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Τό νέον/δπερ άνεπιφυλάκτως δυνάμεθα νά έπαι- 
νέσωμεν ίν τφ νομοσχεδίφ τούτω είναι, ή επιθυ
μία τοϋ συντάκτου αύτοϋ νά είσαγάγη εις τήν 
διοίκησιν τών σχολείων τήν αυτοδιοίκησήν, τό πο- 
λύκροτον selfgo ven ment τών Άγγλων. Άφ’ ού 
ή Κυβέρνησις, μέ δλην τήν καλήν θέλησιν, ήν 
έχει, δέν δύναται νά διόρθωση τά σχολεία, τού
ναντίον μάλιστα διά τών διηνεκών μεταβολών και 
τών διαρκών πειραμάτων παρέλυσεν αύτά, πρώτον 
αύτής καθήκον είναι νά παραδώση τήν περί τών 
τέκνων των φροντίδα είς τούς γονείς αύτούς προς 
έκπαίδευσιν. "ΐνα δέ έχη μίαν Ιδέαν δ άναγνώστης 
περί τής ίκλύσεως, ήτις έπεκράτησεν κατά τό συγ- 
κεντρωτικώτατον καί δεσποτικώτατον τών συστη
μάτων, το έφαομοσθέν έν Έλλάδι κατά τήν πα- 
ρελθοϋσαν δεκαετίαν, άνκφερομεν εν παράδειγμα 
σχολικής διοικήσεως κατά τό έτος τοΰτο συμβάν 
έν τφ Δ' . σχολείφ Πειραιώς, καΐ ανακοινωθέν ήμΐν 
παρά διδασκάλου έν τώ αύτφ σχολείφ ’Ιδού δέ 
τί γράφει ήμΐν δ φιλόπατρις τοϋ σχολείου διδά
σκαλος. «Έν τώ σχολείω (Δ' . δημοτικόν σχολειον 
Πειραιώς) διευθυντής διωρίσθη δ κ. Κρητικάκης. 
Άλλά δέν παρήλθον όλίγαι εβδομάδες, δτε άντί 
τοϋ Κρητικάκη μετατεθέντος εις άλλο σχολειον, 
ήλθεν διευθυντής δ κ. Π. Δημητρόπουλος. Ένο- 
μίζομεν δέ δτι τά πράγματα θά ήσύχαζον μέχρι 
τοϋ σημείσυ τούτου, δτε παραδόξως μετά ένα μήνα 

περίπου Εμφανίζεται ήμΐν νέος διευθυντής δ κ. 
Άρ. Μερκούρης τοϋ κ. Δημητροπούλου μετατε- 
θέντις άλλαχοϋ. Άλλά καί τοϋ κ Μερκούρη ή 
διεύθυνσις δέν είχε καλλιτέραν τύχην τής τών προ- 
κατόχων του,διότι μετά δύο μήνας ούτος μέν μετατί
θεται είς Θήβας, διευθυντής δέ τοϋ σχολείου διο
ρίζεται πάλιν άλλος δ κ. Μαχαίρας. Άλλά καί 
τοϋ Μαχαίρα ή βασιλεία δέν ήτο πεπρωμένον νά 
διαρκέση πολύ, διότι μετά μίαν εβδομάδα έστάλη 
ήμΐν νέος διευθυντής δ κ. Β. έΕτατερας. 'Ώστε 
μέχρι τής σήμερον έχουσι διορισθή έντός ολίγων 
μηνών πέντε διευθυνταί έν τφ αύτώ σχολείφ, οί 
δέ μαθηταί τοϋ σχολείου άγν'.οϋσι τίς είναι δ διευ
θυντής τοϋ σχολείου καί πώς λέγεται, άδ αφοροϋσι 
δέ καί είς τοΰτο, διότι ήξεύρουσιν δτι μετ’ ολίγον 
χρόνον θά έχωσι νέον πάλιν διευθυντήν. Εί; έπί- 
μετρον δέ τοϋ κα>οϋ έχει τό σχολειον τούτο καί 
ένα διδάσκαλον περιπλέον, δστις εμφανίζεται άπαξ 
ή δίς τής έβδομάδος, ϊνα μή λησμονηθή, καί α
νακοινώνει ήμΐν τοΐς συναδέλφοις του τά νέα τής 
ήμέρας Καί τάς δαπάνας πάσας τοιαύτης τών 
σχολείο ν διοικήσεως προκαταβάλλει ανελλιπώς δ 
δήμος Πειραιέων. » Τοιαΰτα γράφει ήμΐν δ φίλος 
διδάσκαλος έκ Πειραιώς. Καί είναι άρά γε μόνον 
τό σχολειον Πειραιώς τό παραλελυμένον ; “Οστις 
θέλει νά σχν ματίση μίαν γνώμην άς έπισκεφθή εν 
οίονδήποτε δημοτικόν σχολειον, ϊνα ϊδη φανερά τά 
ολέθρια τοϋ συγκεντρωτικού συστήματος άποτελέ
σματα. Τάς καλλίστας θέσεις κατέλαβον οί φίλοι 
τοϋ κόμματος ή τοϋ γενικού έπιθεωρητοϋ τών 
δημοτικών σχολείων, ών πολλοί άπεσπάσθησαν 
δήθεν έκ τών σχολείων των είς τό Υπουργεΐον, 
ϊνα φοιτώσιν είς τό Πανεπιστήμιον και γίνωσιν δι
δάκτορες τή; Νομικής δεικνύοντες καί διά τής άπο-
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στασίας αύτών είς άλλο έπάγγελμα ποιαν στοργή*  
τρέφουσι πρός τό επάγγελμα τοϋ διδασκάλου. Και 
&ν τοιαύτα πράγριατα συμβαίνωσι εν Άθήναις και 
έν ΓΙειραιεϊ, τί άρά γε νά συμβαίνη έν ταϊς έπαρ- 
χίαις, οπού τά πάντα έχουσιν άφεθή είς τήν εύσυν- 
ειδησίαν τών διδασκάλων, ούδενός αύτού; βοη- 
θοϋντος ε’ις τό επίπονον αύτών έργον. Δέν εϊχομεν 
πρό τίνος χρόνου άναγνώση ε’ις τάς εφημερίδας 
μετάθεσιν δημοδιδάσκαλου έκ Ζάρκου τής Θεσσα
λίας είς Τρίκκαλα, άποθανόντος πρό δύο έτών ; 
"Οταν λοιπόν τό συγκεντρωτικόν σύστημα δέν 
κατορθοϊ νά γινώσκη *ούδέ  τούτο, άν ΰπάρχουσεν 
δηλ. οί διδάσκαλοι είς τάς θέσεις των, τό Α καί 
τό Ω τής διοικήσεως, τότε τίς λόγος δύναται νά 
δικαιολογήση τήν ΰπαρξίν του ;

Α). Ahrens, Naturrecht. 'Γομ, II. σελ. 483.
2) . Ahrens, ε. α. σελ. 483.
3) . Roseher, Volkswirthschaft Τομ. Β' σελ. 11, 

εκδοσι; 11 .

Σήμερον είναι άρχή πανταχοΰ γενομένη απο
δεκτή καί έν τή πολιτική οικονομία καί έν τή 
διοικήσει τή τε πολιτική καί τή έκπαιδευτική δτι 
δ καταμερισμός τής έργασίας, καί ή ελεύθερα 
έργασία τοϋ ατόμου είναι ή βάσις πάσης προόοου. 
Ό Savigny λέγει '1) « Ή ισχύς τοϋ όλου αύξάνει, 
έφ ’ δσον έπιτρέπει είς ένα έκαστον ζωήν έλευθέ- 
ραν.» Ό δέ Ahrens λέγει. * 2 3) «Ή πηγή τής 
ισχύος καί εύδαιμονίας τοϋ Κράτους πρέπει νά τη- 
ρήται αέναος διά τών μυριάδων κατά τόπους 
ύπαρχουσών πηγών.» Ό δέ ΗοδοΙίβΓ^γράφε'. τάδε1 
«Όντως τό κορύφωμα τής άναπτύξεως τοϋ λαού 
εμφανίζεται έκεϊ, ένθα τά άλλα νομικά πρόσωπα 
ύποτάσσονταιμέν είς το Κράτος,άλλάκαίδέν παύουσι 
διά τοϋτο νά έχωσιν ιδίαν σφριγώσανζωήν. Ένταϋθα 
έμφανίζονται τά πάντα έν καλλίστη αρμονία, ή 
κεφαλή καί τά μέλη,τό οικοδόμημα καί τά θεμέλια, 
ή ένότης καί ή ποικιλία, ή τάξις καί ή έλευθερία, 
ή αριστοκρατία (αποχωρισμός) καί ή δημοκρατία 
(ίσότης). Καί ώσπερ ή μουσική έχει άνάγκην τής 
συμφωνίας διαφόρων τόνων, οΰτω καί δ βίος τοϋ 
λαού έχει άνάγκην τής ανεξαρτησίας, ένταυτώ δέ 
καί τής αρμονίας τής πόλεως καί τοϋ χωρίου, τής 
βιομηχανίας καί τής γεωργίας τής μεγάλης καί τής 
μικρά; ιδιοκτησίας, τοϋ φρονήματος τοϋ συντηρητι
κού καί τοϋ προοδευτικού, ιδιαίτατα δέ τής κεντρι
κής έξουσίας καί τών μικροτέρων δμάδων. Έάν 
τό Κράτος έν τή περαιτέρω αύτοϋ προόδφ ήθελε 
διαλύση τάς ομάδας ταύτας ή ήθελε τούλάχιστον 
αύτάς καταστήση τοιαύτας,ώστε νά μή έχωσι πλέον 
ιδίαν ζωήν, οί δέ ύπήκοοι νά άποβώσι σωρός άτό- 
μων άνευ ούδενός δεσμού, τότε δ λαός θά μετεβά- 
λετο είς κόνιν. Καί ώς είναι αδύνατον νά οίκοδο- 
μήση τις στεριάν οικίαν δι’ απλής μόνον άμμου, 
οΰτως είναι αδύνατον νά ύπαρξη καί Κράτος διαρ

κές συγκείμενον έξ απλών ατόμων. Μόνον σπάνια 
έξοχα πνεύματα δύνανται νά έννοήσωσι πράγματι 
καί νά άγαπήσωσι άπέραντόν τι, όποιον λ. χ. είναι 
μέγα ολόκληρον έθνος. Είς τού; κοινούς ανθρώπους 
ή φιλοπατρία είναι άληθής, έν όσω αΰτη άνα
φέρεται είς μικρούς κύκλους, οϊτινες περιστοιχ ίζουσιν 
αύτούς, καί διά τά μέλη τών όποιων προσωπικώς 
ένδιαφέρονται. Καί ό στρατός αυτός τότε κατορθοϊ 
τι, όταν οί στρατιώται πλήν τοϋ γενικού στρατιω
τικού συνδέσμου συνδέωνται καί δι’ ιδιαιτέρων συν 
αισθημάτων πρός τό σύνταγμά των, πρός τόν 
λόχον των, πρός τούς αμέσως προϊσταμένους αύτών 
καί τούς συστρατκότας των. Πόσο,ν δέ αναγκαιό
τερα πρός τόν σκοπόν τούτον είναι κατά μείζονα 
λόγον ή οργανική διαίρεσις ολοκλήρου λαού, οΰ τά 
μέλη είναι καί πολυαριθμότερα καί άνομοιότερα 1 
Άλλ ’ όταν τά άτομα βνγκρατώνται μόνον διά 
τον εύρυτάτου καί άνευ ούδεμιίίο διακρίσεων 
γενομένου δεΰμοϋ τού Κράτους, όταν οι άνθρω
ποι έχωσι Οννη&ίβη έν παντί κινδύνω ή στενο
χώρια, ήν δεν δύναται νά ΰπερνικήβη τό άτομον, 
εύθύς νά προβτρε'χωΰι πρός τόΚράτος έκλιπαροΰν- 
τες τήν βοήθειαν αυτόν, τότε δ λαός κα&ίοταται 
ανίκανος νά προστατέυσα εαυτόν έσωτερικώς· 
κατά της τυραννίας ή κατά της αναρχίας, έάν 
ή&ελέ ποτέ οταματήβη ή πολιτική μηχανή, ή νά 
υπεράσπιση «αυτόν άποτελεσματικώς κατά έχθροϋ, 
δστις μάλιστα ήθελε είς μεγάλας μάχας νικήση. 
Ώς έπί τό πολύ ώς στηρίγματα μεταχειριζόμεθα 
τοιαύτα πράγματα, τά δποϊα δύνανται νά άντέ- 
χωσιν είς άντίστασιν, ένίοτε καί μεγάλην. Όταν 
δέ ό λαός διά τή; άπομονώσεως έχη μεταβληθή 
είς αγέλην, τότε δέν πρέπει νά έκπλήττεταί τις, 
δταν βλέπη αύτόν κυβερνώμενον διά τής ράβδου 
καί τών κυνών ή δταν κατά τάς έκρηγνυομένας 
πυρκαϊάς βλέπη αύτόν δρμώντα είς τάς φλόγας. 
Ή εύχή τοϋ Καλιγούλα νά είχε « 'Ρωμαϊκός 
λαός ένα μόνον τράχηλον είναι κακοηθεστάτη 
ύπερβολή άχαλινώτου συγκεντρώσεως.»

Οΰτω χαρακτηρίζει τήν συγκέντρωσιν τής έξου
σίας ό σοφός άνήρ καί συνηγορεί νά καθοδηγηθή ή 
μάλλον νά άφεθή δ λαός έλεύθερος νά κανονίζη αύτός 
τάς ύποθεσεις του κατά τάς άνάγκας του καί τάς 
βλέψεις του. Προβάλλει δέ τήν έξής άρχήν είς τά 
Κράτη πού νά κάμνωσι χρήσιν τής συγκεντρώσεως 
καί πού τής άποκεντρώσεως. «'Όπου ή άμιλλα 
βλάπτει, έκεϊ ή συγκέντρωσις είναι σωτήριος π. χ. 
είς τήν έξωτερικήν πολιτικήν, είς τόν στρατόν καί 
είς δλας τάς πολιτικάς ένεργείας, αΐτινες άπαι- 
τούσι καί εύόοκιμοϋσι έκτελούμεναι δίκην μηχανών. 
Τούναντίον δέ δπου ή άμιλλα ώφελεϊ, έκεϊ ή συγ- 
κέντρωσις βλάπτει. »

Τήν σωτήριον ταύτην άρχήν τής αύτοδιοικήσεως, 
ήτις έν Εύρώπη έπήνεγκε λαμπρά αποτελέσματα, 
παρ ’ ήμΐν δέν ήθέλησαν νά άναγνωρίσωσιν οί Κυ— 

βερνώντες τόν τόπον καί εις τού; άλλους κλάδου; 
ώς καί είς τόν κλάδον τής έκπαιδεύσεως τών πολι
τών διά τών δημοτικών σχολείων. Νομίζουσιν δτι 
δ λαός δέν είναι παρεσκευασμένος άκόμη νά άπαλ- 
λαγή τής κηδεμονίας καί ότι ανεξάρτητος άφιέ- 
μενος θά άμελήση τών σχολείων του καί αντί βελ- 
τιώσεως τής παιδεία; θά έχωμεν μετά τινα χρόνον 
χειροτέρευσιν αύτής. Τήν γνώμην ταύτην όφείλομεν 
νά άποκρούσωμεν ώς πλημμελή. Ή άνατροφή 
καί ή σωματική καί ή πνευματική είναι καθήκον 
ΰψιστον τών γονέων, δ δέ δήμος, ή έκκλησία καί 
ή πολιτεία όφείλουσιν είς τό έργον τοϋτο νά ύπο- 
στηρίξωσι τούς γονείς, ούχί δμως καί νά άναλάβω- 
σιν αύται τοϋτο άπαλλοτριοϋσαι τούς γονείς κα
θήκοντος, δπερ ή φύσις ένεχάραξεν εις αύτούς 
βαθύτατα δι’ ανεξίτηλων χαρακτήρων καί δπερ 
έκφαίνεται έν τή άφελοκερδεστάτη στοργή, ήτις 
χαρακτηρίζει τάς σχέσεις τών γονέων πρός τά 
ίδια εαυτών τέκνα. Άλλ’ άφ ού οί γονείς έχωσι 
καθήκον νά φροντίζωσιν αύτοί περί τής άνατροφής 
τών τέκνων των, ποία λογική δύναται νά διϊσχυ- 
ρισθή δτι δέν έχουσι πρός τοϋτο καί δικαιώματα ; 
Καί άφ’ ού έχουσι καί καθήκον καί δικαίωμα νά 
φροντίζωσι περί τής άνατροφής τών τέκνων των, 
ποία σωφρονοϋσα πολιτεία θά άρνηθή αύτοϊς τό 
στοιχειώδες δικαίωμα νά έχωσι γνώμην περί τοϋ 
διδασκάλου τών τέκνων των ; Καί άν ήθελε συμβή 
είτε δ δήμος είτε ή πολιτεία εϊτε ή ε’κκλησία, 
εϊτε έταιρεία τις ιδιωτική νά παρέχη πάσας τάς 
δαπάνας τής έκπαιδεύσεως, ούδέ τότε έπρεπε οΐ 
γονείς νά άπεζενοϋντο τών καθηκόντων καί δι
καιωμάτων νά έχωσι γνώμην περί τής άνατροφής 
τών τέκνων των. Τοιαύτη πράξις αύτών θά ήτο 
προδοσία πρός τά τέκνα των καί είναι παρεμφερής 
πρός τάς πράξεις τών βαρβάρων λαών τή; ’Αφρι
κής, οϊτινες άντί φιάλης δακής πωλοϋσιν τά τέκνα 
των, ίνα χρησιμεύσωσιν ώς ανδράποδα είς τούς 
άγοράζοντας αύτά. Ό δέ λόγος δτι ένδέχεται γο
νείς μαθητών νά ώσεν άδιάφοροι πρός τήν άνατρο
φήν καί νά όλιγωρήσωσι τοϋ σχολείου, δέν δύνα
ται νά άνατρέψη τήν άρχήν ότι ή άνατροφή τών 
τέκνων είναι καθήκον καί δικαίωμα τών γονέων' 
διότι πρώτον μέν είναι άδύνατον νά φαντασθώμεν 
ότι όκόκληρος κοινόιτής θά είναι τοσοΰτον άβέλτε 
ρος, ώστε νά εύχαριστήται νά έχη διδάσκαλον 
μέθυσον, χαρτοπαίκτην, ^υπαρόν, κακοήθη, άπαί 
δευτον, καί θά προτιμά τοΰτον διδασκάλου σώ- 
φρονος καί εύπαιδεύτου. Άλλά καί άν ύπάρχωσι 
τοιαϋται κοινότητες, δπερ έγώ δέν παραδέχομαι, 
τοιαύτας κατέστησε τό σύστημα τής συγκεντρώ
σεως τό έφαρμοσθέν παρ’ ήμΐν, τό διοικήσαν έπί 
ήμίσειαν εκατονταετηρίδα αύθαιρέτως τά σχολεία 
καί συνήθισαν τούς γονείς νά μή μεριμνώσι περί 
τής άνατροφής τών τέκνων των, διότι δήθεν με
ριμνά περί τής άνατροφής αύτών ή πολιτεία. Καί 
ή συγκεντρωτική καί δεσποτική αύτή διοίκησις 

έγένετο έναντίον τοΰ νόμου περί δημοτικών σχο
λείων, δστις, εί καί συνετάχθη έν έτει 1834, έν 
τούτοις τήν διοίκησιν τών σχολείων έξαρτ$ έκ 
τών κοινοτήτων αύτών. Καί σήμερον μετά πάρο
δον 60 όλων ενιαυτών, δέν ζητοΰμεν άλλο τι ή νά 
έφαρμοσθή δ νόμος τοΰ 1834, δστις έν άρθρω 37 
αναγράφει τά καθήκοντα έπιτοπίου εφορείας έκά
στου σχολείου ώς έξής.

«1. Νά προμηθεύη τά άπαιτούμενα διά τό σχο
λεϊον καί τούς διδασκάλους.

2. Νά φροντίζη περί εύρέσεως καί διατηρήσεως 
τοΰ οίκοδομήματοςτοϋ σχολείου καί τών κατοικιών 
τών διδασκάλων.

3. Νά έπαγρυπνή είς τήν κατάστασιν τής υγείας 
εις τά σχολεία.

4. Νά άποφασίζη ποϊαι ο’ικογένειαι είναι τόσον 
πτωχαί, ώστε νά μή ύποχρεοϋνται πρός τάς είς τά 
άρθρα 24 καί 26 προσδιοριζομένας πληρωμάς.

5. Νά βεβαιόνεται ότι τώ οντι γίνεται φροντίς 
καί περί τής άνεξόδου διδασκαλίας τών άλως πτω
χών παιδιών.

6. Νά σημειώνη τά ονόματα τών γονέων, τών 
οποίων οΐ παϊδες δέν φοιτώσιν ούτε είς τήν δημο
τικήν ούτε είς άλλην τινά δημοσίαν ή ιδιωτικήν 
σχολήν οΰτε παιδεύονται εις τήν οικίαν των ή είς 
παιδαγωγεϊον. Τό σηαείωμα τοϋτο θέλουν πέμπει 
εις τον παρά τώ άρμοδίω άστυνομικφ δικαστηρίφ 
δημόσιον κατήγορον.

7. Νά φροντίζη περί τής διατηρήσεως τής έσω- 
τερικής τοΰ σχολείου πειθαρχίας, νά έπαγρυπνή 
ιδίως είς τήν ε’κτέλεσιν τών χρεών τοϋ διδασκά
λου και παρατηρήσασα είς αύτήν ελλείψεις νά τάς 
άναφέρη εις τήν έπιθεωρητικήν επιτροπήν τών κατ’ 
έπαρχίας ή κατά νομούς σχολείων,διαφυλαττομένου 
πάντοτε είς τάς αρμοδίους πολιτικάς άρχάς ή τήν 
άστυνομίαν τοϋ δικαιώματος νά ένεργήσωσι τά 
καθήκοντά των.

8. Είς κατεπειγούσας περιστάσεις νά παύη τον 
διδάσκαλον, άλλ*  έπί £ητή ύποχρεώσει νά άνα
φέρη είς τήν κατά τήν επαρχίαν ή τήν κατά νομόν 
έπιθεωρητικήν έπιτροπήν έντός 24 ώρών περί τής 
παύσεως ταύτης καί τών αιτιών αύτής.

9. Νά διέπη τήν άκίνητον περιουσίαν τής έπι
τοπίου σχολής κατά τούς ιδιαιτέρους όρους τοϋ περί 
δήμων νόμου.

10. Νά θεωρή τούλάχιστον άπαξ κατά μήνα 
τήν σχολήν καί ν’ άναφέρη πρός τόν άνήκοντα 
έπαρχον περί τών ελλείψεων, οσας παρετήρησε καί 
περί τών άναγκαίων μεταρρυθμίσεων.»

'Ιδού έχομεν έν τώ νόμφ τούτω ικανήν αύτο- 
διοίκησιν τοϋ σχολείου, άλλά τά δικαιώματα 
ταϋτα τής έπιτοπίου εφορείας ή πολιτεία σύν τφ 
χρόνφ έντελώς έξήλειψεν. Εσχάτως δέ, συσταθέν- 
τος τοΰ ταμείου τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, έ- 
πειδή έφαίνετο ότι ή πολιτεία καταβάλλει τούς μι
σθούς τών δημοδιδασκάλων, διεχειρίσθη τήν έξου- 
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βίαν κατά τά συμφέροντα αύτής διορίζουσα, 
μεταθέτουσα, παύουσα τούς διδασκάλους χωρίς νά 
έξετάζη ποσώς την γνώμην τών κοινοτήτων, ίν 
αϊ; είργάζοντο ώς διδάσκαλοι. Συνέβη δέ πολλάκις 
περίεργον πράγμα, διδάσκαλοι νά παύωνται καθ’ 
δν χρόνον αί κοινότητες έξαλλοι ύπό ενθουσιασμού 
διά τήν καλήν διδασκαλίαν καί άνατροφήν τών 
τέκνων των διά μυρίων τρόπων έξεδήλουν είς τόν 
διδάσκαλον τήν εύγνωμοσύνην των. Πρό τριών ά
κριβώς έτών ενθυμούμαι έν Άνδριτσαίνη ό έκεΐ 
ύπηρετών δημοδιδάσκαλο;Γ.Π έν ω έδέχετο τά θερ
μά συγχαρητήρια τής κοινότητος,έδέχετο άμα παρά 
τού ταχυδρομικού επιστάτου καί ενα φάκελλον περι- 
έγοντα τήν άπόλυσιν του. Έρευνήσας δέ περί τού 
λόγου τής άπολύσεως έμαθον OTt βουλευτής τών 
ΐσχυόντων άπήτησε νά διορισθή έκεΐ δ ανεψιός του 
καί ή απαίτησες τού βουλευτοϋ έξετελέσθη παρα- 
χρήμα, τού καλού διδασκάλου ^ιφθέντος έκ τού; 
πέντε δρόμους Διεμαρτυρήθησαν οί γονείς διά μα- 
κροτάτου τηλεγραφήματος διά τήν αδικίαν ταύτην 
τήν προσγενομένην εις τά τέκνα, των, άλλά τό 
ύπουργειον ούδεμίαν είς την φωνήν τών γονέων ήθέ
λησε νά δώση προσοχήν. Καί έκπληττόμεθα τή 
άλήθειαι άκούοντες παρά διδασκάλων μάλιστα ότι 
τοιαύτη διοίκησις ε’ναι άρίστη, καθ’ ήν καθ’ 
εκατοντάδας άπολύονται ή μετατίθενται οί δημοδι
δάσκαλοι ύπό τού ύπουργείου χωρίς νά λαμβάνη- 
ται καθ' δλου ύπ’ όψει τών διδασκάλων ή έπιμέ- 
λεια καί ή ΐκανότης. Καί βλέπομεν δτι εις τάς 
καλλίστας θέσεις έχουσι ένθρονισθή διδάσκαλοι, ών 
προσόν είναι δτι λείχουσι τά κράσπεδα τών ίμα- 
τίων τών πολιτευόμενων ή τών ύπαλλήλων τοϋ 
ύπουργείου τής Παιδείας. Καΐ τό παράδειγμα τούτο 
έπέδρασε καί είς τού; καλούς διδασκάλους, οΐτινες 
άμιλλώνται τις νά προσφέρη περισσότερον λιβα
νωτόν ή σμύρναν ή καί άλλα δείγματα ύποτε- 
λείας εί; τους έν τώ ύπουργείω διωρισμένους ψευδο- 
προστάτας τών σχολείων καί ψευδαποστόλους. Πώς 
τοιαύτη διοίκησις δύναται να είναι άρεστή καί είς 
ενα μόνον διδάσκαλον άξιον τού ονόματος, είς έμέ 
φαίνεται λίαν άπορον.

Δέν πιστεύω νά ύπάρχη ούδ ’ είς διδάσκαλος 
μή άναγνωρίζων δτι ή έπικρατοϋσα σήμερον διοί 
κησις τών σχολείων είναι άντιπαιδαγωγική καί 
βλαβερά, καί ώ; τοιαύτη πρέπει νά ύποχωρήση 
είς διοίκησιν άλλην σωφρονεστέραν. Γεννάται δέ 
ήδη τό ζήτημα,άν ή έγκαινιζομένη τά νϋν διά τοϋ 
νέου νομοσχεδίου περί τής δημοτικής έκπαιδεύσεως 
είναι κρείττων.

Ός πρός τόν διορισμόν τών διδασκάλων, 
άν ύπάρχη διαφορά, αΰτη ε’ναι ύπέρ τοϋ νομο
σχεδίου. Πρότερον οΐ διδάσκαλοι διωρίζοντο 
ύπό τοϋ ύπουργοϋ προτεινόμενοι ύπό τοϋ βουλευ- 
••οΰ ή τοϋ δημάρχου είς τόν γενικόν έπιθεωρητήν. 
Συνέβαινε δέ ούχί σπανίως καί εύθεϊς ή πλάγιοι 
λόγοι νά έπειθον τόν γενικόν έπιθεωρητήν νά χρη

σιμοποιήσω ένα διδάσκαλον έν ώρισμένω σχολείω 
καί έγένετο δ διορισμός αύτοϋ, διαμαρτυρομένου 
τού δημάρχου, διαμαρτυρομένης τής κοινότητος, 
έν ή δ διδάσκαλος διωρίζετο. Τοιαΰτα δέ άτοπή- 
ματα έπόμενον ήτο νά συμβαίνωσι καί τότε άκόμη, 
δπόταν δ γενικός έπιθεωρητής ένεπνέετο ύπό τών 
άριστων ιδεών νά ώφελήση τά σχολεία, τόν δέ«ι- 
δάσκαλον έθεώρει άπόστολον ειρήνης καί πολιτι
σμού ούχί δέ πέτραν σκανδάλου καί ερίδων. Διότι 
έν τφ πλήθει χιλιάδων σχολείων, ά ε’ναι άδύνα
τον νά κατοπτεύη καί κυβερνά δεξιώς καί ή κρα- 
τίστη διάνοια, είναι άδύνατον νά γενώσκη τάς έπι- 
κρατούσας έν έκαστη κοινότητι γνώμας περί τών 
διδασκάλων ή καί τούς διδασκάλους αύτούς. ‘Η 
διοίκησις ένταΰθα έγένετο χονδρικώς καί ή λειτουρ
γία τών σχολείων ώσαύτως ητο τοιαύτη. Αν διω 
ρίζετο καλός διδάσκαλος, άν αΐ έργασίαι τών 
σχολείων έγένοντο καλώς ή κακώς, τούτο ήτο 
άποτέλεσμα μάλλον τύχης ή πρόνοιας. ΓΓό 
τοιοϋτο έν τφ καταμερισμφ τής έργασίας, ώς 
γίνεται σήμερον έν τώ νομοσχεδίφ, ιδρυόμενων 14 
ύποδιοικήσεων τών σχολείων μέ πλήρη χειραφέτη
σή νά δί-όρίζωσιν διδασκάλους έν συνεργασία δη
μοτικών συμβουλίων, έπιθεωρητού έπιτοπίου καί 
νομάρχου, νομίζω δτι δέν θά συμβαίνη. Τό δημο
τικόν συμβούλιον θά γινώσκη τούς διδασκάλους, 
οΰς θά πρότιίνη, δ οικείος έπιθεωρητής, άν δέν γι- 
νώσκη αύτούς, θά ζητήση νά τούς μάθη, θά τού; 
γνωρίση δ’ έτι κάλλιον ίν τή ύπηρεσίο:, δπόταν θά 
έπισκεπτηται αύτούς δίς τοϋ έτους έν τω σχολείφ 
των διδάσκοντας. Κατά θεωρίαν τοιαύτη δ-.οίκη- 
σις περιεχει μείζονα έχέγνυα εύρυθμοτέρας λει
τουργίας τών σχολείων ή ή πρότερον καί νύν άκόμη 
έπικρατοϋσα. Άλλά θα είναι άρά γε τό δημοτι
κόν συμβούλιον διετεθειμένον νά ύπηρετήση τήν 
ιδέαν καί άποκλειστικώς ταύτην τών σχολείων ; 
θά είναι δ έπιθεωρητής άνήρ τής ύψηλή; μορφώ
σεως καί τής εύγενείας τοϋ χαρκκτήρος, ώστε εμ- 
πλεως τής μεγάλης άποστολής του νά άφιερώοη 
έαυτόν είς τήν αποκλειστικήν τών δημοτικών σχο
λείων άνύψωσιν καί προαγωγήν, βραβεύων τήν 
επιμέλειαν καί άρετήν τών διδασκάλων, κολάζων 
τήν κακίαν καί τήν άμάθειαν άδυσωπήτως ; Εις 
τούτο το νομοσχέδιον δεικνύει άτελείας. Έν ώ ή 
έπιστήμη καί τό παράδειγμα τών Κρατών, έν οίς 
άκμάζει ή παιδεία, θεωρούσι μέγιστον τό αξίωμα 
τών επιθεωρητών καί είς αύτό άναβιβάζουσιν άνδρας 
ως έπί το πολύ έπί πολλά έτη χρηματίσαντας 
Διευθυντάς Διδασκαλείων καί διαπρέψαντας έν τή 
θεωρία; καί τή πράξει τή παιδαγωγική, τό νομο- 

διον άποκλείε; έπιμιλώς έκ τών καθηκόντων 
τούτων πάντα; τούς παρ’ ήμΐν άξιους λόγου 
παιδαγωγικούς, καί ώς έπιθεωρητάς προτείνει νά 
γίνωσιν οί καθηγηταί γυμνασίων ή διδασκαλείων, 
οί δημοδιδάσκαλοι, οί διδάκτορες τής φιλοσοφίας 
οί σπουδάσαντες παιδαγωγικήν, άλλ’ άπε,ιροι ά- 

κόμη τοϋ έργου,οί γυμνασιάρχαι καί διευθυνταί τών 
Διδασκαλείων, άν δέν άποκλείωσιν αύτούς καί τά 
άλλα προσόντα, ή τριετής ύπηρεσία, άλλά καί τό 
οριοντής ήλικίας τών 45 έτών! Τοιοϋτοι δέ ε’ναι, ώς 
γινώσκω πάντες οί άλλοι, πλήν ένός καί μόνου, 
δστις βεβαίως δεν θά στέρξη άπό τμηματάρχου 
πρώτης τάξεως νά γίνη τμηματάρχτς κατωτέρου 
βαθμού ! ’Ενταύθα ήμεϊς διαβλέπομεν τό ναυάγιον 
τοϋ δλου νομοθετήματος. 'Ιδού δέ τί λέγει δ έξοχος 
τών νεωτέρων χρόνων παιδαγωγικό; Karl Volkmar 
Stoy περί τοϋ άξιώματος τοϋ έπιθεωρητού. «Ή πρό; 
τοιοϋτο άξίωμα ίκανότης δέν εύρίσκετάι εύκόλως. 
Οΰτε αί θεολογικαί σπουδαί, οΰτε αί φιλολογικά! 
οΰτε αί άλλαι άλλων επιστημών, ούδέ ή μακρά 
πείρα τών χρηματισάντων διδασκάλων έχουσι τήν 
δύναμιν νά παράγωσι τό γνήσιον παιδαγωγικόν 
σκίπτεσθαι, συναισθάνεσθαι καί βούλεσθαι, άλλ’ 
άποκλε^στικώς μόνον ή περί τήν θεωρίαν καί πρά- 
ξιν τής άνατροφής ένασχόλησις ή έχουσα ώς βάσιν 
αύτής φιλοσοφικήν προπαιδείαν».

Διό βλέπομεν καί έν Γερμανία καί έν Γαλλί$ 
καί έν άπασι τοϊς Κράτεσι τής Εύρώπης τοϊς προ 
ηγμένοις είς τόν πολιτισμόν ώς έπιθεωρητάς «διορι
ζόμενους τούς διαπρέψαντας κατά τήν θεωρητικήν 
καί πρακτικήν διδασκαλίαν, συγγραφείς βιβλίων 
άναφερομένων είς τήν θεωρίαν τής άνατροφής ή είς 
την πράξιν Μόνον παρ’ ήμΐν έπίπρωτο έν έτει 
1895 νά άναγραφή ώς όρος δτι «ή συγγραφή βι
βλίων διδακτικών χαρακτηρίζεται ώς ασυμβίβαστος 
πρός τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν έπιθεωρητού ή γενι
κού έπιθεωρητού.»

Άλλ ’ έάν συμβή οί έχοντες διία κτικά βιβλία 
νά ε’ναι καί οί μάλλον παρεσκευασμένοι πρός τοιοϋ- 
το ύψηλόν άξίοιμα, τότε δέν νομίζει δ κ. ύπουργός 
OTt βλάπτει τήν παίδευσιν τής πατρίδος του άπο- 
κλείων έκ τοιούτων θέσεων τούς συγγραφείς διδα
κτικών βιβλίων ; Καί άπό πότε ήρχισε νά θεωρή- 
ται έγκλημα ή συγγραφή διδακτικών βιβλίων, 
ώστε νά τιμωρώνται οί συγγραφείς διά φοβέρας τι
μωρίας, διά τοϋ άποκλεισμοϋ έκ πασών τών κεν
τρικών θέσεων, οίαι είναι αί θέσεις τοϋ γενικού έπι- 
θεωρητοϋ καί τών άλλων έπιθεωρητών τών σχο
λείων ; Ούδεμία άμφιβολία δτι δ κ. Ύπουργός 
θελήσας νά χύση τό νερόν τοϋ λουτρού έχυσε μετά 
τοϋ νερού καί τό λουόμενον βρέφος.
’Ενδέχεται συγγραφείς, βιβλίων έκ τών κατεχόν- 
των τάς κορυφάς νά είναι άδόκίμοι, χυδαίοι, 
χρηματολόγοι. Τούτους, έάν ύπάρχωσι τοιοϋτοι — 
ήμεϊς δέν τό παραδεχόμεθα — καί καθήκον καί δι
καίωμα έχει δ κ. ύπουργός νά άποκλείση πάσης 
θέσεως, άλλά νά άποκλείση διά τούτους καί πάν
τας τούς άλλους, οί'τινες είναι τό κόσμημα τοϋ έ'
θνους καί διά τά συγγράμματα αύτών καί όιά τοϋ 
ένθουσιασμοΰ ύπέρ τής διορθώσεως τών σχολείων 
καί διά τήν άκάματον φιλοπονίαν καί διά την 

άξιέπαινον φιλοπατρίαν, τούτο ύπερβαίνει τά δρια 
τής κοινής άνεκτικότητος καί έν φ είναι λίαν ύβρι- 
στικόν είς τούς συγγραφείς αποβαίνει καί σφόδρα 
βλαβερόν καί είς τά σχολεία. Τάς δάφνας, άς κτά- 
ταί τις έν τώ άγώνι τού δημοσίου βίου, είναι άδύ 
νατον νά μεταβάλη άνθρωπίνη δύναμις είς κυπα- 
ρίσους. Πρός τήν ΰβριν ταύτην τοϋ νομοσχεδίου 
ένόμιζον δτι έπρεπε νά εΐπω δύο λέξεις καί αί ρη- 
θεϊσαι πιστεύω δτι άρκοϋν. ’Ιδού δέ πόσον εύστό- 
χως διατυπώνει περί τής έπιθεωρήσεως τών σχο
λείων τάς γνώμας του δ διδασκαλικός Σύλλογος!.

«Ότι ή επιθεώρησες τών σχολείων είναι άναγ
καία πρός τήν καλήν λειτουργίαν καί προκοπήν 
αυτών, ούδείς αμφιβάλλει περί τούτου. Ό οφθαλ
μός τοϋ βασιλέως τρέφει τού; ίππους ε’ναι παλαιά 
παροιμία. Άλλά διά νά καρποφορήση το μέτρον 
τούτο πρέπει νά έμπιστευθώμεν τήν έπιθεώρήσιν 
τών σχολείων εις άνδρας έπιστήμονας θεωρητικώς 
καί πρακτικώς τήν παιδαγωγικήν σπουδάσαντας, 
έργασθέντας έν Διδασκαλείοις, δείξαντας τό μέγα 
αύτών ένδιαφέρον ύπέρ τής έκπαιδεύσεως τοϋ λαοϋδΓ 
έκδόσεως παιδαγωγικών ή διδακτικών βιβλίων καί 
τών τοιούτων. Τόν έπιθεωρητήν δέν θέλομενάπλώς 
άστυνόμον,ίνα διά τοϋ φόβου καταστήσωμεν τούς δι
δασκάλους φιλοπονωτέρους. Τοιαύτη τυραννική έπι· 
θεώρησες έξασκουμένη μάλιστα διά δημοδιδασκά
λων δύναται μάλλον νά βλάψη ή νά ώφελήση. Οί 
διδάσκαλοι θά έξεύρωσι τρόπον νά άπατήσωσιν ή 
νά έκπλήξωσιν. Ύπενθυμίζομεν ενταύθα τόν έλεγ
χον τών δημοσίων έξετάσεων καί θεωροΰμεν περιτ
τόν νά εϊπωμεν πρός είδότας δτι έγέννησε τήν με
γαλητέραν άγυρτείαν, ήτις κατά τάς έξετάσεις 
ταύτας τελείται, έπιδοκιμαζόντων πάντων καΐ εξε
ταστών καί μή τοιούτων. ‘Ημεϊς φανταζόμεθα τόν 
έπιθεωρητήν ώς έν κινητόν Διδασκαλειον, μεταβαί- 
νοντα άπό σχολείου είς σχολεΐον, ϊνα διδάξη, ϊνα 
παρηγορήση, ϊνα ένθαρρύνη τόνΗ^,χδάσκαλον είς τό 
ιερόν έ’ργον τής έκπαιδεύσεως τού λαού, ϊνα συστήση 
αύτόν είς τήν άγάπην τής κοινότητος, ϊνα κάθοδο 
γήση αύτόν ώς ύψηλοτέρα διάνοια πώς νά άσκή 
τελειότερον τό έ’ργον του, ίνα ύποδείξη είς αύτόν 
πάντα τά πρός τούτο ύπάρχοντα βοηθήματα, ϊνα 
άντιληφθή τοϋ διδασκάλου όχι μόνον τά καθήκοντα, 
άλλά καί τά δικαιώματα κα'ι ϊνα ώς άντιπρόσω- 
πος αύτοϋ έργασθή νά βελτιώση τήν τύχην αύτού 
παρά ταΐς προϊσταμέναις άρχαϊς . Ταύτα καί πλεϊ- 
στα άλλα παρόμοια καθήκοντα έχει νά έκτελέση 
δ επιθεωρητής, τά δποϊα δέν είναι δυνατόν νά άνα- 
γραφώσιν είς κανένα νόμον. Άλλά πρός τοιοϋτο 
έ'ργον έν Ευρώπη λαμβάνουσι διαπρεπείς άνδρας 
έπεστήμονας, γνωστούς διά τήν παιδαγωγικήν αύ
τών μόρφωσιν καί τήν θεωρητικήν καί την πρα-

1) Γνώμαι τοΰ ’Ελληνικού διδασκαλικού συλλόγου σελ. 
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κτικήν, «ν βνί λόγφ άνδρκς έχοντας κύρος καί 
ένώπιον τών διδασκάλων καί ένώπιον της κοι
νωνίας.

Τοΰτο θέλομεν νά γίνη καί παρ’ ήμΐν. Τούς δη
μοδιδασκάλους ήμεϊς έχτιμώμεν πολύ περισσότερον 
τοΰ νομοσχεδίου καί θεωροΰμεν αύτούς χρησιμότε
ρους εις άλλα έργα, όχι δμως καί είς τό τοΰ έπιθεω- 
ρητοΰ. Ό έπιθεωρητής είναι δ οφθαλμός καί δ βρα
γιών τής Κυβερνήσεω; έν τφ έκπαιδευτικφ κλάδφ. 
Δι’ αύτοΰ έπαναφέρονται είς τήν κανονικήν δδόν τά 
έκτροχιασθέντα σχολεία, δι’ αύτοΰ είσάγοντκι νέα 
πράγματα είς αύτά, δι’ αύτοΰ διαβιβάζονται αί 
πληροφορίαι περί τής καταστάσεως τών σχολείων 
καί τών διδασκάλων καί τών κοινοτήτων καί αύ 
τοΰ αί συμβουλαί πρέπει νά έκτελώνται. Είναι έν 
άλλαις λέξεσι τό έκπαιδευτικόν συμβούλιον έν ένερ- 
γείρε, ή μάλλον οί έπιθεωρηταί αύτοί κυρίως είναι 
τό έκπαιδευτικόν συμβούλιον. Λιά τούτο νομίζομεν 
ότι έχομεν καθήκον νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν 
τών αρμοδίων έπί τών προσόντων τών μελλόντων 
επιθεωρητών.»

Περιττήν δέ θεωροΰμεν καί τήν διάταξιν τοΰ 
νομοσχεδίου δ έπιθεωρητής νά έπιθεωρή μόνον τά 
μονοτάξια καί διτάξια έλληνικά σχολεία, τά δέ 
τριτάξια δ γυμνασιάρχης."Οταν δ έπιθεωρητής είναι 
δημοδιδάσκαλος βεβαίως δέν πρέπει νά έπιθεωρή 
έλληνικά σχολεία, δταν όμως είναι τοιούτος, οίον I 
ήμεϊς ύπεδείξαμεν, τότε δύναται καί έλληνικά σχο
λεία καί γυμνάσια αύτά νά έπιθεωρή. Καί νομίζο
μεν ότι πρέπει τέλος πάντων νά γίνη ποιά τις 
άρχή βελτιώσεως καί τών 'Ελληνικών σχολείων 
καί γυμνασίων, τά δποϊα μακαρίως έπαναπαύονταε 
έπί μεθόδων απηρχαιωμένων καί έπί θεωριών παι
δαγωγικών, αϊτινες προ πολλοΰ άνήκουσιν είς τήν 
ιστορίαν

Άνακεφαλαιούντες λοιπόν τά άνωτέρω έκτε- 
θέντα περί τοΰδιορισμού τών διδασκάλων κατά 
τό νέον νομοσχέδιον λέγομεν ότι τ ΰτο παρουσιάζει 
πρόοδόν τινα σχετικώς πρός τά γενόμενα πρός τό 
συμφέρον τών σχολείων καί τών δημοδιδασκάλων 
καί ότι ή πρόοδος αΰτη θά ήτο μεγίστη, 1 )έάν έν 
τώ νομοσχεδίφ άνεγράφοντο ώς έπιθεωρηταί άν
δρες ειδικοί παιδαγωγικοί έπί μακράν θεωρητικώς 
καί πρακτικώ; έργασθ-ντες καί, εύδοκιμήσαντες 
εχοντες δέ ήλικίαν έλάττω τών 65 έτών. 2), έάν 
άντί ιού δημοτικού συμβουλίου έσχηματίζετο έν 
τή πρωτευούση έκάστου δήμου σχολικόν συμβούλιον 
έπταμελές, έν φ πάντως νά περιλαμβάνηται καί 
εις τών διδασκάλων τής πρωτευούσης, τήν δέ έκλο
γήν τοΰ διδασκάλου ώριζε τό σχολικόν αύτο συμ
βούλιον έν συνεδριάσει παρακαθημένων καί τών 
έπιτρόπων τού σχολείου άποτελουμένων έκ τριών 
γονέων τών μαθητών τού σχολείου, έν φ πρόκειται 
νά διορισθή διδάσκαλος καί έχόντων δικαίωμα 
ψήφου.

Διά τής διατάξεως δέ ταύτης επέρχεται πλήρης 

τών σχολείων χειραφεσία έκ τής φατριαστικής πο
λιτικής, αποδίδονται δέ εις τούς γονείς καί τά 
δικαιώματα αύτών νά έχωσι καί αύτοί γνώμην περί 
τοΰ διδασκάλου τών τέκνων των.

Ώ; πρός δέ τάς μεταθέσεις καί παύσεις τών δι
δασκάλων ούδεμία αμφιβολία ότι τό νομοσχέδφν 
άνυψώ'ει τού; διδασκάλους είς τήν έμπρέπουσάν 
θέσιν καί θά συντελέση, έάν ψηφισθή, νά μονιμο- 
ποιήση αύτούς έν ώρεσμένφ σχολείφ έπί πολλά έτη 
πρός καλόν αύτών καί τών μαθητών του. Διότι σή
μερον τί γίνεται ; Κατά τόν Αύγουστον τά ύπουρ- 
γεϊον έχει τό δικαίωμα νά ταξινομή τούς διδασκά
λους, ή ταξινόμησις δέ αΰτη ή κακοήθης, ώς μά
λιστα έγένετο κατά τά τελευταία έτη,*  αποτέλε
σμα είχε νά παύη, νά μεταθετή, νά διορίζη κατά 
τό δοκοΰν τού; διδασκάλους, χωρίς νά δίδη εις ού
δένα λόγον. Πρό τριών έτών άπελύθησαν διά μιάς 
τρακόσιοι τριάκοντα δημοδιδάσκαλοι ώς υπεράριθ
μοι, όσους οί καταδόται οί σχηματίζοντες τήν αύ- 
λήν τού γενικού έπιθεωρήιού παρίστανον είς αύτον 
ώς άλλοφύλους, έτοποθετήθησαν δέ οί έκ περάτων 
τή; γής έλθόντες κατακτηταί είς τάς καλλίστας 
θέσεις, έσφενδονήθησαν δέ είς τά άκρα τής γής, 
όσοι δέν έφερον τό χρίσμα τοϋ κόμματος καί τού 
Παπαμαρκικού τάγματος τών πατριωτών άνευ πα
τρίδος 1 Καί εκπλήττομαι τή άληθεία πώς εύρί- 
σκονται διδάσκαλοι οΰτω διεφθαρμένοι, ώστε νά 
άποβλέπωσι μετά πόθου είς τήν εποχήν έκείνην την 
μιαράν ύπό πάσαν έποψιν !

Είς τόν ύπουργόν τής Παιδείας διά τήν προ
στασίαν ταύτην τών δημοδιδασκάλων έκφράζομεν 
έξ ονόματος πάντων τών διδασκάλων τήν εύγνωμο
σύνην ήμών. "Ας έπιτρέψη δ’ ήμΐν νά παρακαλέ- 
σωμεν αύτόν νά προστεθή άκόμη μία έτι διάταξις 
ή έξής, όπως είναι ή χάρις πλήρης. «Κατά τήν 
παύσιν διδασκάλου καλείται ούτος νά έμφανισθή 
προσωπικώ; έν τώ συμβουλίφ καί νά άπολογηθή 
διορίζων έν άνάγκη καί συνήγορον. Έάν δέ δ δι
δάσκαλος νομίζη ότι ήδικήθη απολυθείς, έχει τό 
δικαίωμα έντος 20 ήμερών νά καταφυγή είς το 
δικκστήριον.’Αθωωθείς δέ ύπό τοΰ δικαστηρίου διο
ρίζεται εύθύς είς θέσιν χνάλογον πρός τόν βαθμόν του, 
λαμβάνει δέ καί παρά τού δημοσίου τούς μισθούς 
του, καθ’ δν χρόνον διετέλεσε πεπαυμένος.».

ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝ 
TOIS ΚΑΘ ’ ΕΚΑΣΓΑ

α). είς το πρώτον ίίρ&ρον

Αί σφοδραί έπικρίσεις, άς τό νομοσχέδιον τής δη
μοτικής έκπαιδεύσεως ύπέστη έκ μέρους τών άντι- 
πολιτευομένων έφημερίδων, αϊτινες παρέστησαν διά 
τών συνήθων ύπερβολών ότι κλείονται άπό τού 
προσεχούς Σεπτεμβρίου 1000 σχολεία καί άλλοι 
τόσοι διδάσκαλοι ^ίπτονται είς τούς δρόμους ένέβα- 

λον είς μεγάλην ταραχήν τούς δημοδιδασκάλους, 
οϊτινες πανταχόθεν έστειλαν πρός ήμάς αναφοράς 
παρακαλούντες νά συνδράμωμεν αύτούς καί τήν 
δημοτικήν έκπαίδευσιν απειλούμενους ύπόσυμφοράς.

Τό πράγμα δέν μοι φαίνεται τόσον δεινόν, ώς 
παρεστάθη. "Οτι θά έπέλθη έν τή πρώτη έφαρμογη 
τοΰ νέου αύτού συστήματος κλονισμός τις καί 
σύγχυσις, τούτο είναι^προσδοκώμενον καί συμβαίνει 
είς πάσαν μεταβολήν. Ή άρχή δμως τής αύτο- 
διοικήσεως τών σχολείων είναι άρίστη καί πρέπει 
πάντες νά συνδράμωμεν τήν Κυβέρνησιν δπως 
τακτοποιηθώσι τά πράγματα συμφώνως πρός τήν 
άρχήν ταύτην, δσον ενδέχεται άκινδυνώτερον. Δέν 
αποκρύπτω δτι το νομοσχέδιον έχει λάθη καί ότι 
ώς έχει έφαρμοζόμενον θά δείξη άσυγκρίτως όλιγώ- 
τερα άγαθά τών προσδοκωμένων. Καί κάλλεστον 
πράγμα θά έπραττεν ό κ. Ύπουργός, έάν πρό 
τής ύποβολής έζήτει περί τινων πραγμάτων καί 
τήν‘γνώμην ειδικών άνδρών, ών εύτυχώς εύμοιρεΐ 
ή Ελλάς. Καί άπορίας άξιον είναι πώς δ νύν 
ύπουργός, δστις άλλοτε διεκρίθη ώς γενικός έπιθεω
ρητής τών δημοτικών σχολείων άκριβώς διά τόν 
λόγον διότι πάσαν νέαν ίδέαν πρό τής έφαρμογής 
έβασάνιζε ποικιλοτρόπως συζητών αύτήν μετ’ ειδι
κών άνδρών, νύν δέν έτήρησε τήν άρχήν αύτήν, 
ήν πάντες οι ύπουργοί τής Εύρώπης οί εύδοκιμούν- 
τες άπαρεγκλίτως τηρούσι,δήλα δή νά συζητώσι τά 
πράγματα μετά τών ειδικών άνδρών καί νά έφαρ- 
μόζωσι δ,τι ή συζήτησις άπέδειξεν ώς ορθόν. Άλ- 
λοίμονον άν οί παρ ’ ήμΐν παιδαγωγικοί άνδρες μετά 
είκοσιπενταετεϊς άδιαπαύστους μελέτας είδικάς δέν 
είναι είς κατάστασιν νά είπωσι καί αύτοί είς 
πραγματα άναφερόμενα είς τόν κλάδον των μίαν 
ορθήν ίδέαν I Ίσως ή σπουδή νά ύποβληθή τό 
νομοσχέδιον τούτο ,έν τή παρούση συνόδφ τής βου
λής προς έπιψήφισιν ήνάγκασε τόν κ. ύπουργόν νά 
παρίδη τήν άρχήν του. Καί νομίζομεν δτι καί τόν 
κ. ύπουργόν εύχαριστοΰμεν καί καθήκον μεγα έκ- 
πληρούμεν καί πρό; τά σχολεία τή; Ελλάδος καί 
πρός τούς δημοδιδασκάλους έκθέτοντις τήν γνώμην 
ήμών περί τού νομοσχεδίου. Καί τάς μέν γενικάς 
βάσεις τού νομοσχεδίου θά βασανισωμεν έν διεξοδι- 
καΐς μελέταις, ϊνα οί διδάσκαλοι καί ή κοινωνία ή 
ένδιαφερομένη διά τόν διοργανισμόν τών σχολείων 
πεισθώσι διά λόγων, οΰς ήμεϊς θεωροΰμεν ισχυρούς, 
περί τής καταλληλότερα; τών σχολείων διοικήσεως 
καί τούτο ώς βλέπει δ άναγνώστης ήρχίσαμεν νά 
πράττωμεν έν τοΐς πρώτοις άρθροις. Νΰν έκθέτομέν 
τινα καθ’ ήμάς πλημμελή τοϋ νομοσχεδίου έν ταϊς 
λεπτομερείαις, ά πρόδηλον είναι δτι προήλθον έκ 
τής σπουδής, μεθ’ ής συνετάχθη τό νομοσχέδιον.

Έν τή έπιγραφή τοΰ νομοσχεδίου περί τής στοι
χειώδους ή δημοτικής έκπαιδεύσεως έξαΛειπτέον 
to βτοιχειώδους ώς καί πανταχοΰ τού κειμένου, 
όπου ύπάρχει, άντ ’ αύτού δέ θετέον μόνον το δη
μοτικής. Τοΰτο δέν εμφαίνει μικρολογίαν ήμών, 

άλλ’ ύπόδειξιν γνώμης κεφαλαιώδους ήτις πρέπει 
νά έπικρατή περί τή; άποστολή; τών δημοτικών 
σχολείων. Άλλοτε τά δημοτικά σχολεία, ώς 
πρώτην άποστολήν είχον νά διδάξωσι τά γράμματα 
τούς μαθητάς, ά καλούνται καί στοιχεία, ώστε 
ταύτα οί μαθηταί καί νά άναγινώσκωσι καί νά 
γράφωσι. Ώσαύτως δέ σπουδαϊον έθεώρουν νά δι- 
δάσκωσι καί τάς 4 πράξεις τής άριθμητικής. Ώστε 
ή τροφή, δι’ ού έτρεφον τούς μαθητάς των τά δη
μοτικά σχολεία, ήτο κυρίως ή άνάγνωσις, γραφή 
καί ή άρίθμησις. Έάν δέ έπερίσσευε χρόνος, έδί- 
δασκον καί συντόμους γνώσεις καί έκ τής ίεράς 
καί έκ τής έλληνική; ίστορίας. Καί τοιαύτα βιβλία 
καί σήαερον εύρισκόνται έν τοΐς βιβλιοπωλείου; 
ίσως δέ καί έν δημοτικοΐς σχολείοις, ένθα έργά
ζονται παλαιοί διδάσκαλοι. Είναι γεγραμμένα κατ’ 
έρώτησιν καί άπόκρισιν καί περιέχουσι γνώσεις 
τινάς κεφαλαιώδεις. 'Ώστε παλαιότερον έν τοΐς 
δημοτικοΐς σχολείοις έπεκράτει τό στοιχειώδες καί 
έν τή άναγνώσει καί έν τή διδασκαλία τών άλλων 
μαθημάτων καί δικαίως ήδύναντο καί τά σχολεία 
ταύτα νά καλώνται στοιχειώδη. Άλλά σήμερον, 
δτε μετεβλήθησαν οί οροί τής κοινωνίας καί τών 
δημοτικών σχολείων ή άποστολή έγένετο μαγαλει- 
τέρα,ώστε ταύτα θεωρούνται ώς μεγάλα έκπαιδευ- 
τήρια τού λαοϋ, δτε έν αύτοϊς δέν έπικρατεϊ πλέον 
τό στοιχειώδες, άλλά τά μαθήματα διδάσκονται 
όλιγώτερα μέν κατά τό ποσόν άλλ’ έν μεγάλη 
εκασΐον μάθημα έκτάσει, δτε ή γνώσες τών 
γραμμάτων δέν είναι ή κυρία αύτών άποστολή, 
άλλ ’ ή άνάγνωσις τών φιλολογικών προϊόντων τοϋ 
έθνους πρός τόν σκοπόν τής ήθικής καί διανοητικής 
μορφώσεως τών πολιτών, τό ονομα στοιχειώδες δέν 
αρμόζει πλέον είς τά σχολεία, δέν πρέπει δέ καί 
νά λέγεται, διότι ταπεινώνει τά σχολεία καί τούς 
διδασκάλους όρίζον διά τής προσηγορίας ταύτης 
ώς σκοπόν τοϋ σχολείου τοϋ δημοτικού λίαν τα
πεινόν, δν σήμερον ούδέν σχολειον πρέπει νά έπι- 
διώκη. Καί ταύτα μέν ώς πρός τόν τίτλον τοϋ 
νομοσχεδίου. Άλλά καί πρός τήν διατύπωσή τά 
πρώτα άρθρα ύπάρχουσι πολλά τά διορθότέα. 
Καί πρώτον έν τή φράσει : Τών είς τον βίον 
χρησίμων στοιχειωδών γνώσεων προκαταρκτικά 
σχολεία έξαλειπτέον τό «στοιχειωδών» ώς καί 
τό προκαταρκτικά. Προκαταρκτικά βχολεϊα λέ
γονται τά προπαρασκευάζοντα τούς μαθητάς 
δι*  άλλα σχολεία άνώτερα, άρα τά μή έχοντα 
αύτοτελή σκοπόν. Τούτο δμως είναι λίαν ή- 
μαρτημένον. Πανταχού τά δημοτικά σχολεία 
θεωρούνται ώς έκπαιδευτήρια έχοντα αποστολήν 
νά παράσχωσιν είς τόν λαόν τήν άπαιτουμένην 
μόρφωσιν, τήν πολύκροτον καθολικήν παιδείαν 
(allgemeine Bildung instruction generale). 
Καί διά τούτο είναι καί πρέπει νά είναι ταύτά 
αύτοτελή καί ούχί προκαταρκτικά. Τά δημοτικά 
σχολεία δέν είναι τά θεμέλια οικοδομήματος, άλλ’
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οικοδόμημα μικρόν μέν, άλλά πλήρες, μέ ίδια 
θεμέλια, μέ ’.δίαν στέγην, μέ θύρας και παράθυρα 
καί έσωτερικάς διαιρέσεις τοιαύτας, ώστε νά δύ
ναται έν αύτώ άνέτως νά ζή είς άνθρωπος τεχνί
της, γεωργός, ποιμήν, παντοπώλης κλπ. Τό έλλη
νικόν σχολειον, τό γυμνάσιον είναι άλλα οικοδομή
ματα πολυτελέστερα, ύψηλότερα, μέ έσωτερικάς 
διαιρέσεις περισσοτέρας καί μέ έπιπλα περισσότερα. 
Ένταϋθα κατοικούν άλλοι άνθρωποι άλλας άνάγκας 
καί άλλα επαγγέλματα άσκοϋντες. Καί δσον δυνά
μεθα τήν οικίαν τοϋ γεωργού νά θεωρήσωμεν 
προκαταρκτικήν τής οικίας τοϋ εμπόρου, τόσον δυ
νάμεθα καί τό δημοτικόν σχολειον νά θεοιρήσωμεν 
προκαταρκτικόν τοϋ ελληνικού σχολείου ή τοϋ 
γυμνασίου.

Έν τφ άρθρω τούτφ άναφέρονταε δτι ύπάρχου
σι σχολεία τριών κατηγοριών τά νηπιαγωγεία, 
τά κοινά δημοτικά βχολεΐα καί τά πλήρη δήμο 
τικά σχολεία.» Καί δμως έκ τής άναγνώσεως τοϋ 
νομοσχεδίου βλέπομεν δτι ύπάρχουσι σχολεία τεσ
σάρων κατηγοριών. Παρελείφθησαν δηλ. τά γραμ- 
ματοδιδαβκαλεΐα. "Ωστε άνάγκη τό άρθρον τούτο 
νά τεθή είς αρμονία·· πρός τό άρθρον 12.

Καί. ταύτα μέν πρός τήν διατύπωσιν τοϋ πρώ
του άρθρου. Ως πρός τήν ούσίαν δμως αύτοϋ 
έχομεν πλείονας άντιρρήσεις. Τά νηπιαγωγεία όχι 
μόνον δέν θεωροΰμεν χρήσιμα, άλλά θεωροΰμεν καί 
βλαβερά. Καί θά πράξη άριστα ή Κυβέρνησες νά 
τηρήση σιγήν περί τούτου, ώς ποιούσε αί νομοθεσίαι 
πάντων τών Κρατών τής Γερμανίας. Περί τούτου 
θά γράφωμεν έν τώ έπομένφ φύλλφ έν ΐκ άσεε. Εν
ταύθα τούτο μόνον λέγομεν δτι τά. νηπιαγωγεία 
βλάπτουσι καί έκπαιδευτικώς καί οίκονομ’.κώς. Καί 
έκπαιδευτικώς μέν,διότι πρώτον περιοριζουσι τήν μι- 
κράν ήλικίαν έν τώ σχολείφ καί δεσμεύουσιτά μικρά 
παιδάκια είς τά καθίσματα, δπερ σφόδρκ βλάπτει 
τήν ύγείαν αύτών. ’Ωφελιμώτερον είναι νά παίζωσι 
ταύτα έν ύπαίθρφ άναπνέοντα καθαρόν άέρα καί 
κινούμενα. Δεύτερον διότι συνηθίζουσιν είς τά παι
γνίδια καί είς τήν διασκέδασιν, αν δέ διδάσκου- 
σι καί γνώσεις, είς τόν ψιττακισμόν καί είς τήν 
έπιπολαιότητα, διότι ή ήλικία αύτών δέν είναι 
ώριμος διά γνώσεις. Άλλά καί τρίτον κακόν 
επέρχεται τό έξής. Αί διδασκάλισσαι θέλουσαι νά 
μεταδώσωσιν είς τά παιδακια γνώσεις, ϊνα φαίνε- 
σι ή ΰπαρξις τοϋ σχολείου δεδικαιολογημένη, στε
νοχωρούσε ταύτα καί διατ^ραττουσι τό νευρικόν 
αύτών σύστημα, μάλιστα δε τήν άναπτυξιν τοϋ 
εγκεφάλου. Πάντες οΐ φυσιολόγοι συμφωνοϋσιν δτι 
πνευματική έργασία πρό τοϋ 7 έτους τής ήλικίας 
δέν πρέπει νά άρχεται. Άλλά καί οίκονομικώς 
θά βλάψη τούς δήμους ή σύστασις νηπιαγωγείων 
καί θά παραλύση τήν καλήν λειτουργίαν τών δη
μοτικών σχολείων. Διότι δταν νομοθετικώς ύπο- 
δεικνύηται είς τούς δήμους ή σύστασις νηπιαγω
γείων, θά εύρεθώσι νηπιαγωγοί, αϊτινες θά κατορ- 

(X τουτνχογραφείον τών χχτχστημάτων . 

θώσωσι νά γίνωσι τοιαύτα σχολεία, καί ούτω μέρος 
τών εισοδημάτων τοϋ δήμου, τά δποϊα ήδύναντο 
νά δαπανηθώσι πρός εύπρεπεστέραν συντήρησιν 
τών δημοτικών σχολείων, θά δαπανηθώσι πρός 
σωματικήν καί διανοητικήν βλάβην τών άκάκων 
παιδιών, συνεργούντων έν τούτφ δήμου καί πολι
τείας. Καί ταύτα μέν ώς πρός τά νηπιαγωγεία, >

Ως πρός δέ τά δημοτικά»·σχολεϊα ορίζεται μέν 
ή φοίτησις έξαετής «άπο τής άρχής τοΰ εβδό
μου μέχρι τοϋ δωδεκάτου έτους βυμπεπληρωμέ- 
νου», άλλ’ έπίσης ορίζεται δτι τά κοινά δημο
τικά σχολεία έχουσι ιτέββαρας ενιαυσίους τάζεις». 
Αλλά τότε τί θά ποιώσιν οί μαθηταίτών σχολείων 

τούτωνκατάτά περισσεύοντα δύο ε’τη,έν οίς θά μένω- 
σι άνευ έργασίας. Ή φράσις δτι θά έπαναλαμβάνωσι 
τά μαθήματα τών δύο άνωτέρων τάξεων δέν λύει 
τήν απορίαν. Άνάγκη νά προστεθή τι θετικόν. 
Νομίζομεν δτι άριστα θά πράξη ή Κυβέρνησις 
δρίζουσα μέν εξαετή δημοτικήν έκπαίδευσιν άλλά 
παραδε/ομένη μόνον δημοτικά σχολεία διηρημένα 
καί άδιαίρετα. Καί τά μέν διηθημένα νά έχωσι 
δύο ή τρεις τό πολύ διδασκάλους, τά δέ άδιαίρετα 
ένα μόνον. Πώς τούτο είναι κατορθωτόν άνεπτύ- 
ξαμεν άλλοτε έν τή Εκπαιδεύσει'1) Άλλά καί 
νϋν προκαλούμενοι δυνάμεθα νά δείξωμεν διοργα- 
νισμόν τών σχολείων τελειότερον καί όλιγοδαπα- 
νώτερον τοϋ ίσχύοντος καί τοϋ μέλλοντος νά 
έφαρμοσθή, ώς ύφηγοϋνται τά νομοσχέδια.

1 Όρα Π. Π. Οικονόμου Έχπαίόευσιν I”. έτος φύλλα 

17 καί 18.

Μάλιστα δέ άπεδείξαμεν νομίζομεν δτι έν τοΐς 
δημοτικοΐς σχολείοις δέν είναι καθόλου ώφέλιμον 
έκάστη τάξις νά ε'χη καί ίδιον διδάσκαλον καί ότι 
τελειότερον σχολειον πρέπει νά 
δπερ έχει κατά δύο 
Έπειτα δέν είναι 
ϊδρύωνται πλήρη σχολεία, νά διατηρώνται δέ καί 
τά έλληνικά σχολεία, ών αί κατώτεραι τάξεις 
τούλάχιστον καθίστανται περιτταί, άφ ’ ού οΐ μα
θηταί τών πλήρων δύνανται νά κατατάσσωνται 
είς τά άνωτέρας τάξεις τών Ελληνικών, χωρίς νά 
φοιτώσιν εις τάς κατωτέρας ; Άλλοτε ή σύστασις 
έξαετών δημοτικών σχολείων σκοπόν είχε τήν κα- 
τάργησεν τών ελληνικών. Μήπως καί νϋν υπάρχει 
ή αύτή γνώμη ; Ήμεϊς θεωροΰμεν τούτο βλαβερω- 
τατον καί δΓ άκαταμαχήτων, ώς νομίζομεν έπι- 
χειρημάτων άπεδείξαμεν αλλαχού τήν άνάγκην τής 
διατηρήσεως τών έλληνικών σχολείων. Τό πράγμα 
νομίζοαεν δτι είναι λελυμένον ύπέρ τών Ελληνι
κών σχολείων μάλιστα κατόπιν τών διατεταγμένων 
προσφάτωςπερί τούτου έν τοΐς Γερμανικοϊς Κράτεσι.

( Ακολουθεί).

θεωρήται έκεΐνο, 
τάξεις καί ενα διδάσκαλον, 

ασύγγνωστος πολυτέλεια νά
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