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Επι του σχεδίου Νόμου περί συνδρομές τοΰ 

Δημοσίου υπέρ τών άπορων Δήμων καί ύπέρ 
Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως.

Ο νόμος ,ΒΤΜΘ του 1895 ενώ όμολογου- 
μένως συνετελεσε τα μέγιστα είς την άνάπτυξιν 
της Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως άπέβη κατα- 
θλιπτικός είς την διοίκησιν τών Δήμων και έπε- 
οαρυνε σπουδαιως το Δημόσιόν Ταμείον διά τών 
^κπανώ'* '•”̂ 5 Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως ενεκα 
τοΰ συμψηφισμού τών έοτόδοον τών Δήμων είς 
τα εςοδα της Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως" 
πολλοί τούτων στερηΟεντες τών απαραιτήτων 
διά τήν δημοτικήν διοίκησιν δαπανών περιήχθη- 
σαν είς τήν αδυναμίαν τής διοικήσεως άφ ’ έτέ- 
ί!°υ το Δημόσιόν προκαταβαλλον τά έζοδα τής 
—τοιχειώδους Εκπαιδεύσεως καί μή δυνάμενον 
ένεκεν τής άνεπαρκείας τών κατά’ τών Δήμων 
εξαναγκαστικών μίσων νά είσπράξη ταΰτα παρ’ 
αύτών είχε λαμβάνειν μέχρι τέλους' τοΰ Φεβρου
άριου 19(31, ήτοι μέχρι τε'λους τής δημοτικής
χρήσεως τοΰ 1900 δραχμάς 7 ,116 ,053 ,89 ,
ανευ βλπ;δος απολήψεως αυτών παρά τών Δή
μων, επιβάρυναν ούτως εμμέσως διά τών δα- 
77ζνών τούτων.

Αμφότερά τα μειονεκτήματα ταΰτα τοΰ νό
μου περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως σκοπεί νά 
θερκπεύση τό ύπό τήν ψήφον τής Βουλής ύπο- 
βαλλόμενον νομοσχεδιον.

Κατα τον άρθρον 1 τοΰ νομοσχεδίου παρέχε
ται συνδρομή εκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου είς τους 
άπορους Δήμους επαρκής είς τ ’ άποραίτητα τής 
ίν.οικήσεώς των εςοδα. Ή  συνδρομή αΰτη ύπο- 
λογισθείσα έπί τών προϋπολογισμών τών Δήμων 
θέλει άνελθη είς δραχμάς 500,000 περίπου, Έάν 
ε:; τό^ποσόΛ τοΰτο προστεθώσι καί δραχμαί 1, 
000 ,557 .24 , ή συνδρομή τοΰ δημοσίου ύπέρ 
• Γζ "  ■ οιχειώδους Ε «παιδεύσεως, τό ύπό τοΰ 
Δημοσίου Γαμειου καταβληθησόμενον ποσόν διά 
συνδρομήν πρός τούς Δήμους καϊ διά τά έξοδα 
■ Γ,ς —τοιχειώδους Εκπζιδ;υσϊως θέλει άνέλθει 
'"ε?ι 1,500,000 δραχμών ήδη κατά τόν 
προϋπολογισμόν τό Δημόσιόν δκπανα 1,000,000 
διά στνδρομήν ύπέρ τή; Στοιχειώδους Έ κπαι- 

εύσεως κα: επιβαρύνεται διά ποσοΰ ενός καί 
ήμίσεως εκατομμυρίου δραχμών, διά τοϋ όποιου

χρεοΰνται μεν οι Δήμοι είς τό τέλος τής δημο- 
τικής χρήσεως διά τά προκαταβληθέντα ύπ’ αυ
τών έξοδα τής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως, 
άλλ αδυνατεί τό Δημόσιον νά είσπραξη ενεκα 
της «νεπαρκειας τών καταδιωκτικών μέτρων* 
τό ποσόν τοϋτο δια τών λ.αμβανομε'νων μέτρων 
ύπό τοϋ ύποβαλλομε'νου νομοσχεδίου θέλει περι- 
ορισθή σημαντικώς, ενώ άφ’ έτε'οου καί τά έξοδα 
ύπερ της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως τών Δή
μων, είς ούς έρχεται επίκουρον τό Δημόσιον θέ- 
λουσιν Ιλαττωθή έπαισθητώς.

Τ άρθρα 2 και 3 σκοπόν προτίθενται νά 
ελαττώσωσι τά τού Δημοσίου καταβαλλόμενα 
διά συνδρομήν ύπέρ τής στοιχειώδους Έ κπαι- 
δεύσεως έςοδα ά'νευ βλάβης ταύτης καί θε'σωσι 
φραγμόν είς τήν ύπό τών Εποπτικών Συμβου
λίων άσκοπον πολλάκις αύξησιν τών δαπανών 
τής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως.

Τό Κράτος παρε'χον συνδρομήν είς τούς δή
μους διά τά έξοδα τής Στοιχειώδους Έ κπαι- 
δεύσεως φρονοΰμεν δτι έχει δικαίωμα νά θέση 
περιορισμόν είς τήν πολυτέλειαν ταύτης προσ- 
τατεΰον ουτω καί τό Δημόσιον Ταμείον καί 
αυτούς τούς δήμους.

Κατά τόν νόμον ΒΤ^Α.' τοΰ 1896, τόν έρ- 
μηνεύσαντα τόν νόμον τοΰ 1852 περί έξοφλή- 
σεως τών χρεών τών Δήμων τό Δημόσιον μό
νον εις χείρας τοΰ δημοτικού είσπράκτορος δύ- 
ναται νά έπιβάλη κατάσχεσιν πρός εϊσπραξιν 
τών οφειλομένων ύπό τών Δήμων έκ προκατα- 
βληθέντων διά λογαριασμόν αύτών εξόδων τής 
Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως.

Αί τοιαΰται δμως κατασχέσεις άπέβησαν συν
ήθως άνευ αποτελέσματος, διά τοϋτο διά τού 
άρθρου 4 τοΰ νομοσχεδίου επιτρέπεται νά γίνε
ται κατασχεσις υπό τοϋ Δημοσίου είς χείρας 
παντός όφειλετου τοΰ Δήμου, καί, δπως προ- 
ληφθώσιν είκονικαί δηλώσεις τών όοειλετών, ο
ρίζεται δτι δέν λαμβάνονται ύπ’ δψει δηλώσεις 
δτι τό κατασχεθέν ποσόν κατεβλήθη πρό τής 
προσδιορισμένης προς πληρωμήν ήμέρας.

Τό άρθρον 5 άφορα είς τήν λογιστικήν τάξιν 
τών ταμείων. Τά προκαταβαλλόμενα ύπό τών 
ταμιών έξοδά τής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως 
δέν καταχωρίζονται είς τό καθημερινόν κλπ. βι
βλία τοΰ ταμείου, άλλά έφ’ δσον δέν εξοφλούν
ται έξ είσπραχθέντων εσόδων τών Δήμων άπο- 
τελοϋσι μέρος τοϋ χρηματικού υπολοίπου τοϋ



ταμείου. Ή  έπισώρίυσις δ’ αύτών, άντίπροσω- 
πευόντων εις έκαστον Ταμεΐον έκατοντάδας πολ- 
λάκις χιλιάδων δραχμών, μέχρι τέλους Φε
βρουάριου τοΰ επομένου έτους, οπότε γίνεται ή 
τακτοποίησις αύτών κατά τον ΒΥΛ<Γ’ νόμον 
τοΰ 1896, επισκοτίζει την πραγματικήν κατά- 
στασιν τών ταμείων καί παρεμποδίζει τόν έλεγ- 
χον κα'ι -.ήν κανονικήν λειτουργίαν τούτων. Διά 
της προτεινομένης κατά τριμηνίαν τακτοποιή- 
σεως αύτών αίρονται τ ’ ανωτέρω ατοπήματα 
και εξασφαλίζεται κατά τό ένόν ή άπόληψις 
τών προκαταβληθέντων.

Διά τοΰ άρθρου 6 καθίσταται υπεύθυνος 6 
Ταμίας διά τήν ανελλιπή εϊσπραξιν τών εξό
δων τής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως καθώς καί 
δια τάς παρά τοΰ Νόμου ένεργηθείσας πληρω- 
μάς τούτων.

Το αρθρον ί προολεπει την περίπτωσιν, καθ’ 
ήν άπεδείχθη δτι Δήμου τίνος τά έσοδα δέν 
καλυπτουσι τα εζοδα της Στοι/ειώόους Έκπαι- 
δεύσεως έπί μίαν τριετίαν έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει δύναται νά έπιτραπή διά Β. Διατάγματος 
ϊνα τα συνεισπραττομενα μετά τών δημοσίων 
έσοδα τών Δήμων είς ούς παρέχει τό Δημόσιον 
συνδρομήν διά τά έξοδα τής διοικήσεως καί διά 
τα τής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως βεβαιωθώ- 
σιν ες ολοκλήρου ύπέρ τοΰ Δημοσίου καί είσ- 
πραχθώσιν υπέρ αύτοΰ, υποχρεωμένου νά δίδη 
λογαριασμόν τών είσπραχθέντων είς τόν Δήμον 
εϊς το τέλος τής δημοτικής χρήσεως. Τό τοιοΰ- 
τον ενώ δεν παραβλαπτει παντάπασι τά συμ
φέροντα τών τοιούτων Δήμων, άπαλλάσσει άπό 
μεγάλης εργασίας τά Ταμεία καί έν γένει τήν 
λογιστικήν υπηρεσίαν τοΰ Κράτους.

ΙΙροκειμενου περί πληρωμής σπουδαίου ποσοΰ 
είς τούς Δήμους διά τάς δαπάνας τής Στοιχειώ
δους Εκπαιδεύσεως άναγκαϊον είνε περί τούτων 
ν’ άποφαίνηται τό Υπουργικόν Συμβούλιον.

Γ άρθρα 9 και 10 αποβλέπουσιν είς τήν 
εκτέλεσιν. τοΰ Νόμου τούτου.

Τελευταΐον φρονοΰμεν δίκαιον νά έπιστρα- 
φώσιν είς τους Δήμους τ ’ άναγκαΐα ποσά διά τά 
απαραίτητα τής διοικήσεως των έξοδα κατά τό 
έτος 1901 , συμφώνως πρός το αρθρον 1. ΙΙερί 
τούτου περιελήφθη διάταξις είς τό άρθρον 10.'

Τοιοΰτον τό ΰποβαλλόμενον νομοσχέδιον, δπίρ 
γινόμενον νόμος τοΰ Κράτους, θέλε"-, αποδώσει 
την ελευθερίαν και την υλικήν ανεξαρτησίαν είς 
τούς Δήμους καί ανακουφίσει σπουδαίως τό αρ
κούντως έπι βεβαρημένο'/ διά τών εξόδων τής 
—το·.χε·.ώ(5οος Έκπαιδεύσεως Δημόσον Ταμεϊον.

Έν Ά θ ή ν α ι;  τ η  7 Μ αρτίου 1902 .

Οί Υπουργοί.
Φ. Χέγρης, Λ. Τρία νταφίΓλλάκος,

Α .  Μοιιφϊρρύτος

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί συνδρομής τοϋ Δημοσίου ύπέρ τών άπο

ρων Δήμων καί ύπέρ τή ς  Στοιχειώδους 
Έκπαιδεύσεως.
"Αρθρον 1.

Ά ν μετά τήν άφαίρεσιν τών δαπανών τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως τά ύπολειπόμενα έσοδα 
Δήμου τινός δέν έπαρκοΰσι πρός συμπλήρωσιν 

^ Ρχ/.· 3000 διά τούί Δήμους, ών 6 πλη
θυσμός κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν ΰπεο- 
βαίνει τούς 3000 κατοίκους.

Δραχ. 2000 διά τούς Δήμους, ών ό πληθυ
σμός εινε άπό 1500 — 2000 κατοίκων, καί 

Δραχ. 1500 διά τους Δήμους πληθυσμού 
κατωτέρου τών 1500 κατοίκων.

Μετά έγκρισιν τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου 
χορηγείται εϊς τόν Δήμον τοϋτον συνδρομή τοΰ 
Δημοσίου ες ειδικής πιστώσεως τοΰ προϋπολο
γισμού τοΰ Υπουργείου τών ’Εσωτερικών πο
σόν ικανόν πρός συμπλήρωσιν τοΰ άνωτέρω ποσοΰ.

Έν τώ υπολογισμοί τών έσόδων τοΰ Δήμου 
κατά τό έδάφιον α' δέν λαμβάνονται ύ π ’ δψιν 
τά έσοδα έκ καθυστερουαένων.

Ή  άνωτέρω συνδρομή είνε άκατάσχετος δ ι’ 
οίονδήποτε λόγον καί δέν υπερβαίνει ποτέ τά 
έσοδα τών Δήμων.

Ά ρθρο ν  2.
Σχολειον έζετάξιον, ο έστιν έκπληροΰν συμ- 

πασας τάς διδακτικάς αύτοΰ άνάγκας δ ι’ έξ δη
μοδιδασκάλων, οφείλει νά έχη δύο πρωτοβαθ
μίους, τρεις δευτεροβαθμίους καί ένα τριτοβάθ
μιον. Σχολειον πεντατάξιον, δ έστιν έπαρκοΰν 
είς τάς άνάγκας αύτοΰ τάς διδακτικάς διά πέντε 
δημοδιδασκάλων, οφείλει νά έχη έ'να πρωτοβάθ
μιον, τρεις δευτεροβαθμίους καί ένα τριτοβάθ
μιον. Σχολειον τετρατάξιον,δ έστιν έπαρκοΰν είς 
τάς άνάγκας αύτοΰ τάς διδακτικάς διά τεσσά
ρων δημοδιδασκάλων, οφείλει νά έχη ένα πρω
τοβάθμιον, δύο δευτεροβαθμίους καί έ'να τρίτο- 
βάθμιον. Σχολειον τριτάξιον, δ έστιν έπαρκοΰν 
είς τάς άνάγκας αύτοΰ τάς διδακτικάς διά τριών 
δημοδιδασκάλων, οφείλει νά έχη ένα πρώτο-- 
βάθμιον, ένα δευτεροβάθμιον καί ένα τριτοβάθ
μιον.Σχολειον διτάξιον, δ έστιν έπαρκοΰν είς τάς 
άνάγκας αύτοΰ τάς διδακτικάς διά δύο δημοδι
δασκάλων, οφείλει νά έχη τόν έ'να δημοδιδά
σκαλον δευτεροβάθμιον καί -tov έ'τεοον τριτοβάθ
μιον. Σχολειον μονοτάξιον, δ έστιν έπαρκοΰν 
είς τάς άνάγκας αύτοΰ μόνον δ ι’ ενός δημοδι
δασκάλου, οφείλει να έχη τριτοβάθμιον δημοδι
δάσκαλον. Οι πρωτοβάθμιοι καί δευτεροβάθμιοι 
δημοδιδάσκαλοι καταλαμβάνοντες θέσεις κατω- 
τέραςτοΰ βαθμοΰ αύτών λαμβάνουσι τόν μισθόν 
τής θέσεως, είς ήν διορίζονται.

Διευθυντής διορίζεται πρωτοβάθμιος συμπλη- 
ρώσας τρ-ιιτή τουλάχιστον υπηρεσίαν. Μεταξύ

δυο συνυπηρετούντων πρωτοβαθμίων διευθύνει 
τ^ Σχολειον ό άπχαιότερος έν τή υπηρεσία.

Α ρ θρ ον 3.
Είς τα δημοτικά Σχολεία τών Δήμων, τών 

λαμβανόντων συνδρομήν, αύξησις μισθοΰ τών 
δημοδιδασκάλων ή ίδρυσις άλλων σχολείων πλήν 
τών λειτουργησάντων κατά τό έτος 1901 ή άλ
λων τάξεων πλήν τών ΰπαρξασών «ατά τό αύτό 
έτος δέν έπιτρέπεται πριν ή τό Δημοτικόν Συμ
βούλιον συμφώνως τώ άρθρφ 57 τοΰ νόμου 
,ΒΤΜΔ’ τοΰ 1895 δ ι’ αύξήσεως τοΰ ποσοΰ τών 
εμμεσων φόρων, περιλαβη εν τω προϋπολογισμώ 
αύτοΰ άνάλογον ποσόν πρός έξυπηρέτησιν τών 
άπαιτουμένων δαπανών παρέλθη δέ μία ολόκλη
ρος Δημοτική χρήσις, καθ’ ήν πραγματοποιηθή 
ποσόν ίσον μέ τήν άπαιτουμένην δαπάνην.

"Αρθρον 4.
Πρός εϊσπραξιν τών άφειλομένων ύπό τών 

Δήμων, διά τά προκαταβληθέντα ύπό τοΰ Δη
μοσίου Ιξοδα τής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως 
επιτρέπεται νά γίνηται κατάσχεσις είς χεΐοας 
τελωνειακών άρχών, καθώς καί τών όοειλόντων 
ενοίκια δημοτικών φόρων ή δημοτικής περιου- 
σιας η άλλων οφειλ,ετών τών Δήμων κατά τάς 
διατάξεις τοΰ ,ΥΛΣΤ' νόμου περί είσποάξεως 
τών δημοσίων έσόδων.

Έ πί τών κατασχέσεων τούτων δήλωσις ότι 
τό κατασχεθέν ποσόν ή μέρος τούτου κατεβλήθη 
πρό τής προσδιωρισμένης πρός πληρωμήν ταέρα;, . y ν ι * ‘ ;α sv υτ: οψει.

"Αρθρον 5.
Τά έξοδα τής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως. 

τά όποια δέν έκαλύφθησαν έξ είσπραχθέντων 
παρα μιαν τριμηνίαν δημοτικών έσόδων, βε- 
οαιοΰνται ώς δημόσιον έσοδον συμφώνως καί 
πρός τόν ,ΒΪΆ'Γ' νόμου τοΰ 1896 τόν πρώτον 
μήνα τής επομένης τριμηνίας" είς τά ούτω βε- 
βαιωθέντα έσοδα συμψηφίζονται κατά προτίμησιν 
παντα τα κατα την επομένην τοιμηνίαν δημο
τικά έσοδα.

"Αρθρον 6.
Ταμίας, δστις δέν έφρόντισε μέχρι τέλους τής 

δημοτικής χρήσεως δπως είσπραχθώσιν έκ τών
5CJTCO 0 7 )|A0 7 l>C(i>V JlZTOJV T z  TTOO/CXTZ—

βληθέντα κατ' αύτήν έξοδα τής Στοιχειώδους 
Εκπαιδεύσεως ή τά βεβαιωθέντα τοιαϋτα ώς 

δημόσιόν εσοδον η δέν κατέσχεν είς χείρας τε- 
λωνιακών αρχών ή τών ένοικιαστών καί όοει- 
λετών τοΰ Δήμου ανάλογα δημοτικά έσοδα πρός 
εςόφλησιν τών εκ τών άνωτέρω αιτιών όφειλο- ; 
μένων, θεωρείται υπεύθυνος καί καταλογίζεται 
δ ι’ άμετακλήτου άποφάσεως τοΰ 'Γπουργοΰ τών I 
Οικονομικών.

’Αρθρον 7.
Εαν τα έσοδα Δήμου τίνος επί μίαν τριε— 1 

τίαν δέν έκάλυψαν τά έξοδα τής Στοιχειώδους j 
Έκπαιδεύσεως, δύναται νά έπιτραπή “διά Β. '

Διατάγματος ή καθ’ όλοκληρίαν ύπέρ τοΰ δη
μοσίου βεβαίωσις καί εϊσπραξις τοΰ συνεισπρατ- 
τομένου μετά τών ΰημοσίων δημοτικών φόρων, 
διδομένου λογαριασμού ύπό τών Επαρχιακών 
Ταμιών καί Ύποταμιών περί τών είσπραχθησο- 
μενων εις τό τέλος έκάστης δημοτικής χρήσεως 
κατά τά δια Β. Διατάγματος κανόνισθησόμενα.

■ Ά ρθρον 8.
II ..άρεχομένη ύπό τοΰ Δημοσίου εισφορά 

υπερ τής Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως έπί τή 
βάσει τοΰ Νόμου ,ΒΤΜΘ’ τής 3 Σεπτεμβρίου 
1895. χορηγείται μετά έγκρισιν τοΰ 'ΐ'πό υ :- 
γίκου Συμβουλίου.

Ά ρθρον 9.
Πάσα διάταςις άντικειμένη είς τόν παρόντα 

νομον καταργεϊται.
Ά ρθρον 10.

Διά Β. Διατάγματος κανονισθήσονται τ' ά^ο- 
ρώντζ είς τήν έκτελεσιν τοΰ παρόντος νόμου.'

Ά ρθρον 1 1.
Π ρ ο σ ω ρ ινή  ο ιά τ α ξ ι ς .

Οι Επαρχιακοί Ταμίαι θέλουσιν έπιστρέψει 
διά τήν χρήσιν τοΰ 1901 είς χρέωσιν τοΰ λο
γαριασμού τής γενικής ληψοδοσίας τοΰ Κοάτους 
«Προκαταβληθέντα έξοδα δημοτικής Έ κπαι- 
δεύσεως» εϊς εκείνους τών Δήμων, οΐτινες ήθε
λεν άποδειχθή διά τών άπολογισμών αύτών δτι 
έστερήθησαν κατά τό έτος τοΰτο μέρος ή τό άλον 
τών απαραιτήτων δαπανών διοικήσεως, τόσον 
ποσον, δσον είναι άναγκαϊον πρός συμπλήοωσιν 
τών εν άρθρω 1 άναγραφοαένων.

Έ ν ΆΟ ήναις τ ΐ ,  7 Μ αρτίου 1902.

Ο ι’ Γπουργο ι 
Φ. λ έ ν ο η ς  X .  Τ ρ ια ν τα ό νλ λ ά κ ο < ·  

Α . Μ ο α ά ερ ρ α το ς

Ο Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ

Ποός τους «τταντα^οϋ του Κοάτονς  
κ. κ. Αηιιοόιδαιίκάλονς.

Καθ ον χρονον πάντες οι λαοί κατανοήσαν— 
τες, δτι ή εύημερία καί ή δόξα αύτών έξαρ- 
ταται έκ της υγιοΰς παιδευσεως, άμιλλ.ώνται νά 

ι καταστησωσι την δημοτικην έκπαίδευσιν γένι— 
κωτέραν καί τοίς πασι προσιτήν, καθ’ ον χρό
νον οι μέγιστοι νοες τών έθνών κατατρίβουσι 
τόν β;ον των είς τήν έξεύρεσιν συστημάτων τε- 
λεοτέρων καί μέσων προσφορωτέρων πρός μόρ- 
φωσιν τών λαών, καθ’ ον χρόνον τά μάλλον 
προηγμένα έθνη τής Ευρώπης καί Αμερικής ώς 
τό φωτεινότερον σημείον τής δόξης καί τοΰ πο
λιτισμού των προβάλλουσι τήν κατάστασιν τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως, κατά τούτον ακριβώς 
τόν χρονον παρ ήμϊν οικονομικοί συνδυασμοί 
τοΰ γενικού προϋπολογισμού τοΰ κράτους έπιζη-
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τούμενοι έν τη δημοτική έκπαιδεύσει διά τοΰ 
άκρωτηριασμοΰ αύτης, άναστέλλουσι την μόλις 
άρξαμένην πρόοδον αύτής, θεωρούμενης τής 
πζρούσης έν τή δημοτική εκπαιδεύσει κατα- 
στάσεως ώς πολυτελείας, ούτω δέ χιλιάδες έλ
ληνοπαίδων κινδυνεύουσι νά στερηθώσι τών φώ
των τής πνευματικής καί ήθικής μορφώσεως τής 
άγούσης είς τήν εύδαιμονίαν έπί τής-γής καί είς 
τον Θεόν έν τοϊς ούρανοΐς. Καθ’ ον χρόνον οί 
έπιδιώκοντες τήν εύημερίαν των λαοί φιλοτι- 
μοΰνται νά πεβιθάλπωσι τούς σκαπανείς τοΰ 
μέλλοντος των καί ν ’ άποδίδωσιν αύτοΐς τήν 
άνάλογον τής προς τήν πολιτείαν συμβολής των 
ήθικήν καί υλικήν αμοιβήν, κατά τούτον τόν 
χρόνον παρ’ ήμΐν περικόπτεται καί αύτός ό μό
λις έξαρκών πρός συντήρησιν τοΰ Δημοδιδασκά- 
λου μισθός. Πάντες οί κλάδοι &>ς αμοιβήν τής 
οιλοτίμου αύτών εργασίας έλπίζουσι τήν προα
γωγήν των είς άνωτε'ρας βαθμίδας καί μόνοι οί 
Δημοδιδάσκαλοι δέν επιτρέπεται νά σκέπτωνται 
περί προαγωγής. Ά λλ’ ώς νά μή ήρκει τοΰτο 
κκι αύτός ό βαθμός ό διά κόπων καί μόχθων 
κτηθείς κατά τούς όρους, ούς ή πολιτεία προέ- 
ταξεν ήμΐν, πρόκειται ήδη νά άναιρεθή·’ ούτω 
δ· ή θκ άναγκασθώμεν άπογοητευόμενοι καί 
μαραινόμενοι νά έγκαταλίπωμεν ταχέως τόν 
κλάδον μας ή άπατώντες ήμας αύτούς, τήν 
πολιτείαν καί τήν κοινωνίαν διαφθειρόμενοι τόν 
χαρακτήρα θά μεταβληθώμεν είς ταπεινούς 
γραμματοκαπήλους άπό άληθών ιεροφάντων.

Φ ίλ ο ι  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι
Πάντες άναμιμνησκόμεθα μετά φρίκης τήν 

άπογοήτευσιν, ήτις είχε καταλάβει πάντας ή- 
μάς πρό τοΰ σωτηρίου έτους τοϋ 1895 καί ή- 
τις είς αποτέλεσμα είχε σύν τοίς άλλοις τήν έγ- 
κατάλειψιν τοΰ έπαγγέλματος ύπό πολλών συν
αδέλφων. Ά λλ ’ επίσης ώμολογημένον εϊνε, οτι 
άπό τού έτους εκείνου ένεψυχώθη ό κλάδος καί 
νέον πνεΰμα ζωογόνον έπνευσεν έπί τάς τάξεις 
ήμών, πάντεί δέ έτολμώμεν νά πιστεύω μεν, 
στt θά παρηκολούθει ήμά; ό νόμος τής προόδου 
καί νέαι ήμέραι εύτυχέστεραι θά άνέτελλον διά 
τούς έλληνόπαιδας. "Οτε αίφνης καί παρά πά
σαν προσδοκίαν ήλθεν είς φώς τό άνωτέρω δη- 
μοσιευόμενον σχε'διον νόμου δπερ ύπεβλήθη είς 
τήν βουλήν παρακωλύον τήν έπί τά πρόσω πο
ρείαν τοΰ 'έθνους.

Διότι κατά τά άρθρα 1, 3 καί 7 καί τά υ
πάρχοντα σχολεία καί ό αριθμός τών Δημοδι
δασκάλων θά μειωθώσι σπουδαιως. Κατά δέ τό 
δεύτερον άρθρον τό όρίζον δ’τι ε',ς πρωτοβάθμιος 
Δημοδιδάσκαλος επιτρέπεται είς τά πολυτάξια 
σχολεία (πλήν τών έξαταξίων έν οίς έπιτρε'πον- 
ται δύο) ούδείς δέ είς τά διτάξια καί μονοτά- 
C:α κτλ. έπέρχεται κατά τήν στατιστικήν τοΰ 
' Γπουργείου τής Παιδείας τοΰ 1901 ό περιορι
σμός τών εν τώ Κράτει πρωτοβαθμίων Δημο

διδασκάλων είς 178 άπέναετι 538 ύπηρετούν- 
των ήδη τοιούτων, τών δευτεροβαθμίων είς 560 
άπεναντι 880 καί τών τριτοβαθμίων ή αύξη- 
σις είς 1460 απέναντι 698 ύπηρετούντων ήδη 
τοιούτων' τών δέ διδασκαλισσών τών πρωτο
βαθμίων είς 99 άντί 182, τών δευτεροβαθμίων 
είς 232 άντί 310 καί τών τριτοβαθμίων είς 
511 άντί 320 ύπηρετουσών ήδη τοιούτων. Ε κ 
τός τών πολλών οί όποιοι καί ήδη ύπηρετοΰσι 
μέ μισθόν κατώτερον τοΰ βαθμοΰ των. Καί 
κατά τό άρθρον τρίτον κάί οί λόγω τής πενταε
τούς ύπηρεσίας διδόμενη ΙΟδραχμος αΰξησις 
τίθεται έν άμφιβόλλω

Καί κατά ταΰτα δημοδιδάσκαλοι παλαίμα
χοι κατατρίψαντες τά ώραιότερα τής ζωής των 
ετη πρός μόρφωσιν τών Έλληνοπαίδων καί ά- 
ριθμοΰντες 15 καί 20 έτών υπηρεσίαν καί επί 
τή βάσει τής τελευταίας μισθοδοσίας των ελπί- 
ζοντες νά λάβα,σι άνάλογον σύνταξιν καταβα- 
λόντες άνάλογον κράτησιν, ήδη μισθοδοτούμενοι 
μέ κατά τό ήμισυ σχεδόν όλιγώτερον μισθόν θά 
άναγκασθώσι νά άποχωρήσωσι τής ύπηρεσίας καί 
είς έποχήν καθ’ ήν τούτων μάλιστα έχομεν ά
νάγκην καί ώς έκ τής έλλείψεως δημοδιδασκά
λων καί ώς έκ τής πολυτίμου πείρας των καί τής 
άοτιωτέρας μορφώσεώς των. Ά λλά  τό πάντων 
χείριστον εϊνε οτι περιορίζεται ή ΐδρυσις δημοτι
κών σχολείων καθ’ ήν έποχήν ενδείκνυται ό πολ
λαπλασιασμός αύτών καί μάλιστα τών θηλε'ων, 
τά όποια εινε ήδη κατά το τέταρτο^ όλιγαριθμό- 
τεοατών άρρένων, άν καί ό πληθυσμός άμφοτέρων 
τών φύλων εινε περίπου ισάριθμος.

Φ ίλ ο ι  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι  
'Ο έπικρεμάμενος κίνδυνος δέν απειλεί άτομα 

άλλά διασείει τά θεμέλια παντός μέλλοντος· κκι 
πάσης προόδου τοΰ Έθνους. Ά ν ό στρατιώτης 
εινε εντεταλμένος τήν φύλαςιν καί άκεραιότητα 
τής πατρίδος ό δημοδιδάσκαλος προώρισται νά , 
δημιουργήση τήν εύδαιμονίαν καί τό μεγαλείον 
αύτής. Έν όνόματι λοιπόν τής ίερότητος τοΰ 
Ιργου καί τής άποστολής ήμών σας προσκαλοΰ- 
μεν ϊνα ένωθήτε μεθ’ ήμών καί άπό κοινοΰ έρ- 
γασθώμεν δπως άποτραπή πας κίνδυνος άπει- 
λών νά ταπεινώση ή άποθαρρύνη ήμάς έν τή 
έκπληρώσει τοΰ θείου ήμών έργου.

Ό  Πρόεδροί Ό  Γ . Γραμματεύς
Γ. Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Η Σ  |. Μ ΑΧΑ ΙΡΑ Σ
ΣΗ Μ . 'Ο Σύνδεσμος συνεδριάσας επανειλημμένο} ; 

εξέλεξε πολυμ ελή  επ ιτροπείαν ή τ ις  συνέταξε τ ή ν  
άνω τέρω  εκ κ λ η σ ιν ’ πρός 'δε καταρτίζει ηδη ύπόμ νη μ α  
πρός τή ν  Βουλήν καί τ ή ν  Α . Μ. τόν Βασιλέα κ λ π .

ΙΙαρακαλοϋνται οί διδάσκαλοι τώ ν πρω τευ . Λ ήμω ν 
όπως άπο ττε ίλω σ ι τά  συνημμένα  άνάλογα α ν τ ίτυ π α  
πρός τους συναδέλφους τή ς  περιοερείας των" ω σαύτω ς 
όπως άποστε ίλω σ ι ή μ ΐν  τά  καταρτισθέντα  υ π ο μ νή 
μ ατα , ϊνα  συμπερ ιλάβω μεν είς εν γεν ικό ν, έάν τή ν  
σ υ γκ εντρ ικ ω τ ικ ή ν  τα ύτη ν  επ ίσημον ένέργειαν κρ ίνω σ : 
σ υντελεσ τ ικω τέ  ραν, προσέτι, πληροψρρήσωσι ή μ α ; 
πο ιοι ύπηρ ετο ΰσ ι μέ κατώτερον μισθόν του βίΠ μού.

Τ ύ π ο ις  κ α ί  δ α π ά ν α ι ς ,  ώ ς  γ ν ω σ τ ό ν ,  W. Ά π ο σ τ ο λ ο π ο ύ λ ο υ -


