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Μοί φαίνεται οτι αρετή παντός διοργανισμοϋ 
τών σχολείων είναι νά μή λυπή άλλά νά χαρο- 
ποιή τούς διδασκάλους, νά έμπνέη αύτοϊς άγάπην 
πρός τό επάγγελμά των, καί τήν πεποίθησιν δτι ή 
κοινωνία αποβλέπει πρός αύτούς ώ; θεμελεωτάς 
τοϋ μεγαλείου τής πατρίδος των. Τό Α καί τό Ω 
έν τή επιτυχία παντός διοργανισμοϋ τών σχολείων 
είναι δ διδάσκαλος. Όταν ό διδάσκαλος εϊναι άπ · 
ηλπισμένος, ούδέν ώφελοΰσιν οΰτε τά καλά κτί
ρια τών δημοτεκών σχολείων, οΰτε τά καλά προ
γράμματα, οΰτε ή έπιθεώρησις τών σχολείων, οΰτε 
τά εκπαιδευτικά συμβούλια. Τό νομοσχέδιον τό 
ύποβληθέν προσφάτως είς τήν βουλήν περί τής δη
μοτικής έκπαιδεύσεως ήγειρε τήν θύελλαν τών έν 
Άθήναις δημοδιδάσκαλων, ους έμιμήθησαν καί 
πολλοί τών έν ταϊς έπαρχίαις συναδέλφων των. 
Ώς λόγοι, ους φίρουσιν ούτοι κατά τοϋ νομοσχε
δίου τούτου, είναι δτι κλείονται 1000 σχολεία 
καϊ δτι ρίπτονται είς τούς πέντε δρόμους ισάριθμοι 
διδάσκαλοι, δτι θεωροϋσι λίαν έξευτελίστικόν νά 
προτείνωνται ύπό τών δημοτικών συμβουλίων, ών 
προτιμώσι τόν ύπουργόν τής Έκπαιδεύσεως. Τά 
παραπονα ταϋτα τών διδασκάλων, άν ύπάρχη όν
τως τι παραβλάπτον αύτούς, δέν πρέπει νά παρί- 
δωσιν οί αρμόδιοι. Γινώσκομεν δτι δ πρόεδρος τής 
Κυβερνήσοως καί ό υπουργός τής Παιδείας έμπνέον- 
ται ΰπό γενναίων αισθημάτων πρός τά δημοτικά 
σχολεία καί δτι ή μέριμνα αύτών πάσα περιστρέ

φεται περί τήν άνύψωσιν τής δημοτικής έκπαιδεύ- 
σεως είς τήν προσήκουσαν περιωπήν. Καί πίστεύο- 
μεν δτι εύχαρίστως θά άκούσωσι τάς γνώμας καί 
τών διδασκάλων και παντός άλλου ενδιαφερομέ
νου είς τήν βελτίωσιν τών σχολείων καί έλλείψεις 
τυχόν τοϋ νομοσχεδίου θά προθυμηθώσιν νά διορ- 
θώσωσι. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον δημοσιεύομεν καί 
ήμεϊς ένταϋθα τήν γνώμην ήμών περί τούτων.

UpWTTJV ατέλειαν θεωροϋμεν τοϋ νομοσχεδίου 
δτι αναγράφει έν παρέργω τό ύποχρεωτικον τής 
έκπαιδεύσεως τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ καί τών άνδρών 
καί τών γυναικών, δέν λαμβάνει δέ πρόνοιαν ϊνα 
τό ύποχρεωτικον τοϋτο καταστή καί πράγμα. 
Διερχόμενοι τάς σχολικάς νομοθεσίας πάντων τών 
πεπολιτισμένων Κρατών, προεξαρχούσης τής σοφής 
Γερμανίας, βλέπομεν πανταχοΰ τό ύποχρεωτικον 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως άναγεγραμμενον. Ή 
Γαλλία, ήτις έπί πολλά έ'τη συνεζήτει, άν συμβι
βάζεται πρός τήν ελευθερίαν τοϋ πολίτου το ύπο- 
χρεωτικόν τής έκπαιδεύσεως καί το έξαναγκαστόν 
αύτής έπείσθη ύπό τών νικηφόρων δπλων τών τρο
φίμων τοϋ Γερμανού δημοδιδασκάλου ovt κάκιστα 
ε’πραζε μή εΐσαγαγοϋσα άπό πολλοϋ χρόνου τήν 
ύποχρεωτικήν παίοευσιν καί ανέγραψε καί έφήρ- 
μοσεν αύτήν άπό τοϋ 1870 κατά τρόπον,δστις κινεί 
τον θαυμασμόν πάντων διά τάς κολοσσιαίας θυσίας 
τοϋ δημοσίου νά διαδώση πανταχοΰ τόν φωτισμόν 
καί τήν φιλοπατρίαν διά καλών σχολείων.Τό άρθρον 
11 τοϋ Γαλλικού σχολικού Νόμου τής 30 8βρίου 
1886 άνέγραψε πλέον άπεριφράστως δτι «Πάσα 
κοινότης οφείλει νά έχη τούλάχιστον εν δημοτικόν 
σχολεϊον». Καί παρ’ ήμΐν αναγράφεται τό ύπο- 
χρεωτικόν τής έκπαιδεύσεως ήδη έν τώ νόμω τοϋ 
1834 άρθρ. 6, ένθα άναγράφονται τάδε-
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«Όλοι οί ε’ις δήμον, έχοντα σχολεΐον δημοτικόν 
άνήκοντες παΐδες άπό τοϋ 5. συμπεπληρωμένου μέ
χρι τοϋ 12, συμτ,επληρωμένου έτους τής ήλικίας, 
χρεωστοϋν νά φοιτώσιν είς τό σχολεΐον.»

Άλλ’ούδέ τό ήμισυ τών παίδων τών άρρένων 
τών ύπαγομένων είς τήν σχολικήν ύποχρέωσιν 
φοιτά, ϊνα μή άναφέρωμεν τα θήλεα, πρός τήν 
άνατροφήν τών όποιων καί σήμερον τηρείται ή 
αυτή τών Ήσιοδείων χρόνων κατάστασις (Έργα 
καί Ήμέραι στ. 520).

«'Ήτε δόμων έντοσθε φίλη παρά μητέρι μίμνει» 
ούδέν φροντίζουσα περί μορφώσεως τοϋ πνεύματος 
καί μανθάνουσα τόν ιστόν καί τήν ήλακάτην της. 
Καί δμως νομίζω δτε ήδυνάμεθα νά πράζωμέν τι 
καί ύπέρ τής μορφώσεως τών κορασίων.

’Ελπίζω δτι ή Κυβέρνησις καί ή Βουλή τών 
Ελλήνων τήν περί διαδόσεως τής παιδείας είς 
τόν λαόν φροντίδα διά τής αύζήσεως τοϋ άριθμοϋ 
τών σχολείων καί διά τής έζαναγκάσεως πάντων 
τών παίδων καί άρρένων καί θηλέων νά φοιτώσιν 
έπί ώρισμένον χρόνον είς τά σχολεία θά θεωρή- 
σωσιν έν τών ύψίστων καθηκόντων καί θά προθυ- 
μηθώσι νά εύεργετήσωσι τούς συμπολίτας των 
έζευρίσκοντες τά μέσα τής έκπαιδεύσεώς των, ί’να 
καί τό έλάχιστον χωρίον μή μένη άμέτοχον τών 
άγαθών τοϋ πολιτισμού. Δέν πρέπει δέ νά μάς πτοή 
τό μέγεθος τοϋ εγχειρήματος καί τό ποσόν τής 
δαπάνης έν τοιαύταις ήμέραις δημοσίας κακοδαι
μονίας. Σοφή Κυβέρνησις καί σώφρων καί πόρους 
θά έζεύρη καί άριστα τούτους θά χρησιμοποιήση, 
άρκεί νά θελήση νά άναλαβη τό έ'ργον μετά σπου- 
δαιότητος καί νά ζητήση τά φώτα καί άλλων 
άνδρών άσχολουμένων περί τοεαϋτα ζητήματα.

ζ/ευτέραν ατέλειαν έν τώ νομοσχεδίφ εύρίσκω 
τόν διοργανισμόν τών σχολείων. Ήμεϊς έκ λόγων 
άποβλεπόντων εις τήν άληθή τών παίδων μόρφω- 
σιν άποκρούομεν τήν σύστασιν νηπιαγωγείων έν 
τή ήλικία τή πρό τοϋ έκτου έτους. Τά παιδία 
έν τοϊς νηπιαγωγείοις γράμματα δέν δύνανται νά 
μάθωσι ούδέ πρέπει νά μάθωσι, διότι πάσα έντα- 
σις διανοητική κατά τήν ήλικίαν ταύτην κατα
στρέφει καί τήν ύγίειαν καί τόν νοϋν τών μαθη
τών. Τά νηπιαγωγεία γίνονται, ϊνα τά παιδία 
παίζωσι. Άλλά τόπος άληθής πρός παιδιάν δέν 
είναι τό σχολεΐον, άλλ’ ή παλαίστρα, δ τόπος δ 
ύπαιθρος, δν τά παιδία ύπό δρμεμφύτου άνάγκης 
δδηγούμενα άνευρίσκουσι καί χρησιμοποιοϋσι, χω
ρίς νά ε’χωσιν άνάγκην δδηγοϋ διδασκάλου ή δι- 
δασκαλίσσης. Μάλιστα τό παιγνίδιον τό γινόμενον 
ύπό τήν οδηγίαν καί διεύθυνσιν διδασκάλου παύει 
νά είναι παιγνίδιον. Άλλά πλήν τοϋ έπιστημο- 
νικοϋ λόγου ύπάρχει καί λόγος οικονομικός κατά 
τής ίδρύσεως τοιούτων σχολείων. Άφ ’ ού δέν έχο
μεν χρήματα νά συντηρήσωμεν ώς πρέπει σχολεία 
διά τήν ήλικίαν, ήτις είναι διά γράμματα, άνα- 
λαμβάνομεν ύποχρέωσιν νά διατηρώμεν καί σχο

λεία οιά τήν ήλικίαν, είς ήν είναι καί ύπό τής 
φύσεως καί ύπό τής έπιστήμης άπηγορευμένον νά 
μεριμνά περί γραμμάτων. Ούδεμία, ώς έγώ γι 
νώσκω, νομοθεσία τών Κρατών τής Γερμανίας 
άνεγνώρισε τά νηπιαγωγεία. Μόνον έν τφ Νόμω 
τώ Γαλλικώ τής 30 δβρίου 1886 βλέπομεν οτι 
άναγράφονται καί τοιαΰτα σχολεία τά κληθέν^ρι 
ecoles maternelles καί classes enfantines. Καί 
τά μέν πρώτα, τά μητρικά σχολεία, δέχονται παι
δία άπο 2 έτών μέχρι 6 καί διδάσκουσιν, όσα καί 
παρ’ νμϊν διδάσκονται έν τοϊς νηπιαγωγείοις, δηλ, 
πρός τοϊς ασμασι καί ταΐς παιδιαϊς καί τήν άνάγνω- 
σιν καί τήν άρίθμησιν καί τήν γραφήν. Τά δέ 
δεύτερα τά classes enfantines, δέχονται μαθητάς 
άπό τοϋ 4 μέχρι τοϋ 7 έτους τής ήλικίας καί διδά- 
σκουσι πάντοτε τά μαθήματα τοϋ δημοτικού σχο
λείου, ώς είναι τά ήμέτερα γραμματοσχολεϊα 
καί λειτουργούσε κυρίως είς τά μικρά χωρία. Νο
μίζω ότι παρ ’ ήμΐν δύνανται νά λείψωσι πάντα 
ταύτα τά σχολεία καί άρκετόν κέρδος θά είναι, 
έάν δυνηθώμεν νά έχωμεν έν παντί χωρίφ καί εν 
δημοτικόν σχολεΐον. Τούτο πρέπει νά είναι τό 
ιδεώδες πάσης σχολικής νομοθεσίας καϊ έκ τής ιδέας 
ταύτης δέν πρέπει όύδέν νά περισπά ήμάς, μάλι
στα όταν τούτο άποδεικνύηται ότι είναι ού μόνον 
περιττόν, άλλά καί βλαβερόν.

ΊΓρέτίςν έλλειψιν τού νομοσχεδίου εύρίσκω ότι 
δρίζει τήν μαθητείαν έν τοϊς δημοτικοΐς σχολεί
οις τοϊς κοινοϊς είς 4 μόνον έτη, έν οίς είναι άδύ
νατον, άπολύτως άδύνατον νά γίνη τι γενναϊον. 
Τά 4 αύτά έτη είς τήν παιδικήν ήλικίαν, ήν κατα- 
οιώκουσι παντοϊαι άσθένειαι, ήν βλάπτει τό 
πολύ ψύχος ή τό πολύ θάλπος, ήτις μάλιστα δέν 
πρέπει νά καταπονήται δι ’ ύπερβολικής πνευματι
κής κοπώσεως, είναι κυρίως έν μόνον έτος διά τήν 
ήλικίαν τήν μεγαλειτέραν τήν μετά τό δέκατον 
έτος. Τότε, δτε κυρίως άρχίζει νά λειτουργή δ 
παιδικός νοϋς, κλείει τό σχολεΐον καί ο παϊς εισ
έρχεται είς τόν βίον άτελέστατα παρεσκευασμέ- 
νος νά έκπληρώση τά ποικίλα αύτοϋ καθήκοντα. 
Άλλ’ άν τό ύψος τής μορφώσεως ένός έθνος έκτι- 
μάται έκ τοϋ ύψους τής διαδεδομένης είς τούς 
πολλούς παιδεύσεως, τό έθνος ήμών μέ τήν 4ετή 
φοίτησιν είς τά δημοτικά σχολεία, θά έμφανίζη 
άείποτε ταπεινήν θέσιν. Διά τούτο είναι άνάγκη 
νά έπεκταθή ή παίδευσές του είς έζ έτη, κατόπιν 
δέ καί είς περισσότερα. Οί Γερμανοί έχουσιν δρίση 
οκτώ έτη ύποχρεωτικά, οί Αυστριακοί οισαύτως, οί 
δέ Γάλλοι έν έτος όλιγώτερον, οί Βέλγοι, οί Σουη
δοί, οί Δανοί, οί Ολλανδοί, οί Ιταλοί πάντες δρί- 
ζουσι μαθητείαν έν τοϊς δημοτικοΐς σχολείοις κυμαι- 
νομένην μεταξύ έζ καί οκτώ έτών καί τό ύποχρεωτι- 
κόν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. Άλλ’ δσον είναι 
εΰκολον νά άναγραφή τό ύποχρεωτικόν καί ή 
έπέκτασις έπί πλείονα τών τεσσάρων έτών τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως έπί τοϋ χάρτου, τόσον 

δύσκολον είνε καί νά έφαρμοσθή. Διότι τό ύπο
χρεωτικόν αύτής καί ή έπέκτασις συνεπάγεται 
άναγκαίως τήν σύστασιν δημοτικών σχολείων παν
ταχοϋ, ώστε νά δύνανται εύκόλως οί γονείς τών 
μαθητών νά έπαρκώσιν είς τάς ύποχρεώσεις των. 
Άλλά σύστασις δημοτικών ϊχολείων πανταχοϋ, 
ώστε νά είναι είς πάντα άνθρωπον προσιτά τά δη
μοτικά σχολεία, ύποθέτει δαπάνας πολλάς. Καί 
ενταύθα έγκειται μέγα κοινωνικόν ζήτημα ή έζεύ- 
ρεσις τών πόρων πρός ϊδρυσιν καί συντήρησεν δημο
τικών σχολείων. Μοί φαίνεται δέ δτι καί αί κοινό
τητες ώς πρός τό ζήτημα τούτο πρέπει νά δείζωσι 
τήν φιλομουσίαν των καταβάλλουσαι φόρους, οΰς 
ή νομοθεσία ήθελεν δρίση, άλλά καί τό Κράτος 
δέν πρέπει νά ύστερήση έν τούτφ. Σχολικός φόρος 
έλαφρός έπιβαρύνων πάντα τά εΐσαγόμενα δύναται 
νά άποτελέση σπουδαϊον κεφάλαιον, δπερ νά είναι 
προωρισμένον πρός τήν διάδοσιν καί βελτίωσιν τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως. Έν τφ ζητήματι τών 
θυσιών άς μιμηθώμεν τήν Γαλλίαν, ήτις μετά πό
λεμον έζολοθρευτικόν καί ήτταν πικράν και άπό- 
τισιν πολεμικής άποζημιώσεως κολοσσιαίας είς τήν 
Γερμανίαν δέν ώκνησεν χάριν τής δημοτικής έκ- 
παεδεύσεως νά άναγράψη έκατομμύρια πολλά φρο
νούσες καί δικαίως δτι ή άρχη τής έπανορθώσεως καί 
τής ίκανοποιήσεως πρέπει νά είναι ή μόρφωσις τοϋ 
λαού. Τοιαΰτα γενναία έργα δικαιούμεθα νά άπαι- 
τώμεν παρά βουλής, ήν έν έξάλλφ ένθουσιασμώ 
έψήφισεν δ Ελληνικός λαός έζαρτήσας έζ αύτής τήν 
άνόρθωσίν του καί τήν οικονομικήν καί τήν εκ
παιδευτικήν.

Τετάρτην έλλειψιν εύρίσκω δτι έπανέρχονται 
πάλιν τά περιλάλητα πλήρη δημοτικά σχολεία 
έν ταΐς μεγαλειτέραις τής Ελλάδος πόλεσι, ένθα 
άκριβώς ύπάρχουσι καί τά Έλληνικά σχολεία, ά 
ώσαύτως διατηρούνται, έν φ άλλοτε ύπήρχεν ή 
έσφαλμένη ιδέα νά καταργηθώσι. Τών καλουμέ- 
νων πληρών δημοτικών σχολείων ώς πρότυπα έπτε- 
ρύγιζον προ τών όμμάτων τών προτεινάντων κατ’ 
άρχάς τοιαΰτα σχολεία τά Biirgerschule τών 
Γερμανών ή ώς ταύτα μετεφράσθησαν είς τήν 
γλώσσαν ήμών τά άστικά σχολεία. Καί ένομί- 
σαμεν δτιδυνάμεθα καί ήμεϊς τοιαΰτα άνώτερα δη
μοτικά σχολεία νά δημιουργήσωμεν, έάν αύζήσω- 
μεν τάς τάζεις τών δημοτικών σχολείων καί διο 
ρίσωμεν έν αύτοϊς πολλούς δημοδιδασκάλους. Άλλ’ 
έν τούτφ άκριβώς ύπάρχει ή πλάνη ήμών. Οί παρ’ 
ήμΐν δημοδιδάσκαλοι, πλήν ολίγων όντως εύφυε- 
στάτων νέων, οΐτινες δι Ίδιας μελέτης καί δια τής 
σπουδής καί έκμαθήσεως μάλιστα καί ζένων γλωσ
σών κατώρθωσαν νά εύρύνωσιν τήν μόρφωσιν των, 
οί λοιποί άδυνατοϋσι νά διδάζωσι είς τάς άνωτέρας 
τάζεις πλήρους δημοτικού σχολείου. Το τοιοϋτο 
άπεδείχθη περιφανώς άλλοτε είς τά πλήρη σχο
λεία λειτουργήσαντα μέ έζ τάζεις, ένθα καί εις 
τάς άνωτέρας τάζεις έπανελαμβάνοντο τά αύτά 

μαθήματα, δσα έδιδάσκοντο καί είς τάς κατωτέ- 
ρας. “Ωστε ή προσθήκη τάζεων είς τά δημοτικά 
σχολεία, δταν δέν ύπάρχη προσωπικόν έχον πληρε- 
στέραν παίδευσιν τών δημοδιδασκάλων, ώς μορ— 
φούνται παρ’ ήμΐν έν τοΐς Διδασκαλείοις, ϊνα δι- 
δάσκωσιν έν ταΐς άνωτέραις τάζεσι, δέν δύναται 
νά άνυψώση τά δημοτικά σχολεία ε’ις άστικά.

Άλλ’ έν φ τούτο δέν κατορθοϋται, άπειλεΐται 
καί βλάβη έκ μέρους αύτών κατά τών Έλληνικών 
σχολείων, ά έγώ τούλάχιστον θεωρώ ώ; άριστον 
θεσμόν καί άνευ έπιφυλάζεως έπαινώ τό μέτρον τής 
Κυβερνήσεως νά καταργήση έζ αύτών τά έκπαι- 
δευτικά τέλη, ϊνα έκλίπη πάν πρόσκομμα είς τήν 
πρός αύτά φοίτησιν τών πολιτών πρός τελειοτέραν 
αύτών μόρφωσιν. Καΐ όντως είναι ύπονόμευσις 
τών Έλληνικών σχολείων ή διάταζις δτι οί μα- 
θηται τών πλήρων σχολείων δύνανται νά κατα- 
τάσσωνται, εί καί μετ’ έζέτασιν, εις τήν άνωτέραν 
τάζιν τώνΈλληνικών σχολείων.Τά Έλληνικά σχο
λεία, έάν λειτουργώσι κατά πρόγραμμα διατεταγ
μένου αύστηρώς καί έκτελούμενον πιστώς πρός τόν 
σκοπόν, δν έχουσι τά Έλληνικά σχολεία, δεν είναι 
δυνατόν νά δέχωνται μαθητάς τών πλήρων σχο
λείων είς τάς άνωτέρας τάζεις αύτών, έκτός έάν 
τό πρόγραμμα τών δύο κατωτέρων τάζεων αύτοϋ 
συμπίπτη πρός τό πρόγραμμα τών δύο άνωτέρων 
τάζεων τοϋ πλήρους. Άλλά τότε είναι περιττόν 
νά ύπάρχωσι δίς αί αύται τάζεις έν διαφόροις 
σχολείοις καί φρόνιμον είναι καί οικονομικόν νά λεί- 
ψωσιν αύται έκ τοϋ ένός τούτων. Έπειδή δμως τό 
έλληνικόν σχολεΐον έχει άλλην άποστολήν νά έκ
πληρώση καί άλλην τά πλήρη σχολεία, έπόμενον 
είναι τά προγράμματα αύτών νά ώσι διάφορα. 
Τούτου δέ ύπάρχοντος ή συσχέτισις, αύτών καί έγ
γραφή μαθητών τοϋ ένός σχολείου είς τάς άνωτέρας 
τάζεις τοϋ ετέρου είναι άτοπος. Τά δημοτικά σχο
λεία είναι άλλα σχολεία καί άλλα είναι τά έλ
ληνικά. Τά δημοτικά σχολεία πρέπει νά έχουν 
έζαετή κύκλον μαθημάτων καί έν τοϊς χωρίοις καί 
έν τοϊς πόλεσι. Ή διαφορά τούτων είναι μόνον 
ώς πρός τόν άριθμόν τών διδασκάλων.

(ακολουθεί). 
>—·♦·—<

ΑΔΟΛΦΟΣ ΔΕΙΣΤΕΡΒΕΓΙΟΣ

Ούδέποτε είναι άργά νά όμιλή τις περί 
έκείνων, ών ό βίος ύπήρξε τύπος καί ύπο- 
γραμμός ένδελεχοΰς έργασίας ύπέρ τοΰ γενι
κόν καλοΰ, καί τών οποίων τά συγγράμμα
τα μένουν ώς ανεξάντλητος πηγή, σπουδαιό
τατων συμβουλών. Διά τοΰτο άς μοι έπιτρα- 
πή νά μεταφέρω τούς άναγνώστας μου είς 
τό πρώτον τίμισν τοΰ αίώνος τούτου καί ό- 
μιλήσω πρός αυτούς περί τοΰ Γερμανού 
παιδαγωγού Άδόλφου Λειβτερβεγίον.
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Τό όνομα τούτο δέν είναι παρ’ ήμΐν καί 
πολύ γνωστόν. Έν Γερμανία δμως και Αυ
στρία απολαύει μεγίστης ύπολήψεως. Ό 
Δειστερβέγιος, μολονότι άπέθανε πρό τριά
κοντα έτών, τό πνεΰμά τον ζή άκόμη με
ταξύ τών διδασκάλων σήμερον, οϊτινες άνα- 
γινόίσκουν καϊ μελετούν μετά μεγάλης προ
σοχής τόν Wegweiser zur Bilduug fiir deutsche 
Lehrer. Ό μέγας ούτος παιδαγωγός, κατά 
τήν πραγματικήν τής λέξεως σημασίαν, έθν 
σίασε τά καλήτερα έτη τής ζωής τον είς τήν 
διδασκαλίαν καί ήξιώθη νά όνομασθή «μετά 
τόν Πεσταλότζην ό μεγαλύτερος διδάσκαλος 
τοϋ δεκάτον ένάτον αίώνος».

Θέλομεν λοιπόν ώφεληθή άφιεροϋντες 
στιγμάς τινας είς τόν Άδόλφον Δειστερβέ- 
γιον. Καϊ έν τώ παρόντι θά περιορισθώ νά 
παρουσιάσου πρός ύμάς τόν άνδρα, ώς διδά
σκαλον, βραδύτερον δμως θέλω έπιληφθή 
νά αναλύσω καϊ τά σνγγράμματα αύτού

Ό Δειστερβέγιος έγεννήθη έν Σεΐγεν τής 
Βεστφαλίας τή 29 Όκτωβοίον 1790. Τά έγ- 
κύκλια μαθήματα έδιδάχθη είς τό λύκειον 
τής γενεθλίον τον πόλεως καϊ είτα Ακολού
θησε συνεχώς τάς παραδόσεις τών πανεπι
στημίων τής Έρβόρνης καϊ τής Τνβίγγης, 
ένθα έσπούδασε μαθηματικά, φιλοσοφίαν 
καϊ ιστορίαν. Μετά τό πέρας τών σπονδών 
του, συναντηθείς έν Έλβεοφέλδη μετά τοϋ 
Βιλβέργον, διευθυντοΰ ιδιωτικού σχολείου 
καϊ ίδών τήν έξοχον τον παιδαγωγού τού
τον ικανότητα είς τό διδάσκειν, ήσθάνθη α
γάπην πρός τό διδασκαλικόν έργον καϊ τή 
συστάσει τούτον ποοσελήφθη οίκοδιδάσκα 
λος είς οικογένειαν ευπατρίδου κατά τό ί 811, 
δπερ ύπήρξε τό πρώτον αύτού βήμα είς τό 
διδασκαλικόν στά.διον. Δυστυχώς δμως, ώς 
αύτός ό ίδιος ομολογεί, τό πρώτον αύτό 
βήμα δέν ύπήρξεν εύτυχές. Διότι ναϊ μέν 
ήθελε νά άκολουθήση τάς άρχάς τής πεστα- 
λοτζείου μεθόδου, ήτις τότε ήτο έν τή με
γίστη αύτής ακμή, άλλ’ έν τή πρήξει έφήρ 
μοσε τήν μέθοδον τών πανεπιστημιακών του 
διδασκάλων, οϊτινες είχον πληρώση αύτού 
τήν κεφαλήν μέ έννοιας άφηρημένας καϊ 
άκαταλήπτονς. Έν έτει δέ 1812 ποοσελή 
φθη διδάσκαλος έν Βόρμς. ένθα παραιτήσας 
τήν μέθοδον τοϋ ΙΙεσταλόστιι είργάζετο ώς 
ήδύνατο προσπαθών διά τοϋ ζήλου του νά 
άναπληρώση τήν μέθοδον,ής άκόμη έστερεΐ- 
το. Καϊ τί δέν κατορθοϊ ό ζήλος ; Τό όνομα 
τοϋ Δειστερβεγίου ώς καλού διδασκάλου ήρ 
χισεν ήδη νά γίνηται γνωστόν. Καϊ προσ 
έκλήθη έν έτει 1813 διδάσκαλος τής φυ
σικής καϊ τών μαθηματικών είς Φραγκ- 
φούρτην, ένθα κατά καλήν σνγκνρίαν 

έγνωρίσθη μετά τοϋ Λασπέ, ένθουσιώ- 
δους μαθητοϋ τοϋ ΙΊεσταλότζη. Αί πολν- 
πληθεϊς δέ διαλέξεις, άς έκαμε μετά τοϋ άν
δρός τούτον περϊ ΙΊεσταλότζη, τοσοΰτον 
έπέδρασαν είς αύτόν, ώστε άληθή θανμα- 
σμόν ήσθάνετο πρό τού Ελβετού παιδαγω
γού, καϊ τούτον είς τό μέλλον ώς παράδει^Γ 
μα εις έαυτόν προβάλλων είργάζετο καλλί
τερον καϊ μεθοδικώτερον.

Έκ Φραγκφούρτης ό Δειστερβέγιος προσ- 
εκλήθη είς τό Λατινικόν σχολεϊον τής Έλ- 
βεοφέλδης (1818 —1820) ώς ύποδιενθνντής, 
ένθα είδε τόν όλέθριον καϊ πνευματοκτόνον 
μηχανισμόν τοϋ σχολείου καϊ έλεεινολόγησε 
τήν κατάστασιν τών μαθητών, οϊτινες δια
στρέφονται έν τοιούτοις σχολείοις. Πόσον 
δμως κατεκήλει αύτόν ή μέθοδος τού Βιλ- 
βέργου, δστις ήτο διευθυντής σχολείου έν 
τή αύτή πόλει Παρά τώ Βίλβεργ εϋρισκεν 
δ,τι ό Πεσταλότζης έφερεν είς φώς καϊ έκι- 
νήθη είτ τόν Δειστερβέγιον ή έπιθυμία νά 
άσχοληθή καλλίτερον είς τήν κατωτέραν έκ- 
παίδευσιν. Καί διά τοϋτο, δτε Λ Κυβέρνησις 
έκάλεσε αύτόν διευθυντήν τοϋ έν Mors άρ- 
τισυστάτου Διδασκαλείου, ό Δειστερβέγιος 
έδέχθη τοϋτο έξ δλης ψυχής. Τή 31 ’Ιου
λίου 1820 έγένοντο τά έγκαίνια τοϋ σχο- 
λείον καϊ ό Δειστερβέγιος μόνος έδίδασκεν 
έπϊ τρία έτη πάντα τά μαθήματα τοϋ σχο
λείου ούδένα άλλον έχων βοηθόν. Ότε δέ 
έν τώ γυμνασίω διωρίσθη γυμνασιάρχης ό 
Χοφμάϊστερ, ό Δειστερβέγιος σννεδέθη μετά 
τούτου διά στενής φιλίας καϊ σννεφώνησαν 
νά διδάσκωσι άμφότεοοι ό μέ Δ. έν τώ γυ
μνασίω ό δέ X. έν τώ Διδασκαλείω μαθήμα
τα. Ούτω διά τοϋ τρόπου τούτου τό προσω
πικόν τοϋ Διδασκαλείου άπετελεϊτο έκ δύο 
προσώπων οϊτινες ένθουσιωδώς είργάζοντο 
ύπέρ τής τελειοτέρας μορφώσεως δημοδιδα
σκάλων. Έν τούτοις δμως δέν έλειπον καϊ 
έχθροί. Οί ιερείς τών μερών αύτών παρε- 
τήρησαν δτι οί διδάσκαλοι διά τής διδασκα
λίας ταύτης έγίνοντο έξυπνότεροι τοϋ πρέ 
πονι ος καϊ τοιοΰτοι διδάσκαλοι θά συνετέ- 
λουν νά έξηπνήση καϊ ό λαός, δπερ δέν 
συνέφερεν είς τούς ιερείς. Διά τοϋτο κατήγ
γειλαν τό Διδασκαλεϊον ώς είσάγον καινά 
δαιμόνια εις τό ύπουργεΐον, άλλά τό ύπουρ - 
γεϊον ύπό πεφωτισμένων άνδρών άποτελού 
μενον ούδεμίαν προσοχήν έδωκεν είς τάς 
διαβολάς τών μοιρών άνθρώπων.

Έν Mors ό Δειστερβέγιος έγένετο έτι μάλ
λον γνωστός ώς παιδαγωγικός άνήρ σπου
δαίος, ή δέ έκτίμησις τής κοινωνίας έν μέσω 
τής όποιας έζιι ηύξάνετο όσημέραι, οί δέ 
μαθηταί του ήσθάνοντο τήν πρός τό έργον

θαυμαστών τοϋ Δειστερβεγίου, διότι έν αύτώ 
εύρισκον τόν λόγον τοϋ διδασκάλου ζωηρόν 
καϊ ακριβή.

Μετά έργασίαν δοϊδεκα έτών έν Mors ό 
Δειστερβέγιος προσεκλήθη ύπό τοϋ ύπουρ
γοϋ ΆλτενΟτάϊν έν έτει 1832 νά διευθύνη τό 
Διδασκαλεϊον τοϋ Βερολίνου. Τήν νέαν ταύ
την θέσιν άπεδέξατο όχι τόσον διά τήν άμοι 
βήν τήν παρεχομένην αύτώ — 1800 μάρκα 
η 2050 φράγκα κατ’ έτος ! — δσον διά τήν 
τιμήν δι’ ής περιεβάλλετο. Οϋτού δέ άπήλθε 
παρακολουθούμενος ύπό τής γυναικός του 
καϊ τών οκτώ τέκνων του μέ καρδίαν τε- 
θλιμμένιιν 1 προσφιλείς του μαθηταί. . . .

Έν Βερολίνω, καϊ έν M8rs, έπεδόθη είς 
τό έργον του μετά τής συνήθους αύτώ ζέ- 
σεως, κύριον πάντοτε μέλημα έχων τήν 
μόρφωσιν τών μαθητών του· «Τό έμόν έρ
γον. λέγει, είνε νά ύπηρετώ τούς μαθητάς 
μου καϊ αναπτύσσω παρ’ αύτοϊς τό αληθές, 
τό καλόν καϊ τό αγαθόν» ... ’Ακούραστος 
πάντοτε έφιλοπόνει σχέδια διδασκαλίας,συν
έτασσε προγράμυατα, έμελέτα, συνέγραφε 
βιβλία διά τά σχολεία καϊ ολόκληρος παρε- 
δίδετο είς τήν άγωγήν τών μαθητών του. 
Καϊ οί διδασκαλισταϊ έν Βερολίνω, ώς έν 
Mors, έπεδοκίμαζον καϊ έχαιοον διά τήν όνε 
ξάντλητον ένέργειαν τοϋ διδασκάλου δσον 
καϊ διά τήν μέθοδον αύτοϋ. Άλλά καϊ έδώ μή 
άρκούμενος είς τήν ίδιαν του πείραν,ούδέ είς 
τά βιβλία του, έπανέλαβε τά ταξείδιά του 
καϊ έπροχώρησε μέχρι τής Δανιμαρκίας. 
Ό τι δμως χαρακτηρίζει τάς ίδέας τοϋ Δει- 
στερβεγίου περϊ άγωγής είνε δτι ήθελε πρό 
παντός νά διεγείρη τό ένδιαφέρον τών μα 
θητών του, πεπεισμένος δτι μόνον τοϋτο 
είνε ικανόν νά παράσχη τήν προσήκουσαν 
παίδευσιν. «Φεϋ 1. λέγει, πόσον όλίγον έν- 
νοοϋν νά εκπαιδεύουν οί νομίζοντες δτι πρώ
τιστον πάντων έν τή αγωγή είνε αί γνώσεις 
Αί γνώσεις δύνανται νά χρησιμεύσουν ώς 
μέσον μόνον πρός έπίτευςιν έν μέρει τοϋ 
σκοπού τής διδασκαλίας κυρίως δμως πρέ
πει νά διεγείρηται τό ένδιαφέρον τών μα- 
μαθητών. ϊνα βαθμηδόν άναπτυχθή ή αύτε- 
νέργεια αύτών καϊ δύνανται βραδύτερον νά 
έξετάζωσιν έαυτούς καϊ τόν περιβάλλοντα 
αύτούς κόσμον.»

'Ωσαύτως ό Δειστερβέγιος ένησχολήθη 
μετ’ έπιστασίας καϊ ζήλου μεγάλου είς τήν 
άνύψωσιν τών δημοτικών σχολείων· Σήμε
ρον δέ έν Γερμανία καϊ Αύστρία μιμοΰνιρι 
άκριβώς τό ΐδρυθέν παρ’ αύτοϋ έν Βερολί
νω· Διδασκαλεία καϊ δημ. σχολεία δ Δει- 
στερβέγιος έθεώρει άναποσπάστως συνδεδε- 
μένα καϊ τήν έπιτυχίαν τοϋ ένός έξήρτα έκ

των άγάπην καϊ ήσαν άκαταπόνητοι, ώς καϊ [ 
ό διδάσκαλός των. ’Ιδού πώς έκφράζεται εις 
τών μαθητών του ό κ. Χιμπώ' «Ήμεϊς οί 
διδασκαλισταϊ μετ’ όλίγον ένοήσαμεν δτι 
όλόκλήρος ή διδασκαλία ήτο τό έργάζεσθαι. 
τό έργάζεσθαι θαροαλέως καϊ άκαταπαύ- 
στως ... Ή κυρία μέθοδος τοϋ διδασκάλου 
ήτο δτι έπρεπε μόνοι μας νά ζητώμεν καϊ νά 
εύρίσκωμεν καϊ νά μανθάνω μ εν. Δέν έπρό- 
κειτο νά μιμηθώμεν δεδομένα παραδείγμα
τα. Τό βλέπειν, άκούειν. σκέπτεσθαι .... 
ιδού ή βάσις τής ένεργείας μας.» Εισερχό
μενος είτα είς λεπτομέρειας τινάς τής έσω- 
τερικής λειτουργίας τού Διδασκαλείου μάς 
γνωρίζει δτι τά μαθήματα ήρχιζον τήν έ 
βδόμην πρωινήν ώραν χειμώνος τε καϊ θέ
ρους, δτι μάλιστα τόν χειμώνα έσβέννυντο 
οΐ λαμπτήρες καϊ έκεϊ έν τή σκοτία οί μα
θηταί χωρίς νά βλέπωσιν άλλήλους ήκουον 
τάς έρωτήσεις τοϋ διδασκάλου καϊ τάς άπαν- 
τήσεις τών συμμαθητών των Έκεϊ. φράσεις 
λίαν περίπλοκοι άνελύοντο· δύσκολα προ
βλήματα έλύοντο ζητήματα διάφορα έπραγ- 
ματεύοντο μετά μεγίστης εύκολίας καϊ έτοι- 
μότητος άνευ ούδενός βοηθήματος. Ό Δει- 
στεοβέγιος ήθελεν ή διανοητική έργασία νά 
γίνηται νοερώς ολόκληρος. Ήγάπα τήν έρ
γασίαν καϊ μετέδιδε τόν ζήλον αύτοϋ είς 
τούς μαθητάς του, έν ω έξ άλλου έδείκνυτο 
αδυσώπητος πρός τους οκνηρούς· «Έμά- 
θομεν, λέγει τις έξ αύτών, αύτοϋ διευθύ- 
νοντος νά μή όπισθοχωρώμεν πρό ούδεμιάς 
δυσκολίας προκειμένου περϊ αγωγήςκαϊ έκ- 
παιδεύσεως.»

Αύτός ούτος ό Δειστερβέγιος είργάζετο 
άκαταπαύστως είς τό ίδιον του έργον. Έ- 
μελέτα τά έργα τών μεγάλων παιδαγωγών, 
Πεσταλότζη, 'Ρουσσώ κτλ. Έπεσκέπτετο 
τάλλα σχολεία διά νά ώφεληθή έκ τοϋ πα
ραδείγματος τών έμπειρων συναδέλφων του 
καϊ πολύ συχνά έπεχείρει μακροτάτας πε
ριηγήσεις. Άλλά. τά πάντα μετ’ έπιστασίας 
μελετών καϊ έξετάζων, ιδιοποιείτο δ,τι έξο 
χον καϊ έπανήρχετο ούτως έν μέσω τών μα
θητών του είς Mors σοφώτερος έν τή θεω
ρία καϊ ίκανώτερος έν τή πράξει.

Ό Δειστερβέγιος έν Mors ένησχολήθη καϊ 
περϊ τής βελτιώσεως τών σχολείων τοϋ λαού 
καϊ τής ένώσεως τών διδασκάλων-

Κατά δέ τό έτος 1827 ϊδρυσε περιοδικόν 
τι. δπερ άκόμη καϊ σήμερον ύπάρχει, διευ- 
θυνόμενον μάλιστα ύπό ένός τών υιών του: 
«Die Rheinischen Blatter». Τό περιοδικόν 
τοϋτο κατ’ άρχάς έτυχε μέτριας διαδόσεως, 
Βραδύτερον όμως έγένετο δεκτόν μετ’ έν- 
θουσιασμοϋ ύπό τών διδασκάλων καϊ τών
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τής έπχτυχίας τον άλλου καΐ τάνάπαλιν. Έάν 
και παρ’ ήμΐν αί Διευθυνταί. τών Διδασκα
λείων καί οΐ ιθύνοντες τά τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως τοιαΰτα έφρόνουν καί οΰτως 
είργάζοντο όποια πρόοδος δέν θά έγίνετο; 
Τδ καλόν τών διδασκάλων άείποτε σκεπτό- 
μενος είργάζετο μετ’ επιμονής καί καρτερίας 
καί περί τής ένύίσεως αύτών. Ήθελον οί δι
δάσκαλοι νά ώσιν έλεύθεροι καί ανεξάρτη
τοι διά νά γείνωΰιν ισχυροί καί ισχυροί διά 
νά είνε ευυπόληπτοι καί σεβαστοί. Έν Βε
ρολίνο), ώς έν Mors, ίδρυσε «σύλλογον» διά 
τούς δημοδιδασκάλους, οϊτινες πολλάκις 
κατ’ έτος συναθροιζόμενοι πέριξ αύτού 
ήκουον τδν λόγον τον Οΐ διδάσκαλοι, προ
οδευτικοί, έπιμελεϊς, ωφέλιμοι εϊς τά συμ
φέροντα των καί τήν άποστολήν των συνη- 
θροίζοντο,άντήλλασσον τάςγνώμας καί τούς 
πόθους των, ώμίλουν περί τών έργασιών 
καί τών άποτελεσμάτων των—καθώς καί 
περί τών φροντίδων καί αθλιοτήτων των— 
καί έγίνοντο έτοιμότεροι, ισχυρότεροι. Ση
μειωτέοι’ δμως δτι ψυχή τών συνελεύσεων 
τούτων ήτο ό Δειστερβέγιος έτοιμος πάν 
τότε νά δίδη συμβουλάς, συμπληοών καί 
άναπτύσσοϊν οΰτω τήν άγωγήν τών διδα
σκάλων

Καθώς δέ δλοι οί παιδαγωγοί σήμερον 
τδ βεβαιοΰν—είς τάς περίφημους έκείνας 
συνελεύσεις όφείλεται ή άνύφωοις τών δη- 
τικών σχολείων καί έκτοτε χρονολογείται 
ή διακεκριμένη κανωνική θέσις τών δημο
διδασκάλων έν Γερμανία. Δέν θά ήτο καλόν 
— εϊπατέ μοι—καί παρ’ ήμΐν νά έδημιουρ- 
γοΰντο κατ’ έτος τοιαΰται συνελεύσεις 
κατά τδ πνεΰμα,καθ’ δ ό Δειστερβέγιος συ
νέστησε καί διηύθυνεν αύτάς έν Βερολίνω ;

Έν τούτοις, ευρισκόμενος έν τώ μέσω 
τοιαύτης ένεργείας καί τοσαύτης δράσεως 
δέν έπελέθετο καί τών συγγραφών, είς ας 
διηνεκώς ένησχολεϊτο. Τδ έξοχώτερον δμως 
τών συγγραμμάτων του, τδν χάριν τών γερ- 
μανών διδασκάλων έκδοθέντα οδηγόν του 
«Wegweiser zur Bildnug fur deutsche Lehrer, 
έφερεν είς φώς τδ 1832.

Ή δημοτικότης αύτοΰ κατά τήν έποχήν 
αύτήν ύπήρξε μεγίστη. Άλλ’ οί φθονεροί 
αύτοΰ αντίπαλοι—διότι είχε καί τοιούτους 
—τδν κατηγόρησαν είς τδν ύπουργόν τής 
δημοσίας έκπαιδεύσεως Φευ ! ήρκεσεν δτι 
ήτο θιασώτης τής προόδου καί τής έλευ- 
θκρίας διά νά καταστή, μ’ δλην τήν συντη- 
ρητικότητα. τών ιδεών του, ύποπτος είς 
τήν κυβέρνησιν. Καί χάρις μέν είς τόν φι
λελεύθερον ύπουργόν Άλτενστάϊν, δστις 
ήτο τότε έν τή έξουσία. εξακολούθησε τό 

έργον του- βραδύτερον δμως άνελθόντος 
έπί τήν άρχήν τοΰ συντηρητικού Είχενχορν 
οί έχθροί τοΰ Δειστεργίου έπετέθησαν 
πάντες κατ’ αύτοΰ καί πράγματι κατώρ- 
θωσαν νά έπιτύχουν τήν παΰσιν αύτοΰ έν 
έτει 1847. Ώς λόγοι δέ τής παύσεως έρρή- 
θησαν δτι ό Δειστερβέγιος είνε άγαν φιλε
λεύθερος καί άσπάζεται ίδέας σοσιαλιστικός. 
Μάτην ό Δειστερβέγιος έζήτησε τάς αποδεί
ξεις, ειπον είς αύτδν νά άναμείνη αύτάς,άλλ’ 
άντί τών άποδείξεων έστειλαν είς αύτδν 
τήν παΰσίν του.

“Εκτοτε έζησε ό Δειστερβέγιος έπί είκοσι 
έτη άνευ θέσεως δημοσίας, έξηκολούθει ούχ’ 
ήττον νά διαδίδη πανταχοΰ τάς ίδέας του 
διά τοΰ περιοδικού «Rheinische Blatter,» 
τών διατριβών του καί τών έργων του. . .

Άπέθανεν είς ήλικίαν 75 έτών κατά τό 
έτος 1866. Ό κλήρος τοΰ Δειστερβεγίου 
ύπήρξεν ό κλήρος πάντων τών μεγάλων άν
δρών τών φηξικελεύθων, δηλαδή ό μαρτυ
ρικός στέφανος. Άλλ’ αί ίδέαι αύτοΰ περί 
τής άνυφώσως τών δημοδιδασκάλων έρριζο- 
βόλησαν καί έκαρποφόρησαν τάχιστα έν 
Γερμανία. Οί έχθροί του κεΐνται τεϋαμμένοι 
έν άφανεία, όδέάνδριάς τοΰ Δειστερβεγίου 
έν Mors δεικνύει τήν εύγνωμοσύνην τών 
έπιγενομένων πρδς τδν ενθουσιώδη άνδρα.

Εί η τό χώμα σντοϋ έλαφρόν και τό όνομά τον 
ευλογημένου.

Νικίας Χατζάρας

Ό Διστερβέγιος έξέδωκε τά έξής διδακτι
κά βιβλία-

1. Lese- und Sprachbuch (1826).
2. Schullesebuch (1831).
3. Praktische Lehrgange fur den Unterricht 

in der deutschen Sprache (1831).
4. Methodisches Handbuch fur den Gesammt- 

nnterricht. im Rechnen (1830).
5. Leitfaden fur den Unterricht in der For· 

men —Grossen= und raumlichen Verbindun- 
gen (1822).

6. Raurnlehre oder Geometrie (1828).
7. Heimatskunde.
8. Mathematische Geographie.
9. Beschreibung der preussischen Rhein - 

provinzen (1829).
10. Lehrbuch der mathematischen Geogra

phie und popularen Himmelskunde (1840).
11. Der Unterricht in der Kleinkinderschule 

(1832).
12. Praktisches Uebungsbuch in der deutschen 

Sprache.
Ταύτα. καί πλεΐστα άλλα διδακτικά βιβλία 

έγραψεν δ Δίστερβέργιος, ώστε κατά τάς νέας θεω
ρίας τάς έπικρατούσας σήμερον έν τή διοικήσει τών 
σχολείων δ Δ. ήτο μέγας βιβλιοκάπηλος καί άν 
έζη σήμερον παρ ’ ήμΐν δέν θά ήτο αύτφ έπιτε- 
τραμμένον νά λάβη θέσιν τινά οίανδήποτε ούτε έν 
τώ ύπουργείω ούτε ώς έπιθεωρητής τών σχολείων. 
Κύριε Υπουργέ, ήξεύρετε ποιοι έγραφον /ήβλία 
διδακτικά έν Γερμανία, κατά τήν έποχήν τής διορ- 
θώσεως τών σχολείων ; Ό Έρδερο?, δ μέγας 
τών σχολείων τής Βαϊμάρας διοργανωτής καί διευ
θυντής, δν δ ήγεμών τής Βαυαρίας άνύψωσεν είς 
τήν τάξιν τών εύγενών, τόν Έρδερον, τόν υιόν ένός 
δημοδιδασκάλου ! Άλλ’ έκεϊ οΐ ήγεμόνες και οί 
πολιτικοί τιμώσι τήν άρετήν καί τά γράμματα, 
παρ’ ήμΐν δμως δέν επιτρέπει δ φθόνος καί ή 
σκευωρία ούδέ νά ζήσωσιν οί άγαπώντες τήν 
πατρίδα των.

ΟΧΙ ΣΤΕΝΟΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ 

ΠΛΑΤΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ.

Ό φίλος μου κ. Λ. Καταφυγιώτης έπιθυμών 
νά καταστήση τό χωρίον προσφιλές, ώς λέγει, έν- 
διαίτημα τών άληθώς διδασκάλων συμβουλεύει είς 
τούς έν τοΐς χωρίοις διαμένοντας τοιούτους νά 
άφιερώσωσι πάσας τάς ώρας τής σχολής αύτών είς 
τήν μελέτην παιδαγωγικών συγγραμμάτων καί 
άλλων κλασικών βιβλίων, οία αΐ θρησκευτικά! με- 
λέται τοϋ Μαυροκορδάτου, ή 'Ιστορία τοϋ Παπαρ- 
ρηγοπούλου καί οί αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. 
Οΰτω δέ φρονεί δτι τό χωρίον καθίσταται ή Έδέμ 
τών διδασκάλων ή δπως αύτός τό ονομάζει τό 
προσφιλές τούτων ένδιαίτημα.

Ότι τό χωρίον ύστερεϊ τών πόλεων καί δή τών 
μεγάλων, περί τούτου ούδεΐς πιστεύω δύναται νά 
ύπάρξη δ άμφεβάλλων. Ή πόλις έχει τά θέατρα, 
έχει τά μουσεία, τά ανώτερα σχολεία, τάς βιβλιο- 
θήκας, τούς συλλόγους, τά δημόσια άναγνώσματα, 
τούς έπιστήμονας, τούς λόγους, τήν άνεπτυγμένην 
οικογένειαν καί τόσα άλλα, άτινα δλα είναι σχο
λεία, δλα είναι διδάσκαλοι δΓ ένα άνθρωπον. Πα
ραλείπω δέ καί τάς άλλας διασκεδάσεις καί θεά
ματα, άπό τά δποϊα μόνον οΐ σχολαστικοί καί οί 
στενοκέφαλοι θέλουν πάντοτε νά αποξενώσουν τόν 
διδάσκαλον. Απέναντι δέ δλων τούτων έξωραϊζόν- 
των δποιςδήποτε τόν άχαρι βίον τοϋ διδασκάλου 
καί εύεργετικώτατα έπιδρώντων έπί τήν άνάπτυξιν 
αύτοϋ, τί έχει ούσιώδες νά προσφέρη τό χωρίον ; 
Ίσως ήθελέ τις μοϋ άπαντήσει τόν καθαρόν άέρα. 
Βεβαίως. Άλλ’ δ καθαρός άήρ, δσον πολύτιμος 
καί άν είναι,δέν δύναται νά συντελέση μόνος είς τήν 
βελτίωσιν τών διδασκάλων, ήν δ κ. Καταφυγιώ
της διά τής έν τώ χωρίφ διατριβής των έπιδιώ- 
κ«ι. Άλλως οί διδάσκαλοι δέν είναι φθισικοί, ώστε 

νά θυσιάσουν πρό τοϋ καθαρού άέρος ολα τά πλεο
νεκτήματα τών πόλεων, δσα μάτην ήθελέ τις άνα- 
ζητήσει νά εύρη έν τοΐς χωρίοις. Τό χωρίον άλη
θώς, άπό τοϋ δποίου λείπουν ή τύρβη καί δ θόρυβος 
τών πόλεων, αί συναρπάζουσαι καί κατακηλοϋσαι 
τέρψεις καί διασκεδάσεις τούτων, δύναται νά θεω
ρηθή ώς τόπος έπιτήδειος δι ’ άνωτέρας έπιστημονι- 
κάς μελέτας, δι ’ ύψηλοτέρας ε’ιδικάς σπουδάς. Άλλ ’ 
αί μελέται τοϋ διδασκάλου είναι άναμφισβητήτως 
γενικαί. Τοιαΰται δέ γενικαί μελέται δύνανται τό
σον άσφαλώς νά διεξαχθώσιν έν τή πόλει, δσον καί 
έν τφ χωρίω. Ίσως μάλιστα αί έν τή πόλει τοι · 
αΰται σπουδαί διά τήν ΰπαρξιν βιβλιοθηκών καί 
τήν άφθονίαν καταλλήλων βιβλίων νά συντελώνται 
καί καλλίτερον. “Ωστε τό χωρίον ύπό τήν έποψιν 
ταύτην δέν δύναται βεβαίως νά άποβή τό προσφι
λές ένδιαίτημα τών άληθώς διδασκάλων. Άλλ’ 
άφ’ ού τούτο ελάχιστα πάντως προσφέρει είς τόν 
σκοπόν, όν έπιδιώκει δ φίλος μου κ. Καταφυγιώ
της, δέν ύπάρχει άλλο τι, δπερ νά θέλγη τόν δι
δάσκαλον καί νά κρατή τούτον δέσμιον, ώς άλλον 
Προμηθέα. Έν τώ χωρίω δέν ύπάρχεε τι, πρό τοϋ 
δποίου νά λησμονήση τις δλα τά καλά τών πόλεων 
καί νά ποθήση άνενδοιάστως τήν έν τώ χωρίφ δια
τριβήν ; Ή άπάντησις προβαίνει εύχερής καί άβί- 
αστος είς τά χείλη φιλοδόξου, δραστήριου καί με- 
γαλεπηβόλου διδασκάλου. Είναι ή έξέχουσα όντό- 
της τούτου ώς μέλους τής κοινωνίας τοϋ χωρίου, 
είναι ή εύεργετική καί τελεσφόρος δράσις αύτοϋ, 
είναι τέλος ή διάκρισις τής δυνάμεως καί τοϋ πνεύ
ματος αύτοϋ άπό τήν δύναμιν καί τό πνεύμα τών 
άλλων, δυνάμεως καί πνεύματος πρώτης όντως τά
ξεως διά τό χωρίον, ικανής νά σύρη τούτο έμπρός, 
ικανής νά τό ανακαίνιση, ικανής νά τό μεταρ
ρύθμιση, ικανής νά τό άναγεννήση. Ό Καΐσαρ 
είπε : Κάλλιο πρώτος στό χωριό παρά δεύτερος 
στήν πόλι Δυστυχώς δ διδάσκαλος δέν είναι οΰτε 
δεύτερος οΰτε τρίτος έν τή πόλει. Έκεϊ δλη ή 
δράσίς του περιορίζεται έντός τών τεσσάρων τοίχων 
τοϋ σχολείου μόνον καί άν είς δλα τά άλλα ζη
τήματα δέν θεωρείται τελευταίος, είναι δμως πάν
τοτε αφανής καί άσημος.

Έν τή πόλει, ένθα ύπάρχουσιν άνεπτυγμένοι 
άνθροιποι, ένθα άφθονοϋσιν οί έπιστήμονες καί οί 
λόγιοι καί πάντες οί άλλοι πολϊται, δσοι πολλών 
άλλων λαών άστεα καί νόον έγνωσαν, τίς έξετάζει 
πόθεν κρατεί κατά τό δή λεγόμενον ή σκούφια 
τοϋ διδασκάλου ; Άλλως δμως συμβαίνει έν τώ 
χωρίω. Έκεϊ ούχί σπανίως δ διδάσκαλος είναι τό 
έξοχώτερον μέλος τής κοινωνίας ύπό τε τήν έποψιν 
τής διανοητικής άναπτύξεώς καί τής κοινωνικής 
συμπεριφοράς. Έκεϊ σχεδόν πάντοτε όχι μόνον δέν 
περιφρονεΐται ή γνώμη τοϋ διδασκάλου, άλλά καί 
καταζητείται έν πάσι τοΐς ζητήμασιν. Έκεϊ δ 
άληθής διδάσκαλος είναι δ μέγιστος κα1 σημαντι
κότατος τών χωρικών σύμβουλος. Είναι ή διηνε-
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Έν τοϊς γάμοις, έν τοϊς 
τοϊς χοροϊς, έν τοϊς βαπτίσμασι 

θέσιν τοΰ

αύτών η

τοσαΰτα κεφά- 
μέ έξέχουσαν καί

κώς κινούσα καί προάγουσα τούτους άνώτερα δύ- 
ναμις. Είναι τέλος τό πρόσωπον τής γενικής συμ
πάθειας καί ύπολήψεως καί δ άνθρωπος τής κοινής 
άγάπης καί έκτιμήσεως. Έν τή έκκλησίρι ύπάρχει 
δι*  αύτόν τόν τιμητικώτερον βταΰίόι, έν ταΐς δδοϊς 
άποκαλύπτονται πρό αύτοϋ οΐ χωρικοί εύλαβώς χαι- 
ρετώντες, έν τοϊς καφενείοις όλοι άνεγείρονται ώς 
άλλοι Λακεδαιμόνιοι καί προσφέρουσι πρός αύτόν 
τό κάθισμά των. Έν τοϊς γάμοις, έν τοϊς έπισή- 
μοις γεύμασιν, έν 
καί έν παντί τέλος, δπερ κατέχει τήν 
σημαντικού, δ διδάσκαλος είναι πάντοτε τό πρω
τεύον πρόσωπον τής τιμής.

Δέν θεωρείται ποτέ ξένος τής λύπης 
τής χαράς. Μετέχει πάντοτε τής εύτυχίας καί τής 
χαράς τούτων, τής λύπης καί τών παθημάτων αυ 
τών καί είναι δ άκρογωνιαϊος λίθος τής εύτυχίας 
αύτών, δν έάν ήθελέ τις άποσπάσει, ήθελεν άναμ
φιβόλως έκ βάθρων κλονήσει τήν εύτυχίαν αύτών 
δλων.

Τοιούτους δέ διδασκάλους, μέ 
λαια έκτιμήσεως καί άγάπης, 
επιφανή θέσιν παρά τοϊς χωρικοϊς, διδασκάλους 
άληθούς περιωπής δύναται τις νά εΰρη μόνον έν 
τώ χωρίφ, δπου δ κύκλος τής ένεργείας των, δπου 
τό στάδιον τής δράσεώς των δέν περιορίζεται έν
τός τών τεσσάρων τοίχων τοϋ σχολείου μόνον, άλλ ’ 
έξαπλούται εύεργετικώς έφ * δλου τοϋ χωρίου καί 
έπί πάντων τών κατοίκων αύτού. Οπως δμως δ 
διδάσκαλος κατασταθή τοιοϋτος, δπως άποβή δ μέ
γας καί προσφιλέστατος άνήρ τού χωρίου, δέν πρέ
πει βεβαίως νά διάγη τόν βίον dolce far niente 
δπως λέγουν οί ’Ιταλοί, ούδέ νά διημερεύη έν τοϊς 
καφενείοις καί τής οίνοπωλείοις χαρτοπαικτών καί 
φλυαρών, ώς πολύ όρθώς παρατηρεί δ κ. Καταφυ- 
γιώτης. Άποφεύγων δμως πάντα ταύτα δέν πρέ
πει πάλιν νά καταντήση εις τό έτερον άκρον, νά 
άποξενωθή δήλον δτι τής κοινωνίας καί νά φυλά
κιση αιωνίως αύτόν έντός τών πολλών σελίδων τής 
'Ιστορίας τοΰ Παπαρρηγοπούλου καί τών θρησκευ
τικών μελετών τοΰ Μαυροκορδάτου. Άνάγκη, ϊνα 
δ διδάσκαλος βελτιών άεί έαυτόν διά τής άναγ- 
καίας καθ’ έκάστην μελέτης, άναστρέφηται πάν
τοτε τούς χωρικούς, συζητή μετ’ αύτών, έπιφέρη- 
ται ώς άνώτερον πνεΰμα έπ’ αύτών, δραέ έν αύτοϊς 
ένθαρρύνη, διαφωτίζη συμβουλεύη, παρηγορή, 
ένισχύη τούτους καί καθόλου κινή, βελτιόνη καί 
προάγη αύτούς.

Κατά ταΰτα δ διδάσκαλος, όχι πλέον πτωχο- 
πρόδρομος τών νεωτέρων χρόνων, άλλά δαδούχος 
καί άπόστολος εμπνευσμένος τής πρόοδου καί τοϋ 

νέου αί
ματος έν τοΐς χωρίοις, τής ζωής τοϋ φωτός καί τής 
άναπτύξεως καί τοΰαϊματος τής εύκινησίας καί τής 
δραστηριότητος, δέν πρέπει νά περιορίζη τήν δράσιν 
αύτοϋ μεταξύ τοϋ σχολείου καί τών ολίγων βιβλίων, 

πολιτισμού, εισηγητής δέ νέας ζωής καί
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τά δποϊα άπηρίθμησεν δ φίλος μου κ. Καταφυγιώ- 
της, άλλά νά λάμπη πάντοτε ώς ήλιος ζωογόνος 
μεταζύ τών χωρικών φωτίζων καί θερμαίνων τού
τους, οδηγών καί προάγων, παραινών καί ένθαρρύ- 
νων. Μόνον οέ εϊς τοιοϋτον διδάσκαλον δρώντα 
άποτελεσματικώς καί εύεργετικώς έν τώ σχολείω 
καί τή κοινωνία, έν ή ζή, αίσθανόμενον δέ άπτά 
τά αποτελέσματα τής καλής του έργασίας ή ώς 
θά ε’λεγε κοινοβουλευτικός τις ρήτωρ δρέποντα τούς 
καρπούς τών έργασιών του, άγαπώμενον δέ καί τι
μώμενον ύπερβαλόντως ύπό τών χωρικών καί άνα- 
βιβαζόμενον, είς ήν περιωπήν άνωτέρω ώρισα, μό
νον είς τοιοΰτο\ διδάσκαλον δύναται νά άποβή τό 
χωρίον προσφύλέστατον ενδιαίτημα καί άληθής ευ
τυχίας παράδεισος. Ήδύνατο τις δέ ένταΰθα τρο- 
ποποιών τό δίστιχον τής ευτυχίας τοΰ μακαρίτου 
Κόκκου νά είπη είς τούς διδασκάλους : Δασκάλοι 
ή ευτυχία ποτέ στον κόσμο τοΰτο δέν κεϊται στά 
βιβλία μονάχα καί στόν πλούτον : άλλά πολύ εύ- 
ρύτερον τών δύο τούτων άντικειμένων.

"Οστις λοιπόν διδάσκαλος φιλόδοξή νά άφήση 
μέγα όνομα έν τφ χωρίφ, δστις θέλει νά κατα- 
σταθή δ άληθής ευεργέτη: αυτού καί νά μείνη ευ
λογημένη ή μνήμη αύτοϋ παρά τοϊς χωρικοϊς, άς 
άρη τόν σταυρόν αύτού έπ’ ώμου καί &ς άφιερώση 
πάσας τάς δυνάμεις αύτοϋ ύπέρ τής προκοπής καί 
εύτυχίας τών καλών χωρικών. "Ας είναι δέ βέβαιος 
οτι έν τή εύτυχίρ: έκείνων, ήτις θά είναι καρπός 
καί άπαυγασμα τής έργασίας αύτοϋ, θέλει ουτος 
εΰρη τάς ώραιοτέρας στιγμάς τού βίου του, στιγμάς 
άληθούς εύτυχίας καί χαράές.

Έγραφον έν Βελεστίνω.
Χρίστος Π. Οίκονόμον.

Έπχύτολη Έρνέότον Κονρτίον

Ό σοφός καθηγητής τον έν Βερολίνου 
ΙΙανεπχστηρ,ίου κ. Έρ Κούρτχος δχ’ ιδίας 
θερμότατης έπχστολής άπό 15)27 Μα'χου έ έ. 
έξέ<(>ρασε τίιν εύγνωμοσύνην αύτοϋ πρός 
τόν δχενθνντην της έκπαχδενσεως κ. Π. Π. 
Οίκονόμον, λαβών γνώσχν της προπόσεως, 
ήν ουτος έποχήσατο έν ’Ολυμπία ώς άντχ- 
πρόσωποςτής έπχστημονχκης έταχρείας ύπέρ 
τοΰ κ. Κονρτίου, ού ή προτομή έστήθη έν 
τώ έκεΐ μουσείω. Ότχ ό σοφός άνήρ έκρχνεν 
άξχον τής έαυτοΰ προσοχής τά φηθέντα έν 
’Ολυμπία ύπό τοΰ κ Οίκονόμον καχ Ιδία 
ταΰτα νά έξάρη εχναχ μεγάλη τχμή, δχ’ ήν 
όφείλομεν μεγάλην χάρχν είς τόν άνδρα 
Εχθε ό Θεός νά δίδη αύτώ ύγείαν έπί πολλά 
άκόμη έτη πρός προαγοχγήν τής έπχστήμης 
πρός άγαλλίασχν δέ τών θαυμαστών του.


