
ΔΕΛΤΙΟ

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ : Ι Α Ν - Ξ Γ Ι Χ  Τ Η Μ Ι Ο  Ι Ο Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν  

Κ ϋ Ν  Γ Ρ ί Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η
Δ  .Ο Ρ  ε  Α  

....................................................................................

/

Τ Ο Μ Ο Σ  Α'.

ί

Α  © Η Ν Α

1911



Ά » ή ν α  Τυπογραφείο « Έ β τ ί α .  Κ. Μ άίσνερ καί Ν. Κ αογαδούοη-8 1 7 1 .



Τον περασμένο Μάρτη, μερικοί, κρίνοντας δτι εφτασε δ καιρός, 
έξωτερίκευσαν τόν πόθο πολλών γιά τήν άναμόρφωση τών σχολείων 
μας, μέ τήν άκόλουθη Ιγκύκλιο·

’Αξιότιμε Κύριε,

Ή  δημοτική παιδεία εχει σκοπό νά Ιτοιμάσει τόν άνθρωπο ώστε νά μπορεί νά 
ζήσει τή σημερινή ζωή. Καί τό κατορθόνει παρέχοντας στά παιδί χρήσιμες γιά  τή 
ζωή γνώσεις, γυμνάζοντας τό σώμα του, μορφώνοντας τό χαρακτήρα του καί 
καθιστώντας τό μυαλό του Ικανό νά σκέπτεται.

Μαζί μέ τούς όρους τής δγιεινής τοΰ σώματος καί έκτος άπό τή θρησκευτική 
διδασκαλία, απαραίτητες γιά  τή ζωή γνώσεις θεωρούνται παντοΰ τά στοιχεία τής 
αριθμητικής καί τής γεωμετρίας, τά  στοιχεία τών φυσικών έπιστήμων, ή πατρι
δογνωσία καί οί κανόνες, οί λίγοι καί οί άπλοί, τής μητρικής γλώσσας.

’Αρκεί τά  μαθήματα αύτά νά διδάσκονται μέ τρόπο ποΰ νά μή φορτόνουν τό 
μυαλό, άλλά νά τό μορφόνουν, γ ιά  νά βρεθεί δ απόφοιτος τοΰ δημοτικοΰ σχολείου 
έτοιμος ν’ άντικρύσει τή ζωή, κατέχοντας, μαζί μέ τή ηθική δύναμη καί τήν άνε- 
πτυγμένη νόηση, τίς απαραίτητες στόν πολίτη γνώσεις.

Καί πρέπει ή διδασκαλία νά προβαίνει μέ τά γνωστά καί άπό τά παραδείγματα 
πρός τάν κανόνα, γιά  νά μπορέσει δ Απόφοιτος νά διαβάζει έκφραστικά καί νά 
γράφει έκφραστικά, δηλαδή, νά νοιώθει τό τί διαβάζει καί νά μεταδίδει τή σκέψη 
του γράφοντας" κι άκόμα, νά αισθανθεί πραγματική δρεξη νά συμπληρώσει τίς 
γνώσεις του, ή μόνος του ώς πελάτης τής Λαϊκής Βιβλιοθήκης, ή καί ακολουθών
τας τήν ειδική μόρφωση γιά τά επάγγελμα πού ή φυσική του προδιάθεση καί ή 
κοινωνική του θέση τόν προώρισε.

Ή  δημοτική μας παιδεία όμως, δλοι τά ξέρομε καί τ ’ δμολογοΰμε, τίποτε 
άπ’ δλα αΰτά δέν κατορθόνει.

Φταίει σέ τοΰτο ή μέθοδος τής διδασκαλίας; Φταίνε τά διδακτικά β ιβλία ; 
Φταίει ή ταπεινή θέση καί ή παιδαγωγική άμορφωσία τοΰ δασκάλου ; Φταίει 
τίποτε άλλο βαθύτερο, ριζικώτερο, όργανικώτερο; Κ’ έμεϊς τό λέμε, πώς δλα 
θά φταίνε. Μά πρά πάντων κατανοήσαμε πώς τά πρώτα νοήματα δέν μποροΰν 
νά ξυπνήσουν στό μυαλά τοΰ παιδιοΰ παρά μέ τό γνώριμό του γλωσσικά δλικό. 
Καί κατανοήσαμε άκόμα τήν άνάγκη έπί τέλους ν’ άποδειχθεΐ πειραματικά μέ 
ποιά πρόγραμμα, μέ ποιά μέθοδο, μέ ποιά βιβλία, τό ΠΩΣ θά μπορούσε τά δημο
τικό σχολείο, τό νεοελληνικό, νά εκπληρώσει τάν τρισμεγάλο σκοπό του. Καί 
συμπεράναμε δτι τήν πειραματική αύτή άπόδειξη θά μας τή δώσει χεροπιαστή 
μόνο τά θεμέλιωμα καί ή λειτουργία ένός προτύπου δημοτικοΰ σχολείου, πού  νά 
τά θεμελιώσει καί νά τό επιστατεί καί νά τό νοιάζεται μιά μορφωμένη, μ’ έπίγνωση 
τοΰ σκοποΰ, ιδιωτική πρωτοβουλία.
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’Αποφασίσαμε, λοιπόν, νά Ιδρύσομε καί νά έπιμεληθοδμε τό Σχολείο πού θά 
δώση στόν τόπο μας, μαζί μέ τήν καταλληλότερη 'γ ιά  τά 'Ελληνόπουλα παιδα
γωγική μέθοδο, τό πρότυπο αλφαβητάριο, τά πρότυπα διδακτικά βιβλία καί τά 
μορφωτικά καί βοηθητικά τοϋ δασκάλου βιβλία, καί στό τέλος τό άποτέλεσμα, 
δηλαδή, τούς άποφοίτους, παιδιά μ’ άνεπτυγμένο χαρακτήρα καί νόηση, μέ τήν 
όρεξη καί τή δύναμη νά μάθουν, γ ιατί θά κατέχουν καί τά δργανο κάθε προόδου, 
τή μητρική τους γλωσσά.

Όσους αισθάνονται τή μεγάλη ωφέλεια ποΰ θά προκύψει άπό μιά τέτοια πει
ραματική καί ζωντανή λύση τοΰ προβλήματος τής δημοτικής μας παιδείας, τόν 
πατέρα καί τήν μητέρα πού πρόσεξαν τήν άγωνία τοΰ παιδιοΰ τους, δταν σκυμμένο 
στό βιβλίο ζαλίζει τό μυαλό του γιά  νά ξεμάθει, ή νά παραμορφώσει, δ,τι ζωντανά 
καί θελκτικά τοΰ έμαθε τά σπίτι του, τάν κάθε μορφωμένο πού πιστεύει, δπως 
κ ’ έμεϊς — χωρίς ν’ άποβλέπει στή γλώσσα πού συνήθισε νά γράφει καί νά κατα
λαβαίνει — δτι Λαϊκή Παιδεία καί Λημοτικό Σχολείο θά δπάρξει μόνο άπό τή 
στιγμή πού τά παιδιά θά άνατρέφονται μέ τή μητρική τους γλώσσα, δλους 
αύτούς τούς καλούμε νά συντρέξουν μέ κάθε δλική καί ήθική βοήθεια τά έθνικό, 
άς τ ’ όνομάσομε, πείραμα.

Κάθε δωρεά καί συνδρομή άς σταλεί στόν κ. Δ. Π. Πετροκόκκινο, δδάς Τιμο- 
λέοντος 25, ’Αθήνας.

Ό σκοπός τοΰ γράμματος, δπως καί δ συγκεκριμένος σκοπός μας, τελειόνει 
σ’ αύτό τά σημείο. Μολαταύτα δέν τά θεωροΰμε πρόωρο νά σας άνακοινώσομε δτι 
σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία καί άλλων, θά δργανώσομε καί έναν ’Εκπαιδευτικόν 
Όμιλο, γιά νά συντελέσει στήν έπιτυχία τοΰ σκοπού μας.

"Οταν οργανωθεί δ «’Εκπαιδευτικός "Ομιλος» θά καλεσθεϊτε νά γίνετε μέλος 
του, άν μας ειδοποιήσετε άπό τώρα με γράμμα σας δτι δέχεσθε.

Με υπόληψη  
Ή  ’Εφορία του Προτύπου Δ ημοτικού Σχολείου

Α. Δελμονζος, Κ. Δεμερτξης, Α . Διομήδης, I . Δραγονμης, 
Κ. Μ ελας, Ν. ΙΙά π π ο ς , Δ. Π . Π ετροκόκκινος, Γ . Σοοτηρτάδης, 

Κ. Δ. Τοπάλης, Μ. Τ σιρ ιμ ώ κος, Φ. Φωτιάδης.

:Αθήνα, Μ άρτης 1910.

Είς άπάντηση ελαβαν πολλά Ινθαρρυντικά γράμματα καί ίδρυσαν 
τόν «Εκπαιδευτικό "Ομιλο». Μετά τοΰτο έστειλαν τό άκόλουθο 
γράμμα-

5Αξιότιμε Κύριε,
Μέ τήν έγκύκλιο πού σας στείλαμε, σάς γνωστοποιήσαμε τάν έκπαιδευτικό 

μας σκοπό. Μέ τοΰτο τά γράμμα μας σάς παρακαλοΟμε νά μάς άπαντήσετε άν 
έπιθυμεΐτε νά γίνετε μέλος τοΰ « ’Εκπαιδευτικού Όμίλου».

Ό σκοπός τοΰ Όμίλου αύτοΰ θά είναι, καθώς φαίνεται m i άπό τήν έγκύκλιο, 
νά Ιδρύσει ενα Πρότυπο Λημοτικό Σχολείο στήν ’Αθήνα καί νά βοηθήσει νά άναμορ-



5

φωθεΐ, μέ τόν καιρό, ή 'Ελληνική ’Εκπαίδευση. Γιά τήν επιτυχία τοΰ σκοπού του, 
ώς μέσα θά μεταχειρίζεται δ "Ομιλος διαλέξεις καί έκδοση βιβλίων, εφημερίδας 
κα! περιοδικού. Ή  συνδρομή κάθε μέλους είναι πέντε (5) δραχμές τά χρόνο.

"Αν θά γίνετε μέλος, σάς παρακαλοΰμε νά δπογράψετε τήν έσώκλειστη σχε
τική απάντηση καί νά τή στείλετε στόν Κ° Ίω . Δραγούμη 26 Λεωφόρος ’Αμαλίας 
’Αθήνας, πού άνέλαβε τά χρέη Ταμία, κατά τήν απουσία, στά εξωτερικό, γιά μερι
κούς μήνες τοΰ Κου Δ. Π. Πετροκόκκινου.

Έπίσης παρακαλοΰμε κάθε συνδρομή, ανακοίνωση ή γράμμα νά στέλνεται στήν 
ίδια διεύθυνση.

’Αθήνα, 30 ’Απρίλη 1910.

Με υπόληψη
Για τήν 'Εφορία τον Π ροτύπου Δημοτικού Σχολείου 

Δ. Π. Π ετροκύκχινος.

Τό Καταστατικό τοΟ Όμίλου είναι τό άκόλουθο-

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
1) Συσταίνεται «Εκπαιδευτικός "Ομιλος» μέ τά σκοπό νά ιδρύσει ενα Πρότυπο 

Δημοτικά Σχολείο στήν ’Αθήνα καί νά βοηθήσει ν’ Αναμορφωθεί, μέ τόν καιρό, ή 
Ε λληνική έκπαίδευση.

2) Μέσα γιά τήν έπιτυχία τοΰ σκοποΰ του θά μεταχειρίζεται δ Όμιλος διαλέ
ξεις καί ϊκδοση βιβλίων, έφημερίδας καί περιοδικού.

3) Ό "Ομιλος Ιχει έδρα του τήν ’Αθήνα.
4) Ίδρυταί τοΰ Όμίλου είναι οί Έφοροι τοΰ Προτύπου Δημοτικοΰ Σχολείου 

καί τά μέλη πού ψήφισαν τά Καταστατικό.
5) Τάν Όμιλο τόν διευθύνει Επιτροπή άπό έφτά Ίδρυτάς. Τρεις άπ’ αύτούς 

είναι άπό τά μέλη τής Εφορίας τοΰ Σχολείου.
6) Τήν Επιτροπή τήν έκλέγουν μέ πλειοψηφία οί Ίδρυταί κάθε τρία χρόνια, 

τήν Έφορία κάθε Ιξ.
7) Ή  Επιτροπή δρίζει άπό τά μέλη της Γραμματέα καί Ταμία.
8) Ό  Ταμίας τοϋ Όμίλου είναι καί Ταμίας τοϋ Σχολείου καί αντιπροσωπεύει 

καί τά δύο σέ κάθε χρηματική τους ύπόθεση.
9) Σέ κάθε συνεδρία τής Επιτροπής γιά τήν απαρτία χρειάζονται τρία μέλη. 

Έ να άπό τά μέλη προεδρεύει καί διευθύνει τις εργασίες κάθε συνεδρίας.
10) Ή  Επιτροπή αντιπροσωπεύει τάν Όμιλο σέ κάθε είδος σχέση του καί 

φροντίζει γιά όλες τις έργασίες τοΰ Όμίλου, έκτός άπό τά Πρότυπο Δημοτικό 
Σχολείο, πού τά φροντίζει ή Έφορία του.

11) Τά μέλη τοΰ Όμίλου πληρόνουν πέντε δραχμές τά χρόνο.
12) Στά τέλος κάθε χρόνου ή Επιτροπή θά δημοσιεύει έκθεση τών έργασιών 

της καί τή λογοδοσία της.
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13) Ή  ’Επιτροπή δρίζει ώς ιδρυτή έναν άπό τά μέλη τοΰ Όμίλου, κάθε φορά 
ποϋ λείψει Ιδρυτής.

14) Τά Καταστατικό τοΰτο μπορεί ν’ αναθεωρηθεί άπό τούς Ίδρυτάς καί τά 
μέλη μετά τά τρία πρώτα χρόνια.

’ Αθήνα, Μ άης 1910.
Ο Ι  I Δ Ρ Υ Τ A I

Ά .  Ά λεξανδρή ς, Πέτρος Ά ποστολ ίδης, ϋ ερ ικ λ ή ς  Ά ργνρόπουλος, Β λ. 
Γαβριηλίδης, Χρ. Γ χό φ ας, Ά λ έχ . Δελμοΰξος, Α ονκας Δελμοϋζος, Κ ωνατ. 
Δεμερτζης, Ά λ . Διομήδης, Ίω . Δραγούμης, Ί ω . Θεοδωρίδης, Ν. Κ αξαν- 
τζάκης, Π . Κ αραπάνος, Ά νδρέας Καρχαβίταας, Κ ωνατ. ΚατσίμπαΧης, 
A. Ν. Κ εφαλληνός, Ά ρ . Κ ονρτίδης, Γ . Κ αφαντάρης, Κλέανδρος Β . Α άκω ν, 
Α. Μ αβίλης, Ν. Μ ανρουδής, Κ ωνατ. Μ ελας, Ά λ .  Μ υλω νάς, Ά λ . Π ανταζης, 
Ά λ . Πασιαναατααίου, Ν. Π άππος, Κ. Π ασαγιάννης, Δ. Π.. Π ετροκόκκινος, 
Θρ. Γ. Π ετμεξας, Χρήστ. Ράγκος, Δ. I . Σαράταης, Μ ιχαήλ Στελλάχης, 
Γεώργ. Σ ωτηριάδης, Κ ωνατ. Δ. Τοπάλης, Κ . Δ. Τριανταφυλλότιουλος, 

Μ. Τσιρ ιμώκος, Δ. Φωκάς, Φώτης Φωτιάδης.

Τοΰτο τό Καταστατικά τά έστειλε πράς τά μέλη ή Επιτροπή μέ 
τά άκόλουθο γράμμα’

’Α ξιότιμε Κύριε,

Λαβαίνετε τυπωμένο τά Καταστατικό τοΰ Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου υπογραμ
μένο άπά τά μέλη ποϋ τό ψήφισαν τάν περασμένο Μάη καί θεωροΰνται ίδρυταί.

Στόν Εκπαιδευτικόν "Ομιλο γράφηκαν ώς τώρα πολλά μέλη καί τοΰτο μάς 
έγκαρδιόνει στά έργο μας.

Στέλνοντάς σας σήμερα τά Καταστατικό, προσμένομε άπό σάς, αξιότιμε κύριε, 
κα ί νά παρακαλέσετε τούς γνωρίμους σας νά γίνουν μέλη τοΰ Όμίλου καί νά 
προετοιμάσετε καί άλλους νά νοιώσουν τή σημασία τοΰ έργου μας καί νά τά 
βοηθήσουν, δπως μπορεί δ καθένας.

Τέλος σάς παρακαλοΰμε νά μάς σημειώσετε τά ονόματα ολων αυτών καί τάν 
τόπο πού μένουν, γιά νά γνωρίσομε κ ’ έμεΐς τούς συνεργάτες μας, ή έκείνους πού 
μέ κατάλληλη ένέργεια μποροΰν άργότερα νά γίνουν.

"Αν γ ι’ αύτή σας τήν ένέργεια σάς χρειάζονται βιβλία σχετικά, μπορείτε 
ν’ άποταθεΐτε ελεύθερα στόν Όμιλο.

Τά γραφεία τοΰ Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου βρίσκονται «Όδάς ’Οφθαλμιατρείου 
12» καί σάς παρακαλοΰμε γ ιά  κάθε πληροφορία νά περνάτε άπό κεϊ καί σ’ αύτή 
τή διεύθυνση νά στέλνετε τά γράμματά σας, τίς συνδρομές κ.τ.λ.

Α θήνα , Ανγουατος 1910.
Μ ε τιμη  

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Πέτρος Ά ποστο λ ίδη ς, Βλ. Γαβριηλίδης, Ν ικ. Κ αξαντξάκης,
Δ. Π. Π ετροκόκκινος, Γ . Σωτηριάδης, Κ ω ν. Τοπάλης, Μάρκος Τσιριμώκος.
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’Αποτέλεσμα τής προκαταρκτικής αύτής έργασίας είναι δτι σήμερα 
μέλη τοΟ Όμίλου, κύριοι καί κυρίες, γράφηκαν καμμιά τετρακοσαριά 
(’Αθήνα, ’Επαρχίες, ’Ανατολή καί ’Εξωτερικό).

Ό 'Όμιλος αρχίζει τήν έκπαιδευτική έργασία του μέ τήν έκδοση 
ένός Δελτίου πού θά περιέχει μελέτες έκπαιδευτικές κάθε είδους, 
άλλά προπάντων σχετικές μέ τό δημοτικό σχολείο. — Τό πρώτο 
άρθρο τοΟ πρώτου άριθμοΰ έκθέτει κάπως πλατύτερα τά σκοπό τοΰ 
Όμίλου καί προσκαλεΐ γιά συνεργασία κυρίως τούς ειδικούς στά παι
δαγωγικά — Τό δεύτερο άρθρο είναι ή άπάντηση ένός άπό τά Μέλη 
τής ’Εφορίας, τοΰ παιδαγωγοΰ κ. Άλ. Δελμούζου, σέ δσα γράφηκαν 
σ’ έφημερίδες, μόλις βγήκε ή πρώτη εγκύκλιό μας, καί ή έπιστημο
νική τους άνασκευή. Πολλοί άπό τήν ’Εφορία, οί κύριοι Δραγούμης, 
Καζαντζάκης, Καραπάνος, Πετροκόκκινος, Τοπάλης κτλ. απάντησαν 
στά άρθρα μερικών ειδικών, καθώς καί στις κριτικές τών έφημερίδων. 
Δέν ξανατυπόνομε τά άρθρα τους, γιατί εύκολο είναι νά τά διαβάσει 
κανείς στά φύλλα τών έφημερίδων «Άθήναι», «Άκρόπολις», «Εστία», 
«Νουμάς» κτλ. τοΰ περασμένου καλοκαιριοΰ.

Ή μελέτη τοΰ κ. Α. Δελμούζου γράφηκε έπίτηδες στήν καθα
ρεύουσα, γιατί ό σκοπός τοΰ Δελτίου δέν είναι νά πει μόνο στά μέλη 
τί Ικαμε ό 'Όμιλος ίσια μέ τώρα, άλλά καί νά φωτίσει δσους, γιά 
τάν ενα ή τόν άλλο λόγο, είναι άδιάφοροι γιά τό έκπαιδευτικά 
ζήτημα, ή θεωροΰν άσκοπη τήν προσπάθειά μας, κ’ Ιχουν καί τήν 
περίεργη συνήθεια νά μή διαβάζουν τίποτα γραμμένο στήν γλώσσα 
πού οί ίδιοι μιλοΰν. Ή μελέτη τοΰ κ. Δελμούζου θά τούς έξηγήσει 
πολλά σημεία τοΰ ζητήματος, θά τούς λύσει πολλές απορίες, θά 
τούς φωτίσει σε πολλά πράματα καί, έλπίζομε, θά κάνει μερικούς 
ν’ αλλάξουν γνώμη.

Τά μέλη τοΰ Όμίλου είχαν την καλωσύνη νά μάς δώσουν όχι 
μόνο τήν ηθική τους υποστήριξη, άλλά καί τήν όλική. Μερικά, έκτός 
άπό τή συνδρομή τους, πού έπίτηδες τήν ώρίσαμε τόσο μικρή (Δρ. 5 
τό χρόνο) γιά νά μπορεί δ καθένας νά γίνει μέλος, μάς έστειλαν καί 
γενναίες δωρεές, κ’ Ιτσι μαζεύτηκε Ινα ποσό πού καταθέσαμε στήν 
Τράπεζα τών κ. κ. Δ. Σαμιωτάκη καί Σας μέ 4 J/2 °/0 τό χρόνο. Τό 
ποσόν δμως αύτό, δν καί σημαντικό, δέ φτάνει- θά μάς χρειαστοΰν 
καί άλλα χρήματα, γιατί μ’ δλη τή μεγάλη οικονομία πού κάνομε, 
τά άπαραίτητα Ιξοδά μας θά είναι φυσικά πολλά. Γιά τήν ί'δρυση 
καί διατήρηση τοΰ Προτύπου Δημοτικοΰ Σχολείου γιά Ινα χρόνο, 
(σπίτι, περιβόλι, συλλογή έκπαιδευτικών όργάνων, είκόνες, χάρτες,
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μισθούς δασκάλων κτλ.) μας χρειάζονται Δρ. 12/15,000. Έπειτα 
χρειάζονται χρήματα γιά τό τύπωμα τών άναγνωστικών βιβλίων, 
τά τρεχούμενα έξοδα τού γραφείου τοΰ Όμίλου, τό μοίρασμα διαφω- 
τιστικών βιβλίων, τήν τακτική, κάθε τριμηνία, έκδοση τοΰ Δελτίου. 
Ελπίζομε δμως δτι άργότερα θά γραφοΰν στόν 'Όμιλο καί πολλά 
άλλα νέα μέλη καί δτι πολλοί θά φανούν έπίσης γενναίοι, δπως, 
ώς τώρα, μερικοί.

Επίσης παρακαλοΰμε τούς συγγραφείς βιβλίων σχετικών μέ τό 
εκπαιδευτικό ή γλωσσικό ζήτημα, καί τούς συγγραφείς δημιουργικών 
έργων νά μας στείλουν, άν θέλουν, δσα άντίτυπα μποροΰν γιά νά τά 
μοιράσομε στά διάφορα κέντρα δπου έχομε άντιπροσώπους (Επαρ
χίες, ’Ανατολή, Εξωτερικό), έπειδή κάθε μέρα μας ζητούν τέτοια 
εργα γιά τή διάδοση τών ιδεών μας.

Τό Δελτίο θά βγαίνει ταχτικά κάθε τριμηνία καί θά περιέχει, 
έκτος άπό μιά σύντομη περίληψη τής έργασίας τοΰ Όμίλου, δλη 
σχετική μέ τά εκπαιδευτικά ζητήματα γενικώς καί, είδικώς, άρθρα 
καί μελέτες γιά τά δημοτικά σχολεία. Παρακαλοΰμε δσους θέλουν 
νά τό λαβαίνουν ταχτικά, νά γυρίσουν ύπογραμμένο τό έσώκλειστο 
δελτίο έγγραφής στήν Επιτροπή τού Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου, 12 
’Οφθαλμιατρείου,’Αθήνα, σημειόνοντας καθαρά τό δνομα καί τή διεύ
θυνσή τους.

Τό άλλο δελτίο έγγραφής είναι γιά δσους θέλουν νά γίνουν μέλη 
τού Εκπαιδευτικού Όμίλου. Τούς παρακαλοΰμε νά τό ύπογράψουν 
καί νά τό στείλουν μαζί μέ τή συνδρομή τους στόν Ταμία τοΰ Εκπαι
δευτικού Όμίλου (12 ’Οφθαλμιατρείου).

Έπίσης παρακαλοΰμε δσους έχουν όπογράψει πρωτήτερα τέτοιο 
δελτίο καί Ιπομένως είναι πιά μέλη, νά στείλουν στήν ίδια διεύθυνση 
τή συνδρομή τους γιά τό 1910, άν δέν τήν έστειλαν ώς τώρα.



Σ Ε  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ  Κ Α Ι  Μ Η

Σέ δλα τά έθνη ή έκπαίδευση, στούς διαφόρους κλάδους της, 
μένει πάντα πιό πίσω άπ’ δσο τήν ποθεί ή μορφωμένη γενεά τής 
κάθε έποχής. Καί γι’ αύτό άτομα καί κράτος αδιάκοπα προσπαθούν 
νά τή σπρώξουν μπροστά, νά τήν προσαρμόσουν δηλαδή στίς άνάγ- 
κες καί τά ιδανικά τής κάθε γενεάς. Τό χάσμα μεταξύ τής παιδείας 
πού υπάρχει καί τής παιδείας πού έπρεπε νά ύπάρχει, άλλου είναι 
μεγαλύτερο καί άλλου μικρότερο- σέ μας είναι πολύ μεγάλο, γιά 
ίστορικούς λόγους πού δλοι μας τούς ξέρομε.

Τό χάσμα αύτό καί μερικά άτομα καί τό Κράτος προσπαθούν νά 
τό γεφυρώσουν. Ή έργασία δμως αύτή τοΰ Κράτους καί τών άτόμων, 
άν καί άξιέπαινη, δέν έδωσε τά ποθούμενα άποτελέσματα, γιατί κανείς 
άπό τούς άναμορφωτάς τής Ελληνικής παιδείας ώς τώρα, δέν «έθεσε 
τόν δάκτυλον επί τόν τύπον τών ήλων», δηλαδή κανείς τους δέν 
μπόρεσε νά τήν ξεχωρίσει άπό τή γλωσική πρόληψη καί νά τήν 
ελευθερώσει άπό τόν κλασικισμό. Άφοΰ τά δργανο κάθε άνθρωπισμοΰ 
καί κάθε διδασκαλίας είναι ή γλώσσα, ή έλληνική παιδεία ποτέ δέν 
είναι δυνατόν ν’ άναμορφωθεΐ, δσο ή γλώσσα πού ώς όργανό της 
μεταχειρίζεται, παρουσιάζει τόσες δυσκολίες, ώστε ν’ άναγκάζει τόν 
μαθητευόμενο νά έξοδεύει δλη τή δύναμη τοΰ νοΰ του μόνο καί 
μόνο γιά νά κατορθώσει νά μάθει τό δργανο αύτό, κ’ ετσι νά μήν 
τοΰ μένει καθόλου πιά καιρός νά μάθει τίποτε άλλο.

Ό ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος Ιχει άκράδαντη πεποίθηση δτι δλοι 
οί κόποι γιά τήν αναμόρφωση τής παιδείας μας θά έξακολουθήσουν 
νά πηγαίνουν χαμένοι, άν δλες οί αναμορφωτικές προσπάθειες δέ 
στηριχθοΰν σέ στερεά καί πραγματικά θεμέλια.

Γιά τήν ώρα, τή Μέση καί Ανώτερη ’Εκπαίδευση, δ "Ομιλός μας 
δέν μπορεί καί δέ θέλει νά τίς άγγίσει, έπειδή ή όλοκληρωτική 
άναγέννηση τής Παιδείας δέν είναι δυνατό νά γίνει μονομιάς καί σέ 
δλους τούς κλάδους της άμέσως. Κάθε συνειδητή άναμόρφωση, ταχτικά 
καί κανονικά πρέπει ν’ άρχίζει άπό τή βάση τοΰ συστήματος, άπό 
τό Άλφα. Γιά τοΰτο κι’ δ «’Εκπαιδευτικός "Ομιλος» δλη του τήν 
προσοχή τήν έστρεψε στό Δημοτικό Σχολείο.
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Ή σημερινή Πολιτεία καί οι επίσημοι παιδαγωγοί άρχισαν νά 
παραδέχονται δτι όργανο τής διδασκαλίας στό Δημοτικό Σχολείο πρέ
πει νά είναι ό «άνεπιτήδευτος προφορικός λόγος τών ανεπτυγμένων 
τάξεων». Κι αύτό άκριβώς πού αρχίζουν δειλά δειλά καί μέ περι
στροφές νά παραδέχονται οί Ιπίσημοι, αύτό Ιμεΐς, χωρίς περιστροφές, 
τό θεωρούμε δόγμα καί θά τό βάλομε βάση στό Δημοτικό μας Σχολείο.

Στή Μέση Εκπαίδευση τέτοιο πείραμα είναι, δσο γιά τό γλωσ
σικό μέρος τοΰ έκπαιδευτικοΰ ζητήματος, άδύνατο γιά τήν ώρα, άφοΰ 
ή Πολιτεία έπιβάλλει αύτοΰ τήν καθαρεύουσα.

Άλλά καί γιά άλλο λόγο θεωρήσαμε τό Δημοτικό Σχολείο ώς 
άρχή γιά τήν αναμόρφωση: Ή Δημοτική Έκπαίδευση ένδιαφέρει δλον 
τόν κόσμο, δλες τις κοινωνικές τάξεις, τά παιδιά τών εργατικών, τά 
παιδιά τοΰ έπαγγελματία, τών έπιστημόνων κτλ. είτε προορίζονται 
γιά πρακτικά ή άλλα επαγγέλματα, είτε σκοπεύουν νά ακολουθήσουν 
άνώτερες σπουδές.

Γιά δλους λοιπόν αύτούς τούς λόγους ό «Εκπαιδευτικός Όμιλος» 
περιόρισε τήν άρχή τής έργασίας του στό Δημοτικό Σχολείο καί μάλι
στα στό τετρατάξιο.Άν άργότερα δει πώς μπορεί νά τό κάνει έξατάξιο, 
οί δύο τελευταίες τάξεις πού θά προσθέσει, δέ θά είναι προπαρασκευα
στικές γιά τό Σχολείο τής Μέσης, άλλά συμπληρωτικές γιά τήν πρα
κτική μόρφωση ποΰ θά θέλουν νά δώσουν στά παιδιά τους δσοι είναι 
άναγκασμένοι νά περιορίσουν τις σπουδές τους ίσια μ’ εκεί. Δηλαδή τό 
πρότυπο Δημοτικό Σχολείο τοΰ Όμίλου θά γίνει τότε αύθύπαρκτο 
Δημοτικό Σχολείο, γιά κείνους πού δέ θά κάνουν άνώτερες σπουδές.

Τέτοιος ό σκοπός τοΰ «Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου» οσο γιά τό Πρό
τυπο Δημοτικό Σχολείο πού θά ιδρύσει στήν Αθήνα τόν ερχόμενο 
Σεπτέμβρη.

Προτοΰ δμως ιδρύσει τό Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο του, ό «Ε κ
παιδευτικός Όμιλος» άποφάσισε, γιά νά προετοιμάσει τήν κοινή 
γνώμη, νά εκδώσει Δελτίο, πού θά περιέχει μελέτες γιά ζητήματα 
έκπαιδευτικά καί πρό πάντων γιά ζητήματα πού στενά συνδέονται 
μέ τή λειτουργία καί τήν προκοπή ένός Δημοτικοΰ Σχολείου.

Ή έκδοση τοΰ Δελτίου θά ώφελήσει καί γενικώτερα τό ζήτημά 
μας, γιατί οί μελέτες πού θά δημοσιευθοΰν σ’ αύτό, θά ξεκαθαρίσουν 
πολλές αμφιβολίες σέ διάφορα ερωτήματα, σάν τά παρακάτω, πού 
δέχονται συζήτηση καί καλό είναι νά ξεδιαλυθοΰν, πριν νά συνταχθεΐ 
τό πρόγραμμα τοΰ Δημοτικοΰ Σχολείου. Τά προχειρότερα καί σημαν- 
τικώτερα ερωτήματα μάς φαίνονται τ’ άκόλουθα-
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1) Ποιός είναι ό σκοπός τοΰ Δημοτικού Σχολείου; Πόσα χρόνια 
χρειάζονται γιά τήν έπιτυχία ταΰ σκοποΟ του;

2) Ή άνάγνωση καί ή γραφή πρέπει ν’ αρχίζουν άπό τήν πρώτη 
μέρα πού τό παιδί θά πατήσει στό σχολείο ; ή δστερα άπό καιρό; 
καί πόσο υστέρα;

Ποιά έπιχειρήματα μπορεί νά φέρει κανείς γιά τήν ύποστήριξη 
τής γνώμης του καί γιά τήν καταδίκη τής άντίθετης;

3) Ά ν  δέν αρχίσει άμέσως ή άνάγνωση καί ή γραφή, σέ τί θά 
καταγίνονται τά παιδιά τίς ώρες πού οί μαθηταί τών άλλων σχο
λείων μαθαίνουν νά διαβάζουν;

Έδώ πρέπει μέ κάμποσες λεπτομέρειες νά δοθεί ό κατάλογος τών 
μαθημάτων καί τής ύλης τών μαθημάτων.

4) Τί δλη πρέπει νάχουν τ’άναγνωστικά; Συνεχή ή έγκυκλοπαιδική;
Κι’ άκόμα λεπτομερέστερα: Τ’ άναγνωστικά θά περιέχουν δλη

κατάλληλη γιά ήθικοθρησκευτική μόρφωση τών παιδιών ή καί άλλες 
χρήσιμες γνώσεις γιά τή ζωή, όγιεινά δηλαδή παραγγέλματα, ζωο
λογικό, γεωπονικό μάθημα κλπ.;

Ά ν  νομίζετε δτι οί ώφέλίμες γνώσεις πρέπει νά διδάσκονται προ
φορικά τίς ώρες τών φυσιογνωστικών μαθημάτων, τίς σχολικές έκδρο- 
μές, τίς χειροτεχνικές καί κηπουρικές έργασίες, τότε άπό ποιά τάξη 
καί μέ ποιό μέτρο πρέπει τό άναγνωστικό ν’ άρχίσει νά περιέχει καί 
τέτοιες χρήσιμες γιά τή ζωή γνώσεις;

5) Είναι σωστό, δπως θέλουν οί Έρβαρτιανοί, ν’ άκολουθήσομε 
στήν δλη τών άναγνωστικών «τά στάδια τής έξελίξεως τοΰ άνθρωπί- 
νου νοΰ» ; Ά ν  διδαχθοΰν ό "Ομηρος καί ό Ροβινσώνας, πώς πρέπει 
νά διδαχθεί ό πρώτος καί νά διασκευασθεΐ δ δεύτερος;

6) Έπειδή, γιά νά συγκινήσουν τό παιδί καί νά τραβήξουν τήν 
προσοχή του, τ’ άναγνωστικά βιβλία πρέπει νά είναι συλλογή λογο
τεχνικών έργων, καταλλήλων γιά τήν παιδική αντίληψη καί ήθο- 
πλαστικών (χωρίς ηθικά παραγγέλματα δμως), ποιά λογοτεχνήματα 
έμμετρα ή πεζά, νομίζετε κατάλληλα γιά τήν κάθε τάξη τοΰ σχολείου;

Ένας κατάλογος τέτοιων έργων θά μάς ήτον πολύ χρήσιμος.
7) Τά άναγνωστικά βιβλία πρέπει νά είναι γεν ικά , δηλαδή τά 

ίδια γιά τούς στεριανούς καί τούς θαλασσινούς, τούς άγροτικούς καί 
αστικούς πληθυσμούς, ή ε ιδ ικ ά  γιά καθεμιά άπό αυτές τίς διαιρέσεις;

8) Πώς θά γίνει ή διδασκαλία τής Ελληνικής ιστορίας καί ποιό 
μέρος της θά διδαχθεί σέ κάθε τάξη; Πόσο μέρος τής ιστορίας τών 
γειτονικών εθνών, πρέπει νά διδαχθεί καί σέ ποιά τάξη;
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9) Τά ίδια Ιρωτήματα θέτομε καί οί ϊδιες λεπτομέρειες μας 
χρειάζονται γιά τή διδασκαλία της γεωγραφίας (Πατριδογνωσία μόνο 
ή καί άλλα;) της πολίτικης καί φυσικής.

10) Πώς πρέπει ν’ άρχίσει ή διδασκαλία της Ίεράς Ιστορίας 
καί ποιά άπό τά κεφάλαιά της είναι κατάλληλα γιά τήν κάθε τάξη; 
Τά σχολείο πρέπει νά περιορισθεΐ στή διέγερση τών θρησκευτικών 
συναισθημάτων καί στή διδασκαλία τής Εύαγγελικής ήθικής καί 
ν’ άφήσει τή διδασκαλία τών δογμάτων στήν οικογένεια καί στήν 
’Εκκλησία; "Η πρέπει νά περιλάβει κι αυτά στή διδασκαλία του;

11) Ή Γυμναστική θά διδάσκεται σέ ώρες ώρισμένες μόνο; Ή  
καί στά διαλείμματα τών μαθημάτων; Ποιά είναι τέλος ή καλύτερη 
μορφή της γιά τήν κάθε τάξη ;

Άποτεινόμεθα στους παιδαγωγούς καί σέ βσους μελέτησαν τά 
ζητήματα αύτά είδικά καί τούς παρακαλοΰμε νά μας άπαντήσουν 
στά ερωτήματα αύτά καί νά στείλουν στάν Όμιλο-

α) "Ο,τι άρθρο ή μελέτη εκπαιδευτική Ιχουν, σχετική μέ ενα ή καί 
μέ περισσότερα άπό τά ερωτήματα. Ά ν  τύχει κ’ Ιχει κανένας έτοιμο 
ολόκληρο σύστημα καί πρόγραμμα γιά τή Δημοτική ’Εκπαίδευση ό 
'Όμιλος εύχαρίστως θά δεχθεί νά τά μελετήσει.

Τίς μελέτες αύτές ό 'Όμιλος θά τις χρησιμοποιήσει για νά καταρ
τίσει τελειότερα τά πρόγραμμα τοΰ Προτύπου Δημοτικοΰ Σχολείου 
πού θά ιδρύσει στή" Αθήνα. 'Όσες μελέτες νομίσει χρήσιμο θά τίς 
δημοσιεύσει στά Δελτίο.

β) 'Ό,τι ύλικό Ιχει ό καθένας γιά τό* Αλφαβητάριο καί τά Ανα
γνωστικά τών 4 πρώτων χρόνων τοΰ Σχολείου. Ά ν  κανείς Ιχει συμ
πληρωμένα δλόκληρο τά Αλφαβητάριο ή τά Αναγνωστικά ενός ή 
περισσότερων χρόνων τοΰ τετραταξίου Σχολείου, τάν παρακαλοΰμε νά 
μάς τά στείλει. ’Επίσης άς στείλει μικρά Ιδιηγήματα ή παραμύθια, 
μικρές ιστορίες παρμένες άπό τήν Ιστορία καί πρό πάντων τήν Ελλη
νική (Νεώτερη, Μεσαιωνική καί Αρχαία),—περιγραφές άπό τή Φυσική 
Ιστορία καί τή Γεωγραφία, πρό πάντων τών Ελληνικών τόπων.

Άμα σταλθοΰν τά χειρόγραφα στάν Όμιλο, ειδική επιτροπή άπό 
παιδαγωγούς θά ξεδιαλέξει καί θά κατατάξει τό υλικό καί θά κρίνει, 
σύμφωνα πάντα μέ τίς άναμορφωτικές άρχές τοΰ «Έκπαιδευτικοΰ 
Όμίλου», τό Αλφαβητάριο καί τή σειρά τών Αναγνωστικών βιβλίων.

Καθώς θά παρατηρηθεί, δέν Ιγινε κανένας εδώ λόγος γιά τή 
γλωσσική διδασκαλία, επειδή στά ζήτημα αύτό ό Όμιλος Ιχει έντε
λώς ώρισμένη γνώμη- ή διδασκαλία αύτή σκοπό θά Ιχει νά κάνει
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στά παιδιά συνειδητούς τούς γραμματικούς καί συντακτικούς κανόνες, 
πού ασυνείδητα έχουν στά χείλη τους. Ή γλωσσική διδασκαλία 
θ’ άποφύγει κάθε τάση μεταβολής τοΰ λεκτικοΰ καί τυπικοΰ τοΰ παι
διού, εφόσον αύτό δέν απομακρύνεται, γιά διαλεκτικούς λόγους, άπό 
τήν Πανελλήνια Κοινή Προφορική Γλωσσά.

Τήν παρατήρηση αύτή θεωρήσαμε απαραίτητη γιά νά γνωρίζουν 
οί συγγραφείς τόν γλωσσικό τύπο πού πρέπει νά δώσουν στά διδα
κτικά βιβλία πού θά μας στείλουν, μολονότι ό "Ομιλος εχει τήν 
πεποίθηση δτι τό διδακτικό βιβλίο, γιά νά είναι άξιο τής άποστολής 
του καί νά εχει τελειωτικό τόν σύγχρονο τύπο τής γλώσσας (λεκτικό, 
τυπικό, φωνητικό, συνταχτικό), πρέπει νά γραφεί, άφοΰ τό υλικό του 
διδαχθεί πρώτα στό Σχολείο.



ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ 5ΧΟΛΕΙΟΝ

ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΡΙΤ ΑΙ Τ Ο Υ

I. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Έν τη γνωστή έγκυκλίψ τοΟ προτύπου δημοτικού σχολείου άνε- 
χωρήσαμεν άπό τών έξης καθ’ ήμάς δμολογουμένων άληθειών:

α) 'Ότι σκοπός της δημοτικής παιδείας είναι νά έτοιμάση τόν 
άνθρωπον, ώστε νά δύναται νά ζήση τήν σημερινήν ζωήν.

β) 'Ότι τά Ιπίσημα σχολεία δέν έκπληροΰσι τόν σκοπόν τοΰτον. 
γ) ‘Ότι ή κνριωτέρα αιτία τής άποτυχίας τών σχολείων μας είναι 

δτι ταΰτα, περιφρονοΰντα τήν μητρικήν τοΰ παιδός γλώσσαν, κατανα- 
λίσκουσι τό τετραετές ή έξαετές διάστημα τής φοιτήσεως αύτοΰ είς 
τήν διδασκαλίαν μιας ξένης πρός τήν ζωήν γλώσσης, τής καθαρευούσης.

δ) Ότι ή γλώσσα αυτη είναι «άπονεκρωτική, παραμορφωτική, 
ψεύτικη».

ε) Ό τι υπάρχει πανελλήνιος δημοτική γλώσσα άπηλλαγμένη 
πάντων τών ιδιωματικών στοιχείων.

στ) Ότι Λαϊκή Παιδεία και Δημοτικόν Σχολεΐον θά ύπάρξη μόνον 
άφ’ ής στιγμής οί παΐδες ήμών θά άνατρέφωνται διά τής γλώσσης 
ταύτης.

Καθώς βλέπετε, δλαι αί άλήθειαι ή τά επιχειρήματα ταΰτα είναι 
έκ τής κοινωνιολογίας καί τής παιδαγωγικής έπιστήμης, καί μόνον 
τό δον, ίδία δμως τό ε°ν άνήκει είς τό βασίλειον τών γλωσσολόγων.

2. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΩΝ

Ή έγκύκλιος έτάραξεν υπερπατριωτικούς τινας εγκεφάλους, οίτι- 
νες έν ύπερδιεγέρσει έζήτησαν έπί πίνακι τήν κεφαλήν τών ιδρυτών 
τοΰ περιβοήτου σχολείου. Παρά τούς άστείους δμως τούτους ίεροεξε- 
ταστάς εδρέθησαν καί τινες, οίτινες, μή άρνούμενοι τήν είλικρίνειαν 
ήμών, προσεπάθησαν νά έξυψώσωσι καί κρατήσωσι τήν συζήτησιν 
έπί έπιστημονικοΰ επιπέδου. Έκ τούτων ό μέν κύριος Σκιάς, άναλύ- 
σας μαθηματικώτατα τήν γλώσσαν τής έγκυκλίου (Έφημ. Άθήναι 
26 καί 27 ’Ιουνίου), έζήτησεν δπως άποδείξη τό έθνικόν έπικληθέν 
πείραμα ήμών ώς έπιπόλαιον προπαγανδικήν κατά τής καθαρευούσης 
απόπειραν άνήρ δέ τής ειδικότητας τοΰ κυρίου Χατζιδάκι έπραγμα-
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τεύθη τό ζήτημα έκτενέστερον καί προσεπάθησε διά μεν τοΰ πρώτου 
άρθρου αύτοΰ (Άθήναι 4 Μαΐ'ου) δπως έξαγάγη τούς ίδρυτάς τής 
εθνοκτόνου πλάνης των, διά δέ τοΰ δευτέρου (Άθήναι 20 ’Ιουνίου) 
δπως φωτίση «τούλάχιστον τούς άλλους, τών όποιων οί παΐδες δια- 
κινδυνεύουσιν οϋτως» δηλ. διά τής ίδρύσεως τοΰ σχολείου ήμών. Αί 
ύπ’ άμφοτέρων τών άντιφρονούντων διατυπωθεΐσαι άρχαί, έπικρίσεις 
καί άπορίαι δύνανται νά καταταχθώσιν έπί τό συνοπτικώτερον ώς εξής: 

α') Έκ τών έπιχειρημάτων τής έγκυκλίου τά τέσσαρα τελευταία 
δέν είναι τών τά μάλιστα δμολογουμένων άλλά γνώμη, σεβαστή 
βεβαίως, ελάχιστων ατόμων.

β') Ό σπουδαιότερος σκοπός τοΰ δημοτικοΰ σχολείου είναι «νά 
καταστήση τό παιδίον πολίτην μιάς 'Ελλάδος, ώστε αύξηθέν νά αισθά
νεται τήν εθνικήν άλληλεγγύην καί σύναψιν αύτοΰ πρός πάντας τούς 
δμοφύλους καί όμοθρήσκους καί #μα τήν πρός τάς παρελθούσας τοΰ 
έθνους ήμών γενεάς».

γ') Πρός έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ τούτου «έχομεν άνάγκην μιας 
έθνικής γλώσσης, ούχί δέ μυρίων διαλέκτων».

δ') Γλώσσα, δι’ ής έπιτυγχάνεται ό άνωτέρω σκοπός, επομένως 
εθνική μας γλώσσα, είναι ή έν τοΐς σχολείοις τοΰ κράτους διδασκο- 
μένη καθαρεύουσα.

ε') Ή γλώσσα αΰτη, έν ^ γράφονται τά διδακτικά βιβλία, τά 
Πάτρια κλπ., άν καί διαφέρη πως 1, δπως δλαι αί γραφόμεναι γλώσ- 
σαι, τής λαλουμένης ύπό τών καλώς άνατεθραμμένων άνθρώπων τοΰ 
έθνους, μόλα ταΰτα νοείται κάλλιστα ύπό άμαξηλατών, λεμβούχων, 
δψοκομιστών, μαγείρων, οδοκαθαριστών κλπ. κλπ. δύναται δέ δι’ άπλο- 
ποιήσεων προτεινομένων ύπό τοΰ κ. Χατζιδάκι «νά προσέγγιση ούκ 
ολίγον προς την λαλουμένην ύπό της εκλεκτής κοινωνίας, πρός 
τήν ζώααν και αληθή έθνικήν γλώβοαν, εις ήν άνήκει τό μέλ
λον». Αί απλοποιήσεις δ’ αύται είναι- ελεγα - ες - ε - αμεΝ- Ετε - αν 2 
κλπ. δ πατέρας, ή μητέρα, ή γυναίκα 3 κλπ.

1 «Μόνον αί τοΰ κοινοΰ βίου δηλωτικαί λέξεις τ. ε. όλίγαι τινες εκατοντάδες 
είναι διάφοροι έν τφ  λόγφ της συνήθειας καί έν τη γραφομένη, αί δέ λοιπαί καί 
ιδίως τά ρήματα είναι ώς έπί τό πολύ κοιναί εις άμφοτέρας». Ταΰτα βεβαίως ώς 
πρός τό λεξικόν (Χατζ. Άθήναι 20 ’Ιουνίου) ώς πρός τό τυπικόν ΐδε ε'.

2 Δηλαδή δ σχηματισμός νέου παρατατικοΰ τής ενεργητικής φωνής τών βαρυ
τόνων δι’ άναμίξεως καταλήξεων μόνον γραφομένων μετά καταλήξεων τής 
λαλουμένης (πρβλ. είς τά τέλος έκθέσεις μαθητών).

8 Ληλ. Νά διατηρηθούν, τουλάχιστον εις τά αναγνωστικόν, όσα κλιτά  ονόματα 
τής συνήθειας μετεπλάσθησαν είς ακλιτα- έπομένως καί ό χειμώνας, δ γείτονας, δ
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ς') Άνεπίδεκτον άντιρρήσεως γλωσσικόν αξίωμα είναι δτι γλώσσα 
μόνον γραφόμενη, άλλ’ ούδαμοΰ λαλουμένη, δέν δύναται νά καταστή 
έθνική γλώσσα.

ζ') Πανελλήνιος δημοτική γλώσσα δέν δπάρχει, άλλά μόνον διά
λεκτοι, αί'τινες είναι ή μητρική γλώσσα τών κατά τόπους παιδιών αί 
διάλεκτοι δ’ αδται διαφέρουσι τόσον άλλήλων, ώστε δυσκόλως θά 
ήτο δυνατή έπικοινωνία, έπομένως καί ένότης τών διαφόρων τμημά
των τοΰ έθνους, εί μή έφρόντιζεν πρός τοΰτο ή καθαρεύουσα. (Καθα
ρεύουσα δέ !δ. στοιχ. ε' καί ς').

η') Έπομένως πασα απόπειρα δπως διδαχθή είς τά σχολεία ή 
μητρική ήμών γλώσσα, ή μητροδίδακτος κατά τόν Κον X. διάλεκτος 
έκαστου τόπου, είναι όλεθρία ώς μέλλουσα νά έπιφέρη τήν διάσπασιν 
τής έθνικής ήμών ένότητος.

θ') «Γλώσσα μόνον γραφομένη, άλλ’ οδδαμοΰ λαλουμένη, άδύνα
τον νά καταστή ποτε έθνική γλώσσα, έπομένως καί ή γλώσσα, έν ή 
εγράφη ή προκήρυξις, δηλ. ή επίσημος γλώσσα τοΰ ίδρυομένου σχο
λείου, έπειδή όμολογουμένως δπ’ ούδενός οδδαμοΰ λαλεΐται, δέν δύνα- 
ται νά κατισχύση καί γίνη έθνική γλώσσα». Κατά δέ τούς ύπολογι- 
σμούς τοΰ κυρίου Σκια είς τήν γλώσσαν τής προκηρύξεως «173 λέξεις 
άπαντώσιν απαράλϊακτοί κατά τε τό στέλεχος καί τόν τύπον, ώς έν 
τή καθαρευούση, Ιτεραι 120 διαφέρουσι μόνον κατά τύπον, ή δέ δια
φορά ώς έπί τό πλεΐστον είνε λίαν επιπόλαιος, συνήθως συνισταμένη 
είς τήν άποκοπήν τοΰ δυστήνου τελικοΰ «ν», μόνον δέ 22-25 λέξεις 
είναι άποκλειστικώς δημώδεις», δηλ, ή γλώσσα τής προκηρύξεως 
είναι «αυτή, αύτοτάτη η μετά δεινών αρών διωκόμενη καθαρεύουσα, 
κιβδηλευθεΐσα μόνον έπιπολαίως, ίνα φαίνηται ώς δήθεν δημοτική».

ι') Ή έν τοΐς σχολείοις διδασκαλία γλώσσης διαφερούσης πολύ 
τών κατά τόπους διαλέκτων δέν γίνεται μόνον είς τήν Ελλάδα, άλλά 
καί είς τήν Ελβετίαν, Γερμανίαν, Γαλλίαν κλπ. «Οί γερμανόφωνοι 
π.χ. Ελβετοί, καίπερ όμιλοΰντες διάλεκτον πολύ διαφέρουσαν τής 
γραφομένης γερμανικής, μεταχειρίζονται έν τε τοΐς σχολείοις καί έν 
τοΐς δημοσίοις άρχείοις τήν αύτήν γλώσσαν ήν καί οί Γερμανοί κλπ.». 

ια') «Τί θά συμβή, άν οί άπόφοιτοι τοΰ προτύπου δημοτ. σχολείου

κόρακας, ό πίνακας, δ βλάκας τοΰ α, ή σταφ ίδα, ή λαμπάδα  κλπ. θέλομεν μόνον 
νά μάθωμεν ποδ θά σταματήσωμεν’ θά πάρωμεν δλα τά ονόματα της συνήθειας, 
ή μερικά ; συμπεριλαμβάνονται τάχα καί ρήματα καί επιρρήματα καί προθέσεις 
κ λπ .; θά κρατήσωμεν δηλ. τόν πυρήνα τής γλώσσης μας άπείραχτον δπως τόν 
φέρνει τά παιδί άπά τά σπίτι του καί δπως θέλομεν καί ημείς ;
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άποφασίσωσι νά φοιτήσωσιν εις άλλο άνώτερον σχολεΐον, νά τύχωσιν 
εύρυτέρας μορφώσεως; Προφανώς δέν θά δύνανται τοΰτο, άλλά ή θά 
χρειασθή ν’ άρχίσωσι πάλιν έξ αρχής ή θά μένωσι διά παντός κατα
δικασμένοι ώς παρίαι τινές, είς ήν εδρίσκονται τάξιν».

Ό κ. Χατζιδάκις έζήτησεν ειλικρινή μετά των ιδρυτών συνεννόη- 
σιν καί πρός τοΰτο συνέστησεν, δπως άκολουθήσωμεν έκάτεροι οί 
συζητοΰντες τήν έξής μεθοδολογικήν αρχήν τοΰ άγαθοΰ Σωκράτους- 
«νά μεταχειριζώμεθα δηλ. έπιχειρήματα μάλιστα δμολογονμενα, ήτοι 
τοιαΰτα, ώστε πάντες νά συμφωνώσι περί τής αλήθειας καί ισχύος 
αύτών. Διότι τότε μόνον τά έκ τούτων συναγόμενα συμπεράσματα 
επιβάλλονται, άναγκαίως, έπ’ άμφοτέρους, καί τότε μόνον ούτοι συνεν
νοούνται». Τά έπιχειρήματα δμως τής έγκυκλίου προπάντων δέ τό 
δον οτι ή γλώσσα αδτη είναι άπονεκρωτική, παραμορφωμένη, ψεύ
τικη, καί τό εον δτι υπάρχει Πανελλήνιος δημοτική γλώσσα άπηλλαγ- 
μένη πάντων τών ιδιωματικών στοιχείων, δέν είναι τών τά μάλιστα 
δ μολογ ονμένων, άλλά τών δπό τοΰ κ. καθηγητοΰ άνηρημένων, έκτός 
τοΰ αου δηλ. οτι σκοπός τής δημοτικής παιδείας είναι νά έτοιμάση 
τόν άνθρωπον, ώστε νά δύναται νά ζήση τήν σημερινήν ζωήν, δπερ 
συμπληροΐ, καί τοΰ βου δτι τά έπίσημα σχολεία δέν έκπληροΰν τόν 
σκοπόν τοΰτον, δπερ φαίνεται δτι σιωπηλώς ομολογεί. Έν άμφοτέ- 
ροις δμως τοΐς άρθροις αότοΰ δ κ. Χατζιδάκις δέν προσπαθεί δπως 
άναιρέση τά έπιχειρήματα ταΰτα, άλλ’ άρκεΐται είς τήν δήλωσιν δτι 
είναι ήδη άνηρημένα κατά διαφόρους έποχάς καί είς διάφορα έργα 
του. Είναι άληθές δτι άπό έτών σφοδρότατος περί τό γλωσσικόν ζή
τημα άγών μεταξύ τών είδικών διεξάγεται, δλόκληρος δέ περί αύτοΰ 
φιλολογία άνεπτύχθη, εν ή εδρίσκει πας δ βουλόμενος καί τά δπερ 
καί τά κατά τών περί ού δ λόγος έπιχειρημάτων. Έγραψαν καί 
ώμίλησαν δ κ. καθηγητής καί οί δμοφρονοΰντες αύτψ, έγραψαν καί 
ώμίλησαν καί οι άλλοι- τήν γνώμην τών άλλων εύρομεν συμφωνοτέ
ραν πρός τήν λογικήν καί τά πράγματα καί ταύτην ήσπάσθημεν, 
δπως καί πλεΐστοι τών περί τό ζήτημα ασχολούμενων- πολλοί δέ άφ’ 
έτέρου ήσπάσθησαν τήν γνώμην τοΰ κ. Χατζιδάκι. Ούδείς δμως μέχρι 
τοΰδε έπεχείρησε νά καταγράψη τούς είδικούς αύτούς μελετητάς 
τοΰ ζητήματος, δπως γνωρίσωμεν δπόσοι είναι υπέρ καί δπόσοι εναν
τίον τών είρημένων καί άνηρημένων δπό τοΰ κ. καθηγητοΰ. Τότε 
ίσως θά ήδυνάμεθα κρίνοντες έκ τοΰ άριθμοΰ τών ευσυνείδητων οπα
δών νά άποφανθώμεν δποΐα έπιχειρήματα, τά τοΰ κ. X. ή τά τών 
άντιθέτων, δμολογοΰνται δπό περισσοτέρων, είναι δηλ. τα μάλιστα

2
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6μολογ ον μεν α. Μή λησμονώμεν δμως δτι ή γνώμη τών άντιφρονούν- 
των ειδικών είναι γνώμη τής πλειονότητος τών λαϊκών, είναι δηλ. 
ύποστήριξις προλήψεως άριθμούσης ζωήν αίώνος, ίσως καί αιώνων. 
"Ωστε δικαιότατα ό κ. X. χαρακτηρίζει τά έν τή έγκυκλίψ έπιχειρή
ματα ούχί τών τά μάλιστα όμολογουμένων. Μήπως δι’ έκατομμύρια 
ανθρώπων δέν έπλάσθη ό κόσμος έκ τοΰ μηδενός, αί δέ διάφοροι 
γλώσσαι έν μια στιγμή; Μήπως πλεΐστοι τών φιλολόγων καί φιλολο- 
γούντων έκ τών λαϊκών δέν άσπάζονται άκόμη τήν γνώμην τοΰ κ· 
Μιστριώτου, καθ’ ήν « . .  ή γλώσσα ήμών άφωμοιώ&η πρός την 
άρχαίαν> έπομένως «τυγχάνομεν τής άγάπης τών πολιτισμένων 
λαών» διότι «έσμέν ό αύτός λαός τώ άρχαίω έλληνικώ» ; (Έφ. 
Άθήναι 12 ’Ιουνίου 1908). Είναι συζήτησις αύτή;

Έπανειλημμένως έτόνισεν ό κ. X. δτι εχει τόν ’ίδιον πόθον μέ 
ήμας, δηλαδή τήν συνεννόησιν μεταξύ μας. Είναι άληθές δτι τήν 
συνεννόησιν αύτήν ήμπόδισαν μερικαί παρεξηγήσεις προκληθεΐσαι 
κυρίως έκ τής αύστηράς συντομίας τής έγκυκλίου τής άπευθυνομέ- 
νης είς ώρισμένον κύκλον άναγνωστών. Άλλά καιτοι είμεθα βέβαιοι 
δτι διά τών εύρυτάτων εξηγήσεων, αί'τινες θά δοθώσι κατωτέρω, θά 
άρθώσιν αί παρεξηγήσεις, καί άν καί έν πολλοΐς συμφωνώμεν μετά 
τοΰ κ. καθηγητοΰ, μόλα ταΰτα βλέπομεν δτι ή ποθητή συνεννόησις 
μένει καί θά μένη άπλοΰς πόθος, έφ’ δσον οί άντιφρονοΰντες άρνοΰν- 
ται όφθαλμοφανώς μερικάς άληθείας. Μολονότι δέ τό ζήτημά μας 
είναι κυρίως εκπαιδευτικόν, ή συζήτησις, παρά τάς προσπαθείας τοΰ 
κ. Τοπάλη καί τών άλλων, περιωρίσθη ώς έκ τής είδικότητος τών 
συζητούντων είς τό περιώνυμον γλωσσικόν γλωσσικόν δμως ζήτημα 
=  σωρός προλήψεων είς τούς άναγνώστας. ’Επεθυμοΰμεν νά θίξωμεν 
τήν πέτραν αύτήν τοΰ σκανδάλου, μόνον έφ’ δσον τό άπαιτοΰσε τό 
κύριον θέμα μας· επειδή δμως αί προλήψεις αύταί έταράχθησαν, 
έφούντωσαν καί έθόλωσαν τά νερά μας, άναγκαζόμεθα νά όμιλήσω- 
μεν δι’ αύτό κάπως έκτενέστερον άπαντώντες είς τάς άδικους έπιθέ- 
σεις. ’Εάν δέ επαναληφθοΰν πράγματα άπλα, τά όποια τόσας φοράς 
έλέχθησαν, τό σφάλμα δέν είναι ίδικόν μας. Λοιπόν:

3. ΝΕΚΡΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

°Η Γλώσσα δέν είνα ι σκοπός άλλά μέσον μέσον έπικοινω- 
νίας καϊ μορφώσεως τών άν&ρώπων. Δέν ύπάρχομεν διά νά 
τήν έξυπηρετώμεν, τήν δημιουργοΰμεν διά νά μάς έξυπηρετη. 
’Εκείνη ή γλώσσα εϊνα ι δ ί ήμας ή καλυτέρα, ή όποία μας έξυ-
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πηρετεΐ καλύτερον καί ζωντανούς Ανθρώπους έξυπηρετεΐ καλύ
τερον μόνον ή ζωντανή γλώσσα. Αύτή εϊναι καθρέφτης της 
-ψυχής μας.

Εκείνη ή λέξις είναι ζωντανή, ή όποία έκφερομένη προκαλεί 
είς τόν άκουοντα αύτομάτως ζωηράν τήν άντίστοιχον έννοιαν ή παρά- 
στασιν καί σειράν συναφών παραστάσεων μέ τά παρακολουθοΰντα 
συναισθήματα. Είναι «ή συγχρόνως άπαστράπτουσα λάμψις λέξεως 
καί ίδεας».

"Οταν ακούω ψωμί, κρασί, νερό, μαντίλι, τραπεζομάντιλο, μποτί- 
λια, λάδι, κάρβουνα, ψάρι, ποντίκι, κουκουβάγια, φίδι, άλογο, γάτα, 
παπαγάλος, γίδα, σκυλί, μυιγα, άρκοΰδα, σαγώνι, βάρκα, βαρκάρης, 
μενεξέδες, μπουμπούκι, αντί, χέρι, μάτι, πόδι, νύχι, βήχας, κλωτσώ, 
μέ γροθιές και κλωτσιές, ορκίζομαι, πέφτω, ή πάγκρεας, αιμοφόρα 
αγγεία, ανθρακικόν οξύ, επιφάνεια, έξέλιξις, άλλοίωσις, θεωρία τής 
έπιλογής, συνέχεια κλπ. κλπ. άμέσως παρουσιάζεται Ιμπρός μου ή 
άντίστοιχος έννοια ή παράστασις καθαρά, μέ 8λην της τήν δύναμιν 
καί συνοδεύεται συνήθως άπό σειράν συναφών παραστάσεων καί συν
αισθημάτων. Τί παραστάσεις καί τί συναισθήματα δέν προκαλεί π. χ. 
είς τό παιδί ή λέξις τζάκι, σπίτι, κνρονλα κλ., δταν τάς άκούη μάλι
στα κατά τήν διδασκαλίαν τής Γραμματικής, ή είς τόν Άθηναΐον ή 
λέξις σκόνη κτλ.;

"Οταν δμως άκούω: άρτος, οίνος, νδωρ, ρινόμακτρον, επιτραπέ
ζιος οθόνη, φιάλη, ελαιον, άνθραξ, Ιχθύς, μυς, γλαυξ, δφις, ίππος, 
ψιττακός, αΐξ, κύων, μυια, άρκτος, ταώς, λέμβος, ια, κάλνξ, ους, χειρ, 
οφθαλμός, πονς, δννξ, φρέαρ, βήξ, λακτίζω, πνξ καί λάξ, ομνύω, 
πίπτω ή παγκριάς, αϊματόσταμνα, καρβοννικό ξννό, απανωσιά, ξετν- 
λιξιά, άλλαξιά, θεωρία τής φυσικής ξεχωρισιας, ξακολούθια κλπ. ή 
είναι άνάγκη νά γίνη πολύπλοκος διανοητική έργασία καί νά σπου
δάσω τό γλωσσικόν σύστημα τοΰ Α ή τοΰ Β διά νά ευρω ποία είναι 
ή άπανωσιά τοΰ φεγγαριού κ. τ. 8., ή νά ψάξω τό λεξικόν μου διά 
νά εΰρω τά νς, κυίψ, τρύξ, φάσγανον, κακκάζονσιν, υΐζονοιν, ΐνζον- 
οιν, κοΐζονσιν (ΐδ. Άλφαβητάριον Παπαμάρκου) κ. τ. 8., ή τέλος αί 
λέξεις ιχθύς, γλαύξ, κάλυξ κτλ. νά έπικαλεσθοΰν — είς τούς περισσο
τέρους άκροατάς καί άναγνώστας — τήν βοήθειαν τών λέξεων ψάρι, 
κουκονβάγια, μπουμπούκι, κλπ., καί έτσι διά μέσου τρίτου νά προ- 
καλέσουν τήν άνάλογον παράστασιν. Μεταξύ τής παραστάσεως καί 
τοΰ συμβόλου της παρεντίθεται κάτι τι τρίτον, καί ή λέξις, διά νά 
γίνη αισθητή, άνάγκη νά διαγράψη καμπύλην, ή όποία σκοτώνει τήν
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ζωηρότητα, τήν παραστατικότητα, τό χρώμα. Αύτό εΕς τούς περισσο
τέρους· εΕς δλίγους δμως, οί δποΐοι καθημερινώς κατά τάς ώρας τής 
έργασίας των μεταχειρίζονται τό άνωτέρω ύλικόν, ή λέξις προκαλεΤ 
μέν άβιάστως, χωρίς συνειδητήν εργασίαν, τήν άντίστοιχον παράστα- 
σιν ώς έκ τής συνήθειας, άλλά σκοτεινήν καί νεκράν. Διατί; Έκείνη 
ή λέξις είναι δι’ ήμας ζωηροτέρα, τήν δποίαν έμάθομεν άπό μικρά 
παιδία συγχρόνως μέ τό πραγμα καί τήν δποίαν συχνότερον συνά- 
πτομεν μέ τήν άντίστοιχον παράστασιν. Ό λόγιος καί δ σοφός άπό 
μικρό παιδί λέγει καί άκούει ψάρι καί είς δλην του τήν ζωήν άγοράζει 
■ψάρια άπό τόν ι^αρα ποΰ ψαρεύει, τρώγει ψάρια καί μόνον δταν είναι 
εΕς τό γραφεΐον του, γράφει ή διαβάζει ίχθΰς. Καί τότε δμως, άν 
τυχόν τόν χτυπήση ή μυρουδιά ψαριών ποΰ τηγανίζονται στήν κουζίνα, 
θά έρωτήση τήν γυναίκα του «τί ψάρια εχομε σήμερα» καί άργότερα, 
δταν άνταμώση τόν φίλον του, βεβαίως δέν θά τοΰ εΐπη δτι εφαγεν 
«ήδυτάτους ίχθΰς»' τό ψάρι θά τόν καταδιώκη ώς τόν τάφον του.

Τό αύτί μας Ισυνήθισε τόσον πολύ εΕς τάς λέξεις κολυμπώ, μαν
τίλι, γυαλίζει, ψάρι, λεμόνι, ψωμί, ποδάρι, μικροσκόπιο, πτώμα, εκδη
λώσεις, δν κτλ. ώστε, δταν άκούσωμεν κολνμβώ, μανδίλι, ναλίζει, 
δψάριον, λεμόνιον, ψωμίον, ποδάριον, μικροσκόπι, φτώμα, έγδήλω- 
σες, δντο κτλ. αισθανόμεθα, ημείς οί σημερινοί ϋ'νητοί ποΰ  τάς 
μεταχειριζόμεϋ'α, τήν καλαισθησίαν μας νά διαμαρτύρεται. Τοιαΰται 
λέξεις είναι, δι’ ήμας τούλάχιστον τούς άγλωσσολογήτους, νεκραί, 
διότι άντί νά προκαλέσουν αυτομάτως τήν άντίστοιχον παράστασιν, 
προκαλοΰν σειράν δυσάρεστων συναισθημάτων κορυφουμένην ένίοτε 
μέχρι άηδίας καί άγανακτήσεως.

Μαζί μέ τάς λέξεις μανθάνομεν καί τήν σύνταξίν των. Σύνταξις 
δέ είναι τρόπος συναρμολογήσεως τών έννοιών, δηλ. τρόπος τοΰ σκέ- 
πτεσθαι- δπως πεθαίνουν αί λέξεις έτσι πεθαίνει καί ή σύνταξις :

1) Έ μοΰ περιπατοϋντος δ τοίχος επεσεν — φοβηθεΐσα δε ή γραία  
εΐπεν αν τη η εις αυτήν.

2) Έ κεΐ ποΰ περπατοΰσα επεσε δ τοίχος — τότε φοβήθηκε ή γριά 
και τής είπε.

Τά πρώτα γράφονται άπό πολλούς, δέν λέγονται άπό κανένα- τά 
δεύτερα λέγονται άπό δλους, άλλά γράφονται άπό τούς δλίγους.

Τήν ζωντανήν γλώσσαν τήν αίσϋ'άνονται δλοι και τήν όμι- 
λοϋν ό'λοι. Τήν νεκράν τήν καταλαμβάνουν ολίγοι, τήν ομι
λούν είς έλαχίστας μόνον περιστάσεις, άλλά δέν τήν αίσϋ'ά- 
νεται κανείς.
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4. Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ

"Οπως ή προφορική Ιτσι καί ή γραπτή γλώσσα είναι μέσον έξυ- 
πηρετικόν τής μορφώσεως καί επικοινωνίας τών άνθρώπων. Ή γρα
πτή γλώσσα διά νά έκπληρώνη τόν προορισμόν της, άνάγκη νά 
καθρεφτίζη ή τούλάχιστον νά βασίζεται εΕς τόν συνήθη προφορικόν 
λόγον μιας τούλάχιστον κοινωνικής τάξεως. ΠαντοΟ υπάρχει διαφορά 
μεταξύ γραπτού καί προφορικού λόγου. Ό πρώτος είναι πλέον σύμ
μετρος, όμαλώτερος, συνθετώτερος. Τό υλικόν δμως άπό τό όποιον 
άποτελεΐται καί ό τρόπος τής συνδέσεώς του είναι τό ίδιον μέ τό 
υλικόν τής ζωντανής λαλιας: p a in - s u r  la  tab le λέγει ό Γάλλος, 
B r o t - a u f  dem  T ische δ βόρειος Γερμανός είτε έπιστήμων είναι, 
είτε έργάτης, καί pa in  - s u r  la  table, B ro t  - a u f  d em  T ische γρά
φουν π άντα  κ α ί παντοϋ . Ήμεΐς δμως, επίσημοι καί άνεπίσημοι, 
λέγομεν ψωμί - επάνω στό τραπέζι, άλλά γράφομεν άρτος - έπί της 
τραπέζης. Άλλην γλώσσαν γράφομεν καί άλλην όμιλοΰμεν. Ή γρα
πτή μας γλώσσα άποξενωθεΐσα δι’ ιστορικούς καί ψυχολογικούς λόγους 
Ιντελώς άπό τήν συνήθη προφορικήν δέν έκτελεΐ τόν προορισμόν της. 
Έπομένως ή Ιπαναστατική άλλαγή της έπιβάλλεται. ’Οφείλει νά 
Ιξυπηρετήση τήν ζωήν καί αύτό δύναται νά γίνη μόνον, δταν ώς 
βάσις τοΰ γραπτοΰ ληφθή δ ζωντανός, ό συνήθης προφορικός λόγος.

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Προτοΰ δμως έξετασθή ποιος είναι δ συνήθης προφορικός λόγος 
καί τί δ γραπτός, δηλ. ή καθαρεύουσα, άνάγκη νά όπενθυμίσωμεν 
είς τόν άναγνώστην κάτι στοιχειώδες. Είς κάθε γλώσσαν διακρίνομεν 
τέσσαρα πράγματα, τό λεξικόν, την φωνητικήν, τό τυπικόν καί την 
σύνταξιν π. χ. άν θά εϊπωμεν νερό ή νδωρ, άρτος ή ψωμί, είναι 
ζήτημα λεξικοΰ- άν θά είπωμεν τις γυναίκες ή τάς γυναίκας είναι 
ζήτημα τυπικοΰ' δταν θά είπωμεν τόν εΐδον άντί είδον αύτόν, με τόν 
φίλον μου άντί μετά τοΰ εμοΰ φίλου, ή διαφορά θά είναι είς τήν σύν
ταξιν καί τέλος άν θά είπωμεν πτωχός - επτά ή φτωχός - εφτά, είναι 
ζήτημα φωνητικής 1.

6. ΤΟΠΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ

Παρά τάς καθαράς διαλέκτους τοΰ Πόντου2 καί τής Τσακω-

1 ’Ελισαίου Γιαννίδη «Γλωσσά καί Ζωή».
2 "Ενας πάρδος έξέβεν σό κυνήγιν. Ά πέσ’ σ’ δρος επέντεσεν έναλ λεοντάρ. 

Άμον ντ ’ είδεν άτεν τό λεοντάρ, λέ) άτός άτόν. «Άβοΰτος έμας ίμοΐάζ καί άς 
έμέτερον τήμ φυλήν έν, καί ντό μικρός ! ν !»
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νιας1, αί όποιαι μας είναι ακατάληπτοι, ύπάρχουν διάφορα τοπικά 
ιδιώματα π. χ. τής Βορείου Ελλάδος, τής Επτάνησου, τών νοτίων 
Σποράδων, τής Κύπρου, τής Κρήτης, κλπ. κλπ. Τά ιδιώματα αύτά 
διαφέρουν κυρίως ώς πρός τήν προφοράν, πολύ δέ ολίγον ώς πρός 
τό τυπικόν καί τό λεξικόν: κλάϊσι, περιπατοϋοι, οί μήνοι, τον βαοι- 
λιώς κλπ. κύρης, — αφέντης =  πατέρας κλπ.

Μνιά φονρά κ εναν κιρό ήταν ενας πατέρας κ είχε ενα πιδί. 
Δλιά τ μέρα, δλιά τοϋ βρά<Ϋ, ουλου δλιά' μιρουδονλι, μιρονφάϊ. 
(Βορ. Ελλάς).

Μία φορά το ενα τσαιρό ητανε μ ία φτωχή κόρη τσαί ξενοδούλευε 
τοα'ι ζοϋοε. Έννχτόρενε τσαϊ δντες τής ερχότανε δ νπνος νά τσονμηθή, 
επαιρνε κουτσία τσ ετρωε τα’ ελεε . . . (Αίγινα).

Δύο περιστέρκα κάτασπρα ατά αϋκά τους καθισμένα 
κάθοννταν και μοιρολοοϋν, κλαΐσιν, παραπονοννται, 
τάρσενικόν τοϋ θηλυκοϋ γυρίζει και λαλεϊ τον  

»ϊντα κλωασας, γενάίκα μου, κάτασπρη περιστέρα ; 
κρίμα χάννεις τους κόπους σου καί λύπες εννά φέρης . . .

( Κύπρου ).
»Πήτε μου, πήτε μου αρκοντες, πήτε μου τ ί νά γένω ; 
όπ άαπώ μιάλ λυερή, ππώς νά τήλ λησμονήσω ; . . .

( Καρπάθου).

Τί λέτε; ό Στερεολλαδίτης αρκοντας άν άκουγε πώς ό Καρπά
θιος άαποϋσε τή λυερή κόρη του, ή πώς ό Κύπριος ήθελε εννά τον 
κλέψ?ι τά περιστέρκα καί τά αϋκά του θά εμεινε ασυγκίνητος; Μήπως 
δταν ζητήσετε άπό τόν Κύπριον χωρικόν περιστέρια καί αυγά θά σας 
δώση κολοκύθια, ή θά ερώτηση απορών ΐντα θέτενε; ή δταν τούς 
είπήτε δτι οί Μακεδόνες κλάϊνε θά νομίσης δτι γλεντούν; Ή γριά 
ΑΕγινίτισσα άκούγοντας κουκιά δέν θά φωνάξη βέβαια τσαί τί λες 
παιδάτσι μ ο υ ; καί κακά θά ξεμπλέξη μέ τόν Έπτανήσιον δποιος 
τολμήση νά τόν στείλη στους πέντε διαβόλους, γιατί εύκολα θά γνω- 
ρίση σ’ αύτούς τούς δικούς του τσοί διαόλοι. 'Όλα τά τοπικά ίδιώ- 
ματα έχουν τήν αύτήν γραμματικήν πλήν ελάχιστων εξαιρέσεων 
ίδίως ώς πρός τήν προφοράν. Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι ή περί τήν 
προφοράν διαφορά εις τά περισσότερα φαίνεται μόνον είς τό χαρτί

Puladzj ema e/_a tlio K u iji 
Dze m erute nj ema έχα 
Tajiy^a nj em a zayar'i 
Po'k£xa nj ema mosko.

Πουλάκι ίψοί είχα στό κλουβί 
κ ’ ήμερωμένο τά είχα 
έτάγιζά το ζάχαρη 
έπότιζά το μόσκο.
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δπου μέ πολύν κόπον προσπαθούν νά χήν άποτυπώσουν οί ειδικοί 
επιστήμονες, διότι εΕς τόν προφορικόν λόγον είναι μόλις αισθητή — 
Παρά τούς δλίγους δμως αύτούς ιδιωτισμούς ζοΰν καί τά αντίστοιχα 
πανελλήνια δημοτικά, είτε τύποι είναι, είτε λέξεις κτλ. καί άν καί 
δέν γίνεται συχνά χρήσις αύτών, μόλα ταΰτα ήσαν καί είναι πασί
γνωστα καί νοοΰνται κάλλιστα- διότι οί 'Έλληνες καί στή σκλαβιά 
ακόμα Ιπικοινωνοΰσαν μεταξύ των.

7. Κ Ο Ι Ν Η  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η

Παρά τά τοπικά αύτά ιδιώματα όπάρχει ή Πανελλήνιος καθαρά 
δημοτική γλωσσά, ή άπηλλαγμένη δλων τών ιδιωματικών ή διαλε
κτικών, άν θέλετε, στοιχείων. ’Έ χει τήν Ιδίαν γραμματικήν δηλ. 
τόν ίδιον μηχανισμόν μέ τά τοπικά ιδιώματα και διαφέρει 
μόνον άπ αύτά κατά τό δτι έ'χει άποβάλει πολλάς Ιδιωματικάς, 
πρό πάντων ξενικός, λέξεις: κύρης, τσούπρα, πόστα, σπιτάλι, κάσα 
κλπ. καί τούς ολίγους Ιδιωματικούς τύπους: οί ανδροι, οί μην οι, 
κλαΐσι κλπ. καί διετήρησε την καθαρότητα τής προφοράς: και
ρός, παιδί, δουλειά, βράδυ, μεροδούλι - μεροφάι κλπ.

Άλλαχοΰ θά έξετασθή πώς διεμορφώθη ή γλώσσα αύτή, ή βααι- 
ζομένη εις τό καθαρόν Ιδίωμα τών δυτικών μερών τής Πελο- 
πονήσου καί τίνες παράγοντες συνετέλεσαν πρός τοΰτο. Τώρα άρκού- 
μεθα μόνον νά δηλώσωμεν δτι είναι ή γλώσσα, είς τήν όποιαν έχουν 
δημοαιευ&ή τά δημοτικά μας τραγούδια (ϊδε συλλογήν Άραβαντι- 
νοΰ κλπ.), τά έργα τοΰ - :ολωμοΰ, τοΰ Βαλαωρίτη καί τόσων άλλων. 
Είναι ή γλώσσα τών μεγάλων καί μικρών κέντρων, άμορφώτων καί 
μορφωμένων, ή γνωστή είς τήν καλύβην τοΰ Κυπρίου καί Στερεολ- 
λαδίτη καί ή λαλουμένη μέ έλαχίστας διαφοράς τόσον εις τά φτωχικά 
μας, δσον καί είς τήν οικίαν τοΰ κ. Μιστριώτου καί είς τά σαλόνια 
τοΰ κ. Μαυρομιχάλη. Ό Στερεολλαδίτης, διά τόν όποιον τά βνά είναι 
ψλά καί τό χσό ή κσό ή τό I \ιλαξέΐ<Τ εχι δμορφις ςταονπρις τραγου
δούσε καί τραγουδεΤ

νά κουβεντιάζουν τά βουνά μέ τίς ψηλές (5αχοΰλες. . .
. . .  Γαλαξεϊδι μέ καράβια Σάλω(ου)να μέ τίς έλιές

καί Χρυσό μέ τά κθ(θυ)ρίτσα ποόν’ γεματα μαργιολιές.
Ή κοινή αύτή δημοτική άποβαλοΰσα πολλάς ίδιωματικάς λέξεις 

τάς άντικατέστησε μέ λέξεις ληφθείσας άπό τήν καθαρεύουσαν. Έπί
σης άπό τήν καθαρεύουσαν έδανείσθη καί δανείζεται πολλάς λέξεις 
πρός δήλωσιν νέων έννοιών, τάς όποιας είσήγαγε καί εισάγει ή διά-
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δοσις τοΰ πολιτισμού μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος. Όλας 
δμως τάς λέξεις αύτάς τάς μετέπλασε καί τάς μεταπλάττει σύμφωνα 
μέ τήν Εδικήν της γραμματικήν: τό ταχυδρομέϊον έγινε ταχυδρομείο, 
ή κνβέρνησις τής - εως — ή κυβέρνηση τής - σης κλπ. κλπ. "Ωστε ή 
καθαρεύουσα έπλούτισε τήν κοινήν δημοτικήν χωρίς νά άλλοιώση 
ούτε κατά κεραίαν τόν χαρακτήρα της.

8.  Μ Ι Κ Τ Η
'Όσον δμως άνερχόμεθα ( ;)  άπό τόν άμόρφωτον πρός τόν μορ- 

φωμένον, τόσον μεγαλύτερον γίνεται τά ποσόν των δανείων αύτών 
λέξεων. Ή κοινή δημοτική παραμελουμένη καί περιφρονουμένη μέχρι 
τινός κατεδικάζετο νά μένη ακαλλιέργητος, έπομένως ελειπον άπ’ αύτήν 
δλαι αί λέξεις αί άναγόμεναι εΕς τά γράμματα, τήν έπιστήμην καί 
τήν φιλοσοφίαν Ιλειπον έπίσης λέξεις πρός δήλωσιν λεπτοτέρων σημα- 
σιολογικών διαφορών κτλ. Πολλάς τοιαύτας λογίας λέξεις, άπαραιτή- 
τους εΕς τάν ζωντανόν προφορικόν λόγον του, δανείζεται δ μορφωμένος 
άπό τήν καθαρεύουσαν. Έκεΐ δμως τάς εδρίσκει μέ μορφήν διαφορε
τικήν, ή δέ μορφή αύτή του έπιβάλλεται μέ συστηματικήν διδασκα
λίαν τόσων Ιτών καί χίλια άλλα μέσα τοΰ έπισήμου Κράτους. Έπο
μένως μέ τήν άνάμιξιν δύο λεξικών έπιβάλλεται καί ή άνάμιξις δύο 
γραμματικών. Άνάμιξις δέ δύο γραμματικών σημαίνει πόλεμον τών 
δύο τυπικών, τών δύο φωνητικών, τών δύο συντάξεων. Είς τόν πόλε
μον αύτόν τών δύο γραμματικών καί δχι είς τάς λέξεις, ό'πως 
φαίνεται παραδεχόμενος ό κ. Σκιάς, δύναται νά φανη ή ζωτι- 
κότης τών δύο γλωσσών. Έμελετήσαμεν έπισταμένως τά αποτελέ
σματα τοΟ πολέμου αύτοΰ εΕς τόν ζωντανόν προφορικόν λόγον τών 
άνεπτυγμένων κοινωνικών τάξεων δηλ. εις συζητήσεις έπί θεμάτων, 
τά όποια έρχονται ε?ς άμεσον σχέσιν μέ τήν ζωήν, έκεΐ δπου ή σκέ- 
ψις, ή παρατήρησις είναι πρωτότυπος καί βγαίνει κατ’ εύθεΐαν άπά 
τό μυαλά ή τήν καρδιά, χωρίς νά έχη άνάγκην νά θυμηθή τό βιβλίον. 
Έλάβομεν φυσικά ύπ’ δψει τά άποτελέσματα, διά τά όποια ή άπό- 
φασις είναι όριστική καί άμετάκλητος. Καί ε’ίδομεν δτι ένφ ή καθα
ρεύουσα κατώρθωσε νά μεταπλάση εΕς τά χείλη τοΰ μορφωμένου 
αον ώς πρός την φωνητικήν  δέκα λέξεις σχολείο, σκέπτομαι, κτή
νος, εξετάζω 1 κλπ. βον ώς πρός τό τυπικόν  τήν δνομ. καί α?τ. του

1 "Οσον λαϊκωτέρα είναι ή λέξις, τόσον άποτελεσματικώτερον άνθίσταται εις 
τήν έπίδρασιν της λογίας παραδόσεως, δπως και τάνάπαλιν. Λέξεις δέ, ποΰ πολύ 
ολίγον ή ουδόλως μεταχειρίζονται αί λαΐκαί τάξεις, κρατούν ώς έπί τά πλεΐστον
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πληθυντικοΰ τών εΕς - τής δξυτόνων τών είσαχθέντων μετά τήν άπε- 
λευθέρωσιν π. χ. οί φοιτητάί - τους φοιτητάς, οί δικαστα'ι - τους δικα- 
στάς κλπ. άντί οι - τους φοιτητές κλπ. όλίγχ θηλ. δευτερόκλιτα ονό
ματα νήσων : ή Σάμος - την - ον, η Τήνος - τής Τήνου κλπ. άντί ή 
Σάμο - τής Σάμος κλπ. τήν όνομ. καί αίτ. τοΰ πληθ. μερικών πρω
τοκλίτων καί δευτερόκλιτων τής δημοτικής είς τά άντίστοιχα τριτό
κλιτα τής καθαρευούσης π. χ. δυνάμεις, παχεΐς, πλατείς κτλ. τά 
οόδέτερα δ η μ. το κϋμα - τοϋ κυμάτου, τό γράμμα - τοϋ γραμμάτου, 
τό δάσο-τοϋ δάσου κλπ. είς τά άντίστοιχα τριτόκλιτα τοϋ κύματος 
γράμματος, κλπ. δυο - τρία τριτόκλιτα είς - ής π. χ. άμαθής (δχι ομως 
καί τοΰ άμαθοΰς) κλπ. καί νά είσαγάγη άκόμη τήν γεν. πληθυντικήν 
πολλών δνομάτων 1, άπεναντίας δλαι αί λόγιαι λέξεις, αί άπαραίτητοι 
είς τον συνήθη προφορικόν λόγον μας, άφωμοιώθησαν μέ τό τυπικόν 
καί τήν σύνταξιν τής δημοτικής π. χ. τις φιλοσοφίες, τήν έξέλιξι,

τήν φωνητικήν τής καθαρευούσης : κτηνώδης, κτηνοτροφ ία , εκτασις, σχολαστικός, 
διδακτικά , δ ιδασκαλία , πα ιδεία , έκπαίδευσις, γενσις, έκδονλενσις· πραγματικός, πραγ
ματεία· σύνδεσμος, σύμφωνον, εκδίδω , εκδοσις, εκδότης· θά δημοσιεύσω , θά άνα- 
πνεύσω  κλπ. Δέν μας προξενεί δέ κανέν δυσαρμονικόν συναίσθημα, οδτε μας φαί
νεται έπιτηδευμένον, δταν άκούωμεν νά παρατάσσωνται λέξεις τής αυτής ρίζης 
μέ διάφορον φωνητικήν π. χ. πτα ίσμα , πτα ισματοδίκης, πτα ισματοδικείο , γραπτός 
λόγος, πτω σις, ενδέκατος, εκδονλευσις  παρά τά φταίω , φ τα ίξ ιμ ο , μου ήταν γραφτό, 
πέφτω , εντεκα, δούλεψη  κτλ.

1 Παντού άλλου δπου δπάρχει έπίδρασις τής καθαρευούσης έχομεν διπλοτυ
πίαν δηλ. πόλεμον αρχαίου καί νέου τυπικοΰ π. χ. ό βασιλεύς -  τον βασιλέως καί 
ό βασιλιάς -  τον ά  ή - έας - έα, έδένοντο καί δένονταν ή δενόντουσαν, τον έπρόσβαλα 
καί με  προσέβαλε κλπ.

Ά ρκεταί λέξεις καί φράσεις άπό τό λεξ ικόν  τής καθαρευούσης είσήχθησαν 
καί ζοΰν παρά τάς ταυτοσήμους, συχνά δμως δχι καί ισοδυνάμους φράσεις τής 
δημοτικής: αυθάδης, περιώνυμος, ανεπτυγμένος, πρόοδος, ώς έπί τό πλεΐστον κλπ. 
παρά τά αδιάντροπος, ξακουσμένος, μορφωμένος, προκοπή, τίς περισσότερες 
φορές κλπ.

Ή  πολύπλοκος τέλος σ ύ ν τ α ξ ις  τής καθαρευούσης δέν έπέδρασε καθόλου είς 
τήν άπλήν, τήν παρατακτικήν σύνταξιν τής δημοτικής. Έ κτός τής πρό  καί εκτός 
μετά γεν. πρό  ημερών, πρό κα ιρόν , έκτός τον Γ ιώργου κλπ. =  έδω καί τόσες 
(κάμποσες) μέρες, έδω καί τόσον κα ιρό, έκτός (άπό) τό Γ ιώργο κλπ. (— διπλοτυ
πία) ολίγα μόνον Ιτερογενή στοιχεία π. χ. προθέσεις συντασσόμεναι μέ γενικήν 
καί δοτικήν ακούονται συχνά είς τόν συνήθη προφορικόν λόγον ώς στερεότυποι 
μεμονωμέναι εκφράσεις π. χ. εν τούτοις, έν γένει, έν πάση περιπτώοει, εντός τον 
μηνάς, πρός τούτοις, έκ μέρονς μον  κλπ., άλλά ποτέ έν τη κονζίνα , έν πάση κου
ζίνα, εντός τής κουζίνας, πρός τφ  Κώστα, έκ τής κουζίνας, έκ τής βουλής κλπ.
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διεκδικονμε, διεκδικοϋσα, αφομοιώνεται με κάτι τι κλπ. 1" έλάχισται 
δ! έξαιρέσεις είναι τά γλωσσικά στοιχεία τής καθαρευούσης τά άνθι- 
στάμενα εις τόν μεταπλασμόν π. χ. καλλιτεχνική, τό γεγονός, ό διε
θνής, τό διεθνες κτλ. 2. Αύτός είναι ό σ υ νή θ η ς  π ροφ ορ ικ ό ς  λόγος 
τών άνεπτυγμένων τάξεων- ή π ο ινή  δημοτ ική  με δλον τό λεξικόν  
της  (τάς λέξεις δηλ. τάς άναγομένας είς τόν φυσικόν βίον, δχι έκα-

1 Πρώτον δύναται νά τεθή ώς γενικός κανών δτι είς τάς λογίας λέξεις πλήν 
της αναφορικής αντωνυμίας τόν όποιον -  την όποιαν καί τών ούδετ. τριτοκλίτων 
τό συμβάν -  τό παρελθόν κλπ. λοιπόν κλπ. τό τελικόν ν  εκπίπτει σύμφωνα μέ τήν 
φωνητικήν τής δημοτικής. 'Η τοιαότη ασυνείδητος άποβολή ένός μικροΰ ν φέρει 
άληθή άναστάτωσιν είς τά τυ π ικ ό ν  π ά ν τ ο τ ε  άκούομεν τόν καλλιτέχνη, τόν αναμορ
φωτή, τήν ένέργειά μας, τή δ ιαμαρτυρ ία  τον κλπ. τόν κυρίαρχο , τόν επιμελέστατο 
μαθητή, τό οημαντικώ τερο γεγονός, κλπ. τήν καταοτρατήγηοι τον νόμον, τήν άξίωσι, 
επεμβαίνομε ο'ε ξένες υποθέσεις κλπ.

Έ πειτα  τά ούσιαστικά καί επίθετα καί τών τριών κλίσεων μεταπλάττονται 
άκουσίως κατά τά αντίστοιχα τής δημοτικής π. χ. α(φη)σε τις σοφ ιστίες, τέτοιες 
διαμαρτυρίες - δεισιδαιμονίες - θεωρίες κλπ. όλες ο ί πρωτεύουσες κα ι ο ί  καθαρεύου
σες, χαριέστερη, χαριέστατη, έ ν τ ιμ η  γυναίκα, χαριέοτατες, έντιμες, ευπρόσωπες γυνα ί
κες. Είς πολλά τριτόκλιτα έχομεν διπλοτυπίαν ό έπ ιστήμω ν κ α ί ονας, ρήτωρ κα ι 
ορας άλλά ή πυξίδα , ή  κοιλάδα  κλπ. Είς τά περισσότερα δέ άπά τά άφηρημένα 
ις -ε ω ς , όταν μάλιστα δμιλεϊ κανείς γρήγορα, μόλις ή μάλλον ουδόλως άκούεται 
τό τελικόν ς τής όνομ. ή έξέλιξι(ς) τό φέρνει, ή αντίδρασι(ς) τό απα ιτε ί κλπ.

Τήν μεγάλην δμως άφομοιωματικήν δύναμιν τής δημοτικής τήν βλέπομεν 
προπάντων είς τά ρήματα τής καθαρευούσης, τά εύχρηστα είς τάν συνήθη προφο
ρικόν λόγον. Έ κε ΐ άκούομεν μ ό ν ο ν  γενικεύομε - (έ)γενίκενα - αμε - ατε - αν κλπ. 
τοποθετούμε - τοποθετούσα - σες - σε -  θύσαμε -  θύσατε - οϋσαν, δ ιεκδ ικοϋσα  κλπ., 
διοργανώνω - ώνεται, σνγκεντρώσαμε - ατε - ανε, συναντήσαμε κλπ. έπειτα προσέφερα 
κα ί επρόσφερα, προσεφέρθη κ α ί προοφέρθηκε  κλπ. Όμοίως είς τήν σ ύ ν τ α ξ ιν : 
συμφωνώ  με τό Γ ιώργο, ασχολούμαι με τό ζήτημα, απέναντι ατό σπ ίτι μας, προκει- 
μένον γι αυτό τό ζήτημα  κα ί τό κλασσικόν προκειμένου ό λόγος γ ιά τόν Κώστα  
κλπ . κλπ. κλπ.

1 Τοιαΰτα στοιχεία τής καθαρευούσης άνθιστάμενα πρός τά παρόν είς τόν 
μεταπλασμόν είναι δύο τρία δευτερόκλιτα θηλυκά ή πρόοδος, ή διάλεκτος· είς τά 
τριτόκλιτα προπάντων ή γενική τοΰ Ινικοϋ τών άφηρημένων : τής έξελίξεως, έκδη- 
λώσεως, έκμεταλλεύσεως κλπ .- έπειτα τά είς όν καί ός τριτόκλιτα ούδέτερα καί ή 
όνομ. τοΰ Ινικοδ τών είς ής καί ες επιθέτων π. χ. τό γεγονός - ότος, προσόν - όντος, 
διεθνής - ες κλπ . καί δχι τό γεγονότο -  προσόντο - ου, ό δίεθνος - τό δίεθνο κλπ. τά 
θηλ. τών είς - ικός επιθέτων π. χ. πα ιδαγω γική , δημοτική  κλπ . μερικοί δεύτεροι 
αόριστοι άνεστάλη - διεστάλη ■.. Ώς πρός δέ τήν αδξησιν, είς ολίγα σύνθετα 
ρήματα τά τρία πρόσωπα τοΰ ένικοδ καί τό γ ον Λΐληθ., δπου δ τόνος είναι 
επάνω είς τήν ανξησ ιν . Τοιαδτα ρήματα είναι τά : αννέτεινα, διέπρεπα, δ ιέπρεψα, 
κατέληγα, κατέληξα, διέφθειρα, έπέτρεπα -  έπέτρεψα, έξέδωσα - ες - ε - αν. Οΰδεμία 
δέ άντίστασις παρατηρεϊται είς τά πρόσωπα τοΰ πληθυντικοδ, δπου προστιθεμέ-
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τόν καί διακοσίας, άλλά πολλάς χιλιάδας) και με τήν γραμματικήν 
της άποτελεΐ πάντοτε τήν κυρίαν βάσιν, α ί δε λόγιαι λέξεις μέ 
τήν φωνητικήν και έλαχίστους τύπους τής καθαρευούσης άπο- 
τελοΰν τήν έφεδρείαν.

9. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Ό μικτός αύτός προφορικός λόγος των άνεπτυγμένων έλήφθη ώς 
βάσις εις τήν περιβόητον γλώσσαν τής έγκυκλίου τοΰ Π. Δ. Σχολείου. 
Διατί ελάβομεν αύτόν ώς βάσιν καί δχι τήν κοινήν δημοτικήν, θά 
έξηγηθή άναλυτικώτατα άλλαχοΰ. Πρός τό παρόν άρκούμεθα μόνον 
νά άναφέρωμεν τά έξής τοΰ κ. Χατζιδάκι: Πας νονν έ'χων άνθρωπος 
θά μοι δμολογήση ελπίζω, δτι ό καθαρός λόγος τών άνεπτυγμένων 
τάξεων, ό σήμερον εν πάση πόλει και κωμοπόλει εύχρηστος, έν ω 
ήμεΐς οί αστοί συλλογιζόμεθα, όνειρενόμεθα, έκφραζόμεθα κλπ. οντος 
οφείλει νά θεωρηθη ύπό τών καλλιτεχνών, συγγραφέων κλπ. ώς πρό
τυπον καλοΰ λόγου, ώς ή καλή γλώσσα, ούχί δε ό τών αγροτών» 
καί «νά άκολουθήσωμεν ώς είναι δίκαιον τόν προφορικόν λόγον τών 
άνεπτυγμένων τάξεων, τήν συνήθη λαλουμένην εν τάϊς πόλεσιν, 
τήν φυσικήν ήμών σήμερον γλώ σσαν...»  (ίο. Χατζδάκι άπάντησις 
εις τά τοΰ Κρουμβάχερ εκδ. Μαρασλή, σελίς 759 καί 773). Έάν

νης καί άλλης συλλαβής δ τόνος καταβιβάζεται: συντελέσαμε, αυντείναμε, επιτρέ
παμε -  ψατε, έκδώσαμε - ατε - ανε κλπ .' επίσης συντελούσα κλπ. κλπ.

’Αποτελεσματική καί τελεία είναι ή άντίστασις των λογίων λέξεων ώς πρός 
τήν φωνητικήν : επ ικ ίνδυνο, επ ιφυλλίδα, υγιε ινή , ε ιδ ική , ιδ ιω τική , ιδρύω , λεπτομέ
ρεια, συμβολισμός, σύνθετα κλπ. καί δχι πικ ίντυνο , π ιφ υλλ ίδα , λεφτομέρεια, σνβο- 
λιαμός, σύθετα κλπ.

Έ νφ  λοιπόν τά άνθιστάμενα είναι όλίγα καί δέν ανέχονται πρός τά παρόν 
κανένα μεταπλασμόν, πολλά τούναντίον είναι τά ζώντα παρά τά μεταπλαττό- 
μενα' ετσι Ιχομεν διπλούς τύπους, πόλεμον τών δύο τυπικών : τοΰ καλλιτέχνη  
καί - ον, ο ί καλλιτέχναι - τους καλλιτέχνας καί ο ί - τούς καλλιτέχνες, τής καθαρεύου
σας κα ί - ούσης, επ ιστήμω ν κα ί -  ήμονας, ρήτωρ κα ί - ορας, τά - ας καί ες, άπεγοη- 
τεύοντο καί απογοητεύονταν, άπογοητευόμεθα καί - όμαστε, συνήντησα  καί αννάν 
τηαα, ασυνειδήτως  καί ασυνείδητα, έπ ιστημονικώς  κ α ί-ά , πε ιραματικώ ς  καί 
πειραματικό, κλπ .

Είς μερικάς απορίας διατί π. χ. έλήφθη ύπ’ δψει δ προφορικός λόγος εις 
θέματα συνήθη κοινωνικά καί δχι είς τά καθαρως επιστημονικά, δπου πλέον 
βασιλεύει ή καθαρεύουσα άνατρέπουσα άρδην τόν πυρήνα τής δημοτικής' διατί 
είς τήν διπλοτυπίαν έπροτιμήσαμεν τούς δημοτικούς καί δχι τούς λογίους τύπους' 
διατί δέν ήκολουθήσαμεν τήν περί μεταπλασμοΰ γνώμην του Ψυχάρη κλπ. κλπ. 
θά  δοθή ή κατάλληλος άπάντησις άλλαχοΰ.
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τώρα διαφωνοΰμεν ώς προς τό περιεχόμενον ποΰ δίδει συχνότατα 
[διότι ένίοτε ίδ. ανωτέρω Ε'] ό κ. Καθηγητής είς τόν συνήθη προ
φορικήν λόγον τών άνεπτυγμένων, δέν πταίομεν ήμεΐς, άλλά ή πραγ- 
ματικότης- διότι οδτε δνειρευόμεθα, οΰτε Ικφραζόμεθα Ινώπιον έπι- 
σήμων καί άνεπισήμων: ήγάπα, ή λαμπάς, 6 βασιλεύς έξήλθεν εις 
περίπατον εφ άμάξης, ή χθες εΐχαμεν σννάθροιαιν είς την οικίαν τον 
πατρός μου, με έξέλαδεν ώς ληστήν κλπ. κλπ. κλπ. δπως νομίζει δ κ. 
X. (Ϊδ. άπάντησις είς τά τοΰ Κρουμβάχερ σελίς 769).

Τό θέμα τής έγκυκλίου ανάγεται όπωσδήποτε είς τήν έπιστημο- 
νικήν σκέψιν, διά τοΰτο καί τό ποσόν τών δανείων λέξεων, τών άγνω
στων είς τόν λαόν, είναι σεβαστόν έν συγκρίσει πρός τό ποσόν τών 
λέξεων, είτε τών άποκλειστικώς δημοτικών είτε τών κοινών καί είς 
τάς δυο γλώσσας. "Αν δέ Ιπρόκειτο περί θέματος άναφερομένου είς 
τήν καθαρώς άφηρημένην σκέψιν π. χ. περί χώρου καί χρόνου, τότε 
τό ποσόν αυτό θά έδιπλασιάζετο, θά έτριπλασιάζετο ίσως, άναλόγως 
δέ πρός τοΰτο θά ηύξανε καί ή μήνις τοΰ κ. Σκιά. Τούναντίον δμως, 
άν ή εγκύκλιος έπραγματεύετο θέμα, διά τό όποιον θά ήρκει δ πυρήν 
τής δημοτικής, τότε επειδή θά Ιλειπον τά : ειδικός, ιδιωτική, ή μέθο
δος, πειραματικά κ. τ. δ. καί επειδή μία ή δύο, ίσως δέ ούδεμία 
λέξις θά προσέκρουε είς τήν γραμματικήν τής δημοτικής, καί ή άντί- 
δρασις τών είδικών δέν θά έξηγείρετο, ουδέ θά ετάραττε τούς κύκλους 
των ή τυχόν αίτ. μαθητάς καί τό διδάσκονται. Κρίμα ποΰ δέν έγράφη 
ή προκήρυξις είς τήν καθαρεύουσαν, διότι τότε δέν θά έθολώνοντο 
τά νερά καί δέν θά έρρίπτετο τό μεγάλο εκπαιδευτικόν ζήτημά μας 
είς τόν γλωσσικόν ανεμοστρόβιλον, δπου τόσαι δυστυχώς προλή
ψεις ύπάρχουν.

ΙΟ. Κ Α Θ Α Ρ Ε Υ Ο Υ Σ Α

Μας μένει ή καθαρεύουσα, τήν όποιαν κάκιστα κατά τόν κ. Σκιάν 
έν μέρει δέ καί τόν κ. X. όνομάζομεν ξένην πρός τήν ζωήν γλώσσαν 
«διότι μόνον γλωσσικά τινα στοιχεία αύτής οία τά ποΰς καί ονς καί 
ϋδωρ είναι άπηρχαιωμένα καί ασυνήθη έν τή καθημερινή χρήσει, 
δπως συμβαίνει είς πάσαν γραφομένην γλώσσαν». Ή γλώσσα ομως 
αύτή, ή μάλλον αί γλώσσαι, διότι είναι πολλαί, (τοΰτο δύναται καθείς 
νά έννοήση, δταν άναγνώση μέ προσοχήν τήν γλώσσαν τής παρούσης 
μελέτης, άπό τήν όποιαν λείπει μόνον ή άγαν άρχαϊκή) Ιχει τό μεγα- 
λύτερον μέρος τοΰ πυρήνος δηλ. τών λέξεων ποΰ άνάγονται είς τόν 
φυσικόν βίον, διάφορον άπό τόν πυρήνα τής δημοτικής. Διότι δέν



29

δπολογίζονται μόνον αί λέξεις διαφόρου £ίζης π. χ. ιχθύς-ψάρι, 
κνων - σκνλι κλπ. άλλά καί τά πάμπολλα : δ δους - δόντι, πίπτω  - 
πέφτω, ο νυξ-νύχ ι κλπ. δπου αί φωνητικαί άλλοιώσεις είναι τοιαΰ- 
ται, ώστε παραμορφώνουν τελείως τήν λέξιν. Είναι άληθές δτι μεγά
λος άριθμός λέξεων είναι κοινός καί είς τάς δύο, τό τυπικόν δμως 
τής καθαρευούσης, ή φωνητική καί ή σύνταξις, δηλ. ό χαρακτήρ, ή 
ψυχή μιας γλώσσης, έχουν παρά τάς ελαγ^ίστας ομοιότητας, τόσην 
μεγάλην διαφοράν άπό τό τυπικόν, τήν φωνητικήν καί τήν σύνταξιν 
τής δημοτικής, ώστε μόνον ή πρόληψις καί τά πείσμα δύναται νά 
άρνηθή δτι Ιχομεν έμπρός μας δύο γλώσσας:

Καθαρεύουσα
Γ ' Κ λ ίσ ις .  Νύξ, ελπίς, χειρ, πούς, 

κϋμα , ζάκ χάρ ις  - εως, γείτων, αρχών, 
μήτηρ, γυνή  - γυναικός - τή  γυνα ικ ι -  τήν 
γυνα ίκα ώ γ ύ ν α ι!

Αί γυναίκες - τών γυνα ικών  - ταΐς γυ- 
να ιξ ι -  τάς γυναίκας.

Α' Κ λ ίσ ις . c Ο πολίτης -  ό  ταμ ίας τοϋ- 
ου, τφ  - η - α, τον -  ην - αν κλπ. πολϊτα !

Τιμή, χώ ρα  - ας, θάλασσα -  Θαλάσσης. 
Πληθ. - αι, -  ων, - αις, - ας.

Β ' Κ λ ίσ ις . c Ο καιρός - ου - φ  -  ον - ε, 
οί - ών  - οΐς -  ούς.
Τό μήλον, του - ου, -  φ  -  τά μήλα, ων - οις.

Δημοτική
Α' Κ λ ίσ ις .  β Η  νύχτα, ελπίδα, ή  ζά 

χαρη - τής ζάχαρης, ό γείτονας, ό άρ 
χοντας, ή  μητέρα.

31Ή  γυνα ίκα - τής γυνα ίκας -  (σ)τή γυ 
να ίκα , γυναίκα -  ο ί - στις - τ ίς  γυναίκες - 
γυναικώ(νε) - γυναίκες !

c Ο πολίτης -  του - τον -  πολίτη - πολίτη !  
c Ο ταμ ίας - του -  τον ταμία.

Χώρα-ας, θάλασσα-θάλασσας-τη θάλασσα. 
Πληθ. ο ί - τις θάλασσες-χώρες, ώ(νε) κλπ .

Β ' Κ λ ίσ ις .  e Ο κα ιρός - ου, τον -  6,
ο ι -  ω(νε) - ούς.

Το μήλο - ου -  τά μήλα.
Τό πόδ ι - του ποδιού - τό πόδι - τά πό

δ ια  - τών ποδιώ(νε) -  τά πόδια  - χέρι - 
νύχ ι κλπ.

Π ερ ιτ το σ ύ λα β α . Χ ατζής -  ήδες, ψ ω 
μάς -  άδες, παποϋς -  παποϋδες, καφές -  
καφέδες -  αλεπού - αλεπούδες - τό κ ϋμ α  - 
του κυμάτου.

Ή τρίτη κλίσις τής καθ. δέν δπάρχει είς τήν δημοτ. τά τριτό
κλιτα έγιναν ή πρωτόκλιτα ή ούδ. δευτερόκλιτα. Τά πρωτόκλιτα τής 
δημ. φυλάττουν τό φωνήεν τής όνομ. καί είς τήν γενικήν, έπομένως 
Ιξέλιπεν ή διαφορά θάλασσα - θαλάσσης καί χώρα-χώρας. Είς τάν 
πληθ. των πρωτοκλίτων ή όν., αίτ. καί κλητική έχουν κατάληξιν - ες

ες. κλπ. κλπ.ο -, , α ι - εςδηλ. τα
ας - ας 

f Ο πονηρός - ά -  όν 
ταπεινός - ή - όν 
μικρότερος - τέρα -  τερον 
ό κα ι ή ήσυχος - τό ήσυχον 
άγριος - άγρ ια - άγριον

κλπ.

r Ο πονηρός - ή πονηρή -  τό πονηρό 
ταπεινός 
μικρότερος 
ήσυχος 
άγριος - άγρια
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ε'λεγον - ες - ε - ομεν -  ετε - ον ε'λεγα - γράφηκα , αγαπούσα - πολεμούσα -
έγραψα  - ες - ε - αμεν -  ατε - αν (ε)δήλωσα
εγράφην -  ης -  η  - ημεν -  ητε - ησαν ες -  ε -  αμε - ατε - αν
ήγάπων -  ήγάπας - α -  ήγαπώμεν - ατε-ων 
έπολέμονν - εις - ει -  ον μεν - είτε - ονν 
έδηλονν -  ονς  - ον - ον μεν -  οϋτε -  ονν  
εγενόμην - εσο - ετο - όμεθα  - εσθε -  οντο γινόμονν(ύ) -  όσονν(α) - όταν(ε) - όμαστε -

άσαατε - γίνονταν(ε)
κλπ. κλπ.

Αί πλουσιώτατα παραγωγικαί καταλήξεις τής δημοτικής εις - 
άδα, - αινα, άρης, αριά, ας, ιά, ίλα, μάρα, μός, ιδερός, ωπός, ιάρης : 
γλνκάδα, Κώαταινα, περιβολάρης, δεκαριά, άμαξας, μαχαιριά, μαυ- 
ρίλα, κουταμάρα, γλυτωμός, μαυριδερός, κοκκινωπός, αρρωστιάρης 
κτλ. τά ύποκ. γιαγιάκα, Γιαννάκης, παιδάκι, γεροντάκος, αγγελούδι, 
cΕλενίταα, μανοϋλα, πατερούλης, άρχοντοποΰλα κλπ. τά μεγεθυντικά 
μνταρος, ποδάρα κλπ. λείπουν άπό τήν καθαρεύουσαν καί τά πλεΐ- 
στα δυσκολώτατα άντικαθιστώνται διά μιας λέξεως· Ιπειτα σύνθετα 
δπως κρυφομιλώ, καλοτρώγω κλπ. Συλλογισθήτε άκόμη τήν φωνη
τικήν καί τήν σύνταξιν, προσέξατε τά :
i v  xfj ο ικ ία , εντός τής οικ ίας (μέσα) οτό οπ ίτ ι
συν τφ  Γεωργίω, μετά τον Γεωργίου, (μαζί) με το Γ ιώργο, υστέρα απο το
μετά τον Γεώργιον, παρά τφ  Γεωργίω, Γ ιώργο, στοΰ Γ ιώργου, κοντά στο σπ ίτι,
παρά την ο ικ ίαν, παρά  τοϋ βουλευτοϋ, άπό το βουλευτή, επάνω στο τραπέζι,
έπ ί τής τραπέζης, έπ ι τοις γάμοις, γ ιά τούς γάμους, γ ιά τό ζήτημα, άπό τη
περί τό ζήτημα, περ ι τοϋ ζητήματος, βουλή, βαρέθηκα περιμένοντας
άπό τής βουλής, εβαρύνθην άναμένων,
έρωτών δύνατα ι τις νά μεταβή είς Κ/πολιν ρωτώντας πας στήν Πόλη
έγερθεις (έκ τής κλίνης) άπήλθεν σηκώθηκε (άπό τό κρεββάτι του) κ ’ εφυγε
(εν) ζεϋγος υποποδίων, (μ ία) λ ίτρα ζύθου ενα ζευγάρι κάλτσες, μ ία  λ ίτρα μπύρα

πολλών δεινών καί αφορητών επιπεσόντων κλπ. κλπ.
καί θά ίδήτε δτι Ιχετε εμπρός σας δύο γλώσσας διαφορετικάς. Δέν 
πιστεύω δέ νά παρασυρθήτε, δπως ό κ. Σκιάς, άπό τήν όμοιότητα 
ποΰ έχει μικρόν μέρος τοΰ τυπικοΰ τής καθαρευούσης — πτώσεις 
τινές τ&ν δνομάτων καί δλίγοι ρηματικοί τύποι — μέ τό τυπικόν τής 
δημοτικης π. χ. η γλώσσα, ή διπλή - της διπλής, δ κακός - τον κακόν 
- οι κακοί - τών κακών - τους κακούς, τοϋ φντοϋ - τά φυτά, τον πα 
τέρα - οι πατέρες, τό σώμα - τά σώματα κλπ. αγαπώ - ας - α  - ατε, 
μένω - εις - ε ι- ετε - ονν, εμεινα - ε - ατε - αν κλπ. ούτε άπό τό δτι είς 
τόν συνήθη μικτόν λόγον θά προσθέσετε τέσσαρας τύπους α ί,-'ά ς ,- 
εως, - εις καί πολλάς λογίας λέξεις μέ ξένην φωνητικήν.
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Οί ειδικοί καί άπό τούς λαϊκούς δσοι έπιθυμοΰν νά Τδουν επι- 
στημονικωτέραν καί λεπτομερή άνάλυσιν τοΰ γλωσσικοΰ ζητήματος, 
άς έχουν δλίγην υπομονήν. ’Εντός δλίγου έκδίδεται εις ιδιαίτερον 
τεύχος μελέτη σχετική έξετάζουσα τό ζήτημα δπό τάς διαφόρους 

I αύτοΰ άπόψεις.
I I .  ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΪΟΝ

Ή έγκύκλιος τοΰ Π. Δ. Σχολείου λέγει δτι σκοπός τής δημοτικής 
παιδείας είναι νά έτοιμάση τόν άνθρωπον, ώστε νά δύναται νά ζήση 
τήν σημερινήν ζωήν νά τόν μόρφωση πρώτα ώς άνθρωπον, επειτα 
ώς Έλληνα πολίτην καί νά τοΰ δώση τέλος τάς άπαραιτήτους διά 
τήν ζωήν πρακτικάς γνώσεις καί ικανότητας. Τά σημερινά δμως 
σχολεία μας δέν έκπληρώνουν αύτόν τόν σκοπόν 1. Ή δέ κυριωτέρα 
αιτία ποΰ άποτυγχάνουν, είναι δτι περιφρονοΰν τήν ζωντανήν μας 
γλώσσαν καί έξοδεύουν 4 ή 6 χρόνια είς τήν διδασκαλίαν μιας 
γλώσσης ξένης πρός τόν μαθητήν καί πρός τήν ζωήν.

Έμεΐς οί δάσκαλοι παίρνομε τό παιδί άπό τό σπίτι του, δταν γίνη 
έπτά χρόνων. Ή ψυχή του δέν είναι άγραφο χαρτί- κλείνει μέσα της 
όλόκληρον μικρόκοσμον. Είς τά έπτά χρόνια είδε καί Ιμαθε τό παιδί 
δσα ϊσως δέν θά ίδή ούτε θά μάθη είς δλην τήν έπίλοιπην ζωήν του. 
Μεγάλος θησαυρός συγκεκριμένων παραστάσεων, τακτοποιημένος 
σοφά άπό τήν μητέρα φύσιν είνε είς τήν ψυχήν του όλοζώντανος. 
Όλος άύτός ό θησαυρός Ιχει δπαρξιν καί ζωήν μόνον εις τάς άντι- 
σιοίχους μητρικάς λέξεις. Κάθε παράστασιν που έκέρδιζε τό παιδί, 
τήν έκέρδιζε μαζί μέ τό σύμβολόν της, τήν λέξιν. Μέ τήν λέξιν άπε- 
κρυσταλλώνετο ή άόριστος καί παροδική εντύπωσις καί άποθηκεύετο 
είς τό μικρό μυαλό του κτήμα ές άεί. Τάς λέξεις τάς έμαθε άπό τήν 
μητέρα του, τόν πατέρα του, άπό δλους δσοι τό τριγυρίζουν. Τάς 
Ιμαθε άπό τό στόμα τους- καί είς τό στόμα τους άνθεΐ σχεδόν άμό- 
λυντος ό πυρήν τής δημοτικής μας- τό λεξικόν του, ή γραμματική 
του, ή σύνταξίς του- δργανισμός όλόκληρος. Μ’ αύτόν έξωτερικεύει 
δλην τήν άθώαν ψυχήν του.

1 Εις τών πρακτικωτέρων παιδαγωγικών δ κ. Π. Π. Οικονόμος έγραψεν (Άθη- 
ναι 24 ’Ιουνίου) δτι «ή ϊδρυσις προτύπου δημ. Σχολείου τώρα φανερώνει μέγαν 
αναχρονισμόν . . .  διότι δσα νομίζει (δ κ. Τοπάλης) δτι πρέπει νά. δφηγηθ^ τό 
σχολεΐον τοΰτο, είναι πρό πολλοΰ είρημένα καί έφηρμοσμένα». Δυστυχώς δμως 
εις ούδένα σεβόμενον τόν έαυτόν του επιτρέπεται νά άπαντήσ^ είς άνθρωπον, δ 
όποιος, δσάκις δέν περιαυτολογώ, δβρίζει τούς άλλους καπηλικώτατα (ϊδ. Έφημ. 
Σάλπιγξ 13 ’Ιουνίου).
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Έτσι παίρνει ό δάσκαλος τό παιδί άπό τά σπίτι του. Ποια είνα1 
τώρα ή δουλειά του; Τόν έσωτερικόν έκεΐνον κόσμον νά τάν άναλύστβ, 
νά τάν έξετάση βαθύτερα, νά τάν ταξινόμησή καλύτερα και έπάνω 
είς αύτόν νά δημιουργήσω. Νά εξυψώση τά άσυνείδητον είς συνειδη
τόν καί άπό τά γνωστά νά προχωρήση είς τά άγνωστα. Τό σχολεΐον 
είναι παντοΰ συνέχεια τοΰ σπιτιοΰ.

Τό δικό μας σχολεΐον τί κάμνει; ’Αρχίζει τή δουλειά του ώς Ιάν 
ήτο τά παιδί άψυχη κοΰκλα. Λέγουν δτι πρέπει τά παιδί νά μάθγ) 
πρώτα άνάγνωσιν καί γραφήν, δηλ. νέα σύμβολα διά τόν γνωστόν 
του κόσμον. Έστω1 τότε δμως «πρέπει τήν τέχνην αύτήν νά τήν 
μάθη δσο τό δυνατόν μηχανικώς. Διότι Ινόσψ τό παιδί μανθάνει τά 
νέα αύτά σύμβολα επέρχεται αναστολή είς τήν πραγματικήν του 
έκπαίδευσιν». Άλλά «ή πρώτη καί άπαραίτητος συνθήκη διά τήν 
άνάγνωσιν καί τήν γραφήν είναι δτι τά σύμβολα πρέπει νά είναι νέα 
μόνον ώς σύμβολα. Τό περιεχόμενόν των είναι τό περιεχόμενον τών 
παλαιών σημείων τοΰ νοΰ καί τών φωνητικών μας δργάνων Χ», δηλ. 
είς τήν νοητικήν καί ακουστικήν παράστασιν γάτα προστίθεται τώρα 
ή όπτική καί γραφική είκών γάτα. Τά σχολεΐον μας δμως γράφει 
γαλή, ους, ώόν κτλ. "Ετσι δχι μόνον ή δυσκολία πρός Ικμάθησιν 
τής γραφής καί άναγνώσεως τετραπλασιάζεται, άλλά καί κατατίθε
ται ό θεμέλιος λίθος τής έπιπολαιότητος καί τής ψευτιάς. Τό παιδί 
διαβάζει καί γράφει λέξεις ποΰ δέν καταλαμβάνει, καί επαινείται, 
δταν άναγινώσκη καί γράφη άπταίστως πράγματα άκατανόητα.

Συγχρόνως αρχίζει ή άποξένωσις άπό τήν ζωήν.
Τό βιβλίον σοΰ λέγει δτι κάθησαι έπί βάθρου, άναγινώσκειςι καί 

άκούεις τον διδάσκαλον δτι παίζεις είς τάς άγυιάς καί κάθησαι είς 
οικίαν μέ οροφήν, κλίμακα, θνρας καί θυρίδας' ή κλιμαξ εχει βαθμί
δας, εις τάς θυρίδας εΐνα και ύαλοι καί άπό τάς θυρίδας εισέρχεται δ 
αήρ. Καί είς τήν οικίαν, τήν όποίαν στολίζει εν κάτοπτρον, εν φάσγα- 
νον καί ή ερυθρά φλόξ τής πυράς, μένει πατήρ καί μήτηρ' αυτοί 
κάθηνται είς τήν τράπεζαν καί τρώγουσιν άρτον καί ίχθυν άρίγκην 
καί δρυζαν μέ πέπερι καί χήνα βλακικήν καί πίνουσιν ϋδωρ καί 
οΐνον. Είς τήν αύλήν καί τόν κήπον σου ό νοήμων ίππος λακτίζει, δ 
δνος όγκαται, ή οΤξ μυκαται, δ νοημονέστατος κύων μέ τούς οξείς 
δδόντας υλακτεί καί είς τον ορνιθώνα κακκάζουσιν αί όρνιθες. Ό 
κήπος σου Ιχει κατά τό εαρ ροιάς μέ πορφυρά ανθη καί ΐα εϋωδέ-

1 Φ. Φωτιάδης: τά Γλωσσικόν ζήτημα καί ή ’Εκπαιδευτική μας άναγέννησις.



33

ατατα' καί Ικεΐ οσφραίνεσαι διά τής ρινός σου την οσμήν τών εύο
σμων άνθέων. Είς τά κλαδιά τών δένδρων ψάλλονσιν ή ωδική αηδών, 
ό κόσαυφος, και δ τέττιξ. Σου λέγει άκόμη δτι δ λέων βρνχάται καί 
ό κηρός τήκεται' δτι το ψεύδεσθαι είναι αισχρόν καί τυφλός είναι 
δστις δέν ’έχει οφθαλμούς. Τότε άφίνεις τήν γλαύκα καί τόν ταών καί 
μεταφέρεσαι είς τους λειμώνας δπου βόσκονσιν οι βόες' έκεΐ άφοΟ 
μάθης δτι ή εχιδνα είναι δφις καί ιδης τήν σύριγγα τών ποιμένων νά 
τέρπη τους ίππους, σέ παραλαμβάνει πλήρες φίλτρου και στοργής 
τό Β' μέρος τοΰ αλφαβηταρίου, τό προπαρασκευαστικόν τής λογικής 
άναγνώσεως. Τότε επιστρέφεις τήν μεσημβρίαν είς τήν οικίαν, ανέρ
χεσαι τήν κλίμακα, εισέρχεσαι εις τό μαγειρεϊον, λαμβάνεις άπό τό 
ράφιον εν ψωμίον καί εν λεμόνιον, τά θέτεις ίπ ι τής τραπέζης, καί 
τά κόπτεις διά τον μαχαιριδίου. -—°Ενίοτε δέν υπάρχει νέφος εις τόν 
ουρανόν. ' Ο ουρανός είναι τότε καθαρός καί συ μεταβαίνεις καί κάθη- 
σαι πλησίον τής θαλάσσης, ήτις ΰαλίζει, βάλλεις εν σκωλήκιον είς τό 
αγκιστρον καί συλλαμβάνεις εν όψάριον. Μίαν δέ ώραίαν ήμέραν τής 
άνοίξεως λαμβάνεις τόν πίλον είς τήν χεϊρα και εξέρχεσαι είς τήν 
εξοχήν."Οπον και αν στρέψες τους οφθαλμούς σου, θά ΐδης άνθύλλια, 
απειθή ερίφια καί πρόβατα, ατινα βληχώνταί' οί κώδωνες οί κρεμά- 
μενοι άπό τών τραχήλων αυτών ήχοϋσιν ώραιότατα. Παρέκει ΐσταται 
εις μυλωθρός καί μία ήμίονος ασθμαίνει ξνλοκοπουμένη άπό τόν 
ονηλάτην. Είς δέ τό δάσος δέν υπάρχει δ λέων με τά κόκκινα όμμά- 
τια οδτε ή άρκτος μέ τά βραχέα ώτα' δορκάδες μόνον, τάς όποιας 
άνιχνεύονσιν οί κννες διά τής δσφρήσεως καί όφείδιά τινα. Έκεΐ αδει 
ή άηδών καί πανταχοϋ τερετίζει ό τέττιξ' μία χελιδών συλλαμβάνει 
είς τόν άέρα κώνωπας και μυίας καί τά φέρει είς τά τέκνα της διά 
νά τρώγωσι καί μή άποθάνωσι τής πείνης. Εις μνρμηξ δαγκάνει τό 
ποδάρων σου, ώ άπρόσεκτον πα ιδ ίον/ ’Εξέρχεσαι λοιπόν εκ τοΰ 
δάσους, βλέπεις τό στρογγύλον φεγγάριον, επιστρέφεις είς τήν οικίαν 
καί άνακράζεις πλήρες χαράς «μήτέρ μ ου  γλυκε ία , γλυκ ε ία  Ζ»1.

Καί σύ, φτωχό παιδί, άφοΰ καθίσης στό θρανίο σου καί διαβάσης 
καί άκούσης καί τό δάσκαλό σου, σχολάζεις τό μεσημέρι, βγαίνεις 
καί παίζεις στούς δρόμους, π^ς στό σπίτι σου, άνεβαίνεις τή σκάλα, 
άνοίγεις τήν πόρτα καί σέ ύποδέχεται μιά μητέρα ή §νας πατέρας. 
Κάθεσαι μαζί τους στό τραπέζι, τρ&ς ψωμί, (δέγκα, ψάρι, χέλι,

1 "Ολος δ λεξιλογικός πλοΰτος καί άρκεταί ίδέαι έλήφθτ,σαν άπό τά ’Αλφα
βητάρια τοΰ X. Παπαμάρκου.

3
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νόστιμη χήνα, ρύζι μέ πιπέρι καί πίνεις καθαρό νερό. 'Ρίχνεις υστέρα 
τά κόκκαλα στό Ιξυπνότατο σκυλί σου καί βλέπεις πώς δείχνει τά 
κοφτερά δόντια του σέ οποίον θελήση νά τοΰ τά πάρη καί γαυγίζει. 
ΆκοΟς τίς κότες σου νά κακκαρίζουν, κατεβαίνεις στό κοτέτσι, παίρ
νεις ταύγά καί παραμερίζεις μή κλωτσήση τό άλογο. Στό περιβόλι 
σου άνθίζουν οί ^οϊδιές κ’ οί μενεξέδες. Στά δέντρα κελαϊδεΐ τό άηδόνι, 
τό κοτσύφι καί δ τζίντζηρας. Κάπου κάπου άκοϋς τό γαιδοΰρι νά 
γκαρίζη καί τό κατσικάκι νά βελάζη. ’Ανοίγεις τό παράθυρό σου καί 
ό δροσερός αέρας σοΰ φέρνει τή μυρουδιά τών λουλουδιών. Βλέπεις 
πέρα τή θάλασα νά γυαλίζη σάν καθρέφτης, κατεβαίνεις στά ακρο
γιάλι, παίρνεις σκουλήκι γιά δόλωμα, τά περνάς στά αγκίστρι σου καί 
σέ λίγο ενα λαχταριστά ψάρι σπαρταρά στήν αμμουδιά. Γελαστά σάν 
άνοιξιάτικη ήμερα παίζεις στάνθοστόλιστα λιβάδια- δίπλα σου βόσκουν 
ήσυχα τά βόδια. Μιά πεταλούδα κάθησε σέ κάποιο κατακόκκινο λου- 
δοΰδι, τήν κυνηγάς μέ τά καπέλο σου καί χωρίς νά τά καταλάβης βρέ
θηκες μέσα στά δάσος. Κάποιο ζαρκάδι κατέβηκε νά πιή νερά κοντά 
στά μύλο, ακούσε τά βήματά σου, τρόμαξε καί χάθηκε σάν άστραπή. 
Τά λαγωνικά τοΰ μυλωνά τά μυρίστηκαν καί παίρνουν άπό κοντά τίς 
πατησιές του. Κάποιο φιδάκι γελάστηκε καί βγήκε άπό τήν τρύπα 
του, μά το λιθάρι σου τό βρήκε στά κεφάλι καί τά άφησε στόν τόπο. 
’Εδώ πέρα δέ θά σέ ταράξη μούγκρισμα λιονταριού ή αρκούδας. 
"Ενας τσοπάνος παίζει τή φλογέρα του, τά πρόβατά του βελάζουν 
καί τά κουδούνια τους άχολογοΰν γλυκά. Τά χελιδόνια Ιπιασαν στάν 
άέρα κουνούπια καί μυΐγες καί γύρισαν στή φωλιά τους. Σέ λίγο θά 
βραδυάση καί οί κουκουβάγιες θ’ αρχίσουν τά θρήνο τους. Ό άγω- 
γιάτης φόρτωσε τά άλεΰρι στά πουλάρι του, τό δέρνει άλύπητα, εκείνο 
άνασαίνει βαρειά κάτω άπό το πολύ φόρτωμα καί τραβά σιγά σιγά 
πρός τά χωριό. Φεύγεις τρεχάτο καί είσαι στά σπίτι σου προτοΰ 
άκόμη προβάλη τά όλοστρόγγυλο φεγγάρι. Καί τίς χειμωνιάτικες 
βραδείες κάθεσαι συχνά κοντά στό τζάκι, βλέπεις τήν κόκκινη φλόγα 
τής φωτιάς κι’ άκοΰς τήν κυροΰλα νά λέη γιά τό γιαταγάνι τοΰ 
παπποΰ σου, πόσο αίμα §χυσε. — Δυο κόσμοι- ό ενας πραγματικός, 
ζωντανός, αρμονικός καί χυόοϊος, ό άλλος ψεύτικος, νεκρός, πλήρης 
«ογκον, σεμνότητος και ενγενείας».

Έτσι σπίτι καί σχολεΐον, σχολεΐον καί κοινωνία στήνουν πόλεμον 
άμείλικτον. Τούς ζωντανούς μόνον τά ζωντανά ελκύουν τά παιδί 
μυρίζεται τή μοΰχλα, βαρυέται, σιχαίνεται, μισεί τό σχολεΐον, τό 
βιβλίο του, τά δάσκαλό του. Μέ τάς λέξεις δμως αύτάς απλώνεται
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Ινας πέπλος σκοτεινός μεταξύ τών ματιών τοΟ παιδιοΰ καί τών πραγ
μάτων. Χάνεται πλέον ή συγχρόνως άπαστράπτουσα λάμψις λέξεως 
καί Ιδέας. Ένθυμηθήτε τί εΐπομεν άνωτέρω περί νέκρας καί ζωντα
νής γλώσσης· πώς καί σέ μάς άκόμη ποΟ άνακατευόμεθα διαρκώς 
μέ τά βιβλία αί λέξεις αύταί προκαλοΟν τάς άντιστοίχους παραστά
σεις σκοτεινάς καί όμιχλώδεις. Συλλογισθήτε τώρα τά παιδί τής πρώ
της καί δευτέρας, τρίτης καί τετάρτης τάξεως, όπότε πλέον δλος 
ό πυρήν τής γλώσσης μας άλλάσσει ή παραμορφώνεται καί είς τά 
χείλη του διδάσκοντος. Καί αί λέξεις άκόμη, αί όποΐαι μεμονωμέναι 
άκουόμεναι μας παρουσιάζουν τά πράγμα ζωντανόν, δταν συνδεθουν 
είς προτάσεις κλπ. διαδέχονται άλλήλας μέ τόσην ταχύτητα, ώστε 
είναι άδύνατον νά προκαλέσουν τάς άναλόγους παραστάσεις μέ δλην 
τήν ζωηρότητα καί τήν φυσικήν των δύναμιν. Τήν ταχύτητα τών 
λέξεων τήν πληρώνομεν άκριβά μέ τήν άπώλειαν τών ζωντανού χρω
ματισμού τών παραστάσεων Ιχομεν μόνον τάς σκιάς των καί Ιτσι ό 
λόγος παίρνει κάποιαν άσάφειαν. Αύτό γίνεται, δταν αί λέξεις καί ή 
σύνδεσίς των είναι ζωντανή. 'Όταν δμως δ λόγος άποτελήται άπό 
λέξεις, αί όποΐαι, διά νά προκαλέσουν τήν άντίστοιχον παράστασιν 
Ιχουν άνάγκην διαμέσου τινός, δπως π.χ. ιχθύς του ψάρι κλπ. τότε ή 
άσάφεια φθάνει είς τά ζενίθ καί δ λόγος ούτε σκιά πλέον δέν είναι. 
Τά πράγματα δέν καθρεφτίζονται σ’ αύτόν, τά θαμποβλέπει μόνον 
τά παιδί σάν άμυδρότατες σκιές. Τί σύγχυσις καί βλάβη γίνεται είς 
τόν έγκέφαλόν του, καθείς τά έννοεΐ. Οδτε τά βιβλίον, ούτε ή διδα
σκαλία, δπου γίνεται σέ τέτοια γλώσσα — καί δυστυχώς αύτό είναι 
δ κανών — δύναται νά είναι παραστατική, ζωντανή.

Τό άξίωμα τής παιδαγωγικής «άπό τά γνωστά είς τά άγνωστα» 
τό τροποποιεί τά σχολεΐον μας Ιτσι· «άπό τήν γνωστήν λέξιν ένός 
πράγματος εις τήν Άγνωστον λέξιν τοϋ αύτοΰ πράγματος: Τό 
βόιδι γίνεται βφδιον, το βφδιον λέγεται και βονς κτλ.» Μέ τάς λέξεις 
δμως αύτάς δίδομεν είς τά παιδί Ινα κόσμον έντελώς ξένον πρός τόν 
ίδικόν του- άλλη γραμματική πολυπλοκωτάτη, άλλος τρόπος συναρ- 
μολογήσεως τών εννοιών, που δέν Ιχει καμμίαν σχέσιν μέ τόν τρόπον 
κατά τόν όποιον Ιδούλευεν ώς τά τώρα ό έγκέφαλός του. Κλίσεις 
βνομάτων, έγκλίσεις, συντάξεις, γίνονται τώρα σκοπός τής διδασκα
λίας. Καιρός γιά πράγματα δέν μένει. ΠοΟ νά εϋρη δ δάσκαλος — τά 
τραγικόν αύτά θΰμα— καιρόν νά τοΰ άναπτύξη τά παρατηρητικόν, 
νά έξετάση μαζί μέ τά παιδί π.χ. τή γάτα βαθύτερα, άπό βιολογικής 
άπόψεως, ποίαν αιτιώδη σχέσιν Ιχουν τά μέρη τοΰ σώματος πρός
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άλληλα, πρός τό δλον καί πρός τό περιβάλλον κτλ. κτλ. Διά, μετά, 

παράΛ κατά, περί, έπί, υπέρ, εντός, εκτός, συν κλπ. κλπ. '/ i γαλή, τής 
γαλής, τή γαλή, ταις γαλαΐς. Τό ονς, τοϋ ώτός, ώ ώτα θέλετε χρόνια 
καί χρόνια!

Έτσι δ καιρός χάνεται. Δέν είναι δμως μόνον ή άπώλεια τοΰ 
πολυτίμου καιροΰ. Τό παιδί, δταν πήγε είς τό σχολεΐον ήξερε νά έξω- 
τερικεύη τόν έσωτερικόν του κόσμον θαυμάσια. "Οταν έπισκεφθής τήν 
γΊν ή δΤ>ν τοΰ δημοτικοΰ, θα Εδής δτι τό παιδί αύτό Ιχασε κάθε φυσι
κότητα- δέν ήμπορεΐ πλέον νά όμιλήση έλεύθερα. Άλλά πώς τό θέλεις 
έλεύθερο; Ή ίδική του γλώσσα είναι χυδαία καί ή χρήσις της απα
γορεύεται- τήν γλώσσαν τοΰ βιβλίου ούτε ό δάσκαλός του όμιλεΐ, 
παρά μόνον δταν διδάσκη, οϋτε τάλλα παιδιά, οϋτε τό σπίτι, οϋτε ή 
κοινωνία. Πρέπει νά τήν μάθη μόνον άπό τό βιβλίον καί τήν γραμ
ματικήν. Αύτό έγίνετο είς τόν μεσαιώνα. Τώρα δμως μόνον άπό βιβλίον 
καί γραμματικήν δέν μαθαίνει τό παιδί μίαν γλώσσαν. Ξέναι λέξεις 
νεκραί, ξένον τυπικόν νεκρόν, ξένη σύνταξις νεκρά. Ή ούσία θυσιά
ζεται είς τήν λέξιν καί είς την εϋρεσ ιν  καταλλήλου λέξεως απ α -  
ταλατα ι δλη ή  π ροαοχή  του . Όμιλεΐ καί σοΰ δίδει λέξεις- ή 
ψυχή, τό αίσθημα κοιμάται- μόνον τό μικρό μυαλό βασανίζεται.

Έτσι συνηθίζει νά βλέπη τάς λέξεις ώς ίδιαιτέραν όντότητα, είς 
αύτάς άφιερώνει δλην τήν προσοχήν του καί τό παρατηρητικόν του 
σκοτώνεται. Κοίτα τάς έκθέσεις. Είς καμμίαν δέν θά διακρίνης τήν 
ίδιοφυ'ί'αν του, τήν άτομικότητά του. Αί έκθέσεις δλης τής τάξεως 
είναι σάν νά βγήκαν άπό τό ίδιο καλοΰπι, από τό στόμα τοΰ δασκά
λου. Τό μόνον ποΰ ήμπορεΐς νά ίδής καί διορθώσης είναι λεκτικόν, 
τυπικόν καί σύνταξις. Σιγά σιγά συνειθίζει είς τήν έπιπολαιότητα- καί 
αύτή, άν δέν άνθίσταται ή δυνατή φύσις τοΰ παιδιοΰ, τά παρακολου
θεί είς δλην τήν ζωήν του. Φεύγει άπό τό δημοτικόν καί τήν γλώσ
σαν, τόν μόνον σκοπόν τοΰ σχολείου μας, δέν τήν Ιμαθε’ τό μόνον 
ποΰ Ιμαθε είναι νά μισή τό βιβλίον. Βιβλίον δμως «θά πή κυκλοφορία 
τής σκέψεως μέσα σ’ ενα λαό, θά πή αίματοφόρο αγγείο ποΰ διοχε
τεύει τήν πνευματική τροφή, ποΰ πάει νά ζωογονήση καί τά τελευ
ταίο κύτταρο τοΰ έθνικοΰ δργανισμοΰ καί νά τό έμποδίση νά πέση στόν 
ϋπνο τόν πνευματικό».

Ή άπαισία περί τήν γλώσσαν πρόληψις έπισήμων καί άνεπισήμων 
άπέκλεισαν άσυναισθήτως άπό δλα τά σχολεία κάθε έθνικήν πνοήν. 
Διότι ή γλώσσα είναι ό φορεύς τών νοημάτων καί αισθημάτων έκεί- 
νων ποΰ τήν λαλοΰν, είς δέ τήν δημοτικήν μας Ιχει άποκρυταλλώ-
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σε: ό Ελληνικός λαός, δπως κανείς, τήν Ιστορίαν του, τόν πόνον του, 
τούς έθνικούς του πόθους, τό πνεΰμά του. Εις τά δημοτικά μας τρα
γούδια, τάς παραδόσεις καί παροιμίας θά εΰρετε τόν χαρακτήρα του 
καί είς αύτά θά μελετήσετε καί δι’ αύτών θά δώσετε είς τό παιδί 
λαχταριστήν τήν εικόνα τοΰ νέου ΈλληνισμοΟ. Ό κλέφτης καί ό 
(δαγιας δι’ αύτών θά σας δώση τήν ψυχολογίαν του καί τήν ψυχολο
γίαν τής έποχής του· τόν τρόπον τής ζωής του, τήν λατρείαν πρός 
τήν φύσιν, τάρματά του είς τόν πόλεμον, τήν άγωνίαν του: Τούρκοι 
βαστάτε ταρματα λίγο νά ξανασάνω, τάς έλπίδας του : Σώπασε, κυρά 
Δέσποινα. . .  Ωραιότερα άκόμη θά σας όμιλήση μέ παραδόσεις δπως 
ό μαρμαρωμένος βασιλιάς, τό κνπαρίσι κ.τ.λ. Τά τραγούδια τής Ξενη- 
τειάς θά σας δώσουν τήν μοναδικήν άγάπην πρός τό Ελληνικόν 
χώμα, τά μοιρολόγια του τήν λατρείαν πρός τήν ζωήν καί ή απλή 
καί κλασσική μορφή τής δημοτικής ποιήσεως θ’ άνοιξη τά μάτια τών 
μαθητών σας πρός τήν απλήν ώραιότητα τής Έλλην. φύσεως.

Άλλά βλέπω τούς διδασκάλους μας νά έξανίστανται- «οΐον δήποτε 
διδακτικόν βιβλίον καί άν άνοίξητε, θά εΰρητε καί δημοτικά τραγού
δια καί είς πολλά δημοτικά σχολεία ψάλλουν σήμερα τά μαθητικά 
χείλη τόν άπλόν σκοπόν των» — ψίχουλα άπό τό πλουσιώτερον τρα
πέζι τοΰ κόσμου σκορπισμένα καί αύτά, ιδίως άπό τήν πρωτοβουλίαν 
μερικών δημοδιδασκάλων, έδώ κ’ έκεΐ μέσα σέ όνακάνθας! Τό κάτω 
στ ον Βάλτον τά χωριά μέσα σέ χίλια ποιος κάμνει τά φυτά — και 
διατηρεί αυτά, τίς διδάσκει τό πουλάκι κλπ. καί ενα τραγούδι τοΟ 
Διάκου μέσα σέ τόσα χασάπικα, πατριωτικά δήθεν, $σματα 

Είμαι °Ελλην τό κανχώμαι 
ξενρω την καταγωγήν μου . . . 

καί άλλα παρόμοια. Έτσι μόνον κάποια άνάμνησις άφίνεται νά γεν- 
νηθή είς τόν παιδικόν έγκέφαλον άλλου κόσμου πραγματικού. Ένφ 
τόν κόσμον αύτόν πρέπει νά τόν γνωρίση τό παιδί κατάβαθα, διότι 
είναι 6 ίδικός του κόσμος, δ κόσμος τοΰ έθνους του. Είς αύτόν καί 
δι’ αύτοΰ θά κερδίση καθώς ε’ίπομεν τό παιδί ζωντανήν εικόνα τοΰ 
Νέου Ελληνισμού. Καί τά παιδιά, καί τοΰ δημοτικοΰ σχολείου άκόμη, 
πρέπει νά κερδίσουν εικόνας όλοκλήρων έποχών.

Ένθυμεΐσθε ίσως τί έγινε πρό δύο έτών καί πώς έκινδύνευσεν ή 
πατρίς έξ αιτίας ένός άθώου ποιήματος τοΰ κ. Δροσίνη γραμμένου 
είς τήν δημοτικήν! Οί Νεοέλληνες ποιηταί, άκόμη καί τοΰ 21, ποΰ 
τραγούδησαν γιά τά παιδιά μας, Ιχουν άποκλεισθή άπό τά σχολεία 
μας. Μόνον τό Στών Ψαρών τήν ολόμαυρη ράχη καί δύο τετράστιχα
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τοΰ "Γμνου τούς πετοΰν Ιτσι κατά συνθήκην. Τά άλλα. . .  έκάς οί 
βέβηλοι... Καί τί πλοΰτος συναισθημάτων, ίδεών και άρμονίας μένει 
Ιτσι άχρησιμοποίητος! Γιατί θά κινδυνεύση βέβαια ή πατρίς, άν ή 
ΈλληνοποΟλα συγκινηθή με τις γυναίκες τον Ζαλόγγον, τις αντρογν- 
νάϊκες τον Μεσολογγίου καί τή Σουλιώτισσα ποΰ μοιρολογεί 

βαθύς δ λάκκος π άνοιξε και κλεϊ τό γίγαντά μου . . . 
καί τό Ελληνόπουλο θά χάση τάς 100 λογίας λέξεις, άν άφήσωμε 
τόν ποιητή μας νά τοΟ είπή τί μεγαλείο έλαχτάριζε μέσα του, δταν 
άκουγε άπό τή Ζάκυνθο τά κανόνια τοΰ Μεσολογγιοΰ . . .

Ό Νέος Ελληνισμός θά σάς δώση τό κλειδί διά νά εισαγάγετε 
τό παιδί είς τόν Βυζαντιακόν καί προπάντων τόν Άρχάΐον Ελληνι
σμόν. Είναι άδύνατον καί ό μαθητής τοΰ Γυμνασίου άκόμη νά κατα- 
λάβη δπως πρέπει, νά αίσθανθή τόν "Ομηρόν του, άν δέν ξέρη τόν 
νέον "Ομηρον, τόν Λαόν του* οδτε θά αίσθανθή δπως πρέπει τήν 
άπλήν μορφήν τής άρχαίας Τέχνης χωρίς τήν βοήθειαν τής Τέχνης 
τοΰ Νεοελληνικού Λαοΰ. Άκόμη καί ή όμορφιά, ή δύναμις, ό πλού
τος τών μεταφορών, ή πλαστικότης κλπ. τής άρχαίας γλώσσης άδύ
νατον νά γίνουν αισθητά, χειροπιαστά, άν δέν στηριχθοΰν εις τήν 
σύγκρισιν καί τήν μελέτην τής δημοτικής μας κλπ. κλπ. Γι’ αύτό, 
προσθέσατε άκόμη καί τήν άνιαράν καί βέβηλον μετάφρασιν τών 
κλασσικών μας, έ άρχάΐος κόσμος καί ή συνέχειά του, ή άλλαγή τής 
μορφής του, ό Βυζαντιακός καί ό Νέος — εδώ είναι ή Ινότης — μένει 
κλεισμένος καί διά τούς άποφοίτους τών Γυμνασίων μας.

Πολλοί Ιτσι άντιλαμβάνονται τήν σχέσιν γλωσσικοΰ ζητήματος 
καί σχολείου.

12. ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ . . .

Πολλοί δμως αντιτείνουν δτι αύτό γίνεται καί είς άλλα πλέον 
πολιτισμένα μέρη. Ά ν  καί τό Ιπιχείρημα αύτό μάς θυμίζει τήν άλε- 
ποΰ ποΰ Ικοψε τήν ούρά της, μόλα ταΰτα δέν κρίνομεν άσκοπον νά 
τονίσωμεν δτι τόσον είς τήν Γερμανίαν, δπου διαμερίσματα όλόκληρα 
λαλοΰν διάλεκτον εντελώς διάφορον τής έπισήμου Γερμανικής, δσον 
καί είς τήν Ελβετίαν πρό καιροΰ έγεννήθη παρόμοιον ζήτημα, πώς 
δηλ. πρέπει νά γίνεται ή μετάβασις άπό τάς διαλέκτους είς τήν επί
σημον γλώσσαν. Προ καιροΰ ετέθη υπό διδασκαλικοΰ συλλόγου τό 
ερώτημα «ποιαν βλάβην νφίαταται τό σχολεΐον έκ τον δ,τι ή 
μητρική γλώσσα τών παιδ ιώ ν μας εϊναι διάφορος άπό τήν 
γραφομένην». Και τών πλείστων απαντήσεων τό πνεΰμα ήτο δτι ή
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διδασκαλία τής γραφόμενης πρέπει νά στηρίζεται είς την τής διάλεκτον. 
Πολλά ακόμη άναγνωστικά βιβλία έγράφησαν διά τών οποίων σκο- 
πεϊται νά γίνη μεθοδική ή μετάβασις άπό τών διαλέκτων εις την επί
σημον Γερμανικήν, υπό σοβαρωτάτου δε παιδαγωγού νπεστηρίχθη δτι 
πρέπει νά γράφωνται τά ’Αναγνωστικά τών δημοτικών Σχολείων εις 
τήν διάλεκτον τών μαθητών. Δυστυχώς είς τδ έρημικό μοναστήρι δπου 
μένω δέν μέ συνοδεύουν τά σχετικά βιβλία διά νά άναφέρω τά όνό- 
ματα τών παιδαγωγών καί γλωσσολόγων. Άλλά οϋτε τά δνόματά 
των, ούτε καί ή γνώμη των μάς ένδιαφέρουν τόσον, άφοΰ εχομεν 
χειροπιαστήν τήν διαφοράν εμπρός μας. Έκεΐ ή επίσημος γλώσσα, 
καί ή Γερμανική καί ή Γαλλική κλπ., τήν δποίαν πρόκειται νά 
μάθουν οί ιδιαιτέραν διάλεκτον λαλοΰντες, είναι γλώσσα λαλουμένη 
πάντα καί παντοΰ άπδ έκατομμύρια ανθρώπους τόσον είς τον καθη
μερινόν των βίον, δσον καί είς τον επιστημονικόν καί τόν επίσημον. 
Διά τόν βόρειον Γερμανόν W ir l e g en  das B ro t u n d  das W assergla s 
a u f  d en  Tisch, καθώς εΐπομεν, καί δταν τρώγη καί δταν δμιλη είς τά 
Πανεπιστήμιον ή είς τήν Βουλήν καί δταν άκόμη γράφη- τό ίδιο διά τάν 
Γάλλον. Ένφ Ιμεΐς καί σείς καί δλοι μας παντοΰ καί πάντα τρώμε 
ή βάζομε τό ψωμί επάνω στό τραπέζι καί μόνον δταν γράφωμεν ή 
διδάσκωμεν ή δμιλώμεν έπισήμως θέτομεν τόν άρτον και τό νδωρ επι 
τής τραπέζης. Έκεΐ λοιπόν δέν πρόκειται περί γλώσσης ζώσης μόνον 
είς τάν κάλαμον τών γραφόντων καί είς όλίγα χείλη είς στιγμάς έπι- 
σήμους, άλλά περί γλώσσης ζωντανής, δια τής όποιας καί μέγα μέρος 
τοΰ λαοΰ άπετύπωσε μέ τραγούδια κλπ. τόν χαρακτήρα του καί οί 
κλασσικοί ποιηταί καί δραματικοί κ. ά. έχάρισαν τούς θησαυρούς 
τοΰ πνεύματος καί τής ψυχής των. Τήν Ιπίσημον Γερμανικήν καί 
Γαλλικήν θά τήν μάθη δ Γερμανός καί ό Γάλλος καί δ Ελβετός δχι 
μόνον από τά βιβλία, άλλά καί άπό τούς όμοεθνεΐς του, καί δχι μόνον 
διά τά βιβλία — καί τί βιβλία ! — άλλά καί διά τήν ζωήν.

13. ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΓΛΩΣΣΑΝ

Προτοΰ κρούσετε τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου, ό όποιος Ιπαπειλεΐται 
κατά τής φυλής μας μέ τήν Κρυσιν τοΰ προτύπου Δημοτικοΰ Σχο
λείου, διότι είς αύτό θά παραμελήται δήθεν ή έπίσημος γλώσσα μας, 
έπρεπε νά έχετε εξετάσει τί άποτελέσματα έχουν σήμερα ώς πρός 
τήν δύστηνον καθαρεύουσαν τά κινδυνεύοντα σχολεία. Καί τότε θά 
εύρίσκεσθε είς τήν λυπηράν άνάγκην ή νά ζητήσετε μέ μας γενικήν 
άναμόρφωσιν δλων τών σχολείων, ή νά φωνάξετε βάλτε φωτιά στά
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τόπια - κάψτε τα__  Πηγαίνετε είς μερικά σχολεία καί ζητήσατε τήν
άδεια διά 2 -3  εύκολα, άπλά καί άβλαβή πειράματα. Καί θά ίδήτε οτι: 

Άπό μέν τά τετρατάξια δημοτικά αποφοιτούν κάθε χρόνο τόσαι 
χιλιάδες Ελληνόπουλα καί δέν μαθαίνουν, δέν κατέχουν περισσοτέ- 
ρας άπό 100 λέξεις καί έλαχίστους τύπους τής καθαρευούσης, ποΰ 
δέν θά χρησιμοποιήσουν ποτέ τους καί δέν θά μπορέσουν νά τά 
θυμηθοΰν ούτε δταν ευρεθοΰν έμπρός είς άνθρωπον μέ κολάρο διά νά 
χάσουν τήν φυσικότητά τους καί γίνουν γελοίοι. Έπισκεφθήτε ενα 
άπ’ αύτά τά σχολεία — τό καλύτερον —■ καί δώσατε ή σείς ή ό δά
σκαλός τους είς τούς μαθητάς τής Τετάρτης νά σάς έξηγήσουν Ινα 
άπλούστατον κοινωνικόν άρθρον ούχΐ Μιστριωβλήτου Ιφημερίδος· τά 
μάτια τους θά τεντωθοΰν γεματα άπορία καί τά στόματα θά κλεί- 
σουν. ’Ίσως δύο - τρεις σηκώσουν τά χέρια διά νά ερμηνεύσουν μερι- 
κάς λέξεις... Διηγηθήτέ τους μίαν άπλουστάτην παράδοσιν π.χ. «τά 
τηγανισμένα ψάρια» είς τήν καθαρεύουσαν καί ζητήσατε άπό τούς 
πρώτους μαθητάς νά τήν έπαναλάβουν. Έκεΐ θά ίδήτε τήν άγωνίαν 
τοΰ παιδιοΰ ποΰ προσπαθεί νά συγκρατήση καί έπαναλάβη μόνον 
μερικές λέξεις καί αύτές κουτσουρεμένες. ’Εάν δέ θέλετε καί άπτο- 
τέραν άπόδειξιν, αναθέσατε είς τά παιδιά νά σας γράψουν τό θέμα 
ποΰ τούς διηγηθήκατε. Τά γραπτά τους δέν τά θέλομεν, διότι τά 
εχομεν πρό πολλοΰ. Σας τά χαρίζομεν καί ίσως φωνάξετε «τά παιδιά, 
μας είναι αγλωσαα, δεν ξέρουν καμμιά γλώσσα!·· Διηγηθήτέ τώρα 
τήν ίδιαν ιστορίαν άπλά, δπως όμιλεΐτε, είς 2να παιδάκι, ποΰ νά μή 
έφοίτησεν άκόμη είς τό σχολεΐον καί διά τό όποιον δέν δπάρχουν 
άκόμη χυδαΐαι λέξεις, άλλά μόνον χυδαία νοήματα, πράξεις καί πράγ
ματα. θά τήν επαναλάβη μέ τήν κλασσικήν του αφέλειαν καί χάριν 
χωρίς λάθος κανένα. ’Εάν δέ ήτο δυνατόν νά γράφη, θά τήν Ιγραφε 
μέ ανορθογραφίας πολλάς, άλλά χωρίς ακυρολεξίας, και χωρίς λάθη 
είς τούς τύπους καί τήν σύνταξιν. ’Επί 4 χρόνια έβασανίσθησαν οι 
δάσκαλοί τους μέ τόν μόνον σκοπόν νά τούς μάθουν τήν καθα
ρεύουσαν. Άπό πράγματα δέν έ'μαθαν άπολύτως τίποτε. Άποφοιτοΰν 
χωρίς νά είναι είς θέσιν ούτε νά διαβάσουν, ουτε νά γράψουν, ούτε 
νά διηγηθοΰν δύο λόγια, άξεστοι εντελώς καί επανέρχονται είς τήν 
μητέρα φύσιν, δπου έπανευρ ίβκονν  τήν 'Ε λληνικήν τους  ψ υ χ ή ν  
κ α ϊ γλώσσαν.

Είς τάς πόλεις δμως καί κωμοπόλεις, δπου ύπάρχουν έξατάξια 
δημοτικά σχολεία, τά παιδιά τοΰ Λαοΰ φοιτοΰν άκόμη έπί 2 χρόνια. 
Καί εδώ άσυνειδήτως ό αύτός σκοπός τοΰ σχολείου δηλ. ή έκμάθησις
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τής καθαρευούσης. Έπαναλάβετε τό αυτό πείραμα καί θά εχετε τά 
αύτά αποτελέσματα. Μέ μίαν δμως μεγάλην διαφοράν. Ό αριθμός 
τών λέξεων τής καθαρευούσης άπό 100 άνέρχεται εΕς 200, ό τών 
τύπων έπίσης αυξάνει, ό μηχανισμός τής Ιπισήμου γλώσσης τείνει νά 
έξυψωθή όπέρ τό κατώφλιον τής συνειδήσεως, άλλά καί ό γλωσσο
δέτης γίνεται Ισχυρότερος, καί ή σύγχυσις μεγαλύτερα καί ή άπώλεια 
τής φυσικότητας τοΟ παιδιοΰ εΕς τό διηγεΐσθαι τραγική. 'Γπάρχει 
δμως θαυμάσιον μέσον νά μας διαψεύσετε. Διηγηθήτε εΕς τά παιδιά 
τής 6η5 τάξεως §να άπό τά συνήθη σχολικά θέματα π. χ. ίνα  μΰθον 
τοΰ Αίσωπου εΕς τήν καθαρεύουσαν. Τά περισσότερα θά Ιπαναλά- 
βουν τήν διήγησιν σχεδόν χωρίς λάθος- άκόμη καί νά τήν γράφουν 
δύνανται πολλά χωρίς λάθος. Νά λοιπόν ποΰ δ σκοπός τοΰ σχο
λείου έξεπληρώθη! Ο sancta simplicitas! Διηγηθήτε άπλα, δπως 
όμιλεΐτε, άλλο παρόμοιον, άγνωστον δμως εις τά παιδιά, θέμα. Τό 
άμεμπτον καθαρεΰον δφος, τόσον εΕς τήν προφορικήν, δσον καί εΕς 
τήν γραπτήν άπόδοσιν αρχίζει νά σαλατοποιήται άπό τά 97/ιοο τ5>ν 
μαθητών. Ή σταθερότης τύπων καί λέξεων κλονίζεται- γ ιατί; Παρα
τηρήσατε καλά τήν γραπτήν ή τήν προφορικήν άπόδοσιν τοΰ θέμα
τος, ποΰ άνεκοινώσατε προηγουμένως διά τής καθαρευούσης- δέν θά 
δυσκολευθήτε νά αναγνωρίσετε είς αύτήν τήν ίκανότητα τών μαθη
τών εις τήν άπομνημόνευσιν λέξεων καί φράσεων Εδικών σας. "Ολοι 
σχεδόν άντέγραψαν άπό σάς, άπό τό στόμα σας- τό βλέπετε εΕς τήν 
Ομοιομορφίαν τοΰ δφους καί τήν ελλειψιν κάθε άτομικότητος. Έπειτα 
προσέξατε εΕς τό ποσόν τών λέξεων μέ τάς όποιας κατορθώνεται ή 
άπόδοσις τοιούτου θέματος. Είναι 50 - 100 λέξεις διαρκώς άνιαρώτατα 
έπαναλαμβανόμεναι- προσέξατε εΕς τήν σύνδεσιν τών προτάσεων καί 
τών περιόδων καί θά άηδιάσετε. Άπομακρυνθήτε τώρα δλίγον άπό 
τά τοιαΰτα θέματα καί διδάξατε §να άπλούστατον ιστορικόν γεγονός, 
δ ιά  τό όπ ο ιο ν  δμως τό β ιβ λ ίο ν  σιωπά.. Ζητήσατε τήν άπόδοσιν τής 
διηγήσεώς σας- άπό βλα σχεδόν τά παιδιά θά άκούσετε γλώσσαν, πρό 
τής όποίας ή δυστυχής καθαρεύουσα, άν είχε ζωήν, θά έτρέπετο είς 
άτακτον φυγήν. Έτρεξον καί εχτύπησον καί έκτύπησα, ήλθον κα£ 
ήρθαν, έπήγαινον καί μετέβαινα, άρ^ος καί ψωμίον, νήες καί ναΰς 
καί πλοία καί καράβια άτάκτως καί άγρίως έρριμμένα . . .  Ή δέ 
σύνδεσις τών προτάσεων τό χρώμα, ή ζωηρότης τής διηγήσεώς — 
τότε - τότε - τότε ή και - και - και - και ή δε - δε - δ ε . . . "Ενας, δύο 
μαθηταί — μέσα είς τούς 50—θά κάνουν όλιγώτερα λάθη άπό τους 
άλλους- άλλά προσέξατε πώς ή προσοχή καταναλίσκεται είς τήν
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έρθότητα της διατυπώσεως καί πώς μόνον ή γραμματική δουλεύει 
καί τό α’ίσθημα κοιμαται. Ζητήσατε τώρα τήν γραπτήν άπόδοσιν 
τοιούτου θέματος καί καμαρώστε τί γλώσσαν έμαθαν τά παιδιά. Πάρτε 
τα, άν τά άγαπατε, καί κάνετε μαζί τους ενα εξοχικόν περίπατον 
προσπαθήσατε νά λησμονήσουν έκεΐ δτι έχουν έμπρός των τόν διδά
σκαλον καί άφήσατε νά ξεσπάση δλη ή παιδική ζωή. Τήν έπομένην 
βοηθήσατέ τα νά ξεκαθαρίσουν καί συγκεντρώσουν τάς έντυπώσεις 
των καί αναθέσατε στούς μαθητάς σας νά γράψουν κάτι διά τόν 
χθεσινόν περίπατον. Ό μαθητής ποΰ άπέδωσε πρό ολίγου τόν μΰθον 
τοΰ Αίσώπου εις καθαρεύουσαν χωρίς λάθος:

Mtar φοράν όνο βάτραχοι εζων είς μίαν λίμνην. Κατά τό θέρος η 
λίμνη έξηράνθη καί οί βάτραχοι έξήλθον πρός άνενρεσιν άλλης. Είς τόν 
δρόμον ενρον εν βαθν φρέαρ.' Ο εις έξ αυτών είπε νά καταβώσι, ό άλλος 
άπήντησε’ «αν ξηρανθη κάί αύτό πώς θά άναβώμεν» ; 1 Τώρα γράφει: 

Την τρίτην ήμέραν της έβδομάδος έξήλθαμεν είς περίπατον. "Οτε 
άνεχωρήσαμεν άπ εδώ ή ώρα ήτο 2 και τέταρτο· ήτο δμως δ καιρός 
σνννεφώδης και βροχερός, μέχρι δε τής οικίας τον κ. Κ. έπηγαίναμεν 
με γραμμήν επειτα έσκορπισθήκαμεν και άρχίσαμεν νά γελώμεν μέ 
τονς ονμμαθητάς μας. Κατόπιν έπηδήοαμεν άπό μίαν μάντραν μέσα 
είς τονς ελαιώνας, άλλά ήρχισαν νά μας μαλώνουν καί έφοβηθήκαμε 
καί τρέχαμε. Τότε ό κ. Κ. μας είπε άν κονρασθήκαμε καί τον είπαμε 
δτι δέν έκονρασθήκαμε καί ήρχισε νά μας λέγη νά άγωνιζώμαστε είς 
τό τρέξιμο. Κατόπιν έπήγαμε είς τόν άγιον Δ. και έκαθήσαμε καί 
μάς είπε ιστορία περί βρνκολάκων. Έ πειτα έφοβηθήκαμε καί τήν 
βροχήν καί έπιστρέιραμε.

Καί άλλος:
Τήν παρελθονσαν Τρίτην έπήγαμεν περίπατον. ’Ήμεθα ολίγοι· 

μαθηταί, διότι, επειδή εβρεχεν, οί περισσότεροι μαθηταί δέν ήλθον. 
Έκινήσαμεν άπό τό σχολεΐον είς τάς 2 καί τέταρτον καί έπηγαίναμεν

1 V ariation α) Μίαν φοράν ϊζιον έντάς μιας λίμνης δύο βάτραχοι. Κατά τό 
θέρος δέ, επειδή έξηράνθη ή λίμνη, Ιφυγον διά νά εδρωσι άλλην, δπως κατοική- 
σωσι. Κατά τύχην δέ εδρον 1ν βαθύ φρέαρ. 'Ο δέ είς είπε πρός τάν άλλον- δ> φίλε 
μου, ας καταβοΰμεν είς τοΰτο τό βαθύ φρέαρ». Ό δέ άλλος είπεν" «άν δμως καί 
τοΰτο τά φρέαρ ξηρανθη πως θά άναβωμεν;».

β) Μίαν φοράν Ιζων είς μίαν λίμνην δύο βάτραχοι. Ή  λίμνη αδτη κατά τά 
θέρος έξηράνθη. Τότε 4 είς βάτραχος είπε εις τάν άλλον νά φύγουν. Είς τάν δρό
μον άπήντησαν ένα φρέαρ. Τότε είπεν δ ε ϊς- «κατεβαίνομεν είς αύτό τά φρέαρ;»· 
Τότε είπεν δ άλλος- «άν καταβώμεν πως θά δυνηθώμεν νά έξέλθωμεν;».

κλπ . κλπ . κλπ.
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σιγά και δ κ. Κ. μάς έλεγεν δτι δεν περπατοϋμεν γλήγορα. Έφθάσα- 
μεν είς τον αμαξωτόν δρόμον και έπηδήσαμεν μέσα είς ένα κτήμα 
και μάς έφώναξαν νά φύγω μεν διότι πατούσαμεν τάς ελαίας. Τότε 
μετ ολίγον έφθάσαμεν είς τόν άγιον Δ. εκεί έκάθησεν ό κ. Κ. είς ενα 
πλάτανον και γύρω του ημείς. Τότε μας είπε μίαν Ιστορίαν γιά τόν 
βρυκόλακαν. ’ Εξ εκ ου ρ αστή κ α,μεν και εκινήσαμεν νά φύγωμεν. Τέλος 
έφθάσαμεν είς τό σχολεΐον εις τάς 4 παρά δέκα. Τότε ό κ. Κ. μάς είπε 
νά πάμε είς τά σπίτια μας. Έπεράσαμεν ωραία εις τόν περίπατον Χ.

Ά ν  δέ κερδίσετε τήν έμπιστοσύνην καί τήν άγάπην τών παιδιών 
ετσι ποΰ νά μποροΰν νά σας μιλήσουν ελεύθερα καί τούς δώσετε ενα 
θέμα παρμένο άπό τή ζωή, τότε :

Χθες δεν ήξεύραμεν τί νά παίξωμεν και ηϋραμεν με άλλους συμ- 
μαθητάς μου εν παράθυρον άνοικτόν, και επειδή δεν ήτο ή πόρτα 
ανοικτή, εμπήκαμεν άπό τό παράθυρον. Έκεΐ είγεν ολίγον φως, διότι 
τό παράθυρον ήτο ανοικτόν, άλλά μαθηταί τινες μάς έκλεισαν τό παρά
θυρον, και τότε ήτο πολν σκότος, άφον δεν έβλέπαμεν τά τείχη τοΰ 
δωματίου. Τότε άρχίσαμεν νά φωνάζωμεν και νά πήδον/ ε και συγχρό
νως έσκονντονσαμεν τό παράϋνρον διά νά τό άνοίξωμεν, άλλά έκεΐ 
ποϋ φωνάζαμεν, ό Μ. άνοιξε τήν πόρταν και έβγήκαμεν έξω. ’ Αλλά 
άφον έκάμαμεν μίαν βόλταν, εΐπαμεν «ας πάμε πάλιν» και έπήγαμεν 
άπό τήν πόρτα και τήν κλείσαμεν. Και πάλιν δμως μάς έκλεισαν και 
άπό τήν πόρταν και άπό τό παράθνρον. ° Αλλά αυτό τό δεύτερον έπ ει
σόδων έφοβηθήκαμεν περισσότερον, διότι μάς έφώναζαν δτι ό κ. Δ. 
έρχεται. "Οταν δμως εμάθαμεν δτι ήτο ψέματα, πάλιν άρχίσαμεν νά 
φωνάζωμεν. Άλλά είς τό παράθυρον είδομεν τόν κ. Δ. και τότε 
έπήγαμεν είς μίαν γωνίαν διά νά κρυπτοϋμεν, άλλά δ κ. Δ. έγέλασεν 
και τότε έβγήκαμεν έξω.

Ά λλ’ ίσως άντιτείνετε δτι Ιμαθε δπως δήποτε τόν μηχανισμόν 
τής καθαρευούσης καί δύναται νά τόν τελειοποιήση καί τόν χρησιμο- 
ποιήση άργότερον, δταν πλουτίση είς τό λεκτικόν του καί έμπεδώση 
καί τούς τύπους μέ τήν άνάγνωσιν τών έφημερίδων. Είδαμε πώς 
εμαθε τόν μηχανισμόν αύτόν, Όλίγαι λέξεις μέ σωστούς καθαρεύον- 
τας τύπους καί άπειρα κωδωνίζοντα Ν προωρισμένα νά μασκαρεύουν 
τήν γλώσσαν μας! — Έμαθεν δμως νά διαβάζη καί νά καταλαβαίνη 
καί ετσι σιγά σιγά μορφώνεται! Νά ή Ιπίδρασις τών δσων έδιάβασε,, 
είς Ινα άπό τούς καλυτέρους μαθητάς.

1 Λέν έλήφθησαν δπ’ δφει κί άνορθογραφίαι καί ή τελεία §λλειψις στίξεως.
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’Έρχεται ή εσπέρα έκάστης ημέρας. 'Η  δνσις τοϋ ήλιου αρχίζει νά 
χρυσώνγ] τά πέριξ της πόλεως βουνά. Τότε επέρχεται ή νυξ και κάθε 
εργάτης πηγαίνει είς τήν οικίαν του καί μετά της οίκογενείας του επι- 
σκενάζουσι τήν τράπεζαν και τά πάντα είναι έτοιμα πρός δεϊπνον. Τά 
τοιαϋτα συμβαίνουν και είς ημάς. ° Αφοϋ τελειώσωμεν τό φαγητόν. . .  
πηγαίνομε είς το άνωθεν μέρος τής οικίας μας δπως κοιμηθώμεν 
μετά τών αδελφών μου . . .  ° Αφοϋ παρέλθη ή νυξ και δ Πλάστης 
στέλλτ] τήν ώραίαν αυγήν, ό δε άήρ ό πρωινός καταθέλξη τάς καρδίας 
τών άνθρώπων, τότε σηκώνονται εκ τοϋ βαθέως ϋπνον . . .  ’ Εξυπνώ 
ή είς τάς 4 ή 5, θά κατέβω είς τό δωμάτων δπου καθήμεθα δλοι, θά 
πηγαίνω νά νυφθώ, θά ένδυθώ και άφοϋ θά πίω τό καθημερινόν μου 
φαγητόν και επειτα θά εξέλθω τής αυλής, θά καθήσω είς μίαν καρέ
κλαν και θά άναγνώσω κανεν βιβλίον τών άδελφών μου  κλπ. κλπ. 
’Απομνημόνευσις κακή καί σαλατοποίησις!

’Εξεπληρώθη ό σκοπός τοΰ σχολείου; Το παιδί φεύγει γιά νά 
παραδοθή είς τόν κοινωνικόν άγώνα καί δχι μόνον ούδεμίαν πραγμα
τικήν μόρφωσιν έλαβεν, άλλά ήλθε μορφωμένον και φεύγει παραμορ- 
φωμένον, ήλθε μέ γλώσσαν καί φεύγει άγλωσσον. Όταν πρωτοπήγε 
στό σχολείο είχε τόν έμφυτο πόθο τής μαθήσεως, ήθελε νά παρα- 
τηρή καί ήξερε νά διηγήται χαριτωμένα καί χωρίς λάθος· τώρα φεύ
γει καί σιχαίνεται τήν μάθησιν, μέ σακατεμένην τήν παρατηρητικό
τητα καί τό δώρον τής διηγήσεως, χωρίς καν νά είναι είς θέσιν νά 
γράψη καί διαβάση δπως πρέπει δυο λόγια. — Μά δέν γράφει άπταί- 
στως έ'να μΰθον τοΰ Αισώπου; — Εις τόν πρακτικόν του βίον σέ τί 
θά τοΰ χρησιμεύση ή άνάγνωσις καί ή γραφή; Νά γράφη μύθους 
τοΰ Αισώπου; Ή ζωή άπαιτεΐ άπό τήν γλώσσαν νά τήν έξυπηρετή, 
γι’ αύτό τήν θέλει, καί δ πλούτος τής ζωής είναι μεγάλος- δέν τής 
φθάνουν 100 καί 200 λέξεις.

Έτσι εκπληρώνουν τά σχολεία μας τόν σκοπόν των! Δηλαδή εάν 
Ιπρεπε νά περιμένωμεν τήν Ιθνικήν μας ένότητα άπό τήν καθαρεύου
σαν, τότε πρό καιροΰ θά εΐμεθα διαλελυμένοι εις τά έξ ών συνετέ- 
θημεν! Εύτυχώς δμως τό έθνος μας «ήταν καί είναι έσωτερικά, δια
νοητικά ένωμένο». Σκοπός τών σχολείων γίνεται βεβαίως ή γλώσσα 
άκουσίως, κατά σκληράν αναγκαιότητα. Είς τό πρόγραμμα άριθ- 
μοΰνται τόσαι άλλαι γνώσεις· μά δέν μένει καιρός. Έρωτήσατε τούς 
δημοδιδασκάλους, οί όποιοι έχουν δλην τήν άγαθήν θέλησιν νά έργα- 
σθοΰν καί εργάζονται, κοπιάζουν, όποφέρουν άς βάλουν τό χέρι στήν 
καρδιά καί &ς άπαντήσουν.
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Βεβαίως πολλοί άκόμη λόγοι συντείνουν είς τήν άποτυχίαν αύτήν 
τών σχολείων. Πρώτον ή πρωτοφανής είς τόν πλανήτην μας διαβάθ- 
μισίς των. Οϋτε τό δημοτικόν, οϋτε τό ελληνικόν Ιχει αύθύπαρκτον· 
σκοπόν. Τό πρώτον προετοιμάζει τούς μαθητάς διά τό δεύτερον, αύτό 
διά τά γυμνάσια και τά γυμνάσια προετοιμάζουν κακούς φοιτητάς 
διά τήν φιλοσοφικήν σχολήν. Έπειτα τό ποιόν τής πλειονότητος τοΟ 
προσωπικού, τό φρικώδες ποσόν τών μαθητών καί μαθητριών είς τά 
δημοτικά ίδίως σχολεία — §νας δάσκαλος σέ 60-70-100 συχνότατα 
παιδιά! — Ή σχολική έν γένει ζωή κλπ. κλπ. κλπ. καί πιό πολύ τά 
τραγελαφικά καί ασυνάρτητα προγράμματα. Σείς δμως άκολουθήσατε 
τό παράδειγμά μας, έπισκεφθήτε τά καλύτερα σχολεία μας καί μελε
τήσατε προσεκτικά τά άποτελέσματα τών έρευνών σας.

13. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Έστω" δλα αύτά καλά καί άγια, μά τί θέλετε σείς μέ τό Πρότυ
πον Σχολεΐον Σας; Άπό τήν προκήρυξίν Σας ένοήσαμεν μόνον δτι.. 
πρόκειται περί προτύπου γλωσσοπροπαγανδικοΰ πειράματος κατά τής 
καθαρευούσης. Πολύ κακά έδιαβάσατε καί παρά πολύ έσπεύσατε είς 
τήν κρίσιν σας. Ή εγκύκλιος άπετείνετο είς ώρισμένα άτομα, διά τά 
όποια αί προηγηθεΐσαι καί αί άκόλουθοι έξηγήσεις θά ήσαν ίσως 
περιτταί. Ήλθεν δμως τό ζήτημα είς τήν δημοσιότητα, παρεξηγήθη- 
μεν, έθολώθησαν τά νερά, χρειάζονται έξηγήσεις. Λοιπόν: εΐδομεν τά 
έκπαιδευτικά χάλια μας, τό τρίκλισμα τών έπισήμων, τά άτυχή πει
ράματα των έπί τόσα χρόνια είς τούς νεοελληνικούς έγκεφάλους καί, 
έννοήσαμεν δτι τό κακόν πρέπει νά χτυπηθή είς τήν (5ίζαν του. Ήθε- 
λήσαμεν καί θέλομεν μέ τήν ίδρυσιν ένός Προτύπου Σχολείου νά δεί- 
ξωμεν πώς μπορούν νά λείψουν τά περισσότερα κακά, τών όποιων 
μέρος άνεφέρομεν άνωτέρω- θά προσπαθήσωμεν νά δώσωμεν τά κατάλ
ληλα διδακτικά, τά κατάλληλα προγράμματα, τήν κατάλληλον μέθο
δον, διαβάθμισιν τών σχολείων μας σύμφωνον μέ τάς άνάγκας τής 
κοινωνίας καί τέλος τά βοηθητικά τοΰ διδασκάλου βιβλία. Σκοπός 
μας νά διενκολύνωμεν μέ δλα μας τά μέσα τόν δρόμον διά τό 
έθνικόν σχολεΐον. Ή θέλησις θά έκταθή ώς τά έσχατα δρια τοΰ 
δυνατοΰ καί θά άφήσωμεν τά πράγματα νά όμιλήσουν τήν απλήν καί 
πειστικήν γλώσσαν των. Διά τής βίας ούδείς έπιβάλλεται.

Και πρώτον ώς πρός τόν τύπον τοϋ Σχολεΐον. Ό 'Όμιλος 
θά άρχίση άπό τήν Αην τοΰ δημοτικοΰ καί κάθε χρόνο θά προστίθε

ται καί νέα τάξις. Άπό τήν Α'Ίν εως τήν ΕΤ·ν θά συνδιδάσκωνται
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-παιδιά, ποΰ έπιζητοΰν άνωτέραν μόρφωσιν μέ παιδιά, ποΰ δύνανται 
μόνον είς τό δημοτικόν σχολεΐον νά φοιτήσουν, διότι ή άνάγκη τούς 
επιβάλλει νά άποδυθοΰν άμέσως είς τόν άγώνα τοΰ βίου. Χάριν αύτών 
τών τελευταίων, άπό τό τέλος τής Α^5 τάξεως, θά χωρισθή ιδιαίτερον 
διτάξιον λαϊκόν τμήμα, αί δύο δέ αύταί τάξεις μέ τάς τέσσαρας προη- 
γουμένας θά άποτελέσουν τά Αύθύπαρκτον Δημοτικόν Σχολεΐον. 
Είς αύτό θά προστεθή ιδιαιτέρα έβδομη τάξις καθαρώς πρακτική, 
δπου ή φοίτησις θά είναι προαιρετική.

Όσον δέ άφορά είς τό πρόγραμμα λεπτομέρειαι βεβαίως είναι 
άδύνατον νά δοθοΰν άπό τώρα' διότι ή συνήθης είς τόν τόπον μας 
μόνον a priori έργασία, είναι άντίθετος πρός τάς άρχάς μας. Τώρα 
άρκούμεθα μόνον είς γενικάς γραμμάς. Καί πρώτον είς δλας τάς 
τάξεις καί είς δλα τά μαθήματα ή διδασκαλία θά γίνεται ζωντανή' ό 
δάσκαλος καί τά παιδιά θά όμιλοΰν καί θά γράφουν είς τό σχολεΐον 
φυσικά καί άβίαστα, δπως όμιλοΰν είς τό σπίτι τους καί είς τήν κοι
νωνίαν τό ψωμί — ψωμί καί τό αυγό — αυγό. Ή γλώσσα δηλ. θά 
παρουσιάζη τάς παραστάσεις καί τά νοήματα ζωντανά καί δχι σκο
τεινά καί δμιχλώδη καί θά γίνη προσπάθεια νά λείψη τό χάσμα ποΰ 
χωρίζει τό σχολεΐον άπό τό σπίτι καί τήν ζωήν. Άλλά έτσι έρχό- 
μεθα άμέσως είς τήν πέτραν τοΰ σκανδάλου, είς τό περιβόητον γλωσ
σικόν ζήτημα. Αοιπόν ώς πρός τό δημοτικόν, τό λαϊκόν σχολεΐον 
δέν υπάρχει κανεν γλωσσικόν ζήτημα. Διότι διά τόν μαθητήν τοΰ 
δημοτικοΰ σχολείου μέχρι μέν τής Ε^5 τάξεως άρκεΐ πληρέστατα ό 
πυρήν τής λαλουμένης, ή δημοτική μας γλώσσα- είς δέ τήν Ε·Ίν καί 
ζ’Τιν τάξιν δέν χρειάζονται είμή δλιγαι λόγιαι λέξεις άνθιστάμεναι είς 
τόν μεταπλασμόν, καί ό άριθμός των ελαττώνεται αρκετά, άν συλλο- 
γισθώμεν δτι πολλαί έξ αύτών, άναγόμεναι ιδίως είς τάς φυσικάς έπι- 
στήμας, έχουν τάς άντιστοίχους των πανελληνίους δημοτικάς λέξεις. 
Κατά τά 4 πρώτα χρόνια θά γίνη προσπάθεια νά τακτοποιηθούν, νά 
έξετασθοΰν λεπτομερέστερον, πλουτισθοΰν καί συστηματοποιηθοΰν αί 
παραστάσεις, τάς οποίας φέρει τό παιδί άπό τό σπίτι του. Μέ τήν 
γλωσσικήν διδασκαλίαν θά έξυψωθή ό μηχανισμός τής γλώσσης, τήν 
όποιαν κατέχει ήδη τό παιδί, είς συνειδητόν, καί θά μάθη νά άπο- 
δίδη γραπτώς καί νά άναγινώσκη τό γνωστόν του γλωσσικόν ύλικόν· 
Τίποτε δέν θά άνατρέψωμεν, θά φροντίσωμεν μόνον, ώστε οί έλάχι- 
στοι ιδιωτισμοί ώς πρός τό τυπικόν, τό λεξικόν καί τήν φωνητικήν, 
δπου ύπάρχουν, νά άντικατασταθοΰν μέ τά άντίστοιχα πανελλήνια 
δημοτικά- τό δντας π. χ. θά γίνη δταν, τό ακλι. — σκυλί, οί μήνοι —
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μήνες, το ήμασταν—ήμαστε, ό κύρης — πατέρας κλπ. καί θά κλίνον
τας το σκνλϊ — τοϋ σκυλιοϋ, δ πατέρας — τοϋ πατέρα κλπ. Αύτή θά 
είναι ή μετάβασις άπό τά τοπικά ιδιώματα είς τήν πανελήνιον Κοι
νήν. Ή γλωσσική διδασκαλία κινούμενη πάντοτε εντός τοΰ γνωστοΰ 
του ύλικοΰ καμμίαν δυσκολίαν δέν θά φέρη, αί ώραι τοΰ μαθήματος 
αύτοΰ θά έλαττωθοΰν είς τό έλάχιστον, έπομένως θά μένη καιρός, 
καί καιρός πολύς, διά τήν έξέτασιν τών πραγμάτων. ’Επειδή τά 
περισσότερα σχολεία είναι τετρατάξια, καί ή γενική έπιθυμία νά 
γίνουν έξατάξια είναι, καί θά είναι δυστυχώς έπί πολύ, αδύνατον νά 
εκπληρωθή διά τά οικονομικά μας χάλια, καλόν είναι νά τονισθη καί 
πάλιν ή γνώμη, τήν όποιαν έξεδήλωσαν διά τοΰ τύπου μερικοί συνα- 
γωνισταί μας (Τδ. Τοπάλη «Άθήναι» 22 ’Ιουνίου, *Ιδα «Άκρόπολις» 
κλπ.): είναι άτοπώτατον καί εγκληματικώτατον νά βασανίζων- 
ται με τήν δήθεν έκμάθηαιν τής καθαρευούσης δαοι μαθηταί 
φοιτούν είς τετρατάξια μόνον σχολεία. Διότι, καθώς εΐδομεν, οδτε 
τήν γλώσσαν αύτήν μαθαίνουν ουτε πασαλείβονται καν μέ όλίγα στοι
χεία της, ούτε πρακτικήν άλλην μόρφωσιν άποκτοΰν, άλλά πηγαίνουν 
εις τό σχολεΐον μορφωμένοι καί φεύγουν παραμορφωμένοι, χωρίς νά 
είναι είς θέσιν ουτε νά γράψουν, οϋτε νά διαβάσουν δύο λόγια. Διά 
τούς αποφοίτους δμως τών έξαταξίων δημοτικών δέν συμβαίνει τό 
αύτό. Έδώ δυστυχώς είναι άνάγκη, πρός τό παρόν, έφόσον δηλ. εξα
κολουθεί τό χάσμα μεταξύ προφορικού καί γραπτοΰ λόγου, νά διδα- 
χθή ή καθαρεύουσα, διότι αύτή «αποτελεί σήμερον τό επίσημον καθε
στώς κλπ.». Καί θά τήν διδαχθή ό μαθητής τοΰ προτύπου Δημοτικοΰ 
Σχολείου, άν έ'ως τότε εχη φροντίσει ό κ. Χατζιδάκις ή ό κ. Σκιάς 
ή άλλος ειδικός νά μάς καθορίση τήν μορφήν της καί μάς δώση τήν 
γραμματικήν της. ’Ενόσψ δμως δέν γίνεται τοΰτο, ό μαθητής μας είς 
τήν ΕΊν καί ζΓΐ,ν τοΰ Λαϊκοΰ θά διδάσκεται έκτός τής λαλουμένης 
καί τήν γλώσσαν τοΰ Εύαγγελίου, ή σωστότερα τό Εύαγγέλιον. Άλλά 
βλέπω ειδικούς καί μή νά συνοφρυοΰνται: Νά οί άναμορφωταί ίδρυ- 
ταί τοΰ Προτύπου! Ποία ή διαφορά μέ τά έπίσημα σχολεία μας; 
’Εκεί γίνεται ή προσπάθεια νά έκβληθη τούλάχιστον ή άρχαία καί 
νά διδάσκεται μόνον ή καθαρεύουσα' έδώ άντί τής καθαρευούσης ή 
γλώσσα τοΰ Ευαγγελίου! Έτσι πάλιν σκοπός τοΰ σχολείου γίνεται 
ή'γλωσσά καί μία γλώσσα δυσκολωτέρα! Φυσικά θά ήτο άσυγκρίτως 
προτιμότερον, εάν ήδυνάμεθα είς τό δημοτικόν σχολεΐον νά περιορι- 
σθώμεν μόνον είς τήν λαλουμένην θά μάς έμενε τότε περισσότερος 
καιρός διά μεγαλειτέραν θετικήν μόρφωσιν τών μαθητών. Δυστυχώς

-
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δμως τά πράγματα καί ή επίσημος πολιτεία δέν μας τό έπιτρέπουν 
άκόμη. Έφόσον λοιπόν εϊμεθα αναγκασμένοι νά πληρώσωμεν καί 
ήμεΐς είς τήν λόγιαν παράδοσιν τόν φόρον ποΰ έπέβαλον ιστορικοί 
καί ψυχολογικοί λόγοι, θά όποκύψωμεν, άλλά θά προσπαθήσωμεν νά 
τόν πληρώσωμεν μέ δσον τό δυνατόν μικροτέραν ζημίαν. Εις τά σχο
λεία μας δέν μαθαίνει τό παιδί τήν επίσημον γλώσσαν καί διά τους 
λόγους ποΰ άνεφέραμεν παραπάνω, έπειδή δηλ. δέν όμιλεΐται κλπ., 
καί άκόμη διότι άπό κανένα έως τώρα δέν ώρίσθη ή γλώσσα αύτή, 
άλλά είναι διάφοροι καί ποικίλαι φάσεις γλώσσης, κάτι κυμαινόμενον 
διαρκώς μεταξύ τής άρχαίας καί τής δημοτικής. Διδάσκεται — πλήν 
δλίγων έξαιρέσεων π. χ. άπλοΰς καί τετελ. μέλλων, μέσος άόριστος, 
εύκτικαί καί άπαρέμφατα κλπ. (καί αύτα'ι άποκλείονται μόνον μέχρι 
τής Εί5 τάξεως) — τό άρχαΐον τυπικόν καί άφίνεται είς τήν ίδιοφυΐαν 
τοΰ παιδιοΰ ό τρόπος, κατά τόν όποιον θά σχηματίση τήν επίσημον 
γλώσσαν του. Έπειτα δέν μαθαίνει τήν άόριστον καί όμιχλώδη αύτήν 
καθαρεύουσαν, διότι ό μηχανισμός τής γλώσσης, τήν όποιαν κατέχει 
τό παιδί μόλις φοίτηση είς τό σχολεΐον, δέν έξυψοΰται διά μεθοδικής 
διδασκαλίας είς συνειδητόν, άλλά μένει ύποσυνείδητος- εάν δέ ύποθέ- 
σωμεν δτι ήτο δυνατή ή διδασκαλία τοιαύτης γλωσσικής σαλάτας, θά 
έπετυγχάνετο τοΰτο μόνον διά τής συγκρίσεως μέ τόν μηχανισμόν 
τής μητρικής τοΰ παιδιοΰ γλώσσης. Ένόσιι) λοιπόν δέν μας δίδετα1 
άπό τούς ειδικούς ό καθορισμός τής μορφής καί ή γραμματική τής 
καθαρευούσης1, έπειδή δέν μάς έπιτρέπει ή συνείδησίς μας νά £ίπτω- 
μεν τό παιδί είς τόν γλωσσικόν αύτόν κυκεώνα τών διδακτικών κλπ., 
καί δέν εύρίσκομεν πουθενά άλλοΰ τό άπαραίτητον ττα ατώ, θά διδά- 
σκωμεν τό παιδί είς τήν ΕΊν καί <Ξ’ην τάξιν τοΰ σχολείου μας εκ παραλ
λήλου πρός τήν λαλουμένην καί τό Εύαγγέλιον. θά τήν διδαχθή, 
δπως διδάσκονται αί νεκραί γλώσσαι, δπως τό Γερμανόπουλο π. χ. 
διδάσκεται τά άρχαΐα έλληνικά. θά τήν μάθη διά τής συγκρίσεως, 
διότι θά εχη ήδη τεθή ή άπαραίτητος διά τήν σύγκρισιν βάσις. Μέ 
τήν μέθοδον αύτήν, ένφ άφ’ ένός θά άποφύγωμεν τήν άποξένωσιν 
τοΰ σχολείου άπό τήν ζωήν καί τήν σαλατοποίησιν ποΰ φέρει είς τόν 
παιδικόν εγκέφαλον ή άμέσως άπό τήν πρώτην τάξιν διδασκαλία τής 
καθαρευούσης, άφ’ έτέρου, εντός δύο έτών, μέ τάς αύτάς ώρας τής

1 Ζητοΰμεν άπό τσϋς ειδικούς τόν καθορισμόν τής μορφής τής καθαρευούσης 
καί τήν γραμματικήν της, διότι σέ μας, μέ δλας τάς προσπαθείας μας, έστάθη 
αδύνατον νά τά έπιτύχωμεν.
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γλωσσικής διδασκαλίας, δσαι χρειάζονται σήμερον είς τά σχολεία μας 
θά κατορθώση τό παιδί δχι μόνον νά μαντεύη, άλλά νά καταλαμβάνη 
καλά καί έρμηνεύη τό Εύαγγέλιόν του. Τότε θά ζητήσωμεν ό από
φοιτος τής ζ·η? τάξεως τοΰ Προτύπου Δημοτικού νά ύποστή τάς άπο- 
λυτηρίους εξετάσεις του είς τήν <Ξ’ην τάξιν των κοινών δημοτικών σχο
λείων. Ά ν  δέ ό μαθητής μας δέν κατέχη τόσον τάς πρακτικάς, δσον 
καί τάς γλωσσικάς καί τάς άλλας γνώσεις ποΟ άπαιτεΐ τό έπίσημον 
πρόγραμμα τοΰ Υπουργείου, άς κλείσουν τό σχολεΐον μας. Αύτά ώς 
πρός τό αύθύπαρκτον Δημοτικόν Σχολεΐον.

Καθώς βλέπετε ή επίσημος γλώσσα μας, δηλ. ή εθνική μας ένο
χης, δέν κινδυνεύει καθόλου άπό τήν ίδρυσιν τοΰ σχολείου μας. Διότι 
είς μέν τά συνήθη τετρατάξια σχολεία τό παιδί δέν μανθάνει άπό τήν 
έπίσημον γλώσσαν άπολύτως τίποτε. "Ωστε, άν όποθέσωμεν δτι σκο
πός μας ήτο νά δώσωμεν τόν τύπον τοΰ τετραταξίου δημοτικοΰ, άν 
καί είς αύτό δέν θά έδιδάσκετο ό μαθητής μας τήν καθαρεύουσαν, 
μόλα ταΰτα δέν θά άπειλοΰσε τήν εθνικήν μας ένότητα μεγαλύτερος 
κίνδυνος άπ’ αύτόν ποΰ έπαπειλεΐται άπό τά συνήθη τετρατάξια. 
Πρέπει νά προσθέσετε μόνον μίαν μεγάλην διαφοράν. Ένψ έκεΐ δέν 
μαθαίνει τό παιδί ούτε νά γράφη, ούτε νά διαβάζη, οδτε τίποτε 
άλλο ώφέλιμον, ό ίδικός μας μαθητής θά ήξερε τούλάχιστον καί νά 
γράφη καί νά διαβάζη, άν τοΰ έδίδοντο τά κατάλληλα βιβλία, καί 
άκόμη κάτι περισσότερο: θ’ άπεκόμιζε γνώσεις χρησίμους διά τόν 
πρακτικόν του βίον.— Έπειτα είς τά έξατάξια συνήθη δημοτικά 
είδαμε τί μαθαίνουν άπό τήν έπίσημον γλώσσαν μικρόν άριθμόν 
λέξεων καί τύπων, αρκετόν διά τήν άπόδοσιν ένός Αίσωπείου 
μύθου, ποΰ άνεκοινώθη προηγουμένως διά τής καθαρευούσης. Καί 
έδώ δμως δέν ξέρουν οδτε δυό λόγια νά γράφουν, οδτε νά διαβάζουν 
δπως πρέπει. 200 βέβαια λέξεις καί δλίγοι τύποι δέν είναι γλώσσα· 
ό μηχανισμός της τούς είναι σχεδόν άγνωστος, καθώς είδαμε παρα
πάνω. Ό άπόφοιτος δμως τής τάξεως τοΰ Προτύπου, θά κατέχη 
άσυγκρίτως μεγαλύτερον άριθμόν λέξεων τής καθαρευούσης, θά κατα- 
λαβαίνη τό Εύαγγέλιον του, καί ό μηχανισμός τής γλώσσης αύτοΰ θά 
τοΰ είναι οπωσδήποτε συνειδητός. Δέν θά είναι βέβαια είς θέσιν νά 
γράφη τάς καθαρενοναας, θά δύναται δμως νά γράφη απλά δ,τι 
γνωρίζει, καί θά γνωρίζη πολλά, νά διαβάζη δπως πρέπει τά βιβλία 
ποΰ θά γραφοΰν έπίτηδες γ ι’ αύτόν καί γιά τόν λαόν, καί αί έφημε- 
ρίδες καί τά άλλα φυλλάδια θά έχουν καί τούς ίδικούς μας άποφοι- 
τους ώς άναγνώστας, μέ τήν διαφοράν δτι αύτοί θά κρίνουν δπως

4
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δήποτε δ,τι διαβάζουν. Επομένως αν κινδυνεύω ή καθαρεύουσα, δηλ. 
ή έθνική μας ένοχης, μέ τά έπίσημα έξαχάξια σχολεία, πολύ δλιγώ
τερον θά κινδυνεύση μέ τό Εδικόν μας έξαχάξιον' ό κίνδυνος δέ αύτός 
γίνεται άσυγκρίτως μικρότερος, άμα συλλογισθώμεν δτι δ Εδικός μας 
απόφοιτος θά καταλαβαίνη τό Εύαγγέλιόν του- έκτός άν δ κίνδυνος 
μέλλη νά προέλθη άπό τήν άνάπτυξιν τής κρίσεως τοΰ παιδιοΟ καί 
τήν πραγματικήν μόρφωσίν του. ’Εάν έπρόκειτο νά προχωρήσωμεν 
είς τούς αποφοίτους τών γυμνασιακών τάξεων τοΰ σχολείου μας, ούτε 
σκιάν πλέον άπό κίνδυνον τής καθαρευούσης δηλ. χής έθνικής μας 
ένόχηχος δυνάμεθα νά διακρίνωμεν. Atoxi αυχοί, άφοΰ θά κατέχουν 
χήν άρχαίαν καί χήν όμιλουμένην, φυσικά θά καχέχουν καί θά δύναν- 
χαι νά χειρίζωνχαι δλας τάς φάσεις τής καθαρευούσης άπό τής συν- 
θετωτέρας τοΰ κ. Μιστριώτου μέχρι τής απλής τοΰ. Βικέλα. Κίνδυνον 
πραγματικόν θά διατρέχη τότε ούχί ή γλώσσα, άλλά μερικοί άπό 
τούς καθαρεύοντας συγγραφείς. Διότι ή κρίσις καί ή καλαισθησία 
τών μαθητών θά έχη άναπτυχθή τόσον, ώστε θά είναι είς θέσιν δχι 
μόνον νά διαβάζουν, άλλά και νά καταλαμβάνουν τούς λόγους π. χ. 
τοΰ κ. Μιστριώτου ή πολλών έφημερίδων. Αυτά ώς πρός τήν γλωσ
σικήν διδασκαλίαν καί τόν έξ αύτής κίνδυνον. Έπέμεινα κυρίως είς 
τήν γενικήν αύχήν αρχήν τοΰ σχολείου μας, διά νά ξεσκεπασθή δ 
περιώνυμος μπαμπούλας ποΰ άπειλεΐ τό έθνος μας.

Ά ν  καί άπό τήν γενομένην έπίκρισιν τών συνήθων σχολείων 
καθένας δύναται νά τό έξαγάγη εύκολα, μόλα ταΰτα καλόν είναι νά 
τονισθή δτι: θά προσπαθήσωμεν νά δώσωμεν είς τό σχολεΐον μας 
χοιοΰχον πρόγραμμα καί ζωήν, ώσχε νά άξίζη τό έπίθετον έ&νικόν 
σχολεΐον. θά έξετασθη δ Νέος Ελληνισμός ώς κόσμος εχων ΕδΕαν 
δντότητα καί χαρακτήρα, καί θά χρησιμοποιήσωμεν δλον τό πρός 
τοΰτο κατάλληλον όλικόν. θά άφήσωμεν τόν Ελληνικόν Λαόν νά 
μορφώση τά παιδιά μας μέ δλους τούς θησαυρούς του: Παραμύθια, 
τραγούδια, παραδόσεις, μυθολογίαν κλπ. Ή έθνική μας μουσική θά 
άποτελέση τήν βάσιν τής άναπτύξεως τοΰ μουσικού αισθήματος, θά 
έξετασθη καί θά χρησιμοποιηθή ή άξία τών έλληνικών παιχνιδιών 
καί πρώτα θά παίζουν τά παιδιά μας τήν άμπάρα  καί έπειτα τό 
φοντ-μπόλ. θά γνωρίσουν καί θά συγκινηθοΰν καί θά μορφωθοΰν 
μέ τούς ποιητάς καί τούς συγγραφείς καί τούς ζωγράφους πού τρα
γούδησαν, έγραψαν καί έζωγράφησαν γι’ αύτά- δχι μόνον δ νμνος 
μας καί τά δνό αδέλφια καί ή τρελλή μάνα, ή θειακονλα κλπ. Άλλά 
καί τό κρυφό σχολειό καί ό παπονς καί <5 μικρός σοφός καί ή παρα-



51

μύθον καί δ εγγονος κλπ. τοΟ Γκύζη καί ή πυρπόληαις της ναυαρ- 
χίδος τοϋ Λύτρα καί τόσα, τόσα άλλα. ’ Οχι μόνον ψίχουλα, άλλά 
ζωή όλόκληρος. Βασιζόμενοι είς τόν Νέον Ελληνισμόν θά προσπα- 
θήσωμεν νά κερδίση τό παιδί εικόνα τοΰ ’Αρχαίου καί τοΰ Βυζαντια- 
κοΰ Ελληνισμού. Καί είς μέν τό δημοτικόν σχολεΐον θα διδαχθή δ 
’Αρχαίος Ελληνισμός ούχί μέ τάς συνήθεις άηδεστάτας περιλήψεις, 
άλλά μέ καταλλήλους μεταφράσεις μερικών ποιητών καί πεζογρά- 
φων είς δέ τάς άνωτέρας τάξεις, καθώς εΐπομεν, Ικ τοϋ πρωτοτύπου. 
Καί έτσι θά ΐδη έμπρός του πραγματικήν καί δχι άερώδη εικόνα τής 
ένότητος, τής συνεχείας τής έλληνικής φυλής· !ν  καί τά αύτό πνεΰμα, 
ή αύτή ψυχή μέ δλα της τά έλαττώματα καί τά προτερήματα.

’Αρχή μας: δχι μόνον γνώσεις, άλλά προπάντων γνώση. At γνώ
σεις δέν θά πνίξουν τη γνώση, άλλά θά τήν μορφώσουν, καί θά ύπο- 
ταχθοΰν σ’ αύτήν. Καί δέν θά τάς παραλαμβάνη ό μαθητής έτοίμους, 
άλλά θά βοηθήται νά τάς κερδίζη μόνος του.

Μέ τήν σχολικήν ζωήν θά δημιουργηθή περιβάλλον, δπου νά 
δύναται νά κινήται καί άναπνέη Ιλεύθερα ή παιδική ψυχή καί θά 
μορφώνεται όχι μόνον τό μυαλό, άλλά καί τά σώμα καί ό χαρακτήρ. 
Τά χέρια καί τά μάτια καί τά πόδια δέν θά τοϋ χρησιμεύουν μόνον 
γιά νά κρατή τήν πένα καί νά διαβάζη βίβλία καί σφίγγη τά θρανία 
τοΰ σχολείου, άλλά καί γιά νά κινοΰνται καί δουλεύουν δπου καί 
δπως πρέπει, θά προσπαθήσωμεν δμολογονμένως τη φύσει ζην καί 
θά ζητήσωμεν νά έπιβληθώμεν είς τά παιδιά μέ την άγάπην, τήν 
ελευθερίαν καί την υπεροχήν διότι μέ τά άλλα μέσα μόνον σκλάβοι 
άνατρέφονται. Αύτά ώς πρός τόν τύπον καί τάς άρχάς τοΰ σχολείου μας.

Συγχρόνως άνηγγέλθη άπό τούς ύπογράψαντας τήν γνωστήν 
εγκύκλιον δτι έντός δλίγου ίδρύεται καί ’Εκπαιδευτικός ’Όμιλος. 'Ο 
δμιλος συνεστήθη ήδη καί σκοπός του ή έκδοσις βιβλίων, περιοδικοΰ 
ή έφημερίδος διά τόν Λαόν.

Ένφ δμως ή γνωστή έγκύκλιος εκαμνε λόγον μόνον διά τήν Ι'δρυ- 
σιν ένός Προτύπου Δημοτικοΰ Σχολείου, σήμερον παρουσιάζει πρό
γραμμα πολύ εύρύτερον. ’Εάν άνηγγέλθη μόνον ή μελετωμένη ί'δρυ- 
σις τοΰ Προτύπου Δημοτικοΰ, έγινε τοΰτο, διότι ή βάσις, τά θεμέλια 
τής Ιργασίας μας είναι τό δημοτικόν σχολεΐον. Καί εάν Ιχαρακτήρι- 
σεν αύτήν ώς εθνικόν πείραμα καί έσιώπησεν περί τών άλλων, έγινε 
μόνον καί μόνον, διότι έπιθυμεΐ πρώτον νά έκδοθοΰν είς ιδιαίτερα 
βιβλία τά άποτελέσματα συστηματικής καί πολυετούς εργασίας καί



52

έρεύνης, δπου τά πράγματα θά ώμίλουν καλύτερον άπό κάθε θεω
ρίαν. Δυστυχώς δμως έπροκλήθημεν καί παρεξηγήθημεν καί διά 
τοΰτο ήναγκάσθημεν νά άφήσωμεν τήν θεωρίαν ποΰ έξήχθη άπό τά 
πράγματα, νά προτρέξη αυτών.

Γνωρίζω δτι ετσι πολλαί άπορίαι καί άντιρρήσεις θά γεννηθοΰν 
είς ειδικούς, καί νέαι παρεξηγήσεις θά προβάλλουν, καί νέων έξηγή- 
σεων θά παρουσιασθη άνάγκη. Άλλά θά σιωπήσωμεν, διότι ή καταλ
ληλότερα άπάντησις θά δοθή μέ τήν έκδοσιν τών πρώτων βιβλίων 
τής παιδικής μας βιβλιοθήκης καί άλλων έπιστημονικών έργων, ή 
πειραμάτων, άν θέλετε. Τότε θά φανη άκόμη δτι, άν ζητοΰμεν καί 
δποσχώμεθα πολλά, τοΰτο γίνεται προπάντων διά τήν πεποίθησίν μας 
είς τήν ποιότητα τών μαθητών καί μαθητριών, ποΰ παραδίδει τό σπίτι 
είς τό σχολεΐον. Καί τότε ίσως συμφωνήσετε μαζί μας δτι: ό μεν 
θεριαμός πολύς, οί δε εργάται ολίγοι. Δεήθητε ουν τον κυρίου τον 
θερισμόν, δπως εκβάλη εργάτας εις τον θερισμόν αντοϋ.

Σκόπελος 18171910
Α. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ
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Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΉΚΗ ΜΑΣ ΚΙΝΗΣΙΣ

[Σημείωμα της Ε π ιτροπής  τοΰ ’Εκπαιδευτικού 'Ομίλου]. — Ό ’Εκπαιδευτικός 
"Ομιλος δημοσιεύει τό άρθρο του κ. Μπούτουρα άν καί δέν μπορεί νά υιοθετήσει 
απ’ αύτά παρά μόνο τή γενική άρχή «δτι πρέπει ν’ αρχίσει συστηματική καί μεθο
δική κίνηση καί γιά τήν Έκπαίδευση». Λαβαίνοντας άφορμή άπό τά άρθρο αύτό, 
δηλόνει, τόσο γιά τό συγγραφέα τοϋ άρθρου καί πολύτιμο συνεργάτη του, δσο 
καί γιά κάθε άναγνώστη τοΰ Δελτίου, δτι δ ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος, θρέμμα τής 
πεποιθήσεως πώς έφτασε δ καιρός ο[ ειδικοί στά παιδαγωγικά καί έκπαιδευτικά νά 
προσφέρουν στό Έθνος, μακριά άπό κάθε πολιτικής φύσεως συμβουλή, τή συνδρομή 
τους στό καθαρά Εκπαιδευτικό — Επιστημονικό πεδίο, ιδρύθηκε γιά νά βοηθήσει 
τήν Εκπαιδευτική ’Αναμόρφωση προσφέροντας στήν πολιτεία έτοιμη ϋ·ετ ικη  
έπιστημονική — έκπαιδευτική έργασία. Κι άκόμα κάτι παραπάνω.'Ιδρύθηκε γιά νά 
δώσει τήν πειραματική άπόδειξη τής άλήθειας τής έπιστημονικής πεποιθήσεως, 
μέ τό νά έπιδείξει τούς καρπούς τής λειτουργίας ένάς Προτύπου Δημοτικοΰ Σχο
λείου ποΰ μπορεί νά Ιδρύσει σήμερα.

Σ’ αύτά τά έργο —έργο τοΰ μοναδικοΰ γιά τήν ώρα σκοποΰ του Όμίλου—καλέ- 
σαμε τούς ειδικούς καί μή νά μας βοηθήσουν, καί σ’ αύτό παρακαλοΰμε νά μάς 
συντρέξει καί δ φωτισμένος φιλόλογος, πού μέ χαρά δημοσιεύομε τό άρθρο του, άν 
καί τά θεωροΰμε κάπως άσχετο μέ τή θετική τάση τοΰ Εκπαιδευτικού Όμίλου].

Είναι τώρα κάμποσος καιρός, πού πολλοί ήννόησαν δτι πολλά 
πράγματα είς τήν πολιτείαν μας, είς τήν έκπαίδευσιν μας καί είς τήν 
κοινωνίαν μας καθόλου δέν είναι είς τήν θέσιν τους. Μερικοί μέ 
άληθινήν φιλοπατρίαν προσεπάθησαν νά διορθώσουν μερικά, άλλ’ αί 
προσπάθειαί τους έμειναν χωρίς μεγάλα άποτελέσματα, καί διότι 
ήσαν μονομερείς καί διότι δέν έγιναν μέ τήν δρθήν μέθοδον, ή όποια 
θά ζητήση νά εδρη τήν πηγήν τοΰ κακοΰ καί νά τήν θεραπεύση. 
"Οπως δέ είς τήν κοινωνίαν καθόλου, έτσι καί είς τήν έκπαίδευσιν 
μας, ή όποια είναι ή βάσις τής κοινωνίας, οί περισσότεροι πού ώμί- 
λησαν άντελήφθησαν τό πραγμα περιωρισμένα καί άπό τάς δύο του 
μορφάς, καί άπό τήν μορφήν τών δργάνων τής διδασκαλίας καί άπό 
τήν μορφήν τής διευθύνσεως, τήν όποιαν πρέπει νά άκολουθήση ή 
έκπαιδευτική καί κατά συνέπειαν καί ή πνευματική καί κοινωνική μας 
άναγέννησις. Καί ή μέθοδος δέ τής ένεργείας πολλών μεταρρυθμιστών 
άλλοτε συχνά δέν ήτο όρθή. Διότι έκτός τοΰ δτι πολλάκις ήτο έντε
λώς τών άκρων καί άνατρεπτική τών καθεστώτων χωρίς μεγάλην 
φροντίδα νά έπανορθώνεται τμηματικώς δ,τι πρόκειται νά φύγη χωρίς
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μεγάλας καταστροφάς, αί όποΐαι δυνατόν νά μας όδηγήσουν εις άντί- 
θετον άποτέλεσμα τοΰ έπιδιωκομένου, δέν έλαμβάνετο μεγάλη φροντίς 
νά καθαρίσουν πρώτον αί σκοτειναί αντιλήψεις τής κοινωνίας, ή όποία 
έγέμισεν άπό προκαταλήψεις τών σκουριασμένων σοφών της. Χωρίς 
αύτόν τόν σπουδαΐον δρον, ό όποιος θά κτυπήση τήν πηγήν τής 
άποτυφλώσεως τών συνειδήσεων καί θά έτοιμάση μερίδα τής κοινω
νίας ίσχυράν, ή όποία νά βοηθήση τό έργον τών γνωριζόντων καλά 
τόν δρόμον των μεταρρυθμιστών, τά ζήτημα θά παλαίση ματαίως έπί 
πολύν χρόνον πρός σοβαράς δυσχερείας.

Τά πράγματα βέβαια δέν πρέπει νά έκλαμβάνωνται μονομερώς. 
Είς μίαν μεταρρυθμιστικήν έκπαιδευτικήν κίνησιν δέν εννοούνται 
μόνον γλωσσικά ζητήματα, δπως πολλοί άφελώς νομίζουν, άλλά καί 
κοινωνικαί καί πολιτικαί άντιλήψεις καί δλα τά παρεπόμενα. Διότι 
δλα αύτά περιέχονται είς υγιή έκπαίδευσιν, ή όποία είναι ή πηγή 
παντός καλοΰ ή κακοΰ είς τήν κοινωνίαν και πολιτείαν. Άπό τήν 
κακήν έκπαίδευσιν κυρίως έσάπισε τό καθεστώς μας καί άπά αύτήν 
πρέπει νά άρχίση ή άναγέννησίς του. Τώρα πώς ήλθεν ή κατάπτω- 
σις, είναι ζήτημα πολύ μακρόν, τοΰ όποιου μίαν μορφήν σπουδαίαν 
σύντομα άνεπτύξαμεν είς ένα άρθρον είς τά «Παναθήναια» 1. Τό 
σπουδαιότερον κακόν πού έπάθαμεν είναι ή όπερβολική προσήλωσίς 
μας είς τούς τύπους τοΰ παρελθόντος μας καί δχι είς τήν ούσίαν, ή 
στενοκέφαλη λοιπόν προγονολατρεία, ή όποία διαρκώς άφήρει τήν 
προσοχήν μας άπά τάς σημερινάς συνθήκας τοΰ βίου, σύμφωνα πρός 
τάς όποιας έπρεπε νά κανονίζωνται αί άντιλήψεις μας. Συνειθίσαμεν 
έτσι παντοΰ νά σκεπτώμεθα μέ προκατάληψιν, ή όποία κατά κανόνα 
άφαιρεΐ τήν ελευθερίαν τής σκέψεως, τόσον ώστε νά νομίζωμεν δτι 
έχομεν πράγματα πού δέν έχομεν καί ετσι νά μή προσπαθοΰμεν νά 
τά άποκτήσωμεν. Ένομίζαμεν π. χ. πώς εχομεν θρησκείαν λαμπράν, 
ένφ πολλοί μας έφεραν είς θέσιν νά εχωμεν συνήθως μόνον τύπους 
καί δχι ιδέας, ένομίζαμεν πώς έχομεν γλώσσαν λαμπράν, ένφ πολλοί 
μας έκαμαν νά έχωμεν μόνον τύπον καί δχι δργανον ζωντανόν, ένο- 
μίζαμεν σπουδαίως πώς ήμποροΰμεν νά έλπίζωμεν είς τήν πραγμα
τοποίησή τών έθνικών δνείρων μας, ένφ πολλοί μας έγέννησαν τό 
αίσθημα τής αμφιβολίας, άν, κατά τάν δρόμον πού είχαμεν πάρει, 
θά ήμπορούσαμεν καί είς τά μέλλον νά μείνωμεν δπως είμεθα λαός 
ελεύθερος. Είναι βέβαια πικρά νά λέγωνται αύτά, άλλ’ δποιος δέν τά

1 Τής 30ής Νοεμβρίου 1910.
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πιστεύει ήμπορεί νά τό καταλάβη άπό μίαν άπλουστάτην παρατήρη- 
σιν. Ά ν  τά εΐχαμεν πραγματικως αύτά τά πράγματα κτήμά μας, τί 
θά μάς έχρειάζοντο οί λεγόμενοι σήμερον εθνικοί άνδρες, σάν ήμεΐς 
οί άλλοι νά εΐμεθα οί έχθροί τοΰ έθνους; Αύτό τό γεγονός μάς 
φανερώνει μόνον άρκετά εύγλωττα, δτι ή έθνική ψυχή αισθάνεται 
καί έπιθυμεΐ, θέλει νά έχη καί νομίζει δτι εχει πράγματα πού φοβεί
ται μή τά χάση καί γι’ αύτό (Βάζει φύλακας, μήν τύχη καί τής ξεφύ- 
γουν. Πάλιν καλά, διότι αύτό τό ύπόλοιπον μάς λέγει δτι δέν έφθάσα- 
μεν είς πώρωσιν καί δτι ύπάρχει άκόμη καιρός πρός άναζωογόνησιν.

"Ενα πολύ περίεργον πράγμα παρετηρεΐτο μέχρι πρό τίνος είς 
τήν κοινωνίαν μας, ό φόβος πρός τήν άλήθειαν. Αξίωμα κατήντησε 
νά εΐμεθα και νά μήν το λέμε, διότι μάς ήρεσεν ή αύταπάτη. Είς τούς 
πανηγυρικούς μας λόγους αύτοεπαίνους μόνον ήκούαμεν δτι έκάμα- 
μεν ή θά κάμωμεν καί θά δείξωμεν. Καμμιά κοινωνική άλήθεια καί 
διόρθωσις κανενός άτοπου δέν ήτο βέβαια θέμα κατάλληλον πρός 
συζήτησιν, ένφ οί περισσότεροι εΐχαμεν ενα κρυφό αίσθημα μέσα μας 
πως αύτά δλα είναι ψέματα, ένψ δλοι άστειευόμενοι κατεκρίμαμεν τό 
«Ψωμαίικο». Έχρειάσθησαν άλλεπάλληλα παθήματα διά νά μάς 
βγάλουν άπό αύτήν τήν αύταπάτην καί νά μάς δείξουν τί εΐμεθα 
πραγματικές. Ό κλήρός μας ήτο άγράμματος καί πολλές φορές 
μεταξύ μας τόν κοροϊδεύαμε, καί δμως άλλοίμονον είς έκεΐνον πού 
θά έλεγε δημοσία δτι άλλου έχουν καλύτερον κλήρον, ό όποιος έκτε- 
λεϊ καλύτερα τόν προορισμόν του. Αύτός δ άνθρωπος θά ήτο αντεθνι
κός. Ή έκπαίδευσις μας καί τά δργανά της έτύφλωναν τάς συνειδή
σεις καί δμως έκεϊνος πού θά έλεγε κάτι έναντίον θά ήτο μαλλιαρός 
ή άγράμματος. Έχρεωκοπήσαμεν, έλάβαμεν μαθήματα δπως τό 97, 
καί δμως έμείναμεν οί αύτοί καί αδιόρθωτοι. Καλά τά πάμε, παιδιά! 
Έως δτου έπληρώθη τό ποτήριον, μίαν ώραίαν πρωίαν μερικοί φιλο- 
πάτριδες άνδρες εκρουσαν τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου καί Ιδωκαν εις 
τόν πολύν κόσμον νά καταλάβη δτι ε’ίμεθα κατεστραμμένοι, άν δέν 
σταματήσωμεν. Έπρεπε νά καταντήσωμεν νά φοβούμεθα άπό μερι- 
κάς χιλιάδας άτακτα στίφη, ήμεΐς οί όποιοι είς τούς πανηγυρικούς 
μας λόγους Ιλεγόμεθα άπόγονοι άληθεΐς των Μαραθωνομάχων χωρίς 
νά διαφέρωμεν εις τό έλάχιστον άπό έκείνους, έπρεπε νά μάθωμεν 
δτι δέν πρέπει νά έλπίζωμεν τίποτε διά τάς έθνικάς μας υποθέσεις, 
ήμεΐς τούς οποίους έκολάκευαν δτι σίγουρα σέ λίγο θά πάρωμε τήν 
Πόλι, έπρεπε νά μάς δείξουν δτι κατηντήσαμεν νά εχωμεν διεθνή 
θέσιν κατωτέραν καί άπό μερικούς λαούς πού τούς έλέγαμεν βαρβά
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ρους, Ινφ έ'ως προχθές εΐχαμεν τήν αύταπάτην δτι δλοι οί ξένοι είναι 
φιλέλληνες, επρεπε νά μάθωμεν δτι τά Ιθνικά χρήματα άποδεκατί- 
ζονται άπό λωποδύτας πριν Ικπληρώσουν τούς σκοπούς των διά νά 
κατορθωθή νά κεντηθή πλέον ή όλίγον παχύδερμος φιλοτιμία μας.

Ήτο άναγκάΐον νά γίνη αύτό. Πολλοί άνθρωποι πού Ικαμναν 
πως ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον τοΰ τόπου, άλλά δέν είχαν τό 
θάρρος νά σταθοΰν νά πολεμήσουν, έπανελάμβαναν δτι σιγά σιγά θά 
διορθωθοΰν τά πράγματα. Καί αύτοί έζοΰσαν είς τήν αύταπάτην, 
γιατί δποιος ήμπορεΐ νά συλλάβη καλά τήν κατάπτωσιν πού επαθεν 
είς τάς ιδέας της ή κοινωνία μας προτοΰ άναπτυχθή άκόμη, Ικεΐνος 
μόνον θά έννοήση δτι μόνον έκφυλισμός θά ήτο τό άποτέλεσμα άπό 
αύτήν τήν σιγανήν πορείαν. Τό σάπιο άφωμοίωνε ή κατέστρεφε πάν
τοτε δ,τι ύπήρχεν υγιές είς τόν τόπον, οί εύσυνείδητοι άνθρωποι σπα- 
νίως ήσαν άνεκτοί. Ώχ, άδερφέ, σύ θά διορθώσης τό 'Ρωμαίικο! 
Αύτή ήτο ή φιλοσοφία τού εύφυοΰς λαού μας, δ όποιος μέ τήν σύν
τομον αύτήν φράσιν ελεγεν δτι ό τόπος αύτός θά ήτο άδιόρθωτος 
χωρίς κανένα έκτακτον γεγονός. Καί ή άλήθεια αύτή ήτο μεγάλη, 
γιατί μόλις ήλθεν ή έπανάστασις έκινδύνευσε νά άποτύχη καί άπέ- 
τυχεν είς τήν άρχήν, διότι οί καλοί ήσαν τόσον σπάνιοι καί κρυμμέ
νοι, ώστε άνέκυψαν άμέσως τά κακά στοιχεία, τά όποια ήρχισαν νά 
γελοιοποιοΰν καί Ιπανάστασιν καί άνόρθωσιν. Έπρεπε νά γίνη καί 
αύτό διά νά άποδειχθη καλύτερα ό δρόμος τόν όποιον θά άκολουθήση 
ή κοινωνική έπανάστασις πού φαίνεται νά ήρχισε τώρα. ’Έπρεπε νά 
δειχθή δτι ή βουλή μας έχρεωκόπησε καί δτι τά άτομικά συμφέροντα 
καί έπιθυμίαι είς τόν τόπον αύτόν εφθασαν είς τόσην πρόοδον, ώστε 
νά μή βλέπουν πέρα άπό τή μύτη τους πολλοί τό χείλος τοΰ κρημνού, 
είς τόν όποιον εφθασε τό έθνος, διά νά σκεφθοΰν τίποτε διά τό γενικόν 
καλόν τοΰ τόπου. Διότι ή κοινωνία μας μετά πολλά ετη κακοδιοική- 
σεως έπαθεν Ενα μεγάλο κακό, τό όποιον ήμπορεΐ κανείς νά χαρα
κτηρίση ώς πολυμέρειαν βουλήσεως καί άτομισμόν, ό όποιος συσπει
ρωμένος άποτελεΐ τόν κομματισμόν. Εδρέθη ένας άνθρωπος, πρός τόν 
όποιον είχε στραφή πρό τίνος ή προσοχή τοΰ έθνους καί ό όποιος 
είχε τήν τόλμην νά δώση £να κτύπημα είς τήν κατάστασιν αύτήν. Ή 
άρχή αύτή ήτο καλή καί ήρχισε νά δίδη έλπίδας. θά κατορθωθή 
τώρα νά ξεφύγωμεν άπό τούς σκοπέλους τής νοσηράς κοινωνίας μας 
καί νά εδρωμεν είς κάθε κλάδον τά τρωτά του διά νά τόν έξυγιάνωμεν; 
’Ιδού τό μέγα στάδιον διά τούς φιλοπάτριδας, οί όποιοι παραβλέποντες 
τά άτομόν των θά βοηθήσουν τό έργον τής άναγεννήσεως τοΰ τόπου.
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Αύτό ήτο τό πρώτον σημεΐον άπό τό όποιον έπρεπε νά άρχίσω- 
μεν. Μάς χρειάζεται πραγματικώς κυβέρνησις ήθική καί Ισχυρά, άξία 
νά έπιβάλη σεβασμόν, μέ άπεριόριστον ίσχύν. ΙΙεριεπέσαμεν εις φαΰ- 
λον κύκλον, ό όποίος άκριβώς ήμπόδιζε κάθε φιλότιμον δράσιν. Σφάλ
ματα έπί σφαλμάτων έξηυτέλισαν τήν πολιτείαν, ή πολιτεία έπειτα 
διέφθειρεν δλους τούς άλλους κλάδους καί μαζί μέ αύτούς καί τήν 
έκπαίδευσιν καί τήν κοινωνίαν μας. Διά νά ύπαρξη έκπαίδευσις καλή 
έπρεπε νά ύπάρξη πολιτεία καλή, άλλά πάλιν διά νά γίνη πολιτεία 
καλή έπρεπε νά προηγηθή καλή έκπαίδευσις καί κοινωνία. Άπό ποΟ 
νά άρχίση κανείς δέν ήξευρε, γιατί τά έργον του θά κατεστρέφετο 
άπό τήν έπίδρασιν τοΟ άλλου περιβάλλοντος. Δι’ αύτό κυβέρνησις 
ίκανή νά κρατηθή έξω άπό τό μέχρι τοΟδε περιβάλλον καί τάς μεθό
δους του θά είναι ή πρώτη άρχή έπάνω είς τήν όποιαν ώς είς βάσιν 
θά οίκοδομήσωμεν δλα τά άλλα. Ή πορεία μας δμως πρέπει νά είναι 
μεθοδική διά νά μή φθάσωμεν μετ’ δλίγον είς τό άπροχώρητον.

θά λάβω μεν πάντοτε ύπ’ δψιν δτι δλα τά πράγματά μας χωλαί
νουν διά νά προφυλαχθώμεν άπό κινήματα βίαια, δπως έκεΐνο τό τής 
έκκαθαρίσεως, τό όποιον ήμπορεΐ νά νομισθή ώς άποτυχόν κατά 
μέγα μέρος διά πολλούς λόγους, έκτός τοΰ δτι αύτά δέν είναι μέτρα, 
άλλά ήμίμετρα. Χρειαζόμεθα ένέργειαν συστηματικήν μέ τό βλέμμα 
έστραμμένον μάλλον πρός τά μέλλον καί μέ άνοχήν πρός τό παρόν. 
Δέν είναι βέβαια δυνατόν νά καταργηθοΟν δλαι αί έγκαταστάσεις μας 
καί νά άνασυνταχθοϋν διά νέων δυνάμεων, διότι έκτός τοΟ δτι τοΰτο 
θά έφερεν έ'να κυκεώνα, είναι ζήτημα άν έχομεν τάς δυνάμεις αύτάς. 
Τά μόνον λοιπόν φρόνιμον είναι, δπως εΐπαμεν τό άλτ είς τήν πολι
τείαν μας, έτσι νά είποΰμεν τό αλτ είς δλους τούς κλάδους, νά κατα- 
στήσωμεν άκίνδυνον τήν τώρα δρώσαν καί κακοσυνειθισμένην γενεάν 
είς τάς κακάς επιδράσεις της έπί τής μελλούσης γενεάς καί νά τής 
άφήσωμεν μόνον τά καλά της, έπειτα δέ νά προσθέσωμεν τά συμ
πληρώματα αύτής, δσα εχομεν, καί έτσι νά προπαρασκευάσωμεν τάς 
νέας μας δυνάμεις, αί όποΐαι σιγά σιγά θά διαδεχθούν τάς παλαιάς. 
Αύτό είμεθα ίκανοί νά τό κάμωμεν καί άπόδειξις είναι δτι υπάρχουν 
πολλοί συναισθανόμενοι τήν κατάπτωσιν τοΰ έθνους, προσπαθοΰντες 
νάμήν ύπερισχύσουν διά τελευταίαν φοράν οί φαΰλοι καί χαθή κάθε 
Ιλπίς διά τό μέλλον αύτοΰ. Αύτούς τούς άνθρώπους περιμένει νά ϊδη 
ή πατρίς είς τήν πρώτην γραμμήν, έλευθέρους πάσης άτομικής σκέ- 
ψεως, μέ τήν άλήθειαν ώς σύμβολόν των. Άλλά ποιοι είναι αύτοί καί 
πώς θά πληθύνουν σύντομα;
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'Όποιος παρατηρήσει τήν σημερινήν μας ιδεολογίαν, θά εδρΐ[) 
εύκολα δτι άποτέλεσμα τοΰ είς λέξεις ώραίας άνευ σημασίας περιο- 
ριζομένου άποτυφλωτικοΰ σωβινισμοΰ μας, οΐον άπόγονοι Σαλαμινο- 
μάχων ή Μαραθωνομάχων, περιούσιος λαός κλπ. κλπ., είναι άποκλει- 
στικότης τις περιφρονητική πρός τούς άλλους λαούς. Άμα π. χ. 
εμβαθύνη τις εις τήν σύγχρονον πολιτικήν μας ιστορίαν, θά ΐδη δτι 
εδώ πρέπει νά άποδοθοΰν μερικά ατυχήματα καί σφάλματά μας πρός 
τούς γειτονικούς μας λαούς, μέ τούς οποίους ήμπορούσαμεν νά συν- 
εννοηθοΰμεν καλύτερα. "Οπως είς αύτό, ετσι καί είς τά άλλα ή άπο- 
κλειστικότης μας δέν μάς άφήκε ν’ άντιληφθώμεν καλά τήν θέσιν 
μας καί νά συμβιβάζωμεν αύτήν πάντοτε σύμφωνα μέ τήν πρόοδον 
των άλλων Ιθνων. Έσχηματίσαμεν οίονεί κόσμον ίδικόν μας, έσκε- 
πτόμεθα πολύ 'Ρωμαίικα, εκάμναμε νόμους 'Ρωμαίικους καί προσω
πικούς σά στό σπίτι μας, καί δπως κουτά καί περιωρισμένα εμιμού- 
μεθα νεκρούς τύπους καί προλήψεις τοΰ παρελθόντος, έτσι ή σχέσις 
μας πρός τούς πιό πολιτισμένους λαούς καταντούσε νά είναι κυρίως 
μίμησις απλή τών τύπων μέ όλίγην ούσίαν. Ευτυχώς πολλοί ήρχισαν 
νά καταλαβαίνουν καλύτερα τάς έλλείψεις μας καί δή τήν κυριωτέραν, 
τόν έξευρωπαϊσμόν. Ή πρώτη μέριμνα τής κυβερνήσεως πρέπει νά 
είναι ή αποστολή πολλών νέων πρός σπουδήν είς τό εξωτερικόν δι’ δλους 
τούς κλάδους, οί όποιοι κατόπιν νά ύποστηριχθοΰν διά νά έξυγιάνουν 
τούς διαφόρους κλάδους τής δημοσίας όπηρεσίας. Τότε θά έλθη τελειω- 
τικώς τό νεωτερικόν φύσημα όρμητικόν καί θά παρασύρη δλους τούς 
εχθρούς τής προόδου, οί όποιοι ή άσυναισθήτως άπετύφλωναν μέ 
πομφόλυγας μέχρι τοΰδε τάς συνειδήσεις ή ήσαν άσυνείδητοι Ικμε- 
ταλλευταί τών ίερωτέρων ιδεωδών μας.

Σύμφωνα μέ αύτά βέβαια πρέπει νά είναι καί ή πορεία μας πρός 
κανονισμόν τών τής έκπαιδεύσεως μας. Άναγνωρίζομεν πολλοί δτι 
πρέπει νά έπέλθη ανυπερθέτως μεταρρύθμισις είς αύτήν, άλλά χρειά
ζεται μέθοδος καί σκοπιμότης, χωρίς κινήματα τρελλά καί ανατρε
πτικά. Έπειτα ή μεταρρύθμισις δέν πρέπει νά είναι περιωρισμένη, 
άλλά γενική, δέν πρέπει νά είναι μόνον τυπική, άλλά καί ούσια- 
στική. Κακά έσκέφθησαν δσοι άπό τούς μεταρρυθμιστάς άνεγνώρισαν 
μέν τήν ανάγκην τής άπλοποιήσεως τής γλώσσης είς τά σχολειά μας, 
άλλά έσυμβούλευαν άνατροπήν εντελή δλης τής παιδείας μας καί 
άνάθεμα κατά τής γραφομένης μας γλώσσης. Κακά ύπό δύο επό
ψεις. Πρώτον διότι ή γραφομένη μας γλώσσα, εισηγμένη είς δλας 
τάς πρακτικάς μας χρήσεις είναι αναπόσπαστος άπό τήν ζώσαν γενεάν
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καί έν μέρει καί άπό τήν διάδοχόν της. Δεύτερον δέ καί διότι ή ζώσα 
γενεά είναι πλέον συνειθισμένη εις τό καθεστώς αυτό καί φυσικόν 
είναι ν’ άντιδράση είς βίαια κινήματα. Δι’ αύτό χρειάζεται έξέλιξις 
διά νά μάθη καί αύτή νά σκέπτεται άνεκτικώτερα καί τήν νέαν γενεάν 
νά παρασκευάζη μέ άλλα φρονήματα, διότι βέβαια πρέπει πρώτα νά 
άνοιχθοΰν τά μάτια τοΰ κόσμου τοΰ προκατειλημμένου άπό μωράν 
ιδεολογίαν, νά έννοηθή ή άλήθεια είς εύρύν κύκλον τής κοινωνίας, ό 
όποιος θά υποστήριξή τό νέον καθεστώς, τό όποιον κατ’ όλίγον καί 
μεθοδικώς θά προχωρή. Πρέπει νά έννοηθη καλά δτι εΐμεθα πλέον 
άνεξάρτητοι άπό προλήψεις καί τύπους τοΰ παρελθόντος καί δτι μάς 
άρκοΰν τά μέσα, τά όποία έχομεν διά νά άναπτυχθωμεν μόνοι μας. 
Οι λόγιοι μας πρέπει νά έννοήσουν δτι αί ίδέαι περί Ξενοφωντείου 
γλώσσης κλπ. είναι σκουριασμένες καί δτι τείνομεν πρός μίαν σχεδόν 
ταύτισιν τής κοινής μας γλώσσης καί τής γραφομένης, διά νά συνει- 
θίσουν νά γράφουν ύπά τό πνεΰμα αύτό πράγματα καταληπτά άνευ 
κόπου είς δσον τό δυνατόν εύρύτερον κύκλον άναγνωστών.

Μονομερής έπίσης είναι καί ό άποκλειστικός περιορισμός τής 
μεταρρυθμιστικής κινήσεως μόνον είς τήν γλωσσικήν μορφήν τοΰ 
διδακτικοΰ βιβλίου των δημοτικών σχολείων μας. Όσον καί άν φαί
νεται αύτό σπουδάΐον εκ πρώτης δψεως, είναι άνεπαρκές χωρίς διδα
σκάλους άξιους τής περιωπής των, διότι ό διδάσκαλος ήμπορεΐ κανείς 
νά εΕπή δτι άποτελεΐ τά τρία τέταρτα είς τήν μόρφωσιν τοΰ μαθητοΰ. 
Όταν ληφθη αύτά ύπ’ δψιν, τότε θά έννοηθη δτι μονομερώς σκέ
πτονται δσοι Ιχουν έστραμμένην τήν προσοχήν των πρός τήν κατω- 
τέραν έκπαίδευσιν κυρίως, διότι σκέπτονται τά πράγματα πρωθύστερα 
καί μέ κίνδυνον νά περιπέσουν είς φαΰλον κύκλον, παρασύρονται δέ 
άπό τό φαινόμενον δτι τόν σπουδαιότερον £όλον είς τήν μόρφωσιν τοΰ 
λαοΰ Ιχει ή δημοτική έκπαίδευσις. Ή κίνησις πρέπει νά είναι πρός 
δλα τά σημεία καί τά κύριον βάρος θά τεθή πρός τά άνω καί όχι 
πρός τά κάτω. Άπό τήν άνωτέραν παίδευσιν θά προκύψη ό πολύ 
μορφωμένος διδάσκαλος καί ή καλά σκεπτομένη κοινωνία- είς τά 
πανεπιστήμιον κυρίως πρέπει νά στραφή ή προσοχή μας. Άπό έκεΐ 
προέρχονται πολλά κακά καί πολλαί έσφαλμέναι άντιλήψεις. Διά νά 
έννοήση κανείς πώς εύρέθημεν χωρίς αύτοτέλειαν καί Εδικήν μας 
ζωήν καί πώς ζώμεν τρόπον τινά είς άφαίρεσιν άπά τήν πραγματικό
τητα, ας σκεφθή δτι δέν έξετελέσαμεν κάν τούς τύπους άκόμη τής 
αύτοτελείας μας αύτής. Νεοελληνικόν έθνος λεγόμεθα καί, πράγμα 
άνήκουστον, ή Νεοελληνική δέν διδάσκεται εΕς τό πανεπιστήμιόν
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μας. Πώς είναι δυνατόν νά σκεφθοϋν καλά οί διδάσκαλοι καί δι’ αύτών 
ή κοινωνία, δταν δχι μόνον δέν διδάσκονται τήν άλήθειαν, άλλά καί 
στρεβλώνοντα' μέ κακάς διδασκαλίας; Παραλείπομεν δτι μας λείπουν 
παιδαγωγικά μαθήματα, παραλείπομεν δτι μάς λείπουν όργανισμοί 
καί συστήματα, δπως άνεπτύξαμεν είς τό περί πανεπιστημίου φυλλά- 
διόν μας 1, πράγματα τά όποΤα μετεγγίζονται είς δλην μας τήν έκπαί- 
δευσιν καί κοινωνίαν άπό έκεΤ. Μάς λείπει άκόμη τό πρώτον βιβλίον τοΟ 
πολιτισμού ένάς λαοΰ, τό Νεοελληνικόν λεξικόν. Βεβαίως δέ άσυγκρί- 
τως διάφοροι θά ήσαν αί άντιλήψεις μας, άν έδιδάσκοντο, εστω καί 
άτελώς, μερικαί ξέναι νεώτεραι φιλολογίαι είς τό άνώτατόν μας έκπαι- 
δευτήριον. "Οταν τις συλλογισθή αυτά τά πράγματα, θά έννοήση δτι 
άπό έκεΤ πρέπει ν’ άρχίση νά φωτίζεται ή κοινωνία βαθμηδόν καί 
νά έξέρχεται άπό τήν τρομακτικήν άμάθειάν της καί τάς προκατα
λήψεις της διά νά βοηθήση τόν σκοπόν τών κατωτέρων σχολείων.

Ή όρθή καί είς τό ύψος τής περιωπής της ισταμένη πανεπιστη
μιακή καί έπομένως καί γυμνασιακή παιδεία, θά μάς είναι ώφέλιμος 
καί δπό άλλην εποψιν. Μία μεγάλη πληγή τής κοινωνίας μας έγινε 
ή άκατάσχετος τάσις πρός τήν άφηρημένην μας, δπως είναι τώρα, 
μέσην καί άνωτέραν έκπαίδευσιν. "Οπως κατήντησεν ή μέση έκπαί- 
δευσίς μας, τυπική μάλλον παρά οόσιαστική, φέρει τά ίδια άποτελέ- 
σματα καί είναι προσιτή καί είς τούς μετριωτάτους άκόμη, ένφ ή 
ευκολία τής άνωτάτης έκπαιδεύσεως προσείλκυσε πολλούς άναξίους 
καί έγέννησεν είς τήν κοινωνίαν τήν κακήν τάσιν τής ψευδούς κοι
νωνικής θέσεως. Ώς συνειθίσαντες νά βλέπουν τούς τύπους μάλλον 
καί δχι τήν ούσίαν, πολλοί δουλεύουν είς τήν προκατάληψιν αύτήν, 
φροντίζουν διά ποικίλων πιέσεων καί άθεμίτων μέσων νά συσσωρεύ
σουν τίτλους, τών όποίων δέν είναι άξιοι, διά τών όποίων καταστρέ
φουν τά έργον άλλων. Όταν ή άνωτέρα καί μέση έκπαίδευσις μας 
γίνη ούσιαστικωτέρα, αύστηροτέρα καί οίονεί άριστοκρατική τοΟ 
πνεύματος, τότε θά άρχίση νά παύη καί ή δλεθρία αύτή τάσις, ένφ 
συγχρόνως ή όποχρεωτική δημοτική έκπαίδευσις θά δίδη δι’ όγιοΰς 
παιδείας δγιά στοιχεία είς τήν κοινωνίαν. Άνθρωποι τών γραμμάτων 
πρέπει νά γίνωνται οί άξιοι, οί όποιοι δλιγώτεροι, άλλά καλύτεροι, 
θά έκτελώσι καλύτερον τόν προορισμόν των. Τών δέ άλλων τό πνεύμα 
θά τραπή καί πάλιν πρός τούς πρακτικούς κλάδους, είς τούς όποιους 
τόσον όπελείφθημεν, καί οί όποιοι ύποστηριζόμενοι δπό τών καταλ
λήλων Ιγκαταστάσεων θά δώσωσι τά νεύρα είς τήν πολιτείαν μας.

A. X. ΜΠΟΥΤΟΥΡΑΣ

1 Φιλολογία - Έκπαίδευσις - Κοινωνική μόρφωσις. Άθην. 1910.



Σέ δσους θέλουν νά σχηματίσουν γνώμη φωτεινή γιά τό Εκπαι
δευτικό ζήτημα καί γιά τό Γλωσσικό μαζί — πού τόσο στενά συν
δέονται— ό Εκπαιδευτικός'Όμιλος συσταίνει ώς άπαραίτητα τ’ άκό- 
λουθα βιβλία.

Δ. Σολωμον. Διάλογος ποιητή καί σοφολογιωτάτου. [Διον. Σολωμοΰ, 
'Άπαντα τά εύρισκόμενα— Βιβλιοθήκη Μαρασλή. 1901].

Ίακ. Πολνλα. Ή φιλολογική μας γλώσσα [Έν Άθήναις, Εστία 1892]. 
Έμμ. Ροΐδον. Τό Ταξίδι τοΰ Ψυχάρη. [Γλωσσική μελέτη. Βιβλιο- 

πωλεΤον Εστίας 1888].
Τά Είδωλα. Γλωσσική μελέτη. [Εστία 1893].

Ψνχάρη. Τά Ταξίδι μου. [Έκδοση Β\ 1905].
Απολογία [Ρόδα καί Μήλα. Τόμος Γ'. 1906].
Τό πρόβλημα τής νεωτέρας γραφομένης Ελληνικής υπό Κ. 
Krumbaclier καί άπάντησις είς αυτόν ύπό Γ. Ν. Χατζη- 
δάκι [Βιβλιοθήκη Μαρασλή. Έν Άθήναις 1905].

K arl. B ru gm an . Γραφτή καί Δημοτική καί τό Γλωσσικό ζήτημα 
στήν Ελλάδα. [Αέκας Αρβανίτης μεταφραστής. Αθήνα 1907]. 

Ελισαίον Γιανίδη. Γλώσσα καί Ζωή. [Αναλυτική μελέτη τοΰ Γλωσ
σικού ζητήματος. Πόλη, Τυπογραφείο ή Ανατολή, 1910]. 

Παύλον Νιρβάνα. Γλωσσική αυτοβιογραφία. [Άθήναι, 1903. Έκδοσις 
Παναθηναίων].

Μ. Α. Τριανταφνλλίδον. Ξενηλασία ή ’Ισοτέλεια ; Μελέτη περί τών 
ξένων λέξεων τής Νέας Ελληνικής. [Άθήναι. Τυπογρα- 
φεΐον Π. Δ. Σακελλαρίου. Τεΰχος Αον 1905 καί Βον 1907]. 

Φ. Δ. Φωτιάδη. Τό Γλωσσικά ζήτημα κ’ ή Εκπαιδευτική μας 
Αναγέννησις. [Αθήνα. Τυπογρ. «Εστία», 1902].

Στεφ. Ραμά. Τά Παλιά καί τά Καινούργια. [Αθήνα. Τυπογραφείο 
«Εστία», 1902].
Οί Λοξοί Στρατοκόποι. [Άθήναι 1909. Εκδότης Κ. Έλευθε- 
ρουδάκης].

Γ. Παπασωτηρίου. Μελέτη περί Δημοτικής Έκπαιδεύσεως, ήτοι τί 
θά εκέρδιζεν ή Κοινωνία άν ήσαν καλύτερα τά Σχολεία. 
[Έν Ήρακλείψ 1907].
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Ν. Έξαρχοπούλον. Ποιός τις πρέπει νά είναι ό δημοδιδάσκαλος: 
[Έν Άθήναις, 1907].

Ενθ. Γ. Μπουντώνα. Σχολικά προγράμματα καί διδακτικαί όδηγίαι. 
Α\ Τό Νηπιαγωγεΐον τών ξενοφώνων Ελληνικών κοινοτή
των [ 1908 ].
Β'. Τό Κοινόν Δημοτικόν Σχολεΐον [Έν Άθήναις, 1909]. 

Χαριαίου Παπαμάρκου. Τά άναγνωστικά βιβλία τών μικρών Έλλη- 
νοπαίδων. [Τόμος Α'. καί Β'. Άθήναι, Τυπ. Περρή 1897]. 

Πρώτον 'Ελληνικόν ’Εκπαιδευτικόν Συνέδρων. Έργασίαι τής Διευ- 
θυνούσης Επιτροπής. Πρακτικά τών Συνεδριάσεων μετά σχο
λικής έκθέσεως. [Έν Άθήναις, 1909].

Γιά δσους δμως θέλουν νά μελετήσουν βαθύτερα τά δυό ζητή
ματα, δ Εκπαιδευτικός Όμιλος θά δημοσιεύσει στά έπόμενα φυλλάδια 
βιβλιογραφία, πού θά φροντίσει νά τήν καταρτίσει δσο μπορεί τέλεια.

Γιά τοΰτο παρακαλεΐ τά μέλη καί τούς άναγνώστες νά ύποδεί- 
ξουν δ,τι παλιότερα σχετικά βιβλία γνωρίζουν γιά νά προστεθοΰν 
στή βιβλιογραφία του.

Τέλος, κάθε νέου σχετικοΰ βιβλίου θά δημοσιεύεται & τίτλος καί 
δ συγγραφέας του καί μιά σύντομη κριτική γιά νά κεντά τό ένδια- 
φέρον τών συνδρομητών τοΰ Δελτίου καί γιά νά δείχνεται σέ ποιά 
σημεία συμφωνεί ό "Ομιλος μέ τό συγγραφέα καί σέ ποιά άλλα Ιχει 
άντίθετη ή διαφορετική γνώμη.



Δ  Η Λ  Ώ . Σ  Η

Ό Εκπαιδευτικός 'Όμιλος πού στόν πρώτο αριθμό τοΰ Δελτίου 
του αναγκάσθηκε νά δημοσιεύσει άπάντηση στούς Ιπικριτάς του τούς 
φυσικούς, δέν έφαντάζουνταν δτι στήν τελευταία σελίδα τοΰ ίδιου 
άριθμοΰ θά ήταν υποχρεωμένος δημόσια νά παρακαλέσει άλλους σεβα
στούς του έπικριτάς, νά βάλουν τελεία καί παΰλα σέ κάθε δημοσιο
γραφική πολεμική 1, γιατί ό σκοπός τοΰ Όμίλου δέν είναι ν’ άνακα- 
τόνεται σέ γλωσσικούς καυγάδες. Ό σκοπός του είναι καθαρά εκπαι
δευτικός, έπομένως θεωρεί δτι δέν είναι δουλειά του ούτε νά δείξει τΐ 
έπρεπε νά είναι ή γλώσσα, ούτε νά ορίσει τήν τελειωτική της μορφή.

Τό πώς θά διδαχθεί ή μητρική γλώσσα, ό Όμιλος τό άφίνει στόν 
ειδικό παιδαγωγό καί τούς συνεργάτες του, πού θά διευθύνουν τό 
πρότυπο σχολείο καί πού Ιχουν κάποια πείρα, άφοΰ γιά τρία χρόνια 
τή δίδαξαν κάπου μέ άποτελέσματα αρκετά γνωστά σέ δσους παρακο
λουθούν τήν εκπαιδευτική κίνηση τοΰ τόπου μας καί χαίρονται καί 
χειροκροτούν στήν παραμικρότερη σχετική βελτίωσή της.

Γιά τοΰτο καί ή έφορία τοΰ Προτύπου Δημοτικοΰ Σχολείου καί ό 
Εκπαιδευτικός 'Όμιλος σχηματίσθηκε άπό άνθρώπους, πολύ λίγο 
ειδικούς στά γλωσσικά, μά πού μένουν στήν ’Αθήνα καί στά μεγάλα 
κέντρα τοΰ Ελληνισμού καί βρίσκονται σέ καθημερινή συνάφεια 
μ’ δλες τις τάξεις τής κοινωνίας καί είναι σέ θέση νά ξέρουν τι τής 
χρειάζεται.

Κ’ Ιτσι ώς τώρα αδελφικά συνεργάσθηκαν τά μέλη τής έφορίας 
καί οί ίδρυταί καί τά μέλη τοΰ Όμίλου έχοντας συγκεντρωμένη τήν 
προσοχή τους στόν έκπαιδευτικό σκοπό, χωρίς κανένας τους νά νομί
σει πώς ήρθε δ καιρός νά έπιβάλλει τή γνώμη του τήν άτομική γιά 
τό γλωσσικό ζήτημα, στούς άλλους. Κ’ ελπίζουν δτι Ιτσι καί στό μέλ
λον θά συνεργασθοΰν. Γιατί άλλιώς θά ήταν αδύνατο νά πάη μπροστά 
τό εργο τους.

1 Ψυχάρης - «Παμε Σκολειό», άρ. 415 καί 416, 1910 Νουμας.
2 Άργΰρης Έ φταλιώτης - Ή  καινούρια πολιτική τής μισορωμαίϊκης άρ· 417, 

1911 Νουμδς.
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Σ’ £να μόνο σημείο τών άρθρων τών «οικείων» έπικριτών του ό 
’Εκπαιδευτικός "Ομιλος χρέος του νομίζει ν’ άπαντήσει. Στήν τολ
μηρή δηλαδή γνώμη τους, δτι τάχατες άπό Ψνχαροφοβία, άπό πολί
τική, άπό στρατηγική καί διπλωματική1, κάνει παραχωρήσεις στή 
γλώσσα τών έγγράφων του. ΑύτοΟ τοΟ είδους τήν κατηγορία ό 'Όμι
λος τήν άποκρούει, δηλόνοντας, μιά γιά πάντα, δτι άν στό λεκτικό τών 
έγγράφων του καί τών άρθρων του παραδέχεται τύπους καί φθόγγους, 
πού μπορεί νά μήν είναι χυμένοι στά καλούπια τών κανόνων τοΟ 
πυρήνα τής γλώσσας, δέν τό κάνει άπό κανένα άλλο λόγο παρά άπό 
ειλικρινή άντίληψη — άδιάφορο άν σωστή ή στραβή — δτι οί τύποι ή 
οί φθόγγοι πού μεταχειρίζεται είναι όλοζώντανοι στό στόμα τών κατοί
κων τής σημερινής πρωτεύουσας τοΟ Ελληνισμού καί άνήκουν στή 
νεοδημοτική.

Καί μπορεί νά προσθέσει δτι αύτή τήν άντίληψη ξέρει πώς τήν 
είχε στούς μεταψυχαρικούς χρόνους, κατά τόν δρο τοΟ κ. Παλαμά 2, 
καί ό μακαρίτης ό Κρουμπάχερ (τό πρόβλημα τής Νεωτέρας γρα- 
φομένης 'Ελληνικής, Βιβλιοθήκη Μαρασλή 1905 σελ. 160 κ. ά.) καί 
τήν έχουν ό Karl Brugman (Γραφτή καί Δημοτική Μετάφρ. Λέκα 
’Αρβανίτη ’Αθήνα 1902 σελ. 27 κ. ά.), ό συγγραφέας τής «Ξενηλα
σίας ή ’Ισοτέλειας» καί τοϋ Die Lehnworter der Mittelgriechi- 
schen Vulgarliteratur K°s Μανώλης Τριανταφυλλίδης (πού ώμάλυνε 
τή γραμματική καί κανόνισε τήν όρθογραφία τοϋ βιβλίου τής 
Κα? Π. Σ. Δέλτα «Παραμύθι χωρίς δνομα» Λονδίνο 1910), ό διευθυν
τής τοΰ Σχολείου τοϋ Όμίλου Κ°ζ Ά λ. Δελμοϋζος καί πολλοί άλλοι.

1 Άργύρη Έ φταλιώτη - Ή  καινούρια πολιτική τής μισορωμαίΐκης άρ. 417, 
1911 Νουμδς, σελ. 5, στίχ. 51.

2 Δ,ασκαράτος καί Βαλαωρίτης άρ. 417, σελ. 13, στίχ. 27, 1911 Νουμας.
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2ελ. 9 στ. 14 γλωσική άντί γλωσσική
» 11 2 ταΟ » τοΰ
» 36 12 διδάσκη » διδάσκη
» 43 12 δεν » δέν



Οί μέσα καί έξω άπό τή Βουλή θορυβοποιοί τοΰ γλωσσικού ζητή
ματος πολλά έξεστόμισαν καί εναντίον τοΰ Εκπαιδευτικού Όμίλου, 
ποί» δέν ιδρύθηκε γιά νά γλωσσολογήσει παρά γιά νά βάλει κι αύτός 
τό λιθάρι του στήν εργασία πού γίνεται γιά τήν άναμόρφωση τής 
παιδείας στήν Ελλάδα μέσα καί στόν Ελληνισμό τόν άλλο, πού 
ξέχασαν δτι δέν τόν ορίζει άκόμα τό σύνταγμα τοΟ Βασιλείου.

Οί άντίπαλοι στό σκοπό μας, άντίπαλοι σέ κάθε πρόοδο καί σέ 
κάθε αληθινή Ιλευθερία τής σκέψεως, μέ τρόπο χαμηλό καί άσχετο 
μέ κάθε καλοπιστία συζήτησαν καί συζητούν άκόμα.

Ό τρόπος αύτός τής συζητήσεως δέ μας έπέτρεψε ώς τώρα 
ν’ απαντήσομε ούτε καί μέ απλή διαμαρτυρία. ’Απάντηση άλλως τε 
σέ κανένα δέν ήταν άνάγκη νά δώσομε.

Στά μέλη δμως τοΰ Όμίλου, στούς συνδρομητάς τοΰ Δελτίου καί 
στούς μορφωμένους άνθρώπους πού μέ συμπάθεια όποδέχθηκαν τό 
έργο μας, δηλόνομε δτι δ ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος θά Ιξακολουθήσει 
τό σκοπό πού έπιδιώκει καί μάλιστα μέ μεγαλήτερη έπιμονή καί 
μέ βαθύτερο ένθουσιασμό τώρα πού φανερώθηκε τό βάθος δλο κ’ ή 
πυκνότητα τής γύρω πλάνης.

Δέν ξέρομε άκόμα τί έμπόδια μπορεί νά βρει ό Όμιλος, δταν 
Ιλθει ή ώρα ν’ άνοίξει τό πρότυπο Δημοτικό Σχολείο του, μά καί 
άναβολή άκόμη άν είναι άνάγκη νά γίνει, θά γίνει, χωρίς ν’ άλλάξει 
ό "Ομιλος τό δρόμο πού ώς τώρα άκολουθοΰσε σύμφωνα μέ τό 
Καταστατικό του, προσπαθώντας χωρίς θόρυβο άλλά μέ κάθε μέσο 
έπιστημονικό καί νόμιμο νά φωτίσει τούς πολλούς καί νά προετοι
μάσει τό άνοιγμα τοΰ Σχολείου του.

Ή εργασία γιά τήν προετοιμασία τοΰ Σχολείου μας θά έξακο- 
λουθήσει μεθοδική, εντατική, σταθερή, άλλά καί τό φώτισμα τοΰ 
πολλοΰ κόσμου θά γίνεται δσο μάς είναι δυνατό πιό συστηματικά.

Τώρα, περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, στοχαζόμαστε πόσο 
είναι ό σκοπός μας εθνικός καί άνθρωπιστικός συνάμα καί βλέπομε 
τό εργο μας σάν ισοδύναμο μέ άνέβασμα τών Ελλήνων σέ άνώτερο 
πνευματικό καί ηθικό Ιπίπεδο.

Καί είναι άνάγκη άπόλυτη νά γίνουν οί Έλληνες σέ δλα καλή- 
τεροι- άληθινά έλεύθεροι άνθρωποι.

5



ΔΙΑΑΕΞΙΣ1
Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  ΡΑΜΑ

Καί μιαν άλλη φορά δοκίμασα τή στενοχώρια πού νοιώθω αύτή 
τή στιγμή, στήν πρώτη μου διάλεξη, πού έγινε πρό πέντε έτών 
στά έπίσης ταπεινά Γραφεία μιας Εταιρίας, ή όποία διαλύθηκε, 
άφοΰ συγκίνησε τήν Αθήνα ένα χειμώνα, γιά νά ξαναϊδρυθεΐ.— δς 
μοΰ έπιτραπεΐ μιά προφητεία — τόν καιρό πού καταρτισμένοι θά 
συναντηθούν οί άντάξιοι όπαδοί τοΟ άγαθοΟ σκοπού της. Γιατί 
σκοπός τής «Εταιρίας τής Έθνικής Γλώσσας» ήταν «νά φωτίσει 
τήν κοινωνία, ώστε νά θελήσει μόνη της ό δικός της προφορικός 
λόγος νά γίνει καί γραπτός». *

Μ’ άφοΰ θυμήθηκα τήν πρώτη διάλεξή μου Άς προσθέσω, δ,τι 
τότε προσπάθησα νά δείξω, πώς ένα άπό τά πιό τρανά καί πειστικά 
έπιχειρήματα ύπέρ τοΰ σκοπού τής «Έθνικής Γλώσσας» μποροΰσε 
νά είναι: Ή εξέταση τής άνάγκης ν’ άποκτήσει τό Κράτος Λαϊκή 
Παιδεία, πού δέν θά τήν αποκτήσει — έλεγα τότε καί τό λέω καί 
σήμερα — δσο ή λαλουμένη γλώσσα τοΰ Έθνους δέν είναι καί ή 
γλώσσα τοΰ Σχολείου.

Ή πρότασις αύτή μέ τόν καιρό καθαριζόμενη στό μυαλό μου 
έξελίχθηκε καί άποκρυσταλλώθηκε σέ άτράνταχτη γνώμη καί πεποί
θηση, ώστε νόμισα πώς καθήκον είχα ν’ άποπειραθώ νά τή μετα
δώσω. Έτσι γράφηκαν «οί Αοξοί Στρατοκόποι».

Ά ν  κανένας άπό περιέργεια φυλλομέτρησε τό βιβλίο μου θά 
παρατήρησε, δτι ή μελέτη τοΰ έπιχειρήματος πού σύσταινα στήν 
«Έθνική Γλώσσα» μ’ έρριξε όμαλά καί ίσια στήν έρευνα τής κατα- 
στάσεως τής Δημοτικής μας Παιδείας καί τών καρπών τής Έκπαι- 
δεύσεώς μας έν γένει.

Μιά τέτοια στενή γνωριμιά μέ άναγκάζει νά νοιώθω τή σπου- 
δαιότητα τοΰ σκοποΰ τοΰ ΈκπαιδευτικοΟ Όμίλου. Ή γνωριμία

1 Έ γινε στά Γραφεία του ΈκπαιδευτικοΟ Όμίλου τήν 24 Δεκεμβρίου 1910.
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αύτή μέ προ ετοίμασε, ώστε ύπερήφανα νά φέρνω τόν τίτλο τοΰ 
συνεργάτη τοΰ Όμίλου στό έργο του τό μεγάλο καί τό δύσκολο.

Γιατί δέν είναι πολύπλοκο καί δυσκολοκατόρθωτο τό δλο έργο 
(τό μακρινό) πού φιλοδοξεί δ 'Όμιλος ν’ άναλάβει στό μέλλον, δπο- 
σχόμενος ν’ άναμορφώσει τήν Εκπαίδευση. Πολύπλοκο καί σοβαρό 
είναι καί τό έργο πού άποφάσισε νά καταπιασθεΐ πρώτα πρώτα. 
«Ή ί’δρυση καί ή λειτουργία ένός Δημοτικοΰ Σχολείου πού νά χρη
σιμεύσει σάν Πρότυπο.»

Τή δυσκολία τοΰ έργου καί τή σημασία του δέν περιμένετε 
βέβαια νά τή μάθετε άπό μένα. 'Όπως δέν πρόκειται νά πρωτακού- 
σετε άπό μένα, δτι δσο πιό σοβαρό καί πιό δύσκολο τό έργο, τόσο 
πιό έπιτακτικό τό χρέος μιας ευγενικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας νά 
τό άναλάβει. Γιά τήν άνατροφή τοΰ λαοΰ μάλιστα, μπορεί νά τό 
θέσομε σάν κανόνα, ή ίδιωτική πρωτοβουλία παντοΰ καί σέ δλες τίς 
εποχές καί πρωτοστάτησε κ’ έπέτυχε τίς μεγάλες μεταρρυθμίσεις. 
Άκόμα σήμερα — τό άκούω καί τό διαβάζω — γιά τήν προκοπή τής 
Λαϊκής Παιδείας καί τήν πρόοδο τής παιδαγωγικής σέ δλους τούς 
λαούς εργάζονται σύλλογοι, σωματεία, έταιρίες, δείχνοντας τόν σωστό 
δρόμο στά Κράτη.

Παραδείγματα — γνωστά σέ δλους μας — δέν θά φέρω άπό τά 
μεγάλα Κράτη τής Εύρώπης, οϋτε άπό τούς πολύ πολιτισμένους 
λαούς τής Σκανδιναυΐας, τών Κάτω Χωρών καί τής 'Ελβετίας. Δέν 
θά δανεισθώ παραδείγματα μήτε άπό τό μεγάλο Κράτος τής Αμερικής, 
μήτε άπό τή μοναδικήν ’Ιαπωνία. Γιά παράδειγμα θά φέρω τούς γείτονές 
μας τοΰ Αίμου, πού φθάσανε στό σημείο (τό αφάνταστο γιά έμας πού 
άγνοοΰμε καί τ’ δνομα άκόμα τής Παιδολογίας ώς έπιστήμης) νά 
έχουν: Καθηγητή γνωστό στήν παγκόσμια παιδολογική κίνησιν ή 
Βουλγαρία (τόν Γεωργώφ): καί Εταιρία πού καταγίνεται ειδικά μέ 
τήν Ψυχολογία τοΰ παιδιοΰ ή Σερβία. (Ή Εταιρία μ’ εδρα τό Βελι
γράδι καί μέ 1000 μέλη, ίδρύθηκε στά 1906. ’Εκδίδει καί Δελτίο 
δπό τή διεύθυνση τοΰ παιδαγωγοΰ Γιέβριτς.).

Μ’ άλλα λόγια, στή Βουλγαρία καί στή Σερβία αφοΰ έκανόνισαν 
τά προγράμματα — τό τ ί διδάσκεται, δηλαδή, ατό παιδ ί — καί 
άφοΰ μελετήθηκαν οί μέθοδοι διδασκαλίας — τό πώ ς πρέπει νά 
διδάσκεται τό παιδί — καταπιάνονται τώρα μέ τό λεπτότατο πρό
βλημα πού έρευνα «τό ποιο διδάσκεται;» Ζητοΰν, δηλαδή, νά 
μάθουν «ποιό είνα ι τό παιδ ί». Γιατί φαίνεται πώς ξέρουν ήδη οί 
Νοτιοσλαΰοι, δτι τό παιδί δέν είναι, δπως έδώ τό φανταζόμαστε,
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άνθρωπάκος (hommunculus), άλλά δν πού θά Ιξελιχθεΐ καί θά 
γίνει άνθρωπος.

*

Ό λ’ αύτά δέν τά είπα γιά νά συμπεράνω, πώς εφθασε ή στιγμή 
νά έξετασθεΐ καί στον τόπο μας τό ψυχοφυσιολογικό ερώτημα «ποιόν 
προορισμό Ιχει ή παιδική ήλικία καί σέ τί χρησιμεύει;» μηδέ γιά 
νά δείξω, δτι πρέπει νά κινηθεί τό ένδιαφέρον τής Έλληνικής Ψυχο
λογικής ( ! ! ! )  έπιστήμης γιά τά λεπτεπίλεπτα θέματα τής παιδολο
γίας, μά τά είπα γιά νά διατρανώσω πόσο δικαιολογείται ό σκοπός 
τοΰ Εκπαιδευτικού Όμίλου, τεού ιδρύθηκε γιά νά έπιδιώξει τήν 
έφαρμογή έπί τέλους τών δεδομένων τής πρακτικής παιδαγωγικής. 
Καί γιά ενα τέτοιο εργο νομίζω πώς είμαστε προετοιμασμένοι. Θαρ
ρετά, μάλιστα, μπορώ νά όποστηρίξω, δτι δλα τά μέλη τοΰ Όμίλου 
διακρίνουν καθαρά:

Πρώτον — "Ο,τι τό Σχολείο δέν μπορεί νά είναι τίποτε άλλο άπό 
προετοιμασία γιά τή Ζωή.

Δεύτερον.—Ό,τι κάθε διδασκαλία πού περιορίζεται στό νά μαθαί
νει στό παιδί λόγια είναι διδασκαλία μάταια καί κόπος χαμένος.

Τρίτον.—Ό,τι τό παιδί δέν είναι δν παθητικό, μά ένεργετικό. 
Δηλαδή δέν είναι πιθάρι πού τό γεμίζουν γνώσεις, μά είναι ή μηχανή 
πού άπό τό σιτάρι τών γνώσεων πρέπει νά βγάζει τά ψωμί.

Κ’ Ιτσι ό Όμιλός μας, είμαι βέβαιος, πώς θά μπορέσει στό Σχο
λείο του νά Ιξασφαλίσει τόν τριπλό σκοπό τής πρακτικής παιδαγω
γικής, πού έπιδιώκει, μέ τόν άπαράβατον δρο νά μή καταστρέψει 
τήν υγεία τους, νά δώσει στά παιδιά: 1) Τήν καθαυτό άνατροφή (νά 
μορφώσει, δηλαδή, τόν χαρακτήρα τοΰ παιδιοΰ). 2) Τήν πνευματική 
γυμναστική (νά τά μάθει, δηλαδή, νά σκέπτεται). 3) Σ’ έ'να βαθμό, τό 
μνημονικό φορτίο τών χρησίμων γνώσεων.

*
Γιά νά κατορθώσει τό Πρότυπο Σχολείο μας αύτά, μιά όδηγήτρια 

πεποίθηση επρεπε νά Ιχει ό "Ομιλος, καί τήν Ιχει: Ό τι πρέπει νά 
μποΰν μιά καί καλή στή ζυγαριά, άπό τή μιά μεριά οί άριθμοί τών 
ώρών, τών ήμερών, τών έτών, πού κάθεται τό παιδί στόν μπάγκο τοΰ 
σχολείου, καί άπό τήν άλλη τά κέρδος πού άποκομίζει.

Μά προτοΰ άνασηκώσομε τή ζυγαριά μέ τό χέρι, άς θυμηθούμε 
δτι τό παιδί στά σχολείο δέν πρέπει νά χάσει τήν όγεία του, γιατί, άν 
τήν χάσει, τό όποιοδήποτε κέρδος πού απόκτησε θά τοΰ είναι άχρηστο.
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Τό σχολείο, λοιπόν, πρέπει Primo non nocere.
Δέν πρέπει τό σχολείο νά κάνει στό παιδί μεγαλείτερο κακό άπό 

τό καλό, πού τοΟ δίνει μέ τή μόρφωση. Επομένως πρέπει νά σωθεί 
τό παιδί άπό κάθε άνθυγιεινή δίαιτα, άπό τήν κούραση καί τήν 
όπερκόπωση.

Σύμφωνα μ’ αύτή τήν άρχή θά κανονισθοΰν ή σειρά τών μαθη
μάτων καί οί ώρες τής διδασκαλίας, τά λογικά γιά τήν άνάπαυση 
διαλείμματα καί κάθε άλλη ύγιεινή φροντίδα, ώστε νά μήν έμποδισθεΐ 
ή άνάπτυξη τοΟ παιδιοΟ.

’Απ’ αύτή τήν άρχή θά όρισθοΰν ό χρόνος καί τό είδος τών 
γυμναστικών παιγνιδιών καί έκδρομών. Κι’ άκόμα οί άρμονικές κινή
σεις καί ή πειθαρχία τους, ώστε ή ώφέλεια άπό τή γυμναστική
ν’ άποβεϊ δσο τό δυνατό μεγαλείτερη. Μά ή ζυγαριά θ’ άπομείνει
χωρίς άντίβαρο, γυρμένη πρός τό μέρος τών ώρών, δσο κι' άν κατορ
θώσει τό σχολείο νά μή βλάψει τήν υγεία τοΰ παιδιοΰ καί νά μήν
Ιμποδίσει τήν άνάπτυξή του. Γιατί καί τά Ινα καί τό άλλο θά τά
είχε τά παιδί σέ πολύ μεγαλείτερο βαθμό άν δέν τό κλείναμε στό 
σχολείο, μά τό άφήναμε νά τρέχει έλεύθερο στόν έλεύθερο άέρα.

Ένα τέτοιο σχολείο, πού κατορθόνει νά μή βλάφτει, είναι καλό 
σχολείο, είναι πολύ καλό σχολείο, είναι σχολείο σπάνιο νά βρεθεί. Μά 
δέν είναι το σχολείο άκόμα πού πρόσφερε τήν παραμικρότερη θετική 
ώφέλεια γιά νά δικαιολογήσει τήν ύπαρξή του.

*
Άμα τό σχολείο άρχισει νά γυμνάζει τό πνεΰμα τοΰ παιδιοΰ, 

τότε άρχίζει καί ή ζυγαριά μας νά παίζει, γιατί τότε άρχίζει νά 
μπαίνει άντίβαρο στό βάρος τών ώρών πού τό παιδί κάθεται καρφω
μένο στόν σχολικό μπάγκο.

Γιά σημάδι μοναδικό μιας σωστής πνευματικής γυμναστικής χρη
σιμεύει τό δτι Ιμαθε τό παιδί τόν τρόπο νά μαθαίνει.

Πώς θά μάθει νά μαθαίνει; Ποΰ βασίζεται, δηλαδή, καί ποιά 
είναι ή γυμναστική τοΰ μυαλοΰ;

Βάσις είναι οί αισθήσεις καί οί ενεργητικές καί άνασταλτικές 
ιδιότητες τοΰ μυαλοΰ. Καί γυμναστική τοΰ μυαλοΰ θά πει άσκηση τών 
αισθήσεων καί μαζί άσκηση τής θεληματικής προσοχής, τοΰ παρατη
ρητικού, τής κρίσεως, τοΰ διανοητικοΰ, τής φαντασίας καί τής μνήμης.

Κι’ άμέσως μποροΰμε νά ποΰμε, πώς άπό τό σχολείο άπαιτοΰνται 
μιά σωρεία άπαιτήσεις. Δηλαδή, οφείλει τό σχολείο νά Ιξασφαλίσει
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τήν ύγεία τών αισθητηρίων όργάνων καί ν’ αναπτύξει τά αισθητήρια. 
Καί όφείλει νά έπωφεληθεΐ τήν άνάπτυξή τους γιά ν’ αναπτύξει μέ 
τήν άσκηση τών αισθήσεων τίς ιδιότητες τοΰ μυαλοΟ, πρό πάντων 
τις ενεργητικές. Καί μαζί μέ δλ’ αύτά πρέπει άπό τίς έντυπώσεις τοΰ 
παιδιοΰ νά τοΰ διεγείρει το σχολείο τό αίσθημα τοΰ ώραίου. . .  καί 
χίλια άλλα.

Πρέπει, μέ διό λέξεις, τό σχολείο νά κανονίσει μεθοδικά τό άνέ- 
βασμα της σκάλας πού οδηγεί άπό τό αισθητό στό πνευματικό.

Άλλά μ’ αύτά, καθώς βλέπετε, παρασυρθήκαμε στό κέντρο τής 
παιδαγωγικής επαναστάσεως, πού ολοένα συντελεΤται, μιας έπαναστά- 
σεως πού έξώρισε τά λόγια, γιά νά τ’ άντικαταστήσει μέ τά πράγματα, 
πού έδιωξε δηλαδή τή μνημονική καί δογματική διδασκαλία, γιά νά 
θρονιάσει τήν πραγματογνωσία (Lec^ons des Choses), ή όποία — 
πρέπει νά ειπωθεί αμέσως καί νά εννοηθεί καλά — δέν άξίζει γιά 
τίς γνώσεις πού παρέχει, μά γιά τή συνήθεια πού δίνει στό παιδί νά 
έξετάζει τά πράγματα μεθοδικά, μέ δπομονή καί κατά βάθος.

Είναι άλήθεια πώς τό σχολείο, πού θά κατώρθονε ν’ ανεβάσει 
μεθοδικά τό αισθητό στό πνευματικό καί νά δώσει στό παιδί τή δύναμη 
νά μαθαίνει, θά έρριχνε μέ μιας στή ζυγαριά σπουδαίο άντίβαρο στό 
βάρος τοΰ Χρόνου πού κρατεί στούς μπάγκους του τό παιδί, μά καί 
πάλι ή ζυγαριά θά βάραινε κατά τό μέρος τοΰ Χρόνου δσο καί άλλα 
ζητήματα, δπως τής καθαυτό άνατροφής, δέν τά ελυσε τό σχολείο. 
Δηλαδή, δσο δέν κατώρθωσε τόν προσανατολισμό τοΰ χαρακτήρα τοΰ 
παιδιοΰ, τήν καλλιέργεια τοΰ ζήλου, τήν άνάπτυξή τής θελήσεώς του 
καί τής προσωπικότητος.

Ή λεπτή αύτή δουλειά τοΰ παιδαγωγοΰ — τό γύμνασμα ή τό 
ξερρίζωμα ένστικτων, ή καλλιέργεια τών ιδανικών καί ή ανάπτυξη 
τών καλών συνηθειών — είναι καί τό συνθετότερο καί τά σπουδαιό
τερο εργο τοΰ σχολείου, πού συντελούμενο θά μποροΰσε τόν δείχτη 
τής ζυγαριας νά τάν φέρει κατά τή μέση.

*
’Εκπαιδευτικός, δμως, "Ομιλος πού στό τέλος τοΰ 1910 θά δια

κήρυττε, δτι τά Πρότυπο Δημοτικό του Σχολείο θ’ άνταποκρινότανε 
στό σκοπό του, γιατί θά μάθαινε στά παιδί νά μαθαίνει (μέ τό ν’ ανε
βάσει μεθοδικά τά αισθητά στό πνευματικό καί μέ τό νά γυμνάσει 
τίς ενεργητικές Ιδιότητες τοΰ μυαλοΰ) καί γιατί θά τοΰ μόρφονε τόν 
χαρακτήρα του καί τήν προσωπικότητά του, μπορεί σέ πολλούς νά
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περνούσε γιά προοδευτικός, μά πραγματικά θ’ άποδείκνυε, δτι μόνο 
τή μιά μεριά τής δουλειάς τοΰ σχολείου έξέτασε- καί δτι Ικανέ τό 
άσυγχώρητο σφάλμα νά λησμονήσει πώς τό Δημοτικό Σχολείο πρέπει 
νά δώσει στό παιδί — άφοΰ τό εμαθε νά μαθαίνει— καί μάθηση. 
Δηλαδή, γνώσεις. Δηλαδή, μνημονικό φορτίο.

Δέν είμαι έγώ, βέβαια, έκεΐνος πού θά πει, πώς τό εργο τοΰ σχο
λείου καί ή άπόκτηση γνώσεων είναι ταυτόσημα. Μά λέω, πώς τό 
δεύτερο (ή άπόκτηση γνώσεων) άποτελεΐ ενα σπουδαίο σκοπό τοΰ 
σχολείου, άφήνοντας κατά μέρος τό γεγονός, δτι μιά λεπτολογότερη 
έξέταση θά μάς φανέρονε, πώς γιά νά μάθει τά παιδί νά μαθαίνει είναι 
άπαραιτητη ή βοήθεια τής μνήμης. Καί βοήθεια τής μνήμης έδώ 
σημαίνει φόρτωμα καί καλλιέργεια τής μνήμης. Γιατί χωρίς μνήμη 
(φορτωμένη καί καλλιεργημένη) άσκηση τής κρίσεως καί τοΰ διανοη- 
τικοΰ δέν μπορεί νά έννοηθεΐ.

Άρκεΐ δμως καί μόνο νά θυμηθοΰμε, δτι πατριδογνωσία (ίστορία 
καί γεωγραφία φυσική καί πολιτική), άριθμητική καί τά κλειδί τών 
γνώσεων δλων (ή μητρική γλώσσα) πρέπει σάν άπαραίτητες γιά τή 
ζωή γνώσεις νά διδαχθοΰν, γιά νά διατρανώσομε τήν άνάγκη νά 
καλλιεργηθεί ή μνήμη, γιά νά μπορέσει νά συγκρατήσει τις γνώσεις.

Υποστηρίζω, λοιπόν, δτι μόνο τό Δημοτικά Σχολείο πού στή 
ζυγαριά, άπέναντι των ώρων τής διδασκαλίας θά στήλονε τό παιδί 
μέ χαρακτήρα διαπλασμένο, μ’ άναπτυγμένη τή θέληση, μέ δύναμη 
καί ίκανότητα νά σκέπτεται καί κάτοχο ώφελίμων γιά τή ζωή γνώ
σεων, θά σήκονε τόν δείχτη στήν κατακάθετη.

*

Ά λλ’ άπό τή στιγμή πού άναγνωρίσθηκε, δτι γιά νά μάθει τά 
παιδί νά μαθαίνει πρέπει νά έξασκήσει τή μνήμη του κι’ άκόμα δτι 
τοΰ χρειάζεται ή μάθηση τής γλώσσας του, από τή στιγμή αύτή 
άρχίζουν γενικά, γιά τό κάθε σχολείο καί τόν κάθε Εκανό δάσκαλο 
οι μεγάλες δυσκολίες, καί ειδικά γιά τό Νεοελληνικό σχολείο καί 
τόν άξιο δάσκαλό του προβαίνει πρόβλημα άλυτο.

Γιατί ή καλλιέργεια τής μνήμης, πού παρέχει τόσο μεγάλες δπη- 
ρεσίες στό μυαλά καί γιά τοΰτο άναγνωρίζεται καί σήμερα, μέ δλον 
τόν πόλεμο πού τής Ιστησαν έπί τέσσερες αιώνες τά μεγαλείτερα 
πνεύματα, ώς ή παιδαγωγικότερη ίδιότης τοΰ μυαλοΰ, Ιχει τή θανά- 
σιμην ιδιότητα νά έμποδίζει τήν ένέργεια καί τήν άνάπτυξη τών 
άλλων ιδιοτήτων τοΰ μυαλοΟ.
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Γιά νά φανεί τό «πώς», πρέπει νά θυμηθούμε δτι καί ή μνήμη 
στό βάθος είναι μιά πνευματική συνήθεια, δηλαδή, ή συνήθεια νά 
ξανασκέπτεται <5 άνθρωπος εκείνο πού σκέφθηκε μιά φορά. Καί σάν 
δλες τίς συνήθειες δυναμόνεται μέ τήν επανάληψη τής πράξεως.

Δηλαδή, γιά τήν καλλιέργεια τής μνήμης θά χρειασθεϊ τά σχο
λείο τήν άποστήθιση.

Άμα, δμως, καί τοΰτο γίνει παραδεκτό, τό ξεγλύστρημα στόν 
κατήφορο τών παθητικών μεθόδων διδασκαλίας καί ή Ικτίμηση τοΰ 
δυστυχισμένου παιδιοΰ άπό τό άν θυμαται τόν κανόνα, τή φράση, τή 
λέξη, χωρίς νά τούς καταλαβαίνει, είναι μοιραίο καί φαίνεται φυσικό.

Άπό τόν κατήφορο αύτόν θά τό γλυτώσει τό σχολείο του μόνον 
ό πολύ δυνατός καί πολύ προσεκτικός δάσκαλος. Γιατί λίγο περισσό
τερη σημασία κ’ έπιμονή στήν καλλιέργεια τής μνήμης, καί τό παιδί 
δέν εμαθε νά μαθαίνει, μά ν’ άραδειάζει κανόνες καί λόγια. Κι’ αντί
θετα λίγο λιγότερη προσοχή καί σημασία στήν καλλιέργεια τής μνήμης 
καί τά παιδί, ουτε νά μάθει νά μαθαίνει Ιμαθε (γιατί θά τοΰ λείπει 
τό δλικό), άλλ’ ούτε τίς ωφέλιμες γνώσεις άπόκτησε.

Ή  περισσότερη, λοιπόν, επίμονη στήν καλλιέργεια μνήμης 
. . . .  αυτός εϊνα ι δ αυνειθισμένος κατήφορος. Τόσο πιό σ υ ν ε τ ι
σμένος κ εϋκολος, γιατί και τόν δάσκαλο εύκολύνει και μιά 
κοινωνία Αμόρφωτη Ικανοποιεί. Μά κι’ αύτά είναι έκεΐνο, πού 
χαντακόνει τά μυαλό τοΰ παιδιοΰ, πού πασχίζοντας νά θυμηθεί 
τ’ δνομα κι’ αδιαφορώντας νά νοιώσει τά πράγμα ξεπέφτει στόν 
Verbalismus.

Ά ν  πρόκειται νά συμπεράνει κανείς, θά πει πώς βρίσκεται 
μπροστά σέ φαΰλον κύκλο. Άλλά σωστότερο μοΰ φαίνεται νά πει 
κανένας πώς βρισκόμαστε μπροστά στίς συμπληγάδες πέτρες, στόν 
δύσβατο πόρο καί στενό, πού θά τόν περάσει τό κάθε σχολεΐον. Ό 
καλός καραβοκύρης, ό άξιος δάσκαλος, ό φωτισμένος άπό τήν πείρα 
πού τοΰ εδωσε ή παγκόσμια παιδαγωγική, Ιχοντας έπι'γνωση δλων 
τών κινδύνων καί τής φύσεώς των, θά κατορθώσει καί τό στενό νά 
διαβεΐ καί τούς άθώους επιβάτες νά σώσει.

*

"Οσα ώς τήν ώρα ειπώθηκαν άναφέρονται γενικά στό κάθε σχο
λείο, πού δουλεύει σύμφωνα μέ τούς κανόνες τής παιδαγωγικής.

Ειδικά, δμως, γιά τή διδαχή τοΰ μαθήματος τής μητρικής γλώσ
σας στά Νεοελληνικά σχολείο προκύπτει πρωτότυπος κίνδυνος. Καί
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δέν μπορώ νά καταλάβω ποιός θά είναι 6 δάσκαλος πού θά τό γλυ
τώσει άπό τόν Verbalismus, δσο τό σχολείο θ’ άγκομαχα κάτω άπό 
τό σιδερένιο γόνα τής γλωσσικής προλήψεως.

Ό κίνδυνος αυτός θέτει πρόβλημα ξεχωριστό Ινώπιον τής Έλλη
νικής Παιδαγωγικής. Γιατί — δς τό διατρανώσομε — σέ δλα τά σημεία 
τ’ άλλα καί ή έπίσημη παιδαγωγική τής πολιτείας κατά θεωρίαν 
συμφωνεί εντελώς μέ τά δεδομένα τής παιδαγωγικής, δεδομένα που ό 
Όμιλος δχι μόνο τά δέχεται κατά θεωρίαν, μά καί θά τά έφαρμόσει 
<?τδ Πρότυπό του Σχολείο.

Στή λύση δμως τοΰ ξεχωριστοΰ προβλήματος, πού έγείρεται μέ 
τή διδαχή τής μητρικής γλώσσας, ό "Ομιλος διαφωνεί μέ τούς Ιπισή- 
μους παιδαγωγούς τής πολιτείας στή θεωρία καί θά διαφωνήσει καί 
στήν πράξη. Δέν μπορεί μάλιστα νά νοιώσει τό «πώς» οί φωτισμένοι 
τούλάχιστον άπό τούς Ιπισήμους παιδαγωγούς Ιπιτρέπουν στόν έαυτό 
τους, χαριζόμενοι σέ μιά πρόληψη, νά μεταβάλλουν δλη τή διδασκαλία 
στό σχολείο σέ ξερή, άγονη, άπονεκρωτική.

Αύτή τή διαφωνία έρχομαι τώρα νά τήν αιτιολογήσω καί νά 
δείξω τόν δρόμο πού θ’ άκολουθήσομε.

Γιά μιά τέτοια εξέταση πρέπει νά θυμηθοΰμε άπό τήν ψυχολογία 
τί πραγμα είναι ό Λόγος, πού Ιν άρχή ήν.

Ό λόγος, λοιπόν, (ή γλώσσα δηλαδή) είναι 1) δργανο άναλύσεως 
2) δργανο άκριβείας 3) δργανο βοηθητικό τής μνήμης 4) δργανο 
συντομίας.

Τί θά πει δργανο συντομίας; — "Οτι χάρη στό λόγο μιά λέξη 
άντικαθιστα μιά ιδέα, μιά σκέψη.

Μά, ειπώθηκε πολλές φορές, κανένα καλό «άμικτον κακοΰ»· τά 
πλεονεκτήματα πού δίνει ό λόγος στόν άνθρωπο μετατρέπονται καμ- 
μιά φορά σέ κινδύνους γιά τόν άνθρωπο. Καί στό προκείμενο, μέ τόν 
άντικαταστάτη τής ιδέας (τή λέξη) τρέχομε τόν κίνδυνο νά λησμονή
σομε τό πραγμα, τήν ιδέα, πού συμβολίζει ή λέξη, καί μή συλλογιζό- 
μενοι τή σχέση πού όπάρχει μεταξύ τοΰ άντικαταστάτη (τοΰ συμβό
λου, τής λέξεως) καί τής Εδέας καί τοΰ πράγματος, πού συμβολίζει, 
καταντα ή σκέψ η  μας λεκτική  (pensee verbale).

’Ολίγη προσοχή κι’ αρπάξαμε τόν ταΰρο άπό τά κέρατα. Ό λόγος 
Ιχει μεταφυσική δύναμιν. Υπάρχει μέσα του φυσικά ενας κίνδυνος, ό 
άντικαταστάτης τοΰ πράγματος, ή τής Εδέας (δηλαδή τό σύμβολο, ή 
λέξη) νά μάς κάνει νά λησμονάμε τό συμβολιζόμενο πραγμα, ή τήν Εδεα.

Αύτό γίνεται στήν κάθε γλώσσα.
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Ά ν  τώρα άντίς αύτό τό πρώτο σύμβολο (τήν πρώτη λέξη) μετα- 
χειρισθοΰμε δεύτερο σύμβολο, γιά νά μας θυμίζει τό πρώτο (μεταχει- 
ρισθοΰμε δηλαδή δεύτερη λέξη γιά νά μάς θυμίζει τήν πρώτη λέξη) 
πού θά μάς θύμιζε τό πράγμα, ή τήν ίδέα πού συμβολίζει, είναι 
φανερόν δτι ό δρόμος άπό τό δεύτερο αύτό σύμβολο (τή δεύτερη 
λέξη) ώς τό πράγμα μεγαλόνει — πόσο ; . . .  — καί ό κίνδυνος νά 
λησμονηθεί τό πράγμα κ’ έπομένως νά πέσομε στή λεκτική σκέψη 
γιγαντόνεται.

Ένα παράδειγμα.—Δέν είναι δυό λεπτά πού ρώτησα «τί πράγμα 
είναι ό λόγος;» Σ’ έμένα ή ίδέα τοΰ λόγου μοΰ δόθηκε στήν άρχή, 
δπως σέ κάθε σύγχρονό μας Έλληνα, μέ τή λέξη «μιλιά». «Στόμα 
έχει καί μιλιά δέν Ιχει».

Τό σύμβολο τοΰτο (τή λέξη μιλιά), πού σήμαινε τήν ιδιότητα πού 
Ιχει ό άνθρωπος νά μιλεΐ, τό άντικατάστησα άργότερα μ’ άλλο σύμ
βολο δεύτερο (λόγος =  μιλιά).

Μά δταν ρώτησα, άν θυμάστε, τί πράγμα είναι δ λόγος; πρόσθεσα 
κάτι, πού δέν τό προσέξαμε, «πού έν άρχή ήν.»

Ή προσθήκη, λοιπόν, είναι ακατανόητη κ’ έγινε άπό καθαρή 
λεκτική σκέψη. Πού θά πει δτι ή λέξη (λόγος) δέν μοΰ θύμησε άμέσως 
τήν ίδιότητα πού χαρακτηρίζει ή λέξη (μιλιά), άλλά μοΰ θύμισε τόν 
λόγον (τά αίτιον καί τόν δημιουργόν τοΰ Παντός) πού κατά Ίωάννην 
!ν άρχή ήν. Ή λέξη λόγος μ’ έσυρε μακρυά άπό τά θέμα μου καί μέ 
τή λεκτική σκέψη μ’ ερριξε σέ περιττόν καί άνόητο Verbalismus.

Φαντασθήτε τώρα τήν παιδική σκέψη πόσο θά είναι πραγματική, 
δταν άντί νερά (τά πρώτο σύμβολο) τά βάζουν νά μεταχειρίζεται νέο 
σύμβολο ("Γδωρ). Ή σκέψη του φυσικά θά τρέχει σέ θέματα περί... 
ύδάτων καί ανέμων.

Γιά τοΰτο στά σχολείο μας τό λεκτικό τοΰ παιδιοΰ θά μένει τό 
ίδιο, ώστε τά σύμβολο νά μείνει τά ίδιο έκεΐνο τό πρώτο, μέ τό 
όποιον τό παιδί πρωτογνώρισε τά πράγμα. Καί τοΰτο γιά νά τοΰ 
τό θυμίζει άσφαλέστερα- κ’ έτσι νά λιγοστέψει δ κίνδυνος άπό 
τό Verbalismus.

Ά ν  προσθέσομε στά παραπάνω, πώς τό νέο σύμβολο (ή νέα λέξη 
πού άντικαθιστά τήν πρώτη) φέρνει μαζί της καί νέο τυπικό (πράγμα 
συνηθέστατο στήν περίφημη μετάβαση άπό τή γλώσσα πού μιλεΐ τό 
παιδί στήν τεχνητή τής λογίας παραδόσεως), έκτός άπό τόν κίν
δυνο τής λεκτικής σκέψεως τρέχομε (τρέχει τό μυαλάκι τοΰ παιδιοΰ, 
δηλαδή) δεύτερον έπίσης σοβαρό καί άναπόφευκτο.
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Θά σας τόν παρουσιάσω κινηματογραφικές: Ή προσπάθεια τοΟ 
παιδιοΰ, γιά νά συγκρατήσει τήν άγνωστη λέξη καί τόν άγνωστότερο 
τύπο, καί ή προσοχή τοΰ δασκάλου γιά νά καταφέρει νά ξεχάσει τά 
παιδί τόν γνώριμό του τύπο, παρασέρνουν καί δάσκαλο καί παιδί σέ 
αγωνιώδη άγώνα περί τούς τύπους, δπου ξεχνι&νται πράγματα, ιδέες, 
ζωή, κι’ άποξηραίνεται ό νοΰς, ώστε προβαίνουν άπό τά 2να μέρος: ό 
(μέ τήν άηδή σημασία) δάσκαλος, πού θέλοντας νά μιλήσει στά 
παιδιά γιά τά θησείο, τούς μίλησε γιά τήν κατάληξιν είς «είον» 
κι’ άπό τό άλλο μέρος Ινα πλάσμα παράλλαγμα, ενα παιδί μέ τή 
δίπλα μικροΰ γραμματικού.

Τρέχομε, λοιπόν, δυό κινδύνους άπό τήν περίφημη μετάβαση.
Πρώτος κίνδυνος σχεδόν άφεύγατος. ‘Η λεκτική σκέψη.
Δεύτερος άπολύτως βέβαιος. ΤΙ γραμμα τ ική  δ ίπ λα . (Le pli 

grammatical).
Ά ν  προσθέσομε άκόμα, δτι τήν άλλαγή τοΰ τυπικοΰ τήν άκο- 

λουθεΐ ή άλλαγή τοΰ συνταχτικοΰ, βλέπομε τόν κίνδυνο νά μεγα- 
λόνει... καί νά μεγαλόνει... καί δλο νά μεγαλόνει, ώστε (καθώς μοΰ 
έλεγε ενας άπό τούς άρίστους δημοδιδασκάλους μας) στά σχο
λεία δέν άπομένει άλλη άσχολία, δσο ή μετάβαση θεωρείται άναγ- 
καία, άπό τήν άλλαγή τοΰ τυπικοΰ, τοΰ λεκτικοΰ, τοΰ συνταχτικοΰ 
(καί τοΰ αδόξαστου) τοΰ παιδιοΰ.

*
Καί ήρθε ή ώρα νά έρωτήσομε. Άφοΰ δλοι — καί οί Ιπίσημοι 

παιδαγωγοί μας — δέν μπορεί παρά νά νοιώθουν τά κακά πού φέρνει 
ή μετάβαση στά παιδί τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, γιατί τήν θεωροΰν 
άναγκαία; ή γιατί τήν άνέχονται;

"Οτι δέν είναι άναγκαία, ύποθέτω πώς αύτό πρό πάντων ό "Ομι
λος εχει καθήκον νά τά άποδείξει πειραματικά, γιά νά λυτρώσει τό 
Δημοτικό Σχολείο άπό τά δεινά άποκεντρωτικής γιά τό μυαλό διδα
σκαλίας· καί ν’ άνοίξει διάπλατη τήν πόρτα του στή Ζωή.

Γιά τοΰτο κι’ άπό τήν πρώτη στιγμή τής έμφανίσεώς του ό "Ομι
λος φάνηκε σά νά συνδέει στενότατα τό ’Εκπαιδευτικό μέ τά Γλωσ
σικό ζήτημα.

Ά ς  ίδοΰμε, λοιπόν, τί νά είναι αύτή ή μετάβαση; καί ποΰ σταματά;
Ή μετάβαση — θέλουν νά ποΰν — δτι όδηγεί τά παιδί στό νά 

μάθει τόν γραπτό λόγο (τής λογίας παραδόσεως).
Ποΰ σταματά, δμως, ή μετάβαση; Δηλαδή, ποιάς νά είναι αύτός 

ό γραπτός λόγος τής λογίας παραδόσεως;
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'Ομολογώ πώς δέν τόν ξέρω, δπως δέν τόν ξέρουν καί δλοι δσοι 
δπερμάχονται καί διαλαλοΟν τά άγαθά τής μεταβάσεως, γιατί κανέ
νας οδτε τόλμησε, μηδέ θά τολμήσει νά μας δώσει τή γραμματική 
του (τυπικό καί συντακτικό), γιά τόν άπλούστατο λόγο πού δέν μπορεί 
νά γίνει ή γραμματική του, άφοΟ δέν υπάρχει τέτοιος — ενας — λόγος.

ΈμεΤς ενα ξέρομε καί νοιώθομε. 'Ότι παθαίνει τό κάθε παιδάκι 
στόν σχολικό του βίο, μέ τόν μετριοπαθέστερο καί άξιο άπό τούς 
σημερινούς παιδαγωγούς μά πού στέργει σάν άνάγκη τή μετάβαση, 
Ικεΐνο πού επαθε όλόκληρο τό Έθνος στόν πνευματικό του βίο ένός 
αιώνα μέ τόν σοφότατο δάσκαλό του, τόν Κοραή.

Εκείνος ό μεγάλος έδίδαξε, δτι επρεπε νά σεβασθεΐ τό Έθνος τό 
λεκτικό καί τυπικό τής ζωντανής γλώσσας, μά (σάν άπό κάποια 
δειλία πού δικαιολογείται μόνο άπό τό δ,τι δέν είχε γεννηθεί άκόμα 
ή Γλωσσολογία) σύστησε νά μεταβεΐ πολύ σιγά καί μέ πολλή περί
σκεψη σέ κάποιο τυπικό, πού νά ομοιάζει τό τυπικό τής λόγιας παρα- 
δόσεως 1. Καί τό Έθνος, παρανοώντας τον καί εφαρμόζοντας δήθεν 
τή συμβουλή του, πήρε τόν κατήφορο γιά τόν Ξενοφώντα, κ’ Ιτσι 
άπομένει δίχως γραπτό λόγον.

Ό σημερινός έπίσημος παιδαγωγός (ό φωτισμένος) όδηγεΐ κι’ αύτός
— άπό κάποια δειλία πού τή λέει άνάγκη — τό παιδί σέ μετάβαση... 
χωρίς σκοπό καί χωρίς τέλος. Έν φ δίχως μετάβαση τό παιδί θά 
μάθαινε τέλεια τή γλώσσα του (τό κλειδί δλων τών γνώσεων) καί θά 
γλύτονε άπό τή γραμματική δίπλα καί τή λεκτική σκέψη.

Μά τήν θέλουν τή μετάβαση — τό λένε — γιατί ϊνας σκοπός τοΰ 
σχολείου είναι νά προετοιμάσει τόν άνθρωπον, ώστε νά μπορέσει νά 
έπικοινωνήσει μέ τή σοφία τής προγενέστερης γενεάς. Καί ή σοφία 
αύτή — τό άναγνωρίζομε δλοι μας — βρίσκεται στά συγγράμματα τά 
γραμμένα μέ τή γλώσσα τής λογίας παραδόσεως.

Κ’ Ιμεΐς λέμε, πώς ό σκοπός αύτός πρέπει νά κατορθόνεται. 
Άλλά προσθέτομε δτι γιά νά κατορθωθεί δέν είναι άνάγκη καμμιας 
μεταβάσεως. Γιατί ά'μα τό παιδί κανονίσει τή γλώσσα του, πού εχει 
στά χείλη του, ά'μα γνωρίσει τούς κανόνες πού μεταχειρίζεται άσυ- 
νείδητα (πού είναι ό σκοπός τής διδασκαλίας τής μητρικής γλώσσας) 
θά είνε εδκολο στις διό ανώτερες τάξεις (5η καί 6η, ή 6η καί 7η ) 
νά τό διδάξομε νά νοιώθει τό Εύαγγέλιο. Καί τό παιδί πού θά κατέ

1 Αίθιοπικά Ήλιοϊώρου. Επιστολή πρός τάν φ ιλόμοοαον  μεγαλέμπορον ’Αλέ- 
ξανϊρον Βασιλείου.
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χει τή γλώσσα του (τήν Ελληνική γλώσσα πού μιλιέται στά 1911 
άπό τούς Έλληνες) καί πού θά νοιώθει τό Εύαγγέλιο (πού θά πει 
πώς θά νοιώθει τή γλώσσα του δπως μιλιότανε πρό διό χιλιάδες Ιτη) 
θά νοιώθει καί τις ένδιάμεσες μορφές τής γλώσσας του.

Έτσι καί ό τρομερός! σκοπός τής έπικοινωνίας μέ τήν τρομερή 
σοφία τής προγενέστερης γενεάς θά κατορθωθεί, καί τό παιδί δέν θά 
βασανισθεΐ μέ τήν ατέλειωτη μετάβαση, μά θά κανονίσει τόν προφο
ρικό του λόγο καί τόν γραπτό του σύμφωνα μέ τόν ζωντανό, τόν Ινα 
καί κοινό λόγο τοΰ Έθνους.

Κ’ έπί τέλους στή ’Εκκλησία του ό άπόφοιτος τοΰ Λα'ίκοΰ Σχο
λείου θ’ άκούει καί θά νοιώθει τά θεία 'Ρήματα.

*

Μαντεύω μιάν απορία στό λογισμό σας.
Ποιος θά είναι ό γραπτός λόγος πού θά κατέχει καί θά γράφει ό 

άπόφοιτος τοΰ Σχολείου;
Νά μή σάς φανεί παράξενη ή είλικρίνειά μου άπαντώντας πώς 

έπακριβώς δέν μπορώ ν’ άπαντήσω. Μά φαντάζομαι — κ’ είναι τοΰτο 
έντελώς άτομική μου γνώμη κ’ έλπίδα — πώς τόν γραπτό λόγο τό 
Σχολείο μπορεί νά τόν μάθει άπό τά παιδιά.

Πώς θά γίνει αύτό ; — Μέ τόν άπλούστερο καί φυσικότερο τρόπο.
Τό παιδί στήν πρώτη τάξη (7 ή 8 έτών) θά φέρει άπό τό σπίτι 

του τούς γνωστούς τύπους πού θά Ιχει τό λεκτικό του. θά  φέρει 
δηλαδή τυπικό καί λεκτικό τοΰ πυρήνα τής γλώσσας. Στις μεγαλεί- 
τερες τάξεις τό παιδί τών 9, 10, 11 καί 12 έτών μόνο του, δσο τά 
νοήματά του πλαταίνουν καί ύψόνονται, θά φέρνει στό σχολείο καί 
λέξεις πού δέν θά είναι άπό τό λεκτικό τοΰ πυρήνα- καί μαζί μπορεί 
νά φέρει (θά φέρει) καί μερικούς άπό τούς ζωντανεμένους τύπους τής 
λογίας παραδόσεως, πού περιέχει ή Νεοδημοτική, ό άβίαστος δηλαδή 
προφορικός λόγος τών παιδιών τής ’Αθήνας.

Ή Νεοδημοτική αύτή (ό άβίαστος προφορικός λόγος τής σημερι
νής πρωτεύουσας τοΰ Έλληνισμοΰ) κανονιζόμενη δσο τό δυνατό, δέν 
είναι τολμηρό νά πεί κανένας, δτι μπορεί καί πρέπει νά μάς χρησι
μεύσει δπως ό λόγος τής Τοσκάνας στήν ’Ιταλία. Γιατί θά Ιχει μέ 
τ’ άλλα προτερήματα καί τό πολύ μεγάλο, δτι θά μάς δώσει γιά 
γραπτό λόγο τόν προφορικό λόγο τόν έγγύτερο στή λογία παράδοση, 
κ’ Ιτσι θά γεφυρώσει τήν ήρεμη Ιξέλιξη τοΰ γραπτοΰ λόγου τής 
λογίας παραδόσεως πρός τή γραφτή μέ τό τυπικό τοΰ πυρήνα τής
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γλώσσας, πρός τό όποιον ασφαλώς όδηγεΐ ή παντοδύναμη άσυνείδητη 
τάσις τοΰ προφορικοΰ μας λόγου.

Αύτό έλπίζω πώς θα γίνει. Καί τά εύχομαι, θέτοντας έτσι — 
χωρίς τήν άδεια κανενός — σάν ενα σκοπό τοΰ Προτύπου Δημοτικοΰ 
Σχολείου τό νά ύποβοηθήσει τή λύση καί τοΰ γλωσσικοΰ ζητήματος.

*
Μά γιά νά τά κατορθώσει αύτά πόσες τάξεις θά έχει τό Σχολείο; 

Ένα ξέρω, πώς τό παιδί πού θ’ άκολουθήσει άνώτερες σπουδές πρέ
πει νά μήν άφήσει τό Σχολείο μας προτοΰ μάθει τή μητρική του 
γλώσσα (προτοΰ κανονίσει τόν προφορικό καί γραπτό του λόγο) πού 
θά κατορθωθεί τό λιγότερο σέ 4 - 5 χρόνια.

Τό παιδί, δμως, πού δέν θ’ ακολουθήσει τή Μέση Έκπαίδευση 
πρέπει νά μείνει άλλα διό χρόνια, γιά ν’ άποκτήσει έγκύκλιες απα
ραίτητες στόν βίο καί χρήσιμες στόν πολίτη γνώσεις καί νά μάθει νά 
νοιώθει τό Εύαγγέλιο. Γιατί φυσικά ό "Ομιλος τό Δημοτικό Σχολείο 
(τό έξατάξιο, ή τό έφτατάξιο) δέν κάνει τό λάθος νά τό φαντάζεται 
σάν προετοιμασία γιά τή Μέση Εκπαίδευση, μά τό θέλει αύθύπαρ- 
κτο, τό Ιννοεΐ Πρότυπο Σχολείο τής Λαϊκής Παιδείας, πού θά Ιπι- 
διώξει καί θά κατορθώσει οί άπόφοιτοί του νά είναι ίκανοί νά σκέ
πτονται καί νά νοιώθουν τήν δρεξη νά γίνουν πελάτες τής Λαϊκής 
Βιβλιοθήκης καί δχι τής Ταβέρνας.

*
Αύτά ελπίζομε νά κανονισθοΰν σύμφωνα μέ τά συμπεράσματα, 

πού θά μάς προσφέρει ή εύρύτερη δυνατή συζήτηση πού θά έπιζη- 
τήσομε. Γιατί τό Σχολείο μας τό Πρότυπο θά ίδρυθεΐ κάτω άπό τά 
πολύφωτα καί τούς ήλεκτρικούς προβολείς τής Επιστημονικής Έρευ
νας καί τής Κριτικής.

Τό Πρότυπο Σχολείο τοΰ Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου δέν μπορεί νά 
ύπενθυμίζει τό «Κρυφό Σκολειό», μολονότι πρόκειται νά έτοιμάσει 
τήν πνευματική έλευθερία τοΰ Γένους, δπως έκεΐνο προετοίμαζε τήν 
πολιτική του Έλευθερία.

Τό Πρότυπο Σχολείο θά λειτουργήσει μέσα σέ κρυστάλλινο — 
νά ποΰμε — πύργο, γιατί δέν θά τό διευθύνουν ραγιάδες, μά έλεύθε- 
ροι πολίτες κ’ έλεύθεροι άντρες, πού άγαποΰν τήν πρόοδο κ’ έκτιμοΰν 
τή συζήτηση τήν έλεύθερη σάν δργανο τής προόδου, γνωρίζοντας 
« δτι ή άπαράβατη συνήθεια νά διορθόνομε καί συμπληρόνομε τήν 
» κάθε γνώμη μας συγκρίνοντάς την μέ τή γνώμη τών λοιπών (μετα-
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» φράζω άπό τήν «Ελευθερία» τοΰ Jo hn -S tuart-M ill) χωρίς νά 
» φέρνει κανένα δισταγμό καί αμφιβολία γιά τήν έφαρμογή της, 
» άποτελεΐ τή μόνη σταθερή βάση τής δικαιολογημένης έμπιστοσύνης 
» πρός τή γνώμη μας αύτή.

» Πράγματι έκεΐνος, πού δέν άπόφυγε ν’ άκούσει τΙς άντιρρήσεις 
» καί ν’ άντικρύσει τίς δυσκολίες, μά τις Ιπεζήτησε καί μέ κάθε είδος 
» φώς προσπάθησε νά φωτίσει τή γνώμη του, αύτός ό άνθρωπος έχει 
» τό δικαίωμα νά σκεφθεΐ, πώς ή κρίση του άξίζει περισσότερο άπό 
» τήν κρίση τοΰ όποιουδήποτε, ή καί τοΰ πλήθους, πού δέ σχημάτισε 
» τή γνώμη του μέ τόν ίδιον τρόπο.

» Ή πιό άδυσώπητη άπό τίς ’Εκκλησίες, ή Καθολική 'Ρωμαϊκή 
» ’Εκκλησία, τήν ώρα τής άνακηρύξεως ένός αγίου, παραδέχεται 
» κι’ άκούει μέ ύπομονή τόν Δικηγόρο τοΰ Διαβόλου».

» Φαίνεται πώς καί οί πιό ά'γιοι άνθρωποι δέν μπορεί ν’ άποκτή- 
» σουν τήν Αίώνια Δόξα, παρά δταν γνωσθοΰν καί καλοζυγισθοΰν δσα 
» μπορέσει νά καταμαρτυρήσει εναντίον τους ό Διάβολος».

*

Κες καί Κοι. — "Αν ή ζυγαριά, πού κρατήσαμε γιά νά μετρήσομε 
τήν άπόδοση τών ώρών τοΰ Σχολείου, δείχνει πώς τό βάρος τών δσων 
ειπώθηκαν είναι έλαφρότερο άπό τήν άξία τών 45 λεπτών τής ώρας, 
πού δαπανήθηκαν γιά νά είπωθοΰν, θά όμολογήσω μέ συντριβή δτι 
σας έκούρασα.



Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο Ι

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ Π Α ΙΔ ΙΩ Ν  ΜΑΣ

Κάποιος είπε μιά φορά πώς είμαστε «φυλή άριστοκρατική»- καί 
είναι αλήθεια- φυσική εύγένεια βρίσκομε στό λαό μας δπως σέ κανέ- 
ναν άλλο, καί ή μητέρα τοΰ λαοΰ μας, που ούτε νά διαβάσει δέν 
ξέρει, είναι εύγενέστερη καί καλλίτερη άπό τις γυναίκες τής ίδιας 
τάξης των άλλων φυλών. Τά ευγενικά αισθήματα πού Ιχει άπό τή 
φύση, ξέρει καί τά μεταδίδει στό παιδί της- άλλά καί ή άνατροφή 
αύτή πού τοΰ δίνει είναι άπλοϊκή σάν Ικείνων.

Όσο άνεβαίνομε δμως σέ ψηλότερα κοινωνικά στρώματα, τόσο ή 
άνατροφή τών παιδιών γίνεται πολυπλοκώτερη. Κ’ Ικεΐ βλέπομε τήν 
άνεπάρκεια τής άνατροφής τής Έλληνίδας μητέρας.

Μέ τή δήθεν Ευρωπαϊκή άνατροφή πού λαβαίνομε, μισερή καί 
κακοχωνεμένη, χάνομε τά φυσικά μας προτερήματα, καί μόνο ελατ
τώματα αποκτούμε- οί άπαιτήσεις μας μεγάλωσαν μέ τις ξένες γλώσ
σες, τις τέχνες καί τά γράμματα πού μάθαμε, μά οί περισσότερες 
ούτε νά σκεφθοΰμε ξέρομε ούτε νά κρίνομε, καί ή ψυχή μας Ιμεινε 
άμόρφωτη.

'Ώστε δέν είμαστε προετοιμασμένες δπως χρειάζεται γιά νά δώσομε 
στό παιδί μας τήν πολύπλοκη άνατροφή πού άπαιτεΐται στις άνώτε- 
ρες τάξεις, άνάλογη μέ τήν πνευματική άνάπτυξη. Γι’ αύτό βρίσκομε 
άναμεταξύ μας τόσους άνθρώπους μέ ξυπνάδα, μέ παιδεία, μέ γνώ
σεις, — άλλά χωρίς χαρακτήρα.

'Όλες οί μάνες, βέβαια, άγαποΰμε τά παιδιά μας· δυστυχώς δμως 
αύτό δέν άρκεΐ- πρέπει νά ξέρομε καί πώς νά τ’ άγαποΰμε, καί οί 
περισσότερες άπό μάς τ’ άγαποΰμε μέ στραβό τρόπο, χωρίς ν’ άντι- 
λαμβανόμαστε τά καθήκοντά μας άπέναντί τους, ούτε ποιές άνάγκες 
Ιχει ή παιδική ψυχή γιά ν’ άνατραφεΐ καί ν’ άναπτυχθεΐ.

’Επίσης κακό είναι νά χαλοΰμε τά παιδιά μας μέ τά πολλά χάδια, 
δσο καί νά τά στεροΰμε χάδια καί άγάπη, γιατί άν Ιχει τό παιδί 
άνάγκη άπό άγάπη δσο καί άπό τόν άέρα πού άναπνέει, άλλο τόσο 
Ιχει άνάγκη άπό πειθαρχία- καί ή μόρφωση τής ψυχής του άρχίζει 
άπό τούς πρώτους μήνες.
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Πολλές άπό μάς βαρυούμαστε τόν κόπο, οί περισσότερες δμως 
δεν ξέρομε άπό άνατροφή. Καί στίς δυο περιστάσεις, γιά νά βγοΟμε 
άπό τή δυσκολία, παίρνομε νταντάδες ή δασκάλισσες ξένες καί τούς 
παραδίδομε τά παιδιά μας· δηλαδή άφότου είναι μωρά διαλέγομε τό 
χειρότερο τρόπο τής άνατροφής.

*

’Εκείνο πού ζητούμε άπό τά παιδιά μας είναι νά έχουν καλούς 
τρόπους. Δίνομε δηλαδή πολύ μεγάλη σημασία σέ Ιξωτερικά φαινό
μενα, άλλά έκεΐ σταματοΟμε- τήν ψυχή τοΟ παιδιοΰ μας δέν τήν έξε- 
τάζομε, δέν τή μορφώνομε- τή φιλοτιμία του, τόν πολυτιμότερο 
θησαυρό τής παιδικής ψυχής, όχι μόνο δέν ξέρομε νά τήν καλλιερ
γήσομε, άλλά καί σάν νά τό κάνομε έπίτηδες, δουλεύομε όλοένα, 
πρώτα μεΐς οί μητέρες, υστέρα τό σχολείο, νά τήν καταστρέψομε.

Τά παιδιά μας άλλωστε καλά καλά δέν τά γνωρίζομε· τ’ άνατρέ- 
φομε δλα τό ίδιο, καί δταν καί έκεΐνα έχουν δλα τούς ίδιους καλούς 
τρόπους, μένομε ευχαριστημένες. Καί δμως κάθε παιδί έχει άλλο 
χαρακτήρα, κανένα αδέλφι δέ μοιάζει μέ τά άδέλφι του, τό καθένα 
χρειάζεται Ιδιαίτερη καλλιέργεια τών προτερημάτων του, καί ιδιαί
τερο πόλεμο τών έλαττωμάτων του· καί κατά τό χαρακτήρα του, τό 
καθένα θέλει αλλη καλλιέργεια τών Ιδίων προτερημάτων, άλλον πόλεμο 
τών ιδίων έλαττωμάτων. Μέσα στήν ’ίδια οικογένεια είναι παιδιά πού 
χρειάζονται περισσότερη άγάπη, καί παιδιά πού θέλουν περισσότερη 
αύστηρότητα. Καί χρειάζεται στή μητέρα κρίση καί λεπτότης μεγάλη 
γιά νά μοιράσει τήν άπαιτούμενη άγάπη καί αύστηρότητα, χωρίς 
ποτέ νά φανεί άδικη.

Ή θεωρητική μητέρα μέ τις αύστηρές άρχές πώς τά παιδί δέν 
πρέπει νά Ιννοήσει πόσο τό άγαποΰν οί γονείς, καί πού ζητά νά 
εμπνέει στά παιδιά της φόβο καί δχι άγάπη, ή μητέρα αύτή μπορεί 
νά μάθει «καλούς τρόπους» στά παιδιά της' νά τά μορφώσει δμως δχι.

Είναι όλέθριο πράμα γιά τήν άνατροφή τοΰ παιδιοΰ, νά τοΰ 
έμπνέομε τό φόβο τών γονέων ξεμαθαίνομε τό παιδί τή φυσική του 
τάση νά τρέξει στή μητρική άγκαλιά νά ζητήσει βοήθεια καί παρη
γοριά, άκόμα καί δταν έκαμε ένα λάθος. Ή μεγάλη αύστηρότης δέ 
μορφώνει· πνίγει δμως τήν ειλικρίνεια καί κάμνει τό παιδί δποκριτή, 
μοχθηρό, πικρό- άν πέσομε καί σέ καμμιά λεπτότερη φύση, τρέχομε 
τό μεγαλείτερο κίνδυνο νά μαράνομε τή ψυχή του, νά στραβώσομε 
μέσα του τίς έμορφότερες, τίς εύγενικώτερες τάσεις, άκόμα καί νά

6
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τό σκοτώσομε- ή τουλάχιστον νά τό κάνομε μικρό καί κοινό άνθρωπο 
άπό κεΖ πού μπορούσε νά γίνει άνώτερος άνθρωπος.

Υπάρχουν δυστυχώς τέτοια παραδείγματα πολλά γύρω μας· λίγες 
δμως μητέρες τό έννόησαν.

Τό παιδί γιά ν’ άναπτυχθεΐ έχει άνάγκη άπό ζέστη βσο καί τό 
λουλούδι Ιχει άνάγκη άπό ήλιο- τή ζέστη αυτήν θά τήν βρει μονάχα 
στήν άγάπη τής μητέρας- καί θά τή βρει μόνο άν τή μητέρα δεν τη 
φοβάται, άν στή μητέρα του εχει δλη του τήν έμπιστοσύνη.

Μά γιά νά Ιχει αύτήν τήν έμπιστοσύνη, πρέπει νά νοιώθει πώς ή 
μάνα του τό γνωρίζει.

*

Δυστυχώς σέ μάς λίγες μάνες γνωρίζομε τά παιδιά μας.
Δέν είναι αύτό παραδοξολογία- είναι άλήθεια. Γιά νά γνωρίσομε 

τά παιδιά μας δέν αρκεί νά κατοικούμε στό ίδιο σπίτι- πρέπει νά 
ζούμε μαζί τους, ν’ άκοΰμε τις κουβέντες τους, τούς θυμούς τους, τις 
λύπες τους, τις κακίες τους, τίς σκέψεις καί τίς κρίσεις τους, 8,τι 
σχηματίζει δηλαδή τό μικρό τους κόσμο- πρέπει νά κουβεντιάζομε 
μαζί τους μέ ύπομονή κ’ ενδιαφέρον, νά παίζομε μαζί τους σάν παι
διά κ ’ εμείς- στό παιχνίδι απάνω τό παιδί άνοίγεται χωρίς προφύ
λαξη, δείχνει τήν άληθινή του φύση καί τήν καρδιά του, έπειδή τότε 
δέ φαντάζεται πώς τό προσέχει κανείς. Αύτή είναι ή καλή ώρα νά 
τό γνωρίσει ή μητέρα. Καί άν δει καί κανένα στραβό, πολιτικώτερο 
είναι κάποτε νά μή μιλήσει εκείνη τήν ώρα, παρά μέ τρόπο νά τό 
φέρει ύστερα, νά τό κατακρίνει, νά τό κάμει παρατήρηση σάν κάτι 
άσχετο μέ τό λάθος τού παιδιοΰ- τό μάθημα γίνεται τό ίδιο, καί ή 
φιλοτιμία τοΰ παιδιοΰ δέν πειράζεται.

"Οσο πιό δυνατά νοιώθει τό παιδί τήν άδιάκοπη Ιπίβλεψη τής 
μητέρας, τήν ξυπνητή της άγάπη έτοιμη πάντα νά συμβουλεύσει, νά 
παρηγορήσει, καί νά τιμωρήσει, τόσο εύκολώτερα δπακούει, καί ή 
αύστηρότης είναι περιττή. Ά ν  δμως τήν ώρα πού κλαμένο καί άπελ- 
πισμένο έλθει τό παιδί μας νά μας ξεμολογηθεΐ μιαν άταξία ή μιά 
κακή σκέψη, καί τό δεχθοΰμε σκληρά ή άδιάφορα, ή χειρότερα 
άκόμα, μέ ειρωνεία, χαλοΰμε κάτι μέσα του.

Τό ϊδιο δταν έλθει καί μας πει καμιά του παρατήρηση ή καμιάν 
ιδέα του πού μάς φανεί παιδιακίστικη ή άνόητη, άν τοΰ τό δείξομε 
καί τό περιγελάσομε, τό πληγώνομε βαθειά- καί τέτοιες πληγές τό 
παιδί δέν τίς ξεχνά- τσούζουν μέσα του γιά χρόνια άν είναι φιλότιμο,
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τοΟ χαλοΰν τήν πίστη στόν έαυτό του, τό κάνουν δειλό, διατακτικό, 
άνίκανο νά λάβει μιαν άπόφαση, μιαν ευθύνη, καί λίγο λίγο τρώγε
ται τό ήθικό του θάρρος, τό τρομάζει ή Εδεα τής κατάκρισης, άργό- 
τερα καί τής εύθύνης.

Μιά κυρία, μιλώντας γιά κάποιο σοφό καί μεγαλόκαρδο γιατρό, 
έλεγε πώς τέτοιοι άνθρωποι δέν έπρεπε νά πεθαίνουν, πώς ό Θεός 
έπρεπε, γιά χατήρι τής άνθρωπότητος, νά τούς χαρίζει χρόνια. Τό 
παιδάκι της έπαιζε έκεΐ κοντά καί τήν άκουσε. — «Μητέρα», είπε 
δειλά, «δέν μπορούμε μεΐς νά κρίνομε τις πράξεις τοΟ Θεο0· άν τούς 
κάνει καί τούς γιατρούς νά πεθαίνουν, θά πει πώς έτσι είναι σωστό, 
γιατί έκεΐνος ξέρει καλλίτερα άπό μάς τί είναι τό καλό μας».

Ή μητέρα τό κύταξε μέ ειρωνεία καί είπε.— «Γιά δές τό λαδικό! 
Έσύ θά μέ μάθεις τώρα τί είναι σωστό καί τί δέν είναι;»

Δέ θά ξεχάσω τό ντροπιασμένο βλέμμα τοϋ παιδιοΟ. Βαθειά στήν 
ψυχή του έννοιωθε πώς «είπε μιάν άνοησία»· καί δμως γιατί ήταν 
άνοησία δέν μπορούσε νά τό καταλάβει, άφοΟ δέν είχε πει παρά δσα 
έμαθε στήν Ιερά Κατήχηση καί στά θρησκευτικά του. "Αν ή μητέρα 
τοΟ είχε έξηγήσει τότε μέ καλωσύνη καί όπομονή πώς μέ τά λόγια 
της δέν έννοοΟσε νά πει μιάν άσέβειαν άλλά μόνο νά έκφράσει μιάν 
εύχή γιά τό καλό τοΟ κόσμου, τό παιδί θά τήν καταλάβαινε, άλλά 
συνάμα τό παιδί είχε ανάγκη ν’ άκούσει πώς ή κρίση του ήταν σωστή. 
Παραλείποντας τήν εξήγηση, ή μητέρα τό άφησε σέ μιάν άμφιβολία, 
πού είναι συχνότερη άπ’ δ,τι φανταζόμαστε, καί πού πολλές παιδικές 
ψυχές ταράζει: ή άμφιβολία άν μπορεί κανείς νά Ιφαρμόσει ποτέ στή 
ζωή έκεΐνα πού μάς μαθαίνουν τά βιβλία. — Ή ειρωνεία τής μητέ
ρας, «Γιά δές τό λαδικό!» βαθειά τό πλήγωσε στήν ύπερηφάνεια καί 
στή φιλοτιμία του. Τό παιδί σώπασε καί συμμαζεύθηκε ντροπια
σμένο’ μέσα του βέβαια έλεγε. «Καί δμως αύτό πού είπα είναι άλή- 
θεια, άφοΰ τό λέγει τό βιβλίο μου.»

Λόγια σαρκαστικά ή λόγια άπότομα δπως, «Δέν ντρέπεσαι νά 
κλαΐς γι’ αύτό;» — «Καιρό δέν έχω νά χάνω γιά τις ανοησίες σου,» 
είναι άρκετά γιά ν’ άπομακρύνουν τό παιδί άπό τή μάνα. Καί τότε, 
έπειδή τό παιδί παίρνει πολύ σοβαρά έκεΐνα πού όνομάζομε μεΐς 
«άνοησίες του», κ’ έπειδή έχει άπαραίτητη άνάγκη άπό συμπάθεια, 
θά πάγει στή νταντά ή στή δασκάλισσα νά γυρέψει ζεστασιά, καί άν 
τή βρει Ικεΐ θά ξεμάθει μιά γιά πάντα νά πηγαίνει στή μητέρα. 
Αύτές είναι οί περιστάσεις δπου βλέπομε τά παιδιά προσκολλημένα 
στή δασκάλισσα τόσο πού τήν προτιμούν άπό τούς γονείς. Δέ φταίγει
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ή δασκάλισσα πού τό άπόσπασε άπό τή μητέρα, φταίγει ή μητέρα 
πού άπομάκρυνε τό παιδί άπό τήν άγκαλιά της.

Βέβαια στό μικρόκοσμο τοΰ παιδιοΰ τά μικρότερα πράματα 
παίρνουν μεγάλη σημασία. "Ολες οί αιτίες ποΰ ξυπνοΰν τά αίσθή- 
ματά του, καλά ή κακά, είναι μικρές σάν καί αύτό. Τί πόνος δμως 
γιά τήν καρδούλα του άν νοιώσει πώς τά περιγελοΰμε! Ή όπερηφά- 
νειά του τότε όποφέρει τόσο, πού μας τό άποσπά. Γιατί δσο μικρό 
καί άν είναι, τά παιδί εχει τήν δπερηφάνειά του, τή συναίσθηση τής 
άξιοπρέπειάς του, καί δταν τό πληγώσομε στά βαθιά του αύτά αισθή
ματα, χαλοΰμε τό ίερώτερο πραμα μέσα του, τήν πίστη στή μητέρα·

Ή πίστη αύτή γεννιέται μονάχη της, άπό μικρό σάν είναι τό 
παιδί, φθάνει νά ξέρει ή μητέρα νά ζεΐ τή ζωή τοΰ παιδιοΰ της, νά 
πονεϊ καί νά χαίρεται μαζί του.

Ά ν , δταν ελθει τό παιδί, μέ τήν καρδιά βαρειά άπό κλάματα, 
είτε άπό λύπη είτε άπό μετάνοια, τοΰ άνοίξει ή μητέρα τήν άγκαλιά 
της καί τό σφίξει στήν καρδιά της, καί άκούσει δλην τήν ξεμολό- 
γηση, καί μέ λόγια άγάπης, καί μέ φιλιά γλυκά παρηγορήσει καί 
συγχωρήσει άλλά καί συνάμα τιμωρήσει, (ή δίκαιη τιμωρία δέν 
άγριεύει καθόλου άν συνοδεύεται μέ συγχώρεση καί τρυφερότητα),— 
άν τοΰ δείξει τό λάθος του μέ καλωσύνη, καί ξυπνήσει μέσα του 
αισθήματα καλά καί δυνατά, δίνοντάς του νά καταλάβει πώς πρέπει 
τό σφάλμα του νά τό Ιξαγοράσει, πόσο σφιχτά τό δένει κοντά της, 
ή μάνα αύτή, τό παιδί της, πόσο σφίγγει τό δεσμό πού τούς ένώνει!

Μά γιά νά δώσομε τέτοια άνατροφή στό παιδί μας χρειάζεται 
καιρός. Πόσες άπό μας Ιχουν καιρό νά ζήσουν μέ τά παιδιά τους; 
Ό κόσμος, οί έπισκέψεις, ή τουαλέτα, τά μαγαζιά, μας παίρνουν 
τόσες ώρες τής μέρας μας...

*
Χειρότερη δμως άκόμα άπό τήν αυστηρή θεωρητική μητέρα 

είναι Ικείνη πού λατρεύει τό παιδί της σάν είδωλο, καί τρώγει τή 
ζωή της σέ φανταστικούς τρόμους καί άδιάκοπες άνησυχίες. Ποιός 
δέν έγνώρισε τό δυστυχισμένο αύτό πλάσμα μέ τά γέρικο, κατσου
φιασμένο πρόσωπο, πάντα δυσαρεστημένο, στενοχωρημένο, άηδια- 
σμένο, πού θέλει πάντα έκεΐνο πού δέν Ιχει, καί δέν τό θέλει πια 
μόλις τό άπολαύσει;

Άπό τή μέρα πού γεννηθεί μαθαίνει πώς τίποτα στόν κόσμο δέν 
είναι άρκετά καλό γιά κείνο, πώς Ιξω άπό τή μικρούτσικη ζωή του 
τίποτα δέν άξίζει, τίποτα δέ σημαίνει. Ή θέλησίς του είναι νόμος
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τής μητέρας καί δλου τοΟ σπιτιοΰ- θεωρεί τδ μικρούτσικο έαυτό του 
άξονα τοϋ κόσμου- δλη ή δημιουργία γυρνά γύρω του, γι’ αύτό πλά
στηκε, καί πρέπει νά ύποταχθεΐ στή θέλησή του. Τά παιδιά πού παί
ζουν μαζί του πρέπει νά είναι σκλάβοι του- άν πέσει κάτω καί χτυ
πήσει, χαλά ό κόσμος- άν άρρωστήσει, τρελαίνεται ή μάνα καί τρε
λαίνει δλους γύρω της. Μεγαλώνει τό παιδί αύτό σέ άτμοσφάϊρα 
άνησυχίας μήν πάθει τίποτα, νευριάζει, ζαρώνει άπό τό πολύ τό 
χάδι, άρρωστα άπό τήν πολλή τήν προφύλαξη- χαρά δέν Ιχει άφοΟ 
δέν προφθαίνει νά έπιθυμήσει- κανέναν δέν άγαπά γιατί δλοι τοΰ 
φταίγουν- τή μητέρα του τήν τυρανεΐ καί τή βαρυέται- τ’ άλλα 
παιδιά τ’ άποστρέφεται- τίποτε δέ θέλει, τίποτα δέν τοΰ άρέσει, τίποτα 
δέν τό συγκινεΐ έξω άπό τό έαυτουδάκι του. Καί μουμιάζει στήν 
αύτολατρεία του πού είναι καί ή αύτοσκλαβιά του, πρίν γίνει 
δέκα χρόνων.

Η»

Βέβαια δλες οί μητέρες δέ χαλοΰν Ιτσι τά παιδιά τους, ούτε τά 
φέρονται δλες μέ υπερβολική αύστηρότητα- είναι καί μητέρες πιό 
φρόνιμες πού άφήνουν τά παιδιά τους νά μεγαλώνουν φυσικά. Μά 
άραγε άρκεϊ αύτό;

Άπό μωρό τό παιδί εχει άνάγκη άπό άνατροφή- στή μητέρα 
πέφτει ό κλήρος ν’ άναθρέψει τήν ψυχή του. Άπό τριών μηνών μαθαί
νει τό μωρό νά υπακούει- όκτώ καί δέκα μηνών ξέρει κιόλα νά δια
κρίνει ποιός τό χαλά καί ποιός δέν τό χαλά. "Οταν μάθομε τοΰ 
παιδιοΰ μας, άπό τούς πρώτους μήνες πώς θά ΰπακονοει, δέ χρειά
ζεται πιά μεγάλη αύστηρότητα- φθάνει νά μή χαλαρώσει ή έπί- 
βλεψή μας, φθάνει νά νοιώθει τό παιδί τή μάνα του κοντά του, έτοιμη 
πάντα νά βοηθήσει σέ μιά δύσκολη ώρα, νά τό παρηγορήσει στή 
λύπη του, νά τό τιμωρήσει στήν κακία του, νά τό άγαπά πάντα.

Ή άγάπη τής μητέρας πρέπει νά είναι άκούραστη, δυνατή, δπο- 
μονετική, άτέλειωτη- μαλακιά δμως δχι.

Ά ν  τό παιδί νοιώσει, π.χ., πώς σάν τρέξει στή μητέρα καί 
κλάψει καί ξεμολογηθεΐ καί πει τήν άταξία του καί μαυρίσει τόν 
έαυτό του, ή μητέρα θά τό λυπηθεί καί θά τό συγχωρήσει καί δέ θά 
τό τιμωρήσει, τό παιδί αύτό θά εχει συχνά τή διάθεση νά ξεμολο- 
γιέται καί νά δείχνει τόν έαυτό του άκόμα πιό μαΰρο γιά νά έπι- 
τύχει πιό βέβαιη συγχώρηση. Δέν άρκεΐ ή ξεμολόγηση καί ή συγχώ- 
ρεση· χρειάζεται ή δίκαιη τιμωρία- πρέπει τό παιδί νά μάθει δπερή- 
φανα καί παληκαρίσια νά έξαγοράζει τήν άταξία του- ή συγχώρεση
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θά είναι τής μητέρας τό φιλί πού συνοδεύει τήν τιμωρία, φιλί πού 
θά σβήσει τήν πίκρα, τόν πόνο τής ψυχής τοΟ παιδιοΰ- μά ή τιμω
ρία θά μείνει γιά νά χαράξει μέσα του βαθύτερα τήν Ινθύμηση τής 
άταξίας πού δέν πρέπει νά έπαναληφθεΐ, καί συνάμα γιά νά δυνα
μώσει τήν ψυχή τοΰ παιδιοΰ πού λίγο λίγο θά μάθει πώς είναι ύπεύ- 
θυνο γιά τΙς πράξεις του, καί πώς μέ κόπο έξαγοράζονται τά σφάλ- 
ματα.Άν άπό μικρό δέν τοΰ τό μάθει ή μητέρα, ή ζωή θά τοΰ τό μάθει 
άργότερα- καί άλλοίμονο σέ κείνον ποΰ τόν βρει άνέτοιμο ή ζωή!

*

Όσο λάθος είναι ν’ άφήνομε τό παιδί μας χωρίς παρηγοριά 
σάν είναι βυθισμένο στή λύπη του καί στή μετάνοια, άλλο τόσο 
λάθος είναι νά ζητοΰμε νά βγάλομε άπό τή ζωή τοΰ παιδιοΰ μας 
κάθε λύπη, κάθε στενοχώρια, κάθε φροντίδα, κάθε έννοια. Ζωή χωρίς 
έννοιες καί φροντίδες δέν όπάρχει- ή ψυχή τοΰ παιδιοΰ, δπως καί 
τό σώμα, έχει άνάγκη άπό γυμναστική γιά νά δυναμώσει· ή μητρική 
άγάπη λοιπόν θά γυμνάσει τήν παιδική ψυχή, όδηγώντας την μέ 
χέρι τρυφερό άλλά καί δυνατό' άληθινή άγάπη δέν είναι έκείνη πού 
βγάζει άπό τό δρόμο τοΰ παιδιοΰ κάθε δυσκολία, άλλά έκείνη πού 
τοΰ μαθαίνει πώς νά υπερνικά τις δυσκολίες.

Έ να παιδάκι έχει πυρετό· είναι παρομονή τοΰ Ά ϊ-Βασίλη, καί 
τό παιδάκι συγχίζεται πού δέν είναι σηκωμένο ν’ άκούσει τ’ άγορά- 
κια πού θά τραγουδήσουν άπό βραδύς τόν Ά ί-Βασίλη. Γιά νά μήν 
κακοκαρδίσει, ή μάνα πού πονεί διπλά γιά τή στέρηση τοΰ παιδιοΰ 
της, βρίσκει μιά γελασιά νά τό παρηγορήσει· τοΰ λέγει πώς φέτος 
άλλαξαν τά καλαντάρια καί πώς ό Ά ϊ-Βασίλης θά πέσει μιάν έβδο- 
μάδα άργότερα. — «Τί καλά,» λέγει τό άρρωστο παιδί, «σάν νά τό 
ήξεραν πώς θά είμαι άρρωστο!»

Συγκινητική γελασιά, βέβαια, μά κακή γιά τό παιδί- ή άγάπη 
αύτής τής μητέρας δέν έχει τή δύναμη πού χρειάζεται γιά νά δυνα
μώσει τήν ψυχή τοΰ παιδιοΰ της- τό άρρωστο παιδί έκαμε άμέσως 
τή σκέψη, «σάν νά ήξεραν πώς θά είμαι άρρωστο», καί βρήκε φυσικό 
ν’ άλλάξουν τά καλαντάρια γιά τό κέφι καί τήν καλή ή κακή όγεία 
τοΰ μικρούτσικου άτόμου του· τό μυαλουδάκι του κάμνει τό μικρού- 
τσικο έαυτό του κέντρο τοΰ κόσμου, δπως είναι κέντρο τής άγάπης 
τής μητέρας του.

Καί δμως ήταν τόσο εύκολο νά τό συνηθίσει ή μάνα του άπό 
μικρό μικρό νά ύποτάσσεται στις άνάγκες τής ζωής, πού μιά άπ’ αύτές
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είναι καί ή άρρώστια! Δύσκολη δέν είναι αύτή ή άνατροφή’ τό παιδί 
μαθαίνει χωρίς κόπο νά ύποτάσσεται, φθάνει ν’ άρχίσει άπό μικρό. 
Καί μέ τήν ύποταγή αύτήν άναπτύσσεται μέσα του ή όπερηφάνεια 
καί ή παληκαριά, μαθαίνει νά μήν καταδέχεται νά παραπονιέται.

— Ά λλη μάνα βλέπει στά χέρια τοΰ παιδιοΰ της 2να κουτί τσο- 
κολάτες πού τοΰ δώρισε κάποιος· τό παιδί αύτό Ιχει άδελφάκι φιλά
σθενο πού δέν πρέπει νά φάγει τσοκολάτες. Ή μητέρα παίρνει τό 
κουτί λέγοντας, «άν δει τό άδελφάκι σου πώς τρως έσύ, θά λυπηθεί’ 
καλλίτερα λοιπόν μή φας έμπρός του».

Νομίζει ή μητέρα αύτή πώς άγαπά πολύ τό φιλάσθενο παιδί 
της. Καί δμως δέν τό άγαπά δσο πρέπει, άφοΰ γιά ν’ άποφύγει μιάς 
στιγμής λύπη τοΰ παιδιοΰ της, χαλά, προστυχεύει τήν ψυχή του, τήν 
έγκαρδιώνει στόν έγωϊσμό καί στήν τυραννία των άλλων, καί τό 
κάμνει δοΰλο τών δρέξεών του γιά τό μέλλον. Δέν Ιχει τή δύναμη 
νά γυμνάσει τήν ψυχή τοΰ παιδιοΰ της στις άναγκαΐες στερήσεις, πού 
θέλει δέ θέλει, θά βρεθοΰν μιά μέρα στό δρόμο του.

*

Σέ μιά κριτική κάποιου δράματος, ό Έρμονας είπε πώς ή Έλλη- 
νίδα, δσο άν ξέρει ξένες γλώσσες καί πιάνο, εμεινε «προστυχούτσικη 
έπαρχιώτισα».

Ά ν  καί ή κρίση αύτή δέν μπορεί, βέβαια, νά έφαρμοσθει γενικώς, 
σέ πολλές περιστάσεις δμως είναι δίκαιη.

Πόσες άπό μάς, άπό άγάπη γιά τά παιδιά μας, νομίζοντας πώς 
τά ώφελοΰμε, γινόμαστε ενα μέ αύτά γιά νά κρύψομε άπό τόν πατέρα 
μιαν άταξία, Ινα κακό βαθμό, Ινα ψέμα. Όλη μας ή Ιννοια είναι νά 
σώσομε τό παιδί μας άπό τήν πατρική τιμωρία, δέ διστάζομε καί σέ 
ψέμα άκόμα νά καταφύγομε. «Πές πώς Ιχασες τόν Ιλεγχό σου».— 
«Πες πώς σέ πονοΰσε τό κεφάλι καί δέν Ικανές τό μάθημα».— 
«Πές . . . πές . . . πές . . . »  Καί δέ βλέπομε τήν ήθική βλάβη, τήν 
τρομερή βλάβη πού κάνομε τοΰ παιδιοΰ μας, έγκαρδιώνοντάς το στή 
δολιότητα.

’Εκείνο δμως δέν ξεχνά τήν ψευτιά πού συντροφικά είπε μέ τή 
μητέρα, δέν ξεχνά τήν πονηριά δπου πρόστρεξε μαζί της, μέ τήν 
Ιγκρισή της, γιά νά γελάσει τόν αύστηρό άλλά δίκαιο πατέρα’ δσο 
άν έκείνην τήν ώρα τοΰ συμφέρει ή συμμαχία τής μητέρας, έντούτοις 
δέν τής συγχωρεϊ ποτέ τήν άνανδρία της, τή δολιότητά της, ούτε 
τής Ιχει ευγνωμοσύνη γιά τήν επιείκειά της πού τήν νοιώθει κακή,
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8σο καί άν τήν εκμεταλλεύεται έκείνην τήν ώρα πού τοΰ συμφέρει.
Τό παιδί έχει φοβερή λογική- στήν πρώτη περίσταση θά κάμει 

τό λογαριασμό στό κεφάλι του, πώς άν δέν ήταν κακό νά γελάσει 
τόν πατέρα σύμφωνα μέ τή μητέρα, άλλο τόσο δέν είναι κακό νά 
γελάσει τόν πατέρα μυστικά άπό τή μητέρα, καί τή μητέρα νά γελάσει 
μόλις τύχει άνάγκη. Καταστρέφεται μέσα του τό ήθικό θάρρος νά όμο- 
λογήσει τό σφάλμα του καί νά ύποστεΐ τή δίκαιη τιμωρία- ή πονηριά 
καί ή ψευτιά καταντοΰν σέ λίγο νά τοΰ φαίνονται φυσικά δσο καί τά 
νά τρώγει καί ν’ άναπνέει, γίνονται «άνάγκες» στή ζωή του- καί 
δσο πιό πονηρά είναι, καί δσο κρύβει καλλίτερα τις ψευτιές του, τόσο 
θεωρεί τάν έαυτό του πιό κατορθωτικό.

"Αλλως τε τά παράδειγμα τής πονηριάς θά τοΰ τά δώσει πρώτη 
ή μητέρα, κάθε φορά πού θά θελήσει νά «πιάσει» τό παιδί της καί 
ν’ άνακαλύψει μιά ψευτιά ή μιάν άταξία. Χαρακτηριστικώτατο είναι 
τό άκόλουθο έπεισόδιο παρμένο άπό ένα άπό τά άξιοθρήνητα παιδικά 
άναγνώσματα μέ τά όποια άνατρέφονται τά παιδιά μας.

Μιά μητέρα ανακαλύπτει πώς Ινα άπό τά παιδιά της, χωρίς νά 
ξέρει ποιό, εφαγε γλυκίσματα άπαγορευμένα- τά φωνάζει λοιπόν δλα 
καί ρωτά ποιός τά εκαμε- δλα άρνοΰνται. 'Η μητέρα άμέσως κατα
φεύγει στήν άηδέστερη πονηριά. Βλέπετε αύτά τό βιβλίο;» λέγει, 
«Ιχει μέσα εύχές- Ιγώ θά διαβάσω μιάν εύχή καί θ’ άρχίσουν τά 
φρύδια νά πέφτουν μές στά μάτια έκείνου πού πήρε τά γλυκά.» 
’Εννοείται πώς ό μικρός κλέφτης καί ψεύτης σήκωσε τόσο ψηλά τά 
φρύδια του, ώστε ή εύγενικιά μητέρα τάν άνακάλυψε.

Τί φρικτότερο παράδειγμα ανατροφής; Ποιες μποροΰσαν νά είναι 
οί σκέψεις τοΰ παιδιοΰ σάν άνακάλυψε τήν πονηριά τής μητέρας; 
Ποιά ή έντύπωση τής ψυχής του δταν στοχάστηκε πώς άν δέν ήταν 
τόσο κουτό, άν είχε λίγη περισσότερη πονηριά άπό τή μητέρα, θά 
τή γελοΰσε μιά χαρά;

Καί τότε άρχίζει τό συνορισιό, ποιός άπό τή μητέρα καί τό 
παιδί θά δείξει μεγαλείτερη πονηριά.

Άραγε στό χέρι τής πρόστυχης αυτής γυναικείας ψυχής δέ βρί- 
σκουνταν άλλο μέσον νά ξεμολογήσει τό παιδί της, νά τά κάμει νά 
αισθανθεί τήν άσχημιά τής πράξης του άπέναντί τοϋ έαυτοϋ τον, 
χωρίς νά ξεπέσει έκείνη στήν άηδέστερη πονηριά;

Έδω κρίνομε τήν «προστυχούτσικη επαρχιώτισσα.»
Τά κακά πού εκαμε τά παιδί, γι’ αύτήν δέν είναι τό ηθικό του 

λάθος, άλλά τά πρακτικό, δηλαδή τά δτι Ιφαγε τά γλυκά- καί ή



πονηριά της δλη δουλεύει νά μάθει ποιος εφαγε τά γλυκά. Ή ψυχή 
της δέν είναι άρκετά ανεπτυγμένη γιά νά καταλάβει πρώτα ή ίδια, 
υστέρα νά μάθει καί στό παιδί της, πώς παίρνοντας κρυφά τά γλυκά 
Ικαμε κάτι άτιμο πού τό λερώνει, καί λέγοντας ύστερα ψέματα, γιά 
νά ξεφύγει τή δίκαιη τιμωρία, έπρόσθεσε στήν πρώτη άτιμία μιάν 
άνανδρία καί μιά δεύτερη ατιμία άκόμη πιό άσχημη, πού τό λερώνει 
ακόμα περισσότερο. Ούτε είναι σέ θέση ή μητέρα αύτή νά σκεφθεΐ 
πώς έξευτελίζοντας τό παιδί της, δπως τό έκαμε, έμπρός στ’ άδέλ- 
φια του, έμπρός της, και προπάντων εμπρός στόν έαυτό του, ή τοΰ 
Ικαμε στήν ψυχή μιά πληγή πού ή ενθύμησή της θά λερώσει, 
θά μαράνει τή φιλοτιμία καί τήν ύπερηφάνειά του, καί θ’ άφήσει 
σημάδι άσβηστο γιά τό μέλλον, ή χειρότερα, μετά τή συγχώρηση, 
σάν ξεχαστεΐ τό σφάλμα τό παιδί θά υποτιμήσει τήν κακή του 
πράξη δπως καί τόν έξευτελισμό πού τοΟ Ικαμε ή μητέρα- γιατί ή 
λογική θά τοΰ άποδείξει πώς άν μιά τέτοια μεγάλη ντροπή ξεχά- 
στηκε, θά πει πώς δέν ήταν καί τόσο μεγάλη δση τή φαντάστηκε 
στήν άρχή.

Έτσι άρχίζει καί άδυνατεΐ ή φιλοτιμία του- ή ηθική του χαλα
ρώνει- κρίνει τις χειρότερες του πράξεις μέ επιείκεια, καί σάν πράξεις 
πού δλοι τις κάνουν καί δμως βγαίνουν άπό κεΐ χωρίς βλάβη.

Γιά νά τοΰ γίνει μάθημα γερό, έπρεπε τό παιδί νά βγή άπό τό 
σφάλμα του ανυψωμένο, δχι ταπεινωμένο. Ή μάνα Ιπρεπε νά τό 
δουλέψει τό παιδί της μέ τρόπο πού νά ξεμολογηθεΐ αντοθέλητα, 
Ιπρεπε νά τοΰ δώσει τό μέσον νά εξαγοράσει τό λάθος του άνεβά- 
ζοντας τήν ψυχή του, μέ βαθειά μετάνοια, άνώτερα άπό τό ίδιο αύτό 
λάθος. Μά καί άν τό παιδί δέν ώμολογοΰσε, καί ή μητέρα εκαμνε 
πώς δέν τό Ιννόησε, πάλι θά ήταν τό κακό λιγώτερο- τό μάθημα θά 
γίνουνταν καί θά έπιανε τόπο μεγάλο άν Ιλεγε ή μητέρα, «Σέ 
πιστεύω, γιατί ξέρω πώς δέ θά καταδεχθείς νά ξεπέσεις ώς τήν 
ψευτιά.» Δέν νομίζω νά ύπάρχει παιδί μικρό πού νά μή συγκινηθεΐ 
τότε καί ξεσπάσει στά κλάματα καί όμολογήσει- τουλάχιστον τέτοιο 
σκληρόκαρδο παιδί δέν άπάντησα άκόμα, δσα καί άν έγνώρισα, ούτε 
είναι φυσικό νά όπάρχει- μά καί άν υπήρχε, πάλι τό μάθημα θά 
γίνουνταν βαθύ καί τρομερό, γιατί τό παιδί θά αΕσθάνουνταν πώς 
«εντούτοις ξέπεσε ώς τήν ψευτιά,» καί ή συνείδησή του θά βασανι
στεί τόσο άνυπόφορα, πού δέ θά θελήσει ποτέ πιά νά ξαναβρεθεΐ στή 
φρικτή αύτή θέση.

Καί στό μεταξύ θά αισθανθεί τή φιλοτιμία του δυνατώτερα, θά

8Θ__
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θελήσει νά δώσει άφορμες στή μητέρα του καί στούς άλλους νά τό 
σέβονται γιά τήν τιμιότητα καί τή φιλαλήθεια του.

Ά ν  περάσει ένα τέτοιο μεγάλο καί σοβαρό σφάλμα χωρίς τιμω
ρία, τό κακό δέν είναι πολύ σημαντικό- φθάνει νά νοιώσει τό παιδί 
τό σφάλμα του. Σημαντικό είναι νά φυλάξομε τήν ψυχή τοΰ παιδιοΰ 
μας άπό τήν πληγή πού δέν μπορεί παρά ν’ άφήσει άσχημα 
άποτελέσματα.

Έτσι σχηματίζονται οί ψυχές τών παιδιών καί μαθαίνουν τήν 
τιμιότητα, τήν άξιοπρέπεια, τήν όπερηφάνεια- έτσι σχηματίζονται
χαρακτήρες.

Βέβαια, γιά νά φθάσει ή μητέρα στό άπαιτούμενο άποτέλεσμα 
δέν πρέπει ν’ άρχίσει σάν είναι τό παιδί μεγάλο, άλλ’ άπό μωρό, μέ 
τά πρώτα χάδια, μέ τίς πρώτες λέξεις πού θ’ άρθρώσει.

Ή Άγγλίδα μητέρα τή λέξη «ψέμα» οδτε τή λέγει ποτέ στό 
παιδί της· θά τοΰ πει «Σέ ξέρω άνίκανο νά πεις μιά «μή αλήθεια.» 
Καί δέν είναι υποκρισία ή άλλαγή τής λέξης· άπό μικρό μαθαίνει τό 
Άγγλόπαιδο πώς τέτοια άτιμία είναι ή ψευτιά, πού καί ή δνομασία 
της άκόμη λερώνει τό στόμα.

Έμεΐς λέμε τών παιδιών μας, χωρίς κάν νά σκεφθοΰμε τέτοιες 
λεπτότητες. «Μή λές ψέματα! — «θά σέ δείρω άν μοΰ πεις ψέματα.» 
«Αύτό πού λές είναι ψέματα.» Καί άναμεταξύ μας, τόση συνήθεια 
έχομε ν’ άκοΰμε καί νά λέμε «μή άλήθειες,» πού ή έκφραση τής 
έκπληξής μας σάν άκούσομε τίποτε άπρόοπτο, είναι ή βρώμικη λέξη, 
πού δέ μάς πειράζει κάν πιά. «Μπά! ψέματα!» Καί στή διήγησή 
μας, — «Σοΰ είπα τό καί τό- ψέματα;» τό ρώτημα έρχεται φυσικώτατα 
σάν νά είναι πραμα συνειθισμένο καί παραδεκτό νά λέμε καί 
ν’ άκοΰμε ψέματα.

*
Άκουσα μιά μητέρα Άγγλίδα νά λέγει στό παιδί της, έξη χρονών 

άγοράκι, «Μή σέ σταματήσει καμιά δειλία, μίλησε σάν άντρας πού 
είσαι», καί «Πές παληκαρίσια τήν άλήθεια».

Έτσι μαθαίνει ή μητέρα αύτή τό μικρούτσικο άγοράκι της νά 
σκέπτεται τόν έαυτό του ώς άντρα πού δέν πρέπει νά ξεπέσει σέ 
μικρότητες καί σέ ταπεινά λοξά μέσα, τό μαθαίνει ν’ άπαιτεΐ άπό 
τόν έαυτό του άντρίκιες πράξεις, άντρίκιες ιδέες, άντρίκια τιμιότητα, 
τοΰ μαθαίνει ήθικό θάρρος καί νά θεωρεί τόν έαυτό του υπεύθυνο 
γιά τίς πράξεις του. Καί σάν πάγει τό παιδί αύτό στό σχολείο, έπτά ή 
δκτώ χρονών, θά βρει τίς ίδιες άρχές, τήν ϊδια άνατροφή στούς συμ
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μαθητές του καί στούς δασκάλους του, πού άπό τήν πρώτη μέρα θά 
τοΰ φερθούν σάν σέ «άντρα» καί σάν σέ «κύριο», σά σέ gentleman. 
Γι’ αύτό βρίσκονται στήν ’Αγγλία χαρακτήρες δπως σέ κανένα άλλο 
μέρος, καί βρίσκονται σ’ δλες τίς τάξεις, άκόμα καί στόν κατώτερο λαό.

Περισσότερο άπ’ δλα, έκεΐνο ποΰ μάς λείπει έμάς είναι τό ήθικό 
θάρρος. Γι’ αύτό βρίσκομε άνάμεσά μας τόσους άντρες πού θυσιάζουν 
σάν τίποτα τίς άρχές τους στό υλικό συμφέρον, πού φοβούνται νά 
ποΰν τή γνώμη τους, νά κηρύξουν τήν πίστη τους, άν είναι νά τούς 
φέρει καμιά ζημία ύλική ή ηθική, νά πάρουν πρωτοβουλία κ’ ευθύνη 
μέ τή γενναία άπόφαση νά όποστοΰν τίς συνέπειες, δποιες καί άν 
είναι. Γι’ αύτό σάν κοπάδια γυρνούμε δλοι άπό τό μέρος τοΰ δυνατώ- 
τερου, κι’ άς μήν τόν Ικτιμοΰμε, άς τόν θεωροΰμε άκόμη καί άτιμο.

Σ’ έμάς, ή μητέρα πρώτα καί τό σχολείο υστέρα, καταγινόμαστε 
δλοι νά καταστρέφομε δ,τι άντρίκιο Ιχει άπό τή φύση ή ψυχή 
τοΰ αγοριού μας.

Ά ν  πέσει χάμω φωνάζομε μέ τρόμο, «Πόνεσες; Κτύπησες; — 
«Είσαι μικρός άκόμα γι’ αύτά !»—Μήν παίζεις μέ τόν τάδε, είναι 
δυνατώτερός σου μπορεί νά σέ κτυπήσει!»

Ά ν τοΰ τύχει καμιά περίσταση ποΰ θά θελήσει παληκαρίσια 
νά ύποστηρίξει μιά πίστη, μιά γνώμη, τό τρομάζομε, τό σταμα- 
τοΰμε. — «Μήν έκφράζεσαι τόσο άνοικτά.» — «Μπορείς νά βλάψεις τό 
μέλλον σου.»

Τό παιδί μας, άγόρι ή κορίτσι, τό άνατρέφομε μέ υπερβολικό φόβο 
τού πόνου, τής άρρώστιας, τής σωματικής στενοχώριας· έπίσης άντί 
νά τό Εγκαρδιώνομε, τοΰ αναπτύσσομε τόν τρόμο τής συνέπειας πού 
μπορεί νά γεννηθεί άπό τήν πρωτοβουλία του καί νά τό βλάψει. 
«Πρόσεχε παιδί μου», είναι ή καθημερινή συμβουλή μας- καί μεγα
λώνει τό παιδί μέ τήν σκέψη πώς τό μεγαλείτερο κακό πού μπορεί 
νά τοΰ συμβεϊ είναι νά κτυπήσει ή νά χάσει τή ζωή του, ή νά βλάψει 
τά συμφέροντα του, τό άτομό του. Καί τή ζωή του, τό συμφέρον του, 
τά φυλάγει σάν κάτι άνεκτίμητο.

Πόσες άπό μάς σκεπτόμαστε νά ποΰμε στό παιδί μας πώς δέν 
πειράζει καί άν κτυπήσει καί πονέσει" πώς δέν πονεΐ και τόσο τό νά 
πονει κανείς' πώς δέν είναι καί τόσο φοβερό ν’ άρρωστήσει, άκόμα 
καί νά χάσει τή ζωή του- πώς ή ζωή μας δέν εχει άξία παρά δσο 
την ξοδεύομε με κάποια ώφέλεια,&ατε δταν τήν παραφυλάγομε, χάνει 
τήν άξία της άφοΰ δέν ξοδεύεται' πώς στόν κόσμο είναι πράματα, 
Ιδέες, ιδανικά, πίστες, πού βαραίνουν περισσότερο άπό τή ζωή του,
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άπό τό μέλλον του, άπό τήν όλική πρόοδό του, πώς γι’ αύτά αξίζει 
νά δώσει τή ζωή του.

Πόσες άπό μάς μαθαίνομε στό άγόρι μας πώς κάποτε ή σιωπή 
είναι δειλία, δταν πρέπει νά μιλήσει καί νά υποστηρίξει μιά πίστη 
καί δέν τό κάμει; Πώς κάποτε ή σιωπή είναι ψευτιά πού λερώνει καί 
άτιμάζει τό ίδιο δπως ή ψευτιά πού λέγει κανείς; Πόσες τοΰ λέμε 
πώς είναι άναντρο νά κτυπήσει έκεΐνον πού δέν μπορεί νά τοΰ τό 
άνταποδώσει, πώς άν θέλει νά μετρηθεί μέ κανέναν πρέπει νά δια
λέξει ίσοδύναμο ή δυνατώτερό του, πώς περισσότερο άπό τή ζωή του 
άξίζει ή φιλοτιμία του, ή δπερηφάνεια, ή άξιοπρέπεια- πώς ή αρρώ
στια καί & πόνος δέ βλάπτουν καί τόσο, άλλά πώς ό φόβος τής άρρώ- 
στιας καί τοΰ πόνου Ιξουδετερώνουν τόν άντρα, τόν ντροπιάζουν, τόν 
καταντοΰν σιχαμένο- πώς δν γιά μιάν εύγενική πίστη κατέστρεψε 
άκόμα καί τό μέλλον του, ή θυσία τόν άνυψώνει, τόν μεγαλώνει, δέν 
μπορεί νά τόν βλάψει, γιατί ή όλική ζημία δέν είναι βλάβη, ένφ οί 
ήθικές παραχωρήσεις είναι καταστροφή τής ψυχής. Πόσες άπό μάς 
μαθαίνομε τό κορίτσι μας νά περιφρονεί κάθε φόβο σωματικοΰ ή 
ήθικοΰ πόνου, δταν πρόκειται νά κάμει Ινα καλό, κάτι εύγενικό 
κ’ Ιμορφο, έστω καί πού νά μήν περιλαμβάνεται στό στενό της καθήκον;

Μιά κυρία μοΰ έλεγε μιά φορά πώς ποτέ δέ μετάλαβε ούτε θά μετα
λάβει τό παιδί της, 7 -8  χρόνων άγόρι, γιατί τήν έτρέλαινε ή σκέψη 
μονάχη πώς τό χρυσό κουταλάκι μποροΰσε νά μεταδώσει μικρόβια.

Ή ίδέα τής σαρκικής άρρώστιας γιά τό παιδί της τήν εκαμνε 
Ιξω φρένων τήν καλή μάνα- ή σκέψη δμως τοΰ ήθικοΰ κακοΰ πού 
κάμνει στό παιδί της, άνατρέφοντάς το σάν κάτι τόσο πολύτιμο πού 
δέν μπορεί νά τρέξει τούς ίδιους «κινδύνους» πού τρέχουν δλα τά 
έκατομμύρια τών όμοφύλων, ούτε τής πέρασε άπό τόν νοΰ- δέ στά
θηκε νά σκεφθεΐ πώς τή μέρα πού μάθει τό παιδί αύτό πώς δλα τά 
Έλληνόπαιδα μεταλαβαίνουν, θ’ άπορήσει πού δέ μετάλαβε ποτέ καί 
θά ρωτήσει- ούτε λογάριασε τί θ’ άπαντήσει, πώς θά έξηγήσει τήν άπο- 
μόνωση τοΰ μικροΰ αύτοΰ άτόμου άνάμεσα σ’ δλην τήν Ελληνική φυλή.

Δέ φταίγει ή κυρία αύτή- τής έμαθαν οί γονείς της γράμματα καί 
τέχνες καί ξένες γλώσσες καί πιάνο καί πολλά άλλα πράματα χρή
σιμα στά σαλόνια- τό μόνο πού δέν τής έμαθαν είναι τό τί χρεωστει 
στή φυλή της, στόν τόπο της, στή θρησκεία καί στήν ιστορία της.

*
Μά γιά νά τά νοιώσομε αύτά έπρεπε νά έχομε ιδανικά- καί ιδα

νικά δέν έχομε. Γι’ αύτό καί ώς έθνος δέν προκόβομε.
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Λόγια παχιά καί μεγάλα λέμε δλοι. «Υπέρ Πίστεως καί Πατρί- 
δος», είναι λέξεις πού άπό μωρά μαθαίνομε νά παπαγαλίζομε μέ τόνο 
καί μέ χειρονομίες. Δέν τις αΕσθανόμαστε δμως.

"Οταν πρόκειται τόν έαυτό μας νά τόν παραμερίσομε έμπρός 
σ’ Ινα έθνικό συμφέρον, μάς φαίνεται πράμα άδύνατο. 'Όταν πρόκει
ται τ’ άγόρια μας νά τά δώσομε στήν πατρίδα, κλάΐμε καί δερνόμα- 
στε. «Κι’ άμέ σά μοΰ σκοτώσουν έμενα τό παιδί μου, μήπως θά μοΰ 
τό δώσει πίσω ή πατρίδα;»

Τό άγόρι μας τό κάνομε άξιωματικό γιά νά παίρνει τό μισθό καί 
νά μή δουλεύει- τό κορίτσι μας τό παντρεύομε μέ άξιωματικό γιά 
νά πηγαίνει στούς χορούς τοΰ παλατιοΰ. Ούτε στό άγόρι μας δμως, 
ουτε στό κορίτσι μας δέ μαθαίνομε πώς δλοι ανήκομε στήν πατρίδα 
πρίν ν’ άνήκομε στήν οικογένεια, πώς δέν υπάρχει θυσία, είτε όλική 
είναι είτε ήθική, πού νά μήν είμαστε υποχρεωμένοι νά τήν κάνομε 
στήν πατρίδα.

'Όταν στόν άξιοθρήνητο πόλεμο τοΰ 97 μαθεύθηκε στάς ’Αθήνας 
ή ντροπιασμένη φυγή τής Λάρισας, μιά βγήκε φωνή άπό τά στήθη 
δλων τών γυναικών. « Ά χ ! καί πόσοι νά σκοτώθηκαν!» Σέ καμιά 
γυναικεία ψυχή δέ γεννήθηκε ή άλλη, ή πιό μεγάλη, ή έθνική άνη- 
συχία, «τουλάχιστον νά χύθηκε αίμα αρκετό πού νά έπλυνε τήν 
έθνική ντροπή;»

Τό παιδί της σκέφθηκε κάθε μητέρα, κάθε γυναίκα σκέφθηκε 
τόν άντρα της, τόν πατέρα, τόν άδελφό της. Τήν πατρίδα δμως, τήν 
τιμή καί τήν αξιοπρέπεια τοΰ έθνους, άξιοπρέπεια πού σύρθηκε στή 
λάσπη κ’ έμεινε άπό τότε έκεΐ πού έπεσε, καί βούλιαξε στό βοΰρκο 
ώς πού κοντεύομε νά ξεχάσομε καί τήν ύπαρξή της άκόμα, καμιά 
Έλληνίδα δέν πρόφθασε νά τή συλλογιστεί.

Δέ φταίγουν οί άντρες μας γιά τόν ντροπιασμένο αύτόν πόλεμο 
πού μαύρισε τήν αίγλη τοΰ στρατοΰ μας, δπως δέ φταίγουν καί οί 
πολιτικοί μας γιά τήν κατάσταση δπου έφεραν τόν δυστυχισμένο τόπο 
μας- φταίμε μεΐς οί γυναίκες, φταίμε μεΐς οί μητέρες πού γεννήσαμε 
αύτούς τούς άντρες και πού δέν ξέραμε ν’ άναπτύξομε μέσα τους 
άντρίκια αΕσθήματα, ύπερηφάνεια, συναίσθηση τοΰ καθήκοντος, αυτο
θυσία, ήρωϊσμό.

Τά μεγάλα έθνη είναι έκεΐνα πού Ιχουν καλές μητέρες.
Κάποιος κύριος ανεξάρτητος, πλούσιος μάλιστα, μοΰ έλεγε μιά 

μέρα πώς δέ θέλει πολλά παιδιά, γιατί έννοεΐ τά παιδιά του νά 
«καλοζήσουν». Έκαμα τήν παρατήρηση πώς εχει τά μέσα νά δώσει

Α
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τήν καλλίτερη άνατροφή στά παιδιά του, δσα καί άν είναι. «Τί άξί- 
ζει», μοΟ άποκρίθηκε, «άν δέν τούς άφήσω καί χρήματα άρκετά γιά 
νά χαροΟν τή ζωή;» Καί πρόσθεσε. «Μιά ζωή τήν έχομε, πρέπει νά 
τή ζήσομε εύχάριστα».

Τά λόγια τοΰ κυρίου αύτοΟ εκφράζουν Ικεΐνα πού οΕ περισσότε
ροι άπό μάς σκεπτόμαστε. Γιά τά κορίτσια μας και τ’ άγόρια ζητούμε 
δχι «χαρά», πού θά ήταν ευγενικό καί μεγάλο ιδανικό, άλλά τά μέσα 
γιά νά συνάξουν «χαρές» δσες Ιπιθυμοϋν, δηλ. νά δίνουν χορούς, νά 
φορούν £οΰχα καμωμένα στούς πρώτους ραφτάδες, νά έχουν αμάξια 
καί αύτοκίνητα, νά παίζουν χαρτιά, νά παραλοΰν δσο τό τραβά ή 
καρδιά τους.

Νά τά μεγαλώσομε δμως τά παιδιά μας μέ τή γνώση πώς δέν 
ήλθαν στόν κόσμο γιά νά διασκεδάσουν, άλλά γιά νά βάλουν καί 
κείνα τήν πέτρα τους στό μεγάλο κτίριο τής άνθρωπότητος, ούτε τό 
σκεπτόμαστε μιάς καί μαζέψαμε άρκετά χρήματα γιά νά ζήσομε 
άνεξάρτητα. Ή Σδέα πώς ή ζωή μας δέ μάς άνήκει, παρά άνήκει 
στήν άνθρωπότητα, στή φυλή, στό κράτος μας, πώς χρεωστοΰμε δλοι 
νά συνεισφέρομε σέ γενικά συμφέροντα καί μέ τόν νοΰ καί μέ τόν 
κόπο καί μέ τήν ενέργεια, μιάς πού τά μέσα τής ζωής μας είναι 
άσφαλισμένα, δέν μάς χωρεΐ στό κεφάλι. Μόλις κάνομε χρήματα, 
δηλαδή μόλις βρεθούμε σέ θέση νά ώφελήσομε πρακτικά τόν τόπο 
μας, ριχνόμαστε στή διασκέδαση, στήν καλοπέραση, στίς μικρές καί 
ταπεινές χαρές πού δίνει τό χρήμα, δηλαδή παύομε νά παράγομε. 
νά ώφελονμε' άν είχαμε καί μερικούς πιό εύγενικούς πόθους δσο 
είμαστε φτωχοί, τούς χάνομε μέ τήν καλοπέραση, καί τά παιδιά μας 
τά μεγαλώνομε μέ τή δίψα τής πολυτέλειας.

Δέ νοιώθομε τή λαχτάρα ν’ αναπτύξομε τά ίδανικά των παιδιών 
μας, νά τ’ άνεβάσομε πάνω άπό τίς κοινωνικές μικροευχαριστήσεις! 
Καί δμως τί έμορφότερο ιδανικό γιά τούς γονείς πού άφήνουν στά 
παιδιά τους τά μέσα νά ζήσουν άνεξάρτητα, τί Ιμορφότερο δνειρο 
παρά νά δοΰν τά παιδιά αύτά νά ξοδεύουν τίμια καί όπερήφανα τή 
δύναμή τους, τήν άνάπτυξη, τήν ένέργεια, τή ζωή τους δλη στό κοινό 
συμφέρον τοΰ έθνους των;

*
Ή άνατροφή πού δίνομε μεΤς στά παιδιά μας δχι μόνον κατα

στρέφει τόν Ινθουσιασμό, τά ιδανικά, τήν δρεξη τής αυτοθυσίας πού 
ύπάρχει σ’ δλες τίς νέες καρδιές, καί πού σάν καλλιεργηθεί κάνει 
θαύματα καί ξαναγεννά έθνη, άλλά καί τήν παρασταίνει σάν κάτι
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γελοίο καί βλαβερό. «Γελοίος» ή «κουτός» είναι έκεΐνος πού «τό 
καλό του» τό θυσιάζει σέ μιάν ίδέ α, σέ μιά πίστη, «θά τοΟ δώσει 
ψωμί ή πίστη του;» — «Τά ιδανικά δέν τρέφουν». Ποιός άπό μας 
δέν τις είπε τί άπαίσιες αύτές φράσεις έμπρός στό παιδί του;

"Ολη του τή ζωή τό παιδί άκούει νά λέγουν γύρω του πώς τά 
ιδανικά είναι άεροκοπανίσματα καί πώς «οί ίδέες», «ή πίστις» δέ 
δίνει ψωμί- φυσικό τοΰ έρχεται σά μεγαλώσει καί βρεθεί μεταξύ τής 
πίστης του καί τοΰ δλικοΰ, άτομικοΰ του συμφέροντος, νά παραμε
ρίσει τήν πίστη του- άργότερα άν έχει καιρό, τήν ξαναπαίρνει, μά 
πρώτα τό συμφέρον του θά κυτάξει. Ά ν  ζημιώνεται τό ήθικό του 
σ’ αύτό τό παζάρι, δέ σκοτίζεται- κανένας δέ σκοτίστικε γιά τέτοιες 
μικρολογιές γύρω του, δέν εμαθε ποτέ τί θά πει νά κρατήσει καθαρά 
τήν ψυχή του, δηλαδή, γιά νά μεταχειριστώ μιάν έκφραση τοΰ Nietz
sche, «νά μείνει καθαρός άπέναντι τοΰ έαυτοΰ του».

Νά μή μαθευθεΐ έκεΐνο πού κάναμε- αύτό μόνο μάς ένδιαφέρει. 
Νά μήν τολμήσει κανένας νά μάς προσβάλει ποτέ κατά πρόσωπο, 
γιατί τότε γινόμασε έξω φρενών- τότε μποροΰμε καί τή ζωή μας νά 
κινδυνεύσομε σέ μιά μονομαχία, καί νά σκοτώσομε τόν ύβριστή, άλλά 
νά κρατήσομε τόν έαυτό μας καθαρό, νά βαστάξομε τό ήθικό μας 
πάνω άπό κάθε ύποψία, αύτό είναι άλλη θεωρία.

Μέ τή συνείδησή μας εύκολα συμβιβαζόμαστε, καί οί ψυχικές 
μας άνανδρίες, άν δέ μαθευθοΰν, δέ μάς πολυσκοτίζουν στή ζωή 
μας. Ούτε είναι μόνο στις δουλειές πού γίνονται οί μικροδειλίες 
αύτές, μικροψευτιές, ή μικροατιμίες- ή καθημερινή μας ζωή είναι 
γεμάτη άπ’ αύτά.

Θέλομε, π.χ. νά μάθομε κάτι πού ό ενδιαφερόμενος δέ θέλει νά 
μάς πει. «Έννοια σου, τά εχω καλά μέ τόν άδελφό του, θά τό φέρω 
με τρόπο καί θά τόν κάμω νά μοΰ τό πει». Μά ό τρόπος αύτός δέν 
είναι πολύ παστρικός!— «Μπά! δέ θά τό μάθει.» Καί αύτό μάς 
άρκεΐ, ή συνείδησή μας είναι ή'συχη- εγώ θά τό ξέρω, μά δέ σημαί
νει. Καί δσο πιό επιτήδεια τό κάμω, τόσο πιο άξιος είμαι.

Τό παράδειγμα αύτό, παρμένο άπό τή ζωή δπως καί'δλα τά 
άλλα πού άναφέρω, είναι άπό τά άθωότερα λοξά μέσα στά όποια 
προστρέχομε γιά νά επιτύχομε τά σκοπό μας. Μιά μικρή πονηριά, 
μιά μικρή άγνωστη ατιμία τέτοια, δέ μάς πειράζει, ένώ τόν Άγγλο, 
π.χ. θά τόν πείραζε καί θά τόν σταματοΰσε. Ό gentleman δ 
Άγγλος (παίρνω παράδειγμα τόν Άγγλο, γιατί άπ’ δλους τούς 
λαούς ό Αγγλικός είναι ό πιό έξευγενισμένος), δέ θά καταφύγει σέ
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μικροπονηριές καί μικροατιμίες, δχι γιατί «μπορεί καμιάν ώρα νά 
μαθευθεΐ», άλλά γιατί σέβεται τον έαντό τον.

Ποιός έμαθε ποτέ τό Έλληνόπαιδο νά σέβεται τόν έαυτό του;
Γιά νά μάθει ενα παιδί τόν αύτοσεβασμό, πρέπει πρώτα πρώτα 

νά τό σεβαστούμε μεΐς οί μεγάλοι, πού βρισκόμαστε στό περιβάλλον 
του, νά τό σεβαστούμε ώς άτομο καί ώς άνθρωπο.

Στό σπίτι τό άνατρέφομε μεΐς οι μητέρες, άφήνοντας άκαλλιέρ- 
γητα τήν ύπερηφάνεια, τήν άξιοπρέπεια, τά ιδανικά. Στό σχολείο 
σάν πάγει είναι άκόμα χειρότερα. ’Αφήνω τά βιβλία του, τ’ άναγνω- 
σματάρια, τά περιοδικά του πού είναι παραγεμισμένα πρόστυχα καί 
ταπεινά αισθήματα, σαχλά, άκόμα καί άνήθικα διηγήματα, δπου οί 
ψευτιές καί οί άτιμίες, οί μικροπρέπειες καί οί έκδικήσεις παίζουν 
μεγάλο ρόλο, δίνοντας στήν ψυχή του τροφή ποΟ αηδιάζει κάθε παιδί 
πού διάβασε και ξένα βιβλία ή Ιννοιωσε αισθήματα πιό ευγενικά.

Στό σχολείο δάσκαλος θά τοΰ πει μέ λόγια παχιά πώς δέν πρέπει 
νά βρίζει καί πώς δέν πρέπει νά λέγει ψέματα. Πρώτος δμως θά 
βρίσει χοντρά δ δάσκαλος, (μιλώ γιά τή γενικότητα, ύπάρχουν εύτυ- 
χώς κ’ έξαιρέσεις, σπάνιες δμως), καί δέ θά διστάσει νά προστρέξει 
στό ψέμα στήν πρώτη περίσταση πού βρεθεί σέ δυσκολία.

Ά ν  κάμει τό παιδί καμιάν άταξία, προστρέχει δ δάσκαλος στις 
έξευτελιστικώτερες τιμωρίες, δείχνεται πρόστυχος καί αλύπητος, καί 
νομίζει πώς δσο πιό ταπεινώσει τό παιδί, τόσο πιό ανυψώνεται αύτός· 
άλλά ουτε σεβαστός γίνεται ούτε έπιβάλλεται- γιά νά σεβαστεί τό 
παιδί τό δάσκαλο, πρέπει νά τόν αισθανθεί άνώτερό του, δχι νά 
τόν φοβηθεί.

Οδτε φταίγει δ δάσκαλος αύτός γιά τήν άνεπάρκειά του- ό ίδιος 
δέν έλαβε ποτέ άνατροφή, είναι άνίκανος νά κρίνει τ’ άποτελέσματα 
τής πράξης του, έμαθε μόνο γράμματα, δηλαδή λέξεις, άλλά μόρ
φωση πνευματική δέν εχει, απεναντίας έχασε τά φυσικά του προτερή
ματα καί στενοκεφάλιασε μέ τήν εκπαίδευση πού Ιλαβε ό ϊδιος άπό 
τό σχολείο- κ’ επειδή δέν μπορεί νά έπιβληθεΐ μέ τήν αξία του, Ιπι- 
βάλλεται μέ τόν τρόμο.

Πώς είναι δυνατόν τό δυστυχισμένο παιδί, ΰστερα άπό μιάν έξευ- 
τελιστική τιμωρία δπως, π.χ. ξύλο έμπρός σ’ δλην τήν τάξη, γονά- 
τισμα ενόσω δλοι οί συμμαθητές του τό φτύνουν περνώντας μπροστά 
του, (άνοίξετε τά παιδικά περιοδικά νά, τά βρήτε γεμάτα άπό τέτοιες 
«διδακτικές» διηγήσεις), πώς είναι δυνατόν νά φυλάξει μέσα του σκιά 
φιλοτιμίας καί αξιοπρέπειας; Πώς είναι δυνατόν νά σηκώσει ποτέ τό
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κεφάλι του, δστερα άπ’ αύτό, νά νοιώσει αύτοσεβασμό, νά ζητήσει 
άπό τους άλλους νά σεβαστοΟν τό άτομό του, τή φιλοτιμία του, καί 
δπερήφανα νά μιλήσει σέ κανένα σύντροφό του; Ή τιμωρία δέν τόν 
έδ’.όρθωσε, άπεναντίας τόν Εχάλασε, γιατί Εταπείνωσε τήν ψυχή του, 
τήν έκαμε σκουπίδι, τοΟ άφαίρεσε κάθε μέσον νά ξανασηκωθεΐ· καί 
άκόμα καί χρόνια σάν περάσουν, καί σάν ξεχαστεΐ ό πόνος καί ή 
ντροπή τής Εξευτελιστικής αυτής τιμωρίας, κάτι δμως μέσα του θά 
μείνει μαραμένο, λερωμένο: ή συναίσθηση τής ταπεινωμένης του 
άξιοπρέπειας.

"Οταν ό δάσκαλος πει τοΟ μαθητή, «’Ανάμεσα τών γαϊδάρων 
πρώτος γάιδαρος είσαι σύ», δπως μοϋ τό διηγούνταν Ινα άγόρι μέ 
άδιαφορία, σάν κάτι άστείο, σάν πράμα συνειθισμένο καί φυσικό, 
δχι μόνο αύτός χάνει τό σεβασμό τοΟ παιδιοΰ, άλλά καί σιγά σιγά 
καταστρέφει τήν άξιοπρέπεια καί τή φιλοτιμία του.

"Οταν δ δάσκαλος δώσει τοΰ παιδιοΰ νά γράψει Ινα μάθημα καί 
τοΰ πάρει τό βιβλίο γιά νά μήν κυτάξει μέσα, τό σπρώχνει στήν 
πονηριά, τό ξεμαθαίνει νά φυλάγεται μόνο του καί νά αισθάνεται 
μόνο του καί νά αισθάνεται ύπεύθυνο γιά τίς πράξεις του· άν άφοΰ 
τοΰ πήραν τδ βιβλίο του, τό παιδί βρει άλλο ή κατορθώσει νά ξανα- 
πάρει τδ δικό του, θεωρεί τήν πράξη του δικαιολογημένη, κάμνει τό 
λογαρισμό πώς έπρεπε ό δάσκαλος νά τόν φυλάγει καλλίτερα.

Στ’ ’Αγγλικά σχολεία ό δάσκαλος δέν καταδέχεται ποτέ νά πάρει 
τά βιβλία τών μαθητών τούς λέγει μόνο «Κύριοι, παρακαλώ νά 
κάμετε τό μάθημα χωρίς νά κυτάξετε στά βιβλία σας.» Αύτό άρκεΐ 
γιά νά μήν καταδεχθεί ό μαθητής νά φανεί άνάξιος τής Εμπιστοσύνης 
τοΰ δασκάλου. *Αν τύχει κανένας άρκετά άσυνείδητος γιά νά παρα
κούσει, ή περιφρόνηση τών συμμαθητών του άρκεΐ γιά νά τοΰ βγάλει 
τήν δρεξη νά τό ξανακάμει.

Τό ίδιο καί στό σπίτι, ή μητέρα βρίσκει χίλιες περιστάσεις γιά 
νά καλλιεργήσει τήν όπερηφάνεια τοΰ παιδιοΰ της, άλλά δυστυχώς 
καί άλλες τόσες γιά νά τήν καταστρέψει. 'Όσο ποιδ ύποψιαζόμαστε 
τό παιδί τόσο τό γυμνάζομε στίς πονηριές γιά νά μάς γελάσει· ένφ 
άν τό φερθοΰμε άπό μικρό μ’ Εμπιστοσύνη, μοιραίως άναπτύσσεται 
ή άξιοπρέπειά του, ή εύγένεια, ή τιμιότης του.

Έτυχε νά δώ τά δύο άκόλουθα περιστατικά.
Έγνώρισα Ινα Ελληνόπουλο μαθημένο από μικρό στήν τιμιότητα 

καί στήν Εμπιστοσύνη. Μιά μέρα πού ελειψαν οί γονείς άπό τδ τρα
πέζι καί τό παιδί, εξη χρονών μόλις, κύταζε μέ λαχτάρα Ινα άπα-

7



98

γορεμένο γλύκισμα, ή θεία του τοΰ έδωσε £νχ κομμάτι λέγοντας, 
«'Όταν δέν είναι εδώ ή μαμά σου, εγώ διατάζω- καί σήμερα σοΰ 
έπιτρέπω νά φας.» Τό παιδί τήν κύταξε μέ αγανάκτηση καί είπε,— 
Είναι άσχημο πραμα, θεία, νά μοΰ λες νά κάμω εκείνο πού δέ θέλει 
ή μαμά μου.» Καί άρνήθηκε νά φάγει.

Άλλο Ελληνόπουλο δέκα χρόνων, τιμωρήθηκε μιά φορά, τάχα 
πώς Ισπασε ενα βαζάκι πού τοΰ είχαν απαγορεύσει ν’ άγγίξει- τό 
παιδί οδτε διαμαρτυρήθηκε, ουτε εκλαψε, οδτε δμως ζήτησε καί συγ
χώρηση, δπως τό συνείθιζε, δταν πήγε νά κοιμηθεί. Ή δασκάλισσά 
του άπόρησε γι’ αύτό καί τό ξεμολόγησε- τότε, μά μόνο τότε τό παιδί 
ξέσπασε στά κλάματα. «Πώς μπορούσα νά ζητήσω συγχώρηση», 
είπε, «άφοΰ τό βαζάκι δέν τό έσπασα έγώ ;» Τό είχε σπάσει τό άδελ- 
φάκι του, καί αύτό γύρευε νά τό ξανακολλήσει δταν τό είδε ή μητέρα 
καί τό τιμώρησε. — «Καί γιατί δέ μίλησες;» ρώτησε ή δασκάλισσα.
— «Δέν ήταν σωστό νά προδώσω τό άδελφάκι μου», άποκρίθηκε τό 
υπερήφανο παιδί. — Τήν άλλη μέρα ή μητέρα διηγήθηκε έμπρός 
στά παιδιά της μιάν ιστορία δπου άνέφερε τήν όπερήφανη διαγωγή 
τοΰ ενός παιδιοΰ καί τή σιωπή τοΰ μικροτέρου πού άφησε τό μεγάλο 
νά τιμωρηθεί άδικα. ’Έξαφνα, στή μέση τής διήγησης, τό μικρό 
ξέσπασε στά κλάματα, καί άνάμεσα στ’ άναφυλλητά του, ώμολόγησε 
τή χθεσινή του παρακοή, τή μετάνοια καί τή ντροπή του πού δέν 
είχε τό θάρρος νά ομολογήσει νωρίτερα. Καί τέτοιο εγινε τό μάθημα 
αύτό, πού τό μικρό άπό τότε ακολούθησε πιστά τό γενναίο παρά
δειγμα τοΰ μεγάλου.

*
Τό μυστικό γιά ν’ άναθρέψομε καλά τήν παιδική ψυχή, δέν είναι 

οδτε στήν τιμωρία τήν αδιάκοπη, δσο δίκαιη καί άν είναι, οδτε στήν 
άτιμωρισιά πού είναι άκόμα χειρότερη- άλλά βρίσκεται στήν Ιξήγηση 
πού θά δώσομε τοΰ παιδιοΰ μας, στόν τρόπο μέ τόν όποιο θά τοΰ 
δείξομε τό σφάλμα του, στό ήθικό μάθημα πού θά βγάλει άπ’ αύτό, 
καί προπάντων στό μάθημα πού θά βγάζει άπό τις καθημερινές 
πράξεις καί ομιλίες τών γονέων του.

Τό παιδί πού ζήσει σέ τίμια άτμοσφαΐρα δέν μπορεί παρά νά γίνει 
καί αύτό τίμιο- ή άδιάκοπη γυμναστική τής ψυχής του θά σχηματίσει 
δυνατά χαρακτήρα. Φθάνει δμως νά μήν περιορίζονται σέ λόγια οί 
συμβουλές τών γονέων, παρά νά τις βλέπει τά παιδί έμπράκτως στήν 
καθημερινή του ζωή.

Έτσι προετοιμασμένο, τό παιδί δέ φοβαται τίποτα άπό τή ζωή-



99

καί στή δυστυχία άκόμα ή ψυχή του θά μείνει άκέραια· καί δσο ή 
ψυχή του είναι άκέραια δέ φοβαται ποτέ νά βουλιάξει καί νά χαθεί- 
Τά έξωτερικά γεγονότα είναι δευτερεύοντα πάρεργα στήν πορεία τοΟ 
βίου μας- τή ζωή δμως τοΰ καθενδς τή διευθύνει ή ψυχή μας.

'Ένα τετράστιχο ’Αγγλικά θέλω νά βάλω εδώ, τετράστιχο πού 
θά ήταν καλά νά τά μαθαίνουν τά παιδιά μας, καί νά τά θυμοΰνται 
πάντα σά μητρική εύχή δταν φεύγουν άπά τήν άγκαλιά μας γιά τήν 
πάλη τής ζωής, δπως οί άρχαΐοι Σπαρτιατες έπαιρναν άπά τή μητέρα 
τήν εύχή «ή τάν ή έπί τας», φεύγοντας γιά τή μάχη:

«The world has battle room for all,
«Go, figh t and conquer if you can.
«But if ye  rise or if ye  fall
«Be each, p ray  God, a gentlem an»

Δηλαδή:
«'Ο κ όσμος  εχει θέση γιά  πάλη ίση  θέλεις,
«Πήγαινε, πολέμησε  καί νίκησε άν μπορείς.
«Μά ε’ίτε ύψωθεΐς είτε πέσεις,
«Μείνε, γιά τ ’ όνομα του θεοδ, gentlem an.

Ή τελευταία αύτή λέξις δέν εξηγείται- θά πει κύριος, άξιοπρεπής, 
τίμιος, εύγενής, καί δ,τι άλλο κάμνει τόν ανώτερο άντρα.

Φραγκψονρτη - 9 j22 Μ αρτίου 1911.
Π. Σ. ΔΕΛΤΑ



Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Κ Α Ι ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ Κ Α Θ Α ΡΕ Υ Ο Υ Σ Η Σ *

Α'.

Δυστυχείς Άνϋ'ρωηοι ο ί  φ ρ ο υρ ο ί τής  καϋ'αρευούσης. — Πριν 
άκόμη κατορθωθή ή άποκάλυψις τών ύπονοουμένων δακτύλων παλαιο- 
τέρων τολμημάτων, προβάλλει νέον, τολμηρότερον κίνημα. Τάς προ
κηρύξεις βλέπει σήμερον ό άναγνώστης συγκεντρωμένας είς τό 
πρώτον τεύχος τοΟ δελτίου τοΟ Όμίλου, δπου φιλοξενούνται καί 
σκέψεις φιλολόγου διαβοηθέντος έσχάτως ώς ύβριστοΰ τών καθηγη
τών του. Είναι καί τοΰτο σύμπτωμα κακόν, δτι οί τρόφιμοι τοΰ Πανε
πιστημίου εκφράζονται άνευλαβώς περί έκείνων ιδίως Ικ τών καθη
γητών, οί'τινες άνέλαβον άπό τίνος ώς κύριον εργον τήν προστασίαν 
τής καθαρευούσης, άλλ’ ό μεγαλύτερος κίνδυνος είναι άλλος.

Τό κίνημα διακρίνεται τών προηγουμένων τολμημάτων οδσιωδώς. 
Οί ένοχοι είναι πολύ περισσότεροι. Δέν είναι, δπως άλλοτε, όλίγοι 
τινές συγγραφείς καί ποιηταί ή γλωσσολόγοι, άλλ’ έκατοντάδες επι
στημόνων δλων σχεδόν τών κλάδων, καί δέν κατατάσσονται ευκόλως 
εις τάς μέχρι τοΰδε γνωστάς αίρέσεις τών μαλλιαρών. Τό κίνημα 
είναι γενικώτερον τών προηγουμένων καί, τό φοβερώτερον, πρώτος 
είς §ν έκ τών έπαναστατικών πρωτοκόλλων φέρεται όπογεγραμμένος 
ό σήμερον Υπουργός τής Παιδείας. Δέν είναι, φαίνεται, ό πρωτουρ- 
γός τοΰ κινήματος ό κ. Άλεξανδρής- φέρεται πρώτος ύπογεγραμμένος, 
διότι τό δνομά του αρχίζει κατά σύμπτωσιν άπό Α. Ά λλ’ άρκεΐ καί 
μόνον τό γεγονός δτι είς έκ τών συνενόχων άνυψώθη έν τψ μεταξύ 
είς Υπουργόν τής Παιδείας, ί'να έμβάλη είς άνησυχίαν τήν φρουράν 
τής καθαρευούσης. Έπειτα τό κίνημα δέν περιορίζεται, ώς άλλοτε, είς 
συζητήσεις είδικάς περί τοΰ γλωσσικοΰ ζητήματος καί άνωδύνους ή 
άκαίρους μεταφράσεις καί λογοτεχνήματα κατά τό πλεΐστον ήμερόβια,

* Μέρος τής μελέτης ταότης, τό Α’ καί Β’ κεφοίλαιον, έδημοσιεύθη είς φυλ- 
λάδιον πρό τής έν τή Αιπλή Βουλή συζητήσεως του γλωσσικοΰ ζητήματος.
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άλλ’ Ιχει τόν σατανικόν σκοπόν νά καταλάβη τόν σπουδαιότατον 
παράγοντα τής έθνικής μορφώσεως, τό δημοτικόν σχολεΐον.

Είναι δεδικαιολογημένη ή ανησυχία ;
Κατά τό φαινόμενον ναι, πράγματι δμως δχι· ναι δι’ δλους τούς 

μνημονευθέντας λόγους, δχι δι’ ένα μόνον, άλλ’ ίσχυρότατον λόγον, 
δτι τό κίνημα παρά τήν άλλην σοβαρότητα τών πρωτουργών καί τό 
όσημέραι όγκούμενον £εΰμα τών δπαδών είναι άσύντακτον καί δλως 
άπαράσκευον. ΙΙερί τούτου πείθεται πας τις καί έκ τής δημοσιογρα
φικής συζητήσεως τής διεξαχθείσης κατά τό παρελθόν θέρος καί έκ 
τοΟ πρώτου τεύχους τοΰ δελτίου τοΰ Όμίλου. Τό δλον είναι προμή- 
νυμα νέας κινήσεως, έτοιμον, δπως πρέπει διά συζήτησιν καί δπως 
χρειάζεται διά τήν λειτουργίαν προτύπου σχολείου μέ τάς έπαγγε- 
λίας νέου προγράμματος, νέας μεθόδου, νέων βιβλίων, δέν φαίνεται 
τίποτε, ένεκα δέ τούτου καί παρωχετεύθη κατ’ άνάγκην τό κίνημα 
είς άλλο έδαφος, ή δέ σημερινή μορφή του είναι «συζήτησις έπιστη- 
μονική» περί τών δρων τής σκοπιμωτέρας λειτουργίας τοΰ δημοτικοΰ 
σχολείου. ’Έκ τίνος δηλώσεως τοΰ προεδρείου (σελ. 10 τοΰ 1ου τεύ
χους τοΰ δελτίου) ήδύνατό τις νά φοβηθή δτι ή μορφή αϋτη είναι 
προσωρινή, άλλά τά πράγματα πείθουσιν δτι τό κίνημα θά διατηρήση 
τήν μορφήν ταύτην δχι μήνάς τινας μόνον, ώς δπόσχεται τό προε- 
δρεΐον, μέχρι δηλ. τοΰ προσεχοΰς Σεπτεμβρίου. Τά «προχειρότερα 
καί τά σημαντικώτερα» σχετικά ζητήματα δέν μοί φαίνεται εδκολον 
νά λυθώσιν είς όλίγους μήνας. Έπειτα καί άν ή συνεννόησις όποτεθή 
(Ραγδαία είς τάς γενικάς γραμμάς — καί ταύτας μόνον θίγουσι τά 
έρωτήματα — αί λεπτομέρειαι τών θεωρητικών καί ή έκτέλεσις τών 
πρακτικών ζητημάτων θ’ άπορροφήσουν χρόνον. Κατ’ άνάγκην ή 
συζήτησις καί ή προετοιμασία θά παραταθή έπί μακρότερον. Τό 
προεδρεΐον άπαταται, άν πράγματι νομίζη δτι θά είναι δυνατόν κατά 
τόν προσεχή Σεπτέμβριον νά άναλάβη νπευθννως τήν ί'δρυσιν προτύ
που δημοτικοΰ σχολείου, μέ βάσιμους δηλ. έλπίδας δτι θά προσφέρη 
δχι μόνον νέα, άλλά καί καλύτερα, καί δχι άπλώς καλύτερα, άλλά 
κατ’ ούσίαν καλύτερα πράγματα. Τήν εύθύνην τοιαύτης έπιχειρήσεως 
ήδύνατο νά άναλάβη μόνον διδάσκαλος ωθούμενος είς τοΰτο ύπό ισχυ
ρών παιδαγωγικών πεποιθήσεων καί διατεθειμένος νά σύνδεση τήν 
τύχην του μέ τό Ιργον. Δέν άμφιβάλλω δτι καί ούτος θά παρουσιά- 
ζετο μέ δποσχέσεις όλιγωτέρας, θά έσυνθηκολόγει είς πολλά σημεία 
πρός τό καθεστώς καί θά προέβαινε δημιουργών τό μέλλον κατά 
μικρόν, άλλ’ άσφαλώς. Όμολογώ δτι λυποΰμαι, διότι άντί τοΰ φυσικοΰ
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τούτου καί εύεργετικοΰ παράγοντος τοΰ δημοτικοΰ σχολείου βλέπω 
όμάδα συζητοΰσαν, καί λυποΰμαι περισσότερον άκόμη, διότι ή όμάς 
αδτη δαπανάται έξ άγνοιας τών πραγμάτων είς εκφράσεις καί ένερ
γείας δχι σοβαράς, πνίγεται είς τό δίκαιόν της καί κινδυνεύει νά 
στιγματισθή μή δυναμένη νά καθορίση, τί άκριβώς θέλει. Ά λλ’ άφ’ οδ 
άντί τοΰ έμπνευσμένου διδασκάλου μας παρουσιάζεται όμάς λογίων 
συζητοΰσα, ή ί'δρυσις τοΰ προτύπου δημοτικοΰ σχολείου κατ’ άνάγκην 
ή θά έξαρτηθή έκ τοΰ πορίσματος τής συζητήσεως ή θά φέρη τήν 
διάλυσιν τοΰ 'Ομίλου. Λόγιοι, οία τά μέλη τοΰ Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου, 
δέν είναι δυνατόν νά άνεχθοΰν άλλην λύσιν. Ουτω λοιπόν άποσοβεΐται 
προοωρινώς δ εκ τής λειτουργίας τοΰ αιρετικού σχολείου κίνδυνος.

θά έξετάσω ήδη, άν καί ή συζήτησις αύτή καθ’ έαυτήν έγκλείει 
κίνδυνόν τινα καί άν έν εναντία περιπτώσει είναι δι’ άλλους λόγους 
αναγκαία ή καί απλώς χρήσιμος. Διττά δύνανται νά είναι τά πορί
σματα τής συζητήσεως, ή σύμφωνα καθόλου πρός τάς άορίστους 
βλέψεις τής έφορείας τοΰ προτύπου δημοτικοΰ σχολείου ή άντίθετα 
πρός αύτάς. Ά ν  συμβή τό πρώτον, ή πολιτεία είναι ύποχρεωμένη 
νά πεισθή περί τής χρησιμότητος τής τάσεως τής έφορείας καί τότε 
τό σχολεΐόν της ή δέν θά ίδρυθή διόλου ή θ’ άποτελέση εύπρόσδε- 
κτον πρωτοπορείαν έν τή άνορθώσει τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. 
Ά ν  τά πορίσματα τής συζητήσεως είναι άντίθετα, ή εφορεία είναι 
ύποχρεωμένη νά παραιτηθή τοΰ σκοποΰ της. Ά ν  παρά πασαν προσ
δοκίαν έπιμείνη, θά μας δώση τήν έναργεστέραν άπόδειξιν δτι ούδέν 
άλλο έπιδιώκει, είμή νά συμπαρασύρη καί τό δημοτικόν σχολεΐον είς 
τήν γλωσσικήν της τάσιν. Τί καλύτερον τούτου δύναται νά περιμένη 
ό σήμερον δπέρ τής καθαρευούσης άγωνιζόμενος κόσμος; θά φωτι- 
σθοΰν τούλάχιστον περισσότεροι περί τής σκοπιμότητος τοΰ άγώνος, 
τοΰτο δέ μοί φαίνεται δτι δέν είναι άσήμαντον διά τήν τακτικήν, άν 
δχι καί διά τήν έπιτυχίαν αύτοΰ. Διότι σήμερον παρατηρώ δτι, παρά 
τόν δημοσιογραφικόν θόρυβον καί τήν συγκινητικήν προσφοράν τών 
άγωνιζομένων νά θυσιασθοΰν όπέρ τής καθαρευούσης, κόσμος πολύς 
καί λόγιος παρακολουθεί μακρόθεν τόν άγώνα δχι μόνον μέ άδιαφο- 
ρίαν, άλλά καί μέ ειλικρινή λύπην. ’Ισχυρίζεται δτι δέν βλέπει λόγους 
άποχρώντας διά τάς ύπερβολικάς συγκινήσεις καί τούς κόπους, είς 
τούς όποιους υποβάλλεται τόσον συχνά καί κατά λυπηράν σύμπτωσιν 
μόνος ή τούλάχιστον πάντοτε πρώτος ό γηραιός καθηγητής κύριος 
Μιστριώτης άναγκαζόμενος νά φορή βαρεΐαν πανοπλίαν καί νά καλή 
τόν κόσμον είς τά δπλα. Ύπό τούς δρους τούτους δέν δύναταί τις νά
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περιμένη μετά σοβαρότητος εύνοϊκόν τό άποτέλεσμα τοϋ άγώνος. 
Πρέπει νά φωτισθοΰν περισσότεροι, τό δέ καταλληλότερον πρός τοϋτο 
μέσον δέν φαίνεται νά είναι τά συλλαλητήρια καί τά ψηφίσματα. 
Ταΰτα, έκτος τοϋ δτι δπήρξαν πάντοτε τό δπλον τοϋ άδυνάτου, είναι 
μέτρα πολύ πρόσκαιρα· δέν φαίνεται μάλιστα καί πρακτικόν νά 
τίθενται τόσον συχνά είς ένέργειαν. Ό κόσμος έξοικειοϋται καί γίνεται 
μάλλον άδιάφορος, άκριβέστερον, συγκινεΐται είς βαθμόν άντιστρόφως 
άνάλογον πρός τήν συχνότητα τοιούτων έντυπώσεων. Έγώ τούλάχι- 
στον βλέπω δτι πολύς και σοβαρός κόσμος δχι μόνον δέν συγκινεΐται 
πλέον ούδέ κατά συμπάθειαν άπό τάς συγκινήσεις τών κυρίων φρου
ρών, άλλά και θεωρεί μετά πεποιθήσεως πάντα ταΰτα άποτέλεσμα 
οικτρας πλάνης· τινές μάλιστα βλέπω δτι φθάνουν καί είς τόν φοβε
ρόν ισχυρισμόν, δτι προσωπικοί υπολογισμοί θολώνουν τήν εγνω- 
σμένην άλλως άντίληψιν τών κυριωτέρων έκ τών άγωνιζομένων. 
’Ιδίως δέν έννοεΐ δ ψυχρός καί άπαθής ούτος κόσμος, πώς δημοσιο
γράφοι γράφοντες τήν γλώσσαν μέ τόσην τόλμην καί έλευθερίαν, 
μεταδίδοντες έκ τοΰ προφορικοΰ των λόγου τόσην δύναμιν είς τήν 
γραπτήν διατύπωσιν τών σκέψεων ώστε ό άναγνώστης νά νομίζη 
ένίοτε δτι τούς άκούει μάλλον δμιλοΰντας, δέν έννοεΐ πώς είναι δυνα
τόν τοιοΰτοι τεχνΐται τοΰ γραπτοΰ λόγου νά συνηγορώσιν άπό πεποι
θήσεως πραγματικής δπέρ τής άνάγκης νά τεθή όριστικός φραγμός 
εις τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής γλώσσης, νά ταριχευθή ό σημερινός 
τύπος τοϋ γραπτοΰ λόγου καί νά διατηρηθή δπό τήν οίκτράν ταύτην 
μορφήν ώς πρότυπον διά τό μέλλον. Δέν είναι λοιπόν προτιμότερον 
νά φωτισθή καί ό κόσμος αυτός, κόσμος πολύς, ώς βλέπω, σοβαρός 
καί έξ ίσου πρός τούς άγωνιζομένους λόγιος; Καί άφ’ οδ αύτός δέν 
συγκινεΐται πλέον μέ συλλαλητήρια καί (5ητορικάς έκφράσεις, δέν 
είναι προτιμότερον νά παύση δ θόρυβος καί νά Ιξετασθοΰν τά πράγ
ματα μέ ψυχραιμίαν καί νηφαλιότητα, δπως καί μόνον άρμόζει είς 
λόγίον κόσμον καί δπως καί μόνον υπάρχει εύλογος Ιλπίς νά πρυτα- 
νεύση κατά τήν ένέργειάν μας ή όρθοφροσύνη; Νομίζω δτι είς τήν 
έρώτησιν ταύτην δέν μας έπιτρέπεται άρνητική άπάντησις. Δεν βλέπω 
λοιπόν ποιον κίνδυνον είναι δυνατόν νά έγκλείγ] ή συζήτησις.

Είναι δ ί άλλους λόγους αναγκαία ή απλώς χρήσιμος ;
Ά ν  ήθελέ τις έξαρτήσει τήν άπάντησιν Ικ τών γνωμών, αί'τινες 

διετυπώθησαν έξ άφορμής τών δηλώσεων τής έφορείας τοΰ προτύπου 
δημοτικοΰ σχολείου, θά εδρίσκετο είς πολλήν δυσχέρειαν. Έγράφη- 
σαν τά μάλλον άντίθετα πράγματα, άφ’ ένός μέν δτι τά τής δημοτι
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κής έκπαιδεύσεως Ιχουσι χείριστα καί χρήζουσι γενικής μεταβολής, 
άφ’ ετέρου δέ δτι τά τής δημοτικής έκπαιδεύσεως Ιχουσι καλώς. 
Ά λλ’ ή άντίθεσις αΰτη δέν έχει σοβαράν σημασίαν διά τήν άπάντη- 
σιν. "Ο,τι έγράφη σχετικόν, έγράφη έν Ρητορική έξάρσει καί δέν 
άποδίδει πιστώς τά πράγματα, δέν άποδίδει κάν τήν πραγματικήν 
γνώμην αύτών τών γραψάντων. Καί τούτο είναι πολύ φυσικόν. Δέν 
έξητάζετο πώς Ιχουσι τά τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, άλλ’ έζη- 
τοϋντο έκ τής σημερινής καταστάσεως αύτής έπιχειρήματα όπέρ τών 
μάλλον άντιθέτων ισχυρισμών. Ή έφορεία θέλουσα νά πείση περί τής 
άναγκαιότητος τοΟ σχολείου τών δνείρων της ώμίλει ώς νά Ιβλεπεν, 
ένδέχεται δέ καί νά έβλεπε πράγματι τά πάντα σκοτεινά, καί οί 
άντίθετοι δέ άνεζήτουν έν τφ καθεστώτι έπιχειρήματα κατά τοΟ 
σχεδίου τής έφορείας. Εύτυχώς δέν είναι καθ’ έλοκληρίαν άκριβής ή 
περί τοΰ σημερινού δημοτικοΰ σχολείου άντίληψις τής έφορείας. Δέν 
είναι δμως καί ρόδινα τά τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. Τοΰτο έμολο- 
γοΰσιν έν άλλη σειρά σκέψεων καί αύτοί οί σήμερον έξ άφορμής τής 
προκηρύξεως τής έφορείας επαινοΰντες τήν κατάστασιν τής δομοτικής 
έκπαιδεύσεως, δέν κρατεί δέ, καθ’ δσον έγώ τούλάχιστον γνωρίζω, 
καί ή άναγκαία όμοφωνία οΰτε περί τών αίτιων τής καχεξίας οΰτε 
περί τών μέσων τής διορθώσεως καί τής σειράς, καθ’ ήν ταΰτα πρέ
πει νά τεθώσιν είς ένέργειαν. Έπειτα ή πολιτεία φέρεται άπό τοΰ 
παρελθόντος Ιτους είς (5αγδαίαν άναθεώρησιν τών πάντων, ή δέ κοινή 
γνώμη έν αγανακτήσει κατά τοΰ έκπαιδευτικοΰ καθεστώτος είναι 
έτοιμη νά έπιδοκιμάση παν μέτρον άντίθετον πρός αύτό, άρκεΐ νά μή 
προσβάλλωνται προσωπικά συμφέροντα, ό πιστότερος παρ’ ήμΐν φύλαξ 
τοΰ καθεστώτος. Δέν είναι φρόνιμον νά έξαρτηθή ή σωτηρία τοΰ 
τυχόν δρθοΰ μέρους τοΰ έκπαιδευτικοΰ καθεστώτος έκ τής άγρυπνίας 
τόσον κακοΰ φύλακος. Συμφέρει νά διεξαχθή συζήτησις εύρυτάτη 
καί νά έξετασθώσι τά πράγματα αύτά καθ’ έαυτά, τίς ή σημερινή 
πραγματική κατάστασις τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, είς τί κυρίως 
προσκόπτει ή αποτελεσματική λειτουργία του καί τίς ό προσφορώτε- 
ρος τρόπος τής άρσεως τών προσκομμάτων, είς τήν πολιτείαν δέ 
άπόκειται Ιπειτα νά κανονίση μετά τής έπιβαλλομένης πολιτικής 
συνέσεως τήν σειράν, καθ’ ήν θά θέση είς ένέργειαν τά έκ τής συζη
τήσεως ένδεικνυόμενα μέτρα. Δέν δύναται ή πολιτεία, διά πολλούς 
λόγους, νά πραγματοπο ιήση άμέσως καί έκείνας άκόμη τάς εύχάς τών 
προοδευτικών, δσας θά υίοθετήση άνεπιφυλάκτως, δέν λείπουν δέ 
σήμερον καί λόγοt, διά τούς όποίους είδικώς παρά τοΰ- 'Γπουρ-
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γείου τής Παιδείας θά έδικαιοΰτό τις νά άξιώση καί μεγαλυτέραν 
άκόμη έφεκτικότητα. Εισάγει άπό τίνος μέ ύπερβολικήν σπουδήν νέα 
μέτρα σχεδόν άμελέτητα ή δαπανάται εις έπουσιώδη καί άσήμαντα. 
Πταίει βεβαίως είς τοΰτο κυρίως τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας, άκρι- 
βέστερον, πταίουν κυρίως οί τμηματάρχαι τοΰ Υπουργείου τής 
Παιδείας, πταίει δμως καί ό λόγιος κόσμος ώς σύνολον καί είδικώ- 
τερον δ παιδαγωγικός. Παρουσιάζεται σχεδόν μόνον ώς άντιδραστι- 
κός ή άφυπνίζεται μετά τήν νομοθετικήν κύρωσιν τών άμελετήτων 
μέτρων. Είναι άνάγκη νά παύση δ αύτοσχεδιασμός δ γινόμενος είς 
βάρος τοΰ δημοσίου, συμφέρει δέ γενικώτερον νά σχηματισθή καί 
ορθή κοινή γνώμη περί τών πραγματικών καί τών ούσιωδών έκπαι- 
δευτικών άναγκών διά νά παύση καί ό αύτοσχεδιασμός δ γινόμενος 
είς βάρος τής άτομικής γενναιοδωρίας τών ίδιωτών. Ύ πό τους δρονς 
τούτους φρονώ ότι ή συζήτησις είναι επιτακτικώς άναγκαία. Είναι δέ 
φανερόν δτι καί ύπό εύνοϊκωτέρους δρους, άν δηλαδή τά τής δημο
τικής έκπαιδεύσεως είχον πράγματι ώς ισχυρίζονται οί έπαινοΰντες 
αύτήν, ή συζήτησις δέν θά ητο οϋτε άχρηστος οϋτε κακός καθόλου 
οιωνός. Πάντως θά μας έδιδεν είκόνα τών πραγμάτων άκριβεστέραν 
καί θά προήγε τό σύγχρονον παιδαγωγικόν πνεΰμα ή θά καθώριζε 
τούλάχιστον τό σημεΐον, είς τό όποιον εδρίσκεται. Δέν λυποΰμαι, 
λέγει δ Kerschensteiner, διότι έν Γερμανία διεξάγεται σήμερον 
τόσον σφοδρός άγών περί τών ζητημάτων τοΰ δημοτικοΰ σχολείου. 
Ή 'Ρωσσία, ή Ισπανία καί οί μαΰροι τοΰ Congo εχουσιν ειρήνην έν 
τούτφ. Δέν θά τούς ζηλεύσωμεν. Ό άγών ούτος είναι έπιβλαβής καί 
λυπηρός μόνον δταν άποβαίνη προσωπικός. Οί λόγοι οδτοι τοΰ 
Kerschensteiner μοί φαίνονται ή άρίστη είσαγωγή τής Ιγκαινιζο- 
μένης συζητήσεως.

Β .

Οδτως άντιλαμβανόμενος τό Ιργον τοΰ Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου 
νομίζω καθήκόν μου νά μετάσχω τής συζητήσεως καί νά συνεισφέρω 
8,τι δύναμαι είς τήν διαλεύκανσιν τών προκειμένων ζητημάτων, θά 
περιορισθώ πρό τούτου είς τήν σύντομον Ιξέτασιν προκαταρκτικών 
τινων ζητημάτων.

1. Ή έφορε ία  φ ρονε ί (σελ. 3 τοΰ 1ου τεύχους τοΰ δελτίου) δτ ι 
τό κνρ ιώ τερον α ίτ ιο ν  της καχεξ ίας  τον  δ ημ οτ ικ ού  αχολε ίον  
ε ίν α ι ή  γλώααα. — Πταίουν ίσως καί άλλα, μέθοδος τής δίδασκα-
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λίας, διδακτικά βιβλία, ταπεινή θέσις τής παιδαγωγικής, ταπεινή 
μόρφωσις τοΰ διδασκάλου, πταίει ’ίσως καί άλλο τι βαθύτερον καί 
(5ιζικώτερον, άλλά τό σπουδαιότερον κατ’ αύτήν αίτιον είναι ή γλώσσα.

Εΐναι όρθή ή γνώμη της;
Είναι πράγματι μεγίστη ή σπουδαιότης τής γλώσσης καί τής 

γλωσσικής καθόλου διδασκαλίας διά τόν πολιτισμόν καί τήν μόρφω- 
σιν. Ή γλώσσα είναι τό άπαραίτητον δργανον τής άνθρωπίνης συνεν
νοήσεως, ήτις έπίσης είναι ή άπαραίτητος προΰπόθεσις τής μορφώ
σεως. Ή γλώσσα είναι ό φορεύς καί τό στήριγμα τοΰ ψυχικοΰ βίου καί 
ιδίως τοΰ άνωτέρου, τοΰ κατ’ εξοχήν άνθρωπίνου ψυχικοΰ βίου. Περί 
τούτων ούδεμία δύναται νά δπάρχη σήμερον άμφιβολία. ’Αναγνωρί
ζεται επίσης γενικώς δτι ή μητρική γλώσσα είναι τό προσφυέστερον 
δργανον τής γενικής μορφώσεως τοΰ έθνους. ’Άλλοτε ό επιστημονι
κός κόσμος ήδύνατο νά συζητή, άν είναι κατ’ αρχήν άναγκαΐον ή άν 
είναι ύλικώς δυνατόν νά μάθη δλος ό κόσμος, άπό τοΰ χειρώνακτος 
μέχρι τοΰ βασιλόπαιδος, τήν άρχαίαν έλληνικήν, ή νά ίδρυθή πόλις, 
δπου δλοι, μικροί καί μεγάλοι, νά όμιλοΰν μόνον τήν λατινικήν 
είναι δέ γνωστόν δτι καί προέτειναν πράγματι τάς ούτοπίας ταύτας 
άλλοτε Ιν Γερμανία άνθρωποι πολύ σοβαροί μέ τήν ειλικρινή πρόθεσιν 
νά συντελέσωσιν είς τήν άνύψωσιν τής γενικής μορφώσεως. Άλλα 
σήμερον δέν είναι δυνατόν καν νά γίνουν τοιαΰται προτάσεις. Σήμερον 
δέν συζητεΤ, γελα ό έπιστημονικός κόσμος, δταν άκούη τοιαΰτα. 
Προσφυεστέρα πάσης γλώσσης διά τήν έθνικήν μόρφωσιν θεωρεί
ται γενικώς ή μητρική, διότι είναι ό φορεύς καί τό δργανον τοΰ 
πολιτισμού τής συγχρόνου γενεάς, διά τοΰ οποίου πρέπει κατά 
φυσικήν άνάγκην νά διέλθη ή μόρφωσις, ίνα καταντήση καί είς 
άνωτέρας αύτοΰ μορφάς. Νομίζω δτι τά δλίγα ταΰτα είναι άρκετά 
διά τόν χαρακτηρισμόν τής σπουδαιότητος τής διδασκαλίας τής μητρι
κής γλώσσης.

Ά λλ’ έρωτάται ήδη: είναι δυνατόν ό τύπος τής δίδασκομένης 
μητρικής γλώσσης νά χαρακτηρισθή εύλόγως καί ώς τό κύριον 
αίτιον τής καχεξίας τοΰ δημοτικοΰ σχολείου; "Εχομεν σήμερον κατά 
τοΰ τύπου τούτου παράπονα δίκαια καί διά γενικούς λόγους καί 
είδικώτερον διά διδακτικούς. Μεθ’ δλα δμως ταΰτα, άν ακριβώς έξε- 
τάσωμεν τούς δρους τής μορφώσεως, δέν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν 
τόν τύπον τοΰτον ώς τό κύριον αίτιον. Άρχει νά λάβωμεν όπ’ δψιν 
τοΰτο μόνον: δτι ή μόρφωσις ώς σύνολον είναι δυνατή καί διά 
γλώσσης έντελώς ξένης, έφ’ δσον ύπάρχουσιν οί άλλοι δροι τής μορ-
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φώσεως. Τοΰτο δέ εύτυχώς δέν άληθεύει μόνον περί των ξενοφώνων 
όμογενών ήμών, άλλά καί περί τοΟ άνθρώπου καθόλου. 'Η μητρική 
γλώσσα είναι τό προσφυέστερον δργανον τής μορφώσεως, άλλ’ δταν 
διά τοΰτον ή έκεΐνον τόν λόγον ή μητρική γλώσσα δέν είναι καί ή 
γλώσσα, τήν οποίαν ποθεί ή εθνική ψυχή, ή λείπουν δι’ άλλους λόγους 
οί δροι οί άπαιτούμενοι διά νά μορφωθή τό άτομον διά τής μητρικής 
του γλώσσης, ή μόρφωσις ζητείται καί έπιτυγχάνεται καί διά 
γλώσσης εντελώς ξένης. Τοΰτο θά ήτο προφανώς άδύνατον, άν ό 
τύπος τής γλώσσης είχε τήν σπουδαιότητα, τήν όποιαν άποδίδει είς 
αύτόν ή εφορεία. Χωρίς λοιπόν νά ύποτιμώμεν τήν σημασίαν τοΰ 
τύπου τής γλώσσης ταύτης, άνάγκη νά ζητήσωμεν τό κύριον 
αίτιον τής καχεξίας τοΰ δημοτικοΰ σχολείου άλλαχοΰ καί έπομένως 
νά τροποποιήσωμεν τόν ύπερβολικόν ισχυρισμόν τής εφορείας είς 
μετριώτερον καί όρθόν, τόν Ιξής: Πταίει και δ τύπος τής γλώσσης, 
δχι κυρίως δ τύπος τής γλώσσης.

2. Όρθόν έπίσης είναι νά έξετασθή καί δεύτερος ισχυρισμός τής 
έφορείας συνεχόμενος στενώτερον πρός τήν γλωσσικήν αύτής τάσιν. 
Ή έφορεία Ιχει «γνώμη έντελώς ώρισμένη», θεωρεί δηλαδή ζήτημα 
λελυμένον δτι σκοπός τής γλωσσικής διδασκαλίας τοΰ δημοτικοΰ σχο
λείου είναι δ έξής:

«Νά κάνει στά παιδιά συνειδητούς τούς γραμματικούς καί συν
τακτικούς κανόνες, πού άσυνείδητα Ιχουν στά χείλη τους. Ή γλωσ
σική διδασκαλία θ’ άποφύγει κάθε τάση μεταβολής τοΰ λεκτικοΰ καί 
τυπικοΰ τοΰ παιδιοΰ εφόσον αύτό δέν άπομακρύνεται γιά διαλεκτι
κούς λόγους άπό τήν πανελλήνια κοινή προφορική γλώσσα» (σελ. 12 
τοΰ 1ου τεύχους τοΰ δελτίου). Κρίνει δέ άπαραίτητον νά καταστήση 
τοΰτο γνωστόν «γιά νά γνωρίζουν οί συγγραφείς τόν γλωσσικό τύπο 
πού πρέπει νά δώσουν στά διδακτικά βιβλία πού θά μάς στείλουν, 
μολονότι ό "Ομιλος Ιχει τήν πεποίθηση δτι τό διδακτικό βιβλίο γιά 
νά είναι άξιο τής άποστολής του καί νά Ιχει τελειωτικό τόν σύγχρονο 
τύπο τής γλώσσας (λεκτικό, τυπικό, φωνητικό, συνταχτικό), πρέπει νά 
γραφεί, άφ’ ού τό υλικό διδαχθεί πρώτα στό σχολείο». Ή παρατήρη- 
σις αδτη τής έφορείας ενέχει πρόσθετον ισχυρισμόν έπιδεχόμενον πολ- 
λήν συζήτησιν, άλλ’ έδώ θά περιορισθώ είς τήν έξέτασιν τής περί 
τοΰ σκοποΰ τής γλωσσικής διδασκαλίας «ώρισμένης γνώμης» τής 
έφορείας, δτι δηλ. σκοπός αύτής είναι ή μεθοδική προαγωγή τών 
μαθητών άπό τής διαλέκτου είς τόν πανελλήνιον τύπον τοΰ προφορικοΰ 
λόγου καί ή έμπέδωσις τοΰ δευτέρου τούτου καί δτι έπομένως ή
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δ ιδασκαλ ία  τοΟ συνήθους σήμερον τύπου τοϋ γραπτοΰ λόγου άπο- 
κ λ ε ίετα ι τοΰ δημοτικοΰ σχολείου.

Ελπίζω δτι τοΰτο δέν θά λογισθή παράβασις τής παρακλήσεως 
τής Ιφορείας νά τεθή «τελεία καί παΰλα» είς τάς γλωσσικάς συζη
τήσεις. θέλω έξ Ιναντίας νά διορθώσω σχετικόν λάθος τής Ιφορείας, 
τό όποιον μή διορθούμενον Ιγκαίρως θά προκαλέση Ικτροχιασμούς 
τής συζητήσεως. Ά φ ’ οδ άνοίγεται συζήτησις, δέν επρεπεν ή εφορεία 
νά παρουσιασθή μέ γνώμην ώρισμένην περί τοΰ σκοποΰ τής γλωσσι
κής διδασκαλίας καί νά χρωματίση τό Ιργον προδικάζουσα τό πόρι
σμα τής συζητήσεως. Ά ν  ή Ιφορεία άφηνε κατά μέρος τήν γλωσσικήν 
της τάσιν, δπέσχετο όλιγώτερα καί ελεγεν έστω καί τήν άοριστίαν, 
δτι θέλει νά μορφώση χωρίς νά μαράνη τήν χαράν καί τήν φαιδρό- 
τητα τής παιδικής ήλικίας καί Ιπιθυμεΐ πρός τοϋτο νά συζητήση 
τήν σκοπιμότητα τών δπαρχόντων δρων καί νά δημιουργήση κατά 
μικρόν— δπως καί μόνον είναι δυνατόν — άλλους δρους καλυτέρους, 
θά Ιβλέπομεν δτι δέν δπάρχει Έλλην μή θέλων νά συνεισφέρη δ,τι 
δύναται είς τόν κοινωφελή τοΰτον σκοπόν ή μή άναγνωρίζων τοδλά- 
χιστον τήν σκοπιμότητα τής έπιχειρήσεως. "Επρεπε πράγματι νά 
Ιλειπεν ή πέτρα αΰτη τοΰ σκανδάλου καί νά Ιστρέφετο ή συζήτησις 
εδθδς έξ άρχής είς τάς πραγματικάς έλλείψεις τοΰ δημοτικοΰ σχο
λείου. Ή γλωσσική διδασκαλία θά έξητάζετο τότε ώς μέρος τοϋ δλου 
ζητήματος, θά καθωρίζετο έκ τών πραγμάτων ή συμφέρουσα κατεύ- 
θυνσις καί θά προητοιμάζοντο τά πνεύματα διά τήν βαθμιαίαν έκτέ- 
λεσιν τών έπιβαλλομένων τροποποιήσεων. Ά λλ’ ή Ιφορεία Ικρινεν 
άλλως. Τώρα συμφέρει νά συζητήσωμεν πρώτον τόν ισχυρισμόν τοΰ
τον τής Ιφορείας καί έν άνάγκη, άν δηλ. 6 λόγος τό άπαιτήση, νά 
τόν τροποποιήσωμεν.

Ή έξέτασις αδτη συνδέεται μέ τάν γνωστόν έθνικόν Ιφιάλτην τόν 
λεγόμενον γλωσσικόν ζήτημα καί θά μας Ιφερεν είς άτελεύτητον 
πολυλογίαν, άν Ικάμνομεν τό λάθος νά δαπανηθώμεν είς συζητήσεις 
περί αδτοΰ. θά προσπαθήσω νά παρακάμψω τόν σκόπελον καί νά 
έξετάσω τόν ισχυρισμόν τής Ιφορείας μόνον ώς διδακτικόν σκοπόν. 
Πρός ευκολίαν δέ μεγαλυτέραν θ’ άφήσω προσωρινώς άνεξέταστον τά 
ζήτημα, άν ό σκοπός οδτος, δπως διατυποΰται όπό τής εφορείας, 
είναι δυνατόν νά λογισθή μετά σοβαρότητος Ιπαρκής διά τό δημοτι
κόν σχολεΐον, άδιάφορον, άν τοΰτο είναι κοινόν, μέ 4 δηλ. τάξεις, ή 
πλήρες, μέ 6 δηλ. ή καί περισσοτέρας τάξεις, θά εξετάσω λοιπόν 
πρώτον μόνον τοΰτο, άν είναι κατ’ άρχήν εδλογον καί επομένως άν
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δικαιοΰται ή έφορεία ή άλλος τις ή καί αύτή ή πολιτεία ν’ άποκλείση 
άπό τοΰ δημοτικοΰ σχολείου τήν διδασκαλίαν τοΰ σήμερον συνήθους 
τύπου τοΰ γραπτοΰ λόγου.

Ώς προεισαγωγήν τής έξετάσεως ταύτης χρειάζομαι σκιαγραφίαν 
απλήν τής σημερινής θέσεως τοΰ γλωσσικοΰ ζητήματος. Χαράσσω 
τήν σκιαγραφίαν μέ τήν πρόθεσιν νά άποδώσω δσον τό δυνατόν πιστό- 
τερον δ,τι βλέπω. Ά λλ’ είμαι άνθρωπος καί βλέπω 6πό τό πρίσμα 
πεποιθήσεων. Παρακαλώ λοιπόν τόν άναγνώστην νά διόρθωση πάσαν 
άνακρίβειαν, ήτις ένδέχεται άνθρωπίνως νά μέ διαφύγη, καί νά μέ 
παρακολούθηση περαιτέρω, άφ’ ού πρώτον καί ό ίδιος πεισθή δτι ή 
σκιαγραφία αποδίδει κατά προσέγγισιν τά πράγματα.

Παρατηρεΐται σήμερον δτι ή καθαρεύουσα όπό τόν αύστηρότερόν 
της τύπον τείνει είς πτώχευσιν. Οί όνειροπόλοι τής γλώσσης τοΰ 
Ξενοφώντος Ιξέλιπον σχεδόν, οί θαυμασταί τής εύφωνίας καί τής 
εύστροφίας τής καθαρευούσης άραιοΰνται όσημέραι και γενικεύεται 
έξ έναντίας ό πόθος νά γεφυρωθή τό μεταξύ τοΰ γραπτοΰ καί τοΰ 
κοινοΰ προφορικοΰ λόγου διάστημα. Τά θεωρητικά στηρίγματα τής 
τάσεως ταύτης εδωκε κυρίως ό σεβαστός διδάσκαλός μου κ. Γ. Χατζι- 
δάκις. Ή μακρά πανεπιστημιακή διδασκαλία του ήμαύρωσε τήν 
αΐγλην τών φοβερωτέρων δπλων τών άρχαϊστών, τό δέ έπιστημονικόν 
του κΰρος καί ή μεγάλη του έπιφυλακτικότης — διά τήν όποιαν καί 
παραπονούμεθα ένίοτε οί μαθηταί του — υπήρξαν καί έκτός τοΰ Πανε
πιστημίου οί άσφαλέστεροι παράγοντες τής γενικεύσεως τοΰ πόθου. 
Γεφύρωσιν τοΰ χάσματος μετ’ Ιπιφυλάξεων πρός τό γλωσσικόν συναί
σθημα τής συγχρόνου γενεάς εύχονται σήμερον καί οί συντηρητικό
τεροι. Ή εύχή αΰτη ήδύνατο νά χαρακτηρισθή ώς τάσις πρός άπο- 
φυγήν τοΰ υπερβολικού άρχαϊσμοΰ ή καί ώς τάσις πρός άπλοποίησιν 
τοΰ γραπτοΰ λόγου. Ούτος λαμβάνεται ώς βάσις καί είς τοΰτον εύχε
ται ό κόσμος νά ΐδη μορφολογικάς καί συντακτικάς μεταβολάς δυνα- 
μένας νά καταστήσωσιν αύτόν εύζωνότερον καθόλου καί όργανικώς 
πλησιέστερον πρός τόν πανελλήνιον προφορικόν λόγον, ή, δπως άλλως 
λέγεται, πρός τόν κοινόν προφορικόν λόγον τών μορφωμένων. Ά λλ’ έν 
τή πράξει Ιδημιουργήθησαν καί άλλαι κατευθύνσεις. Μία τούτων, ή 
μάλλον άντίθετος πρός τήν άνωτέρω περιγραφεΐσαν, τείνει νά άλλοιώση 
έλόκληρον τόν γραπτόν λόγον συμφώνως πρός τήν φυσικήν καί άκα- 
τέργαστον μητρικήν γλώσσαν. Τά πράγματα σκέπτονται καί οί δπα- 
δοΐ τής τάσεως ταύτης είς τόν τύπον τοΰ γραπτοΰ λόγου, άλλά μάς 
τά παρουσιάζουν έπειτα μέ γλωσσικήν μορφήν πολύ διάφορον, μετα
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βεβλημένων φωνητικώς, μορφολογικώς, συντακτικώς καί, τό μάλλον 
άπροσδόκητον, καί λεξίλογικως άκόμη. Είναι γνωστά τά τραγελα
φικά : τό παγκριάς, ή άπανωσιά, ή θεωρία τής φνοικής ξεχωρισιάς, 
το καρβοννικό ξινό κ.τ.τ. Τό πραγμα ήτο άλλως ενδεχόμενον καί 
ενεκα τών φυσικών δυσχερειών της μεταβάσεως καί έ'νεκα της εσφαλ
μένης άντιλήψεως τών γραφόντων περί της ζωής καθόλου της γλώσ
σης καί περί τών δρων της εύδοκιμήσεως τών λογοτεχνημάτων, άλλοι 
τό κακόν έπετάθη κυρίως ενεκα της προσωπικής έμπαθείας καί τών 
ακροτήτων, τάς όποιας προεκάλεσεν ή έπέμβασις τοΰ κ. Ψυχάρη. 
Ή εύφυΐα, ή σφοδρότης τής Ιπιθέσεως, έν μέρει καί βαθμός τις 
λογοτεχνικής δεξιότητος άσυνήθης είς γλωσσολόγους, άλλ’ ιδίως ή 
άξιοθαύματος έπιμονή του άνέστειλαν επί μακρόν τήν ομαλήν έξέλιξιν 
τών πραγμάτων, καί σήμερον μόλις παρατηρεΐται δτι τείνει νά έκλίπη 
ό σάλος. Ό κ. Ψυχάρης έχάρη προσωρινώς τήν δόξαν τοΟ είσηγητοΰ 
νέας λογοτεχνικής κινήσεως, άλλ’ οί πιστοί όπαδοί του, όλίγοι άνέ- 
καθεν, άραιοΟνται άπά ήμέρας είς ήμέραν τόσον, ώστε δπάρχει εύλο
γος φόβος δτι ή διάρκεια τής λογοτεχνικής τάσεώς του έξαρτάται 
μόνον έκ τοΰ χρόνου, καθ’ δν θά παραμείνη είς τόν κόσμον τοΰτον ό 
ίδιος. Ό κ. Ψυχάρης δέν κατώρθωσε καί θεωρητικώς νά κλονίση τό 
κϋρος τοΰ μεγάλου αντιπάλου του, κέρδος δέ άσφαλές φαίνεται δτι 
θά εχη μόνον τήν άναγνώρισιν δτι ύπήρξεν ό κύριος αίτιος τοΰ 
δημιουργηθέντος χάους. Αί μερικαί κατευθύνσεις συγκλίνουσιν δφθαλ- 
μοφανώς πλέον πρός τήν πραγματικήν τάσιν τοΰ κ. Χατζιδάκι, ήτις 
όρθή έπιστημονικώς είναι καί πρακτικώς ή μόνη χρήσιμος. Ή κοινή 
τούλάχιστον γνώμη άποστρέφεται έξ ίσου τήν άρχαιομανίαν τοΰ 
κοντισμοΰ καί τόν όδοστρωτήρα τοΰ ψυχαρισμοΰ. Τοΰτο είναι τό 
θετικόν κέρδος τής κινήσεως ταύτης άπό θεωρητικής άπόψεως. Μεγα
λύτερα πράγματι είναι τά πρακτικά κέρδη. Είς ώρισμένα λογοτεχνικά 
είδη σημειοΰται άναμφισβήτητος ήττα τής καθαρευούσης. Είς τήν 
ποίησιν, τό διήγημα καί τά θεατρικά έργα δέν φαίνεται πλέον ή 
καθαρεύουσα. ’Αλλά θά ήτο πρόωρον πολύ νά πιστοποιήση τις καί 
τήν γενικήν ήτταν τής καθαρευούσης. ’Εξ έναντίας αύτη παραμένει 
τό άποκλειστικάν βργανον ού μόνον τής πολιτείας (είς τά έπίσημά 
της έγγραφα καί τήν επίσημον συζήτησιν) καί τής έκπαιδεύσεως 
όλο κλήρου (είς τά βιβλία καί τήν προφορικήν άνάπτυξιν), άλλά καί 
αύτής έτι τής είς βάρος αύτής γινόμενης συζητήσεως. Φαίνεται 
δύσκολον καί νά πολεμήση τις τήν καθαρεύουσαν έπιτυχώς χωρίς νά 
τήν μεταχειρισθή. Είναι συνδεδεμένη μέ αύτήν τήν έπιστημονικήν
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ύπόστασιν τών μορφωμένων σχεδόν ώς ό δηλητηριασμένος χιτών τοΰ 
Νέσσου. "Ινα πεισθή τις περί τούτου, άρκεΐ νά άναγνώση άρθρα 
κατά της καθαρευούσης γραφόμενα εις γλωσσικόν τύπον διάφορον 
αύτής. Οί συγγραφείς τοιούτων άρθρων, παρά τήν σφοδράν έπιθυμίαν 
των νά έκφρασθώσιν άπεριφράστως καί σαφώς, υπηρεσίαν θετικήν 
προσφέρουσι κυρίως μίαν, δτι δημιουργοΰσι προϋποθέσεις διά τήν 
εισαγωγήν τοΰ προτιμωμένου γλωσσικοΰ τύπου καί είς τήν λογιωτέ- 
ραν συνεννόησιν, άλλ’ ή όπηρεσία αυτη προσφέρεται σήμερον μέ κίν
δυνον τής σαφήνειας των πραγμάτων. Οί ισχυρισμοί των θά είχον 
δύναμιν πολύ μεγαλυτέραν, άν έγράφοντο είς τάν συνήθη τύπον τοΰ 
γραπτοΰ λόγου. Τά πράγμα έξηγεΐται έκ τής δεσποζούσης γλωσσικής 
τάσεως τών γραφόντων, Ινεκα τής όποιας τό πνεΰμα έστραμμένον 
μάλλον πρός τάς λέξεις δέν βλέπει Ιπαρκώς τά πράγματα. Αί λέξεις 
καί αί φράσεις δέν έρχονται, φαίνεται, αότόματοι, ζητοΰνται μετά 
κόπου, δπως είς τά δοκίμια τής αύστηράς καθαρευούσης, καί διά 
τοΰτο δλη αύτή ή έργασία ομοιάζει πρός θεματογραφίαν, δπου ή 
λεξιθηρία καί φρασιθηρία φυγαδεύει, ώς γνωστόν, τά πράγματα καί 
μάτην άναζητεΐται ή φυσική συζυγία τών πραγμάτων καί τής γλωσ
σικής έκφράσεως. Ό γλωσσικός τύπος είναι άκαλλιέργητος άκόμη 
είς τό είδος τοΰτο. Έδιδάχθημεν καί σκεπτόμεθα είς άλλον γλωσσι
κόν τύπον, επειδή δέ ζωή τής γλώσσης είναι ή χρήσις, ενεκα τής 
μακράς Ιξεως καταντά είς τά είδος τοΰτο νά φαίνηται ζωντανόν 
έκεΐνο ακριβώς, τά όποιον μισείται καί χαρακτηρίζεται ώς νεκρόν. 
Τό ίδιον καί είς πολύ μάλιστα μεγαλύτερον βαθμόν πάσχει ή καθα
ρεύουσα, δταν έκ σχολαστικότητος ή καί έκ φιλοπαιγμοσύνης τήν 
μεταχειρίζωνται είς τάν διάλογον μητρός καί παιδίου, παιδιών πρός 
πρός άλληλα, πωλητών καί άγοραστών, κυρίων καί υπηρετών κ.τ.τ. 
"Ολοι γνωρίζομεν δτι έδώ ή καθαρεύουσα δέν έχει μόνον τήν δυσ
καμψίαν καί τήν δυσκινησίαν, τήν όποιαν παρουσιάζει δ κοινότερος 
γλωσσικάς τύπος ό απειλών νά είσελάση καί είς τήν λογιωτέραν 
συνεννόησιν, άλλ’ είναι αύτό τοΰτο άδύνατον νά τήν μεταχειρισθή 
τις χωρίς νά γίνη καταγέλαστος. Δέν τήν μεταχειριζόμεθα πρός 
εκφρασιν τοΰ μέρους τούτου τοΰ βίου καί διά τοΰτο ούτε έρριζοβόλη- 
σεν είς τό εύρύτατον τοΰτο έδαφος ούτε έλπίς ύπάρχει νά ριζοβολήση 
είς τά μέλλον. Ή κυριαρχία της περιορίζεται είς τήν λογιωτέραν 
συνεννόησιν, καί έκεΐ δέ πάλιν ό προφορικός λόγος καί μάλιστα ό 
άνεπιτήδευτος διαφέρει τοΰ γραπτοΰ λόγου αίσθητώς.

Ή σκιαγραφία αΰτη νομίζω δτι άποδίδει κατά προσέγγισιν τά
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πράγματα. Έχω τήν άπλοϊκήν ίσως έλπίδα δτι χρήσιμον θά είναι νά 
διατυπώσω καί ποΰ μοί φαίνεται δτι μας όδηγεΐ ή κατάστασις αυτη. 
Ά λλ’ είς τάς σκέψεις ταύτας δέν εχω τήν άξίωσιν νά συμφωνήση ό 
άναγνώστης. Αί άσθενεΐς σήμερον άπόπειραι τής χρήσεως τοΰ κοινο- 
τέρου γλωσσικοΟ τύπου καί είς τήν λογιωτέραν συνεννόησιν μοί φαί
νονται προμηνύματα γενικωτέρας ή'ττης τής καθαρευούσης. Ά ν  τοΰτο 
θά συντελεσθή πράγματι καί πότε καί ποιαν άκριβώς μορφήν θά Ιχη 
δ τότε έν χρήσει γραπτός λόγος, δέν δύναται τις νά προείπη μετά 
σοβαρότητος, φαίνεται δμως δτι χωρίς υποχωρήσεις πρός τόν σημερι
νόν τύπον τοΰ γραπτοΰ λόγου ή έπικράτησις θά είναι πολύ δύσκολος· 
τό χρονογράφημα τούλάχιστον μας δίδει περί τούτου άρκετά σαφείς 
ένδείξεις. Μοί φαίνεται έπίσης δτι οί συγγραφείς οί φιλοτιμούμενοι 
νά μεταχειρίζωνται κατά προτίμησιν τόν κοινότερον τοΰτον τύπον θά 
είχον πολύ μεγαλυτέρας έπιτυχίας, άν άφηνον δχι μόνον τάς γλωσ- 
σικάς συζητήσεις, άλλά καί τήν συζήτησιν καθόλου και περιωρίζοντο 
είς τήν συγγραφήν, τήν καλλιέργειαν δηλ. τοΰ γλωσσικοΰ τύπου, τό 
άσφαλέστερον δι’ αύτούς στάδιον ένεργείας. Αί συζητήσεις αύται είναι 
ό μεγαλύτερος έχθρός τής λογοτεχνικής παραγωγής των. Μοί φαίνε
ται δτι ή γραμματική άπέκτησεν ώς έκ τών συζητήσεων τούτων 
φίλους πολύ θερμοτέρους άπό τούς διδασκάλους. Δέν έξηγοΟνται 
άλλως οί συχνοί ισχυρισμοί περί γραμματικής όμαλότητος ώς δρου 
απαραιτήτου διά τήν έθνικήν γλώσσαν. Εύτυχώς διά τούς διδασκά
λους τό κακόν δέν όφείλεται είς τήν σχολαστικήν Γερμανίαν. Είναι ή 
τελευταία άπήχησις τών ίσχυρισμών τοΟ κ. Ψυχάρη.

Μετά τήν μικράν ταύτην παρέκβασιν άνακεφαλαιώ τήν άνωτέρω 
χαραχθέΐσαν σκιαγραφίαν τής σημερινής θέσεως τοΰ γλωσσικοΰ ζητή
ματος. Φερόμεθα πρός τύπον τοΰ γραπτοΰ λόγου άπλούστερον καί 
πλησιέστερον πρός τόν τύπον τοΰ κοινοΰ προφορικοΰ λόγου. Ό νέος 
τύπος έπεκράτησεν ήδη είς τινα σημεία όριστικώς. Ά λλ’ ή καθα
ρεύουσα, ό σημερινός δηλ. τύπος τοΰ γραπτοΰ λόγου, παραμένει 
άκόμη τό άποκλειστικόν δργανον τής πνευματικής συνεννοήσεως 
τοΰ έθνους.

Έρωταται ήδη: ’Επιτρέπεται είς τό δημοτικόν σχολεΐον νά παρα- 
συρθή είς τήν έπαναστατικήν ταύτην κίνησιν καί ν’ άποκλείση, νά 
μή διδάξη τόν σημερινόν τύπον τοΰ γραπτοΰ λόγου; Όλα τά σχετικά 
έπιχειρήματα τής εφορείας άναπτυσσόμενα είς τό άρθρον τοΰ κ. Δελ- 
μούζου συνοψίζονται είς τό δίκαιον παράπονον δτι ό σημερινός τύπος 
τοΰ γραπτού λόγου απέχει πολύ άπό τόν φυσικόν τύπον τής μητρικής
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γλώσσης καί μανθάνεται ώς γλώσσα ξένη, έπομένως μέ δυσκολίας 
μεγάλας. Είμαι πρόθυμος νά πλειοδοτήσω είς τά παράπονα καί νά 
τονίσω ιδίως δτι ό γλωσσικός ουτος τύπος παρουσιάζει άπό μορφολο- 
γικής άπόψεως και μεγαλυτέρας άκόμη δυσκολίας άφ’ δσας θά παρου
σίαζε γλώσσα εντελώς ξένη, καί τοΰτο ακριβώς διότι είναι πολύ συγ
γενής πρός τήν κοινώς όμιλουμένην. Άλλά συνάγεται έκ τούτων 
άμέσως δτι πρέπει καί ν’ άποκλεισθή τοΰ δημοτικοΰ σχολείου; Μοί 
φαίνεται δτι ή εφορεία άπατάται.

Πόρισμα τοιοΰτον θά συνήγετο μόνον άν μεταξύ δύο τύπων τοΰ 
γραπτοΰ λόγου δπαρχόντων έν κοινή χρήσει έπρόκειτο νά έκλέξωμεν 
τόν κατάλληλον διά τό δημοτικόν σχολεΐον καί ν’ άποκλείσωμεν τόν 
άκατάλληλον. Νομίζω δτι πρό τοιαύτης εκλογής δέν εδρισκόμεθα. 
Όργανον τής πνευματικής συνεννοήσεως έχομεν μόνον τόν γραπτόν 
λόγον. Φαίνεται δτι ή σφοδρά έπιθυμία τής έφορείας νά ΐδη τό ταχύ- 
τερον συντελεσθεΐσαν τήν ποθητήν άφομοίωσιν παρασύρει αύτήν είς 
τήν απάτην νά θεωρή τήν τάσιν καί τόν σκοπόν ώς γεγονός τετελε- 
σμένον. Είναι σκοπός νά καταλήξωμεν είς τύπον τοΰ γραπτοΰ λόγου 
μή διαφέροντα ούσιωδώς τοΰ κοινοΰ προφορικοΰ. Τοΰτο θά είναι 
εύλογία καί διά τήν πνευματικήν καθόλου κίνησιν τοΰ έθνους καί διά 
τό δημοτικόν σχολεΐον. Άλλά 0ά είταί, δταν συντελεσθή, σήμερον 
γεγονός δέν είναι, πρόκειται μόνον ώς σκοπός. Πρόκειται πρώτον νά 
γραφή ό ποθητός τύπος, καί δχι μόνον νά γραφή, άλλά καί νά γραφή 
μέ δύναμιν καί τέχνην, νά παρουσιάση άφθονα καί καλά λογοτεχνή
ματα, νά έπιβληθή πρώτιστα πάντων είς τήν σύγχρονον γενεάν. Είναι 
φανερόν δτι καί τότε οί διδάσκαλοι θά εχωμεν τήν άξίωσιν νά έκλέ
ξωμεν έκ τών πολλών καλών όλίγα, τά κατάλληλα διά τό δημοτικόν 
σχολεΐον, άλλά δέν έπιμένω εδώ είς τήν λεπτομέρειαν ταύτην. Κυρίως 
πρέπει ό τύπος νά έπιβληθή πρώτον είς τήν σύγχρονον γενεάν. Αύτή 
θά μορφώση τήν έπερχομένην. Τό δημοτικόν σχολεΐον είναι όργανόν 
της πρός μετάδοσιν πολιτισμοΰ είς τήν έπερχομένην γενεάν, μέρος 
δέ τοΰ πολιτισμοΰ τούτου καί δργανον ταυτοχρόνως άπαραίτητον διά 
τήν μετάδοσιν είναι ό προφορικός καί γραπτός λόγος τής συγχρόνου 
γενεάς, ήτις είναι καί ό φορεύς τοΰ μεταδιδομένου πολιτισμοΰ. Πράγ
ματα καί γλωσσική έκφρασις συνδέονται τόσον στενώς, ώστε ή σύγ
χρονος γενεά θά ήναγκάζετο νά σιωπήση ή νά καταφύγη είς άτελέ- 
στερα μέσα συνεννοήσεως, άν έπεβάλλετο είς αύτήν νά συνεννοηθή 
πρός τήν έπερχομένην μέ γλωσσικόν δργανον άλλο παρά τό σύνηθες 
είς αύτήν. Βεβαίως, έπαναλαμβάνω, είναι ευχής έργον νά μή διαφέρη
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πολύ ό γραπτός λόγος τοΰ κοινοΰ προφορικοΰ, άλλά τοΰτο δέν είναι 
έργον τής άνηλίκου γενεάς, πρός τήν οποίαν άπευθύνεται τό δημοτικόν 
σχολεΐον. θά ήτο ή μεγαλύτερα παραδοξολογία ν’ άπαιτήσωμεν παρά 
των άνηλίκων τοΰ δημοτικοΰ σχολείου νά παραγάγουν εκείνο, τό 
όποιον ήμεΐς οί ένήλικοι, ή διδάσκαλος γενεά, δέν κατωρθώσαμεν 
άκόμη νά παραγάγωμεν. Καί δμως έκεΐ καταντα ό ισχυρισμός ουτος 
τής έφορείας. Δέν είναι εύλογον νά έπιμείνη ή έφορεία είς τόν ισχυ
ρισμόν τοΰτον. Οίοσδήποτε καί άν είναι ό τύπος τοΰ σήμερον γραπτοΰ 
λόγου, τό δημοτικόν σχολεΐον είναι υποχρεωμένον νά καταβάλη πασαν 
προσπάθειαν ώστε νά καταστήση τόν τύπον τοΰτον ζώντα είς τό 
στόμα καί τόν κάλαμον τής έπερχομένης γενεάς. Τοΰτο μοί φαίνεται 
τόσον φανερόν, ώστε άπορω πώς είναι δυνατόν νά γίνη λόγος σοβα
ρός δχι μόνον περί γλωσσικής διδασκαλίας, άλλά καί περί διδασκα
λίας καθόλου, άν άποκλεισθή τοΰ δημοτικοΰ σχολείου ό σημερινός 
τύπος τοΰ γραπτοΰ λόγου. Έ φ’ δσον τό έθνος διατηρεί είς τήν πνευ
ματικήν του συνεννόησιν τόν τύπον τοΰτον, ή διδασκαλία του είναι 
διά τό δημοτικόν σχολεΐον γλωσσικός σκοπός άναγκαιότατος.

Άνακεφαλαιώ.

1. 'Ο τύπος τής γλώσσης δεν εϊναι τό κύριον αίτιον τής καχεξίας 
τον δημοτικού σχολείον.

2. Δεν μας επιτρέπεται ν άποκλείσωμεν τον δημοτικού σχολείου 
τόν σημερινόν τύπον τοΰ γραπτόν λόγου.

Συνεχίζων τάς σκέψεις ταύτας θά έξετάσω μετ’ όλίγον *, πώς έπι- 
βάλλεται είς ήμας άπό διδακτικής άπόψεως ν’ άντιληφθωμεν τόν 
σκοπόν τής γλωσσικής διδασκαλίας τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, τί κατορ- 
θοΰται σήμερον έκ τοΰ σκοποΰ τούτου καί τί δχι, τί κυρίως μας έμπο- 
δίζει σήμερον νά έπιτύχωμεν αύτόν άκέραιον καί έπομένως ποια 
μέτρα καί κατά ποίαν σειράν πρέπει νά τεθώσιν είς ένέργειαν πρός 
βαθμιαίαν διόρθωσιν τοΰ κακοΰ. Περί τούτου έχω έν μέρει έκπεφρα- 
σμένην γνώμην είς δύο μου προηγουμένας μελετάς, τήν περί τής 
πρώτης γλωσσικής διδασκαλίας τών ξενοφώνων (1908) καί τήν περί 
τής γλωσσικής διδασκαλίας τοΰ κοινοΰ δημοτικοΰ σχολείου (1909,). 
Άλλά κατά τάς μελέτας ταύτας, ιδίως τήν πρώτην, είχον υπ’ δψιν 
κυρίως τά εκπαιδευτικά πράγματα τής ιδιαιτέρας μου πατρίδος, τής 
Μακεδονίας, καί ένδέχεται ώς έκ τούτου αί σκέψεις μου νά εχωσι

* Πρβλ. τήν έν άρχή τής μελέτης δποσημείωσιν.
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μόνον μερικόν κΰρος. θά αναθεωρήσω τάς σκέψεις ταύτας έπεκτείνων 
τήν έξέτασιν είς τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν τοΟ έθνους καί έν άνάγκη, 
άν δηλ. ό λόγος τό άπαιτήση, θά τάς τροποποιήσω πρώτος έγώ.

Σήμερον νομίζω άναγκαΐον νά συστήσω είς άμφότερα μέν τά δια- 
μαχόμενα μέρη σοβαρότητα, είς δέ τήν φρουράν τής καθαρευούσης καί 
δύο άλλα ευκολώτερα καί πολύ αναγκαιότερα πράγματα: δικαιοσύ
νην καί ειλικρίνειαν. Δέν είναι σοβαρόν νά νομίζη ή έφορεία δτι είς 
όλίγους μήνας θά κατορθώση νά έχη έτοιμον δ,τι δέν κατώρθωσε νά 
έτοιμάση τό έθνος είς αιώνα όλόκληρον. Δέν είναι ούτε σοβαρόν ούτε 
είλικρινές νά προσποιήται ή φρουρά τής καθαρευούσης δτι δύναται 
νά κωδικοποιήση τήν καθαρεύουσαν, νά τήν προφυλάξη διά συνταγ
ματικής ρήτρας καί νά τήν παραδώση άκήρατον καί άμόλυντον είς 
τήν έπερχομένην γενεάν. Δέν είναι ούτε δίκαιον ούτε συμφέρον είς 
τό έθνος ν’ άνησυχοΰν οί κύριοι φρουροί τόν κόσμον διαρκώς μέ τήν 
τραγικήν άπόφασίν των νά θυσιασθοΰν υπέρ τής καθαρευούσης. θυσίαν 
εύλογον καί εύκολον άπαιτεΐ τό έθνος παρ’ αύτών νά παύσουν νά 
νομίζουν δτι αί σκέψεις των είναι δόγματα πίστεως καί νά ύποβλη- 
θοΰν είς τόν κόπον τής άναθεωρήσεως αύτών ή νά παρακολουθήσουν 
τούλάχιστον τήν συζήτησιν καί νά παύσουν τόν παράλογον θόρυβον. 
Δέν είναι ούτε δίκαιον ούτε συμφέρον είς τό έθνος νά στιγματίζηται 
άμέσως ώς έθνική προδοσία πασα τάσις πρός δίόρθωσιν τών έκπαι- 
δευτικών πραγμάτων, άρκεΐ νά είναι δυνατόν νά πιστευθή δτι έπίκει- 
ται έστω καί ό παραμικρός κίνδυνος τής καθαρευούσης.

Γ .

θά είσηρχόμην ήδη είς τό ζήτημα τής γλωσσικής διδασκαλίας 
τοΟ δημοτικοΰ σχολείου, άν δέν μοί έφαίνετο άναγκαΐον νά έπανορ- 
θώσω πρότερον άθψαν τινά παράλειψιν τής εφορείας τοΰ προτύπου 
δημοτικοΰ σχολείου. Έλησμόνησε τούς ξενοφώνους όμογενεΐς. Είχεν 
όπ’ δψιν τό σχολεΐον τών όνείρων της, σχολεΐον έλληνοφώνων πάντως, 
καί ήτο έπομένως φυσικόν νά μή μας όμιλήση περί ξενοφώνων, 
άφ’ ού μάλιστα καί ή παιδαγωγική τής Ελλάδος φαίνεται δτι σχεδόν 
άγνοεΐ άκόμη τήν ύπαρξιν τών όμογενών τούτων. Τά ειδολογικά 
τούλάχιστον στάδια τής διδασκαλίας, ή σαφεστέρα έκδήλωσις τής 
συγχρόνου παιδαγωγικής σοφίας τής Ελλάδος, δέν έπεστρατεύθησαν 
άκόμη διά τήν γλωσσικήν διδασκαλίαν τών ξενοφώνων όμογενών, 
άλλο δέ συνιστάται καί διαφημίζεται σήμερον διά τό έδαφος τοΰτο,
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αί πλινθίδες καί οί κύβοι τοΟ συστήματος τοΟ Froebel. Δέν είναι 
τοΰ παρόντος νά έξετάσωμεν τήν ποιότητα καί τήν σκοπιμότητα 
τών δύο τούτων φαρμάκων. ’Εδώ κυρίως μας ένδιαφέρει τοΰτο, δτι 
προκειμένου περί τής γλωσσικής διδασκαλίας τοΰ δημοτικοΰ σχολείου 
πρέπει νά Ιχωμεν πλήρη έννοιαν τής γλωσσικής ανάγκης, τήν 
όποιαν τείνομεν νά θεραπεύσωμεν, πρέπει μέ άλλας λέξεις νά γνωρί- 
ζωμεν άκριβώς τί θέλομεν, δταν λέγωμεν δτι πρόκειται νά διδάξω- 
μεν τήν γλώσσάν μας είς τό δημοτικόν σχολεΐον, άφ’ ού δέ σήμερον 
δέν πρόκειται πλέον μόνον περί τοΰ δημοτικοΰ σχολείου τοΰ Όμίλου, 
άλλά περί τοΰ δημοτικοΰ σχολείου καθόλου, πρέπει νά Ιχωμεν 
ύπ’ δψιν τό σύνολον τής άνηλίκου γενεάς, πρός τήν όποιαν άπευθύ- 
νεται τό δημοτικόν σχολεΐον, έπομένως δχι μόνον τήν άνήλικον 
γενεάν τών έλληνοφώνων, άλλά καί τών άλβανοφώνων, βλαχοφώνων, 
σλαυοφώνων, τουρκοφώνων, άρμενοφώνων καί άραβοφώνων όμογενών.

Δέν εχομεν ήμεΐς μόνοι τό μειονέκτημα τής άλλογλωσσίας. Αύτοί 
οί Γάλλοι, λαός θαυμαζόμενος, ώς γνωστόν, διά τήν γλωσσικήν ένό- 
τητά του έν συγκρίσει πρός άλλους εύρωπαϊκούς λαούς, διακρίνονται 
έπίσης είς γαλλοφώνους καί ξενοφώνους. Οί νέοι 'Έλληνες εχομεν 
τήν διάκρισιν ταύτην καί έντός τοΰ κράτους καί έκτός αύτοΟ. Μέρος 
τοΰ πληθυσμοΟ τής Ελλάδος καί σχετικώς πολύ μεγαλύτερον μέρος 
τοΰ έκτός αύτής έλληνικοΰ πληθυσμοΟ Ιχει άκόμη μητρικήν γλώσσαν 
άλλην παρά τήν έλληνικήν.

Ό πολύς καί έκλεκτός ούτος όμογενής πληθυσμός έπιθυμεΐ 
σφοδρώς νά προσθέση είς τά γνωστά χαρακτηριστικά τοΟ έθνισμοΟ 
του καί τήν γλώσσαν. Έντονώτερον έκφράζει τήν έπιθυμίαν ταύτην 
δ καθηγητής κ. Μαργ. Εύαγγελίδης: ό έκ ξενοφώνων γεννηθείς 
καί ξενοφωνών ενα ζωηρότατον τρέφει έν τή ψυχή πόθον, δι’ αύτοΰ 
ζή καί σύν αύτφ άποθνήσκει, τόν πόθον νά συνδεθή καί διά τής 
γλώσσης μετά τών όμοφύλων (Περιοδ. Ξενοφάνης, Α', 549), άλλά καί 
οί λόγοι τοΰ κ. Εύαγγελίδου άποδίδουσι μέρος μόνον τής πραγματικό- 
τητος. Ζή είς άπόκεντρον χωρίον τής Μακεδονίας γέρων στεγαζόμε- 
νος σήμερον μέ τάς χήρας καί τά όρφανά τών υίών του είς σκοτεινήν 
τρώγλην. Άλλοτε ούτος έθαυμάζετο ώς άρχηγός πολυμελοΰς καί 
ίσχυράς οίκογενείας, ώς ζωντανή είκών πατριάρχου. ’Αλλά προ τριε
τίας οί υίοί του έφονεύθησαν είς λυσσώδη έπίθεσιν τών σχισματικών 
τών πέριξ χωρίων —είς μόνον έσώθη ώς έκ θαύματος διά μέσου τών 
φλογών τοϋ πυρποληθέντος έλληνικοΰ σχολείου, δπόθεν καί δπέρ τοϋ 
δποίου ήμύνετο, άλλά καί ούτος ήκολούθησε τούς άδελφούς του μετά
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Ινα μήνα — ή οικία του, δπως καί δλαι αί οίκίαι τών συγγενών καί 
φίλων του, έπυρπολήθησαν. Δύσκολον είναι νά φαντασθή τις συγκινη- 
τικώτερον μαρτυριον τής έθνικής συνειδήσεως. Καί δμως, δτε μετά τήν 
τραγικήν ταύτην καταστροφήν ό μπέης τοΟ τόπου συνεβούλευε φιλι- 
κώς τόν γέροντα νά όποχωρήση πλέον είς τούς σχισματικούς τοΟ 
χωρίου καί νά στείλη τούς μικρούς έγγόνους του είς τό βουλγαρικόν 
σχολεΐον, ό γέρων άπέκρουσε μετ’ άγανακτήσεως τήν πρότασιν. Καί πώς 
θά μάθουν, είπε, τότε τά όρφανά τήν έλληνικήν γλώσσαν, χάριν τής 
οποίας άπέθανον οί πατέρες των! Γεγονότα τοιαΰτα δέν είναι σπάνια 
είς τήν σύγχρονον ίστορίαν τών ξενόφωνων άδελφών. Τί είναι λοιπόν 
ό πόθος, περί τοΟ όποιου όμιλεΐ ό κ. Εύαγγελίδης, άπέναντι τής τρα
γικής άποφάσεως, μέ τήν όποίαν θυσιάζονται αί περιουσίαι καί χύνε
ται τό αίμα τών άδελφών τούτων χάριν τής έλληνικής γλώσσης!

Πρό θυσιών τοσαύτης τραγικότητος έρχεται ό άνθρωπος εύλόγως 
είς τόν πειρασμόν νά έξετάση, άν μας Ιπιτρέπεται νά δαπανώμεθα 
είς συζητήσεις καί νομοθετήματα πρός περιφρούρησιν τής καθαρευού
σης, άφ’ οδ δέν κατωρθώσαμεν άκόμη ν’ άναστήσωμεν είς τά χείλη 
τών ξενοφώνων όμογενών πληθυσμών τήν γλώσσάν μας καί άφήνο- 
μεν τήν έθνικήν συνείδησιν αύτών έκτεθειμένην είς τόσον σοβα
ρούς κινδύνους. Ά λλ’ είναι πρακτικόν νά μή δποκύψωμεν είς τόν 
πειρασμόν τοΰτον. Μας άρκεΐ νά παραδεχθή ό άναγνώστης δτι είναι 
εύλογον νά δχωμεν δπ’ όψιν καί τούς ξενοφώνους όμογενεΐς, δταν 
σκεπτώμεθα περί τής γλωσσικής διδασκαλίας τοΰ δημοτικού σχολείου.

Είναι άρά γε έπίσης εύλογον νά ίχωμεν όπ’ δψιν καί τήν 
ένδεχομένην έκ μέρους τών ξενοφώνων ή τών έλληνοφώνων προτί- 
μησιν τής καθαρευούσης ή τής δημοτικής καί ποιον θά ε!χομεν νά 
έρωτήσωμεν πρός τοΟτο, τούς άνηλίκους ή τούς ένηλίκους τής συγ
χρόνου γενεάς, τήν μαθητεύουσαν δηλ. ή τήν διδάσκαλον γενεάν; 
Θά φανή ίσως περίεργος ή έρώτησις αϋτη, άλλ’ είναι άναγκαία- 
πάντως θά ήδυνάμην ν’ άποδείξω δτι δχι μόνον δέν βλάπτει, άλλά 
καί ώφελεΐ. Σήμερον λέγονται περί τούτου καί γράφονται τά μάλλον 
άντίθετα πράγματα. Πολλοί ισχυρίζονται δτι τό έθνος καί μάλιστα 
τό ξενόφωνον μέρος αύτοΰ προτιμά τήν καθαρεύουσαν, άλλοι δμως 
έπίσης πολλοί ισχυρίζονται δτι τό έθνος προτιμά τήν δημοτικήν. 
Καί πάλιν, πολλοί ισχυρίζονται δτι ή μικρά ήλικία προτιμά τήν 
καθαρεύουσαν καί άλλοι έπίσης πολλοί ισχυρίζονται τό έναντίον.

Δηλώσεις καί άριθμητικαί έπιδείξεις τοιούτων ίσχυρισμών δέν 
είναι δύσκολοι. Κατά τάς θλιβεράς ήμέρας τών τελευταίων γλωσσι
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κών ταραχών δραστηριότητα είς τό είδος τοΰτο άνέπτυξεν ίδίως ή 
φρουρά της καθαρευούσης καί μέγα μέρος τοΰ Άθηναϊκοΰ τύπου. 
Ά λλ’ είναι φανερόν δτι τόν κατήφορον αύτάν ήδύναντο ν’ ακολου
θήσουν καί οί αντίθετοι, άν ήθελον, καί τότε έκαστος φαντάζεται τί 
θά έγίνετο. Ά ς  υπόθεση π. χ. ό άναγνώστης δτι καθ’ ήν ακριβώς 
ήμέραν Ιπετράπη παραλόγως είς τόν κ. Μιστριώτην νά χρησμοδο- 
τήση περί γλωσσικών πραγμάτων έντός τής μεγάλης αίθούσης τοΰ 
Πανεπιστημίου μάς ήρχετο έκ Παρισίων καί ό κ. Ψυχάρης άποφα- 
σισμένος νά μετρηθή μέ τόν κ. Μιστριώτην έπί τή βάσει τής έλευ- 
θερίας τοΰ λόγου καί άς φαντασθή τί θά έγίνετο. Δέν γνωρίζω προσω- 
πικώς τόν κ. Ψυχάρην, άλλ’ έκ τής φοβεράς έπιμονής του πείθομαι 
δτι θά έφερε τόν κ. Μιστριώτην είς πολλήν στενοχώριαν. Ά ν  μάλι
στα ό κ. Ψυχάρης κατεδέχετο νά μιμηθή τάν αντίπαλόν του καί είς 
τήν έκλογήν τών μέσων, έσκέπτετο, δπως έκεΐνος, δτι ό σκοπός έξα- 
γιάζει τά μέσα καί δτι χάριν τοΰ σκοποΰ έπιτρέπεται νά λέγη τις δχι 
άνακριβείας μόνον, άλλά καί άνύπαρκτα πράγματα, δέν άμφιβάλλω δτι 
ή έπίθεσις τοΰ κ. Ψυχάρη θά ήτο νέα έπιδρομή τών Γαλατών διά τόν 
κ. Μιστριώτην. Άλλά καί άν, ώς ύποτίθεται, ό κ. Ψυχάρης έφαίνετο 
εύλαβέστερος τοΰ άντιπάλου του πρός τήν αλήθειαν, οί ζωηρότεροι 
τών κατοίκων τής Αττικής θά διηροΰντο πάντως είς δύο στρατόπεδα 
καί θά έδοκιμάζετο ή άντοχή τής φυλής μέ τά φονικώτερα δπλα. Οί 
άτολμότεροι θά κατέφευγον είς τάς γειτονικάς νήσους ή καί είς τό 
έξωτερικόν, άλλ’ είς άντικατάστασιν θά μάς ήρχοντο πολλοί ξένοι, 
ιδίως ιστορικοί, διά νά παρακολουθήσουν έκ τοΰ σύνεγγυς τήν νέαν 
ταύτην στάσίν τοϋ νίκα. Ή παρουσία τών ξένων έπιστημόνων θά ένε- 
θάρρυνε καί τόν έγχώριον έπιστημονικάν κόσμον νά λάβη μέρος 
ένεργόν είς τόν άγώνα καί νά έλέγξη άμειλίκτως τούς δύο πνευμα
τικούς στρατηλάτας τοΰ έθνους, άλλ’ έξ εύγενείας πρός τούς ξένους 
θά ήλέγχετο πρώτος ό κ. Ψυχάρης έπειγόμενος νά έπιστρέψη είς 
Παρισίους, διότι ό κ. Μιστριώτης ώς εντόπιος καί μάλλον οικείος θά 
ήδύνατο ν’ άκούση καί βραδύτερον τά λάθη του. Ά λλ’ ό κ. Ψυχάρης 
δέν μάς ήλθε καί δέν ήκούσαμεν, είμή μικρόν μόνον μέρος τών δυνα
τών όμολογιών γλωσσικής πίστεως, καί δέν έθαυμάσαμεν, είμή τήν 
παραγωγικότητα τής φαντασίας τοΰ κ. Μιστριώτου καί τόν πανικόν 
τόν καταλαβόντα τάς διδασκαλικάς τάξεις.

Δέν είναι εύκολον νά έξευρεθή έδαφος συνεννοήσεως είς τό χάος 
τών γλωσσικών προτιμήσεων, άλλ’ εύτυχώς διά τό δημοτικόν σχολεΐον 
δέν είναι καί άναγκαΐον νά λάβωμεν 6π’ δψιν τάς τοιαύτας προτιμήσεις.
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Ή ανήλικος γενεά δέν έχει τον λόγον εις τό ζήτημα τοΰτο, δπως 
δέν έ'χει τόν λόγον καί είς όλόκληρον τό ζήτημα τής έκπαιδεύσεως. 
Δέν είναι εύλογον νά Ιρωτάται, διότι δέν δύναται καί νά μας ειπη 
τίποτε. Μιμείται τούς ένηλίκους. Ούτοι ώς διδάσκαλοι δύνανται νά 
καταστήσωσιν άγαπητόν εις τήν παιδικήν ήλικίαν οίονδήποτε γλωσ
σικόν τύπον, αρκεί νά χειρίζωνται αύτόν εύχερώς καί άσφαλώς καί 
ν' άκολουθώσι κατά τήν διδασκαλίαν στοιχειώδεις τινάς διδακτικάς 
άρχάς. Δέν ύπάρχει λοιπόν λόγος νά έρωτήσωμεν τήν παιδικήν ήλι
κίαν. Καθήκον έχομεν νά μελετήσωμεν τήν σύστασιν τής παιδικής 
ψυχής καί εκ τής μελέτης ταύτης ν’ άρυσθώμεν διδάγματα περί τοΰ 
καταλλήλου ύλικοΰ καί τοΰ τρόπου τής διδασκαλίας. ’Αναγνωρίζεται 
σήμερον δτι καί τά διδάγματα ταΰτα δέν συνάγονται ούτε άμέσως 
ούτε έκ μόνης τής μελέτης τής παιδικής ψυχής, άλλ’ ή μελέτη αΰτη 
θεωρείται εύλόγως μία τών εύνοϊκών προϋποθέσεων τής ορθής διδα
σκαλίας. θά  ήτο ομως προφανώς μεγάλη εύήθεια νά έρωτώμεν τήν 
παιδικήν ήλικίαν, τίνα τύπον τής σημερινής ελληνικής προτιμά νά 
τήν διδάξωμεν.

Πρέπει νά Ιρωτήσωμεν τούς ένηλίκους; Έκ πρώτης δψεως φαί
νεται δτι εις τό ερώτημα τοΰτο μας έπιβάλλεται καταφατική άπάν- 
τησις. Ή διδάσκαλος γενεά φαίνεται δτι δικαιοΰται νά έχη είς τό 
ζήτημα τοΰτο τόν λόγον, άλλά φαίνεται μόνον, κυρίως καί αύτή δέν 
δικαιοΰται νά εχη τόν λόγον. Δικαιοΰται καί δφείλει, διά λόγους 
άναπτυχθέντας ήδη άνωτέρω (σελ. 106), νά καθορίση τήν σημερινήν 
έλληνικήν ώς γλώσσαν τής διδασκαλίας έν αντιδιαστολή πρός άλλας 
γλώσσας πράγματι ξένας, ή καί ξένας διά τήν Ιθνικήν ψυχήν, όποΐα 
π. χ. είναι σλαυϊκά τινα ίδιώματα, τό κουτσοβλαχικόν κτλ. Δικαιοΰται 
καί όφείλει νά καθορίση τήν σημερινήν έλληνικήν ώς γλώσσαν τής 
διδασκαλίας έν άντιθέσει καί πρός φάσιν τινά τής έλληνικής γλώσ
σης άλλην παρά τήν σημερινήν. Ή άλλη αΰτη φάσις δυνατόν νά 
είναι παλαιά, δυνατόν δμως νά είναι καί πολύ νεωτέρα, δπως π. χ. ή 
γλώσσα τοΰ μακαρίτου Κόντου, ζώσα σήμερον μόνον είς τόν κάλα
μον όλίγων τινών θαυμαστών τής παραλόγου άρχαιομανίας τοΰ μακα
ρίτου καί είς τό στόμα ούδενός, δυνατόν δέ καί νά κυοφορήται άκόμη, 
δπως ή γλώσσα τοΰ κ. Ψυχάρη. Γλώσσας λοιπόν πράγματι ξένας ή 
ξένας πρός τήν έθνικήν συνείδησιν καί φάσεις τής έλληνικής γλώσ
σης άλλας παρά τήν σημερινήν, άδιάφορον άν είναι παλαιαί ή νέαι 
ή κυοφορούμεναι άκόμη, δικαιοΰται καί όφείλει ή σύγχρονος γενεά 
νά μή αναγνώριση ώς τό κοινόν δργανον τής συνεννοήσεως τοΰ
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έθνους, διότι καί δέν είναι πράγματι, καί έπομένως δικαιούται καί 
δφείλει νά ε’ίπη πρός τούς διδασκάλους: γλώσσα τής διδασκαλίας είναι 
ή σημερινή ελληνική.

Άλλα δέν σταματά έδώ. Προσθέτει: προτιμώ τοΰτον ή εκείνον 
τον τύπον τής σημερινής έλληνικής διά το σχολεΐον, επιβάλλω τήν 
αμιγή χρήσιν τούτον ή εκείνον τοΰ τύπον τής γλώσσης ταύτης είς 
τους διδασκάλους και αποκλείω τήν χρήσιν άλλου τίνος τύπον. 'Η 
πρόσθετος αΰτη άξίωσις είναι θεμελιώδες λάθος. Διότι ή σημερινή 
μορφή τής έθνικής γλώσσης δέν είναι νέα τις άλήθεια ή νέα τις 
διάταξις αληθειών ταύτης ή έκείνης τής έπιστήμης, νέα τις έφαμογή 
έπιστημονικών αληθειών ή νέα τις άντίληψις θρησκείας καί τρόπου 
τοΰ βίου, πράγματα δηλαδή, περί τών όποιων θά εδικαιούτο ή διδά
σκαλος γενεά νά σκεφθή, άν πρέπει ή συμφέρει νά τά διδάξη είς τήν 
έπερχομένην. Έπί πλέον, δέν είναι τι έκτός τής σήμερον κοινής 
γλώσσης ή έκτός τής ένηλίκου γενεάς κείμενον, πραγμα έπομένως, τό 
όποιον θά ήδύνατο αΰτη κατά βούλησιν νά μεταχειρισθή ή ν’ αποφυγή, 
άλλ’ άποτελεΐ αυτήν τήν ψυχήν τοΰ κυρίου όργάνου τής συνεννοήσεώς 
της. Ύπό ταύτην τήν μορφήν ζή σήμερον ή κοινή έθνική γλώσσα, 
άνευ τής μορφής ταύτης δέν θά ήτο δυνατόν νά θεωρηθή ζώσα. 
Ήτο δυνατόν όπό άλλους δρους ή κοινή έθνική γλώσσα νά έχη καί 
διάφορον τύπον, πλησιέστερον πρός τήν δημώδη ή καί πρός τήν 
άρχαίαν ελληνικήν τό πρώτον θά ήτο φυσικώτερον καί έπομένως 
πιθανώτερον. Ήτο δυνατόν όπό άλλους δρους νά έχωμεν καί μητρι
κήν γλώσσαν έντελώς ξένην πρός τήν σημερινήν έλληνικήν, δπως ό 
τόσον πολύς καί τόσον έκλεκτός ξενόφωνος όμογενής πληθυσμός. 
Πάντα ταΰτα ήσαν δυνατά, άλλ’ όπό άλλους δρους- σήμερον απο
κλείονται. Προβλέπεται διά τό μέλλον, άκριβέστερον, έλπίζεται έκ 
τής σημερινής γενικής τάσεως τοΰ έθνους ή βαθμιαία άρσις ή έλάτ- 
τωσις τής διαφορας τοΰ γραπτοΰ καί τοΰ κοινοΰ προφορικοΰ λόγου 
(πρβλ. άνωτέρω σελ. 109 κέξ.), άλλ’ ή έκπαίδευσις δέν δύναται νά 
στηριχθή, είμή είς τήν πραγματικότητα τής σήμερον. Ά ν  έκαμνε τό 
λάθος ν’ άρνηθή τήν άναγνώρισιν είς τοΰτο ή έκεΐνο τό μέρος τοΰ 
πράγματι κοινοΰ γλωσσικοΰ πλούτου τής σήμερον, θά έχανε τήν 
μόνην ασφαλή γλωσσικήν βάσιν τής συνεννοήσεώς καί θά όπεβάλ- 
λετο παραλόγως είς τόν πρόσθετον κόπον νά δημιουργήση έξ όπαρ- 
χής ή μετασχηματίση τό μή άναγνωριζόμενον μέρος κατά ταύ
την ή έκείνην τήν γλωσσικήν θεωρίαν. Ή μόνη λοιπόν εύλογος 
άπάντησις είς τήν πρόσθετον ταύτην άξίωσιν θά ήτο ό γέλως, άλλ’ έκ
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χρονιάς πλάνης δέν γελώμεν, καταντώμεν είς δαρμούς καί αιματοχυ
σίας καί μορφάζομεν ώς μάρτυρες ή σωτήρες τοΰ έθνους, έν ψ είναι 
τόσον άπλη καί τόσον φανερά ή άλήθεια, δτι κατ’ άνάγκην θά μετα- 
δώσωμεν είς τήν έπερχομένην γενεάν ώς δργανον συνεννοήσεως 
έκεΐνον τόν γλωσσικόν τύπον, τόν όποιον πράγματι μεταχειριζόμεθα. 
Πλέον τούτου ούδείς θά έδικαιοΰτο ν’ άπαιτήση παρά τής διδασκά
λου γενεάς, διότι καί ούδείς ύποχρεοΰται ή δύναται νά δώση περισ
σότερον άφ’ δ,τι πράγματι έχει. 'Ο άναγνώστης θά παρατηρήση δτι 
άφήνω προσωρινώς άνεξέταστον τό συναφές ζήτημα, τίνα λογοτε
χνικά μνημεία διδάσκονται ή πρέπει νά διδάσκωνται είς τό σχολεΐον. 
Σπεύδω νά άρω τά μεγαλύτερα προσκόμματα τής συνεννοήσεως καί 
Ινόμισα πρακτικώτερον ν’ απλοποιήσω τό ζήτημα προσέχων ιδιαιτέ
ρως είς τήν γλώσσαν ώς δργανον τής άπαραιτήτου διά τήν διδασκα
λίαν συνεννοήσεως. Τί λοιπόν άπλούστερον τούτου, δτι ή διδάσκα
λος γενεά δέν δύναται νά δώση περισσότερον άφ’ δ,τι πράγματι εχει;

Ό άπλοΰς ούτος λόγος μάς ήνάγκασεν άνωτέρω (σελ. 113) ν’ άπο- 
κρούσωμεν πάσαν σκέψιν περί άποκλεισμοΰ τής καθαρευούσης άπό 
τοΰ δημοτικοΰ σχολείου. Ό αυτός λόγος θά μάς ήνάγκαζε πολύ 
περισσότερον ν’ άποκρούσωμεν καί τήν άντίθετον άξίωσιν, άφ’ ού ή 
καθαρεύουσα ζή, ώς γνωστόν, μόνον είς τόν κάλαμον καί τήν λογιω- 
τέραν συνεννόησιν. Άλλά νομίζω πρακτικώτερον ν’ άποδείξω πλέον 
τι τούτων, δτι δηλαδή πάσα συζήτησις τής διδασκάλου γενεάς περί 
τοΰ διδακτέου γλωσσικοΰ τύπου είναι δχι μόνον περιττή, άλλά καί 
επιβλαβής.

Συζήτησις τοιαύτη γινομένη είτε ύπέρ τής καθαρευούσης είτε 
υπέρ τής δημοτικής προϋποθέτει πράγματα άνύπαρκτα σήμερον καί 
άδύνατα καθόλου ή σήμερον τούλάχιστον άδύνατα. Γινομένη ύπέρ τής 
καθαρευούσης προϋποθέτει γενικήν τήν χρήσιν τοΰ τύπου τούτου, 
προϋποθέτει ήμάς ικανούς νά έκφρασθωμεν εις πάσαν τοΰ βίου περί- 
στασιν διά τοΰ τύπου τούτου καί έπομένως ή εφαρμογή τοιαύτης 
άπαιτήσεως προαπαιτεί πράγματα ύπερβαίνοντα τήν γλωσσικήν 
ήμών δύναμιν. Διδάσκαλος μή κατέχων τελείως καί μή χειριζό- 
μενος άβιάστως καί σχεδόν αύτομάτως τήν διδακτέαν γλώσσαν 
θεωρείται δικαίως πολύ κακός διδάσκαλος, τοιοΰτος δέ θά ήτο 
κατ’ άνάγκην καί ή σύγχρονος γενεά ή προβαίνουσα είς τό λάθος νά 
Ιπιδιώξη έν τή έκπαιδεύσει τήν άποκλειστικήν χρήσιν τής καθα
ρευούσης. Σχεδόν τά αύτά άληθεύουσι καί περί συζητήσεως τοιαύτης 
γινομένης ύπέρ τής δημοτικής. Ό ισχυρισμός λοιπόν, δτι έν τή
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εκπαιδεύσει έπιβάλλεται ή αποκλειστική χρήσις τής καθαρευούσης ή 
τής δημοτικής είναι άπό τής άπόψεως ταύτης άδικαιολόγητος. Άλλά 
τοϋτο δέν αίρει καί τήν ελπίδα, δτι είναι δυνατόν δι’ επιμόνου έργα- 
σίας νά δημιουργηθώσιν αί άναγκαΐαι προϋποθέσεις όπέρ τοΰ πρώτου 
ή τοΰ δευτέρου γλωσσικοΰ τύπου. Ά ν  άπεδεικνύετο δτι Ιλπίδες τοι- 
αΰται δικαιολογοΰνται, εδλογον μέν θά ήτο καί τότε νά μή χάση ή 
έκπαίδευσις τήν σήμερον ασφαλή βάσιν τής συνεννοήσεως πριν δημι- 
ουργηθωσι πράγματι ύπό τοΰ έθνους αί ελπιζόμεναι προϋποθέσεις, 
άλλ’ ώς υπόδειξιν κατευθύνσεως τής διδασκάλου γενεάς Ιν τή χρήσει 
τής γλώσσης δέν θά έδικαιοΰτό τις ν’ άποκρούση άπολύτως τοιοΰτόν 
τινα ισχυρισμόν. Έκ τής τοιαύτης άποδείξεως, Ιπαναλαμβάνω, δέν θά 
έμειοΰτο ή ύποχρέωσις ήμων νά στηριχθώμεν εν τή έκπαιδεύσει είς 
τό σημερινόν γλωσσικόν καθεστώς ώς βάσιν συνεννοήσεως, διότι ή 
άπόδειξις θά ήτο κυρίως δικαιολογία κατευθύνσεως τής διδασκάλου 
γενεάς, έμμέσως δμως θά έπήγαζε καί διά τήν εκπαίδευσιν τό κέρ
δος, δτι θ’ άπεσοβεΤτο ή θά ήλαττοΰτο τούλάχιστον ό διαρκής σήμε
ρον κίνδυνος νά περισπάται ή έκπαίδευσις ύπό τών θορυβωδεστέρων 
έκδηλώσεων τών γλωσσικών συμπαθειών τής διδασκάλου γενεάς καί 
νά μή άφιερώνη άκεραίαν τήν προσοχήν είς τό τόσον άλλως δύσκο- 
λον εργον της. Οί γνωρίζοντες τά πράγματα θ’ άναγνωρίσουν δτι 
τοΰτο δέν θά ήτο άσήμαντον κέρδος διά τήν εκπαίδευσιν.

Είναι λοιπόν εδλογον νά νομίζη τις δυνατήν καί εδκολον ή 
ταχεΐαν τήν δημιουργίαν τών προϋποθέσεων τούτων καί είναι έπομέ- 
νως σκόπιμος τοιαύτη τις τάσις τής διδασκάλου γενεάς; Ό τοΰτο 
έξετάζων πρέπει νά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν ώστε νά μή παρα- 
συρθή άπό τήν φυσικήν άδυναμίαν, καθ’ ήν «δ τις βούλεται, τοΰτο 
καί οΐεται είναι», νά παρακάμψη έπιμελώς τάν σκόπελον τών γλωσ
σικών συμπαθειών του καί νά έξετάση αύτά καθ’ έαυτά τά πράγ
ματα, τί βλέπει καί τί φαίνεται έξ δσων βλέπει δυνατόν καί δχι τί 
θά έπεθύμει νά εβλεπεν ή νά έφαίνετο δυνατόν1.

1 Τήν απαραίτητον ταϋτην προϋπόθεσιν τοιαύτης έξετάσεως έπίστευον μέχρις 
εσχάτων δτι δ αναγνώστης ευρίσκει παρ’ έμοί, πρό τινων δμως ήμερων συνάδελ
φος δλως άγνωστος εις εμέ, δ νυν βουλευτής κ. Πατσουράκος, διισχυρίσθη επισή
μους καί μετά συγκινητικής άγανακτήσεως τό έναντίον. Ένόμισα λοιπόν δτι μοϊ 
έπεβάλλετο νά εξετάσω τόν ισχυρισμόν τοΰτον καί έξετάσας έπείσθην δτι δέν έπι- 
τρέπεται κάν νά θεωρήσω τάν συνάδελφον δπεϋθυνον δι’ δσα λέγει καί έπΐ πλέον, 
δτι πασά μου απόπειρα νά τόν διαφωτίσω περί τής ατυχίας του θά ήτο άσκοπος- 
Τάν άπερρόφησεν δ ζήλος νά συμπληρώση τάν κατάλογον τών άνδραγαθησάντων
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Ή έλπίς, δτι είναι δυνατόν νά δημιουργηθώσιν αί είρημέναι προ
ϋποθέσεις, θά έστηρίζετο εις τήν άντίληψιν, δτι ή γλώσσα μεταβάλ
λεται. Δέν είναι νέα ή παρατήρησις αδτη, μόνον ή άναγνώρισις αύτής 
έγενικεύθη περισσότερον έσχάτως. Ά λλ’ έν φ τά άγαθά τής έπι- 
στήμης Ιχουν τήν ώραίαν ιδιότητα νά έξωραίζωνται διαδιδόμενα καί 
νά πολλαπλασιάζωνται άντί νά έλαττοΰνται, ή παρατήρησις αυτή 
έγενικεύθη μέν άναμφιβόλως, άφ’ οδ σχεδόν έ'καστος πλέον δύναται 
ή φιλοτιμεΐται νά μάς εΐπη όλίγας λέξεις περί έξελίξεως τής γλώσ
σης, άλλ’ άντί διαδοθεΐσα ν’ αύξηθή καί έξωραϊσθή, περιεστάλη καί 
παρεμορφώθη είς τό άληθοφανές ψεΰδος, δτι ή γλώσσα δύναται νά 
λάβη εύκόλως οίονδήποτε τύπον θελήσωμεν ήμεΐς, καί δπό τήν μορφήν 
ταύτην χρησιμεύει κατ’ έπανάληψιν ώς ή Ιπιστημονική δήθεν δικαιο
λογία παραλόγων καί έξευτελιστικών διά τό έθνος διαπληκτισμών. Τό 
Iκτροπον τοΰτο φαινόμενον έξηγεΐται έν μέρει έκ τών προσωπικών ύπο- 
λογισμών, οίτινες τόσον εύκόλως θολώνουν τήν άντίληψιν τοΰ κόσμου, 
καί έκ τοΰ ταπεινοΰ βαθμοΰ τής γενικής μορφώσεως τοϋ έθνους, ένεκα 
τοΰ όποιου αί τόσον άλλως νοήμονες καί τόσον φιλοπάτριδες λαϊκαί 
τάξεις γίνονται θύματα τών πονηρών σοφών, άλλά καί πάλιν δέν 
έξηγεΐται τελείως, άν δέν ληφθή υπ’ όψιν δτι ή αλήθεια είς τό ζήτημα 
τοΰτο δέν έλέχθη έπίσης έντόνως πρός δλας τάς διευθύνσεις. Επα
νέρχομαι είς τήν σκέψιν ταύτην κατωτέρω (σελ. 136). Μόνον έκ τών 
τριών τούτων λόγων έξηγεΐται έντελώς τό λυπηρόν φαινόμενον, δτι, 
παρ’ δλην τήν περί τής έξελίξεως τής γλώσσης πολυλογίαν τής 
Διπλής Βουλής, είς έν μόνον σημεΐον παρετηρήθη συμφωνία τις, είς 
τήν άντίληψιν δτι ή γλώσσα μεταβάλλεται, πρός ποιαν κατεύθυνσιν 
δμως είναι καί δυνατόν ή συμφέρον είς τό έθνος νά γίνη ή νά έπιδιω- 
χθή τοιαύτη τις μεταβολή, είς τοΰτο ούδέ σκιά συμφωνίας παρετη
ρήθη. Ά ν  έξαιρέσωμεν τούς φρονίμους λόγους τοΰ πρωθυπουργού καί 
δλίγων τινών βουλευτών, οίτινες δμως έκαμαν καί τήν όλιγωτέραν 
έντύπωσιν, ή πλειονοψηφία τής Διπλής Βουλής ώμίλει καί έμόρφα- 
ζεν ώς ήθοποιός. Έπανελάμβανε μετά στόμφου ή έσχολίαζεν εύμε- 
νώς τούς παραλογισμούς τής έπιτροπής τής γλωσσικής άμύνης καί 
έχειροκρότει τήν κακοπιστίαν. Οί σπουδαιοφανέστεροι τών συνηγόρων 
τοΰ λυπηροΰ τούτου παροξυσμοΰ παρεσύρθησαν έκ τής εύλογου ή

συγγενών του καί δέν έχει τόν καιρόν ν’ άναγινώσκη- μόλις ευκαιρεί ν’ άκοόση 
παρά φίλων, τ£νες άκόμη Ιχθροί των δπολείπονται πρός καταγγελίαν. Ύ πό  τούς 
δρους τούτους δικαιούμαι, νομίζω, νά θεωρήσω τόν ισχυρισμόν τοΰ συναδέλφου 
άνάξων προσοχής καί νά είσέλθω είς τήν έξέτασιν του προκειμένου ζητήματος.
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τυχαίας συμπαθείας των πρός τοΰτον ή έκεΐνον τόν ποιητήν ή συγ
γραφέα ή καί έκ μιας ή δύο παρατηρήσεων τοΰ καθ’ ήμέραν βίου καί 
είς τήν ατελή ταύτην έπαγωγήν δέν έδυσκολεύθησαν νά στηρίξουν 
τούς τολμηροτέρους ισχυρισμούς ή έθεώρησαν καί πασαν σκέψιν 
περιττήν, ώς νά έπρόκειτο περί ζητήματος πίστεως, καί έφιλοτιμή- 
θησαν νά προσφέρουν πρώτοι τάς όπηρεσίας των είς τήν έπιτροπήν 
τής γλωσσικής άμύνης διατυποΰντες ώρισμένας προτάσεις πρός περι- 
φρούρησιν τής καθαρευούσης1.

1 Ή  γλωσσική άμυνα έπωφελουμένη άτυχους τίνος προτάσεως του διδασκά
λου μου κ. Γ. Χατζιδάκι δημοσιευθείσης εις τό « ’Εμπρός» τής 28 Φεβρουάριου 
1911 ήθέλησε νά μας παρουσίαση καί αύτόν ώς συναγωνιστήν της. Νομίζω δμως 
δτι τόν ακριβή χαρακτηρισμόν τοΰ πράγματος δίδει τά κατωτέρω άρθρον μου, 
δημοσιευθέν είς τήν «Άκρόπολιν» τής 9 Μαρτίου 1911.

Μ ετά τ η ν  ν ίκ η ν .  —· Τά «’Εμπρός» τής παρελθούσης Τετάρτης παρατάσσει 
τάς εικόνας δύο καθηγητών τοϋ Πανεπιστημίου, των κ. κ. Γ. Μιστριώτου καί Γ. 
Χατζιδάκι, ώς τών πρωταγωνιστών τής έθνικής γλώσσης.

Χάριν τής αλήθειας οφείλω νά παρατηρήσω δτι δ κ. Μιστριώτης αδικείται. 
‘Ο κ. Χατζιδάκις δέν ήτο δυνατόν νά λάβη μέρος είς τήν διοργάνωσιν τής γλωσ
σικής άμύνης ώς έκ τών επιστημονικών του πεποιθήσεων, γνωστών άπό πολλοΰ 
καί έκ τής μακράς διδασκαλίας του καί έκ τών συγγραμμάτων του, είναι δέ καί 
πολύ άμφίβολον άν θά έγίνετο δεκτός είς τήν έπιτροπήν τής γλωσσικής άμύνης, 
διότι δ κ. Μιστριώτης δέν εΐχεν άκυρώσει άκόμη τήν γνωστήν άπόφασίν του, 
καθ’ ην δ κ. Χατζιδάκις έπρεπε νά θεωρήται ύποπτος ώς άρχιμαλλιαρός. Έ πειτα 
τί ήδύνατο νά προσφέρη είς τόν αγώνα τοΰτον τής πίστεως δ κ. Χατζιδάκις;Χωρίς 
θόρυβον, δημοκοπίαν καί συλλαλητήρια δέν ήτο δυνατόν νά έπιτύχη τοιοΰτος 
άγών, είς δε τήν χρήσιν τών δπλων τούτων είναι γνωστόν πόσην συμπάθειαν καί 
δεξιότητα Ιχει δ κ. Μιστριώτης, έν φ  δ κ. Χατζιδάκις δέν έχει οϋτε τήν δρεξιν 
οδτε τά χάρισμα νά συγκινή τά πλήθη. Είναι λοιπόν φανερόν δτι ή είκών τοΰ 
σεβαστοΰ διδασκάλου μου κ. Χατζιδάκι πολύ αδίκως έτέθη πλησίον τής είκόνος 
τοΰ κ. Μιστριώτου. Ή  τιμή τής νίκης απομένει άκεραία είς τόν δεύτερον. Μετά 
τινα χρόνον, άν είναι πεπρωμένον νά μεταβληθώσιν έν τφ  μεταξύ οΐ δροι τής λει
τουργίας τοΰ Πανεπιστημίου καί νά έπισκοτισθή κάπως ή άνάμνησις τής σήμερον 
κρατούσης έκεΐ μακαριότητος, έπιφυλάσσεται είς τόν κ. Μιστριώτην καί μεγαλυ- 
τέρα άκόμη τιμή. "Ο κόσμος θά νομίζη άνεξήγητον τήν σημερινήν παντοδυναμίαν 
τοΰ κ. Μιστριώτου καί είναι πολύ ένδεχόμενον νά προσκρουση καί είς τήν έγνω- 
σμένην μετριοφροσύνην τοΰ κ. καθηγητοΰ, άναγκαζόμενος νά δεχθή προφητικάς 
έξάρσεις καί θαύματα είς τούς λόγους, τάς ένεργείας καί τάς έπιτυχίας του.

Ά λλά  σήμερον τό Ικτροπον φαινόμενον έρμηνεύεται άπλούστερον ώς δημιούρ
γημα τής ένοχου άνεκτικότητος καί άλλων ’ίσως, πρώτιστα δμως τών έν τφ  
Πανεπιστημίψ συναδέλφων του κ. Μιστριώτου. Γνωρίζω καλώς ποίαν γνώμην 
έχουσιν οί κ. καθηγηταί τής φιλοσοφικής σχολής περί τής έπιστημονικής άξίας 
καί τοΰ τρόπου καθόλου τοΰ σκέπτεσθαι τοΰ συναδέλφου των. Έ ν τούτοις έπιστή-
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Συνοψίζω ήδη, τί άληθεύει κατά τήν άντιληψίν μου περί τών 
μεταβολών τής γλώσσης. Δέν τολμώ βέβαια νά φαντασθώ καν δτι 
πρώτος ή μόνος έγώ βλέπω τήν άλήθειαν είς τό ζήτημα τοΰτο, δέν 
δυσκολεύομαι δέ νά όμολογήσω καί τόν φόβον μου, δτι ένδέχεται νά 
άπατώμαι είς λεπτομερείας καί νά έκφράζωμαι ώς έκ τούτου δριμΰ- 
τερον τοΰ δέοντος περί προσώπων τινών. Ά λλ’ Ιχω τήν πεποίθησιν 
δτι τό σύνολον, ή ουσία δηλ. τών κατωτέρω σκέψεων, δέν έπιδέχεται 
σοβαράν άντίρρησιν.

μονές αυτοί θωρακισμένοι μέ τόσον  κΰρος καί δποχρεωμένοι νά έχουν τό θάρρος 
τής γνώμης των ανέχονται τόν κ . Μιστριώτην νά μορφάζω καί νά διατάσση ώς 
Πάπας είς ζητήματα, δπου ή έπιστήμη αγνοεί έντελώς τό όνομά του. Ή  ένοχος 
άνεκτικότης των έφερε τάν γηραιόν καθηγητήν είς τήν άξιοθρήνητον θέσιν νά 
νομίζη δτι έχει τά μονοπώλιον τής όρθοφροσύνης, τής έπιστήμης καί τής φιλο
πατρίας καί νά μή βλέπη δτι κατήντησε νά θεωρήται καί νά χρησιμοποιήται ώς 
πρόχειρον φόβητρον. Πώς έξηγεΐται άλλως δτι λόγιος αΟτός καυχώμενος δτι στη
ρίζει πα σαν σκέψιν καί ένέργειάν το ο είς τάν Πλάτωνα ευχαριστείται τόσον είς 
τόν θόρυβον καί τά συλλαλητήρια, έν φ  δ Πλάτων έδίδαξε καί άλιγώτερον στε
νούς του φίλους δτι ή αλήθεια οδτε εδρίσκεται οδτε διδάσκεται μέ θορυβώδη 
μέσα; 'Ητο στοιχειώδες καθήκον τών κ. καθηγητών καί απέναντι τοΰ συναδέλφου 
καί απέναντι τοΰ Πανεπιστημίου καί απέναντι τοΰ Έθνους νά υποδείξουν έγκαίρως 
είς τόν πλανώμενον συνάδελφον τήν θέσιν του. Τώρα δέν πρέπει νά έκπλήττωνται, 
διότι δ κ . Μιστριώτης μορφάζει άλλοτε ώς Πάπας καί άλλοτε ώς Κλέων, δπως 
επίσης δέν πρέπει νά έκπλήττωνται, άν αδριον δημοκόπος δποδηματοποιός ή 
άλλος τις τών έκτός τοΰ Πανεπιστημίου σχηματίση ρεΰμα τής κοινής γνώμης 
ισχυρόν καί άπαιτήση διά συλλαλητηρίων τήν παΰσιν τοΰ κ. Μιστριώτου ίσχυριζό- 
μενος μέ στόμφον δτι, καθ’ Ά βεβαιοΰσιν αυτόν έμπιστοι φίλοι, δ κ. Μιστριώτης 
είναι ανάξιος νά κατέχη τήν θέσιν τοΰ καθηγητοΰ, διότι παρερμηνεύει τοδς Έ λ 
ληνας συγγραφείς, πράγμα άλλως δχι καί έντελώς ανακριβές.

Ά λ λ ’ ιδιαιτέραν δλως εδθύνην δπέχει διά τά λυπηρά γεγονότα τών τελευταίων 
ήμερων δ σεβαστός διδάσκαλός μου κ. Χατζιδάκις. Τό Έθνος έδικαιοΰτο ν’ άκούση 
σαφή καί άπερίστροφον τήν γνώμην του. Ή  δικαιολογία δτι άνέπτυξεν ήδη πρό 
πολλοΰ καί λεπτομερώς τί σκέπτεται δέν θά είχεν έδώ τόν τόπον. Ό κόσμος είς 
τάς θλιβεράς ήμέρας τών ταραχών δέν άναγινώσκει βιβλία. Αύτή ή Βουλή ή δπο- 
χρεωμένη νά έκφέρη ύπευθύνως γνώμην άπεδείχθη δτι δέν τάν εμελέτησεν.Έπρεπε 
καί ήδύνατο δ διδάσκαλός μου νά προλάβη τό κακόν. Ά λ λ ’ άντί τούτου περί μέν 
τοΰ παραλόγου θορύβου τοδ κ. Μιστριώτου καί τινων άλλων συναδέλφων του έσιώ- 
πησεν, έγραψε δέ μόνον όλίγας λέξεις είς τάς «Αθήνας» περί τοΰ Έκπαιδευτικοΰ 
'Ομίλου καί κατέληξεν είς τά συμπέρασμα δτι «οδτε είς αδτάν επιτρέπεται πλέον ή 
περαιτέρω συζήτησις οδτε έλπίς τις συνεννοήσεως δπάρχει οδτε ώφέλειά τις έκ 
τής τοιαύτης συζητήσεως δύναται νά προέλθη». ”0  κ. Χατζιδάκις μέ γνωρίζει 
καλώς καί έλπίζω δτι δέν θά μέ παρεξηγήσ^). Δέν άμφισβητώ τό δικαίωμα τοΰ 
ϊιδασκάλου μου νά διαφωνή πρός τόν Εκπαιδευτικόν Όμιλον, άφ’ ου δ ίδιος έδή-
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Είναι άληθές δτι ή γλώσσα Ιξελίσσεται συμμεταβαλλομένη μετά 
τών άνθρώπων άπό γενεάς είς γενεάν, άλλ’ αί μεταβολαΐ αδται 
υφ’ ούς τούλάχιστον δρους ζή καί μεταδίδεται σήμερον ή γλώσσα δέν 
είναι οδτε άπότομοι ούτε συχναί. Γίνονται λεληθότως καί κατά μικρόν.

Ή γλώσσα ζή κυρίως είς τό στόμα τών άνθρώπων, λέγεται, 
λαλεΐται, τοΟτο είναι ή ζωή της. Ή γραπτή διατύπωσις τής γλώσσης 
είναι είκών χαρασσομένη διά πρακτικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους 
καί μετά δυσκολίας άποδίδει τήν πραγματικήν ζωήν όλόκληρον καί 
δταν άκόμη ό γράφων Ιπιδιώκη τούτο. Πασα γλώσσα ή μορφή γλώσ- 
σης μή χρησιμεύουσα ώς δργανον προφορικής συνεννοήσεως δέν δύνα- 
ται νά χαρακτηρισθή ώς ζώσα καί δέν είναι δυνατόν τοιαύτη γλώσσα 
ή τοιαύτη μορφή γλώσσης νά είσέλθη αμετάβλητος είς τήν πραγμα
τικήν ζωήν, δέν είναι δυνατόν δηλ. γλώσσα ή μορφή γλώσσης μή 
δμιλουμένη, άλλά μόνον γραφόμενη, νά διαδοθή άναλλοίωτος πέραν 
στενού τίνος κύκλου άνθρώπων είδικώτερον περί αύτήν άσχολουμέ-

λωσα δτι διαφωνώ εις τόσον θεμελιώδη ζητήματα, άλλά τολμώ νά παρατηρήσω δτι 
δ κ. Χατζιδάκις δέν έξέλεξεν οδτε τήν καταλληλοτέραν περίστασιν οδτε τόν καταλ- 
ληλότερον πρός τοΰτο τρόπον. Ή  κρίσις του ύπήρξε μονομερής καί άδικος καί 
άφήκε νά έννοηθή δτι πιστεύει πράγματα άδύνατα, δτι δηλ. λόγιοι, οία τά μέλη 
τοΰ Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου, προεξώφλησαν τήν γνώμην των είς τά Προεδρεΐον 
ή δτι τό ϋροεδρεΐον κατά τήν δημοσί^ πλέον γινομένην συζήτησιν ακούει ή 
θ’ άκούση μόνον δ,τι δημοσιεύει δ κ. Δελμοΰζος ένυπογράφως, έπομένως ώς άτομι- 
κήν του γνώμην. ”0  κ. Χατζιδάκις θά δμολογήση δτι διά τής δηλώσεως ταύτης 
οδτε τόν "Ομιλον έφώτισεν οδτε τήν κοινήν γνώμην, Ιδωκε δέ μόνον εύπρόσδεκτον 
επιχείρημα υπέρ τής άναγκαιότητος τοΰ άγώνος τοΰ κ. Μιστριώτου. Καί άντελή- 
φθη μέν τοΰτο, άλλά κατόπιν έορτής, δτε δηλ. δ κ. Μιστριώτης έμαίνετο πλέον, 
ώνειρεύετο τάς ήρωϊκάς σκηνάς τοΰ Ευαγγελίου καί τής Όρεστείας καί ήπείλει 
ν’ άναστατώση τόν κόσμον. Ά λ λά  καί τότε δέν παρουσιάσθη ώς ή αυθεντία τής 
γλωσσικής επιστήμης, τήν δποίαν άνυπομόνως περιέμενε ν’ άκούση δ κόσμος. 
’Εφοβήθη τό αιματοκύλισμα, ένόμισεν δτι έπρεπεν ούτως ή άλλως νά κατευνάση 
πλέον τά πνεύματα καί Ιρριψεν είς τά μέσον μίαν πρότασιν, Ενα λήξη ή παραλό- 
γως δημιουργηθεΐσα κρίσις. Είμαι βέβαιος δτι δ κ. Χατζιδάκις λυπεΐται διά τήν 
πρότασιν του, δπως λυπεΐται προφανώς καί δ υπέροχος συμπολίτης του, δ κ. 
Βενιζέλος, διά τήν άπόφασιν τής Βουλής. Ά λ λ ’ άν δ Κυβερνήτης ήδύνατο νά 
νομίση δτι ήτο υποχρεωμένος χάριν τής τάξεως νά δεχθή τήν προταθεΐσαν λύσιν, 
δ έπιστήμων δέν είχεν οδτε τά καθήκον οδτε τά δικαίωμα νά έξωθήση αύτόν είς 
τοΰτο. Καθήκον καί δικαίωμα είχε νά εϊπη τήν άλήθειαν, ήτις είναι μία καί μόνη, 
τήν δποίαν έδίδαξεν είς τόσους μαθητάς του καί άνέπτυξεν είς τά βιβλία του, ή δέ 
Βουλή τότε, έπιτηδειοτέρα του διδασκάλου μου είς τήν πολιτικήν έξοικονόμησιν 
τών πραγμάτων, δέν θά εδυσκολεύετο έκ τών πολλών δυνατών πρακτικών λύσεων 
νά προτιμήση έκείνην, ήτις θά ήτο ή όλιγώτερον επιβλαβής. Ά λ λ ’ έφοβήθη καί έξ
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νων, δέν είναι δυνατόν τοιαύτη γλώσσα δφ’ ήν άκριβώς μορφήν φέρε
ται έν τή γραπτή διατυπώσει νά άποβή καί τέλειον δργανον τής 
κοινής συνεννοήσεώς έθνους τινός. Καί ή χρονιωτέρα καί ή μάλλον 
έπίμονος πρός τοΰτο έργασία δέν θά ήτο δυνατόν νά έπιτύχη ένεκα 
τών δρων, όφ’ οΰς μεταδίδεται κατά φύσιν ή γλώσσα.

Ή γλώσσα τής έκάστοτε έπερχομένης γενεάς είναι κατά σιδηράν 
άνάγκην έξηρτημένη έκ τών χειλέων τής προηγουμένης, τής διδα
σκάλου γενεάς. Τοΰτο δέν άληθεύει μόνον περί ήμών, δπου ό κόσμος 
δέν άναγινώσκει άκόμη δσον έπρεπεν, άλλά καί περί τοΰ άνθρώπου 
καθόλου, δυο δέ είναι οί κύριοι λόγοι τών πρωτείων τούτων τής προ
φορικής χρήσεως τής γλώσσης, ή σύστασις τών γλωσσικών παρα
στάσεων καί ή συχνότης τής προφορικής χρήσεως. Είναι γνωστόν 
σήμερον δτι αί άκουστικαί έντυπώσεις καί αί έντυπώσεις τής κινή- 
σεως τών φωνητικών δργάνων δεσπόζουσιν έν τψ σχηματισμψ τής 
γλωσσικής παραστάσεως καί δτι διά τοΰτον κυρίως τόν λόγον ή προ-

άγαθής μέν προθέσεως, άλλ’ άνευ ανάγκης, δπεισήλθεν είς τό έργον τοδ Κυβερνή
του, δπου ή συνδρομή του άπεδείχθη δχι μόνον περιττή, άλλά καί επιβλαβής.

Αυποΰμαι, διότι μέ τάς εκφράσεις αΰτάς πικραίνω τόν τόσον σεβαστόν διδά
σκαλόν μου, άλλά δέν δύναμαι νά συγκρατήσω τήν λύπην μου διά τήν διαρκή 
φυγομαχίαν τής επιστήμης καί τόν θρίαμβον τής άμαθείας. Έ πειτα σήμερον είναι 
άπόλυτος άνάγκη νά προλάβωμεν δεύτερον λάθος, άμεσον έπακόλουθον τοΰ πρώ
του. Λιότι έκ τής υπέρ τής καθαρευούσης ιδιαιτέρας προνοίας τοΰ Κράτους έπί- 
κειται μεγάλη βλάβη είς τήν έκπαίδευσιν καί ιδίως τά δημοτικόν σχολεΐον. Φαίνε
ται τουλάχιστον καί έκ τοΰ πνεύματος τής περί τής γλώσσης άποφάσεως τής 
Βουλής καί έκ των εξηγήσεων, αϊτινες έδόθησαν τότε, πολύ ένδεχόμενον ν’ άπο- 
φασίση ή Βουλή δτι είς δλας τάς βαθμίδας τοΰ δημοτικοΰ σχολείου έπιβάλλε- 
ται ή άποκλειστική χρήσις τής καθαρευούσης. Είς τό ζήτημα δέ τοΰτο μέ σειράν 
σκέψεων δλως άσχετον πρός τό γλωσσικόν ζήτημα κατηντήσαμεν οί διδάσκαλοι 
είς διδακτικάς τινας προτάσεις, τάς όποιας δικαιούμεθα μέχρις άποδείξεως τοΰ 
έναντίου νά θεωρώμεν άληθείας καί τάς δποίας δ κ . Χατζιδάκις πρός χαράν τών 
φίλων τοΰ δημοτικοΰ σχολείου έπεκύρωσεν είς τήν περυσινήν επετηρίδα τοΰ Πανε
πιστημίου, ίσχυρισθείς καί αύτός δμο ιά  τινα, ώς π. χ. τοΰτο, δτι «είναι άπαραίτη- 
τος άνάγκη ή γλώσσα ήμών νά διδάσκεται έν τψ  δημοτικφ σχολείφ δσον οίόν τε 
άπλούστατα καί παν έν τφ  λόγο) ήμών άπλούστερον στοιχεΐον πρέπει νά γίνη 
άποδεκτόν διά τά πρώτα, τά στοιχειώδη γλωσσικά μαθήματα». Φαίνεται έκ τινων 
συνεντεύξεών του πρός δημοσιογράφους δτι δ κ. Χατζιδάκις κινδυνεύει ν ’ άλλάξ^ 
γνώμην είς τό ζήτημα τοΰτο καί θά ένόμιζον δτι παρέχω εθνικήν έκδούλευσιν 
τολμών νά διαφωνήσω πρός αύτόν, άν δέν ήμην βέβαιος δτι αί συνεντεύξεις δέν 
αποδίδουσι πιστώς τήν γνώμην του. Ά λ λ ’ είναι, νομίζω, σαφές, ποΰ τείνουσι τά 
τοιαΰτα δημοσιεύματα. Δέν είναι άναγκαΐον νά διαψευσθώσι ταΰτα καί νά προλη- 

τό παρασκευαζόμενον τοΰτο δεύτερον λάθος ;



128

φορική χρήσις τής γλώσσης άποτελεΐ τήν βάσιν πασών τών μορφών 
τής γλωσσικής ένεργείας1, είναι δέ γνωστόν καί είς τούς μή ψυχο- 
λογοΟντας δτι μέχρι τοΰ έβδομου έτους τής ήλικίας δλος ό κόσμος 
άκούει μόνον καί όμιλεΐ καί δτι τό πλεΐστον τοΰ έθνους καί μετά τό 
έβδομον έτος τής ήλικίας άκούει μάλλον καί όμιλεΐ ή άναγινώσκει. 
Μικρόν μόνον μέρος τοΰ έθνους τηρεί έν τή χρήσει τής γλώσσης τήν 
άντίθετον άναλογίαν, άλλά καί έκεΐνο λεληθότως άκούει τά άναγι- 
νωσκόμενα καί γραφόμενα, τά δέ γραφόμενά του πρώτον άκούει καί 
έπειτα γράφει. ’Ενδόμυχοι άκουστικαί έντυπώσεις συνοδεύουσι τήν 
σιωπηλήν άνάγνωσιν καί προτρέχουσι τής γραπτής διατυπώσεως τοΰ 
λόγου. Είναι έντεΰθεν καταφανές, πόσον μεγάλην σημασίαν έχει ή 
προφορική χρήσις καί διά τήν μετάδοσιν τής γλώσσης καί διά τήν 
σημερινήν καί τήν μέλλουσαν μορφήν αύτής. Μόνον έγκαιρος καί 
άφθονος προφορική χρήσις έξασφαλίζει τήν έκμάθησιν τής γλώσσης, 
τήν κατανόησιν δηλ. τής γλώσσης προσφερομένης όπό τήν μορφήν 
τοΰ φθόγγου ή τοΰ γράμματος καί τήν αύτοτελή καί άσφαλή χρήσιν 
αύτής κατά τάς διαφόρους περιστάσεις τοΰ βίου, διά τοΰτο δέ καί 
τέλειον όπωσοΰν γλωσσικόν συναίσθημα έχει έκαστος είς μίαν μόνον 
γλώσσαν, έκείνην, μέ τήν όποιαν περιέβαλε καί συνύφανεν έκ τρυφε- 
ράς ήλικίας όλόκληρον τόν ψυχικόν του βίον καί ή'τις ώς έκ τούτου 
άνέρχεται κατά προτίμησιν είς τά χείλη του καί χρησιμεύει είς 
πάσαν τοΰ βίου περίστασιν ώς πρόχειρος, γοργός καί άσφαλής διερ- 
μηνεύς τής ψυχής του. Τοιαύτην γλώσσαν έχει έκαστος μίαν μόνον, 
τήν μητρικήν του. Δύναται νά έννοή προσθέτως καί νά συνεννοήται 
καί είς άλλας γλώσσας, δπως δύναται νά μεταβαίνη άπό τόπου είς 
τόπον καί δι’ άμάξης, ποδηλάτου, αύτοκινήτου κττ., άλλ’ δπως δι’ έκα
στον τό φυσικόν καί άσφαλέστερον δργανον τής άπό τόπου είς τόπον 
μεταβάσεως είναι οί ίδικοί του πόδες, έν φ τά άλλα, τά πρόσθετα 
μέσα, δέν είναι πρόχειρα καί εύκολα, εί μή είς όλίγους πάντοτε, καί 
δέν κινοΰνται άσφαλώς, εί μή είς λεωφόρους καί καλούς δρόμους, 
δέν μάς παρηγορεΐ δέ καί τό τελειότερον τοιοΰτον μέσον, άν κατά 
δυστυχίαν πάθη ή ύγεία τών ποδών μας, τοιουτοτρόπως καί μέσον 
φυσικόν συνεννοήσεως έχομεν έκαστος έκείνην τήν γλώσσαν, ή όποία 
άπό τρυφεράς ήλικίας έβλάστησε καί εκαλλιεργήθη είς τά χείλη μας 
καί τήν άπώλειαν αύτής νομίζομεν δικαίως συμφοράν μεγάλην.

1 Πρβλ. μελέτην μου περί τής πρώτης γλωσσικής διδασκαλίας τών ξενοφώ· 
νων, σελ. 18 κέξ.



Ή γλώσσα αδτη μεταδιδόμενη είς ήμάς άπό τοΰ στόματος της 
μητρός καί τής οίκογενείας καί καλλιεργούμενη εντός τοΰ περιβάλ
λοντος της παιδικής ήλικίας τροποποιείται βραδύτερον ή μάλλον 
πλουτίζεται διά της διδασκαλίας καί της άναγνώσεως. Πρός άκριβέ- 
στερον χαρακτηρισμόν τοΰ πλουτισμοΰ τούτου καί Ικτίμησιν τοΰ 
δυνατοΰ ή άναγκαίου καί τοΰ περιττοΰ ή άδυνάτου έν τή προσπα- 
θεία ταύτη θά έξετάσω δ,τι έξελίσσεται πρό τών όμμάτων ήμών κατά 
τάς τελευταίας δεκαετηρίδας άποφεύγων πασαν σύγκρισιν πρός δ,τι 
έγινεν είς παλαιοτέρας έποχάς τοΰ έθνους ή καί πρός δ,τι γίνεται 
σήμερον άλλοΰ \ διότι τοΰτο θά έμήκυνε μέν τόν λόγον, θά καθίστα δέ 
καί δυσχερέστερον τόν άναγκαΙον έκ μέρους τοΰ άναγνώστου έλεγχον.

Έκ τών τροποποιήσεων λοιπόν τούτων σχετικώς εύκολώτεραι 
παρατηρεΐται δτι είναι αί λεξιλογικαί, καί έκ τούτων πάλιν εύκολώ- 
τεραι μέν είναι αί κατ’ άνάγκην γινόμεναι προσθήκαι, ή βνομασία 
δηλ. πραγμάτων νέων μή δνομαζομένων έν τφ φυσικφ προφορικώ 
λόγφ, δυσκολώτεραι δέ αί άναφερόμεναι είς πράγματα γνωστά καί 
(.ονομασμένα ήδη έν τφ φυσικφ προφορικφ λόγφ καί δυσκολώταται 
αί άναφερόμεναι είς πράγματα τής πολύ κοινής χρήσεως, πράγματα 
δηλ. ώνομασμένα ήδη άλλως καί τών όποίων τό πρωτογενές δνομα 
έπαναλαμβάνεται συχνότερον καθ’ έκάστην καί κατ’ άνάγκην μονι
μοποιείται περισσότερον τών άλλων είς τό στόμα τοΰ λαοΰ. Άπό δέ 
τής άπόψεως τής γραμματικής συστάσεως τών λέξεων παρατηρεΐται 
δτι εύκολώτερον είσάγονται αί λέξεις, δ)ν ό τύπος εδρίσκει όμάδα 
όμοιων τύπων έν τφ δργανισμφ τοΰ φυσικοΰ προφορικοΰ λόγου, 
δυσκολώτερον δέ αί έχουσαι τύπον μή ζώντα είς τό στόμα τοΰ λαοΰ. 
Αί δεύτεραι αύται δυσκολώτερον γίνονται κοινόν κτήμα, άκριβέστερον, 
μεταβάλλονται είς τό στόμα τοΰ λαοΰ κατ’ άλλα πρότυπα, τό κλητήρ 
π.χ. μεταβάλλεται είς κλητήρας (άπό δήμαρχος κλητήρας), τά ά<5ός 
καταντά σχεδόν άκλιτον (ή οδός — τήν όδός) κττ. Ό άναγνώστης 
δύναται νά πολλαπλασιάση εύκόλως έξ ιδίας παρατηρήσεως τά παρα
δείγματα ταΰτα.

Ά λλ’ άσυγκρίτως δυσκολωτέρα τής είσαγωγής νέων λέξεων

1 Τήν συντομωτέραν καί πληρεστέραν έξέτασιν τοΰ ζητήματος άπό τοιαύτης 
άπόψεως ευρίσκει σήμερον δ άναγνώστης είς τά 'Ελληνικά μελετήματα τον κ. Γ. 
Χατζιδάκι, άνατύπωσιν έκ τής περυσινής έπετηρίδος τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου, 
συνοπτικώτατα δέ διετϋπωσεν έσχάτως τήν ούσίαν τοΰ δλου ζητήματος δ κ. 
Μ ποντονρας : Ή  ουσία, ή ιστορία κα ι ή νυν θέσις τον γλωαοικοΰ ζητήματος (Πανα- 
δήναια τής 15 Μαρτίου 1911).
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παρατηρεϊται δτι είναι ή εισαγωγή τυπικοΰ κα'ι συντακτικής δφής 
ξένων πρός τό τυπικόν και τήν συντακτικήν όφήν τοΟ φυσικού προ
φορικού λόγου. "Ολοι γνωρίζομεν δτι άφθονοι νέαι λέξεις είσήχθη- 
σαν καί είσάγονται έκ τοΰ γραπτοΰ λόγου είς τόν κοινόν προφορικόν 
εις άντικατάστασιν άλλων ξενικών ή κοινοτέρων (εισιτήριον, νοσοκο- 
μεΐον, κηπουρός, θυρωρός κττ.). Έν φ δέ τοΰτο συντελεΐται μάλλον 
f) ήττον εδκόλως καί, έφ’ δσον ιδίως τηροΰνται κατά τύχην καί οί 
άνωτέρω μνημονευθέντες δροι, ή χρήσις τοιούτων λέξεων έν γένει 
δέν προσκρούει είς τό γλωσσικόν ήμών συναίσθημα, οί τύποι τριά
κοντα, τεσσαράκοντα, πεντήκοντα κέξ. ελάχιστα διαφέροντες τών σχετι
κών τύπων τής όμιλουμένης καί άκλιτοι, μή συνεπαγόμενοι δηλ. δεκάδα 
τύπων μάλλον ή ήττον ξένων πρός τούς τής όμιλουμένης, δπως τά 
όνόματα χειρ, ους, ρϊς κττ., ή καί δεκάδας καί πλέον τοιούτων τύπων, 
δπως τά βήματα δηλώ, άξιώ, άνέρχομαι, αναδύομαι, εισέρχομαι, εισ- 
δύομαι καί τόσα άλλα, τόσον ολίγον, επαναλαμβάνω, διαφέροντες τών 
σχετικών τύπων τής όμιλουμένης οί τύποι τριάκοντα, τεσσαράκοντα, 
πεντήκοντα κέξ. καί άκλιτοι, άπηλλαγμένοι δηλ. τοΰ δχλου τής 
μορφολογικής συνοδείας, δέν εισέρχονται δμως είς τήν κοινήν χρήσιν, 
γράφονται, άλλά δέν κυκλοφοροΰσιν έλειιθέρως εις τό στόμα τοΰ 
κόσμου. Ό αναγνώστης πιστεύω νά ένθυμηθή Ιδώ τόν ποντικόν τής 
παροιμίας καί νομίζω δτι ή είκών αδτη δέν θά εβλαπτε τήν άντίλη- 
ψιν τοΰ πράγματος. Αί δυσχέρειαι αύται πολλαπλασιάζονται συνεπι- 
κουρούσης καί άρχαϊκωτέρας συντάξεως. Επαναλαμβάνω έκ προη- 
γουμένης μου μελέτης1 δύο άπλούστατα παραδείγματα είς παράστα- 
σιν τοΰ πράγματος. Άσκοπος αρχαϊσμός είσήγαγεν είς τά δημοτικά 
σχολεία τάς προθέσεις συν καί πλήν ώς δρους τών αριθμητικών πρά
ξεων. Έν φ δέ δλοι έμάθομεν τάς δύο ταύτας λέξεις, δέν ήδυνήθημεν 
δμως καί δέν δυνάμεθα νά τάς μεταχειρισθώμεν καί όρθώς όπό συν
τακτικήν εποψιν. Τό δεν ήδυνήθημεν τοΰτο άς μή ταράξη τούς 
άραιουμένους όσημέραι θαυμαστάς τής κομψοτέρας, τής αττικής δηλ. 
χρήσεως τοΰ λόγου. Λέγεται περί τών πολλών, τών δημοδιδασκάλων 
δλων καί τών μαθητών τών σχολείων άμφοτέρων τών φύλων, καί δχι 
περί τών ολίγων. "Ολοι γνωρίζομεν δτι αί συντάξεις πλην ένός, πλήν 
τριών, πλήν τεσσάρων, συν ένί, συν τρισί, συν τέσσαρσι, άποκρουόμε- 
ναι όπό τοΰ γλωσσικού συναισθήματος τών πολλών τούτων ώς ξέναι

1 Μελέτη περί τής γλωσσικής διδασκαλίας τοΰ κοινοΰ δημοτικοΰ σχολείου, 
1909, σελ. 36.
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καί δυσκίνητοι, προκειμένου μάλιστα περί γλωσσικής ένεργείας άπο- 
βλεπούσης είς τήν ταχεΐαν καί άπρόσκοπον δήλωσιν τοΰ πράγματος, 
όποία κατ’ άνάγκην είναι ή συνοδεύουσα τάς άριθμητικάς πράξεις 
καί όποία περίπου έπρεπε νά είναι ή καθόλου προφορική χρήσις τής 
γλώσσης, δέν είσήλθον είς τήν προφορικήν χρήσιν καί άντικατεστά- 
θησαν κατ’ άνοχήν διά τών παραχόρδων πλην εν, πλην τρία, πλην 
τέασαρα, συν εν, συν τρία, συν τέσσαρα. θά ήδυνάμην νά πολλαπλα
σιάσω τά παραδείγματα, άλλά δέν μοί φαίνεται άναγκαΐον. Είναι 
πρόδηλον δτι ή είσαγωγή νέων λέξεων, δύσκολος καί αύτή ύφ’ οΟς 
έμνημόνευσα δρους, είναι πολύ εύκολωτέρα τής είσαγωγής τυπι- 
κοΰ καί συντακτικής δφής.

’Εν δλψ παρατηρεΐται δτι ή εισαγωγή λέξεων, τυπικού καί συν
τακτικής ύφής ξένων πρός τό λεξιλόγιον καί τόν όργανισμόν τής 
όμιλουμένης γλώσσης είναι δυσκολωτέρα μέν ή μάλλον άδύνατος 
είς τήν πολύ συνήθη καί κοινήν συνεννόησιν, είς έκφράσεις δηλ. τοΰ 
καθ’ ήμέραν βίου, ών ή κυρία πηγή είναι τό στόμα τής μητρός καί τής 
οίκογενείας, έκφράσεις έπομένως, αί'τινες μονιμοποιούνται είς τό στόμα 
διά τής έγκαιρου, άφθόνου καί ποικίλης χρήσεως, εύκολωτέρα δέ σχε- 
τικώς είς τήν λογιωτέραν συνεννόησιν, είς έκφράσεις δηλ., ών άποκλει- 
στική πηγή είναι ή έπίμονος διδασκαλία καί τό βιβλίον. Περί τούτου 
πείθεται πας τις, άν σκεφθη, πώς όμιλε! έν τφ καθ’ ήμέραν βίφ, καί 
άντιγράψη έαυτόν πιστώς ζητοΟντα π. χ. τά χρειώδη διά νά νιφθή, νά 
ένδυθή, νά προγευθή, νά γράψη κτλ.—δέν βλάπτει δέ καί νά δποθέση 
δτι ό πρός δν άπευθύνεται ζητών ταΰτα είναι πολύ έγγράμματος—ή 
άντιγράψη, ώς είπον άνωτέρω (σελ. 111), τόν διάλογον μητρός καί παι
διού, παιδίων πρός άλληλα, πωλητών καί άγοραστών, κυρίων καί όπη- 
ρετών κτλ. Τίς θά ήδύνατο νά ίσχυρισθή δτι ή καθαρεύουσα ζή βίον 
πραγματικόν είς τό έδαφος τοΰτο, έδαφος τόσον εύρύ καί τόσον άναπό- 
φευκτον διά τήν καθ’ ήμέραν συνεννόησιν, ή τίς θά ήδύνατο νά είπη 
μετά σοβαρότητος δτι ένδέχεται τοΰτο είς τό μέλλον; Πονηρός διδά
σκαλος βλέπων δτι οί μαθηταί του δέν ήσαν άσφαλεΐς είς τόν όρθόν 
συλλαβισμόν συνεβούλευεν αύτούς νά τελειώνουν, νά γράφουν δπως- 
δπως άκεραίας τάς λέξεις εϊς τό τέλος τής σειράς ή νά τάς γράφουν 
άκεραίας είς τήν άρχήν τής έπομένης διά ν’ άποφεύγουν τόν πειρα
σμόν τοιούτου τινός λάθους. Χειρότερα Ιπαθεν ή καθαρεύουσα είς τό 
έδαφος τοΰτο. Δέν έρριζοβόλησεν έξ άμαθείας δλων τών λαλούντων 
αύτήν, ή δέ αμάθεια αϋτη φαίνεται έξ δσων είδομεν δτι είναι άδύνα- 
τον καί νά θεραπευθη. Πάσα πρός τοΰτο άπόπειρα θά προεκάλει τόν
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κοινόν γέλωτα, άλλά καί άν είς ήμέρας πατριωτικής έξάρσεως έπε- 
τυγχάνετο ή άπαγόρευσις τοΰ γέλωτος, ή παντοδυναμία τής κοι
νής προφορικής χρήσεως θά έματαίωνε πασαν τοιαύτην προσπάθειαν. 
Άνάγκη νά προσθέσω δτι ή έπιμόνως τονιζομένη πενιχρότης του 
λεξιλογίου, διά τοΟ όποιου συνεννοούμεθα είς τό εύρύτατον τοΰτο 
ϊδαφος, δέν είναι άποχρώσα άπόδειξις περί τοΰ έναντίου. Διότι τήν 
ζωήν τής γλώσσης άποτελεΐ ή πραγματική χρήσις καί δχι τά λεξικά. 
Καί ή πενιχρότερα γλωσσά είναι ζωντανή, άν χρησιμεύη πράγματι 
ώς κοινόν δργανον συνεννοήσεως, διά τήν ζωήν δέ τής γλώσσης αΐ 
λέξεις έχουν μικράν σημασίαν άπέναντί τοΰ τυπικοΰ καί τής συντακτι
κής υφής τοΰ λόγου. Έξ άσφαλών ψυχολογικών παρατηρήσεων είναι 
σήμερον γνωστόν δτι τά γλωσσικά στοιχεία τά άποτελοΰντα τήν 
μορφήν τών λέξεων καί τήν συντακτικήν όφήν τοΰ λόγου Ιγκαθί- 
στανται μονιμώτερον είς τήν μνήμην ήμών καί ύπόκεινται δλιγώτε- 
ρον τών άλλων είς τήν λήθην. Είναι φανερόν ποΰ όφείλεται ή μονι- 
μότης αυτη, άλλά καί άν δέν ήτο φανερόν, ή μονιμότης τών στοι
χείων τούτων ώς γεγονός άναμφισβήτητον θά ήρκει νά μας πείση 
δτι ή άλλοίωσις τοΰ φυσικοΰ όργανισμοΰ τής γλώσσης είναι εργον 
φύσει δυσχερέστατον.

Ό εχων ταΰτα υπ’ δψιν εξηγεί ευκόλως τό δφθαλμοφανές σήμε
ρον φαινόμενον, δτι ή καθαρεύουσα ύπό τόν αύστηρότερόν της τύπον 
τείνει είς πτώχευσιν καί δτι περιωρισμένη είναι καί ή χρήσις τών 
ήπιωτέρων της μορφών. "Ολοι γνωρίζομεν δτι μικρόν μόνον μέρος 
τοΰ έθνους, οί λόγιοι, καί ούτοι είς μέρος μόνον τής συνεννοήσεως, 
εις τήν λογιωτέραν δηλ. συνεννόησιν, μεταχειρίζονται εύχερώς καί 
άσφαλώς προφορικόν λόγον σύμφωνον όπωσοΰν πρός τόν γραπτόν, 
καί έ'καστος πάλιν τούτων είναι άσφαλέστερος περί τήν προφορικήν 
χρήσιν τοΰ τύπου τούτου εις έκεΐνα τά ζητήματα, δπου εχει καί 
συχνοτέρας άφορμάς νά τροχίζη τήν γλώσσάν του. Καί είς αύτό δέ 
τά έδαφος τής πραγματικής κυριαρχίας τής καθαρευούσης, τήν γρα
πτήν δηλ. χρήσιν τοΰ λόγου είς ζητήματα τής λογιωτέρας συνεννοή
σεως. άσφαλέστεροι καί πλουσιώτεροι είναι οί εχοντες καί συχνοτέ
ρας άφορμάς νά γράφουν καί έκ τούτων πάλιν δχι τόσον έκεΐνοι, οί 
όποιοι κοσκινίζουν μέ τό λεπτότερον κόσκινον τόν πραγματικόν προ
φορικόν των λόγον καί προσέχουν άγρύπνως μήπως μεταχειρισθοΰν 
κατά λάθος καί άδόκιμόν τινα λέξιν, τύπον ή σύνταξιν, δχι οί φοβού
μενο t νά μεταχειρισθοΰν τό δεν είς θέσεις, δπου οί άρχαΐοι θά Ιγρα- 
φον μή, καί άποφεύγοντες τό μη δπου ό γνήσιος άττικός λόγος θά
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είχεν ον κτλ., δχι οί άνατρέχοντες εΕς λεξικά καί συγγραφείς οιά νά 
βεβαιωθούν περί τής δοκιμότητος τής γλώσσης των, άλλ’ οι συγκα
ταβατικότεροι πρός τόν άνεπιτήδευτον προφορικόν λόγον τών Εγγραμ
μάτων, άποτελοΰντα σήμερον τόν κοινόν προφορικόν λόγον τοΟ 
έθνους. Ό γλωσσικός ούτος τύπος, αποτέλεσμα ζυμώσεως τών κατά 
τόπους διαλέκτων καί τοΰ γραπτοΰ λόγου τοΰ σχολείου, κείμενος 
όπεράνω τών διαλέκτων, ζη μέν, δπως γνωρίζομεν δλοι, καί έχει 
στήριγμα άσφαλέστατον τό στόμα τών συγχρόνων έγγραμμάτων, 
καλλιεργούμενος δέ άπό δεκαετηρίδων πλέον καί γραπτώς κατέκτη- 
σεν ήδη άναμφισβητήτως ώρισμένα είδη τής λογοτεχνίας φυγαδεύσας 
έκείθεν όριστικώς τήν καθαρεύουσαν, φαίνεται δέ δτι αί όποχωρήσεις 
αύται τής καθαρευούσης δέν θά είναι καί αί τελευταΐαι (ϊδε άνω
τέρω σελ. 112).

Πάντα ταΰτα είναι φυσική άπόρροια τών άνωτέρω είρημένων 
περί τών δρων τής ζωής καί τής μεταδόσεως τής γλώσσης. Ή κατά- 
στασις αδτη δέν εύχαριστεΐ ούτε τούς άρχαιομανεΐς ούτε τούς νεομα- 
νεΐς τής σήμερον, άλλά τά πράγματα δέν μεταβάλλονται κατά τήν 
δρεξίν των. Λυπηρόν δι’ δλους μας είναι δτι ή έξέλιξις αΰτη δέν μας 
έφερεν άκόμη είς σχετικήν τινα γλωσσικήν ένότητα, έθνικήν άνάγ- 
κην, τήν όποιαν μόνον ή τυφλή έμπάθεια θά ήδύνατο σήμερον νά 
άρνηθή, φαίνεται δμως δτι ή ένότης αδτη θά Ιλθη λεληθότως καί 
παρά τήν θέλησίν μας έκ τής φυσικής φοράς τών πραγμάτων καί 
θά έπιτευχθη είς τό σημεΐον τής συναντήσεως τοΰ γραπτοΰ καί τοΰ 
κοινοΰ προφορικοΰ λόγου συγκλινόντων άπό τίνος όφθαλμοφανώς πρός 
άλλήλους. Όσασδήποτε συνταγματικάς διατάξεις καί άν έκβιάση ή 
άρχαιομανία καί όσηνδήπονε δραστηριότητα πρός τήν αντίθετον 
κατεύθυνσιν καί άν άναπτύξη ή νεομανία, τά πράγματα είναι όπέρ- 
τερα τής θελήσεώς μας καί θ’ άκολουθήσουν τόν φυσικόν δρόμον. 
Όπως τά ΰδατα δέν είναι φυσικόν νά άνατρέχωσι πρός τάς πηγάς 
καί σήπονται, άν λείψη ή άναγκαία κίνησις, τοιουτοτρόπως καί ή 
γλώσσα ούτε έπανέρχεται είς μορφήν έντελώς τήν αύτήν πρός άλλην 
παλαιοτέραν οδτε παγιοΰται είς ώρισμένην έν συνόλψ μορφήν άνευ 
ποικίλης καί γενικής είς 8λας τάς άνάγκας τοΰ έθνους χρήσεως, χρή
σεως ού μόνον γραπτής, άλλά καί προφορικής, άκριβέστερον, κυρίως 
προφορικής καί κατά δεύτερον λόγον γραπτής.

Ήτο βεβαίως δυνατόν νά έχωμεν σήμερον τύπον γλώσσης μάλλον 
ένιαΐον. Ά λλ’ ό έχων ύπ’ δψιν άφ’ ένός μέν τά άνωτέρω είρημένα 
περί εύκολίας ή δυσκολίας τής είσαγωγής νέων λέξεων καί τοΰ
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πλουτισμοΰ καθόλου τής γλώσσης, άφ’ έτέρου δέ τάς λέξεις, τό τυπι
κόν καί τήν σύνταξιν, δι’ &ν ή καθαρεύουσα διακρίνεται τής φυσικής 
προφορικής γλώσσης, θά όμολογήση δτι ό πλουτισμός ουτος εγινε 
σχεδόν μέ τήν παράλογον τάσιν νά συγχώση τήν ζωντανήν γλώσσαν. 
Άρκεΐ νά λάβη τις δπ’ δψιν μόνον όνομασίας μερών τοΰ άνθρωπίνου 
σώματος καί σχετικών ένεργειών καί καταστάσεων έπαναλαμβανο- 
μένας άνά πασαν στιγμήν καί ώς έκ τούτου μονίμους είς τό στόμα 
τών άνθρώπων καί νά ΐδη πόσον όλίγον έκ τοΰ ύλικοΰ τούτου έσεβάσθη 
ή προσέλαβεν άμετάβλητον ό γραπτός λόγος, πόσον άδικαιολογήτως 
άπεμακρύνθη τής ζωής καί πόσον περιττόν καί βαρύν φόρτον προσέ
λαβεν. ’Αδικαιολόγητος αρχαϊσμός καί περιφρόνησις τοΰ δπάρχοντος 
λεξιλογικοΰ δλικοΰ, Ιτι δέ μάλλον άδικαιολόγητος περιφρόνησις τοΰ 
τυπικοΰ καί τοΰ συντακτικοΰ τής έμιλουμένης γλώσσης έχώρισε τόν 
γραπτόν καί τόν προφορικόν λόγον είς δύο πολεμιωτάτους πρός άλλή- 
λους γλωσσικούς τύπους. Τί άλλο ήτο δυνατόν νά προέλθη έκ τούτων, 
εί μή ή σημερινή άτροφία τοΰ γραπτοΰ λόγου;

Ήτο βεβαίως δυνατόν ό γραπτός τοδλάχιστον λόγος νά είναι όλι- 
γώτερον πολύμορφος. Ά λλ’ οί λογιώτατοι μέ τάς σοφάς περιποιή
σεις των ήμπόδισαν τήν παγίωσιν τοιαύτης τινός μορφής τοΰ γραπτοΰ 
λόγου. ’Ιδιαιτέρως όλεθρία ώς πρός τοΰτο δπήρξεν ή έπίδρασις τοΰ 
μακαρίτου Κόντου καί τών θαυμαστών του. Κάτοχος τής άρχαίας 
έλληνικής ό μακαρίτης, δσον δλίγοι τών συγχρόνων του, κατέστησε, 
λέγεται, τόν κόσμον προσεκτικόν περί τήν χρήσιν τής γλώσσης1. 
Ά λλ’ ό χαρακτηρισμός οδτος αποδίδει τήν μάλλον άθφαν δψιν τής 
ένεργείας τοΰ Κόντου. Τό άληθές είναι δτι ό μακαρίτης ήσκησε 
γραμματικήν λογοκρισίαν όλεθριωτάτην διά τήν έξέλιξιν τοΰ γραπτοΰ 
λόγου. Ό von Sallw iirk παρετήρησεν ευφυέστατα δτι ή γραμμα
τική διορθώνει τά λάθη, άλλά καθιστα μισητήν τήν γλώσσαν2, τοιοΰ- 
τον δέ τι προφανώς έπέτυχε καί 6 Κόντος. Άλλο δέν ήτο δυνατόν 
νά γίνη. Δέν ήτο δυνατόν νά Ιχη ό κόσμος δλος τήν γραμματικήν 
πολυμάθειαν τών είδικώς περί τήν άρχαίαν έλληνικήν άσχολουμένων. 
Καί άν δέ έκ παραφροσύνης ήσχολεΐτο τό Ιθνος δλον είς τήν άπόκτησιν 
τής περιττής ταύτης διά τόν πολύν κόσμον σοφίας, ό φυσικός δργα- 
νισμός τής σημερινής προφορικής γλώσσης θ’ άνθίστατο είς τήν

1 Πρβλ. Γ. Χατζιδάκι 'Ελληνικά μελετήματα, σελ. 75.
1 Πρβλ. μελέτην μου περί τής πρώτης γλωσσικής διδασκαλίας τών ξενοφώ-

νων, σελ. 47.
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κυκλοφορίαν τής γλωσσικής όρθοδοξίας. Πάντως τά γενικά κέρδη 
δέν θά ήσαν περισσότερα άφ’ δσα παρετηρήθησαν είς αύτόν τόν 
μακαρίτην Κόντον. Είναι γνωστόν δτι ή άρχαιομανία είχε περιορίσει 
τό όλικόν τοΰ προφορικού λόγου τοΟ μακαρίτου είς άξιοθρήνητον 
βαθμόν. Πενιχρότατον λεξιλόγιον μονιμοποιηθέν διά τής επιμόνου καί 
στερεοτύπου έπαναλήψεως ήρκει είς τόν μακαρίτην διά τήν διδα
σκαλίαν καί τάς άπαραιτήτους δβρεις των άντιπάλων του. Ά λλ’ δ,τι 
ήρκει είς εκείνον περιορίσαντα είς τόσον στενόν έδαφος τήν πανεπι
στημιακήν διδασκαλίαν του Χ, δέν ήτο δυνατόν ν’ άρκέση καί είς τό 
έθνος όλόκληρον. Ή λογοκρισία αΰτη διέστρεψε προσωρινως τό 
γλωσσικόν συναίσθημα τών γραφόντων, έπεδείνωσε τάς δυσχερείας 
τής χρήσεως τοΰ γραπτοΰ λόγου καί προητοίμασε τό έδαφος διά τήν 
έπέμβασιν τοΰ κ. Ψυχάρη. Είς τήν χρήσιν τών άρχαίων, μέ τήν 
όποιαν κατετρόπωσεν ό Κόντος τούς άντιπάλους του, άντέταξεν ό 
κ. Ψυχάρης τήν σημερινήν χρήσιν τοΰ λαοΰ.

Ήτο βεβαίως δυνατόν καί ή άντίδρασις αϋτη νά δώση θετικώ- 
τερα κέρδη. Δέν άμφιβάλλω δτι, άν ό κ. Ψυχάρης έζη έν Έλλάδι 
καί κατείχε τήν σημερινήν έλληνικήν γλώσσαν, θά έβλεπε τήν 
άνάγκην νά στηριχθή εις τήν σημερινήν πραγματικήν ζωήν τής 
γλώσσης καί ή έπίδρασίς του θ’ άπέβαινεν ώφέλιμος. Ά λλ’ έξ 
άγνοιας τής ζωής ταύτης έπεζήτησεν άπότομον καί όλοσχερή μετα
βολήν τοΰ σημερινοΰ γραπτοΰ λόγου, άπέτυχε καί έγελωτοποιήθη. 
Ήτο καί τοΰτο φυσικόν διότι έπρεπε νά σταματήση ή σημερινή 
ζωή, ν’ άνασταλή ή λειτουργία τών σχολείων καί ή πνευματική 
συνεννόησις τοΰ έθνους, έπρεπε δηλ. νά γίνουν πράγματα άδύνατα, 
διά νά έφαρμοσθή ή γλωσσική του θεωρία. Μέ άλλας λέξεις ό 
κ. Ψυχάρης έβλαψε τήν όμαλήν γραπτήν έξέλιξιν τοΰ κοινοΰ προφο
ρικού λόγου, δσον καί ό μακαρίτης Κόντος τήν μέχρι τινός δυνατήν 
προφορικήν έξέλιξιν τοΰ γραπτοΰ λόγου.

Κατά ταΰτα θά έδικαιοΰτό τις νά ίσχυρισθή δτι ό μεγαλύτερος 
έχθρός τής καθαρευούσης είναι ή άρχαιομανία καί ό μεγαλύτερος 
έχθρός τής δημοτικής είναι ή νεομανία. Αί άκρότητες αύται έβλαψαν 
άμφότεραι τό έθνος άναστείλασαι τήν όμαλήν έξέλιξιν τής γλώσσης. 
Άλλ’ ό έξετάζων, ποίον έκ τών δύο τούτων λαθών είναι τό μεγαλύ- 
τερον καί άπελπιστικώτερον, θά ήναγκάζετο, δπως καί αύτοκράτειρά 
τις τής Τωσσίας άλλοτε άκούουσα κατηγορίας έναντίον τοΰ στόλου

1 Πρβλ. Ά θ. Μπούτουρα: Φιλολογία — έκπαίδευσις κτλ ., 1910,-σελ. 21 κέξ.
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της, νά κάμη διάκρισιν μεταξύ γεροντικής καί νεανικής άμαθείας 
καί θά παρετήρει μετ’ έκπλήξεως δτι ή πρώτη τούτων, ή απελπι
στική καί αδιόρθωτος, έδρεύει καί θαυμάζεται εις τό πανεπιστήμιον, 
όπόθεν περιέμενέ τις μάλλον συστηματικήν άντίδρασιν κατά τοΰ χρό
νιου τούτου κακοΰ. Τήν γεροντικήν ταύτην άμάθειαν δέν εκαυτη- 
ρίασεν έπαρκώς δ κ. Γ. Χατζιδάκις. Έξ έναντι ας ή ύπερβολική 
ίσως εύλάβειά του πρός τάς αδυναμίας τοΰ μακαρίτου Κόντου καί 
τών όπαδών του παρέσυρεν αύτόν είς τό λάθος νά επιτίθεται κατά 
προτίμησιν εναντίον τών εύεξηγήτων άλλως καί άκινδύνων σφαλμά
των τής φυσικωτέρας καί λογικωτέρας έκ τών δύο αντιθέτων γλωσσι
κών τάσεων, διά τοΰτο δέ καί νομίζεται σήμερον άδίκως δλως.
άλλ’ υπό πολλών, εχθρός τής τάσεως ταύτης καί παρεστάθη τελευ-
ταΐον ώς συνήγορος καί συναγωνιστής τοΰ κ. Μιστριώτου.

Τί μάς ώφέλησαν λοιπόν αί άτελεύτητοι περί τοΰ γλωσσικοΰ 
ζητήματος συζητήσεις; Προσήλωσαν τήν προσοχήν μας είς τάς 
λέξεις καί τους τύπους καί μας φέρουν είς λεξιθηρίαν καί φρασιθη- 
ρίαν όμοίαν πρός τόν κοΰφον καί άνόητον καλλωπισμόν τών δφθαλ- 
μών. Ό σημερινός τύπος τής γλώσσης είναι άνεξάρτητος τής θελή-
σεώς μας. Είς τήν σειράν τών γενεών, αί'τινες εδωκαν είς τήν γλώσ
σαν τόν τύπον τοΰτον, ήμεϊς άποτελοΰμεν τόν τελευταΐον κρίκον, 
έπομένως πταίομεν διά τόν τύπον τοΰτον τόσον όλίγον, δσον καί διά 
τό χρώμα, τό σχήμα καί τό μέγεθος τών όφθαλμών μας. Ά λλ’ έν 
φ δέν έξετάζομεν, άν επιτρέπεται νά βλέπωμεν διά τών τοιούτων 
ή τοιούτων όφθαλμών μας, άλλά μόνον άν βλέπομεν ή δέν βλέπομεν 
δσον πρέπει, καί μεταχειριζόμεθα έν άνάγκη μυωπικούς καί πρε
σβυωπικούς φακούς διά τόν καθ’ ήμέραν βίον καί μικροσκόπια ή 
τηλεσκόπια διά τάς λεπτοτέρας, τάς έπιστημονικάς παρατηρήσεις, 
νομίζομεν δέ μωρόν καί κοΰφον έκεΐνον, δστις άνευ άνάγκης όπλίζει 
τούς όφθαλμούς του μέ φακούς, καί παράφρονα έκεΐνον, δστις θά 
περιεφέρετο είς τούς δρόμους μέ μικροσκόπια καί τηλεσκόπια καί 
θά είχε τήν άξίωσιν νά σταματα τόν κόσμον διά νά τόν ΐδη μέ τά 
όπτικά ταΰτα δπλα, έν τούτοις συζητοϋμεν σήμερον ήμεΐς, άν 
πρέπει νά μεταχειρισθώμεν τόν σημερινόν τύπον τής γλώσσης ώς 
δργανον συνεννοήσεως. Γνωρίζω δτι όφθαλμός καί γλώσσα ομοιάζουν 
μόνον, άλλ’ ένδιατρίβω είς τήν εικόνα ταύτην, διότι παριστα κατά 
τήν άντίληψίν μου έναργέστερον τήν άτοπίαν τής περί τήν γλώσσαν 
πολυπραγμοσύνης. "Οπως περί τών όφθαλμών προκειμένου εξετά- 
ζομεν μόνον άν βλέπομεν ή δέν βλέπομεν καί τί χρειάζεται πρός
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έπανόρθωσιν της ένδεχομένης άτελείας, τοιουτοτρόπως εύλογον ήτο 
νά έξετάζωμεν καί άν ή γλωσσά έκφράζει ή δέν έκφράζει δ,τι θέλο- 
μβν. Τοιαύτη έξέτασις θά Ιπειθεν δλους δτι χρειάζονται προσθηκαι 
είς τήν γλώσσαν καί δχι άφαιρέσεις καί δτι ό ζών όργανισμός της 
γλώσσης δέν συμφέρει νά περιφρονήται ώς άχρηστον σκεΰος, δπως 
αύδείς φρόνιμος άνθρωπος νομίζει συμφέρον νά έξορύξη τόν φυσικόν 
του όφθαλμόν, διότι είναι μύωψ ή πρεσβύωψ. "Οπως ό κοΰφος καί 
άφύσικος καλλωπισμός τών οφθαλμών φθείρει τό κάλλιστον καί τό 
ούσ ιωδέστατον προτέρημα αυτών, τήν όπτικήν δύναμιν, τοιου
τοτρόπως καί ό κοΰφος γλωσσικός καλλωπισμός, ή άρχαιομανια 
καί ή νεομανία, επιβαρύνει άνευ άνάγκης τόν γλωσσικόν μηχανισμόν, 
Ιμποδίζει τόν φυσικόν ροΰν τοΰ λόγου, αύξάνει τάς δυσχερείας της 
έκφράσεως καί της συνεννοήσεώς, καθιστά τήν άμεμπτον χρήσιν 
της γλώσσης άποκλειστικόν πλεονέκτημα ολίγων καί μεταβάλλει 
τήν γλώσσαν είς σκοπόν, εν φ προδήλως αΰτη είναι καί πρέπει νά 
θεωρηται μέοον.

Ό κοΰφος ούτος καλλωπισμός μας φέρει άπό άκροτήτων είς 
άκρότητας. Τυφλοί πρός τήν άλήθειαν δτι ζωή τής γλώσσης είναι 
ή χρήσις, δχι ή άλλοτε, άλλ’ ή σημερινή, καί δτι ή χρήσις αΰτη 
δέν μεταβάλλεται ούτε εύκόλως ούτε άποτόμως καί βιαίως, δτι τής 
χρήσεως ταύτης όργανική μέν μεταβολή κατ’ άλλα παλαιότερα 
πρότυπα χρήσεως, άνάστασις δηλ. τυπικοΰ καί συντακτικής δφης 
άρχαιοτέρων, είναι άδύνατος πέραν ώρισμένου τινός εδάφους τής 
συνεννοήσεώς καί στενοΰ τίνος κύκλου ανθρώπων, διά τοΰτο δέ καί 
έπιβλαβής διά τήν πνευματικήν κίνησιν τοΰ έθνους, διότι τοιοΰτος 
γλωσσικός τύπος δέν είναι δυνατόν ν’ άποβη κοινόν κτήμα τοΰ έθνους, 
δτι δέ καί αί εύκολώτεραι, αί λεξιλογικαί μεταβολαί μόνον υπό δρους 
είναι ευχερείς ή δυναταί, τυφλοί πρός τάς δφθαλμοφανέϊς ταύτας 
άληθείας περιφρονοΰμεν τό ύπάρχον ήδη έτοιμον καί είς μέρος τής 
διδασκάλου γενεάς πρόχειρον δργανον τής πνευματικής συνεννοήσεώς, 
καί μορφάζομεν ώς άνθρωποι μη έχοντες άκόμη γλώσσαν 1. Δέν

' Πρόσφατον καί διδακτικώτατον παράδειγμα τής οίκτρας ταύτης πλάνης μο̂  
υπέδειξε φίλος ιατρός τήν «’ Ιατρικήν Πρόοδον» 2ύρου. Ή  διεύθυνσις τοΰ περιοδι
κού τούτου παραπονεΐται (”Βτ. ΙΣΤ", 1—15 Ίανουαρίου 1911, άριθ. 1—2, περί
βλημα) δτι «τό ζήτημα τής ήμετέρας γλώσσης άτυχίδς εδρίσκεται ετι εν μετεώρψ 
καί κυμαινόμενη καταστάσει............δτι προώδευσε μέν καί έκαλλύνθη ή καθα
ρεύουσα, άλλ’ ουπω καθωρίσθησαν άκριβως πάντες οί γραμματικοί τύποι, καθ’ ο’ύς 
αΰτη οφείλει γράφεσθαι». Καυχαται Ιπειτα δτι αύτή εΐργάσθη καί εργάζεται φιλο-
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άναγνωρίζομεν τάς τροποποιήσεις, τάς όποιας ύφίσταται ό γραπτός 
λόγος είς τό στόμα των έγγραμμάτων, τροποποιήσεις φυσικάς καί άναγ- 
καίας διά τήν εύρυτέραν κυκλοφορίαν του, διότι έκ τής τριβής ταύτης 
αμβλύνονται κατ’ άνάγκην αί πολλαί άρχαιότροποι γωνίαι του καί κινεί
ται τότε εύκολώτερον είς τό στόμα, δύναται έπομένως δ γραπτός λόγος 
μέχρι τινός νά γίνη ζωντανή γλωσσά καί νά διαδοθή τότε εύκολώτερον, 
έμποδίζομεν μέ άλλας λέξεις καί τήν δυνατήν άλλως διάδοσιν τοΰ 
τύπου τούτου καί καυχώμεθα διά τό άντεθνικόν τοΰτο Ιργον. Τυφλοί δέ 
άφ’ έτέρου καί πρός τήν άλήθειαν δτι καί ή μάλλον άφύσικος γλωσσική 
τάσις, δταν μάλιστα είναι χρονία, δπως παρ’ ήμΐν, άφήνει ίχνη δυσε
ξάλειπτα καί καταντα δευτέρα φύσις, μεταπίπτομεν άποτόμως εις τήν 
δλως εναντίαν άκρότητα καί έπιζητοΰμεν τήν όλοσχερή μεταρρύθμι- 
σιν τοΰ καθεστώτος γλωσσικοΰ τύπου. Καί ή τάσις αυτη δέν στηρίζε
ται άνεπιφυλάκτως ή μετά λογικής τούλάχιστον έπιφυλάξεως είς τήν 
ζωήν έπισκευάζει καί αύτή τήν γλώσσαν διαρκώς, άλλ’ είς άλλο, 
νεώτερον εργαστήριον, φαίνεται δέ δτι δέν είναι δυνατόν καί νά 
λάβη ποτέ τέλος ή έπισκευή ή νά γίνη κάπως εύρύτερον άποδεκτή 
ή τάσις, άν δέν σεβασθή τήν ζωήν τήν παρατηρουμένην είς τό στόμα 
τών έγγραμμάτων καί δέν στραφή πρός συνάντησιν τοΰ συγκαταβαί-

τίμως πρός διόρθωσιν τοΰ κακοδ επιμελούμενη άπό τριετίας ιδιαιτέρως του λεκτι
κού καί καταβάλλουσα μείζονα φροντίδα περί τήν σύνταξιν, κανονιζομένην συμ- 
φώνιος τή αρχαία 'Ελληνική γλώσση, καί δτι έκανόνισεν αύτή «γραμματικούς 
τύπους ώρισμένους απανταχού συνψδά τή άθανάτψ καί παγκάλφ προγονική ήμών 
γλώσσ^» . . . .  Ούτως «άπέβαλε τέλεον τό μόριον θά καί τάς διά τούτου εκφρά
σεις, έκανόνισε τούς περιφραστικούς χρόνους προσηκόντως καί άρχαιοπρεπέστε- 
ρον, ήλάττωσεν είς τό έλάχιστον τά διά τοΰ νά  άναλελυμένα απαρέμφατα, είσή- 
γαγε τήν χρήσιν τοΰ απαρεμφάτου, ήλάττωσεν ώσαύτως είς τό έλάχιστον τήν 
χρήσιν τοΰ δεν είσαγαγοΰσα τήν εΰρεΐαν χρήσιν των ου, ο ν δ ’ ο/.ως, ονδαμώς, ή, 
ένθα δπό των κανόνων τής γλώσσης έπιδάλλεται, τών μή , μη<Υ δλως μηδαμώ ς, 
κατήργησε τέλεον τά παράδοξον έν χρήσει κοινή ρήμα έν τρίτφ προσώπφ είναι, 
δπερ δίκην τής κατά Γάλλους «bonne a tout faire» καί διά τόν Ινικόν καί διά 
τόν πληθυντικόν αριθμόν καί διά πάσας τάς εγκλίσεις λαμβάνεται, είσήγαγε τήν 
όρθήν σύνταξιν τοΰ εάν, κατήργησε τάς ού καλώς έχούσας άπροσώπους φράσεις, 
αντικατέστησε τά ήλθον χωρίς νά φάγω  διά τοΰ ήλθον ον  /η ονδαμώς)  φαγών  καί 
τό ή ημέρα παρήλθε χω ρίς νά ελθη δ άνθρωπος διά τοΰ ή ημέρα παρήλθεν ουδόλως 
έλθόντος τον άνθρωπον  . . . .» κα ί καθόλου, έπειδή «ή γλώσσα ήμών δπέστη μεγί- 
στην φθοράν παρακολουθήσασα ταϊς άντιξόοις πολυειδέσι καί πολλαπλαϊς πολιτι- 
καϊς άτυχίαις καί μακραίωσιν ύποδουλώσεσιν» αύτή αποφεύγει «τό ειδεχθές κράμα 
τής χυδα ίας  καλούμενης γλώοοης, ήτις παρίστησιν ούδέν ήττον ή τό κατώτατον 
σημεΐον τής καταπτώσεως καί διαφθοράς τής γλώσσης ήμ ώ ν! »

Ά ξ ιο ς δ μισθός τής έλλογιμωτάτης διευθύνσεως!
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νοντος πλέον πρός αύτήν γραπτοΰ λόγου. Λέγεται ΰζι τάς συγκατα
βάσεις τοΰ γραπτοΰ λόγου έξεβίασεν ή άκρότης αϋτη ώς άντίδρασις. 
Φρονώ δτι τοΰτο δέν αληθεύει, εί μή έν μέρει, άλλ’ Ιφ’ δσον τοΰτο 
άληθεύει πράγματι, έπί τοσοΰτον μόνον καί θά δικαιολογήται είς τό 
μέλλον ή τάσις αΰτη. Πλέον τι τούτου δέν θά ήτο εύλογον νά εΐπη 
τις ύπέρ αύτής. Άμφοτέρων τών ακροτήτων, τής άρχαιομανίας καί 
τής νεομανίας, δεσπόζει ό αύτός τύραννος, ή γραμματική. Ό τύραν
νος ούτος έχει κατά τήν μνημονευθεΐσαν παρατήρησιν τοΰ von Sall- 
wtirk τήν καταστρεπτικήν ιδιότητα νά καθιστά μισητήν τήν γλώσ
σαν καί διά τοΰτο ή διδακτική υποδεικνύει δι’ αύτόν σήμερον θέσιν 
πολύ ύποδεεστέραν εκείνης, τήν δποίαν κατεΐχεν άλλοτε έν τή διδα
σκαλία τών νέων γλωσσών. Πολύ δλιγώτερον δικαιολογείται ή κυριαρ
χία τοΰ τυράννου τούτου είς τήν χρήσιν τής μητρικής γλώσσης, δπου 
οι γράφοντες έχουν όδηγόν πολύ προχειρότερον, τό γλωσσικόν συναί
σθημά των. Ό δδηγός ούτος, προϊόν μακράς καί ποικίλης χρήσεως 
τοΰ λόγου, γέννημα τής πραγματικής ζωής, εΐναι πιστός καί άσφα- 
λής, ή δέ συνισταμένη τών άτομικών οδηγών τής συγχρόνου γενεάς, 
τό γλωσσικόν συναίσθημα τοΰ έθνους, είναι δ αλάθητος κριτής τής 
χρήσεως τής γλώσσης. "Ο,τι δέν άναγινώσκεται ή δέν άκούεται εύχα- 
ρίστως ύπό τών συγχρόνων είναι καταδικασμένον είς θάνατον καί 
πάσα προσπάθεια πρός έπιβολήν τοιούτου τινός γλωσσικοΰ τύπου 
είναι καθαρά ματαιοπονία.

Φαίνεται λοιπόν δτι καί διά τήν χρήσιν καθόλου γλώσσης δέν 
θά έδικαιοΰτό τις νά ίσχυρισθή δτι συμφέρει ή πολυπραγμοσύνη 
αΰτη. Δέν δύναταί τις βεβαίως ή μάλλον δέν έπιτρέπεται νά έμποδίση 
τις τήν γλωσσικήν συζήτησιν, διότι τοΰτο θά ίσοδυνάμει πρός ύποδού- 
λωσιν τής σκέψεως, άλλά δέν βλέπω, τί καλόν προκύπτει έκ τής συζη- 
τήσεως ταύτης. Πολύ δλιγώτερον θά έδικαιοΰτό τις νά ίσχυρισθή τοιοΰ- 
τόν τι περί τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, άφ’ ού μάλιστα τοΰτο δέν δημιουρ
γεί, δπως έν μέρει ή διδάσκαλος γενεά, άλλά μεταδίδει κυρίως τόν 
καθεστώτα γλωσσικόν τύπον. Τό σχολεΐον έγεύθη έπί μακρόν τά άγαθά 
τής άρχαιομανίας- μόνον έχθρός τοΰ έθνους ή τυφλός θά ήδύνατο νά 
συμβουλεύση τήν έξακολούθησιν τοΰ συστηματικού τούτου δηλητη- 
ριασμοΰ τής παιδικής ήλικίας, άλλά καί μόνον τυφλός πρός τούς κιν
δύνους καί τάς πραγματικάς καί μεγάλας δυσχερείας τής αποτόμου 
μεταβολής θά ήδύνατο νά συστήση τό προτεινόμενον άντίδοτον, τήν 
νεομανίαν. Τό φάρμακον τοΰτο θά έδημιούργει σήμερον είς τήν έκπαί- 
δευσιν ανυπολόγιστον χάος. Ή γλωσσική λοιπόν διδασκαλία τοΰ δημο-
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τικοΰ σχολείου τέρμα δρθόν άπό τής άπόψεως ταύτης δέν δύναται 
σήμερον νά θεώρηση, εί μή τοΰτο: νά καταστήση τούς τροφίμους 
ίκανούς νά χειρίζωνται δσον τό δυνατόν άσφαλέστερον τό κοινόν 
σήμερον όργανον τής πνευματικής συνεννοήσεώς τοΰ έθνους, τόν 
σημερινόν γραπτόν λόγον. Τό τέρμα τοΰτο, δεδομένον έκ τών πραγ
μάτων, δέν έπιδέχεται σοβαράν άντίρρησιν άν δμως επιτυγχάνεται 
σήμερον ό σκοπός ούτος ή όχι καί διά τί, τίς ή έκ τών πραγμάτων 
δεδομένη σήμερον άφετηρία καί οί αναγκαίοι σταθμοί τής όρθής πρός 
τοΰτο διδακτικής ένεργείας, ταΰτα είναι άπαραίτητος άνάγκη τής 
έκπαιδεύσεως νά διαλευκανθώσιν.

Ούτως επανέρχομαι εις παλαιότερον ισχυρισμόν μου, καθ’ 8ν δέν 
έπιτρέπεται είς τήν διδακτικήν νά άλλοιώση τόν άπό πολλοΰ υπό 
τοΰ έθνους προβληθέντα είς τό δημοτικόν σχολεΐον γλωσσικόν σκο
πόν, έπιβάλλεται δμως είς αύτήν νά έξετάση, άν ή όδός, τά μέσα, διά 
τών όποιων τείνομεν πρός τόν σκοπόν τοΰτον, είναι όρθά καί άποτε- 
λεσματικά1. Τοΰτο δέ καί θά έξετάσω κατωτέρω, άφ’ ου πρώτον 
άναθεωρήσω συντόμως είς τό έπόμενον κεφάλαιον καί συμπληρώσω 
δσα διά διδακτικούς λόγους διετύπωσα πρό τριετίας περί τοΰ γλωσ- 
σικοΰ τύπου, είς τόν όποιον πρέπει νά γίνωνταιαί γλωσσικαί άσκή- 
σεις τοΰ παρά τοΐς ξενοφώνοις άναγκαίου προκαταρκτικού τμήματος 
τοΰ δημοτικοΰ σχολείου.

Δ  .

Είναι γνωστόν πόσον δυσκόλως έξοικειοΰνται οί άρχάριοι μαθη- 
ταί πρός τό ξενότροπον δι’ αύτούς περιβάλλον τοΰ δημοτικοΰ σχο
λείου, μέ πόσην δυσφορίαν άπομακρύνονται τών φυσικών ασχολιών 
τής ήλικίας των καί πόσον όλίγη, πόσον παροδική ή φαινομενική 
έντελώς είναι κατ’ άρχάς ή προσοχή των είς τήν έργασίαν τοΰ σχο
λείου. Καί τό καλύτερον δημοτικόν σχολεΐον τής σήμερον δέν είναι 
ή φυσική συνέχεια τοΰ προσχολικοΰ παιδικού βίου καί διά τοΰτο 
μάλλον ή ήττον δυσφόρως ή άπροθύμως πάντοτε προσφέρεται ό 
αρχάριος είς τόν διδάσκαλον πρός συνεννόησιν. Είς τήν φυσικήν 
ταύτην δυσχέρειαν τής πρώτης διδασκαλίας προστίθεται παρά τοΐς 
ξενοφώνοις καί άλλη πολύ μεγαλυτέρα. Ό ελληνόφωνος μάς Ιρχε-

1 Μελέτη περ ί της γλωσσικής διδασκαλίας του κοινοΰ δημοτικοΰ σχολείου, 
1909, σελ. 11.
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ται είς τό δημοτικόν σχολεΐον κάτοχος τής έλληνικής γλώσσης έν 
τφ μέτρφ τής ήλικίας του, μάς εννοεί όμιλοΰντας καί εκφράζεται 
μετ’ άσφαλείας περί των πραγμάτων τής άντιλήψεώς του. Ή γλωσσά 
του εΐναι μέν άπό λεξιλογικής άπόψεως πενιχρά, περιορίζεται είς 
εκατοντάδας τινάς λέξεων, άλλ’ εχει δλα τά άπαιτούμενα διά τήν 
πρώτην συνεννόησιν, είναι γραμματικως άκεραία καί αποτελεί 
άσφαλή βάσιν διά τήν περαιτέρω γλωσσικήν άνάπτυξίν του. Ή πολύ
τιμος αΟτη προϋπόθεσις ελλείπει έντελώς παρά τοΐς ξενοφώνοις. Ή 
οικογένεια έκεΐ έπιθυμεΐ σφοδρώς καί υποβάλλεται, ώς εΐδομεν, είς 
τραγικάς θυσίας, άλλά δέν δύναται νά έφοδιάση τόν άρχάριον μέ 
τό δώρον τοΰτο, διότι δέν μεταχειρίζεται τήν γλώσσαν αύτή ή ίδια. 
Είναι λοιπόν άνάγκη νά έξουδετερώσωμεν προ τής κυρίας έργασίας 
τοΰ δημοτικοΰ σχολείου τό φυσικόν τοΰτο μειονέκτημα, πρός τοΰτο 
δέ καί λειτουργεί παρά τοΐς ξενοφώνοις τοΰ έν Τουρκία έλληνικοΰ 
πληθυσμοΰ τό προκαταρκτικόν τμήμα τοΰ δημοτικοΰ σχολείου. Εννοεί
ται δτι καί ή τελειότερα λειτουργία του τμήματος τούτου καί τά 
τελειότερα καθόλου σχολεία δέν δύνανται οδτε μόνα ούτε είς όλίγον 
χρόνον ν’ άποκαταστήσωσιν όριστικως είς τά χείλη των ξενοφώ
νων άδελφών τήν έλληνικήν γλώσσαν ώς μητρικήν καθ’ 8ν καί 
αύτοί καί ήμεΐς τρέφομεν κοινόν πόθον. Άλλά τό μέγα τοΰτο ζήτημα, 
δπως καί άλλο τι μερικώτερον καί συναφέστερον πρός τήν λειτουρ
γίαν τοΰ προκαταρκτικού τμήματος τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, άν δηλ. 
τό τμήμα τοΰτο λειτουργεί γενικώς δσον επρεπεν ή δσον ήτο δυνα
τόν σκοπίμως καί τίς θά ήτο ό σκοπιμώτερος καί συμφωνότερος πρός 
τά οικονομικά μέσα τών ξενοφώνων κοινοτήτων τρόπος τής λειτουρ
γίας αύτοΰ, είναι εκτός τών ορίων τοΰ παρόντος κεφαλαίου. Σκοπός 
τούτου είναι δ καθορισμός τοΰ γλωσσικοΰ τύπου, είς τόν όποιον είναι 
πρακτικόν νά γίνωνται αί γλωσσικά; άσκήσεις τοΰ προκαταρκτικού 
τμήματος.

Πρός τοΰτο έπαναλαμβάνω συντόμως έκ τής μνημονευθείσης σχε
τικής μελέτης μου προτάσεις τινάς μή έπιδεχομένας άμφισβήτησιν.

1. Αί γλωσσικαί άσκήσεις πρέπει νά διεξάγωνται εύθύς άπό τής 
πρώτης ήμέρας μόνον ελληνιστί καί ν’ άποφεύγηται άπολύτως ού 
μόνον ή χρήσις τής μητρικής γλώσσης τών άρχαρίων, άλλά καί ή 
μετάφρασις, ή έρμηνεία δηλαδή τής έλληνικής διά τής μητρικής.

2. Αί γλωσσικαί άσκήσεις πρέπει νά διεξάγωνται έν τφ τμήματι 
τούτψ μόνον προφορικώς, ν’ άποκλεισθή δέ άπολύτως ή άνάγνωσις 
καί ή γραφή.
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3. Σκοπός τών ασκήσεων τούτων είναι νά συνδέσωσι μεθοδικώς 
τάς έντυπώσεις τοΰ παιδικοΰ βίου μέ τήν έλληνικήν αύτών έκφρασιν 
είς Ενότητα άδιάσπαστον ούτως ώστε πράγματα καί γλωσσική έκφρα- 
σις ν’ άνακαλώσιν άλληλα είς τήν συνείδησιν τών αρχαρίων άμέ- 
σως, ή γλώσσα ν’ άνέρχηται αύτομάτως είς τά χείλη των, νά £έη 
άσφαλώς, ώς άλλη μητρική γλώσσα, καί νά φέρη γνησίως έλληνικόν 
χαρακτήρα, ούδέν δέ σημεΐον τοΰ έπικτήτου καί ξενικοΰ.

Είς ποιον λοιπόν γλωσσικόν τύπον είναι πρακτικόν νά διεξάγων- 
ται αί τοιαΰται άσκήσεις;

Πρώτη άπαίτησις τοΰ άμεσου ή φυσικοΰ λεγομένου τρόπου τής 
γλωσσικής διδασκαλίας, τής γενικώς σήμερον άνεγνωρισμένης όρθής 
μεθόδου τοιούτων άσκήσεων, είναι τοΰτο, δτι ό διδάσκων πρέπει νά 
κατέχη καί μεταχειρίζηται άσφαλώς καί σχεδόν αύτομάτως τήν διδα- 
σκομένην γλώσσαν, άνεπτύχθη δέ άνωτέρω δτι καί οί μάλλον Εγγράμ
ματοι έκ τών ελληνοφώνων θά ήτο άδύνατον νά μεταχειρισθοΰν είς 
τό έδαφος τοΰτο τής συνεννοήσεώς τόν σημερινόν τύπον τοΰ γραπτοΰ 
λόγου. Καί μόνος ό λόγος ούτος θά ήρκει νά μάς πείση δτι έδώ ή 
χρήσις, πολύ δέ περισσότερον ή επιβολή τοΰ γλωσσικοΰ τούτου τύπου 
θά ήτο άξιοθρήνητον λάθος, άλλά τοΰτο δέν είναι ό μόνος λόγος. 
Τί όργανον συνεννοήσεώς θά ήτο τοΰτο, άφ’ ού δέν θά τό μετεχει- 
ριζόμεθα ήμεΐς, καί τίνα χρησιμότητα θά είχε διά τόν ξενόφωνον 
τόν έπιθυμοΰντα νά συνδεθή καί διά τής γλώσσης μετά τών όμοφύ- 
λων, τίνα παρηγορίαν θά ήσθάνετο ούτος βλέπων δτι ό προφορικός 
του λόγος προκαλεΐ έκτός τοΰ σχολείου τόν γέλωτά μας; Λέγεται 
δτι οί ξενόφωνοι είναι δυνατόν βραδύτερον νά διορθώσωσι τό μειο
νέκτημα τοΰτο διά τής συχνής πρός Ελληνοφώνους άναστροφής, 
άλλά καί άν τοιαύτη τις άναστροφή ύπήρχεν ή ήτο είς σχετικώς 
μεγάλην κλίμακα εύκολος ή δυνατή, καί άν άκόμη φαντασθή τις 
δτι ό κόσμος ούτος θά έλθη βραδύτερον δλος είς άμεσον καί συχνήν 
Επικοινωνίαν πρός ελληνοφώνους, πράγμα άδύνατον δλως, και τότε 
πάλιν είναι φανερά ή άτοπία τοΰ έπιχειρήματος τούτου, διότι είναι 
πολύ Εσφαλμένη ή γνώμη δτι αί πρώται γλωσσικαί Εντυπώσεις διορ- 
θοΰνται βραδύτερον εύκόλως. "Οπως ή έξις τής μητρικής προφοράς, 
τοιουτοτρόπως καί αί φράσεις καί ή δλη χρήσις τής διδασκομένης 
γλώσσης μονιμοποιείται είς τό στόμα τών άνθρώπων, έντεΰθεν δέ καί 
Εξηγοΰνται κατά μέγα μέρος οί προφανείς περί τόν προφορικόν 
λόγον ξενισμοί καί Εγγραμμάτων έτι ξενοφώνων. Ό άναγνώστης πεί
θεται περί τής φυσικότητος τοΰ πράγματος, άν άναλογισθη μόνον
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τοΰτο, πόσον δυσκολεύονται πολλοί λόγιοι άλλως καί φιλόκαλοι 
ελληνόφωνοι ν’ άπομάθωσι τήν διαλεκτικήν προφοράν τοΰ τόπου 
των. Οίκτρόν παράδειγμα όμοιας τινός πλάνης ελέγχει εύλόγως ό 
εισηγητής τοΰ άμεσου τρόπου τής γλωσσικής διδασκαλίας διά τά 
ξενόφωνα διαμερίσματα τής Γαλλίας I. Carre1. Ή όπερτίμησις δηλ. 
τών διδακτικών δυσχερειών τής γλώσσης ήγαγεν έκεΐ είς τό λάθος νά 
συστήσωσι διά τάς αποικίας ήκρωτηριασμένην τινά μορφήν τοΰ 
πραγματικού γαλλικοΰ λόγου τήν γνωστήν ύπό τό όνομα langage 
negre μέ τήν έλπίδα, δτι αί άτέλειαι αυται θά διωρθοΰντο επειτα 
εύκόλως. Παρελείφθη λοιπόν ή διάκρισις τοΰ γένους καί τοΰ άριθμοΰ 
τών όνομάτων, τοΰ βήματος έτηρήθη μόνον τό άπαρέμφατον, παρε
λείφθη ή σύνδεσις τών προτάσεων καί ό δήθεν άπλούστερος, πράγ
ματι δέ όργανικώς ήλλοιωμένος ούτος τύπος ένομίσθη κατάλληλος 
διά τήν πρώτην γλωσσικήν διδασκαλίαν. Δικαίως παρατηρεί ό Carre 
δτι ό τύπος ούτος ούτε γνησίως γαλλικός είναι οδτε περαιτέρω άνά- 
πτυξιν έπιδέχεται καί δτι ή γλώσσα τής πρώτης διδασκαλίας δέν 
πρέπει νά διαφέρη όργανικώς τής πράγματι όμιλουμένης.

Ποιος λοιπόν τύπος παρουσιάζει τά πλεονεκτήματα ταΰτα, ζή 
δηλ. εις τό στόμα τής συγχρόνου γενεάς, είναι γραμματικώς ακέραιος 
καί όνομάζει πράγματι ακέραιον τόν καθ’ ήμέραν βίον καί ιδίως τόν 
κόσμον τής παιδικής άντιλήψεως, περί ού κυρίως πρόκειται έν τω 
προκαταρκτικφ τμήματι τοΰ δημοτικοΰ σχολείου;

Τοιοΰτοι τύποι ζώσι σήμερον παρ’ ήμΐν οί διαλεκτικοί καί ό 
κοινός. Οί πρώτοι, τύποι τής άκατεργάστου μητρικής γλώσσης, 
ζώσιν Ικασταχοΰ εις τό στόμα τών αγραμμάτων ό δεύτερος, άποτέ
λεσμα ζυμώσεως τοΰ φυσικοΰ προφορικοΰ λόγου τών άγραμμάτων καί 
τοΰ γραπτοΰ λόγου τοΰ σχολείου, ζή είς τό στόμα τών έγγραμμάτων. 
Οί πρώτοι, οί διαλεκτικοί τύποι, δπου υπάρχουσι πράγματι, είναι τό 
δεδομένον φυσικόν δργανον τής πρώτης συνεννοήσεως, έκ τοΰ όποιου 
λεληθότως άνυψοΰνται οί άρχάριοι είς τόν κοινόν προφορικόν λόγον. 
Άλλά παρά τοΐς ξενοφώνοις ούτε ή βάσις αδτη οδτε ή έξ αύτής 
άπορρέουσα άνάγκη ύφίσταται. Δυνάμεθα λοιπόν εύθύς έξ άρχής νά 
μεταχειρισθώμεν τόν κοινόν προφορικόν λόγον ή, δπως άλλως λέγο- 
μεν, τήν άνεπιτήδευτον γλώσσαν τής έν τφ καθ’ ήμέραν βίψ προφο
ρικής συνεννοήσεως τών έγγραμμάτων. 'Ο γλωσσικός ούτος τύπος

1 Methode pratique de langage etc.—livre du maitre, Paris, Arm. Colin, 
1908, σελ. 43 κέξ.
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κείμενος, ώς έλέχθη ήδη, μεταξύ τών διαλέκτων καί τοΰ γραπτοΰ 
λόγου παρουσιάζει μέν κατά τόπους καί άτομα ποικιλίας τινάς, 
έφ’ δσον ιδίως παρατηροΰνται μάλλον ή ήττον έμφανή τά ίχνη τής 
διαλεκτικής χρήσεως, έν δλψ δμως καί οί διαλεκτισμοί χαρακτη
ρίζονται ώς άπειροκαλίαι καί γλωσσικόν συναίσθημα ώς γνώμων τής 
δρθής χρήσεως τοΰ τύπου τούτου κρατεί παρά τοΐς έγγραμάτοις 
άσφαλές. Αΰτη είναι ή λεγομένη συνήθως γλώσσα τοΰ καλοΰ κόσμου 
ή τών μεγάλων κέντρων. Είναι κυρίως ό άνεπιτήδευτος προφορικός 
λόγος τών έγγραμμάτων. Καί 6 καλός λεγόμενος κόσμος μεταχειρί
ζεται τόν τύπον τοΰτον, διότι είναι εγγράμματος, καί τά μεγάλα 
κέντρα παρουσιάζουν καθαρώτερον τόν τύπον ένεκα τής έντονωτέ- 
ρας έν αύτοΐς δράσεως τών σχολείων, τής άφθονωτέρας άναγνώσεως 
καί τοΰ μεγαλυτέρου καθόλου άριθμοΰ τών έγγραμμάτων, διότι έπο- 
μένως ή ζύμωσις τοΰ γραπτοΰ καί τοΰ φυσικοΰ προφορικοΰ λόγου 
είναι έκεΐ τελειότερα. Ό τύπος ουτος ζών σήμερον είς τό στόμα τών 
έγγραμμάτων καί κυκλοφορών ώς φυσική των γλώσσα είς τόν 
καθ’ ήμέραν βίον είναι καί ό δυνάμει σήμερον κοινός προφορικός 
λόγος τοΰ έθνους- είναι καταληπτός γενικώς, μεταδίδεται διά τής 
συχνής άναστροφής καί εις τούς νεωτέρους τών ήττον έγγραμμάτων, 
διά δέ τής φυσικής όδοΰ, άπό στόματος δηλ. είς στόμα, δύναται νά 
διαδοθή καί είς δλον τά έθνος. Ά λλ’ έν τή έκτιμήσει τοΰ δυνατοΰ 
έν τή τοιαύτη προσπαθεία κρατεί δεινή σύγχυσις πραγμάτων παρα- 
σύρουσα είς έλπίδας πλέον ή άδικαιολογήτους. Συγχέεται τό διά τοΰ
τον ή έκεΐνον τόν λόγον μή ξένον δλως διά τόν άκούοντα ή καί 
καταληπτόν μέχρι τινός μέρος τοΰ γραπτοΰ λόγου πρός τό πράγματι 
καταληπτόν καί τά τελευταΐον πάλιν τοΰτο πρός τό πράγματι κυκλο
φορούν έν τή κοινή καθ’ ήμέραν χρήσει τής γλώσσης καί ένεκα τής 
πολλαπλής ταύτης συγχύσεως έλπίζεται δτι συν τφ χρόνψ θά κυκλο- 
φορήση καί τά σύνολον τοΰ γραπτοΰ λόγου, έν φ είναι φανερόν δτι τόν 
γραπτόν λόγον έννοοΰν μέν πράγματι μέχρι τινάς σήμερον καί ήττον 
έγγράμματοι, δέν τόν μεταχειρίζονται δμως είς τόν καθ’ ήμέραν βίον καί 
οί μάλλον έγγράμματοι, έτι δέ φανερώτερον είναι δτι καί ή μάλλον 
έπίμονος προσπάθεια δέν θά ήδύνατο ν’ άνυψώση τούς αγραμμάτους 
είς βαθμόν λεκτικής καθαρότητος άνώτερον έκείνου, δστις πράγματι 
παρατηρεΐται είς τό στόμα τών έγγραμμάτων, καί δτι τοιαύτη τις 
άπαίτησις θά ήτο πλέον ή παραλογισμός. Ή άλγεινή αϋτη πλάνη 
παρέσυρε μέν καί τούς έλληνοφώνους είς τήν άμεσον καί άπότομον 
έν τή έκπαιδεύσει προσφοράν τής καθαρευούσης καί έβλαψε μεγά-
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λως, διότι έπεδείνωσεν άσκόπως τάς μεγάλας άλλως δυσχερείας τής 
πρώτης έκπαιδεύσεως αυτών, άλλ’ ιδιαιτέρως βλαβερά, αυτό τοΰτο 
όλεθρία, 6πήρξε διά τήν παρά τοΐς ξενοφώνοις διάδοσιν τής γλώσσης. 
Πόθος τών άδελφών τούτων καί τοΟ Ιθνους δλου είναι νά κυκλοφο- 
ρήση καί έκεΐ ή γλώσσά μας εΕς δλας τάς περιστάσεις καί είς δλας 
^άς σχέσεις τοΰ καθ’ ήμέραν βίου. Τοΰτο θά χαρακτηρίση γλωσσι- 
κώς τούς άδελφούς τούτους καθ’ δν καί αύτοί καί ήμεΐς τρέφομεν 
κοινόν πόθον. 'Ο βαθμός τής λεκτικής καθαρότητος, άσήμαντος δλως 
άπέναντι τής μεγάλης ταύτης έθνικής άνάγκης, δέν είναι πάντως 
δυνατόν νά ύπερβή καί έκεΐ τόν παρατηρούμενον είς τό στόμα τών 
έλληνοφώνων έγγραμμάτων, διότι ή λογιωτέρα συνεννόησις, οπου 
κυρίως παρατηρεΐται ή καθαρότης αϋτη, θ’ άποτελή καί έκεΐ μικρόν 
καί δχι τό συχνότερον καί κοινότερον μέρος τής καθ’ ήμέραν άναγ- 
καίας γλωσσικής συνεννοήσεώς. Καί δμως τοΰτο κυρίως, τήν καθα
ρότητα τής γλώσσης, έπεδίωκε μέχρις έσχάτων ή γλωσσική διδα
σκαλία τών ξενοφώνων άδελφών καί έκεΐ τείνει καθ’ δλα τά φαινό
μενα νά μάς έπαναφέρη ή περί τής γλώσσης τελευταία έγκύκλιος 
τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου, πρόσφατος αδτη καί όδυνηρά άπό- 
δειξις τής όλεθρίας έπιδράσεως τοΰ έθνικοΰ έφιάλτου τοΰ λεγομένου 
γλωσσικοΰ ζητήματος, θά έπανέλθω κατ’ άνάγκην είς τό άτυχές 
τοΰτο μέτρον τοΰ Πατριαρχείου κατωτέρω προκειμένου περί τοΰ 
δημοτικοΰ σχολείου. Ή πρώτη γλωσσική διδασκαλία τών ξενοφώνων, 
περί ής κυρίως πρόκειται ένταΰθα, δέν δύναται νά παρασυρθη άκιν- 
δύνως είς τό λάθος ν’ άναζητήση τό χρυσόμαλλον δέρας τής καθα
ρότητος τοΰ λόγου, τό όποιον καί ή έκπαίδευσις όλόκληρος δέν 
είναι δυνατόν νά φέρη είς όλόκληρον τόν καθ’ ήμέραν βίον. Ή πρώτη 
γλωσσική διδασκαλία τών ξενοφώνων άναφερομένη εύλόγως, δπως 
είδομεν, εΕς άντικείμενα τής παιδικής άντιλήψεως καί περιοριζομένη 
έπίσης εύλόγως είς μόνον τόν προφορικόν λόγον δφείλει ν’ άναγνωρίση 
άνεπιφυλάκτως τό σημερινόν γλωσσικόν καθεστώς καί νά έπιδιώξη 
τά δντως χρήσιμα καί δυνατά, τήν γλωσσικήν δηλ. έξομοίωσιν τών 
ξενοφώνων άρχαρίων πρός όμηλίκους έλληνοφώνους άδελφούς των, 
πρός τά τέκνα τών έγγραμμάτων έλληνοφώνων οίκογενε ιών. Πλέον 
τι τούτου θά ήτο άχρηστον διά τήν πρός τοιούτους άρχαρίους συνεν- 
νόησιν καί άδύνατον άλλως, διότι καί οί διδάσκοντες δέν είναι δυνα
τόν νά μεταχειρισθοΰν είς τοιαύτας άσκήσεις άβιάστως καί άσφαλώς 
τόν καθαρόν τύπον τοΰ γραπτοΰ λόγου.

Κατά ταΰτα δικαιούμαι, νομίζω, νά έπαναλάβω άμετάβλητον τήν
10
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πρότασιν: ΑΙ γλωσσικαϊ ασκήσεις τον προκαταρκτικού τμήματος 
πρέπει νά διεξάγωνται εις την αφελή καί ανεπιτήδευτοι’ γλώσσαν τής 
έν τφ  καθ’ ήμέραν β ίω  προφορικής συνεννοήσεως τών έγγραμμάτων 
ή μορφωμένων τάξεων1.

(ίτιεται συνέχεια)
ΕΥΘ. Γ. ΜΠΟΥΝΤΩΝΑ!

1 Πρβλ. το νηπιαγωγεΐον τών ξενοφώνων ελληνικών κοινοτήτων, 1908, οελ. 20.
Δύναμαι σήμερον νά προσθέσω δτι τήν πρότασιν ταύτην, ώς καί τό σύνο- 

λον τών έν τφ  προγράμματι τούτφ ισχυρισμών μου, έπανέλαβεν δ κ. Ά λ . 
Ζαμαρίας ώς γνώμην του κατά τήν έκπαιδευτικήν συνεδρίαν τοϋ έν Κων/πόλει 
φιλολογικού συλλόγου τής 27Ί5 Δεκεμβρίου 1909 καί δτι πάντα ταΰτα έψηφίσθη- 
σαν Οπό τής συνελεύσεως. Πρβλ. τά πρακτικά τής συνεδρίας ταύτης.
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Ό κ. Ε, Μπουντώνας, πρφην γυμνασιάρχης, μέ το φυλλάδιό του 
«Ό Εκπαιδευτικός Όμιλος καί οί κίνδυνοι της καθαρευούσης» (Έν 
Άθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου Π. Α. Πετράκου 1911)1 χτυπά μέ 
περίσσια ισότητα άπό τή μιά μεριά τούς φρουρούς τής καθαρεύουσας 
καί άπό τήν άλλη τόν Εκπαιδευτικόν "Ομιλο, καί δποστηρίζει δτι-

1) Τό κίνημα τοΰ Όμίλου είναι τολμηρότερο καί γενικώτερο άπό 
προηγούμενα κινήματα τών δημοτικιστών. Άλλά τό κίνημα αύτό, 
άν καί φαινομενικά επικίνδυνο — έπειδή ίσια ’ίσια είναι γενικώτερο, 
τολμηρότερο καί Ιχει συνεργάτη κ’ εναν όπουργό τής παιδείας — 
πραγματικά δμως δέν είναι έπικίνδυνο γιατί είναι άσύνταχτο καί 
όλότελα άπροετοίμαστο. Ό δρόμος πού πήρε ή έργασία τοΟ Όμίλου 
άποδείχνει πώς τό κίνημα είναι άπροετοίμαστο. Ένώ δηλαδή ήθελε 
νά ιδρύσει Ινα Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο τόν Ιρχόμενο Σεπτέμβριο, 
άρχισε δ  "Ομιλος τήν έργασία του μέ επιστημονική συζήτηση γιά 
τό πώς θά μπορούσε νά λειτουργήσει καλλίτερα τό δημοτικό σχολείο. 
Καί ή επιστημονική συζήτηση θέλει χρόνια γιά νά κλείσει.

2) Ένας δάσκαλος μέ γερές παιδαγωγικές πεποιθήσεις, εμπνευ
σμένος καί αποφασισμένος νά βάλει τή ζωή του δλη στό Ιργο, μπο
ρούσε νά ίδρύσει άμέσως τό πρότυπο δημοτικό σχολείο πού θέλει δ 
"Ομιλος. Καί θά ήταν προτιμότερο αύτό παρά νά βλέπει κανείς 
«όμάδα λογίων» νά συζητεΐ, καί μάλιστα δχι σοβαρά, γιατί δέν ξέρει 
τί θέλει καί τήν πνίγει τό δίκιο της. Άφοΰ δμως άντί νά παρουσια
στεί ό «εμπνευσμένος διδάσκαλος» μας παρουσιάζεται «δμάς λογίων 
συζητούσα», ενα άπό τά δύο θά συμβεΐ, κατά τόν κ. Μπουντώνα, ή 
δηλαδή θά ίδρυθεΐ τό σχολείο μόνο άφοΰ κλείσει ή θεωρητική συζή
τηση, ή θά διαλυθεί δ  "Ομιλος.

3) Ή συζήτηση ώς τόσο ή θεωρητική δεν είναι επικίνδυνη, γιατί

1 Τό φυλλάδιο τοΰ κ. Μπουντώνα δημοσιεύετε καί σέ τοΰτο  τό  φύλλο τοΰ  
δελτίου του 'Ομίλου μέ τόν ’ίδιο τίτλο καί μέ προσθήκη των κεφαλαίων Γ' καί Λ'. 
Τά άρθρο τοΰτο  είναι απάντηση μόνο στά κεφάλαια Α' καί Β’. ’Απάντηση στήν 
δλη μελέτη θά γράψει σ’ έρχόμενο αριθμό τοΰ δελτίου μέλος τής ’Εφορίας τοΰ 
Προτύπου Λημοτικοΰ Σχολείου.
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τά πορίσματα της θά είναι ή σύμφωνα μέ τίς «άόριστες» βλέψεις 
τοΟ 'Ομίλου ή αντίθετα. Ά ν  είναι σύμφωνα, τότε, άν ιδρυθεί τό πρό
τυπο δημοτικό σχολείο, θά χρησιμεύσει γιά τή διόρθωση τής δημοτι
κής παιδείας. Ά ν  είναι άντίθετα, τότε θά φανερωθεί δτι ό "Ομιλος 
είναι γλωσσικός καί δχι έκπαιδευτικός. 'Όπως καί νά είναι δμως, θά 
φωτιστεί ό κόσμος. Ή συζήτηση είναι καί χρήσιμη καί άναγκαία 
γιατί ή κατάσταση τής δημοτικής παιδείας δέν είναι ρόδινη καί 
πρέπει νά έξεταστουν οί λόγοι καί νά βρεθούν τά μέσα πού θά τήν 
άλλάξουν. Ή συζήτηση θά σχηματίσει μιά σωστότερη κοινή γνώμη.

4) Είναι μεγάλη ή σημασία τής γλωσσικής διδασκαλίας γιά τήν 
εκπαίδευση. Γιά τήν έθνική μόρφωση καλλίτερη γλώσσα είναι ή 
μητρική. Δίκαια είναι τά παράπονα τοΰ Όμίλου γιά τόν τύπο τής 
γλώσσας πού διδάσκεται στό δημοτικό σχολείο (καί γιά λόγους γενι
κούς καί γιά λόγους διδακτικούς). Άλλά ή κύρια αίτία τής καχεξίας 
τοΰ δημοτικοΰ σχολείου δέν είναι ή γλώσσα. «Πταίει και ό τύπος 
τής γλώσσης, δχι κυρίως ό τύπος τής γλώσσης». «Ή γλωσσική διδα
σκαλία είναι μέρος τοΰ δλου ζητήματος».

5) Ά ν  άπό δυό τύπους γραπτοΰ λόγου «έν κοινή χρήσει» έπρό- 
κειτο νά διαλέξει κανείς τόν καλλίτερο γιά τό δημοτικό σχολείο, τότε 
θά μποροΰσε ν’ άποκλείσει τήν καθαρεύευσα. Άλλά έπειδή «δργανον 
τής πνευματικής συνεννοήσεώς έχομεν μόνον τόν γραπτόν λόγον» 
(έννοεΐ τήν καθαρεύουσα) μέ αύτόν καί μέ τόν προφορικό λόγο μαζύ, 
θά μεταδοθεί ό πολιτισμός τής γενεάς μας στήν έρχόμενη γενεά—- 
γιατί αύτός είναι ό σκοπός τοΰ δημοτικοΰ σχολείου. Έπομένως δέν 
έπιτρέπεται νά άποκλεισθεΐ ή καθαρεύουσα άπό τό δημοτικό σχολείο.

Αύτά, μέ συντομία, λέγει τό φυλλάδιο. Μ’ ένα δεύτερο μέρος ό 
κ. Μπουντώνας πρόκειται νά συμπληρώσει τή φωτεινή μελέτη του 
εξετάζοντας «πώς επιβάλλεται είς ήμας άπό διδακτικής άπόψεως 
ν’ άντιληφθώμεν τόν σκοπόν τής γλωσσικής διδασκαλίας τοΰ δημοτι
κού σχολείου».

Καί δσο γιά τούς φρουρούς τής καθαρεύουσας δέν έχει κανείς 
τίποτα ν’ άφαιρέσει άπό τά χτυπήματα τοΰ κ. Μπουντώνα. Τά άλλα 
δμως ζητήματα πού ξεδιαλύνει δέχονται συζήτηση.

Παρατήρηση στόν 1° ισχυρισμό τοΰ κ. Μπουντώνα. — Λέγει τά 
φυλλάδιο πώς τό κίνημα πού δημιούργησε ό Εκπαιδευτικός 'Όμιλος 
δέν είναι έπικίνδυνο γιατί είναι άσύνταχτο καί όλότελα άπαράσκευο. 
Μά έπικίνδυνο γιά ποιόν; Γιά τή δημοτική παιδεία ή γιά τήν καθα
ρεύουσα γλώσσα; Άπό τόν τίτλο τοΰ φυλλαδίου φαίνεται πώς τό
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τό δχι έπικίνδυνο κίνημα τοΟ Όμίλου άναφέρεται στήν καθαρεύουσα 
γλώσσα περισσότερο παρά στή δημοτική παιδεία. Τό κίνημα aow- 
ταχτο, λέγει τό φυλλάδιο. Γιατί; ’Επειδή δέν έχει 10 παιδαγωγούς, 
20 καθηγητές, 50 δημοδασκάλους πού νά προσφέρουν άμέσως τήν 
παιδαγωγική καί συγγραφική δουλειά πού χρειάζεται; Πολλοί δάσκα
λοι έ'δειξαν προθυμία καί ύποσχέθησαν νά βοηθήσουν τόν "Ομιλο μέ 
τά φώτα τους, μέ τήν εργασία τους. Ά ν  δμως τών πολλών αύτών, 
μολονότι Ιχουν τήν δρεξη καί τήν δύναμη νά βοηθήσουν, τούς λείπει 
δ χαραχτήρας γιά νά φανερωθούν στήν κοινωνία μεταρρυθμιστές, 
φταίει ό "Ομιλος; Καί άφοΰ αύτοί δέν ήταν γραμμένο νά τοΰ φανοΰν 
βοηθοί, έπρεπε νά μήν ίδρυθεΐ δ "Ομιλος καθόλου; Τό κίνημα, ώς 
προπαγανδικό, δέν είναι άσύνταχτο, καί ώς έκπαιδευτικό όλοένα καί 
συντάσσεται, γιατί κάθε μέρα φανερόνονται ή ξεθαρρεύουν δάσκαλοι 
δπαδοί καί βοηθοί τής ίδέας του. Ό "Ομιλος είναι οννταγμένος σύλλο
γος πολλών άνθρώπων, είδικών καί μή, καί έχει κεφάλι σώμα καί άκρα.

Τό κίνημα απαράσκευο, λέγει τό φυλλάδιο. Άλλα άπροετοίμαστη 
στήν Ελλάδα είναι κάθε έκπαιδευτική έργασία, δπως τό λέγει καί ό 
ίδιος δ κ. Μπουντώνας στή σελίδα 12: «τό Ύπουργεΐον τής Παι
δείας εισάγει άπό τίνος μέ ύπερβολικήν σπουδήν νέα μέτρα σχεδόν 
άμελέτητα ή δαπανάται είς έπουσιώδη καί άσήμαντα». Ό "Ομιλος 
ίδρύθηκε ίσια ίσια γιά νά προετοιμάσει τή μεταρρυθμιστική έργασία 
πού τό Υπουργείο τής Παιδείας δέν αρκεί, φαίνεται, γιά νά προετοι
μάσει. Ό "Ομιλος δέν έχει βέβαια τήν άπαίτηση πώς τά ξέρει δλα 
καί πώς τά έκπαιδευτικά ζητήματα τά έχει ξεδιαλυμένα δλα, ούτε 
δμως καί νομίζει πώς μπορεί ποτέ νά πάρει τέλος ή μελέτη τών 
ζητημάτων αύτών σέ κανένα κράτος, σέ κανένα έθνος τοΰ κόσμου. 
Ποτέ ή έκπαίδευση δέν πρέπει νά χαραχτηρίζεται τέλεια καί άνάλ- 
λαχτη. Στασιμότητα στήν έκπαίδευση μόνο οί άνεπιστήμονες μποροΰν 
νά παραδέχονται. Καί είτε δεχτεί κανείς πώς τήν έκπαίδευσή του τή 
δημιουργεί τό έθνος ή πώς τό έθνος δημιουργεΤται άπό τήν έκπαίδευσή 
του, είτε δεχτεί κανείς μίαν άλληλεπίδραση αδιάκοπη μεταξύ τοΰ 
έθνους καί τής παιδείας του — γιατί ή έκπαίδευση είναι καί αίτια ή 
σκοπός καί άποτέλεσμα — πρέπει αναγκαστικά ή έκπαίδευση νά 
παριστάνει κάτι ζωντανό άφοΰ καί τό έθνος ζωντανό πραγμα είναι. 
Καί γιά νά είναι ζωντανή ή έκπαίδευση πρέπει νά αλλάζει, δπως 
άλλάζει ή γλώσσα, δπως άλλάζουν οί Ιδέες, δπως αλλάζουν οί συνή
θειες καί οί ανάγκες ένός έθνους.

Ό "Ομιλος λοιπόν φανερώθηκε στήν κοινωνία τήν Ελληνική δχι
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γιά νά λύσει τελειωτικά κάθε έκπαιδευτικό ζήτημα, οδτε γιά νά 
παραστήσει πώς είναι άπόλυτα προετοιμασμένος νά άναλάβει τήν 
αναμόρφωση δλης τής παιδείας στήν Ελλάδα, άλλά γιά νά μαζέψει 
γύρω του δλους τούς φωτισμένους δασκάλους καί νά έκφράσει τής 
κοινής γνώμης τήν άπαίτηση γιά τή διόρθωση τής παιδείας. Ώς 
κίνημα κοινωνικό είναι πολύ προετοιμασμένο. Γιατί δσοι ίσια ίσια 
ήταν άπό πολλά χρόνια βέβαιοι πώς ή παιδεία μας δέ βρίσκεται σέ 
καλή κατάσταση μαζεύτηκαν καί είπαν: «Ελάτε νά καλέσουμε τούς 
καλούς καί φωτισμένους δασκάλους καί νά συνεργαστούμε γιά νά 
προετοιμάσουμε τή διόρθωση τής παιδείας καί νά άνοίξουμε καί τοΰ 
άλλου κόσμου τά μάτια νά ίδεΤ τά χάλια της καί νά γυρέψει καί 
αύτδς μαζύ μας κάποιαν άλλαγή».

Άλλως τε τό βλέπει καί ό κ. Μπουντώνας δτι ή κοινή γνώμη 
βρίσκεται «έν αγανακτήσει κατά τοΰ έκπαιδευτικοΰ καθεστώτος». 
Τί άλλο έκαμε δ 'Όμιλος παρά νά συνταχθεΐ γιά νά έκφράσει τήν 
άγανάχτηση αύτή τής κοινής γνώμης, καί νά κεντήσει τούς δασκά
λους νά σκεφθοΰν, νά κουνηθοΰν, νά βοηθήσουν;

Δύο ήταν, κατά τήν άρχική γνώμη τοΰ 'Ομίλου, οί δρόμοι πού 
μποροΰσε ν’ άκολουθήσει ή α'.) Χωρίς ν’ άνοίξει θεωρητική συζή- 
ζηση γιά τά έκπαιδευτικά ζητήματα, νά δοκιμάσει τό πείραμα τοΰ 
προτύπου δημοτικοΰ σχολείου (άφοΰ άπό τή διόρθωση τής δημο
τικής παιδείας ήθελε ν’ άρχίσει) ή β'.) Χωρίς νά ιδρύσει άμέσως ένα 
πρότυπο δημοτικό σχολείο, νά άνοίξει μεγάλη έπιστημονική ερευνά 
γιά νά ξεδιαλυθοΰν πολλά γενικά καί ειδικά ζητήματα σχετικά μέ 
δλη τήν έκπαίδευση. Καί άλήθεια πολλά ζητήματα τέτοια είναι άξε- 
διάλυτα καί στήν Ελλάδα καί σέ κάθε άλλο κράτος καί έθνος, καί 
ούτε μπορεί ποτέ νά κλείσει ή έπιστημονική συζήτηση καί νά στα
ματήσει ή έλεύθερη έρευνα, έκτός άν ξαναφανερωθεΐ σέ κανέναν 
τόπο ή ιερή έξέταση. Ή παιδαγωγική είναι έπιστήμη καί σάν έπι- 
στήμη πού είναι, άδύνατο νά μένει στάσιμη. Παιδαγωγικές μέθοδες, 
ύλη διδασκαλίας, κύκλος μαθημάτων, προγράμματα, χαραχτήρας τών 
Ελλήνων, έθνικές βλέψεις καί άνάγκες,δλα αύτά καί άλλα άκόμη μπο- 
ροΰν καί πρέπει νά έξετάζονται άτέλειωτα γιά νά προσαρμόζεται ή 
έκπαίδευση τοΰ έθνους στις σύγχρονες τής κάθε έποχής άνάγκες του.

Έπειτα δμως ό Όμιλος είδε πώς έπειδή α') δέν τελειόνει ποτέ 
ή έπιστημονική έρευνα γιά τά έκπαιδευτικά ζητήματα, β') δέν είναι 
δυνατό νά σταματήσει ή σημερινή έκπαίδευση τοΰ έθνους καί νά 
κλείσουν τά σχολεία ίσα με νά βρεθεί τό καλλίτερο γιά τή σύγχρονη
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γενεά έκπαιδευτικό σύστημα, γ') τυχαίνει νά έχει Ιμπιστοσύνη 
σ’ ένα νέο παιδαγωγό πού έγνώριζε πώς μπορεί καί νέα καί καλλί
τερα πράγματα νά παρουσιάσει ιδρύοντας Ινα πρότυπο σχολείο — 
επρεπε νά ακολουθήσει καί τους δυο δρόμους πού ύποδείξαμε παρα
πάνω, καί ετσι δταν έσύνταξε τό καταστατικό του δρισε δτι ό σκο
πός του Όμίλου είναι διπλός δηλαδή 1.) Νά ιδρύσει Ινα πρότυπο 
δημοτικό σχολείο καί 2.) Νά βοηθήσει νά αναμορφωθεί μέ τόν καιρό 
δλη ή έκπαίδευση. Ό "Ομιλος δηλαδή παραδέχτηκε καί τήν πραχ- 
τική καί τή θεωρητική εργασία. Καί ή έπιστημονική συζήτηση πού 
άνοιξε δέν είναι μόνο γιά τούς δρους τής σκοπιμώτερης λειτουργίας 
τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, παρά είναι γιά κάθε έκπαιδευτικό ζήτημα 
είτε γενικό είτε ειδικό. Ά ν  τό πρότυπο δημοτικό σχολείο θά άνοίξει 
τοΰτο τό Σεπτέμβριο ή τόν άλλο ή τόν πάρα πέρα, είναι ζήτημα 
πού καθόλου δέν έξαρταται άπό τήν έπιστημονική συζήτηση πού 
γίνεται μέσα στό δελτίο τοΰ Όμίλου, άλλά άπό άλλους δρους πού 
δέν είναι στό χέρι τοΰ Όμίλου νά τούς κάμει εύνοϊκούς.

"Ωστε έκεΤνο πού λέγει τό φυλλάδιο, δτι δηλαδή: «παρωχετεύθη 
κατ’ άνάγκην τό κίνημα είς άλλο έδαφος, ή δέ σημερινή μορφή του 
είναι συζήτησις έπιστημονική περί τών δρων τής σκοπιμωτέρας λει
τουργίας τοΰ δημοτικοΰ σχολείου» δέν είναι έντελώς σύμφωνο μέ 
τά πράγματα'

Παρατήρηση στό 2° Ισχυρισμό τον κ. Μπουντώνα. — Καί κατά 
τή γνώμη τοΰ κ. Μπουντώνα καί κατά τή γνώμη τοΰ Όμίλου, μπορεί 
ενας παιδαγωγός, μέ γερές παιδαγωγικές πεποιθήσεις καί μέ όρεξη 
νά θυσιαστεί γιά τό έργο του, νά ιδρύσει τό πρότυπο δημοτικό σχο
λείο. θά προτιμοΰσε μάλιστα αύτό ό κ. Μπουντώνας παρά νά βλέπει 
«όμάδα λογίων συζητοΰσαν». Μά ή όμάδα αύτή πού συζητεΐ γιά δλα 
τά έκπαιδευπικά ζητήματα, δέν έμποδίζει τόν εναν αύτόν δάσκαλο 
νά άναλάβει τό έργο του. ’Άν αύτός ό δάσκαλος «θά συνθηκολογήση 
είς πολλά σημεία πρός τό καθεστώς καί θά προβή δημιουργών τό 
μέλλον κατά μικρόν, άλλ’ άσφαλώς» ή άν θά θελήσει νά προχωρήσει 
τολμηρότερα καί χωρίς νά πολυσυλλογίζεται τό καθεστώς, αύτό θά 
άποδειχθεΐ άπό τήν πράξη. "Άν τό Ιργο του άποτύχει, θά μπορέσει 
ό "Ομιλος νά εργαστεί άλλοιώς. Ά ν  δμως έπιτύχει; Τότε τ’ αποτε
λέσματα θά φέρουν γρηγορότερα τήν καλλιτέρευση στήν παιδεία πού 
γυρεύει καί ό Όμιλος καί ή κοινή γνώμη. Γι’ αύτό δέν παραίτησε 
ό "Ομιλος τό σχέδιό του νά άναθέσει σ’ έναν παιδαγωγό τήν ίδρυση 
τοΰ προτύπου δημοτικοΰ σχολείου. ’Άν ώς τόσο δέν μπορέσει ό Όμι
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λος νά ιδρύσει τό σχολείο του άμέσως, δχι γιατί δέν είναι έτοιμος νά 
τό ιδρύσει, άφοΰ Ιχει τόν παιδαγωγό πού τοΰ χρειάζεται, άλλά γιατί 
μπορεί άλλα Ιμπόδια ανεξάρτητα άπό τή θέλησή του νά βγοΰν στή 
μέση, τότε θά εξακολουθήσει τήν επιστημονική συζήτηση καί θά 
εχει καιρό νά προετοιμάσει καλλίτερα καί τό Ιδαφος γιά νά ίδρυθεΐ 
άργότερα, μέ Ιξασφαλισμένη πια έπιτυχία, τό πρότυπο δημοτικό 
σχολείο, δταν τά έμπόδια τά άνεξάρτητα άπό τήν θέλησή του λει
ψού ν άπό τή μέση.

Παρατήρηση στόν 3° Ισχυρισμό τοϋ κ. Μπουντώνα. — Είναι ευχά
ριστο πού τό φυλλάδιο δέ βρίσκει επικίνδυνη τήν Ιπιστημονική συζή
τηση γιά τά έκπαιδευτικά ζητήματα, καί δχι μόνο δέν τή βρίσκει 
επικίνδυνη παρά τή θεωρεί καί χρήσιμη καί άναγκαία γιά νά φωτι
στεί ή κοινή γνώμη, νά έξεταστοΰν οί λόγοι πού έμποδίζουν τήν προ
κοπή τής δημοτικής παιδείας καί νά βρεθοΰν καί τά μέσα γιά νά 
διορθωθεί.

Άλλά ό κ. Μπουντώνας ύποστηρίζει πώς άν τά πορίσματα τής 
συζητήσεως είναι σύμφωνα μέ τίς «άόριστες» δπως τίς όνομάζει 
βλέψεις τοΰ Όμίλου, τότε «ή πολιτεία είναι υποχρεωμένη νά πεισθή 
περί τής χρησιμότητος τής τάσεως τής εφορείας καί τότε τό σχο
λεΐον ή δέν θά ίδρυθή διόλου (γιατί θά έχει τότε υιοθετήσει τίς ίδέες 
τοΰ Όμίλου τό Κράτος καί αύτό τό ίδιο θά θελήσει νά συμμορφώσει 
τά δημοτικά του σχολεία μέ τίς ιδέες αύτές) ή θ’ άποτελέση εύπρόσ- 
δεκτον πρωτοπορείαν έν τή άνορθώσει τής δημοτικής έκπαιδεύσεως», 
καί άν τά πορίσματα είναι αντίθετα, ό 'Όμιλος είναι ύποχρεωμένος 
νά παραιτήσει τό σκοπό του γιά νά μή φανεί πώς δέν έχει άλλο 
σκοπό παρά μόνο πώς νά μπάσει στό δημοτικό σχολείο τήν κοινή 
προφορική γλώσσα.

Μά άν, δπως φαίνεται καί ό ίδιος νά τό παραδέχεται, στό δημοτικό 
σχολείο είναι άπαραίτητο νά μπει — τούλάχιστο στίς πρώτες τάξεις 
του — ό πανελλήνιος προφορικός λόγος, δέν είναι τάχα χρέος τοΰ 
Όμίλου τή γνώμη αύτή, πού είναι καί πεποίθησή του, νά τή βροντο- 
φωνήσει στίς τέσσερεις άκρες τοΰ Έλληνισμοΰ;

Ό κ. Μπουντώνας φαίνεται νά μιλεΐ έτσι Ιπειδή φοβάται μήπως 
ή κοινή γνώμη δέν είναι άκόμη άρκετά φωτισμένη στό ζήτημα αύτό 
(δηλαδή τό γλωσσικό στήν έκπαίδευση) καί μήπως παρασυρθεΐ ξανά 
άπό κανένα Μιστριώτη ό δχλος σέ συλλαλητήρια γλωσσο - έθνο - θρη
σκευτικά καί βλαφτεί άπό δλ’ αύτά ή ύπόθεση. Καί γι’ αύτό συχνά 
ξαναλέγει δτι: πρέπει νά φωτιστούν περισσότεροι. Μά ποιός άλλος
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είναι ό σκοπός τοΰ Όμίλου; Καί ποιδ άλλο καλλίτερο δργανο μπο
ρούσε νά Ιχει παρά τό δελτίο του;

Παρατήρηση στον 4ο Ισχυρισμό τον κ. Μπονντώνα. — Ό κ. 
Μπουντώνας, χωρίς νά άναγνωρίζει δτι ή κυριώτερη αίτια τής καχε
ξίας τοΟ δημοτικού σχολείου είναι ή γλωσσά πού μεταχειρίζεται ώς 
όργανό του, δμως έκδηλόνει καί αύτός δίκαια παράπονα γιά τόν 
τύπο τής γλώσσας πού διδάσκεται στό δημοτικό σχολείο καί γιά 
λόγους γενικούς καί γιά λόγους διδακτικούς. Τό γιατί φταίει και ή 
γλώσσα, δέ μάς τό έξηγεΐ τό φυλλάδιο, έκτός άν παραδεχτούμε ώς 
έξήγηση τή φράση: «Τό ίδιον καί είς πολύ μάλιστα μεγαλήτερον 
βαθμόν πάσχει ή καθαρεύουσα (δηλαδή μισείται καί χαρακτηρίζεται 
ώς νεκρά) δταν έκ σχολαστικότητος ή καί έκ φιλοπαιγμοσύνης τήν 
μεταχειρίζονται είς τόν διάλογον μητρός καί παιδίου, παιδίων πρός 
άλληλα, πωλητών καί άγοραστών, κυρίων καί δπηρετών κτλ.». Τό 
φυλλάδιο μάς έξηγεΐ μονάχα γιατί δέ φταίει μόνο ή γλώσσα. Καί 
μάς φέρνει τότε τό έπιχείρημα δτι «ή μόρφωσις ώς σύνολον είναι 
δυνατή καί διά γλώσσης έντελώς ξένης, έφ’ δσον όπάρχουσιν οί άλλοι 
δροι τής μορφώσεως» καί παρακάτω: «Ή μητρική γλώσσα είναι τό 
προσφυέστερον δργανον τής μορφώσεως, άλλ’ δταν διά τοΰτον ή έκεΐνον 
τόν λόγον ή μητρική γλώσσα δέν είναι καί ή γλώσσα τήν δποίαν ποθεί 
ή εθνική ψυχή, ή λείπουν 6t’ άλλους λόγους οί δροι οί άπαιτούμε- 
νοι διά νά μορφωθή τό άτομον διά τής μητρικής του γλώσσης, ή μόρ- 
φωσις ζητείται καί έπιτυγχάνεται καί διά γλώσσης έντελώς ξένης».

Τό δτι ή μόρφωση τών άτόμων μπορεί νά γίνει καί μέ ξένη 
γλώσσα δέ δέχεται άντίρρηση, άλλά τότε ή μόρφωση τών άτόμων 
αύτών — άφίνω πού γίνεται δυσκολώτερα (μέ μεγαλήτερους δηλαδή 
γιά τό παιδί κόπους) — άλλά κάθε άλλο είναι παρά εθνική. "Οσο γιά 
τό έπιχείρημα δτι τή μητρική γλώσσα δέν τήν ποθεί ή έθνική ψυχή, 
αύτό δέν μπορεί κανείς νά τό παραδεχτεί γιά τούς Έλληνες, γιατί 
τήν έθνική ψυχή δέν τήν άποτελοΰν μόνο οί δάσκαλοι καί οί άρχαϊ- 
στές λόγιοι, παρά καί οί χωρικοί καί οί έργατικοί καί οί γυναίκες 
καί οί λόγιοι καί συγγραφείς πού αισθάνονται καί μΛοΰν καί τρα
γουδούν καί γράφουν τόν κοινό προφορικό λόγο, άδιάφορο άν χωρίς 
ή καί μέ κάποια επίδραση τής λογίας γραπτής γλώσσας. Τό φυλλά
διο φαίνεται καί άπό άλλες φράσεις του σά νά μή λογαριάζει καί 
πολύ τήν παράδοση πού τήν έφτειασαν α'.) ό προφορικός λόγος άπό 
τήν έποχή πού έπικράτησε ή κοινή, ϊσα με σήμερα καί β'.) ή δημο
τική φιλολογία άπό τόν Πτωχοπρόδρομο ώς στον Παλαμά, ενώ δίνει
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τά εναντίον υπερβολική σημασία στή λογία παράδοση άπά τά Λου
κιανό ώς στόν κ. Μιστριώτη. "Οταν λέγει δτι «ή κυριαρχία της (τής 
καθαρεύουσας) περιορίζεται είς τήν λογιωτέραν συνεννόησιν καί έκεΐ 
δέ πάλιν ό προφορικός λόγος καί μάλιστα ό ανεπιτήδευτος διαφέρει 
τοΰ γραπτοΰ λόγου αίσθητώς», εχει δίκαιο όσο γιά τό δεύτερο μέρος, 
δτι δηλαδή ό προφορικός λόγος τών λογίων εχει μεγάλη διαφορά 
άπά τό γραπτό τους λόγο, άλλά εχει άδικο δσο γιά τήν πρώτη 
βεβαίωση ότι ή καθαρεύουσα περιορίζεται στή λογία συνεννόηση 
γιατί ύπάρχει καί λογία συνεννόηση δπου ή καθαρεύουσα δέ χωρεΐ 
καθόλου καί μόνο πού καί πού κάποια μικρή της έπίδραση φαίνεται. 
"Οταν ό Βαλαωρίτης γράφει τοΰ Λασκαράτου καί ό Αασκαράτος τοΰ 
Βαλαωρίτη, κι’ αύτά είναι λογία συνεννόηση, καί δμως γίνεται δχι 
στήν καθαρεύουσα. Όταν Ιμεΐς δλοι οί νεώτεροι δημοτικιστές επικοι
νωνούμε μέ τούς παλαιότερους, μέ τό Σολωμό, τά Βηλαρα, τά Χριστό- 
πουλο, κι’ αύτό είναι λογία συνεννόηση καί δμως γίνεται στή δημοτική. 
"Οταν άκούομε στά θέατρο τήν ’Αντιγόνη τοΰ Μάνου, τήν ’Ιφιγένεια 
ή τό Φάουστ τοΰ Γκαΐτε μεταφρασμένα στήν καθάρια δημοτική άπά 
τά Χατζόπουλο, καί αύτό είναι λογία συνεννόηση, καί δμως γίνεται 
όχι στήν καθαρεύουσα. Καί έτσι ή κυριαρχία τής καθαρεύουσας περιο
ρίζεται άκόμα περισσότερο παρ’ δσο θέλει νά τήν περιορίσει ό κ. Μπουν- 
τώνας. Πώς μπορεί λοιπόν νά πει κανείς πώς ή «έθνική ψυχή» ποθεί 
τήν καθαρεύουσα καί όχι τή μητρική γλώσσα; Δέν είναι έπομένως 
σωστός ό ισχυρισμός πού βρίσκω παρακάτω στό φυλλάδιο δτι «ή καθα
ρεύουσα, ό σημερινός δηλαδή τύπος τοΰ γραπτοΰ λόγου, παραμένει τό 
αποκλειστικόν όργανον τής πνευματικής συνεννοήσεώς τοΰ έθνους».

θά ήταν νόστιμο άν, μέ τήν πρόφαση πώς ή μητρική μας γλώσσα 
δέν είναι εκείνη πού ποθεί ή έθνική ψυχή, έφτάναμε στό συμπέρα
σμα, έμεΤς πού ή ψυχή μας δέν ποθεί τήν καθαρεύουσα, δτι πρέπει 
στά σχολεία μας νά μεταχειριζόμαστε τήν Ισπανική!

’Αλλά τό φυλλάδιο προσθέτει: «Ή  δταν λείπουν δι’ άλλους λόγους 
οί δροι οί άπαιτούμενοι διά νά μορφωθήτό άτομον διά τής μητρικής του 
γλώσσης» Ποιοι δροι λείπουν; Ό Ρο'ί'δης στά «Είδωλα» άποδείχνει 
δτι ή δημοτική γλώσσα είναι πολύ πλούσια σέ λέξεις, ούτε άποκλείε- 
ται στήν άνάγκη καί τό δάνεισμα άπό τήν αρχαία. Υποθέτω λοιπόν 
πώς ό κ. Μπουντώνας Ιννοεΐ Ιδώ δτι ό προφορικός λόγος καί ή 
δημοτική φιλολογία δέν έχουν τούς τύπους δλους εντελώς άποκρυ- 
σταλλωμένους άκόμα. Μά, κι’ άν είναι ετσι. τίποτε δέν εμποδίζει νά 
διδαχτεί, θά μάθει μονάχα τό παιδί, σέ μερικές λιγωστές περιστά
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σεις, δυο τύπους, άντί εναν, καί δποιον άπό τούς δυδ θέλει άς διαλέ
ξει. Καί μάλιστα, γιά  νά μιλήσω μέ άκριβολογία, Ιναν μονάχα καινούριο 
τύπο θά εχει νά μάθει τό παιδί σ' αδτές τίς περιστάσεις, εκείνον που 
δέ μεταχειρίζεται τό ’ίδιο, γιατί εναν άπό τούς δυο τύπους θά τόν 
μεταχειρίζεται αναγκαστικά τό παιδί.

Μά μέ τόν προφορικό λόγο, δέ θά μεταδοθεί κατά τόν κ. Μπουν
τώνα, ή σοφία καί ό πολιτισμός τής «διδασκάλου γενεάς» δπως τήν 
όνομάζει, γιατί ό πολιτισμός αύτός καί ή σοφία είναι σφιχτοδεμένα 
μέ τήν καθαρεύουσα γλωσσά. Επομένως είναι άνάγκη νά συμπερά- 
νουμε πώς ή «διδάσκαλος γενεά» πού άνατράφηκε μέ τή διγλωσσία, 
πρέπει άφεύκτως νά άναθρέψη καί τήν ερχόμενη γενεά μέ τά καλά 
τής διγλωσσίας, περιμένοντας τάν καιρό πού ή λογοτεχνία θά άπο- 
κρυσταλλώσει ένα μονάχα τύπο γλώσσας. Άλλα δέν ξέρω άν ή διγλωσ
σία, αύτή ή ίδια, είναι σημάδι σοφίας καί πολιτισμού ή μήπως είναι 
μονάχα έμπόδιο σέ κάθε σοφία καί σε κάθε πολιτισμό. Καί άν είναι 
έτσι, γιατί καί καλά καί σώνει πρέπει νά μεταδοθεί καί στήν έρχό- 
μενη γενεά; θά παραγνώριζε κανείς τήν ουσία τής παιδείας γενικά, 
άν παραδέχουνταν βτι είναι ή παιδεία μόνον άποτέλεσμα τής καταστά
σεως τής προηγούμενης γενεάς καί δέν έβλεπε πώς είναι ή παιδεία καί 
αιτία ή σκοπός γιά νά δημιουργήσει μιάν ερχόμενη γενεά καλλίτερη. 
Καί άν, γιά τό καλό τοΰ έθνους, φτάσει κανείς στό συμπέρασμα 
πώς χρειάζεται νά ξελευθερωθοΰν τά άτομα άπό παλιωμένες ιδέες 
καί συνήθειες, θά ξελευθερωθοΰν μέ μιάν έκπαίδευση καινούρια πού 
κύριος σκοπός της θά είναι νά διακόψει δσο γίνεται συντομώτερα τή 
συνέχεια τών παλιωμένων ιδεών καί συνηθειών. Κατηγορούμε τή 
σημερινή κατάσταση τής ψυχής τών Ελλήνων καί λέμε πώς οδτε 
γνώσεις έχουν επιστημονικές, ούτε χαραχτήρα, ούτε ελευθερωμένο 
νοΰ καί κρίση, καί δμως γυρεύουμε μέ κάθε τρόπο νά κάνουμε καί 
τά παιδιά μας απαράλλαχτα σάν καί μάς!

θά έλεγε ίσως ό κ. Μπουντώνας δτι άν ή διγλωσσία είναι βλα
βερή, μποροΰν νά μάθουν τά παιδιά μας στά σχολεία μιά  γλώσσα, 
τήν καθαρεύουσα. Μά ξέρει πολύ καλά ό ίδιος δτι γιά νά τή μάθουν 
αύτή τή γλώσσα — δπως καί τίς ξένες γλώσσες — πρέπει νά στηρι- 
χθοΰν στή μητρική τους γλώσσα πρώτα, καί γι’ αδτά καί ό ίδιος, 
δπως καί άλλοι πολλοί, δποστηρίζει τή μετάβαση, δηλαδή δέχεται 
τή διδασκαλία τοΰ κοινοΰ προφορικοΰ λόγου στίς πρώτες τάξεις 
τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, δχι γιά νά καταργήσει τή διγλωσσία, 
άλλά μόνο καί μόνο δσο γιά νά φτάσει σιγά σιγά τά παιδί στήν
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καθαρεύουσα, έπειδή καταλαβαίνει πώς χωρίς τόν προφορικό του 
λόγο ώς βάση δέν μπορεί ό άνθρωπος νά μάθει τίποτε άλλο. Δέν 
μπορεί λοιπόν νά άποκλεισθεΐ & προφορικός λόγος άπό τό δημοτικό 
σχολείο. Άρα άς διαιωνίζεται ή διγλωσσία.

Ό "Ομιλος ώς τόσο παραδέχτηκε τήν ανάγκη τής διδασκαλίας 
τοΰ κοινοΰ προφορικού λόγου στό δημοτικό σχολείο, όχι γιά νά 
καταντήσει μιά μέρα τό παιδί νά ξέρει τήν καθαρεύουσα, άλλά γιά 
νά καταργήσει μέ τόν καιρό τή διγλωσσία πού είναι έμπόδιο σέ κάθε 
έκπαίδευση καί σέ κάθε πολιτισμό. Δηλαδή ό "Ομιλος δέ δέχεται 
τή μετάβαση, καί δσο γιά μένα εχω λόγους νά αμφιβάλλω πολύ καί 
γιά τήν άξία τοΰ πολιτισμοΰ καί τής σοφίας τής «διδασκάλου γενεάς». 
Μά αύτό τά τελευταίο είναι άλλο ζήτημα.

"Οπως καί νά είναι δμως, μας άρκεΐ καί αύτή ή βεβαίωση τοΰ 
φυλλαδίου δτι δηλαδή φταίει και δ τύπος τής γλώσσας, καί θά είναι, 
ύποθέτω, πρόθυμος δ Όμιλος νά παρακολουθήσει τόν κ. Μπουντώνα 
γιά νά βρει ποιοι είναι και οί άλλοι λόγοι τής καχεξίας τοΰ δημοτι
κού σχολείου, είτε κύριοι είναι είτε δευτερεύοντες. Ό κ. Μπουντώνας 
λέγει: «’Ανάγκη νά ζητήσωμεν τό κύριον αίτιον τής καχεξίας τοΰ 
δημοτικοΰ σχολείου αλλαχού ».— Τό «άλλαχοΰ» αύτό είναι κι’ αύτό 
έργο τοΰ Όμίλου νά τό μελετήσει. Δέν Εδρύθηκε, είπαμε, ό "Ομιλος 
μέ γλωσσικό σκοπό άλλά μέ έκπαιδευτικό.

Παρατήρηση στον 5° ισχυρισμό τον κ. Μπουντώνα.— «Δέν μάς 
έπιτρέπεται, λέγει τό φυλλάδιο, νά άποκλείσωμεν τοΰ δημοτικοΰ 
σχολείου τόν σημερινόν τύπον τοΰ γραπτοΰ λόγου». Γιά τούς λόγους 
πού παραπάνω έξήγησα, δέ μοΰ φαίνεται καί απαραίτητο νά διδά
σκεται ή καθαρεύουσα στό δημοτικό σχολείο, κα« //oro ενας λόγος 
υπάρχει γιά νά διδάσκεται: τά δτι είναι άκόμα ή επίσημη γλωσσά 
τοΰ Κράτους. Δηλαδή ποιστεύω δτι 1) δέν είναι μόνο ή καθαρεύουσα 
γραπτός λόγος, άφοΰ ύπάρχει όλόκληρη φιλολογία γραμμένη σέ 
γλώσσα δημοτική άρκετά όμοιόμορφη καί άποκρυσταλλωμένη γιά 
νά διδαχτεί στό δημοτικό σχολείο, καί πού Ιχει καί αύτά τό πρό
σθετο καί άνεκτίμητο προτέρημα δτι πυρήνας της είναι ή γλώσσα 
τοϋ παιδιού. Καί γι’ αύτά ίσια ίσια ό Όμιλος προτίμησε, άπό τούς 
δύο τύπους τοΰ γραπτοΰ λόγου πού υπάρχουν στό Ελληνικό έθνος, 
τό δημοτικό τύπο, γιατί τυχαίνει νά τόν μεταχειρίζονται, μιλώντας 
καί τά παιδιά άπό τό σπίτι τους. Καί 2) δτι είναι καί περιττά καί 
βλαβερό νά διδάσκεται ή διγλωσσία στά δημοτικά σχολεία.

Ώς τόσο επειδή ή καθαρεύουσα θεωρείται έπίσημη γλωσσά τοΰ
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Κράτους, χρειάζεται άκόμα νά διδάσκεται στά σχολεία. Κατά τήν 
άτομική μου γνώμη, θά εφτανε άν τό παιδί τή μάθαινε άφον τέλειονε 
τό δημοτικό σχολείο καί αν ήταν νά πάει σέ ανώτερο σχολείο. Κανέ
νας λόγος δέν όπάρχει γιά νά τή διδάσκεται στό δημοτικό σχολείο 
γιατί καί δέν μπορεί νά τή μάθει, δχι καλά μά ούτε καί μέτρια. Ά ν  
δμως άλλοι ΘεωροΟν, δπως καί ό Όμιλος, δτι είναι άνάγκη νά μάθει 
τό παιδί καί άπό τό δημοτικό σχολείο τουλάχιστο νά τήν καταλαβαί
νει, μπορεί νά τό μάθει αύτό διαβάζοντας άπό τήν ε' τάξη τό Εύαγγέ- 
λιο. Γιά νά μάθει νά τή μεταχειρίζεται τήν καθαρεύουσα τό παιδί 
άπό τό δημοτικό σχολείο ουτε λόγος δέν μπορεί εύτυχώς νά γίνεται. 
"Οποιος θέλει, άς έξετάσει άν τήν ξέρουν of ίδιοι οί απόφοιτοι των 
γυμνασίων. Είναι άδύνατο τό παιδί, βγαίνοντας άπό τό δημοτικό 
σχολείο, νά ξέρει νά μεταχειρίζεται τήν επίσημη — καί συνταγματική 
τώρα — γλωσσά τοΰ Κράτους, είτε άρχίσει νά τή μαθαίνει άπό τήν 
α'. τάξη τοΰ δημοτικοΰ (κατά τόν κ. Μιστριώτη) είτε άρχίσει άπό 
τήν γ'. τοΰ δημοτικοΰ (κατά τόν κ. Μπουντώνα) είτε άρχίσει άπό τήν 
ε'. τοΰ δημοτικοΰ μέ τό Εύαγγέλιο (κατά τόν κ. Δελμοΰζο). Μόνο νά 
τήν καταλαβαίνει κάπως μπορεί νά μάθει τό παιδί στό δημοτικό 
σχολείο καί πιστεύω δτι μέ τό σύστημα τοΰ κ. Δελμούζου, βγαίνον
τας άπό τό δημοτικό σχολείο, θά τήν καταλαβαίνει καλλίτερα παρά 
μέ τό σύστημα εϊτε τοΰ κ. Μπουντώνα είτε τοΰ κ. Μιστριώτη.

Τό παιδί πού θά βγει άπό τό σχολείο τοΰ Όμίλου, θά ξέρει καλά 
μιά γλώσσα, τό σημερινό προφορικό του λόγο, πού θά εχει μάθει νά 
τόν μεταχειρίζεται καί γιά γραπτό του λόγο. Καί έχοντας, ύστερα 
άπό τέσσερα χρόνια πού θά μαθαίνει αύτή τή γλωσσά, μιά βάση στε
ρεή, θά μπορεί καλλίτερα νά δεχτεί τήν άλλη γλώσσα πού θά θελή- 
σουν νά τοΰ επιβάλουν νά καταλαβαίνει, γιατί θά έχει τότε καί εναν 
δρο συγκρίσεως σταθερό καί βέβαιο — τή δική του τή γλώσσα, πού 
θά τήν ξέρει τέλεια.

*

Τό καλλίτερο συμπέρασμα άπό τή μελέτη τοΰ κ. Μπουντώνα γιά 
μένα είναι τό δτι, σ’ αύτή τήν έποχή πού άνθρωποι έπιστήμονες άπό 
φόβο άπαρνιοΰνται τίς πεποιθήσεις τους καί άλλοι τάχα έπιστήμονες 
άρνοΰνται τήν έλεύθερη ερευνά, βρίσκονται καί μερικοί έπιστήμονες 
πού τολμοΰν όπωσδήποτε νά Ικφράσουν τήν πεποίθηση τους καί 
δταν άκόμη τυχαίνει νά είναι άντίθετη στήν αφώτιστη κοινή γνώμη. 
Εύτυχώς άρχισε νά παρουσιάζεται καί μιά άλλη κοινή γνώμη κάπως 
πιό φωτισμένη. ΙΑΑΣ
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Άπό τό Βαθύ τής Σάμου έλάβαμε τά τρία πρώτα τεύχη μηνιαίου 
παιδαγωγικού περιοδικού «Ανατολή». Διευθυντής του δ κύριος 
Έμμ. Ίακωβίδης.

Άπό τό πρόγραμμα τού περιοδικού γραμμένο άπό τόν διευθυντή 
του παίρνομε τ’ ακόλουθα χαρακτηριστικά κομμάτια.

Είς τό περιοδικόν « μίαν τών πρώτων θέσεων θά κατέχη ή 
» συστηματική επιθεώρησις τής συγχρόνου παιδαγωγικής καί έκπαι- 
» δευτικής κινήσεως τών Εύρωπαϊκών Λαών » .. . .

«’Οφείλει εξ άλλου ή άσχημία ήμών νά φανή διά πιστής καί είλι- 
» κρινούς άντιθέσεως πρός τήν ώραιότητα τών άλλων. ’Οφείλει δηλο- 
» νότι νά φανή ή άμάθεια ήμών καί ή άνικανότης πρός δημιουργικήν 
» Ιργασίαν. Καί άφού τοΰτο φανή, άφοΰ πεισθώμεν περί αύτοΰ, άφοΰ 
» πεισθώμεν δτι ή στείρωσις τής ήμετέρας διανοίας είναι πραγματική 
» καί όχι φαινομενική, τότε δυνάμεθα τά ζητήσωμεν δπως προσλά- 
» βωμεν εκ τής άφθόνου Ολης τών άλλων δ,τι εΐμεθα ίκανοί νά 
» Iννοήσωμεν καί δ,τι εϋρωμεν προσαρμόσιμον είς τάς ήμετέρας 
» συνθήκας » . . .  .

«Ή σύγχρονος κατάστασις ήμών, κατάστασις παιδαγωγικής στα- 
» σιμότητος δέν προβάλλει τί, δέν έρωτά σχεδόν ούδέν, είς 8 νά 
» ζητηθή ώρισμένη λύσις ή άπάντησις».

θά είμαστε τάχα τολμηροί άν παρατηρούσαμε, δτι στή σύγχρονη 
στασιμότητα διατυπώθηκαν πρό κάμποσου καιροΰ άπό μερικούς, Ιντε- 
λώς χαρακτηριστικά γιά τήν έλληνική παιδαγωγική, τά έρωτήματα :

1). Πώς πρέπει νά διδάσκεται ή μητρική μας γλώσσα;
2). Ά ν  μπορεί ή γλωσσική διδασκαλία νά μήν ακολουθεί δογμα

τική μέθοδον δσο άποκλείεται άπό τό σχολείο ή ζωντανή γλώσσα:
3). Ά ν  μπορεί νά όπάρξει μόρφωση δσο δλα τά μαθήματα χρη

σιμοποιούνται γιά νά μάθουν τά παιδιά γράμματα;
*

Ή Έλληνική Εκδοτική Εταιρεία έξέδωσε τοΰ W illiam James 
τίς Παιδαγωγικές 'Ομιλίες κατά μετάφραση τοΰ κ. Γ. Γρατσιάτου 
Ιπιθεωρητοΰ τής Μέσης Έκπαιδεύσεως.

Ψυχολογικά μαθήματα γιά τούς δασκάλους ανώτερα άπό 
κάθε σύσταση.

Κρίμα που μεταφράσθηκαν σέ τόσο δασκαλική γλώσσα, καί 
κρίμα πού «τιμάται δρ. 2.50», ώστε δύσκολα θά διαβασθοΰν καί 
θά εννοηθούν άπ’ δσους πρέπει.
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Ξένος δ Εκπαιδευτικός "Ομιλος άπό κάθε είδος μικρολογία έθεώ- 
ρησε τόν κ. 'Υπουργό τής Παιδείας ύπεύθυνο μόνο γιά τήν άκόλουθη 
δήλωση πού δημοσιεύθηκε στήν έφημερίδα «Πατρίς» (19 Φεβρουά
ριου, 1911).

«Τόν παρελθόντα ’Απρίλιον φίλος τις μοΰ κατέστησεν εν συνο
μιλία γνωστόν, δτι διακεκριμένοι τινές πολιται έπιθυμοΰσι νά συναν- 
τηθώσι κάπου, δπως άνταλλάξωσι γνώμας τινάς σχετικώς δχι μέ τήν 
γλώσσαν, άλλά μέ έκπαιδευτικά ζητήματα.

»Μετ’ δλίγας δέ ήμέρας μέ έκάλεσεν ούτος δι’ έπιστολής είς τήν 
συνάντησιν ταύτην. Έγώ δμως δέν μετέβην ένεκα άσχολιων, πλήν 
άπήντησα δι’ έπιστολής δτι, προκειμένου περί βελτιώσεως τών εκπαι
δευτικών μας πραγμάτων, είμαι σύμφωνος είς οίανδήποτε ενέργειαν. 
Έκτοτε ούδένα είδον, ουδέ καν συμμετέσχον καταρτήσεως Συλλόγων 
ή συνεδριάσεων αύτών.

»Χθές δμως, δτε είδον δτι έφερόμην ώς ιδρυτής τοϋ Έκπαιδευτι- 
τοϋ Όμίλου, εσπευσα νά έρωτήσω πώς τοΰτο συνέβη καί ποιος μέ 
ύπέγραψεν, εμαθον δέ δτι κατά τό Καταστατικόν, οί πρώτοι ύπογρά- 
ψαντες αύτό είναι ίδρυταί, καί έγώ, ώς άπαντήσας δτι είμαι σύμφω
νος είς τάς άποφάσεις τών συνελθόντων έθεωρήθην, νομίζω, ώς τοι- 
οΰτος. Αύτή είναι ή άλήθεια καί ούδέν πλέον».

Ή δήλωση είναι σύμφωνη μέ τήν άλήθεια.
Επειδή, δμως, ή κάποια άθέλητη ασάφειά της μπορεί εύκολα 

νά παρεξηγηθεΐ σέ βάρος τοΰ Όμίλου, θεωρήθηκε άναγκαΐο νά δημο- 
σιευθεΐ γιά συμπλήρωμα διαφωτιστικό τό Ιπόμενο ιστορικό.

’Αντίτυπο άπό τήν πρώτη έγκύκλιο τής Εφορίας τοΰ Προτύπου 
Δημοτικοΰ Σχολείου (Βλέπε Δελτίο ’Αρ. 1. Σελ. 1) πού κυκλοφόρησε 
δσο τό δυνατόν εύρύτερα καί προκάλεσε τόσο θόρυβο, είχε σταλεί 
καί πρός τόν κ. Α. ’Αλεξανδρή τότε βουλευτήν Καρδίτσας στήν τότε 
κατοικία του «Tourist Hotel».

"Ενα μήνα έπειτα κ’ ένώ έδημοσιεύονταν στις έφημερίδες τά 
άρθρα «Τό Σχολείο τών Μαλλιαρών», «Κάτω οί βέβηλοι» καί τά 
δμοια, ή Έφορία τοΰ Προτύπου Δημοτικοΰ Σχολείου άποφάσισε νά 
στείλει πρόσκληση γιά νά ίδρύσουν τόν Εκπαιδευτικόν 'Όμιλο σέ 
κυρίους, πού είχε βάσιμες πληροφορίες δτι έγκρίνουν τόν σκοπό της.

Σάν τέτοιος έκαλέσθηκε καί ό κ. Α. Άλεξανδρής μέ τό άκό- 
λουθο γράμμα :

Σάββατο 24. IV. 1910.
’Αξιότιμε Κύριε,

Τήν Ιρχόμενη Τρίτη 27 τρέχ. στις 5.30 μ. μ. θά μαζευτοΰν 
σπίτι μου δσα μέλη τής ’Εφορίας τοΰ Προτύπου Δημοτικοΰ Σχολείου
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είναι έδώ yea νά συζητήσουν διάφορα, μεταξύ άλλων καί τόν καταρ
τισμό τοΟ «Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου». Θά τό θεωρήσωμε μεγάλη τιμή 
άν θελήσετε νά έλθήτε καί σεις.

Μέ πολλή δπόληψη 
ϋρόΌ 'υμος 

(Ύπογ.) Δ. Π. Π ετροκόκκινος.
Κον Ά λεξανδρην

Βουλευτήν.

Ό κ. Α. Άλεξανδρής άπάντησε μέ τό έξής γράμμα :
Τρίχη, 27 ’Απριλίου 1910.

Αξιότιμε Κύριε,
’Απροόπτως δλως σήμερον ό κ. Πρωθυπουργός έκάλεσε διά τήν 

5ην μεταμεσημβρινήν ώραν τούς εν Άθήναις συναδέλφους μου καί 
έμέ είς σύσκεψιν έν τώ 'Γπουργείφ τών Οικονομικών περί Θεσσαλι- 
κοΟ τίνος ζητήματος, ένεκα τοΟ έποίου παραμένω άκόμη έδώ. Μοί 
καθίσταται συνεπώς άδύνατον νά παρευρεθώ είς τήν σύσκεψιν τής 
Εφορίας τοΰ Προτύπου Δημοτικοΰ Σχολείου, είς ήν μοί έκάματε τήν 
τιμήν νά μέ καλέσητε.

Ζητών διά τήν άθέλητον ταύτην άπουσίαν μου συγγνώμην δράτ- 
τομαι τής εύκαιρίας, άξιότιμε Κύριε, νά σάς παρακαλέσω δπως είς 
τάς άποφάσεις ύμών μέ θεωρήσετε άπολύτως σύμφωνον, διότι είμαι 
όλοψύχως θιαοώτης τής ίδρύσεως ένός Προτύπου Δημοτικοΰ Σχολείου, 
ένεκα τοΰ μεγάλου σκοπού καί τής μεγάλης έλλείψεως, ήν πρόκειται 
νά πληρώση είς τόν τόπον μας.

Μετ’ έξαιρέτου ύπολήψεως πρόθυμος είς δ,τι μέ θεωρήσετε χρήσιμον.
(Ύπογ). Α. Ά λεξανδρής.

Κον J ,  JT. Π ετροκόκκινον.

Τήν ήμέρα έκείνη ό Εκπαιδευτικός Όμιλος ιδρύθηκε- καί ίδρυ- 
ταί του θεωρήθηκαν δσοι έλαβαν τήν άπόφαση καί δσοι «έκ τών 
προτέρων» ή «έκ τών ύστερων» άποδέχθηκαν τίς άποφάσεις.

Γιά τοΰτο στό Καταστατικό πού τυπώθηκε δυό μήνες άργότερα 
είναι όπογραμμένοι καί άρκετοί πού δέν ήταν παρόντες δταν 
ψηφίσθηκε.

Τό Καταστατικό, πού κυκλοφόρησε σέ δυό χιλιάδες άντίτυπα, 
στάλθηκε σέ δλους τούς ίδρυτάς καί σέ δλα τά μέλη τόν Αύγουστο 
τοΟ 1910 καί καμμιά διαμαρτυρία, δπως ήταν φυσικό, δέν έγινε ώς 
τήν ώρα ούτε άπό μέρος τοΟ κ. Α. Άλεξανδρή, ό όποιος άπεναντίας 
στις 3 Φεβρουάριου 1911 έπλήρωσε τή συνδρομή του.



Ή  ύπαρξη ένός έκπαιδευτικοΰ σωματείου μέ σκοπδ σάν 
τοϋ Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου ήταν άνάγκη, ποΰ άποδείχνεται 
άπό τήν έπιτυχία του.

Οι ίδρυταί χωρίς καμμιά ιδιαίτερη ένέργεια καί μόνο μέ 
τδ νά δημοσιεύσουν τήν πρώτη εγκύκλιο, το κατοπινό γράμμα 
και τό καταστατικό, έλαβαν δηλώσεις άπδ παντοΰ άνθρώπων 
πού ζητούσαν νά γίνουν μέλη τοΰ Όμίλου.

Αύτό δείχνει πώς κάποια ύποσυνείδητη άνάγκη ένός προο- 
δευτικοΰ σωματείου εΐχε γεννηθεί στήν ψυχή κάθε μορφωμέ
νου ανθρώπου. Τήν άνάγκη αύτή τήν έδειξε συνειδητή ή 
ί'δρυση τοΰ Όμίλου.

Ά ν  άνταποκρίθηκε στο σκοπό του ό "Ομιλος ή δχι, είναι 
ζήτημα πού δέν μπορεί νά τδ κρίνει κανείς άπόλυτα, μά πρέ
πει νά λογαριάσει τά μεγάλα έμπόδια, πού ή άφώτιστη καί 
υπερβολικά συντηρητική κοινή γνώμη τών πολλών βάζει σάν 
οδοφράγματα εμπρός σέ κάθε προοδευτικό έργο γιά νά τοϋ 
κόψει τδ δρόμο του.

Ό "Ομιλος πρώτα πρώτα έκρινε άπαραίτητο νά δημιουρ
γήσει ένα κέντρο γιά νά συναντώνται οί ομοϊδεάτες. Γιά τοϋτο 
εγκαταστάθηκε σέ γραφεία — γραφεία δσο μποροΰσε πιο κεν
τρικά καί πιδ λιτά συνάμα γιά νά μήν κάνει άπό πρώτη άρχή 
έξοδα δυσανάλογα μέ τούς πόρους του. Έ κεΐ άπό τάς 6 - 8 */2 
καί άργότερα κάθε βράδυ δέχεται τά μέλη του καί τούς 
έπισκέπτες, πού θέλουν είτε πληροφορίες νά ζητήσουν, είτε 
άπορίες νά λύσουν σχετικές μέ τδ σκοπό καί τδ έργο.

11
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’Ά ν καί τά στενόχωρα γραφεία του ήταν έμπόδιο γιά 
μεγάλο ακροατήριο, ώς τόσο δργάνωσε διαλέξεις πού οί κυριό- 
τερες ήταν τοϋ κ. Στ. Ραμά γιά τή Γλωσσική διδασκαλία στά 
Δημοτικά Σχολεία καί τοΰ κ. I. Χρυσάφη γιά τή Γυμναστική 
σχετικά μέ τόν αθλητισμό.

Ό "Ομιλος άρχισε νά σχηματίζει τή βιβλιοθήκη του, 
δπου θά βρίσκει κανείς δσα βιβλία, φυλλάδια καί περιοδικά 
έ'χουν γράψει γιά εκπαιδευτικά καί γλωσσικά ζητήματα.

Ά πό τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1911 άρχισε νά έκδίδει το 
Δελτίο πού αύτός είναι ό τρίτος αριθμός του. Μέ τά δημοσι
ευόμενα στό περιοδικό τοΰτο άρθρα Ικίνησε κάπως τά αίματα 
τών δασκάλων, δσοι εννοείται έχουν δρεξη νά σκέπτονται καί 
περιέργεια νά μαθαίνουν.

Τέλος ετοιμάζει τά βιβλία της παιδικής βιβλιοθήκης 
του, καί τά διδακτικά τά χρήσιμα στούς δασκάλους καί 
στό μαθητή.

Ά πό πολλά σημάδια διακρίνει κανείς πώς άρχισαν καί οι 
αντίπαλοι τών ίδεών τοΰ Όμίλου νά σέβονται τόν έπιστημονικό 
τρόπο πού έξετάζει τά έκπαιδευτικά ζητήματα καί νά κατα
λαβαίνουν πώς δέν είναι εύκολο μόνο μέ βρισιές, ειρωνείες καί 
διαστροφές της αλήθειας νά πολεμήσουν τό εργο του.

Γιά τά μέλη τοϋ Όμίλου, προ πάντων γιά δσους δέν 
κατοικοΰν στήν ’Αθήνα, δημοσιεύομε σήμερα, σύμφωνα μέ τό 
άρθρο 12 τοϋ Καταστατικού, τή σύντομη αύτή λογοδοσία δπως 
καί τόν ισολογισμό τών έσόδων καί Ιξόδων.

Οί πόροι τοΰ Όμίλου, καθώς ό καθένας μπορεί νά ίδεΐ, δέν 
είναι άμύθητοι θησαυροί, επειτα καί ή πεντάδραχμη συνδρομή 
πού ζήτησε άπό τά μέλη του είναι πολύ μικρή. Ά πό τό παρά-



163

δείγμα δμως μερικών πού έδωσαν και μεγαλείτερες δωρεές 
στδν "Ομιλο, έλπίζομε νά φιλοτιμηθοϋν καί άλλοι άπδ τά 
μέλη νά συνεισφέρουν καί αδτοί δ,τι μπορούν παραπάνω άπδ 
τή συνδρομή τους.

Χρέος μας ώς τόσο τδ θεωρούμε ν’ άπευθύνομε καί δη
μόσια σέ δλους δσοι γράφηκαν μέλη καί υποστήριξαν τδ 
έργο τοϋ Όμίλου τά θερμά ευχαριστήρια τής έπιτροπής γιά 
τήν προθυμία πού εδειξαν νά μας βοηθήσουν <5 καθένας κατά 
τή δύναμή του.
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Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ  ΟΜΙ ΛΟΣ

Άηολογιαμός Έ αόδων καί *Εξόδων

Ε Σ Ο Δ Α

Δωρεές 1910-1911........................................ 6,810 85
» 1911-1912........................................ 1,212 —

Συνδρομές 1910-1911........................................ 1,480 —
1911-1912........................................ 260 —

Συνδρομές καί πούλημα Δ ελτίου.................. 666 50
Τόκοι καταθέσεων στήν Τράπεζα Σαμιω-

τάκη καί Σ“ .............................................· 134 85

Δρ. 10,564 20

Υπόλοιπο........................................ Δρ.7,127.66
Καθυστερ. συνδρομές 1910-1911 » 520.— 7,647 66

ΣΗΜ. Δυό μέλη του Όμίλου μας δποσχέθηκαν, άμα Ιδρυθεί τά Πρότυπο 
Δημοτικό Σχολείο, τό δλο 1875 δρ. “Ενα αλλο 100 δρ. τό χρόνο γιά 3 χρόνια' 
καί μιά δμάδα μελών άπό δρ. 110 κάθε τριμηνία.
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γιά τη χρονιά 1 Μάη 1 9 1 0 —3 0  ’Απρίλη 1911.

Ε Ξ Ο Δ Α

Νοίκι γραφείου (Αύγουστος-’Απρίλης) . . . 585
Μισθοί προσωπικο0, ποσοστά εισπράξεων κτλ. 188 80

Έξοδα γιά τήν εγκατάσταση τοΟ γραφείου . . 536 20
Φωτισμός και θέρμανση τοϋ γραφείου . . . 85 55
Ταγυδρομικά τέλη, δελτάρια κτλ..................... 98 08
Διαλέξεις καί συνελεύσεις............................... 71 65
Τύπωμα καί στάλσιμο 2 άριθμών Δελτίου . . 1,077 38
Χαρτί γιά τά Δελτίο καί τά ξώφυλλό του * . . 45 03

’Αγορά καί δέσιμο βιβλίων................................ 102 85
Τυπωτικά έγκυκλίων, καταστατικοΟ κτλ. . . 254 50
Γραφική 5 λ η ...................................................... 62 50
Δημοσιεύσεις καί διατριβές................................ 329 —

3,436 54
Υπόλοιπο:

Μ ετρητά ....................................Δρ. 187.81
Τράπεζα Σ. & Σα (Ταμιευτήριο) » 2.427.25 

» » (έπί προθεσμία) » 4,512.60 7,127 66
Δρ. 10,564 20

* Άποθηκευμένο στοδ Μοίϊσνερ καί Καργαδοϋρη:
315 φύλλα άσπρο χαρτί πρός 32.50 τά 500 (—3 °/0) =  19.98 
215 » ξώφυλλο πρός 60.— τά 500 (—3 % )=  25.05

Δρ. 45.03

’Αθήνα 1 Μάη 1911.

Ό  ταμ ίας τον ’Ε κπ α ιδ ευτ ικό ν Ό μίλου  

Δ. Π. ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΣ

■



ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Είναι είς δλους βέβαια γνωστά τάποτελέσματα τοΟ εκπαιδευτικού 
μας συστήματος εΤτε τό θεωρήσωμεν ώς σύνολον είτε άποβλέψωμεν 
είς τά διάφορα τμήματά του. Όλοι φωνάζομεν δτι ή έκπαίδευσις 
χωλαίνει καί εϊμεθα πρόθυμοι νά ρίψωμεν τόν λίθον κατά σχολείου 
καί διδασκάλου. Τόσον καλά Ιχουν κατανοηθή αί έλλείψεις ποΰ εχει 
ή έκπαίδευσις μας, ώστε δχι μόνον οί ειδικοί παιδαγωγοί, οί λόγιοι 
καί δσοι όπωσδήποτε μέ τήν άτομικήν των άντίληψιν ήμποροΰν νά 
κρίνουν, έκφράζονται μέ δριμύτητα, άλλά καί οί έντελώς άγράμμα- 
τοι, εκείνοι ποΰ ούδεμίαν μέ τό σχολεΐον καί τά γράμματα Ιχουν σχέ- 
σιν, φωνάζουν καί άναθεματίζουν διαρκώς. Αύτή δέ ή γενική κατα
κραυγή δέν είναι τωρινή. Σήμερον είναι ή άλήθεια πώς έπήρε τήν 
έντονωτέραν της εκφρασιν, άφοΰ πλέον « τό σίδερο άγγιξε τό κόκ- 
καλο» καί δλοι τό Ιχουν αίσθανθή.

Πρό καιροΰ δμως Ιχομεν δλοι έννοήσει δτι άπέτυχεν ό σκοπός 
τής Ικπαιδεύσεώς μας, καθώς άλλως τε άποδεικνύουν καί αί κατά 
καιρούς άπόπειραι τής πολιτείας καί τών είδικών διά τήν διόρθωσιν 
τοΰ κακοΰ. Άτυχώς αί άπόπειραι αύταί άπέτυχον κατά τό μάλλον 
ή διότι, όσάκις τούλάχιστον έπεδιώκοντο άπό τήν πολιτείαν, ήσαν 
πρόχειρα φάρμακα διά τήν στιγμιαίαν θεραπείαν καί δήθεν άναστο- 
λήν τοΰ κακοΰ, ή διότι καί όσάκις έπεδίωκον τήν θεραπείαν μέ ειλι
κρίνειαν, δέν Ιστρέφοντο είς τήν ρίζαν τοΰ κακοΰ· άλλ’ αύτό τοΰτο, 
τό δτι καί αί ειλικρινείς προσπάθειαι διά κάθε διόρθωσιν άπετύγχα- 
νον, άποδεικνύει, δτι άντιλαμβανόμεθα μέν τό κακόν μέ δλα του 
τάποτελέσματα, δυσκολευόμεθα δμως νά εδρωμεν τήν αιτίαν του, τήν 
ρίζαν του, ή δρθότερον άλλος άλλην αίτίαν τοΰ κακοΰ πιστεύει καί 
τοΰτο πάλιν άποδεικνύει, δτι αί αϊτίαι είναι πολλαί.

Ποιος, καί μ’ έπιπολαιότητα έστω άν θελήση νά έξετάση τό 
ζήτημα, ήμπορεΐ ν’ άρνηθή τοΰτο ; Είναι μάλιστα τόσαι πολλαί αί 
αίτίαι τοΰ κακοΰ, ώστε νομίζω δτι έκεΐνος ποΰ θ’ άνελάμβανε τήν 
ύποχρέωσιν ν’ άναμορφώση τήν Ικπαίδευσίν μας είς τό σύνολόν της, 
θά εύρίσκετο είς τόσον χάος, ώστε έκ πρώτης δψεως θά Ιχανε τό 
θάρρος του. Θά έπάθαινε δ,τι καί ιατρός προσκληθείς νά θεραπεύση
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άσθενή πάσχοντα άπό πολλά νοσήματα τά μέν σοβαρώτερα άπό τά 
δέ, δλα δμως ίσα είς τό άποτέλεσμα, τήν καταστροφήν δηλαδή τοΰ 
όργανισμο0. Είναι φανερόν δτι ό ιατρός ένώπιον τοιούτου άσθενοΰς, 
μετά τήν άκριβή διάγνωσιν, θά έφρόντιζε νά θεραπεύση πρώτα τά 
νοσήματα ποΟ συντελοΰν ταχύτερα εις τήν φθοράν τοΟ δργανισμοΰ’ 
δι’ αύτά θά έφήρμοζεν άμεσον καί άποτελεσματικήν τήν θεραπείαν 
καί θά έπερίμενε μέ τόν καιρόν νά κανονίση τήν δίαιταν τοΰ άρρώ- 
στου είς τά καθέκαστα, ώστε σιγά-σιγά καί μέ ριζικήν θεραπείαν 
είς δλα τά σημεία νά κατορθώση ν’ άποδώση τήν τελείαν ύγείαν είς 
τόν πάσχοντα.

Τό δτι νοσεί ή έκπαίδευσις μας τό έχουν, ώς εΐπομεν, έννοήσει 
είδικοί καί μή· άλλ’ είναι παρατηρημένον δτι καί δλα τά μέχρι τοΟδε 
μέσα διά τήν θεραπείαν της ή ήσαν άσκοπα ώς έπί τό πλεΐστον ή 
καί μερικά έβλαψαν. Ή διαρκής π. χ. προσθήκη μαθημάτων είς τόν 
προϋπάρχονται δυσβάστακτον δγκον των, δέν υπήρξε πάντοτε άσκο
πος; Ό είς τό maximum αύξηθείς άριθμός τών ώρών τής διδασκα
λίας ποιος θ’ άρνηθή δτι δέν έβλαψεν, είς τήν κατωτέραν ίδίως 
έκπαίδευσιν; Είς ζητήματα στοιχειωδέστατα ποΰ άποβλέπουν είς 
αύτήν τήν ύγείαν τών μαθητών καί τά όποια πρό πολλοΰ είς άλλα 
μέρη έμελετήθησαν καί έκανονίσθησαν σύμφωνα μέ τό συμφέρον της 
διανοητικής καί σωματικής εύεξίας τής παιδικής ήλικίας, ήμεΐς εύρι- 
σκόμεθα άκόμη είς άρχέγονον έποχήν !

Είς μελέτην σύντομον ποϋ έχει σκοπόν νά έξετάση τροχάδην καί 
άπό γενικωτάτης άπόψεως τά κυροώτερα τρωτά σημεία τοϋ έκπαι- 
δευτικοΟ μας καθεστώτος, διά νά δοθή απλώς άφορμή είς τούς δυνα- 
μένους καί τούς ειδικούς ν’ άναλάβουν τήν κατά τό δυνατόν βελτίω- 
σιν, δέν θά είναι βέβαια κατορθωτή ή λεπτομερής έξέτασις τών καθέ
καστα. Μόλα ταΰτα θά έπιθυμοΰσα νά μέ παρακολούθηση ό άνα- 
γνώστης είς τά δλίγα, γενικά καί στοιχειώδη διά νά πεισθή πώς δέν 
είναι ύπερβολική ή έκφρασις δτι εύρισκόμεθα, ύπό τά φώτα καί τήν 
πρόοδον τοΰ εικοστού αίώνος, είς άρχέγονον κατάστασιν διά μερικά 
έκπαιδευτικά ζητήματα.

Ά ς  έπισκεφθώμεν τό Νηπιαγωγεΐον, τήν πρωτοπορείαν τής 
κατωτάτης έκπαιδεύσεως, ποΰ άμφισβητεΐται άπό τούς παιδαγωγούς 
καί αύτή άλλως ή χρησιμότης του, έκτός τών ξενοφώνων έλληνικών 
μερών. "Αν έξαιρέσωμεν τά Νηπιαγωγεία τοΰ Φροβελιανοΰ συστή
ματος, τά δποΐα δμως είναι δλίγα. καί περιορίζονται είς τήν πρωτ
εύουσαν, είς δύο-τρεις έπαρχίας καί είς ώρισμένα μέρη τοΰ έξω
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Ελληνισμού, δλα τάλλα ιδρύματα ποΰ έργάζονται μέ τό δνομα τοΰ 
Νηπιαγωγείου είναι αποθήκες παιδιών !  Είς δωμάτια στενά καί ώς 
έπί το πλεΐστον ανήλια στοιβάζονται τά παιδάκια τών 4-6 , είς δέ 
τόν ύπόδουλόν Ελληνισμόν και εως 8 καί 10 ετών ήλικίας, επάνω 
είς θρανία διά τά όποία δέν έλήφθη κάν ή πρόνοια νά Ιχουν τάς 
άναλόγους διαστάσεις διά τό παιδικόν σώμα αύτής τής ήλικίας! Μία 
νηπιαγωγός ποΰ φέρει αύτόν τόν τίτλον διότι κατά τύχην διδάσκει 
νήπια, πραγματικά δμως δέν έχει δλα τ’ άπαραίτητα προσόντα διά 
νά χειραγωγήση τά τρυφερά αύτά πλάσματα, τά βασανίζει έπί ώρας 
άλλοτε γράφουσα είς τόν πίνακα καί άλλοτε συλλαβίζουσα είς τά 
Άλφαβητάριον διά νά τά διδάξη τά προκαταρκτικά τής πρώτης 
άναγνώσεως. . . Μέ τήν πρώτην δ’ αύτήν διδασκαλίαν, άς τό είποΰμε 
παροδικώς, φιλοτιμεΐται νά λέγη είς τά παιδάκια δτι ή μητέρα μέ 
καλντέραν λέξιν λέγεται μήτηρ, ό πατέρας πατήρ, τό σπίτι οικία κλπ. 
Αύτά επαναλαμβάνονται πολλάκις άπά τά μικρά καί έτσι άρχίζει ή 
βραδεία, άλλ’ αποτελεσματική πνευματοκτονία' διότι άπ’ αύτήν τήν 
κατωτάτην βαθμίδα τής μορφώσεως άρχίζει νά δημιουργεϊται μ’ έπι- 
μονήν ό κλασικός μας παπαγαλισμος είς πράγματα άκατάληπτα, διά 
νά έκταθή βραδύτερον είς δλην τήν κλίμακα τής έκπαιδεύσεως. Αί 
συχναί καί άπλαΐ, χωρίς δμως νά καταπονοΰν τό παιδικόν σώμα, 
κινήσεις, ή πολύωρος παραμονή είς τό ύπαιθρον καί τά κατάλληλα 
διά τήν ήλικίαν αύτήν άσματα έχουν παραμεληθή τελείως' διότι ούτε 
κήπος ύπάρχει, ούτε αύλή πολλάκις διά νά ήμποροΰν τά παιδάκια 
νά κυκλοφοροΰν έλεύθερα, ούτε καί εχει τήν δρεξιν ή νηπιαγωγός 
νά τραγουδή καί νά παίζη μέ τά μικρά. ’Από τόν Μάρτιον δμως 
μήνα έως τόν ’Ιούνιον, είς μερικά δέ μέρη καί έως τάν ’Ιούλιον, βλέ
πει κανείς μεγάλην δραστηριότητα είς τάς παιδικάς αύτάς άποθή- 
κας. Πολλές ώρες γυμνάζονται τά μικρά σέ βηματισμούς χορού άπό 
τήν πόλκα καί κανδρίλια ώς τάν συρτό! μαζί δέ μ’ αύτά αρχίζουν 
νά μαθαίνουν τά περίφημα άσματα καί τούς διαλόγους καί έτσι σώμα 
καί μυαλά έξ ίσου κουράζονται διά τήν προετοιμασίαν τών έξετά- 
σεων! δσον δέ πλησιάζει δ καιρός των, τόσον ή έργασία γίνεται 
πολύωρος καί τό μαρτύριον τών μικρών μεγαλώνει χωρίς νά λαμβά- 
νεται υπ’ δψιν καί ή αϋξησις τής άτμοσφαιρικής θερμοκρασίας ποΰ 
κάθε άλλο επιτρέπει παρά τήν ύπερβολικήν καί άηδή αύτήν κατα- 
πόνησιν. Όλη ή φροντίς των είναι νά έπιδειχθοΰν τά μικρά ώς πίθη
κοι. θά χειροκροτηθούν άπά τούς φιλοδόξους γονείς καί τά λοιπόν 
άκροατήριον, ή δέ φιλόπονος νηπιαγωγός θά δεχθή τά έγκαρδιώτερα
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συγχαρητήρια καί . . .  οί ιατροί θά κερδίσουν έπισκέψεις, διότι τά 
νοσήματα προσβάλλουν φυσικά τό καλοκαίρι τούς κουρασμένους παι
δικούς όργανισμούς !

Είς ποιον άλλο μέρος, πρός ΘεοΟ, όπάρχει πλέον τό μαρτύριον 
αυτό τών παιδιών ποΟ ήμεΐς τό ύποφέρομεν καί τό χειροκροτοΰμεν 
ώσάν ίεράν συνήθειαν ποΰ άπό καθήκον μας τήν σεβόμεθα, ένφ 
γνωρίζομεν τάς δλεθρίας συνεπείας της; Ά ν  δέ σκε^θή κανείς δτι 
είς αύτά τά Νηπιαγωγεία πηγαίνουν παιδάκια άπό τήν μεσαίαν καί 
κατωτέραν κοινωνικήν τάξιν, ποΟ θά είπή δτι ό άριθμός των είναι 
μεγάλος, εύκολον είναι νά συμπεράνη πόση πρέπει νά ύπολογισθή ή 
βλάβη- παραλείπω δτι αύτών τών κοινωνικών τάξεων τά παιδιά δέν 
ζοΰν είς τά σπίτια των μέ πολύ ευτυχείς υγιεινούς δρους. Επομένως 
έκεΐ δπου ώφειλε τό σχολεΐον μέ κάθε του θυσίαν νά προλάβη τάς 
έλλείψεις τοΰ σπιτιοΰ, φιλοτιμεΐται νά συνέχιση τό εργον τής βλάβης. 
Μέ τόν τρόπον αύτόν τό Νηπιαγωγεΐον ή τό προκαταρκτικόν τμήμα 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, δπως τ’ δνομάζουν συνήθως, προετοι
μάζει τά παιδιά διά τό δημοτικόν σχολεΐον άλλά καί είς τό δημοτι
κόν σχολεΐον μέ τάς ιδίας περίπου άνθυγιεινάς συνθήκας διδάσκεται 
ή τρυφερά ήλικία. Πολλοί μαθηταί είς στενόχωρα δωμάτια, είς μερικά 
δέ μέρη είς πραγματικάς τρώγλας, διδάσκονται άπό διδασκάλους 
κουρασμένους μέ τόν ίδιον έπάνω κάτω τρόπον. Είς αύτό τό τμήμα 
τής έκπαιδεύσεως άρχίζουν πρό πάντων τά δεινά. ’Εδώ ή χαρά καί 
ή ζωηρότης τής παιδικής ψυχής τρέπονται είς φυγήν πρό τοΰ διδα
σκάλου, τοΰ τραγικού καί αύτοΰ θύματος! ’Αρχίζει ή άνάγνωσις είς 
άναγνωστικά μέ λέξεις ώς Ιπί τό πλεΐστον άκαταλήπτους, άρχίζει τό 
μαρτύριον τής γραμματικής μέ τήν άποστήθισιν τών κανόνων της 
καί δλα τέλος τά δυσάρεστα τής γλωσσικής διδασκαλίας ποΰ τόσον 
καλά άπό πολλούς καί ειδικούς Ιχουν Ικτεθή, ώστε ν’ άναγκάσουν 
τούς περισσοτέρους άπ’ αυτούς νά καταλήξουν είς τό άναγκαΐον συμ
πέρασμα, δτι «ή διδασκαλία είς τό δημοτικόν σχολεΐον πρέπει νά 
γίνεται είς την άνεπιτήδεντον καί φυσικήν γλώσσαν με την όποιαν γίνε
ται ή προφορική αυνεννόησις είς τόν καθ’ ήμέραν βίον».

Άλλά καί χωρίς τόν γραμματικόν έφιάλτην πόσα άλλα δυσάρε
στα τό τμήμα αύτό τής έκπαιδεύσεως παρουσιάζει! Ά ν  έξαιρέ- 
σωμεν άρκετούς όπωσδήποτε δημοδιδασκάλους ποΰ Ιχουν δλα τά 
διδακτικά καί ήθικά προσόντα, ώστε νά κατορθώνουν νά γίνωνται 
άγαπητοί είς τούς μαθητάς των καί νά μεταδίδουν τό μεγάλο φορτίον 
τών γνώσεων δσον τό δυνατόν μεθοδικώτερα, άν εξαιρέσωμεν, λέγω,
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αύτούς ποϋ άπό άγάπην έγιναν διδάσκαλοι καί μ’ δλας τάς άτελείας 
ποϋ εχει ή έκπαίδευσις μας κατορθώνουν κάτι τι καλόν μέ πολλάς 
των θυσίας καί κόπους, οί άλλοι, οί περισσότεροι, παρουσιάζονται είς 
τόν μαθητήν περισσότερον ώς έχθροί ή φίλοι... Είναι δέ γενικώς 
παρατηρημένον δτι δσον περισσότερον άγράμματος είναι δ διδάσκα
λος καί μ’ έλλείψεις παιδαγωγικάς, τόσον καί σκαιότερος γίνεται. 
Αύτοΰ τοΰ είδους δ διδάσκαλος ποτέ δέν έζήτησε τό μονοπάτι ποΰ 
μας φέρει είς τήν παιδικήν ψυχήν ποτέ δέν ένόησε πώς τό παιδί 
έχει τήν φιλοτιμίαν του ποΰ όφείλομεν νά σεβώμεθα διά νά μή τοΰ 
στρεβλώσωμεν τόν χαρακτήρα. Πόσον δέ κακόν γίνεται είς τά παιδί 
άπό τήν στρέβλωσιν τοΰ χαρακτήρός του περιέγραψε θαυμάσια ή 
κ. Π. Σ. Δέλτα, «Στοχασμοί περί τής ανατροφής των παιδιών μας» 
Δελτίον Έκπ. Όμίλου άριθ. Β\

Μέ τόν αύτόν τρόπον, τά ίδια μέσα, πηγαίνει τό παιδί πάρα πάνω, 
είς τό Ελληνικόν σχολεΐον μέ τά περίφημον Σχολαρχεΐόν του καί 
τά Γυμνάσιον. Περνάει δηλαδή μέ τήν αύτήν άγωνίαν τήν ατελείωτη 
αλυσίδα των τάξεων ποΰ έχει ή κατώτερα καί μέση έκπαίδευσις· 
διότι δλαι αύταί αί τάξεις άποτελοΰν συνέχειαν' αί κατώτεραι προ
παρασκευάζουν διά τάς άνωτέρας, άφοΰ δέν έχει έννοηθή δυστυχώς 
άκόμη, δτι ή δημοτική έκπαίδευσις πρέπει νά γίνη αύτοτελής. 'Όσον 
δέ προχωρεί ό μαθητής εις τάς τάξεις, τόσον αί άχρηστοι σχεδόν 
γνώσεις καί άσυνάρτητοι ώς έπί τό πλεΐστον, γίνονται περισσότεραι 
μέ ζημίαν κάθε αύτενεργείας' τόσον ή διδασκαλία, τών Ελληνικών 
ίδίως, γίνεται χαώδης καί ό παπαγαλισμάς φθάνει είς τό κορύφωμα! 
Είς τάς άνωτέρας πλέον τάξεις — Σχολαρχεΐον καί Γυμνάσιον — είναι 
φανερά ή Ιλλειψις τής παιδαγωγικής μορφώσεως τοϋ διδασκάλου; 
Έκτος όλίγων έξαιρέσεων, έκτός τών έπιστημόνων έκείνων ποΰ 
κατορθώνουν μόνοι των μέ οδηγόν τήν πείραν νά έννοήσουν πώς είς 
κάθε ανάγκην ποΰ τούς παρουσιάζεται πρέπει νά κανονίσουν τήν 
διδασκαλίαν των διά νά γίνη άποτελεσματική, πλήν αύτών ποΰ δέν 
προσηλώνονται είς τούς τύπους, άλλ’ αποβλέπουν είς τήν ούσίαν, Ιχο- 
μεν τήν χορείαν τών κλασικοφρόνων καί δπαδών τής άκαδημαϊκής 
διδασκαλίας.... Διά τούς τελευταίους δ μικρός μαθητής τοΰ Έλληνι- 
κοΰ σχολείου καί ή μικρά μαθήτρια τών αντιστοίχων τάξεων τοΰ 
Παρθεναγωγείου μεταβάλλονται είς φοιτητάς. Δέν άρκεΐ π. χ. νά διδά
ξουν μίαν ή δύο σημασίας άρχαίας λέξεως καταλλήλους νά έρμη- 
νεύσουν τό χωρίον, άλλά παρατάσσουν συνήθως δλας τάς σημασίας 
καί ύποχρεώνουν τούς μαθητάς νά σημειώνουν διά νά τάς έπαναλά-
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βουν μέ τάν ϊδιον μηχανικόν τρόπον συσκευάζω, κατασκευάζω, δια
σκευάζω, Ιπισκευάζω, άνασκευάζω, μετασκευάζω, καθέν μέ τήν ιδιαι
τέραν σημασίαν του καί άλλα αύτοΰ τοΰ είδους είδα σημειωμένα είς 
σημειωματάριον μαθητοΰ τής β' τάξεως τοΰ Έλληνικοΰ καθ’ ύπαγό- 
ρευσιν τοΰ καθηγητοΰ! καί δσον προχωρεί ό μαθητής τά ρήματα μέ 
δλα των τά προφύματα καί τάς λεπτομερεστέρας των μεταβολάς, ποΰ 
ουδέποτε ή σπανιώτατα θά άπαντήση εΕς τά κείμενον, είναι μόλα 
ταΰτα όποχρεωμένος νά τάποστηθίζη μέ ζημίαν τοΰ νοήματος τοΰ 
κειμένου, διότι ποΰ καιράς γιαύτές τις ψιλοδουλειές....

Υπάρχουν διδάσκαλοι, οί περισσότεροι δυστυχώς, ποΰ δέν Ινόη- 
σαν πώς τό Συντακτικόν μόνον μέ τήν Ιφαρμογήν διδάσκεται και 
δίδουν σελίδας είς τούς μαθητάς ν’ άποστηθίζουν άμα δέ τελείωση 
ό παπαγαλισμάς είς δλον τό Συντακτικόν, τότε αρχίζει ή εφαρμογή 
του είς τό κείμενον! Τώρα τί κερδίζει ή σωστότερα πόσον ζημιώνεται 
τό μυαλό άπά τά είδος αύτά τής έργασίας είναι είς δλους φανερώτατον.

Τί δέ γίνεται τό μάθημα τών συνθέσεων; Τό μάθημα δηλαδή 
ποΰ θά δείξη πόσα κατέχει ό μαθητής καί άν είναι είς θέσιν ν’ αύιε- 
νεργή; Κάθε δέκα πέντε ήμέρες, εις όλίγα μόνον σχολεία κάθε όκτώ, 
δίδεται θέμα είς τούς διδασκομένους διά νά τά πραγματευθοΰν τόσον 
δμως ή έκλογή τοΰ θέματος δσον καί ό τρόπος της διορθώσεως είναι 
άτυχής, ώστε ελάχιστα έχει νά ώφεληθη ό μαθητής. Άπόδειξις αύτοΰ 
τρανή δτι, μεταξύ πολλών αποφοίτων τοΰ Γυμνασίου, πολύ όλίγοι 
είναι είς θέσιν νά πραγματευθοΰν καί τό άπλούστερον θέμα καί νά 
διατυπώσουν μίαν ιδέαν οπωσδήποτε άνεκτώς.

Άρκοΰμαι είς αύτά τά όλίγα διά τά τόσον σπουδαΐον αύτό μάθημα, 
διότι ή άποτυχία του προέρχεται κατά μέγα μέρος καί άπό τόν 
γλωσσικόν Ιφιάλτην. Ποιος άπόφοιτος τοΰ Γυμνασίου (διά τούς απο
φοίτους βέβαια τοΰ Σχολαρχείου οδτε λόγος ήμπορεΐ νά γίνη) είναι 
είς θέσιν νά χειρίζεται τόν αύστηρότερον τύπον τής καθαρευούσης 
δπου τείνει ή δλη διδασκαλία τών άρχαίων Ελληνικών καί ή κακή 
διδασκαλία τών Νεοελληνικών; Πώς θά κατορθώση ό μαθητής νά 
διατυπώση δ,τι αισθάνεται, αφοΰ δέν εμαθε νά διακρίνη ποιος είναι 
είς τήν γλώσσαν ό ζωντανός τύπος καί ποιος ό νεκρός; Πώς θά 
δώση ζωήν είς τήν Ικφρασίν του δταν θηρεύη μόνον λέξεις άρχαϊ- 
ζούσας καί τρόπον είς τήν σύνταξίν του ποΰ άδυνατεΐ νά τόν χειρι- 
σθή μ’ εύκολίαν καί φυσικότητα ;

Πόσον έπίσης μηχανικώς στοιβάζεται είς τό κεφάλι τοΰ μαθητοΰ 
καί τά άλλο βαρύ φορτίον τών διαφόρων μαθημάτων είναι εδκολον
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είς καθένα νά έννοήση, άν άποτείνη στοιχειώδεις έρωτήσεις· τότε 
θά πεισθη δτι ό μαθητής δέν Ιχει κτήμά του, δέν έχώνεψε, τήν δλην 
ποΰ Ιδιδάχθη καί τόσον καλά άπεστήθισε. Καί δμως οί μαθηταί καί 
νοημοσύνην Ιχουν καί μέ φιλοπονίαν καταγίνονται είς τόν πολύν 
δγκον τών διαφόρων γνώσεων. ’Αποστηθίζουν διαρκώς διά νάπαντή- 
σουν είς τάς έξετάσεις, άφοΰ άκόμη δέν Ιχει έννοηθή δτι αύταί δέν 
έκπληρώνουν κανένα σκοπόν, άλλ’ είναι μόνον έπιβλαβεΐς είς τό παι
δικόν σώμα καί πνεΰμα. Αί πολλαί δ’ αΰταί γνώσεις, τά πολλά βιβλία, 
ή πολύωρος διδασκαλία μόνον καί μόνον διά νά καταλήγουν είς 
άρνητικόν άποτέλεσμα! διότι ποιός άπόφοιτος άνωτέρας ή κατωτέρας 
σχολής μας, ή ποιά άπόφοιτος Παρθεναγωγείου είναι έφωδιασμένοι 
μέ θετικάς γνώσεις καί πραγματικήν μόρφωσιν διά νά ήμπορέσουν 
ν’ άντιμετωπίσουν τήν ζωήν μέ δλας της τάς συνθήκας; Παραλείπω 
δτι πολλοί, καί αί περισσότεραι απόφοιτοι τών σχολείων μας, δσοι 
Ιχουν τόν δργανισμόν άδυνατώτερον, αποδίδονται είς τήν κοινωνίαν 
μέ άμφίβολον υγείαν διότι ή διανοητική καί άγονος ύπερκόπωσις 
καί ή ελλειψις τών μέσων ποΰ επρεπε νάποβλέπουν είς τήν σωματι
κήν εύεξίαν, Ιχουν φυσικά όλεθρίαν έπίδρασιν είς τήν ύγείαν. Πρό
χειρον παράδειγμα τής προνοίας μας διά τήν δγείαν τών μαθητών 
άς χρησιμεύση ή άπόφασις νά παραταθοΰν εφέτος τά μαθήματα 
πέραν τοΰ Μαΐου.... 'Ας Ιπισκεφθή ό βουλόμενος τά διάφορα σχολεία 
τήν Ιποχήν ποΰ γίνονται έξετάσεις διά νά ίδή αληθινούς μάρτυρας 
καί τών δύο φύλων, μέ ώχρά πρόσωπα καί σβυσμένο βλέμμα, έτοι
μους νά λιποψυχήσουν! άν θέλη δέ καί περισσότερα, άς παρακολού
θηση τί γίνεται είς τάς οίκογενείας κατά τάς διακοπάς. Οί δυστυχείς 
γονείς μέ διάφορα θεραπευτικά μέσα προσπαθοΰν νάναπληρώσουν τάς 
άπωλειας τής δγείας.

Πόσον, τονίζω, χωλαίνομεν είς στοιχειώδη ζητήματα ποΰ ή Παι
δαγωγική πρό πολλοΰ τά ελυσε, άποδεικνυει καί ή Ικπαίδευσις τών 
κοριτσιών είς τόν τόπον μας. Δέν θέλω νά φύγω άπό τόν σκοπόν ποΰ 
έπιδιώκει ή παροΰσα σύντομος μελέτη διά νά εκταθώ είς τό τόσον 
σπουδαΐον ζήτημα τής γυναικείας μορφώσεως· άρκεΐ μόνον ν’ άνα- 
φέρω, άφοΰ γενικός ό λόγος διά τήν έκπαίδευσιν, δτι είς αύτήν Ιχο- 
μεν άποτύχει άπό τήν δημοτικήν Ιως έκείνην ποΰ παρέχουν τ’ άνώ- 
τερα Παρθεναγωγεΐά μας- διότι τά περισσότερα μαθήματα διδά
σκονται είς ποσόν καί ποιόν όμοιόμορφα πρός τά μαθήματα τών 
άρρένων. Δέν έδόθη ποτέ προσοχή, δτι υπάρχει μεγάλη διαφορά είς 
τόν κύκλον τών παραστάσεων τοΰ κοριτσιοΰ καί δτι ή γυναικεία ίδιο-
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συγκρασία, κατά τάν καιρόν πρό πάντων τής άναπτύξεως τοΰ δργα- 
νισμοΰ, δέν έπιτρέπει τά αύτά ποσόν πνευματικής τροφής καί τόν 
αύτόν τρόπον έπιβολής δπως είς τάγόρια. ’Αποτελέσματα δέ τής όμοιο- 
μόρφου έκπαιδεύσεως είναι ή έλλειψις ένδιαφέροντος έκ μέρους τών 
μαθητριών, άφοΟ ή διδασκομένη Ολη δέν άνταποκρίνεται συχνότατα 
πρός τόν θησαυρόν τών παραστάσεων ποΟ έχουν, ή σωματική, πνευ
ματική καί ήθική καχεξία καί στρέβλωσις καί ό φρικώδης παπαγα- 
λισμός ό όποιος παρέπεισε καί τούς σοβαρωτέρους διδασκάλους νά 
σχηματίσουν τήν γνώμαν, δτι τά κορίτσια δέν εννοούν, άλλ’ άπλώς 
άπομνημονεύουν, είναι δηλαδή παπαγάλοι /... Είς άλλην εύκαιρίαν 
έλπίζω μέ δεδομένα ν’ άποδειχθή, δτι πταίει ό τρόπος τής διδασκα
λίας καί τό πρόγραμμα τών μαθημάτων ποΟ κάνει τά κορίτσια παπα
γάλους καί δτι άλλος τρόπος διδασκαλίας καί άλλο πρόγραμμα 
περισσότερον άρμόζον είς τήν γυναικείαν φύσιν, έδωκεν άντίθετα 
άποτελέσματα.

Έκπαίδευσις λοιπόν ποΟ αποτυγχάνει είς τόσα πολλά σημεία καί 
έχει στοιχειώδεις καί είς τ’ άπλούστερα έλλείψεις, δέν είναι δυνατόν 
νά έκπληρώση τόν σκοπόν της· διά τοΰτο τά σχολειά μας, καί τών 
δύο φύλων, δέν δίνουν είς τήν κοινωνίαν δντα ποΰ νά ήμποροΰν νά 
ζήσουν τήν ζωήν- οί άπόφοιτοι τών σχολείων αύτών ούτε γνώσεις 
θετικάς έχουν, ούτε χαρακτήρα μορφώνουν. Χειροπιαστή έπιπολαιό- 
της, έλλειψις αύτοπεποιθήσεως, άτελεστάτη συναίσθησις τοΰ προορι
σμού των, αύτά είναι τά έφόδια μέ τά όποια δ νέος καί ή νέα τής 
σήμερον, δ άνδρας καί ή γυναίκα τής αύριον, έρχονται ν’ άντιμετω- 
πίσουν τήν ζωήν!...

Πρέπει δμως νά όμολογηθή, δτι δέν είναι δίκαιον νά ρίπτη κανείς 
είς τά σχολεΐον τήν εύθύνην δι’ δλας αύτάς τάς σοβαράς έλλείψεις, 
άφοΰ είνε γνωστόν δτι καί τό σπίτι πολύ δλίγον βοηθεΐ τό έργον τοΰ 
σχολείου καί τοΰ καλοΰ διδασκάλου, ή καί πολλάκις τό έμποδίζει, 
τά δέ κοινωνικόν περιβάλλον δηλητηριάζει άπό δλα του τά σημεία. 
Μόλα ταΰτα είναι άπαραίτητον δσον κ’ εύνόητον, άπό τήν έκπαίδευ- 
σιν νά ζητήσωμεν τό μεγαλύτερον μέρος τής βελτιώσεως. Είς αύτήν 
πρέπει νά στραφή ή προσοχή μας, άφοΰ αύτή δίδει είς τήν κοινω
νίαν πάντοτε τό νέον καί όγιέστερον υλικόν της.

Εύτυχώς δτι δλοι έχουν άντιληφθή τό κακόν καί ή σαφής αύτή 
άντίληψις έγεννησε ζωηρόν τόν πόθον διά τήν έκπαιδευτικήν μας 
άναμόρφωσιν. Τιμή είς τούς Εδρυτάς τοΰ «Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου» 
ποΰ τόν πόθον αύτόν έκαμαν καί σκοπόν των. Ή έπιστημονική συζή-
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τησις ποΰ άρχισαν θά βοηθήση πολύ νά εόρεθοΰν τά διάφορα αίτια 
τοΰ κακοΰ καί έπομένως καί τά κατάλληλα μέσα διά τήν θεραπείαν 
του. Μ’ δλην δέ τήν έπίθεσιν ποΰ εϊχεν ό «’Εκπαιδευτικός "Ομιλος» 
άπό έκείνους ποΰ έχουν ιδιαιτέρους λόγους καί δέν θέλουν νά κινοΰν 
τά κακώς Ιχοντα, είναι εύχάριστον δτι έκίνησε και τό Ινδιαφέρον 
ειδικών καί φωτισμένων έπιστημόνων, ποΰ άληθινά πονοΰν διά τήν 
έκπαίδευσιν καί μέ τό κΰρος καί τήν ειλικρίνειαν τής γνώμης των 
καί τό θάρρος ποΰ τήν ύποστηρίζουν, θά χύσουν πολύ φώς είς δλα 
τά σημεία. Αύτούς θά μιμηθοΰν σιγά-σιγά καί άλλοι καί ίσως δέν 
είναι τολμηρόν νά έλπίση κανείς, δτι ή ίδιωτική πρωτοβουλία, δπως 
είς κάθε άλλην περίστασιν είς τόν τόπον μας τούλάχιστον, θά κατορ- 
θώση καί διά τήν έκπαίδευσιν δσα ή έπίσημος πολιτεία δέν κατώρ- 
θωσεν ώς τώρα νά κάμη.

Εΐπομεν δτι αί έλλείψεις τοΰ έκπαιδευτικοΰ μας συστήματος είναι 
πολλαί. Άναφέρονται είς τά διάφορα σημεΐά του, σπουδαιότερα καί 
δευτερεύοντα. ’Αφοροΰν τόσον είς τήν διάνοιαν δσον καί είς τήν 
σωματικήν ύγείαν τών μαθητών είς τήν μόρφωσιν τοΰ διδασκάλου, 
τόν τρόπον τής διδασκαλίας καί είς τό είδος τών μαθημάτων, είς τήν 
άπόκτησιν τών γνώσεων καί τήν διάπλασιν τοΰ χαρακτήρος κλπ. 
θά  ήτο εύτύχημα άν κατωρθώναμεν νά τά διορθώσωμεν δλα διά 
διά μιας. ’Αφοΰ δμως αύτό είναι άδύνατον καί γνωρίζομεν δλοι διατί, 
δέν θά ήτο άρά γε φρόνιμον νά έμιμούμεθα τόν ιατρόν ποΰ θ’ άνε- 
λάμβανε νά θεραπεύση τόν πάσχοντα άπό πολλάς άσθενείας ; Νά 
φροντίσωμεν δηλαδή μέ τά προχειρότερα μέσα, μέ δ,τι σήμερον έχο- 
μεν είς τά χέρια μας, νά κτυπήσωμεν τό κακόν ποΰ φέρει τήν άμε- 
σωτέραν βλάβην είς τό έκπαιδευτικόν σύνολον καί μέ τόν καιρόν, 
δσον τά μέσα μας θ’ αύξάνουν καί θά εύκολύνεται ή έφαρμογή των, 
νά βελτιώνωμεν τά λοιπά; ’Αφοΰ Ιχει άποδειχθή δτι καί κατωτάτη 
καί μέση καί άνωτέρα έκπαίδευσις έξ ίσου χωλαίνουν καί τά τρωτά 
ποΰ Ιχει ή μία κατ’ άνάγκην πηγαίνουν καί είς τήν άλλην, διατί νά 
μή έπιδιωχθη συγχρόνως καί δπου άμέσως είναι δυνατόν ή βελτίω- 
σις; (Πρβλ. Α. Μπούτουρα «Πώς πρέπει νά έννοηθή καί ποίαν μέθο
δον ν’ άκολουθήση ή μεταρρυθμιστική μας κίνησις» Δελτίον Εκπαι
δευτικού Όμίλου άριθ. Α' σελ. 59-60).

Τό βέβαιον είναι δτι δσον μελετά κανείς βαθύτερα τό ζήτημα τής 
καχεξίας είς τήν έκπαίδευσιν μας, φθάνει, χωρίς νά τό έννοήση, είς 
τό συμπέρασμα, δτι ή κυριωτέρα αίτια τοΰ κακοΰ, είς τήν κατωτάτην 
Ιδίως έκπαίδευσιν, είναι ή γλώσσα- Ιτσι δέ σκοντάπτει κατ’ άνάγκην
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είς τόν γλωσσικόν σκόπελον δσον καί αν Ιχη τήν έπιθυμίαν νά τόν 
άποφύγη. Ή διανοητική στείρωσις ποΰ παρατηρεΐται είς τήν κατω- 
τέραν καί μέσην έκπαίδευσιν, ή άκαμψία είς τήν εκφρασιν τών μα
θητών, ή γραπτως ή προφορικώς έφράζονται, καί ή Ιλλειψις σταθε
ρού γλωσσικοΰ τύπου μέ τόν όποιον νά κατορθώνουν νά διατυπώνουν 
δ,τι θέλουν, Ικεΐ βέβαια έχουν τήν άρχήν των. Τό άλυτον γλωσσικόν 
πρόβλημα βλάπτει τήν έκπαίδευσιν είς δλας της τάς βαθμίδας, άπεί- 
ρως περισσότερον φυσικά τήν δημοτικήν, τήν βάσιν τοΰ δλου έκπαι- 
δευτικοΰ οικοδομήματος, ώστε νά κρίνεται άναγκαία καί πολύ δικαιο
λογημένη ή άπόφασις τών ιδρυτών τοΰ «Έκπ. Όμίλου» νά αρχίσουν 
άπό τό δημοτικόν σχολεΐον. Ά λλ’ είτε ή ιδιωτική πρωτοβουλία είτε 
ή πολιτεία αρχίσουν τήν μεταρρύθμισιν άπό τήν δημοτικήν έκπαί- 
δευσιν καί θελήσουν αύτήν πρώτην νά μεταβάλουν, θά περάση καιρός 
πολύς. Πρέπει έπί πολύ νά περιμείνωμεν τά πορίσματα ποΰ θά δώστ̂  
ή νέα αύτή έργασία, άφοΰ μάλιστα θά ληφθή φροντίς νά κτυπηθή ή 
κυριωτέρα αιτία τοΰ κακοΰ, ή διγλωσσία. Άπό τό βάσιμον πόρισμα 
αύτής τής έργασίας έλπίζεται δτι θά δοθοΰν τά μέσα διά τήν ριζικήν 
μεταρρύθμισιν είς τό δλον έκπαιδευτικόν σύστημα. Μέχρις δτου δμως 
Ιλθη ό καιρός ποΰ θά δοθοΰν αύτά τά μέσα καί θά θεραπευθή ριζι- 
κώς έκεΐνο ποΰ θεωρείται, διά τήν δημοτικήν ιδίως έκπαίδευσιν, ό 
κακός δαίμων, έπιτρέπεται νά παραμεληθοΰν οΕ διάφοροι άλλοι παρά
γοντες τοΰ κακοΰ ποΰ τόσον άμέσως καί φανερά βλάπτουν δλας τάς 
βαθμίδας τής έκπαιδεύσεως; Διά τοΰτο ίσως νά νομισθή τολμηρόν, άν 
θέληση κανείς νά προτείνη δτι είναι άνάγκη τό γλωσσικόν ζήτημα, 
μέ τάς λεπτομερείας του καί τήν τελικήν του λύσιν, νά θεωρηθή δευ- 
τερεΰον πρός τό παρόν, άν καί δέν σχετίζεται μέ μόνην τήν δημοτι
κήν έκπαίδευσιν. Μέ τοΰτο δέν πρέπει νά νομισθή δτι προτείνεται νά 
παύση καί κάθε έργασία διά τό γλωσσικόν. Απεναντίας άπαιτεΐται 
τό είδος έκεΐνο τής έργασίας ποΰ θά διαλύση κάθε πρόληψιν καί θά 
φωτίση τάς συνειδήσεις νά έννοήσουν τόν έπιδιωκόμενον έθνικόν σκο
πόν. Ή τελευταία έξέγερσις διά τό γλωσσικόν ζήτημα έδειξε πόση 
ύπάρχει πρόληψις καί κακή άντίληψις, άφοΰ εύρέθησαν καί σοβαροί 
έπιστήμονες ποΰ δέν έδίστασαν νά ύβρίσουν προδότας δσους μέ κάθε 
θυσίαν προσπαθούν νά προλάβουν τόν έθνικόν μαρασμόν.

Χωριστά δμως άπό κάθε γλωσσικήν άνάμιξιν εΐνε άπό τώρα δυνα
τόν νά προληφθοΰν στοιχειώδη σφάλματά μας είς τήν έκπαίδευσιν ποΰ 
μ’ δλον των τό στοιχειώδες έφεραν δλέθρια αποτελέσματα. Είναι 
δηλαδή δυνατόν νά ληφθή πρόνοια διά τούς υγιεινούς πρώτιστα δρους
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σύμφωνα μέ τούς όποιους έπιβάλλεται ή λειτουργία των διαφόρων 
σχολείων μας. Είναι εύκολον από τώρα νά έλαττωθή τό υπερβολικόν 
φορτίον των γνώσεων, νά δοθοΰν όδηγίαι άπό τούς ειδικούς παιδαγω
γούς — Ιχομεν εύτυχώς πολλούς καί καλούς — είς τούς διδασκάλους 
πώς νά διδάσκουν καί βελτιώσουν τόν τρόπον τής έργασίας των. Δέν 
άπαιτείται σκέψις καί πολλή συζήτησις διά νά καταργηθη τό όπάρχον 
σύστημα είς τάς έξετάσεις.

Μιά ματιά είς τά προγράμματα των διαφόρων τύπων τών σχο
λείων μας πείθει καθένα, δτι διά νά καταρτισθοΟν τά περισσότερα αύτά 
προγράμματα, δέν είργάσθη νοΟς καί πείρα παιδαγωγού- διά τοΰτο 
και κάθε τύπος σχολής, είτε κλασικής εϊτε πρακτικής, πολύ όλίγον 
φθάνει είς τόν σκοπόν ποΰ έπιδιώκει. Μ’ δλίγην δμως καλήν θέλησιν 
ήμπορεΐ νά διορθωθη άπό τώρα καί τό κακόν αύτό ποΰ τόσα δυσάρε
στα φέρει καί άντί ούσιαστικής δίδει τυπικήν μόρφωσιν. Μέ τήν καλήν 
των έπίσης θέλησιν είναι δυνατόν δσοι εργάζονται είς δλας τάς βαθ
μίδας τής έκπαιδεύσεως νά ένώσουν τάς προσπαθείας των διά νά διώ
ξουν τήν σχολαστικότητα καί νά πατάξουν τούς τύπους ποΰ άπονε- 
κρώνουν τό μυαλό.

Διά τό σύνολον, εΐπομεν, τής έκπαιδεύσεως τό γλωσσικόν ζήτημα 
μέ τάς λεπτομερείαςτου πρέπει νά θεωρηθη δευτερεϋον προς τό παρόν 
διά τήν μέσην μάλιστα έκπαίδευσιν θά ήτο επικίνδυνον νά καταγί
νεται είς τάς λεπτομερείας αύτάς, άφοΰ άκόμη πολλά είς τόν προφο
ρικόν τύπον τής γλώσσης δέν έχουν λάβει τήν σταθεράν μορφήν ποΰ 
μόνος ό χρόνος καί ή χρήσις θά τούς δώσουν. — Επειδή δμως είναι 
φανερόν δτι ή γλώσσα τείνει διαρκώς είς τόν έξομαλυσμόν, ήμπορεΐ 
ό έξυπνος διδάσκαλος, άπό τάς τάξεις ίδίως τοΰ Ελληνικού σχολείου 
καί άνω εύκολώτερα, πολύ νά συντελέση είς αυτόν τόν έξομαλυσμόν 
καί νά ώφελήση καί τό ζήτημα γενικώς καί τόν μαθητήν του ίδιαί- 
ρως· άρκεΐ νά θέληση νά έργασθή χωρίς προκατάληψιν.Ό διδάσκαλος 
δηλαδή ποΰ έμελέτησε καλά τό ζήτημα καί έννόησε τήν βαρύτητά 
του δι’ δλην τήν έκπαίδευσιν, ήμπορεΐ νά όδηγή τόν μαθητήν του, 
καί δταν συνθέτη είς τήν Νεολληνικήν καί δταν έρμηνεύη άπό τήν 
άρχαίαν, νά μεταχειρίζεται τούς ζωντανούς καί δχι τούς νεκρούς 
τύπους τής γλώσσης. θά τοΰ έπιβάλλη εκείνο ποΰ απαιτεί τό γλωσ
σικόν συναίσθημα καί είς τό όποιον ή αρμονία μας όδηγεΐ. Πρέπει νά 
παύση ό διδάσκαλος νά λέγη είς τόν μαθητήν ό τύπος αύτός είναι 
χυδαίος ό άλλος ενγενής!  τούναντίον διά νά διευκολύνη τόν μαθητήν 
νά αίσθανθή τήν άρμονίαν τοΰ ζωντανού γλωσσικού τύπου καί νά τόν
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προφύλαξη άπό τήν άγονον ζήτησιν τών άρχαϊζόντων τύπων — τών 
νεκρών δηλαδή — είναι άνάγκη νά τόν διδάξη μέ άπλούστατον καί 
σαφή τρόπον, δτι υπάρχει διαφορά ζωντανής καί νέκρας γλώσσης καί 
νά τόν πείση νά μεταχειρίζεται τήν ζωντανήν γλώσσαν, διότι άπ’ αύτήν 
θά έξαρτηθή ή πραγματική μόρμωσίς του- ένφ, άν προσηλώνεται εΕς 
τούς άρχαΐζοντας τύπους, θά πάθη διανοητικήν στείρωσιν.’Αναφέρω δτι 
εΕς τόν μαθητήν θά είναι πρός τό παρόν άναγκαΤαι αύταί αί έξηγή- 
σεις, διότι είναι κακοσυνειθισμένος νά διακρίνη χυδαίους καί ενγενεΐς 
τύπους καί δέν θά θέλη νά μεταχειρίζεται ζωντανούς έκεΐ δπου ή 
καλαισθησία καί Αρμονία τό άπαιτεΤ.

Μ’ αύτόν τόν τρόπον θά λείψη άπό τούς μαθητάς ή μεταδοθεΐσα 
εΕς αύτούς άπό τούς δασκάλους των ίδέα τής χυδαιότητος διά τύπους 
ώρισμένους καί σιγά-σιγά θά μορφώσουν τόν γραπτόν των λόγον 
σύμφωνα πρός τόν ζωντανόν προφορικόν καί θά κατορθώσουν ν’ Απο
δίδουν δ,τι αισθάνονται, δ,τι σκέπτονται καί δ,τι θέλουν. Τάς ιδέας 
αύτάς άπό τό σχολεΐον θά μεταδώση ό μαθητής εις τήν κοινωνίαν 
καί μέ τόν καιρόν, δταν πλέον έννοηθή τό σφάλμα ποϋ Ιγίνετο εις 
βάρος τής ζωντανής γλώσσης, θά λείψουν αί δβρεις διά τούς προδό- 
τας καί προστύχους καί τά παρόμοια, καί θά θελήσουν νά συνεν- 
νοηθοϋν δλοι καί νά βοηθήσουν τό έργον εις τόν όμαλόν του δρόμον 
άντί τών Ιμποδίων ποΰ τούς κάνει τώρα ή πλάνη νά τοΰ βάζουν.

Έάν τό σχολεΐον, μακριά άπό κάθε προκατάληψιν, θελήση μέ 
σοβαρότητα νά έργασθή κατ’ αύτόν περίπου τόν τρόπον εΕς τά γλωσ
σικά του μαθήματα, θά προσφέρη μεγίστην όπηρεσίαν διότι θά συν- 
τελέση μαζί μέ τούς άλλους παράγοντας— θέατρον, δημοσιογραφίαν 
κλπ. — εΕς τήν προσέγγισιν τοΰ γραπτοΰ καί προφορικοΰ τύπου τής 
γλώσσης. Τό έργον του δέ θά είναι τέλειον έθνικώς άν, κοντά σ’ αύτά, 
δώση σοβαράν σημασίαν εις τήν διδασκαλίαν τών Νεοελληνικών καί 
διδάσκη τόν μαθητήν δχι μόνον τί ήσαν πάλαι ποτε οί ένδοξοι πρό
γονοί τοι, άλλά τί είναι καί τί πρέπει αύτός νά γίνη σήμερον διά νά 
έχη τό έθνος του πραγματικήν υπόστασιν.

Είναι δέ δυνατόν κάθε διδάσκαλος είτε εις τήν κατωτέραν είτε 
εΕς τήν μέσην, εύκολώτερον, έκπαίδευσιν άνήκει, νά έργασθή μ’ αύτόν 
τόν τρόπον διά τήν γλώσσαν χωρίς νά είναι άπό τώρα όποχρεωμέ- 
νος νά ταχθή είτε μέ τήν άρχαΐζουσαν ή αύστηράν καθαρεύουσαν 
είτε μέ τήν απλήν καί άσχημάτιστον εΕς τά καθέκαστα προφορικήν. 
Μ’ αύτόν τόν τρόπον τής έργασίας διά τήν γλώσσαν καί μέ τήν βελ- 
τίωσιν τών διαφόρων άλλων άτελειών, πολλά τά καλά θά δώση ό
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διδάσκαλος καί θά προπαρασκευάσω διά τό προσεχές μέλλον τό συνο- 
λον τής έκπαιδεύσεως νά δεχθή διά τήν ριζικήν μεταρρύθμισίν της 
τά μέσα ποΟ θά Ιχη έφαρμόσει πλέον μέ τήν ιδιαιτέραν του καί 
συστηματικήν εργασίαν τό δημοτικόν σχολεΐον, είτε ή πολιτεία τό 
κάμει, είτε ή ιδιωτική πρωτοβουλία. Πρέπει μάλιστα νά προστεθή 
δτι, άν κάμη αύτήν τήν Ιργασίαν τό σύνολον τής έκπαιδεύσεως, θά 
βοηθήση πολύ τό συστηματικώτερον Ιργον τοΟ δημοτικού σχολείου· 
διότι θά £χη φωτίσει άρκετά τήν κοινωνίαν, ώστε νά ήμπορέση νά 
δεχθή τάς ύγιεστέρας άρχάς καί ν’ άπαλλαχθή άπό τήν πρόληψιν 
ποΟ όδηγεΐ φανερά είς τήν πλάνην.

11/ VI / 911.
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ

δ. ψ .



Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

Τά διάφορα γραφέντα ύπ’ έμοΰ, διά τών όποίων κυρίως έσκόπουν 
νά συνεισφέρω τό και’ εμέ είς δ,τι πρό παντός Ιχομεν άνάγκην, είς 
καθαρισμόν δηλαδή τοΰ κοινωνικού έδάφους άπό τά ζιζάνια καί 
δημιουργίαν καθαρών άντιλήψεων, παρεξηγήθησαν εις τινα μέρη άπό 
πολλούς, κυρίως μέν άπό έκείνους κατά τών όποίων Ιστρέφοντο, άλλά 
μερικά καί άπό τούς της άντιθέτου μερίδος. Ή διπλή αυτή παρεξήγη- 
σις έξηγεΐται άπό τήν κυρίαν σκέψιν μου, κατά τήν όποίαν τήν σημε
ρινήν όξυτάτην διαίρεσιν ήμών εις τά ζητήματα αότά δέν τήν θεωρώ 
φιλολογικήν. Είς τήν έξέλιξίν μας έπήλθεν διαταραχή, ή όποία έγινε 
κυρίως ή άρχή όχι μόνον τής νεωτάτης φάσεως τοΟ γλωσσικού ζητή
ματος, άλλά καί δλης τής Ιπιστημονικής καχεξίας. Έν μέσφ τής δια
ταραχής αυτής καί τής άπαραιτήτου άντιδραστικής πρός αύτήν μερίδος 
έκινήθησαν δλα σχεδόν τά επιστημονικά έπιχειρήματα ήμών καί α£ 
εκ τούτων πρακτικαί μας τάσεις, αί δποΐαι ώς μή άνατρέχουσαι είς 
τήν πρώτην αιτίαν καί μή έχουσαι τήν άναγκαίαν παντοψίαν, άλλά 
κινούμεναι δπό άρχάς καθωρισμένας έκ τών προτέρων, δέν ήτο δυνα
τόν νά μή έχωσι τά τρωτά των.

Είς τό ζήτημα, τό όποιον φαίνεται τόσον ζωτικόν δι’ ήμάς, τό 
γλωσσικόν, δέν Ιλέχθη άκόμη πλήρης ή άλήθεια ούτε έγινε ή έξέ- 
τασις αύτοΟ καθ’ δλας τάς έκφάνσεις. Φρονώ δτι ό μέλλων τελειω- 
τικώς νά πραγματευθή τά κατ’ αύτό πρέπει νά διακρίνη κυρίως τέσ- 
σαρας έκφάνσεις αύτοΟ, τήν Ιπιστημονικήν, τήν κοινωνικήν, τήν λογο
τεχνικήν καί τήν πρακτικήν διά νά φθάση είς συμπεράσματα βέβαια 
καί πειστικά δι’ δλους. Τό πράγμα αύτό δέν έγινε Ιως τώρα καί ίσως 
θά άργήση άκόμη πολύ νά γίνη, άλλά πρέπει νά γίνη. θά προσπα
θήσω μέ δλίγας λέξεις νά κάμω άντιληπτόν τί έννοώ.

’Επιστημονικήν μορφήν τοΰ ζητήματος έννοώ άφ’ ενός τήν ιστο
ρίαν καθόλου αύτοΰ καί τά έξ αύτής διδάγματα καί τήν έξέτασιν τών 
τάσεων, αί όποΐαι έγιναν επιβλαβείς είς μεγάλην κλίμακα, άφ’ έτέρου 
δέ τήν συζήτησιν περί τοΰ τ ί είναι τό όρθόν έπιστημονικώς κατά τάς 
γλωσσολογικάς άρχάς. Τό πρώτον μέρος τής μορφής αύτής σχεδόν 
δέν έθίχθη κάν είς τάς μέχρι τοΰδε συζητήσεις μας, ένφ παραδόξως 
τό δεύτερον φαίνεται σχεδόν Ιξηντλημένον, διότι δλα τά ύπέρ καί τά
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κατά έπιχειρήματα φαίνεται δτι έλέχθησαν. Πόσον δμως άνεπαρκές 
είναι τοΰτο δεικνύουν τά άποτελέσματά μας τά πρακτικά, τά όποια 
δέν παρουσιάζουν σηματικήν έκ τούτου βελτίωσιν. Μόνον διά τής 
έξετάσεως τής ιστορίας τοΰ ζητήματος καί των άποτελεσμάτων τών 
κακών τάσεων θά έπέλθη εκείνο, τοΰ όποιου έχομεν πρό παντός 
άνάγκην, ή δημιουργία ύγιοΰς Κοινής γνώμης, επί τής όποιας θά 
στηριχθή πασα μεταρρύθμισις έπιτυχώς άνευ εμποδίων. Τοιουτοτρό
πως έξηγοΰνται τά δσα έγραψα άλλοτε εις τό πρώτον τεΰχος τοΰ 
«Δελτίου» 1 τοΰ έκπαιδευτικοΰ όμίλου, τά όποια έφάνησαν ώς μή 
άνταποκρινόμενα έντελώς εις τόν σκοπόν αύτοΰ, άλλ’ έκ τών μετά 
ταΰτα γεγονότων έδικαιολογήθησαν άρκετά, νομίζω. Καί είσερχόμεθα 
τοιουτοτρόπως είς τήν δευτέραν μορφήν τοΰ ζητήματος, τήν συγ- 
γενεστάτην πρός τό μέρος τοΰτο, τήν κοινωνικήν.

Σχετικώς μέ τήν μορφήν αύτήν είπον κάτι είς κάποιον άρθρον 
μου, τό όποιον παρεξηγήθη άπό πολλούς. Δηλαδή δτι «χρειαζόμεθα 
ένα νέον Ψυχάρην, ό οποίος μέ ένα άλλο γερό κτύπημα θά άπαλ- 
λάξη τήν κοινωνίαν άπό τό βήμα σημειωτόν, είς τό όποιον τήν κρα- 
τοΰν πολυχρόνιοι μοιραΐαι έπιδράσεις». Μέ αύτό ήννόουν δτι ή μορφή 
αύτή τοΰ ζητήματος είναι τόσον σοβαρά καί άπαιτεΐ τόσον ισχυρόν 
καί άνεξάρτητον χαρακτήρα, ώστε ό μέλλων νά εΐπη πλήρη τήν 
άλήθειαν καλόν θά ήτο νά μένη έξω τής Ελλάδος, διότι ίσως ό βίος 
του θά γίνη άβίωτος έδώ. Αί έπιστημονικαί τάσεις αί έσφαλμέναι, 
άναμιχθεΤσαι μέ πάθη προσώπων ή όμάδων, λαβοΰσαι μορφήν κοινω
νικών καθεστώτων άποκλειόντων έλευθερίαν λόγου κατ’ αύτών, ή 
όποια τοιουτοτρόπως είςεύρύν κοινωνικόν κύκλον θεωρείται «ϋβρις»(!), 
άπαιτοΰν καί άξίαν φιλολογικήν μεγάλην καί δύναμιν γραφϊδος έξο- 
χον καί σθένος ψυχικόν δχι σύνηθες καί αύτοθυσίαν πολλήν. Έ ν 
μικρόν παράδειγμα έστω τό έπιστημονικόν έκτρωμα, τό όποΐον εσχά
τως παρουσιάσθη υπό ίεροεξεταστικήν μορφήν « ’Επιτροπή Άμύνης 
τής γλώσσης». Ή παλαιά έπιστημονική πλάνη τής διαιρέσεως τής 
Ελληνικής γλώσσης είς «δόκιμον» καί «διεφθαρμένην» πρακτικόν 
άποτέλεσμα είχε τήν περιφρόνησιν τής συγχρόνου ζωής. Είς έγκεφά- 
λους Μιστριωτικούς περαιτέρω ή σύγχρονος ζωή μετεβλήθη είς «υπο- 
νομευτήριον», είς « σκώληκα », είς «σήψιν, καταστροφήν, θάνατον, 
αύτοκτονίαν». Είς τούς αύτούς άφιλοσοφήτους έγκεφάλους τούς μή 
έννοοΰντας δτι ό έπιστήμων δέν δικαιούται νά έξελθη πέραν τοΰ

1 Πώς πρέπει νά έννοηθή ή μεταρροθμιστική κίνησις.
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κυρίου κύκλου τής δράσεώς του τής έπιστημονικής, δπου τό χρέος 
του είναι νά κατορθώση νά πείση γενικώς (άλλως θά είναι δχι έπι- 
στήμων, άλλ’ αφιλοσόφητος ή κομματάρχης ή πολιτικός ή διπλωμά
της), πρός τούτοις δτι τό κοινωνικόν άτομον οδδεμίαν έξουσίαν έχει 
έπί των βουλήσεων τών άλλων, άνεπτύχθη περαιτέρω ή Εδέα τής 
καταδιώξεως τής συγχρόνου ζωής καί τής καταστροφής αδτής διά 
νά άποκτήσωμεν δήθεν τό έν άσθενικαΐς φαντασίαις γεννηθέν, έν τή 
πραγματικότητι άσύλληπτον καί χιμαιρικόν κουφάρι τοΟ Μαραθονω- 
μάχου. ’Επειδή δμως ή σύγχρονός μας ζωή καί έν τή καταστάσει 
ταύτη τών άντιλήψεων έχει φυσιολογικώς πολλούς θιασώτας, έκλήθη 
δημαγωγικώς «ό Ελληνικός λαός» καί «ή εύγενής τοΟ πανεπιστη
μίου νεολαία» εις υποστήριξιν. Ά λλ’ επειδή έχρειάζετο νά πεισθοΰν 
οί δύο οδτοι παράγοντες, πράγμα δύσκολον καί 6πό έποψιν έπιστη- 
μονικών έπιχειρημάτων καί υπό εποψιν κοινωνικήν, έφευρέθησαν 
ψεύδη αντί έπιχειρημάτων καί έχρησιμοποιήθη ή επιβλητική καί 
ίερά ιδέα τοΰ Πατριάρχου διά νά συρθή ή κοινωνία άναξιοπρεπώς 
ώς πρόβατον εις σφαγήν. Ά λλ’ έπειδή καί τοιουτοτρόπως έξεγείρεται 
μέν αγρίως ή κοινωνία, «άπό τοΰ σεμνοΰ καί ούρανογείτονος Ταϋγέτου 
μέχρι τοΰ επόπτου τών Τημενιδών τοΰ Όλύμπου», άλλα συνήθως 
μετά τήν έξέγερσιν καί τήν εκφρασιν τής δήθεν γνώμης της (δηλαδή 
τής γνώμης ή μάλλον τής άγνωμίας τών υποκινούντων αύτήν) έπιδί- 
δεται εις τά εργα της, διήλθεν ίσως διά τής Εδέας τών ίδρυτών τής 
Άμύνης δτι ήτο δυνατόν νά γίνωσιν άρχή διαρκής ήμιεπίσημος έν 
τφ Κράτει, οίονεί γλω σσ ικόν  έλεγκτικόν αυνέδρ ιον , τό όποιον μετά 
τινας άναγκαίας «μεταρρυθμίσεις» (!) (όμοιας πάντως μέ έκείνας τάς 
όποιας όπηνίχθη έν Πάτραις ό αρχηγός τής Άμύνης) νά διεξάγη τοΟ 
λοιποΰ έν συνθήκαις καί συμβολαίοις τήν έκπαιδευτικήν δπηρεσίαν 
μετά τοΰ έκάστοτε ύπουργείου καί οΰτω κατα τό δοκοΰν νά κρίνουν 
έκάστοτε οί μαχαραγιάδες οδτοι τής φυλής άν κινδυνεύει ή δχι αΰτη. 
Ά ν  εΕς δλα αδτά προστεθή καί ή άλλη όπολανθάνουσα ίσως αΕτία 
τών γεγονότων τούτων, νά άνακτήση δηλαδή τό φιλολογικόν τοΰτο 
κόμμα τό έδαφος, δ ήρχισε νά χάνη άπό τίνος καί έν τή σχολή καί 
έν τή κοινωνία, διά τοιούτων κινημάτων, τότε έννοεΐται πλήρως τό 
κατασκεύασμα τής Άμύνης. "Οταν εΕς δλα τά σχετικά ζητήματα καί 
γεγονότα άπό τής πρώτης άρχής των λεχθή ή άλήθεια έκτενέστατα 
τοιουτοτρόπως, θά έπέλθη μέν κοινωνική βελτίωσις μεγάλη θάττον 
ή βράδιον, άλλα αμφίβολος θά είναι ή τύχη τοΰ «αναιδούς» (!) τού
του έπιστήμονος.
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Τήν τρίτην μορφήν τοΰ ζητήματος, τήν λογοτεχνικήν, δέν κρίνω 
καλόν νά άναπτύξω έδώ, άλλά περιορίζομαι μόνον νά είπω συντόμως 
δτι αύτή είναι ή άπλουστέρα καί ή μάλλον διαφεύγουσα τήν έξέτα- 
σιν. Ό μέλλων μέγας λογοτέχνης θά δώση μίαν μούντζα είς τάς προ
λήψεις καί θά χρησιμοποιήση τό μέσον του, τήν γλώσσαν, είς τήν 
Ικφρασιν τής ούσίας, τήν όποιαν θά σοΟ έμπνεύση ή μεγαλοφυΐα 
του. Καί έρχομαι είς τήν τετάρτην μορφήν τοΰ ζητήματος, τήν πρα
κτικήν, ή όποια είναι καί τό κύριον άποτέλεσμα. To £ν μέρος αύτής, 
τί γλώσσαν μεταχειρίζεται κάθε άνθρωπος είς τάς άτομικάς πρακτι- 
κάς του χρήσεις καί είς τήν εκθεσιν γενικώς τών ιδεών του, δέν τό 
θεωρώ σπουδαΐον καί νομίζω δτι κακώς γίνεται λόγος δι’ αύτό καί 
άπό τούς θιασώτας τής μιας μερίδος καί άπό τούς θιασώτας τής 
άλλης μερίδος. Κάθε κοινωνικόν άτομον είναι ήδη δργανισμός άνα- 
πτυχθείς, έλεύθερος καί κάθε πρόθεσις έπεμβάσεως Ιπ’ αύτοΟ πέραν 
άπαθοϋς καλλιλογικής κρίσεως είναι άνελεύθερος καί αφιλοσόφητος. 
"Αν δέ γίνη σκέψις καί περί εκβιασμού τίνος είς τό ζήτημα τούτο, 
ώς γίνεται είς τό στρατόπεδον τών γλωσσαμυντόρων διά τούς άντι- 
θέτους, τούτο πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς καθαρά κακοήθεια πλέον. 
Ή σκέψις είναι άπλουστάτη καί απορώ πώς γίνεται λόγος μακρός 
δι’ αύτήν. Άνεπτύχθην είς τήν κοινωνίαν δπως ήμπόρεσα καί έπέ- 
τρεπον αί δυνάμεις τής άντιλήψεώς μου, άπέκτησα §ν δργανον διά 
νά έκθέτω τάς ιδέας μου καί νά γίνωμαι άντιληπτός είς τούς άλλους 
καί θά προαχθώ είς τήν κοινωνίαν άναλόγως τής έπιδόσεώς μου είς 
τήν άλλην Ιργασίαν μου. Τό γλωσσικόν δργανον είς τήν περίστασιν 
αύτήν είναι κτήμα άτομικόν, τό όποιον χρησιμοποιώ ώς μέσον διά 
νά φέρω είς σχέσιν τό άτομόν μου πρός τό περιβάλλον. "Οποιος θέλει 
ήμπορεΐ νά μέ άναγινώσκη εύχαρίστως καί νά μέ έννοή, είτε καθα- 
ρίζων είμαι, είτε δημοτικίζων, είτε μαλλιαρίζων, δποιος δέν θέλει, 
άς πάρη τόν άέρα του. Καί αύτή ή άντίληψις εύτυχώς ήρχισε νά 
έπικρατή είς τήν κοινωνίαν μας καί άνεγνωρίσθη καί έπισήμως πρό 
τίνος. Δι’ αύτό είπον είς κάποιον άρθρον μου δτι κυρίως ήμεΐς δέν 
ίχομεν γλωσσικόν ζήτημα τώρα, άλλά έκπαιδευτικόν. Δι’ αύτό καί 
δέν άνήκω είς εκείνους, οί όποιοι έθεώρησαν καί θεωρούν τόσον φοβε
ρόν πράγμα τήν διάταξιν τού Συντάγματος περί έπισήμου γλώσσης, 
άφοΟ, δ,τι λέγεται έκεΐ γίνεται πραγματικώς τώρα καί άλλως δέ 
πρόκειται περί κοινού άγαθοΰ Ιν τή περιπτώσει ταύτη. Άλλο είναι 
τό ζήτημα άν έπρεπε νά γίνη τούτο. Βεβαίως δέν έπρεπε, διότι είναι 
μία οίονεί Ιπίσημος έμμεσος άναγνώρισις τής άδυναμίας τής παρ’
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ήμΐν έπιστήμης καί παιδείας. Άλλά τό πράγμα εχει καί τήν καλήν 
του δψιν, ή όποια άπορώ πώς διέφυγε τήν προσοχήν δλων. Είναι ή 
Καδμεία νίκη καί ή διά τών ιδίων δπλων αύτοκτονία τών γλωσσα- 
μυντόρων. Άφοΰ «ένίκησεν ή φυλή» (άδιάφορον άν ή φυλή ένίκησε 
τήν φυλήν!), τώρα πλέον δέν εχομεν άνάγκην γλωσσαμυντόρων, διότι 
«τό ζήτημα έληξε». Τρομάρα τους! Ή ούσία τοΰ ζητήματος οδτε 
ήρχισε κάν, δλη δέ ή μέχρι τοΰδε ταραχή προεκαλεΐτο δπ’ αύτών 
άπλώς «"να μή έν τή άφανεία διατελώσι». θά Ιθεώρουν δμως πράγ
ματι φοβερόν τό πράγμα άν έπεκράτει ή Εδεα τών γλωσσαμυντόρων 
περί τοΰ έκπαιδευτικοΰ άρθρου, διότι εδώ πρόκειται νά γίνη έργασία 
επί τής πείρας στηριζομένη διά νά διαρρυθμισθή καταλλήλως ή στοι
χειώδης έκπαίδευσίς μας, ή οποία χωλαίνει όμολογουμένως καί δι’ 
άλλας αιτίας, άλλά καί διά τάς έσφαλμένας κοινωνικάς άντιλήψεις 
καί διά τό γλωσσικόν δργανον αύτής. Ή διαφώτισις τών άντιλήψεων 
άνήκει κυρίως εις τό πανεπιστήμιον τό μέλλον νά παρασκευάση πεφω- 
τισμένον διδακτικόν προσωπικόν καί δγιά Κοινήν γνώμην διά τό 
μέλλον. Ή άλλη έργασία άνήκει είς τήν δρώσαν γενεάν έν εύρυτέρψ 
μέτρψ καί διακρίνεται είς δράσιν ατόμων, δράσιν ομάδων καί δράσιν 
γενικήν τής πολιτείας. Διά νά έπιτευχθή νά γίνη έργασία άποτελε- 
σματική, άπαξ διά παντός πρέπει νά έκλειψη ή κακώς έπικρατή- 
σασα Ιδέα τής κοινωνίας δτι πρόκειται περί προσβολής τοΰ γλωσσι- 
κοΰ θησαυρού της. Ή έργασία αύτή άφορά μόνον τό μέλλον, άπο- 
κλείει τάς άπό τρίποδος ιδέας τοΰ μή κατέχοντος κατά βάθος δλα τά 
σχετικά έκπαιδευτικά ζητήματα καί καλόν είναι διά τοΰτο νά παύση 
πάσα γλωσσαλγία εξω τών σχετικών κύκλων καί μάλιστα τών είδι- 
κώς έργαζομένων έκ τής πείρας καί έμπράκτως νά φέρουν άποτέλε- 
σμά τι, δπερ θά παρουσιάσουν ίσως βραδύτερον καί είς τήν πολιτείαν 
πρός χρησιμοποίησιν. Καί έδώ ή ιδέα είναι άπλουστάτη καί απορώ 
πώς χωροΰν παρεξηγήσεις. Πρόκειται περί τής δσον τό δυνατόν σκο- 
πιμωτέρας μορφώσεως τοΰ λαοΰ. Έ φ’ δσον πρόκειται περί τοιαύτης 
Ιργασίας άτόμων ή όμάδος ίδιωτών, πρέπει νομίζω νά άποσκορακι- 
σθή ώς άφιλοσόφητος καί άνελεύθερος ό δρος «έργάζεται άντεθνι- 
κώς». Κανείς δέν δικαιοΰται νά άνυψώνη τάς γνώμας του μόνος του 
είς «έθνικάς» καί καλά καλά μάλιστα, άν ένεργώς δέν μετέχει έν τή 
πείρα τοιαύτης έργασίας, ούτε περί τής σκοπιμότητος ή τοΰ άσκόπου 
αύτής δύναται νά κρίνη έκ τών προτέρων. Διά τοΰτο άνήκω εις έκεί- 
νους, οί όποιοι εύνοοΰν κατ’ άρχήν τό Ιργον τοΰ Έκπαιδευτικοΰ όμί- 
λου καί είς τά δύο μέρη, τά όποια φρονώ δτι πρέπει νά είναι ώς
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πρόγραμμά του, έφ’ δσον έννοεΐται ούτος δέν υιοθετεί θεωρίας γλωσ- 
σικάς Ικ τών προτέρων, δπερ θά είναι ό μεγαλύτερος του κίνδυνος. 
Διότι καί Αν ό "Ομιλος περιορισθή εΕς τό κατ’ έμέ άναγκαιότερον έπί τοΟ 
παρόντος μέρος τής Αποστολής του, νά υποστηρίξτε δηλαδή τούς έκ 
τής πείρας μέλλοντας να καταρτίσωσι τά τοΰ προγράμματος αύτοΰ 
5πό Ιποψιν διδακτικών βιβλίων, συστήματος καί όργανισμοΰ καί προ- 
σαρμόσεως τής έν τφ σχολείφ αύτοΰ μελλούσης νά παρέχεται έκπαι- 
δεύσεως πρός τό νΰν καθεστώς, θά προέλθη ώφέλεια καί δχι βλάβη. 
Άλλα καί άν οΰτος προβή ε!ς τό μέλλον εΕς ί'δρυσιν τοΰ σχολείου 
του, δέν βλέπω διατί νά έμποδισθοΰν τά μέλη αύτοΰ, Αφοΰ παρου
σιάσουν εΕς τήν πολιτείαν σαφές τό πρόγραμμά των, νά έκπαιδεύσουν 
τά τέκνα των δπως νομίζουν προσφορώτερον αύτοί, Αφοΰ μάλιστα 
όπάρχει ελπίς δτι ή έν αύτφ παρεχομένη έκπαίδευσις ήμπορεΐ εΕς 
τό μέλλον τελειοποιουμένη διαρκώς νά χρησιμεύση ώς πρότυπον 
καί εΕς τήν πολιτείαν αύτήν. "Ωστε οδτω τιθεμένων τών ζητημάτων 
έντελώς Απορος είναι ή κατ’ αύτοΰ καί τών μετεχόντων αύτοΰ κατα
φορά, ώς καί γενικώς ή κατά παντός τοΰ δεικνύοντος αύτενέργειάν 
τινα εΕς τά τοιαΰτα ζητήματα. Πρέπει απαξ διά παντός νά κολλήση 
είς τά μυαλά τών διαφόρων φωνασκούντων άσκόπως παρ’ ήμΐν δτι 
Αξίωμα τής έπιστήμης είναι δτι πασα κίνησις καί δρασις, δσον εκτε
ταμένη καί Αν είναι, στηρίζεται εΕς ΑρχΑς έσφαλμένας, θά καταπέση 
Αφ’ έαυτής θαττον ή βράδιον άνευ άλλης ένεργείας. Άλλως βεβαίως 
Ιχει τό πραγμα προκειμένου περί έπισήμου δράσεως τής πολιτείας, 
διότι τότε θά πρόκειται περί κοινοΰ Αγαθοΰ, Αλλά τούτου άπέχομεν 
πολύ έπί τοΰ παρόντος καί ίσως θά παρέλθη πολύς χρόνος Ακόμη 
διΑ νά φθάσωμεν εΕς αύτό. "Ωστε Απορώ πρός τί ό Ασκοπος θόρυβος, 
Αφοΰ τίποτε δέν υπάρχει Ακόμη εΕς ούσίαν, εΕς σύστημα, εΕς όργανι- 
σμούς, πρός τί ή Αψικορία νά νομίζωμεν δτι εχομεν νά κάμωμεν μέ 
ζήτημα ήμερών, ένφ πρόκειται περί έργασίας μακρών έτών, πρός τί 
αί κεναί θεωρίαι, Αφοΰ τό ζήτημα Ανεμίχθη μέ πολλούς άλλους παρά
γοντας καί είναι ή άρίστη εΕκών δλης τής έπιστημονικής, έκπαιδευ- 
τικής καί κοινωνικής μας καχεξίας. Πρός τί δλα αύτά, ώ βέλτιστε 
Μιστριώτα καί Σ“ ;

Μετά τάς εξηγήσεις μου αύτάς έννοεΐται καλύτερον καί ή Απολο
γία μου κατά διαφόρων καλοθελητών, οί όποιοι ερριψαν έπ’ έμοΰ 
τήν μομφήν δτι «κατεπιχειροΰμαι ζώντων τε καί τεθνεώτων!» διά 
τών γραφομένων μου καί μέ προσέβαλον διά τοΰτο άναξιοπρεπώς 
έν τψ πανεπιστημίψ δπως περιέγραψα έν τή «Άκροπόλει». Τούναν-

1
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τίον έγώ βλέπων τήν κατάστασήν τής κοινωνίας μας εις τό ζήτημα 
άνεξαρτήτου Κοινής γνώμης είχα άνέκαθεν τήν ιδέαν δτι ή άλήθεια, 
δι’ ής καί μόνης θά διορθωθή ή κατάστασις, πρέπει νά λέγεται βαθ
μηδόν παρ’ ήμΐν, άκριβώς δπως ό όδοντοϊατρός μέ διαρκείς ναρκώ
σεις θεραπεύει τούς πονοΰντας όδόντας. Καί πραγματικώς συγκεκα- 
λυμμένως είπον εις πολλά τήν άλήθειαν, έως δτου παρασκευασθή τό 
Ιδαφος διά νά λεχθή αύτή πλήρης. Ά ν  είς τά ζητήματα διά τά όποια 
κατηγορήθην Ιλεγον μάλλον άπροκάλυπτον τήν άλήθειαν, θά ήμην 
πολύ εκτενέστερος, δριμύτερος καί έπομένως ’ίσως πολύ δυσαρεστό- 
τερος. ’Αδυναμία καί πάθη ήνώθησαν είς κόμμα, έν φ ή επιστημονική 
κριτική άντικατεστάθη ύπό τεμενά διά τούς φίλους, καταδιώξεως δέ 
άπηνοΰς διά τούς αντιθέτους άναγκασθέντος χάριν άμύνης νά συσπει- 
ρωθώσι καί αύτοί είς «άγέλην» ! Έκ ταύτης τινές μέν «έβαλανηφά- 
γουν», τινές δέ καί «έν άχύροις ένέμοντο» ! Ό όρθός λόγος κατ’ 
άρχάς κατεδιώκετο, έπειτα παρεξηγεΐτο καί τέλος έλειψεν έντελώς. 
Συνεπεία τούτων τινές επιστήμονες επαθον αύταπάτην έκ τής διαρ
κούς μακαριότητος, τινές δέ μετεβλήθησαν άπό έπιστημόνων είς 
πολιτικούς χάριν τών συμφερόντων τοΰ κόμματος, όλίγοι δέ μόνον 
έτήρησαν τήν άξιοπρέπειάν των. Τά γεγονότα αύτά είχον τά κακά 
άποτελέσματά των άναγκαίως καί είς τήν άλλην έκπαίδευσιν. Γενι
κόν δέ αποτέλεσμα είναι τό αίσχος τοΰ νά παριστάμεθα προ τοΰ επι
στημονικού κόσμου έχοντες ώς άρχηγόν τής πνευματικής μας κινή- 
σεως ενα Μιστριώτην. Αύτό είναι έν όλίγοις τό διάγραμμα, καθ’ 8 
θά γραφή ή ίστορία τών γραμμάτων παρ’ ήμΐν κατά τήν τελευταίαν 
τριακονταετίαν. Ή ένδεδειγμένη πορεία τών νέων έπιστημόνων, άν 
είναι εύσυνείδητοι (ούδείς δέ άληθής έπιστήμων δύναται νά είναι 
άσυνείδητος), είναι άδιαφορία πρός τό καθεστώς τοΰτο καί άνόρθω- 
σις τοΰ όρθοΰ λόγου τοΰ μέλλοντος νά δημιουργήση ύγιά Κοινήν 
γνώμην, είς ήν δι’ αύστηράς κριτικής νά καταγγέλλωνται είς τό 
μέλλον αί έκάστοτε παραβάσεις τών ιδεών. Κατά ταΰτα δέν είμαι 
έγώ «άκαταλόγιστός τις», άλλ’ οίονεί πρόδρομός τις τών έπιστημό
νων τής νέας ταύτης σχολής. Μάλλον πιθανόν είναι δτι οί λέγοντες 
ταΰτα έν τή διηνεκεΐ μακαριότητι αύτηπατήθησαν, έγώ δέ είμαι εκ 
τών αίρόντων τάς αμαρτίας τής καταστάσεως ταύτης. θά προστεθή
πιθανώς καί δεύτερος καί τρίτος καί τέταρτος καί....  «πάντοτε τό
μέλλον ανήκει είς τήν νεότητα». 'Ύβρισα, λέγει, τόν μακαρίτην Κόν- 
τον! Δέν ύβρισα, άλλ’ εύπρεπώς καί συγκεκαλυμμένως είπον δ,τι 
έν τή Berliner Philologische Wochenschrift καθαρά περί αύτοΰ.
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Καί γενικώς δέ δέν είπον πλήρη τήν αλήθειαν, ή όποια θά λεχθή 
πληρέστερον προσεχώς. Ά λλ’ έκτος τούτου άπορώ πρός τί ό τόσος 
φανατισμός. Είργάσθη ό μακαρίτης, ώφέλησεν, έτίμησε τό 'Ελληνι
κόν δνομα. Τιμώμεν τήν μνήμην του καί έργαζόμεθα καί ήμεΐς 
περαιτέρω άνεξαρτήτως τών τυχόν κακών του έπιδράσεων. Ύπό δέ 
πρακτικήν έποψιν τοιαΰται κακαί έπιδράσεις έξ αύτοΰ όμολογοΰνται 
παρά πολλοΐς. Άδικώτατα κρίνουσι, λοιπόν, οί λέγοντες δτι διέπραξα 
τήν άσέβειαν νά ύβρίσω τήν μνήμην του, ένφ έγώ κατά καθήκον μου 
ώς έπιστήμονος ήσκησα έλαφράν τινα κριτικήν μόνον. 'Ύβρισα λέγει, 
τόν κοσμήτορα Βάσην! Ά ν  ελεγον μάλλον άπροκάλυπτον τήν άλή- 
θειαν περί αύτοΰ, θά διερρήγνυον τά ίμάτιά μου διότι παρά τών παι- 
δευθέντων υπό τής πολιτείας καί έγκατασταθέντων είς τάς άνωτάτας 
λειτουργίας έπειτα άλλα καί ούχί τοιαϋτα άναμένει ή επιστήμη. 
Μήπως δέν άρκοΰν είς αυτόν τά φιλολογικά άνδραγαθήματα, τά όποια 
έγιναν υπό τήν αιγίδα τοΰ μακαρίτου διδασκάλου, καί τά έκ τούτων 
πρακτικά έρείπια, τά όποια μάς παρεδόθησαν, άλλά θέλει ίσως νά 
άναγνωρισθή τώρα δπό τό πνεΰμα τοΰ μακαρίτου ώς άόρατον στέμμα 
καθεστώς τριάκοντα τυράννων άποπνιγόντων πάσαν έλευθερίαν σκέ- 
ψεως καί φιλοτίμου δράσεως, ίνα όμοιάση καί ή νεολαία τούς προγε- 
γενημένους; Ήμεΐς θέλομεν όμόνοιαν πλέον καί έξω βαλόντες τούς 
έφιάλτας δέν εΐμεθα διατεθειμένοι νά Ιπιτρέψωμεν νέας διαιρέσεις 
είς «χρηστούς» καί «αγελαίους» δευτέρας γραμμής. Δέν έπαυσα νά 
τιμώ καί θά εξακολουθήσω νά σέβωμαι τόν καθηγητήν μου τόν άσχο- 
λούμενον είς τό κύριον έργον του, άλλά κατά παντός τυράννου τής 
σκέψεως ήμών, φρονώ δτι ήλθεν δ καιρός νά έπέλθη άντίδρασις 
σοβαρά. Άδικοΰσι, λοιπόν, οί λέγοντες δτι ύβρισα έγώ τόν σεβαστόν 
κοσμήτορα. 'Ύβρισα, λέγει, τόν πρύτανιν Ζολώταν! Κύριε έλέησον! 
Κατά τήν μάλλον άπροκάλυπτον άλήθειαν, ό άγιος πατήρ συνετά- 
ξατο τψ σατανά άντί νά άσχολήται ήσύχως είς τά το0 κλάδου του, 
δπου άπολαύει τιμής, καί μέ τά άνδραγαθήματά του τής Άμύνης 
καί τά άλλα γλωσσικά καμώματα κατώρθωσε νά έκθεση σοβαρώτατα 
τό πανεπιστήμιον. Έσφαλμένως. λοιπόν, κρίνουσιν οί λέγοντες τοΰτο. 
Ύβρισα, λέγει, τόν καθηγητήν Μιστριώτην! «Βαλανηφαγοΰσι» κατά 
τόν μακαρίτην. Περί αύτοΰ δέν έλέχθη άκόμη ή έπιστημονική καί 
κοινωνική άλήθεια πλήρης. Μέρος τι ήθελε νά εΐπη βουλευτής τις, 
άλλ’ άπετράπη έν τέλει. Ούτε είναι άνάγκη νά λεχθή αύτη έπί τοΰ 
παρόντος, άν δ γεραρός καθηγητής παύση νά μάς παρέχη τάς «πολυ
τίμους» Ικδουλεύσεις του! Τό άπαιτεΐ άλλως τε καί ό σεβασμός πρός
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τήν ήλικίαν. Ά ν  είπον δριμύ τι κατ’ αύτοΰ, τοΰτο έπραξα κατά 
καθήκον, διότι ό έπιστήμων δέν πρέπει νά μένη άπαθής πρό γενικών 
κινδύνων. Τό ζήτημα τό γλωσσικόν πρό πολλοΰ εΕς' τάς χεΐράς του 
μετεβλήθη εις ζήτημα διαταράξεως τής τάξεως καί εΕς οίανδήποτε 
άνακίνησίν του 5π’ αύτοΰ ένδεδειγμένη εΕς πάσαν κυβέρνησιν θά 
ε!ναι ή σύλληψίς του ώς ταραξίου. Ούδέν άτομικώς ώς άνθρωπος 
έχω κατά τοΰ καθηγητοΰ, δπως καί κατ’ ούδενός άλλου, καί είμαι 
έτοιμος έξω τής γλωσσικής καί Ιθνικής λόξας των καί έντός τών 
νόμων καί καθηκόντων των νά τοΐς παράσχω πάσαν άλλην τιμήν, 
ζητωκραυγάζων μάλιστα τό v ivat Mistriota vetustus multos 
annos! Ά λλ’ ώς έπιστήμων Ασχολούμενος περί τά Νεοελληνικά 
και έπομένως καταλληλότερος πολλών γλωσσαμυντόρων νά 
κρίνω τά σχετικά ζητήματα, κατά καθήκον σύμβολόν μου θά έχω 
πάντοτε τό pereat Mistriotismus malus, qui totam Graeciam 
stupefecit.

Meliores Psychare, feliciores Krutnbachero erimus.

Α. ΜΠΟΥΤΟΥΡΑΣ
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Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Τό ακόλουθο κεφάλαιο είναι μεταφρασμένο άπό τό βιβλίο τοΰ κ. Ο. Ghibu, 
Der moderne Utraquismus oder die Zweisprachigkeit in der Volksschule. 
Langesalza. 1910. [Κεφ. B'. σ. 8 -26]. Σχολική διγλωσσία δπάρχει παντοΰ, δπου 
τό σκολειό άναγκάζεται νάχη γιά επίσημο όργανό του άλλη γλώσσα άπό κείνη 
πού μιλάν τά παιδιά. Ή  σχολική διγλωσσία εχει καί πολλές μορφές καί πολλούς 
βαθμούς, άναλόγως τοΰ σκοπού γιά τόν όποιον επιβάλλεται στά παιδιά ή ξένη 
γλώσσα, τού τρόπου μέ τόν όποιον τούς επιβάλλεται, τής σχέσης, όπου έχει ή έπί- 
σημη γλώσσα τοΰ σκολειού μέ τή γλώσσα τών παιδιών καί τών δικαιωμάτων, ποΰ 
αναγνωρίζονται καί στή μητρική γλώσσα.

Ό συγγραφέας εξετάζει κυρίως τή νεώτερη, τήν πολίτικη  όπως τήν ονομάζει, 
διγλωσσία, πού έδημιουργήθηκε κυρίως στά 19° αιώνα μαζί μέ τά ξύπνημα τής 
έθνικής συνείδησης τών λαών. Τότες άν σένα κράτος έτύχαινε νά μή μιλάν όλοι οί 
κάτοικοι τήν ίδια γλώσσα, ή κυρίαρχη φυλή ζητοΰσε νά άφομοιώση τίς άλλες 
έπιβάλλοντας σαΰτές τή γλώσσά της κα ί δημιουργώντας σκολειά διγλωσσικά. 
*0 συγγραφέας, δ όποιος κατάγεται άπά τήν Ουγγαρία δπου δ άγώνας μεταξύ 
τών διαφόρων φυλών είναι όξύτατος, έμελέτησε τό ζήτημα αύτά σέ δλο του τά 
πλάτος καί πρά πάντων άπά τήν παιδαγωγική του μεριά. Μαθητής τού καθηγητή 
τής παιδαγωγικής στή Jena W. Rein, είχε δλα τά έπιστημονικά εφόδια γ ι’ αύτή 
του τή μελέτη. Τά έργο του άφ’ οδ έγίνηκε δεχτά γιά έναίσιμη διατριβή άπό τόν 
W. Rein έδημοσιεύτηκε έπειτα στή σειρά τών παιδαγωγικών μελετών, πού βγαί
νει στή Langesalza μέ τόν τίτλο «Padagogisches Magazin».

Τά έργο άξίζει νά μελετηθή καί άπά τούς "Ελληνες δασκάλους. ’Ενδιαφέρει 
πρά πάντων τά έλληνικά σκολειά τής Τουρκίας, πού έχουν κ ι’ δλας καί ίσως σέ 
λίγο θάχουν άκόμη δεινότερα νά παλαίφουν πρός τούς Τούρκους γιά τήν εσωτε
ρική τους λευτεριά καί γ ιά  τή διατήρηση τής Ιλληνικής γλώσσας, ώς έπίσημης 
γλώσσας τοΰ έλληνικού σκολειού.

Μά ένδιαφέρει άκόμα καί τούς δασκάλους τοΰ έλεύθερου Βασιλείου, γ ιατί δ 
συγγραφέας στή σελ. 7 τοΰ βιβλίου κατατάσσει στά διγλωσσικά σκολειά κα ί τά 
δημοτικά σκολειά τής Ελλάδος. Ή  έλληνική δμως διγλωσσία δέν είναι δλότελα 
ή ίδια μέ κείνη, πού εξετάζει δ συγγραφέας.

’Εδώ έδημιουργήθηκε άπά πολλούς παράγοντες. Γι’ αύτά πρέπει νά μελετηθη 
ξεχωριστά καί ή μελέτη θά γίνη άργότερα στά Δελτίο τοΰ 'Ομίλου.

Μά στά κεφάλαιο αύτά ποΰ δημοσιεύουμε έξετάζεται πρά πάντων Ινα άλλο 
ζήτημα, ζήτημα σημαντικά άπ’ τή φιλοσοφία τής άγωγής, πού έμεϊς έδώ οδτε τά 
θίξαμε καθόλου άκόμα, άν καί τόσος πολύς λόγος γίνεται γύρω μας γιά παιδαγω
γική καί στόν ήμερήσιο τύπο σοφοί έπίσημοι άνδρες χάφτουν καί κόφτουν σέ ατε
λείωτα άρθρα γιά τά βαθύτερα καί δυσκολώτερα προβλήματα τής φυλής. Φόρο, βλέ
πετε κατά τής αΰτορεκλάμας δέν έβαλεν άκόμη τά κράτος. Κατά πόσο είναι σεβα
στά καί άναφαίρετο τά δικαίωμα, πού έχει δ πολίτης νά διαπλάση τόν έαυτό του 
μέ ένα δικό του ιδανικά άγωγής καί παιδείας ; Καί κατά πόσο είναι άπόλυτο τό 
δικαίωμα, πού θέλει νά έχη τά κράτος νά δποβάλλη όλους τούς πολίτες σένα δικό 
του ιδανικά καί νά τούς έκπαιδεύη μέ τόν ίδιο τρόπο, δποτάσσοντάς τους σέ σχο
λικούς οργανισμούς, πού τό άτομο μπορεί ίσως νά τούς θεωρή άντίθετους πρός 
τίς συνθήκες τής ζωής, πρός τίς φυσικές καί ψυχολογικές του προδιαθέσεις, πρός 
τήν ιδεολογία, πού απάνω της θέλει νά στηρίξω τή ζωή του ;
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Τό ζήτημα είναι σημαντικό καί άλλου έσυζητήθηκε άπό μεγάλους φιλοσόφους 
καί κοινωνιολόγους καί παιδαγωγούς. Στήν 'Ελλάδα δπως δέν ϋπαρχεν ώς 
τώρα καμιά φιλοσοφία καί καμιά βαθύτερη σκέψη γιά  τά φανερώματα καί της 
ατομικής καί τής κοινωνικής καί δημόσιας ζωής, έτσι έλειπεν δλότελα καί κάθε 
φιλοσοφία τής έλληνικής παιδείας. "Οπως σέ δλα έκυριαρχοΰσεν ή έλλειψη κάθε 
κριτικής έπίγνωσης τής πραγματικότητας καί τών δρων, πού άπ’ αύτήν πηγάζουν 
γιά κάθε οργανισμό, πού θέλει νά είναι ζωντανός, ή ρουτίνα, ή έτοιμη αντιγραφή 
τής εργασίας των ξένων καί δ κομπογιαννιτισμός, έτσι καί στήν Ιλληνική παιδεία. 
Τώρα είναι πιά ή ύστατη στιγμή. Κοντά στό άλλο πραχτικά καί θεωρητικό του 
έργο, μιά άπό τις σημαντικώτερες δπηρεσίες, πού θδχη νά προσφέρη στήν Ιλληνι- 
κήν άναγεννηση δ Εκπαιδευτικός δμιλος, θά είναι νά προσπαθήση νά δώση στήν 
παιδεία τής έλληνικής φυλής τή φιλοσοφία της, τό ιδεολογικό της θεμέλιο στη
ριγμένο στή νεοελληνική ζωή, τό μόνο, πού θά τήν δψώση άπό τόν τυφλόν έμπει- 
ρισμό στήν περιοχή τής έπιστήμης καί θά τήν κάν^) αληθινό δργανο έκπολιτισμοδ 
τής φυλής].

1) Είδαμε, πώς ή πολιτική μεταχειρίζεται τή σχολική διγλωσσία 
γιά νάπορροφάη τά μή όμόγλωσσα λαϊκά στοιχεία άφομοιώνοντάς τα 
πρώτα μέ τή γλώσσα καί ύστερα καί μέ τό φρόνημα καί τήν ούσία 
τής κυρίαρχης φυλής καί πώς τό σκοπόν αύτό ζητάει νά τόν πιτύχη 
σκεπάζοντας τον μέ τήν πρόφαση πώς θέλει τάχα νά δυναμώση σέ 
δλους τήν άγάπη τής πατρίδας. Έτσι λοιπόν ή πολιτεία όχι μόνον 
έπιβάλλει αύθαίρετα σενα μέρος τοΟ λαοΟ τή δική της γλώσσα, μά 
καί άρνιέται στις άλλες γλώσσες τίς λαϊκές κάθε δικαίωμα ζωής. Μά 
τότες γεννιέται τό ζήτημα: Είναι τάχατε τό κράτος, σαν κράτος, 
τελικός σκοπός τής ζωής καί πρέπει νά θυσιάζεται γιά τήν επιτυχία 
τών σκοπών του ή λευτεριά τών πολικών, γιά είναι μόνο μέσο, γιά 
νά βρίσκη ό πολίτης όποστήριξη στούς σκοπούς καί στούς άγώνές 
του καί σύμφωνα μ’ αύτή του τήν δπόσταση πρέπει καί νά διαμορ
φώνεται; Τήν άπάντηση στό σπουδαίο αύτό ζήτημα θάφήσωμε νά 
μας τή δώσουν δυό σημαντικοί συγγραφείς.

Ό R ob ert von  M oh l λέει: «Δέν είναίτσωστό νά χρησιμοπο ιήται 
ό άνθρωπος γιά απλό μέσο σκοπών πολιτειακών. Τούναντίον ή πολι
τεία είναι μέσο γιά τούς σκοπούς τοΰ πολίτη 1». Καί ό S ch i l le r  λέει 
άκόμα καθαρώτερα: «Ή μέγιστη πολιτεία είναι εργο άνθρώπινο. Ό 
άνθρωπος είναι έργο τής άφταστης μεγάλης φύσης. Ή πολιτεία είναι 
δημιούργημα τυχαίο, Ιν φ ό άνθρωπος είναι δν άναγκαΐον. Καί τί 
άλλο κάνει λοιπόν τήν πολιτεία μεγάλη καί τιμημένη παρά οί δυνά
μεις τών άτόμων, πού τήν άποτελοΰν; Ή πολιτεία είναι άποτέλεσμα

1 R. von  M ohl, Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsatzen des Rechts- 
staates. 3 έκδ. 1 τομ. σ. 522 (παρά D r. A. M ann, Das Verhaltnis des Staates 
zum Bildungswesen σ. 39).
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μόνο τής άνθρώπινης δύναμης, έργο τής σκέψης, μά δ άνθρωπος είναι 
αύτή ή πηγή τής δύναμης, δ δημιουργός τής σκέψης1».

Ά π ’ αύτά βγαίνει τό συμπέρασμα, πώς άφ’ ου ή πολιτεία δέν 
είναι τελικός σκοπός, μόνο μέσο γιά τήν έπιτυχία τής εύδαιμονίας 
στή γή, όχι μόνο δέν έχει κανένα δικαίωμα νά περιορίζη τή λευτε
ριά τών πολιτών, μά καί είναι ίσα ίσα δποχρεωμένη νά κάνη δ,τι 
μπορεί γιά νά τούς άναπτύξη τίς ύπάρχουσες προδιαθέσεις καί νά 
τούς άσφαλίζη πνευματική λευτεριά, γιατί έτσι μόνο μπορεί μέ έμπι- 
στοσύνη νά στηριχτή σ’ αύτούς.

Γιατί «μιά πολιτεία πού έχει καθαρή τή συνείδηση καί Ιμπιστο- 
σύνη στόν έαυτό της καί πίστη στήν άξία της, αύτή έμπιστεύεται 
καί τό λαό. Καί πάλι άμα ή πολιτεία δέν έχει εμπιστοσύνη στόν 
ίδιο τόν έαυτό της, τότε φοβάται καί τούς ίδιους τούς πολΐτές της» 
δπως λέει ό P au lsen  2.

Ό περιορισμός τής πνευματικής λευτεριάς τών πολιτών, τό μετα- 
χείρισμά τους γιά άπλό μέσο σκοπών πολιτειακών είναι σημάδι άρρώ- 
στειας, γι’ αύτό λέει πολύ σωστά δ R. Eucken. «Άποδοκιμάζουμε 
τήν άπόλυτη κυριαρχία τοΰ κράτους, γιατί καταπιέζει τήν αύτοτέ- 
λεια τής προσωπικότητας καί έτσι θυσιάζει τήν έσωτερική άξία τών 
πνευματικών άγαθών γιά απλές έξωτερικές σκοπιμότητες».

2) Τό νά καταρρίχνωνται οΕ πολίτες καί νά γίνωνται μέσο άντί 
σκοπός είναι ή μέγιστη προσβολή τών δικαιωμάτων τους καί φέρνει τά 
χείριστα άποτελέσματα καί γιά τό άτομο καί γιά τό δλο, δηλαδή καί 
γιά τήν πολιτεία. Άντίς νά μεγαλώνουν οί εσωτερικές βουλητικές 
δυνάμεις, κολοβώνονται, άντίς νά αύξαίνη ή αύτενέργεια, γεννιέται ή 
άδιαφορία καί τό μή χάνεσαι, πού χωρίς άλλο θά καταντήση σέ κοι
νωνική άνηθικότητα. "Ενας λαός πού άντί νά αύτοκυβερνιέται άφήνει 
νά τόν κυβερνούν, δηλαδή άδιαφοράει γιά τήν ήθική άξία εκείνων, 
πού τόν κυβερνούν, χάνει τήν δύναμή του.

Ό Εστορικός Treitschke 3 λέει: «Είναι άδύνατο ένα έθνος ζων
τανό νάφήση νά τό σέρνουν άπ’ τή μύτη, κάθε δυνατός λαός αισθά
νεται τήν άνάγκη μενα οίονδήποτε τρόπο δ ίδιος νά διευθύνη τόν 
έαυτό του».

1 Schillers Briefwechsel tnit Lotte, 1 τομ. σ. 143.
1 Das deutsche Bildungswesen in seiner geschichtlichen Entwicklung  

<j. 159.
3 Treitschke, Politik β' Ικδ. B' τομ. σ. 506.
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"Αμα ή πολιτεία θέλη τό άντίθετο γιά τούς πολίτες της, άμα 
τούς παίρνε χή λευτεριά γιά νά μπορή νά τούς «διοίκηση», τότες 
τούς καταδικάζει νάναι όκνοί καί άνίκανοι. Ά ν  δμως τούς άφήνη τή 
λευτεριά νά κανονίζουν οί ίδιοι τή ζωή τους, τότες θά ξεχυθή σέ 
λίγο ή Ισωτερική τους δύναμη. Γιατί «άμα οί άνθρωποι είναι λεύ
τεροι, δλες οί δουλιές προοδεύουν καλύτερα, δλες οί τέχνες άνθοϋν 
ώραιότερα, δλες οί Ιπιστήμες άπλώνονται. Ή λευτεριά κάνει καί τούς 
οικογενειακούς δεσμούς στενώτερους καί τούς γονιούς κάνει νά φρον
τίζουν μέ πιότερο ζήλο γιά τά παιδιά τους καί ή αύξηση τού κοινού 
πλούτου τούς κάνει ίκανώτερους νά πραγματοποιούν τούς πόθους των 
γι’ αύτά.

’Ανάμεσα σ’ Ιλεύτερους άνθρώπους γεννιέται ζήλος καί καλύτε
ροι δασκάλοι βγαίνουν Ικεΐ, δπου ή τύχη τους έξαρτάται άπό τήν 
έργασία τους, παρά Ικεΐ πού κρέμεται άπ’ τήν προαγωγή, πού περι
μένουν παθητικά άπ’ τό κράτος 1».

Τό κράτος λοιπόν είναι υποχρεωμένο νά δίνη στούς πολίτες τήν 
εύκαιρία νάναπτύξουν δλες τίς δυνάμεις των καί νά μή βάζη κανένα 
έμπόδιο στήν Ιξέλιξη τής προσωπικότητάς των.

3) Αύτό είναι καθήκον τοΰ κράτους. 'Ο δέ σκοπός, πού Ιπιδιώκει 
κάθε πολιτεία, δηλ. ή μόρφωση πιστών πολιτών, άπ’ αύτό τό καθή
κον ϊσα ίσα υποστηρίζεται. Επειδή άγάπη καί πίστη στήν πατρίδα 
δέν είνε ή έξάρτηση άπό κάποια δύναμη, πού νά Ιμπνέη φόβο, ούτε 
ή μέ τή βία έκμάθηση μιανής γλώσσας άχρηστης καί χωρίς άξία 
καί άκόμη λιγώτερο ό κρύος καί έξωτερικός σεβασμός μερικών τύπων, 
πού ή παραμέλησή των φέρνει τιμωρία, μόνο είναι ή Ισωτερική θέρμη, 
πού δένει αιώνια τόν άνθρωπο μέ τό χώμα, δπου γεννήθηκε, ή ένθου- 
σιώδικη προθυμία γιά αγώνες καί θυσίες γιά τήν άσφάλεια καί τήν 
ιερή του λευτεριά. ’Απόδειξη τά λόγια δύο άνδρών, πού δέν τούς 
έλειπε βέβαια γνήσια άγάπη τής πατρίδας.

«Φιλοπατρία, λέει ό L u d en 2, είναι ή άγάπη γιά κείνες τίς συν
θήκες, πού μάς χρειάζονται γιά νά άναπτύξουμε έλεύτερα τίς δυνά
μεις μας, γιά νά μορφώσουμε τόν νοΰ μας. Τέτοια άγάπη γεννάει τή 
χαρά νά είναι κανένας πολίτης σένα κράτος καί τόν ώραΐο πόθο νά 
κληροδοτήση αύτό τά άγαθά καί στούς άπογόνους του καί τή μεγάλη

1 W ilhelm  von  H umboldt, Ideen zu einem Versuch die W irksam keit des 
Staates zu bestimmen σ. 74.

1 Luden, Statsw eisheit (κοίτα Dr A. Mann, XS. μ. a. 16).
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προθυμία νά θυσιάση κανείς τά πάντα γ ι’ αύτό, γιατί είναι τό πολυ
τιμότατο άπ’ δλα τά άγαθά. Τό χώμα πού απάνω του όπάρχουν 
αύτές οί τόαο πολύτιμες γιά μάς συνθήκες, μάς γίνεται ίερό, γιατί 
έκεΐ μάς χαρίζεται ή έλεύτερη άνάπτυξη καί τό γλυκό συναίστημα, 
πού τή συντροφεύει.

«Έκεΐ, πού πρώτη φορά γιά σένα ελαμψεν δ ήλιος τοΰ θεοΰ, δπου 
πρώτη φορά γιά σένα έλαμψαν τάστέρια τούρανοΰ, δπου οί κεραυνοί 
του σάποκάλυψαν γιά πρώτη φορά τήν παντοδυναμία του καί τάνε- 
μόβροχά του σοΰ φύσηξαν ίερή φρίκη στήν ψυχή, έκεΐ είναι ή άγάπη 
σου, έκεΐ είναι ή πατρίδα σου. — Έκεΐ πού τό πρώτο ανθρώπινο 
μάτι μέ στοργήν άπάνω στήν κούνια σου εγυρε, πού ή μάνα σου 
πρώτη φορά στήν άγκαλιά της σέσήκωσε καί ό πατέρας σου σοΰ 
στάλαζε στήν ψυχή τά πρώτα στοιχεία τής γνώσης, έκεΐ είναι ή 
άγάπη σου, έκεΐ είναι ή πατρίδα σου 1». Στερέωση λοιπόν τής 
φιλοπατρίας θά πή νάφήνη κανείς αύτές τίς έσωτερικές δυνάμεις 
νά ξεδιπλώνονται όλότελα. Τότες ή φιλοπατρία γίνεται δύναμη. Μά 
νά ισχυρίζεται κανείς, πώς μιά γλώσσα, πού δέν είναι ή γλώσσα τοΰ 
λαοΰ, καί πού μέ τή βία έπιβάλλεται στούς πολίτες, είμπορεΐ νά 
άντικαταστήση δλες αύτές τίς αξίες, είναι μεγάλη πλάνη. Καί νά 
κατηγορή κανείς γιά προδότες τής πατρίδας ανθρώπους, πού μέ τήν 
Εερώτατη θέρμη είναι προσκολλημένοι στή γή πού τούς γέννησε μόνο 
καί μόνο, γιατί άγαποΰν τή γλώσσα, πού μιλοΰν, περισσότερο άπό 
κάθε άλλη, καί δέν μποροΰν καθόλου νά ένθουσιαστοΰν γιά μιάν 
άλλη, πού τήν θεωροΰν άχρηστη, είναι μεγάλο λάθος τών πολιτικών 
έκείνων άνδρών, πού στάλήθεια θέλουν τό καλό τής χώρας των. Ή 
διγλωσσία, δπου άφύσικα δπάρχει, είναι κάτι νεκρό, μηχανικό, καί 
μέ δση βία κι’ άν προσπαθοΰν νά τή στεριώσουν, δέν μποροΰν νά 
καταφέρουν τίποτε.

«Ένα άπ’ τά φανερώτερα διδάγματα τής ιστορίας, λέει ό καθη
γητής W. R e in 2, είναι, πώς πνευματικά κινήματα δε μποροΰν νά 
εμποδιστούν με μέσα μηχανικά. Έκεΐ δμως, δπου ίσως μέ έξωτερική 
βία καταπνίγονται, έκεΐ συγχρόνως σφραγίζεται ό τάφος κάθε πνευ
ματικής ζωής».

4) Ά ς  έξετάσουμε δμως τώρα τό έξής ζήτημα. Έχει τό κράτος 
τέλος πάντων τό δικαίωμα νά δεσπόζη μέ τέτοιον άπόλυτο τρόπο

1 Ε. Μ. Arndt, Ober Freiheit und Vaterlandsliebe.
7 TV. R ein , P aedagog ik  in  system atischer Darstellung I τομ. σελ. 517.
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άπάνω στήν παιδεία τοΰ λαοΰ, ώστε νά άποκλείνη όλότελα κάθε 
άλλο παράγοντα έκπαιδευτικό; Έχει τό δικαίωμα νά έξαναγκάζη 
τούς πολίτες νάχουν μόνο τή μόρφωση, πού αύτό θέλει; Ότι τό 
κράτος δικαιώνεται νά ένδιαφέρεται γιά τήν άγωγή τών πολιτών 
του, κανείς δέν μπορεί νά τό άμφισβητήση. Ότι δμως είναι δικαίωμά 
του νάνακατώνεται σέ δλα τά ζητήματα τής παιδείας, γιά νά επι- 
βάλλη τήν παντοδυναμία του καί νά υποδουλώνη τούς πολίτες σέ μιά 
οίαδήποτε τάση, πού αύτό θέλει, είναι πάρα πολύ άμφισβητήσιμο.

Δέ θέλουμε νά πάρουμε τή μονομερή νεανική θεωρία τού W. 
von Humboldt', πώς «ή δημοσία παιδεία βρίσκεται δλως διόλου 
δξω απ’ τά σύνορα, πού όρίζουν τή δράση τοΟ κράτους», μά δέν μπο
ρούμε καθόλου νά παραδεχτούμε πώς τό κράτος πρέπει νάχη τό μονο
πώλιο τής παιδείας καί τό δικαίωμα νά δημιουργή τέτοιους νόμους, 
δπου μαύτούς νά έπηρεάζεται ό χαρακτήρας τού λαοΰ. Δικαίωμά 
του καί καθήκον του είναι νά παίρνη στα χέρια του τό έκπαιδευτικό 
ζήτημα, έκεΐ δπου δέν ύπάρχουν άλλοι παράγοντες νά φροντίσουν 
γι’ αύτό. Πέρα άπ’ αύτό ή πολιτειακή Ινέργεια σωστό είναι μόνο 
νάχη τόν απώτερο σκοπό, «νά κάντ] σιγά σιγά τή βοήθεια τοΰ κρά
τους περιττή 2 ». Πρέπει νά Ιξασφαλίζη λεύτερη δράση σέ δλους τούς 
Ινεργούς παράγοντες τής παιδείας. «Ή νομοθεσία, πού άναφέρεται 
στή μόρφωση τών πολιτών, πρέπει νάφήνη δσο μπορεί πλατύτερο 
κύκλο στήν Ιλεύτερη Ινέργεια, άκόμα καί άν υπάρχη κίνδυνος νά 
δημιουργηθή ετσι λιγώτερη όμοιομορφία καί γαλήνη καί ή διακυβέρ
νηση νά γίνη λίγο κοπιωδέστερη» λέει ό F ich t e8.

Έκεΐ, πού ή πολιτεία άκολουθάει άλλη πορεία, δπου άντί στά 
δψιστα αύτά ζητήματα τής προσωπικής μόρφωσης τοΰ ανθρώπου νά 
Ιξασφαλίζη στούς πολίτες τή λευτεριά, τούς ύποτάσσει σέ δρακόν
τειους νόμους, έκεΐ τό σκολειό δέ μπορεί νά είναι δργανο τοΰ πολι
τισμού, παρά άναγκαστικά γίνεται έμπόδιο τού πολιτισμού4. Γιατί 
άμα έπιβάλλεται μέ τή βιά σ£να λαό άντί τού σωστού Ινα αφύσικο 
σκολειό, τότε τό σκολειό αύτό δχι μόνο άνώφελο είναι μά γίνεται 
καί όλέθριο. «Άμα ταράζης τό φυσικό δρόμο τής παιδείας ένός λαοΰ,

1 W . ν . Humboldt, Ideen κ .τ.λ . σ. 75.
* Dr A. M ann, Das Verhaltnis des Staates zum Bildungswesen σ. 81.
3 J  G. Fichte, Reden an die deutsche Nation σ. 258.
4 Ό Fichte, ζητάει άπό Ινα πολιτισμένο κράτος νά βοηθάς δλα τά είδη της

καλλιέργειας τοΰ νοδ χωρίς νά κατατυραννάη κανένα. (Κοίτ. R. Eucken, Die
Lebensanschauungen der grossen Denker σ. 449).

13
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τοΟ κλονίζεις τά εσώτερα βάθη τής δπαρξής του» λέει ό S ch le i- 
e rm a ch e r  1.

Ό H erd er  δέ γνωρίζει μεγαλύτερο κακό, πού νά μπορή κανείς 
νά κάνη σενα λαό άπό τό νά τοΰ άρπαζα τόν έθνικό του χαρακτήρα 
τήν πνευματική του ιδιοφυία καί τή γλωσσά του 2.

Γι’ αύτό άπορρίπτομεν όλότελα τήν Ιπέμβαση τής πολιτείας σΐνα 
έδαφος, πού ούτε μπορεί ούτε πρέπει νά περιέχεται στόν κύκλο τής 
δύναμής της καί στηρίζουμε τήν άπαίτησή μας στά λόγια άκόμα 
δύο πρόμαχων τής έσωτερικής λευτεριάς.

«Δέ μπορεί νά βασταχτή ή θεωρία, πώς ή κυβέρνηση πρέπει νά 
διευθύνη άποκλειστικά τήν παιδεία τοΰ λαοΰ. Αύτό θά ήταν άνυπό- 
φορη δεσποτεία, Ιπειδή μιά κυβέρνηση, πού Ιχει τή δύναμη νά δια- 
μορφώνη δπως θέλει τίς πεποιθήσεις τοΰ λαοΰ άπό τή νεανική ήλι- 
κία, ήμπορεϊ καί νά σκλαβώση τό λαό, δπως θέλει 5.

Γιά τόν πολίτη δέν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά, άπό τόν κατα
ναγκασμό τής συνείδησης, άπ’ τήν παράδοση τών παιδιών του σέ 
σκολειά, πού τά θεωρεί τόπους χαλασμού, άπ’ τό παιδομάζωμα, πού 
μέ τή βία σέρνει τά παιδιά στό στρατόπεδο τών άντιθέτων, γιά νά 
τάναγκάση νά γίνουν δοΰλοι άντιθέτων ιδεών 4».

Άκόμα δέ δέν πρέπει νά μάς ξεφύγη καί μιά άλλη μεριά τοΰ 
προβλήματος, δηλαδή ή θλιβερή έπίδραση τοΰ πολιτικοΰ κομματι
σμού στά σκολειά. ’Επειδή τά κόμματα 5 θέλουν πάντα νά χρησιμο
ποιούν τό σκολειό γιά δργανο τών διαφόρων σκοπών τους, καταντάει 
τό σχολειό παιχνίδι τής κομματικής παλίρροιας καί έμποδίζεται άπό 
τήν έκτέλεση τοΰ προορισμοΰ του. Τό κακό αύτό καταντάει σέ κράτη

1 S ch le ierm a ch er , t jb e r den Beruf des S taates zur Erziehung. Abliandl. d. 
B eiliner Akademie 1814.

'  (IV. Rein. Deutsche Schulerziehung σ. 271).
* S tu a r t  M ill (παρά F r. K nech t, Die Staatserziehung ist im  Prinzip ver- 

werflich σ. 37).
4 L edru  R ollin , Courrier de Bruxelles 15 Dec. 1864.
s {Έίόδ δ συγγραφέας έννοεϊ κόμματα μέ πολιτικές αρχές, στηριζόμενα σέ 

διαφορετικές Ιδεολογίες καί συμφέροντα τάξεων καί δχι κόμματα προσωπικά, 
δπως ήταν τά έλληνικά κόμματα ώς τώρα. Τών τελευταίων αΰτών ή όλέθρια 
έπίδραση, άναγόμενη σέ έκμετάλλευση τών θέσεων άπ’ τούς όπαδοϋς τών κομμά
των καί δχι σέ διαφορές ιδεών έδείχτηκε πρό πάντων στό ξεχαρβάλωμα τοΰ 
έκπαιδευτικοΰ όργανισμοΰ, στήν καθολική στασιμότητα καί στήν έλλειψη άπό 
μέρους τών δπαλλήλων τής παιδείας κάθε άληθινοΰ ενδιαφέροντος γιά τά έργο 
τους καί γιά τά γενικώτερα εκπαιδευτικά ζητήματα].



πού δέν έχουν ένιαΐο έθνικό χαρακτήρα άκόμη χειρότερο, γιατί οί 
διάφορες κυβερνήσεις παραβγαίνουν συνήθως στή νομοθεσία μέτρων, 
πού αντιβαίνουν σ’ αύτό τό είναι τοΟ σκολείου. Τά διάφορα κόμματα 
άγωνίζονται γιά νά έφαρμόσουν στά σκολειά δχι τίς παιδαγωγικές 
ίδέες παρά τά ίδικά τους πολιτικά προγράμματα.

Ποιός μορφώνει τό λαό άμα διευθύνουν κάθε φορά δλη τήν παι
δεία τά διάφορα πολιτικά κόμματα;

Ή άπάντηση σ’ αύτό τό έρώτημα συνήθως δέν είναι καθόλου 
εύνοϊκή γιά τό ιδανικό άληθινής παιδείας. Μά κι’ άν άκόμη τό κρά
τος δέν ήταν συγκροτημένο άπό πολιτικές μερίδες, πού κυνηγάν 
ούσιαστικά διαφορετικά ίδανικά μέ μέθοδες ούσιαστικά διαφορετικές, 
καμιά φορά μάλιστα δλως διόλου άντίθετες, πάλι παραμένει, καθώς 
δείξαμε, πολύ άμφισβητήσιμο άν τό κράτος πρέπει νά έχη τό μονο
πώλιο τής παιδείας.

5) ’Αντί νά άγωνίζεται γιά νά κυριαρχή αύτή καί μόνη στά 
έκπαιδευτικά ζητήματα πρέπει μάλλον νά προσπαθή ή πολιτεία 
νάνάφτη νέες δυνάμεις μέσα στό λαό καί νά ξυπνάη σδλους τούς 
πολίτες Ινδιαφέρο γιά τό πολιτισμό, έτσι ποΟ νά δημιουργάη παρά
γοντες ίκανούς νά φροντίζουν αύτοΐ μόνοι γιά τέτοια ζητήματα. 
Πρέπει λοιπόν «νά άποδέχεται, νά προστατεύη, νά ύποστηρίζη, νά 
ύποβοηθάη κάθε άνεξάρτητη δράση, πού μόνη διαμορφώνεται, εί δέ 
μή κινδυνεύει νά καταπνίξη πολλά σπέρματα γόνιμα ή καί νά προ- 
καλή μέ τά μέτρα της ίσχυρή άντίδραση, πού μπορεί νά τής γίνη 
πάρα πολύ βλαβερή» καθώς λέει ό R e in 1. Εϊτε, δπως τά συνοψίζει 
£νας πολιτειολόγος. «Ή όργανωτική ένέργεια τής πολιτείας πρέπει 
μόνο νά δποβοηθή καί νά ύποστηρίζη τίς άνθρώπινες προδιαθέσεις 
καί ικανότητες, πού μόνες των άνάλογα μέ τήν πλαστική δύναμη, 
πού μέσα τους έχουν, τείνουν νά ξετυλιχτούν καί νά ώριμάσουν, γιά 
νά μήν πλανηθούν άπό τό σκοπό τους αύτές οί δυνάμεις καί φέρουν 
ταραχή στήν πολιτεία2». Καί γιά νά κλείσουμε αύτό τό μέρος άς 
παραθέσουμε άκόμη καί τά καθαρά καί κατηγορικά λόγια ένός 
Lorenz von  S tein , πού έπικυρώνουν δλα δσα είπαμε. «Γεννιέται 
κάποιος όργανισμός τής μορφωτικής ένέργειας χωριστά άπό τό κρά
τος καί μπορεί καί διατηρείται μόνος του καί χωρίς τή βοήθεια τού

1 W. Rein, Padagogik  in  syst. Darst. I. τομ . σ. 517.
2 Κ· Η. Politz, Staatsw issenschaften I τομ. σ. 350 (παρά D r A. Μ αηη 

ΐδ. μ. σ. 39).
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κράτους καθώς δλοι βλέπουμε κάθε μέρα νά γίνεται σέ δλα τά είδη 
τής μόρφωσης, τότες εκεί μόνο καί τόσο μόνο πρέπει νά υπάρχη 
δημόσια έκπαίδευση, δπου ή λεύτερη παιδεία ή δέν μπορεί νά 
γεννηθή μοναχή της ή δέν μπορεί μόνη της νά τελειώση τόν προο
ρισμό της 1 ».

Δέν είναι λοιπόν σωστό τό κράτος νά άνταγωνίζεται τήν άτομική 
πρωτοβουλία στό ζήτημα τής παιδείας, παρά έχει καθήκον παντού 
δπου φανερώνονται δυνάμεις νά τούς κάνη δυνατό νά δείξουν δλη 
τήν άξία των καί νά προσκαλή σέ συνεργασία δλους τούς παρά
γοντες, πού έχουν φυσικό δικαίωμα νάνακατώνονται μέ τήν άγωγή.

6) Ή  δέ Ιπέμβαση τοΰ κράτους καί σαύτή τήν παιδαγωγική 
είναι βλαβερώτατη καί γι’ αύτό άπόβλητη. "Αμα κάνης τήν παιδα
γωγική παρακλάδι τής πολιτικής, αρπάζεις άπ’ τό σκολειό τό πιό 
χαραχτηριστικό του σημάδι καί ματαιώνεις όλότελα τήν αποστολή 
του καί συνάμα φέρνεις τή μέγιστη πνευματική και ύλική βλάβη 
στό λαό.

'Ο Herbart έπαράστησε λαμπρά τή σχέση τής πολιτείας πρός 
τήν παιδαγωγική μέ τ’ άκόλουθα λόγια. «'Ομολογώ, πώς δέν αισθά
νομαι καθόλου χαρά, δταν μερικά κράτη καταπιάνουνται μέ τήν παι
δεία μέναν τέτοιο τρόπο σαν νά έχουν άπόλυτη πεποίθηση πώς ή 
δική τους κυβέρνηση καί επαγρύπνηση ήμπορεΐ νά καταφέρη έκεινο, 
πού στάλήθεια μόνο ή ίδιοφυΐα, ή πίστη, ή επιμέλεια, ή άξιωσύνη, 
ή μεγαλοφυΐα τών άτόμων ήμποροΰν μέ αγώνα νά κατορθώσουν, μέ 
τήν Ιλεύτερη τους κίνηση νά πλάσουν, μέ τό παράδειγμά τους νά 
διαδώσουν. Καί τότε τίποτε άλλο δέν μένει νά κάνουν οί κυβερνήσεις 
παρά νά άπομακρύνουν τά Ιμπόδια, νά ισιώνουν τό δρόμο, νά έτοι- 
μάζουν κατάλληλες εύκαιρίες γιά τήν ιδιωτική δράση καί νά τήν 
ένθαρρύνουν, πού κι’ αύτό είναι βέβαια μεγάλη καί άξιοσέβαστη ύπη- 
ρεσία πρός τήν άνθρωπότητα 2.

"Οταν ξεκινάς άπ’ τήν πολιτική γιά νά φτάσης στήν παιδαγω
γική, άκολουθας άνάποδο δρόμο__Μια τέτοια άγωγή βγαίνει πάντα
στό τέλος σέ κακό κι’ αύτής τής πολιτείας 3». Καμιά έπιστήμη, ούτε 
βέβαια καί ή παιδαγωγική ήμπορεΐ νά εύδοκιμήση μέσα σέ άνελεύ- 
τερη άτμόσφαιρα.

1 L. ν. S tein , Das Bildungsweseti σ. 134.
* J . F. Herbart. Allgemeine Padagogik (Ικδ. Reclam) σ- 121.
* J .  F. H erbart, tjb er Erziehung unter offentlicher M itwirkung σελ. 371 

(Ικδ. Hartenstein).
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«Ή παιδαγωγική, λέει ό Dorpfeld, πρέπει νά ζητάη τήν άλή- 
θεια, χωρίς νά κοιτάζη καθόλου Ιιτίσημες άρχές καί πλειονοψηφίες, 
κι’ δπου πρέπει νά μιλήση νά λέη δλη τήν άλήθεια, δπως τήν 
ξέρει. “Αμα δμως ξεπέση καί γίνη δούλα, τότε θάναγκασθή νάνέχε- 
ται νά τήνε θεωρούν καί νά τή μεταχειρίζονται σάν τέτοια *».

"Οπου ή παιδαγωγική διωχτή άπ’ τήν τιμητική της θέση καί 
γίνη δούλα τής πολιτικής, έκεΐ γεννιέται ή πιό ψεύτικη κατάσταση. 
Στις αϊώνιες παλίρροιες τής άστατης πολιτικής (5ιχμένη, χάνει όλό
τελα τή σταθερότητά της καί άναγκάζεται νά ίκανοποιήται μέ Ιφή- 
μερες ψευτοαξίες άντίς νά ζητάη τίς άληθινές καί σταθερές.

«’ Αν ή παιδαγωγική δποχωρή στίς Ιπιθυμίες τής πολιτικής, 
παραδίνει ή ίδια κάθε άξιοπρέπειά της καί άποφασίζει νά στερηθή 
κάθε θεμέλιο καθολικού κύρους άκολουθώντας τίς άλλαγές τών θεω
ριών τών διαφόρων ισχυρών τής ήμέρας. Ή φιλοσοφική δμως παιδα
γωγική υποστηρίζει άπέναντί τους τήν άνεξαρτησία της καί ετσι 
γίνεται πολύ περισσότερο χρήσιμη στό σύνολο, παρά άν ήθελε νά 
συμμορφώνεται κάθε φορά μέ τά εσωτερικά πολιτικά ψέματα».3 Τό 
σκολειό πρέπει νά είναι αυτόνομο καί νά μή υποτάσσεται σέ καμιά 
μεταβλητή δύναμη. Τά παιδιά δέν τάχομε «γιά νά κάνη μ’ αύτά 
πειράματα ή πολιτική ή μέ κάποιβν άλλο τρόπο νά γίνουνται θύματα 
στούς κομματικούς πολέμους τών μεγάλων»3 άλλά γιά νά τ’ άνατρέ- 
φουμε σύμφωνα μέ τίς σταθερές άρχές τής Ιπιστημονικής παιδαγω
γίας καί νά τά κάνουμε τέλειους άνθρώπους.

'Αν δέ θέλη τό κράτος νά λογαριάση αυτές τις άρχές, άν προτι- 
μάη νά δείχνεται τάχα παντοδύναμο άπέναντί τών πολιτών «μέ μιά 
ντιλετάντικη υπεροψία, ποΰ θαρρεί πώς παίζει στά δάχτυλα πρά
ματα, πού γιά δαΰτα ή επιστήμη σοβαρά καί μακροχρόνια κοπιάζει», 
ήμπορεΐ ίσως νά φέρη κάποια κανονικότητα καί έμοιομορφία ή νά 
διαπλάση λαό όλότελα ήσυχο (=σκλαβωμένο), δμως μιά τέτοια κατά
σταση είναι πάρα πολύ αμφίβολο άν μπορή νά όνομαστή ιδανική.

Κι’ άν άκόμη δημιουργηθή καμιά νέα Σπάρτη, πού νά μή τής 
λείπη ούτε ύπακοή, ούτε άκρίβεια, ούτε γενναιότητα ούτε βάναυση 
δύναμη, δμως τέχνες άληθινές καί επιστήμες, λευτεριά καί άμιλλα 
θάναι όλότελα άγνωστα πράγματα 4.

1 J .  D orp fe ld , Ein Beitrag zur Leidensgeschichte der Volksschule. σ. 284.
5 W. Rein. Padagogik in system atischer Darstellung I τομ. a. 92.
3 Dorpfeld, ΐδε μ. σ. 22.

L. v. S tein , Das Bildungswesen, o. 121.
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Σ§να τέτοιο κράτος, πού τέτοιου είδους πολιτική βασιλεύει βγαί
νουν αληθινά τά λόγια τοΰ W ilhelm  von  H umboldt. «Άπό γενεά 
σέ γενεά τό προσωπικό τών υπηρετών της πολιτείας αύξαίνει, τά 
άρχεΐα τοΰ κράτους δλο Ινα μεγαλώνουν καί ή λευτεριά των πολι
τών όλοένα λιγοστεύει. "Ολες αί εργασίες γίνονται σχεδόν όλότελα 
μηχανικές καί οί άνθρωποι γίνονται μηχανές1».

Οδτ’ £νας σωστός λόγος δέν όπάρχει πού νά δικαιολογή μιά τέτοια 
πολιτική καί δέν είναι πραμα πιό λανθασμένο άπό τό νά παίρνη 
κανείς γιά πατριωτική έργασία τις συγκεντρωτικές τάσεις τής πολιτείας.

7) Ά ς  μείνουμε άκόμη λίγο έξετάζοντας τήν τάση τής πολιτικής 
νά συγκεντρώνη στά χέρια της δλα τά μορφωτικά μέσα καί άς άφή- 
σουμε καί δώ νά μιλήσουν άλλοι. Ό καθ. Rein χαρακτηρίζει τή συγ
κέντρωση μέ τάκόλουθα λόγια. «Ή  συγκέντρωση είναι ό θάνατος τής 
λευτεριάς, τής νοημοσύνης, τής καλοήθειας. Εκείνοι, πού θέλουν νά 
δυναμώσουν τάχα τό κράτος δίνοντάς του κυβερτητική παντοδυναμία, 
τοΰ δημιουργούν στάλήθεια μέγιστους κινδύνους. Έκεΐ πού βασιλεύει 
τό δίκιο τοΰ ισχυρότερου γιά πολιτική ήθική, δέν πρέπει νά ξαφνιά
ζεται κανείς, άν δή πώς σηκώνονται ένάντια σ’ αύτή τά πνεύματα 
μέ τρόπο, πού δέν μπορεί κανείς πιά νά τά ήσυχάση».2 Καί σαύτά 
μπορούμε νά προσθέσουμε τά λόγια τοΰ Humboldt.

«"Αμα ή φροντίδα τής πολιτείας γιά κάτι γίνη όπερβολική, τότες 
πρώτιστα ύποφέρει ή ενεργητικότητα καί ό ήθικός χαρακτήρας, γιατί 
θυσιάζεται ή αύτενέργεια, οί έννοιες έκδουλεύσεως καί καθήκοντος 
συγχίζονται, πρό πάντων άμα οί σκοποί τής πολιτείας δέν είναι καί 
τόσο καθαροί».3 Είναι φανερό, πώς ή συγκέντρωση δέν είναι μόνο 
ζήτημα πολιτικό. Είναι μάλιστα ζήτημα βαθύ ήθικό, έπειδή τήν άκο- 
λουθάει πάντα ή έξασθένηση τοΰ χαραχτήρα τών πολιτών. Γιατί ό 
άνθρωπος διακρίνεται άπό τά ζφα ίσα ίσα Ιπειδή ό ίδιος διαμορφώ
νει τή ζωή του καί έργάζεται καί μάλιστα δχι γιά νά ίκανοποιήση 
φυσικήν έπιθυμία, μά πολύ περισσότερο ψυχική. Ό άνθρωπος ζή 
άμα δουλεύει καί χαίρει άμα τοΰ γίνεται συνειδητό τό Ισώτερο είναι 
καί ή βούλησή του. Εκείνες οί στιγμές τοΰ φέρνουν τήν ΰψιστη 
ήδονή, πού άνταμώνονται μέ τήν ϋψιστη συναίσθηση τής δύναμης καί

1 IV. von Humboldt, παρά D r. A. Mann, Das Verhaltnis zwischen Staat 
und B ildungswesen a. 22.

1 W. Rein, Padagogik  in  system atischer D arstellung. I. 514.
’  W. v. Humboldt, Ideen κ .τ.λ . 63.
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τής ένότητάς του. Εξαίρετη είναι ή παρατήρηση τοΟ Humboldt. 
«Ό,τι δέν έχει διαλέξει & άνθρωπος i  Ιδιος, δ,τι κάνει μέ περιορισμό 
καί όδηγία άλλων, αύτό δέν μπαίνει στό αίμά του, το0 μένει αιώνια 
ξένο, τό κάνει δχι καλά καλά μέ άνθρώπινη δύναμη παρά μέ μηχα
νική δεξιότητα. Κάθε άσχολία έχει τή δύναμη νά δίνη κάποια εύγέ- 
νεια στόν άνθρωπο, κάποια δική του, ξεχωριστή, άξια γι’ αύτόν 
μορφή, Ιφ’ δσον αύτή ή άσχολία τοΟ γεμίζει τήν ψυχή άνταποδίνον- 
τας τήν Ινέργεια, πού γι’ αύτή ξοδεύεται.»1 Καί δ καθ. Rein γράφει. 
«Κάθε τι πνευματικό μεγαλώνει καί προοδεύει πρό πάντων Ικεΐ, πού 
βρίσκει θερμό Ινδιαφέρο. Μά αύτό τό Ινδιαφέρον είναι ένεργητικώ- 
τατο καί έπιμονώτατο Ικεΐ πού δσοι παίρνουν μέρος σέ μιά κίνηση 
δέν περιορίζονται νά είναι απλοί θεατές, μόνον γίνονται άληθινοί 
συνεργάτες. Όποιος μπορεί νά Ιπέμβη συμβουλεύοντας, άποφασίζον- 
τας, βοηθώντας, Ινδιαφέρεται πολύ βαθύτερα γιά τήν πρόοδο μιανής 
υπόθεσης, παρά έκεΐνος, πού περιμένει δλο διαταγές άπό πάνω, ή πού 
περιμένει δλα άπ’ δξω»2.

"Αν θέλη τό κράτος νά παιόαγωγή, πρέπει ν’ άφίνη τά άτομα νά 
αύτενεργοΟν καί άκόμη νά αύτοδιοικοΟνται, γιατί «σαύτό μέσα βρί
σκεται μεγάλη δύναμη μορφωτική καί είναι χωρίς άμφιβολία πολύ 
πιό σοφό νά ζωντανεύη κανείς μέσα στό λαό δσο μπορεί περισσότερο 
αύτή τή δύναμη, παρά νά ζητάη νά σώζη τάχα τό λαό μέ αύστηρή 
κηδεμονία.»3

Σύμφωνα λοιπόν μ’ αύτή τή θεωρία δέν είναι καθόλου σωστό νά 
κάνη τό κράτος δλο όμοιόμορφα καί έξαρτημένα σκολειά καί δλο 
στό Ιδιο καλοΰπι, μόνο πρέπει τό Ιναντίο, νά Ιπιτρέπη νά γίνωντχι 
καί τά πειό ποικίλα σκολειά, πού νά άντιστοιχοΰν μέ τήν ποικίλη 
φύση τ&ν κατοίκων. Ή ένότητα τής πολιτείας δέν κινδυνεύει καθόλου 
άπ’ αύτό, γιατί αύτή τήν ένότητα δέν τήν κάνει ή όμοιογένεια δλων 
των συντελεστών της, παρά ή σταθερή συνοχή καί τό σταθερό φρό
νημά τους.

«Πολλές χορδές είναι στήν άρπα τεντωμένες, άλλη σιγόφωνη καί 
άλλη δυνατή, ή καθεμιά χτυπάει τό σκοπό της, κι’ δμως άπ’ δλες 
βγαίνει μιά άρμονία καθαρή». <Ε- Ceibel)

Καί ό Herbart λέει. «Τό κράτος είναι βέβαια ένα- μά ή ένότητά

* Παρά D r. A. M ann, Ϊ5. μ. σ. 21.
’  W. Rein. Padag. in  syst. Darst. I. Bd. σ. 518.
3 W. Rein, Χ5ε μ.
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του γεννιέται άπ’ τη συνεργασία δσο μπορεί ποικίλων στοιχείων καί 
Ιτσι θά χρειαστή μέν βέβαια σκολειά, άλλά σκολειά πολύ διαφορετικά 
τό §να άπ’ τάλλο».1

Τό καθαρά παιδαγωγικά μέρος αύτής τής σειράς των στοχασμών 
θά το εξετάσουμε άργότερα, [στό γ' κεφ. τοΰ βιβλίου], προκαταβο
λικά βμως άς παρατηρηθή, πώς τά κράτος μέ κανένα τρόπο δέν 
μπορεί νάχη τό δικαίωμα νά καταρτίζη τέτοια σκολειά, πού άντί νά 
άνταποκρίνονται σέ πραγματικές άνάγκες όπηρετοΰν μιάν άπιαστη 
καί στό βάθος ανήθικη καί όλέθρια χίμαιρα. 'Η ιστορία, πρό πάντων 
ή ίστορία τής Γερμανίας, αποδείχνει άρκετά καλά, πόσο μεγάλα πρά
ματα κατώρθωσεν ή λευτεριά γιά τό καλό τοΰ δλου καί πόσο πολλά 
καταφέρνουν οί ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ό ίστορικός T reitschk e άπο- 
δείχνει, πώς ή αστική λευτεριά τών πόλεων στά μεσαίωνα, άν καί 
κάπου κάπου εφτανε στήν ύπερβολή, δμως έφερεν άσύγκριτα περισ
σότερα καλά.Ή βιοτεχνία, ή καλλιτεχνία, οί έπιστήμες εδειξαν θαυ
μάσιο άνθισμα έκεΐ».2

"Ομοια δείχνει καί ή ίστορία τής γερμανικής Παιδείας, πόσο 
μεγάλα πράματα έ'καναν γιά τά άνθισμα τής παιδείας τά μικρά κρα
τίδια, δχι μόνο στίς πρωτεύουσες των μά καί παντοΰ στή χώρα. Μόνο 
μιά τέτοια ελεύθερη κίνηση τών έσωτερικών όρμων δημιουργεί ζωή 
καί άνθηση.3

Γι’ αύτά λοιπόν άντικαθιστοΰμε τήν άρχή τής συγκέντρωσης μέ 
τήν άρχή τής αποκέντρωσης καί περιλαμβάνουμε μέσα σέ κείνους, 
πού ένδιαφέρονται γιά τά σκολειά έχτός άπό τά κράτος, δλους τούς 
παράγοντες, πού άποτελοΰν καί τά κράτος. Στή θέση τής γραφειο
κρατίας στά ζητήματα τοΰ σκολειοΰ βάζουμε τίς άρχές τής παιδαγω
γικής καί τό δικαίωμα νά μιλάν γι’ αύτά τά ζητήματα τά δίνουμε 
δχι στούς πολιτικούς παρά στούς παιδαγωγούς καί τούς φιλοσόφους.

Ά ν  καί ή εποχή μας δυστυχώς λίγους πολιτικούς μπορεί νά δείξη, 
πού νά είναι πρόθυμοι νά προφέρουν τά άκόλουθα σημαντικά λόγια τοΰ 
H erbart, φαίνεται μδλα ταΰτα, πώς ή Ιμπιστοσύνη πράς τήν παιδα
γωγική στίς πολιτισμένες χώρες όλοένα μεγαλώνει καί πώς δέν είναι 
όλότελα σπάνιοι πολιτικοί, πού θάκαναν δικά τους αύτά τά λόγια, 
«θέλετε λοιπόν σέ μάς, ποΰ τό κάθε τι μερικό τά λυγίζουμε κάτω

1 H erbarts S ch r iften , Ικδ. Hartenstein, 2 μέρ. σ. 369.
2 Η. ν. Treitschke, Politik. 2 τ. σ. 509.
3 L. ν. Ranke, Deutsche Geschichte im  Z eitalter der Reformation σ. 312.
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άπ’ τούς γενικούς κανόνες, σέ μας πού Ιξασφαλίζουμε τήν κυριαρχία 
στις προσχεδιασμένες φόρμες, πού ενα καλοΰπι τάφίνουμε τό πολύ 
πολύ μόνο γιά νά τάντικαταστήσουμε μ2να νέο, πού δέν αναγνωρί
ζουμε αύτοτέλεια παρά μόνο στό σύνολο καί τό μέρος τό λογαριά
ζουμε μόνο σάν έκφραση τοΰ δλου ή σάν μέσο γιά τήν δπαρξη τοΰ 
δλου, σέ μάς λοιπόν θέλετε νάναθέσετε νά μορφώσουμε τό τρυφερώ- 
τατο όλικό, τό άνθρώπινο παιδί; Νά τοΰ δώσουμε τήν άργοβάδιστη 
έκείνη μόρφωση, πού προβαίνει μέ δυσκολοξεχώριστα σκαλοπάτια, 
πού μόνο μέ τήν τρυφερώτατην άγάπη καί τό λεπτότατο καλλιτε
χνικό αίσθημα είναι κατορθωτή; Μά Ιμεΐς νομίζαμε ώς τόσο, πώς 
εχετε καθαρώτερη έννοια τής τέχνης καί τής λεπτής καλλιτεχνικής 
φροντίδας. Μήπως τάχατε θέλετε νά μάς κάνετε ύπεύθυνους καί γιά 
τήν πρόοδο τής μουσικής, τής πλαστικής καί τής ποίησης;»4

8) Σίγουρο πώς κανείς δέν μπορεί νά πή ύπερβολική τήν άξίω- 
σίν μας, ά'μα λέμε πώς τό κράτος δέν πρέπει ούτε περισσότερο ούτε 
λιγώτερο νάχη άπό μιά λογική καί φυσική συμμετοχή στήν παιδεία. 
"Ομοια λογικό είναι νά ζητάν τή δίκαια συμμετοχή τους καί ή οικο
γένεια, ή κοινότητα, ή έκκλησία.

Ή οικογένεια εχει δικαίωμα νάπαιτή άπό τό σκολειό νά διατηρή 
τόν Ιθνικό χαραχτήρα τών παιδιών, εχει τό δικαίωμα νάπαιτήση νά 
σέβεται τό σκολειό πέρα πέρα τή μητρική γλώσσα τοΰ παιδιοΰ καί 
νάναι ή διδασκαλία τών παιδιών λαϊκή.

Τό ίδιο καί ή κοινότητα εχει συμφέρο ίσως καί περισσότερο άπό 
τό κράτος νάναι τά μέλη της τίμιοι καί φωτισμένοι άνθρωποι καί 
αύτή ένδιαφέρεται πάρα πολύ γιά μιά καλή παιδεία. Έτσι καί ή 
έκκλησιά πού θέλει νά μεταδίνη στούς πιστούς τήν πατροπαράδοτη 
πίστη κατά τό δικό της τρόπο. Καί οί τρεις αύτοί παράγοντες ένδια- 
φέρονται γιά τήν άγωγή τών νέων άκόμη άμεσώτερα παρά ή πολι
τεία, άφ’ ού καί τής πολιτείας ή ύπαρξη καί ή εύδαιμονία Ιξαρτάται 
άπό τήν δπαρξη καί τήν εύδαιμονία αύτών τών παραγόντων. Γι’ αύτό 
καί στά σχολικά ζητήματα πρώτοι αύτοί πρέπει νά μιλάν, τό δέ κρά
τος τελευταίο, πού πρέπει κι’ δλας νά φέρνεται πάντα σάν πατέρας 
καί δχι σάν Μολόχ.

Ξεκινώντας άπ’ αύτές τίς θεωρίες ήμποροΰμε νά δεχτοΰμε τή 
σχολική διγλωσσία μόνο σέ τέτοιες περιστάσεις, δπου βγαίνει μόνη 
της φυσικά άπ’ τήν πραγματικότητα (π. χ. δπου συγκατοικοΰν δυό

4 H erbart, t)ber Erziehung unter offente. M itw irkung a. 371.
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λαοί καί Ιχουν τέτοια άλληλεπίδραση, πού δλοι οί κάτοικοι μιλάν καί 
τις δυό γλώσσες), άλλά σέ κάθε άλλη περίσταση θά τήν πολεμήσουμε, 
πρό πάντων έκεΐ δπου συνδέεται μέ μεγάλους κίνδυνους τοϋ πολιτι
σμού. "Ενα νόμο σχολικό σάν τόν Αύστριακό θά τόν επιδοκιμάσουμε, 
γιατί σέβεται τά φυσικά δίκαια τοΟ άνθρώπου. Τό ϊδιο λέμε καί γιά 
τό Βελγικό, Ελβετικό, Σουηδικό, Λουξεμβουργικό καί ’Αμερικανικό, 
πού δλοι τους λογαριάζουν τήν πραγματικότητα καί σέβονται τόν 
ιδιαίτερο χαραχτήρα τών πολιτών.

Ό Αύστριακός νόμος τοΟ 1867 (παραγρ. 19) δέν έπεμβαίνει στά 
δικαιώματα τών εθνικοτήτων, δπως ό Ούγκαρέζικος νόμος γιά τά 
δημοτικά σκολειά. Έκεΐ λέγεται: «Όλα τά δημοτικά σκολειά τοϋ 
κράτους είναι ισότιμα καί κάθε φυλή έχει άπαραβίαστο δικαίωμα νά 
διατηράη καί νά καλλιεργή τόν έθνισμό της καί τή γλώσσά της. Ή 
ισοτιμία δλων τών γλωσσών τής χώρας καί τών σκολειών άναγνωρί- 
ζεται άπό τό κράτος. Σέ χώρες, πού κατοικοΰνται άπό περισσότερες 
φυλές πρέπει τά δημόσια έκπαιδευτήρια νά είναι μέ τέτοιο τρόπο 
ώργανωμένα, πού κάθε μιά άπ’ αύτές νά παίρνη τά άναγκαΐα μέσα 
γιά νά μορφώνεται στή γλώσσά της, χωρίς νά έπιβάλλεται καμιά 
βία γιά τήν έκμάθηση καί δεύτερης γλώσσας».

Στό Βέλγιο είναι τό κράτος άκόμη πει ό φιλελεύτερο στό ζήτημα 
τών σκολειών. ’Επεμβαίνει μόνο ά'μα λείπουν όλότελα άλλοι παρά
γοντες. Ό σχολικός νόμος τοΰ 1842 λέει τά έξής: «Ή Ιπίσημη παι
δεία δέν Ιχει άλλο σκοπό παρά νά βοηθήση μόνο τήν Ιλεύτερη παι
δεία- Ιτσι όίμχ σΐνα μέρος ύπάρχει άρκετή πρόνοια γιά τήν πρώτη 
παιδεία Ικ μέρους τών Ιδιωτικών σκολειών τά κοινό ήμπορεΐ νά άπαλ- 
λαχτη άπό τήν υποχρέωση νά ίδρυση σκολειό1».

Αύτός ό νόμος άφίνει στά ιδιωτικά σκολειά δσο γίνεται Ιλεύτερο 
στάδιο καί ακόμα περσότερο, τούς Ιξασφαλίζει καί έπιδόματα Ικ 
μέρους τής πολιτείας, χωρίς γι’ αύτό νά δίνη στήν πολιτεία τίποτε 
ιδιαίτερα δικαιώματα2. Μέ τέτοιο τρόπο χαρίζεται στό σκολειό ή

1 De Foaz, Administration Beige IV. Τόμ. II. § 4.
2 «Στό Βέλγιο υπάρχουν έκτός άπ’ τά σκολειά τοΰ κράτους, σκολειά ελεντερα, 

πού δέν έξαρτδνται καθόλου άπ’ τό κράτος, δέν παίρνουν κανένα έπίδομα άπ’ 
αυτό, μά οβτε καί έξελέγχονται άπ’ αύτό. Στις Βαλλονικές επαρχίες είναι στις 
δυά τελευταίες τάξεις τοΰ δημοτικού προαιρετικά μάθημα τά φλαμαντικά. Καί 
τά δημοτικά πάλι σκολειά στις επαρχίες, πού μιλάν φλαμαντικά καί γερμανικά 
δίνουν εύκαιρία γιά νά μάθη κανείς τή γαλλική γλωσσά. (Ίδ . Ein Blick in das 
belgische Unterrichtswesen» έν «Die deutsclie Scbule im  Auslande», 1909 
o. 293 -5 ).
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λευτεριά, πού μόνο μ’ αύτή μπορεί νά πάη μπροστά, χωρίς μέ τοΟτο 
νάχη νά πάθη τίποτε τό κράτος, κι’ άπ’ τήν άλλη πάλι ικανοποι
ούνται καί οί πολίτες, γιατί Ιτσι τούς δίνεται τό δικαίωμα νάχουν 
τέτοια σκολειά, πού άνταποκρίνονται δσο μπορεί στές άνάγκες τους. 
Τέτοια σκολειά τάγαπάν καί οί πολίτες πολύ περισσότερο άπό τά 
καταναγκαστικά καί ό Ζ. ν. S te in  παρατηράει μδλο τό δίκαιο του, 
πώς «οί γονιοί δείχνουν ιδιαίτερο ένδιαφέρο γιά τά ιδιωτικά σκολειά, 
πού πηγαίνουν τά παιδιά τους καί ή σχέση γονιών καί σκολείου 
είναι πολύ στενώτερη έδώ, παρ’ δσο μπορεί νά είναι μέ τά δημόσια 
ιδρύματα 1».

"Οπου ή σχέση μεταξύ γονιών καί σκολείου δέν είναι τέτοια, δπου 
οί γονιοί θεωρούν τό σκολειό σάν ένα είδος παιδομάζωμα, έκεΐ ή 
κατάσταση είναι άξιολύπητη, δπως π. χ. στήν Ούγγαρία ή στό Posen. 
Έδώ οί γονιοί Ιμπνέουν στά παιδιά τους άποστροφή γιά τό σκολειό 
καί ή έργασία τοΰ δασκάλου γίνεται έργασία Σίσυφου. Μαθητές, δ«- 
σκάλοι, γονιοί δλοι βρίσκονται σέ σύγχυση. "Ολοι είναι άναγκασμέ- 
νοι νά υποφέρουν καί νά τυραννιοΰνται χωρίς κανένας νά ώφελιέται 
άπ’ αυτό. "Οσοι λαοί έχουν τό άτύχημα νάχουν σκολειά μέ ύποχρεω- 
τική διγλωσσία μόνο μέ άπελπισιά μποροΰν νά προσδοκάν τό μέλλον, 
γιατί ό πειό πολύτιμος καιρός τής νειότης των, ό καιρός τοΰ σκο- 
λειοΰ, πάει όλότελα χαμένος. 'Όπου δέν υπάρχουν οί φυσικοί δροι, ή 
έπιβολή τής διγλωσσίας έκ μέρους τοΰ κράτους είναι σφάλμα. Μ’ αύτή 
άντίς νά έλαττώνονται τά πολυάριθμα έμπόδια, πού έχει νά ύπερνι- 
κήση τό σκολειό καί χωρίς τή διγλωσσία, τούναντίο πληθαίνουν. 
Γι’ αύτό ή διγλωσσία είναι κάτι παράλογο καί άνάγκη νά πολεμηθή 
βσο παίρνει, καί νά τής άντιταχτή ή μόνη σωστή άρχή τοΰ σκολειοΰ 
τής μητρικής γλώσσας. Ή πρόθεση τοΰ κράτους νά έκπαιδεύη τό 
λαό μέ διγλωσσία είναι ούτοπία άπιαστη, καί άν άκόμα ήταν κατορ
θωτή θάπρεπε νά άπορριφτή όλότελα γιά λόγους φιλοσοφικούς, πού 
στέκονται πολύ άνώτερα άπό τούς ύπολογισμούς τής πολιτικής τής 
στιγμής.

1 L. von  S tein , Das Biidungswesen α. 122.



Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Κ ΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ Κ ΑΘ ΑΡΕ ΥΟ ΥΣΗ Σ *

Έρχομαι ήδη είς τά σχετικά πράς τό δημοτικόν σχολεΐον έρω- 
τήματα.

Τό δημοτικόν σχολεΐον είναι κατά τά άνωτέρω όποχρεωμένον νά 
καταβάλη πάσαν προσπάθειαν ώστε νά καταστήση τούς τροφίμους 
ίκανούς νά έννοοΰν καί νά χειρίζωνται δσον τό δυνατόν έτοιμότερον 
καί άσφαλέστερον τόν σημερινόν τύπον τοΰ γραπτοΰ λόγου.

’Επιτυγχάνεται τοΰτο οήμερον;
Πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι δχι μόνον τό δημοτικόν σχολεΐον, 

άλλά καί ή έκπαίδευσις όλόκληρος, ούδέ της πανεπιστημιακής έξαι- 
ρουμένης, δέν φέρει άκέραιον τά άποτέλεσμα τοΰτο. Έτοιμότης καί 
άσφάλεια περί τήν χρήσιν τοΰ γραπτοΰ λόγου εις δλας τάς άνάγκας 
καί τάς σχέσεις τοΰ βίου δέν χαρακτηρίζει ούδέ τούς λογιωτέρους 
τής συγχρόνου γενεάς. Τά μειονέκτημα τοΰτο παρατηρεΐται κυρίως 
είς τήν προφορικήν χρήσιν τής γλώσσης, άλλά καί ή γραπτή παρου
σιάζει ούχ ήττον σοβαράς άτελείας. Παρατηρεΐται, λέγει & κ. Γ. Χα- 
τζιδάκις ι, δτι «μόνοι, δσοι ώς δημοσιογράφοι, ώς δικηγόροι ή άλλως 
πως ήσκήθησαν επί μακράν περί τήν χρήσιν τής γλώσσης, γράφουσιν 
αύτήν εύχερώς καί καθόλου όμοιομόρφως, οί δέ λοιποί, καί αύτοί 
οί περί τήν άρχαίαν Ελληνικήν άδιαλείπτως άσχολούμενοι, οί διδά
σκοντες αύτήν, ούχί». Καί δμως είναι άφ’ έτέρου άναντίρρητον δτι 
καί τό σχολεΐον καταβάλλει μεγάλους κόπους εις έμπέδωσιν τοΰ 
καθαρεύοντος λόγου καί ή κοινή γνώμη τιμά ύπέρ τά δέον τήν χρή
σιν αύτοΰ. Κατέχει τις, γράφει «καλώς» τήν γλώσσαν, τοΰτο λογίζε
ται σφραγίς τής λογιότητος. Τόση λοιπόν έπιμονή, τόση τιμή είς τήν 
χρήσιν τοΰ καθαρεύοντος λόγου καί τόσον άφ’ έτέρου πενιχρόν τό 
άποτέλεσμα!

* Συνέχεια- ΐδε σελ. 146.
1 Ε λληνικά  μελετήματα, σελ. 81.
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Πώς εξηγείται τοντο ;
α') Γλώσσα καί πράγματα, γλώσσα καί πνευματική άνάπτυξις 

τών φορέων αύτής είναι στενώτατα πρός άλλη λα συνδεδεμένα. 'Ο 
γραπτός λοιπόν λόγος ώς γλώσσα τών εγγραμμάτων Ιχει κατά μέγα 
μέρος καί περιεχόμενον διάφορον τοϋ φυσικοΰ προφορικού λόγου καί 
δέν δύναται νά Ιννοήση τις τελείως, πολύ δέ όλιγώτερον νά μεταχει- 
σθή άσφαλώς τόν τύπον τούτον, άν δέν άνυψωθή είς τό πνευματι
κόν Ιπίπεδον τών φορέων αύτοΰ. Εγγράμματος καί άγράμματος 
Ιχουν διαφοράς μεγάλας πρώτιστα ώς πρός τόν πλούτον καί τό περιε
χόμενον τών παραστάσεων, αδται δέ άντιπροσωπεύονται καί είς τήν 
γλώσσαν. 'Η γλώσσα τοΰ άγραμμάτου είναι πάντοτε πενιχρότερα τής 
τού έγγραμμάτου· λέξεις πολλαί σημαίνουν πράγματα δλως άγνωστα 
είς τόν άγράμματον, άλλαι δέ πάλιν φέρουν είς τήν συνείδησιν αύτοΰ 
συγκεχυμένην σκιάν τής πραγματικής σημασίας. Διά τοΰτο καί άν 
άκόμη άντικαταστήσωμεν τούς τεχνικούς δρους δχι έπιστήμης, άλλά 
στοιχειώδους τινός μαθήσεως διά δημωδεστέρων, χωρίς πραγματικήν 
έρμηνείαν είναι άδύνατον νά καταστήσωμεν τό περιεχόμενον αύτών 
νοητόν είς τόν άγράμματον. Είς τήν μεγάλην ταύτην δυσχέρειαν 
προστίθενται Ιπειτα αί καθαρώς γλωσσικαί διαφοραί τοΰ φυσικοΰ 
προφορικοΰ καί τοΰ κοινοΰ γραπτού λόγου, διάφοροι λέξεις ή είς 
διάφορον σημασίαν, διάφοροι γραμματικοί σχηματισμοί, διάφορα συν
τακτικά στοιχεία, διάφορος έν δλψ σύνθεσις τών γλωσσικών στοι
χείων είς δλον. Εννοείται Ιντεΰθεν δτι καί ή κατανόησις τής γλώσ
σης τών Ιγγραμμάτων προϋποθέτει πλουτισμόν καί διασάφησιν τοΰ 
παραστατικοΰ ύλικοΰ καί είδικήν διδασκαλίαν καί άσκησιν πολλήν 
πρός άμεσον άντίληψιν τής σημασίας τών λέξεων, ώς καί τών διαφό
ρων μορφολογικών καί συντακτικών στοιχείων καί έπομένως ό Ιγγράμ- 
ματος ό θέλων νά συνεννοηθή πρός τόν άγράμματον καί νά φωτίση 
αυτόν θά είναι οδτως ή άλλως υποχρεωμένος νά συγκαταβή είς τό 
Ιπίπεδον τής πνευματικής καί γλωσσικής μορφώσεως αύτοΰ. Τήν 
δποχρέωσιν ταύτην πολύ δλίγον ^σθάνθησαν οί λογιώτατοί μας. 
Ά λλ’ ή κατανόησις τής γλώσσης είναι πνευματική Ινέργεια γινο- 
μένη υπό τήν όδηγίαν τρόπον τινά τοΰ λέγοντος ή γράψαντος. Πολύ 
δυσκολωτέρα είναι ή αύτοτελής χρήσις τής γλώσσης. Αϋτη προϋπο
θέτει τήν κατανόησιν καί άπαιτεΐ μέν προσθέτως πολλήν καί ποι- 
κίλην άσκησιν, άλλά δέν συμβαδίζει Ιντελώς μέ τήν κατανόησιν
— πάντοτε Ιννοεΐ τις περισσότερα άφ’ δσα δύναται καί νά διατυπώση 
προφορικώς ή γραπτώς — τινάς μάλιστα χαρακτηρίζει φυσική άδε-
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ξιότης περί τήν χρήσιν τής γλώσσης μή όπερνικωμένη, εί μή διά 
μακράς καί έπιπόνου άσκήσεως Είναι λοιπόν φανερόν δτι έτοιμότης 
καί άσφάλεια περί τήν χρήσιν τοΰ γραπτοΰ λόγου χωρίς ικανήν γενι
κήν παίδευσιν, συστηματικήν γλωσσικήν διδασκαλίαν καί μακράν 
καί όμοιόμορφον χρήσιν είναι άδύνατος. Τί έκ τούτων είναι δυνατόν 
νά γίνη είς τά τέσσαρα πρώτα έτη τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, μέ άρχα- 
ρίους 6-10  έτών! Καί δμως ταύτην μόνον τήν παίδευσιν έχει τό πλεϊ- 
στον τοΰ έθνους, δλοι έκεΐνοι, δσοι άπό τοΰ κοινοΰ δημοτικοΰ σχο
λείου άποσύρονται άμέσως είς τόν πρακτικόν βίον, μέρος δέ τοΰ 
έθνους μένει καί τοΰ πενιχρού τούτου δώρου άμέτοχον.

Πρέπει λοιπόν νά όμολογηθή δτι ή πενιχρότης τής γενικής έκπαι- 
δεύσεως είναι πρόσκομμα σοβαρώτατον διά τήν κατανόησιν καί τήν 
όρθήν χρήσιν τοΰ γραπτοΰ λόγου. Έ φ’ δσον τό κακόν τοΰτο έξακο- 
λουθεΐ, τό πλεΐστον τοΰ έθνους θά είναι καταδικασμένον νά μή έννοή 
κάν άμέσως τόν γραπτόν λόγον.

β') Άνεπτύχθη άνωτέρω δτι καί τοΰ λογιωτέρου τών συγχρόνων 
ό προφορικός λόγος μιας ήμέρας, τό άποτέλεσμα τής μακροτέρας 
Ιξεως περί τήν χρήσιν τής γλώσσης, δέν είναι δυνατόν νά λάβη τήν 
μορφήν τοΰ γραπτοΰ λόγου άνευ ούσιωδών τροποποιήσεων, ίδίως έφ’ 
δσον εξέρχεται τών όρίων τής λογίας συνεννοήσεως, καί έντός δέ 
τών όρίων τούτων ό εύνόητος καί έτι μάλλον ό άβίαστος καί εόχάρι- 
στος προφορικός λόγος διαφέρει τοΰ γραπτοΰ αίσθητώς. Λείπουν λοι
πόν ούσιωδέσταται διδακτικαί προϋποθέσεις, ή έπικράτησις τοΰ τύπου 
τούτου καθ’ δλην τήν έκτασιν τής συνεννοήσεως καί κατ’ άκολου- 
θίαν τό όμοιόμορφον προφορικόν καί γραπτόν πρότυπον τών έγγραμ- 
μάτων τής διδασκάλου γενεάς. Έντεΰθεν ό γραπτός λόγος φέρει έν 
τή διδασκαλία τάν χαρακτήρα γλώσσης έν μέρει μέν ξένης, έν μέρει 
δέ καί νέκρας, ξένης, έφ’ δσον δέν είναι ή φυσική έπέκτασις τοΰ ζών- 
τος, τοΰ προφορικοΰ λόγου τών διδασκομένων, νέκρας, έφ’ δσον καί 
οί διδάσκοντες αύτοί δέν όμιλοΰν τόν τύπον τοΰτον άσφαλώς. Καί 
ξένη μέν είναι μέχρι τινός παντοΰ ή κοινή γραπτή γλώσσα, άλλ’ είναι 
φανερόν δτι, έφ’ δσον όμιλεΐται άσφαλώς όπό τών διδασκόντων, δέν 
δύναται νά χαρακτηρισθή καί ώς νεκρά, έπίσης δέ φανερόν είναι 
δτι, έφ’ δσον ή γλώσσα δέν όμιλεΐται άσφαλώς, δέν είναι εϋκολον καί 
νά γραφή όρθώς, έφ’ δσον δέ άμφότερα ταΰτα συμβαίνουσι, δέν είναι

1 Πρβλ. L iittge : Beitragc zur Theorie und Praxis des deutscheu Sprach- 
unterriclits, 1908, σελ. 6.



εύκολον καί νά διδαχθή άποτελεσματικώς, διά τόν άπλούστατον λόγον, 
δτι ούδείς δύναται νά δώση 8,τι δέν εχει ό ίδιος. Γλωσσική διδασκα
λία στηριζομένη μάλλον εΕς τήν γραμματικήν, τήν άνάγνωσιν καί 
τήν ερμηνείαν, δπως ή αποκλειστική διδασκαλία τής καθαρευούσης 
παρ’ ήμΐν, άσφαλές άποτέλεσμα δέν δύναται νά έχη, εΕ μή τήν κατα- 
νόησιν τού γραπτοΰ λόγου. Ή διδακτική πείρα πείθει δτι καί αΰτη 
δέν είναι δυνατή κατά τά πρώτα Ιτη άνευ πολλής καί ποικίλης 
γλωσσικής έρμηνείας καί σπανίως άποβαίνει τελεία, διότι τό γλωσσι
κόν υλικόν δέν γίνεται ταχέως οΕκεΐον εις τούς μαθητάς, δπως άπαι- 
τεΐται διά τήν άμεσον καί πλήρη κατανόησιν γλωσσικών κειμένων. 
Τήν οικειότητα ταύτην ήδύνατο νά φέρη μόνον ή δρθή προφορική 
χρήσις, ήτις άναγνωρίζεται σήμερον ώς ή άφετηρία καί τό κύριον 
δργανον τής όρθής διδασκαλίας πάσης ζωντανής γλώσσης, έπομένως 
πρώτιστα τής μητρικής, άλλ’ έδώ κυρίως λείπει καί τό κατάλληλον 
ύπόδειγμα. Έπομένως ή Ιλπίς δτι διά τής αύξήσεως τής γενικής 
παιδεύσεως θά γενικευθή καί ή χρήσις τής καθαρευούσης χρήζει 
περιορισμών. Άσφαλές προϊόν τής αύξήσεως ταύτης προμηνύεται 
μόνον ή γενικωτέρα καί άμεσωτέρα κατανόησις τοΰ γραπτοΰ λόγου, 
είδομεν δέ δτι καί τοΰτο δέν είναι, δσον υποτίθεται, εύκολον. Ή έτοι
μότης καί άσφάλεια περί τήν χρήσιν τοΰ γραπτοΰ λόγου, τό άπα- 
ραίτητον συμπλήρωμα τής όρθής διδασκαλίας τής μητρικής γλώσ
σης, θά μένη κατά μέγα μέρος καθαρά εύχή, έφ’ δσον οί διδάσκοντες 
αύτοί δέν όμιλοΰν γενικώς καί άσφαλώς τόν τύπον τοΰτον. θά είναι 
τό τελευταΐον τοΰτο δυνατόν; Φαίνεται δτι χωρίς συγκαταβάσεις πρός 
τόν κοινόν προφορικόν λόγον ή έλπίς αΰτη άποκλείεται, διότι «άπεδεί- 
χθη πειραματικώς» δτι ή τήρησις τοΰ άρχαίου κανόνος, εις τόν όποιον 
στηρίζεται ή αύστηρά χρήσις τής καθαρευούσης, είναι άδύνατος.

Πρέπει λοιπόν νά όμολογηθή δτι §ν έκ τών κυρίων αιτίων τής 
διδακτικής αποτυχίας είναι καί ή σύστασις τοΰ γραπτοΰ λόγου. Πώς 
άλλως έξηγεΐται δτι καί οί λογιώτεροι δέν καταντοΰν εΕς προφορικόν 
λόγον όμοιόμορφον πρός τόν γραπτόν ;

γ') Ή ασυνήθης αΰτη διδακτική δυσχέρεια έπέβαλλε προφανώς 
καί Εδιάζουσαν διδακτικήν πρόνοιαν. Καί καταβάλλονται πράγματι 
μεγάλοι κόποι καί θυσιάζονται πολλά χάριν τής γλωσσικής διδασκα
λίας, άλλ’ ή χρονία πλάνη, εις ήν όφείλεται ή απατηλή όμοιότης τοΰ 
γραπτοΰ λόγου πρός τήν άρχαίαν Ελληνικήν τοΰ Ξενοφώντος, μάς 
παρέσυρεν εΕς τό άξιοθρήνητον λάθος νά ζητώμεν τήν διδασκαλίαν 
τοΰ άγνωστου διά τοΰ άγνωστοτέρου.
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ΙΙαρετήρησα καί άλλοτε1 δτι ή κοινή γνώμη άπατάται έπιρ- 
ρίπτουσα τήν ευθύνην τής διδακτικής άποτυχίας άκεραίαν είς τους 
διδασκάλους, διότι ή βάσις, έφ’ ής ή πολιτεία ζητεί παρ’ αύτών τήν 
λύσιν τοΰ διδακτικοΰ προβλήματος τής γλώσσης, είναι έσφαλμένη. 
Ά ν  θέλωμεν νά διατηρήσωμεν τόν γραπτόν λόγον, πρέπει καί νά 
διδάξωμεν αύτόν καταλλήλως έν τφ σχολείφ καί νά καλλιεργήσωμεν 
αύτόν καί άναγάγωμεν δι’ έπιμελοΰς προφορικής καί γραπτής χρή- 
σεως εις γλώσσαν δντως αύτοτελή καί ζώσαν. Γλώσσα έπειτα, δπως 
ή καθαρεύουσα, ζώσα κυρίως εις τόν κάλαμον καί τήν λογιωτέραν 
συνεννόησιν, τά άντικείμενα τής όποιας είναι κατά τό πλεΐστον άδιά- 
φορα καί άπρόσιτα είς τήν μικράν ήλικίαν, δέν είναι δυνατόν νά 
διδαχθή άποτελεσματικώς είς τά τέσσαρα πρώτα έτη τοΰ δημοτικοΰ 
σχολείου. Καί δμως τοΰτο τό άδύνατον ζητοΰμεν σήμερον ήμεΐς βιά- 
ζοντες τά πράγματα καί παραβλέποντες στοιχειώδεις διδακτικάς απαι
τήσεις καί, τό χειρότερον, εδώ κυρίως περιωρίσαμεν τήν ειδικήν διδα
σκαλίαν τής νέας Ελληνικής. Τά περαιτέρω άναμένομεν έκ τής θαυμα
τουργού έπιδράσεως τής άρχαίας Ελληνικής. Άπό τής Α' τάξεως τοΰ 
Ελληνικού σχολείου, κατ’ άδικαιολόγητον δέ άπομίμησιν καί άπό 
τής Ε' τάξεως τοΰ δημοτικοΰ σχολείου άρχιζει άμέσως ή διδασκαλία 
τής άρχαίας 'Ελληνικής, ή νέα παραμελεΐται πλέον διοασκομένη 
παρέργως καί μέ κείμενα κατά τό πλεΐστον άκατάλληλα, δύσληπτα 
καί μή όμοιόμορφα καί περαιτέρω περιορίζεται μόνον είς τό μάθημα 
τών συνθέσεων, τό όποιον συνηθέστατα άποβαίνει άγονος θεματογρα
φία. Τό μέγιστον λοιπόν μέρος τοΰ έθνους, δλοι εκείνοι, δσοι άπό τοΰ 
κοινοΰ δημοτικοΰ σχολείου άποσύρονται άμέσως είς τόν πρακτικόν 
βίον, άποφέρουσι μόνον τούς πενιχρούς καρπούς τής προώρου ταύτης 
καί πολλαχώς εσφαλμένης διδασκαλίας τοΰ γραπτοΰ λόγου, οί δέ 
δλίγοι οί συνεχίζοντες περαιτέρω τάς σπουδάς των πολύ ή όλίγον διδά
σκονται κυρίως τήν άρχαίαν Ελληνικήν. Διότι ή περαιτέρω γλωσσική 
διδασκαλία τοΰ δημοτικοΰ σχολείου έξηρτήθη, ώς εΐδομεν, δουλικώς 
έκ τής τών άντιστοίχων τάξεων τοΰ Έλληνικοΰ σχολείου, ή τών 
παρθεναγωγείων έκ τής τών άντιστοίχων τάξεων τοΰ γυμνασίου, καί 
είς τά πρακτικώτερα δέ σχολεία θεωρείται άναγκαΐον νά περιληφθή 
ώς γλωσσικός σκοπός «ή αρχαία Ελληνική μέχρι της γλώασης τον 
Ξενοφώντος» ή «ή αρχαία Ελληνική μέχρι τής άπλονστέρας Αττικής»

1 Μελέτη περί τής γλωσσικής διδασκαλίας τοΰ κοινοΰ δημοτικοΰ σχολείο ο, 
σελ. 11 κέξ.
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κχτ. μέ τήν ειδικήν αιτιολογίαν, δτι τοιουτοτρόπως σψζεται δήθεν 
καί μέρος τών αγαθών τής κλασικής παιδεύσεως.

ΈντεΟθεν ό λόγος καί τών όλίγων τούτων, δσοι δέν άπομακρύ- 
νονται άμέσως άπό τοΟ κοινοΟ δημοτικοΰ σχολείου είς τόν πρακτικόν 
βίον, δέν είναι ό άσφαλής καρπός συστηματικής καί όπωσοϋν μακρας 
διδασκαλίας τής νέας Ελληνικής, χρήσεως ένιαίου προφορικοΟ λόγου 
καί άναγνώσεως όμοιομόρφων πρός αύτόν ή καί πρός άλληλα γρα
πτών κειμένων, άλλά τό άσταθές προϊόν τοΰ άνταγωνισμου τοΰ φυσι- 
κοΟ τύπου τής μητρικής γλώσσης πρός τόν τής καθαρευούσης, έν ή 
διεξάγεται ή δλη διδασκαλία, καί τών δύο τούτων πρός τόν τής 
άρχαίας Ελληνικής. ’Αδικαιολόγητος έπειτα, σχεδόν γελοίος έπαινος 
πάσης άρχαίας φράσεως μέχρι καί τών δλως άδιαφόρων, άρχαϊσμός δέ 
περί τήν διόρθωσιν τών γραπτών δοκιμίων τών μαθητών καί άνεξήγη- 
τος άφ’ έιέρου νωχέλεια περί τήν ύποδειγματικήν χρήσιν τής γλώσσης 
έξολισθαίνουσα πολλάκις είς άηδώς αισθητήν διαλεκτικήν προφο
ράν, πάντα ταΰτα ένισχύουσι τήν καθαρώς γλωσσικήν έπίδρασιν τών 
άρχαίων κειμένων, άτινα πρόκεινται σταθερά καί άμετάβλητα, καί 
τοιουτοτρόπως διαμορφοΰται λεληθότως γραπτός λόγος παρουσιάζων 
άνά παν σχεδόν βήμα άφθονα τάμφισβητούμενα, καί λέξεις καί φρά
σεις καί συντακτικήν κατασκευήν. Τί είναι τό έκάστοτε όρθόν, τοΰτο 
άναζητεΐται είς τό λεξικόν, τήν γραμματικήν καί τό συντακτικόν τής 
άρχαίας Ελληνικής. Ταΰτα είναι οί μόνοι γνώμονες τής δρθής χρή
σεως τής σημερινής Ελληνικής γλώσσης1. Καί είναι μέν άληθές δτι 
ή έν τφ βίψ πρακτική χρήσις τροποποιεί επειτα τόν λόγον τοΰτον 
παγιοΰσά παρ’ έκάστψ τών γραφόντων λόγον τινά μάλλον ή ήττον 
άρχαΐζοντα, άλλά τά άποτέλεσμα τοΰτο παρουσιαζόμενον μάλλον είς 
τήν γραπτήν διατύπωσιν τών σκέψεων σχεδόν συναποθνήσκει μετά 
τοΰ φορέως, ή δέ νέα γενεά άρχίζει έξ άρχής πάντοτε τό σισύφειον 
Ιργον νά πλάση γλώσσαν κατά τό πρότυπον «τής παγκάλου γλώσ
σης τών προγόνων».

Πρέπει λοιπόν νά όμολογηθή δτι ή διδακτική πράξις έπεδείνωσεν 
άντί νά εξουδετερώση τήν διδακτικήν δυσχέρειαν. Δέν Ιλειψαν προσπά- 
θειαι πρός μετριασμόν τοΰ άτοπου, άλλ’ άπασαι αύται ναυαγοΰσιν είς 
τάς γνωστάς περί τών άγαθών τής κλασικής παιδεύσεως άερολογίας 
καί είς παράδοξον άντίληψιν τών όρίων τοΰ δυνατοΰ έν τή διδασκαλία 
τοΰ γραπτοΰ λόγου κορυφουμένην είς τήν έξής διδακτικήν θεωρίαν:

1 Πρβλ. καί Γ. Χ ατζιϊάκιν £. ά. σελ. 81.
14
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«Ευτυχώς ή δυστυχώς δέν ύπάρχουσιν δρια διαχωρίζοντα τήν άρχαίαν 
Ελληνικήν άπά τής σήμερον όμιλουμένης καί γραφομένης. Είναι 
λοιπόν αδύνατον νδο όμιλή καί γράφη τις όρθώς τήν σήμερον όμι- 
λουμένην καί γραφομένην γλώσσαν, άν δέν έννοή τόν Ξενοφώντα καί 
τό Εύαγγέλιον. Διά τοΰτο άνάγκη νά διδάσκωνται τά στοιχεία τής 
άρχαίας Ελληνικής καί έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις». Ταΰτα άντέ- 
ταξε νικηφόρως άλλοτε1 κατά τής άποκλειστικής έν τοΐς δημοτικοΐς 
σχολείοις διδασκαλίας τής νέας Ελληνικής καθηγητής τοΰ Πανεπι
στημίου καί μάλιστα τής φιλοσοφίας καί παιδαγωγικής, ό μακαρίτης 
Χρ. Παπαδόπουλος, διερμηνεύων τήν γνώμην δλου σχεδόν τοΰ άνω- 
τέρου διδασκαλικοΰ κόσμου τής Ελλάδος, οόδέ τών εΕδικών παιδα
γωγικών έξαιρουμένων, τά αύτά δέ μέ άλλας λέξεις- έπαναλαμβάνον- 
ται καί σήμερον. «Πολλάκις καί παρά πολλών ήκουσα» άναφέρει ό κ. 
Γ. Χατζιδάκις2 «δτι γραμματικήν Ιχει ή αρχαία γλώσσα, άλλ’ ή νέα
ούχί........ Άλλοι δέ πάλιν έρωτώσι: διατί νά διδάσκωνται οί παΐδες
έν τοΐς σχολείοις δύο διαφόρους γραμματικάς κλπ; Καί σημειωτέον 
δτι ό λόγος είναι ούχί περί τών κατά τόπους λαλουμένων ποικίλων 
διαλέκτων, άλλά περί αύτής ταύτης τής γραφομένης, ήτις προφανώς 
καί κατ’ άνάγκην είναι καί όφείλει νά είναι καθόλου όμοειδής καί 
ένιαία ώς πρός τούς γραμματικούς τύπους καί τήν σύνταξιν». "Οστις 
λοιπόν δέν έννοεΐ τόν Ξενοφώντα καί τό Εύαγγέλιον δέν είναι δυνα
τόν νά όμιλή καί γράφη όρθώς τήν γλώσσάν του, πρακτικόν δέ καί 
φιλάνθρωπον είναι δλος ό κόσμος σήμερον νά διδαχθή άμέσως τήν 
άρχαίαν Ελληνικήν διά νά μή τυραννήται διδασκόμενος δύο διαφό
ρους γραμματικάς. Τοΰτο δέ περίπου καί γίνεται, ώς είδομεν.

Είναι απολύτως αναγκαία ή γνώσις τής άρχαίας διά την ορθήν 
χρήοιν τής νέας 'Ελληνικής;

Περί τούτου όπάρχει, φαίνεται, πλήρης συμφωνία τών διαμαχο- 
μένων μερίδων, άλλ’ έν φ οί φίλοι τής καθαρευούσης συνάγουσιν 
έντεΰθεν τό πόρισμα δτι πρέπει τό ταχύτερον ν’ άρχίση ή διδασκαλία 
τής άρχαίας, οί άντίθετοι μέ λογικήν άκολουθίαν προφανώς μεγαλυ- 
τέραν άποκλείουσι τοΰ δημοτικοΰ σχολείου τόν γραπτόν λόγον. Πράγ
ματι, άν ήλήθευεν δτι ή όρθή χρήσις τοΰ σημερινοΰ γραπτοΰ λόγου 
προϋποθέτει άναγκαίως τήν κατανόησιν τοΰ Ξενοφώντος, τοΰτο θά ήτο

1 Πρβλ. Χαρ. Παπαμάρκου τά Εκπαιδευτικά νομοσχέδια, σελ. 15.
2 Έ . ά. σελ. 89 κέξ.
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λόγος ισχυρότατος προς έγκατάλειψιν τοΟ γραπτοΰ λόγου, διότι προ
φανώς ό γλωσσικός ούτος τύπος θά ήτο άδύνατον νά έξυπηρετήση τάς 
σημερινάς άνάγκας τοΟ έθνους. Άλλά δέν είναι δυνατόν νά άληθεύη 
τοΟτο. Αληθές είναι μόνον δτι ή έπιστημονική έξέτασις τής νέας 
Ελληνικής προϋποθέτει τήν γνώσιν τής άρχαίας ή μάλλον δλων 
τών προηγουμένων μορφών τής γλώσσης καί δτι ή ίστορική έρμη- 
νεία τών γλωσσικών φαινομένων είναι μέρος τής γλωσσικής μορ- 
φώσεως ώφελιμώτατον. "Οτι δμως ή έπιστημονική έξέτασις τής 
γλώσσης είναι άπαραίτητος διά τήν πρακτικήν αύτής χρήσιν καί 
δτι γλώσσα ζωντανή, όποιαν έννοοΟμεν καί όφείλομεν νά καταστή- 
σωμεν τόν γραπτόν λόγον, δέν είναι δυνατόν νά διδαχθή, εί μή 
δι’ άρχαιοτέρας, νέκρας ήδη φάσεως τής γλώσσης, ταϋτα καί τά 
τοιαΰτα είναι πλάναι, τάς όποιας έγέννησεν ή άπατηλή ίμοιότης 
τοΰ σημερινοΰ γραπτοΰ λόγου πρός τήν άρχαίαν καί ένισχύει μέν ή 
παράλογος διδακτική ήμών πράξις, συγκαλύπτει δέ ή μεγαλυτέρα 
καί χρονία πλάνη τοΰ έθνους δτι ή σύγχρονος γλώσσα πρέπει διαρ
κώς νά διορθοΰται κατά τό πρότυπον τής άρχαίας καί δή τής Αττι
κής. Ό γραπτός ήμών λόγος είναι σύγχρονος γλώσσα καί έπομένως 
είναι δυνατόν νά διδαχθή καθ’ έαυτόν, δπως καί δλαι αί σημερινά! 
γλώσσαι τοΰ κόσμου, ή δέ γνώσις προηγουμένων μορφών τής γλώσ
σης είναι εύπρόσδεκτον συμπλήρωμα τής αύτοτελοΰς ταύτης διδα
σκαλίας. Ταΰτα δέν έπιδέχονται άντίρρησιν.

Συζητήσιμον είναι μόνον, άν είναι δυνατόν νά άποκτήση καί έπο
μένως πρακτικόν νά έπιδιώξη τό συμπλήρωμα τοΰτο τής γλωσσικής 
μορφώσεως όλόκληρον τό έθνος. Καί είς τό έρώτημα δέ τοΰτο αυστηρά 
έξέτασις τών πραγμάτων δέν είναι δυνατόν νά δώση καταφατικήν 
άπάντησιν. Όσονδήποτε καί άν βελτιωθή καί γενικευθή ή παίδευσις 
τοΰ έθνους, τήν γνώσιν τής άρχαίας θά έπιδιώκη μέν πάντοτε 
μικρόν μέρος αύτοΰ, θ’ άποκτώσι δέ πράγματι καί έκ τών όλίγων 
τούτων όλίγοι. Διάφορος άντίληψις τοΰ πράγματος σημαίνει παρα- 
γνώρισιν τών σημερινών άναγκών τοΟ έθνους καί άγνοιαν τών δυσχε
ρείων τής έκμαθήσεως τής άρχαίας Ελληνικής. Κυρία καί γενική 
γλωσσική ανάγκη τοΰ έθνους είναι ή κατανόησις καί ή όρθή χρή- 
σις τοΰ σημερινοΰ γραπτοΰ λόγου, ταΰτα δέ δέν είναι εύλογον νά 
έλπίζωνται ώς απλή τις άντανάκλασις τής γνώσεως τής άρχαίας 
Ελληνικής. Τρανή άπόδειξις τούτου είναι ή όρθή παρατήρησις τοΟ 
κ. Γ. Χατζιδάκι δτι οί περί τήν άρχαίαν Ελληνικήν εΐδικώς άσχο- 
λούμενοι, οί διδάσκοντες αύτήν, δέν είναι καί οί εύχερέστερον ή όρθό-
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τερον χειριζόμενοι τήν νέαν Ελληνικήν1. ’Απαιτείται ειδική καί 
συστηματική διδασκαλία της νέας Ελληνικής, αϋτη δέ άνεπτύχθη 
άνωτέρω δτι δέν είναι δυνατόν νά φθάση είς άρτιόν τι τέρμα έντός 
όλίγων, τεσσάρων ή πέντε καί δή τών πρώτων έτών τοΟ δημοτικοΰ 
σχολείου. Είναι έπειτα τόσον εύκολον νά έννοήση ή μικρά αβτη ήλι- 
κία τόν Ξενοφώντα, δπως ώνειρεύετο ό μακαρίτης Παπαδόπουλος! 
’Ισχυρισμός τοιοΰτος σημαίνει παραγνώρισιν τής προφανοΰς καί μεγά
λης διαφοράς τής νέας Ελληνικής καί τής άρχαίας καί άγνοιαν τών 
πορισμάτων τής διδακτικής πείρας. Διά νά εννοήσουν μαθηταί τοιαύ
της ήλικίας τόν Ξενοφώντα πρέπει νά υπερνικήσουν δυσκολίας πολ- 
λάς καί μεγάλας, είναι δέ μεγάλη πλάνη δτι ή πρόωρος αβτη διδα
σκαλία τής άρχαίας φέρει πράγματι τό άποτέλεσμα τοΟτο. Πενιχραί, 
καθαρώς γραμματικαί γνώσεις, τοΰτο είναι τό πραγματικόν άποτέλε
σμα τής άσκοπου ταύτης τυραννίας τής νεολαίας. 'Ο μακαρίτης Παπα
δόπουλος συνδέει έπειτα μέ πολλήν αφέλειαν τήν κατανόησιν τοΰ Ξενο- 
φώντος μέ τήν κατανόησιν τοΰ Ευαγγελίου. Ά λλ’ είναι πρόδηλον δτι 
κατανόησις τοΰ Ξενοφώντος καί κατανόησις τοΰ Εύαγγελίου είναι 
πράγματα πολύ διάφορα, διάφορα δχι μόνον ώς πρός τήν δυσκολίαν, 
άλλά καί ώς πρός τόν βαθμόν τής άναγκαιότητος καί τήν διδακτι
κήν σημασίαν. Διότι ή γλώσσα τοΰ Εύαγγελίου είναι άναντιρρήτως 
ή πλησιεστέρα πρός τήν νέαν 'Ελληνικήν φάσις τής άρχαίας, ή δέ 
κατανόησις αύτοΰ είναι άναμφισβήτητος καί γενική άνάγκη τοΰ 
έθνους, άλλ’ είναι ζήτημα, άν πρέπει τό Εύαγγέλιον νά γίνη άντι- 
κείμενον γλωσσικής διδασκαλίας καί δή τής συνήθους.

Είναι λοιπόν πρακτικόν νά σπαταλάται είς άπόκτησιν τών άναγ- 
καίων πρός κατανόησιν τοΰ Ξενοφώντος γλωσσικών γνώσεων χρόνος 
πολύτιμος διά τήν μόρφωσιν τών ούτως ή άλλως ένωρίτερον τοΰ 
δέοντος άποσυρομένων είς τόν πρακτικόν βίον; Είναι καί άπό καθα
ρώς γλωσσικής άπόψεως πρακτικόν νά σπαταλάται είς άπόκτησιν 
πενιχρών τινων γνώσεων τής άρχαίας Ελληνικής γραμματικής χρό
νος τόσον άναγκαίος διά τήν Ιμπέδωσιν τής νέας 'Ελληνικής, ή'τις 
άποτελεΐ προφανώς γενικήν άνάγκην τοΰ έθνους, ή είναι δυνατόν 
νά καταντήσωμεν είς γλώσσαν δντως έθνικήν καί ζώσαν, έφ’ δσον 
δέν άναγνωρίζομεν έμπράκτως τήν σημερινήν μορφήν τής γλώσσης, 
άλλά παραπέμπομεν έκάστην γενεάν είς τήν άρχαίαν Ελληνικήν, 
ί'να κατά τό πρότυπον αύτής σχηματίση τήν νέαν;

1 Ίδε άνωτέρω σελ. 204.
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’Ορθόν καί πρακτικόν άπό τής άπόψεως ταύτης είναι άκριβώς τό 
έναντίον: ή γνώσις τοΰ σημερινού γραπτοΰ λόγου νά μάς χρησι- 
μεύση ώς εύνοι'κός δρος πρώτιστα μέν διά τήν άνάγνωσιν τοΰ Εύαγ- 
γελίου, Ιπειτα δέ καί διά τήν διδασκαλίαν τής άρχαίας Ελληνικής. 
Άλλα τό άνεκτίμητον τοΰτο πλεονέκτημα ήμών ούτε έξεμεταλλεύ- 
θημεν ούτε είναι δυνατόν νά έκμεταλλευθώμεν έπαρκώς, έφ’ δσον δέν 
προηγείται τής διδασκαλίας τής άρχαίας 'Ελληνικής συστηματική 
καί σχετικώς μακρά διδασκαλία μόνης τής νέας Ελληνικής.

Έκ πάντων τούτων είναι, νομίζω, φανερόν δτι ή πρόωρος διδα
κτική έξάρτησις τής νέας Ελληνικής άπό τής άρχαίας άπολύτως μέν 
άναγκαία δέν είναι, έξ έναντίας δέ άποβαίνει πολλαχως έπιβλαβής είς 
τό Ιθνος. Ό έξετάζων έπειτα καθ’ έαυτήν τήν πενιχράν σήμερον διδα
σκαλίαν τής νέας Ελληνικής δέν είναι δύσκολον νά διακρίνη καί άλλα 
διδακτικά άτοπα, οΐα π. χ. ή δπερτίμησις τής γραμματικής διδασκα
λίας καί ή όποτίμησις τής χρήσεως τής γλώσσης, τό δύσληπτον καί 
άνομοιόμορφον τών γλωσσικών κειμένων, ή άφελής άντίληψις τών 
διδασκόντων δτι γλώσσαν διδάσκει μόνον ό έλληνιστής καί άλλα. 
Άλλα ταΰτα καί τά τοιαΰτα είναι δευτερεύοντα. Τά κύρια αίτια τής 
περί τήν έμπέδωσιν τοΰ γραπτοΰ λόγου διδακτικής άποτυχίας είναι: 
α') ή πενιχρότης τής γενικής έκπαιδεύσεως, β') ή σύστασις τοΰ γρα
πτοΰ λόγου καί γ') ή πενιχρότης τής διδασκαλίας τής νέας Ελληνι
κής καί ή πρόωρος διδακτική έξάρτησις αύτής άπό τής άρχαίας, έκ 
τούτων δέ τά δύο τελευταία συνεχόμενα στενώτερον πρός άλληλα 
άνάγονται άμφότερα είς έν βαθύτερον αίτιον, τήν χρονίαν πλάνην δτι 
ό είς αίώνα τόν άπαντα δρθός κανών τής χρήσεως τής Ελληνικής 
γλώσσης είναι ή άρχαία Αττική. Αΰτη άπεμάκρυνε παραλόγως τόν 
γραπτόν λόγον άπό τοΰ ζώντος, τοΰ προφορικοΰ λόγου, καί προσέ- 
δωκε μέν εϊς αύτόν άπατηλήν όμοιότητα πρός τήν άρχαίαν, παρέ
συρε δέ τό έθνος είς τό λάθος νά έλπίση τήν άνάστασιν τής γλώσσης 
τοΰ Ξενοφώντος. Καί έπολεμήθη μέν θεωρητικώς ή έλπις αδτη 1, άλλά 
ζή, ώς εϊδομεν, έν τή διδακτική πράξει, δπου έκ τής θαυματουργοΰ 
έπιδράσεως τής άρχαίας Ελληνικής άναμένεται ή όρθή χρήσις τής 
νέας. Είναι λοιπόν καί έκ τούτου φανερόν πόσον σκιαμαχοΰσιν οί φαν- 
ταζόμενοι έχθρόν τής έθνικής γλώσσης μεγαλύτερον τής άρχαιομανίας.

Τί πρέπει τώρα νά γ ίνη ;
Πρώτιστα νομίζω άναγκαΐον νά διακριθώσιν άλλήλων σαφώς τό

1 Πρβλ. Γ. Χατζ'.ϊάκιν ε. ά. σελ. 54.
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γλωσσικόν ζήτημα τής διδασκάλου γενεάς καί τό ζήτημα τής έν τοΐς 
σχολείοις διδασκαλίας τής σημερινής γλώσσης.

α') Μεθ’ δσα άνέπτυξα είς τό Γ' κεφάλαιον τής παρούσης μελέ
της άναγκαΐον Ιδώ κρίνω νά τονίσω μόνον δτι καί εϊς τό γλωσσικόν 
ζήτημα, δπως καί είς τόσα άλλα, δέν λείπει μόνον ή κυρίως ή όρθή 
άντίληψις, άλλ’ ή καλή θέλησις των συζητούντων καί ή ισχυρά Επι
βολή τής πολιτείας. Πρέπει νά «δμολογηθή τέλος πάντων καθολικώς 
καί πραγματικώς δτι δ αρχαίος κανών δέν δνναται νά διατηρηθή 
εν τή δλότητι αϋτοϋ» καί «.είναι ευχής εργον ή διαφορά τοΰ γραπτοΰ 
λόγου καί τοΰ προφορικοΰ δχι μόνον νά μη έκτείνηται πέρα τοΰ αναγ
καίου, αλλά καί νά βαίνγ] κατά μικρόν ελαττουμένη καί τοΰτο ακρι
βώς χάριν τοΰ εθνικόν καί εκπολιτιστικού σκοπον τής γλώσσης». Τίς 
έπιστήμων σεβόμενος έαυτόν άρνεΐται σήμερον τήν άλήθειαν τών 
λόγων τούτων τοΟ κ. Χατζιδάκι ή δέν διαβλέπει καί έν τούτοις 
τήν όπερβολικήν έπιφυλακτικότητα αύτοΟ; Είναι λοιπόν φανερόν δτι 
δ κυριώτερος κίνδυνος τής καθαρευοΰσης λανθάνει έν τφ δργανισμφ 
αύτής καί έπομένως έπρεπε νά παύση ή άσκοπος έπίδειξις τής άρχαιο- 
μαθείας έν τή χρήσει τής γλώσσης ή νά μή διαβάλλωνται τουλάχι
στον οί προτιμώντες άπλουστέραν γλώσσαν άλλοτε μέν ώς άγράμμα- 
τοι, άλλοτε δέ καί ώς προδόται τής έθνικής γλώσσης, άλλ’ ίξ  έναν- 
τιας νά χειραγωγήται καί νά προστατεύηται πάσα προσπάθεια πρός 
γεφύρωσιν τοΟ γλωσσικού χάσματος, διότι καί τό πράγμα έχει τάς 
δυσκολίας του καί τά λάθη είναι άναπόφευκτα είς τούς άνθρώπους· 
Άλλά ταΰτα άκριβώς ύποκρίνονται δτι δέν έννοοΰν οί φίλοι τοΰ διδα
σκάλου μου φρουροί τής καθαρευοΰσης, τοΰτο δέ είναι τόσον βέβαιον» 
ώστε άσφαλώς δύναται νά προείπη τις δτι μέ τήν πρώτην κυβερνη
τικήν κρίσιν θά Ιχωμεν καί νέαν άνακίνησιν τοΰ γλωσσικοΰ ζητή
ματος. Πείσμα λοιπόν θά ήτο ό έπιεικέστερος χαρακτηρισμός τής 
έπιμονής τών κυρίων φρουρών, πείσμα δμοιον μέ τό παροιμιώδες 
δτι «θερίζουν μέ τό ψζλίδι καί δχι μέ τό δρεπάνι». Ή πολιτεία δικαι
ούται κα; εχει τχ μέσα νά καταστέλλη έγκαίρως τάς έπικινδύνους 
έκδηλώσεις τοιούτων άδυναμιών.

Άλλά καί οί συγγραφείς οί φιλοτιμούμενοι νά μεταχειρίζωνται 
γραπτόν λόγον άπλούστερον καί πλησιέστερον πρός τόν προφορικόν 
πρέπει νά χειραφετηθούν άπό τήν τυραννίαν τής γραμματικής καί 
τήν συναφή πλάνην δτι δημιουργοΰν τήν έθνικήν γλώσσαν. Δημιουρ
γούς δέν χρειαζόμεθα εύτυχώς. Ή γλώσσα ζή είς τό στόμα αύτών 
τών ίδίων ώς έγγραμμάτων καί έχει άνάγκην κυρίως συγγραφικήί
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καλλιεργείας καί άναπτύξεως, διά τοΰτο δέ καί όδηγός αύτών δέν 
πρέπει νά είναι αΟτη ή έκείνη ή γραμματική, άλλά τό γλωσσικόν 
συναίσθημά των. Γλώσσα άλλως έντελώς δμαλή γραμματικώς ούτε 
όπήρξεν ούτε θά ύπάρξη ποτέ, δτι δέ ή γραμματική όμαλότης είναι 
άπαραίτητον στοιχεΐον τής ζωής ή ή άνωμαλία κώλυμα σοβαρόν διά 
τήν χρήσιν ζωντανής γλώσσης, ταΟτα καί τά τοιαΰτα είναι πλάναι. 
Τί έμποδίζει τούς άγραμμάτους νά λέγουν παιδί, κορμί κττ., άλλά 
χωριό, φορτίο κττ., λειτουργία, άλλά καί λειτουργία είς διάφορον 
σημασίαν, άγαπά, άλλά £?ji, ροφα, άλλ’ άρ/εΐ κττ.; Γραμματι-
κάς άντιθέσεις τοιαύτας έχει βεβαίως καί ό προφορικός λόγος τών 
έγγραμμάτων καί ίσως μεγαλυτέρας, διότι προήλθεν έκ ζυμώσεως 
δύο τόσον άντιθέτων γλωσσικών τύπων, άλλ’ ό θέλων νά ίσοπεδώση 
τάς άντιθέσεις ταύτας κατά τούς κανόνας μόνον τοΰ γραπτοΰ ή μόνον 
τοΰ φυσικοΰ προφορικοΰ λόγου στερεί τό κράμα τοΰτο τής ζωής καί 
προσκρούει άμέσως είς τό γλωσσικόν συναίσθημά μας. Πώς θά προσ
κρούουν όλιγώτερον; Ά ν  γράφουν δπως όμιλοΰν οί ϊδιοι. Ή συν
ταγή είναι πολύ παλαιά, άλλά διά πολλούς χρειάζεται καί ή προσ
θήκη: δπως όμιλοΰν πράγματι οί ίδιοι, δχι δπως έπιτηδεύονται νά 
όμιλοΰν.

Φαίνεται δτι δπό τούς δρους τούτους ή Ιπικράτησις άπλουστέρου 
τινός γραπτοΰ λόγου δέν είναι, εί μή ζήτημα χρόνου, δτι δέ οί συγ
γραφείς τοιουτοτρόπως έργαζόμενοι προσφέρουν έθνικήν ύπηρεσίαν, 
τοΰτο δέν φαίνεται, άλλ’ είναι βέβαιον.

β') ’Ερχόμενος ήδη είς τό ζήτημα τής διδασκαλίας τής σημερι
νή; γλώσσης έπαναλαμβάνω δτι ή κατανόησις καί ή όρθή χρήσις οίασ- 
δήποτε γραπτής γλώσσης προϋποθέτει ικανήν γενικήν παίδευσιν, 
συστηματικήν γλωσσικήν διδασκαλίαν καί μακράν καί όμοιόμορφον 
χρήσιν. Πρώτιστα λοιπόν άπαιτεΐται νά ένισχυθή ή γενική έκπαίδευ- 
σις τοΰ Ιθνους καί νά διδαχθή συστηματικώς ή νέα Ελληνική κατα- 
λαμβάνουσα τήν προσήκουσαν !ν τή έκπαιδεύσει τοΰ έθνους θέσιν. 
Ό άναγνώστης ΙννοεΙ δτι ή πρώτη τών δύο τούτων άπαιτήσεων 
ούτε συντόμως δύναται ν’ άναπτυχθή ούτε εύκόλως καί άμέσως νά 
έκτελεσθή. Έ ν δμως είναι πρόδηλον, δτι τό έθνος δέν πρέπει ν’ άρκε- 
σθή είς τήν τετραετή ύποχρεωτικήν έκπαίδευσιν.Ή δεύτερα άπαίτησις 
περιλαμβάνει δύο τινά: α') συνεχή καί αύτοτελή δι’ δλης τής Ικπαι- 
δεύσεως διδασκαλίαν τής νέας Ελληνικής κορυφουμένην είς διδασκα
λίαν τής νέας Ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας έν τφ Πανεπιστη- 
μίψ καί β') άποκλειστικήν διδασκαλίαν τής νέας Ελληνικής είς τά
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7 πρώτα ετη τής γενικής έκπαιδεύσεως. 'Ότι ταΰτα συνέχονται πρός 
άλληλα είναι φανερόν, άλλ’ άμεσώτερον έπί τοΟ προκειμένου μας 
ένδιαφέρει τό δεύτερον, είς τοΰτο δέ καί θά ένδιατρίψω κατωτέρω 
περιοριζόμενος έπί τοΰ παρόντος είς δύο, τάς θεμελιωδεστέρας σχε- 
τικάς άπαιτήσεις. Αύται είναι: α') άναβολή τής διδασκαλίας τής 
άρχαίας Ελληνικής καί β') βαθμιαίος είς τόν γραπτόν λόγον προ
βιβασμός.

α') Ή άπαίτησις αδτη είναι άσχετος πρός τήν περί κλασικής ή 
πρακτικής παιδεύσεως διαφωνίαν. Στηρίζεται, ώς είδομεν άνωτέρω 
(σελ. 210 κέξ.), κυρίως είς τήν γενικήν άναγκαιότητα τής συστηματικής 
διδασκαλίας τής νέας Ελληνικής, τήν άσφαλή παρατήρησιν, δτι ή 
πρόωρος διδασκαλία τής άρχαίας είναι σοβαρόν κώλυμα διά τήν έμπέ- 
δωσιν τής νέας Ελληνικής, καί είς τήν βάσιμον Ιλπίδα δτι σχετική 
άσφάλεια περί τήν κατανόησιν καί τήν χρήσιν τής νέας Ελληνικής 
θά διευκολύνη μεγάλως τήν διδασκαλίαν τής άρχαίας είς τά 5 τελευ
ταία Ιτη τής γενικής έκπαιδεύσεως, ήτις έλπίζεται καί εύλογον 
είναι ν’ αύξηθή καί έν Έλλάδι είς δωδεκαετή. Διά τούς αύτούς δέ 
λόγους έκφέρεται ή άπαίτησις αΰτη άσχέτως καί πρός τάς ένδεχο- 
μένας μεταβολάς έν τή διαβαθμίσει τής γενικής έκπαιδεύσεως. Δημο
τικήν άλλως έκπαίδευσιν αυτοτελή καί άξίαν τοΰ δνόματος ούτε έχο- 
μεν σήμερον ούτε θ’ άποκτήσωμεν, ώς φαίνεται, εύκόλως ή άμέσως. 
Είναι βεβαίως έπιτακτική άνάγκη ν’ άποκτήση ό λαός τό άγαθον 
τοΰτο, έστω καί είς βάρος άνωτέρων βαθμιδών τής έκπαιδεύσεως, 
άλλα καί ό λαός ελαβε κατ’ άπομίμησιν πολύ σφαλεράν κατεύθυν- 
σιν, ήδη δέ καί ήνάγκασε τήν πολιτείαν ν’ άπαλείψη ύπάρχον πλεο
νέκτημά του συμπληροΰσα τό λάθος δτι άφήκε τό πλήρες λεγόμενον 
δημοτικόν σχολεΐον χωρίς πρόγραμμα καί άφομοιοΰσα καί κατά 
τύπους πλέον τάς δύο άνωτέρας τάξεις αύτοΰ πρός τάς άντιστοίχους 
τάξεις τοΰ Έλληνικοΰ σχολείου, καί υποχρεώσεις έδημιουργήθη- 
σαν καί συναφή προσωπικά συμφέροντα, κώλυμα σοβαρώτατον διά 
τήν άμεσον ένίσχυσιν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, έπιδεικτική δέ 
προσήλωσις είς τά έπουσιώδη καί άσήμαντα παρατηρεΐται, λυπηρά 
μέν, καθ’ δσον σημαίνει άδυναμίαν προς διάκρισιν τοΰ ουσιώδους άπό 
τοΰ έπουσιώδους, λυπηροτέρα δέ άκόμη, έφ’ δσον καλλιεργείται μετά 
προφανοΰς φιλαρεσκείας, ένίοτε δέ καί έν γνώσει άλλων ούσιωδών 
καί έπιτακτικών άναγκών τής έκπαιδεύσεως.

β') Είδομεν άνωτέρω δτι ό έγγράμματος ό θέλων νά συνεννοηθή 
πρός τόν άγράμματον καί νά φωτίση αύτόν είναι ύποχρεωμένος είς συγ
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καταβάσεις μεγάλας πρός τήν πνευματικήν καί γλωσσικήν άνάπτυ- 
ξιν αύτοΰ. Αί συγκαταβάσεις αύται είναι πολύ άναγκαιότεραι άπέ- 
ναντι τών άγραμμάτων άμα καί άνηλίκων άρχαρίων τοΰ δημοτικοΰ 
σχολείου. Είναι λοιπόν φανερόν δτι ή γλώσσα ώς δργανον τής πρώτης 
πρός τούς άρχαρίους τούτους συνεννοήσεως πρέπει νά είναι 8σον τό 
δυνατόν άπλουστέρα καί πλησιεστέρα πρός τήν πραγματικήν αύτών 
γλώσσαν. Τά αύτά άληθεύουσι και περί τής γλώσσης ώς άντικειμένου 
ιδίας διδασκαλίας. Πασα όρθή διδασκαλία άναζητεΐ έν τή πείρα τοϋ 
μαθητοΰ σχετικά τινα γνωστά καί άπό τής έπεξεργασίας τούτων άφορ- 
μωμένη προσφέρει τό νέον. Καί ή γλωσσική λοιπόν διδασκαλία πρέ
πει νά λάβη ώς άφετηρίαν τά οικεία καί γνωστά, ταΰτα νά έπεξεργα- 
σθή πρώτον καί οϋτω νά προβιβάση τούς άρχαρίους είς τά άγνωστα. 
Οικεΐον καί γνωστόν διά τούς άρχαρίους είναι προκειμένου μέν περί 
τών έλληνοφώνων 6 μάλλον ή ήττον ακατέργαστος τύπος τής μητρι
κής γλώσσης, προκειμένου δέ περί τών ξενοφώνων ό τύπος τών 
γλωσσικών άσκήσεων τοΰ νηπιαγωγείου, έφ’ δσον τοΰτο λειτουργεί 
παρ’ αύτοΐς. Είναι λοιπόν καταφανές δτι ό γραπτός λόγος δέν ένδεί- 
κνυται ούτε ώς δργανον τής δλης διδασκαλίας ούτε ώς άντικείμενον 
τής γλωσσικής διδασκαλίας τών πρώτων ήμερών. Όρθή άφετηρία 
δι’ άμφότερα είναι ή γλώσσα αύτών τών άρχαρίων.

Ελληνόφωνοι καί ξενόφωνοι πρόκειται ήδη άπό τής σχετικώς 
διαφόρου ταύτης γλωσσικής άφετηρίας νά προβιβασθώσι κατά μικρόν 
είς τόν σημερινόν τύπον τοΰ γραπτοΰ λόγου. Έν σχέσει πρός τό κοι
νόν τοΰτο τέρμα ή μέν άφετηρία τών έλληνοφώνων ύπερέχει άπό λεξι
λογικής καί φραστικής άπόψεως, ή δέ τών ξενοφώνων μάλλον άπό 
μορφολογικής, διότι οί μέν έλληνόφωνοι φέρουσιν οΐκοθεν γλώσσαν 
άκεραίαν καί χειρίζονται αύτήν έν τφ κύκλφ καί τψ μέτρψ τής άντι- 
λήψεώς των μετά φυσικής έτοιμότητος καί άσφαλείας, οί δέ ξενόφω
νοι φέρουσιν άπό τοΰ νηπιαγωγείου γλώσσαν γραμματικώς πλησιεστέ- 
ραν πρός τόν τύπον τοΰ γραπτοΰ λόγου, άλλά πενιχροτέραν Ινεκα τής 
προηγηθείσης διαφόρου γλωσσικής εξεως καί τών συχνών άφορμών, 
τάς όποιας παρέχει είς αύτούς τό περιβάλλον νά μεταπίπτωσιν είς τήν 
χρήσιν τής φυσικής μητρικής γλώσσης. Τήν εύνοϊκωτέραν γλωσσικήν 
άφετηρίαν παρουσιάζουν τά τέκνα τών έγγραμμάτων οικογενειών, τών 
όποίων καί τό ούς καί ή γλώσσα είναι έξοικειωμένα πρός τόν άνεπι- 
τήδευτον προφορικόν λόγον τών έγγραμμάτων. Άλλά καί τούτων ή 
γλώσσα είναι προφανώς πενιχρά.

Έρωτάται ήδη, άν έπιτρέπεται νά έπιχειρηθή ό προβιβασμός
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ούτος άμέσως, μεθ’ ήμέρας, έβδομάδας γ) καί μηνάς τινας μόνον. Όρθή 
άπάντησις είς τό έρώτημα τοΰτο προϋποθέτει πρώτιστα όρθήν άντίλη- 
ψιν τής μεταξύ της αφετηρίας καί τοΰ τέρματος άποστάσεως. Γενι
κώς πιστεύεται δτι ή άπόστασις αΰτη είναι μικρά, άλλ’ άκριβής έξέ- 
τασις πείθει δτι ή διαφορά είναι μεγάλη καί πολλαπλή (ϊδ. άνωτέρω 
σελ. 206). Άπό της άπόψεως λοιπόν ταύτης ή άπότομος μετάβασις είς 
τόν καθαρόν τύπον τοΰ γραπτοΰ λόγου είναι διδακτικόν λάθος μέγα. 
Ημείς άτυχώς δέν έχομεν νά έρωτήσωμεν, τί είναι δυνατόν νά προ- 
έλθη έκ τοΰ λάθους τούτου, άλλά τί προέρχεται πράγματι. Διότι είναι 
φανερόν δτι συντρεχόντων καί άλλων μεθοδικών άτοπων τό λάθος 
τοΰτο τείνει νά μεταβάλη τήν δλην διδασκαλίαν τοΰ δημοτικοΰ σχο
λείου είς καθαρώς γλωσσικήν, τοΰτο δέ γίνεται προφανώς έπί θυσία 
τών πραγμάτων μεγάλη καί άποτελεΐ βαρεΐαν μομφήν τής στοιχειώ
δους ήμών έκπαιδεύσεως. Διότι είναι μέν άληθές δτι οδτε γλώσσα 
άνευ πραγμάτων οδτε πράγματα άνευ γλώσσης είναι δυνατόν νά 
διδαχθώσι καί δτι δλα τά μαθήματα, καί αύτά άκόμη τά λεγόμενα 
τεχνικά, είναι καί γλωσσικά, έφ’ δσον φωτίζουσι τά πράγματα τοΰ 
κύκλου των καί συνεπάγονται τήν σύνδεσιν τών πραγμάτων καί τών 
οικείων γλωσσικών συμβόλων, καί δτι έπομένως δι’ δλης τής διδα
σκαλίας παρέχεται καί γλωσσική παίδευσις, άλλά δέν πρέπει νά 
λησμονήται δτι ή δλη διδασκαλία πρέπει νά συντελέση τήν πρόοδον 
ταύτην σχεδόν λεληθότως καί χωρίς νά παρεκτραπή κατ’ ούσίαν τοΰ 
ιδιαιτέρου σκοποΰ έκάστου μαθήματος, χωρίς δηλ. νά μεταβληθή ή 
γλώσσα άπό όργάνου τής συννεννοήσεως είς σκοπόν καί άντικείμενον 
τής δλης διδασκαλίας. Τάς τελευταίας ιδιότητας έχει καί πρέπει νά 
Ιχη ή γλώσσα είς τό γλωσσικόν μάθημα. Δύναται μέχρι τινός καί 
είς τήν δλην διδασκαλίαν νά προβληθή ή γλώσσα ώς σκοπός καί 
κύριον άντικείμενον, δπως πρέπει καί είναι λυπηρόν δτι δέν γίνε
ται άκόμη καθ’ όλοκληρίαν είς τήν πρώτην διδασκαλίαν τών ξενο- 
φώνων, διότι κύριος αύτής σκοπός πρέπει νά είναι ή μεθοδική σύν- 
δεσις τοϋ περιεχομένου τής παιδικής πείρας μετά τών οικείων έλλη- 
νικών γλωσσικών συμβόλων καί ή άποκατάστασις τής υφιστάμενης 
παρά τοΐς έλληνοφώνοις γλωσσικής βάσεως τής πρώτης διδασκαλίας. 
Ά λλ’ είναι φανερόν δτι καί τοΰτο δέν έπιτυγχάνεται, άν δέν συνδυα- 
σθή ή γλωσσική ένέργεια πρός τήν άμεσον καί πραγματικήν άντί- 
ληψιν τών πραγμάτων, καί δτι εύθύς ώς άποκατασταθή οΰτως ή 
άλλως ή βάσις αΰτη, ή γλώσσα πρέπει νά λαμβάνη καί έκεΐ τήν 
προσήκουσαν είς αυτήν θέσιν, άλλην δηλ. ώς δργανον τής δλης διδα
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σκαλίας καί άλλην ώς σκοπός καί άντικείμενον τοΟ γλωσσικοΰ μαθή
ματος. Ώς δργανον δέν πρέπει νά έξέλθη των όρίων της ύπηρετικής 
θέσεως καί ν’ άπαιτή γλωσσικήν έρμηνείαν διά νά έννοηθή, ώς σκοπός 
καί άντικείμενον πρέπει ν’ άπορροφήση έντελώς τήν προσοχήν μας 
καί ν’ άπαιτή δσον τό δυνατόν δλιγωτέραν πραγματικήν έρμηνείαν. 
Έπεται έντεΰθεν δτι μόνον παραλλήλως πρός τόν πλουτισμόν καί 
τήν διασάφησιν τοΰ παραστατικού ύλικοΰ καί τήν πνευματικήν καθό
λου άνάπτυξιν τών μαθητών πρέπει νά διενεργηθή καί ό προβιβα
σμός αύτών είς τάν καθαρόν τύπον τοΰ γραπτού λόγου. Άλλως θά 
λέγωμεν λέξεις, δπισθεν τών όποιων δέν θά δπάρχωσι διά τους άρχα- 
ρίους πράγματα, καί θά συνηθίζωμεν αύτούς ν’ άρκώνται είς τό κίβδη- 
λον τοΰτο νόμισμα. Δέν πρέπει άλλως νά λησμονήται καί δ ίδιάζων 
διδακτικός δρος, δτι παρατήρησις, διδασκαλία καί άνάγνωσις των 
πρώτων έτών τοΰ δημοτικοΰ σχολείου περιστρέφεται κατ’ άπαραίτη- 
τον διδακτικήν άπαίτησιν είς άντικείμενα τής παιδικής άντιλήψεως, 
περί τών όποιων καί οί λογιώτεροι όμιλοΰντες άνεπιτηδεύτως πρός 
άλλήλους ή πρός παιδία δέν μεταχειρίζονται τόν τύπον τοΰ γραπτοΰ 
λόγου, έξ έναντίας μάλιστα πάσα απόπειρα τοιαύτη προσβάλλει άηδέ- 
στατα τό γλωσσικόν συναίσθημά μας καί καταγελάται. ’Αποκλει
στική λοιπόν χρήσις τής καθαρευοΰσης δέν είναι διά τά πρώτα έτη 
τοΰ δημοτικοΰ σχολείου ούτε πρακτική ούτε δυνατή, δέν είναι δυνατή 
ιδίως ή προφορική αύτής χρήσις, τοΰτο δέ έχει προφανώς μεγάλην 
σημασίαν διά τό ζήτημα. Διότι άναγνωρίζεται γενικώς πλέον σήμε
ρον δτι ώς πρώτη άσχολία τοΰ γλωσσικού μαθήματος ένδείκνυται 
ή προφορική καλλιέργεια τής γλώσσης· άνάγνωσις καί γραφή, 
γραμματική κτλ. έπονται. Ή άπαίτησις αύτη δέν περιορίζεται μόνον 
είς τήν άναβολήν τής διδασκαλίας τής άναγνώσεως καί γραφής 
είς τό δεύτερον έξάμηνον τοΰ πρώτου έτους ή τά δεύτερον έτος, 
ήτις συνιστάται άλλοΰ άπό έτών καί ακούεται τελευτάΐον καί έδώ. 
Ή προφορική καλλιέργεια τής γλώσσης πρέπει κατά τήν άπαί- 
τησιν ταύτην ν’ άποτελέση δχι μόνον τήν άφετηρίαν, άλλά καί τήν 
βάσιν τής δλης γλωσσικής διδασκαλίας. ’Ιδιαιτέρως λοιπόν διά τούς 
άρχαρίους τούτους έπιβάλλεται προφορική κυρίως καλλιέργεια τής 
γλώσσης, ένθάρρυνσις τών αρχαρίων νά έκφράζωνται μέ δλην τήν 
άπλότητα καί τήν άφέλειαν τής ήλικίας καί μεθοδική προαγωγή 
τής φυσικής αύτών φραστικής εύχερείας. Επίσης δέ αναγνωρίζεται 
δτι καί ή άνάγνωσις καί ή γραφή τών πρώτων έτών δέν πρέπει νά 
παρουσιάζη δυσχερείας άλλας έκτός τών έκ τής φύσεως αύτής τοΟ
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μαθήματος προερχομένων καί έπομένως άναποφεύκτων τό περιεχόμε
νον πρέπει νά είναι οίκεΐον καί ένδιαφέρον, γνησίως παιδικόν, αί λέξεις 
καί αί φράσεις άμέσως νοηταί, διότι τό έναντίον θά έφερε συγκέν- 
τρωσιν καί δχι άπομόνωσιν τών δυσχερειών. Καί ή γραμματική δέ 
παρατήρησις ώφέλιμος καί πρακτική διά τήν ήλικίαν ταύτην θεω
ρείται μόνον δταν διεξάγηται είς ύλικόν οίκεΐον καί γνωστόν, οίκεΐον 
οΐκοθεν ή γενόμενον οίκεΐον έξ άπομιμήσεως τοΰ προφορικού ύπο- 
δείγματος τοΰ διδασκάλου.

Είναι λοιπόν άπαραίτητος άνάγκη νά γεφυρωθή τό μεταξύ τής 
άφετηρίας καί τοΰ τέρματος διάστημα, πρόσφορον δέ πρός τοΰτο 
μέσον πρόκειται ό άνεπιτήδευτος προφορικός λόγος τών έγγραμμάτων. 
Ζήτημα δευτερεΰον είναι σήμερον, πόσα Ιτη θά έμμείνωμεν είς τήν 
χρήσιν τοΰ τύπου τούτου. Τό ούσιώδες είναι ν’ άναγνωρισθή ή άναγ- 
καιότης τής γεφυρώσεως. ’Ανάγκη δέ νά έννοηθή δτι καί τοιουτοτρό
πως ή διδασκαλία δέν έξέρχεται τών όρίων τής κοινής, τής εθνικής 
γλώσσης. Κοινή σήμερον είναι ή γλώσσα τών εγγραμμάτων, αϋτη δέ 
παρουσιάζεται υπό δύο μορφάς, τήν τοΰ κοινοΰ προφορικοΰ καί τήν 
τοΰ γραπτοΰ λόγου, αί'τινες εύτυχώς συγκλίνουσιν άπό τίνος πρός 
άλλήλας. Ουδέτερος τών τύπων τούτων θά ήδύνατο, καθ’ ά άνεπτύχθη 
ήδη, νά χαρακτηρισθή ώς έπαρκών μόνος διά τήν πλήρη συνεννόη- 
σιν. Τί λοιπόν φυσικώτερον καί πρακτικώτερον τοΰ νά θέλωμεν τήν 
μορφήν τοΰ κοινοΰ προφορικοΰ λόγου ώς στήριγμα διά ν’ άνέλ- 
θωμεν είς τόν γραπτόν λόγον; ’Ιδιαιτέρως άναγκαΐον είναι τοΰτο 
χάριν τής εύρυτέρας παρά τοΐς ξενοφώνοις διαδόσεως τής γλώσσης. 
Παρά τοΐς έλληνοφώνοις αναπτύσσεται ούτως ή άλλως ό κοινός προ
φορικός λόγος ϋνεκα τοΰ όμοφώνου περιβάλλοντος, άλλά παρά τοΐς 
ξενοφώνοις, δπου τό γλωσσικόν περιβάλλον είναι διάφορον, άπαιτεΐται 
ιδιαιτέρως συχνή καί άφθονος άναφορά τής γλωσσικής διδασκαλίας 
είς τόν καθ’ ήμέραν βίον καί κατ’ αρχήν εύρυτέρα χρήσις τοΰ 
κοινοΰ προφορικοΰ λόγου. Άλλως οί τρόφιμοι θά μένουν μόνον μέ 
τήν γλώσσαν τοΰ σημερινοΰ βιβλίου, ή όποία άχρηστος μέν δέν είναι 
προφανώς καί δι’ αύτούς, άλλά δέν είναι αρκετή διά τόν καθ’ ήμέραν 
βίον, δπου εύχρηστος είναι ό κοινός προφορικός λόγος. Είναι γενική 
παρά τοΐς ξενοφώνοις παρατήρησις δτι οί γλωσσικοί καρποί τοΰ σχο
λείου μαραίνονται πολύ εύκόλως εις τήν παντοδυναμίαν τοΰ περιβάλ
λοντος, τοΰτο δέ όφείλεται κατά μέγα μέρος εις τό λάθος, δτι τό σχο
λείο'/, τό μόνον έδαφος, δπου καλλιεργείται παρ’αύτοΐς ή γλώσσα, περι- 
ωρίσθη είς τήν γλώσσαν τής λογιωτέρας συνεννοήσεως καί έπεδίωξε
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μέν τήν «διαύγειαν καί καθαρότητα» τοΟ λόγου, διά τήν όποιαν δ 
καθ’ ήμέραν βίος ούδεμίαν ή σπανίας μόνον άφορμάς έπαναλήψεως 
παρέχει, παρεγνώρισε δέ τάς τόσον συχνάς φρασιικάς άνάγκας τής 
οίκογενείας καί τοΰ καθ’ ήμέραν βίου. Εννοείται δτι τό σχολεΐον 
δέν είναι δυνατόν νά προσαρμοσθή έντελώς πρός τήν προφανή ταύ- 
την παρά τοΐς ξενοφώνοις έθνικήν άνάγκην, άν δέν άποβάλη κατά 
μέγα μέρος τόν θεωρητικόν του χαρακτήρα, άλλά τό ζήτημα τοΰτο 
χρήζει ιδιαιτέρας έξετάσεως, ήτις θά μάς παρέσυρε μακράν τοΰ 
προκειμένου.

Κατά ταΰτα ή χρήσις τοΰ κοινοΰ προφορικοΰ λόγου είναι σταθμός 
τής γλωσσικής διδασκαλίας άναγκαιότατος διά τό δημοτικόν σχολεΐον.

Θά ήτο βεβαίως πλάνη νά νομίση τις δτι ή έφαρμογή τής άπαι- 
τήσεως ταύτης δέν παρουσιάζει δυσκολίας ή δτι καί εδώ θά μείνη 
άμετάβλητος ή μάλλον ή ήττον άκατέργαστος γλώσσα τών μαθητών. 
Άλλά τό πράγμα Ιπιβάλλεται μέν, ώς εϊδομεν, διά διδακτικούς λόγους, 
είναι δέ κα'ι δυνατόν, διότι εχομεν δ,τι κυρίως χρειαζόμεθα, γλώσσαν, 
ήτις ζή είς τό στόμα τών Ιγγραμμάτων καί έκφράζει δ,τι θέλομεν νά 
εΐπωμεν πρός τήν ήλικίαν ταύτην χωρίς νά διαφέρη τής φυσικής τών 
μαθητών γλώσσης, δσον ό καθαρός τύπος τοΰ γραπτοΰ λόγου. Έχο- 
μεν πρώτιστα ζών υπόδειγμα, τό στόμα τοΰ διδασκάλου, πρός τό 
όποιον θά συμμορφωθή κατά μικρόν τό στόμα τοΰ μαθητοΰ. Δυσκο
λίας παρουσιάζει κυρίως ή γραπτή διατύπωσις τοΰ λόγου τούτου, 
αί'τινες δμως ύπερνικώνται, άν τηρηθώσιν αί άναγκαΐαι έπιφυλάξεις. 
Ικανά περί τούτων ευρίσκει ό άναγνώστης είς τήν μελέτην μου περί 
τής γλωσσικής διδασκαλίας τοΰ κοινοΰ δημοτικοΰ σχολείου (σελ. 17 
κέξ.). Βεβαίως, δπως ώμολόγησα έκεΐ, δέν είναι έργον τοΰ τυχόντος ή 
συγγραφή τών καταλλήλων διά τά πρώτα ιδίως έτη τοΰ δημοτικοΰ 
σχολείου άναγνωστικών, άλλ’ ή καθαρώς γλωσσική άποψις, περί τής 
όποιας κυρίως πρόκειται έδώ, άποτελεΐ προφανώς τό εύχερέστερον 
μέρος τοΰ μεγάλου τούτου ζητήματος, διά τοΰτο δέ καί μοί Ιφάνη 
άπροσδόκητος ή πρόκλησις, τήν όποιαν ό καθηγητής κ. Σκιάς1 
άπευθύνει πρός τόν συνάδελφόν του κ. Γ. Χατζιδάκιν καί Ιμέ, νά 
ύποδείξωμεν «τύπον άπλουστέρας γραπτής γλώσσης», έν τφ όποίψ νά 
συγγράψωμεν ήμεΐς. Καί είναι τόσον εύκολον νά χωρισθή ή γλωσ
σική μορφή άπό τοΰ πράγματος ή είναι άπαραίτητον ό Ιξετάζων τήν 
γλωσσικήν άποψιν τοΰ ζητήματος νά συγγράψη ό ίδιος βιβλία κατάλ

1 Έφημερίς «’Α θήναι», 17 ’Iouviou 1911.
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ληλα διά ν’ άποδειχθή δτι Ιχει δίκαιον είς δσα συνιστά περί τής 
γλωσσικής μορφής άναγνωσμάτων προωρισμένων διά τήν μικράν ήλι- 
κίαν; Τολμώ άλλως νά ίσχυρισθώ δτι θά ήδυνάμην πολύ εύκόλως νά 
πείσω τόν κ. καθηγητήν δτι τό πλεΐστον μέρος τών εγκεκριμένων άνα- 
γνωστικών τών πρώτων έτών τού δημοτικού σχολείου είναι άπό τής 
άπόψεως τής γλώσσης άκατάλληλον καί δτι ή έγκρίνασα αύτό έπι- 
τροπή πταίει είς τούτο μόνον διότι δέν έτόλμησε νά εΐπη τήν άλή- 
θειαν, καθ’ δσον δέν φαντάζομαι κάν δτι περί τού γλωσσικού 
τύπου τοιούτων βιβλίων είναι δυνατόν νά ύπάρχη δεύτερα γνώμη. 
Δέχεται π. χ. ό κ. καθηγητής ώς όρθά δι’ άλφαβητάριον φά, ΐα, δρη 
με ΐα, τί ώτα, ή κακή κότα κάμνει λίγα φ ά , δ χήν, ή χωλή χήνα, 
ροδή, δίδω ρόδα διά δώρα, θά φάγωοι τώρα άχυρα καθαρά διά 
νά έ'χωσι τό σώμα υγιές’ νά, εδυσε δ ήλιος’ θά φύγωσι ταχέως, δμματα, 
δ λέων θά άρπάοΐ] δλα τά άρνία, νά εν ας μέγας δφις, τί κηλϊδες 
έπϊ τής ράχεως' όρμα ό κακός κατά μιας νήσσης, κυνηγά δλα τά ζώα, 
λέοντας, βόας, κννας, νά δ κόραξ, τί μέλας!  ώς άραψ, ενα μαϋρον 
κύνα με μεγάλα αύτία, μή άφηνε τά ηνία χαλαρά, διά νά περιορι- 
σθώμεν είς όλίγα μόνον καί έξ όλίγων σελίδων τοΰ άλφαβηταρίου 
ειλημμένα; Δέν νομίζει, πιστεύω, ό κ. καθηγητής άδύνατον νά γρα- 
φοΰν άντί τούτων καί τών τοιούτων λέξεις καί φράσεις ζωνταναί καί 
μή προσβάλλουσαι τό γλωσσικόν συναίσθημά μας. Έ τι δέ μάλλον 
άπροσδόκητος μοί έφάνη ό φόβος τοΰ κ. καθηγητοΰ δτι διά τής 
άπλοποιήσεως τοΰ γραπτοΰ λόγου, ήν έπιδιώκομεν χάριν τού δημο
τικού σχολείου, «θά κατεστρέφετο ό υπέρ πάντα άλλον επικρατέ
στερος τύπος τής γραφομένης ήμών γλώσσης». Διότι ό γραπτός λόγος 
Ιπιδέχεται άναμφιβόλως άπλοποίησιν, πρώτιστα συντακτικήν καί κατ’ 
άκολουθίαν καί μορφολογικήν, επειτα δέ καί λεξιλογικήν μέχρι τινός. 
Είναι π. χ. δυνατόν νά μεταχειρισθώμεν όλιγωτέρας μετοχάς καί 
άντί τούτων άπλούστερα καί μάλλον ζωντανά συντακτικά στοιχεία, 
μάλλον όμιλουμένας προθέσεις καί μάλλον όμιλουμένας φράσεις καί 
έπομένως ν’ άποφύγωμεν Ινίοτε καί πτώσεις άχρήστους είς τόν προ
φορικόν λόγον τών έγγραμμάτων, είναι δυνατόν ν’ άποφύγωμεν καί 
λέξεις γραφομένας, άλλά μή όμιλουμένας, καί νά μεταχειρισθώμεν 
όμιλουμένας καί είς τόν γνήσιον προφορικόν τύπον : μάτι, φρύδι, τρίχα, 
αυτί, μαλλιά, μάγουλο, μουστάκι, δόντι, χέρι, πόδι, νύχι, άράπης, 
άλλά και ’Άραψ εις άλλην σημασίαν, άρνί, πεταλούδα - οΰδες, πατέ
ρας, μητέρα, μελανός - ιάζω, μαύρος - ίζω, κόκκινος - ίζω κτλ. και δχι 
δμμάτιον, δφρύδιον, άρνίον, κεφάλιον, ποδάρων, πεταλοϋδαι, αυτίον
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κττ. <2τινα προφανώς ούτε λέγονται ούτε γράφονται. Καθόλου είναι 
δυνατόν ν’ άντιγράψωμεν μέ συντηρητικότατα χάριν της μικράς ταύ
της ήλικίας τόν γνήσιον προφορικόν λόγον τών έγγαμμμάτων. Τί δέ 
είναι δυνατόν νά πρόκυψη έκ τής άπλοποιήσεως ταύτης; Νομίζω, δχι 
ό κίνδυνος, τόν όποιον φοβείται ό κ. καθηγητής, άλλ’ ή ζωή, τήν 
όποιαν πρέπει νά εύχώμεθα δλοι. 'Ο γραπτός λόγος απλοποιούμενος, 
ώς παρετήρησα Χ, καθίσταται καθόλου εύζωνότερος, δπως άποδεικνύει 
τό χρονογράφημα, καί είσδέχεται εύκόλως τόν άνεξάντλητον πλούτον 
τών παροιμιών καί τών είκονικών έκφράσεων τοΰ λαοΰ, έρχεται καθό
λου εις έπικοινωνίαν πρός τήν πραγματικήν ζωήν. Τί δέ σημαίνει 
τοΰτο, γνωρίζει βεβαίως ό κ. καθηγητής, άνέπτυξε δέ ό κ. Χατζι- 
δάκις είς τά Ελληνικά μελετήματα. Γλώσσα γραπτή άλλως μή έχουσα 
τήν άναγκαίαν έλαστικότητα ώστε νά Ιπικοινωνή πρός τόν ζωντανόν, 
τόν προφορικόν λόγον, δέν είναι δυνατόν ν’ άποβή δργανον άξιολόγου 
λογοτεχνικής παραγωγής. Καί τούτου τήν άπόδειξιν έχει, νομίζω, ό 
κ. καθηγητής είς τήν νεοελληνικήν λογοτεχνίαν πρόχειρον. Ό γρα
πτός λοιπόν λόγος θά έκινδύνευεν ίσως μάλλον Ικ τής προνοίας τοΰ 
κ. καθηγητοΰ ή έκ τής προσπαθείας ήμών ν’ άπλοποιήσωμεν καί 
φέρωμεν αύτόν είς συνάφειαν πρός τήν ζωήν. Έπειτα δέν πρόκειται 
προφανώς έδώ περί λογοτεχνικής τάσεως, άλλά περί καθαρώς διδα
κτικού μέτρου. Τείνοντες νά φωτίσωμεν τήν μικράν ήλικίαν θά συγ- 
καταβώμεν είς τήν αδυναμίαν αύτής, άλλά μέ τήν πρόθεσιν νά προ- 
βιβάσωμεν αύτήν κατά μικρόν είς τόν καθαρόν τύπον τού γραπτοΰ 
λόγου. Δέν ύποτάσσομεν τήν γλώσσαν είς τήν διδακτικήν καί άπορώ 
πώς διέφυγε τοΰτο τόν κ. καθηγητήν, άλλά τούναντίον προσπαθούμεν 
νά έφαρμόσωμεν ύγιεστέρας διδακτικάς σκέψεις διά νά Ιχωμεν καί 
άσφαλέστερα διδακτικά άποτελέσματα. Διά νά γίνη ή καλή πρός 
τοΰτο αρχή, πρέπει, Ιπαναλαμβάνω, ν’ άναγνωρισθή πρώτιστα ή άναγ- 
καιότης τής γεφυρώσεως. Τοΰτο είναι θεμελιώδης άπαίτησις διά τήν 
βελτίωσιν τής γλωσσικής διδασκαλίας.

Ό κ. Χατζιδάκις προτείνει εύλόγως καί όρθογραφικήν άπλοποίη- 
σιν χάριν τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, παράλειψιν τών τόνων καί τών 
πνευμάτων 2, διά τήν όποιαν βεβαίως τό δημοτικόν σχολεΐον θά όφείλη 
είς αύτόν εύγνωμοσύνην μεγάλην, άν έπιμείνη είς τήν έφαρμογήν 
αύτής. Ά λλ’ ή άνακούφισις αδτη θά είναι προφανώς έξωτερική· κυ

1 Έ . ά., σελ. 36 κέξ.
1 ’ Κ. ά. σελ. 85.
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ρίως θ’ άνακουφίση τό δημοτικόν σχολεΐον καί θά ένισχύση τό διδα
κτικόν Sργον αύτοΰ ό βαθμιαίος καί παράλληλος πρός τήν πρόοδον 
της δλης διδασκαλίας προβιβασμός είς τόν γραπτόν λόγον. Τοΰτο 
προϋποθέτει άναγκαίως διά τά πρώτα Ιτη τοΰ δημοτικοΰ σχολείου 
λόγον άπλοΰν μή διαφέροντα ούσιωδώς τοΰ προφορικοΰ λόγου τών 
έγγραμμάτων, μέ άλλας λέξεις όργανικήν άπλοποίησιν τοΰ γραπτοΰ 
λόγου, είς έφαρμογήν της όποιας πολύτιμος μάς είναι κυρίως ή 
έπιστημονικώς όρθή καί πρακτικώς γονιμωτάτη άπαίτησις τοΰ 
κ. Χατζιδάκι ν' άναγνωρισθί] τέλος πάντων καί είς την όμιλονμένην 
γλώοσαν τό προσήκον κνρος.

ΕΥΘ. Γ. ΜΠΟΥΝΤΩΝΑΣ



ΓΛΠΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΣ

Σ Τ Ο  Ν Ε Ο  Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α

Άφοΰ δημοσιεύτηκε τό νέο πολιτικό σύνταγμα στήν «’Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως» οί κ. Μ. Δαβής καί Γ. Παπαιωάννου έκαμαν μιάν 
έκδοσή του μέ ιστορικές σημείωσες καί έπίσημα κείμενα. Άπό τό 
βιβλίο αύτά παίρνουμε τά μέρη πού μποροΰν νά ένδιαφέρουν έκεί- 
νους πού καταγίνονται μέ έκπαιδευτικά καί γλωσσικά ζητήματα.

« Ά ρ θ ρ ο ν  2  τοΰ  Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . . .  Τό κείμενον των Αγίων 
γραφών τηρείται άναλλοίωτον ή είς άλλον γλωσσικόν τύπον άπόδοσις 
τούτου, άνευ τής προηγούμενης έγκρίσεως καί τής έν Κωνσταντινου- 
πόλει Μεγάλης τοΰ Χρίστου ’Εκκλησίας, άπαγορεύεται άπολύτως».

Στήν έκθεση τής συνταγματικής άπό βουλευτές έπιτροπής σχε
τικά μέ τόν παράγραφο αύτό τοΟ άρθρου 2 άναφέρεται δ τ ι: «‘Ο 
βουλευτής Αττικής καί Βοιωτίας κ. θ . Μιχαλόπουλος προτείνει τήν 
προσθήκην ίδίου άρθρου (ύπ’ άριθ. 1 δίς) άπαγορεύοντος πάσαν κατά 
τής γλώσσης τοΰ Ίεροΰ Εύαγγελίου καί έν γένει τής γλώσσης τής 
’Ορθοδόξου τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησίας έπέμβασιν. Ή Επιτροπή όμο- 
φώνως φρονεί δτι ή άναγραφή τοιαύτης διατάξεως Ιν τφ Συντάγματι 
παρέλκει τέλεον. Διότι τής μέν έπισήμου θρησκείας καί ’Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας άναγνώρισις υπάρχει πλήρης καί άπόλυτος έν άρθροις 1 
καί 2 τοΰ Συντάγματος, σύν τφ ρητφ δρψ τής άπαρασαλεύτου τηρή- 
σεως πάντων τών Ανατολικών καί Συνοδικών κανόνων καί ίερών 
παραδόσεων έφ’ δσον δέ καί ή γλώσσα τοΰ Ίεροΰ Εύαγγελίου καί 
τής ’Ορθοδόξου τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησίας παρίσταται άποτελοΰσα 
μέρος αύτών τούτων τών έκκλησιαστικών θεσμίων, περιφρουρεΐται 
ήδη διά τών άνωτέρω διατάξεων τοΰ Συντάγματος καί πάσα ειδική 
τής γλώσσης ταύτης προστασία ήθελε θεωρηθή ού μόνον περιττή 
άλλά καί ένέχουσα άνωτέραν έπέμβασιν έπί θέματος, δπερ όπάγεται 
είς τήν ιδιαιτέραν τής ’Εκκλησίας έποπτείαν».

«’ Α ρθρον  1 0 7  το ϋ  .Συντάγματος.’Επίσημος γλώσσα τοΰ Κρά
τους είναι έκείνη, είς τήν όποιαν συντάσσονται τό πολίτευμα καί τής 
έλληνικής νομοθεσίας τά κείμενα- πάσα πρός παραφθοράν ταύτης 
έπέμβασις άπαγορεύεται».

15
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Στήν ίδια έκθεση τής συνταγματικής έπιτροπής άναφέρονται τα 
ακόλουθα, σχετικά μέ τή διάταξη αύτή·

«Ή αύτή πρότασις τοΰ άνωτέρω κ. βουλευτοΰ διαλαμβάνει καί 
έτέρας διατάξεις ύπό τόν τίτλον «περί γλώσσης» (ώς άρθρα 4ον καί 5ον 
του Συντάγματος), δι’ ών ώς επίσημος γλώσσα τοΟ Κράτους άναγο- 
ρεύεται ή καθαρεύουσα, άπαγορεύεται δέ πάσα κατ’ αύτής έπέμβα- 
σις και άπαγγέλλεται ή άπόλυσις παντός δημοσίου ή δημοτικοΰ 
ύπαλλήλου ή άνήκοντος είς ί'δρυμα έποπτευόμενον υπό τοΰ Κράτους, 
δστις ήθελε φωραθή ένοχος τοιαύτης έπεμβάσεως.

«Παραπλησίαν πρότασιν υπέβαλε και ό έξ Άχαΐας καί Ήλιδος βου
λευτής κ. I. Βέρροιος περί αναγραφής έν τφ Συντάγματι ώς έπισήμου 
τής Εθνικής γλώσσης, άπηλλαγμένης όθνείων λέξεων, ξενισμών κλπ.

«Έπί τών προτάσεων τούτων ή γνώμη τής ’Επιτροπής υπήρξεν 
έπίσης σύμφωνος, δτι τοιαΰται διατάξεις παρέλκουσιν, ούτε καί άνάγκη 
αύτών ύπάρχει δλως. Ή Ελληνική γλώσσα άπετέλεσεν άείποτε 
κτήμα άναφαίρετον καί εν τών κυριωτάτων γνωρισμάτων τοΰ ήμετέ- 
ρου Έθνους, άναποσπάστως μετ’ αύτοΰ συνυπάρξασα κατά πάσας 
τάς φάσεις τοΰ έθνικοΰ βίου. ’Εν τή έξελίξει δ’ αύτής παρηκολούθη- 
σεν, ώς είκός, σταθερώς τάς τε περιπετείας καί τάς προόδους τοΰ 
Έθνους, διαμορφουμένη καί τελειοποιουμένη συμφώνως πρός τάς 
άπαιτήσεις τοΰ τε δημοσίου καί τοΰ κατ’ ίδιαν βίου καί τής έπιστη- 
μονικής διαπλάσεως, πρός ας έν πάσι λίαν εύστόχως προσαρμόζεται, 
ώς άλλως τε καί έν ταΐς γλώσσαις πάντων τών ’Εθνών παρατηρεΐται.

«ΕΕδικώς δέ ό τύπος τής έπισήμου γλώσσης τοΰ Κράτους διατρα- 
νοΰται έν αύτψ τφ λεκτικψ τοΰ Συντάγματος καί τής Έλλην. Νομο
θεσίας καί πάντων τών άπό τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας δημοσίων 
έγγράφων.

«Καί αύτή άρα ή έν τφ Συντάγματι άναγραφή ίδίας διατάξεως 
θά έθετεν άτόπως υπό αμφιβολίαν τό ήδη καθεστώς, καί θά έγέννα 
κενόν φόβον κινδύνων έκεΐ, ένθα τοιοΰτοι είνε παντελώς άνύπαρκτοι. 
Ένφ άφ’ ετέρου ή Πολιτεία άναμφήριστον έχει δικαίωμα νά κολάζη 
διά τής οίκείας πειθαρχικής όδοΰ, καί μέχρι παύσεως, τόν ύπάλλη- 
λον έκεΐνον, δστις έν τή ύπηρεσία αύτοΰ ήθελε ποιήσει χρήσιν γλώσ
σης άπςιδούσης πρός τήν έμπρέπουσαν σοβαρότητα τών δημοσίων 
πράξεων καί τήν έν αύταΐς καθιερωμένην επίσημον γλώσσαν.

«Έκ τούτου δέ τοΰ λόγου ή Επιτροπή δέν έκρινεν έπίσης άνα- 
γραπτέαν έν τφ Συντάγματι καί τήν ύποβληθεΐσαν αύτή πρότασιν 
τοΰ έκ Λακωνίας βαυλευτοΰ καί μέλους τής ’Επιτροπής κ. Ε. Κου-
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λουμβάκη περί προσθήκης έν άρθρφ 3^ τοΰ Συντάγματος διατάξεως, 
καθ’ ήν οί θορυβοΟντες κατά τής έπισήμου γλώσσης τοΟ Κράτους 
δέν είνε δεκτοί ώς δημόσιοι ύπάλληλοι».

Τήν ώρα πού ψηφίζουνταν τό σύνολο τοΰ συντάγματος ό βουλευ
τής κ. Πατσουράκος έπρότεινε νά προστεθεί κάποια διάταξη στό 
άρθρο 107 γιά νά παύονται οί δημόσιοι υπάλληλοι πού παραβαίνουν 
τήν άπαγόρευση τοΰ άρθρου. Ό πρωθυπουργός δμως κ. Βενιζέλος 
δέ δέχτηκε τήν ίεροεξεταστική αύτή πρόταση.

«’'-Αρ'Φρον τον Σ υντάγματος . Ή έκπαίδευσις, διατελοϋσα 
ύπό τήν άνωτάτην έποπτείαν τοΰ Κράτους, ένεργεΐται δαπάνη αύτοΰ.

»Ή στοιχειώδης έκπαίδευσις είνε δι’ άπαντας ύποχρεωτική, παρέ
χεται δέ δωρεάν ύπό τοΰ Κράτους.

»’Επιτρέπεται είς Εδιώτας καί είς νομικά πρόσωπα ή ί^ρυσις 
ιδιωτικών έκπαιδευτηρίων, λειτουργούντων κατά τό Σύνταγμα καί 
τούς νόμους τοΟ Κράτους».

Στά έπίσημα πραχτικά μπήκε ή άκόλουθη Ιρμηνευτική δήλωση· 
«’Εν τή στοιχειώδει έκπαιδεύσει περιλαμβάνεται πάσα ή νΰν 

καλουμένη δημοτική έκπαίδευσις, έστω καί άν δ κύκλος τών έτών 
τής διδασκαλίας ύπερβή τούς £ξ ένιαυτούς».

Στήν ίδια έκθεση τής συνταγματικής έπιτροπής πού άναφέραμε 
παραπάνω γράφονται γιά τό άρθρο 16 τά έξής·

«Διά τροπολογίας τοΟ έκ Κεφαλληνίας βουλευτοΰ κ. Ν. Χαριτά- 
του προτείνεται, ίνα τό περί έκπαιδεύσεως 16ον άρθρον τοΰ Συντάγ
ματος διατυπωθή ώς έξής: δτι «Ή καθόλου έκπαίδευσις παρέχεται 
» δαπάνη τοΰ Κράτους, καί ή μέν στοιχειώδης είνε ύποχρεωτική καί 
» παρέχεται δωρεάν, ή δέ μέση καί άνωτάτη ύπόκειται είς άνάλογα 
» τέλη». Τήν ύποχρέωσιν πάσης εύνομουμένης Πολιτείας, δπως αύτή 
πρωτίστως ίδρύη σχολεία μέσης καί άνωτάτης έκπαιδεύσεως, άνα- 
γνωρίζει καί ή ’Επιτροπή έν τή έκθέσει αύτής, μόνον δέ διά τό άναμ- 
φισβήτητον έκρινε περιττήν τήν £ητήν άναγραφήν έν τφ Συντάγματι, 
ένφ ή προϋπάρχουσα διάταξις έθεωρήθη άπαλειπτέα άκριβώς, διότι 
ήρμηνεύθη ώς άποκλείουσα τήν λήψιν διδακτικών τελών. Έντεΰθεν 
ή ’Επιτροπή θεωρεί έπαρκή καί προτιμητέαν τήν παρ’ αύτής γενο- 
μένην διατύπωσιν. Σχετικήν δέ τροπολογίαν ύπέβαλε καί ό βουλευ
τής Λακωνίας κ. Ε. Κουλουμβάκης έχουσαν ώδε:

«Ή  έκπαίδευσις ένεργεΐται δαπάναις τοΟ Κράτους καί τελεί ύπό 
»τήν άνωτάτην αύτοΰ έποπτείαν >.

«Ή  στοιχειώδης έκπαίδευσις είνε δι’ άπαντας, καθ’ ώρισμένην
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» 6 π ό  τ ο ΰ  ν ό μ ο υ  ή λ ι κ ί α ν ,  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή ,  π α ρ έ χ ε τ α ι  δ έ  ά π ο λ ύ τ α ;
» δ ω ρ ε ά ν  6 π ό  τ ο ΰ  Κ ρ ά τ ο υ ς » .

« Ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι  είς  ί δ ι ώ τ α ς  κ α ί  ε ίς  ν ο μ ι κ ά  π ρ ό σ ω π α  ή  Γ δ ρ υ σ ις  Σ διω τι  
» κ ώ ν  έ κ π α ι δ ε υ τ η ρ ί ω ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν τ ω ν  κ α τ ά  τ ο ύ ς  ν ό μ ο υ ς  τ ο ϋ  Κ ρ ά τ ο υ ς »  

Κ α ι  σ τ ή ν  π ρ ώ τ η  έ κ θ ε σ η  τ ή ς  σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή ς  έ π ι τ ρ ο π ή ς  ά ν α φ έ ρ ο ν  
τ α ι  σ χ ε τ ι κ ά  μ έ  τ ό  ά ρ θ ρ ο  1 6  τ ά  α κ ο λ ο υ θ α *

« Έ π ί  τ ο ΰ  ά ρ θ ρ ο υ  1 6  ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  ε ίν ε  ά π ο λ ύ τ ω ς  σ ύ μ φ ω ν ο ς  π ρ ό ς  
τ ή ν  έ κ  τ ο ΰ  σ χ ε δ ί ο υ  τ ώ ν  £ ξ  β ο υ λ ε υ τ ώ ν  γ ε ν ο μ ε ν η ν  τ ρ ο π ο π ο ί η σ ι ν ,  δ ι ή ς  
ό ρ ί ζ ε τ α ι  δ π ω ς  ή  σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η ς  έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς  έ ν θ ε ν  μ έ ν  εΓνε υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή  
είς  π ά ν τ α ς  τ ο ύ ς  π ο λ ί τ α ς ,  έ τ ε ρ ω θ ε ν  δ ε ,  κ α τ  ά ν τ ι σ τ ο ι χ ο ν  υ π ο χ ρ ε ω σ ι ν ,  
π α ρ έ χ η τ α ι  δ ω ρ ε ά ν  υ π ό  τ ο ΰ  Κ ρ ά τ ο υ ς .  ' Η  δ ε ύ τ ε ρ α  π ρ ο τ α σ ι ς  π ε ρ ί  
σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά ς  τ ώ ν  δ ή μ ω ν ,  ό ρ ι σ τ ε α ς  δ ια  ν ο μ ο ύ ,  έ θ ε ω ρ η θ η  ά π α λ ε ι π τ ε α  
ώ ς  π α ρ έ λ κ ο υ σ α ,  δ ιό τ ι  ο ύ δ ε ίς  δ ύ ν α τ α ι  ν ά  ά ρ ν η θ η  τ ό  δ ι κ α ί ω μ α  είς  τ ό  
Κ ρ ά τ ο ς  ν ά  ν ο μ ο θ ε τ η ,  οΓους ά ν  έ γ κ ρ ί ν η  δ ρ ο υ ς  κ α ί  έ π ι β ά λ λ η  β ά ρ η  είς  
τ ο ύ ς  δ ή μ ο υ ς  ή  ά λ λ ο υ ς  τ ι ν ά ς  δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ ς  δ ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς .

« Ά ν α μ φ ι σ β ή τ η τ ο ν  έ π ί σ η ς  π α ρ α μ έ ν ε ι  δ τ ι  έ κ  τ ώ ν  κ υ ρ ι ω τ ά τ ω ν  κ α θ η 
κ ό ν τ ω ν  τ ή ς  π ο λ ι τ ε ί α ς  ε !ν ε  ού μ ό ν ο ν  ή  γ ε ν ι κ ή  έ π ο π τ ε ί α  τ η ς  π α ι δ ε ί α ς ,  
ά λ λ ά  κ α ί  ή  π α ρ ’  α ύ τ η ς  π ρ ω τ ί σ τ ω ς  δ ι ’  ιδ ίω ν  τ ο ΰ  Κ ρ ά τ ο υ ς  σ χ ο λ ε ί ω ν  
π α ρ ο χ ή  κ α ι  τ η ς  μ έ σ η ς  κ α ί  τ ^ ς  ά ν ω τ έ ρ α ς  έ κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς .  Ά π α λ ε ι φ θ ε ί -  
σ η ς  δ μ ω ς  τ η ς  π ε ρ ί  ά ν ω τ έ ρ α ς  έ κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς  σ χ ε τ ι κ ή ς  δ ι α τ ά ξ ε ω ς  το ΰ  
ά ρ θ ρ ο υ  1 6  το ΰ  Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ,  δ έν  δ π ο χ ρ ε ο ΰ τ α ι  ή  π ο λ ι τ ε ί α  κ α ί  ε ίς  
δ ω ρ ε ά ν  π α ρ ο χ ή ν  τ ή ς  τ ο ι α ύ τ η ς  έ κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς ,  δ υ ν α μ έ ν η  ν ά  έ π ι β ά λ η  ή  
έ π ιτ ρ έ ψ η ,  έν μ έ τ ρ ψ  π ά ν τ ο τ ε  τ ή ν  ά π ό τ ισ ιν  δ ι δ ά κ τ ρ ω ν .  " Ε τ ε ρ ο ν  δ έ  κ α θ ή 
κον π α ρ ο μ α ρ τ ε Τ  ά ν α π ο δ ρ ά σ τ ω ς  έν τ ο ι α ύ τ η  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι  τ η  π ο λ ι τ ε ί α ,  
δ π ω ς  μ ε ρ ιμ ν ή σ η  έν τ α ύ τ φ  κ α ί  π ε ρ ί  π ρ ο σ τ α σ ί α ς  τ ώ ν  έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ή ν  π α ρ ο υ -  
σ ι α ζ ό ν τ ω ν  ιδιοφ υίαν κ α ί  έ π ίδ ο σ ιν  είς τ ά  γ ρ ά μ μ α τ α  ά π ό ρ ω ν  μ α θ η τ ώ ν ,  
διά  σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή ς  χ ο ρ η γ ί α ς  υ π ο τ ρ ο φ ιώ ν  κ α τ ό π ι ν  δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ΰ  κ λ π .

« Έ ν  τ ο ύ το ις  ή  γ ε ν ι κ ή  μ ν ε ία  τ η ς  έ π ο π τ ε ί α ς ,  ή ν  τό Κ ρ ά τ ο ς  δ ικ α ιο ΰ -  
τ α ι  κ α ί  δ φ είλ ε ι  νά  ά σ κ η  έπ ί π ά σ η ς  έ κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς ,  έ κ ρ ί θ η  ο ύ χ ί  ά σ κ ο -  
π ο ν  ν ά  ά ν α γ ρ α φ η  κ α ί  έν τ φ  Σ υ ν τ ά γ μ α τ ι .

« Τ ό  β '  δ ’ έ δ ά φ ιο ν ,  τά ά φ ο ρ ώ ν  είς τ ά  ιδ ιω τ ι κ ά  έ κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά  κ α τ α 
σ τ ή μ α τ α ,  δ ι ε τ υ π ώ θ η  κ α τ ά  τ ρ ό π ο ν  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α  τό  δ ι κ α ί ω μ α  τ ο ΰ τ ο  
είς ίδ ιώ τ α ς  ή  ν ο μ ικ ά  π ρ ό σ ω π α  τ η ς  ή μ ε δ α π η ς .  Ο υ τ ω  τό  δ λον  ά ρ θ ρ ο ν  
μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί ζ ε τ α ι  ώ ς  έ ξ η ς :  ( δ π ω ς  ά π ά ν ω  κ ά τ ω  ψ η φ ί σ τ η κ ε ) . »

Σ ’ ά λ λ η  π ά λ ι  Ι κ θ ε σ η  τ η ς  σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ έ ς  έ π ι τ ρ ο π ή ς  ά ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  
τ ά  ά κ ό λ ο υ θ α '

« Ό  έκ  Λ α κ ω ν ί α ς  Β ο υ λ ε υ τ ή ς  κ . X .  Π ε τ ρ έ α ς  π ρ ο τ ε ίν ε ι  π ρ ο σ θ ή κ η ν  
είς τό ά ρθρ ο ν  1 6  τοΟ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ,  κ α θ ’ ή ν  ά π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  ή  είς τ ά
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έκπαιδευτήρια εισαγωγή διδακτικών βιβλίων, μή γεγραμμένων είς τήν 
έπίσημον τοϋ Κράτους γλώσσαν.

«Ή πρότασις αΰτη άνάγεται είς τό περί γλώσσης ζήτημα, οδτινος 
έπελήφθη ήδη ή Βουλή, συζητήσασα διά μακρών καί καταλήξασα 
είς συγκεκριμένας άποφάσεις. Είς τήν ιδίαν Βουλήν άρα άπόκειται 
καί ή έπί τή βάσει τών πορισμάτων τής γενομένης συζητήσεως λήψις 
πάσης περαιτέρω άποφάσεως, οία καί ή έπί τής δποβαλλομένης ταύ
της προτάσεως.

«Τό αυτό άποφαίνεται ή Επιτροπή καί έπί τής δπό τοϋ μέλους 
αύτής καί βουλευτοΰ Λακωνίας κ. Ε. Κουλουμβάκη δποβληθείσης έν τή 
Επιτροπή προτάσεως περί προσθηκών είς τό άρθρον 16, καθ’ άς «άπα- 
γορεύεται πρόγραμμα έκπαιδεύσεως, τεΐνον είς παραφθοράν τοϋ τύπου 
τής έπισήμου γλώσσης. ’Απολύεται δέ πας λειτουργός τής έκπαιδεύ- 
σεως όπωσδήποτε άν έπιδεικνύη τάσεις πρός τοιαύτην παραφθοράν».

’Απ’ δλα αύτά βγαίνει τό συμπέρασμα δτι'
1) Οί "Αγιες Γραφές δέν έπιτρέπεται νά διαβαστούν σέ γλώσσα 

πού δέν τήν έγκρίνει τό Οικουμενικό Πατριαρχείο.
2) ’Επίσημη γλώσσα τοΰ Κράτους, δηλ. γλώσσα πού συντάσσον- 

ται τά δημόσια έγγραφα, είναι οί διάφορες μορφές τής καθαρεύουσας 
πού γράφονται οί διάφοροι νόμοι καί τά συντάγματα δσα συντάχτη
καν ώς τώρα καί δσα πρόκειται νά συνταχτοϋν άργότερα, καί άπα- 
γορεύεται νά χαλαστοΰν οί άπειροι αύτοί τύποι τής καθαρεύουσας. 
Οί σοφοί κύριοι νομοθέτες έπρεπε νά μάς έξηγήσουν τόν άκατανόητο 
δρο «παραφθορά». Κάθε «έπέμβασις πρός παραφθοράν» (αύτό θυμί
ζει τις έπέμβασες πού κάνει καμιά φορά ή Κυβέρνηση στις έκλογές) 
άπαγορεύεται (πώς; μήπως «διά £οπάλου καί ζέοντος 5δατος» δπως 
«άπαγορεύεται δπό τής άστυνομίας» τό «οδρος» στούς τοίχους τών 
σπιτιών καί στις άσβεστωμένες καί στολισμένες μέ μαύρους σταυρούς 
μάντρες τής ’Αθήνας;).

3) "Ολη ή παιδεία γίνεται μέ έξοδα τοΰ Κράτους πού έχει καί 
τήν άνώτατη έποπτεία της. Ή πρώτη έκπαίδευση είναι δποχρεωτική 
καί γίνεται χάρισμα, μέ έξοδα τοΰ Κράτους. Δηλαδή σ’ αύτό έπικρά- 
τησε ή δημοκρατική σύγχρονη θεωρία πού γυρεύει νά γενικεύεται ή 
παιδεία σέ δσο γίνεται μεγαλήτερο κύκλο άνθρώπων. Ή θεωρία πού 
παραδέχεται τό σύνταγμα γιά τήν δποχρέωση τοϋ κράτους νά άνα- 
λάβει αύτό τήν άνώτατη καί μέση έκπαίδευση είναι άντίθετη μέ τή 
θεωρία τών άτομικιστών Stuart Mill, Herbert Spencer καί άλλων 
πού όποστηρίζουν τήν άνεξαρτησία τής παιδείας άπό τό κράτος.



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Μόλις τώρα έπεσε στά χέρια μας ενα βιβλίο των κ. Δ. Μ. Γεωρ- 
γακάκι καί Δ. Γ. Παυλίδου πού βγήκε .στή Σμύρνη τό 1909.

Άπό τόν τίτλο του «Παραμύθια ήτοι αναγνωστικόν βιβλίον διά 
» τό Β' έξάμηνον τον Α' Σχολικού έτους και τό Α' εξάμηνον τον 
» Β ' σχολικού ετονς κατά τάς άρχάς τής Έρβαρτιανής σχολής» φαί
νεται πόσο τό νέο γιά μας Ιργο ένδιαφέρει τό σκοπό τοΰ ’Εκπαι
δευτικού 'Ομίλου.

Γιά τό βιβλίο αύτό θά μιλήσει πλατύτερα στόν δ' άριθμό τοΰ 
Δελτίου ειδικός συνεργάτης μας.

*

Στή «Σάλπιγγα», έφημερίδα έκπαιδευτική καί «δργανον τής 
Πανελληνίου Ένώσεως των Δημοδιδασκάλων άμφοτέρων τών φύ
λων», ανάμεσα σέ τόσα άλλα άρθρα, πού άποδείχνουν μέ πόση προ
σοχή καί ειλικρίνεια μελετοΟνται τά ζητήματα τοΟ Δημοτικού Σχο
λείου άπό τόν ίδιο δασκαλικό μας κόσμο, δημοσιεύθηκε μιά σειρά 
άρθρων τόν περασμένο Μάρτη μέ τόν τίτλον «Ό Απολογισμός τής 
Δημοτικής Έκπαιδεύσεως».

Παίρνομε στήν τύχη κομμάτια πού χαρακτηρίζουν τή σπουδαιό- 
τητα των παρατηρήσεων τοϋ άρθρογράφου.

«Ίσχυρίσθην έν τοΐς προηγουμένοις δτι τά σχολεία κάμνουσιν 
» δ,τι δύνανται διά νά βλάψωσι σώμα καί νοΰν τών μαθητών».

«Ά ν έξαιρέσωμεν τό μάθημα τής πραγματογνωσίας, τό όποιον 
δυστυχώς είς όλίγα μόνον δημοτικά σχολεία διδάσκεται ώς πρέπει, 
ούδέποτε όποβάλλονται είς τά αισθητήρια τών μαθητών πράγματα . 
Αιωνίως είς Λέ£ί·6ς άσχολοΰνται·».

«Ή διδασκαλία περιορίζεται είς άκρόασιν λέξεων. Κανόνες, έξαι- 
ρέσεις κανόνων, χλούναι καί χρήσται, άμητος καί άμητός».

«Δέν ώφελούμεθα διανοητικώς, άν άπό τοΰ βιβλίου ή άπό τοΰ 
στόματος τοϋ διδασκάλου παραλαμβάνωμεν φράσεις ή περιόδους καί 
άποδίδωμεν αύτάς σχεδόν άπαραλλάκτως χωρίς νά χωνεύσωμεν 
αύτάς, ήτοι νά καταστήσωμεν αύτάς κτήμα ίδικόν μας. Κακώς είπον
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δτι δέν ώφελούμεθα. Έπρεπε νά είπω «βλαπ τόμ ενα» . (Άρ. Σαλπ. 
80. Σελ. 1).

Έπίσης (Άρ. Σάλ. 85. Σελ. 2) άπό τό άρθρο «Άπάντησις είς 
τήν Γνώμην τοΰ κ. Μοίρα», τοΰ κ. Βασ. Κοντογιάννη παίρνομε τόν 
έπίλογο, πού τόν διαπνέει πνεΰμα άπολυτρωπκό άνώτερο.

«Έάν είχον τήν δύναμιν ν’ άνατρέψω τό σημερινόν έπικρατοΰν 
» σύστημα ώς πρός τήν τών μαθητών ήλικίαν καί νά συστήσω νά 
» προσέρχωνται οί μαθηταί εις τό σχολεΐον άπό τοΰ όγδοου έτους, ή 
» δέ άνάγνωσις καί γραφή ν’ 'άρχίζη άπό τοΰ έννάτου έτους, θά τό 
» Ιπραττον έν πλήρει συνειδήσει δτι θά άπετέλουν έργον λίαν κοινω- 
» φελές, είς άνθυγιεινά δέ διδακτήρια καί στρεβλωτικά θρανία κλπ. 
» θά έβροντοφώνουν, φύγετε παιδιά μου άπ’ αύτά, προτιμήσατε τήν 
»κλίτσαν τοΰ ποιμένος άπό τήν φθίσιν ποΰ σάς περιμένει καί άπό 
» τήν έκ τοΰ μαρασμοΰ αύτοκτονίαν, άπολαύσατε τήν πολύδωρον 
» φύσιν, γλεντήσατε τήν ζωήν έστω ώς άγράμματοι, παρά ώς ψευδο- 
» γραμματισμένοι καί νευρασθενεΐς νά φθάσητε είς σημεΐον κατά τήν 
» άνθηράν ήλικίαν σας νά νομίζητε τήν φύσιν πλήξιν σας καί τήν 
»ζωήν σας βάρος».

*

Καί στό ίσάξιο τής Σάλπιγγας παιδαγωγικό περιοδικό «Άσπίς» 
τό «δργανον τοΰ παγκρητίου διδασκαλικοΰ συλλόγου» — έκδίδεται στά 
Χανιά — διαβάσαμε μέ άλλα καί τά άρθρα τοΰ κ. Ν Β. Πιμπλή μέ 
τόν τίτλο «τό Αναγνωστικόν Βιβλίον» πού άποδείχνουν πράγμα τήν 
τάση νά μελετηθοΰν τά ζητήματα τοΰ Σχολείου άπό τούς πιό ένδια- 
φερομένους γι’ αύτό μέ μέθοδο καί άντικειμενικότητα έπιστημονική.

*

Ό κ. Άνδρέας Ν. Σκιάς δημοσίευσε στήν έφημερίδα «Άθήναι» 
μεσοκαλοκαιριάτικα (12-28 ’Ιουνίου) 9 άρθρα μέ τόν τίτλο «Γλωσ
σική Προπαγάνδα».

Άπό τόν καιρό πού ό καλός κάγαθός καθηγητής μπήκε στό 
Πανεπιστήμιο τά άρθρα πού είδαν τό φώς τόν περασμένο μήνα νομί
ζομε άποτελοΰν τή δεύτερη έργασία του.

Ή πρώτη (τή συσταίνομε σέ δλους) είναι χαριτωμένο άνάγνωσμα, 
πού θά έχει καί συνέχεια, μέ τή σεμνή έπιγραφή «πρόχειρος ύποτύ- 
πωσις μεταρρυθμίσεως τής Ελληνικής πολιτείας».

Πρόχειρα έκεΐ συσταίνει μισή ντουζίνα δικαστήρια (Διοικητικά, 
Συνταγματικά, Χρηματιστικά, Διαιτητικά κ.λ.π.), διορίζει έκλέκτορες,
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τιμητάς καί δργανόνει τά Υπουργεία δλα (Σελ. 46 - 56) πού θά διοι
κούν τό δυστυχισμένον αύτόν τόπο.

Προχειρότερα μέ τή Γλωσσική Προπαγάνδα δημιουργεί διάλεκτο 
τήν καθαρεύουσα καί προφητεύει, δτι θά καταστραφεϊ ή γλώσσα 
μας άμα αφομοιωθεί ό γραπτός λόγος μέ τόν προφορικό.

"Οσοι άτύχησαν νά μή διαβάσουν τ’ άρθρα τοΰ καθηγητή στό 
’Εθνικό Πανεπιστήμιο ειδοποιούνται, δτι τά ίδια τά ξανάειπε στή 
μελέτη του «’Αληθής χαρακτήρ τοΰ λεγομένου Γλωσσικού Ζητήμα
τος». (’Εν ’Αθήναις 1903 Τύποις Π. Δ. ΣακελλαρΕου).

Γιά τούτο μόνη άπάντηση στή «Γλωσική Προπαγάνδα» (άν ήταν 
άνάγκη ν’ άπαντήσομε) θ’ αποτελούσε τό ξανατύπωμα μέ τήν άδεια 
τοΰ κ. ’Αθανασιάδη των άρθρων του «Περί Γλώσσης Σκιάς» πού 
δημοσιεύθηκαν στό Νουμά (’Οκτώβριος - Νοέμβριος 1904) φυλ. 118, 
119, 120, 121, 122, 123.

Μποροΰμε νά πιστοποιήσομε δτι τή μόνη, Ιντελώς καινούρια, 
παρανόηση πού πρόσθεσε μέ τήν πρόσφατη άρθογραφία του είναι ή 
άκόλουθη. (’Αρθ. Β').

«Ή  όμολογία (δτι ή μόρφωση τών άτόμων μπορεί νά γίνει καί 
» μέ ξένη γλώσσα) αύτή άναιρει τούς ισχυρισμούς τού Δελμούζου 
» κ.λ.π... Οί κατά τής καθαρευούσης σταυροφοροΰντες δέν είπον 
» ποτέ δτι ή δι’ άλλης τινός γλώσσης πλήν τής μητρικής παίδευσις 
» είνε δυνατή, άλλ’ άπαιτεΐ σχετικώς μεγαλειτέρους κόπους . . .  άλλά 
» παρέστησαν δτι δήθεν ή παίδευσις είναι δυνατή μόνον διά τής 
» μητρικής γλώσσης τών παιδίων καί ίσχυρίσθησαν δτι δήθεν ή διά 
» τής καθαρευούσης διδασκαλία γίνεται πρόξενος άναριθμήτων κακών. 
» Ήδη άφοΰ άποδεικνύεται άναμφισβητήτως καί όμολογεΐται πανη- 
» γυρικώς δτι δχι μόνον διά τής καθαρευούσης, ή'τις δέν ίσοδυναμεΐ 
» πρός ξένην γλώσσαν διά τούς έλληνοφώνους Έλληνας, άλλά καί 
» διά τελείως ξένης γλώσσης είναι δυνατή ή έκπαίδευσις πρέπει νά 
» όμολογηθή δτι πάντες οί περί τοΰ έναντίου ισχυρισμοί τών κατά 
» τής καθαρευούσης σταυροφορούντων δέν ήσαν διδάγματατα τής έπι- 
» στήμης κ.λ.π.».

Ό Ε. Ο. είπε, δτι μέ ξένη γλώσσα (λαλουμένη) μπορεί νά γίνει 
μόρφωση μέ μεγάλες δυσκολίες, παντού δμως γίνεται μέ τή μητρική 
γλώσσα (κοινός προφορικός λόγος τοΰ έθνους), μέ τήν καθαρεύουσα 
δμως (γλώσσα μόνο γραφομένη) δέν μπορεί νά γίνει μόρφωση.



Ά ν  καί άπό τήν πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε καί ύστερότερα 
πολλές φορές Ιφρόντισε ό "Ομιλος νά παραστήσει καθαρά καί ξάστερα 
τό σκοπό του καθώς καί τά μέσα μέ τά όποια φρονεί δτι μπορεί νά 
τόν έπιτύχει, μέ λύπη του παρατηρεί, πώς άκόμα άπό πολλές μεριές 
παρεξηγιέται.

Καί παρεξηγιέται δχι μόνο άπό εκείνους, πού έχουν συμφέρον νά 
θολόνουν τά νερά καί νά ξεφύγουν τόν πόλεμο τόν επιστημονικό καί 
ιδεολογικό, παρά καί άπό άνθρώπους ειλικρινείς, πού μέ λίγη καλή 
θέληση, άναλύοντας οδσιαστικά τό Ιργο καί τό σκοπό τοΰ Όμίλου, 
θάβλεπαν πώς δέ χωρεΐ καμιά παρεξήγηση.

Άπό τή μιά, λοιπόν, λέν οί καθαρευουσιάνοι πώς ό "Ομιλος δέν 
είναι έκπαιδευτικός παρά γλωσσικός καί προπαγάνδα τοΰ μαλλιαρι
σμού, άπό τήν άλλη θυμόνουν οί δημοτικισταί γιατί τάχα ό "Ομιλος 
δέν Ιχει δργανό του καί δέ δουλεύει γιά τήν άγνή καί κανονική 
δημοτική, παρά γιά τή μιχτή, τή μισή γλώσσα, πού είναι χειρότερη 
καί όλεθριότερη κι’ άπό τήν καθαρεύουσα.

Άπό τήν άντίθεση τών δυο αύτών κατηγοριών καταλαβαίνει 
κανείς κι’ δλας πώς κι’ οί δυο είναι άδικες.

Γιά έκείνους πού έχοντας ριζωμένο δλο τους τό είναι μέσα στό 
ψέμα, θεληματικά στρεβλόνουν τήν άλήθεια, δέν εχει δρεξη ό "Ομι
λος νά χάνει λόγια. Μά γιά δσους θέλουν είλικρινώς νά φωτισθοΰν, 
νομίζει καλό νά προβεΐ καί στήν άκόλουθη δήλωση.

Ό 'Όμιλος ιδρύθηκε άπό μιά όμάδα ανθρώπων πού μέσα στή 
γενική κατάπτωση καί γενική αύτοκατάκριση τής φυλής ύστερα άπό 
τίς άτυχίες τών τελευταίων χρόνων, έπείσθηκε πώς βαθύτερο αίτιο 
καί συνάμα καί αΐτιατό τοΰ ψυχικοΰ καί κοινωνικοΰ καί πολίτικου 
ξεπεσμοΰ μας είναι τό παραστρατημένο έλληνικό σχολείο.

Ό "Ομιλος ίδρύθηκε γιά νά φέρει πίσω τό νεοελληνικό σχολείο 
στήν άληθινή πηγή τής νεοελληνικής ζωής, γιά νά τό θεμελιώσει 
έπάνω σ’ έκεΤνες τίς έθνικές καί κοινωνικές ιδέες, πού βγαίνοντας άπό 
τή σημερινή φυλετική μας πραγματικότητα δέ θά μας πλανοΰν καί 
δέ θά μας σέρνουν δλους πίσω άπό άπιαστες σκιές.

Ή έθνική γλώσσα βέβαια κι’ αύτή τής ζωής μας καί τής ψυχής 
μας καί τής ίστορίας μας είναι δημιούργημα. Τήν έθνική γλώσσα

16
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βμως δέν τή δημιουργεί καί δέν τήν δργανόνει τό σχολείο. Ίσα ϊσα 
αύτή είναι μιά άπό τΙς μεγαλύτερες δίκαιες κατηγορίες τοΰ τωρινοΰ 
νεοελληνικού σχολείου, πού οί ίδρυταί του καί ώς τά τώρα δποστηρι- 
χταί του τό έφαντάσθηκαν πάντα όργανο τεχνητής έπιβολής στό 
Έθνος μιας γλώσσας, πού δέν είναι φυσικό δημιούργημα τοΰ Έθνους.

Ή γλώσσα είναι τό έξωτερικευτικό όργανο τής ψυχικής ζωής. Ή 
ζωντανή λαλιά, ή λαϊκή μοΰσα, τό παραμύθι, ή παροιμία, ή ποίηση, 
ή δημιουργική λογοτεχνία τήν πλάθουν, τή χτενίζουν, τήν κανονί
ζουν. Τό σχολείο θά τήν πάρει έτοιμη άπό τή ζωή. Τό σχολείο δέν 
είναι γλωσσοπλάστης, δέν είναι γλωσσονομοθέτης.

Καί ό ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος θέλοντας νά ξαναφέρει τό παρα- 
στρατημένο νεοελληνικό σχολείο στις αληθινές πηγές τής έθνικής 
ζωής, ούτε θά πλάσει, ούτε θά επιβάλει καμιά γλώσσα.

Τό ζήτημα τό γλωσσικό τό ξεδιαλύνουν τά φανερώματα τής ζωής. 
Τό σχολείο πηγαίνοντας πρός τήν αληθινή ζωή θά μιλήσει τή γλώσσά 
της γιά νά φέρει στις νέες ψυχές τό φως τής έθνικής συνειδήσεως τό 
φανερωμένο άπό τούς διαλεχτούς τής φυλής μας, ή τό φως τοΰ ανθρω
πισμού τό φανερωμένο άπό τούς διαλεχτούς κάθε τόπου καί φυλής 
καί χρόνου.

Ό Όμιλος φυσικά θά ερευνήσει καί θά συζητήσει καί θά δείξει 
ποιές είναι οί πηγές τής νεοελληνικής ζωής άπό τις όποιες θά ποτι- 
σθεΐ τό νέο, τό μελλοντικό σχολείο· καί θά δοκιμάσει νά δώσει καί 
τόν τύπο τοΰ σχολείου αύτοΰ. Έκεΐ θά ίδοΰν τέλος καί όσοι άπό 
τώρα βιάζονται νά κρίνουν, καί ποιός γλωσσικός τύπος θά άναδειχθεΐ 
σαν όργανο τής ζωντανής έθνικής παιδείας.

Έτσι, λοιπόν, φαίνεται ολοκάθαρα πώς ουτε γλωσσικές θεωρίες, 
ούτε γλωσσικές προπαγάνδες είναι τό εργο τοΰ Όμίλου.

Τή γλώσσα πού γράφει ό "Ομιλος στις δηλώσεις του δέν τήν 
παρουσιάζει ουτε γιά πρότυπο, ούτε γιά τή γλώσσα τοΰ μέλλοντος. 
Τή θεωρεί μόνο μέσο γιά τή συνεννόηση μέ τά μέλη του.

Κάθε ενας πού γράφει μέ τήν ύπογραφή του στό Δελτίο τοΰ 
Όμίλου είναι αύτός καί μόνος δπόλογος καί γιά τις γλωσσικές του 
θεωρίες.

’ Εκπαιδευτικός " Ομιλος



ΑΠ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

“ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ ΕΥ ΤΙΚ Ο Σ ΟΜ ΙΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Τ Η Σ  Κ Α Θ Α Ρ Ε Υ Ο Υ Σ Η Σ „

Οι αριθμοί Β καί Γ τοϋ Δελτίου φιλοξένησαν άδρή σ’ έπιχειρή- 
ματα μελέτη μέ τόν τίτλον «ό ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος καί οί κίνδυνοι 
της καθαρευούσης». Συγγραφέας της είναι δ κ. Μπουντώνας, πού 
θέλει ν’ αύτοκαλεϊται μαθητής τοΰ κ. Χατζηδάκι, μολονότι καί στό 
έπικριτικό της μέρος ή μελέτη του δέ μας θύμισε τό φέρσιμο καί τή 
μέθοδο τοϋ σοφιστή δασκάλου του. ’Εξεναντίας άνάμεσα στίς σελίδες 
πού προσπαθεί νά μας κρίνει μέ ειλικρίνεια, διακρίνεται δ πόνος γιά 
τήν προκοπή τοΰ σχολείου.

Γιά τοΰτο τά επιχειρήματα του καί τά συμπεράσματά του μέ υπο
χρέωσαν νά ερευνήσω έπιμονότερα τά έλεγχόμενα σημεία, κ’ έπομέ- 
νως νά ξαναθέσω τό ίδιο πρόβλημα — πού τή λύση του έπιδιώκει δ 
"Ομιλος — μέ τρόπον οριστικότερο, καθαρότερο, πραγματικότερο. 
Δουλειά πού ισοδύναμε! μέ τήν άναζήτηση έκ νέου του τρόπου κατά 
τόν όποιον όφείλομε νά ένεργήσομε άπό σήμερα, δσοι ένδιαφερόμαστε 
γιά τήν τύχη τοΰ προτύπου σχολείου καί τό έργο τοΰ Όμίλου.

θαρρώ πώς έκφράζω τήν όφειλόμενη χάρη στόν κ. Μπουντώνα, 
άφοΰ άπ’ αφορμή τή μελέτη του μπορώ νά βεβαιώσω παθός- μαθός, 
δτι ή καλόπιστη καί φωτεινή συζήτηση αναγκάζει τον άντίπαλο 
ν’ άναθεωρήσει πεποιθήσεις του καί πράξεις του.

Α .

Μετά τοΰτο &ς ερθομε στήν ουσία.
Ή ’Εφορία τοΰ προτύπου δημοτικοΰ σχολείου σέ δήλωσή της 

είχε γράψει, δτι στό σχολείο αύτό «ή γλωσσική διδασκαλία θ’ άπο- 
» φύγει κάθε τάση μεταβολής τοΰ τυπικοΰ καί λεκτικοϋ τοΰ παιδιοΰ,
» έφόσον αύτό δέν απομακρύνεται, γιά διαλεκτικούς λόγους, άπό τήν 
» πανελλήνια κοινή προφορική γλώσσα».
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Τήν όρισμένη αύτή γνώμη τής Εφορίας, πού Εσοδυναμεΐ μέ άπο- 
κλεισμό άπό τό (πρότυπο δημοτικό) σχολείο τοΰ συνήθους γραπτοΰ 
λόγου, ό Μ τή βρίσκει σφαλερή καί άσυγχώρητη. Γιά τοΰτο έν φ 
άποφάσισε νά τήν τροποποιήσει (μ. Μ. Σελ. 108) κατόρθωσε στό 
τέλος νά τήν άναποδογυρίσει.

Γιά νά φτάσει στό ανατρεπτικό συμπέρασμά του άκολούθησε τήν 
έπόμενη σειρά.

α) Έσκιαγράφησε τή σημερινή θέση τοΰ γλωσσικοΰ ζητήματος 
κ’ έσυμπέρανε «δτι φερόμεθα πρός τύπον γραπτοΰ λόγου άπλούστερον 
» καί πλησιέστερον πρός τόν τύπον τοΰ κοινοΰ προφορικού λόγου. Ό 
» νέος τύπος έπεκράτησεν ήδη εις τινα σημεία όριστικως. Ά λλ’ ή 
» καθαρεύουσα, ό σημερινός δηλαδή τύπος τοΰ γραπτοΰ λόγου παρα- 
» μένει άκόμη τό άποκλειστικόν όργανον τής πνευματικής συνεννοή- 
» σεως τοΰ Έθνους » (μ. Μ. Σελ. 112).

6) Έκάκισε τήν ’Εφορία «διότι ή σφοδρά έπιθυμία της νά ιδη 
» τό ταχύτερον συντελεσθεΐσαν τήν ποθητήν άφομοίωσιν (γραπτοΰ καί 
» προφορικοΰ λόγου) παρασύρει αύτήν εΕς τήν άπάτην νά θεωρή τήν 
» τάσιν καί τόν σκοπόν ώς γεγονός τετελεσμένον. Είναι σκοπός νά 
» καταλήξωμεν εΕς τύπον τοΰ γραπτοΰ λόγου μή διαφέροντα ούσιωδως 
» τοΰ κοινοΰ προφορικοΰ. Τοΰτο θά είναι εύλογία καί διά τήν πνευ- 
» ματικήν καθόλου κίνησιν τοΰ Έθνους καί διά τό δημοτικόν σχο- 
» λεΐον. Άλλά ϋ·ά ε ίν α ι δταν συντελεσθή, σήμερον γεγονός δέν 
» είναι, πρόκειται μόνον ώς σκοπός» (μ. Μ. Σελ. 113).

γ) Αναγνώρισε άληθινό τά παράπονον, δτι «ό σημερινός τύπος 
» τοΰ γραπτοΰ λόγου άπέχει πολύ άπό τόν φυσικόν τύπον τής μητρι- 
» κής γλώσσης καί μανθάνεται μέ δυσκολίας μεγάλας» (μ. Μ. Σελ. 
113). Έρωτά δμως άμέσως. «Συνάγεται έκ τούτου δτι πρέπει ν’ άπο- 
» κλεισθή τοΰ δημοτικοΰ σχολείου ; »

δ) Έπικαλέσθηκε τό άξίωμα δτι «τό δημοτικόν σχολεΐον είναι 
» δργανον τής συγχρόνου γενεάς πρός μετάδοσιν τοΰ πολιτισμού της 
» είς τήν έπερχομένην» γιά νά δείξει «δτι οΕοςδήποτε καί άν είναι ό 
» τύπος τοΰ σήμερον κοινοΰ γραπτοΰ λόγου, τό δημοτικόν σχολεΐον 
» είναι ύποχρεωμένον νά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν ώστε νά κατα- 
» στήση τόν τύπον ζώντα είς τό στόμα καί τόν κάλαμον τής έπερχο- 
» μένης γενεάς» (Σελ. 114). Καί γιά νά συμπεράνει. «Δέν μάς έπι- 
» τρέπεται ν’ άποκλείσωμεν τοΰ δημοτικοΰ σχολείου τόν σημερινόν 
» τύπον τοΰ γραπτοΰ λόγου».
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"Αν άφήσομε γιά μιά στιγμή κατά μέρος τό ζήτημα τής άπάτης 
τής ’Εφορίας, μπορώ νά συνομολογήσω δτι οί τρεις άλλοι συλλογι
σμοί τοϋ Μ είναι σωστοί. Ό τελευταίος μάλιστα, πού άνατρέπει τήν 
έρισμένη γνώμη της καί πού μπορεί νά θεωρηθεί σάν ή βάση τοΰ συμ
περάσματος, ή καλύτερα σά νά περιέχει τό συμπέρασμα, είναι τόσο άλη- 
θινός, ώστε μπορεί νά λάβει μορφή γενικοΰ άξιώματος: Τήν άκόλουθη. 
Ή σχέση πού συνδέει τΙς πεποιθήσεις καί τις βλέψεις μιας εποχής 
μέ τό ιδανικό πού τό σχολείο τής έποχής πρέπει νά επιδιώκει, είναι 
τόσο στενή, ώστε μπορεί νά λεχθεί δτι, ό χαρακτήρας τοΰ σχολείου 
και ή τάση του είνα ι ή έκφραση τοΰ τ ί είναι 'η έποχη καί τοϋ 
τ ί ελπίζει.

Μέσα, δμως, σέ μιά έποχή μπορεί νά ζεΐ ενας "Ομιλος ανθρώπων 
1 πού δέν έννοεϊ, γιατί δέν μπορεί, νά είναι σέ δλα σύμφωνος μαζί της.
— Ζητήματα ιδιοσυγκρασίας καί ιδεολογίας. Καμμιά φορά σημάδια 
προόδου.

Ό Όμιλος αύτός θά Ιχει πεποιθήσεις, βλέψεις — λίγο ή πολύ — 
διαφορετικές άπό τις πεποιθήσεις καί βλέψεις τδν συγχρόνων του. 
Και άν άποφάσιζε νά ιδρύσει πρότυπο σχολείο, αναγκαστικά τό σχο
λείο Τ Ο ϊ θά είχε τό χαρακτήρα τοΰ Όμίλου- καί ή τάση τοΰ σχο
λείου ΤΟΓ θά ήταν ή έκφραση τοΰ τί ελπίζει ό "Ομιλος.

Ένας τέτοιος δμιλος άπό 10, 100 ή 1000 ανθρώπους υπάρχει 
σήμερα — τό ξέρει δ Μ —. Τόν δμιλο τόν διακρίνει — τήν διέκρινε δ 
Μ — ή σφοδρή επιθυμία νά ίδει συντελούμενη τήν εύλογημένη (κατά 
Μ) άφομοίωση τοϋ γραπτοΰ μέ τόν προφορικά λόγο. Έπί πλέον δ 
Όμιλος πρόκειται νά ιδρύσει σχολείο — αύτό Ιπρεπε νά κρίνει έ Μ
—  δικό ΤΟ Γ.

Τίποτε πιά φυσικό άπό τό νά διακρίνει τό σχολείο αύτό μιά τάση, 
πού δέν μπορεί νά είναι καί ή τάση ενός καλοΰ σχολείου τής έποχής, 
σάν άπ’ αύτά πού θά ίδρύει δ κ. ’Αθανασάκης καί ή όποιαδήποτε 
φιλανθρώπισσα κυρία μέ κληροδοτήματα Σεβαστοπούλεια, Κοργιαλέ- 
νεια καί τά δμοια.

Τίποτε φανερότερο άπό τό δ,τι θ’ άσυμφωνεΤ τό σχολείο τοϋ Όμί
λου μέ τό κάθε σχολείο πού σέβεται δλα τά δεδομένα τής έποχής, 
διότι άκριβώς θά τείνει ν’ άλλάξει τουλάχιστο 2να άπ’ αύτά — τόν 
τύπο τοΰ γραπτοΰ λόγου.

Δηλαδή, τό Σχολείο τοΰ Όμίλου άναγκαστικά θά Ιχει σκοπό 
προπαγανδικό καί θ’ αναπτύξει τήν τάση ν’ αποδείξει τήν ποθητή 
άφομοίωση τοΰ γραπτοΰ μέ τόν προφορικά λόγο κατορθωτή, ώστε
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μ’αύτόν τάν τρόπο νά βοηθήσει — δσο μπορεί— νά γίνει τό ταχύ
τερο γεγονός ή ευλογημένη (κατά τόν Μ) άφομοίωση.

Μπορεί, λοιπόν, ή ’Εφορία τοΰ προτύπου δημοτικοΰ σχολείου 
καί τόν άποκλεισμό τοΰ γραπτοΰ λόγου άπό τό σχολείο νά θεώ
ρησε άπαραίτητο, καί δμως νά μήν άπατήθηκε φανταζόμενη τήν 
άφομοίωση γεγονός.

'Οπωσδήποτε δέν πρέπει νά κρίνεται τό σχολείο ΤΗΣ σά νά έπρό- 
κειτο νά έκπληρώσει τό σκοπό ένός καλοΰ σχολείου τής έποχής. 
'Όποιος έτσι τό κρίνει, θά πει δτι δέν ένοιωσε τόν χαρακτήρα τοΰ 
Σχολείου. Ό κριτής αυτός μεταβάλλει σέ καλοκάγαθο σχολείο, πού 
σέβεται δλα τά δεδομένα τής έποχής (τά σωστά καί τά στραβά), ένα 
σχολείο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ.

’Ονόμασα επαναστατικό τό πρότυπο σχολείο, διότι κατά τήν άτο- 
μική μου γνώμη αύτός είναι ό καθαυτό τύπος του.

Πρώτο, γιατί πρόκειται νά χρησιμεύσει σά διαμαρτυρία έναντίον 
τής γενικής παιδαγωγικής καταστάσεως τής έποχής.

Δεύτερο, γιατί φιλοδοξεί νά μεταβάλλει μιά κατάσταση άθλια καί 
όλέθρια γιά δλο τό Έθνος.

Τρίτο, γιατί θ’ άναλάβει τόν πόλεμο κατά τής αμάθειας πού βασι
λεύει παντοΰ, εναντίον τοϋ δογματισμοΰ τών στενοκεφάλων, έναντίον 
τοϋ φανατισμού τοΰ πλήθους καί τής ρουτίνας τών γραφειοκρατών.

Άπό μέρος μου, λοιπόν, φαντάζομαι διπλό τόν τρόπο τής ένέρ- 
γειας τοΰ 'Ομίλου. Ά φ ’ ένός άρνητικό: μέ τό νά στήσει πολεμική 
έναντίον τής καταστάσεως τής έκπαιδεύσεως γενικώς.’Εξ άλλου θετικό: 
μέ τό νά δημιουργήσει τό σχολείο του, προορισμένο ν’ άντικαταστήσει 
τό σημερινό, ή καλύτερα μέ τό νά τό θεμελιώσει άπάνω σ’ έδαφος 
άκόμα χέρσο.

Πώς είχε αυτόν τόν τύπο τό Πρότυπο Σχολείο τοΰ Έκπαιδευτικοΰ 
'Ομίλου δέν τό στοχάσθηκε ό Μπουντώνας. Καί γι’ αύτό στό έπικρι- 
τικό μέρος τής μελέτης του, άς μοΰ έπιτραπεΐ νά τοΰ τό πώ φιλικά, 
Σκιαμάχησε λιγάκι. Κ’ Ιτσι δσα φωτεινά καί σωστά έγραψε, γιά νά 
δείξει τό τί έπιτρέπεται καί τί δέν επιτρέπεται νά γίνει, καταντοΰν 
άτοπα, άφοΰ δέν προσαρμόζονται στόν καθαυτό σκοπό τοΰ προτύπου 
δημοτικοΰ σχολείου.

Ά ν  έπέμεινα ν’ άναλύσω τό πάθημα τοΰ Μ δέν τό έκανα κινού
μενος άπό τή χαιρέκακη πρόθεση νά συμπεράνω, δτι δφειλε νά μήν 
παραγνωρίσει τόν χαρακτήρα τοΰ προτύπου σχολείου μιά φορά πού
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αποφάσισε νά τό κρίνει, μά τό έκανα γιά νά δείξω πώς παραστρά
τησε καί δέν έκρινε α') Ά ν  είναι ωφέλιμη ή ίδρυση τοΰ σχολείου 
γιά τόν όρισμένο προπαγανδικό σκοπό, β') Ά ν  είναι καλοδιαλεγμένα 
τά μέσα πού θά μεταχειρισθεΤ τό σχολείο, γιά νά δουλέψει τελειοτι- 
κότερα τό σκοπό του.

Ανεξάρτητα τέλος άπό τόν Μ, έπειδή μοΰ φάνηκε απλοϊκό καί 
άνώφελο αύτό πού ώς τώρα έγινε (τό νά ζητοΰν δηλδ. τό άντικειμε- 
νικό καλό σχολείο συζητηταί πού ό καθένας έννοοΰσε τό σχολείο μέ 
διαφορετικό σκοπό) κ’ έπειδή κατάλαβα πώς τό άχαρο παιγνίδι μπο
ρεί νά έξακολουθήσει, γιά τοΰτο θεώρησα δτι πρώτα πρώτα έπρεπε 
νά όρισθεΐ ό τύπος καί ό σκοπός τοΰ σχολείου. Μετά τοΰτο, πατώντας 
άπάνω σέ στερεό πλέον έδαφος, μποροΰμε νά ζητήσομε τό καλύτερο 
πού πρέπει καί μπορεί νά γίνει, ώστε νά δουλέψει σύμφωνα μέ τή 
μιά όρισμένη τάση.

Τό πρότυπο δημοτικό σχολείο, λοιπόν, έπειδή δέν πρόκειται νά 
σεβασθεΤ τουλάχιστον ένα άπό τά δεδομένα πού επιβάλλει στό σχο
λείο της ή έποχή (τόν τύπο τοΰ γραπτοΰ λόγου), δέν μπορεί νά 
είναι τό καλά σύγχρονο σχολείο. Μά φιλοδοξεί νά γίνει τό προδρομικά 
πρότυπο σχολείο, πού θά δείχνει τό τί μπορεί νά είναι καί νά κατορ- 
θόνει τό σχολείο μιάς έρχόμενης εποχής, ή όποία θά έχει μεταβάλ
λει κατά έναν όρισμένον τρόπο ένα άπό τά δεδομένα τής σημερινής 
έποχής (τόν τύπο τοΰ γραπτοΰ λόγου).

Έπομένως τό θέλει ό Έκπαιδ. "Ομιλος τό σχολείο του προδρο- 
μικό - προπαγανδικό, γιά νά φωτίσει τήν πολιτεία καί τήν κοινή 
συνείδηση τοΰ Έθνους, ώστε νά νοιώσουν δλοι τήν άνάγκη νά μετα- 
βληθεΐ ό τύπος τοΰ γραπτοΰ λόγου. Καί τά θέλει ό "Ομιλος τό σχο
λείο του νά καταντήσει πρότυπον, δταν ή αφομοίωση τοΰ γραπτοΰ μέ 
τόν προφορικό λόγο θά είναι γεγονός.

Γιά τοΰτο θεώρησε τή λειτουργία του σάν έθνικά πείραμα. Σάν 
πείραμα δηλδ. πού θά πείσει τό έθνος, δτι ένας είναι ό σωστός δρό
μος πού πρέπει ν’ άκολουθήσει γιά ν’ αποκτήσει δημοτική παιδεία.

Τό πείραμα πρέπει νά έπιτύχει. Καθήκον τοΰ καθενός είναι νά 
συντρέξει μέ τά φώτα τής πείρας του τήν έτοιμασία του. Αύτή είναι 
ή συνδρομή πού ζήτησε άπ’ δλους, ειδικούς καί μή, ό 'Όμιλος.

Έτσι φαίνεται δέν τόν είχαν άντιληφθεΐ τό σκοπό τοΰ προτύπου 
δημοτικοΰ σχολείου τοΰ Όμίλου πολλοί, δικοί μας ή αντίπαλοι, ειλι
κρινείς ή κακόπιστοι.
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’Από τούς πρώτους ενας δ κ. Ε. Μπουντώνας.
Άπό τούς δεύτερους δ κ. Γ. Χατζηδάκις.
Γιά τον πρώτο μιλήσαμε.
Ό δεύτερος τόσο τό φαντάσθηκε βέβαιο τό 8,τι ιδρύθηκε σύγχρονο 

πρότυπο σχολείο γιά νά τδ μιμηθεΤ αμέσως ή πολιτεία καί ίδιώτες 
ίσως επιχειρηματίες, ώστε ξεφώνησε μέ άρθρα στην εφημερίδα «Άθη- 
ναι», δτι δεν έπιτρέπονται πειράματα στά σχολεία σέ βάρος των 
παιδιών, τα δποΤα δεν είναι κουνέλια και βατράχια κ.λ.π.

Είχε δίκιο. Καί μέ τό δίκιο του θύμωσε (θυμδνει δ Γ. Χατζηδά- 
κις πάντα δταν τον πνίγει τό δίκιο του)- έν τούτοις θά μπορούσε νά 
κάνει μιά κάποια διάκριση άνάμεσα: στην εισαγωγή νεωτερισμού στά 
σχολεία τού Κράτους χάριν πειραματισμού καί στον πειραματισμό σέ 
ειδικό στενόν κύκλο χάριν των σχολείων τού Κράτους:

Διότι δ νεωτερισμός στά σχολεία μπορεί νά βλάψει (ή καί νά 
ώφελήσει) τά Ελληνόπουλα μιας νέας γενεάς, έν φ δ πειραματισμός 
σέ ειδικό στενόν κύκλο δέν πρόκειται νά βλάψει κανένα άθώο παιδάκι, 
μά νά ξανάψει τά πείσματα κάποιων μεγάλων (δχι πολύ άθώων) 
παιδιών.

Τό βέβαιο είναι, βιάζομαι νά τό πώ, δτι δέν πρόκειται καί νά 
ώφελήσει τό Πρότυπο Σχολείο κανένα παιδί σήμερα. Αύτό πρέπει νά 
τό θεωρήσει δ κ. Χατζηδάκις ώς τελείως δμολογούμενον, διότι δ 
"Ομιλος δέν φιλοδοξεί νά κάνει φιλανθρωπικό σχολείο γιά νά σώσει 
10, 20, 50, ή 100 παιδιά. Μιά τέτοια φιλοδοξία δέν πολυταιριάζει 
στην ιδιοσυγκρασία του. Μήτε πρόκειται νά συναγωνισθεΐ μέ τον κ. 
Άθανασάκη καί τίς άλλες εύγενικές ψυχές πού δργανόνουν μ’ επιτυ
χία φιλάνθρωπα ίδρύματα.

Ή φιλοδοξία του δέν είναι νερουλή, θέλει καί δ "Ομιλος «δόξα 
καί γροθιές» 1. Θέλει νά ξαπλώσει κάτω μέ τίς γροθιές ενα καθεστός 
άνόητο, στενοκέφαλο, ρουτινιέρικο, γιά νά σώσει τό Δημοτικό Σχο- 
λεΐον, ώστε νά μπορεί νά μορφόνεται στά μέλλον ολόκληρος δ Ελλη
νικός Λαός.

Β.

Χαρακτηρίζοντας, δπως εκάναμε, προπαγανδικό τό σκοπό τοΰ σχο
λείου δεχθήκαμε σάν άπό ανάγκη «έκ των προτέρων» εναν άλλο 
σκοπό τής γλωσσικής διδασκαλίας. Δέν έδικαιολογήσαμε δμως αυτόν 
τόν άλλο σκοπό.

1 Ψυχάρης «Τό ταξίδι μου» Σελ. 29.
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Ή ιδιοσυγκρασία τοΰ 'Ομίλου καί ή ιδεολογία του, σ’ αυτή την 
περίσταση, μπορεί νά φαντάξουν σάν από μηχανής θεοί πού καλέ- 
σθηκαν νά παρακινήσουν τόν 'Όμιλο στό πείραμα καί στην κενοτο- 
μία, μά δέ φανερώνουν αύτές καί τούς λόγους πού επιβάλλουν, γιά 
τό καλό τοΰ Έθνους, νά γίνει τό πείραμα.

'Ως την ώρα, δηλαδή, βεβαιώσαμε αδτδ πού μας κατηγορούν καί 
δέ μας συγχωρούν, δτι στό πρότυπο δημοτικό σχολείο ή γλωσσική 
διδασκαλία δέ θά έχει σκοπό νά μάθει στά παιδιά τον τύπο τοΰ σημε
ρινού γραπτού λόγου, γιά νά προσθέσομε πώς τούτο αναγκαστικά θά 
γίνει άπό τον προπαγανδικό σκοπό τοΰ 'Ομίλου.

’Αλλά μέ την προσθήκη μπορεί ν’ αποδείξαμε δτι συνειδητά προ- 
βαίνομε στην κενοτομία, δηλαδή χωρίς νά φανταζόμαστε γεγονός τήν 
άφομοίωση τοΰ γραπτοΰ μέ τον προφορικό λόγο, δέν έδικαιολογήσαμε 
δμως έπαρκως τούς λόγους, οί όποιοι οδηγούν τόν "Ομιλο στήν κενο
τομία. Αυτό πού δέν εγινε πρόκειται νά τό δώσομε άπ’ εδώ κ’ εμπρός.

Ό κ. Μ έθεώρησε γιά βέβαιο, πώς ή έφορία τοΰ πρ. δημ. σχ. 
άπατήθηκε καί όρισε σκοπό τής γλωσσικής διδασκαλίας άλλον άπό 
τόν καθαυτό σκοπό.

Ποΰ τάχα νά τήν έβάσισε ό Μ τήν ύπόνοιά του αύτή; Υποθέτω 
πώς δ Μ έδάνεισε στήν έφορία τό πάθημα πού θά παρατήρησε πολ
λές φορές νά τό παθαίνουν δλοι δσοι καταπιάνονται σοβαρά νά μελε
τήσουν τό δημοτικό σχολείο καί νά μιλήσουν γι’ αυτό.

Πραγματικως άν δρίσομε, δτι σκοπός τής γλωσσικής διδασκαλίας 
στό δημοτικό σχολείο είναι νά μάθει ή έρχόμενη γενεά τόν προφο
ρικό καί γραπτό λόγο τής σύγχρονης, εύκολα θ’ άντιληφθοΰμε πώς 
αύτός ό σκοπός παραμελήθηκε συστηματικά, ή καί παρανοήθηκε 
γενικά, άπό τούς καταγινόμενους μέ τό δημοτικό σχολείο. Γιατί κανείς 
δέ θ’ άμφισβητήσει πώς επικρατεί σήμερα μιά κυρίαρχη γνώμη, δτι 
πρέπει στό δημ. σχολείο νά διδάσκεται μιά γλώσσα απλή (απλοποιη
μένη, δπως λένε, καθαρεύουσα) πού δέν είναι ούτε ό προφορικός μας 
λόγος, ούτε ό σημερινός τύπος τοΰ γραπτοΰ λόγου.

Ή γνώμη αύτή, ή όποία καθώς ξέρω πολεμήθηκε τά τελευταία 
χρόνια μόνο άπό τή μιστριώτικη συντροφιά, όδήγησε τήν Πολιτεία, 
πού τήν όδηγοΰν οί νεώτεροι είδικοί, νά καταργήσει τή διδασκαλία 
τής γραμματικής καί νά εγκρίνει άναγνωστικά βιβλία γραμμένα σέ 
άπλές γλώσσες ύποκειμενικές (σέ δήθεν απλοποιημένες καθαρεύουσες). 
Δηλαδή 1°) Τούς Ικανέ νά ξεχάσουν τή στοιχειώδη αλήθεια: δτι
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μόνο γραφόμενη γλώσσα (6 τύπος τοΰ γραπτού μας λόγου) δέν μπορεί 
νά διδαχθεί χωρίς γραμματική. 2°) Τούς ανάγκασε νά παραγνωρί
σουν τον καθαυτό σκοπό της γλωσσικής διδασκαλίας, δπως σωστά 
τόν όρίζει ό Μ καί πού πρέπει νά τόν επιβάλλει τό γλωσσικό καθε- 
στός. Τό δεύτερο τούτο λοιπόν, πού τό επαθε ή πολιτεία καί οί συμ- 
βουλάτορές της είδικοί, ήταν φυσικό νά ύποψιασθεΐ ό Μ πώς θά τό 
Ιπαθε καί ό Ε. Ο., άφοΰ μάλιστα τό πάθημα φαίνεται δτι μοιραία 
θά τό πάθει ό οποίος άναζητήσει μιά λύση γιά τό άλυτο διδακτικό 
πρόβλημα, πού άποτελεΐ ώς την ώρα ή διδασκαλία της μητρικής 
γλώσσας στο δημοτικό μας σχολείο. Τό πρόβλημα αύτό τό εθεσε τό 
σχολείο μόνο του άπό τόν καιρό πού κατάλαβε, πώς είναι ακατόρθωτο 
νά διδάξει μέ τή γραμματική τής ’Αττικής γλώσσας μιά γλώσσα πού 
δέν είναι ή Α ττική1.

’Αναγκασμένο μάλιστα τό Σχολείο — δηλαδή οί δάσκαλοί του καί 
δλοι οί παιδαγωγοί άπό X. Παπαμάρκου μέχρι τοΰ Μπουντώνα — νά 
δώσει μιά λύση στό διδακτικό πρόβλημα, φαίνεται σά νά προσκολ- 
λήθηκε στήν ιδέα, δτι μπορεί νά διδάξει εναν «τύπον άπλουστέρας 
γραπτής γλώσσης» άρκεΐ νά μελετηθεί καί νά Ιφαρμοσθεΐ ή μέθο
δος, πού θ’ άνεβάζει τό παιδί άπό τόν προφορικό του λόγο στήν 
απλή γραπτή γλώσσα.

— «Τί λοιπόν φυσικώτερον καί πρακτικώτερον τοΰ νά θέληση τήν 
«μορφήν τοΰ κοινοΰ προφορικοΰ λόγου ώς στήριγμα διά ν’ άνέλθωμεν 
»είς τόν γραπτόν λόγον;» μ. Μ. Σελ. 220— «Ό γραπτός λόγος έπι- 
»δέχεται άναμφιβόλως άπλοποίησιν πρώτιστα συντακτικήν καί κατ’ 
«ακολουθίαν καί μορφολογικήν, επειτα δέ λεξιλογικήν μέχρι τινός». 
(μ. Μ. Σελ. 222).

Υπάρχει, λοιπόν, άπό τόν καιρό τοΰ μακαρίτη τοΰ καθηγητή τής 
φιλοσοφίας καί τής παιδαγωγικής Παπαδοπούλου συζητούμενο πρό
βλημα διδακτικό, πού σάν τόν Ίανό εχει δυό μορφές. Μιά ειρηνική, πού 
ζητεί « πώς θά διδαχθεί μ ιά γλώσσα απλη στο δημοτικό σχολείο;» 
Καί μιά δεύτερη πού έξυπακούεται πολεμική « η ο ιά  πρέπει νά είναι 
ή άπλη αντη γλώσσα που θά διδαχθεί; »

1 Στή σελίδα 210 δ Μ μας μαθαίνει δτι «άντετώχθη νικηφόρος Άλλοτε κατά 
» τής Αποκλειστικής έν τοΤς δημοτικοϊς σχολείοις διδασκαλίας της νέας Έ λληνι- 
» κής καθηγητής τοδ Πανεπιστημίου καί μάλιστα τής φιλοσοφίας καί παιδαγω- 
» γικής δ μακαρίτης Χρ. Παπαδόπουλος».
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Ή  βεβαίωσή μας αδτή θά φανεί κοινοτοπική. Ή κοινοτοπική της 
δμως ιδιότης δέν έλαττόνει τή σημασία της, ουτε χαλαρόνει το ενδια
φέρον πού παρουσιάζει. Τήν δπαρξη τοϋ προβλήματος αναγνωρίζει 
ρητά ό Μ καί βρίσκει σφαλερή τή βάση «έφ’ ής ή πολιτεία ζητεί 
τήν λύσιν τοΰ διδακτικού προβλήματος τής γλώσσης» (μ. Μ. 208). 
Τήν δπαρξη τοΰ προβλήματος άναγνωρίζει καί ό Ε. Ο. κ’ επιδιώκει 
κι’ αδτός τή λύση του.

Ή διαφορά μεταξύ τους είναι, δτι δ Μ προσπαθεί ν’ απαντήσει 
στο «πώς θά διδαχθεί ή γλώσσα», λησμονώντας νά επιμείνει στο ποιά 
θά είναι ή άπλοποιημένη γλώσσα πού θέλει νά διδαχθεί, επίτηδες γιά 
νά μήν πολυξεχάσει τον καθαυτό σκοπό τής γλωσσικής διδασκαλίας.

Έν ψ δ "Ομιλος άπό τήν ιδιοσυγκρασία του μπορεί ν’ άντικρύ- 
σει τίς δυό μορφές, τήν ειρηνική καί τήν πολεμική καί μιά τρίτη συγ
γενική «σέ πόσα χρόνια θά διδαχθεί ή γλώσσα». Ζήτημα πού δ Μ 
δέν τό πολυλεπτολόγησε.

Ό Μ γιά ν’ άπαντήσει στό «πώς θά διδαχθεί η γλώσσα;» προ
σπαθεί νά υπερνικήσει τίς μεγάλες δυσκολίες τής διδασκαλίας τοΰ γρα- 
πτοΰ λόγου «διότι πρέπει νά όμολογηθή δτι έκ των κυρίων αιτίων τής 
» διδακτικής άποτυχίας είναι καί ή σύστασις τοΰ γραπτοΰ λόγου» 
(μ. Μ. 207) μέ μιά μέθοδο, πού κανονίζει τόν παιδαγωγικότερο προβι
βασμό άπό τόν προφορικό λόγο σιγά σιγά στό γραπτό, σέ τρόπο πού 
νά έπιδιωχθεΐ δ καθαυτό σκοπός τής γλωσσικής διδασκαλίας καί νά 
κατορθωθεί δαο τό δυνατό. Λέμε « δαο τό δυνατό » — φράση πού 
ΙξηγεΤ τό παραπάνω ειπωμένο «λησμονώντας τό ποιά γλώσσα θά 
διδαχθεί γιά νά μήν ξεχάσει τόν καθαυτό σκοπό τής γλωσσικής διδα
σκαλίας» — διότι δ ίδιος (μ. Μ. 206) πρόλαβε νά ομολογήσει, πώς 
είναι «φανερόν δτι έτοιμότης καί ασφάλεια περί τήν χρήσιν τοΰ γρα- 
» πτοΰ λόγου (σκοπός τής γλωσσικής διδασκαλίας) χωρίς ικανήν γενι- 
» κήν παίδευσιν, συστηματικήν γλωσσικήν διδασκαλίαν καί μακράν καί 
» όμοιόμορφον χρήσιν είναι άδύνατος. Τί εκ τούτων είναι δυνατόν νά 
» γίνη εις τά τέσσερα πρώτα ετη τοΰ δημοτικοΰ σχολείου μέ άρχα- 
» ρίους 6 -10  ετών!» Στη σελίδα δέ 207 λέει «ή έτοιμότης καί 
» άσφάλεια περί τήν χρήσιν τοΰ γραπτοΰ λόγου, τό άπαραίτητον συμ- 
» πλήρωμα τής ορθής διδασκαλίας τής μητρικής γλώσσης, θά μένη 
» κατά μέγα μέρος καθαρά ευχή εφ’ δσον οί διδάσκοντες αυτοί δέν 
» όμιλοΰν γενικώς καί άσφαλώς τόν τύπον τοΰτον. Θά είναι τό τελευ- 
» ταίον τοΰτο δυνατόν; . . .  άπεδείγβη πειοαματικώς δτι ή τήρησις τοΰ
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» αρχαίου κανόνος εις τόν όποιον στηρίζεται ή αύστηρά χρήσις της 
» καθαρευούσης είναι αδύνατος».

Κατά τόν Μ λοιπόν, απ’ εδώ κ’ έμπρός πρέπει νά επιδιώκομε τό 
άδύνατο, διότι πρέπει χωρίς άλλο τό σχολείο νά σεβασθεΐ τό γλωσ
σικό καθεστός καί δέν πρέπει νά δποταχθεΐ ή γλώσσα στή διδακτική, 
γιατί τό απαγορεύει ό κ. Σκιάς. Είμαστε υποχρεωμένοι μολαταύτα 
νά εύχόμαστε νά συντελεσθεΐ ή άφομοίωση τοΰ γραπτό0 μέ τόν προ
φορικό λόγο πού θά είναι εύλογ ία  !

Συντηρητικός ό Μ έπροτίμησε τή συντηρητική θέση τοΰ προβλή
ματος «πώς θά διδαχθεί ή γλώσσα;» καί τή συντηρητικότερη έπι- 
δίωξη τής ευλογίας μέ τις εύχές.

Πιό άναλυτικά. Γιά τή λύση τοΰ διδακτικοΰ προβλήματος έδέχθη 
σάν άσυζήτητη άρχή τή διατήρηση τοΰ γραπτοΰ λόγου καί περιορί- 
σθηκε νά μεταθέσει τή βάση άπό τή διδασκαλία «τοΰ άγνωστου γρα
πτοΰ λόγου διά τοΰ άγνωστοτέρου αρχαίου λόγου» στή διδασκαλία 
τοΰ άγνώστου γραπτοΰ λόγου μέ στήριγμα τόν γνωστό στό παιδί κοι
νόν προφορικό λόγο. «’"Αν θέλωμεν νά διατηρήσωμεν τόν γραπτόν 
» λόγον πρέπει νά διδάξωμεν αύτόν καταλλήλως έν τφ σχολείω 
» καί νά καλλιεργήσωμεν αδτόν καί άναγάγωμεν δι’ έπιμελοΰς προ- 
» φορικής καί γραπτής χρήσεως εις γλώσσαν δντως αύτοτελή καί 
» ζώσαν» μ. Μ. 208.

Γιά νά γίνει αυτό κατά τόν Μ δυό πράγματα πρέπει νά γίνουν. 
« α) Ή  άναβολή τής διδασκαλίας τής άρχαίας Ελληνικής, β) Ό 
» βαθμιαίος εις τόν γραπτόν λόγον προβιβασμός» μ. Μ. 216.

Είναι βέβαιο, πώς ή μέθοδός του ν’ άνεβάζει τό παιδί μέ γλωσσική 
σκάλα, πού κάθε σκαλοπάτι της είναι £νας πνευματικός κύκλος καί ή 
άνταποκρινομένη στον κύκλο γλώσσα, ώς τό άνώτατο σκαλοπάτι τοΰ 
γραπτοΰ λόγου, θά ήταν επί τέλους ή καλόδεχτη, άν στό κάθε σκα
λοπάτι έπρόκειτο τό παιδί νά μάθει νέο λεκτικό καί τό νέο τυπικό 
πού θά τό εφερνε μαζί του τό νέο λεκτικό. Δυστυχώς σέ κάθε σκαλο
πάτι θά πρέπει τό παιδί ν’ αντικαταστήσει μέ δήθεν ισοδύναμο ενα 
μέρος άπό τό λεκτικό, πού ήδη ξέρει, καί νά δεχθεί νέο τυπικό γιά τό 
λεκτικό πού γνώρισε ήδη σέ κατώτερο σκαλοπάτι καί άπό τόν προ
φορικό του λόγο.

Ό "Ομιλος δλιγότερο Ιπαγγελματίας στά σχολικά, μέ λιγότερο 
δηλαδή σεβασμό στή σύμβαση τής « άνάγκης τής διατηρήσεως 
» τοΰ γραπτοΰ λόγου», καί προικισμένος μέ τήν ιδιοσυγκρασία πού
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έπιτρέπει στον άνθρωπο νά ένεργεΐ σύμφωνα μέ διαίσθηση έπιστημο- 
νική (χάρισμα πού δημιούργησε παντοΰ την πρόοδο) έδιάλεξε, γιά νά 
λύσει τό πρόβλημα, Ιναν άλλο δρόμο: Νά υποτάξει τη γλώσσα στη 
διδακτική, άφοΰ δποιος ζητά νά διδάξει αυτή τή γλώσσα έπιχειρεΐ, 
καθώς είδαμε καί καθώς θά ξαναδοΰμε λεπτομερέστερα, τ’ όμολο- 
λογημένο άδύνατο.

Ό "Ομιλος, λοιπόν, θέλει νά υπερνικήσει τή δυσκολία πού παρου
σιάζει ή σ’ ενα βαθμό αποκρυστάλλωση τοΰ προφορικού λόγου σέ 
γραπτό. Ζητα, δηλαδή, πράγμα δυνατό. «Δυσκολίας παρουσιάζει 
» κυρίως ή γραπτή διατύπωσις τοΰ λόγου τούτου, αΐτινες δμως ύπερ- 
» νικώνται, άν τηρηθώσιν α£ άναγκαΐαι έπιφυλάξεις». μ. Μ. 221.

Μετά τοΰτο, δταν θά κατέχει τόν τύπο τοΰ γραπτοΰ λόγου, φιλο
δοξεί νά χαρίσει στό δημοτικό σχολείο τή μητρική γλώσσα, τό κλειδί 
των γνώσεων, τ’ δργανο, πού δλος ό κόσμος θά μπορεί νά τό μάθει 
καί νά τό μεταχειρίζεται. 'Η μέθοδος τής διδασκαλίας σ’ αύτή τήν 
περίσταση, μιά φορά πού ό γραπτός λόγος θά είναι κάτι άντικειμε- 
νικά υπαρκτό καί θά λαλεΐται άπό τό δάσκαλο, θά είναι ή μιά μέθο
δος μέ τήν όποιαν δλοι οί λαοί μαθαίνουν τή μητρική τους γλώσσα.

Κοντολογίς. Ό "Ομιλος δέν Ιθεσε πρώτος τό διδακτικό πρόβλημα. 
Πρώτος δμως τοΰ μεταθέτει πιό ήρωϊκά τή βάση καί τοΰ άλλάζει τή 
θέση ώς έξής.

«Ποια γλώσσα θά διδάσκεται στό δημοτικό σχολέΐον, ώστε νά 
»μορφόνονται δλοι ο! "Ελληνες

Γιά νά δικαιωθεί ό "Ομιλος, διότι άλλαξε τό διδακτικό πρόβλημα 
σέ γλωσσοεκπαιδευτικό, πρέπει ν’ αποδείξει πώς άπό τήν δποια λύση 
πού έδόθηκε, ή θά δοθεΤ στό διδακτικό πρόβλημα, θά παραμένει 
άλυτο τό γενικά εκπαιδευτικό πρόβλημα.

’Εξηγούμαι.
Κατά τόν "Ομιλο τό δημοτικό σχολείο (στοιχειώδης εκπαίδευση) 

στα Κράτη πού έχουν υποχρεωτική, σάν κ’ έμάς, καί καθολική παι
δεία πρέπει νά έκπληρόνει πρώτα πρώτα τόν δρο : Νά μορφόνει δλονς.

Αύτός είναι ό λόγος τής ύπάρξεως τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως.
Ό σκοπός τής γλωσσικής διδασκαλίας, δπως ό σκοπός τής διδα

σκαλίας τής άριθμητικής, ή τοΰ τραγουδιοΰ καί λοιπά, είναι όποτα- 
χτικοί σκοποί σ’ αυτόν τόν δρο, σ’ αυτόν τό θεμελιώδη σκοπό. Ά ν  
Ενας άπό τούς ύποταχτικούς μερικούς σκοπούς, νά ποΰμε ό σκοπός
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τής γλωσσικής διδασκαλίας *■, έμποδίζει τήν καθολίκευση τής μορφώ- 
σεως κ’ ενεκα τούτου τό σχολείο κινδυνεύει νά χάσει τη δ η μ οκ ρ α 
τ ική  του  τάση  (άναγνωρισμένη άνάγκη τής εποχής), τότε άναγκα- 
στικά πρέπει νά τροποποιηθεί ό μερικός ύποταχτικός σέ τρόπο πού 
ό λόγος τής υπάρξεως τοΰ δημοτικοΰ σχολείου (ή μόρφωση τοΰ δλου 
έθνους) νά μπορεί νά έκπληρωθίΐ. Γιατί δέν μπορεί σοβαρά νά υπο- 
στηριχθεΤ πώς ό λόγος τής ύπάρξεως τοΰ σχολείου όφείλει νά πάθει 
μείωση χάριν όρισμένου σκοποΰ τής γλωσσικής διδασκαλίας, πού τόν 
έπιβάλλει ενα γλωσσικό τεχνητό καθεστός, πού μπορεί ν’ αλλάξει, ή 
μιά παρανόηση και πρόληψη, πού μπορεί νά διαλυθεί.

Γιά νά δοΰμε καλύτερα τί γίνεται σήμερα, άς μιλήσουν οί άριθμοί.
Στατιστικές παρατηρήσεις, καμωμένες μέ τούς κληρωτούς εργά

τες τής θάλασσας, δίνουν στούς 100 τούς 65 αποφοίτους τοΰ δημοτι- 
κοΰ ή καί άνωτέρου σχολείου. Δηλόνονται δηλαδή, 65 %  γραμματι
σμένοι καί 35%  αγράμματοι.

Άπό τούς 65 γραμματισμένους περίπου οί 20 είναι άπόφοιτοι τοΰ 
Έλληνικοΰ σχολείου και τής μέσης έκπαιδεύσεως. Αυτοί ξέρουν καί 
νά διαβάσουν καλά καί νά γράψουν κουτσά στραβά. Οί άλλοι 45 
είναι έντελως άμόρφωτοι, δέν κατέχουν τή γλώσσα, δέν ξέρουν νά 
γράψουν καί μόνο πού μποροΰν νά συλλαβίσουν.

Άρα τό σχολείο — ή στοιχειώδης έκπαίδευσή μας — πού οφείλει 
νά δώσει 100 % μορφωμένους, παραδίδει στήν κοινωνία 80 % 
άγραμμάτους.

Ή πολιτεία, δθεν, έφόσον ή μόρφωση εξακολουθεί νά θεωρείται 
καλό πού άνήκει σέ δλους καί όχι προνόμιο γιά τούς όλίγους, είναι 
ύποχρεωμένη νά βρει τό λόγο πού εμποδίζει τά 80%  των κατοίκων 
νά μάθουν γράμματα καί ν’ άποκτήσουν τή στοιχειώδη μόρφωση.

Είναι άληθινό πώς ή δημοκρατική μόρφωση, μιά στοιχειώδης 
εκπαίδευση καθολική, άποτελεΐ καί σέ μεγάλους λαούς ιδανικό άνεκ- 
πλήρωτο άκόμα.

Έτσι στά 1906 υπολογίσθηκαν άγράμματοι στή Γερμανία 0,04 %, 
στήν Ελβετία 0,09%, στήν ’Αγγλία 3,8% , στήν Γαλλία 3,84%,

1 «Πρέπει λοιπόν νά δμολογηθή δτι ή πεν ιχρότης  τής γεν ικής  έκπαιδεύσεως 
» είναι πρόσκομμα σοβαρώτατον διά τήν κατανόησιν καί τήν ορθήν χρήσιν τοδ 
» γραπτοΰ λόγοι). Έφόσον τό κακόν τοϋτο έξακολουθεί τά πλεΐστον τοδ Έθνους 
» θά είναι καταδικασμένον νά μή έννοή καν αμέσως τόν γραπτόν λόγον» μ. Μ. 206.

«Έ ν έκ των κυρίων αιτίων τής διδακτικής αποτυχίας ε ίνα ι καί ή σόστασις 
» τοΰ γραπτοΰ λόγου», μ. Μ. 207.
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στό Βέλγιο 10,1 % ; στην ’Ιταλία 33,8% , στην ’Ισπανία 50-60°/ο·
Τά αίτια της ύπάρξεως Αγραμματοσύνης στους λαούς αύτούς έξαρ- 

τώνται άπό τήν έποχή πού ψηφίσθηκβ καί άπό τόν τρόπο πού έφαρ- 
μόζεται δ Νόμος τής υποχρεωτικής έκπαιδεύσεως.

Σ’ έμας ή άδυναμία τής έφαρμογής τοΰ Νόμου άπό λόγους κακής 
συγκοινωνίας, ή άμέλειας των γονέων κ.λ.π. δικαιολογεί τήν δπαρξη, 
καθώς είδαμε, 35%  άγραμμάτων. Ή μέριμνα τής πολιτείας θά μπο
ρούσε νά ελαττώσει άκόμα τόν άριθμό.

Τό δ,τι δμως άπό τούς 65, πού συμμορφώθηκαν μέ τό νόμο 
κ’ έφοίτησαν στό σχολείο, οί 45 μένουν άμόρφωτοι, τί πραγμα τό 
έξηγεΤ;

Μιά καί μόνη άπάντηση χωρεΐ. — Τό δημοτικό σχολείο δέν κατορ- 
θόνει νά τούς μορφώσει. Γιατί;

Μπορεί νά φταίνε ό χρόνος τής διδασκαλίας, ό δάσκαλος, ή μέθο
δος, τό πρόγραμμα τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως. "Ολ’ αύτά θά τά 
εξετάσομε.

"Αν δμως ή άδυναμία τοΰ σχολείου αύτή όφείλεται στό άκατόρ- 
θωτο νά διδαχθεί ό τύπος τοΰ γραπτοΰ λόγου πού επιβάλλεται 
σήμερα, τότε τό σχολείο — ή πολιτεία πού τό έποπτεύει — εχει καθή
κον καί δικαιοΰται, χάριν τής καθολικής μορφώσεως, νά δεχθεί νά 
μή διδάσκεται αύτή ή γλώσσα, στην περίσταση βέβαια πού ή μόρφωση 
μέ τή μητρική γλώσσα (κοινός προφορικός λόγος) μπορεί ν’ Αντι
καταστήσει τή μόρφωση μέ τόν τύπο τοΰ σημερινοΰ γραπτοΰ λόγου.

Σέ τοΰτο φαίνεται νά είναι σύμφωνος καί ό κ. Χατζηδάκις. (Σελ. 
29 Άκαδημεικά Αναγνώσματα 1910) «περί τούτου (γιά τή γλώσσα 
» δηλαδή) δέν θά διαλάβη μόνος ό γλωσσολόγος, δηλ. ό έξετάζων τάς 
» τύχας των γλωσσων, τούς νόμους τούς διέποντας τά φαινόμενα αύτων 
» κλπ., άλλά και ό Έλλην διδάσκαλος καί παιδαγωγός δ ίρίζων τόν 
» σκοπόν καί τήν εκτασιν έκάστου διδακτέου μαθήματος, ό λαμβάνων 
» όπ’ δψιν τάς δυσκολίας ή εύκολίας, τούς καρπούς ή τούς κινδύνους τής 
» διδασκαλίας τοιαύτης ή τοιαύτης γλώσσης έν σχέσει πρός τά άλλα 
» μαθήματα».

Στή συγκεκριμένη περίστασή μας ή πολιτεία μπορεί νά πιστο
ποιήσει, δτι τά 80 % των πολιτών μένουν άγράμματοι καί νά ζητή
σει τό αίτιο τοΰ κοινωνικού κινδύνου άπό τό δάσκαλο. 'Ο δάσκαλος 
μπορεί νά βεβαιώσει τίς πολύ μεγάλας δυσκολίες πού παρουσιάζει ή 
διδασκαλία τής έπιβαλλόμενης γλώσσας καί νά τονίσει « Εδίως δτι δ 
» γλωσσικός ούτος τύπος παρουσιάζει άπό μορφολογικής άπόψεως καί
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» μεγαλυτέρας ακόμη δυσκολίας άφ’ δσας θά παρουσίαζε γλωσσά έντε- 
» λβς ξένη» μ. Μ. 113. νά όμολογήση τέλος «δτι εν έκ των κυρίων 
» αιτίων της διδακτικής αποτυχίας είναι ή σύστασις τοΰ γραπτοΰ 
» λόγου ». μ. Μ. 217. Μετά ταΰτα θ’ άπομένει στό γλωσσολόγο νά 
μελετήσει τό άν μποροΰμε ν’ άντικαταστήσομε άπό σήμερα τόν τύπο 
τοΰ γραπτοΰ μας λόγου μέ άλλον « μή διαφέροντα ούσιωδώς τοΰ κοι- 
» νοΰ προφορικού, τό όποΤον θά είναι ευλογία καί διά τήν πνευματι- 
» κήν καθόλου κίνησιν καί διά τό δημοτικόν σχολεΐον». μ. Μ. 113.

'Ύστερα άπό τά παραπάνω συμπεραίνομε, δτι άπό τή στιγμή 
πού οί πολύ μεγάλες δυσκολίες τής διδασκαλίας τής γλώσσας (οί 
όμολογημένες) είναι αύτές πού δημιουργοΰν τόν κίνδυνο νά χάσει 
τόν Δημοκρατικό του τύπο τά σχολείο, τό άπόφθεγμα τοΰ Μπου- 
τώνα — πως δέν επιτρέπεται μόνο καί μόνο γιά τις δυσκολίες ν’ απο
κλεισθεί ό συνήθης τύπος τοΰ σημερινοΰ γραπτοΰ λόγου άπό τά σχο
λείο— χάνει τήν άξία του.

’Επιβάλλεται μάλιστα νά τροποποιηθεί ( ν’ άναποδογυρισθεΐ) έτσι: 
'Ο γραπτός σημερινός λόγος, πού μέ τή διδασκαλία του φέρνει πολύ 
μεγάλες δυσκολίες στό σχολείο κ’ έμποδίζει τήν γενική μόρφωση τοΰ 
Λαοΰ, πρέπει ν’ αποκλεισθεί άπό τά σχολείο.

'Ο 'Όμιλος εφόσον έχει τήν πεποίθηση αύτή, συνδυασμένη μέ τήν 
άλλη, δτι ό κοινός προφορικός λόγος μπορεί νά χρησιμεύσει άπό 
σήμερα ώς γραπτή γλώσσα τοΰ Έθνους, όφείλει νά ίδρύσει τά Πρό
τυπο Δημοτικό Σχολείο, γιά ν’ άποδείξει πειραματικά: Τήν άνάγκη 
καί τό δυνατό ν’ αποκλεισθεί άπό τό σχολεΐον ό σημερινός τύπος τοΰ 
γραπτοΰ λόγου (ή καθαρεύουσα), μέ τά νά δώσει αναγνωστικά στή νέα 
γραπτή γλώσσα, τήν οποία θά μεταχειρίζονται άπόφοιτοι πραγματικά 
μορφωμένοι, δηλαδή, μ’ άνεπτυγμένο νοΰ, χαρακτήρα καί θέληση.

Γ.

Παραδεχθήκαμε όμολογημένες τις μεγάλες» δυσκολίες πού παρου
σιάζει ή διδασκαλία τοΰ σημερινοΰ γραπτοΰ λόγου καί άποδώσαμε σέ 
τοΰτο τήν άδυναμία τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως νά μορφόνει δλους. 
Μά τοΰτο είναι άληθινό ;

Μολονότι ή ύπαρξη τοΰ διδακτικοΰ προβλήματος καί ή θέση του 
άπό μέρος τοΰ σχολείου μάς βεβαιόνει, πώς ή γλώσσα είναι ό σκόπε
λος πού άπάνω του θρυμματίζεται κάθε μορφωτική προσπάθεια, έν
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τούτοις ό Μ υποστήριξε δτι το σχολείο δέν κατορθόνει νά μορφόνει 
κατ’ εξοχήν απ’ άλλους λόγους- γιατί κάτι τέτοιο φαίνεται νά λέει 
μέ τόν άφορισμό του (μ. Μ. 114) «ό τύπος τής γλώσσης δέν είναι 
» τό κύριον αίτιον τής καχεξίας τοΰ δημοτικού σχολείου».

Επειδή, Ικτός άπό τόν Μ καί άλλοι πολλές φορές παρόμοια απο
φθέγματα μεταχειρίσθηκαν, ένόμισα πώς πρέπει νά εξετασθεΐ βαθύ
τερα ή άξία τοΰ άφορισμοΰ.

Καί πρώτα πρώτα παρατηροΰμε, δτι πρόκειται περί γνώμης, πού 
δέν έλαβε κανένας τόν κόπο νά τήν αιτιολογήσει έπαρκώς. Μ’ έκπληξή 
μας μάλιστα σημειώσαμε πώς καί ό όρθολογικός καί λεπτολόγος Μ 
τό ίδιο Ικανέ. Διότι τήν εξέταση πού μας Ιδωσε τοΰ ερωτήματος στις 
είκοσι άράδες τών σελίδων 106-107, μέ λύπη μας τό λέμε, δτι μήτε 
ανάλυση μπορούμε νά τήν όνομάσομε, ούτε κάν απλό συλλογισμό 
σχηματισμένο απάνω στούς κλασικούς κανόνες τής λογικής.

Καί συγκεκριμένα.—Ό "Ομιλος είπε, δτι γιά τήν κατάσταση 
τής δημοτικής παιδείας θά φταίνε καί άλλα — ή μέθοδος διδασκαλίας, 
τά διδακτικά βιβλία, ή παιδαγωγική άμορφωσία τοΰ δασκάλου — μά 
τό σπουδαιότερο πού φταίει είναι ή γλώσσα.

Ό Μ άνάλαβε νά εξετάσει, αν είναι όρθή ή γνώμη αύτή ; Πρός 
τοΰτο, άφοΰ αναγνώρισε τή σπουδαιότητα πού εχει ή διδασκαλία τής 
μητρικής γλώσσας, (σ. 106 στ. 4-28) έρωτα (σ. 106, στ. 29-31) 
«Είναι δυνατόν ό τύπος τής διδασκομένης μητρικής γλώσσης νά χαρα- 
» κτηρισθή εύλόγως καί ώς τό κύριον αίτιον τής καχεξίας τοΰ δημο- 
» τικοΰ σχολείου» ; Καί άπαντα (σ. 106, στ. 32-37 καί 107, στ. 1-14) 
«Ά ν άκριβώς Ιξετάσωμεν τούς δρους τής μορφώσεως δέν δυνάμεθα 
» νά θεωρήσωμεν τόν τύπον τούτον ώς τό κύριον αίτιον. Άρκεΐ νά 
» λάβωμεν ύπ’ δψιν τοΰτο μόνον: δτι ή μόρφωσις ώς σύνολον είναι 
» δυνατή καί διά γλώσσης έντελως ξένης έφόσον ύπάρχουσιν οί άλλοι
» δροι τής μορφώσεως..........Τοΰτο θά ήτο προφανώς άδύνατον, άν
» ό τύπος τής γλώσσης είχε τήν σπουδαιότητα τήν όποιαν άποδιδει 
» είς αύτόν ή Έφορία». Καί συμπεραίνει άμέσως (σ. 107, στ. 15) 
«Πταίει και ό τύπος τής γλώσσης δχι κυρίως  ό τύπος τής γλώσσης».

Στις 19 άράδες, άρα, ό Μ μας μαθαίνει: Πώς ή μόρφωση είναι 
δυνατή καί μέ γλώσσα ξένη, γιά τοΰτο στό δημοτικό μας σχολείο, 
πού δέ μορφόνει, δέν μπορεί νά φταίει κυρίως δ τύπος τής διδασκό
μενης γλώσσας.

Ό Μ αύτή τή φορά, τό είπαμε, σά νά μήν άκολούθησε τούς 
κανόνες τής άπλής λογικής, μά λησμόνησε — άλά δασκαλό του —
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πολλά πράγματα πού καλοξέρει, δπως π. χ. δτι ή καθαρεύουσα γιά 
τό παιδί είναι μισο-ξένη γλώσσα καί μισο-νεκρή (μ. Μ. σ. 206).

Όπωςδήποτε γιά νά τόν συμπληρώσομε καί γιά νά πεισθοΰμε, 
άν μπορεί ή δέν μπορεί νά είναι ή γλώσσα τό κύριο αίτιο τής καχε
ξίας τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, θά εξετάσομε στο έπόμενο Δ° Κεφάλαιο 
τούς δρους τής μορφώσεως, πραγμα πού δέν τό Ικανέ δ Μ γιά ν’άπο- 
δείξει τό αντίθετο, μολονότι τό θεώρησε άπαραίτητο.

Πρό τούτου, δμως, θά έπιμείνομε σέ κάτι, πού ό κ. Σκιάς δέν 
μπορεί νά τό εννοήσει, μά ό κ. Μ μπορεί νά μας τό διδάξει, δτι δηλαδή 
ή μόρφωση μέ ξένη γλώσσα δέν είναι άδύνατη μά δυνατότατη, έπειδή 
ή ξένη γλώσσα μαθαινεται γιατί είναι γλώσσα λαλουμένη. Καί δτι ή 
μόρφωση μέ τήν καθαρεύουσα δέν είναι επίσης δυνατή, διότι ή καθα
ρεύουσα δέν μπορεί νά διδαχθεί σέ δημοτικό σχολείο, επειδή δέν είναι 
γλώσσα λαλουμένη, μά μόνο γραφόμενη καί μάλιστα υποκειμενική 
γραφόμενη.

Ό φίλος μου Μ, ό όποιος τά καλονοιώθει αύτά καί γιά τοΰτο 
λέει (μ . Μ  ο. 113.) «Είμαι πρόθυμος νά πλειοδοτήσω εις τά παράπονα 
» (τής εφορίας γιά τις δυσκολίες τής διδασκαλίας τής γλώσσας) καί νά 
» τονίσω ιδίως δτι ό γλωσσικός ουτος τύπος παρουσιάζει άπό μορφο- 
» λογικής άπόψεως καί μεγαλυτέρας άκόμη δυσκολίας άφ’ δσας θά 
» παρουσίαζε γλωσσά Ιντελως ξένη » δέν μπορώ νά καταλάβω μέ 
ποιόν τρόπο κατόρθωσε νά πεισθει δτι, μέ τό νά πιστοποιήσει τό 
εύκολοκατορθωτότερο (τό δ,τι δηλαδή, είναι δυνατή ή μόρφωση καί 
«διά γλώσσης εντελώς ξένης»), άπόδειξε ώς δυνατό καί βέβαιο τό 
δυσκολοκατορθωτότερο (τή μόρφωση μέ τόν γλωσσικόν τύπον πού 
«παρουσιάζει άπό μορφολογικής άπόψεως καί μεγαλυτέρας άκόμη 
«δυσκολίας άφ’ δσας θά παρουσίαζε γλώσσα εντελώς ξένη » );

Ευρισκόμενος στήν άδυναμία νά νοιώσω, δτι ατό μ ικρότερο  μ π ο 
ρ ε ί νά  ιτερ ιέχετα ι τό μεγαλύτερο, καί δυνάμενος νά ξεχωρίζω σέ 
κάθε στιγμή καί πρό πάντων νά μή λησμονώ, πώς άλλες οί δυσκολίες 
διδασκαλίας μέ ξένη γλώσσα καί άλλου είδους οί πολύ μεγαλύτερες 
δυσκολίες καί οί κίνδυνοι διδασκαλίας μιας γλώσσας πού δέν είναι 
λαλουμένη1, θά παρακαλέσω τόν Μ ν’ άκούσει—δσα ξέρει—γιά τις

1 «Εντεύθεν δ γραπτός λόγος φέρει έν τή διδασκαλία τόν χαρακτήρα γλώσ- 
» σης έν μέρει μέν ξένης, έν μέρει δέ καί νεκρδς, ξένης έφόσον δέν εϊναι ή φυσική 
» έπέκτασις τοΰ ζωντος τοΰ προφορικού λόγου των διδασκόμενων, νέκρας έφόσον 
» καί οί διδάσκοντες αυτοί δέν δμιλοΰν τόν τύπον τούτον ασφαλώς.» μ. Μ. 206.
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Απόλυτες δυσκολίες, πού παρουσιάζει ή διδασκαλία τής καθαρεύουσας.
Λέω καί ξαναλέω « δσα ξέρει», γιατί δέν μπορεί νά μήν ξέρει 

τόσο κοινά πράγματα άνθρωπος πού χαρακτήρισε τήν καθαρεύουσα 
μισο-ξένη καί μισο-νεκρή καί πού μας χάρισε τήν άκόλουθη χαρι
τωμένη παρατήρηση μέ τήν πιο άκριβόλογη διατύπωση. «Ό γλωσ- 
» σικός ούτος τύπος (ή καθαρεύουσα) παρουσιάζει άπό μορφολογικής
» άπόψεως καί μεγαλυτέρας ακόμη δυσκολίας__ άκριβώς διότι είναι
» πολύ συγγενής προς τήν κοινώς όμιλουμένην ». (μ. Μ. ο. 113).

Τί θά πει αυτό; — θά πει δτι ό Μ παρατήρησε, πώς ό κοινός 
προφορικός λόγος τού παιδιού καί τοΰ δασκάλου εχει §να λεκτικό καί 
μιά γραμματική, πού πολυμπερδεύουν τό παιδί δταν τοΰτο έπιχειρεΐ 
νά μάθει ϊναν γραπτό λόγο μέ λεκτικό συγγενικό, μά πού σερβίρεται 
μέ γραμματική (τυπικό καί συντακτικό) Υποκειμενική τοΰ συγγραφέα- 
δηλαδή μέ τυπικό καί συντακτικό, πού δέν είναι ούτε ή γραμματική 
τής γλώσσας, ή όποία άνεβαίνει αιώνια καί αυθόρμητα στά χείλη 
δασκάλου καί παιδιού, ουτε ή γραμματική (τυπικό καί συντακτικό) 
τοΰ άττικοΰ λόγου τήν όποία μαθαίνει τό παιδί. Διότι ό συγγρα
φέας τοΰ άναγνωστικοΰ, γιά νά κατασκευάσει τήν καθαρεύουσά του, 
πήρε λέξεις, τύπους καί σύνταξη τοΰ άττικοΰ λόγου καί τίς άνα- 
κάτεψε μέ τυπικό καί συντακτικό καί παραλλαγμένο λεκτικό τής 
γλώσσας τοΰ παιδιοΰ.

Αύτά τ’ άνακατέματα, άφ’ ένός τυπικοΰ ξένου, πού Ιρχεται μαζί 
μέ τήν άγνωστη στό παιδί λέξη γιά ν’ αντικαταστήσει τό γνωστό του 
τυπικό γνώριμης λέξεως, καί άφ’ έτέρου συντακτικού μιας άλλης γλώσ
σας πού μπερδεύεται μέ τό συντακτικό τής γλώσσας τοΰ παιδιοΰ, 
γινόμενα μόνο μέσα στήν τάξη καί δσο γράφει τό παιδί, γιά νά 
λησμονηθούν δλα καί νά ξαναντικατασταθοΰν μέ τό πρώτο τυπικό, 
λεκτικό καί συντακτικό ά'μα βγει τό παιδί άπό τήν τάξη, ή άμα σηκώ
σει τά μάτια άπό τό βιβλίο ή τό τετράδιο, βεβαιότατα δέν επιτρέπουν 
τή μάθηση τοΰ γραπτοΰ τύπου (τής καθαρεύουσας) καί πιο βέβαια 
εμποδίζουν τή μόρφωση.

Εμποδίζεται λοιπόν ή μόρφωση. 1°) Γιατί τό παιδί δέν μπορεί νά 
μορφωθεί αν δέ μάθει νά χειρίζεται τό δργανο, τό κλειδί τών γνώ
σεων, τή μητρική του γλώσσα. Καί 2°) Διότι, Ινεκα τών δυσκολιών 
τής διδασκαλίας τής γλώσσας, ό δάσκαλος άναγκάζεται νά παραμελεί 
τ’ άλλα μαθήματα γιά νά κατορθώσει τόν άκατόρθωτο σκοπό τής 
γλωσσικής διδασκαλίας*.

1 « Διότι είναι φανερόν δτι συντρεχόντων καί άλλων μεθοδικών άτοπων τό 
» λάθος τοΰτο τείνει νά μεταβάλ^ τήν δλην διδασκαλίαν εις καθαρώς γλωσσικήν, 
» τοΰτο δέ γίνεται προφανούς έιΐί θυσία, των πραγμάτων μεγάλη καί άποτελεΐ 
» βαρεΐαν μορφήν τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως». μ . Μ. 218.
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Στό σημείο αυτό μπορεί νά μας παρατηρηθεί, πώς οί ομολογημέ- 
νες πολύ μεγάλες δυσκολίες της διδασκαλίας δέν είναι ανυπέρβλητες, 
ώστε ό σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας νά θεωρηθεί άκατόρθω- 
τος. Έξεναντίας ό Μ καί μαζί του ό δασκαλικός κόσμος Ιλπίζει νά 
ύπερνικηθοΰν:

α°) Έάν αύξήσει δ χρόνος πού διαρκεΐ ή στοιχειώδης Ικπαίδευση.
β°) Μέ τό νά διδάσκεται ή Νεοελληνική (=συνήθης τύπος γρα

πτού λόγου) άσχετα άπό τήν άρχαία σ’ δλη τήν εκπαίδευση καί μέ 
τή μέθοδο τοΰ προβιβασμού άπό τόν προφορικό λόγο σιγά καί ήρεμα 
ώς τόν τύπο τοΰ γραπτοΰ λόγου στό δημοτικό σχολείο.

Οί δυό αύτές προτάσεις αποτελούν τά θεραπευτικά μέτρα, πού 
πρέπει νά λάβει ή πολιτεία, γιά νά έχει στοιχειώδη μόρφωση, καί ίσο- 
δυναμοΰν μέ τή λύση τοΰ διδακτικοΰ προβλήματος- λύση πού άν 
άλήθευε, καί ή βρισμένη γνώμη τής ’Εφορίας θά ήταν άδικαιολόγητη, 
καί τό πείραμα τοΰ προτύπου δημοτικού σχολείου θά ήταν άσκοπο, 
γιατί θά είχε άποδειχθεΐ. πώς γιά τή σημερινή καχεξία τοΰ δημοτι- 
κοΰ σχολείου φταίει ό χρόνος ό όλίγος πού διατίθεται γιά τή στοι
χειώδη έκπαίδευση καί ή έφαρμοζόμενη σήμερα διδακτική μέθοδος.

Τό άν φταίει καί κατά πόσο μπορούμε νά λέμε, πώς φταίει ό χρό
νος, θά τό εξετάσομε στό Δ° Κεφάλαιο μελετώντας τούς γενικούς 
δρους τής μορφώσεως.

’Εδώ θά εξετάσομε: Ά ν  έπιτρέπεται νά φανταζόμαστε δυνατή τή 
διδασκαλία ξεχωριστά άπό τήν άρχαία τοΰ Νεοελληνικοΰ γραπτοΰ 
λόγου (=καθαρεύουσας). ’Επίσης άν μπορεί νά διδαχθεί ή γλώσσα 
ή γραπτή (ή καθαρεύουσα) μέ τή μέθοδο, πού καθώς είπαμε απο
τελεί άνέβασμα μιας σκάλας άπό γνώσεις καί γλώσσες ώς τό άνώ- 
τατο σκαλοπάτι τού πνευματικοΰ κύκλου άνωτέρων γνώσεων καί τοΰ 
τύπου τής γραπτής γλώσσας. Καί κατά πόσο τέλος μπορεί νά έφαρ- 
μοσθεΐ μιά τόσο πολύπλοκη θεωρητική διδακτική μέθοδος.

Υποστηρίζω δτι, καί μέ τή μέθοδο τής ήρεμης μεταβάσεως άπό 
τόν προφορικό λόγο τοΰ παιδιού στον άγνωστό του γραπτό λόγο, δέν 
άποφεύγεται τό κακό πού Ιχει ή άπότομη μετάβαση, δπως γίνεται 
σήμερα. Δηλαδή καί μέ τήν ήρεμη μετάβαση ή γλώσσα θά μετα- 
βληθεΐ «άπό δργάνου τής συνεννοήσεως είς σκοπόν καί άντικείμενον 
τής δλης διδασκαλίας» μ. Μ. 218.

Ά ς  παρακολουθήσομε σύντομα τό δάσκαλο τόν καιρό πού θά έφαρ- 
μόζει τήν προτεινόμενη διδακτική μέθοδο. "Οσο νά μάθει τό παιδί
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νά διαβάζει στις κατώτερες τάξεις ό δάσκαλος, τόσο γιά τήν προφο
ρική διδασκαλία δσο καί γιά τή γραφή, μεταχειρίζεται τό λεκτικό 
καί τυπικό τό δικό του καί τοΰ παιδιοΰ.

Διδάσκει δηλαδή μέ γλώσσα λαλουμένη καί δίνει προσοχή στά 
πράγματα.

"Οσο άναβαίνει δμως τό παιδί στίς τάξεις, ό δάσκαλος εισάγει 
σιγά σιγά νέο λεκτικό (πνευματικοΰ κύκλου άνωτέρου) πού φέρνει 
μαζί του νέο τυπικό. Δυστυχώς δέν άρκεΐται σ’ αύτό. ’Αλλά είσάγον- 
τας μέ τό νέο λεκτικό τό νέο τυπικό, φροντίζει ν’ άλλάξει καί ν’ άντι- 
καταστήσει μέ τό δήθεν ισοδύναμο τό παλιό λεκτικό καί τυπικό τοΰ 
παιδιοΰ. ’Επιχειρεί νά καταστρέψει, δηλαδή, δσα τό παιδί έμαθε.

Παράδειγμα: Τόν πρώτο χρόνο, ή τό δεύτερο, ό δάσκαλος Ιμαθε 
στό παιδί πρόσθεση καί τοΰ έμαθε πώς «Iνα καί Ινα κάνουν δυό» 
Τόν έρχόμενο χρόνο γιά νά διδάξει στό ίδιο παιδί πολλαπλασιασμό 
(άνώτερος κύκλος γνώσεων) δέ θά τοΰ πει «δτι τρεις φορές ένα κάνει 
τρία», άλλά «τρία έπί έν ίσον τρία». Καί γιά νά τό άναλύσει θά πει 
«έν συν ένί σύν ένί (1 + 1 + 1)». Γιά νά μάθει δμως στό παιδί τό «έν 
σύν ένί σύν ένί» ό δάσκαλος μαζί μέ τό παιδί θά ξεχάσουν τόν πολλα
πλασιασμό, γιατί θά πρέπει νά καταφέρει πρώτα ό δάσκαλος τό παιδί 
νά ξεχάσει τό «ένα» καί νά πει «έν», ν’ άντικαταστήσει τό «καί» 
μέ τό «σύν» καί νά μεταχειρισθεΤ τόν άγνωστο τύπο «τή δοτική ένί».

Ξαναλέμε, λοιπόν, τό είπωμένο: ή μετάβαση — προβιβασμός άπό 
τόν προφορικό λόγο τοΰ παιδιοΰ καί τοΰ δασκάλου στόν περίφημο 
τύπο τοΰ γραπτοΰ λόγου, δσο θ’ άναγκάζει τό παιδί νά μή δέχεται 
μόνο τό απαραίτητο τυπικό μαζί μέ τό νέο λεκτικό τοΰ άνωτέρου 
πνευματικοΰ κύκλου, μά θά τό δποχρεόνει νά προσαρμόζει στό νέο 
τυπικό τοΰ νέου λεκτικού τό γνώριμό του ήδη λεκτικό καί ν’ άντικα- 
τασταίνει τό παλιό συντακτικό καί λεκτικό μέ δήθεν ισοδύναμα, θά 
παρουσιάζει τόσο μεγάλες δυσκολίες, ώστε θά μεταβάλλει δλη τή διδα
σκαλία σέ γλωσσική.

Ή μετάβαση άν είχε τή μορφή μ η χα ν ικ ή ς  ένώσεως, δηλαδή 
άν ήταν παράθεση δλίγου νέου λεκτικοΰ καί τυπικοΰ δίπλα στό παλιό 
τοΰ παιδιοΰ, θά μποροΰσε“μέ πολλές δυσκολίες νά επιτρέψει κάποιο 
άποτέλεσμα.

Ή μετάβαση, δμως, χ η μ ικ ή  έ'νωαη διαφόρων λεκτικών, τυπικών 
καί συντακτικών, καταδικάζει άπό πρίν κάθε διδακτική μέθοδο σέ άποτυ- 
χία, έστω καί άν δ ίδιος ό Μ έπρόκειτο νά τήν έφαρμόσει μόνος του.

Προσθέτω άμέσως,πώς ή μετάβαση «μηχανική ένωση» θά δίδασκε

.
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στό παιδί τό μέρος τής καθαρεύουσας νά ποΰμε, πού είναι γιά τό 
παιδί γλώσσα ξένη μά λαλουμένη άπό τό δάσκαλο. Έν φ ή μετάβαση 
«χημική ένωση» έπιχειρει νά διδάξει καί τό μέρος πού είναι γιά τό 
παιδί γλώσσα ξένη-νεκρή.

Στή δεύτερη, δμως, περίσταση ό παιδαγωγικός κίνδυνος νά ξεπέ- 
σει δλη ή διδασκαλία σέ μνημονική μοϋ φαίνεται άναπόφευκτος. 
Δηλαδή σέ άγονη διδασκαλία, πού πολύ καλά τήν ξέρει τό σχολείο, 
ή όποία περιορίζεται σέ «κανόνες, έξαιρέσεις κανόνων, χλοΰναι καί 
χρήσται, άμητος καί αμητός» 1 καί κάνει τό σχολείο νά βλάφτει 
Αντί νά ώφελεΐ.

Στήν περίσταση αύτή ή διδασκαλία ισοδύναμε! μ’ εξαναγκασμό 
τοΰ παιδιοΰ ν’ Αποστηθίζει γραμματικούς καί συντακτικούς κανόνες 
καί φέρνει μέσα της τόν κίνδυνο νά συνηθίσει τό παιδί στον «παπα- 
γαλισμό» καί στή «λεκτική σκέψη» καί νά σχηματισθεΐ στό μυαλάκι 
του ή «γραμματική δίπλα» 2.

Παιδαγωγός ό Μπουντώνας αύτόν τόν κίνδυνο νόμισε πώς θά τόν 
μηδενίσει μέ τή μέθοδό του.

1°) 'Ορίζοντας ή διδασκαλία νά γίνεται στις κατώτερες τάξεις 
αποκλειστικά μέ τό γνώριμο στό παιδί γλωσσικό υλικό, ώστε νά 
μαθαίνει καί πράγματα έν φ θά μαθαίνει νά διαβάζει καί νά γράφει.

2°) Μέ τό ν’ Ανεβάζει στις Ανώτερες τάξεις τό παιδί στό λεκτικό, 
τό τυπικό καί τό συντακτικό τοΰ γραπτοΰ λόγου, πού παραδέχεται 
(τό φαντάζεται τάχα σοβαρά ?) δτι θά είναι τουλάχιστο στό στόμα τοΰ 
δασκάλου — θά είναι καί τοΰ άναγνωστικοΰ ή γλώσσα;—σέ τρόπον, 
ώστε ή μεταβολή τοΰ τυπικοΰ νά γίνει άπό τό νέο λεκτικό μέ τό 
όποιον τό παιδί ΘΑ πρωτομάθει νέες Ανώτερες έντυπώσεις καί έννοιες. 
Έτσι τό παιδί ΘΑ μείνει στον κόσμο τών πραγμάτων, γιατί ή λέξη 
Θ’ Ανταποκρίνεται Αμέσως στό πραγμα ή στήν Αντίστοιχη ιδέα.

Ή μέθοδος αύτή — πού τήν προτείνει ό Μ καί φαίνεται πώς τήν 
Ασπάζεται μιΑ όλόκληρη σχολή Από ειδικούς — ΘΑ έλάττονε σημαν
τικά τόν κίνδυνο Από τή δογματική διδασκαλία υπό τόν δρο: ΝΑ 
ΜΠΟΡΟΓΣΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ.

Δυστυχώς ή μέθοδός του δέν μπορεί νΑ έφαρμοσθει ούτε Απόλυτα, 
δηλαδή σέ χρονικό διάστημα Απροσδιόριστο καί άπό διδακτικό προ

1 Έφημ. «Σάλπιγξ» άρ. 80 «’Απολογισμός Δημοτικής Παιδείας».
2 Βλέπε «Διάλεξη Στ. Ραμα» Δελ. Β. σελ. 75.
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σωπικό ανώτερης μορφώσεως, ούτε κατά περισσότερο λόγο σχετικά, 
δηλαδή σέ χρόνο εντελώς όρισμένο καί περιορισμένον — δπως είναι 
τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως — καί άπό τό διδακτικό προσωπικό 
τό σημερινό ή τό αύριανό.

Κατά τόν ίδιο τόν εισηγητή της, γιά νά έφαρμοσθεΐ, πρέπει ό 
δάσκαλος νά μιλεΐ τή γλώσσα πού θά διδάξει, (μ. Μ. σ. 219). «Ή προ- 
» φορική καλλιέργεια τής γλώσσης πρέπει ν’ άποτελέση δχι μόνον 
» τήν άφετηρίαν, άλλά καί τήν βάσιν τής δλης γλωσσικής διδασκαλίας».

Τοΰτο, δμως, κατά τόν ίδιο Μ σήμερα δέν είναι δυνατό. Μά 
φαίνεται πώς θά πάψει νά είναι άδύνατο, κατά τόν Μ πάντοτε, δταν 
γίνουν «συγκαταβάσεις προς τόν κοινόν προφορικόν λόγον» μ. Μ. 207.

"Ας ποΰμε κ’ εμείς γιά μιά στιγμή ναί. Δηλαδή, πώς θά γίνει 
δυνατό τό διδακτικό προσωπικό νά μιλεΐ τή γραπτή γλώσσα, δταν 
αύτή πλησιάσει (κάνει συγκαταβάσεις) προς τόν κοινό προφορικό λόγο. 
Κι’ άς δοΰμε ποιο λογικό συμπέρασμα βγάζομε.

Τό διδακτικό πρόβλημα, πού άποτελεΐ ή διδασκαλία τοΰ σημερι
νού γραπτοΰ λόγου, θά βρει τή λύση του μέ τήν ορισμένη διδακτική 
μέθοδο τοΰ προβιβασμοΰ άπό τόν προφορικό λόγο ήρεμα στό γρα
πτό, δταν στο μέλλον δ γραπτός λόγος θά Ιχει κάνει τέτοιες «συγ
καταβάσεις» ώστε νά είναι προφορικός λόγος τοΰ διδακτικοΰ προσω
πικού, τών μορφωμένων δηλαδή.

Γιά νά γίνει τοΰτο τό τελευταίο, θά πει πώς εγινε ή αφομοίωση 
τοΰ γραπτοΰ μέ τόν προφορικό λόγο. Άρα γιά νά έφαρμοσθεΐ ή διδα
κτική μέθοδος, πού προτείνει δ Μ, πρέπει νά προηγηθεΐ ή άφομοίωση, 
πού θά είναι εύλογία, μά πού είναι σκοπός καί δέν ε ίν α ι γεγονός.

'Όσο, λοιπόν, ή άφομοίωση μένει σκοπός καί ευχή, καί ή εφαρ
μογή τής μεθόδου τοΰ κ. Μπουντώνα θά μένει «σφοδρή έπιθυμία».

Είναι άλήθεια, πώς δ κ. Μ έφαντάσθηκε «ζήτημα χρόνου» τήν 
επικράτηση τοΰ άπλουστέρου τύπου γραπτοΰ λόγου, ό όποιος καί θά 
μιλεΐται άπό τό διδακτικό προσωπικό, γιατί διατύπωσε καί τήν άπαί- 
τηση «νά διδαχθεί συστηματικώς ή Νέα Ελληνική (=  καθαρεύουσα) 
» καταλαμβάνουσα την προσήκονσαν Ιν τή έκπαιδεύσει θέσιν» μ. Μ. 
σελ. 215.

Κ’ έξηγώντας τά παραπάνω θέλει « συνεχή καί αδτοτελή δι’ 
» δλης τής Έκπαιδεύσεως τήν διδασκαλίαν τής Νέας Ελληνικής 
» κορυφουμένην είς διδασκαλίαν τής Νέας Ελληνικής γλώσσης καί 
» φιλολογίας έν τφ Πανεπιστημίψ ». Έτσι θά είναι δυνατή « ή κατα-
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νόησις καί ή ορθή χρήσις » τοΰ γραπτοΰ σημερινοΰ λόγου άπό τό 
διδακτικό προσωπικό.

Συνοψίζομε: Ό Μ θεωρεί, πώς θά μάθει τό διδακτικό προσωπικό 
νά μιλεΐ τό γραπτό λόγο, πού μέ τή μέθοδό του θά τόν διδάσκει, 
γιατί θά έχει ανεξάρτητα άπό τήν άρχαία καί κατά συνέχεια διδα
χθεί, σάν αύτοτελή γλώσσα, ένα γραπτό λόγον πού θά έχει κάνει 
συγκαταβάσεις πρός τόν προφορικό.

'Ομολογώ πώς δέν καλοκαταλαβαίνω, άν ό Μ έχει καθαρά μέσα 
του τό τί έννοεΐ καί θέλει.

Φρονεί τάχα δτι σήμερα ή αύριο, πού θά διδαχθεί τό γραπτό 
λόγο τό διδακτικό προσωπικό, θά έχει γίνει ή αφομοίωση σ’ ένα 
βαθμό τοΰ προφορικοΰ μέ τόν γραπτό, ώστε οί δάσκαλοι τοΰ διδακτικοΰ 
προσωπικοΰ νά μπορέσουν νά διδάξουν αυτόν, διότι θά « όμιλοΰν 
άσφαλώς τόν τύπον τοΰτον » έν φ σήμερον « καί οί λογιώτεροι δέν 
καταντοΰν εις προφορικόν ομοιόμορφον πρός τόν γραπτόν »; Φανερά 
ό συλλογισμός αύτός θά έκανε τό σφαλμα νά παίρνει τή σφοδρή έπι- 
θυμία ώς γεγονός.

Ή  φρονεί, δτι τό διδακτικό προσωπικό θά μάθει νά μιλεΐ τόν τύπο 
τοΰ σημερινοΰ γραπτοΰ λόγου, διότι « ό γραπτός ήμών λόγος είναι 
σύγχρονος γλώσσα καί έπομένως είναι δυνατόν νά οιδαχθή καθ’ έαυ- 
τόν δπως καί δλαι αί σημεριναί γλώσσαι τοΰ κόσμου »; (μ. Μ. σ. 211).

Αυτή ή δεύτερη γνώμη, πού δείχνει κάπως περιττες τις ευχές και 
τις ελπίδες γιά τη συγκατάβαση τοΰ γραπτόν στον προφορικό, γιά νά 
σχηματισθεΐ στό μυαλό τοΰ Μ, φαίνεται πώς άρκεσε ή βεβαίωση τοΰ 
δασκάλου του Χατζηδάκι, πώς ή γραφομένη « κατ’ άνάγκην είναι καί 
» δφείλει νά είναι καθόλου όμοειδής καί ενιαία ώς πρός τούς γραμ- 
» ματικούς τύπους καί τήν σύνταξιν ».

Είναι ευγενικό αίσθημα ό σεβασμός στό δάσκαλο, μά είναι κατά
χρηση νά φθάνει ώς τό σημείο νά λησμονάμε υστέρα άπό λίγες σελί
δες « δτι ό γραπτός λόγος φέρει τόν χαρακτήρα νέκρας έφόσον καί οί 
» διδάσκοντες αύτοί δέν όμιλοΰν τόν τύπον τοΰτον άσφαλώς » καί δτι 
« οί λογιώτεροι δέν καταντοΰν εις προφορικόν λόγον ομοιόμορφον 
» πρόν τόν γραπτόν». Δηλαδή, δτι ό σημερινός γραπτός λόγος είναι 
κατά μέρος (μέγα ή μικρό) νεκρή γλώσσα. Πού θά πει δέν είναι 
σύγχρονη γλώσσα.

Σά μή σύγχρονη γλώσσα δέν μπορεί νά διδαχθεί « καθ’ έαυ- 
τήν». Μά δέν είναι καί αύτοτελής νεκρή, γιατί « ό γλωσσικός ουτος 
» τύπος παρουσιάζει άπό μορφολογικής άπόψεως καί μεγαλυτέρας
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» ακόμη δυσκολίας . . . άκριβώς διότι είναι πολύ συγγενής προς 
» τήν όμιλουμένην ».

Τί είναι λοιπόν; — Υποκειμενική γλώσσα, δηλαδή κανένα δριο 
δέν όρίζει το λεκτικό της, τό τυπικό της καί τή σύνταξή της, μά ό 
μεταχειριζόμενός την διαλέγει κατά τήν όρεξή του τυπικό ή συντα
κτικό νεκρό, σ’ δποια δόση θέλει, γιά νά τό μπερδέψει μέ ζωντανό ή 
μισοζωντανό λεκτικό, τυπικό ή συντακτικό. Επομένως ή καθαρεύουσα 
δέν μπορεί νά είναι γλώσσα σύγχρονη, ούτε αυτοτελής. Καί δέν μπο
ρεί νά διδαχθεί ούτε ώς νεκρή.

Ά ν  ήθελε ό Μ καί ό δάσκαλός του νά όνομάσουν τή γραφο- 
μένη καθαρεύουσα σύγχρονη καί ανεξάρτητη γλώσσα, δυνάμενη νά 
διδαχθεί, δέν έφθαναν καλύτερα τόν κ. Άνδρέα Σκια στά ΰψη του, 
άφόπου τήν άποκάλυψε διάλεκτο;

Νομίζω πώς μετά ταΰτα επιτρέπεται τό συμπέρασμα: "Οτι ή προ- 
τεινόμενη διδακτική μέθοδος τοΰ ήρεμου προβιβασμού άπό τόν προ
φορικά λόγο τοΰ παιδιοΰ στόν τύπο τοΰ γραπτοΰ λόγου, καί χωρίς 
περιορισμούς άπό τά χρόνο τής διδασκαλίας καί άπό τή μόρφωση 
τοΰ διδακτικού προσωπικού, δέν μπορεί νά έφαρμοσθει παρά υστέρα 
άπό τήν έποχή, πού ή άφομοίωση τοΰ προφορικού λόγου μέ τά γρα
πτό θά είναι γεγονός καί πού ο! δάσκαλοι θά μιλούν τή γραφομένη, 
γιατί θά τήν έχουν διδαχθεί άπ’ άλλους πού θά τή μιλοΰν.

Μιά τέτοια άρα διδακτική μέθοδος μπορεί ν’ άποδειχθεΐ καλή, 
άφοΰ δμως πρώτα κανονισθει τά γλωσσικό ζήτημα.

Βεβαιότερα άκόμα καταδικάζεται ή μέθοδος νά μείνει άπλή ανώ
φελη θεωρία, δσο ή διάρκεια τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως θά έχει 
κατ’ άνάγκην κάποια δρια λογικά καί δσο ό δάσκαλος, πού θά τή 
διδάξει, δέ θά εχει τή μόρφωση καί τή σφοδρή έπιθυμία τοΰ εισ
ηγητή της, μά θά προτιμά νά μεταβάλλει τή διδασκαλία μιας γλώσ
σας μισο-ξένης καί μισο-νεκρής σέ άκοπη διδασκαλία μνημονική καί 
δογματική.

Καί συμπεραίνω άκόμα, δτι σέ δλες αύτές τίς άντιφάσεις έπεσε 
ό Μ., γιατί θεώρησε αναγκαία τήν άρχή «τής διατηρήσεως τής 
καθαρευούσης» καί διότι θεώρησε άξίωμα τό δ,τι ή διδακτική ακο
λουθεί τή γλώσσα, έπειδή τάχατε δέν μπορεί νά όποταχθεΐ ή γλώσσα 
στή διδακτική, σά νά είναι καί γλώσσα καί διδακτική Ανεξάρτητες 
άπό τις άνάγκες τοΰ Λαοΰ καί σά νά μήν έχουν καί οί δυό Ιναν προο
ρισμό : Νά μορφώσονν τό ’Έϋ'νος.
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Δ .

Είδαμε πώς ή αποτυχία τοΰ δημοτικού σχολείου νά εκπληρώσει 
τό σκοπό του όμολογεΐται άπ’ δλους. Καί πώς τό αίτιο ζητήθηκε στή 
διδασκαλία τής μητρικής γλώσσας καί βρέθηκε στή σύσταση τοΰ γρα
πτοΰ λόγου.

Μολαταΰτα οί ειδικοί, πού όδηγοΰν τήν πολιτεία, θεώρησαν πώς 
ή μεταβολή τής διδακτικής μεθόδου θ’ άρκέσει νά προλάβει τήν όμο- 
λογούμενη άδυναμία.

Τό πρόβλημα δηλαδή άπόμεινε στά χέρια τους διδακτικό, ζήτημα 
μεθόδου διδασκαλίας.

Καί ό Μ σύμφωνος μέ τή γενική αυτή γνώμη, άρκέσθηκε νά 
προσθέσει καί δυό άλλα αίτια τοΰ κακοΰ: Τήν πενιχρότητα τής γενι
κής έκπαιδεύσεως καί τήν πενιχρότητα τής διδασκαλίας τής Νέας 
Ελληνικής (=καθαρεύουσα) μ. Μ. σ. 113. Καί γιά τή θεραπεία τους 
έπρότεινε τις άπαιτήσεις 1) Ν’ αύξήσει ή διάρκεια τής στοιχειώδους 
έκπαιδεύσεως. 2) Νά διδάσκεται ή Νέα Ελληνική (=καθαρεύουσα) 
σάν άνεξάρτητη σύγχρονη γλώσσα σέ δλους τούς βαθμούς τής έκ- 
παιδεύσεως.

Ό "Ομιλος έμελέτησε καί αύτός τά αίτια τής άμορφωσίας τοΰ 
’'Εθνους. Καί δέν εκρινε τό πρόβλημα διδακτικό μά γλωσσο-εκπαιδευ- 
τικό, σκεπτόμενος μέ τήν άπλούστερη λογική κ’ έκτιμώντας τούς 
πραγματολογικούς δρους τής στοιχειώδους μορφώσεως ετσι:

Ή  στοιχειώδης έκπαίδευση ενός λαον οφείλει νά δώσει σε 
δλους τούς πολίτες έ'να ελάχιστο μορφώσεως σ ενα μέγιστο 
δυνατό χρονικό διάστημα.

Τό ελάχιστο τής μορφώσεως τό αποτελεί ή όσο τό δυνατόν άρτιό- 
τερη διδασκαλία των πρώτων μέσων γιά τήν άπόκτηση γνώσεων. 
Δηλαδή, ή στοιχειώδης μόρφωση περιορίζεται στήν άνάγνωση, τή 
γραφή, τά στοιχεία τής άριθμητικής καί στήν ιχνογραφία καί τή χει
ροτεχνία (ώς μέσα μορφώσεως). Μ’ άλλα λόγια τό δημοτικό σχολείο 
κατ’ εξοχήν ενα σκοπόν έπιδιώκει— νά δώσει στά παιδιά τό κλειδί 
των γνώσεων, τή χρήση τής μητρικής γλώσσας, τόν προφορικό καί 
γραπτό λόγο τοΰ ’'Εθνους. ’Εννοείται, πώς ή γλώσσα αύτή δέν μπο
ρεί νά έχει μορφή άπλούστερη ή κατώτερη άπό τή γλώσσα πού θά 
μιλοΰν καί θά γράφουν οί πιό μορφωμένοι Έλληνες.



259

Ά ν  τό δημοτικό σχολείο δέν κατορθόνει νά παρέχει αυτό τό έλά- 
χιστο της μορφώσεως δέν εχει λόγο νά υπάρχει,

Μά τό έλάχιστο αύτό πρέπει καί νά δοθεί σ’ Ινα μέγιστο χρόνου. 
Δηλαδή, τά παιδιά θά μείνουν στό δημοτικό σχολείο, γιά νά μάθουν 
τή γλώσσα, όρισμένα χρόνια.

Στήν Ελλάδα ώς τά σήμερα δέν μπορέσαμε νά έχομε τετρατάξια 
σχολεία παντοΰ. Τό νά ορίσομε άρα τή διάρκεια τής στοιχειώδους 
έκπαιδεύσεως σέ περισσότερα άπό 4-6 χρόνια θά είναι παραλογισμός. 
Έάν δέ θέλομε ν’ άερολογοΰμε, θ’ άρκεσθοΰμε σ’ αύτό τό χρονικό 
διάστημα, γιατί τό χρόνο τόν όρίζει καί τό χρήμα πού δέν μπορούμε 
νά τό αύξήσομε μέ τή συζήτηση.

Άμα έτσι ορίσομε τή διάρκεια τής δημοτικής παιδείας καί τό 
σκοπό της, παρατηρούμε 1 — τό άναλύσαμε ήδη — δτι μέ τή διδα
κτική μέθοδο πού προτείνει ό Μ δέ θά επιτύχομε τό σκοπό.

Ή λουσόζα δμως διδακτική του μέθοδος, πού δέν μπορεί νά 
έφαρμοσθεΐ καί άν αύξήσει ύπέρ τό πραγματολογικό μέτρον ό χρόνος 
τής διδασκαλίας τής γλώσσας, διαγράφηκε καί χωρίς νά λογαριασθεϊ 
καί άλλος δρος, πού κανονίζει τά πράγματα τοΰ δημοτικοΰ σχολείου. 
Χωρίς νά λογαριασθεϊ δηλαδή, τό δ,τι εφαρμοστής τής μεθόδου πρέπει 
νά είναι ό τελευταίος άπό τούς 3 -4  χιλιάδες δασκάλους, πού διδά
σκουν στά σχολεία τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως.

Καί είναι ν’ άπορεΐ κανένας μέ τό πως επιχειρεί σωστός άνδρας 
παιδαγωγικός, δπως ό Μ, νά λύσει διδακτικό πρόβλημα (πρόβλημα 
μεθόδου διδασκαλίας) χωρίς νά προσέξει καί νά λάβει ύπ’ δψη 
του, στό βαθμό πού έπιβάλλεται, τόν αύριανό ή τό σημερινό δάσκαλο, 
άφ’ οδ είναι κοινοτοπική άρχή τό δ,τι κάθε ζήτημα καί μερικό πρό
βλημα τοΰ σχολείου (πρόγραμμα, μέθοδος, κ.τ.λ.) συγχωνεύονται στό 
μοναδικό παιδαγωγικό πρόβλημα «τήν ετοιμασία τοΰ δασκάλου».

Γενικότατα μάλιστα διατυπώθηκε ή άρχή αύτή ώς εξής. « Τό 
ζήτημα τού ίδανικοΰ τής παιδαγωγικής ταυτίζεται μέ τό ζήτημα τοΰ 
παιδαγωγού - δασκάλου ».

Πράγματι τό πρόβλημα τής μεθόδου διδασκαλίας, άπό τή φύση του 
ψυχολογικό καί πρακτικό, γιά νά λυθεί άπαιτεΐ τόν άνθρωπον. ’Όχι

1 « Είναι λοιπόν φανερόν δτι έτο ιμότης καί ασφάλεια περί τήν χρήσιν τοΰ 
» γραπτοΰ λόγου χωρίς ικανήν γενικήν, συστηματικήν γλωσσικήν διδασκαλίαν καί 
» μακράν καί δμοιόμορφον χρήσιν είναι άδόνατος. Τί έκ τούτων είναι δυνατόν νά 
» γίνη εις τά τέσσερα πρώτα Ιτη τοΰ δημοτικού σχολείου μέ άρχαρίους 4 - 6  
» έτδν ! » μ. Μ.
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τόν άνθρωπο πού θά διαγράψει τή διδακτική μέθοδο, μά τόν άνθρωπο 
πού θά τήν εφαρμόσει. Τό Ιδιο καί μέ τό πρόβλημα τοΰ προγράμματος. 
Χρειάζεται ό άνθρωπος πού θά τό κατανοήσει γιά νά τό πραγματο
ποιήσει, Ιστω καί άν άλλος τό κατάστρωσε τό πρόγραμμα (=  μέ τό 
σχέδιο έργασίας γιά τήν εκπλήρωση μερικών σκοπών τοΰ σχολείου).

Έτσι ή ελλειψη κατάλληλης μεθόδου διδασκαλίας, αίτιο τής καχε
ξίας τοΰ δημοτικοΰ σχολείου πού κατ’ έξοχήν πρόσεξε ό Μ, θά για- 
τρευθεΤ άφοΰ πρώτα λυθεί τό πρόβλημα τοΰ δασκάλου - παιδαγω
γού. Διότι άν ό δάσκαλος δέν είναι αύτός πού πρέπει νά είναι, κάθε 
μέθοδος καί κάθε πρόγραμμα θά μείνουν άχρηστα πράγματα. Ά ν  
ό δάσκαλος δμως γίνει πραγματικός τέτοιος πού πρέπει νά είναι, 
τότε θά βρει μόνος του τή λύση τών μερικών προβλημάτων τοΰ σχο
λείου. θά βρει, δηλαδή, τήν κατάλληλη μέθοδο καί τό κατάλληλο 
πρόγραμμα νά ποΰμε.

Κι’ άν ύποθέταμε λοιπόν, δτι ή διδακτική μέθοδος τοΰ Μ μπορούσε 
νά λύσει τό πρόβλημα τής διδασκαλίας τής γλώσσας, επρεπε ν’ άπο- 
δειχθεΐ πώς υπάρχουν οί δάσκαλοι (3-4 χιλιάδες) νά τήν έφαρμόσουν.

Έφ’ δσον δμως έχομε δεδομένον, δτι άνθρωποι τής άξίας τοΰ Μ 
βασανίζονται άδικα νά βροΰν τή λύση τοΰ προβλήματος τής μεθόδου 
τής διδασκαλίας τοΰ σημερινού γραπτοΰ λόγου, ρωτάμε μετά πόσους 
αιώνες πρέπει νά λογαριάσομε δτι θ’ άνεβεΤ ό μέσος δρος τής ποιότητος 
τών δασκάλων τοΰ δημοτικοΰ σχολείου μας σέ τέτοιο βαθμόν, ώστε νά 
μπορέσει νά εφαρμόσει μέθοδο διδασκαλίας πού ό Μ δέν μπόρεσε 
άκόμα νά τή σκεφθεΤ;

’Επειδή τό δεύτερο, άπίθανο καθολοκληρίαν, θά ήταν ούτοπική 
ελπίδα, γιά τοΰτο φαίνεται σά βέβαιο, πώς ή μόρφωση πού πρέπει νά 
παρέχεται σέ δλονς  μέ τή στοιχειώδη έκπαίδευση δέ θά κατορθω
θεί, δσο τό πρόγραμμα τοΰ δημοτικοΰ σχολείου έπιβάλλει τή διδασκα
λία τής σημερινής γραπτής γλώσσας.

’Απομένει, λοιπόν, ένας τρόπος γιά νά δοθεί μόρφωση σέ δλους 
μέ τούς πραγματολογικούς δρους πού έθέσαμε: Νά διαγνώσομε τό αίτιο 
πού δέν άφίνει νά δοθεί λύση στό πρόβλημα τής μεθόδου διδασκαλίας 
τής γλώσσας καί νά τό ξερριζώσομε.

’Εδώ χρειάζεται λίγη προσοχή!
’Ας ύποθέσομε πώς έδημιουργήσαμε τόν ιδανικό παιδαγωγό - δά

σκαλο. Δώσαμε δηλαδή τή λύση στό παιδαγωγικό πρόβλημα, πού ταυ
τίζεται μέ τό ιδανικό τής παιδαγωγικής.

'Ο δάσκαλος αύτός, στά χρόνια τά όρισμένα, θά μόρφονε τούς
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μαθητάς μ’ δσο τό δυνατόν αρτιότερη διδασκαλία των πρώτων μέσων 
γιά τήν απόχτηση γνώσεων, θά έλυνε δηλ. τά ζητήματα τοΰ προ
γράμματος καί τής μεθόδου κ.τ.λ.

Ά ν  δμως δ δάσκαλος αυτός δέν έβρισκε λύση γιά τό ένα μερικό 
πρόβλημα τοΰ σχολείου (τή μέθοδο); Σέ τέτοια περίσταση τό αίτιο 
μιας άπροσδόκητης άποτυχίας τοΰ σχολείου δέν έπρεπε νά ζητηθεί 
στό λόγο πού κάνει άλυτο τό μερικό πρόβλημα;

Καί συγκεκριμένα.
Ά ν  ό δάσκαλος τοΰ δημοτικοΰ σχολείου φτάσει καί γίνει στή μόρ

φωση Μπουντώνας κι’ δμως αδυνατεί νά λύσει τό ζήτημα τής μεθό
δου τής γλωσσικής διδασκαλίας, δέ θά πει πώς ό σκοπός τής γλωσ
σικής διδασκαλίας είναι τό αίτιο πού εμποδίζει νά δοθεί λύση στό 
πρόβλημα τό διδακτικό κ’ έκείθε στό μορφωτικό;

"Οταν έτσι εξετασΟεΐ τό ζήτημα τής μορφώσεως τοΰ έθνους μέ τή 
στοιχειώδη έκπαίδευση, βεβαιονομάστε πώς αίτιο, πού θά τήν έμπο- 
δίζει, είναι ή έπιβολή τής διδασκαλίας στό δημοτικό σχολείο τοΰ 
σημερινοΰ τύπου τοΰ γραπτοΰ λόγου.

Ό "Ομιλος ομολόγησε, δτι γιά τήν κατάσταση τοΰ σχολείου φταίει 
ή άμορφωσία τοΰ δασκάλου καί φταίνε τό άνάλογο μέ τή μόρφωση 
τοΰ δασκάλου πρόγραμμα, πού Ιφαρμόζεται, καί ή άνάλογη μέ τή 
μόρφωσή του μέθοδος διδασκαλίας, πού εφαρμόζεται. Αυτά άλλως τε 
είναι φανερά. "Οπως είναι φανερό επίσης, δτι μαζί μέ τή βελτίωση 
τοΰ δασκάλου σιγά καί μέ τόν καιρό θά βελτιόνονται καί μέθοδοι καί 
προγράμματα.

Μά ό "Ομιλος λογαριάζει δτι, μέ τό δάσκαλο αύτόν πού έχομε 
σήμερα, καί μέ τόν όλίγο καλύτερον πού θά έχομε γιά πολλά χρό
νια, δέ θά κατορθόνομε νά έχομε στοιχειώδη μόρφωση εδώ καί πολλά 
χρόνια, μόνο καί μόνο γιατί εννοούμε τη γλώσσα νά μήν τήν υποτά
ξομε στή διδακτική ανάγκη.

’Ιδού τό «πώς» ό "Ομιλος βρίσκει £ιζικό αίτιο τής καταστάσεως 
τοΰ σχολείου τή γλώσσα, καί τό «γιατί» φρονεί δτι άμα αύτή έξορι- 
σθεΐ άπό τό σχολείο, τό σχολείο θά προκόψει, έν ω ξέρει πώς φταίει 
γιά τήν κατάσταση τοΰ σχολείου καί ή άμορφωσία ή παιδαγωγική 
τοΰ δασκάλου καί δ,τι άλλο.

Συντηρητικός δ Μ θέλησε δλα νά τά διορθώσει μέ τόν δρο νά μή 
θίξει τήν καθαρεύουσα. Καί όρθολογικός, ζήτησε τά αίτια τής καχε
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ξίας τοΰ σχολείου σ’ εκείνα πού φαίνονται άμέσως (στή μέθοδο καί 
τό πρόγραμμα) καί νόμισε δτι μέ τόν καταρτισμό τους τό λογικότερο 
θά υπερνικήσει τό κάθε έμπόδιο. Έτσι κατάρτισε μέθοδο διδακτική 
πού θά μείνει δυστυχώς ανώφελη θεωρία. Κ’ έτσι, ζητώντας τή λύση 
τοΰ διδακτικοΰ προβλήματος, προτίμησε κατά μιά έννοια τελικά νά 
μήν άποκτήσομε στοιχειώδη μόρφωση, δσο νά μεταβληθοΰμε σέ pays 
de cocagne, δπου θά ύπηρετοΰν στά τετρατάξια ή τά έξατάξια δημο
τικά σχολεία δάσκαλοι άνώτεροι στή μόρφωση άπό τόν ίδιο Μπουν- 
τώνα, πού θά μιλοΰν τήν καθαρεύουσα σά μητρική γλώσσα καί θά 
μποροΰν νά έφαρμόσουν μέθοδο διδασκαλίας τής καθαρεύουσας ανώ
τερη άπό τή δική του τήν πολύπλοκη, μά τήν άδύναμη νά λύσει τό 
διδακτικό πρόβλημα.

Τόν 'Όμιλο τόν εμποδίζει ό πραγματισμός του νά τά βάλει μέ τό 
φυσικό έμπόδιο—διδασκαλίας μιας γλώσσας στό δημοτικό σχολείο μή 
λαλουμένης—καί τόν Ιμποδίζει ακόμα νά έλπίσει στήν ούτοπία τοΰ 
ιδανικού καταρτισμοΰ τοΰ δασκάλου. Γιά τοΰτο προτίμησε νά παλαίσει 
μέ τά έμπόδια πού παρουσιάζει σφαλερή γνώμη άνθρώπινη, έλπίζον- 
τας πώς κι’ αυτή, σάν κάθε άνθρώπινη πλάνη, μπορεί νά διαλυθεί, 
δταν ή έπιστήμη δείξει στό φώς τήν άλήθεια, πού άναπαύεται κρυμ
μένη μέσα στά γεγονότα καί στά πράγματα.

Τό πραγμα καί τό γεγονός αύτή τή φορά είναι δτι έχομε ένκν 
προφορικό λόγο. Ή  έπιστήμη καλείται νά δείξει πώς αυτός ό λόγος 
άποτελεΐ δργανο άρτιο, ικανό ν’ άντικαταστήσει τό σημερινό γραπτό 
λόγο. Ή άλήθεια τότε θά βγει άπό τόν κρυψώνα της, γιατί θ’ άπο- 
δειχθεΐ, πώς δταν αύτή ή γλώσσα διδαχθεί στό σχολείο θά έχομε 
στοιχειώδη μόρφωση καί μέ τό σημερινό δάσκαλο καί μέ τόν αυριανό 
κατά περισσότερο λόγο. Δουλειά τής ’Επιστήμης είναι νά ζητα τήν 
αλήθεια γιά νά τήν τραβήξει δξω άπό τόν κρυψώνα της.

Τό Πρότυπο Σχολείο τοΰ 'Ομίλου φιλοδοξεί νά είναι φώς στό χέρι 
τής ’Επιστήμης γιά νά βρεθεί ή αλήθεια.

Ε.

Ά ν  αποδείχθηκε, πώς ή άμορφωσία τοΰ άποφοίτου τοΰ δημοτικοΰ 
σχολείου όφείλεται καί θά όφείλεται στό βάθος δχι στό δάσκαλο, μήτε 
στή μέθοδο διδασκαλίας, άλλά στό άδύνατο νά μάθουν τά παιδιά τόν 
τύπο τοΰ σημερινοΰ γραπτοΰ λόγου, έπειδή ή καθαρεύουσα γιά τά 
παιδιά είναι γλώσσα μισο-ξένη καί μισο-νεκρή, δικαιούμαστε νά συμ-
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παράνομε πώς αναγκαστικά, γιά νά υπάρξει δημοτική παιδεία πού 
νά μορφόνει δλους, πρέπει ν’ αλλάξει ή διδασκόμενη γλώσσα.

Άπό τήν υπέρτατη, λοιπόν, άνάγκη νά μορφωθεί τό Έθνος, άνάγκη 
πού πρέπει νά κανονίζει καί γλώσσα, καί διδακτική, καί σχολείο, 
δποχρεόνεται ή γλώσσα νά υποταχθεί στή διδακτική- περίσταση δη
λαδή, πού δ κ. Σκιάς τή θεωρεί έγκλημα καί πού τρομάζει τόν κ. 
Μπουντώνα.

Ό κ. Χατζηδάκις έν τούτοις είδαμε πώς συμφωνεί, εκτός άν κατά 
τό συνήθειο του φροντίσει νά δώσει άλλη έρμηνεία στήν περικοπή 
πού άναφέραμε ήδη (Σελ. 29 Άκαδ. Άναγν. 1910). «Περί τούτου 
» (γιά τή γλώσσα) θά διαλάβη καί ό Έλλην διδάσκαλος καί παιδαγω- 
» γός ό όρίζων τόν σκοπόν καί τήν έκτασιν έκαστου διδακτέου μαθή- 
» ματος, ό λαμβάνων δπ’ δψιν τάς δυσκολίας ή εύκολίας, τούς καρ- 
» πούς ή τούς κινδύνους τοιαύτης ή τοιαύτης γλώσσης έν σχέσει πρός 
» τά άλλα μαθήματα».

Πρέπει, λοιπόν, ή διδασκόμενη γλώσσα ν’ αλλάξει.
Ή εκλογή δμως γλώσσας, τό παρατήρησε ήδη ό Μ (Σελ. 113), 

προϋποθέτει δτι, έκτος άπό τόν τύπο τοΰ σημερινού γραπτοΰ λόγου, 
Υπάρχει καί άλλη γραπτή γλώσσα έτοιμη καί σέ κοινή χρήση.

Άμα δμως τοΰτο δέν είναι γεγονός; Τό πρόβλημα λαβαίνει τότε 
μιά μορφή πού «σέβας μ’ έχει ε?σορόωντα».

Είναι βέβαιον δτι πολλοί καί καλοί — Ινας άπ’ αύτούς ό συνιδρυ
τής τοΰ Όμίλου Ίδας—έχουν τή γνώμη «πώς όπάρχει όλόκληρη φιλο- 
» λογία γραμμένη σέ γλώσσα δημοτική άρκετά Ομοιόμορφη καί άπο- 
» κρυσταλλωμένη γιά νά διδαχθεί στό δημοτικό σχολείο».

Εύτυχισμένοι δσοι έχουν τήν πεποίθηση αύτή. Τό γλωσσικά 
κ’ έκπαιδευτικό πρόβλημα γι’ αύτούς έχει βρει τή λύση του, κι’ ασφα
λισμένη είναι έκ τών προτέρων ή έπιτυχία τοΰ προτύπου πειραμα
τικού σχολείου.

’Εκείνος δμως πού νομίζει, δπως έγώ, πώς υπάρχουν έργα φιλο- 
γικά (ποιήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα) γραμμένα σέ γλώσσα 
δημοτική άρκετά ομοιόμορφη καί Αποκρυσταλλωμένη, μά δτι ή γλώσσα 
αύτή δέν μπορεί νά είναι ή γλώσσα τοΰ σχολείου, γιατί δέν έχρησί- 
μευσε άκόμα γιά δλες τίς πνευματικές ανάγκες, αύτός Αναγκαστικά θά 
ψιλοεξετάσει καί θά πολυβασανίσει τό δίλημμα τής έκλογής.

Διότι, άφ’ ένός ΘΑ εξακολουθήσει Αναγνωρίζοντας, δτι δέν μπορεί 
νά θεωρηθεί γλώσσα κατάλληλη γιά τό σχολείο σήμερα  γλώσσα πού



μπορεί καλλιεργούμενη και μορφονμενη νά έπαρκέσει στό μέλλον 
γιά δλες τις πνευματικές άνάγκες, έφόσον δέν είναι άπό σήμερα 
όργανο έτοιμο, τελειοποιημένο σέ βαθμό άνάλογο μέ τήν πνευματική 
άνάπτυξη τοΰ ’Έθνους.

Κ’ έξ άλλου δέν μπορεί νά ξανασφαλίσει 'τά μάτια του στό φως γιά 
νά παραδεχθεί, δτι θά κατορθωθεί μέ διδακτική μέθοδο νά ύπερ- 
νικηθοΰν οί άνυπέρβλητες δυσκολίες, πού παρουσιάζει ή διδασκαλία 
τής καθαρεύουσας.

Ή τελευταία αύτή διέξοδος πού ίσοδυναμεΐ, τό ξέρομε, μέ ματαιο- 
πονία ή μέ άναπόδισμα, ήτοι μέ συνειδητή άρνηση τοΰ λόγου τής 
υπάρξεως δημοτικής παιδείας, μολονότι έγινε δεκτή άπό τήν πολιτεία 
καί τόν Μ, έν τούτοις νομίζω πώς δέν μπορεί ν’ άπασχολήσει τόν 
άσχολούμενο μέ τό Νεοελληνικό Παιδαγωγικό πρόβλημα τής διδασκα
λίας τής μητρικής γλώσσας.

’Αλλά καί ή εισαγωγή στή διδασκαλία μιας γλώσσας, πού δέν 
έπαρκεΤ σήμερα στίς πνευματικές άνάγκες, θά ισοδυναμοΰσε μέ στα- 
μάτισμα τής πνευματικής ζωής τοΰ Έθνους ώς τήν εποχή πού θά 
τελειοποιηθεί τό νέον δργανο (ή γραπτή γλώσσα των όρισμένων λογο
τεχνικών έργων) καί θά γίνει άξιο νά χρησιμεύσει γιά τήν άνώτερη 
πνευματική ζωή.

Γιά τοΰτο καί ή λύση αυτή δέν μπορεί νά γίνει παραδεκτή, μολο
νότι αύτοί πού τήν παραδέχονται κρατοΰν τά μάτια καρφωμένα 
έμπρός- καί στήν πρότασή τους ύπάρχει ή άρχή, πού δέν μπορεί 
ν’ άμφισβητηθεΐ — δτι, γιά νά μπορέσει νά μορφόνεται σήμερα τό 
σύνολο τοΰ Έθνους, πρέπει ν’ άλλάξει ή γλώσσα τοΰ σχολείου—.

Ποιά πρέπει νά είναι καί ποιά μπορεί νά είναι ή γλώσσα τοΰ 
σχολείου; — Νά τί πρέπει νά συζητηθεί καί τί θ’ άποδειχθεΐ πειρα
ματικά. Δηλαδή, άφοΰ λειτουργήσει τό πειραματικό σχολείο, τοΰ 
όποιου οί άπόφοιτοι θά μεταχειρίζονται τό νέο γραπτό λόγο, τόν ίκανό 
γιά τις πνευματικές άνάγκες.

Έν τούτοις γιά τό «ποιά μπορεί νά είναι αύτή ή γλώσσα» καί ή 
συζήτηση έκ των προτέρων μπορεί νά χρησιμεύσει.

θά εκθέσω λοιπόν τή γνώμη μου τήν ατομική, γνωρίζοντας πώς 
δ "Ομιλος δέν έχει σχηματίσει γνώμη βρισμένη.

θά έκθέσω τήν άτομική μου γνώμη, γνωρίζοντας άκόμα πώς άμα 
άποκλεισθεΐ άπό τό σχολείο ή καθαρεύουσα (ό σημερινός γραπτός λόγος), 
έπειδή δέν μπορεί νά διδαχθεί, καί άμα ή δημοτική (τό λεκτικό καί
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τυπικό τοΰ κοινού προφορικοΰ λόγου των άμόρφωτων και τοΰ πυρήνα 
τοΰ προφορικοΰ λόγου των μορφωμένων τάξεων) άναγνωρισθεΐ πώς δέν 
έπαρκεΐ γιά τις πνευματικές ανάγκες, τό ερώτημα «ποιά θά είναι ή 
» γλώσσα τοΰ σχολείου;» θ’ άποδοκιμασθεΐ μέ τήν ίδια δύναμη άπό 
τά δυό γλωσσικά στρατόπεδα των δημοτικιστών και των καθαριστών.

Επειδή τή γλώσσα δέ δικαιούται κανένας νά τήν εφεύρει, τό 
Ιρώτημα «ποιά θά είναι ή γλώσσα;» υποχρεωτικά πρέπει νά λάβει 
τή μορφή «ποίά είναι ή Νεοελληνική γλώσσα, γιά νά διδαχθεί στό 
» σχολείο αύτή;».

Δηλαδή, λέμε, πώς ή γλώσσα τοΰ σχολείου πρέπει νά είναι ή 
γλώσσα ή Νεοελληνική, ή σύγχρονη.

Καί γλώσσα Νεοελληνική υπάρχει. Είναι ό προφορικός λόγος πού 
χρησιμεύει νά συνεννοούνται μεταξύ τους οί Έλληνες. Οί μορφωμένες 
μάλιστα τάξεις των μεγάλων κέντρων έμόρφωσαν προφορικό λόγο, 
πού έπαρκεΐ γιά δλες τίς πνευματικές άνάγκες. Ό προφορικός αυτός 
λόγος (λαλουμένη γλώσσα μητρική των τάξεων αυτών) κατανοεΐται 
αμέσως καί μαθαίνεται άπό τόν κάθε "Ελληνα δπου γής, γιατί έχει 
βάση τό λεκτικό καί τυπικό τοΰ κοινοΰ προφορικοΰ πανελλήνιου λόγου, 
τοΰ άπαλλαγμένου άπό διαλεκτικές ή ιδιωματικές διαφορές.

Ό λόγος αυτός φαίνεται σήμερα άναρχικός. "Οταν δμως μελετη
θούν οί κανόνες του, πού θά όπάρχουν μέσα του—άφοΰ μιλιέται—θά 
μπορέσει ν’ άναδειχθεΐ σέ σύγχρονο γραπτό λόγο άνάλογο μέ τή μόρ
φωση τοΰ Έθνους.

Ό γραπτός αυτός λόγος θά διαφέρει άπό τόν προφορικό τών μορ
φωμένων τάξεων μόνο καί μόνο γιατί θά είναι συνειδητά κανονισμένος 
απάνω στούς άσυνειδήτους κανόνες τοΰ προφορικοΰ, κανόνες πού 
ό τελευταίος δέν τούς άκολουθεΐ πάντοτε μέ προσοχή καί γι’ αύτό 
φαίνεται άναρχικός.

Ά ς  εξετάσομε τώρα κατά πόσο μποροΰμε θεωρητικά νά δικαιο
λογήσομε τήν πρότασή μας αύτή.

Ή δημιουργία γλώσσας, ή σύνθεσή της άτομο πρός άτομο, στοι
χείο πρός στοιχείο, είναι έργο τοΰ άσυνειδήτου τών λαών. Τό ν’ άνα- 
γνωρίσομε τούς κανόνες της αποδείχνει άργότερα τό πέρασμα άπό 
τό άσυνείδητο στό φώς τής συνειδήσεως καί τής θελήσεως.

Ή αύτόματη δημιουργία τής γλώσσας άνήκει στο δημιουργό της 
τό λαό. Ή πραγματική Ιξέλιξή της καί ανάπτυξή της γίνεται κατό-
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πιν, μετά τόν κανονισμό τό συνειδητό, άπό μέρος των λογιών καί τήν 
έπίδραση τών Ιργων τους.

Ή γλώσσα άκολουθεΤ καί αύτή τόν παγκόσμιο βιολογικό νόμο, 
έχει δηλαδή στήν άρχή μιά πορεία Ασυνείδητη καί άθέλητη καί πέρνα 
μέ τήν έξέλιξη άπό τήν κατάσταση τοΟ άσυνειδήτου στήν κατάσταση 
τοΟ συνειδητοΰ. Ή κατοπινή δμως Ανάπτυξή της άκολουθεΐ άντίθετη 
πορεία. Ό κανόνας στήν άρχή συνειδητός καί θεληματικός τείνει νά 
περάσει άπ’ αύτή τήν κατάσταση στήν κατάσταση τοΰ άσυνειδήτου.

Τούτη ή δεύτερη πορεία Αποτελεί έκπαιδευτικό processus, διότι 
δπως είναι γνωστόν ή άνθρώπινη έκπαίδευση κατορθόνει ν’ Αναπτύσ- 
σει πρώτα τή συνείδηση καί νά μεταμορφόνει μετΑ ταΰτα τό συνει
δητό σέ Ασυνείδητο.

Ά ν  ό γενικός αύτός βιολογικός νόμος εχει δύναμη καί γιά τή 
μόρφωση τής Νεοελληνικής Γλώσσας, δφείλομε, άφοΰ ό λαός μέ τήν 
άσυνείδητη αύτόματη δημιουργία καί οί διάφοροι συντελεσταί (ιστο
ρική λογία παράδοση, σχολείο, έπιβολή Από μέρος τής πολιτείας ή 
εκκλησίας) έτοίμασαν Ιναν προφορικό λόγο, Ακολουθώντας τήν έξέ
λιξη τή φυσική, ν’ Ανυψώσομε τό Ασυνείδητο αύτό δημιούργημα σέ 
συνειδητό. Δηλαδή πρέπει νΑ γνωρίσομε τούς κανόνες τοΰ προφορι- 
κοΰ λόγου καί Απάνω σ’ αύτούς νά ύψώσομε τή γραπτή γλώσσα.

"Ετσι θά κανονίσομε αύτό πού ϊχομε" ή κατοπινή Ανάπτυξη τής 
γλώσσας ΘΑ γίνει μέ τήν έργασία τών συγγραφέων καί τοΰ σχολείου: 
Ήτοι τό λεκτικό κι’ Ακόμα τό τυπικό, πού ΘΑ φαίνεται Αναγκαίο συνει
δητά, θά περάσει μέ τή μόρφωση τοΰ λαοΰ στό Ασυνείδητό του, στήν 
προφορική χρήση.

’Εννοείται δτι στό μέλλον ή δύναμη τοΰ Ασυνειδήτου (προφορικός 
λόγος) θά εξακολουθεί νά μεταμορφόνει τόν γραπτό λόγο (τό συνει
δητό) μά καί ό τελευταίος αύτός άντίθετα θά κανονίζει τόν προφορικό.

Μέσα σέ ποιά δρια θά γίνονται οί μεταβολές καί οί κανονισμοί 
αύτοί στή γλώσσα μας; Νά ό σταθμός, δπου χρειάζεται προσοχή καί 
δπου γιά νά τόν καταλάβομε πρέπει νά καλέσομε σέ βοήθεια παρα
δείγματα άπό τις άλλες γλώσσες.

Ά ν  πάρομε μιά άπ’ δλες, ’Ιταλική, Γαλλική,’Αγγλική κ.λ.π. παρα- 
τηροΰμε δτι μιά έπαρχία, ένα διαμέρισμα, ή καί μιά τάξη, δημιούρ
γησαν άσυνείδητα τόν προφορικό λόγο. Αύτός ό λόγος ύψώθηκε σέ 
γραπτό (κανονίσθηκε, δηλαδή, συνειδητά μέ τή γνώση τών κανόνων 
πού περιέχονται στήν έργασία τοΰ άσυνειδήτου). Κατόπιν ό γραπτός 
αύτός λόγος, μορφωμένος Απάνω στούς δομένους κανόνες, έμόρφωσε
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συνειδητά (οί συγγραφείς) νέο λεκτικό κ’ Ιν μέρει τυπικό πού τά πέρ
ναγε μέ τή μόρφωση (σχολείο καί βιβλίο) στόν άσυνείδητο προφορικό 
λόγο των μορφωμένων τάξεων. Κ’ έκεΐθε στό μορφούμενο Λαό.

Μ’ δλα ταΰτα τό άσυνείδητο έξακολουθεΐ νά δουλεύει καί νά μετα- 
μορφόνει τόν προφορικό λόγο. Τόν έτσι μεταμορφωμένο προφορικό 
λόγο άκολουθεΐ δ γραπτός, χωρίς νά παύει στό μεταξύ νά συγκρατεΐ 
τόν άσυνείδητο κανονίζοντάς τον μέ τούς κανόνες του.

Μ’ αύτόν τόν τρόπο δημιουργήθηκε στούς λαούς αύτούς καί υπάρ
χει γραπτή γλώσσα, πού έλαχιστότατα διαφέρει, στό λεκτικό μόνο, 
άπό τόν προφορικό λόγο των μορφωμένων τάξεων (δ προφορικός αύτός 
λόγος καμιά φορά ;δέν χρησιμοποιεί δλο τό τυπικό τοΰ γραπτοΰ) 
καί διαφέρει περισσότερο ή λιγότερο στό λεκτικό ή καί στό τυπικό 
(γιά διαλεκτικούς ή ιδιωματικούς λόγους) άπό τή γλώσσα των 
άμόρφωτων.

’Έτσι ή έθνική γλώσσα (ή γραπτή γλώσσα καί σύγχρονα προφορι
κός λόγος των μορφωμένων) είναι γλώσσα λαλουμένη μ’ έντελώς 
δρισμένο τυπικό, πού μεταβάλλεται βραδύτατα άπό τήν ενέργεια τοΰ' 
άσυνειδήτου, γιατί τοΰτο συγκρατεΐται άπό τή θέληση τοΰ συνειδητοΰ.

Ά ν  έξετάσομε σύμφωνα μέ τά παραπάνω καί κατ’ άναλογίαν 
τά δικά μας, βλέπομε πώς όπάρχει £νας προφορικός λόγος των μορ
φωμένων τάξεων, πού δέν εγινε μέ τό άνέβασμα τοΰ άσυνείδητα 
δημιουργημένου λόγου επαρχίας ή τάξεως σέ συνειδητό, μά πού 
παραμένει άσυνείδητο δημιούργημα μιας τάξεως καί μέ τήν έπί- 
δραση τής βουλήσεως τής πολιτείας κι’ άπό ίστορικούς λόγους. Ό 
προφορικός αύτός λόγος όπωσδήποτε ύπάρχει κ’ έπαρκεΐ σήμερα στίς 
άνώτερες πνευματικές άνάγκες των μορφωμένων. Είναι λοιπόν γλώσσα 
λαλουμένη, πού έχει μέσα της δλο τό τυπικό καί άκόμα δλο τό 
λεκτικό τοΰ κοινοΰ προφορικού λόγου τοΰ μεγαλύτερου μέρους των 
κατοίκων τών Ελληνικών Χωρών.

Ά ν  αύτός ό λόγος ύψωθεΤ σέ γραπτό (κανονισθεΐ δηλαδή συνει
δητά σύμφωνα μέ τούς κανόνες πού θά έχει μέσα του, σά γλώσσα 
λαλουμένη) ή γραπτή αύτή γλώσσα θά διαφέρει ελάχιστα άπό τόν 
προφορικό λόγο τών μορφωμένων τάξεων. Επιτρέπεται μάλιστα νά 
ελπίζομε δτι, επειδή θά είναι γλώσσα λαλουμένη άπό τούς μορφωμέ
νους, μέ τήν έκπαίδευση θά περάσει στό άσυνείδητο (στόν προφορικό 
λόγο τοΰ λαοΰ) ή κάθε διαφορά του κατά τό λεκτικό καί άκόμα κατά 
τό τυπικό. Έτσι δ Λαός μορφούμενος θά γνωρίσει καί θά μεταχειρί
ζεται τήν Έθνική του Γλώσσα.



268

Ά ς  καταπιασθοΰμε μέ τίς λεπτομέρειες.
Είναι άναμφισβήτητο πώς ό προφορικός λόγος τών μορφωμένων 

τάξεων άποτελεΐται:
α') Άπό τό λεκτικό, τό τυπικό καί τό συντακτικό τοΰ πυρήνα 

τής γλώσσας (τυπικό καί λεκτικό τής πανελλήνιας κοινής γλώσσας, 
τής δημοτικής).

β') Άπό λεκτικό φερμένο άπό τή λογία παράδοση, πού εχει 
τυπικό κοινό μέ τόν πυρήνα.

γ ') Άπό λεκτικό τής λογίας παραδόσεως, πού έλαβε ή σχεδόν 
έ'λαβε τυπικό δμοιο μέ τό τυπικό τοΰ πυρήνα τής γλώσσας.

καί δ') Άπό λεκτικό τής λογίας παραδόσεως, πού διατηρεί τό 
τυπικό τοΰ Άττικοΰ λόγου '.

Τό πρώτο μέρος άναγνωρίζεται σάν έργο τοΰ άσυνειδήτου πού 
πρέπει νά υψωθεί στό φώς τής συνειδήσεως. *H καλύτερα σάν εργο 
τοΰ άσυνειδήτου, πού πέρασε στό συνειδητό καί άποτέλεσε τή γραπτή 
γλώσσα τής φιλολογίας, γιά τήν όποία μιλεΐ ό ’Ίδας.

Τό δεύτερο φαίνεται άμέσως εργο τής συνειδήσεως καί τής θελή- 
σεως, πού πέρασε στό άσυνείδητο μιας τάξεως, καί κανένα κώλυμα 
δέν παρουσιάζεται γιά νά περάσει μέ τή μόρφωση στό άσυνείδητο τοΰ 
’'Εθνους, γιατί δέν ύπάρχει λεκτικό άλλο ν’ άντιδράσει.

Τό τρίτο διακρίνεται σάν εργο τής συνειδήσεως καί τής θελήσεως 
πού πέρασε στό άσυνείδητο, πού μέ τή δύναμή του άφομοίωσε τό νέο 
τυπικό μέ τό τυπικό πού είχε δημιουργημένο. Κ’ εδώ κανένα έμπόδιο 
δέ θά εμποδίσει μέ τή μόρφωση νά περάσει τό συνειδητό στό άσυ
νείδητο τοΰ Έθνους.

Απομένει τό τέταρτο μέρος, δπου ή συνειδητή Ιργασία καί θέληση 
κατόρθωσε νά μεταδώσει στό άσυνείδητο τό νέο λεκτικό, μέ τό τυπικό 
του τό άρχικό, καί τό άσυνείδητο δέν ενέργησε, διότι δέν είχε τή 
δύναμη ή τόν καιρό, ν’ αφομοιώσει τό τυπικό μέ τά δημιουργημένο 
ήδη. "Οσον άφορα τό λεκτικό, τά δέχθηκε μή αισθανόμενο άνάγκη 
ν’ άντιδράσει, γιατί φέρνει νέες έννοιες πού δέν τίς εχει.

Σέ τοΰτο τό μέρος έχομε νά παρατηρήσομε—1ον) δτι, δσο πέρασε

1 Ή  ανάλυση αύτή τοΰ προφορικοΰ λόγου των μορφωμένων, άς έλπίσομε πώς 
θά φωτίσει τόν κ. Σκιά, ώστε νά νιώσει γιατί γράφονται τά Δελτία σέ μιά γλώσσα 
πού τοΰ φαντάζει σάν παρωδία τής καθαρεύουσας καί σάν ψευτοδημοτική.

Οί δυσκολίες νά γραφεί μιά γλώσσα άναρχική, άφοΰ δέν κανονίσθηκε ακόμα, 
συγχωρούν παρεκτροπές φυσικές. Δέ συγχωροΰν δμως Ιναν καθηγητή νά παρα
ξενεύεται, γ ιατί δ προφορικός λόγος έχει καί λόγιες λέξεις μέ τυπικά δημοτικό.
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στήν ασυνείδητη χρήση τής μορφωμένης τάξεως τό τυπικό τοΰ νέου 
λεκτικού καί δέν Υπάρχουν σημάδια πάλης ανάμεσα συνειδητοΰ καί 
άσυνειδήτου, κανένας λόγος δέ δικαιολογεί τήν αμφιβολία πώς μέ τή 
μόρφωση τό νέο αύτό λεκτικό μέ τό τυπικό του δέ θά περάσει άβία- 
στα στό ασυνείδητο (στον προφορικό λόγο) το0 μορφωνομένου Έθνους. 
Και 2ον) 'Ότι μπορούν οί συγγραφείς συνειδητά νά διακρίνουν τήν τάση 
τοΰ άσυνειδήτου, εφόσον φανερόνεται, καί σύμφωνά της νά κανονίζουν 
μέ τόν καιρό τό τυπικό τοΰ μέρους αύτοΰ τοΰ λεκτικοΰ τής γλώσσας.

Μιά τέτοια βραδύτατη μεταβολή τοΰ τυπικοΰ τής γραπτής γλώσ
σας άπό τήν ενέργεια τή μεταμορφωτική τοΰ άσυνειδήτου γίνεται σέ 
δλες τίς γραπτές γλώσσες τοΰ κόσμου.

Ά ς  δοΰμε τώρα τί θά γίνει στό Πρότυπο Σχολείο.
Ή διδασκαλία τής γλώσσας αυτής (λαλουμένης άπό τό δάσκαλο 

καί συνάμα γραπτής) δέ θά παρουσιάσει τΙς δυσκολίες τής μεταβά- 
σεως. Γιατί καί τό νέο λεκτικό δέ θά έρχεται ν’ άντικαταστήσει τό 
γνωστό στό παιδί, μά νά προστεθεί μαζί μέ τίς νέες γνώσεις. Καί το 
νέο τυπικό άκόμα (τό λιγοστό) θά παρατίθεται στά γνωστό τυπικά τοΰ 
παιδιοΰ, διότι δέν πρόκειται ν’ άναμιχθεΐ.

’Επειδή ή γλώσσα αύτή δέ γράφηκε άκόμα, φυσικά ο δάσκαλος 
τοΰ προτύπου σχολείου θά είναι ύποχρεωμένος νά τή διδάξει έν φ θά 
τήν κανονίζει. Γιά τοΰτο θά υψόνει σέ συνειδητό τόν προφορικό του 
λόγο (γλώσσα των μορφωμένων τάξεων) καί θά προσέχει στά λόγο τοΰ 
παιδιοΰ (γραμματική τοΰ πυρήνα τής γλώσσας) γιά νά έξακριβόνει τό 
πως ή άσυνείδητη γλωσσοπλαστική δύναμη τοΰ παιδιοΰ δέχεται τό 
νέο τυπικό, τό παραθέτει δηλαδή όμαλά, ή τείνει νά τό μεταβάλει 
αμέσως.

’Εννοείται πώς αυτή ή δουλειά δέν μπορεί νά γίνει άπό τόν 
κάθε δάσκαλο τοΰ κάθε σχολείου. Θά γίνει άπό παιδαγωγό — γλωσ
σολόγο, πού μέ τά πειραματικό του σχολείο πρόκειται νά δώσει τή νέα 
γραπτή γλώσσα σέ άναγνωστικά καί ν’ άποδείξει, δτι θά μπορούν τή 
ζωντανή αύτή γραπτή γλώσσα νά τή μεταχειρίζονται οί άπόφοιτοι 
δημοτικοΰ σχολείου, πού μορφώθηκαν χωρίς τίς δυσκολίες καί τούς 
κινδύνους πού παρουσιάζει ή διδασκαλία (ή ακατόρθωτη) τοΰ σημερι
νού γραπτοΰ λόγου.

Τό ’Επαναστατικά Πρότυπο Σχολείο, λοιπόν, πού δέ θά σεβασθεΐ 
Ινα άπό τά δεδομένα τής εποχής, θ’ άντικαταστήσει τό σκοπό τής
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γλωσσικής διδασκαλίας καί πρέπει νά διδάξει τόν προφορικό λόγο 
τόν άβίαστο των μορφωμένων τάξεων.

Καί θά προβεΐ στό πείραμα 1) Χωρίς νά λησμονήσει πώς ή άφο
μοίωση τοΰ σημερινού γραπτοΰ λόγου μέ τόν προφορικό δέν είναι 
γεγονός. 2) Δεχόμενον, δτι ή γλώσσα πού θά διδαχθεί όφείλει νά είναι 
όργανο άνάλογο μέ τήν πνευματική άνάπτυξη τής σύγχρονης μορφω
μένης τάξεως.

Μά θά προβεΐ στό πείραμα τό δύσκολο άναγνωρίζοντας τήν άλή- 
θεια, δτι σήμερα ή διδασκόμενη γλώσσα είναι ή αιτία τής έλεεινής 
καταστάσεως τοΰ δημοτικοΰ σχολείου καί θά είναι ή αιτία ν’ άπομέ- 
νουν άμόρφωτοι τά 80 °/ο τών κατοίκων.

Μετά τό πείραμα θά είναι σέ θέση — τό έλπίζω — νά προτείνει 
τή λύση τοΰ έκπαιδευτικοΰ προβλήματος, άποδείχνοντας πώς ή γλώσσα 
τής μορφωμένης τάξεως, πού σχηματίσθηκε μέ τήν άσυνείδητη έργα- 
σια τοΰ λαοΰ καί τήν έπίδραση άλλων παραγόντων γνωστών, μπορεί 
ν’ άναδειχθεΐ άπό αύριο γραπτή σύγχρονη γλώσσα τοΰ ’Έθνους.

Αύτά είχα νά πω σάν άπάντηση στή φωτεινή μελέτη τοΰ φίλου 
μου κ. Μπουντώνα, θέτοντας τό παιδαγωγικό ή διδακτικό πρόβλημα 
έντελώς ένωμένο μέ τό γλωσσικό.

’Αθήνα, ’ Ιούλιος 1911.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΜΑΣ



ΑΠΟ ΤΟ  ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

[Σάν πρόλογο και σάν έπίλογο της έργασίας, 
ποΰ δγινε στό ’Ανώτερο Δημοτικό ΠαρΌ-εναγωγεΐο 
τοΰ Βόλου, δίνω τό σημερινό ΓΡΑΜΜΑ ΣΤ ΙΣ  
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΟΥ. Ό  ά ν α γ ν ώ σ τ η ς  δ έν  π ρέ 
π ει ν ά  ξε χ ά σ η  π ώ ς  μ ιλ ώ  σέ π α ιδ ιά . Τή γλωσ
σική μορφή, που £χει τό γράμμα μου, τήν έπιβά- 
λανε Ιδιαίτερες συν'θηκες, ποΰ ϋ·ά έξηγηΦοΰν Αργό
τερα μέ τόσα άλλα σχετικά ζητήματα. Γιά τώρα 
φτάνουν αί»τά τά λίγα.]

Παιδί μου !
Άπό καιρό έπρεπε νά είχατε γράμμα μου, δυστυχώς δμως μόλις 

τώρα πήρα όριστική άπάντησι γιά τήν τύχη τοΰ σχολείου μας. Τά 
λόγια μου θέλω νά τ’ άκούσουν δλες οί μαθήτριες μου- κάλεσέ τες 
μιά μέρα στής Melle Seurin 1—δέν πιστεύω πια τώρα νά φοβάται ό 
κόσμος αύτοΟ πέρα τίποτε άπό μένα — καί πές τους :

Έκανα δτι Ιπρεπε, γιά νά κινηθή ό κ. ύπουργός καί κάνη τό 
καθήκον του. 'Ωφειλε νά στείλη εξεταστική έπιτροπή, δπως τό ζήτη
σαν οί γονείς Σας μέ άναφορά τους καί δπως τό ύποσχέθηκε καί & 
Ιδιος. Ό άνθρωπος δμως, ποΟ διευθύνει σήμερα τό υπουργείο τής 
παιδείας, άν καί τόσες φορές μίλησε μέ μεγάλο ένθουσιασμό γιά τήν 
εργασία, ποΰ εγινε στό Βόλο, δέν είχε τά θάρρος τής γνώμης του, 
ούτε τόλμησε νά ύποστηρίξη τό δίκαιο, ούτε τολμά, ούτε θά τολμήση· 
ϊσως γιατί άγαπα τή θέσι του περισσότερο άπό τήν άλήθεια καί 
φοβαται τήν δργή καί τις προλήψεις τοΰ λαοΰ. Έτσι τό σχολείο  
μας δέ 19·ά ξανανοίξτ) η ιά .  Αύτό θά Σας λυπήση πολύ.

Είναι άλήθεια δτι τό κλείσιμο τοΟ σχολείου μας συνδέεται μέ τό 
άτομικό Σας συμφέρον, Ιπειδή έμεινε στή μέση ή μόρφωσις τ&ν 
περισσοτέρων άπό Σας. Προσθέσετε στό συμφέρον αύτό καί τόν πόνο, 
πού αισθάνεται κανείς, δταν βλέπη κάτι τι, ποΰ άγάπησε, νά πέφτη 
κάτω άπό τό βάρος τής συκοφαντίας, δταν βλέπη τό μίσος, τήν 
άνειλικρίνεια καί τό ψέμα νά νικοΰν τήν άγάπη, τήν ειλικρίνεια καί 
τήν άλήθεια, καί θά έξηγήσετε τή λύπη, ποΰ θά γέννηση στήν ψυχή

1 Ύποδιευθΰντρια τοδ Α. Δ. Π., ποδ κάθεται άκόμη μέσα στό κλεισμένο 
σχολίΕο.
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Σας ή εΐδησις πώς τά σχολείο μας δέν θ’ άνοιξη πιά. "Οταν δμως 
κατορθώσετε νά ύψωθήτε πέρα άπά τά ατομικό Σας συμφέρον καί 
συλλογιστήτε δ τ ι  ή ιδ έ α , π ο ϋ  Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ ε  τ ό  σ χ ο 
λ ε ί ο  μ α ς ,  ό ν έ ο ς  δ ρ ό μ ο ς ,  π ο ϋ  ϋ έ λ η σ ε  ν ά  χ α ρ ά ξ η ,  
έ ν  δ ι α φ έ ρ ε ι  δ λ ο  τ ό ν ’ Ε λ λ η ν ι σ μ ό "  δ τ ι  ή Ι δ έ α  α ν  τ η  μέ  
τ ό  δ ι ω γ μ ό ,  π ο ϋ  τ η ς  ε γ  ι ν ε  ά π ό  π  α ν  τ ον ,  ε δ  ε ι ξ ε  τ ό σ ο  
χ ε ρ ο π  ια α τ ά  τ ή  δ ύ ν α μ ι  κ α ι  τ ή ν  ε π ι β ο λ ή  τ η ς ,  ώ σ τ ε  
ν ά  τ ή ν  α ι α ϋ ' ά ν ω ν τ α ι  κ α ϊ  ο ί  έ χ ϋ ρ ο ί  τ η ς  α κ ό μ η "  δ τ ι  
ε π ο μ έ ν ω ς  τ ό  σ χ ο λ ε ί ο  μ α ς ,  κ α ί  α ν  ε κ λ ε ι α ε  δ έ ν  έ 'π εσ ε , 
μ ά  σ η κ ώ θ η κ ε  π ι ο  ψ η λ ά ,  κ α ί  σ α ύ τ ό  σ ν ν τ ε λ έ σ α τ ε  
κ α ι  Σ ε ί ς · δ τ ι  ή ά ν ν ψ  ω  σ ίς  τ ο ν  ϋ ά  α ν  ν τ ε / Ι έ  α η κ ά π ω ς  
κ α ι  α ν  τ ή  σ τ ή ν  π ρ ό ο δ ο  τ ή ς  φ ν λ ή  ς μ α ς ,  τ ό τ ε  ϋ'ά Ι δ η  τε  
δ τ ι  ή α ν κ ο φ α ν τ  ία κ α ί  ό Φ α ρ ι σ α ϊ σ μ ό ς  έ ν ί κ η α α ν  
μ ό ν ο  φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ή  ν ί κ η ,  κ α ί  δ π ό ν ο ς  Σ α ς  ϋ'ά γ ί ν η  
υ π ε ρ ή φ α ν η  χ α ρ ά .

Ειπα δτι ή Ιδέα , π ο ϋ  ά ν τ ι π ρ ο α ώ π ε ν ε  τό  σ χ ο λ ε ί ο  μ α ς, 
ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι  δλο τ ό ν  ' Ε λ λ η ν ι σ μ ό .  Δέχρειάζεται μεγάλη σκέψις, 
γιά νά καταλάβετε δτι άπό τά σχολεία έξαρταται πολύ τό μέλλον 
ένός ε'ϋνονς.^Αν οί άνθρωποι, που άποτελοΰν ένα έθνος, είναι καλοί, 
τότε καί τά έθνος προοδεύει’ άν δμως οί άνθρωποι είναι κακοί, τότε 
καί τά έθνος μένει στάσιμο γιά λίγον ή πολύν καιρό, σιγά σιγά πέφτει 
καί τέλος καταστρέφεται. Οί άνθρωποι δμως μορφώνονται κυρίως 
στά σχολεία- τά καλά σχολεία θά δώσουν στήν κοινωνία καλούς 
πολίτες καί καλές μητέρες, θά συντελέσουν δηλαδή στήν πρόοδό της- 
τά κακά σχολεία προετοιμάζουν κακούς πολίτες καί κακές μητέρες, 
προετοιμάζουν δηλαδή τή στασιμότητα καί τέλος τήν άποσύνθεσι καί 
τήν καταστροφή ένός έθνους.

*
Γυρίσετε τώρα στά περασμένα καί θυμηθήτε τά σχολεία, δπου 

πηγαίνατε ώς τήν εποχή, που ήρθατε στό δικό μας- έτσι είναι σχεδόν 
δλα τά σχολεία μας. Πηγαίνομε έκεΐ μέ γερά σώμα, μέ καλά μυαλό, 
μέ άγνή ψυχή, μέ πόθο νά μορφωθούμε, καί φεύγομε άπ’ αύτά οί 
περισσότεροι — γιά νά μήν είπώ δλοι — καχεκτικοί, μέ γνώσεις χωρίς 
άξια καί γνώση λίγη, χωρίς νά ξέρωμε ούτε τόν τόπο μας, ούτε τήν 
ιστορία του, ούτε τόν έαυτό μας, ούτε τή φύσι, χωρίς νά είμαστε κάν 
σέ θέσι νά γράψωμε δυό λόγια σωστά, φυσικά καί άβίαστα- φεύγομε 
καχεκτικοί καί άνορθόγραφοι παπαγάλοι καί κλείνομε τά βιβλία, γιά
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νά μήν τ’ άνοίξωμε πιά- ή ένασχόλησίς μας μέ τά γράμματα δηλαδή 
ή μόρφωσίς μας, παύει μέ τό άπολυτήριο, ποΰ μάς δίνουν ε’ίτε τά 
δημοτικά είτε τάνώτερα σχολεία. Τέτοια αποτελέσματα είναι, καθώς 
είπα, όλέθρια γιά ενα έθνος.

Α ύτά  είδαν πολλοί, τά μελέτησαν καί προαεπάϋ'ηοαν νά  
βρουν τήν αιτία, π οϋ τά σχολεία μας δίνουν τόσο κακά άπ ο- 
τελέσματα. Καί βρήκαν πώς φταίνε οί δάσκαλοι ή σωστότερα τό 
Κράτος, ποΰ δέν τούς μορφώνει, δπως πρέπει, καί πρότειναν νά γίνουν 
τά διδασκαλεία, ποΰ βγάζουν τούς δασκάλους καλύτερα καί πρακτι- 
κώτερα. Βρήκαν τό λάθος στά πολλά καί ελεεινά διδακτικά βιβλία 
καί ζήτγ)σαν νά τά καλυτερέψουν καί νά λιγοστέψουν τόν άριθμό 
τους. Είδαν δτι τά κτίρια τών σχολείων δέν είναι καθόλου όγιεινά, 
δτι λείπουν τά κατάλληλα δργανα γιά τή διδασκαλία, δτι τά μαθή
ματα είναι πολλά καί θεωρητικά, δτι οί μαθηταί κάθονται καρφωμένοι 
στά θρανία περισσότερο άπ’ δ,τι πρέπει καί παραμελούν τό παιχνίδι, 
τόν περίπατο, τήν έξοχή, δτι ό άριθμός τους σέ κάθε τάξι είναι πολύ 
μεγάλος κλπ. κλπ. κλπ. καί σύμφωνα μέ τις παρατηρήσεις, ποΰ 
έκαναν, πρότειναν καί τις άναγκαΐες μεταρρυθμίσεις. Τό κράτος σιγά 
σιγά άρχισε νά πραγματοποιή δσες άπ’ αύτές τις μεταρρυθμίσεις 
μποροΰσε νά πραγματοποιήση- τάναγνωστικά καί τά διδακτικά βιβλία 
έγιναν καλύτερα, τυπώθηκαν δηλ. σέ καλύτερο χαρτί καί μέ ώραι- 
ότερες εικόνες, καί ό άριθμός τους λιγόστεψε τόσο, ποΰ στά δημοτικά 
σχολεία άφησαν μόνον ενα, δυό- σέ πολλά μέρη άρχισαν νά χτίζουν 
σχολεία μεγάλα, εύάερα καί ωραία, καί νά τά εφοδιάζουν μέ διάφορα 
σχολικά δργανα- οί σχολικοί περίπατοι έγιναν δποχρεωτικοί, τά 
προγράμματα τά διώρθωσαν καί ζήτησαν νά τά κάνουν πρακτικώ- 
τερα, καί τά διδασκαλεία προετοιμάζουν τώρα δασκάλους καλύτερα 
μορφωμένους.

*

Μέ δλες δμως αύτές τις μεταρρυθμίσεις, δπου τυχόν έγιναν, τάπο- 
τελέσματα τών σχολείων δέν είναι καθόλου ικανοποιητικά. Ά ν  καί 
σέ πολλά σχολεία γυμνάζεται τώρα καλύτερα τό σώμα τών παιδιών 
καί διδάσκωνται γνώσεις πρακτικώτερες, θετικώτερες καί μέ πιο πολλή 
τέχνη, μόλα ταΰτα δχι μόνον ό άπόφοιτος τών δημοτικών, άλλά καί 
τών άνωτέρων σχολείων δέν έχει ούτε έθνική, ούτε θετική, ούτε καν 
στοιχειώδη μόρφωσι- ό τόπος του, δ λαός του, ή Ελληνική φύσις, δλα 
τοΰ είναι ξένα καί ούτε δυό λόγια μπορεί νά γράψη άπλά, φυσικά 
καί άβίαστα. Αδτό μας δείχνει δτι ή αιτία, ποΰ άποτυχαίνουνε τά
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σχολεία μας, έπρεπε νά ζητηθή άλλου — Πράγματι μερικά φωτεινά  
καί έλεύ&ερα πνεύματα μελέτησαν το ζήτημα βαϋ'ύτερα και 
εϊδαν δτι δέ φταίνε μόνον ή κακή διδασκαλία, τά κακά καί 
πολλά διδακτικά καί δσα είπαμε παρα πάνω , άλλα το μεγάλο 
και ριζικό λάϋ·ος είναι τό δτι εχει άποκλειστη άπό τά σχολεία 
ή πραγματική ζω ή  καί κά&ε έϋ'νική π νοή ' αύτό πάλι γίνεται, 
επειδή άπό τά σχολεία εχει εξόριστη ή ζω ντανή , ή μητρική 
μας γλώσσα.

θυμηθήτε τά περασμένα, προσέξετε λίγο καί θά μέ καταλάβετε: 
"Οταν πρωτοπάτε στο σχολείο ξέρετε καλά τή γλωσσά Σας, τή 
γλωσσά, ποΰ μιλάτε χωρίς λάθος στό σπίτι μέ τή μητέρα Σας, τόν 
πατέρα Σας, τάδέρφια Σας, έξω μέ τίς φιλενάδες Σας καί μέ δλον τόν 
κόσμο. Μ’ αύτή τή γλώσσα έχετε μάθη καί έξωτερικεύεται τόσα 
πράγματα, β,τι ανήκει στή γύρω Σας ζωή. Ή δουλειά του σχολείου 
είναι νά Σάς μάθη νά διαβάζετε καί γράφετε αύτή τή γλώσσα, νά 
τήν πλουτίση μέ νέες λέξεις καί νά Σάς διδάξη σ’ αύτή καλύτερα τά 
πράγματα, ποΰ ξέρετε, καί νέα άκόμη πράγματα. ’Έπειτα, άφοΰ 
περάσουν έτσι άρκετά χρόνια, νά Σας διδάξη με την ίδια, τή ζωντανή 
γλώσσα, τή γλώσσα τών άγιων γραφών ή καί άρχαΐα ελληνικά — 
άνάλογα μέ τό σχολείο καί τό σκοπό του — καί νά Σας βοηθήση έτσι 
νά καταλάβετε ή καί νά μάθετε, δσο είναι δυνατόν, καί τήν καθα
ρεύουσα, άφοΰ είναι πρός τό παρόν ή έπίσημη γλώσσα τοΰ κράτους. 
Τό ξανατονίζω δμως πώς πάντοτε ώς βάσις, ώς όργανο τής διδασκα
λίας πρέπει νά χρησιμεύη ή όμιλουμένη. Ό δάσκαλος δμως ή ή 
δασκάλα Σας λέει, μόλις πρωτοπατήσετε στό σχολείο, πώς ή γλώσσα, 
ποΰ μιλούσατε ώς τώρα, είναι πρόστυχος, χυδαία, βάρβαρος κλπ. καί 
έτσι προσπαθεί νά Σας κάνη νά τή μισήσετε. Ή καθημερινή καί 
σπουδαιότερη ασχολία τους είναι ν’ άντικατασταίνουν τίς γνωστές καί 
ζωντανές λέξεις καί τύπους μέ άλλες άγνωστες καί νεκρές' τό ψάρι 
λέγεται καλύτερον δψάριον καί έτι εύγενέστερον ιχθύς, δπερ κλίνεται 
ό ιχθύς, τον ιχθύος, τώ Ιχθύϊ κλπ. κ’ έτσι μέ τή γραμματική διδα
σκαλία περνοΰν δλα τά χρόνια τοΰ δημοτικοΰ σχολείου καί πιο πολλά 
άκόμη. ’Εκείνος ή έκείνη, ποΰ Σας διδάσκει, μεταχειρίζεται τήν 
πρόστυχον, τήν χνδαίαν και βάρβαρον γλώσσαν στήν τάξι του, μόνον 
δταν Σάς συμβουλεύη ή Σάς διατάζη ή Σας μαλώνη, στή διδασκαλία 
του δμως προσπαθεί νά λέη πάντοτε δτι γυνή τις ήγόρασε ζεύγος διόπ
τρων αντι δραχμής κλπ. Σ’ αύτή τή γλώσσα είναι γραμμένα τά 
βιβλία, σ’ αύτή γράφετε, αύτή διαβάζετε άμέσως άπό τήν πρώτη τάξι,
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αύτή άκοΰτε συχνά παραμορφωμένη τραγικώτατα μέσα στό σχολείο 
καί σ’ αύτή πρέπει δπως δπως νά μιλάτε. Αύτή δμως Σείς δέν τήν 
ξέρετε, δέν τήν καταλαβαίνετε, δέν μπορείτε νά τή  μιλήσετε κι’ έτσι 
ή μητρική Σας γλωσσά, δηλ. ή ψυχή Σας, ή ζωή Σας άλυσσοδένεται, 
χάνετε κάθε φυσικότητα καί είστε άναγκασμένες ν’ αποστηθίζετε 
λέξεις ακατανόητες, συνηθίζετε δηλ. σιγά σιγά στήν έπιπολαιότητα 
καί στον παπαγαλισμό. "Οσο περνοΰν τά χρόνια, τόσο καί τά ελατ
τώματα αύτά γίνονται μεγαλύτερα. Ή διδασκαλία, Ιπειδή εχει ως 
δργανο μιά γλωσσά νεκρή, δέ μπορεί νά είναι ζωντανή καί παραστα
τική, καί μέ δση τέχνη καί άν γίνεται, δέν κινεί τό ενδιαφέρον καί 
τήν προσοχή Σας. Γι’ αύτό δ,τι δέ μαθαίνετε στό σχολείο πρέπει νά 
τό μάθετε μέ ιδιαίτερη έργασία στό σπίτι- διαβάζετε πολύ, καταλα
βαίνετε λίγο, δέ σκέπτεστε καθόλου, δουλεύετε περισσότερο  άπ’ δτι 
πρέπει, δέν κινεΐσθε καθόλου, κι’ ετσι καταντούμε στά άποτελέ- 
σματα, ποϋ είπα παραπάνω. "Ολη ή ζωή ποϋ ζήτε Ιξω άπό τήν τάξι, 
ή οικογενειακή ζωή μέ τά τόσα θέλγητρά της, ή  ζωή μέ τίς φιλε
νάδες Σας, τά παιχνίδια, οί περίπατοι, δ,τι άκοΰτε και βλέπετε έξω, 
δλα αύτά, Ινας κόσμος όλόκληρος, δ δικός Σας κόσμος, είναι απο
κλεισμένα άπό τά σχολείο- γιατί καί άν μπορούσατε άκόμη νά είπήτε 
τά ζωντανά αύτά πράγματα σέ μιά γλωσσά νεκρή, δέ θά τά λέγατε, 
επειδή θά γίνονταν γελοία- θυμηθήτε τούς διαλόγους καί τά επεισό
δια, ποϋ μοΰ γράφατε τόν πρώτο καί δεύτερο χρόνο καί, άν μπορείτε, 
μεταφράστε τα χωρίς νά γελάσετε. Καί δμως έκεΤ μέσα είναι δλη ή 
ψυχή Σας, τά αίσθήματά Σας, τό πνεΰμα Σας. "Ολα αύτά, δλη τή 
ζωή, ποΰ φανερώνει τό χαρακτήρα Σας, τά παραμελεί, τά περιφρονει 
τό σχολείο καί περιορίζεται σέ μύθους τοΰ Αισώπου καί ήθικά διηγη- 
μάτια. Έτσι ανοίγεται μεγάλο χάσμα μεταξύ σχολείου καί σπιτιοΰ, 
σχολείου καί κοινωνίας, δασκάλου καί μαθητου, σχολείου καί ζωής. 
Στούς ζωντανούς αρέσουν μόνον τά ζωντανά κ α ί γι’ αύτό μαθηταί 
καί μαθήτριες δχι μόνο δέν άγαποΰν, μά αηδιάζουν, σιχαίνονται τά 
σχολείο, τό βιβλίο καί δ,τι άλλο τούς θυμίζει τό μαρτύριο τών βιβλίων. 
Τέτοια αποτελέσματα φέρνει ή πρόληψις γιά τή γλώσσα.

Ά ν  συλλογιστήτε δμως πώς στή δημοτική μας Ιχομε τόσους 
Ανεκτίμητους θησαυρούς- άν θυμηθήτε πώς οί σκλάβοι μέ τή δημο
τική τραγούδησαν τόν πόνο τους, καί σ’ αύτή άποκρυστάλλωσε τούς 
πόθους καί τίς ελπίδες του δλο τό έθνος- πώς τά. δημοτικά τραγού
δια, οί παραδόσεις, οί παροιμίες κλπ. καθρεφτίζουν τόν πόνο, τόν 
πόθο, τήν έλπίδα, τό πνεΰμα, τή χάρι, δλα τά προτερήματα καί τά
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έλαττώματα, τό χαρακτήρα δηλαδή τής νεοελληνικής ψυχής· πώς 
στήν πρόστυχη αύτή γλώσσα έγραψαν οί έθνικοί μας ποιηταί, δ 
μεγάλος Σολωμός, δ Βαλαωρίτης κ. α., τότε θά ίδήτε πώς ή γλωσ
σική πρόληψις άποκλείει άπό τό σχολείο δλους αύτούς τούς θησαυ
ρούς, άποκλείει δηλαδή κάθε έθνική μόρφωσι, κάθε έθνική πνοή. 
Καί δταν δέ μελετήσωμε καί δέν αισθανθούμε τό νέον Ελληνισμό, 
είναι άδύνατο νά καταλάβωμε, δπως πρέπει, καί τόν άρχαΐο Ελληνικό 
καί τό Βυζαντιακό πολιτισμό.’Αρχαία γραμματική καί άρχαία γλώσσα 
ίσως νά τή μάθωμε, μά τήν ούσία τοΟ άρχαίου πολιτισμού θά τή 
νοιώση καί θά τήν αίσθανθή μόνον δποιος ξέρει καλά τό Νεοελλη
νικό πολιτισμό, θυμηθήτε τί ώραΐα μας έξηγοΰσε τόν 'Όμηρο ή 
δημοτική μας ποίησις, καί πόσο μας έβοήθησε ή νεώτερη τέχνη, γιά 
νά αισθανθούμε τήν άρχαία. Ή γλωσσική λοιπόν πρόληψις δέ μας 
άφίνει νά μάθωμε όχι μόνον τή νεώτερη Ελλάδα, μά ούτε καί τήν 
άρχαία, δπως πρέπει.

*

Έτσι σκέφτηκαν μερικά φωτεινά καί Ιλεύθερα πνεύματα καί 
είδαν πώς, άν καί πολλές είναι οί αιτίες, πού τά σχολεία μας δίνουν 
έλεεινά αποτελέσματα, ή βαθύτερη δμως άπ’ δλες είναι ή γλωσσική 
πρόληψις. Σ ύμφ ω να  μ 5 αύτή τή ν  ά ν τ ίλ η ψ ί τους π ρό τε ινα ν  ώ ρ ι- 
σμένες μ εταρρυθμ ίσ ε ις . Ή πρότασίς τους δμως είχε νά παλέψη 
μέ προλήψεις (Ριζωμένες βαθιά στήν ψυχή μας, μέ συμφέροντα οικο
νομικά πολλών άνθρώπων, μ’ ένα ολόκληρο παλαιό καθεστός. Γιατί 
έπί έναν αιώνα τό έθνος μας ένόμιζε πώς θά γίνη μεγάλο, δπως οί 
άρχαΐοι "Ελληνες, άν κατώρθωνε νά ξαναζωντανέψω στά χείλη μας 
τήν άρχαία γλώσσα. Ή γλώσσα, ποΰ μιλούμε, είναι χυδαία, πρόστυ
χος, γέννημα ή ράκος της δουλείας, επομένως αποβλητέα' έτσι έλεγαν 
καί οί περισσότεροι λόγιοι καί δλα τά σχολεία έργάζονταν γι’ αΰτό 
τό ιδανικό. Ά ν  δμως τό ιδανικό νά γίνωμε κ’ έμεϊς μεγάλοι, δπως 
οί αρχαίοι, ήταν ωραίο καί υψηλό, τό μέσον ποΰ μεταχειρίζονταν 
ήταν άστείο καί καταστρεπτικό. Γιατί δπως τόσα στόν κόσμο, έτσι 
καί ή γλώσσα έξελίσσεται, άλλάζει* ή άρχαία γλώσσα μέ τήν έξέλιξί 
της άλλαξε καί έγινε ή σημερινή δημοτική. Νά θελήσωμε νά γυρί- 
σωμε τήν έξέλιξι πρός τά πίσω, είναι σά νά προσπαθούμε ν’ άναστή- 
σωμε νεκρό. Ή άρχαία γλώσσα πέθανε καί, άν καί τόσα χρόνια 
προσπάθησαν μέ τά σχολεία καί μέ άλλα μέσα να τήν άναστήσουν 
στά χείλη μας, μόλα ταΰτα δλοι μας, κι’ αύτοί άκόμη οί ψευτοκλα- 
σικοί, λέμε πάντα πώς αγοράζομε ψάρια άπό τόν ψαρα που ψαρεύει
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καί τρώμε ψωμί και τνρι καί πίνομε κρασί και νερό' κανείς μας δέν 
αγοράζει ίχθνς παρά τον άλιέως, δστις αλιεύει αυτούς, ον δ ’ εοθίει 
άρτον και τυρόν, ούδε πίνει ϋδωρ και οίνον. Ή προσπάθειά τους λοι
πόν ήταν έργον άσκοπο καί μάταιο καί συγχρόνως καταστρεπτικό 
πολύ, γιατί χάναμε τόσον καιρό σέ μάταια πράγματα. Δέν ήξεραν 
άκόμη πως οί άρχαΐοι δέν έγιναν μεγάλοι, Ιπειδή είχαν τέλεια 
γλωσσά, άλλά είχαν τελειοποιήσει τή γλωσσά τους, Ιπειδή άκριβώς 
ήταν μεγάλοι, καί ήταν μεγάλοι, γιατί άγαποΰσαν τήν πατρίδα τους, 
τήν έλευθερία, τήν έργασία, τήν κίνησι, τή ζωή. Ά ν  θέλωμε κ’ εμείς 
νά φτάσωμε στό ύψος τους, αύτά τά προτερήματά τους πρέπει νά 
έχωμε ώς παράδειγμα καί τότε μέ τή ζωντανή μας γλωσσά θά 
δημιουργήσωμε κ* έμεΐς έργα μεγάλα. Μόλα ταΟτα έπί έναν αιώνα 
τά σχολεία μας ήταν καί είναι άκόμη καταδικασμένα νά δουλεύουν 
γιά τήν άνάστασι τών νεκρών. Ά π ’ αύτή τήν άσκοπη έργασία τών 
σχολείων ζοΰνε πολλοί συγγραφείς διδακτικών κ. ά. Μέ τή μεταρ
ρύθμισή ποΰ πρότειναν τά λίγα φωτεινά πνεύματα τοΰ τόπου μας, 
βλάπτονταν τά οικονομικά συμφέροντα τών άνθρώπων αύτών καί 
ναυαγούσαν οί πόθοι, οί προσπάθειες καί τά όνειρα τόσων ψευτοκλα- 
σικών ή κλασικοφανών γέρων καί νέων. Πολλοί άπ’ αύτούς προσπά
θησαν στήν άρχή, καί μερικοί προσπαθούν άκόμη, νά πολεμήσουν 
τούς μεταρρυθμιστάς μέ τά έντιμα μέσα τής έπιστήμης, μά ή έπι
στήμη δίνει τά δπλα της μόνο σέ βποιον έργάζεται άγνά γιά τήν 
άλήθεια καί τήν πρόοδο- γιά τήν άλήθεια και τήν πρόοδο άγωνίζον- 
ταν οί άναμορφωταί καί σιγά σιγά έπλήθαιναν οί βπαδοί τους. Μερι
κοί άπ’ αύτούς έπεσαν σέ άκίνδυνες, μά κωμικές, υπερβολές κ’ έτσι 
δημιούργησαν μιά λογική άντίδρασι. Ή μεγάλη δμως άντίδρασις 
τοΰ ψευτοκλασικισμοΰ, κλωτσώντας τήν έπιστήμη, αρματώθηκε μέ τόν 
παραλογισμό καί τή συκοφαντία καί δσους είχαν άντίθετη γνώμη 
τούς βάφτισε προδότας, μαλλιαρούς, καταστροφεΐς τον Ελληνικού 
γένους κλπ. κλπ. Πολλές φορές ξύπνησαν τίς προλήψεις, ποΰ κοι
μούνται στήν ψυχή τοΰ άμόρφωτου λαοΰ μας, έκμεταλλεύτηκαν τάγνό- 
τερα αίσθήματά του καί σήκωσαν τέτοια όχλοκρατία, ποΰ τό κρά
τος, και νά ήθελε άκόμη, δεν τολμούσε νά πραγματοποίησή] 
τις σωστές και άναγκαΐες μεταρρυθμίσεις. Μά μ’ δλη αύτή τήν 
άντίδρασι ή φωνή τών άναμορφωτών συγκινοΰσε κάθε μέρα καί πιό 
πολλούς νέους καί μερικοί μελέτησαν καί συμπλήρωσαν τίς παρατη
ρήσεις τους κ’ έτσι σκοπός καί ιδανικό τής ζωής τους έγινε ή εκπαι
δευτική άναγέννησις τοΰ τόπου μας. ’Εμπνευσμένος άπ’ αύτό τό
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ιδανικό δ κ. Σαράτσης πρώτος αύτός θέλησε νά τό έφαρμόση στήν 
πράξι κ’ έπέτυχε. Έτσι ή τύχη τό εφερε ατό Βόλο νά παρουσια- 
ατη ή πρώτη ευκαιρία, γιά νά έφαρμοατοΰν οί μεταρρυϋμιστι- 
κές Ιδέες, που ώς τότε έμειναν μόνο θεωρία, καί νά δείξουν μέ 
πράγματα ,χεροπιαστά τήν άξία τους καί τήν ύπεροχή τους. Τό 
α χ ο λ ε ΐ ο  μ α ς  ε ί ν α ι  ή π ρ ώ τ η  π ρ ο α π ά ϋ ε ι α ,  π ο ϋ  γ ί ν ε 
τ α ι  α τό ν  τ ό π ο  μας ,  γ ι ά  νά δ ε ί ξ η  α τό ν  *Ε λ λ η ν ι σ μ ό  
μ ϊ  π ρ ά γ  μ α τ  α π  ο ιό ς  ε ί ν α ι  ό α ω α τ ό ς  δρόμος ,  π ο ϋ  
ϋ'ά μ α ς  φ έρ ΐ ]  στό  « έ ϋ ν ι κ ό  σ χ ο λ ε ίο » ,  π ο ϋ  ϋ ά  βοη -  
ϋή σ τ) τό ε ϋ ν ο ς  μ α ς  ν ά  έ κ π λ η  ρ ώ σ η  τ ό ν  π ρ ο ο ρ ισ μ ό  
του .  Γ ι ’ α ύ τ ό  Σ α ς  ε ί π α  π ώ ς  ή Ιδέα,  π ο ϋ  Α ν τ ι π ρ ο 
σ ώ π ε υ ε  τό Α .Δ .Π ., όέν έ νδ  ι α φ έ ρ ε ι  μ ό ν ο  λ ί γ α  Άτομα,  
ά λ λ ’ δλο τό ε ϋ ν ο ς .

’Αλλά ή τόσο μεγάλη σημασία τοϋ σχολείου μας εϊνα ι πραγ
ματική, μόνον άν τάποτελέσματα τής εργασίας του άνταποκρί- 
νωντα ι ατό σκοπό ένός σχολείου, και μάλιστα άνωτέρου, δπως 
ήταν τό δικό μας. Τί σκοπό εϊχε τό Α. Δ. Παρϋεναγωγεϊο ; Νά
μορφώση Έλληνίδες, ποΰ νά ξέρουν τόν προορισμό τους καί νά είναι 
σέ θέσι νά βοηθήσουν σέ κάθε στιγμή τόν έαυτό τους καί τούς άλλους· 
νά δώση δηλ. στις μαθήτριές του άνθρωπιστική, έθνική, θετική καί 
πρακτική μόρφωσι. Γιά νά μορφωθή ένας άνθρωπος πρέπει πρώτα 
πρώτα νά Ιχη μυαλό ίκανό νά σκέπτεται, νά παρατηρή, ν’ αύτενεργή. 
Κάθε παιδί εχει τις πνευματικές αύτές ιδιότητες, μά τό σχολείο πρέ
πει νά τίς καλλιεργήση, νά τίς άναπτύξη. Σιγά σιγά τό παιδικό μυαλό 
θά όδηγηθή ν’ Αποχτήση τίς γνώσεις, ποϋ είναι Απαραίτητες, γιά νά 
καταλάβη ποιός είναι ό προορισμός τοΟ άνθρώπου στόν κόσμο, ποϋ 
ήρθε- ποιο είναι τό καθήκον του στόν έαυτό του καί στους άλλους 
Ανθρώπους- νά καταλάβη καί αίσθανθή βαθύτατα ποιά είναι ή ούσία 
τής διδασκαλίας τοΰ Χριστού μας, ποϋ κορυφώνεται στήν έντολή 
«άγάπα τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν»· ν’ Απόχτησή τίς γνώσεις, ποϋ 
μάς δείχνουν ποιΑ είναι ή ούσία τοΰ Έλληνικοΰ πολιτισμοΰ καί ή 
σημασία του, ποιό είναι τό έθνος μας, δ λαός μας, ποιά τά προτερή
ματα καί τά έλαττώματά του, ποιός ό προορισμός του, καί τί καθή
κον έχομε ώς Έλληνες καί ώς πολίτες, ώς Έλληνίδες καί ώς μητέ
ρες. Θά όδηγηθή Ακόμη τό παιδί ν’ Απόχτηση τίς γνώσεις, ποΰ ΘΑ 
τοΰ έξηγήσουν τή φύσι, δπου ζη, καί θά σκορπίσουν Από τό πνεΰμα 
του τίς δεισιδαιμονίες καί τίς προλήψεις, ποΰ έμποδίζουν τήν πρόοδο
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κάθε άτόμου καί κάθε λαοΟ- καί τέλος πρέπει ν’ άποχτήση τΙς πρα
κτικές γνώσεις τΙς απαραίτητες γιά κάθε άτομική καί οικογενειακή 
ζωή, ποΟ μας κάνουν ικανούς νά βοηθούμε μόνοι μας καί τόν έαυτό 
μας καί τούς άλλους. "Ολες δμως αύτές τις γνώσεις πρέπει νά τις 
άποχτήση τό παιδί μόνο του, μέ τή βοήθεια πάντοτε τοΰ δασκάλου, 
άλλά μέ τή δική του σκέψι καί τή δική του παρατήρησι, δηλ. μέ 
αυτενέργεια- νά προετοιμαστή δηλ. έτσι, ώστε, δταν τελειώση τό σχο
λείο, νά μπορη καί νά noOfj καί νά θέλη νά έξακολουθήση μόνο του 
τή μόρφωσί του. "Ολα δμως αύτά προϋποθέτουν γερό σώμα- γι’ αύτό 
καί ή σωματική άσκησις πρέπει πάντοτε νά προχωρή μαζί μέ τήν 
πνευματική. Άλλα δέν άρκεΐ ν’ άσκηθή τό σώμα καί νά γυμναστή 
καί νά πλουτιστή μέ τις γνώσεις, ποΰ άναφέραμε, τό πνεΟμα ένός 
νέου ή μιας νέας, γιά νά είποΰμε δτι ό νέος αύτός ή ή νέα μορφώ
θηκε πραγματικώς· πραγματική μόρφωσι έχει μόνον έκεΐνος, ποΟ 
Ιχει χαρακτήρα ηθικό. Αύτό γίνεται, άν οί γνώσεις, ποΟ κερδίσαμε 
στά σχολείο, δέ μείνουν μόνο γνώσεις, άλλά γίνουν αίσθημά μας- άν 
τις αισθανθούμε δηλαδή τόσο βαθιά, ώστε τά εργα μας νά είναι πάντα 
σύμφωνα μέ τά λόγια μας κι’ αύτά νά τά έμπνέειή άγάπη καί τό καθή
κον στόν πλησίον καί στό έθνος μας καί δχι ή Ιπίδειξι ή δ φόβος. 
Αύτός μέ λίγα λόγια ήταν ό σκοπός τοϋ Α. Δ. Παρθεναγωγείου: νά 
μορφώση τό σώμα, τό πνεϋμα καί τήν ψυχή τών κοριτσιών 
της άατικής τάξεως, νά μορφώση δηλαδή ‘Ελληνίδες μέ χαρα
κτήρα ηθικό και αυθύπαρκτο. — Έτσι μίλησε ό κ. Σαράτσης στό 
δημοτικό συμβούλιο τοΰ δήμου Παγασών, δταν τό επειθε νά ίδρύση τό 
σχολείο μας, καί γι’ αύτό τό ιδανικό έργάστηκε καί ή ’Εφορεία, δηλ. 
ό κ. Σαράτσης, ή κ. ’Ιωαννίδου καί ή κ. Κουκοναλη 1, καί δλοι μας.

’Αλλά τό Α. Δ. Π. έπέτυχε αύτό τό σκοπό; Μελέτησα τά πράγματα 
καί άπ’ αύτή τή μελέτη πηγάζει ή άκλόνητη πεποίθησίς μου δτι τ ό  
σ χ ο λ ε ίο  μ α ς  έ π έ τ υ χ ε  έ ν  μ έ ρ ε ι  μ ό ν ο ν  τό σ κ ο π ό  
τ ο υ · κ α ί  ή μ ε ρ ι κ ή  δ μ ω ς  α ύ τ ή  έ π ι τ υ χ ί α  ε ί ν α ι  τ έ τ ο ια ,  
ώ σ τ ε  ν ά  μ η ν  έ π ι τ ρ έ π ε τ α ι  κ α μ ι ά  σ ύ γ κ ρ ι σ ι ς  τ η ς  
έ ργ ασ  ί α ς  τοϋ  Α. Δ. Π. μέ τ ή ν  έ ρ γ α σ ί α  τ ώ ν  Ά λλω ν ,  
τ ώ ν  σ υ ν η θ ι σ μ έ ν ω ν  σ χ ο λ ε ί ω ν .

*

Γ ιατί δμως τό σχολείο μας δέν έπέτυχε τελείως τό σκοπό

1 Μέλη τής Εφορείας τοΰ Α. Δ. Π. ήταν άκόμη καί δ κ . Γκλαβανής, δήμαρχος  
Π αγαοών, καί δ κ. Χρυαοβελώνης, βουλευτής.
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του , άλλα μ όνον  έν μ έρ ε ι; Τήν αίτια θά τήν καταλάβετε, δταν 
συλλογισθήτε τον πόλεμο, ποΰ είχε άρχίσει εναντίον του, πριν καλά 
καλά άκόμη άνοιξη, καί ποΰ εγινε συστηματικός καί εξακολούθησε 
άλλοτε κρυφός καί άλλοτε φανερός, μέ τήν Ιδια σχεδόν έντασι, έπί 
τρία χρόνια. Καί δέν ήταν 6 ευγενικός καί ωραίος πόλεμος των 
ιδεών, ποΰ ένθουσιάζει καί έξυψώνει τόν άγωνιστή καί δημιουργεί τά 
μεγάλα έργα, μά ενας πόλεμος ταπεινός καί χυδαίος, δπως καί τά 
Ιλατήριά του, τά οικονομικά δηλαδή συμφέροντα καί οί πολιτικές 
μικροφιλοδοξίες λίγων άτόμων ή όμάδων. Ώς δπλα είχε τίς βρυσιές, 
τή συκοφαντία καί τήν προσπάθεια νά τά γελοιοποιή δλα- έκεΐ μέσα 
τά πλευρά λέγονται παγίδια, ό Παλαιολόγος γίνεται Παλιοκουβέντας, 
Ικεΐ διδάσκεται ή άπείθεια στους γονείς καί τόσα άλλα' καί δλα αύτά 
προτοΰ καλά καλά άκόμη άρχίση ή λειτουργία τοΰ σχολείου. Τό 
φοβερώτερο δμως ήταν ποΰ προσπαθοΰσαν νά λερώσουν καί τήν 
ηθική ύπόστασι τών άνθρώπων, στούς οποίους είχε άνατεθή ή μόρ- 
φωσίς Σας. Ζήτησαν δηλ. δχι μόνο νά ξυπνήσουν τις προλήψεις 
μορφωμένων καί άμορφώτων καί νά διαθέτουν έχθρικώτατα τήν κοινή 
γνώμη εναντίον τοΰ σχολείου καί άρκετούς γονείς άκόμη νά κάνουν, 
ώστε ν’ αμφιβάλλουν γιά τήν είλικρίνεια καί τήν ιερότητα τοΰ έργου 
καί νά τούς άναγκάσουν έτσι ν’ άποσύρουν τά παιδιά τους- άλλά 
ζήτησαν καί στή δική Σας έκτίμησι νά κατεβάσουν, νά εξευτελίσουν 
τά πρόσωπα τών δασκάλων Σας καί νά Σας κάνουν νά χάσετε τήν 
έμπιστοσύνη Σας σ’ αύτούς. Μεταχειρίστηκαν δηλ. κάθε μέσον ποΰ 
μποροΰσε νά συντρίψη ένα σχολείο. Αύτό ήταν τό πρώτο καί μεγάλο 
έμπόδιο, ποΰ είχε νά υπερνικήση τά σχολείο μας.

'Όταν συλλογιστήτε άκόμη δτι τά χρήματα, ποΰ διαθέταμε, δέν 
ήταν άρκετά, ώστε νά εξασφαλίσουν στό Α. Δ. Π. τά μέσα τάπαραί- 
τητα γιά τήν κανονική λειτουργία του' δτι πολλά άπό τά κατάλληλα 
όργανα καί δλα τά δργανα τής γυμναστικής μάς έλειπαν, καί τό 
σπουδαιότερο δτι τά πρώτα χρόνια δέν μπορούσαμε νά έχωμε μόνιμο 
προσωπικό, προσωπικά δηλ. άφιερωμένο μόνο καί μόνο στή μόρφωσί 
Σας- δτι καί τό βοηθητικό αύτά προσωπικό, μέ 8λο τόν ενθουσιασμό, 
ποΰ έδειξε, δέν ήταν δυνατόν νά έχη τόν ’ίδιο τρόπο καί τή μέθοδο 
τής έργασίας, ποΰ έγκαινίαζε τό σχολείο μας, καί, γιά νά προσαρ- 
μοστή, έπρεπε νά περάση άρκετάς καιρός' δτι τά τεχνικά μαθήματα, 
κοπτική δηλ., (5απτική, μαγειρική κλπ. δέν είχαν τόν άνθρωπό τους· 
δτι οί περισσότεροι γονείς συνηθισμένοι ώς τότε άπό τάλλα σχολεία 
δέν έδειξαν τήν προθυμία, ποΰ έπρεπε, γιά νά συνεργαστοΰν μαζί
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μας γιά τήν ανατροφή τών παιδιών τους- δταν συλλογιστήτε δλα 
αυτά, τότε θά καταλάβετε σέ τί εμπόδια σκόνταβε τό Ιργο τοΰ Α.Δ. II.

Άλλα τό πιο μεγάλο καί δυσκολονίκητο έμπόδιο ήταν τά τόσα 
έλαττώματα καί οί τόσες κακές συνήθειες, ποΰ οί περισσότερες άπό 
Σας — γιά νά μήν εΕπώ δλες — Ιφερναν μαζί τους άπό τά κοινά 
έξατάξια παρθεναγωγεία, θυμηθήτε τά κακά Αποτελέσματα τών 
συνηθισμένων σχολείων, ποΰ περιέγραψα παραπάνω, καί έπιτρέψετε 
νά Σας παρουσιάσω 2να μαγικό καθρέφτη, γιά νά Εδήτε καλύτερα τί 
δυσκολίες είχαμε νά υπερνικήσωμε: Τά παιδιά Σας είναι πλίνθοι και 
λίϋοι καί κέραμοι άτάκτως έρριμμένα. Ξέρουν λίγα άπ δλα και δέν 
ξέρουν τίποτε' τίποτε δέν κατέχουν σταθερό καί ώρισμένο' στό μικρό 
μυαλό τους αβέβαιες καί σκοτεινές έννοιες και παραστάσεις πλέουν 
μέσα σέ χάος. 'Ο εγκέφαλός τους κακόμαθε και δυσκολεύεται νά 
παρακολούθησή και τόν άπλούστερο συλλογισμό. 'Ο παπαγαλία μυς 
τους έγινε συνήθεια και ή αύτοπεποίθηαις τους λείπει εντελώς. 'Η ίδια 
τραγική σύγχυσις, ποΰ επικρατεί στις ιδέες τους, υπάρχει καί στη 
γλώσσα τους· οί μαθήτριες, δταν είναι εμπρός μας, δεν ξέρουν καμιά 
γλώσσα. Τίς ρωτούμε καί ή ξαναλένε σαχλότατα τίς δικές μας φρά
σεις ή τίς φράσεις τον βιβλίου, ή προσπαθούν ν' αποδώσουν καί δ,τι 
πράγματι κατέχουν μέ φρασεολογία, που πληγώνει τήν καλαισθησία, 
συχνότατα δέ καί τή λογική. 5 Από τους λόγους τους λείπει ή συνοχή, 
τό αίσθημα, ή ζωή. "Ολη τήν προσοχή τους τή σπαταλοϋν γιά νά 
βρούνε κατάλληλες λέξεις, μόνον τό μνημονικό εργάζεται, ή ψυχή 
τους δμως, αν δέν τρέμη άπό αγωνία, μένει άπαθής. "Αν θέλετε τώρα 
νά μάθετε καί γιά τό ηθικό τους, τά παιδιά Σας υποκρίνονται διαρκώς 
καί προσπαθούν νά μας γελάσουν. ’Εμπρός μας χάνουν κάθε φυσι
κότητα, μάς φοβούνται, μας νομίζουν ίσως εχθρούς τους‘ τίς πρώτες 
μάλιστα ημέρες θαρρούσα πώς ήμουν ίεροξεταστής. "Αν προσθέσετε 
σ’ αύτά τή γενική τάσι γιά επίδειξι, τό ελεεινό διάβασμα, τήν άνυπό- 
φορη κακογραφία και τις ανορθογραφίες, τήν ανθυγιεινή στάσι τους 
στά θρανία, τήν κιτρινάδα στά περισσότερα πρόσωπα καί τή νευρικό
τητα πολλών, ποΰ σέ μερικές προχωρεί συχνά ώς τή νευρασθένεια, 
έχετε πιστή ζωγραφιά άπό τή σωματική, τήν πνευματική καί τήν 
ψυχική καχεξία τών μαθητριών μας. cO χαρακτηρισμός αύτός στηρί
ζεται σέ συστηματική μελέτη καί παρατηρήσεις τοΰ προσωπικού καί 
Ισως νά είναι κατώτερος άπό τήν πραγματικότητα. ° Εξαιρέσεις βέβαια 
υπάρχουν, δυστυχώς δμως μένουν πάντοτε εξαιρέσεις. Έτσι Σάς 
ζωγράφισα στούς γονείς σας τό Νοέμβριο τοΰ 1908, δταν τούς κάλεσα

19
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στό σχολείο, γιά νά τούς άναπτύξω τό σύστημα της Ιργασίας μας 
καί ζητήσω τή συνεργασία τους γιά  τή μόρφωσι Σας. Τώρα βέβαια 
Σας φαίνεται πώς ό μαγικός αύτός καθρέφτης παρουσιάζει τάντικεί- 
μενα όπερβολικά, ίσως καί στήν εικόνα ποΟ Σας δείχνει νά μήν 
άναγνωρίζετε καθόλου τόν Ιαυτό Σας. Τώρα Ιτσι είναι. Καί δμως 
έτσι ήταν Ιδώ καί τρία χρόνια, καί κάθε χρόνο ή μελέτη καί ή 
παρατήρησις στις νέες μαθήτριες τής Α' τάξεως μας έδειχνε τήν 
Τδια ζωγραφιά. — Τέτοια Ιμπόδια είχε νά πολεμήση τό σχολείο μας 
μέ τά φτωχά του μέσα καί τις μεγάλες του Ιλλείψεις, Ιμπόδια 
δηλ. ικανά νά συντρίψουν κάθε εύγενική προσπάθεια καί τήν πιό 
δυνατή θέλησι.

*

Ένα σχολείο σάν τό δικό μας μπορείτε νά είπήτε πώς έπέτυχε 
τελείως τό σκοπό του, δταν δσες αποφοιτούν άπ’ αύτό έχουν τή μόρ
φωσι, ποΰ ζήτησε ό δημιουργός του κ. Σαράτσης, καί δέν παρουσιά
ζουν κανένα άπό τά ελαττώματα καί τις κακές συνήθειες, ποΰ μας 
έδειξε ό μαγικός καθρέφτης. Ήταν δμως δυνατόν νά γίνη τοΰτο στό 
σχολείο μας; Καί άν ύποθέσωμε άκόμη δτι δλη τήν άντίδρασι τής 
κοινωνίας καί τάποτελέσματά της, δλη τή φτώχεια καί τις περισσό
τερες σοβαρές Ιλλείψεις τοΰ Α. Δ. Π. μποροΰσε νά δπερνικήση δ 
Ινθουσιασμός τοΰ προσωπικοΰ καί τής Εφορείας — δηλ. τοΰ κ. Σαρά- 
τση, τής κ. Ίωαννίδου καί τής κ. Κουκουσλή — δπως πράγματι καί 
τις όπερνίκησε, ήταν δυνατόν νά ξερριζωθοΰν ή διορθωθοΰν έλαττώ- 
ματα καί συνήθειες, ποΰ τις γέννησε συστηματική διδασκαλία 6 καί 7 
χρόνων, καί έπειτα ν’ άρχίση καί τελειώση ή μόρφωσις, ποΰ έπρεπε 
νά Σάς δώση τό σχολείο μας, καί δλα αύτά μόνο σέ 3 χρόνια ; Τέτοιο 
κατόρθωμα μόνο μέ θαΰμα μποροΰσε νά γίνη! Τό δτι ήταν αδύνατο 
νά Ιπιτύχωμε τελείως τό σκοπό μας, τό είδαμε άπό τήν άρχή· μόλα 
ταΰτα δέν απελπιστήκαμε, μά έργαστήκαμε δλοι μέ τήν ύπομονή καί 
τήν Ιπιμονή, ποΰ Ινέπνεε ή πίστις στό ίερό έργο, ποΰ μάς είχαν 
άναθέσει.

"Ολα τά έλαττώματα καί οί κακές συνήθειες, ποΰ έφερναν οί 
περισσότερες άπό Σάς μαζί τους, ήταν βέβαια ούσιώδη καί δλα έπρεπε 
νά λείψουν, καί σιγά σιγά ν’ άρχίση ή δημιουργική έργασία. Ούσιώδη 
Ιλαττώματα είναι ή κακογραφία, οί ανορθογραφίες, τό ελεεινό διά
βασμα κλπ., πολύ δμως μικρότερα άπό τήν όποκρισία, τό Ραγιαδισμό, 
τόν παπαγαλισμό, τήν ασυναρτησία, την Ιπιπολαιότητα, τά νεΰρα κλπ. 
Μερικά άπό τά πρώτα είχαν τόσο βαθιά (5ιζώσει στό μυαλό Σας,
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ώστε έπρεπε νά θυσιάσωμε καί τά τρία χρόνια καί τήν πρόοδο τών 
λίγων μαθητριών, ποΰ δέν παρουσίαζαν τά έλαττώματα αύτά, μόνο 
καί μόνο γιά νά τά ξερριζώσωμε, χωρίς πάλι νά είμαστε βέβαιοι πώς 
ή έπιτυχία θά ήταν μεγαλύτερη άπό 70 στά έκατό. Γι’ αύτό προσ
παθήσαμε μέ συστηματική διδασκαλία, νά διορθωθούν, δσο ήταν 
δυνατόν, καί γίνουν λιγώτερο άνυπόφορες ο£ άνορθογραφίες, ή κακο- 
γραφία κλπ., κυρίως δμως προσέξαμε τά σπουδαιότερα ελαττώματα, 
.εκείνα δηλαδή ποΰ επρεπε νά λείψουν μέ κάθε θυσία, γιά νά γίνη 
δυνατή πραγματική μόρφωσις. Μ’ αύτό τό πνεΰμα έργαστήκαμε' μά  
επέτυχε τάχα  τό σχολείο  μας, έστω  κ α ι έν μέρει, τό σκοπ ό  του, 
κ α ϊ ή έ π ιτ υ χ ία  του  αύτή  ε ΐν α ι τόσο σημαντ ική  γ ιά  τή ν  έ κ π α ι-  
δευτ ική  μας άναγέννησ ι, δπω ς Ισχυρ ίστηκα  π α ραπ ά νω  ; πω ς ·&ά 
βεβα ιώ σω με τέτο ιον  ισ χ υ ρ ισ μ ό ;

Τό πρόγραμμα καί ή μέθοδος τοΰ Α. Δ. Π., καί άν άκόμη ομολο
γήσουν δλοι δτι είναι άνώτερα άπό τά προγράμματα καί τή μέθοδο 
τών άλλων σχολείων, δέ μάς βοηθοΰν καθόλου στό Ιρώτημά μας, 
ένόσψ δέ μας δείχνουν τάποτελέσματα τής έφαρμογής τους.’Ή μήπως 
θά έπικαλεστοΰμε τή γιορτή τής 25 Μαρτίου 1908, τίς έξετάσεις τοΰ 
πρώτου καί δευτέρου χρόνου, δπου πολλοί άπό τούς άκροατάς, ποΰ 
είχαν διατεθή στήν άρχή εναντίον τοΰ σχολείου μας, έγιναν φανατι
κοί ύποστηρικταί του, δταν είδαν τάποτελέσματα τής έργασίας του; 
Τέτοια έπίκλησις δέ μας βοηθεΐ καθόλου καί ή σημασία της περι
ορίζεται μόνο στή μικρή κοινωνία τοΰ Βόλου καί δέ θά κρατήση καί 
πολύ. Ζωντανώτερη βέβαια έπιβεβαίωσις τοΰ ίσχυρισμοΰ μου είστε 
Σείς οί ίδιες, οί γονείς Σας, οί γνωστοί Σας· «άπό παιδαγωγικά, κύριε 
Δ., δεν καταλαβαίνω' ενα δμως πράμα ξέρω, πώς, από τότε ποΰ ηρθε 
ή κόρη μου στο σχολ,εΐο Σας, ξύπνησε και ή όρεξή της εγινε τώρα 
διπλή» είναι τά λόγια κάποιας μητέρας. Καί άπειρες δμως παρόμοιες 
φράσεις καί άν δώσωμε, καί άν άναφέρωμε τά τόσα επεισόδια τής 
σχολικής μας ζωής, ποΰ χαρακτηρίζουν τήν έργασία τοΰ σχολείου μας 
καί τάποτελέσματα της, τίποτε ή πολύ λίγο εχει νά κερδίση άπ’ αύτά 
ή ίδέα, γιατί περιωρίζονται σ’ έναν κύκλο στενό, παρά πολύ στενό."Αν 
περιωριζόμαστε μόνο σ’ αύτά, τότε τό κλείσιμο τοΰ Α. Δ. Π. θά σήμαινε 
πραγματικώς καί τό πέσιμό του, καί ή έργασία του θά ένδιέφερε 
μόνο καί μόνο Σάς καί ίσως έν μέρει καί τήν πόλι Σας. Εύτυχώς δμως 
έχομε νά δείξωμε κάτι άλλο πιό χεροπιαστό, ποΰ καθρεφτίζει σχεδόν 
δλη τήν έργασία τοΰ σχολείου μας, καί ποΰ τήν άξία του δέν μπο
ρεί ν’ άμφισβητήση κανείς. Είναι τά άρχεΤα τοΰ Α. Δ. Π., δπου
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μένουν φυλαγμένες οί έκθέσεις Σας άπό τήν πρώτη ώς τήν τελευταία, 
τά φύλλα της ιχνογραφίας καί τής ζωγραφικής κ. α.

Στις έκθέσεις βλέπομε πόσο άληθινός είναι ό χαρακτηρισμός Σας, 
ποΰ έγινε παραπάνω, καί σ’ αύτές παρακολουθούμε βήμα πρός βήμα 
τήν έξέλιξί Σας. Έκεΐ φαίνεται πώς ή κοιμισμένη παρατηρητικότης 
άρχίζει σιγά σιγά νά ξυπνά καί τό μυαλά νά κινείται καί νά δουλεύη, 
νά τακτοποιή τό χάος τών ίδεών καί νά πλουτίζεται μέ ώρισμένες 
καί καθαρές έννοιες καί παραστάσεις· πώς ή ψυχή άναπνέοντας έλεύ- 
θερη στό ζωντανό περιβάλλον άφίνει σιγά σιγά τό Ραγιαδισμό καί τήν 
ύποκρισία καί εκδηλώνει είλικρινώς τά αισθήματα καί τήν άτομικό- 
τητά της· πώς τά αισθήματα αύτά ήμέρα μέ τήν ήμέρα εξευγενί
ζονται καί γίνονται πλουσιώτερα' πώς ό τρόμος ύποχωρεΐ στήν αγάπη 
καί ό ψευτορωματισμός καί ή ψυχική καχεξία δποχωροΰν στή θετική 
καί σωστή άντίληψι τής φύσεως καί στή χαρά τής ζωής· πώς ή έκδή- 
λωσις τών Εδεών καί τών αισθημάτων Σας άπό τήν άνακατωμένη, τή 
φτωχότατη, τήν άκαλαίσθητη καί αφύσικη μορφή προχωρεί σιγά 
σιγά καί στό τέλος φτάνει σέ μιά τακτοποιημένη, πλούσια, φυσική 
καί ώραία μορφή, δπου σέ πολλές άρχίζει νά θαμποφαίνεται τό πλα
στικό πνεΰμα καί ή χάρις τής διηγήσεως, ποΰ χαρακτηρίζει τή φυλή 
μας. Στις εκθέσεις τέλος καθρεφτίζονται δχι μόνον τάποτελέσματα 
τοΰ σχολείου μας, άλλά καί ό τρόπος καί ή μέθοδος τής εργασίας του 
καί δλη ή σχολική ζωή. Στά τετράδια πάλι τής ιχνογραφίας καί τής 
ζωγραφικής παρακολουθοΰμε βήμα πρός βήμα τήν έξέλιξι τοΰ καλαι
σθητικού αισθήματος καί βλέπομε τέλος τί πλαστική δύναμις καί 
χάρις κρύβεται μέσα μας, καί πώς τήν ξυπνά καί τήν άναπτύσσει 
ή μελέτη καί ή παρατήρησις τής Ελληνικής φύσεως. Τέτοια άποτε- 
λέσματα βλέπει καί σέ τέτοια συμπεράσματα φτάνει δποιος μελετήσ^ 
προσεκτικά τά άρχεΐα τοΰ σχολείου μας. Γιά νά καταλάβετε τώρα 
τή σημασία τους, άρκεΤ νά συλλογισθήτε δτι κανένα, άπολύτως κανένα 
σχολείο μας ανώτερο, ουτε καί τό καλύτερο άκόμη, δέν έχει νά 
δείξτ̂  τέτοια άποτελέσματα, ουτε θά μπορέσω ποτέ νά δείξ^ 
παρόμοια οϋτε κατά προσέγγισιν, ένόσψ τό έκπαιδευτικά σύστημα, 
ποΰ έπικρατεΐ στόν τόπο μας, είναι άντίθετο πρός τήν άλήθεια, πρός 
τήν παιδαγωγική καί κοινωνιολογική έπιστήμη, πρός τήν Ελληνική 
φύσι καί πρός τό Ελληνικό πνεΰμα. Πολύ βέβαια συνετέλεσε στή 
μερική έπιτυχία τοΰ σκοποΰ μας καί ό ένθουσιασμός καί ή μόρφωσις 
τοΰ προσπωικοΰ καί ό δικός Σας ζήλος, μέ δλα δμως αύτά τά στοι
χεία δέ θά κατωρθώναμε παρά πολύ λίγα πράγματα, άν τό σύστημα
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δέν ήταν, δπως ήταν, έμπνευσμένο δηλ. άπό τίς μεταρρυθμιστικές 
ίδέες, ποΰ Υποδείξανε μερικά φωτεινά πνεύματα. Γι’ αύτό ή έπιτυχία 
τοΰ σχολείου μας είναι κυρίως έπιτυχία τοΰ συστήματος, έπιτυχία θά 
είπή νίκη καί στό νικητή άνήκει τό μέλλον.

Είναι δμως γενικά τάποτελέσματα αύτά; παρουσιάζονται δηλ. σ’δλες 
άνεξαιρέτως τις μαθήτριες τής Γ' τάξεως — γιατί μήν ξεχνάτε πώς 
ή έργασία τοΰ σχολείου μας κυρίως στήν Γ' τάξι θά φανή, δπου ό 
καιρός έπέτρεψε νά έφαρμοστή δλο τό πρόγραμμα καί τό σύστημα 
τοΰ Α. Δ. Π. — ; «Έμεϊς θυμόμαστε πώς συχνά γκρινιάζατε με 
μερικές, που δε μπορούσαν νά γράφουν, δπως θέλατε, καί σ δλες 
πάντοτε βρίσκατε κάτι και συχνότατα πολλά, ποϋ επρεπε νά διορθω
θούν». Φυσικό είναι νά Σάς γεννηθή τέτοια άπορία καί ή άπορία 
αύτή νά νομίσετε πώς άναιρεΐ δσα είπα διά τήν έπιτυχία καί τή νίκη 
τοΰ συστήματός μας, άφοΰ φαίνεται πώς δλη σχεδόν τήν έξαρτώ άπό 
τίς έκθέσεις καί τή ζωγραφική. "Οταν προσέξετε δμως, θά ίδήτε 
δτι δίνω τόση σημασία στις έκθέσεις καί στή ζωγραφική, γιατί αύτά 
είναι τά μόνα, ποΰ μποροΰμε νά παρουσιάσωμε στά μάτια καί στήν 
κρίσι δλου τοΰ κόσμου καί ποΰ δέ μπορεί ν’ άμφισβητήση κανείς. 
Ένφ τόσα άλλα, ποΰ είναι χαρακτηριστικά γιά τήν έπιτυχία τοΟ 
Α. Δ. Π., π. χ. ή έργασία στόν κήπο καί σέ άλλα θεωρητικά καί 
πρακτικά μαθήματα, τά ξέρομε μόνον έμεΐς καί λίγοι γνωστοί. Οί 
άνθρωποι δέν έχουν δλοι τίς ίδιες ψυχικές καί πνευματικές ικανότη
τες, τίς ίδιες κλίσεις· άλλος έχει άνεπτυγμένη τή φαντασία περισ
σότερο άπό τήν κριτική δύναμι, σ’ άλλον συμβαίνει τό άντίθετο, άλλος 
έχει κλίσι στή ζωγραφική κλπ. κλπ. Τό σχολείο βέβαια πρέπει νάνα- 
πτύξη καί δσες πνευματικές καί ψυχικές ιδιότητες χωλαίνουν, ώστε 
νά παρουσιάση ένα άρμονικό σύνολον άλλα πρέπει συγχρόνως νά 
δώση άφορμή στό μαθητή του, ώστε νά φανερώση καί τήν κλίσι του 
καί νά τήν καλλιεργήση ιδιαιτέρως. Μιά δυό Τσως νά μήν έχουν νά 
δείξουν στις έκθέσεις τους τάποτελέσματα, ποΰ άνέφερα παραπάνω, 
δείχνουν δμως τέλεια ικανότητα στή ζωγραφική π. χ. ή στή μουσική 
ή σ’ άλλα μαθήματα, ποΰ καθένας άναγνωρίζει τήν αξία της *. Συλ- 
λογιστήτε άκόμη πώς κανένα σχολεΤο τοΰ κόσμου δέ μπορεί νά δώση 
τέλεια μόρφωσι καί ούτε είναι δυνατή τέλεια μόρφωσις σέ νέους ή 
νέες 15- 16 χρόνων. Κάθε σχολείο είναι κυρίως δυναμογόνο- άνα-

1 Καθένας καταλαβαίνει γ ιατί δέ μποροδσα νά μιλήσω στά παιδιά μέ πόσα στά 
έκατό δπολογίζει ή έπιστήμη τήν έπιτυχία'
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πτύσσει δηλ. τόν πόθο γιά τή μόρφωσι καί δίνει στους μαθητάς του 
τή δύναμι, τή θέλησι καί τήν ικανότητα νά εξακολουθήσουν μόνοι τή 
μόρφωσί τους δχι πιά στό στενό περιβάλλον τοΰ σχολείου, μά στή 
μεγάλη κοινωνική ζωή. Γι’ αύτό δμως τό ζήτημα θά μιλήσω πάλι 
άργότερα. Τώρα φτάνουν δσα Σάς είπα γιά νά καταλάβετε πως οί 
άτέλειες, ποΰ καί οί Ιδιες βλέπετε στίς Iργασίες Σας, δέν κατεβάζουν 
καθόλου τή σημασία τοΰ σχολείου μας καί των άποτελεσμάτων του.

Πολλά άκόμη είναι τά έλαττώματα καί πολλές καί σπουδαΐες- 
οί έλλείψεις, ποΰ θά βρή κανείς στίς περισσότερες άπ’ δσες μισο- 
τελείωσαν τήν Γ' τάξι. Ά ν  οί έκθέσεις μάς δείχνουν τήν κακογραφία 
καί τίς άνορθογραφίες μερικών, μετριασμένες βέβαια, πάντως δμως 
άνυπόφορες, οϋτ’ έγώ, ούτε οί άλλοι συνάδελφοί μου θά ξεχάσωμε 
ποτέ, πόσο — μέ δλα τά έπιστημονικά μέτρα, ποΰ λάβαμε, γιά νά τά 
πολεμήσωμε — πόσο λίγο, πολύ λίγο διωρθώθηκαν ή άνθυγιεινή π.χ. 
στάσις στά θρανία πολλών, τό γεροντικό περπάτημα μερικών άπό 
Σάς καί άλλα άκόμη. Θυμηθήτε δμως τό μαγικό καθρέφτη καί τά 
συμπεράσματα, ποΰ μάς έδωσε, άλλά θυμηθήτε καί τό τί έγραψα 
παραπάνω γιά τή σημασία τών άποτελεσμάτων, καί τότε θά κατα
λάβετε δτι έ π έ τ υ χ ε  ή π ρ ώ τ η  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ,  π ο ϋ  ε γ ι ν ε  
σ τ ό ν  τ ό π ο  μ α ς ,  γ ι ά  ν ά  δ ε ί χ τ η  α τ ό ν ’Ε λ λ η ν ι σ μ ό  π  ο ι ό ς  
ε ί ν α ι  ό σ ω σ τ ό ς  δ ρ ό μ ο ς ,  π ο ϋ  θ ά  μ α ς  ψ έ ρ η  α τ ό  
«έ θ ν ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο », σ τ ό  σ χ ο λ ε ί ο  π ο ϋ  θ ά  β ο η θ ή α η  τ ό  
έ θ ν ο ς  μ α ς  ν ά  έ κ π λ η  ρ ώ α η  τ ό ν  π ρ ο  ο ρ ι σ  μ ό  τ ο υ .  Ε πέ
τυχε καί τήν έπιτυχία της θά όμολογήσουν δλοι, δταν δημοσιευτούν 
τό πρόγραμμα καί τάποτελέσματα τοΰ Α. Δ. Π. μέ τίς άναγκαΐες 
παρατηρήσεις καί σκέψεις.

*

Δέν άμφιβάλλω πώς πολλές Σας θά κάμουν τήν άκόλουθη σκέψι: 
Ή έργασία, ποΰ έγινε στό σχολείο μας, άποδείχνεται, δπως είπατε, 
έτσι, ποΰ κανείς δέ μπορεί ν’ άμφισβητήση τή σημασία της. Ά ν  
βμως άφιναν νά τελειώση καί ό τρίτος χρόνος καί δίναμε έξετάσεις, 
δπως λογαριάζαμε, εμπρός σέ είδική έξεταστική έπιτροπή, τότε θά 
χτυπούσαν βέβαια καί οί έλλείψεις μας δυνατώτερα, άλλ’ δχι μόνον 
δσα άποτελέσματα είπατε παραπάνω θά φαίνονταν πιο καλά, μά θά 
έβλεπαν άκόμη καί τόσα άλλα, γιά τά όποια δέ μιλοΰν καθόλου τά 
γραπτά μας· δτι τό Εύαγγέλιο δέν ήταν γιά μάς νεκρό γράμμα καί 
δέν περιωριστήκαμε μόνο σέ ξερή ερμηνεία, άλλά μέ τήν όδηγία Σας 
ζητήσαμε νά καταλάβωμε καί αισθανθούμε τά θεία βήματα, δπως τά
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καταλάβαμε καί τά αΕσθανθήκαμε' δτι οί γνώσεις τοΰ ίστορικοΰ καί 
φυσικοΰ κόσμου αποτελούσαν γιά μας όλότητα, ένότητα, ποΰ μας 
έπέτρεπε νά έχωμε σέ γενικές γραμμές τήν ιστορία καί τή σημασία 
τοΰ πολιτισμοΰ μας καί νά μή μένωμε ανίδεες καί άβοήθητες καί 
άσυγκίνητες εμπρός στά φαινόμενα τής φύσεως, στους νόμους καί στή 
θεία αρμονία τους· τά τραγούδια μας θά συγκινοΰσαν καί τόν πιό 
δύστροπον ακροατή, γιατί είναι βγαλμένα άπό τήν έθνική ψυχή· θά 
έβλεπαν πιό καλά πως τό μυαλό μας σκέπτεται, παρατηρεί, αύτ- 
ενεργεΐ καί ή ψυχή αισθάνεται, μέ λίγα λόγια θά έβλεπαν, μέ δλα τά 
ελαττώματα καί τις ελλείψεις μας, τούς καρπούς ενός νέου συστήμα
τος, δπως δέν μποροΰν νά τούς δείξουν μόνον τά γραπτά μας. Καί 
τότε δχι ΙμεΤς, μά ξένοι, είδικοί καί έπίσημοι άντιπρόσωποι τής πολι
τείας θά όμολογοΰσαν τή σημασία καί τήν υπεροχή τής εργασίας 
καί θά ζητοΰσαν τό σύστημα αύτό νά έφαρμοστή παντοΰ. Ένφ τώρα 
μέ τό κλείσιμο τοΰ σχολείου μας καί ή μόρφωσις των περισσοτέρων 
άπό μας έμεινε στή μέση, καί ή εργασία του μόνον έν μέρει θά φανη, 
καί πάντοτε θά βαραίνη άπάνω του καί απάνω σέ μας ό δγκος τής 
συκοφαντίας, ποΰ σώριασε έ'νας πόλεμος σατανικός. Καί δμως Σείς 
είπατε στήν αρχή δτι ή Ιδέα, ποΰ άντιπροσώπευε τά σχολείο μας, μέ 
τά διωγμό ποΰ τής έγινε άπό παντοΰ, έδειξε πιό χεροπιαστά τή 
δύναμι καί τήν έπιβολή της, έκανε δηλαδή πιό βέβαιη τή νίκη της, 
καί μόνον ποΰ δέν εύλογήσατε τήν ώρα, ποΰ έφερε τέτοιο διωγμό.

'Η σκέψις Σας πως στις εξετάσεις θά δείχναμε πιό πολλά πράγ
ματα απ’ δσα μάς λένε τά γραπτά είναι σωστή. Ένα δμως δέ θά 
κατωρθώναμε νά δείξωμε ούτε μέ χίλιες εξετάσεις: π ώ ς  τό σ χ ο 
λ ε ί ο  μ α ς  έ μ ό ρ φ ω β ε  χ α ρ α κ τ ή ρ ε ς ,  πως έπέτυχε δηλ. τόν 
ύψ ηλότερο  κ α ί τελ ικό σκοπό  κ ά θ ε  σχολείου . Ό χαρακτήρας τοΰ 
ανθρώπου φαίνεται βέβαια σέ κάθε πραξι του καί στήν πιό μικρή 
άκόμη- γιά νά λάμψη δμως σ’ δλη τή δύναμί του, πρέπει νά παρου
σιαστούν έξαιρετικές περιστάσεις, καί τέτοιες δέν παρουσιάζονται 
συχνά στή ζωή μας. Τέτοια περίστασις ήταν γιά Σάς δ διωγμός τοΰ 
Α. Δ. Π. "Οσο καί άν σάς λυποΰν τά τελευταία γεγονότα, είναι ανάγκη 
νά τά ξαναφέρετε στή μνήμη Σας άκόμη μιά φορά. θυμηθήτε τί 
μέσα μεταχειρίστηκαν γιά νά κλείσουν τό σχολείο μας- συκοφαντίες 
τοΰ χειροτέρου είδους, βρυσιές χυδαιότατες, μυθιστορήματα όλόκληρα 
μέ πλοκή σατανική γέμιζαν κάθε μέρα τις στήλες κάποιας φυλλάδας 
καί κυκλοφορούσαν σ’ δλο τό ΙΙήλιο' «έκεΐ μέσα περιυβρίζεται η θρη
σκεία μας, διδάσκεται ή άθεία, ή ασέβεια πρός τους γονείς, αυνταράσ-



288

rsovxm τα θεμέλια τής ελληνικής οίκογενείας, διδάσκεται η αναρχία, ό 
μασονισμός, ό . . .  ό .. .  ώ !  Φανατικοί πράκτορες κοπτόμενοι υπέρ τής 
κινδυνευούσης ’Ορθοδοξίας έπιαναν τούς γονείς καί προσπαθούσαν νά 
τούς πείσουν ν’ αποσύρουν τά κορίτσια τους άπό τό σχολείο' έπεισαν 
3 καί άνάγκασαν μέ τή βία 2 ν’ Ακολουθήσουν τήν εύλαβή σύστασι. 
Μόλα ταΰτα τό σχολείο μας ακολουθούσε ήρεμα τήν έργασία του. 
Βγήκε στή μέση τό γλωσσικό ζήτημα στήν πρωτεύουσα, οί πολιτικοί 
τό εκμεταλλεύτηκαν γιά τούς σκοπούς τους, οί πατριωτικοί Ιγκέφα- 
λοι Ιπαθαν δπερδιέγερσι: τό κράτος, τό έθνος, ή φυλή, σύμπαν τό 
Ελληνικόν γένος κινδυνεύει τόν έσχατον των κινδύνων, άνάγκη ν’ άγω- 
νισθή τόν όπέρ πάντων άγωνα! Κάθε μέρα δ Ελληνικός Λαός διά
βαζε στις έφημερίδες άρθρα έπί άρθρων, ξένοι δάκτυλοι άνεφαίνοντο 
παντού, οί Ασπονδότεροι εχθροί Σλαΰοι, Γότθοι, καί Βησιγότθοι μάς 
περιεκύκλουν πανταχόθεν, τά δίκτυα βδελυράς συνωμοσίας περι- 
έσφιγγον τόν Ελληνισμόν δλον, τά θυλάκια έπληρώθησαν ^ουβλίων, 
Πανέλληνες γρηγορεϊτε! Καί δ φτωχός καί Αμόρφωτος Λαός Αλαλά- 
ζοντας μαζευόταν σέ συλλαλητήρια καί ζητούσε καί αύτός δέν ήξερε 
τί ζητούσε! Ένα μεσαιωνικό σκοτάδι Απλώθηκε σ’ δλη τήν ώραία 
μας χώρα.

« Σπουδαιότατον δπλον εις τάς χεΐρας τών μαλλιαρών ή σκολή 
τού Βόλου ». Καί πράγματι μοναδική ήταν ή εύκαιρία καί μοναδικό 
τό δπλο, ποΰ επεφτε στά χέρια έκείνων, ποΰ πολεμοΰσαν συστημα
τικά τό σχολείο μας καί ζητοΰσαν τήν καταστροφή του, Ό προσω
πικός καί συμφεροντολογικός πόλεμος φόρεσε τώρα τήν προσωπίδα 
πολέμου όπέρ τοΰ γένους, τό βήμα τής βουλής καί οί άμβωνες τών 
εκκλησιών τοΰ έδωκαν επισημότητα, άναψε πιό πολύ, Αφήνιασε. Καί 
Ιτσι ό κίνδυνος τοΰ σχολείου μας γινόταν πιό σοβαρός καί πιό Απει
λητικός. Τίς πρώτες κωμικές κραυγές εύκολα εξελέγχατε μόνες Σας 
καί εύκολα Αποδείχνατε στούς γονείς Σας καί στούς γνωστούς Σας 
πώς ήταν συκοφαντίες. Τώρα δμως στούς τόσους σοφούς, ποΰ Απο
κάλυπταν τόσο τρομακτικά γεγονότα καί συνωμοσίες, ώστε Ισκότιζαν 
δλους τούς Νεοελληνικούς εγκεφάλους, δυσκολώτατα μπορούσε κανείς 
ν’ άντισταθή· πολύ λίγοι είχαν χωνέψει τά ζήτημα, οί άλλοι δλοι καί 
δσοι άκόμη είχαν κάποια Αμφιβολία καί δισταγμό παρασύρθηκαν 
στό γενικό πανζουρλισμό. Τό Α. Δ. Π. ήταν έργαστήριο Αναρχικών 
καί άθεων μέ ώρισμένο σκοπό τήν καταστροφή τοΰ έθνους· δχι μόνον 
οί ίδρυταί καί τό προσωπικό του, μά καί δσες πήγαιναν έκεΐ μέσα 
καί δσοι Ακόμη έστελναν τΑ παιδιά τους, δλοι ήταν προδότες καί
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άντεθνικοί, καί τά ονόματα τους στιγματισμένα καί παραδομένα στόν 
κοινό χλευασμό. Μόλα ταΰτα ή αγάπη  Σας πρός τό σχολείο μας 
υψωνόταν σέ λατρεία, ποΟ είχε τή δύναμι νά έπιβληθή άκόμη καί 
σ’ δσους άπό τούς δικούς Σας ήταν διατακτικοί. Καταλάβατε ποιά 
βαθύτερη αιτία είχε δλος έκεΐνος ό θόρυβος, παρουσιάστηκε στό 
πνεύμα Σας καθαρός δ πόλεμος, ποΰ όποκινοΰσαν ποταπά Ιλατήρια, 
είδατε τήν άνειλικρίνεια, τήν ψευτιά, τήν δποκρισία, τό φθόνο νά 
έκμεταλλεύωνται δλες τίς προλήψεις καί τάγνότερα αισθήματα τοΰ λαοΟ 
μας καί νά θέλουν νά πνίξουν τήν ειλικρίνεια, τήν άγάπη, τήν πρόοδο. 
’Αρκετοί έβλεπαν ετσι, δπως Σείς, τά πράγματα, μά δέν τολμοΰσαν 
ν’ άντισταθοΰν στή γενική κατακραυγή, ούτε κάν νά διαμαρτυρηθοΰν. 
Σείς δμως δλες, άν καί κορίτσια, όψωθήκατε σά ζωντανή καί μεγάλη 
διαμαρτυρία αδιαφορήσατε γιά τό γενικά μίσος, τήν περιφρόνησι καί 
τό χλευασμό, ποΰ Σάς έζωνε άπό παντοΰ, δεθήκατε πιό στενά μέ τό 
σχολείο μας, καί τό σχολείο μας Ιξακολουθοΰσε τήν έργασία του, 
Ινφ Ιξω κουφόβραζε ή φοβέρα ένός άφηνιασμένου δχλου.

Καί ή δική Σας διαμαρτυρία μαζί μέ τούς γονείς Σας καί τά 
θάρρος καί δ σεβασμός ποΰ Ιδειξαν τέσσερες δημοτικοί σύμβουλοι1 
στόν έαυτό τους καί στό δίκαιο, κρατοΰσε τό σχολειό μας άκλόνητο, 
καί δλος δ θόρυβος καί οί πατριωτικές κραυγές δέν έφερναν τό άπο- 
τέλεσμα, ποΰ περίμεναν τά οικονομικά καί πολιτικά συμφέροντα καί 
οί μικροφιλοδοξίες λίγων άτόμων. Τότε έσυραν άπό τόν Άδη ένα 
μαΰρο φάντασμα, τό βάφτισαν ’Ηθική, τό ξαπόλυσαν στούς δρόμους 
καί ξερνοΰσε Ιναντίον δλων μας δ,τι μόνον τελείως διεφθαρμένη ψυχή 
μπορεί νά φαντασθή. Ά ν  πρώτα οί γριοΰλες στίς γειτονιές έλεγαν- 
« θέλουν, παιδάκι μου, νά μάς πάρουν τάγιο μ ϋρος !»  καί σταυρο- 
κοπιόταν, τώρα χιλιάδες στόματα σιγομουρμούριζαν « ορ ί̂α επιασε 
σ αυτό τό σκολειό ό δεσπότης !»  «τί !» «ας τα καλύτερα.. .  δε λέγον
τα ι !» Μόλα ταΰτα Σείς, άν καί κορίτσια, άν καί ή υπόληψίς Σας 
σερνόταν στούς δρόμους σάν κουρέλι, λυπηθήκατε, άλλ’ άψηφήσατε 
δλα καί αίσθανθήκατε τή λατρεία Σας προς τό σχολείο νά ξεσπά σέ 
ίερό ένθουσιασμό- γιατί τό σχολείο μας δψωνόταν στό πνεΰμα Σας 
σά μιά ευγενική, μεγάλη ίδέα.

Δέν έμεινε πια παρά ή βία- εύσεβεΐς πράκτορες μπήκαν καί στήν 
πιό άπόκεντρη γωνία, φανάτισαν τόν κοσμάκη, οί καμπάνες κάλεσαν

1 Οί κ . Κουτσαγγέλης, Παρθένης, Πκπαγεωργιάδης κα ί Σαράτοης.
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τούς πιστούς, τό σχολείο μας έσκυψε στή βία, έκλεισε. Ή αστυνομία 
δέ μποροΰσε νά έγγυηθή γιά τή ζωή μου καί μέ υποχρέωσε επί μιά 
βδομάδα νά μή βγω έξω άπό τό σπίτι μου, ποΰ ήταν τριγυρισμένο 
άπό κατασκόπους. Και δμως ό ένθουσιασμός Σας ένέπνευσε τόν ’ίδιον 
ένθουσιασμό καί σέ πολλούς γονείς κι’ άπό τήν πρώτη μέρα ώς τήν 
τελευταία, ποΰ έφυγα, Ιρχόσαστε καί κεΐ τακτικά — τό τί άψηφού- 
σατε έξω στούς δρόμους τά ξέρω —καί είδα εμπρός μου ζωντανεμένη 
τήν εικόνα τοΰ ΚΡΓΦΟΓ ΣΧΟΛΕΙΟ*-. —Κ ύ ρ ι ε  δ ι ε υ θ υ ν τ ά ,  ν ά  
έ ρ χ ώ μ α σ τ ε  έ δ ώ ,  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  ή δ ι κ ή  μ α ς  τ ά ξ ι ς  κ α ί  
ν ά  κ ά ν ω μ ε  μ ά θ η  μ α ! — Π α ι δ ί  μ ο υ ,  δ έ ν  κ ά ν ε ι  ά κ ό μ η !  
—’Άς π η γ α ί ν ω  μ ε  λ ο ι π ό ν  σ τ ι ς  ε λ ι έ ς  ψ η λ ά  σ έ  κ ε ί ν ο  
τ ό  μ ι κ ρ ό  σ π ι τ ά κ ι !  — Δεν  κ ά ν ε ι ,  δ κ ό σ μ ο ς  ε ϊ ν α ι  ε ρ ε 
θ ι σ μ έ ν ο ς .  — ’Έ τ ό τ ε  α ς  π η γ  α ί ν  ω μ ε  π ε ρ  ί π α τ ο  κ α ι  
&ς τ ά  λ έ μ ε  π ε ρ π α τ ώ ν τ α ς ! — Έτσι μοΰ μίλησε κάποια άπό 
Σας (ήταν ή έποχή ποΰ οί φοιτηταί χυμοΰσαν νά διώξουν άπό τό Πανε
πιστήμιο τόν Ποιητή) καίτά λόγια της, ποΰ ήταν ό κοινός Σας πόθος, 
έπλεκαν τά ώραιότερο στεφάνι στήν έργασία τοΰ σχολείου μας. ’Επέ
τυχε τόν πρώτο καί τελικό σκοπό κάθε σχολείου, νά μόρφωση χαρα
κτήρες. « Γιά δλα τ’ άλλα κατακρίνω τόν κ. Δελμοΰζο, τόν θαυμάζω 
δμως ποΰ ένέπνευσε στις μαθήτριές του τέτοιον ένθουσιασμό!» αναγ
κάστηκαν νά δμολογήσουν καί τά πρωτοπαλλήκαρα τής σταυροφο
ρίας κατά τοΰ Α. Δ. Π. Έσύγχυσαν δμως τά άτομο μέ τήν ιδέα, 
λησμόνησαν δτι δέν ήταν τό άτομό μου, ποΰ ένέπνεε, άλλά τό σχο
λείο, καί τό σχολείο μας άντιπροσώπευε τήν ιδέα, τό μέλλον, τήν 
πρόοδο. Γ ιά  νά λάμψ η  α’ δλους ή ε π ιτ υ χ ία  του, επρεπε νά  
τύχου ν  τά τελευτα ία  μ εσα ιω ν ικ ά  γεγονότα.

"Ολα αύτά καλά, μά ή συκοφαντία, ποΰ μάς βαραίνει; 'Η πολιτεία 
δχι μόνον δέ σκόρπισε άκόμη τό πυκνό της σκοτάδι, δπως ώφειλε, 
άλλά μέ τήν άστάθειά της άσυνειδήτως τής έδωσε κάποια βασιμότητα. 
’Αδέκαστος δμως δικαστής είναι ή συνείδησίς μας. Σ’ αυτήν πρώτα 
πρώτα θά δώσωμε λόγο’ καί άπέναντί της ε’ίμαστε καθαροί καί υπε
ρήφανοι. Ή πολιτεία άς κάνει δ,τι θέλει. Είναι βέβαια λυπηρό, άν 
καί τή δικαιοσύνη της άκόμη τυφλώσουν οί μεσαιωνικές προλήψεις, 
δπου ζοΰν βυθισμένοι γραμματισμένοι καί άγράμματοι, ή άν τής 
λείψη τό θάρρος νά ομολογήση τήν αλήθεια. Ή άλήθεια δέν έχει νά 
φοβηθή τίποτε άπό τή δειλία λίγων άτόμων, δσο ψηλά καί άν στέ- 
κωνται τά άτομα αύτά.'Όταν ίδοΰν τό φώς τάποτελέσματα τής έργα- 
σίας μας, τότε δλοι θά όμολογήσουν δτι τέτοια αποτελέσματα δέ συμ
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βιβάζονται μέ τέτοιες κατηγορίες· αυτές θά γίνουν τότε καπνός καί 
θά διαλυθοΰν καί στά μάτια τών ανίδεων καί τών τυφλών.

Τώρα ποΰ φάνηκε καθαρώτατα δ,τι είπα στήν άρχή: δ τ ι  δ η λ .  
ή Ι δ έ α ,  π  ο ϋ  α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ ε  τ ό  ο  χ  ο λ ε ί ο  μ α ς ,  ό ν έ ο ς  
δ ρ ό μ ο ς ,  π ο ϋ  θ έ λ η σ ε  ν ά  χ α ρ ά ξ η ,  ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι  δ λ ο  
τ ό ν  Έ λ λ η  ν ι α  μά" δ τ ι  ή  ι δ έ α  α ύ τ ή  μ ε  τ ό  δ ι ω γ μ ό ,  π ο ΰ  
τ η ς  ε 'γ ιν ε  ά π ό  π α ν τ ο ϋ ,  έ ' δ ε ι ξ ε  τ ό σ ο  χ ε  ρ ο π  ι α σ τ  ά τ ή  
δ ύ ν α μ ι  κ α ι  τ ή ν  ε π ι β ο λ ή  τ η ς ,  ώ ο τ ε  ν ά  τ ή ν  α ία ·θ·ά 
ν ω  ν τ α ι  κ α ι  ο ί  ε χ θ ρ ο ί  τ η ς  ά κ ό μ η '  δ τ ι  ε π ο μ έ ν ω ς  τ ό  
σ χ ο λ ε ί ο  μ α ς ,  κ α ί  ά ν  ε κ λ ε ι σ ε ,  δ έ ν  ε π ε σ ε ,  μ ά  σ η κ ώ 
θ η κ ε  π ι ό  ψ η λ ά  κ α ί  σ α ύ τ ό  σ υ ν τ ε λ έ σ α τ ε  κ α ί  Σ ε ί ς * 
δ τ ι  ή  ά ν ύ ψ  ω α ί ς  τ ο υ  θ ά  σ υ ν τ ε λ έ σ η  κ ά π ω ς  κ ί  α ύ τ ή  
σ τ ή ν  π ρ ό ο δ ο  τ ή ς  φ υ λ ή ς  μ α ς  — τ ώ ρ α  β λ έ π ε τ ε  π ώ ς  
τ ό  ψ έ μ α ,  ό φ θ ό ν ο ς ,  ή  υ π ο κ ρ ι σ ί α  κ α ι  ή  ό π  ι σ θ ο  δ ρ ο- 
μ ι κ ό τ η  ς έ ν  ί κ η  α α ν  μ ό ν ο  φ  α ι ν  ο μ ε ν  ι κ ή  ν  ί κ η  κ α ί  ό 
π ό ν ο ς  π ρ έ π ε ι  ν ά  γ ί ν η  υ π ε ρ ή φ α ν η  χ α ρ ά .

'Ο δ ιω γμός δμως τοΰ  Α. Δ. Π. μας εδειξε κ α ί κά τ ι Άλλο, 
π ο ϋ  επ ιβάλλε ι σ  δλες Σ ας υποχρεώ σε ις  μεγάλες. Τόν όποκίνησαν 
βέβαια τά οικονομικά καί πολιτικά συμφέροντα καί οί μικροφιλοδο- 
ξίες λίγων άτόμων ή όμάδων, κατώρθωσε δμως νά έπιτύχη, εστω καί 
φαινομενικώς, γιατί βρήκε έδαφος κατάλληλο, τίς προλήψεις, δπου 
ζή βυθισμένος ό Ελληνικός λαός. Ή ίστορία μας δείχνει δτι κάθε 
νέα ιδέα, ποΰ βασίζεται στήν άλήθεια, θά βρή άντίδρασι μεγάλη, 
πρέπει ν’ άγωνιστή, νά πολεμήση, συχνά απαιτεί καί θύματα, άλλα 
στο τέλος Ιπιβάλλεται, νικα. Ή νίκη ερχεται άργά ή γρήγορα άνά- 
λογα μέ τή δύναμί της, μέ τόν αριθμό καί τό θάρρος τών δπαδών 
της. Τό ϊδιο καί ή ιδέα, ποΰ Αντιπροσώπευε τό σχολείο μας· όδηγεΐ 
στήν εκπαιδευτική άναγέννησι τοΰ τόπου μας καί θά νικήση. Μπορεί 
δμως νά νικήση σέ λίγα χρόνια, άλλα μπορεί ή νίκη της ν’ άργήση 
καί πολύ. "Αν τήν έμπιστευτοΰμε στήν έξέλιξι, ή νίκη άργεΐ. Τήν 
αιτία μάς τή δείχνουν τά τελευταία γεγονότα, ποΰ παρουσίασαν 
έμπρός μας γυμνή καί τραγική τήν πραγματική κατάστασι τοΰ 
τόπου μας. Τήν άργητά της δμως τήν πληρώνομε άκριβά μέ τήν 
έξασθένησι καί τόν εκνευρισμό τοΰ έθνους μας. Γι’ αύτό όποχρέωσις 
καί καθήκον δλων δσοι βλέπουν καί αισθάνονται τήν ιδέα μας καί τή 
σημασία της είναι νά όποβοηθήσουν τή διάδοσί της, τήν έπιβολή,



292

τή νίκη της. Ή άντίδρασις πηγάζει κυρίως άπό τίς προλήψεις τοΰ 
δχλου- « δχλο δέ άποκαλώ καί κείνον, ποΰ κάτω άπό ψηλό καπέλλο 
κρύβει πολλές προλήψεις»· οί προλήψεις πάλι πηγάζουν καί τρέ
φονται άπό τήν άμάθεια, καί τήν άμάθεια μόνο μέ τή μάθησι καί 
τή μόρφωσι τήν πολεμάς. Είπα πώς τό σχολείο μας δέ Σάς έδωσε 
τέλεια μόρφωσι, Σάς δυνάμωσε δμως τόν πόθο γιά τή μόρφωσι καί 
Σάς έδωσε τή θέλησι, τή δύναμι καί τήν ικανότητα νά μορφωθήτε 
μόνες Σας. Ανεξάρτητα άπό κάθε άλλη σκέψι, καί δ διωγμός άκόμη 
νά μή γινόταν, είχατε τήν δποχρέωσι νά έργαστήτε γιά τέτοιο σκοπό. 
Καί θυμοΰμαι μέ χαρά καί συγκίνησι πώς μετά τό κλείσιμό μας μέ 
τΙς αύθόρμητες Ιρωτήσεις Σας καί τίς παρακλήσεις, ποΰ κάνατε στούς 
δασκάλους Σας, γιά νά Σάς δώσουν τίς κατάλληλες όδηγίες, δείξατε 
όλοφάνερα δτι ή δποχρέωσις αύτή είχε γίνει γιά Σάς έσωτερική 
άνάγκη. Τώρα δμως μετά τό διωγμό καί τά συμπεράσματα, ποΰ μάς 
έδωσε, θά ίδήτε δτι ή ά ν ά γ κ η ,  ή ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ς  ν ά  δ ι ο ρ 
θ ώ σ ε τ ε  δ σ ε ς  ε λ λ ε ί ψ ε ι ς  ε 'χ ε τ ε  κ α ί  ν ά  έ ξ  α κ ο λ ο  υ θ ή -  
σ ε τ ε  μ ό ν ε ς  τ ή  μ ό ρ φ ω σ ι  Σ α ς  υ ψ ώ ν ε τ α ι  ak έ π ι τ α 
κ τ ι κ ό  κ α θ ή κ ο ν .  Είναι άλήθεια πώς ό κύκλος, δπου μπορεί νά 
δράση κάθε κορίτσι, φαίνεται στενός καί περιωρισμένος. Φαίνεται 
στενός, άλλά δέν είναι, άφοΰ πεδίον δράσεως έχει τήν οικογένεια, 
καί ή επίδρασις τής οικογένειας στήν κοινωνία είναι μεγάλη. — 
Τελειώνω τό γράμμα μου μέ τήν πεποίθησι δτι καί στό μέλλον θά 
έξακολουθήτε νά έχετε τήν ίδια ύψηλή άντίληψι τοΰ καθήκοντος καί 
Σάς παρακαλώ νά μέ θεωρήτε πάντοτε πρόθυμο σύμβουλο καί βοηθό 
σέ κάθε απορία καί σέ κάθε δυσκολία, ποΰ θά Σάς παρουσιάζη ή 
αύτοπαιδαγώγησις.

Σπέτσες 8/7/911.
M i αγάπη

Α. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ



Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ Ι Α

«Ce n’est pas l ’erreur qui s’oppose aux progres 
de la verity : ce sont la molesse, l ’entetement, 
l ’esprit de la routine, tout ce qui porte a l ’in- 
action>. (Turgot).

OS άναγνώσται τοΰ τελευταίου φυλλαδίου μου θά έννόησαν ίσως 
εύκόλως άπό διαφόρους όπαινιγμούς δτι καταγίνομαι καί εις τήν 
ιστορίαν τοΰ γλωσσικοΰ μας ζητήματος, δπου θά άναπτύξω καί θά 
χαρακτηρίσω τά αίτια καί τά άποτελέσματα τής συχνής έκτροχιά- 
σεώς του καί θά έκτελέσω τό δυσκολώτατον Ιργον τοΰ κριτοΰ τών 
διαφόρων σχετικών κινήσεων καί ένεργειών. Ένα άπό τά μεγαλύτερα 
κεφάλαια τοΰ τόμου τών προλεγομένων εις τήν επιστημονικήν γραμ
ματικήν τής Νεοελληνικής, εις τήν όποιαν άσχολοΰμαι καί τήν οποίαν 
πιστεύω δτι θά κατορθώσω νά ετοιμάσω έντός όλίγων ετών, θά άπαι- 
τήσουν κατ’ άνάγκην τά ζητήματα αύτά. Ή δσον τό δυνατόν άσφα- 
λεστέρα καί δικαιοτέρα κρίσις θά έπιτευχθή μετά μελέτην δλης, ει 
δυνατόν, τής σχετικής βιβλιογραφίας, πραγμα τό όποιον δέν έκαμα 
άκόμη τελείως. Τό γεγονός αύτό καί ή συντομία τής έκφράσεώς μου 
είναι δ λόγος κάθε τυχόν άσαφείας ή έλλιποΰς κρίσεως εις τά γρα- 
φέντα μου έ'ως τώρα, εις τά όποια δέν είχα σκοπόν νά έπανέλθω 
πλέον, άν δέν παρεκινούμην άπό τήν δικαιολογημένην άπορίαν μερι
κών άναγνωστών. Πολλοί, λέγει, δέν Ιννοοΰν άκόμη τόν ρόλον μου 
καί τά γραφόμενά μου τελείως διά τόν λόγον δτι δέν χαρακτηρίζο
μαι ποΰ άνήκω (ή διαίρεσις, βλέπετε, έγινε εις δλα δεύτερα φύσις 
μας) καί φαίνομαι τοιουτοτρόπως εις αύτούς άντιφάσκων τρόπον τινά, 
άφοΰ είμαι μέν έναντίος τοΰ ρόλου τών δήθεν φρουρών τής γλώσσης 
χωρίς νά φαίνωμαι καί εχθρός τοΰ άντικειμένου, τό όποΐον νομίζουν 
δτι προστατεύουν αύτοί, φαίνομαι δέ πάλιν εννοών τάς ένεργείας τών 
δημοτικιστών χωρίς νά χαρακτηρίζω τόν εαυτόν μου ώς άποκλειστι- 
κόν φίλον τής τάσεως αύτής. Ή άπορία αύτή είναι εύχάριστος μόνον 
άν δεικνύει δτι ήρχισε κάποια άμφιβολία εις τούς έρωτώντας καί 
άρχή κινήσεως τής σκέψεως άφ’ ένός μέν άπό τό τέλμα τής άδιασεί- 
στου προλήψεως, έπί τής όποιας τόσον έπιτυχώς στηρίζουν τόν ρόλον 
των οί δήθεν φρουροί, δστε ούτε παραβάσεις άρχών ούτε περιφρονή
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σεις στοιχειωδών λογικών άξιωμάτων ουτε τίποτε άλλο νά ήμπορή 
νά πείση τούς άνθρώπους, δτι ό £όλος αυτός δχι μόνον είναι περιττός 
άλλά είναι καί επιβλαβής διά τήν πρόοδον τής κοινωνίας, άφ’ ετέρου 
δέ άπό τήν έξ Ισου επικίνδυνον τυφλήν έξάρτησιν άπό άτομικάς θεω
ρίας χωρίς συγκριτικήν κρίσιν πρός ίδιαν γνώμην, άπό τόν άτομισμόν 
δηλαδή καί άπό τόν κομματισμόν. Βεβαίως δέ δταν αί παραδόσεις 
καί τάσεις, αί έπιδράσεις καί βλάβαι, αί άτομικαί ένέργειαι τών 
λογίων καί οί άγώνές των, εξιστορηθούν καταλλήλως καί εκτενέστατα, 
θά διαφωτίσουν πολύ τήν σημερινήν μορφήν τοΰ ζητήματος, είς τήν 
όποιαν ενδιαφέρουν κυρίως τά έξής έρωτήμ,ατα. Διατί ή διαίρεσις 
καί έν τή διαιρέσει αί ύποδιαιρέσεις; Διατί παρουσιάζεται πάντοτε 
άλυτον τό ζήτημα καί αί δυσκολίαι τής θέσεώς του εις κανονικόν 
δρόμον έξελίξεως φαίνονται άνυπέρβλητοι; Διατί είναι άναγκαία ή 
μεταρριθμιστική κίνησις καί πώς ήμπορεΐ νά έπιτευχθή; Εις αύτά τά 
ερωτήματα θά προσπαθήσω νά δώσω συντόμως μερικάς διασαφήσεις.

Κακώς λέγεται άπό πολλούς δτι ή αιτία τής διαιρέσεως τών 
μορφών τής 'Ελληνικής καί επειτα καί τών φορέων αυτών άτόμων 
εις τήν κοινωνίαν είναι ή παράδοσις, τήν όποιαν εχει κάθε ιστορικός 
λαός καί ή όποία άναγκαίως γίνεται αιτία καθεστώτων άναποφεύ- 
κτων εις τάς μεταγενεστέρας γενεάς άσυναισθήτως ύποκυπτούσας είς 
αύτάς καί μάλιστα δικαιουμένας νά είναι υπερήφανοι διά τό μεγα- 
λεΐόν των. Ή αιτία τής διαιρέσεως δέν είναι ή παράδοσις, άλλά ή 
πολλάκις έπαναληφθεϊσα τάσις πρός τεχνητήν μίμησιν αύτής καί 
έπομένως ή διακοπή τοΰ ρεύματος τής άσυναισθήτου έπιδράσεώς της, 
άπό τήν όποιαν βαθμηδόν καί κανονικώς κατορθώνει νά άπαλλαγή δ 
άνθρωπος διά τής φιλοσοφικής σκέψεως, δταν έμποδίζεται κατά τι 
άπό αύτήν ή πρόοδός του. Αίτια τών τάσεων αύτών ήσαν πάντοτε 
πλάναι καί προλήψεις, άποτελεσματα δέ πάντοτε κακά. Τό μεγαλύ- 
τερον σφάλμα κάθε περιόδου συνειδήσεως ουσιαστικής καταπτώσεως 
καί άποπείρας άναγεννήσεως ήτο τό εκ πλάνης καταντησάσης χρο
νιάς λογικόν πήδημα δτι πολλοί προϋπέθετον τόν εσωτερικόν άνθρω
πον δμοιον καθ’ δλα πρός τό πρότυπον τής μιμήσεως καί προσεπά- 
θουν νά άφομοιώσουν πρός αύτό καί τόν εξωτερικόν, ενφ κατ’ ούσίαν 
αύτή ή εξωτερική άφομοίωσις ηύξανε τάς δυσκολίας τής εσωτερικής 
ή ούσιαστικής άναπτύξεως. Τοιουτοτρόπως καί εσχάτως ή τάσις 
πολλών λογίων πρός δήθεν άνύψωσιν.τής γλώσσης χωρίς προσοχήν 
είς τούς πραγματικούς σκοπούς αύτής ετεινεν είς άφαίρεσίν της άπό 
τόν φορέα της λαόν τόν δυσκολευόμενον νά παρακολούθηση αύτήν
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καί έπομένως μένοντα άνανάπτυκτον. Καθημερινά παραδείγματα 
τούτου δέν ήμπόδιζον τούς Ιξω τών πραγμάτων σκεπτομένους νά 
πλέκουν διθυράμβους εις τό καταστρεπτικόν εργον των. Τήν ενέργειαν 
αύτήν ένεδυνάμωνον ή έκ τής έλλείψεως έπιστημονικής έξετάσεως 
πλάνη περί τής δρθής έκτιμήσεως τής γλώσσης τοΰ λαοΰ καί αΕ 
έσφαλμέναι θεωρίαι περί τής καταγωγής τών νεωτέρων Ελλήνων. 
Άπό τήν άγνοιαν τής δημώδους προήλθεν ό φόβος προς τό μέλλον 
ώς τι άγνωστον ό έκδηλούμενος εις τήν στασιμότητα τής νευρικής 
ύποστηρίξεως τοΰ καθεστώτος, άπό τάς άλλας θεωρίας προήλθεν ό 
τυφλός σωβινισμός ό εμποδίζων κάθε σκέψιν. Ή εναντία τάσις τών 
συνειδητως ή όρμεμφύτως διαφορετικά καί συμφωνότερα πρός τήν 
φυσικήν Ιξέλιξιν σκεπτομένων έπέφερε τήν διαίρεσιν. Τό γεγονός δτι 
οΕ πρώτοι τόν κανόνα των τόν εθεταν αύθαιρέτως εις παρελθόν τι 
άρκετά άόριστον είναι ή αιτία τής μή στερεάς μορφής τοΰ όργάνου 
των καί επομένως των ατομικών άποκλίσεων. Τό γεγονός δτι οί δεύ
τεροι ένήργουν μεμονωμένως καί άνευ μεθόδου καί συστήματος 
καί κοινωνικής βοήθειας καί τινες πρός τούτοις εθεταν τόν κανόνα 
των είς έσφαλμένον σημεΐον πρός τά κάτω είναι ή αιτία τής άσυμ- 
φωνίας τής κινήσεώς των. Έλλειψις ένωτικοΰ δεσμοΰ, ήτοι τής πραγ
ματικής Ιπιστήμης, έκράτει τά δύο μέρη πάντοτε διηρημένα καί 
έπεσκότιζε τόν όρθόν δρόμον, δστις άπό μέν τής μιας άπόψεως δύνα- 
ται νά όρισθή ώς ή άνευ συνειδητής μιμήσεως άσυναίσθητος έξέλιξις 
κατά τάς παραδόσεις, άπό δέ τής άλλης άπόψεως ώς ό προϊών νεω
τερισμός άνευ βιαίας άποτινάξεως τής παραδόσεως, ήτοι αύτό τό 
όποιον λέγεται δρθόν γλωσσικόν αίσθημα έκάστης γενεάς καί πραγ
ματική ζωή αύτής.

Τί σημαίνει τό ε'λλειψις πραγματικής επιστήμης Ιννοεΐται μέ τόν 
σύντομον όρισμόν τής ούσίας αύτής ώς αρμονίας τών σκέψεων τών 
όδηγουμένων δπό φιλοσοφικής ιδεολογίας καί καθαράς παρατηρήσεως 
εΕς σύστημα. Άναλόγως τής όξύτητος τών διανοητικών του δυνάμεων 
έκαστος προσπαθεί νά φθάση εις δσον τό δυνατόν άνώτερον σημεΐον 
τοΰ ιδεώδους τούτου καταβάλλων τάς Ανθρωπίνους αδυναμίας καί αί 
διάφοροι διαβαθμίσεις είς τόν αγώνα τοΰτον τής πλησιάσεως πρός 
τήν ιδέαν είναι αί διαβαθμίσεις τοΰ μεγαλείου τών διαφόρων Ιπιστη- 
μόνων. Ή ιδέα ίσταμένη αμετακίνητος ύπεράνω τών άτόμων χρησι
μεύει εΕς άμοιβαΐον ελεγχον καί διόρθωσιν τών άναποφεύκτων άτε- 
λειών τών εργατών της, τούς όποίους κρατεί ήνωμένους διά δεσμοΰ 
πνευματικού εΕς τον κοινόν σκοπόν. Καί ό μικράς νοητικάς δυνάμεις
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Ιχων δύναται νά δνομασθή έπιστήμων, άν εχη τάς ιδιότητας αύτάς, 
μέ μόνην τήν διαφοράν δτι αναγκάζεται νά ύποχωρή είς τόν άνώτε- 
ρόν του, ό όποιος πάλιν είς τάς λεπτομερείας ήμπορεΐ νά όδηγηθή 
καί άπό κατώτερόν του είς διόρθωσιν άτελειών του. Ούτε δμως ό έξ 
δπολογισμοΰ δευτερευουσών ιδεών Ινεργών ήμπορεΐ νά όνομασθή 
άληθής έπιστήμων, καί άν άκόμη τόμους όλοκλήρους συγγραφή, 
ούτε δ Ιχων ισχυρόν τόν άτομισμόν ώστε νά μεταβιβάζη αύτόν καί 
εις τάς ιδέας τάς όποιας άντιπροσωπεύει καί νά ζητή έμπαθώς νά 
έπιβάλη τάς γνώμας του είς τούς άλλους, πολύ δλιγώτερον ό καταρ- 
ρίπτων τήν ιδέαν είς μέσον πρός άλλους σκοπούς, Ιλάχιστα δέ πάν
των δ παραβαίνων ήθικάς άρχάς, διότι ή μή τήρησις αύτών σημαίνει 
μή κανονικήν άνάπτυξιν τών διανοητικών λειτουργιών, ή όποία είναι 
άπαραίτητος προϋπόθεσις παντός Ιπιστημονικοΰ εγκεφάλου. Τό δτι 
ήμεΐς Ιχομεν λογίους δρώντας τοιουτοτρόπως, σημαίνει δτι εχομεν 
Ιλλειψιν άπό πολλούς άληθώς Ιπιστήμονας. Τό δτι δέ οί έπιστήμονές 
μας δέν ήμποροΰν νά συγκεντρωθούν καί μάλιστα είναι πολλάκις 
χωρισμένοι τόσον έχθρικώς ώστε νά άποκλείεται ή ελπίς συνεργασίας 
των, αύτό σημαίνει πρώτον μέν δτι τά αίτια διά τά όποία Ιχωρίσθη- 
σαν δέν είναι επιστημονικά, δεύτερον δέ δτι Ικεΐνοι οί όποιοι γίνον
ται αίτιοι νά έξακολουθή αύτή ή κατάστασις δέν είναι άληθεΐς Ιπι- 
στήμονες. Διά τοΰτο δέν κατωρθώθη νά ύπάρξη Ιως τώρα παρ’ ήμΐν 
άνώτερόν τι συμβούλιον (μόνον τό ί'δρυμά του εχομεν), το οποίον 
μετά συζητήσεις νά δίδη είς τήν κοινωνίαν τάς δρθάς κατευθύνσεις. 
’Αποτέλεσμα αύτοΰ είναι ή ούσιαστική άμάθεια τής κοινωνίας ή 
Ικδηλουμένη είς διαπόμπευσιν τών ιδεών, ή Ικμετάλλευσις αύτής 
δπό άτομικών παθών, ή έπικράτησις τών άτομικών θελήσεων τών 
ισχυρών δπέρ τό γενικόν καλόν, ή δλιγαρχία τών γραμμάτων λεγο- 
μένη ή έκδηλουμένη είς σωβινιστικήν υποστήριξιν τών θεωριών έκά- 
στου, είς βρέξεις καί θυμούς καί είς πραξικοπήματα έντελώς ξένα 
πρός άληθεΐς Ιπιστήμονας.

Ή φιλοσοφική παρατήρησις κατ’ άνάγκην πρέπει νά όδηγήση 
τόν έπιστήμονα είς σύστημα, είς τό όποιον φωτιζόμενος άπό τό παρελ
θόν, εξετάζει μέ βλέμμα καθαρόν τό παρόν καί δίδει τάς κατευθύνσεις 
διά τό μέλλον. Κατά ταΰτα δ παραλείπων προϋπόθεσίν τινα είς τήν Ιξέ- 
τασιν τοΰ δλου, κατ’ άνάγκην θά φθάση είς συμπεράσματα άτελή ή καί 
θά γράφη πράγματα έντελώς έσφαλμένα καί περιττά. Καί είς μέν τήν 
ίστορικήν έξέτασιν τοΰ παρελθόντος άνάγκη νά είναι έφωδιασμένος μέ 
δλα τά άξιώματα είς τά όποια Ιφθασε ή έπιστημονική πρόοδος τοΰ
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παρόντος διά νά κρίντ̂  καταλλήλως καί νά Ιχη φωτεινήν εικόνα αύτοΰ, 
εϊς δέ τήν έξέτασιν τοΰ παρόντος άνάγκη είναι νά Ιχη τήν δύναμιν νά 
σύρτβ μίαν γραμμήν χωρίζουσαν αύτό άπό κάθε συνάφειαν πρός τό 
παρελθόν διά νά τό έξετάση καταλλήλως καθ’ έαυτό, είς δέ τήν κρίσιν 
διά τό μέλλον άνάγκη είναι νά λάβτζ] ύπ’ δψιν δλους τούς παράγοντας 
τοΰ παρόντος και νά σχηματίσω εξ αύτών άρμονικόν σύμπλεγμα σκέ
ψεων διά συμπέρασμα όρθόν. 'Όλα λοιπόν τά γραφόμενα υπό τύπον 
προσπαθείας νά έξαρτήσουν τό παρόν άπό μίμησιν τοΰ παρελθόντος 
είναι εσφαλμένα κατά τήν άρχήν. 'Όλα τά γραφόμενα μέ βάσιν τήν 
ίδέαν τής διαιρέσεως τοΰ παρόντος ύπέρ μονομεροΰς ύποστηρίξεως ή 
δήθεν άποκλειστικής Ιπικρατήσεως τοΰ ένός ή τοΰ άλλου μέλους τής 
διαιρέσεως είναι Ισφαλμένα κατά τήν θέσιν των καί περιττά ώς 
πρός τό άποτέλεσμά των. 'Όλα τά γραφόμενα ύπό τύπον Ιξαιρέσεως 
άπό τό παρόν παντός έπικρατήσαντος κατά έσφαλμένας άρχάς τοΰ 
παρελθόντος είναι έσφαλμένα κατά τό σύστημα, διότι καί τό κατ’ 
έσφαλμένας άρχάς έπικρατήσαν είναι παράδοσις, ήμεΐς δέ μόνον νά 
κρίνωμεν τό παρελθόν ήμποροΰμεν καί νά διδαχθώμεν άπό τά σφάλ
ματα αύτοΰ καί δχι νά τό διορθώσωμεν.'Ώστε ή μόνη όρθή θέσις τοΰ 
ζητήματος άνάγκη νά είναι δχι τί επρεπε νά είναι (είτε κατ’ άναφο- 
ράν πρός τό παρελθόν, είτε κατ’ άναφοράν πρός τό παρόν), άλλά τί 
είναι. Αύτά τό τί είναι μελετώμενον καθ’ δλην τήν έκτασίν του καί 
συνδυαζόμενον πρός τόν σκοπόν τόν Ιπιδιωκόμενον διά τής γλώσ- 
σης θά δώση τήν όρθήν μέθοδον τής ένεργείας. Ή άνάμιξις είς τόν 
κύριον σκοπόν λόγων δευτερευόντων καί θεωριών Ιξω τής ζωής (οίον 
εύγένεια ή χυδαιότης λέξεων ή τύπων, κατανόησις τής αρχαίας διά 
τύπου τής νεωτέρας όμοιοτέρου πρός αύτήν, κατανόησις τής Νεοελλη
νικής ύπό τών ξένων κλπ., ή έξ άλλου καθαρά ιστορική έξέλιξις, 
γλώσσα ψόφια, γλώσσα άνάμικτη καί ξενίζουσα κλπ.) μόνον σύγχυσιν 
είς τήν όρθήν κρίσιν ήμποροΰν νά έπιφέρουν.

θά γίνη λοιπόν ή έξέτασις τοΰ παρελθόντος μέ όρθόν ιστορικόν 
βλέμμα καί τά καθέκαστα δσον άφορα τάς κρίσεις θά διορθωθούν άπό 
άλλους, ώστε νά εχωμεν καλήν όπωσδήποτε καί διδακτικήν εικόνα 
αύτοΰ.Έπειτα θά έξετασθή τό παρόν, δπως εχει, άνεξαρτήτως πάσης 
ιδέας έκ τών προτέρων, διά νά έκτιμηθή όρθώς τί ύπάρχει καί αί 
άτέλειαι αύτοΰ, αί όποΐαι είναι περίπου αί έξής. Έλλειψις συστημα
τικής μελέτης τής δημώδους, λεξικοΰ, γραμματικής καί διδασκαλίας 
αύτής. άγνοια άρα αύτής καί προκατάληψις καί έπομένως άδυναμία 
καταρτίσεακ συστήματος έκπαιδεύσεως λαμβάνοντος ύπ’ δψιν τήν
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έπίδοσιν μεγάλου μέρους τών κοινωνικών δυνάμεων εις κλάδους πρα
κτικούς, πρ&γμα τό όποιον άπαιτεΐ τήν προσπάθειαν πρός περιαγω- 
γήν τής γλώσσης εις τύπον τοιοΰτον, ώστε νά γίνεται κτήμα τοΰ έν 
τφ δημοτικφ σχολείψ παιδευομένου. ΆντΙ τούτου ύπάρχουν άφ’ ένός 
μέν λόγιοι δρώντες υπό τό κράτος προλήψεων καί μέ άφαίρεσιν άπό 
τήν πραγματικήν ζωήν καί άπό τούς κυρίους σκοπούς τής γλώσσης 
ώς μέσου μορφωτικοΟ τοΰ άνθρώπου καί έπομένως χάσμα μεταξύ τής 
πνευματικής κινήσεως τών λογιών καί τής μορφώσεως τοΰ λαοΰ, 
άφ’ Ιτέρου δέ λόγιοι δρώντες ώς άτομα, υποστηρίζοντες έμπαθώς τάς 
ιδέας καί άντί νά προσπαθοΰν νά ένώσουν τά διεστώτα όπό τάς Εδέας 
έπιφέροντες διαίρεσιν διά τών Εδεών ύπό τά άτομα καί έπομένως 
ασυμφωνία περί τοΰ ποΰ πρέπει νά τεθή ό κοινός κανών τής γλώσσης. 
Έκ τούτων προέρχεται Ικτροχιασμός τής ιδέας εϊς τήν κοινωνίαν, 
ώστε καί οί μή εχοντες καμμίαν σχετικήν προπαιδείαν νά νομίζουν 
δτι έχουν δικαίωμα έκφράσεως καί επιβολής Εδέας τινός, είτε ώς 
άτομα είτε ώς όμάδες, καί άσυμφωνία εΕς τάς άντιλήψεις καί εις τό 
γλωσσικόν δργανον τών κοινωνικών άτόμων καί πρός τά έπάνω 
καί πρός τά κάτω.

Έχοντες ύπ’ δψιν τά δεδομένα τής σημερινής ζωής μας θά θέσω- 
μεν καταλλήλως τό ζήτημα τής μεθόδου τής ένεργείας μας διά τό 
μέλλον. Μία άπό τάς αΕτίας διά τάς όποιας ή έκπαίδευσίς μας σήμερον 
πανθολογουμένως δέν έκτελεΐ τόν προορισμόν της δπως έπρεπεν είναι 
δτι δέν έλήφθη ποτέ φροντίς συνεργασίας τών λογίων μας πρός τόν 
σκοπόν αύτόν. Καί άφοΰ έως τώρα οί λόγιοι μας δέν κατώρθωσαν νά 
συγκεντρωθούν εΕς κοινήν ενέργειαν ή πρέπει νά άλλάξουν μέθοδον 
τοΰ σκέπτεσθαι ή πρέπει νά έννοήσουν νά μας άφήσουν ήσύχους άπό 
τάς θεωρίας των καί τάς ένεργείας των, διότι αί άτομικαί Εδέαι των 
καί ένέργειαι άπεδείχθη δτι δέν έχουν κανένα καλόν άποτέλεσμα. 
Χρειαζόμεθα ένα σύλλογον Ακαδημαϊκόν Ιχοντα τόν σκοπόν αύτόν 
καί εύχής εργον είναι νά άπέβαινε τοιοΰτος σύλλογος ό Εκπαιδευτι
κός "Ομιλος, ό όποιος ελαβε τήν πρωτοβουλίαν νά έργασθή όπέρ 
προγράμματος δημοτικής έκπαιδεύσεως. Ή Εδέα είναι μία δι’ δλους, 
πώς θά έκτελή ή έκπαίδευσίς μας καλύτερα τόν προορισμόν της καί μέ 
αύτήν ώς σύμβολον καί άποκήρυξιν κάθε ιδέας έκ τών προτέρων, μέ 
βάσιν τό πραγματικόν γλωσσικόν αίσθημα, θά συζητηθοΰν καί θά κρι- 
θοΰν αί άτομικαί γνώμαι έκάστου διά τάς λεπτομερείας τάς άπαιτού- 
σας συνεργασίαν πολλών καί θά όρισθή τό πρόγραμμα τής ένεργείας. 
Ά ν  έπιτύχη τά σύστημα τοΰτο, πιθανόν νά προσκόψη ή εύρυτέρα διά-
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δοσίς του είς τήν άρχήν είς το διδακτικόν προσωπικόν, άλλά ή δυσκο
λία αύτή θά λυθή βαθμηδόν διά τής επιστημονικής διδασκαλίας εις τό 
Πανεπιστήμιον. Εις τήν κοινωνίαν επί τοΰ παρόντος θά δοθή νά έννοήση 
δτι καθένας δικαιοΰται νά Ιχη τό αίσθημά του τό γλωσσικόν, άλλά 
περαιτέρω δέν Ιχει κανένα δικαίωμα έπεμβάσεως έπΐ τοΰ άλλου ούτε 
είναι άξιος άνευ προπαιδείας νά έκφέρη γνώμας. Καλόν είναι μάλι
στα νά ληφθή σοβαρά φροντίς νά λείψη κάθε μέσον προκλήσεώς της 
μέ λόγους ή μέ άρθρα τοΰ ήμερησίου τύπου καί νά περιορισθή ή 
συζήτησις μόνον είς τούς σχετικούς κύκλους. Διά τήν σημερινήν 
άσυμφωνίαν των άντιλήψεων καί τής πρακτικής ενεργείας έκαστου 
άτόμου ένδείκνυται άνοχή γενική, διότι τά αίτια τά προκαλέσαντα 
τοιαύτην ή διάφορον άνάπτυξιν έκάστου εύρίσκονται είς τήν βαβυλω
νίαν τοΰ παρελθόντος, είς άτελή εκπαίδευσιν ή θεωρίας έσφαλμένας 
ή προλήψεις, πράγματα διά τά όποια δέν εύθύνεται ό ήδη ανεπτυγ
μένος Οργανισμός. Ή ένότης των άντιλήψεων διά τό μέλλον εξαρτα- 
ται πάλιν άπό έπιστημονικήν διδασκαλίαν είς τό Πανεπιστήμιον. Ή 
ένότης τοΟ κοινοΰ γλωσσικού όργάνου διά τό μέλλον θά έπέλθη βαθ
μηδόν άπό τήν άρσιν τοΰ κανόνος άπό τό παρελθόν, δσον άφορα τήν 
άσυμφωνίαν των άτόμων πρός τά έπάνω καί άπό τήν συστηματικήν 
μελέτην τής Νεοελληνικής διά τής καταρτίσεως Νεοελληνικού λεξι- 
κοΟ καί γραμματικής διά νά έννοηθή ή άνάγκη άποφυγής των δια- 
λεκτισμ&ν, δσον άφορα τήν άσυμφωνίαν πρός τά κάτω. Ή δέ θέσις 
τοΰ κοινοΰ κανόνος γενικώς μέν άνάγκη είναι νά τεθή είς τό παρόν, 
είς ποιον δέ σημεΐον πρέπει νά τεθή είς τάς λεπτομερείας θά λυθή 
διά τής συνεργασίας των ήνωμένως δρώντων πρός τόν σκοπόν τούτον 
έπιστημόνων. Αύτά είχον δπ’ δψιν μου είς τά μέχρι τοΰδε γραφέντα 
μου καί ύπό τό πνεΰμα αύτό θά πραγματευθώ έκτενώς τό ζήτημα 
8ταν Ιλθη ό καιρός.

Έ ν Βιίννχι xfj 28 ‘ Ιονλίον 1911.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ X. Μ Π Ο Υ ΤΟ ΥΡ Α Σ



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ή κρίση γιά τό ’Αναγνωστικά τών κ. Δ. Μ. Γεωργακάκι καί Δ. 
Γ. Παυλίδου θά δημοσιευθεΐ στόν έρχόμενο άριθμό τοΰ Δελτίου.

ΈκεΤ θά μιλήσομε φαρδύτερα καί γιά το εργο τοΰ κ. Β. Λασκα- 
ρίδη, πού ίδρυσε στά Μοναστήρι πέρυσι τή «Μακεδονική Βιβλιοθήκη», 
δίνοντας σύγχρονα τάν 1° άριθμό της ( ο  ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΗΠ02) κ ’ έφ έ - 
τος τάν 2° <Τ0 ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ).

Τό λάβαμε τήν προτελευταία εβδομάδα τοΰ Σεπτέμβρη κ’ έπο- 
μένως δέν τά μελετήσαμε άκόμη. Μά μιά σπουδαχτική ματιά στίς 
σελίδες του μάς βεβαίωσε, πώς τό πρώ το  Ν εοελληνικό ’Α λφαβητά
ρ ιο  έ π ί τέλους ε ϊδε τό φώς.

"Ισως έπρεπε νά τά προσδοκούμε, πώς ή σπουδαιότατη αύτή 
έργασία θά γινότανε όξω άπά τά σύνορα τής έλεύθερης γωνιάς τοΰ 
Έλληνισμοΰ, έκεΐ δπου ή γή τά τελευταία χρόνια ποτίστηκε μέ 
Ηρώων αίμα καί δπου δ φυλετικός άγώνας, πού δέ γίνεται μέ 
λόγια, φανερόνει έπιτακτική τήν άνάγκη νά έπικραχήσομε μέ τήν 
πραγματική Γλώσσα μας.

Όπωσδήποτε τά έθνικό τοΰτο γεγονός πρέπει νά τό χαιρετίσομε 
άνάλογα μέ τή σημασία του.

Γιά σήμερα αναδημοσιεύομε τά δ,τι σχετικό έγραψε ή ντόπια 
έφημερίδα «Τό Φώς».

Μ Ι Α  Θ Ε Τ Ι Κ Η  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

’Εξεδόθη κατ’ αΰτάς έν τή πόλει μας δ δεύτερος αριθμός τής Μακεδονικής 
βιβλιοθήκης. Δέν άμφιβάλλομεν δτι οί πλεϊστοι <3ίν μή πάντες οί άναγνώσταί μας 
θά διερωτηθοΰν άλλά τί είνε ή Μακεδονική βιβλιοθήκη; Τούς άπαντώμεν είνε μία 
εμπνευσμένη έργασία γινόμενη &π’ ανθρώπου, δστις άνήγαγε εις αληθές πάθος τήν 
εύγενή άσχολίαν κ α ί σκοπούσα τήν άναγέννησιν του δημοτικού μας σχολείου κ α ί 
μάλιστα είς τά ξενόφωνα μέρη. "Εχομεν ύπ’ δψει μας τό άλφαβητάριον. Είνε Ινα 
μικρόν κομψοτέχνημα' χάρτης, έξώφυλλον, έκτόπωσις, εικόνες είνε δλα τέλεια 
κα ί καλλιτεχνικά. Κ α ί σκεπτόμεθα δτι εάν δ ριζοσπάστης αναμορφωτής τής δημο
τικής μας έκπαιδεύσεως δέν έπέτυχε τοοτο, δΰναται τουλάχιστον νά εχιg τήν 
έλπίδα κ α ί τήν φιλοδοξίαν δτι άπήλλαξε τά δημοτικά μας σχολεία άπό τήν 
κάπρον τοΰ Αΰγείου των βιβλιαρίων έκείνων τά δποϊα κακώς συντεταγμένα κα ί
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χειρότερον εκτυπωμένα έστρέβλωσαν διά τών κακογραφιών των εύθύς άπό τής 
γεννήσεώς του τό καλλιτεχνικόν αίσθημα τών παιδίων μας κα ί μάς κατήντησαν 
οδτω άπό λαού, δ όποιος άλλοτε ύπήρξεν αύτή ή ενσάρκωσις τοΰ ωραίου εις έν 
άπό τά άμουσότερα τών εθνών τής γής.

Ά λ λ α  κα ί τό περιεχόμενον δέν εινε κατώτερον του περιέχοντος.Ή διδασκαλία 
τής άναγνώσεως συμβαδίζει μέ τήν διδασκαλίαν αύτής τής γλώσσης. Άμφότεραι 
δέ γίνονται τή βοηθεί^ μικρών καλλιτεχνικώ ν εικόνων, αί όποϊαι ζωντανεύουν τό 
μάθημα, κρατουν τόν μαθητήν εις τό περιβάλλον τής καθημερινής ζωής κα ί δέν 
τόν άποσπουν άπό τό έδαφος τής παρατηρητικότητος κα ί άντιλήψεως τών πρώ
των χρόνων διά νά τόν βυθίσουν εις άπέραντον άεροκοπάνισμα θεωριών, δπου 
μάτην δ μικρός άντιπαλαίει εναντίον άκατασχέτου νυσταγμοΰ.

Κ α ί ή γλώσσα δε τοΰ βιβλιαρίου εϊνε άπλή κ α ί ζωντανή, ή καθαρά δημοτική 
μας. Υπάρχει λοιπόν ελπίς δτι εις τό μέλλον τά ξενόγλωσσα παιδία μας ευθύς 
άπό τών πρώτων δειλών βηματισμών των άνά τήν άγνωστον γήν τής έθνικής γρα
φής κα ί δμιλίας δέν θά πελαγώνουν προ του λαβυρίνθου τής Ε λλη ν ική ς  διγλωσ
σίας κα ί τριγλωσσίας, τής ζωντανής του διδασκάλου κα ί άψυχου γλώσσης τοΰ 
βιβλίου, οδτως ώστε μετά διετή κ α ί τριετή άσκοπον σπατάλην χρόνου κα ί χρήμα
τος ν’ άπέρχωνται άκατάρτιστοι κα ί άχρηστοι δσον πρότερον άν μη κα ί περιπλέον.

Ή  Μακεδονική βιβλιοθήκη δπόσχεται νά τά διορθώση δλα ταΰτα. Κ α ί οί ειδι
κο ί κα ί δ διδασκαλικός κόσμος ύπεδέχθησαν μέ πίστιν κα ί ένθουσιασμόν τάς έπαγ- 
γελίας της. Άπόδειξις, ή άθρόα ζήτησις έξ δλων τών μερών τής Αυτοκρατορίας 
κα ί μάλιστα τών ξενόγλωσσων.
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