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Ο ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΝ ΤΗι ΜΕΣΗ· 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ

Έάν τις άπλοΰν βλέμμα τί γίνεται 
έν τοϊς Έλληνικοΐς σχολείοις και γυμνα
σίοις πρός διδασκαλίαν καϊ πρός ήμέρωσιν 
τών μαθητών, θά έκπλαγή διά τάς άρχαιο- 
τρόπους*τών  διδασκάλων μεθόδους, ών έπι- 
μένουσιν άνευ ούδενός λόγου οΰτε θεωρη
τικού οΰτε πρακτικού νά κάμνωσι χρήσιν, 
ϊνα άκριβώς φθάνωσιν είς άποτελέσματα 
λίαν αξιοθρήνητα καϊ διά τούς διδασκάλους 
καϊ διά τούς μαθητάς καϊ διά τήν κοινω
νίαν, δι’ ήν παοασκευάζουσι τούς μαθητάς 
αύτούς. Σύμπας ό κόσμος έδέχθη μετ’ έν- 
θουσιασμού τάς λαοσωτηρίους ίδέας τών 
μεγάλων τού κόσμου παιδαγωγών καϊ έν 
τοΐς σχολείοις άπό τών ήμερών τού Πεστα
λότζη ήρξατο νέα περίοδος ζωής αύτών, 
μεγάλη δέ κίνησις καϊ συζήτησις περϊ τού 
τί πρέπει νά διδάσκηται καϊ πώς πρέπει νά 
διδάσκηται άπασχολεϊ μεγάλους έπιστήμο- 
νας καϊ μεγάλους φιλοσόφους καϊ καθ’ έ
κάστην νέαι ίδέαι αποκαλύπτονται και νέαι 
θεωρίαι, αϊτινες έπιδρώσι εις τήν βελτίω- 
σιν τών σχολείων αύτών, μόνον δέ είς τήν 
πατρίδα τού Πλάτωνος καϊ τού Πλουτάρχου 
έηικρατεϊ θαυμαστή μακαριστής δτι-άπαν
τα έν τοϊς σχολείοις τούτοις έχουσι καλώς 
καϊ μόνον τά δημοτικά σχολεία τής χώρας 
χρήζουσι τών συμβουλών καϊ τής χειραγω- 
γίας τής παιδαγωγικής έπιστήμης. Όμι- 

λεϊς πρός αύτούς περϊ τού Αιμίλιου τού 
’Ρουσσώ, σέ προσβλέπουσιν μέ βλέμμα οί
κτου, αναφέρεις περϊ τών έργασιών τού 
Πεσταλότζη, τού Έρβάρτου, τού Τσίλλερ τού 
"Ράϊν, μειδιώσι μέ τό μειδίαμα τής αύταρ- 
κείας, τής πανσοφίας, τής τελειότητος. Καϊ 
καθ’ έαυτούς έπαναλαμβάνουσι τού Φαρι
σαίου τού Εύαγγελίου τά βήματα εύχαρι- 
στοΰντες τόν Θεόν δτι έπλασεν αύτούς τε
λείους καϊ ούχι ώς τούς άλλους, οϊτινες 
μεριμνώσι πώς νά γίνωσι καλλίτεροι, πώς 
τί τελειότερον καϊ καλλίτερον έν τοϊς σχο
λείοις νά γίνηται. Τήν μακαριότητα ταύτην 
τών Ελληνοδιδασκάλων καϊ καθηγητών δέν 
θά έταράττομεν, έάν δέν έμανθάνομεν δτι 
παντοιοτρόπως ζητοϋσι νάπαβαβλάφωσι καϊ 
τάς έργασίας τών δημοτικών σχολείων όρί- 
ζοντες είς τούς διδασκάλους αύτών τί πρέ
πει νά διδάσκωσι καϊ πώς νά διδάσκωσι 
τούτο, ϊνα έπιτρέπωσι τήν είσοδον τών μα
θητών τών δημοτικών σχολείων είς τό Ελ
ληνικόν. Έν τώ έξω δέ Έλληνισμώ έκεΐ τά 
πράγματα είναι άκόμη χειρότερα. Γράφου- 
σιν ήμΐν έκ μικράς ’Ασίας τάδε- «Έν τή 
πατρίδι μου άπό έπταετίας, δτε καϊ παρ ’ 
ήμΐν έγνώσθη δτι ύπάρχει καϊ νέον Εκπαι
δευτικόν σύστημα, επικρατεί άντίδρασις έκ 
μέρους τών παλαιών διδασκάλων, οϊτινες 
είναι ή απόφοιτοι τής έν Χάλκη ή Ιεροσο- 
λύμοις θεολογικής σχολής ή άπόφοιτοι γυ- 
μνασίων. ’Ήδη δέ, δτε ήλθε καϊ διδάσκαλος 
έν Διδασκαλείω κάλιστα παρεσκευασμένος 
καϊ ήρχισε τήν διδασκαλίαν του, ή άντί— 
δρασις έκορυφώθη καϊ διά πολλών μέσων 
ζητοϋσι νά παύσωσιν αύτόν έκ τού σχο-
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λείου. Οΐ λόγοι, οϋς φέρουστν κατά τοϋ νέου 
συστήματος και κατά τοϋ διδασκάλου τοϋ 
νέου είναι οί έξεις, οϋς άνακοινοϋμεν πρδς 
θυρηδίαν τών άναγνωστών τής «Έκπαιδειί- 
σεως. « Ή γυμναστική καί αί παιδιαί καί τά 
άσματα είναι βλαβερότατα είς τά σχολεϊα, 
διότι διά τούτων εκλείπει ό φόβος τών μα
θητών πρδς τδν διδάσκαλον καϊ τδ άξίωμα 
τούτου δεινώς έξευτελίζεται. Ό διδάσκα
λος πρέπει νά θεωρήται παρά τών μαθητών 
ώς δν ϋπερφυσικόν, καί διά τοΰτο ούτος 
πρέπει νά άποφεύγη παν, δπερ δύναται νά 
έξοικειώση αύτδν πρδς τούς μαθητάς του. 
Άλλοτε οΐ μαθηταί βλέπόντες καθ’ οδόν 
τδν διδάσκαλον έκρύπτοντο, έν ω σήμερον 
δπου έφηρμόοθη ή νέα μέθοδος δέν ποιοϋ- 
σι τοΰτο. Αίτια τής έκλύσεως ταύτης είναι 
ή χορηγηθεϊσα είς τούς μαθητάς έλευθερία 
νά λέγωσι δι’ ίδιων λέξεων τδ μάθημά των, 
νά συζητώσι καί νά λέγωσι καί αύτοί τήν 
γνώμην των έν τή διδασκαλία, ώς νά ήσαν 
καί αυτοί διδάσκαλοι ίσοι πρός τδν διδάσκα
λόν των, νά πορεύωνται είς τάς οικίας μετά 
τδ πέραςτών μαθημάτων τοϋ σχολείων, ούχί 
έν γραμμή καί φυλαττόμενοι ΰπδ τοϋ πρω- 
τοσχόλου άλλ’ έλευθέρως, νά έξέρχωνται 
κατά τά διαλείμματα τών μαθημάτων είς 
τήν αύλήν τοϋ σχολείου καί νά συνομιλώσι, 
καί τδ χείριστον πάντων καί νά μή δέρων- 
ται διά τής μάστιγος, ώς άν ό Μένανδρος, 
δστις είπε δ μή όαρεις αν&ρωπο: ον παιδεύεται, 
νά μή ήξευρε τί έλεγε. Καί άν μέν τδ κα
κόν τοΰτο, δπερ είσάγεται διά τής νέας με
θόδου, περιωρίζετο είς τά σχολεϊα τών πό
λεων, θά ήτο άνεκτόν πως, διότι οΐ μαθηταί 
τών πόλεων έχουσι ποιαν άνατροφήν καί 
δέν κάμνουσι κατάχρησιν τής παρεχομένης 
είς αύτούς έλευθερίας, άλλά νά θέλωσι τήν 
ακολασίαν ταύτην νά είσαγάγωσι καί είς τά 
σχολεϊα τών χωρίων, ών οί μαθηταί δντες 
ήμιάγριοι καί απολίτιστοι δέν έννοοϋσι τοϋ 
διδασκάλου τήν φιλανθρωπίαν καϊ συγκα
τάβασήν, τοΰτο είναι αύθάδεια μεγάλη, ήν 
πρέπει οΐ διδάσκαλοι οί σώφρονες νά άπο- 
κρούσωσι παντί σθένει.»

Άκούων τις πάντα ταΰτα νομίζει δτι δέν 
ζή πλέον έπί τής γής ή δτι αΐ φωναί αύται 
προέρχονται άπό τά Τάρταρα τής γής, δπου 
έχουσι πρό πολλοϋ βιφθη ΰπό τής παιδα
γωγικής έπιστήμης. Δυστυχία είς τό έθνος, 
τδ έχον τοιούτους διδασκάλους. Ούτοι δέν 
μορφόνουσι άνθρώπους, άλλά δούλους, ύπο- 
κριτάς, φεύστας, απατεώνας. Ούτοι κακουρ- 
γοϋσιν έπϊ τού παιδικού πνεύματος, άπο- 
κόπτοντες διά τής αμέθοδου και στυγνής 
καί θεοκαταράτου διδασκαλίας αύτών καί 
διαγωγής τάς πτέρυγας τής πτήσεως αύ

τοϋ, αϊτινες είναι ή φαιδρότης καί ή έλευ
θερία ! Ούτοι παρακωλύουσι τήν πρόοδον 
τοΰ έθνους, συστηματικώς άπομωραίνοντες 
τούς μέλλοντας αύτοϋ πολίτας !

Καί ταΰτα πάντα διά τί ; Ίνα μή φανώ- 
σιν δτι μανθάνουσι τι παρά τών νέων δη
μοδιδασκάλων, οϋς θεωροΰσι δντα 'κατώ
τερα. Ό Ησίοδος (1) είπε σοφώτατον λό
γον, δν ήρεϊς ώς δντα λίαν έπίκαιρον κα
ταχωρίζομεν ένταϋθα·

• Ovroe μεν πανάριστος. ος αυτός πάντα νόηση, 
άσθλός S' αύ κάκεΐνος, ος εύ ειπόντε πίθηται 
ο<; δε χε μήτε aitoc νοεη, μήτε άΛΛου άκούων 
εν θυμ& βάΛ-ίηται, δ δ ’ αυτ’ ά χ ρ ή ι ο C άνήρ.»

δπερ έν τή καθ’ ήμάς γλώσση δύναται οΰτω 
πως νά έκφρασθή'
«Κάλλιστος άνθρωπος είν’ αυτός ό μόνος τόρθόν εΐρίσκων, 
άΛ-Ιά κ’ έκεΐνος ειν’ καΛός. π’ άκούει σοφΆν την γνώμην. 
Ό μή εύρίσκων ούτ’ αυτός οΰτ' άΙΛων -ηρων τήν γνώμην 
άχριΐος είναι άνθρωπος και άξιος Λ’ αγχόνην.»

ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΩΤΕΡΟΙ

Κατά τό σύνταγμα δ έχων πρός τό μέρος του 
τού; περισσοτέρους βουλευτάς έν τή βουλή γίνεται 
πρωθυπουργός. Ούτος έκλέγει έκ τοϋ κάρματός του 
τούς ύπουργοΰ;, οί δέ ύπουργοί πάντες καί τοΰ πρω
θυπουργού συμπεριλαμβανομένου έκλέγουσι τούς α
νώτερους ύπαλλήλους έκ τών άφωσιωμένων είς αύ
τούς οπαδών. Καί άν μέν συμπέση οί εκλεγόμενοι 
οΰτω κατά πρώτον μέν οί ύπουργοί, έπειτα δέ καί 
οΐ ύπάλληλοι οί άνώτεροι νά έχωσι ειδικότητα είς 
τον κλάδον, δν άναλαμβάνουσι νά διοικήσωαι, 
τότε τό πράγμα είναι κάλλιστον. Άλλ’ έτηρήθη 
ποτέ τούτο κατά τόν διορισμόν ύπουργών καί τών 
άνωτίρων ύπαλλήλων ; ΙΙαλαιότερον όύναταί τις 
νά εΐπη ότι τούτο δέν παρεβλέπετο, τουλάχιστον 
είς τά ύπουγεΐα τών στρατιωτικών καί τών ναυτι
κών, άπό δεκαετίας δέ παρωράθη καί τούτο. "Ωστε 
ώς έπί τό πολύ σήμερον συμβαίνει νά γίνωνται 
ύπουργοί άνδρες καθ’ δλα τά άλλα αξιόλογοι, 
ίσως ρήτορες τού κοινοβουλίου επιφανείς, δικηγόροι 
λαμπροί, άλλά δυστυχώς άπειροι τού κλάδου, δν 
άναλαμβάνουσι νά διευθύνωσι καί προαγάγωσι. 
Άν δ’ ένίοτε συμβαίνη νά διορίζωνται καί ύπουρ
γοί ώς μόνον προσόν εχοντες τών σταθερότητα είς 
τό κόμμα, τότε τό πράγμα καταντόρ έτι χειρότε
ρον. Τί δέ θά προκύψη έκ τοιούτου σχηματισμού 
ύπουργείου ; Ό ύπουργός μη γινώσκων τάς άνάγ
κας τοϋ κλάδου, ού προισταται, πείθεται είς τάς 
εισηγήσεις τών τμηματαρχών καί έγκρίνεε δ,τι ου-

4) Έργα καί Ήμέραι στ- 293 κ. έ. 

τοι λέγουσιν δτι πρέπει νά γίνη ώς έκ τής ύπη
ρεσίας. Τούτο οφείλω νά δμολογήσω προς τιμήν 
τών ύπουργών δτι είναι άρίστη αύτών πρίξις, δει
κνύει δέ αύτών μεγάλην άρετήν προερχομένην έκ 
τού γνώθι σαυτόν νά άκολουθώσιν τούς γινώσκον- 
τας, ίνα ώφελώσι την πατρίδα των. Άλλ’ έχομεν 
άρά γε σήμερον άνωτέρους τοιούτους ύπαλλήλους, 
είς οΰς νά δύναται είς ύπουργός νά ύποταχθή άκο- 
λουθών αύτών τάς γνώμας είς τήν βελτίωσιν τών 
παντοίων ελλείψεων,άς αύτός άνέλαβε νά θεραπεύση; 
Ή έπικρατήσασα κατά τούς τελευταίους χρόνους 
πολιτική άρχή δτι έπρεπε είς πάσας τάς θέσεις νά 
διορίζωνται άνθρωποι έκ τών έμπιστων άπεμάκρυνεν 
έκ τής ύπηρεσίας τούς άνθρώπους τής ειδικής 
ύπηρεσίας τού κλάδου καί άνέθεσε είς άνθρώπους 
τής ύπηρεσίας τών άπαιτήσεων τού κόμματος. Καί 
άκούομεν μετ' άγανακτήσεως πολλάκι'ς έπαναλαμ- 
βανόμενον δτι ή δείνα ή δείνα θέσις είναι θέσις 
έμπιστοσύνης. Καί κατήντησαν προϊόντος τού χρό
νου άπασαι αί θέσεις νά χαρακτηρίζονται τοιαύ- 
ται πρός όλεθρον τού κλάδου. Διότι οί ε’μπιστοι 
ούτοι άνώτεροι ύπάλληλοι νομίζουσιν δτι τό κύριον 
αύτών έργον είναι νά ύπηρετώσι τό κόμμα, όχι 
δμως τήν πατρίδα των. Τίνα δέ φοβερά σκάνδαλα 
συμβαίνουσιν, καθιερωθείσης άπαξ τής άρχής αύτής, 
δέν έχω άνάγκην νά δηλώσω πρός είδότας. Κατά 
τά είρημένα φαίνεται δτι δέν γίνονται σήμερον οΰτε 
ύπουργοί ειδικοί, οΰτε άνώτεροι ύπάλληλοι τοιού- 
τοι. Τί δέ παρατηρεΐται ώς άμεσον έπακολούθημα 
τής τοιαύτης άταξίας; Ή παροιμία έκφράζει τούτο 
χαρακτηριστικώ;· «2έτραβ0£ Orpap'or ώδήγαε κ’ 
ηνραν τό φως ’ς τό λάκκο.» Νομίζω δτι τό κα
κόν τούτο πρέπει νά παύση, θά παύση δέ δταν 
κατά τον διορισμόν τών ύπουργών καί άνωτέρων 
ύπαλλήλων άπαιτούνται προσόντα. Τίνα δέ είναι 
ταΰτα ; Έργασίαι είδικαί έν τώ κλάδφ, ού τήν 
άξίωσιν έχουσι νά διευθύνωσι, καί εύδοκίμησις έν 
ταϊς είδικαϊς ταύταις έργασίαις. Άν τούτο καθιε- 
ρωθή, τότε οΐ άνώτεροι τούλάχιστον ύπάλληλοι 
άντί νά κατατρίβωσι τόν χρόνον αύτών είς τούς 
προθαλάμους τών ύπουργών καί πρωθυπουργών ζη- 
τούντες νά δείξωσιν άφοσίωσιν καί νά άπολαύσωσι 
τής εμπιστοσύνης αύτών, θά κατεγίνοντο νά καταρ- 
τισθώσι κεκλεισμένοι έν τώ γραφείφ των καί μελε- 
τώντες γινόμενοι δεξιοί τοϋ κλάδου, δν θέλουσι νά ύ- 
πηρετήσωσι,ύπάλληλοι.Δέν νομίζουσιν οί πολιτικοί 
τής χώρας ήμών άνδρες δτι είναι καιρός πλέον νά 
καθιερώσωσι διά τούς κλάδους τής ύπηρεσίας προ
σόντα ούχί ψευδή καί φατριαστικά, ά δυστυχώς 
είναι καθιερωμένα, άλλ’ άληθή καί ειδικά δι’έκα- 
στον κλάδον ; Τί άλλο δικαιότερον ή νά γίνωσιν 
ύπουργοί ή άνώτεροι ύπάλληλοι οί δείξαντες δι’ 
ένδελεχών σπουδών δτι έννοούσι τόν κλάδον, δν θέ
λουσι νά ύπηρετήσωσι καί έχουσι τόν ένθουσιασμον 
,·.ά έργασθώσι προς βελτίωσιν καί προαγωγήν αύ
τοΰ ■ Τό ύπουργεΐον δέ τής Παιδείας μάλιστα, άφ ’ 

ού άπό τίνος χρόνου γίνεται τοϋ διοργανισμοϋ τών 
σχολείων μεταβολή, έχει άνάγκην τών ειδικών 
γνώσεων τοΰ κλάδου, ϊνα μή συμβαίνωσι τά άτο- 
πηματα, α παρατηροΰμεν έν αύτφ έσχάτως μά
λιστα συμβαίνοντα ένεκα τοΰ άνεζελέγκτου διο- 
ρισμοΰ είς ειδικήν θέσιν άνθρώπου ούδεμίαν έχοντος 
ειδικότητα καί τό χείριστον μή έχοντος καί τήν 
προσήκουσαν είς τοιαύτας ύψηλάς θέσεις κρίσιν καί 
άρετήν.ΕΝ ΜΑΘΗΜαΎςΤΟΡΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΙΡΓΑΣΜΕΝΟΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ Γ'. ΤΑΞΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

I. Σκοπός τοΰ μ.<χ6ήμ.ατος. Σήμερον θά 
μάθωμεν πώς δ Σόλων δ ‘Αθηναίος διά τών νό
μων του έσωσε τήν πατρίδα του άπό τήν κατα
στροφήν.

II. Άνάλυσις τής πείρας περϊ όμ.ο£ων 
τοΰ μ.αΟητοΰ.Παρ’ήμΐν ύπάρχουσι τώρα δύο με
γάλα κόμματα πολιτικά τό Τρικουπικόν κόμμα καί 
τό Δηλιγιαννικόν, καί τινα μικρά ώς τό 'Ραλλικόν, 
τό Καραπανικόν, τό Κωνσταντινοπουλικον κτλ. Τά 
κόμματα ταύτα ονομάζονται έκαστον έκ τού ονό
ματος τού αρχηγού αύτών. Οΰτω τό Τρικουπικόν 
ονομάζεται έκ τοΰ ονόματος τοΰ κ. Χαριλάου Τρι— 
κούπη καταγομένου έκ Μεσολογγίου, πόλεως έν τή 
Στερεή Έλλάδι, τό Δηλιγιαννικόν έκ τοΰ ονόμα
τος τοΰ κ. Θεοδώρου Π. Δηλιγιάννη καταγομένου 
έκ τής κωμοπόλεως Λαγκαδιών τής Γορτυνίας, τό 
'Ραλλικόν έκ τοϋ ονόματος τού κ. Δημητρίου 
’Ράλλη ’Αθηναίου καί τό Καραπανικόν έκ τού 

ονόματος τοΰ κ. Κωνσταντίνου Καραπάνου έξ Άρ- 
της τής ’Ηπείρου έχοντος τήν καταγωγήν. Άλλ’ 
άς περιορισθώμεν είς τά μεγάλα. Οί άρχηγοί τών 
δύο μεγάλων κομμάτων είναι ώς έλέγομεν Τρικού- 
πης καί Δηλιγιάννης. Έκάτερος τούτων έχει ίδέας 
ώρισμένας, τάς δποίας έπιθυμεΐ νά έφαρμοσθώσιν 
είς τήν Ελλάδα καί πρός τοΰτο ζητεί νά γίνη 
πρωθυπουργός καί νά κυβερνά αύτός τόν τόπον. 
Άλλά διά νά έπιτύχη τοΰτο πρέπει νά έχη βου- 
λευτάς περισσοτέρους άπο τόν άλλον. Έπειδή δέ 
οί βουλευταί είναι 207 έν δλφ, διά νά γίνη πρω
θυπουργός ή δ Τρικούπης ή δ Δηλιγιάννης πρέπει 
νά έχη βουλευτάς είς τό μέρος του πλέον άπό τούς 
ήμίσεις ήτοι άπό 104 καί έπάνω. Όσφ δέ περισ
σοτέρους βουλευτάς έχει, τόσφ καλλίτερα διά τήν 
Κυβερνησιν. Διότι τότε μένει πολύν χρόνον είς τά 
πράγματα καί δύναται νά ώφελήση, άν δ πρωθυ
πουργός καί -ό κόμμα του έχουσι καλά πράγματα 
νά κάμωσιν είς τό ε*θνος.  Οί βουλευταί έκλέγονται 
άνά τέσσαρα έτη παρά τοΰ λαοΰ διά ψηφοφορίας 
μυστικής. — “Ολοι έχετε ϊδη κάλπην. Είναι δο- 
χεϊον ίκανώς μέγα άπό λευκοσίδηρον ζτενεκέν) κατε- 
σκευασμένον, διηοημένον διά μεσοχωρίσματος είς
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δύο ίσα μέρη, τά όποια έξωθεν είναι κεχρωμα · 
τισμένα τό μέν ήμισυ μέ λευκόν χρώμα, το οε 
άλλο ήμισυ μέ μαΰρον. Ε’ς τό άνω μέρος τής 
κάλπης είναι σωλήν πλατύς, μέχρι ήμίσεως μέ
τρου μακρός, δι’ οΰ δύνασαι νά ρίψης τό σφαι
ριδίου είς όποιον θέλεις μέρος τής κάλπης είς 
τό λευκόν, άν θέλης τόν βουλευτήν αύτόν, ή είς 
τό μαΰρον άν δέν τόν θέλης, χωρίς νά σέ κα- 
ταλαβη κάνεις. Ώστε πας πολίτης ήμπόρεϊ νά 
έκλέξη βουλευτήν τόν καλλίτερον κατά τήν συνεί- 
δησίν του χωρίς νά φοβήται κανένα, διότι κάνεις 
δέν ήικπορεϊ νά καταλαβη αύτόν, άν ε'ρριψε τό σφαι- 
ρίδίον εί; τό μαΰρον ή είς τό άσπρον. Αύτή ή ψη
φοφορία λέγεται μυστική καί έγένετο επίτηδες, διά 
νά έκλέγωνται οΐ τιμιότεροι καί οί σοφότεροι καί 
οί πατριωτικότεροι άνθρωποι ώς βουλευταί. Ή ψη
φοφορία διαρκεΐ μίαν ήμέραν άπό τής ανατολής 
μέχρι τής δύσεως τοΰ ήλίου. Μετά ταϋτα γίνεται 
τών ψήφων ή άρίθμησις, η διαλογή, καί όσοι λά- 
βωσι ψήφους περισσοτέρους τών άλλων, ούτοι άνα- 
γνωοίζονται βουλευταί καί μεταβαίνουσιν είς τάς 
’Αθήνας, ΐνα σκεφθώσε τί πρέπει νά γίνη, ϊνα προ-, 
κόψη ό τόπος. "Ολοι βουλευταί είναι, ώς ε’ίπομεν, 
207. Έκάστη επαρχία άναλόγως τοΰ πληθυσμού 
αύτής έκλέγει βουλευτάς άλλη περισσοτέρους, άλ
λη όλιγωτέρους. Οΰτω π. χ. ή επαρχία ’Αττικής 
έχουσα πληθυσμόν 115 .χιλιάδας εκλέγει βουλευ■ 
τάς 11, ή επαρχία Γορτυνίας έχουσα πληθυσμόν 
55 χιλιάδας εκλέγει 5 βουλευτάς. Μόνον αί δύο 
νήσοι Σπέτσαι καί 'Ύδρα καί τά Νέα Ψαρά ήτοι' 
; συνοικισμός τών Ψαριανών έν Έρετρίγ τής Εύ
βοιας έχουσι τό προνομίαν νά στέλλωσι βουλευτάς 
δύο έκάστη ανεξαρτήτως τοΰ πληθυσμού διά τάς 
ύπηρεσίας των έν τώ ίερώ άγώνι. Άφ’ δΰ.οϊ έκλε- 
χθέντες βουλευταί ελθωσιν είς τάς ’Αθήνας, τότε 
άν οί περισσότεροι είναι Δηλιγιαννικοί, πρωθυπουρ
γός γίνεται δ κ. Δηλιγιάννης καί ύπουργοί έπίσης 
Δηλιγϊανικοί, άν δέ είναι τοΰ Τρικοϋπη οί περισ
σότεροι βουλευταί, τότε πρωθυπουργός γίνεται δ 
Τρικούπης καί ύπουργοί έπίσης Τρικουπικοί. Οί 
βουλευταί δέ δλοι διηρημένοι είς δύο μερίδας είς 

Κυβερνήσεως καί είς τούς μή 
7θύς λεγομένους άντιπολίτευομέ- 
καί άποφασίζουσι τί πρέπει νά 
'Ό,τι δέ οί περισσότεροι έγκρί- 

’ ’ ι τρεις φοράς έν
ον βασιλέα' νά τό 

■οΰτ'ο καλόν 
ήν Έ- 

τοΰ
» θ' 

τούς'οπαδούς τής 
οπαδούς αύτής, ■ 
νους, σκέπτονται 
γίνη εις τό έθνος.

,νουσι ώς ορθόν νά γίνη, ψηφίζεται 
τή βουλή καί. ύποβαλλεται ά 
έγκρίνη. "Αν δέ κάί ό βασιλεύς έΰρή 
και τό ύποΎράψη, τότε δημοσιεύεται είς 
φημερίδα της Κυβερνήσεως και γίνεται νόμος 
Κράτος. ’Ανευ τής θελήσεως τοΰ βασ.λέω; ούδέν 
τών.έν τή βουλή ψηφιζομένων δύναται νά γίνη νό
μος τοΰ Κράτους. Οΰτω κατ’ ε’τος ψηφίζονται 
πολλοί νόμοι ΰπό τών βουλευτών, νόμοι πώς πρέ
πει νά είναι τά σχολεία, νόμοι νά γίνωσιν δρόμοι, 
σιδηρόδρομο?, νόμοι πόσον στρατόν νά έχωμεν, νό-

μοι νά άγοράσωμεν πολεμικά πλοία, νόμοι πόσους 
φόρους νά πληρώνη δ λαός διά τό κρασί του, διά 
τό σιτάρι του, διά τό σπίτι του, διά Tol· πρόβατά 
του, διά τάς αίγάς του, πόσον φόρον νά πληρώ
νουν τά πράγματα, τά οποία έρχονται άπό τό 
έξωτεοικόν π. χ. τό σάκχαρι, δ καφφές, τά πά- 
νικά, τά κασμίρια, ή ξυλεία, τά σιδηρικά κτλ. 
Οί φόροι ούτοι είσπράττοντπι καί δι * αυτών πλη
ρώνονται δ βασιλεύς, ό διάδοχος καί πάντες οί 
ύπάλληλοι τοΰ Κράτους, δι’ αύτών συντηρείται 
δ στρατός καί δ στόλος, δι ’ αύτών κατασκευάζον
ται δδοί καί σιδηρόδρομοι κλπ. Καί άν μέν αί 
δαπάναι τοΰ Κράτους ήσαν δσα καί τά είσπραττό- 
μενα χρήματά, τότε θά έπηγαίνομεν καλά. Άλλά 
κατά τούς τελευταίου; χρόνους είς τών κ. πρωθυ
πουργών καί οί βουλευταί του δέν «τήρησαν 
τό μετράν τούτο τό καλόν καί έκαμαν φοβερά 
έξοδα, τά δποία έπλήρωνον μέ' δημόσια δάνεια,διότι 
οί φόροι δέν ήρκουν π?ός τούτο. Άλλά 'τά δάνεια 
θέλουν τόκοος και δσω περισσότερα δάνεια έχεις, 
τόσω περισσοτέρους τόκους θά πληρώνης. Καί κα
θώς δταν ίδης άνθρωπον τρώγοντα ; καί πίνοντα 
καί διασκεδάίζοντα μέ δανεικά χρήματα, θά ειπης 
αύτός δ άνθρωπος είναι κατεστραμμένος, οΰτω καί 
βασίλειον οίονδήποτε θά καταστραφή, δταν δα- 
νείζηται καϊ έξοδεύη μάλιστα καί έκεϊ, δπου δέν 
πρέπει. Άλλά θά μοί ειπητε, πώς δέν εύρίσκοντο 
είς τήν βουλήν καί άνθρωποι νά συμβουλεύσουν νά 
μή γίνουν δάνεια. Ναι ύπήρχον, άλλ’ οί περισσό
τεροι βουλευταί έλεγον νά γίνουν τά δάνεια, δ λαός 
δ 'Ελληνικός είναι πλούσιος, θά τόΰ βάλωμεν φό
ρους περισσοτέρους καί θά πληρώσωμεν καί τά δά
νεια αύτά καί άλλα' άκόμη, ποΰ θά κάμωμεν κα
τόπιν. Καί έφθασε τό χρέος τής 'Ελλάδος είς 
δραχμάς 800 εκατομμύρια καί ’ ήθέλομεν κατά 
πάνέτος διά τόκους μόνον τών δάνειων αύτών καί 
χρεωλύσια περί τά 40 έκατομμύρια. Καί τά χρή
ματα ταύτα’ ώς καί τάς άλλας δαπάνας ούδείς 
άλλος έχρεώ.στει νά τά πλήρωσή ή δ λαός, δστις 
διά τών βουλευτώνΛ τών άντιπροσώπω'ν του έδέ
χθη νά γίνωνται πάντα ταϋτα. Διά τούτο ηύξή- 
θησαν οί φόροι, ίφορολογήθησαν τά πυρεία,’το πε- 
τρέλαιον, τό σάκχαρι, δ καφφές καί πάντα τά 
λεγάμενα είδη τής πολυτελείας διά φοβερών φόρων, 
άλλά πάντα ταύτα δέν μάς ώφέλησα'ν · καί ήναγ- 
κάσθημεν κατά τήν 12 Δεκεμβρίου 1893 νά πτω- 
χεύσωμεν, δηλαδή νά ειπωμέν είς τούς δανειστάς 
μας δτι δέν έχομεν νά σάς πληρώσωμεν, δσα εχο- 
μεν 'συμφωνίαν νά σάς πληρώνωμεν,. παρά μόνον 
τό 1 )g αύτών. Οί δανεισταί έως τώρα δέν έδέχθη- 
σαν τούτο καί δέν ήξεύρόμεν τί είς τό μέλλον θά 
«υμβή. Τά δάνεια δέ αύτά είχον δώση είς το Ελ
ληνικόν Βασίλειον Άγγλος Γάλλοι καί Γερμανοί, 
άλλά καί πολλοί Έλληνες; πολλά καταστήματα 
φιλανθρωπικά έν Έλλάδι, τά δποϊα είχον μεγά
λην περιουσίαν. Ώστε ή πτώχευσις τοΰ Κράτους 

έφερε όχι μόνον τήν άδοξίαν τής Ελλάδος, άλλά 
καί τήν δυστυχίαν αύτής

Άλλά καί άλλο κακόν εφέτος έπέσκηψεν είς 
τήν Έλλαδα, δπερ ηΰξησε τήν δυστυχίαν αύτής. 
Έν ώ άλλοτε ή σταφίς έπωλεϊτο εις-μεγάλας τι
μάς, καί ήρχοντο κατ’ έτος "είς τήν Ελλάδα' 60 
εκατομμύρια δραχμών, πέρυσι καί εφέτος δέν γίνε
ται έξόδευσις πολλή καί ή τιμή τής σταφίδος 
έξέπεσε. Τήν σταφίδα τήν ήγόράζον πρό πάντων ή 
Αγγλία καί ή Γαλλία. Είς τήν Αγγλίαν συνη
θίζουν νά τρώγουν σταφίδα κάθε πρωίαν οί άν
θρωποι, κατασκευάζουν δέ έκ σταφίδος καί γλυκί
σματα τήν λεγομένην πουτίγγαν, ώστε έν’Αγγλία 
γίνεται πολλή κατανάλωσις σταφίδος·. Είς δέ τήν 
Γαλλίαν κατεσκεύαζον οίνους καί έπωλεϊτο έκεϊ μέ— 
γα ποσόν σταφίδος είς καλήν τιμήν είς.60 έως 80 
λεπτά κατ’όκάν. Άλλ ’ εφέτος ή Γαλλία, εμπό
δισε τήν εισαγωγήν τή; σταφίδος, διότι ίφύτευσε 
πολλούς αμπελώνας καί δέν έχει άνάγκην πλέον 
νά κατασκευάζη οίνον, έκ σταφίδος.· καί ή σταφί; 
έξέπεσεν, ώστε καμήντησε νά πωλήται προς 10 
λεπτά κατ’ όκάν καί να μή εύρίσκωνται άγορα- 
σταί. ’Εννοείται δέ δτι δλαι αί σταφιδοφάροι έπαρ- 
χίαι, ή 'Ηλεία, ή Τριφύλλια, ή Μεσσηνία, ή Κο
ρινθία, ή Άχαία περιέπεσον είς μεγάλην δυστυ
χίαν καί έζήτουν παρά τής Κυβερνήσεως νά τούς 
βοηθήση. ’Επειδή δέ είς τήν βουλήν δέν άπεφασί- 
ζετο τίποτε δρεστικόν, διεμαρτυρήθησαν αί έπαρχίαι 
καί παρεκάλεσαν τόν βασιλέα νά παύση τούς βου
λευτάς αύτούς, καθ’ δ έχει δικαίωμα, ϊνα εκλέξω - 
σιν άλλους βουλευτάς τής εμπιστοσύνης των. Πλήν 
τών παραπόνων τών σταφιδοφόρων επαρχιών ήρ- 
χισαν νά φωνάζουν κατά τής Κυβερνήσεως καί οΐ 
έπιτηδευματίαι, καί οί ίδιοκτήται οικοδομών, διότι 
ήθελε νά αύξησή έτι περισσότερον καί αύτών τού; 
φόρους. Ό βασιλεύς είσήκουσε τών παρακλήσεων 
του λαού καί ή'φερεν άλλην Κυβέρνησιν, ϊνα'παύση 
τούς βουλευτάς αύτούς καί καλέση τόν λαόν νά 
έκλέξη άλλους βουλευτάς τής έμπιστοσύνης του. 
Ή κατάστασίς μας δέν είναι καθόλου καλή. Καί 
τά οικονομικά τά δημόσια είναι κατεστραμμένα, 
καί τά σχολεία ήμελημένα και τά στρατιωτικά 
όχι ώς πρέπει. Τό έθνος μας είναι άρρωστον καί 
πρέπει νά έλθη εγκαίρως ιατρός καλός. Ιατρός 
είναι οί καλοί βουλευταί, άνθρωποι τίμιοι καί φί
λοι τής πατρίδος θερμοί. Δέν πρέπει νά νομίζωμεν 
ότι καλοί βουλευταί είναι δσοι.δεικνύονται τόσον 
γλυκείς καί φελόφρονες κατά τάς παραμονάς τών 
έκλογών, οί όποιοι ύπόσχονται νά διορίσουν όλους 
είς θέσεις, οί οποίοι δίδουν ευκόλως χιλίας ύποσχέ- 
σεις, διότι έχουν άπόφασιν νά μή έκτελέσουν 
καμμίαν-, τοιοΰτοι βουλευταί οί όποιοι λέγουν εις 
τον πρωθυπουργόν δτι δίδομεν τήν ψήφόν μας νά 
■κάμης δ,τι θέλεις, άρκεΐ νά διορίσης νομάρχην τόν 
αδελφόν μας, ταμίαν τόν έξάδελφόν μας καί είσ- 
πράκτορα τόν κουμπάρον μας, είναι τοΰ έθνους 

ολετήρες καί τών εκλογέων, οϊτινες ψηφίζουσιν αύ
τούς ώς βουλευτάς. -Δέν είναι δέ άνάγκη νά είναι 
δικηγόροι ή ιατροί ή καθηγηταί, διά νά είναι κα
λοί βουλευταί, ήμπορεϊ νά είναι τίμιοι έμποροι, 
φιλοπάτριδες κτηματίαι, εύπαίδευτοι βιομήχανοι.

Είς οϊαν θέσιν εύρισκόμιθα έχομεν άνάγκην βου
λευτών κατά πρώτιστον λόγον έναρέτων, φίλων 
τής πατρίοος των, γινωσκόντων δτι εύτυχία τών 
πολιτών είναι ή εύτυχία τοΰ Κράτους. Οί ενάρε
τοι βουλευταί ερχόμενοι εις τό βουλευτήριον θά 
διαγνώσωσι καί θά ύποστηρίξωσι τόν άνδρα, δστις 
θά σώση το έθνος ήμών καί θά τό άνυψώση είς 
περιωπήν υψηλήν καί επίζηλον. -

III. Τί» μ.άθημ.α τό ιστορικόν (1). Είς 
τοιαύτην δεινήν θέσιν εύρίθησαν κατά τούς παλαιούς 
χρόνους καί αί Άθήναι, καί έσωσε τήν πόλιν εκ 
τής δυστυχίας ό Σόλων ό Αθηναίος,, δστις έδοξά- 
σθή ώς . ό σοφότατος τής εποχής έκείνης άνήρ. 
Έγεννήθη κατά τό έτΟς 634 π. X. καί άπέθα
νεν κατά τό.έτος 559 εις ήλικίαν 75 έτών. Αί 
Άθήναι τότε άπετέλορν έν μικρόν κράτος,, τό όποιον 
περιελάβανε τήν σήμερον επαρχίαν τής Αττικής. 
Άντί βασιλέως είχον 9 άρχοντας, οϊτινες κατ’ 
έτος έξελέγοντο έκ τών άριστοκρατικών/οΐκογενειών 
τής πόλεως. Αυτοί διώκουν τήν πάλιν, αύτοί έδί- 
καζον, αύτοί είχον. είς χεϊράς των πάσαν τήν εξου
σίαν. Έπειδή δέ τά μικρά κτήματα, δσα ειχον οί 
εργατικοί άνθρωποι, δέν έξήρκουν πάντοτε πρός 
διατροφήν τών,κκτέφευγον ούτοι είς δάνεια, ά έδι- 
δον οί πλούσιοι εις αύτούς μέ ύπ.έρογκον τόκον ύπο- 
θηκεΰοντες τά μικρά κτήματά των ή, άν μέν ειχον 
τοιαΰτα, τά σώματά των., δηλ. τήν έλευθερίαν των 
τήν προσωπικήν. Έπειδή δέ δέν ήτο εΰκολον 
πράγμα οί πτωχοί άνθρωποι νά πληρώνωσι τούς 
μεγάλους τόκους, έχανον τά κτήματά των, τά 
όποϊά περιήρχοντο εις τήν κατοχήν-τών δανειστών. 
Έστερημ.έ.νοι δέ τώρα παντός κτήματος άνελάμ- 
βανον νά καλλιεργώσι τά κτήματα τών πλουσίων 
μέ τήν άσπλαγχνον συμφωνίαν έκ τών προσόδων 
τούτων μόνον τό 1)6 νά κρατώσι δι' έαυτούς, τά 
δέτλοιπά πέντε νά άποδίδωσιν ε’ις τούς κυρίους των. 
“Οσοι δέ είχον δανεισθή έπί υποθήκη τής ελευθε
ρίας των καί δέν είχον νά πληρώσουν τό χρέος των, 
έγίνοντο δούλοι καί έπωλοΰντο ώς τοιοΰτοι είς τήν 
ξινήν ή έμενον έν τή πατρίδι των δούλοι αργυρώ
νητοι τών κυρίων των. /Πολλοί δέ οφείλεται, ϊνα 
άποφύγωσι τήν δουλείαν, έδραπέτευον είς τήν αλ
λοδαπήν; Μέγα δέ μίσος έπεκράγει’μεταξύ πλού
σιων καί πτωχών, μεταξύ εύπατριδών καί τοΰ 
λαοΰ, άλλά καί μεταξύ τών εύπατριδών πρός άλ- 
λήλους. Τά πάθη έμαίνοντο καί ρί κάτοικοι τής 
χώρας ήσαν διηρημένοι είς τρία κόμματα, τά ό
ποια εκαλούντο Πεδιεϊς^ Πάράλοι καί Διάκριοι. 
Καί είς μέν-τό κόμμα τών Πίδιέων άνήκον οί κτη-

(1) “Ορα £Γ. Π. Οίχανόμβύ Έλλ. Τστορία" τεϋχ. Α'. 
σελ. H0 κ. έ. ... 
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ματίαι οί κατέχοντες την πεδιάδα των ’Αθηνών 
καί της Έλευσϊνος, είς δέ τδ κόμμα τών Παρά
γων άνήκον οί βιομήχανοι, οί έμποροι καί οί ναυ
τικοί κατοικοϋντες τά άνατολικά καί μεσημβρινά 
της ’Αττικής μέρη, τά δποϊα εκαλούντο Παραλία 
καί τά δποϊα έξετείνοντο άπδ τοϋ ακρωτηρίου 
τοϋ Ζωστήρος (τανϋν Βάρης) μέχρι τοϋ Σουνίου 
καί άπδ τοϋ Σουνίου μέχρι τής άκρας τοϋ Βρι— 
λησσοϋ. Είς δέ τδ κόμμα τών Διακρίων άνηκον οί 
γεωργοί, οί κατοικοϋντες τήν τριγωνικήν πεδιάδα, 
ήτις πάλαι μέν εκαλείτο Διακρία, κατόπιν δέ εί
ναι γνωσιή ώς πεδιάς τοϋ Μαραθώνος. Καί τά 
τρία ταΰτα πολιτικά κόμματα έδυσπίστουν πρός 
άλληλα καί έκαστον έζήτει νά καταλάβη τήν άρ- 
χήν, ϊνα διοική πρδς τδ συμφέρον του τά πράγ
ματα τής πόλεως. Είς μεγίστην δέ άντίθεσιν μάλ
λον 8ε εχθραν εύρίσκοντο οί Διάκριοι, οί πτωχοί 
ούτοι γεωργοί, πρό; τούς πλουσίους Πεδιεϊς, οϊτινες 
παντοιοτρόπως έπίεζον αυτούς. Τήν άνωμαλίαν δέ 
ταύτην καί τδ άσυμβίβαστον τών κομμάτων βλέ- 
ποντεί πολλοί φρόνιμει ’Αθηναίοι συνεβούλευσαν 
τδν Σόλωνα νά γίνη μονάρχης καί διά τής βίας 
νά καταστείλη τά πάθη καί σώση τήν πόλιν. 
Άλλ’ δ Σόλων ήρνήθη τοΰτο είπών διά τί νά κα- 
ταφύγωμεν εις τήν βίαν, άφ ’ ού δυνάμεθα δεά 
μαλακωτέρων μέσων νά σώσωμεν τήν πόλιν καί 
νά έπαναφέρωμεν τήν ειρήνην εις τούς πολίτας. 
Ώς ήκουσαν τοΰτο καί τά τρία κόμματα δμοφώ- 
νως εξέλεξαν αύτδν έν έτει 594 π. X. πρώτον άρ
χοντα μέ τήν πληρεξουσιότητα νά μεταρρύθμιση 
τδ πολίτευμα, δπως ένόμιζε συμφορώτερον.

Πρε&τον καλόν έπραξεν δ Σόλων καταργή- 
σας τά κόμματα καί τάς μωράς διακρίσεις εις εύ- 
πατρίδας καί λαόν. Όλοι ήσαν πολϊται ’Αθηναίοι 
καί δλοι έπρεπε νά φροντίζωσε νά εύτυχή καί νά 
τιμάται ή πατρίς των. Διότι ή εύτυχία καί ή τιμή 
τής πατρίδος είναι εύτυχία καί τιμή καί τών πολι
τών. Τινες έπρεπε νά είναι οί κυβερνήται, οί στρα
τηγοί, οί δικασναί τούτους ώφειλον νά έκλέγωσιν 
αύτοί οί πολϊται καί είς τούς πολίτας νά δίδωσι 
λόγον, άν δέν έξετέλεσαν ώς πρέπει τδ έμπιστευ- 
θέν είς αύτούς έργον. Άλλά τούς πολίτας ήδύ
ναντο δημαγωγοί καί λαοπλάνοι νά άπατήσωσι 
καί νά έκλεχθώσι τοιοϋτοι άνθρωποι άρχοντες καί 
τότε ή πόλις κατεστρέφετο. Ίνα προλάβη καί τδ 
κακόν τοΰτο δ Σόλων ώρισεν δποϊοι πρέπει νά εί
ναι όσοι ήθελον νά διορισθώσι είς δημοσίας θέσεις. 
Εΐπεν δτι ούτοι πρέπει νά έχωσι κτήματα, περιου
σίαν. Διήρεσε δέ τούς πολίτας πάντας κατά την 
περιουσίαν αύτών είς 4 τάξεις, είς τούς πολύ πλου
σίους ή «εντακοο'.ομ.εδίμ.νους, είς τούς άρ- 
κετά πλουσίους, ή τροακοβοομ-εδ£μ.νους, είς 
τούς εύπορους ή ?ϊεα.ζοσοομ.εΠ£μ.νους καί είς 
τούς πτωχούς ή Β^τας. Έκ τών πολύ πλουσίων 
ή πεντ«κοβοομ.εδόμ.νων μόνον ήδύναντο νά γί- 
νωσι 9 άρχοντες τουτέστι ύπουργοί, είχον όμως ούτοι 

καί τδ δικαίωμα νά διορίζωνται καί εις πάσαν άλ
λην δημοσίαν θέσιν. Άλλ’ αύτοί έπλήρωνον καΐ τούς 
μεγαλιιτέρους φόρους. Αύτοί έπρεπε νά πληρώσουν 
τά χρήματα δλα πρδς κατασκευήν στόλου καί 
πρός συντήρησιν αύτοϋ. Οί δέ άρκετ.ά πλούσιοι ή 
ot τροακοβεομ.έδςμ.νοο είχον τθ δικαίωμα νά 
διορίζωνται εις πάσαν άλλην δημοσίαν θέ®ν πλήν 
τής άρχοντίας, νά έκλέγωνται δέ καί βουλευταί, 
οϊτινες ήσαν έν δλφ 400. Άνελάμβανον δμως ού- 
τοι καί τήν ύποχρέωσιν νά άποτελώσι τδ ιππικόν 
τής πόλεως διατηροϋντες ιδία δαπάνη καί ϊππον 
διά τδν πόλεμον. Ή δέ τρίτη τάξις οί εύποροι ή 
δοα*οσο<»μ·έδ6μ.νοε  είχον τδ δικαίωμα νά έκ
λέγωνται καί αύτοί είς πάσας τάς δημοσίας θέσεις 
πλήν τής άρχοντίας, καί ώς βουλευταί ώσαύτως, 
άλλ’ είχον καί τήν ύποχρέωσιν νά είναι στρατιώ- 
ται τοϋ πεζικού καί νά ύπηρετώσιν έν πολέμω ώς 
δπλϊται.

Ή δέ τετάρτη τάξις οί πτωχοί ή 6ί}τες είχον 
τδ δικαίωμα μόνον νά έχωσι ψήφον καί νά ψηφί- 
ζωσιν έκ τών άλλων τριών τάξεων τούς άρχοντας 
καί τούς βουλευτάς, ούχί δμως και νά έκλέγωνται 
καί αύτοί. Φόρους οί θήτες δέν έπλήρωνον ούδέ 
ύπηρέτουν είς τδν στρατόν έκτός έκτάκτων περι
στάσεων γενικής στρατολογίας, δτε ύπηρέτουν ώς 
εΰζωνοι ή ώς ναϋται.

Κατά τδν διοργανισμόν τούτον τής τών Αθηναίων 
πολιτείας βλέπομεν δτε δέν ύπήρχε βασιλεύς καί 
δτι τούτον άνεπλήρωνον οί έννέα άρχοντες, οϊτινες 
έξελέγοντο κατά πάν έτος ύπό τών πολιτών ε’κ τή; 
πρώτη τάξεως τών πολύ πλουσίων. Τήν δύναμιν 
δέ δλην έδωκεν δ Σόλων είς τάς χεϊρας τών πολι
τών δλων, οϊτινες είς πάν ζήτημα έπρεπε νά έρω- 
τηθώσι προσκαλούμενοι είς συνέλευσιν, ήτις εκα
λείτο εκκλησία τον όήμον. Καί διά τοΰτο τοιοϋτο 
πολίτευμα, ένθα ό λαός, δ δήμος, έχει τήν δύναμιν 
νά άποφασίζη, καλείται δημοκρατία. Πάν ζήτημα 
εϊτε νόμος είτε συνθήκη, εϊτε άλλο τι έμελετάτο 
καλώς ύπδ τής βουλής καί παρεσκευάζετο καί έπει
τα ίκαλεϊτο δ λαός καί έδιδε τήν γνώμην του, &ν 
τδ θέλη ή όχι.

III. Χύγχρεσις πρός τί» ήμ,έτερον πο
λίτευμα καί. συμ.πέρασμ.α. I. Παρ’ ήμΐν 
δέν καλείται ό λαός ούδέ ε’ρωτάται, άν οί νόμοι 
είναι καλοί ή όχι. Ήμεϊς έκλέγομεν τούς βουλευ
τάς νά σκεφθώσι καί άποφασίσωσι τί είναι καλόν, 
έχομεν δέ καί τδν βασιλέα διά νά προσέχη νά μή 
άφίνη νά γίνη, άν άπόφασις τής βουλής δέν είναι 
καλή, νόμος τοϋ Κράτους. Ό βασιλεύς έχει το 
δικαίωμα νά μή έγκρίνη τάς άποφάσεις τής βου
λής, έχει τδ δικαίωμα τής αρνησικυρίας."Αν δμως 
γίνωνται νόμοι, τούς δποίους δ λαός θεωρεί κα
κούς, ή δέν γίνωνται νόμοι χρήσιμοι είς τδ έθνος, 
ή άν ή διοίκησις γίνεται φκτριαστικώς, πάς πο
λίτης δύναται νά έκφράση τήν γνώμην του είς τας 

εφημερίδας, δύναται δέ καί δ λαός νά διαμαρ- 
τυρηθή συνερχόμενος είς συλλαλητήρια.

1. Παρ’ ήμΐν ύπάρχουν κόμματα προσωπικά 
καί έκαστον έχει τούς άνθρώπους του, οιτινες άπαι- 
τοϋν άπδ τόν άρχηγόν τοϋ κόμματος νά διορίση 
αύτούς είς τάς θέσεις, όταν γίνη πρωθυπουργός, νά 
παύση δέ τούς άλλους τούς διωρισμένους, άν άνή- 
κωσιν είς άλλο κόμμα. Τούτο είναι κάκιστον. Οί 
καλοί ύπάλληλοι δέν πρέπει νά παύωνταί ποτέ. 
Οί κκ. βουλευταί πρέπει νά συντάσσωνταε εϊς τδ 
κόμμα εκείνου τοϋ άνδρός, δστις δέν σπαταλ^ τά 
δημόσια χρήματα, δστις μεταχειρίζεται πάντα ικα
νόν άνθρωπον καί τίμιον ώς ύπάλληλον τοϋ Κρά
τους, δστις φροντίζει νά διορθώση τά σχολεία, 
κάμνει δρόμους, ύποστηρίζει τήν εντόπιον βιομη
χανίαν. Περί τοιοϋτον άνδρα πρέπει νά συντάσ
σωνται δλοι οί τίμιοι καί φιλοπάτριδες άνδρες.

3. Παρ’ ήμΐν αί θέσεις δίδονται είς τούς έχον
τας ικανότητα, χωρίς νά γίνηται λόγος, άν έχη 
ή δέν έχη περιουσίαν. Ή πολιτεία φροντίζει νά 
άνταμείβη αύτούς διά χρηματικού ποσού, ίνα βυν- 
τηρώνται. Πάντες οί ύπάλληλοι λαμβάνουν μισθόν. 
Καί δ βασιλεύς καί δ διάδοχος λαμβάνουσι τδν 
μισθόν τους διά τήν ύπηρεσίαν, ήν προσφέρουν είς 
τδ έθνος. Άν δέ οί ύπάλληλοι έχωσι κτήματα 
καί εισοδήματα, πληρώνουσι καί αύτοί τδν κεκα- 
νονισμένον φόρον. Παρ’ ήμΐν δύναται καί δ πτω
χότατος άνθρωπος νά γίνη πρωθυπουργός ή ύπουρ
γός, άρκεϊ νά έχη μεγαλοφυΐαν, τούτο έπί Σόλωνος 
ήτο άδύνατον.

4. Είς τούς παλαιούς οί άρχοντες έςηλέγχοντο 
καί έτιμωροϋντο οί ένοχοι αύστηρώς. Κάλλιστον δέ 
θά ήτο, άν δ λαός έζήτει λόγον τούλάχιστον άπό 
τούς βουλευτάς του διά τί ενίοτε ψηφίζουσι τυφλώς 
πράγματα βλαβερά ; διά τί άμελοϋσι νά ψηφί- 
ζωσι πράγματα ωφέλιμα ; Οί βουλευταί είναι τοϋ 
λαού άντιπρόσωποι καί δταν άπαξ έφάνησαν άνά- 
ξιοι, δέν πρέπει νά έκλέγωνται πάλιν. Άλλ’ δ 
λαός δέν ήξεύρει άκόμη τήν δύναμιν του, κοιμά
ται, έως δτου ή δυστυχία τόν έξυπνίση.

5. Βουλευτής, δστις φροντίζει νά διορίζη τούς 
συγγενείς του καί φίλους του είς θέσεις άδιαφορών 
διά τδ γενικόν καλόν καί τής έπαρχίας του καί 
τής δλης Ελλάδος καί τοϋ ελληνισμού δλου είναι 
άνάξιος καί πρέπει δ λαός νά μή τδν έκλέγη πάλιν.

(άκολουθεϊ).

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(Συνέχεια καί τέλος).

Ό κ. Όττελέντσης, εί καί μέγας ραββϊνος, έν 
τούτοις τδν υίόν του έξεπαίδευσεν ίν τώ Ελλη
νικοί γυμνασίφ, διά τοϋ άπολυτηρίου τοϋ δποίου 
ίνεγράφη ούτος πρώτον μέν είς τδ ήμέτερον πανε- 

πιστήμιον ώς φοιτητής τής ιατρικής σχολής, είτα 
δέ είς τήν έν Πίση τής ’Ιταλίας ιατρικήν σχολήν, 
δπόθεν έλαβε καί τδ πτυχίον τοϋ ιατρού. Καί ού 
μόνον περί τών άρρένων, άλλά καί περί τών θη— 
λέων έφρόντισεν δ Ίσραηλιτικός σύνδεσμος, τδ δέ 
μέγα παρθεναγωγείου, δπερ διευθύνει ή λόγια κυ
ρία Όττελέντση, δύναται καί κατά τόν διοργανι- 
σμόν καί κατά τό πρόγραμα νά θεωρηθή ώ; μεγά
λη πρόοδος τών Ίσραηλιτικών σχολείων τής πό
λεως.

Ή ήμετέρα κοινότης διατηρεί πάντα τά καθι- 
δρύματα, δσα κα! πρότερον είχε, ήτοι πλήρες γυ- 
μνάσιον μέ 6 τάξεις, άστικήν σχολήν μέ 6 τά
ξεις παρθεναγωγεϊον άνώτερον έν ω μορφοϋνται 
καί διδασκάλισσαι, νηπιαγωγείου, τδν φιλεκπαι
δευτικόν σύλλογον, νοσοκομεϊον τής πόλεως άλλ’ 
έφάνη ήμΐν ολίγον άποκαμοϋσα, δέν ύπάρχουσι 
δέ δυστυχώς καί τά πνεύματα τά γενικά, δσα 
άλλοτε ύπήρχον, οί δέ ύπάρχοντες παρ’ αύτοϊς 
νύν σπουδαίοι άνδρες διατελοϋσιν άποτεθαρρημέ- 
νοι ή παρηγκωνισμένοι. Τδ έμπορικόν πνεύμα 
τών συμπολιτών αύτών 'Εβραίων έπέδρασε βαθέως 
ε’ις τάς ψυχάς αύτών καί κινδυνεύει πρό τοϋ ίδιου 
συμφέροντος νά τεθή έν ήττονι μοίρρι τό συμφέρον 
τδ κοινόν τής πόλεως. Δέν άποκρύπτομεν δέ δτι τήν 
Ελληνικήν κοινότητα εύρομεν παρηκμακυϊαν έν 

συγκρίσει πρός παλαιοτέρους χρόνους καί λυπού- 
μεθα διά τούτο έπι τοσοϋτο μάλλον, καθ’ δσον ή 
πόλις αΰτη έχει άποστολήν καί μερικήν καί γενι
κήν νά έκπληρώση μεγίστην. Άφ ' οΰ είναι ή κε
φαλή τής Μακεδονίας δλης πρέπει νά μή παρορώ 
τούς κινδύνους καί νά φροντίζη νά άπομακρύνη δε- 
ξιώς τά φιλόδοξα καί αύθάδη παντός σφετεριστοϋ 
τής χώρας όνειρα. Ό Βίσμαρκ είπεν δτι ή Γερμα
νία οφείλει τό μεγαλεϊον αύτής είς τήν θέσιν αύτής 
μεταξύ δύο πολεμίων κρατών 'Ρωσσίας καί Γαλ
λίας, αϊτινες δέν άφί,ουσιν αύτήν νά περιπέση είς 
ραθυμίαν διά τόν κίνδυνον, δστις έπικρέμαται έκα- 
τέρωθεν έπί τής κεφαλής αύτής. Άρά γε δέν έχει 
έπικινδύνους εχθρούς ή Μακεδονία καί δέν επι
βάλλεται καθήκον κατά πρώτιστον λόγον είς τήν 
Θεσσαλονίκην νά άντιμετωπίση αύτούς μετά συνέ- 
σεως καί καρτερίας, ϊνα έξασφαλίση τήν νίκην ; 
Διό τδ έργον τών άρχόντων αύτής καί κληρικών 
καί λαϊκών είναι μέγα.

Δέν θέλομεν νά λυπήσωμεν ούδένα καί έπιμελώς 
άποφεύγομεν νά άναφέρωμέν τι δυνάμενον καί κατ’ 
έλάχιστον νά έρμηνευθή ώς δυσμένεια ήμών. Άλλά 
τήν κατάστασιν τών σχολείων οφείλομεν άπροκαλύ- 
πτως νά χαρακτηρίσωμεν ώς έστερήμένην πάσης σο- 
βαρότητος καί είς τούτο δέν εύθύνεται ή κοινότης. 
Μοϋ διηγήθησαν περί γυμνασιάρχου έπί πολλά 
έτη πρδς δυστυχίαν τής πόλεως έκεΐ ώς τοιούτου 
έργασθέντος, δτι τδ χαρ ιοπαίγνιον είχεν άπορρο- 
φήση αύτοϋ σύμπασαν τήν προσοχήν, ώς αύτός
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είχε διά τοϋ παχύτατου μισθοΰ του απορρόφηση 
τό ταμεϊεν της πόλεως. Καί αϊ άρχαί έξηκολού- 
θουν νά ύποστηρίζωσιν αύτόν νά μένη καταστρο
φών καί καταστρεφόμινος, ίν ω οί Βούλγαροι έτέ- 
λουν πέριξ αύτοϋ σχολικούς θριάμβους ! Καί άπο- 
ροϋμεν πώς ή Θεσσαλονίκη δέν έχει καλλίτερα 
σχολεία, άφ*  ού ή μεγάλη σχολική κεφαλή αύτής 
είχεν ύποστη άποκολοκύνθωσιν πλήρη έπί μακράν 
σειράν έτών ! Είθε οί νΰν διδάσκοντες νά δυνη- 
θώσι νά θεραπεύσωσιν δ,τι οΐ άλλοι άπειργάσοντο 
είς τά σχολεία κακόν.

Μετά χαράς δέ παρετήρησα δτι ή ήμετέρα 
έκεΐ κοινότης έχει πλήρη συνείδησιν τοΰ κινδύνου, 
δν διατρέχει καί τής μεγάλης αύτής άποστολής 
καί πιστεύομεν δτι πάντες οί δυνάμενοι άφέντες 
πάντα δίκαιον ή άδικον χόλον νά συμπράξωσιν, ίνα 
γίνη τι καλόν.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
•—·

Ή πεσοϋσα Κυβέρνησις τοσοΰτον άσυνέτως έπο- 
λιτεύετο είς πολλά ζητήματα άφορώντα τήν Πε
λοπόννησον, ώστε πολλοί έπίοτευσαν δτι προβεβου- 
λευμένως είργάζετο πρός τιμωρίαν τής χώρας ήτις 
ούδέποτε ένεθουσιάσθη ύπό τή; μεγαληγορίας τών 
μεγάλων πολιτικών της. Μία δέ έκ τών άσυνέτων 
τούτων πράξεων είναι καί ή έπιδεικτική κατά μή
να Αύγουστον παΰσις πάντων τών καθηγητών τών 
Έλληνικών μαθημάτων έν τώ Διδασκαλείω Τρι
πόλεως καί ή επιδεικτική ολιγωρία περί τόν διο
ρισμόν άλλων, εί καί παρήλθον πέντε μήνες άπό 
τής ένάρξεως τών μαθημάτων, έν ώ διά τό έν Ά
θήναις Διδασκαλειον, δπερ έχει μόνον δύο τάξεις 
έφέτος, ή πατρική τής Κυβερνήσεως μέριμνα διώ- 
ρισε τρεις Έλληνιστάς έκ τών οικείων καί οίκειο- 
τάτων, οϊτινες μή έχοντες πολλάς ώρας έν τώ Δι- 
δασκαλείφ νά δεδάξωσι, καταγίνονται περί τήν δι
δασκαλίαν έν ιδιωτικοί; ίκπαιδευτηρίοι; πολλά ώφε- 
λοΰντες καί πλείονα ωφελούμενοι. Έν τή βουλή 
πρό δύο μηνών έγένετο δ προσήκων έλεγχος τής 
άκηδίας ταύτης καί άθλιότητος ύπό τοΰ βουλευτοΰ 
κ. Περ. Άλεξάκη, πρός δν ό τότε ύπουργός δη- 
μοσία ύπεσχέθη νά θεραπεύση τάχιστα τήν έλλει- 
ψιν ταύτην. Φαίνεται δε δτι άλλαι μέρεμναι έκώ- 
λυσαν τον κ. ύπουργόν τά έκτελέση τήν ύπόσχεσίν 
του. Δέν πιστεύομεν δέ νά είναι άληθές τό λεγό
μενον δτι δ νΰν τμηματάρχης τής δημοτικής έκ- 
παιδεύσεως μισών τδν διευθυντήν τοΰ Διδασκαλείου 
Πελοποννήσαυ μισεί καί τό Διδασκαλειον δλον καί 
συντελεί είς τήν έκ παντός τρόπου καταστροφήν 
αύτοϋ, άφ ’ οΰ μάλιστα τυγχάνει νά είναι τό καθί- 
δρυμα τοΰτο καί έν τή μισητή χώρα. Όπως δμως 
καί άν έχη τό πράγμα, δ νέος ύπουργός τής Παι- 
οείας φρονοΰαεν, ώς μαθη παντα ταΰτα, θά σπεύ- 
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ση νά θέση τέρμα είς τήν άκοσμίαν ταύτην τής 
ύπηρεσίας διορίζων καθηγητάς τών Έλληνικών έν 
τώ Διδασκαλείο) Τριπόλεως ή μεταθετών έκεΐ τούς 
περισσεύοντας έκ τοΰ Διδασκαλείου ’Αθηνών. Αλ
λως δέν βλέπομεν διά τί νά μή είναι κλειστόν το 
Διδασκαλειον.

ΑΣΤΟΡΓΙΑ UPOS Τ*Σ  ΑΙΑΑΣΚΑΛΟϊΣ
ΈηισζίλλονΟιν ήμΐν ΐχ Τήνον τάδε'

Έν Τήνφ ύπήρχε ή κ. Καραλή άρίστη διδα- 
σκάλισα έκ τών εύγενών έκείνων φύσεων, αϊτινες 
αποστολήν θεωροΰσι νά έργαζωνται άναπτύσσουσαι 
καί φωτίζουσαι τάς νέας γενεάς είς τήν οδόν τοΰ 
καθήκοντος καί τής άρετής. Αί μαθήτρεαι έσέβον- 
το αύτήν ώς μητέρα, αί οίκογένειαι ηύγνωμόνουν 
αύτή έπί τή άόκνω έπιμελεία καί τοΐς λαμπροΐς 
άποτελέσμασι. Καί ένόμιζέ τις δτι τοιαύτην διδα- 
σκάλισαν έκτελοΰσαν μετ’ αύταπαρνήσεως τό κα
θήκον της, θά έσέβετο καί θά άντήμειβε μάλιστα 
αύτήν ή άνωτάτη άρχή τών σχολείων. ’Αλλά 
πόσον άπατάται τις ! ’Αμοιβή τής διδασκαλίσσης 
ταύτης ύπήρξεν ή άντικατάσις αύτής δι’ άλλης, 
διότι δέν είχε πολιτικήν ύποστήριζιν. Αί εφη
μερίδες τής πόλεως μετ’ άγανακτήσεως κατί- 
κριναν τήν πράξιν, οί γονείς τών μαθητριών έτι 
περισσότερον. Καί δμως έξακολουθοΰσι νά ύπάρχω- 
σιν άνθρωποι φρονοΰντες έκ πεποιθήσεως δτι καλλί
τερα άλλη διοίκησις δέν ύπάρχει ή μόνον έκείνη 
καθ’ ήν άπό τοΰ ύψηλοΰ γραφείου του ειδικός δή
θεν άνθρωπος τών σχολικών πραγμάτων γνώστης 
αποφασίζει καί έκτελεϊ δ,τι θέλει. Πρός τοιούτους 
άνθρώπους, ούς δέν συγκινοϋσι τά παθήματα τών 
διδασκάλων καί ή καταστροφή τών σχολείων, ήμεϊς 
δέν έχομεν άλλο τι νά εϊπωμεν τ νά οίκτείρωμεν 
τό έθνος, δπερ ανέχεται τοιοϋτον έμπαιγμον γινό
μενον μέ δαπάνην τών χρημάτων του καί με βλά
βην ανυπολόγιστον τής μορφώσεως τών τέκνων του. 
Τό κακόν ύπερεχείλισε καί νομίζομεν δτι δεν είναι 
μακράν ή ημέρα, καθ’ ήν θά άναγνωρισθώσι 
θα γίνωσι σεβαστά τά δίκαια καί τών γονέων 
τών διδασκάλων.

καί 
κα'ι

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
■ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ·

·· ◄
Οί φίλοι δημοδιδάσκαλοι, ούς διαπνέει άκρα ά

γάπη πρός τό έ’ργον καί έλπίς θερμή περί τοϋ μέλ
λοντος τών σχολείων, οί άναγνωρίζοντες τούς άγώ
νας τής Έκπαιδεύβεως καί συνεργαζόμενοι προς 
μεταβολήν σωτήρ ον τών πραγμάτων έπέστειλαν 
ήμΐν θερμά συγχαρητήρια έπί τώ νέω έτει. Τάς 
εύχάς αύτών προερχομένας μάλιστα έκ τοιαύτη; 
προαιρεσεως άποδεχόμεθα συγκεκινημένοι καί πλή
ρεις εύγνωμοσύνης άντευχόμεθα αύτοϊς πάσι πάντα 
τά άγαθά.


