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Έν Άθήναις τή 27 ’Ιανουάριον 1804ε. "Ετος IV.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ι 
ΒΙΒΛΙΩΝ.

Πρός τήν Βουλήν τής Ελλάδος.
Πέρυσι κατά μήνα Νοέμβριον έψηφίσθη πάλιν μέ 

τινας τροποποιήσεις ό άπό τοϋ 1882 λειτουργών έν 
Έλλάδι νόμος περί έγκρίσεως έν τοΐς σχολείοις ένος 
μόνου διδακτικού βιβλίου έν έκάστφ μαθήματι διά 
διαγωνισμού. Άμφεβάλλομεν άν ύπήρξεν άλλος νό
μος έν Έλλάδι άπό τής ίδρύσεως τοΰ βασιλείου, 
εναντίον του όποιου νά έξηγέρθησαν ώς είς άνθρω
πος οΰ μόνον οί άντιπροσωπεύοντες παρ’ ήμΐν τήν 
παιδαγωγικήν έπιστήμην, άλλά καί σύμπαντες οΐ 
συγγραφείς βιβλίων προεξαρχόντων μάλιστα τών 
συγγραφέων, ών τά βιβλία έτυχον έν προηγουμέ- 
ναις περιόδοις τοϋ προσοδοφόρου προνομίου νά κυ- 
κλοφορώσιν έπί όλην τετραετίαν έν πάσι τοΐς σχο
λείοις τοϋ Κράτους, σύμπαντες οί βιβλιοπώλαι, σύμ
παντες οί τυπογράφοι διαμαρτυρόμενοι διά τήν κα
ταστροφήν, ήν έπήνεγκεν αύτοϊς ή εφαρμογή τοΰ 
άπαισίου αύτοΰ νόμου. Άναφοραΐ κατ’ έπανάληψιν 
ύπεβλήθησαν καί εϊς τόν νϋν πρόεδρον τής Κυβερ
νήσεως καί έίς τόν προκάτοχον αύτοϋ ώς και είς τον 
πρώην ύπουργόν κ. Εύταξίαν, όστις άνεπιφυλάκτως 
μάλιστα συνετάχθη πρός τούς έγθρούςτοΰ νόμου δη- 
λώσας ότι ήθελε συντελέση ώς ύπουργος είς τήν κα— 
τάργήσιν τοϋ νόμου τούτου. Έπειδή δέ καί ό νΰν 
πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, καθ’ ά έδήλωσεν καί είς 
τούς άντιπροσώπους τής έπιστημονικής εταιρείας 
καί είς τήν έπιτροπείαν τών συγγραφέων, ήτις πρό 
μικροΰ ήξιώθη τής τιμής νά παραστή ένώπιόν του 
καί νά παραστήση και προφορικός καί δι’ ύπομνή- 
ματος τήν προσγινομένην βλάβην είς τά σχολεία 
καί είς τά γράμματα διά τοΰ νόμου τούτου, όστις 

είναι είδος πνευματικής χρεωκοπίας τοΰ έθνους καί 
στείρωσις τών πνευματικών δυνάμεων αύτοΰ, φαίνε
ται ότι άναγνωρίζει πληρέστατα τό δίκαιον τών γι
νομένων αντιρρήσεων κατά τοϋ νόμου, νομίζομεν ε
πίκαιρον νά ένώσωμεν καί ήμεϊς τήν ασθενή ήμών 
φωνήν καί νά παρακαλέσωμεν τούς κ.κ. βουλευτάς 
νά μή παρίδωσι τάς γνώμας περί τοΰ νόμου τών 
σπουδαιοτάτων παρ’ ήμΐν έπιστημονικών σωματείων, 
οία είναι ή Έπιστημονική εταιρεία, καί ό Διδασκαλι
κός Σύλλογος, νά μή παρίδωσι τούς κατά τοΰ νόμου 
προβαλλομένους λόγους τών συγγραφέων, νά μή πα- 
ρίδωσι τά δίκαια χιλιάδων τυπογράφων καί στοι
χειοθετών. νά μή παρίδωσε τά δίκαια τών πολλών 
έκδοτων καί βιβλιοπωλών, ών τήν περιουσίαν δη
μεύει ό Νόμος ούτος, νά μή παρίδωσι τέλος τά δίκαια 
τών έκπαιδευομένων μαθητών. Είναι δέ άδύνατον νά 
παραδεχθώμεν, ότι ή Κυβέρνησις καί ή Βουλή τής 
Ελλάδος έκήρυξαν πόλεμον καί συνώμοσαν τήν έ- 
ξόντωσιν τής παιδαγωγικής έπιστήμης, τών συγ
γραφέων διδακτικών βιβλίων, τών τυπογράφων καί 
στοιχειοθετών, τών έκδοτων βιβλίων καί βιβλιοπω
λών, συνώμοσαν τέλος τήν όπισθοδρόμησιν τής παιδεί
ας. Και ταΰτα πάντα πρός τί ; “Ινα οί μαθηταί άγο- 
ράζωσιν δήθεν εύθηνότερα τά βιβλία των ή ΐνα προ- 
τιμάται τούτων τό σχετικώς δήθεν καλλίτερον βιβλίον 
καί γίνηται τούτου μόνου χρήσις,αποκλεισμένων τών 
άλλων. Διότι δύο είναι οΐ λόγοι οί συνηγοροΰντες 
ύπέρ τοϋ νόμου τούτου το εύωνον δήθεν τών βιβλίων 
καί ή χρήσις δήθεν τοΰ καλλίστου τούτων. Καί οί δύο 
ούτοι λόγοι αφανίζονται πρό τής άληθείας τών πραγ
μάτων. Άς έξετάσωμεν έπί παραδείγματος τήν τι
μήν,ήν ορίζει ό Νόμος διά τά βραβευθησόμενα βιβλία 
τοϋ δήμοτικοΰ σχολείου καί άς περιορισθώμεν έπί 
τοΰ παρόντος είς τά άλφαβητάρια μόνον.

Κατά τό άπό 23 Φεβρουάριου 1893 Β.Διάταγ-
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μα τό άλφαβητάριον πρέπει νά έχη 8 τυπογραφικά 
φύλλα. Έπειδή δέ κατά τό άρθρον 4 τοϋ ΒΡΛ 
Νόμου όρίζεται ή τιμή έκάστου τυπογραφικού φύλ
λου τών διδακτικών βιβλίων τοΰ δημοτικού σχολείου 
είς 8 λεπτά, τό άλφαβητάριον άρα θά πωλήται 
παρά τοΰ συγγραφέως καί θά άγοράζηται παρά τών 
βιβλιοπωλών άντί 64 λεπτών. Παρακαλοϋμεν τούς 
κκ. βουλευτάς νά ζητήσωσι τούς καταλόγους τών 
ένταϋθα καί έν ταϊς έπαρχίαις βιβλιοπωλών, ΐνα ϊδω- 
σιν άν μέχρι τοΰδε άπό τής συστάσεως τοΰ βα
σιλείου έπωλήθη ή πωλείται άλφαβητάριον άντί 
τόσον ύπερόγκου τιμής. Τό άλφαβητάριον π. χ. 
τοϋ κ. X. Παπαμάρκου, ό καθ’ δλως τν- 
2ζαίαν ΟνμπτωΦν έχει σχεδόν τόν ύπό τοϋ 
νόμου άπαιτούμενον αριθμόν τών τυπογραφικών 
φύλλων καί τό περιεργότερον καί τάς 42, 500
στοιχεία, όσα άπαιτεϊ τό Β. Διάταγμα, διότι ή 
τελειότης τοΰ παραδόξου τούτου Νόμου ορίζει καί 
τόν αριθμόν τών γραμμάτων, ά θά μεταχειρισθή ό 
συγγραφεύς (Όρα Β. Διάταγμα άπό 20 Φεβρουα- j 
ρίου 1893 άρθρ. 5.), έν ω κατ’ άρχάς έτήρει τι
μήν ύψηλήν ήναγκάσθη νά καταβή ια-έχρι τών λε
πτών 35, ΐνα εύρίσκη κυκλοφορίαν, εί καί δ συγ
γραφεύς ώς γνωστόν νΰν περιβάλλεται με αξίωμα 
φοβερόν δεσμεϋον πάσαν έλευθερίαν τών διδασκάλων 
έν τή έκλογή τών βιβλίων. Δέν είναι δέ καθόλου 
άπίθανον έν τή καθ’ ήμας εποχή, ένθα δίκαιον έ
χουσι πάντοτε οί προστατευόμενοι ύπό τής ίσχυού- 
σης πολιτικής μερίδος καί άδικον πάντοτε οΐ έστε- 
ρημένοι τής προστασίας ταύτης, νά ίδωμεν τό άλφα
βητάριον τοΰ κ. Παπαμάρκου λαμβάνον τό γέρας 
καί μέ τήν εύπρόσωπον πλέον τιμήν τών64 λεπτών νά 
γίνη έπί μίαν χρονικήν περίοδον ή και πολλάς, τίς 
δύναται νά ήξεύρη τί κρύπτει τό μέλλον ; τό ανα
γνωστικόν βιβλίον τών έλληνοπαίδων, οΐτινες δέν 
κατεδέχοντο πρότερον ουδέ αντί 35 λεπτών νά το 
άγοοάσωσι διά λόγους, ούς αύτοί έν τή εύφυίιρ των 
συνησθάνοντο, άνεπτύξαμεν δέ ήμεϊς έν τή Εκπαι
δεύσει διά μακρών πρός θυμηδίαν τών δημοδιδα
σκάλων 1

Ποΰ είναι λοιπόν ή οικονομία, ήν θηρεύει ό Νό
μος, άφ’ ού τά πράγματα μαρτυροϋσι αΰξησιν δα
πάνης μέχρι τοΰ διπλάσιου. Άλλ έπερχεται του
λάχιστον βελτίωσις διά τοΰ νόμου τούτου τών δι
δακτικών βιβλίων ; Έν άλλαις λεξεσι έν τω δια
γωνισμέ τών βιβλίων θά έκλεχθή άρά γε τό σχετικώς 
καλλίτερον βιβλίον ; "Οστις έν πεποιθήσει φρονεί τό 
τοιοΰτο παραβλέπων πάντα τά γινόμενα καί άπο- 
καλυφθέντα σκάνδαλα, ό τοιούτος άς άκούση τόν 
έπόμενον στίχον τοϋ 'Ομήρου,(Όδύσσ. ι. 273.),δστις 
πολύ αρμόζει ένταϋθα’

Νήπιός tig, ώ ζείν’, η τηλόΰεν fiAijAov&ag !
Ούχί μόνον δέν θά προτιμηθώσι τά καλλίτερα 

βιβλία, άλλά θά πολεμηθώσι καί θα δυσφημισθώσι, 
άν συμπέση οΐ κριταί νά είναι τοΰ άλλου κόμμα
τος είτε τοΰ πολιτικού ε’ΐτε τοΰ φιλολογικού. Θά 

βραβευθώσι δέ άναιδώς, άναιδέστατα τά βιβλία τών 
φίλων, τών συμπολεμιστών, τών όμοφρόνων είτε εί
ναι καλά είτε όχι, θά άπορριφθώσι δέ τά βιβλία 
τών έχθρών, τών αντιθέτων καί άν είναι τά άριστά 
πάντων. Όστις λέγει τό έναντίον ή άπαταται η 
ψεύδεται.

Άφ’ ού λοιπόν οΰτε τό εΰωνον ούτε τό σχετι— 
κώς τελειον διά τοΰ διαγωνισμοΰ κατορθοϋται, προς ’ 
τί ή τόση έπιμονή τής Κυβερνήσεως νά διατηρή έν 
ίσχύι νόμον τά μάλιστα έπιζήμιον καί εις σχολεία 
καί είς άνθρώπους ; Άλλ’ έκτός τού ότε ό νόμος 
είναι κατ’ άρχήν σόλοικος, άπεδείχθη καί έν τή έ— 
φαρμογή κατά τάς προηγουμένας περιόδους .διά τά 
ήμέτερα ήθη όλως ανοίκειος, εί καί ό νομοθέτης 
τών προηγουμένων περιόδων είχε λάβη τάς δυνατάς 
προφυλάξεις κατά πάση; καταχοήσεως. Ούτω π. χ. 
πρότερον οί κριταί τών βιβλίων δέν έξελέγοντο άμέ
σως ύπό τοΰ 'Υπουργείου, άλλ’ύπό έπιτροπείας έκ 
καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου, έκ τοΰ Διευθυντοΰ 
τοΰ Πολυτεχνείου, έκ Γυμνασιαρχών, έκ Διευθυν
τών Διδασκαλείων άποτελουμένης καί ούτω; ύ- 
πήρχεν ικανή έγγύησις ότι θά έξελέγοντο οί σχε
τικώς κρείττονες έκ τών πρός τοιαύτην έργασίαν 
αρμοδίων. Άλλά καί τό καλόν τούτο, δέν ήξεύρο- 
μεν διά τίνα λόγον, διά τής περυσινής τού νόμου 
τροποποιήσεως ήρθη καί οΰτω μετέπεσεν όλον τό 
βάρος τής έκλογής τών κριτών καί τής εύθύνη; προς 
τοΰτο είς τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας, όπερ νΰν 
δύναται νά διορίζη κριτήν τών βιβλίων οίονδήποτε 
θελει, χωρίς νά δεσμεύηται πρός τούτο ύπό ώρισμε- 
νων προσόντων. Καί δέν άρνούμαι είς τον Υπουρ
γόν τής Παιδείας τήν προσήκουσαν άρετήν, άλλ Γή 
άρετή μόνη δέν άρκει νά ύπερνικήση πάσας τας 
δυσχερείας, καί νομίζομεν ότι κατά τήν έκλογήν των 
κριτών νΰν θά έπιδράσωσιν πολύ'περισσότερον άλλα 
αίτια όλως άσχετα πρός τήν παιδείαν ,ή πρότερον. 
Άλλ’ εύθύ; ώς δεχθώμεν τοΰτο, τότε τά αποτελέ
σματα τοΰ διαγωνισμού τών βιβλίων έπηρεαζόμενα 
ύπό λόγων δλως έξωτερικών, θά είναι τοιαΰτα, 
ώστε θά φέρωσι βλάβην καί όπισθοδρόμησιν είς τήν 
παιδείαν. Περισσότερα δέν λέγομεν.

Άλλά πλήν τών τροποποεήσεων]τούτων τού νό
μου τών βλαβερών, συνέβη καί άλλο τιj έτι σκαν- 
δαλωδέστερον κατά τήν προκήρυξιν τοΰ διαγωνι
σμού τών βιβλίων, όπερ εύθύς τότε έπεκρίναμεν, κα
λόν δέ νομίζομεν νά έπαναλάβωμεν^καί/σήμερον, 
διότι ύπολαμβάνομεν αύτό άξιον τής προσοχής τών 
αντιπροσώπων τού έθνους. Ή προκήρυξις κατήργησε 

, Ζ ' Ν ’ ' J/ Η *το σύστημα το παιδαγωγικόν το άριστον, οπερ ως 
βάσιν είχε τήν διά τής ίστορίας τών πατέρων ήμ.ών 
μόρφωσιν τών Έλληνοπαίδων καί δπερ έφηρμόσθη 
έν Έλλάδι άπό τοΰ 1878 μέχρι σήμερον εύδοκι- 
μήσαν τά μάλιστα καί γενόμενον άσπαστόν καί παρά 
γονέων καί παρά διδασκάλων καί παρά πολιτών 
καί παρά μαθητών καί είσήγαγε σύστημα άδόκιμον, 
ούδαμού τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου ύπάρχον, συ- 

σιημα όπερ έγέννησε ή παιδαγωγική άμάθεια καί 
έξεθρεψεν ή βία καί ό φόβος, σύστημα όπερ ήδύ
νατο νά χρησιμεύση πρός έκπαίδευσιν μόνον ζφων, 
έάν ταΰτα ήδύναντο νά μάθωσι τήν άνάγνωσιν, 
διότι κατ’ έξοχήν περί ζώων ζητεί νά γίνηται έν 
τοΐς βιβλίοις λόγος. (1) Περί τούτου δύναται νά πει- 
σθή πας τις καί έκ τής προκηρύξεως τού 'Υπουρ
γείου, άλλά καλλίτερον έκ τοΰ άλφαβηταρίου καί 
τών αναγνωστικών βιβλίων τοΰ κ. Παπαμάρκου, ών 
την ένισχυσιν καί έπικράτησιν φανερώς καί άπρο- 
καλύπτως έζήτησε ή προκήρυξις, ή συνταχθεϊσα 
παρά τοΰ κ. Παπαμάρκου, ύπογραφεϊσα δέ δλως 
άνυπόπτως ύπό τοΰ τότε 'Υπουργείου τής Παι
δείας, οστις οΰτω έγένετο θΰμα άξιοκατακρίτου ά- 
πάτης. Τίς δέ ή άξια τής προκηρύξεως ταύτης τοΰ 
ύπουργείου, βλέπει δ άναγνώστης έκ τής κατωτέρω 
δημοσιευομένης άναλύσεως αύτής.

Άλλ’ άν ή Βουλή παραβλέπουσα πάντας τούς 
άνω μνημονευθέντας λόγους φρονεί ότι πρέπει νά 
άφήση τόν Νόμον έν ΐσχύϊ,τότε δίκαιον είναι νά πα- 
ραχωοήση τούλάχιστον είς τούς συγγραφείς τήν ζητη- 
θεϊσαν παράτασιν έπί 8 ή 10 μήνας άκόμη,πρός πα
ρασκευήν τελείων βιβλίων καθ’όσον δέν ήτο δυνατόν, 
άφ ου δ πρώην 'Υπουργός διεβεβαίου ότι θά 
κατήργει τόν Νόμον, νά γίνη έργασία επιμελής ύπό 
ορούς τοσοΰτον αβέβαιους. Τό τοιοΰτο, έν ώ θά 
συντελέση εις τήν συγγραφήν καλλιτέοων βιβλίων, 
θά έπιτρέψη και είς τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας, 
αναγνώριζαν πλέον τό σφαλερόν τής προκηρύξεως 
τών δικακτικών βιβλίων τών δημοτικών σχολείων, 
νά επανορθώση τά πεπλημμελημένα καί έπαναφέρη 
εν ίσχύϊ τό άριστον παιδαγωγικόν σύστημα πρός 
έθνικήν μόοφωσιν τών Έλληνοπαίδων, όπερ κατέ
στη αγαπητόν είς πάντα τόν Ελληνισμόν λειτουρ
γούν ήδη άπό τά 1878, ΐ,καί άποσκορακίζον τό άδό
κιμον καί θνησιγενές, καθ’ ού έξηγέρθησαν καί διδά
σκαλοι καί μαθηταί καί πολϊται πάσης τάξεως μή 
ανεχόμενοι νά άναγινώσκωσι τά τέκνα των μωρά 
καί άσεμνα πράγματα.

(1) Ινα λαβή δε δ αναγνώστης μίαν ιδέαν τής σκκ·. ο- 
τάτης απειροκαλίας, ήτις διήχει διά τ3ν θαυμάσιων Πα- 
παμαρκείων βιβλίων, δι*  α‘γελώσι καί οΐ παντοπωλών 
παιδες, ας επετράπη ήμΐν νά αναγράψωμεν ένταϋθα 
μίαν μόνον περίοδον έκ τδν βιβλίων, άπερ δ κ. Παπα- 
μαρκου έχάλεσε «θεόσδοτον εύτύχημα τών Έλληνοπαί- 
δων. « Οταν, γράφει, δ σκύλος συναντά κανέν δένδρον 
η καμμιαν πέτραν, αίρει τό σκέλος καί οΰρεϊ», «δτι 
δ σκύλος ^τεκνοποιεί και μέ τούς Οώας καί μέ τους λύ
κους ^σκυλάκια φοβερότατα» ! I I "Ορα X. Παπαμάρ
κον, Άναγνωσματάριον Δ. σελ. 83. Άλλ’ έν ω μετά 
κυνικής θρασύτητος καΐ ιδιαιτέρας αυταρέσκειας άσμενί- 
,ει εις^συλλήψεις ζώων καί είς τδν τρόπον τής οΰρήσεως 
αυτών, δέν ήδυνήψη ό έπιβόητος ούτος πατριώτης ούδέ 
μιαν λέξιν νά γράψη εν τοΐς βιβλίοις του καΐ περί πατρί
ους. Τί λέγω ; καί αύτή ή λέξις πατρθς δέν 
όίΛΛντα ίζ ν. ρ*  αυτοί ζ.

Τδ ποιον τΑς· προκηρύξεως τών βιβλίων 
πρδς χρός χρΑΟτν τών δημοτικών 

είχολείων.

Έν τώ παραρτήματι τοϋ φύλλου τής Κυβερνή
σεως άπό ήμερομηνίας 25 Φεβρουάριου έδημοσιεύθη 
προκήρυξις πρός συγγραφήν βιβλίων διά τήν δημο
τικήν έκπαίδευσιν, ής τό άρθρον 2 αύταϊς λέξεσιν έχει 
ωδε-

« Αναγνωστικά βιβλία διά τούς μαθητάς άμφο
τέρων τών φύλλων, άνευ εικόνων, περιέχοντα 
Αίσωπείους μύθους, περιγραφάς καί βίους ζώων καί 
φυτών, περιγραφάς τής φύσεως, παροιμίας, γνωμικά, 
ποιήματα καί διηγήματα διά γλώσσης απλής καί 
γνήσιας Ελληνικής καλλύνοντα τάς ψυχάς τών μα- 
θητευόντων παίδων ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ 
ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟ- 
ΚΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΩΝ.»

Ή προκήρυξις μάς παραπέμπει είς τό παράδειγμα 
τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου, διά νά μάθωμεν όποια 
πρέπει νά είναι τά άναγνωστικά βιβλία τών μαθη
τών τοϋ δημοτικού σχολείου. Άς άκολουθήσωμεν τήν 
συμβουλήν αύτήν τής άνωτάτης σχολικής άρχής, 
άφ ’ ού ούτε αύτή έχει ή θέλει νά έχη ιδίας περί τοϋ 
πράγματος πεποιθήσεις, ώς είναι δίκαιον καί πρέπον, 
ούτε ε’ις τά έπιστημονικά παρ’ ήμΐν καθιδρύματα, 
οία είναι τό έθνικόν ήμών Πανεπιστήμιον καί τά Δι
δασκαλεία τοϋ Κράτους, είς τήν δικαιοδοσίαν τών 
όποιων ύπάγεται ό καθορισμός τών διδακτέων έν τοΐς 
σχολείοις μαθημάτων ώς καί ή μέθοδος τής διδασκα
λίας αυτών, επιτρέπει νά ε’χωσιν ίδιας περί τοϋ πράγ
ματος γνώμας καί πεποιθήσεις. Καί πρώτον άς έπι- 
σκεφθώμεν τό έξέχον σήμερον μάλιστα έπί παιδείρε 
καί τελειότητε τών σχολείων πάντων τών πεπολιτι- 
σμένων Κρατών, τήν Γερμανίαν, ήν μάλιστα λέ- 
γουσιν δτι έχουσιν ώς ύπόδειγμα οί τά τής δημοτικής 
ήμών Έκπαιδεύσεως διευθύνοντες.1 Έν έπισήμω τεύχει 
τοϋ Ύπουργείου τής Παιδείας τής Πρωσσίας καλου- 
μένω « Allgemeine Bestimmungen » εύρίσκομεν 
έν άρθρω 26 τά ^ξής περί άναγνωσματαρίου γε- 
γραμμένα.

«Τό άναγνωσματάριον δέν είναι μόνον πρός έκμά- 
θησιν τής άναγνώσεως, άλλά καί πρός κατανόησιν 
τών περιεχομένων έν αύτώ ε’κλεκτών τεμαχίων, έξ 
ών κατ’ έτος πρέπει νά έξηγώνται περί τά 30. — 
Πρέπει δέ τό άναγνωσματάριον νά έχη λαϊκόν χα
ρακτήρα καί το περιεχόμενον αύτοϋ νά συντελή είς 
τήν μόρφωσιν τών μαθητών, δπερ είναι καί ό σκοπός 
τοϋ σχολείου. Μάλιστα δέ προτιμητέα είναι έκεϊνα 
τά άναγνωσματάρια, ά έχουσι καλήν γλώσσαν καί 
δέν περιέχουσιν ούδέ έν τοΐς ίστορικοις καί φυαίο· 
ννωστικοδς τεμ.α^£οις ιδίας τοΰ έκδοτου 
εργασίας, άλλ’ αποσπάσματα ex τών ά. 
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ρεβτων παρ’ ημ,ϊν λαϊκών συγγραμ,μάτων 
τών ήμετέρων κλασικών συγγραφέων».

Ακούετε, κ. 'Υπουργέ τής Παιδείας, τί λέγει δ 
πεπολιτισμένος κόσμος, προς δν παραπέμπετε ήμάς 
διά νά ίδωμεν δποϊά τινα πρέπει νά ώσι τά άναγνω
σματάρια ; Νά μή είναι περιγραφαί και βίοι ζώων 
καί φυτών άνθρώπων, οΐτινες πρώτην φοράν λαμβά- 
νουσιν άνά χεϊρας γραφίδα καί στερούνται τής δια
νοητικής εκείνη; δυνάμεως καί έμπνεύσεως, ήτις κα
θιστά τά έργα δημοτικά καί διδακτικά, ώς δύνασθε 
νά ϊδητε έν Άναγνωσματαρίοις άνθρώπων παρά τον 
ύπουργικόν ήμών θρόνον καθημένων καί άπολαυόντων 
τής ύπουργικής ήμών έκτιμήσεως καί άγάπης, άλλά 
νά είναι τεμάχια κατάλληλα έξ έθνικών συγγραφέων 
κλασικών, νά μή έχη δέ δ εκδότης τών άναγνω
σματαρίων, εί δυνατόν, ούδέ εν ίδικόν του’ διότι οί 
Γερμανοί διά τών Άναγνωσματαρίων ζητοϋσι νά 
γνωρίσωσι τούς κλασικούς αύτών συγγραφείς καί 
ποιητάς είς τόν λαόν καί δι’ αύτών νά μορφώσωσιν 
αύτόν θαυμαστήν τής Γερμανίας καί φίλον έτοιμον 
ύπέρ αύτής τά πάντα έν έκάστη στιγμή νά θυσιάζη. 
Διά τούτο βλέπομεν καί είς τό τέλος έκάστης περι
κοπής καί τό όνομα τού συγγραφέως, έξ ού λαμβά- 
νων δ διδάσκαλος άφορμήν άναπτύσσει εις τούς μα
θητάς έκτενώς τόν βίον αύτού. Άλλά καί α)λο τι 
βλέπομεν ήμεϊς είς τάς πεπολιτισμένας χώρας γινό
μενον, δπερ τό Σ. ‘Υπουργειον παρεϊδε καί δπερ άς 
έ.;ιτραπή ήμΐν νά έξάρωμεν, διότι είναι τό σπουδαι
ότατον συστατνκόν, ή ούσία αύτή τού Αναγνωσμα
ταρίου, νά είναι δηλ. έθνοκόν βιβλίον ήτοι νά 
περιέχη πράγματα άναφερόμενα είς τό Γερμανικόν 
έθνος, έξαίροντα τάς καλάς αύτού ιδιότητας, έπαι- 
νούντα τόν βίον του, τήν χώραν του, τά ήθη του, 
τά έθιμά του, τήν έκκλησίαν του κ.τ.λ.κ.τ:λ. Διατί 
λοιπόν δέν ζητείτε, καί ήμεϊς, Κύριε Υπουργέ, τοι- 
ούτο Άναγνωσματάριον; Δέν σας άρέσκει νά βλέ- 
πητε τόν 'Ελληνικόν λαόν έχοντα έθνικόν φρόνημα 
καί διά τούτο άφαιρεϊτε άπό τάς χεϊρας αύτού τόν 
"Όμηρον καί τόν Ηρόδοτον, άφαερεϊτε τήν 
όβτορίαντήν έθνικήν αύτοϋ βύμπαβαν, καί 
επιτρέπετε άκώλυτον κυκλοφορίαν βιβλίων,ών ή μόνη 
άρετή είναι νά άπομωραίνωσι τούς άνθρώπους ; Το 
πράγμα τούτο, κ. Υπουργέ, είναι λίαν σπουδαϊον, 
ίσως τό σπουδαιότατον πάντων τών ζητημάτων τής 
δημοτικής ήμών έκπαιδεύσεως καί έπιτρέψατε Ύμϊν 
έπ’ολίγον νά Σάς άπασχολήσωμεν.Διότι έπιθυμούμεν 
νά πεισθήτε δτι ήμεϊς οί άαπανώντες χρήματα, στε
ρούμενοι τού άρτου μας, ινα έπικρίνωμεν ολέθρια 
καί άκατάστατα έργα πάντα τείνοντα νά βλάψωσι 
τήν παίδευσιν καί τήν εύημεοίαν τού έθνους ήμών, 
πράττομεν τούτο υπό ειλικρινούς άγάπης προς τον 
τόπον, έν ω έγεννήθημεν καί έν ω θά άποθάνωμεν 
καί παρρησί^ δμολογούμεν δτι θλιβόμεθα λίαν βλέ- 
ποντες Υπουργούς τής πατρίδος ήμών, ών την φι
λοπατρίαν ούδείς δύναται νά άμφ.ισβητήση, παρα- 

πλανωμένους καί γινομένους άκοντας όργανα κατα
στροφής τής πατρίδος αύτών, ήν ποθούσι όιακαώς 
νά ώφελήσωσιν. Ιδού δέ τί λέγει ώ; προς το προκεΐ- 
μενον ζήτημα δ μέγας τής Γερμανίας παιδαγωγός, 
Dieslerweg Wegweiser τομ. 2. σελ. 161.

« Τό ’Λναγνωβματάριον τών οχολείων ήμών 
πρέπει νά είναι Γερμανικόν βιβλίον δηλ. νά είναι’ 
βιβλίον πατροωτοκον (das Lesebuch soli ein 
deutsches Buch sein will sagen, es muss ein 
patriotisches Buch sein). Τά έν αύτώ εκτιθέμενα 
πρέπει νά καθιστώσιν είς τούς μαθητάς γνωστά κατ 
έξοχήν έθνικά πράγματα, δ δέ τρόπος τής πα- 
ραστάσεως αύτών εϊτε έν πεζώ εϊτε έν ποιητικφ λόγω 
γίνεται, νά είναι έπίχαρις καί θελκτικός. Βεβαίως 
άποδοκιμάζω τά προσποιητά πάθη καί τήν άλαζονίαν 
καί τά ψεύδη,άλλ’ ή δόξα τής πατρίδος ήμών, τά ά
ληθή τών μεγάλων άνδρών αύτής κατορθώματα,ή χώ
ρα ήμών καί οί κάτοικοι αύτής πρέπει νά παραςα&ώ- 
6ΐ είς τάς ψυχάς τών παίδων κατά τόν έπίχαριν τρό
πον τής άντιλήψεως αυτών ύπό τών ποιητών αύ
τής και βυγγραφέων. Τό διά τούς παϊδας προωρι- 
σμένον άναγνωσματάριον πρέπει άπροκαλύπτως^πηζ 
entchieden) νά φέρη τόν έ&νικόν χαρακτήρα καί 
νά φαίνηται έν αύτφ άριδήλως το αίσθημα τής ένό- 
τητος είς πράγματα έθνικά. ‘Ο αύζανόμενος 
Γερμανός πρέπει νά άνατραφή καί, μορ· 
φωθή Γερμανικώς. (Der heranwachsende 
deutsche Mensch soli deutsch erzogen und 
gebildet werden). Τό πρώτον άναμένομεν παρά 
τής οικογένειας, τό δεύτερον παρά τών σχολείων 
ούχί διά λέξεων καί φράσεων, άλλά διά παρα- 
στάσεως τών πραγμάτων καί κατορθωμάτων τής 
ήμετέρας πατρίδος, οία άπεικονίζονται βεβαίως καί 
έν τή ΐστορίφ άλλά πολύ περισσότερον έν τοϊς συγ- 
γραφεύσι τού έθνους ήμών, έν τή κρήνη ταύτη τή 
άφθόνω καί άενάω, έν ή εύρίσκεται ύψηλή, έξευγε- 
νίζουσα πραγματικότης καί ένθουσιάζουσα ίδανικό- 
της. ’Εκ τής κρήνης ταύτης πρέπει νά ποτισθώσι 
καί τραφώσι καί οί μικροί καί οί μεγάλοι Γερμανό- 
παιδες άμφοτέρων τών φύλων. Αύτό είναι μία τών 
μεγίστων άρετών τού άναγνωσματαρίου, άν μη ή 
μεγίστη πασών, είς δ άναγνωρίζομεν ήμεϊς μεγάλην 
άποστολήν. Θέλομεν έν αύτώ συλλογήν άριστων τε
μαχίων καί έμμέτρου καί πεζού λόγου προς παν- 
τοίους σκοπούς άποβλεπόντων, διατεταγμένων δε κα
ταλλήλως κατά τά; τάξεις καί κατά τά γένη τών 
υ.αθητών.»

Ήξεύρετε, Κύριε Υπουργέ, τις είνε ό Diester- 
weg, δ γράφων ταύτα; δ ήρως τής δημοτ. Έκ- 
παιδεύσεως έν Γερμάνιο:, δ άδυσωπήτως διά τού λό
γου καί τής γραφίδος άγωνισθείς ύπέρ τελειότερα; 
τών δημοτ. σχολείων λειτουργίας, δ έμψυχώσας καί 
άναδείξας αύτοτελεϊς τούς διδασκάλους, δ προμα- 
χήσας ύπέρ τελειοτέρας τών δημοδιδασκάλων μορ
φώσει»; έν Διδασκαλείοις, δ άνήρ, πρός δν άπεδόθη 

δ τιμητικός τίτλος Praeceptor Germaniae καί 
πρός δν ή πατρίς του εύγνωμονούσα άνήγειρεν έν 
Mors άνδριάντα ! Τί λέγει περί πάντων τούτων δ 
έν Έλλάδι σύμβουλος τής δημοτικής Έκπαιδεύσεως, 
δστις μαές παραπέμπει είς τό παράδειγμα τών πε
πολιτισμένων Κρατών, ένθα εύρίσκομεν πράγματα 
δλως άντίθετα πρύς δσα αύτός συμβουλεύει καί 
πράττει, πράγματα κηρύττοντα μεγαλοφώνως τήν 
καταδίκην του ;

Άλλ’ άς προσαγάγωμεν και δεύτερον μάρτυρα 
άξιόπιστον τόν Chr. Schumann, δν δ κ. τμήμα- 
τάρχης μανθάνομεν τιμρρ ύπέρ πάντα άλλον, νά 
εΐπη και αύτός τί γίνεται έν Γερμανίιγ πρός τό 
ζήτημα τών άναγνωσματαρίων. Ούτος έν τή Παι
δαγωγική του τομ. 2 σελ. 261, ήν έχουσι τα Δι
δασκαλεία τής Γερμανίας ώς δδηγον κατά σύστασιν 
τού Ύπουργείου τής Παιδείας, λέγει τά έξής·

«Το άναγνωσματάριον είναι παρά τήν άγίαν 
Γραφήν, τό σπουδαιότατον βιβλίον τιύ δημοτικού 
σχολείου. Περιέχει <5έ τοΰτο κατ’ εκλογήν 
τά άριστα μέρη τοΰ πνευματικοί θησαυ- 
ροΰ τοΰ έθνους ημών καί οΰτως άποβαίνει γνή
σιον τού λαού βιβλίον καί πυρήν τής γλωσσικής 
αύτού μορφώσεως. Έν αύτώ πρέπει νά περιέχηται, 
ώς λέγει δ Voss, «παν δτι δ παϊς άναγινώσκεε μέ 
τέρψιν καί δ γέρων μέ κατάνυξιν.» Τοιούτο βιβλίον 
άγαπητόν είς τούς παϊδας γινόμενον, δπερ δέν είναι 
δύσκολον, έάν γίνηται αύτού όρθή χρήσις, θά παρα- 
μείνη τοιούτο καί θά άναγινώσκηται παρ’ αύτών 
εύχαρίστως καί κατ ’ έπανάληψιν καί δταν ούτοι ά- 
ποτελέσωσι κατόπιν ιδίαν οικογένειαν. Διά τού πνεύ
ματος τού Χριστιανικού καί εθνικού καί κλασικού, 
δπερ πνέει δι’ αύτού, θά έξαπλώται ανυπολόγι
στος εύλογία είς τό έθνος. Ήμεϊς οί Γερμανοί κα- 
τέχομεν άπαράμιλλον θησαυρόν κλασικών συγ
γραμμάτων κατά τά διάφορα τού λόγου είδη καί έκ 
τού θησαυρού τούτου πρέπει νά τρέφηται πάσα καρ
δία έπιδιώκουσα έλευθερίαν μόρφωσιν. Διότι τό νά 
άποφεύγη τις τό χυδαϊον και νά τρέπηται είς τό 
εύγενές καί καλόν μαρτυρεί νούν καί καλαισθησίαν. 
Τό άναγνωσματάριον δέ τούτο πρέπει ού μόνον 
ποιήματα τών κορυφαίων παρ’ ήμΐν ποιητών νά 
περιέχη, άλλά καί έν πεζώ λόγφ (καί τό μέρος μά
λιστα τούτο πρέπει νά ηναι τό έπικρατέστερον) νά 
περιέχη τά άριστα μέρη έκ τών μεγάλων ήμών 
συγγραφέων, έν οίς νά άπεικονίζηται μετά ζωής καί 
χάριτος ή Γερμανική χώρα καί δ Γερμανικός βίος. 
Ενταύθα δέ άνήκουσι καί πραγματεΐαι μεγάλων 
άνδρών άναφερόμεναι είς τήν φυσιογνωσίαν, εις τήν 
γεωγραφίαν καί ε’ις τήν 'Ιστορίαν καΐ είς τά άλ
λα θετικά καλούμενα μαθήματα».

Αύτά λέγουσιν ήμΐν τά έπίσημα κείμενα τού 
Υπουργείου τής Παιδείας τής Πρωσσίας, ώς καί τά 

βιβλία τά ύφηγούμενα έν Γερμανία τήν έφαρμογήν 
τού παιδαγωγικού συστήματος έν τοϊς δημοτικοϊς 
σχολείοις τής χώρας. Ήδυνάμεθα δέ άλλων καί 

επιστημόνων γνώμας τά αύτά περί τών αύτών 
λεγόντων νά καταλέξωμεν. Άλλά νομίζομεν δτι 
ούδενός άλλου μάρτυρος έχομεν άνάγκην. ’Άν δέ 
βλέψωμεν καί είς τά άναγνωσματάρια τά έν χρή- 
σει έν τοϊς σχολείοις τών διαφόρων χωρών τής Γερ
μανίας ύπάρχοντα, εύθύς πειθόμεθα δτι ταύτα εινε 
έφαρμογή άκριβή; τών γενικών αύτών άρχών. Δή- 
λον δτι ταύτα ούδέν άλλο είναι ή συλλογή διαφό
ρων άποσπασμάτων τού πεζού καί έμμέτρου λόγου 
τών δοκίμων τή; Γερμανίας συγγραφέων. Τοιαΰτα 
άνωγνωσματάρια έχοντες πρόχειρα δυνάμεθα νά έ- 
πιδείξωμεν εί; πάντα θέλοντα καί έξ αύτοψίας νά 
σχηματίση γνώμην περί τών άληθώς έν Γερμανίιγ 
συμβαινόντων. Οΰτω τό άναγνωσματάριον τού 
Liiben άριθμεϊ άποσπάσματα έξ 76 καί πλειόνων 
συγγραφέων, τού Kehr έξ 80, τό τοϋ Seltsan έκ 
200 καί πλέον καί άλλα άλλων έκ περισσοτέρων ή 
όλιγωτέρων συγγραφέων ειλημμένα.

Τούτων οΰτω; έχόντων, άναγκαζόμεθα έκ τής 
προκηρύξεως δύο τινά νά ύποθέσωμεν ή δτι οί συν- 
τάξάντε; αύτήν άγνοούσι καθ’ δλοκληρίαν τά γι
νόμενα έν ταΐς πεπολιτισμέναες χώραις, δίδουσι 
δμως τοιαύτην διατύπωσιν, ϊνα προσποιηθώσι πο- 
λυμάθειαν καί έκπλήξωσι καί άπατήσωσι τούς μή 
καταγινομένους μέ παιδαγωγικά ζητήματα, οΰς 
θεωρούσιν εύπτοήτους καί εύαπατήτους ύπό τοιαύ
τη; μεγαλορρημοσύνης’ η γινώσκουσι μέν τά τοι- 
αύτα, έν γνώσει δμως διαστρέφουσι τήν άλήθειαν, 
"να δικαιολογήσωσί τινα άπό τίνος χρόνου κυκλοφο- 
ρούντα άναγνωσματάρια καί οΰτως έξασφαλίσωσιν 
αύτοις τήν λήψιν τού βραβείου, προκαταλαμβάνον- 
τες τήν κοινήν γνώμην δτι τά βιβλία αύτά είναι 
κατά τάς άρχάς τών άναγνωσματαρίων τών πε - 
πολιτισμένων χωρών γεγραμμένα καϊ άξια τής 
άποκλειστικής κυκλοφορίας καθ’ άπαν τό Ελληνι
κόν. Άλλ’ εϊτε τό εν εϊτε τό άλλο άληθεύει, τό 
πράγμα δέν συμβιβάζεται καθόλου μέ τήν σοβαρό
τητα τής θέσεως τής ύψηλή; τού Ύπουργείου.

Έν Έλλάδι διετυπώθη σύστημα εκπαιδευτικόν 
διά τόν λαόν έθνικον παρ’ όλων τών παιδαγωγικών 
άνδρών τής χώρας πάντων συμφώνων, οίον Χρίστου 
Παπαδοπούλου, καθηγητού τής φιλοσοφίας καί παι
δαγωγικής έν τφ Έθνικφ Πανεπιστημίφ, Μιχαήλ 
Σακελλαροπούλου, Γ. Παπασωτηρίου, Θ. Μιχαλο- 
πούλου. πάντων Διευθυντών Διδασκαλείων έν Έλ
λάδι, Βλ. Σκορδέλη, Μ. Βρατσάνου, Στ. Ρώση, 
Δημ. ’Ολυμπίου, Γεωργίου Άποστολίδου, Κ. Τσι- 
ούλκα, Π Π. Οικονόμου καί έφηρμόσθη, έκδοθέντων 
πάντων τών πρός τούτο χρησίμων βιβλίων καί πρός 
χρήσιν τών διδασκάλων καί πρός χρήσιν τών μαθη
τών έπί 15 έτη μέχρι τού 1893, γινόμενον παντα- 
χού μετ’ ένθουσιασμού άποδεκτόν παρ’ άπασι τοϊς 
άνθρώποις, δπου λαλεϊται ή Ελληνική γλώσσα. Τό 
σύστημα τούτο έπιδιώκει έθνικήν καί τελείαν μόρ- 
φωσιν διά κλασικών άρχαίων συγγραφέων, μάλι
στα δέ πάντων τού Ομήρου καί Ηροδότου. Πρός
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τιμον(!) τών κυνών, οϊτινες «όταν συναντώσιν δένδρον 
ή πέτραν, αϊρουσι τό σκέλος καί ουροΰσι.» Μήπως 
ύπάρχει τις έν τώ 1 πουργειφ αγανακτών οιά τά 
ένδοξα κατά γήν καί θάλασσαν κατορθώματα τών 
πατέρων ήμών ή θεωρών τά παραοειγματα τής ε
θελοθυσίας καί αύταπαρνήσεως ώς επικίνδυνα μα
θήματα τής σημερινής τών Ελλήνων γενεάς άπε-«( 
φάσισε νά άναθρέψη) αυτούς εν αύστηρώ αποκλει- 
σμώ, ΐνα αί έπερχόμεναι γενεαί έν μακαρία άμα- 
θεία ζώσαι άποβώσιν ευάγωγοι καε ανεκτικαι και 
πειθήνιοι μηδέν άλλο ποθούσαι και ευχόμεναι εκτός 
τοΰ έπιουσίου άρτου και ευλογοΰσαι τον Θεόν, οιοτι 
ε’δωκεν άρχοντας έπιτρέποντας αύτοϊς έστω καί α- 
θλίως νά ζώσι;Έάν δέ δέν ύπάρχη τοιούτος άνθρωπος 
έν τφ ύπουργείφ, τότε τίς είναι έκεϊνος, δστις έπιμε- 
λώς άποκλείει έκ τών άναγνωσματαρίων τού λαού 
τά ιστορικά μέρη, έκ τοϋ προγράμματος δέ τών δη
μοτικών ήμών σχολείων τήν έθνικήν ήμών ίστο- 
ρίαε, άφ’ ού όλος δ κόσμος ήξεύρει ότι ήμεϊς ούδέν 
άλλο έχομεν, έφ’ ώ δυνάμεθα νά καυχηθώμεν, ή 
υ,όνον τήν ιστορίαν ήμών ; Καί την ιστορίαν ταύ
την τήν ένδοξον άνεγίνωσκε πάντοτε τό έθνος ήμών 
καί έν τή μελέτη αύτής άνήβα καί άνεκτάτο δυ
νάμεις καί έλπίδας, ώς δ ’Ανταίος άπό τής γής, 
ούδεμία δέ χρονική περίοδος άναφέρεται έν τή ιστο
ρώ, δσον θλιβερά καί άν είναι, καθ’ ήν νά άπη- 
γο'ρεύθη έν τοΐς σχολείοις του, ή μελέτη τών έργων 
τών προγόνων του. Αυτά οεν είναι πλέον σφάλ
ματα, άλλά κακουργήματα έναντίον λαού δλοκλή- 
ρου, εις άμοιβήν φαίνεται τών 110 έκατομμυριων 
δραχμών, ά κατ’ έτος τακτικώς καί άνελλιπώς ο
φείλει νά συνεισφέρω. ,

Είς ήμόίς δέν ύπάρχει ούδέ ή έλαχίστη άμφιβο- 
λία οτι είς τόν κ. Υπουργόν παρεστάθησαν άλλοϊα 
τά πράγματα, ούχί ώς άληθώς ύπάρχουσι, και άπέ- 
κρυψαν έπιμελώς ότι διά τού μέτρου τούτου *πο-  
βάλλεται έκ τών σχολείων δ "Ομηρος καί ό Ηρόδο
τος, οΰς δέν ύπάρχει άνθρωπος έν τώ κόσμφ, πολλώ 
δέ μάλλον Έλλην, όστις νά μή άγαπά καί γεραίρη. 
Ή προκηρυξις τοΰ διαγωνισμού τών βιβλίων τών 
δημοτικών σχολείων άνευ άπατης καί πονηριάς γρα
φόμενη θά είχεν ώς εξής"

«Είς τό έξής άπαγορεύομεν είς τούς μαθητάς τών 
δηαοτ. ήμών σχολείων νά άναγινώσκωσι και οιοα- 
σκωνται τήν πάτριον αύτών ιστορίαν, άπαγορεύομεν 
μάλιστα νά άναγινώσκωσι τον Ομηρον, τόν Ηρό
δοτον, τά κατορθώματα τού μεγάλου ’Αλεξάνδρου 
έν Εύρώπη, καί Άσίφ, ώς καί τούς άλλους ήμών 
ενδόξους συγγραφείς καί ποιητάς. Αύτούς έξορι,ομεν 
έκ τών σχολείων ήμών άδυσωπήτως καί έγκαθιδρύ- 
ομεν έν αύτοϊς δύο νέους κλασικούς συγγραφείς τον 
κ. Φίλιππον Γεωργαντάν καί τόν κ. Χαρίσιον Πα- 
παμαρκου. Αύτών τήν σοφίαν θά συμβουλεύηται 
τοϋ λοιπού τό έθνος ήμών άπό τών ύπωρειών τοΰ 
Αίμου μέχρι τής Λιβύης καί Καππαδοκίας. Οσοι 
δέ έχουσι διαφόρους τούτων ιδέας ή πρέπει να αρ-

τόν σκοπόν τοΰτον παρεσκευάσθησαν εκ τών συγ-, 
γραφέφν τούτων αναγνωσματαρια και παρα των οι- 
δασκάλων και παρά τής πολιτείας άναγνωρισθεντα 
ώς κατάλληλα καί βραβευθέντα. Περίεργον οε οτι 
τά βιβλία αύτά θεωρούνται καί έν Γερμανία παρά 
διάσημων παιδαγωγών οίον τοΰ Herbart, Ziller, 
Wilmann, Kern κλπ. ώς τά μόνα κατάλληλα προς 
άνθρωπιστικήν μόρφωσιν καί προτρέπουσι και εργά
ζονται νά άποτελέσωσι τά αναγνωσματάρια ταύτα 
τόν avQfjva της μορφώιίεω» τον I ερ,ε-η.νεκο'ύ 
λαόν. «Ούδέν άλλο βιβλίον πληρούν πάντας τούς 
όρου; μορφωτικού βιβλίου τών παιοων, ειπεν ό Her
bart, γινώσκω πλήν τής ’Οδύσσειας τοΰ Ομηρου.» 
Κατα τήν πεποίθησιν δέ ήμών πάντων τών ασπα- 
ζομένων τό σύστημα τούτο, τήν σχηματισθεϊσαν εκ 
τής θεωρητικής τοΰ ζητήματος εξετάσεως και εκ 
τής πείρας, ήν έλάβομεν έν τή εφαρμογή αύτοΰ έν 
τοΐς δημοτικοί; σχολείοις τής Ελλάδος, επιτυγχά
νεται ακριβώς καί έν μείζονι μετρώ εκείνο, οπερ οι 
Γερμανοί έπιδιώκουσι διά τών αναγνωσματαρίων τών 
περιεχόντων συλλογήν άποσπασμάτων έκ πολλών 
συγγραφέων Διατί νΰν όέν θελει το σύστημα τοϋτο 
τό Ύπουργεΐον; Διότι, λέγει, τοιούτο σύστημα δέν 
έχουσιν οί Γερμανοί. Άλλά τότε πώς έπέτρεψεεπι 15 
όλα έτη νά έφαρμοσθή παρ ήμΐν τοιούτο σύστημα ;

Τά πρόσωπα τά διοικούντα την Ελλάοα ησαν 
τά αύτά καί τότε, οΐα εινε και τώρα, μόνον δ κ. 
Παπαμάρκου προσετέθη. Εινε δε τρομερόν καί νά 
συλλογισθή τις αυτό ότι άρκεϊ μία άνθρώπου θελη- 
σις οΰτε ύπό τής επιστήμης οΰτε ύπο τοΰ συμφέρον
τος τής έκπαιδεύσεως ^υθμιζομέ;η άλλ ουδέ ύπό τού 
ορθού λόγου, νά κατισχύση πάντων και πρωθυπουρ
γών καί ύπουργών καί έπι-τημόνων καί τής κοι
νής γνώμης καί νά έπιτραπή νά μεταβάλη εις γήν 
καί σποδόν τήν έθνεκήν ήμών παίοευσιν! Αλλά μήπως 
έχουσιν καί οΐ Γερμανοί αυτό, το όποιον ζητεί νϋν 
νά είσαγάγη τό ύπουργεΐον, είσηγαγε οε μάλιστα 
προκαταβολικώς δ κ. Παπαμάρκου; Οί Γερμανοί, 
ώς έν τοΐς έμπροσθεν δΓ έπισήμων κειμένων απε- J 
δείξαμεν, έπιδιώκουσι διά κλασικών συγγραφέων 
Γερμανών νά δώσωσι εθνικήν παίοευσιν εις τον 
λαόν των καί ήμεϊς τόν αΰτον σκοπον επιοιωκομ-εν 
διά κλασικών Ελλήνων συγγραφέων νά οωσωμεν 
είς τόν ήμέτερον λαόν έθνικήν παίοευσιν. Τά μέσα 
ήμών διαφέρουσι, διότι οιάφορος εινε καί δ εγγύς σκο
πός ήμών, έκεΐνοι μεν έπιδιώκουσι Γερμανικήν, η
μείς δέ Ελληνικήν μόρφωσιν. Συμφωνούμε> όμως 
πληρέστατα πρός τον τελικόν σκοπόν, οστις εινε ή 
εθνική μόρφωσις τού λαού. Αλλ η προκηρυξις του | 
ύπουργείου τί έπιοιώκει, παρακαλοϋμεν, ζητούσα 
περιγραφής καί βιογραφίας ζωων καί φυτών ; Μή
πως έν τφ ύπουργείφ ύπάρχει τις φρονών ότι γίνε
ται άνθρωπος καί πατριώτης μάλιστα μανθάνων 
τάς πονηριάς τής άλώπεκος καί τό αιμοχαρές τών 
λύκων καί τών τράγων καί τάς άρπαγάς τών όρ
νέων καί τό ιταμόν τών όνων καί τχύρων και το φιλό- 

νηθώσιν αύτάς ή νά έγκαταλίπωσι τήν πάτριον αύ
τών χώραν».

Έρωτώμεν εύσεβάστως τόν κ. 'Τπουργον τής 
Παιδείας νά ειπη ειλικρινώς, άν δύναται νά θέση 
τήν ύπογραφήν του κάτωθεν τοιαύτης ποοκηρή- 
ξεως Ήμεϊς, οϊτινες ούδενα λόγον έχομεν νά συμ- 
παθώμεν πρός τόν κ. Υπουργόν, δέν δυνάμεθα ή νά 
διαμαρτυρηθώμεν έξ όνόματός του κατά τοιαύτης 
άντεθν.κής καί έπιβούλου προκηρύξεως. Καί δμως ή 
δημοσιευθεΐσα προκήρυξις κεκαλυμμένως αύτά λέγει.

Διά ταϋτα νομίζομεν δτι έχει καθήκον δ κ Υ
πουργός έπιβαλλόμενον είς αύ-όν και ύπό τού όνό
ματός του καί ύπό τής χώρας, έξ ής κατάγεται καί 
ύπό τοΰ άξιώματος, δ νϋν κατέχει, νά καλέσγ, τόν 
συντάκτην τής προκηρύξεω; τών βιβλίων διά τήν 
δημοτικήν έκπαίδευσιν καί νά ζητήση λόγον παρ’ 
αύτοΰ πώς γράφει πράγματα γινόμενα δήθεν είς τά 
πεπολετισμένα Κράτη, έν ώ τοιαύτα έκεϊ δέν γίνον
ται; διατί εξορίζει έκ τοΰ σχολείου ήμών τόν Ό
μηρον καί τόν ’Ηρόδοτον, τά αιώνια ύποδείγματα 
τελειότητος άνθρωπίνης; διά τί τέλος άπαγορεύει 
τήν έθνικήν ήμών ιστορίαν καί οΰτω καί το ε’θνος 
βλάπτει καί τό Ύπουργεΐον έκθέτει είς γενικήν καί 
δικαίαν κατάκρισιν.

Άλλά και μίαν άλλην έκ τού γεγονότος τούτου 
δύναται ό κ. Υπουργός νά έξαγάγη, έάν θελη πο
λύτιμον άργήν, είς τό έξής νά μή πιστεύη είς όσα 
λέγει δ κ. τμηματάρχης, ούδέ νά έκπλήττηται έκ 
τού επίπλαστου ενθουσιασμού όπέρ πατρίδος καί 
σχολείων ούδ’έκ τών κενών λέξεων «Solothurnum, 
Vogel, πεπολιτισμέναι χώραι, τά γινόμενα κατά 
τάς τελευταίας δεκαετίας,» ά είναι διά τινας τών 
βροτών communi loci και παγίδες πρός σαγήνευσιν. 
Ό κ. ύπουργός, άφ’ ού ένδιαφέρεται νά άφήση ίχνη 
τής διαβάσεώς του καί ούχί έρείπεια, καθήκον έχει 
έν πάση προτεινομένη μεταβολή τών έκπαιδευτικών 
ήμών πραγμάτων νά συγκαλή είς συνεδρίαν τού; δυ- 
ναμένους νά ε”χωσι γνώμην άσφαλή περί τοιούτων 
ζητημάτων, ών εύτυχώς έχει ούχί ολίγους ή ’Ελ
λάς, καί άφ’ ού διαφωτίζηται παρ’ αύτών έν κοινή 
συζητήσει είς τό τί δεϊ γενέσθαε, τότε άς έκτελή τά 
κοινή δεδογμένα μετά τής πεποιθήσεως ότι ωφελεί 
τον τόπον. Οΰτως έπολιτεύοντο πρό αυτού άλλοι ύ- 
πουργοί εύδοκιμήσαντες, έπί τών όποιων κατηρτίσθη 
νέον σύστημα έκπαιδεύσεως καί έφηρμόσθη, καί ών 
σήμερον άναμεμνησκόμεθα εύλογούντες τό όνομά των.

Έπί δέ τοϋ ζητήματος τής προκηρύξεως, νομίζο
μεν ότι επιβάλλεται καθήκον υψιστον είς τόν κ Υ
πουργόν νά έπανορθώση τά πεπλημελημένα καί έν 
τοΐς άναγνωσματαρΐοις καί έν τή έθνική ήμών ιστορία. 
Τούτο άπαιτεϊ έπιτακτικώς ή έθνική ήμών έκπαϊ- 
οευσις, ής ύπηρέται πρέπει νά εϊμεθα δλοι άπό τοϋ 
άνωτάτου λειτουργού μέχρι τοϋ τελευταίου γραμμα
τοδιδασκάλου.

Νομίζομεν δέ ότι τό πρόγραμμα τών δύο προη
γουμένων προκηρύξεων είναι καί έπιστημονικώτερον 

καί ίθνικώτερον καί σωφρονέστερον. Είς πολλάς δέ 
περιστάσεις τό βαδίζειν όπίσω δηλοΐ βαδίζειν εμπρός.

ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρό δέκα περίπου έτών είχε ψηφισθή δ νόμος ΑΜΒ 
περί διδακτικών βιβλίων, όστις καί έφηρμόσθη είς δύο 
διαγωνισμούς, ποοκηρυχθέντας τώ 1882 καί 1886. 
Πρό δύο δέ μηνών είσήχθη καί έψηφίσθη νέος νόμος 
δ ΒΡΛ' πάλιν περί διδακτικών βιβλίων. Ούσιώδεις 
διαφοραί μεταξύ τού πρώτου καί τοΰ δευτέρου τούτου 
νόμου ώς καί τών σχετικών έρμηνευτικών Β Δ. δέν 
ύπάρχουσι. Μόνον ή τετραετία τοϋ διαγωνισμού τού 
νόμου ΛΜΒ' μεταβάλλεται είς τριετίαν διά τού νέου 
νόμου. Οί δέ κριταί διά τού νέου νόμου διορίζονται 
ύπό τού ύπουργοϋ τής Δημοσ. έκπαιδεύσεως, ένφ 
κατά τόν πρώτον νόμον «Οί κριταί διορίζονται έπί τή 
προτάσει έπιτροπείας συγκειμένης έκ τών τμηματαρ- 
χών τής μέσης καί κατωτέρας έκπαιδεύσεως, τοϋ κα- 
θηγητού τού διδάσκοντος τήν παιδαγωγικήν έν τώ 
Πανεπιστημίφ, τριών καθηγητών τής φιλοσοφικής 
σχολής, έκλεγομένων ύπ’ αύτής, ένός καθηγητοΰ· τής 
θεολογικής σχολής, έκλεγομένου ύπ’ αύτής, δύο γυ
μνασιαρχών, ένός διευθυντοΰ διδασκαλείου, έκλεγο
μένων ύπό τού ύπουργείου, καί τού διευθυντοΰ τής 
σχολής τών τεχνών».

Γνωστόν ότι ή γνώμη πάντων τών πολιτειολόγων 
άρχαίων καί νεωτερων, είναι ότι ή συχνή τού νομού 
μεταβολή καταρρίπτει τό ηθικόν κύρος τών νομοθε- 
τούντων, χαλαρώνει τό πρός τούς νόμους όφειλόμενον 
σέβας καί παρακωλύει τών έθισμόν τών πολιτών είς 
την τήρησιν τού νόμου, δστις είναι ή ίίάσις τής νομο
ταγούς τάξεως. Ούδέποτε θά δυνηθή τις ν’ άποκτήση 
κήπον καί ν’ άπολαύση καρπούς έξ αυτού, έάν κατ’ 
έτος έκριζόνη τά φυτευόμενα δένδρα καί φυτεύη έν 
αύτώ άλλα δήθεν καλλίτερα.

Άλλ’ ένφ ό νέος νόμος δέν προτείνει μεταβολάς 
έπί τό βέλτιον, πλήν τών άνω σημειουμένων, έξ ών 
ή δεύτερα βεβαίως δέν δύναται νά θεωρηθή ώς βελ
τίωσες, ούδέ ώς παρέχουσα μείζονας εγγυήσεις περί 
άμερολήπτου καί αύστηράς κρίσεως, έν τώ προκη- 
ρυσσομένφ διαγωνισμφ παρεισάγονται σπουδαιόταται 
μεταβολαί είς τά νομοθετούμενα διδακτικά βιβλία, 
ιδία τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, μετατρέπουσαι ού- 
σιωδώς τόν σκσπόν αύτής, δστις δμολογεϊται ότι είναι 
ή θρησκευτική καί έθνική τών παίδων μόρφωσις.

Δέν μεταβάλλονται αί ώραι τού πνευματικού προ
γεύματος καί δείπνου, δέν μεταβάλλονται άλλαι δια
τυπώσεις τής πνευματικής τραπέζης άλλ’ ε’ισάγονται 
δμως καιναί τροφαί, δι’ ών θά τραφή τό πνεύμα καί 
θά δεαπλασθή ή πνευματική καί ηθική κρίσις τών 
έλληνοπαίδων. Άλλά τούτο είναι σπουδαιότατον, 
πολύ σπουδαώτερον, ή έάν μετεβάλλοντο αί ΰλικαί



τροφαί,έάν άντί τοϋ σίτου είσήγετο η πατάτα., άντί 
τοϋ γάλακτος καί τοϋ κρέατος ή μαμαλίγκα,άντί υ- 
δατος διαυγούς θολόν τι ύγρόν τόσον σπουδαιότερον, 
δσον σπουδαιότερος είναι δ εγκέφαλος τοϋ στομάχου. 
Τό διδακτικόν βιβλίον καί ιδία: τό άναγνωστικόν ά- 
ποτελεϊ την βάσιν τής πνευματικής άναπτύξεώς καΐ 
ήθικής διαπλάσεως τοϋ παιδιού, δέν είναι έντυπος 
χάρτης, έφ’ ού δ παϊς θά μάθη άπλώς άνάγνωσιν, 
έστω μετ’ άπαγγελίας καλής, έστω άνάγνωσιν λογι
κήν.Τό άναγνωστικόν βιβλίον θ’άναπτύξη τήν κρίσιν 
τοϋ παιδός, 'θά έξεγείρη αισθήματα εύγενή, θά έμ- 
πνεύση φρόνημα, θα παράσχη τά στοιχεία τοϋ ηθι
κού αύτοϋ χαρακτήρος, θά μορφώση έκ τοϋ μικροΰ 
παιδός "Ελληνα ή Γερμανόν ή ’Άγγλον,θά έξυπνίση 
τήν συνείδησιν αύτοϋ ώς άτόμου καί ώς μέλους κοι
νωνίας ώρισμένης'ή δέν θά πράξη ούδέν τούτων καί 
θά κρατήται ύπό ένός φωνασκοϋ άναγνώστου.Τούτο 
έξαρτάται έκ τοϋ περιεχομένου τοϋ βιβλίου πρώτον 
καί δεύτερον έκ τοϋ διδασκάλου.

ΙΊρός τούτοις 5έν πρέπει νά λησμονώμεν οτι τά 
διδακτικά βιβλία τών παίδων άποτελοϋσι συνάμα τό 
μόνον ανάγνωσμα τοϋ έλληνικοΰ λαοϋ έν τοΐς χωρίοις 
ίσως δέ καί έν αύταϊς ταϊς πόλεσι. Δίδοντες λοιπόν 
σπουδαία άναγνωστικά καί διδακτικτά βιβλία είς 
τάς χεϊρας τών παίδων, παρέχομεν άμα πνευματικήν 
τροχήν καί είς τό πολύ πλήθος τοϋ έλληνικοΰ λαοϋ, 
Τοΰτο δέ δέν είναι τό έλάχιστον έκ τών δημοτικών 
σχολείων κοινωνικόν καί εθνικόν όφελος.

’Ιδού τά κατά τόν άγωνισμόν τοϋ 1883 προκη- 
ρυχθέντα βιβλία διά τά δημοτικά σχολεία.

1. Κατήχησις.
2. Άλφαβητάριον καί άναγνωσματάριον διά τήν 

α’ τάξιν περιέχον άπλα παραμύθνα καί ποιήματα, 
ιδίως έν τή κοινή γλώσση.

3. Άναγνωσματάριον μετ’ εικόνων ή άνευ 
τοιούτων διά τήν β’ τάξιν, δ Ροβινσών.

4. Άναγνωσματάριον διά τήν γ’ τάξιν μετ’ ει
κόνων ή άνευ τοιούτων, ’Οδύσσεια.

5. Άναγνωσματάριον διά τήν δ' τάξιν περιέχον 
έκλογήν έκ τοϋ Ηροδότου καί διηγήσεις έκ τοϋ 
’EQ-νικοϋ ημών άγώνος ώς καί ποιήματα καί περι- 
γραφάς άναφερομένας εις τήν φύσιν καί τάς τέχνας.

6. Άριθμητ. προβλήματα.
7. ’Απάνθισμα παιδαγωγικών άσμάτων
Ή δέ προκήρυξις τοϋ 1886 περιελάμβανε,ταύτά 

βιβλία, άντικαταστήσασα μόνον διά τήν β’ τάξιν 
τόν 'Ροβινσώνα διά διηγημάτων έκ τής άρχαίας έλ- 
λην. μυθολογίας μετά συντόμου περιγραφής τόπων 
και φυσικών φαινομένων.

"Ιδωμεν τώρα τίνα άναγνωστικά βιβλία εισάγει 
είς τά δημοτικά σχολεία τής 'Ελλάδος ή προκήρυ- 
ξις διαγωνισμού τής 25 Φεβρουάριου 1893.

«Άναγνωστικά βιβλία διά τούς μαθητάς άμφο
τέρων τών φύλων, άνευ εικόνων, περιέχοντα αίσω
πείους μύθους,περιγραφάς καί βίους ζώων καί φυτών, 
περιγραφάς τής φύσεως, παροιμίας,γνωμικά, ποιή-
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ματα καί διηγήματα διά γλώσσης άπλώς καίγνησίως 
ελληνικής δι ’δλας τάς τάξειςτοϋ δημοτικού σχολείου»

Ό νέος λοιπόνπερί διδακτικών βιβλίων νόμοςΒΡΛ 
είσήχθη,ΐνα μεταβληθή ή τετραετία είς τριετίαν, ΐνα 
οί κριταί διορίζωνται κατ’εύθεϊαν ύπό τοϋ κ. ύπουρ- 
γοϋ καί — τό ούσιωδέστερον—ΐνα δ 'Ροβινσών, οί 

Ηρωικοί χρόνοι τής Ελλάδος, ή ’Οδύσσεια^τοϋ 
Όμηρου,αί Έκλογαί έκ τοϋ Ηροδότου καί αί Σκηνθ*  
γραφίαι έκ τοϋ ηρωικού ήμών άγώνος άντικαταστα- 
θώ.σιν ύπό Αίσωπείων μύθων, περιγραφών καί βίων 
ζώων,γνωμικών καί διηγημάτων (έπί τό μυθιστορι- 
κώτερον).ήτοι ύπό ΰλης άποκλειούσης πάν έλληνικόν 
άρχαϊον ή νέον πλήν τής γλώσσας.Δηλαδή δ έλλη- 
νοπαις έπί τετραετίαν φοιτών είς τό δημοτικόν σχο- 
λεϊον δέν θ’ άναγνώση ούδέν έκ τής ώραίας έλλην. 
μυθολογίας,ούδέν έκ τών μοναδικών κατορθωμάτων 
τών Μηδικών πολέμων, ούδέν περί τών άθανάτων 
ηρώων τής πατρίδος του, οΰδέν περί τών πατέρων 
καί τών πάππων του. Άλλά διά τήνε’λλειψιν ταύτην 
θ’άποζημιοϋται άναγινώσκων περιγραφάς φυτών καί 
ζώων καί ταύτα όχι άνεγνωρισμένων τινών συγγρα
φέων τοϋ ε'θνους του άλλά τοϋ βραβευθέντος αύτο- 
σχεδιου συγγραφέως.Νομίζει τις δτι τό πρόγραμμα 
τοϋτοσυνετάχθη ύπότήνπίεσινάντεθνικής λογοκρισίας.

Καί μή νομίση τις δτι τήν έθνικήν ιστορίαν δ 
ελληνόπαις θ’άναγινώσκη καί θά μελετά έν ίδίω βι- 
βλίω. "Οχι ’Ενώ μετά τά άναγνωσματάρια άνα- 
γράφονται άλλα διδακτικά βιβλία έν τή προκηρύξει 
τοϋ διαγωνισμού,ήτοε Γραμματική τής νέας'Ελλην. 
γλώσσης, Συλλογή άριθμ. προβλημάτων, Έγχειοί- 
διον φυσικής ίστορίας (πάλιν ζώα καί φυτά), Γεω
γραφία,Καλλιγραχία, δυστυχώς ή 'Ελληνική ιστο
ρία έντελώς έλησμονήθη καί έν τοΐς διδακτικοϊς βι- 
βλίοις,ώς παρηγκωνίσθη πάν ίδια έλληνικόν έν τοΐς 
Άναγνωσματαρίοις.

Ή έθνική ιστορική δλη έθεωρήθη έν τούτοις τόσον 
σπουδαία ύπό τών συνταξάντων τά προγράμματα 
τών δύο προηγουμένων διαγωνισμών, ώστε καί τά 
Νεοελληνικά άναγνώβματα, τά προορισθέντα διά 
τά Έλλην.σχολεία,περιέλαβον σχεδόν" άποκλειστε- 
κώς δλην ιστορικήν έκ τών διαφόρων έποχών τοϋ 
έθνικοϋ βίου.

Έρωτώμεν λοιπον πάντα άμερόληπτον κριτήν, 
αύτόν τόν άξιότιμον κ. Υπουργόν τής Δημοσίας έκ- 
παιδεύσεως,τίνα άναγνωστικά βιβλία θεωρεί μορφω- 
τικώτερα καί μάλλον άρμόζοντα είς Έλληνόπαιδας, 
τά τοϋ πρώτου καί δευτέρου διαγωνισμού έλληνικώ- 
τατα άναγνώσματα, ή τά διά τοϋ νϋν ε’ισαγόμενα 
άχροα καί άνούσια ;

Έκεΐνο δέ το άνευ εικόνων δΓ άντιλογίαν προς 
τό πρώην μετ’ εικόνων ενθυμίζει πως τούς είκονο- 
μάχους.Δύναται^ν’άπαιτήση καλλιτεχνικάς εικόνας, 
ναί-άλλά διά τί άνευ εικόνων,άφοϋ πανταχοΰ τοϋ 
πεπολιτισμένου κόσμου μεταχειρίζονται εικόνας ;

Βλάσιος Χκορδέλης.


