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ΝΕΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

*0 κ. Υπουργός της Έκπαιδεύσεως ύπέβαλεν 
είς την βουλήν διάφορα νομοσχέδια π. χ. περί τών 
ιδρών καί τών μαθημάτων τοΰ^εθνικού Πανεπιστημί- 
ου, περί διαγωνισμού τών βιβλίων, περί μεταβολή; 
διατάξεών τινων τοϋ κανονισμού τών ελληνικών σχο- 
λείωνκαι γυμνασίων, περί τών ΰπό τών δήμων διατη
ρούμενων εκπαιδευτηρίων ώς καΐ περί ιδιωτικών, 
πιρί τοϋ έν Άμφίσση Ελληνικού σχολείου, ώ; και περί 
τοΰ κηρύγματος τοΰ θείου λόγου.Καί έν μεν τφ πρώτφ 
νομοσχιδίφ ορίζονται α1 έ’ίραι τών σχολών ώ; ίξής’ 
α') διά τήν θιολογικήν σχολήν εδραι 6 β') διά τήν 
νομικήν σχολήν εδραι 9’ γ ) διά τήν φιλολογικήν 
σχολήν εδραι 1 5- δ ) διά τό μαθηματικόν τμήμα 
εδραι 5 ε' ) διά τό φυσικόν τμήμα εδραι 6' ζ ) διά 
τήν ιατρικήν σχολήν εδραι 18. Έν δέ τφ^νομο— 
σχεδίφ περί διδακτικών βιβλίων γίνονται αί έξή; 
τροποποιήσεις τοΰ παλαιού νόμου,ότι τά βιβλία τά 
βραβευθέντα έχουν ήδη προνόμιον αποκλειστική; κυ
κλοφορίας διά τρία έτη καί ούχί διά τέσσαρα ώ; ήτο 
πάλαε, καί ότι άν τό βρα,βευθέν βιβλίον είναι είσ- 
ηγμένον είς δύο τάξεις, τοΰτο καί μετά τήν έγκρι- 
σιν άλλου δέν αποκλείεται μέχρι άποπερατώσεως 
τών τάξεων ότι οί κριταί διορίζονται ύπό τοΰ 'Υ
πουργείου τής Έκπαιδεύσεως καί διαιρούνται είς 
9 τμήματα, ών πέντε μέν τμήματα? αποτελούνται 

έκ 5 μελών, τέσσαρα δέ έκ τρςών, ότι οί κριταί ό- 
φείλουσι καί άν δέν εΰρωσι βιβλίον πρός βράβευσιν, 
νά ύποδείξωσεν είς τό Ύπουργεΐον τό σχετικός 
καλλίτερον, όπερ κυκλοφορεί έν έτος μόνον· ότι ή 
τιμή τοΰ βιβλίου ορίζεται κατά τυπογραφικόν φύλ- 
λον τών μέν διά τά δημοτ. σχολεία έΐς 8 λεπτά, τών 
δέ διά τά Έλληνικά εις 12, τών δέ διά τά γυμνά
σια είς λεπτά 20.

Έν δέ τώ τρέτφ νομοσχεδίφ ορίζονται τά προ
σόντα τοΰ προσωπικού τών ’Ελληνικών σχολείων, 
έν οίς διορίζονται ώς διδάσκαλοι μέν οι προλύται 
της φιλοσοφικής σχολής καΐ φοιτηταί τής αύτής 
σχολής διετή φοίτησιν εχοντες καί δι’ έξετάσεων 
άναγνωρισ.θέντε; ώ; διδάσκαλοι, ώς δευτεροβάθμιο*  
δέ καθηγηταί οί διδάκτορες τής φιλοσοφικής «χολής.

Καθηγηταί έν γυμνασίοις διορίζονται πρωτοβάθ
μιοι καθηγηταί, οΐτινες αναγνωρίζονται τοιοΰτοι 
μετά υπηρεσίαν τριετή μέν τών δευτεροβαθμίων κα
θηγητών, πενταετή δέ τών προλυτών έν τοΐς Ελ
ληνικοί; σχολείοις. 'Ωσαύτως πρωτοβάθμιοι καθη
γηταί αναγνωρίζονται καί οί διδάξαντες έν έτος έν 
Διδασκαλείσις καί άσκηθέντες έν παιδαγωγικό φρον- 
τιστηρίφ γερμανικού Πανεπιστημίου.

Γυμνασιάρχαι διορίζονται διδάκτορες ή καί προ
λύται οί πενταετίαν εχοντες ώς πρωτοβάθμιοι κα
θηγηταί παρ’ ήμΐν ή οκταετή έν άνεγνωρισμένοις 
γυμνασίοις τής αλλοδαπής.

Σχολάρχαι διορίζονται οί διδάκτορες τής φίλο-
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σοφίας ώς δευτεροβάθμιοι καθηγηταί η προλύται 
μετά διετή υπηρεσίαν ώ; ελληνοδιδάσκαλοι ή κα; 
όσοι έχουν ήδη υπηρεσίαν πενταετή ώς σχολάρχαι. 
Άλλ’ όσοι διετέλεσαν γυμνασιάρχάι, καθηγηταί 
γυμνασίων καί διδάσκαλοι διατηρούνται η διορίζον
ται τοιοΰτοι καί άς μη έχωσι τά ύπό τού νόμου απαι- 
τούμενα προσόντα. Όσοι δέ είναι ηδη διωρισμενοι η 
υπηρέτησαν ΐν Γυμνασίφ διδάκτορες ή τελειοδίδακτοι 
αναγνωρίζονται πρωτοβάθμιοι καθηγηταί.

Έν δέ τφ τετάρτφ νομοσχεδίφ ύποχρεούνται καί 
οί μαθηταί τών δημοσυντηρήτων σχολείων νά πλη- 
ρώνωσι τά μαθητικά τέλη, έν ανάγκη καί περισσό
τερα τών νενομεσμένων, άν δέν άρκοΰσιν οί πόροι 
τών σχολείων πρός συντηρησιν. 'Ωσαύτως ύποχρε- 
οΰνται οί μαθηταί τών ιδιωτικών σχολείων νά λαμ- 
βάνωσι τά ένδεικτικά των, απολυτήρια καί πάντα 
τά πιστοποιητικά πληρώνοντες τά ύπό τοϋ νόμου 
οριζόμενα τέλη χαρτοσήμου.

Έν δέ τφ πέμπτω ύποχρεούνται αί μοναί νά 
πάρέχωσι κατ’ έτος 45 χιλιάδας δραχμών ύπέρ τού 
κηρύγματος τοϋ θείου λόγου.

Περί τών άλλων νομοσχεδίων δέν θά κάμωμεν 
οΰδένα λόγον ένταϋθα, καθ’ όσον διά μέν τό άφο- 
ρών τόν διοργανεσμόν τών βιβλίων έζεθέσαμεν ηδη 
τήν γνώμην ήυ.ών, διά δέ τών είσαγομένων νύν 
τροποποιήσεων έχομεν λόγον νά πιστεύωμεν ότι δι
ευκολύνονται οϋσιωδώς αί καταχρήσεις καί ό νόμος 
καθίσταται μάλλον βλαβερός. Διά δε τών μεταβο
λών τών έν τοϊς έλληνικοΐς σχολείοις, εϊ καί είσάγε- 
ται διά τούτων σκοπιμωτέρα τις διάταξις, έν τού- 
τοις ήμεϊς ούδεμίαν αληθή βελτίωσιν καί έκ τούτων 
προσδοκώμεν, καθ’ όσον φρονούμεν ότι μόνον διά 
διδασκάλων παιδαγωγικώς κατά τε θεωρίαν καί 
πράξιν παρεσκευασμένων δύναται νά γίνη έν τοϊς 
έλληνικοΐς σχολείοις τελειότερα έργασία. Έν όσω 
όμως βλέπομεν τήν πολιτείαν ολιγωρούσαν τού θ=- 
συ.οΰ τούτου, έν όσφ μάλιστα καί οί δευτεροετείς 
φοιτηταί τοΰ Πανεπιστημίου διά τοϋ χρίσματος τών 
έξετάσεων άνευ ούδεμιάς πρός τό έργον των παρα
σκευής άναγνωρίζονται Ικανοί πρός άσκησιν τού έργου 
των ελληνοδιδάσκαλοι, νομίζομεν ότι οί αρμόδιοι 
άντλοΰσιν είς τετρημένον πίθον, καί θά δίδωται αύ
τοϊς άφορμ.ήν πάντοτε νά νομοθετώσι « τί είχες 
Γιάννη, τί είχα ιμάντα», διότι πάντοτε τά τών ελ
ληνικών σχολείων θά ώσι καχεκτικά καί άξια τοΰ 
έλέου τών Κυβερνώντων.

Τό νομοσχέδιον δμως τοΰ κανονισμού τών ιδρών 

τοΰ Πανεπιστημίου, δέν δυνάμεθα νά παρέλθωμεν 
ίν σιωπή, καθ' όσον βλέπομεν ότι ή νομομανία αύτή 
ώς άλλη φαγέδαινα διέβρωσε πάντας τούς θεσμούς 
ήμών καί μέ απελπισίαν βλέπουσε πάντες οί χρη
στοί πολϊται σαλεύοντα τά θεμέλια τής πολιτείας 
διά τής αιώνιας τών νόμων έπί τά χείρω μεταβο
λής. Δέν δύναται δέ ή νά διεγείρη τήν άγανάκ’τη- 
σιν παντός άμερολήπτου παρατηοητοΰ ή διασκευή 
τών σχολών τοΰ Πανεπιστημίου κατά τάς ύπαγο- 
ρεύσεις ούχί τής έπιστήμης, άλλά κατά τάς ύπα- 
γορεύσεις τοΰ κόμματος. Έδημιουργήθησαν καί δη- 
μιουργοΰνται θέσεις, ΐνα οίκονομηθώσιν οί φίλοι τοΰ 
κόμματος ή οί φίλοι άποκλειστικώς τών τμηματαρ
χών όσον ανίκανοι καί άν είναι περί τήν επιστήμην, 
ήν άναλαμβάνουσι νά διδάξωσιν, ή ΐνα άποκλεισθώ- 
σιν οί άλλοι, όσοι δέν έφρόντισαν νά όμόσωσι φιλίαν 
είς τούς τμηματάρχας ή ομολογίαν πίστεως είς τήν 
φατρίαν. Ότι τό Πανεπιστήμιον, ό μοναδικός ού
τος ήλιος τής ’Ανατολής, πρέπει νά καθαρθή, νά 
ζωογονηθή, νά ύψωθή καί νά καταλάβη τήν πρέ- 
πουσαν αύτφ θέσιν, τίς άρνεϊται τοΰτο ; 'Από τοΰ 
1837 μέχρι τοΰ 1892 παρήλθον σχεδόν δύο γενεαί 
άνθρώπων, νέας δέ τρίβους είς τήν έξέτασιν τών δν- 
των και γινομένων έτεμεν έν τφ χρόνφ τούτφ ή 
ανθρώπινη διάνοια καί κόσμους αγνώστους άνεκά- 
λυψε, δι’ ών έπήλθε τελεία άνακαίνισις τών παλαιών 
έπιστημών, νέαι δέ έπιστήμαι διετυπώθησαν καί 
διδάσκονται έν τοϊς Πανεπιστημίοις τής Εύρώπης. 
"Οστις έπισκέφθη εν οίονδήποτε Γερμανικόν ΙΙανε- 
πιστήμιον, παρέμεινεν έν αύτφ, διήλθε τόν ακαδη
μαϊκόν βίον τών φοιτητών καί διδασκάλων, άνέ- 
πνευσε τόν ούράνιον αέρα τής έπιστήμης, ήκουσε 
τά διδάγματα τών μεγάλαιν άνδρών τής έπιστήμης 
άπό τοΰ στόματος αύτών, πρός τούς οποίους η αν- 
θρωπότης κλίνει '(όνυ τιμής καί ευγνωμοσύνης, δέν 
δύναται νά μή μελαγχολή, οσάκις ΐσταται πρό τοΰ 
ήμετέρου Πανεπιστημίου καί παρατηρεί πώς έχουσι 
παρ’ ήμϊν τά πράγματα. Καί όμως τό ήμέτερον 
Πανεπιστήμιον ήδύνατο νά ήτο έφάμιλλον πρός τά 
έν Γερμανία, έάν ή θέσις τοΰ άκαδημαϊκοΰ διδα
σκάλου έδίδετο γέρας είς τούς άνδρας τούς άποδει- 
κνύοντας διά τής έργασίας των ότι κέκληνται καί 
ύπό τής εύφυίας των καί ύπό τών σπουδών των 
είς τήν προαγωγήν τής έπιστήμης; Έζ άπαντος τότε 
θά έγινετο εύγενής άμιλλα νά δείζη έκαστο; τά 
χαρίσματά του καί τήν Ικανότητά του καί ή ελ
ληνική εύφυία θά εΰρισκεν έναυσμα νά άνάψη καί 

ι

νχ λάμψη. Δεενός επιστήμων, οίοι πρέπει νά είναι 
οί καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου, δέν γίνεται τις 
αίφνης, άλλά διά σειράς κοπιώδους έργασίας άφιε— 
ρουμένης άποκλειστικώς είς τόν κλάδον, δν ίδίερ άγαπά 
καί καλλιεργεί.Διά τοΰτο πρώτιστον πάντων προσδο
κώμεν άπό πάσαν νέαν τοΰ Πανεπιστημίου μεταρ- 
ρύθμησιν νά ζωογονηθή ό θεσμός τών ύφηγητών, είς 
οΰς πρέπει νά παραχωρηθώσι δικαιώματά τινα δυ 
νάμενα νά καταστήσωσι τήν έργασίαν αύτοϊς προσ
φιλή. Τοιαϋτα δικαιώματα είναι νά έπιτραπή αύ
τοϊς νά δίδωσιν άποδείξεις άκοοάσεως καί νά έχω- 
σιν αί άποδείξεις αύτών τήν αύτήν δύναμιν, ήν έ
χουσι καί αί τών τακτικών καθηγητών νά παρα- 
χωρήται αύτοϊς μισθός μικρός μετά διετή τό πολύ 
εύδόκιμον διδασκαλίαν ή νά έπιτραπή αύτοϊς νά 
πληρώνονται παρά τών φοιτητών διά διδάκτρων, 
ά αύτοί οί ύφηγηταί νά καθορίζωσι. Νά έπιτραπή 
αύτοϊς νά παρευρίσκωνται είς τάς έξετάσεις καί άν 
οί τακτικοί καθηγηταί θελήσωσι νά άναπληρώσιν 
αύτούς ενίοτε είς τάς έξετάσεις. Πρό παντός δέ νά 
λαμβάνηται ύπ’ οψιν ύπό τών οικείων σχολών ή 
έπιστημονική ίκανότης τοΰ ύφηγητοΰ καί νά ύπο- 
στηρίζεται ή άληθής έπιστήμη καί ή εύφυία, νά 
παύση δέ ό νεποτισμός, όστις νέμεται τάς σχολάς 
καί ό φατριασμός, δστις νέμεται τήν πολιτείαν. Ο 
αρμόδιοι περί Πανεπιστημίου προκειμένου άς λη_ 
σμονώσι τήν συμπάθειάν των ή άντιπάθειάν των 
καί άς συντελώσιν αύτοί μάλιστα τό φλογερό κα
μίνι νά έχη φλόγας καί πυράν.

Δεύτερον έργον πάσης σώφρονος μεταρρυθμίσεως 
εΐνε νά φροντίση νά ύπάοχωσιν έκτακτοι καθηγηταί 
άρκετοί, είς τούλάχιστον είς έκαστον κλάδον έπιστή
μης, ίνα οί φοιτηταί άκούωσι παρά διαφόρων έπιστη- 
μόνων έπιστημονικάς θεωρίας καί καταρτίζονται τε
λειότερου ώς έπιστήμονες. Σήμερον πας κλάδος έπι
στήμης παρουσιάζει διαφοράς ουσιώδεις καί κατά τήν 
μέθοδον τής έρεύνης καί κατά τάς άρχάςκαί κατά τήν 
ΰλην τής έπιστήμης καί εΐνε άδύνατον νάέπαρκέση είς 
άνθρωπος ή καί δύο ή καί τρεις πρός τοΰτο. Τό πανε- 
πιστήμιον δέν πρέπει νά γείνη γυμνάσιον άνώτερον μέ 
πρόγραμμα διδασκαλίας, μέ ύλην είς τά καθ’ έκαστα 
ώρισμένην,μέκαθηγητάς ευαρίθμους, μέ έξετάσεις εισ
αγωγής και προαγωγής καί άπολύσεως. Όστις άνα- 
γνώση τό νομοσχέδιον τοΰ κ. 'Τπουργοΰ τής Έκ- 
παιόεύσεως πείθεται ότι τοιαύτη ταπείνωσις παρα
σκευάζεται είς τό έθνεκόν Πανεπιστήμιο*.  Ενδέχεται 
νά μή έδόθη εύκαιρία είς τόν κ. Υπουργόν νά έγκύψη 

είς τήν μελέτην τοΰ διοργανισμοΰ τών Πανεπιστη
μίων τής Εύρώπης. Άλλ’ ό κ. Τμηματάρχης νομί
ζομεν ότι γινώσκει καί τά Πανεπιστήμια τής Αγ
γλίας καί τά Πανεπιστήμια τής Γαλλίας καί τά 
Πανεπιστήμια τής Γερμανίας. Καί έρωτώμεν αύ
τόν νά μάς είπη έν συνειδήσει, είς ποια πανεπιατή" 
μια καλλιεργείται άληθώς ή έπιστήμη καί προάγε- 
ται καί άκμάζει. Άν τοιαϋτα είναι άναντιρρήτως τά 
Γερμανικά άναγνωρίζομενα ώς τοιαϋτα καί παρ’ 
Άγγλων καί παρά Γάλλων, οΐτινες άποδημοΰσιν είς 
Γερμανίαν πρός τελεώτερον αύτών καταρτισμόν, διατί 
δέν άφινει τόν ίσχύοντα διοργανισμόν τών Γερμανι
κών Πανεπιστημίων, όν έχομεν, έν πολλοϊς δυστυχώς 
πεπαλαιωμένον καί άτελή άλλ’ επιδεκτικόν βελτιώ- 
σεω; καί δέν προθυμοποιείται νά συμπληρώση τοΰτον;

Άλλ’ ώ; νά μή ήρκουν όλα ταΰτα, ά καταργοΰνται 
έν τφ Πανεπιστημίφ διά τοΰ νέου νομοσχεδίου, έμ- 
φανίζεταε καί ό ορισμό; τών εδρών τοσοΰτον πενι
χρός, ώστε τινές σχολαί θά έξακολουθήσωσι νά ζώσι 
τόν φυτικόν αύτών βίον, οίον προώρισεν αύτοϊς πο
λιτική έφημέρια φρονοΰσα. ‘Η θεολογική σχολή ό 
φάρος τής ορθοδοξίας έν τή άνατολή, έχει 6 μόνον έ
δρας, τόσας όσας έχει καί ή ιστορία! Ή'Ελληνική φι
λολογία,είςήν όφείλομεν τό είναι μας, έχει τρεις έδρας 
άντί τών πέντε,άς είχε,ιδρύεται δέ καί έδρα μυθολο
γίας ώ; ίδιας έπιστήμης, ένώ ούδέ είςτό ΙΙανεπιστήμι- 
ον τοΰ Βερολίνου καί τής Λειψίας, όπερ έχει 67 καθη
γητής είς τήν φιλοσοφικήν σχολήν, έπολιτογραφή&η 
άκόμη τοιαύτη θέσις.Ή άρχαιολογία, ήν ούδείς δύνα
ται καλλίτερον νάδιδάξη τοΰ ειδικού καθηγητοΰ,άφαι- 
ρεΐται παρ’αύτοΰ καί δίδεται πρός ένίσχυσιν είς τόν 
καθηγητήν τής μυθολογίας. Είς τό Πανεπιστήμιον 
προστίθεται καί νέα έπιστήμη ή γεωγραφία, άλλά 
μόνον ώς πολιτική καί ίστορική· ίσως διότι τό πρό- 
σωπον, δι’ ο νομοθετείται τοιαύτη έδρα, οΰτω μό
νον γινώσκει τήν γεωγραφίαν. Περί παιδαγωγικής, 
ήτις μέλλει νά έξευγενίση τήν έν τοϊς σχολείοις τής 
μέσης έκπαιδεύσεως έργασίαν καί νά καθοδηγήση έπι- 
στημονικώτερον καί άνθρωπενώτερον νά παιδεύωνται 
οί μαθηταί τών ελληνικών σχολείων καί γυμνασίων; 
οΐτινες τοσοΰτον γενναίως ήλθον έσχάτως έπίκουροι 
είς τόν προϋπολογισμόν τοΰ Κράτους, έν τφ νομο- 
σχεδίφ δέν εύρέθη θέσις I

Διά τής καταργήσεως τοΰ θεσμού τών ύφηγητών, 
τής καταργήσεως τοΰ θεσμοΰ τών έκτακτων καθη
γητών, τοΰ περιορισμού τών έδρών έν ταΐς διαφόροις 
σχολαΐς μέχρι τοΰ άποπνιγμοΰ τής έπιστήμης, διά 
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της εισαγωγή; τών ενιαυσίων έξετάσεων, τό πανεπι
στήμιου ήμών μεταπίπτει εί; γυμνάσιον ιδιόρρυθμο*  
χαΐ δέν υπολείπεται άλλο τι ή νά ύποβάλλωνται είς 
τό Ύπουργεΐον καΐ τά εγχειρίδια,καθ'ά οί καθηγη- 
ταΐ θά κανονίζωσι τοϋ λοιποϋ την διδασκαλίαν των 
πρός έγκρισιν. At 'αύτοΰ τοϋ τρόπου θά κατορθωθή ο1 
κκ.φοιτηταΐ νά χπομνημονεύσωσι τά διδασκόμενα,νά 
όμνύωσι εις τά verba magistri, νά μη ταλαιπω- 
ρώνται μέ θεωρίας πολλάκις πρός άλλήλας άντιμα- 
χομένας, νά μή άμφιβάλλωσιν είς τίποτε,νάκαταπί- 
νωσιν άνεξετάστως ότι ό μοναδικός είς έκάστην επι
στήμην διδάσκαλός των διδάσκει, οΐ ευφυείς τών φοι
τητών έκόντες άκοντες νά παραδέχωνται ότι διδά
σκεται, εϊς δ θά έξετασθώσι κατά τό τέλος το.ΰ έτους, 
καί οΰτω τοϋ λοιποϋ έν Έλλαδι ή έπιστήμη θά εί
ναι άπομνημόνευσις γνώσεων, τό δέ Πανεπιστήμιον 
τής 'Ελλάδος θά μεταβληθή είς άνώτερον γυμνά
σιου καΐ ούδέν πλέον.

Ή αίτιολογική εκθεσις τοΰ νομοσχεδίου αναγνωρί
ζει δτι αί εδραι ορίζονται πενιχρότατα. Άλλ’ύπενθυ- 
μίζει ήμΐν τάς παρούσας οικονομικός δυσχερείας τοΰ 
έθνους. "Ο,τι γίνεται, λέγει, γίνεται έκ τών ένόντων. 
Άλλά κύριε Υπουργέ, τά έκπαιδευτεκά τέλη τί γί
νονται; Έρρήθη άλλοτε ότι ταΰτα είσπράττονται πρός 
πλουτισμόν καΐ βελτίωσιν τοΰ Πανεπιστημίου, άλλά 
διά τοΰ νομοσχεδίου σας άποδεικνύετε τό εναντίον; 
ότι επιθυμείτε ιά εξοδεύωνται όλιγώτερα τών δαπα- 
νωμένων πρό τής επιβολής τών εκπαιδευτικών τελών. 
Δέν σάς φαίνεται ότι συμβαίνει ένταϋθα μία μικρά ά- 
θέτησις τών υπεσχημένων ;

Νομίζομεν ότι ταΰτα άρκοΰσι, εί καί ήδυνάμεθα 
περισσοτέρας λεπτομέρειας κλονιζούσας τό κΰρος τοΰ 
νομοσχεδίου νά καταλεξωμεν, νά πείσωσι τόν κ. 
Υπουργόν τής Έκπαιδεύσεως νά παραιτηθή τής ιδέ

ας τής έπιψηφίσεως τοΰ νομοσχεδίου, νά παρασκευ
άσω δέ άλλο έπί άλλων βάσεων νομοσχέδιον, δι’ ού 
καΐ ίαυτόν θά τίμηση καΐ τήν έπιστήμην θά ώφε- 
λήση.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΧΡΕΙΩΣΙΣ

Είς τήν ιστορίαν,τόσον τήν έλληνικήν καθώς και 
τών άλλων έθνών, πάντοτε έδυσκολευόμην νά έν- 
νοήσω πώς έπήρχετο είς τά έθνη ή παρακμή καΐ ή 
εξαχρείωσα.

Καΐ ποτέ δέν είμποροϋσα νά φαντασθώ ότι είς 

τάς ήμέρας μου θά έλάμβανα ψηλαφητήν πείραν τοΰ 
μεγίστου τούτου διά τά έθνη δυστυχήματος ! Είδα 
καί βλέπω τώρα μέ τά μάτια μου πραγματόποι- 
ουμένην τήν χειροτέραν έξαχρείωσιν είς τό άτυχες 
έθνος μας. Δέν λέγω διά τήν πολιτικήν κατάβτασιν. 
Ώς διδάσκαλος παρατηρώ τί γίνεται άπό ολίγα έτη 
εί; τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν, τής όποιας μμα*  
καί έγώ ελάχιστος εργάτης.

Είς τά διδασκαλεία ύπήρχον αί παιδαγωγικαί 
συνεδριάσεις, αί οιδακτικαΐ συζητήσεις. Τί έγειναν ;

Τίλθεν ένας κακός δαίμων τής δημοτ. έκπαιδεύ- 
σεως’ είσεπήδησε εις τά διδασκαλεία- ανίκανος δέ 
αύτός νά διευθύνη τοιαύτας συνεδριάσεις καΐ συζητή
σεις, ίνα μή φωραθή ή αμάθεια του, κατήργησε τάς 
συνεδριάσεις αναιδέστατα καταπατήσας τά νόμιμα! 
— “Εχομεν βιβλία αναγνωστικά τά άριστα δι’ έλ- 
ληνόπαιδας. Καί έρχεται ό αύτός κακός δαίμων τής 
’Εθνικής παιδεύσεως, καΐ έπειδή όχι μόνον νά συγ- 
γράψη δέν είνε Ικανός τοιαΰτα βιβλία, άλλά ούδέ 
νά έκτιμήση τήν παιδευτικήν αύτών σημασίαν, διψών 
δέ φιλοχρηματίαν ώς ό 'Ιούδας, καταργεί άναιδέ- 
στατα τήν ’Οδύσσειαν καί τον 'Ηρόδοτον, έξορίζιι 
τον 'Ηρακλή καί τόν Θησέα, καί βιάζει τούς έλ- 
ληνόπαεδας ν’ άγοράζωσιν είς ϋιηλαβίαν τιμήν και 
ν’ άναγινώσκωσι μωρολογήματα ικανά ν' άποβλα- 
κώσωσι καί τάς εύφυεστέρας φύσεις" εισάγει βιβλία 
διά νά θησαύριση αύτός — τά όποια όχι φρόνημα έ- 
θνικόν καΐ αίσθημα θρησκευτικόν δέν δύνανται νά 
έμπνεύσωσιν, άλλ’ άπό τά όποια λείπουν καΐ αύταί 
αί λέξεις πατρίς, θρησκεία, ΈλΚάς, έδυική ιστο
ρία.

Ό αύτός έλεεινός άνθρωπος μή άνεχόμενος λό
γιους δημοδιδασκάλους, θέλων δέ νά μεταβάλη τούς 
έλληνόπαιδας είς Κουτσοβλάχους, έμελέτησε τήν έ- 
ξόντωσιν τών έύπαιδεύτων δημοδιδασκάλων, τήν αν
τικατάστασή δέ αύτών μέ αγραμμάτους γραμμα- 
τιστάς ! είμπορεϊ νά ύπαρξη μεγαλειτέρα κατάπτω- 
σις, μεγαλειτέρα έξαχρείωσις ! Καΐ όμως αύτός ό 
όλετήρ περιέπεται ύπό τής κρατούσης μερίδος ! Ο 
αύτός άσυνείδητος άπεμπολητής τής δημοτικής έκ*  
παιδεύσεως,έπειδή ήξεύρει ότι δέν θά εύρίσκοντο έλ- 
ληνες δημοδιδάσκαλοι προδόται τής άποστολής των, 
διά νά είσάξωσι τά βιβλία του, στέλλει ένα εύτελή 
ύπηρέτην του διά νά κατασκοπεύη αύτούς καί νά 
καταγγέλλη είς τόν άπαίσιον άνθρωπον εκείνους, o‘ 
όποιοι δέν θά ήγόραζον τά βιβλία του 1 Όποια έ- 
ξαχρείωσις ! Καί τίς νά είναι ύπουργός ; ό Μανιά

της, ό άγαθός, ό όλος καρδιά Κοσσονάκος.. Κρίμα, 
παύμένη Μάνη !

Ήκουσα ότι ο άπαίσιος αύτός άνθρωπος είναι έκ 
Μακεδονίας. Οί Έλληνες μέ ύλην τήν φτώχια μας 
έκατομμύρια έθυσιάσαμεν διά τήν Μακεδονίαν διά 
μέσου ένός Συλλόγου τιτλοφορούμενου πρός διάδοσιν 
τών Έλ. γραμμάτων, έκατομμύρια διά τούς Μακε- 
δόνας παραμελήσαντες τούς άλλους άδελφούς μας ! 
Αύτή είνε ή άνταπόδοσις ; τοιοΰτοε είναι οί Μακεδό- 
νες ; Άλλοίμονον !

’Ιδού λοιπόν έξαχρείωσις τοΰ χειροτέρου είδους ! 
Έν .... 25 Δβρίου 1892.

X. X. X.
Δην o3t δάσκαλος

ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ 

ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Ευτυχία εις τούς δημοδιδασκά) ους,αταν κατάτήν 
έκπαιοευσιν των έν τοΐς Διδασκαλείσις τύχηνά εχω- 
σι διοασκάλους μεγάλους και κατά τόν νοϋν καί κατά 
την καροίαν. Δεν άποκρύπτω ότι είς τό Διδασκα- 
λεϊον έφήτησα, ϊνα τύχω διπλώματος καΐ εΰρω πό
ρον ζωής. Ούοεμία ΐοιαιτέρα πρός τούτο κλίσις μέ 
απέσπασεν απο τά βάθρα τού γυμ-νασίου καί μέ ώ- 
δηγησεν εις το σχολειον, το όπισθεν τών άνακτόρων 
το γνωστόν ύπο το όνομα Διδασκαλεΐον.Κατετάχθην 
είς τήν πρώτην τάξιν καί έξηκολούθουν νά ήμαζ 
μαθητης επιμελής. Η άλλαγή τοΰ σχολείου ούδε- 
μίαν έν έμοί έφερε μεταβολήν. Διήλθον τήν πρώ 
την τάζιν μέ βαθμόν καλόν καί κατετάχθην εις τήν 
δευτέραν, οτε τρεις κατά τό έτος εκείνο ή Σ. Κυ
βέρνησή έστειλεν ήμΐν άλληλοδιαδόχως Διευθυντάς. 
Διά τι νά το άποκρυψω, άφ ’ ού ή συνείοησίς μ,ου 
τό κηρύττη, ή δέ καρδία μου τό αισθάνεται ; Οί δύο 
πρώτοι οιευθυνταί μάς ένέκρωσαν κυριολεκτικώς μέ 
πράγματχ,ά είναι αδύνατον νά έννοώσιν καί αύτοί. 
Το βάρος τού μαθητικού βίου έγένετο είς έμέ νύν έ- 
παισθητότερον καί ήρχισα νά μετανοώ οτε άφιερώθην 
είς το οιδασκαλικόν έργον, λέγων κατ’ έμαυτόν τα
λαιπωρία έν τώ Διδασκαλείω, ταλαιπωρία έν τώ 
βίφ, περιφρόνησις καΐ βίος δεσποτικος έν τώ Διδα- 
σκαλείω, περιφρόνησις καί βίος δεσποτεκδ; έν τώ βίω· 
Ύπο τοιούτων μελαγχολικών αισθημάτων κατειχό- 
μην, δτε δ τότε ύπουργός τής Έκπαιδεύσεως κ. Άχ. 
Γεροκωστόπουλος έστειλεν διευθυντήν τού Διδασκα

λείου ’Αθηνών τόν κ. ΓΙ. Γ1. Οικονόμου, μεταθίσας 
αύτόν ώς μέ έπληοοφόρησεν είς τών φίλων του κ. 
Γεροκωστοπούλου έκ τού Ύπουργείου, ένθα ήτο γε
νικός Διευθυντής τής δημοτικής έκπαιδεύσεως διωρι- 
σμένος πρός τιμωρίαν, έπειδή ούδαμώς ένόει νά πα- 
ρεκκλίνη τής ευθείας δδού άνθιστάμενος κατά πάση; 
παρεκτροπής δθεν δήποτε προερχόμενης. Ή πρώτη 
διδασκαλία τού νέου Διευθυντοΰ μας περί τής σπου- 
δαιότητος τού διδασκαλικού έργου μέ άφύπνισεν έκ 
τοϋ ληθάργου καί τριβών τούς οφθαλμούς μου παρε- 
τήρουν καλλίτερα, αν εύρίσκωμαι εν Διδασκαλείω ή 
άλλαχοϋ ’Ενθυμούμαι τήν διδασκαλίαν αύτήν ά- 
κόμη ζωηρότατα καί ούδέποτε θά λησμονήσω αύ
τήν. Παρέβαλε τό διδασκαλικόν έργον πρός όλα 
τά έπαγγέλματα καί αύτά τά υψηλά θεωρούμενα 
καί δι ’έπιχεερημάτων άπέδειξεν πόσον τά άλλα υπο
λείπονται τού διδασκαλικού, δπερ άποβλέπει είς τήν 
βελτίωσιν καί είς τόν έξευγενισμόν τού άνθρώπου καί 
τήν εύδαιμονίαν τοϋ έθνους ήμών. Συνέχαρη καί 
έμακάρεσεν ήμάς, διότι έξελέξαμεν τό εύγενέστατον 
ε’ργον καί μάς προέτρεψε άτρόμητοι νά έργασθώμεν 
πρός τον μέγαν τούτον σκοπόν, χωρίς νά μάς πτοή 
ούδέ νά μάς άπελπίζη τών λεγομένων μεγάλων αί 
άτασθαλίαι, τού πολιτικού ήμών βίου ή κατάστα- 
σις καί ή άθλιότης, τής κοινωνίας ίσως ή παραγνώ- 
ρισις. Ούδέν είναι συγκινητικώτερον θέαμα, εϊπεν, ή 
νά βλέπη τις τόν δίκαιον τά πάντα είς τήν θάλασ
σαν ρίπτοντα, τήν άρετήν του δμως όχι. Ταύτα 
καί πολλά άλλα έλεγεν ήμΐν ό διδάσκαλός μου έκεϊ- 
νος, οί δέ λόγοι του προερχόμενοι έκ τής καρδίις συν- 
εκίνουν ήμάς πάντας έτι περισσότερον. Άπό τής 
στιγμής ταύτης άρχεται νέα τροπή έν έμοί. Άπε- 
φάσισα νά έργασθώ ώς διδάσκαλος τού λαού άδια- 
φορών τί μέλλω νά πάθω. Είς τό Διδασκαλεΐον μας 
είσήλθε νέον πνεύμα, εις τό πρότυπον δημοτικόν σχό- 
λεΐον ήρχεσε άλλη ζωή Ό Διευθυντής ήμών άφω- 
σιωμένος είς τό έργον του καί άγαπών αύτό παρέ
μενε άπό πρωίας μέχρι εσπέρας τούς πάντας βοηθών· 
Τά μαθήματα ήρχισαν νά διδάσκωνται κατά τρό
πον κινούντα τήν αύτενέργειαν καί τό ένδιαφέρον ή
μών Αύστηρώς άπηγορεύθη ήμΐν ή άποστήθισις. Ή 
διδασκαλία έγίνετο συζητητικώς. Περίεργον δτι πολ
λοί έκ τών συμμαθητών μου, οΐτινες πρότερον έθε- 
ωρούντο άνεπίδεκτοι μαθήσεως, ύπό τό νέον πνεύμα 
άνέπτυξαν ζήλον καί κατώρθωσαν πολλά πράγματα! 
Ή χαρά πάν-ων ήμών ήτο νά είμεθα έν τώ Διδα*  
σκαλείφ ή διδάσκοντες ή διδασκόμενου Έν τοιαύτη 

L
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χαρά άΐΛεταπτώτφ καί έν ένθουσιασι/.φ πρός τό ε"ρ- 
γον ήμών έτιλειώσαμεν την δευτέρχν τάξιν τον Δι
δασκαλείου καί τήν τρίτην, δτε κατά τάς εξετάσεις 
άπελύθη τής ύπηρεσίας ΰπό τής νέας Κυβερνήσεως 
δ τοιοϋτο; ήμ.ϊν Διευθυντής. Τό άλγος ήμών ήτο μέ
γα, τό Διδασκαλειον ολον πχρουσίχζε οψιν νεκροτα
φείου. Οί μαθηταί όλων τών τάξεων ενδχκρυς ΐστχν- 
το έν τφ διοχσκχλείφ μ,ηδέν λέγοντες. Πρώτην φο
ράν συνησθάνθημεν ότι τούς καλούς ανθρώπους τούς 
άφίνει δ Θεός νά γεύωνταε δλην τήν ευτυχίαν άλλά 
καίδλην τήν δυστυχίαν. Τήν πχϋσιν τοϋ Διευθυντοϋ 
ήμών έθεωρήσαμεν πάντες ήμεϊς ώς περιφρόνησιν τής 
άρετής, τής ίκχνότητος, τής αληθούς τοϋ λαού έκ- 
πχιδεύσεως. Καΐ έλυπηθη-χεν δτι τόν δυστυχή τοΰτον 
τόπον μαστίζει δεινώς ή αυθαιρεσία καί τά πάθη και 
τόν ε”φ=ρον εις τό χείλος τής άπωλείας!. . . Άλλ’ώς 
νά [λή ήρκει ή βαθεϊα αΰτη ήμών θλΐψις, {τιμώρησαν 
καί ήμάς οί νέοι Διευθυνταί ιώσαντες μικρούς βαθ
ιούς, ϊνα ψυχράνωσι τόν ύπέρ τοϋ διδασκάλου ήριών 
ζήλον Δέν άποκρύπιω δτι δλη αύτή ή συμπεριφορά 
τής πολιτείας μάς άπεγοήτευσε κατά τήν άρχήν τοϋ 
σταδίου ήμών καί ούδεμία αμφιβολία δτι έγώ του
λάχιστον θά έτρεπόμην είς άλλο ε’ργον, άν δέν ειχον 
μαθητεύση πλησίον τοϋ κ. Π. Π Οικονόμου. Όλαι 
αί συμφοραί τοϋ άνθρώπου ένδέχεται νά ήναι 
κατά τό μάλλον ή ήττον λυπηραί άλλά ή αδικία 
είναι επαναστατική. Ότι μέ έθεώρησαν άξιον τοϋ 
τρίτου βαθμού, έν ω δλη μου ή πρόοδος καθ' δλα 
τά ετη ένεδείκνυεν είς έμέ τόν πρώτον βαθμόν καί 
δτι μοϋ ήλάττωσαν οΰτω τόν μισθόν μου κατά 50 
δρχχμάς τόν μήνα αύθαιρέτως, είναι πράξις, ήτις 
καί τώρα δσάκις συλλογισθώ αυτήν μέ κάμνει νά 
τρέμω ύπ’ άγανακτήσεως. Είς τό έξής ειπο» καλ
λίτερου νά μετέλθω μίαν τέχνην, νά προσκολληθώ 
είς ίν επάγγελμα, ένθχ δέν θά εχω οΰτε μέ τόν Γεωρ- 
γαντάν σχέσεις οΰτε Παπαμάρκον θά έχω είς τό κε
φάλι μου, άνθρωπον πανταχοϋ φέρο<τα έρήμωσιν, 
δπου καί άν πατήση τό ποδάρι του Άλλα κατό
πιν ύπερίσχυσεν έν έμοί δ πόθος τοϋ διδασκαλικού 
έργου καί έζήτησα νά διορεσθώ είς χωρίον τι, έλπί- 
ζων δτι οί άπλοι άνθρωποι είναι δικαιότεροι καΐ φι- 
λανθρωπότεροι- διότι ούτοι πιστεύουν είς Θεόν καί 
άναμένουν άμοιβήν κατά τά ε'ργα των. Έχω ήδη 
τόν τρίτον μήνα ίν τφ χωρίφ καί είμαι ευτυχής 
ζών μετά τών άγαθών αύτών άνθρώπων καί τών 
μαθητών μου. Οί κάτοικοι είναι ’Λλβανόγλωσσοι καί 
παρά τήν πεφημισμένην τών ’Αλβανών πρός τάγράμ- 

ματα και πρός τόν διδάσκαλον περιφρόνησιν δεικνύ
ονται πρός έμέ φιλοφρονέστατοι καί περιποιητικώτα- 
τοι. "Οτε πρώτον ήλθον ένταΰθα, κατέλυσα εις εν 
παντοπωλεϊον, δπως άναπαυθώ έκ τής δδοιπορίας 
καί λάβω πληροφορίας παρά τοϋ παντοπώλου περί 
τοϋ σχολείου καί τών κκ. έφορων τοϋ σχολείου. Ό ά 
γαθός παντωπώλης,ώς ήκουσεν δτι είμαι δ διορ}σθείς 
διδάσκαλος τοΰ χωρίου του, έχάρη ύπερβολικά καί 
εύθύς έγνωστοποίησεν τούτο είς τον ιερέα τοϋ τόπου, 
δστις ήλθεν εύθύς νά μέ χαιρετίση. Μετ’ ολίγον δέ 
έγνώσθη είς τό χωρίον ή είδησις δτι ήλθεν δ νέος δι
δάσκαλος καί οί γονείς τών παιδιών, δσοι δέν ε’τυχον 
κατά τήν ήμεραν αύτών νά μεταβώσιν είς τάς έρ
γασίας των, ήλθον πάντες καί μέ έδεξιώθησαν μετά 
πολλής τιμής καί άγάπης ώς άνθρωπον πλέον ίδι- 
κόν των. Μετά τών χωρικών εύθύς συνήψα δμιλίαν 
περί τών έργασιών των, περί τής προόδου τών μαθη
τών έν τφ σχολείφ καί ήρχισα νά έπαινώ τό χωρίον 
των διά τήν καλήν του θέσιν,διά τήν φιλοξενίαντών 
κατοίκων,διά τήν άγάπην αύτών πρός τά γράμματα 
καί διεβεβαίωσα αύτούς δτι ώς διδάσκαλος τών 
τέκνων των δέν θεωρώ αύτούς ξένους άλλά συγγενείς 
μου καί ώς τοιοϋτον παρεκάλεσα αύτούς νά μέ θε- 
ωρώσι καί αύτοί. Οί χωρικοί έμειναν ύπερευχαριστη- 
μένοι άκούοντες τόσον καλά πράγματα περί τοϋ 
χωρίου των καί βλέποντες διδάσκαλον αύτοις τοσοϋ- 
τον οίκειον δεικνυόμενον καί μέ παρεκάλεσαν νά δε
χθώ τήν ξενίαν των έν τώ οΐκφ των.

Τούς ευχαρίστησα δέ διά τήν ευγένειαν ταύτην 
τής ψυχής των καί είπον δτι έχω είς ώρισμένον πρό- 
σωπον συστατικήν έπιστολήν,είς τήν οικίαν τοϋδποίου 
έσκόπουν καί νά καταλύσω. Ό ίερεύς μέ ώδήγησε είί 
τήν οικίαν έκείνην καί έθαύμασα τών άνθρώπων τήν 
καλοκάγαθίαν ξενίσαντές με προθύμως. Τήν επαύριον 
οί χωρικοί εύρον οικίαν τινά,είς ήν μετέφερον τάόλίγα 
μου έπιπλα καί εύθύς ήρξάμην τής έν τώ σχολείφ 
έργασίας. Τό χωρίον απέχει * τής θαλάσσης καί 
ε”χει περί τάς 200 οικογένειας. Αί οίκίαι είναι ώς 
έπί τό πολύ χαμηλαί καί είς άκρον καθαραί. Μα- 
κρόθεν φαίνονται ώς λευκάζουσαι περιστεραί καί 
τούτο διότι άνά πάν σάββατον συνηθίζουσιν αί γυ
ναίκες νά χρωματίζουσιν αύτάς δι’ άσβέστου.

Οί κάτοικοι μετέρχονται άλλοι μέν τήν ναυτιλίαν, 
άλλοι δέτήν γεωργίαν.Θαυμαστή δέ είναι τών γονέων 
ή έφεσις νά μάθουν τά τέκνα των γράμματα Καί όιά 
τούτο ένταΰθα δ διδάσκαλος άπολαύει μεγάλης έκ 
τιμήσεως καί περιποιήσεως. Κατά σάββατον, δτε 

συνηθίζουν νά ζυμώνουν κατ’ οίκον, παρασκευάζε
ται ιδία καί τοϋ διδασκάλου δ άρτος, ον προθύμως 
ώς όφειλομένην ύποχρέωσιν κομίζουσιν οί μαθηταί 
εις τον διδάσκαλον. Τό τοιοϋτον, έν ω ανακουφίζει 
σπουδαίως τόν διδάσκαλον συντελεί, νομίζω καί είς 
τον στενότερου σύνδεσμον σχολείου καί οικογένειας 
καί τοιαΰτα έθιμα έπρεπε οί συντάττοντες σχολικάς 
νομοθεσίας νά μή παραβλέπωσι Κατά τόν νόμον τόν 
σχολικόν, δν ξένοι συνέταξαν οί Βαυαροί, διετηρήθη 
τό έθιμον τούτο τό παλαών, δπερ καθίστα τόν βίον 
τοϋ διδασκάλου ανεκτόν καί διά μικράς μισθοδοσίας, 
άλλ’ οί νεώτεροι νομοθέταε οί "Ελληνες, οί τείνοντες 
νά καταργήσουν τά πάντα, κατήργησαν καί το 
πανάρχαιον τούτο έθιμον τής περιθάλψεως τοϋ διδα
σκάλου ύπό τών οικογενειών. ’Αλλά καί διά πολλών 
μέσων δεικνύουσιν οί κάτοικοι τήν πρός τόν διδά
σκαλον συμπάθειάν των. ’Εξεπλάγην, δτε ειδον κο
ράσια προσελθόντα αυθόρμητα νά βοηθήσωσι τήν σύ · 
ζυγόν μου είς οίκεακάς έργασίας π. χ. είς τό πλύ- 
σιμον, είς τό ράψιμον καί τά τοιαΰτα.

Κατά πάσαν έορτήν οδηγώ τούς μαθητάς μου 
πάντας είς τήν έκκλησίαν, ού; προπαρασκευάζω 
έν τώ σχολείφ πρός κατανόησιν τής έορτής είτε 
διηγούμενος τόν βίον τοϋ άγιου είτε έρμηνεύων τό 
Εύαγγέλιον. Καί τούτο συνιτέλεσεν είς τήν αΰξησιν 
τής άγάπης τών χωρικών πρός έμέ. "Οτε δέ έν τή 
εκκλησία ήρχισα νά ψάλω, δ ένθουσιασμός τών χω
ρικών ύπήρξεν άπερίγραπτος. Ή άγάπη αύτών καί 
δ ενθουσιασμός έκατονταπλασιάσθη Τήν εκκλησια
στικήν μουσικήν ήγάπησα εκ μικράς ήλικίας, ήμην 
δέ ψάλτης πριν καταταχθώ είς τό Διδασκαλειον 
καί ή ψαλτική εν τινι εκκλησία τών ’Αθηνών μοί 
παρείχε τά μέσα τής συντηρήσεώς μου έν τώ Διοα- 
σκαλ είφ, ένθα καί έτελειοποιήθην ύπό τόν άριστον 
μουσικοδιδάσκαλον κ. Ίω. Σακελλαρίοην. Καί ή 
φήμη δτι είμαι ψάλτης καλός έφθασεν είς τά περί
χωρα καί είς τήν πρωτεύουσαν τοϋ δήμου, είς ήν 
κατά πρόσκλησιν τών επιτρόπων μετέβην έν καιρώ 
πανηγύρεως νά ψάλω. Μετ’ έκπλήξεως δέ έμοθον 
δτι οΐ κάτοικοι τής πρωτευούσης ένεργοϋσι διά πο
λιτικού προσώπου νά μέ προσλάβωσι διδάσκαλόν των 
έκεΐ. Άλλ’ οί χωρικοί δι’ επιτροπής άνήγγειλαν είς 
τούς αρμοδίους δτι έπ’ ούδενί λόγφ θά μπιτρέψωσι 
νά πάρουν άλλοι τόν διδάσκαλόν των. Καί έγώ, εί 
καί θά ώφελώμαι περισσότερον έν τή πόλει, έν ή 
καί παρά τής έκκλησίας θά λαμβάνω καλόν μισθόν 
ώς δεξεός ψάλτης, συμφωνώ μέ τούς χωρικούς καί 
έχω άπόφασιν νά μή έγκαταλείψω άνθρώπους, οϊ- 
τινες τοσοΰτον μέ άγαπώσι καί μέ έκτιμώσι. Σέ 
διαβεβαιώ, σεβαστέ μου διδάσκαλε, τώρα αισθάνο
μαι τό θέλγητρον τοϋ διδασκαλικού έργου. "Οταν 
βλέπω περί τούς 80 μαθητάς άτενίζοντας πρός έμέ 
ώς προς τον έπίγειον θεόν των, δταν βλέπω γονείς 
εύγνωμονοϋντας διά τήν διδασκαλίαν τών τέκνων 
των, δταν βλέπω τούς πολίτας πάντας αγαπώντας 
καί τιμώντας έμέ ύπέρ πάντα άλλονj έμέ, ον δ κ.

Γεωργαντάς εύηρεστήθη νά κατατάξη έν τη έσχατη 
χορεία τών διδασκάλων, ταύτα πάντα μέ κάμνουν 
νά λησμονώ έμαυτόν καί νά άφιερο>θώ έξ δλης ψυ
χής καί καρδίας είς τό έργον μου καί είς τήν δια
παιδαγώγησή τών μαθητών μου. Φρονώ δέ ήδη ά- 
κραδάντως καί κηρύττω ε’ις όλους τούς οιοασκάλους 
δτι τήν ευτυχίαν του ή τήν δυστυχίαν του παρα
σκευάζει δ διδάσκαλος μόνος του, δ δέ επιτελών εν
συνειδήτους τό καθήκον του διδάσκαλος πανταχοϋ 
και πάντοτε εύτυχεΐ.

Ό τριτοβάθμιο; ημοδιδάσκαλο; Π, Γ Σ.ΣΥΜΜ1ΚΤΑ
« Έξ Εύβοιας..Χαίροντες βλέπομεν ήμας αγωνιζομένους κα! 
μετ ’ εύγνωμοσύνης παρακολ.ουθοΰμεν τα; ύμετέρας προσπά
θειας ύπέρ βελτιώσεως τοΰ επαγγέλματος ήμών, τοΰ κρηπι
δώματος τής προόδου καί ευδαιμονίας τοϋ ήμετέρου έθνους. 
Κατ’ έμέ πρός βελτίωσιν αύτοϋ απαιτείται ού μόνον περιο
ρισμός τής ατασθαλίας τών πολιτευομένων, άλλά καί έξεύ- 
ρεσις σταδίου προαγιογής έστω καί δι’εξετάσεων, ούχί όμως 
συνεχών καΐ ανεξάντλητων, ώς ώριζεν εν τοϊς άλλοτε ύπο- 
βληθεΐσι νομοσχεδίοις ό κ. Παπαμάρκου. Διά τήν βελ- 
τίωσιν δέ τής θεσειος τών δημοδιδάσκαλων καρ τής έκπαι- 
δεύσεως τών παίδων αναγκαία είναι καί ή διαλυσις τών 
ελληνικών σχολείων, τά όποια ούδέν πράττουσιν καΐ κατα- 
ναλίσκουσι ματην τόν χρόνον. Όμολογουμένως πιστότατα 
περιγράφετε τήν κατάστασιν αύτών έν τή ’Εκπαιδεύσει, 
δέν συμφωνώ όμως μέ τήν γνώμην ύμών, καθ’ ήν ταΰτα 
διαρρυθμιζόμενα καταλλήλως θά άποβώσιν ώφελιμώτατά 
ώς ανώτατα δημοτικά σχολεία. Όποιαν διαρρύθμισιν νά 
λαβωσι', αφ’ ού ή αίτια έγκειται εν τώ προσωπικώ αύτών. 
Νά άσκηθώσιν οί έλληνοδιδάσκαλοι αύτοί είς τήν νέαν μέ
θοδον, κατ’ ούδέν θά μεταβληθώσι. Και ένταΰθα θά συμβή 
ότι συνέβη μέ τους παλαιούς δημοδιδασκάλους, οιτινες άνέ- 
μιξαν καί συνετάραξαν τά πάντα. Πρός έπιβεβαίωσιν τών 
λόγων μου ύπάγετε νά ίδητε δημοτικά σχολεία λειτουρ- 
γοΰντα διά παλαιών δημοδιδασκάλων. Καί δυστυχώς ούκ 
ολίγα πολυτάξια σχολεία διευθύνονται ύπό τοιούτων, διότι 
οήμερον οΰτε ίκανότης λογίζεται οΰτε έργασία. ’Αρκεί' νά 
εχη τις φίλον τον δήμαρχον τοΰ τόπου καί τόν βουλευτήν. 
Δέν είναι δέ δυνατόν νά λειψή και ή έπιθεώρησις τών κα
ταστάσεων τών μισθοδοτικών έκ μέρους τών κ. κ. δημάρ
χων ; όποια βάσανα νομίζετε ότι πάσχουν οίδυστυχεΐς δη
μοδιδάσκαλοι οί μή απολαύοντες τής εύμενείας τών κ κ. 
δημάρχων I Άφ’ ου είναι γνωστόν τοϊς πασιν ότι ούδεϊς 
έλεγχος ένεργεϊται ύπό τών κ κ. δήμαρχων, διά τί νά έπι- 
θεωρώσι τάς καταστάσεις αύτοί ; Δέν είναι προτιμό- 
τερον νά άνατεθή ό έλεγχος αύτός είς τούς δημοδιδασκάλους 
τών πρωτευουσών τών δήμωνκαί νά συντάττωσιν αύτόν δι’ 
όλον τό προσωπικόν τοΰ δήμου ύπό ατομικήν των εύθύνην» · 
—Ό δημοδιδάσκαλους κ. Ζαοοκόττας, όστις λέγει ότι έ- 
δαπανησε περί τάς χιλίας δραχμάς διά ταχυδρομικά τέλη 
επιστολών άπευθυνομένων πρός τόν πρωθυπουργόν κ. Χαρ. 
Τρικούπην, ϊνα τύχη απαντήσεως, ης ακόμη δέν έτυχε, 
έρωτηθείς τί διαφέρει ό νέος διδάσκαλος τοΰ παλαιοΰ έδωκε 
τήν έξής χαρακτηριστικήν άπάντησιν. Οί μέν παλαιοί, είπε, 
θέλουσι, αλλά δέν ηξεύρουσι νά έργασθώσι, οί δέ νέοι ήξεύ- 
ρουσι, άλλά δέν θέλουσι νά έργασθώσι. «Ώστε κατά τόν κ, 
Ζαρκοτόταν ούδέν γίνεται έν τοϊς σχολείοις.

— Ό γηραιός δημοδιδάσκαλος κ.Ν, Καραπιπέρης, ό έορ-1 
τάσας πρό μηνών την πεντηκονταετή του διδασκαλίαν λαμ
βάνει ώς έμάθομον σύνταξιν κατά μήνα δραχμάς 90 Η Δια 
τί νά μή δοθή πλήρης ό μισθός του είς τόν διδάσκαλον 
τοΰτον, όστις επί ήμισυν αιώνα μετήλθε τό σπουδαιότατον
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πάντ ων τών εργων;Τί νά ιδουν οί νεώτεροι διδάσκαλοι, μά
λιστα δέ οί ευφυείς νέοι,ΐνα άσπασθώσι εργον,ού αχώριστος 

■ σύντροφος είναι ή πενία καί ή καταφρόνησις; Δέν ώφέλησεν 
ί Καραπιπέοης το 'Ελληνικόν έθνος διά τής έργασίας του 
τόσον, όσον ωφέλησαν αύτό οί άλλοτε συμμαθηταί του, οί 
φέροντες ηδη τον βαθμόν συνταγματάρχου καί ύποστρατή- 
γου ; Δια τί ούτοι απολαύσαντες τόν βίον ανταμείβονται μέ 
παχεϊς μισθούς καί μέ έτι παχυτέρας συντάξεις, έν ώ οί 
αληθείς έργάται οί καλώς άθλησαντες νά τιμωρώνται διά 
τής ποινής τής πείνης ; Νομίζομεν ότι ή δικαιοσύνη καί ή 
πρός τήν έκπαίδευσιν τοϋ λαοΰ μέριμνα απαιτεί νά έχωσιν 
οί διδάσκαλοι άφθονον τό ψωμί των καί αύτοί καί τά τέκνα 
των. Ιδού στάδιον εύγενές διά τούς πολιτικούς, δια τούς 
συλλόγους νά εύεργετήσωσι μίαν όλην ταξι< άνθρώπων. 
συντελοϋντες νά γίνωσι νόμοι προστατευτικοί τών διδα
σκάλων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΕΒΡΑΣ

KOllt- ι 
ού Κων-

Άν
η εκα-

ΐνα 
, δέν έ -

Λυπηρότατου άγγελμα έζ Άλεζανδρείχ 
σθη ήμϊ*,  ό θάνατος έζαιρέτου διδασκάλου 
σταντίνου Καλεβρα έν τή ακμή τή; ήλικία;. 
εΐνε αληθές, ώ; πολλοί δ.ϊσχυρίζονται, ότι δι' 
στον έπχγγελμα πρέπει νά γιννάται ό άνθρωπο 
εΰδοκιμή, ό Κάλεβρα; έγεννήθη διδάσκαλο;, . 
γένετο. Έν έτει 1870,ότε έπανελθώ< έκ Γερμανία; 
κατεγινόμην έν Θεσσαλονίκη εί; τήν διατύπωσιν συ
στήματος διά τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν καί έκα- 
μνον τά πρώτα πειράματα σχολείου δημοτικού, ά- 
ζίου τής άποστολής του, ό Κ. Καλεβρά; προσήο- 
χετο καθ’ ήμέραν είς τό σχολεϊον άπό πρωίας μέ
χρι εσπέρας τακτικώ; καί ανελλιπώς. Τοσοΰτο δέ 
έθελγε το έκ τών γινομένων έκεϊ εργασιών,ώστε άπεφά- 
σισε νά έργασθή τού λοιπού ώ; διδάσκαλο;. Μετ’ 
ολίγων μ,ηνών προσεκτικήν τών γινομένων έζέτασιν 
ό Κ. είχε κατανόηση τί είναι τό νεώτερον σχολεϊον 
καί μ'ε παοεκάλει νά επιτρέπω αύτω νά διδάσκη 
τοΰ; μαθητάς μου, τούτο μέν όπως άνακουφίζη με 
έκ τής πολυώρου καθ’ ήμέραν έργασίας, (μέ έλυ- 
πεϊσο, εΰγενεστάτη ψυχή, προαισθανομένη ϊσω; τά 
δάκουα, ά έμελλον νά χύσω έπί τή προώρφ απώ
λεια σου !), τοΰτο δέ όπως ίκανοποιή καί αύτός τήν 
διακαή αύτού επιθυμίαν, νά διδάσκη. Μετ’ έκπλή- 
ζεως δέ παρετήρουν ότι ή διδασκαλία αύτοΰ έπε- 
τύγχανεν θαυμασίως καί έζέφρασα αΰτω τήν επιθυ
μίαν μου νά διοοισθή δι'άσκαλος τού σχολείου έπί 
μισθφ. Ό Κ. έδέχθη τόν διορισμόν προθύμως καί 
εύγνωμόνω; καί έκτοτε άρχεται τό διδασκαλικόν 
του στάδιον. Οί μαθηταί τοΰ Κ., όσοτ καί άν ή 
σαν, προώδευον πάντες είς πάντα τά μαθήματα θαυ
μασίως. Έν τή τάζει του δέν ύπήρχον διακρίσεις 
τών μαθητών είς πρώτους, δευτέρους, τρίτους κλπ. 
Οί μαθηταί τού Κ πάντες ήσαν πρώτοι, καέ εί; 1 
έτο; έμάνθανον τόσα, όσα παρ’ άλλοις διδασκάλοι; 
δέν θά έμάνθανον είς 4 έτη, καί τούτο χωρίς νά 
στενοχωρή καθόλου αύτού;’ διότι ήζευρε τήν τέχνην 
νά άνοίγη τών μαθητών τήν δρεζιν, τό ένδιαφέρον 
νά μανθάνωσι καί τούτο κυρίως θαυματουργεί καί

έν τή διδασκαλία ώς καί έν παντί άλλφ έργφ. Έ
πειτα δέν έφρόνττζε μόνον περί ψυχικής μορφώσεως 
άλλά καί περί σωματικής Οί μαθηταί τοϋ Κ. έμάν
θανον νά βαδίζωσι καλώς, νά ίστανταε άζιοπρεπώς, 
νά όμιλώσι, νά ύπερασπίζωσι 
ύπερασπιζωσι τοΰ; φίλους των 
ένί λόγω νά είναι χαρακτήρες, 
γετο διά τού έν Θεσσαλονίκη 
στος διδάσκαλος καί ζηλωτή;
το άληθέ; πνεύμα τή; επιστημονική; παιδαγωγική 
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τό δίκαιόν των, νά 
κατά πάσης αδικίας, 
Τό πνεύμα, ό είσή- 
σχολείου, ού κά*λλι-  
έγένετο ό Κ., είναι 

ί; 
καί άνεγνωρίσθη παρά τής έκεϊ κοινωνίας άνευ ού- 
δεμιας έζαιρέσεως μέχρι λατρείας- Μετά τριών έ- 
τών έργασίαν έν θεσσάλονίκη ήλθε ό Κ. είς ’Αθή
νας κληθείς ώ; διδάσκαλος είς τό Αύκειον τού κ. 
Ίω. Σιμοπσύλου, όστις έκτιμήσας τήν Ικανότητα 
καί τήν εύγένειαν τής ψυχής τού Κ. παρεϊχεν αύτφ 
ώς άλλος πατήρ άφθονα τά μέσα τή; συντηοήσεώς 
του δειχθεί; ίδιο: πρός τόν Κ. μεγολοδωρότατος καί 
φιλανθρωπότατος.Καί έν Άθήναις έζετιμήθη ώσαύ- 
τω; ή διδασκαλική τού Κ. ίκανότης καί αί μεγα- 
λείτεραι τών ’Αθηνών οίκογένειαε προσέλαβον αύτόν 
διδάσκαλον τών τέκνων των. Έζ ’Αθηνών ό Κ.προσ- 
εκλήθη διευθυντής τών σχολείων Πόρτ-Σαίδ, ένθα 
τά μάλιστα εύδοκίμησε, πάντες δέ ίκ συμφώνου έζ- 
εδήλουν πρός αύτόν άμέριστον τόν θαυμασμόν των. 
Ο Κ. έγένετο είς όλην τήν Αίγυπτον γνωστός καί 

ή δημοσιογραφία τή; Άλεζανδρεία; δι’ έπανειλημ- 
μένων άρθρων προέτρεψε τόν κ. Άβέρωφ, τόν Μαι
κήναν τών καθ’ ήμά; Ελλήνων, νά χοησιμοποιήση 
τοιαύτην παιδαγωγικήν δύναμιν είς τά έν Άλεζαν- 
δρεια Άβερώφεια σχολεϊα, όπερ καί έπραζεν ό φι- 
λογενέστατος καί φιλανθρωπότατος ανήρ. Άλλ’ εν
ταύθα δέν έπέποωτο ό Κ. νά έργασθή μακράν χρό
νον. Ό θ άνατος έλθών άφήρπασεν αίφνης αύτόν καί 
εστέοησε ήμά; μια; διδασκαλική; ίκάνότητο; σπά
νιά;. Είς ήμά; άφίνει κνάμνησιν φίλου ειλικρινούς, 
διδασκάλου ζώντος καί άποθνήσκοντο; ύπέρ τού έρ
γου του, ανθρώπου δέ σπανίου διά τήν εύγένειαν 
τής ψυχής του. Καί τούτο ποιεί τό άλγος ήμών 
μέγα !

Παρακαλούμεν τοΰ; μή πληρώσαντα; είσέτι ΤΤ,ν 
συνδρομήν των φίλου; διδασκάλου; νά εύαρεστηθώσι 
να αποστείλωσιν αύτήν. Ό χ.'Γπουργό; τή; Έκπαι- 
δεύσεω; διέταζε νά πληρωθώσιν πάντες οί καθυστε- 
ρούμενοι μισθοί τών διδασκάλων καί ούτως ήρθη καί 
ό σπουδαιότατος λόγος τής καθυστερήσεως τής συν
δρομής τής Έκπαιδεύσεως. Τά φύλλα στέλλονται 
τακτικώς καί ανελλιπώς είς πάντας.
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