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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Και πάλιν ό διαγωνισμός "των βιβλίων. — Ανέκδοτα έκ τη; εφαρμογή; τοΰ νόμου περί διδακτικών βιβλίων. 
Περ'ι αδιαιρέτου σχολείου—’Επιστολή Γορτυνίου δημοδιδασκάλου. — Γραμματοκιβώτιον «Έκπαιδεύσεως».

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ .
ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ * , ■

Οί παλαιοί έλεγον ότι τά παθήματα γίνονται εις 
τούς άνθρώπους μαθήματα, ό δέ μέγας της Γερμα
νίας φιλόσοφος διισχυρίζεται ότι είναι μωρός, όστις 
περιμένει έν παντί πράγματι νά διδαχθή έκ της πεί
ρας, άφ’ ού δύναται διά της λογικής τών πραγμά
των σταθμίσεως νά προίδη ποϋ δύναται μία έπι- 
χείρησις νά καταληζ·/) καί νά προλάβη τό αναπό- 
φευκτον δυστύχημα. Άν ήτο σήμερον ό Κάντιος δέν 
ήζεύρω όποιον όνομα θά έδιδε είς τήν επιμονήν τών 
περί τήν Κυβέρνησιν νομοσχεδιαστών νά έφαρμό- 
σωσι καί πάλιν τόν νόμον περί διαγωνισμού τών 
διδακτικών βιβλίων καί περί εκλογής ένός καί μό
νου βιβλίου πρός διδασκαλίαν πάντων τών Έλ- 
ληνοπαίδων καί άρρένων καί θηλέων. Αύτοί ούτε νά 
προΐδωσι είναι Ικανοί ούτε έκ τής πείρας διδάσκον
ται, άλλά πράττουσι ότι θέλουσι συντελοϋντες είς 
τόν έξευτελισμόν καί είς τήν άποσύνθεσιν τής παι
δείας. Δια τοΰτο νομίζομεν ότι πρέπει νά άποτα- 
θώμεν είς τήν βουλήν, είς ήν θά ύποβληθή τοιοϋτο 
νομοθέτημα καί νά παρακαλέσωμεν αύτήν νά μή 
θελήση νά καταστρέψη τήν Έκπαίδευσιν ψηφί- 
ζουσα νόμον περί αποκλειστικής κυκλοφορίας ένός 
καί μόνου βιβλίου. Άν ή Κυβέρνησις εύρίσκεται είς 
οικονομικάς δυσχερείας δύναται νά φορολογήση τά 
διδακτικά βιβλία, δύναται μάλιστα αύτή νά λάβη 

τήν μερίδα τοΰ λέοντος, είς τούς συγγραφείς άφί- 
νουσι ή τι ή ούδέν. Κατά τοιαύτης πράζεως δέν θά 
έγείρωμεν ήμεϊς τούλάχιστον ούδέν παράπονο*  προ- 
θύμως βοηθοΰντες καί ήμεις, οΐτινες έτυχε νά εχωμεν 
βιβλία διδακτικά έκδεδομένα, ϊνα σωθή τό Κράτος 
ήμών άπό τοΰ έπεκειμένου κινδύνου. Τήν έκ τών δι
δακτικών βιβλίων ωφέλειαν δύναται νά λάβη σύμ*  
πασαν ή Κυβ έρνησις, άλλ’ άς μή άπαγορεύση ήμΐν, 
οΐτινες ποθοΰμεν νά ίδωμεν τό έθνος ήμών άνεπτυγ- 
μένον καί άκμάζον καί άκαμάτως πρός τοΰτο έρ- 
γαζόμεθα μεταδίδοντες είς αύτό παντοίας γνώσεις 
διά τών σχολείων, νά άφιερώσωμεν καί τόν ύπόλοι- 
πον χρόνον τής ζωής ήμών πρός τόν μέγαν τούτον 
καί ύψηλόν σκοπόν, ού άγιώτερον δέν δύναται ό άν
θρωπος νά εύρη άλλον. Δέν είδετε τί συνέβησαν καί 
κατά τήν πρώτην καί κατά τήν δευτέραν τοΰ νό
μου έφαρμογήν ; Ένεκρίθησαν τά βιβλία τών συγ
γραφέων, πρός ούς οί κριταί διά τόν ένα ή διά τόν 
άλλον λόγον διέκειντο συμπαθώς, άπεκλείσθησαν δέ 
τά βιβλία τών άλλων, όσοι δέν ένόουν τήν τέχνην 
νά γίνωσι τών κριτών φίλοι. Άλλ’ ή έφαρμογή τοΰ 
νόμου έπί δύο περιόδους άνέφξε πάντων τούς ο
φθαλμούς καί ή τέχνη τοΰ προσεταιρίζεσθαι φίλους 
ήρζατο τελειοποιουμένη καί θαυματουργούσα. Καί 
έν ώ κατά τήν πρώτην περίοδον τής έφαρμογής τοΰ 
νόμου έγιναν όλιγώτερα σκάνδαλα, μάλιστα δέ δυ
νάμεθα νά εϊπωμεν ότι αΰτη ύπήρξε ή πρώτη ίσως 
καί ή τελευταία αδέκαστος άπόφασις, κατά τήν δευ-
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iipx'J περίοδον ήξευρεν όλος ό διδασκαλικός κόσμος 
όποια βιβλία θά βραβευθώσι έκ τών προτέρων εύθύς 
ώς συνεκροτήθησαν αί έπιτροπεϊαι. Μάλιστα δέ καί 
πολλοί τών βραβευθέντων βιβλίων συγγραφείς δέν 
ήσχύνοντο νά κηρύττωσι δημοσίγ ότι έξησφαλίσθη 
αύτοις ή απονομή τοΰ βραβείου. Ήξεύρομεν έξ ασφα
λούς πηγής ότι έν μια τών έπιτροπειών τούτων τών 
Ελλανοδικών άπεφασίσθη νά μή βραβευθή ούδέν 
βιβλίον. Τοΰτο έγνώσθη καί βιβλιοπώλης έκ τών 
έπαρχιών κομματάρχης έστάλη παρά τοΰ συγγρα- 
φε'ως νά ένεργήση διά πανισχύρου βουλευτοΰ νά 
άπονεαηθή αύτώ το γέρας καί τό κατώοθωσεν. 
Ωσαύτως έροήθη ότε είς τών Ελλανοδικών, έν ω 
είχε χρέος απαιτητόν περί τάς δύο χιλιάδας δραχ
μών, άς ούδένα πόρον είχε νά έζευρη, όλίγας ήμέ- 
ρας μετά τήν εκδοσιν τής έπί τών βιβλίων άποφά- 
σεως ένεφανίσθη καί άπέτισε μέχρι λεπτοΰ τά όφει- 
λόμενα. Καί άλλα έτι σκανδαλωδέστερα διεδίδοντο 
τότε, ά ένδέχεται νά είναι αληθή, ένδέχεται όμως 
καί όχι. Ήμπορεϊ τις νά είπη ότι οί άπορρκρθέντες 
συγγραφείς θέλοντες νά άποπλύνωσι καί μετριάσωσι 
τήν άδοξίαν έσπερμολόγουν τοιαΰτα καί ήμεϊς δέν 
έχομεν καμμίαν δυσκολίαν νά έκδώσωμεν πεσποποιη- 
τικόν άρίστης διαγωγής δι*  όλους τούς κ. κ. κρι- 
τάς. "Ο,τι έγινε, έγινε έν κρυπτφ καί παραβύστφ, 
ούδεμία δέ άναμφισβήτητος άπόδειξις ύπάρχει QTt 
έτελέσθησαν τοιαΰτα όργια, δέν είναι δέ εύπρεπές 
έπί εικασιών στηριζόμενοι νά διαβάλλωμεν τούς γι
νομένους τότε κριτάς. Διά τοΰτο θά περιορισθώμεν 
είς τά φανερά.

Παραδεχόμεθα ότι οί διοριζόμενοι κριταί δέν εί
ναι έκ τών συνήθων βροτών μέ ανθρώπινα αίση 
καί πάθη καί ότι άπηλλαγμένοι τούτων έχουσι εύ- 
ρεϊαν διάνοιαν καί μεγάλην φιλοπατρίαν καί ανεξαρ
τησίαν νά άπονείμωσιν έκάστω τό προσήκ ν. Άλλ’ 
άν πάντα οί κριταί δύνανται νά άποβάλωσι /αερι
ζόμενοι είς τό ύψηλόν αύτών αξίωμα, εν όμως δέν 
δύνανται ούδέ πρέπει νά στερηθώσι, νά μή έχωσι 
ιδίας περί τών πραγμάτων πεποιθήσεις. Όστις ένέ- 
κυψεν είς τήν σπουδήν έπιστήμης ήξεύρει ότι διά— 
?οροι γνώμαι ύπάρχουσι έπί τών πλειοτέρων ζητη
μάτων καί ότι έ'καστος έχει καθήκον νά φροντίση 
νά έχη καί αύτός μίαν γνώμην δίδων τήν προτίμη- 
σιν πρός ταύτην ή έκείνην τήν καλλετέραν ή χει- 
ροτέραν άναλόγως' τής νοημοσύνης του ή τών υ,ε- 
λετών του. Διά τοΰτο βλέπομεν ότι πάς έπιστήμων 
έχει καί ϊδιόν τι άναλόγως τής φύσεώς του, τής παι

δείας του, τής αγωγής του, τών περιστάσεων ύφ* 
άς έγεννήθη καί ηύξησε καί ζή. Μάλιστα δέ ή δια
φορά αύτη φαίνεται ακόμη καί είς επιστήμονας ο
παδούς ένός καί τοΰ αύτοϋ συστήματος, μαθητάς 
γενομένους ένός καί τοΰ αύτοϋ διδασκάλου. ’Εν
νοείται δέ ότι οί έπιστήμονες αύτοί, έάν συγγρά- 
ψωσι βιβλίον τι είτε διδακτικόν, είτε έπιστημο'νικόν, 
θά άποτυπώσωσιν είς αύτό τάς έπιστημονικάς των 
πεποιθήσεις καί τό βιβλίον θά είναι οίονεί κάτο- 
πτρον τής διανοητικής καί έπιστημονικής καταστά- 
σεως τοΰ συγγραφέως. Ή διαφορά αύτη τών άνθρώ
πων είναι δεδικαιολογημένη καί συνιστάται μάλιστα 
ύπό τής νεωτέρας παιδαγωγικής. Ό ύψιστος σκοπός 
τής άνατροφής είναι ή άνάπτυξις τής ιδιοφυίας καί ή 
χρησιμοποίησις αύτής πρός τόν ηθικόν καί πολιτικόν 
βίον. Καί όλων τών καλών πραγμάτων, ά έχομεν, 
μήτηρ είναι ή ιδιοφυία. Φαντασθήτε τί κακόν είς τήν 
τέχνην θά έγίνετο παρά τοϊς παλαιοϊς, άν ό Περι
κλής διέτασσε τούς κεραμείς νά κατασκευάζωσι πάν
τες καθ’ώρισμένον τύπον τά άγγεϊά των, ή τούς φι
λοσόφους καί τούς διδασκάλους νά διδάσκωσιν ώρι— 
σμένον σύστημα διδασκαλίας ! ΤΙ όποια έπανάστασις 
θά έτελεϊτο, άν έν Γερμανία ή Γαλλία διετάσσετο 
εις άπαντα τά σχολεία νά κυκλοφορή μία καί ή 
αύτή άριθμητική, έν καί τό αύτό άναγνωσματά- 
ριον ! Τοΰτο θά έθεωρεϊτο καθαρός πόλεμος κατά 
τής έπιστήμης καί προσβολή κατά τής ανθρώπινης 
φύσεως καί κατά τής ίδιαζούσης διά πάντα λαόν 
μορφώσεως. Γεωργικοί καί ποιμενικοί λαοί ένδιαφέ- 
ρονται περισσότερον διά μαθήματα άναφερόμενα είς 
τοιοΰτον βίον, καί τοιαΰτα μαθήματα πρέπει πρός 
αύτούς περισσότερον νά διδάσκωνται, έν ω λαοί ναυ
τικοί, βιομηχανικοί πρέπει άλλα νά διδάσκωνται. Τό 
πρόγραμμα τών μαθητών τών σχολείων τών πόλεων 
καίτών χωρίων δέν είναι δυνατόν νά είναι ούδέ πρέ
πει νά είναι κατά πάντα τό αύτό. Τούτων ούτως 
έχόντων, δέν άντιστρατεύεται είς τήν κατά φύσιν 
τοΰ λαοΰ μόρφωσιν ό νόμος ό έπιτάσσων πανταχοϋ 
έν καί τό αύτό βιβλίονγνά είναι ή τροφοδότις μήτηρ 
καί τών πτωχών καί τών πλουσίων καί τών αστών καί 
τών χωρικών καί τών γεωργών καί τών βιομηχάνων ; 
Διατί δέν άφίνουσι τήν έπιστήμην νά φροντίση αύτή 
περί τούτων, άλλ’άναλαμβάνουσιν αύτοί οί ούδέποτε 
σκεφθέντες μετ’ έπιστασίας περί σχολείων καί διδα
σκάλων νά άναπληρώσωσι δΓ αύθαιρέτων νομοθετη- 
μάτων τήν έπιστήμην καί νά άναρριπήσωσι τά πάθη 
καί νά προκαλέσωσι σκάνδαλα, ά προσάπτουσιν ό- 

νεεδος είς τόν πολιτικόν βίον τής ’Ελλάδος ;
Τίνές τών δημοσιογράφων σκανδαλίζονται σφο

δρά ότι τινές τών συγγραφέων κατοικοΰσιν είς εύπρε- 
πεϊς οικίας καί δεικνύουσι σημεία αύτοβουλίας καΐ 
ανεξαρτησίας,καί διά τοΰτο φωνάζουν καί κόπτονται 
νά άπαγοοευθή αύτοις ή συγγραφή καί εί δυνατόν νά 
δημευθή αύτών ή ούσία καί όπερ τό αύτό νά γίνη νό
μος, δΓ ού τά κέρδη ταΰτα νά περιέλθωσι είς τήν 
παμφάγον κοιλίαν τής Κυβερνήσεως. Άν αύτός ό 
λόγος ύπηγόρευσε τήν χρήσιν νόμου τοσοΰτον άθλιου, 
οίος είναι ό νόμος περί διαγωνισμού βιβλίων, τοΰτο 
δηλοϊ ότι ή πολιτική κατάστασις τής ήμετέρας πα- 
τρίδος εύρίσκεται είς τόν έσχατον βαθμόν τής αχρει- 
ότητος καί ακολασίας. Λυπούμεθα δέ ότι ή βουλή 
τής Ελλάδος άνέχεται τοιαΰτα έκρυθμα πράγματα 
καί παρέχει τό έαυτής άξίωμα είς τήν ψήφισιν κα
ταστρεπτικών νόμων.

ANEK ΖΣΟΤ2Σ.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Κατά τόν πρώτον διαγωνισμόν ή λογική τοΰ κ. 
Άρ. Σπαθάκη δέν έθεωρήθη άξια τοΰ βραβείου. 
Κριτής δέ καί εισηγητής ήτο ό κ. Χρ. Παπαδοπού
λας, καθηγητής τής φιλοσοφίας έν τώ έθνικω ΙΙανε- 
πιστημίφ. Κατά τήν δευτέραν όμως περίοδον τοΰ 
διαγωνισμ-οΰ συνέβη τούναντίον Είς τόν διαγωνι
σμόν τοΰτον είχεν ύποβάλη καί ό Χρ. Παπαδοπού
λας λογικήν καί ό κ. Σπαθάκης. Οί κριταί τήν μέν 
λογικήν τοΰ κ. Χρ. Παπαδοπούλου άπέρριψαν, ένέ- 
κριναν δέ τήν τοΰ κ. Σπαθάκη.

Κατά τήν πρώτην περίοδον τού διαγωνισμού 
ένεκρίθη ή ψυχολογία τοΰ κ. Δ. ’Ολυμπίου, δέν 
ένεκρίθη δέ ή τοΰ κ. Άρ. Σπαθάκη. "Ο κ. Σπαθά
κης, όστις διδάσκει τά φιλοσοφικά μαθήματα έν τφ 
Άρσακείφ, μή αποδεχόμενος τάς ψυχολογικός θεω
ρίας τοΰ κ. Δ. ’Ολυμπίου, δέν ήδύνατο φυσικώς έν 
τή διδσκαλίικ του νά έχη ώς βάσιν τό έγκριθέν έγ- 
χειρίδιον καί ήκολούθει τώ βιβλίω τφ ίδικω του εύ 
ποιών. Άλλά τοΰτο άντέβαινεν είς τον νόμον περί 
διαγωνισμ.οΰ, καθ’ όν πάντες οί καθηγηταί ώφει- 
λον νά διδάσκωσι τό βιβλίον τοΰ κ. ’Ολυμπίου. Καί 
τοΰτο έχων πρό οφθαλμών ό κ. ’Ολύμπιος κατήγ
γειλε τόν κ, Σπαθάκην είς τό Ύπουργειον δΓ άνα

φοράς ώς παρανομοΰντα. Τό δέ Ύπουργειον ύπο- 
μνήσαν είς τόν κ. Σπαθάκην τόν νόμον έλαβε διδα- 
κτικώτατον μάθημα ότι τάς ψυχολογικός θεωρίας 
τοΰ κ. ’Ολυμπίου αποκρούει, κατέκρινε δέ ταύτας 
καί διά τοϋ τύπου. Θεωρεί δέ έργον έσχάτης άσυνει- 
δησίας νά διδάσκη πράγματα,άπερ κατά τήν πεποί- 
θησίν του είναι πλημμελέστατα. Καί τό Ύπουρ- 
γεϊον δύναται πολύ καλά νά ζητήση τήν παϋσίν 
του παρά τοΰ Αρσάκειου, ούχί δμως καί νά έξα- 
ναγκάση αύτόν νά άρνηθή πεποιθήσεις, άς έσχημά- 
τισεν έν συντόνω καί μακρίί μελέτη τών φιλοσοφικών 
ζητημάτων. Καί τό Ύπουργειον έσίγησε πεισθέν ότι 
ό κ. Σπαθάκης ήτο έν τφ δικαίφ διδάσκων κατά 
τό βιβλίον του καί ούχί κατά τό ξένον. Θά ήτο δέ 
μεσαιωνισμός καί άρνησις τοΰ πνεύματος τοΰ αίώνος, 
άν τό Ύπουργειον έπραττεν άλλως.

Κατά τόν δεύτερον διαγωνισμόν ένεκρίθη ή παι
δαγωγική τοΰ κ. Σπαθάκη. Κριτής καΐ εισηγητής 
ήτο ό κ. X. Παπαμάρκου. Καί όμως ό κύριος ού- 
τος δέν έδίδασκε κατά τό βιβλίον, όπερ αύτός έβρά- 
βευσε, μάλιστα δέ κατέκρινε τοΰτο, όπ-ερ μαρτυρεί 
τί πράγμα είναι μερικοί κριταί, έξ ών ή πολιτεία έξ- 
αρτα τήν βελτίωσιν τών σχολείων.

Είς τόν πρώτον διαγωνισμός ένεκρίθη τό άλφαβη- 
τάριον τοϋ κ. Σκορδέλη,έν δέ τφ δευτέρφ άπερρίφθη, 
μόνον διότι ήλλαξαν οί κριταί. Τοΰτ’ αύτό ρητέον 
καί περί τής Ιστορίας τοϋ κ. Φραγκίστα, καί τςερί 
άλλων βραβευθέντων βιβλίων.

Ταΰτα πάντα τί άποδεικνύουσι ; Ότι ή άξια ή 
ή άπαξία παντός βιβλίου είναι σχετική κατά τούς 
κριτάς καί άπόδειξις τούτου είναι ότι τό αύτό βι- 
βλίον έν μια περιόδφ άποθεοϋται καί έν τή άλλη 
άποταρταρουται ώς τό χείριστον πάντων τών βι
βλίων, καί ότι τό βραβευθέν βιβλίον δέν είναι τό 
κάλλιστον άπολύτως, άλλά σχετικώς πρός τούς κρι- 
τάς καί ότι ένδέχεται νά είναι τό χείριστον πάντων. 
Τούτων ούτως έχόντων δέν είναι ό διαγωνισμός καί 
ή έγκρισις ένός βιβλίου μέσον όπισθοδρομικόν τοΰ 
έθνους καί δέν νομίζουσι καθήκον οί νομοθετοΰντες 
έν τή βουλή έκλεκτοί τοΰ έθνους νά άπέχωνται έπι- 
μελώς τοιούτων νομοθετημάτων, ά παρακωλύουσι 
τήν πρόοδον τής παιδείας ;
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β'). Γεωγραφία.
Τό πρώτον και δεύτερον έτος διδάσκεται 

Λ πατριδογραφία, τό δέ τρίτον καί, τέταρτον 
Α γεωγραφία. Πολλοί δέν έχουσι σαφή γνώ- 
σιν τοϋ σκοπού της πατριδογραφίας καί ύπό 
τό όνομα αύτής διδάσκονσι πραγματογρα- 
φίαν ήτοι περιγράφουσι διάφορα πράγματα 
ύποπίπτοντα είς την δρασιν τών μαθητών. 
Άλλά τότε, δταν έλθη τό μάθημα της γεω
γραφίας, οΐ μαθηταί θά στερώνται τών αναγ
καίων προπαιδευτικών γνώσεων είς τήν ^α
θεΐαν άντίληφιν αύτής καί κατ’ άνάγκην'θά 
άπομνημονεύωσιν όνόματα. "Οπως διά νά 
μάθη τις μέθοδον τών τριών, πρέπει νά ή- 
ξεύρη τάς 4 πράξεις τής αριθμητικής, διά 
νά δύναται νά ύπολογίζη τό έμβαδόν Επιφα
νειών πρέπει νά προγινώσκη τάς ιδιότητας 
τών γεωμετρικών σχημάτων καί σωμάτων, 
διά νά γίνη καταληπτός όμιλών έν ξένη 
γλώσση, πρέπει οΐ άκροαταί του νά γινώ- 
σκωσι τήν σημασίαν τών λέξεων καί φρά
σεων, άς μεταχειρίζεται, οϋτω διά νά έν- ' 
νοήση τήν γεωγραφίαν πρέπει νά μάθη πρώ
τον τήν πατριδογραφίαν. Ή πατριδογραφία 
είναι Λ γεωγραφία τοΰ τόπου, ένθα ζή ό 
μαθητής, καί τήν γεωγραφίαν ταύτην θά 
μάθη παρατηρών μόνος, έξετάζων, μετρών, 
σκεπτόμενος, φιλοσοφών. Καί όπως ή γεω
γραφία διακρίνεται είς Αστρονομικήν, φυ
σικήν καί πολιτικήν, οΰτω καί Λ πατριδο
γραφία Εξοικειώνει τούς μαθητάς μέ τά κυ- 
ριώτερα τοϋ οϋρανοϋ σώματα καί φαινό
μενα, ά άσκοϋσι μεγάλην έπιρροήν είς τόν 
άνθρωπον,γνωρίζει αύτοϊς πλεϊστα μετεωρο
λογικά φαινόμενα τά έπιφέροντα ζωήν ή 
θάνατον αύξησιν ή καταστροφήν εις τόν 
κόσμον, διδάσκει αύτούς να παρατηρώσι τήν 
έπιφάνειαν τής γης καί τόν πλούτον τών 
φυτών καί ζώων, ά ζωογονοϋσιν αύτήν, ώς 
καί τόν βίον τών άνθρώπων καί τάς σχέσεις 
αύτών πρός άλλήλους. Καί ταΰτα πάντα πώς 
προσφέρονται; διά τής αύτοφίας, ήτις παρέ
χει καθαράς έννοιας, ήτις έξεγείρει τήν αύ- 
τοτέλειαν τών μαθητών, ήτις άναδεικνύει

τούς μαθητάς φυσΐοδίφας. ’Q Ρουσσώ λέγει 
δτι οΐ πρώτοι διδάσκαλοι ήμών έν τή φιλο
σοφία είναι οΐ πόδες μας, αΐ χεϊρές μας καί 
οΐ οφθαλμοί μας. Καί ήμεϊς δέν ζητοΰμεν 
περισσότερα κατά τήν διδασκαλίαν τής πα
τριδογραφίας. · · . ..

"Ολα τά μικρά παιδία.είναι έξαίρετοι ήαρα- 
τηρηταί τοϋ ούρανοϋ καί τήν σελήνην τήν 
κατά τήν ήμέραν άνατέλλουσαν βλέπουσι 
πρωτήτερα άπό τούς μεγάλους. Διά τοΰτο ό 
διδάσκαλος άς έφιστά αύτών. τήν προσοχήν 
νά παρατηρώσι πού Ανατέλλει καί πού δύει ό 
ήλιος κατά τάς διαφόρους τοϋ έτους έποχάς, 
ώς καί ή σελήνη. Καί ταύτα ώς καί τήν 
διάρκειαν τοϋ λυκαυγούς, τάς φάσεις τής 
σελήνης, τήν έλάττωσιν αύτής (f είναι τό 
ήμισυ τοϋ ε καί τότε ή σελήνη έλαττοϋται ή 
είναι τό ήμισυ τό σ,τό φεγγάρι σωνεται) ώς 
καί τήν αϋξησιν αυτής άς σημειώνη ό διδά
σκαλος έν ίδίω σημειωματαρίω τής πατριδο
γραφίας. "Επειτα νά παρατηρώσι τήν διεύθυν- 
σιν τής σκιάς τών σωμάτων καί τό μέγεθος 
αυτής καί κατά τούτον ά έκτιμώσι τήν ώραν 
τής ήμέρας. "Εν ήλιακόν ώρολόγιον καί άς 
είναι καί άπλοϋν καρφίον έμπεπηγμένον είς 
προσήλιον τοίχον δέν πρέπει νά λείπη άπό 
κανέν σχολειον. Προϊόντος δέ τοϋ χρόνου άς 
γίνωνται οΐ μαθηταί προσεκτικοί είς :τήν δι
άρκειαν τής ήμέρας καί ό διδάσκαλος άς μή 
λησμονή ποτέ να λέγη’Σήμερον είναι ή μεγα- 
λειτέρατοϋ έτους νύξ,σήμερον είναι ή μεγα- 
λειτέρα τοϋ έτους ήμέρα,σήμερου είναι ιση
μερία ήτοι ήμέρα,καί νύξ είναι ίσαι.’Απαραί
τητον οέ είναι νά γινώσκωσιν οί μαθηταί καί 
τούς Αστερισμούς. "Οτι ύπάρχουν άνθρωποι 
λόγιοι, οΐτινες δέν γινώσκουσι τόν πολικόν 
αστέρα, όν έχουσιν οί βάρβαροι όδηγόν είς 
τάς πορείας των, δτι δέν γινώσκουσι τήν 
μεγάλην καί μικράν άρκτον (Αλετροπόδα), 
τόν Ώοίωνα, τήν Πλειάδα κτλ. είναι άπό- 
δειξις λυπηρά τής καταστάσεως τών σχο
λείων μας, ά άπέ'ξένωσαν τους Ανθρώπους 
άπό τήν φύσιν.

Οΐ μαθηταί κατά τό πρώτον έτος πρέπει 
νά γινώσκωσι καλώς τά τέσσαρα σημεία 
τοϋ όρίζοντος, άνατολάς, δυσμάς, άρκτον, 
νότον, κατά δέ· τό δεύτερον έτος πρέπει νά 

ήξεύροισι καί τά οκτώ ώς καί τά όνόματα τών 
Ανέμων. Άριστον μέσον πρός μονιμοποίησιν 
είναι, δταν οί μαθηταί ρίπτωσι τό τόπι κατά 
τάς διαφόρους διευθύνσεις όνομάζοντες αύ
τάς. Τοιαΰτα καί άλλα δύνανται έκ τής μα
θηματικής γεωγραφίας νά διδαχθώσι έν τώ 
σχολείω κατα τό πρώτον έτος.

Άπό κανέν σχολειον δέν πρέπει νά λεί
πη έν θερμόμετρον. Οί μαθηταί έξ αύτού θά 
λάβωσι Αφορμήν νά παρατηρώσι τήν κατά 
τάς διαφόρους ώρας τής ήμέρας καί τοϋ 
έτους διαφοράν τής θερμοκρασίας.

Επίσης παρατηρούνται αί συννεφεϊς καί 
αΐ αίθριαι ήμέραι. Τά νέφη έχουν σχήμα καί 
χρώμα διάφορον. Ή βροχή είναι φιλή βροχή, 
φιχάλα,άφθονος βροχή ραγδαία,δμβρος.Έξε- 
τάζεται τό ούράνιον τόξον τά χρώματα αύτοΰ 
κατά σειράν καί ή Οέσις πρός τόν ήλιον. 
Χιόνα πίπτουσαν δεχόμεθα έπί πλακός καί 
παρατηροϋμεν τό σχήμα αύτής. Πατοϋντες 
έπί χιόνος άκούομεν διάφορον ήχον κατά τό 
φϋχος. Ή πολύ παγωμένη χιών δέν ζυμόνε- 
ται (φυράται), άλλά σκορπίζεται.— Ή βρον
τή σχηματίζεται είς τά σύννεφα, καί Ακούε
ται εύθύς ή βραδέως κατά τήν Απόστασιν 
τοϋ νέφους.— Χάλαζα πίπτουσα έρευνάται 
κατά τό σχήμα καί κατά τήν ύφήν τήν έσω- 
τερικήν, άφοϋ διατάμωμεν αύτήν διά μα
χαιριδίου.— Ή πάχνη πότε σχηματίζεται ;'Η 
δρόσος τί είναι καί πότε πίπτει ; Πάσαι αί 
παρατηρήσεις αύται γίνονται τακτικά παρά 
τοϋ διδασκάλου, μαθητής δέ τής άνωτέρας 
τάξεως τηρεί Ακριβές βιβλίον, Ενώ σημει- 
οΰνται πάντα ταΰτα. Τό βιβλίον τοΰτο κα- 
λοϋμεν ήμερολόγιον.

’Επίσης καλώς παρατηρούνται τά φυτά 
καί δένδρα. Έχομεν δένδρα άγρια καί ήμε
ρα. Τά ήμερα είναι π. χ. πορτοκαλέα, λε- 
μονέα, έλαια κλπ. Τά άγρια είναι πεύκη, 
έλάτη, πίτος. Πότε άνοίγουσι, πότε καρπο
φορούν.

Ποια δένδρα Ανοίγουν πρωτήτερα ποια 
ύστερώτερα ; Ποια τηροϋσι τά φύλλα των 
καθ' δλον τό έτος, ποια ^ίπτουσι αύτά καί 
πότε ; Ποιαν ώφέλειαν παρέχουσιν είς τόν 
άνθρωπον ;

Ποια ζώα είναι ήμερα καί ποια άγρια ;

Τίνα χρήσιν κάμνει τών ήμέροιν ό άνθρω
πος ; Τίνα ώφέλειαν ή βλάβην φέρουσι τά 
άγρια. Πότε γεννώσι τά άγρια καί πόσα ; 
ΙΙοΰ διαιτώνται; πού κατασκευάζουσι τήν 
κατοικίαν των ή τήν φωλεάν των ;

'Η Επιφάνεια τής γής, αγρός, λόφος, δρη, 
πηγή, ρεύμα, ποταμός, λίμνη. Θέσις αύτών 
έκτασις, ύφος, διεύθυνσις, σχήμα. ΙΊοία κοι- 
λάς είναι μακροτέρα ; ποιον όρος είναι ύφη- 
λότερον, άποτομώτερον ;

Πάντων τούτων οί μαθηταί κάμνουσι διά
γραμμα έν μικρώ.'Ο διδάσκαλος έχων μικρόν 
ξυλινον οίκίσκον έξ έκείνων, οϋς πωλοΰσιν 
πρός παιδιάν τών μαθητών, άποθέτει αυτόν 
έπί ύγροΰ φιλοϋ γλοιώδους άμμου, ό δέ τύ
πος ό άπομείνας παριστα τήν κάτοφιν τού οί- 
κίσκου Οϋτω σχηματίζεται ή κάτοφις τοϋ 
σχολείου, τοϋ κήπου έν μικρώ. Άφ’ου δέ οΐ 
μαθηταί λάβωσι ίδέαν τής σμικρύνσεως τών 
αντικειμένων ύπό κλίμακα τοιούτην ή τοι- 
ούτην, τότε δύνανται νά κάμωάι καί μεγα- 
λειτέρους πίνακας π. χ. μιας κοιλάδος, τοϋ 
χωρίου. Μάλιστα δέ δύνανται δρη νά παρα 
στήσωσι έν μικρώ διά πηλού, δτε αί έννοιαι 
κορυφή, άκρωνυχία, άκρώρεια, όάχις, κλι
τής, παρώρεια, ύπώρεια, όροπέδιον, πάρο
δος κατανοοΰνται καλλίτερον. ’Επίσης δύ
νανται διά πηλού νά παραστήσωσι κοιλάδα, 
νάπην ( = κοιλάδα δενδρώδη) ή αύλώνα 
(=κοιλάδα στενήν).

'Ως πρός τήν ύδρογραφίαν τοϋ τόπου ό 
διδάσκαλος μετά τών μαθητών παρακολου
θεί έν όεϋμα μέχρι τής πηγής. Έδώ περί 
τήν πηγήν Αναπαύονται καί διηγείται πώς 
έκ τής βροχής σχηματίζονται αί πηγαί. Έ
πειτα όδηγεϊ αύτούς νά παρατηρήσωσι τήν 
διεύθυνσιν τοϋ ρεύματος κατά τά διάφορα 
σημεία τοϋ όρίζοντος καί πώς ή διεύθυνσις 
αΰτη κανονίζεται ύπό τής φύσεως τοϋ έδά- 
φους. Έδώ μανθάνουν οΐ μαθηταί νά διακρί- 
νωσι δεξιάν όχθην καί άριστεράν, πλάτος, 
βάθος, μήκος. Έδώ παρατηρούν δίνην, κα
ταρράκτην, βοϋν ταχύτερον καί βραδύτερον, 
τάς καμπάς τής όχθης. Έδώ παρατηρούν 
πόρον, γέφυραν κτλ. Κατόπιν τής ακριβούς 
αυτής παρατηρήσεως καλόν είναι νά γίνη 
καί ιχνογράφημα τοϋ γεύματος.
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Μετά τήν αστρονομικήν καί φυσικήν γεω
γραφίαν έρχεται καί Λ πολιτική. ΟΙ μαθη- 
ταΐ βλέπουν ποιμένας, έπισκέπτονται αύτών 
τήν κατοικίαν έν τη έξοχη καί παρατηροϋσι 
τά ποιμενικά αυτών σκεύη καί τήν ζωήν 
τήν ποιμενικήν. ’Επίσης βλέπουσιν άλιεϊς 
καί τά δίκτυα αύτών, άμαξεϊς, γεωργούς, 
άνθρακεΐς, ξυλοπώλας κλπ. Έδώ μανθάνουν 
δτι διά νά ζώσιν εύτυχεϊς οΐ άνθρωποι 
πρέπει αί έργασίαι νά είναι διανεμημένοι. 
Είς καί ό αύτός άνθρωπος δέν Λμπορεϊ νά 
άσκή δλα τά έπαγγέλματα. Διά τοΰτο έχει 
ή έργασία μοιρασθή, άλλος νά κατασκεύαζα, 
υποδήματα, άλλος νά ζυμώνη άρτον, άλλος 
νά φροντίζμ περί τοϋ κρέατος, άλλος νά 
φροντίζη περί τών γραμμάτων. Καί διά 
τοΰτο πρέπει πάσας τάς τέχνας νά τιμώμεν, 
νά μή καταφρονώμεν δέ κανένα τεχνίτην 
διότι πάντες έργάζονται πρός τήν εύτυχίαν 
ύμών. ’Επίσης ό διδάσκαλος στρέφει τήν 
προσοχήν τών μαθητών είς τό είδος της 
οικοδομής τών οίκιών, ένθα φαίνεται ή 
έξάρτησις τοΰ άνθρώπου έκ τής φύσεως. 
Είς τόπους, ένθα δέν υπάρχουν λίθοι, αί οί- 
κίαι γίνονται έκ πλίνθων, είς τόπους ορει
νούς καί πετρώδεις αΐ οϊκίαι γίνονται λί
θινοι. Ή στέγη αύτών καλύπτεται είς τό
πους, ένθα είναι πλάκες μέ πλάκας,άλλαχοΰ 
δέ μέ 'κεραμίδια.

Τό χωρίον έχει καί αύτό άρχάς, τόν πά- 
ρεδρον, τους έφορους τοΰ σχολείου. Ό πάρ- 
εδρος είναι άντιποόσωπος τοϋ δημάρχου 
καί έκλέγεται διά μυστικής ψηφοφορίας 
κατά ίετίαν. Τά καθήκοντα αύτοϋ είναι 
όπως καί τοΰ δημάχου σπουδαιότατα, ή δη- 
μοσίευσις είς τόν λαόν τών νόμων καί τών 
διαταγμάτων τής Κυβερνήσεως, ή τήρησις 
τής γενικής ασφαλείας καί τάξεως, ή φρον- 
τίς πρός ακριβή τήοησιν τών ληξιαρχικών 
βιβλίων, πρός κανονικήν λειτουργίαν τοϋ 
σχολείου, πρός διατήρησιν καί αύξησιν τών 
δημοσίων καί ιδιωτικών δασών. Ό ΐερεΰς 
χειροτονείται παρά τοΰ άρχιερέως. Άλλά 
πρός τοΰτο πρέπει νά συστήσουν αύτόν οί 
κάτοικοι. Οί δέ άρχιερεΐς έκλέγονται παρά 
τής ίεράς συνόδου καί διορίζονται παρά τοϋ 
βασιλέως.

Ό διδάσκαλος δύναται έν καταλλήλω 
καιρώ νά άναφέρη είς τους μαθητάς καί τί 
γίνεται άλλαχοΰ έν τή ξένη.Οΰτω έκ τοΰ μι
κρού καταρράκτου τοΰ ρεύματος διηγείται 
περί τοϋ μεγάλου καταρράκτου τοΰ Νιαγάρα, 
έκ τής άπεψιλωμένης κορυφής τοΰ όρους 
περί τών πολικών χωρών, ένθα αίωνία βα
σιλεύει χιών, έκ τής μικράς λίμνης περΐ^ής 
Κασπίας, ήτις είναι 7άκις μεγαλειτέρα τής 
όλης 'Ελλάδος καΐ είς ήν ατμόπλοια ώς εις 
μεγάλην θάλασσαν πλέουσιν έκ τής μεγά
λης ζέστης καλοκαιρινής ημέρας περί τών 
τροπικών χωρών, ένθα διαρκώς χειμώνα καΐ 
θέρος έπικρατεΐ καύσων.

Είς τήν πατριδογραφίαν κατατακτέον καΐ 
τήν ιστορίαν τοΰ χωρίου. ’Εκ μνημείων, έκ 
ζώντων ιστορικών άνθρώπων, ή ιστορικών 
οικογενειών λαμβάνει άφορμήν ό διδάσκαλος 
καί διηγείται τήν ιστορίαν τοΰ χωρίου, τά 
άνδραγαθήματα ώρισμένων προσώπων, ών 
ζώσιν τά τέκνα ή οί έγγονοι, τήν γινομένην 
μάχην, τήν συμβασαν τότε καταστροφήν 
κ. τ. τ, Ό λαός πρέπει νά ένδιαφέρεται διά 
τήν ιστορίαν του, άμεσον δέ καΐ θερμόν έν 
διαφέρον έχει διά τήν τοπικήν του ιστορίαν. 
Οί διδάσκαλοι κατά τοΰτο πρέπει νά δείξω- 
σι ίδιάζουσαν φροντίδα. Βιβλία πρός τοΰτο 
δέν ύπάρχουσι, άλλά πρέπει νά παρασκευά- 
σωσι τοιαΰτα οί διδάσκαλοι παρατιιροΰντες, 
έξετάζοντες καΐ μανθάνοντες παρά τών γε
ρόντων 1).

1) Έν Θεσσαλονιχη προ έτών εξέδωχεν δ σοφός ιατρός 
χ Μ. ΙΙαπαοόπουλος, όστις είναι άμα χαΐ απαράμιλλο; δι- 
οάσχαλος, πατριδογραφίαν ένός χωρίου « Τό Άσβεστοχώ- 
ριον», όπερ συνιστώ/εν »ΐς τούς διδασχάλςυς πρός δδηγίαν 
εις τήν διδασκαλίαν τής πατριδογραφίας.

Αύται είναι αί κυριώτεραι έννοιαι τής πα
τριδογραφίας, μεθ ’ ήν είσερχόμεθα ευθύς 
είς τήν γεωγραφίαν τής'Ελλάδος, είς τήν γε
ωγραφίαν τής μεγάλης πατρίδος.’Επειδή δέ 
όλίγιστος χρόνος νομοθετικώς ώρίσθη πρός 
διδασκαλίαν έν τώ δημοτικώ σχολείω, 4 
μόνα έτη, εϊμεθα Αναγκασμένοι τήν πατρι
δογραφίαν νά περιορίσωμεν είς έν έτος, τό 
δέ δεύτερον έτος δίδεται γενικόν διάγραμμα 
τής Ελλάδος, καθ’ ήν οί μαθηταί μανθά- 
νουσι α’) τήν διαίρεσιν αύτής είς Πελο
πόννησον, στερεήν Ελλάδα, Θεσσαλίαν,Άρ
ταν, Εύβοιαν, Κυκλάδας νήσους, Ίονίους 
νήσους β’) τάς μεγαλειτέρας πόλεις αύτής, 
τά όρη καί τούς ποταμούς. Έκ τών προϊ
όντων ά έρχονται πρός ήμάς, π. χ. έκ τών 

πορτοκαλλίων, έκ τών σταφίδων, έκ τών έ- 
λαιών, έκ τοΰ θείου, έκ τοΰ άλατος κ. τ. τ. 
γίνεται λόγος διεξοδικός περί τών χωρών, 
ένθα γίνονται τοιαΰτα προϊόντα καί τοΰ 
κέρδους, δ έχει ή Ελλάς πωλοϋσα τοιαΰτα 
προϊόντα είς τήν άλλοδαπήν. Κατόπιν γί
νεται λόγος περί τής Τουρκίας τής τε Εύ- 
ρωπαΐκής καί ’Ασιατικής, ώς καΐ περί τών 
λοιπών κρατών τής Εύρώπης, έξ ών οί μα- 
θηταΐ μανθάνουσι τήν θέσιν έκάστου αύτών 
καΐ τήν πρωτεύουσαν μόνον. Μετά τήν δι
δασκαλίαν τής Εύρώπης γίνεται λόγος περί 
τών 5 ηπείρων, περί-τών ωκεανών. Έν τή 
τάξει δέ ταύτη, ένθα άναγνωστικόν βιβλίον 
είναι ό Ροβινσών, λαμβάνει ό διδάσκαλος 
άφορμήν νά όμιλήση περί τής ’Αμερικής καΐ 
’Αφρικής πλείονα.

Κατά τήν διδασκαλίαν δέ τής δευτέρας 
τάξεως, οί μαθηταί τής πρώτης τάξεως δύ
νανται νά άκροώνται. Τά πράγματα είναι 
τόσον απλά, ώστε δύνανται άμφότερα τά 
μέρη νά έννοώσι τί γίνεται. ’Επίσης καΐ δταν 
γίνεται διδασκαλία τής πρώτης τάξεως οί 
μαθηταί τής δευτέρας δύνανται νά άκού- 
ωσι καί νά μετέχωσι τής διδασκαλίας. ΤΙ 
έπανάλιιψις είναι ή μήτηρ τής μαθιΐσεως, 
repetitio est mater studiorum.

Ώς πρός τήν τρίτην καί τετάρτην τάξιν, 
ένταΰθα πρέπει νά διδαχθή ή δλη γεωγρα
φία, έν’έκτάσει δέ ή τής Ελλάδος καΐ ή τής 
Τουρκίας. Αί τάξεις άμφότεραι άποτελοΰσιν 
έν τμήμα καΐ άκούουσι τό μέν έν έτος γεω
γραφίαν σύντομον τής Ελλάδος, Τουρκίας, 
’Ασίας, Αύστραλίας, ’Αμερικής καί ’Αφρικής, 
τό δέ άλλον έτος γεωγραφίαν Εύρώπης καΐ 
έκτενέστερον 'Ελλάδος καί Τουρκίας ώς καί 
τής βορείου ’Αφρικής. ‘Ως σιωπηλάς έργα
σίας τής γεωγραφίας δυνάμεθα νά συστή- 
σωμεν,

α’).άνάγνωσιν τοΰ διδαχθέντος μαθήματος 
έν τώ έγχειριδίω τής γεωγραφίας.

β’) καταγραφήν τών όρέων ή τών ποτα
μών ή τών πόλεων χώρας διδαχθείσης,

γ"). άνεύρεσιν έν τώ χάρτη τών μαθητών 
τών ποταμών μιας χώρας μή διδαχ&είβηςαλλά 
διδαχθησομένης καΐ καταγραφήν αύτών κατά 
τάς πηγάς καΐ κατά τάς έκβολάς.

δ’), καταγραφήν τών ιστορικών συμβάντων 
έν χώραις διδαχθείσαις.

ε’). καταγραφήν τών όδών, δι’ ών δύναται 
τις νά φθάση άπό χώρας ώρισμένης είς άλ
λην.

στ'), σύντομον καταγραφήν τών διδαχθέν- 
των κατά τάς έξεις π. χ. κατηγορίας α') 
Έκτασις τός χώρας β'.)δρη γ .) ΰδατα δ .) 
πόλεις ε'.) άσχολία τών κατοίκων.

ζ',) σύγκρισιν τών δύο χωρών π. χ. πώς 
διευθύνονται οί ποταμοί τής Στερεός 'Ελ
λάδος καΐ πώς οΐ τής Πελοποννήσου ; πώς 
διευθύνονται τά όρη άμφοτέρων τών χω
ρών;

η'.) παράστασιν τής διδαχθείσης χώρας 
διά πίνακος γεωγραφικού βωβού, έν ω δηλ. 
τίθενται τό πολύ τά αρχικά γράμματα τών 
ποταμών, πόλεων, όρέων κλπ.

θ'.) καταγραφήν τών πόλεων,αί'τινες ύπάρ- 
χουσι είς ώρισρένον τόπον π. χ. έκατέρω- 
θεν τοϋ Κορινθιακού κόλπου κατά σειράν, 
εκατέρωθεν τοΰ Βοσπόρου, καταγραφήν τών 
Κυκλάδων νήσων κατά σειράν, τών Ίονίων 
κλπ.

ι',) Ό διδάσκαλος γράφει διάφορα όνό- 
ματα έπί τοΰ μαυροπίνακος π. χ. ’Αλφειός, 
Οίτη, Λεύκάς, Μαλέας, Γύθειον, κλπ. οί δέ 
μαθηταί έν τώ τετραδίω των όρίζουσι τί εί
ναι έκαστον τών όνομάτων.

ια') Ωραία σιωπηλή έργασία θά ήτο, άν 
ύπήρχον γεωγραφικά άναγνιοσματάρια, έν 
οίς νά ύπήρχεν έκτενή περιγραφή τοποθε
σιών, ήθών, έθίμων, πόλεων, ποταμών κ. 
τ. τ. Εύκτόν είναι νά έξεδίδοντο καί παρ’ 
ήμΐν τοιαΰτα άναγνωσματάρια.

Τοσαΰτα λοιπόν περί τών σιωπηλών έρ- 
γασιών έν τή γεοιγραφία.

ΕΓΠΣ/ΓΟΛΗΓΟΡΤΪΝΙΟΪ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ*
Είμαι πρωτοβάθμιος δημοδιδάσκαλος, ώς μαθη

τής δέ ηύτύχησα νά απολυθώ τοϋ Διδασκαλείου πρώ
τος μεταξύ όλων τών συμμαθητών μου. Ώς διδά
σκαλος έπί δεκαετίαν δέν ύπήρξα άτυχέστερος τού
του, πανταχοϋ αναγνωριστείς καί πανταχοϋ τιμη
θείς δεόντως. Άλλ’ είμαι Γορτύνιος καί κατά συνέ-



- ΙβΟ -

fteiav έχω τό όιπλοϋν άτύχηυ.α νά ίίααι συιαπολί- 
της τοϋ πρώην πρωθυπουργού καί ίοικός σας. Γνω
ρίζετε δέ πόσην σηαασίαν εχει νά είναι τις Γορτύ- 
νιος, όταν των κοινών προΐσταται ό κ. Τρικούπης 
καί την δημοτικήν έκπαίδευσιν εχει είς χεϊράς του 
δ κ. Παπαμάρκος. Άγεται άμέσως είς τό Γολγοθά ! 
Ό λόγος λοιπόν τής καταγωγής καί μόνος αύτοί 
έθεωρήθη αρκετός, ώστε νά πείση τόν π. Ίούλεον 
τόν κ. ύπουργόν τής Παιδείας νά ύπογράψη τήν ά- 
πόλυσίν μου ώς ύπεραρίθμου. Καί ήμην δ μόνος δι
δάσκαλος τού χωρίου. Άλλ' είς τήν κεφαλήν τού 
κ. Παπαμάρκου ζώσι φαίνεται άκόμη τά περίφημα 
εκείνα κλασματικά ώρολόγια προγράμματα μέ τά 
τέταρτα καί τά έβδομα τής ώρας καί άπεφάσισε πρός 
συμπλήρωσιν τού ολου εκπαιδευτικού του κλασματι
κού συστήματος, μετά εγκυμοσύνην τριών δλων ε
τών νά γέννηση καί κλάσματα διδασκάλων, διά νά 
άπομακρύνη ιδίως ήμάς τούς Γορτυνίους όιοασκά- 
λους τής ύπηρεσίας, οΐτινες παριστάμεθα είς τά ομ- 
ματα αύτού πάντοτε μεγαλείτεροι, άφ’ οτι θέλει και 
διά τούτο ύπεράριθμοι. Άνέμενον λοιπόν νά πλη- 
ρώση διά τοιούτων κλασμάτων τά σχολεϊα τών χω
ρίων πρός τέρψιν μεγάλην τής ψυχής του καί πρός 
εφαρμογήν πλήρη τών πνευματωδών σχεδίων του· 
Πλήν δμως τά κλάσματα ταΰτα δέν επετράπη, τίς 
οιδε διά τίνας λόγους, νά έξέλθωσι τής κεφαλής τού 
κ. έπιθεωρητού, είς τά σχολεία δέ έστάλησαν πάλιν 
δλόκληροι διδάσκαλος καί ήμεϊς οί Γορτύνιοι έξη- 
κολουθήσαμεν καί πέραν τού Σεπτεμβρίου κατέχον 
τες άσφαλώς τού ύπεραρίθμου τόν τίτλον. Έλαβον 
τότε τήν δδοιπορικήν μου ράβδον καί άνεχώρησα διά 
τάς ’Αθήνας. Τόν κ. γενικόν επιθεωρητήν ε”λαβον τήν 
τιμήν νά ίδω μίαν εσπέραν έν τώ ύπουργείω τής 
Παιδείας. Μέ προσητένισε μέ τό σύνηθες σκαιόν του 
ΰφος καί «Τί θέλετε ;» μέ ήρώτησεν. «Είμαι πρωτο
βάθμιος δημοδιδάσκαλος, τώ είπον, άνευ θέσεως καί 
ήλθον νά παρακαλέσω τήν ύπηρεσίαν νά λάβη πρό
νοιαν περί έμού.» «Πόθεν είσθε ;» έπανέλαβεν. «’Εκ 
Γορτυνίας», τώ άπεκρίθην. Τό ονομα τούτο τής γε- 
νεθλίου μου χώρας, ήχησε κακώς είς τά ώτα τού κ. 
τμηματάρχου. Έζεδήλωσε δέ άμέσως τήν δυσαρέ- 
σκειάν του ταύτην στρέψας τούς οφθαλμούς του είς 
τά έπί τού γραφείου έσκορπισμένα έγγραφα τής ύ
πηρεσίας καί «δέν ύπάρχει θέσις πρωτοβαθμίου» ά- 
παντήσας, έκάθισε χωρίς πλέον νάμέ άτενίση. Μετά 
μίαν έβοομάοα ίπανειδον πάλιν τον χ..επιθεωρητήν καί 
τού έζητησα μιαν καν θέσιν οευτεροβαθμίου, άλλά 

καί πάλιν έλαβον τήν σκληράν άπάντησιν δτι δλαι 
αί θέσεις τών δευτεροβαθμίων είναι πεπληρωμέναι. 
Ήναγκάσθην τότε νά νά ζητήσω τήν συνδρομήν έ
νός συνεπαρχιώτου βουλευτού καί διά νά μή πολυ
λογώ κατώρθωσα μετά 28 δλας ήμέρας νά διορισθώ 
είς τινα θέσιν τριτοβαθμίου. ’Οφείλω δέ νά σημειώ
σω δτι μετ' έμέ δεωρίσθησαν είς θέσιν άνάλογον τού 
βαθμού των πεντήκοντα τούλάχιστον πρωτοβάθμιοι 
καί έκατόν δευτεροβάθμιοι Τώρα έρωτώ. Είναι πα
τρική ή συμπεριφορά αΰτη τής ύπηρεσίας πρός έμέ 
ή είναι συμπεριφορά κάκιστης μητρυιάς; Ύπάρ- 
χουσι καί δημοδιδάσκαλοι άλλης έπαρχίας ουτω λυσ- 
σωδώς πολεμηθέντες καί άδικηθέντες ή μόνον ήμεϊς 
οί Γορτύνιοι ; Διότι δέν είμαι μόνος έγώ έκ τών 
Γορτυνίων δ διορισθείς μέ άποδοχάς τριτοβαθμίου 
καίτοι πρωτοβάθμιος. Είναι καί πολλοί άλλοι. Εί- 
vat δ Κουσουρέλης, δ Κοροβέσης, δ Παπαγεωργίου, δ 
'Ρηγόπουλος, δ Τζινιέρης, δ Δουρόπουλος, δ Άντω- 
νίδης, δ Καριώρης, δ Παπακωνσταντίνου, δ Κολό- 
σακας καί τόσοι άλλοι, δλοι πρωτοβάθμιοι Καί 
έπειδή μέ τόν σοφόν νόμον τού κ. έπιθεωρητού, οί 
τριτοβάθμιοι διορίζονται μόνον είς τά μικρότερα 
χωρία, μάς έξεσφενδόνεσεν ή πατρική Κυβέρνησις είς 
τά τέσσαρα σημεία τού δρίζοντος. Μάς άπεχώρισεν 
άπό τάς οικογένειας μας, άπό τούς γονείς μας, άπό 
τάς άδελφάς μας, άπό τάς συζύγους μας, αύτάς ! 
Άλλά τί νά γίνη! Θά ύπομείνωμεν καί τήν άδικίαν 
ταύτην τής πολιτείας καρτερικώς. Τίς δύναται νά 
μάς άρνηθή δτι δέν θά έπανέλθη πάλιν δ Ηρακλής, 
ΐνα έλευθερώση τούς έπί τού Καύκασού προσπατ- 
ταλευθέντας Προμηθείς ;

Γορτύνεος.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Εκφράζω την βαθυτάτην μου ευγνωμοσύνην διά τον ύπέρ τών 

ιδεών μου ενθουσιασμόν, ον δεικνύουν πολλο'ι διδάσκαλοι στέλ- 
λοντες προς έμέ Θερμάς έπιστολάς, έν αις όκφράζουσι την ευγνω
μοσύνην και τήν είς τάς ιδέας μου άφοσίωσίν των. Λυπούμαι δτι 
αί πολλαι έργασίαι μου δέν μοι επιτρέπουσι νά απαντήσω πρός 
ένα έκαστον. Αισθάνομαι δέ καί δικαίως άπερίγραπτον χαράν βλέ- 
πων δτι οί διδάσκαλοι κινούνται και αυτοί νά καταλάβωσι τήν 
θέσιν τήν άρμόζουσαν αύτοις.Τδ κατ’έμέ, τοΰτο αποτελεί*  σκοπόν 
τού βίου μου και τούτο όμολογώ δημοσία πρός πάντας, δτι θεωρώ 
ώς ύψίστην τιμήν και άπόλαυσιν έργαζόμενος ύπέρ τών σχολείων 
και τών δημοδιδασκάλων. Άλλ*  ή εκδασις τής έργασίας ήμών 
έξαρταται έκ τών διδασκάλων, οΐτινες πρέπει νά έργασθώσι και αυ
τοί δραστηρίως ύπέρ τού αληθούς αύτών συμφέροντος και ύπέρ 
τών σχολείων. *0  Eeuclltersleben λέγει*  Οί έ'ξο^οι άνθρωποι 
άγαπώσι τήν ένέργειαν, τήν πάλην είτε πρός εαυτους είτε πρός 
τόν έξωτερικόν κόσμον. Και αλλαχού πάλιν Τό παιδίον κλαίει 
και παραφέρεται, δπου ό εμβριθής άνήρ ένεργεΓ μετ*  αταραξίας 
αποβλέπων εις τό μέλλον. Διά τούτο συμβουλεύω πάντας τούς 
φίλους διδασκάλους νά έργαζωνται, νά ένεργώσι και νά έλπίζωσι 
πολλά έκ τού μέλλοντος. Τό κακόν έδόθη είς τον άνθρωπον, όπως 
τδ πολεμή και τό καταστρέφη γυμνάζων οΰτω και εύφραίνων και 
τελειποιών έαυτόν. ’Ιδιαιτέρως δέ ευχαριστώ τούς καλούς μου 
μαθητάς, τούς μαχομένους ήρωίκώς ύπέρ τών ιδεών μας.Λί προς 
έμέ ύπηρεσίαι των άποδεικνύουσιν τήν ευγένειαν τής ψυχής των 
καέ τούτο είναι δι*  εμέ, τόν διδάσκαλόν των, ούρανία άπόλαυ- 
σις, ήν δέν δύνανται νά άντισταθμίσουν δλοι οί θησαυροί τού 
κόσμου.

Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Έν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου ΔΜΕΣΤΗ 1892—3039


