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Φιλόσοφός τις έκ τών νεωτέρων είπε ότι 
έκεϊνος ό άνθρωπος είναι εύτυχής, δστις 
κατά πάσαν πρωίαν έξεγείρεται μέ νέα σχέ
δια καί μέ νέας έλπίδας. Το έτος 1892 ύ- 
πήρξε τρικυμιώδες και διά τόν άλ?.ον κό
σμον άλλ’ ούχ ήττον και διά τους διδασκά
λους, και τό μόνον δνειρον διά τους άπο- 
μείναντας έν τη ύπηρεσία καί ό μόνος πό
θος ήτο καί. ύπνώττοντες καί έγριιγορότες 
νά λάόωσι τόν μισθόν των. Εύχομαι τό νέον 
έτος νά φανή είς τούς διδασκάλους γλυκύ- 
τερον καί εύδαιμονέστεοον, ώστε προφυ- 
λαγμένοι άπό τόν έξ άσιτίας θάνατον νά 
δύνανται νά άφιερωθώσιν έξ όλης φυχής καί 
καρδίας είς τό έργον των διαπλάττοντες 
τίιν νέαν γενεάν μέ αισθήματα εύγενή άν- 
θρωπισμοΰ καί φιλοπατρίας. Τοιαύτην σω · 

. τιιρίαν μεταβολήν δύναται, δπως ό φατρια- 
σμός καί ή Ιδιοτέλεια έχει προχωρήοη έν 
Ελλάδι, μόνον ό Θεός νά κατορθώση. Καί 

. οι διδάσκαλοι, οϊτινες μετέρχονται τό ιδα
νικοί τερον τών έπαγγελμάτων καί αίσθάνον- 

..τα,ι βαθύτερου τόν πόνον τής τοιαύτης τών 
κοινών πραγμάτων της πατρίδος των έκλύ- 
σεως, άς προσεύχωνται νύκτα καί ήμέραν 

. είς τόν Θεόν νά εύσπλαγχνισθη τόν τόπον 

τοΰτον καί νά φωτίση τόν νοΰν τών μεγά
λων νά φέρωνται φιλανθρωπότερον πρός 
τούς διδασκάλους, νά άγαπώσι καί προσ- 
τατεύωσι καί άμείδωσι αυτούς άγωνιζομέ- 
νους τόν καλόν άγώνα καί νά μή άνέχωνται 
νά άδικώνται οί καλοί διδάσκαλοι, ήκιστα δέ 
νά δίδωσιν αύτοί, οί μεγάλα αξιώματα τής 
πατρίδος λαβόντες, ϊνα μεγάλα ύπέρ αΐτϊις 
σκέπτωνται καί "μεγάλα πράττωσιζ το' παρά
δειγμα επονείδιστου φατριασμοΰ καί εύτελοϋς 
πρός τούς διδασκάλους συμπεριφοράς. Άλλ ’ 
οίανδήποτε καί άν λάδωσι στάσιν οί μεγάλοι 
απέναντι τών διδασκάλων έφεξής,ήμεϊς οί δι
δάσκαλοι άς μή άποθαρρυνθώμεν, άλλ’ άς 
έμμείνωμεν έν τη άγογγύστω τοΰ καθή
κοντος ήμών έκτελέσει. Τό βλέμμα ήμών 
άς έχωμεν πρός τό ένδοξον τής πατρίδος 
ήμών παρελθόν καί έκεΐθεν άντλοΰντες φρό
νημα καί ένθουσιασμόν άς καρτεριίσωμεν 
έργαζόμενοι, aivai δέ άδύνατον νά μή συμ- 
πράξη ήμϊν ό Θεός καί νά μή έπιστέφη τούς 
άγώνας ήμών έπί τέλους διά τής νίκης. Ή 
έλπίς αΰτη τής βελτιοίσεως, τής διορθοίσεως 
τών σχολικών ήμών πραγμάτιον, άς έμφυ- 
χοίνη πάντας ήμας καί κατά τήν έν τώ μέλ- 
λοντι πορείαν ήμών. Τά προσκόμματα, ci 
τυχόν θά παρουσιασθώσι, άς χρησιμε¥ωσι 
πρός κραταίωσιν τών δυνάμεων ήμών, πρός
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ψιλοτιμοτέραν εργασίαν. Ή ίδέα, ύπερ ής 
άγίύνιζόμεθα, είναι τοσοΰτον μεγάλη, ώστε 
ώς μόνην εύδαιμονίαν καΐ παρηγοριάν άς 
θεωρώμεν δτι έτάχθημεν ,νπηρέται αύτής. 
Ό Θεός άς σκέπη πάντας ήμάς καΐ άς φιο- 
τίζη καΐ άς έμψυχώνη ήμάς νά έκτελώμεν τό 
άγιον αύτοΰ θέλημα καΐ κατά τό νέον τοΰτο 
έτος. Τούτο άποτελεϊ τήν διακαή .ήμών εύ- 
χήν ύπέρ δλων τών διδασκάλων.

ΤΙΝΕΣ ΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΪ ΚΑΛΟΥ 

,ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

i
Β.

Δευτέρα ίδιότης τοΰ καλού δημοδιδασκάλου είνα1 
νά άγαπά ώς τέκνα του τούς μαθητάς όλους καί τούς 
πλουσίους., καί τούς ..πτωχούς καί τούς εύφυεϊ; καΐ 
τούς άφυεϊς καί τούς εύτάκτους καΐ τούς άτάκτους, 
καινά ζητή είς όλους νά.φανή ώφέλιμος.Οί μαθηταί, 
ούς διδάσκει, δέν είναι ούτε ’Αφρικανοί,ούτε Αύστρα- 
λοί, είναι τέκνα έκ τοΰ αύτοΰ αίματος, έκ τής αύ
τή; θρησκείας, έκ τής αύτής γλώσσης, έκ τοΰ αύτοΰ 
έθνους. Ούτοι προορίζονται νά γίνωσιν αύξηθέντες 
πολιται καί νά δράσωσι έν τώ κράτει είς διαφόρους 
θέσεις καί μεγάλα; καί μικράς. Καί ή εύδαιμονία ή 
κακοδαιμονία τής πατρίδος κατά μέγα μέρος έξαοτά- 
ται/κ τής ορθής ή κακής άνατροφής αύτών,μάλιστα 
δέ τής σχολικής, ήτις είναι είς τόν διδάσκαλον έμπε- 
πιστευμένη κατά τήν κρισιμωτάτην ήλικίαν. .’Εάν ό 
διδάσκαλος, οίοςδήποτε καί άν είναι, κάμη τοιαύτα; 
σκέψεις, φρονοΰμεν ότε ε’ναι άδύνατον νά μή άγα- 
πήση τό έργον του καί τούς μαθητάς του. Εύθύ; δέ
ώς ό διδάσκαλος αίσθανθή έν έαυτώ άγάπην πρός τό 
έογον του άφιλοκερδη καί πρός τούς μαθητάς του, 
έξέρχεταιήδη της βαναυσίας καί άνυψοΰται εϊς ύψη- 
λοτέραν σφαίραν. Ή ειλικρινής καί θερμή πρός τούς 
μαθητάς του άγάπη θά τόν καθοδηγήση εις τήν έξεύ- 
ρεσιν τών καλλίτερων μεθόδων τής διδασκαλίας καί 
άγωγής, είς τήν χρήσιν φιλανθρωπικών μέτρων πρός 
διόρθωσιν άτακτημάτων, πρός προφύλαξιν τών μα
θητών άπό παρεκτροπάζ. Οί μαθηταί βλέποντες δτ, 
ό-διδάσκαλος αγαπά αύτούς καί έργάζεται πρός' τό 
καλόν των μετ’ αύταπαρνήσεως, θά άγαπήσωσι καί 
αύτοί τόν διδάσκαλόν των καί θά προσπαθώσι καί διά 
τής έπιμελείας των καί διά τής διαγωγής των νά μή 
λ »πώσιν αύτόν. Είς τό σχολειον εισέρχεται διά τής
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άγάπης ό άγγελος της ειρήνης καί αί έν αύτώ έργα- 
σίαι εύδοκιμοΰσι θαυμασίως. Διά τοΰτο πας διδά
σκαλος ώς πρέπει νά έπιμελήται νά τιμώσιν αυτόν οί 
μαθηταί^του, οΰτω πρέπει νά φροντίζη χαί νά άγα- 
πώσιν αύτόν. Το άριστον πρός τοΰτο μέσον είναι νά 
αγαπά αύτός τούς μαθητάς του κατά τό 
φιλοφροσύνη διεγείρει φιλοφροσύνην καί ή βαρβαρότης 
βαρβαρότητα. Βεβαίως δέν πρέπει νά έχη την άξίν

ρητόν ή

βαρβαρότητα. Βεβαίως δέν πρέπει νά έχη τήν άξίν 
ωσιν ό διδάσκαλος εύθύς κατά τήν πρώτην ήμέραν 
νά άγαπήσουν αύτόν οί μαθηταί του.Ή άγάπη ύπο" 
θέτει συμφωνίαν σκέψεων, συμφωνίαν συναισθημάτων, 
συμφωνίαν, τάσεων καί γεννάται καί έν τω σχολείω ώ; 
καί έν τωβίω διά τής συναναστροφή; καί τής άμοιβαίας 
έξηγήσεως καί συνεννοήσεως. Διά τοΰτο ό διδάσκαλος 
δέν πρέπει νά άποξενοΰται τών μαθητών, δέν πρέπει 
νά τηρή πρόςζαύτούς βαρύτητα έν τοΐς διαλείμμασι ή 
έν ταϊς έκδρομαϊς, δέν πρέπει νά κάμνη καθ’ οδόν 
ότι δέ/βλέπει τούς μαθητάς του, ΐνα μή καταβιβάση 
δήθεν έαυτόν άναγκα.σθείς νά άντιχαιρετίση αύτούς. 
Τοιοΰτον άγαν σπουδαϊον διδάσκαλον θεωροΰμεν όλως 
άκατάλληλον διά τά δημοτικά σχολεία. ‘Ημείς θέ
λομεν τόν διδάσκαλον φιλοποοσήγορον, κοινωνικόν, 
ομιλητικόν, είς τούς μαθητάς του καί έν τω σχολείφ 
καί έκτος αύτοΰ. Θέλομεν νά έχη σχέσεις πρός τάς 
οικογένειας' πάσας τών μαθητών, νά έπισκέπτηται 
αύτάς μάλιστα δέ έκ-ίνας, ών ή επικουρία πρός διόο- 
θωσιν τοϋ μαθητοΰ είναι μάλλον έπείγουσα. Διά τών 
σχέσεων δέ τούτων, έκτός τοΰ ότι αύξάνεται τοΰ δι
δασκάλου ή έκτίμησις, μάλιστα όταν ούτος ώφελή- 
ται τήν περίστασιν ταύτην τής έπισκέψεως καταλλή
λως νά συμ-βουλεύση τι μετά φιλοφροσύνης καί λε
πτό τητο; συντελούν είτε πρός διαφώτισιν καθόλου τής 
οικογένειας είτε ιδία πρός βελτίωσιν τοΰ μαθητοΰ, 
καθίσταται καί άγαπητός ό διδάσκαλος παρά τή 
οικογένεια καί οΰτω διά τής οικογένειας ένισχύεταΐ 
καί ή τοΰ μαθητοΰ πρός τον διδάσκαλον ύπόληψις 
καί άγάπη. Άφ ’ ού λοιπόν ή συναναστροφή είναι τό 
μόνον μέσον, δι’ ού άποκτώμεν καί ένισχύομεν τήν 
προ; ήμάς άγάπην τών άνθρώπων, νομίζω ότι οί ά- 
ληθινοί διδάσκαλοι δέν θά παραμελήσωσϊτήν χρήσιν 
τοΰ μέτρου τούτου. Δέν άρνοϋμαι μάλιστα είς τάς 
πτωχάς κοινότητας, είς άς σπανίως πηγαίνουν δι
δάσκαλοι άξιοι τή; άποστολής των, ότι αί κατ’ οίκο» 
επισκέψεις έχουσι τι οχληρόν πολλάκις διά τόν δι
δάσκαλον, πολλάκις δέ κακόνοια καί μοχθηρία δύ-
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ναται νά χλευάση το-.αύτας έπισκέψεις. Άλλά ταΰτα 
πάντα δέν πρέπει νά άποθαρρύνουν τόν διδάσκαλον, 

άλλά μόνον νά καταστήσουν αύτόν προσεκτικόν κατα 
τάς επισκέψεις του νά μή λέγη ή πράττη τι όυνά- 
μενον νά παρεξηγηθή. Έξ όσων ήμεϊς γινώσκομεν, 
ή έπίσκεψις τοΰ διδασκάλου θεωρείται ιδιαιτέρα τιμή 
παρά τών γονέων, οΐτινες δέν ήξεύρουν πώς νά έκ- 
δηλώσωσι τήν εύγνωμοσύνην των, μάλιστα όταν 
βλέπουν ότι ό καλός ούτος διδάσκαλο; ού μόνον έν 
τώ σχολείω έργάζεται έπιμελώς πρός ωφέλειαν τών 
μαθητών του, άλλά καί έξω αύτοΰ προσπαθεί νά κα
θοδηγήση αύτούς είς τό πρέπον. Δέν άγνοώ ότι τινέ; 
τών κκ. διδασκάλων, οΐτινες περιορίζουσι τό έργον 
των καί τό καθήκον των εϊς τήν έν τιϊ> σχολείω μό
νον έργασίαν, άκούοντες ταΰτα παρ’ ήμών θά κινή- 
σωσι τήν κεφαλήν λέγοντες ότι τοιαΰτα καθήκοντα 
προσήκουν είς τούς γονείς καί όχι είς τόν διδάσκαλον, 
όστις δέν είναι άστυνόμος τών παίδων έκτός τοΰ σχο
λείου, καί ότι ικανήν εργασίαν έχει ό διδάσκαλος έν 
τώ σχολείφ, ώστε νά μή παρίσταται άνάγκη προσθή
κης καί άλλης.
ΙΙρός τοιούτους διδασκάλους μισθωτούς μή θέλοντα? 
ή μή δυναμένους νά άντιληφθώσι τοΰ έργου των έκ 
τής ύψηλής καί ιδεώδους αύτοΰ άπόψεως,δέν άποτει- 
νόμεθα ήμεϊς, άλλά πρός τούς διδασκάλους τούς 
παιδαγωγούς τών μαθητών, οΐτινες γινώσκουσιν ότι 
ή άνατροφή είναι παραγόμενον πολλών έπιδράσεων 
καί έντός τοΰ σχολείου άλλ’ ώς έπί τό πολύ έκτός 
αύτοΰ καί ότι πρός έπιτυχίαν τοΰ έργου των άνάγκη 
νά έργασθώσι πρός καθυπόταξιν τούτων καί χρη
σιμοποίησή είς τήν όρθήν 
δων, ών ό διδάσκαλος είναι 
τισμένος κηδεμών ώς τοιοΰτο; 
παρά τοΰ Θεοΰ καί παρά τών
σκαλος οφείλει εί δυνατόν πανταχοΰ'καί πάντοτε νά 
παρακολουθή τόν τρόφιμόν του καί νά είναι αύτοΰ 
φύλαξ καί προστάτης καί σύμβουλος καί κολαστής 
καί σωτήρ καί όχι μόνον κατά τόν χρόνον τής μα
θητείας, άλλά καί κατόπιν, διά νά ϊδη άν έπέτυχεν· 
ή άνατροφή ή όχι. Τοιούτων διδασκάλων έχομεν ά
νάγκην πονούντων διά τούς μαθητάς των, λησμο- 
νουντων εαυτούς καί άφιερουμένων άπρκλειστικώ; 
είς τό καλόν τών μαθητών των. Ή τοιαύτη δέ πρός 
αυτούς χριστιανική άγάπη θά ταύτιση διδάσκαλον 
καί μαθητάς καί ή λύπη ή ή χαρά τοΰ ένός θά είναι 
λύπη ή χαρά τοΰ άλλου. Καί μόνον έν τοιαύτη 
πνευματική έπικοινωνία δύναμαι νά φαντασθώ τθ 
άγιον έργον τής άνατροφή; φέρον εύλογίαν είς διδά
σκαλον καί μαθητάς. Διά τοΰτο ό καλός διδάσκαλο; 

άνατροφήν τών παί- 
ό άληθής καί πεφω- 
άναγνωριζόμενος καί 
άνθοώπων. Ό όιδά-

ό άγαπών πράγματι τούς μ.αθητά; του θά συνανα
στρέφεται μετ’ αύτών κατά τά διαλείμματα, θά σιιν- 
διαλέγηται μετ’ αύτών, θά καθοδηγή αύτού; εί; τό 
πρέπον, θα αντιχαιρετά φιλοφρονώ; αύτούς καθ’ ο
δόν, τού; δέ συνεσταλμένους θά χαιρετδί αύτός πρώ
τος, ίνα δώση αύτοϊς θάρρος· θά έπισκέπτηται τούς 
άσθενοΰντας κατ’ οίκον καί θά προνοή μετά τών 
γονέων περί τής θεραπείας, θά προσεύχηται έν τφ 
σχολείφ μετά τών μαθητών όλων ύπέρ τών κενδυνευ- 
όντων, θά μετέχη τής λύπη; τής οικογένεια; διά 
συμβάν δυστύχημα, τής χαράς δέ διά τήν σωτη
ρίαν- δέν θά ύβρίζη δέ βαναύσως τούς μ.αθητάς>, 
ούδέ θά έξευτελίζη αύτούς. Θά συνεορτάζη μετά 
τών μαθητών έν έθνικαϊς ή χριστιανικαϊ; μεγάλαι; 
έορταϊς καί θά δεικνύη ότι όλοι άνήκομεν εί; μίαν 
μεγάλην κοινήν οικογένειαν, είς μίαν μεγάλην πα
τρίδα, ής ή εύτυχία είναι πάντων ήμών δ πόθος, 
διδασκάλου καί μαθητών. Διά τοιούτων μέτρων θά 
κατορθώση ό διδάσκαλος νά άποκτήση τήν άγάπην 
τών μαθητών του, τήν άγάπην τής κοινωνίας καί ό 
λόγος αύτοΰ θά εύρίσκη τάς καρδίας πάντων άνοικτάς, 
ίνα άκουσθή καί έκτελεσθή. Συντελεστΐκόν πρός τήν 
άπόκτησιν τή; άγάπης είναι τοΰ διδασκάλου ή φαι- 
δρότης, τό άφελέ; ήθος,όπερ συγκαταβαίνει πρός τόν 
μαθητήν, ΐνα άντιληφθή τούτου καλλίτερον καί ά- 
ναβιβάση καί προαγάγη αύτόν. Ό έν Βερολίνφ δι
ευθυντής τοΰ Γυμνασίου κ. Έρμαννό; Κέρν λέγει έν 
τή παιδαγωγική του έν σελ. 143 τά εξής περί τοΰ 

θέματος τούτου"
«Ό διδάσκαλος όντως συγκαταβαίνει μέχρι τών 

μαθητών καί έξοικειοΰται μέ "αύτούς, έάν έχη ήθος 
όσον τό δυνατόν παιδικόν, έάν δέν είναι στυγνός καί 
σκυθρωπός καί έάν είναι άνθρωπος πλήρης ζωής καί 
εύτυχία;. Τότε θά τοΰ είναι εύκολον νά μετέχη εί- 
λικρινώ; τή; χαράς καί λύπης τών μαθητών του, , 
νά άπαλλάττη αύτούς, όσον είναι δυνατόν τής λύπης 
καί νά έτοιμάζη αύτοϊς χαράν, νά έννοή αύτούς, νά 
μεταφέρη έαυτόν είς τών μαθητών τάς σκέψεις καί 
τά συναισθήματα, νά συνάπτη μετ’ αύτών άβιάστως 
συνδιαλέξεις, μάλιστα δέ νά μετέχη καί αύτών τών 
παιγνιδίων τών μαθητών, χωρίς δμως νά δια- 
κυβεύη καί τό κΰρός του, όπερ πρέπει ίδίιρ νά εύ- 
λαβήται.

Άλλά δέν πρέπει ό διδάσκαλος μόνον νά συγ- 
καταβαίνη μέχρι τών μαθητών, τούτους πρέπει, 
όπερ είναι καί σπουδαιότερον, νά άνρψώση, νά 
διδάξη νά συναισθάνωνται, νά σκέπτωνται, νά 
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πεθυμοΰν ώ; αύτος σκέπτεται, συναισθάνεται καί 
επιθυμεί. Τοΰτο βεβαίως δεν κατορθώνει ό κρυ- 
ψίνους πρό τών μαθητών του διδάσκαλος, άλλ 
ό άνακοινών αύτοις την χαράν του, τάς φρον
τίδας του, τάς γνώμας του, τάς έπιθυμίας τού, έν 
όσφ ταΰτα είναι έίς τούς μαθητάς καταληπτά καί 
χρήσιμα νά τά γενώσκωσι.’Η διαφορά δέ τής ηλι
κίας, τής θέσεως, τής άναπτύξεως καί άλλων τού 
διδασκάλου διαφορών γίνεται όντως πρόσκομμα ώς 
πρός τοΰτο. Καί διά τοΰτο ή άγάπη τοΰ μαθητοΰ 
πρός τόν διδάσκαλον κατά τό έγκάρδιον αύτής δέν 
δύναται νά ύπερβή ώρισμένον μέτρον.

Άλλά καί ώς πρός τήν διάρκειαν τής άγάπης ό 
διδάσκαλος πρέπει'νά άμφιβάλλη. Θά άναγκασθή 
πολλάκις νά πάρεμποδίση τοΰ μαθητοΰ τήν έκπλή- 
ρωσεν επιθυμιών, αϊτινες πηγάζουν άπό έ'λλειψιν 
φρονήσεως ή άπό επιπολαιότητα, ενίοτε δέ ΰπό κα- 
θαρας άγάπης θά άναγκασθή καί νά πικράνιρ αύτόν 
πρός σωφρονισμόν. Καί όμως εις τήν χεΐρα τήν δέ- 
ρουσαν δέν είναι είς κατάστασιν ό μαθητής νά δια- 
βλέπη πάντότε τήν άγάπην, ήτις καθοδηγεί αύτήν 
πρός τοΰτο».

'Ωραία περί τής άγάπης γράφει ό Kehr έν τή 
praxis der Volksschule σελ. 15, τά έξής·

<Τό πρώτον καί τό σπουδαιότατον, όπερ πρέπει 
νά άπαιτήσωμεν άπό πάντα διδάσκαλον άνευ έξαιρέ- 
σεως είναι ή άγάπη—ή άγάπη πρός τό έργον του« 
πρός τούς παΐδας, πρός τόν λαόν, πρός τόν θεόν. 
Άνευ άγάπης καί ό ίκανώτατος τών διδασκάλων 
ούδέποτε γίνεται παιδαγωγός. Καί όσω όλιγωτέραν 
άγάπην τό παιδίον ευρίσκει έν τή οικία του, τοσούτω 
περισσοτέραν πρέπει νά παρέχη αύτφ ό διδάσκαλος 
έν τφ σχολείφ Δέν είναι δέ τή αληθείς ούδέν κα
τόρθωμα νά άγαπώμεν τά καλά καί επιμελή παι
δία, τά άπολαύοντά κατ’ οίκον καλής'άνατροφής ! 
Τήν πρός τά πτωχά καί έγκαταλελειμμένα καί ά- 
προστάτευτα παιδία τοΰ λαοΰ άγάπην πρέπει πάς 
διδάσκαλός νά διδαχθή άπό τόν ΙΙεσταλότσην, καί 
μονόν διά τοιαύτης άγάπης γίνεται τό έργον τής 
διδασκαλίας έργον εύλογίας. Ό άπόστολος Πέτρος 
μονον τότε, άφ'ού είς τάς τρεις ερωτήσεις τοΰ Κυ
ρίου ήμών Τησοΰ Χριστοΰ- Σιμών Ιωνά, άγαπής 
με ; άπεκρίθη πάντοτε’ Μάλιστα" έλαβε τήν προ
σταγήν. «Ποίμαινε τά άρνία μου»'. "Οταν δέ ό δι
δάσκαλος έχη τήν πρίπουσαν άγάπην έν τή καρδίρι 
του — ώς θείως περιγράφει ό άπόστολος Παΰλος 
πρός Κορινθ. Α. ιγ.4-8». « Ή άγάπη μακροθυμεί, 

άγαθοποιεΐ" ή άγάπη δέν φθονέΐ’^ή άγάπη^δέν αύ- 
θαδιάζε,ι, δέν έπαίρεται, δέν άσχημονεϊ, δένΐζητεϊ τά 
έαυτής, δέν παροξύνεται,^*  δέν διαλογίζεται τόζκά- 
κόν, δέν χαίρει είς§τήν άδικίαν, συγχαίρει'δέ είς τήν 
άλήθειαν, πάντα άνέχεται, παντα^ πιστεύει,.,πάντα 
ελπίζει, πάντα ύπομένει, ή άγάπη§ ούδέποτε εκπί
πτει», τότε δέν έχει ^άνάγκην νά λέγη είς /τούς 
μαθητάς του, ότι άγαπαζαύτούς. Καί όσφ^τή άλη- 
θεία περισσοτέραν έχει άγάπην, τοσούτφ όλιγωτέραν 
έχει άνάγκην νά όμιλή^περί αύτής" διότι ή άγάπη 
άπεικονίζεται έν τή παντοδυναμία αύτής καί τή 
θείρε μεγαλοπρεπείς πανταχοϋ καί είς τούς λόγους 
καί είς τάς πράξεις^του διδασκάλου καί έν τφ σχο- 
λε φ καί έκτός^αύτσΰ. «Οίϊλόγοι είναι περιττοί, ό- 
που τά έργα λαλοΰσι».

Όπου όμως δέν υπάρχει άγάπη, έκεΐ είναι τό δι
δασκαλικόν έργον άθλιον καί έλεεινόν καί ό διδάσκα
λος, όστις δέν κατορθώνει διά τών εργασιών του κάτ’ 
ολίγον νά άποκτήση ύπόληψιν καί άγάπην, πίστιν 
καί άφοσίωσιν, είναι άξιολύπητος άνθρωπος. Οΰτε τό 
σχολεΐον του είναι τόπος άνατροφής, οΰτε αύτός εί
ναι άνατρέφων' διότι*δπώς  ’έν τή φύσει μόνος ό 
ήλιος ό θερμός τής άνοίξεως εξεγείρει τά’τρυφερά 
σπέρματα έίς^βλάστησιν καί άνθησιν καί'-εΐς παραγω
γήν εύχύμων καρπών, ούτω καί έν τφ σχολείφ ή 
άγάπη τοϋ διδασκάλου φέρει εύλογίαν. Λίαν προσ- 
φυώς περί τούτου λέγει ό Κομένιος" Τήν καλλίστην 
μέθοδον πρός άγωγήν δεικνύει ήμΐν ό " ήλιος,όστις είς 
τά αύξανόμενα πράγματα παρέχει 1) άεί μέν φώς κα1 
θερμότητα 2) πολλάκις δέ βροχήν καί άνεμον 3) 
σπανίως δέ βροντήν καί αστραπήν.

Έάν πρόκειται δμως νάάνατραφώσι οι μαθηταί διά 
τής παντοδυναμίας τής άγάπης,άνάγκη νά είναι αΰτη 
ή προσήκουσα. Έκεΐνο, ό πολλοί καλοΰσιν άγάπην, 
πολλάκις είναι άπλή άδυναμία, είναι παραμόρφωσες 
τής άληθινής άγάπης. Ή αληθινή άγάπη δέν φροντί
ζει νά έκτελή πάσαν επιθυμίαν τών παιδιών, άλλά 
ζητεί νά έξεγείρη ότι εύγενές καί μέγα ύπάρχει έν 
τή ανθρώπινη ψυχή, νά καλλιεργήση ότι άγιον καί 
βαθύ ύπάρχει έν τή άνθρωπίνη καρδία καί νά προα- 
γάγη τό άληθές τών παίδων συμφέρον. Ή αληθινή, 
ή εμβριθής, ή αύβτηρά καί άνατρέφουσα άγάπη πρέ
πει νά φαίνηται εις τάς τέσσαρας τοΰ Διδασκάλου 
θεμελιώδεις άρετάς,(τό άγρυπνον, ή τάξις, ή δικαιο
σύνη, ό χαρακτήρ), νά είναι δηλ.άγρυπνος είς τήν προ- 
φυλαξιν τών μαθητών από "σφάλματα καί είς τήν δια' 
φύλαξιν παντός καλοΰ" νά είναι αύστηρός είς τήν τή" 

ρησιν τής τάξεως, έξ ής σχηματίζονται καλαί συνή
θεια! ύποβοηθητικαί τής άοετής*  νά είναι δίκαιος εΚ 
τήν χρήσιν επαίνων καί ψόγων, είς τάς άμοιβάς καί 
τιμωρίας, καί πρό πάντων νά είνε άνθρωπος μέ χα
ρακτήρα τηρών αύστηρώς καί άδυσωπήτως ότι είπε νά 
γίνη. «Ό αύτός Kehr είπεν άλλαχοΰ" ό διδάσκα
λος, όστις δέν άγαπά τό έργον του, δέν άγαπγ τούς 
μαθητάς, καλά θά κάμη νά κρεμάση μίαν μυλόπε
τραν είς τόν λαιμόν του και νά ριφθή είς τήν θάλασ
σαν εις τό βαθύτερον αύτής μέρος».Ήμεϊς άγαπώντεί 
τούς διδασκάλους δέν δυνάμεθα νά συμβουλεύσωμεν 
αύτοις παρόμοιόν τι. Άλλά καλά θά κάμωσιν οί μι
σθωτοί διδάσκαλοι,οΰς δέν εμπνέει ύψηλοτέρα ιδέα περί 
τού έργου των καί τής άποστολής των, όϋςδιήνεκώς 
τήκει ή λύπη ότι έγειναν διδάσκαλοι,αΐσχυνόμενοι πρό 
τών άνθρώπων νά έμφανίζωνται καί νά καλούνται 
τοιοϋτοι, νά έγκάταλίπωσι τοιοϋτο έργον καί νά έπι- 
δοθώσιν είς άλλο, είς ό έχουσιν ιδιαιτέραν κλίσιν καί 
περισσοτέραν άγάπην καί νά άφήσωσι τό διδασκαλι
κόν έργον είς τάς εύγενεΐς έκείνας φύσεις, αϊτινες 
ύβριζόμεναι, κακουχούμεναι, άδικούμεναι δέν παύ- 
ουσι νά έργάζωνται ύπέρ τοΰ καλοΰ τοΰ σχολείου καί 
τών μαθητών καί διά τής προαιρέσεώς των ταύτης 
καί διά τής πεφωτισμένης έργασίας των παρέχουσιν ά- 
νεκτιμήτόυς ύπηρεσίας είς τήν πατρίδα αύτών άνα- 
δεικνυόμενοι ούτως ήρωες έν τω άγώνι πρός έπικρά- 
τησιν τής άληθείας, τής αρετής, τής πίστεως.

(ακολουθεί)

ΚΑΙ ΙΙΑΑΙΝ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Β.

Έν προηγουμένη ήμών πραγματεία (ίδέ φύλλ. 18 
Έκπαιδ.) άπεκαλύψαμεν τάς άφορμάς, αϊτινες προ*  
εκάλεσαν πόλεμον κατά τής φιλεκπαιδευτικής Εται
ρείας, όστις είναι κυρίως πόλίμος κατά τής έκπαι- 
δεύσεως τών έλληνίδων γυναικών. Τό γεγονός τοΰτο 
μαρτυρεί ότε τά τοϋ ύπουργείου τής Έκπαιδεύσεως, 
τούλάχιστον τά τοΰ τμήματος τής δημοτ. Έκπαι- 
δεύσεως νοσοΰσι καί προκαλοΰσι τόν οίκτον, έν πολ- 
λοΐς δέ καί τήν άγανάκτησιν τών πολιτών διά τήν 
παραγνώρισιν τής άποστολής τών αρμοδίων καί διά 
τήν κατάχρησιν τής πολιτικής έξουσίας, ήν οφείλουν 
νά διαχειρίζωνται πάντοτε εύσυνειδήτως καί λίαν 
προσεκτυιώς πρός όφελος τοΰ “Εθνους.

ΙΙρίν δέ έπιληφθώμεν τής καθ*  έκαστον άναλύσεω’ί 
τοΰ Β. Διατάγματος τοϋ άπό 27 8βρίου 1892 δι*  
ού παρέχεται εις πάντα τά παρθεναγωγεία τού 
Κράτους τό δικαίωμα τοΰ μορφώνειν διδασκαλίσσας,· 
δημοσιεύομε» χάριν τών αναγνωστών τής Έκπαι- 
δεύσεως πάντα τά άρθρα αύτοϋ έχοντα ώς έξής"

«Άρθρ. 1.· Ηαρέχομεν πάσί τοϊς άνά τό Κράτος 
λειτουογοΰσιν εϊτε ύπό ιδιωτών είτε ύπό εταιρειών " 
συντηρουμένοις παρθεναγωγείοις τό δικαίωμα τοΰ 
μορφώνειν διδασκαλίσσας.

Άρθρ. 2. Ή ένάσκησις τού- κατά τό άίωτέρω 
Ιον άρθρον παρεχόμενου δικαιώματος τής μορφώ
σεως διδασκαλισσών συνεπάγεται τήν τήρησιν πάν
των τών περί μορφώσεως τών δημοδιδασκάλων κει
μένων νόμων τοϋ Κράτους καί πασών τών περί 
τούτου διατάξεων αύτοϋ.

Άρθρ. 3. Ή άδεια πρός έξάσκησιν τοϋ δικαιώ
ματος τοΰ δια τοΰ άνωτέρω 1ου άρθρου παρέχομέ- 
νου δίδεται παρά τού ύπουργείου τών Εκκλησια
στικών καί τής δημοσ. Έκπαιδεύσεως. Πρός τοΰτο 
προσαπαιτεϊται νά άποστέλληται αύτώ τό πρό
γραμμα τοΰ αίτοΰντος τοιαύτην άδειαν παρθεναγω- 

ι | » ' ’ · · ’’ Ά ’ <γειου και σαφώς να καταφαινηται εν αυτω οτι τα 
τε έν τφ άρθρφ 4 τοΰ άπό 24 Απριλίου 1881 
περί διδασκαλίας τών παιδαγωγικών μαθημάτων 
κτλ. Β. διατάγματος μαθήματα συγκαταλέγονται 
καί ότι οί διδάσκοντες έν αύτώ καθηγητάί καί διδά
σκαλοι κέκτηνται τά ύπό τοΰ νόμου άπαιτόύμενα 

προσόντα.
Άρθρ. 4. Πάσαι αί λοιπαί διατάξεις, αί πέριε- 

χόμεναι μέν έν τοΐς προτέροις Β. διατάγμασι, μή 
συμφωνοϋσαι δέ πρός τάς τοΰ παρόντος Β. Ήμών 
διατάγματος καταργοΰνται»;

Τί κακόν, Κύριε ύπουργέ τής Παιδείας, έκαμε 
ή Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία είς τήν Παιδείαν, ώ
στε νά άφαιρήται παρ'αύτής τό προνόμιον τής άπο- 
κλειστικής ένΈλλάδι μορφώσεωςτών διδασκαλισσών, 
νά έπιτρέπηται δέ διά τοιούτου Διατάγματος «πασι 
τοϊς άνά τό Κράτος λειτουργούσιν εϊτε ύπό ιδιωτών 
εϊτε ύπό έταιρεεών συντηρουμένοις παρθεναγωγείοις 
τό δικαίωμα τοΰ μορφώνειν διδασκαλίσσας». Το 
δικαίωμα τοΰτο, όπερ πάνυ ,άφειδώςκ δίδετε’ ύμεΐς 
νΰν, είχε δοθή ύπό τής πολιτείαςζάλλοτε^είς πάντα 
τά σχολεία μέχρι τοΰ 1881, ότειαύτή αΰτη, ή Πο
λιτεία έπείσθη διά μακρας πείρας^ότι τό μόνον ,κα- 
θίδρυμα, είς δ έπρεπε νά έμπιστευθή τήν ύψηλήν 
όντως ιδέαν τοΰ μορφώνειν διδασκαλίσσας, ήτο τό

|
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Άρσάκειον καί τά σχολεία τή; φιλεκπαιδευτικής 
‘Εταιρείας καί μόνης -ταύτης τά σχολεία άνερώρισεν 
έκτοτε ώς τά μόνα Διδασκαλεία πρός μόρφωσιν 
καί έξέτασιν δτδασκαλισσών καλέσασα αύτά μέ τό 
τιμητικόν όνομα Διδασκαλεία τής Κυβερνήσεως, 
ύπεχρέωσε δέ πάντα τά κοράσια, όσα θελουσι 
νά μΟρφωθώσι ώς διδασκάλισσαι νά διανύσωσι τοϋ 
λοιπού έν τοϊς Διδασκαλείοις τής Φιλεκπαιδευτικής

άνωτέρας τάξεις.

< υ-

Εταιρείας τούλάχιστον τάς δύο
Έγίνωσκεν άρά γε τό ύπουργεϊον καθ’ ό» χρόνον έ- 
πανήρχιτο εις τά πρό τοϋ 1881 δεδικασμένα και 
καίαδεδικασμένα τίνες λόγοι έπεισαν τόν τότε 
πουργόν τής Έκπαιδεύσεως νά αφαίρεση άποτόμως 
άπό πάντα τά παρθεναγωγεία το δικαίωμα τοΰ 
μορφώνειν διδασκαλίσσας καί νά έμπιστευθή τοΰτο 
μόνον εις τήν Φιλεκπαιδευτικήν ’Εταιρείαν ; Παρα
λείπω πάντας τού; άλλους λόγους καί περιορίζομαι 
εις τόν ούσιαστικόν λόγον τής μορφώσεως διδασκα- 
λισσών. Διά νά σχηματισθή καί λειτουργήση διδα- 
σκαλεϊον άξιον τοΰ ονόματος άπαιτεϊται σύμπαν τό 
προσωπικόν τών διδασκάλων αύτοΰ νά άποτελεϊται 
έξ ειδικών άνδρών,εί δυνατόν έν Εύρώπη πάντων 
μορφωθέντων. Έκ τής άξίας καί καταλληλότητας τοΰ 
προσωπικού έξαοτάται τών Διδασκαλείων ή έπιτυ
χία. Ή Κυβέρνησις διατηρεί 4 Δ.δασκαλεΐα άρρέ- 
νων, δαπανά άφθονα χρήματα, καί καθ’ έκάστην 
άκούομεν αύτήν παραπονουμένην διά τήν ατέλειαν 
τών καθιδρυμάτων της, έφθασε δέ μάλιστα διά τούς 
λόγους αύτούς μέχρι τής τολμηράς άποφάσεως νά 
διαλύση αύτά. Καί άν μία Κυβέρνησις ένός Βασι
λείου άδυνατή νά έπαρκέση είς πάσας τάς χρείας 
τών Διδασκαλείων ώς ή ιδία ομολογεί,αί δέ ελλείψεις 
αύται είτε περί τήν έκλογήν τού προσωπικού είτε 
περί τόν πορισμόν τών διδακτικών σκευών καί ορ
γάνων είτε περί τήν εΰρεσιν καταλλήλου οικήματος 
πρός λειτουργίαν τών Διδασκαλείων έπιδρώσιν ού- 
σιωδώς είς τήν μόρφωσιν τών διδασκάλων, διά τίνος 
μεθόδου συλλογιστικής κατώρθωσε ό κ. ύπουργός τής 
Έκπαιδεύσεως καί κυρίως ό σύμβουλος αύτοΰ νά 
πείση έαυτόν ότι πάντα τά παρθεναγωγεία ιδιωτών, 
οπουδήποτε καί άν λειτουργώσι, θά δυνηθώσε νά έ- 
παρκέσωσι είς τάς απαιτήσεις, άς πρέπει νά έχωμεν 
πρός εύδοκίμησιν τών Διδασκαλείων καί πρός όσον 
τό δυνατόν τελειοτέραν παρασκευήν διδασκαλισσών ; 
Αί δυσχέρειαι αύται φαίνεται νά περιεπέτοντο περί 
τήν ύψηλήν διάνοιαν τοΰ σοφού νομοθέτου καθ' δν 
χρόνον συνέταττε τό κανονιστικόν διάταγμα καί ά- 

νέπαυσε τήν συνείδησίν του άπαιτήσας διά τοΰ ίρ- 
θρου 3, όπερ παρακαλούμεν νά άναγνώση ό ανα
γνώστης, άπό πάντα τά παρθεναγωγεία τών ιδιω
τών καθ’ όλον τό Κράτος,ά τοσοΰτον εύκόλως «χει
ροτόνησε Διδασκαλεία, νά ύποσχεθώσι ότι θά έχωσι 
έν τω προγάμματί των τά παιδαγωγικά μαθήματα 
καί τούς καταλλήλους πρός τούτο καθηγητές. 
Περί τούτου άς μή άμφιβάλη καθόλου τό ύπουρ
γεϊον ότι έν τώ προγράμματι θά άναγράφωνται σα
φώς καί ανελλιπώς πάντα τά παιδαγωγικά μαθή
ματα ή όσα άλλα άπαιτήση τό ύπουργεϊον καί ότι 
πανταχοϋ δά εύρεθώσιν οί κατάλληλοι ειδικοί άνδρες, 
ών,δέν βλέπετε, τοσοΰτον βρίθει ή νεωτέρα Ελλάς! 
Έάν έπιστεύομεν ότι οί συντάξαντες τό Β. Διά
ταγμα άποδίδουσι καί τήν έλαχίστην είς όσα νομο
θετούσε σπουδαιότητα, ήθέλομεν άποφασίση νά κατ- 
έλθωμεν είς λεπτομέρειας πρός άπόδειξιν τών άστο
χων αύτών μέτρων. Άλλ’όταν καί αύτοί γελώσιδι' 
όσα αδύνατα ζητούσι παρά τών ιδιωτών, διότι 
ηξεύρουσι κατά βάθος ότι δέν θά γίνη έκ τούτων ού
δέν, νομοθετούσε δέ ούχί χάριν τελειοτέρας μορφώ
σεως τών διδασκαλισσών, άλλά διά νά δείξωσι μό
νον τήν δύναμιν, ήν έχουσι νά μεταβάλλωσι κατά 
το δοκοΰν τά πράγματα καί νά έκδικώνται πρόσωπα 
αυτοί; μισητά ή νά εύεργετώσι πρόσωπα διά τόν 
έ’να ή διά τόν άλλον λόγον δειχθέντα άξια τής ι
διαιτέρας αύτών άγάπης καί συνδρομής, θά έμαρ- 
τύρει απλότητα άσύγγνωστον ήμών, έάν ήμεϊς 
άπεδίδομεν είς ταΰτα μείζονα σημασίαν καί σπουδαι
ότητα ή όσης αύτά είναι άξια. Άλλ’ άν διάγωμεν 
εύφροσύνους ώρας άναγινώσκοντες μεταρρυθμιτικά 
τής παιδείας σχέδια καί πράγματα, δέν δυνάμεθα 
όμως καί νά μή λυπηθώμεν καί νά οίκτείρωμεν τόν 
δυστυχή τοΰτον τόπον, είς δν έπέπρωτο κατά τούς 
τελευταίους χρόνους νά ίδωμεν καί τήν παιδείαν αύ
τοΰ νοθευομένην καί παρακωλυομένην ένθεν μή διά 
νομοθετημάτων αύτοσχεδιαζομε’νων ύπό άνθρώπων 
μή δυναμένων νά βλέπωσι πέραν τών στενών ορίων 
τοΰ κόμματος ή τού συμφέροντος, ένθεν δέ διά 
πολιτικής συμπεριφοράς πρός τούς κορυφαίους τών 
παρ’ ήμϊν διδασκάλων άξίας πάσης κατακρίσεως. 
Έπέπρωτο δέ τού μεταρρυθμιστικού τούτου πνεύμα
τος, όπερ πνέει διά πάσης τής νομοθεσίας τών νεω- 
τάτων χρόνων έν παντί κλάδφ τής διοικήσεως, νά 
μή μένη άμέτοχος καί ή έκπαίδευσις τών γυναικών 
καί άπό τής περιωπής καί άσφαλείας, είς ήν ό σο
φός νομοθέτης τού 1881 έταξεν αύτήν,νά παραδοθή 

είς τήν διάκοισιν τοΰ παντός, άρκεϊ νά δύναται νά 
συντάττη ούτυ,εν πρόγραμμα περιέχον τά μαθήματα, 
όσα θέλει τό Ύπουργεϊον καί άναφέρον ονόματα κα
θηγητών δσους θέλει τό Ύπουργεϊον,ώς άν τού Ύ
πουργείου καθήκον είναι νά φροντίζη νά ύπάρχουν 
έν τάξει προγράμματα μόνον καί ούχί πράγματα.

Άλλ’ εκτός τής άπόψεως ταύτης, ήτις καθ’ ήμας 
είναι σπουδαία, περϊλαμ.βάνουσα πολλούς κινδύνους 
έν τή όοθή τών διδασκαλισσών έκπαιδευσει, πρέπει 
νά έξετασθή τό ζήτημα καί ύπό τήν έποψιν τού 
ούχί μικροτέρου κινδύνου τής παρασκευής πλειοτέ- 
ρων διδασκαλισσών ή όσων έχει τό έθνος άνάγ
κην. Μέχρι τούδε έλειτούργουν δύο μόνον διδασκα
λεία τής Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, τό έν Άθή
ναις καί τό έν Κερκύρα καί ήγέρθη κραυγή κατά τής 
πληθώρας τών διδασκαλισσών, πολλοί δέ διισχυρί- 
σθησαν καί δικαίως ότι ή Κυβέρνησις είχε καθήκον 
νά ίδρύση πλείονα παρθεναγωγεία είς τό κράτος,είς 
ά νά χρησιμοποιηθώσι αί άργαί μένουσαι διδασκάλισ- 
σαι καί νάάποσοβηθώσιν οί κίνδυνοι,είς ούς ύπόκεινται 
πτωχά κοράσια δαπανήσαντα ό,τι καί άν είχον, ϊνα 
λάβωσι τό πτυχίον διδασκαλίσσης καί κατόπιν δι’ 
έλλειψιν δημοσίων θέσεοιν μή δυνάμενα νά άσκήσωσι 
τό έργον των, είς δ έξεπαιδεύθησαν. Ένθυμούμεθα 
ότι έν έτει 1886, πρωθυπουργούντος τοΰ νΰν πρω
θυπουργού, τό Ύπουργεϊον τής Έκπαιδεύσεως εύ
ρυνε τόν κύκλον τής ένεργείας τών διδασκαλεσσών 
ένδίδον είς τάς έπιμόνου; αύτών παρακλήσεις, νά 
διερισθώσιν ώς διδασκάλισσαι, καί διώρισε πολλάς 
αύτών είς τά σχολεϊα τών άρρένων,έφερε δέ πρός δι
καιολογίαν μέτρου τοιούτου, πρωτοφανούς ένΈλλάδι 
καί ούχί καταλλήλου, τήν άφθονίαν τών διδασκαλισ- 
σών. Επίσης κατά το παρελθόν έτος έν τή βουλή 
κατεκρίθη δριμέως ή, διαγωγή τού πρώην ύπουργοΰ 
τής Παιδείας, όστις διώρισε έν τοϊς σχολείοις τών 
θηλέων περισσοτέρας τοΰ δέοντος διδασκαλίσσας, 
ϊνα δώση έργασίαν καί πόρον ζωής είς πολλά; νεά- 
νιδας, έπί βλάβη τοΰ προϋπολογισμού τοΰ ταμείου 
τή; δημοτ. έκπαιδεύσεως, πιστεύομεν δέ ότι καί ό 
νΰν υπουργός τής Παιδεία; θά άκούη καθ’ έκάστην 
παρόμοιας παρακλήσεις καί άμφιβάλλομεν άν μέχρι 
τέλους θά κατορθώση νά μή παρεκκλίνη τοΰ προδια
γεγραμμένου σχεδίου, δι’ ό σφόδρα κατεκρίθη ό 
προκάτοχός του. Άφ’ ού λοιπόν, δύο Διδασκα
λείων λειτουργούν των, παρουσιάζεται διδασκαλισσών 
περίσσεια, τί θά γίνη, Κύριε Υπουργέ τής Έκπαι- 
δεύσεως, όταν έν πάση γωνία τή; Ελλάδος λειτουρ- 
γή καί έν Διδασκαλεϊον θηλέων ; Μόνον ή σκέψις 
αΰτη ότι διά τής άπλοποιήσεως καί διευκολύνσεω; 
τοΰ τρόπου τής μορφώσεως τών διδασκαλισσών θά 
άποπλανηθώσι πολλά πτωχά κοράσια νά διανύσωσι 
τά λεγάμενα-Διδασκαλεία τών ιδιωτών καί νά έφο- 
διασθώσι μέ διπλώματα καί ότι μή δυνάμενα κατό
πιν νά διορισθώσι θά κακοδαιμονώσι, έπρεπε τόν κ. 
ϊ’πουργόν τής Έκπαιδεύσεως (περί τοΰ σοφού αύ

τοΰ συμβούλου δέν κάμ,νομεν λόγον, διότι θεωρούμε» 
αύτόν άδιόρθωτον) νά καταστήση Ολιγώτερον τολ
μηρόν είς τά μεταρρυθμιστικά του σχέδια καί νά 
άφήση τά πράγματα νά έχωσι,δπως έχουσιν, άν δέν 
ήδύνατο νά πράζη τι καλλίτερον. Τά κοινά πράγ
ματα δέν είναι αθύρματα, ά νά δύναται πά; τιςνά 
μεταβάλη κατά τό δοκοΰν πρός χρονοτριβήν καί 
διασκέδασιν, είναι ή ούσία αύτοΰ τοΰ έθνους ήαών 
καί δστις δέν δύναται νά ώφελήση αύτά σπουδαίο»; 
όφείλετ σπουδαίω; νά άπέχηται τούτων.

Έν έπομένψ άρθρω θά έξετάσωμεν τά τών έξε
τάσεων έπί πτυχίφ, οίαι καθαρίζονται έν τω 
Β. Διατάγματι ύπό- ήμςρομηνίαν 27 'Οκτωβρίου 
1892 ύπογραφέντι καί δημοσιευθέντι -είς τό ύπ’ 
άριθ- 391 φύλλον τής έφημερίδος τής Κυβερνήσεως 
Έκ τής άναλύσεως δέ τών έν τφ Διατάγματι τούτω 
νομοθετουμένων θά πεισθή τις ότι τά τής μορφώσεως 
διδασκαλισσών έν τώ μέλλοντι ώς καί τά τών έξ
ετάσεων —αραδίδονται είς τόν στρόβιλον τών πολι
τικών παθών καί συμφερόντων καί ότι αμάθεια καί 
κακοδαιμονία θά κατακλύση τόν τόπον, άν δέν προ
λάβουν οί αρμόδιοι νά σώσωσι τόν τόπον,άπό μέτρα, 
ά αναγνωρίζει καί καταδικάζει είς ασύμφορα, ώς 
σόλοικα, πάσα ανθρώπινη διάνοια μή έπισκοτιζομένη 
ύπό παθών καί ύπό λόγων ίδιου ή ξένου συμφέροντος.

ψΗΦί Σ Μ Α ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ε Α.Λ Η Ν ΩΝ 

δημοδιδασκάλων

Νομίζομεν ότι 
ούδεμία ι 

ένισχύωμεν αυτούς 
ίδιου ήμών 
τά τόσα <

Παρακληθέντε; νά δημοσιεύσωμεν τήν κατωτέρω 
διατριβήν ώς καί τό ψήφισμα τοΰ δημοδιδασκαλικοΰ 
συνδέσμου πράττομεν τοΰτο άκουσίως καί μέ πολ- 
λήν μας λύπην, διότι δέν θέλομεν νά πιστεύση ού
δείς ότι συμμεριζόμεθα έστω κατ’ έπί έλάχιστον 
τάς περί τών διδασκάλων κρίσεις τοΰ κ. Μ Βρα- ,. -- “ - . Λ \ _ , „
τσχνου.
ικανούς έχθρούς, 
ται νά 
σεως καί έκ τοΰ 
τα δέν άοκοΰσι
ν
ζοντες καί 
είναι καί αληθείς έστω καί 
αύτούς άποδιδόμεναι

ό διδασκαλικός κλάδος έχει 
δέ άνάγκη παρίστα- 

καί δι’ αύτομολή - 
> στρατοπέδου. Έπει- 
αύτών βάσανα, πρέπει 
τών διδασκάλων ύβοί- 

έξευτελίζοντες αύτούς ; Άλλά μ-ήπως 
κατ’ έλάχιστον αί πρός 

κακίαι ; Έγώ κηρύττω δη-

τα ύεν αρκουσι τα τόσα α 
νά πικράνωμεν τήν ζωήν τ< 
f . .r , .r ·
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μοσία ότι ούδένα διδάσκαλον ήξεύρω χαρτοπαίκτην, 
μέθυσον, έξώλη ΓΗ διδασκαλική τάξις είναι ή έντι- 
μοτέρα καί ή ήθικωτέρα τάξις τής κοινωνίας. Οστις 
δέ λέγει τό εναντίον ή δέν γνωρίζει τούς, διδασκά
λους ή έν γνώσει διαστρέφει τήν αλήθειαν. ’.Άλλως 
ή κοινωνία σήμερον γινώσκει καλώς τούς διδασκάλους 
καί ούδείς φόβος ύπάρχει έλαττώσεως τής τιμής αύ
τών κατόπιν τής ομιλίας τοϋ κ. Βρατσάνου. Πρός 
τόν έπιστειλαντα δέ περίληψιν τοΰ λόγου τοϋ κ. Βρα-
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τ,ζναυ-χαί προσθέσα^τα έν αγανακτήσει κρίσεις περί 
τής έ πίστη μονικής ίκανότητος τοϋ χ. Βρατσάνου 
χαί τής διαγωγής αύτοΰ ώς διευθυντοΰ τοΰ Διδα
σκαλείου καί ώ; τμηματάρχου λίαν . πικράς παρα- 
τηοοΰμεν δτι αί κρίσεις αύται είναι όλως προσωπικαί 
καί ούδαμως συντελοΰσεν εις τήν αύξησιν τής έκτι- 

, ρήσεως τήν διδασκάλων παρά τή κοινωνί^. Διά 
.τοΰτο άπεκόψαρεν τό μέρος τοΰτο τής διατριβής ό- 
λον, καί νομίζομεν δτι πάντες οι διδάσκαλοι θά δι- 
καιώσωσιν ήμάς. Πολλάκις συμβαίνει νά χάνη τις 

. τό δίκαιόν του. ώς έκ τοΰ αδέξιου τρόπου, δΓ ού ύ- 
.. ,περήσπισεν .αύτό,. . ■

.... Ί·ήφοβμ.α.

,Ό Σύνδεσμος τών Ελλήνων δημοδιδασκάλων-συνελ- 
θών σήμερον τήν 27ην Δεκεμβρίου τοΰ έτους 1892, έν 

, .τω διδμκτηρίφ τοϋ έν Άθήναις Β'. Δημοτικού Σχολείου 
τών άρρένων είς τακτικήν συνεδρίαν όμοφώνως άπε- 
φάσ.ισε τά έξης.

’Επειδή κατά τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν 2Οήν λή- 
γοντος ό κ. Μ. Βρατσάνος πρφην διευθυντής Διδασκα
λείου καί τέως γενικός έπιθεωρητής τών Δημοτικών 
Σχολείων, ώμίλησεν έν τφ Καταστήματι τής 'Εταιρίας 

• τών Φίλων τοΰ Λαοϋ περί τοΰ «όποιον δει είναι τό 
Σχολειον, όπως έκπληροΐ ,τό έργον αύτοΰ» παρεκτρα
πείς δέ τής έρεύνης τοΰ προαναγγελθέντος θέματος, ά- 
πήγγειλεν άδίκως δριμύτατον κατηγορητήριον κατά πάν
των τών διδασκάλων, άποδούς πάντα τά μαστίζοντα 
σύμπαντα τόν Ελληνισμόν κακά είς μόνον τόν διδά
σκαλον, δν έζωγράφισε μέ τά μελανώτερα χρώματα 
υπό τε ήθικήν καί διανοητικήν έποψιν, καί έν γένει. έ- 
πεσώρευσεν κατ’ αύτοΰ μυριας ύβρεις.

’Επειδή οί Έλληνες δημοδιδάσκαλοι έχουσι πληρε- 
στάτην συναίσθησιν τής άποστολής αύτών, μετ’ακρί
βειας έαύτούς έξετάζοντες, εύρίσκουσιν ότι; άν καί ύφί- 
στανται μυρίας στερήσεις καί παντοίους διωγμούς, έκ- 
τελοΰσιν όμως τό εαυτών καθήκον μετ’ αύταπαρνησίας 
.καί θρησκευτικού ζήλου" . . . .

’Επειδή, άν τό δημοτικόν σχολειον δέν άνταποκρίνη- 
ται πληρέστατα είς ,τάς άπαιτήσεις. τής έπιστήμης καί 
τής σημερινής προόδου, άλλοι εύθύνονται δια τοΰτο, ή
κιστα δέ οί δημοδιδάσκαλοι"

’Επειδή πάνθ’δσα κατά τών διδασκάλων ό κ. Βρα
τσάνος είπε δέν είναι ποσώς άληθή, ήδίκησε δ’ αύτούς 
κατά τοιούτον τρόπον έκφρασθείς"

Διά ταΰτα
Ό Σύνδεσμος τών Ελλήνων δημοδιδασκάλων, έπιφυ- 
λασσόμενος, όπως έν καιρώ τφ δέοντι^καταδείξη άρμο- 
δίως τά αίτια τής μή καλής καταστάσεως τοΰ παρ’ ήμΐν 
δημοτικού σχολείου, έ,φράζει τήν βαθεΐαν αύτοΰ λύπην 

■ έπι τοΐς λεχθεΐσιν ύπό τοΰ κ. Βραρσάνου καί άποφαίνε- 
Tat όμοφώνως-, τνα τό παρόν ψήφισμα δημοσιευθή διά 
μιας τών έν Άθήναις έκδιδομένων έφημερίδων πρός γνώ
σιν πάντων καί ιδίως τών Ελλήνων δημοδιδασκάλων, 
οΐτινες έχουσι τήν ατυχίαν νά ύβρίζωνται παρ' έκείνων, 
παρ'ών έδει νά τυγχάνωσι κρείσσονος καί δικαιοτέρας 

. έκτιμήσεως. .
, ’ Ό πρόεδρος Ό γραμματεύς

Π. ΠΑΓΛΑΤΟΣ Ν. ΜΕΤΑΞΛΣ.

*0 κ. Μ. Βρατσάνος κατά τήν εσπέραν τής 20 
Δ)βρίου π. έ έν τή αιθούση τών φίλων τοΰ λαοΰ, 
ένώπιον πολλών άνθρώπων ώς καί τών μελών τοΰ 
συνδέσμου τών Ελλήνων δημοδιδασκάλων > ώμίλη- 
σεν έπί τοΰ θέματος «όποιον πρέπει νά είναι τό 
σχολειον, ϊνα έπαρκή είς τάς απαιτήσεις τής κοινω
νίας», Παρεδέχθη δτι ό βίος ήμών δέν είναι ευχά
ριστος ύπό πάσας τάς έπόψεις. Τήν αιτίαν τηΰ φαι
νομένου τούτου άλλοι άναζητοΰσιν άλλαχοΰ β; μέν 
φρονοΰσιν ότι ή εκκλησία δέν. έκτελεΐ τόν προορι- 

. σμόν της, οί δέ ότι ή οικογένεια, είπεν, άλλοι πάλιν 
ότι ή πολιτεία διαφθείρει τούς άνθρώπους. Άλλ ’ ό κ. 
Βρατσάνος παραδέχεται ότι αιτία πάντων τούτων 
είναι τό σχολειον δηλ. δ διδάσκαλος δ δρών έν αύ
τώ. Καί πώς είναι δυνατόν, είπε νά άναμένωμεν 
καλλίτερα άποτελέσματα, όταν ή μόρφωσις τών 
πολετών άνατίθεται είς άνθρώπους μεθύσους, χαρτο- 
παίκτας, είς άνθρώπους πάν άλλο σκεπτομένους ή 
τήν μόρφωσιν τών μαθητών των; Καί διά τούτο 
έπεθύμουν νά είχον έμπροσθεν μου πάντας τούς δι
δασκάλους άπό τοΰ ανώτατου σχολείου μέχρι τοΰ 
τελευταίου γραμματρσχολείου, είς οΰς νά έξέθετον 
τήν καταστροφήν, ήν άπεργάζονται είς τήν παρού
σαν καί εις τήν μέλλουσκν γενεάν, καί θά συνε- 
βούλευον αυτούς νά μεταβληθώσιν καί νά ζητή- 
σωσι δεά κρείττονος διδασκαλία^ νά γίνωσι χρήσιμοι 
είς τό έθνος διδάσκαλοι. Τοιαύτη είναι ή έννοια τοΰ 
λόγου τοΰ κ. Βρατσάνου. Τώρα δέ πρέπει νά έξε- 
τάσωμεν καί ήμεϊς....ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑ
ύπό 

ΔΙΙ.ΜΟ±βΕΝΟΪ*£  ΜΕΛΑΝΗΙΝΟΥ 
άριστοθαθμι'ου του εν Άθήναις Διό ασκί 2. Έν Κ\πο.1ει 

"Εκδοβις δεύτερα.
Ό συγγραφεύς τυΰ βιβλίου τούτου^απελύθη τόν πα

ρελθόντα ’Ιούνιον έκ τοΰ έν Άθήναις Διδασκαλείου μ® 
τόν βαθμόν άριστα είς όλα τά μαθήματα. Ό?κ. Μ. 
πριν καταταχθή είς τό Διδασκαλεΐον είχε πρότερον ■ ά
σκηση μετ’ επιτυχίας τό διδασκαλικόν έργον,|ήτο δέ καί 
έφωδιασμένος μέ έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν καί μέ εύ- 
φυιάν ού τήν τυχοΰσαν., ’Εννοείται δέ οτι ύπό τοιούτους 
όρους ελαβεν έν τώ Διδασκαλείφ Αθηνών ώς τακτικός 
μαθητής αύτοΰ άρτίαν παίδευσιν,δέν ήδυνήθησαν δέ έν τώ 
προσώπφ τοΰ Μελανδινοΰ. νά παραγνωρίσωσιν αύτόν οί 
άδικήσαντες τού; μαθητάς τούς άλλους,ύπό μίσους αγρίου 
πρός τού διευθυντήν αύτών τόν κ. II. Π. Οικονόμου. 
”Γ4δη δέ είνε έν Σαράντα Έκκλησίαις διωρισμίνος 
διευθυντής πλήρους σχολείου τιμώμενος καί άγαπώμε- 
νος παρά τών άνθρώπων. Τό βιβλίον ειναι^μετά σαφή
νειας καί εμπειρίας τοΰ πράγματος γεγραμμένον, πόσον, 

-δέ τό μάθημα τοΰτο ήμεϊς θεωροΰμεν σπουδαϊον θ μάλ
λον άπαραίτητον είς τήν διδασκαλίαν τής γεωγραφίας 
περί τούτου, ό άναγνώστης άς εύ;ρεστηθή να αναγνώση 
τά έν τή ’Εκπαιδεύσει φυλλ. 20 σελ. 156 κ. έ. γε-
γραμμένα.

Έν Άβήναιτ ίχ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΓΗ ΚΙΤΝί-ΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1893 — 3093


