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ΥΠΟ

ΒΛΑΣΙΟΥ Γ. ΣΚΟΡΔΕΛΗ

Δέν είναι πολύς καιρός. Μόλις παρήλθον 10—15 
έτη' πόση όμως ανέλπιστος έπί τά χείρω μεταβολή 
έν ούτω βραχεί χρόνου διαστήματι ! Τότε θείος ζή
λος, Ιερός ένθουσιασμός ένέπνεε πλείστους καθηγητάς, 
διδασκάλους, λογίους. Πάστες ούτοι είχον κατανόηση 
ότι έπρεπε νέα νά χαραχθή οδός, νέον ν' άνοιχθή 
στάδιον είς τήν έκπαίδευσ'ν. Έβλιπον ότι έπλεον 
εντός στασίμ.ων ύδάτων, ότι άνέπνεον μεμολυσμένον 
αέρα' έπρεπεν, ήτο έπείγουσα ανάγκη νά έξέλθωσιν 
έκ τοϋ τέλματος, νά έξαγάγωσι τήν παίδευσιν τοϋ 
λαοΰ έκ τοΰ νεκροταφείου, διά νά άναπνεύση ζωογό- 
νον άέρα, νά ύγιάνη, νά ένισχυθή, νά θρέψη πνευ- 
ματικώς τά τέκνα τοΰ λαοΰ, τά όποια απεκτηνοϋντο 
ύπό σύστημα νοοκτόνον. Τόν νέον τοΰτον ένθουσια- 
σμόν ύπέκαιε καί άνεζωπύρει ό ελληνικός διδασκαλι
κός σύλλογος. Συζητήσεις ριακραί, πεισματώδεις, γι- 
νόμεναι ου. ως έν πνεύματι σύμπνοιας καί αποβλέ- 
πουσαι είς ένα ύψηλόν σκοπόν, είς την εΰρεσιν τοΰ 
άληθοΰς, τοΰ όρθοΰ, τοΰ συμφέροντος είς τήν αληθή 
παίδευσιν τοΰ έλ. λαοΰ, διεξήγοντο τρις καί τετράκις 
τής έβδομάδος έπί ώρας μακράς. Προλήψεις παλαιαί, 
γνώμαι έσφαλμέναι έπρεπε νά καταπολεμηθώσι καί 
νά έπικρατήση διά τής έρεύνης καί τοΰ λόγου ή 

αλήθεια, ήτις όσον άπλή είναι, τόσον πολλάκις κα
λύπτεται ΰπό παχέα στρώματα πλάνης, άγνοιας, 
άμαθείας, στρεβλών ιδεών. Καί όλονέν τό σκότος διε — 
λύετο καί ακτίνες φωτός διεχέοντο προαγγέλλουσα*  
νίκην καί θρίαμβον νέων αρχών προόδου πνευματι
κής καί έθνικής μορφώσεως. Ή κίνησις αύτη έξόχως 
τιμςί τόν τμηματάρχην τής δημοτικής έκπαιδεύσεοις 
τής έποχής έκείνης' διότι όχι μόνον μέγιστον ένδια- 
φέρον ύπέρ αύτής έδείκνυεν, άλλά καί ώθησιν καί 
ένθάρρυνσιν έδιδεν είς αύτήν, μεταδίδων έπιτηδείως·*  
τό δεαφέρον καί είς τούς τότε υπουργούς τής παιδείας.

Καρπός δέ τών εύγενών τούτων πνευματικών 
άγώνων καί τρόπαιον νίκης ήτο ή ιδρυσις τοΰ έν 
Άθήναις διδασκαλείου, ύστερον τοΰ έν Πελοποννή- 
σφ καί μετά ταΰτα τών δύο άλλων.

Καί ήρχισαν τά νέα διδασκαλεία νά έργάζωνται 
μέ ζήλον, μέ ένθουσιασμόν, μέ πάσαν αύταπάρνησιν. 
Καθηγηταί καί μαθηταί είχον τήν συνέιδησιν, ότι ή 
έργασία των άφορ$ πρός ύψηλόν σκοπόν, όπως πα- 
ρασκευασθώσι διδάσκαλοι, Ικανοί νά άνυψώσωσι τά 
τέκνα τοΰ ελληνικού λαοΰ, όπως προετοιμάσωσι πο- 
λίτας, οιτινες θά άναγεννήσωσι καί θά άνυψώσωσι 
τήν πατρίδα των δι’ έργασίας καί δι’ άρετών άξιων 
αέν τής προγονικής δόξης, έφαμίλλων δέ τών νϋν

4) Σ. Ε. Τμ,ηαατάρχης τότε ήτο ό χ. Δ. Πετρίδης, δ 
παυθείς ύπό τοϋ χ. X. Τρικούπη καί άντικατασταθείς 
ύπό τοϋ χ. Σ. Λάμπρου
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μιγάλων έθνών, μεγάλων όχι διά τον όγκον τοΰ 
πλήθους άλλά διά τάς κοινωνικάς καί πολιτικά^ 
άρετάς. Ή via μέ&οδος, ώς έλέγετο, ήτο ιδέα τΐς 
Ιερά, ένέπνεε σεβασμόν καί άγάπην. Καί αύτός ό 
αμαθής άλλ’ όρθόφρων πάντοτε λαός τήν άπεδε'χετο 
ριετά στοργής. Οί δήμαρχοι έζήτουν παρά τοϋ ύπουρ- 
γείου διδασκάλους τής vias μεΰόδον.

’Αληθώς δέ οι εΐσηγηταί τοϋ νέου συστήματος 
τής παιδαγωγίας καί διδασκαλίας ύπήρξαν ευτυχείς’ 
διότι είσήγαγον τό κράτιστον καί έλληνικώτατον σύ
στημα. Νομίζει τις ότι έμυήθησαν τό σύστημα παρά 
τινι σχολή, έν ή έδίδασκον Πλάτων καί ’Αριστοτέλης 
Έν τή βαθυσόφφ Γερμανία έμαθον τήν άπλουστά- 
την ταύτην διδασκαλίαν, ότι «κάλλεστα άναγνώ- 
σματα διά τήν νεότητα είναι οί ήρωϊκοί χρόνοι τής 
άρχαίας 'Ελλάδος, τά αθάνατα έπη τοϋ 'Ομήρου 
κοί ή Ιστορία τοΰ ’Ηροδότου». Δύνανται τφ όντι 
νά ΰπάρξωσιν άναγνώσματα μορφωτικότερα τούτων 
Ταΰτα λοιπόν εισήχθησαν εις τά σχολεία τοΰ έλ. λα- 
οΰ, καί εντός τριών, τεσσάρων έτών δέν ύπήρχε κα_ 
λύβη ελληνική έπί τών όρέων καί τών κοιλάδων 
τής Ελλάδος, έν ή δέν άνεγινώσκοντο τήν εσπέραν 
υπό τών μικρών έλληνοπαίδων οί άθλοι τοΰ Ήρα- 
κλέους, τά παθήματα τοΰ Όδυσσέως καί τά μεγα- 
λουργήματα τών ’Αθηνών καί τής Σπάρτης, καί 
έφευγον προτροπάδην έκ τοΰ εδάφους τής Ελλάδος 
τά άνάλατα μωρολογήματα, μέ τά όποια έτάγιξον 
τούς άθώους έλληνόπαιδας έν τοΐς άλληλοδιδακτι- 
xolg σχολείοις, καί εδιώχθη ή νοοκτόνος εργασία τής 
άποστηθίσεως καί τής άνευ ούδεμιάς νοήσεως μονο- 
τόνου άναγνώσεως.

Σύν τούτοις δέ άλλη κίνησις πνευματική, έξέγερ- 
σις τοΰ παρατηρητικοΰ, έξέγερσις τής αύτενεργείας, 
έζέγερσις ενδιαφέροντος πολυμερούς. Καί ήρχισέ τις 
νά βλέπη τότε παΐδας άγροτών συνοδευομένους ύπό 
τών διδασκάλων των εις έκδρομάς καί συλλέγοντας 
άνθη, φύλλα, κογχύλεα, καΐ έρωτώντας διά νά μαν- 
θάνωσι καί αδοντας άσματα έθνικά, έμπνέοντα φρό
νημα καί προτρέποντα είς έργασίαν, εις θαυμασμόν 
τής φύσεως. Οί διδάσκαλοι συναντώμενοι ή άλληλο- 
γραφοΰντες συνεζήτουν περί καταλληλοτέρων διδα
κτικών μεθόδων. Μαθηταί 7—8 έτών έφιλοτιμοΰντο 
τίς νά αποστήθισή περισσότερα ποιημάτια, τις νά 
άφηγηθή ένδοξόν τινα Ιστορίαν, τίς νά δείξη ιχνο
γράφημά τι ή τίς νά έπιδείξη μεγαλειτέραν δεξιό
τητα έν τή γυμναστική. Ζηλευτή ήτο ή βραχεία

ρέτας. Τά γεγονότα 
οτι ή βελτίωσις τής 
γών, είτε διδάσκαλοι

έκείνη χρονική περίοδος, τήν όποιαν όμως βάσκανος 
δαίμων ταχέως διέκοψε !

'Η τάσις αύτη πρός άνακαίνισιν «καί πρόοδον τής 
πνευματικής δράσεως, ή μετ’ ένθουσιασμοΰ καί ζή
λου άρξαμένη έδόθη ύπό τών διδασκάλων, άδιάφορον 
αν υπό πολλών ή ύπ’ ολίγων- Αί δέ κυβερνήσεις 
τών έτών εκείνων (1877 — 82) τήν υιοθέτησαν καί 
έδοσαν τήν ύποστήριξίν των έν λόγοις καί έν έργοις. 
Έάν καί έπειτα έφεξής ύπεστηρίζετο καί ύπεθάλπετο 
ή αύτή τάσις καί τό αύτό πνεΰμα, ή δημοτική παί- 
δευσις έν Έλλάδι δέν θά εϊχεν εϊς πολλά νά φθονή 
τήν δημοτικήν παίδευσιν ούδεμιάς χώρας έκ τών μά
λιστα προηγμένων είς αύτήν. Ή ταχεία δέ αΰτη 
εύδοκίμησις εΐλκυσεν άμέσως τήν προσοχήν πάντων 
πρός τά δημοτικά σχολεία, ό διδάσκαλος ήρχισε ν’ 
άνακτρε το παλαιόν γόητρόν του καί νά έπισπάται 
τήν ΰπόληψιν καί τήν άγάπην τής κοινωνίας, ή θέ- 
σις του ΰπό πάσας τάς έπόψεις ούσιωδώς έβελτιώθη 
καί οί μάλλον δέ αύθαίρετοι ήσχύνοντο νά φέρωνται 
πρός τούς διδασκάλους ώς πρός τούς εσχάτου; ύπη- 

δέ ταΰτα;έν έργοις έβεβαίουν 
θέσεως τών δημοσίων λειτουρ- 
εΐτε Ιερείς είτε δικασταί είναε 

ι ούτοι, έξαρτάται π-ωτίστως έξ αύτών τών ίδιων, 
έκ τής βελτιώσεως εαυτών, έκ τοΰ πρός έαυτού; σε
βασμού καί τής e0ouv8i00tooj έκπληρώσεως τοΰ κα
θήκοντος. Ο μή προσέχων καί μή άφοσιούμενος είς 
τό έργον του, άλλά προσκολλώμενος είς τήν πολιτι
κήν, δηλ. είς πρόσωπα, άς μή περιμένη νά τόν σε- 
βασθώσιν οί άλλοι. Ή πολιτική σήμερον ποδοπατεϊ 
τόν ενα, αύριον τόν άλλον, καί ούτω θά εύρεθώσι 
πάντες^ποδοπατημένοι έν τώ βορβόρφ*  τών παθών 
καί τή συγκρούσει άλλοτρίων συμφερόντων.

Οΰτω\τά θεμέλια ύγιοΰς μεταρρυθμίσεως τής δη
μοτικής έκπαιδεύσεως ’^έβλήθησαν τότε. Τό έργον 
έπρεπε νά συμπληρωθή βαθμηδόν μέν άλλά ταχέως. 
Άλλ’ όμως δυστυχώς όχι μόνον ή συμπλήρωσες δέν 
έπεδιώχθη μετά τής αύτής πρόνοιας καί σπουδαιό- 
τητος, άλλά "λεληθότως άφινον',ύπό χαλαρότητος ή 
έπιπολαιότητο; νά καταρρέωσι λίθοι' τινές ένθεν κα- 
κεΐθεν έξ αύτών τών τεθέντων θεμελίων. Ιίαρημελή- 
θησαν πρό πάντων έκείναι αί συμπληρώσεις, αϊτινες 
άφ' ένός μέν θά έξησφάλιζον τήν διαρκή έφαρμογήν 
ίπιστημονικοΰ συστήματος άγωγής καί διδασκαλίας 
κατά τάς τεθείσας ύγιεϊς άρχάς, άφ’ έτέρου δέ θά 
προεφύλαττον καί θά έσφζον τόν διδάσκαλον άπό 
πάσης έπιβλαβοΰς είς τήν εύδόκιμον πρόοδον τής

δημοτικής έκπαιδεύσεως έπηρείας καί έπεμβάσεως 
άλλοτρίων στοιχείων καί έπιρροών. Δέν ήθέλησαν νά 
είσαγάγωσι τόν θεσμόν σοβαράς διαοκοΰς Έπι&εω- 
ρήσεως καί σπουδαίου εκπαιδευτικού βυμβονλίον. 
Ή έλλειψις τών δύο τούτων θεσμών, τόσον άπαραι- 
τήτως άναγκαίων πρός διατήρησιν τοΰ κτηθέντος 
καλοΰ καΐ πρός έξακολούθησιν τής βελτιώσεως, άφή- 
κεν έλευθέραν τήν αύλήν τή; δημοτικής ήμών έκπαι- 
δεύσεως, είς τήν οποίαν είσώρμησαν ορμητικοί θολοί 
χείμαρροι άπειλοΰντες νά καταστρέψωσι παν ίχνος 
τοϋ μόλις θεμελιωθέντος οικοδομήματος τής δημοτ. 
έκπαιδεύσεως.

Είθε νά εύρεθή φιλόπατρις καί φιλόλαος υπουρ
γός τής παιδείας, όστις ν’ άνακόψη τό έργον τής 
παντελούς καταστροφής τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, 
νά έπαναφέρη δέ αύτήν είς τήν οδόν τής προόδου,ήτις 
είναι ή άληθής καί άσφαλής πρόοδος τοΰ λαού. Τοι- 
αύτη εύγενής έργασία δέν άπαιτεϊ τόσα χρήματα, 
ώστε ν’ άναβάλλεται διά λόγους δήθεν οικονομίας.

Ή δημοτική ήμών παίδευσις κατέχει ήδη πλεϊ- 
στα ύγιά στοιχεία, όπως βαδίση πρός τά πρόσω. Οί 
όρθώς έν τοΐς διδασκαλείσις μορφωθέντες νέοι δημο
διδάσκαλοι όογώσι πρός έργασίαν δυναμένην ν’άνυ- 
ψώση τον λαόν, ού είναι διδάσκαλοι καί οδηγοί, με- 
λαγχολικώς δέ καί έν άπογνώσει έξίστανται, άλλα 
ένωτισθέντες έν τοΐς διδασκαλείσις καί άλλα βλέπον- 
τες έν τή πραγματικότητι. Καλή θέλησις καί κρίσις 
ορθή δύνανται να έπιφέρωσι τάχιστα σωτήριον μετα
βολήν.

ΤΙΝΕΣ ΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ 
ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ;

Επειδή ό δημοδιδάσκαλος δέν πρόκειται μόνον 
νά διδάξη, άλλά καί νά άναθρέψη καί όχι μόνον ένα 
μαθητήν, άλλά πολλούς συγχρόνως, άπαιτεϊται νά 
έχη προσόντα τινά, ών τά κυριώτερα είναι τά 
έξης’

α) νά είναι άνήρ εύϋπόληπτος καΐ διά την παι
δείαν του καί διά τήν άρετήν του. Ή άγαθή ύπό- 
ληψις, ό σεβασμός δέν επιβάλλεται δι’ εξαναγκα
στικών μέτρων, άλλά γεννάται αύθορμήτως, όπου 
έμφανισθή ύπεροχή πνεύματος, μαλιστα δέ χαρα- 
κτηρ ηθικός. Συντελούσι δέ είς τήν άπόκτησιν 
άγαθής ύποληψεως καί ξωτερικά τινα αέσα, οίον 

γένος καλόν, πλούτος, καλή ενδυμασία, άνά- 
στημα καλόν, εκφραστικόν πρόσωπον, φωνή εύη
χος καί ισχυρά κτλ. Άλλ’ όπου δέν ύπάρχει ή ε
σωτερική άξια, έκεΐ τά εξωτερικά ταΰτα μέσα μό
να άδυνατούσι νά διατηρήσωσι έπί μακρόν χρόνον 
τόν σεβασμόν καί τό κύρος τού διδασκάλου. Καί ή 
παροιμία τού λαού όρθώς λέγει ότι τόν άνθρωπον 
δεχόμεθα κατά τό ε’νδυμα καί τόν προπέμπομεν 
κατά τήν γνώσιν. Διά τούτο επιβάλλεται ώς κα
θήκον είς τόν διδάσκαλον νά μή λέγη ή πράττη 
τι, οπερ δύναται νά κλονίση τήν πρός αύτόν ύπό- 
ληψιν τών μαθητών καί τής κοινωνίας. Άλλά καί 
τό εξωτερικόν τού διδασκάλου δέν πρέπει νά είναι 
ήμελημένον. Καί ή ενδυμασία του πρέπει νά είναι 
καθαρά, άρμόζουσα είς σοβαρόν άνθρωπον, οίος πρέ
πει νά είναι δ διδάσκαλος καί ή κόμη του λείως 
έκτενισμένη καί τά ύποδήματά του σώα καί καθα
ρά. Καλόν δέ είναι νά ξυρίζωνται οί διδάσκαλοι, 
καί νά μή άρέσκωνται είς τήν πωγωνοτροφίαν, ήτις 
άπαιτεϊ Ιδιαιτέραν δλως επιμέλειαν. Τούτο δύναν
ται νά ποιώσι μόνοι προμηθευόμενοι ξυράφια, ά 
άντί ολίγων χρημάτων δύνανται νά άγοράσωσι- 
"Οταν δέ λέγωμεν δτι δ διδάσκαλος πρέπει νά 
έπιμελήται έαυτού καί έξωτερικώς, δέν έννοού- 
μεν δτι πρέπει ώς πρός τούτο νά στρέψη άπο- 
κλειστικώς τήν προσοχήν του καί νά γίνη άνθρω
πος τού συρμού μέ τά γάντιά του, μέ τό μπαστου- 
νάκι του, μέ τά μυρέλαιά του, μέ τον άνωρθωμέ- 
νον θυσανωτόν μύστακά του καί τά τοιαύτα, ά δύ
νανται κάλλιστα νά μειώσουν τήν πρός τόν διδά
σκαλον ύπόληψιν τής κοινωνίας, εις τά όμματα τής 
δποίας παρίσταται τοιούτος διδάσκαλος λίαν μά
ταιος. Καί άπό τήν μίαν άκρότητα καί άπό τήν 
άλλην πρέπει νά είναι προφυλαγμένοι οί διδάσκα
λοι, ύπ’ όψιν των έχοντες πάντοτε νά κάμνωσι έκ 
πρώτης όψεως καλήν έντύπωσιν άνθρώπων σπου
δαίων. Άλλά καί κατά τούς τρόπους πρέπει νά δί_ 
δωσι τό παράδειγμα λεπτής συμπεριφοράς. Πολλοί 
διδάσκαλοι δέν προσέχουν είς τούτο καί μετά χωρι
κών ζώντες άποχωρικούνται καί αύτοί. Διά τούτο 
πρέπει πάς διδάσκαλος νά έχη τό μανδύλλιόν του, 
ϊνα άπομύττεται, δέ/ επιτρέπεται δέ νά άπομύτ- 
τεται διά τών δακτύλων ούδέ νά πτύη έν τώ σχο- 
λείφ ή έν τή οικία χαμεα-ΐ. όπου τύχη,νά έπιμένη δέ 
όπως καί οί μαθηταί άπαλλαγώσι τού σικχαμερωτά- 
του τρόπου τής άπομύξεως διά τών δακτύλων ώς καί 
τής άποχρέμψεως. Έπειτα π^τέ δέν πρέπει δ διδα-

I



148 149

σκαλος ίν τφ σχολείφ νά παρουσιάζεται ανυπόδητος 
ή μέ παντούφλας ή μέ τήνρόμπαν του,νά λούεται δέ 
καθ’ έβόομάοα και νά πλύνη συχνάκις τούς πόοας 
του, μάλιστα δέ (κείνοι, οΐτινες φύσει εκκρίνουν 
ιδρώτας πολλούς. Καί τά άσπρόρρουχα τοΰ διδα
σκάλου πρέπει νά είναι καθαρα, δι’ δ πρέπει συχνά 
νά γίνεται αύτών άλλαγή. Ήμπορεϊ νά μη είναι 
κολλαρισμένα, καθαρά δμως πρέπει έξ άπαντος νά 
είναι. Ωσαύτως καί τά ενδύματα δέν πρέπει νά 
είναι ξεσχισμένα η λιγδωμένα. Οί Γερμανοί δημο
διδάσκαλοι μεταχειρίζονται έν τφ σχολείφ ίδιον 
επανωφόρι έν τή έργασίγ των, εν παλαιόν των φό
ρεμα, καί δταν τελειώση ή εργασία των φοροΰσι τό 
καλόν των φόρεμα καί παρουσιάζονται είς τήν κοι
νωνίαν καί κατά τά φορέματα άνθρωποι σεβαστοί, 
οίοι πρέπει νά είναι όλοι οί διδάσκαλοι. Εις τόν λαόν 
πρέπει νά μεταδώσωμεν καλάς συνήθειας, δπερ γί
νεται βεβαίως καί διά τής διδασκαλίας, άλλά καί 
διά τοΰ παραδείγματος, καί τοΰτο είναι μάλιστα 
ΐσχυρότερον καί άποτελεσματικώτερον τής διδασκα
λίας.

Πολλοί διδάσκαλοι νομίζουσιν δτι οί μικροί μα
θηταί είναι άπλοι καί εύκολα ήμπορεϊ τις νά τούς 
γελάσγ. Ούδέν τούτου πλημμελέστερον. Σήμερον 
πάντες καί μικροί καί μεγάλοι είναι πονηροί καί 
σχολιάζουν καί τό παραμικρόν τοΰ διδασκάλου δι
άβημα. Διά τοΰτο άπαιτεϊται προσοχή είς δλα, ΐνα 
τό διδασκαλικόν άξίωμα τιμάται παρά τής κοι
νωνίας.

Διευθυντής ποτέ Διδασκαλείου έν Άθήναις έκ 
τών σπουδαίων θεωρουμένων ώρας τινάς καθ' άς 
ώφειλε νά διδάσκη ώρισμένα μαθήματα έν τώ δη- 
μοσιφ σχολείφ, διέθεσε καταχρηστικώς είς ιδιωτικήν 
διδασκαλίαν, ΐνα λαμβάνη έπιμίσθιον. Τοΰτο έξευ- 
τέλισεν αυτόν ένώπιον τών μαθητών καίτής κοινωνίας. 
— Δημοδιδάσκαλος έν τινι χωρίφ τής Θεσσαλίας 
άντήλλασσε μίαν κόλλαν ή μίαν πένναν πρός έν αύ- 
γόν όπερ ώφειλον νά φέρωσιν οί μαθηταί.Τοΰτο παρά 
τών γονέων έθεωρήθη αισχροκέρδεια. — 'Ωσαύτως 
πολλοί διδάσκαλοι πωλοΰσιν εις τούς μαθητάς των 
βιβλία μέ ύπερτίμησιν, δπερ σφόδρα σχολιάζεται 
παρά τών γονέων πρός βλάβην τής ύπολήψεως τοΰ 
διδασκάλου. — Διδάσκαλος έν Γορτυνία περιεφέρετο 
κατά τήν άγοράν πόλεώς τίνος κωμαζων μετά μου- 
<μκών οργάνων πρός έκπληξιν μεγάλην τών άνθρώ

πων, οΐτινες δικαίως άπαιτοΰσι περί τών διδασκά
λων καί ιερέων σωφροσύνην. — Οί πλεϊστοι τών δημο
διδασκάλων δέν προμελετώσι τί θά διδάξωσι καί ή 
διδασκαλία αύτών καταστρέφει τόν χρόνον καί κα
ταπονεί τούς μαθητάς. Καί τοΰτο συντελεί είς τήν 
έλάττωσιν τής ύπολήψεως τοΰ διδασκάλου, γ— Τό 
κύρος τοΰ διδασκάλου κλονίζουν καί αί βάρβαροι καί 
άσπλαγχνοι τιμωρίαι τών μαθητών, τά ραπίσματα 
αύτών τά φοβερά, τά τραβήγματα τών μαλλιών, οί 
ραβδισμοί οί άνηλεεΐς, αί κλωτσιαϊς, αί πυγμαΐ καί 
τά τοιαύτα,& χαρακτηρίζουν τόν διδάσκαλον ώς λίαν 
χυδαϊον άνθρωπον. Άπό δλα ταΰτα πρέπει νά είναι δ 
καλός διδάσκαλος προφυλαγμένος. Τό σχολεϊον είναι 
δ άγιος τόπος,ένθα πρέπει νά τελειοποιούνται οί άν
θρωποι, όχι νά τελειώνουν. Άλλά καί ή κατά- 
στασις αύτή τοΰ σχολείου συντελεί εις τήν ύπόλη- 
ψιν τοΰ διδασκάλου. Διδάσκαλος δ άνεχόμενος νά 
διδάσκη έν σχολείφ πλήρεε άκαθαρσιών δέν είναι 
άνθρωπος μορφωμένος. Διότι δ μορφωμένος άνθρω
πος θέλει πανταχοϋ νά εύρίσκη τάξιν, καθαριότητα 
καί άν δέν ύπάρχη, δημιουργεί αύτός αύτήν. Άλ
λά καί ή κατάστασις τών μαθητών ή τοιαύτη ή 
τοιαύτη συντελεί είς τήν άνύψωσιν ή τήν έλάττω- 
σιν τοΰ κύρους τοΰ διδασκάλου, “Αν όρθή άνατροφή 
είναι ή καλή ψυχική διάπλασις τών μαθητών, 
τότε αύτη κατ’ άνάγκην θά έκδηλοΰται καί είς τούς 
τρόπους καί είς τούς λόγους καί είς τάς πράξεις 
τών μαθητών καί έκ πάντων τούτων δύναταί τις 
νά συμπεράνη περί τοΰ πνεύματος 
τής αξίας τοΰ διδασκάλου.

τοΰ σχολείου καί 
(άκολουθεΐ).

Η ΦΑΙΔΡΟΤΗΣ ΕΝ ΤΩ. ΣΧΟΑΕΙΩ.
ΥΠΟ

L- HEURTEFEU
Διευθύντριας Διδασκαλείου έν Γαλλία.

Ώ; δεικνύει καί ή έπικεφαλίς τής μελέτης ταύ- 
της, δέν σκοποΰμεν νά κάμωμεν ενταύθα λόγον περί 
τής φαιδρότητος έν γένει καί τών αγαθών αύτής 
αποτελεσμάτων έν ταΐς διαφόροις βιωτικαΐς περιστά- 
σεσιν, άλλά μόνον νά ύπομνήσωμεν τήν παιδαγω
γικήν αύτής έν τφ σχολείφ έπενεργειαν. Δέν σκοπού- 
μεν δέ νά διδάξωμεν νέα πράγματα είς τούς άνα- 
γνώστας μας, άλλά νά έπαναλάβωμεν άληθείας, ά; 
πάντες αισθάνονται.

Τό φαιδρόν ήθος είναι μυστηριώδης δύναμις, ήτις 
άνοίγει καί ισχυροποιεί τό πνεύμα καί τήν καρδίαν 
τών παίδων. Γνωστόν δτι, όπως ή λύπη καταθλίβει 
τήν ψυχήν, ούτω καί ή χαρά αύξάνει τήν ζωηρότητα 
καί τήν εύαισθησίαν αύτής,άπαραλλάκτως όπως ό κα
λός οίνος έξεγείρει καί ζωογονεί τάς ψυχικάς δυνάμεις 
Ή χαρά έχει έπί τού ανθρωπίνου οργανισμού, οΐαν 
έπίδρασιν έχουσε έπί τοΰ σώματος τό φώς, ή θερμό- 
της καί ό καθαρός άήρ καί διά τούτο είναι έξόχως 
δύναμις παιδαγωγοΰοα Κατά ταΰτα καί τό φαι
δρόν ήθος ήμών τε καί τών άλλων έξέχει πάσης χαρ- 
μοσύνου τής ψυχής καταστάσεως, όπως άντιθέ- 
τως ή άθυμία καί ή άνία τών περιστοιχούντων ήμάς 
καί ιδίως 
λεϊ, μάς

Κατά 
σμόν καί 
φωτός καί τοΰ καθαροΰ άέρο

τών έφ’ ήμάς έπιδρώντων μάς μελαγχο- 
καταθλίβει, μάς παγώνη τέλος.
ταΰτα, φίλοι διδάσκαλοι, μετά τόν έξωραϊ- 
τήν έξυγίανσιν τής αιθούσης μας διά τού 

ς, τής τάξεως, τής κα- 
θαριότητος καί τής συμμετρίας, ας συμπληρώσωμεν 
τούς όρους τής εύτυχοϋς ταύτης τοΰ σχολείου έπι- 
δράσεως είσάγοντες είς αύτό καί τήν ούράνιον έπιρροήν 
τής φαιδρότητος, τής γελώσης ταύτης 0 ότητος.Μα
κράν άφ’ήμών ή σκέψις ότι οΰτω είσάγομεν είς τό σχο
λεϊον τήν διασκέδασιν, τήν έλαφρόνοιαν, τρόπους ά- 
νειμμένους καί φιλοπαίγμονας,ή φαιδρότητα ίπίπλα- 
στονμειδίαμα άπαύστως έπί τών χειλέων, στερεοτύπως 
καθήμενον, γλώσσαν άπαύστως γελωτοποιόν ή δι- 
ηνθισμένην δι ’ έκφράσεων άτερποΰς τρυφερότητος ! 
Ιίολλού γε καί δει. Η αίθουσα τής διδασκαλίας εί
ναι τόπος καθηγιασμένος περικλείων ψυχάς- είσέλθω- 
μεν είς αύτήν ώς είς ιερόν, μετά τής σοβαρότητας 
τής άρμοζούσης,είς έργον τοσούτο σπουδαΐον καί το- 
σούτον πλήρες εύθύνης, οιον είναι τό διδασκαλικόν. Ή 
σκέψις όμως αύτη δέν άποκλείει τό γαλήνιον τού 
προσώπου, τόν καταυγασμόν τού βλέμματος, τήν 
εύμέ.ειαν τών τρόπων, τήν φιλοφροσύνην τής γλώσ
σης, τό έγκάρδιον τής φωνής, τήν προσήνειαν καθό
λου. Ή είσοδός μας είς τήν αίθουσαν, είς τό μέσον 
τών μαθητών μας, άς ποιή έπί τής ψυχής των τήν 
αύτήν έντύπωσιν, οΐαν έπί τών βλεμμάτων των ή
έμφάνισις ήδέως κεχρωματισμένης φωτεινής άκτϊνος- 
άς εϊμεθα καί όφείλομεν νά εΐμεθα δΓ όλου τοΰ έξω” 
τερικοΰ μας ό ήλιος τών καρδιών των.

Διδάσκαλός τις εισέρχεται τήν πρωίαν εις τήν 
τάξιν του.......”Εχεε τό μέτωπον συνωφρυωμένον, το
βλέμμα σκληρόν, τά χείλη συνεσφιγμένα, τήν λέξιν 
ξηράν καί βραχεϊανν, τό βήμα σαλευόμενον. «Προ

σοχή ! λέγουσι μεταξύ των οί μικροί πονηροί μαθη
ταί του, άσχημα θά πάμε σήμερα- αί τιμωρίαι καί 
τά μαλώματα θά πέσουν βροχή- δυστυχία είς έκεϊ- 
νον, πού δέν θά ήξεύρη καλά τά μαθήματά του ή θά 
κάμη τό παραμικρόν λάθος ! πρέπει νά σταθώμεν 
σούζα !» Καί οί μέν έξ αύτών, δειλοί ή συνειδότες 
τήν άτελή τών καθηκόντων προπαρασκευήν, άρχί- 
ζουσι νά άγωνιώσι, άλλοι δέ, μάλλον τολμηροί καί 
φιλοπαίγμονες, θά παοακολουθώσι φαιδρυνόμενοε 
τάς έκδηλώσεις τάς σχεδόν πάντοτε καταγελάστους 
τής κακής όψεως καί δυσθυμίας τοΰ διδασκάλου- άλ
λοι δέ προσέτι θά έπιζητήσωσι νά άνεύρωσι τήν αι
τίαν, κάμνοντες τάς μάλλον γελοίας καί ένίοτε τάς 
μάλλον αλογίστους καί άτοπους υποθέσεις διά νά 
έξηγήσωσι τά καλύπτοντα τό μέτοιπον τού διδασκά
λου νέφη Θαυμάσατε λοιπόν τήν ψυχολογικήν αύ
τήν προπαρασκευήν καί διάθεσιν τών πνευμάτων καί 
τών καρδιών πρός διδασκαλίαν καί β-λτίωσιν! Μετά 
στιγμών τινων πεφοβισμένην σιγήν, άρχεται παντα- 
χόθεν, έν αρχή σιγαλά, θόρυβός τις έπί μάλλον καί 
μάλλον αύξανόμενος, όστις παρέχει τήν ’ευκαιρίαν είς 
τήν έκδήλωσιν τής άθυμίας καί ανίας τοΰ διδασκά
λου. Ξηραί έπιπλήξεις, τιμωρίαι, δάκρυα, κραυγαΐ 
καί ίσως καί άνταρσίαι είναι αί συνέπειαι’οί μαθηταί 
πάντες θά ώσι τεταραγμένοι καί αί κεφαλαί των 
πλήρεις ιδεών συνισταμένων είς πάν άλλο ή είς κτη- 
θείσας έν τώ σχολείφ γνώσεις. Ή δέ τραχύτης αύτη 
τών σχέσεων καί ή αμοιβαία δυσμένεια θά κλείσωσι 
τό πνεύμα καί τήν θέλησιν τών μαθητών είς πάσαν 
διδακτικήν έπίδρασιν

Δυνατόν νύν, διδάσκαλε, νά κάμης εύγλώττους 
ομιλίας περί τών έλατωμάτων τής άπροσεζίας, 
τής οκνηρίας, τοΰ πείσματος, τής παρακοής κτλ. 
αί διδασκαλίαι σου δέν θά είσδύσωσι είς τάς
καρδίας τών παίδων, διότι τάς έπίκρανες καί τάς 
έκλεισες "Ισως θά κοπιάσης πολύ, θά ομιλήσης δυ
νατά,θά άρχίσης έκ νέου πυρετωδώς τάς αναπτύξεις, 
θά συγκινηθής, άλλ’ είς μάτην δέν θά έπιτύχης εύ- 
τυχή αποτελέσματα. Ή ισχύς καί ή χγαθότης είναι 
τό μέσον τής επιτυχίας- άλλά τό πρόσωπόν σου μάς 
λέγει ότι ούδεμίαν έχεις. Δέν είσαι ισχυρός, άφ’ ού 
δέν έσχες τήν δύναμιν νά περίκλεισης έν έαυτφ τήν 
δυσμένειαν τής τύχης, τήν απάτην, τήν λύπην, τήν 
όποιαν έχεις δοκιμάσει! άφ' ού δέν είσαι άρχων τοΰ 
έαυτοΰ σου, πώς θά κυριαρχήσης έπί τών άλλων ; 
Δέν είσαι αγαθός, άφ’ού άφησες νά έκχειλίση ή πι
κρία ή πληρούσα τήν καρδίαν σου, έπί των άθώφν 
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εκείνων όντων' έπασχε; σύ καί έκαμε; καί τού; άλ
λον; νά πάσχωσι.

Ετερο; διδάσκαλο; φθάνει έν τφ μέσω τών μα
θητών του ολίγα; στιγμά; πρό τή; ώρα; τή; ένάρ- 
ζεω;. Τό πρόσωπόν του ήρεμον δέν έκδηλοΐ ούτε ο
κνηρίαν ούτε ανησυχίαν, τό μέτωπόν του γαλήνιον, 
τό βλέμμα του αγαθόν καί ευθύ εξαγγέλλει τήν ίσχύν 
και τήν ειλικρίνειαν, τά χείλη του έξαγγέλλουσι 
τήν φιλοφροσύνην,ό τόνο; τή; φωνή; του είναι γλυ
κύ;, σοβαρό; καί διηρθρωμένο;.'Γά παιδία αισθάνον
ται έκτεινομένην έπ’αύτών μίαν δύναμιν πραεΐαν καί 
εξημερωτικήν'βυθίζουσι τά βλέμματά των εί; τά τοΰ 
διδασκάλου καί αισθάνονται έν αύτοϊ; τόσην ενερ
γητικότητα, όσην καί αγαθότητα. ’Επιλαμβάνον
ται τή; εργασία; των ύποτεταγμένα καί προσεκτικά. 
Προφανώ; οί μαθηταί τή; τάξεω; αυτή; θά είναι καλοί 
ύφ’δλα; τά; έπόψει;. Έάν δέ τι; ταραξία; θίλη νά 
θορυβήση,δέν θά εύρη ήχώ παρά τοΐ; σύντροφοι; του- 
σοβαρά καί έντονό; τι; παρατήρησι; θά συγκράτηση 
τού; άνυποτάκτου;.Τά μαθήματα θά ώσι καρποφόρα, 
άφ’ένό; μέν, διότι τά πνεύματα πλήρη αγαθή; θελή- 
σεω; θά είναι αύτομάτω; ανοικτά καίπροσεκτικά, άφ ’ 
ίτέρου δέ, δώτι ό διαυγή;, μεμετρημένο; καί εγκρα
τή; τοΰ διδασκάλου λόγο; θά έχη τό δώρον νά έμ- 
βαθύνη,νά διεεσδύη καί νά θέλγη μάλιστα τά; ψυχά;· 
διότι φέρει τό φώ;, καί τό φώ; είναι ή χαρά τοΰ 
πνεύματο;. Ούτε κραυγαί, ούτε ψιθυρισμοί, ούτε πα- 
ρατεταμμέναι έπιπλήξει;, ούτε άταξίαι. Ένταΰθα 
αισθάνεται τι; τό ήρεμον τή; εύδαίμονο; εργασία;.

Σιγά ένίοτε ό διδάσκαλο; διά νά άναπαύση τήν 
φωνήν του και τήν προσοχήν τών μαθητών του’ 
τότε δέν ακούει τι;, είμή μόνον τά; ήρέμου; άνα- 
πνοά;, τόν τριγμόν τή; γραφίδο; έπί τοΰ χάρ
του, τόν θροϋν τή; στρεφομένη; σελίδο; ή τινα 
βόμβον έντόμου ΐσω;. “Αν κατά τήν στιγμήν ταύ
την ήλιακή τι; άκτί; διεισδύση εί; τήν τάξιν, άν 
κληματίδε; προβάλωσι πρό τών παραθύρων, άν 
τό φαιδρόν πτηνοΰ τινο; άσμα εύφραίνη τού; μι
κρού; μαθητά; μα;, τότε εύρίσκονται ύπό τού; 
καλλιτέρου; δυνατού; όρου; πρό; διδασκαλίαν καί 
ψυχικήν διάπλασιν. Χωρί; νά έχωσι συνείδησιν, ή 
‘σΧ ύ;, ή ώραιότη;, ή άγαθότη; τών περιστοιχούν- 
των αυτού; συγκινοΰσι τά βάθη τή; ψυχή; των καί 
την καθιστώσι μάλλον επιδεκτικήν πρό; διάπλασιν, 
άντίληψιν, άφομοίωσίν, ανατροφήν καί άνάπτυξιν.— 
Παν ό,τι προσπίπτει ήμΐν,όταν διατελοΰμεν έν χαρά, 
ένσαρκοΰται, ούτω; είπεϊν, εύκόλω; έν ήμΐν· αί λέ- 

ξει; καθίστανται έναργεϊ; καί ζωγραφοΰνται καθα- 
ρώ; έν τφ πνεύματι ήμών οί ήχοι λαμβάνουσι τά; 
μάλλον διαπεραστικά; οξύτητα;, καί αΐ ίδέαι εισέρ
χονται καί κατατάσσονται οίονεί αύτομάτω; έν τφ 
νφ ήμών. ’Αν έξετάσωμεν ήμά; αύτού;, θά ίδωμεν 
οτι έκεΐνο, το όποιον εύκολωτερον έμάθαμεν καί καλ- 
λίτερον έννοήσαμεν, έκεΐνο,τό όποιον πλειότερον μά; 
ένετυπώθη ή βαθύτερον ένεχαράχθη έν τή μνήμη ή
μών, τοΰτο είσήλθεν εί; τήν ψυχήν ήμών καθ’ήν 
στιγμήν διετέλει αύτη έπί τών πτερύγων τή; χαρά;. 
Καί ύπό τήν εύεργετικήν ταύτην έπίδρασιν αί κακίαι 
τή; ψυχή; έλαττοΰνται καί σχεδόν έξαφανίζονται, 
ένφ άντιθέτω; αί πρό; τά μεγάλα τάσει; αύτή; κα
θίστανται ένεργητικώτεραι.

*0 φαιδρό; ούτο; διδάσκαλο;, χωρίς νά γελφ 
ή νά προ καλή τόν άκαιρον καί προπετή τών μα
θητών του γέλωτα, θά διαφύλαξη πάντοτε τήν 
θέσιν του σοβαράν, αξιοπρεπή καί σεβαστήν. ’Ο
λίγη αύστηρότη; δέν θά βλάψη ούτε αύτόν ούτε 
τού; μαθητά; του. Έάν όμω; παιδικόν τι εύφυολό- 
γημα τοΰ παρέχη τήν έπιθυμίαν νά γελάση, ά; μή 
φανή λεπτολόγο; εί; τό ζήτημα τή; φαιδρότητο;, 
φθάνει μόνον νά έχη αρκετόν κΰρο;, όπω; διακόψη 
τήν διασκεδαστικήν παρέκβασιν, όταν είναι πρέπον. 
Έπίση; άν κατά τήν διάρκειαν μαθήματό; τινο;, 
χαρίεσσά τι; άνάμνησι;, ή εύφυέ; ανέκδοτον τοΰ έρ
χεται εί; τόν νοΰν, ά; μή φοβηθή νά τό διηγηθή 
εί; τού; μαθητά;,διότι τοιαύτη άκτί;,τοιαύτη άστρα- 
πή θά συντέλεση νά έντυπωθή μετ’αύτή; έν τφπνεύ. 
μάτι τών μαθητών καί ή διδασκαλία, ήτι; τό προε- 
κάλεσεν όταν δέ έπανέλθη ή σοβαρότη;, τότε ή δια- 
ταραχθεϊσα έπί στιγμήν αλληλουχία θά έπαναλάβη 
όλην αύτή; τήν προτέραν ζωηρότητα. Έπειτα φαν— 
τασθήτε όπόσον εύφρόσυνον είναι καί θεσπέσιον διά τόν 
διδάσκαλον θέαμα τά άκτινοβολοΰντα έκεΐνα ποό- 
σωπα, οί σπινθηροβολοΰντε; έκεϊνοι οφθαλμοί καί τά 
ήμιάνοικτα έξ εύφροσύνη; χείλη ! Διά τοιούτων εύ- 
τυχών στιγμών μετ’ εύστοχία; έγκατεσπαρμένων έν 
τή διδασκαλίγ μειοΰται κατά πολύ τό έπίπονον καί 
σκληρόν τοΰ ήμετέρου έργου.

Αί χαραχθεΐσαι αύται είκόνε; τών αποτελεσμάτων 
τοΰ άθύμου καί φαιδροΰ ήθου;, γνωρίζω, ότι είναι 
ύπερβολικαί έν συνόλφ, άληθεϊ; όμω; έν ταΐ; λεπτο- 
μερείαις. Έκαστο; διδάσκαλο; θά άνεύρη πάντω; 
σχετικήν αναλογίαν έν τφ ίδίφ αύτοϋ έργω. Έάν 
είναι ειλικρινή; πρό; εαυτόν, θά αναγνώριση έν αί|- 

τοΐ; τινά τών προτερημάτων του καί πλεϊστα τών 
έλαττωμάτων του.

Εί; ύμά; έγκειται, φίλοι διδάσκαλοι καί διδασκά- 
λισσαι, νά βελτιώσητε τό ύμέτερον έργον β-λτιοΰν- 
τε; ύμά; αύτού; καί καθιστώντε; τήν ψυχήν ύμών 
άρκετά εύδιάθετον, όπω; διαχυθή έν γλυκεία φαι- 
δρότητι έφ ’ όλου ύμών τού προσώπου.

(Έκ τού γάλλικοΰ) Λί. Κ.

ΠΛΡΕΚΤΡΟΠΑΙ ΕΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Πολλάκι; έσκέφθην νά εύρω πρό; τίνα τάξιν ήδυ
νάμην νά παραβάλω τήν τάξιν τών δημοδιδασκάλων 
κατά τήν έκτίμησιν, ή; άπολαύεε παρά τή; κεντρι
κή; ύπηρεσίας, καί παρά τών πολιτευόμενων καί 
παρά τών άλλων δοξοσοφων ανθρώπων, διότι ό νοη— 
μων Ελληνικό; λαό; ό πεπροικισμένο; ύπό τοΰ Θεοΰ 
μέ φυσικήν εύγένειαν έξακολουθεϊ νά τιμά τού; διδα
σκάλου; του ακόμη δέ καί έκείνου;,οϊτ ινε; δέν είναι 
άξιοι καί πολλή; έκτιμήσεω; ώ; άνθρωποι έστερημένοι 
τών προσόντων καλοϋ διδασκάλου. Πρό; μίαν μόνην 
τάξιν κατά τήν διοίκησιν δύναται τι; νά παραβάλη 
αύτού; πρό; τήν τάξιν τών ύπηρετριών, οΐα έχει δη- 
μιουργηθή έν’Αθήναι; μάλιστα. Καθώ; τι; δύναται 
άνευ κόπου τινό; νά άποδιώξη τήνύπηρέτριάν του,νά 
άρνηθή αύτή; άκεραίαν τήν πληρωμήν τοΰμισθοΰ τη;, 
νά προφασισθή διαφόρου; ζημία; συμβάσα; εί; τήν 
πιατοθήκην,νά προσάψη αυτή έλαττωματα καί πλεΐ- 
στα άλλα, ά έκαμαν τά; ύπηρετρία; τών ’Αθηνών 
τήν εύτελεστάτην καί έπίφοβον τάξιν τή; κοινωνία;, 
ούτω φέρονται καί πρό; τού; δημοδιδασκάλου;. Ο 
πολιτευόμενο; κ. Μακρυτάνταλο; π. χ. έπιθυμεΐ νά 
φέρη ενα φίλον διδάσκαλον εί; τό χωρίον τή; έπαρ- 
χία; του- ούδέν τούτου εύκολώτερον. Ο αρμόδιο; 
ύπάλληλο; σημειώνει τοΰτο εί; τό βιβλίον τών απαι
τήσεων, όπερ είναι διερρυθμισμένον ώ; τά βιβλία τών 
παντοπωλών εί; μερίδα; χρεώσεω; καί πληρωμή;, 
τοΰ δοΰναι καί λαβεϊν, καί εύθύ; δίδεται διαταγή νά 
έκτελεσθή ή πράξι;. Άλλά συμβαίνει έν τφ χωρίω 
έκείνω νά είναι διδάσκαλο; άλλο;, δστι; κατά τον 
νόμον πρέπει νά φύγη. Άμέσω; γράφουν πρό; αύ
τόν άνεπισήμω; νά ύποβάλη αϊτησιν μεταθέσεω; ει; 
άλλο μέρο;, καί ό δυστυχή; διδάσκαλο; φοβούμενο; 
μή παυθή,διότι είναι καί άλλο χειρότερον τή; μετα- 

θέσεω; άποστέλλει αϊτησιν μεταθέσεω; έκών άκω^, 
άφίνει δέ ανοικτόν έν τή αιτήσει του τό μέρο;, 
ϊνα προστεθή έν τφ ύπουργείω τή; έκπαιδεύ- 
σεω;, διότι αύτό; δέν ήξεύρει ποΰ νά τραπή. 
Δύνανται όμω; καί συντομωτέραν οδόν οι έν τώ ύ
πουργείω νά άκολουθήσωσι. Μεταθέτουσιν αύτόν ό
που θέλουσι καί προσθέτουσι έν τή δημοσιεύσει τή 
αίτήοει του, ινα δείξωσι τήν πρό; τού; νόμου; εύλά- 
βειάν των. Συνήθω; οι διδάσκαλοι σιγώσι πρό τή; 
αύθαδείας τών προϊσταμένων, καί προσέχουσι καλώ; 
μήέξοργίσωσι αύτού;.Εύρίσκονται όμω; καί εύθαρσεΐ; 
διδάσκαλοι, οΐτινε; διαμαρτύρονται διά τήν αύθαιρε- 
σίαν τών προϊσταμένων, ώ; έπραξε πρό ολίγων ήμε- 
ρών ό έν Πύργω διδάσκαλο; κ.Μπακόπουλο; διαμαρ- 
τυρηθεί; διά τηλεγραφήματο; πρό; τό ύπουργειον καί 
πρό; τά; έφημερίδα; ότι δέν έζήτησε τοιαύτην μετά- 
θεσιν καί παρακαλέσα; τό ύπουργειον νά τιμωρήση 
αύστηρώ; τόν πλαστογραφήσαντα τυχόν τοιαύτην 
αϊτησιν μεταθέσεω;.

Θέλει ό τμηματάρχη; νά παύση ενα διδάσκα
λον, διότι είναι μαθητή; τοΰ κ. Γ. Παπα- 
σωτηρίου ή φέρει τό όνομα τοΰ κ. Οικονόμου, ό
περ δέν έπιθυμεΐ νά άκούη ό κύριο; ούτο;, εύθύ; δια
τάσσει νά γίνη καί ή έκτέλεσι; καί ώ; λόγο; τή; άπο- 
λύσεω; ποοστίθεται ότι ήτο ύπεοάριθμο;. Τό ύπερ- 
άοιθμον τοΰτο πρό τή; δημοσιεύσεω; τοϋ νόμου τοΰ 
καθορίζοντο; τού; διδασκάλου;.κατά τόν αριθμόν τών 
μαθητών ύπέκειτο εί; τήν αύθαιρεσίαν τοΰ κ. τμη- 
αατάρχου καί ή ερμηνεία αυτου αποτελεί αίνιγμα 
εί; τού; συνήθει; βροτού; τού; σεβομένου; τά α
ξιώματα τή; λογική;. Υπεράριθμοι βεβαίω; ήμπο- 
ρεϊ νά ώσι διδάσκαλοι, όταν εινε δύο, ή τρεΐ; η τέσ- 
σαοε; ή καί περισσότεροι. Άλλ’ όταν είναι εί; καί 
μόνο; έν ένί σχολείφ,πώ; είναι δυνατόν νά είνε ύπερ- 
άριθμο;; Καί όμω; ό δημοδιδάσκαλο; Χρυσοβιτσίου 
άπελύθη ώ; ύπεράριθμο; καί έκατοντάδεςάλλοι. Άλλά 
καί μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ νόμου τί πράττει ; 
“Εκλεισε καί κλείει καθ’ ήμέραν τά σχολεία τοΰ 
λαοΰ τά μή εχοντα ύπουργικού; βουλευτά; καί 
συσσωρεύει τού; διδασκάλου; 3ι; τά μέρη τών ευνο
ούμενων βουλευτών. Δυνάμει τινο; νόμου διατηρείται 
τό σχολεΐον Ζυγοβιστίου έν Γορτυνια κλειστόν απο 
τοΰ Αύγούστου, όπερ περί τα 300 ετη λειτουργεί,καί 
όπερ ύπό τοΰ αοιδίμου Καποδιστρίου εύνοήθη καί 
έπροικίσθη διά ώραίου σχολικοΰ κτιρίου, έν φ ύ- 
πάρχουσι δημοδιδάσκαλοι πλεΐστοι αργοί έκ τών 
Διδασκαλείων ζητοΰντε; θέσιν καί ώρισμένω; τήν θέ-
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4ιν χύτην; Δυνάμει τίνος νόμου έπεσωρεύ )ησα.ν τϊσ- 
οχρες πρωταβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι έν Μεσολογγίω, 
καί δύο δευτεροβάθμιοι, ίν ώ ό Νόμος, ον χθες 
καί πρώην έπιδεικπκώς.έψηφίσχτε πρός περιστολήν 
τοϋ κακοϋ τής συσσωρεύσεως δημοδιδασκάλων σας 
έπιτρέπει νά έχητε μόνον δύο πρωτοβαθμίους καί 
δύο δευτεροβαθμίους ; 'Αλλά καί είς ποιον σχολειον 
έφηρμόσθη ό νόμος ; Ίδετε τά πρό τών όμμάτων 
ήμών σχολεία τής ποωτευούσης, διά νά θαυμάσητε 
τήν αναισχυντίαν τών άθετούντων ατιμωρητί τούς 
νόμους !

Καί όμως όλη αυτή ή κακοδιοίκησις καί ή έκλυ- 
σις φέρει τό επαγωγόν όνομα τής μεταρρυθμίσεως, 
καί καλείται πας δήμος νά προσφέρη τά χρήματά 
του είς τήν διάθεσιν τοϋ ‘υπουργείου τής έκπαιδεύ- 
σεως,όπερ εννοεί παντός άλλου καλλίτερου νά έζοδεύτρ 
χρήματα καί νά ίνισχύη τό κόμμα. Κύριοε βουλευ- 
ταί, οί ψηφί^οντες νόμους δημευτικούς τής περιουσίας 
τώς δήμων, τής περιουσίας τών πολιτών, διατί δέν 
συνίρχεσθε είς εαυτούς διά νά πεισθήτε είς ποιαν 
κατάστασιν φέρετε τόν τόπον ; Τοιαΰτα ήσαν τά 
σχολεία τά δημοτικά πρό τής συστάσεως τοϋ τα
μείου τής δημοτ. έκπαιδεύσεως ; Κύριε Ζυγομαλά, 
πήγαινε είς τό σχολειον Μαρκοπούλου νά ϊδης ότζ 
ούτε θύρα ύπάρχει ούτε παράθυρου, ούτε πάτωμα, 
καί κατήντησεν τό σχολειον νά είναι τό κοινόν τών 
άνθρώπων αφοδευτήριου ! 1 ! Καί όμως ό δήμος 
προσφέρει κατ’ έτος 18 χιλιάδας δραχμών, μέ τάς 
όποιας ήδύνατό τις νά κάμη σχολεία 'Ελβετικά.

Δέν αμφιβάλλω ότι πολλοί βουλευταί έντρέπονται 
νά κάμουν λόγον ίν τή βουλή περί διδασκαλικών 
πραγμάτων, διότι νομίζουσι ότι ούτως έξευτελίζονται 
ασχολούμενοι μέ μικρά καί ασήμαντα πράγματα. 
Άλλ’ έν τή Γαλλί^, έν τή Γερμανίιγ δέν «κίπτον- 
οΰτω οί αληθείς βουλευταί. Τόν κλάδον τούτον προ- 
στατεύουσιν πάντες, διότι θεωροϋσιν αύτόν ώς σπου
δαίου παράγοντα είς τήν εύδαιμονίαν τοΰ έθνους. 
Άλλ’ ημείς,ό περιούσιος ούτος λαός τής Ανατολής, 
ζώμεν ακόμη καί ώς πρός τό ζήτημα τοΰτο έν τφ 
μεσαιώνι καί δέν ήξεύρυμεν ότι ή κακή κατάστασις 
τοΰ διδασκαλικού κλάδου είναι ασφαλέστατου τεκμή
ριου τής άπαιδευσίας τοΰ έθνους καί τής ήττης τής 
βεβαίας αύτοΰ έν τώ άγώνι περί ύπάρξεως. Έν τοΐς 
ίκπαιδευτικοϊς ζητήμασι δέν έπρεπε νά ΰπάρχη έν 
τη βουλή φατριασμός. Άλλά πρός τφ άρνητικω 
τούτφ γνωοίσματι έπρεπε νά ύπάρχη καί θετικόν 
τι ένδιαφέρον υπέρ τοΰ πράγματος καί γνώσις αύ- 
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τού. Τυύτο δέ αποκτάται δι’ ειδικής περί τοιαΰτα 
πράγματα ένασχολήσεως. Δέν θά ύπάρζη έν τή βου
λή βουλευτής, όστις νά κάμη ειδικόν έργον τά τής 
έκπαιδεύσεως καί νά συντέλεση είς τήν δεόρθωσιν 
τοΰ κλάδου αύτοΰ, όστις άπό έτους είς έτος γίνεται 
χειρότερος πρός βλάβην μεγάλην τοΰ έθνους ;

>ΣΓΜΜΙΚΤΑ
Τά παθήματα τών διδασκάλων καί ή παρατηρουμένη 

έκλυσις έν τή εκπαιδεύσει καθόλου δέν ήδύνατο νά μή 
προσελκύσωσι τήν προσοχήν τής βουλής. Ό κ. Άθαν 
Ευταξίας, έκ τών έπιφανών βουλευτών, έλαβε τόν λόγον 
καί ανέπτυξε ότι ή παραλυσία αΰτη οφείλεται είς τήν 
συγκέντρωσή τής έξουσίας καί είς τήν γραφειοκρατείαν 
τήν άσκουμένην αΰθαιρέτως πρός έξυπηρέτησιν πολιτι
κών συμφερόντων, καί δι’ής θυσιάζεται τό συμφέρον τής 
παιδείας είς τό συμφέρον τοΰ κόμματος. Ώς μέσον διορ- 
θώσεως προέτεινε τήν άπαλλοτρίωσιν τής Κυβερνήσεως 
έκ τής διοικήσεως τών σχολείων, ής τό έργον ειπεν ότι 
πρέπει νά περιορισθή είς τήν καλήν μόρφωσιν τών διδα
σκάλων. Καί έν δσφ μέν δ κ. Ευταξίας περιορίζει τήν 
ένέργειαν τής Κυβερνήσεως είς τοΰτο ώς καί είς τήν 
έποπτείαν τήν έξασκουμένην δι’ ειδικών προσώπων, εέ- 
μεθα συμφωνότατοι Άλλ’ όταν δμως άναθέτη είς τήν 
Κυβέρνησιν νά προδιαγράφω τί πρέπει νά διδάσκηται έν 
τοΐς σχολείοις, δπερ ώς καθαρώς έπιστημονικόν έργον 
ανήκει εϊς τά Διδασκαλεία καί είς τό Πανεπιστήμιον, 
νομίζομεν ότι τοΰτο προσκρούει είς τήν ιδέαν τής άπο- 
κεντρώσεως, ήν πάνυ άξ.επαίνως υποστηρίζει. Νομίζο
μεν ότι ούδεμία χειροτέρα διοίκησις τών σχολείων ΰπό 
δλας τάς έπόψεις δύναται νά νοηθή έκείνης, ήν άπό το- 
σούτου χρόνου ασκεί τό Υπουργείου τής Παιδείας. Και 
διά τοΰτο δσφ όλιγωτέρα εις αύτό μένη διοίκησις, τόσφ 
περισσοτέρα υπάρχει έγγύησις δτι τά πράγματα θά βαί- 
*ωσι καλλίτερα.Ούδαμοΰ έυ αύτοδιοικουμέυαις κοινότησι 
ευρίσκει τις τοσοΰτον άθλια ύπό δλας τάς έπόψεις σχο
λεία, δσον είς τάς κοινότητας τής Ελλάδος, άς δίκην 
μητρυιάς κηδεμονεύει δήθεν ή Κυβέρνησις. "Οπου έθεσε 
τήν χεϊρά της ή Κυβέρνησις, έκεϊ έγεννήθη γάγγραινα 
και μαρασμός. Τό συμφέρον τών σχολείων άπαιτεϊ νά 
μάς αφήσουν μόνους τούς γονείς νά φροντίσωμεν περί τής 
έκπαιδεύσεως τών τέκνων μας. Άς μή φοβώνται! Χει
ρότερα άπ’ αύτούς θέν θά διοικήσωμεν Έπειτα ήμεϊς ά- 
γαπώμεν τά τέκνα μας καί δέν θά άφήσωμεν αύτά ούδέ- 
ποτε νά μαραίνονται καί άποθνήσκωσι καί σωματικώς 
καί πνευματικώς έν τοΐς λεγομένοις σήμερον σχολείοις, 
ά είναι ή μεγαλειτέρα πρός τήν ιδέαν τών σχολείων ει
ρωνεία.


