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ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Ό Κίιριοs Χαράλαμποs Παπαστα
ματελόποvλοs βyijκε άπο το Διδα
σκαλείο τ ριπόλεωs στα 1890 τρι
τοβάθμιοs δημοδιδάσκαλοs μετα πολ
λων έπαίνων.
Άμέσωs σχεδον διωρίστηκε στο
χωριό τοv, στην καρδια τοίί Μωρι5:,
στην πλαyια ένοs βοvνοίί. Κι' έκεί
έξακολοveεί νiχ μέν1J άκομη. Πέρασαν
πόλεμοι, έπαναστάσεις, άποκλεισμοί,
χωρls αύτοs να κοvνηθij
άπο το
χωριό τοv. Στρατιώτηs δέν πijyε,
yιατl i'jταν έκ των άπαλλαyέντων.
οι πολιτικοi δέν τον iΞδιωξαν, yιατl
ε!χε ρίξει δvο άyκvρεs, μια δική τοv
στο eνα κόμμα καi μια τοίί πεθεροίί
τοv στο άλλο. Κι' fτσι μένει άκόμη
άκοίινητοs στη θέση τοv, σaν τον Ταi)yετο. Έπειδη δέν τον πείρα~αν τα κόμματα, δeν ε!χε άνάyκη καl να
ταξιδέψ1J. Δένε! χε πάει ποτέ στην' Αθήνα, δένε! χε lδij ποτέ θάλασσα.
Το μακpινώτερο ταξίδι τοv i'jταν eωs την Τρίπολι.
Περνοίίσαν τα χρόνια καi δ κ. Παπασταματελόποvλοs εκανε παιδια
ΚΙ άμπέλtα, χωράφια καl πρόβατα ΚΙ όλο eρρtχνε στο χωριό τΟV
ρί~εs βαθίιτερεs σαν πλάτανΟ).
"Ολα fiσαν ρόδινα, δ μισθόs, η περιουσία, η οίκοyένεια.
Mix τη μακαριότητα αίιτη την τaραξε eναs ρέκτηs έπιθεωρητήs. Κά
λεσε μετα ταs έξετάσειs τovs δασκάλοvs σe σννέδριο στην eδρα τοv.
Βάσανα καl πάλι βάσανα, νiχ άφήσ1J κανεis την ησvχία τοv, τη
δροσιά τοv, τόv πλάτανο μέ τ6v ίσι<;ιο τΟν παχύ, τό σπίτt τοv μΕ
όλα τα καλά τοv καl να κλειστij μια βδομάδα στι'Jν πόλη, σe ξενοδο

χεία, σέ καφενεία, ν' άντικρίισ1J τόσον κόσμο καl eξοδα, eξοδα!
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ΚαΙ τα καλαμπόκια να θέλουν πότισμα καi τ' άμπέλια νa θέλονν
ξεφύλλισμα!
«Πexs άδικαιολοyήτωs άπουσιάσων θα τιμωρηθ;;j», eyραφε ή tγ
κύλιοs τοv έπιθεωρητοv. Κα\ ό κ. Παπασταματελόπουλοs φοβόταν
τα πρόστιμα. <<Σοv άκρωτηριάζουν το μισθό, βρέ άδερφέ,» Ελεyε καΙ
. φυλαγόταν μi; μεyάλη τέχνη άπο τα πρόστιμα.
Τώρα δέ μποροvσε πια να τή yλιτώσ1J. Θα πήγαινε στο συν
έδριΌ. Τακτοποίησε λοιπΟν τΟ πότισμα των καλαμποκιών καi τΟ
ξεφύλλισμα των άμπeλιών, καβάλησε το μουλάρι του καΙ πfjye στήν
πόλ1J.
Μέσα στο σvvέδριο, έμπροs στο Δεσπότη, το Νομάρχη, τον 'Επιθε
ωρητή, δικαστεs καi άλλουs έπίσημουs άνθρώπουs, έμπρΟ, σε τό
σ9υs δασκάλουs άyνώστουs σ' αίιτον ό κ. Παπασταματeλόπουλοs
αΙσθανόταν τον έαvτό του μηδενισμένο. Στο χωριό του ήταν το
άπαν, δάσκαλοs, νοικοκύρη), yραμματεvs τfis κοινότητοs, ε!χε το
τηλέφωνο, i'jταν καΙ λίγο τοκιστήs κι' eδω δεν ήταν τίποτε. Ποιοs
πρόσεχε σ' αίιτόν; Κι' σίιτή ή πίεση, αύτή ή στενοχώρια θα διαρ

κέσ\1 μια βδομάδα ! ! Θεέ μου τί iδeεs αίιτέs, τΙ καινούργια κουραφέ
ξciλα τά σvvέδρια !Μήπωs δi;ν πήγαινε καλα ή eκπαίδεuσιs ώs τώρα;
Κάl τίΕλειπe στα παιδιά; ΚαΙ καλαδιάβαζανκαi τή διαίρεση fiξεραν!!

~Αρχισαν ο! σvζητήσeιs κα\ όμιλίεs. Ό κ. Παπασταματελόπουλοs

ii:κovyε μi; άνοιχτο το στόμα θεωρίεs νέεs, άκαταvόητεs, δαιμόνια

καινά. Ίδίωs μeyάλη έvτίιπωση τοv eκανε εναs νeαροs δάσκαλοs, ό
όποίο) μέ δννατι'] φωvι'] κα\ ζωηρi;s χειρονομ!es μιλοvσε περi άνα
λuτικοσννθετικfis μεθόδου.
«Όλα, Κυρίαι κα\ Κύριοι, στον κόσμο e!ναι άνάλυσιs κα\ σίινθeσιs.
Κι' έπειδι'] ή Έκπαίδευσιs πρέπΕ1 να προσαρμόζεται προs το Σύμπαν,
πρέπει κα\ eis τήν Έκπαίδεuσιν να κάμνωμeν άλληλοδιάδοχον χρfi
σιv άναλόσεως καί συνθέσεως».
«"Οταν ή γυναίκα τρίβ1J το Cιλάτι, κάμveι άνάλυσιv. "Οταν ό ποιμι']ν
πή ζ\Ι τήν yιαούρτην, κάμνει σύvθeσιν. "Οταν ό τέκτων κόπτ1J μi;
τον πρίονα ταs σανίδα), κάμνει άvάλυσιν. "Οταν καρφών1) αίιταs
προs κατασκευι']ν τραπέζηs, κάμνει σίιvθεσιν. Όταν ό διδάσκαλοs
λέy1) β, α βα, κάμνει σίιvθeσιν. "Οταν έρωτξi εls τήν λέξιν «ξύλον»
ποία ε!ναι ή λήγουσα, κάμνει άνάλυσιν. Μόνον e!s ταs μονοσvλλά
βουs λέξειs, δπωs π.χ. δέν, τήν, βλαξ κλπ. δeν δυνάμεθα να κάμνωμeν
άvάλυσιν ο\ίτe σίιvθeσιν. Αύτα\ άποτeλοw eξαίρεσιν τοv Σύμπαντοs.
Ή άνάλυσιs κα\ ή σύvθεσιs ε!ναι ο! δίιο πόλοι τfis Έκπαιδeύσeωs.
Πεp\ αίιτοvs θά περιστρέφεται ή Έκπαίδeυσιs. "Ολα τa άλλα ε!ναι
κουραφέξαλα. Δυνάμεθα μέ τήν σφvραv τοv νeωτeρισμοv να κατα
σvvτρίψωμev άyρίωs δλαs ταs μeθόδουs κα\ να άφήσωμev μόνον δύο
στήλαs όρθίαs, τήv άuάλυσιv κα\ τήν σίιvθεσιν. Μόνον μέ σίιτάs πρέ
πει εis το μέλλον νά έρyάζεται ό διδάσκαλο). τ αίιταs θά μeταχeιρί-
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ζεται ό διδάσκαλος έν ε!δει φvσαρμόνικαs κα\ τα άποτελέσματα θα
ε! ναι Uπέροχα, θαvμάσισ, μοναδικά ...... » Στον κ. Παπασταματελόοτοvλο έξ άρχf\s φάνηκε άντιπσθητικοs ό νεαροs δάσκαλος. Όσο
δέ άκοvyε τis νέεs θεωρίες τοv, τόσο ή άντιπά{)ειά τοv αvξαινε. Δέν
μποροvσε δμωs κα\ να μή τον eαvμάση yια τis σοφίες τοv, yια τis
μελέτες τοv. Ποv πfiyε δμωs κα\ ξεσκάλισε τήν άναλvτικοσvνeετική
μέ{)οδο; Πολiι καλα περνούσαμε ώs τώρα μe τα στάδια -rfis διδασκα

λίας. Ό κ. Ιiαπασταματελόποvλοs τα ε!χε χωνέψει καλα τα στάδια.

Ποτέ σέ κανένα μάθημα δέv παρέλειψε οvτε το σκοπc στήν άρχή, ο\ίτε
τόν καρπό στό τέλοs κα\ στήv Ίχνοyραφία άκόμη καi στή Γυμνα
στική. Τώρα τί χρειαζόταν ή άναλvτικοσννθετική μέθοδος;
Tov κά{)ησε στο μvαλό, δτι ό vεωτερισμοs αύτοs eα yίν1J άσπαστος
όχι μόvοv άπΟ τΟ σvvέδριο, άλλ' άπ' δλοv τΟν κόσμο, καi Cm6 τη
Γερμανία άκόμη.
Τ ο σννέδριο προχωροvσε κανονικά. Κι' άλλοι πολλο\ δασκάλοι
μίλησαν καi σοφές iδέεs ε!παν, άλλα στή μνήμη τοv κ. Παπαστα
ματελοπούλοv ε!χε καθίσει _σαν άyκάθι ή άποκροvστική φάτσα τοv

νεαροv δασκάλοv καi ή άνcχλvτικοσvνeετική μέθοδος.
Ήρθε έπi τέλοvs ή ποθητή ή μέρα τfis άναχωρήσεωs. Κι' δταv δ κ.
Παπασταματελόποvλοs καβάλησε το μοvλάρι τοv, eβyαλε eνα σΊΕ
ναyμο άvακουφίσεωs. Σ' δλον το δρόμο δμωs i'jταν συλλοyισμένοs.
Ή καταραμένη άναλvτικοσvνeετική μέ{)οδοs τοv χτvποvσε στο ΚΕ
φάλι σαν σφυρί.
Ποτέ το χωριό τοv δέν τοv φάνηκε τόσο ώραίο, δπωs τώρα. Mπfi
κe στΟ στοιχεϊό τοv, στά νερά τοv, στΟ βασίλειό τοv. ΑVτόs flταν
,εκεί ό έπίσημοs, ό μοναδικός, ό κύριος.
~- «Άχ, yvναίκα, <λεyε, δέν πaμ~ καλά! Θα μas φά1J ή άvαλvτικο··

-σVνθετική μέθοδος. Έσv καl ο1 τσοπάνηδες ε!σθε καλά. Μπορείτε
να κάνετε άνάλυση καi σύνθεση, άλλ' eyω π&s eα τήν κάvω στο σχο
λείο; Δέν πaμε κσθόλοv καλά.»
Ή yvναίκά του τον κοίταξε εκπληκτη. Μήν εχασε το μvαλό τοv
{κεί στήν πόλη; τί παράξενα λόyια λέει yι αvτή καi τovs τσο
πάνηδες;
τlλοs πάντων ή άναλvτικοσvνθετικη μέ{)οδοs eyινε δ έφιάλτηs το(ί
κ. ΠαπασταματελοποVλοv καi μα~ί μ' αότη καl ή άπαισία φάτσα
το(ί vεαpov δασκάλου. Μόλιs άρχιζε vα σκέπτεται yιix τα άμπελο
χώραφά τοv, Εμπαιvε στfι μΕση fι άvαλvτικοσuvθεηκτl καl τοϋ Εσπα~ε
τόν είρμΟν των ίδεωv, όπως Ελεyε.
ΠοJς διάβολο θα κατώρθωνε να παίζ1J αύη'] τή φυσαρμόνικα τfjς
ό:ναλvτικοσυvθετικiϊs;
Άνοιξε το σχολείο, καl ό κ. Παπασταματελ<όποvλοs άρχισε vα έρ
γάζεται πάντα μe δισταyμο καi άμφιβολία. Έχασε τήv έμπιστοσύνη

·ποv ε!χε στά στάδια. 'Άλλοτε τάπαιζε στα πέντε δάχτvλα καi τώρα

'Ε-ιrετηρtς Δημοτικf\ς 'Εirnαιδείισεως ------~~--

κόμπια~ε. Ό σκοποs eμπαινε κι' ό καρποs φγαινε, όλλ' όχι μe την
πρώτη εύκολία.
Στls 5 το(ί 'Απρίλη το πρω\ έλήφθη το σννθηματικο τηλεφώνημα
όπο το γειτονικο δάσκαλο: «'Ιέραξ ε!ναι έδω» δηλ. ό Έπιθεωρητf]s
ε!ναι έδω.Όπωs σννέβαινε πάντοτε, το aπόγευμα θά i'jταν στο σχο
λείο του. 'Αμέσως λοιπον έλήφθησαν τά προληπτικά μέτρα. Τά παι
διά έστάλησαν στο ρέμα νά πλwονν τά πόδια τους καί αVτό<; 7fiiρε
τον Κα~αμία καi κατέγραφε τf]ν \ίλη στο σχeτικο βιβλίο. Έβαλε τά
παιδιά κι έσκούπισαν το σχολείο καi fiταν έν όvαμονij μέ δυνατά καρ
διοχτύπια γιά την όναλυτικοσvνθετικη μέθοδο. Στis τρεισήμισv τό
όπόγεvμα ένέσκηψε καi δ 'Ιέραξ.
'Απο τi]ν καθαριότητα το(ί σχολείου καΙ των μαθητων eμεινε εύχα
ριστημένος. Το μαθητολόγιο έν τάξει, oi βαθμοί βαλμένοι ταχτικa

στον eλεyχο. Μπράβο.

35 καΙ 6; ρώτησε τovs μαθητάs τijs 2αs τά

ξεως. 41, τοΟ ε!παν. Μπράβο. Διάβασε σύ, ε!πε σ' ένα μαθητi] τfis
4ηs. Μπράβο, καλά διαβά~εις. Ποιά ε!ναι η πρωτεύουσα το(ί Κρά
τους; ΑΙ Άθfίναι. Μπράβο, παιδιά. Άpκεϊ, κύριε Παπασταματελό
πουλε. ΟΙ μαθητα\ ε!ναι πολv καλa κατηρτισμένοι. Άs σχολάσοuν.
Ούτε λόγος περί όvαλvτικοσvνθετικfίs μεθόδου!
Γελοvσαν καl τά μουστάκια τοΟ κ. Παπασταματελοπούλου.
«Πέρασαν πολλοl Έπιθεωρηταί, κVριε Έπιθεωρητά, aλλά σάv κι
έσas καλΟs κανένας δεν ijταν», eλεyε δ κ. Παπασταματελόποuλοs,
όταν eφuyαν τά παιδιa καl eμειναν oi δυό τουs στο σχολείο.
Το βράδυ στο σπίη eτριβε τα χέρια του όπο τη χαρά του ό δά
σκαλος.

«Καλa τα καταφέραμε», eλεγε στη yvναίκά του γεμCίτοs χαρά.
«Στο διάβολο η όvαλvτικοσννθετική! Στάδια καl πάλι στάδια».
Κα\ πάλι ή yvναίκά του τον Εβλεπε μέ Vποψία γι/χ τά μυαλά του.
'Απ' έδω καi πέρα πijρε πάλι τον άέρα των σταδίων ό κ. Παπαστα
ματελόπουλοs καi τόπαψ στά πέντε δάχτvλα.
Πέρασαν δυο τρία χρόνια άκόμη εvχάριστα. Κανένα νέφος δέν
έσκίασε τη διδασκαλικη καi νοικοκυρικη μακαριότητά του.
•Ηρθε νέος 'Επιθεωρητής, ρέκτης καΙ αVτός. Ή πρώτη τοu δουλειά
ijταν νά κάμ1) συνέδριο μετ/χ τas έξετάσεις.
Πάλι καβάλησε τδ μουλάρι ό κ. Παrrασταματελόπουλοs γιά την
πρωτεύουσα. Oi ίδιες έπισημότητεs στδ σvνέδριο. Ό κ. Παπασταμα
τελόπουλοs καθόταν πάλι μέ τi]ν καρδιά σφιγμένη. Ποιδs ξέρει πάλι
τί καινούργιες μόδες θά μiΧς ποΟν !
Σηκώθηκε eναs μεσόκοπος δάσκαλος, ποv

προαλείφονταν, όπωs
Ελεγαν, γιά Έπιθεωρητf]s κι' eλεγε:
«Κυρίαι καi κύριοι, τa στάδια eχow άνάyκην όvαθεωρήσεωs, Vπο
διαιρέσεωs, πολλαπλασιασμοΟ καl τeλειοποιήσεως. Όπως ε!ναι
σήμερον, e!ναι πολV χοντροκομμένα. Προσφέρεται ή πνεvματικη τροφή
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\rπό χοvτροειδεis μά~αs. ΟΙ μαθηταl δέν δwαvται νό: τήν χωνεύσονν
καΙ κινδννεύονν νό: 1rά6ουν ά1rό 1rνευματικf]ν δυσκοιλιότητα. Διό:
νό: έ~νoηfii:i καλύτερον τό σύστημά μου, θό: μοv έ1rιτρέψητε νό: 1fαρο
μοιάσω τήν ψvχην τοv 1fαιδίου μέ τόν έντερικόν σωλfίνα. τίθεται
κατό: 1rρωτον δ γενικόs σκοπόs, δ δ1rοίοs ε!ναι τρόπον τινό: τό όρε
κτικόν. Έπειτα η μεθοδικf] ένότηs κατανέμεται ε!s άλλαs μικροτέραs,
δ1rωs τό κρέαs κόπτεται ε!s μερίδαs. E!s έκάστην μεθοδικf]ν έvότητα
έφαρμό~ονται και τό: πέντε στάδια τfίs διδασκαλίαs. ·ωστε, &ν eχωμεν
lξ μικρό:s μεθοδικό:s ένότηταs, θό: eχωμεν τριάκοντα σταδιάκια διδα
σκαλίαs. Avτc ε!ναι ώs τό: κομμάτια τοv κρέατοs 1rov τρώγομεv ή
καλύτερον ώs α! μ α ρ ί δ ε s, διότι έκό:στη μεθοδική ένότηs ε!ναι
άvεξάρτητοs άπό την άλλην καΙ αίιτοτεληs ώs ή μία μ α ρ I s άΠό
τήν άλλην.
E!s τό τέλοs γίνεται γενικη βαθvτέρα έ1rεξεργασία, σύyκρισιs καi
τέλοs ή σίιλληψιs. τ ή ν βαθvτέραν έπεξεργασίαν καi σύyκρισιν δννά

μεθα νό: παρομοιάσωμεν 1rpόs τήν χώνευσιν καi άπορρόφησιν καi την
σίιλληψιν 1rpόs τήν άφομοίωσιν των τροφων εis α!μα.Κατό: τό στά
διον τfίs σvλλήψεωs γίνεται καl ή άπόρριψιsτων άχρήστων γνώσεων,
τήν δ1rοίαν δννάμεθα νό: παρομοιάσωμεν 1rpόs τήν έκκένωσιν. Έ1rειτα
yίνοvται αl1rεpιλήψειs καΙ έ1rιγραφαι ε!s ώρισμένα τετράδια, διό: των
δ1fοίων γίνεται τακτο1fοίησιs των γνώσεων και άρετων, των κανό
νων καi νόμων.
Τό:s 1rεριλήψειs καi έ1rιγραφό:s δυνάμεθα νό: 1rαpομοιάσωμεν μΕ
τό: διαμερίσματα καΙ συρτάρια των φαρμακείων. Άνοίyειs τό δια
μέρισμα τfίs Ίστορίαs καΙ εύρίσκειs στό eνα σvρταράκι τη φιλ01rατpία,
στό άλλο τήν άνδρεία. 'Ανοίγειs τό διαμέρισμα τfίs Φυσικfίs Ιστορίαs
καΙ εύρίσκειs στό evα σvρταράκι τό: παχύδερμα, στό άλλο τό: μαλά
κια. 'Ανοίγειs στήν 'Αριθμητική κι' είιρίσκειs έδω τή διαίρεση έκεί τό:
"Κλάσματα κι' άλλοv τήν 1rρόσθεση. ·Α μα λοι1rόν τακτ01rοιήσωμεν
τήν ψυχη τοu παιδιο\j σό:ν το φαρμακεία, ή δουλειά μαs eyινΕ».
Ζωηρό: χειροκροτήματα άκούστηκαν.
Πλοs κατέληξε τό συνέδριο στό συμπέρασμα νό: 1fολλαπλασια
σθοvν έπ' άπειρον τό: στάδια και νό: yίν1J μέ τis περιλήψειs και έ1fι
γραφ1s ή ψυχή τοίί 1rαιδιοv σό:ν τό: φαρμακεία.
ΠερίλV1fΟS καβάλησε τό μουλάρι του δ κ. Παπασταματελόπουλοs.
«Άλλα βάσανα. Πότε, σοίί λέει, θό: κάν1JS τήνΈκ1rαίδεvση σό:v σκόνη
κι' e1rειτα θό: τήν ξανα~υμώνηs, 1rότε θό: τήν 1rαί~ηs σό:ν φυσαρμό
νικα, 1rότε θό: τήν κάvηs σό:ν φαρμακείο! Αίιτήν τή φορό: δέν τήν
yλvτώνω».
Κα\ τό: μέν σταδιάκια δέν τό: κατάφερε, τιs 1rεριλήψειs δμωs καi έ1fι
yραφέs τis πέτυχε φίνα.
Όταν στό τέλοs τοv μηνόs μ/ τον Κα~αμία κατάγραφε τήν ύλην,
<κανε καi- τis έ1rιγραφέs. Έσημείωνε στον 1rίνακα τls έ1rιγραφέs καl
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τiς &vτέyραφαv oi μαθητες στα τετράδια τοuς. Αύτή η δοuλεια βα
στοvσε το πολύ δvο μέρες. Καi τα τετρaδια τωv μαθητών τα φύλαγε
<:χίιτος στο σvρτaρι τοu. Tov aλλο μfiνα το ίδιο.
Μια μέρα εφτασε το aπαίσιο τηλεφώνημα: <<'Iέραξ ε!ναι eδώ».' Αμέ
σως τc'χ παιδια στΟ ρέμα yιό: τα πόδια τous, σκούπισμα τοΟ σχολείου,
καταyραφη τfiς vλης, σvμπλήρωσις των έπιyραφών κα\ μοίρασμα
των τετραδίων στα παιδιά.
Το άπόyεvμα ένέσκηψε καi δ 'Ιέραξ. Φαινόταν &yριος.
,,τα τετρaδιa σας, παιδια !» διέταξε. Μάςεψε μιρικα κα\ διaβασε.
«Τετρaδιον Ίερ&ς Ιστορίας. Πώλησις 'Ιωσήφ. Ψωμί, λaκκος, yκαμfiλες, εμποροι, Αϊyvπτος, Πετεφρfiς».
«Πολύ καλa,, ε!πε. Έπειτα:
«Τετράδιον Ζφολοyίας. Χοίρος. Κεφαλή, κορμός, &κρα. Ρίιyχοs.
&καθαρσίες, δόντια, τρίχες, λίπος».
«Πολύ καλa», ξαναείπε.
«Τετρaδιο Άριθμητικfiς. Μια μονaς, πολλαl μοvaδες, πολλαπλα
σιασμός. Πολλαi μονaδες, μία μονaς, διαίρεσις».
«Πολύ καλα κ. Παπασταματελόποvλε. τα τετρaδια Εν τaξει. Αίιτα
ε!ναι δ καθρέπτης τfis eρyασίας τοv σχολείοu. Θαuμaςω καΙ την
καθαριότητα τovs».
«Ά! κύριε Έπιθεωρητά. Στήν καθαριότητα άποδίδω μεγάλην
σημασίαv .»

«Πολv καλά, πολv καλa. Άs σχολaσοvν τα παιδιa».
ΓελοΟσαv καί τα μουστάκια τοΟ κ. Παπασταματελοποίιλοv.
«Πi:ivε καi τα σταδιάκια καi oi περιλήψεις κι eπιypαφές. Tlx πηδήσαμε κι' αίιτό: τΟ: παλούκια», έσκέπτετο.
Καl πρώτη φoplx δ κ. Παπασταματελόποvλος αίσθaνθηκε κάποιον
eyωϊσμόv.
<<Βρέ, έσκέπτετο, κάτι άξίςω κι' έyω στην Έκπαίδεuση! Δeiι τc'χ
καταφέpvω άσχημα».
Κι' eτσι έπαvfiλθε στον άπλοϊκο eyκέφαλό τοv η προτέρα μακαριό
της. Έκείvοv τοv καιρο κι' &λλο εύχaριστο yεyoνos σvvέβη. Δια vόμοu
oi τριτοβaθμιοι δημοδιδάσκαλοι oi eχοντεs ίιπηρεσίαν πλέοv των
25 Ετών άναyνωρίςονται πρωτοβaθμιοι.
«Δόξα σοι, δ Θεός I Ελεyε. Κάλλιο άρyα παρα ποτέ. Έπi τέλοuς η
Πολιτξία άvεyvώρισε τας ίιπηρεσίας μοv. Έδιώρθωσε τηv άδικία
ποv μο(j εκαμαv oi καθηyηταi στα 1890».
Τότε έτύπωσε καi μπιλλιΕ.τα:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

'

,,I

'

I

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

τφωτοβάθμιος δημοδιδάσκαλος

Σέ λίyοv καιρο άλλο είιχάριστο yεyονός.' Αvεyνωρίσθη ypαμματε\ιs
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Α' τάξεως. Κα\ τότε τύπωσε &λλα μπιλλιέτα, χωρis να Εχη έξαv
τλήσει τα πρώτα:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΠΑΣΎΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πρωτοβάθμιος δημοδιδάσ!(αλος.

Γραμι-ιατεύς Α'.

τάξεως

Μετα δvο χρόνια ήρθε &λλοs επιθεωρητής, ρέκτης κα\ α\ιτός.
Σvνέδριο κι' αύτός.
Καβάλησε πάλι τό μοvλάρι τοv δ κ. Παπασταματελόποvλος
ξέννοιασ-rος δμως κα\ περήφανος α\ι'rή τη φορά. Ε!χε πεποίθηση σ-rόv
έαvτό τόv. "Οσες δήποτε νέες Ιδέες κα\ aν εiποvν, αύτός ε!ναι σε θέση
να τis πηδήση.
Στό σννέδpιο ένας νεαρός δάσκαλος μέ μεγάλα μαλλια φοvντωτα
φώνiχξε:
«Κvpίαι καi Κvριοι. Ή Δημοτικiι έκπαίδεvσις ίσταται eπ\ ξvροΟ
άκμfίς. "Ολα θέλοvν γκρέμισμα. ΜΕ τι'ιν θρvαλλίδα των νέων Ιδεών
καί μΕ τι']ν δvναμίτιδα τfίs προόδοv πρέπει να τα άνατινάξωμεν ολα
ε!ς τόν άέρα, Οπως άνετίναξε δ μακαρίτης Κανάρης τι']ν Τοvρκικι']
ναvαρχίδα. Κάτω διδακτήριο., κάτω θρανία, κάτω προγράμματα,
κάτω μέθοδοι, κάτω βιi\λiα, κάτω πειθαρχία καi τολμώ να είπω κάτω
καi ο! παλαιο\ διδάσκαλοι-~ωηρα χειροκροτήματα έκ μέpovs των
έκτός ύπηρεσίας δημοδιδασκάλων .-Κα\ στα ερείπια α\ιτά να σ-rή
σωμεν τό περίλαμπρον Σχολείον Έρyασίας."Εξω, gξω, εξω δλα τα
παιδια σ-ri] Φvση, να παίξονν, να γελάσοvν, να χαροΟν τη ~ωή.
Να άvέλθοvν εΙς ταs κορvφαs των vψηλών όρέων, να κατέλθοvν εis
τα βάθη των ώκεαvων, ν' άκοvσοvν εis ταs χαράδρας τό κελάηδημα
τ' άηδονιοσ, σ-rι']ν παραλία τό φλοίσβο τοσ κvματος, να επισκεφθοΟν
τα έργοσ-rάσια, τα μεταλλεία, ταs Εκθέσεις, τovs ~~ολογικοvs κή
-τrοvς, τό: μοvσεία, τάς μεyάλαs πόλεις, vό: 6ιαπλεύσοvv θαλάσσας,
να iδοΟν τη ~ωη χεφοπιασ-rή, να αίσθανθοΟν τόν παλμό της κο.i τότε
χαλvβδινοι, άκέραιοι, άνθρωποι τέλειοι θ' άντικρvσοvν άποτελε

σματικα τό πρόβλημα τfis ~ωfis».
Όλα αίιτα ομως ό κ. Παπασ-rαματελόποvλοs τ' άκοίιει βερεσέ.
%έρει δτι κι α\ιτ& θα πεpάσοvν.Κάθεται σίγοvρα στη θέση τοv κα\ τa
βλέπει δλα άπό περιωπής. rι αίιτόν δλα ε!ναι, καπνός, ποv θα δια
λvθij μέ τι'] λήξη τοΟ σvνεδρίοv. Πραγματικότης ε! ναι δ μισθός, τό
σπίτι, -τ' άμπέλια, τό: καλαμπόκια, τΟ: πρόβατα, τά μετρητά.
Κα\ γι' α\ιτό yvρψι μΕ τό μοvλάρι τοv εδθvμος στό χωριό σιγοτρα
γοvδώντας «Tov Κίτσοv ή μάνα κάθεται στην &κρη στό ποτάμι.
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Σe λlyo καΙ 6λλο e\ιχάρtστο yεyονός.
Προήχθη ε!s τόν βαθμόν τοv ε!σηyητοv κατ' άρχαιότητα.
ΚαΙ τότε τύπωσε μπιλλteτα :
ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ

ΠΑΠΑΣτΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΕ
εtστwητr'Ις

Kt' hσt ό ε!σηyητijs gφαyε καΙ τον πρωτοβάeμιο δημοδιδάσκαλο
καΙ τον γραμματέα Α'. τάξεωs.
ΚαΙ τώρα ό κ. Παπασταματελόποvλοs άρχισε vά λοyαρtά~ΙJ πόση
σ.:,vταξη θό: πάρη, πόσα άπ6 το Μsτοχtκό καΙ πόσα έφάπαξ.

ΚαΙ δι!

μένει δvσαρεστημeνοs άπό τοίιs λοyαρtασμοίιs.

.

Σκέπτεται δΙΞ άμα παραtτηθf\, vό: κάμ!J eνα ταξιδάκι στijν Άθή'rd
νό: καvονlση τό: τf\s σvvτάξεώs τοv καΙ vά το .•.•........ ξεφαντώση
λιγάκι.
Π. Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Έπιθεωpητηι; δημοτικης Έκn:αιδείισεωι;
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