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ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΑΕΝ ΤΗι ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πρδς τήν καλήν άνατροφήν των παίδων 

πρύίτιστον συμφέρον καί ένδιαφέρον έχουσιν 
οΐ γονείς, κατόπιν δέ τούτων έρχεται ή πο
λιτεία, ή έκκλησία, ό δήμος- Καΐ ή μέν 
πολιτεία καϊ ό δήμος ώς πολιτικά καθιδρύ- 
ματα έπιθυμοΰσι πρό παντός έν τή ανα
τροφή τών παίδων νά άποκτήσοισι πολίτας 
σοίφρονας καϊ πιστούς τών διατασσομένων 
παρ’ αύτών εκτελεστός πρός τόν σκοπόν 
τής αρμονικής συμβιώσεως τών πολιτών 
μετ’ άλλήλων καϊ -ής εύδαιμονίας αύτών. 
Ή δέ έκκλησία έχουσα άποστολήν νά φρον- 
τίζη πεοϊ τοΰ κατά Χοιστόν πολιτεύεσθαι 
πάντας τούς άνθρώπους δέν δύναται νά 
μένη άδιάφορος άν διδάσκηται ή μ ι ή μι- 
κρϊ ήλικία καϊ τί διδάσκεται αύτη. "Ωστε 
καϊ καθήκον καϊ δικαίοιμα έχει Λ έκκλησία 
νά ένδιαφέρηται ύπέρ τής χριστιανικής τών 
πολιτών μορφώσεοις καϊ νά έχη καϊ αύτή 
γνώμην περί τοΰ προγράμματος τών άχο- 
/νείων καϊ τοΰ διοργανισμοϋ αυτών τοΰ 
τοιούτου ή τοιούτου καϊ νά συμπράττη καϊ 
αύτή πρός τελειοτέραν τών πολιτών χρι
στιανικήν καϊ ήθικήν άνατροφήν. Άλλά καί 
τής πολιτείας καϊ τοϋ δήμου καϊ τής έκ- 
κλησίας οΐ μάλλον ένδιαφεοόμενοι πρός 
καλήν άνατροφήν τών παίδων είναι οΐ γο 
νεϊς αύτών. Η άπόκτηάις τέκνοιν είναι 

ή συνέχεια τής ζωής τών γονέων, είναι 
τό άλλο έγώ αύτών, είναι αύτοϊ ούτοι οΐ 
γονείς έν παρηλλαγμένη πως μορφή. Καϊ 
διά τοΰτο βλέπομεν άνυπόκριτον καϊ έλευ- 
θεριωτάτην καϊ άφιλοκερδεστάτην τήν ά
γάπην τών γονέων πρός τά τέκνα, ήτις 
τά πάντα θυσιάζει καϊ αύτήν άκόμη τήν 
ζωήν χάριν αύτών Οΐ γονείς ώς έπι- 
θυμοΰσι νά ζήση τό τέκνον αύτών μήέ/ον· 
τες έν τούτω ούδένα πλάγιον λόγον, ούτω 
έπιθυμοΰσι και τά τέκνα των νά άναπτυ- 
χθώσι, νά γίνωσιν άνδρες έντιμοι έν τή 
κοινωνία, καϊ νά ζήσωσι ν εύδαιμόνως. Πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον είναι πρόθυμοι νά ύπ.ο- 
άληθώσι είς πάσαν θυσίαν, άρκει νά βλέ- 
πωσιν δτι ή θυσία αύτη έπιδιώκει τό καλόν 
τών τέκνων των. Έπειδή δέ δυνατόν νά 
συμβή οΐ γονείς νά άπατώνται είς την έκ- 
τίυησι > τοΰ κ λού διδασκάλου τών τέκνων 
των, ή νά μή έχωσι τά μέσα νά πραγματο- 
ποιήσοισι τοΰτο, ή πολιτεία καϊ ή έκκλησία 
έχουσι καθήκον ώς συνενδιαφερόμεναι νά 
προσφέρωσι τήν συμβουλήν των ή καϊ τήν 
αρωγήν των,ούδέποτε δμως είναι έπιτετραμ- 
μένον είς αύτάς νά σφετεοισθώσι τών γονέων 
τά δικαΐύϊματα κανονίζουσαι αύθαιρέτως

1) Έν τώ φοβερώ τής Λοκριδος σεισαώ εύρέθησαν 
μητέρες νεκραι ύπό τά έρείπια τών οικιών σκέπουσαι δια 
τού σώματός των τάβρέφη αύτών, ών τινα εσώθησαν, φο- 
νευθαισών δμως τών μητέρων. Ας άποκαλυ©6ώμεν προ 
τού μεγέθους τής τοιαύτης αύταπαρνήσεως και άς ΧΡΉ” 

σιμοποιήσωμεν ταύτην πρδς τδ καλδν τών σχολείων καί 

τού μέλλοντος τοΰ έθνους.
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τά της ανατροφής τών τέκνων των. ΙΙαρα- , 
δείγματα τοιαύτης αυθαιρέτου ιδιοποιήσεων 
της άνατροφής τών παίδων ύπο τής πολι- I 
τείας αναφέρει πολλά ή ιστορία τής άνα- | 
τροφής. Άλλά καϊ ή νΰν παρ’ ήμΐν ίσχύ 
ουσα διοίκησις τών σχολείων δέν συνεκέν- 
τρωσε περϊ τήν πολυάσχολον πολιτείαν ι 
πάντα τά δικαιώματα καϊ καθήκοντα πάντων 
τών σχολείων καϊ μικρών καϊ μεγάλων, ά j 
μή δυναμένη νά έκπληρώση εμφανίζει προ 
τών όμμάτων τής κοινωνίας οίκτρόν θέαμα 
ανωμαλίας εσωτερικής τών σχολείων, προ
σβολής τών δικαιωμάτοιν τής οικογένειας, 
διορίζονσα, μεταθέτονσα, παύυνσα αΰθαιρέ- ' 
τως τους διδασκάλους, χωρϊς νά έραιτά τήν 
γνώμην τών γονέων, άφ’ οή πρόκειται περϊ ' 
τοϋ διδασκάλου τών τέκνων αύτών ;

Κατά τήν παιδαγωγικήν έπιστήμην ό δι- | 
δάσκαλος έν τή άνατροφή τών παιδίων ί 
άντιπροσωπεύει τούς γονείς, άσκεϊ άρα έρ- 1 
γον έμπεπιστευμένον είς αΰτδν ύπδ τών 
γονέων. Άλλά πώς είναι δυνατόν νά θεω- ί 
ρηθή τοιοϋτος ό διδάσκαλος, δταν ούδείς | 
έρωτα τους γονείς περϊ τούτου, δταν μά- ! 
λίστα συμβαίνη οΐ γονείς νά μή έχωσι ουδέ 
τήν έλαχίστην πρδς τδν διδάσκαλον ύπόλη- 
φιν, δστις διορίζεται διαμαρτυρομένων αύ
τών ύπδ τής πολιτείας ή ύπδ τοϋ δήμο τι 
κοΰ συμβουλίου, τδ όποϊον δέν είναι δυνα
τόν ούδέ πρέπον νά αντιπροσωπεύω τούς 
γονείς καϊ έν τή έκλογή τοϋ διδασκάλου ' 
τών τέκνων αύτών ;

• ·

Έγώ δέν αποκρύπτω δτι μοι είναιάδύ 
νατον νά φαντασθώ άληθή τών δίδασκά- | 
λων έκ τοϋ πολιτικού άνταγωνισμοϋ χει- ! 
ραφέτησιν, άν δέν ίδω τούτον έξαρτώμενον ' 
έκ τής γνώμης τών γονέων τών τέκνων, ! 
δ έκλήθη νά μορφώσω. Οί γονείς, δσον 
αμόρφωτοι καϊ άν ύποτεθώσι θά είναι είς 
κατάστασιν εύθύς νά διακρίνωσι τδν καλόν ' 
διδάσκαλον καϊ θά καταβάλωσι πάσαν προ
σπάθειαν νά διατηοήσωσιν αύτόν δσον έν 
δέχεται μακρότερον χρόνον έν τώ σχολείω 
των, αύξάνοντες έν άνάγκη καϊ τήν μισθό- ί 
δοσίαν αύτοϋ καϊ άλλας πολλάς είς αύτόν ; 
ποιοϋντες εύκολίας, καϊ ούτω θά παύση ό I 
νομαδικός βίος τών δημοδιδασκάλων οΐτινες j 
μετεόλήθησαν είς αεικίνητα πρός όλεθρον ■ 
καϊ αύτών τών ίδιων καϊ τής έκπαιδευομέ- ! 
νης νεολαίας. Άλλά καϊ άλλο καλόν θά 
πρόκυψη είς τά σχολεία, έάν οί διδάσκαλοι 
γινώσκωσιν δτι ή τύχη αύτών έξαρτάται έκ 
τών γονέων τών μαθητών. Έπειδή είναι ι 
άδύνατον νά φαντασθώμεν γονείς μισοϋντας | 
τόν καλόν διδάσκαλον καϊ έν τώ σχολείω καϊ 
εκτός αύτού, οΐ διδάσκαλοι θά άγρυπνώσιν >

έφ’ έαυτών καϊ θά προσέχωσι νά μή δώσωσι 
μηδέ τήν έλαχίστην άφορμήν πρός δυσα
ρέσκειαν τών γονέων καϊ ούτως οί διδάσκα
λοι θά ζώσι βίον παραδειγματικόν οίος 
πρέπει νά είναι ό βίος τοϋ διδασκάλου άπε- 
χόμενοι καϊ χαρτοπαιξίας καϊ οινοποσίας 
καϊ άλλων παρεκτροπών, αϊτινες δικαίως 
κατακρίνονται ύπό τής κοινωνίας ώς άνάρ - 
μοστοι είς τήν θέσιν τοϋ διδασκάλου.

Άλλ’ δπως τό σχολεΐον διατηρεί τήν 
ανεξαρτησίαν του άνάγκη νά έχη έξασφα- 
λίση τάς δαπάνας τής συντηρήσεώς του. 
Παρ ’ ήμΐν είσήχθη καϊ έπετάθη ή κακή 
συνήθεια νά προσδοκώμεν τά πάντα παρά 
τής Κυβερνήσεως. Παρ’ αύτής προσδοκώ
μεν νά μισθοδοτώ, έκ τοϋ δημοσίου ταμείου 
τούς διδασκάλους, νά άνεγείρη σχολεία, νά 
επισκευάζω, αύτά. Καϊ άν τό κακόν τούτο 
πεοιωρίζετο είς τους πτωχούς δήμους, θά 
ήτο πως ανεκτόν . ’' λλ’ ή άγανάκτησις 
ήμών γίνεται μεγάλη, δταν βλέπωμεν δτΐ 
καϊ εύποροι δήμοι δέν διστάζουσι νά άπαι- 
τώσι τό έλεος τού χρεοκοπημένου δημοσίου 
ταμείου. Καϊ άν δέν έχη τό δημόσιον νά δώ
ση, δπως πράγματι οέν έχει, τότε τί πρέπει 
νά πράξωμεν ; νά σταυροίσωμεν τάς χεϊρας, 
νά κλείσοιμεν τά σχολεία ήμών καϊ νά άνα- 
μένωμεν ήσυχοι τήν βελτίωσιν τών οικονο
μικών τοϋ δημοσίου : Ούδέν τούτου άπε 
χθέστερον. Ό λαός πρέπει νά μάθη δτι τό 
πρώτιστον αύτοϋ καθήκον καϊ τό κυριώτα 
τον μέλημα τής έξημεροίσεως αύτοϋ είναι 
νά έχη έν τώ τόπω τής κατοικίας του 
ναόν καϊ σχολεΐον καϊ δτι τάς δαπάνας 
άμφοτέρων τούτων τών ευαγών καθιδρυμά- 
των πρέπει νά καταβάλω, αύτός. Καϊ μοϊ 
φαίνεται δτι ή Κυβέρνησις Αδύνατο έντός 
ώρισμένης προθεσμίας νά άπαιτήση παρά 
πάσης κοινότητος νά έχμ ναόν καϊ σχολεΐον, 
Καϊ οΐ έπιθεωρηταί τών σχολείωΐ’ καϊ οΐ 
ιεροκήρυκες καϊ οΐ πολίτικοι καϊ δημοτικοί 
άρχοντες ήδύναντο νά διδάξωσι τόν λαόν 
τά στοιχειώδη ταύτα καθήκοντα, τά όποια 
είναι άσυγκρίτως άνώτερα πολλών άλλων 
διδασκαλιών, άς παρέχουσιν είς αύτόν Αμφι
βόλου πάντοτε αξίας.

τέσσαρας τάξεις ένιαυσίους, είς τάς δποίας κατα» 
νέμεται ή διδασκαλία τών τε κατά τό άρθρ. 1 τοϋ 
περί συστάσεως Διδασκαλείου έν Άθήναις ΧΘ' νό
μου τής 11 Ίανουαρίου 1878 άποτελουσών τήν 
δημοτικήν έκπαίδευσιν γνώσεων, καί προσέτι ή τής 
Ελληνικής γλώσσης, καί τής πραγματογνωσίας. 
Είναι δέ ύποχρεωτική ή είς τά δημοτικά σχολεία 
ώς καί είς τά γραμματοδιδασκαλεΐα φοίτησις τών 
παίδων μέχρις οΰ τύχωσι τοϋ άπολυτηρίου αύτών, 
ένθα τοιαΰτα ύπάρχουσιν.

Άρθρον 7. Έν τοϊς δημοτικοΐς σχολείοις διδά
σκει είς μέν δημοδιδάσκαλος, άν φοιτώσιν έν αύτοϊς 
μαθηταί μή πλείονες τών όγδοήκοντα, δύο δέ, άν 
φοιτώσι πλείονες, καί τρεις, άν φοιτώσι πλείονες 
τών έκατόν τεσσαράκοντα, καί τέσσαρες, άν φοι- 
τώσι πλείονες τών διακοσίων. Άλλ’ ούδεμία τάξις 
κοινοϋ ή πλήρους δημοτικού σχολειού επιτρέπεται 
νά περιλαμβάνη πλείονα,ς τών πεντήκοντα μαθη
τών, εί δέ μή, διαιρείται είς τμήματα ύπό τοϋ αύ
τοϋ διδασκάλου χωριστά διδασκόμενα.

Άρθρον 8. Τό σχολεΐον διευθύνει ό κατά βαθ
μόν άνώτερος διδάσκαλος, ή δ έν τή υπηρεσίφ αρ
χαιότερος μεταξύ τών Ισοβαθμίων. Άλλ’ οί άπό 
τών Διδασκαλείων έξερχόμενοι δέν έπιτρέπεται νά 
διευθύ^ωσι σχολεία εχοντα πλείονας τοϋ ένός διδα
σκάλους, άν δέν συνεπλήρωσαν διετή τούλάχιστον 
διδασκαλικήν υπηρεσίαν.

Ό βαθμός καί τοϋ ένδς καί τών πλειόνων συνυ- 
πηρετούντων διδασκάλων κανονίζεται ύπό τοϋ κατά 
νομόν Εποπτικού Συμβουλίου. Άλλ’ έν τοΐς πλή- 

I ρεσι δέν επιτρέπεται νά ύπηρετώσι τριτοβάθμιοι 
πλείονες τών δύο μεταξύ τεσσάρων συνυπηρετούν- 
των· άν δέ ήναι τρεις μόνον οί συνυπηρετοϋντες, 
μόνον είς τριτοβάθμιος έπιτρέπεται νά διορισθή. 
Πάντως δ*  έν τοΐς πλήρεσιν οί διευθυνταί διορίζον
ται μόνον έκ τών πρωτοβαθμίων.

’Άρθρον 9. Ό κατά τάς άναγραφομένας έν τφ 
προηγουμένφ άρθρφ 7 περιπτώσεις διορισμός έν κοε- 
νώ δημοτικώ σχολείφ διδασκάλων πλειόνων τών 
δυο γίνεται μετά τήν ΰπό τοϋ νομαρχιακού έπιθεω- 
ρητού βιβαίωσιν τής ανάγκης, τή προτάσει τοϋ 
Εποπτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 10. Έν τοϊς πλήρεσι δημοτικοΐς σχο
λείοις, άπαρτιζομένοις έκ τάξεων ένιαυσίων έξ, 
έν αίς διδάσκονται εύρύτερον τά καθωρισμένα διά 
τά κοινά δημοτικά σχολεία μαθήματα, διδάσκον
ται κατά προσθήκην καί τά έξής μαθήματα.

α' ) Άνάγνωσις καί έρμηνεία περικοπών τοϋ ιερού 
Εύαγγελίου.

β’) Άνάγνωσις καί έρμηνεία εκλεκτών συγγρα
φέων τής καθωμιλημένης γλώσσης, καί γραπταί 
έν αύτή άσκήσεις τών μαθητών.

γ’) Διδασκαλία τών στοιχείων τής Γραμματικής 
τής αρχαίας Ελληνικής γλώσσης έν συγκρίσει πρός 
τήν τής καθωμιλημένης, καί άσκήσεις είς έκθεσιν 
ιδεών.

ΝΕΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
περί ηυ ssueiu is: moms srawras

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'.

Άρθρον 1. Τά πρός ήθικήν και θρησκευτικήν 
μόρφωσιν τών παίδων και πρός διδασκαλίαν τών εις 
τόν βίον χρησίμων στοιχειωδών γνώσεων προκαταρ
κτικά σχολεία, πλήν τών νηπιαγωγείων, είσι δύο 
κατηγοριών, : τά κοινά δημοτικά σχολεία καί τά 
πλήρη δημοτικά σχολεία, έν οίς διδάσκονται στε- 
νώτερον ή εύρύτερον αί αύται στοιχειώδεις γνώσεις.

Έν τοϊς νηπιαγωγείοις είσάγονται οί παΐδες άπό 
τής απαλής ήλικίας και φοιτώσιν είς αύτά μέχρι 
τοϋ έκτου έτους συμπεπληρωμένου. Έν τοΐς σχο
λείοις δέ τών δύο ετέρων κατηγοριών, άπό τής 
άρχής τοϋ εβδόμου.

Άρθρον 2. Τά τών παιδικών άσχολημάτων καί 
μορφωτικών ασκήσεων έν τοϊς νηπιαγωγείοις κανο- 
νισθήσονται διά Β. Διατάγματος. Τά άποτελοϋντα 
όμως τήν κυρίως δημοτικήν έκπαίδευσιν μαθήματα, 
τά αναγραφόμενα έν τώ άρθρφ 1 τοϋ περί συστά
σεως Διδασκαλείου έν Άθήναις ΧΘ' νόμου τής 11 
Ίανουαρίου 1878, περιλαμβανόμενης καί τής δι
δασκαλίας περικοπών έκτου Εύαγγελίου, διδάσκον
ται είς εξ ένιαυσίους τάξεις, έν μείζονι άναπτύξει 
έν τοϊς πλήρεσι, συνοπτικώτερον δέ είς τέσσαρας 
ένιαυσίους τάξεις έν τοϊς κοινοϊς δημοτικοΐς, έπα- 
ναλαμβανομένων έν άνάγκω) τών μαθημάτων έκα- 
τέρας τών άνωτέρων τάξεων.

Άρθρον 3. Τά νηπιαγωγεία συνιστώνται τή 
άδεια τοϋ έπί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ύπουρ
γείου ύπό ιδιωτών, διδάσκουσι δ’ έν αύτοϊς διδα- 
σκάλισσαι άνεγνωρισμέναι διά πτυχίου.

“Αρθρον 4. Πλήρη δημοτικά σχολεία δύνανται 
νά συστηθώσι πανταχοϋ τοϋ Κράτους, αν οί δημο
τικοί πόροι ή είσφοραί ίδιωτικαί ή κληροδοτήματα 
έπαρκώσι νά παρέχωσι τήν πρός συντήρησιν αύτών 
δαπάνην. Άλλ’έν ταΐς πρωτευούσαις τών νομών 
καί τών επαρχιών καί ταΐς πόλεσι ταΐς έχούσαις 
πληθυσμόν μείζονα τών έξ χιλιάδων συνιστώνται 
άναγκαίως άνά έν τούλάχιστον πλήρες δημοτικόν 
σχολεΐον, τών πόρων δέ τών δήμων έπιτρεπόντων, 
άπαντα τά έν τοϊς πόλεσι δημοτικά σχολεία πλή
ρη, ή τά πλείονα, άναλόγως προς τούς πόρους τοϋ 
δήμου.

Άρθρον 5. Έπί τής συστάσεως ή τής καταργή
σεως τών δημοτικών σχολείων έκτελοϋνται αί δια
τάξεις τών άρθρων 19, 20 καί 22 τοϋ περί ’Επαρ
χιακών Συμβουλίων νόμου τής 3 Απρι
λίου 1861, ώς διαρρυθμίζονται διά τών διατάξεων 
τοϋ περί έξόδων τής δηαετικής έκπαιδεύσεως επο
μένου κεφαλαίου.

Άρθρον 6. Τά κοινά δημοτικά σχολεία ε’χουσι
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S' ) Ερμηνεία μερών έκ τών όμαλωτέρων πεζών 
συγγραφέων της άρχαίας 'Ελληνικής γλώσσης.

ε') ’Ασκήσεις πρός λύσιν πολυπλοκωτέρων αριθ
μητικών προβλημάτων.

ς') Διδασκαλία στοιχείων Γεωμετρίας, Χημείας 
καί Φυσικής 'Ιστορίας, μετά εφαρμογής αύτών έν 
τή Γεωργία, τή Βιομηχανία, τή Κτηνοτροφία καί 
τή Υγιεινή.

ζ' ) Σωματικαί άσκήσεις,
Άρθρον 11 . Είς τά πλήρη δημοτικά σχολεία 

διορίζεται, προτάσει τοϋ Διευθυντοΰ, ύπηρέτης επί 
μηνιαίω μισθώ δραχμών τριάκοντα μέν έν ταϊς 
πρωτευούσαις νομών, είκοσι δέ έν ταϊς άλλαις 
πόλεσι.

Καί δΓ έξοδα γραφείου χορηγούνται κατ’ έτος 
είς μέν τόν διευθύνοντα πλήρες δημοτικόν σχολεϊον 
δραχμαί είκοσι καί πέντε, εις δέ τόν διευθύνοντα 
κοινόν δημοτικόν σχολεϊον δραχμαί δώδεκα.

Άρθρον 12. Γρομματοδιδασκαλεϊα συνιστώνται 
πανταχοΰ. ένθα δέν εϊναι δυνατόν νά συστηθή δη
μοτικόν σχολεϊον, είτε δΓ άνεπάρκειαν δημοτικών 
πόρων, είτε δι’ έ'λλειψίν μαθητών. Αλλ’ ούδέ 
γραμματοδιδασκαλ εΐα σ· νιστώνται έν οί; χωρίοις 
ό άριθμός τών μαθητών δέν ύπερβαίνει τούς δέκα 
πέντε, πλήν οπού οί γονείς τών παίδων χορηγή- 
σωσιν έξ ’ιδίων τά πρός συντήρησιν τών γραμμα
τοδιδάσκαλε ίων.

Άρθρον 13. Έν τοΐς γραμματοδιδασκαλείοις 
διορίζονται πρό παντός οί τυχόν εκτός ύπηρεσίας 
τριτοβάθμιοι διδάσκαλοι. Μόνον έν έλλείψει ή έν 
άρνήσει τών τριτοβαθμίων διδασκάλων διορίζονται 
γραμματοδιδάσκαλοι οί κατά τό άρθρον 17 τοΰ 
περί Ύποδιδασκαλείών ,ΒΟΘ*  νόμου τής 6 Αύ- 
γούστου 1892, άναγνωρισθέντες γραμματισταί. 
Έν έλλείψει δέ καί τοιούτων, διορίζονται οί κατά 
τό άπό 13 Σεπτεμβρίου 1891 Β. Διάταγμα άπο- 
κτήσαντες πτυχίον γραμματοδιδασκάλου, καί έπί 
τέλους οί έχοντες άπολυτήριον Σχολαρχείου ή Ιε
ρατικής Σχολής.

Ούδείς δμως δύναται νά διορ 
δάσκαλος, έάν δέν συνεπλήρωσε 
ήλικίας αύτοΰ.

Άρθρον 14. Τά διδασκόμενα έν 
τοδιδασκαλείοις μαθήμ.ατά είσι ;

. Λ. .

ισθή
τό

γραμματοδι-
17 ε’τος τής

τοΐς γραμμα- 
______ _ α’) άνάγνωσις καί 

πραγματογνωσία· β') ή γραφή· γ’) ή αριθμητική· 
δ') στοιχειώδης ιερά ιστορία καί κατήχησις- ε’) 
στοιχεία Ελληνικής ιστορίας, καί μάλιστα άπό 
τής έπαναστάσεως τοΰ 182Γ 7 ) γεωγραφία τής 
Ελλάδος’ ζ' ) περικοπαί τοΰ Εύαγγελίου.

Β. διάταγμα θέλει κανονίσει τά καθ’ εκαστα 
τής έν τοΐς γραμματοδιδασκαλείοις διδασκαλίας και 
τής έσωτερικής τάξεως αύτών.

Άρθρον 15. Έν τοΐς γοαμματοδιδασκαλείοις δό- 
νανται νά φοιτώσι καί διδάσκωνται καί θήλεα, 
έάν έν τώ τόπω δέν ύπάρχη σχολεϊον θηλέων, άλλά 
μέχρι τής ηλικίας τών οέκα έτών. Έν τοΐς γραμ-

ματοδιδασκαλείοις όμως τούτοι; διορίζονται κατά 
προτίμησιν διδασκάλισσαι.

Άρθρον 16. Έάν δ άριθμ.ός τών έν γραμματο- 
διδασκαλείω ©οιτώντων μαθητών ύπερβαίνη τούς 
έβδ ομήκοντα, τό γραμματοδιδασκαλεϊον προβιβά- 
ζεται είς δημοτικόν σχολεϊον, άποφάσει τοΰ Επο
πτικού Συμβουλίου.

"Αρθρον 17. Μετά γνωμοδότησιν τών κατά νο
μούς έπιθεωρητών, ύποβαλλομένην ύπό τοΰ Γενι
κού Έπιθεωρητοΰ τών δημοτικών σχολείων μετά 
τών ιδίων αύτοΰ παρατηρήσεων, θέλουσι καθορί- 
ζεσθαι διά βασιλικού Διατάγματος τά περί ένάρ- 
ξεως καί λήξεως τής καθ ’ έξάμηνον τοΰ σχολικού 
έτους διδασκαλίας, τά περί διδακτέας ίλης έν έκά
στη τών τάξεων τών δημοτικών σχολείων, τά περί 
μεθόδων καί τρόπων διδασκαλίας, καί τά περί 
εζετασεων εν γενει εν τοις σχολείοις της στοιχειώ
δους έκπαιδεύσεως.

Άρθρον 18. Οί άπό κοινού είς κοινόν δημοτι
κόν σχολεϊον μεταβαίνοντες μαθηταί όφείλουσι νά 
προσάγοισιν άποδεικτικήν τοΰ σχολείου, έξ ού προ
έρχονται, κατ’ αύτό δέ κατατάσσονται είς τήν 
προσήκουσαν τάξιν. Οί δέ άπό κοινού είς πλήρες 
δήμο τικόν σχολεϊον μεταβαίνοντες, ή άπό γραμμα- 
τοδιδασκαλείου είς κοινόν ή πλήρες, πλήν τής 
προσαγωγής τοΰ άποδεικτικοΰ, ύποβάλλονται ύπό 
τών διδασκάλων καί είς δοκιμασίαν, καί συμφώ- 

I νως πρός ταύτην κατατάσσονται είς ήν τάξιν ήθε- 
; λον κριθή ικανοί. Καί οί κατ’ οίκον σπουδάσαντες 

ούνανται μετ’έξέτασιν νά καταταχθώσιν έν τάξει 
| τινί δημοτικού σχολείου, ή καί νά τύχωσι τοΰ άπο- 
■ λυτηρίου.

"Αρθρον 19. Είς έξέτασιν οισαύτως ύποβάλλετα: 
δ δυνάμει άπολυτηρίου κοινού ή πλήρους δημοτι
κού σχολείου προσερχόμενος νά καταταχθή είς έλ- 
ληνικον σχολεϊον. Καί δ μέν άπό κοινού κοιθείς 
ικανός κατατάσσεται έν τή πρώτη (τή κατωτα— 
τη) τάξει τοΰ έλληνικοΰ σχολείου, δ δέ άπό πλή
ρους, άν κριθή ικανός, δύναται νά καταταχθή καί 
είς άνωτέραν.

Άρθρον 20. Ή έκπαίδευσις τών θηλέων γίνετοι 
έν ίδίοις σχολείοις, έν οίς διδάσκουσι διδασκάλισ- 
σαι. Επιτρέπεται δέ νά συνιστώνται τοιαύτα 
πανταχοΰ, ένθα δυνατόν νά οοιτήσωσιν είκοσι καί 
πέντε μαθήτριαι.

"Αρθρον 22. Καί έν τοΐς σχολείοις τών θηλέων 
επιτρέπεται νά διδασκωνται καί άρρενα, έν έλλεί

ψει σχολείου άρρένων, τά μή ύπερβάντα τό δέκα- 
τον έτος τής ήλικίας αύτών.

Άρθρον 22. Καί τά σχολεία τών θηλέων είσίν 
ή κοινά ή πλήρη, καί διδάσκονται έν αύτοϊς πάν
τα τά κατά τόν παρόντα νόμον έν τοΐς πλήρεσιν ή 
τοΐς κοινοϊς δημοτικοί; σχολείοις διδασκόμενα μα
θήματα. καί προσέτι ή ^απτική, ή ποικιλτική, ή 
πλεκτική, ή τέχνη τοΰ παρασκευάζειν εδέσματα

πτικού Συμβουλίου έάν δ’ ύπερβή τήν προθεσμίαν 
ταύτην, τιμωρείται διά πειθαρχικού προστίμου 
δραχμών 20 μέχρις έκατόν, έπιβαλλομένου ύπό τοΰ 
έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκ- 
παιδεύσεως Υπουργείου. Ή αύτή ποινή επιβάλ
λεται καί είς τόν έπιθεωρητήν, άν άναβάλη ύπέρ 
τήν έβδομάδα νά προτείνη τόν διοριστέον δημοδι
δάσκαλον.

Άλλ’ άν σχολεϊον τι μείνη άνευ διδασκάλου 
έπί δύο μήνας, δύναται δ έπί τής Έκπαιδεύσεως 
Υπουργός νά προβή είς τόν διορισμόν διδασκάλου.

Άρθρον 25. Οί δημοδιδάσκαλοι καί αί δημο- 
διδασκάλισσαι καί γραμματοδιδάσκαλοι, πριν ή 
άναλάβωσι τήν ύπηρεσίαν αύτών, όμνύουσιν ένώ- 
πιον τοΰ παρά τώ Έποπτικώ Συμβουλίφ τοΰ νο
μού έπιθεωρητοΰ, καί τούτου κωλυομένου, ένώπιον 
τοΰ είρηνοδίκου, τόν νενομισμένον όρκον τοΰ δη
μοσίου ύπαλλήλου.

Άρθρον 26. ΙΙαϋσις ή είς κενήν θέσιν μετάθε- 
σις δημοδιδασκάλου, δημοδιδασκαλίσσης ή γραμ
ματοδιδασκάλου επιτρέπεται, μόνον άν αύτη άπε- 
φασίσθη ύπό τού Εποπτικού Συμβουλίου τοΰ νο
μού, κατά τό ύπό τοΰ παρ’ αύτφ έπιθεωρητοΰ 
ύποβληθέν εις τό Ύπουργεΐον πρακτικόν αύτοΰ, ή 
κατά παραστάσεις ήτιολογημένας τοΰ Δημοτικού 
Συμβουλίου, συγκαταθέσει πάντως τής δημοτικής 
άρχης τοΰ δήμου, είς δν πρόκειται νά μετατεθή. 
Γίγνεται δέ καί ή παΰσις καί ή μετάθεσις δημο
διδασκάλου μέν διά Β. Διατάγματος, τή προτά- 
σει τοΰ έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως Υπουργού, γραμματοδιδασκάλου δέ 
διά πράξεως τοΰ είρημένου Υπουργού.

Άρθρον 27. Δύναται νά διαταχθή μετάθεσις 
δημοδιδασκάλου, ή δημοδιδασκαλίσσης, ή γραμ
ματοδιδασκάλου, καί άνευ αποφάσεως τοΰ ’Επο
πτικού Συμβουλίου, κατά τάς έτησίας διακοπάς 
τών μαθημάτων, άλλά μόνον τή διά τοΰ έπιθεω
ρητοΰ ύποβληθείσγ πρός τό Ύπουργεΐον αιτήσει 
αύτών, άν τήν επιθυμίαν ταύτην τοΰ αίτοΰντος 
έγκρίνη καί ό έπιθεωρητής, καί άν έρωτηθείς άνα- 
φέρη τήν έαυτοΰ συγκατάθεσιν ώσαύτως διά τοΰ 
έπιθεωρητοΰ ό άντιμετατιθέμενος, συγκατεθή δέ είς 
τούτο τό αρμόδιον Δημοτικόν Συμβούλιον. Αί λόγω 
δμως ύγείας ζητούμεναι μεταθέσεις δέον νά ύπο- 
στηρίζωνται ύπό πιστοποιητικού δύο ιατρών, δρ- 
κισθέντων πρός τούτο ένώπιον τοΰ αρμοδίου είρη
νοδίκου.

"Αρθρον 28. Άν τό περί παύσεως δημοδιδα
σκάλου, δημοδιδασκαλίσσης ή γραμματοδιδασκά
λου πρακτικόν τοΰ Εποπτικού Συμβουλίου άνα- 
φέρη ώς αιτίαν τής άποφάσεως ταύτης πράξιν τινα 
τοΰ δημοδιδασκάλου, τής δημοδιδασκαλίσσης ή 
τοΰ γραμματοδιδασκάλου, άναιροΰσαν τήν έμπρέ- 
πουσαν τώ διδασκάλω σεμνότητα τών ηθών, μετά 
τήν παΰσιν άποστέλλεται τό πρακτικόν πρός τόν 
αρμόδιον Εισαγγελέα, πρός ποινικήν καταδίωξιν

και τής οικιακής οικονομίας καί τάξεως αί στοι- ; 
χειώδεις γνώσεις.

Έπί τοΰ άριθμοΰ τών έν έκάστφ σχολείφ θη
λέων διδασκαλισσών, έπί τής διδασκαλίας και έπί 
τής άλλης έν αύτής τάξεως εφαρμόζονται αί I 
περί τών σχολείων τών άρρένων ίσχύουσας διατά- I 
ξεις καί οί κανονισμοί τοΰ έπί τών Εκκλησία- j 
στικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ύπουρ- 
γείου.

Άλλά πλήρη δημοτικά σχολεία συνιστώνται 
έν οίς δήμοις έπαρκοΰσιν οί δημοτικοί ποροι είς 
ακριβή έκπλήρωσιν τών πρός διδασκαλίαν τών ! 
άρρένων ύποχρεώσεων.

Άρθρον 23. Ούδείς διορίζεται δημοδιδάσκαλος, 
άν δέν έχη πτυχίον Διδασκαλείου, πλήν τών άνα- 
γνωρισθέντων προ τής συστάσεως τών Διδασκα
λείων ύπό έπιτροπών, καί μετά τήν προσάρτησιν 
τών νέων επαρχιών διά Β. Διατάγματος.

Διδασκάλισσαι δέ διορίζονται αί διά πτυχίου ' 
άναγνωριζόμεναι κατά τά κεκανονισμένα.

Έν κώμαις καί πόλεσιν, έν αίς πάντες οί κατοι- 
κοΰντες πρεσβεύουσι τό καθολικόν δόγμα, δύναται 
νά διορισθή έν τοΐς εν αύτοϊς δημοτικοϊς σχολείοις 
ή γραμματοδιδασκαλείοις διδάσκαλος τών ιερών 
μαθημάτων ίερεύς καθολικός.
Ό ούτω διοριζόμενος δέν είναι απαραίτητον νά 
έχη πτυχίον δημοδιδασκάλου.

Άρθρον 24. Οί δημοδιδάσκαλοι, αί δημοδιδα- ; 
σκάλισσαι ώς καί οί γραμματοδιδάσκαλοι διορί
ζονται ύπό τοΰ νομάρχου τοΰ νομού, έν ω ύπάρχει 
τό σχολεϊον, κατά πρότασιν τοΰ αρμοδίου Δήμο- | 
τικοΰ Συμβουλίου, προκαλουμένην ύπό τοΰ παρά 
τώ έν τώ νομώ Έποπτικώ Συμβουλίω έπιθεωρητοΰ, 
πρός πλήρωσιν είτε θέσεω; χηρευούσης, είτε σχολι
κής άνάγκης.

Τό Δημοτικόν Συμβούλιον προτείνει τόν itopi- I 
στέον έκ τών κεκτημένων πτυχίον και έκ τοΰ νο- 1 
μού, είς δν ανήκει ό δήμος. Μόνον έν έλλείψει τοι- 
ούτών έπιτρέπεται νά προτείνωνταε καί οί έζ άλ
λων νομών καταγόμενοι, προτιμώνται δέ καθ’ έκά- 
τερον τών τρόπων τούτων οί ύπό τών Δίδασκα- ' 
λείων άναγνωρισθέντες. Καλούνται δέ τά μέλη 
τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου είς συνεορίασιν έπί άπο- 1 
δείξει, άλλ’ αν δέν συγκροτηθή συνεδρίασες δΓ έλ- 
λειψιν τοΰ νομίμου άριθιεού, τά προσελθόντα μέλη 
προτείνουσι ταύτα τόν διοριστέον, άποφαινόμενα 
κατά πλειονοψηφίαν.

Άν δ’ έντός δεκαημέρου άπό τής προσκλήσεως 
δέν συνέλθωσιν, ϊνα προτείνωσι τόν διοριστέον, 
ούδέ τό Δημοτικόν Συμβούλιον έν νομίμω άπαρ- 
τίεα, ούδέ μέλη καν αύτοΰ, προτείνει τόν διορι- 
στέον πρός τόν νομάρχην άνευ άναβολής τό ’Επο
πτικόν Συμβούλιον.

Ό νομάρχης οφείλει νά προβή εί; τόν διορισμόν 
έντός τριών ήμερών άπό τής παραλαβής τής προ- 
τάσεως τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου ή τοΰ Επο
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αύτοϋ, άν ή πράξι; τυγχάνη αξιόποινο; καϊ αύτε- 
παγγέλτως καταδιώξιμο;. Ό διά τοιούτους λόγου; 
παυόμενο; δημοδιδάσκαλο;, μετ’ απολογίαν δια
γράφεται έκ τοϋ καταλόγου τών δημοδιδασκάλων, 
άποφάσει τοϋ Ύπουργοΰ, έπϊ διετίαν.

Άρθρον 28. Ό μισθό; τών δημοδιδασκάλων, 
συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ ενοικίου, ούχί δμω; 
καί τών νενομισμένων προσαυξήσεων τοϋ μισθού 
αύτών, προσδιορίζεται, τών μέν πρωτοβαθμίων εί; 
έκατόν καϊ πεντήκοντα δραχμά; κατά μήνα, τών δε 
δευτεροβαθμίων εϊ; έκατόν καί είκοσι δραχμάς, και 
τών τριτοβαθμίων εί; έκατόν. Τών δέ διδασκαλισ- 
σών δ μισθό; προσδιορίζεται, τών πρωτοβάθμιων εί; 
έκατόν καϊ είκοσι δραχμά; κατά μήνα, τών δευ
τεροβαθμίων εί; δραχμά; έκατόν καϊ δέκα, καϊ τών 
τριτοβαθμίων εί; δραχμά; έκατόν. Τών δέ γραμ
ματοδιδασκάλων, πλήν τών γραμματιστών, βρί
ζεται εί; δραχμά; τεσσαράκοντα πέντε.

Τά τών μισθών τών γραμματιστών τηρούνται 
ώ; έκανονίσθησαν διά τών άρθρων 47 καϊ 19 τοϋ 
περί Ύποδιδασκαλείων ,ΒΟΘ' νόμου τή; 6 Αύ- 
γούστου 1892.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’.

Περί πειθαρχικής τιμωρίας 

τών δημοδιδασκάλων-

Άρθρον 30. Πειθζρχικαϊ περιπτώσεις είσϊν αί 
έξη; .

α1) Ή κατά τά; ώρα; τής διδασκαλία; απουσία 
άπό τοϋ καθήκοντος, έάν δ·ς έντός τοϋ μν,νός 
έπαναληφθή καΐ δέν προήλθεν έκ λόγων ύγιείας.

β’ ) Ή παϋσις τής διδασκαλία; πρό τή; τεταγ- 
μένης ώρας, άν τρις έντός τοϋ μηνάς έπαναληφθή.

γ’ ) Ή παραβασι; τών περί έγγραφή; τών 
προσελθόντων έν τοϊ; έλέγχοις τού σχολείου ίσχυου- 
σών διατάξεων, ή τών κανονισμών έν γένει τών 
σχολείων.

δ*)  Ή άτέλεια τή; διδασκαλία;, ή ή κατά 
παραβασιν τών παραδεδεγμένων μεθόδων ή τών 
δδηγιών τού Ύπουργείου ενέργεια αύτή;.

σ' ) Ή παράβασι; τοϋ σσερί διδακτικών βιβλίων 
νόμου, ή τών περ» διαρκεία; τή; διδασκαλία; 
έκάστου μαθήματος ή τών ήμιρών καϊ ώρών αύ
τής διά τού προγράμματος κεκανονισμένων.

ς') Ή πρός τού; μαθητάς ύβριστική ή πρός 
τού; συναδέλφου; άνοίκειο; και άπρεπή; συμπε
ριφορά.

ζ' ’ Ή παράβασή τών περί διδασκαλία; καί 
τή; έσωτερική; τάςεω; διατεταγμένων καί ή χρή- 
σι; κλεψιτύπων βιβλίων.

η') Η βαθυμία περί τήν έκπλήρωσιν τών κα
θηκόντων.

θ ) Ή πρό; τού; γονείς τών μαθητών ανοίκειο; 
καί μετά σκαιότητος συμπεριφορά.

ι') Αί άνάρμοστοι τή σεμνότητι τοϋ έργου τοϋ 
διδασκάλου άνωμαλίαι τοϋ ιδιωτικού βίου.

Άρθρον 31. Πειθαρχικαί δέ ποιναί είσίν αί έξή;: 
α' ) Ή έπίπληξι;.
β’) Πρόστιμον άπό δύο μέχρι δέκα καί πέντε 

δραχμών. ,
γ' ) Πρόστιμον άπό δεκαπέντε δραχμών μέχρι 

τοϋ ήμίσεο; τοϋ μηνιαίου μισθού τοϋ τιμωρούμενου.
δ') Προσωρινή παύσι; άπό τριών ήμερών μέχρι; 

ένος μηνος, έπάγουσα τήν κατά τήν διάρκειαν αύ
τή; στέρησιν τοϋ μισθού.

Άρθρον 32. Τά; πειθαρχικά; ποινά; έπιβάλλει 
το ’Εποπτικόν Συμβούλιον, πλήν τή; έπιπλήζεω; 
καί τοϋ ΰπό τό έδάφ. β' προστίμου, >αταγινω- 
σκομένων καί παρά μόνου τοϋ έπιθεωρητοϋ κατά 
τον χρόνον τή; έπιθεωρήσεω; τοϋ σχολείου. Καλείται 
δμω; πάντοτε εί; απολογίαν δ διδάσκαλος, ορι
ζόμενη; πρός τούτο προθεσμίας, ή δέ πειθαρχική 
άπόφασις έκδίδοται μετά τήν άπολογίαν αύτοϋ, ή 
μετά τήν λήξιν τής πρό; άπολογίαν ταχθείση; αύ
τφ προθεσμία;.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ".

έν Εποπτικόν Συμβούλιον. Άλλ’ έν 
Ζακύνθου καί Άρτη; δέν διορίζεται 

έκπληρούσι δέ τά καθήκοντα 
i Συμβουλίου Ζα- 

Έποπτικού Συμβουλίου τοϋ νομού 
:::ί τά τού έπιθεωρητοϋ τού νομού 

ι τοϋ νομού 
τού άρθρου 39 ισχύει καί 
Συμβούλια Ζακύνθου καί

Περί Εποπτικών Χυμ,βουλίων.

Άρθρον 33. Ή ε’ις τό έπί τών ’Εκκλησιαστικών 
καί τή; Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ύπουργεΐον 
ανατεθειμένη έποπτεία έπί τών σχολείων τής στοι
χειώδους έκπαιδεύσεω; καί τών έλληνικών σχολείων, 
ώς συμπληρωτικών τό γε νύν τή; έκπαιδεύσεως 
ταύτης, καί προπαρασκευαστικών διά τήν μέσην 
έκπαίδευσιν, τών τε δημοσίων, ιδιωτικών καί κοι
νοτικών ένασκείται τοϋ λοιπού έπί μέν τών σχο
λείων τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως διά τών κατά 
νομόν ’Εποπτικών Συμβουλίων καί τών παρ’ αύ- 
τοΐς έπιθεωρητών, έπί δέ τών έλληνικών σχολείων 
διά τών παρ’ αύτοϊς γυμνασιαρχών, λειτουργούντων 
πάντων ύπό τήν έπιμέλειαν αύτοϋ.

'Άρθρον 34. Έ- τή πρωτευούση έκάστου νομού 
καθίσταται «·· " ρ '.........................
τοΐς νομοί; 
ίδιος έπιθεωρητής, 
τοϋ έπιθεωρητοϋ τού ’Εποπτικού 
κύνθου δ τοϋ 
Κεφαλληνία; καί ■ ,
Άρτη; δ τοϋ ’Εποπτικού Συμβουλίου 
Κερκύρας Ή διάταξις ■ 
ώς πρός τά ’Εποπτικά Συ| 
Άρτη;.

Άλλ’ έν τοϊ; νομοϊς ’Ακαρνανίας καί Αιτωλίας, 
Φθιώτιδος καί Φωκίδος, Λαρίσσης, Άχαΐα; καί 
Ήλιδος, Άργολίδος καί Κορινθίας καί Λακωνίας 
έπιτρέπεται νά διορισθή διά Β. Διατάγματος τή 
προτάσει τοϋ έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Υπουργού, άνά είς βοη
θός τοϋ νομαρχικού έπιθεωρητοϋ, ώς έπιθεωρητής

τά πρώτα τρία έτη έκ τοϋ Διδασκαλείου ’Αθηνών 
άναγνωρισθέντων τοιούτων, ή έκ τών ύπηρετησαν- 
των ώς τακτικών διδασκάλων έν τφ έν Άθήναι; 
Προτύπφ κατά τά τρία πρώτα έτη τή; λειτουρ
γίας αύτοϋ.

γ’ ) Διδάκτωρ τή; φιλοσοφίας, έχων αποδείξεις 
δτι έσπούδασεν είδικώ; τήν παιδαγωγικήν έν τινι 
Πανεπιστημίφ ή Διδασκαλείω τής Εύρώπης, ή φέ
ρων πτυχίον άνωτέρου Διδασκαλείου Γαλλικού ή 
Γερμανικού.

Οί τών δύο τελευταίων τούτων κατηγοριών διο
ρίζονται, άν έγκριθώσι μετά δοκιμασίαν, τής δποία; 
τά καθ’ έκαστα θέλουσι καθορισθή διά Β. Δια- 
τάγυατος, ένώπιον έπιτροπείας. άποτελουμένης έκ 
τοϋ καθηνητού τή; φιλοσοφίας έν τώ Έθνικφ Πα
νεπιστήμιο), ώ; προέδρου, τού διευθυντοΰ ή τίνος 
τών καθηγητών τοϋ έν Άθήναι; Διδασκαλείου 
καί τοϋ άρχαιοτέρου τών έν Άθήναι; γυμνασιαρ
χών. Άλλ’ οΐ έκ τών έν τή άνωτέρω § β’ άναφε- 
ρομένων διοριζόμενοι έπιθεωρηταί έχουσι βαθμόν 
καί μισθόν ύπουργικοϋ γραμματέως α’ τάςεως· 
έπιτρέπεται δέ νά προβιβασθώσι μετά διετή ύπη
ρεσίαν.

"Ινα δέ τις διορισθή έπιθεωρητής, ή βοηθός έπι
θεωρητοϋ, άπαιτεΐται πάντοτε νά μή ύπερέβη τό 
55 έτος τής ήλικία; αύτοΰ.

"Αρθρον 39. Οί νομαρχιακοί έπιθεωρηταί καί οί 
βοηθοί αύτών οΰτε μετατίθενται, οΰτε απολύονται 
τής ύπηρεσίας, είμή αόνον συνεπεία ήτιολογημένης 
προτάσεως τοϋ Εποπτικού Συμβουλίου, παρ’ ω 
διατελοϋσι. Γίγνεται δέ ή μετάθεσις ή ή άπό ύπη
ρεσίας άπόλυσις αύτών διά Β. Διατάγματος, έπί 
τή προτάσει τοΰ έπί τών Έκκλησσιαστικών καί 
τή; Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ύποεργοϋ.

Μετά τοΰ περί τής μεταθέσεως ή τής άπό τής 
I ύπηρεσίας άπολύσεως τοΰ έπιθεωρητοϋ Β. Διατάγ- 
I ματος δημοσιεύεται διά τής Έφημερίδο; τής Κυ- 
! βερνήοεω; καί ή κατά τήν προηγουμένην παρά- 
■ γραφον πρότασις τού ’Εποπτικού Συμβουλίου,έπί τή 
ι βάσει τής όποιας προεκλήθη τό Β. Διάταγμα.

Άρθρον 40. Ό νομαρχιακός έπιθεωρητής τυγ- 
| χάνει ο εισηγητής πασών τών είς τό Εποπτικόν 

Συμβούλιον ύπαγομένων υποθέσεων έχει δέ τά επό
μενα καθήκοντα :

Α’) Επιθεωρεί καθ’ έξαμηνίαν τά έν τή περι
φερείς τού Εποπτικού Συμβουλίου δημοτικά σχο
λεία παντός βαθμού καί έκατέρου τών φύλων, τά 
γραμματοδιδασκαλεϊα καί τά μονοτάξια καί δι
τάξια ελληνικά σχολεία, καί έξετάζει·

α’ ) Τούς τηρουμένους έν έκάστφ αύτών έλέγχους 
ϊνα βεβαιωθή Ιον) άν οί έν αύτοϊς έγγεγραμμένοι 
όρθώς ένεγράφησαν, καί ίδίως άν κατά τάς άπο 
έτέρου δημοτικού σχολείου ή γραμματοδιδαβκαλείου 
είς τό δημοτικόν σχολειον, ή άπό δημοτικού σχο
λείου εί; τό έλληνικόν ή άπό έτέρου έλληνικοΰ με- 

I ταστάσεις τών μαθητών έτηρήθησαν αΐ τε άλλαι

β' τάξεως, έπί βαθμφ καί μισθφ ύπουργικοϋ γραμ- 
ματέω; α’ τάξεως.

Ώ; έπιθεωρηταί β' τάξεως δύνανται νά διορι- 
σθώσι καί πρωτοβάθμιοι δημοδιδασκα.λοι, διδάξαν- 
τε; έπί πλήρη δεκαετίαν, έάν ύποστάντε; τήν κατά ί 
τήν προτελευταίαν διάταξιν τοϋ άρθρου 38 δοκι· ! 
μασίαν κριθώσι δόκιμοι. Καί πρός έπιθεώρησιν τών [ 
σχολείων θηλέων παρθεναγωγείων έπιτρέπεται έν 
άνάγκη νά άποστέλλωνται έκτακτοι ίπιθεωρήτριαι, 
κεκτημέναι μεμαρτυρημένως διά πτυχίου εύρωπαϊ- 
κής τίνος Σχολής παιδαγωγικά; καί φιλολογικά; 
γνώσεις, άναγραφομένης έν τώ προϋπολογισμό) τής 
άναγκαία; πρός τούτο πιστώσεως. Διά. Β. Διατάγ 
ματος θέλουσι κανονισθή τά καθήκοντα τών έπι- 
θεωρητριών τούτων καί τά τών άποδοχών αύτών.

Άρθρον 35. Ή έποπτεία έκάστου τών Επο
πτικών Συμβουλίων εκτείνεται έπί πάντων τών έν 
τή περιφερεία αύτοϋ καθιδρυμένων κοινών τε καί ί 
πλήρων δημοτικών σχολείων, γραμματοδιδασκα- 
λείων και έλληνικών σχολείων.

Άρθρον 36. Τό Εποπτικόν Συμβούλιον άποτε ; 
λεϊται άπό τόν έν τή πόλει καθεδρεύοντα άρχιε- 
πίσκοπον τοϋ νομού, ώς πρόεδρον ή, χηοευούσης τής ί 
άρχιεπισκοπής, άπό τόν πρόεδρον τής ένασκούσης ' 
τά καθήκοντα αύτού έπισκοπή; έπιτροπείας, άπό 
τόν γυμνασιάρχην, ή, άν πλείω τοϋ ένός ύπάρχω- I 
σιν έν τή πόλει Γυμνάσια, άπό τόν άρχαιότερον j 
έν τή ύπηρεσία, άπό ένα τών έν αύτή κατοικούν- 
των έπιστημόνων, άπό ένα τών εύϋποληπτοτέρων 
κτηματιών ή έμπορων, καί άπό τόν νομαρχιακόν 
έπιθεωρητήν τής δημοτική; έκπαιδεύσεως.

Άρθρον 37. "Ο τε έκ τών έπιστημόνων καί δ έκ 
τών κτηματιών ή έμπορων καλούμενος ώς μέλος τοϋ 
Εποπτικού Συμβουλίου διορίζονται ύπό τοϋ νομάρ
χου έκ τριών προτεινομένων αύτώ ύπό τού Δημο
τικού Συμβουλίου τής πρωτευούσης τού νομού, καί 
μετά γνωμοδότησιν τοΰ έπιθεωρητοϋ, καί ύπηρε- 
τοϋσιν έπί τρία έτη πλήρη άνευ μισθού.

Επιτρέπεται δμως καί πρό τής συμπληρώσεω; 
τών τριών έτών νά άντικατασταθώσιν ούτοι, άν 
άποδειχθή δτι κληθέντες τακτικώς δέν προσήλθον 
είς τρεις κατά συνέχειαν συνεδριάσεις τοΰ Επο
πτικού Συμβουλίου.

Ούδεΐς δύναται νά διορισθή νομαρχιακός έπιθεω
ρητής έάν δέν ήναι

α’ ) Διδάκτωρ τής φιλοσοφίας, διδάξας εύδοκί- 
μω; έπί πέντε τούλάχιστον έτη ώς καθηγητής Δι
δασκαλείου ή Γυμνασίου ή γυμνασιάρχης, άλλά 
πάντως έχων μεμαρτυρημένην περί τά παιδαγω
γικά ειδικότητα. Έάν δμως διορισθή έπιθεωρητής 
διευθυντής Διδασκαλείου, ούτος τηρεϊ τόν βαθμόν 
καί τόν μισθόν, δν ώς διευθυντή; Διδασκαλείου εϊχεν. 
Ωσαύτως άν δέν είναι διδάκτωρ τής Φιλοσοφίας, 
διδάξας ώς πρωτοβάθμιο; δημοδιδάσκαλο; έπί τρία 
έτη.

β’ ) Πρωτοβάθμιος δημοδιδάσκαλος έκ τών κατά
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καί αί τών προηγουμένων άρθρων 18 καί 19 νό
μιμοι διατάξεις, όπως προκαλέση την ένάσκησιν 
της πειθαρχικής έξουσίας τοϋ Εποπτικού Συμβου
λίου κατά πάσης τυχόν παραβάσεως, η ενάσκηση 
την ιδίαν αύτοϋ εξουσίαν κατ’ αύτής· 2) άν έν τοϊς 
έλέγχοις τών δημοτικών σχολείων καί τών γραμμα- 
τοδιδασκαλείων τυγχάνωσιν εγγεγραμμένοι οί πρός 
τούτο ύπόχρεοι παΐδες πάντων τών έν ταΐς έδραις 
αυτών κατοικούντων, τινες δ’ εισίν αί αίτίαι τών 
ύπαρχουσών τυχόν ελλείψεων, ϊνα έπ ’ αύτών προ. 
καλέση την μελέτην τού Εποπτικού Συμβουλίου.

β') Τάς τοπικάς περιστάσεις έκάστου δήμου, καί 
προκαλεϊ τήν άπόφασιν τοϋ ’Εποπτικού Συμβουλίου 
περί προσδιορισμού τού χρόνου τής ένάρξεως καί 
λήξεως τοϋ σχολικού έτους, τής καθ’ εξάμηνα διαι- 
ρέσεως αύτού, τοϋ χρόνου τής έν τοϊς έλέγχοις έγ
γραφης καί τών έξετάσεων, καέ τού άπό τάξεως 
προβιβασμού καί άπολύσεως τών μαθητών.

γ’ ) Τα τών εΐσαχθέντων έν τφ σχολείφ διδα
κτικών βιβλίων, ϊνα βεβαίωση, ότι εφαρμόζονται 
άκριβώς αί περί τούτων ίσχύουσαι διατάξεις.

δ' ) Τά τής διαγωγής τών διδασκάλων πρός τούς 
μαθητάς καί τους γονείς αύτών, ή πρός τούς ίδιους 
συναδέλφους των.

ε' ) Τά περί τού τρόπου, καθ’ δν έκπληρούσι τά 
έαυτών καθήκοντα, καί ιδίως άν διδάσκωσιν άκρι
βώς κατά πάσας τάς έργασίμους ήμέρας, άρχόμενοι 
τής διδασκαλίας καί περατούντες αύτήν κατά τάς 
προσδιωρισμένας ώρας, αν ήναι φιλόπονοι, καί άν 
έκπληρώσι τά έργα αύτών μετά νοημοσύνης καί εύ- 
συνειδησίας.

ς ) Τά τής συμπεριφοράς αύτών έν τώ τόπφ καί 
τού έν τή κοινωνία βίου αύτών.

ζ’ ) Τά τών έξετάσεων, τών προβιβασμών καί 
τών άπολυτηρίων, έάν τηρώνται αί περί τούτων 
διατάξεις.

η')Τά τών τηρουμένων έν τώ σχολείφ ελέγχων 
καί βιβλίων, έάν τηρώνται άκριβώς καί έν τάξει, 
άνευ παρεισγραφών καί διαγραφών.

θ’). Τά κατά τάς ποινάς, τάς όποιας οί διδά
σκαλοι έπέβαλον είς τούς μαθητάς.

ι’). Τά ύπάρχοντα διοακτήρια, έάν ήναι κατάλ
ληλα, καί φροντίζει περί λύσεω; ή άνανεώσεως τών 
μισθώσεων αύτών, ή πεοί τών άναγκαίων επισκευών 
ή βελτιώσεων, άν χρήζωσι τοιούτων.

ια’) Τά διδακτήρια, δσα είναι κτίρια δημοτικά, 
άν ήναι δυνατόν νά μεταρρυθμισθώσι, συμφώνως 
πρός τό τηροόμενον έν τφ Ύπουργείω κεκυρωμένον 
καί γενικόν σχεδιάγραμμα διδακτηρίου δημοτικού 
σχολείου’ προκαλεϊ δέ τάς περί τούτου μελέτας τοϋ 
αρμοδίου νομομηχανικού καί τήν ύπ’ αύτού σύν» 
ταξιν τών τε σχεδίων τών έπενεκτέων μεταρρυθμί
σεων καί τού προϋπολογισμού τής πρός τοΰτο άνα- 
γκαίας δαπάνης.

ιβ’) Προκαλεϊ τήν σύμπρκξιν μετά τού αρμοδίου 
δημάρχου, καί μετ’ αύτού προβαίνει είς τήν προκή-

ρυξιν τών άπαιτουμένων μειοδοτικών δημοπρασιών 
διά τάς έπί τή βάσει τών εγκεκριμένων σχεδίων έκ- 
τελεστέας έργασίας πρός μεταρ^ύθμισιν τού διδα
κτηρίου.

ιγ’). Μετέχει τής διευθύνσεως τών ένεργουμένων 
κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις δημοπρασιών, καί 
έπιτηρεϊ "να κατά την έκτέλεσιν τών μεταρψυθμι-' 
στικών έργων έφαρμόζωνται τάεγκεκριμένα σχέδια.

ιδ'). Προκαλεϊ τήν παρά τοϋ αρμοδίου νομομη- 
χανικοϋ συγγραφήν τών άπαιτουμένων σχεδίων καί 
προϋπολογισμών διά τήν οικοδομήν τών δηυοτικών 
διδακτηρίων, τών προοριζομένων εϊτε διά κοινόν 
εϊτε διά πλήρες δημοτικόν σχολεΐον, φροντίζει περί 
τής έξετάσεως καΐ τής έγκρίσεως τών σχεδίων τού
των καϊ τών προϋπολογισμών, καί, έν συνιννοήσει 
μετά τή§ αρμόδιας δημοτικής άρχής, προκαλεϊ τήν 
ένέργειαν τών κατά νόμον μειοδοτικών δημοπρα
σιών πρός έκτέλεσιν τής οικοδομής, μετέχων τής 
διευθύνσεως αύτών καί έπιτηρών, ϊνα κατά τήν οι
κοδομήν έφαρμοσθώσιν άκριβώς τά έγκεκοιμένα 
σχέδια.

Β') Προσδιορίζει τάς θέσεις, έφ*  ών πρέπει νά 
οίκοδομηθώσι τά διδακτήρια τών δημοτικών σχο
λείων, καί παρασκευάζει τά τής άποκτήσεως τών 
άναγκαιούντων γηπέδων κατά τάς διατάξεις τοΰ 
έπομένου Ε’ Κεφαλαίου.

Γ’). ’Ενασκεί τήν κατά τό άρθρον 32 πειθαρ
χικήν έξουσίαν, καί προκαλεϊ τό παρ’ φ διατελεϊ 
Εποπτικόν Συμβούλιον, ϊνα καί τούτο άσκήση τήν 
άνατεθειμένην αύτώ έπί τών είς αύτην ύπαγομένων 
περιπτώσεων.

Δ'). Συγκαλεϊ άπαξ τού έτους καί κατά τόν 
χρόνον τών διακοπών, άλλά πάντοτε άδείι^ τοϋ έπί 
τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαι- 
δεύσεως Ύπουργείου, συνέδρια τών τής περιφέρειας 
αύτού δημοδιδασκάλων, έν οίς συζητούνται καθ’ 
ώρισμένας ήμέρας, ούχί πλείονας τών επτά, ζητή
ματα προδιατετυπωμένα ύπ’ αύτού καί εγκεκρι
μένα ύπό τοϋ Ύπουργείου, μεθοδολογικά ή παιδα
γωγικά, ή άλλα εχετιζόμενα άμέσως πρός τήν δη
μοτικήν έκπαίδευσιν, επιμελούμενος τής δημοσιεύ- 
σεως τών πρακτικών.

Τών συνεδρίων τούτων προεδρεύει ό νοααρχιακος 
έπιθεωρητής, πλην άν παρίσταται έν αύτοϊς τή έν- 
τολή τοϋ έπί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Υπουρ
γού ό Γενικός ’Επιθεωρητής, δτε ή προεδρία άνα- 
τίθεται είς αύτόν.

Ε’). Υποβάλλει είς τό ’Εποπτικόν Συμβού
λιον, άμα έκ τής περιοδείας έπανελθών, πλήρες τό 
ήμερολόγιον αύτής, καί λεπτομερή έχ.θεσιν, έν ή 
άναγράφονται αί παρατηρήσεις αύτοϋ περί έκάστου 
τών σχολείων, περί τής διδασκαλίας τών μαθημά
των καθ’ ΰλην καί ώς πρός τάς μεθόδους, περί τής 
άκριβείας κατα τήν εφαρμογήν τού προγράμματος 
καί τών κανονισμών τοϋ έπί τής Έκπαιδεύσεως 

' Υπουργού, περί τής προόδου τών μαθητών καί περί 

τες ή τινες, δύνανται νά συγκληθώσι τή διαταγή 
'τού έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως Ύπουργείου είς συμβούλιον, προε- 
δρευόμενον ύπό τού Γενικού Έπιθεωρητού, δπως 
συσκεπτόμενοι συντάσσωσι τά προγράμματα τών 
σχολείων καί γραμματοδιδασκαλείων, καί κανονι
σμούς ή δδηγίας περί μεθόδων διδαασκα λίας ή 
άλλων ζητημάτων σχολικών.

Άρθρον 47. Τό Εποπτικόν Συμβούλιον συγ- 
καλεϊται είς συνεδρίασιν ύπό τού προέδρου αύτού 
έν τώ γραφείφ τής άρχιεπισκοπής, τακτικώς μέν 
άπαξ τού μηνός, κατά τό πρώτον δεκαήμερον αύ
τοϋ, έκτάκτως δέ πάντοτε είτε αύτεπαγγέλτως 
ύπό τού προέδρου, εϊτε κατ’ αϊτησιν τοϋ νομαρ- 

ί χιακού έπιθεωρητού ή τού γυμνασιάρχου.
Έν τή συνεδριάσει τά έργα τού γραμματέως 

έκπληροϊ δ γυμνασιάρχης, δστις γράφει καί φυλάσ
σει τά πρακτικά τού Συμβουλίου, τά δποία κατά 

ι τό τέλος τής συνεδριάσεως άναγίνώσκονται καίέγ- 
κριθέντα ύπογράφονται ύπό τε τοΰ προέδρου καί 
τών μελών τού Συμβουλίου.

Έν τοϊς πρακτικοϊς έκτίθενται έν λεπτομέρεια 
αί ύπό τού είσηγητού γενόμεναι άνακοινώσεις καί 
προτάσεις, καί αί έπί έκάστης αύτών άποφάσεις, 
προτάσεις ή γνωμοδοτήσεις τοϋ ’Εποπτικού Συμ
βουλίου.

Ό έπιθεωρητής λαμβάνει άντίγραφα τών πρα
κτικών τούτων, έπικεκυρωμένα ύπό τοϋ προέδρου 
καί τοΰ γυμνασιάρχου.

"Αρθρον 48. Τό Εποπτικόν Συμβούλιον δύνα
ται νά συνέλθη καί είς ίδιαν συνεδρίασιν άνευ τού 
έπιθεωρητού, συγκαλούμενον πρός τούτο ύπό τού 
προέδρου αύτοϋ. Άλλά μόνον κατά τήν περίπτω- 
σεν τής πρώτης διατάξεως τού άρθρου 3g, δτε 
άκούει τάς πρός αύτό γιγνομένας παραστάσεις κατά 
τού έπιθεωρητού, εϊτε έπί άκηδία ή άσυγγνώστφ 
δλιγωρίε>ο εϊτε έπί έλλείψεσιν ή παραβάσεσιν αύτού 
κατά την έκπλήρωσιν τών καθηκόντων του, εϊτε 
έπί άνωμαλίαις ή πλημμελείαις τού ιδιωτικού βίου 
αύτού, καί μετά έπισταμένην συζήτησιν καί έρευ
ναν αποφασίζει άν ύπάρχη άφορμή, ϊνα ύποβάλη 
πρότασιν είς τό έπί Εκκλησιαστικών καί τής Δη
μοσίας Έκπαιδεύσεως Ύπουργειον περί μεταθέσεως 
ή άπολύσεως αύτού άπό τής ύπηρεσίας.

Τά πρακτικά τής συνεδριάσεως ταύτης, κρα
τούμενα έν χωριστώ βιβλίφ, φυλάσσονται ύπό τού 
προέδρου τοϋ ’Εποπτικού Συμβουλίου. Έκτίθενται 
δ’ έν αύτοϊς αί κατά τήν συζήτησιν προταθεϊσαι 
γνώμαι, καί μετά λεπτομερούς αιτιολογίας τά πο
ρίσματα, είς τά δποϊα κατέληξε τό Συμβούλιον, 
καί ύπογράφονται ύπό τών άποτελεσάντων τήν συ- 
νεδρίασιν μελών.

Τού πρακτικού τούτυυ άντίγραφον ύποβάλλει 
τήν έπομένην πρός το έπί τών Εκκλησιαστικών 
καΐ τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ύπουργειον δ

παντός σχεπζομένου πρός τήν λειτουργίαν τού σχο- ί 
λείου.

Άθρον 41. Είς τόν νομαρχιακόν έπιθεωρητήν 
άποδίδονται δι’ άποζημίωσιν αύτοϋ καί δι’ έξοδα πε
ριοδείας δραχμαί όκτώ καθ’ έκάστην, άπό τής 
ήμέρας τής άναχωρήσεως αύτού άπό τής έδρας του 
μέχρι τής ήμέρας τής είς αύτήν επανόδου του, πε- 
ριλαμβανομένης κκί ταύτης. Δι’ έξοδα δέ γραφείου 
άποδίδονται αύτώ δραχμαί εκατόν είκοσι κατ’ έτος. 

Καί είς τόν βοηθον τοϋ έπιθεωρητού χορηγείται 
ί'ση άποζημίωσις δΓ έκάστην ήμέραν τής περιοδείας 
αύτού.

Ή περιοδεία έκατέρου αύτών καθ’ έκάτερον τών 
δύο έξαμήνων τού έτους πρέπει νά διαρκέση εξή
κοντα τούλάχιστον ή όγδοήκοντα τό πολύ ήμέρας 

“Αρθρον 42. Τόν έπιθεωρητήν άπόντα ή κωλυό- 
μενον, άναπληροϊ έν τή είσηγήσει τών σχολικών 
ύποθέσεων είς τό ’Εποπτικόν Συμβούλιον, ώς καί 
έν πάση τή λοιπή ύπηρεσία. πλήν τής έπιθεωρή- 
σεως τών σχολείων, δ διευθυντής τού Διδασκαλείου 
ή δ γυμνασιάρχης.

“Αρθρον 43. Ό νομαρχιακός έπιθεωρητής άντι- 
προσωπεύει τό ’Εποπτικόν Συμβούλιον κατά πάσας 
τάς σχέσεις αύτού εϊτε μετά τού Ύπουργείου καί 
τών άλλων δημοσίων άρχών, εϊτε μετά τών πο
λιτών.

Επομένως δ έπιθεωρητής κοινοποιεί πρός τό 
Ύπουργειον τήν έπομένην έκάστης τών συνεδριά
σεων τού Εποπτικού Συμβουλίου τάς άποφάσεις, 
προτάσεις ή γνωμοδοτήσεις αύτού, ύποβάλλων είς 
αύτό πλήρες άντίγραφον τών πρακτικών τής συνε- 
δριάσεως. Άνακοινόνει είς τάς άρμοδίας άρχάς 
τά άναγόμενα είς τήν αρμοδιότητα αύτών μέρη 
τών είρημένων πράξεων τού Εποπτικού Συμβουλίου, 
δεαβιβάζων αύταΐς άπόσπασμα τού περί τούτου 
πραγματευομένου μέρους τών πρακτικών, καί διεξ
άγει πάσαν τήν αλληλογραφίαν τού ’Εποπτικού 
Συμβουλίου, έχων ίδιον γραφεϊον καί ιδίαν σφρα
γίδα.

"Αρθρον 44. Τά πλήρη έλληνικά σχολεία επι
θεωρεί άπαξ τοΰ έτους δ γυμνασιάρχης τού νομού 
ή τής έπαρχίας, έν ή τό σχολεΐον, ύποβάλλων διά 
τού Εποπτικού Συμβουλίου τήν έκθεσιν του προς 
το έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως Ύπουργειον.

Άρθρον45. Διά Β. Διατάγματος καί δι’ ιδιαι
τέρων οδηγιών τοϋ Υπουργείου θέλουσι κανονισθή 
τά τής έπιθεωρήσεως τών δημοτικών καί έλληνικών 
σχολείων καί αί σχέσεις τών επιθεωρητών προς 
τούς βοηθούς αύτών, ιδίως διά τά άφορώντα τάς 
μεθόδους καί τούς τρόπους τής διδασκαλίας, τήν 
έσωτερικήν τάξιν καί τήν έν γένει, έρευναν περί 
τής άκριβούς έφαρμογής τοϋ προγράμματος καί 
τών κανονισμών τού Ύπουργείου.

Άρθρον 46. Οί νομαρχιακοί έπιθεωρηταί, πάν
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πρόεδρος τοΰ ‘Εποπτικού Συμβουλίου, κατά μόνην 
την περίπτωσιν ταύτην έπικοινωνών απ’ εύθεία; 
πρός τό Ύπουργεΐον.

Άρθρον 49. Τό ΈποπτικόνΣυμβούλιον προτείνει-
1) Τήν πλήρωσιν τών χηρευουσών θέσεων έν δη 

μοτικοΐς ή έλληνικοΐς σχολείοις ή γραμματοδιδα- 
σκαλείοις.

2) Τήν άνάγκην συστάσεως γραμματοδιδα- ί 
σκαλείων.

3) Τήν προσθήκην δημοδιδάσκαλων έν ταϊς I 
περιπτώσεσι τών άρθρ. 9 καί 22 § β’ τοΰ παρόν
τος νόμου, ή τόν διορισμόν διδασκάλου τριτοβαθ 
μίου έν γραμματοδιδασκαλείφ, κατά τήν περί- 
πτωσιν τοΰ άρθρου 16.

4) Τά μέτρα, τά δποϊα κρίνει συντελοϋντα πρός | 
άρσιν τών αιτιών, δι ’ ά; δέν προσέρχονται εις τά 
δημοτικά σχολεία οί παϊδες τών έν τή περιφερεία 
τοΰ σχολείου ο’ικούντων.

5) Τάς άναγκαίας βελτιώσεις έν τή διδασκαλία 
τών έλληνικών σχολείων.

6) Τήν έγκρισιν τών έπενεκτέων μεταβολών καί 
τών προϋπολογισμών τής άναγκαίας δαπάνης πρός 
μεταρρύθμισιν τών δημοτικών κτιρίων, έν οίς λει
τουργούσε νΰν δημοτικά σχολεία ή γραμματοδιδα- 
σκαλεϊα, είτε τά σχέδια καί τούς προϋπολογι 
σμούς πρός οικοδομήν τοιούτων κτιρίων κατά τάς 
περιπτώσεις ια’—ιδ’ τοΰ άρθρ. 40 τοΰ παρόντος ι 
νόμου.

7) Τήν έπισκευήν, σομπλήρωσιν ή άντικατά- 
στασιν τών έν τοΐς δημοτικοί; έκπαιδευτηρίοις ή ελ
ληνικοί; σχολείοις σκευών, έπίπλων καί οργάνων 
διδασκαλίας.

8) Τήν μετάθεσιν ή άπό τής ύπηοεσίας άπόλυ- 
σιν τοΰ έπιθεωρητοΰ, συμφώνως πρός τά άρθρα 
39 καί 48 τοΰ παρόντος νόμου.

Άρθρον 50. Τό ’Εποπτικόν Συμβούλιον άπο- 
φασίζει-

1) Έπί τών ύποβληθεισών έφέσεων κατά τών 
πειθαρχικών άποφάσεων τοΰ έπιθεωρητοΰ, έν ταϊς 
περιπτώσεσι τών έδαφ. α' καί β' τοΰ άοθρ. 31.

2) Έπί τών πειθαρχικών περιπτώσεων, έ®’ ών 
πρόκειται νά έπιβληθώσιν αί έν τοΐς έδαφ. γ' καί 
δ' τοΰ άρθρου 31 πειθαρχικά· ποιναί.

3) Έπί τών μεταθέσεων δημοδιδασκάλων, ή 
δημοδιδασκαλισσών, ή γραμματοδιδασκάλων, τάς 
δποίας κρίνει άναγκαίας είτε πρός τιμωρίαν τών 
μετατιθεμένων, είτε πρός τό συμφέρον τής έκπαι- 
δεύσεως.

4) Έπί τής παύτεως δημοδιδασκάλων άρρένων
ή θηλέων, ή γραμματοδιδασκάλων, ών τήν διάγω- | 
γήν κρίνει άνεπιδεκτον βελτιώσεως.

Άρθρον 51. Τό Εποπτικόν Συμβούλιον, πλήν 
τής περιπτώσεως τοΰ άρθρου 48, δέν επιλαμβάνε
ται τής έρεύνης άλλων άντικειμένων, εϊμή μόνον 
τών ύπο τοΰ νομαρχιακού έπιθεωρητοΰ ή τοΰ γυ 
μνασιάρχου είσαγομένων εις αύτό υποθέσεων έπί τών 

όποιων περιορίζει τάς συζητήσεις καί τάς σκέ
ψεις του.

“Αρθρον 52. Ή συνεδρίασις τοΰ Εποπτικού 
Συμβουλίου θεωρείται νόμιμος, άν τέσσαρα τουλά
χιστον μέλη αύτοΰ ήναι παρόντα, έν οίς δ επιθεω
ρητής, έν πάσαι; ταϊς άλλαις συνεοριάσεσι, πλήν > 
τής κατά τά άρθρα 39 καί 48 τοΰ παρόντος νό
μου, καί δ γυμνασιάρχης άνεξαιρέτως.

Αί πράξειι δέ τοΰ Συμβουλίου καταρτίζονται 
διά τής πλειοψηφίας τών μελών αύτοΰ, νικώσης έν 
ίσοψηφίιρ τής ψήφου τοΰ προέδρου.

Άρθρον 53. Πάσαι αί περί έπιτηρήσεως ή έπι- 
θεωρήσεως τών δημοτικών και έλληνικών σχολείων 
διατάζεις καταργοΰνται, πλήν τών διατάξεων τοΰ 
Β. Διατάγματος τοΰ 1834 περί έπιτοπίων έπιθεω- 
ρητικών επιτροπών τών δημοτικών σχολείων, δσαι 
δέν άντίκεινται είς τόν παρόντα νόμον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' .

ΙΙερο τών έςόδων τί}ς στοοχεοώδους 

η <ΐημ.οτοχής έκπαιδεύσεως.

Άρθρον 54. Τά έξοδα τής δημοτικής έκπαιδεύ- 
σεως καταβάλλονται ύπό τών δήμων, πληρόνονται 
δέ ύπό τών κατ’ επαρχίας δημοσίων τομείων έκ 
τών ύπ’ αύτών είσποαττομένων δημοτικών έσόδων, 
έπί τή βάσει χρηματικών ένταλμάτων τών αρμο
δίων δημάρχων.

Άρθρον 55. Κατά τήν σύνταξιν τών δημοτι
κών προϋπολογισμών τά έξοδα τής δημοτικής έκ- 
παιδεύσεως προσδιορίζονται πρό πάντων τών άλλων, 
καί αί πρός συντήρησιν τών δημοτικών σχολείων 
καί τών γραμματοδιδασκαλείων πιστώσεις αναγρά
φονται πρώται έν τοΐς δημοτικοί; προϋπολογι- 
σμοΐς. άποτελοΰσαι ίδιον έν αύτοϊς τμήμα, ύπό τήν 
έπιγραφήν «στοιχειώδης έκπαίδευσις τών δημο
τών». Άλλ’ αί διά την συντήρησιν έκάστου τών 
σχολείων καί νράμματοδιδασκαλείων άπαιτούμεναι 
άναγράφονται ύπό Ιδιον δι’ έκαστον τών έκπαιδευ- 
τηρίων τούτων κεφάλαιον, διακρινόμενον διά τοΰ 
ονόματος τοΰ σχολείου ή γραμματοδιδασκαλείου, 
διαιρούμενον δ’ είς τρία άρθρα, ών τό πρώτον περι- 
λαμβάεει τάς πρός πληρωμήν τών μισθών τών δι
δασκάλων ή διδασκαλισσών πιστώσεις, τό δεύτε
ρον τάς πρός πληρωμήν τών ένοικίων τών διδα
κτηρίων, έάν ταύτα δέν ήναι έν δημοτικοϊς κτι- 
ρίοις, καί τό τρίτον τάς δι’έπιπλα, πίνακας όρ
γανα διδασκαλία; κα λοιπά έξοδα άπαιτουμένας.

Έάν αί ύπό τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου άνα- 
γραφεΐσαι έν τώ δημοτικώ προϋπολογισμοί πιστώ
σεις δέν έπαρκώσι πρός συντήρησιν πάντων τών έν 
τφ δήμω ύπαρχόντων δημοτικών σχολείων καί 
γραμματοδιδασκαλείων, προκαλεΐται ύπό τοΰ νο
μάρχου ή άπόφασις τοΰ ’Επαρχιακού Συμβουλίου, 
κατά τά έν τοΐς άρθροις 19, 20 καί 22 § α’ τοΰ

^.ι^Νζ" περί ’Επαρχιακών Στμβουλίων νόμου τής 
3 ’Απριλίου 1891 διαταστόμενα· συμφώνως δέ 
πρός ταύτην ό νομάρχης είτε αύξάνει τάς προς 
συντήρησιν τών δημοτικών σχολείων καί γραμμα- 
τοδιδασκαλείων άναβεγραμμένας έν τώ προϋπολο
γισμό) πιστώσεις μέχρι τοΰ άναγκαίοΰντος ποσού, 
διαγράφων άλλα έξοδα, τά όποια δύνανται, άνευ 
άναλόγου ζημίας τών δημοτικών συμφερόντων, νά 
άναβληθώσιν έπί τό επόμενον έτος, ή έλαττόνων 
τάς διά τά άναπόφευκτα κατά τό έτος έκεϊνο έξο
δα άναγεγραμμένας πιστώσεις μέχρι τοΰ τελευ
ταίου δρίου αύτών, εϊτε, άν αί τοιαϋται έλαττώ- 
σεις τών εξόδων δέν ήναι έφικταί, ή δι’ αύτών 
οέν έπιτυγχάνηται ή έξίσωσις τών έσόδων πρός τά 
έσοδα, προκαλεϊ τάς άρχάς τοΰ δήμου νά προτεί- 
νωσι τήν συμφώνως πρός τάς νομίμους διατάξεις 
αύξησιν πών έσόδων.

Άρθρον 57. Πρός στμπλήρωσιν τών άπαιτου- 
μενών διά τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν πιστώσεων, 
έπιτρέπεται νά αύξηθώσι, κατά τάς περί τοΰ προσ
διορισμού τών δημοτικών έσόδων νομίμους διατά
ξεις, δ τε έπί τών πρός έσωτερικήν κατανάλωσιν 
είσαγομένων δημςτικός δασμός καί οί άμεσοι δημο
τικοί φόροι μέχρι ένός τοΐς εκατόν. Κατά τόν αύ
τόν δ ’ δρον έπιτρέπεται νά αύξηθώσι καί τά έσοδα 
τών δήμων τής Έπτανήσου.

Άρθρον 58. Ή κατά τό άρθρον 20 τοΰ Αι^Ν^' 
έπί τών ’Επαρχιακών Συμβουλίων νομού χορη- 
γουμένη εις τούς δήμους ύπό τοΰ δημοσίου ταμείου 
συνδρομή άπονέμεται αύτοϊς, μόνον έάν, καί μετά 
τάς κατά τό άρθρον 56 έπενεχθείσας ύπό τοΰ νο
μάρχου μεταβολάς έν τώ προϋπολογισμέ, καί 
μετά τήν κατά τό προηγούμενον άρθρον αύξησιν 
τών φόρων, δέν συμπληρόνωνται αί άπαιτούμεναι 
πιστώσεις.

Άρθρον 59. Τά χορηγήματα ταύτα έγκρίνον- 
ται διά Β. Διατάγματος, έπί τή προτάσει τοΰ 
έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Εκ
παιδεύσει»; Υπουργείου- πληρόνονται δέ είς τούς 
δήμους ύπό τοΰ δημοσίου ταμείου δι’ ένταλμάτων 
τοΰ είρημένου 'Τποτρλείοτ έκ κεφαλαίου κατατε
θειμένου έν τώ δημοσίφ ταμείφ.

“Αρθρον 60. Τό κεφάλαιον τούτο άποτελεϊται : 
α’) Έκ τών τόκων τών ύπό τήν δεοίκησιν τοϋ 

έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκ- 
παιδευσεως Ύπουργείου κληροδοτημάτων, τών μή 
^ητώς καθωρισμένων είς ειδικούς σκοπούς, είτε διά 
τών διαθηκών, εϊτε διά τών διαθηκών, εϊτε διά 
προγενεστέρων νόμων ή Β. Διαταγμάτων.

β’) Έξ εισφοράς τών ιερών Μα,νών έτησίας, ής 
το ποσόν προσδιορίζεται είς εκατόν χιλιάδας 

αχμών.
γ’) Έξ εισφοράς το δημοσίου ταμείου, ής τό 

ποσόν άναγράφεται έν τοΐς έτησίοις προϋπολογι
σμοί;, ύπό τήν έπιγραφήν «Συνδρομή τοΰ Κράτους 
ύπέρ τής δημοτικής έκπαιδεύσεως».

“Αρθρον 61. Τ® έξ εκατόν χιλιάδων δραχμών 
ποσόν τής εισφοράς τών Μονών είσπράττεται παρά 
τοΰ δημοσίου ταμείου, έφαρμοζομένων πασών τών 
περί είσπράξεως τών δημοσίων έσόδων διατάξεων 
πλήν τής περί έκποιήσεως τών μοναστηριακών κτη
μάτων. Κατανέμεται δέ είς τάς Μονά; διά πρά- 
ξεως τοΰ έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δη
μοσία: Έκπαιδεύσεως Ύπουργείου, δημοσιευομένης 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως κατά τήν 
άρχήν έκάστου έτους, έπί τή βάσει τοΰ κατά τό 
λήξαν έτος προϋπολογισμού τών έσόδων αύτών, 
κατά τούς έπομένους ορούς.

ο[ο
»
»
»
»

Επί ποσού εσόδων από 5,000 μέχρι *0,000 δρ. 2 τοΓς
Β Β » -ι 0,000 » 20,000 » 4 »

Β » » 20,000 » 30,000 » 6 Β

Β Β » 30,000 40,000 » 8 Β

Β » » 40,000 » 100,000 » 9 Β

άπό 100,000 καί άνω δέκα τοΐς εκατόν.
Έφ’ δσον τό σύνολον τών εισφορών είναι μειζον 

ή έλασσον τοΰ ποσού τών εκατόν χιλιάδων δραχμών, 
μειούνται ή αύξάνονται αύται, διατηρούμενη; πάν
τοτε τής κατά τούς άνωτέρω ορούς άναλογίας έκα
στη; πρός τό δλον.

“Αρθρον 62. Έάν δμως τά έσοδα . τοΰ δήμου 
δέν έπαρκώσι πρός συντήρησιν τών έν τώ δήμφ 
δημοτικών σχολείων καί γραμματοδιδασκαλείων, 
καί μετά τήν συμπλήρωσιν αύτών διά τοΰ άνα- 
βιβασμοΰ τών έν τώ άρθρω 57 άναφερομένων φό
ρων, τότε μετά γνωμοδότησιν τοϋ αρμοδίου νο
μάρχου χορηγούνται τά έλλείποντα έκ τής άναγε- 
γραμμένης έν -φ έτησίφ προϋπολογισμέ τοΰ Κρά
τους πιστώσεως καί καταβάλλονται ύπό τοΰ δη
μοσίου ταμείου.

Άρθρον 63. Τά πρός πληρωμήν τών εξόδων 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως χρηματικά εντάλματα 
έκδίδονται ύπό τοΰ δήμαρχου έντός τοΰ πρώτου δε
καημέρου τοΰ επομένου μη«ός, έξοφλούται δ’ ύπό 
τοΰ δημοσίου ταμείου έντός πέντε τό βραδύτερον 
ήμερών άπό τής πρώτης αίτήσεως τοΰ δικαιούχου.

Έάν έν τφ δημοσίφ ταμείφ δέν ύπάρχωσιν εί- 
σπεπραγμένα έσοδα τού δήμου, άρκούντα προς έξό- 
φλησιν τοΰ εντάλματος, δ ταμίας προσκαλεΐ τόν 
είσπράκτορα τοΰ όφείλοντος δήμου νά άποστείλη 
αύτώ τάχιστα τό άπαιτούμενον ποσόν, τό οποίον 
άμα λχβών άποδίδωσιν είς τόν δικαιούχον. Έάν 
δέ καί έν τφ δημοτικφ ταμείφ δέν ύπάρχωσι χρή
ματα, τό δημόσιον ταμεϊον έξοφλεϊ τό ένταλμα έκ 
χρημάτων τού Δημοσίου, έάν πρόκηται νά είσπρά- 
ξη έσοδα τοΰ δήμου, κρατεί δέ το καταβληθέν πο
σόν έκ τών πρώτων είσπραχθησομένων δημοτικών 
έσόδων.

Έάν δέ δέν ύπάρχωσι πλέον έσοδα τοΰ δήμου 
πρός εϊσπραξιν, δέν ύπάρχωσι δέ χρήματα ούδ ’ 
έν τφ δημοσίω ταμείω ούδ’ έν τώ δημοτικώ, δ τα
μίας καταγγέλκει τήν ύπόθεσιν εις τήν άρμοδίαν 
διοικητικήν άρχήν δι’ άναφοράς ίστορούσης λεπτό-
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μερώς τό πράγμα, ΐνα αΰτη προκαλέση την περί 
καταβολής τών αναγκαίων χρημάτων έκ της προ 
σδιορισθείσης συνδρομής τοϋ Δημοσίου πρόνοιαν τοϋ 
αρμοδίου Ύπουργοΰ.

Άρθρον 64. Έάν ό δήμαρχος δέν έκδώση τά 
εντάλματα τών μηνιαίων εξόδων τής δημοοικής ε’κ- 
παιδεύσεως έντός τοϋ πρώτου δεκαημέρου τοϋ επο
μένου μηνός, ώσαύτως καί ό δημόσιος ταμίας, έαν 
οέν έξοφλήση τά έπιδειχθέντα είς αύτόν έντάλαατα 
έντός τοΰ πενθημέρου άπο της πρώτης αίτήσεως 
τοϋ δικαιούχου, ένώ ύπήρχον έν τώ ταμείφ χρή
ματα τοϋ δήμου, τιμωρούνται ύπό τής προϊστά
μενης διοικητικής άρχής έκάτερος διά πειθαρχικού 
προστίμου δραχμών δέκα, τό όποιον αυξάνει κατά 
πέντε δραχμάς καθ’ έκάστην ήμέραν αναβολής τής 
έκδόσεως τών ένταλμάτων, ή τής έξοφλήσεως αύ
τών, άπό τής επιβολής τή; πρώτης πειθαρχικής 
ποινής.

Ό δέ δημοτικός εΐσπράκτωρ, ό άρνηθεΐς νά άπο- 
στείλη είς τόν ταμίαν τά ύπ’ αύτοϋ ζητηθέντα 
πρός έξόφλησιν εντάλματος έξόδων τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως χρήματα, καίτοι ύπαρχόντων έν τώ 
ταμείφ αύτού δημοτικών χρημάτων ποσού ίσου 
πρός τό ζητούμενον, τιμωρείται ύπό τής προϊστα- 
μένης διοικητικής άρχής διά προστίμου είκοσι καί 
πέντε δραχμών, απολύεται δέ τής ύπηρεσίας, άν 
καί δεύτερον ύποπέση είς τήν αύτήν παράβασιν.

"Αρθρον 65. Ούδεμία κατάσχεσις. έπιβαλλομένη 
ύπό τών πιστοτών τών δήμων είς χεϊρας τών τα
μιών έπι τών ύπ ’ αυτών είσπραττομένων δημοτι
κών έσόδων, ισχύει ΐνα μειώση τά διά τήν στοι
χειώδη έκπαίδευσιν τών δημοτών έκάστου δήμου 
προσδιορισθέντα διά τοϋ προϋπολογισμού αύτοϋ 
ποσά.

Άρθρον 66. Τά πρός τό καταργηθέν ταμεϊον 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως όφειλόμενα έκ τής 
πληρωτέας είς τό δημόσιον ταμεϊον εισφοράς τών 
δήμων, ή έζ άλλων πόρων, ώς καί πάντα τά κα- 
θυστεροϋντα είς τό καταργηθέν ταμεϊον έσοδα, 
είσπραττόμενα, είσάγονται είς τό δημόσιον τα
μεϊον.

"Αρθρον 67, Τά έξοδα τών ’Εποπτικών Συμ
βουλίων καί τών έπιθεωρήσεων τών δημοτικών εκ
παιδευτηρίων καί τών έλληνικών σχολείων, ώς καί 
τά τής οικοδομής τών διδακτηρίων τής στοιχειώ
δους έκπαιδεύσεως κατά τόν έγκεκριμένον τύπον 
αύτών, ή τά τής μετασκευής τών ύπαρχόντων 
δημοτικών κτιρίων όπως καί ταύτα μετασκευασθώσι 
κατα τόν είρημένον τύπον, δέν καταβάλλονται 
ύπό τών δήμων, άλλά πληρόνται έκ τού έν Τρα- 
πέζη κατατεθειμένου καί κατά τό άρθρον 4 τού 
περί έκπαΐδευτικών τελών νόμου προορισμένου είς 
βελτίωσιν καί συμπλήρωσιν τής δημοτικής, τής 
μέσης καί τής άνωτέρας έκπαιδεύσεως ειδικού κε
φαλαίου, διά χρηματατικών ένταλμάτων τοϋ έπί 
τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ύπουργείου, έκδιδο-
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μένων έπ ’ όνόματι τών δικαιούχων καί έπί τής 
Τραπέζης, έν ή τυγχάνει κατατεθειμένον τό είρη
μένον κεφάλαιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Πεαό δημ.οτεζ<5ν δίδακτηρεων.

Άρθρον 68. Τών δημοτικών διδακτηρίων προσ- 
διορίυεται έπί τοϋ παρόντος δύο τύποι, ό τοϋ 
διδακτηρίου τοϋ προοριζομένου νά χρησιμεύση εϊς 
πλήρες δημοτικόν σχολειον, καί τοϋ προοριζομένου 
νά χρησιμεύση είς κοινόν δημοτικόν σχολειον ή 
γραμματοδιδασκαλεϊον.

Άρθρον 69 Οί τύποι ούτοι κατατίθενται καί 
τηρούνται έν τφ άρχείφ τοϋ έπί τών Εκκλησια
στικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ύπουρ
γείου έν σχεδίοι; άοχιτεκτονικοϊς, τά όποια θέ- 
λοοσι συνταχθή τή φροντίδι αύτοϋ παρ’ άρχιτε- 
κτόνων. κατά τούς ύπό τής παιδαγωγικής γενο- 
μένους άποδεκτούς κανόνας, έξετασθή ύπό έπιτροπής 
συγκροτηθησομένης παρά τοϋ είρημένου Ύπουργείου 
έκ προσώπων αρμοδίων έπί τής ύλης ταύτης, καί, 
άφοϋ έγκριθώσι παρ’αύτής, κυρωθή ύπό τοϋ Ύπουρ
γείου καί άναγνωρισθή ώς τύποι τών οικοδομήσεων 
διδακτηρίων τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως.

Άρθρον 70. Τών καθ’ έτερον τών τύπων τούτων 
αρχιτεκτονικών σχεδίων άντίγραφον κεκυρωμένον 
άποστέλλεται ύπό τοϋ έπί τών ’Εκκλησιαστικών 
καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ύπουργείου είς 
έκαστον τών Εποπτικών Συμβουλίων, κατατίθεται 
δέ καί τηρείται έν τφ άρχείφ αύτού.

Άρθρον 71 Οί παρά τοΐς Έποπτικοϊς Συμβου- 
λίοις έπιθεωριταί οφείλουσιν έν συνεννοήσει μετά τοΰ 
αρμοδίου νομομηχανικοϋ α') νά έξετάσωσι τά έν 
τή πρωτευούση τού νομού οικοδομήματα τοϋ δή
μου, τά προωρισμένα ώς δημοτικά διδακτήρια, 
νά φροντίσωσι διά νά μελετηθή τεχνικώς μετ’ 
έπιστασίας, άν ήναι δυνατύν νά μετασκευασθώσι 
ταύτα κατά τόν τύπον τοϋ διδακτηρίου είτε τού 
κοινού εϊτε τού πλήρους δημοτικού σχολείου, καί έν 
τοιαύτη περιπτώσει νά καταρτισθή ό προϋπολολο- 
γισμός τής άπαιτουμένης πρός τούτο δαπάνης· β') 
νά έξετάσωσιν έκ παραλλήλου πόσα είναι δυνατόν 
πιθανώς νά είσπραχθώσιν έκ τής έκποιήσεως τών 
τοιούτων οικοδομημάτων, πόσα δ’ απαιτούνται νά 
δαπανηθώσι πρός άπόκτησιν τοϋ άναγκαίου γη
πέδου έν καταλλήλφ θέσει καί πρός οικοδομήν έπί 
τοΰ γηπέδου τούτου νέου οικοδομήματος, όμοιου 
καθ’ ολα προς ένα τών είράμένων τύπων.

Τάς πληροφορίας ταύτας οί έπιθεωρηταί άνα- 
κοινούσιν είς τά Εποπτικά Συμβούλια, τά όποια, 
μετά λεπτομερή έξέτασιν πάντων τών σχετικών 
θεμάτων, προτείνουσιν ήτιολογημένως είς τό έπι 
τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαι- 
δεύσεως Ύπουργεΐον έκ τώο δύο τούτων μέτοων 
έκεΐνο, τό όποιον κρίνουσι συμφονώτερον.

“Αρθρον 72. Έγκριθείσης ύπό τοΰ Ύπουργείου 
τής μετασκευής τού ύπάρχοντος δημοτικού κτιρίου, 
τού προωρισμένου είς δημοτικόν διδακτήριον, έκτε- 
λούνται τά οριζόμενα έν ταϊς § § ιγ' καί ιδ' τού 
άρθρ .40. Έγκριθείσης δέ τής έκποιήσεως τού ύπάρ- 
χοντος δημοτικού κτιρίου, καί τής άντ’ αυτού οικο
δομής νέου τοιούτου κατά τόν προσήκοντα τύπον, 
τό μέν ύπάρχον οικοδόμημα παραδίδοται είς τον 
οίκονομ.ικον έφορον, ΐνα ύπό τήν έπιμέλειαν τοϋ έπί 
τών οικονομικών Ύπουργείου προβή εις τήν έκποίη- 
σιν τού οικοδομήματος κατά τάς περί τούτου νο
μίμους διατάξεις, ό δ’ έπ’θεωρητής προβαίνει είς 
τήν έκτέλεσιν τών πρός άπόκτησιν τού άναγκαιούν- 
τος γηπέδου, καί μετά τούτο τών πρός ε’ναρξιν καί 
περαίωσιν τής νέας οικοδομής άναγραφομένων έν 
τή περιόδω Β' καί έν τή § ιδ’ τής περιόδου Α' τού 
άρθρου 40 καθηκόντων του.

Άρθρον 73. Ή έκποίησις τών δημοτικών τού
των οικοδομημάτων γίγνεται κατά τά περί έκποιή
σεως τών έθνικών φθαρτών κτημάτων ισχυούσας 
διατάξεις, άλλ ’ έπί τή καταβολή τοϋ δλου τοΰ 
διά τής έγκριθείσης δημοπρασίας προσδιορισθέντος 
τιμήματος, έντός τριών ημερών άπό τής κοινοποίή- 
σεως εις τόν τελευταϊον πλειοδότην τής έγκρίσεως 
τών πρακτικών αύτής.

Τό οΰτως είσπραχθέν τίμημα ανήκει είς τό κατά 
τό άρθρον 60 ειδικόν κεφάλαιον, καί έπομένως 
κατατίθεται έν τή Τραπέζη, έν ή καί τούτο ύπάρ- 
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Άρθρον 74. Τών ύπό τοϋ έπιθεωρητοϋ προσδιο- 

ρισθέντων κατά τό άρθρον 40 γηπέδων ή απόκτη
σες κηρύσσεται ώς δημοσία άνάγκη.

Έπί τοϋ προσδιορισμού τοϋ πληρωτέου είς τόν 
ιδιοκτήτην τιμ.ήματος τοϋ καταληπτέου γηπέδου, 
καί έπί τής πληρωμής τοϋ τιμήματος, έφάρμόζον- 
ται αί διατάξεις τοϋ ΑΧΜΒ’ νόμου τής 4 ’Ια
νουάριου 1888, ίσχυούσης τής διά τοϋ άρθρου 2 τού ' 
ΑΩήΖ' νόμου τής 23 Φεβρουάριου 1891 έπενεχθεί- 
σης έπ’ αυτών τροπολογίας.

Ό κατά τήν δευτέραν διάταξιν τοϋ μοναδικού 
άρθρου τού ΑΧΜΒ' νόμου άρμόδιος Ύπουργός τυγ
χάνει έπί τοϋ προκειμένου ό έπί τών Εκκλησια
στικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

“Αρθρον 75. Οί όροι τών συμφωνιών μετά τών 
άναδεχθέντων εϊτε τήν μετασκευήν τών υπαρχόν
των δημοτικών κτιρίων, είτε τήν οικοδομήν νέων 
διδακτηρίων, προσδιορίζονται διά τού προγράμμα
τος τών μειοδοτικών δημοπρασιών, συνεπεία τών 
όποιων άνελήφθησαν ύπό τών τελευταίων μειοδο
τών τά οικονομικά έργα.

Τά προγράμματα τών δημοπρασιών τούτων συν
τάσσονται ύπό τοϋ έπί τών Εκκλησιαστικών καί 
τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ύπουργείου, έν συνεν 
νοήσει μετά τοϋ γραφείου τών Δημοσίων Έργων, 
λαμβανομένων κατά τήν σύνταξιν αύτών ύπό τήν 
μελέτην αύτού τών ύπό τού άρμοοίου έπιθεωρητοϋ

ύποβληθεισών παρατηρήσεων καί τής γνωμοδοτή- 
σεως τού Εποπτικού Συμβουλίου- έκδίδονται δέ 
ταΰτα ύπό τού είρημένου Ύπουργείου.

Ή πληρωμή τοϋ τιμήματος τών έκτελεσθεισών 
έργασιών γίγνεται πάντοτε είς δόσεις άνολόγως τής 
προόδου τών έργασιών.

Έπί τών άλλων ίσχύουσι τά περί μειοδοτικών 
δημοπρασιών πρός έκτέλεσιν δημοσίων έργων δια
τεταγμένα.

"Αρθρον 76. Ή κατά τόν έγκρινόμενον τύπον 
μετασκευή τών ύπαρχόντων δημοτικών διδακτη
ρίων, ή ή κατα τοιούτον τύπον οικοδομή νέων δι
δακτηρίων, γίγνεται τό πρώτον έν ταϊς πρωτευού- 
σαις καί ταϊς κώμαις τών δήμων τρίτης τάξεως, 
μετά τήν συμπλήρωσιν δέ τών άναγκών τών διδα
κτηρίων έν αύτοϊς γίγνεται, έν ταϊς πρωτευούσαις 
καί ταϊς κώμαις τών δήμων β' τάξεως, όταν δέ 
πληρωθώσι καί αί έν τοΐς δήμοις β’ τάξεως άνάγ- 
και, γίγνεται ή μετασκευή τών ύπαρχόντων διδα
κτηρίων ή ή οικοδομή νέων έν ταϊς πρωτευούσαις 
καί ταϊς κώμαις τών δήμων α’ τάξεως.

Άρθρον 77. Διά Β. Διατάγματος θέλουσι προσ- 
διορεσθή ό χρόνος καί τά καθέκαστα τής εφαρμο
γής τοϋ παρόντος χρόνου.

Άρθρον 18. Καταργοϋνται α') Ό περί πειθαρ
χικών ποινών, παύσεως καί μεταθέσεως τών δημο
διδασκάλων έκατέρου τών φύλων ^.ΦΝΗ' νόμος τής 
28 Μαΐου 1887. β' ) Ό περί καταργήσεως τοϋ τα
μείου τής δημοτικής έκπαιδεύσεως καί περί δεοργα- 
νισμού τών σχολείων τής στοιχειώδους έκπαιοεύ- 
σεως ^ΠΕ' νόμος τής 12 Αύγούστοϋ 1892. γ’ ) Οί 
ύπ ’ αύτού καταργηθέντες νόμοι ΑΧΜΑ τής 9 ’Ια
νουάριου 1 888 καί Α<φ>ΜΑ τής 27 Μαρτίου 1891. 
δ') Πάσα άλλη διαταξις άντιβαίνουσα είς τάς δια
τάξεις τού παρόντος νόμου.

ΠΕΡΙ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΥ
Δέν ύπάρχει βιβλίον παιδαγωγικής, δπερ δέν ά- 

νακηρυττει ώς μίαν τών σπουδαιοτάτων τοϋ δι
δασκάλου ύποχρεώσεων νά μορφώση τόν νούν τών 
μαθητών. Ό άνθρωπος ό έχων νούν τιμάται, ό δέ 
στερούμενος τοιούτου καταφρονεϊται.Αί λέξεις νοή· 
μων, νονΐεχής είναι λίαν έπαινετικαί, έν φ ή λέ
ξις arovc είναι ύβριστική. Τοσοΰτον δέ κοινή ή 
σημασία τών λέξεων τούτων φαίνεται είς πάντα, 
ώστε ποτέ δέν έπέρχεται είς αύτόν νά έρωτήση τί 
πράγμα άρά γε νά είναι αυτός ό νοϋς. Είναι τι, 
τό όποιον δίδεται είς τόν άνθρωπον έτοιμον παρά 
τοϋ πλάστου όμοΰ μετά τής ζωής, ή είναι τι, τό 
όποιον σχηματίζεται έν τώ άνθρώπφ έκ τής πεί
ρας τοϋ κόσμου, καί άν είναι τό δεύτερον κατά 
τί δύναται τό σχολειον νά συντελέση είς τό νά γεν- 
νηθή ή αύξηθή ό νοϋς ούτος ; Τό ζήτημα τούτο δν 
έκ τών θεμελιωδών ζητημάτων τοϋ διδασκαλικού 
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έργου μ-έλλομεν ίν άλλη ευκαιρία νά πραγματευθώ- 
μιν μετά πάσης δυνατής ακρίβειας. Έπι τοϋ 
παρόντος άρκούμεθα νά χαράξωμεν γενικάς τινας 
περί τοΰ πράγριατος γραμμάς.

Κοινή παρά πάντων όριολογείται δτι δ άνθρω
πος λαμβάνει τοϋ κόσμου γνώσιν. Καί τάς μέν 
πρώτας περί τούτου πληροφορίας παρέχουσιν εϊς 
αύτόν τά αισθητήριά του, ή όψις του, ή άκοή του, 
ή γεϋσίς του, ή όσφρησις του, ή αφή του, καί τό 
κοινόν και ζωικόν αισθητήριόν του 1) "Οτι το 
όρος είναι ριέ δένδρα πεφυτευριένον γινώσκομεν τούτο, 
ίιότι βλέπομεν αύτό, ή ίιότι μάς ειπον περϊ τούτου 
άλλοι, δτι τά δένδρα τοϋ δάσους εύωδιάζουσι, μαν- 
θάνομεν έκ τής όσφρήσεως ήριών, δτι εύρισκόυεθα 
εύθυμοι ίιά τήν άκραν ήριών ύγείαν, τούτο αϊσθα- 
νόριεθα έκ τοϋ σώματος ήριών. Άλλά πλήν τής 
γνώσεως, ήν τά αισθητήρια ήριών παρέχουσι, ύπάρ- 
χει καί άλλη γνώσις π. χ. ή γνώσις δτι σκεπτό- 
ριεθα, δτι χαίρομεν, δτι έπιθυριοϋριεν, ήν ούδέν αι
σθητήριον δύναται νά μάς εξαγγείλη καί ήν μόνον 
διαβιβάζει ήμΐν ή εσωτερική ήριών ριαρτυρία, ήν 
καλοϋριεν συνείό'ησιν.

'Ώστε δύο πηγαί τών άριέσων γνώσεων ύπάρ- 
χουσιν ή πηγή τών αισθητηρίων καί ή πηγή τής 
συνειδήσεως. Έκ τοϋ ύλικοϋ δέ τών δύο τούτων 
πηγών κατασκευάζει ή ψυχή έννοιας, κρίσεις καί 
συλλογισριούς. Καϊ δπως ή βιομηχανία μέ τον βάμ- 
βακα, ον παράγουσιν οί αγροί, μέ τήν μέταξαν, 
ήν καλλιεργοϋσιν οί μεταξοκόμοι, μέ τά δέρματα, 
χ έξάγουσιν έκ τών σφαττομένων κτηνών οί κρεω- 
πώλαι, μέ τά μαλλία, ά οί ποιμένες συλλέγουσι 
κείροντες τά πρόβατά των, κατασκευάζουσι διά
φορα ύφάσματα, ύποδήματα, χειρόκτια κ.τ.λ. 
οΰτως καί ή ψυχή έκ τοϋ πρώτου ύλικοϋ, ο πα- 
ρέχουσιν αύτή τά αισθητήρια καί ή συνείδησις, 
κατασκευάζει ποικίλας έννοιας καί διανοήματα. 
Καλοϋμεν δέ τήν έργασίαν ταύτην τής ψυχής, 
δταν περιορίζηται είς τέ γνωστικόν μόνον μέρος, 
(διότι ύπάρχει καί συναισθηματικόν, καί βουλητι
κόν μέρος) νόηβιν, διαί'όηβιν, νοϋν.

Άλλά τί κυρίως είναι δ νοϋς ; Νοϋς ε’ναι έκείνη 
ή ένέργεια τής ψυχής, δι*  ής αΰτη ζητεί νά μάθη 
τήν σχέσιν, εϊς ήν εύρίσκονται δύο ή κα'ι πλειότερα 
πράγματα πρός άλληλα, ζητεί δηλαδή νά μάθη 
άν τά πράγματα ταΰτα είναι δμοια ή άντίθετα, 
άν εύρίσκονται είς σχέσιν τής ύπεραλληλίας καί 
υπαλληλίας, τής αιτίας καί ένεργείας, τής άρχής 
καί τοϋ άποτελέσματος, τοϋ σκοπού καί τοϋ μέσου 
κτλ. Αί παντοΐαι δέ αύται σχέσεις τών πραγμά
των δέν προσπίπτουσιν είς τήν αϊσθησιν ήμών, μό
νον δυνάμεθα νά ένυοήβωμεν αύτάς ήτοι νά σχη- 
ματίσωμεν αύτάς έν τή ήμετέρα διανοίιγ. Βεβαίως

1). Πώς γεννώνται αί άπλαΐ αίσθύσεις, θά πραγματευ*  
θώμεν έν ιδία μελέτη, διότι καί τό πραγμα τοΰτο δέν είναι 
οΰτως άπλοΰν, ώς φαίνεται έκ πρώτης όψεως. 

αίσθανόμεθα τήν άνεμον πνέοντα, βλέπομεν τούς 
κλάδους τών δένδρων σαλεύοντας, άκούομεν τόν 
ψόφον τών φύλλων, άλλ’ δ,τι οΰτε αίσθανόμεθα 
ούτε βλέπομεν οΰτε άκούομεν είναι ή αιτιώδης τών 
φαινομένων τούτων σχέσις, ήν δυνάμεθα μόνον νά 
φαντασθώμεν έν τή ήμετέρα διανοία.

Πώς έξαγγέλεται δ νοϋς ;
Εΐπομεν δτι νοϋς είναι ή άντίληψις τής σχέσεως. 

Κατά ταύτα ύποτίθεται δτι πρέπει νά ύπάρχωσι 
δύο ή περισσότερα πράγματα, ών ζητείται ή σχέ
σις. Δύνανται δέ τά πράγματα ταύτα νά είναι ή 
αισθήσεις ή άντιλήψεις, ή παραστάσεις ή έννοιαι. 
Παραδείγματα δυνάμεθα πλεϊστα νά καταλέζωμεν. 
Το φόρεμα τούτο έχει τό χρώμα, τό δποϊον έχει 
το λευκόν τριαντάφυλλον. — Αύτός δ τόνος είναι 
λίαν βαρύς ή λίαν οξύς.—Τό τετράγωνον είναι πα
ραλληλόγραμμον. — Ή περιστερά ε’ναι μικρότερα 
τοϋ κόρακος. — Ό Γεώργιος είναι μικρότερος τοϋ 
Δημητρίου. — Ό λοχίας είναι κατώτερος τοϋ έπι- 
λοχίου. — Διά τοϋ άροτρου καλλιεργοϋμεν τήν γήν. 
— Ή νύξ γεννάται ένεκα τής περί τόν ίδιον άξονα 
περιστροφής τής γής. — Διά πάντων τούτων τών 
παραδειγμάτων δηλοϋνται σχέσεις παντοΐαι, αϊτινες 
εκφράζονται διά κρίσεως. Ώστε ή κρίσις είναι τό 
τελικόν παραγόμενον τοϋ νοϋ. Άλλά πριν γίνη 
ή κρίσις, προηγείται σύγκρισις καί σκέψες, ήτις 
κατά τούς άνθρώπους καί κατά τά πράγματα 
δύναται νά διαρκέση χρόνον μακρόν ή βραχύν. 
Ήμεϊς λ χ. δυνάμεθα ίδόντες χρώμα π. χ. έρυ- 
θρον νά άναγνωρίσωμεν τάχιστα αύτό ώς τοιοϋτον, 
είς τά μικρά παιδία δμως παρατηρεϊται δυσκολία. 
Ό καθηγητής Πράΰερ έν τή ψυχολογία τοϋ παι
διού άναφέρει' «Συχνάκις ίδίια δ’ ύπό τής έρωτή- 
σεως' Πού ιίναι τό χνανονν ; έσκέπτετο πολύ τό 
πχιδίον, παρετήρει προ τής άποφάσεώς του μετά 
προσοχής τά χρώματα καί έπειτα μοί έδείκνυε 
ταχέως τό χρώμα ; »

Έάν θελήσωμεν βαθύτερον νά έρευνήσωμεν τήν 
φύσι- τοϋ νοϋ βλέπομεν δτι ούτος ούδέν άλλο είναι 
ή έρώτησες, ήν προβάλλει είς έαυτόν δ άνθρωπος και 
ήν μόνος αποκρίνεται. "Ωστε κύριον γνώρισμα τοϋ 
νοϋ είναι τό προβαλλειν είς έαυτόν έρωτήσεις έπί 
τών πραγμάτων, ά παρέχει ή πείρα καΐ ή συνεί- 
δησις, καί άποκρίνεσθαι έπί τών έρωτήσεων τούτων. 
Ό μή έρωτών έαυτόν,δ δεχόμεν-ς πάντα ώς άκούει, 
ώς βλέπει αύτά, δέν κρίνει, επομένως δέν νοεί. 
Ώστε ή ένέργεια τοϋ νοϋ διατρέχει δύο στάδια 
πρώτον τό τής έρωτήσεως (άμφεβολίας,σκέψεως) καί 
δεύτερον τό τής άποκρίσεως(λύσεως τής άμφιβολίας) 
ήτις έκφέρεται διά κρίσεως. Οί μέθυσοι, οί μαινό- 
μενοι, οί έν βρασμώ ψυχής διατελοϋντες ή οί έπιπό- 
λαιοι πράττουσιν άνευ νοϋ δηλ. δέν έρωτώσιν έαυ
τούς άν οί λόγοι ή αί πράξις, άς θά εϊπωσι ή θά 
πράξωσι, πρέπει νά ψηθώσι ή νά πραχθώσι, δέν 
πράττουσιν έξ έλευθέρας βουλήσεως. Οΐ τοιοϋτοι άν
θρωποι πράττουσι άπερισκέπτως καί διαφέρουσι

τών συνετών άνδρών, οΐτινες σταθμίζουσι πάντα 
λόγον καί πάσαν πράξιν αύτών πρότερον και επειτα 
έκτελοϋσιν αύτήν.

Καί τίνα καλοϋμεν άνθρωπον νοήμονα ; εκείνον, 
είς τήν κεφαλήν τοϋ δποίου πολλαί έρωτήσεις άνα- 

' _·.<---------------- _λ.. ι.·—, αύτών. Τοι-
άντίληψιν τών φαινομένων 
δ ηλίθιος, δ βλαξ, άλλ ' 
πότε ; πού ; ποιος ; διά 
έάν έγίνετο τό έναντίον ; 

τοϋ νοήμονος ούδε-

βλακός, εξέρχονται τά 
ώς έξέρχονται έκ φιάλης 
τά έν αύτή φυλαττόμενα

Φαίνονται εύρίσκουσαι καί τήν λύσιν 
ούτος άνήρ κατά τήν ι 
δέν μένει άπαθής, ώς 
έρωτά διά τι ; πώς ; 
τίνος ; τί θά συνίβαινεν,

Διά τούτο έκ τής κεφαλής 
ποτέ τά πραγματα έξέρχονται. ώς είσήλθον, πάν
τοτε θά γίνη έπ’ αύτών μεταβολή τις, θά παρα- 
βληθώσι πρός άλλα, θά πλουτισθώσι, θα τροπο- 
ποιηθώσι, θά άναλυθώσι, θά άποδειχθώσι ίσως 
έσφαλμένα, έν ω έκ τής κεφαλής τοϋ άκριτου άν
θρώπου, τοϋ άνου, τοϋ 
πράγματα αμετάβλητα, 
οινοπνεύματος αδιάλυτα 
οργανικά οντα-

Γά ζώα ε’ναι ζώα, διότι δέχονται τά πραγματα 
άνευ επεξεργασίας τινός. Ό πίθηκ'ς πράττει κατα 
μίμησιν, άλλ’ ούδέποτε προβάλλει εϊς έαυτόν την 
έρώτησιν, τί ε’ναι ή πράξις αΰτη καί αν ήδύνατο 
καί άλλως νά γίνη. Ότι τό πύρ θερμαινιι, πολ
λάκις ήσθάνθησαν οΐ πίθηκοι, έν τυχαίως συμβάση 
πυρκαϊά δάσους, ε’νθα εύφροσύνως έζέστανον τά ρι- 
γοϋντα σώματά των. Άλλά μή δυνάμενοι νά 
προβάλλωσιν εϊς έαυτούς τήν έρώτησεν τί είναι 
έκεΐνο, τό δποϊον καίει, δέν έφρόντισαν νά διατη- 
ρήσωσιν τό πύρ διά μέλλουσαν χρήσιν. Διά αύτούς 
πάσα ή ξυλεία τοϋ δάσους μάτην ύπάρχει.

Αΰτη ή έλλειψις τής ίκανότητος νά προβάλ- 
λωσιν είς έαυτά ερωτήσεις αναγκάζει καί τά παι
δία τά έχοντα ολίγον πνεύμα νά παρενοχλώσι τούς 
γονείς των μέ μυριάδας έρωτήσεων μάλιστα πολ
λάκις μωρών, άς ε”πρεπε νά προβάλωσιν είς έαυτά 
έάν δέν ήσαν φύσει νωθρά πρός τήν άπόκρισιν. 
Εύφυές παιδίον συνήθως έρωτά έαυτο καί άποκρι- 
νεται, έν ω τό μωρόν έρωτά τούς άλλους.

Πάσα έρώτησις θέλει άπόκρισιν, ήτις οίοεται 
εϊτε διά τής σκέψεως, εϊτε διά τής όψεως τοϋ 
πράγματος είτε διά άλλου άποκρινομένου προσώ
που, οτε γεννάται δ διάλογος, έν ώ συγκοινωνοϋσιν 
άλλήλοις τά συνδιαλεγόμενα πρόσωπα. Έάν δέ 
συμπέση τό άντικείμενον περί ού γίνεται ή συν
διάλεξες, νά άναφέρηται είς σπουδαία τοϋ βίου προ
βλήματα, τότε δ διάλογος άποβαίνει θείας φύσεως.

Εντεύθεν εξηγείται καί ή μεγάλη εύχαρίστησις, 
ήν αίσθανόμεθα έν ζωηρόρ συναναστροφή, ήτις ζωο
γονεί και άνοικοδομεϊ ήμάς. Ό Σωκράτης έθεώρει 
τόν φιλοσοφικόν διάλογον ώς τήν τέχνην τοϋ μαι- 
εύειν τάς μεγάλας ιδέας καί δ Πλάτων τόν διάλο
γον μετεχειρίσθη πρός παράστασιν τών θείων ιδεών 
του. Ή συζήτησις διαφωτίζει πολλά σκοτεινά ση
μεία καί καθιστά τάς γνώσεις τοϋ άνθρώπου άσφα- 

λεστέρας. Τούτο κατενοήθη καί ύπό τής παιδα
γωγικής καί ή έπεξεργασία τών γνώσεων διά κα
ταλλήλων έρωτήσεων προκαλουσών τήν σκέψιν καί 
προαγουσών τήν αύτενέργειαν τοϋ άνθρώπου θεωρεί
ται ώς έν τών σπουδαιοτέρων τοϋ διδασκάλου κα
θηκόντων. Ή έρώτησις είναι πρόκλησις προς σκέ
ψιν, ή δέ σκέψις ε’ναι τό κύριον τοϋ νοϋ γνώρισμα.

♦

ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Έν τή παρ’ ήμΐν επιστημονική εταιρεία πρΰ 
τριών έτών έγένετο λόγος μετά τής προσηκού- 
σης ακρίβειας περί τής βλάβης, ήτις έπέρχεται 
εις τά σχολεία τής μέσης έκπαιδεύσεως έκ τής 
έλλείψεως ιδίας έδρας παιδαγωγικής έν τώ ΙΙα- 
νεπιστημίω πρδς θεωρητικήν καί πρακτικήν μόρ- 
φωσιν τών Ελληνοδιδασκάλων καί καθηγητών * ). 
Ή έλλειψις δέ αύτη δέν βλάπετει μόνον τά 
σχολεία τής μέσης έκπαιδεύσεως, άλλά -καί τά 
σχολεία τά δημοτικά καί καθόλου τήν δημοτι
κήν έκπαίδευσιν. Αίσθανόμεθα δέ τήν άνάγκην 
ταύτην βαθύτατα, οσάκις έπιχειρήσωμεν νά χά- 
μωμεν μεταρύθμισίν τινα τών σχολείων σκοπού
σαν τήν άνόρθωσιν τής παιδείας καί τήν προα
γωγήν αύτής. Ή παρούσα Κυβέρνησις λίαν 
άξιεπαίνως έκτελοϋσα εύχήν ένδόμυχον παντός 
τοϋ έθνους είσήγαγε τόν θεσμόν τής έπιθεωρή- 
σεως τών σχολείων. Άλλ’ έν τή έφαρμογή είδον 
ότι στερείται πρός τοιαΰτα μεγαλεπήβολα έργα 
τοΰ καταλλήλου προσωπικού' καί ήναγκάσθη έκ 
τών ένόντων νά έκλέξη έκ πολλών τάξεων οιδα- 
σκάλων καί άνωτέρων καί κατωτέρων όσους ένό- 
μισε σχετικώς ίκανωτέρους πρός τόν σκοπόν της 
αύτόν. Ένδιαφέρεται νά άναβιβάση τά Διδα
σκαλεία είς τήν άρμόζουσαν περιωπήν καί στε
ρείται καί ένταΰθα προσωπικού' θέλει νά ιδρύση 
άνώτερα δημοτικά σχολεία έν ταΐς πόλεσι καί 
στερείται καί ένταΰθα προσωπικού. Πανταχοϋ 
λοιπόν είς ό,τι δήποτε καί άν έπιχειρήση βλέπει 
ότι δέν έχει προσωπικόν μέ ύψηλοτέραν μόρφωσιν 
έπιστημονικήν καί μέ εύρυτέραν παιδαγωγικήν 
παίδευσιν, ήτις μόνον έν Πανεπιστημίοις δυνα- 
ται νά έπιτευχθή. Διά τοΰτο νομίζομεν ότι ή 
παροΰοα Κυβέρνησις θά εύηργέτει τά σχολεία 
πάντα καί γυμνάσια καί έλληνικά καί δημοτικά 
καί διδασκαλεία καί παρθεναγωγεία άνώτερα καί 
τήν διοίκησιν τών σχολείων αύτήν, έάν άπεφά-

1) Π. Π. Οικονόμου ’Εκπαιδεύσει έτος Α'. σελ, Η3— 
117, σελ. 121 καί έξής σελ. 137 έξής.



σι£ε νά ίδρύση έδραν παιδαγωγικής έν τώ Πανε- 
πιστημίω και πρότυπον σχολεϊον προς άσκησιν 
τών καθηγητών τής μέσις έκππιδεύοεως. Κα'ι ώς 
ή ϊδρυσις το.ϋ έν Άθήναις· Διδασκαλείου έν έτει 
1878 έθέωρήθη ώς σοφωτάτη καί εΰεργετικωτάτη 
πραζις τοϋ νΰν πρωθυπουργού, ούτω καί ή ιδρυ- 
σις ανώτερου Διδασκαλείου έν τώ Πανεπιστημίω 
θά θεωρηθή ώς συμπλήρωσις τοϋ έργου έκείνου 
καί είναι οίονει τδ έπιστέγασμα αύτοϋ. Μάλιστα 
δέ τό έργον τοϋτο είναι πολλω έκείνου άνώτε
ρον, διότι είναι ή πηγή τής διορθώοεως ου μό
νον τών έλληνικών σχολείων καί γυμνασίων,άλλά 
καί τών Διδασκαλείων καί τών κλήρων δημοτικών 
σχολείων καί τών άνωτέρων παρθεναγωγείων. 
Διότι πώς είναι δυνατόν νά ψαντασθώμεν Διδα
σκαλεία εύδοκιμοϋντα άνευ καταλλήλου προσω
πικού, κατάλληλον δέ προσωπικόν όμολογεΐται 
παρά πάντων ότι είναι τό γινώσκον καί τήν έπι- 
στήμην, ήν διδάσκει, άλλά κα'ι τάς καταλλήλους 
μεθόδους πρός κανονικήν διδασκαλίαν ; Καί ποϋ 
άλλαχοΰ δύνανται νά διδαχθώσι ταϋτα καί θεω- 
ρητικώς καί πρακτικώς ή έν τώ Πανεπιστημίω ; 
Πώς είναι δυνατόν νά φαντασθώμεν έπιθεώρησιν 
τών σχολείων σοόαράν άνευ πανεπιστημιακής 
μορφώσεως καί Θεωρητικής καί πρακτικής τών 
επιθεωρητών ; Πώς είναι δυνατόν νά φαντασθώ- 
μεν πλήρη σχολεία εύδοκιμοϋντα άνευ διευθυν
τών καί διδασκάλων έν ταϊς άνωτέραις τάξεσι 
έχόντων μόρφωσιν ύψηλοτέραν καί άμφιλαφε- 
στέραν ;

Ότι δέ ή γνώμη ήμών περί τής ιδρύσεωε έν 
τώ Πανεπιστημίω ιδίας έδρας παιδαγωγικής είναι 
ορθή άποδεικνύεται έκ τοΰ παραδείγματος τών 
εύδοκιμούντων διά τήν παιδείαν των κρατών. 
Ή Σαζωνία, πρό ολίγων έτών είχεν έν τώ Πανε- 
πιστημίω Λειψίας δύο έδρας παιδαγωγικής, έν 
αιε έδίδασκον ό Η. Masius καί ό Τ. Zillez Άλλά 
πλήν τών δύο τούτων ειδικών καθηγητών έδιδα- 
σκεν και ό Eckstein γυμνασιακήν παιδαγωγικήν, 
καί ό Hofmann παιδαγωγικήν διά τούς θεολό
γους. Έν Ίένη έδίδασκε ό Κ. Volkmar Stoy, 
ού τό σχολεϊον υπήρξε τό φυτώριον τής γινόμε
νης παγκοσμίου άναμορφώσεως τών σχολείων.Νΰν 
συνεχίζει τό έργον τοΰ Stoy έν τή αύτή πόλει 
ό καθηγητής Rein. Έν Πράγα είχον έν τώ αύτώ 
Πανεπιστημίω συγχρόνως δύο καθηγηταί τής 
παιδαγωγικής διορισθή ό Lindner καί ό Wil- 
mann, ών ό δεύτερος ζή είσέτι διαπρεπών διά 
τά συγγράμματά του καί διά τήν θεωρητικήν 
καί πρακτικήν διδασκαλίαν του. Έν Giessen 
είναι διωρισμένος καθηγητής ό Η. Schiller, έν 
Heidellerg ό καθηγητής Uhlig,δν πρό τίνος χρό
νου είδον αί Άθήναι έξετάζοντα τήν κατάστα- 
σιν τών γυμνασίων αύτής. Άλλά καί είς ποιον 
πανεπιστήμιον τής Γερμανίας δέν διδάσκεται 
ή παιδαγωγική καί δέν γίνεται φροντίς πρός 

παιδαγωγικήν μόρφωσιν τών διδασκάλων καί έν 
τή θεωρία καί έν τή πράζει τής άνατροφής ; 
Τοσοΰτον ήιδέα αύτη τής ίδρύσεως παιδαγωγικών 
έδρών έν τοΐς πανεπιστημίοις ώρίμασεν ώστε καί 
έν Λονδίνω άκόμη ιδρύθη τοιαύτη διορισθέντος 
καθηγητοΰ τοΰ έν Ίένη έκπαιδευθέντος Άγγλου 
κ. Findlay. Ή άνάγκη αύτη τής παιδαγωγικής 
μορφώσεως τών καθηγητών καί έλληνοδιδασκάλων 
παρ’ ήμΐν είναι τοσοΰτον μεγάλη, καί τοσοΰτον 
παρά πάντων αύτη όμολογεΐται·, ώστε νομίζομεν 
οτι έπέστη ό χρόνος νά ικανοποιηθή ή εύχή 
πάντων τών ένδιαφερομένων είς τήν καλήν λει
τουργίαν τών σχολείων τής μέσης έκπαιδεύσεως. 
Ο νϋν ύπουργός τής έκπαιδεύσεως καί ό πρω

θυπουργός θά περιάψωσιν έαυτοΐς δόξαν άθάνα- 
θον, έάν άναγνωρίσωσι τήν σημασίαν τήν μεγά
λην τοϋ έργου τούτου καί θελήσωσι νά εύεργε- 
τήσωσι τά σχολεία μέ τόν θεσμόν τοΰτον, όμοιος 
τοΰ όποιου άμφιδάλλω άν ύπάρχη έτερος κατά 
τήν σπουδαιότητα.

◄••Κ

ΕΚ ΤΩΝ ΑΣΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 
ΜΑ ΤΗΝ ΗΗΕΡΑΝ ΤΩΝ ΕΝΙΑΪΕΙΩΝ ΕΕΕΤΛΕΕΩΝ

Ή έξεταστική επιτροπή πρό πολλοΰ έλα
βε τήν πρό τοΰ γραφείου θέσ ν της και ή 
έξέτασις ήρξατο. Είναι ήδη ή στιγμή, καθ’ 
ήν έξετάζεται τό μάθημα τής άνθροοπολο- 
γίας. «Διατί μας χρειάζονται, παιδί μου, οί 
πνεύμονες ;» έρωτά έν έκ τών με·\ών τής 
επιτροπής. «Οί πνεύμονες μάς χρειάζονται 
διά vet τούς φίχνωμε ’ς τής γάτες», άπαντά 
μετά θάρρους ή έρωτηθεΐσα μαθήτρια.

Κατά τόν παρελθόντα Ιανουάριον έδίδαξα 
άκολουθήσασα άπαντα τά στάδια τής διδα
σκαλίας τό « Περί πρωτοτύπεον και παρα- 
γοίγων λέξεων» καί μετά τήν διδασκαλίαν 
παρήγγειλα είς τάς μαθήτριας μου νά γρά- 
ύωσι χωριστά τάς έν τώ 12 γυμνάσματι τής 
γραμματικής των άπαντοίσας πρωτοτύπους 
καί χο^οιστά τάς παραγώγους λέξεις.

Ή παραγγελία μου έξετελέσθη καί έγώ 
λαμβάνουσα τά τετράδια παρετήρουν αύτά 
άποτείνουσα συγχρόνους διαφόρους έρωτή- 
σεις και δή τήν έρώτησιν. « ΙΙόθεν παράγε 
ται ή λέξις φαγητόν ; » ήν εύρον γεγραμέ- 
νην είς τήν στήλην τών παραγοθγων. «Ή 
λέξις φαγητόν παράγεται άπό τό τσουκάλι 
άπαντά μία τών ζωηροτέρων.

Έν Έρμουπόλει 8)5 1895
A. I Κουκουλέ

έχ τοϋ τυπογραφχίον τ«ν χβτβστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΓ 1895·—3491


