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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρός τούς κ.κ. διδασκάλους.—’Αβδηριτισμός ’Εκπαιδευτικός.— Τά ύποδιδαδκαλεϊα καί 
αί σκέψεις τού κ. Παπαμάρκου.—‘Η άποτύφλωά ς καί ή διάλυόις τών διδασκαλείων.—Παπαμάρκεια ’Ανα
γνωσματάρια. —Τίνα τά καλλίτερα βιδλία ;

Πρός τούς κ.κ. ΠιΗασκάλους,
Ή δημοτική έκπαίδευσις χειμάζεται έπιπεσόντος 

εις χύτην τυφώνος. ΙΙερΐ τούς 300 διδασκάλους 
ΐπαύθησαν έκ τών εκλεκτών διδασκάλων, Διευίυν- 
ταΐ Διδασκαλείων άπελύθησαν ή απολύονται, Δι
δασκαλεία διαλύονται, μισθοί έλαττοϋνται, το τα- 
μεΐον της δημοτ. Έκπαιδεύσεως διαλύεται. Οί διδά
σκαλοι ώς τά κυνηγημένα πουλιά πολλοί ήλθον είς 
’Αθήνας, Ινα ζητήσώσι σωτηρίαν καί προστασίαν 
από’τούς βουλευτάς, άφοϋ οί νόμοι οί προστατεύον· 
τις αύτούς είναι χαρτί άγραφον. Κατόπιν τοιαύτης 
ναυαγίας τής δημοτικής έκπαιδεύσεως άνεβάλομεν 
τήν τύπωσιν καί άποστολήν τών φύλλων, μέχρις 
δτου κοπάση ό σάλος. Έν τή ναυαγίιρ ταύτη, τή 
προκληθείση παρ’ ενός άκατανομάστου ανθρώπου, 
είργάσθημεν όσον ήδυνάμεθα νά διασώσωμεν τά 
Διδασκαλεία. Άλλά θά είναι θαύμα αν έκ τοϋ φά- 
ρυγγος τοϋ Πολυφήμου έξαχθώσι καί μείνωσιν άλώ- 
βητα τά Διδασκαλεία. Τοΰτο θά είναι δ θρίαμβος τής 
λογικής κατά τής άλογίας καί θρασύτητος. Ήδη δέ 
οί διδάσκαλοι συνερχόμενοι έπιδίδουσιν ε’ις τό Γπουρ- 
γιΐον τής Έκπαιδεύσεως αιτήσεις θεραπείας διά τάς 
απολύσεις αύτών παρά τόν νόμον γινομένας. Οί διδά
σκαλοι έχουσι δίκαιον καί θά δεκαιωθώσι άπο τά 
δικαστήρια· διότι ό νόμος ΑΦΝΗ' τοϋ 1 888. δρίζει 
τάς· περιπτώσεις, άαθ’ άς δύνανται. νά άπρλυθώβϊν 

διδάσκαλοι, ούδεμία δέ τούτων έτηρήθη έν τή απο
λύσει αύτών.

ΙΙαρακαλοϋνται οί κκ. δήμαρχοι νά έπαγρυπνώσι 
ίνα τά φύλλα, α διανέμονται δι’αύτών, παραδίδων- 
ται είς τούς δημοδιδασκάλους ! Μεταξύ τών καθη
κόντων τοϋ δημάρχου είναι καί ή φροντίς αύτού 
ύπέρ τής προόδου τών δημοτ. σχολείων. Άλλ’ ή 
πρόοδος τών σχολείων έπέρχεται διά τών μορφωμέ
νων όιοασκάλων. Προς τον σκοπόν τοΰτον γράφομεν 
ήμεϊς το φύλλον τούτο καί ζητούν εν τήν συνδρομήν 
τών κ. δημάρχων ύπέρ ιερού σκοπού.. Γνωρίζοντες 
τήν φιλοτιμίαν, ήτις ενυπάρχει είς τήν φύσιν τών 
Ελλήνων, δέν άμφιβάλλομεν ότι θά μάς συνδράμω - 
σιν είς το ε”ργον, όπερ επιδιώκει τήν άνόρθωσιν τής 
δημοτ. έκπαιδεύσεως.

Τά φύλλα στέλλονται τακτικώς καί ανελλιπώς 
είς τούς διδασκάλους. Άν τινα τούτων καθυστεροϋν- 
ται, ή καθυστέρησις θά εχη τοπικούς λόγους καί άς 
φροντίσουν νά έξομαλύνουν αύτούς. Άν έχωσιν οί 
διδάσκαλοι νά ύποδείξωσιν ήμΐν μέσον άσφαλεστέρας 
αποστολής, άς καταστήσωσιν ήμϊν τούτο γνωστόν 
ίνα συμμορφωθώμεν προς τάς οδηγίας των. Ήμεϊς 
γράφομεν τό φύλλον, ίνα άναγινώσκηται προ πάντων 
άπο τούς δημοδιδασκάλους, μεθ’ ών έπιθυμοϋμεν νά 
οιατελώμεν είς διηνεκή πνευματικήν κοινωνίαν.
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ΑΒΔΗΡΙΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Ή δημοτική έκπαίδευσις βελτιουμένη όσημέραι 
διά καλών διδασκάλων έκπαιδευομένων έν τοϊς Δι
δασκαλείου συνταράσσεται καΐ άνακυκάται σήμερον 
ύπό ένός άνθρώπου,ον ή φύσις προόρισε νά τρώγη καί 
νά ύβρίζη, άλλ’ έν Έλλάδι άνεβίβασαν μέχρι τοϋ 
αξιώματος τοΰ γενικού διευθυντοϋ της δημοτικής έκ- 
παιδεύσεως. Τοΰτο ούδέν άλλο άποδεικνύει η ότι έν 
Έλλάδι έξέλιπεν η δέν λειτουργεί ό νοΰς καί ότι 
άφέθημεν μοιραίως νά φερώμεθα είς τόν όλεθρον ! 
Τά νομοθετηματα, ά ψηφίζονται σήμερον έν τή 
βουλή, ύπεβλήθησαν προ δύο έτών καί έξήγειραν παν
τός λογίου άνθρώπου την άγανάκτησιν διά τήν άκρι- 
σίαν, μεθ ’ ής ήσαν συντεταγμένα καί διά τήν άμά- 
θειαν καί ίταμότητα, αϊτινες άμιλλώνται κατά τό 
μέγεθος πρός μόνην τήν άκρισίαν τοΰ νομοθέτου. 
Καί τότε μέν ή βουλή έκείνη ήρνήθη νά ψηφίση 
τοιαΰτα νομοθετηματα μέλλοντα νά συνταράζουν 
καί άφανίσουν τήν δημοτ. έκπαίδευσιν. Άλλ’ ήδη 
έξαίφνης πάλιν εΐσήχθησαν είς τήν νέαν βουλήν, ή 
δέ βία, μεθ’ ής ψηφίζονται παρά τής έκπεπληγμέ- 
νης άλλ' άτολμου καί ύποχειρίου βουλής, δηλοΐ ότι 
θέλουν νά ύφαρπάσουν τήν ψήφον καί νά μας πα
ρουσιάσουν ώς νόμους τοΰ Κράτους τά τερατωδέ- 
στατα πράγματα, ά συνέλαβε άνθρώπου φαντα
σία ποτέ άπό καταβολής κόσμου. "Αν οί έχθροί τής 
Ελλάδος έβουλεύοντο νά καταστρέψωσι τήν δημοτ. 
ήμών έκπαίδεϋσιν, ήτις διά τών Διδασκαλείων έχώ- 
ρει όσημέραι βελτιουμένη, καί ήτις ήδύνατο νά κί
νηση τόν φθόνον αύτών, άμφιβάλλω άν θά έπετύγ- 
χανον ούτως, ώς έπέτυχεν ό κ. Παπαμάρκου διάτων 
νέων του νομοθετημάτων ! Ή δημοτική έκπαίδευ- 
σις διά τής διαλύσεως τών Διδασκαλείων καί διά 
τής «υστάσεως τών ’Γποδιδασκαλείων έξίσταται τής 
φύσεώς της καί άπόλλυται. Ό,τι άπό 15 έτών δι’ 
άτρύτων κοπών κατωρθώθη, ό,τι ήλέκτρισε τάς κοι
νότητας ύπέρ τών νέων σχολείων καί προεκάλεσεν 
αύτάς νά στείλωσιν αύθορμήτως εύχαριστίας είς τήν 
Κυβέρνησιν διά τήν μέριμναν ύπέρ τής διορθώσεως 
τών σχολείων άποδεικνυομένην καί διά τών πραγμά
των ώς λίαν έπιτυχή, έξήλειψεν είς άκριτος καί μα
νιακός άνθρωπος διά νομοθετημάτων, άτινα θά ήναι 
αίσχος καί αιώνιον άνάθεμα διά τήν βουλήν τής 
Ελλάδος τήν ψηφίσασαν αύτά. Ίσως πάντες οί ψη- 
φίσαντες ύπέρ τών νομοθετημάτων νά μή ίχωσι 
πλήρη γνώσιν τοΰ τελουμένου κακουργήματος. Τοΰτο 

θά είναι ή μόνη έλαφρυντική περίπτωσις δι’αύτούς. 
Σήμερον όλος ό κόσμος, άκόμη καί ή Ιταλία, ής δέν 
εύρεν ύπόδειγμα καλλιτέρας τών έκπαιδευτικών κά- 
ταστάσεως ό νέος τής 'Ελλάδος νομοθέτης, λησμο- 
νήσας ότι τά ήμέτερα είναι άσυγκρίτως καλλίτερα 
τών ιταλικών, άφοΰ έκεΐ 74 ο]ο είναι άναλφάβητοι, 
σήμερον όλος ό κόσμος ήξεύρει ότι τά δημοτικά σχο
λεία σκοπόν κύριον έχουν νά μορφώσουν. Άλλ’όπως 
έπιτύχουν τόν σκοπόν αύτόν τόν ύψηλόν, πρέπει νά 
εχωσι διδάσκαλον δυνάμενον νά μορφώση. Καί είναι 
αξίωμα παρ όλων τών έπιφανών παιδαγωγικών επα
ναλαμβανόμενον ότι όσον τελειότεροι οΐ διδάσκαλοι 
τοσούτω καί καλλιτέραν μόρφωσιν θά δίδουν τά σχο
λεία. Επειδή δέ ό διδάσκαλος μορφώνει καί διά τοΰ 
λόγου καί διά τοΰ παραδείγματος, ή πρώτη προσοχή 
τών κυβερνήσεων έστράφη είς τήν διαπαιδαγώγησιν 
τών διδασκάλων. Καί πρός τοΰτο έγιναν τά Διδα
σκαλεία. Τά Διδασκαλεία μέ τόν πρακτικόν αύτών 
διοργανισμόν είναι κατόρθωμα τοΰ φιλοσοφικοΰ γερ
μανικού πνεύματος, όπερ εύρε πανταχοϋ μιμητάς. 
Ή Γερμανία έχει 175 Διδασκαλεία μέ τετραετή κύ
κλον μαθημάτων, ή Αύστρία 68 μέ τετραετή κύ
κλον μαθημάτων, ή 'Ιταλία 111 μέ τριετή κύκλον 
μαθημάτων, ή Γαλλία 86 μέ τριετή κύκλον μαθημά
των, ή Ελβετία 33 μέ τετραετή κύκλον μαθημάτων, 
ή Σουηδία καί Νορβηγία 1'2 μέ τετραετή κύκλον μα
θημάτων, ή 'Ολλανδία 9 μέ τετραετή κύκλον μαθη
μάτων, τό Βέλγιον 6 μέ τριετή κύκλον μαθημάτων, 
τινά δέ καί μέ τετραετή, ή 'Ρωσσία 61 μέ τριετή 
κύκλον μαθημάτων, ή Δανία 4 δημόσια καί πολλά 
ιδιωτικά μέ τριετή κύκλον μαθημάτων, ή ’Αγγλία 
καί ή Σκωτία 33 μέ διετή κύκλον μαθημάτων. Έκ 
τών παραδειγμάτων τούτων βλέπει πας τις ότι όλος 
ό κόσμος ό εύρωπαϊκός θεωρεί σπουδαίαν τήν παρα
σκευήν τών διδασκάλων είς τό έργον των καί άφεε- 
ρώνουσι πρός τόν σκοπόν τοΰ τον 4 έτη ή τρία ή καί 
δύο. Άλλά παρ’ ήμΐν ήδη, ότε έπνευσεν ό άνεμο- 
στρόβιλος τής άκρισίας καί τής καταστροφής, ένφ 
έχομεν Διδασκαλεία λειτουργοΰντα λίαν έπιτυχώς 
μέ εκλεκτούς διευθυντάς καί εκλεκτόν προσωπικόν, 
μέ διοργανισμόν ζηλευτόν, διαλύονται αύτά καί ιδρύ
ονται Γραμματοδιδασκαλεΐα μέ δύο δημοδιδασκά
λους καί μέ φοίτησιν 8 μηνών ! Τυφλός τυφλόν ώ- 
δήγαε καί εύραν τό φώς 'ςτό λάκκο I Τί θά μάθουν 
άπό τούς δημοδιδασκάλους οί γραμματοδιδάσκαλοι 
είς 8 μήνας, κύριε Παπαμάρκου : Τά μαθήματα τά 
όποια θά διδάξουν, ή τήν μέθοδον τής διδασκαλίας ;

Ούδέποτε είσήλθες είς τόν βίον σου είς τό πρακτικόν 
μέρος τής διδασκαλίας καί δέν ήξεύρεις τί δύναται 
νά γίνη. Καί διατί νά ίδρώνης μέ πρακτικάς καί 
ταπεινάς έργασίας, άφοΰ δύνασαι νά άπολαμβάνης 
μείζονα άγυρτεύων, άπατών τόν μωρόν κόσμον, κα- 
ταστρέφων ; Μήπως ό συνάδελφός σου ό Ήρόστρα- 
τος δέν έκλεισε τό όνομά του διά τής καταστροφής; 
Σύ είσαι τό τελειότατου είδος του ρωμηοϋ, καί σέ 
θεωρώ προωρισμένον νά έξευτελίσης τά πάντα, βου
λήν, κυβέρνησιν, σχολεία, γράμματα.Ό διάβολος σοΰ 
δίδει έν παντί μωρφ σου έργω μοναδικήν έπιτυχίαν 
πρός αίσχος τών Ελλήνων! Καθ’εκατοντάδας έπαυ
σες τούς δυστυχείς δημοδιδασκάλους αύθαιρέτως, ένφ 
ύπάρχει νόμος τοΰ 1888 εξασφαλίζουν αύτούς ! Δια
λύεις τά Διδασκαλεία, ά έκόσμουν τήν παιδείαν έν 
Έλλάδι καί ιδρύεις γραμματοδιδασκαλεΐα μέ δημο
διδασκάλους,ίπικροτούντος του πρωθυπουργού! Δίδεις 
είς τούς έλληνόπαιδας άντί τοΰ Γεροστάθη καί’Ηρο- 
δότου 4 μωρότατα έργα πάντων, όσα εΐδέ ποτέ ή 
νεωτέρα Ελλάς, προϊόντα τής διανοίας σου καί τής 
εφάμιλλου πρός τήν ίδικήν σου τοΰ κ. Φ. Γεωργαντά. 
’Ελαττώνεις τούς μισθούς τών πτωχών δημοδιδα
σκάλων, ένφ ούδείς άλλος προϊστάμενος άλλου κλά
δου άπετόλμησε τοιοΰτόν τι. Ρίπτεις είς τούς δρό
μους 600 διδασκάλους, δαπανήσαντας έξ ίδιων καί 
μορφωθέντας έν τοϊς Διδασκαλείοις καί άντικαθιστας 
τούτους διά γραμματοδιδασκάλων ! Καί ταΰτα πράτ- 
των δέν θεωρείσαι ούτε παράφρων, ούτε μωρός άλλ*  
έκτακτον φαινόμενον έν τώ όοίζοντι τής Ελλάδος. 
Τί έπραξαν περισσότερον οί παλαιοί Άβδηρϊται τών 
σημερινών Ελλήνων, ΐνα καταστήσωσιν άθάνατον 
τό όνομά των ; Τό «.Μωραίνει Κύριος λαόν, όν 
βούλεται άπολε'ααι» ούδέποτε θά δειχθή άληθέστε- 
ρον ή σήμερον έπί τών εκπαιδευτικών ήμών πραγ
μάτων. "Ω ψυχαί τοΰ Σταμπούλωφ καί τοΰ Μαρ
γαρίτου, σκιρτήσατε έπί τώ άκούσματι τούτφ ! Ό 
Παπαμάρκου τείνει ύμϊν άδελφικώς τήν χεΐρα, χωρίς 
νά τό καταλαμβάνη ό άθλιος. Εύχηθήτε είς τόν Θεόν 
νά ζήση καί νά διατηρηθή είς τήν θεσιν του. “Ο,τι 
θά κατορθώση ούτος ύπέρ τής Βουλγαρίας καί κατά 
τής Ελλάδος δέν θά δυνηθώσι νά κατορθώσωσίν ό- 
λαι αί μυριάδες τών άποστόλων σας καί τό άφθό— 
νως χυθέν ύπέρ τών σκοπών σας χρυσίον. Αύτός κα
τέστρεψε τάς έργασίας ήμών έν Μακεδονί^, αύτόν 
έφερεν ό διάβολος καί είς τήν Ελλάδα πρός τόν 
σκοπον τής έντελοϋς καταστροφής. Εϊη τό όνομα 
τοΰ κ. Τρικούπη εύλογημένον είς τόν αιώνα καί είς 
τόν αιώνα τοΰ αΐώνος!

ΤΑ ΪΠΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑΚΑΙ ΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Κ· ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ
Ό κ. Παπαμάρκου είναι άνθρωπος άνεξάντλητος 

είς μωρίας. Μή κατάνοηθείς ύπό τοΰ κ. Τρικούπη 
άπασχολουμένου είς τήν συγκρότησιν τοΰ ισοζυγίου 
άφέθη ελεύθερος νά διαρρύθμιση τά τής έκπαιδεύσεως 
ώς θέλει καί βούλεται. Πάς δέ τις άλλος τυχών τοι
αύτης εύνοϊκής περιστάσεως θά συνεβούλευε μέτρα 
θεραπεύοντα έλλείψεις τής δημοτ. ήμών έκπαιδεύ- 
σεως. Άλλ’ ό κ. Παπαμάρκου μή θέλων νά δια- 
ψεύση έαυτόν άπεφάσισε νά έξαλείψη ό,τι έγένετο έν 
τή εκπαιδεύσει μέχρι τοϋδε καλόν.Καί πάντα μέν τά 
μέτρα,ά έλαβεν, είναι τερατώδη, ώς έγκαίρως έχαρα- 
κτηρισαμεν. Άλλ’ή διάλυσις τών Διδασκαλείων καί 
ή άντικατάστασις αύτών δι’Ύποδιδασκαλείων ύπερ- 
βαίνουσι πάσαν άντίληψιν. Οί λόγοι δέ, οΰς φέρει, 
είναι οί έξής-

Δημοδιδάσκαλοι πρέπει νά διορισθώσιν είς 794 
μόνον κοινότητες έκ τών 4771, όσαι ύπάρχουσι κατά 
τούς 'υπολογισμούς τοΰ κ. Παπαμάρκου αΐ κοινότητες 
τής Ελλάδος. Είς τόσας κοινότητας θά χρειασθώσι 
διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι 1901, Άλλ’ήδη έχο
μεν διδασκάλους καΐ διδασκαλίσσας 2365, ώστε μάς 
περισσεύουν καί 464. Κατά ταΰτα τά Διδασκαλεία 
έξεπλήρωσαν τόν προορισμόν των καί πρέπει νά δια- 
λυθώσι. Τοΰ λοιπού ή μέριμνα τής Κυβερνήσεως 
πρέπει νά στραφή είς τάς 3777 κοινότητας τάς μι- 
κράς, είς άς πρέπει νά δώση όπωςδήποτε ταχέως δι
δασκάλους. Τούτου ούδέν άλλο εύκολώτερον. Τούς 
τροφίμους τών Διδασκαλείων νά κάμωμεν διευθυντάς 
ύποδιδασκαλείωνδίιί generis ιδρυόμενων τοιούτων έν 
έκάστω νομω, μέ ένα βοηθόν έπίσης δημοδιδάσκα
λον καί οΰτω έν διαστήματι ολίγων μηνών θά έχω
μεν τούς πολύκροτους γραμματιστάς καί θά πληρωθή 
ή Έλλας γραμματιστών καί θά κλεισθώσι τά Διδα
σκαλεία πρός δόξαν τοΰ Παπαμάρκου. Άν τοιαΰτα 
πράγματα σπουδαίως προέτεινεν ό κ. Παπαμάρ
κου εϊς τι τών Γερμανικών Κρατών, άκόμη δέ καί 
είς τήν ’Ιταλίαν, ής έζήλευσε τήν άκμαίαν δημοτ. 
έκπαίδευσιν, άφ’ ού .74 είναι άναλφάβητοι, εϊ- 
μεθα βέβαιοι ή θά τόν άπέπεμπον ώς μωρόν ή θά 
ένέκλειον αύτόν είς φρενοκομεϊον ώς παράφρονα.Άλλ’ 
έν Έλλάδι τά μωρά έχουσι άλλην σημασίαν καί βλέ
πομεν ότι δύνανται νά χρησιμεύσουν ώς βάσις σπου- 
δαιολογίας έν τφ κοινοβουλίω καί νά γίνωσι μάλιστα



καί νόμοι τόΰ Κράτους.· Διά τοΰτο είμιθα ήναγ- 
κασμένοι νά άναλύσωμεν. τά.ς βκ,έψεις τοϋ νομοσχε
δίου, ϊνα φανή αύτών ή^άθλεότης.

Διά τί, Κύριε νομοθέταγ παραδέχεσαι δημοδιδα
σκάλους μόνον είς 794 κοινότητας, καί όχι καί είς 
τάς άλλας 3777 ; Αύταΐ αί 3777 δέν είναι Έλ
ληνες ; δέν πληρόνουν φόρους ; δέν έχουν αξιώσεις 
προστασίας καί αγάπης ϊκ μέρους της Κυβερνήσεως; 
Τί θέλετε νά γελάσητε αύτάς μέ τούς γραμματοδι
δασκάλους ; Σείς ό ίδιος δέν γράφετε ότι. άν πρό- 
κηται τά σχολεία τά δημοτικά νά λειτουργώσι μέ 
γραμματοδιδασκάλους, καλλίτερα είναι νά μένωσι 
κλειστά ; Πώς τώρα έχετε άλλην γνώμην ; ή νομί
ζετε ότι οί γραμματισταί οι ’Οκτάμηνοι θά είναι 
ανώτεροι τών γραμματοδιδασκάλων ; Έτυχε ποτέ 
να μάθης ότι έν τοΐς έργαζομένοις ήδη γραμματο
διδασκάλου όχι ολίγοι είναι μαθηταί γυμνασίου μά
λιστα άνωτέρων τάξεων ; Έλησμόνησας δέ ότι περί 
τούς χιλίους τούτων τό 'Γπουργεϊον έκάλεσεν είς 
ασκήσεις έπί 40 ήμέρας έν τοΐς Διδασκαλείσις καί ότι 
οι διδάσκαλοι ούτοι είναι άσυγκρίτως ανώτεροι τών 
γραμματιστών σου. Άλλά καί ίσοι άν είναι τί θά 
γίνωσιν ούτοι ; Ή Κυβέρνησις έχει λάβει άπέναντι 
αύτών ηθικήν ύποχρέωσιν. “Επειτα διά τήν λειτουρ
γίαν 16 ΰποδιδασκαλείων έχεις άνάγκην 300 χιλ. 
δραχμών κατ’ έτος. Διά τί νά δαπανηθώσι ταΰτα 
μάτην διά νά άποκτήσωμεν γραμματιστάς, άφ’ ού 
ήδη έχομεν καλλιτέρους; Άλλ’ άς άφήσωμεν τόν 
ίδιον νομοθέτην νά έξηγηθή τί φρονεί. «Διά δημοδι
δασκάλων νά συντελεσθή τό τοιούτον δέν είναι ούτε 
δίκαιον ούτε άναγκαΐον ούτε συμφέρον. Δίκαιον μέν 
διότι οΐ τών μικρών κοινοτήτων παϊδες ολίγοι όντες 
θά διδάσκωνται τελειότερον παρά δημοδιδασκάλων 
άπό τούς έν ταϊς πόλεσι παϊδας επίσης παρά δημοδι
δασκάλων διδασκόμενους, οΐτινες θά είναι ένταϋθα 
πολλοί.» Διά νά φέρη δέ τήν έξίσωσιν ό νομοθέτης 
ορίζει είς τά χωρία γραμματοδιδασκάλους.Τό επιχεί
ρημα τοΰτο είναι έξαίσιον ! Άλλά, κύριε νομοθέτα, 
όταν ό διδάσκαλος είναι αμόρφωτος, δέν δύναται νά : 
μορφώση ούδέ ένα μαθητήν.Καί οί γραμματισταί σου 
οι οκτάμηνοι θά είναι, μά τό όργανον τοΰ Άριστο- | 
τέλους, άμόρφωτοι άνθρωποι, Έπειτα σύ είσαι άπό 
χωρίον καί έδοκίμασες τήν πενίαν καί τήν δυστυχίαν | 
μέ τό κουτάλι κατά τήν παροιμίαν, καί δέν πονεϊ I 
ή καρδία σου δ.ά τούς χωρικούς ; Αύτή είναι ή τά
ξις ή κατ’ εξοχήν Ελληνική. Αύτή τηρεί τά ήθη 
μας, τά έθιμά μας, τήν πίστιν μας. Αύτή μάχεται
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κάί πίπτει ύπέρ πατρίδος, ότε άλλοι κρύπτονται είς 
τά άμπάρια ϊνα άποφύγωσι τήν στρατιωτικήν ύπο- 
χρέωσιν. Διά τί δέν μέριμνας ύπέρ αύτής ; Διά τί 
δέν άφίνεις νά έχη καί αύτή ένα δημοδιδάσκαλον 
καλόν μορφωμένον είς Διδασκαλεΐον, άφ’ ού έκεϊ έν 
τφ χωρίφ ούδέν άλλο υπάρχει πρόσωπον πρός,φωτι
σμόν τής κοινωνίας. Καί μή λησμονής, άναγνωστα, 
ότι ένταϋθα πρόκειται περί τών τών Ελληνικών 
κοινοτήτων καί ότι περί 3777 κοινοτήτων έκ 4771, 
έξ ών άποτελεΐται σύμπαν τό Ελληνικόν βασίλειον, 
όμιλεΐ ό νέος νομοθέτης μετά τόσης ίλαφρας συνει- 
δήσεως.

Άλλ*  ούδέ άναγκαΐον είναι έν τοΐς χωρίοις νά 
είναι καλοί διδάσκαλοι, προσθέτει ό νέος νομοθέτης. 
Τά χωρία δέν θέλουν μεγάλα πράγματα, καί άτελής 
διδάσκαλος δύναται επωφελώς καί πολύ καλώς νά 
διδάξη όσα πράγματα χρειάζονται οί χωρικοί. Οί 
χωρικοί τής Ελλάδος, ούς ποτέ ό κ. Παπαμάρκος 
δέν είδεν, έχουν καί ενδιαφέρον καί άντίληψιν πολύ 
μεγαλειτέραν άπό μερικούς τμηματάρχας, τοΰτο λέ- 
γομεν έν πάση σπουδαιότητι, καί ή πείρα επικυρώνει 
τοΰτο. Αν ήτο δεδομένον νά είχον γνώμην καί αί 
κοινότητες είς τά νομοθετικά ήμών έργα, μέ πολύ 
περισσότερον δίκαιον θα κατήογουν μερικάς θέσεις έν 
τω Ύπουργείφ τής Παιδείας μάλιστα ώς αχρήστους 
καί θά έδίδασκον τούς άποφαινομένους μετά τόσης 
περιφρονήσεως περί τών χωρικών κατά τρόπον λίαν 
αισθητόν ότι δέν ίπιτρέπουσι νά άπορροφώσί τινες 
κηφήνες τόν ίδρώτά του καί νά τόν έμπαίζωσιν.

Άλλά καί τρίτον λόγον προσθέτει ό παράδοξος άν
θρωπος ύπέρ" τής μωοας ιδέας του, τής συστάσεως 
πανταχοΰ γραμματοδιδασκαλείων,ότι δέν έχομεν διά 
τούς χωρικούς χρήματα. Τότε άφησε τά σχολεία 
κλειστά, κ. Παπαμάρκου ώς είναι καί μένουσιν άπό 
τόν καιρόν τοΰ Καποδιστρίου. Ό λαός έξοικειώθη 
μέ τήν κατάστασιν αύτήν. Λαός θά εϊπη κατά τήν 
άντίληψιν τοΰ κόμματός σας άνθρωποι φορολογού
μενοι, άνθρωποι άποφέροντες πρόσοδον ύπέρ τοΰ δη
μοσίου ταμείου καί ύπέρ τοΰ ισοζυγίου. Τοιοΰτος 
λαός είναι κατ’ εξοχήν ό Ελληνικός λαός. Άφ’ ού 
δέν σάς ζητεί, μή τοΰ δίδετε. Μάλιστα τόν ευεργε
τείτε άφίνοντες αύτόν έν τφ σκότει. Καί τί ΐκέρ- 
δησαν οΐ μαθόντες γράμματα ; Νά άναγινώσκωσιν 
ιδέας καί νομοθετήματα οία π. χ. είναι τοΰ κ. Πα
παμάρκου. ’Ιδού οικονομία αξιοζήλευτος ! Άλλ’ άς 
ίδωμεν όποιον είναι τό κέρδος ; Οί τριτοβάθμιοι δη
μοδιδάσκαλοι λαμβάνουσι SO δραχμάς, οί γραμμα-
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τισταί οί πρώιοι 75 "Η διαφορά θα είναι 100 χιλ. 
δραχμών κατ’έτος έστω καΐ 200 άν άντί τών γραμ- 
ματιστών έχωμεν πανταχοΰ τριτοβαθμίους διδασκά
λους. Τίείναι τοΰτο είς έν βασίλειον, όταν πρόκηται 
περί τής ώφελείας 3777 κοινοτήτων. Άλλ' έάν λά- 
βωαεν ύπ’ όψιν τάς δαπάνας τών 16 Τποδιδασκα- 
λείων, τότε θά έχωμεν καί κέρδος ίκανάς χιλιάδας 
δραχμών άν άφήσωμεν τά Διδασκαλεία νά λειτουρ- 
γώσιν, όπως έχουσι.

Νά διισχυρισθής ότι οί γραμματισταί σου, οί μα
θηταί τοϋ σχολαρχείου μέ 8μηνον διδασκαλίαν παρά 
δύο δημοδιδασκάλων θά είναι άνώτεροι τών έν τοΐς 
Διδασκαλείσις έπί τριετίαν παιδευομένων διδασκά
λων, είναι θρασύτης άνήκουστος καί μωρία ασυγχώ
ρητος, ήν δέν σοΰ έπιτρέπεται νά έκστομίσης, όσην 
μεγάλην δόσιν αύθαδείας καί άν ύποτεθή ότι έχεις. 
Άφ’ ού λοιπόν δυνάμεθα μέ μικράν |δαπάνην νά 
έχωμεν καλούς πανταχοΰ δημοδιδασκάλους, τί τά 
θέλεις τά γραμματεία καί τούς γραμματιστάς. Διά τί 
ρίπτεις 500 διδασκάλους καί διδασκαλίσσας 
δρόμον καί ετοιμάζεσαι νά ρίψης καί άλλους 
μετ’ ολίγον καιρόν ; Τοιαΰτα άτάσθαλα έργα 
δοντα έκτακτον τής ψυχής μοχθηρίαν καί διαστροφήν 
θά είναι έφήμερα, ώς είναι όλα τά έργα σου μέχρι 
τοΰδε. Οί διδάσκαλοι γινώσκουσι τώρα καλώς μέ 
ποιον άνθρωπον έχουν νά κάμουν καί θά συναισθαν- 
θής τήν γνώμην των, όταν άπογυμνωθής τής εξου
σίας, όπερ θά γίνη, πίστευσόν μοι μετ' ού πολύ.

είς τόν 
τόσους 
προδί—

Η ΑΠΟΤΪΦΛΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΑΪΣΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ
Καθ’ ον χρόνον ποοσεδοκώμεν νά προστεθώσι καί 

δύο έτι διδασκαλεία είς τά ύπάρχοντα τέσσαρα, ή 
Κυβέρνησις ύποβάλλει νομοσχέδιον περί διαλύσεως 
μέν τών τεσσάρων ύπαρχόντων, περί ίδρύσεως δέ ένός 
μόνου έν Κορίνθφ. Ώς λόγος τής τοιαύτης διαλύ- 
σεως φέρεται έν τή αίτιολογική έκθέσει «ότι τά δι
δασκαλεία συνετέλεσαν είς τήν βελτίωσιν τής δημοτ. 
Έκπαιδεύσεως πολύ ολιγώτερον άφ' ό,τι ήλπιζε τό 
έθνος.» Άν τοΰτο είναι άληθές, τότε θά έπερίμενε 
πας λογικός άνθρωπος νά ϊδη τήν ενέργειαν τής Κυ
βερνήσεως στοεφομένην περί τήν άρσιν τών κακών, ά 
παρεκώλυσαν τήν κανονικήν λειτουργίαν τών Διδα
σκαλείων. ’Αντί τούτου όμως βλέπομεν τήν διάλυ- 
σιν τών διδασκαλείων καί τήν ϊδρυσιν νέου«κατά σύ

στημα, ώς λέγει ή αίτιολογική εκθεσις, όλως διάφορον 
του προτερον κρατοΰντος, ύποδειχθέν έκ τοΰ μακροϋ 
μάλιστα χρόνου, καθ’ ίν λειτουργοϋσι παρ’ήμΐν τά 
Διδασκαλεία.» Άς ίδωμεν ποιον είναι αύτό το σύ
στημα, όπερ θά μορφώση διδασκάλους τελείους.

Ι.Ότι τό διδασκαλεΐον ιδρύεται έν μικρϊ πόλει έν 
Κορίνθφιαΐ οχιΐνμεγκλητ /.'·> Γρ.τ>\ε., ν Λαρίση.

2. "Οτι οί μαθηταί θά είναι έσωτερικοί δηλ. σχο- 
λειοδίαιτοι, καί όχι οικοδίαιτοι.

3. "Οτι οί μαθηταί θά κατατάσσωνται είς τήν 
Α'. μόνον τάξιν καί όχι καί είς τήν Β'., ώς τώρα 
έγίνετο.

4. ‘Οτι οί έκτακτοι διδάσκαλοι οί έπί έπιμισθίφ 
διδάσκοντες, θά είναι ολίγοι καί θά διδάσκωσιν έκα
στος πλείονας ώρας καί ούχί όλίγας, ώς συμβαίνει 
τώρα έν τοΐς Διδασκαλείοις, θά είναι δ’ έκαστος 
άφωσιωμένος είς τό έργον του καί όχι ώς έγίνετο 
πρότερον νά έχη καί άλλας ίδιας παραδόσεις.

5. Ότι έν τφ διδασκαλείο» δέν θά διδάσκωνται 
γυμνασιακά μαθήματα, ά άπομακρύνουσι μέν τούς 
διδασκάλους τοΰ κυρίου αύτών έργου, διευκολύνουσι 
δέ αύτοϊς τήν άπόκτησιν απολυτηρίου γυμνασίου καί 
τήν είς το ΓΙανεπιστήμιον έγγραφήν.

6. Ότι ή άνωτάτη τάξις τοΰ διδασκαλείου δέν 
θά είναι καί αύτή θεωρητική τάξις, ώς τώρα συμ
βαίνει άλλά πρακτική.

7. ‘Οτι τό πρότυπον σχολειον δέν θά είναι γυ- 
μνάσιον, άλλά δημοτικόν σχολειον διότι έκάστη τά
ξει δέν θά έχη καί ένα διδάσκαλον, ώς τώρα συμ
βαίνει. Καί ούτως οί μαθηταί τοΰ Διδασκαλείου θά 
έχωσιν εύκαιρίαν νά άσκώνται πρακτικώς είς τό δι-

1 δασκαλικόν έργον.
Αύτοί οί λόγοι φέρονται έν τή αίτιολογική έκθέσει 

καί αύτοί βεβαίως είναι οί πείσαντες τήν Κυβέρνησιν 
νά προβή είς τήν διάλυσιν τών Διδασκαλείων. Πα- 

I ραδεχόμεθα ότι πάντες οί λόγοι ούτοι είναι αληθείς, 
| εί καί οί πλεϊστοι είναι χαρακτηρισμοί πραγμάτων, 
' τά όποια συνέβαινον, όταν διεύθυνε τό Διδασκαλεΐον 

ό κ. Παπαμάρκου, ούδαμώς ίσχύοντες έπί τής διευ- 
θύνσεως τών άλλων διευθυντών. Ισα ϊσα διά νά μή 
είναι τοιαΰτα τά Διδασκαλεία, οία χαρακτηρίζει 

; ή αίτιολογική εκθεσις, ύπάρχουσαι ρηται διατάξεις 
I νόμων καί Β. διαταγμάτων, όποιας μόνος ό κ.

Παπαμάρκου έξ όλων τών Διευθυντών παρέβη καί 
δι’ ό έστάλη είς αύτόν Διευθυντήν όντα τοΰ Διδα
σκαλείου Αθηνών έγγραφον τοΰ 'Γπουργείου έπιτι- 

! μητικόν. Άλλ’ άς παραδεχθώμεν ότι δέν ύπάρχες



τοιαύτη νομοθεσία διασώζουσα τόν χαρακτήρα τών 
Διδασκαλείων. Δέν είναι δυνατόν νά διορθωθώσι τά 
πράγματα, χωρίς νά διαλυθώσε τά Διδασκαλεία ; 
Ώς πρός τό πρώτον, άν είναι έγκλημα νά λειτουρ- 
γώσι διδασκαλεία έν μεγάλαις πόλεσι, τούτο ισχύει 
μόνον ώς πρός τάς ‘Αθήνας, ή Λάρισα, ή Τρίπολις, 
ή Κέρκυρα δέν είναε μεγάλαι πόλεις. Άλλά τί ήμ- 
πορεϊ νά βλάψη καί έάν τό Διδασκαλεϊον λειτουργή 
έν μεγάλαις πόλεσι, άφ’ ού οί μαθηταί θά είναι έσω- 
τερικοί. ’Εκείνο, τό όποιον θέλει ό νομοθέτης, «οί 
μαθηταί νά άναστρέφωνται τό πλεΐστον τοϋ χρόνου 
πρός άλλήλους καί μετά τών διδασκάλων αυτών» 
δύνανται νά έχωσι καί έν ταϊς πόλεσι, ένθα λειτουρ- 
γοϋσι ήδη τά Διδασκαλεία, άρκεϊ νά ώσιν αί θύραι 
καλώς κεκλεισμέναι. Τούτου τού δυσκολωτέρου πάν
των οΰτω θεραπευομένου τά άλλα λύονται άφ’ έαυ- 
τών, έάν διά νόμου άπαγορευθή.

α'.) Οί μαθηταί νά μή εϊσάγωνται είς τήν Β’. 
τάξιν, άλλ’ είς τήν πρώτην μόνον.

βζ.) "Εκτακτοι διδάσκαλοι νά είναι μόνον τόσοι 
όσους θέλει τό νομοσχέδιον καί ότι άπογορεύεται αύ
τοϊς έπί ποινή παύσεως πάσα άλλη έργασία πλήν 
τής έν τώ Διδασκαλείο).

γ’.) Νά μή διδάσκωνται τά γυμνασιακά μαθή
ματα, ά προσεγγίζουσι τούς μαθητάς τοΰ Δίδασκα- ί 
λείου είς τό Πανεπιστήμιον, καί μόνον αύτά τά I 
μαθήματα νά διδάσκωνται, ά τηροϋσι τούς μαθητάς 
εντός τοΰ κυρίου αύτών προορισμού.

δ .) Ή διδασκαλία έν τή άνωτάτη τάξει τοϋ 
Διδασκαλείου νά είναι τοΰ λοιποΰ πρακτική καί όχι 
θεωρητική.

ε’.) Τό πρότυπον σχολεϊον νά εχη ολίγους διδα
σκάλους, ίνα έχωσι καί οί μαθηταί τοΰ Διδασκαλείου 
χρόνον επαρκή πρός άσκησιν.

Άφ’ ού λοιπόν τά πράγματα δύνανται νά διορ— 
θωθώσι δι’ ένός Β . διατάγματος, άν θεωρηθή άνε- 
παρκής ή ύπάρχουσα νομοθεσία τών σχολείων, δέν 
βλέπω τόν λόγον διά τί νά προβώμεν είς τήν διά— 
λυσιν τών Διδασκαλείων ; Άς προσθέσωμεν ότι πρέ
πει νά προσθέσωμεν, άς μεταβάλωμεν ότι πρέπε1 
νά μεταβληθή, άλλ' άς διαφυλάξωμεν ό,τι έχει 
καλώς.

Ταΰτα πάντα στέργομεν νά διορθωθώσι παραδε
χόμενοι ότι είναι όντως έσφαλμένα, εί καί έχομεν 
ϊσχυροτάτους λόγους περί τών πλείστων, ά πάρε· 
δέχθημεν ώς έσφαλμένα νά θεωρώμεν ώς λίαν ορθά. 
Άλλ’ άν οί λόγοι τής διαλύσεως τών Διδασκαλείων

είναι λόγοι κενοί καί μικράς ή μηδεμιάς προσοχής 
άξιοι, καθίσταται καθήκον ή διατήρησις αύτών,όταν 
άναλογισθώμεν όποιον είναι τό Διδασκαλεϊον τό προ- 
τεινόμενον.

Μεταξύ τών μαθημάτων τών ύπαρχόντων Διδα
σκαλείων καί τοϋ νέου Διδασκαλείου τής Κορίνθρυ ού- 
δεμία διαφορά ύπάρχει ή ότι λείπει άπό τό Διδα- 
σκαλεϊον τοΰτο ή διδασκαλία τής ύγιεινής, τής 
δενδροκομίας καί γεωπονίας καί προστίθεται αντί τού
των ή διδασκαλία τής ξυλουργικής.

Ωστε άν τό πρόγραμμα τών Διδασκαλείων είχε 
γυμνασιακά μαθήματα, έπίσης γυμνασιακά έχει καί 
τό Διδασκαλεϊον τής Κορίνθου. Ίσως τούτο θά έπί- 
τευχθή έν Κορίνθω. Επειδή κατά τό νομοσχέδιον 
τά Ελληνικά καί τών τριών τάξεων θά διδάσκη εις 
καί ό αύτός καθηγητής, ώς καί τήν ’Ιστορίαν τών 
τριών τάξεων τού Διδασκαλείου ! έπειδή τήν γεω
γραφίαν θά διδάσκη ό μαθηματικός! καί τήν καλλι
γραφίαν ό γυμναστικός ! τά δέ ιερά μαθήματα ό 
Διευθυντής τοΰ Διδασκαλείου! όστις κατά τό νομο
σχέδιον δέν είναι ύποχρεωμένος νά εχη σπουδάση 
είδικώς τά παιδαγωγικά έν Γερμανία, άλλά νά είναι 
άπλώς διδάκτωρ τού ήμετέρου Πανεπιστημίου τρι- 
ετή ύπηρεσίαν έχων έν τή μέση έκπαιδεύσει καί 
αποδείξεις παιδαγωγικής αύτοΰ μαθήσεως παρά τών 
οικείων σχολών ! ή έν τοιούτω Διδασκαλείο) μέ τοι- 
οΰτο προσο>πικόν παρεχόμενη μόρφωσις θα είναι 
τοιαύτη,ώστε οί έξ αύτοΰ άπολυόμενοι έχοντες συν- 
αίσθησιν τής άδυναμίας των ούδέποτε θά άτενίζωσιν 
είς τό πανεπιστήμιον, άλλά θά περιορίζωνται είς τό 
έργον των καί θά είναι ύποτεταγμένοι καί δέν θά 
έπικρίνωσι τοΰ προϊσταμένου τμηματάρχου των ούτε 
τά έργα ούτε τούς λόγους.

Λυπούμεθα ότι ή Βουλή τής Ελλάδος’ άδικοΰσα 
έαυτήν καί τόν λαόν, όστις άπέστειλεν αύτήν διά 
τής ψήφου του νά υπεράσπιση τά συμφέροντά του, 
ψηφίζει τοιαϋτα έργα, ά θά είναι όνειδος είς τήν 
ιστορίαν τής Ελλάδος καί ά θά έπαναφέρωσι τήν 
άρκε-ά άναπτυχθεϊσαν διά τής λειτουργίας τών δι
δασκαλείων δημοτ. έκπαίδευσιν είς τό χάος καί είς 
τό σκότος. Νομίζω ότι πάντες οί βουλευταί έχουσι 
καθαράν γνώσιν τοϋ διαπραττομένου έγκλήματος. 
Ή έπιστημονική εταιρία καί ό διδασκαλικός σύλ
λογος διά φιλότιμου έκθέσεως τών πλημμελειών 
άπεκάλεσαν τά νομοσχέδια τοΰ κ. Παπαμάρκου έσχά- 
της ακρισίας άποκυήματα. Λυπούμεθα ότι είς τό 
ταλαίπωρον αύτό έθνος παρασκευάζεται μέλλον ού

τως άδοξον, πρωτοάτατούσής τής Κυβερνήσεως καί 
έπιδοκιμαζόντων τών έκλεκτών τού λαοΰ. Ή διά- 
λυσις τών Διδασκαλείων είναι ό τάφος τής δημοτ. 
έκπαιδεύσεως, μέγα δέ όνειδος παρασκευάζουσιν έαυ- 
τοϊς οί κύριοι βουλευταί γινόμενοι οί νεκροθάπται 
αύτής. Περί τούτου όμως θά δώσωσί ποτέ λόγον, ή 
δέ άρά τοΰ λαοΰ καί τών 600 μαθητών τών Δι
δασκαλείων καί τών πόλεων, έν αίς λειτουργοΰσιν 
ήδη τά Διδασκαλεία, ήρχισεν ήδη νά μυκάται καί 
θά έκραγή κατά τής κεφαλής αύτών.

Άπό τοΰ παρελθόντος έτους δημοσιεύονται έν 
ταϊς έφημερίσι άνήκουστα καί άναίσχυντα ψεύδη 
πάντα τείνοντα νά άποδείξωσιν ότι ό κ. Παπαμ-άρ- 
κου είναι σοφός άνθρωπος, παιδαγωγός άριστος, δυ- 
νάμενος νά σκέπτηται καλλίτερον άπό τούς Γερμα
νούς, νά κάμνη σχολεϊα καί βιβλία καλλίτερα τών 
Γερμανικών. Χθες δέ έδημοσιεύθη καί έν τοϊς «Και- 
ροϊς» δήλωσις φέρουσα τήν ύπογραφήν τοΰ εκδότου 
τών άναγνωσματαρίων κ. Γ. Κασδόνη, όστις «προ- 
καλεϊ έξ ονόματος τοΰ κ. Παπαμάρκου πάντα περί 
τά παιδαγωγικά ειδήμονα νά τώ ύποδείξη όμοια βι
βλία έν οίαδήποτε άλλη γλώσση γεγραμμένα διά 
παιδία 6 — 9 έτών τελειότερα τούτων και πληρέ- 
βτερον ε’κπληρονντα τόν βκοπόν, είς ον προορί· 
ξονται.» Διεξελθών τά άναγνωσματάρια ταΰτα καί 
γινώσκων τήν άξιαν αύτών ώς καί τών όμοιας φύ- 
σεως άναγνωσματαρίων άλλων έθνών, νομίζω, ότι ή 
έρώτησις πρέπει νά τεθή άλλως. ‘Αν έγράφηαάν 
ποτέ μωρότερα βιβλία και χυδαιότερα και άπειρο- 
καλώτερα άλλα τών αναγνωσματαρίων τον κ. 
Παπαμάρκου και άν ύπάρχωσι βιβλία άλλα έπι· 
τηδειότερα νά εμβάλωσιν αηδίαν καί αποστροφήν 
και είς τού? διδασκάλους τού? διδάσκοντας τοι· 
αΰτα βιβλία και είς τούς μαθητάς τούς άναγινώ- 
σκοντας αύτά. Είς τήν έρώτησιν ταύτην νομίζω ότι 
ή άπόκρισις θά είναι άναμφισβητήτως ύπέρ τών άνα
γνωσματαρίων. Καί ή γλώσσα, καί ή διήγησις, άλλά 
πρό παντός άλλου ή ύλη είναε τοσούτον ήμαρτημένη 
καί άντιπαιδαγωγική, ώστε θεωοοΰμεν καθήκον νά 
καταδείξωμεν ταΰτα, ΐνα σώσωμεν τά σχολεία άπό 
τύν κίνδυνον, ον καί κατά τοΰτο διατρέχουσιν. Ού- 
δεμία σελίς είναι άναμάρτητος, τά δέ διηγήματα

είναι τοσούτον ταπεινά καί χαμαίζηλα καί ανήθικα, 
ώστε έκπλήττεταί τις μέ τήν θρασύτητα τών άνθρώ
πων,διά τοιούτων βιβλίων νά ζητούν νά έκδιώξουν έκ 
τών σχολείων τόν Όμηρον,τόν "Ηρόδοτον, τόν Γερο- 
στάθην καί τά άλλα κλασσικά βιβλία. Προκαλώ τόν 
κ. Κασδόνην νά όρίση έκ τοΰ πρώτου τεύχους 'έν 
οίονδήποτε διήγημα, καί ύπισχνοΰμαι νά άποδείξω 
αύτό εύθύς έχον όλας τάς κακίας, άς άνωτέρω γε
νικώς άπέδωκα. τοϊς άναγνωσματαρίοις καθ’ όλας 
τάς επόψεις.Όπου τοιαύτα έργα, έξαμβλώματα δαι- 
νοίας παοαπαιούσης, προκύπτουσι, νομίζω ότι ή αι
δώς καί τό συμφέρον τού συγγραφέως έπιβάλλει νά 
έπικρατή άκρα, σιγή, άφ’ ού μάλιστα τό άξίωμα 
τοΰ συγγραφέως δ φέρει, εξασφαλίζει τήν πώλησιν 
ή μάλλον τό μονοπώλιον τών βιβλίων. Τό νά προ- 
καλήται όμως ή γνώμη τών τοιούτων έπί βιβλίων 
τοΰτ’ αύτό έπαισχύντων είναι αύθάδεια, ήτις δέν 
πρέπει νά μένη άνεξέλεγκτος. Ώς δείγμα δε γλωσ
σικής δεινότητος άναγράφομεν ένταϋθα έκ τοΰ θη
σαυρού, δν έχομεν συλλέξει’ α οί γεωργοί λικμώσι 
τόν σίτον.ί — "Η τίγρις χαίρεται ιί βλέπη αίματα 
«Μή κάμνης είς τούς άλλους». Αί σφήκες κεντώσζ 
πολύ κακά τάς χεϊρας καί τό πρόσωπον, έκείνου, 
όστις τάς πειράζει» κλπ. κλπ. κλπ. Τί δέ νά εϊπω- 
μεν περί τών διηγημάτων ; Τό έν άμιλλάται νά 
είναι τοΰ άλλου μωρότερον. Καί όντως πρός παρα
γωγήν τοιούτων προϊόντων άπητεϊτο ιδιοφυία, ήν 
κέκτηται είς μέγαν βαθμόν ό κ. Παπαμάρκου καί ό 
συνεργάτης αύτοΰ κ. Γεωργαντάς. Ώς δείγμα δέ 
τών ιδιοτήτων τούτων τών άναγνωσματαρίων λαμ- 

S βάνομεν τό πρώτον διήγημα τό άπειθές άρνίον έκ 
τοΰ Λ’ τεύχους, ίνα,μή φανώμεν ότι έκλέγομεν,όπερ 
έν ττεριλήψει έχει οΰτω. «Ή μήτηρ συμβουλεύει τό 
άρνίον της νά μή άπομακρυνθή, έν όσω είναι μικρόν 
αύτό όμως δέν άκούει καί τό τρώγει ό λύκος. »”Ηδη 
έρωτώμεν ποϊον είναι τό συμπέρασμα ; Άναμφιβό- 
λως άν ήτο μετά τής μητρός δέν θά έτρωγεν αύτό ό 
λύκος. Έγώ όμως διϊσχυρίζομαι καί μετ’ έμοΰ όλος 
ό κόσμος ότε ό λύκος θά έτρωγε τότε καί τήν μη- 

ι τέρα καί τό άρνίον, ακόμη δέ καί τόν συγγραφέα κ.
Παπαμάρκου άν ήτο πλησίον, όπερ θά ήτο δυστύ
χημα διά τόν "Ελληνικόν λαόν’ διότι έμελλε νά στε- 
ρηθή τοιούτου συγγραφέως φαιδρύνοντος τάς ώρας 
του διά πρωτοτύπων πάντοτε Ιδεών,διά πρωτοτύπων 
λόγων, καί διά πρωτοτύπων έργων, όμοια τών ό
ποιων ούδαμού τοΰ κόσμου ύπάρχουσι άλλα. Άν ό 

I φίλος κ. Κασδόνης θέλη νά άκούση πληρεστερον χα-
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pακτηρισμόν των αναγνωσματαρίων, άς ύποδείζη 
ήμΐν μίαν έφημερίδα καί αναλαμβάνω την ύποχρέω- 
σιν νά αποδείξω ότι μωρότερα βιβλία δέν έγράφησάν 
ποτέ άπό καταβολής κόσμου ούδέ θά γραφώσι. Εί
μαι δέ βέβαιος ότε είς τός κρίσεις μου θά έχω σύμ
φωνον τόν κ. Κασδόνην, ού εκτιμώ πολύ καί την 
ευφυΐαν καί τό άμερόληπτον. Έν τή «’Εκπαιδεύσει» 
όμως θά γίνη μακρός περί τούτων λόγος, ϊνα ίδωσιν 
οι διδάσκαλοι όποιαν κακοδαιμονίαν προπαρασκευά- 
ζουσι δι' αύτούς καί διά τόν 'Ελληνικόν λαόν τά 
μωρά αύτά αναγνωσματάρια, άν οί διδάσκαλοι δέν 
δείξωσε την προσήκουσαν εύτολμίαν άνθιστάμενοι νά 
είσαχθώσιν είς τά σχολεία τοιαΰτα βιβλία, ά ευ
τυχώς καί οΐ ύπάρχοντες Νόμοι τοϋ Κράτους άπα- 
γορεύουσιν, ώς θά άποδείξωμεν εύθύς έν τώ προσέ
χει φύλλω της «Έκπαιδεύσεως».

ΤΙΝΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ;

ΣίβαΟτι μου διδάϋχαλι,
Έκ της περιπόθητου μου Έκπαιδεύσεως λαμβάνω 

αφορμήν ν' αναπολήσω τούς ευτυχείς χρόνους τής 
έν τώ Διδασκαλείω μαθητείας μου. Εκτοτε παρήλ- 
θον 12 ακριβώς έτη. Ο πολιτικός βίος έν Έλλάδι 
είργάσθη νά μας άφαερέση πάντα ενθουσιασμόν είς 
τό έργον μας καί πάσαν αγάπην πρός τό σχολεΐον 
μας καί πρός τούς μαθητάς μας, καί θά κατόρθωνε 
τοΰτο άναμφιβόλως είς πάντας, διότι εργάζεται συ
στηματικός,ένα παραλύη πάσαν ήμών έργασίαν βρα- 
βεύων τούς οκνηρούς, τούς άμελεϊς, άλλ’ έπιτηδείους 
διδασκάλους, παραμελών δέ τούς επιμελείς καί χρη
σίμους καί ποεκιλοτρόπως παραγκωνίζων αύτούς ! 
Άλλ·’ έγώ οφείλω νά ομολογήσω ότι δέν άπεγοη- 
τεύθην, εί καί ίσως είμαι δ περισσότερα τών άλλων 
δοκιμάσας. Ή παρηγοριά μου είναι τό σχολεΐον καί 
ή πρόοδος τών μαθητών μου. ’Ήδη κατανοώ διατί 
πολλάκις μάς έλέγετε έν τώ Διδασκαλείο) «προ
σπαθήσατε νά έννοήσητε τό έργον, νά άποκτήσητε 
δεξιότητα περί τήν διδασκαλίαν καί μή άμφιβάλ- 
λετε ότι θά άγαπήσητε αύτό.» Άλλ’ είς κατ' έμέ 
ό σπουδαιότατος πάντων λόγος όπως ό διδάσκαλος 
έκτελή μετά στοργής ιδιαιτέρας τό έργον του είναι 
τά καλά βιβλία, δηλ. τά σπουδαία. Ένόμιζον ότι 
τό σύστημα, όπερ έδιδάχθημεν έν τφ Διδασκαλεία», 
καί καθ’ δ έν μέν τή πρώτη τάζει είναι ώς άναγνω- 
στεκόν βιβλίον τά Παραμύθια, έν δέ τή δεύτερέ δ 
‘Ροβινσών, έν δέ τή τρίτη ή 'Οδύσσεια καί τά Διη-

Έν Ά&ήν«ιι ίχ τον Τυπογραφείου JkNEJBT 

γήματα τοϋ Όμήοου, έν δέ τή τέταρτη ό Ηρόδο
τος, είναι έπιστημ.ονικόν καΐ άσάλευτον σύστημα καί 
ότε αύτό θά έπεκράτει καί θά έφηρμόζετο πμνταχοΰ 
τοΰ ελληνικού έθνους. Άν τίποτε άλλο δέν έκαμνες, 
σεβαστέ μου διδάσκαλε, τοΰτο καί μόνον ότι διετύ- 
πωσες σύστημα εθνικόν τής έκπαιδεύσεως τών νέων 
έν Έλλάδι, θά ήρκει κατ’ έμήν ταπεινήν γνώμην 
νά έπισπάση τήν εύγνωμοσύνην τοΰ έθνους. Ήμεϊς 
οί διδάσκαλοι, είς ούς διά τών βιβλίων σου έμβάλ- 
λεις άγάπην πρός τήν διδασκαλίαν, ούς άναπτύσσεις, 
διότι παρ’ αύτών διδάσκοντες πάντοτε μανθάνο- 
μεν, αίσθανόμεθα άνέκφραστον εύγνωμοσύνην· διότι 
έσωσας ήμάς έκ τής άηδίας καί τοΰ μαρασμοΰ, είς 
όν έμπίπτει πάς καταδεδικασμένος νά διδάσκη παι
δαριώδη ή άνούσεα βιβλία. Άλλά βλέπω μέ άπο- 
ρίαν μου καί μέ λύπην άναφαινόμενα καί άλλα συ
στήματα ή μάλλον άλλα βιβλία άλλης ύλης καί νο
μίζω ότι καλόν είναι νά σχηματισθώσιν όρθαί ίδέαι 
περί τούτων τίνα είναι τά προτιμότερα καί τίνα όχι.

ΓΙρίν είσέλθωμεν είς τόν χαρακτηρισμόν αύτών 
πρέπει νά θέσωμεν ώρισμένας άρχάς. Πρώτη δέ καί 
θεμελιώδης άρχή είναι ότι τά βιβλία έν τώ δημο
τικό σχολείω δίδονται, ϊνα οί μαθηταί διδάσκωνται 
παρ’αύτών, ούχί δέ διά νά τέρπωνται καί δεασκε- 
δάζωσι. Κατά τήν άρχήν ταύτην άποκλείονται τά 
παιδαριώδη βιβλία, καθώς καί τά βιβλία, τά όποια 
περιέχουσι περίεργα άνέκδοτα, άστεϊα. κ.τ.τ.

Δευτέρα άρχή είναι ότι αί άλήθεεαι, άς τά βιβλία 
περιέχουσι, πρέπει νά είναι ψυχολογικός άληθεΐς. 
Ένδέχεται νά είναι ή διήγησις πλαστή, άλλά τά γε
γονότα πρέπει νά έκτίθενται καί συνδέωνται τοιου
τοτρόπως, αί δέ περί αύτών σπΐψέες καί τά συμπε
ράσματα νά είναι τοιαΰτα, ώστε νά νομίζη τις ότι 
όντως συνέβησαν. Παράδειγμα τής ψυχολογικής ά- 
ληθείας έχομεν τά δράματα τά διάφορα, α βλέπον- 
τες έν τώ θεάτρω λησμονοΰμεν ότι έπλάσθησαν παρά 
τοΰ ποιητοΰ καί διατιθέμεθα ούτως ή άλλως έκ 
τών διαφόρων χαρακτήρων, άγανακτοΰμεν δέ διά 
πράξεις άδικους, ίνώ τοιαΰται ίσως δέν συνέβησάν 
ποτέ. Επίσης παράδειγμα ψυχολογικού ψεύδους έχο
μεν πολλά ιστορήματα άδεζίων συγγραφέων, ά 
άναγενώσκων τις αισθάνεται εύθύς άηδίαν. Είς τά 
βιβλία ταΰτα βλέπομεν ότι άρκεϊ νά κάμη τις μίαν 
προσευχήν, ινα έλθη εύθύς ό Θεός είς βοήθειαν. Ή 
δικαιοσύνη, ή άρετή άμείβονται εύθύς καί ή άμοεβή 
τίθεται ώς δέλεαρ καί ώς μισθός, ένφ τοΰτο δέν συμ
βαίνει έν τώ βίω. Οί μάλλον ένάρετοι καί οί μάλ
λον δίκαιοι άνθρωποι ήξεύρομεν καί έκ τής Ιστορίας 
καί βλέπομεν καθ’ ημέραν γεύονται καί τάς μεγα- 
λειτέρας πικρίας.
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