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ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Πανταχόθεν βεδαιοΰται οτι ή Κυβέρνησις άπεφάσισε 
νά ίδρύση μονοπώλιον διδακτικών βιβλίων τής χατωτέρας 
και μέσης Έκπαιδεύσεως. Και οί μεν λέγουσιν δτι κά- 
μνει τοΰτο προς άποταμιευτικδν σκοπόν χάριν τοϋ ισο
ζυγίου, οί δέ πρός άνακούφισιν τών μαθητών προσφέ- 
ρουσα etc αύτούς εύωνότερα βιβλία οίονεί αντάλλαγμα 
τών βαρέων εκπαιδευτικών τελών, ά δέν δύνανται νά 
πληρώσουν. Άλλ’είτε τδ έν είτε τδ έτερον αληθεύει, 
ή εύχολία τών *κ.  υπουργών νά νομοθετηθώσιν άνευ 
ούδενδς όκνου δ,τι ήθελεν αύτοις έπέλθη ή ήθελε παρ’ 
άλλων αύτοϊς ΰποβληθή μοί φαίνεται δτι εξέρχεται 
τών ορίων τής πολιτικής σωφροσύνης καί είναι αθέτη
σες τής άποστολής τής πολιτείας, ήτις οφείλει νά προ
στατεύει καί νά συντρέχει πάσας τάς έν τώ Κράτει έρ- 
γαζομένας δυνάμεις, έπτμελώς προσέχουσα νά μή παρ
εμποδίζω ούδεμίαν αύτών διά νόμων καταστρεπτικών, 
οίος άπεδείχθη δτι είναι δ παράδοξος νόμος τοϋ έτους 
1882 ό περί διαγωνισμού τών βιβλίων, δ έξεγείρας τόσα 
πάθη καί σκάνδαλα, δ όπισθοδρομήσας σπουδαίως τήν 
έκπαίδευσιν παρ’ ήμΐν, ό άπογοητεύσας καί καταργήσας 
τάς καλλίστας τοΰ έθνους ήμών πνευματικάς δυνάμεις, 
δ στερήσας τοΰ ΐπιουσίου άρτου χιλιάδας πτωχών εργα
τών τών άποζώντων έκ τής τυπογραφικής βιομηχανίας I 
Είναι δέ λυπηρδν δτι τδ ύπουργειον τής Έκπαιδεύσεως 
έπιμένα καί πάλιν κατόπιν τής περιφανούς αποτυχίας 
τοΰ Νόμου τούτου, δστις ού μόνον κατά θεωρίαν είναι 
πλημμελής καί άντισυνταγματικδς, άλλά καί έν τή έ- 
φαρμογή αύτοϋ έδείχθη νόμος αχρείος καί δν ώς τοιοΰ- 

τοι άνευ ούδεμιας έπιφυλάξεως, ώς έμάθομεν, έχαρα- 
κτήρισεν καί δ πρωθυπουργός κ. X. Τρικούπης ένώπιον 
τών άντιπροσώπων τής έπιστημονικής έταιρείας, κατό
πιν μαλιστα τών σκανδάλων τών γενομένων κατά τήν 
προτίμησιν τούτου ή έκείνου τοΰ βιβλίου, ά καται- 
σχύνουσι τδν ελληνικόν χαρακτήρα, νά έπιμένη νά θέση 
καί πάλιν είς έφαρμογήν τδν νόμον αύτόν μέ τροποποι
ήσεις μάλιστα έπί τδ χείρον προγράφον ουτω καί τήν 
παιδαγωγικήν έπις-ήμην καί τούς συγγραφείς βιβλίων καί 
βιδλιοπώλας. καί έκδότας καί τυπογράφους καί δμοΰ 
μέ αύτούς καί τήν παίδευσιν αύτήν, ώς θέλομεν εύθύς 
κατωτέρω άποδείξη.

Διατί ή Κυβέρνησις έπανέρχεται πάλιν είς τδν νό
μον περί έγκρίσεως έπί 4ετίαν ένδς βιβλίου ; Κατά τί
νος γίνεται ή έκστρατεία αΰτη ; κατά τών συγγραφέων . 
κατά τών σχολείων ; κατά τής τυπογραφικής τέχνης . 
κατά τών έκδοτών βιβλίων καί βιβλιοπωλών; κατά τής 
παιδαγωγικής έπιστήμης ; κατά τής δημοσίας αύτής έκ- 
παιδεύσεως ; Άν εφημερίδες τινές διερμηνεύωσιν άκρι
βώς τάς σκέψεις τής Κυβερνήσεως, φαίνεται δπ δ πό
λεμος αύτός γίνεται ύπέρ τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως, 
ήν πάντες καί συγγραφείς καί έκδόται καί τυπογράφοι, 
ώς νομίζει ή Κυβέρνησις, έκμεταλλεύονται, ινα οΰτω 
διάσωση αύτήν άπό τάς άρπακτικάς πάντων τούτων 
διαθέσεις II Άν αύτός είναι δ λόγος,καί έπί τή υποθέσει 
δτι αύτά δλα είναι άληθή, ά ήμεϊς θεωροΰμεν ώς τάς 
συνήθεις παρ’ ήμΐν ΰπερβολάς, πάλιν τά μέτρα τής 
Κυβερνήσεως πρός θεραπείαν τοΰ κακοΰ είναι πλημμελή. 
Ή Κυβέρνησις άπορρίπτει οΰτω μέ τδ νερδν Τοΰ λου- 
τροΰ καί αύτό τδ παιδίον,ώς λέγει ή Γερμανική παροι-
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μια. 'Ενδέχεται μεταξύ τών πολλών βιβλίων ιών κυ- 
κυλοφορούντων νά είναι χαί τινα έχοντα ελλείψεις. 
Άλλά τά βιδλία ταΰτα έν τώ άγώνι τής ζωής απόλ- 
λυνται καί έπιχρατοΰσι έκεϊνα μόνον, ά άνταποκρίνοντα*  
μάλλον είς τούς πόθους χαι εις τά ιδεώδη τοΰ λαοΰ.Τόν 
αγώνα δέ τοΰτον τοΰ λαοΰ δέν πρέπει νά παρεμποδίζη 
οΰδείς, ήχιστα δέ πάντων ή πολιτεία ! Τίς άρνειται είς 
τήν Κυόέρνησιν νά έπιδλέπη δπως τά πρός χρήσιν τών 
μαθητών βιδλία ώσι χαλά χατά τήν αλήθειαν τών πε
ριεχομένων, τήν ορθότητα τής γλώσσης,χατά τάς ήθιχάς 
χαι θρησχευτιχάς ιδέας χαι νά άπαγορεύη παν τό προσ- 
χροΰον πρός μίαν τών τεσσάρων τούτων επόψεων ; Άλ
λά ποια φιλοσοφία, ποϊον παράδειγμα πεπολιτισμένων 
χρατών πείθει αύτήν νά λαμβάνη έν χαι μόνον βιδλίον 
χαΐ τοΰτο νά χηρύττη ώς τήν μόνην πηγήν τής σοφίας 
χαΐ άληθείας εις σύμπαν τό έθνος έπί τέσσαρα δλα έτη; 
Ό χ. πρωθυπουργός φιλεϊ ιδιαζόντως, ώς γνωστόν τά 
τώ’ν "Αγγλων χαΐ δέν χάμνει ίσως άδιχον. Καί διά 
τοΰτο θά φέρωμεν τής γνώμης ημών σύμψηφον Άγ
γλον τόν John Stuart Mill.Ιδού δέ τί ούτος λέγει έν τώ 
συγγράμματί του περί ελευθερίας. «Ή βία είναι πάντοτε 
άδιχος. Καί άν δλη ή άνθρωπότης είχε μίαν γνώμην 
χαί μόνον είς διεφώνει πρός αύτήν, χαί τότε άχόμη δέν 
θά ήτο έππετραμμένον ούτε είς τήν δλην ανθρωπότητα 
νά έπιδάλη εις τόν ένα τήν γνώμην της, ούτε είς τόν 
ενα νά έπιδάλη τήν γνώμην του είς δλους. Ή πίεσις 
τής γνώμης είναι ληστεία γινομένη εις τήν ανθρωπό
τητα χαί είς τήν παροΰσαν χαί είς τήν μέλλουσαν χαί 
είς έχείνους, οΐτινες διαφωνοΰσι χαθώς χαί είς έχείνους 
χατά μείζονα λόγον, οίτινες χηρύττονται οπαδοί αύτής. 
Διότι άν μέν ή γνώμη είναι ορθή, τότε οΰτω δέν 
ύπάρχει ή εύχαιρία νά προτιμηθή ή άλήθεια τής πλά
νης'- άν δέ πάλιν είναι πλημμελής, τότε άπόλλυται 
ένεχα τής μονομερείας ή βαθυτέρα τής άληθείας άντί- 
ληψις χαί ζωηρότης, δπερ είναι πολύτιμον πράγμα χαί 
δπερ πηγάζει έχ τής συγχρούσεως τής άληθείας πρός 
τό ψεΰδος. Ούδείς έχει τό διχαίωμα νά προδάλη έν 
παντί ζητήματι τήν λύσιν ώς τήν μόνην ορθήν δι ’ δλους 
τούς άνθρώπους χαι οΰτω νά στερή αύτούς τών μέσων 
τής έχτιμήσεως». Ακούετε, χύριοι νομοθέτας τί λέγει 
μέγας πολίτικος χαί φιλόσοφος τής Αγγλίας; Δέν έπι- 
τρέπεται είς ούδένα νά έμποδίζη τήν έχδήλωσιν τής 
γνώμης τοΰ άλλου, πας δέ-δπράττων τοΰτο είναι λη
στής άδιχών τήν πολιτείαν. Καί άν μέν ή γνώμη ή 
παραχωλυομένη είναι τυχαία, τό χαχόν δέν είναι μέγα,εί 
χαί ό Mill χαί τοΰτο θεωρεί έπίσης μέγα χαχόν. Άλλ’ 
δταν συμπέση ή γνώμη αΰτη ή παραχωλυομένη νά είναι 
ή;όρθοτέρα, ή έπιστημονιχωτέρα, ή λογιχωτέρα, ή έθνι- 
χωτέρα, ώς συνέδη δυστυχώς χατά τόν τελεσθέντα δια
γωνισμόν τών βιδλίων, τότε δ φόνος μιας τοιαύτης γνώ
μης θά είναι μέγιστον χαχόν χαί δέν θά είναι μιχρότε

ρον χαχόν τοΰ φόνου ένός ανθρώπου ! Διά τοΰτο ούτε ή 
Κυδέρνησις πρέπει νά άσπασθη τήν έγχρισιν χαί κυκλο
φορίαν ένός βιβλίου ούτε ή βουλή πρέπει νά ψηφίση τοι- 
οΰτο σόλοιχον νομοθέτημα. Δέν πρέπει δέ νά άπατώμε- 
θα άπό τό δέλεαρ τοΰ διαγωνισμού δτι έν τούτφ θα 
έχλεχθή τό χάλλιστον πάντων βιδλίον ! Τοΰτο είναι 
αδύνατον νά γίνη ού μόνον παρ’ ήμίν, ένθα πάθη πολι
τικά, πάθη προσωπιχά παντοϊα έπισχοτίζουσι τήν· αλή
θειαν, άλλά χαί παρ’ άλλοις λαοΐς άπηλλαγμένοις τοι- 
ούτων έλαττωμάτων. Τά διδαχτιχά βιδλία είναι έν παν
τί μαθήματι τό άθροισμα έχείνων τών γνώσεων μεθοδι- 
χώς έχτιθεμένων, δσας δ συγγραφεύς συμφώνως πρός 
τήν αποστολήν τοΰ σχολείου, δι’ δ προορίζει τό βιδλίον 
του, θεωρεί χαταλλήλους πρός μόρφωσιν έν τώ μαθή- 
ματι τούτφ τών μαθητών. Άλλά διά νά είναι τά δι
δακτικά βιδλία χαλά, πρέπει νά έχωσι δύο προσόντα 
πρώτον μέν νά μή παραλίπωσιν έχ τής έπιστήμης ου- 
δέν ούσιώδες, δπερ χαί οί μαθηταί δύνανται νά έννοή- 
σωσι, έχουσι δέ πρός τοΰτο χαί τόν άπαιτούμενον χρό
νον δριζόμενον έν τφ προγράμματι χατά το είδος τοΰ 
σχολείου’ δεύτερον δέ νά έχθέτωσι τάς γνώσεις ταύτας 
τοιουτοτρόπως, ώστε οί μαθηταί νά έννοώσιν αυτάς 
χατά βάθος, νά προάγηται αύτών ή αυτενέργεια ώς χαί 
νά χινήται αύτών τό ένδιαφέρον πρός αποδοχήν χαί αύξη- 
σιν τών γνώσεων τούτων. ’Επειδή δέ έν τη επιστήμη 
τη αείποτε έργαζομένη χπί αείποτε τάς ύπαρχούσας 
γνώσεις έν παντί χλάδφ τοΰ έπιστητοΰ έπεξεργαζο- 
μένη χαί συμπληρούση χαί διορθοόση ύπάρχουσι θεω- 
ρίαι διάφοροι χατά τάς άρχάς χαί τά συμπεράσματα, ε
πόμενον είναι αί θεωρίαι αύται να αντιπροσωπευωνται 
χαί είς τά διδαχτιχά βιδλία. Καί δπως δέν είναι έπι- 

I τετραμμένον ή Κυδέρνησις νά ορίζη έν τώ πανεπιστη- 
μίφ τίνας θεωρίας πρέπει νά άσπάζωνται οί χχ. χαθη- 
γηταί χαί τίνας όχι, οΰτω δέν είναι έπιτετραμμενον νά 
έπεμδαίνη χαί είς τήν διαγραφήν τής διδακτέας ΰλης 
ούδέ είς τάς μεθόδους τής διδασχαλίας τών διάφορων 
μαθημάτων. Τοΰτο ήμπορεϊ νά συμδαίνη είς λαούς,ένθα 
δέν υπάρχει άχόμη έπιστήμη, ένθα ούτε πανεπιστήμια 
λειτουργοΰσι ούτε Διδασκαλεία. Είς τοιούτους λαούς 
χατ’ άνάγχην ή πολιτεία ή συγχεντροΰσα έν έαυτή πασας 
τάς εργασίας αναλαμβάνει νά χανονίζη αύτή λεπτομερώς 
χαί τί πρέπει νά γίνηται έν τοϊς σχολείοις. Αλλ είς 
τοιαύτην χατάστασιν εύτυχώς δέν εύρίσχεται σήμερον ή 
Ελλάς. Καί Πανεπιστήμιον παρ’ ήμίν μέ πλούσιον 
προσωπικόν χαί μέ άφθονα μέσα λειτουργεί εν περιχαλ- 
λεϊ μεγάρφ, έν ω χαί ή παιδαγωγική έπιστήμη διδά- 
σχεται ή χαθορίζουσα τήν διδαχτέαν ΰλην χαί τάς 
προσφορωτέρας μεθόδους τής διδασχαλίας χαι ανατρο
φής τών μαθητών τής μέσης έχπαιδεύσεως, χαί Διδα
σκαλεία τέσσαρα είς διαφόρους πόλεις τής Ελλάδος έρ- 
γαζονται πρός παρασχευήν διδασχάλων τής δημοτ. Έχ- 

παιδεύσεως, είς τά οποία μανθάνουσι ούχί μόνον τί 
πρέπει νά διδάσκηται έν τοϊς σχολείοις άλλά χαί πώς 
πρέπει νά διδάσχηcat. Άν λοιπόν ή πολιτεία προνοοΰ- 
σα έχη πρός τόν σκοπόν τής εύδοχιμήσεως τών σχολείων 
της χαί τής χατωτέρας χαί μέσης έχπαιδεύσεως έπιστη- 
μονιχά χαθιδρύματα δημιουργήση, δέν εινε άντίφασις 
πρός έαυτήν τής πολιτείας χαί αύθαιρεσία νά παρα- 
γνωρίζη τά ίδια έαυτής χαθιδρύματα, χαί νά άναλαμ- 
δάνη αύτή νά χανονίζη πράγματα, πρός τά όποια δέν 
είναι ούδέ χατ ελάχιστον αρμόδιος. Ό προσδιορισμός τής 
διδαχτέας ΰλης ώς χαί τών μεθόδων τής διδασκαλίας 
πρέπει πάντοτε νά γίνηται ύπό τής έπιστήμης, τό δέ ύ- 
πουργεϊον τής Έκπαιδεύσεως δέν είναι έχπαιδευτήριόν 
τι η πανεπιστήμιον παρά απλώς διοικητικόν χατάστη- 
μα προωρισμένον νά έπιδλέπη χαί προστατεύη τάς 
λειτουργούσας έν τώ χράτει πνευματικός δυνάμεις. 
Κατά ταΰτα ούδέν διχαίωμα έχει νά χανονίζη αύτό τί 
πρέπει νά διδάσχηται χαί πώς πρέπει νά διδάσχηταΐ 
τοΰτο έν τώ σχολείφ. Έν τώ ύπουργείφ τής Πρωσ- 
σίας χατα τό έτος 1872 γενιχώταται έδημοσιεύθησαν 
διατάξεις περί τής διδαχτέας ύλης χαί έξηγέρθη ό έπι- 
στημονιχός κόσμος σύμπας κατά τής αδικαιολογήτου 
ταύτης τής πολιτικής εξουσίας παρεμβάσεως είς πράγ
ματα χαθαρώς έπιστημονικά, πρός α ούδεμίαν αρμοδιό
τητα έχει τό Ύπουργεϊον τής Έκπαιδεύσεως. Άλλ’ ο« 
ήμέτεροι Υπουργοί νομίζουσιν οτι, οσάκις κληθώσιν έπί 
τήν ΰψίστην ταύτην θέσιν, πρέπει νά γεμίσωσι τόν κό- 
μον μέ νόμους καί διατάγματα, μέ άπολύσεις καί διο
ρισμούς και μεταθέσεις ύπαλλήλων νομίζοντες ίσως ότ( 
ταΰτα πράττοντες δεικνύουσι πληθώραν ζωής καί εύρω- 
στίας καί δράσεω:. Άλλ’ ή διαγωγή αΰτη έφερε τόν 
δυστυχή τοΰτον τόπον είς τήν απελπισίαν καί είς τήν 
έσχάτην ταπείνωσιν, ήν τόν περιμένει. Εί καί παρήλ- 
θον τόσα έτη, άφ’ οτου ζώμεν βίον έλεύθερον, έν τού- 
τοις δέν ήδυνήθημεν ή δέν θέλομεν νά πεισθώμεν οτι τό 
νομοθετεΐν είναι τό δυσχερέστατον τών έργων καί απαι
τεί μεγάλην φιλοσοφικήν καί πολιτικήν παιδείαν καί 
μεγάλην κοινωνικήν έμπειρίαν καί διά τοΰτο πρέπει 
λίαν ευλαδώς νά διακείμεθα πρός τούς καθεστώτος νό
μους. Πόσο * διάφοροι ήμών τών νεωτέρων ήσαν οί πα- 
λαιότερα τόν τόπον τοΰτον κυδερνήσαντες! Οί νόμοι τών 
Βαυαρών εθεωροΰντο ιεροί καί κανών, πρός δν πάντες 
ώφειλον νά ρυθμίζωσι τάς πράξεις των. Άφ’ δτου όμως 
οι νόμοι ούτοι ελύθησαν, κατέκλυσεν ήμας ή νομοχά- 
λαζα, ήτις ύποτρέφει τήν πρός τούς νόμους ασέβειαν κα'( 
τήν έκλυσιν τών ηθών. Διά τοΰτο αν ή φωνή ήμών ή
δύνατο νά φθάση μέχρι τοΰ ύψους τοΰ θρόνου τών κ. υ
πουργών, θά παρεκάλουν εύσεδάστως αύτούς νά φει- 
σθώσι τών σχολείων καί νά μή θελήσωσι νά αύξήσωσι 
τήν αθλιότητα αύτών δι*  αποκλειστικής κυκλοφορίας έ
νός βιβλίου.

Αν οί Σέρδοι και οί Ρωμοΰνοι έχωσι τοιοΰτον νό
μον, τοΰτο άποδεικνύει ότι τά έθνη ταΰτα είναι ώς πρός 
ζήτημα τοΰτο ακόμη πολύ όπίσω, ούδαμώς δέ τοΰτο κα
θίσταται δι’ ήμας λόγος υποχρεωτικός νά συναμαρτά- 
νωμεν καί ήμεϊς μέ τούς φίλους ήμών Σέρδους καί Ρου- 
μούνους. Άλλά κατ’ άχριδεϊς πληροφορίας, άς έχομεν, 
τοιοΰτον τι δέν έχουσι ούδέ αύτοί καί είναι άποκλειστι- 
κώς έπίνοια τοΰ κ. Δ'.ευθυντοΰ του Έθνιχοΰ τυπογρα
φείου, δστις άποτυχών είς τήν κατασκευήν πλίνθων, δ
περ ήτο τό πρότερον αύτοΰ έργον, ένόμισε δτι ήδύνατο 
νά φανή ευτυχέστερος είς τήν κατασκευήν νόμων και νά 
άποδή ό νέος τής ’Ελλάδος Σόλων συντελών και αύ
τός τό κατ’ αύτόν είς τήν κακοδαιμονίαν τοΰ Έλληνι- 
κοΰ λβοϋ, δπερ φαίνεται έκ προαιρέσεως ή έκ κουφότη- 
τος έπιδιώχουσιν έσχάτως έν Έλλάδι δλοι οί συρρεύ- 
σαντες ένταΰθα πανταχόθεν τοΰ κόσμου τυχοδιώκται, είς 
ού; έκ χουφότητος παρέχομεν ξενίαν καί αξιώματα. Καί 
ή γένεσις καί ή σύνταξις τοΰ νόμου τούτου άποδεικνύει διά 
χιλιοστήν φοράν πώς συντάσσονται παρ’ήμίν οί νόμο’ 
καί είς ποϊον έξευτελισμόν εξωθούνται οι αντιπρόσωποι 
τοΰ λαοΰ ψηφίζοντες άσυζητητεί νόμους, οίτινες απερ
γάζονται τήν δυστυχίαν καί τήν άποδαρδάοωσιν τών πο
λιτών 1

ΓΝΩΜΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ

Νευρορράφοι γάρ φαύλοι γενόμενοι χαί διαφθαρέντες χαΐ 
πρςσποιησάμενοι είναι μή όντες πόλει ούδέν δεινόν φύλα
κες δέ νόμων χαΐ πόλεως μή δντες άλλά δοχοΰντες, όρφί 
δή δτι πάσαν άρδην πόλιν άπολλύασι.

Πλατ. πολ. Δ. 421. Α.

Ό φόνος ένός άνθρώπου δέν είναι μεΐζον κακούργημα 
τοΰ φόνου ένός καλοΰ βιβλίου.

Mill.

Τύραννος είναι εκείνος, δστις μή σεβόμενο; ουτι τούς νό
μους ούτε τά κοινά άρχει χάριν έαυτοϋ καί τοϋ χάρμα
τός του. Mill-

Είναι σημεϊον κοινωνίας νεκράς ή βυθισμένης ε’ις τήν 
ΰλην, άν δέν εχη ώς ναούς χαί ώς σχολειά της τά 
καλλίτερα χτίρια καί δέν ύποστηρίζη έχ παντός τήν εσω
τερικήν αύτών ζωήν. Τα γυμνάσια τών ‘Ελλήνων ώς καί 
οί ναοί των ήσαν τά μεγαλοπρεπέστερα κτίρια τής άρχι- 
τεκτονικής των καί τής λατρείας των.

Thaulow.

Πάσα κοινωνική μεταρρύθμισις έχει τότε μόνον αξίαν, 
όταν δέν έγγίζη τήν ιδιοφυίαν τοΰ λαοΰ. Διότι έχ τής ιδιο
φυίας ταύτης προέρχεται ή δύναμις καί ή ζωή αύτοΰ.

Piebl.
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Κύριε συντάκτα τής «Έκπαιδεύσεως»,
Έχ Τριπόλεως της ’Αφρικής λόγια διδασκάλισσα εκ τών άριστων, άς έχει ό ίλληνισμός νά έπιδέίζ·»), 

ύπέβαλε χειρόγραφον συγγραμμάτων εις τήν έμήν κρίσιν ύπό τόν τίτλον «Σχόλια είς τήν ’Οδύσσειαν Π. Π. 
Οικονόμου καί Γ. Κονιδάρη». Ό τίτλος ούτος μοϋ έφάνη περίεργος καί ένέκυψα βαθύτερον εις τό πράγμα' 
διότι πρώτον φοράν μοϋ συνέβη νά ΐδω σχόλια δυνάμενα νά προσαρμοσθώσι εις δύο βιβλία παρά διαφόρων 
συγγραφέων γεγραμμένα, μάλιστα δέ τοσοΰτον άπ’ άλλήλων, ώς ένόμιζον, διάφορα, ώστε νά άποκριθή τό 
εν ύπό τής επιτροπής τών κριτών καί νά έγκριθη τό έτερον. Έκ τής έξετάσεως όμως τών σχολιασμένων 
βιβλίων έπείσθην ότι τά βιβλία αύτά είναι εν καί τό αύτό βιβλίον μέ τήν διαφοράν ότι μέρη τινά τοϋ ένός 
είναι ψαλιδισμένα διά νά άποτελεσθή ό όγκος ό άπαιτούμενος άπό τό πρόγραμμα τοΰ Ύπουργείου. Οΰτω 
τό βιβλίον τοΰ κ. Κονιδάρη έχει 10 τυπογραφικά φύΤλα, έν ω τοΰ κ. Οικονόμου είναι 13 φύλλων τυπο
γραφικών. Γεννάται δέ ήδη τό ζήτημα τις τών δύο συγγραφέων έλαφυραγώγησε τόν άλλον. Τοΰτο εύκόλως 
έξελέγχεται. Ή ’Οδύσσεια τοΰ κ. Π. Π. Οικονόμου έτυπώθη τφ 1880, ότε νομίζομεν ότι ό κ. Γ. Κονι- 
δάρης έκάθητο είς τά θρανία τοΰ έν Άθήναις Διδασκαλείου καί ήκουε διά πρώτην φοράν άπό τοΰ στόματος 
τοΰ κ. Οικονόμου τάς περί διδασκαλίας καί άνατροφής ύποθήκας τής έπιστήμης. Καΐ ή καλή άνατροφή 
άπήτει άντΐ νά θέλη έν τφ προλόγφ νά συγκαλύψη τά ίχνη τοϋ έγκλήματος διϊσχυριζόμενος ότι είχεν ύπ’ 
δψιν τοΰ Willmann τήν ’Οδύσσειαν, ήτις ούδέ τήν έλαχίστην έχει ομοιότητα ούτε είς τά καθ’ έκαστα ούτε 
εις τά καθόλου πρός τήν ’Οδύσσειαν τοΰ κ. Γ. Κονιδάρη, όστες ώς μανθάνω δέν γινώσκει καθόλου Γερ
μανικά, νά άναφέρη ώς τίμιος άνθρωπος ότε ώς πηγήν καί μόνην τής συγγραφής του είχε τά «Διηγήματα 
καθ’ "Ομηρον» τοΰ κ. Π. Π. Οικονόμου καί τήν «’Οδύσσειαν» αύτοϋ, ήν περιέκοψε καί διεσκεύασε κατά 
τήν διάταζιν τών κεφαλαίων, προτάξας τινά καί έπιτάζας άλλα διά λόγους, ους πάς τις εύκόλως κατανοεί, 
άναλογιζόμενος ότι τό βιβλίον είναι άντιγραφή καθαρά τής «’Οδύσσειας» τοΰ κ. Π. Π. Οικονόμου. Τοΰτο 
θά καθίστα τό αμάρτημα μετριώτερον, χωρίς νά τοΰ έλαττώση καθόλου τάς ώφελείας. Άλλά φαίνεται ότι 
τόν χ. Κονιδάρην άπησχόλει τότε άποκλειστικώς τό ύλικόν μέρος, ή λήψις τοΰ βραβείου καί τών παρεπομένων 
τούτφ, καί δέν ελαβεν καιρόν νά μεριμνήση καί περί τοΰ ήθικοΰ. Άλλ’ οί κύριοι κριταί, ό παιδαγωγικός καί 
έπιστημονικός ούτος νοΰς τής Ελλάδος, δέν είχον οφθαλμούς νά ΐδωσι, ώτα νά άκούσωσι καί νοΰν νά νοή- 
σωσι ; Ότι δέ οί κριταί ούτοι δέν ήσαν έκ τών συνήθων άναφέρομεν αύτών τά ονόματα 1). Ίω. Πανταζί- 
δης, καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου, Σπ Λάμπρος καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου, Χαρίσιος Παπαμάρκου 
Διευθυντής Διδασκαλείου Αθηνών, Φίλιππος Γεωργαντάς καθηγητής τοΰ Διδασκαλείου Τριπόλεως καί Δ. 
Βικέλλας, ιδιώτης λογογράφος καί ποιητής. Πώς διέφυγε τήν άγρυπνον προσοχήν ή δμοιότης των βιβλίων, 
καί πώς δέν ίσκανδαλίσθησαν άφ’ ού τά τά έλαττώματα ταΰτα έχν) καί τό άντίγραφον, ού έπαινεϊται ή 
παιδαγωγική διήγησις καί ή πιστή πρός τόν Όμηρον προσαρμογή, άφ’ ού τό εν ύπεβάλλετο έντυπον έν 
δεκάτη έκδόσει, τό δέ άλλο έν χειρογράφφ ; καί πώς έπετρεψεν ή εύρεΐα αύτών συνείδησις ν’ άπονείμωσι 
τό βραβιϊον είς τό άντίγραφον, νά κακίσωσι δέ το πρωτότυπον ώς μή έκ&έτον τα πράγματα παιδαγωγι
κές και μή μεταφράξον πιστές και κατά λέξιν τδν "Ομηρον. Ότι δέ είναι πιστόν άντίγραφον ή ’Οδύσ
σεια τοΰ κ. Γ. Κονιδάρη φαίνεται έκ τής άντιπαραβολής τής μιάς πρός τήν άλλην. Ήμεϊς χάριν τών 
άναγνωστών τής «Έκπαιδεύσεως» άνοίγομεν τό βιβλίον καί τήν τυχοΰσαν σελίδα δημοσιεύομεν πώς έχει 
είς άμφότερα τά βιβλία, οί δέ άναγνώσται ϊδόντες άς κάμωσι κρίσεις έπί τής ήθικής καταστάσεως έκείνων, 
οιτινες θέλουν νά θεωρούνται οί δαδούχοι καί ίεροφάνται τής έπιστήμης έν Έλλάδι, καί είς ούς ή πολιτεία 
ένεπιστεύθη τά άγια καί τούς μαργαρίτας έναντίον τής συμβουλής τοΰ κατά Ματθαίον Εύαγγελίου κεφ. 7.

έλαβε σύζυγον τήν γυναίκα τοϋ Άγαμέμνο
νος, έφόνευσε δέ καί αύτόν τόν ίδιον έπα
νελθόντα είς τήν πατρίδα του, άν καί έγνώ- 
ριζε τόν φοβερόν όλεθρόν του' διότι ήμεϊς 
έστείλαμεν τόν Έρμήν τόν ταχύτατον άγγε
λόν μας, ϊνα προείπη είς αύτόν νά μή συζευ- 
χθή τήν Κλυταιμνήστραν οϋτε νά φονεύση 
τόν Άγαμέμνονα διότι ό Όρέστης θά διεκ- 
δικηθή αύτόν. Ταΰτα τοϋ είπεν ό Έρμης, 
άλλ’ ή κεφαλή τοϋ Αΐγίσθου δέν έπείθετο 
καί ίδοϋ τώρα τί έπαθε, τά έπλήρωσεν δλα 
διά μιάς.

κατ’ εκλογήν άλλ’ έκεΐνο, όπερ κατά τό τυχαΐον τοΰ 
Οί άναγνώσται άς άναγνώσωσι καί τοΰτο καΐ άς θαυμάσωσι τήν ήθικήν 
τόν άντιγραφεα τόν βραβευθίντα παρακαλοϋμεν νά εχωσι συγνωμονικώς. 

άπό πολλήν εύσέβειαν πρός τόν διδάσκαλόν του. Δέν άνέφερε δέ έν τφ προλόγφ 
ιότι οί κριταί ήθελον νά μένωσι συγκεκαλυμμενα τά ίχνη τοΰ έγκλήματος.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ Γ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ σελ. 34.

Ώχ δυστυχία μου ! Εις τίνων άνθρώπων 
χώραν έφθασα πάλιν ; Είναι αρά γε άγριοι 
καί άδικοι ή φιλόξενοι καί θεοσεβείς · Μοϋ 
έφάνη ώς νά ήκουσα κραυγήν γυναικείαν 
ίσως είναι τών Νυμφών, αϊτινες κατοικοϋσι 
έπί τών ύψηλών κορυφών τών όρέων, είς τάς 
πηγάς τών ποταμών καί είς χλοερούς λιμώ- 
νας ή άνθρώπων έδώ πλησίον κατοικούντων 
Άλλ’ άς σηκωθώ νά ϊδω τί τρέχει κτλ.

ινα τό κατά τύχην πάλιν εΰρεθέν τεμάχιον άνακοινώσωμεν είς

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ σελ. 5.

« Παράδοξον πράγμα ! Αύτοί οί άνθρωποι 
. . . νομίζονσιν δτι δλαι αί συμφοραί των 

προέρχονται άπύ ήμάς, έν ω ούτοι δυστυ
χούσε διά τάς άνοησίας των. Ούτω καί τώρα

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΟΝΙΔΑΡΗ σελ. 21.

« Φοβερόν πράγμα ! αύτοί οί άνθρωποι 
νομίζονσιν δτι δλαι αί δυστυχίαι των προέρ
χονται άπό ήμάς, έν ώ αύτοί οί ίδιοι είναι 
ή αίτια τούτων. Ουτω καί τώρα ό Αϊγισθος

2. 2 Ό κ. Ίω. Πανταζιδης txeypt τής στιγμής ταύτης κατέχει τά έξής αξιώματα 1) Πρύτανις τοϋ Πανεπιστη
μίου, 2) κ»θηγητής τή: Φιλολογίας έν τώ Πανεπιστήμια», 3) Διευθυντής φιλολογικού φροντιστηρίου, 4) καθηγητής παι
δαγωγικού φροντιστηρίου, δ) Διδάσκαλος τών βασιλοπαίδων, 6) Μέλος τοϋ εκπαιδευτικού συμβουλίου έν τώ ύπουργειω 
τής Έκπαιδεύσεως, 7) ΙΊρόεδρος τοΰ Φιλολογικού τμήματος τοΰ συλλόγου Παρνασσού, 8) Πρόεδρος τοΰ συλλόγου του 
προ; διάδοσιν τών Ελληνικών γραμμάτων, 9) ’Αντιπρόεδρος τοΰ συμβουλίου τοΰ τυφλοκομείου κλπ. κλη,

ό Αίγισθος...........................................ένυμ-
φεύθη τήν γυναίκα τοΰ Άγαμέμνονος, έφό- 
νευσε δέ καί αύτόν έπανελθόντα είς τήν πα
τρίδα του, άν καί έγνώριζεν δτι τόν περι
μένει άφευκτος όλεθρος' διότι ήμεϊς έστείλα- 
μεν τόν κάλλιστον άγγελόν μας τόν Έρμήν 
καί τόν συνεβουλεύσάμεν νά μή φονεύση τόν 
Άγαμέμνονα μηδέ νά λάβη γυναίκα τήν σύ
ζυγον έκείνου· διότι ό Όρέστης ό υιός τοϋ 
Άτρείδου θά τιμωρήση τόν φονέα, . . .
............................................................... Αύτά 

δλα είπεν ό Έρμης. Άλλά τοϋ Αΐγίσθου Λ 
κεφαλή ήτο άμετάπειστος.......................
.................................................................. Καί 

ίδοϋ τώρα τΐ έπαθε, τά έπλήρωσεν δλα διά 
μιάς.

ΙΙαραθε'τομεν ένταΰθα καΐ δεύτερον δείγμα ούχί 
βιβλίου άνοιγμα ήθελεν εύρεθή. 
κατάστασιν τών κριτών ! Πρός 
Τοΰτο ώς έμάθομεν επραζεν 
του τίποτε, δ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ σελ. 65.

Ώχ ! δυστυχία μου ! Είς τίνων πάλιν έ- 
φθασα γην άνθρώπων ! Άρά γε είναι άδικοι 
καί άγριοι καί ύβρισταί ή φιλόξενοι καί θεο
σεβείς; Μοϋ έφάνη φωνή γυναικεία, τών Νυμ
φών βεβαίως, αϊτινες κατοικοϋσι τάς ύψη- 
λάς κορυφάς τών όρέων, τάς πηγάς τών πο
ταμών καί τους χλοερούς λειμώνας. Αλη
θώς θά είμαι πλησίων άνθρώπων όμιλούν- 
των. Άς ΐδω ό ίδιος τί συμβαίνει κτλ. κτλ.

Κλείομεν τό βιβλίον καί άνοίγομεν αύτό, 
τούς άναγνώστας.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ σελ. 136.

§ 37. Χυνδιάλεξις μετά ψυχής 
τοΰ Άγαμέμνονος.

.... Αί ψυχαί τών γυναικών είχον άπομακρυν- 
θη, δτε είδον νά πλησιάζη πικραμμένη ή 
ψυχή τοϋ Άτρείδου Άγαμέμνονος καί δλαι 
αί ψυχαί τών συντρόφων του, δσαι έφο- 
νεύθησαν έν τώ οίκω τοϋ Αΐγίσθου. ΙΙιοϋσα 
δέ έκ τοϋ αίματος μέ έγνώρισε καί έκλαιε δυ-

ΟΔΥΣΣΕΙΑ Γ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ σελ. 78.
4 . χ

§ 30. Χυνδεάλεξις μετά τ·ής ψυχ^ς 
τοΰ Άγαμέμνονος.

Άφ’ ού δέ άπεμακρύθη αύτη, είδον νά 
πλησιάζη τεθλιμμένη ή ψυχή τοϋ Άτρείδου 
Άγαμέμνονος μαζϋ μέ τάς ψυχάς τών συν
τρόφων του, δσοι έφονεύθησαν έν τώ οίκω 
τοϋ Αΐγίσθου. Εύθύς δέ, ώς έπιε μαϋρον αί
μα, μέ άνεγνώρισε καί ήρχισε νά κλαίη πο-
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νατά χύνουσα άφθονα δάκρυα. "Ηπλωσε τάς 
χεϊρας διά νά μέ έναγκαλισθη, άλλά ρ,άτην, 
διότι δέν είχε δύναμχν. Τότε ήρχισα και έγώ 
νά κλαίω και οίκτείρας τήν θέσιν τοϋ φίλου 
μου ήρώτησα.Ένδοξε Άτρείδη, βασιλεύ τών 
άνδρών ’Αγαμέμνων, είπέ μοι πώς άπέθανες; 
Μή σέ άπώλεσεν ό ΓΙοσειδών έν τη θαλάσ
ση έγείρας μανιώδη τρικυμίαν ; ή μή έπεσες 
μαχόμενος έν τη ξηρά ;»

λϋ χύνων άφθονα δάκρυα. Έξέτεινε δέ τάς 
χεΐρας διά νά μέ έναγκαλισθη, άλλά δέν τό 
έκατώρθωσε, διότι δέν είχε δύναμιν. Άλλά 
καί έγώ καθώς τόν είδα, έδάκρυσα καί είπα 
πρός αύτόν. Ένδοξε υιέ τοΰ Άτρέως, βασι
λεύ Άγάμεμνον, είπέ μου πώς άπέθανες ; 
Μήπως σέ άπώλεσεν ό Ποσειδών έν τη’θα- 
λάσση σηκώσας φοβέραν καταιγίδα ή μήπως 
έφονεύθης πολεμών είς τήν ξηράν ;»

Έκ τών άνωτέρω παρατεθέντων δειγμάτων, ά άνευ ούδεμία; εκλογή; κατεχωρίσαμεν ένταϋθα, βλέπει
• ό αναγνώστη; ότι τό βιβλίον τοϋ κ. Κονιδάρη είναι πίστη αντιγραφή τοΰ βιβλίου τοΰ κ. Οικονόμου. 

Τοΰτο δε ήδόναντο κάλλιστα οί κκ. κριταί νά έννοήσωσι, άφ’ ού τό έν ύπεβάλλετο εί; τήν άδεκαστον καΐ 
αφιλοκερδή αύτών κρίσιν έντυπον έν δεκάτη έκδόσει, τό δέ άλλο χειρόγραφον. Καΐ όμω; ούτε τού; ανθρώ
που; ήσχύνθησαν ούτε τόν Θεόν έφοβήθησαν οί έντιμοι καί έβράβευσχν τόν άντιγραφέα καταισχύνοντε; οΰτω

* καί έαυτού; καί τού; μετ’ έπειτα γενησομένου; κοιτά; διά τή; κακούργου τχύτης πράξεώς των. Θαυμάζω πώ; 
δέν έστιγματίσθη ή ποάζι; αΰτη, ήτι; είναι έγκλημά φανερόν Είμαι δέ βέβαιο; ότι ή πραξι; αΰτη άποκαλυ- 

, πτομένη θά διεγείρη φρίκην εί; τά; καρδία; τών διδασκάλων, οΐτινε; θά οίκτείρωσι τό έθνο; διά τήν αναί
δειαν καί μοχθηοίαν τών άνθρώπων, οΐτινε; κάθηνται εί; τά; ύψιστα; θέσει; τή; πολιτεία;, ινα διαπράττωσι 
τά φοβερώτερα τών έγκλημάτων. . ρ

Έν Άλεξανίρεί^ τή 12 δβρίου 1892.
Κ. Κ.

Σ. Σ. "Οτι τό βραβευθέν βιβλίον είνε άντίγραφον τοΰ έμοΰ μή βραβευθέντο;, τοΰτο γινώσκω έγώ καλλί- 
τερον παντό; άλλου. Καί ό πρόλογο; καί ή εισαγωγή καί ή ’Οδύσσεια είναι λαφυραγωγία τών έμών βιβλίων 
τών Διηγημάτων μου καί τή; Όδυσσεία; μου, ώ; έπείσθην εύθύ; ώ; είδον τήν ’Οδύσσειαν τοΰ κ. Κονιδάρη 
έντυπον. Άλλά τί νά πράξω ; ποΰ νά καταφύγω ζητών τό δίκαιόν μου ; Ή άπόφασε; τών κριτών είναι 
ανέκκλητο;. "Εν ήδυνάμην νά πράξω νά καταγγείλω εί; τού; φίλου; μου διδασκάλου; καί εί; τήν κοινωνίαν 
τό έγκλημα καί νά προκαλέσω τήν άγανάκτησιν αύτών κατά τών άδικων άνθρώπων ! Άλλά μήπω; οί 
διδάσκαλοι δέν γινώσκουσι τοΰτο ! Εί; έκ τών καλών δημοδιδασκάλων έγραψε μοι κατά μήνα 'Οκτώβριον 
1888 τά έξη;.

» Συγχαίρω ύμϊν έκ καρδία; διά τό βραβεϊον, δ δικαίω; έλαβεν ή ’Οδύσσειά σας, ή έκδοθεϊσα ύπό τό 
ψευδώνυμον Κονεδάρη. Έπί πολλά έτη διδάσκων τήν ’Οδύσσειάν σα; εύθύ; άνεγνώρεσα αύτήν καί ύπό τό 
ψευδώνυμον. Καί ύποθέτω ότι άπεκρύψατε τό όνομά σα;, ϊνα διαλάθητε τήν καταδίωξιν τή; φατρία;. Έγώ 
δέ χαίρω ίδιαιτέοω; διά τοΰτο, διότι τό βιβλίον σα; τοΰτο εύρίσκω λίαν πρό; τήν άντίληψιν τών μαθητών 
ποοσηρμοσμένον καί διότι έπρεπε τέλο; νά άναγνωρισθή ή πεφωτισμένη ύμών έργασία, ήτι; έφερεν νέαν δλω; 
τροπήν εί; τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν άνυψώσασα καί σχολεία καί διδασκάλου;....»

Είλικρινώ; θλίβομαι διά τήν άδικον άπόφασιν τών κριτών. Εύθύ; ώ; έδωκα έγώ βιβλία εί; τόν διαγωνι
σμόν, άμέσω; έξεπήδησαν πέντε άνθρωποι έκ τή; κρύπτης των καί άλλοι μέν έκδικοΰντε; παλαιά μίση, 
άλλοι δέ μικροί τυφλά όργανα γενόμενοι τών άλλων έζέδωκαν άπόφασιν, ήτι; είναι κατά τό μέγεθο; ίση πρό; 
τό μέγεθο; τή; αναισχυντία; τών κοιτών. Καί περί μέν τή; άποφάσεω; τών άλλων δέν έκπλήττομαι, θά 
έθαύμαζον δέ, έάν συνέβαινεν άλλω;.Έν τή πεντάδι τών κριτών αύτών οί τρεις ούδέποτε ύπήρξαν φίλοι μου, 
πολλάκι; δέ μοί έδόθη άφορμή νά διαφωνήσω προ; αύτού; έπι πολλών ζητημάτων, μάλιστα δέ πρό; τινα; 
τούτων τοσοΰτον ή διαφωνία ήμών ήτον μεγάλη, ώστε ή διαφορά τών γνωμών ήμών περιέστη εί; κεκη- 
ρυγμένην εχθραν. Παρά τοιούτων άνθρώπων, ών γινώσκω κάλλιστα έκ πείρα; τόν χαρακτήρα, ούδέποτε περι- 
ε’μενον εύθυδικίαν καί εύθυκρισίαν. Άλλ’ ομολογώ ότι ούδέποτε περιέμενον νά βραβεύσωσι καί τό άντίγρα
φον τοΰ έμοΰ βιβλίου. Άλλ’ούτοι έδείχθησαν χειρότεροι ή όσον ύπέθετον αύτού;. Περί τοΰ άλλου δέ τών ύπολει- 
πομένων δύο κριτών δέν κάμνω λόγον διότι αύτό; καί φύσει καί μαθήσει δεν δύναται νά έχη ιδίαν γνώμην, 
ούδέ επιτρέπεται αύτφ μάλιστα τοΰτο. Θλίβομχι όμω; μεγάλω; διά τήν διαγωγήν τοϋ κ. Δ. Βικέλλα, 
όστις έν τή έπιτροπεία ταύτη έζήλωσ· τήν θέσιν μηδενικού προσυπογράψα; απάνω; τήν σκανδαλώδη τών 
άλλων άπόφασιν ! Ό κ. Δ. Βικέλα; ζών έν Πχρισίοις έρχεται έκ τή; έδρα; ταύτη; τοΰ πολιτισμρΰ 
εί; ’Αθήνα;, καί άναγινώσκει ήμΐν κατ’έτος πραγματείαν πρό; διόρθωσιν τών κακώ; έχόντων παρ’ ήμΐν. 
Άν ό κ. Βικέλλα; νομίζη ότι άληθή; πολιτισμό; είναι νά φορή τι; ένδύματα Παρισινά καί νά ξυρήται τόν 
μύστακά του κατά τό ύποδ-ιγμα τών Παρισινών, ούδχμώ; δέ είναι ψεκτόν, τό νά παραγνωρίζεται ή έργασία 
τοΰ άλλου, μάλιστα δέ καί νά έπιτρέπεται έπισήμω; ή διαρπαγή αύτή;, ώ; έγένετο έν τή προκειμένη υποθέσει, 

ά; έπιτρέψη ήμΐν νά έχωμεν διάφορον περί τούτου γνώμην. Ταΰτά έγραψα άφορμήν λαβών έκ τή; πραγμά1 
τεία; διαπρεποΰ; διδασκάλου ζώντο; άπό πολλών έτών έν τή ξένη" διότι ή εύγενή; αύτοΰ ψυχή δέν. ήδύνατο 
νά ζήση έν κοινωνία, ένθα καί οί πολλοί καί οί μηδέν έργασάμενοι έξ ίσου τιμώνται, ένθα αί έξέχουσαι έρ- 
γασίαι κινοϋσι τόν φθόνον καί τήν καταδίωξιν τών μικρών καί ποταπών άνθρώπων, οΐτινε; κατορθοΰσι διά 
τοΰ συνασπισμού καί τή; αμοιβαία; βοήθεια; νά κρατώσιν αύτοί έπί τέλου; καΐ νά φέρωσι τά πάντα εί; τήν 
άποσύνθεσιν. Τό κατ’ έμέ θλίβομαι, διότι ή κατάστασις' τή; πατρίδο; μου είναι τοιαύτη I Εύχομαι δέ νά 
μή έπαναληφθώσι τοιαΰτα αίσχη, άτινα όντω; έξευτελίζουσι τό έθνο; ήμών.

ΤΗ. ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΐΰΙ ΤΟΥ Σ· ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

.. Ν- ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ
Έν έτει 1860 οκταετής μόλις έμαθήτευον έν 

Καλάμαι; εις τό έκεϊ δημοτικόν σχολειον. Διευ
θυντής τοϋ σχολείου ήτο άνήρ τις εύπρόσωπος, ά- 
ναστήματος μέτριου, μέ μέλαιναν κόμην καί ο
φθαλμούς σπινθηροβολοϋντας, μέ φυσιογνωμίαν 
συμπαθή, καθαρώτατος τήν περιβολήν, φιλοπονώ- 
τος καί είς τό άκρον φίλος τοϋ διδασκαλικού έργου. 
Καί ή όλη μέν τοϋ διδασκάλου τούτου έμφάνεια διή- 
γειρεν έν έμοί τόν σεβασμόν, άλλ’ ή ίδιάζουσα πρός 
έμέ εύνοια αύτού προβιβάσαντός με άπό τής κα 
τωτάτης τάξεως τού συνδιδακτικοϋ, ένθα τό πρώ
τον κατετάχθην, διά μιας είς τήν άνωτάτην κατέ
στησε τόν διδάσκαλον τούτον είς έμέ καί άγαπητόν. 
Πώς ώνομάζετο δ διδάσκαλος ούτος δέν έγίνω- 
σκον, διότι κατά τήν έποχήν εκείνην ή λέξις διδά
σκαλος ήτο σφόδρα τιμητική και οί μαθηταί καί οί 
άνθρωποι προσηγόρευον διά τής τιμητικής ταύτης 
λέξεως. τούς διδασκάλους άποφεύγοντες νά άναφέρωσι 
αύτών τά όνόματα. Κατά ταύτα χαί έγώ έγίνω- 
σκον τόν διδάσκαλόν μου μέ τό όνομα μόνον τού 
διδασκάλου. Δέν δύναμαι δέ νά .λησμονήσω τό άκα- 
ταπόνητον τού διδασκάλου αύτοΰ. Ούδέποτε έν τφ 
σχολείω είδον αύτόν άργόν. ’Ή έγραφεν έπί τής 
καθέδρας τοϋ διδασκάλου καθήμενος τάς γραφικάς 
έργασίας, άς έπέβαλεν είς τούς διδασκάλους ή τότε 
μέθοδος τής διδασκαλίας; οΐτινες ώφειλον νά 0ta- 
τηρώσε πολλά βιβλία έν πλήρει τάξει ή έδίδασκεν 
περιφερόμενος τάς διαφόρους τάξεις τοϋ σχολείου, 
οΐτινε; ή άνεγίνωσκον ορθοί έν ήμικυκλίοι; ίστάμε- 
vot, ή έγραφον καθήμενοι έν τοΐς θρανίοις. ’Επειδή 
δέ ήσαν πολυάριθμοι μαθηταί περί τούς 300, διδά
σκαλο; δέ είς καί μόνος, μετεχειρίζετο καί αύτάς 
τά; ώρα; τής άνέσεώς του είς τήν διδασκαλίαν τής 
άνωτέρας τάξεως. Άλλά μετ’ ολίγον χρόνον έπερ- 
χομένου τοϋ θέρους έγώ εφυγον μετά τών γονέων 
μου είς τήν ορεινήν Γορτυνίαν στερηθείς τοϋ καλού

αύτού διδασκάλου. Έκτοτε ούτε είδον ούτε ήκουσά 
τι περί τοϋ διδασκάλου αύτού, περί ού δέν ήδυνά
μην νά έξετάσω καί μάθω, διότι δέν έγίνωσκον τό 
όνομα αύτού. Περίεργον δέ δτι ή σεβαστή αΰτη μορ
φή τοϋ διδασκάλου μου παρίστατο έν έμοί λίαν 
άκμαία, εί και δεκαετηρίδες δλαι ένιαυτών παρήλ- 
θον. Ούτως είχον τά πράγματα, δτε έν έτει 1884 
ήλθεν είς Λάρισσαν δ διδάσκαλος κ. Ν. Καραπιπέ- 
ρης, ένθα έγώ είργαζόμην ώς Διευθυντής τοϋ έκεϊ 
Διδασκαλείου. Είς τήν πρώτην συνάντησιν άνεμνή- 
σθην τοϋ έν Καλάμαις διδασκάλου μου, καί συγκε- 
κιψημένος ήρώτησα τόν κ. Καραπιπέρην, άν έχρη- 
μάτισε διδάσκαλος έν Καλάμαις. Βεβακωθείσης τής 
ταυτότητάς του δι’ όλων τών λεπτομερειών τοϋ σχο
λικού βίου τών χρόνων έκείνων, άς άμοιβαίως διη- 
γούμεθα, ήσθάνθην άπερίγραπτον χαράν δτι ήμην 
μετά πάροδον ‘2 4 έτών πάλιν πλησίον τοϋ διδασκάλου 
μου, πρός δν έτρεφον άπειρον ύπόληψιν και άγάπην. 
“Εκτοτε παρακολουθώ καί συμμετέχω πάσης λύπης 
καί χαράς τοϋ διδασκάλου μου. Επόμενον δέ ε,ΐναι 
νά μέ συγκινή καί ή μεγάλη εορτή τής πεντηκον
ταετούς του διδασκαλίας.

Άν μακαρίζω άνυποκρίτως πάντα άφοσιούμενον 
είς τό δημοδιδασκαλικόν έργον, όποιου μακαρισμού 
άξιος είναι έκεϊνος, δστις 50 δλα έτη έδειξε σπά
νιάν άφοσίωσιν καί άγάπην είς τήν διαπαιδαγώγη
σή τοϋ Ελληνικού λαού καί ήγωνίσθη πάντοτε έκ- 
θύμως καί εύτόλμως ύπέρ τών σχολείων καΐ τών δι
δασκάλων ; Βεβαίως αί μέθοδοι τής διδασκαλίας καί 
άγωγής ήδη έτελειοποιήθησαν καί δέν άρνοϋμαι δτι 

,οΐ νεώτεροι δύνανται νά κατορθώσουν μεγαλεί- 
τερα πράγματα έν σχολείω πρός τούς παλαιοτέρους. 
Άλλ’ είς έν ό κ. Καραπιπέρης είναι άνέφικτος είς 
τήν πρός τό έργον του άφοσίωσιν. Οί νέοι διδάσκα- 
λςι βλέποντες τόν κ. Καραπιπέρην άς ένθυμώνται 
τήν άναβίωσιν τής Ελλάδος, τήν γένεσιν τής παρ ’ 
ήμΐν δημοτ. Έκπαιδεύσεως, ή; ό κ. Καραπιπέρης 
είναι ή ζώσα πλήρης ιστορία, καί άς διδαχθώσι παρ ’ 
αύτού έπιμονήν καί ύπομονήν καί άγάπην άνυπό-



- ΐέθ -

κριτον ε’ις τό έργον των, άς φρονώσι μεγάλα έπί τώ 
άξιώματί των ούδενός τών άλλων θεωρούντες τό ε
αυτών αξίωμα κατώτερον. Τό δημοδιδασκαλικόν έρ
γον θά τιμηθή, άν μάθωσι πρώτοι οι δημοδιδάσκα
λοι νά τιμώσιν αύτό. Ό πολιός γέρων, δ έορτάζων 
την πεντηκονταετή του διδασκαλίαν, δεικνύει κατά 
τούτο έξοχον παράδειγμα. Έτίμησε τό έργον του καί 
πλήρης ευγνωμοσύνης καί εύσεβείας ευχαριστεί τόν 
Θεόν διά τήν προστασίαν. Ό δημοδιδασκαλικός κόσμος 
τής 'Ελλάδος σύμπας συμμετέχει έν κατανύξει τής 
λατρείας ταύτης, καί δέεται τού Θεού νά σκέπη 
καί διατηρή ύγιή τόν προσφιλή διδάσκαλον, άνα- 
κηρύττων αύτόν πατριάρχην τών δημοδιδασκάλων. 
Αί τιμαί αί δοθεϊσαι είς τόν κ. Καραπιπέρην είναι 
τιμαί είς τήν αρετήν, είς τήν καρτερίαν, καί έκ- 
φρασις ευγνωμοσύνης πρός τούς έργάτας τής έκπαι- 
δεύσεως τού λαού.

ΣΗΜ. Κατ« τήν ημέραν τής έορτής 15 Νοεμβρίου δ ». Π.Π. 
Οικονόμου ϊστειλε τδ έξής τηλεγράφημα· «ΓηΟόσυνοι χαιρετίζο- 
μεν ΰμας έπί αίσια άφίξει είς μακαριστόν σταθμόν πεντηκονταετούς 
διδασκαλίας ύπέρ μορφώσεως λαού. Δεόμεθα Θεού βίον ύμων πα- 
ρατείνειν έπι μήκιστον. ·

Συγχαίρομεν τόν νομαρχιακόν διδάσκαλον κ. Γ. 
’Αρβανίτην διά τήν εΰτολμίαν, ήν έπέδειξε κινήσας 
αγωγήν κατά τού Υπουργείου τής Έκπαιδεύσεως 
διά τήν αυθαίρετον κατά ’Ιούλιον έ. ί άπόλυσίν 
του.

Οί λόγοι, δι’ ών ζητεί το δίκαιόν του, είναι ακα
ταμάχητοι, θά ΰποχρεωθή δέ τό δημόσιον κατά τήν 
γνώμην επιφανών νομικών νά άποδώση μέχρι λε
πτού τούς μισθούς του κατά τούς μήνας τής παύ- 
σεώς του καί οΰτω, καθ’ δν χρόνον πάταγος γίνετας 
περί οικονομιών, θά πληρώνωνται διπλάσιοι μισθοί 
διά τήν απερισκεψίαν τού προϊσταμένου τής δημοτ. 
Έκπαιδεύσεως. Έκ τής άγωγής δέ ταύτης φαίνονται 
άνήκουστα ψεύδη τών πινάκων, οΐτινες ύπεβλήθησαγ 
είς τήν βουλήν, όχι διά νά φωτίσωσιν, άλλά νά έξ- 
απατήσωσι αύτήν. Οΰτω κατά τούς πίνακας έν τφ 
πρώτφ δημοτικώ σχολείφ τών άρρένων έν ε’τει 1890 
πρό τής 14 8βρίου ήσαν 7 δημοδιδάσκαλοι καί κατά 
τό 1892 8, έν ω τό άληθές άποδεικνύεταε τό έναν- 
τίον. Δέν ύπάρχει βουλευτής νά έξελέγξη τήν ψευ
δολογίαν τών άνθρώπων, οΐτινες τά πάντα μηχα- 
νώνται, ΐνα άποκρύψωσι τάς παρεκτροπάς των. Έν- 
θυμούμεθα, δτε ήμεϊς διεδέχθημεν έπι βραχύν δμω? 
χρόνον τόν κ. Παπαμάρκου έν τή γενική διευθύνσει 
τών δημοτικών σχολείων, εΰρομεν ύπεραρίθμβυς δι- 

*βν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου Α-ΝΈΣύΤΙ 

δασκάλους έν Άθήναις 13, οΐτινες έμισθοδοτούντό 
προσφέροντες έλαχίστην ή ούδεμίαν ύπηρεσίαν καί 
περί τούτου έζητήσαμεν δι’ ύπομνήματος παρά τού 
τότε Υπουργού κ. Γεροκωστοπούλου τήν διόρθωσιν 
κατακρίνοντες τήν σπατάλην τών δημοτ. χρημάτων, 
χωρίς νά κάμωμεν θόρυβον είς τάς έφημερίδας· διότι 
δ πόθος μας ήτο ή διόρθωσις καί μόνη αύρη τών 
σχολείων. Καί πρός τούτο νομοσχέδιον παρεσκευά- 
σαμεν, ΐνα προληφθή πάσα έν τώ μέλλοντι κατά- 
χρησις. Έν τώ προτύπφ σχολείφ τφ προσηρτημέ- 
νφ είς τό Διδασκαλεϊον έπί τής διευθύνσεως τού κ. 
Παπαμάρκου ήσαν 4 τάξεις μέ 5 διδασκάλους, ώστε 
έπερίσσευεν 1 διδάσκαλος, έπί τής διευθύνσεως δέ 
τού διαδόχου του ήσαν 6 τάξεις μέ 6 διδασκάλους 
ή μάλλον μέ 5, διότι δ 1 τόν πλεϊστον χρόνον άπη- 
σχολειτο μέ έργασίας τού Υπουργείου, ώστε έλειπεν 
1 διδάσκαλος έκ τών άπαιτουμένων. Ερωτώ πάντα 
εύσυνείδητον καί τίμιον άνθρωπον ποία διοίκησις έν 
τοϊς δύο τούτοις σχολείοις έφάνη σωφρονεστέρα ή 
πρό τής 14 ’Οκτωβρίου ή ή κατόπιν αύτής. Έκα
στος δύναται νά φαντασθή τί τερατολογήματα I- 
χουσιν οί πίνακες, καί άπορεϊ τις πώς έπιτρέπεται 
νά λέγωνται καί νά γράφωνται τόσα σκανδαλώδη 
ψεύδη ένώπιον τών άντιπροσώπων τού έ'θνους.

ΠαραχαλοΟνταιο όσοι έλαόον αγγελίας τοϋ 
ΡΟΥΣΣΩ καί έπιθυμοΰσι ν’άποκτήσωσι τό έρ
γον νά εύαρεστηθώσι νά έπιστρέψωσιν ήμίν ύπο- 
γεγραμμένας τάς άγγελίας, ϊνα κανονίσωμεν τάς 
έργασίας ήμών καί έπιταχύνωμεν τήν έκδοσιν 
τοϋ πολυτίμου έργου. Δέν πιστεύομεν νά ύπάρχη 
δημοδιδάσκαλος μή πόθων νά άναγνώση τό έργον 
αύτό. Τήν τιμήν αύτσϋ ώρίσαμεν μετρίαν νομί- 
ζοντες ότι θά ώσιν πλεϊστοι οί ουνδρομηταί αύ- 
τοϋ, ϊνα μή ύποστΰμεν καί ύλικήν ζημίαν. Τούς 
κόπους ήμών δυνάμεθα νά θυσιάσωμεν, άλλά τά 
χρήματα διά νά τυπώσωμεν όγκωδέοτατον έργον 
ποΰ νά τά εύρωμεν ;

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΟΣΧΑΚΗ. Αί πεοικοπαί τού k
Εύαγγελίου αί κατά Κυριακάς τοϋ έτους άναγινω- 
σκόμεναι μετά πιστής αύτών μεταφράσεως καί συν
τόμων ηθικών καί έρμηνευτικών παρατηρήσεων εις 
8ον σελ. 256.
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