
/

r ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΡΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ
Τ Hi SYMIIPASEI

ΒΛΑΣΙΟΥ ΣΚΟΡΔΕΛΗ, π. Διευθυντοϋ τοϋ Διδασκαλείου Πελοποννήάου, ΑΛΕΞΙΟΥ ΖΑΜΑΡΙΟΥ 
Διευθυντοϋ των Ζαριφείων Διδασκαλείων έν Φιλιππουπόλει, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Διευθυντοϋ τοϋ 

Διδασκαλείου Πελοποννάσου, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΡΩΣΗ, Καθηγητοϋ της Παιδαγωγικής έν Άράακείω κλπ.

ΥΠΟ

Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πρώην διευθυντοϋ τοϋ έν Άθήναις Διδασκαλείου.

έτος: ΠΡΩΤΟΝ
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΙΡΟΠΛ1£Β£ΤΕΑ ΔΡΑΧ. 6. ΕΝ ΤΗΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΙ ΦΡΑΓΚΑ ΧΡΥΕΑ 7.

Άριθ. <> Έν Άθήναις τη 1 Ιουλίου ISDii.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προς τούς κ. συνδρόμητάς της «Έκπαιδεύσεως» — Ή διάλυάις των Διδασκαλείων.— 
Ή έλάττω.σις τοϋ μισθοϋ των δημοδιδασκάλων.— Τά κατά τήν έμήν ϋπόΟεδιν.— Σκανδαλωδέστατα άπο- 
τελέάματα.

ΙΙρΰς τούς χ. συνΠρομ,ητάς τής

“ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΟΣ,·

Έν τώ πρώτω φΰλλω τής Έκπαιδεύσεως έγρά- 
φομεν ότι όσοι δέν έπιστρίψωσι τδ φύλλον θεωρούνται 
συνδρομηταί. ’Επειδή δέ εις τινας δεν εστάλη η δεν 
έδόθη τδ φύλλον σπεύδομεν ενταύθα νά άναφέρωμεν 
ότι οί λαμβάνοντες τά άποστελλόμενα φύλλα θεω
ρούνται συνδρομηταί και παραζαλούμεν αυτούς νά 
άποστείλωσε την συνδρομήν των, ήτις είναι προπλη
ρωτέα· διότι αΰτη είναι τά κεφάλαια της Έζπαι- 
όεύσεως ζαΐ δι ’ αυτής ζαΐ μόνης εξασφαλίζεται ή 
ταχτική καί απρόσκοπτος αυτής έ'κδοσις. Εις άλλα 
πεπολιτισμένα Κράτη διατηρούνται ΰπο των διδα
σκάλων τοιαύτα φύλλα έν έκαστη επαρχία, θά είναι 
οέ όνειδος, άν παρ’ ήμ.ϊν δεν κατωρθούτο νά διατη- 
ρηθή έν φύλλον εις σύμπαν τδ Ελληνικόν έθνος. Ή 
’Εκπαίδευσες τεταγμένη νά προμαχήση υπέρ των 
συμφερόντων τής Παιδείας καί των δημοδιδασκάλων 
έχει τήν διζαίαν άξίωσεν νά γίνη άγαπητή ε’ις τούς 
δημοδιδασκάλους καί άξια τής συνδρομής αυτών. 
Διο παρακαλούνται θερμώς πάντες νά στείλωσι τα
χέως τήν μικράν συνδρομήν των. Ή αδιαφορία ή ή 
άναβολή είναι σύμπτωμα μαρασμού. "Εχομεν σήμε
ρον ειπερ ποτέ καί άλλοτε ανάγκην συμπράξεως καί 
ένότητος.. Πολλά πράγματα βυσσοδομοΰνται κατά 

τών σχολείων καί τών διδασκάλων. Ή Έκπαίδευσις 
θά άντιτάξη κατά πάσης άκριτου καί άνεπιστήμο- 
νος μεταβολής τήν λογικήν καί τήν επιστήμην, 
αλλά ταύτα ώφελούσιν, όταν όπισθεν, τής Έκπαι- 
δεύσεως είναι τεταγμένοι πάντες οί διδάσκαλοι τοϋ 
έθνους έτοιμοι νά ύποστηρίξωσι τδ δίκαιον καί τδ 
πρέπον διά παντός νομίμου μέσου. Έλληνες διδά
σκαλοι, μή αδιαφορείτε. Σεις πρώτοι θά αίσθανθήτε 
τδ κακόν.

( Έκ τού γραφείου τής Έκπαιδεύσεως)

Η ΔΙΑΛΓΣΙΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ
Εις τήν οικονομικήν κρίσιν, ήν τδ έθνος διέρχε

ται, προσετέθη άνευ λόγου καί κρίσις εκπαιδευ
τική. Διαλύονται δύο ή τρία έκ τών τεσσάρων 
Διδασκαλείων καί ιδρύονται εις τήν θέσιν αυτών 
Γποδιδασζαλεΐα πρδς μόρφωσεν γραμματοδιδασκά

λων. Ή άπόφασις αΰτη τής Κυβερνήσεως άποδει- 
κνύει ότι δέν κατενοήθη ποιαν αποστολήν έχει σή
μερον τδ δημοτικόν σχολεϊον. Δέν πρόκειται ενταύθα 
περί διδασκαλίας τής άναγνώσεως, τής γραφής καί 
τών πράξεων τής αριθμητικής, άλλά περί μορφώ- 
σεως τού λαού. Τά δημοτικά σχολεία σήμερον έν 
Ευρώπη έγιναν εκπαιδευτήρια τού λαού καί εις τά 
σχολεία ταύτα, τά όποια άπο τής μικρας ήλιζίας
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ασχολούνται ττερί την μόρφωσιν του μαθητού, καί 
την θρησκευτικήν καί την ηθικήν καί την διανοη
τικήν, οφείλεται ή πνευματική έξέγερσις των ευ
ρωπαϊκών λαών καί ή εύδοκίμησις καί τών επιστη
μών καί τών τεχνών. ’Εκείνοι κατενόησαν ότι ή 
πρώτη έποχή τοϋ άναβλαστάνοντος πνεύματος είναι 
ή κρισιμωτάτη πασών καί δτι έκ τής καλής ή κα
κής διαπλάσεως αυτού έξαρτάται ή εύδοκίμησις ή ή 
αποτυχία τών ατόμων έν τώ βίω. Καί διά τούτο 
ού μόνον ή ψυχολογία τού παιδιού παρουσιάζει την 
μεγαλειτέραν άνάπτυξιν αλλά καί ή εφαρμογή εις 
τήν διδακτικήν ύπήρξε σπουδαιότατον μίλημα τών 
έξοχωτέρων άνδρών τού αίώνος. Αν θίλωμεν ή ερ
γασία ημών νά στεφθή ύπό επιτυχίας, πρέπει εις 
πάν ημών διάβημα νά άγώμεθα ύπό τής γνώσεως 
τού αληθώς συμβαίνοντος έν τή ψυχή τού ανθρώπου. 
Καί διά τούτο πάντες οί έγκύψαντες εις τήν μελέ
την τών παιδαγωγικών ζητημάτων άνομολογούσιν 
ότι πρός επιτυχίαν τού έργου τής άνατροφής άνάγκη 
νά έχωμεν διδασκάλους προσηκόντως παρεσκευα- 
σμενους. Όσω δέ τελειότερα ή προπαρασκευή τού 
διδασκάλου, τοσούτφ καί μείζων έγγύησες περί τής 
επιτυχίας τού έργου. Εύχάριστον δέ φαινόμενον οτι 
ή άρχή αΰτη κατενοήθη καί παρ’ ήμιν καί ού μό
νον έγενοντο 4 διδασκαλεία, άλλά καί νομοσχέδια 
ύπεβλήθησαν πέρυσι πρός αύξησιν τού άριθμού τών 
διδασκαλείων, έφανταζόμεθα δέ ότι καί ή παρούσα 
Κυβέρνησις κατανοούσα τήν μεγάλην τής δημοτι
κής έκπαιδεύσεως άποστολήν θά έφιλοτιμεϊτο καί 
άλλα διδασκαλεία νά ίδρύση πρός παρασκευήν τε- 
λειοτέρων διδασκάλων. Άλλά τί ήκούσαμεν προχθές 
άπο τού στόματος τού κ. Πρωθυπουργού είσάγοντος 
=1ς τήν βουλήντόν προϋπολογισμόν;"Οτικαταργοΰνται 
τά διδασκαλεία καί γίνονται ύποδιδασκαλεϊα. Ή ιδέα 
τής ίόρύσεως ύποδιδασκαλείων είναι ιδέα παλαιά. 
"Ηδη ό κ. Βουλπιώτης έν έτει 188 4 είσηγήσατο 
νόμον έν τή βουλή περί τούτου, όστις μάλιστα έψη- 
φίσθη καί έγένετο νόμος τού Κράτους, άλλά δέν 
έφηρμόσθη· διότι ό ύπουργός εκείνος έπιδιώκων τήν 
άληθή τής έκπαιδεύσεως βελτίωσιν άφήκε τόν νό
μον έκείνον άργόν,ευθύς ώς έπείσθη ότι διά τών ύποδι- 
δασκαλείων είσήγετο νοθεία είςτήν δημ. έκπαίδευσιν. 
Άλλά καί πρό δύο έτών ώσαύτως ένεφανίσθη πρός 
τοΐς άλλοις καί νομοσχέδιον περί ύποδιδασκαλείων 
τερατώδες, ώς ήσαν τοιαύτα καί τά άλλα τά ύπο- 
βληθέντα τότε εις τήν βουλήν, πλάσματα τού νύν 
τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν διευθύνοντο; κ. Παπα- 

μάρκου, ..όστις είναι προωρισμένος νά γίνη ό νεκρο- 
θάπτης τής δημοτ. έκπαιδεύσεως. Όποιον ό θεός 
λαόν θέλει νά καταστρέψη, εκεί στέλλει άνθρώπους 
ώς τον κ. ΙΙαπαμάρκου. θύτες έχει τήν έκτακτον 
ικανότητα ού μόνον νά αφανίζει ό,τι καλόν εύρε 
προϋπάρχον, άλλά καί νά είσάγη ό,τι, δύναται νά 
άπομωράνη τόν λαόν καί είναι δ αληθής τής όπισθο- 
ορομησεως αντιπρόσωπος. Τοιούτον ήξεύρομεν αυτόν 
πάντοτε, άφ* ότου έγνωρίσαμεν αυτόν. Τοιούτος 
φαίνεται καί ώς συγγραφεύς καί ώς νομοθέτης. 
Απρόσιτος εις τήν λογικήν, καταδιώκει άμειλίκτως 
τούς έπικρίνοντας τά γελοία έργα του ποιούμενος 
κατάχρησιν τής έξουσίας, ήν παρέχει αύτώ ή δη
μοσία θέσις του. Καί δέν έκπληττόμεθα μέ αυτόν 
τοιούτον όντα- διότι δέν είναι εύκολον νά άλλάξη 
τις τήν φύσιν του. Άλλ ’ έκεΐνο, τό όποιον μένε1 
άκατανόητον εις τούς άνθρώπους μάλιστα εις τούς 
φίλους τής μερίδος τού κ. Τρικούπη, είναι πώς ού- 
τος δ άνθρωπος άπολαύει πλήρους ύποστηρίξεως καί 
παρά τού ύπουργού καί παρά τού πρωθυπουργού ;
Αν έχωσι πεποίθησιν ότι τά έργα τού κ. Παπα- 

πάρκου είναι τέλεια, τί βλάπτει νά ύπόβάλωσιν 
αυτά ύπό τήν έρευναν έπιτροπείας έξ ειδικών άν
δρών συγκειμένης, εις ήν άς συμπεριληφθή καί δ κ. 
Φίλιππος Γεωργαντάς, όστις ώς έκφράζεται ύπ’ ευ
γνωμοσύνης δ κ. Παπαμάρκου, κλαίει ύπό συγκινή- 
σεως διά τήν τελειότητα τών έργων τού πάτρωνό; 
του Έκ τής άντιπαραβολής τών γνωμών θά πει- 
σθή δ κ. ύπουργός άν ώφελούσι ή βλάπτουσι τήν 
’Ελλάδα τά νομοσχέδιά του καί τότε μετά μείζονος 
πεποιθήσεως θά έπιδιώξη τήν έφαρμογήν ή τήν άπόρ- 
ριψιν αύτών. Οΰτω πράττουσιν άλλα έθνη, ά έχου- 
σιν ύπουργούς ε’ιδικωτέρους τού νύν τήν έκπαίδευσιν 
έπαξίως διευθύνοντος κ. Κ. Κοσονάκου. Ό κ. Υ
πουργός τής Έκπαιδεύσεως παρέστη πρό 2 έτών 
κατά τάς συζητήσεις έν τή έπιτροπεία τής βουλής 
τή έπί τών νομοσχεδίων τής μέσης καί κατωτέρας 
Έκπαιδεύσεως. Δέν έπείσθη τότε ότι ή συζήτησις 
γινομένη μάλιστα ύπό τών αρμοδίων προσώπων 
διαλευκαίνει πολλά πράγματα καί ότι δέν είναι 
φρόνιμον νά ^ιψοκινδυνεύωμεν τά πάντα, ϊνα διασώ- 
σωμεν ένα άδικαιολόγητον εγωισμόν ένός τμημα- 
τάρχου, ού τά σχέδια κατά περίεργον τής τύχης 
άπόφασιν πάντα φέρουσι τόν τύπον τής άποτυχίας ; 
Άς κάμη πρός δοκιμήν έν ύποδιδασκαλεϊον, άφ’ ού 

δέν πείθεται ότι είναι άναχρονισμός ή σύστασις 
τοιούτων καί άφ’ ού θέλει καί διά τών πραγμάτων 

νά πεισθή ότι οί ύποδιδάσκάίίοί έ'νάί αυτοί ούτοί I 
{ί γραμματοδιδάσκαλοι, ών τοσούτον παραγωγός > 
εσχάτως κάτέστή ή χώρα τών εύφυών Λακώνων, 
άνευ ιδιαιτέρας τού δημόσιοί/ ία^είου πρός τούτο 
δαπάνης. Άλλά μή πρός Θεού διαλύσή τά Διδα- ■ 
σκαλεία I Ή άληθής πηγή πρός μόρφωσιν δημοδι
δασκάλων είναι τά Διδασκαλεία.

Αυτός δ κ. τμηματάρχης τής δημοτικής Έκ- I 

παιδεύσεως δέν έκόπτετο πρό τινων έτών ότε τρία 
έτη φοιτήσεως εις τό Διδασκαλεΐον δέν άρκούσι καί : 
ότι πρέπει νά προστεθή τούλάχιστον καί τέταρτον ; ( 
’Ιδού δέ τί γράφει αύταϊς λέξεσΓ «Έτι ε ν γε τω 
παρόντι πρέπει ή έν τώ διδασκαλείο) διδακτική 
περίοδος νά είναι τετραετής (έν γε τφ παρόντι τε
τραετής, κατόπιν όμως καί δετής καί δετής), τών 
εις αύτό τό πρώτον εισερχομένων μαθητών έχόντων 
γνώσεις τής δευτέρας τάξεως άγαθού γυμνασίου καί 
ηλικίαν ούτε νεωτέραν τών 16 ούτε πρεσβυτέραν 
τών 22 έτών. Πρέπει προσέτι τά έν τώ διδιδα- 
σκαλείω διδαχθησόμενα μαθήματα νά στοχάζον
ται ού μόνον τής ειδικής διδασκαλικής παιδείας 
τών εις αυτά φοιτώντων μαθητών, άλά καί τού 
ανθρωπισμού αύτών πρέπει κέντρον καί πυρήν πάν
των τών μαθημάτων νά είναι τά έλληνικά γράμ
ματα, «ή βασιλικωτάτη αύτη διατριβή» κατά 
Πλούταρχον. Καθ’ όλην δέ τήν τετραετή ταύτην 
περίοδον πρέπει νά διδαχθώσι κατά τε τούς παιδα
γωγικούς κανόνας καί κατά τάς ψυχολογικάς άνάγ- 
κας τών μαθητών διατασσόμενα ύπό διδασκάλων 
ούχί παρακεχαραγμένων καί κιβδήλων, άλλ’ ύπό 
διδασκάλων χρηστών καί γενναίων καί τιμιωτά- 
των θρησκευτικά έπί ώρας 320, φιλοσοφικά 3-0, 
παιδαγωγικά 360, έφηρμοσμένη διδασκαλία 80, 
Έλληνικά . 920, μαθηματικά 430, φυσική 200, 
χημεία 40, φυσική ιστορία 200, σωματολογία 80, 
γεωγραφία 160, κοσμογραφία 40, ιστορία 400, 
ωδική 520, τετράχορδον 400, έκκλ. μουσική 140, 
ιχνογραφία 200, καλλιγραφία 120, γυμναστική καί 
οπλασκία 500, τέχναι καί γεωπονικά 200. Τό 
όλον ώρας 6600, πλήν τών διδακτικών άσκήσεων 
τών έν τώ προτύπω, αϊτινες εις 600 ώρας πρέπει 
νά συμποσούνται» 1). Αύτός δέν γράφει «έμαθον έκ 
τής μακράς πείρας μου ότι μόνον τό τέλειον διία- 
οκαλεΐον δύναται νά ίχπληρώβη τόν τε ε’&νικόν και

1) βρα Χβρισίου Παπαμάρκου Λόγον περί του νΰν 8ή 
προσήκοντο; ήμΓν τοϊς "Ελλησι Διδασκαλείου σελ. 26· 

εκπαιδευτικόν τής ίδρύβεως αυτού οκοπόν. Πάβα 
δ' ίίλλη μορφή αυτού, ράκωμα και ερείπιου ουοα, 
είναι άλλως άχρηβτος και ανωφελής, κενή καί ού- 
δενός άξια, πλάνη και ματαία τοϋ τε χρόνου και 
τοϋ χρήματος δαπάνη» "·) Πώς τώρα δογματίζει 
τά έναντία ; Μήπως ύπάρχουσιν άλλοι λόγοι άπο- 
βλέποντες τάς σχέσεις τού κ.Παπαμάρκου πρός τινας 
μισητούς διευθυντάς τολμήσαντας άλλοτε νά έπικρί- 
νωσι τά διαβόητα νομοσχέδιά του καί ή διάλυσις 
τών διδασκαλείων είνε τρόπος εύσχημος τής άπο- 
πομπής αύτών έκ τής ύπηρεσίας διά τό άσκανδά- 
λιστον : Μήπως τό αύτό δέν έγένετο καί έν έτει 1886, 
διαλυθέντος τού έν Θεσσαλίρ: Διδασκαλείου,ϊνα παυ- 
θή δ μισούμενος Διευθυντής ; Νομίζομεν ότι άν γί- 
νωνται τοιαύτα πράγματα, ϊνα θεραπεύονται προ
σωπικά πάθη καί μίση, τό συνταγματικόν ήμών 
πολίτευμα μετεβλήθη εις δεσποτισμόν τού ειδεχθέ
στατου είδους. Καί ή βουλή τής Ελλάδος, πρός ήν 
ίδια άποτεινόμεθα, καί ήτις περικλείει έν έαυτή καί 
γηραιούς πολιτευτάς καταναλώσαντας τόν βίον αύ
τών ύπέρ τών έλευθερεών καί τής προόδου τού τόπου 
καί φιλοδόζους νέους φιλοτεμουμένους νά συντελέσωσι 
διά τε τής γνώμης των άπροκαλύπτως έκφερομέ- 
νης καί διά τής ψήφου των τής μεμελετημένης εις 
τήν σωτηρίαν τής’πατρίδος ήμών, καθήκον έχει νά 
πατάξη τά βίαια πάθη καί νά σώση τόν τόπον άπό 
τό χάος, εις δ άπειλεΐ νά ρέψουν τά σχολεία ένός 
άκριτου άνθρώπου τά αύτοσχεδιάσματα, όστις κα'· 
έξ όσων λέγει καί έξ όσων πράττει πιστοποιεί ότι 
πάντοτε πλέει εντός θολών ύδάτων δεικνυόμενος 
αμαθέστατος καί εις τά παιδαγωγικά καί εις τήν 
διοίκησή τών σχολείων καί ότι ή βουλή οφείλει νά 
δύσπιστή εις τά μέτρα αύτού, ϊνα μή γίνη παραίτιος 
καταστροφής καί τών ολίγων καλών, ά έχομεν, καί 
τοιαύτα όμολογουμένως είναι τά Διδασκαλεία. Ή 
γνώμη τού Διδασκαλικού συλλόγου καί τής Επι
στημονικής εταιρείας, σωματείων έγκλεώντων έν 
έαυτοϊς ειδικούς άνδρας αρμοδίους νά άποφαίνωνται 
περί τοιούτων ζητημάτων, έξηνέχθη ήδη καταδικα- 
στική κατά τών μέτρων τούτων. Διά τί δέν λαμ- 
βάνονται ύπ ’ όψιν αί γνώμαι αύται ; Πανταχού 
θά έπικρατώσι πείσματα πρός όλεθρον τού έθνους; 
Τότε άς κλεισθώσεν ολα τά σχολεία καί άς τεθώσι 
φίμωτρα εις τούς άνεξαρτήτους χαρακτήρας, τούς 
παραπονουμένους διά τά άτάσθαλα έργα, άς γίνωσι

1) έ, α. σελ. 15 
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δέ έξέδραι ε.ίς τούς μεγαλοφώνους έπαινέτας τού συ
στήματος, ίνχ άκούωνται καλλίτερον οί Gjxvoi προς 
τόν Θεόν καί πρός τον βασιλέα ότι ουδέποτε είδομ.εν 
έποχήν εύδαιμονεστέραν καί σωφρονεστέραν τής πα- 
ρούσης. Καί δ Θεός ας φυλάττη καί τούς άλλους 
μεγάλους άνδρας τής εποχής αυτής, άλλά πρό παν
τός άλλου τόν ΓΙαπαμάρκον, τό τριλαμπές τής Μα
κεδονίας αγλάισμα, νικάς αύτφ κατά των εναντίων 
δωρούμενος.

--------------  ——» SZ5 « «—------- — - -Η ΕΛΑΤΤΩΣΙΣ ΤΟΓ ΜΙΣΘΟΓ ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
Η Κυβέρνησις τού κ. Τρικούπη διά του Νόμου 

τού ΑΡΙΙΔ' κατά τό 1884 ώρισεν, ΐνα οί μισθοί 
των πρωτοβαθμίων δημοδιδασκάλων άμφοτέρων των 
φύλων ώσιν 140 κατά μήνα, των δέ πρωτοβαθμίων 
δημοδιδασκάλων των διοριζόμενων ώς πρώτων δι
δασκάλων είτε έν τοϊς προτύπςις τοϊς προσηρτημέ- 
νοις εις τά διδασκαλεία είτε έν σχολείοις δημοτικοϊς 
τών ’Αθηνών, τής Κερκύρας των Πατρών καί τής 
Σύρουοίμισθοίώρίσθησαν ε’ις δραχμάς 180 κατά μήνα. 
Επειδή δέ έν τώ νόμω τούτω ούδεμία μνεία έγένετο 
ούτε του άρθρου 24τού νόμου περί δημοτικών σχολείων, 
καθ’ ό «εκτός του σταθερού μηνιαίου θέλει παραχω- 
ρεϊσθαι εις έκαστον δημοδιδάσκαλον ανέξοδος κατοικία 
καί δίδακτρα έκ 10 — 50 λεπτά κατά μήνα δι’ έκα
στον παιδίον,» ούτε τού άρθρ. 7 τού νόμου ΦΛΣΊ” , 
καθ’ δ «οί έν ταΐς πρωτευούσαις τών νομών διοριζό
μενοι πρωτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι λαμβάνουσι 
προσέτι εν όσω υπηρετούσιν έν τή πρωτευούση τού 
νομού κάί δραχμάς δέκα κατά μήνα ώς έπιμίσθιον, 
οί νόμοι ούτοι είχον την ίσχύν των καί οί πρωτοβάθμιοι 
δημοδιδάσκαλοι έλάμβανον πλήν τού κανονικού αύ- 
τών μισθού καί τά έπεμίσθιά των, καί τά δίδακτρά 
των καί την άνέξοδόν των κατοικίαν. Οί μισθοί ού- 
τοι ώς καί τά έπιμίσθια καί τό ένοίκιον έδίδοντο 
προθυμότατα ύπό τού δημοτικού ταμείου, μάλιστα 
δέ οί κκ. δήμαρχοι, έξ άμεσου άντιλήψεως γινώσκον- 
τες τά κατά τούς δημοδιδασκάλους καί βλέποντες 
την έν τώ σχολείω ταλαιπωρίαν αύτών δι’ όλης τής 
ήμέρας, παρεΐχον ένοίκιον πρός αξιοπρεπή κα
τοικίαν άρκετά ευπρόσωπον π. χ. έν Άθήναις 
ώς έγώ γινώσκω μέχρι τών 80 δραχμών κατά 
μήνα. Ωστε όμολογουμένως ή αύξησις τού μισθού 

τών δημοδιδασκάλων καί όλα τά κατά νόμους πα
ρεχόμενα επιδόματα άνεκούφισάν πως τούς έν ταϊςπό- 
λεσι ζώντας δημοδιδασκάλους, οΐτινες έτρύχοντο ύπό 
πενίας διά τό δαπανηρόν τού βίου. ’Αλλά κατόπιν 
ίορυθέντος ταμείου ίδιου τής δημοτικής έκπαιδεύσεως 
περιεκόπησαν αύθαιρέτως πάσαι αί άποδοχαί των 
δημοδιδασκάλων, ώρίσθη δέ γλίσχρον τό ένοίκιον εις 
40 δραχμάς κατά μήνα διά πάντας άνεξαιρέτως 
τούς πρωτοβαθμίους δημοδιδασκάλους τούς έν ταΐς 
πρωτευούσαις τών νομών ύπηρετούντας, χωρίς νά 
ληφθή ύπ’ οψιν ότι έν Άθήναις μέ 40 δραχμάς εί
ναι άδύνατον νά εύρη τις κατοικίαν έστω καί τής 
τελευταίας τάξεως. Διά τούτο ή αύξησις τού μισθού 
τών οημοδιόασκάλων έθεωρήθη παρ’ αύτών καί δι
καίως ώς δώρον άδωρον, πενία δέ καί παντοία κακο- 
οαιμονία ήρχισε πάλιν νά κατατρύχω αύτούς μάλι
στα τούς οίκογενειάρχας. Ήδη δέ μανθάνομεν πα
ρασκευάζεται κατ’ αύτών καί τό δεύτερον κτύπημα· 
Δεν παρέχεται αύτοις ούδέ λεπτόν πλέον πρός κα
τοικίαν παρά μόνον ό ξηρός μισθός, καί ούτος ήλατ- 
τωμένος διά τούς πρώτους διδασκάλους τών 4 πό
λεων καί τών διοασκαλείων, τοϊς δίδεται δέ παρη
γοριά δτι αυξάνει ό μισθός τών δευτεροβαθμίων κα'ζ 
τριτοβαθμίων. Ό κύριος ΙΙαπαμάρκου, διότι αύτός 
είνε δ νούς ό νομοθετών σήμερον καί διατάσσων τά 
τών οημοόιοασκάλων—άκολουθεϊ τήν πολιτικήν τού 
αποκόπτεεν πάσαν ύπερέχουσαν κεφαλήν, έπιδιώκει 
δέ τήν οιά τής πείνης μέθοδον τής ταπεινώσεως καί 
τού έξευτελισμού τών δημοδιδασκάλων.Νομίζομεν ότι 
εχομεν καθήκον νά διαμαρτυρηθώμεν κατά τοιαύτης 
άστοργίας προς τούς έργάτας τής δημοτικής . έκπαι- 
οευσεως καί νά προκαλέσωμεν τήν προσοχήν τών άρ- 
μοδίων έπί πράξεως, ήτις θά είναι τό κυριώτατον 
κτύπημα κατά τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. Άν τό 
έθνος τρύχηται ύπό οικονομικής στενοχώριας,άς έλατ- 
τωθώσιν οί παχεϊς μισθοί άλλων ύπαλλήλων, όχι 
όμως τών δημοδιδασκάλων, ών τούς κόπους καί τήν 
στενοχώριαν είναι άδύνατον καί μέ διπλάσιον μισθόν 
τού ύπάρχοντος νά άνταμείψη ή πολιτεία. ΙΙρέπει 
δέ νά μάθωσιν οί τοιαύτα βέβηλα κατά τών δημο
διδασκάλων, βυσσοδομούντες ότι έν τοϊς πρωτοβαθμί- 
οις δημοδιδάσκαλοι; εύρίσκονται πολλοί δντες τελειό
φοιτοι τού Πανεπιστημίου, ότι ή πολιτεία τάξασα 
αύτοϊς ώρισμένον μισθόν άνέλαβεν απέναντι αύτών 
ύποχρέωσιν, ήν δέν δύναται νά άθετήση. ’Αλλά καί 
οί κκ. βουλευταί δέν πρέπει νά παρίδωσι τούς δη
μοδιδασκάλους καί δέν πρέπει νά έπιτρέψωσι νά ν.ο- 

μοθετηθή τοιούτον σόλοικον αύτοσχίδίασμ.α. Αλλά 
καί οί ενδιαφερόμενοι δέν πρέπει νά έπαναπαυθώσι, 
άλλά νά έργασθώσι νά προληφθή κακόν, όπερ πρώ
τοι αύτοί θά αΐσθανθώσι.

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΓΠΟΘΕΣΙΝ
Εύχαριστώ πάντας τούς φίλους μου διδασκάλους 

καί μή, οΐτινες έκπληκτοι έπί τή συντελεσθείση μοι 
αδικία παρά τής πολιτείας τής τεταγμένης νά προ- 
στατεύη καί βραβεύη τάς δυνάμεις τάς ώφελούσας, 
έσπευσαν νά έκφράσωσε τήν θλϊψίν των καί τόν 
θαυμασμόν των διά τό μέγεθος τής άδικίας. Άλλ’ 
έκεϊνο, τό όποιον έξέπληξε περισσότερον πάντων είναι 
ή Ορασύτης καί ή άναίδεια, δι' ών ήθέλησαν νά δι- 
καιολογήσωσι τήν παύσίν μου, λέγοντες ότι πα- 
ρεκινήθησαν εις τούτο ύπο λόγων ύπηρεσιακών Νο
μίζω ότι έχω καθήκον καί πρός όλην τήν κοινωνίαν 
καί πρός τούς συνδρομητάς τής Έκπαιδεύσεως, οΐ
τινες δεικνύουσι πρός έμέ τοσούτον ειλικρινή άφοσίωσιν 
καί έκτίμησιν νά έκθέσω τά κατά τήν σκανδαλώδη 
ταύτην ύπόθισιν, όπερ θά πράξω εύθύς ώς δοθώσιν 
έμοί τά έπίσημα πρακτικά καί τά δημόσια έγγραφα, 
ΐνα ΐδωσιν όποια άβελτερία ύπάρχει έν τώ συνταγ
ματική τούτφ βασιλείω, καί πώς ύπό τόν τύπον 
τής προόδου καί τών μεταρρυθμίσεων κρύπτεται δ 
απεχθέστατος καί θηριωδέστατος δεσποτισμός. Θεω- 
ρούμεν δέ κατεστραμμένην τήν πολιτείαν έκείνην, έν 
ή άρχουσιν οί άνίκανοι καί παράφοροι άνθρωποι, 
καταδιώκονται δέ οί ικανοί καί χρηστοί πολϊται. 
Διά τούτο δέν πρέπει νά βλέπωμεν μετ’ άδιαφορίας 
τά συμβαίνοντα αδικήματα εις τούς συμπολίτας 
ήμών. Κατά τόν Άριστοτέλην «τόν πολίτην δει 
μετέχειν κρίσεως καί άρχής» καί πολιτεία αυτό 
τούτο είναι δ διαρκής συνασπισμός πάντων καί ή 
συνεργασία πρός ένα κοινόν σκοπόν, όστις είναι τό 
εύ ζήν πάντας τούς πολίτας. Διά τούτο ΰψιστον 
καθήκον τής Κυβερνήσεως είναι νά γινώσκη τήν ικα
νότητα καί τάς ύπηρεσίας τών άνθρώπων τών ερ
γαζομένων καί νά τοποθετή έκαστον εις τήν οίκείαν 
θέσιν θαρρύνουσα ούτω καί προτρέπουσα αύτούς εις 
εργασίαν, κολάζουσα δέ τούς άσυνειδήτους καί άνι- 
κάνους. Ή δέ δημοσιογραφία έχει ΰψιστον πρός 
τούτο νά έκτελέση καθήκον έξαίρουσα τό καλόν καί 
πατάσσονσα τό κακόν πρός φωτισμόν τής Κυβερνή 

σεως καί σωφρονισμόν τών άνθρώπων. Όπου τούτο 
δέν ύπάρχει, όπου οί πολϊται ώς άπλοι υπήκοοι υπο- 
κεινται εις τήν αύθαιρεσίαν καί εις τάς ιδιοτροπίας 
τών έκάστοτε ίσχυόντων, όπου μάλιστα οί άποτυ- 
χόντες εις πάν των διάβημα καί κινήσαντες τήν 
άγανάκτησιν τής κοινωνίας διά τό βίαιον καί Ιταμόν 
αύτών καταλαμβάνουσι τάς κεντρικάς θεσεις τής 
ύπηρεσίας καί έκ τού ύψους τής θέσεως, εις δ ανεβι- 
βασεν αύτούς ή πατρίς, ΐνα άμεροληπτως και σω- 
φρό>ως πολιτεύωνται, επιτίθενται κατά προσώπων 
εύόρκως καί μετ' αύταπαρνήσεως έκπληρούντων το 
καθήκον των, καί άντί άναγνωρίσεως και επαίνων 
άποβάλλουσιν αύτά τής ύπηρεσίας, ΐνα τοποθετή- 
σωσιν ε’ις τήν θέσιν οικείους κχί φίλους, ύπηρέτχς 
πειθήνιους τών αύθαιρέτων ιδιοτροπιών τών άρχόν- 
των καί άκριτους έγκωμιαστάς πάσης μωρολογίας 
καί κουφότητος, συνεργάτας δέ καί συνεταίρους προς 
ίδιοτελεϊς σκοπούς, έκεϊ δέν ύπάρχει πλέον πολιτεία, 
άλλ’ έμπορικώς διωργανωμένη εταιρεία πρός έκμε- 
τάλλευσιν τής χώρας καί πρός έξόντωσιν τών χαρα
κτήρων τών έχόντων αύθυπχρξίαν καί αύτενέργειαν. 
Άλλά κατά τοιαύτης καταστάσεως πραγμάτων δί
καιον είναι οί πολϊται, μάλιστα δέ οί έξέχοντες καί 
ΐσχύοντες νά ύψώσωσι φωνήν ύπέρ τού δικαίου καί 
νά ζητήσωσι νά τεθή φραγμός εις τήν έμπάθειαν καί 
εις τήν αύθαιρεσίαν. Ή διακοπή έργασίας τοσούτον 
λελογισμένης καί προσφόρου, οΐα ήτο ή έν τώ Διδα- 
σκαλείω Αθηνών, μέλλουσα νά έξαπλώση εύλογίαν 
εις σύμπαν τό ’Ελληνικόν, είναι αδίκημα γενόμενον 
εις ολον τόν ’Ελληνισμόν καί δέν πρέπει νά παρέλθη 
άπαρατήρητος ύπό τής κοινωνίας. Νομίζω δέ ότι 
είναι άντικρυς ειρωνεία ή σπουδή τών αρμοδίων προς 
νου.οθετικά έργα ύπέρ τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως, 
καθ ’ ΰν χρόνον διά τών έργων των δεικνύονται πο- 
λεμούντες τούς αληθείς τής προόδου μαχητάς.

Οί Καιροί, φύλλον άνεξάρτητον έδημοσίευσαν, άμα 
τή δημοσιεύσει τής έκ τής ύπηρεσίας άπαλλαγής 
μου τά έξης·

Παϋεϊις είκανδαλώδης

«Άπροσδοκήτως άπελύθη χθες ό διευθυντής τού έν 
Άθήναις Διδασκαλείου κ. Οικονόμου, διωρίσθη δέ 
άντ’ αυτού κύριός τις όνόματι Γεωργαντάς. Εξε
τάσεων ήδη ένεργουμένων έν τώ διδασκαλείο), άπε
λύθη τό κύριον όργανον αύτού, ό Διευθυντής, πρεε- 
κλήθη δέ τούτου ένεκα σζάνδαλον έξωθήσαν. εύλό- 
γως τούς μαθητάς τού Διδασκαλείου εις ζωηρά πχ-
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pi.nw., θόρυβον καί άγανάκτησιν. Ό τυφλός φχ- 
τριασμος δέν ήδύνατο άρά γε νά περιμένη τό πέρας 
τών εξετάσεων, όπως άντιζαταστήσν) τόν μισούμ.ενον 
διευθυντήν; Ό κ. ΓΙαπαμάρκου προσκολλάται λίαν 
εις τά προσωπικά μίση καί πάθη του, εδωκε δέ δείγ
μα πρόδηλον τοϋ χαρακτήρας του μόλις άναλαβών 
τήν τμηματαρχίαν έν τώ ύπουργείω. Κακώς δμως 
ήρξατο καί θά τελείωση κακώς δ άγαθός αυτός κύ
ριος, δ έκ περάτων εις Ελλάδα καταβά; κα'ι έπικα- 
θίσας εις τόν τράχηλον τής δημοτικής έκπαιδεύσεω;. 
Ί'ί λέγει άρά γε δ κ. Τρικούπη; έπί τφ κζτορθώματι 
αύτοϋ τοϋ κυρίου, εις ον ή δημοτική έκπχίδευσι; 
έίόθη ιός νομίζει δ άνθρωπος νόμημα προσωπικόν ;»

Εις ταύτα ιό; καί τών άλλων εφημερίδων τάς 
επιτιμήσεις, πρό πάντων δέ διά τήν άγανάκτησιν τής 
κοινωνίας, ήτις έξεδηλοϋτο άναφανδόν μάλιστα δέ 
παρ’ άνθρώπων φίλων τής παρούση; Κυβερνήσεως, 
ήνχγκάσθη καθ’ άς πληροφορίας έλάβομεν άπό τό 
γρχφεϊον τής Άκροπόλεως δ τμηματάρχης νά δη- 
μοσιεύση έν τή Άκροπόλει ίδιον άρθρον καί νά προ
σπαθήστε) κατά τήν φύσιν του καί τό ήθός του νά 
πλάσση πλήθος κατηγοριών κατ’ έμοϋ, ϊνχ ουτω 
μείωση τήν άγανάκτησιν τής κοινωνίας. Εις τάς συ
κοφαντίας ταύτας καί ύβρεις τοϋ τμ-ηματάρχου άπήν- 
τησα εύθις διά τών Καιρών άναιρέσας μίαν πρός 
μίαν τάς συκοφαντίας. Τήν άπάντησιν ταύτην έπε- 
κρότησε σύμπασα ή κοινωνία άνεξαρτήτω; πκσης 
πολιτικής άποχρώσεως καί ήγανάκτησεν έτι μάλλον 
κατά τοϋ τμ-ηματάρχου τοϋ πλάττοντος τοιαύτας 
συκοφαντίας καί προσπαθοϋντος άνώτατον ύπάλλη- 
λον ύπο προσωπικού προς αύτόν μίσους έλαυνόμ.ενος 
νά καταστρέψη διά σατανικών διαβολών καί ύβρεων. 
Καθηγηταί τοϋ πανεπιστημίου, τών γυμνασίων, βου- 
λευταί έκ τής μερίδος τοϋ κ. Τρικούπη, πολϊται 
επιφανείς άπροκαλύπτως έξεφράζοντο κατά τής άναι- 
όείας του ά θρώπου καί κατά τοϋ αιμοχαρούς τής 
ψυχής αυτού καί ελεγον δτι δέν περιποιεϊ καθόλου 
τιμήν εις τόν κ. Τρικούπην δτι περισυνήγαγε πάλιν 
τοιοϋτον άνθρωπον, καθ’ ου σόμπας δ διδασκαλικός 
κόσμος έξηγέρθη διά τάς βαναύσους ύβρεις, άς έξε- 
τόζευσεν άλλοτε κατά τών διδασκάλων πάντων 
καί τής μέση; καί τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεω; 
καί δτι ένεπιστεύθη αύτώ πάλιν τήν δεοίκησιν τής 
οημ. έκπαιδεύσεω;. Νομίζοντες δτι ή απάντησες 
ημών ευχαρίστως θέλεε άναγνωσθή παρά τών φίλων 
διδασκάλων καταχωρίζομεν αυτήν ένθάδε.

Λιατί έπανθην :

Κύριε Ονντάκτα της « ' Λκροπόλεως.»

Έν ίοίω άρθρω χθες καταχωρισθέντι έν τώ φύλ- 
λω ύμ.ών ύπό τήν έπιγραφήν «Διατί έπαύθη δ κ. 
Οικονομου » άναφέρετε ρητώς δτι δέν ύπήρξαν λό
γοι κομματικοί, άλλά καθαρώς ύπηρεσιακοί οί έξης· 
1) Τό πλήθος τών πρωτοβαθμίων δημοδιδασκάλων 
τών πέρυσιν άναγνωρισθέντων. 2) Τό πλήθος τών 
οημ.οδιδασκάλων τών πέρυσι προαχθέντων εις πρω- 
τοβαθμ ίους. 3) Τό πλήθος το/ν μαθητών τών φοι- 
τωντων έφέτος παρά τά κεκανονισμένα εις τό διδα- 
σκαλεΐον. 4) Τό πλήθος τών άναγνωρισθέντων γραμ
ματοδιδασκάλων. 5) At ύποσχέσεις αί δοθείσαι δτι 
και έφετος θά έπαναληφθώσι τά αύτά. 6) Ή διά- 
κρισις τών μαθητών εις πολιτικά; έπαρχίας καί ή 
εύνοια άναλόγω; τή; καταγωγή; αυτών.

Ως προς τό πρώτον καί δεύτερον, τής άναγνωρί- 
σεως ως καί τοϋ προβιβασμού πολλών διδασκάλων 
εις πρωτοβαθμ.ίους έγώ παντάπασιν δέν ένέχομ.αι, 
υπάρχει δέ διαφωνία καί διαμαρτύρησι; έμοϋ κατά 
τών τοιούτων άποτελεσμάτων έν τοΐς πρακτικοϊς τών 
συνεδριών τοϋ διδασκαλείου τής 18 ’Ιουνίου καί 22 
Σεπτεμβρίου 1891. Ή δημοσίευσις τών πρακτικών 
αύτών θά είναι δ θρίαμβος ημών. Άλλ’δκ. Γεωρ- 
γαντάς καί οί αρμόδιοι αισθάνονται τό έδαφος σα- 
λεϋον υπο τούς πόδας των καί άρνοϋνται νά μοϋ δώ
σουν άντίγραφον τών δύο πρακτικών πρό; δημοσίευ- 
σιν. ’Ελπίζω οτι εν Ελλά.όι ύπάρχει δικαιοσύνη 
καί αιδώ; καί κατέφυγον εις τό ύπουργειον δι’ άνα- 
φοράς, παρακαλών νά διαταχθή δ διευθυντή; τοϋ 
διδασκαλείου νά μοϋ παράσχη τά μέσα τής ύπερχ- 
σπίσεω; τής τιμ.ής μου κατά τών συκοφαντών και 
τών μοχθηρών άνθρώπων. Έκ τοϋ πρακτικού τοΰ 
πρώτου καταδεικνύεται δ άγων έμοϋ νά άποτρέψω 
τήν πλειονοψηφίαν άπό άποτελέσματα « « 9-ά ώσι 
άνήκονβτα εις τά χρονικά τοϋ διδασκαλείου», άλλά 
δυστυχώς πρός τήν γνώμην μου συνεφώνησε μόνον δ κ. 
Σπ. Βάσης καθηγητή; τοϋ Πανεπιστημίου καί δ κ. 
Δ. ’Ολύμπιος καθηγητής τοΰ διδασκαλείου, τά δέ εξ 
άλλα μέλη τής έπιτροπής άπεφάσισαν άλλα. Ωσαύ
τως καί έκ τοϋ πρακτικού τής 22 Σεπτεμβρίου φαί
νεται δτι έγώ μετά τοϋ κ. ’Ολυμπίου μειονοψηοοϋ- 
μεν, τά δέ λοιπά τέσσαρα μέλη τής εξεταστική; 
έπιτροπείας άποφαίνονται άλλα, καί αύτά γίνονται. 
Όταν λοιπόν έννέα άνθρωποι έκδίδουσι μίαν άπό- 
φασιν, ών οί τρεις διαφωνοϋσι, τότε τήν ευθύνην τής 

πράξεω; νομίζομεν φέρουσιν οί ψηφίσαντες ύπέρ τής 
άποφάσεως, ούχί δέ οί διαφωνήσαντες, οιαμαρτυρη- 
θέντες μάλιστα κατ’ αυτής. Καί έπί τής προκειμέ
νη; ύποθέσεως έγώ ήμην μειονοψηφία καί ούδέν άλλο 
ήδυνάμην νά πράξω ή νά σημειώσω τήν γνώμην 
μου. Μή λησμονείτε δέ δτι κατά διάταγμα έπι τής 
κυβερνήσεως τοϋ κ. Τρικούπη έκδοθέν ή προεδρεία 
άπο τού διευθυντοϋ τοϋ διδασκαλείου άφηρέθη καί 
έδόθη εις τόν άντιπρόσωπον τοϋ ύπουργοϋ, τόν γενι
κόν έπιθεωρητήν τών δημοτικών σχολείων. Είναι οε 
γελοΐον νά φαντασθή τις δτι δύναται διευθυντής του 
διδασκαλείου οίοσδήποτε, προεδρεύοντος μάλιστα τοϋ 
γενικού έπιθεωρητοϋ τών δημοτικών σχολείων,νά κα
νόνιζα) αυτός κατά τό δοκοϋν τά ζητήματα, νά α
κόλουθή δέ αύτόν τυφλώς ό σύλλογος τών καθηγη
τών. Άπόδειξις τρανοτάτη δτι καί εις άμφοτέρας 
τάς περιστάσεις έγώ ήμην μειονοψηφία κχί δτι τό 
κέντρον τής βαρύτητος εις πολλάς άποφάσεις ζητη- 
τέον εις τό ύπουργειον. Καί ήδη έρωτώ ύμάς, κύριε 
ουντάκτα, κατόπιν πάντων τούτων, δύνασθε νά έξα- 
κολουθήτε έ'χοντες τήν γνώμην, δτι δικαίως έτιμω- 
ρήθην διά τής βαρυτάτης τών ποινών, τής άπολύ- 
σ-ως ; ’Αφού ύπήρχον τοιαϋταε κατ’ έμοϋ κατηγο
ρία!, διατί δέν μέ έκάλουν οί αρμόδιοι εις άπολογίαν; 
Δέν σού φαίνεται δτι καί οί αρμόδιοι δέν πιστεύουν 
εις τοιαϋτα, καί λέγουν αύτά ινα καθησυχάσουν τήν 
κοινωνίαν διά πράξιν, ήτις θά φέρη αιωνίως όνειδος 
εί; τούς πράξαντας αύτήν ;·

Ώς πρός τό τρίτον δτι έφέτος έχομεν μαθητάς 
πλείονας, τούτο έγένετο κατά ‘διαταγήν τοϋ ύπουρ- 
γείευ. Θεωροϋμεν δέ τούτο θρίαμβον τοϋ διδασκα
λείου καί ούχί αίσχος αύτοϋ. Οταν στερούμεθα τεσ
σάρων χιλ. δημοδιδασκάλων, δέν πρέπει νά εύχα- 
ριστούμεθα δτι προσέρχονται πολλοί νέοι εί; τά οι- 
δασκαλεια νά παιδευθώσι δημοδιδάσκαλοι, άφοϋ 
μείνωσι τρία ε”τη ίδια δαπανώντες; Ότι δέ έπεκρά- 
τει καθ’ δλον τό έτος μοναδική τάξις καί πειθαρχία 
καί εύκοσμία έν τώ διδασκαλείω καί μέ τοσούτους 
μαθητάς, είναι τούτο λόγος νά άπολυθή δ διευθυν
τή; ; Διευθυνταί διάγοντες τόν βίον των έν τοϊ; ζυ- 
θοπωλείοις ή κατατρίβοντε; τόν χρόνον των εις ιδιω
τικά; παραδόσεις ώς οί τελευταίοι γραικύλοι τών 
^ωμαϊκών χρόνων ή καί άνίκανοι εις το έ'ργον των 
δύνανται νά όρρωδώσι πρό τοϋ μεγέθους τοϋ έργου. 
Άλλ’ ή άνικανότης καί συμπεριφορά αύτών πρέπει 
νά θεωρηθή ώς κανών τής ικανότητες καί τής συμ
περιφοράς τών άλλων;

Ώς πρός τό τέταρτον, τό τών γραμματοδιδασκά
λων, οί αρμόδιοι δέν ήξεδρουσι τί λέγουσιν. Εγω 
ούδέποτε ούδαμώς άνεμίχθην εις γραμματοδιδασκα- 
λικάς άσκήσεις. ’Άλλοι έκαμαν τά; άσκήσει; καί 
αύτοί άς δώσωσι λόγον. Είναι αίσχος δτι μέ τοι- 
αϋτα δπλα δολοφονείτε τήν τιμήν τών ύπαλλή- 
λων. Παύσατέ μας, έξορίσατέ μας, φονεύσατ; μας 
&ν θέλετε, ε”χετε κολοσιαίαν πλειονοψηφίαν,άλλά μή 
μάς ύβρίζετε. Άν δέν έχετε τήν ικανότητα νά άνα- 
γνωρίζητε τήν άρετήν, δέν σας επιτρέπετε όμως 
καί νά τήνϋβρίζητε.

Ώς πρός τό πέμπτον δτι έοόθησαν ύποσχέσεις οτι 
θά έπαναληφθώσι τά αύτά καί έφέτος σάς προ
καλώ νά άναφέρετε έν καν όνομα, εις δ έγω εδωκα 
ύπόσχεσιν παρά συνείδησιν βαθμολογίας. Ουδέ ενα 
έχετε, ούτε τώρα ούτε προτερον Προ τοϋ καθήκον
τος ούδένα φοβούμαι, ε’μαθον οε νά υπομένω καρτε- 
ρικώς τάς αδικίας, ούδέ ταπεινοϋμαι διά τών ύβρεων 
καί συκοφαντιών άτασθάλου πολιτικής, ης θεωρώ 
έμαυτόν ύπέρτερον. Έγώ ήδυνάμην νά άναφέρω 
πρόσωπα ισχυρά έν τή παρούση έποχή, εις ά ανε- 
πιφυλάκτως παρέστησα τήν άληθή κατάστασιν τών 
προστατευομένων παρ αυτών μαθητών. Αλλα οεν 
κάμνω κατάχρησιν τής έμπιστοσύνης, ής μ ’ έθεώ- 
ρησαν άξιον. Ούδέ θέλω έντεϋθεν νά πορισθώ ώφέ- 
λειαν, δσον μεγάλη καί άν είναι αΰτη. Μή είναι, 
κύριε συντάκτα, αύτός ό λόγος τής άπολύσεώς μου; 
Σείς ήξεύρετε δτι δπως έ'χουσι τά ήμέτερα οί ένδί- 
δοντες θριαμβεύουσιν, οί δέ άκαμπτοι μισούνται και 
καταδιώκονται.

Ώς πρό; δέ τό έ’κτον καί τελευταΐον, τήν διαί- 
ρεσιν τών μαθητών εις έπαρχίας πολιτικά; είναε 
αίσχος νά γίνεται λόγος, περί τούτου. Τήν άρχήν 
ταύτην άκολουθοϋσιν άλλοι διαιροϋντες το έθνος. Εις 
τήν ψυχήν ημών ύπάρχουσεν άλλα αισθήματα. Θεω
ροϋμεν δέ καταισχύνην δτι άπολογούμεθα περί πραγ
μάτων τοσοϋτον φανερών. Πάντοτε ίκανοποίησιν τών 
κόπων μου έθεώρησα τήν εύγνωμοσύνην τών μαθη
τών μου, οϋς έκ καρδίας πάντοτε ώς τέκνα μου ά- 
γαπώ καί προστατεύω. Τά δέ δάκρυα, ά χύνουσιν 
έπί τή άκατανομάστω διαγωγή τών αρμοδίων,είναι 
δι’ έμέ παρηγοριά, δτι ή άρετή ζή τουλάχιστον εί; 
τάς ψυχάς τών νεωτέρων. Αλλως οεν εμφανίζομαι 
τό πρώτον ώς διδάσκαλος. Άπό τοϋ 1875 μέχρι 
τοϋ 1892 πανταχοϋ καί πάντοτε ένθουσιωδώς ύπη- 
ρέτησα καί ένθουσιωδώς άνεγνωρίσθην. Νυν δέ το 
πρώτον απολύομαι παρά κυβερνήσεως ήπιας καί
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αφατρίαστου, ο'ίζ μανθάνω παρ’ ήμ.ών μέ ευχαρί
στησή*  μου δτι θά είναι του λοιπού ή κυβέρνησις τού 
κ.Τρικούπη. Άς είμαι έγώ μόνος τό θύμα ένστικτων 
άγριων. Ταύτα έν περιλήψει, κύριε συντάκτα. Έν 
ιοίω οε φύλλω θά δημοσιευθώσιν αναλύσεις τών μομ.- 
φών τούτων καί άναιρέσεις οι’ επισήμων πρακτικών, 
ώστε ν’ άναγκασθώσιν οί αρμόδιοι νά ευρωσιν άλλους 
λόγους δικαιολογητικούς της παύσεώς μου. Νομίζω 
ο’δτι έπί τέλους ώς λόγος θά άποδειχθή ή περιβόη
τος μοχθηρία ένός ανθρώπου, δστις έμφωλεύει έν τώ 
ΰπουργείω τής Παιδείας καί δστις άφίνεται άνεπιτή- 
ρητος νά πράττη έργα Κύκλωπος. Άλλά τούτο δέν 
θά βλάψη μόνον έμέ.

II Π Οικονόμος.

ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣΤΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τά χθες δημοσιευθέντα αποτελέσματα τών απο
λυτηρίων έξετάσεων τού έν Άθήναις Διδασκαλείου 
είναι δλως αυθαίρετα καί άδικα. Έκ τών έξετα- 
σθέντων 81 μαθητών 9 μέν έγιναν πρωτοβάθμιοι, 
32 δευτεροβάθμιοι, 29 δέ τριτοβάθμιοι καί 1 άπερ- 
ρίφθη. Ώς πρός τόν αριθμόν τών πρωτοβαθμίων, 
δευτεροβαθμίων καί τριτοβαθμίων δέν έ'χομεν άν- 
τίρρησιν. Άφ’ οΰ οί αρμόδιοι έσπευσαν νά άντικα- 
ταστήσωσι τον Διευθυντήν, ί'να μη άπολέσωσιν ολί
γων ήμερών μισθόν, διότι πάσα ήμέρα παρερχομένη, 
τού κ. Τρεκούπη άρχοντος χωρίς νά χρησιμοποιήταε 
ύπέρ αύτών έθεωρεϊτο εθελοθυσία καί αΰταπάρνησις 
αξιοκατάκριτος, έπρεπε νά δείξωσιν δτι κήδονται 
τών δημοσίων συμφερόντων. Έκανόνισαν λοιπόν δτι 
έπρεπε ολίγοι πρωτοβάθμιοι νά άναγνωρισθώσιν έφέ· 
τος έκ τού Διδασκαλείου Αθηνών καί πολλοί τρι
τοβάθμιοι, έν ώ εις τά άλλα Διδασκαλεία δέν ϊσχυ- 
σεν ή άρχή αυτή! Έπερίμενε δέ τις δικαίως πρω
τοβάθμιοι μέν νά γείνωσιν οί σχετικώς καλλίτεροι 
τών μαθητών, δευτεροβάθμιοι δέ οί τούτων ύπολειπό- 
μενοι, καί τριτοβάθμιοι οί σχετικώς όλιγώτερον έπι- 
δώσαντες τών άλλων. Άλλά πώς νά κατορθωθή 
τούτο, άφ’ οΰ δ διευθυντής δ έξετάσας δέν ύπήρχε, 
έκαλεϊτο δέ νά βαθμολογήση άνθρωπος μή γινώ- 
σκων τούς μαθητάς ; Διά τούς άνθρώπους, οίος δ κ. 
Φ. Γεωργαντάς, τό πράγμα δέν είχε καμμίαν δυσ- 
κολίαν. Ό κ. οΰτος, ον ή φύσις περιεκόσμησε μέ 
άπειρον πλήθος χαρισμάτων, δικαιολογούμενος έκαυ- 
χάτο δτι τρεις λέξεις έάν άκούση άπό άνθρωπον ή 
τρεις μ,όνον στίχους αυτού έάν άναγνώση, τούτο άρ-
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κεΐ νά έχη καθαρωτάτην γνώμην περί τής ίκανό- 
τητος αυτού. Καί άναμφιβόλως τού μαντικού τούτου 
χαρίσματος έκαμε χρήσιν καί έξήχθησαν_άποτελέ- 
σματα τοιαύτα. Έάν έρρίπτοντο εντός κληρωτίδες 
τά ονόματα τών έξετασθέντων μαθητών καί άπε- 
φασίζετο έκ τών προτέρων οί 9 πρώτοι άριθμοί, οΐ
τινες έμελλον νά έξαχθώσι, θά εινε πρωτοβάθμιοι, οί 
32 δεύτεροι δευτεροβάθμιοι,καί οί 29τρίτοι τριτοβάθ
μιοι, ή τύχη νομίζομεν θά ήτο δικαιότερα πρός τούς 
μαθητάς ή όσον είνε ή περιεσκεμμένη τού Διευθυν- 
τού βαθμολογία. Μαθηταί άνήκοντες άναμφιβόλως εις 
τήν δευτέραν τάξιν, άφ’ οΰ άπεφασίσθη έκ τών προτέ
ρων νά μή γίνωσι πρωτοβάθμιοι ή οί πολύ τών άλλων 
ύπερέχοντες, έγιναν πρωτοβάθμιοί, μαθηταί ών ή 
καθ’ δλον τό ε”τος έπίδοσις ένεδείκνυ- αυτοϊς την 
τρίτην τάξιν έγιναν δευτεροβάθμιοι, μαθηταί, οΐτινες 
άδιαφιλονικήτως είναι ανώτεροι πολλών γινομέ
νων πρωτοβαθμίων έγιναν τριτοβάθμιοι. Τούτο 
κινεί τήν άγανάκτησιν παντός δικαίου άνθρώπου, 
μάλιστα δέ δταν άναλογισθή δτι έκ τών τριτοβαθ
μίων τούτων διδασκάλων, ούς ή μεγαλόνοια έχα- 
ρακτήρισε τοιούτους, πολλοί κατετάχθησαν εις τό 
Διδασκαλεϊον ’ώς δευτεροετείς φοιτηταί τής φιλολο
γικής σχολής, άλλοι δέ ώς τελειόφοιτοι τού γυμνα
σίου. Νομίζομεν δτι πρέπει αύθορμήτως νά συνέλθη 
ή έξεταστική έπιτροπεία καί νά άποδώση εις τούς 
νέους δικαιοσύνην. Ούδείς έχει τό δικαίωμα νά 
άδική τούς πολίτας, πολύ δέ περισσότερον οί ύπάλ- 
ληλοι τής πολιτείας. Έν αυτή τή ύποθέσει παρζ- 
δεχόμεθα πρός τιμήν τού κ. Διευθυντού, ότι έπε- 
κράτησε ούχί δόλος ουδέ πλάγιαι σκέψεις άλλαι 
άλλά τών μαθητών παραγνώρεσις. Τό άξίωμα τού 
Διευθυντού δέν μειούτχΓ διότι δλος δ κόσμος ήξεύρει 
δτι έβαθμολόγησε μαθητάς, ούς δέν γινώσκει. Ή 
δικαιοσύνη άπαιτει νά άναθεωρηθή ή βαθμολογία.

Ταύτην δέ τήν στιγμήν μανθάνομεν δτι ή άδι
κος αυτή βαθμολογία οφείλεται άποκλειστικώς εις 
τόν νέον διευθυντήν τού Διδασκαλείου, δστις έκτε- 
λών προβεβουλευμένον σχέδιον έδωκε βαθμούς εις τήν 
πρακτικήν διδασκαλίαν καί εις τά παιδαγωγικά 
σμικροτάτους, διά νά δείξη δτι δ προκάτοχός του 
δέν έοίδαξεν ή δέν είχε τήν ικανότητα νά διδάξη 
παιδαγωγικά. Άλλά τό σκανδαλωδέστατον πάντων 
είναι τό άδόμενον, έάν άληθεύη, δτι έβαλε χεΐρα 
αυθαίρετον καί εις τήν έλάττωσιν τών βαθμών τών 
τεχνικών μαθημάτων μάλιστα δέ τής γυμ.ναστι- 
κής, καί ουτω διά τής συμμ.αχίας τών μαθημάτων 
τούτων άπέκοψεν άπό τούς μαθητάς τον βαθμόν των 
καί τόν άρτον των. Τόν κ. Φ. Γεωργαντάν ένερ- 
γούντα κατ’ έντολήν άνωτέραν θεωρούμεν ικανόν 
νά εΐπη καί νά πράξη τά πάντα. Άλλ’ δταν δμιλή 
περί παιδαγωγικών, καί άκοντες γελώμεν.


