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ΙΙΕΡΙ ΕΝΟΣ, ΟΥ ΕΣΤΙΝ ΗΜΙΝ ΤΑ 

ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΡΕΙΑ

(Συνέχ. ιδέ φύλλον 15)

Ό ιδρυτής τοϋ άρίστου ακαδημαϊκού διδασκαλείου έν 
Γερμανία, οπερ πάντες άναγνωρίζουσι ώς τοιούτον, ού- 
δείς δέ ήδυνήθη έκ τοϋ διοργανισμοϋ αύτοΰ μέχρι τής σή
μερον ούδέ κεραίαν νά αναίρεση, ύπήρξεν ό Κάρολος Στόυ, 
καθηγητής τής παιδαγωγικής έν τώ πανεπιστημίφ Ίέ- 
νης, γεννηθείς τη 22 ’Ιανουάριου 1815 καί αποθανών 
τή 23 ’Ιανουάριου 1885. Έπί 46 εΐργάσθη άνενδότως 
ό μεγαλοφυής ουτος άνήρ είς τήν διατΰπωσιν καί έφαρ- 
μογήν συστήματος προς παιδαγωγικήν μόρφωσιν τών 
διδασκάλων τής μέσης έκπαιδεύσεως, άπέόη δέ διά 
τοΰτο εύεργέτης τής άνθρωπότητος άποδείξας καί θεω · 
ρητικώς καί πρακπκώς οτι καί οί διδάσκαλοι τής μέσης 
έκπαιδεύσεω. έχουσι άνάγκην παιδαγωγικής μορφώσεως 
καί. κατισχύσας διά τής έπιμονής του καί τής έπιτυχίας 
τής μεγάλης τοΰ σχολείου του πάσης προλήψεως καί 
άντιπράξεως. Τήν ιδέαν του περί ίδρΰσεως ακαδημαϊκών 
Διδασκαλείων προέτεινε καί εις το έν Βιέννη συνέδριον 
τής εκπαιδευτικής έπιτροπείας έν έτει 1874 καί εις το 
έν Βόννη έν έτει 1876 καί είς το έν Βρυξελαις έν έτει 1884 
διεθνές συνέδριον τής έκπαιδεύσεως καί είς το έν Λον- 
δίνω έν έτει1884 έπ’ίσης συγκροτηθέν διεθνές συνέδριον 
τής έκπαιδεύσεως. Ή γνώμη αΰτη τοΰ Stoy σχηματι- 
σθεΐσα καί καθαρθεϊσα έν τή έργασία 46 έτών άποόαί- 
νει σπουδαιοτάτη καί διά τοΰτο μεταφράζομεν αύτήν ώς 
διετυπώθη έν τώ έν Βόννη παιδαγωγικό» συνεδρίφ έχου- 
σαν ώς εξής.

Ή παιδαγωγική μόρφωβις των διδασκάλων 
τής μέσης Έκπαιδεύσεως.

Θέσις 1. Ή παιδαγωγική μόρφωσις τών άποδυομένων 
είς τ'ο έργον τοΰ ελληνοδιδασκάλου καί καθηγητοΰ είναι 
ώς πας τις οφείλει νά όμολογήση πολλαχώς έλλεπής, 
καί ανάγκη νά ληφθή σύντονος φροντίς πρό; θεραπείαν 
κακών λυμαινομένων τήν έκπαίδευσιν.

Θέσις 2. Αί έλλείψεις αύται φαίνονται άλλαι μέν έν 
τή διδασκαλία, άλλαι δέ έν τή συμπεριφορά τοΰ διδα
σκάλου πρός τούς μαθητάς πρός διατήρησιν τής πειθαρ
χίας καί πρός άνατροφήν αύτών.

Θέσις 3. Αί έλλείψεις έν τή διδασκαλία άναφέρονται 
δχι τόσον είς τήν διάταξιν τής ύλης κατά τάξεις, οίάν 
κανονίζουσιν αύτήν τά Β. Διατάγματα καί ή παράδο- 
σις, όσον μάλιστα είς τήν μέθοδον καί τέχνην, ήν άκο- 
λουθεϊ έκαστος διδάσκαλος διδάσκων.

Θέσις 4. Αύται αί μεθοδική έλλείψεις φαίνονται παν
ταχοΰ καί έν τή διδασκαλία τής Ελληνικής καί Λατινι
κής καί έν τή διδασκαλία τής Γερμανικής, Γαλλικής καί 
’Αγγλικής καί έν τή διδασκαλία τής ιστορίας καί γεωγρα
φίας, ώς καί έν τή διδασκαλία τών φυσικών καί μαθη
ματικών έπιστημών. At έλλείψεις αύται είναι χονδρά 
παραγνώρισις .τής ψυχικής καταστάσεως τών μαθητών 
έκάστης ηλικίας καί τάξεως καθόλου ώς καί ιδία τής 
φύσεως έκαστου μαθητοΰ.

Θέσις 5. Αύτά τά σφάλματα δέν προέρχονται τόσον 
έκ τοΰ μεγαλειτέρου ύ μικροτέρου σωροΰ ειδικών γνώσε
ων τών διδασκάλων, όσον πρώτον μέν έκ τής έλλείψεως 
πάσης έπεξεργασίας τών έν τώ πανεπιστημίφ ακροάσεων, 
δεύτερον δέ έκ τής άγνοιας τοΰ σκοποΰ καί τών μέσων τής
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διδασκαλίας ώς καΐ τής φύσεως τοΰ μαθητου κα'ι τρίτον 
έκ τής έλλείψεως παιδαγωγικής πρακτικής διδασκαλίας 
τοιαύτης, καθ’ ήν δ ασκούμενος νά μάθη νά παρατηρή 
καί νά κρίνη τά παρ’ έαυτοΰ γινόμενα.

Θέσις 6. Άλλά καΐ τά σφάλματα είς τήν πειθαρχίαν 
καί εις τήν μεταχείρισιν τών μαθητών ένταΰθα έχουσι τήν 
πηγήν των μάλιστα είς τήν παιδαγωγικήν αμάθειαν τών 
διδασκάλων, οιτινες δέν ήξεύρουσι πόθεν νά αρχίσουν και 
που νά τελειώσουν, άλλά διδάσκουσιν άφιέμενοι είς τήν 
τύχην και εις τήν φοράν τών πραγμάτων.

Θέσις 7. Κατά ταΰτα πρέπει τρία πράγματα πρός 
διόρθωσιν τών έλλείψεων τούτων νά γίνωσι. Τοΰ λοιποΰ 
είς τούς μέλλοντας διδασκάλους τής μέσης έκπαιδεύσεως 
πρέπει νά δοθή εύκαιρία.

α’) καθόλου μέν νά έπεξεργάζωνται καί νά χρησι- 
μοποιώσι τά διδασκόμενα έν τώ πανεπιστημίω μαθήματα.

β’) ιδία δέ νά φωτισθώσι είς το διδασκαλικόν έργον, 
δπερ θά άσκήσωσι.

καί γ') νά άσκηθώσι καί πρακτικώς είς τοΰτο, ώστε 
ού μόνον νά ήξεύρωσι τί έστι ορθόν, άλλά καί νά δύναν
ται τοΰτο νά πράττωσι.

Θέσις 8. Καί ή μέν εμβριθής τών έπιστημονικών μα
θημάτων έπεξεργασία πρέπει νά γίνεται είς τά ειδικά 
φροντιστήρια, ων αυτός πρέπει νά είναι ό σκοπός.

Θέσις 9. Ή δέ παιδαγωγική μόρφωσις κταται ούχί 
διά τής άνακοινώσεως ειδικών κανονισμών, διαταγμάτων, 
οδηγιών, άλλά διά τής εισαγωγής είς δλον τι πλήρες 
παιδαγωγικών γνώσεων συνδεομένων πρός άλλήλας, ώς 
είναι ή έπιστήμη ή παιδαγωγική.

Θέσις 10. Πρός παιδαγωγικήν μόρφωσιν άπαιτοΰνται. 
α') Διδασκαλία τής παιδαγωγικής ’Εγκυκλοπαίδειας 

καί μεθοδολογίας, διδασκαλία τής φιλοσοφικής παιδα
γωγικής, τής ιστορικής καί τής γυμνασιακής.

β') ’Επεξεργασία τών μαθημάτων τούτων διά πραγ
ματειών ιδίων καί διά συζητήσεων.

γ') Συμπλήρωσις καί διασάφησις τών διδασκομένων 
παιδαγωγικών μαθημάτων διά πρακτικής διδασκαλίας.

Θέσις 11. Ή διδασκαλία τών παιδαγωγικών έπιστη- 
μών άνήκει είς τό Πανεπιστήμιον καί άπαιτεϊ άποκλει- 
στικώς διά τό έργον τοΰτο ’ίδιον καθηγητήν έν τή φιλο
σοφική σχολή.

Θέσις 12. Άλλά καί ή πρακτική άσκησις τών διδα
σκάλων, ήτις είναι απόρροια τής θεωρητικής διδασκαλίας, 
πρέπει νά γίνεται κατά τόν χρόνον τών ακαδημαϊκών 
σπουδών τών φοιτητών, ώς γίνεται από πολλοΰ χρόνου 
έν άλλαις σχολαϊς π.χ. έν τή ιατρική καί θεολογική.

Θέσις 13. Ή γνώμη δτι τοιαΰται ασκήσεις δύνανται 
νά γίνωσιν έν τοϊς είδικοΐς φροντιστηρίοις τής ιστορίας, 
τής φιλολογίας, τών μαθηματικών καί φυσικών έπιστη- 
μών είναι άποδοκιμαστέα' διότι ουτω έπέρχεται είς άμ- 
φότερα βλάβη.

Θέσις 14. Πρός πρακτικήν παιδαγωγικήν διδασκαλίαν 
φωτιζομένην ύπό τής θεωρίας άπαιτεΐται-

α') άσκησις τών δοκίμων είς συνεχή διδασκαλίαν πολ
λών μαθημάτων.

β') άκριόής προπαρασκευή τής διδασκαλίας στηριζο- 
μένη είς ώρισμένας διδακτικάς άρχάς.

γ') έπεξεργασία τής ιδίας καί ξένης διδασκαλίας καί 
έπιστημονική αύτής κρίσις.

ΣΗΜ. "Οταν αί όδηγίαι πρός τήν όρθήν άσχησιν τοΰ δι
δασκαλικού έργου περιορίζωνται εις τινας δοκιμαστικός διδα
σκαλίας ή εις τινας επισκέψεις τής διδασκαλίας άλλων δε- 
δοκιμασμένων διδασκάλων, τότε ούδέν κατορθοϋται, μάλλον 
δέ βλάβη παντοία γίνεται. Τό αύτό ρητέον καΐ περί τοΰ 
δοκιμαστικού έτους.

Θέσις 15. Αί ασκήσεις έν συνεχεΐ διδασκαλία κατά 
κανόνα πρέπει νά γίνωνται μετά τό πέρας τών πανεπι
στημιακών σπουδών καί μετά τάς διδακτορικός έξετά- 
σεις.

ΣΗΜ. "Οταν ύπάρχη έλλειψις διδασκάλων, ή δέν δύ
νανται οί φοιτηταί νά διαμείνωσι δι’ απορίαν μακρότερο» 
χρόνον έν τω πανεπιστημίω, τότε δύναται νά γίνη εξαί· 
ρεσις.

Θέσις. 16. Ώς κατάλληλος τόπος πρός άσκησιν τών 
διδασκάλων έν συνεχεΐ διδασκαλία δύναται νά θεωρηθή 
μόνον τό ακαδημαϊκόν πρότυπον σχολεΐον, τό διευθυ- 
νόμενον ύπ’ άνδρός παιδαγωγικού.

Θέσις 17. Τοΰ προτύπου τούτου σχολείου σκοπός 
πρέπει νά θεωρηθή δχι νά καταρτίση διδασκάλους ειδι
κούς διά τήν μεθοδικήν διδασκαλίαν ώρισμένων μαθη
μάτων έν ώρισμένοις σχολείοις, αλλα πολλώ μάλλον 
νά μορφώση διδασκάλους παιδαγωγούς δηλ. νά παράσχη 
αύτοις γενικήν παιδαγωγικήν μόρφωσιν, ώστε ούτοι 
νά εύδοκιμήσωσιν οπουδήποτε κατόπιν καί άν διορισθώ- 
σιν ώς διδάσκαλοι.

Θέσις 18. Άριστον μέσον πρός άπόκτησιν τής γενι
κής παιδαγωγικής μορφώσεως άποβαίνει τό πρότυπόν 
άκαδημαϊκόν σχολεΐον,

α’) έάν έχη δχι τάξεις τινάς μόνον σχολείου οίου- 
δήποτε, άλλ’ είναι πλήρες σχολεΐον μέ πάσας αύτοϋ τάς 
τάξεις.

6') 'Εάν έν τώ προγράμματί του παρουσιάζη δσον τό 
δυνατόν άπλούστερα τά κοινά είς πάσαν μορφωτικήν δι
δασκαλίαν στοιχεία.

γ') Έάν κατορθώνη δια τών μαθητών, οδς έχει να 
διδάξη, νά έξαναγκάζη τούς άσκουμένους νά μεταβλη- 
θώσι ριζικώς είς τόν τρόπον τοΰ σκεπτεσθαι καί έκφρά- 
ζεσθαι καί

δ') Έάν διευκολύνη τήν έπιτυχίαν τής διδασκαλίας 
ώς καί τής πειθαρχίας διά τής άπλότητος είς τό σκέ- 
πτεσθαι καί συναισθάνεσθαι.

Θέσις 19. Πάντες οί 4 ούτοι οροί ένός καλοΰ σχολείου 

ασκήσεων εύρίσκονται πληρούμενοι λαμπρότατα είς τό 
δημοτικόν σχολεΐον.

Θέσις 20. Ύπό έποψιν πρακτικήν πρέπει ένταΰθα 
νά έξάρωμεν

ά) “Οτι τό δημοτικόν σχολεΐον ώς σχολεΐον ασκή
σεων δέν έχει τάς δυσκολίας, δσας έχει παν άλλο είδος 
σχολείου.

6') “Οτι οί αρχάριοι διδάσκαλοι άσφαλέστερον έν
ταΰθα άποκτώσι τον σεβασμόν καί τήν ευγνωμοσύνην 
τών μαθητών, ώστε έν τφ δημοτ. σχολείω έχουσιν ούτοι 
σπουδαία βοηθήματα καί άσκτΰσι μείζονα δύναμιν ή έν 
άλλοις σχολείοις.

γ') ότι τό δημοτικόν σχολεΐον άσκεϊ δύναμιν είς τάς 
ψυχάς τών διδασκάλων καί ένθουσιάζει αυτούς, ώς άπο- 
δεικνύει τοΰτο ή ιστορία πολλών έπιφανών παιδαγωγών.

δ’) δτι έν τώ δημοτ. σχολείφ δύνανται νά προπχι- 
δευθώσι διά τό έργον των καί οί διευθυνταί τών διδα
σκαλείων καί οί έπιθεωρηταί τών σχολείων.

Θέσις 21. Τό σχολεΐον τοΰτο τών ασκήσεων προτιμό- 
τερον παντός άλλου είναι νά ιδρυθή έν τή πόλει, ένθα 
είναι καί τό πανεπιστήμιον καί τοΰτο καί χάριν τής παι
δαγωγικής θεωρητικής μορφώσεως άλλά καί χάριν τής 
άλλης έπιστημονικής παιδείας.

Θέσις 22. Κατά ταΰτα δύο είναι έκεΐνα τά σχολεία, 
α πρόκειται νά έργασθώσι είς τήν λύσιν τοΰ προβλή
ματος τής προπαρασκευής τών διδασκάλων τής μέσης 
έκπαιδεύσεως είς τό διδασκαλικόν έργον, τό θεωρητικόν 
καί πρακτικόν φροντιστήριον.

Θέσις 23. Άμφότερα δέ τά φροντιστήρια ταΰτα, ά 
καλοΰμεν μέ έν όνομα άκαδημαϊκόν ή άνώτερον Διδα
σκαλείου φυσικόν οτι πρέπει νά διευθόνη έν καί τό αύτό 
πρόσωπον.

Θέσις 24. Ή ποικίλη αυτή καί σπουδαιοτάτη έργασία 
πρός μόρφωσιν θεωρητικήν καί πρακτικήν τών μελλόν
των διδασκάλων τής μέσης έκπαιδεύσεως πρέπει νά άνα- 
τεθή είς τόν καθηγητήν τής Παιδαγωγικής έν τφ πα- 
νεπιστημίφ, όστις πρέπει πρός αύτόν καί μόνον τόν 
σκοπόν νά άφιερώση σύμπασαν τήν προσοχήν του καί 
τήν δύναμιν του. »

Τοιαΰτα προέτεινεν ό αοίδιμος Stoy έν Βόννη, ά έ- 
γένοντο παρ’ όλων άποδεκτά' διότι είναι άλήθειαι, άς 
πάς άνθρωπος έγκύψας όπωςδήποτε είς τό διδασκαλικόν 
έργον σύνορα ώς τοιαύτας. Ή βελτίωσις τών δημοτι
κών σχολείων γίνεται διά Διδασκαλείων τελείως λει— 
τουργούντων καί ή βελτίωσις τών ελληνικών σχολείων 
καί γυμνασίων θά γίνη διά Διδασκαλείου πανεπιστη
μιακού λειτουργοΰντος συμφώνως πρός τας ιδέας καί τό 
πνεΰμα τοΰ μεγάλου παιδαγωγού τής Γερμανίας Stoy. 
’Άν τοΰτο γίνη, τότε θά έπέλθη εύλογία καί είς τά 
σχολεία τής μέσης έκπαιδεύσεως καί ό ελληνικός λαός 
τελειότερου μορφούμενος δι’ έπιστημονικής καί προσφόρου 

πρός τήν έκάστοτε ήλικίαν δ.δασκαλίας θά άποδή ό 
εύγενέστατος λαός καί θά εύδοκιμή κα! έν ταΐς τέχναις 
καί έν ταΐς έπιστήμαις καί θά δυνηθή νά συνέχιση τό έρ
γον του, δπερ ή θεία πρόνοια έχει αύτφ άναθέση ανέ
καθεν, τήν διάδοσή τοΰ ελληνισμού, όστις είναι αύτός ό 
ανθρωπισμός.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

εταιρείας
Ή μόρφωσις τών διδασκάλων καί διδασκαλισσών 

θεωρείται πανταχοϋ ώς ζωτικόν ζήτημα έκαστου έ
θνους καί ή πολιτεία αύτή άναλαμβάνει τήν τελειο- 
τέραν αύτών παρασκευήν ίδρύουσα ειδικά εκπαιδευ
τήρια, ά καλούνται Διδασκαλεία. 'Επόμενον δέ ήτο 
καΐ παρ’ ήμΐν νά μεριμνήση ή πολιτεία περί τοϋ 
σπουδαιότατου τούτου έργου τής μορφώσεως καλών 
διδασκάλων καί διδασκαλισσών. Καί διά μέν τήν 
μόρφωσιν τών διδασκάλων διατηρεί τέσσαοα Διδα
σκαλεία έν διαφόροις τής Ελλάδος πόλεσι’ πρός μόρ- 
φωσιν όμως διδασκαλισσών δέν διατηρεί μέν ίδια Δι
δασκαλεία, αλλά χρησιμοποιεί τά ύπό τής φιλεκπαι
δευτικής εταιρείας ιδρυμένα, ήτις άποκλειστικώς τήν 
μόρφωσιν τών γυναικών καθ’ άπαν τό Ελληνικόν 
έπιδιώκουσα έδέχθη προθύμως άπό πολλών ήδη έτών 
νά ύπηρετήση είς τούς σκοπούς τής πολιτείας γινό
μενη αύτής όργανον καί έφαρμόζουσα πρόγραμμα 
κατ’ έτος ΰπό τοΰ 'Υπουργείου τής Παιδείας έγ- 
κρινόμενον. Ή 'Εταιρεία αΰτη πρός τόν σκοπόν τού
τον ίδρυσε καί διατηρεί Διδασκαλεία θηλέων έν Ά
θήναις, έν Πάτραις καί μέχρι παρελθόντος 7βρίου 
καί έν Κέρκυρά, δπερ ήναγκάσθη νά διάλυση- δώτ1 
οΐ πόροι αύτής δέν έξήρκουν είς τήν συντήρησιν κα1 
τών τριών Διδασκαλείων, ή δέ Κυβε'ρνησις δέν ήδύ
νατο ή δέν ήθελε νά έλθη είς έπικουρίαν παρέχουσα 
τήν κατ' έτος διδομένην εις τήν Εταιρείαν έπιχο- 
ρήγησιν.Ή διοίκησις τής ’Εθνικής αύτής Φιλεκπαι- 
τικής εταιρείας ένεργείται ύπό 12μελοΰς συμβου
λίου απαρτιζόμενου έκ τών εύδοκιμωτέρων άνδρών 
τών ήμετέρων χρόνων κατά τε τήν παιδείαν καί 
κατά τόν ακραιφνή αύτών ζήλον πρός όρθήν μόρ- 
φωσιν τών γυναικών τής Ελλάδος. Τό συμβού- 
λιον τοΰτο έκλέγεται κατά τριετίαν, ύποβάλλει κατ’ 
έτος προϋπολογισμόν καί απολογισμόν είς τούς εταί
ρους, ον δημοσιεύει έν ίδίφ βιβλίφ πρός γνώσιν παν
τός ένδιαφερομενου εί; τήν γυναικείαν έηπαίδευηιν, 
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Οί σήμερον δέ άπαρτίζοντες τό Συμβούλων είναι 
Νικηφόρος Καλογεράς, π. αρχιεπίσκοπος Πατρών, 
καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου, Κ. Σημαντήρας» 
πρόεδρος τοΰ Άρείου Πάγου, Χατζημιχάλης, καθη
γητής τοΰ Πανεπιστημίου, Άθ. Βαλαβάνης, πρ· 
γενικός γραμματεύς τοϋ Ύπουργείου τών ’Εσωτερι
κών καΐ βουλευτής Γορτυνίας, Άλ.Άντωνιάδης,αρχί
ατρος, "Αγγελος Σϊμος γενικός κεντρικός ταμίας τής 
’Εθνικής Τραπέζης, Ίω. Μπότασις π. βουλευτής, 
Χριστομάνος, ταμίας τής ’Εθνικής Τραπέζης, Δ. 
Τσαουσόπουλος, κτηματίας, Δ. Ζαχαρίας μεγαλέμ- 
πορος. Θ. Κετσέας, ελεγκτής έν τω έλεγκτικφ συνε
δρίφ. Έάν δέ άνατρέξωμεν καΐ είς τό παρελθόν θά 
ίδωμεν ότι τό διοικητικόν συμβούλων τού ’Αρσάκειου 
έκάστοτε άπετελεΐτο ωσαύτως ύπό τών έξοχω- 
τέρων άνδρών, ών τά όνόματα θά ώσι πάντοτε σε
βαστά διά τάς ύπέρ τής συστάσεως καί άποκατα- 
στάσεως τοΰ έθνους ήμών έργασίας. Δικαίως άρα 
πάσα Κυβέρνησις τοΰ τόπου έθεώρησεν άξίαν πασης 
έμπιστοσύνης τήν Φιλευκπαιδευτικήν εταιρείαν καΐ 
άνεθεσεν εις αυτήν τήν μόρφωσιν διδασκαλισσών μέ 
τήν ιδέαν ότι ή Εταιρεία ύπό άκραιφνών αισθημά
των πρός τήν Ιερότητα τοΰ έργου ίμπνεομένη θά 
έμερίμνα σπουδαίως περί τελεωτέρας μορφώσεως τών 
γυναικών, άφ’ ού μάλιστα ή Εταιρεία προσεφέρετο 
νά έκτελή τά έκάστοτε ύπό τής πολιτείας διατασσό- 
μενα, προθύμως συντρέχουσα τήν Κυβέρνησιν καί 
συνεργαζομένη μετ’ ειλικρίνειας πρός τόν μέγαν σκο
πόν, όν έπιδιώκει. Αί σχέσεις πάντοτε Κυβερνήσεωί 
καί Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας ύπήρξαν όμαλώταται 
καί οί έκάστοτε Υπουργοί τής Έκπαιδεύσεως έδράτ- 
τοντο πάσης εύκαιρίας νά έπαινώσε καί νά έκφρά- 
ζωσι τήν εύγνωμοσύνην αύτών πρός τό συμβούλων 
τής Εταιρείας δι’ όσα όντως μεγάλα έργα κατώρ- 
θωσεν. ’Από τίνος χρόνου όμως παρατηρεϊται ότι αί 
φελικαί αύται σχέσεις έψυχράνθησάν πως καί τοΰτο 
συμπίπτει, οσάκις έλθη γενικός έπιθεωρητής τών δη- 
μοτ. σχολείων ό κ. X. Παπαμάρκου. ’Επειδή δέ 
δι; έχει άναρρηθή είς τό άξίωμα τοΰτο, έχομεν καί 
δύο κατά τών σχολείων τής φιλεκπαιδευτικής έται- 
ρείας πολέμους. Καί ό μέν πρώτος, όστις έξερρα·(η 
έν έτει 1888 καί διήρκεσεν όσον καί ή τμηματαρ- 
χία τοΰ κ. Παπαμάρκου είναι κατά τοΰτο άξω- 
σημείωτος ότι έν έπισήμφ έγγράφω δημοσιευθέντ1 
διά τοΰ τύπου καί φέροντι δυστυχώς τήν ύπογραφήν 
του τότε Ύπουργοΰ τής Έκπαιδεύσεως ύπάρχουσι 
κατά τοΰ προγράμματος καί τών μαθητριών τοΰ 

σχολείου ύβρεις, περί ών άμφιβάλλομεν, άν τά αρ
χεία τώνΥπουργείων έχωσι νά έπιδείξωσι καί δεύτε
ρον όμοων άπό τής συστάσεως τοΰ βασιλείου. Κατά 
τών αιτιάσεων τούτων άπήντησε διά τών πραγμάτων 
αύτών καί διά τής πραεείας, άλλ’ άμειλίκτου λογικής 
τοΰ ύπουργικοΰ έγγράφου άναλύσεως ό γηραιός έπό- 
πτης τοΰ ’Αρσάκειου κ. Γ. Βιώνης, έν τή έφημερίδι 
«Άκροπόλει», κατόπιν δέ καί ό διδασκαλικός σύλ
λογος, ώς καί ή Έπιστημονική Εταιρεία διά τής 
επιτροπείας τών ειδικών περί τά παιδαγωγικά άν
δρών, οΐτινες ού μόνον άπέκρουσαν ώς άβασίμους 
τάς αιτιάσεις κατά τοΰ μεγάλου τούτου έκπαιδευ- 
τηρίου τοΰ Ελληνισμού, άλλ’ άπέδειξαν ότι τό Δι- 
δασκαλεϊον τών θηλέων,οίον ή τότε Κυβέρνησις ήθελε 
νά ίδρύση, ήτο παραμόρφωσες Διδασκαλείου καί έστε- 
ρημένον πάσης επιστημονικής καί πρακτικής βάσεως. 
ΓΙρβλ. Γνώμαι Διδασκαλικού συλλόγου σελ. 82-89 
Κατόπιν τής τοιαύτης τοΰ έπιστημονικοΰ κόσμου αύ- 
θορμήτου έζεγέρσεως διά τήν άδικίαν τήν προσγινομέ- 
νην είς καθίδρυμα,όπερ είναι τό καύχημα τοΰ Ελλη
νισμού,όμοων τοΰ όποιου δυστυχώς ούδέν άλλο έχομεν 
νά έπιδείξωμεν ό τότε Ύπουργός τής Παιδείας έν- 
νοήσας ότι είχε πέρα τοΰ δέοντος προχωρήση πα- 
ραπεισθείς ύπο τοΰ τμηματάρχου σιωπηλώς έστειλεν 
είς κόρακας τά ίδιά του μέτρα καί άφήκε σιωπηλώς 
τά πράγματα νά τρέχωσι τήν παλαιάν των πορείαν. 
Κατόπιν τής γενικής τότε άποδοκιμασίας διά τά 
κατά τών Διδασκαλείων τής φιλεκπαιδευτικής εται
ρείας ένεργηθέντα ένόμιζέ τις ότι ούδεΐς πλέον τών 
κκ. Υπουργών θά είχε τήν δοεξιν νά έπαναλάβη 
τόν άχαριν καί άντεθνικόν αύτόν άγώνα κατά τοΰ 
’Αρσάκειου. Άλλά πόσον άπατώνται οί μή γινώ- 
σκοντες τί είναι Παπαμάρκου ! Διδάσκαλος έκ τών 
έμπιστων αύτώ έπανελάμβανε μίαν ήμέραν τί πρός 
αύτόν διηγήθη ό κύριος ούτος περί τοΰ τρόπου τής 
ένεργείας του καί τής εύδοκιμήσεώς του έν τφ βίω, 
άν είναι δυνατόν νά όνομασθή εύδοκίμησις ή κατα
στροφή τών σχολείων καί ή τυφλή ύποταγή είς τά 
κελεύσματα τής φατρίας παρά τό δίκαιον, παρά τούς 
νόμους τοΰ Κράτους. Έγώ, είπεν, όταν αίσθάνω- 
μαι ότι δέν έχω δύναμιν, σιγώ, έρπω, προσκυνώ καί 
έξακολουθώ ύποκρινόμενος μέχρι τής στιγμής, καθ’ 
ήν έννοήσω ότι έχω τήν δύναμιν. Τότε έπιπίπτω 
λάβρος καί καταστρέφω τόν έχθρόν μου. Φιλώ τό 
χέρι, διότι δέν δύναμαι νά τό δαγκάσω. Άλλ’ ότακ 
δύναμαι νά πράξω τό έναντίον πράττω τοΰτο, χωρίς 
νά «ρωτήσω κάνένα. Αύτό είναι τό δόγμα τής νέας

πολιτικής, ήτις διέπει σήμερον τήν Ελλάδα. Πας 
τυχοδιώκτης, δν ώς ιδιώτην παρέρχεται τις χωρίς 
κάν νά τόν προσβλέψη, διότι ούδεμίαν πρός αυτόν 
άναγνωρίζει άρετήν, εύθύς ώς περιβληθή τήν πολιτι
κήν έζουσίαν νομίζει ότι πρέπει νά καταστρέψη διά 
τής έξουσίας, ήν ένεπιστεύθη αύτώ ή πολιτεία, πάν
τας τούς άνθρώπους, μεθ ’ ών εύρίσκεται είς διαφω
νίαν ή οΐτινες δέν έτίμησαν αύτόν ώς νομίζει πρε- 
πόντως ώς ιδιώτην, ή οΐτενες δέν παρέσχον αύτφ 
ώφελείας, άς ρητώς παρ’ αύτών έζήτησεν. Άλλά 
διά νά μή έννοηθώσιν ότι έκδικοΰσιν άτομικά πάθη 
ή ότε ύπηρετοΰσιν ίδωτελεΐς αύτών σκοπούς άνά · 
γουσι τά ζητήματα είς γενικωτέρας άοχάς καί ώ; 
τοιαΰτα είσάγουσιν είς τούς προϊσταμένους αύτών, 
οΐτινες άπροπαράσκευοι όντες ώ; έπί το πλεϊστον είς 
τό έργον των καί μή άφίνοντες τόν νοΰν των νά λει- 

, * ,, z » Χ rτουργηση προς ελεγχον των προτεινομενων ανεζετα- 
στως ύπογράφουσιν ότι πρός αύτούς ύποβάλλεται 
καί ού’ω βλέπομεν τήν κωμφδίαν αύτήν παεζομέ- 
νην πρός καταισχύνην καί έμπαιγμόν τών ύψηλοτέ- 
ρων άξιωμάτων τής πολιτείας.

Διά τί τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας καταφέρεται 
τοσοΰτον άστόργως κατά τοΰ Έθνικοΰ καθιδρύμα- 
τος, όμοων τοΰ όποιου δέν έχομεν άλλο δυστυχώς 
ούτε κατά τήν δωίκησιν ούτε κατά τήν τελειότητα 
τής έν αύτφ γινομένης πνευματικής έργασίας ; Ά- 
ναγνώστα, μή ζητεί ύψηλότερα πράγματα 1 Ανα
ζήτησε καί έδώ τήν ιδιοτέλειαν. Ακούσε δέ καί 
φρίξε. Διότι τό συμβούλων τής φιλεκπαιδευτικής 
έταιρείας δέν έδέχθη έν έτει 1882 τόν κ. Παπα
μάρκου έν Κερχύρερ τότε όντα ώς Διευθυντήν τοΰ 
Διδασκαλείου Επτάνησου ώς διδάσκαλον έπί έπιμι- 
σθίφ τοΰ Διδασκαλείου τών θηλέων τοΰ διατηρούμε
νου έκεϊ ύπό τής φιλεκπαιδευτικής εταιρείας. Έρευ- 
νήσαντες περί τής ύποθέσεως ταύτης έμάθομεν ότι ή 
φιλεκπαιδ. έταιρεία μή γινώσκουσα τότε καλώς τόν 
κ. Παπαμάρκου καί νομίζουσα ότι είναι δύναμις παι
δαγωγική, ήν είχε καθήκον νά χρησιμοποίηση ύπέρ 
τών έν Κεοκύρη Εκπαιδευτηρίων της, άπ-τάθη πρός 
αύτόν καί παρεκάλεσε νά άναλάβη έν αύτοϊς διδασκα
λίαν . Καί έδέχθη μέν ό κ. Παπαμάρκου τήν πρόσ- 
κλησιν, άλλά κερδοσκοπήσας έπί τοΰ ένδιαφέροντος 
τοΰ Συμβουλίου νά προσλάβη αύτόν διδάσκαλον έ- 
ζήτει κολοσσιαϊον μισθόν. Το συμβούλων άπέστειλεν 
ένα τών συμβούλων έκεϊ, τόν κ. Άθ. Βαλαβάνην, 
όστις εύρε τοσοΰτον προπετεϊς τάς άπαιτήσεις τοΰ κ. 
Παπαμάρκου, ώστε ήναγκάσθη νά διακόώη πάσαν 

πρός αύτόν περί τής ύποθέσεως ταύτης διαπραγμά
τευση» καί έπανήλθεν άπρακτος είς Αθήνας, τό δέ 
Συμβούλων τοΰ Αρσάκειου καλώς ποωΰν άνέθεσε 
τήν διδασκαλίαν τών Παιδαγωγικών είς τόν κ. Στ. 
'Ρώσην κατά πρώτον, ε’τα δέ είς τόν κ. Σακελλα- 
ρόπουλον, διευθυντήν τοϋ έκεϊ Διδασκαλείου. Δέν 
βλέπομεν κατά τί πταίει τό Συμβούλων έν τή ύπο- 
θέσει ταύτη, ώστε νά κηρύσσεται τοσοΰτον έπισήμως 
πόλεμος κατά τών σχολείων τής φιλεκπαιδευτικής 
εταιρείας ;Άν ύπάρχη άνθρωπος, όστις δικαωΰται νά 
έχη δίκαιον παράπονον κατά τοΰ συμβουλίου τής Φι
λεκπαιδευτικής έταιρείας είμαι έγώ’ διότι έν ώ τό 
Ύπουργεΐον τής Παιδείας, παραγνωρίζον τάς έργα
σίας μου ύπέρ τής δημοτ. έκπαιδεύσεως, άς πάντες 
άναγνωρίζουσι, μέ έστέρησε τής θέσεώς μου τής έν τω 
Διδασκαλείφ, διότι ίβλεπεν ότι έγώ τήν τελεωτέραν 
έκπαίδευσιν τών διδασκάλων καί ταύτην μόνον έχων 
ύπ’ όψιν δέν ήδυνάμην νά χρησιμεύσω ώς όργανον 
φατρίας, όπως ούδέποτε έν τφ βίφ μου έγενόμην τοι- 
οΰτος’διότι έγώ έν κόμμα καί μίαν ιδέαν λατρεύω τήν 
άνάπτυξιν καί τόν διαφωτισμόν τοΰ λαοΰ, ΐνα γνω- 
ρίζη τούς άγύρτας καί λαοπλάνους· έν ω ήξεύρει ότι 
ούτε σύνταξιν έχω ούτε άλλον πόρον ζωής, γινώσκει 
δέ έξ ιδίας πείρας πόσον εύόρκως έξεπλήρωσα τό κα
θήκον μου καί έν τοΐς σχολείοις τής Φιλεκπαιδ. εται
ρείας καί πανταχοΰ, όπου καί άν ύπηρέτησα είτε έν 
Έλλάδι είτε έν Γερμανίιγ,εϊτε έν τώ έξωΈλληνισμφ, 
έν τούτοις ούδέ μίαν ώραν διδασκαλίας εύηρεστήθη 
νά άναθέση καί είς έμέ,συμπράττον οΰτω έμμέσως είς 
τήν έμπαθή φατρίαν τήν λυμαινομένην τήν δημοσίαν 
δωίκησιν. Άλλά τό δίκαιον τοΰτο παράπονον, ό 
λέγω καί δημοσία, δέν μέ κάμνει νά άντιστρατευθώ 
κατά τών έργασιών τής εταιρείας, άς κρίνω παντός 
έπαίνου άνωτέρας τούλάχιστον άνωτέρας τών έργα
σιών άναλόγων καθιδρυμάτων συντηρουμένων καί δι- 
οικουμένων άμέσως ύπό τοϋ ύπουργείου τής ΙΙαι- 
δείας. Ή Φιλεκπαιδευτική έταιρεία δέν είναι ιδιωτι
κόν καθίδρυμα, όπως πολλαχοΰ παρ’ήμΐν ύπάρχουσι 
τοιαΰτα, είναι ίδρυμα άνήκον είς τό έθνος καί ένδια
φέρον όλους. Δέν έπιδιώκει ούδένα χρηματιστικόν 
σκοπόν , μάλιστα δαπανά έκ τών ίδιων έαυτής χρη
μάτων πρός τελεωτέραν μόρφωσιν τών γυναικών, 
καί τοΰτο άποτελεϊ τήν μεγαλειτέραν έγγύησιν περί 
τής τελείας καί άνοθεύτου έργασίας τών σχολείων της.

Καί οί κύριοι σύμβουλοι τοΰ Αρσάκειου πρέπει νά 
μάθωσιν, άν δέν γινώσκουσι τοΰτο, καί το Ύπουρ- 
γεϊον τής Έκπαιδεύσεως καί ή κοινωνία σύμπα^α
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οτι τά χαθιδρύματα χαί ή περιουσία τής Φιλεκπαι
δευτικής εταιρείας δέν άνήκουσιν εις πρόσωπα, οία- 
δήποτε ονόματα και άν φέρωσιν, οίαδήποτε αξιώ
ματα καί άν είναι πεοιβεβλημένα, ούδέ δύναται ποτέ 
νά έπιτραπή αύτοϊς νά διαχειρίζονται κατά τό δο- 
κοΰν καί πρόσωπα καί πράγματα. Διά τοΰτο έχουσι 
καθήκον πάντες οι πολϊται, μάλιστα δέ τό Ύπουρ- 
γεϊον τής Έκπαιδεύσεως, έάν νομίζη ότι γίνεται τι 
είτε πρός τήν διδασκαλίαν είτε πρός τον σχολικόν 
βίον τών μαθητριών προσκροΰον είς τούς κανόνας τής 
ύγιεινής καί τής διδακτικής νά έπεμβαίνη καί νά 
ζπτή τήν άμεσον τών κακών άρσιν. Έν όσω όμως 
τά πράγματα βαίνουσι καλώς, έν όσω τά σχολεϊα 
τής φιλεκπαιδ. εταιρείας παρουσιάζουσι πλεονεκτή
ματα, ά δυστυχώς τά δημόσια σχολεϊα δέν έχουσι, 
νομίζω ότι έπιβάλλεται καθήκον μάλιστα είς τούς 
καθημένους είς τά υψηλά αξιώματα, όπου δέν πρέπει 
νά ύπάρχωσι ταπεινά πάθη καί έγωϊστικαί σκέψεις, 
όπου νους εύρύς καί διαυγής πρέπει νά έφορα καί 
νά κυβερν^ πρός τόν τελικόν σκοπόν τής πολιτείας 
τά πάντα, νά μή διαταράττωσι τήν λειτουργίαν τών 
σχολείων. Έν οσω δέν γίνεται τοΰτο, έν όσω βλέπο
μεν τά 'Γπουργεϊον τής Παιδείας λαμβάνον μάλιστα 
θέσιν έχθρικήν πρός τό έθνικόν έκπαιδευτήριον τών 
γυναικών τοΰ Ελληνικού έθνους, πολύ φοβούμεθα μή 
συμβαίνει ένταϋθα τό τής γαλής τοΰ Αισώπου, ήτις 
θέλουσα νά φάγη τήν ρίνην τοΰ χαλκέως έφαγε τήν 
ιδίαν έαυτής γλώσσαν.

Έάν δέ τοιαϋτα περί τών έκπαιδευτηρίων τής Φι- 
λεκπαιδ. εταιρείας λέγωμεν, τοΰτο δέν θά είπη ότι εϊ
μεθα καθ’ ολοκληρίαν σύμφωνοι πρός τά γινόμενα έν 
αύτοϊς. Καί ώς πρός τόν διοργανισμόν τών σχολείων 
καί ώς προς τό πρόγραμμα τών σχολείων καί τήν 
έφαρμογήν αύτοΰ έχομεν ιδίαν γνώμην, ήν θεωροΰ- 
μεν καθήκον νά έκθέσωμεν καί δημοσία. “Εχομεν δέ 
πεποίθησιν είς τήν άμφιλαφή παιδείαν τών διε- 
πόντων τά τής εταιρείας καί είς τόν ένθουσιώδη 
αύτών ζήλον νά είσάγωσιν είς τά σχολεϊα αύτής πά
σαν βελτίωσιν ότι άν πεισθώσιν ότι τά προτεινό- 
μενα είναι ανώτερα τών καθεστώτων, εύθύς θά 
άποδεχθώσε καί θά είσαγάγωσι ταΰτα. Τό Άρσά- 
κειον, έν ω άλλα σχολεϊα καί έκπαιδευτήρεα ήλθον 
καί παρήλθον, αύτό ΐσταται άκλόνητον καί θά ιστα- 
ται, καί θά χωρή είς τά πρόσω, φάρος περιφανή; 
τού Ελληνισμού, έν όσω διατηρεί καί καλλιεργεί 
τήν ύψηλήν, τήν εύγενή ιδέαν τής μορφώσεως τών 
Έλληνίδων γυναικών, καί έν όσω οί κκτέχοντες τά

ΰψιστα έν τή πολιτεία αξιώματα άνευ ούδενός συμ
φέροντος άναλαμβάνουσι προθύμως νά προσφέρωσι 
τόν πολύτιμον αύτοϊς χρόνον είς τήν διοίκησιν τού 
καθιδρύματος. Αί έπερχόμεναι γενεαί, αΐτινες μή 
σκοτιζόμεναι άπό προσωπικών λόγων καί παθών θά 
σκέπτονται καλλίτερον καί θά έκτιμώσι περισσότερον 
τήν αποστολήν τών έκπαιδευτηρίων, άναγινώσκουσαι 
τά ονόματα τών συμβούλων, ά κατά καλόν έθιμον 
αναγράφωνται έπί τών μαρμάρινων στηλών κατά τήν 
είσοδον τού έκπαιδευτηρίου, θά αίσθάνωνται εύγνω- 
μοσύνην είς τάς καρδίας των καί έν κατανύξει ψυχής 
θά δέωνται τού Θεοΰ νά άναπαύση τάς ψυχάς τών 
έργασθέντων ύπέρ τού εκπολιτισμού τού έθνους.

Άν ή μόρφωσες καλών διδασκάλων καί διδασκα- 
λισσών είναι ΰψιστον καθήκον τής πολιτείας, ή άνά- 
θεσις τοϋ ύψίστου τούτου καθήκοντος, καθ’ όσον 
αφορά είς τήν μόρφωσιν διδασκαλισσών, εις εταιρείαν 
διοικουμένην ύπό τών όοκιμωτάτων άνδρών τής πο
λιτείας, τών αφιλοκερδώς, τών άνευ ούδεμιάς αμοιβής 
εργαζομένων εις τό ιερόν τούτο εργον, δέν είναι ά- 
παλλοτρίωσις τής πολιτείας, άλλ’ ίδιάζουσα μέριμνα 
πρός τελειοτέραν έργασίαν. Άπαλλοτρίωσις πραγ
ματική τοϋ καθήκοντος τούτου, δπερ πρέπει δεόντως 
νά έκτιμηθή καί κατακριθή, είναι αύτό, δπερ γίνε
ται ήδη διά τού άπό 27 δβρίου 1892 Β. Δια
τάγματος, καθ' δ επιτρέπεται είς πάντα τά ιδιωτικά 
καταστήματα νά μορφώνωσι διδασκαλίσσας. Άλλά 
περί τού αντικειμένου τούτου θά εΐπωμεν τήν γνώ
μην ήμών έν έπομένω φύλλω.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Συνεστήθη δημοδιδασκαλικός σύνδεσμος έν Άθή- 
νάις, ού πρόεδρος έγένετο ό κ. Πέτρος Παυλάτος, 
πρώτος διδάσκαλος διατελέσας έν προτύποις σχο
λείοις προσηρτημένοις είς τά Διδασκαλεία ’Αθηνών 
καί Τριπόλεως, ώς καί έν τοϊς δημοτικοϊς σχολείοις 
τής πρωτευούσης. “Οτι δέ ήτο άνάγκη στενοτέρας 
τών δημοδιδασκάλων συνδέσεως καί συνεννοήσεως καί 
ομοφώνου αύτών ένεργείας, περί τούτου ούδείς νο
μίζομεν ύπάρχει ό άμφιβάλλων κατόπιν μάλιστα 
τής διοικητικής ακολασίας καί ακοσμίας, ήτις άπό 
τίνος χρόνου τελείται έν τώ κλάδω τής δημοτικής 
Έκπαιδεύσεως. Μάλιστα δέ δραστηρίως έσχάτως 
έπεδιώκετο ή σύστασις παιδαγωγικής εταιρείας καί 
ήρξατο νά γίνεται έπί τοΰ αντικειμένου τούτου συν

ί

έννόησις μεταξύ τών κορυφαίων τών παρ ’ ήμϊν παι
δαγωγικών, δτε έγνώσθη ότι οί έν Άθήναις δημοδι
δάσκαλοι συνήλθον, ΐνα ίδρύσωσι σωματεϊον,όπερ θά 
έπεδίωκεν τήν έ'νωσιν τών δημοδιδασκάλων. Τό γε
γονός τοΰτο ότι οί δημοδιδάσκαλοι είτε οϊκοθεν είτε 
παρ ’ άλλων παρακινηθέντες συνήλθον ΐνα άποτελέ- 
σωσι σωματεΐον καί σκεφθώσι περί τού έργου των 
καί τής καταστάσεώς των έθεωρήθη λίαν εύχάρι— 
στον καί άφέθησαν ανενόχλητοι νά κανονίσωσι τά 
πράγματά των κατά τάς άνάγκας των καί τάς έπι- 
θυμίας των. Δέν ήξεύρομεν δέ, άν ή άποστολή τού 
σωματείου αύτοΰ παρίσταται είς τήν συνείδησιν πάν
των τών έταίρων τοιαύτη, όποια πράγματι είναι. 
Η δημοτική έκπαίδευσις κατέπεσε μέχρι τοΰ μηδε- 

δενός καί όσημέραι χωρεϊ κατωτέρω ! Άστεγος καί 
ρακένδυτος καί λιμοκτονοΰσα δέν άποσπόί ούδέ έν 
δάκρυ οΰτε παρά τών μεγάλων οΰτε παρά τών μι
κρών καί τήν τοιαύτην αθλιότητα καλοΰσιν έκεϊνοι, 
ούς ή πολιτεία έταζε προστάτας αύτής, τρυφήν καί 
πολυτέλειαν ! Καί κατήντησε νά θεωρήται πρώτι
στον καί έπεϊγον ζήτημα διά πάντα τών δημοδιδα
σκάλων φίλον, πώς ούτοι νά λαμβάνωσι τακτικά 
τόν εύτελή μισθόν των καί οΰτω σωθώσι έκ τής 
πείνης!

Διδάσκαλος έκ Λακωνίας γράφει ήμϊν «Άπό 
τοΰ Μαρτίου έχωνα λάβω μισθόν. Πώς δέν αποθνή
σκω καί έγώ έκπλήττομαι. Οί γονείς τών μαθητών 
ένόησαν οϊκοθεν τήν δυστυχίαν μου καί μοΰ στέλλουν 
άρτον τακτικά. 'Οσάκις μαθητής μου μοί έγχειρίζει
τό ψωμί, δέν ήξεύρω διατί αύθορμήτως κλαίω καί ί 
οί μαθηταί μου δακρύουσι καί αύτοί μαντεύοντες ίσως 
τήν δυστυχίαν μου. Πηγαίνω καί έρχομαι είς τό 
ταμεϊον, άλλ’ έντάλματα δέν ήλθον. Γράφω είς τήν 
κεντρικήν υπηρεσίαν, άλλά τοιαύτη διά τούς δημο
διδασκάλους φαίνεται ότι δέν υπάρχει. Συμβουλεύ- 
σατέ με τί νά κάμω. Ήξεύρω τί θά μοΰ εϊπητε.Νά 
άποθάνω έκτελών τό καθήκον μου. Τοΰτο πράττω 
καί δ Θεός άς πράξη ότι θέλη. Μοί φαίνεται ώς 
κατήντησαν τά πράγματα καλλίτερον θά ήτο νά 
παρητοΰντο έπισήρως οί διέποντες τά τής δημοτ. 
Έκπαιδεύσεως πάσης περί ήμών φροντίδος καί νά 
άφινον τούς διδασκάλους καί τάς οικογένειας νά 
συμφωνήσωσι τί πρέπει αύτοί νά διδάσκωσι καί 
τίνα πρέπει αύται νά δίδωσι μισθόν είς τόν διδά
σκαλον». ’Ακούετε,κύριοι διδάσκαλοι τής πρωτευού
σης, τί πάσχουσιν οί συνάδελφοί σας έν ταϊς έ- 
παρχίαις ; Όκτώ μηνών μισθοί καθυστεροΰνται 
αυτών καί μετεβλήθησαν είς έπαίτας, ίνα μή άποτ 
θάνωσι τής πείνης ! Ό νυν προϊστάμενος τής δημοτ.

έκπαιδεύσεως, όστις ώς λέγει έσπούδαζεν έν Γερμα
νία άποκλειστικώς διοργανισμούς έκπαιδευτικούς, 
εύρέ που διοργανισμον νά καθυστερήται ό μισθός τών 
διδασκάλων έπί έτος ολόκληρον! Έν Βερολίνιρ υπάρ
χει διαταγή οί δημοδιδάσκαλοι νά πληρώνονται τήν 
29 έκάστου μηνός πρώτοι πάντων τών υπαλλήλων! 
Άλλ’ έκεϊ είναι οί προϊστάμενοι άνθρωποι καί μέ 
άνθρωπίνην καρδίαν, έδώ μάς διοικούν έπιδρομεϊς 
καί μάς μεταχειρίζονται ώς αιχμαλώτους μήτε 
τόν Θεόν φοβούμενοι μήτε τούς άνθρώπους αίδού- 
μενοι!

Διά τοΰτο άνάγκη νά μεταβληθή ή διοίκησις 
τών δηαοτ. σχολείων. Αύτο είναι τό πρώτον καί 
κύριον τής εύδοκιμήσεως τών σχολείων. Δεύτερον νά 
ληφθή πρόνοια περί διασώσεως τής ύγείας τών μα
θητών έν τοϊς σχολείοις, ά είναι πρός αίσχος καί 
άρχόντων καί άρχομένων τά έλεεινότερα καί άπαν- 
θρωπότερα κτίρια έκάστης κοινότητος, είναι ή διαρ
κώς λειτουργούσα λαιμητόμος κατά τών αθώων 
πλασμάτων, κατά τοΰ μέλλοντος τοΰ έθνους ήμών ! 
Τρίτη φροντίς είναι νά ληφθή πρόνοια περί τοΰ συ
στήματος τής διδασκαλίας. Τά Διδασκαλεία λει- 
τουργοΰσιν άπό τοΰ 1878, έν τούτοις τά τρία τέ
ταρτα όλων τών δημοτ. σχολείων τής Ελλάδος,ίνα 
μή εΐπωμεν περισσότερα, μένουσιν άμέτοχα έντε- 
λώς τοΰ πνεύματος τής νέας παιδαγωγικής ! Τό 
μηχανικόν σύστημα τοΰ άοιδίμου I. Κοκκώνη ζή 
καί θριαμβεύει, βιβλιάρια ύπηρετικά τοΰ συστήμα
τος έκείνου έξετάφησαν και λαμβάνουσι κυκλοφο
ρίαν ύπό τών θιασωτών τοΰ συστήματος έκείνου, 
οΐτινες παρασυρθέντες ύπό τοΰ ισχυρού ρεύματος τής 
παιδαγωγικής μεταρρυθμίσεως κατά τά έτη 1878 
—1882 ύπεκρίθησαν φιλίαν καί ένθουσιασμόν, ϊνα 
ύπό το πρόσχημα τοΰτο έργάζωνται συμφώνως πρός 
τάς παλαιάς των έξεις τυφλοΰντες καί τυφλούμενοι. 
Τά Διδασκαλεία ένεκα τής είσχωρήσεως καί έκεϊ 
τής κατ’ εύφημισμόν λεγομένης πολιτικής, ήτις ά- 
κολασταίνουσα μεταβάλλει κατ’ έτος καί πρόσωπα 
καί πράγματα, μάλιστα δέ οσάκις συμπέση νά δι- 
ευθύνη τά τής δημοτ. έκπαιδεύσεως ό κ. Παπαμάρ
κου, ού ό ποορισμός είναι ή καταστροφή καί ή ά- 
ποσύνθεσις, όσημέραι καταπίπτουν είς τά δμματα 
τής κοινωνίας καί το χείριστον καί είς τά δμματα 
τών μαθητών καί άδυνατοΰσι νά στείλωσιν είς τόν 
κόσμον διδασκάλους ένθουσιώδεις καί φίλους τής 
άληθείας άκάμπτους καί τοΰ καθήκοντος. Πολ
λοί δυστυχείς τών νέων τούτων διδασκάλων, 
τών φωστήρων τούτων τοΰ λαοΰ, άπεγοητεύθησαν 
έν τώ έπιπόνω έργω των καί τρέπονται τήν ^αδίαν 
όδόν τής διδασκαλίας, άφ’ ού βλέπωσι ότι έξ ίσου 
τιμάται καί άνταμείβεται καί ό πολλά καί ό ού
δέν έργασάμενος. Διά τοΰτο έπιβάλλεται καθήκον 
νά άντεπεξέλθωμεν πάντες κατά τής σαπράς ταύ
της καταστάσεώς, νά άντεπεξέλθωμεν κατά τής 
πολιτικής άστοργίας, ήτις έπιβάλλεε είς τούς έρ- 
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νά μήθάνατον, νά διαφωτίσωμεν τήν κοινωνίαν ι 
ανέχεται τά τέκνα αύτής νά μαραίνωνται καί ά- 
ποθνήσκωσιν έν τοϊς νοσεροϊς οίκήμασι τοϊς προω- 
ρισμένοις διά σχολεία, νά καυτηριάσωμεν καί 
προκαλέσωμεν δικαίαν τιμωρίαν τών ραθύμων δι
δασκάλων, νά συντελέσωμεν νά άπομακρυνθώσι τής 
ύπηρεσίας οί διδάσκαλοι οι μηδέν έννοοΰντες καί 
άνίκανοι διά πάσαν διδασκαλίαν. Νά έργασθώμεν 
νά φωτίσωμεν τό νομοθετικόν σώμα περί τής άπο
στολής τών δημοτ. σχολείων καί νά έπιστήσωμεν 
τήν προσοχήν αύτοϋ είς μέτρα, ά άντιστρατεύον- 
ται άντικρυς είς τόν προορισμόν τών σχολείων καί 
νοθεύουσι τό αληθές πνεΰμα τής παιδαγωγικής· νά 
ένεργήσωμεν δέ νά ληφθή νομοθετική πρόνοια περί 
έξασφαλίσεως τών διδασκάλων άπό τάς παύσεις καί 
μεταθέσεις, περί επαρκούς αμοιβής αύτών, "να ζώσιν 
ώς άνθρωποι καί περί μυρίων άλλων, άτινα έζασφα- 
λίζουσι κανονικήν λειτουργίαν τών σχολείων.Τοιαύτην 
ήμεϊς έννοοϋμεν τήν αποστολήν μιάς παιδαγωγικής 
έταιοείας.Θά δυνηθή άοά γε ό σύνδεσμος αύτός νά έ- 
παρκέση είς τοιαύτας απαιτήσεις; Βεβαίως είναι πρό
ωρον νά άποφανθή τις τι περί τούτου. 'Έν δέ γεγο
νός όμως μάς κάμνει νά άμφιβάλλωμεν περί τούτου. 
Άνεκοινώθη ήμΐν ότι έν τή συνεδρία τής 29 Νο
εμβρίου ή συνέλευσις τών δημοδιδασκάλων διά 
ψηφοφορίας άπεφάνθη ότι οί δημοδιδάσκαλοι μό
νοι είναι αύτάρκεις νά έργασθώσι καί ότι δέν έπιτρέ- 
πουσι νά γίνωσιν μέλη τοϋ συνδέσμου των οί έχον- 
τες άνωτέραν παίδευσιν αύτών,οίοι είναι οί Διευθυν- 
ταί τών Διδασκαλείων καί άλλοι λόγιοι άνδρες διαφέ- 
ροντες διά τήν παιδείαν καί διά τόν ύπέρ τής δημοτ. 
έκαιδεύσεως ζήλον των. Τοιαύτη άπόφασις δεικνύει 
ότι οί έν ’Αθήναις δημοδιδάσκαλοι δέν έκτιμώσιν 
έπαρκώς τό μέγεθος τής άποστολής τοΰ συνασπισμού 
αύτών, είναι δέ καί άσέβεια πρό; τούς προμάχους 
καί διατυπωτάς τής νεωτέρας παρ’ ήμΐν παιδαγω
γικής, ών οί κύριοι ούτοι διδάσκαλοι ύπήρζαν μαθη
ταί. Μάλιστα δέ είς τών κυρίων δημοδιδασκάλων, 
όστις κατορθώνει νά είναι θερμός οπαδός όλων τών 
παιδαγωγικών συστημάτων, όσον αντίθετα ταΰτα 
καί άν ώσι, δέν έδίστασε νά εϊπη δτι οί δημοδιδά- 
λοι είναι αύτάρκεις άκόμη καί είς τήν συγγραφήν 
περιοδικών συγγραμμάτων’ διότι καί αύτοί δύναν
ται νά άρυσθώσιν έκ τών αύτών πηγών, έξ ών ά- 
ρύονται καί αί παιδαγωγικοί!! Ό κύριος ούτος σο
φός, εί καί ύπερέβη τό 40 δέν έλαβε μέχρι τοϋδε 
τήν γραφίδα νά άρθρώση έπί τοΰ χάρτου δύο λέξεις 
καί νά ίδωμεν τήν πηγήν ή τάς πηγάς αύτοϋ. Αν 
δέ νομίζη ότι τό νά ήξεύρη τις δύο Γαλλικά είναι 
κάτοχος τών μυστηρίων τής έπιστήμης, τοΰτο ά- 
ποδεικνύει ότι δέν ήξεύρει ποΰ εύρίσκεται. 
αύτάρκεια αΰτη του συνδέσμου μέ πείθει ότι 
δέν θά δυνηθή μεγάλα πράγματα νά κατορθώ- 
ση ! Εύχομαι νά εύρεθώ ώς προς τοΰτο ήπατημέ- 
νος. Τό κατ’ έμέ θά παράσχω αύτώ έκθυμον ύπο- 
στήριξιν’ διότι έκτιμώ τήν ιδέαν τήν εύγενή τής 
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άνορθώσεω; της παιδείας, ύπό την όποιαν κλίνω εύ- 
σεβάστω; τήν κεφαλήν. Τό έδαφος τής δημοτ. έκ- 
παιδεύσεως είναι αρκετά ευρύ καί έντελώς χέρσον 
παρ’ήμΐν, ώστε νά ’.^δύνανται πολλοί έστω καί 
διαφόρους διευθύνσεις άκολουθοΰντες τελεσφόρως νά 
έργασθώσι. Καί διά τοΰτο εύφροσύνως βλε'πομεν πά
σαν πρός διόρθωσιν τών πραγμάτων έργασίαν. 'Ιδι
αιτέρως δέ συγχαίρω τόν κ. Πέτρον Παυλά·ςον, τόν 
παλαιόν ριου συνεργάτην έν τω προτύπω σχολείω 
τώνΑθηνών, διά τήν πρωτοβουλίαν του εις τόν σχη
ματισμόν συνδέσμου τών δημοδιδασκάλων. Εύχο
μαι νά δυνηθή νά ΰπερπηδήση ό σύνδεσμος ύπό τήν 
προεδρείαν αύτοϋ τάς δυσχερείας, αϊτινες άλλαι μέν 
φύσει ένυπάρχουσι, άλλαι δέ παρεμβάλλονται έξωθεν 
αύτώ καί νά κατορθώση μεγάλα ύπέρ τών σχολείων 
καί τών διδασκάλων.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Παρακαλοϋμεν τούς φίλους διδασκάλους νά έπισπεΰ- 
σωσ: νά άποστείλωσι τήν συνδρομήν των είς τήν «’Εκ- 
παιδευσιν», ής ισχύς της είναι ή άγάπη τών διδασκά
λων καί ή πληρωμή τής συνδρομής. Ή α’Εκπαίδευσις» 
κατώρθωσεν έν βραχεί χρόνφ μεγάλα πράγματα διαφω- 
τίσασα σπουδαιότατα ζητήματα καί προλαδοϋσα και- 
ρ'.ώτατον κτύπημα κατά τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, 
δπερ ολίγον έλειψε νά συντελεσθή. Οί κίνδυνοι πάντες 
δέν παρήλΟον, όπίσω είναι μεγαλείτερα δεινά, α πρέπει 
έπίσης νά προληφθώσι. Τό μόνον όργανον τών ένεργειών 
ύπέρ τών σχολείων καί τών διδασκάλων είναι ή «’Εκπαί- 
δευσις», ήτις πρέπει αντί πάσης θυσίας νά συντηρηθή. 
Οί διδάσκαλο:, όσοι δέν έπλήρωσαν, πρέπει νά έννοή- 
σωσι τοΰτο καί νά πεισθώσιν δτι ή συνδρομή ύπέρ τής 
«Έκπαιδεύσεως» είναι συνδρομή ύπέρ τοΰ καλοϋ τών 
δημοδιδασκάλων. Ή έλλειψις πάσης συνηγορίας καί έν 
τή βουλή καί έν τή δημοσιογραφία έρριψε τούς διδασκά
λους εις τήν έσχάτην ταπείνωσιν. Ό κόσμος ό πλεΐστος 
αγνοεί αύτών τά παθήματα. Διά τοΰτο πρέπει νά ύπερ- 
ασπισθήτε τά δίκαιά σας, νά μή έπιτρέπητε άνευ λόγου 
νά σας παύουν, νά σάς μεταθέτουν. Οί κύριοι ύπουργοί 
ένεργοΰν κατ’ εντολήν τής πολιτείας, ή δέ ιδέα τής εύ- 
νόμου πολιτείας αποτροπιάζεται τοιαΰτα έργα.-Διά τοΰτο 
έπρεπε νά υπάρχουν δύο καί τρία φύλλα νά ύπερασπί- 
ζωνται τά δικαιώματά σας Φαίνεται δμως δτι πολλοί 
τών δημοδιδασκάλων έξωκειώθησαν μέ τόν βίον αύτών 
καί νομίζουν δτι ώς δημοδιδάσκαλοι δέν είναι άξιοι 
κρείττονος τύχης. Ή ιδέα αΰτη καί ή ταπεινοφροσύνη 
βλάπτει καιρίως τόν δημοδιδασκαλικόν κλάδον. Οί δη
μοδιδάσκαλοι τοΰ λαοΰ είναι οί σκαπανείς τοΰ πολιτισμοΰ 
καί ώς τοιοΰτοι δικαιοΰνται νά απολαύουν παρά τών 
άνθρώπων μιγάλης τιμής έκδηλουμένης παντοιοτρόπως. 
Καιρός είναι νά άνυψωθοΰν οί διδάσκαλοι είς τήν συνεί- 
δησιν τοΰ κόσμου. Οί δημοδιδάσκαλοι είναι σήμερον άν- 
δρες εύπαίδευτοι καί άξιοι πάσης τιμής, πάσα δέ πολι
τεία κακώς -πρός τούς καλούς διδασκάλους φερομένη 
καταισχύνει έαυτήν καί τοΰτο πρέπει καί αύτή έπί τέλους 
νά έννοήση.


