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[Εις τά μέΛη τοΰ Συνδέσμου άποστέλεται όω(,εάν ].

Αιατριβαί, είοή<ίει<; κ .λ .π .

Δέον νά  ά π ε ν ύ ΰ ν ω ν τ α ι  
Πρδς τόν 

ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟ Τ  2ΤΝ ΔΕΣΜ Ο Τ

'H έν τη  ενω θ ε ί .

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Ο ΓΡΙΙΓΟ ΡΙΟ Σ Μ Α ΡΑ Σ Λ Η Σ  ’Ε π ίτ ιμ ο ς Πρόε
δρος. Έ π ισ το λα ΐ δ ιαμ ειφ θε ϊσα ι. —  Έ κ θ εσ ις  τή ς  έ ξ ε · 
λεγκ τ ική ςέπ ιτρ ο π ή ς . —  Ό  προϋπολογισμος τοΰ συν
δέσμου τοΰ έτους 1903 . —  Δ ήλω σ ις το ίς φ ίλο ις  συ- 
ναδελφοις. —- Δωρεαί β ιβ λ ίω ν . —  Π ανάγιος Τάφος. 
—  Κ αταλογος τώ ν μ ελώ ν τοΰ Συνδέσμου. —  ’Εργα- 
σ ία ι τοΰ Δ ιο ικη τ . Σ υμβουλίου.—  Συνεδρίαι τώ ν με
λώ ν τοΰ Συνδέσμου (24 κα ί 29  Δεκεμβρίου 1902 , 
12 Ίανουαρ ίου, 2 Φεβρουάριου, 2 Μ αρτίου).—  Νο- 
μοσχεδιον περί έπ ιθεω ρητώ ν κ τ λ .—  Νομοσχέδιον περί 
συνδρομής τοΰ δημοσίου τοϊς δή μ ο ις .— 'Υ πό μ νη μ α  
του Συνδέσμου πρ&ς τ& Πρόεδρον τοΰ 'Υ πουργικοΰ 
Συμβουλίου κ λ π .

0 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗΣ
Ε Π ΙΤ ΙΜ Ο Σ  Π ΡΟ Ε Δ ΡΟ Σ

Ό Σύνδεσμος τών Ε λλήνων δημοδιδα 
σκάλων ένόμισε καθήκον νά συγχαρή έπισή - 
μως καί νά εύχαριστήση τον μεγάθυμον εύ- 
εργέτην τοΰ έθνους κ. Γρηγόριον Μαρασλήν 
έπί τη δωρεά αύτοΰ πρός άνίδρυσιν Διδασκα
λείου καί άναγγείλη αυτφ, δτι λόγω τών 
έξοχων πρός τό έθνος όπηρεσιών καί λόγω 
της ειλικρινέστατης μερίμνης υπέρ της έν 
Έλλάδι Δημοτ. Έκπαιδεύσεως έξελέξατο 
ό Σύνδεσμος έπίτιμον πρόεδρον άναπτύξας 
γραμμήν συνδέσμου, νοεράν έπικοινωνίαν, τοΰ 
μεγάθυμου άνδρός πρός τούς πάλαίοντας υπέρ 
της μορφώσεως τών Έλληνοπαίδων δημο
διδασκάλους της Ελλάδος. Είς τήν έπιστο
λήν τοΰ Συνδέσμου, τήν δποίαν δημοσιευομεν

κατωτέρω άπήντησεν δ φιλόπατρις άνήρ δι’ 
έπιστολής άνταξίας τής μεγάλης του ψυχής 
καί τής έξαιρετικής του φιλοπατρίας.

Οί δημοδιδάσκαλοι τής Ελλάδος άς άν- 
τλήσωσι παρηγορίαν έκ τής έπιστολής τοΰ 
μεγάλου τέκνου τής Ελλάδος καί θαρραλεώ- 
τεροι άς έξακουλουθήσωσι τό μέγα έργον καί 
ουσχερές συγχρόνως, δπερ ή Πολιτεία άνέ- 
θηκεν αύτο'ς.

Πρός
τον εξοχώτατον Κύριον Γρηγόριον Μαραολήν

θερμόν τής Παιδείας προοτάτην,
) Ό δησσδν
Έ ξ ο χ ώ τ α τ ε

Λαμβανομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν τή 
υμετέρα έξοχότητι, δτι δ Σύνδεσμος των Ε λλή 
νων δημοδιδασκάλων έξελέξατο υμας Έπίτιμον 
Αυτοΰ Πρόεδρόν διά τδ πρδς τδ έθνος υμετέρας 
πολλαπλας ευεργεσίας και ίδια τάς άφορώσας 
τήν Δημοτικήν έκπαίδευσιν, παρακαλοΰντες υ
μάς, δπως ευαρεστούμενοι άποδεχθήτε εύμενώς 
τήν όμόθυμον ταύτην έκλογήν, έπισυναπτομέ- 
νου φδε τοΰ οικείου διπλώματος.

Μ ε γ ά θ υ μ ε  ά ν ε ρ 
Έκ της πόλεως, έν ή άλλοτε έξώρμησεν ή 

ίδέα τής Παλιγγενεσίας τοΰ έθνους,υμείς έκπέμ- 
ποντες τάς εύεργετικάς άκτΐνας έπί τών άπαν- 
χοΰ Ελλήνων, δλως ίδιάζουσαν προσοχήν καί 
μέριμναν έπεδείξατε καί πρδς τήν Δημοτικήν 
Έκπαίδευσιν τοΰ έθνους ίδία δέ διά τής άνε- 
γέρσεως Μεγάρου Διδασκαλείου έν Άθήναις, 
άρξάμενοι εύστοχώτατα άπδ τής βελτιώσεως 
τδν Διδαακαλείων, τών έν μικρογραφία κατό
πτρων τούτων συμπάσης τής Δημοτ. Έκπαι- 
δευσεως, τδν πνευματικών καί ύλικδν τούτων 
φυτωρίων, αυτοΰ τοΰ σπόρου, δστις έγκατασπεί-



pST&t εις πασαν τήν Ε λληνικήν ψυχήν, δπως 
καρποφορήσω καί άναδείξη ταύτας άξίας τής 
προγονικής αύτών καταγωγής καί εύκλειας.

Ή τοιαύτη διάθεσις τοΰ ούρανοπέμπτου υμών 
πλούτου καταδεικνύει τήν ύμετέραν διακεκρι- 
μένην άντίληψιν καί έκτίμησιν τής σωτηρίου 

■ άληθείας, τής έξευρεθείσης μέν ύπό των προγό
νων ήμών, άλλά μετά αιώνας ύπό τών προη
γουμένων λαών τής Εύρώπης καί ’Αμερικής 
άποκαλυφθείσης και έμπράκτως διακηρυχθή- 
σης,τής ίερας έκείνης άληθείας,καθ’ ήν αί νίκαι 
κραταιοτάτων έθνών δέν άπεδόθησαν ουτε είς 
τούς έξοχους στρατηγούς ή διπλωμάτας οΰτε είς 
τό πλήθος τοΰ στρατού, άλλ’ είς τούς δημοδι
δασκάλους, τής άναμφισβητήτου τέλος άληθείας 
έκείνης, καθ’ ήν πασα πρόοδος έθνους τινός 
πνευματική, ήθική καί υλική άναμετραται έκ 
τής καταστάσεως τής δημοτ. έκπαιδεύσεως.

Έάν έθνη προηγμένα και έλεύθερα, άπ’ αιώ
νων δέ συνεχίζοντα καί προάγοντα τήν πνευ
ματικήν άνάπτυξιν, δίδωσι τήν πρωτίστην προ
σοχήν είς τήν δημοτ. έκπαίδευσιν, πολλφ μάλ
λον ήμεΐς, παρ’ οίς ζοφερώτατοι αίώνες σκλη- 
ρας δουλείας άνέκοψαν τήν πνευματικήν άνά- 
πτυξιν καί πρόοδον,έπέφεραν δέ τό έσχατον ση- 
μεΐον καταπτώσεως, ήμεΐς, οιτινες άπό δλιγί- 
στων έτών εύμοιρήσαντες υπό τής θείας προ- 
νοίας, άπετελέσαμεν μικρόν καί έλεύθερον Κρά
τος, οίονεί ώς κέντρον καί εστίαν τής άναγεν- 
νήσεως καί άπελευθερώσεως συμπάσης τής 
Ελληνικής φυλής, ής τό πλεΐστον έτι ύπό βα- 
ρύν ζυγόν στενάζει, ήμεΐς όφείλομεν να £>ιφθώ- 
μεν μετ’ άκατασχέτου δραστηριότητας πρός τήν 
προπαρασκευήν δημοδιδασκάλων έξόχων και 
άνταξίων τής ίερας καί υψηλής αύτών αποστο
λής πρός διευκόλυνσιν τής έξασκήσεως τοΰ θείου 
αύτών έργου διά τής παροχής πάντων τών ήθι- 
κών καί ύλικών μέσων, δπως τήν Ελληνικήν 
ψυχήν άνυψώσωσιν είς οί'αν περιωπήν έκπαλαι 
ύπό τής θείας προνοίας έν τφ κόσμω προώρισται.

Ή  καταβαλλομένη μέριμνα και δαπάνη ύπέρ 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, τής πνευματικής 
ταύτης κολυμβήθρας σύμπαντος τοΰ έθνους, τής 
βάσεως ταύτης τής έθνικής πυραμΐδος κατα
βάλλεται ύπέρ δλων τών ειδικών καί άναγ- 
κών τοΰ έθνους· τό δέ ποσόν τής δαπάνης ταύ
της ύψοΰται είς δύναμιν ούχΙ μόνον τετράγω
νου ή κύβου άλλά πολλαπλασίως άνωτέραν. 
Διά τοΰτο μεταξύ τών εύεργετών τοΰ έθνους 
διακρίνονται οί ύπέρ τής δημοτικής έκπαιδεύ- 
σεως άγωνιζόμεεοι καί συνεισφεροντες ως οί 
μέγιστοι πάντων, έν οίς καί υμείς συγκαταλέ- 
γεσθαι.

Είθε ό παντοδύναμος νά έπιμηύκνη τόν βίον 
υμών έπ’ άγαθφ τοΰ έθνους.

Έ π ί τούτοις παρακαλοΰμεν, δπως δεχθήτε 
τήν έκφρασιν τοΰ άπειρου σεβασμοΰ καί τής 
λίαν έξαιρετικής ύπολήψεως, μεθ’ ής διατε- 
λοΰμεν.

‘ Ο Πρόεδρος Ό  Γ. Γραμματευς
Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Σ.  Δε<ϊίπρ«ς

Π ρος  
τον  ε λ λ ό γ ιμ ο ν  κ ύ ρ ιο ν  Γ. 'Α ρβ α ν ίτη ν  

Κ ν  ρ ι ε Π ρ ό ε δ ρ ε,

Βαθέως συνεκίνησέ με ή έπιστολή, δι’ ής 
εύηρεστήθητε νά με τιμήσητε, άνακοινοΰντές 
μοι τήν ύπό τών μελών τοΰ Συνδέσμου τών Δη
μοδιδασκάλων τόσον τιμητικήν έκλογήν μου.

Έ πί τή τοιαύτη εύγενεΐ τών μελών τοΰ Συν
δέσμου προθέσει καί έπιεικεία προάγομαι νά 
έκφράσω Ύμΐν τε. κύριε Πρόεδρε, καί τοίς 
άξιοτίμοις κυρίοις Έταίροις τήν έγκάρδιόν μου 
εύγνωμοσύνην.

Εύχόμενος τφ Συνδέσμφ πάν άγαθόν, δράτ- 
τομαι τής εύκαιρίας, δπως συγχαρώ Ύμΐν έπί 
τψ Νέφ Έ τει καί μετ’ έξοχου ύπολήψεως 
διατελώ.

Υμέτερος ταπεινός δοΰλος 
Γ. ΜΑΡΑΣΑΗΣ

Έ ν Ό οησσώ  
τϊ) 31η Δεκεμβρίου 1902 .

  <07--- ο̂>— -----

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Τής τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής ίπ ι τών 
πεπραγμένων υπό τοΰ συμβουλίου τοΰ «Σνν  
δέσμον τών Ελλήνων Αημοδιδασκά?Μν» κατα 
τό ετος 1902.
Έν ’Αθήναις σήμερον τή 6η Ίανουαρίου τοΰ 

χιλιοστού ένεακοσιοστοΰ τρίτου (1903) έτους, 
ή μέραν Δευτέραν καί ώραν 3η ν μ.μ., συνελθοΰσα 
ή ύποφαινομένη έξελεγκτική έπιτροπή έν τώ 
πρόσωρινφ γραφείω τοΰ Συνδέσμου (οίκία τοΰ 
τοΰ κ. Προέδρου Γεωργίου ’Αρβανίτου), συνεπεια 
τής άνατεθείσης αύτή έντολής ύπό τής Γεν. Συ- 
νελεύσεως τών μελών, έπελήφθη τής έξελέγ- 
ξεως πάντων τών βιβλίων τοΰ Συνδέσμου.

Κατά τήν έξέλεγξιν τών βιβλίων τής διαχει- 
ρίσεως εύρεν, ώς καί κατά τόν δοθέντα έν τή 
Γεν. Συνελεύσει άπολογισμόν, έσοδα μέν δραχ. 
έξακοσίας τριάκοντα έννέακαί 50 ο)ο '639.50 ο)ο), 
προερχόμενα α') έξ υπολοίπου παρελθούσης χρή
σεως δραχμάς έκατόν εΐκοσιν έννέα καί 5ο ο)ο 
(129,50 ο)ο) καί β') έκ συνδρομής τών μελών 
δραχμάς πεντακοσίας (510. ο)ο), έξοδα δέ δραχ. 
τριακοσίας τεσσαράκοντα έξ καί 25 ο)ο (346 και 
25*ο)ο), άτινα μετά προσηκούσης φειδοΰς έδα- 
πανήθησαν είς τάς τακτικάς τοΰ Συνδέσμου α- 
νάγκας καί είς τάς παρουσιασθείσας έκτάκτους 
καί υπόλοιπον εύρεθέν είς μετρητά έν τω τα- 
μείω κατά τήν καταμέτρησιν δραχμάς^ διακο- 
σίας ένενήκοντα τρεις καί 25 ο)ο (293.25 ο)ο), 
υπόλοιπον, δπερ πρώτην φοράν άπό τής συστα- 
σεως τοΰ Συνδέσμου παρουσια^εται.

Έν τοίς βιβλίοις πασών τών υπηρεσιών τοΰ Συν
δέσμου έπικρατεΐ ζηλευτή τάξις καί ίδία έν τοίς 
βιβλίοιςτής διαχειρίσεως,έν οίς μετά μεγίστης λε- 
πτομερείας καί μετ’ άκριβείας λογιστικής έκτί- 
θενται τά τών έσόδων καί έξόδων, δπερ μαρτυρεί 
τήν παραδειγματικήν έπιμέλειαν καί ειλικρινή 
πρόθεσιν τών ιθυνόντων τά τοΰ Συνδέσμου περί 
τήν έκπ'λήρωσιν τών άνατιθέντων αύτοϊς καθη
κόντων, έφ’ δ συγχαίρομεν είλικρινώς τόν Πρόε
δρον κ. Γεώργιον Αρβανίτην, τόν ταμίαν κ. 
Κωνστ. Οίκονομίδην, τόν τέως γραμματέα κ. 
Ίωάννην Μαχαίραν, τόν άναπληρωτήν του κ. 
Σίμ. Δεσίπρην καί τά λοιπά μέλη τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου.

Συμπεραίνει έν τέλει δτι, έάν οί άνά τό Πα
νελλήνιον κύριοι συνάδελφοι κατανοήσωσι τά 
έκτής ένώσεως αγαθά αποτελέσματα καί κατα- 
βάλλωσι τακτικώς τήν γλίσχρον συνδρομήν των, 
τό μέλλον τοΰ Συνδέσμου εσται εύρύτατον επ’ 
άγαθφ τής έκπαιδεύσεως.

Ή  εξελεγκτική επιτροπή

Τά μέλη  Ό  ε ισ η γη τή ς

Ε Υ Σ Τ . ΑΒΡΑΜ ΚΑΣ ^ 6Χ· Θ εοχάρης
ΙΩ . Μ ΙΧ ΑΙΙΛ ΙΔΗ Σ
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Α. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Α. ΤΑ Κ ΤΙΚ Α ΜΕΛΗ
1

2

3

Χ άρτης τυπογραφικός 30 δεσμίδ. πρός 
10 δραχ. (άνά 2 112 δεσμ. ή  εκ- 
δοσις =  2500 φ ύλλα  τόν μ ή να , . . 

Γραμματόσημα άνά 8 δραχ. τόν μήνα
έπ ί 12 μ ή ν α ς .........................................

Τ α ιν ία !, γραφ ική  υ λ η , μεταφορά κλπ .
δραχμάς 3 έπ'ι 12 μήνας . . . . 

Δ ιεκπερ α ίω σ ις  άνά 10 δραχμάς τόν

300

96

36
Β.

1

οL

1

Συνδρομαί τα κ τ ικ ώ ν  μελώ ν έπ ί 
200 σταθερ. έπ ί 4 δρχ. . . . 

Συνδρομαί έγγραφησομένων τ α κ τ ι
κώ ν μελώ ν έπ ί 50 σταθερ. έπ ί 4

Κ ΑΘ ΥΣΤΕΡΟ ΥΜ ΕΝ Α

Ό ο ε ίλ έ τα ι τ ε τ ρ α δ ίω ν ......................

800

200

300
150

1000

4 2. Ό φ ε ιλ έτα ι δ ιά φ ο ρ ο ι.......................... 450
5

μήνα έπ'ι 12 μ ή ν α ς .......................
Έ κ τύ π ω σ ις  άνά 25 δραχ. τόν μήνα 

έπ'ι 12 μ ή ν α ς ................................

120

300 852
Γ. ΕΚ ΤΑΚ ΤΑ

1 50
40Β . ΓΙΡΟΕΔΡΕΙΟΝ 2 Συνδρομαί κ λ π . περιοδικού. . . . 90

1

2 
3

Γ ραφική  ΰλη  άνά 3 δραχ. τόν μήνα
έπ ϊ 12 μ ή ν α ς .......................................

Ταχυδρομικά κα ί^ τη λεγρ α φ ικά  . . . . 
Δημοσιεύσεις είς εφημερίδας άνά 5

δραχ. έπ ί 12 μ ή ν α ς .........................
Έ κ τυ π ω τ ικ ά  δ ιά φ ο ρ α ...............................

36
50

’Ή το ι έν δ λ ω ..................

Π λεόνασμα είς μετρ. του έτους 1902

1540

2 9 3 ,2 5

4
60
30
10

“Η τοι έν δλω Δραχ 1833 ,25

5 ’Έξοδα είσπράξεως τώ ν συνδρομών . . 186

Γ. I Ε Π Ι Π Λ Α ............................................... 25 25

Δ. ΒΙΒΛΙΟ Θ ΙΙΚΙΙ Ε Ξ 1 Σ Ω Σ 1 Σ
1 Β ιβλία  .............................. Έσοδα . . . .  1833,25

Έ ξο δα___  1313
Πλεόνασμα Δρ. 520,25Ε.

2

1
2

Έ φ η μ . Κ υ β ερ νή σ εω ς ..............................

ΕΚΤΑΚΤΑ
Δ ω ρ ε α ί.............................
Διάφορα . . .

OU
20

50
150

50

200
“Η τοι έν δλω Δραχ.| 11313

Εν Α θηναις τη  29 Ίανουαρ ίου 1903.

Πρόεδρος · Ό  Γραμματευς
Γ ε ω ρ γ .  Α ρ β α ν ί τ η ς  σ .  Δ ε ο ί π ρ η ς



Δ Η Λ Ω Σ ΙΣ

Τοϊς φ ί λ ο ι ς  Σ υ ν α δ έ λ φ ο ις

Καθιστώμεν γνωστόν δτι τό ταμεΐον τον Σ υν
δέσμου επιβαρύνεται ήδη και μη την δαπάνην 
την άπαιτουμένην διά την τυπογραφικήν εργασίαν 
ψ  μέχρι τοϋ προηγουμένου φύλλου παρέσχε δω 
ρέαν ό κ. Θ Ά ποστολόπουλος καϊ έπομένως 
αυξάνει ή οικονομική δυσχέρεια τοϋ Συνδέσμου , 
δπως άνταπόκριθή και εις τάς αλίας αντοϋ άνάγ 
κας πρός δέ και εις την τακτικήν έκδοσιν τοΰ 
περιοδικοϋ και άποστολήν αυτοΰ είς πάντας τους 
συνάδελφους μέλη καϊ μη ώς μέχρι τονδε πρά- 
τει, άποστέλλων διό τών διευθυντών και διδα 
σκάλων τών πρωτευουσών τών επαρχιών και 
τών δήμων.

Ό  Σύνδεσμος ενελπίζεται είς τήν προθυμ ίαν  
τών συναδέλφων, δπως ένισχύσωσι τόν σύνδε 
σμον καί νλικώς άποστέλλοντες τό μέν μέλη εγ
καίρως τήν συνδρομήν ώς κα'ι τάς καθυσιερου- 
μένας τοιαύτας, οί δέ λοιποί σπεύδοντες νά γεί 
νωσι τοιοϋτοι και ανξήσωσι τόν μ ικρόν ανξοντα 
αριθμόν τών μελών, δν βλέπει ό αναγνώστης είς 
άλλην στήλην' κα ι ουτω προσδώσωσιν τήν άπρό- 
σκοπτον, κανονικωτέραν καϊ τελεσφορωτέραν αύ 
τοϋ λειτουργίαν.

Οι δημοδιδάσκαλοι τής έλευθέρας Ελλάδος 
άνερχόμενοι εις 3000 πλήν τών υποδούλων Έλ 
ληνικών χωρών, εξ ών κατά στατιστικήν εσχά 
τως δημοσιευθεΐσαν, μόνον οί τής Ευρωπαϊκής 
Τουρκίας Ανέρχονται είς έτέρας 2,500, ένούμε 
νοι δύνανται νά δράσωσι έπι μεγίστφ άγαθώ και 
τοϋ κλάδου των και τοϋ έθνους. Πρός πραγμα 
τοπο ίησή  τής ιδέας ταύτης καλοϋμεν πάντας τονς 
συναδέλφους, δπως ύποδείξωσι σκέψεις καί γνώ 
μας δνταμένας νά έπιφέρωσι τήν αυγκέντρωσιν 
απάντων τών άνά τήν ΰφήλιον *Ελλήνων διδα 
σκάλων, τήν σύνταξιν τούτων είς σωματειον κα 
λώς ώ ργανωμένν.

Ά πό τοϋ έπομένου φύλλου θέλομεν δημο 
αιεύσει τοιαύτας γνώμας.

-  ""■■^w \ a A A / V \ A / W v v ^ ---------

ΔΩΡΕΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ Π Ρ Ο Σ  ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ

κολυνουσα σπουδαιως τίιν αναγνώστην, συνι- 
στώμεν ού μόνον είς τούς συναδέλφους, πρδς τδ 
έργον τών όποίων έχει άμεσωτάτην σχέσιν κα! 
συνάφειαν, άλλά καί εις πάντα οικογενειάρχην 
καί Έλληνα, ώς τά μάλα εποικοδομητικόν πρδς 
έκμάθησιν τής αρχαίας ήμών γλώσσης καί λίαν 
μορφωτικόν.

Πωλείται δέ είς τδ βιβλιοπωλεΐον τής Εστίας 
καί είς τδν εκδότην (όδδς Μασσαλίας άρ. 17) 
άντί δραχ. 1,35.

'Ωσαύτως έδωρήσατο κα! δ διευθυντής τοΰ έν 
Ξυλοκάστρψ πλήρους δημοτικού σχολείου κ. 
Π αν. Δ. Π α ν α γ ό π ο ν λ ο ς  δύο σώματα τοΰ 
περισπουδάστου συγγράμματος του «Ή  Γλώσ- 
σα·~παιδαγωγική μελέτη περί γλώσσης».

Ό καθηγητής τοΰ έν Άθήναις Διδασκαλείου 
y- Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Θ ο ι6 ιδ ό « ο ν λ ο ς  έδωρήσατο 
είς τδν Σύλλογον δύο σώματα τοΰ νεωστ! έκδο- 
θέντος συγγράμματός του «Πλουτάρχου περί 
παίδων αγωγής».

Τδ σύγγραμμα τοΰτο, τδ όποιον έν τή δλη 
έπεξεργασία του, τφ προλόγφ κα! τοίς υποση- 
μειουμένοις σχολίοις, διέπει μεθοδικότης κα! 
παιδαγωγική έμβρίθεια, καθοδηγοΰσα κα! διευ-

ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ  ΤΠΕΡ ΤΟΤ Π Α Ν Α Γ Ι Ο ΐ  Τ Α Φ Ο ΐ

Ό Πανάγιος Τάφος έν Ιερουσαλήμ, έξ ου 
άπέρρευσεν ή πάναγνος κα! ευδαίμων ζωή τοΰ 
κόσμου, ή σωτηρία τοΰ άνθρωπίνου γένους, ή 
διά τής Ελληνικής γλώσσης διερμηνευθεΐσα 
κα! έξαπλωθεΐσα άνά τήν ύφήλιον, κινδυνεύει 
σήμερον έλλείψει χρηματ. πόρων. Ή  μεγίστη 
έθνική σημασία τοΰ κινδύνου τούτου έξήγειρε 
τάς καρδίας τών άπανταχοΰ Ελλήνων. Κα! ό 
Σύνδεσμος ήμών έθεώρησε καθήκον νά άπο- 
τανθή πρδς τούς συναδέλφους, δ'πως σπεύσωσι 
κα! προσέλθωσιν αρωγοί, άποστέλλοντες ήμΐν 
συνδρομάς υπέρ τοΰ θρησκευτικωτάτου κα! έθνι- 
κωτάτου τούτου σκοποΰ τάς όποιας θά έπιδώσω- 
μεν δπου δει δημοσιεύοντες τά όνόματα αύτών 
είς τδ Περιοδικόν.

ΚΑΤΑΑΟΓΟΣ ΤΩΗ ΜΕΑΩΝ ΤΟΤ ΣΐΗΛΕΣΜΟΥ
(Σ υνέχ ε ια  προηγουμένου φύλλου).

246 Κ . Ν . Κ ωστόπουλος Μ ενίδιον.
247 Τρύφων Ξηρός Κύθηρα
248 Χρηστός Β άγια ς “Α γ . Θεάδωροι Κορινθ.
249 Γεώργιος Π ανούτσης Βέλο Κορινθίας.
250 Ν . Ψ ω μάς Ά θ ή να ι
251 Β. Γεωργίου Δεδέμπεη Μ εγαλ.
252 I .  Βαλληνδρας Νάξος.
253 Ζαχ. Καπερνάρος Γύθειον.

Ε Ρ Γ Α Ι Ι Α Ι  Τ Ο ί  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ  Ι Υ Ι Ϊ Ι Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

Συνεδρία 13 Ίανουαρ ίου 1903.

Διορίζει μέλη τής έπιτροπής τούς κκ. Εύστρ. 
Άβραμέαν Γεώργ. Καλασούνταν κα! Σίμωνα 
Δεσίπρην γραμματέα τοΰ Συνδέσμου κα! οΰτω 
μετά τών διωρισμένων τοιούτων, τοΰ Προέδρου 
τοΰ Συνδέσμου κ. Γεωργίου Αρβανίτη κα! τοΰ 
κ. Ν. Βάγια καταρτίζεται ή πενταμελής έπι- 
τροπή τοΰ Περιοδικού.

3 Μ αρτίου.

Έγκρίνεται τδ υπόμνημα τοΰ Συνδέσμου περ! 
βελτιώσεως τής σχολικής Νομοθεσίας πρδς τδν 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, τδν υπουργόν τής 
Παιδείας καί τήν Βουλήν τών Ελλήνων.

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Ι  

Τ Π Ν  ΜΕΛΠΝ Τ Ο Υ  ΣΥ Ν ΔΕΣΜ Ο Υ

2 4  Δ εμ ε μ β ρ ίο υ  1 9 0 2 .

Τροποποιείται τδ άρθρον 3 τοΰ Κανονισμού 
τοΰ Περιοδικού αύξανομένης τής έπιτροπής αύ
τοΰ άπδ 3μελοΰς εις 5μελή.

Άποφασίζεται δπως γείνη Ικκλησις πρδς 
τούς συναδέλφους ϊνα έκαστος συνεισφέρη υπέρ 
τοΰ Παναγ. Τάφου κα! τδ ποσόν τοΰτο άπο- 
στείλη δ Σύνδεσμος δπου δει, προσθέτων κα! έκ 
τοΰ ιδιαιτέρου του ταμείου. Γίνεται συζήτησις 
περ! συμπληρώσεως κα! βελτιώσεως τής σχολι
κής Νομοθεσίας.

2 9  Δ εκεμ βρ ίου  1 9 0 2 .

Ό πρόεδρος υποβάλλει άπολογισμδν τοΰ έ
τους 1902, καθ’ δν τά μέν έσοδα αύτοΰ άνήλ- 
θον είς 446 κα! 50 ο)ο· έπομένως έχει πλεόνα
σμα δραχ. 293 κα! 25 ο)ο.

Εκλέγεται 3μελής έξελεγκτική έπιτροπή οί 
κ. κ. Εύστρ. Άβραμέας, Ίωάν. Μιχαηλίδηςκαί 
Μιχ. Θεοχάρης.

Είτα ό κ. Πρόεδρος υποβάλλει προϋπολογι
σμόν τοΰ έτους 1903. Δηλοΐ δέ δτι πρώτην φο
ράν είς τδν Σύνδεσμον υποβάλλεται προϋπολο
γισμός τακτικός, μέχρι τοΰδε τής οικονομικής 
λειτουργίας αύτοΰ δι’ έκτάκτων πιστώσεων γε- 
νομένης.

1 2  Ί α ν ο ν α ρ ίο ν  1 9 0 3 .

Έπικυροΰται ό υποβληθείς προϋπολογισμός. 
Εξακολουθεί ή συζήτησις περ! τής σχολικής 
Νομοθεσίας.

2  Φ εβ ρ ο υ ά ρ ιο ν .

Γίνεται συζήτησις περ! τής σχολικής Νομο
ί θεσίας κα! τέλος ανατίθεται ή σύνταξις υπομνή

ματος είς 7μελή έπιτροπήν.
Άποφασίζεται ή σύστασις νυκτερινών σχο

λών υπό τοΰ Συνδέσμου προσφερθέντων πολλών 
δημοδιδασκάλων νά διδάξωσι δωρεάν.

2  Μ αρτίου.

Ό Πρόεδρος κ. Γ. ’Αρβανίτης ποιείται είσή- 
γησιν τοΰ υπομνήματος περ! συμπληρώσεως. 
κα! βελτιώσεως τής σχολικής νομοθεσίας, τδ 
όποιον μή συγκεντρωθέντων άπάντων τών με
λών τής έπιτροπής συνέταξεν ουτος. Ό Σύνδε
σμος αποφασίζει, δπως τό Διοικητ. Συμβούλιον 
ένεργήση τά περαιτέρω.

ΣΧΕΔΙΟΝ  ΝΟΜΟΥ

Περί καταργήσεως τών διά τοϋ περί Διοικητι 
κής διαιρέσεως τής Έπικρατείας t BXlΓ νό 
μου τοϋ 1899 προστεθεισών θέσεων επ ιθεω 
ρητών τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως, καί 
περί συμπληρώσεως διατάξεων τοϋ περί ταύ 
της ι ΒΤΜ& νόμου.

Άρθρον 1. Οί κατά τά άρθρα 33 κα! επόμενα 
τοΰ περ! στοιχειώδους ή δημοτικής Έκπαιδεύ- 
σεως ΒΤΜΘ' νόμου τής 27 Σεπτεμβρίου 1895 
έπιθεωρηται έχουσι βαθμόν κα! μισθόν τμημα- 
τάρχου πρώτης τάξεως ή δευτέρας τάξεως.

Ά λ λ ’ ούδείς διορίζεται ή προβιβάζεται έπι- 
θεωρητής έπ! τφ βαθμφ τοΰ τμηματάρχου πρώ
της τάξεως, έάν δέν συνεπλήρωσεν έξαετή υπη
ρεσίαν ώς έπιθεωρητής έπ! τφ βαθμφ κα! τφ 
μισθφ τοΰ τμηματάρχου δευτέρας τάξεως.

Άρθρον 2. Αί θέσεις τών έπιθεωρητών τής 
δημοτικής Έκπαιδεύσεως έν τοϊς περ! διοικητι
κής διαιρέσεως ΒΧΔ' νόμου τής 8 ’Ιουλίου 
1899 σχηματισθεΐσι νομοΐς Βοιωτίας, Φωκίδος, 
Εύρυτανίας, Καρδίτσης, Μαγνησίας, Κορινθίας, 
’Ηλείας, Τριφυλίας, Λακωνικής κα! Λευκάδος 
καταργοΰνται· άπολύονται δέ τής υπηρεσίας οί 
έν ταύταις διατελοΰντες, έάν τυγχάνωσιν οί κα
τά τήν χρονολογίαν τοΰ διορισμοΰ αύτών νεώ- 
τεροι.

Άρθρον 3. Καταργεΐται ώσαύτως καίή έτέρα 
τών δύο θέσεων έπιθεωρητών έν τοίς νομοΐς Κε
φαλληνίας κα! Ζακύνθου, ένδς άντ! τών νΰν 
υπαρχόντων δύο έπιθεωρητών τασσομένου έν 
άμφοτέροις τοίς νομοΐς έπιθεωρητοΰ, άποκαθι- 
σταμένων αύθις έν ίσχύϊ τών διατάξεων τής α' 
παραγφάφου τοΰ άρθρου 34 τοΰ περ! δημοτικής 
Έκπαιδεύσεως ΒΤΜΘ' νόμου.

Ώσαύτως καταργεΐται κα! ή έτέρα τών δύο 
θέσεων έπιθεωρητών έν τοίς νομοΐς Κερκύρας 
καί Άρτης,' ένδς άντ! τών υπαρχόντων δύο κα!

I έν τοίς νομοΐς τούτοις τασσομένου έπιθεωρητοΰ.
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Έ κ τών δύο έν τοίς νομοΐς Κεφαλληνίας καί 
Ζακύνθου έπιθεωρητών άπολύεται τής υπηρε
σίας δ προς έκτέλεσιν της διατάξεως τοΰ άρθρου 
16 τοΰ νόμου τοΰ 1899 προστεθείς. Έ κ δέ τών 
δύο έν τοίς νομοΐς Κερκύρας καί Άρτης διατη
ρείται έν τη ύπηρεσία δ έν τφ νομφ Άρτης, 
τοΰ όποίου ή άπο Κερκύρας είς ’Αρταν γενο- 
μένη μετάθεσις δέν ένεδεικνύετο ύπδ τών άρ
θρων 39 καί 34 § α' τοΰ περί δημοτικής’Εκπαι- 
δεύσεως ,ΒΤΜΘ' νόμου.

Άρθρον 4. Τδ άρθρον 34 τοΰ περί δημοτικης 
Έκπαιδεύσεως ,ΒΤΜΘ' νόμου της 27 Σεπτεμ
βρίου 1895 αντικαθίσταται διά τοΰ έπομένου.

«Έ ν τη πρωτευούση έκάστου νομοΰ καθί
σταται Ιν έποπτικόν συμβούλιον. Ά λ λ ’ έν τοίς 
νομοΐς Ζακύνθου καί Άρτης δέν διορίζεται ϊδιος 
έπιθεωρητής, έκπληροΰσι δέ τά καθήκοντα τοΰ 
έπιθεωρητοΰ τοΰ έποπτικοΰ συμβουλίου Ζακύν
θου δ τοΰ έποπτικοΰ συμβουλίου Κεφαλληνίας, 
και τά τοΰ έπιθεωρητοΰ τοΰ νομοΰ Άρτης δ τοΰ 
έποπτικοΰ συμβουλίου τοΰ νομοΰ Κερκύρας. Ή  
διάταξις τοΰ άρθρου 39 ισχύει καί ώς προς τά 
εποπτικά συμβούλια τών νομών Ζακύνθου καί 
Άρτης.

Ά λ λ ’ έν τοίς νομοΐς Αττικής καί Βοιωτίας, 
Εύβοιας, Φθιώτιδος καί Φωκίδος, Άργολίδος 
καί Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσση
νίας, Άχαίας καί Ήλιδος, Ακαρνανίας καί Αι
τωλίας, Κυκλάδων, Κερκύρας καί Ααρίσσης, 
επιτρέπεται νά διορισθή διά Β. Διατάγματος, 
έπί τη προτάσει τοΰ έπί τών Εκκλησιαστικών 
καί της Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ύπουργοΰ, 
καί είς βοηθός τοΰ έπιθεωρητοΰ, έπί βαθμφ καί 
μισθφ υπουργικού γραμματέως πρώτης τάξεως. 
Βοηθοί έπιθεωρητοΰ δύνανται νά διορισθώσι καί 
πρωτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι, διδάξαντες έπί 
πλήρη δεκαετίαν, έάν ύποβληθέντες είς τήν 
Λατά τήν προτελευταίαν διάταξιν τοΰ άρθρου 
•38 δοκιμασίαν κριθώσι δόκιμοι».

Αρθρον 5. Τήν κατά τδ 33 άρθρον τοΰ περί 
δημοτικής έκπαιδεύσεως μνημονευθέντος νόμου 
έποπτείαν έπί τών σχολείων τής δημοτικής έκ- 
παιδεύσεως θέλουσιν ένασκεΐ.

Έ πί τών έν ταΐς έπαρχίαις θηβών καί Λεβα- 
δείας δ έν τφ νομφ Αττικής καί Βοιωτίας έπι
θεωρητής.

Έ πί τών έν ταΐς έπαρχίαις Δωρίδος καί Παρ- 
νασσιδος δ έν τφ νομφ Φθιώτιδος καί Φωκίδος.

Ό έν τφ νομφ Ακαρνανίας καί Αιτωλίας έπί 
τών έν τή έπαρχία Εύρυτανίας.

Ο έν τφ νομφ Τρικκάλων έπί τών έν τή έπαρ
χία Καρδίτσης.

Ο έν τφ νομφ Ααρίσσης έπί τών έν ταΐς 
έπαρχίαις Βόλου καί Άλμυροΰ.

Ό έν τφ νομφ Εύβοιας έπί τών έν τή έπαρ
χία Σκοπέλου.

Ο έν τφ νομφ Άργολίδος καί Κορινθίας έπί 
τών έν τή έπαρχία Κορινθίας.

Ο έν τφ νομφ Άχαίας καί Έλιδος έπί τών 
εν τή έπαρχία ’Ηλείας.

Ό έν τφ νομφ Μεσσηνίας έπί τών έν ταΐς 
έπαρχίαις Τριφυλίας καί ’Ολυμπίας.

Ό έν τφ νομφ Αακωνίας έπί τών έν ταΐς 
έπαρχίαις Γυθείου, Οίτύλου καί Κυθήρων.

Ό έν τφ νομφ Ακαρνανίας καί Αιτωλίας έπί 
τών έν τή έπαρχί^ Λευκάδος- καί

Ό έν τφ νομφ Κεφαλληνίας έπί τών έν τή 
έπαρχία ’Ιθάκης.

Άρθρον 6. Ό προσδιορισμός τοΰ ποσοΰ τής 
είς έκαστον τών δήμων χορηγητέας ύπδ τοΰ 
Δημοσίου ταμείου κατά τδ άρθρον 58 τοΰ περί 
δημοτικής έκπαιδεύσεως (ΒΤΜθ' νόμου χρημα
τικής συνδρομής δέν έπιτρέπεται νά βραδύνη 
πέραν τοΰ τέλους τοΰ μηνδς Μαίου τοΰ έπομέ
νου έτους· τά δέ πρδς έκτέλεσιν τών κατά τδ άρ
θρον 59 τοΰ νόμου τούτου χρηματικά έντάλ- 
ματα έκδίδονται πάντως καί άποστέλλονται είς 
τούς άρμο,δίους ταμίας- έντδς τοΰ μηνδς ’Ιουνίου 
δτε καί έξωφλοΰνται συμψηφιζόμενα είς τά ύπ’ 
αύτών προκαταβληθέντα έξοδα δημοτικής έκ- 
παιδεύσεως.

Άρθρον 7. Αί διατάξεις τών άρθρων 18, 19 
καί 20 τοΰ ΑτϊΙΣΤ' νόμου τής 8 Μαρτίου 1891 
έφαρμόζονται κατά πάσης βραδύτητος ή παρα- 
βάσεως τών κατά τά άρθρα 55, 56, 57, 58 καί 
59 τοΰ περί δημοτικής έκπαιδεύσεως ,ΒΤΜΘ' 
νόμου δργάνων τής διοικήσεως, είς τά όποια 
τυγχάνει άνετεθειμένη ή διεξαγωγή καί ή έκ- 
τέλεσις τών έν τοίς άρθροις τούτοις άναγραφο- 
μένων πράξεων, τών τε συναφών μετά τής συν
τάξεως καί τοΰ καταρτισμού τοΰ έτησίου δημο
τικού προϋπολογισμού, ήτοι τών πρδς έξεύρεσιν 
καί προσδιορισμόν τών ύπέρ τής δημοτικής έκ- 
παιδεύσεως έξόδων έκάστου τών δήμων καί 
τών πρδς έξεύρεσιν καί συμπλήρωσιν τών έσό
δων αύτών,δ'πως ταΰτα έξισωθώσι πρδς τά έξοδα 
ώς καί τών πρδς άπότισιν είς τά δημοτικά τα
μεία τών πρδς βοήθειαν τών δήμων έγκριθεισών 
χρηματικών χορηγιών.

Άρθρον 8. Οί νομάρχαι, είς τούς όποιους 
ανήκει ή τε πρδς έκτέλεσιν τών έργασιών τού
των ώθησις καί έπιτήρησις, ώς καί ό έλεγχος 
καί ή καταστολή πάσης άμελείας ή πρφαβά- 
σεως ένασκοΰσι τήν έν ταΐς διατάξεσι τοΰ άνω- 
τέρου μνημονευθέντος νόμου τής 8 Μαρτίου 
1891 όριζομένην πειθαρχικήν έξουσίαν.

Καί οι νομάρχαι δ’ εύθύνονται ώσαύτως διά 
πασαν κατά τήν διάπραξιν καί έκτέλεσιν τών 
έργασιών τούτων βραδύτητα ή παράβασιν, ώς 
καί οί έν τφ άρμοδίω τμήματι τοΰ έπί τών Ε κ
κλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως 
Υπουργείου τεταγμένοι υπάλληλοι· άλλά κατά 
τούτων μέν τήν πειθαρχικήν έξουσίαν ένασκεΐ ό 
έπί τής έκπαιδεύσεως Υπουργός, κατά τών νο
μαρχών δέ δ έπί τών Εσωτερικών, προκαλού- 
μενος ύπδ τοΰ έπί τών Εκκλησιαστικών καί 
τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

Άρθρον 9. Αί έπιβαλλόμεναι πειθαρχικαί 
ποιναί κατά μέν τών άλλων δημοσίων ή δημο
τικών ύπαλλήλων είσί α') έπίπληξις, β') πρόστι- 
μον από δρ. πέντε μέχρις έκατόν, γ') προσωρινή
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παΰσις ένός μηνδς ή οριστική. Κατά δέ τών 
μελών τών δημοτικών συμβουλίων αί έν τοις 
άρθρ. 18 καί 19 τοΰ Α/7δΙΣΤ' νόμου τής 8 Μαρ
τίου τοΰ 1861 περί τροποποιήσεως διατάξεων 
τοΰ περί δήμων νόμου.

Άρθρον 10. Έάν επαρχιακόν τι συμβούλιον 
δέν συνέλθη, ή συνελθδν δέν έκτελέση τά έν 
ταΐς διατάξεσι τοΰ περί έπαρχιακών συμβουλίων 
νόμου αναγραφόμενα καθήκοντα, δ αρμόδιος 
νομάρχης προκαλεΐ τότε έπί τής έν τφ άρθρψ 
56 τοΰ περί δημοτικής έκπαιδεύσεως ,ΒΤΜΘ' 
νόμου περιπτώσεως τήν άπόφασιν τοΰ έποπτι- 
κοΰ συμβουλίου καί κατ’ αύτήν κανονίζει τάς 
κατά τδ είρημένον άρθρον ένεργείας αύτοΰ.

Άρθρον 11. Τδ άρθρ. 42 τοΰ ^ΤΜΘ' νόμου 
περί δημοτικής έκπαιδεύσεως άντικαθισταται 
διά τοΰ έπομένου.

«Τόν επιθεωρητήν, άπόντα ή κωλυόμενον, 
άναπληροΐ έν τή είσηγήσει τών σχολικών υπο
θέσεων είς τδ έποπτικόν συμβούλιον, ώς καί έν 
τή λοιπή υπηρεσία πλήν τής έπιθεωρήσεως τών 
σχολείων ό διευθυντής τοΰ διδασκαλείου ή ό γ υ 
μνασιάρχης· επομένως ούτοι δέν έχουσι δικαίω
μα νά είσάγωσιν είς τδ έποπτικόν συμβούλιον 
προτάσεις παύσεως, μεταθέσεως ή διορισμοΰ δη
μοδιδασκάλων, ούδέ τά έποπτικά συμβούλια 
νά λαμβάνωσιν διδομένας τυχόν τοιαύτας ύπ’ 
δψιν.

Παράβασις τής διατάξεως ταύτης ύπδ τών 
αναπληρωτών τών έπιθεωρητών τών δημοτικών 
σχολείων τιμωρείται πειθαρχικώς.

Άρθρον 12. Τδ έπί τών Εκκλησιαστικών καί 
τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ύπουργεΐον δφεί- 
λει νά έκτελή, έντδς δκτώ ή μερών από τής έν 
πρωτοκόλλψ τών είσαγομένων είς τδ Ύπουρ- 
γεΐον έγγραφων καταχωρήσεως τών γενομένων 
αύτφ ύπδ τών έπιθεωρητών κατά τήν § β' τοΰ 
άρ. 43 τοΰ ΒΤΜΘ' νόμου κοινοποιήσεων τών 
κατά τό άρ. 50 τοΰ νόμου τούτου άποφάσεων 
τών εποπτικών συμβουλίων, είτε διατάσσον τήν 
έκτέλεσιν τών κατά τήν § 3 τοΰ είρημένου 50 
άρθρου άποφάσεων αύτών ή προκαλοΰν τά πρός 
έκτέλεσιν τών κατά τήν § 4 άποφάσεων άπαι- 
τούμενα Β. διατάγματα είτε έξετάζον καί βε- 
βαωύμενον έν άνάγκηδέ έκβιάζον τήν έκτέλεσιν 
τών κατά τάς § § 1 ,2  καί 5 τοΰ αύτοΰ άρθρ. 
άποφάσεων ώσαύτως αύτών.

Έν Αϋηναις τή 7 Φεβρουάριον 1903.

Ό  έπ ί τώ ν Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ώ ν  κα ί τής Δημοσίας 
Έ κπα ιδ εύσεω ς 'Υπουργος 

Β ουλευτής έκ Ζακύνθου
Ά λ έ ξ .  Σ. Κ . Ρ ώ μ α ς .

Ν Ο Μ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν

«Περί συνδρομής τοϋ Δημοσίου τοίς Δήμοις δια 
»τά έξοδα τής εν αύτοΐς Στοιχειώδους ή Δη- 
»μοτικής Έκπαιδεύσεως».

Άρθρον 1. Οί προϋπολογισμοί τών Δήμων, 
ών τά έσοδα καί μετά τάς κατά τδ άρθρον 56 
τοΰ νόμου ΒΤΜΘ' τοΰ έτους 1895 έπενεχθείσας 
ύπδ τών Νομαρχών μεταβολάςκαί μετά τήν συμ- 
πλήρωσιν αύτών διά τοΰ άναβιβασμοΰ τών έν τώ 
άρθρω 57 τοΰ αύτοΰ νόμου άναφερομένων φό
ρων, δέν έπαρκοΰσι πρδς κάλυψιν τών έν γένει 
έξόδων τής στοιχειώδους ή δημοτικής Έκπαι- 
δεύσεως, κοινοποιούνται ύπδ τών αρμοδίων νο
μαρχών, άμα τή έγκρίσει αύτών, είς τούς οικεί
ους έπαρχιακούς ταμίας.

Άρθρον 2. Οί έπαρχιακοί ταμίαι, ύπ’ δψιν 
έχοντες τούς δημοτικούς προϋπολογισμούς έκά
στου δήμου, πληρώνουσι τά ύπδ τών αρμοδίων 
δημάρχων έκδιδόμενα, έντδς τών δρων τών εν 
τοίς ϊημοτικο ΐς προϋπολογιαμοΐς άναγεγραμμέ- 
νων πιστώσεων, χρηματικά εντάλματα δ ι' έξοδα 
τής στοιχειώδους ή δημοτικής Έ κπαιδεύσεως.

Τά έντάλματα ταΰτα, έξωφλημένα ύπδ τών 
ύπέρ ών έξεδόθησαν δικαιούχων, παραδίδονται 
είς τούς οικείους δημοτικούς είσπράκτορας, ύπο- 
χρεουμένους νά καταθέσωσιν είς τδ δη μόσιον τα- 
μεΐον τδ φέρον αύτών είς μετρητά, ή άνταλλά- 
ξωσι ταΰτα μέ γραμμάτια δημοτικών παρακατα
θηκών ίσης ποσότητος.

Άρθρον 3. Τά έξοδα τής λοιπής διοικήσεως 
τών δήμων, ώς εχουσιν άναγραφή έν τφ έγκε- 
κριμένω προϋπολογισμφ, πληρώνονται έκ τών 
έν τφ δημοτικφ ταμείω χρημάτων.

Έάν δμως δέν ύπάρχωσιν έν τφ δημοτικφ τα- 
μείψ χρήματα, ύπάρχουσι δ’ έν τφ δημοσίφ τοι- 
αΰτα, άλλ’ ούχι έπαρκή πρδς άκεραίαν πληρω
μήν τών τε έξόδων τής δημοτικής Έκπαιδεύ- 
σεως καί τών έξόδων τής λοιπής διοικήσεως, οί 
έπαρχιακοί ταμίαι καταβάλλουσιν, τών παρ’ 
αύτοΐς κατατεθειμένων δημοτικών χρημάτων, είς 
τούς δημοτικούς είσπράκτορας τά πρός πληρω
μήν τών άναποφεύκτων έξόδων τής διοικήσεως 
άπαιτούμενα, τά δέ πρός συμπλήρωσιν τών έξό
δων τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως προκατα- 
βάλλουσιν έκ τοΰ δημοσίου ταμείου, έπιφυλασ- 
σόμενοι δπως, έν καιρφ, συμψηφίσωσιν είς αύτά 
άν άλογον μέρος ή καί τδ δλον τοΰ ποσοΰ τοΰ 
διά συνδρομήν τοϋ Δημοσίου είς τά έξοδα τής 
Δημοτικής Έκπαιδεύσεως ύπδ τοΰ Υπουργείου 
τών Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας Έκπαι- 
δεύσεως έκδοθησομένου χρηματικοΰ έντάλματος.

Άρθρον 4. Κατά μήνα Φεβρουάριον έκάστου 
έτους προσέρχονται οί δημοτικοί είσπράκτορες 
είς τούς οικείους έπαρχιακούς ταμίας, έπί τφ 
τέλει τοΰ διακανονισμού τών μεταξύ δημοσίου 
καί δημοτικοΰ ταμείου υφισταμένων λρμών τοΰ 
προηγουμένου έτους, δπότε οί έπαρχιακοί τα-



μίαι παραδίδουσιν αύτοΐς άντί μέτρητών τά υπό 
τών δημάρχων δια μισθούς καί έξοδα Δημοτι
κής Έκπαιδεύσεως έκδεδομένα καί τυχόν υπάρ
χοντα έν τφ δημοσίφ ταμείφ έξωφλημένα χρη
ματικά έντάλματα, ή καί μισθοδοτικάς κατα
στάσεις τεθεωρημένας καί έξωφλημένας συμφώ- 
νως τώ νόμφ ΒΤ-,Ζ' τοΰ Ιτους 1896.

Έάν δμως δέν ύπάρχωσι δημοτικά χρήματα 
ούδ’ έν τφ δημοτικφ ούδ’ έν τφ δημοσίφ ταμείφ 
πρός ανταλλαγήν τών άνωτέρω χρηματικών έν- 
ταλμάτων ή καί καταστάσεων πληρωμής έξό- 
δων δημοτικής Έκπαιδεύσεως, ό έπαρχιακός 
ταμίας παραδίδει μετά λεπτομερούς διπλής κα- 
ταστάσεως, έπί αποδείξει, πάντα ταΰτα εις τόν 
αρμόδιον νομάρχην, ή έλλείψει τοιούτου εις τόν 
εΐρηνοδίκην, παρ’ ου παραπέμπονται τφ νομάρ
χη δ'στις φέρει αυτά είς χρέωσιν τοΰ οικείου δή
μου έν τφ σχετικφ άπολογισμφ τήςοίκείας χρή
σεως.

Ή έτέρα τών άνωτέρω καταστάσεων, θεωρου- 
μένη υπό τοΰ εΐρηνοδίκου ή τοΰ νομάρχου, έπι- 
στρέφεται τώ άποστείλαντι ταύτην ταμία μετ’ 
άποδείξεως παραλαβής τών είρημένων παραστα
τικών πληρωμής έξόδων δημοτικής Έκπαιδεύ- 
σεως.

Δυνάμει τής έπιστραφείσης καταστάσεωςμετά 
τής κατά τό προηγούμενον άρθρον άποδείξεως 
παραλαβής, πιστοΰται δ ταμίας έν τοϊς διαφό- 
ροις ή χρηματιστικοΐς λογαριασμοΐς μέ τά ύπ’ 
αυτοΰ προκαταβληθέντα ποσά, υπό μερίδα «Προ- 
καταβληθέντα ύπό τοΰ Δημοσίου ταμείου έξοδα 
δημοτικής έκπαιδεύσεως», δφ’ ήν ό δι’ 8ν πρού- 
κατεβλήθησαν δήμος χρεοΰται είς τά βιβλία εισ
πρακτέων έσόδων τοΰ Δημοσίου, δι’ έκδόσεως 
τριπλοτύπου άποδεικτικοΰ παραλαβής εισπρα
κτέων, άποστελλομένου εις τόν νομάρχην δι’ 
άναφορας ίστορούσης έν λεπτομερεία τοΰ χρε- 
ωθέντος δήμου τήν άνεπάρκειαν.

Τό παράρτημα τοΰ άνωτέρω τριπλοτύπου 
άποδεικτικοΰ παραλαβής εισπρακτέων μετά τής 
υπό τοΰ Νομάρχου ή Εΐρηνοδίκου τεθεωρημένης 
καταστάσεως καί τής ώς εϊρηται άποδείξεως πα
ραλαβής παραστατικών πληρωμής έξόδων δημο
τικής Έκπαιδεύσεως άποτελοΰσι τό λογιστικόν 
στοιχεΐον τής πιστώσεως τοΰ ταμείου καί δπο- 
βάλλονται μέ τούς μηνιαίους λογαριασμούς αύ
τοΰ, δι’ ίδίας άναφορας, είς τό Γενικόν Λογιστή- 
ριον.

Άρθρον 6. Έντός τών δύο πρώτων δεκαημέ
ρων τοΰ μηνός Μαρτίου έκάστου έτσυς καταρ
τίζονται καί δποβάλλονται τοϊς Νομάρχαις ot 
τής χρήσεως τοΰ προηγουμένου έτους δημοτικοί 
άπολογισμοί.

Οί Νομάρχαι έλέχουσι καί κατά προτίμησιν 
έκδικάζουσι τούς άπολογισμούς τών δήμων, ο£- 
τινες καί τοι συνεμορφώθησαν πρός τάς διατά
ξεις τοΰ άρθρου 57 τοΰ νόμου ,ΒΤΜΘ' τοΰ έτους 
1895 έχρεώθησαν έν τούτοις δι’ άνεπάρκειαν 
υπό τών έπαρχιακών ταμιών καί δπό τήν κατά 
τό προηγούμενον άρθρον διατυπωθεΐσαν μερίδα

δι’ έκδόσεως τοΰ άποσταλέντος αύτοΐς άποδει- 
| κτικοΰ παραλαβής εισπρακτέων, δπερ μετ’ άν- 
| τιγράφου τοΰ σχετικοΰ άπολογισμοΰ υποβάλ- 

λουσιν άμελητί είς τό 'Γπουργεϊον τών Ε σω
τερικών έξαιτούμενοι τήν υπέρ τοΰ άνεπαρκοΰς 
δήμου χορηγίαν συνδρομής τοΰ Δημοσίου πρός 
άπόσβεσιν τής δι’ έξοδα τής στοιχειώδους ή δη
μοτ ικήί έκπαιδεύσεως έπιβληθείσης τφ δήμφ 
χρεώσεως.

Άρθρον 7. Τό 'Γπουργεϊον τών Εσωτερικών 
έξελέγχον τόν δπό τοΰ Νομάρχχου υποβληθέντα 
αύτφ άπολογισμόν καί πειθόμενοι περί τής άκρι- 
βείας αύτοΰ καί τής δεδικαιολογημένης αιτίας 
τής χορηγίας τής αίτουμένης συνδρομής τοΰ 
Δημοσίου, ήτις έπ’ ούδενί λόγφ έπιτρέπεται νά 
ή άνωτέρα τοΰ ποσοΰ τοΰτφ άπολογισμφ συνημ
μένου τριπλοτύπου άποδεικτικοΰ παραλαβής 
εισπρακτέων, έγκρίνει τήν υπό τοϋ Νομάρχου 
δποβληθεΐσαν αΐτησιν, ήν μεθ’ άπάντων τών 
συνημμένων αυτή, διαβιβάζει πρό τοΰ τέλους 
τοΰ μηνός Απριλίου είς τό έπί τών Εκκλησια
στικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Υπουρ
γείο ν, δπως τοΰτο προκαλέση τήν έκδοσιν τοΰ 
κατά τό άρθρον 59 τοΰ ,ΒΤΜΘ' νόμου άπαιτου- 
μένου Β. Διατάγματος τοΰ τήν χορηγίαν τής 
συνδρομής έπιτρέποντος.

Άρθρον 8. Έ π ί τή βάσει κατά τό προηγού
μενον άρθρον έκδοθέντος Β. Διατάγματος, τό 
'Γπουργεϊον τών Εκκλησιαστικών καί τής Δη
μοσίας Έκπαιδεύσεως έκδίδει είς βάρος τής έν 
τφ είδικφ προϋπολογισμφ αύτοΰ τής χρήσεως 
τοΰ έτους δι’ 8 χορηγείται ή συνδρομή άναγε- 
γραμμένης πιστώσεως καί έπί τοΰ ταμείου έν φ 
δπάρχει βεβαιωμένον τοΰ δήμου τό χρέος τό 
προσήκον χρηματικόν ένταλμα είς δ πλήν τοΰ 
άντιγράφου τοΰ κατά τό προηγούμενον άρθρον 
Β. Διατάγματος συνάπτονται ώς δικαιολογητικά 
τό τριπλότυπον παραλαβής εισπρακτέων, δι’ ού 
έχρεώθη ό συντρεχόμένος δήμος καί ή περί χο
ρηγίας τής συνδρομής γνωμοδότησις τοΰ αρμο
δίου Νομάρχου.

Άρθρον 9. Τά υπό τοΰ Υπουργείου τών Ε κ 
κλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως 
έκδιδόμενακατά τό προηγούμενον άρθρον έντάλ
ματα, έκδίδονται δπό τόν δρον τοΰ συμψηφισμού 
είς τό διά τοΰ συνημμένου αύτοΐς τριπλοτύπου 
άποδεικτικοΰ παραλαβής εισπρακτέων βεβαιω- 
μένον χρέος τών δήμων, έξοφλοΰνται δέ δπό τών 
έπαρχιακών ταμιών δι’ έκδόσεως ίσοπόσων γραμ
ματίων παραλαβής, δπό τήν έν τφ άρθρφ 5 με
ρίδα έκδιδομένων.

Τά γραμμάτια ταΰτα συνάπτονται είς τά δι’ 
αύτών έξοφλούμενα κατά τά άνωτέρω χρημα
τικά έντάλματα.

Άρθρον 10. Πάσα διάταξις άντικειμένη είς 
τόν νόμον τοΰτον καταργεΐται.

Έ ν Άθήναις τή 11 Φεβρουαρίου 1903.
Ό  έπ ί τώ ν ’Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ώ ν  κα ί τή ς  Δημοσίας 

Έ κπα ιδ εύσεω ς 'Υπουργδς 
Βουλευτής έκ Ζακύνθου

’Λ λ έ ξ .  Σ. Κ . Ρ ώ μ α ς .

Έ ν  Ά θ ή ν α ις  έκ τοΰ Τυπογραφείου τώ ν Κ α τασ τη μ άτω ν Μ ςχαήλ I. εα λ ιβ έρ ο υ .

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α
του immm τμ uum λμολιμμαμ

Π Ε ρ ι  ε ε λ τ ι π ς ε π ς

Τ Η Σ  Α Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ  Ε Κ Ι Τ Α Ι Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ

Πρ0ζθ Ζ η ν ^ 0χ-ωτατ° η ^ εδρθντττθ^ ' Υπον^ ίκοϋ Συμβουλίου καί Υ π ο υρ γό ν τών
ή Ζ Ζ Ζ Τ "  Θε°δω? ° νΛΠ · καί τόν Κύριον 'Υ πουργόν"έπ ί τών
Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Έκπαιδεύσεως ’Αλέξανδρον 'Ρώμαν

Ό Σύνδεσμος τών Ελλήνων δημοδιδασκάλων 
λαβών γνώσιν τοΰ ύποβληθέντος είς τήν Βουλήν 
νομοσχεδίου «περί καταργήσεως τών διά τοΰ 
ΒΧΔ νομού (1899) τροποποιηθεισών θέσεων 
τών επιθεωρητών τής δημοτ. έκπαιδεύσεως καί 
συμπληρώσεως τών διατάξεων τοΰ ΒΤΜΘ' νό- 
μου»ώςκαί τοΰ νομοσχεδίου«περί συνδρομής τοΰ 
δημοσίου τοϊς δήμοις τής Δημ. Έκπαιδεύσεως» 
πρός δε και τοΰ προϋπολογισμού τοΰ έτους 1903 
λαμβάνει τήν τιμήν νά δποβάλη εύσεβάστως 
υπο τήν  ̂ πεφωτισμένων ύμών κρίσιν κα! έκτ£- 
μησιν τήν γνώμην του έπί τούτων καί πρός τού- 
τοις να ^πρόσθεση δ,τι έτερον έκ τής σχολικής 
νομοθεσίας νομίζει, δτι δεΐται συμπληρώσεως, 
απο τοΰ σωτηρίου έτους 1878, δτε συνεστήθη- 
σαν τα Νεα Διδασκαλεία διά τοΰ ΧΘ' νόμου, 
καί από τοΰ 1895, δτε έξησφαλίσθη ή μονιμό- 
της των Δημοδιδασκάλων διά τοΰ ΒΤΜΘ' νόμου 
κα: ή δ/]μοτ. εκπαίδευσές άφέθη έλευθέρα νά 
έργα^ηται έπί μεγίστφ άγαθφ τοΰ έθνους, καί 
ουτω συντελέση είς τήν άγαθήν μέριμναν τής 
Κυβερνησεως τής χώρας περί βελτιώσεως τών 
της δημοτ. έκπαιδεύσεως.

1 ) ΚατάργηΟις νποδιδαόκαλείων. 
Ανξη«ίις Διδασκαλείων και βελτίω<ϊις 

αντών.

Άνώτερον Διδασκαλεϊον

Και πρώτον ή διαλαμβανόμενη έν τφ προϋ- 
πολογισμφ κατάργησις τών ύποδιδασκαλείων, 

φ ετέρου δέ ή αϋξησις to'j άρ ιϋμοϋ τών Δι ■
ί θ Ζ  ^  σπουδαίω? ευεργετήσει τό
k S J ? '  τδ0τ5  ̂ τής προόδου, εις
αατοί 1 υΠ0 συνταΤμ«τικοΰ πολιτεύ-
χος δούλε αί’ Λ  δ,ιατελέσαν σκό-ί  υλειας, άπό δλιγιστων έτών έλευθερωθέν
λεΓοΡςΤθΡελσκ? ή ? δοίσκάλω'' δποδιδασκα- 

π- φέ?ε1’ δπ^0°δρόμησιν καί με- 1* ™ ή ν  ζημίαν καθόσον J L  Χδν δ£0.

Κράτους καί έν γένει είς τόν άγώνα τής παγ
κοσμίου άμίλλης καί προόδου. Ή  προσθήκη δέ 
ουο Διδασκαλείων είς τά τέσσαρα ήδη λειτουρ- 
γοΰνταπληροΐ παιδευτικήν άνάγκην μεγίστη ν καί 
έπεκτείνει j a  άγαθά τής καλής δημοτ. έκπαι- 
οευσεως -έπί εύρυτέρου κύκλου. Συγκρίνοντες δέ 
τόν αριθμόν τών Διδασκαλείων έν Έλλάδι πρός 
τά έν Γαλλία λειτουργοΰντα τοιαΰτα, δπου άνέο- 
χονται εις 90 έξ εκατερου φύλλου, άναλογοΰντα 
ανά εν εις έκαστον Νομόν, έπί πληθυσμοΰ 250 
χιλ. κατοίκων, εύρίσκομεν δτι παρ’ ήμΐν έδει 
τά Διδασκαλεία ν’ αύξηθώσιν είς δέκα έξ έκα- 
τέρου τών φύλλων άναλόγως τοΰ πληθυσμοΰ 
της έλευθέρας Ελλάδος· έάν δέ λάβωμεν δπ’ 
οψιν και τόν πληθυσμόν τών υποδούλων Ε λ
λήνων έδει ταΰτα ν’άνέλθωσιν είς 30 καί πλέον. 
Οπως οι απολυομενο: έκτων Διδασκαλείων ευ- 

ρισκωσι θεσιν παραλλήλως τής αυξήσεως τών 
Διδασκαλείων, δέον ν ’ αυξηϋώσι και τά δημο- 
τικά οχολεια, έλαττουμένου τοΰ άριθμοΰ τών 
μαθητών τών άπαιτουμένων διά τήν σύστα-
ΒΤΜΘ^)0τΐκ°α σχολείου 70 είς 50 (5?θ· 16

Προσέτι συντελεστικώτερον κρίνομεν, δπως 
βελτιωϋωοι τά Διδασκαλεία είσαγομένων έν αύ- 
τοΐς ο ύ ι ΐ  έκ της α' τάξεως τών Γυμνασίων (νό- 
μος ΧΘ αριθ. 6) άλλ’έκ τής β'. Νά προστεθώσι 
ΰε μαθήματα τινα ώς καί ξένη τις γλώσσα· πρός 
δε να λειτουργώσι ύπό όμοιόμορφον πρόγραμμα 

Πρός παρασκευήν δμως τελειότερων έπιθεω- 
ρητων και καθηγητών τών προειρημένων διδα
σκαλείων δεον νά ίδρυθή πρός τούτοις έν τώ Έθν. 
Ιΐανεπιστημίφ τ^ο^α τής παιδαγωγικής ί) άνώ- 
τερον Διδασκαλεϊον τοιαΰτα είςτάπεπολιτισμένα 

υ^άΡχουσι άρρένων καί θηλέων. Έν 
αυτφ οε νά έπιτρέπηται ή φοίτησις έπί 2 ή 3 
ετη δημοδιδασκάλων πρωτοβαθμίων ένόντων 
πενταετή δπηρεσίαν.
, - ^ ουδαιοτάτη δπηρεσία θά προσεφέρετο είς 

το εσνος έαν άπεστέλοντο ϋπότροφοι δημοδιδά-



5ύο ή τρ ία  έτη προς εύρυτέρας σπουδάς καί δ
πως έξετάσωσι τάς μεθόδους καί έν γένει τόν 
τρόπον της λειτουργίας των σχολείων, άπο- 
σπώμενοι έκ της υπηρεσίας των καί λαμβά- 
νοντες τάς άποδοχάς των είς χρυσόν.

Διά τούς έξερχομένους έφεξής έκ τών διδα
σκαλείων δέον νά τεθώσι βάσεις άσφαλαστέρας 
προαγωγής υλικής καί ηθικής. Προς τοΰτο 
πάντες ούτοι αδιακρίτως βαθμοΰ νά λαμβάνωσι 
τόν αυτόν μισθόν, ήτοι δραχμάς εκατόν είκοσι 
κατά μήνα,λεγόμενοι δόκιμοι, γ,α,ί, ύπηρετήσαν- 
τες είς πολυτάξια σχολεία έπ'ι διετίαν, νά ύφί- 
στανται έξέτασιν, δπως άναγνωρισθώσι δημοδι
δάσκαλοι ένώπιον τής αυτής έπιτροπής, άποτε- 
λουμένης έκ καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου καί 
λοιπών Παιδαγωγικών καί ειδικών διδασκάλων. 
Ούτω δέ ούτοι, υπηρετήσαντες υπό έμπειροτέ- 
ρους διδασκάλους καί έν πόλεσι, θέλουσι προσ- 
κτήσει καί διδακτικήν πείραν καί κοινωνικήν 
μόρφωσιν, δπως άνταποκριθώσι πληρέστερον 
είς τάς τοιαύτας άνάγκας ίδίως τών κωμών, 8- 
που ύπάρχουσι μείζονες·

Ό μισθός τούτων μετά τήν άνάγνωρισίν των 
ώς δημοδιδασκάλων νά αύξάνη κατά είκοσι δρα
χμάς, έφεξής δέ μεθ’ έκάστην πενταετίαν ώσαύ
τως κατά 20· πρός δέ νά δίδηται αύτοΐς ώς καί 
είς τούς ήδη ύπηρετοΰντας επιχορήγησις τις ά- 
ναλόγως τοΰ πληθυσμοΰ τής πόλεως καί κατοι
κία ανέξοδος, ώς έν Γαλλία, Γερμανία καί άλ- 
λαχοΰ γίνεται. Καί παρ’ ήμϊν ό νόμος τοΰ 1834 
άνέγράφε άνέξοδον κατοικίαν τών δημοδιδα
σκάλων. (Άρθ. 26 ΒΤΜΘ).

Οι δημοδιδάσκαλοι τον πρότυπόν τών διδα
σκαλείων νά ύπαχθώσι καί ούτοι είς τήν μ ο ν ι
μότητα τοΰ Νόμου ΒΤΜΘ', διοριζόμενοι προτά- 
σει τοΰ διευθυντοΰ τοΰ διδασκαλείου άντί τής 
διά τά άλλα δημοτικά σχολεία άπαιτουμένης 
προτάσεως τοΰ Δημοτ. Συμβουλίου.
2 )  Έ π ιθ ε ω ρ η τ α ί .  Ε π ο π τ ικ ά  Σ υ μ β ο ύ 

λ ι α .  Έ π ό π τα ι .  Ά ν ώ τ ε ρ ο ν  Έ π ο π τ ι  
κο ν  Σ ν^ ι6ο ύλ ιο ν .

’Εξετάζεις,
(Άρθ. 33—53 ΒΤΜΘ).

Τό είρημένον νομοσχέδιον έπαναφέρει τούς 
βοηθούς τών Ν. Έπιθεωρητών καί άφ’ έτέρου 
έλαττοΐ τόν αριθμόν τών Ν. Έπιθεωρητών άπό 
26 είς 14 αύξάνον τόν μισθόν τούτων. Νομίζο- 
μεν ήμεΐς, δτι συντελεστικώτερον ήθελεν εΐσθαι 
άντί τής τοιαύτης διατάξεως τής έπιθεωρήσεως, 
καθ’ ήν οί βοηθοί τίθενται είς τάς έκάστοτε δια
θέσεις τών Ν. Έπιθεωρητών καί έφ’ δλης τής 
περιφερείας τής έπιθεωρητικής άνευ ώρισμένων 
καί ιδιαιτέρων καθηκόντων, ότέ μέν συγχεομέ- 
νων, ότέ δέ ταυτιζόμενων, έάν ή έπιθεώρησις 
τών σχολείων διετάσσετο οΰτω. (Νομ. άρθ. 1-5.)

Τήν έπιθεώρησιν δέον νά ένεργώσι κυρίως 
δημοδιδάσκαλοι πρωτοβάθμιοι, ώς έν Γαλλία, 
Γερμανία καί λοιποΐς πεπολιτισμένοις Ιθνεσι 
γίνεται, υποστάντες εύδόκιμον έξέτασιν μετά

πολυετή υπηρεσίαν,ΐπ ιθεω ρητα ϊ καλούμενοι,περί 
τούς 30, έχοντες άρχικώς μισθόν 240 δραχ. καί 
περιφέρειαν έκαστος ιδιαιτέραν καί ώρισμένην, 
ύπό τά υπάρχοντα έποπτικά συμβούλια άνα- 
διοργανούμενα διά τής προσλήψεως τοΰ Προέ
δρου τοΰ δικαστηρίου, τοΰ διευθυντοΰ τοΰ διδα
σκαλείου, δπου ύπάρχουσι τοιοΰτοι, ή τών ανα
πληρωτών αύτών καί ένός δημοδιδασκάλου έκ 
τών νέων διδασκαλείων. Τούς έπιθεωρητάς δέ 
τούτους νά έποπτεύωσι δκτώ άνώτεροι Ιπιθεω  
ρηταί, Έπόπται καλούμενοι, είς έποπτης άνα 
τέσσαρας έπιθεωρητάς. Γνωστοΰ δέ δντος, δτι 
σήμερον λειτουργοΰσι δημοτ. σχολεία καί γραμ- 
ματοσχολεΐα 3400 ύπό 4500 διδασκάλους, έκα
στος έπιθεωρητής θά έχη οΰτω ύπό τήν δικαιο
δοσίαν του 120 σχολεία καί 150 διδασκάλους, 
έκαστος δέ έπόπτης τό τετραπλάσιον.

Οί δκτώ ούτοι έπόπται, έχοντες παιδαγωκήν 
μόρφωσιν, μετά τοΰ καθηγητοΰ τής φιλοσο
φίας τοΰ Πανεπιστημίου καί δύο έτέρων παι
δαγωγών πεπειραμένων μισθοδοτούμενων καί 
έχόντων διαρκή διαμονήν έν Άθήναις, νά 
άποτελώσι Ιίμελές άνώτερον εποπτικόν συμ 
βούλιον τών Δημοτ. σχολείων τοΰ Κράτους ώς 
Έ φ ε τε ϊο ν ,  ούτως είπεΐν, συγκεντροΰν πάσας τάς 
έπί μέρους έργασίας έν τη Δημοτ. Εκπαιδεύ
σει. Τινές τούτων νά λαμβάνωσι μέρος διά τήν 
έγκρισιν τών διδακτικών βιβλίων. Έπόπται προ- 
σωρινώς νά διορίζονται καί οί εύδοκιμήσαντες 
μετά δετή υπηρεσίαν ώς Νομαρχ.Έπιθεωρηταί. 
Τά ύπό τοΰ Δημοτικοΰ συμβουλίου προτεινό- 
μενα μέλη τοΰ Έποπτικοΰ συμβουλίου μετά τήν 

j λήξιν τής τριετοΰς θητείας αύτών ν ’ άντικαθί- 
σταντανται έγκαίρως δπως μή διακόπτεται ή 
λειτουργία αύτοΰ, καί μή ώσι Δημοτικοί σύμ
βουλοι (άρθρ. 37 ,ΒΤΜΘ').

Πασα εξέτασις ή διαγωνισμός νά προκηρύσ- 
σηται προ έτους ή τούλάχιστον πρό εξαμήνου 
δπως, άφοΰ γείνη γνωστόν έγκαίρως είς άπαν- 

5 τας τούς δημοδιδασκάλους τοΰ Κράτους, προ- 
J  σέρχωνται πλείονες καί ούτω γίνεται έκλογή 

τών αρίστων εξ εύρυτέρου κύκλου. Νά μή παρι- 
στάμεθα δέ θεαταί έξεταζομένων ισαρίθμων 
πρός τάς προκηρυσσομένας θέσεις.
» )  Δ ιά ρ κε ια  φ ο ί τ ή ί ί ε ω ς .  Ι ί λ ή ρ η  cfj ô- 

λ ε ϊ α .  Δ ιδ ά σ κ α λ ο ι .
(Άρθ. 2, 4, 22 ΒΤΜΘ).

Ή έν κοινοΐς δη μοτικοΐς σχολείοις ύπάρχουσα 
4ετής φοίτηαις τών παίδων εϊναι ανεπαρκής, 
δπως έφοδιάση τόν Έλληνόπαιδα τάς στοιχειώ
δεις γνώσεις τάς άπαραιτήτους, ώστε νά άντα- 
ποκριθή είς τάς κοινωνικάς καί έθνικάς άπαι;ή- 
σεις καί έν γένει είς τόν άγώνα τής παγκοσμίου 
προόδου, άφ’ ού παρά τοίς πεπολιτισμένοις έ- 
θνεσι ή φοίτησις έχει όρισθή είς 7 καί 8 έτη. 
Διά ταΰτα τουλάχιστον ή έν τοίς σημερινοΐς 
πληροίς ύπάρχουσα 6ετης φοίτησις δέον να γε- 
νικευθή. Επειδή δέ έν Έλλάδι δυστυχώς οί συ
νοικισμοί είναι όλιγάριθμοι καί δι οίκονομικους

λογους δεν εΐ'/at δυνατόν νά ύπηρετώσιν είς 
όλιγοπληθεΐς κώμας πλείονες τοΰ ένός διδάσκα
λοι, εις δέ μόνος διδάσκαλος είναι ανεπαρκής δι’ 
6 διαφόρους τάξεις, νομίζομεν, δτι έν αίς κώ- 
μαις ό αριθμός τών μαθητών δέν υπερβαίνει τους 
60, ή φοίτησις νά είναι 4ετής, τών μαθητών 
δμως ύποχρεουμένων νά άκολουθώσι τά μαθή
ματα τής Ε . και ΣΤ . τάξεως είς έτερον πλήρες 
σχολειον γειτνιαζον, ίδρυομένου πρός τοΰτο 
πλήρους σχολείου τουλάχιστον έν τή πρωτευ- 
ουση τοΰ δήμου ή έν τή κεντρικωτέρα δλιγο- 
πληθεΐ κωμη μεταξύ 3 ή 4 δλιγοπληθών κωμών.

Και προς τελεσφορωτεραν καί άνεπηρέαστον 
λειτουργίαν τών πληρών σχολείων καί προς μεί- 
ζονα ώφέλειαν τοΰ έθνους κατάτάς παιδευτικάς 
καί οίκονομικάς άνάγκας τοΰ Κράτους δέον νά' 
μη νφισταται παραλληλως της ε και οτ τάξεω: 
τών πλήρων ή α' καϊ β ’ τάξις τών Ελληνικών 

. σχολείων, δπερ δύναται νά θεωρηθή πρός τοίς 
ειρημενοις και πολυτέλεια, καθ’ ήν έποχήν στε
ρούνται πανταπασι δημοτ. έκπαιδεύσεως, τοΰ 
πνευματικού τουτου άρτου, χιλιάδες μικραί 
κώμαι, σύμπαν δέ σχεδόν τό έθνος λαμβάνει 
ήμιτελή τοιαύτην. Έκ τοΰ προγράμματος τοΰ 
“'λήρους σχολείου ουοείς κύκλος μαθημάτων 
τοΰ ελληνικού σχολείου παραλείπεται ουδέ ή 
αρχαία ελλ. γλώσσα, ή όποία έπιβάλλεται έκ 
πολλών λόγων πρός δέ είς τά πλήρη πάντες οι 
κύκλοι τών μαθημάτω ν συμπληροϋνται π. χ. έν 
τώ μαθηματι τής γεωγραφίας ό άπολυόμενος 
έκ τοΰ πλήρους έχει διδαχθή άπάσας τάς ήπεί- 
ρους, έν φ ο έκ τής β' τάξεως τοΰ έλλ. σχολείου 
τινας. Πρός τούτοις, εάν λάβωμεν ύπ’ δψιν, δτι 
μόνον τό Υ 10 τών φοιτησάντων έν τοίς έλλην. 
σχολείοις συνεχίζει τήν περαιτέρω παίδευσιν 
εις τα γυμνάσιά, τά δέ J/10 παραδίδονται είς τήν 
κοινωνίαν, θέλομεν εύρει τά Έλλην. σχολεία 
μάλλον συμπληροΰντα τήν έν τοίς 4ετέσι δημ. 
σχολείοις μόρφωσιν, τήν μόρφωσιν δη λ. τοΰ λαοΰ· 
εν φ ό προρισμος των είναι ή προπαρασκευή 
μαθητών διά τήν άνωτέρω μέσην έκπαίδευσιν 
διά τά γυμνάσια.
 ̂ Οί μαθηταί δέ ούτοι, τά !'/10 τών φοιτησάντων 

έν τοΐς^έλλ. σχολείοις καί μή συνεχιζόντων τήν 
περαιτέρω παίδευσιν έν τοίς γυμνασίοις, αποδί
δονται είς τήν κοινωνίαν, νομίζομεν, ούχί καλ- 
λιτερον κατηρτισόμενοι τών άπολυομένων έκ 
τών ανωτέρω τάξεων τών πλήρων· διότι καί τό 
πρόγραμμα τούτων είναι εύρύτερον, ώς προεί- 
πομεν,  ̂ καί διότι ή μικρά αύτη ήλικία ίδιαί- 
τατα απαιτεί επαρκή παιδαγωγικήν καί είδικήν
μόρφωσιν τών δ δασκόντων.

Ή προτεινομένη αύτη άντικατάστασις δέον νά 
γένηται βαθμιαίως, πρώτον τής Α' καί μετά έτη 
τής Β' τάξεως.

“Αλλως οί προαγόμενοι έκ τής ε' καί οί άπο- 
λυόμενοι έκ τής στ' τάξεως τών πλήρων νά κα- 
τατάσσωνται ανεν εξετάσεων είς τάς άντιστοί- 
χους τάξεις τών έλληνικών σχολείων.

Οι απολυόμενοι έκ τών πλήρων νά έ/ωσι τά 
προσοντα τών έκ τοΰ σχολαρχείου.

Η φοίτησις νά είναι υποχρεωτική, τιμωρου- 
μένων τών γονέων τών ύποχρέων είς φοίτησιν 
μαθητών^ διά προστίμου τινός, ό'ταν αί 4 κατώ- 
τεραι ταςεις τοΰ σχολείου άπέχουσι ώραν (2 
χιλιομ.), αι δέ δύο άνώτεραι μίαν ώραν (4 χιλ.)
(άρθ. 6 ΒΤΜΘ).

^Εινα̂ ι άξιον απορίας διατί τά σχολεία τών θη- 
λέων είναι όλιγώτερα κατά τό έκτον τών σχο
λείων ^τών άρρένων, έν φ ό πληθυσμός άμφοτέ
ρων τών φύλλων είναι ισάριθμος· μάλιστα δέ έ
πρεπε νά δοθη^μείζων προσοχή εις τήν τοΰ θή- 
λεως φύλου, έφ’ ού μάλλον στηρίζεται ή αγωγή 
τ°® λαοΰ· αί μητέρες διά τήν ανατροφήν τών 
παιοων είναι τό παν. Ή υποχρεωτική φοίτησις 
έπομένως δέον να έπεκταθή αύοτηρώς καϊ είς 
τα θηλεα' προς δε, ως προείπομεν, ό άριθμός 
τών Διδασκαλείων τών θηλέων νά μή είναι κα
τώτερος τοΰ τών άρρένων, άλλά μάλλον άνώτε- 
ρος. Εν τούτοις στερουμεθα δημοσίου τοιούτου.

Οπου είναι δυνατόν νά διορίζηχαι διδασκά- 
λιασα παραλαμβάνουαα καί τούς μαθητάς τών 
δύο κατωτέρων τάξεων (α καί β'), ό δημοδιδά
σκαλος νά σχηματίζη ε' καί στ' τάξιν.

 ̂Είς τά μονοτάξια δημοτ. σχολεία νά μή διο- 
ρι^ηται τριτοβάθμιος δημοδιδάσκαλος.
λ Ν* διορίζονται διδάσκαλοι δύο είς τά σχολεία, 

τά όποια ήθελον έχει μαθητάς (50—120", τρεις 
120 —180,τέσ σάρες 180—240,πέντε 2 4 0 -3 0 0  
καί έξ 300 — 350. (Άρθ. 7, 9 ΒΤΜΘ).

Δ ιε υ θ υ ν τ ικ ο ί θε'Οεις.
(Άρθ. 8 ΒΤΜΘ).

Πρός άσφαλεστέραν, ταχυτέραν καί μονιμω- 
τεραν διοίκησιν καί έποπτείαν τών σχολείων 
θεωροΰμεν συντελεστικώτατον, δπως όργανω- 
θώσι δυο βαθμίδες διευθυντών τών δημοτ. σχο
λείων έχόντων τήν έποπτείαν τοΰ προσωπικοΰ 
τοΰ σχολείου και σχολικής τίνος περιφερείας 
π. χ. τοΰ δήμου, κα ί έν γένει ώρισμένα καθή
κοντα καί δικαιώματα πρός τούς ύπεραλλήλους 
και υπαλλήλους λειτουργούς τής Δημοτ. Έκ- 
παιδευσεως. Ηδη οί δημοδιδάσκαλοι σύμπαντες 
όμοιαι,ουσι πρός πολυπληθές στράτευμα στε- 
ρουμενον βαθμοφόρων,ύπαξιωματικών καί άξιω- 
ματικών, άνευ τοπικής συνοχής καί άμοιβαίας 
έςαρτησεως, ό'περ μεγίστην βλάβην έπιφέρει είς 
τήν λειτουργίαν τών σχολείων. Είς τούς διευ- 
θυντας τουτους δέον νά δίδεται άνωτέρα μισθο
δοσία.

£») Συνδρομή τοϋ A n jio r if o u  εις τους 
απόρους Δήμους ’Έ ξοδα .

^Νά διασαφηνισθή τό νομοσχέδιον τοΰτο καί 
ίδια τό άρθ. 2 έδάφ. α'. καί άρθ. 4 έδάφ. α' (σχε
τικός νόμος ΒΤ^Ζ', άρ. 76 ΒΤΜΘ'), ώστε έν τφ
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προϋπολογισμό) τών δήμων τψ παραδιδομένψ 
εις τόν ταμίαν νά περιλαμβάνηται πίστωσις δι’ 
άπαντας τούς ύπηρετοΰντας διδασκάλους, λαμ- 
βάνοντος τοΰ Νομάρχου 6π’ δψιν τάς υποδει- 
κνυομένας πιστώσεις υπό τοΰ κ. έπιθεωρητοΰ· 
πρός δέ και έ ταμίας νά πληρώνη καί δταν δέν 
Ιχει λάβη τόν προϋπολογισμόν τοΰ δήμου, τόν 
άναγράφοντα τούς δρους τών πιστώσεων.

Νά ύποχρεώται ό Δήμαρχος νά άναγράφη 
πίστωσιν δι’ υλικόν τοΰ σχολείου κλπ. τουλά
χιστον τό πέμπτον τής άναγραφομένης διά τό 
προσωπικόν τής στοιχ. Έκπαιδεύσεως δαπάνης 
αδτη δέ νά έκτελήται κατ’ άπόφασιν τοΰ Έπο- 
πτικοΰ Συμβουλίου, δ δέ δήμαρχος νά έκδίδη 
τά σχετικά έντάλματα υποχρεούμενος ώς καί 
διά τόν μισθόν- (άριθ. 11 ΒΤΜΘ).

Εκ τών χρημάτων τών εκπαιδευτικών τελών 
πρός τοίς άλλοις νά πληρόνωνται τά διδακτικά 
δργανα τοΰ σχολείου χάρται γεωγραφικοί, ει
κόνες κλπ. καί νά πλουτίζωνται αί βιβλιοθήκαι 
τών σχολείων.

6 )  Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ά  Σ υ μ β ο ύ λ ια .  Το
π ικ ά  κ α τ ά  δ ή μ ο υ ς .

Είς έκαστον Δήμον νά συστηθή 'Εκπαιδευτι
κόν Συμβούλιον, άποτελούμενον έκ τοΰ Δημάρ
χου, τοΰ άστυνόμου. τοΰ ίερέως, τοΰ δημοδιδα
σκάλου, ένός ίατροΰ ή έν έλλείψει τοιούτου τοΰ 
μάλλον λογιωτέρου· ώσαύτως νά συστηθώσι τοι- 
αΰτα Ιπιτόπ,α, Έργον τούτων νά είναι ή έξε- 
ρεύνησις τών υποχρέων είς φοίτησιν παίδων, ή 
διευκόλυνσις τοΰ έργου τοΰ διδασκάλου διά τής 
μερίμνης περί χορηγίας τών διδακτικών σκευών 
καί δργάνων καί έν γένει περί τής έσωτερικής 
καί έξωτερικής διακοσμήσεως τοΰ διδακτηρίου. 
Είς τάς συνεδρίας τών Συμβουλίων τούτων νά 
δύναται νά παρίσταται καί δ Επιθεωρητής ή δ 
Επόπτης τών σχολείων.

Ό Δήμαρχος δ ι’ Απουσίαν δλιγοήμερον 5 — 10 
ή μερών νά μή περικόπτη, τόν μισθόν τοΰ δημο
διδασκάλου, άλλά νά άναφέρη είς τόν Επιθεω
ρητήν, δστις μετά έρευναν νά έπιβαλλη πρόσ
τιμο'/ διπλάσιον τόν μισθόν τών ή μερών τής 
απουσίας, τό όποιον νά εισπραττη δ δήμος, 
(άρθ. 54 ΒΤΜΘ').

Τ )  Δ ιδ α κ τ ή ρ ια .
(Άρθ. 68— 76 ΒΤΜΘ).

Είς πασαν έπέκτασιν τοΰ σχεδίου τών πόλεων 
ή σύστασιν νέου συνοικισμοΰ, νά λαμβάνη- 
ται πρόνοια, δπως προορίζηται χώρος έπαρκής 
πρός ί'δρυσιν διδακτηρίου δημοτ. σχολείου (αυ
λήν καί κήπον αυτοΰ), ώς όρίζεται διά πλα
τείας, όδούς καί λοιπάς δημοσίας άνάγκας.

Νά ι'δρύωνται διδακτήρια κατά προτίμησιν 
είς τάς κώμας καί πόλεις έκείνας, αί'τινες ήθε- 
λον παράσχει δωρεάν τό οίκόπεδον καί μέρος 
τής λοιπής δαπάνης, τό τρίτον ή τό ήμισυ.

Έ ν Ά θ ή να ις  τη  3 Μ αρτίου 1903 .
Ό  Πρόεδρος 
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8 )  Τά δ ιδ α κ τ ικ ά  β ι β λ ία .
(Άρθ· 1 - 8  ΒΤΓ').

Τά διδακτικά βιβλία υποβοηθοΰσι τό έργον 
τοΰ διδασκάλου σπουδαίως καί ουκ δλίγον συν- 
τελοΰσι εις τήν διεκπεραιωσιν αυτοΰ. Τό γλωσ
σικόν υφος, ή έκλογή καί ή διάταξις τής ΰλης 
κατά ποσόν καί ποιόν τά μέγιστα συμβάλλουσι 
είς τήν έξυπηρέτησιν τών σκοπών τών βιβλίων 
καί δέονται τής μεγίστης έξετάσεως καί έρεύ- 
νης. Έάν άναβλέψωμεν είς τά πεπολιτισμένα 
έθνη, θέλομεν ίδεΐ, δτι ή μέν αρχαία ήμών 
γλώσσα κινδυνεύει νά έξοβελισθή έκ τών σχο
λείων των, περί δέ τής νέας ήμών γλώσσης διά
φοροι έ π ι σ τ ή  μονές,ώς ό Γερμανός Κραουμβάχερ 
έν όνόματι τών νέων επιστημονικών θεωριών, 
άποφαίνονται δτι πρέπει αΰτη νά άντικαταστα- 
θή υπό τής χυδαίας ήμών γλώσσης. Ταΰτα 
πάντα δέον νά μάς έμβάλωσι είς σκέψιν καί 
έργασίαν σοβαράν καί ώς πρός τήν απλοποιη- 
σιν τής μεθόδου τή·ς διδασκαλίας τής γλώσσης 
ήμών καί ώς πρός τό περιεχόμενον πάντων τών 
διδακτικών ββλίων, τό όποιον διά τής γλώσσης 
έκδηλοΰται.

Πρός τοΰτο προτείνομεν τά έξης- 
α) Νά καθορισθή έν συνεδρίφ πεπειραμενων 

δημοδιδασκάλων, παιδαγωγών και γλωσσολό
γων ή μέθοδος της διδασκαλίας τής γλώσσης καί 

! ή διάταξις τής υλης αύτής· οΰτω δέ μετέπειτα 
} καθορισθή τό γλωσσικόν ΰφος τών βιβλίων έκά- 

στης τάξεως, προσαρμοζόμενον πρός τήν πνευ
ματικήν άνάπτυξιν καί ήλικίαν τών παιδων.

β) Νά καθορισθή αναλυτικόν πρόγραμμα δι’ 
έκάστην τάξιν πάντων τών μαθημάτων οσον τό 
δυνατόν εύρύτερον· πρός δέ καί έν σχέσει πρός 
τά διδακτικά βιβλία κατά ποσόν τής  ̂ τυπογρα
φικής ΰλης αύτών καί ποιόν. Τά υπάρχοντα δι
δακτικά βιβλία δέον νά έλαττωθώσι συμπτυσ
σόμενα.

γ) Μετά τόν καθορισμόν τών δύο άνωτέρων, 
έπί τή βάσει τών όποιων θάγίνηται ή συγγραφή 
τοΰ δίδακτικοΰ βιβλίου, νά προκηρύσσηται δια
γωνισμός πρό ένός ή δύο έτών.

δ) Ή έπιτροπή τών διδακτικών βιβλίων νά 
άποτελήται έξ έχόντων παιδαγωγικήν μόρφω- 
σιν, τών δημοδιδασκάλων καί έξ είδικών^ διά 
τήν έπιστη μονικήν ακρίβειαν τοΰ περιεχομενου. 
Έ ν Γαλλία μόνοι οί δημοδιδάσκαλοι έγκρίνουσι 
ταΰτα.

Ή  έπιτροπή αΰτη δέον νά είναι μόνιμος η 
τουλάχιστον άνανεουμένη κατά μέρος έκάστοτε, 
δπως διατηρήται ένότης είς τά έκάστοτε έγκρι- 
νόμενα διδακτικά βιβλία.

Τάς άνωτέρω σκέψεις καί γ ν ώ μ α ς  ήμώ νπροϊόν 
πείρας πολυχρονίου περί τά σχολικά ή μών πράγ
ματα έξ είλικρινοΰς πρός τήν υπηρεσίαν ένδια- 
φέροντος υποβάλλομεν πεποιθότες, δτι θελουσι 
τύχει τής δεούσης παρ’ υμών προσοχής και 
θέλουσι προσαρμοσθή είς τά νομοσχέδια περι 
συμπληρώσεως καί βελτιώσεως τής Δημοτ. Εκ- 
παιδεύσεως έπί μεγίστψ άγαθψ τοΰ έθνους.

Ό  Γράμμαχευς
1 .  Δε«ίίπρης
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Λ Ο Γ Ο Δ Ο Σ Ι Α  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι  Ο Υ  Π· Α Ρ Β Α Ν Ι  Τ Ο Τ  
Περι τ ώ ν  π ε π ρ α γ μ έ ν ω ν

’Ακολουθών έθος συντελεστικόν εις τήν κα
νονικήν καί εύρυθμον λειτουργίαν τών Συλλό
γων, όπω; ό πρόεδρος τούτων δίδει λόγων τών 
πεπραγμένων, θά σας άποσχολήσω καί έγώ έπ ’
ολίνον.*

ΚύρκιΤόν Σύνδεσμον,ώς γνωστόν,διώκησα έπί 
δύο συνεχείς περιόδους,τήν πρώτην έπ! εν ετος κ*ί 
τήν δεύτερα» κατά τό νέίν Καταστατικόν έπί 
δύο ετη· ήτοι κατά τά ετη 1901, 1902 καί 
1903. Καί τά μεν πεπραγμένα κατά τα προη
γούμενα έτη 1901 καί 1902 έχω εκθέσει ύμΐν 
εις τό τέλος έκάστου τών έτών τούτων. “Ηδη 
κυρίως πρόκειται περί τοΰ έτους 1903.

Διά τήν χρηματικήν διαχείρησιν τοΰ έτους 
1903 καταθέτω τόν οίκεϊον ισολογισμόν, καθ’ 
δν τά έσοδα άνήλθον είς 445,25 δραχ. αί δέ 
δαπάναι εις 358,25, οιατεθεϊσαι πρός τοίς άλλοις 
και είς την έκδοσιν 3 φύλλων τοΰ Περιοδικού έκ 
σελίδων 24 έν δλω. Μενει δέ περίσευμα είς με
τρητά δοαχμ. 87 Πρός τούτοις υποβάλλω ήδη 
Ικθίσιν εις τόν Σύνδεσμον λεπτομερή περί όφει- 
λομένων έκ προηγουμένων διαχειρείσεων, πρό τής 
προείρείας μου,πρό τοϋ έτους 1901, οπω; λάβη 
πρόνοιαν ό σύνδεσμος... Έκτος τούτου οι συνά
δελφοι δέν συνέτρεξαν καί τήν τακτικήν έκδοσιν 
τοΰ Περιοδικοΰ δ ι’ αποστολής υλης πρός δημο- 
σίευσιν έν αύτφ. Πάσα δέ ή δημιοσιευθεΐσα ΰλη 
κατά τά έτος τοϋτο προέρχεται Ιξ έμοϋ ώ; καί 
πάντα τά ανυπόγραφα άρθρα κατά τά τρία έτη.

Έν τούτοις άν ό Σύνδεσμος κατά τό έτος 
τοΰτο υστέρησεν εις άλλα, είς σπουδαίας δμως 
περιστάσεις πάντοτε έπετέλεσε τό καθήκον του 
πεφωτισμένως'δτε λ . χ. ύπεβλήθησαν έίς τήν 
βουλήν νομοσχέδια σχετικά, ήτοίμασε καί άπέ- 
δωκεν έντυπον υπόμνημα πρός τόν τότε Πρόε
δρον τής Κυβερνήσεως κ. θ .  Δηληγιάννην.

Καί ταΰτα μεν τά κατά τό έτος τοΰτο 
εν συνόψει. ’Οφείλει πρός τούτοις νά δικαιολο
γήσω την δηλωσίν μου, δτι αδυνατώ νά συμμε- 
τασχω είς τάς νεας'άρχάς τοΰ Συνδέσμου,ητις δέν 
πρέπει νά παρεξηγηθή, δτι αποφεύγω τά γενικά 
βάρη καί τάς υποχρεώσεις καί προτιμώ τα Γδια.

Η εν τω Συνδέσμφ έργασία μου καί έν γέ- 
νει ή οιοασκαλική μου δράσις μαρτυροΰσι περί 
τοΰ πονου μου καί τοΰ ένδ'.αφέροντος ΰπερ τοΰ 
κλάδου και ύπέρ τοΰ γενικού συμφέροντος. Πάν
τες ενθυμεϊσθε την θετίκήν μου έργασίαν κατά 
την τρίετή Προεδρείαν μου έν τώ Συνδέσμω, ϊνα 
μή έπεκταθώ έκτος αύτοΰ καί δή,

Τνιν τακτοποίησιν τών βιβλίων τοϋ Συνδέσμου 
καί κατάρτησιν νέων τελείων βιβλίων. Τήν κανο
νικήν καί άρτίαν λειτουργίαν τοϋ Συνδέσμου,δι’ 
ολων τών άρχών "αύτοΰ καί ούχι διά μόνου τοΰ 
προέδρου η και τοϋ γραμματέω;. Τήν δημιουρ
γίαν αποθεματικοΰ κεφαλαίου έστω καί μικροΰ. 
Τήν διαχείρησιν τών χρημάτων τοΰ Συνδέσμου 
οια τακτικοΰ προϋπολογισμού. Τήν προάσπισιν

επ ί τ η ς  π ρ ο ε δ ρ ε ΐα ς  τ ο υ

τών συμφερόντων καί πεφωτισμένην ΰποστήριξιν 
τοΰ κλάδου ήμών εις τήν Βουλήν καί Κυβέρνησιν. 
κτλ. Έάν δέν άπέδωκεν ή τριετής πρ#«2ρεία μου 
περισσότερα, τοΰτο δέν όφείλετκι είς παραλεί
ψεις έμοϋ.

Όψείλω πρός τούτοις νά προσίέσω είς τήν|θε- 
τικήν μου έργασίαν,καί έργασίαν α^ανή μέν άλλ ’ 
έργωδεστάτην καί πολυχρόνιον, τήν κατανάλω- 
σιν μεγίστου χρόνου κατά τό έτος 1901, δπως 
παραλαβή ό Σύνίεσμος τό άρχ«ΐ·ν,2π*ρτέλος ιταρέ- 
λαβε μέρος μέν τόν ’Ιούνιον παρα τοΰ γραμματέως, 
μέ(.ος δέ τόν 8βριοντού έτους έκείνου. Ή  τοιαύτη 
εργώδης καί μετ ’ εμποδίων διηνεκής έναίχόλησις 
έδυσχέρανε σπουδαίω; τήν ίπιτέλεσιν τών καθη
κόντων μου τόσον, ώστε οέν θά ανελάμβανον 
καί τήν δευτεραν φοράν τό βαρύτατον φορτίον 
τοΰ προέδρου, εάν καί αύτβί, οΐτινες είχαν αν
τίθετον πολλάκις γνώμην, δέν μοί έδείκνυον εμ
πιστοσύνην καί δέν μέ προέτρεπον δια συστά
σεων πρός τούτο ώς καταλληλότερον, ώς Ιλε- 
γον, καί δέν μοί προέβαλλον τόν λόγον, δτι, άρ- 
θέντων τών ίμποδίων τής παραλαβής τοΰ αρ
χείου, δέν θά είχον πλέον νά άπα*χοληθώ είς 
τοιαύτην έργασίαν αρνητικήν, άλλά θά έβάδιζαν 
ευθέως είς θετικήν εργασίαν τού Συνδέσμου. — 
Ά λλά πρός διεξαγωγήν τών μεγάλων καί υψη
λών υπηρεσιών τοΰ Συνδέσμου καί έπίτευξιν τών 
σκοπών αύτοΰ οέν αρκεί μόνη ή θέλησις τών 
διοικούντων τόν Σύνδεσμον απαιτείται πρό παν
τός θερμουγός θέλησις καί αύταπάρνησις τών με
λών τοΰ Συνδέσμου, εις τών οποίων τάς σκέ
ψεις καί αποφάσεις δέον να πρυτανεύη τό συμ
φέρον τού Συνδέσμου, τό γενικόν οηλ . συμ
φέρον παντός άλλου. Διά τοΰτο θά συστήσω είς 
τά μέλη τά επόμενα" ή τριετής μου πείρα έν 
τή προεδρική έορ̂ ι φρονώ, οτι μοί δίδει τό δικαί
ωμα πρός τοΰτο.

α) Όφείλουσιν οί συνάδελφοι πάνυ ευχαρί
στως νά προσφέρωσι τάς δύο δραχμάς τήν έξα- 
μηνίαν αί δύο δέ δραχμαί θά έςασφαλίσωσι τάς 
χιλίας δραχ. τοΰ μισθού των, θά έςασφαλίσωσι 
τήν ευημερίαν, τήν πρόοδον καί τό μέγαλεΐον 
τοϋ έθνους. Άφοϋ άλλως τε ώς αντάλλαγμα τών 
2 δραχ. θά λαμβάνωσι δωρεάν τό περιοδικόν.

β )  Όφείλουσι προσέτι οί συνάδελφοι νά δια- 
θέτωσι ώρας τινα,ς μελέτης, δπως έτοιμάζωσι 
υλην έκλεκτην καί κατάλληλον πρός δημοσίευσιν 
είς τό περιοδικόν, είς τό έπικοινωτικόντοΰτο όρ
γανο·/ απάντων τών συναδέλφων.

γ) Οφείλουσιν οί έγγύς τή έδρ̂ ι τοΰ Συνδέ
σμου συνάδελφοι, ίδια τών ’Αθηνών καί τοΰ 
Πειραιώς δπως θυσιάζωσι μίαν ή δύο ώρας έκ 
τών 720 ωρών τοΰ μηνός, προσεοχόμενοι εις τάς 
συνεδρίας τοΰ Συνδέσμ·υ, ϊνα διέρχωνται Γας 
υπολοίπους 718 ώρας ευχάριστους καί ούχΙ πί
κρας και μ ετ ’ αύτών σύμπαν τό έθνος.

δ) θά συστήσω προσέτι, δπως ένεκα τής αν-
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προϋπολογισμφ τών δήμων τφ παραδιδομένφ 
εις τόν ταμίαν νά περιλαμβάνεται πίστωσις δι’ 
απαντας τούς υπηρετοΰντας διδασκάλους, λαμ- 
βάνοντος τοΰ Νομάρχου υπ’ δψιν τάς ύποδει- 
κνυομένας πιστώσεις υπό τοΰ κ. έπιθεωρητοΰ· 
πρός δέ καί ό ταμίας νά πληρώνη καί δταν δέν 
εχει λάβη τόν προϋπολογισμόν τοΰ δήμου, τον 
άναγράφοντα τούς δρους τών πιστώσεων.

Νά ύποχρεώται ό Δήμαρχος νά αναγράφω 
πίστωσιν δι’ υλικόν τοΰ σχολείου κλπ. τουλά
χιστον τό πέμπτον τής άναγραφομένης διά τό 
προσωπικόν τής στοιχ. Έκπαιδεύσεως δαπάνης 
αδτη δέ νά έκτελήται κατ’ άπόφασιν τοΰ Επο
πτικού Συμβουλίου, δ δέ δήμαρχος νά έκδίδη 
τά σχετικά έντάλματα ύποχρεούμενος ώς καί 
διά τόν μισθόν- (άριθ. 11 ΒΤΜΘ).

Εκ τών χρημάτων τών εκπαιδευτικών τελών 
πρός τοϊς άλλοις νά πληρόνωνται τά διδακτικά 
όργανα τοΰ σχολείου χάρται γεωγραφικοί, ει
κόνες κλπ. καί νά πλουτίζωνται αί βιβλιοθήκαι 
τών σχολείων.

6 )  Έ κ π α ιδ ε ν τ ικ ά  Σ νμ β ο ύλ τα .  Το
π ικ ά  κ α τ ά  δ ή μ ο ν ς .

Είς έκαστον Δήμον νά συστηθή ’Εκπαιδευτι
κόν Συμβούλιον, άποτελούμενον έκ τοΰ Δημάρ
χου, τοΰ άστυνόμου. τοΰ ίερέως, τοΰ δημοδιδα
σκάλου, ένός ίατροΰ ή έν έλλείψει τοιούτου τοΰ 
μάλλον λογιωτέρου· ώσαύτως νά συστηθώσι τοι- 
αΰτα ε π ιτό π ια , Έργον τούτων νά είναι ή έξε- 
ρεύνησις τών υποχρεών είς φοίτησιν παίδων, ή 
διευκόλυνσις τοΰ έργου τοΰ διδασκάλου διά τής 
μερίμνης περί χορηγίας τών διδακτικών σκευών 
καί δργάνων καί έν γένει περί τής έσωτερικής 
καί έξωτερικής διακοσμήσεως τοΰ διδακτηρίου. 
Είς τάς συνεδρίας τών Συμβουλίων τούτων νά 
δύναται νά παρίσταται καί ο Επιθεωρητής ή δ 
Επόπτης τών σχολείων.

Ό Δήμαρχος δ ι ’ απουσίαν δλιγοήμερον 5 — 10 
ή μερών νά μή περικόπτη, τόν μισθόν τοΰ δημο
διδασκάλου, άλλά νά άναφέρη είς τόν Επιθεω
ρητήν, δστις μετά έρευναν νά έπιβαλλη πρόσ- 
τιμον διπλάσιον τόν μισθόν τών ή μερών τής 
απουσίας, τό όποιον νά είσπραττη ό δήμος, 
(άρθ. 54 ΒΤΜΘ').

Τ') Δ ιδ α κ τ ή ρ ια .
(Άρθ. 6 8 -7 6  ΒΤΜΘ).

Είς πασαν έπέκτασιν τοΰ σχεδίου τών πόλεων 
ή σύστασιν νέου συνοικισμοΰ, νά λαμβάνη- 
ται πρόνοια, δπως προορίζηται χώρος έπαρκής 
πρός ί'δρυσιν διδακτηρίου δημοτ. σχολείου (αυ
λήν καί κήπον αύτοΰ), ώς δρίζεται διά πλα
τείας, όδους καί λοιπάς δημοσίας άνάγκας.

Νά ι δρνωνται διδακτήρια κατά προτίμησιν 
είς τάς κώμας καί πόλεις έκείνας, αΐτινες ήθε- 
λον παράσχει δωρεάν τό οίκόπεδον καί μέρος 
τής λοιπής δαπάνης, τό τρίτον ή τό ήμισυ.

Έν Ά θ ή να ις  τή  3 Μαρτίου 1903.
Ό  ΙΙρόεδρος 
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8 )  Τά δ ιδ α κ τ ικ ά  β ιβ λ ία .
(Άρθ· 1 - 8  ΒΤΓ').

Τά διδακτικοί β ιβλία  ύποβοηθοΰσι τό έργον 
τοΰ διδασκάλου σπουδαιως καί ούκ όλίγον συν- 
τελοΰσι είς τήν διεκπεραιωσιν αύτοΰ. Τό γλωσ
σικόν ΰφος, ή έκλογή καί ή διάταξις τής ύλης 
κατά ποσόν καί ποιόν τά μέγιστα συμβαλλουσι 
είς τήν έξυπηρέτησιν τών σκοπών τών βιβλίων 
καί δέονται τής μεγίστης έξετάσεως καί έρεύ- 
νης. Έάν άναβλέψωμεν είς τά πεπολιτισμένα 
έθνη, θέλομεν ίδεΐ, δτι ή μέν αρχαία ήμών 
γλώσσα κινδυνεύει νά έξοβελισθή έκ τών σχο- 

; λείων των, περί δέ τής νέας ήμών γλώσσης διά
φοροι έπιστήμονες,ώς ό Γερμανός Κραουμβάχερ 
έν όνόματι τών νέων έπιστημονικών θεωριών, 
άποφαίνονται δτι πρέπει αΰτη νά άντικαταστα- 
θή υπό τής χυδαίας ήμών γλώσσης. Ταΰτα 
πάντα δέον νά μάς έμβάλωσι είς σκεψιν και 
έργασίαν σοβαράν καί ώς πρός τήν απλοποιη- 
σιν τής μεθόδου τή·ς διδασκαλίας τής γλώσσης 

j ήμών καί ώς πρός τό περιεχόμενον πάντων τών 
; διδακτικών ββλίων, τό όποιον διά τής γλώσσης 

έκδηλοΰται.
Πρός τοΰτο προτείνομεν τά έξής- 
α) Νά καθορισθή έν συνεδρίφ πεπειραμενων 

δημοδιδασκάλων, παιδαγωγών και γλωσσολό
γων ήμέθοδος τής διδασκαλίας τής γλώσσης και 
ή διάταξις τής ΰλης αύτής· ούτω δέ μετέπειτα 

j χαθορισθή τό γλωσσικόν ΰφος τών βιβλίων έκά- 
στης τάξεως, προσαρμοζόμενον πρός τήν πνευ
ματικήν άνάπτυξιν καί ήλικίαν τών παίδων.

β) Νά καθορισθή αναλυτικόν πρόγραμμα δι’ 
έκάστην τάξιν πάντων τών μαθημάτων βσον τό 
δυνατόν εύρύτερον πρός δέ καί έν σχέσει πρός 
τά διδακτικά βιβλία κατά ποσόν τής  ̂ τυπογρα
φικής ΰλης αύτών καί ποιον. I ά υπάρχοντά δι
δακτικά βιβλία δέον νά έλαττωθώσι συμπτυσ
σόμενα.

γ) Μετά τον καθορισμόν τών δύο άνωτέρων, 
έπί τή βάσει τών όποίων θάγίνηται ή συγγραφή 
τοΰ διδακτικού βιβλίου, νά προκηρύσσηται δια
γωνισμός πρό ένός ή δύο έτών.

δ) Ή έπιτροπή τών διδακτικών βιβλίων νά 
άποτελήται έξ έχόντων παιδαγωγικήν μόρφω- 
σιν, τών δημοδιδασκάλων καί έξ ειδικών^ διά 
τήν έπιστημονικήν ακρίβειαν τοΰ περιεχομένου. 
Έ ν Γαλλία μόνοι οί δημοδιδάσκαλοι έγκρίνουσι 
ταΰτα.

Ή  έπιτροπή αΰτη δέον νά είναι μόνιμος η 
τούλάχιστον άνανεουμένη κατά μέρος έκάστοτε, 
δπως διατηρήται ένότης είς τά έκάστοτε έγκρι- 
νόμενα διδακτικά βιβλία.

Τάς άνωτέρω σκέψεις καί γνώμας ήμω νπροϊόν 
πείρας πολυχρονίου περί τά σχολικά ή μών πράγ
ματα έξ είλικρινοΰς πρός τήν υπηρεσίαν Ενδια
φέροντος ύποβάλλομεν πεποιθότες, δτι θέλουσι 
τύχει τής δεούσης παρ’ ύμών προσοχής και 
θέλουσι προσαρμοσθή είς τά νομοσχέδια περι 
συμπληρώσεως καί βελτιώσεως τής Δημοτ. Εκ- 
παιδεύσεως έπί μεγίστφ άγαθφ τού έθνους.

Ό  Γ ράμματευς
2. Δεσίπρης
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Λ Ο Γ Ο Δ Ο Σ Ι Α  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι  Ο Υ  Π· Α Ρ Β Α Ν Ι  Τ Ο Τ  
Περι τώ ν  π επ ρ αγμ ένω ν

Ακολουθών Ιθος συντελεστικόν. εις τήν κα
νονικήν καί εύρυθμον λειτουργίαν των Συλλό
γων, δπω; ό πρόεδρος τούτων δίδει λόγων τών 
πεπραγμένων, θά σας άποσχολήσω καί εγώ έπ ’
ολίνον.I

Κύρ(οιΤόν Σύνδεσμον,ώς γνωστόν,διώκησα έπί 
δύο συνεχείς περιόδους,τήν πρώτην έπί εν ετος κ*ί 
τήν δεύτερα* κατά τό νέον Καταστατικόν έπί 
δύο Ιτη· ήτοι κατά τά ετη 1901, 1902 καί 
1903. Καί τά μέν πεπραγμένα κατά τα προη
γούμενα έτη 1901 καί 1902 έχω εκθέσει ΰμΐν 
εί; τά τέλος έκαστου τών έτών τούτων. "Ηδη 
κυρίως πρόκειται περί τοΰ έτους 1903.

Διά τήν χρηματικήν διαχείρησιν τοΰ έτους 
1903 καταθέτω τόν οίκειον ισολογισμόν, καθ' 
δν τά έσοδα άνήλθον εις 445,25 δραχ. αί δέ 
δαπάναι εις 358,25, διατεθεϊσαι πρός τοϊς άλλοι: 
καί εις την έκδοσιν 3 φύλλων τοΰ Περιοδικού έκ 
σελίδων 24 έν δλφ . Μενει δέ περίσευμα είς με
τρητά δοαχμ. 87 Πρός τούτοις υποβάλλω ήδη 
Ικθίσιν εις τόν Σύνδεσμον λεπτομερή περί όφει- 
λομένων έκ προηγουμένων διαχειρείσεων, πρό τή; 
προεδρεία; μου,πρό τοϋ έτους 1901, δπω: λάβη 
πρόνοιαν ό σύνδεσμος... Έκτος τούτου οι συνά
δελφοι δέν συνέτρεξαν καί τήν τακτικήν έκδοσιν 
τοΰ Περιοδικού δ ι’ αποστολής ύλη; πρός δημο- 
σίευσιν έν αύτφ. Πάσα δέ ή δηυιοσιευθεΐσα ίλη 
κατά τό έτος τούτο προέρχεται εξ έμοΰ ώ; καί 
πάντα τά ανυπόγραφα άρθρα κατά τά τρία έτη.

Έν τούτοις άν ό Σύνδεσμος κατά τό έτος 
τοΰτο υστέρησεν είς άλλα, είς σπουδαίας δμως 
περιστάσεις πάντοτε έπετέλεσε τό καθήκον του 
πεφωτισμένω;"δτε λ . χ. ύπεβλήθτ,σαν έΐς τήν 
βουλήν νομοσχέδια σχετικά, ήτοίμασε καί άπέ- 
δωκεν έντυπον ύπόμνημα πρό; τόν τότε Πρόε
δρον τής Κυβερνησεως κ. Θ. Δηληγιάννην.

Καί ταΰτα μεν τά κατά τό έτος τοΰτο 
εν συνόψει. ’Οφείλει πρός τούτοις νά δικαιολο
γήσω την δήλωσίν μου, δτι αδυνατώ νά συμμε- 
τασχω είς τάς νεας'άρχάς τοΰ Συνδέσμου,ήτις δέν 
πρέπει νά παρεξηγηθή, δτι αποφεύγω τά γενικά 
βάρη καί τάς υποχρεώσεις καί προτιμώ τα Γδια.

Η εν τφ  Συνδέσμψ εργασία μου καί έν γέ- 
νει ή οιοασκαλική μου δράσις μαρτυροΰσι περί 
τοΰ πόνου μου καί τοΰ ενδιαφέροντος ύπερ τοΰ 
κλάδου καί ύπέρ τοΰ γενικού συμφέοοντος. Πάν
τες ενθυμεϊσθε την θετίκήν μου έργασίαν κατά 
την τρίετή Προεδρείαν μου έν τώ Συνδέσμω, ϊνα 
μή έπεκταθώ έκτο; αύτοΰ καί δή,

Την τακτοποίησιν τών βιβλίων τοϋ Σΰνδέσμου 
καί κατάρτησιν νέων τελείων βιβλίων. Τήν κανο
νικήν καί άρτίαν λειτουργίαν τού Συνδέσμου,δι* 
ολων τών άρχών ’αύτοΰ καί ούχ! διά μόνου τοΰ 
προέδρου ή καί τοΰ γραμματέω;. Τήν δημιουρ
γίαν άποθεματικοΰ κεφαλαίου έστω καί μικρού. 
Την Ο'.αχειρησιν τών χρημάτων τοΰ Συνδέσμου 
δια τακτικού προϋπολογισμού. Τήν προάσπισιν

επ ί τ η ς  π ρ ο β δ ρ ε ία ς  τ ο ν

τών συμφερόντων καί πεφωτισμένην ΰποστήριξιν 
τοΰ κλάδου ήμών εις τήν Βουλήν καί Κυβέρνησιν. 
κτλ. Έάν δέν άπέδωκεν ή τριετής π ρ · ιδ ρ είκ μου 
περισσότερα, τοΰτο δέν όφίίλετ*ι είς παραλεί
ψεις έμού.

πρός τούτοι; νά προσθέσω είς τήν|θε- 
τικήν μου έργασίαν,καί έργασίαν α«ρανη μέν άλλ5 
έργωδεστάτην καί πολυχρόνιον, τήν κατανάλω
σή μεγίστου χρόνου κατά τό έτο; 1901, οπως 
παραλαβή ό Σύν*εσμος τό άρχ«ΐ·ν,2π«ρτέλος παρέ
λαβε μέρος μέν τόν ’Ιούνιον παρα τοΰ γραμματέως, 
μέΚος δέ τόν 8βριον τού Ιτους έκείνβυ. Ή  τοιαύτη 
εργώδης καί μετ ’ εμποδίων διηνεκής έναβχόλησις 
έδυσχέρανε σπουδαιως τήν ίπιτέλεσιν τών καθη
κόντων μου τόσον, ώστε δέν θά ανελάμβανον 
καί τήν δευτβραν φοράν τό βαρύτατον φορτίον 
τοΰ προέδρου, έάν καί αύτοί, οιτ«νες είχαν αν
τίθετον πολλάκις γνώμην, δέν μοί έδείκνυον εμ
πιστοσύνην καί δέν μέ προέτρεπον διά συστά
σεων πρός τούτο ώς καταλληλότερον, ώς Ιλε- 
γον, καί δέν μοί προέβαλλον τόν λόγον, δτι, άρ- 
θέντων τών έμποδίων τη ; παραλαβής τοΰ αρ
χείου, δέν θά είχον πλέον νά άπα*χοληθώ είς 
τοιαύτην έργασίαν αρνητικήν, άλλά θά έβάδιζαν 
εύθέω; είς θετικήν εργασίαν τού Συνδέσμου. — 
Άλλά πρός διεξαγωγήν τών μεγάλων καί υψη
λών υπηρεσιών τοΰ Συνδέσμου καί έπίτευξιν τών 
σκοπών αύτοΰ δεν αρκεί μόνη ή θέλησις τών 
διοικούντων τόν Σύνδεσμον απαιτείται πρό παν
τός θερμουγός θέλησις καί αύταπάρνησις τών με
λών τοΰ Συνδέσμοϋ, είς τών όποίων τάς σκέ
ψεις και αποφάσεις δέον να πρυτανεύη τό συμ
φέρον τοϋ Συνδέσμου, τό γενικόν δηλ. συμ
φέρον παντός άλλου. Διά τοΰτο θά συστήσω είς 
τά μέλη τά επόμενα· ή τριετής μου πείρα έν 
τή προεδρική έ'όρ̂  φρονώ, οτι μοί δίδει τό δικαί
ωμα πρός τοΰτο.

α) Όφείλουσιν οί συνάδελφοι πάνυ ευχαρί
στως νά προσφέρωσι τάς δύο δραχμάς τήν έξα- 
μηνίαν αί δύο δέ δραχμαί 0ά έςασφαλίσωσι τάς 
χιλίας δραχ. τοΰ μισθοϋ των, θά έξασφαλίσωσι 
τήν ευημερίαν, τήν πρόοδον καί τό μέγαλεΐον 
τού έθνους. Άφοϋ άλλως τε ώς αντάλλαγμα τών 
2 δραχ. θά λαμβάνωσι δωρεάν τό περιοδικόν.

β) Όφείλουσι προσέτι οί συνάδελφοι νά δια- 
θέτωσι ώρας τινα; μελέτης, δπως ετοιμάζωσι 
ύλην εκλεκτήν καί κατάλληλον πρός δημοσίευσιν 
είς τό περιοδικόν, είς τό έπικοινωτικόντοΰτο δρ· 
γανον άπάντων τών συναδέλφων.

γ) Οφείλουσιν οί έγγύς τή έδρ̂ ι τοΰ Συνοέ- 
,σμου συνάδελφοι, ίδια τών ’Αθηνών καί τοΰ 
ΙΙειραιώ; δπως θυσιάζωσι μίαν ή δύο ώρας έκ 
τών 720 ώρών τοΰ μηνός, προσεοχόμενοι εις τάς 
συνεδρίας τοΰ Συνδέσμ·υ, ινα διέρχωνται Γας 
υπολοίπους 718 ώρας ευχάριστους καί ούχί πί
κρας και μ ετ ’ αύτών σύμπαν τό έθνος.

δ) Θά συστήσω προσέτι, δπω; ενεκα τής αν-



τιθέσεως των γνωμών μή άπομκκρύνωνται οί τυ 
χόν μειοψηφοϋντες. *Η άντίθεσις τών γνωμών 
/.αθαρίζ«ι ταύτα ς, ώς τό πυρ τόν χρυσόν καί 
άποφέριι ύγι*στέρας καϊ ορθοτέρας αποφάσεις.

Δέν πρέπει νά άποχωρώσιν οί άντιφρονοϋντες 
ά λ λ ’ εκεί άγωνιζόμενοι όφείλουσι νά έπιμεινωσι 
μέ^ρις δτου πείσωσιν η πεισθώσιν η τέλος ύπο- 
κύψωσιν εϊς την πλειοψηφίαν, ητις δέον να εινε 
ό άξω ν, π*ρί δν νά περι®τρέφωνται πάντα  τά  
μέλη τοϋ συλλόγου. Τά έκάστοτε πρόσωπα ίϊνα ι 
άπλοι όργανα υπηρετικά τοϋ Συνδέσμου, είναι 
διαβατικοί έκτελεστα ί τών θελήσεων αύτοϋ. Τά 
πρόσωπα παρέρχονται καί απομένει μόνον το έκ 
τής έργασί«ς κάί δράσεως τών προσώπων έπελ- 
θ ίν θετικόν αποτέλεσμα.

ε) Ω σαύτως θά συστήσω εϊς τοΰς παντάπασιν 
άοιαφοροϋντας συναδέλφους διά τά  έν τώ  Συν- 
δέσμφ τελούμ ενα ,δτι,δ ,τ ι γ ίνετα ι έν α ύτψ , επ ι
βαρύνει ή τιμα πάντας, παρόντας, άπόνταο, άδι*.- 
φοροϋντας, πάντα  φέροντα τόν τ ίτλον του δημο
διδασκάλου, συμβάλλει είς τήν τύχην έν γένει 
σύμπαντος τοϋ δημοδιδασκαλινοΰ κόσμου. Οί δέ 
άδιαφιροϋντες θεωρούνται κατά τήν νομικήν έκ- 
φρασιν σιωπή/ώ; συγκατανεύβντες είς τά  έοΰ 
τελούμενα καί δταν εχωσιν εναντίαν γνώμην μή 
έκδηλουμένην δμως έν δέοντι, έν τώ  καμινευτη- 
ρίω τούτω τών γνωμών. Διά ταΰτα  φρονώ, δτι 
δημοδιδάσκαλοι αδιάφοροι πρός τόν Σύνδεσμον, 
καταδικάσαντες εαυτούς είς άφασίαν,προκειμένου 
περί τώ ν γ ε ν ικ ώ ς  καταστήσαντες εαυτούς μ ή 
παραγωγικούς, βωβούς, δέν πρέπει νά ύπάρχωσι.

σ τ) Τέλος όφείλουσιν οί εγγύς τή έδρα Α θ η 
ναίοι καί Πειραιεϊς συνάδελφοι κατανοοϋντες, 
τον υψιστον προορισμόν τοΰ Συνδέσμου τά  μέγι
στα αύτοΰ καθήκοντα, τήν ευρύτητα τό πολυ
πληθές προσωπικόν τής Δημ. Έκπαιδεύσεως ού 
μόνον τοΰ Κράτους ·*αί έν γένει τών άπαν- 
ταχοΰ Ε λλήνω ν δημοδιδασκάλων,τήν τεραστίαν 
έργασίαν, τήν όποιαν α πα ιτε ί ή τελεσφόρος λ ε ι
τουργία τοϋ Συνδέσμου,δέον νά λαμβάνωσιν π ά ν 
τες ένεργόν μέρος είς τήν Δ’.οίκησιν αύτοΰ. 
Εις τήν κολοσσιαίαν ταύτην έργασίαν δέν δύ- 
νατα ι νά άνταποκιϊΐθώσιν ό Πρόεδρος, δσον χ αλ
κέντερος καί ά< είνε, ούτε τά  μέλη τοϋ Δ. 
Συμβουλίου. Μόνον δταν άπαντες οί έν Άθήναις 
καί έν Π ιιραιεΐ συνάδελφοι λάβωσιν ενεργόν μέ
ρος είς τήν Διοίκησιν τοΰ Συνδέσμου^ κατανε- 
μομένης έκάστψ άναλόγου έργασίας, τότε μόνον 
δυνάμεθα νά έλπ ίζω μεν,δτι δύναται νά yivrj τ ι άν- 
τάςιον τοΰ ύψηλοΰ προορισμού τοΰ Συνδέσμου ήμών 

Ταΰτα έθεώρησα έπιβεβλημένον νά έκθέσω 
ύμΐ·', δπως κρίνετε καί περί τών έπί τής Προε- 
δρείας μου πεπραγμένων καί δπως εις τήν μέλ- 
λουσαν σύν θεψ πορείαν τοΰ Συνδέσμου μή πα- 
ρεμβληίώσιν εμπόδια άλλά  πά ντ ις  συνησπισμέ- 
νοι έν τφ  συνδέ'τμψ προασπίσωμεν τά συμφέ- 
ροςτα υμών καί βελτιώσωμιν τήν Δημοτ. Έ κ- 
παίδευσιν ί π ’ αγαθώ τοΰ έθνους.

Πλήν περατώσω τόν λόγον οφείλω νά ευχαρι
στήσω τούς συνεργαβθέντας μ ε τ ’ έμοϋ συμβού
λου; κατά τά τρία ετη , καί π ά ντα ’τά μέλη τά

όποια, μέ συνέτρεξαν είς τήν πολύμοχθον διοίκη-
σιν τοΰ συνδέσμου ιδία δέ τούς κ.  ....................

'Ωσαύτως έκφράζω τήν έγκάρδιον ευχήν μου 
είς τό νεον διοικητικόν συμβούλιον. όπως λαμ - 
βάνον ύ π ’ δψιν τήν ύψίστην εντολήν ητις τφ  άνε- 
τέθη παρά τών άπανταχοΰ συναδέλφων, εργα- 
σθ·?ί πρός εύόδωσιν καί έπ ιτυχίαν τών ύψηλών 
σκοπών τοϋ Συνδέσμου. Παραδίβων είς τόν οιάοο- 
χον μου κ. Εύστρ. Άβραμεαν τήν έ'δραν ταύτην, 
τήν όποιαν έθεώρησα ώς ίερον προμαχώνα τών 
δημοδιδασκάλων καί τής Δημοτ. Έ κπαιδεύσεως, 
υπενθυμίζω αύτώ δ/τι καί Λάκωνι τό τής 
Λακαί\ης «η Τάν η  έπ ι Τ άς» .  

ϊ υ ν ί δ ρ ί α Λ ς  1 4  Δ εκεμβρ . 1 0 0 3 .
Γενομένων αρχαιρεσιών έξέλέγη σχεδόν παμψη- 

φεΤ Πρόεδρός μεν ό ·/.. Ευστράτιος Άβραμέας Σύμ
βουλοι δέ οί κ.'Αθανάσιος Παπαναστασίου, Δ. Ζα- 
φειρακόπουλος, Ν. Βάγιας, Ιω . Ίω αννίίης, Παρ. 
Παρασκευόπουλος, Π. Λαμπρόπουλος : παραιτη- ' 
θέντος δέ του Ν . Βάγια έρχεται ό πρώτος έπιλα- 
χών Γ. Καλασούντας. Τέλος έξε)νέγησαν έξελεγ- 
κτική έπιτροπή οί κ. Παρ. Παρασκευόπουλος, Γ . 
Καλασούντας καί Κ. Σβάρνας.
Σ ννεδρ ία« ίις  τ η ς  3  1  Δ εκεμ . 1 0 0 3 .

Τποβάλ'λεται Ικθεσις τής έξελεγκτικής επιτρο
πής, έν η επαινείται ή τάξις καί ή ακρίβεια τών 
βιβλίων του Συνδέσμου·

Ό  άποχωρών Πρόεδρος κ. Γ. ’Αρβανίτης συν- 
τόμως έξέθηκε τά πεπραγμένα το ετος τούτο καί 
έν γένει τά κατά τά τρί* συνεχή Ιτη τής Προε- 
δρείας του. Τον λόγον τούτον λίαν διδακτικόν 
δημοσιεύομεν έν ιδιαιτέρα στηλτ|. Γελος ο ^υνδ=- 
σμος όμοφώνως έξέφρασε τάς ευχαριστήσεις του είς 
πάντα τα μέλη τοΰ Διοικητ. Συμβουλίου εις  ̂ *ον 
Πρόεδρον δέ κ. Γ. ’Αρβανίτην άπεφασίσθη, οπως
έκ«ρασΟή έγγράφως ούτω « ...........................  ·, · })

α Ό  Σύνδεσμος τών Ε λλήνω ν Δημοδιδάσκαλων 
άναγνωρίζων τήν ευεργετικήν δρασιν τοΰ κ. Γ . Αρ
βανίτου κατά τό διάστημα τής Προεδρείας του 
έκφράζει άμέριστον τήν ευαρέσκειαν αύτοΰ καί συγ
χαίρει αύτόν- διότι τόσον έπιτυχώς καί ώφελίμως 
είργάσθη καί συνετέλεσεν είς τήν πρόοδον, είς τήν 
άνάπτυξιν τοΰ Συλλόγου καί εις τήν άνύψωσιν τοΰ 
γοήτρου αύτοΰ, προασπισας εν ώρισμΐναις περιστα- 
σεσι τά συμφέροντα τής Δημοτ. Έκπαιδεύσεως καί 
τών λειτουργών αύτής.»

Φ·
Κ α τάλο γο ς έγ γρ α φ ο μ ένω ν  μ ,ελων τ ο ΰ  Σ υνδ έ

σ μ ο υ . (Σ υ ν έχ . προοηγουμ .. φ ύ λ λ ο υ . )

Άθήναι 253 Παρ. Παρασκευόπουλος,2 5 ί  Βαρθ. 
Μητρόπουλος. 255 Αρ. Θεοφιλακτόπουλος, 256 
Θεόδ. Μπακόπουλος, 257 Ν. Νίκας, 258 Μηλ. 
Μανίκας, 259 Αθ. Παπαναστασίου, 260 Γ. Κο- 
γιώνης, 266 Χρ. Μπένος, 267 Κ. Μερζιώτης, 
269 I. Λέλεκβς, 270 Γ. Κάρτσωνας.
271 I. Γκάνας, 272 Δ. Παπαναστασόπουλος.

Ιίειραιεΰς 261 Αντ.Καλογήρου,[262 Σπ.Λούδης, 
263 Γ. Ζαρογιάννης, 264 Γρ. Πρασιτάκης, 268 
Αναστασία Σκούρτη .

Κορίνθου 265 Π. Παναγόπουλος.

Δ ή λ ω β ις  : Το νέον Δ ιο ικ η τ . Συμβούλιον εξ ίλέξατο  εκ 
τώ ν μελών αύτοΰ Ά ντιπρόβδρον τον κ . Ά θ .  Π απαναστα 
σ ίο υ , Γ εν . Γραμματέα ιό ν  κ. Δημ. Ζ αφειρακύπουλον κα ί 
Τ αμ ία ν τον κ Γεώρ . Κ αλασούνταν,δημοδιδάσκαλον τοΰ 17ου 
Δημοτικού Σχολείου.


