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Επειδή τά οικονομικά ζητήματα παρ’ 

ήμΐν σπανίως συζητοΰνται, τούτου ένεκεν 
εξέλεξα ώς θέμα τής σημερινής μου συν- 
διαλέξεως πρακτικόν τι άντικείμενον δπερ 
οφείλει νά έπιστήση τά μέγιστα τδ εν
διαφέρον καί τήν προσοχήν υμών, κα1. έξ 
ου μεγίστη ώφέλεια δύναται νά ποοκύψη 
διά τήν ήμετέραν κοινωνίαν, προπάντων δέ 
διά τήν εργατικήν τάξιν. Έξετάζοντες 
τήν πρόοδον τών νεωτέρων εύρωπα'ίκών 
έθνών βλέπομεν ότι πηγή τοΰ πλούτου

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Δ'.)

καί τής ευημερίας αδτών είναι ά.) ή έρ
γασία β'.) ή ήΟική καί υλική βελτίωσις 
τών έργατών καί γ'.) ή οικονομία καί τδ 
προορατικόν πνεΰμα οπερ διακρίνει έν γένει 
τά ευρωπαϊκά έθνη.

Περί οικονομίας θέλω λοιπδν σάς {μι
λήσει σήμερον. Βεβαίως δέν πρόκειται έν- 
ταΰΟα νά σάς άποκαλύψω ούτε φιλοσοφικά 
συστήματα, ούτε μυστήρια δυσνόητα, έ
καστος έξ υμών γινώσκει τί έστι οικονο
μία, άλλά περί τής έφαρμογής αυτής καί 
τοΰ τρόπου δι’ ου εφαρμόζεται είς τά πε
πολιτισμένα έθνη. Και έν ποώτοις δέον νά 
έννοήσωμεν καλώς τί έστι έζοιχοχύμησις. 
'Π λέξις αύτη δέν έφευρέΟη τυχαίως κα1. 
μόνον ύπέρ τής ήΟικοποιήσεως τών έργα- 
τικών τάξεων, άλλ’ είναι μέγιστον οικονο
μικόν γεγονός δπερ έπιβάλλεται είς δλας 
τάς κοινωνίας, είς πάντα χρόνον, είς δλα 
τά έθνη καί τδ όποιον ύπήρξεν ό πρώτος 
δρος τής προαγωγής τοΰ πολιτισμού έν 
τώ παρελΟόντι καθώς καί έν τώ μέλ- 
λοντι.
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Άναγινώσκοντες τάς αφηγήσεις τών 
περιηγητών τών έξιστορούντων τδν τρόπον 
δι’ ού ζώσιν οί άγριοι τής Νέας Όλ.λανδίας 
ή αί φυλαί τών μαύρων τής κεντρικής ’Α
φρικής, θέλομεν αναγνωρίσει δτι πρώτιστη 
αιτία τίς πείνης ήτις καταμαστίζει τούς 
δυστυχείς τούτους λαούς είναι ή παντελής 
έλλειψις τίς έξοικονομήσεως Τοΰτο δύναται 
νά χρησιμεύσνι ώς μάθημα και διά πολλά 
άλλα ημιπολιτισμένα έθνη. ’Οπόταν ό 
Μοντεσκιού ήθέλησε νά μάς παραστήσγ, 
τήν φρίκην τών δεσποτικών κυβερνήσεοιν, 
λαμβάνει ώς παράδειγμα τον άγριον δ- 
στις στενοχωρούμενος ύπδ τίς πείνης καί 
βλέπων τδν καρπόν κρεμάμενον έπι τοΰ 
δένδρου, κόπτει έκ τίς ρίζής τδ δένδρον 
δπως δρέψη τούς καρπούς αύτοΰ. Ό άγριος 
ικανοποιεί προς στιγμήν τήν ορεξίν του, 
άλλά τδ δένδρον πίπτει καί έπί πολλά 
ετη ό άγονος αύτοΰ κορμδς δέν θέλει θρέ
ψει ούδένα.

Εις τάς τελευταίας βαθμίδας τίς αν
θρώπινης φυλής άνήκουσιν οί Έσκιμώοι οί 
κατοικοΰντες τάς χώρας του Άρκτώου 
Παγωμένου Ώκεανοΰ. 'Οπόταν ό θερινδς 
ήλιος ό φωτίζων έπί πολλούς μήνας καί 
συνεχώς τάς χώρας ταύτας διαλύει τούς 
πάγους, οί λαοί ούτοι παραδίδονται είς 
τήν αλιείαν. Ή έποχή αύτη εΐναι δι’ αυ
τούς ό καιρδς τών αγαλλιάσεων καί τής 
εύθυμίας. Έγκαταλελειμμένοι άμέτρως είς 
τάς βρέξεις των δέν σκέπτονται άλλο είμή 
πώς νά κορέσωσι τάς επιθυμίας των. 'Ο
πόταν δμως ό χειμών χαλεπώς έπέλθη 
μετά τών διεξοδικών αύτοϋ νυκτών, τότε 
ή ώρα σκληρών στερήσεων σημαίνει διά 
τούς λαούς τούτους, ό δέ θάνατος κάμνει 
άφθονον θερισμόν. Αιτία δέ τής καταστρο
φής ταύτης ύπήρξεν δτε τδ προνοητικόν αί
σθημα τής έξοικονομ.ήσεως έλειψεν παντε
λώς άπδ τούς Έσκιμώους μή δυνηθέντες νά 
έννοήσωσιν δτι είς τάς στιγμάς τής αφθονί
ας ώφειλον νά προνοήσωσι καί διά τήν ε
παύριον. Τελευταίως σοφός τις οικονομολό
γος κατοικήσας έπί πολλά έτη τδ Χιλί 
άναφέρει τδ εξής περιστατικόν.

Τδ Χιλί είναι σχετικώς μία έκ τών 
μάλλον πεπολιτισμένων επαρχιών τής με
σημβρινής ’Αμερικής. ’Εντούτοις οί χωρι
κοί οΐτινες είναι οί περισσότεροι Ινδοί δέν 
έχουσιν είσέτι ιδέαν καθαράν τής έξοικονο- 
μήσεως καί τής προνοίας. Οί λόφο·, αυτών 
είναι κεκαλυμμένοι ύπδ αμπελώνων τούς 
οποίους έπιμελώς καλλιεργοΰσιν' δπόταν 
δμως ή έποχή τοΰ τρυγητού φθάση, δλον 
τδ χωρίον διατελεΐ έν εύθυμ’α, πάντες κά- 
μνουσιν άφθονους σπονδάς, ό δέ οδοιπόρος 
ο διερχόμενος τήν χώραν αύτών κινδυνεύει 
νά εύρη δλους τούς κατοίκους βυθισμένους 
είς τήν μέθην. 'Η έορτή παύει οπόταν οί 
πίθοι είναι κενοί, τδ δέ έπίλοιπον τοΰ έ
τους πίνουσιν ύδωρ.

Ιδού, κύριοι, τά άποτελέσματα τής 
άπρονοησίας’ έν τή άγρια ζωή προξενεί 
αδιακρίτως είς μικρούς καί μεγάλους άνε- 
πανόρθωτον ζημίαν. Είς χώραν εύφορον έν 
τώ μέσω τών άγαθών τά όποια ή φύσις 
αύθορμήτως χορηγεί, οί άνθρωποι είναι 
πάντοτε δυστυχείς. ’Εξ αιτίας τής με
γάλης αύτών πενίας οί μαύροι τής κεντρι
κής ’Αφρικής περιφέρονται ώς έπί τδ πλεΐ- 
στον άνευ ίματίων, αί δέ γυναίκες αύτών 
δπως καλύψωσι τήν γυμνότητα των δέν 
φέρουσιν άλλο είμή έμπροσθέλλαν στενήν 
συνεσφιγμένην πέριξ τής ζώνης καί ψέλ- 
λια είς τούς πόδας. Είς τάς χώρας ταύ
τας, οί ηγεμόνες έπαίρονται οσάκις δύναν- 
ται νά στολισθώσι κατά τάς επισήμους 
ήμέρας μέ παλαιόν τι τετριμμένον φόρε
μα στρατιώτου, τό όποιον άντήλλαξαν μέ 
έμπορόν τινα τής Εύρώπης άντί ελεφάν
τινων όδόντων. Τδ αύτδ συμβαίνει καί 
είς τούς αγρίους τοΰ Καναδά τούς κατοι- 
κοΰντας τάς οχθας τοΰ ποταμοΰ 'Αγίου 
Λαυρέντιου. Ούτοι ύπδ δριμύτατον κλίμα 
ζώντες βαδίζουσι σχεδόν γυμνοί ώς οί 
μαΰροι τής Αιθιοπίας. Σήμερον είσέτι, έν 
τή Άρκώτα ’Αμερική μεταπλασθείση ύπδ 
τοΰ πλούτου, ύπάρχουσι φυλαί τινές ά
γριων αϊτινες πλανώνται είς τήν μεγάλην 

I κοιλάδα τοΰ Μισσισιπί. Αί φυλαί αύται 
I καθεκάστην όλιγοστεύουσι καί άποσόρονται

Μετ’ ού πολύ ή πρόβλεψις αΰτη έλαβε 
μεγαλητέρας διαστάσεις, ή έξοικονόμησις 
μεγαλοποιηΟεΐσα έκαρποφόρησεν. Ό γεωρ
γός άπεταμίευσε πολύ περισσότερα τών 
όσων ήσαν αναγκαία διά τήν ΰπαρξίν του 
καί διά τδν σπόρον αύτοΰ. Τότε, ένώ αύ
τδς κυρτωμένος ήργάζετο έπί τοΰ αύλα- 
κός του, άλλος τις λαμβάνων τδ περίσ
σευμα τοϋ σίτου τοϋ γεωργού, ήδυνήθη 
νά εγκατάλειψή τήν γεωργικήν καί νά 
κατασκευάσω είς άνταλλαγήν άροτρον, 
ενδύματα καί κατοικίαν. ’Εντεύθεν έγεν
νήθη ή βιομηχανία. 'Ο ίδιος τεχνίτης δέν 
κατηνάλωσεν είμή μέρνς τής άντιμισθίας 
ήν έλαβεν έξοικονομήσας τδ υπόλοιπον εί
τε πρδς έπαύξησιν τής οικίας του, είτε 
πρδς άγοράν πρώτης ύλης, είτε δπως 
ποοπληρώση τούς έργάτας οΐτινες είργά- 
σθησαν ύπδ τάς διαταγάς του. 'Ο τεχνί
της κατήντησεν έργολάβος καί έκαστος 
έξοικονομών έπί τής παραγωγής του, ή 
έπί τής νομίμου άξίας ήν έλάμβανε δι’ 
αύτήν, γεωργός, τεχνίτης, βιομ-ήχανος, έρ
γάτης, πάντες ηΰξησαν τήν περιουσίαν των 
διά τής έξοικονομήσεως καί τής μετριο
πάθειας, εργαζόμενοι συγχρόνως υπέρ τοϋ 
δημοσίου πλούτου. Διά τοϋ μέσου τούτου, 
κύριοι, καί τών άλλεπαλ.λήλων άποταμι- 
εύσεων έπεσωρεύθησαν έν Εύρώπη τά κο
λοσσιαία έκεΐνα κεφάλαια άτινα είναι ώς 
ή κεκοπρισμένη γή είς τήν οποίαν φυτρώ- 
νουσι μέ δύναμιν οί καρποί τοϋ πολιτισμ.οΰ. 
'Η έξοικονόμησις εΐναι ώς πρός τόν πολι
τισμόν, έκεϊνο τό όποιον ή φυτική γή εΐναι 

είς τόν θερισμόν.
Έξ δσων λοιπόν ειπομεν, δυνάμεθα νά 

όρίσωμεν ότι ή έξοικονόμησις συνίσταται 
είς τό νά καταναλίσκοψεν όλιγώτερον τών 
όσων παράγωμεν. 'Επομένως ή έξοικονό- 
μησις εΐναι διά πάσαν άνθρωπίνην κοινω
νίαν τδ μεγαλήτερον εύεργέτημα δπερ 
δύναται τις νά έπιθυμήση. ’Οφείλομεν έ
πίσης ν’ άναγνωρίσωμεν δτι διά κάθε ά
τομον ή έςοικονόμησις είναι λίαν έπιθυ- 
μητή καθότι άγει ημάς είς τόν πλούτον 
ή τούλάχιστον είς τήν ασφάλειαν. Προσ-

ένώπιον τών κληρούχων, .φοβούμενα·, τρό
πον τινά τήν επαφήν τοΰ πολιτισμοΰ. II 
άποοβλεψία ύποχωρεΐ ένώπιον τής έξοι- 
κονομήσεως καί τής έργασίας ήτις οσον 
κτηνώδης καί άν ήναι, οσάκις παρουσιά
ζεται ήμΐν ύπδ τδ σχήμα ένδς σκαπανέως 
όφείλομεν νά χαιρετώμεν αύτήν ώς ση
μεΐον προόδου καί αρετής.

Έξετάσωμεν τώρα τά λαμπρά έκεΐνα 
μέγαρα τά διακοσμοϋντα τάς μεγαλουπό- 
λεις τής Εύρώπης, τήν εύθυγραμμίαν και 
καθαριότητα τών πόλεων, τούς σιδηρο
δρόμους τούς ενώνοντας τά διάφορα έ
θνη, τά βιομηχανικά, τά έκπαιδευτικά καί 
φιλανθρωπικά καταστήματα, τά διάφορα 
έργαλεΐα τά έφευρεθέντα πρδς τελειοποίη- 
σιν τής γεωργίας καί παραγωγήν πλούτου 
καί θέλομεν έννοήσει οποίους κόπους κατέ- 
βαλλεν ή άνθρωπότης δπως φθάση είς τδ I 
εύχάριστον τοΰτο σημεΐον. Έπεκτείνωμεν 
τήν ιδέαν ταύτην καθ’ άπασαν τήν Εύρώ- 
πην καί τήν Αμερικήν ένθα παράγεται 
τόσος πλούτος, ένθα διαπρέπουσι τόσοι έ
ξοχοι άνδρες καί ίδωμεν τί ήσαν αί χώραι 
αύται πρίν δ άνθρωπος λ.ιπάνει διά τών 
γονιμοποιών αύτοΰ ιδρώτων τδ έδαφος 
αύτών.

Τίς έδημιούργησε τά θαύματα ταύτα ; 
'II έξοικονόμησις, κύριοι, καί ή έργασία. 
Τά ευρωπαϊκά έθνη, κατατρυχόμενα ύπδ 
τής άνάγκης έννόησαν έπί τέλους τήν αρε
τήν ταύτην καί πρώτη ή γεωργία έδίδαξεν 
αύτούς. Ό άνθρωπος μεταβάς έκ τής 
νομαδικής ζωής είς τήν γεωργικήν καί 
την οίκουρικήν δέν έπεριωρίσθη μόνον νά 
φονεύη ζώα δπως έξ αύτών τρέφηται, 
άλλ’ ωφειλε νά προβλέπη καί διά τδ μέλ
λον. Ί1 πείρα τώ άπέδειξεν δτι μετά τήν 
συγκομιδήν, δέν ωφειλε νά καταναλίσκη 
δλον αύτοΰ τδν σίτον είς ολίγους μήνας, 
ούτε έντδς τοΰ έτους, άλλ’ δτι ωφειλε νά 
φυλαττη μέρος τι πρδς σποράν δπως 
χρησιμεύση διά τδ έπιδν έτος. Τδ χαρα
κτηριστικόν λ.οιπδν τής έξοικονομήσεως συνί- 
σταται είς τδ νά διατηρή τις δπως παράξη 
έκ νέου.
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θέτω δέ οτι αύτη είναι απολύτως αναγ
καία δι’ δλους εκείνους οΐτινες ζώσιν ε'κ 
τής προσόδου τής έργασίας των, έστω ή, 
έργασία αύτη ν’ άποδίδη κατ’ έτος έκατομ
μύρια κέρδους ή ευτελή τινα αντιμισθίαν 
ΊΙ ασθένεια δύναται νά προσβάλη τούς 
μέν ώς καϊ τούς δέ’ ή ηλικία και ή αδυ
ναμία βεβαίως θέλουσιν έπέλθει, έάν άωρος 
θάνατος δέν καταστρέψει τήν ζωήν πριν 
τοΰ καιροΰ’ ή απραξία, ή κρίσις ή μύρια 
άλλα περιστατικά δύνανται νά στερήσωσι 
τδν εργολάβον έκ τής αντιμισθίας του’ 
και οί μέν ώς και οί δέ είναι έκτεθειμένοι 
είς τήν άπότισιν χρέους έάν δέν έζοικονύ- 
μησαν διά τάς κακάς ήμέρας και έάν δέν 
έθεσαν κατά μέρος ποσόν τι τοΰ θερισμού 
διά τδν χειμώνα τής ζωής.

Ό τεχνίτης δέν αρκεί μόνον νά εργά
ζεται, οφείλει ώσαύτως νά έξοικονομή. 
Ό έξοδεύων άνωφελώς δέκα λεπτά καθ’ 
έκάστην ήμέραν, έξοδεύει άνωφελώς 37 
δραχμάς χατ’ έτος, και 37 δραχμαί κατ’ 
έτος ε’να>. ό τόκος χιλίων δραχμών κεφα
λαίου. Κα1. επειδή έν στρέμμα γής δέν απο- 
δίδει συνήθως είμή 18 — 20 δραχμάς κατ’ 
έτος, ό έξοδεύων άνωφελώς δέκα λεπτά 
καθ’ έκάστην, έξοδεύει τδ εισόδημα δύο 
στρεμμάτων γής. Ό καταδαπανών μα- 
ταίως τδν καιρόν του χάνει τά χρήματα 
άτινα ήθελε κερδίσει εργαζόμενος. Ό υ-κά- 
ταλος δστις έξοδεύει δέκα λεπτά καθ’ έ
κάστην είς άσωτίας ή είς τήν αργίαν χάνει 
λοιπδν τδ πρώτον έτος 37 δραχμάς, τδ 
δεύτερον έκτδς τών 37 δραχμών τδ εισό
δημα του πρώτου έτους, τδ τρίτον έκτδς 

τών 37 δραχμών τδ εισόδημα τών δύο 
πρώτων έτών καϊ^ουτω καθεξής. Είς δέ 
τδ τέλος 20 έτών δλα τά συναθροισθέντα 
ταΰτα ποσά άποτελοΰσι τδ κεφάλαιον 1, 
200 δραχμών. Είς τρόπον ώστε ό έργά- 
τη; ό έξοδεύων άνωφελώς 10 λεπτά καθ’ 
έκάστην ήμέραν, χάνει εΐς τδ διάστημα 20 
έτών χιλίας διακόσια; δραχμάς.

’Εν Εύρώπη, ό βιομήχανος καί ό τεχνί
της γινώσκουσι τούτο ή δέ απρονοησία δέν 
είναι ή κυρία αύτών έλλειψις. Κατ’ έτος

' καταγίνονται όπως άποταμιεύσωσι ποσόν 
τι καί έάν δέν κατορθώσωσι τοΰτο, παρα- 

ι πονοΰνται δικαίως ότι άπώλεσαν τδν και
ρόν των. Καταθέτουσι δέ τά εξοικονομε

ί Οέντα κεφάλαια δπως κάλλιον έννοήσωσιν, 
| ενίοτε έκτδς τής βιομηχανίας των, άλλοτε 

έντδς ένθα καρποφορεί περισσότερον. ’Αφοΰ 
δέ άποταμιεύσωσιν αρκετά δπως ζήσωσιν 
έν άνέσει, έκκαΟαρίζουσιν καϊ έν τή πω- 
λήσει τοΰ καταστήματος των ευρίσκουσι 
τήν άξίαν τών συναθροισθέντων αποτα
μιεύσεων. Ουτω πράττουσι συνήθως οί φρο- 
νιμώτεροι καταστηματάρχαι.

’Αλλά τινές δύνανται νά μοϊ άντιτεί- 
νωσιν δτι δ δυνάμενος νά ίκανοποιήση, δ
λας αύτοΰ τάς επιθυμίας εύκόλως δύναται 
νά έςοικονομήση, καϊ ότι έάν οί έργάται 
είχον τήν αύτήν ωφέλειαν ήν εχουσιν οί 
καταστηματάρχαι ήθελον πράξει τήν αύ
τήν έξοικονόμησιν. Είς τήν ένστασιν ταύ
την άπαντίό « Ναϊ βεβαίως ό κεοδίζων 
περισσότερα εύκολώτερον δύναται ν’ άπο- 
ταμιεύση ’Εντούτοις μή άπατώμεθα. II 
έξοικονόμησις είς δλας τάς κοινωνικά; τά
ξεις είναι δύσκολος συγχρόνως καϊ εύκο
λος καθότι είναι περιορισμός τών έπιθυ- 
μιών μας, ή δέ άρχή αύτής συνίσταται μάλ
λον είς τήν σταθεράν ήμών θέλησίν ή είς 
περίσσευμα τι εισοδημάτων.»

Ύπάρχουσι βεβαίως άνάγκαι τινές κα
θώς τδ τρώγειν, τδ κοιμάσθαι, τδ ένδύε- 
σθαι τάς όποιας έκαστος οφείλει νά ίκανο- 
ποιή-η, άλλως κινδυνεύει ν’ άποθάνη καϊ 
αϊτινες συνιστώσι τρόπον τινά τδν έ.Ζάνι- 
στο>· O(ior τής υπάρξεως. Έκ τής άξίας 
τοΰ έλαχίστου τούτου δρου, δ έργάττ.ς δέν 
δύναται ν’ άποτσμιεύση τίποτε, δέον νά 
πορισθή αύτδν διά τή; έργασίας του καϊ 
νά τδν ζαταναλώση καθ’ ολοκληρίαν καϊ 
έάν δέν δύναται νά πράξη τοΰτο, τότε ο
φείλει νά συντρέξη είς τδ έλεος τών άλ
λων.

Είναι άδύνατον νά προσδιορίση τις α
κριβώς τδν έλάχιστον τοΰτον δρον. Διά 
τδν άγριον, δ έλάχιστος όρος είναι ‘ίσως 
ρίζα τις εύρεθείσα είς τδ βάθος δάσους

τής άπερισκέπτου διαγωγή; των άδυνα- 
τοΰσι νά προνοήσωσι δια τδ μέλλον. Αι
τία τής άσθενείας ταύτης είναι ή άσωτία, 
δ πιθηκισμδς καί ή πολυτέλεια ήτις δυ
στυχώς κατεπλημμύρισε καϊ αύτά τά κα
τώτερα στρώματα τή; κοινωνίας. Έγκατε- 
λείψαμεν, κύριοι, τήν άρχαίαν ήμών ά ■ 
πλότητα δπω; παραδοθώμεν τυφλοί; ομ- 
μασιν εί; τδν λεγόμενον ευρωπαϊκόν συρ
μόν. Ένταΰθα ήδη ή άμιλλα πρδ; τό έν- 
δύεσθαι κατά τόν νεώτερον συρμόν έκυ- 
ρίευσε τήν άνωτέραν καθώς καϊ τήν κατω- 
τέραν τάξιν τή; κοινωνίας μας. Ούδείς ό
μως σκέπτεται δτι ή μωρία αύτη ενισχύει 
τήν άνέκαθεν θρ».1ονμέ>·η>· araroJtxiir 
ή<1 υπάΰειαρ, δτι καταστρέφει τά καλά ή
θη, Βτι έςάγει άνευ τινδς ώφελείας μέγα 
ποσδν χρημάτων έκ τής πολιτείας, δτι 
αφανίζει πλαγίως και αύτδ τδ έμπόριον 
διότι δ συχνός νεωτερισμός καθιστγ. ά
χρηστα τά παρελθόντα τοΰ συρμοΰ εμπο
ρεύματα. Είς προγενεστέραν έποχήν αί οίκο- 
γένειαι ήμών εύχαριστοΰντο είς τά ύπ’ 
αύτών κατασκευαζόμενα φορέματα, έκα
στος δέ οικογενειάρχη; ήδύνατο νά δια
θέτη χρηματικόν τι ποσδν πρδς άπόκτη- 
σιν ωφελίμου τινδς πράγματος, σήμερον 
δμως όχι μόνον στερούμεθα χρημάτων, άλ
λά καϊ αύτήν τήν τιμήν καϊ ύπόληψίν μας 
Ουσιάζομεν δπως άκολουθήσωμεν τήν επι
κά τάρατον μόΰα,ΐ.

Άκολουθοΰντες λοιπόν τάς άρχάς τής 
πολιτικής οικονομίας καϊ τής ηθικής, πρέ
πει νά έξοικονομώμεν διά νά μή καταν- 
τήσωμεν ένεκεν τής απραξίας καϊ τοΰ γή
ρατος είς τήν ένδειαν καϊ τήν επαιτείαν. 
Οπως έςασκήση τις τήν άρετήν ταύτην, 

απαιτείται βεβαίως ήθική δύναμις’ δέον νά 
όπλισθή τις έναντίον τών πειρασμών τής 
ζωής καϊ πολλάκις έναντίον τών πραγ- 

ι μάτων έκείνων άτινα θεωρεί τις ώς άναγ- 
ι καία. Ώς πρδς τοΰτο τήν πρώτην ποα- 
; κτικήν συμβουλήν ήν οφείλω νά σάς δώ- 
; σω είναι νά μήν υποθηκεύετε ούδέποτε 

τδ μέλλον πρδ; όφελος παρούσης τινδς 
> άπολαύσεως, ήγουν ν’ άγοράζητε πάντοτε

τινδς καϊ καθώς είπομεν άνωτέρω ότι ή 
ενδυμασία δέν άπετέλει μέρος τοΰ μιγίστου 
ΰρου είς πολλάς φυλάς τή; ’Αφρική;. Ό 
πολιτισμός κατέστησεν ήμάς μάλλον ά- ι 
παιτητικούς. ’Αλλά, καϊ έν τή ήμετέρα ι 
κοινωνία, νομίζετε δτι ό έλάχιστος δρος 
είναι δ αύτδς ώς καϊ διά τδν χωρικόν δ- 
στις Ολιγαρκής ών τρέφεται λιτώς, ή δέ 
ενδυμασία αύτοΰ είναι απέριττος καϊ α

πλή ;
Ύπεράνω τοΰ έλαχίστου τούτου δρου, 

πόσας άνάγκας δέν δημιουργοΰμεν ! Αύται 
δύνανται νά ήναι νόμιμοι όσάκις έχομεν 
τά μέσα νά τάς ίκανοποιήσωμεν. Έχουσι 
τήν ήθικήν αύτών άξίαν, έπειδή είναι τδ 
ισχυρότερου κέντρον τής προόδου τής βιο
μηχανίας καϊ ή βελτίωσις απάντων. Οί 
λαοϊ οΐτινες δέν οίστρηλατοΰνται ύπδ τοΰ 
κέντρου τούτου, ώς συμβαίνει δυστυχώ; 
είς τινα μεσημβρινά έθνη, μαραίνονται 
καϊ δέν υψώνονται ούτε ηθικώς ούτε ύλι 
κώς. ’Αναφέρω δμως δτι είναι άνάγκαι 
παρ’ ήμών δημιουργηθεϊσαι καϊ ούχι ύπο- 
βληθεΐσαι ύπδ τής φύσεως’ είμεθα τά τέ
κνα τών έξεων ήμών. Είς τδν εύμετάβλη- 
τον δρον έξ ού έξαρτάται ή ύπαρξις ήμών, 
ποοσθέτομεν διαφόρους άπολαύσεις, κατά 
τδν τόπον, τδν χρόνον καϊ τήν κοινωνίαν 
έν ή, ζώμεν καϊ άφοΰ άπαξ συνοικειοθώμεν 
με τάς άπολαύσεις ταύτας, πάσα άφαί- 
ρεσις φαίνεται ήμΐν ώς άποκοπή μέλους 
ήτις παράγει Ολίψιν μή καταλογιζομένη 
ούτε έκ τής σπουδαιότητο; τών άφαιρε- 
Οεντων άντικειμένων, ούτε έκ τοΰ ποσοΰ 
τής υφιστάμενης περιουσίας, άλλά μόνον 
εκ τή; ψυχική; δυνάμεώς τοΰ πάσχοντος.

Είς δλας τάς τάξεις ύπάρχουσιν άτομα 
τινά άτινα φθάνουσίν άνευ κοπου είς τδν 
υψιστον βαθμόν τών απολαύσεων άς έ- 
συνήθισαν παρά τή κοινωνία έν ή ζώσιν’ 
ούτοι άπολαύουσι τών παρόντων άγαθών 
κα’- έξοικονομοΰσιν, ό βίος αύτών τρόπον 
τινα ισοσταθμίζεται. Ύπάρχουσιν άλλοι 
οΐτινες δεν υψώνονται είς τάς άπολαύσεις 
ταύτας είμή έκτείνοντες δλα τά έλατή- 
ρια τή; υπάρξεώ; των καϊ οΐτινες ένεκεν
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τοΐς μετρητοί; τά Αντικείμενα τής καθη
μερινής ύμών καταναλώσεως. Ή έργα-.ική 
τάξις ναυαγεί συχνάκις ώς πρδς τοΰτο, 
διότι θέλουσα νά έκπληρώση τάς επιθυ
μίας της έπαυξάνει τά χρέη τη; καί ακο
λούθως αδυνατεί νά εξόφληση τά καθυ- 
στεροΰντα. ’Επέρχεται ή απραξία έπομέ- 
νως δέν κερδίζει τίποτε, ούχ ήττον δμως 
ή δαπάνη έγένετο, ή άπόλαυσις παρήλθε 
καί δέν τή, απομένει άλλο είμή τό φορτίον 
τοϋ χρέους καί ή θλιβερά άνάμνησις δτι 
δέν δύναται ν’ άποτίση τά οφειλόμενα.

'Ο εργάτης δύναται νά κάμ,η δύο ειδών 
δαπάνα; λίαν διαφορετική; φύσεως’ δα- 
πάναι τής παραγωγή; καί δαπάνα; τή; 
καταναλώσεως. Τά μετρητά άτινα διαθέτει 
τις ύπέρ τή; καταναλώσεως δέον νά ήναι 
δσον τό δυνατόν λίαν περιορισμένα, ένώ 
ή παραγωγή δέν ύπόκειται εί; τόν περιο
ρισμόν τοΰτον, δύναται νομίμως νά συν 
τρέξη τι; εί; τήν πίστωσιν ήτι; συντελεί 
τά μέγιστα εί; τήν προαγωγήν τών ση
μερινών κοινωνιών. ’Εάν θέλωμεν λοιπόν 
νά παράξωμεν δυνάμεθα νά συντρέξωμεν 
εί; τήν πίστωσιν, πλήν μέ φρόνησιν καί εμ
πιστοσύνην.

Λααβάνω Sv παράδειγμα δπω; έξηγήσω 
σαφέστερα τήν ιδέαν μου. 'Υποθέσατε ξυ
λουργόν δστις λαμβάνει τήν παραγγελίαν 
νά κατασκευάση, τά αναγκαία έπιπλα οι
κίας τινός. ’Επειδή δμω; στερείται χρη
μάτων δπω; Αγοράση τήν άπαιτουμένην 
ξυλείαν αγοράζει αύτήν έπί πιστώσει. 'Υ
ποθέτω τώρα οτι ή αξία τή; ξυλεία; ταύ
τη; συνίσταται εί; Δρ. 200, ή δέ προσω
πική έργασία τοΰ ξυλουργού εί; Δρ. 300. 
Όπόταν είς τό τέλος τοΰ μηνό; θέλει 
έκτελέσει τήν παραγγελίαν καί λάβει τά; 
500 δραχμάς, αϊτινες τώ οφείλονται, έκ 
τοΰ ποσού τούτου θέλει προαφαιρέσει ά- 
μέσω; 200 δραχμά; δπω; έξοφλήση εί; 
τόν έμπορον τή; ξυλεία; τόν εκκρεμή αυ- 
τοΰ λογαριασμόν. ΊΙ προκαταβολή τών 
χρημάτων τήν όποιαν ό ξυλουργός έλαβε 
κατά τήν περίστασιν ταύτην είναι άνευ 
κινδύνου, ύπήρξε μάλιστα ωφέλιμος καί

διά τόν έμπορον δστις ήδυνήθη ά έςο- 
δεύση τό έμπόρευμά του καί διά τόν ξυ
λουργόν δστις έκέρδισε διά τής έργασίας 
του 300 δραχμάς τάς οποίας ήθελεν άπω- 
λέση έάν δέν είχε τήν άπαιτουμένην ξυ
λείαν. Ιδού δ μηχανισμός καί ή ωφέλεια 
τή; πιστώσεως.

Έάν πρόκειται δμως ν’ άγοράση τις 
ένδύ ματα, έπιπλα, Ασπρόρουχα τό πράγ
μα τότε διαφέρει. Ύπάρχουν τινές οϊτινες 
άγοράζωσιν έπί πιστώσει όπως δήθεν ώ- 
φεληθώσι λαμπράς εύκαιρίας. 'II εύχέρεια 
αύτη δσον ωφέλιμος καί άν ήναι διά τήν 
ίκανοποίησιν τών προσωπικών μας άναγ · 
κών καλείται ύπό τών οικονομολόγων Λ- 
JW0C όα.τά>-η διότι συμβαίνει ένεκεν τών 
μικρών κερδών ή άλλων απροσδόκητων 
περιστάσεων νά μή δυνη,Οώμεν ν’ άπο- 
τίσωμεν τά οφειλόμενα ή δέ ύποτιθεμένη 
εύχερία θέλει καταντήσει δι’ ήμάς αι
τία στενοχώριας. ’Ιδού λοιπόν περίστασις 
κατά τήν δποίαν ή πίστωσις είναι απα
τηλή καί καταστρεπτική.

"Οπως συνδράμωσι τήν πρόβλεψιν ταύ
την, οί Ευρωπαίοι έσύστησαν διάφορα 
καθιδρύματα άτινα βεβαίως δέν δημιουρ- 
γούσι τήν έξοικονόμησιν άλλά τά οποία 
καθιστόντα αύτήν μάλλον επικερδή προ- 
φυλάττουσι τήν έργατικήν τάξιν έκ τών 
καθημερινών πειρασμών. Τό Αρχαιότερο·/ 
καί τό καλλήτερον κατάστημα είναι άναν- 
τιρρήτω; ή έξοικονομητική τράπεζα διά 
τού; έργάτας. Πρό ενός αίώνος εί; κανέν 
μέρος τή; Εύρώπης δέν ύπήρχον έξοικο- 
νομητικαί τράπεζαι, ούδείς έφρόντιζε περί 
τή; άποκαταστάσεως τών έργατών, ή δέ 
έξοικονόμησις ήτον σπανία. Ό χωρικός 
έπεσώρευε όσάκις ήδύνατο μερικά χρήματα 
άτινα έφύλαττε διά τάς μεγάλας περι
στάσεις τού βίου του ή τά δποία μετε- 
χειρίζετο δπω; άγοράση στρέμματα τινά 
τής γή;. Ό έργάτης καί ό χειρώναξ τών 
πόλεων δέν έπεσώρευον διότι ολίγα έκέρ- 
διζον.

Μία έκ τών κυρίων άρετών τή; συγ
χρόνου κοινωνίας είναι ή φροντΐς ήν λαμ-

λώς αργά. Ό καταθέσας αύτά σπανίως 
τά Αποσύρει, ούχί δπω; ικανοποιήσω τά; ο
ρέξεις του, άλλ’ όπως θεραπεύσρ άνάγ
κας τινάς ή όπως έπιχειρισθή, ωφέλιμον 
τινά κερδοσκοπίαν. Ένίοτε διά τών άπο- 
τιθεμένων κεφαλαίων δ έργάτης νυμφεύε
ται καί έξασφαλίζει τό μέλλον του. Ό 
μικρός χειρώναξ αναλαμβάνει έργα σπου
δαία, δ ξυλουργός, περί τοΰ δποίου σά; 
άνέφερα, άντί ν’ άγοράση έπί συστάσει 
200 δρ. ξυλείαν δύναται ν’ άγοράση τοϊ; 
μετρητοί; καί επομένως νά πληρώση 5 
ή 10 δραχμά; εύθηνότερα’ όπόταν δέ λά
βει τήν αντιμισθίαν του ού μόνον θέλει 
αντικαταστήσει τάς 190 ή 195 δραχμάς 
άς έλαβε έκ τοΰ άποταμιευτηρίου άλλά 
περί πλέον 20 ή 30 δρ. έκ τών ωφελη
μάτων. Ώστε διά τοΰ μέσου τούτου θέ
λει έχει ώ; ταμίαν τήν κυβέρνησιν ήτι; 
ού μόνον θέλει φυλάττει τά χρήματά του 
άνευ πληρωμής άλλά θέλει τώ πληρώνει 
καί τόκον 3 1[2 τοϊ; Ο[θ·

Εί; ΙΙαρισίου; πολλοί έκ τών έργατών 
πράττουσιν οΰτω. Κατ’ έτος 4 50 περίπου 
εκατομμύρια έξέρχονται έκ τών τραπεζών 
διά μια; θύρα; όπως ζωογοοήσωσι τήν 
παραγωγήν κα1. βελτιώσωσι τήν τύχην 
τών καταβολέων, ένώ διά τή; άλλη; Ού
ρα; εισέρχονται 175 έκατομμύρια, καρπό; 
νέων εξοικονομήσεων. Τοιούτο; εΐναι, κύριοι, 
δ μηχανισμό; καί τό ευχάριστου εξαγό
μενον τών άποταμιευτηρίων εί; τάς περισ- 
σοτέρα; πόλεις τής Εύρώπη;.

Υπάρχει καί έτερον Αρχαιότερου κατά
στημα δπερ παρέχει περισσοτέραν άμεσον 
ωφέλειαν ή αί έξοικονομητικαί τράπεζα·.. 
Τό κατάστημα τοΰτο καλείται Έταιρία 
τώκ buoiGaiar βοηθημάτων 'Η Έταιρία 
αυτή είναι έξασφαλιστική, τά μέλη τής 
όποια; δυνάμει μικρά; μηνιαία; συνεισφο
ρά; έγγυώνται εί; ένα έκαστον τών με
λών, έν καιρώ άσθενείας διά τά έξοδα 
τού ιατρού, τών φαρμάκων καί διά χρη
ματικήν τινά άποζημίωσιν. Ό αριθμό; τών 
συνδρομητών συμποσούται εί; Sv έκατομ- 
μύριον. 'Π σπουδτιότης τής έταιρία; ταύ-

βάνει διά τάς ύποδεεστέρα; τάξεις τών 
πολιτών. Είς τού; φιλοσόφους τού ΠΓ. 
αίώνος ανήκει ή τιμή τή; καθιδρύσεως 
τών έξοικονομητικών τραπεζών αίτινε; 
έσυστήθησαν κατ’ Αρχάς είς ’Αμβούργο·/, 
Ακολούθως εί; ’Αγγλίαν. Μετά τού; μεγά
λους πολέμους τή; γαλλική; έπαναστάσεως 
καί τή; Αύτοκρατορία; οϊτινες ειχον έμ- 
ποδίσει τήν εισαγωγήν αύτών εί; Γαλ
λίαν, ή πρώτη έξοικονομητική τράπεζα 
συνεστήθη εί; Παρισιού; εί; τήν έποχήν 
τής Παλιμβασιλείας. ’Ακολούθως έπολλα- 
πλασιάσθησαν, σήμερον δέ ύπάρχουν ε
πέκεινα τών 392. Ό μηχανισμός αύτών 
εΐναι ό Ακόλουθος. Δίς τής έβδομάδος τήν 
κυριακήν καί τήν δευτέραν κατά τάς ο
ποίας δ έργάτης είναι μάλλον ελεύθερος, 
έκαστο; δύναται νά καταθέση τά έξοικο- 
νομ.ηθέντα χρήματά του. Ό έλάχιστο; όρος 
είναι 1 φράγκο μέχρι 300 φράγκων. Όκτώ 
ήμέραι μ.ετά τήν παρακαταθήκην, τό τα
μεΐον παραδίδει εί; τόν καταβολέα δελ- 
τάριον έπί τοΰ όποιου εΐναι σημειωμένον τό 
παρακατατεθέν ποσόν καί κατά διαδοχήν 
δλα τά ποσά άτινα θέλουσι προστεθή μέ
χρι 1,000 φράγκων άτινα ό νόμος προσ
διορίζει. Τά ποσά ταύτα παράγουσι τό
κον 3 1 [2 τοΐς θ[θ ευτελές ποσόν βεβαί
ως, αλλά τό όποιον είναι άνώτερον έκείνου 
δπερ τό κράτος χορηγεί εί; τού; κατέ
χοντας χρεωστικά γραμμάτια καί τό ό
ποιον έπαρκεϊ όπως ενθαρρύνει τήν έξοικο- 
νόμησιν. Τό παρακατατεθέν τούτο φράγκον 
τό όποιον ό έργάτη; ήθελε δαπανήσει εί; 
μηδαμινά πράγματα καί πολλάκις εί; τό 
κρασοπωλεΐον δέν δ /ναται νά τό άποσύρη 
είμή μετά όκτώ ήμέρα; αφού προηγουμένως 
κάμει τήν αίτησίν του. Διά τοϋ μέσου τού
του, κύριοι, ού μόνον τίθεται φραγμό; εί; 
πά; επιθυμίας τού έργάτου άλλ’ Αρχίζει ν’ 
αποκτ^ ιδέα; τάξεως καί οικονομίας.

Αι έξοικονομητικαί αύται τράπεζα·, κα- 
τέχουσι σήμερον επέκεινα τών 450,000, 
000 φράγκων κεφάλαια, άνήκοντα ώ; 
έπί τό πλεΐστον εί; τά; έργατικά; τάξεις. 
Τά κεφάλαια ταΰτα δέν μένουσιν ανωφε-

I
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της εΐναι μεγάλ.τ καί ευχή; έργον ήθελεν 
είσθαι έάν καί ήμεϊς, έμφορούμενοι υπδ 
τοΰ πνεύματος τοΰ συνεταιρισμού, τις ό- 
μονοίας καί τής χριστιανικής αγάπης, έ- 
συσταίναμεν τοιούτου είδους τραπεζών 
διότι όπισθεν τή; άσθενεία; έπέρχεται τδ 
γήρας άν ποτέ ό εργάτη; καταντήσρ είς 
αύτό. Αί δυνάμεις τότε εΐναι έξηντλη- 
μέναι, ή δε άνάπαυσις καταντά απολύτως 
αναγκαία.

Τδ ταμιϊοχ τώχ άττοχωρήσεωχ ίδρυθέν 
είς Παρισιού; τδ 1851 χρησιμεύει δπως 
έξασφαλίση είς τούς γέροντας τακτικόν 
εισόδημα. "Οσα μέλη παρακαταθέσουν τα
κτικώς έκ τής ηλικίας είκοσι έτών 55 
λεπτά καθ’ έκάστην εβδομάδα, δικαιούνται, 
αμα φθάσωσι τά 60 έτη, είς ισόβιον σύν
ταξιν 500 φράγκων. Περιπλέον έάν μέλος 
τι παρακαταθέση 45 φράγκα κατ’ έτος 
διά τδ τριετές αύτοΰ τέκνον, δταν τδ 
παιδίον φθάση είς τήν ηλικίαν 60 έτών 
δικαιούται ώσαύτως νά λαμβάνη ισόβιον 
σύνταξιν 542 φράγκων, μετά δέ τδν θάνα
τόν του οί κληρονόμοι του θέλουσιν άνα 
κτήσει δλα τά κεφάλαια άτινα οί γονείς 
αύτοϋ καί ό ίδιος κατέθεσαν έκ τής ηλι
κίας τριών έτών.

Ή ’Αγγλία παρέχει ήμΐν, ώ; πρδςτδ 
άντικείμενον τοΰτο, θέαμα μάλλον εκ
πληκτικόν καί τδ όποιον οφείλει νά έπι- 
στήση τήν προσοχήν ημών. Πρδ είκοσι έ
τών τά έξοικονομηθέντα κεφάλαια τών ερ
γατών συνεποσοΰντο εις 612 εκατομμύ
ρια φράγκα, ό δέ άριθμδς τών άποταμιευ- 
τηρίων όσημέραι αύξάνει καί πολλαπλα- 
σιάζεται. Είς Γερμανίαν υπάρχουν 900 
τράπεζαι τοΰ είδους τούτου, τά δέ κεφά
λαια αύτών ύπερβαίνουσι τά 270 έκατομ 
μύρια.

Έκ τούτου βλέπομεν πόσον ένισχύεται 
έν Εύρώπη ή δημοσία πίστωσις καί ποια 
μέσα ή κοινωνία προσφέρει πρός άνακού- 
φισιν καί έξασφάλισιν τών πολιτών. Δέν 
πρέπει νά λησμονήσωμεν ένταΰθα καί τήν 
προσωπιχήχ πίστωσιχ ήτις έξαρτάται μό
νον έκ τής εμπιστοσύνης ήν παρέχει ό 

έργάτης καί έκ τής προσωπικής αύτοΰ 
άξίας. Ό έργάτης ό έχων άνάγκην προ
καταβολής χρημάτων δύναται νά ζητήση 
αύτά άφοΰ προηγουμένως δώση έγγύη- 
σιν καί ύποσχεθή. είς τδν λόγον τής τι
μής του οτι θέλει πληρώσει τδ χρέος του. 
Τδ είδος τοΰτο τής πιστώσεως έλαβε με
γάλας διαστάσεις έν Σκωτία. Ιδού πώς 
γίνεται είς G/ascow, /'eri/i καί άλλας 
τινάς πόλεις. Ό γεωργός δ έπιθυμών νά 
καλλιεργήση τδν άγρόν του ή δ έμπορος 
ό θέλων νά έπεκτείνη τάς επιχειρήσεις 
του παρουσιάζεται ένώπιον τοΰ θησαυρό- 
φύλακος τής τραπέζης παρακολουθούμενος 
ύπδ δύο ή τριών φίλων γνωστών είς τήν 
διεύθυνσιν. Οί τελευταίοι ούτοι μαρτυροΰσι 
περί τής τιμιότητος καί άκεοαιότητος τοΰ 
νέου πελάτου καί έγγυώνται διά τδ ποσόν 
δπερ έχει άνάγκην. Έκ τούτου εξάγεται 
πόσον ή άνάπτυξις τής πιστώσεως ταύ
της υποθέτει ήθικήν πρόοδον έν τή ερ
γατική τάξει. 'Ο λαδς τής Σκωτίας ύπδ 
τήν έποψιν ταύτην εΐναι λίαν άξιοοέβα- 
στος καί δικαίως θεωρείται ώς ό ήθικώ- 
τερος καί τιμιώτερος λαδς τή; Εύρώπης. 
Μέ τοΰτο δμως δέν εννοώ δτι δέν υπάρ
χουν καί είς άλλα μέρη τίμιοι άνθρωποι, 
ναί υπάρχουν, άλλά δέν άρκεΐ μόνον ή 
τιμιότης καί ή προθυμία, απαιτείται ω
σαύτως δραστηριότη; καί ίκανότη; δπως 
πολλαπλασιάση τις τά κεφάλαια τών επι
χειρήσεων τούτων.

Έν Γαλ.λία αί καλούμενοι πιστωτικοί 
τράπεζαι τής τιμής μετρίως άνεπτύχθησαν. 
Βεβαίως ή επίνοια αΰτη εΐναι λαμπρά 
διότι στηρίζεται μόνον έπί τή; τιμής καί 
ήθικής άξίας τοΰ άτόμου, άλλ’ ώς φαί
νεται ή γαλλική κοινωνία δέν έφθασεν 
είσέτι είς τδ σημεΐον έκεϊνο τής τελειό- 
τητος κατά τδ όποιον δ λόγος τής τιμής 
έπαρκεΐ δπως πληρώση τις τά δφειλόμενα. 
Εντούτοις είς μερικά; πόλεις τής Γαλ
λίας ύπάρχουσι τράπεζαι τοΰ είδους τού
του ένθα ό δανειζόμενος παρουσιάζεται 
είς τήν τράπεζαν συνοδευόμενος ύπδ τής 
γυναικός καί τών τέκνων αύτοΰ ή τών 

γονέων του, δπως ζητήση δάνειον ύποθη- 
χεύων τήν τιμήν τής οίκογενείας αύτοΰ. 
Δύο βιβλία είναι άνοικτά, τδ μέν ονομά
ζεται τό βιβλίον τής όημοσίας ύπο.Ιίιφεως 
τής χοιχότιιτος, έν φ καταγράφονται τά 
ονόματα έκείνων, οΐτινες διετήρησαν πι- 
στώς τήν ύπόσχεσίν των, είς δέ τδ άλλο 
τά όνόματα έκείνων, οΐτινες δέν έφάνησαν 
αξιόχρεοι.

Υπάρχει καί έτέρα πίστωσις, ήν θέλω 
άποκαλέσει .τίστωσω- ά>·τι.1ήιμεως, καί ή 
δποία συνίσταται είς τδ νά δανείζη τις 
χρήματα έπ’ ένεχύρω. Εννοώ ένταΰθα 
τά Ενεχυροδανειστήρια monlt-de-ριΛί. Έκ 
τών καταστημάτων τούτων ού μ.όνον ή 
έργατική τάξις ώφελεϊται άλλά καί πολ
λοί ευκατάστατοι, οΐτινες έν στενοχώρια 
διατελοΰντες ύποθηκεύουσι τά πολύτιμα 
αύτών σκεύη, δπως λάβωσι προκαταβολήν 
τινα χρημάτων. Ύπάρχουσιν άλλοι τινές, 
ώς λ. χ· μικροί επιχειρηματία'., μικροί έμ
ποροι, οΐτινες έκλαμβάνουσι τά ’Ενεχυρο
δανειστήρια ώ; μέσον πιστώσεως, δι’ ής Οά 
δυνηθώσι νά έξακολουθήσωσι τάς υποθέσεις 
των, δπερ δέν είναι δ προορισμός τών κατα
στημάτων τούτων. Ο προορισμός αύτών 
εΐναι νά χορηγή βοήθειαν μόνον είς τούς 
απόρου; καί ένδεείς. Τά ένεχυροδανειστή- 
ρια έσυστήθησαν κατ’ άρχάς είς Ιταλίαν 
περί τδν 4 5 αιώνα, δτε έπρόκειτο νά κατα- 
πολεμήσωσι τήν τοκογλυφίαν τών Ιου
δαίων, οΐτινες ώφελούμενοι τών περιστά
σεων κατεμάστιζον τούς δανειζομένους. 
Ό Λουδοβίκος 1ΣΤ' είσάξας τά καταστή
ματα ταϋτα είς Γαλλίαν ωφέλησε σημαν
τικά τδ έθνος του καί άπήλλαξεν αύτδ 
εκ τών χειρών τών τοκογλύφων οΐτινες, 
ώς συμβαίνει είσέτι είς πολλά μέρη ένθα 
τά καταντήματα ταϋτα δέν ύπάρχουσι, 
δανείζουσι πολλάκις μέ ύπέρογκον τόκον 
30 καί 40 τοΐς Ο[θ·

Τά στενά δρια τής πραγματείας ταύ 
της δεν μοι έπιτρέπουσι νά ένδιατρίψω 
περισσότερον είς τό περί έξοικονομήσεως 
σπουδαιον ζήτημα, θά περιορισθώ μόνον

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Δ'.) 

νά υποβάλω είς τάς σκέψεις] υμών τά; 
έξή; πρακτικά; συμβουλάς.

ά.) Προσπαθείτε νά πληρώνητε πάντοτε 
τοΐς μετρητοί; όσα πράγματα είναι προ- 
ωρισμένα διά τήν προσωπικήν σας κατα- 
νάλωσιν.

β'.) Πρίν κάμητε όποιονδήποτε έξοδον, 
σταθμίσατε νοερώς τήν ήφήμερον ηδονήν 
μέ τήν στέρησιν τή; έπιούσης, δηλαδή ε
ξετάσατε έάν ή εΰχαρίστησις, ήν μέλλετε 
ν’ άπολαύσητε, ίσοδυναμεΐ μέ τήν άνάγ
κην, ήν θέλετε αίσθανθή τήν άκόλουθον 
ήμέ ραν, καί τήν οποίαν ήθέλετε ικανο
ποιήσει διά τών αύτών χρημάτων.

γ'.) Υπολογίζετε τδ καθημερινόν σας 
έξοδον ούχί έπί τοΰ ημερομισθίου σας, άλ
λά έπί τοΰ μέσου όρου τών χρονικών σας 
ημερομισθίων, έχοντες ύπ’ δψιν τάς έορ- 
τασίμους ήμέρας καί τάς τυχαίας δια- 
κοπάς.

δ'.) Μή θεωρείτε ώς περιττήν ούδεμίαν 
έξοικονόμησιν’ όσον μηδαμινή καί άν ήναι, 
διά τοΰ μέσου τούτου συνηθίζετε εις τήν 
τάξιν καί τήν οικονομίαν, διότι κατά τήν 
κοινήν παροιμίαν οί μικροί ρύακες άποτε- 
λοϋσι τούς μεγάλου; ποταμούς.

έ.) Έάν ησθε νυμφευμένοι, μή έχετε 
χωριστόν βαλάντιον, διότι ώς έπί τδ πλεΐ
στον τά χρήματα, ατινα κρύπτει τις έκ 
τής συζύγου του, εΐναι χρήματα τά ό
ποια έξοδεύει έπί κακοΰ. Ή φρόνιμος οικο
νόμος, ήτις έχει τήν διεύθυνσιν τής οικίας, 
εΐναι ώς έπί τδ πλεΐστον καταλληλοτέρα 
είς τό νά διαχειρ ίζή ται τά καθημερινά σας 
έξοδα.

7 .) Τέλος συνεθίζετε τά τέκνα σας είς 
τήν οικονομίαν. Καθ’ έκάστην εβδομάδα, 
οσάκις εΐσθε ευχαριστημένοι έκ τής διαγω
γή; των, θέσατε κατά μέρος μικρόν τι πο
σόν, τδ όποιον θέλετε διπλασιάσει είς τδ 
τέλος τοΰ έτους. Οΰτω βαθμηδόν καί άνε- 
παισθήτως σχηματίζετε ‘έν κεφάλαιον, έκ 
τοΰ όποιου θέλει ώφεληθή τδ τέκνον σας 
δπόταν μεγαλώση.

Τελευτών θεωρώ καθήκόν μου νά ύπο. 
βάλω ύμΐν καί τάς έξή; παρατηρήσεις.
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Μία ίκ των σπουδαιοτέρων ελλείψεων τοΰ 
ήμετέρου έθνους είναι άναντιρρήτως καί ή 
άπρονοησία. Έςετάζοντες τήν ιστορίαν τής 
αρχαίας 'Ελλάδος βλέπομεν δτι ή απρο
νοησία τών 'Ελλήνων έξώρισε τον Θεμι- 
στοκλέα, έξωστράκισε τδν Άριστείδην, έ- 
πότισε τδν Σωκράτην τδ κώνειον καί έ
διωξε τδν Δημοσθένην τδν άδάμαστον ε
κείνον ρήτορα τής Έλ. άνεξαρτησίας. 'Π 
μέν πλεονεξία κατέστρεψε τδν Μέγαν ’Α
λέξανδρον, ή δέ απρονοησία έθυσίασε τδν 
Νικίαν μέ πεντήκοντα χιλιάδας στρατευ
μάτων εις τήν Σικελίαν. Τέλος ή απερι
σκεψία καί ή διχόνοια τών προγόνων μας 
έφερε τήν ρωμαϊκήν κυριαρχίαν είς τήν 
Ελλάδα. Είς άλλην έπίσης προγενεστέραν 

έποχήν άπωλέσαμεν ένεκεν τής άκηδείας 
καί τής αλαζονείας ημών ού μόνον τήν 
έθνικήν ημών ύπαρξιν, άλλά καί πάσαν 
ηθικήν έπίδρασιν και βαρύτητα έν τή ’Ανα
τολή. Καί έπί τών ημερών μας οί διέπον- 
τες τήν τύχην τής Ελλάδος ούδόλως προ- 
νοοΰσι περί τοΰ μέλλοντος αύτής. Είναι 
δμολογούμενον οτι τδ διέπον τήν Ελλάδα 
φορολογικόν σύστημα είναι άθλιέστατον 
καί τυραννικόν, δτι ή γεωργία είναι δλως 
παρημελημένη, οτι ή οικονομική κατά- 
στασις τοΰ έθνους δέν είναι εύάρεστος, δτι 
αί έπαρχίαι καταθλίβονται ύπδ τής δυ
στυχίας, δτι ό στρατός απορροφά άνωφελώς 
μέγα μέρος τών δημοσίων εισοδημάτων, 
καί δτι ούδεμία πρόνοια λαμβάνεται ύπέρ 
τής αξιοπρέπειας τών έν τή άλλ.οδαπή δια- 
τελούντων ομογενών. Ί1 πολιτική άνα
τροφή τοϋ έθνους παρεδόθη είς χεΐρας φαύ
λων καί διεφθαρμένων. Τήν άρχαίαν α
πλότητα διεδέχθη ή πολυτέλεια, ή κακοή- 
θεια, ή έπιπολαιότης καί ή διαφθορά. Σή
μερον άπανταχοΰ τής Ελλάδος δέν βλέ
πει τις άλλο είμή μεγίστην τάσιν πρδς 
σύστασιν θεάτρων, ωδείων καί άλλων παρα 
πλησίων καθιδρυμάτων. Ποια λοιπδν τά 
αίτια τής έγκληματικής ταύτης άόια- 
φορίας ; Διατί ή κατάχρησις αύτη ; Τοΰτο, 
κύριοι, προέρχεται διότι λείπει παρ’ ή- 
μϊν πρώτον ή πολιτική έκείνη σύνεσις καί

ή οξυδέρκεια ή χαρακτηρίζουσα τά λοιπά 
πεπολιτισμένα έθνη, καί δεύτερον ή λιτότης, 
ή ίσότης, ή πειθαρχία, η δικαιοσύνη, ή θρη- 
σζ.εία καί ή δμόνοια ή καθις-ώσα αύτά μεγά
λα καί ισχυρά. Έν Έλλάδι πάντες οί αύτο- 
καλούμενοι πολιτικοί άνδρες μόνον περί 
τής εξουσίας έρίζουσι, παραδίδοντες είς 
χεΐρας ανικάνων καί διεφθαρμένων άνθρώ
πων τά σπουδαιότερα συμφέροντα τοΰ έ
θνους. Οί τίμιοι πολϊται παραγκωνίζονται, 
οί δέ άτιμοι καί φαυλόβιοι θριαμβεύουσι 
καί προάγονται. Έάν τώρα μεταβώμεν 
καί είς τήν ήμετέραν κοινωνίαν βλέπομεν 
δτι ή αύτή απρονοησία καί άσυμφωνία 
διέπει δλας τάς επιχειρήσεις ήμών. Καί 
έντούτοις, κύριοι, έχομεν πολλάς θλίψεις 
ν’ άνακουφίσωμεν, πολλάς πληγάς νά έ- 
πουλώσωμεν, μ,υρίους εχθρούς νά κατα
πολεμήσομε·;, πολλά είσέτι νά κατορθώ- 
σωμεν. Ό ήμέτερος Σύλλογος δστις ήδύ
νατο πολλά ωφέλιμα νά πράξη προχωρεί 
βραδέως ένεκεν τής μικράς ύποστηρίςεως, 
ής έτυχε παρά τών ομογενών. Είναι άλη- 
θές δτι καί είς τά ένυπάρχοντα μέλη δεν 
βλέπει τις τήν δραστηριότητα καί έπιμέ- 
λειαν έκείνην τήν χαρακτηρίζουσαν τά σω
ματεία ταΰτα. Έσυστήθη ίπωσοΰν βι
βλιοθήκη, ήτις προϊόντος τοΰ χρόνου δύνα
ται νά βελτιωθή, άλλά τίς ό άναγινώ- 
σκων ; Εύάριθμα είναι τά μέλη τά συχνά- 
ζοντα καθ’ έκάστην εσπέραν είς τδ ήμέ- 
τερον Άναγνωστήριον. Είς Ελβετίαν, κύ
ριοι, δλοι οί πολϊται άναγινώσκουσι, διότι 
πάντες έννοοΰοιν οτι άνευ τών φώτων ού
τε πραγματική έλευθερία δύναται νά ύ- 
πάρξη, ούτε αληθής εύημερία, ούτε πολι
τισμός. Έκαστος πολίτης καλλιεργεί τήν 
ψυχήν καί τδ πνεΰμα αύτοΰ δι’ άναγνω- 
σμάτων είτε θρησκευτικών είτε καταλλή
λων πρδς το έργον δπερ έπαγγέλλεται. 
Είς τήν βιομηχανικήν εταιρίαν τής Μου- 
λούζης, ως έξάγεται έκ τής λογοδοσίας 
τοΰ βιβλιοφύλακος, 1,800 άτομα άνέ- 
γνωσαν έντδς ένδς έτους 83,170 τόμους, 
ό δέ άριθμδς τών άναγνωσθέντων βιβλίων 
είς £ν έτος είς τάς έπαρχίας τοΰ άνω

Ρήνου άνέρχεται είς 256,231 τόμους. Ή 
άνάγνωσις παρ’ ήμΐν είναι λίαν περιωρι- 
σμένη, διότι ό ήμέτερος λαός προτιμά μάλ
λον τάς ύλικάς ή τάς πνευματικής ήδο- 
νάς, ώς έκ τούτου τέρπεται άναγινώσκων 
άνοστα καί άνάλατά τινα μυθιστορήματα 
ή σατυρικά φύλλα, έκ τών όποιων ούδεμία 
ωφέλεια δύναται νά προκύψη. Πολλοί ι
σχυρίζονται δτι ό καιρός λείπει εις αύ
τούς, ενιοι δέ δτι ή άνάγνωσις είναι πε
ριττή καί ανωφελής. Τότε κατά τήν γνώ
μην τών τελευταίων τούτων άς κλείσω- 
μεν τά σχολεία, άς καύσωμεν δλα τά 
βιβλία καί ά; έπανέλθωμεν είς τδν άγριον 
καί ληστρικόν βίον. Ό άναγινώσκων κα
λόν τι βιβλίον ού μόνον συγκοινωνεί μέ 
πάν δ,τι υψηλόν καί εύγενές έψεΰρεν ή 
ανθρώπινη διάνοια, άλλά τά ήθη, ή καρ
δία καί ή άνατροφή αύτοΰ μορφόνονται. 
Πάντες δμολογοΰμεν δτι τδ έθνος ήμών 
δέν είναι πρακτικόν, τοΰτο έν μέρει προ
έρχεται διότι δέν άναγινώσκομεν αρκούν
τως έπιστημονικά βιβλία Είς τά ήμέτερα 
Εκπαιδευτήρια ή σπουδή τών άρχαίων γλωσ
σών άπορροφ^ δλον τδν καιρόν τών μαθη
τών, τά δέ βοηθητικά μαθήματα ή παρα- 
μελοΰνται ή ολίγον σπουδάζονται. Ουτω 
λ. χ. ή αριθμητική, ή φυσική, ή χημεία, 
ή βοτανική, ή πολιτική οικονομία, ή γεο>- 
γραφία, ή έκμάθησις τών εύρωπαϊκών 
γλωσσών, ή ευρωπαϊκή ιστορία καί αύτά 
τά ΖίρΛ μαθήματα θεωρούνται παρ’ ήμΐν

ώς πάρεργα, ένώ είς τήν Εύρώπην μεγίστη 
φροντΐς καταβάλλεται, δπως οί μαθηταί 
άποκτήσωσι πρακτικάς γνώσεις καί έξα- 
σκηθώσι καλώς είς τήν Παλαιάν καί τήν 
Νέαν Διαθήκην. Δέν άρκεϊ μόνον ή έκμά- 
θησις τής άρχαίας γλώσσης δπως άνα- 
κτήσωμεν τον εθνισμόν μας, ύπάρχουσι 
μυρία άλλα σπουδαία αντικείμενα, έκ τών 
οποίων έξαρτάται ή ύπαρξις καί τδ μέλ
λον ήμών, καί ύπέρ τών οποίων ούδόλως 
προνοοΰμεν. 'ίσως ή ύπερβολική αύτη λα
τρεία πρδς τδ παρελθόν ύπήρξε κάπως 
βλαβερά, διότι Επαναπαυόμενοι είς τδ άρ- 
χαϊον κλέος άμελοΰμεν τδ ένεστώς καί 
δέν φροντίζομεν περί τοΰ μέλλοντος. Ή 
άνθρωπότης οφείλει κατά φυσικόν νόμον 
νά βαδίζη πρδς τά πρόσω καί νά συμμορ- 
φόνηται μέ τάς άπαιτήσεις καί τάς άνάγ
κας τής έποχής έν ή εύρίσκεται. Καιρός 
λοιπδν νά έζέλθωμεν έκ τή; στασιμότητος 
ταύτης. Άς έγκαταλείψωαεν όλίγον τι τό 
παρελθόν καί άς άτενίσωμεν Οαρραλέως 
πρδς τδ μέλλον. 'Η θρησκευτική άγωγή, 
ή γεωργία, ή βιομηχανία, δ συνεταιρισμός, 
ή πρόνοια, ή έξοικονόμ.ησις, ή καλή πί- 
στις καί ή δικαιοσύνη, ιδού, κύριοι, τά 
ελατήρια τά ύψώσαντα τήν Εύρώπην είς 
τδν βαθμόν τής ισχύος, τοΰ πλούτου καί 
τή; εύημερίας. Αύτά δύνανται νά ύψώσωσι 
καί τδ ήμέτερον έθνος, έάν εί.Ιιχρινως 
καί άπαρεγχ.Ιίτως άκολουθήσωμεν τήν αύ
τήν δδόν.
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ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΚΡΑΤΟΣ καί ΒΙΑ.
ΗΦΑΙΣΤΟΣ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ.
ΧΟΡΟΣ ΟΚΕΑΝΙΔΩΝ ΝΥΜΦΩΝ. 
ΩΚΕΑΝΟΣ.
ΙΩ ή ΙΝΑΧΟΥ.
ΕΡΜΗΣ.

ΤΠΟΘΕΣΙΣ.

Προμηθέως έχ Ίιός κεχΛοφότος τό πΰρ καί δεδωχότος άνθρώποις, δι ου τέχνας 
πάσας άνθρωποι εϋροιντο, όργισθείς ό Ζευς παραδίδωσιν αϊτόν Κράτει χαί Βία, τοϊς 
αΰτοΰ ύπηρέταις, χαί Ήφαίστω, ώς αν άγαγόντες πρός τό Καυχάσιον ορος δεσμοϊς 
σιδηροΐς αυτόν έχει προση.Ιώσαιεν. Ού γενομένου παραγίνονται πάσαι αί Ώχεανΐδες 
νύμφαι πρός παραμυθίαν αΰτοΰ χαί αύτός ό Ώχεανός, 8ς δή χαί Λέγει τώ> Πρ,ομηθεΐ, 
ΐνα άπεΛθών πρός τόν Jia δεήσεσι χαί Λιταϊς πείσμ αύτόν έχΛΰσαι τοΰ θεσμού Προμη
θέα' χαί Προμηθεύς ούχ έά, τό τοΰ Jioq είδώς ΐιχαμπτον χα\ θρασύ' χαί άναχωρήσαντος 
τοΰ Ώχεανοΰ παραγίνεται Ίώ πΛανωμένη, ή τοΰ ’Ινάχου, χαί μανθάνει παρ’ αΰτοΰ 
ίί τε πέπονθε χαί ά πείσεται χαί ότι τις τών αύτής απογόνων Λύσει αύτόν, δς ήν ό Λιός 
ΊΙραχΛής, χαι δτι έχ τής έπαφήσεως τοϋ Ji0<: τέί,εται τόν "Επαφον. Θρασυστομοΰντι 
θέ Προμηθεϊ χατά Λιός, ως έχπεσεϊται τής άρχής ύφ’ ου τέζεται παιδός χαί ιιΛΛα βΛά- 
σφημα Λέγοντι, παραγίνεται Ερμής, νΐιός πέμιβαντος, άπειΛών αύτοί κεραυνόν, εί μή 
τά μέΛΛοντα συμδήσεσθαι τώ Jit εΐπη' χαί μ ή βουΛόμενον βροντή χαταρραγεϊσα αύτόν 
αφανίζει.

ΊΙ μέν σκηνή τοΰ δράματος ύπόχειται έν Σχυθία έπί τό Καυχάσιον ορος, ή δέ επι
γραφή τούτον Προμηθεύς δεσμώτης.

ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ.

ΑΙΣΧΥΛΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ.

IIAΡΑΦΡΑΣΙΣ ΕΜΜΕΤΡΟΣ.
ΤΠΟ Κ. ΞΑΝ60ΙΙ0ΓΛ0Τ.

Κράτος.
Εί; χώραν μακρυνήν τής γή; έφθάσαμ.εν, 
εί; δρόμον Σκυθικδν καί πάντη έρημον" 
σύ δέ νά έκτελέση; πρέπει, "Ηφαιστε, 
όσα παρήγγειλ’ ό πατήρ, τοΰτον έδώ 
’ςτδν βράχον νά δεσμεύσγ; τον απόκρημνου 
μέ αδαμάντινα και άρρηκτα δεσμά 
τόν λαοφθόρον, δστις σοϋ τήν δύναμιν, 
παντέχνου πυρδ; σέλας, κλέψας έδωκεν 
είς τούς θνητούς' τοιαύτης ούτος βέβαια 
νά δώσΐ} άμαρτίας ώφειλε ποινήν, 
τήν βασιλείαν ίσως μάθη τοΰ Διδς 
νά στέργη καί νά μή φιλανθρωπεύηται.

"Ηφαιστος.
Κράτος καί Βία, προς υμάς μέν τοΰ Διδς 
ή έντολή τελείωσ’, εισθ’ ελεύθεροι' 
έγώ δέ μέ τήν βίαν συγγενή Οεδν 
είς φάραγγ’ άγριον νά δέσω δέν τολμώ' 
άνάγκη δμως τδ τολμάν εξάπαντος' 
πατρδς τούς λόγους ν’ αδιαφορώ βαρύ, 
τή; όρθοβούλου Θέμιδος βαΟύφρον παϊ, 
μέ άλυτα χαλκεύματ’ άκων άκοντα 
Οά πασσαλεύσω σε είς βράχον άγριον, 
δπου φωνήν οΰτ’ δψιν Οά ίδής ποτέ 
ανθρώπου, άλλ’ αί τοΰ ήλίου φλόγες σοΰ 
0’ άλλάξωσι τδ χρώμα, καί μετά χαρά; 
τήν νύκτα μέ τά άστρα Οά ’δή; άνωθεν' 
καί πάλιν Οά σκορπίση πάχνην ήλιος' 
αεί δέ τδ παρδν Οά σέ λυπή κακόν' 
δέν έγεννήθη έτι σοΰ ό λυτρωτής, 
τοιαΰτ’ άπήλαυσας σύ δ φιλάνθρωπος. 
Οεδ; οργήν μή φοβηθείς τήν τών θεών 
πολλήν εί; τού; ανθρώπου; εδωζας τιμήν 
τδν βράχον δθεν τδν ψυχρόν θέλει; φρουρή 
ορθδς καί χωρίς ΰπνου, γόνυ άκαμπτος, 
Οά κλαίης ζαί στενάζη; άνωφέλητα'
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ό Ζεύ; διότι εινε αμετάπειστο;' 
τραχύ; δέ δστις βασιλεύει νεωστί.

Κράτος.
Καί πώς βραδύνεις καί ματαίως συμπαθεί; ; 
τί δέν μισείς καί πώ; δέν άποστρέφεσαι 
τδν μισητδν εί; πάντας τούς θεούς Οεδν, 
δστι; σδν γέρα; είς θνητούς έπρόδωσεν.

"Ήφαιστος.
Δεινόν ή γνωριμία κ’ ή συγγένεια.

Κράτος.
'Ομολογώ' άλλ’ δμως καί νά απειθής 
εί; τοϋ πατρδς τούς λόγους είνε δυνατόν ;
δέν είνε τοΰτο πολύ πλέον φοβερόν ;

Ήφαιστος.
Σκληρδς τωόντι είσαι καί θρασύς άεί.

Κράτος.
Διότι τί τδ οφελος τδ νά Ορηνής 
αυτόν ; διατί λοιπδν νά ματαιοπονής ;

"Ήφαιστος.
Πολύ τήν τέχνην μου αύτήν έμ.ισησα.

Κράτος.
Τί τήν μισεί; ; δέν πταίει αΰτη είς αύτού; 
τού; νΰν παρόντα; πόνους, αληθώς ειπεΐν.

"Ηφαιστος.
Καί δμως άλλος είθε έλαχεν αύτήν.

Κράτος.
Γίνονται δλα πλήν τοΰ άρχειν τών θεών' 
ελεύθερο; πλήν τοΰ Διδς άλλος ούδείς.

'Ήφαιστος.
Ήξεύρω' ν’ άντιλέξω δεν έχω ποσώς.

Κριχτός.
Λοιπδν δέν σπεύδεις νά τώ βάλης τά δεσμά, 
’νά μή σε ίδη ό πατήρ βραδύνοντα ;

"Ήφαιστος.
Ιδού ψαλίδι’ έτοιμ.’ έχω νά ίδής.

Κράτος.
ΚαΖόπ αύτδν μέ δύναμιν διά χειρδς 
μέ σφύραν κτύπα, είς τδν βράχον κάρφωσαν.

"Ήφαιστος.
Τδ έργον τελειώνει, δέν άργοπορεϊ.

Κράτος.
Κτύπα άκόμη, σφίγγε, ποσώς χαλαρά' 
διότι νά έφεύρη τρόπου; δύναται 
καί έκ τών αδυνάτων' είνε φοβερός.

Ήφαιστος·
Έστερεώθη είς βραχίων άλυτα.
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Κράτος.
Τδν έτερον νΰν ασφαλώς προσήλωσον, 
νά μ,άθφ πόσον διαφέρει τοϋ Διός.

Ηφαιστος.
Ούδε»; πλήν τούτου δίκαια Οά με μεμφθή. 

Κρατος.
Αδαμαντίνην σφήνα λίαν μυτερήν 
διαμπερές, ςιά στέρνα χώνε δυνατά.

"Ηφαιστος.
Μ, Προμηθεΰ, στενάζω είς τούς πόνους σου. 

έΓράτος·.
’Αργείς σύ πάλιν καϊ στενάζεις δι’ έχθρού; 
τούς τοΰ Διό; ; μή σύ αύτδς κλαύσης ποτέ. 

Ηφαιστος.
Δυσθέατον τωόντι βλέπεις θέαμα.

Κράτος
Παθαίνει κατ’ άξίαν’ τοΰτο βλέπω *γώ’ 
άλλ’ είς πλευρά λωρία βάλε δυνατά.

Ηφαιστος.
’Ανάγκη νά τδ κάμω’ μή με πρόσταζε.

Κράτος.
Ναϊ’ θά προστάζω καϊ θά παροτρύνω 

-.2- < ,, , -

Ηφαιστος.

Ned' θα προστάζω καϊ Οά παροτρύνω σε’ 
’ςτά κάτω χώρει, σκέλη σφίγγε κυκλικώς. 

Ηφαιστος.
Λοιπδν τδ έργον καϊ δή έτελείωσεν.

Κράτος.
Νΰν κτύπα πέδας τάς όξείας ίσχυρώς’ 
βαρύς τών έργων τούτων εινε ό κριτής. 

Ήφαιστος.
Ως εινε ή μορφή σου κα'ι ή γλωσσά σου.

Κράτοι.
Σύ μαλακός άς είσαι, τήν δ’ αύΟάδειαν 
μή μου έπίπληττε και τήν τραχύτητα. 

Ηφαιστος.
Αγωμεν' εινε ώσπερ είς πεζόβολον.

Κράτος.
Έδώ σύ τώρα ύβριζε καϊ τών θεών 
κλεπτών τά δώρα δδς είς τού; θνητούς’ καϊ τί 
αύτοί νά σ ελαφρύνουν είνε ικανοί; 
ψευδώνυμον τδ όνομά σου Προμηθεύς’ 
προμήθειαν σύ δά αύτδς χρειάζεσαι, 
πώς έκ τής τύχης ταύτης Οά άπαλλαχθής. 
* Προμηθεύς.
Ω ούρανέ και ώ ταχύπτεροι πνοαϊ, 

καϊ ποταμών πηγαϊ καϊ τ’ αναγέλασμα 
κυμάτων θαλασσίων τ’ άναρίθμητον, 

καϊ πάντων μήτερ Γή, καϊ σύ, ώ Ήλιε, 
ό κύκλος τοΰ όποιου πάντα έφορος, 
ίδέτε με τί πάσχω έκ θεών θεός’ 
θεωρεϊτέ με πώς βασανίζομ’ έδώ 
καϊ τδν άπειρον χρόνον φθειρόμενος πώς 
Οϊγωνίζωμ’ έγώ.
άπρεπή είς έμενα εφεύρε δεσμόν 
τδν τοιοΰτον ό νέος θεών βασιλεύς, 
φεΰ φεΰ τδ παρδν καϊ τδ μέλλον κακδν 
συστενάζω, καϊ πώς Οάνατείλουν ποτέ 
τών βασάνων τά τέρματα τούτων ; 
και τί λέγω ; τά μέλλοντα πάντα καλώς 
γνωρίζω’ πριν δέν θάλθη άλλο τι κακδν 
καινόν’ τήν μοίραν ταύτην δμως εύκολα 
νά υποφέρω πρέπει, ώς γνωρίζων πώς 
τδ κράτος τής ανάγκης ε’ν’ άνίκητον. 
άλλ’ όμως οΰτε νά σιγήσω δύναμαι 
οΰτε νά μή σιγήσω ό κακόμοιρος’ 
είς τούς θνητούς διότι δώρα ’χάρισα, 
ό τάλας, ςτής άνάγκης κύπτω τδν ζυγόν’ 
πυρδς θηρεύω τήν έντδς τοΰ νάρθηκος 
πηγήν καϊ κλέπτων δίδω, ή διδάσκαλος 
παντοίας τέχνη; γίνεται καϊ πορισμός. 
τοιαύτη; αμαρτίας τίνω τήν ποινήν, 
προσηλωμένος είς δεσμά υπαίθρια.

Ύ -Κ α α
τίς ήχώ, τίς δσμή μοι έπήλθε σκοτεινή, 
έκ θεών έκ θνητών ή κ’ έκ δύο όμοΰ, 
έφθασ’ εί; τδ έσχατον δρος αύτό ; 
βασάνων μου νά γείνη θέλων θεατής 
ή άλλο τί λοιπόν ;
δεσμώτην βλέπετε με άτυχή θεόν, 
τοΰ Διδς τδν έχθρδν τδν είς πάντας θεούς 
μισητόν καταστάντα, όπόσοι αύτών 
τοΰ Διό; τήν αύλήν είσπορεύονται δά, 
διά τήν τών άνθρώπων άγάπην πολλήν. 
φεΰ, φευ, τί άκούω, τί τοΰτο πτηνών 
ώς κυμάτισμ’ εγγύς ; ό δ’αιθήρ μ’ έλαφράς 
τών πτερύγων όρμάς νά συρίζη σιγά’ 
είνε πάν φοβερόν τδ προσέρπον.

Χορός Ώχεαΐίόωκ.
Μή διόλου φοβηθής’ φιλική αύτή ή τάξις 
μέ ταχεΐαν τών πτερύγων άμιλλαν ήλθε 
είς τδ δρος τοΰτο, μόλις πείσασα γνώμην 

πατρός’ 
αύραι ταχύτατα·, έπεμψαν δέ με’

κτύπου ήλθεν ή ήχώ τοΰ χάλυβος είς άντρων 
τδν μυχόν,

τήν αιδώ δέ τήν σεμνήν 
μοΰ έξέπληξε κ’ έδίωξεν, 
καϊ άπέδιλος ήλθα πτερωτόν μέ τδ ίρμα.

Προμηθεύς·
Αίαϊ, αίαΐ’ 

πολυτέκνου Τηθύος ώ έκγονα σείς, 
κα'ι πατρός Ώκεανοΰ, δστις πάσαν τήν γήν 
με άκοίμητον ροΰν περιστρέφετ’ αύτήν, 
βλέμμα ρίψατε, ϊδετε ποίω δεσμφ 
ήρμοσμένος έδώ 
είς τούς βράχους, τής φάραγγος τάκρα αύτά. 
φρουράν θάχω άζήλευτον.

Χορός.
Βλέπω, Προμηθεΰ’ φοβερά δ’ άνέβη 
είς τούς οφθαλμούς μ.’ Ομίχλη έκ δακρύων, 
δτε ειδον σέ .
προσκαιόμενον ςτού; βράχους 
τούτους μ’ άδαμαντοδέτας βλάβας. 
νέοι άρχοντες κρατούσι τοΰ Όλυμπου 
καϊ μέ νέους νόμους δά 
άρχει Ζεύς άνόμως’ 
όσα δ’ ήσαν πρϊν μεγάλα, νΰν ούδέν ση- 

μαίνουσιν.
Προμηθεύς.

'Υποκάτω τή; γής καί ’ςτοΰ Δίδου αύτοΰ 
τοΰ πανδέκτου τδν Τάρταρον τδν αχανή 
είθε έρριπτέ με, 
έν δεσμοί; καϊ άλύτοις κι’ άγρίοις πολύ, 
ϊνα μήτε θεό; μήτε άλλος κάνεις 
είχε τί νά χαρή’ 
τώρα δμως ό τάλας μ-ετέωρος ών, 
τών έχθρών ή χαρά είμαι πάντων.

ΛΓοράσ.
Τίς τόσον σκληροκάρδιος 
θεδς καϊ νά χαρή ’ς αύτά ; 
τί; δέν λυπεΐται αληθώς, 
πλήν τοΰ Διός ; όργίλος ούτος πάντοτε 
τόν νοΰν άκαμπτον έχων 
γένος δαμάζει ούράνιον’ 
ούδέ θά παύση ποτέ πριν άν 
η χόρταση τήν καρδίαν 
η μέ δύναμίν τις τούτου 
λάβη τήν δυσάλωτον αρχήν.

Προμηθεύς.
’Αληθώς τήν άνάγκην θά έχη έμοΰ 
ό ανώτατος ούτος μακάρων θεών, 
4ν καί βάσανα έχω ’ςτά μέλη παντού, 
νά τώ δείξω τδ νέον τδ βούλευμ’, υφ’ ού 
άφαιρεϊται τιμάς καϊ τδ σκήπτρον αύτό’ 
δέν θά θέλξη με, καν μελιφθόγγους ώδάς 
έπιφέοη πειθοΰς, 
οΰτε δά αύστηρά; άπειλάς φοβηθείς 
θά προδώσω έγώ τά μυστήρι αύτά, 
πρϊν άν με τών άγρίων λυτρώση δεσμών 
καϊ θελήσγ, ποινήν 
τών βασάνων αύτών νά πληρώση.

Χορός.
Σύ μέν θρασύ;’ ούδ’ είς πικράς 
υποχιορέϊς τάς συμφοράς’ 
πολύ δ’ έλευθεροστομεΐς’ 
τόν νοΰν δέ μου φόβος κατέχει έξύς’ 
λίαν φοβούμαι τήν τύχην σου, 
ποΰ ποτ’ αύτών τών αγώνων 
στρέψας τδ τέρμα θά ιδγ,ς; πώς πέπρωται

δτι τδ ήθος τοΰ Κρόνου ί παϊς απηνές 
καϊ αμετάπειστου έχει καρδίαν.

Π ρομηθεύς.
"Οτι εινε τραχύς τδ γνωρίζω καλώς, 
καϊ τδ δίκαιον έχει δ Ζεύς εαυτώ’ 
πλήν θά γείνη ποτέ 
μαλακόγνωμος, δταν οΰτω συντριβή, 
καϊ τήν άκαμπτον ταύτην άφήσας οργήν 
μ’ άμοιβαίαν θά έλθη σπουδήν πρδς έμέ 
εί; φιλίαν όμοΰ καϊ άγάπην.

Χορός.
Έκκάλυψον τά πάντα, διατράνωσον, 
είς ποιον σ’ ελαβον ό Ζεύς αίτίωμα, 
καϊ άτιμ’ οΰτω βασανίζει καϊ σκληρά’ 
νά μάς διδάξγς, άν λέγων δέν βλάπτησαι.

Προμηθεύς.
Τδ λέγειν ταύτα είνε όντως αλγεινόν 
καϊ το σιγήν ομοίως’ πάντα δύσκολα. 
Εύθύς καθώς οι δαίμονες έθύμωσαν 
καϊ στάσις μεταξύ των έξηγείρετο, 
οί μέν τδν Κρόνον νά διώξουν θέλοντες, 
δπως δ Ζεύς καϊ βασιλεύφ’ άλλοι δέ 
ζητοΰντες άλλο, Ζεύς νά μ.ή άρχη ποτέ, 
έδώ έγώ τά κάλλιστα σκεπτόμενο;
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νά πείσω τούς Τιτάνα; δέν ήμπόρεσά, Προμηθεύς.
Βεβαίως φίλων τήν συμπάθειαν κινώ.τοΰ Ούρανοϋ τά τέκνα καί τή; Γή;' άλλά

γλυκείς έκεΐνοι τρόπους άτιμάσαντες Χορός.
ένόμιζον μέ ισχυρά φρονήματα Μήπως καί άλλο έπραξάς τι παρ’ αύτά ;
άκόπως καί βιαίω; Οά δ-σπόζιοσιν. Προμηθεύς.
πολλάκις δμως είς έμέ ή μήτηρ μου, Τούς έπαυσα τοΰ νά προβλέπουν θάνατον.
η Γή καί Θέμις, πολυώνυμος θεά, Χορός.

Καί ποιον εύρες τήςδε νόσου φάρμακον ;είχε προείπει, τί θά γείνη έμελλε'
πώς οχι μέ τήν βίαν ούδέ μέ ίσχύν, Π ρομηθεύς.

Τυφλά; έλπίδας εΐς αύτούς ένέβαλον.άλλά μέ δόλον όσοι ύπερέχουσιν,
έκεΐνοι έπρεπε νά άρχουν τών λοιπών' Χορός.

Πολλήν είς τούς ανθρώπους χάριν ‘έκαμες.ένώ έγώ τοιαΰτα τοΐς έρμήνευον, 
ούδ’ ένα βλέμμα ούτοι μέ ήξίωσαν' Προμηθε νς.
καί τότε δή ώς πάντων τό καλλίτερου Καί πύρ άκόμη είς αύτούς παρέδωκα·
μ’ έφαίνετο νά λάβω τήν μητέρα μου, Χορός'
κ’ έκών έκόντα Δία νά συμβοηθώ' Καί τώρα έχουν οί θνητοί πϋρ φλογερόν ;
μέ τάς έμάς δέ συμβουλάς δ Τάρταρος Προμηθεύς.
σκεπάζει κάτω Κρόνον τόν άρχέγονον Έξ ού καί τέχνας πλείστας δά Θά μάθωσιν.
μέ τούς συμμάχους δλους- άν καί έξ έμοΰ Χορός.
δ τύραννος τοσοΰτον έχ’ ώφεληθή, Διά τοιαΰτα τό λοιπόν ήδη δ Ζεύς
άντήμειψε μέ ταύτας τάς κακά; ποινάς' κακώς άπαύστως σέ μεταχειρίζεται,
τής τυραννίας εινε τούτο νόσημα, καί του άγώνος τούτου τέρμα όέν έχεις ;
’ςτούς φίλους της νά μή έχη πεποίθησιν. Προμηθεύς.
8 δ’ έρωτατε, θέλω ε'ίπη διά τί Ούδέν τωόντι άλλο, πλήν άν τώ φανή.
κακώς με ουτοι νά μεταχειρίζηται' Χορός.
ευθύς ώς εις τόν θρόνον του τόν πατρικόν 
έκάθησε, μοιράζει γέρα εις θεούς,

Πώς τούτο' τί; θά ήνε αύτη ή έλπί;;
δέν βλέπεις δτι ήμαρτες ; πώς ήμαρτες

είς άλλους άλλα, καί τακτοποιεί άρχήν' ούτε έγώ νά εϊπω ειν’ εύχάριστον
τού; ταλαίπωρους δέ θνητούς περιφρονεΐ, ούτε καί σύ νάκούσης έχει ηδονήν'
και άφανές τό γένος τούτων ήθελε 
νά καταστήση, φέρη δ’ άλλο άντ’ αύτοΰ.

άφήσωμεν' τών πόνων λύσιν ζήτησον.
Προμηθεύς.

είς ταΰτα άλλ.ος δέν έναντιώνετο, "Οστις τόν πόδα έχει έξω τή; φωτιάς,
έγώ δέ μόνος τολμηοώς έλύτρωσα καί παραινεί καί νουθετεί τόν πάσχοντα'
αύτούς έκ τοϋ τελείου έςαφανισμοϋ" έγώ δέ ταΰτα δλα τά έγνώριζον,
διό τοιουτοτρόπως βασανίζομαι, καί έκουσίω; ήμαρτον, δέν θάρνηθώ' 

θνητούς ζητών νά βοηθώ, δ ίδιοςτοιαΰτα πάσχων καί είς οίκτον συγκινών'
πρός τούς θνητούς δέ συμπαθών συμπάθειαν τά βάσανα είς έμαυτόν συσσώρευσα'
αύτό; δέν εύρον δ ταλαίπωρος έγώ' άλλ’ δμως καί τοιαΰτα δέν έπίστευον,
άλλ’ άπηνώς τοιαύτην θέσιν ελαβον' είς βράχους μετεώρου; νά ξηραίνωμαι,
διά τόν Δία άδοξον τό θέαμα. τυχών τό ορος τούτο τό παντέρημον.

Χορός. καί δμως τά παρόντα μή όδύρεσθε,
Έκ πέτρας καί σιδήρου έχει τήν ψυχήν κάτω δ’ έλθοϋσαι τάς μελλούσα; τύχας μου
έκεΐνος, δστις, Προμηθεΰ, δέν συμπονεϊ άκούσατ’, δπως μάθητε τέλος τό πάν'
’ςτά βάσανά σου' ταϋτ’ έγώ δέν ήθελον πεισθήτε, ναί πεισθήτε, συμπονήσατε
ούτε νά ϊδω, καί ίδοϋσά σε πονώ. τόν νΰν μοχθοϋντά με" περιπλανώμενα 

πρός άλλοτ’ άλλον τά παθήματ’ έρχονται.

Χορός.
Πρ?>ς θελούσας τόν λόγον αύτόν προσφωνείς, 
φίλε μου Προμηθεΰ,
καί λοιπόν με τόν πόδ’ έλαφρόν άκαρεί 
καταλείπουσ εύθύς
καθαρόν τόν αιθέρα, τόν τόπον πτηνών, 
είς τραχεΐαν έδώ προσεγγίζω τήν γήν. 
θέλω δε διά παντός 
νά άκούω τό τί ύποφέρεις.

Ώχεατός.
Διακάμψας τό τέρμα σταδίου μακροϋ 
είμ’έδώ, Προμηθεΰ,
τό ταχύπτερον τοΰτο πτηνόν νοητώς 
καί χωρίς χαλινού διευθύνων τινός.
πρός δε τύχας τάς σάς, γνώριζε, συμπονώ, 
επειδή μ αναγκάζει, νομίζω, απλώς 
ή συγγένει αύτή,
κ’ έκτος τούτου κάνεις δεν υπάρχει, πρός 8ν 
πλειοτέραν συμπάθειαν ήθελον έχει, ή σέ. 
Οά γνωρίστ,ς δέ ταΰτα πώς είν’ άληθή' 
ούδέ δύναμ’ έγώ νά χαριτογλωσσώ 
μάτην' δήλωσον σύ τί νά σοι βοηθώ, 
καί ποτέ δέν Οά πής πώς τοϋ ’Ωκεανού 
εινε φίλος πιστότερος άλλος.

Π ρομηθίύς.
Έέ' τί πράγμα; καί σύ δά τών πόνων μου 
ήλθες έπόπτης ; πώς καί τό έτόλμησας. 
λιπών τό ρεύμα, άντρα δέ αυτοφυή 
πετροσκεπή, είς τήν σιδηρομήτορα 
νά έλθης γήν' τήν τύχην μου νά Οεωρής 
προσήλθες όντως καί να συναγανακτής ; 
θέαμα βλέπε, φίλον τούτον τοΰ Διός, 
δστις τήν βασιλείαν συγκαθίδρυσα, 
παθήματα οποία πάσχω υπ’ αύτοΰ.

'Ωκεανός.
Τά βλέπω" καί άρίστην σοι παραίνεσιν 
νά δώσω θέλω, Προμηθεΰ, καίπερ σοφώ' 
Ύνώθι σαυτόν καί τρόπους νέους λάμβανε, 
διότι νέος είνε καί ό τύραννος.
άν δέ Οά ρίπτης λόγους ουτω δά σκληρούς, 
καί εί μακράν είς ύψος κάθηται δ Ζεύς, 
νά σέ άκούη δύναται, ώστε τά νΰν 
παθήματα νά σοί φανώσι παιδιά.
άλλ , ω ταλαίπωρ’, άφες ήν έχεις οργήν 
και ζητεί τούτων τών παθών απαλλαγήν, 
αρχαία ίσως φαίνονται τά λόγια μου"

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΔ. Δ'.)
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τοιαΰτα όμως είνε τά έπίχειρα 
τής λίαν υψηγόρου γλώσσης, Προμηθεΰ. 
σύ δ’ ούτε είσαι ταπεινός, ούδ’ είς κακά 
υποχωρείς, πρός τούτοις δ’ άλλα έκζητεΐς. 
μή λάκτιζε πρός κέντρα, άν μοι πείθησαι' 
τραχύς ειν’ ό μονάρχης καί ανεύθυνος' 
καί νΰν έγώ μέν άπελΟών Οά προσπαθώ 
νά σέ λυτρώσω τών κακών, άν δύνωμαι* 
σύ δέ ησύχαζε καί μή μεγαλαυχής' 
ή δέν γνωρίζεις σύ καλώς, δ ών σοφός, 
δτι ματαία γλώσσα ζημιώνεται ;

Προμηθεύς.
Ζηλεύω σ’ δτι δέν κατηγορείσαι σύ, 
ένώ μετέσχες πάντων καί έτόλμησας· 
καί τώρα άφες' μή φροντίσγ,ς δι’ έμέ' 
δέν θά τόν πείσης βέβαια' δέν πείθεται' 
πρόσεχε μή αύτός τι πάθης καθ’ δδόν.

f α r0<·.
Τό φυσικόν σου είνε άλλους κάλλιον 
νά συμβουλεύης παρά σεαυτόν, καθώς 
τά πράγματα καί οχι λόγοι μαρτυρούν, 
μηδόλως μ’ έμποδίστ,ς τοΰ κινήματος' 
καυχώμαι, ναί καυχώμαι, δτι είς έμέ 
τήν χάριν ταύτην θέλει κάμ’ δ Ζεύς, ώστε 
έκ τούτων τών βασάνων νά λυτρώσω σε.

Προμηθεύς.
Νά σ’ επαινώ μέν δέν Οά παύσω πώποτε' 
πολλή διότι είν’ ή προθυμία σου' 
πλήν μή κοπίαζ’ ούδέν ώφελών έμέ, 
εί καί τό θέλεις, μηδέ ματαιοπονής' 
ήσύχαζε δέ απομακρυνόμενος' 
έγώ δέν θέλω, εί καί δυστυχώ, δί’αύτό 
καί άλλοι πλεΐστοι δμοια νά πάθωσιν. 
ούχί, άφοΰ καί τάδελφοΰ μου ”Ατλαντος 
μέ θλίβουσιν αί τύχαι, δστις πρός δυσμάς 
ισταται στύλον ουρανού καί γής αύτής 
στηρίζων είς τούς ώμους, βάρος ού σμικρόν' 
αύτόχθονά τε τών Κιλίκων κάτοικον 
τών άντρων είδον κ’ οίκτος μέ κατέλαβεν, 
τό φρικαλέον τέρας, έκατόγχειρον 
Τυφώνα Οοΰρον, συγκαταστρεφόμενον, 
δστις είς πάντας άντεστάΟη τούς θεός, 
κ’ έκ γνάθων φρικαλέων φόνον σύριζεν, 
έκ τών δμμάτων δ’ ήστραπτε πύρ φλογερόν, 
ώς μέλλοιν κράτος νά συντρίψρ τού Διός. 
τοΰ ήλθεν δμως βέλος άγρυπνον Διός

18.
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έξ ούρανόθεν, φλογερός ό κεραυνός, 
δστις τοΰ βρόντησε τά υπερήφανα 
κομπάσματα καί είς τάς φοένας κτυπηθεΐς 
άπετεφρώθη κι’ έχασε τήν δύναμιν' 
κα! νΰν άτίμως κεΐται πτώμα έκτακτον, 
πλησίον τής θαλάσσης τοΰ στενοΰ πορθμού, 
τής Αΐτνης εις τήν ρίζαν συνθλιβόμενος. 
στήν κορυφήν δ’ ό Ηφαιστος καθήμενος 
μύδρους πετφ, δθεν θά έκραγοΰν ποτέ 
πυρδς ποταμοί, οϊτινες θά τρώγωσιν 
τής καλλικάρπου Σικελίας τούς αγρούς 
τούς άπεράντους μέ τά στόματ’ &·ή>ια. 
τοιοϋτον χόλον θάναβράαφ δ Τύφων 
θερμά μέ βέλη πυριπνόου συμβρασμοΰ, 
εί κα! άπεσβολώθη έκ τοΰ κεραυνού, 
σύ τά γνωοίζεις, ουδέ χρείαν έχεις μου 
νά σέ διδάξω' σώζου ώς έπίστασαι. 
Οά υπομένω δέ έγώ τήν τύχην μου, 
έως άν καταπέση δ Διδς θυμός.

Ωκεανός.
Κα! δέν γνωρίζεις τοΰτο σύ, ώ Προμηθεΰ, 
δτι δ λόγος εινε τοΰ Ουμοΰ ιατρός.

Π ρομηθεύς.
Άν άπαλύνγς τήν καρδίαν έν καιρώ, 
κα! μή οργήν σφριγώσαν εκβιάζεσαι. 

Ωκεανός.
Τδ δέ νά προνοή τις κα! τό νά τολμά 
ζημίαν τίνα φέρει; δέν μέ λέγεις σύ ; 

Προμηθεύς.
Ματαίους κόπους καί εύήθειαν μωράν.

'Ωκεανός.
Αφες νά πάσχω ταύτην τήν αρρώστιαν 

έγώ' ώς μέγα κέρδος θεωρώ, έάν 
ορθά φρονών τις μή φρονών νομίζηται. 

Προμηθεύς-
Έμδν θά φαίνετ’ αύτδ τδ πλημμέλημα.

'Ωκεανός.
Σαφώς στον οίκον στέλλει με δ λόγος σου.

Προμηθεύς.
Νά μ.ή εις έχθραν βάλη σε ή λύπη μου.

'Ωκεανός.
Πρδς νέον βασιλέα τδν πανίσχυρον ;

Π ρομηθεύς.
Αύτού φυλάγου ή ψυχή μή βαρυνθή.

'Ωκεανός.
Ή συμφορά σου, Προμηθεΰ, διδάσκαλος.

Προμηθεύς·
ΑπελΟε, έλα, σώζε σοΰ τδν νοΰν αύτόν.

’Ωκεανός.
’Αποχωροΰντα ίδη με τό ’φώναξες' 
τδν άπειρον αιθέρα σχίζει μέ πτερά 
πτηνδν τετράπουν τοΰτο, καί μετά χαράς 
εις τδν οίκεϊόν του σταθμόν Οάναπαυθή.

Χορός. — Στροφή.
Θρηνώ την όλέΟριον τύχην σοΰ, Προμηθεΰ' 
δάκρυα δ’ έκ τών δμμάτων ώς 
χείμαρρος έρρευσαν 
και παρειάς μου κατέβρεξαν.
"Οσα Ζευς εις τούς θεούς τούς πρίν δεικνύει 
κατ’ ίδιους νόμους άρχων υπερήφανον άρχήν, 
πάντα εινε φοβερά.

'Αντιστροφή
Ή χώρα δέ πάσα δή άντ ηχεί στεναγμοϊς 
σοΰ δή τιμήν άρχαιόπρεπον 
κα! μεγαλόσχημον, 
και αδελφών δέ στενάζουσιν 
δλοι, οσοι εποικοι ’Ασίας αγνής 
βαρυστένακτά σου πάθη οί θνητοί συμπά- 

σχουσιν 
πάθος ένδοθεν πολύ.
Κάτοικοι παρθένοι της Κολχΐδος γής, 
άφοβοι είς μάχας πάσαι, 
καί Σκυθίας πάσης πλήθος, δπερ 
έσχατον έχει τόπον λίμνης πέριξ Μαιώτιδος, 
’Αραβίας τ’ δ πολεμικός στρατός, 
δσοι υψηλήν τήν πόλιν 
τοΰ Καύκασού έχουσι πλησίον, 
δρμητικδς στρατός ήχοβολών μέ δόρατ’ ο

ξέα' 
τδν μόνον πρίν τών άλλων, δστις είς 
σκληρά συνεζεύχθη δεσμά Τιτάν άλύτως, 
Άτλαντα είδον Οεδν,
8ς πάντοτ’ έχων γής τδ βάρος μέγα 
καί τοΰ ούρανοΰ φορτωμένος τον πόλον 
είς ώμους του στενάζει' 
βοαΰν δέ πόντου κύματα 
συγκοουόμενα' τά βάθη στενάζουν' 
βογκά δέ καί τοΰ Αϊδου κάτω ό μυχός 
καί στενάζουσι τών ποταμών πηγαί άγνα! 

οΐκτρδν ατόνον. 
Προμηθεύς.

Μήτε τροφή μέ κάμνει μη τ’ αύθάδεια

νά σιωπώ' έκ σκέψεως δέ τρώγομαι, 
διότι βλέπω νά περιφοονώμ’ έγώ' 
καί τοι τιμάς ’ςτούς νέους τούτους δά θεούς 
τίς άλλος ή *γώ έντελώς διώρισεν ; 
άλλά δέν λέγω ταΰτα' τά γνωρίζετε, 
τά τών άνθρώπων δέ πολλά παθήματα 
άκούσατ’, δτι πρώτα ησαν νήπιοι, 
κ’ έγώ φρονίμους καί σοφούς κατέστησα, 
θά ειπω δ’ δλα ταΰτα ού μεμφόμενος 
ούδόλως τούς άνθρώπους, τήν δέ εύνοιαν 
τών πρδς αύτούς μου δώρων εξηγούμενος' 
οΐ πρώτον μέν κα! βλέποντες δέν έβλεπον, 
άκούοντες δέν ήκουον, άλλ’ ώς μορφα! 
ονείρων πάντα μάτην τά συνέχεον 
πολλούς αιώνας, ούτε καί προσήλιον 
οικίαν είχον καν πλινθόκτιστον, ούδέ 
τήν ξυλουργίαν' άλλ’ ώς μύρμηκες μικρό! 
υπόγεια κατώκουν άντρ’ ανήλια' 
σημεΐον δέ χειμώνος ούτε έαρος 
τοΰ άνθη φέροντος δέν είχον βέβαιον, 
ούτε καν θέρους, όστις έχει τούς καρπούς' 
άλλ' άνευ κρίσεως τά πάντα έπρατταν, 
εως έγώ τοΐς έδειξα άνατολάς 
κα! δύσεις τών άστέρων όχι εύκρινεΐς' 
άρίθμησιν πρδς τούτοις, πράγμα έξοχον, 
έφεΰρον καί τά γράμματα χάριν αύτών, 
κα! μνήμην πάσης δότειραν μαθήσεως 
καί πρώτος έζευξ’ είς ζυγόν τά κνώδαλα, 
είς ζεύγλας νά δουλεύουν, δπως τών θνητών 
μεγίστους κόπους ταΰτα διαδέχωνται" 
κι’ ύπδ τδ άρμα έζευξα μέ χαλινούς 
τούς ϊππους, πλούτου καί τρυφής άγλάΐσμα' 
ούδείς δέ άλλος ή έγώ λινόπτερα 
ναυτών ιστία ευρεν ώς δχήματα. 
τοιαΰτ’ άφοΰ τοΐς εύρον μηχανήματα 
τάλας έγώ δέν έχω μηχανήν, δι’ ής 
τών νΰν μου παθημάτων νά απαλλαχθώ.

Χορός.
Τό πάθημά σου απρεπές' σφαλείς τδν νοΰν 
πλανάσαι, καί ώς ιατρός κακός πεσών 
είς νόσον άθυμεΐς μή έχων φάρμακα 
νά εύρης μέ όποια σύ θά ίαθής.

Προμηθεύς.
Καί πλέον θά θαυμάσης τάλλ’ άκούσασα, 
οποίας τέχνας πόρους τε έδίδαξα' 
τδ μέγιστον μέν, άν τις ήθελε νοσή,

ούδέν βοήθημ’ είχεν ούτε βρώσιμον 
ούδ’ άλοιφήν καί ούτε πόσιμον' άλλά 
ελλείψει τών φαρμάκων έξηραίνοντο, 
πριν δείξω ’γώ τήν μίξιν τών ιατρικών, 
δι’ών τάς νόσους πάσας έκδ-.ώκουσιν. 
καί μαντικής τούς τρόπους συγκατέταξα' 
καί πρώτος τίνα έκρινα όνείρατα 
νά άληθεύσουν πρέπει, και τδν κλήόονα 
τούς ’γνώο’.σα καί τάς συμπτώσεις τών ο

δών, 
τών γαμψωνύχων πτήσιν τήν τών οιωνών 
καλώς διώρισ’, δσοι είνε δεξιοί 
καί έπαρίστεροι καί τίνα δίαιταν 
έκ τούτων έχουν έκαστοι, δποΐαι δέ 
αί πρδς άλλήλους έχθραι καί φιλίαι των' 
τό τε τών σπλάγχνων λεΐον καί τδ χρώμα 

πώς
άν έχουν, είνε τοϊς Οεοϊς εύπρόσδεκτα, 
καί τής χολής καί τοΰ λοβού τδ εύμορφον, 
μέ κνίσσαν δέ τά μέλη καλυπτόμενα 
καί τήν όσφΰν πυρώσας, τέχνην δύσκολον 
έδίδαξα τδν άνθρωπον, καί τών φλογών 
τάς σημασίας έδειξα αγνώστους πρίν. 
τοιαΰτα μέν δή ταΰτα' κάτωθεν δέ γής 
είς τούς άνθρώπους άγνωστ’ ώφελήματα, 
χαλκόν κα! σίδηρον κα! άργυρον, "χρυσόν 
τίς δτι ευρε πρίν έμοΰ θά καυχηθή ; 
ούδείς, ήξεύρω, θέλων νά μή φλύαρη' 
ένί δέ λόγω πάντα μάθε γενικώς, 
έκ Προμηθέως πάσαι τέχναι τών θνητών. 

Χορός.
Λοιπδν μή τούς θνητούς μέν ώφελης πολύ, 
σαυτοΰ δέ δυστυχοΰντος άμελί,ς' έγώ 
πολύ ελπίζω, άν λυθής έκ τών δεσμών, 
έξίσου μέ τόν Δία Οά έχης ίσχύν. 

Προμηθεύς.
Δέν είνε πεπρωμένον ταΰτα ούτω πως 
ή Μοίρα νά τελέστΓ είς μ-υρίας δέ 
έλθών ταλαιπωρίας φεύγω τά δεσμά' 
ή τέχνη σφόδρα τής ανάγκης υστερεί. 

Χορός.
Καί τής ανάγκης τίς πηδάλιον κρατεί ;

Προμηθεύς.
Αί Έρινύες καί αί Μοΐρ’ αί τρίμορφοι.

Χορός
Ό Ζεύς είν’ άρα τούτων ασθενέστερος.
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Προμηθεύς·
Δέν Οά έκφύγγ, βέβαια την μοϊράν του.

Χορός.
Καί τί τδ πεπρωμένου πλήν νά άρχη Ζεύς ;

Προμηθεύς.
Λυτό άκόμ.η δέν Οά μάθη;’ μή ζητής.

Χορός
Βεβαίως τοΰτο, δπερ κρύπτεις, σοβαρόν.

Προμηθεύς.
Νά άναφέρητ’ άλλο, τοΰτο δ’ούδαμώς 
εινε καιρός νά λέγω, άλλά μάλιστα 
νά άποκρύψω πρέπει, δσον δυνατόν 
διότι τοΰτο άν διαφυλάττω ’γώ 
δεσμούς άτόπους φεύγω καί πολλά κακά.

Χορός. — Στροφή ά.
Ό παντοδύναμος μη
βάλτι στόν νοΰν μου ποτέ άλλο κράτος ί

σον, 
μηδέ νά παύσω μ’ άγνάς τών βοών Ουσίας 
προσερχομένη θεούς ’ςτοΰ χατρόςί το άκοί- 

μητον ρεύμα, 
μηδ’ άμαρτήσω μέ λόγους' 
άλλά τοΰτό μου τύ φρόνημ’ είθε πάντοτέ 

μοι μένη.
’Λττιστροφή ά.

Πόσον ήδύ τόν μακρόν 
βίον μου νάγω πιστώς μ’ άγαθήν ελπίδα, 
και τήν ψυχήν νά τραφώ μέ λαμ.παδουχίας’ 
βλέπουσα οέ είς τά άπειρα ταύτά σου βά

σανα φρίττω.
άφοβος ών πρός τόν Δία 
λίαν τούς θνητούς τιμάς αδτογνωμόνως,

Προμηθεΰ, σύ.
Στροφή β'.

'Ελα, ϊδωμ,εν πώς είν’ ή χάρις σου άχαρις, 
φίλε’ 

τίς καί ποΰ ή ισχύς ;
ή βοήθεια τίς τών άνθρώπων ; δέν είδες αυ

τοί 
πόσην δύναμιν έχουν ; σκιαί 
ώς ονείροιν, έν αίς 
τών άνθρώπων τό γένος πλανάται τυφλώς 
και ποτέ τών θνητών 
τήν τοΰ Διό; αρμονίαν βουλαΐ δέν παρεκ

βαίνουν.

Άττιστροφή β'.
Ταΰτ’ ένόησα σήν έλεθρίαν ίδοΰσ έγώ τύ- 

ZT‘V’
Προμηθεΰ, δυστυχή'
το διπλοΰν δέμοι μέλος προσήλθε ’ςτόν νοΰν, 

τοΰτο δά 
τό παρόν καί εκείνο, δτε σοΰ 
τά λουτρά, τήν χαράν
τόν υμέναιον έψαλλαν, οτε μέ δώρα γυναΐκ* 

άδελφήν 
έλαβες τήν 'Πσιόνην είς κλίνης κοινωνίαν.

(ακολουθεί.)

ΟΙ ΝΓΑΜ-ΝΥΑΜ.

If Απόσπασμα περιοδείας lr τφ Κίκτρω 
τής ’Αφρικής.)

Οί άναγνώσαντες τήν ’Αφρική? ένθυμοΰν- 
ται ίσως πόσον τό όνομα τοΰτο τών Νυάμ- 
Νυάμ ό μέν Σήφης εόρισκεν εύηχον ’και με
λίρρυτον, δτε κατά πρώτον προεφέρθη ύπό 
τού Δόκτορος, ό δέ Φέργυσων παρεστησεν 
ώς όνομα μιας τών μάλλον άνθρωποφάγων 
φυλών τής ύπό τόν ισημερινόν ’Αφρικής. 
Έκ τών πολλών Ευρωπαίων, οΐτινες, άπτό- 
ητοι καί άκάματοι τής στρατευομένης έπι
στήμης ύπηρέται, είσέδυσαν έν τώ ένδοτέ- 
ρω τής απείρου ταύτης χώρας, μεστής φυ
σικών καλλονών άφ’ ενός άλλά καί τών ώ- 
μοτέρων θηριωδιών άφ’ ετέρου’ έκ τοσούτων 
περιηγητών καί άλλων σοφών άνδρών, τών 
οποίων τήν πρός έρεύνας καί άνακαλύψεις 
δίψαν ούτε τού κλίματος τό δολοφόνον καί 
τοΰ πυρετού τό φωλεϋον είς τάς χώρας ταύ
τας φάσμα, ούτε παντός είδους άλλοι κίν
δυνοι έδυνήθησαν νά έλαττώσωσιν, έκ τών 
άληθών, λέγομεν, τής άνΟρωπότητος ευερ
γετών τούτων είναι καί ό ’Αγγλος δόκτωρ 
ΣέϊνφουρΟ (Schweinfurlll), κατα τα τελευ
ταία ταϋτα έτη έπισκεφθεί; τάς κατά τόν 
' Ανω Νείλον χώρας καί πολυτίμους καί πε

ριέργους πληροφορίας μεταδοσα; ήμΐν (*) έ- 
πΐ τού βίου, τών ήθών καί έθίμων, έπί τής 
καταστάσεως έν περιλήψει τών βαρβάρων 
καί έπί θηριωδία διακρινομένων έκείνων 
λαών.

Ό Κ. ΣέϊνφουρΟ, καί άλλοτε προηγου
μένως έπισκεφθεΐς τήν Αίγυπτον, τήν είδε 
τελευταίου κατά τά έτη 1808)72. Τόν ’Ι
ούλιον μήνα τού 1868 φθάς είς ’Αλεξάν
δρειαν καί έκεϊθεν μεταβάς είς Σουέζ, άνε- 
χώρησε διά Τζέδαν, δπου έπέβη ’Αραβικού 
τίνος πλοιαρίου άνευ καταστρώματος, δι’ 
αυτού δ’ έφθασε περί τά τέλη Αΰγούστου 
είς Σουσκιν τής Νουβίας καί τήν 1 Νοεμ
βρίου εύρίσκετο είς Χαρτούμ. Έφερε συστα
τικός έπιστολάς προς τόν Δζαφέρ Πασσάν, 
γενικόν διοικητήν τοΰ Σουδάν, δστις τόν ύ- 
πεδέχθη, λέγει, λίαν φιλοφρύνως καί τόν 
έθηκεν είς σχέσεις στενάς μετά τίνος Κό- 
πτου 6/iaiiflS, εμπόρου έλεφαντοδόντων, 
μόνου σχεδόν έμπορεύματος έν τή χώρα έ- 
κείνη όμοΰ μέ τό τής σωματεμπορίας. Ά- 
φείς κατά τήν 5 Ιανουάριου 1869 τήν 
Χαρτούμ άνέβη τον Νείλον διά πλοιαρίου 
μισθωθέντος παρ’ αύτού τού ίδίου Κόπτου 
καί φέροντος 33 άνθρώπους. Μετά πεντη- 
κοντάωρον διάπλουν, ούτινος τό τρομερώ- 
τερον έπεισόδιον ήτο μάχη αληθής, ήν ή- 
ναγκάσθη νά ύποστή κατ’ άπειραρίθμων 
σμηνών μελισσών, αίτινες μανιώδεις έξείρ- 
χοντο έκ τών παρά τόν ποταμόν καλάμων, 
έφθασε τήν 22 Φεβρουάριου είς Έλ-’Ρέκ, 
χωρίον έκ καλυβών άχυρίνων, παρά τάς 
όχθας καί έπί τινων νήσων τού ποταμοΰ 
τών Κεμάδων ώκοδομημένον. Τό μάλλον 
σημαίνον πρόσωπον τή; χώρας ταύτης, χό>- 
ρας τών Δύνκας καλούμενης, ήτο γραίά τις 
βαθύπλουτος (κατείχε 30,000 ζώων), ήτις 
πρό χρόνων κατώρθώσε διά τή; δυνάμεως 
αύτής νά διατηρή είς φιλικά; σχέσεις τού; 
Ιθαγενείς μετά τών ξένων. Ή γραία Χόλ έ- 
σπευσε νά έπισζεφθή τόν Ευρωπαίου περιη
γητήν. Δυσειδεστάτη τήν μορφήν είχε τό

(") The Heart of Africa, by Dr. F. 
Scliweinfurth, AoriJiror 1814. 

δέρμα καταμέλανον, έρρυτιδωμένον καί έπη- 
λειμμένον, φέρουσα όρμαθόν δακτυλίων, 
σιδηρών καί χάλκινων άλύσεων καί τεμάχια 
δερμάτων, σφαίρας ξυλίνας καί είκόνια δ- 
ρειχάλκινα, δλα έπ’ αυτής κρεμάμενα. Ό 
μεταξύ τή; γραίας καί τοϋ ’Αγγλου πεοιη- 
γητού χρησιμεύσα; ώς διερμηνεύς ήρξατο 
άπαριθμών τά πλούτη της, πόσα; γυναίκας 
δούλας, πόσας νομάς καί ποίμνια είχε, 
πόσα τέλος πάντων χάλκινα δακτύλια καί 
σιδηραί άλύσεις έπλήρουν τάς άποθήκας αυ
τής. Χήρα μείνασα έκ πρώτου γάμου ύ" 
πανδρεύθη τόν ίδιον υίόν, τόν όποιον δ 
σύζυγός τη; άποθανών άφήκεν, έκ γάμου 
προηγουμένου έπίσης καί έκεϊνος σχων αύ
τόν. 'Ο νϋν σύζυγό; της τήν έδερε καθ’ έκά
στην καί έφέοετο κτηνωδώς πρός αυτήν.

Ό 'Αγγλος περιηγητής προσέφερε τή 
γραία συλλογήν ποικίλων καί διαφόρων στο
λισμών καί 8ν θρονίον άχύρινον, δπερ έν- 
Οουσιώδης έκ χαρά; ή γραία άπεδέχθη- Τώ 
έδωκέ δέ καί έκείνη εί; ανταμοιβήν gv 
πρόβατον, μίαν αίγα καί ένα ταύρον’ ήσαν 
τά τρία ταϋτα δώρα δ,τι πολυτιμώτερον έ
δύνατο νά τώ προσφέρη, διότι δυσκόλως οί 
Δύνκας στέογουσι νά χωρισθώσι τών ζώων 
των. Οί βόες είναι άντικείμενον λατρείας 
άληθοϋ; δι’ αυτούς’ διά τής κόπρου τών α
γελάδων κεκαυμένη; σχηματίζουσι ψιμμύ- 
Οιον άφ’ ενός καί μαλθακήν στρωμνήν έκ 
τέφρας διά τήν νύκτα άφ’ ετέρου’ διά δέ 
τού ούρου τών ζώων τούτοιν οϋ μόνον πλύ- 
νονται άλλά καί προμηθεύονται τό διά τό 
μαγειρεϊόν το»ν άλα;, μ.ή ύπάρχοντος άλα
τος έν τή χώρα. Ουδέποτε φονεύουσι ζώον 
κερασφόρου, τρώγουν δέ μόνον δσα τυχαίως 
ή έκ φυσικού θανάτου άποθάνωσιν. 'Αν τι; 
χάση ζώον, προθύμως ύποβάλλεται είς πά
σαν θυσίαν, ΐνα τό έπανεύρη, διότι ούτε η 
συζυγος οΰτε τά τέκνα του τώ είναι τόσον 
προσφιλή, οσον σί άγελάδες του. Όταν δέ 
ζώόν τι ψοφήση οϊκοΟεν, τρέχουσι δρομαίοι 
οί γείτονες ΐνα έν συμποσίω τό καταβροχθί- 
σωσιν, έν ώ ό άτυχή; κύριο; ό άπολέσας 
αυτό κλείεται κατ’ οίκον περίλυπος καί
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είς πένθος ύποβαλλόμενος. Το πένθος τοϋ- 
νο διαρκεϊ ήμέρας άοκετάς πολλάκις.

Οί Δύνχας είναι φυλή πολυάριθμος, ά
πειρους γαίας κατέχουσα καί οιακρινομένη 
έπϊ άνδρία. Οι πλεϊστοι τών μαύρων στρα
τιωτών τής Αίγύπτου είναι Λάνκας καί 
αύτος δ’ ό στρατάρχης τού Σουδάν Άδάμ 
Πασσάς είς τήν φυλήν ταύτην άνήκε. Σκλη
ροί καί αδυσώπητοι πρδς τους ύπ’ αύτών 
νικωμένους, δειχνύουσι κάποτε χαί τρυφερά 
αισθήματα. Ζώσι γυμνοί τά σώμα, άπο- 
καλοΰσι δέ σκωπτικώς γυναίκας τους γεί
τονας αυτών Βόγγους, τούς Μίτου χαί 
τούς Νυάμ-Νυάμ, διότι ουτοι φέρουσιν είδός 
τι περιζώματος. Μετά τούς Δύνχας έπε- 
σκέφθη τους Δίουρς, τούς Βόγγους, τού; 
Μιτού, νομάδας φυλάς πρδς τδ ανατολικό- 
τερον μέρος κατοιχούσας, έμεινε δί ίκανδν 
χρόνον μεταξύ τών Βόγγων ιδίως. Ώ; έχ 
τών ολέθριων συνεπειών τής σωματεμπο
ρίας όλίγοι έκ τής φυλής ταύτης μένουσι 
πλέον, μόλις ένδεκα κάτοικοι άνά παν τε
τραγωνικόν μΐλιον. Ι’ωμαλεώτεροι καί στε
ρεότεροι πλασθέντες άπδ τούς Δύνχας έ
χουν τδ δέρμα έρυθράν φαιόχρουν καί τδ 
σχήμα τού κρανίου δλως διάφορον έκείνων. 
Αί γυναίκες τών Βόγγων διακρίνονται έπί 
τερατώδϊι εύσαρκία' τινές έξ αυτών ζυγί- 
ζουσι τριακοσίας λίτρας ’Αγγλικά; καί 
περισσότερον, άντί πάσης δ’ ένδυμασίας 
φέρουσι ζώνην έκ φύλλων δένδρων, τήν ο
ποίαν κατά πάσαν πρωίαν άνανεώνουν, 
έκ τοϋ δάσους συλλέγουσαι τά άναγκαϊα

'Οσάκις ή είσοδία τών γεννημάτων είναι 
ελλιπής ή έξαντληθή — σημειωτέον δ’ δτι 
το σφχον είναι τά κυριώτερον αύτών γέν
νημα — οί Βόγγοι τρέφονται μ.έ χόρτα ά
γρια, πικρά πολύ, έν μεγάλη αφθονία ύπο 
την γήν αναπτυσσόμενα. Καθόσον αφορά 
τήν ζωικήν αύτών τροφήν, εχουσι γυπάς 
άληθή δρεξιν. Λυσσαλέοι ρίπτονται έπί σε- 
σηπότων λειψάνων πτωμάτων λεόντων καί 
άπλήστως καταβροχθίζουν τδ περιεχόμενον 
τών γαστέρων τών βοών" τρώγουσι δέ 
κατ έξοχήν ποντικούς, οφεις, οκορπιούς,

ς, «ίί
κακοσχήμους, τούς

σκώληκας, κάμπα; κτλ. Κυνηγούσι και 
άλιεύουσιν, έχουσι δέ διά τήν αλιείαν μη- 
χανουργήματα λίαν εΰφυώς κατεσκευα- 
σμένα. Αί κατοικίαι των είναι στερεαί, προ- 
φυλαγμέναι έκ τής υγρασίας καί μέ τινα 
άνεσιν κατεσκευασμέναι. Κατεργάζονται 
τδν σίδηρον μετά θαυμασίας έπιτηδειότη- 
τος, μετατρέποντες αυτόν είς λόγχα 
λίσγους καί δίσκους -·-------- '■------
τελευταίους τούτου; χρησιμεύοντας ώς νό
μισμα έν τή χώρα ταύτη καί στοιβαζο- 
μένου; έν ταϊς άποθήκαις τών πλουσίων. 
Κατασκευάζουσι δέ καί άλλα διάφορα δ- 
πλα χαί κοσμήματα έκ σιδήρου, τά πάντα 
μετά τοσαύτη; πολλάκις τελειότητας, ώστε 
τά νομίζει τις έξελθόντα ’Αγγλικών έργο- 
στασίων. Κατεργάζονται έπί τέλους καί 
τδ ξύλον, κατασκευάζοντες θρανία, τριβό
λους, άρδάνια, κοπανιστήρια καί ίγδύα.
Αλλοτε μάλιστα κατέγινον, ΐνα κατα- 

σκευάσωσι καί ςύλινα άνθρώπινα πρόσωπα' 
αγάλματα ξύλινα έκόσμούν τάς εισόδους 
τών περιβόλων των καί τά; καλύβας ή 
τούς τάφου; τών άρχηγών αύτών. 'Ο μέ
νων χήρος σύζυγος έθετεν έν τή καλύβη 
του τήν ξυλίνην εικόνα τή; εί; τον άλλον 
κόσμον άπελθούση; προσφιλούς αύτώ συ
ζύγου. Έστόλιζον δέ τά αγάλματα ταΰτα 
διά περιδέραιων καί δακτυλίων καί τοϊς έ- 
θετον έπί τών κεφαλών άληθεϊς άνθρωπί
νου; τρίχας. Ούτω δέ κοσμουμένη ή είκών 
άνθρώπου δολυφονηθέντος έχρησίμ.ευε κά
ποτε πρδ; άνακάλυψιν τοΰ δολοφόνου, ι
δού πώς. Οί συγγενείς τοΰ μακαρίτου προσ- 
εκάλουν τό χωρίον δλον εί; γεύμα, οπού 
είδός τι οινοπνεύματος, τδ .Ιέγγι καλ.ού- 
μενον, έκυκλοφορεί έν αφθονία.' αμα δέ ή 
μέθη έφθανεν εϊς τον ύπέρτατον βαθμόν, 
είσήγαγον αίφνης τήν εικόνα τοϋ μακαρί
του, καί ό ένοχος έπροδίδετο έκ τοΰ τρό
μου ταυ. Σήμερον τό τοιοϋτον έξέλιπε.

Περί τά τέλη Ίανουαρίου 1870 ό Κ. Σέϊν- 
φουρθ ώφελήθη άπό περιστάσεώ; τίνος πα- 
ρουσιασθείσης καί έπεσκέφθη καί τήν χώραν 
τών Νυάμ- Νυάμ. "Ηρωες μυρίων διηγήσεων 
κατορθωμάτων Θήρας καί πολέμου φέρουσιν 

ώ; κόσμημα παράρτημα δερμάτινον έν ειδει 
ριπιδίου, διά ώνομάσθησαν: Οί χζέ οέμάκ 
ά/άρωποι. (*) Οί Νυάμ Νυάμ παριστάνουν 
έν μέσω τοϋ ’Αφρικανικού τούτου κό
σμου τύπον δλως ιδιαίτερον, μεταξύ Μογ- 
γόλων καί Μαύρων διαιρούμενον. Μέσου 
αναστήματος καί ευκίνητοι έχουσι τήν 
προτομήν μακράν, τήν κεφαλήν στρογγύ- 
λην καί εύρεΐαν, τήν κόμην άφθονον καί 
βοστρυχώδη, πεπλεγμένην δ’ έν σχήματι 
ψάθη; καί μέχρι γονάτων σχεδόν κατα- 
βαίναυσαν. 'Η μορφή των δέν έχει τήν κτη
νώδη έκφρασιν τών αληθών Μαύρων' οί 
ίφθαλμοί των, μεγάλοι καί σχήμα άμυγ- 
δάλου έχοντες, σκιάζονται ύπό πυκνών 
καί ωραίων όφρύων, άπέχουσι δέ πολύ άλ
λήλων, τοΰθ’ δπερ μετριάζει ολίγον τήν 
άγριότητα τού βλέμματος. Ρίν εύθεϊα καί 
εύρεϊα, στόμα μέγα καί παχέα χείλη, 
πώγων στρογγύλος, δλα ταΰτα συμπλη- 
ροϋσι τό πρόσωπόν, δπερ έν συνόλω έχει 
τι τό συμπαθές. Τδ χρώμα τοϋ δέρματος 
διαιρείται μεταξύ τοϋ ώχροειδοΰ; ερυθρού 
καί βαθέος φαιού' διαφέρον ουσιωδώς άπό 
τό χαλκόχρουν τών Νουβιανών ύπομι- 
μνήσκει τδ χρώμα τή; είς τεμάχια σοκολά
τας. 'Ως σημεΐον έθνισμ.οΰ οί Νυάμ Νυάμ. 
παρεδέχθησαν διαφόρους έπί τοΰ σώματος 
στιγματισμούς' τετραγώνου; μέν έπί τοΰ 
μετώπου καί τών κροτάφων, είδός τι σταυ
ρού έπί τής γαστρος, γραμμάς δ’ έπί τών 
βραχιόνων κτλ. Λεπτύνουσι τού; κυνό
δοντα; αύτών είς σχήμα αιχμών, ΐνα τούς 
μεταχειρίζωνται δταν μεταξύ των πόλε 
μώσι. Τεμάχιον φλοιού συκιάς έπέχει θέ
σιν πολλάκις πολυτελούς δι’ αυτούς ένδύ- 
ματος, έν γένει δέ ένδύονται μέ δέρματα 
ζώων, άτινα τυλίσσουσι πέριξ τών σφυ
ρών αυτών καί έχουν πάντοτε γυμνήν 
την κεφαλήν. Μόνοι οί αρχηγοί έχουσι τό 
δικαίωμα νά κοσμώσι μέ δερμάτινον κε- 
κρύφαλον τδ μέτωπόν των. Διάδημα έκ 
δέρματος λεοπαρδάλεως παριστάνει τό βασι
λικόν προνόμιον. Τδ σύνηθες δπλον των

(’) "ΐδε καί Ά^ικί/ς Σελ. 9G.

είναι λόγχη μέ μαχαίριον έν σχήματι δρέ
πανου. Οί άνδρες κυνηγοΰν καί ψαρεύουν, 
ή δέ γεωργία είναι αποκλειστικόν τών γυ
ναικών έργον. Ζώα άλλα δέν τρέφουσιν, εί
μή μόνον κύνας καί όρνιθας.

Είναι άνθρωποφάγοι τρομεροί. Ό περί 
ού ό λόγος "Αγγλος περιηγητής έβλεπεν 
έξω τών κατοικιών των κρανία άνθρώπινα, 
λείψανα τοϋ δείπνου των. Οί Μομπουτού 
ιδίως, γείτονες τών Νυάμ Νυάμ καί μεσημ- 
βρινώτερον κατοικοΰντες ένεποίησαν φρι- 
κωδεστέραν έτι έντύπωσιν τώ ήμετέρω 
περιηγητή.’Ανθρωποφάγοι τρομερότεροι, καί 
ευφυείς μολαταύτα είναι, καί τέχνας πολ
λά; γινώσκουσι, καί τόν σίδηρον καί χαλ
κόν εξαίρετα κατεργάζονται. Αί γυναϊκές 
των, γυμναι σχεδόν, έφάνησαν τώ Κ. Σέϊν- 
φουρθ καθ’ υπερβολήν αδιάκριτοι, έν φ 
αί τών Νυάμ Νυάμ είναι πολύ αίδήμονες 
άπ’ έναντίας’ διό καί οί Νυάμ. Νυάμ τά; 
άγαπώσι καθ’ υπερβολήν, ούτε ύπάρχει 
θυσία, εί; ήν νά μή ύποβάλλωνται, ΐνα 
έπανακτήσωσι τήν γυναϊκά των, άν τυχόν 
τήν κλέψη τις.

Ό βασιλεύς τών Μομπουτού ύπεδέχθη 
μετά μεγάλης φιλοφροσύνης τόν Εύρωπαϊον 
περιηγητήν. 'Εορτή; στολήν φέρων, έπί δέ 
τής κεφαλή; υπερμεγέθη καλύπτραν κυ
λινδρικόν σχήμα έχουσαν καί μέ πτερά 
ψιττακού κεκοσμημένην, χλαμύδα έκ φλοι
ού συκιάς καί άπειρα δακτύλια χάλκινα 
άπαστράπτοντα, ώμ.οίαζε πρός τινα τών 
μυθωδών έκείνων άρχόντων, περί ών άνα- 
φέρουσιν οί άρχαϊοι περιηγηταί. Ούδέν έ
φερεν έπ’ αύ .ού ύποδεικνύον επαφήν ανα
τολικού ή Ευρωπαϊκού πολιτισμού, ήτο δ’ 
ωραίου αναστήματος άνθρωπος, εύκίνητος 
καί ρωμαλέος καί έπί τών χαρακτηριστι
κών τοΰ προσώπου του άνεγίνωσκέ τις τόν 
κόρον, τήν πλήξιν, συγχρόνως δέ ωμό
τητα καί ζωικήν ήδυπάθειαν. Έτήρησεν 
απέναντι τοϋ ήμετέρου ξένου άκραν έπι- 
φύλαξιν, μόλις κατεδέχθη νά τώ ρίψη έν 
βλέμμα, οτε πρώτον τόν έπεσκέφθη ό ' Αγ
γλος περιηγητής. Έξήτασε τά διάφορα 
αύτώ ύπδ τοϋ "Αγγλου προσφερθέντα δώ
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ρα, χωρίς νά δείξη τήν έλαχίστην έκ- 
πληξιν ή συγκίνησιν. ’Ηρξατο μετ ού 
πολύ παιανίζουσα ή βασιλική μουσική* 
δύο σάλπιγγες κατ’ άρχάς, τεράστια όρ
γανα, τών όποιων οί σαλπιγκταί διήρ- 
χοντο τήν κλίμακα δλόκληρον τών φωνών 
τής δημιουργίας, άπό τών αναστεναγμών 
τής αύρας μέχρι τών βρυχηθμών τοϋ λυσ- 
σώντος λέοντος. Ηλθον κατόπιν άοιδοί 
καί γελωτοποιοί, τών όποιων είς έφαίνε
το οτι ητο τοϋ βασιλέως ό τρελλός. Ή- 
γέρθη έπί τέλους ό βασιλεύς, ό Μούνζας 
καλούμενος, καί έλαβε τον λόγον, ή δέ 
όμιλία του διεκόπτετο έπανειλημμένως 
ύπό φρενηρών χειροκροτήσεων. Μουσική 
συναυλία, τήν όποιαν ό ίδιος βασιλεύς δι- 
ηύθυνεν, έθεσε τέρμα είς τήν εορτήν.

Τήν έπιοϋσαν ό Κ. Σέϊνφουρθ έξύπνησε 
πρό τής ανατολής τοΰ ήλίου’ ό βασιλεύς 
τώ έστελε μίαν οικίαν, 'Ητο πελώριόν 
τι κάνιστρον, έκ φυτοΰ φοινικοειδοΰς (ro- 
langj πεπλεγμένον καί μέ σκέπασμα έφω- 
διασμένον, τό όποιον δ’ άμέσως προσήρ- 
τησαν είς τήν σκηνήν τοΰ περιηγητοΰ. 
Ουτω δ’ έγκαταστάς παρά τοΐς Μομπου- 
τού, δέν έβράδυνε νά έλθη είς στενοτέρας 
μετ’ αυτών σχέσεις. Τώ έφερον δπλα, 
έργαλεΐα, φυτά, κρανία άπειρα, κρανία 
ανθρώπινα προερχόμενα έκ λειψάνων φα
γητών τών άνθρωποφάγων. Διότι ένταΰθα 
πρό πάντων ακμάζει ή άνθρωποφαγία, 
πλέον ή είς παν άλλο μέρος τής ’Αφρικής. 
’Ανά πάν βήμα δ Κ. Σέϊνφουρθ άπήντα 
άνθρωποφαγίας ίχνη, καίτοι ό βασιλεύς, 
γινώβκων τήν πρός τό απεχθές τοΰτο έ
θος αποστροφήν τών Εύρωπαίων, ειχεν 
απαγορεύσει τοΰ νά μαγειρεύωσι δημοσίως 
λείψανα ανθρώπινα. Καί δμως οί Μομπου- 
τού είναι πολλώ άνώτεροι τών γειτόνων 
των, οί δέ Νουβιανόί έκθειάζουν τό στε
ρεόν τής φιλίας αυτών καί τό εύγενές τοΰ 

'Η μορφή των προδίδει 
Έντοσούτω αί έπι- 

χαρακτήρός των.
Σημιτικήν καταγωγήν, 
σκέψεις τών ιθαγενών ήρχισαν νά καθι- 
στώται όχληραί προς τόν ήμέτερον οδοι
πόρον. Τών γυναικών ιδίως ή περιέργεια

κατέστη ύπέρ μέτρον επαχθής’ τόν ήκο- 
λούθουν κατά βήμα, συνοδίας ατελεύτη
τους άποτελοΰσαι καί τάς έλαχίστας αύ
τοΰ πράξεις κατασκοπεύουσαι.

Διήρκεσε τρεις εβδομάδας ή ζωή αυτή. 
Καθ’ έκάστην κυνήγια, έορταί, μυρία καί 
ποικίλα περίεργα θεάματα, ών τό περιεργό- 
τερ ήτο οτε έπανήλθεν δ στρατός φέρων τοΰ 
έχθροΰ τά λάφυρα. Τήν ήμέραν έκείνην 
ό βασιλεύς, περιβεβλημένος στολήν έκ 
πτερών καί ούρών ζώων κατεσκευασμένην, 
έξετέλεσεν έν μέσω κύκλου άποτελουμένου 
έκ τών ογδοήκοντα αύτοΰ συζύγων είδος 
τι έθνικοΰ χοροΰ, πεδών καί έξαρθρώνων 
τά μέλη του ώς αληθής Δερβίσσης μεθυ
σμένος. 'Αλλην τινά ήμέραν δ βασιλεύς 
έξέφρασεν επιθυμίαν νά τώ δωρήση δ ’’Αγ
γλος περιηγητής δύο περιφήμους κύνας, 
ούς έφερε μεθ’ έαυτοΰ. Μετά μακράς δια
πραγματεύσεις ό Κ. Σέϊνφουρθ, δστις πολύ 
ήγάπα τούς κύνας τούτους, συγκατετέθη 
νά τώ παραχωρήση τόν ένα, ύπό τόν δρον 
δμως νά τώ δωρήση καί ό βασιλεύς ένα 
Νάνον έκ τής φυλής τών Ακκάς, τόν ό
ποιον ήθελεν δ 'Αγγλος νά λάβη ώς δείγμα 
μεθ’ έαυτοΰ.

Γνωσταί είσιν αί παραδόσεις τών άρ
χαίων περί λαοΰ τίνος Πυγμαίων είς διαρ
κή πόλεμον μετά τών γεράνων διατε- 
λούντων. Καί οί Νουβιανοί είχον δμιλήσει 
τώ Κ. Σέϊνφουρθ περί λαοΰ έκ Νάνων τοι
ούτων. « Πρός τό νότιον μέρος τών Νυάμ 
Νυάμ, τώ είπον, κατοικοΰσιν άνθρωποι μι- 
κροΰ πολύ άναστήματος, τών οποίων δέ 
ή γενειάς τόσον μακρά είναι, ώστε φθάνει 
μέχρι τών γονάτων. Οί νάνοι ούτοι, μέ 
λόγχας ώπλισμένοι, εισδύουν ολισθαίνοντες 
ύπό τάς γαστέρας τών έλεφάντων καί τάς 
σχίζουν, πλήν μετά τόσης ταχύτητος, ώσ
τε άδύνατον νά προφθάση τό ζώον νά τούς 
άρπάση.» Τώ προσέθηκον δτι τούς νάνους 
αύτούς τούς έστελλον πρός τούς ήγεμόνας 
τών Νυάμ. Νυάμ, παρ’ οίς έχρησίμευον ώς 
γελωτοποιοί· Καί δμως ό Κ. Σέϊνφουρθ 
έδίσταζε νά πιστεύση δτι ύπάρχει λαός 
ολόκληρος Μυρμηδόνων τοιούτων. Ήμέραν 

τινά δμως, ευρισκόμενος παρά τώ βασιλεϊ 
Μούνζα., βλέπει φθάνοντα τόν αρχηγόν 
τής συνοδίας καί φέροντα έπ’ ώμων παρά
δοξόν τι ον, ούτινος ή κεφαλή σπασμω- 
δικώς έκινεΐτο καί τό όποιον έρριπτε τρι
γύρω του πλανήρη βλέμματα. Ητο Νά
νος Άκκάς, άποτελών μέρος τής συνοδίας 
τοΰ βασιλέως. Ό Κ. Σέϊνφουρθ κατώρθωσε 
νά τόν καθησυχάση βαθμηδόν, διάφορα 
δώρα προσφέρων αύτώ, καί έδυνήθη νά τόν 
έξετάση, νά τόν μετρήση καί έν άνέσει 
τόν ζωγραφήση. Ώνομάζετο Άδιμοκού, ήν 
δέ αρχηγός μικράς αποικίας όλίγον έκεΐ- 
Οεν άπεχούσης. Είς όσας έρωτήσεις τώ 
άπηύθυνεν ό Κ. Σέϊνφουρθ άπήντα στενο
χωρημένος καί μέ αόριστον τρόπον, τό 
μόνον δ’ δπερ δ 'Αγγλος έμαθε παρ’ αύτοΰ 
ήτο δτι οί ’Ακκάς κατώκουν είς μέρος 
τρεις ήμέρας άπέχον άνατολικοδυτικώς, 
δτι δ’ άπετέλουν εννέα φυλάς. Αίφνης δ
μως, ώσεί Οέλων ν’ άποφύγη τήν άνάκρι- 
σιν ταύτην, ό Άδιμοκού έπήδησεν έξω 
τής σκηνής’ τον έπανέφερον έντοσούτω έν 
αύτή καί συγκατετέθη νά χορεόση τόν 
πολεμιστήριου τών Άκκάς χορόν. Μ’ δλην 
τήν χονδρήν αύτοΰ γαστέρα, τάς μικράς 
κνήμας καί τήν προχωρημένη? ήλικίαν του, 
έδειξεν εύκινησίαν θαυμάσιου, τά δέ πη
δήματα καί αί λοιπαί γελοΐαι αύτοΰ κινή
σεις προεκάλεσαν έπανειλημμένως τόν 
γέλωτα τών θεατών. Είναι τώ όντι αξιο
περίεργος ή ευκινησία τών νάνων τούτων. 
Διέρχονται πολλάκις τούς άγρούς, ώς α
χρίδες, ύπερπηδώντες τά υψηλά χόρτα’ 
πλησιάζουν τοιουτοτρόπως τούς ελέφαντας 
εις άπόστασιν βολής βέλους, τοΐς έξορύτ- 
τουν τόν ένα οφθαλμόν καί διά τής λόγχης 
σχίζουν τήν γαστέρα τοΰ ζώου.

'Ο Άδιμοκού άπεσύρθη λίαν ευχαριστη- 
μένος έκ τής γενομένης αύτώ υποδοχής. 
Έκτοτε καθ’ έκα^ην σχεδόν ήρχοντο οί Άκ
κάς νά ϊδωσι τόν 'Αγγλον περιηγητήν, μί
αν ήμέραν μάλιστα ήλθε τάγμα δλόκληρον 
νάνων τοιούτων, άποτελοΰν τήν συνοδίαν 
ένδς τών άνωτέρων ύπαλλήλων τοΰ ήγεμό- 
νος. 'Εκπληκτος ό Κ. Σέϊνφουρθ, έκ μα- 
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κράς έκδρομής κατά τήν ήμέραν έκείνην ε
πανερχόμενος, είδεν έξωθεν τής βασιλικής 
κατοικίας στρατιάν /ιοσχοιιαγχω)·, αϊτινες 
έγυμνάζοντο ώς στρατιώται, άμα δέ τόν εί
δον, ήρξαντο αύθαδώς σκοπεύουσαι αύτόν 
διά βελών. Τω είπον τότε δτι ησαν 
ούτοι Άκκάς πολεμισταί, διενοεΐτο δέ νά 
συνάψη στενοτέρας σχέσεις μετ’ αύτών τήν 
επαύριον* άλλά πρίν ανατείλη δ ήλιος, ή 
στρατιά δλόκληρος έγένετο άφαντος. Εύτυ- 
χώς ό βασιλεύς τώ έδωκεν ένα έξ αύτών 
είς άντάλλαγμα τοΰ σκύλου, ώς άνωτέρω 
έρρέθη, Νεσεβουέ καλούμενον. 'Αμα δμως 
έπανήλθον είς Χαρτούμ, δ δυστυχής Νεσε
βουέ έξεμέτρησε τό ζήν. Κατά τούς δεκα
οκτώ» έντοσούτω μήνας, καθ’ οδς δ Αγγλος 
περιηγητής τόν είχε παρ’ έαυτώ, τόν έ- 
σπούδασεν έν άνέσει. Είχε κατορθώσει νά τόν 
έξημερώση έξ δλοκλήρου, κολακεύων τάς 
ορέξεις του καί άγογγύστως συμμορφούμε- 
νος μέ δλας τάς ιδιοτροπίας του.'Ο Νεσεβουέ 
ήτο μόλις δεκαεπταετής, δτε περιήλθεν 
είς τοΰ Κ. Σέϊνφουρθ τήν κυριότητα, έμέ— 
τρει δέ τότε τό άνάστημά του 1 μέτρον καί 
34 έκατοστά. Πάσα μετ’ αύτοΰ συνδιάλε
ξή άπέβαινεν άδύνατος, διότι ή γλώσσα 
τών Άκκάς είναι άναρθρος σχεδόν, δυσκο
λεύονται δέ πολύ νά όμιλήσωσιν έτέραν 
γλώσσαν ξένην. Δέν έδυνήθη ούδέποτε νά 
μάθη τήν Αραβικήν. Ητο λαίμαργος φοβε
ρός, ηύχαριστεϊτο δέ πολύ βασανίζων τά 
ζώα καί μέ βέλη κατατρυπών όσους κύνας 
άπήντα καθ’ οδόν. Συνέβη νά συνάψη ή συ- 
νοδία πόλεμον μετά τών Νυάμ Νυάμ, ό δέ 
Νσεβουέ διεσκέδαζε παίζων με τάς κεφα- 
λάς τών άποκεφαλισθέντων έχθρών. 'Αμα 
είδεν ότι τάς έβραζαν ϊνα τάς έκδάρωσι, 
φρενήρης έκ χαράς έτρε/εν άνω καί κάτω 
φωνάζων : Γ/οΰ εϊχαι, ~οΰ εΐ>·αι ύ κατερ
γάρης ; Μέσα sic τό τςουχά.Ιι !

Οί Άκκάς ούτοι άνήκουσι κατά τό φαι
νόμενου είς μακράν σειράν λαών νάνων, κα- 
τοικούντων τάς ύπό τόν ισημερινόν χώρας 
τής Αφρικής, ομοιάζουσι δέ πολύ μέ τούς 
Βόσμαν καί δπως έκεΐνοι έχουσι καί ούτοι 
τά ώτα καθ’ υπερβολήν μακρά. Τό χρώμα 
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των ομοιάζει τδ τοϋ ήμ.ικεκαυμένου καφέ, 
έχουσι δέ κοντά γένεια και τήν κόμην έπί
σης κοντήν και πολύμαλλον' κεφαλήν χον· 
δροειδεστάτην, λαιμόν λεπτόν, βραχίονας 
μάκρους καί ισχνούς, τήν δέ ράχιν στρογ
γυλήν πολύ, τοσοϋτον δ’ εύκαμπτον, ώσ
τε δσάκις τρώγουσι πολύ, τδ ραχοκόκ- 
καλον κοιλαίνεται, ή δέ ράχη αποτελεί Sv 
Γαλλικόν C. 'Ο Κ. ΣέϊνφουρΟ έθαύμασεν 
ιδίως τάς χεϊρας των, λεπτάς καί μικράς 
ώς παιδιού. Είναι κυνηγοί περίφημοι, έ
χουσι μεγάλην ικανότητα περί τδ στήνει* 
παγίδας καί συλλαμβάνειν τά πτηνά καί 
ζώα. Πανοϋργοι, κακοί καί σκληροί, κατέ- 
χουσι Οαυμασίαν ζωηρότητα περί τάς κι
νήσεις καί ευκινησίαν τοιαύτην, ώστε δ- 
μοιάζουσι μάλλον πρδς πιθήκους ή πρδς 
άνθρώπους.

'Η συνοδία, μεθ’ ής ένωθείς δ Κ. Σέϊν
φουρΟ ένήργει τάς τοπογραφικάς ταύτας 
έρεύνας εΐχεν ώς άρχηγόν ιθαγενή τινα 
Άβδέλ Σαμάτ καλούμενον, σοβαρώς πλη- 
γωθέντα έν συμπλοκή, τήν οποίαν έπανερ- 
χόμενοι παρά τοΐς Νυάμ Νυάμ ήναγκά- 
σΟησαν ν’ άποκρούσωσιν. Εΐχον αφήσει 
ώς παρακαταθήκην ικανήν ποσότητα έλε
φαντοδόντων παρά τινι άλλο» άρχηγώ, 
τώ βασιλεΐ Ούάγγο», δστις μένεα ένδομύ- 
χως πνέων κατά τοϋ Λ'ηρτογ.άγον (ούτως 
ώνόμαζον τδν Κ. ΣέϊνφουρΟ, βλέποντες αύ
τδν διαρκώς βοτανολογοϋντα) καί Οέλων 
νά σφετερισΟή τήν έμπιστευΟεϊσαν αύτώ 
παρακαταθήκην, άπεφάσισε νά προσβάλη 
τήν συνοδίαν έπανερχομένην. “"Αμα έφΟα- 
σαν πλησίον τοϋ μικροϋ ποταμοΰ, τοϋ άπο- 
τελοϋντος τά δρια τών κρατών τοϋ Ούάγ 
γου, ευρον τήν διακήρυξιν τοϋ πολέμου: 
ένα στάχυν αραβοσίτου, Sv πτερδν άλεκ- 
τρυόνος καί Sv τόξον. Μετ’ ου πολύ ήρ- 
ξαντο τά βέλη τών ύπδ τδν Ούάγγον 
βροχηδόν πίπτοντα. Ό Άβδέλ Σαμάτ 
προσεβλήθη διά λόγχης κατά τήν πλευ
ράν, ή πληγή ήτο σοβαρά, άλλ’ ό Κ. Σέϊν
φουρΟ τον έθεράπευσεν. Ό έχθρδς ένόμισεν 
δτι ό αρχηγός άπέθανε καί ήρξατο αμέ
σως τάς φοβερωτέρας ύβρεις διευθύνω* κατά 

τών οδοιπόρων, άλλ’ ό Σαμάτ διέταξε νά 
τδν μεταφέρωσιν έπί ύψώματός τίνος, έκ 
τοϋ όποιου πάλλων τδν άκινάκην του, 
έπροκάλει έφ’ ικανήν ώραν τούς έπιτε- 
θέντας αύτώ. Καί τήν έπιοϋσαν δ’ έγένοντο 
άκροβολισμοί τινες, πλήν κατόπιν δ έχ- 
Ορδς άπεσύρΟη. ’Λλλ’ ένεκα τής πληγής 
τοϋ Σαμάτ ήναγκάσθησαν νά μείνωσιν έκεΐ 
έπί εβδομάδας δλοκλήοους, δ δέ ΣέϊνφουρΟ, 
χωρισΟείς τής συνοδίας καί στερηθείς ζωο
τροφιών παρά τάς όχθας τοϋ Ναμβαβίσου 
ποταμοΰ, ύπέστη τά δεινά τής πείνας, 
άρκεσΟείς πολλάκις εις τροφήν ήμερησίαν 
έξ έντόμων καί τινων κόκκων άραβοσίτου. 
Μή άντέχων δέ πλειότερον επανήλθε κατά 
τδν ’Ιούλιον μήνα είς τδν περίβολον τών 
Γάτας.

Ήτοιμάζετο νά έπιχειρήση νέαν έκδρο- 
μήν παρά τοΐς Νυάμ. Νυάμ, οτε πυρκαϊά 
έξ απροσεξίας έκραγεΐσα έν τή σκηνή του 
κατά τήν I Δεκεμβρίου άπετέφρωσε μέγα 
μέρος τών συλλογών του. Όλίγα μόνον ερ
γαλεία, λόγχαι καί όπλα έσώθησαν' έντομα 
δμως, χειρόγραφα καί λοιπά, δλα κατε- 
στράφησαν. Ητο άνάγκη νά έπιστρέψωσι, 
διότι καί δ πρόσκοπος τής συνοδίας προσ
βληθείς υπδ τών έχθρών έφονεύθη. Πρίν δ
μως έπανέλθη εί; Εύρώπην, ήθέλησε νά ϊδη 
καί τήν χώραν τών Κρέδδεις, εστίαν τής 
σωματεμπορίας, άκμαζούσης κατά τδν χει
μώνα έκεϊνον. Περί τά τέλη τοϋ Ίανουαρίου 
1871 ύπήρχον 2700 έμποροι δούλων. Πε
ριέρχονται ούτοι έπονοι τά χωρία, δ δέ ό
νος φέρει πλήν αύτών καί δέκα βαμβακερά 
ύφάσματα καί άλλα μικρά είδη πρδς άνταλ- 
λαγήν, όνος δέ καί φορτίον ανταλλάσσον
ται μέ τέσσαρας ή πέντε δούλους, τούς ό
ποιους δ έμπορος έπαναφέρει πεζούς. Πλήν 
τών μικρεμπόρων τούτων ύπάρχουσι καί 
μεγαλέμποροι φθάσαντες μέ συνοδίαν στρα
τιάς δλοκλήρου ώπλισμένης, καί ακολου
θούμενοι ύπδ μακράς σειράς βοών καί όνων 
πεφορτωμένων μέ δέματα. ’Εχουσιν ούτοι 
τούς συνεταίρου; ή πράκτοράς των έν τοΐς 
περιβόλοις σταθμεύοντας, οί τοιοΰτοι δ’ 
είναι ώς έπί τδ πλεΐστον ιερείς. Ή τιμή

καί ζωηρότητα Οαυμάσιον. 'Εφθασαν έσχά
τως έν ’Ιταλία, δπου έφείλκυσαν τήν κοι
νήν περιέργειαν. Ό ’Ιταλός καθηγητής 
Πανσέρης, δστις τούς είχε φέρει έκ Κάι
ρου, τούς έδωρησε τώ Βίκτωρι ’Εμμανου
ήλ. Τούς έφεραν πολλάκις είς τδ θέατρον, 
έφαίνοντο δέ πολύ τρρπόμενοι μέ τήν 
μουσικήν' δ μεγαλείτερος μάλιστα αύτών 
έμαθε καί τεμάχιόν τι μελοδράματος, 
δπερ τραγωδεΐ αρκετά έπιτυχώς. Τδ μάλ
λον παρ’ αύτοΐς αξιοπαρατήρητο* είναι 
τδ εύμετάβλητον τοϋ πνεύματος' αί άντι- 
θετικώ’.εραι πρδς άλλήλας εντυπώσεις δι
έρχονται μετά τή; μεγαλειτέρας εύκολίας 
καί ταχύτητες παρ’ άμφοτέροις.

'Οπωσδήποτε τά δύο ταϋτα περίεργα 
Αφρικανών νάνων δείγματα έχουσιν άξίαν 
μεγάλην διά τήν έθνογραφίαν καί θέλου- 
σιν ίσως συμπληρώσει τάς ύπαρχούσας 
σημειώσεις έπί τών άνθρωπίνων φυλών, 
τών μάλλον προσεγγιζουσών τούς ανθρω
ποειδείς πιθήκους. Ό κόσμος πείθεται 
πλειότερον βαθμηδόν καθ’ έκάστην, δτι 
άβυσσος άληθής χωρίζει τδν Ούραγγοτάγ- 
γον καί τδν γ^/.ταχ(ξέ καλούμενον πί
θηκον άπδ τούς άνθρώπους, τούς κατέ
χοντας τήν κατωτάτην βαθμίδα τή; κλί- 
μακος τών άνθρωπίνων φυλών. Ή άνα- 
κάλυψις τών Άκκάς άποτελεΐ τδ άξιολο- 
γώτερον μέρος τής περιηγήσεω; τοϋ Κ. Σέϊν
φουρΟ, καίτοι δ’ άφήκεν έν Νουβία τδν σκε
λετόν τοϋ μόνου Άκκάς, 8ν εΐχε μεθ’ έαυ- 
τοϋ, είς αύτδν ούχ ήττον οφείλονται αί 
πρώται ακριβείς πληοοφορίαι περί τής παρα
δόξου φυλής ταύτης καί τής χώρας, τών 
χαρακτήρων καϊ ήθών αύτής.

Β.

τών δούλων έξαρτάται έκ τής ήλικίας καί 
τής έθνικότητος τοϋ πωλουμένου. Οί Βόγ- 
γοι, εργατικοί, πειθήνιοι καί μέ τδ έξωτε- 
ρικδν εύάρετον, καλοπληρώνονται' τδ έναν
τίον συμβαίνει διά τούς Βαβούκρας, αν
θρώπους άτιθάσσου χαρακτήρος. Οί μάλ
λον έπιζήτητοι είναι οί Νούβας καί οί Κρέ- 
δεις, έκ τών δποίων άρπάζουσι περί τάς | 
15,000 κατ’ έτος καί τούς πωλοϋσιν έν 
Αίγυπτο», έννοεΐται δ’ οτι ώς έκ τούτου 
τά μέρη ταϋτα έρημοϋνται βαθμηδόν.

Τήν 2Ι ’Ιουλίου 1871 δ Κ. ΣέϊνφουρΟ 
έπανείρχετο εί; Χαρτούμ, μετ’ ολίγον έχα
σε τδν πιστόν αύτοϋ νάνον Νσεβουέ, τήν 
δέ 2 Νοεμβρίου έπανήλθεν είς Εύρώπην 
μετά τριών καί ήμίσεος σχεδόν έτών απου
σίαν. "Ινα συμπληρώσωμεν δέ τάς περί τών 
νάνων Άκκάς άνωτέρω πληροφορίας, άς 
προσθέσωμ.εν οτι καί κατά τδν Δεκέμβριον 
μήνα τοϋ έσους 1873, όπως τδ έν Αλεξάν
δρειά έκδιδόμενον Bulletin de I' Jnsltlul 
Egyplien άνέφερε, λέμβοι άφιχθεϊσαι έκ 
τοϋ 'Ανω Νείλου είς Χαρτούμ έφερον τάς 
συλλογάς καί άλλα έγγραφα τοΰ περιωνύ
μου περιηγητοϋ Μιάνη, άποθανόντος έν τή 
χώρα τών Μομπουτού, γνωστοϋ ήδη καί έκ 
τής (Σελ. 20) τοί; ήμετέροις άνα-
γνώσταις. Μεταξύ τών συλλογών αύτών ύ
πήρχον κιί δύο Άκκάς ζωντανοί. Ησαν 
άρρενες, δ μέν δεκαετής, δ δέ δεκατετραε- 
τής, άν έκρ.νέ τις τούλάχιστον έκ τών i- 
δόντων των, δ μέν ένδς μέτρου σωστοϋ δ 
δέ 1.1 I 0)0 ύψος έχων’ χρώμα οοχο.Ιάτας, 
οφθαλμοί μεγάλοι καί ζωηροί, μέτωπον 
προέχον, αί δέ κόμαι των, τοϋ μέν μέ- 
λαινα, τοϋ δέ καστανόχρους, ησαν βοστρυ- 
χώδεις. Δέν ειχον σχεδόν χείλη, τδ δέ 
στόμα των, δταν ήναι κεκλεισμένον, δ- 
μοιάζει μέ τδ τών πιθήκων, μέ τού; δ- 
ποίους δμοιάζουσιν άλλως καί διά τής 
γαστρός, κυρτής δπως έκείνων, καί τοΰ 
ραχοκοκκάλου. "Εχουσι τήν ρίνα όλίγον 
σιμήν τούς δέ ρώθωνας ανοικτούς πολύ, 
έν περιλήψει δέ δύσμορφοι, κυμαινόμενοι 
έπί ισχνών καί μεμακρυσμένων κνημών. 
Καί δμως άμφότεροι κατεϊχον εύκινησίαν
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ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΓΥΛΙΚΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 

ΟΜΟΓΕΝΩΝ.

ΒΑΙΝΤΗΡΙΟΝ, ΚΙΡΚΑΓΑΤΣ1ΟΝ 
ΚΑΙ ΝΕΑΙ ΦΩΚΑΙ.

******

Ασμένως δημοσιεύομεν τάς έκθέσεις, ά; 
έλάβομεν παρά τούν ήμετέρων ανταποκρι
τών, άφορώσας τήν κατάστασιν τών έν Βα- 
ΐντηρίι?, Κιρκαγατζίω καί Νέαις Φώκαις 
Σχολείων. ΊΙ προθυμία τών μαθητών, ώς έ- 
ξάγεται έκ τών έπισυνημμένων έγγραφων, 
είναι μεγίστη, παραλύεται δμως έν μέρει 
έκ τής άδρανείας τών γονέων, οϊτινες άπο- 
τρέπουν τά τέκνα των νά φοιτώσι τακτικώς 
εις τά σχολεία. Πιστεύομεν δμως δτι οϊτε 
γονείς κα'ι αί κοινότητες αισθανόμενοι τδ 
άτοπον τοΰτο θέλουν δείξει περισσότερον 
ζήλον είς τήν έκτέλεσιν τών υψηλότερων 
αύτών καθηκόντων. Καιρός νά έννοήσωμεν 
δτι μόνον διά τής καλώς έννοουμένης χρι
στιανικής πίστεως καί τής έκπαιδεύσεως ή 
’Ανατολή Οά δυνηθή ν’ άναγεννηθή καί άνα- 
κτήσηται τήν προτέραν αυτής εΰκλειαν,καί 
εύημέριαν. Έπί τέλους σημειοΰμεν δτι πρδ 
πολλοΰ σταλεισών ήμϊν τών κατωτέρω ση
μειώσεων, άνεβλήθη έκ πληθύος προΰπαρ- 
χούσης ύλης μέχρι σήμερον ή δημοσίευσις 
αύτών, ένδέχεται δε νά έπήλθε μεταβολή 
τις έπι τοΰ προσωπικού τών εις τά μέρη 
ταΰτα διδασκάλων.

Πρός τύ χροειίρεΐον
τοΰ Φι^εχ.ταιό. Συ.ί.Ιύγοο «*Ομηρός» 

Είς Σμύρνη?.

Άπαντών είς τήν ύπ’ άριθ. 173 καί άπδ
4 0 Ιανουάριου ε. ε. έγκύκλιον έπιστολήν 
σας πληροφορώ ύμάς^δτι’

α) Ό υπάρχων άριθμδς τών ένταΰθα δ- 
μογενών οικογενειών άναβαίνει τάς έξακοσί- 
ας aptO. (G00) δ δέ άριθ. τών άρρένων κατά 
τήν πρδ δύο έτών ένεργηθεϊσαν καταγραφήν 
έκμέρους τής Κυβερνήσεως φθάνει ε·ς 4250, 
μετά δέ τών θηλέων είς 3500 Ξέναι δέ οί- 
κογένειαι ύπάρχουσι δύο Γαλλικοί καί μία 
Ιταλική, ών οί αρχηγοί είναι μ,ηχανικοΐ είς 
τά έκκοκιστικά βάμβακος έργοστάσια’ ομο
γενείς δέ οικογένεια1, πέντε έκ Καισαρείας 
πρδ μηνών έγκατεστάθησαν ένταΰθα, ών δ
μως οί ηγέται πρδ έτών είχον έγκαταστα- 
σταθή. Ούκ ολίγοι δέ νησιώται, οί μέν 
ώς κηπουροί, οί δέ ώς έργάται καί κτίσται, 
καί άλλοι ώς βιομήχανο1 προσήλθον κατά 
τδ έννεαετές διάστημα, καθ’ 8 διαμένω έν- 
ταΰθα, ώστε πιστεύω δτι ό άριθμδς τών ο
μογενών οικογενειών ηΰξησε κατά τδ διάβη
μα τοΰτο κατά 20)00,

β'. Σχολεία ύπάρχουσι δύο δημόσια τών 
άρρένων, καί Sv ιδιωτικόν, ώς καί καί Sv 
παρθεναγωγεϊον, συνεστήθησαν δέ ταΰτα 
πρδς δεκαπενταετίας. Πρδ έννεαετίας δέ ά- 
φιχθείς ένταΰθα εύρον διδάσκαλον ένα καί 
μόνον τδν μουσικολογιώτατον Μ. Σαβαΐδην, 
δστις είχε σχηματίσει καί μίαν τάξιν Ελ
ληνικού Σχολείου, έλάμβανε δέ έτήσιον μι
σθόν δέκα χιλ. άριθ. (10,000)' ώς διδασκά- 
λισσαν εύρον νεάνιδά τινα έκ ΙΙαίντηρίου, 
πρδς ήν έχορήγουν 2,000 γρ. κατ’ έτος. 
Άπελθόντος δέ τοΰ Κυρ. Σαβαϊδου διηύθυ- 
νε τδ σχολείον δ έντόπιος X. Συμεών 
Κωνσταντινίδης διά διδάκτρων, μετά δέ 
τοΰτον δ έξ ’Αθηνών Τ. Χρυσούλης μετά τής 
συζύγου του 'Ελένης Βαρβάτη,αύτδς μέν ώς 
'Ελληνοδιδάσκαλος, έκείνη δέ ώς διδασκά- 
λισσα, έλάμβανον δέ άμφότεροι τδ μέν πρώ
τον έτος 7,500 γρ. τδ δέ δεύτερον 9,000’ 
ιος άλληλοδιδάκτης προσελήφθη δ έκ Σάμου 
’Αλέξανδρος Βοΐνης άντί 4,000 Γρ. —παυ- 
Οέντος δέ τοΰ Τιμολέοντος Χρουσούλη λό
γω άνικανότητος, προσεκλήθη ό έκ Κορίν
Οου Γεώργιος Παναγίδης, καί εκτοτε έσχη- 
ματίσθη τακτικόν ελληνικόν σχολείον’ τού
του δ μισθός ήτο 60 λιρ. δθ.—διατηρηθεί- 
οης δέ τής Ελένης Βαρβάτη ώς διδασκα- 

ποννησίων καί Καισαρέων, έπομένως έ
χουσι τά αύτά ήθη καί έθιμα έκείνων’ έν 
γένει οί κάτοικοί είσιν ηθικοί, οί πλεϊ- 
στοι εΐναι κτηματίας έμποροι καί παντο
πώλας οί δέ λοιποί ράπται, υποδηματο
ποιοί, λεπτουργοί, έλαιοτρίβαι, πνευματο- 
πώλας καφφεπώλαι, κτίσται καί έργάται’ 
ύπερτερούσι τους αλλογενείς συμπολίτας 
ύλικώς καί διανοητικώς’ ή έκπτωσις τής 
τιμής τοΰ βάμβακος άφ’ ενός καί ή άφο- 
ρία τών έλαιοδένδρων άφ’ έτέρου κατά τδ 
έτος τοΰτο έγένετο αύτοΐς λίαν έπαισθητή.

γ'.) Πόροι τών Σχολείων είναι οί εξής’ 
πρδ δεκαπενταετίας οί κάτοικοι συνελθόν- 
τες είς γενικήν συνέλευσιν καί ύπδ τήν 
προεδρείαν τοΰ αγίου 'Ηλιουπόλεως καί 
τη είσηγήσει τούτου έδοσαν χρεωστικάς 
δμολογίας κατά δύναμιν έκαστος, υπο- 
χρεούμενοι είς τήν πληρωμήν τοΰ τόκου 
πρδς 42[ΟΟ, καί οΰτω άπετέλεσαν χρεό
γραφα 120,000 γρ., άτινα έπρεπε ν’ άπο- 
φέρωσιν είς τδ Σχολείον έτησίως 14,000 
γρ. Άλλά μή γενομένη; καλής διαχειρί- 
σεως παρά τών κατά καιρούς έφορων, ά- 
μελούντων τήν είσπραξιν, έπήλθεν άντι- 
ζηλία, διότι άλλοι έπλήρωνον, άλλοι έ- 
πτώχευσαν, καί άλλοι δέν έπλήρωσα», 
καί οΰτω έπήλθε σύγχυσις, ώστε μόλις 
σήμερον έκ τόκων είσπράττονται 5,000 
γρ» βΖ.) πόρος εΐναι δ έν τή έκκλησία περι
φερόμενος δίσκος άποφέρων 3,000 γρ. γ'.) 
οί έν καιρώ τών εξετάσεων τών τε άρρένων 
καί τών κορασίων έκτιθέμενοι δίσκοι, άπο- 
φέροντες κατά μέσον δρον 4 — 5 χιλ. γρ. 
δ'.) ένοίκιον ένδς έργαστηρίου, καί εισόδημα 
έξ έλαίου 1,000 γρ. έ.) δικαιώματα σχο
λείου έκ τών γάμων 500 — 1000 γρ. ■/·) 
έκ πιστοποιητικών έγγράφων τής δημο
γεροντίας 500— 1000 γρ.—ώστε τά δλι- 
κά εισοδήματα τοΰ Σχολείου φθάνουσι τάς 
15,000 περίπου γρ. ’Επειδή δέ δ εϊς άλλη- 
λοδιδάκτης οφείλει νά ηναι καί ψάλτης, 
έρχεται καί ή έκκλησία επίκουρος χορη
γούσα 3,000 γρ. κατ’ έτος. Οί δέ μισθοί 
τών διδασκάλων μετά τών έξόδων άνα- 
βαίνουσι τδ ποσόν τών 25 χιλιάδων γο.—

λίσσης, έπήλθε ρήξις εις τήν κοινότητα καί 
οΰτω έπαύθη δ καλός ούτος διδάσκαλος, 
πλήν ή διαίρεσις έκείνη ωφέλησε τήν νεο
λαίαν, καθότι ή μέν μία μερίς διετήρησεν 
αύτδν ώς ιδιωτικόν διδάσκαλον, ή δέ έ- 
τέρα προσεκάλεσε τδν Βαοιλ. Βενετζανό- 
πουλον καί οΰτω αρκετοί νέοι έμορφώθη- 
σαν. ΙΙρδς συμφιλίωσιν δμως τής κοινό- 
τητος έγένετο χρεία ν’ άποχωρήσωσι πάν
τες οί διδάσκαλοι καί νά προσκληθώσι 
νέοι, καί οΰτω πέρυσι, ώς ελληνοδιδάσκα
λος προσεκλήθη μέ μισθόν 120 λιρ. ό έξ 
Ηπείρου Δ. Λογιωτατίδης, προσλαβών 
ώς βοηθόν τδν ιερομόναχον Συμεών δια 
τελοΰντα ώς εφημέριον ένταΰθα, προβιβα- 
σθέντος τοΰ Σχολείου είς Σχολαρχείου. 
'Ως Άλληλοδιδάκται δέ προσελήφθησαν δ 
έκ Λέσβου Γεώρ. Σιδερέλης μέ 60 λιρ. καί 
δ έξ Ηπείρου Βασίλειος Παππά Κωνσταν
τίνου μέ 30 λ. Ώς διδασκάλισσα δέ προσε- 
κλήθη έξ ’Αθηνών ή αξιόλογος Κυρ. 'Ελένη 
Στεφανίδου, μαθήτρια τοΰ έν Άθήναις I 
’Αρσάκειου Παρθεναγωγείου, φέρουσα δί
πλωμα διδασκαλίσσης β'. τάξεως, έχουσα 
καί ώς βοηθόν της μίαν μικράν αδελφήν 
της’ εδοσαν δέ καί προς αύτάς ώς μισθόν 
λιρ. δθ. 60 έκτδς τών οδοιπορικών έξόδων’ 
στερουμένη δέ ή κοινότης καταστήματος 
δημοσίου διά Παρθεναγωγείου ωκοδόμησε 
τοιοϋτον, έξοδεύσασα περί τάς 750 λίρας, 
ώστε κατά τδ παρελθόν έτος έξώδευσε περί 
τάς 4,000 λίρας.

Τδ υπέρογκου ποσόν τών έξόδων άφ’ 
ένδς καί άφ’ έτέρου βάσκανος δαίμων, φθο- 
νήσας τήν ταχεΐαν ταύτην πρόοδον έπέ- 
φεραν πάλιν διαίρεσιν, καί οΰτω άπήλθον 
πάντες οί διδάσκαλος έκτδς τής διδα- 
σκαλίσσης, νέοι δέ προσεκλήθησαν, τών 
Ελληνικών μέν δ έκ Χίου ’Ιωάννης Σί- 

ψωμος μέ μισθόν 70 λιρ.—ώς άλληλοδιδά- 
κται δέ δ και πρώην τοιοϋτος ένταΰθα 
Αλέξανδρος Βοΐνης καί Έμμ. Οίκονομό- 
πουλος μέ μισθόν 4,000 γρ.

β ·) 'Ως πρδς τά ήθη, έθιμα καί τήν 
οικογενειακήν δμιλουμένην γλώσσαν ση- 
μειώ ότι τδ Βαϊνδήριον εΐναι αποικία ΙΙελο-
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ω»τε τδ ταμεϊον τών Σχολείων δεικνύει 
έλλειμμα περί τάς 7,000 γρ. Τοιαύτη ή 
σημερινή κατάστασις τών Σχολείων τής 
ένταΰθα δμογενοΰ; κοινότητος.

Μικρά βοήθεια δι’ άποστολής διδακτι
κών βιβλίων, Γεωγραφικών Άτλάντων καί 
2 σφαιρών ούρανίου καϊ υδρογείου διά τδ 
μάθημα τής μαθηματικής γεωγραφίας, πι
στεύω δτι ήθελε κεντήσει τήν φιλοτιμίαν 
τών ένταΰθα ευπορούντων ομογενών πρδς 
συμπλήρωσιν τοΰ ελλείμματος τοΰ Σχο
λείου καϊ δέν έπέλθει παράλυσις ήθελεν 
αύτοΰ, διότι πολύ φοβούμαι μήπως διά τήν 
έλλειψιν χρημάτων διαλύσωσι τδ Ελληνικόν 
Σχολεϊον, διατηραΰντες μόνον τδ αλληλο
διδακτικόν.

’Εν Παϊντηρίω. Β.

Τοί ΠροΜρψ
τοΰ Φι.1ικ. Συ.Ι.Ιόγου v" Ο μη f oct.

Καίτοι μετά προθυμίας άναδέχομαι πρδς 
έκπλήρωσιν τής αίτήσεως Ύμών’ τδν αγη- 
ματισμδν στατιστικής τής ήμετέρας κωμο- 
πόλεως κατά τά δοθέντα ύφ’ ύμών αιτή
ματα, έν τούτοις, επειδή καθίσταται αδύνα
τος ή ακριβής έρευνα αύτών, μή υπαρχόν
των τών άπαιτουμένων εγγράφων, περιορί
ζομαι νά δώσω γενικωτέρας τινάς πληροφο 
ρίας έπϊ τών αιτημάτων υμών, καθόσον έκ 
παραδόσεων εικάζεται.

Α . Ο άριθμδς τών ομογενών οικογενειών 
ανέρχεται ήδη περϊ τάς τριακοσίας μετά 
πληθυσμού περϊ τάς χιλίας πεντακοσίας ψυ- 
Χ«ς· Ο πρδ δεκαετίας αριθμός φαίνεται 
οτι άναλόγως τοΰ νΰν ητο έλάχιστος, καθό
σον λέγουσιν, δτι πρδ τριακονταετίας μόλις 
ανειρχετο είς 100 οικογένειας. Διηγούνται 
os γέροντες δτι οί πατέρες αυτών έφθασαν 
ε'-« τήν κωμόπολιν ταύτην 25 μόνον χρι- 
σ-ιανικάς οικογένειας. Έξωθεν προσήλθον 
οικογένειας πάμπολλαι κατά διαφόρους έπο- 
χας έκ τών περιχώρων καϊ τών νήσων, 
μάλιστα δ’ έκ τής νήσου Λέσβου κατάγον-

I ται αί πλεϊσται οίκογένειαι, καϊ δύναται νά 
όνομασθή ή χώρα αύτη αποικία Λεσβιακή. 
Καϊ νΰν έτι προσέρχονται έξωθεν οίκογέ- 
νειαι, μάλιστα δέ ξένοι μεταβαίνοντες καί 
άπδ τά πρδς τδ ζήν ποριζόμενοι άποκαθί- 
στανται νυμφευόμενοι ένταΰθα.

Β · Τ* Σχολεία έν τή χώρα ταύτη κα- 
τ αναλογίαν τοΰ αριθμού τών οικογενειών 
έλαβον κατά τά τελευταία έτη άνάλογον 
αύζησιν. Ηδη ύπάρχουσι Σχολεϊον αλληλο
διδακτικόν περιλαμβάνον ύπέρ τους 150 
μαθητάς μετά δύο διδασκάλων (ών δ είς 
διά τά νήπια, καϊ πρδς τήρησιν τής ευτα
ξίας τών παίδων έν τε τώ σχολείω καϊ καθ’ 
οδόν). Σχολεϊον Ελληνικόν περιέχον περϊ 
τούς πεντήκοντα μαθητάς μεθ' ένδς διδα
σκάλου, καϊ Παρθεναγωγεϊον μεθ’ εκατόν 
ώς έγγιστα κορασίων καϊ μιάς διδασκαλίσ- 
σης. Ό χρόνος τής συστάσεως τών άνω
τέρω δύο σχολείων ανέρχεται πρδ τεσσα
ρακονταετίας, τοΰ δέ Παρθεναγωγείου πρδ 
δεκαπενταετίας. Αί άπαιτούμεναι δαπάναι 
πρδς μισθοδοσίαν Διδασκάλων καϊ λοιπά 
τών Σχολείων έξοδα (τών διδασκάλων ό μέν 
τοΰ Έλλην. Σχολείου λαμβάνει έτησίως 
περϊ τάς 7-8 χιλιάδας γρόσια, τοΰ δέ άλ- 
ληλοδ. άμφότεοοι περϊ τάς 0 χιλιάδας καϊ 
τοΰ Παρθεναγωγείου περϊ τάς 4 χιλιάδας) 
ύπερβαίίουσι τάς 20 χιλιάδας γροσίων. 
Διατηρούνται δέ έκ τοΰταμείου τής ’Εκκλη
σίας καί έκ τών γινομένων συνήθων συνεισ
φορών. Διδασκάλους άριθμοΰσιν άπδ τής 
συστάσεως τών Σχολείων περϊ τούς τριά
κοντα, απαντας ξένους, ών ή πατρϊς διάφο
ρός έστι. Τδ Έλλ. Σχολεϊον περιέχει δύο 
τάξεις πρώτην καί δευτέραν 'Ελληνικού, 
ών τά μαθήματα προσδιορίζονται ώς έγγι
στα κατά τδ πρόγραμμα τής Ευαγγελι
κής Σχολής. ’Εν γένει δέ ή πρόοδος 
τών Σχολείων δέν είναι τόσον ευχάριστος 
άναλόγως τών δαπανών, μάλλον δέ όπι- 
σθοδρομοΰσι τά Σχολεϊα. Κύριον αίτιον 
τούτου είναι ή συχνή τών διδασκάλων 
μεταλλαγή, καϊ τδ δτι οί γονεϊς τών 
παίδων ώς έπϊ τδ πλεΐστον, μολονότι έ
γνώρισαν τά έκ τής παιδείας προερχόμενα 

καλά, δέν έφθασαν είσέτι είς τδν βαθμόν 
τοΰ νά έκτιμώσιν άξίως τά γράμματα, καί 
έμποδίζουσι τά τέκνα των άπδ τοΰ νά φοι- 
τώσι τακτικώς είς τά Σχολεϊα.

Γ'. Κατά τήν ήθικήν καϊ διανοητικήν 
άνάπτυξιν, οί ομογενείς ύπερβαίνουσιν ά~ 
συγκρίτω τώ λόγιο τούς λοιπούς κατοί 
κους, καθόσον άρκούντως έπέδοσαν είς τά 
γράμματα και τδν πολιτισμόν. II οίκο 
γενειακή λαλουμένη γλώσσα είναι αρκετά 
διωρθωμένη ουδόλως διαφέρουσα τής αύτόθι 
δμιλουμένης. Και έπϊ τούτω δά καυχ&ται 
ή πόλις αύτη δτι διαφέρει τών πλησιό
χωρων ομογενών, οΐτινες, καίπερ συγκοι
νωνίαν καλλιτέραν έχοντες μετά τής Σμύρ
νης καϊ άλλων πεπολιτισμένων χωρών, λα- 
λούσι γλώσσαν διεφθαρμένων ή άνάμικτον 
μετά τής τουρκικής. Τδ έπάγγελμα τών 
ομογενών έν γένει είναι τδ έμπόριον, δπερ 
σχεδόν είναι είς χεΐρας αυτών- καί μικράν 
δέ γεωργίαν εχουσιν. Ύλικώς δμως ύτιο- 
λείπονται τών έθωμανών κατοίκων, καθό
σον ούτοι έχουσι γαιας καλας και πολλάς, 
άς καλλιεργούσε δι’ ιδίων, χειρών^ Έχουσι 
δέ καϊ τά οικογενειακά αύτών έξοδα ολι- 
γώτερα.

Δ'. Οί άλλογενεϊς κάτοικοι τής κωμο- 
πόλεως Κιρκαγασίου είναι Μωαμεθανοί, ο'ί- 
τινες άποτελούσι τδ πλεΐστον στοιχεΐον, 
καί άνέρχονται είς 2500 — 3000 οικο
γένειας περιλαμβανούσας περϊ τάς 15 χι
λιάδας ψυχών. ’Αρμένιοι περϊ τάς 4 50 
οικογένειας καί τινες ’Ιουδαίοι- Κατά τδν 
πολιτισμόν οί μωαμεθανοί ύπολείπονται 
πολύ τών λοιπών- τά Σχολεϊα αυτών εισι 
λίαν παρημελημένα καϊ άτάκτως διωο- 
γανισμένα. Τά έν αύτώ διδασκόμενα τέ
κνα των σπουδάζουσι τυπικώς τά τής 
θρησκείας αύτών γράμματα, είς τά όποια 
ποτέ δέν δύνανται νά τελειοποιηθώσιν, έ
στω καϊ άν έπϊ εικοσαετίαν σπουδάσωσιν. 
Έσχάτως ίδρύθη καϊ ένταΰθα διαταγή τής 
κυβερνήσεως Σχολεϊον διά τήν μέσην έκ- 
παίδευσιν καλώς διωογανισμένον, τού ό
ποιου δμως δ σκοπός είσέτι δεν έπραγματο- 
ποιήθη.

Ε'. Έν γένει οί χριστιανοί ύπερβάλ- 
λουσι τούς λοιπούς κατά τά ήθη καϊ τδν 
πολιτισμόν. Κατά τά τελευταία μάλιστα 
έτη έδοσαν αρκετήν ώθησιν είς τά γράμ
ματα μιμούμενοι τά γείτονα πεπολιτισμένα 
μέρη. Δυστυχώς ή πρδ τριετίας συμβάσα 
έν τή πόλει ταύτη πυρκαϊά, ή τδ πλεΐστον 
μέρος τών ομογενών οικιών άποτεφρώσασα 
έπέφερεν δπισθοδρόμησίν τινα. Εντούτοις 
έσχάτως πρδ πολλοΰ καταβάλλεται προσ
πάθεια πρδς σότασιν Συλλόγου καϊ ένταΰθα, 
δστις ένεκα τής έλλείψεως καταλλήλου οι
κήματος άχρι τοΰδε άνεβλήθη. Πρό τίνος 
δέ οίκημα δπωσοΰν κατάλληλον ιδρύεται, 
καϊ δσον ούπω έλπίζεται ή πραγματο- 
ποίησις.

Έν Κιρκαγατσίω. Κ.

Π pic τύτ ίιζιότιμοκ Πρόιάροΐ 
τοΰ Φι,Ιικ. Συ.Ι.Ιόγοο « ύ "OftqpOC·”

Είς άπάντησιν τών άπδ 4 0 λήξαντος 
μηνδς διακοινωθέντων ήμΐν σάς λέγομεν 
δτι:

Α'. Ώς πρδς τούς κατοίκους τής πό- 
λεώς μας διαβεβαιοΰμεν ύμάς, καθόσον έκ 
διαφόρων πηγών ήρύσθημεν, δτι άπασαι 
αί οίκογένειαι πρδ δεκαετίας ύπήρχον άμ- 
φο .έρων τών μερών σχεδόν 680, έξ ών 
αί τετρακόσιαι τριάκοντα οίκογένειαι ησαν 
Γραικικαϊ, αί δέ 250 δθωμανικαϊ, σήμερον 
δέ δ πληθυσμός άπασών τών οικογενειών 
άναβαίνει άμφοτέρων τών μερών είς 950, 
έζ ών αί μέν 740 είσί γραικικαϊ, αί δέ 
2 ΙΟ δθωμανικαϊ. Ό άριθμδς τών κατοίκων 
τών μ.έν ομογενών άναβαίνει είς 3300, τών 
δέ δθωμανών είς 900 4000 (καθότι
ουτοι δέν παραδέχονται καταμετρήσεις.) 
"Απασαι δέ αί οίκογένειαι εισι αύτόχθονες, 
έκτδς 10 — 4 5 οικογενειών μετοικησάντων 
έκ Σμύρνης, Λέσβου καϊ Χίου, καϊ 30 οικο
γενειών έκ Κύθνου, καϊ τούτων πρδ πολ
λών χρόνων.

Β'. Ώς πρδς τά Σχολεία.



153
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Έν τή πόλει μας ύπάρχουσι δύο έκ- 
παιδευτικά καταστήματα άρρένων, ήτοι άλ- 
ληλοδιδακτικδν, είς το όποιον σπουδάζουσι 
υπέρ τού; 1 50 μ,αθητάς, ήθελον δέ προσέλ- 
Οει καί ύπέρ τού; 250, άλλ’ ένεκα τοΰ 
στενού χώρου τοΰ καταστήματος αποβάλ
λονται. Τό σχολεϊον δέ τοΰτο διευθύνεται 
παρ’ ένδ; μόνου διδασκάλου άνευ βοηθού 
ένεκα τή; έλλείψεως πόρων. Μαθήματα 
διδάσκονται, άνάγνωσις, άρχαί γραμματι
κή;, γραφή καί πρακτική άριθμητική μέ
χρι τή; διαιρέσεως* διδάσκαλοι δέ έχρη- 
μάτισαν πρδ δεκαετία; έν αύτώ, οί εξής" Δ. 
Ζάκας ΙΙελοποννήσιος χρόνου; 2 μέ μηνι- 
αϊον μισθόν γρ. 400. Παναγ. Οίκονομί- 
δ«ς Σμυρναΐος χρόνους δκτώ μέ μισθόν γρ. 
300, καί ό νΰν διδάσκων Θεμιστοκλή; Χα- 
τζόπουλος Κωνσταντινουπολίτη; διατρέχει 
ήδη τδ τρίτον έτος μέ μισθόν 400 γρ.—καί 
Ιν 'Ελληνικόν σχολεϊον πρό δύο σχεδόν χρό
νων συστηθέν, έν ώ κατά μέν τό παρελθόν 
έτος ήσαν μαθηταί δέκα Οκτώ, διαιρούμε
νοι είς 2 τάζεις, είς άς έδίδαξεν ό ’Αγαθάγ
γελος Καστοριάδη; Κωνσταντινουπολίτη; 
μήνας έζ μέ μισθόν γρ. 580’ νΰν δέ ύ
πάρχουσι μαθηταί 28 διαιρούμενοι είς 3 
τάζεις, έξ ών 1 0 μέν άνήκουσιν έν τή άνω- 
τέρα τάξει, 10 έν τή δευτέρα καί οκτώ 
έν τή μικροτέρα, ετοιμάζονται δέ νά προ- 
βιβασθώσ·. καί 5 — 6 έκ τοΰ αλληλοδι
δακτικού- διευθύνεται ύφ’ ενός καί μόνου 
διδασκάλου, σπουδάσαντος έν 'Ελλάδι καί 
δνομαζομένου Ίωάννου Δαπό·τη, μέ μισθόν 
γρ. 6,000 τόν χρόνον, άρξαμένου τήν δι
δασκαλίαν του άπό τοΰ παρελθόντος Σε
πτεμβρίου- μαθήματα διδάσκονται, 'Ελ
ληνικά μετ’ έφαρμογής τεχνολογικού, ίερ. 
Ιστορία, ίερ. Κατήχησις, 'Ελλ. Ιστορία, 

Γεωγραφία καί ’Αριθμητική. Άμφότερα τά 
εκπαιδευτικά ταϋτα καταστήματα είσι 
πάντγι ελλιπή, καθότι ή συντήρησες αύ
τών συνίσταται ούχί έκ παγίων πόρων, 
άλλ’ έξ έκτάκτων συνεισφορών" στερούνται 
δέ βιβλιοθηκών καί άλλων αναγκαίων, καί 
ούτε Παρθεναγωγεϊον ύπάρχει, ένεκα, ώς 
προεΐπον, έλλείψεως πόρων. '11δη δέ φρον- 

τίζουσιν ολίγοι τινές όπως άναγείρωσι σχο
λεία διά τά άρρενα, τδ δέ νϋν εύρισκό- 
μενον νά μετατραπή εί; Ιίαρθεναγωγεϊον" 
άλλά καί τούτων μόλις έφάνησαν οί τοίχοι 
έξέχοντες ένα πήχυν τή; γής, καί έμεινε, 
καθότι έξωδεύθησαν αί δλίγαι συνεισφοραί 
όλιγαρίθμων φιλομούσων, έλπίζουσι δέ ήδη 
εί; τά κυκλοφορούντα γραμμάτια τών λα
χείων.

’Οθωμανικόν σχολεϊον ύπάρχει έν αλ
ληλοδιδακτικόν κατ’ όνομα μόνον καί τοΰ
το ίδιοσυντήρητον.

Γ'. Ώ; πρδς τά ήθη έθιμα καί επαγ
γέλματα.

Τών μέν γραικών τά έθιμα ώς καί τών 
τούρκων είσίν ομοιόμορφα μέτά τών κατοι
κιών τών άλλων τής ’Ασίας πόλεων- ώς πρδς 
τήν διανοητικήν άνάπτυξιν, ό μέν λαδς 
τών γραικών τή; πόλεως μας έστί άγχί- 
νους καί επιδεκτικός πάσης μαθήσεως, άλ
λά δυστυχώς άμαθής καί δεισιδαίμων καί 
άμοιρος τεχνών, ή δ’ αιτία έκ τής κακής 
προγενέστερα; διοικήσεως καί τής πρός 
τήν μάθησιν άδιαφορίας αύτής- καταγίνεται 
δέ είς μόνην τήν αμπελουργίαν καί γεωργίαν 
είσί καί τινες λιθοτόμοι, παντοπώλαι καί 
καφφεπώλαι- είναι δέ λίαν ένεργητικός καί 
εργατικός ό λαός’ή δέ συντεχνία τών λιθοτό
μων είσίν άσωτοι- οί δέ Οθωμανοί στάσιμοι.

Δ', 'βς πρός τά πλησιόχωρα μέρη.
Δύο ήμισυ ώρας μακράν ήμών ύπάρχει 

ή κωμόπολις ΙΙαλ. Φωκών, ύπάρχει δέ 
πληθυσμός ίσόβαθμος τής ήμετέρας πό
λεω;, ομοιόμορφος δέ κατά τε τήν δια
νοητικήν ήθικήν καί ύλικήν άνάπτυξιν- ύ
πάρχουσι δύο σχολεϊα άρρένων ώς και ΙΙαρ- 
Οεναγωγεΐον καί έκπαιδευτικόν κατάστημα 
νεόδμητον·

ΣουΰουΓσονχια χωρ. κατοικούμενον έκ 
30 οικογενειών, απάντων γραικών άνευ σχο
λείου.

Γχιρέχκίοϊ κατοικούμενον έξ 60 οίκογεν. 
απάντων γραικών μέ γραμματοδιδασκαλεΐον 
έξ 25 μαθητών.

Κουσπιγ.ΐή κατοικούμενον έξ 400 οι
κογενειών, έξ ών 85 οθωμανικαί καί 1 5 

γραικικαί άνευ σχολείων. Οι Οθωμανοί 
είσί ταραχοποιοί καί κάκιστης όιαγω-

' 'Ζίονπουϊ-άρ'. έκ 30 οίκογεν. οθωμανικών.
ΤσακμαχΙϊΙ Ιχ 45 οικογενειών, γραικι- 

»*ών μέ γραμματοδιδασκαλεΐον, εις ό δι 
δάσκονται 15 παΐδες- oj πλεΐσται οικο
γένεια» μετωκησαν έκ Λέσβου.

Μπόσχίαΐ έκ 30 οικογενειών Οθωμα
νικών άμαθεστάτων καί βαρβάρων.

ΆρόΛ Τσιφλίκι έκ 40 οικογενειών γραι- 
κικών μέ γραμματοδιδασκαλεΐον περιέχον 
Ιδμαθητάς. Αί πλεΐσται τών οικογενειών 
έκ Ιίελοποννήσου καί Λέσβου.

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ.

(Κατά τόκ V. Hugo.)

Πολλαί )άμναι, τάς οποίας δέν φιλεϊ πνοή αέρων,
Διπλοΰν θέαμα συχνάχις παριστάνουν οιαφέρον- 

’Επιφάνειαν, καΟρέπτην ούρανών άκτινοβολων, 
Καί βυθόν, δυσώδες ,λίκνον καθαρμάτων ίοβολων.

Α

’Εν τω κόσμω πλεΐστοι δσοιφύσιν έχουσιν ομοιαν
Εις τδ πρόσωπον άγάπην, ειλικρίνειαν, φιλίαν, 

’Στήν καρδίαν δέ κακίαν, δολιότητα καί πάθος·. 
Τόν παράδεισον ’στά χείλη καί τόν 'Αδην είς το βάθος.

Φ. A. Β.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Δ-.)

’ζ/./ίί 'Αγά. TtriyMxi έξ 125 οικογε
νειών γραικικών, μέ σχολεϊον άλληλοδι- 
δακτικόν έκ 40 — 4δ μαθητών- αί οικο
γένεια» μετωκησαν έκ Λέσβου αί, πλεΐσται.

'Άπαντες οί κάτοικοι τών άναφερομε- 
νων χωρίων κατέχονται ύπδ πλείστη; ά
μαθείας καί δεισιδαιμονίας καί ήθών άνα- 
γώγων- καί τοΰτο έκ τής άμαθείας.

* Ή άπόστασις τών χωρίων είναι μία εως 
δύο ήμισυ ώραι έκ τής πόλεως μας.

Ν. Φώκαι. Β.

20.
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ΤΑ ΕΝ ΝΕΑ» ΥΟΡΚΠ·. 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

<*** ***·

'II συστάσα προστατευτική τών άγυιο- 
παίδων έταιρία έξελέξατο θέσιν τινά κα 
τάλληλον έν τή πολυανθρωποτέρα όδώ 
πλησίον τοΰ Τελωνείου κειμένην, όπως 
συστήση τδ πρώτον οίκημα διά τους α
πόρους παΐδας. Άγοράσασα δέ μεγαλο
πρεπές λιθόκτιστου οικοδόμημα ξενοδο
χείου, διευθετήσασα αύτδ καταλλήλως καί 
κατασκευάσασα τά μέν σανιδώματα σιδη
ρά τάς δέ στήλας έκ χυτοΰ σιδήρου, όπως 
άσφαλίσ·/) αύτδ άπδ τών συχνών έν ’Αμερι
κή πυρκαϊών, έδαπάνησεν υπέρ τάς 100, 
000 δολλαρίων.

Κατασκευάσασα ωσαύτως καί εύρέα κα
ταστήματα ίσογείως τής οδού, καί λίαν 
έπικερδώς ένοικιάζουσα διά διαφόρους έρ
γασίας αύτά πλήν καπηλειών, παρέχει 
αρκετόν όφελος τώ ίδρύματι. Έν τή πρώ
τη όροφή εύρίσκεται τδ σχολείον καί τδ 
οίκημα τοΰ διευθύνοντος ή τοΰ έπιμελητοΰ, 
τοΰ άξιοτίμου ’Όκονορ, άπ’ άρχής έν τώ 
οίκήματι προσελθόντος. Όλίγιστοι άνε- 
δείξαντο τοσοϋτον ζήλον, ώς ό ικανός ούτος 
άνήρ, ό εις στρατιωτικήν πειθαρχίαν δια- 
τηρών αύτδ, έν ω επικρατεί πάντοτε 
καθαριότη; ώς έν άληΟεϊ πολεμικό» πλοίω. 
Τδ σχολείο·/ σύγκειται έκ τίνος αιθούσης 
εύαέρου καί καλώς πεφωτισμένης, έν γ 
χατά πλάτος έκτείνονται τά θρανία έκ 
μέλανος ξύλου κατεσκευασμένα. ’Επί τών 
τοίχων κρέμανται πίνακες άναγνώσεως, ή 
διάφορα παραγγέλματα σοφίας πρακτικής 
είνε έπιγεγραμμένα. Έν τή εύρεία δέ ταύτη 
αιθούση πλεΐστα όσα παιδία δύνανται έν 
άνέσει νά καθήσωσι. Παρά τή Ούρα υπάρ
χει μεγάλη τράπεζα, τής οποίας τδ συρ- 
τάριον κρατεί κεκλεισμένον μέγας κλοιός" 
έπί τής έπιφανείας δέ τής τραπέζης ταύ
τη; υπάρχει σειρά οπών παραμήκων, έν αίς 
τδ παιδίον εισερχόμενου άποθέτει, αν Οέλη,

τδ έξοικονομήσαν άργύριον. Τοΰτο είνε τδ 
μέγα κιβώτιον, περί ού άνωτέρω έλέχθη 
καί τοΰ οποίου τδ περιεχόμενον κατατί
θεται εϊς τήν έξοικονομητικήν τράπεζαν.

Έν τή δευτέρα οροφή παράκεινται αί 
σιδηοάΐ κλίναι, κατά πολλάς σειράς έ/·— 
τεινόμεναι καί δμοιάζουσαι πρδς τάς 
κλίνας τών ατμόπλοιων, διαφέρουσαι δ
μως κατά τδ εύάερον, ού αί τελευταίοι 
στερούνται. Τδ δάπεδον τοΰ οικήματος 
άπαστράπτει, έν γένει δέ δταν διατελή 
έν αυστηρά καΟαριότητι. ’’Εκαστον παι
δίον έχον ιδίαν κλίνην καθ’ όλα τά αναγ
καία κατηρτισμένην, κοιμάται έπ’ αύτής 
μόνον. Τή αιτήσει δ’ αύτοϋ δίδεται κιβώ
τιον, έν ώ άποθέτει τά περισσεύοντα τών 
φορεμάτων αύτοϋ καί τά έργαλεΐα τοϋ 
έπαγγέλματός του. Παρά τώ κοινώ κοι
τών. υπάρχει τδ δωμάτιον τοΰ καλλωπι
σμού, ένθα ευρίσκουν ύδωρ χλιαρόν, σά- 
πωνας, κτένια, ψήκτρας" παρ’ αύτώ δέ 
υπάρχει καί ιδιαίτερον δωμάτιον διά λου
τρά. ’Ακολούθως παράκειται τδ έστιατώ- 
ριον, δπου τά παιδία τρώγουσι, καί ή αί
θουσα τή; γυμναστικής, έν η φαιδρά 
απεκδύονται εις τά διάφορα γυμνάσματα, 
άναρριχώμενα διά τοΰ λείου ή τοΰ κομ- 
βωτοΰ σχοινιού τών κλιμάκων, ή αίω- 
ρούμενα έπί τοΰ τραπεζίου και τών σιδη
ρών κρίκων. Παρά τδ μαγειρεΐον υπάρχει 
τδ πλυστήριον, άμφότερα λίαν εύρύχωρα" 
έν τώ πλυστηρίω πλύνουσι τάς όθόνας και 
τά φορέματα, αύτών άντ" έλαχίς·ου άργυρίου, 
διά τής μηχανή; τοΰ άτμοΰ στεγνόνοντε; 
αύτά. 'II αίθουσα φωτίζεται δι’ άερίου, 
θερμαίνεται δέ διά μηχανής συνήθους έν 
τή ’Αμερική, καί ήτις καθίσταται πρός 
τήν υγείαν ωφέλιμος. Έν τώ υπογείω δέ, 
υπδ τήν αύστηράν έπίβλεψιν ειδικού άν
δρδς, ύπάρχουσιν απασαι αί άναγκαϊχι 
μηχαναί προσέτι δέ καί ή αποθήκη τών αν
θράκων καί τών ζωοτροφιών. Έπιδέξιαι 
Ίρλανδαί κόραι, έπί καΟαριότητι δια- 
πρέπουσαι μετά γυμνών βραχιόνων, ύπδ 
τήν έπιτήοησιν δέ καί διεύθυνσιν τής σε
βάσμια; συζύγου τοΰ δίευθυντοΰ διατελοΰ- 

οδηγεί κατά μικρόν του; μικρούς τούτου; 
τροφίμου; έκ τής διασκεδάσει·/; εις τήν α
γάπην τής ήσυχίας, έκ τή; οκνηρίας εί; 
τήν έργασίαν, καί σεβόμενοι εαυτού; άρχί- 
ζωσι νά σέβωνται καί τού; άλλους. Τδ 
κατά τήν αρχήν αύθαδες καί αχαλίνωτο·/ 
αύτών καθ’ δλοκληρίαν σχεδόν κατηυνά- 
σθη. Τδ μόνον δέ, δπερ μέχρι νΰν δέν ή- 
δυνήθησαν νά κατορθώσωσιν, είναι ή τών 
αύτών παίδων είς τδ αύτδ οίκημα φοί- 
τησις. ΙΙαρετηρήθη δτι κατά μέσον δρον 
δέν προσέρχονται εις τδ αύτδ οίκημα 
πλέον τών δέκα ήμερών κατά συνέχειαν, 
αλλαχού διά τινα καιρόν απερχόμενα. Έ
νίοτε οίκημά τι βρίθει, άλλοτε κενοϋται 
καί κατ’έποχάς αορίστους άνευ λόγου τινός, 
διότι ούδέν μέχρι τοΰδε άνεκάλυψαν αί
τιον τοΰ παραδόξου τούτου φαινομέννυ. 
Καίτοι δέ τά οικήματα συνέστησαν διά 
τά ανέστια μόνον παιδία, πολλάκις γονείς 
ή καί φίλοι προσέρχονται πρδ; άναζήτησιν 
παιδός τίνος άπολεσθέντο; ή δραπετεύσαν- 
το;" εύρόντες δ’ αύτδ εκπλήττονται με
γάλω; ώ; έκ τής βελτιώσεως αύτοϋ έντδς 
έλαχίστου χρονικού διαστήματος έπιτευ- 
χθείσης.

Τέσσαρα τοιαΰτα καταστήματα εϊς τάς 
μάλλον πτωχά; συνοικίας συνέστησεν ή 
προστατευτική τών άγυιοπαίδων έταιρία, 
όρίσασα τδ Sv έξ αύτών διά τά θήλεα. 
Έν τοϊ; οίκήμασι τούτοις μόνον τά στε
ρούμενα κατοικία; είσί δεκτά, αύστηρώς 
τηρουμένου τοΰ δρου τούτου. Παντδς παι
διού εισερχομένου καταγράφεται έντδς μη
τρώου τδ όνομα, ή ήλικία, ή έθνικότης, τδ 
έπάγγελμα, ή κατάστασις τής οικογένειας 
του, έάν γνωρίζη ν’ άναγινώσκη καί νά 
γράφη, καί έκδίδονται άκολούθως λίαν περί
εργοι ένίοτε δέ καί λυπηραί στατιστικά!" 
διότι τινά αύτών άγνοοΰσι ποΰ έγεννή
θησαν, ούδέποτε γνωρίσαντα γονείς.

’’Ενια τών καταστημάτων αύτών χρησι- 
μεύοντα καί ο'/ς σχολεία τή; ήμέρας δέν 
πρέπει νά παρέλθω έν σ·.γή. "Εν τινι αύ
τών, δπερ έπεσκέφθη·/, παρετήρησα έντδς 
εύρείας αιθούσης κοράσια καί άρρενα, ά-

σαι, διορθοΰσι τάς κλίνας, υπηρετοΰσιν ει; 
τάς τραπέζας και πλύνουσι τά; όθόνας. 
Πλεϊστοι διδάσκαλοι προσέρχονται δπω; 
διδαξωσιν εις τά παιδία τήν άνάγνωσιν, 
τάν γραφήν, τήν αριθμητικήν, σλίγην ι
στορίαν καί γεωγραφίαν, τήν μουσικήν καί 
τδ ασμα. Η τιμή ώρισθεΐσα εϊς G μόνον 
λεπτά διά τήν κλίνην ώ; καί δι’ έκαστον 
γεύμα ή δείπνο·/ καλύπτει έλάχιστον μέ
ρος τής δλης δαπάνης. Χορηγοΰντες δέ πί- 
στωσιν εί; τά μή έχοντα νά πληρώσωσι 
διά τδ κατάλυμα ή τδ δεΐπνον, καί ού
δέποτε ζητοϋντε; παρ’ αύτών τδ όφειλό- 
μενον, παρετήρησα·/ δτι μεγάλως φιλοτι- 
μοϋνται τά παιδία δπω; άποτίσωσι τδ 
χρέος των μή άπαιτοϋντα δπως τδ χαρί- 
σωσιν αύτοΐς. Ένίοτε μάλιστα βοηθοΰσι 
καί του; δυστυχβστέρου; αύτών συντρό
φους, πολλάκις συστήνοντα καταλόγους 
συνδρομών καί προθυμούμενα ποιον πλέον 
τών άλλων γενναιότερων νά βοηθήση. Τήν 
πρωίαν κατά τήν άνατολήν τού ήλίου μετά 
τδ πρώτον πρόγευμα, έξερχόμίνα έπι- 
στρέφουσι τήν εσπέραν, μέχρι τής δέκατης 
έσπερινή; ώρα; μένοντος ανοικτού τοΰ οι
κήματος.

Κατά τδ 1873 περί τάς 7,000 άγυιο- 
παίδων διήλθον διά τοΰ μόνου τότε ύπάρ- 
χοντο; οικήματος τών παίδων. '11 όλική 
δαπάνη άνήλθε εϊς 80,000 φράγκων, πλέον 
δέ τοΰ τετάρτου αύτή; έπληρώθη παρά 
τών παίδων, έν ω 1240 αύτών κατέθεσαν 
εϊς τήν έξοικονομητικήν τράπεζαν περί τά; 
1 2,000 φράγκων.

Ή επικρατούσα έν τώ οίκήματι διοί- 
κησι; πατρική καί αύστηοά συνάμα είς 
πάντα εμπνέει τήν τάξιν, τήν οικονομίαν 
καί τήν ήθικήν, παρ’ όλων απαιτούσα τήν 
ακρίβειαν, τήν ύπακοήν είς τήν δίδασκα 
λίαν, τήν καθαριότητα καί τήν εύπρε- 
πή ομιλίαν. "Εκαστον παιδίον οφεί
λει καθ’ ήμέραν νά καθαρίζη τά ένδύ
ματά του καί νά νίπτ.ηται, IΙροσφέραυσι πρδς 
τούτοις ενδύματα καί ύποδήματα εί; τά 
μή έχοντα. 'II υγιεινή τοΰ τε σώματος 
καί τή; ψυχής, αύστηρώς έπιδιωκομένη,

I
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παντα άθλίως ένδεδυμένα καί όμοΰ διδα
σκόμενα, ώς εΐθίσται έν τοΐς ’Αμερικανι
κοί; σχολείο·.;. Κατά τήν συνήθειαν δέ, 
άφοΰ δ προσαγωγεύ; έπαρουσίασεν εΐς ημάς 
τήν νεαράν όμήγυριν, έκάθησεν ή διδα- 
σκάλισσα άρχίσασα νά κρούη τδ κλειδοκύμ
βαλου, άπαν δέ τδ πλήθος ήρξατο τοΰ 
άσματος, άνευ δμως εύμουσίας, μετά τής 
έρρινου καί οξείας έκείνης φωνής τής ίδια- 
ζούση; παρά τοΐ; 'Αγγλοι;. Καίτοι δέ 
πλεϊσται έκμελεϊ; φωναί κατέστρεφον τήν 
αρμονίαν τής έξ υπογείου ταύτης συναυλίας, 
δεν δυνάμεΟα ή νά έπευφημήσωμεν τήν 
τοσοΰτον καλήν αύτών θέλησίν. Ό διευ
θυντή; τοΰ καταστήματος, έραστής τών 
άνθέων τυγχάνων, μά; ώδήγησεν εις τόν 
υπόστεγου αύτοΰ κήπον, τδν όποιον είχε 
συστήσει είς τδ όπισθεν μέρος τοΰ οική
ματος έντδ; στενού χώρου. Καλλιεργώ·? δέ 
διάφορα περίεργα καί ευώδη άνθη, καί έξ 
αύτών σχηματίζων άνΟοδέσμας ζαΐ άπο- 
θέτων αύτά; έν τώ έστιατωρίω καί τή 
αιθούση, καλλύνει οΰτω δι* αύτών τήν τα
πεινήν αύτήν κατοικίαν. Έντδς τή; αι
θούσης τοΰ αναγνωστηρίου υπάρχει μάλι
στα καί δεξαμενή έκλεκτού; παρέχουσα 
ίχθεϊς. 'II θέα πάντων τών ωραίων τούτων 
αντικειμένων εύχαριστοΰσα τά παιδία καί 
μεγαλύνουσα τάς ψυχάς συμβάλλει μεγά
λως εις τήν βελτίωσιν αύτών. « Δέν δύνα- 
σΟε νά πιστεύσητε οποίαν έπίδρασιν έξα- 
σκοΰν τά άνθη έπί τή; άνατροφή; τών νεα
ρών μου μαθητών, μοί εΐπεν δ κ. Κάλδερ. 
Εύτυχέστατα λογίζονται δσάκις προσφέρω 
αύτοίς άνθος ή φυτδν, δπερ φέροντα πρδς 
τήν μητέρα των έξακολουθοΰσι τήν καλ- 
λιέργειάν του.»

'() διευθυντής περαίνων τήν εύάρεστον 
υποδοχήν, ήν έποιήσατο ήμΐν, παρέθηκε 
τδ λιτόν πρόδειπνον, δπου ευχαρίστως 
παρεκαθήσαμεν έν τή φιλοξένω τραπέζι). Ρί- 
ψας δέ βλέμμα έπι τοΰ καταλόγου τής 
καταγραφή; τή; παρελΟούσης παρετήρησα 
δτι περί τά εκατόν παιδία προσήλθον δπως 
κοιμηθώσιν έν τώ οίκήματι, πλεΐστα αύτών 
πληρώσαντα τδ δείπνον.

Έν τώ σχολείω τούτφ καλουμένω βιο
μηχανικό διδάσκουσι τέχνην τινά είς τά 
μικρά παιδία είτε έν αύτώ είτε άποστέλ- 
λοντε; αύτά ώς μαθητευόμενα εί; τι έρ- 
γαστήοιον. "Οσον αφορά τά; νεάνιδας, ή 
έργασία αύτών συνίσταται εί; τδ ράπτειν, 
τδ κεντεϊν καί τδ διαποικίλλειν, έπιμελεϊς 
δέ καί πρόθυμοι διδασκάλισσαι διδάσκουσιν 
αυτά;. Ένταΰθα μάλ.λον έπιτυγχάνουσιν 
ή έν τοΐς έργοσταοίοις, ένθα σπανίως αί 
άλήτιδε; έργάζονται μετ’ εύχαριστήσεως. 
Είς τά είδικώς διά τά; νεάνιδας συστη- 
θέντα οικήματα διδάσκονται τήν ραπτικήν 
μηχανήν, τήν οικιακήν υπηρεσίαν κα1. τήν 
οικιακήν οικονομίαν, μορφόνοντες οΰτω κα
τά μικρόν οαπτρίας και υπηρέτριας εμ
πείρους. Τά εί; τά βιομηχανικά σχολεϊα 
φοιτώντα παιδία δέν είναι τά αύτά τών 
οικημάτων, άτινα καίτοι εχουσιν οικογέ
νειαν, ούδέν δμως έξ αύτή; προσπορίζονται’ 
παρέχουσι δ’ αύτοϊς δωρεάν, άν καλώ; διά— 
γωσι, λιτόν γεύμα καί τινα ένδύματα. Τά 
βιομηχανικά ταΰτα σχολεϊα είναι δι’ αύτά 
τά σχολεία τοΰ νομού, εί; τά όποϊα δέν 
δύνανται νά προσέλθωσι μέ τά ράκη αύ
τών, καί έν οίς δέν έπιτρέπεται αύτοϊς ή 
έπί τινας μόνον ώρας διαμονή, ώς έν τοΐς 
βιομηχανικοί; συμβαίνει’ διότι μή εχοντα 
πόθεν νά πορισΟώσι τά πρός τήν εαυτών 
τροφήν πολλάκις δέ καί τών νονέων αύτών 
χρήσιμα, άναγκάζονται δπως διατρέξαντα 
τά; όδού; έξεύρωσιν αύτά.

Δέν διελάβομεν έτι περί τών καθ’ αύτό 
νυκτερινών σχολείων, συμποσουμένων είς 
δέκα, έκτο; τών υπαρχόντων έντδς τών 
οικημάτων. Έν αύτοϊς προσέρχονται κυ
ρίως τά δι’ δλης τής ήμέρας εί; έργον τι 
καταγινόμενα ή έπιτήδευμα τοΰ δρόμου 
έξασκοΰντα καί άτινα εχοντα τούς γονείς 
των κοιμώνται παρ’ αύτοϊς. Ούδέν δέ συγ- 
κινητικώτερον ή νά βλέπη τις τδν διακαή 
αύτών ζήλον πρδς τδ μανθάνειν, πλείστων 
παραμελούντων τό δεϊπνόν των δπω; μή 
υστερήσωσι τοΰ μαθήματος.

Αί Κυριακαί συναθροίσει; εύρίσκονται είς 
ανθήραν χατάστασιν, γινόμενα·, τήν εσπέραν

πτως διά πάντων τών δυνατών οπλών τήν 
φοβέραν και πολυκέφαλον τή; άθλιότητος 
και άμαθέία; υδραν. 'Υπό φιλανθρωπικού 
σκοπού όρμηθεϊσα καί ουδενός θρησκεύμα
τος ούδέποτε κωλύσασα τήν προσέλευσιν, 
προσεκάλει πάντας τού; ζηλωτάς τών έργων 
τούτων εί; χριστιανικήν τρόπον τινά ένωσιν. 
Ό Φιλανθρωπικός ουτος συνασπισμός εί; 
πάντας έλεύθερος τυγχάνων απαρτίζεται έξ 
άνδρών αδιάκριτο»; άνηκόντων εί; τάς δια
φόρους αιρέσεις τάς άπορρεούσας έκ τής ά- 
ναμορφωθείση; θρησκείας, υπό τήν σημαίαν 
τής κοινή; εύεργεσία; καϊ τής άνθρωπίνης 
αλληλεγγύης ένουμένων’ ή έταιρία αΰτη 
περιέλαβε καϊ περιλαμβάνει είσέτι εί; τού; 
κόλπου; της άτομα έκ τών μάλλον γνω
στών καί εύΰπολήπτων πολιτών τής Ν. 
Ύόρκης.

Τό καλόν εύαρεστηθέντες νά μεταδώσω- 
σιν είς τούς χρήζοντας βοήθειας, ούτε τήν 
πίστιν αύτών, ούτε τήν έθνικότητα, ούτε 
τό χρώμα ποσώς έξήτασαν’ διότι δ μικρό; 
μαύρος έν τή δημοκρατική ταύτη χώρα, 
έν ή ή διαφορά τών φυλών έπϊ τοσοΰτον 
εΐνε διαδεδομένη, έξ ίσου τώ λευκώ έτυχεν 
έπεμελείας. Εί; τού; έπικρϊνοντας τά; πρά
ξεις αύτής ή έταιρία ήρκέσθη άπαντήσασα 
διά τών λόγων τοΰ Ίησοΰ πρδ; τού; Ίσραη- 
λίτας «άφετε τά παιδία καί μή κωλύετε 
έλθεϊν πρό; με.»

Τό άγαθόν φύσει δύσκολον τυγχάνον 
πολλάκις ή ζηλοτυπία καϊ τό αντίπαλου 
πνεύμα έπέσχον τά; καλάς αύτοΰ ένεργεί- 
ας. - Παρά πάσας τάς ληφθείσα; προφυλά
ξεις δπω; μή προσβάλλη ούδεμίαν πίστιν, 
παρά πάσα; τά; έφαρμοσθε'.σας λεπτότητα; 
εί; τούς τρόπους αύτής, μόλις ήδυνήθη ή 
έταιρία διά τών απειραρίθμων δυσκολιών 
διελθοΰσα νά φθάση είς τό τέρμα αύτής. 
Διότι δεν είχε μόνον νά υπερπηδήση πάν
τας τούς παρά τών παίδων προξενουμένα; 
κατά τήν άρχήν ποοπηλακισμού; ένεκεν 
τοΰ άναγώγου καί φαύλου αύτών ήθους, 
άλλ’ είχε νά παλαίση καϊ πρό; τήν άντε- 
νέργειαν τών άνδρών πάλην ούχ’ ήττον 
πεισματώδη ούδ'ε ολιγοχρόνιον, καί τήν

έν τοΐς σχολείοις καί τοΐς οίκήμασιν, έ- 
οίς διδάσκονται μαθήματα ηθικά καί θρη
σκευτικά.

Εί; τά πλεΐστα οικήματα ή σχολεία 
προσαρτάται βιβλιοθήκη καί αίθουσα 
αναγνωστηρίου, άμφότερα διατηρούμενα διά 
τών δωρεών τών έκτδ; ζηλωτών. Πλεΐστα 
βιβλία καί εφημερίδες δωρεάν προσφέρονται, 
άμιλλωμένου τοΰ τύπου εί; τήν αφιλοκερδή 
αποστολήν ταύτην. 'II προστατευτική έ
ταιρία. έπιθυμοΰσα ν’ άποσπάση τούς νέους 
έκ τής κραιπάλης, συνέστησεν είς διαφόρους 
συνοικία; αναγνωστήρια, ένθα δωρεάν δύ
νανται νά προσέρχωνται οί βουλόμενοι τών 
νέων καί τών άνδρών δπω; άναγνώσωσι, 
προσφέρουσι δέ προ; τούτοι; αύτοί; καφέν, 
τέϊον καί έλαφρά ποτά μή κεφαλαλγικά 
άντ’ έλαχίστου τιμήματο; Πρέπει δμως 
νά όμολογήσωμευ δτι ούκ ολίγα κωλύ
ματα παρενέβαλον εις τήν εύόδωσιν αύτών’ 
διότι, έπειδή ώνόμαζεν αύτά τδ δημ.όσιον 
Συλλόγους τών φιλοποτών,οί δι’οΰς ώρίσθη- 
σαν δέν έτόλμων νά εΐσέλθωσιν. Έν τών α
ναγνωστηρίων διευθύνεται νΰν παρ’ ένδς 
τών μάλλον έπιφόβων βαλαντιοτόμων, δ<-ι; 
πάντη μετατρέψα; τόν βίον μετέβη έκ τής 
πλήρους έγκλημάτων καί κραιπάλης ζωής 
εί; τήν μάλλον εύτακτον καί θεοσεβή. Σή
μερον τά έλεύθερα άναγνωστήρια πολλα- 
πλασιασθέντα βαίνουσι λίαν εύδοκίμως, δεν 
πίνουσιν δμως έν αύτοϊς ή μόνον ύδωρ’ διό
τι κατανοήσαντες τό άδύνατον τοΰ συνα
γωνισμού πρδ; τά καπηλεία, άπέτρεψαν έξ 
ολοκλήρου τήν χρήσιν παντός αθώου ποτού. 
Ό λαό; άθρόο; προσέρχεται, καί τοΰτο άρ
κεϊ. Εκατοντάδες νέων καί άνδρών προσέρ
χωνται έν ταϊ; αίθούσαις ταύταις, θερμαι- 
νομέναις καλώ; έν καιρώ χειμώνα; διά θερ
μάστρα;, δπω; παίξωσι τό ζατρίκιον καί 
τινα άλλα παιγνίδια. Εύκόλως δύναταί τι; 
νά φαντασθή, όπόσον ώφέλιμα έν Ν. 'Υόρκη 
καθίστανται τοιαΰτα παιδευτήρια.

Β'.
Ειύομεν άνωτέρω δτι ή προστατευτική 

εταιρία τά πάντα προϊδοΰσα καϊ τά πάντα 
έλευθερίω; συστήσασα προσβάλλει άδιαλεί-
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οποίαν δεν έφαντάσθησαν κάν νά προλάβω- 
σιν. ’Em τέλους δμω; άνδρείως έγκαρτερή- 
σαντες ήραντο νίκην σωτήριον, παραμυθοΰ- 
σαν πάντοτε τδ έκπαιδευτήριον.

Καί τοι δέ έν τοΐς συστηθεϊσι σχολείοις 
ούδέν φυλετικόν πνεύμα επικρατεί, κανών 
άλλως έν απασι τοΐς δημοσίοις σχολείοις 
τών ήνωμένων Πολιτειών αύστηρώς τη
ρούμενος, διάφορα άτομα και διάφοροι συ
νασπίσεις παρενέπεσον κατά τών έκπαιδευ- 
τηρίων τής έταιρίας. Κα-.ά τδ 183ο κα
θολικός τις ίερεδς κατέπεισε τούς Ιταλούς, 
τών όποιων τά τέκνα έφοίτων εις τά σχο
λεία ταύτα, δτι συναθοοίζουσι αύτά δπως 
τά προσηλυτίσωσιν. Οΰτω λοιπδν ώραίαν 
τινά πρωίαν τδ σχολεϊον, έν ώ σχεδόν μό
νον Ίταλόπαιδες έσύχναζον, έμεινε κενόν. 
«’’Ελθετε πρδ; έμέ, έλεγεν αύτοΐς ό ύπη
ρέτης ούτος τοΰ Θεοΰ, έγκαταλείψατε του; 
δυσσεβεΐς αύτούς καί αιρετικούς,καϊ δότε μοι 
τδ άργύριόν σας δπως κτίσωμεν έκκλησί
αν. ο Συνάθροισα; δέ ούκ εύκαταφρόνητον 
ποσδν χρημάτων, έδραπέτευσε έγκαταλεί- 
ψας τδ ποίμνιόν του. Έξελθόντες της ά 
πάτης οι γονείς προσήλθον καί πάλιν είς 
την έταιρίαν, ήτις έπανέλαβε τάς έργασία; 
τη; άκωλύτω; μετά μεγάλη; επιτυχίας, έκ 
νέου άνοίξασα τδ σχολεϊον τών Ιταλών.

Τδ αύτδ πνεύμα τού δυσφημισμού έπι- 
διώκει άπ’ αρχής καί σήμερον έτι τδ έργον 
τού άποικισμού τών παίδων είς τάς ανατο
λικά; τή; ’Αμερική; χώρας, έργον, δπερ ώ; 
έπιστέγασμα δικαίως δύναται νά θεωρηθή 
διά τήν έταιρίαν. Άφ’ ού παρέσχον εί; 
αύτά τάς πρώτας βάσεις καί άρχάς τή; 
άνατροφής, ώφειλον νά προσπαθήσωσιν ό
πως άποσπάσαντε; τή; επαγωγού δυνάμε- 
ω; τή; πόλεω; έξασφαλίσωσι τήν έπάνο- 
δον αύτών εί; τήν οδόν τή; αρετή;. Τοΰτο 
δέ πώ; κάλλιον ήδύναντο νά έπιτύχωσιν ή 
πέμποντε; αύτά είτε εί; έργοστάσιον με- 
μακρυσμένον είτε είς αγρόν τινα ; Λεν 
είνε φυσικόν καί δίκαιον δπω; καί ούτοι 
μετάσχωσι τού άποικισμού έν τοϊ; εύφο
ροι; αγροί; τού Μισσουρή καί τοσούτων 
άλλων γονίμων πεδιάδων ; Καί δμω; όπόσα 

δέν έλέχθησαν κατά τών γενναίων τούτων 
αποπειρών, όπόσαι δ,αβολαί κατ’ αύτών 
δέν έχαλκεύΟησαν, ύπδ ’Ιησουιτών διϊσχυρι- 
ζομένων δτι τά οΰτω απομακρυνόμενα παι
δία, βιαίως άπδ τού; γονείς των άρπαζό- 
μενα, εΐ; μακρυνάς δέ χώρα; φερόμενα καί 
μεταβάλλοντα όνομα, ήδύναντο πολλάκις 
έν αγνοί? νά νυμφευθώσι τήν ίδιαν αύ
τών αδελφήν. Ή συκοφαντία είνε μέν 
πάντοτε εύμήχανος, ή φιλανθρωπία δμως 
ύπερίσχυσε τώρα αύτής, ώστε τό έργον 
τοΰ άποικισμ.οϋ έπιτυχδν ύπερέβη πάσαν 
προσδοκίαν. Κατώρθωσαν λοιπόν τοΰ πο- 
Οουμένου σκοπού πάντα τά κωλύματα εκ
ποδών ποιήσαντες. Έπραγματοποίησαν δέ 
τδ γνωμικδν τοϋ σοφού ίδρυτοΰ τή; άποκίας 
Μκτρεϋ ήτοι τήν βελτίωσιν τής γή; διά τοΰ 
άνθρώπου καί τού άνθρώπου διά τή; γή;. 
Άναγινώσκομεν έν τή εκθέσει τή δημοσιευ- 
θείση παρά τή; προστατευτική; έταιρίας δτι 
κατά τό 1873 τρισχίλιοι παΐδε; έστάλησαν 
πρδς τάς ανατολικά; χώρας,καί δτι τά μέν 
έπλήρωσαν θέσεις κενά; άλλα δέ υίοθετήθη- 
σαν παρά πολλών οικογενειών. Ισάριθμα 
έπίσης άπεστάλησαν καί εί; τά διάφορα 
γεωργικά μέρη κατά τά τ'έσσαρα παρελθόν
τα έτη. Ό ολικός άριθμδς τών εστίαν άπο- 
κτησάντων παίδων ανέρχεται είς 32100 
άπδ τοΰ 1853 ήτοι άπό τή; έποχής, καθ’ 
ήν ήρξατο ή σπουδαία αΰτη έξοδος, 1620 
άτομα κατά μέσον δρον κατ’ έτος άρρενά 
τε καί θήλεα άναλογοΰντα.

Ευάριθμοι τών μικρών τούτων άποίζων 
εινε οί μή εύδαιμονήσαντες έν τή νέα αύ
τών θέσει καί έπιστρέψαντε; είς Ν· Ύύρκην 
πρό; έπανάληψιν τού προτέρου βίου. ΊΙ έ- 
ταιρία άποικίσασα τά παιδία δέν διατελεϊ 
τοϋ λοιπού άφροντις δι’ αύτά, άλλά διορίζει 
άγρυπνον φύλακα δπω; τά έπιβλέπγ,· Διο
ρίζει πρό; τούτοι; καί τινας έκ τών έν ένερ- 
γεία μελών, δπω; παραλαβόντες τά παι
δία, εί; έκατοντάδα; πολλάκι; συμποσού- 
μενα, τά συνοδεύσωσι καί τά όδηγήσωσι 
μέχρι τή; δριστική; διαμονή; αύτών. Με
γάλη; συγκαταβάσεω; τυγχάνει ή έταιρια 
παρά τών διευθύνσεων τών σιδηροδρόμων 

καί τών άτμοπλοίων είς τάς τιμάς τή; με
ταφοράς τών παίδων. Χάριεν καί βομβίζον 
τδ σμήνος τών παίδων διϊπταται,έπί παντός 
νέου περιέργως τούς οφθαλμού; στρέφον 
καί καταΟελγόμε-ον ότι είς νέαν ζωήν εισέρ
χεται, επειδή αίσθάνενεται βεβαίως τήν 
σωτηρίαν, ήτις άναμένει αύτά, καί τή; όποι
α; τά πλεΐστα τυγχάνουσιν άξια.

Άποκατασταθέντα άπαξ τά παιδία κρα- 
τοΰσι συνεχή αλληλογραφίαν μετά τών κυ- 
ριωτέρων μελών τή; προστατευτική; έται
ρίας καί μετά τών διευθυντών τών οικημά
των καί τών σχολείων, εις ά έν Νέα Ύόρ- 
κή ευρισκόμενα έφοίτων, γράφοντα πολλά
κις λίαν συγκινητικά; έπιστολάς. ’Εν έκά
στη γραμμή διαγράφεται ή χαρά ή εΰ- 
χαρίστησις τών μικρών τούτων αγροτών, 
άπόρόοια τή; απολύτου ήθικής μεταβολής 
τή; έν αύτοΐς συμβάσης. Ένταΰθα διάγουσιν 
άνατρεφόμενα παρά τή; θετή; αύτών οίκο
γενείας, κάθηνται παρά τή ιδία τραπέζη, 
φοιτώσιν εΐ; τδ σχολεϊον καί εί; τήν έκκλη
σίαν έπί τοΰ αύτοΰ άμαξίου μετά τών τέ
κνων τοϋ γαιοκτήμονος εποχούμενα. Πολ
λάκις δέ διά τής μεγάλης οικονομία; τών 
μισθών αύτών άποκτώσ» μέρος τι γής, δ
περ δι’ ίδιον όφελος καλλιεργούν τα καθις-ώ- 
σι τόν βίον αύτδν άνετώτερον. Ενίοτε προ- 
βαίνουσιν έτι περαιτέρω είς τήν ανατροφήν 
αύτών'διότι οσάκις βλέπουσιν αύτά έπιδίδον- 
τα είς τήν μάθησιν,τά άπος-έλλουν ε'ίς τ ιγυ- 
μνάσιον,καί κατά τδ τέλος έζετασθέντα έκ- 
λέγουσιν έλευθέριόν τι έπιτήδευμα Συμβαίνει 
δέ μάλιστα νά σταλώσι καί τινα έξ αύτών 
ώς βουλευταί εις τήν ιδίαν πατρίδα, έκ τής 
κατωτάτης οΰτω βαθμίδας τής κοινωνική; 
τάξεως είς τήν άνωτάτην άνερχόμενα. "Α
παντα ζήτοϋσιν ειδήσεις περί τών γονέων 
καί τών φίλων των’ « Γνωρίζετε ποϋ 
εύρίσκεται ή μήτηρ μου, ή τί άπέγεινεν ; ώ 
άν ήδυνάμην μόνον νά τήν ιδω ! — ανα
κράζει Sv έξ αύτών' "Ετερον δέ άγοράσαν ά- 
?ρόν τινα έπ1. πιστώσει καί πληρόνον αύτόν 

ιά τή; έργασίας του, γράφει είς τούς έν
Ν. Ύόρκη κηδεμόνας του. β Έχω νά σάς 
ζητήσω χάριν τινά' ύπάρχει αύτοϋ νεάνις, 

ήτις θέλει νά έλθη έδώ τδν προσεχή μήνα' 
δέν έχω τά μέσα ν' άπέλθω πρδ; άναζήτη- 
σίν της. Αν εΰαρεστήσθε νά τήν στείλετε 
έδώ, άργότερα θά σάς έμβάσω τά έξοδα 
τοϋ ταξειδίου της. Έπειδή δέ δφείλω νά 
ημαι αληθής, σά; λέγω δτι είνε ή άρρα- 
βωνιστική μου, τή ύπ,εσχ,όμην δέ δτι Οά 
τήν νυμφευθώ. Τώρα δέ γνωρίζοντε; τά 
πάντα, θέλετε τδ πράξει, έλπίζω.

Πολλάκι; ό έν ταΐς άνατολικαϊ; χώραι; 
επιτετραμμένο; τά τής προστατευτικής έ
ταιρίας επισκέπτεται τού; παρ’ αύτοϋ συς-η- 
θέντα; παϊδας, οΐτινες μέ ανοικτά; άγκά- 
λας τδν δέχονται δπως πληροφορηθή παρά 
τών θετών γονέων των τήν διαγωγήν αύτών. 
Μανθάνει δέ παρά τών γονέων δτι τά παρ’ 
αύτών υίοθετηθέντα παιδία θεο>ροϋσιν ώ; ί
δια των τέκνα, δτι τά συμπεριέλαβον έν 
τή 'διαθήκη των συνεπεί? τή; καλή; 
αύτών διαγωγή; καί έργατικότητος. Άπ’ 
άρχής τής συστάσεως αύτής ή εται
ρία μέχρι τοϋ 1873 έδαπάνησεν ύπέρ τά 
7 εκατομμύρια φράγκων ήτοι 350,000 
κατά μέσον δρον κατ’ έτος, δπω; φέρη είς 
πέρας τδ άκροσφαλές καί δύσκολον συνάμα 
έργον δπερ ήρξατο. Σήμερον δμω; κατά 
πολλά αύξήσασα τού; πόρου; αύτή; εί; το
σοϋτον εύπορία; εύρίσκεται, ώστε δύναται, 
δαπανώσα ύπέρ τάς 850,000 φράγκων 
κατ’ έτος, νά διατηοη πέντε οικήματα διά 
τά άγυιόπαιδα, δέκα πέντε νυκτερινά σχο
λεία, είκοσι τέσσαρα βιομηχανικά, τρία 
αναγνωστήρια έντδς τή; πόλεως, πρδ; δέ 
τούτοι; καί νά έπαρκή εί; τά έξοδα τή; 
μετοικεσίας τών παίδων.

Δέχεται διαφόρου; δωρεάς ού μόνον πα
ρά τών οπαδών αύτής άλλά καί έξ αλλο
δαπών ποοσφερομένας, ώ; ένδύματα, υπο
δήματα, παίγνια, τρόφιμα ή νωγαλεύμα- 
τα, βιβλία καί διάφορα άλλα' πολλοί δέ 
τών απόρων ώς καθήκον καί ηδονήν συνά* 
μα θεωροϋσι τδ νά προσφέρωσι κατ’ έπι- 
σήμους τινα; έορτάς ώ; τών Χριστουγέν
νων γεύματα είς τά παιδία. Κατά τήν 
άνοιξιν το δημόσιον, προεξαρχόντων πλου
σίων τινών τραπεζιτών, παρέχει διαφό-
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ρους τέρψεις είς τούς άποκλήρους τούτους 
είτε διαφόρους έζδρομάς διά τών ατμόπλοι
ων εντός τοΰ ωραίου κόλπου τής Ν. Ύόρκης 
ή παρά τάς οχΟας ποταμοΰ τίνος ποιοΰν- 
τες, είτε είς διαφόρους έξοχάς πεζή πορευ- 
όμενοι. ΠαρετηρήΟη δτι καθ’ δλας τάς έκ· 
δρομάς ταύτας διάγουσι λίαν εύκτάκτως, 
καί δτι πάντοτε προσγίγνεται ηθική τις ω
φέλεια. Πολλάκις έμπορός τις πλούσιος ά- 
ναδέχεται μόνος τήν δλην δαπάνην τών 
διασκεδάσεων τούτων παρέχων πλήρες το 
βαλάντιον διά τά μικρά ταΰτα παιδία, ά* 
τινα σκιρτώσιν έκ χαράς’ άλλοτε δέ εύπο
ρος τις κυρία παρέχουσα τήν είσοδον τής 
έπαύλεως αύτής έλευθέραν είς τά χαρίεν 
τα ταΰτα σμήνη θεωρεί καύχημα διά τών 
ιδίων αύτής αριστοκρατικών χειρών προσ- 
φέρουσα αύτοΐς πρόγευμα έκ καρπών καί 
γλυκισμάτων’ ούδέποτε δέ τά παιδία προ- 
ξενοΰσι βλάβην τινά, ούδέποτε παρέχουσιν 
αφορμήν παραπόνων, ένταΰθα τά παιδία 
δέν άφίενται είς τάς Θορυβώδεις έκείνας πα
ρεκτροπής, είς άς έν άλλαις χώραις διαπρέ- 
πουσιν.

'Οσάκις ή φιλανθρωπία διά χειρών γυ
ναικείων έκτελεϊται, περιβάλλεται χαρα
κτήρα ού μόνον γλυκύτερο·? άλλά καί έ- 
παγωγότερον’ προ πολλοΰ δέ τοΰτο διά 
τής πείρας έν Ν. Ύόρκη έδιδάχΘη. ’Ενταύ
θα διατηρούνται σχολεία μόνον παρά γυ
ναικών λίαν εύδοκίμως διδασκουσών ού 
μόνον κοράσια άλλά και αύτά τ’ άρρενα. 
Ιίολλα'ι πλούσιαι ’Αμερικανίδες μεγάλη? 
τιμήν Οεωρούσι το ν’ άναλάβωσιν αύται αι 
ΐ'διαι τήν διεύθυνσιν ενός τών σχολείων 
τών άπορων παίδων και νά έπιδοΟώσι μετά 
μητρικής όντως αγάπης είς τήν διδασκα
λίαν καί ήθικοποίησιν αύτών. Ές Ί IG 
διδασκάλων και διδασκαλισσών διδασκόν
των έν τοϊς σχολείοις τής προστατευτικής 
εταιρίας μόνον 87 μισθοδοτούνται’ το πλεΐ
στον τών λοιπών εϊσι γυναίκες άμισθέ δι- 
δάσκουσαι καί κατά πολλά έπιτυγχάνουσαι 
τοΰ σκοπουμένου. "Απαντες τέλος άπό τοΰ 
προέδρου καί τών εφόρων μέχρι τού έ
σχατου επιστάτου λίαν ευγενώς τό αυτών 

καθήκον έπιτελοΰσιν. "Εκαστος ύπό τής 
μάλλον εύγενοΰς άμίλ.λης καί φιλανθρω
πίας όρμηΘείς καί τείνε·, κατ’ έτος έπί 
τήν βελτίωσιν τής θέσεως τής παρά τής 
εταιρίας αύτώ δρισΟείσης καθίσταται ούτω 
λίαν αρμόδιος δι’ αύτήν.

Μετά τάς δοκιμασίας καί τάς άβεβαίους 
απόπειρας κατά τήν άρχήν, έν ή τό πάν 
έφαίνετο δτι ώφειλε νά αντίδραση καί έκ- 
μηδενίση διά παντδς τδ έργον, ή έπιχεί- 
ρησις ού μόνον έπέτυχεν, άλλά και πάσαν 
προσδοκίαν ύπερέβη. ΆρχήΟεν τήν βοή
θειαν τής πλανισμένης καί φαύλης νεότη
τας έστοχάσΟησαν, ούδέποτε τοϋ ιερού αύ
τών σκοπού παρεκκλίναντες. Μετ’ εύχαρι- 
στήσεως αναπολεί τις τά κατορθώματα 
ταΰτα λογιζόμενος δτι ή πολιτεία τής Ν. 
Υόρκης υστερεί έτι είς τήν εφαρμογήν τών 

επιχειρήσεων τούτων. Μεγάλως έκπλήττε- 
ταί τις άναλογιζόμενος δτι ούδείς νόμος 
ύφίσταται έν Ν. Ύόρκη καΟιστών υποχρεω
τικήν τήν παίδευσιν ή τουλάχιστον άναγ- 
κάζων τούς παίδας νά φοιτώσιν είς τά σχο
λεία κατά τινας ώρισμένας ώρας τής ήμέ- 
ρας, ούδείς νόμος δ κανονίζω·/ τήν έργασίαν 
τών παίδων έν τοϊς έργοστασίοις καί ύ- 
περασπίζων πλέον τών 600,000 όντων 
άπηνώς μεταχειριζομένων είς τά παμπληθή 
εργοστάσια τής χώρας. Λί συναθροίσεις καί 
αί εξεγέρσεις ούδεμίαν βελτίωσιν έπέφεραν, 
διότι πολιτικοί τινες άνδρες καί μέλη επί
σημα τοΰ νομοθετικού σώμ.ατος πάντοτε έ- 
ματαίωσαν τά διά τάς υποθέσεις ταύτας πα- 
ρουσιαζόμενα προβουλεύματα. Τέλος έλπί- 
ζοντες δτι τά προβουλεύματα ταΰτα ήμέ
ραν τινα Οέλουσι ψηφισΟή καί καταγραφή έν 
τώ νόμω, μακαρίζομε·; τούς αγαθούς πο
λίτας, οϊτινες άνέλαβον νά ύπερασπί- 
σωσι, νά παιδεύσωσι καί άναΟρέψωσι τήν 
μέχρι τότε αστήρικτου νεότητα, καί πατρι- 
κώς νά περιΟάλπωσι τά άτυχή ταΰτα 
πλάσματα; άτινα ε'ίμαρται μόνα άνευ 
όπλων καί άνευ πόρων ζωής νά παλαίωσι 
τήν σκληράν πάλην τής ζωής.

(Έκ τοϋ Γαλλικού).
■4. Κ?ξ>ισζντζοπού.1ο<·'·


