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ΟΣΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΑΛΑΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΩΝ ΕΛΑ-

. ΣΚΟΛΕΙΩΝ· .
Β

Έκ τοϋ προγράμματος τών Έλληνικών σχο
λείων κατά τό κανονιστικόν Διάταγμα τοϋ έτους 
1836, όπερ έδημοσιέύσαμεν έν τώ προηγουμένω 
φύλλω τής «Έκπαιδεύσεως,» βλέπει πας τις ότι 
τά σχολεία ταΰτα κατεΤχον ύψηλήν θέσιν, ήσαν 
μικρότερα γυμνάσια μέ μαθήματα ύψηλά, όποΤα 
ίσως ούδέποτε έν αύτοϊς έν τοσαύτη έκτάσει έδι - 
δάχθησαν. Ό νομοθέτης έκεΐνος παρελάμβανε 
τούς μαθητάς έκ τών δημοτικών σχολείων, ων ή 
παιδεία ώρίσθη 7ετής, διανύσαντας τήν δλην έν 
αύτοϊς παρεχομένην παίδευσιν,κα’ι ήθελε νά διδά- 
σκωνται ούτοι καί έν τοΐςΈλληνικοϊς σχολείοις 
έπι τρία άκόμη έτη ή έν όλωνά διδάσκωνται έπί 
δεκαετίαν καϊ νά έξέρχωνται έξ αύτών άγοντες 
τούλάχιστον τό ιό έτος τής ήλικίας των. Άλλά 
πώς έφηρμόσθη τό πρόγραμμα τοΰτο ; Παρ’ 
ήμΐν ούδέποτε ή έγκύκλιος παίδευσις έξεπμήθη 
δεόντως. Ήδη ό Πλούταρχος γράφει(1) «ζίεϊ 
τοίνυν τον παΐδα τόν ελεύθερον μηδενός μηδε 
τών ίίλλων καλούμενων εγκυκλίων παιδευμάτων 
μήτε άνήκοον μήτε ά&ε'ατον έάν είναι, αΚλα. 
ταΰτα μ,έν έκ παραΗρομ,ής μ,αθεΐν, ώς- 
«<ρεέ γεύμ,ατος ενεκεν, (εν άπαοι γάρ τό 
τέλειον αδύνατον), τήν δε φίλοβοφίαν πρε-

1) Πλβύτ. πςρ’ι παίδων άγωγής X 

ββεύειν.» Και συμφώνως πρός τήν πατροπαρά- 
δοτον ταύτην αμαρτίαν τήν αποστολήν τών δη
μοτικών σχολείων περιωρίσαμεν είς τήν μηχανι
κήν άνάγκην, γραφήν,καϊ είς τάς τέσσαρας πρά
ξεις τής άριθμητικής. Άλλ’ έπί τοιαύτης προ
παιδείας ήτσ αδύνατον νά οτηριχθή τό πρό
γραμμα τών Έλληνικών σχολείων καϊ διά τοΰτο 
έγένετο μεγάλη τούτου άβαρία μέχρι παρα- 
μορφώσεως πλήρους τών Έλληνικών σχολείων, 
ώστε ταΰτα νά μή είναι ούτε Έλληνικά σχολεϊα 
ούτε δημοτικά. Καϊ τήν τοιαύτην παραμόρφω- 
σιν έχουσι πρό οφθαλμών πάντες, όσοι ζητοϋσι 
τήν διάλυσιν τών Έλληνικών καί τήν συγχώνευ- 
σιν αύτών πρός τά δημοτικά. Άλλοι έχουσι και 
άλλους λόγους τής διαλύσεως. Νομίζουσιν ότι 
ταΰτα άνά πάσαν τήν Ελλάδα διεσπαρμένα καί 
προσιτά είς πάντα πολίτην όντα διευκολύνουσι 
τάς έπιστημονικάς σπουδάς καί άποτρέπουσι 
τούς άνθρώπους άπό τών πρακτικών έπαγγελμά- 
των, τής γεωργίας, τής κτηνοτροφίας, τών τε
χνών καϊ συντελοΰσιν ούτω και αύτά είς τήν κα
κοδαιμονίαν τοΰ έθνους. Άλλ’ ήμεϊς έχομεν καί 
ώς πρός τοΰτο άλλην γνώμην. Φρονοΰμεν ότι αϊ 
γνώσεις είς τά έθνη είναι δύναμις και μακαρίζο- 
μεν έκεΐνα έκ τών έθνών, άτινα ώς έκ τής εύφυίας 
των καϊ τής έμφύτου εϊς τά καλά ροπής των, 
ζητοΰσιν οίκοθεν νά λάβωσι τελειοτέραν έν τοΐς 
σχολείοις μόρφωσιν. Καΐ νομίζομεν ότι είναι α
πάτη νά φρονώμεν ότι τελειότερον μορφούμενοι 
οϊ άνθρωποι δέν θά θέλωσι πλέον τά πρακτικά 
έπάγγέλματα, δέν θά θέλωσι νά έργάζωνται.Τό 
μόνον βέβαιον είναι ότι δέν θά θέλωσι πλέον 
βαναύσως νά άσκώσι αύτά, άλλ' ύπό τής παι- 
δεύσεως άγόμενοι θά τελειοποιήσωσι τό έργον 
των έπιθέτοντες έπ’ αύτοϋ τήν σφραγίδα τής
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νά γ*ίνη  διά +οιοΰτόυς μαθητάς, ούς καί εύφυία 
Καί εύπορία όπωςδήποτε καί ιδιαιτέρα έπιθυμία εύ- 
νοοΰσι νάτελειοποιηθώσι καλλίτερον τών μαθητών 
τών δημοτικών σχολείων,δένδύνανται δέ ή δέν θέ
λουσι νά άκολσυθήσωσι τά μαθήματα τών γυμνα
σίων; Περί τοιούτων μαθητών προνοεϊ ό θίρμδς 
τών ελληνικών σχολείων. ’Εν τοΐς σχολείοις τού- 
τοις,ων ό σκοπός δέν είναι επαγγελματικός,άλλά 
καθαρώς μορφωτικός, θά ύπάρχωσι καί άλλα 
μαθήματα, άλλ’ έν μεγάλη εύρύτητι θά διδά- 
σκηται ή γνώσις τής νέας ελληνικής γλώσσης καί 
φιλολογίας Κάί θά άποβώσιν μάλιστα διά καλοΰ 
διοργανισμοϋ αύτών καί διά κάλοΰ προσωπικού 

t μορφουμένου έν τώ Πανεπιστημίω τά κατ’ έξοχήν 
μορφωτικά σχολεϊα άξια δεικνύμενα τοΰ δνόμα- 
τος, είς δ νΰν, ώς ταΰτα έργάζονται, περιά- 
πτουσιν όμολογουμένως άδοξίαν. Τά Έλληνικά 
δέ ταΰτα σχολεία έκτός τής τελειοτέρας μορ
φώσεως, ήν θά δίδωσι είς πολυπληθή τάξιν άν
θρώπων, παρέχουσι είς τό έθνος καί άνθρώπους 
έφωδιασμένους μέ γνώσεις χρησίμους πρός έλευ- 
θεριωτέραν άσκησιν τών έπιτηδευμάτων, θά είναι 
δέ άμα καί τά σχολεϊα, τά όποια θά παρέχωσι 
μαθητάς διά τά Διδασκαλεία, διά τμς ιερατικός 
σχολάς, διά τάς γεωργικός, διά τάς τεχνικάς, ώς 
έλπίζομεν νά ίδρυθώσι καί τοιαΰται έν τω μέλ- 
λοντι. Άλλά καί κατ’ άλλον τρόπον θά ώφε- 
λήσωσι άνακουφίζοντα τά γυμνάσια έκ τής πλη
θώρας τών μαθητών, οίτινες έγγράφονται ήδη 
είς τά γυμνάσια, θά έγγράφωνται δ’ έτι πολυ
πληθέστεροι έν τώ μέλλοντι, έάν καταργηθώσι 
τά ’Ελληνικά σχολεία, άνευ κλίσεως πρδς τά 
μαθήματα τοΰ γυμνασίου διά τδν λόγον ότι δέν 

1 ύπάρχουσιν άλλα σχολεία, έν οίς καί τά μαθή-
1 ματα νά είναι άπλούστερα και δ χρόνος τής δι

δασκαλίας αύτών συντομώτερος.
Ότι δέ μεταξύ γυμνάσιων καί δημοτικών σχο

λείων πρέπει νά ύπάρχη καί άλλο σχολειον αύ- 
τοτελές άποδεικνύουσιν σί αγώνες πρδς ϊδρυσιν 
τοιούτων σχολείων έν Γερμανία, ά καλοΰοιν Μέ
σα σχολεία,(Mittelschulen) Γερμανικά σχολεία, 
Αστικά σχολεϊα, Λύκεια δεύτέρας τάξεως κτλ. 
Ό καθηγητής τής Παιδαγωγικής έν τώ Πανε- 
πιστημίω Ίένης κ. Wilhelm Rein γράφει έν τή 
Παιδαγωγική του σελ. 26 τά έξής·

«Τά έκπαιδευτήρια άνεγείρονται οΰτως είπεΐν 
είς τρία δώματα. Σύγκεινται δέ έκ τοΰ δημοτι
κού σχολείου, τοΰ διαμέσου· σχολείου καί τοΰ 
γυμνασίου. Ούδέν δέ τών σχολείων τούτων παι
δεύει πρδς ειδικά επιτηδεύματα,· έκαστον όμως 
τούτων καθιστά ικανούς τούς παιδευομένους διά 
πάσαν έργασίαν έν τή κοινωνία.» ~ ' ..

Ό δέ V. Stoy (ι) γράφει τάδε·
«Τό διάμεσον ή άνώτερον άστικδν σχολειον

I (1) Stoy Encyklopadie der Pidagogik σελ, 404.

μορφώσεως των. Καί διά τοΰτο οίκΤείρομεν τούς 
ανθρώπους έκείνους, οϊτινες κατά τούς τελευ
ταίους χρόνους ύπο πρακτικών δήθεν σκέψεων· 
αγόμενοι προσεπάθησαν νά παρεμποδίσωσι διά; 
παντοίων μέσων τήν τελειοτέραν τών πολιτών 
^παίδευσιν έν σχολείφις, .ϊνα τρέψωσιν αύτούς 
δήθεν είς τήν καλλιέργειαν τής γής καί εϊς τήν 
άσκησιν τών τεχνών. Οϊκτείρομεν δέ αύτούς, 
διότι γινώσκομεν ότι τελειοτέρα έκπρίδευσις εΐ- 
ναι πολλαπλασιασμοί τών δυνάμεων, ό δέ περί 
κόπτων αύτήν καί σμικρύνων κακουργεί εϊς τδ 
έθνος. Άλλως ,δέ έχει τό πράγμα όποια τινα 
πρέπει νά ώσι τά σχολεία καί πώς πρέπει έν 1 
αύτοϊς νά τελήταί ή διδασκαλία. Τοΰτο είναι 
βεβαίως ζήτημα έκ τών σπουδαιότατων, διότι 
μετ’ αύτοΰ συνδέεται άναποσπάστως καί ή χρη- 
σιμότης τών σχολείων κάί ή ωφέλεια τής παρε- 
χομένης έν αύτοϊς—μορφώσεως. Άλλ’ ανεξαρτή
τως τοΰ διοργανισμοϋ καί τοΰ προγράμματος 
τών’ σχολείων πρέπει ένταϋθα νά έζάρωμεν ότι 
τά πολλά σχολεία δέν βλάπτουσι, πάντως όμως 
βλάπτει ή έλλειψίς τοιούτων ή ή κακή λειτουρ
γία αύτών. *Οτι  δέ καί θεωρητικώς ή γνώμη 
αΰτη είναι ορθή άποδεικνύεται έκ τών έξης-

Είναι άλήθεια αναντίρρητος ότι όσω περισ
σότερα τά είδη τών σχολείων, τόσω καί μείζων 
ωφέλεια γίνεται είς τδ έθνος. Άλλ’ άν δέν είναι 
δυνατόν νά ύπάρχωσι περισσότερα είδη, τρία 
τούλάχιστον τούτων πρέπει πάντως νά ύπάρχω- 
σι. Τοιαΰτα δέ είναι τά δημοτικά σχολεία, τά 
έλληνικά σχολεία καί τά γυμνάσια. Είς πάντα 
πολίτην έπιβάλλεται ή ύποχρέωσις νά δράση έν 
τή πολιτεία καί διά τοΰ Ίδιου αύτοϋ έπιτηδεύ- 
ματος καί διά τής άσκήσεως τών καθηκόντων 
αύτοΰ ώς πολίτου. ’Επειδή δέ ή βελτίωσις καί 
ή προαγωγή τψς πολιτείας έξαρτάται έκ τής 
πνευματικής καί ήθικής βελτιώσεως τών πολιτών, 
ή πολιτεία ή προνοοΰοα περί τήςέαυτής τελειό
τητάς έχει καθήκον νά διατηρή σχολεία πρδς 
μόρφωσιν καί τελειοποίησιν τών έαυτής πολιτών. 

Τά σχολεϊα δέ ταΰτα δέν δύνανται νά είναι 
πάντα ΐσόβαθμα. Είναι πολϊται, οϊτινες καί ευ
φυΐαν μέγάλην έχοντες καί κλίσιν ιδίαν καί μέσα 
άφθονα διαθέτοντες δύνανται πολύν χρόνον νά 
διατρίψώσιν έν ρχολείοις καί νά μορφωθώσίν έν 
αύτοϊς κάλλιστα. Ωσαύτως ύπάρχουσι πολϊται, 
οΰς καί ή πνευματική αύτών κατάστασις, καί ή 
έλλειψίς τών μέσων παρακωλύουσι νά διανύοωσι 
τήν μακράν σταδιοδρομίαν, ήν διανύουσιν οί 
πρώτοι. Άλλά μεταξύ τών δύο τούτων τάξεων 
των σταδιοδρομώ/ ύπάρχει καί τρίτη τάξις άλ
λων, οΐτινες δέν δύνανται καί δι’ άλλους μέν 
λογουξ, άλλά μάλιστα δι’ οικονομικούς νά δια- 
τρέξωσι τήν μακράν οδόν τών πρώτων, δέν θέ
λουσι όμως και νά σταμάτήσωσι είς τδν πλησίον 
κείμενον σταθμόν των τελευταίων. Τί δέ πρέπει
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έχει προφανώς ύψίστην σημασίαν καί άμεσον καί 
έμμεσον διά τήν πνευματικήν ζωήν τοΰ έθνους. 
Καί ή μέν άμεσος έκδηλοΰται είς τήν έκπαίδευ- 
σιν τής μέσης κοινωνικής τάξεως τών άνθρώπων, 
ή δέ έμμεσος είς τήν μόρφωσιν τών κατωτέρων 
ύπαλλήλων καί εις τήν άνακούφισιν τών άνωτέ- 
ρων έκπαιδευτηρίων έκ τής συρροής μαθητών, 
ώς καί είς τήν προπαρασκευήν μαθητών διά τά 
Διδασκαλεία άρρένων καί θηλέων.»

Πλήθος δέ τοιούτων μαρτυριών έκ τών συγ
γραμμάτων διασήμων Παιδαγωγών ήδυνάμην νά 
φέρω πρδς πίστωσιν τής γνώμης μου ότι πρέπει 
νά ύπάρχωσι διάμεσα σχολεία μεταξύ δημοτικών 
καί γυμνασίων. Άλλά νομίζω ότι δέν είναι ού
δεμία τούτων άνάγκη- διότι πάς τις.συνορά ότι 
τριών ειδών σχολείων άνάγκη ύφίσταται καί τήν 
άνάγκην ταύτην δύναται νά θεραπεύσωσι τά 
ύφιστάμενα πορ’ ήμΐν τρία είδη τών σχολείων, 
μεταβαλλομένου όρθότερον τοΰ διοργανισμοϋ 
αύτών.
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ΥΠΟ

ΧΡ· Π· ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
τελειόφοιτον τ&ν φυβικών έηιβτημών χαί Λιεν- 

-θ'υντοΰ τοΰ έν Βελέστίνω νποδιδαβκαλείου.

Α.

Είς τά όμματα τιμών παρουσιάζεται πάντοτε 
μέρος τι τής γηίνης έπιφανείας. Άλλά τό μέρος 
τοΰτο, όσον μικρόν καί άν είναι, ουδέποτε παρου
σιάζει ήμΐν την αύτήν άκριβώς όψιν. Άπό ήμέ
ρας ε’ις ήμέραν διηνεκώς μεταβάλλεται. Ό,τι ένε- 
φανίζετο ήμΐν γελαστόν καί άκμαΐον τήν άνοιξιν, 
τοΰτο σκυθρωπάζει καί φθίνει τόν χειμώνα. Ό 
χρόνος τά πάντα φθείρει καί τά πάντα μεταβάλ
λει ελεγον οί παλαιοί. Είνε δέ τοΰτο αιώνιος καί 
απαράβατος νόμος, καθολική καί άνεξαίρετος αλή
θεια, ήτις δέν παρατηρεΐται, μόνον είς τοΰ κόσμου 
τού^ρυ τά έμψυχα όντα, άλλά και είς αύτά τά 
άψυχα. Ούχί δέ άπό έτους είς έτος, άλλ’άπό 
ήμέρας είς ήμέραν, άπό στιγμής μάλιστα εις 
στιγμήν δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν τήν μετα
βολήν, ήν ύφίσταται ή άνάγλυφος τής γής όψις. 
Τόποι καθιζάνουσι καί άλλοι άνυψοΰνται. 'Ρύα-

U Ό Πέτρος Σώων Λχπλάσιος είναι Γάλλος έκτων 
Χιασημοτάτων μ,αβηαατιχών χαί αστρονόμων τοϋ κόσμου, 
Έγεννήδη τ<5 4749 καΐ άπέθανεν τω 4827. Ό ρίγας 
Ναπολέων έτίμησεν λίαν αύτόν άνακηρύξας κόμητα, δ δέ 
Λουδοβίκος ό 18ος ανύψωσε» αύτόν είς μαρκήσων.Έγρα
ψε «Περί μηχανικής τοϋ ούρανοΰ» είς 5 τόμους καί 
«ΠιρΙ συστήματος τοϋ Κόσμου» είς δύο τόμους καί 
άλλα έργα φιλοσοφικά.-

κες (λάβαι) έκ τών έγκάτων τής γής άνεκθλίβονται 
καί ιλύς συμπαρασύρεται ύπό τών ύδάτων είς τοΰ 
ώκεανοΰ τά βάθη. Τά όμβρια ΰδατα, αί χιόνες, οί 
πάγοι καί οί άνεμοι άποξέουσι διαρκώς τής γής.τό 
προσωπον, οπερ διαυλακουσιν οί ^ύακες σχηματέ- 
ζοντες έπ’ αύτοΰ παντοίας ^υτίδας, έν ω οί ποτα- 
μοι καί οί χείμαρροι διατέμνουσιν αύτό καί σχη- 
ματίζουσι βαθείας χαράδρας καί φάραγγας. Τό 
χειμέριον κΰμα βιβρώσκει άκαταπαύστως τής χέρ
σου τά κράσπεδα. Οΐ ποταμοί ήπειροΰσιν ,είς τάς 
έκβολάς των τήν θάλασσαν. Χαμηλαί τέλος πε
διάδες κατακλύζονται ύπό θαλασσίων κυμάτων καί 
θαλασσεύουσιν, ίν ω νησίδες καί νήσοι άναδύ- 
νουσιν έκ τοΰ βυθού τής θαλάσσης, ή εξαφανίζον
ται εις τοΰ ώκεανοΰ τά τάρταρα. Οΰτω λοιπόν 
τής γής ή άνάγλυφος όψις άενάως άλλάσει. Ού
δεμία δέ άμφιβολία δτι θά έλθη καιρός, καθ’ δν 
θά άλλάζη έντελώς τό σχήμα καί τό μέγεθος τών 
ώκεανών καί ηπείρων καί Κύριος μάλιστα οίδεν, 
άν μετά τινων εκατομμυρίων αιώνας ή έκ τοϋ γή
ρατος άλλοίωσις τής γής δεν; θέλει είσθαι ώοιαύτη, 
ώστε νά άποσυντεθή εις άπειράριθμα θρύμματα καί 
ίκ τών συντριμμάτων τούτων νά προκόψουν πάλιν 
νέοι κόσμοι. Διότι έν τή άπείρφ αίωνεότητι τά 
πάντα ύπόκεινται είς τόν αιώνιον νόμον τής φθοράς 
και τοΰ θανάτου, Τά πάντα pet είπεν ό Ηρά
κλειτος. Έν τή αίωνιότητι δέ ταύτη τή άνάρχφ 
και άτελευτήτω κόσμοι δλόκληροι έρχονται καί πα
ρέρχονται, γεννώνται καί άναπτύσσονται, ζώσι·Λοί 
άποθνήσκουσι. Sic transit gloria mundi. Άλλ’ 
άφ’ οΰ τοιαύτη είναι ή μεταβολή, ήν δσημέράι 
ύφίσταται ή γηΐνη έπιφάνεια καί τοιαύτη άλλοίω- 
σις καθ’ ήμέραν έπ’ αύτής παρατηρεΐται, ποια 
άρά γε νά ήτο ή άρχική τής γής όψις καί πόθεν ή 
γή έγεννήθη ; «- ,·τ > ■>■·

Άπό τής έμφανίσεως τοΰ άνθρώπου έπί τής γής 
μέχρι τής σήμερον δλόκληρος στρατιά κεσμογονε- 
κών ύποθέσεων παρήλασε πρό τών όμμάτων τής 
άνθρωπότητος. Ύπόθεσις δμως κοσμογονική έπι— 
στημονικόν έχουσα κύρος καί έπαρκώς έξηγοΰσα 
πάντα τί έν τφ κόσμω τούτω συμβαίνοντα είναι 
ή τοΰ Laplace. Κατ ’ αύτήν δλος ό κόσμος παρή- 
χθη έκ φωτονεφελών. Άλλ’ ϊνα έννοήσωμον.κατά 
βάθος τήν θεωρίαν, ταύτην καί τούς λόγους, οϊτινες 
ώδήγησαν τόν Laplace είς τόν σχηματισμόν αύ
τής, πρέπει νά έχωμεν ύπ' όψιν μας τά έξής 
άστρονομικά φαινόμενα. .ώ s .

Οί τεράστιοι τοΰ τηλεσκοπίου οφθαλμοί έπλή- 
ροφόρησαν ήμάς δτι δλων τών πλανητών τοΰ ήμε- 
τέρου ήλιακοΰ συστήματος τά σώματα είναι σφαι
ροειδή, έξωγκωμένα δηλαδή περί τόν ’Ισημερινόν 
καί πεπιεσμένα είς τούς πόλους. Έπληροφόρησε δέ 
προσέτι ήμάς τό τηλεσκόπιον, δτι όλβε οί πλανή- 
ται κινούνται περί τόν εαυτών άξονα έκ δυσμών 
πρός άνατολάς καί δτι αί τροχιαί τής περί τον 
ήλιον περιφοράς αύτών είναι κυκλικά! καί εύρί-
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•κονται ίν τφ αύτφ περίπου ίπιπίδφ. Τά κοινά 
δέ ταϋτα πάντων τών πλανητών τούτων χαρα
κτηριστικά, άτινα μαρτυροϋσι κοινήν την καταγω
γήν αύτών, δέν ήτο δυνατόν νά διαφύγωσι την 
οξεϊαν τοϋ μεγαλοφυούς Laplace άντίληψιν. Όν
τως δί έπί τών κοινών τούτων γνωρισμάτων έστή- 
ριξεν ό σοφός Γαλάτης δλην την πιρί γενέσεως τοϋ 
κόσμου επιστημονικήν αύτοϋ θεωρίαν.

Είναι γνωστόν καί άποδεικνύεται τοϋτο πειρα- 
ματικώς ίν τή φυσική ότι σώματα σφαιρικά εις 
τετηκυϊαν, απαλήν ή πολτώδη διατελοϋντα κατά- 
στασιν, ίάν περιστραφώσι περί τόν εαυτών άξονα, 
έξογκοϋνται περί τόν Ισημερινόν καί πιέζονται είς 
τούς πόλους, λαμβάνουσι δήλα δή τό λεγόμενον 
σφαιροειδές έκ περιστροφής σχήμα. Ή δέ έξόγκω- 
σις αύτών αΰτη αποβαίνει τοσούτω μείζων, όσφ ή 
περιστροφική αύτών κίνησις είναι ταχυτέρα. Άλλά 
τό φαινόμενον τοϋτο τοϋ σφαιροειδούς σχήματος δεν 
παρατηρεΐτα» μόνον είς τήν γήν, άλλά καί είς 
πάντας τούς άλλους τοϋ ήμετέρου ηλιακού συστή
ματος πλανήτας. ’Επειδή δε ούτοι κινούνται πάν
τες περί τόν εαυτών άξονα ίκ δυσμών πρός άνα- 
τολάς, συνεπέρανεν δ Laplace δτι τό σχήμα τοϋτο 
προέκυψεν ένεκα τής περί τόν άξονα περιστροφής αύ
τών καί δτι οί πλανήται πάντες διετέλεσαν άλλοτε 
είς κατάστασιν άτμοειδή ή τετηκυϊαν.Άρα ύπήρξεν 
εποχή, καθ’ ήν δλοι οί πλανήται εύρίσκοντο είς 
τήν αύτήν δμοίαν κατάστασιν άτμοειδή καί τε
τηκυϊαν.

Ότι δέ οί πλανήται δλοι περιφέρονται περί τόν 
ήλιον, δτι ή τροχιά αύτών κεΐται έν τώ αύτφ 
περίπου έπιπέδφ καί δτι πάντες κινούνται περί τόν 
εαυτών άξονα ίκ δυσμών πρός άνατολάς ώς καί ό 
ήλιος, τοϋτο ούδέν άλλο μαρτυρεί κατά τόν La
place ή δτι πάντες άπεχωρίσθησαν έκ τής αύτής 
πηγής καί δή έκ τοϋ ήλίου, περί τόν όποιον περι
φέρονται καί τοϋ όποιου τήν περί άξονα κίνησιν 
σχόντες διατηροϋσι. Πώς λοιπόν φρονεί i Laplace 
δτι έσχηματίσθη δ κόσμος ; if · ,

Υπήρχε λέγει άρχικώς μία τεράστιοι καί ά- 
περαντος φωτονεφέλη, ήτις κατόπιν διεχωρίσθη 
εις πολλάς άλλας μικροτέρας. Μία δε τών μι- 
κροτέρων τούτων φωτονεφελών, ής λείψανονέ είναι 
σήμερον ό ήμέτερος ήλιος, παρήγαγε τό ήμέτέρον 
πλανητικόν σύστημα καί ιδού πώς. Ό ήλιος κατ’ 
άρχάς ήτο μία τεραστία - σφαίρα, άτμοειδής .καί 
διάπυρος, τοσοΰτον μεγάλη, ώστε ή έξωτερική 
αύτής έπιφάνεια έφθανε τούλάχιστον μέχρι τοϋ 
Ποσειδώνος, δηλ. έξετείνετο καθ’ δλην τήν τρο
χιάν τοϋ πλανήτου τούτου. Ή σφαίρα δέ αΰτη 
έν τή πσρελεϋσει τών αιώνων ψυχομένη συνεστέλ- 
λετο βαθμιαίω; και έπυκνοϋτο. Όσον δμως ήλατ- 
τοϋτο ό όγκος αύτής, τοσοΰτον ή περί άξονα περι
στροφή αύτής έγίνετο παχυτέρα. Διότι είς πάσαν 
περί άξονα στρεφομένην σφαίραν, ώς είναι προφα
νές, έκεϊνα τά μέρη κινούνται ταχύτερον, δσα μάλ

λον τοϋ άξονος ταύτης άφίστανται καί τοϋτο,διότι 
ταϋτα είναι ύποχρεωμένα νά διανύσωσιν έν τφ αύ
τφ χρονικφ διαστήματι κύκλον μιγαλείτερον ή τά 
έγγύτερον τφ άξονί κείμενα."Ωστε τά έξώτερα μό
ρια τής σφαίρας έκινοϋντο ταχύτερον τών εσωτέ
ρων. Καί ίπλησίαζον μεν ταϋτα έπί μάλλον καί 
μάλλον πρός τόν άξονα, έφ’ δσον ό όγκο; τής 
σφαίρας βαθμιαίως ένεκα ψύξεως ήλαττβϋτο, άλλά 
τοϋτο ίσα ίσα συνετέλει νά έπαυξηθή ή περιστρο
φική ταχύτης τής σφαίρας, διότι τά νέα ταϋτα 
μόρια ειχον κεκτημίνην ταχύτητα άνωτεραν πάν
των τών μέχρι τοϋδε έν τή θέσει ταύτη προϋπαρ. 
ξάντων, διό καί συμπαρέσυρον τήν σφαίραν είς 
ταχυτέραν κίνησιν. "Ωστε άπό ήμέρας είς ήμέ- 
ρκν ή περί άξονα στροφή τής σφαίρας έγίνετο τα
χυτέρα. Όσω δέ αΰτη ηΰξανε, τοσούτφ μάλλον ή 
σφαίρα ίξωγκοϋτο είς τό μέσον καί έπιέζετο είς 
τούς πόλους. Ήλθε δέ καιρός, καθ’ δν ή έξόγκωσις 
αΰτη ήτο τοσαύτη, ώστε έπί ένός δακτυλίου περί 
τόν ’Ισημερινόν, ένεκα μεγάλη; άπομακρύνσεως 
αύτοϋ άπό τοϋ κέντρου, έξησβένησε σφόδρα ή μάλ
λον έπαυσεν έντελώς ενεργούσα ή κεντρομόλος δύ- 
ναμις, δηλ. ή δύναμις έκείνη ή συνέχουσα τούτον 
μετά τοϋ άίλ^ου σώματος. 'Επόμενον λοιπόν ήτο δ 
δακτύλιος ούτος νά άποχω|ισθή ένεκα τής κεντρό- 
φυγβς δυνάμέώς τοϋ άλλου σώματός Μαί νά εξα
κολούθηση ώς καί πρότερον στρεφόμενος έκ δυσμών 
πρός άνατολάς. Μετά παρέλευσιν δέ χρόνου, τις 
οΐδε πόσου, δ δακτύλιος οΰτος έλκόμενος ύπό άλλων 
γειτονικών σωμάτων διερράγη καί μάλιστα είς έ- 
κεινο άκριβώς τό μέρος, είς ό έπενήργει ή μεγα- 
λειτέρα έ'λξις. Τούτου δέ γενοριένου ό διαρραγείς 
ούτος δακτύλιος ριετεσχηματίσθη είς σφαίραν. Πώς 
δέ τούτο έγένετ» δέν είναι δύσκολον νά έξηγήσωμεν.

Ώς άνωτέρω είπομεν καί ώς είναι γνωστόν έκ 
τής μηχανικής, ε’ς πάσαν στρεφομένην περί τον 
άξονά της σφαίραν, εκείνα τά μόρια κινούνται τα
χύτερον, δσα περισσότερεν άφίστάνται τοϋ άξονος 
αύτής. Επομένως είς τόν διαρραγέντα δακτύλιον 
δλα τά μόρια δέν έκινοϋνΤο μετά τής αύτής τα- 
χύτητος, άλλά ταχύτερον μέν τά έξώτερα, βραδύ
τερον δέ τά έσω. Ή βραδύτης δέ αΰτη τών εσω
τέρων μορίων παρεκώλυε βαθμιαίως είς τό μέρος 
τής διαρρήξεως τήν ταχύτητα τών ίξωτέρων. Οΰτω 
δέ παρακωλυθείσης τή; ταχύτητος έν τώ μέρεε έ- 
κείνφ ό δακτύλιός έκάμφθη πρός ‘τά έσω. Ή δέ 
κάμψις προεβη σύν τφ χρόνφ τοσοΰτον, ώστε δ 
δακτύλιος ένειλίχθη, καθ’ δν άκριβώς τρόπον τό 
νήμα περί τήν άτρακτόν κάί έμορφώθη οΰτω; ό 
απώτατος πάντων τών πλανητών τοϋ ήμετέρου 
ηλιακού συστήματος, δ πρεσβύτατος άδελφός τής 
Γής, Ποσειδών. » ν ,τ

Μετά δέ τήν αποκοπήν τοϋ πρώτου δακτυλίου 
δ ήλιος δέν έπαυσεν δλοέν ψυχόμενος καί συστελ
λόμενος. Ή τοιαύτη δέ έλάττωσις τοϋ όγκου αύτοϋ 
έπήνεγκε, δι’ οΰς λόγους άνωτέρω είπομεν, τήν έπι- 

τάχυνσιν τής περιστροφικής αύτοϋ κινήσεως, αΰτη 
δέ πάλιν τήν έξόγκωσιν αύτοϋ περί τόν ’Ισημερι
νόν καί επομένως τήν άπόσπασιν δευτέρου δακτυ
λίου. ΔΓ οΰς δέ λόγους άνωτέρω έπ’ ίσης έξεθέ- 
σαμεν δ δακτύλιος ούτος διαρραγείς μετεσχηματί- 
σθη εις δεύτερον πλανήτην. Κατά τόν αύτόν λοι
πόν τρόπον καί διά τού; αύτούς λόγους έσχημα- 
τίσθησαν άποσπασθέντες διαδοχικώς έκ τοϋ ήλίου 
πάντες οί πλανήται τοϋ ήμετέρου ήλιακοϋ συστή
ματος, έν οίς καί ή ήμετέρα Γή. "Ωστε γεννήτωρ 
όλων τών πλανητών τοϋ ήμετέρου ήλιακεϋ συστή
ματος είναι δ ήλιος, ή δέ Γή είναι ή πεφιλημενη 
κόρη αύτοϋ. Πότε δέ έξεσφενδόνησε μακράν τάς 
σάρκας αύτοϋ δ ήλιος, τοϋτο δέν δυνάμεθα άκρι
βώς νά όρίσωμεν. Βεβαίως δμως παρήλθον έκτοτε 
άρκεταί έκατοντάδες εκατομμυρίων έτών. Άλλ’ 
ήδη &ς ίδωμεν τήν πρώτην τής γής όψιν καί τήν 
έμφάνισιν τής πρώτης ζωής έπ’ αύτής.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τήν Θεσσαλονίκην γνωρίζω άπό τοϋ 1875, ένθα 

διέτριψα έπί τρία έτη. ’Ενθυμούμαι άκόμη τήν 
ώραίαν έντύπωσιν ήν μοι έποίησεν ή πόλις εύθύς ώς 
ειδον μακρόθεν αύτήν άπό τοϋ άτμοπλοίου. Είναι 
έκτισμένη είς τόν μυχόν τοϋ Θερμαϊκού κόλπου 
κατά μέγα μέρος έπί τής κλιτύος όρους, δπερ είναι 
διακλάδωσις τοϋ 3 ώρας περίπου άπέχοντος όρους 
Κισσού τοϋ έχοντος ΰψος 2000 ποδών. Άλλοτε 
ήτο πέριξ δΓ ύψηλοϋ τείχους τετειχισμένη, έχοντος 
είς έκάστην πλευράν αύτοϋ καί μίαν ή δύο πύ - 
λας, ίνα είσέρχωνται καί έξέρχωνται οί άνθρωποι 
κατά τήν ήμέραν, τήν δέ νύκτα, κλειομένων τών 
πυλών, διεκόπτετο άποτόμως πάσμ τής πόλεως 
πρός τά έξω συγκοινωνία. Άλλ’ άπό τοϋ 1870 
έγένετο άρχή καθαιρέσεω; τών άχρηστων τειχών, 
καί τώρα μόνον τό 1 )g ύπσλείπεται αύτοϋ τό πρός 
τό όρος, ένθα ε’ναι καί ή ώχυρωμένη τής πόλεως 
άκρόπολις. ’Εν Θεσσαλονίκη τρεις ύπάρχουσι κυ
ρίως φυλαί άνθρώπων οί ’Οθωμανοί, οί Έλληνες 
καί οί ’Ιουδαίοι, αϊτινες οίκοϋσι χωριστά έκάστη 
κατά συνοικίας. Καί οί μέν ’Οθωμανοί κατέχουσι 
τό πρός τό όρος μέρος, οΐ δέ Έλληνες τά δύο άκρα 
τής πόλεως τό πρός άνατολάς καί δυσμάς. φθά- 
νοντες κατά τό ανατολικόν μέρος μέχρι τής θα
λάσσης, οί δέ ’Ιουδαίοι οίκοϋσι έν τφ μέσφ τό πρός 
τήν θάλασσαν μέρος. Έν έτει 1875 δ χωρισμός 
τών φυλών έν ίδιαιτέραις συνοικίαις έτηρεϊτο αύ- 
στηρώς καί έχομεν παραδείγματα έξεγέρσεως δλο- 
κλήρου τής έλληνικής συνοικίας κατ’ αύθαδείας 
Ιουδαίου τολμήσαντος νά έγκατασταθή καί αύτός 
μεταξύ τούτων. Άλλά φαίνεται ότι τό ιδιαίτε
ρον μίσος τών φυλών πρός άλλήλας σύν τφ χρόνφ 
έπαισθητώς έμειώθη, δ δε άγων περί ύπαρξεως, 

οστις παρατηρεΐται ζωηρότατος έν τή πόλει, εύνοεί 
προφανώς τήν ’Ιουδαϊκήν φυλήν, ήτις πολυαριθμο- 
τάτη ούσα έξαπλοϋται ώς κηλίς έλαίου έφ’ άπά- 
σης τής πόλεω;, παραγκωνίζουσα ώς έπί τό πολύ 
τήν ήμετέραν φυλήν, πρός ήν άμέσως τοπικώς 
συνέχεται. "Οτι δέ προϊόντος τοϋ χρόνου θά έκτο- 
πίση τούς ήμετέρους καθ’ δλοκληρίαν έκ τής Ιδίας 
αύτών συνοικίας, φαίνεται λίαν πιθανόν, άν δένλη- 
φθώσι πρός τοϋτο μέτρα. Άφ’ ού δέ έγένετο άρχή 
καί ένεσφηνώθησαν έν τφ μέσφ τής έλληνικής 
συνοικίας πολυάριθμοι ’Ιουδαίων οΐκογένειαι, έξέ- 
λιπε πλέον ή συνοχή τής συνοικίας καί ήρξαντο 
οί ήμέτεροι νά μεταναστεύωσιν είς τήν έξω τοϋ 
τείχους σχηματιζομένην νέαν πόλιν, ήτις έχει διά 
τούς ήμετέρους καί τό θέλγητρον οτι έχει καλήν 
ρυμοτομίαν καί παρουσιάζει όψιν εύρωπαϊκής συνοι
κίας, δπερ ικανοποιεί τά άριστοκρατικά τής ήμε- 
τέρας φυλής ένστικτα. Άλλά λυπηρόν ότι ή πόλις 
αΰτη ή νέα δέν έχει καθαρώς ελληνικόν πληθυ
σμόν, άλλ ’ άνάμικτον καί σύν τφ χρόνφ θά συμ- 
βή, ώστε έν φ αί άλλαι φυλαί τή; πόλεως θά 
έχωσι νά έπιδείξωσι συμπαγή πληθυσμόν καί ίδιον 
συνοικισμόν άκήρατον, ήμεϊς μόνοι νά εϊμεθα έστε- 
ρημένοι τούτων. Τήν τάσιν τών Ελλήνων πρός με
τοικεσίαν καί τήν άπογοήτευσιν, ήτις έχει κατα- 
λάβη αύτού;, έπωφελήθησαν καί οί Βούλγαροι έσχά- 
τως, οϊτινες σπεύδουσι νά άγοράζωσιν έν τή ελλη
νική συνοικία οικίας, ένταϋθα δέ ϊδρυσαν καί τά 
σχολειά των καί προσπαθεϋσι νά παρουσιασθώσι 
καί αύτοί ώς κοινότη; ιδία, ώς διάδοχοι τής έλ
ληνικής κοινότητος.

Τήν Θεσσαλονίκην έπεσκέφθην, πλήν τής τριε- 
τοϋς διαμονής μου κατά τά 1875—1878, κατά 
τό 1880, κατά τό 1886, κατά τό 1889 καί τε· 
λευταϊον κατά Ιούλιον τοϋ 1894. ’Οφείλω δέ νά 
δμολογήσω ότι ή άνάπτυξις τής πόλεως κατά τήν 
τελευταίαν πενταετίαν είναι κολοσιαία καί άνευ 
ύπερβολής δύναται τις νά είπη ότι ή πόλις κατά 
τόν χρόνον τούτον έδιπλασιάσθη. Τόποι, οϊτινες 
πρό ολίγων έτών έχρησίμευον ώς νεκροταφεία τών 
’Οθωμανών, πρός νομήν τών προβάτων, νϋν έκα- 
λύφθησαν ώς διά μαγικής ράβδου έν βραχυτάτφ 
χρόνφ ύπό πλήθους οικιών, καί έν ω άλλοτε ή πό
λις κατείχε μικρόν μέρος είς τόν μυχόν τοϋ Θερ
μαϊκού κόλπου,τώρα περιστέφει ώς διάδημα άπαντα 
τόν κόλπον έπεκταθεϊσα εκατέρωθεν τής παλαιάς 
πόλεως καί πρός άνατολάς καί πρός δυσμάς εις 
πολλών μιλίων άπόστασιν. Είς τήν τεραστίαν ταύ
την τής πόλεως έπέκτασιν συνετέλεσε καί ή με
γάλη πυρκαϊά τοϋ 1889, ήτις κατέστρεψε σχεδόν 
τό ήμισυ τής ’Ιουδαϊκής συνοικίας άναγκάσασα άλ
λους μέν αύτών νά είσχωρήσωσιν είς άλλας,συνοι
κίας καί νά έκτοπίσωσιν έκεϊθεν άλλους είς τά 
έκτος τής πόλεως, άλλους δέ νά κατοικήσωσι έξω 
τής πόλεως, έπί εύώνων οικοπέδων κτίζοντες οι
κίας νέας. Άλλά καί άλλοι λόγοι ύπάρχοθσι τοϋ 
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φαινομένου τούτου. Είναι βεβαιωμένον δτι οί σι
δηρόδρομοι εύνοοϋσι θαυμασίως τήν άνάπτυξιν τών 
μεγάλων πόλεων, αύτοί τρόπον τινά μετακομίζουσι 
τάς μεγάλας .πόλεις εις τάς μικράς. Γνωστόν δέ 
είναι δτι λειτουργεί άπό πολλών έτών δ σιδηρόδρο
μος δ τήν Θεσσαλονίκην μέ τήν Βιέννην καί τήν 
λοιπήν Ευρώπην συνδέων, έσχάτως δέ παρεδόθη 
είς κοινήν χρήσιν καί δ σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης- 
Βιτωλίων, δραστηρίως δέ επιδιώκεται καί ή συν- 
τέλεσις τοϋ σιδηροδρόμου, δστις δά ένωση τήν Θεσ
σαλονίκην πρός τάς Σέρρας καί τό Δεδεαγάτς καί 
δι ’ αύτοϋ πρός τήν Κωνσταντινούπολή. Διά τής 
άναπτύξεως τών πολλαπλών τούτων μέσων τής 
συγκοινωνίας ή Θεσσαλονίκη κατέστη τροφοδότειρα 
πόλις τής Μακεδονίας πάσης καί μέγας εμπορικός 
άνεπτύχθη βίος άπαιτών πολλάς έργατικάς χεϊρας. 
"Οτι δέ έν τφ μέλλοντι έτι μάλλον καί μετά τής αύ· 
τήςδραστηριότητος θά έπεκταθή ή πόλις, περί τού
του ούδείς λόγος ύπάρχει νά φρονώμεν τό εναντίον. 
Άλλ ’ ούχί μόνον κατά ποσόν, άλλά καί κατά 
ποιόν παρετήρησα έν τή πόλει βελτίωσιν. Οί ’Οθω
μανοί δεικνύουσι ένταΰθα μέγαν ζήλον νά έμφα- 
νισθώσιν έαυτών κρείττονες· ^υμοτομίαι νέαι έγέ
νοντο έν τή πόλει καί λιθόστρωτοι δδοί δμαλαί μέ 
σχήμα κυρτόν άντικαθιστώσαι τό άνώμαλον καί 
κοϊλον τών Τουρκικών λιθοστρώτων, άτινα δυσχε- 
ραίνουσι τό βάδισμα καί κινοϋσι τήν άγανάκτησιν 
τοϋ Εύρωπαίου. "Υδατα νέα πότιμα διωχετεύθη- 
σαν είς τήν πόλιν καί θά μετριάσωσι τήν λειψυ
δρίαν, ήτις έμάστιζε τήν πόλιν. Άλλά καί κτίρια 
δημόσια έγένοντο μεγαλοπρεπή, ά μαρτυροϋσι τήν 
ζωτικότητα τών’Οθωμανών, ήτις άνεπτύχθη παρ’ 
αύτοϊς έπί τοϋ νΰν Σουλτάνου Χαμίτ. Ένταΰθα 
έξαίρομεν πλήν τοϋ διοικητηρίου, δπερ έν τώ κέν- 
τρω τής πόλεως έκτισμένον έξέχει κατά τήν με
γαλοπρέπειαν πάντων τών άλλων, καί τό μέγα 
σχολεΐον τής μέσης έκπαιδεύσεως, παρά τήν πύλην 
τής Καλαμαριάς δπερ παρέχει τήν προπαιδείαν τήν 
άπαιτουμένην πρός έπιστημονικήν παιδείαν είς τάς 
άνωτέρας σχολάς τής Κωνσταντινουπόλεως. Τό 
σχολεΐον τοΰτο δέχεται οίκοτρόφους μόνον μαθητάς, 
ύπηκόους Οθωμανούς άνεζαρτήτως παντός θρησκεύ
ματος, άντί τής ευτελούς τιμής τών 13 λιρών 
κατ’ε'τος παρέχον τροφήν, κατοικίαν κλπ. ώς καί 
πάσαν τήν διδασκαλίαν άνεζόδως. Μ’έπληροφό· 
ρησαν δέ δτι έπί τοϋ φόρου τών οικοδομών προσε- 
τέθη μικρά τις αΰζησις χάριν τοιούτων σχολείων 
καί δ πόρος ούτος δ σχολικός ε’ναι άρκετός πρός 
ϊδρυσιν σχολείων τοιούτων έν ταΐς μεγάλαις πό
λεσι καί πρός συντήρησιν αύτών. Ταΰτα καί άλλα 
μαρτυροϋσιν οτι «ό άσ&ίνής αϊ&φωπος'», ού 
προσδοκά τόν θάνατον ή Εύρώπη έπί πολλά 
έτη, δέν έννοεϊ νά άποθκνη, τούναντίον μάλιστα 
δεικνύει σημεία άναρρώσεως καί ζωής νέας καί μά 
τήν άλήθειαν τοΰτο, ώς έχουσι νΰν τά ήμέτερα, 
δέν θά άποβή κακόν εις τόν Ελληνισμόν, άν 
καί ήμεϊς, έννοεϊται, σωφρονήσωμεν. Me δλην τήν 

έπί τοϋ νΰν Σουλτάνου, μονομερή καί περιεσκεμ- 
μένην κατά τών Ελλήνων ένίργειαν τής Τουρ
κικής διοικήσεως, πάλιν ήμεϊς προτιμώμεν ύπό έ
θνικήν έποψιν αί Έλληνικαί χώραι νά μένωσι 
παρακατατεθειμένο» είς τάς χεϊρας τοϋ Σουλτάνου. 
Οΐ Τούρκοι ούδέποτε έπεβούλευσαν νά έξαφανίσω- 
σιν ήμάς ώς έθνος, δέν γινώσκω δέ τί θά είμεθα, 
άν εϊχομεν άλλους κυρίους καί όχι τούς Τούράους. 
Οί Έλληνες τής Βουλγαρίας ούδέποτε ύπό τών 
Τούρκων έπολεμήθησαν ώς έ'θνος μετά τοσαύτης 
λύσσης καί μετά τόσης άποτελεσματικότητος, 
μοθ’ δσης πολεμοϋνται νϋν ύπό τών Χριστιανών 
Βουλγάρων.

Εϊπομεν δτι οί Εβραίοι, ώς κηλίς έλαίου, ά- 
πλοϋνται ήρέμα έφ ’ δλης τής πόλεως έκτοπίζον- 
τες τάς άλλας φυλάς. Πεπροικισμένοι ύπό μεγά
λης γονιμότητος καί πολλαπλασιαζόμενοι τερα- 
στίως διεζάγουσι άγώνα περί ύπάρζεως ζωηρόν 
πρός τάς άλλας συνοίκους φυλάς, άς καταβάλλουσι 
καί δύναται τις νά εΐπη δτι ή πόλις σόμπασα εμ- 
πορικώς διατελεϊ ύπό τό κράτος τών ’Ιουδαίων. 
Τοΰτο βλέπει τις κάλλιστα κατά τό Σάββατον, 
δταν άργούντων τών Εβραίων αργή και δλον το 
έμπόριον. Έπείσθην δέ καί έξ ιίας πείρας, δτι οί 
’Εβραίοι εινε δ κατ’ έξοχήν έμπορικος λαός, ού
δείς δέ άλλος λαός δύναται νά ύποστή πρός τού- 
τοις τόν άγώνα. Φύσει δ Εβραίος πεπροικισμενος 
ύπδ νοημοσύνης μεγάλης καί τήν κερδοσκοπίαν 
θηλάζων οίονεί μετά τοϋ γάλακτος τής μητρός του 
καί τδ άργύριον έχων θεόν, πατρίδα, τιμήν, μή 
διστάζων δέ νά προσφέρη είς ταΰτα πάντα θυσίαν, 
καθίσταται άκαταγώνιστος άντίπαλος. Πωλεϊ το 
έμπόρευμά του έν μετριωτάτη τιμή άρκούμενός 
είς εύτελές κέρδος καί πρεσβεύων ότι πολλά ολίγα 
κάμνουσι εν μέγα πολύ, άλλ’ άν ϊδη δτι δέν έξέρ— 
χεται νικητής καταφεύγει καί είς.άλλα μέσα, ά όέν 
δύνανται άλλοι λαοί εύκόλως νά πράξωσιν. Αί 
χρεωκοπίαι είναι συχνόταται παρ’ αύτοϊς, αί δε 
συχναί πυρκαϊαί αί γινόμεναι είς τήν πόλιν άπο
δίδονται εις οίκονομικάς δυσχερείας Εβραίων 
έμπορων κερδοσκοπούντων έπί τών άσφαλιστικών 
εταιρειών. Διά πάντα ταΰτα οί ’Εβραίοι κατέ
χουσι είς χεϊρας των τδ έμπόριον τής πόλεως και 
άδιαφιλονικήτως ύπερτεροϋσι πάντων τών άλλων. 
Είς τά φυσικά δέ τών Εβραίων πλεονεκτήματα 
ώς έμπορων προσετέθη κατά τούς τελευταίους 
χρόνους καί έπικουρία καί ένίσχυσις αύτών δΓ έμ- 
πορικών σχολείων. Πλούσιοι ’Ιουδαίοι, εύρωπαϊκην 
λαβόντες άνατροφήν καί ύπδ φυλετικής άγάπης 
πρός τούς άδικούς των κινούμενοι, συνέλαβον τήν 
εύγενή άπόφασιν νά συνδράμωσι τούς δμοφύλους 
των Λαντοιοτρόπως, άλλά μάλιστα διά σχολείων. 
Διό έσχημάτισαν σύνδεσμον Ίσραηλιτικόν καί 
χρήματα καταβαλόντες συνέστησαν είς τάς με
γάλας πόλεις τής Τουρκίας σχολεία πρδς διαφωτι
σμόν τών σομπολιτών των καί προς παρασκευήν 
τελειοτέραν έν τφ έμπορικφ των σταδίφ. Έν θεσ

σαλονίκη λειτουργεί τοιοϋτον σχολεΐον μέγα άρρέ- 
νων μέ 30 τάξεις, δ διευθύνει πεφωτισμένος καί 
δραστηριώτατος ’Ισραηλίτης δ κ. Μ. Γ. ΌττΟ- 
λεντσης, δστις έφ’ δσον δ φανατισμός καί ή προ- 
κατάληψις τών συμπολιτών του δέν κωλύουσι, 
εισάγει μετά πολλής συνέσεως, τήν όρθήν παιδείαν 
είς τούς*  δμοφύλους του, οϊτινες θά μακαρίζωσί 
ποτέ το όνομά του. Μεγάλην δέ χαράν ήσθάνθην 
άκουων έν τή άνωτάτη τάξει τοϋ σχολείου τούτου 
παρά μαθητού ’Ιουδαίου έξεταζομένου τά κατά 
τον Σάνταν Ρόζαν καί έπιδοκιμάζοντος τήν γεν- 
ναίαν αποφασιν τοϋ άνδρός ^νά συναγωνισθή ύπέρ 
τών ζητούντων τήν έλευθεριαν των άνθρώπων.

(ακολουθεί).
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Προς τητ Διτΰθντσιν της ·ΈχπαιΛησςως·. 
(Συνέχεια ίδέ προηγούμ. φύλλον)

Αλλ’ άν ή Κυβέρνησις τά θέλει·" πράγματι ώς 
τοιαΰτα, άς μάθη δτι τόν ύπ’ αύτά έξευτελισμένον 
διδάσκαλόν της, όχι μόνον οί μαθηταί τοΰ μεγά
λου διδασκάλου ζώς τδν όνομάζουσιν οί μαθηταί 
τδν διευθυντήν, καί οί γονείς τών μαθητών, και 
τοϋ α . ως ή υπηρεσία) δέν είνε δυνατόν νά σε- 
βασθώσιν, άλλ’ ούδέ. οί μικροί ίδικοί του. Καί 
προ πάντων, όταν βλέπωσι τδν κ. Διευθυντήν, ά— 
γερώχώς εισερχόμενου έν πάση ώραρ καί στιγμή, 
έν τή παραδόσει τοϋ μικρού διδασκάλου, καί δέ- 
ροντα διά τδ τίποτε μαθητήν τινα, δπως δείξη τήν 
ύπεροχήν .του, ή διατάσσοντα έτερον, τιμωρημένον 
εις στάσιν ύπό τοϋ διδασκάλου του, νά καθίση.

Ώς έκ τούτου βλέπετε πολλάκις τούς μικρούς 
μαθητάς, άμα εισερχομένου τοϋ μεγάλου αύθέντου 
— νά παραβλεπωσι τον διδάσκαλόν των— καί νά 
παραπονώνται πρδς αύτόν, ζητοϋντες έκδίκησιν διά 
βλάβην προξενηθεϊσαν δήθεν είς αύτούς ύπό συν- 
ταξιωτών των !

Αλλοτε πάλιν βλέπετε τόν κ. Διευθυντήν, 
διακοπτοντα την παράδοσιν τοϋ υφισταμένου, δπως 
σηκωση μαθητήν τινα καί δείρη δι’ άνύπαρκτον 
αιτίαν. Εϊτα δέ άπερχόμενον νά λέγη κομπαστι- 
κώς προς τούς μεγάλους μαθητάς του (οϊτινες ά- 
παντες έχουν ήδη συνωθισθή παρά τήν θύραν τοϋ 
μικρού διδασκάλου, ϊνα ϊδουν πόσαις ξυλιαϊς θά 
δώση δ μεγάλος διδάσκαλός των, δ Κύριος Διευ
θυντής, είς τούς μαθητάς τοϋ άλλου διδασκάλου 

εξ ων τάς ήμίσεις έπεται οτι τρώγει άνεπαι- 
σθήτως δ βοηθός, ώς συνήθως τδν άποκαλοϋν οί 
όιευθύνον.τες είς τούς μαθητάς καί είς τό κοινόν) 
«πηγαίνετε, πηγαίνετε !» Άντί νά τούς λέγη ώς 
έπιθυμεΐ: «Παρατηρήσατε παρατηρήσατε καλώς 
νά ϊοητε, δποίαν έξουσίαν έχω έγώ, καϊ δποίαν εξευ
τελιστικήν θέσιν οί άλλοι !

Αλλοτε πάλιν βλέπετε αύτόν έμβίίνοντα είς 
τήν παράδοσιν καί λέγοντα διαταάτικώς είς τούς 
μαθητάς, χωρίς ούδέ κάν νά λογαριάζη αν έκεΐ 
ύπάρχη διδάσκαλος, «Σχολάσατε». Ό δέ βοηθός, 
βλέπει αύτόν άγερώχως άπερχόμενον, διακό
πτει καί άκων παρά τήν ώραν τήν παράδοσιν του, 
καί σταυρώνει τάς χεϊρας, καί τόν κυττάζει, 
έλεεινολογών καΐ Κυβερνήσεις, καί έξεταστικάς 
έπιτροπάς καί τοιαύτας πεφυσιωμένας φύσεις !

Οί Κύριοι Διευθυνταί δίδουν τό σύνθημα τοΰ 
διαλείμματος καί τής έπανόδουί

Οί Κύριοι Διευθυνταί έχουν τό δικαίωμα νά εισ
αγάγουν εις τό σχολεΐον ό,τι βιβλία θέλουν, οσα 
θέλουν καί δπόταν θέλουν, καί νά τά πωλοϋν δσον 
θέλουν.

Τούς καταγγέλλεις ; Δέν σέ συμπεριλαμβάνουν 
είς τάς μισθοδοτικάς καταστάσεις. Δύνανται νά 
άναφέρουν δτι άπουσίασες, δτι δέν έκπληροϊς προ- 
σηκόντως τό καθήκον σου κλπ.

Άρύονται τό δικαίωμα τοΰτο έκ τών έγκυκλίων.
Οί Κύριοι Διευθυνταί θά διατάξουν, πώς καί 

πότε νά καθαρισθή τό σχολεΐον, καί ύπό ποιων 
μαθητών. Οί βοηθοί εινε πτώματα, δέν έχουν θέσεν 
έκεΐ μέσα. >

Οί Κύριοι Διευθυνταί τροποποιούν τά προγράμ
ματα καθ’ ώρας, καί κατά μαθήματα. Αύτοί έγ- 
γράφουν καί αποβάλλουν δντινα μαθητήν θέλουν. 
Είς αύτού; παρουσιάζονται οί γονείς κλπ. Οί άλλοι 
είνε ύπηρέται των, δέν έχουν θέσιν έκεΐ μέσα !

"OvTtva μαθητήν έγκρίνει,καί δπόταν δ Κ.Διευ
θυντής, οφείλδυσιν οί άλλοι νά τόν δεχθούν καί νά 
μή άντιτείνωσι. «Άφεντικός δρισμός καί τά σκυ
λιά δεμένα». \

Ό Κύριος Διευθυντής θά ίκλέξη δωμάτων ένα, 
δύο, ή Καί περισσότερα έντός τοϋ σχολείου νά κα- 
τοικήση, οί βοηθοί, άνάγκη νά εύρωσιν άλλαχοΰ 
νά κατοικήσωσι.

Ερχόμενης τής ώρας τής παραδόσεως, άν'έγ- 
κρίνη δ Κύριος Διευθυντής, θά είσέλθουν οί μαθη
ταί, άλλως άκούει δ βοηθός άπό ένα μέγαν μαθη
τήν: «Δέν είνε καιρός άκόμη, δεν ένίφθη άκόμη δ 
Κύριος Διευθυντής, μου είπε νά μή τά άφήσω τά 
παιδιά νά είσέλθουν».— Μά παιδί μου είνε πολύ 
περασμένη ή ώρα. — ’Εμένα έτσι μοϋ είπε, καί πα- 
ραβλέπων μετά περιφρονήσεως τόν βοη&όν, πη
γαίνετε, αποτείνεται πρός τούς μαθητάς, δέν είνε 
καιρός άκόμη. Έκεϊνοι δέ χαρούμενοι τρέχουσι πρός 
τά παιγνίδια, δ δέ μαύρος βοηθός, στέκεται καί 
τά κυττάζει, μέ έσταυρωμένας τάς χεϊρας, κατα- 
ρώμενος τήν τύχην, τήν έποχήν, τά μέσα, τήν 
εξεταστικήν επιτροπήν, άτινα δέν ηύδόκησαν νά 
τόν έφοδιάσωσι μέ τόν α’ . βαθμόν !

Ό Κύριος Διευθυντής δύναται νά παραχωρή 
καί εις πλυντρίας άκόμη νά πλύνωσιν έντός τοϋ 
σχολείου, καί νά κατοική όστις θέλει έντός αύτοϋ. 
Νά συνέρχωνται σωματεία καί νά διασκέπτωνται
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έντός τοϋ σχολείου, καί τέλος νά διευθύνη τό σχο- 
λεϊον ώς νά εινε, ούχί κτήμά του, διότι θά τδ. έλυ- 
πεϊτο, άλλά Ttjjtocptov του.

Ό Κύριος Διευθυντής έχει τδ δικαίωμα νά συν- 
τάσση τά έγγραφα, και γνωρίζη τδ περιεχόμενον 
ώς καί τδ τών εισερχομένων, δ δέ βοηθός μένει είς 
παντελή άγνοιαν. "Αν δέ ζητήση ποτέ νά ίδη εγ
κύκλιόν τινα, άκούει τό' Δέν έλάβομεν τίποτε. Τί 
σέ μέλλει, έγώ φέρω ευθύνην. Έμέ άφοροϋν, είς 
έμέ στέλλονται, έγώ ήξεύρω τί θά κάμω, δέν εινε 
δική σου δουλειά 1

Ό Κύριος Διευθυντής έχει τδ δικαίωμα νά μετα- 
χειρίζηται ώς δούλους τούς μαθητάς τοϋ βοηθού, 
λαμβάνων τούτους έκ τής παραδόσεως.

Αύτδς συντάσσει δπόταν θέλη τάς καταστάσεις. 
Αύτδς λαμδάνει τά εντάλματα καί τά έξαργυρώ- 
νει άπδ ίδιώτας, οί δέ βοηθοί άναμένουσι, πότε θά 
εύδοκήση δ τοκογλύφος νά παρουσιάση το ένταλμα 
είς τδ Ταμεϊον, διά νά ζητήσωσι τήν μισθοδο
σίαν των.

Ό Κύριος Διευθυντής έχει πάσας τάς εικονο
γραφίας, πάντας τούς Γεωγραφικούς Χάρτας,πάντα 
τά καθίσματα, τάς έδρας κλπ. είς τδ δωμάτιόν του· 
τοϋ βοηθού τδ δωμάτων, εινε γυμνόν, περιφρονη- 
μένον I χ.

Ό Κύριος Διευθυντής έχει τό δικαίωμα νά σοϋ 
άφίνη ανοικτήν, ή άν θέλη κλειστήν τήν θύραν τής 
παραδόσεώς σου,; ή τοϋ σχολείου.

Καί έν τούτοις, άν δ βοηθός σφάλη είς τι, δ 
Κύριος Διευθυντής δέν άναλαμβάνει τήν ευθύνην. 
Ή Κυρία Κυβέρνησις τόν σφάλλοντα τιμωρεί, μή 
άπαξιοϋσα νά ζητή καί τήν γνώμην τοϋ δεευθύ— 
νοντος τδ σχολεϊον ! ' χ;.<

Αύτά καί άλλα πλείονα, άτινα δέν έχω και
ρόν, ουδέ εινε πρέπον νά σάς άναφέρω, κ. Διευ- 
θυντά, τραβούν οί τυγχάνοντες ύποδεεστέρου βαθ
μού. Άλλ’ άν είχον δλοι τδν πρώτον βαθμόν, τί 
θά έγίνετο ; Άς σκεφθοϋν λοιπόν καί περί τούτων 
δλων, οΐ έχοντες καθήκον, καί άς μάθωσιν δτι αί 
πολλαί αύθεντίαι εις τούς ύπαλλήλους, καί αί 
πολλαί καταπιέσεις είς τούς υπηκόους, ποτέ δέν 
έχουν καλά άποτελέσματα. "Οσον πιέζει τις τήν 
Γάτα, τόσον αγριεύει, καί τόσον ξεσχίζει.

Γράψατε καί νομοθετήσατε άνθρωπινώτερα πράγ
ματα, διότι μά τήν άλήθειαν, πλησιάζομεν, ένε
κεν πολλών παρεκτροπών τών διοικούντων ημάς, 
άμα καί στερήσεων, νά πολιτογραφηθώμεν 
Φράγκοι !

Πρόσθες ήδη είς δλα ταϋτα, καί τήν φυγοπο
νίαν, άπαιδευσίαν κλπ. μερικών έξ ήμών, αίτια 
άτινα γίνονται τδ μεγαλείτερον πρόσκομμα είς τήν 
πρόοοδον τοϋ στοιχειώδους εκπαιδευτικού κλάδου, 
καί τήν έπαύξησιν τών τόσων δεινών πρόσθες τήν 
ύπερτίμησν τοϋ φράγκου, ήτις έλαττοϊ τήν μισθο
δοσίαν τών ύπαλλήλων, κατά 50 έπί τοϋ παρόν
τος τοΐς ο)ο, καί έχει ήάσυνειδησία καί άπρονοη- 

σία διά τδ περισσότερον, δ δέ "Αγιος Θεός, ύπομο- 
νήν δι’ ημάς καί μακροθυμίαν δι’ έαυτόν, διά νά 
σχηματίσης ιδέαν περί τής θέσεώς μας, ήτις μάς 
αναγκάζει νά άπελπιζώμεθα, καί νά μή φοβώμεθα 
το χειρότερον, δπερ εινε νά άποθάνωμεν διά μιάς, 
καί τό όποιον δι’ ημάς ήθελεν εισθαι προτιμιρτερον.

’Εκφράζομαι οΰτω, λησμονών καθ’ δλοκληρίαν 
δτι είμαι "Ελλην τδ φρόνημα καί τήν ψυχήν, και 
δτι οφείλω μεν νά ύπομείνω, άλλ’ ούχί καί έπ' ά
πειρον νά ύποφέρω.

Αύτά λοιπόν μάς αναγκάζετε, φίλε κ. Διευθυν- 
τά, σεϊς οί Σοφολογιώτατοι νά ύποφέρωμεν, καί 
τοιαύτα παράπονα έπεται δτι είσθε καί σεϊς ήναγ- 
κασμένοι νά ακούετε.

Ναι Σεϊς, οϊτινες ούδέποτε κατήλθετε μέχρι 
τών έλεεινοτήτων, είς άς ήμεϊς άναγκαζόμεθα νά 
κατερχώμεθα- ούδέποτε έζήσατε είς τόπους βασά
νων καί στερήσεων, καί ουδέποτε τέλος έφορτώθη- 
τε, ώς ήμεϊς καί δ δυστυχής έκεϊνος Όνος,ον προα- 
νέφερα, καί δντινα μακαρίζω κατά πολλά, δ’ότι 
τδν εύρίσκω όλιγώτερον έμοϋ ύποφέροντα.

Γνωρίζετε τδν μύθον, δστις λέγει- «δπου εϊν άπ’ 
έξω άπ’ τδ χορό, πολλά τραγούδια ξέρει», καί κρί
νω περιττόν νά έκταθώ περισσότερον, μάλιστα 
Σάς ζητώ συγγνώμην, διότι μέ τά βάσανά μου, 
Σάς άπησχόλησα, άν δέν Σάς ήνωχλησα, καί διά 
τό δποϊον Σάς ζητώ μυριάκις συγγνώμην.

Δέν θέλω νά ύψώσητε φωνήν, ήτες άλλως θά 
εϊνε φωνή βοώντος έν έρήμω, άλλά νά γνωρίσητε 
τδ αίτιον, δπερ μέ ήνάγκαζεν έκτοτε, νά μή δύνα
μαι νά έγγραφώ συνδρομητής είς. τήν φίλην Έκ- 
παίδευσιν, τήν τοσοΰτον δι’ έμέ χρήσιμον.

Δέχθητε σάς παρακαλώ τά σεβάσματά μο υ,και 
άν δώση δ θεός καί έλευθερωθώμεν κανένα καιρόν, 
θά τά είπωμεν πλιδ καλλίτερα.

'Ο διευθύνων τήν ύπηρεσίαν ένός δημ. 
σχολείου Νεαπόλεως Λαυρίου.
Σπ. ΚανΒηλώρος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ άπδ τών αρχαιότατων χρόνων 
μέχρι τών καθ’ ήμας πρδς χρήσιν τών σχολείων ύπδ Π. ·, 
Οικονόμου. Τεΰχος Α'. σελ. 216. Έν Άθήναις παρά 
τώ εκδότη Άνέστη Κωνσταντινΐδη.

Διά τοϋ νέου τούτου έργου ό γνωστός είς τούς διδασκά
λους συγγραφεύς τοϋ βιβλίου τούτου προτίθεται νά άναβι- 
βάση το μάθημα τής ιστορίας είς τήν άρμόζουσαν αύτώ 
περιωπήν έν τοΐς δηαοτικοϊς σχολείοις. Οί διδάσκαλοι, οι- 
τινες συμφωνοϋσι προς τάς ιδέας τοϋ συγγραφέως, ύχουσι 
καθήκον νά ύποστηρίξωσι το βιβλίον καί έλπίζομεν νά 
δείξωσι τόν αύτον ενθουσιασμόν, 0ν πάντοτε έδειξαν ύπίρ 
τδν βιβλίων καί τών ιδεών κα'ι τών άγω ων τοΰ κ. Π. Π. 
Οικονόμου. -■'· ·' ε» - · . "

Δέν άποκρύπτομεν δτι είναι,λίαν ήμΐν δυσάρεστον νά 
ύπομιμνήσκωμεν συχνάκες είς τούς καθυστεροΰντας ν’άπο- 
στείλωσι τήν συνδρομήν των. Διό παρακαλοΰμεν αύτούς 
νά μάς άπαλλάξωσι τής ένοχλήσεως ταύτης στέλλοντες 
τάχιστα τήν συνδρομήν των, ήτες είναι προπληρωτέα.

Έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ —1894 —303»


