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ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ό σοφός καθηγητής τοϋ συνταγματικού δι
καίου καί υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης κ. 
Στ. Στοέϊτ όμιλών έν τώ Πανεπιστημίφ περί τών 
αιτιάσεων,αϊτινες απευθύνονται κατά τοΰ πολιτεύμα
τος ήμών ώς ύπαιτίου δήθεν τής κοινωνικής ήμών 
δυσπραγίας καί τοϋ ανωμάλου πολίτικου βίου είπε 
τους εξής άξεοσημειώτους λόγους· «Νομίζω ότι έ- 
κεϊνο, είς δ κυρίως πρέπει νά έπιστήση την' προσο
χήν της οίαδήποτε κοινωνία είναι ή ποιοτική βελ- 
τιωσις αυτής ταύτης τής κοινωνίας, νομίζω οτι οΐ- 
οσδήποτε νόμος καί ό τελειότατος πάντων δέν άρ
χει, ϊνα καταστήση εΰστοχον τήν δράσιν τής πο
λιτείας, ώς έπίσης καί ό τελειότατος νόμος δέν 
άρκεϊ, ϊνα έπιτύχη τά αποτελέσματα τά σκοπού - 
μένα διά κανονισμού εξωτερικής τίνος σχέσεως. Ή 
ψυχή τοϋ νόμου είναι εκείνοι, οι όποιοι καλοΰνται 
νά τόν έφαρμόσωσι καί τών όποιων τάς σχέσεις θά 
ρύθμιση. Θά οας είπω τι, τό όποιον &ά φανη γε- 
λοΐον ίβως είς ελαφρούς εξ υμών, έάν Ονμ- 
βαίνΐ] νά είναι τΐξ μεταξύ τών ακροατών μου 
ελαφρό?. Είς τοϋτο όμως έγώ έχω πεποίθησιν. 
’Εάν θέλετε νά άποκτήσητε πολιτείαν ελληνικήν 
οϊαν τήν ποθείτε καί οΐαν τήν ποθώ, ήζεύρετε πό- 
θ.ν θά άρχίσητε ; άπό τά δημοτικά βχολεϊα. 
Βελτιώσατε τά σχολεία, ϊνα βελτιώσητε τήν τάζεν 
τών έκλογέων. Βελτιουμένων δέ τούτων θά έπέλθη 
άναγκαίως καί ή βελτίωσις τών έκλογίμων ‘Αν δέ 
οΰτως έπιτύχητε τήν βελτίωσιν τοΰ ποιοΰ τών έκ
λογίμων, έπειδή ούτοι θά ύποδείξωσι τούς πιθανούς 
συμπράκτορας τού μονάρχου, θά έπιτύχητε τήν 

βελτίωσιν καί τούτων. Άλλ’ έν Έλλάδι ζητοΰμεν 
τό καλλίτερον διά μεταβολών αποτόμων άπό τής 
σήμερον μέχρι τής αΰριον, χωρίς νά επιτυγχάνω· 
μεν, ή δέ Ιστορία μας διδάσκει ότι άντί τής ζη
τούμενης βελτιώσεως ένίοτε έπιτυγχάνομεν τό χει
ρότερον».

Τοιαύτη μεγάλη περί τής άποστολής τών καλών 
σχολείων γνώμη λεγομένη έν έτοχή,καθ’ ήν ή Κυβέρ- 
νησις τοϋ Κράτους διαλύει τά Διδασκαλεία καί 
καταργεί τά δημοτικά σχολεία πρέπει νά θεωρηθή καί 
ώς μία. διαμαρτύρησις κατά τοιαύτης παρεκτροπής. 
Είς ήμας, οϊτινες γννώσκομεν ένθεν μέν τίνα άπο- 
στολήν έξεπλήοωσεν έκπολιτιστικήν καί έκπληροΐ 
ό δημοδιδάσκαλος τών Ευρωπαϊκών Κρατών, καί 
τίνα πρόνοιαν έκεϊ λαμβάνουσιν οί κυβερνήται καί 
ή κοινωνία περί τελειοτέρας μοοφώσεως τών πολι
τών, ένθεν δέ πόσον ταπεινήν παρ’ ήμΐν γνώμην 
έχουσι καί μεγάλοι καί μικροί περί τών δημοτικών 
σχολείων καί πόσον άνάλγητοι δεικνύονται είς τάς 
άτασθαλίας τών κυβερνώντων πρός τούς διδασκά
λους τών δημοτικών σχολείων, οΰς κατέστησαν διά 
τών άλλεπαλλήλων παύσεων καί μεταθέσεων, διά 
τής καθυστερήσεως τοΰ μισθοΰ των γυμνητεύοντας 
καί πεινώντας, ή γνώμη τοΰ κ. Στρέϊτ έφάνη ώς 
ήώ; εύτυχεστέρων χρόνων καί έσπεύσαμεν καί δι’ 
ιδιαιτέρας έπιστολής νά έκφράσωμεν αΰτφ τήν ευ
γνωμοσύνην ήμών καί ήδη έν τή ’Εκπαιδεύσει έξ- 
αίρομεν τοϋτο. Ή δημοτική έκπαίδευσις δια νά 
προοδεύσρ πρέπει νά έκτιμηθή καί άγαπηθή παρ’ 
όλων καί παρά τών Κυβερνητών, καί παρά τών δι
καστικών καί παρά τών στρατιωτικών καί παρά 

I τών έπιστημόνων καί παρά τών τεχνιτών καί παρά 
πάντων τών άνθρώπων αρχόντων τε καί άρχοιιένων. 
Πρός τούτο δέ πρέπει νά γείνη ίδίφ εργασία. Φωνή 
δέ άπό τοϋ υπέρτατου έθνικοΰ διδασκαλείου φθάνει
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καί τών έκτος της Έλ- 
όμοφύλων καί έξεγείρει τον ζήλον

g 
εις τά ώτα καί των έντός 
λάδος βιούντων ( 
αύτών πρός συνδρομήν τών σχολείων, άτινα είναι α
σάλευτος βάσις τής ευδαιμονίας τών λαών. Η έπιστο
λή,ήν έγράψαμεν τφ κυρίφ Σ Στρέϊτ,έχει ώς έξής'

Πρός τόν Κύριον Στ. Στρέίτ, καθηγητήν τοϋ 
έθνικοΰ Πανεπεστημίου κλπ. κλπ.

«Έν τω ύπ' άριθ. 4029 φύλλφ τής Άκροπό- 
λεως άνέγνωσα τήν σοφήν Τμών γνώμην περί τής 
άποστολής τών δημοτικών σχολείων, ήν έξηνέγκετε 
έν τω Πανεπιστημίω άφορμήν λαβόντες έκ τών 
προτεινομένων διαφόρων μ.έσων προς διόρθωσιν τών 
έν τή πολιτεύγ ήμών γινομένων κακών. Ώς φίλος 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως καί έλάχιστος αύτής 
έργά,της άπό πολλών έτών λαμβάνω- τήν τιμήν νά 
έκφράσω τήν χαράν μου καί τήν εύγνωμοσύνην μου 
έπί τή πρωτοβουλία ύμών τκύτη, νά- γίνωσι. τοϊς 
φοιτηταις καταληπτά τά άγαθά, -α φέρουσιν είς 
τόν λαόν τά καλά δημοτικά σχολεία, ών δυστυχώς 
παρ’ ήμΐν ή άποστολή δέν φαίνεται προσηκόντως 
έκτιμωμένη. Εύχομαι τό εύγενές Τμών παράδειγ
μα νά εύρη μιμητάς καί πάντςς οί σοφοί τοΰ έθνι- 
κοϋ Πανεπιστημίου καθηγηχαί, καιρού τυχόντος, 
νά καταδεικνύωσιν είς τούς φοιτητάς τήν άποστο- 
λήν τών δημοτικών σχολείων καί νά ζητώσι νά κα- 
ταστήσ ωσιν αύτούς φίλους καί ύποστηρικτάς αύτών 
έν τφ μέλλοντι. Ενθυμούμαι τί λέγεται καί τί γί- 
γνεται Ιν Γερμανία άπό τώνχρόνων τού Herder καί 
Ficjtlte - μέχρς τών ημερών ήμών ύπό τών μεγά
λων αύτής άνδρών πρός δικαίαν έκτίμησιν τών δη
μοτικών σχολείων καί νομίζω ότι προσφέρετε έθνι
κήν ύπηρεσίαν μεγάλην στρέφοντες τών νεαρών έπι- 
στημόνων τήν προσοχήν .είς τό παρημελημένον παρ’ 
ήμΐν δημοτικόν σχολεΐον. Είναι δέ άδύνατον διδα
σκαλία άπό τής περιωπής Τμών πρός τούς φοι- 
τητάς γινομένη νά μή έπωράτη είς τάς 
αύτών καί νά μή έχη άγαθά άποτελέσματα έν 
μέλλοντι βίφ τού έθνους».

Μετά βαθύτατης ύπολήψεως. 
Π. Π. ΟίΚΟΝΟΜΟΙ

ήμΐν δημοτικόν σχολεΐον. Είναι δέ άδύνατον διδα-
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ιδε φύλλον 1 3(συνέχεια καί τέλος «Έκπαιδεύοεως»).

‘Q ήμέτερός σχολικός νόμος τοΰ 1834 έξαρτά 
τήν διοίκησιν τών σχολείων ένθεν μέν έκ τοΰ ύπουρ
γείου τής Παιδείας,, ένθεν δέ έκ τριών συμβουλίων 
άτινα καλεΐ έπιτόπιον εφορευτικήν επιτροπήν 
τών σχολειών, επαρχιακήν επιτροπήν και νομαρ
χιακήν επιτροπήν. Κα:. ή μέν έπιτόπιος εφορευτική 
έπιτροπή τών σχολείων άπαρτίζεται έκ τεσσάρων 
μέχρι τό πολύ εξ μελών,έκ τοΰ δημάρχου, τού ίερέως 
καί δύο μέχρι τεσσάρων πολιτών’ ή δέ έπαρχιακή 
έπιτροπή άπαρτίζεται έξ εξ μέχρι τό πολύ οκτώ 

μελών, έκ τού έπάρ^ου, Τοΰ εΐρηνοδίκου, ένός ίε
ρέως, ένός ελληνοδιδασκάλου καί δύο μέχρι τεσσά
ρων πολιτών ή δέ νομαρχιακή έπιτροπεία άπαρτί
ζεται πάλιν έξ εξ μέχρι οκτώ μελών, έκ τοϋ νομάρ
χου, τοΰ προέδρου τοϋ δικαστηρίου, ένός κληρικού, 
ένός καθηγητοϋ καί δύο μέχρι τεσσάρων πολιτών. 
Ώστε κατά τόν νόμον τοΰτον τό σύστημα τής δωι- 
κήσεως τών σχολείων φέρει τόν τύπον τών συμβουλίων 
καί άποτελεΐται έκ πολλών άνδρών, πλήν τής ί- 
νωτάτης σχολικής άρχής, ένθα ό ύπεύθυνος ύπουρ
γός διαχειρίζεται τήν έξουσίαν μόνον σύμβουλον έ- 
χων τόν γενικόν επιθεωρητήν τών δημ,οτικών σχο
λείων Είναι δέ ή διοίκησις αΰτη κατά τόν νόμον 
ΐεραρχική, ή έπιτόπιος έφορεία άναφέρεται είς τήν 
επαρχιακήν, αΰτη δέ· πάλιν είς τήν νομαρχιακήν καί 
ή νομαρχιακή είς τό Τπουργεΐον. Το σύστημα 
τοΰτο τής διοικησεως έχει πολλάς έλλείψεις τάς έξής.
1).  Ένεκα τών ύπαρχουσών μεταξύ τής άνωτάτης 
σχολικής άρχής καί τής κατωτάτης διαμέσων 
σχολικών έξουσιών, καθίσταται ό μηχανισμός 
τής διοικησεως. δυσχερής καί δυσκίνητος. Διά νά 
έλθη μία ύπόθεσις είς τό κέντρον πρέπει νά διέλθη 
διά τών μεσαζόντων σταθμών, καί παρέρχεται 
οΰτω χρόνος πολύς προς βλάβην τοΰ σχολείου, ουχί 
δέ σπανίως αΰτη έν τφ μεταξύ άπόλλυται ή λαμ
βάνει άλλην φάσιν, όπερ είναι λίαν κακόν διά τήν 
έπιτόπιον εφορείαν τήν άμέσως ένδιαφερομένην 
διά τήν κατάστασιν τοΰ σχολείου καί μή είσα- 
κουομένην, 2) Τό σύστημα τών συμβουλίων είναι 
βεβαίως προτιμότερον τής γραφειοκρατίας, άλλ’ ό
πως εύδοκιμήση άπαιτεϊ νά άποτελήται έκ τών 
καταλλήλων προσώπων. Μεγάλην δ’ έλλειψιν εύρί- 
σκομεν . ότι έν τοϊς σχολικοΐς συμβουλίοις τοΰ νό
μου δέν ύπάρχει δημοδιδάσκαλος ούδείς, όστις γι- 
νώσκων τά πράγματα καί τά πρόσωπα τής σχολι
κής ύπηρεσίας καλλίτερον παντός άλλου θά προσέ- 
φερε πολυτίμους ύπηρεσίας καί θά άπέβαινεν ή 
ψυχή αύτών. *0  λόγος, όν φέρουσι, κατά τής 
συμμετοχής τοΰ δημοδιδασκάλου έν τφ συμ- 
βουλίφ, ότι αύτός είναι έπιτηρούμενος καί έπο- 
μένως δέν είναι δυνατόν νά είιαι καί έπιτηρών, είναι 
λόγο; τής γραφειοκρατείας, ήτις αύτάρκη έαυτήν 
θεωρούσα καί άλαζονευομένη περιφρονεϊ πάσαν σύμ- 
πραξιν μάλιστα δέ δημοδιδασκάλων, ούς έσυνήθισε 
νά θεωρή εύτελή όντα. Άλλ’ οί καιροί τώρα καί 
τά πράγματα ήλλαξαν. Οί δημοδιδάσκαλοι λαμβά- 
νουσι καλήν καί ειδικήν έν τοΐ; Διδασκαλείοις παί- 
δευσιν, άγονται δέ είς τό έργον των ύπό ύψηλοτέ- 
ρων λόγων καί ποθοΰσι καί ούτοι Ισως διακαέστερον 
παντός άλλου τήν καλήν τών σχολείων καί άπρόσκο- 
πτον λειτουργίαν,έχουσι δέ τήν εύγενή αύταπάρνησιν 
νά θυσιάσωσιν ύπέρ τοΰ σκοπού αύτοϋ καί άνάπαυσιν·,, 
καί ύγείαν, καί μισθόν. Καί διά τοΰτο δέν είναι 
συμφέρον τών σχολείων νά μή χρησιμοποιήται τών 
δημοδιδασκάλων ή πείρα πρός τό καλόν τών σχο
λείων. Ήμεϊς φρονοΰμεν οτι ίν τφ σχολικώ συμ- 

βουλίφ, όπερ πρέπει νά άποτελεσθή κατά τήν ήμε- 
τέραν γνώμην έν τή πρωτευούση έκάστου δήμου, 
άνάγκη πάντως νά είναι καί ό διευθυντής τοΰ σχολείου 
τής πρωτευούσης, οστις όμω; πρέπει νά έχη άρτίαν 
έκπαίδευσιν έν τοϊς Διδασκαλείοις, ύπηρεσίαν τούλά
χιστον πενταετή καί τον πρώτον βαθμόν. Ό διευ
θυντής ούτος θά είναι καί ό δημοτικός έπιθεωρητής 
τών σχολείων τοΰ δήμου ένεργών καί συμπράττων 
πρός τόν νομαρχιακόν έπιθεωρητήν, όστις είναι μέ
λος τοΰ κεντρικού συμβούλου καί άντιπρόσωπος τής 
πολιτείας, ίκλέγεται δ’ έκ τών χρησιμευσάντων έπί 
πενταετίαν διευθυντών τών διδασκαλείων τοΰ Κρά
τους.

3) . Ή ίεραρχική τών διαφόρων σχολικών συμ
βουλίων έξάρτησις, μάλιστα όταν είναι τέσσαρα 
τοιαΰτα καί περισσότερα, άφαιρεΐ τήν αύτοτέλειαν 
καί άνεξαρτησίαν τών ύποδεεστέρων, έλαττώνει τό 
κΰρος αύτών καί ποιεί αύτά άτολμα καί άπρόθυμα 
εις τήν έκτέλεσιν τών έπιβαλλομένων αύτοις καθη
κόντων, όταν γινώσκωσιν ότι ή λήψις παρ’ αύτών 
μέτρων πολλάκις κατεπειγόντων καί σωτηρίων ύπό- 
κειται είς τήν έγκρισιν τόσων άλλων άνωθεν αύτών 
ίσταμένων έξουσιών, αϊτινες μακράν κατά τόπον έ- 
δρεύουσαι δέν έχουσι το όμοιον ένδιαφέρον, ο έχουσι 
τά επιτόπια συμβούλια.

4) . "Αλλο έλάττωμα, ίσως τό σπουδαιότερον 
πάντων είναι ότι άναθέτει τήν πολύπλοκον καί δυσ
χερή τών σχολείων διοίκησιν είς άνθρώπους πολυα- 
ασχόλους, οίος είναι ό δήμαρχος, ό έπαρχος, ό 
νομάρχης καί τά άλλα πρόσωπα τών σχολικών αύ
τών έπιτροπών, άπερ διά τόν λόγον τοΰτον δέν δύ
νανται ή νά θεωρώσιν ώς πάρεργον τήν διοίκησιν 
τών σχολείων.

Έν δέ καλόν εύρίσκομεν έν τφ συστήματι τούτφ 
τής σχολικής διοικήσεως ότι γίνεται χρήσις τοΰ 
συστήματος τών συμβουλίων, δπερ παρέχει μεί— 
ζονας Ιγγυήσεις περί δικαιοτέρας χρήσεως τής έ- 
ξουσίας καί άποφυγής αυθαιρεσιών καί σφαλ
μάτων πρός τε τά σχολεία καί πρός τούς διδα
σκάλους. Τοσοΰτον δέ προκρίνομεν τό σύστη
μα τούτο τής διοικήσεως άπό τήν γραφειοκρα
τίαν, ώστε έπιθυμοΰμεν καΐ έν τφ ύπουργείφ, ένθα 
ό σχολικός νόμος τηρεί τό σύστημα τής γραφειο
κρατίας, νά είσαχθή τό σύστημα τών συμβουλίων. 
Βεβαίως έν τώ συστήματι τής γραφειοκρατείας πα- 
ρατηρεϊται ταχύτης περί τήν έφαρμογήν καί έκτέ- 
λεσιν, άλλά τόσαι πλάναι έκεΐ είσχωροΰσι καί αύθαι- 
ρεσίαι, ώστε νομίζομεν ότι έχομεν καθήκον χάριν 
τών σχολείων καί τών διδασκάλων προθύμως νά 
άνταλλάξωμεν τήν ταχύτητα τής έκτελέσεως πρός 
τήν περίσκεψιν καί τό μεμετρημένον καί έξηκριβω- 
μένον τών αποφάσεων τοΰ συμβουλίου.

Ώστε εις πάσαν τών σχολείων ήμών νέαν διορ- 
γάνωσίν πρέπει νά στρέψωμεν τήν προσοχήν ήμών 
είς τά έξής.

1).  Τά πρόσωπα, έξ ών θά έξαρτήσωμεν τήν περί 

τών σχολείων ήμών έπιμέλειαν,νά είναι ά-σον τό δυνα
τόν έγγύτεοα είς τά σχολεία, νά ένδιαφε'ρωνται ά«· 
μέσω; είς τήν προκοπήν αύτών καί νά είναι Ικανά 
εϊτε πάντα εϊτε τούλάχιστον τούτων τινά νά άν-τι- 
λαμβάνωνται όρθώς τής άποστολής τών σχολείων 
καί νά κρίνωσιν άσφαλώς τά έν αύτοις γινόμενα. ■'

2) . Νά άποφεύγωμεν πάντα πολύπλοκον διορ— 
γανισμόν, όστις περιπλέκει τά πράγματα καΐ κα
λύπτει τούς ύπευθύνους. Δύο συμβούλια, εν έν τή 
περιφερεία καί έν έν τφ κέντρφ είναι άρκετά πρός 
κανονικήν τών σχολείων διοίκησιν καί πρόοδον.

3) . ’Επειδή τό κεντρικόν συμβούλων πρέπει νά 
λαμβάνη καί αύτό έξ αύτοψίας γνώσιν τών γινομέ
νων, είναι άνάγκη τοωΰτος δωργανισμός νά έξευρε- 
θή, ώστε νά ύπάρχη μεταξύ κέντρου καΐ περιφέ
ρειας διαρκή; έπικοινωνία διά τής έπιθεωρήσεως τών 
σχολείων γινομένης ύπό τών μελών τοΰ κεντρικού 
συμβουλίου.

Συμφώνως πρός τάς τρεις ταύτας άρχάς έπιθυ
μοΰμεν. '

1) . Νά ϊδρυθή έν τή πρωτευούση έκάστου δή
μου σχολικόν συμβούλων άποτελούμενον έξ επτά 
προσώπων, έν οίς νά συμπεριλαμβάνεται καί ό διευ
θυντής τοΰ δημοτικού σχολείου τής πρωτευούσης.

2) . Νά ϊδρυθή κεντρικόν συμβούλων έν τφ ύπουρ
γείφ τής Παιδείας άπαρτιζόμενον έκ τών έπιθεωρη- 
τών τών σχολείων καί τών διευθυντών τών Διδα
σκαλείων.

3) . Ή ίδρυσες, συντήρησις καί προικοδότησες 
τών σχολείων νά άφεθή είς έκάστην πόλιν καί κώ
μην ύποχρεουμένην διά νόμου νά ίδρύση καί συντηρή

ϊον. Έκαστον σχολεΐον θά έχη τό ταμεϊον του, 
είς δ θά είσέρχωνται ειδικοί φόροι προωρισμένοι διά 
τά δημοτικά σχολεία, παντοΐαι δωρεαί, μέρος τών 
εισοδημάτων τής Ικκλησίας, συνδρομή τοΰ δημο
σίου, δίδακτρα τών μαθητών καί άλλα εισοδήμα
τα. Τά χρήματα ταΰτα θά είσπράττωνται καί θά 
κατατίθενται έν τφ ταμείφ τοΰ δήμου, θά κατα- 
γράφωνται έν ιδία μερίδι δι’ έκαστον σχολεΐον τοΰ 
δήμου καΐ θά δαπανώνται μόνον πρός τάς άνάγ- 
κας τοΰ σχολείου αύτοϋ και πρός ούδέν άλλο.Οί δη
μοδιδάσκαλοι θά έκλέγωνται ύπό τής κοινότητος καί 
τοΰ συμβουλίου καί θά διορίζωνται τή προτάσει αύ
τών έπί ώρισμένον χρόνον τούλάχιστον έπί μίαν 
πενταετίαν, άναλαμβανόντων άμφοτέρων τών συμ
βαλλόμενων ώρισμενας ύποχρεώσεις, ών ή άθέτησις 
συνεπάγεται εύθύνας καί άποζημιώσεις.

4) . Ή πολιτεία, ένδιαφερομένη καί αύτή ομοίως 
εί; τήν καλήν τών σχολείων λειτουργίαν, νά άσκή 
διαρκή έλεγχον τών γινομένων έν αύτοί; έργασιών 
διά τών τακτικών αύτής επιθεωρητών άνδρών άνω- 
τέρας παιδείας καί παιδαγωγικής μορφώσεως, ών 
τούλάχιστον πρέπει νά έχη δέκα προς έπιτόπιον τών 
σχολείων έπιθεώρησιν κάΐ καθοδήγησιν τών διδασκά
λων καί τών σχολικών συμβουλίων είς τό κανονικόν 
καί τό πρέπον.
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Τοιαΰταιείναι αί Θερ-Β^λιώδεις άρχαί ήμών σνερί νέου 
τής σχολικής διοικήσεως διοργανισμοϋ. Ώς δύναται 
καΐ μόνος ό αναγνώστης νά έννοήση. ήμεϊς έπιθυ- 
μοϋμεν τήν τών σχολείων ίπιμίλειαν νά έμπιστευ- 
θώμεν είς τάς κοινότητας αύτάς, ιδία δέ είς τούς γο
νείς τών μαθητών,οΐτινες άναντιρρήτως ίνδιαφέρονται 
μάλλον παντός άλλου εις τήν καλήν τών σχολείων 
έργασίαν. Σήμερον έχομεν πρό ήμών σχολικήν δι- 
οίκησιν. έκ τοϋ κέντρου άπορρέουσαν, άντίθετον άρα 
πρός τήν παρ’ ήμών προτεινομένην καΐ νομίζομεν 
ότι ή έπί τοΰ αντικειμένου τούτου πείρα είναι τοι
αύτη, ώστε πάντες έπιθυμοΰσι τήν έγκατάλειψιν αύ
τής. ‘Αν άφεθή είς τάς κοινότητας ή ίδρυσις καί 
συντήρησις σχολείων, νομίζω ότι πάσαι θά φιλοτι- 
μηθώσε νά άποκτήσωσι τοιαΰτα καί θά είναι άσυγ- 
κρίτως ανώτερα τών σχολείων, ά σήμερον ιδρύει καί 
παραλύει καί καταλύει ή πολιτεία κατά τάς άπαι- 
τήσεις τάς φατριαστικός καί άλογους. Ή πολιτεία 
διά τοΰ συγκεντρωτικοΰ συστήματος, δπερ έφήρμο- 
σεν άπό τινων έτών εναντίον μάλιστα τής σχολικής 
νομοθεσίας, κατώρθωσε Ιν μέγα κακόν νά προξενή- 
ση, νά άποξενώση τήν οικογένειαν άπό τά σχο
λεία, πρός ά φύσει είναι συνδεδεμένη καί νά είσέλθη 
ή πλήρης τών σχολείων χαλάρωσις πρός λύπην κςμ 
άγανάκτησιν τών γονέων καί πρός βλάβην τών μαθη
τών. Καί νομίζω ότι έκπληροΰμεν εύχήν τών γονέων 
φροντίζοντες νά άνατεθή αύτοϊς ή περί τών σχο
λείων φροντίς, ών αί εύχαί καί τά παράπονα θά εύρί- 
σκωσιν έν τφτοπικφ σχολικφ συμβουλίφδικαίαν έκτί- 
μησιν καί προσοχήν καί ταχεΐαν θεραπείαν. Άλλά 
καί ή πολιτεία κατά τάς άρχάς αύτάς διατηρεί άνέ- 
παφα τήν δίκαιά της καί διά τών έπιθεωρητών αύ
τής κατερχομένη είς τά πράγματα αύτά τά συγκε
κριμένα καί έτετοπίως άντιλαμβανομένη τών έργα- 
σιών τών σχολείων, τών γνωμών καί εύχών τών 
γονέων, αϊοει διά τοΰ όγκου καί διά τής έξουσίας 
αύτής τά προσκόμματα καί ύποβοηθεϊ διά τών οδη
γιών της καί τών συμβουλών της είς τελειότερον 
καί κανονικώτερον τών σχολείων βίον.

Άλλά καί τούς καλούς διδασκάλους θά ώφελήση 
σπουδαίως δ δεοργανισμός αύτός. Οί άληθεϊς διδά
σκαλοι θά ίπισπάσωσι τήν άγάπην τών γονέων, οί- 
τινες θά είναι αύτών φίλοι καί προστάται καί θά 
φιλοτιμώνται παντί τρόπφ νά περιθάλπωσιν αύ
τούς, ΐνα μένωσι διαρκώς ίν τφ σχολείφ των διδά
σκαλοι. Καί ούτως θά ύπάρξη μία εύγενής άμιλλα 
τών διδασκάλων, ίνα εύαρεστώσι τοΐς γονεΰσι καί 
τή πολιτείιρ, παρ’ ών έξαρτάται ή περαιτέρω αύτών 
διατήρησις καί συντήρησις, έν φ ώς έχουσι σήμερον 
τά σχολικά ήμών πράγματα, οι καλοί διδάσκαλοι 
πρός λύπην τών γονέων πολλάκις άπολύονται καί 
μετατίθενται, διότι τοιαύτας προτάσεις ύποβάλ- 
λουσι περί αύτών οι κομματάρχαι τών πολιτικών 
κομμάτων, ών άποκλειστική μέριμνα είναι ή διά 
παντός θεμιτοΰ καί άθεμίτου μέσου ίνίσχυσις τοΰ 
κόμματος.

Πλήρη διοργανισμόν τών σχολείων έπί τή βάσει 
τών αρχών αύτών εϊχομεν έν έτει 1891 έκπονήση 
ώς γενικός επιθεωρητής τότε τών δημοτικών σχο
λείων,ού διοργανισμοϋ μέρη καί ταΰτα μεταβληθέ,ντα 
δυστυχώς ένιαχοΰ έπί τό χείρον ύπέβαλεν ό τότε 
ύπουργός τής Έκπαιδεύσεως έν τή βουλή καί έξέ- 
δωκεν έν ίδίφ τεύχει, άλλά δέν έψηφίσθησαν, διαλυ- 
θείσης τότε τής βουλής. Νομίζομεν ότι είναι ηδη 
καιρός νά συνταχθή νέος διοργανισμός τών σχολείων 
άπλούστερος καί σκοπιμώτερος τοΰ ύπάρχοντος κ,αί 
νά χειραφετηθή ή παιδεία άπό τής κεντρικής ύπη
ρεσίας, ήτις μάλιστα κατά τούς τελευταίους χρόνους 
ύπερέβη πάν όριον άσχημοσύνης καί φατριαστικής 
έμπαθείας, προεξάρχοντος μάλιστα είς τοΰτο τοΰ 
διαβοήτου διά τόν καταδιωκτικόν του ζήλον τμη- 
ματάρχου, ένώπιον τοΰ όποιου δέν εύρον έλεος οί 
κάλλιστοι τών δημοδιδασκάλων, όστις ώνειρεύθη νά 
προίκιση τήν Ελλάδα μέ τό γένος τών γραμματι- 
στών διαλύων Διδασκαλεία, διαλύων δημοτικά σχο
λεία, παύων διευθυντάς Διδασκαλείων, καθηγητάς, 
διδασκάλους, τά πάντα άποσυνθέτων καί καταστρέ- 
φων, μέχρις δτου εύδοκήση ό Θεός νά έπέλθη καί 
αύτοΰ ή σιιρά, ήτις δέν θά βραδύνη κατά τά σημεία 
τών καιρών καί οΰτω σωθώσι τά σχολεία καί ή παι
δεία άπό φαντασιοπληξίας καί άλογίας άνθρώπων, 
ους στέλλει ό Θεός, ΐνα μή χαθή ή μωρία άπό τόν 
κόσμον.ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ

ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ 
υπό

Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Λιεν&νντον τον Λιδαβκαλείον ' Εητανήβον. 

(συνέχεια καί τέλος ΐδε Έχπαίδ. 31).

Άνευ τών βαθμιαίων τούτων μεταβολών δυνά
μεθα μέν νά κρατήσωμεν τόν παΐδα καθ’ όλον 
τόν χρόνον της άγωγής έντός τής κοινωνικής τάξεως, 
ούχί όμως καί νά μορφώσωμεν τό φρόνημα αύτοΰ.

Μετά τά γενικά ταΰτα έρχόμεθα είς τό κύριον 
ήμών θέμα, είς τήν έξέτασιν δηλ. τοΰ δημοτικού 
σχολείου ώς παιδαγωγικού καθιδρύματος.

Δια πολλών τρόπων τό δημοτικόν σχολειον μορ
φώνει τόν χαρακτήρα τών μαθητών αύτοΰ ή μάλλον 
ρίπτει τά σπέρματα τοΰ μέλλοντος αύτών χαρακτή
ρος, διότι κυρίως ό χαρακτήρ δέν μορφοΰται έν τφ 
σχολείω, άλλ’ έν τφ βίφ· πάν δ’ ό,τι άνήκει είς τό 
ΐδρυμα τοΰτο, ή έξωτερική δηλ. αύτοΰ διάταξις, ό 
έσωτερικός οργανισμός, ή πρός άλλήλους συναναστρο
φή τών μαθητών, ή διδασκαλία, ή προσωπικότης τοΰ 
διδασκάλου, έχει έπιρροήν τινα, καλήν ή κακήν, έπί 
τοΰ φρονήματος τών μαθητών. t<

Είς τήν έξωτερικήν διάταξιν άνήκουσι ή θέσ»ς καί 
ό τόπος τής οικοδομής τοΰ διδακτηρίου καί τά έπι
πλα, άτινα αμέσως μέν έπιδρώσιν είς τήν σωματικήν 
άγωγήν, εμμέσως δέ καί είς τήν πνευματικήν Έπει- 

δή όμως ή έξωτερική αύτη διάταξις δέν είναι έργον 
τοΰ διδασκάλου, άλλά τών διοικητικών καί δημοτι
κών άρχών, είναι περιττόν νά ένδιατρίψωμεν έπί τοΰ 
άλλως σπουδαιοτάτου τούτου θέματος.

Μείζονα σημασίαν έχει ό εσωτερικός τοΰ σχολείου 
οργανισμός ή ή πειθαρχία, έξ ής προ πάντων έξαρ
τάται τοϋ σχολείου ή προκοπή Καλοΰμεν δέ πειθαρ
χίαν τό σύνολον τών μέτρων, άτινα ό διδάσκαλος 
λαμβάνει πρός τήρησιν τής τάξεως έντός κα'ι έκτός 
τοΰ σχολείου. "Η έξοικείωσις τών μαθητών είς τήν 
σχολικήν τάξιν καί οί άπόκτησις τοΰ σχολικοΰ ήθους 
είναι έργον τής άσκήσεως,ήτις πρέπει νά άρχίση άπό 
τών πρώτων ήμερών. Ή βάσις τής πειθαρχίας τίθε
ται διά τής παιδονομίας, άλλ’ ή περί αύτής φροντίς 
εξακολουθεί καί μετέπειτα κατά τήν κυρίως άγωγήν, 
ήτις μεταχειρίζεται τά αύτά μέσα, άλλ’ έν άλλφ 
πνεύματι.

Έν τή παιδονομίφ π. χ. ή πρός τόν διδάσκαλον 
άγάπη προτρέπει τόν μαθητήν νά παρακολουθή 
τήν βούλησιν αύτοΰ, τό δέ άξίωμα τοΰ διδασκάλου 
άναγκάζει τόν μαθητήν νά ύποκύπτη είς τόν άνώ- 
τερον έν τή κυρίως άγωγή ή μέν άγάπη καθιστεί 
πλέον αισθητά τά δείγματα τής επιδοκιμασίας ή 
αποδοκιμασίας τοΰ διδασκάλου, τάς προτροπάς αύ
τοϋ, τάς άπαγορεύσεις και αύτάς τάς ποινάς, τό δέ 
άξίωμα τοΰ διδασκάλου ενισχύει είς τόν μαθητήν τήν 
πεποίθησεν περί τής ορθότητος τής κρίσεως αύτοΰ.

Ή μέν παιδονομία διά τής έπιτηρήσεως έπισκο- 
πεϊ τάς πράξεις τοΰ μαθητοΰ, όπως προλάβη πάσαν 
παρεκτροπήν, ή δέ κυρίως άγωγή παρακολουθεί τάς 
πράξεις τοΰ μαθητοΰ, δπως έξ αύτών ίξακριβώση τάς 
έσωτερικάς αύτοΰ διαθέσεις καί γνωρίση τί έν αύτφ 
πρέπει νά ένισχύση καί τί νά μεταβάλγ.

Ή παιδονομική ποινή εκφοβίζει, ή παιδαγωγική 
ήθικοποιεΐ. Διά ταΰτο αί μέν παιδονομικαί ποιναί 
είναι αύστηρόταται καί έπιβάλλονται είς τούς παρα- 
βάτας ώρισμένων έπιταγών ή απαγορεύσεων, αί δέ 
παιδαγωγικαί περιορίζονται ιδίως είς τήν ά,τοδοκιμα- 
σίαν, λαμβάνουσιν όσον τό δυνατόν τόν τύπον τών 
φυσικών ποινών, αϊτινες είναι τά φυσικά έπακολουθή - 
ματα τών κακών πράξεων, και έπιβάλλονται όσάκις 
καταπατοϋνται οι ηθικοί νόμοι, οσάκις παραλείπεται 
ή, έκπλήρωσίς τίνος τών καθηκόντων, καί άν δέν έ- 
δόθη προηγουμένως ρητή περί τούτων διαταγή.

Έν ώ ή παεδονομία αποκλείει τάς άμοιβάς, ή κυ
ρίως άγωγή δέχεται αύτάς, ούχί βεβαίως τάς ύλικάς, 
ώς σημεία έπιδοκιμασίας τοΰ διδασκάλου, δι’ ών ένι- 
σχύεται ό μαθητής είς τάς καλάς πράξεις. “Οπως 
δέ ή παιδαγωγική ποινή έπιβάλλεται χωρίς νά προη- 
γηθή προσταγή, οΰτω καί ή άμοιβή παρουσιάζεται 
άνευ προειδοποιήσεως ώς καρπός τής καλής πράξεως 
τοΰ μαθητοΰ, ώς δώρον τής άγάπης τοΰ διδασκάλου.

Σπουδαιοτάτη δέ έπίσης είναι καί ή ύπ’ αύτών 
τών μαθητών παρεχομένη ωφέλεια είς τήν μόρφωσιν 
τοΰ χαρακτήρος. Έν τή οίκί$ ό παϊς δέν δύναται 
νά γνωρίση τόν αγώνα τοΰ βίου καί τάς δυσκολίας 

αύτοΰ, τάς ποικιλίας τών χαρακτήρων τών άνθρώπων 
καί τόν τρόπον, καθ’ όν πρός αύτούς πρέπει νά συμ- 
περιφέρηται. Έν τή οίκογενείρι ό παϊς άσυνειδήτως 
άκολουθεϊ τό παράδειγμα τών άλλων καί δέν ίκλέγιι 
αύτός ίδιους σκοπούς, ζή ίν κύκλφ στενφ, ίντός τοΰ 
όποιου περιορίζεται ή συμπάθεια καί ίκτείνεται ή -έ- 
νέργεια αύτοΰ. Άλλως όμως εχει τό πράγμά ίν .τή 
σχολή, ίν ή άνοίγεται είς τόν μαθητήν όρίζων ευρύ
τερος, ίν ή διά τής μετά τών άλλων συναναστροφής 
ίπεκτείνεται ούσιωδώς ή συμπάθεια αύτοΰ, ίν ή αι
σθάνεται τήν κοινωνικήν πίεσιν, συνηθίζει νά συνα- 
ναστρέφηται μετά τών άλλων, νά συνεργαζηται μετ’ 
αύτών, νά ύπομένη τάς δικαίας αύτών απαιτήσεις. 
Πάντα τά ελαττώματα τής οικιακής άγωγής άπο- 
βαλλονται ίν τή μικρφ κοινωνία τών συμμαθητών, 
ίν ή ό Ικανός τιμαται, ό άγαθός άγαπάται, ό υπερή
φανος περιφρονεϊται, ό οκνηρός φιλοτιμεΐται έκ τής 
ίργατικότητος τών άλλων, ό αδέξιος χλευάζεται, ό 
ψεύστης δέν γίνεται πιστευτός, ό συκοφάντης ραπίζε
ται. Δύναται όμως άντί τών ωφελημάτων τούτων 
ή συναναστροφή τών συμμαθητών νά προκαλίση καί 
ζημίας άνεπανορθώτους, έάν έν τή σχολή δέν έπικρα- 
τή πνεΰμα άγαθόν, τάξις καί έργατικότης, έάν ή ά
μιλλα, ήτις πρέπει νά έπικρατή μεταξύ τών συμμα
θητών, μεταβληθή είς φθόνον, έάν έ'νεκεν έλλείψεως 
έπαρκοΰς έπιβλέψεως δίδεται εύκαιρία είς τούς κακούς 
νά μεταδίδωσι καί είς άλλους τά ίδια αύτών έλατ- 
τώματα. “Εργον τοΰ διδασκάλου είναι νά άπομα- 
κρύνη άπό τής σχολής του τόν σοβαρόν τοΰτον κίν
δυνον.

Τό σχολειον παιδαγωγεί καί διά τής διδασκαλίας, 
ήτις είναι μάλιστα ή κυρία αύτοΰ παιδαγωγική ίνίρ- 
γεια. Παιδαγωγεί δέ ή διδασκαλία έν γένει μέν ώς 
μέσον ένασχολήσεως, αποσοβούν τούς κινδύνους, οΰς 
ή άργία συνεπάγεται, ίδίρι δέ ώς μέσον πνευματικής 
ένασχολήσεως, δι’ ής έπιτυγχάνεται ή συγκέντρωσες 
τοΰ πνεύματος καί ή άνάπτυξις πασών τών λειτουρ
γιών αύτοΰ, παράγεται ένδιαφέρον πολυμερές καί ό 
νοϋς πληρούμενος παραστάσεων έχουσών άξίαν στρέ
φεται πρός τά ύψηλά. Πάσα όμως διδασκαλία δέν 
γίνεται πρόξενος τοιούτων ωφελειών ώς δεικνύεται ίν 
τήδιδακτική,έκ ή καί οί κανόνες,καθ *οΰς  ή διδασκαλία 
πρέπει νά διεξάγεται, ίνα άποβή παιδεύουσα, διά 
μακρών άναπτύσονται. Ένταϋθα τονίζομεν μόνον καί 
πάλιν δτι ή διδασκαλία πρέπει νά είναε τοιαύτη, 
ώστε νά δεσμεύη τήν προσοχήν τοΰ μαθητοΰ, νά διε- 
γείρη εις αύτόν τήν άγάπην ποΟς τήν έργασίαν. Ή 
έργασία ήθικοποιεΐ τόν άνθρωπον καί προφυλάσσει 
αύτόν άπό τών παρεκτροπών, διά τούτο ή τήρησις 
τής τάξεως είναι άδύνατος είς τά σχολεία, είς ά ή 
διδασκαλία διεξάγεται κακώς καί οί μαθηταί επομέ
νως δέν έργάζονται. Τά σχολεία ταΰτα ούδόλως ίκ- 
πληροΰσι τόν παιδαγωγικόν αύτών σκοπόν.

Μετά τής διδασκαλίας συνδέεται καί ετερον παι
δαγωγικόν μέσον ή διδαχή, ήτις διαφέρει κατά τοΰ
το τής διδασκαλίας, καθ’ όσον παρέχει είς τόν μος—
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θητήν πραγματικά; ή ηθικά; παραστάσεις ούχί καθ’ 
ώρισμε'νην σειράν καί έν ώραι; τακτικαΐ;, άλλ’ όσά- 
κι; δίδεται έύκαιρία πρό; τοϋτο καί ύπό τόν τύπον 
συναναστροφή;. Διά τοϋτο ή διδαχή αρμόζει μάλ
λον είς τήν κατ’ οίκον αγωγήν. Ούδέν ήττον, έπειδή 
ή διδαχή μεταδίδειτάς παραστάσεις καθ’ ήν στιγμήν 
ό μαθητή; είναι πρόθυμο; νά παραλαβή ίσω; μάλι
στα καί έπιζητεϊ αύτά;, δικαίως θεωρείται ισχυρόν 
παιδαγωγικόν με'σον, ούτινο; καλόν είναι καί ό διδά
σκαλο; νά κάμνη χρήσιν. Ευκαιρίαν πρό; τοϋτο πα- 
ρέχουσιν είς αύτόν οί περίπατοι, αί μεγαλήτεραι έκ- 
δρομαϊ καί διάφορα γεγονότα τοΰ σχολικού καί κοι
νωνικού βίου.·

Ίσχυρότατον τέλος παιδαγωγικόν με'σον είναι τό 
παράδειγμα, τό όποιον δέν δεικνύει άπλώ; ώ; τά 
άλλα παιδαγωγικά μέσα τί πρέπει νά γείνη, άλλ’ 
ίμπράκιω; διδάσκει καί τόν τρόπον τή; ίκτελέσεω;, 
ή; τό κατορθωτόν θέτει έκτός πάσης αμφιβολίας. Διά 
τοϋτο τό παράδειγμα περισσότερον ή τά άλλα μέσα 
ενισχύει καί προτρέπει τού; άλλου; εί; άπομίμησιν, 
άν μάλιστα ό παρέχων αύτό είναι σεβαστό; καί άγα· 
πητό;. Καί ό διδάσκαλος ίπομένω; πρέπει νά παι
δαγωγέ διά τοΰ ίδιου παραδείγματος, έπισφραγίζων 
δι’ αύτοΰ πάντα τά ηθικά αύτοΰ διδάγματα. *0  
διδάσκαλος πρέπει νά παρε'χη εαυτόν ύπόδειγμα πά ■ 
σης αρετής, ήν εί; τού; μαθητάς αύτοΰ θέλει νά έν- 
σταλάξιρ, έπιδεικνύων πάντοτε καί πανταχοΰ διαγω
γήν τόσον άμεμπτον, ώστε όχι μόνον εί; δίκαια; έ- 
πικρίσει; νά μή δίδη άφορμήν, ά>λ’ ουδέ εί; συκο
φαντία;. Τά; ελλείψει; τών μαθητών αύτοΰ ά; βλέπη 
ό διδάσκαλο; μετ ’ επιείκεια; καί υπομονή; καί ά; 
εχη πρό οφθαλμών ότι πολλάκις αί ελλείψει; αύται 
έχουσι πηγήν αύτοΰ τοΰ ίδιου τήν διαγωγήν, ίν τοι- 
αύτη δέ περιπτώσει ά; φροντίση νά βελτίωση πρώ
τον εαυτόν καί ύστερον τού; άλλου;. Μιμούμενο; τό 
παράδειγμα τοΰ θείου παιδαγωγού ά; κατέλθη διά 
τή; άγάπη; μσχρι τών μαθητών αύτοΰ καί ά; είσέλ- 
θη εί; τά; καρδία; αύτών, ϊνα δυνηθή νά διαπλάση 
αύτά;. Μόνον τοιοϋτο; διδάσκαλο; έν γένει μέν ήθι- 
κός, πλήρη; δέ άγάπη; δύναται νά εκπλήρωσή τήν 
ύψηλήν αύτοΰ άποστολήν. ‘Ο μή δυνάμενος νά άγα- 
πήση, ό μή δυνάμενος νά αίσθανθή τήν ύψίστην 
ταύτην άρετήν, ήν ήγίασεν ή έν Γολγοθά θυσία, ό 
άπομακρυνόμενο; καθ’ έκάστην τής εύθείας όδοΰ, 
άς άπομακρύνθή καί άπό τά άκακα παδία, διότι 
δέν είναι έκεϊ ή θέσι; του.
Οΰτω προκύπτει λοιπόν τό σϋμπέρασμα, ότι τό παν 
έγκειται εί; τήν άτομικότητα τοΰ διδασκάλου, ότι 
πρό; εύόδωσιν τή; αγωγή; πρό παντός άλλου 
άπαιτεϊται ό διδάσκαλο; νά είναι ήθικός. Ό ακρο
τελεύτιο; ούτο; κανών είναι ό μέγιστοσ κανών ’ή; 
παιδαγωγική;. Είθε πάντες οι διδάσκαλοι τοΰ έλλη- 
νικοϋ λαοΰ νά ένστερνισθώσιν αύτόν !

Ή Έφημερίς οργάνου επίσημον της νΰν Κυβερνή- 
σεως δΓ άρθρου συντεταγμένου μετά πολλής δυνάμεως 

καί άκαταμαχήτων επιχειρημάτων κατήγγειλεν είς τό 
κοιύον την νοθείαν και δολιότητα, ήτις κρατεί έν τώ 
τμηματι τής δημοτικής έκπαιδεύσεως και οπερ ώς 
άπορρέον έξ έπισήμου πηγής καί μαρτυρούν τήν_ εύ- 
(■ενή πρόθεσιν τής νέας Κυβερνήσεως πρός περιστολήν 
τής ακολασίας καί προστασίαν τών διδασκάλων άναδη- 
μοσιεύοντες κατωτέρω συνιστώμεν είς τήν προσοχήν 
τών ήμετέρων αναγνωστών.

ι
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Κα 'ά τόν ΒΟΘ' νόμον τής 6 Αύγούστου 1892 

«περί ΎποδιδαΟκακαλείων», τούτέστι περί καταο- 
τίσεως «Γραμματιστών» ή γραμματοδιδασκάλων έκ 
τών άποφοίτων τών Σχολαρχείων μαθητών μετά 
ενιαύσιον εύδόκιμον έν τοϊς ύποδιδασκαλείοι; μαθη
τείαν, «ιδρύεται εί; έ'καστον Νομόν άνά εν ύποδιδα- 
σκαλεϊον (άριθ. 1), λειτουργούν διά δύο δημοδιδα
σκάλων πρωτοβαθμίων, μισθοδοτούμενων τοΰ μέν 
άντί 210, τοΰ δέ άντί 200 δραχ. κατά μήνα, πλήν 
δρ. 10 διά γραφικά έξοδα καί δρ. 40 διά μισθόν 
έπιστάτου (άριθ. 3 — 6). Τοΰ ύποδιδασκαλείου ύπάρ· 
χει άναπόσπαστον μέρος — Συνημμένου κατά τήν 
έκφρασιν τοΰ νόμου — καί πρότυπον γραμματείον, 
τούτέστι Γραμματοδιδασκαλείου, παρ’ ώ άσκοΰνται 
περί τό διδάσκειν οί μαθηταί τοΰ Ύποδιδασκαλείου 
διευθυνόμενον ύπό τοϋ δευτέρου τών διδασκάλων 
τούτων (άριθ. 13—15). Ούτω δέ πρό; τήν ούστα- 
σιν καί συντήρησιν έκάστου Ύποδιδασκαλείου σύν 
τφ Γραμματείφ άπαιτεϊται έτησίως δαπάνη δραχ. 
7,000 τούλάχιστον ήτοι διά μισθούς τών διδασκά
λων καί τοΰ έπιστάτου, διά γραφικά έξοδα, διά 
προμήθειαν οργάνων, σκευών καί έπίπλων καί διά 
μίσθωμα τών καταστημάτων.

Τέλος κατά τό άρθρον 26 τοΰ νόιεου «διά Β. Δια
ταγμάτων θά όρισθώσιν αί πόλεις, έν αί; θά έορεύ- 
ωσι τά ύποδιδασκαλεΐα, ό άριθμο; τών κατ’ ετο; 
Ιδρυόμενων» κλπ.

Πρό; έκτέλεσιν τοΰ νόμου τούτου έξεδόθη καί έδη- 
μοσιεύθη τή 20 φθίνοντο; μηνό; τό άπό 7 τοΰ αυ
τού Β. Διάταγμα, διά τοΰ όποιου «κατά τό ένε- 
στώς οχολικόν έτο; Ιδρύονται έξ ύποδιδασκαλεΐα έν 
Βελεβτίνω τοΰ δήμου Φερών, έν Στυλίδι τοΰ δή
μου Φαλάρων, έν Ναυπάκτω τοΰ δήμου Ναυπάκτου, 
έν Κότρωνα τοΰ δήμου Κολοκυνθίων, έν Κερτέζη 
τοΰ δήμου Καλλιφωνία; καί έν Ί&άκη τοΰ δήμου 
’Ιθακήσιων»,

Ούτω δέ ένφ ό νόμο; ρητώ; κνλεύει ότι τά ίδρυό- 
μεεα ύποδιδασκαλεΐα θά έδρεύωσιν έν πόλεβιν, ό κ. 
ύπουργός ώρισε χωρία καί κωμοπόλεις πρός ΐδρυσιν 
αύτών μηδαμώς σεβασθεί; τον νόμον, τον όποιον 
αύτός ούτος είσηγήσατο καί ύπεστήριξεν έν τή Βουλή 
τή επιβολή τον έπιβοήτον ελληνοφώνου Βουλγάρου 

τμηματάρχόυ του. Τοΰ δτι δέ είσι χωρία καί κωμο- 
πόλεις αί όρισθεΐσαι αύται έ'δραι τών ίδρυθέντων 
ύποδιδασκαλείων άποδείζει; πρόχειροι διά τού; μή 
ε’ιδότα; έστωσαν αί έξή; :

Κατά τήν έπίσημον έν ίσχύϊ στατιστικήν τοΰ πλη
θυσμού τών κατοίκων, ήτι; καί έλήφθη ύπ’ όψιν πρό; 
εκδοσιν τοΰ τε άπό 10 Φεβρουάριου ε. ε. Β. Δ. 
περί τών έκασταχοΰ τοΰ Κράτου; προσηκόντων 
καί έπαρκών διδασκάλων τή; στοιχειώδου; έκπαι- 
δεύσεω; καί τοΰ άπό 22 τοΰ φθίνοντο; μηνό; ετέρου 
Β. Δ «περί ορισμού τών κατά τό έδάφιον τοΰ β' 
άρθου 2 τοΰ νόμου ΒΡΠΗ' άστυνομικών περιφε
ρειών» δ μέν Βελεστΐνος έχει κατοίκου; 2389, ή 
δέ Στυλις 1817 — έν τφ πρώτφ Διατάγματι άνα- 
γράφεται έσφαλμένω; 1966—, ή Ναύπακτος 2236, 
ό Κότρωνας 352, ή Κέρτεξη 1102 καί ή 'Ι9άκη 
3638, δ έστιν αί μεν τρεις πρώταί είσιν άναντιρρή- 
τω; κωμοπόλει; καί τοιαύτα; άναγράφει αύτά; όρι- 
ζομένα; ώ; έδρα; άστυνομική; χωροφυλακή; τό δεύ 
τερον Διάταγμα, τό τρίτον, ήτοι ό Κότρωνας είνε 
χωρίδιον καί ούχί καν χωρίον, καί διά τοϋτο όπω; 
έπιτευχθή ή ΐδρυσι; έν αύτφ δημτ. σχολείου τρίτη; 
τάξεω; συνηνώθη διά τοΰ πρώτου Διατάγματα; μέ 
τά χωρία ’Αλεπού, Καρυαλή, Ρηγανόχωρα καί 
Βάτα, μεθ’ ών άποτελοΰσι πληθυσμόν 526 ψυχών 
μέ 36 μαθητά;, ή δέ Κέρτεζη είνε χωρίον καί ώς 
τοιοΰτον άναγράφεται έν τφ δευτέρφ Διατάγματι, 
ή δ’ ’Ιθάκη τέλος, ήτις έν τφ Διατάγματι τούτφ 
άναγράφεται ώς πόλις, βεβαίως δέν δύναται νά θεω- 
ρηθή ώ; τοιαύτη, διότι αί πόλεις κατά παραδεδεγ- 
μένην απανταχού αρχήν, πρέπει νά κατοικώνται έκ 
πεντακισχιλίων τούλάχιστον κατοίκων.

Άλλ’ άσχέτω; πρός τήν καταφανή ταύτηγ ρητής 
τοΰ νόμου διατάξεω; παράβασιν πώς θέλει είσθαι δυ
νατόν .νά» λείτουργήσωσι τά ύποδιδαύκαλεία καί τά 
γραμματεία έν οί; ώρίσθη ή έδρα αύτών μέρεσι ; 
Ποϋ θά εύρωσι κατοικίαν οί μαθηταί τοΰ διδασκα
λείου, οΐτινες δύνανται ν’ άνέλθωσιν εί; 50 καί 
τοΰ Συνημμένου αύτφ γραμματείου, οΐτινες δύνανται 
ν’ άνέλθωσιν εί; 40 κατά τό άρθρον 25 καί 13 τοΰ 
νόμου έν τφ Βελεστίνφ καί τή Στυλίδι έν τή Ναυ- 
πάκτφ καί τφ Κότρων^, έν τή Κερτέζη καί τή 
Ίθάκγ), πώ; θά προμηθευθώσιν έκεϊ τά μέσα τή; 
συντηοήσεω;; Τίνι τρόπφ δέ δ κατά τ’ άκροτελεύ- 
τιον άρθρον 61 τοΰ Διατάγματος τή; 7 Άριλίου 
περί τοΰ οργανισμού τών ύποδιδασκαλείων καί τών 
μετ’ αύτών συνημμένων πρωτύπων γραμματειών 
έπιτετραμμένο; τήν έποπτείαν αύτών γενικός έπιθεω- 
ρητής τών δημοτικών σχολείων τοΰ Κράτου; θέλει 
άσκεϊ ταύτην ;

Καί έπί τέλους διατί άφοΰ δέν έγένετο άπό τοΰ 
παρελθόντος φθινοπώρου ή ΐδρυσι; τών διδακτη
ρίων τούτων, διατί δέν άνεβλήθη μέχρι τή; έποχή; 
τοΰ ένεστώτο; ετο;, όπως μή δαπαναται άσκόπω; 
καί άνωφελώ; τό δημόσιον χρήμα έν χρόνω προσ- 
εγγιζουσών διακοπών τή; λειτουργία; τών διδασκα
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λείων, αϊτινες παρά τοΰ νόμου Ορίζονται ; ·
Οί κύριοι ύπουργοί παρασυρθέντε; είς τόν κατή

φορον τών παρανομιών καί τοΰ ειδεχθούς φατρια- 
σμοΰ, ούδαμώ; άναλογίζονται τήν εύθύνην, οι δέ 
συνυπεύθυνοι αύτοί; καί είσηγηταί καγχάζουσιν έπί 
τή ιδέα δοσιλογίας, ένθαρρυνόμενοι βεβαίως έκ τών 
κενών άπειλών τοΰ παρελθόντος, τοΰ τοσοΰτον οί- 
κτρώ; άνταποκριθέντο; εί; τήν έπανειλημμένην καί 
ρητήν περί άμειλίκτου καταδιώξεω; τοΰ τρικουπι- 
σμοΰ έντολήν τοΰ "Έθνους καί έξίσου ένεκα τούτου 
βλάψαντο; τόν τόπον διά τής παραλείψεως ταύτης. 
Άλλ’ έκ τών πραγμάτων θά πεισθώσιν οι ένοχοι, 
καί οί άμφιβάλλοντε; ότι ό καιρός τών κενών άπει- 
λών παρήλθεν εύτυχώ; άνςπιστρεπτεί καί ότι ή δι
καιοσύνη τή; πατρίδος θελει λειτουργήσει άφεύκτω; 
καί άδυσωπήτως μετ’ ού πολύ..-

ΜΕΔΕΤΑΙ ΤΟΪ ΔΙΔΑΣΚΑΑΟΪ
ύπό ΒΛΑΣΙΟΥ ΣΚΟΡΔΕΛΗ

Πρώην διευβυντοΰ Διδασκαλείου ΙΙελοποννήσου

Τό πρώτιστον καί ίερώτατον καθήκον - τοΰ διδα
σκάλου είναι νά σκέπτηται νυχθημερόν, πώ; δύνα
ται δσημέραι νά καθίσταται έπί μάλλον ωφέλιμος*  
εις τούς μαθητά; του. Πρό; έπιτυχίαν λοιπόν τούτου 
οφείλει νά μελετά καί καλώς νά παρασκευάζηταε 
είς τά μαθήματα, τά όποια καθ’ έκάστην έχει νά 
διδάζη. Είναι έγκλημα νά παρουσιάζηται είς τήν 
παράδοσιν, διά νά διδάξη, μή ών προσηκόντως πα- 
ρεσκευασμένος.

Ό ευσυνείδητο; διδάσκαλο; καθ’ έκάστην εσπέ
ραν οφείλει νά δίδη εί; έαυτόν άπολογεσμόν τρόπον 
τινά περί τή; κατά τήν ημέραν έργασία; του, καί 
νά άποτείνη πρό; έαυτόν τήν σοφήν έρώτησιν «Τί.· 
μοι δέον ούκ έτελέσθη ;» Κατά μακρότερα δέ χρο
νικά διαστήματα οφείλει ν’ άνερευν$ περί τών ηθι
κών καί διανοητικών προόδων τών μαθητών του, 
καθιστών έαυτόν μάλλον ύπόλογον διά πάσα; τά; 
άνακαλυπτομένα; έλλείψει; καί φιλοτιμούμενο; νά 
έπανορθόνη αύτά;.

Άλλ’ δ διδάσκαλο; έχει καθήκοντα καί πρό; 
έαυτόν ή μάλλον προ; τό έπάγγελμά του. ’Οφεί
λει νά βελτιοΰται, νά γίνηται πολυμαθέστερο;, έμ- 
έμπειρότερο;-. σοφώτερο; Έκτο; λοιπόν τή; μελέτη; 
πρός προπαρασκευήν του διά τήν διδασκαλίαν πρέ
πει νά μελετά καί άλλα συγράμματα, έξ’ ών δύ
ναται νά άντλή νέα; γνώσεις καί τελειοτέρα;· otOTt 
ούδείς έξέρχεται τέλειος ούτε έκ τοΰ πανεπιστημίου 
έπιστήμων οΰτε έκ τοΰ διδασκαλείου διδάσκαλος· 
μόνον δέ διά τής ιδιαιτέρα; μελέτη; καί διά τών 
παρατηρήσεών του τελειοποιείται έν τή έζασκήσει 
τοΰ έργου του.

Ό δημοδιδάσκαλο; οφείλει κατά πρώτον νά εΐναε 
ένήμερο; τών εί; τον κύκλον τών γνώσεών του καί 
τοΰ έπαγγέλματό; του έκάστοτε γινομένων προόδων.
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Ata τοΰτο πρέπει νά είναι συνδρομητής εις ειδικόν 
τι περιοδικόν κατάλληλον είς τόν σκοπόν του, νά 
προμηΟεύηται δέ πάν βιβλίον πραγματευόμενον περί 
παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών θεμάτων καί μά
λιστα περί της δημοτικής έκπαιδεύσεως. Άλλ’ δ 
έλλην δημοδιδάσκαλος πρέπει νά ένθυμήται δτι ά- 
ρισται παιδαγωγικαί άρχαί έτέθησαν ύπό τών ύμε- 
τέρων προγόνων· διά τοΰτο δσον δύναται άς μελετά 
έκ τών Ελλήνων συγγραφέων τούς παραλλήλους 
βίους τοϋ Πλουτάρχου καί τήν περί παίδων αγω
γής πραγματείαν αύτοϋ, τά απομνημονεύματα τοΰ 
Ξενοφώντος, τοΰ Πλάτωνος τήν πολιτείαν καί τούς 
νόμους, τδν ’ πανηγυρικόν καί άρειοπαγιτικόν τοΰ 
Ίσοκράτους, τδν κατά Λεωχράτους λόγον τοΰ Λυ 
κούργου και άλλους τοιούτου;.

Είς τδν φιλομαθή καί φιλότιμον διδάσκαλον καί 
αί μακραί τοΰ χειμώνας νύκτες καί αί μακραί τοΰ 
θέρους ήμέραι παρέχουσιν ίκανάς ώρας πρός ιδιαιτέραν 
μελέτην, άρκεΐ νά μή ε'χη στενάς σχέσεις μέ τά κα
φενεία καί άλλους τόπους χρόνου καί χρήματος 
άπωλείας.

Ταΰτα είναι τά ουσιώδη προσόντα καί ύψηλά κα 
θήκοντα τοΰ άληθοΰς διδασκάλου- ταΰτα άνυψοΰσι 
τδ διδασκαλικόν έπάγγελμα εις τήν προσήκουσαν 
περιωπήν καί άναδεεκ^ύουσι τόν διδάσκαλον άληθή 
εθνικόν δδηγόν καί σύμβουλον οίος πρέπει νά είναι. 
Τοιοϋτοι δέ μόνον διδάσκαλοι δύνανται ν’ άνοίξωσιν 
είς τό ε'θνος εύρεΐκν τήν δδόν πρός τήν άληθή πρόο
δον, τήν ίσχύν καί τήν εύδαιμονίαν.ΙΪΜΜΙΚΤΑ

’Εκ Κορινθίας. Πάντα παρ’ ήμΐν βαίνουσι κακώς, 
πάντα καί τά τής παιδεία; καί τά τής δικαιοσύνης καί 
τά τοΰ στρατού καί τά τής διοικήσεως φαίνονται έχοντα 
σπουδαιότατα; ελλείψεις, άς πας τις σύνορα, δστις ζή 
έν τφ μίσφ τής ήμετέρα; κοινωνίας. ’Εσχάτως δε μά
λιστα τά τής. παιδείας έφθασαν εις τδ μή περαιτέρω 
τής άθλιότητος καί καθήκον έχουσι καί μεγάλοι καί 
μικροί νά ΰψώσωσι φωνήν προς περιστολήν τής αυθαι
ρεσίας καί παΰσιν τών δεινών, ά μαστίζουσι τδν κλά
δον τοΰτον. Διά τδν λόγον τοΰτον γράφω καί έγώ τήν 
γνώμην μου, ά; έργασθώσι δέ καί πάντες οί συνάδελ ■ 
φοί μου διαμαρτυρόμενοι διά τήν άθλιότητα, είς ήν έρ- 
ριψαν τδν διδασκαλικόν κλάδον κατά τδ τελευταΐον μά
λιστα τοΰτο έτος οί τά τής παιδείας διέποντες διά νο
μοθετημάτων άστοργων καί άσκοπων καί διά συμπε
ριφοράς προς τους δημοδιδασκάλους αξία; πάσης κατα- 
κρίσεως.

Προκειμένου νά άνεγερθή οικοδόμημά τι μεγίστη 
προσοχή καταβάλλεται είς τήν στερεάν κατασκευήν τών 
βάσεων. Άν αύται είναι σαθραί, δσον καλόν καί άν 
κτισθή τδ άλλο οικοδόμημα, θά είναι καί τοΰτο σαθρόν" 
Τοΰτο ακριβώς συμβαίνει καί έν τή παιδεία, βάσις αύ
τής είναι τδ δημοτικόν σχολεΐον, καί έργάτης έμπειρο: 
5 δημοδιδάσκαλος. Άλλ’ ό κτίστης, ί’να οίκοδομήση,
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δεϊται καί τέχνης περί τδ κτίζειν, άλλά καί οργάνων 
καταλλήλων, άνευ τών οποίων ούδέν δύναται νά πράξη. 
Ουτω καί ό δημοδιδάσκαλος δεϊται όχι μόνον τής τέ
χνης τοΰ δειδάσκειν, άλλά καί τών καταλλήλων διδα
κτικών δογάνων. Άλλά ποΰ σχολεία ; ποΰ θρανία ; "ποΰ 
πίνακες διάφοροι καί χάρται ; Τί δύναται άνευ τούτων 
πάντων νά πράξη είς διδάσκαλος ; Καί δμως δ ταλαί
πωρο; αγωνίζεται, θυσιάζει, καταβάλλει κόπους ύπερ- 
ανθρώπους, προσπαθεί δπως δύναται διά παντός μέρου 
νά κατορθώση τι. Τί δέ λαμβάνει ώς άντάλλαγμα ιών 
κόπων του, τών θυσιών του, τής ύγείας του ; μεταθέ
σεις, παύσεις στερήσεις, τοΰ μισθοΰ του έπί μήνας 
τρεις καί πέντε ένίοτε καί δέκα, έξευτελισμούς. Καί 
παρά τίνων ; παρ’ έκείνων, φεΰ, οΰ; νομίζει πατέρας 
αύτοϋ, έν ώ αύτοί δεικνύονται, φανείς, λησταί, νεκρο- 
θάπται τής παιδείας. Πώς σείς, οΐτινες μάς διευθύ
νετε, απαιτείτε νά σεβώμεθα τούς νόμους, δταν σείς 
δίδοντας ήμΐν καλόν παράδειγμα άσυστόλως παραβαίνε
τε τούτους ; Διά τί κατά τό μέσον τοΰ έτους παρανο
μώ; κάμνιτε μεταθέσεις, παύσεις, καταργείτε σχο
λεία, άνασυνιστατε πάλιν κατηργημένα ; Διά τί άνευ 
ούδενός λόγου τής υπηρεσίας άπολύετε τούς δημοδι
δασκάλους καί άφαιρεϊτε παρ’ αύτών τον άρτον τής οι
κογένειας των καί πρός έμπαιγμδν μείζονα τής κοινω
νίας διορίζετε είς τήν θέσιν αύτών μαθητάς τοϋ σχο
λαρχείου μέ τδ όνομα τοΰ γραμματιστοΰ διά νά στρα
βώσουν καίάπομωράνουν τδνέλληνικδν λαόν,Άλλά διϊ- 
σχυρίζεσθε ότι δέν έχετε χρήματα διά τακτικούς διδα
σκάλους. Τοΰτο είναι πίκρα ειρωνεία, οί σπαταλώντε; 
τδν δημόσιον πλοΰτον έκεΐ, ένθα δέν πρέπει, λαμβάνουσι 
ήθος φιλάργυρου προκειμένου περί σχολείων τοΰ λαοΰ. 
Κύριοι μεγάλος δ λαός ό Ελληνικός πληρώνει βα
ρείς, βαρυτάτους φόρους, καί δίκαιον είναι είς άντάλ
λαγμα νά έχη έν σχολεΐον τούλάχιστον δημοτικόν κα
λόν. Άλλά ποΰ νοΰς, ποΰ καρδία, διά- τοιαΰτα πράγ
ματα. Ήθελον λάβη τήν τόλμην νά Απευθύνωμεν έ- 
ρώτησιν εύσεβάστως πρός τδν κ. τμηματάργ.ην τής δη
μοτικής έκπαιδεύσεως, πρός τδν πατριάρχην’ταίτς·· τών 
γραμματιστών, πότε ούτος λαμβάνει τδν μισθόν του καί 
πόρος είναι ό μισθός καί τίνας υπηρεσίας προσφέρει ώ; άν
τάλλαγμα τοΰ μεγάλου αύτοϋ μισθοΰ, καί άν δέν νομίζη 
σύμφωνον πρό; τά; άρχάς του ·>ά περικοπή κατά τι 
καί αύτοϋ ό μισθός χάριν τών γινομένων οικονομιών ή 
μάλλον άν δέν φρονή ότι σκοπιμώτερον είναι νά μή λει- 
τουργή αύτό τδ τμήμα, ώς κατήντησε, ή πηγή αΰτη 
τή; κακοδαιμονία; τών δημοδιδασκάλων. Ήμεϊς, ο'ι'τι- 
νες δοκιμάζομεν τήν άθλιότητα τή; κακής διοικήσεως, 
ήθέλομεν τδ τοιοϋτο μέτρον χαιρετίση εύφροσύνως ώς ά- 
παλλαγήν τών δεινών μας. Άφ’ού ζητούν τήνέξόντω- 
σίν μας, άς φέρουν νά μας καταστρέψουν άλλοι άνθρω
ποι, άλλ’ ούχί ειδικοί παιδαγωγικοί. Ή έπιστήμη ή 
παιδαγωγική είναι ή εύγενεστάτη καί χριστιανικωτατη 
τών έπιστημών καί είναι άνόσιον έν δνόματι αύτής νά 
διαπράττωνται κατά τών σχολείων καί τών διδασκάλων 
τά κακοηθέστατα πραγματα. Φεισθήτε τή; έπιστήμη; 
καί καταστρέψατε ήμας άμιθόδω; καί άπαιδαγωγήτως. 
Ή παιδαγωγική, ή; ήμεϊς εϊμεθα μικροί καί ταπεινοί 
θεράποντες, θά έκδικήση ήμα; θασσον ή βράδιον. Τοΰτο 
άναμένομεν νά ίδωμεν καί θά ίδωμεν.
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