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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Β' ΤΟΜΟ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Τόν ’ Ιανουάριο τοϋ 1911 βγάζοντας ό "Ομιλος τόν πρώτον άριθμό 
τοϋ Δελτίου του έδημοσίευσε τ’ άκόλουθα έγγραφα.

Α ' .
’ Αξιότιμε Κύριε,

Ή  δημοτική παιδεία Ιχει σκοπό νά έτοιμάσει τόν άνθρωπο ώστε νά μπορεί νά 
ζήσει τή σημερινή ζωή. Καί τό κατορθόνει παρέχοντας στό παιδί χρήσιμες γιά τή 
ζωή γνώσεις, γυμνάζοντας τό σώμα του, μορφόνοντας τό χαρακτήρα του καί 
καθιστώντας τό μυαλό του ίκανό νά σκέπτεται.

Μαζί με τους δρους τής ύγιεινής τοΰ σώματος καί έκτός άπό τή θρησκευτική 
διδασκαλία, άπαραίτητες γιά τή ζωή γνώσεις θεωρούνται παντοϋ τά  στοιχεία τής 
άριθμητικής καί τής γεωμετρίας, τά  στοιχεία τών φυσικών επιστημών, ή πατρι
δογνωσία καί οί κανόνες οί λίγοι καί άπλοι τής μητρικής γλώσσας.

Ά ρκεΐ τά  μαθήματα αυτά νά διδάσκονται μέ τρόπο πού νά μή φορτόνουν τό 
μυαλό, άλλά νά τά μορφόνουν, γιά νά βρεθεί δ απόφοιτος του δημοτικοΰ σχολείου 
έτοιμος ν’ άντικρϋσει τή ζωή, κατέχοντας, μαζί μέ τήν ήθική δύναμη καί τήν 
ανεπτυγμένη νόηση, τίς απαραίτητες στόν πολίτη γνώσεις.

Καί πρέπει ή διδασκαλία νά προβαίνει μέ τά γνωστά καί άπό τά παραδείγματα 
πρός τόν κανόνα, γιά νά μπορέσει δ απόφοιτος νά διαβάζει έκφραστικά καί νά 
γράφει έκφραστικά, δηλαδή, νά νοιώθει τά 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 Δαΐκής Βιβλιοθήκης, ή καί άκολουθών- 
τας τήν ειδική μόρφωση γιά τά έπάγγελμα πού ή φυσική του προδιάθεση καί ή 
κοινωνική του θέση τάν προώρισε.

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

Φταίει σέ τοΰτο ή μέθοδος τής διδασκαλίας; Φταίνε τά  διδακτικά βιβλία; 
Φταίει ή ταπεινή θέση καί ή παιδαγωγική άμορφωσία τοΰ διδασκάλου; Φταίει 
τίποτε άλλο βαθύτερο, ριζικώτερο, όργανικώτερο; Κ ’ έμεϊς τό λέμε, πώς δλα 
θά φταίνε. Μά πρό πάντων κατανοήσαμε πώς τά  πρώτα νοήματα δέν μποροΰν 
νά ξυπνήσουν στά μυαλά τοΰ παιδιοΰ παρά μέ τό γνώριμό του γλωσσικό Ολικό. 
Καί κατανοήσαμε άκόμα τήν άνάγκη έπί τέλους ν’ άποδειχθεί πειραματικά μέ 
ποιά πρόγραμμα, μέ ποιά μέθοδο, μέ ποιά βιβλία, τό ΠΩΣ θά μπορούσε τά δημο
τικά σχολείο, τά νεοελληνικό, νά έκπληρώσει τόν τρισμεγάλο σκοπό του. Καί 
συμπεράναμε δτι τήν πειραματική αύτή απόδειξη θά μάς τή δώσει χειροπιαστή 
μόνο τό θεμέλιωμα καί ή λειτουργία Ινάς προτύπου δημοτικοΰ σχολείου, πού νά
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τά θεμελιώσει καί νά τό επιστατεί καί νά τό νοιάζεται μιά μορφωμένη, μ’ επίγνωση 
τοΰ σκοποΰ, ιδιωτική πρωτοβουλία.

’Αποφασίσαμε, λοιπόν, νά ιδρύσομε καί νά έπιμεληθοδμε τό Σχολείο πού θά 
δώσει στόν τόπο μας, μαζί μέ τήν καταλληλότερη γιά τά 'Ελληνόπουλα παιδα
γωγική μέθοδο, τό πρότυπο αλφαβητάριο, τά  πρότυπα διδακτικά βιβλία καί τά 
μορφωτικά καί βοηθητικά τοΰ δασκάλου βιβλία, καί στό τέλος τό αποτέλεσμα, 
δηλαδή, τούς άποφοίτους, παιδιά μ’ ανεπτυγμένο χαρακτήρα καί νόηση, μέ τήν 
δρεξη καί τή δύναμη νά μάθουν, γιατί θά κατέχουν καί τά δργανο κάθε προόδου, 
τή μητρική τους γλώσσα.

"Οσους αισθάνονται τή μεγάλη ωφέλεια ποΰ θά προκύψει άπό μιά τέτοια πει
ραματική καί ζωντανή λύση τοΰ προβλήματος τής δημοτικής μας παιδείας, τόν 
πατέρα καί τή μητέρα πού πρόσεξαν τήν αγωνία τοΰ παιδιοΰ τους, δταν σκυμμένο 
στό βιβλίο ζαλίζει τό μυαλό του γιά νά ξεμάθει, ή νά παραμορφώσει, δ,τι ζωντανό 
καί θελκτικό τοΰ έμαθε τό σπίτι του, τάν κάθε μορφωμένο πού πιστεύει, δπως 
κ’ έμεΐς —  χωρίς ν’  αποβλέπει στή γλώσσα πού συνήθισε νά γράφει καί νά κατα
λαβαίνει —  δτι Λαϊκή Παιδεία καί Δημοτικά Σχολείο θά ύπάρξει μόνο άπά τή 
στιγμή πού τά  παιδιά θά άνατρέφονται μέ τή μητρική τους γλώσσα, δλους 
αΰτούς τούς καλοΰμε νά συντρέξουν μέ κάθε δλική καί ήθική βοήθεια τό 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’  αυτά τά σημείο. Μολαταΰτα δέν τά θεωρούμε πρόωρο νά σάς άνακοινώσομε δτι 
σύμφωνα μέ τήν επιθυμία καί άλλων, θά όργανώσομε καί Ιναν ’ Εκπαιδευτικόν 
Ό μιλο, γιά νά συντελέσει στήν έπιτυχία τοΰ σκοποΰ μας.

"Οταν οργανωθεί ό « ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος» θά καλεσθεΐτε νά γίνετε μέλος 
του, άν μάς ειδοποιήσετε άπά τώρα μέ γράμμα σας δτι δέχεσθε.

Με υπόληψη

'Η  Εφορία του Προτύπου Δημοτικού Σχολείου 
Α . Δελμοϋζος, Κ . Δεμερτξης, Α . Διομήδης, I. Δραγούμης, 
Κ . Μελας, Ν. Πάστπος, Δ. Π. Πετροκόκκινος, Γ . Σωτηριάδης, 

Κ . Δ. Τοιτάλης, Μ. Ταιριμώκος, Φ. Φωτιάδης.

1Αθήνα, Μάρτης 1910.

Β '.

1Αξιότιμε Κύριε,

Μέ τήν εγκύκλιο πού σας στείλαμε, σάς γνωστοποιήσαμε τάν εκπαιδευτικό 
μας σκοπό. Μέ τοΰτο τά γράμμα μας σάς παρακαλοΰμε νά μάς άπαντήσετε άν 
επιθυμείτε νά γίνετε μέλος τοΰ « ’Εκπαιδευτικού Όμίλου».

'Ο σκοπός τοΰ 'Ομίλου αύτοΰ θά είναι, καθώς φαίνεται καί άπά τήν έγκύκλιο, 
νά ιδρύσει Ινα Πρότυπο Δημοτικά Σχολείο στήν ’Αθήνα καί νά βοηθήσει νά αναμορ
φωθεί, μέ τόν καιρό, ή 'Ελληνική ’Εκπαίδευση. Γιά τήν έπιτυχία τοΰ σκοποΰ του>
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ώ ς μέσα θά μεταχειρίζεται δ "Ομιλος διαλέξεις καί έκδοση βιβλίων, έφημερίδας 
καί περιοδικού. Ή  συνδρομή κάθε μέλους είναι πέντε (5) δραχμές τό χρόνο.

Ά ν  θά γίνετε μέλος, σάς παρακαλοΰμε νά ύπογράψετε τήν εσώκλειστη σχε
τική απάντηση καί νά τή στείλετε στάν Κ ° Ί ω . Δραγούμη. 26 Λεωφόρος Α μαλίας 
’Αθήνας, ποΰ άνέλαβε τά  χρέη Ταμία, κατά τήν απουσία, στό εξωτερικό, γιά 
μερικούς μήνες τοΰ Κ0”  Δ. Π. Πετροκόκκινου.

’Επίσης παρακαλοϋμε κάθε συνδρομή, ανακοίνωση, ή γράμμα νά στέλνεται 
στήν 'ίδια διεύθυνση.

’Αθήνα, 30 ’ Απρίλη 1910.
Με υπόληψη

Για την ‘Εφορία τον Προτύπου Δημοτικόν Σχολείου 
Δ. Π  Π ετροκ όκ κ ινος.

Γ \

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

1) Συσταίνεται «’Εκπαιδευτικός Ό μιλος» μέ τό σκοπό νά ιδρύσει ένα Πρότυπο 
Δημοτικά Σχολείο στήν ’ Αθήνα καί νά βοηθήσει ν’ αναμορφωθεί, μέ τόν καιρό, ή 
Ελληνική εκπαίδευση.

2) Μέσα γιά τήν επιτυχία τοΰ σκοποΰ του θά μεταχειρίζεται δ "Ομιλος διαλέ
ξεις καί έκδοση βιβλίων, εφημερίδας καί περιοδικοΰ.

3) Ό  Ό μιλος έχει έδρα του τήν ’ Αθήνα.
4) Ίδρυταί τοΰ 'Ομίλου είναι οί ’Έφοροι τοΰ Προτύπου Δημοτικοΰ Σχολείου 

καί τά μέλη πού ψήφισαν τά Καταστατικό.
5) Τάν "Ομιλο τόν διευθύνει Έπιτροπή άπό έφτά 'Ιδρυτάς. Τρεις άπ’ αυτούς 

είναι άπά τά  μέλη τής Ε φορίας τοΰ Σχολείου.
6) Τήν Έπιτροπή τήν εκλέγουν μέ πλειοψηφία οί Ίδρυταί κάθε τρία χρόνια. 

Τήν Έφορία κάθε έξ.
7) Ή  Έπιτροπή δρίζει άπά τά μέλη της Γραμματέα καί Ταμία.
8) Ό  Ταμίας τοΰ 'Ομίλου είναι καί Ταμίας τοΰ Σχολείου καί άντιπροσωπεύει 

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

Έ να  άπό τά  μέλη προεδρεύει καί διευθύνει τίς έργασίες κάθε συνεδρίας.
10) Ή  Έπιτροπή αντιπροσωπεύει τόν Ό μιλο σε κάθε είδος σχέση του καί 

φροντίζει γιά δλες τίς έργασίες τοΰ Όμίλου, έκτάς άπό τά Πρότυπο Δημοτικό 
Σχολείο πού τά φροντίζει ή Έ φορία του.

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

της καί τή λογοδοσία της.
13) Ή  Έπιτροπή δρίζει ώς Εδρυτή έναν άπά τά  μέλη τοΰ Όμίλου, κάθε φορά 

πού λείψει ιδρυτής.
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14) Τό Καταστατικό τοΰτο μπορεί ν’ αναθεωρηθεί άπό τούς Ίδρυτάς καί τά  
μέλη μετά τά τρία πρώτα χρόνια.

’Αθήνα, Μάης 1910.

Ο ! 1 Δ Ρ Υ Τ A I

Α. Άλεξανδρής, 1 Πέτρος 'Αποστολίδης, Περικλής Άργνρόπουλος, Βλ. 
Γαβριηλίδης, Χρ. Γκόφας, Άλέχ. Δελμοϋζος, Λουκάς Δελμοϋζος, Κωνστ. 
Δεμερτζής, Ά λ . Διομήδης, Ί ω . Δραγούμης, Ί ω . Θεοδωρίδης, Ν. Καξαν- 
τξάκης, Π. Καραπάνος, Άνδρέας Καρκαβίταας, Κωνστ. Κατσίμπαλης, 
A. Ν. Κεφαλληνός, Ά ρ . Κονρτίδης, Γ. Καφαντάρης, Κλέανδρος Β. Λάκων, 
Α. Μαβίλης, Ν. Μαυρονδής. Κωνστ. Μελας, Άλ. Μυλωνάς, Ά λ . Πανταζής, 
Ά λ. Παπαναστασίου, Ν. Πάππος, Κ . Πασαγιάννης, Δ. Π. Πετροκόκκινος, 
θρ. Γ. Πετμεζας, γ Χρήστ. Ράγχος,* Δ. I. Σαράτσης, Μιχαήλ Στελλάκης, 
Γεώργιος Σωτηριάδης, Κωνστ. Δ. Τοπάλης, Κ . Δ. Τριανταφυλλόπονλος, 

Μ. Τσιριμωκος, Δ. Φωκάς, Φώτης Φωτιάδης.

ΤοΟτο τό Καταστατικό τά Ιστειλε πρός τά μέλη ή Επιτροπή μέ 
τό άκόλουθο γράμμα·

Δ ' .
’ Αξιότιμε Κύριε,

Λαβαίνετε τυπωμένο τά Καταστατικά τοϋ ’Εκπαιδευτικού 'Ομίλου δπογραμ- 
μένο άπά τά μέλη πού τά ψήφισαν τόν περασμένο Μάη καί θεωρούνται ίδρυταί.

Στόν ’Εκπαιδευτικόν "Ομιλο γράφηκαν ώς τώρα πολλά μέλη καί τοΰτο μας 
έγκαρδιόνει στό έργο μας.

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

Τέλος σας παρακαλοΰμε νά μας σημειώσετε τά όνόματα δλων αύτων καί τόν 
τόπο πού μένουν, γιά νά γνωρίσομε κι’ έμεΐς τούς συνεργάτες μας, ή έκείνους πού 
μέ κατάλληλη ένέργεια μποροΰν άργότερα νά γίνουν-

’Ά ν γι’ αύτή σας τήν ενέργεια σας χρειάζονται βιβλία σχετικά, μπορείτε 
ν’  αποταθείτε έλεύθερα στόν Ό μιλο.
ν.*Τά γραφεία τοΰ ’Εκπαιδευτικού Όμίλου βρίσκονται «Ό δός ’ Οφθαλμιατρείου 
12» καί σάς παρακαλοΰμε γιά κάθε πληροφορία νά περνάτε άπό κεΐ καί σ ’ αύτή 
τή διεύθυνση νά στέλνετε τά  γράμματά σας, τίς συνδρομές κ.τ.λ.

’ Αθήνα, Αϋγονατος 1910.
Με τιμή 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  

Πέτρος 'Αποστολίδης, Βλ. Γαβριηλίδης, Νικ. Καξαντξάκης,
Α. Π. Πετροκόκκινος, Γ. Σωτηριάδης, Κων. Τοπάλης, Μάρκος Τσιριμωκος.

1 Σ η μ . Γιά τήν ίιπογραφή τοΰ  Κου Α . Ά λεξανδβή  «οί) δγινε τόσος  Λόγος, ό 'Ό μιλος 
δημοσίεψε στό Β ’ άρι-Ομό το® Αζλτίον  σελ.. 159-160 τήν άναγκαία έξήγηοη.

2 Π έθανε στά  1911.
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*

Ά π ό  τότε πέρασεν £νας χρόνος καί δστερ’ άπ’ δσα έγιναν στή 
γύρω μας πνευματική καί κοινωνική ζωή μέ τόν πρώτο χρόνο τής 
λειτουργίας τοΰ Όμίλου αισθανόμαστε τήν άνάγκη νά ρίξομε μιά 
ερευνητική καί βαθειά ματιά στά περασμένα γιά νά ξεδιαλύνομε 
καθαρώτερα τά μελλούμενα.

Τά έγγραφα έκεΐνα καί μάλιστα ή πρώτη έγκύκλιος τής έφο- 
ρίας τοΰ πρότυπου Δημοτικοΰ σκολειοΰ, παρουσίασαν στήν έλληνική 
κοινωνία γιά πρώτη φορά οργανωμένη μέ θετικό καί καθωρισμένο 
σκοπό μιά πνευματική τάση τόσο διαφορετική άπ’ δτι ώς τότες Ικυ- 
ριάρχησε στήν πνευματικήν Ελλάδα, πού μπορούσε νά ονομαστεί 
έπαναστατική. Πριν άπό τό φανέρωμά της είχε γίνει κάποια άλλη 
Ιπανάσταση πολιτική, Ιπανάσταση δηλαδή πού έρχονταν νά θεμε
λιώσει σέ καινούργια θεμέλια δλο τόν πολιτικό καί κοινωνικό μας 
βίο, καί νά δώσει νέο δρόμο στήν έθνική μας ζωή.

Μά ή Ιπανάσταση Ικείνη, πού τήν Ιγέννησεν ή πίκρα καί ή άγα- 
νάχτηση τής λαϊκής ψυχής γιά τίς άπανωτές Ιθνικές ταπεινώσεις 
καί άποτυχίες, πού βρίσκονταν σέ τραγική άντίφαση μέ τά φουσκω
μένα άερόλογα τών πατραγαθιστών, πού μέ τά τηλεβόλα τής γλώσ
σας Ικυρίευαν Ανατολή καί Δύση καί μέ τή λαμπρή χλαμύδα τής 
Αρχαίας Ελλάδος ζητούσαν νά σκεπάσουν τά Ιλκη, πού Ιδημιούρ- 
γησαν στή Νέα, Ιχτύπησε καί σταμάτησε μόνο τά πιό χεροπιαστά 
γιά τό λαό φανερώματα τής ψυχικής άρρώστειας, τήν πολιτική κακο
διοίκηση καί τό φενακισμό τοΰ λαοΰ γιά τά πιό ιερά του ιδανικά.

Τά βαθύτερα δμως καί λιγώτερο άντιληπτά στο λαό συμπτώ
ματα δέν τά πρόσεξε καί τήν καθ’ αύτό £ίζα τοΰ κακοΰ δέν τήν άνα- 
ζήτησε, οδτε ήταν σέ θέση νά τό κάνει. Τό γιατί είναι ζήτημα ιδιαί
τερης μελέτης. Καί τό δτι ό άνθρωπος, πού στό τέλος διάλεξε γιά 
νά γίνει κληρονόμος κι’ έντολοδόχος τοΰ έργου της Ιτυχε νά είναι 
άπά τά λίγα φωτισμένα πνεύματα, πού φέρνουν μέσα τους τά σπέρ
ματα ένός νέου έλληνικοΰ ήθικοΰ καί πνευματικού κόσμου, είναι 
γεγονός, πού οδτε τό θέλησε συνειδητά, οδτε τό Ιπιδίωξε ή πολιτική 
επανάσταση.

Μά δ νέος αυτός ήθικάς καί πνευματικός κόσμος φανερωμένος ώς 
τότε μόνο στά έργα τής δημιουργικής λογοτεχνίας, καί πού δέν έφαί- 
νονταν νάχει καμιά πραγματική συνάφεια μέ τή σημερινή νεοελλη
νική κοινωνία Ιπαρουσιάστηκεν έξαφνα καί γιά πρώτη φορά μέ τήν
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εγκύκλιο εκείνη σέ όργάνωση κοινωνική διατυπώνοντας δλως διόλου 
συγκεκριμένα τήν άπαίτηση νέας ελληνικής παιδείας, προωρισμένης 
νά γίνει τό δργανο τοΰ ξαναγεννημοΰ τής νεοελληνικής ψυχής.

’Έτσι έννοοΰσε γενικώτερα καί άπό τήν πρώτη στιγμή τήν απο
στολή του δ "Ομιλος, αν καί άποφεύγοντας τό πολύ πλάτος περιωρί- 
στηκε στόν προσεχέστερο σκοπό τής δημιουργίας ένός πρότυπου δημο- 
τικοΰ σκολειοΰ, γνωρίζοντας πώς ετσι βοηθάει άποτελεσματικά τήν 
γενικήν αναμόρφωση τής ελληνικής παιδείας καί ρίχνει τά θεμέλια 
τής νέας ζωής. Καί είναι σέ θέση νά γνωρίζει, πώς δλοι οί φωτισμέ
νοι καί αληθινά φιλελεύθεροι "Ελληνες κι’ έδώ καί στήν Ευρώπη Ιτσι 
έξήγησαν τήν εγκύκλιό του, χαρακτηρίζοντας την μάλιστα κάποιοι 
ώς τό σημανπκώτερο έγγραφο, πού δημοσιεύτηκε στήν Ελλάδα 
ίίστερ’ άπό τήν ανακήρυξη τής Εθνικής’Ανεξαρτησίας, σάλπισμα αύτό 
τοΰ πνευματικοΰ λυτρωμοΰ καθώς ήταν. Ό  δασκαλισμός δμως ό Ινας 
καί πολύμορφος, ο φαρμακωτής τής νεοελληνικής ζωής, απάντησε στά 
σάλπισμα τοΰτο μέ τή μωρόσοφη καί τραγικά άπελπιστική γιά τά δια
νοητικό επίπεδο τών πολλών καί τών λεγομένων όλίγων δημοκοπία 
τοΰ Μιστριώτη, μέ τούς καλοκάγαθους ένυπνιασμούς τοΰ Σκιά, πού 
κάνουν τήν καθαρεύουσα διάλεχτο (!), μέ τή σοφιστεία, τήν κακοπι- 
στία, τή λογική τής στασιμότητας τοΰ Χατζιδάκι, μέ τίς πνευματικές 
δχλαγωγίες τής Βουλής, καί τέλος μέ τίς αθλιότητες τοΰ Βόλου.

Στήν ούσία τοΰ ζητήματος δέν άπάντησεν ό δασκαλισμός. ’Από 
τά δλο βάθος καί άπό τίς πολλές μορφές του, Ιστω καί άν περιορι
στεί στό ξαναδημιούργημα τοΰ δημοτικοΰ σκολειοΰ, δ δασκαλισμός 
δέν έκατάλαβε παρά μόνον τό μάλλον τυπικό μέρος, τή γλώσσα, 
καί θέλησε νά κατεβάσει τό ζήτημα σέ Ιπεισόδιο τών γλωσσικών 
καυγάδων μέ τούς όποιους φενακίζοντας κάθε δσιο καί ιερό, άνακα- 
τέβοντας θρησκεία καί πατρίδα καί ρούβλια, προσκαλώντας σέ βοή
θεια τήν πλανημένη καλοπιστία τοΰ πλήθους, κολακεύοντας κάθε 
πρόληψη, πού μας άφησαν οί μαΰροι χρόνοι τής σκλαβιάς καί τοΰ 
μεσαιωνικού σκοταδιοΰ, εδρεψε νίκες εύκολες καί έστήριξε συμφέ
ροντα προσωπικά καί κομματικά καί έχόρτασε μοχθηρίες καί πάθη, 
πού τά έθεριεψε μιά πολυχρόνια άνενόχλητη ικανοποίηση.

Μά ό αγώνας καί ετσι πού γίνηκε ήταν γιά μάς πολύ διδαχτικός. 
’Από τή μιά μας εδειξε τήν άπόλυτη αδυναμία τοΰ έλληνικοΰ δασκα
λισμού νά όψωθεΐ σέ γενικώτερη άντίληψη καί νά σταθεί σά κάποια 
βάση φιλοσοφική βγαλμένη άπό τή ζωή, γιατί τέτοια δέν εχει, δντας 
αύτός παραγνώριση καί άρνηση τής ζωής. Καί άπό τήν άλλη δεί-



χνοντάς μας μέ ποιους παράγοντες Εζήτησε νά συνεργαστεί καί 
ποιους Εκάλεσε σέ βοήθεια ό δασκαλισμός, γιά νά στηρίξει τό σάπιο 
οικοδόμημά του, μας έκανε άκόμη φανερώτερο τό στενό δεσμό κάθε 
Εκπαιδευτικού καθεστώτος μέ τήν δλη κατάσταση τής κοινωνίας καί 
μέ δλα τά άλλα τά ιδεολογικά στοιχεία της καί πόσο αναγκαίο είναι 
διαφεντεύοντας τόν ιδιαίτερο σκοπό τοΰ Όμίλου νά προσέξομε πολύ 
καί στή γενική πνευματική καί ηθική κατάσταση τοΰ λαοΰ, ή καλύ
τερα τής τάξεως, πού κυβερνάει πνευματικά τά λαό.

Είναι φανερό, πώς ά'μα μιά πνευματική ή κοινωνική μεταρρύθ
μιση κερδίσει τό σκολειό, έκέρδισε τό παν. Τό σκολειό είναι πάντα 
άπεικόνισμα τής ίδεολογίας, πού Επικρατεί σέ μιά κοινωνία. Γι’ αύτά 
τό σκολειό δέν εΐναι ή άρχή άλλά ουσιαστικά τό τέλος τών επανα
στάσεων καί τών μεταρρυθμίσεων, ό τελευταίος πύργος, πού αμα 
πέσει δείχνει όλοφάνερα τό πέσιμο τοΰ παλιοΰ ψυχικοΰ κόσμου. Τό 
εργο τοΰ ’ Εκπαιδευτικού Όμίλου καί τό πρότυπο σκολειό, πού θά 
ιδρύσει, είναι ή πρώτη συστηματική, πραγματική καί Επιστημονική 
προσβολή κατά τοΰ δργάνου τοΰ δασκαλισμού, τοΰ νεοελληνικού σκο
λειού, βγαλμένη άπά τίς άνάγκες τής ζωής καί άπά τά φανέρωμα τής 
ζωντανής εθνικής συνείδησης, πού έγινε πρώτα πρώτα στή δημιουρ
γική λογοτεχνία.

Καί έπιμένομε στό χαρακτηρισμό τοΰ Ιργου μας γιά νά δείξομε 
ποΰ είναι ή (διζική διαφορά μας καί μέ κάποιες άλλες τάσεις Εκπαι
δευτικές, πού μποροΰν κι’ αύτές νά δνομαστούν ώς ενα βαθμό μεταρ- 
ρυθμιστικές. Διατηρώντας απείραχτη τήν γενικώτερη ιδεολογία τοΰ 
σημερινού σκολειού, τά πνεΰμα καί τίς τάσεις τής σημερινής παιδείας, 
Εννοούν μόνο νά πιτυχαίνουν τό σκοπό μέ κάποια όλιγώτερο απότομη 
μετάβαση άπό τή ζωή στό ψέμα, περιορίζοντας τό μεταρρυθμστικό 
κίνημα σέ διορθώματα καί μπαλώματα τής διδακτικής μεθόδου. Έ τσι 
Εξηγείται, πώς οί αντιπρόσωποι τών ιδεών τούτων δέν ήμποροΰν νά 
καταλάβουν γιατί το πρότυπο σκολειό, πού θέλει νά κάνει ό "Ομι
λος, είναι γιά αήμερα επαναστατικό καί φυσικά θά παύσει νάναι τέτοιο 
αμέσως πού θά γίνει κοινό νεοελληνικό σκολειό, γιατί τότες θάναι 
πιά δργανο τής νέας ίδεολογίας, πού θάχει νικήσει. Καί έπιμένομε 
άκόμα γιά νά δείξομε, ποΰ είναι ή (5ιζική διαφορά μας μέ κάποιες 
άλλες Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, πού τίς στέργει καί αύτή ή 
πολιτεία καί πού άπά καιρό τίς Επιδιώκουν καί υπουργοί τής Παι
δείας, πού μερικοί άπ’ αύτούς ήταν άληθινά δασκαλοπαίδια.

Ή  ελληνική κοινωνία καί ή Ελληνική πολιτεία έξω καί άπό τίς

____ 9____
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γενικότερες ίδέες άμέλησε καί τό σκολειό της, δπως καί δλους τούς 
κλάδους τοΰ δημόσιου βίου. Κατάντησε έπί όγδόντα χρόνια νά διοικούν 
δλη τήν όργάνωση της παιδείας άπό τήν άνώτατη ώς τήν κατώτατη 
νόμοι, που Ισυντάχτηκαν άπό ξένους άπό τίς πρώτες μέρες, πού ιδρύ
θηκε τό βασίλειο. Ή  άνάγκη κάποιας όργανικής αλλαγής έγινε πιά 
καί γενικώτερα αισθητή καί μόνο μέσα στούς κύκλους τών δασκά
λων καί τών είδικών παιδαγωγών έδείχτηκε καί δείχνεται αδιαφορία 
γιά τά ζητήματα αύτά, τά ζωτικώτερά τους. Γι’ αύτό στά τελευταία 
χρόνια, πού άρχισε τό τραγικό ξύπνημά μας ύστερα άπό όγδόντα 
χρόνων όπνοβασίες, άρχισαν νά εξαγγέλλουν καί οί διάφοροι δπουρ- 
γοί τής παιδείας έκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Παιδαγωγοί άπ’ τήν 
Εύρώπη, πρακτικοποίηση τής παιδείας, σφυριά, (5οκάνια, όργανα 
διδαχτικά, θρανία ύγιεινά, μάζεμα τών δασκάλων καί έπίδειξη σκε
λετών, σαυτό τόν κύκλο τών μεταρρυθμιστικών ένεργειών κινείται τά 
τελευταία χρόνια ή πολιτεία.

Μά ή έκπαιδευτική μεταρρύθμιση, πού άποζητάει σήμερα μέ τά 
δημιουργικό φανέρωμα τής έσώτερης καί άληθινής ψυχικής της ύπο- 
στάσεως ή έλληνική φυλή, ή μεταρρύθμιση έκείνη, πού θά γίνει τό 
δργανο τοΰ πνευματικοΰ καί ήθικοΰ καί κοινωνικοΰ καί πολιτικοΰ 
ξαναγεννημοΰ δέν είναι αύτή.

Ούτε άπλό διόρθωμα τών διδακτικών μεθόδων σύμφωνα μέ τά 
διδάγματα τής επιστήμης, ούτε άπλή πρακτικοποίηση τής παιδείας, 
ούτε άνθρωπινότερη προσοχή στούς δρους τής δγιεινής άποτελοΰν τή 
βαθύτερη ούσία τής έκπαιδευτικής άναμορφώσεως. Κι’ άν δλα αύτά 
γίνουν καί οί γενικές ίδέες πού κυβερνοΰν τό σκολειό, τό πνεϋμα τής 
παιδείας, απόρροια τής γενικής ιδεολογίας μας, μένει τό ϊδιο πάλι, 
άν τά -ιδανικά τής έλληνικής παιδείας δέν άλλάξουν, άν τό πρό
γραμμά της έξακολουθήσει νά είναι άστήριχτο σέ κάθε βάση βγαλ- 
μένη άπά τήν πραγματικότητα, τότε δέ θά παύσει τό ελληνικό σκο
λειό νά παραγράφει τή ζωή καί νά σκοτώνει πνευματικές καί ηθικές 
καί όλικές δυνάμεις.

Ή  μεταρρύθμιση τής παιδείας δέν είναι κάτι πού θά γίνει στά 
χαρτί, οδτε στούς τοίχους, τά θρανία καί τά όργανα τών σκολειών, 
άλλά πρέπει νά γίνει στίς ψυχές καί τά κεφάλια τών δασκάλων.

Γι’ αύτά δ ’Εκπαιδευτικός δμιλος, πού στά πρόγραμμά του βέβαια 
περιλαμβάνει καί κάθε διόρθωση τών μεθόδων καί τών μέσων τής 
παιδείας πού ύποδεικνύει ή έπιστήμη, καί πού, κοντά στήν πρακτι- 
κοποίηση τής παιδείας σύμφωνα μέ τίς κοινωνικές άνάγκες, άναγνω-
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ρίζοντας καί εκτιμώντας βαθύτερα καί ειλικρινέστερα άπά κάθε άλλον 
τήν άνεκτίμητη άξία τής κλασικής παιδείας κα'ι γιά τάν άνθρωπο 
γενικώς καί γιά τόν "Ελληνα ιδιαιτέρως, άπαιτεΐ ίσα ίσα αληθινή 
καί γνήσια κλασική παιδεία σύμφωνα μέ τό πνεύμα καί τή ζωή τών 
άρχαίων Ελλήνων καί δχι παρφδία τοΰ κλασικισμού καί τέλεια 
παραγνώριση τοΟ άρχαίου πνεύματος, πού εχουμε ώς τώρα, έννοεϊ νά 
τονίσει, πώς ζητάει κάποια άλλαγή πολύ βαθύτερη και ριζικώτερη 
άπ’ δτι ώς τώρα είτε έπίσημα είτε άνεπίσημα έζητήθηκε, πάντα μέσα 
στόν κύκλο τής καθιερωμένης ίδεολογίας.

Καί προβαίνοντας άκόμη παραπέρα φρονεί, πώς δσο καί νά μήν 
είναι ή γλώσσα μέσο μόνο καί δργανο άλλά καί στοιχείο άναπόσπαστο 
τών ιδεών, δπως μάλιστα παρουσιάζεται τό πραμα στήν Ε λλάδα, Ιν 
τούτοις δέν είναι τό δλο. Γι’ αύτό φρονεί πώς καί άν ήταν δυνατά νά 
φύγει ή καθαρεύουσα άπό τά σκολειά χωρίς νά πέσει καί δλος δ ψυχι
κός κόσμος, πού τήν έδημιούργησε, καί νά μπει ή γλώσσα τής ζωής, 
καί άν γίνονταν μόνο τοΰτο, πού είναι άδύνατο, δέν θά ήταν καθόλου 
μ’  αύτά συντελεσμένη ή έκπαιδευτική εκείνη αναγέννηση, πού θά 
δημιουργήσει τίς νέες ψυχές καί τούς νέους χαρακτήρες. Έ τσι Ιχει 
τή συνείδηση δ "Ομιλος, πώς άντιπροσωπεύει Ινα νέον κόσμο πνευμα
τικό καί ήθικό, Ινα νέο ή μάλλον τό μόνο άληθινό φυλετικό πνεΰμα 
βγαλμένο άπό τήν έλληνική ζωή, άπά τήν έλληνική πραγματικότητα, 
δπως τήν Ιπλασαν καί τήν μετάπλασαν οί μακροί αιώνες τής ιστορι
κής Ιξελίξεως άφήνοντας άλάθευτα σημάδια τοΰ διάβατων, πού κανείς 
δέ μπορεί νά τά σβύσει ή νά τά πλαστογραφήσει.

Ό  "Ομιλος εχει τήν πεποίθηση πώς άντιπροσωπεύει τάν έλληνικό 
κόσμο τοΰ μέλλοντος, άληθινώτερο καί άνθρωπινώτερο άπά τά σημε
ρινό μέ τήν πιό ξεκαθαρισμένη έπίγνωση τοΰ πραγματικού είναί του, 
υπερήφανο γι’ αύτό καί δχι πλαστόγράφο του, κόσμο ήθικώτερο, πού 
πράγματι θά διαβάζει σάν παραμύθια τις άθλιότητες τοΰ Βόλου. Καί 
τό σκολειό, πού θέλει νά ίδρύσει, τά θέλει φορέα αύτών τών ιδανικών. 
Γιατί αύτή ή άνόθευτη άναγνώριση τοΰ πραγματικοΰ είναί μας 
μακρυά άπό κάθε ρωμαντισμά καί ψευτοκλασικισμό, δίνοντάς μας 
μιά δλως διόλου νέα συνολική άντίληψη τής πορείας τοΰ έλληνικοΰ 
πολιτισμού άπό τίς αρχές του ώς σήμερα, καί τής σημασίας τών 
διαφόρων περιόδων του, μέ τά ποικίλα φανερώματά τους, γιά τή 
σημερινή μας ζωή, μας παρέχει δχι μόνο νέες μά καί τίς μόνες Ιπι- 
στημονικά καί φιλοσοφικά στερεωμένες βάσεις ένός προγράμματος 
τής νεοελληνικής παιδείας.
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Κι’ άν σήμερα & δασκαλισμός, ό άλλος ιδεολογικός κόσμος, πού 
ώς τώρα βασιλεύει Αποκλειστικά, μέ τά μέσα πού μεταχειρίζεται, 
μας άναγκάζει νά επιμείνομε περισσότερο στό διαφωτισμό τής κοι
νωνίας καί νά σκάψομε βαθύτερα καί πλατύτερα τά θεμέλια πριν 
άρχίσομε νά χτίζομε τό σκολειό μας, τίποτε άλλο δέν κατορθώνει 
παρά νά συντελεί στό ξεκαθάρισμα των νέων ιδεών καί στό νά γίνει 
συνειδητό σέ μεγαλύτερο μέρος τής κοινωνίας, ποιές είναι οί κοινωνι
κές δυνάμεις, πού θά εργαστούν γιά νά πλάσουν μιά νέα Ελλάδα 
καλύτερη άπό τή σημερινή, καί ποιές είναι Ικεΐνες, ποΰ θά προσ
παθήσουν νά διαιωνίσουν τή κακομοιριά τοΰ άμέσου παρελθόντος.

Τόν διαφωτισμό δσο τό δυνατόν μεγαλύτερου μέρους τής κοινωνίας 
θά τόν Ιπιδιώξει ό "Ομιλος μέ τά δημοσιεύματά του, δηλαδή το Δελ
τίο κυρίως καί τή Βιβλιοθήκη, πού σκοπεύει σύντομα νάρχίσει νά 
τυπώνει, μέ τίς διαλέξεις, πού θά όργανώσει, καί μέ τίς ταχτικές 
συγκεντρώσεις καί τίς συζητήσεις τών μελών του, στίς όποιες ήμπο- 
ρεί νά παρευρίσκεται καί δποιος άλλος ένδιαφέρεται, καί θέλει νά δια
φωτιστεί γιά τό εργο τοΰ Όμίλου. Σύμφωνα μέ τίς ιδέες, πού διατυ
πώσαμε παραπάνω, τό Δελτίο δέ θά περιοριστεί μόνο στά είδικώτερα 
ζητήματα τοΰ Δημοτικοΰ σκολειοΰ, άν καί ό "Ομιλος επαναλαμ
βάνει καί πάλι τήν πρόσκληση, πού Ικανέ καί πέρσι (Κοίτα Δελ
τίο Τόμ. Α ', σελ. 9 -1 3 ) σέ ειδικούς καί μή γιά νάπαντήσουν σέ ώρι- 
σμένα ειδικά ζητήματα. Εκτός δμως άπ’ αύτά, επειδή ό "Ομιιλος 
κρίνει σκόπιμο νά ελθει σέ άμεσώτερη επαφή μέ τά ελληνόπουλα, 
τήν ελληνική κοινωνία τοΰ μέλλοντος, σέ κατάλληλο καιρό θά Ικ- 
δώσει καί παιδικό περιοδικό. Σύγχρονα μ’ αύτή τή γενικώτερη δράση 
γίνεται καί ή προετοιμασία τών στοιχείων γιά τό πρότυπο σκολειό. 
Τό πότε θά λειτουργήσει δέν έξαρταται δυστυχώς μόνο άπό τόν "Ομιλο.

Κανείς άπό μας δέ γελιέται γιά τήν έκταση καί τήν Ινταση καί 
τό μάκρος τοΰ άγώνα πού άναλάβαμε. Οί έθνοσώστρες ιδέες παντοΰ 
καί πάντα έκυνηγήθηκαν στήν άρχή μέ μανία άπό τάν ’ίδιο τά λαό, 
πού έρχονταν νά τάν λυτρώσουν καί νά τόν ξαναγεννήσουν.

Μά εκείνο πού μας κάνει, ένφ τά προβλέπομε όλα, νά όρμαμε 
μέ θάρρος καί αδτοπεποίθηση καί ελπίδες γλυκές γιά τό μέλλον, 
είναι ή εσώτερη καί άκλόνητη πίστη στή ζωτικότητα τής φυλής» 
ή προσδοκία κάποιας Ε λλάδας πάλι φωτεινής καί ήθικής καί πνευ- 
ματικής, πού νά μπορεί νά στέκεται μέ σεμνή άξιοπρέπεια, καί όχι 
μέ ταρτούφικη προγονοπληξία γιά μόνη άρετή, κοντά στά άλλα 
πολιτισμένα έθνη.



Η Δ ΙΔΑ ΣΚ Α Λ ΙΑ  Τ Η Σ  ΚΑΘ ΑΡΕΥΟ ΥΣΑΣ

ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ

Έ χ ω  δπ’ οψη μου μερικές γραμματικές «τής όμιλουμένης καί 
γραφόμενης καθαρευούσης» γιά τό Δημοτικό σχολείο, καί πρό πάντων 
τήν πιό νέα απ’ αύτές, τοϋ κ. Έ μ. Γενεράλι, Ικδ. 711, 1910, «Ιγκε- 
κριμένη κατά τόν νόμον ,ΒΤΤ'», καί θά δποβάλω έδώ μερικές πρό
χειρες παρατηρήσεις, που θά συντελέσουν, νομίζω, νά ένισχύσουν 
εκείνο που δποστηρίζουμε, πως ή καθαρεύουσα δηλαδή δέν μπορεί 
νά διδαχτεί, τουλάχιστο πως ίσια μ’ αύτήν τήν ώρα ή γραμματική 
της δέ γράφτηκε.

Δέν πρόκειται νά κρίνω τό βιβλίο, θ ά  εξετάσω μόνο τή γλώσσα 
που αύτό τό βιβλίο ζητεί νά διδάξει, καί θά προσπαθήσω νά δείξω? 
πως ή γλώσσα αύτή δέν είναι ή καθαρεύουσα, ούτε ή «όμιλουμένη 
καθαρεύουσα», ουτε καμιά άλλη, πως ενα αύθαίρετο σχέδιο γλώσ
σας εχει μέσα στό νοΰ του ό συγγραφέας, καί πως αύτό τό προσω
ρινό γλωσσικό σχέδιο τό λησμονεί κι’ δ Ιδιος πολύ συχνά.Ή «Γραμμα
τική τής όμιλουμένης καί γραφόμενης καθαρευούσης» δέν είναι άλλο 
παρά ή γραμματική τής αρχαίας ελληνικής, ψαλιδισμένη. Βγήκε ή 
εύκτική, δ δυϊκός καί μερικά άλλα πράγματα, μπήκαν οί άναλυμένοι 
χρόνοι τών ρημάτων, καί πιστεύτηκε πως αύτό είναι ή καθαρεύουσα. 
Καμιά προσεχτική μελέτη δέν έγινε, μηδέ τής γραφτής καθαρεύου
σας—  άφίνω πιά τήν όμιλουμένη καθαρεύουσα, που κανέναν κανόνα 
δέν έχει— γιά νά κατορθωθεί νά δια γράφουν οί κανόνες της μέ κάποιον 
τρόπο που νά μήν έρχουνται τόσο άσχημα σέ σύγκρουση μέ τήν 
πραγματικότητα. Καί μιλώ βέβαια γιά τήν πραγματικότητα τής 
καθαρεύουσας. Δέ ζητώ άπ’ τό συγγραφέα νά γράψει γραμματική 
τής δημοτικής ή κάποια γραμματική τής μικτής γλώσσας που μι
λούμε' παίρνω τήν όρισμένη άποψη τή δική του, καί περιμένω νά ίδώ 
γραμματική τής καθαρεύουσας, καί έκφράζω τή λύπη μου που δέ 
βλέπω κάτιτι νέο, κάτι πρωτότυπο, καμιά γενναία προσπάθεια γιά 
νά γραφούν οί νόμοι τής γλώσσας αύτής, δπως πράγματι μιλιέται στό 
δικαστήριο καί στή Βουλή.
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Περιττό βέβαια νά σημειώσω δτι δέν έχω καμιά έπιθυμία νά 
δυσαρεστήσω τό συγγραφέα. Αύτή τή γραμματική έτυχε νά έχω 
έμπρός μου, άλλά δσα λέω έφαρμόζουνται σέ κάθε άλλη νεοελληνική 
γραμματική, έπομένως άποβλέπουν τά σύστημα, που είναι σέ δλες τό 
Ιδιο. Ό  συγγραφέας, άν τήν έκανε άλλοιώτικη, ϊσως δέ θά έπαιρνε 
τήν έγκριση. Καί άν έδώ κ’ έκεΐ φανερώνεται μέσα στά λόγια μου 
καί κάποια άγανάκτηση, άποβλέπει κι’ αύτή γενικότατα τό σύστημα.

’Αρχίζουμε άπ’  τή Φθογγολογία. Ή  Γραμματική δέν έχει βέβαια 
σκοπό νά διδάξει άνάγνωση, δηλαδή προφορά- τό ξέρω. Έ χει δμως 
τήν άποστολή νά ταξινομήσει τά όρατά σύμβολα τών φθόγγων καί 
τά διάφορα παθήματά τους. Π. χ. τό σύμβολο τ άλλο φθόγγο παρι
στάνει στή λέξη δτι καί άλλον στή λέξη αντί. Τό σύμβολο σ άλλη 
φωνή έχει στή λέξη σώμα καί άλλη στή λέξη αμάραγδος, καί οΰτω 
καθεξής. Γι’ αύτά τά πράγματα άπολύτως κανένας λόγος δέ γίνεται. 
Τό ζ δμως έξακολουθεΐ νά άνήκει στά διπλά σύμφωνα —  άπά δώ 
άρχίζουν τά ψέματα— «διότι γίνεται έκ τής ένώσεως δύο γραμμά
των (ζ =  δι ή γι)» (σελ. 9). Δηλαδή, άντί νά παρουσιάσουμε στό 
παιδί τή σημερινή πραγματικότητα, που λέει δτι ό φθόγγος ζ  είναι 
τόσο άπλός δσο καί ό άδελφός του ό σ, τοΰ παρουσιάζουμε «τήν 
βίβλον γενέσεως» τοΰ £, καί τό παιδί, άν έχει λίγο παρατηρητικό, 
θά τό χάσει κι’ αύτό, προσπαθώντας νά πειστεί δτι μέσα στό ζ  ύπάρ
χουν πραγματικώς δύο φθόγγοι.

Ά λλά  μή φοβάστε. Ά ν  τό ζ  τά παρουσιάσαμε γιά διπλό, τώρα 
άμέσως κάτι τι που είναι άληθινά διπλό θά τό παρουσιάσουμε ώς 
ένα φθόγγο.

"Οταν δύο φωνήεντα προφέρωνται μία»’ φωνήν, λέγονται δίφθογγοι. Αί 
δίφθογγοι είναι αί έξης . . .  αυ, ευ, ηυ . . .  (σελ. 9).

Τά αυ λοιπόν παριστάνει «μίαν φωνήν». Έξακολουθοΰν τά ψέματα.
Τά μ, ν .. .  έχουν «όλίγην φωνήν», ένφ τά β ,γ ,...«ζ 'ε ν  έχουσι 

μόνα ούδεμίαν φωνήν». Ψέμα κι’ αύτό.
Οί φθόγγοι τσ καί δέν άναφέρουνται. Ά λ λ ά  αύτοί είναι τής 

δημοτικής, καί είπα που δέ ζητώ γραμματική τής δημοτικής. Πολύ 
ώραΐα. Ά λλά, άν τό ετσι θά τό ποΰμε οντω  καί τό τζάμι: ν  ελοπί
νακα, λησμονεί δμως ό συγγραφέας δτι ή Δημητσάνα καί τό Δραγα
τσάνι καί τό Βαλτέτσιον, ό Μπότσαρης, ό Κατσώνης καί ό Τζαβέλ- 
λας άνήκουν άναγκαστικώς καί στήν καθαρεύουσα. Αύτά πώς θά τά 
διαβάσει ό μαθητής; Περιττή ή ερώτηση. Ό  μαθητής μέ τή φυσική 
του εύφυΐα θά συμπληρώσει τό λειψό έκπαιδευτικό μας σύστημα
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—  δπως δά χάνει αιώνες τώρα. Επίσης κανένας λόγος δέ γίνεται 
γιά τή συνίζηση τοΰ ι, άφοΰ τά μονιάζω, καινούριος κτλ. δέν Ιχουμε 
βέβαια άνάγκη νά τά γράψουμε στήν καθαρεύουσα. Ά λ λ ά  λησμονεί 
καί πάλι <5 συγγραφέας, δτι κανένας, δσο άρχαιόπρεπη καθαρεύουσα 
κι’ άν μιλεΐ, δέν προφέρει ποτέ Γ ι- αννόπονλος, Λι-ακόπονλος, 
Ν ι-άονσα, Κ ορω νι- ος κονι-άκ. Περιττά νά φέρω άλλα παραδείγ
ματα. Έ ξω  άπ’ τούς φθόγγους που βρίσκουμε στή γραμματική τής 
άρχαίας έλληνικής, κανένας άλλος φθόγγος τής πραγματικής καθα
ρεύουσας δέν άναφέρεται.

Προθέσεις (σελ. 15). Οί προθέσεις είναι, δπως καί στόν καιρό 
τοΰ Περικλέους, «6 μονοσύλλαβοι... καί 12 δισύλλαβοι. . .  καί 10 
άλλαι, αί'τινες λέγονται καταχρηστικαί.. . »  Άνάμεσα σ’ αύτές άς 
μάς έπιτραπε'ΐ πρώτα νά ποΰμε δυό λογάκια τής αμφί. Αύτή ή κυρία 
επειδή σήμερα στήν καθαρεύουσα μπαίνει μόνο στή σύνθεση, ποτέ 
στή σύνταξη, θά πει πως έξόφλησε πιά ώς πρόθεση, καί είναι καιρός 
νά πάρει τή σύνταξή της, καί νά πάει νά κάμει συντροφιά τοΰ κ. 
Μιστριώτη. Γιατί, άν κατατάξουμε σήμερα στά μέρη τοΰ λόγου καί 
αύτοΰ τοΰ είδους τά μόρια, τότε θά είναι λογικό νά βάλουμε π.χ. 
καί τό άρχαΐο ευ στά έπιρρήματα, που εύτυχώς δέν τό εχει βαλμένο 
ό συγγραφέας.

Καί έπειδή άδειασε μιά θέση, θά μοΰ επιτρέψει ό σ. τήν αδια
κρισία νά τή συμπληρώσω μέ τήν πρόθεση μέ, πού τήν ξέχασε 
δυστυχώς.Ίσως νομίζει πως ύπάρχει μιά καθαρεύουσα που δέ χρειά
ζεται τήν μέ. Ά ν  καί άμφιβάλλω γι’ αύτό, εν τούτοις δέ θά έπι- 
μείνω, άλλά θά παρατηρήσω κάτι άλλο πολύ σπουδαιότερο, δτι άν 
υπάρχει τέτοια καθαρεύουσα, καί άν αύτήν τήν καθαρεύουσα σκο
πεύει νά διδάξει ή γραμματική, τότε θά μας έπιτραπεΐ βέβαια νά 
Ιχουμε τήν πολύ λογική άπαίτήση, δτι τό κείμενο αύτής τής ’ίδιας 
γραμματικής επρεπε νά είναι συνταγμένο σ’ αύτήν τή γλώσσα. Καί 
δμως άμέσως δστερα άπ’ αύτόν τόν κατάλογο, άπ’ τόν όποιο Ιχει 
άποκλειστεΐ ή μέ, διαβάζουμε:

Αί 18 κύριαι προθέσεις ενίοτε μέν είναι ήνωμέναι με &λλας λέξεις. . .

Μιά γραμματική τής καθαρεύουσάς γραμμένη στήν καθαρεύουσα, 
νά άναιρεΐ μέ τό ίδιο τό κείμενό της τούς γλωσσικούς κανόνες πού 
καταστρώνει, είναι πράγμα απίστευτο. Ά λ λ ω ς τε ή άνακολουθία 
αύτή δέ συμβαίνει οδτε μιά οδτε δυό φορές:

. . .  με τά χείλη . . .  με τόν οϋρανίσκον . .  .με  τούς όδόντας__

. .  .με τήν αύτήν πνοήν. . .μ ε  λεπτήν . . .  με παχεϊαν.
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. . .  με μεσαίαν . . .  (σελ. 8).

. . .  με τά δποϊα αρχίζει πασα λέξις.

. . .  φανερώνεται με τρία. σημεία (σελ. 13).
Ή  εντασις της φωνής με τήν δποίαν προφέρομεν (σελ. 11).
"Οταν δύο φωνήεντα προφέρωνται με μίαν φωνήν (σελ. 9).
Καί άλλων τινων σημείων με τά δποΐα έρωτώμεν (σ. 14).
. . .  συνδέουσιν . . .  λέξιν με άλλην λέξιν καί πρότασιν με άλλην πρότασιν (σ. 17). 
Συμπληρώσατε με καταλλήλους λέξεις (σ. 20).
At λέξεις με τάς δποίας δνομάζομεν . . .
. . .  γράφονται με κεφαλαία γράμματα. . .
. . .  άντιλαμβανόμεθα με τάς αισθήσεις . . .  άντιλαμβανόμεθα μέ τόν νοΰν (σ. 22). 
Αί λέξεις με τάς δποίας φανερώνομεν. . .  (σ. 23).

Τά παραδείγματα αύτά είναι, άπ’ τίς 23 πρώτες σελίδες. Δέ θα 
άντιγράψω άλλα. Μέ τήν ίδια άναλογία είναι γεμάτες καί οί λοιπές 
σελίδες τοϋ βιβλίου. Καί δέν πρέπει πάλι νά νομίσουμε πώς δ συγ
γραφέας μεταχειρίζεται τήν με συστηματικώς, δηλαδή γράφει μιά 
καθαρεύαυσα άπλούστερη άπά κείνη πού διδάσκει, γιά νά έννοηθή 
καλύτερα άπ’ τά μαθητή. 'Όταν θυμηθεί τήν άρχαιότερη σύνταξη, 
τή μεταχειρίζεται κι’ αύτήν:

. . .  συλλαβίζεται μετά τοΟ προηγουμένου φωνήεντος . . .  συλλαβίζονται μετά 
τοΰ Ιπομένου φωνήεντος (σ. 10, 11).

Στή γραμματική Ν. Μεταξα σελ. 12, άναφέρεται καί ή μέ μέσα 
σέ παρένθεση:

. .  .μετά  (καί κοινώς με).

δπου δ αναγνώστης μέ τό δίκαιό του θά όποθέσει δτι στόν τόπο τής 
μετά μπορούμε πάντοτε νά βάλουμε τήν με, πραγμα που δέν αληθεύει, 
άφοΰ ούτε δμοια συντάσσουνται ούτε έχουν πάντα τήν ϊδια έννοια.

Ά ς  Εδοΰμε τώρα τήν εν. Ή  έν μέ δοτική σημαίνει τή στάση σέ 
τόπο, ή εις μέ αιτιατική τήν κίνηση σέ τόπο καί τίς σχετικές έννοιες. 
'Όταν μιά γλώσσα, δπως ή γερμανική, δπως ή τούρκικη έχει ξεχω
ριστή έκφραση γιά τή στάση σέ τόπο, ή έκφραση αύτή άντιπροσω- 
πεύει μιά ψυχική άνάγκη, καί γι’ αύτό ποτέ δέν παραχωρεί τή θέση 
της στήν άλλη. 'Όταν δμως ή έκφραση αύτή είναι καθαρώς προαι
ρετική καί τίς περισσότερες φορές ή άλλη αναλαμβάνει νά κάμει καί 
τίς δυό δουλιές, αύτό σημαίνει πως τά πράγματα δέν είναι στή θέση 
τους, καί πως ή έν καί δοτική δέν άντίπροσωπεύουν καμιά ψυχική 
άνάγκη. Ά ν  λοιπόν πρόκειται νά διδάξουμε εκείνην τήν καθαρεύουσα 
που έχει χωριστή έκφραση γιά τή στάση σέ τόπο, τότε πρέπει νά 
ακολουθήσουμε πέρα πέρα αύτό τό σύστημα καί στό κείμενο τής
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γραμματικής καί στά άναγνωστικά βιβλία, ώστε νά βοηθήσουμε του
λάχιστο νά σχηματιστεί στό μαθητή τδ αίσθημα γι’ αύτήν τήν 
έκφραση, νά προκαλέσουμε εστω νά γεννηθεί ή άντίστοιχη ψυχική 
άνάγκη, άφοΰ δέν ύπάρχει. Ειδεμή, άν δέν μποροΰμε νά τό κάμουμε 
αύτό, καί άφοΰ δέν Ιχουμε Ιμεΐς οί ίδιοι τό άναγκαΐο γι’ αύτόν τό 
σκοπό αίσθημα, καί άφοΰ λησμονοΰμε τόν έαυτό μας άκόμη καί τήν 
ώρα που συντάσσουμε μιά γραμματική, τότε άς σβύσουμε λοιπόν τήν 
έν καί τή δοτική, καί άς μή ζαλίζουμε τό μαθητή μ’ Ινα παρδαλό 
γλωσσικό σύστημα. Μά πως; που οί προθέσεις ύστερα δέ θά είναι 
πιά 18, «6 μονοσύλλαβοι καί 12 δισύλλαβοι»; Γίνεται νά πειράξουμε 
τήν προγονική κληρονομιά; ’Εμείς δμως νομίζουμε πως ύπάρχει καί 
μιά άλλη προγονική κληρονομιά, καί είναι τά μυαλουδάκια τών 
μικρών Ελλήνων, που πρέπει νά τά άναπτύξουμε σύμφωνα μέ τούς 
φυσικούς νόμους, καί πως αύτή ή κληρονομιά είναι πιό πολύτιμη 
καί πιό άξιοσέβαστη άπό τις προθέσεις, μονοσύλλαβες καί δισύλ
λαβες μαζί.

’Ιδού τώρα κάμποσα χωρία τής γραμματικής, δπου επρεπε νά 
τεθεί ή εν μέ δοτική, ανακατεμένα μέ μερικά άλλα δπου γίνεται 
χρήση τής δοτικής, καί που χρησιμεύουν πάλι γιά νά βεβαιωθούμε 
δτι ό συγγραφέας δέν άποκλείει τήν άρχαία σύνταξη συστηματικώς, 
παρά μόνο λησμονεί νά τή μεταχειριστεί.

. . .  είς τήν λέξιν Δήμαρχος ή /ο ?  είναι ή λήγουσα. . .

. . .  8ταν εδρίσκηται μεταξύ δύο φωνηέντων εις τήν αύτήν λέξιν ...
Τά δμοια σύμφωνα είς τό μέσον τής λέξεως χ ω ρίζον τα ι... (σελ. 10). 
...κ άμ νομ εν  πολλάκις διακοπήν είς διάφορα μέρη τοΰ λόγου . . .  (σελ. 13). 
Έχομεν δμως ανάγκην είς τόν γραπτόν λόγον καί άλλων τινων σημείων. . .
. . .  τοΰτον ώρισαν οί θεοί δικαστήν είς τόν Ά δη ν  (γύμνασμα) (σελ. 14).
. . .  προθέσεις, δσαι είναι είς δύο σελίδας τοΰ αναγνωσματαρίου σας.
Ή  ίκθλιψις γίνεται καί είς άλλας λέξεις.. .
’Αναπληρώσατε είς τάς έπομένας φράσεις τά έκθλιβέν φωνήεν . . .
. . .  διεσκεδάσαμεν είς τήν εξοχήν (γύμνασμα) (σελ. 16).
. . .  λέξεις, αί δποΐαι συνδέουσιν είς τάν λόγον λέξιν μέ άλλην λέξιν.. .  (σελ. 17).
. . .  λήγοντα εν τή ένική άνομαστική είς η . . .  (σελ. 23).
. . .  λήγοντα εν τή ίνική ονομαστική είς α . . .  (σελ. 26).
Είς δέ τάν πληθυντικόν . . .  λήγουσιν είς α (σελ. 30).
. . .  έκτείνουσιν εν τή ένική ονομαστική τά ο (σελ. 36).
. . .  συγκόπτουσι τό ε τής ρίζης είς τήν Ινικήν γενικήν καί δοτικήν. . .  (σελ. 37).
. . .  διδάσκουσι διακοσίους πεντήκοντα μαθητάς είς τέοσαρας αίθουσας (γράφε 

εν τέοοαρσιν) (σελ. 55).
. . .  δέν λαμβάνουσι ί  είς τήν ένικήν ονομαστικήν (σελ. 41).
. . .  λαμβάνουσιν εν τή ένική ονομαστική ί  (σελ. 42).

2



Αύτή ή δουλιά Ιξακολουθεΐ σ’ δλο τό βιβλίο. Δέν είναι άνάγκη 
νά κουράσω τόν αναγνώστη γιά νά συμπληρώσω τόν πίνακα.

Μιά παρατήρηση άπάνω στήν έκθλιψη. Σελ. 15 διαβάζουμε:
Τά τελικά φωνήεντα τών προθέσεων . . .  έκθλίβονται. . .  π. χ . . .  άφ’ ήμ ω ν.. .  

καί στή σελ. 11.
. . .  μίαν συλλαβήν τούτων προφέρομεν δυνατώτερον άπό τάς αλλας.

’Ά ν  συνδυάσουμε τά δυό αύτά χωρία, που τό ενα μας λέει πως ή 
άπό έκθλίβεται, τό άλλο πως ή άπό συντάσσεται καί μέ αιτιατική, 
θά συμπεράνουμε πως έχουμε τήν άδεια νά γράψουμε καί άφ ’ ήμας.

Στά επιρρήματα, σελ. 17:
’ Επιτατικοί- λίαν, πάνυ, σφόδρα, δγαν.

Τό πολύ δέν υπάρχει. Νά είναι άραγε τυχαία ή παράλειψη;
Στά αρνητικά τά <5έ>< είναι κλεισμένο σέ παρένθεση, Ινώ τό ον 

είναι μεταξύ τών πρώτων χωρίς παρένθεση, γιά νά μή λησμονούμε 
που ή γραμματική μας είναι άντίγραφο συντομευμένο τής άρχαίας 
γραμματικής, καί δτι ή μελέτη τάχα τής νέας γλώσσας είναι ένα 
πρόσχημα, ένώ ή άλήθεια είναι που ό μαθητής προπαρασκευάζεται 
γιά τή μελέτη τής άρχαίας.

Σύνδεσμοι, σελ. 18. Ό  να είναι κι’ αύτός κλεισμένος σέ παρέν
θεση. Πότε θ’ άνοίξουν αύτές οί παρενθέσεις;

’Επιφωνήματα, σελ. 18. Τά βαβαι ύπάρχει, μόνο τό παπαι καί τά 
ίατατταί λείπουν. Τά ε δμως (ε λοιπόν) δέν άναφέρεται.

Ουσιαστικά, σελ. 24.
'Η κατάληξις α τών θηλυκών, οταν πρό αύτοδ ύποίρχη σύμφωνον έκτος τοΰ 

ρ, γίνεται »/ είς τήν γενικήν.. .

’Εξαίρεση καμιά δέν άναφέρεται. Μολαταύτα άν ή σούβλα θά 
γίνη οβελός και ή κανέλλα: κινάμωμον, τήν Κίνα δμως καί τή Μόσχα 
καί τή Βενεζουέλα, τή σαλάτα καί τή φανέλλα κ’ ένα σωρό άλλα 
νομίζω πως ετσι τά λέει καί ή καθαρεύουσα. Ά λλά  τό χειρότερο 
είναι που ό σ. λησμονεί δτι στή σελ. 94 έγραψε:

είς τάν λαιμόν τής γάττας (γύμνασμα).

’ Αττική δεύτερη κλίση δέ βλέπω. ’Εν τούτοις ή καθαρεύουσα δέν 
είναι τελείως άπαλλαγμένη άπ’ τό ζυγό της- κάτι τής χρεωστεΐ 
κι’ αύτής. Τής χρεωστεΐ τά άλως, ρινόκερως, άπόκρεως καί λίγα 
άλλα. Καί άν ή νεωτεριστική καθαρεύουσα θά κλίνει ίσως τοΰ ρινο- 
κέρου οί ρινόκεροι, τό άλως δμως, πού βρίσκεται στά περισσότερα
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«Στοιχεία Φυσικής προς χρήσιν των έλληνικών σχολείων» (π.χ. Σ. 
Παπανικολάου, 1904, σελ. 208), καί προ πάντων τό άπόκρεως που 
είναι τής καθημερινής χρήσης, μοΰ φαίνεται πώς δέν μποροΰν νά 
κλιθοΰν άλλοιώς παρά στήν άττική κλίση.

’Ιδιόκλιτα, σελ. 49. Έ δώ  ό σ. άποφάσισε νά θημηθεΐ καί τή νέα 
γλώσσα. Στά παραδείγματα, κοντά στά κλασσικά Φιλής, Διονϋς (δέν 
Ιτυχε ποτέ νά γνωρίσω άνθρώπους μέ αύτά τά δνόματα), άναφέρει 
καί φαγάς, ψωμάς.'Αλλά. τί κρίμα! 'Ύστερα άπ’ αυτήν τήν ευγενική 
άπόφαση, λησμονεί πάλι, καί άντιγράφει τόν άρχαΐο κανόνα:

Τά ιδιόκλιτα δέν εχουσι πληθυντικόν.. .

Ά ν  ό φαγάς δέν είχε πληθυντικό, δέ θά εΐτανε βέβαια δυσάρεστο 
πράγμα. Ά ν  δμως δέν είχε καί ό ψωμάς, θά εΐτανε μεγάλο δυστύ
χημα γιά τήν ανθρωπότητα. Βλέπω τόν Κωστή  στά παραδείγματα—  
Κωστήδες γνωρίζω. Ά λλά  τότε γιατί νά μή βάλουμε καί τόν Ά νέατη ; 
Υπάρχει ενα σπουδαίο έμπόδιο, ό άρχαΐος κανόνας, πού λέει ύστερα:

. . .  καί περιαπωνται είς δλας τάς πτώσεις.

Ό  Ά νέστης  παροξύνεται, έπομένως δέν άνήκει στά ίδιόκλιτα. 
’Έπειτα, κοντά στόν Κωστη, τό ’ίδιο δικαίωμα θά είχε νά τεθεί καί 
δ Κώτσος, που κάνει κλητική Κώτσο. Καί άφοΰ δεχτήκαμε καί 
προσηγορικά, φαγάς, ψωμάς, τί μάς έμποδίζει νά δεχτοΰμε κ’ έκεΐνα 
που λήγουν είς ες; Πάλι ό άρχαΐος κανόνας. Μά αύτός δ άρχαΐος 
κανόνας θά μάς φέρει τώρα σέ δύσκολη θέση. Γιατί άν ό τενεκές 
γίνεται λευκοσίδηρος, τόν καφέ δμως πώς θά τον κάμουμε; νυφοκοκ- 
κόζω μον; ’Έπειτα ύπάρχουν καί οικογενειακά έπίθετα που λήγουν 
είς —  ές. Τί θά γίνουν δ Βορρές, δ Κιοσές, δ Γέγλες. . . ;  Αύτοί οί 
άνθρωποι δέν είναι Έλληνες; Καί τά προπαροξύτονα Μέρμηγκας, 
Μπούτουρας, Βάλληνδας, Ρέπουλης, Γονναρης.. . ;  Έν τούτοις άν οί 
κύριοι αύτοί έχουν διάθεση νά διαμαρτυρηθοΰν που δέν τούς δεχό
μαστε γιά "Ελληνες ,έλπίζω πως θά Ιχουν τή μετριοφροσύνη νά άπο- 
σύρουν τή διαμαρτυρία τους, δταν παρατηρήσουν, δτι καί δ Κανάρης 
καί δ Μιαούλης καί δ Μπότοαοης καί δ Καραϊσκάκης καί δ Κολο- 
κοτρώνης είναι εξω άπ’ τή «νεοελληνική» γραμματική. Τά δνόματα 
έκεινών που έχυσαν τό αίμα τους γιά νά Ιδρύσουν τό Κράτος δεν τά 
δέχεται ή επίσημη γλώσσα τοϋ Κ ράτους! Τούλάχιστο τό δικό του 
τ’ δνομα δέν έπρεπε νά τό ξεχάσει δ σ. Γενεράλης ή Γενεράλις σέ 
ποιά κλίση θά τό βάλουμε;

Τόν τύπο ή οκά, αί οκάδες, δέν τόν βλέπω σέ καμιά κλίση, ούτε
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καί στά Ιδιόκλιτα. Ό  σ. χωρίς άλλο θά προτιμά τό δεκαδικέ μετρικό 
σύστημα μέ τά χιλιόγραμμα. Κ ’ έγώ έπίσης. Ά λλά  ενόσω δυσχυχώς 
υπάρχουν όκάδες στήν Ε λλάδα καί στήν Τουρκιά, είναι αναγκασμένη 
καί ή καθαρεύουσα νά τίς λέει, έπομένως πρέπει νά εχει καί ιόν 
άνχίσχοιχο χύπο στή γραμμαχική της, άφοΰ δέν μπορεί νά πει αί όκαί.

Έρχόμασχε σχίς αντωνυμίες. Έ δώ  είναι που παρουσιάζεται μέ 
δλη χης χή δύναμη ή άσυναρχησία τής καθαρεύουσας.

Π ροσωπικαί.. .  έμοϋ, μοδ, μου, έμοί, μο£, μοι, σοΰ, σου, σοί, σ ο ι,...(σ . 57).

Αύτό τό μοΰ μέ περισπωμένη δέν τό καταλαβαίνω. Σοϋ  μέ τόνο 
μπορεί νά πει ή καθαρεύουσα, σου είναι το βιβλίον μοί, αοί, Ιπίσης' 
άλλά μοϋ  μέ τόνο δέν ξέρω καμιά περίσταση που νά λέγεται, ήθελα 
νά πώ που νά γράφεται. "Εμοϋ είναι τό βιβλίον. Τόν συγγραφέα τον 
γέλασε χωρίς άλλο τό μοΰ  καί οοΰ της δημοτικής

Κλητική δέν εχει κατά τόν σ. ή προσωπική αντωνυμία, δπως 
καί στήν άρχαιότητα. Βέβαια, οί αρχαίοι, γιά νά φωνάξουν έναν 
χωρίς νά ποΰν τ’ δνομά του, έλεγαν ώ  οϋτος.

Αύτό δέν τό έχει εύτυχώς ή γραμματική Γενεράλη, τό έχει δμως 
ή γρ. Μεταξά (σελ. 62): Κλητική: ώ  οϋτος, ώ  αϋτη. Ά λλά  στόν 
τόπο τοΰ ώ οϋτος ή νέα γλώσσα, καί ή καθαρεύουσα άκόμη' εχει 
κάποιο άλλο: ε σύ !  ε σείς ! που δέν έπρεπε νά τό ξεχάσει ό συγ
γραφέας.

Πληθ. ημείς, ημών, ήμϊν, ήμας (μας) 
υμείς, δμών, ύμϊν, ύμας (σας).

Ά λ λ ο  πράγμα που δέν καταλαβαίνω. Στή γενική μας δέν άνα- 
φέρεται. Έ γώ  ξέρω δτι τό μας είνε γενική. Φαίνεται νά τό παραδέ
χεται καί ό συγγραφέας, γιατί άμέσως παρακάτω, στήν ίδια σελίδα, 
γράφει:

Κτητικαί. 'Ο (δ ίδικός μου) αδελφός, τό αόν (τό ΐδικόν σου) βιβλίον, τό
ήμέιερον (τό ΐδικόν μας) τετροίδιον, ή νμετέρα (ή ίδική σας) οίκία.

Τό μας καί σας έχει τήν ίδια θέση στά δύο τελευταία παραδείγ
ματα, που έχει τό μου  καί σου στά δύο πρώτα, έπομένως είναι γενική.

Καί ένώ έπρεπε τό μας σας, νά είναι στή γενική, δέν καταλα
βαίνω χί λόγο εχει σχήν αιτιατική. Μήπως θά πει ή καθαρεύουσα 
ακουσόν μ α ς ; Επικίνδυνο πράγμα. Γιαχί ύστερα ύπάρχει φόβος νά 
πει καί δός μας εν βιβλίον, καί χότε θά επρεπε νά γράφουμε τό μας 
καί στή δοτική, καί προχωρώντας έτσι λίγο άκόμη θά μπορούσαμε 
νά πέσουμε στή δημοτική.
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ΆντΙ τοΟ μας, σας, χωρίς τόνο στήν αιτιατική, έπρεπε ή γραμ
ματική νά εχει μας, σας μέ τόνο στή δοτική καί στήν αιτιατική. Γιατί, 
τέλος πάντων, άπ’ δλες τίς συζητήσεις τής Βουλής δέν έμάθαμε πώς 
θά έκφράσουμε στήν καθαρεύουσα κάτι στοιχειωδέστατα πράγματα 
τοΟ καθημερινού βίου. Π. χ. φωνάζω εναν άνθρωπο καί τοϋ λέω : 
κάτι νά σας πώ. Πώς θά τό ποΰμε αύτό στήν καθαρεύουσα; Μιά λογική 
απάντηση σ’ αύτήν τήν ερώτηση θά είχε πολύ μεγαλύτερο άποτέ- 
λεσμα εναντίον τής δημοτικής Εδέας άπό ενα συλλαλητήριο Ιναντίον 
τών χυδαϊστών. Κατά τήν προκείμενη γραμματική ή φράση αύτή θά 
γίνει: επιθυμώ νά εϊπω τι νμίν. Αύτή είναι ή «όμιλουμένη» καθα
ρεύουσα. Δηλαδή διδάσκουμε τά παιδιά τό ψέμα, άφοΰ ό τίτλος τοΰ 
βιβλίου είναι Ινα ψέμα μέ κεφαλαία γράμματα.

Ή  τόν, τήν, τό, δέν άναφέρεται ούτε ώς τρίτο πρόσωπο τής προ
σωπικής αντωνυμίας, ούτε ώς έπαναληπτική, ούτε καί στίς κτητι
κές άντωνυμίες. Σέ άλλο μέρος δμως (σελ. 64) άναφέρεται καί αύτή 
καί οί τύποι μας, σας μέ έννοια γενικής, άλλά μέσα σέ παρένθεση:

Έγκλιτικαί λέξεις . . . .  α') at προσωπικά! άντωνυμίαι μον, μοί, μέ, οον, σοί, 
oh (μας, σας, καί της αύτός, οί βραχύτεροι τύποι τόν, τήν, τό, τούς, τάς, τά, τον, τω, 
των, τοΐς, ταΐς)...........δ πατήρ μας ■ . . δέχομαι τον. . ..

καί πιό κάτω:

καί σέ άλλο μέρος:
. . .  δταν δέ τάς γράφωμεν . . .  (σ. 7).

Αντιγράψατε επί τοΰ τετραδίου οας . . .  (σ. 9).
. . .  διά τούς μαθητάς τον (σ. 11)
. . .  καταπαύομεν τήν φωνήν μας (σ. 13).
αναλύσατε εις τά  μέρη των (σ. 15)
είς δύο σελίδας τοΰ αναγνωσματαρίου οας (σ. 16).

’Έχει τά βιβλία τον καθαρά (σ. 23)
OS ίδικοί μας αγροί. Τά ίδικά σας δπλα (σ. 60)
. . .  έπί μιας σελίδος τοΰ τετραδίου σας . . .  τά  νεογνά της . . .  (σ. 66) 
έν φ at οΐκίαι σας καίονται (σ. 93).
. . .  δ χωρισμός αύτοΰ εις τά μέρη τον (σ. 95).

"Ωστε καθαρά δέ μάς λέει ό σ. άν ή τόν, τήν, το άνήκει ή δχι 
στήν καθαρεύουσα. Τή μεταχειρίζεται συχνά στό κείμενο, άλλά στό 
μέρος δπου πρέπει νά τήν τοποθετήσει δέν τήν αναφέρει, ύστερα δμως 
τήν παρουσιάζει άπροσδόκητα μέσα σέ μιά παρατήρηση, κρυμμένη 
σέ παρένθεση, καί τή χαρακτηρίζει ώς «βραχύτερον τύπον τής αύτός». 
Χαρακτηρισμός έπικίνδυνος, γιατί μπορεί νά κάμει κανέναν νά νομί-

Τό Ιν αναβιβάζει τόν τόνον τον εις τό άλλο . . . δάς μοί το . . . συγχώρησε τον . . .
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σει πως ή φράση π. χ. τον εαυτόν του (σελ. 59) μπορεί νά γραφεί καί 
τον εαυτόν αϋτοϋ.

Κτητική αντωνυμία. Έδα>, βρίσκουμε μόνο πρώτο καί δεύτερο 
πρόσωπο, e/χός, οός-, ήμέτερος, ϋμέτερος. "Οσο γιά τό τρίτο, λέει 
παρακάτω :

Ώ ς κτητική αντωνυμία τοΰ τρίτου προσώπου, λαμβάνεται καί (γιατί καί;) ή 
γενική τής δριστικής Αντωνυμίας αυτόν, ή τής αΰτοπαθοΰς εαντον.

Θά παρατηρήσω, δτι ή καθαρεύουσα λέει πράγματι τό δωμάτων 
αντοϋ στήν κοινή περίπτωση, δταν δμως θέλει νά Ικφράσει άντίθεση 
(τό δικό του δωμάτιο καί δχι τό δικό μου), τότε άναγκάζεται νά πει 
τό ίδικόν του δωμ. "Ωστε είναι λειψή κι’ αύτή ή άντωνυμία, Ινόσω 
δέν παραδέχεται ό σ. τόν τύπο δ ίδικός μου.

Τόν τύπο αύτόν τόν μεταχειρίζεται & σ. γιά νά έξηγήσει τούς 
άρχαίους τύπους (σελ. 58):

*0 εμάς, (δ ίδικός μου) αδελφός, τό σόν (τό ίδικόν σου) βιβλίον, τό ήμέτερον 
(τό ίδικόν μας) τετροίδιον, ή νμετέρα (ή ίδική σας) οικία.. .  .

Ό μοια κάνει καί παρακάτω στίς αυτοπαθείς άντωνυμίες.
Λούω έμαντόν (τόν έαυτόν μου). ’Ασκείς σεαντόν (τόν έαυτόν σου). 'Ο μαθη

τής γυμνάζει εαντον (τόν έαυτόν του).

Χωρίς πάλι νά άναφέρει τόν τύπο τον έαυτόν μου μέσα στίς αυτο
παθείς αντωνυμίες. Τώρα θά ήθελα νά ξέρω ποιά γλώσσα είναι αύτή 
ή γραμμένη μέσα στίς παρενθέσεις. Δημοτική δέν είναι, γιατί ή δημο
τική λέει ό δικός μου, τόν εαυτό μου. Καθαρεύουσα έπίσης δέν είναι 
κατά τόν σ., άφοΰ οί τύποι αυτοί δέν είναι βαλμένοι στή γραμμα
τική της. Υπάρχει λοιπόν καί τρίτη γλώσσα, κάποια δημοτική «συμ- 
πεπληρωμένη καί διωρθωμένη» ή κάποια καθαρεύουσα «ήπλοποιη- 
μένη», που δέ θά διδαχτεί, άλλά μόνο θά χρησιμέψει ώς γεφύρι γιά 
νά παμε στήν όρθήν καθαρεύουσαν. ’Ακατανόητα πράγματα!

Ή  σύγχυσις μεγαλώνει παρακάτω, δπου ό 'α. δίνειενα θέμα στό 
μαθητή (σελ. 60):

Πώς λέγονται αί ακόλουθοι φράσεις κατ’ άλλον τρόπον ;
* Ο Ιδικός μον υπηρέτης. . . .  01 ίδικοί μας αγροί. . . ‘  Ο βίος εχει λυπηρά εν 

ίαντφ . . . . Κοπιάζετε νπερ υμών αυτών. . . . Γνώριοον σεαντόν. Μελετώ χάριν 
εμαντον.

Τώρα αλλάζει πάλι ή δψη τών πραγμάτων. Παραδέχεται δηλαδή 
έ σ. δτι τό ίδικός μον  καί τό έμός άνήκουν στήν καθαρεύουσα, άφοΟ 
ρωτα τό μαθητή πώς λέγονται δχι είς άλλην γλώσσαν άλλά κατ άλλον 
τρόπον, καί άφοΰ μέσα στό ίδιο θέμα δίνει ό ίδικός μον, γιά νά τό
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κάμει ό μαθητής δ εμάς, καί υστέρα ύπερ υμών αύτών, γιά νά τδ 
κάμει βέβαια ύπερ τοΰ εαυτού σας. Μεγαλύτερη γλωσσική ακαταστα
σία δέν μπορεί κανείς νά φανταστεί.

Στίς δεικτικές αντωνυμίες βρίσκουμε καί τήν δδε, ή δε, τάδε μέ 
όλόκληρη τήν κλίση της. "Ηθελα νά ξέρω ποιος «νεοέλλην» έγραψε 
ποτέ αΐδε αχ γυναίκες, εν ταΐςδε ταΐς περιστάσεσιν.

’Αναφορικές. Πιστή άντιγραφή άπ’ τήν άρχαία γραμματική. "Ος, 
δστις, δσπερ καί οί άλλες, μέ όλόκληρη τήν κλίση τους. Έ ν τούτοις, 
άν κυτάξουμε τί λέει καί τί γράφει ή καθαρεύουσα στήν πραγματι
κότητα, ό πίνακας αύτός θ’ αλλάξει σημαντικά.

Κανείς ποτέ δέ θά γράψει τίς άκόλουθες φράσεις: Ό  υπηρέτης 
ος εστάλη. Ή  εταιρία η άν έλαβε τήν κατασκευήν. Ή  επιτροπή frivi 
ανετέθη ή μελέτη. Ό  υπάλληλος ώπερ παρεδόθησαν τά έγγραφα. Οι 
ανδρες οΐ(περ) εστάλησαν. Αί συζητήσεις αΐ(περ) άπησχόλησαν ήμας- 
Οί κεφαλαιούχοι οίςτισι παρεχωρήθη τδ δικαίωμα.

Τδ ταξίδιον έξ ονπερ επέστρεψε. Ά φ ’ ήςτινος ημέρας εϋρίοκομαι 
ενταύθα. Τδ χωρίον έν φτινι κατοικώ. Ή  οικία έν ήτινι διαμένω. Αί 
ανακαλύψεις περί ώνπερ έγένετο λόγος. Αί δυνάμεις παρ αϊςτισιν 
(άίςπερ) είναι διαπεπιστευμένοι.

Ά λ λ ά  τό σπουδαιότερο λάθος, που κανείς θαρρώ άπ’ τούς συγ
γραφείς τών «νεοελληνικών» γραμματικών δέν τό παρατήρησε ώς 
τώρα, είναι τό νά νομίζουμε πως τό δστις εχει ούδέτερο δ,τι. Ά ν  
αύτά αλήθευε, θά μπορούσαμε δμοια μέ τίς φράσες ό άνήρ δστις 
ήλθεν, ή γυνή ήτις ήλθεν, νά γράψουμε καί τό παιδίον δ,τι ήλθεν. 
Λοιπόν τό δ,τι δέν είναι ούδέτερο τοΰ δστις, καί γι’ αύτό ή καθα
ρεύουσα τό αναπλήρωσε μέ τό δπερ, κ’ ετσι εξηγείται που, ένώ δέ 
λέει ποτέ δςπερ, ήπερ, λέει δμως (γράφει θέλω νά πω) δπερ. Καί ή 
αιτία αύτοΰ τοΰ περίεργου φαινόμενου θαρρώ πως είναι ή ενέργεια 
τής δημοτικής. Τό δ,τι στή δημοτική εχει κάποια ιδιαίτερη Ivvota. 
Ά ς  μοΰ Ιπιτραπεΐ νά τό όνομάσω αόριστη αναφορική αντωνυμία. 
"Οταν μιλοΰμε για βιβλία άορίστως, λέμε δώσε μου δ,τι βιβλίο θέλεις, 
δταν δμως πρόκειται γιά δυό τρία όρισμένα βιβλία, θά ποΰμε δποιο 
θέλεις. Καί αύτά τό αίσθημα τοΰ δημοτικοΰ δ,τι είχε τόση δύναμη, 
ώστε εμπόδισε πάντα τή καθαρεύουσα νά μεταχειριστεί τή λέξη μέ 
τήν έννοια που θέλει ή γραμματική της. Καί νά γιατί δέν μπο
ροΰμε νά ποΰμε τό παιδίον δ,τι ήλθε. Γιατί πρόκειται γιά ώρισμένον 
παιδίον. Ή  αλλαγή αύτή τής έννοιας πιθανό νά άρχισε καί νωρίς 
άπ’ τήν αρχαιότητα, δέν είμαι αρμόδιος νά τό εξετάσω. Ά λλά  σήμερα
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τά πράγματα είναι ετσι, καί έπομένως ή γραμματική που εχω έμπρός 
μου δέν είναι ή γραμματική τής καθαρεύουσας.

Θά κάμω τώρα μιά πρόχειρη δοκιμή νά βάλω σέ τάξη τήν άνα- 
φορική άντωνυμία τής καθαρεύουσας, χοορίς διόλου νά Ιννοώ πως, 
κ’ ετσι που θά τήν κάμω, δέ θά σκαλώσει ποτέ στήν εφαρμογή.

1) Ό  όποιος, -α , -ον. Υπάρχει σέ δλες τις πτώσες καί ερχεται 
σέ δλους τούς συνδυασμούς.

2) Ένικ. Ό ν. δστις, ητις, δπερ (δ,τι δέν υπάρχει).
Γεν. ου, ής, ου (καί μέ πρόθεση καί χωρίς πρόθεση). 

ουτινος, ηςτινος (ποτέ μέ πρόθεση).
Δοτ. φ, fj, φ  (μόνο μέ πρόθεση).

ωτινι, fjnvi, φτινι (δέν ύπάρχει).
Αίτ. δν, ην (καί μέ πρ. καί χωρίς πρ.) ο (μόνο μέ πρό

θεση), δπερ (σπανιώτατα μέ πρόθεση). 
δντινα, ηντινα, δ,τι (δέν υπάρχει).

Πληθ. Όν. οΐτινες, αΐτινες, ατινα (σπανίως απερ).
Γεν. ών  (καί μέ πρόθεση καί χωρίς πρόθεση).

ώντινων (ποτέ μέ πρόθεση, σπάνιο χωρίς πρ.)
Δοτ. οΐς, αΐς (μέ πρ. σπάνιο χωρίς πρ.) 

οΐςτισιν, αϊςτισιν (δέν υπάρχει).
Αίτ. οϋς, ας (μέ πρ. καί χωρίς πρ.), α (μόνο μέ πρ.), 

απερ χωρίς πρ.) 
οϋςτινας, αςτινας (δέν υπάρχει), ατινα (χωρίς πρ.).

3) Ά π ό  τήν δςπερ, ηπερ, δπερ τό μόνο πού υπάρχει είναι ή όν. 
καί αίτ. τού ούδέτερου στόν ένικό δπερ καί σπανίως στόν πληθ. απερ.

Ή  αιτιατική δντινα, ηντινα, οϋςτινας, αςτινας, χρησιμεύει κάποτε» 
σέ μιά είδική περίπτωση, δταν δηλαδή τό πρόσωπο ή πράγμα στό 
όποιο άναφέρεται δέν εκφράζεται, ή εκφράζεται ΰστερα άπ’ τήν 
άντωνυμία. 'Όντινα θέλεις (εκείνον) λάβε. Μέ αύτήν τήν έννοια χρη
σιμεύει καί ή όνομαστική δστις. 'Όστις θέλει (εκείνος) ας ε'λθΐ). Τό 
ούδέτερο δ,τι καί μ’ αύτήν τήν έννοια δέν υπάρχει, γιατί εχει πάλι 
τήν άόριστη έννοια ( =  δ,τι τής δημοτικής) καί δχι τήν ορισμένη 
(= δ π ο ιο ). Π. χ. μιλώντας γιά δυο όρισμένα βιβλία, δέ θά πει ή καθα
ρεύουσα δ,τι θέλεις εξ αυτών (εκείνο) λάβε, άλλά λάβε εκείνο το 
όποιον θέλεις.

:’Ερωτηματική. Έ δώ  συμβαίνει μέ τό ούδέτερο τί άκριβώς δ,τι 
παρατηρήσαμε παραπάνω γιά τό δ,τι. Είναι δηλαδή άόριστη ερωτη
ματική άντωνυμία. Γιατί, ένψ τό τίνα οικίαν ζητείτε σημαίνει ποιο
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σπίτι ζητείτε, τό τί βιβλίον ζητείτε δέ σημαίνει ποιο βιβλίο ζητείτε, 
άλλά Ιχει τήν έννοια πού Ιχει καί στή δημοτική, δηλαδή τί είδος 
βιβλίο ζητείτε. Λοιπόν τό ούδέτερο τοΰ τις δέν είναι τί, άλλα πόϊον. 
Καί πάλι ή δυνατή έπίδραση τής δημοτικής. Μιά απόδειξη κι’ αύτή 
υστέρα άπό τόσες άλλες, δτι ή καθαρεύουσα δέν κατάγεται άπ’ τήν 
άρχαία, παρά είναι τεχνητώς μεταμορφωμένη δημοτική, μεταμορφω
μένη σ ’ έκεΐνα τά σημεία δπου δέν ηδρε μεγάλη άντίσταση. ’Επειδή 
τά τίς, δστις, ατινα δέν υπήρχαν στή δημοτική, τά καθιέρωσε μέ τήν 
έννοια πού ήθελε, άλλά τό τ« καί τό δ,τι τά είχε ή δημοτική, γι’ αύτό 
δέν μπόρεσε ή γραπτή γλώσσα νά τούς άλλάξει τήν Ivvota. Ά λ λ ω ς  τε 
καί ό σ- μεταχειρίζεται τό rt ώς άκλιτο, δηλαδή μέ τήν έννοια πού 
έχει στή δημοτική: βλέπομεν τί λογής είναι (σελ. 91).

5Αόριστες. Τις, τι, ενιοι. . .  Παραλείπει ό συγγραφέας τήν εις, μία, 
εν, καθώς καί τά κάποιος, κάτι, μερικοί, άλλά δέν παραλείπει καί 
νά τά μεταχειριστεί στό κείμενό του. Γιατί, άν στή φράση π. χ.

Οί χρόνοι, οί δποΐοι έκφράζουσι τήν διάθεσιν τοΰ ρήματος μέ μίαν λέξιν (σελ. 66). 

τό μίαν είναι βέβαια άριθμητικό έπίθετο (μίαν λέξιν, δχι δνο), 
στή φράση δμ ω ς:

ή λέξις τρέχει (σημαίνει) δτι δ ίππος ε&ρίσκεται είς μίαν κατάστασιν (σελ. 65). 

(γράφε εν μιά καταταστάσεί) τό μίαν είναι άόριστη άντωνυμία. 
’Επίσης στίς φράσες:

εν μέρος αύτοΰ εμενεν εν τή κλίσει αμετάβλητον εν δέ μέρος μετεβάλλετο 
(σελ. 74).

λαμβάνοοσιν «V ε είς τήν αρχήν (σελ. 78).
τό ρήμα φανερώνει μίαν ένέργειαν τοΰ δποκειμένου (σελ. 92).

τά εν, μίαν, ξέρει πολύ καλά δ σ. δτι είναι άόριστη άντωνυμία, 
καί έπρεπε έπομένως ή άντωνυμία αύτή νά τοποθετηθεί στήν κατάλ
ληλη θέση.

Βρίσκουμε άκόμη στό κείμενο καί κάποιος, κάτι, μερικοί:

. . .  μερικαί μέν λέξεις (σελ. 15).
Μερικά δέ άποβάλλουσι τό όδοντάφωνον (σελ. 41).
Είς μερικάς περιστάσεις (γρ. έν μερικαΐς περιστάσεσι) μεταχειρίζεται τα ΰ τα .. .  

(σελ. 56).
Ή λθε ποτέ κάποιος διά νά μέ παραλαβή... (γύμνασμα).
. . .  δτι δ κηπουρός κάμνει κάτι τι (σελ. 64).
. . .  ήτοι κάτι τι τά δποΐον περιμένεται (σελ 68).

Ή  άντωνυμία κάνεις πουθενά δέν άναφέρεται, τή βρίσκουμε δμως 
στό κείμενο: ’ Αλλά δέν έδέχθη κανείς... (γύμνασμα) (σελ. 94).
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Ρήματα, σελ. 71. Προστακτική λναον, ζήτησον κτλ. Ά λλά  στή 
σελ. 64 διαβάζουμε «σνγχώρησέ τον», γιατί φυσικά δέν μπορούσε 
νά γράψει «συγχώρησόν τον».

Πώς συμβιβάζουνται αύτά; Ποιά απ’ τίς δυό λοιπόν είναι ή προ
στακτική ; Ή  θά δεχθούμε λνσε, ζήτησε, ή θά σβύσουμε τήν άντω
νυμία τόν, τήν, τό.

Υποτακτική δηλώμεν, όηλώτε, δηλώαιν καί στό παθητικό δηλώ- 
μαι, δηλώααι, δηλώται.

Ρήματα εις μι δέν άναφέρουνται, έν τουτοις δίχως τό δύναμαι, 
τίθεμαι, καί μερικά άλλα δέν μπορεί νά κάμει ή καθαρεύουσα. Τδ 
χρέος άποσβένννται, δ αήρ κορέννυται ατμών, παρίσταμαι, υφίστα
μαι, συνίσταται.

Κι’ ό ίδιος έ συγγραφέας άλλως τε, κατά τή συνήθειά του, λησμο
νεί που δέν τά έβαλε, καί τά μεταχειρίζεται στό κείμενό του.

Οί τόνοι τίθενται έπί τών φωνηέντων.. .  (σελ. 11).
’Ανωτέρω τής προπαραληγοόσης δέν τίθεται τόνος.
Ή  περισπωμένη τίθεται...
Πότε τίθεται ή όξεια καί πότε ή περισπωμένη (σελ. 12).
Τά πνεύματα τίθενται είς τά  αρνητικά.. .  (σελ. 13).
. . .  αί δποΐαι τίθενται πρό άλλων λέξεων (σελ. 15).
Εις τήν θέσιν τοΰ φωνήεντος.. · τίθεται τό σημεϊον τοΰτο (σελ. 16).
. . .πρόκειται (σελ. 19).
__ τίθενται. ..αντί τής δποίας τίθεται (σελ. 21).
. .  .τίθεται τά σημεϊον τοΰτο (σελ. 22).
. . .  προστίθενται αί καταλήξεις (σελ. 53).
. . .  τίθενται άντί τοΰ δποκειμένοο (σελ. 59).

Σελ. 56 ώς δείκνντ αι κατωτέρω, άλλά, σελ. 60 δείκνυα μεν, δχι 
δείκνυμεν.

Μέσος αόριστος δέν άναφέρεται. Δέ βλέπω δμως νά τόν έχει 
καταργήσει ή καθαρεύουσα. Καί άμα τόν δεχτοϋμε, πρέπει νά σβύ
σουμε τήν άντωνυμία τόν, τήν, τό, γιατί δέν μπορούμε νά ποΰμε 
τδ επεδειξάμην.

Δέν έχω τήν αξίωση νά υποδείξω μιά λογική διαρρύθμιση γιά 
τό ρήμα τής καθαρεύουσας, τόσο μάλλον που έχω καί τήν πεποίθηση 
πως τέτοιο πράγμα δέν μπορεί νά γίνει. Μιά αληθινή μελέτη τών 
πραγμάτων θά βγάλει έξω πρώτα πρώτα τήν υποτακτική. Ή  υπο
τακτική σήμερα στήν καθαρεύουσα βαστιέται μόνο άπό μιά όρθο- 
γραφία, γράφϊ]ς άντί γράφεις, δηλαδή άπό ενα πράγμα συνθηματικό, 
άπό ένα 17 άντί ε στούς τύπους γράφητε καί γράφηται, καθώς κι’ άπό
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τά ελαττώται, δννώμεθα,... πού άπό καιρό τώρα δέν τά σηκώνει πιά 
ή καθαρεύουσα, καί τέλος απ’ τήν κατάληξη ωσί, γράφωσι. Αύτό τό 
τελευταίο είναι τό μόνο πού στέκεται κάπως άκόμη. "Αν παραδε
χτούμε τό νεώτερο τύπο ουν, ή όποτακτική καταντά μιά έγκλιση 
καθαρώς φανταστική. Δέ θά δεχτούμε βέβαια ώς διακριτικό τό νά, 
γιατί άν Ινα μόριο άρκεΐ γιά νά χαρακτηρίσει μιάν έγκλιση, τότε 
μποροΰμε νά δημιουργήσουμε καί άλλες Ιγκλίσεις. Πρώτα πρώτα τό 
να πηγαίνει μέ δλους τούς χρόνους τής όριστικής: επρεπε νά εγρα- 
φον, πρέπει νά ήλθε ( —  υποθέτω δτι ήλθε), καί τότε θά είναι λογικό 
νά τούς βάλουμε κι’ αύτούς στήν ύποτακτική. 'Ύστερα άφοΰ παραδε
χόμαστε τό 8ς (ας Awjj, σελ. 72), πρέπει νά παρατηρήσουμε που 
κι’ αύτό συνδυάζεται μέ μερικούς χρόνους τής όριστικής, καί σχηματίζει 
Ινα είδος προστακτικής: ας ξγραψον, ας έγραψα ( =  δέν πειράζει δτι 
έγραψα), ας είχον γεγραμμένον (δχι δμως καί ας Εγραιρας, Ιδώ 
θ’ άναγκαστοΰμε νά ύποχωρήσουμε στόν τύπο τής δημοτικής ας ε^ρα- 
ψ>ες). ’Επίσης άλλη μιά Ιγκλιση μποροΰμε νά κατασκευάσουμε μέ τό 
0ά, θά εγραφον, θά εγραψε (= ύ π ο θ ετω  δτι εγραψε). 'Ένα άπ’ τά 
δύο λοιπόν. "Η Ινα μόριο άρκεΐ γιά νά όρίσει καινούρια έγκλιση, 
καί τότε θά εχουμε κάμποσες άλλες Ιγκλίσεις, ή, πιό σωστά, δέν 
άρκεΐ, καί τότε χάνεται καί ή ύποτακτική.

Προστακτική: Αΰσον, ας Λΰσ»?, λύσατε, ας λνοωοι. Πρώτο πρό
σωπο δέν ϊχει, άφοΰ δέν είχε καί ή άρχαία. Ά λλά  τί άλλο είναι τά 
αγωμεν, ελθωμεν εις τό ζήτημα. . . ;  θ ά  μοΰ πείτε πως είναι ύποτα
κτική. Ό  τύπος, ναι, είναι τής υποτακτικής άλλά ή Ivvota είναι προσ- 
τακική. Μέ τήν ίδια λογική θά Ιπρεπε τότε νά μή βάλουμε καί πρώτο 
πρόσωπο λύω στήν ύποτακτική, έπειδή συμπίπτει μέ τόν τύπο τής 
όριστικής, καί νά ποΰμε: ή ύποτακτική δέν Ιχει 1° πρόσωπο ένικοΰ; 
καί τά δανείζεται άπ’ τήν όριστική. Έ ν α  άλλο. Σάν τούς τύπους 3ς 
Αΰσ»/, ας λύσωσι, ύπάρχουν, άκριβώς μέ τήν ίδια προστακτική έννοια, 
καί οί τόκοι Άς λύσω, ας λύσωμεν, δημοτικοί έννοεΐται καί οί πρώ
τοι καί οί δεύτεροι. Τώρα, άφοΰ στήν καθαρεύουσα πήραμε τούς δύο 
πρώτους, γιατί δέν πήραμε καί τούς άλλους; Άπλούστατα, έπειδή ή 
άρχαία δέν είχε πρώτο πρόσωπο. Έ δώ  προδίδεται καθαρά ή τεχνητή 
έργασία τής καθαρεύουσας. Ή  καθαρεύουσα γεννήθηκε μέ τή μέθοδο 
τής αντικατάστασης. Αέξη γιά λέξη. Τό αρχικά σχέδιο μέσα στό 
αίσθημα ή δημοτική, άλλά ύπόδειγμα ή άρχαία γραμματική. Ή  
αντικατάσταση προχωρεί, ενόσω τό αίσθημα δέν επαναστατεί πολύ 
άγρια, καί αύτά συμβαίνει δταν οί τύποι δέ διαφέρουν πάρα πολύ.
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Έτσι. τό λνσε, λύσετε, μπόρεσε κ’ εγινε λϋσον, λύσατε, (δχι δμως καί 
λϋσον τον), άλλά στό λνσάτω, λυσάτωααν, τό αίσθημα έπαναστάτησε 
καί τότε άναγκαστήκαμε νά δεχτούμε άς ας λύσωσιν. Ά λλά
έπειδή σ’ αύτήν τήν έργασία τό δπόδειγμα εΐταν ή άρχαία γραμμα
τική, δπου ή θέση τοΟ πρώτου προσώπου εΐταν άδεια, δέ βρέθηκε 
κανένας νά θυμηθεί, δτι δμοια μέ τό ας λύση όπηρχε καί ας λύσω.

Ή  προστακτική Ιχει καί άρνηση. Αότή πώς θά γίνει; Άπλού- 
στατα. "Οπου μπορεί άκολουθεΐ τόν άρχαΐο τύπο, δηλαδή διατηρεί 
τόν καταφατικό τύπο, δπου δμως δέν τά καταφέρνει, τόν άφίνει: μή 
λύε, μη ζητεί, άλλά δχι μη σκέφθητι, μη φαντάσθητι, μη νίκα, άν καί 
είναι ό ίδιος χρόνος καί τό ίδιο πρόσωπο.

Γιά νά συμπληρώσουμε τήν ιδέα μας σχετικώς μέ τή διδασκαλία 
τής καθαρεύουσας, ρίχνουνε μιά ματιά καί στά αναγνωστικά βιβλία 
τοΰ δημοτικοΰ σχολείου. Εκείνο που χτυπά πρώτα τήν προσοχή είναι 
δτι ό μαθητής ποτέ άπ’ αυτά δέ θά μάθει τήν δρθή χρήση τής δοτι
κής, έπομένως δέ θά μάθει καθαρεύουσα.

Αναγνωστικόν έκτης τάξεως : .
’ Αναφαίνεται είς τό μέρος της τομής . . .  (σ. 26)
είς μέρος εύήλιον σκάπτομεν λάκκον . .  . (σ'. 36)
είς πάντας τούς κυριωτέρους λιμένας . . . ίδρύθησαν . . .  (σ. 63)
είς κακήν ώραν ήλθετε (σ. 99)
δύο μόνον δωμάτια, εκ τών όποιων «ϋτ τό εν κατάκειται. . .  (σ. 99) 
είναι είς χεΐρας τών έντολοδόχων (σ. 205) 
εδρισκον εργασίαν είς τά χρυσοφόρα μεταλλεία (σ. 210) 
εθαλλον είς πλεϊστα χωρία (σ. 212).

Αναγνωστικόν πέμπτης τάξεως:
Είς πάντα τά μέρη τοΟ κόσμου πηγαίνουσιν είς τό σχολεϊον (σ. 4) (γράφε έν 

παοι τοΐς μέρεοί)
ήτις συμβαίνει είς τάς συνήθεις δδούς (σ· 17) (γρ. έν ταΐς ουνήθεοιν όδοϊς) 
οδτω δέ είναι γνωστά είς τά μέρη . . .  (σ. 20) (γρ. έν τοΐς μέρεοι) 
διαγωνίζονται είς πολλούς λιμένας (σ. 22) (γρ. έν πολλοΐς λιμέσι) 
κατοικεί είς έλώδεις, μονήρεις καί λοχμώδεις χαράδρας (σ. 64) (γρ. έν έλώ- 

δεοι, μονήρεοι καί λοχμώδεαΐ)
Ή  άμπελος δέν φύεται είς πολύ ψυχρούς τόπους, είς πεδιάδας δμως θερμάς 

καί κλιτδς . . .  (σ. 70) (γρ. πεδιάοι θερμαΐς καί κλιτΰοι) 
δέν εύδοκιμεΐ άλλαχοΰ είμή μόνον είς ώρισμένα μέρη . ■ ■ καλλιεργείται έν τή

Κορινθία . . .  έν τη έπαρχί^__ (σ. 74)
παρατηρεΐται. . .  είς πολλά μέρη (σ. 75)
κατέλυσεν εις τινα σκηνήν. . .  έν τη αύτή σκηνή Ιμενον . . .  (σ. 141) 
φύονται μόνον έν ’ Ελλάδι ή μάλλον είς τινα μέρη τής 'Ελλάδος (σ. 204) (γρ. 

εν τιοι μέρεοι).
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Εννοείται που αύτά είναι μέρος μόνο άπ’ τά δσα θά μποροΟσε 
κανείς νά αντιγράψει. Έ να  πράγμα πρό πάντων προκαλεΐ τήν προ
σοχή, δτι τό μέρος καί μέρη άποφεύγει τακτικά ή καθαρ. νά τό πει 
στή δοτική. Στά επόμενα αποσπάσματα πάλι βρίσκουμε διάφορες άλλες 
παραβάσεις τής γραμματικής, άντωνυμίες που δέν ύπάρχουνε στή 
γραμματική, τήν άκαταστασία τής όποτακτικής, τής προστακτικής, 
συντακτικά λάθη καί διάφορα άλλα.

Άναγν. έκτης τάξεως:
διά τόν έαυτόν σας (σ. 5)
κάμποσον καιρόν (σ. 22) (γρ. χρόνον τινα)
άπό καιροδ εις καιρόν (σ. 26) (καιρός στήν καθ. σημαίνει ατμοσφαιρική 

κατάσταση) 
νά γίνεται . . .  θά προσφέρηται (σ. 45) 
ίδικά της (σ. 52) 
δεν δπήρχεν οΰδε'ις λόγος (σ. 53)
ίδικήν σου καί οΰχί ίδικήν μου (γρ. οην και ονχι έμην) τής Ρούμελης (σ. 98)
νά τίθενται (σ. 161)
δέν θά Ιχωσι κανεν κδρος (σ. 202)
άπό καιροδ εις καιρόν (σ. 239) (ή φράση με τόν καιρό έγινε ονν τφ  χρόνψ· 

αύτή !5ω  πότε θά «διορθωθεί» ;)
Κάποτε δ ’Αριστείδης . . . κάποτε δ Θεμιστοκλής (σ. 59)
Κάποτε κατεσκεύασεν . . . (σ. 58)

Άναγν. πέμπτης τάξεως:
"Ακουσον . . . σκέψου . . . συλλογίσου . . . (σ. 3).
Συλλογίσου. . .  παρακολούθησε. . .  φαντάσου . . .  σκέφθητι. .  προσπάθησε. .  (σ. 4)
δέν ήτο πολύ εύκολον είς τόν καιρόν του (σ. 13)
Κάποτε Ισπειραν (σ. 30).
Ίν α  ούτως εκτίθεται. . .  πρέπει νά δργώνηζαι (σ. 33). 
άπό καιροΰ είς καιρόν (σ. 35) 
καί κάτι άλλο (σ. 42)
Τινών τά ύδωρ (σ. 42) (γρ. ενίων)
Ονδενός δεν θά άφαιρέσετε (σ. 5^) 
νά τίθεται (σ. 57) 
νά γίνεται (σ. 75) 
νά γίνεται (σ. 77)
Έδώρησαν κάποτε (σ. 79) 
σύν τφ  χρόνψ (σ. 80) 
τής φανέλλας (σ. 117) 
νά έρχεται (σ. 148) 
νά φέρετε (σ. 155)
νά οον άναγινώσκωσιν αύτά τά άσματα (σ. 172) (αυτά δεικτική άντων.) 
νά γίνεται (σ. 83) 
να γίνεται (σ. 193).
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θ ά  πεΐ κανείς: Μά είναι άνάγκη τέλος πάντων δταν γράφουμε, 
νά Ιχουμε άδιάκοπα στδ νοϋ μας τή γραμματική; Δέν είναι άκριβώς 
αύτό. Δέ ζητώ νά γράφουμε σύμφωνα μέ τή γραμματική, ζητώ νά 
κάμουμε τή γραμματική, σύμφωνα μ’ Ικεΐνα πού γράφουμε. Γραμμα
τική λέγεται τό μάθημα που θά όδηγήσει τό μαθητή νά ξεχωρίζει 
τά στοιχεία τοΰ λόγου, καί που θά κάμει συνειδητούς στό παιδί τούς 
νόμους που ασυνείδητα άκολουθεΐ στήν όμιλία του. Τέτοια γραμμα
τική είναι μιά άσκηση τής κρίσης πρώτης γραμμής. Καί τό ύλικό 
γι’ αύτήν τήν άσκηση θά τό δώσει τό άναγνωστικό βιβλίο. Ά λλά  ή 
άσκηση αύτή, κατά πού είδαμε, δέν μπορεί νά γίνει. Σήμερα άν 
ρωτήσετε 2να μαθητή τί μέρος λόγου είναι τό τίς, θά σας άπαντήσει 
σωστά, άν ρωτήσετε δμως καί γιά τό κάποιος, δέ φαντάζεται πως 
κι’ αύτό είναι αόριστη άντωνυμία, άν καί τό διαβάζει στήν άνάγνωσή 
του. Ξέρει νά παπαγαλίζει τή δοτική, δταν κλίνει ενα δνομα, άλλά 
δέ θά μάθει ποτέ τί σκοπό εχει ή δοτική καί κατά τί διαφέρει άπ’ τήν 
αιτιατική.

Αύτά είναι τά χάλια τής διδασκαλίας τής «όμιλουμένης καί γρα- 
φομένης νεοελληνικής». Ό  κ. Σκιάς, πού άγωνίζεται μέ τόση θέρμη 
νά μάς πείσει πως ή καθαρεύουσα δέν είναι τεχνητή γλώσσα, παρά 
είναι κι’ αύτή «μία εκ τών σημερινών διαλέκτων, καί δή ή Ιπικρα- 
τεστέρα», τό πιό συντελεστικό που θά είχε νά κάμει γιά τόν άγώνα 
του θά ε’ίτανε νά μάς γράψει μιά γραμματική που νά εχει κάποια 
σχέση μέ τήν πραγματικότητα. Τήν περιμένουμε.

ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΓΙΑΝΙΔΗΣ



ΕΝ ΒΛΕΙΝ1Α E l l  ΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟΝ ΘΑΛΑΙΟΝ TQN ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ

Γλωσσικόν ζήτημα έπί τάπητος! 'Η στρατιά τών ένθερμων 
πατριωτών, τών φρουρών τών μεγάλων ιδεωδών, τών πυρίνων Ρητό
ρων συνεκινήθη βεβαίως βαθύτατα, διότι παρουσιάσθη καί πάλιν ή 
τόσον ποθητή ευκαιρία νά σωθη άκόμη μίαν φοράν τό Έθνος χωρίς 
θυσίας αίματος καί χρήματος. ’Αμέσως είς τήν άρχήν παρατηρώ δτι 
ή κατηγορία αύτή τών συνειδητώς δρώντων τοιουτοτρόπως είτε είλι- 
κρινώς, είτε άνειλικρινώς (διότι ή μεγάλη κοινωνική μαζα δρα άσυν- 
αισθήτως) είναι ή στερούμενη πάσης μορφώσεως καί γνώσεως τοΟ 
ζητήματος, ώς θά δειχθή κατωτέρω. Έ κ  τών μελετησάντων κάπως 
τά σχετικά ζητήματα, τών όπωσδήποτε μορφωμένων, οί μέν έλαφρό- 
τερα μελετήσαντες καί κρίνοντες τά πράγματα έπανέλαβαν άδιαφό- 
ρως τό κλασσικόν «δασκαλικά πράματα». Ά λλοι βαθύτερα σκεπτό- 
μενοι άνελογίσθησαν τό έπικίνδυνον τοΰ κινήματος καί μάλιστα είς 
τάς σημερινάς περιστάσεις καί Ιφοβήθησαν «τάς έσωτερικάς περι- 
πλοκάς είς τοιαύτα; δεινάς περιστάσεις διά τό Έ θνος». ’ Ελάχιστοι 
δμως είναι έκεΐνοι, οί όποιοι κατενόησαν καί γενικώς καί εις τήν 
περίστασιν ιδίως αυτήν τό μέγεθος τής κατόπιν τής άναπτυσσομένης 
κατωτέρω διαιρέσεως γεννηθείσης καί συγκρουομένης τώρα ιδεολο
γίας δύο κόσμων διαφόρων, άφ’  ένός τοΰ κόσμου τοΰ κεκοπιακότος, 
τοΰ σύροντος δπισθέν του δλον τό φορτίον τής άπωστεωμένης είς 
κενούς τύπους μεγάλης παραδόσεως, ανεξαρτήτως τοΰ ζητήματος τών 
καλών ή κακών διαθέσεων τών καθέκαστα φορέων αύτοΰ, φορτίον 
τόσον δυσβάστακτον ώστε ό άνεμετρήσας αύτό βαθύς μελετητής του 
μακαρίτης Krum baclier νά εΐπη τό «W eh dir, dass du ein E nkel 
bist», έξ άλλου δέ τοΰ κόσμου τών νεωτέρων ιδεών, τοΰ συστήματος, 
τής έλευθερίας τής σκέψεως, τής προόδου, ανεξαρτήτως τοΰ ζητή
ματος κατά πόσον είς τά καθέκαστα τά άντιπροσωπεύοντα τήν 
κατηγορίαν αύτήν άτομα ίστανται δλα έπί δρθοΰ σημείου έξετάσεως 
τών πραγμάτων καί συμφωνοΰν είς δλας τάς λεπτομερείας τοΰ σχε
τικού συμπλέγματος τών ιδεών μεταξύ των.

Τά παχύ στρώμα τής προκαταλήψεως πρός άναδρομήν είς κενούς 
τύπους τοΰ παρελθόντος άπά πολλών αίώνων έπεκάλυψε τήν έλευθέ- 
ραν άνάπτυξιν τοΰ έκάστοτε συγχρόνου Έλληνικοΰ πνεύματος τών
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μεταγενεστέρων καθόλου αίώνων καί πρός τή κακή έπιδράσει έπί 
τής συγχρόνου κανονικής άναπτύξεως παρεκώλυσε τήν εύεργητικήν 
Ιπίδρασιν αυτής ταύτης τής ιδεολογίας τών αρχαίων κατά τρόπον 
δμοιον πρός τόν μετά τήν ’Αναγέννησιν είς τήν Εσπερίαν. Πάντοτε 
δμως ύπήρχεν εις τό Έθνος μερίς ανθρώπων έλευθερώτερον σκεπτο- 
μένων καί πάντοτε κατά περιόδους άνεπτύχθη αγών, αγών ιδεολο
γίας ειλικρινούς Ικατέρωθεν, άν καί έν πολλοΐς εσφαλμένος, οΐος 
άγών ειλικρινής ήτο καί ό μικρόν πρό του Ά γώνος έκραγείς, μέ τήν 
διαφοράν μόνον δτι ό νεώτερος ουτος άγών περιέκλειεν έν έαυτφ 
περισσότερα στοιχεία νεωτέρας επιστήμης, διότι κυρίως εις τόν δλον 
άγώνα τοΰτον πρόκειται περί πάλης τής έπιστήμης κατά τής μα
κραίωνος προλήψεως. Ή  προσωπικότης τοΟ εξέχοντας καί εις τήν 
περί τά Νεοελληνικά έρευναν ’Αδαμαντίου Κοραή, αί σχετικαί έργα- 
σίαι τών άλλων τότε άναμιχθέντων είς τά τοιαΰτα ζητήματα, ή σύγ
χρονος τότε έκ νέου άνακίνησις έν Εσπερία τών ζητημάτων τής 
προφοράς, ή δλίγον βραδύτερον άνακίνησις τών ζητημάτων τής 
καταγωγής τών νεωτέρων Ελλήνων, δλα αύτά έξηγοΰν τήν παράλ
ληλον γένεσιν τοιούτου έπιστημονικωτέρου τών προτέρων άγώνος 
καί τήν δξύτητα τών τότε αντιθέσεων έξ άδυναμίας έπαρχους έπι- 
στημονικής έποπτείας τών συζητητών. Διά τοΰτο δέν ενίκησε τότε 
έντελώς ώρισμένη ενιαία τάσις, είμή μόνον δτε δλίγον βραδύτερον 
εγινε πλέον πεποίθησις έπιστημονική ή έσφαλμένη άντίληψις δτι ή 
δημώδης γλώσσα είναι διεφθαρμένη καί άναξία προσοχής, μόνον δτε 
ή έσφαλμένη καί κατά βάθος έκ τών προτέρων θεωρία τοΰ Fallm e- 
rayer, παρά τά καλά τά όποια έπέφερεν είς τήν έπιστημονικήν 
ερευνάν προκαλέσασα τάς περισπουδάστους έργασίας τών άνατρε- 
ψάντων αύτήν αντιπάλων του, ε?ς τούς Έλληνας έπέφερε τό έναντίον 
άκριβώς άποτέλεσμα, τήν άποστροφήν πρός δ,τι εδιδε καί τήν έλα- 
χίστην λαβήν πρός τοιαύτας προσβολάς κατά τοΰ έθνισμοΰ αύτών.

Έστερεώθη έπί τέλους μετά τινα χρόνον έκτοτε Ιδεολογία όπωσ- 
δήποτε ένιαία όδηγήσασα δπως ώδήγησε τό Έθνος εις άνάπτυξιν κανο
νικήν, ιδεολογία είς πολλά έσφαλμένη ύπό έ'ποψιν αρχών, άλλά Ιχουσα 
τήν έποπτείαν πάσης τής πνευματικής κινήσεως τοΰ Έθνους καί 
καθ’ ώρισμένον πρόγραμμα προβαίνουσα είς ένεργείας. Διά τοΰτο καί 
τά σποραδικά κινήματα πρός διάσεισιν τής ιδεολογίας ταύτης φέρουσι 
χαρακτήρα δλως διάφορον τών κατά τάς τελευταίας δεκαετίας, διότι καί 
ή τοΰ σπουδαιοτέρου άντιπροσώπου κινήματος τοιούτου ένέργεια, ή 
τοΰ Κονεμένου, δέν ήτο κυρίως είπεΐν απόπειρα (5ιζικής άντιθέσεως,
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διαιρέσεως καί άνατροπής, άλλά μάλλον άπόπειρα διορθώσεως άντι- 
λήψεων καί μεταρρυθμίσεως, άποτροπή άπό τήν άλογον άναδρομήν 
πρός τύπους άλλων κόσμων παρελθουσών Ιποχών καί σύστασις πρός 
μεγαλυτέραν προσοχήν τοΰ παρόντος. Toe πράγματα μεταβάλλονται 
κυρίως άπά τό 1880 καί έφεξής, δτε ήρχισεν ή νέα φάσις τών 
πραγμάτων, είσήλθον μοιραίως εις στάδιον διαπάλης τόσον συγκρουό- 
μενοι πρός άλλήλους καί ίσχυροί παράγοντες ιδεολογιών, ώστε σήμε
ρον έχομεν πλήρη τά άποτελέσματα τής συγκρούσεως αύτής καί 
Ιπιστημονικώς καί έκπαιδευτικώς καί κοινωνικώς υπό τήν άπαίσιω- 
τέραν μορφήν έκ τών δσων είδε ποτε τό Ελληνικόν έθνος.

Τοΰ άγώνος τούτου μόνον τό πρώτον ήμισυ διακρίνει ειλικρίνεια 
έκατέρωθεν. Προϊόντος δμως τοΰ χρόνου εις τό εν μέρος όπεισήλθεν 
άνειλικρίνεια καί άσυναίσθητος καί συνειδητή, τής όποιας ή έπίδρα- 
σις επέφερεν δλεθριώτερα άποτελέσματα καί αύτής τής διαιρέσεως 
τής ιδεολογίας. Τό πρώτον ήμισυ κυρίως διακρίνει Ικ τοΰ ένός μέρους 
ή δρασις τοΰ μακαρίτου Κόντου. ’Ιδεολογία ειλικρινής, άλλά καί 
Ιπιστημονικώς καί έκπαιδευτικώς καί κοινωνικώς έχουσα έσφαλμέ- 
νας βάσεις καί διά τοΰτο κακώς έπιδράσασα. Έπιστημονικώς έπέ- 
δρασε κακώς πρώτον μέν διότι ή Επιστημονική δρασις Ιστηρίζετο 
έπί άξιωμάτων άνατραπέντων τώρα, τής έξετάσεως τής Ελληνικής 
γλώσσης υπό πνεΰμα διαιρέσεως είς δόκιμον καί παρηκμακυΐαν άνευ 
τής ίδέας τής ένότητος, τής έξελίξεως καί τής ισοτίμου εκτιμήσεως 
τών περιόδων, δεύτερον δέ διότι έδιδεν ύπέρ τό δέον βάρος είς τάν 
γραμματικόν κλάδον έπί ζημία τής έγκυκλοπαιδείας. Έκπαιδευτικώς 
έπέδρασε κακώς, διότι έπικρατήσαντος είς τόν έπιστημονικάν άγώνα 
τοΰ Κόντου τά έκ τής Επιστημονικής διδασκαλίας του άπορρεύσαντα 
πρακτικά διδάγματα άπήλαυον έπί τινα χρόνον κατά προτίμησιν τής 
μόνης σχεδόν οίκονομικής βάσεως πάσης ίδεολογίας ήμών, τής ύπο- 
στηρίξεως τής κοινωνίας καί πολιτείας. Κοινωνικώς έπέδρασε κακώς, 
διότι έν έαυτή περικλείουσα τήν ιδέαν τής διαιρέσεως ή ιδεολογία 
αΰτη δέν ήτο δυνατόν νά πείση πάντας καί έπέφερε τήν πρώτην διά- 
σπασιν τών κοινωνικών παραγόντων. ’Ασαφής είς τόν άγώνα τοΰτον 
είναι μόνον ό ρόλος τοΰ καθηγητοϋ Χατζηδάκι, ό όποιος διά τών.άξιω
μάτων τής νέας επιστήμης του εστήριξε τήν ίδεολογίαν αύτήν. Τοΰτο 
ήτο τό θεμελιώδες λάθός του, άπό τά όποιον άπέρρευσεν έπειτα ή δλη 
πορεία του. ’Από τότε έτέθη ή βάσις τής διαιρέσεως τής ένότητος 
τής κατευθύνσεως καί τής διμεροΰς έξελίξεως έπί άντιθέτων βάσεων.

Ή  κατάστασις αύτή τών πραγμάτων έκαμε περισσότερον εύπρόσ-
3
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δεκτόν τήν έπέμβασιν τοΰ Ψυχάρη, τοΰ πρώτου έπιστημονικοΰ αντι
προσώπου νεωτέρας ιδεολογίας. ’Ανεξαρτήτως τοΰ ζητήματος' πώς θά 
κρίνη ή ίστορία τήν προσωπικότητά του κατά τήν μέλλουσαν έξέλιξιν 
τών πραγμάτων, υπό τήν Ιποψιν τοΰ παρόντος μόνον ευκόλως άναγνω- 
ρίζει τις δτι εις τό σύστημα τοΰτο τρία είναι τά ελαττώματα. Πρώτον ή 
δπερβολικώς ποιητική φύσις τοΰ είσηγητοΰ τής νέας ιδεολογίας πρός 
βλάβην τής έπιστημονικής παντοψίας, Ιπειτα ή υπερβολική καταφρό- 
νησις τοΰ παρόντος, επειτα καί ή μακράν τής Ελλάδος διαμονή τοΰ 
είσηγητοΰ, ή όποία εγινε αίτία Ιλλείψεως έπαρκοΰς πείρας καί βαθυ- 
τέρας μελέτης τοΰ βίου τόν όποιον προσεπάθησε νά διορθώση. Τοΰτο 
ίσως συνετέλεσεν είς δξυτέραν διάκρισιν τής ίδεολογίας αύτής καί 
άπό τής αντιθέτου τάσεως τοΰ Κόντου άφ’ ένός καί άπό τών άντιλή- 
ψεων τοΰ παρόντος άφ’ ετέρου. Ή  έπέμβασις τοΰ καθηγητοΰ Χατζη- 
δάκι καί έδώ ώξυνε τόσον τά πράγματα, ώστε άνευ ιδιωτικής ύποστη- 
ρίξεως τής ίδεολογίας ταύτης δυσκόλως θά ήδυνατο νά σταθή αδτη 
Ιν Έλλάδι ύπό τοιαΰτην μορφήν καί νά έξελιχθή είς τήν σημερινήν 
μορφήν της, είς τήν όποιαν πολύ μικράν βοήθειαν προσέφερεν ή συμ
μετοχή καί τών Γερμανών λογίων έίς τόν άγώνα. Τό άποτέλεσμα 
τοΰ άγώνος τούτου ήτο μέγα σφάλμα, ή πρόσκλησις τής κοινής 
γνώμης έκ τοΰ ενός μέρους πρός συμμετοχήν καί ή μετοχέτευσις τοΰ 
ζητήματος άπό έπιστημονικοΰ είς κοινωνικόν.

Διότι κυρίως πρόκειται περί έπιστημονικοΰ καθόλου ζητήματος. 
Ή  ώθησις ή δοθεΐσα είς τήν ερευνάν τής ίστορίας τής Ελληνικής 
γλώσσης, ή τείνουσα πρός τή καταδείξει τής ένότητος τής έξελίξεως 
νά έπιφέρη τό ίσοζύγιον έν τή έκτιμήσει τών ίδεών μεταξύ τών 
περιφρονουμένων άλλοτε μεταγενεστέρων έποχών τής 'Ελληνικής 
φιλολογίας καί γλώσσης καί τής κλασσικής καί ή άνάδειξις άξίων 
λόγου έρευνητών έπί τών μεταγενεστέρων τούτων περιόδων καί τής 
Νεοελληνικής, είναι αί αίτιαι διά τάς όποιας έτέθησαν Ιπί τάπητος 
καί τά πρακτικά της άποτελέσματα. Ή το άγών κυρίως μεταξύ τών 
δύο κυριωτέρων άντιπροσώπων τής έρεύνης ταύτης, τοΰ Χατζηδάκι 
άφ’ ένός καί τοΰ Ψυχάρη άφ’ ετέρου, είς 8ν ώς διαλλακτής μάλλον 
προσήλθεν ό έν άλλφ κλάδψ τής τοιούτου είδους έρεύνης Ιχων κυρίως 
τήν ειδικότητά του Krum bacher. Ή το έξ ένός άγών περί κατευ- 
θύνσεως τής νεωτέρας ίδεολογίας ήμών κατά σύστημα νεώτερον, 
έξ άλλου άγών κυριαρχίας τής βάσεως τής ίδεολογίας, κυρίως τοΰ 
πανεπιστημίου, έπειτα καί τών διακλαδώσεων τής έκπαιδεύσεως, 
άγών έπομένως κατά μέγα μέρος έχων ώς βάσεις καί επακόλουθα



35

φιλοδοξίας, κοινωνικήν έκτίμησιν καί Ολικά συμφέροντα. Ή  κοινή 
γνώμη ήτο τδ μήλον τής Ιριδος τών διαμαχομένων μερών καί κρι
τής έν συνόλψ. Έ φ ’ δσον τά πράγματα διετηροΰντο είς τό σημεϊον 
τοΰτο δ αγών ήτο όπωσδήποτε έπιστημονικός. Ή  πρόκλησις τής κοι
νής γνώμης νά λάβη ένεργδν μέρος ύπέρ τής μιας μερίδος είναι τό 
θεμελιώδες κακούργημα κατά τής έπιστήμης καί ή αιτία τής κατόπιν 
βαβυλωνίας. Πώς συνέβη τοΰτο;

Είς τό σημεϊον τοΰτο είναι ό σκοτεινός ρόλος τοΰ Χατζηδάκι. 'Ο 
άγών άνεξαρτήτως τών υπερβολών του ήτο άγών πάλης τής νεω- 
τέρας ιδεολογίας τής έπί τής νέας φάσεως τής έπιστήμης στηρι- 
ζομένης κατά τοΰ τυφλοΰ κλασσικισμοΰ. Ή  θέσις τοΰ Χατζηδάκι 
έν τφ άντιθέτψ στρατοπέδφ ήτο έντελώς άδικαιολόγητος έπιστημονι- 
κώς. Σύστημα άντιδράσεως κατά τοΰ κλασσικισμοΰ, άδιάφορον άν 
κατά πόσον όρθόν είς τάς λεπτομερείας, εδωκε κατά μέρος δ Ψυχά- 
ρης. Ό  Χατζηδάκις δέν έδωκε διότι δέν είχε νά δώση. Έ δώ  είναι ή 
κυρία αίτία, διά τήν όποιαν καταφυγών είς τήν ιδεολογίαν τοΰ διδα
σκάλου του καί στηριζόμενος πρός τούτοις έπί στερεού παράγοντος, 
δηλαδή τοΰ άπό δεκαετηρίδων μονιμοποιηθέντος καθεστώτος, έχρησι- 
μοποίησε τάς δύο αύτάς δυνάμεις ώς άντίδρασιν διά νά καταπολεμήση 
τάς άτελείας καί τάς δυσκολίας τής πλήρους καταρτίσεως τοΰ νέου 
συστήματος καί παρουσιάζετο ώς διφυής άπό καιροΰ είς καιρόν 
πρό τής κοινής γνώμης. Αισθανθείς μετά τδ πρώτον του δλίσθημα 
τό βάρος τής άντιθέτου κοινωνικής, πιέσεως έδικαιολογήθη άφελέ- 
στατα δτι έφοβεΐτο τό πλήρες ναυάγιον έν άντιθέτφ πορεία. Προϊόν
τος δμως τοΰ χρόνου καί στερεωθείσης τής θέσεώς του ήρχισε τάς 
μεθόδους τών έπιχειρημάτων περί άντεθνικότητος τών ένεργειών τοΟ 
άντιπάλου, τήν έκκλησιν πρός τήν κοινήν γνώμην, τήν καταδίωξιν 
πρός τούς άντιφρονοΰντας. Ή  διπλή διαίρεσις ήτο ήδη άρκετά σαφής 
καί πλήρης, διότι καί ή πρότερον ειλικρινής καί έπί πραγματικής δυνά- 
μεως έπιστημονικής στηριζομένη ιδεολογία τοΰ Κόντου βαθμηδόν έν 
τή σχολή του άνεπτύχθη είς άδιάλλακτον άμυναν διασώσεως τοΟ 
οικοδομήματος τούτου, τοΰ άφ’ ένός μέν μή στηριζομένου έπί σταθε
ρών έπιστημονικών βάσεων, άφ ’ έτέρου δέ σαλευομένου ύπό τής Ιπι- 
θέσεως τών έναντίων. Ή το καιρός πλέον νά είσέλθη είς τήν παλαί- 
στραν ό καθηγητής Μιστριώτης, άφοΰ τό έδαφος ήτο τόσον καταλ
λήλως παρεσκευασμένον πρός τοΰτο.

Ό  ρόλος ούτος τοΰ Μιστριώτου είναι ό δλεθριώτερον έπιδράσας 
καί ό έπιβαρύνων περισσότερον τούς άνεχθέντας αύτόν έπιστήμονας.



3fi

Ρόλος μή στηριζόμενος έπί ούδεμιάς άπολύτως Επιστημονικής αξίας, 
ρόλος ούδεμίαν ήθικήν βάσιν έχων, ρόλος στηριζόμενος επί τής άπαι- 
σιωτέρας μορφής τοΰ κλασσικισμοΰ τής διαγραφούσης άπλούστατα 
πάσαν νεωτέραν τής κλασσικής έξέλιξιν τοΰ Ελληνικού πνεύματος, 
τοιόΰτος ρόλος δέν ήτο δυνατόν είμή καί μέσα άνάλογα νά μεταχει- 
ρισθή πρός έπικράτησιν, είτε τά γνωστά επιχειρήματα έλέγοντο είλι- 
κρινως, είτε προήρχοντο Εξ αυταπάτης, εϊτε άπέρρεον έξ άλλων 
αγνώστων λόγων. Ή  επιστημονική ενασχόλησις έπί των νεωτέρων 
περιόδων τής Ελληνικής φιλολογίας παρεστάθη ώς άνευ άξίας καί 
άσύμφορος (διά τοΰτο έξ άντιθέτου άνεπτύχθη καί ή κατ’ ούσίαν 
όμοία γνώμη καί ώς έπιχείρημα υπό τοΰ Χατζηδάκι παρακολου- 
θοΰντος τόν ρόλον τοΰτον προφερομένη, δτι άλλο είναι ή Επιστημο
νική έρευνα καί άλλο ή πρακτική έφαρμογή, όχι βεβαίως έν τή 
Ερεύνη, δπου πρέπει νά γίνεται τοΰτο, άλλά καί είς τά άποτελέσματα, 
δπερ είναι άρδην έσφαλμένον). Ή  άμυνα κυρίως των άτόμων καί τής 
μετά ποικίλων συμφερόντων συνδεόμενης ιδεολογίας των μετατραπείσα 
είς δήθεν άμυναν τοΰ κοινωνικοΰ καθεστώτος (μή Ιχοντος άνάγκην 
ούδεμιάς άμύνης, διότι τοΰτο μόνον ώς δλον δύναται βαθμηδόν νά 
μεταρρυθμισθή καί δχι κατά μέρος νά βλαβή) έχαρακτήρισε τήν Αντί
θετον τάσιν ώς έθνικήν προσβολήν, ώς προδοσίαν κατά τής πατρίδος 
καί ώς άπόπειραν διασπάσεως τής φυλής.Ή άτομική οικονομική βάσις 
τής καταδιωκομένης νεωτέρας ιδεολογίας καί ή άλληλοβοήθεια τών 
οπωσδήποτε όπαδών αύτής έχαρακτηρισθησαν ώς ξενικά ρούβλια καί 
σύστασις κατά τοΰ καθεστώτος. Ή  άνάμιξις είς τό ζήτημα τής Ε κκλη
σίας συνετέλεσε, βοηθούσης τής Ανωτέρω τάσεως, είς άνακάλυψιν 
δήθεν άθέων μεταξύ τών νεωτεριστών. Τό έμπλησθέν φανατισμού 
κοινωνικόν καθεστώς άνεκάλυψε δήθεν άναρχικούς, σοσιαλιστάς καί 
παντοίους υπονομευτάς τής ύποστάσεώς του μεταξύ τών νεωτεριστών. 
Έ ν μέσιι) τών όποστηριζόντων ταΰτα ή κεντρική καί συμπαγής όμάς 
τής κοινωνίας εδρα άσυναισθήτως, οί δέ ύποκινοΰντες ταΰτα καί συνει- 
δητώς δρώντες εδρών τό μέν εξ αύταπάτης, τό δέ έκ προμελέτης. 
Προμελέτης καί συνειδητής προερχόμενης έξ έπιγνώσεως τής ίδιας 
αδυναμίας καί προαγούσης αύτούς είς άμυναν καί άσυναισθήτου 
υπό τύπον ένστικτου κατ’ αορίστου κινδύνου έπαπειλοΰντος τήν ύπό- 
στασίν των. Βαθυτέρα σκέψις περί τής Ανοχής τών νεωτεριστών* 
τής Επιδιωκομένης ύπ’ αύτών άναδιοργανώσεως τών διαφόρων κλά
δων καί τών τοιούτων, βεβαίως δέν ήτο δυνατόν νά γεννηθή είς τάς 
κεφαλάς αύτάς.
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Δέν μά; ένδιαφέρουν τά δυνάμει τής τελευταίας αύτής τροπής 
γενόμενα κατ’ έπανάληψιν έκτροπα τά διασείσαντα έκ βάθρων άλλοτε 
δλον .τον πολιτειακόν όργανισμόν. 'Η έσχάτως γενική κατακραυγή 
κατά καθεστώτος κοινωνικού πανταχόθεν διαρρέοντος άνεχαίτιζε τήν 
όρμήν τών άμυντόρων αύτοϋ καί τών δαιμόνιων των μέχρις δτου ή 
κατ’ άρχάς άόριστος διάσεισις αύτοΰ διά τοΰ στρατιωτικού κινήματος 
ήγαγε βαθμηδόν εις σαφεστέραν διάκρισιν τών πραγμάτων. Ούτε 
δμως κατά τήν ταραχώδη τότε περίστασιν, ούτε κατά τήν μετά ταΰτα 
κανονικήν μέν, άλλά κατά μέγα μέρος έπαναστατικήν κυβέρνησιν, 
ένεφανίσθη ή άμυνα έν τφ συνόλψ της, άλλά παρουσιάζετο μόνον 
περιοδικώς ώς κίνησις άτομισμοΰ καί κομματισμοΰ σύροντος δπισθεν 
έαυτοΰ είς άδιασπάστους κρίκους έξαρτήσεως άλληλοδιαδόχου τά 
καθεστώς τά μή έπιτρέπον τήν έλαχίστην μεταβολήν καί μεταρρύθμι- 
σιν θίγουσαν συμφέροντα όμάδων. Μόνον μετά τήν έμφάνισιν τοΰ 
νέου πολιτικοΰ παράγοντος καί τήν δριστικήν τροπήν αύτοΰ πρός 
πορείαν διάφορον πρός τούς παράγοντας τοΰ παρελθόντος άναφαίνε- 
ται σαφώς ή όριστική διάκρισις πλέον τών δύο κοινωνικών τάξεων. 
Οί μετριοπαθείς άρχαιότεροι, οί νεώτεροι επιστήμονες έν συνόλψ, οί 
μεταρρυθμισταί, οί νεωτερισταί, οί κοινωνιολόγοι, οί δημοτικισταί 
καί γενικώς οί έλευθερόφρονες έτάχθησαν άνεπιφυλάκτως πρός τά 
μέρος τοΰ νέου παράγοντος, οί φορείς τής παλαιάς ιδεολογίας, οί 
άμύντορες έαυτών καί τοΰ καθεστώτος, οί άνθρωποι τής κομματικής 
διαπάλης καί τής έπικρατήσεως τών άτ>ομικών δρέξεων έτάχθησαν 
πρός τό άντίθετον μέρος τών δυσηρεστημένων. Τοιουτοτρόπως Ιξη- 
γεΐται τό μέγεθος τοΰ κινήματος καί δ κομματικός χρωματισμός αύτοΰ 
καί πολιτικώς καί φιλολογικώς καί κοινωνικώς, πράγμα τό όποιον 
διέφυγεν έν άρχή τήν προσοχήν τής Κυβερνήσεως.

Τό κίνημα διωργανώθη μέ θαυμαστήν τέχνην καί συνδυασμόν 
παραγόντων, τών όποιων ή άπαρίθμησις δέν μάς ενδιαφέρει. Ή  έκτα- 
σις αύτοΰ κατενοήθη ύπό τών πλείστων πλήρως μόνον βαθμηδόν άπό 
τάς άνοικονομήτους καί παραλόγους άξιώσεις τών άντιπροσώπων τής 
άμύνης άναλόγως τής προόδου του κινήματος. Κατ’ άρχάς έζητήθη 
άρθρον τοΰ Συντάγματος, έπειτα άρθρον έκπαιδευτικόν, έπειτα περιο
ρισμός τής έλευθερίας τής γνώμης τών διδασκάλων, έπειτα προσοχή 
γενικώς εϊς τούς ύπαλλήλους, έπειτα προεβλήθη άπαίτησις πρός άπο- 
μάκρυνσιν έπιστημονικών έχθρών, έπειτα έγιναν ύπαινιγμοί πρός οίονεί 
μονιμοποίησιν τής γλωσσικής επιτροπής καί τέλος έξερράγη φανερός 
πολιτικός πόλεμος κατά τής Κυβερνήσεως.Ό λέγων καί φρονών άκόμη
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δτι είς τό γλωσσικόν ζήτημα πρόκειται διά τό τελικόν ν  ή διά 
τύπους καί λέξεις δέν έννοεΐ τίποτε. Πρόκειται έν συνόλψ περί των 
αντιλήψεων τοΰ έξεγειρομένου έκ λήθαργου Νεοελληνικοΰ δημιουρ- 
γικοΰ πνεύματος, πρόκειται περί σαφοΰς διακρίσεως τής δντότητος 
αύτοΰ άπό των άοριστιών τής έξαρτήσεως έκ τοΰ παρελθόντος, τό 
δποΤον θά τεθή έν μοίρα τοιαύτη, ώστε ή έπίδρασίς του νά είναι εύερ- 
γετική καί ούχί επιβλαβής, πρόκειται περί Ελλάδος αισθανόμενης, 
δρώσης, συστηματοποιούσης, νομιμοφρόνου κατά Ελλάδος αίθερο- 
βατούσης, παραλύτου, ξεχαρβαλωνούσης, βαζιβουζουκιζούσης.

Έ ν μέσψ τής καταστάσεως αύτής τών πραγμάτων Ιγινε καί ή 
έπίσημος έμφάνισις τοΰ Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου. Ή  έμφάνισις αδτη 
συνετέλεσεν ϊσως είς τήν καί άλλως μέλλουσαν νά Ιπέλθη έκρηξιν 
τοΰ ζητήματος καί άπετέλεσε τό κέντρον τής βολής τών άντιθέτων. 
Ή  πορεία του δέν είναι άκόμη σαφής καί δέν είναι βέβαιον κατά 
πόσον θά κατορθώση οδτος νά έπιφέρη τό ποθούμενον ίσοζύγιον τών 
ιδεολογιών καί τών δρώντων κοινωνικών παραγόντων, δπερ είναι δ 
απώτερος σκοπός αύτοΰ. Ή  άοριστία αύτή ίσως είναι ή αιτία τής 
άντιλήψεως αύτοΰ ώς κέντρου προπαγανδιστικοΰ ύπό τής αντιθέτου 
μερίδος καί δικαιολογεί πως τήν περίσκεψιν τών μή προσερχομένων 
είς τάς τάξεις αύτοΰ μολονότι εύχαρίστως βλέπουν τά κατ’ αύτόν, ή 
τών μή έπιθυμούντων νά διακηρύσσεται ή συμμετοχή των είς αύτόν. 
Ή  άντίληψις αύτή είναι κακή έκατέρωθεν, διότι ή ίδέα τής διαιρέ- 
σεως πρέπει νά έκλειψη βαθμηδόν, ώς ούσα άποτέλεσμα άτομικών 
άντιθέσεων καί ούχί έπιστημονικής βάσεως. Τό Δελτίον τοΰ Όμίλου 
είναι προωρισμένον νά δράση πρός τόν σκοπόν τοΰτον πρός δλα τά 
σημεία, ώς δίδουν έλπίδα τά μέχρι τοΰδε δημοσιευθέντα είς αύτό.

Πρός τό εποπτικόν έπιστημονικόν μέρος έκινήθησαν τά δημο
σιεύματα τοΰ υποφαινομένου, είς τήν έξερεύνησιν δηλαδή τών αιτίων 
τής διαιρέσεως καί τών μέσων πρός θεραπείαν αύτών, καί έν τψ Δελ- 
τίψ καί άλλαχοΰ. Διά τοΰτο έξηγεΐται καί ή σφοδρά έπίθεσις κατά 
τοΰ καθηγητοΰ Μιστριώτου καί τών συνενωθέντων μετ’ αύτοΰ έπι- 
στημόνων πρός στερέωσιν προγράμματος δλεθρίας διαιωνίσεως τών 
παθών καί τής διαπάλης. Ή  διατριβή τοΰ Δελμούζου είναι κατά μέν 
τό άσθενέστερον μέρος έρευνητική τοΰ όρθοΰ ή γλωσσολογική, κατά 
δέ τό πειστικώτερον έκπαιδευτική καί παιδαγωγική. Αί τοΰ έπιτε- 
θέντος κατ’ αύτοΰ διά τό πρώτον κυρίως μέρος καθηγητοΰ Σκιά 
δημοσιεύσεις είναι έκθέσεις άνευ όπισθοβουλιας καί έπί τοΰ καθεστώ
τος στηριζόμεναι καί διά τοΰτο πιθαναί είς τούς πολλούς, άλλά κατά
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μέγα μέρος είναι έσφαλμέναι καί περιτταί, διότι ή στηρίζονται μονο- 
μερώς έπί της ιδέας της διαιρέσεως ή όποστηρίζουν τά μή Ιχοντα 
άνάγκην ύποστηρίξεως καθεστώτα.'Η γενική άντίληψίς μου περί τών 
δημοσιευμάτων καθόλου τοΟ καθηγητοΰ ύπό τήν έποψιν ταύτην είναι 
δτι θά έλυεν ίσως τό ζήτημα άν κατενόει ποΰ κεΐται αύτό. Ή  τοΰ 
Μπουντώνα δημοσίευσις έπίσης είναι μάλλον Ικπαιδευτική, όποστη- 
ρίζουσα βελτίωσιν τών πραγμάτων εξ αρκετά άορίστου άπλοποιήσεως 
τής γραφόμενης. Τό άόριστον αύτό καταφαίνεται έκ τής έπιτυχοΰς 
άναιρέσεως πολλών έπιχειρημάτων του 6πό τών δημοσιευμάτων τών 
Ί δ α  καί 'Ραμα, τά όποια πάλιν είναι άσθενή είς §ν θεμελιώδες σημεϊον, 
δτι παριστοΰν τό Ιργον τοΰ Όμίλου ύπέρ τά δέον επαναστατικόν καί 
ζήτημα τοΰ μέλλοντος μάλλον, ένφ είναι άνάγκη διά νά προσαρμο- 
σθή ούτος είς τό παρόν νά ελθη είς περισσοτέρας παραχωρήσεις πρός 
τό καθεστώς. Ό  δέ καθηγητής Χατζηδάκις; Αύτάς έσιώπησε σχεδόν 
καθ’ δλον τό ταραχώδες διάστημα παραδόξως καί μόνον είς μερικάς 
του μικροδημοσιεύσεις είς εφημερίδας έδειξεν δτι έκαιροσκόπησεν είς 
τό ζήτημα καί δτι είναι φόβος δτι διά τό κοινωνικόν του κΰρος καί 
τήν θέσιν του έξελίσσεται μοιραίως είς ρόλον παραπλήσιον πρός τόν 
τοΰ καθηγητοΰ Μιστριώτου.*

Μετά τά έκτεθέντα έ'ρχομαι είς τό τελικόν συμπέρασμα. Πρόκει
ται καί πάλιν Ιπαναλαμβάνω περί άσυναισθήτου άκόμη είς πολλούς 
άντιδράσεως κατά κατευθύνσεων κακών. Ή  άντίδρασις δέν έχει μόνον 
τό άρνητικόν της μέρος, άλλά καί τό θετικόν τής έγκαθιδρύσεως 
έγκαταστάσεων καλυτέρων. Ό  άγών προς τοΰτο είναι άναγκαία 
προΰπόθεσις, άλλά πρέπει νά γίνεται τηρούμενων πάντοτε τών δρων 
τής δημοσίας τάξεως καί τής κοινωνικής εύπρεπείας εκατέρωθεν, 
διότι έξέγερσις καί αύθαιρεσία τών άμυντόρων έξεγείρει ένστικτα 
τών δορυφόρων των καί τοΰτο έξεγείρει άνάλογα συναισθήματα καί 
έκ τών τής άντιθέτου μερίδος καί προκύπτει ταραχή χωρίς άποτέλε- 
σμα. Δέν πρόκειται δι’ άγώνα μόνον γλώσσης, άλλά δι’ άγώνα γενι
κής ιδεολογίας. Τό κύριον σημεϊον τοΰ άγώνος δέν είναι είς έγκατα- 
στάσεις πρός τά κάτω, άλλά είς πόλεμον πρός τά άνω καί κατίσχυ- 
σιν είς τό κέντρον τής ιδεολογίας. Είναι άγών έπί τοΰ παρόντος φαι- 
νόμενος άδιάλλακτος διά τήν άδιάλλακτον καί μονονού βάρβαρον 
στάσιν τών άμυντόρων, άγών άπαιτών τήν έξωτερίκευσιν παντός 
δυναμένου νά προσφέρη δ,τι δύναται, διότι καί άλλως τό in cogn ito  
δέν ώφελεΐ καί πολύ είς τό μικρόν μας κοινωνικόν περιβάλλον. ""Αν 
νικήσουν αί άντιλήψεις τών άμυντόρων τελειωτικώς, πραγμα δπερ
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άπευχόμεθα καί οπερ είναι σχεδόν αδύνατον, νικά μετ’ αύτών ή γενική 
ρουτίνα μέ δλα τά Ιπακόλουθά της καί δέν δπάχει έλπίς φειδοΰς διά 
τούς νεωτεριστάς. Ά ν  νικήσουν αί αντιλήψεις τών νεωτεριστών, 
βεβαίως Ικαστος θά τεθή άναλόγως άνευ μνησικακίας είς τήν θέσιν 
του, θά έπικρατήση πρόγραμμα διαλλαγής, συστήματος καί επιδιώ
ξεως τών ιδεών, πράγμα διά τό όποιον είναι άνάγκη νά διαφωτισθή 
ή μεγάλη μάζα τών άσυναισθήτως μέχρι τοΰδε ύπό τούς άμύντορας 
δρώντων κοινωνικών παραγόντων.

Είναι ό άγών αύτός δείγμα καταπτώσεως ήθικής καί άλληλοσπα- 
ραγμοΰ, ώς λέγουν τινές, ιδία τών γλωσσαμυντόρων; Δέν τολμώμεν 
νά τό πιστεύσωμεν. Είναι άγών άποδεικνύων τήν ύπάρχουσαν άκόμη 
άκμαίαν καί άναγεννωμένην τώρα ζωτικότητα τής 'Ελληνικής φυλής 
τής μελλούσης πάλιν νά δράση ποτέ έπαξίως τής ιστορίας της; Είναι 
πολύ πιθανόν, άν τις άναλογισθή δτι τοιοΰτος άγών συνέπεσε πάντοτε 
πρός τάς λαμπροτέρας περιόδους τής 'Ελληνικής ίστορίας τών μετ’ 
Αλέξανδρον χρόνων καί δή καί πρός τούς χρόνους τοΰ Άγώνος.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ X. ΜΠΟΥΤΟΥΡΑΣ



Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η  ΚΑΙ  Ζ Ω Η

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ Τ Η  ΓΛΩ ΣΣΑ  Μ ΑΣ

Vernaculae Graecae linguae Grammaticam ab 
omnibus fere dixerim expectatam simul et 
expetitam, a quamplurimis frustra promis- 
sam, . . . nec ab aliquo satis adhuc expressam... 
Grande quidem et perarduum opus.

P o r t i u s

Albert Thumb, H a n  d b u c h  d e r  n e u g r i e c h i s c l i e n  
V o l k s s p r a c h e .  Gramraatik, T ex te , G lossar [Εγχειρίδιο τής 
Νεοελληνικής λαϊκής γλώσσας. Γραμματική, κείμενα, λεξιλόγιο]. 
2 Ικδ. Στρασβούργο 1910. X X X I  +  359 σ. Σχ. 8°. 8,50 μάρκα.

Πέρασε γιά πάντα ή Ιποχή πού νομίζαμε τή γλωσσά τοΟ λαοΰ 
μας βάρβαρο άνακάτωμα λέξεων καί τύπων, καί μόνο σέ μερικά 
άρθρα εφημερίδων, γραμμένα κάποτε κι άπό καθηγητές στό Πανε
πιστήμιο, τή βλέπομε άκόμη νά κηρύχνεται προϊόν αμάθειας κι αγραμ
ματοσύνης, γέννημα τών χρόνων τής σκλαβιάς, γλώσσα φτωχή καί 
κουρελιάρικη, ιδίωμα χωρίς κανόνες καί χωρίς γραμματική. Σήμερα 
ξέρομε δτι ή λαϊκή μας γλώ σσα  ε'χει το ύ ς  νόμ ου ς  της  κι αύτή 
καί τή γραμματική της, καθώς κάθε λαοΰ γλώσσα, πού μπορεί μάλι
στα νά είναι κανονικώτερη κι όμαλώτερη δσο ό λαός είναι πιό αμόρ
φωτος, χωρίς Ιπιμειξίες μέ άλλους, χωρίς μεγάλη ιστορία. Καί ξέρομε 
άκόμη σήμερα δτι μιά τέτοια γραμματική, άκόμη κι δταν μένη άγραφη, 
δέν είναι γιαυτό λιγώτερο πραγματική κι άπαραβίαστη, άφοΰ εχει 
γιά φύλακα τών όρισμών της τό γ λ ω σ σ ι κ ό  μ α ς  α ί σ θ η μ α ,  τό 
αίσθημα πού ό καθένας μας, κι ό πιό άμόρφωτος, κι δσο πιό άμόρ- 
φωτος είναι, έχει γεννημένο μέσα του, καί πού μάς λέγει: ετσι λέγουν 
κι έτσι δέ λέγουν, Ιτσι μπορείς νά πής, κι άλλιώς δχι.

Μά έκεϊνο πού γυρεύομε άκόμη σήμερα είναι μιά γραμματική 
χεροπιαστή, Ινα βιβλίο καθώς Ικεΐνα πού ξέρει κάθε πολιτισμένο 
παιδί —  καί πρό πάντων κάθε έλληνόπουλο, — πού ν’ άραδιάζωνται 
μέσα του κανόνες, παραδείγματα κι εξαιρέσεις, μιά γραμματική πού 
μ’ αύτή νά μαθαίνουν τή γλώσσα μας κι οί ξένοι, καί πού κι έμεΐς
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αύτή ν’ άνοίγωμε δταν τύχη κι άμφιβάλλωμε γιά καμιά λέξη ή κανέ- 
ναν τύπο.

Υ π ά ρ χ ο υ ν  γ ρ α μ μ α τ ι κ έ ς  τ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς  μ α ς ;  Νά μιά 
απορία πού γιά βέβαιο σέ πολλούς θά γεννήθηκε, μιά καί πείστηκαν 
δτι οί γραμματικές τής καθ’  ημάς γλώσαης, τής νέας ελληνικής, τής 
όμιλονμένης, έτοιμασμένες σύμφωνα μέ τά επίσημα προγράμματα 
κι δχι, εγκεκριμένες πρός χρήσιν τών δημοτικών σχολείων τοΰ κράτους 
καί μή, άπό τήν πρώτη τους σελίδα πού μας μιλοΰν γιά άνύπαρχτα 
μακρά και βραχέα καί δίχρονα καί διφθόγγους, κι αφωνα  καί διπλά, 
καί μέσα καί δασέα, ώς τήν τελευταία τους καί τό άράδιασμα τών 
σχετλιαστικών κι άλλων έπιφωνημάτων, φευ, οϊ'μοι, καί αϊδοΐ, δέν 
κάνουν άλλο παρά νά προσπαθοΰν νά καθιερώσουν καί μεταδώσουν 
καί στίς τρυφερές γενεές τήν πρωτοφανέρωτη βαβυλωνία τής νεοελ
ληνικής γλωσσικής ψευτιάς.

Υπάρχουν λοιπόν γραμματικές τής γλώσσας μας; Στήν έρώτηση 
αύτή πολύ λίγοι θά Ιχουν πρόχειρη τήν άπάντηση, καί δέν είναι 
περιττό νά μνημονευτοΰν εδώ οί γραμματικές πού ζήτησαν νά κατα- 
στρώσουν καί περιγράψουν τά φαινόμενα καί τούς νόμους τής 
γλώσσας μας.

Ή  π α λ t ό τ ε ρ η  γ ρ α μ μ α τ ι κ ή  τ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς  μ α ς  είναι 
τοΰ Κερκυραίου Νικ.  Σ ο φ ι α ν ο ύ .  Γράφηκε στόν 16. αίώνα, πριν 
άπό τό 1550, καθώς συμπεραίνομε άπό τήν άφιέρωσή της στόν καρ
δινάλιο τής Λορένης πού πέθανε τή χρονιά εκείνη. Έ να  χειρόγραφό 
της — αύτόγραφο — βρίσκεται στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη τοΰ Παρι- 
σιοΰ, κι άπό δώ τήν πρωτοτύπωσε στή γνωστή συλλογή τών νεοελλη
νικών κειμένων1 ό Γάλλος ελληνιστής Ε. L e g r a n d  στά 18702. 
Λίγο άργότερα ξανατυπώθηκε άπό τό L egrand καί βγήκε σέ βιβλίο 
μαζί μέ τή μετάφραση πού είχε κάνει ό Σοφιανός τοΰ «Περί παίδων 
άγωγής» τοΰ Πλουτάρχου 3. Έ τσι, ό Κερκυραΐος Σοφιανός, χωρίς νά 
τό φανταστή καί χωρίς κάν νά Ιχη μέ τό τόσον καιρό άνέκδοτο έργο 
του άμεση έπίδραση στούς κατοπινούς του, πήρε τιμητικώτατη θέση 
στήν ίστορία τών νεοελληνικών σπουδών. Στήν εποχή τής σκλαβιας 
καί τής μεγαλύτερης άμάθειας κατάλαβε τή σημασία τής μητρικής 
γλώσσας, κήρυξε δτι ή σύγχρονη τοΰ έθνους γλώσσα, μέ δλες τίς 
άλλαγές της δέν είναι κατώτερη άπό τό ιδίωμα τών μεγάλων πεζο- 
γράφων τής κλασικής έποχής 4, καί κατάλαβε δτι γιά  νά  φ ω τιστή  
τό άμόρφ ω το  ε·&νος άνάγκη άπαραίτητη νά  το ν  So{bfj καλή 
πνευματική  τροφ ή  οτή ν  άλη'&ινή του  γ λ ώ σ σ α 5. Μέ αυτήν τήν
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ιδέα καί μέ τέτοια δνειρα καταπιάστηκε 6 Σοφιανός τή Νεοελληνική 
του Γραμματική, κι Ικαμε καί τή μετάφραση άπό τόν Πλούταρχο. 
Κρΐμας πού ή φωνή του δέν άκούστηκε κι έμεινε χωρίς άπήχηση! 
Μά in m agnis et volu isse sat καί τό ίδιο επαθαν κι άλλες μεγά
λες, άπλές καί πραχτικές !δέες, πού τό έχει ή μοίρα τους νά βρίσκουν 
τίς μεγαλύτερες δυσκολίες στήν Ιφαρμογή. Τιμή δμως στό βαθυστό
χαστο ΚερκυρΟΐο, πού ώνειρεύτηκε έδώ καί τετρακόσια χρόνια τό 
όνειρο πού σήμερα άρχίζει καί παίρνει σάρκα.

Πολύ άργότερα άπό τή γραμματική τοΰ Σοφιανοΰ γράφεται ή 
γραμματική τοΰ ίσουιτη Σικελοΰ G i r o l a m o  G e r m a n o 6, ή 
πρώτη γραμματική τής γλώσσας μας πού φανερώθηκε σέ βιβλίο 
(1622)· ή γραμματική αύτή ξαναβγήκε τελευταία (1907) σέ μιά 
όμορφη έκδοση άπό τόν P e rn o t7, repetiteur τής Νέας ελληνικής 
στή Σχολή των ζωντανών ανατολικών γλωσσών, στδ Παρίσι. Τρίτη 
έρχεται (1638) ή «Γραμματική τής ρωμαίικης γλώσσας» τοΰ θεολό
γου S i m o n  P o r t i u s 8, αφιερωμένη στό R ichelieu , πού κατά 
παραγγελία του φαίνεται πώς γράφηκε 9, βγαλμένη τελευταία (1889) 
σέ καινούρια έκδοση καί σχολιασμένη άπό τό M eyer-L u bke 10, καθη
γητή τής ρομανικής φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο τής Βιέννης, μέ 
μιά διεξοδική πολύτιμη εισαγωγή τοΰ Ψυ χ ά ρ η .  Άκολουθοΰν καί 
μερικές άλλες σάν τοΰ δρθόδοξου καπουτσίνου Ρ ω μ α ν ο ΰ  Ν ι κ η 
φ ό ρ ο υ  η , τοΰ Β ε ν ε δ ί κ τ ο υ  Κ ρ έ δ ω ,  παπά 12, τοΰ Κ α ν έ λ λ ο υ  
Σ π α ν ο ΰ 18, κι άλλες w, μέ μικρότερη σημασία.

Οί γραμματικές αύτές, άν καί γράφηκαν σέ περασμένα χρόνια, 
μποροΰν νά λογαριαστούν γιά γραμματικές τής σημερινής μας γλώσ
σας, άφοΰ αύτή έμεινε ή ίδια άπάνω κάτω άπό τότε ώς σήμερα, 
χωρίς σημαντικές αλλαγές. Ά π ό  τίς γραμματικές αύτές ξεχωρί
ζουν οί τρεις πρώτες, τοΰ Σοφιανοΰ, τοΰ Germ ano, τοΰ Portius, γιά 
τή μέθοδό τους, καί γιά τίς πολλές καί πολύτιμες πληροφορίες πού 
μας δίνουν.

Κοινό χαραχτηριστικό δλων αύτών τών έργων είναι δτι είχαν 
πραχτικό σκοπό- οί περισσότερες μάλιστα γράφηκαν άπό ξένους, συνή
θως μοναχούς 15, γιά νά κάνουν τούς συμπατριώτες τους νά μαθαίνουν 
εύκολώτερα τή γλώσσα μας 16. Μέ στερεώτερες συνήθως έπιστημονι- 
κές βάσεις, μέ περισσότερες αξιώσεις καί μέ δχι πάντα πραχτικούς 
μόνο σκοπούς γράφηκαν οί γραμματικές πού είδαν τό φώς τά τελευ
ταία χρόνια. Έ δώ  μποροΰν νά σημειωθοΰν τά βιβλία τοΰ M u l -  
l a c h 17, τοΰ L  e g r  a n d 18, τοΰ P e r  n o t 19, τοΰ T h u m b 20, ή
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γραμματική τοΰ Ρ ο ν τ ά κ η 21, αφιερωμένη τοΰ Σολωμοΰ καί τοΰ 
Βηλαρά, καί τελευταία ή γραμματική τοΰ Φ ι λ ή ν τ α 22, άφιερωμένη 
τοΰ Ψυχάρη.

Δέν είναι έδώ δ τόπος νά παραβληθοΰν οί γραμματικές αύτές 
μεταξύ τους, καί νά δειχτοΰν οί άρετές τής καθεμιάς —  πού φυσικά 
πρέπει πάντα νά κρίνωνται άνάλογα μέ τό σκοπό τοΰ κάθε βιβλίου—  
ή κατεξοχήν πραχτική σημασία τής Επιστημονικής συγγραφής τοΰ 
Pernot, ή καλοσυνείδητη καί γόνιμη συγκομιδή πού άποθησαύρισε β 
δικός μας ό Φιλήντας στήν ελληνική του Ρωμαίικη Γραμματική. 
H abent sua fata libelli, καί θ’ άπλώνουμουν πολύ, άν έπρεπε νά 
μιλήσω έδώ γιά τά ιστορικά δλων αύτών τών βιβλίων. Τοΰτο μόνο 
μπορεί νά σημειωθή γενικά- δτι στή Δύση βγαίνουν οί γραμματικές 
καί τά βιβλία γιά τή γλώσσα μας πυκνότερα στίς έποχές πού καί τό 
Ενδιαφέρον γιά τήν Ελλάδα καί τή γλώσσα της είναι μεγαλύτερο κι δτι 
τίς δύο άληθινά νεοελληνικές γραμματικές πού βγήκαν άπό δικούς 
μας τελευταία καί στή γλώσσα μας, τοΰ Ροντάκη καί τοΰ Φιλήντα, 
τίς χρωστοΰμε, καθώς κι άπό τίς χαραχτηριστικές άφιερώσεις, κι άπό 
τούς προλόγους των, κι άπτή γλώσσα τους φαίνεται στό μεγάλο 
άπλωμα τοΰ δημοτικισμοΰ στά τελευταία χρόνια. Λυπηρό μένει πάντα 
δτι οί Ελληνικές γραμματικές είχαν νά νικήσουν δσο πού νά δοΰν τό 
φως χρηματικές κι άλλες δυσκολίες, Εκεΐ πού στή Δύση, δχι μόνο 
Εκδότες βρίσκονται πού άναλαβαίνουν νά βγάζουν παρόμοια έργα, μά 
καί συχνά στολίζουν αύτά τίς σειρές άπό ξένες Επίσημες βιβλιοθήκες. 
"Οσο γιά τίς άλλες, Επίσημες κι άνεπίσημες γραμματικές πού βγαί
νουν κάθε τόσο στήν Ε λλάδα κι ονομάζονται «τής νέας Ελληνικής», 
«τής σημερινής λαλουμένης» καί τά τέτοια, άρκεΐ νά σημειωθή δτι 
είναι λίγο πολύ άθροισμα άπό κανόνες συχνά έλαστικούς καί κάποτε 
κι αύτοσχέδιους τής τεχνητής γλώσσας, πού κάθε άλλο μάς παρου
σιάζουν άπό κείνο πού φαντάζονται οί άνιστόρητοι συντάχτες 
τους. Καιρός δμως τώρα νά έρθωμε καί στή Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή  τοΰ 
T h u m b ,  ή όποια, καθώς μάλιστα μάς ξαναπαρουσιάζεται στή δεύ- 
τερή της έκδοση, μάς δίνει τήν τελειότερη γραμματική πού γράφηκε 
γιά τή γλώσσα μας καί συγκεντρώνει τά περισσότερα χαρίσματα.

** *

Πραχτικό κι Επιστημονικό, γιά ξένους κι "Ελληνες, γλωσσολό
γους, λόγιους καί κάθε μορφωμένο, είναι γραμμένο τό ’Εγχειρίδιο 
μέ τή μέθοδο, τή σαφήνεια καί τήν παιδαγωγικότητα Εκείνη, πού δέ
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φανερώνει πρώτη φορά έδώ ό καθηγητής τής συγκριτικής γλωσ
σολογίας στό Πανεπιστήμιο τοΰ Στρασβούργου.23 Ερευνητής βαθυστό
χαστος τής γλώσσας μας άπό τήν αρχαιότατη έποχή της ώς σήμερα, 
καί γνώστης τής σημερινής μας γλώσσας δσο λίγοι ίσως λόγιοι Εύρω- 
παΐοι, δ συγγραφέας τής «Ελληνικής γλώσσας στήν έλληνιστική 
έποχή»,24 έπειτα άπό τόσες όμορφες συμβολές στήν ιστορία της γλώσ
σας μ ας ,25 κατώρθωσε νά μάς δώση μέ τό Εγχειρίδιό του ένα πολύ
τιμο χάρισμα, κάτι πού εμείς δέν μπορέσαμε νά χαρίσωμε στόν έαυτό 
μας έπειτα άπό έκατό χρόνια έλεύθερο βίο— άληθινά grande quidem  
et perarduum  opus— μιά όμορφη, περιεχτική, ειλικρινή καί καλο- 
συνείδητη εικόνα τής γλώσσας μας κι έκείνων πού γράφηκαν σ’ αύτή.

Ό  σ κ ο π ό ς  τ οΰ  β ι β λ ί ο υ  είναι κυρίως πραχτικός. Γυρεύει νά 
δώση μιά «έξακριβωμένη κι άρκετά διεξοδική περιγραφή τών φαινο
μένων τής λαϊκής γλώσσας» καί άκόμη, νά δώση «σέ κάθε μορφωμένο 
μιά μικρή εικόνα τοΰ πλούσιου θησαυροΰ τής νεοελληνικής λογοτε
χνίας». Μά καί κοντά σ’ αύτά θέλει «νά γνωρίση σέ γλωσσολόγους 
καί φιλολόγους τά στοιχεία τής εξέλιξης τής νεοελληνικής γλώσσας». 
Έ τσι κι ή γραμματική του δέν είναι μ’ δλες τίς ιστορικές πληροφο
ρίες πού μάς δίνει Ιστορική, καθώς λέγουν, μά περιγραφική' δέν εξε
τάζει δηλαδή τό κάθε στοιχείο τής σημερινής μας γλώσσας χωρι
στά, πώς γεννήθηκε καί πώς κατάντησε στή σημερινή του μορφή, 
μά περιγράφει συστηματικά τούς νόμους τής γλώσσας μας, καί 
μόνο σέ πυκνές σημειώσεις δίνεται καί ή έξήγηση γιά κάμποσα 
γραμματικά φαινόμενα, άναχωρώντας πάντα άπό τ’ άρχαΐα έλληνικά 
γιά βάση. Γιατί' ύπάρχει πάντα ή προϋπόθεση δτι ξέρει αύτά δποιος 
θά μεταχειριστή τό βιβλίο 26.

Τό Εγχειρίδιο έχει 400 πυκνοτυπωμένες σελίδες, κάπου 140 σελ. 
περισσότερο άπό τήν πρώτη του έκδοση. ’Έπειτα άπό τόν Πρόλογο 
(15 σελ.), έχομε στό πρώτο καί κύριο μέρος, τό Γραμματικό: Φωνη
τικό (σ. 1 - 26), Τυπικό (27 -169) καί Συνταχτικό (170-196). "Υστερα 
έρχεται τό δεύτερο μέρος, ή Χρηστομάθεια, μέ τή συλλογή τών κει
μένων (197 - 300). Στό τέλος έ'χομε έναν κατάλογο δλων τών λέξεων 
(κάπου 3700) πού βρίσκονται στό Εγχειρίδιο μέ τήν έξήγηση  τους 
(301.-354), κι ένα βιβλιογραφικό παράρτημα (35 5 -35 9 ) μέ τά 
σημαντικώτερα βιβλία πού γράφηκαν γιά τή γλώσσα μ ας: γραμμα
τικές, εγχειρίδια, λεξικά, γραμματολογίες, χρηστομάθειες, γλωσσικό 
ζήτημα, διαλεχτολογία, ιστορία τής γλώσσας μας. Τό βιβλίο είναι 
άφιερωμένο στό Χατζιδάκη, δείγμα τής μεγάλης έχτίμησης τοΰ συγ
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γραφέα γιά τίς γλωσσικές έργασίες τοΰ δικού μας γλωσσολόγου, πού 
κι δίαν πρωτογράφηκε ή γραμματική αύτή βοήθησε μέ πολύτιμες 
πληροφορίες.

Καθώς θά εγινε ήδη φανερό ή γλώσσα πού τούς κανόνες της 
γυρεύει νά καθορίση ή Γραμματική μας είνε ή κ ο ι ν ή  μ α ς  δ η μ ο 
τ ι κ ή  γ λ ώ σ σ α .  Γραφές καί κάπου κάπου καί τύποι τής επίσημης 
γραφόμενης μνημονεύονται μόνο δταν παρουσιάζεται άνάγκη, γιά νά 
ξεσηκωθούν καλύτερα οί δημοτικοί τύποι ή νά δείχτη έ τρόπος πού 
μορφώνεται σήμερα ή νέα μας γραφομένη. Μέ Ιδιαίτερη φροντίδα 
σημειώνονται κάθε φορά στή θέση τους οί ιδιωματικές καί δ ι α λ ε χ τ ι -  
κ έ ς  π α ρ α λ λ α γ έ ς ,  ώστε τό βιβλίο — μέ τή βοήθεια καί τών δια- 
λεχτικών κειμένων πού καθώς θά δούμε προσθέτονται στό τέλος —  
μας προσανατολίζει σέ δλες τίς σημαντικές τοπικές ποικιλίες τής γλώσ
σας μας. Έ τσι λ. χ. οί υποσημειώσεις στόν § 10 μας μαθαίνουν δτι 
λέγουν τά παιδία, τον παλατιού, ή φωτία, ή μηλέα, στήν Αίγινα, Κύμη, 
Εύβοια, Γορτυνία, Τσακωνιά, Καππαδοκία κτλ., φωτιά (μέ t), μά μηλεά, 
(μέ «) σέ μερικές βορινές διαλέχτους, αξα ,· γράσα, πλονσος, στό 
Αιγαίο καί τήν ανατολική Κρήτη, δπχιος, μάτχια, στήν Κρήτη, άέρ- 
φαα, πσός κτλ., στήν Κάλυμνο, Σκύρο, Νίσυρο, άντίς τούς πανελλή
νιους τύπους: παιδιά, παλατιού, φωτιά, μηλιά, Άξια, γρόοια, πλού
σιος, οποίος, μάτια, αδέρφια, ποιός. ’Αλλού πάλι μαθαίνομε δτι τό 
τελικό έκεΐνο ν, πού στή συνηθισμένη μας γλώσσα κανονικά πέφτει 
δταν ή ακόλουθη λέξη δέν άρχίζη άπό φωνήεν ή μέ κ, π, τ, ξ, ψ, 
τα, σέ μερικούς τόπους είχε άλλη τύχη- στήν Κύπρο, τή Ρόδο, 
τή Χίο, τή Νάξο κι άλλα νησιά τοΰ Αιγαίου, στόν Πόντο, δχι μόνο 
τό τελικό ν έμεινε παντού, μά καί τό βάζουν καί σέ τύπους πού 
σωστά σωστά δέν Ιχει θέση. Έ τσι λέγουν κοντά στά ημέραν, μάναν 
βααιλιάν, μποροϋσιν, σπίτιν καί δνομαν, στόμαν, ή νναϊκαν του. ’Αλλού 
πάλι, στήν Κύπρο κι άλλα νησιά, άφομοιώνουν τό τελικό ν πρός τό 
άκόλουθο σύμφωνο (έξω άπτά κ, π, τ.), καί λέγουν μιάφ φοράν, τόφ 
φέρω, τ 66 βασιλιάν, την αυλή μ  μου κτλ.

’ Αλλού πάλι μνημονεύονται παράλληλα οί π ο λ λ α π λ ο ί  τ ύ π ο ι  
πού βρίσκονται σήμερα στήν κοινή γλώσσα, χωρίς άκόμη νά μπο- 
ρέση κανένας τους νά Ιπικρατήση καί βγάλη άπό τή μέση τούς άλλους 
ταυτοσήμους. Έ τσι βρίσκομε παράλληλα τά ερωτοϋσα καί ρωτούσα, 
ρωτώ  καί ρωτάω, ρωτούμε καί ρωτάμε, τρώγομε καί τρώμε, εκλαια 
κι εκλαιγα, κλαίεις καί κλαίς, τοΟ μάστορα, τοΰ μαστόρον καί το» 
μάστορου.
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Υπάρχουν σήμερα στήν Ε λλάδα πολλοί, πού κάτι τέτοιοι διπλοί 
καί τριπλοί τύποι τούς τρομάζουν, γιατί φαντάζονται δτι ή γλωσσά 
που τούς εχει δέν μπορεί νά είναι καλεσμένη νά καθιερωθή. Μά 
πρώτα πρέπει νά θυμηθούμε δτι τέτοιοι τύποι δέ βρίσκονται παρά 
λίγοι στήν κοινή μας γλώσσα, κοντά στούς πολύ περισσότερους 
πού μαζεύονται άν συλλογιστούμε καί τίς ιδιωματικές ποικιλίες. 27 
Κι επειτα, νά μήν ξεχνούμε πώς μ ιά  τέ το ια  π ο λ υ τυ π ία  β ρ έθ η κ ε  
π ά ντο τε  ό'πον μ ο ρ φ ώ θ η κ ε  κ ο ινή  όμ ιλ ουμ ένη , κ α θ ώ ς  καί ο τίς  
ά ρχές κ ά θ ε  γ ρ α φ ο μ έ ν η ς  γ λ ώ σ σ α ς* άκόμη κι δταν αύτή είχε γιά 
βάση της ένα ώρισμένο Εδίωμα, πάντα, μέ τό ά'πλωμά της, άνακατώ- 
θηκε, καί πήρε τύπους κι άπό τίς γειτονικές λαλιές, καί δουλειά τών 
γραμματικών ήταν νά βοηθήσουν τούς πολλαπλούς αύτούς τύπους νά 
κατασταλάξουν, κανονίζοντας καί διαλέγοντας κι άποφασίζοντας, 
ποιός ή ποιοι θά γίνουν δεχτοί καί θά διατηρηθούν σέ κοινή χρήση. 
Φυσικά δμως τώρα, γιά τή γλώσσα μας δέν μπορεί ένας τέτοιος κανο
νισμός νά είναι δουλειά τοΰ καθενός καί μάλιστα ένός ξένου, πού δέν 
έρχεται νά νομοθετήση και καθιερώση κοινούς τύπους παρά μόνο νά 
καθρεφτίση τή σημερινή κατάσταση τής λαϊκής μας γλώσσας- έτσι 
βρίσκομε καί στή Γραμματική τοΰ T h u m b ζευγαρωμένους αύτούς 
τούς κοινούς τύπους, μέ τήν προσθήκη, τίς περισσότερες φορές καί 
τών τόπων πού κυρίως τούς μεταχειρίζονται. 28 Γιά τόν κανονισμό 
τής νέας μας γραφομένης ό μόνος σχεδόν πού ώς σήμερα Ιργάστηκε 
είναι ο Ψ υ χ ά ρ η  ς. Τοΰ Ψυχάρη ή έργασία αύτή, γινωμένη μέ τήν 
ακρίβεια καί μέθοδο πού έδειξε καί σέ άνάλογες έργασίες ό συγγρα
φέας τοΰ Ταξιδιοΰ, ίσως φαίνεται σέ μερικά σήμερα κάπως πρόωρη, 
μά δέν μπορεί παρά νά έχτιμηθή δλο καί περισσότερο, δσο τό 
άπλωμα τής καινούριας γραφομένης κάνει τά ζητήματα τής τελειω
τικής της μορφής περισσότερο έπίκαιρα καί φλέγοντα.

Δέν πρόκειται νά γίνη σ’ αύτήν τή θέση λόγος — ούτε τό μέρος 
τό επιτρέπει, ούτε έπειτα άπό ένα πρόχειρο ξεφύλλισμα τοΰ βιβλίου 
θά ήταν δυνατό νά τό κάμω — γιά τίς καθέκαστα άρετές τής Γραμ
ματικής, γιά δσες παρατηρήσεις χρωστοΰμε στίς ίδιαίτερες μελέτες 
τοΰ συγγραφέα, γιά τίς προσθήκες πού έγιναν στή δεύτερη έκδοση, γιά 
δσα άλλα θά είχε κανείς νά πρόσθεση, κι άλλα, γενικώτερα ή μερι- 
κώτερα ζητήματα, πού θά έδινε ή μελέτη τοΰ βιβλίου' άφορμή νά 
συζητηθούν. Άλλοΰ κι άλλοτε λογαριάζω νά μιλήσω γιά κάμποσα 
άπό αύτά. Έ δώ  άρκεΐ νά σημειωθή δτι οί πλούσιές του προσθήκες καί 
σημειώσεις τό κάνουν ένήμερο σ ’ δλην τήν ώς σήμερα επιστημονική
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ερευνά τής γλώσσας μας. 'Ολόκληρο τό κεφάλαιο γιά τή σ ύ ν τ α ξ η  
πρώτη φορά γράφεται- (Ιλειπε κι άπό τήν α' έκδοση). Ό  συγγρα
φέας ξέρει δτι « κάμποσα άπ’ δσα διατυπώνει είναι προσωρινά 
μόνο, άφοΰ λείπουν έλότελα οί προεργασίες, κι Ιτσι δέν μπορούσαν 
νά έχουν οί παρατηρήσεις του κι οί κανόνες του τέλεια βεβαιότητα, 
μά συχνά γεννούσε μιά ξεχωριστή εύχαρίστηση νά διατυπώνη πρώ
τος τούς συνταχτικούς κανόνες τής νεοελληνικής λαϊκής γλώσσας, 
δίνοντας Ιτσι αφορμή σε μερικώτερες μελέτες καί συγκρίσεις μεταξύ 
άρχαίας καί νέας έλληνικής σύνταξης».

Έ δώ  ήθελα νά προσθέσω λίγα γιά τό σύστημα πού άκολούθησε 
δ συγγραφέας στή δ ι α ί ρ ε σ η  σέ  κ λ ί σ ε ι ς  τ ώ ν  ό ν ο μ ά τ ω ν  τής 
νέας μας γλώσσας. Δυο δρόμους μπορεί ν’ άκολουθήση κανείς έδώ. 
Ό  Ινας είναι νά τά κατατάξη παίρνοντας γιά βάση τήν άρχαία τους 
μορφή, καί τή θέση πού στήν άρχαία κλίση εΐχαν- ό άλλος είναι 
νά τά κατατάξη μέ βάση τήν δμοιότητα τών φαινομένων πού βγαίνει 
δχι άπά τήν έτυμολογία, μόνο άπό τήν τωρινή γλώσσα καί τούς 
νόμους πού άκολουθεΐ. Τά πρώτο σύστημα είχε άκολουθήσει ό Ρ ο  X- 
t i u s  στή γραμματική του, δπου ξεχώριζε εξι κλίσεις, κι αύτό 
άκολούθησε κι δ Ψ υ χ ά ρ η ς ,  πού τίς εξι αύτές κλίσεις πύκνωσε σέ 
τέσσερεις- 29 τό δεύτερο πρότεινε δ D e f f n e r  στά 1879 30. Ε ν 
νοείται πώς κι έδώ μπορούμε ν’ άκολουθήσωμε διαφόρους τρόπους. 
Έ τσι δ D e f f n e r  διακρίνει δυά κλίσεις : στήν πρώτη άνήκουν 
δλα τά θηλυκά, κι άπά τ ’ άρσενικά δλα εξω άπτά σέ - ός' στή δεύτερη 
δλα τά ουδέτερα, κι άπτ’ άρσενικά τά σέ - ός. Τή διαίρεση αύτή, 
πού δέν είναι χωρίς τά καλά της, βρίσκομε στή γραμματική τοΰ 
Φιλήντα. Ό  T h u m b  πάλι άκολούθησε στή γραμματική του τήν 
άκόλουθη διαίρεση σέ τρεΤς κλίσεις, άκολουθώντας τήν ιδέα πού 
πρωτοεΐχε δ M e y e r - L i i b k e  έκδίνοντας τόν Portius: Πρώτη 
κλίση: άρσενικά. Δεύτερη κλίση: θηλυκά. Τρίτη κλίση: ούδέτερα. 31 
Τ ’ ά ρ σ ε ν ι κ ά  πάλι είναι δυά είδών:1) σ έ -ο ς ,  όνομ. πληθ. - οι 
(λαγός, φίλος) 2) σέ φωνήεν+ ς (ας, ■ ης, - ες, - ονς), μέ πληθυντικά 
σέ - ες, γιά τά. ισοσύλλαβα, καί γιά τά περιτοσύλλαβα σέ - (5ες (παπάς, 
γέροντας, μαθητής, άράπης, καφές, παππούς). Τά θ η λ υ κ ά  πάλι 
άποτελοΰν μόνο μιά κατηγορία, καί Ιχουν δνομαστική σέ φωνήεν 
(α, η, ε, ο, ο ν  καρδιά, γλώσσα, νύφη, Σάμο, βαλιδέ, αλεπού).

Τώρα ώς πρός τήν κλίση: τ’ άρσενικά τής α' τάξης, σέ - ος, δια
τήρησαν άρκετά τίς άρχαΐες καταλήξεις: - ο ς - ο υ -  ο(ν)' - οι, - ω(ν) - ονς. 
Τ ’ άρσενικά τής β' τάξης καί τά θηλυκά Ιχουν άπάνω κάτω τήν ίδια
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κλίση : Διαφορά Ιχουνμόνο στίς δυό πρώτες πτώσεις, δπου τ’ άρσενικά 
χάνουν στή γενική το τελικό ς τής Ονομαστικής, έκεΐ πού θηλυκά, 
στήν δνομαστική καταληχτικά σέ φωνήεν, παίρνουν Ινα ς στή γενική. 
Κατά τ’ άλλα, άρσενικά καί θηλυκά έχουν - (δ)ες, - (δ)ω(ν), - (δ)ες στόν 
πληθυντικό, κι άκόμα στήν ένική αιτιατική δμοια μέ τή γενική, άν 
είναι τ’ άρσενικά, κι δμοια μέ τήν όνομαστική τά θηλυκά.32 ’Ανάλογη, 
άν κι δχι τόσο απλή, είναι καί ή κλίση των ο ύ δ ε τ έ ρ ω ν .  33

Είναι άλήθεια πώς ή χ ρ ή σ η  μ ια ς γ λ ώ σ σ α ς  dkv έ'χει άμεση  
σχέση  μέ τό ά ν  ε ίνα ι εύκ ολη  και κ α νο ν ικ ή , είτε άπόλυτα, είτε 
συγκρινόμενη μέ μιά άλλη. Μά δέν μποροΰμε παρά ν’ άναγνωρίσωμε 
μέ χαρά δτι ή γλώσσα μας μέ τή θέση πού είναι καλεσμένη νά εχη 
στήν ’Ανατολή, δχι μόνο γιά μάς δέ θά εχη μεγάλες δυσκολίες, μά 
καί γιά τούς ξένους θά είναι κ α νον ικ ή  κι εύκ ολ ο  μ ά θ η τη , δταν 
μάλιστα μιά μέρα κατορθώσωμε κι άπλοποιήσωμε τήν δρθογραφία της.

** *

Τό βιβλίο τοΰ T h u m b Ιχει τό καλό δτι μάς παρουσιάζει σ’ ενα 
αρμονικό δλο ένωμένα τή γραμματική τής λαϊκής γλώσσας καί τή 
γλώσσα τήν ίδια, σέ μνημεία γλωσσικά πού γέννησε ή λαϊκή μοΰσα 
ή πού δημιούργησαν δσοι συνειδητά καλλιέργησαν τή γλώσσα τοΰ 
λαοΰ. Κι Ιτσι έρχομαι νά μιλήσω γιά τό δεύτερο μέρος τοΰ ’Εγχει
ρίδιου, τή Χ ρ η σ τ ο μ ά θ ε ι α .  Τέτοιες Χρηστομάθειες έχομε κιόλας 
άλλες, κυρίως συνταγμένες γιά χρήση ξένων, καθώς τοΰ Μ η τ σ ο- 
τ ά κ η ,34 γιά τούς μαθητές τοΰ έλληνικοΰ σεμιναριοΰ στό Πανεπι
στήμιο τοΰ Βερολίνου, τοΰ P e r n  ο t καί L e  g r a n d , 35 τοΰ Ίτα- 
λοΰ B r i g h e n t l · 36 μ ά ή  Χρηστομάθεια τοΰ Thum b, γιά κάμποσα 
είναι προτιμότερη, καί κάτι πού τήν ξεχωρίζει άπό τίς περισσότερες 
άλλες τοΰ είδους της είναι, δτι Ιχει μεγαλύτερη ένότητα (δλα της τά 
κείμενα είναι παρμένα άπό τή λογοτεχνία τής δημοτικής, εξω άπό 
μερικά ποιήματα παλιότερης εποχής μέ κάπως μειχτό χαραχτήρα), 
δτι μάς δίνει μιά Εδεα δχι μόνο τών έργων πού γράφηκαν στήν κοινή 
δημοτική, μά καί τών διαφόρων διαλεχτικών μνημείων, κι άκόμη ή 
στενή ένότητα μέ τό πρώτο μέρος τοΰ βιβλίου, τή γραμματική· γιατί 
καθώς τά γλωσσικά μνημεία τής συλλογής ήταν έκεΐνα πού ώρισαν τή 
βάση καί τά δρια τής γραμματικής περιγραφής στδ πρώτο μέρος, Ιτσι 
πάλι σέ έκεϊνο θά βροΰμε τήν εξήγηση τοΰ κάθε γλωσσικοΰ φαινομέ
νου πού μάς παρουσιάζεται έδώ. ’Αμοιβαίες παραπομπές στό πρώτο 
καί δεύτερο μέρος αύξάνουν τήν πραχτικότητα τοΰ μεθοδικοΰ βιβλίου.

4
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Καί τώρα άς έξετάσωμε τή συλλογή. Καθώς είπα, τά κείμενα, 
δημώδη κι δχι, άνήκουν δλα στή λαϊκή γλώσσα, τή δημοτική μας. 
Πρώτα έρχονται δσα λέγομε συνήθως δημώδη , πού βγήκαν άπό τόν 
ίδιο τό λαό, κι άπαρτίζουν, νά ποΰμε, τή δημοτική ή λ α ϊ κ ή  γ ρ α μ 
μ α τ ε ί α  ή λογοτεχνία (Volksliteratur), κι επειτα έρχεται ή εν τ έ 
χνη  γ ρ α μ μ α τ ε ί α  (Kunstliteratur), τά Ιργα τών λογοτεχνών πού 
τεχνικά γράψουν καί καλλιεργούν τή —  δημοτική πάντα —  γλώσσα. 
Έ δώ  άνήκουν προπάντων κι δλοι έκεΐνοι πού γιά τή γλωσσοπλα
στική τους δύναμη καί τό άφοβώτερο μεταχείρισμα τής λαϊκής γλώσ
σας σύμφωνα μέ τούς κανόνες της, ώνομάστηκαν άπό μιά γενεά 
τυφλωμένη μαλλιαροί. Σέ καθεμιά πάλι άπό τίς δύο αύτές ύποδιαι- 
ρέσεις εχομε πριν τά ποιήματα κι ύστερα τά πεζά.

Έ τσι Ιχομε μέ τή σειρά : Πρώτα δ η μ ο τ ι κ ά  τ ρ α γ ο ύ δ ι α 37 
(Ά λ ω ση  τής Πόλης, ό Διάκος, Χελιδόνισμα, ό Χάρος κι οί ψυ
χές, ό Βουρκόλακας, τό Γιοφύρι τής Ά ρ τ α ς . . .  δίστιχα, παροι
μίες, αινίγματα). Έ πειτα π α ρ α μ ύ θ ι α  δ η μ ο τ ι κ ά ,  καί π α ρ α 
δ ό σ ε ι ς  (άπό τήν "Ηπειρο, Νάξο, Σύρα κτλ.). Καί τώρα ερχεται ή 
σειρά τής έντεχνης γραμματείας. Μέ ποιητές τό Βηλαρα, Χρι- 
στόπουλο, Σολωμό, Σούτσους, Τυπάλδο, Βαλαωρίτη κτλ. ώς τούς 
συγχρόνους, καί μέ πεζογράφους τόν Ψ υ χ ά ρ η μέ τό άπόσπα- 
σμα «Χαμένα λόγια» άπό τό Ταξίδι,38 τόν Έ φ τ α λ ι ώ τ η  («Τά 
όνόματά μας,» άπά τήν Ε στία τοΰ 1890), Δ ρ ο σ ί ν η  («Παραμύθι 
Πρωτοχρονιάτικο» άπά τήν Ε στία τοΰ 1891), Μ ά ν ο  ( « Ή  βασιλο
πούλα κι ό Παράλυτος» ,Εστία 1893), Μ. Χ α τ ζ ό π ο υ λ ο  ( « Ή 
βρύση τής Κόρης,» Έ στ. 1893), τόν Π ά λ λ η  καί τόν Π α λ α μ α .  
Τοΰ Πάλλη εχομε Ινα κεφάλαιο (τά 13.) άπό τή μετάφραση τής 
Νέας Διαθήκης, κατά τό Μαθθαΐο, τοΰ Παλαμα μιά επιθεώρηση γιά 
τή σύγχρονη φιλολογική μας κίνηση πού μπήκε στήν Ακρόπολη τοΰ 
1902 (Γράμματα I) μέ τόν-τίτλο «Ή  φιλολογία μας».

Έ δώ  πρέπει νά ξεσηκώσω Ινα ψεγάδι, ίσως τό σημαντικώτερο 
πού Ιχει κανείς νά παρατηρήση στ’ δμορφο βιβλίο. Ή  συλλογή τών 
κειμένων πού άντιπροσωπεύουν τήν Ιντεχνη γραμματεία άφήνει κάπως 
άπογοητευμένο έκεΐνον πού, καλομαθημένος άπά τήν καλοσυνείδητη 
ώς έδώ έργασία τοΰ συγγραφέα περίμενε καί στίς σελίδες αύτές Ινα 
γοργά καθρέφτισμα τής λογοτεχνικής μας άνθησης. "Οσο γιά τά 
π ε ζ ά ,  μποροΰμε νά είμαστε λιγώτερο παραπονεμένοι μέ τήν εκλογή 
τους. Γιατί πλάι στ’ δνομα τοΰ Ψυχάρη, πού πρώτο πρώτο άντικρύ- 
ζομε μέ περηφάνεια στή θέση πού τοΰ άνήκει, βλέπομε κι έκείνους
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πού στά τελευταία χρόνια πολέμησαν μέσα στούς πρώτους συνειδητά 
καί καλοσυνείδητα, άγωνιζόμενοι γιά τή μόρφωση τής εθνικής μας 
γραφομένης. Κιάν Ισως δέ βρίσκομε καί τά δνόματα συγγραφέων σάν 
τόν Καρκαβίτσα, τό Βλαχογιάννη τό Νιρβάνα κι άλλους, δέν πρέπει 
νά ξεχνούμε καί τή στενόχωρη φιλοξενία πού μπορούσε νά δώσΐζ) 
μιά σύντομη χρηστομάθεια σέ λογοτέχνες πού δέν άρκεϊ γιά νά 
γνωριστούν λίγες τους γραμμές μόνο. Καί ή παράθεση τής περικο
πής άπό τή μετάφραση τοΰ Πάλλη καί τής κριτικής επιθεώρησης 
τοΰ Παλαμά είναι πετυχημένες, καί δείχνουν δτι δ συγγραφέας τοΰ 
«Σκίτσου τής νεοελληνικής γραμματολογίας» — δέν εμεινε ξένος στήν. 
πνευματική κίνηση των τελευταίων χρόνων.

Λιγώτερο ικανοποιημένος μένει κανείς άπό τήν π ο ι η τ ι κ ή  σ υ λ 
λ ο γ ή .  Ά π ό  τή μιά μεριά βρίσκει τόν «Εύγενή» τοΰ Ά .  Σούτσου, τή 
«Βάσανο» τοΰ Π. Σούτσου, τό «Μανάβη» τοΰ Κόκκου, κι άπό τήν 
άλλη άπ’ δλη τήν ποιητική παραγωγή των τελευταίων δεκαπέντε χρό
νων δέ βλέπει παρά άπό ενα ποίημα τών ποιητών Καμπύση (Ξενι- 
τειά), Χρυσομάλλη (’Όνειρο), Βλαστοΰ (Έρμονα, ή Ματαιοδοξία)· ένφ 
άπό τούς παλαιότερους προστέθηκαν άκόμη στή δεύτερη έκδοση δ 
Μαρκόρας (δ Χαροκαημένος) καί δ Παπαδιαμαντόπουλος (Moreas, 
Τραγουδάκι), κι Ινα δεύτερό ποίημα τοΰ Σολωμοΰ. Έ τσι στή δεύ
τερη Ικδοση τό μέρος αύτό τοΰ βιβλίου, μ’ δλες τίς προσθήκες, δέν 
παρουσιάζεται άρκετά συγκαιρινό, καί τά καινούρια κομμάτια —  καθώς 
κι ούτε πάντα τά παλιότερα — δέ μάς δίνουν τήν πρεπούμενη ιδέα 
γιά τήν ποιητική παραγωγή τής εποχής τους. Κι Ιχομε δικαίωμα νά 
είμαστε άπαιτητικώτεροι άπό τό συγγραφέα, δταν ξέρωμε δτι κι δ 
Ιδιος κύταξε νά όδηγιέται στήν Ικλογή τών κειμένων άπό λογοτε
χνικές καί πολιτισμοϊστορικές (kulturhistorische) άπόψεις (πρόλογ. 
α' Ικδ.), καί πάλι μάς λέγει δτι στή δεύτερη Ικδοση, στή συλλογή 
τών κειμένων «Ιπρεπε νά θυμηθή καί τά στερνά στερνά χρόνια μέ 
τή ν  π ρόοδο  π ο ύ  άδιαφ ιλονίκητα  έκανε άπό τή ν  άρχή το ϋ  α ιώ να  
μας ό ά γώ να ς τώ ν  δη μ οτικ ιστώ ν». Καί σύμφωνα μέ τίς σωστές 
αύτές άρχές θά περίμενα Ινα ξαναχύσιμο τοΰ υλικοΰ τής πρώ
της έκδοσης, μέ κάποια πλατύτερη καί πιό πλατύχερη άναγνώ- 
ριση τών χρόνων πού πέρασαν άπό τότε. Γιατί Ισια Ισια μέσα στήν 
έποχή αύτή, ή ποιητική δημιουργία πού εγκαινιάστηκε μέ τό σύν
τομο φανέρωμα τής «Τέχνης» τοΰ Κ. Χατζόπουλου, άπό Ιποψη 
μορφής καί ούσίας — τά δυο αύτά σήμερα πιά δέ χωρίζονται —  γιά 
βέβαιο ή αημαντικώ τερη π ο ύ  έκανε ή πνευματική  ’ Ελλάδα μέ
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τό  ζω ο γό νο  φ ύση μ α  το ν  δημοτικ ισμόν  υστέρα άπό αιώνες όλό- 
κληρους, ή γόνιμη καί πολύμορφη, έβγαλε Ιργα πού κατάχτησαν 
πιά τίς πρώτες θέσεις στή συνείδηση, άν δχι άκόμη τοΰ Ιθνόυς, μά 
τής πνευματικής του αριστοκρατίας. Καί μέσα στίς 102 σελίδες πού 
άφιερώνει ή Χρηστομάθεια σέ κείμενα τής δημοτικής μας, (στήν 
πρώτη έκδοση ήταν μόνο 68), καί -τά 25 ποιήματα πού άντιπροσω- 
πεύουν τήν Ιντεχνη δημοτική ποίηση (στήν α' εκδ. 19) σάν πολύ 
λίγο είναι νά κλείνη ό συγγραφέας μέσα σέ ούτε κάν δυό σελίδες μιά 
κίνηση πού παραπάνω χαραχτήρισα, καί πού τά τρία ποιήματα πού 
μάς δίνει δέν είνε έκεΐνα πού θά τήν χαραχτηρίσουν. Μέ χαρά βλέ
πει κανείς πόσο κι Ιξω άπό τήν Ε λλάδα τιμιέται τ’ όνομα τοΰ Βλα
στού, άπά τούς δυνατώτερους καί χαραχτηριστικώτερους νέους μας 
ποιητές, καθώς μάς φανερώθηκε στίς δυό συλλογές τών σονέτων του. 
Μά ίσως θά περιμέναμε νά δοΰμε κανένα του άλλο ποίημα. Καί 
κοντά σ’ αύτά καί πριν άπ’ δλα Ιπρεπε νά δούμε ποιήματα τοΟ Μα
βίλη, τοΰ Γρυπάρη καί τοΰ Πορφύρα, καί πλάι ακόμα τά όνό- 
ματα τοΰ Κ. Χατζόπουλου (Π. Βασιλικοΰ), καί τοΰ προδρόμου δλων 
αύτών, τοΰ Κρυστάλλη. Ή  συλλογή θά κέρδιζε άσύγκριτα. Κιάν δέν 
περίσσευσε θέση γιά τίς χρειαζούμενες τρεις τέσσερεις σελίδες παρα
πάνω, άς παραθέτουνταν άπό Ινα μόνο ιίοίημα άπό τό Βηλαρά καί 
τό Χριστόπουλο, άς ελειπε καί κανένορς άπό τούτους ή τούς άλλους, 
πού άπό Ιποψη ούσίας, κι άπό Ιποψη μορφής είχαν λιγώτερα δικαιώ
ματα στή θέση πού τούς δόθηκε. Δέ μίλησα γιά τόν Παλαμά, γιατί 
άντιπροσωπεύεται στή συλλογή μέ τό « Ή  υστερνή ματιά της» 
παρμένο άπό τά «Τραγούδια τής πατρίδος μου». Μά στά εικοσιπέντε 
χρόνια πού πέρασαν άπό τά 1886, ή έξέλιξη τοΰ ποιητή ήταν μεγάλη, 
καί κοντά στούς « ’Ιάμβους» καί τόν «Τάφο» είχαμε τά τελευταία 
χρόνια τήν « ’Ασάλευτη Ζωή», είχαμε καί τό «Δωδεκάλογο τοΰ 
Γύφτου» καί — άφοΰ βγήκε τό ’Εγχειρίδιο —  τή «Φλογέρα τοΰ Βα
σιλιά». Καί άφοΰ έδώ Ικφράζονται εύχές πρέπει νά προστεθή πώς 
τό εργο τοΰ πολύμορφου ποιητή, δέ χαραχτηρίζεταί μ’ ενα μόνο 
ποίημα καί μάλιστα αύτό πού προτιμήθηκε.

** *

Δέ θά ήταν δμως δίκιο νά κλείσω τις παρατηρήσεις αύτές μ’ Ινα 
παράπονο κι ήθελα τελειώνοντας νά ρίξω μέ τόν άναγνώστη μιά 
ματιά στή τρίτη καί τελευταία όποδιαίρεση πού μας δίνει μιά πλου- 
σιώτατη συλλογή άπό δ ι α λ ε χ τ ι κ ά  μ ν η μ ε ί α  (28 σελ. (στήν α'
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Ικδ. 11) μέ δείγματα άπό τή γλωσσά δεκαπέντε τόπων).39 Μέσα σέ 
διδαχτικές σελίδες — δέ λείπουν άπό κάθε κομμάτι κι οί άναγκαΐες 
γλωσσολογικές Ιξηγήσεις καί παραπομπές —  παρελαύνουν τραγούδια 
καί μοιρολόγια, καί παραμύθια καί παραδόσεις άπό τήν Αίγινα, τήν 
Ί ο  καί τή Μάνη, τή Χίο καί τή Αέσβο, τήν Κάλυμνο, τήν Κάρ
παθο καί τήν Κύπρο, τό Βελβεντό τής Μακεδονίας καί τίς Σαραντα- 
κλησιές τής Θράκης, τόν Πόντο καί τήν Καππαδοκία, τήν Τσακω
νιά καί τήν Κάτω ’Ιταλία.39

Μνιά φουρά κι εναν κιρό ήταν ενας πατέρας σάν καλή ώρα. Α ντός  
ον πατέρας είχιν μούγκι ενα πιδί. Τί ήλιγιν κι αντός; « Αυτό του 
πιδί, ον Θιός νά μι τοϋ χαρίσ1, δά του κάμον νά ζήστ] αρχουντας, 
νά του γλέπ ή κόσμους κι νά τον χαίριτι, κανένας νά μήν τον λέη 
'παρέκι οτάς». ’  Αχίραιν όπου τ ότι κι δώθι νά δλέβ1 με του παραπάν. 
Δλειά τ' μέρα, δλειά του βράδ1, δλου δλειά. Πιρνάει μνιά χρουνιά, 
δ] ο χρουνές, τρεις κι άκόμα παραπάν, κι άκόμα δεν άπούλαψ1 άΐπ- 
τίπουτας. Μιροδουλ μιρονφάει, δλου ετσ1 πάνουν ή δλειά τ. Τί νά κάμ\ 
τί νά σώσ1 τώ ρ ’ α υ τ ό ς ! . . .

Στής νιότης σου την ατθηση τσάι πάνω στήν ουσία 
πήρε σ ’ ό Χάρος, πήρε σε τσαι σε (δ)ίχως δρπί(δ)α' 
κόρη μου χα(δ)εμένή μον, τής μάνας σου καμάρι, . . .
6 τθάνατός σου μοΰ κάψε τά σωτθικά μου, κόρη,
τσ δ νοϋς μον με (δ)ερνοχτνπά, νά κουτουλλώ τά δρη . . .

«■Πήτε μου, πήτε μον, αρκοντες, πήτε μου τί νά γένω ;
δπ άαπώ μιάλ λνερή, ππώς νά τήλ λησμονήσω ; »

«Νά σ ’ άρμηνέψω, νιώττερε, κι αθ θέλης, ακουσέ μου'
”Αμμε, Γιάννη, πά στό ουνό, νά κουαλής λιθάρια 
νά κοναλής τά μάρμαρα πό το μαρμαροούνι. 
νά κουαλής, νά κονραστής, τήκ κόρη νά ξεχ/ισης».

«Κι ίώ κι αν εβγω στό ουνό, κι ακ κοναλώ λιθάρια, 
κι ακ κουαλώ τά μάρμαρα που τό μαρμαροούνι, 
κι ακ κουαλώ κι ακ κουραστώ, τής κόρης δε ξεχάννω.
Είμή κι α6 βάλω σίερα και δέσουμ με στόδ βάτο, 
νά με άροϋτ τά σίερα, νά με κέντα τό βάτος, 
τότε κι ίώ τής λυερής θά τής πολησμονήσω».

'Αλεπόν και αρκον ενταν συντρόφ και πήγανε ν ’ άράβονν καί νά 
τρώνε. "Εβρεν αρκον σό τουσάκ άπάν εναν κομμά τ κρέας, επήεν τό 
κρέας νά τρώη άτο' εχωσεν τό στόμα τ νά τρώη τό κρέας... .
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Φοντες παγαιέγκαμεν, ζάλσαμ τήν οτράτα, ξίλσαμ ατά ροναία τζάί 
τζόϊ κάτζοι τζάί ατά παγάνια πέσω, βράδννε' ατή σκοτεινιά τζό πόρ- 
xa μ  νά βρωμ τοΰ χωρίον τή στράτα. Φοντες νεγκώγκαμ έδώ τζ ’ άτζεΐ, 
έβγαν γνέντα μας πέντε κλέφτοι τζ ’ είπαν μας ' «μή σαλεύητε, νά σάς 
δώκωμεν τζάί νά σας κρούσωμεν-----

M a gn i kazzella, me kdnni peQdni, 
na peQdni me kdnni esu, kazzella.
Sa me/me tiinda lucchidcia kanundi 
mu serri tin gardia me tin g o r  della 
Sa mmu plategui, pezzi ce je ld i  
to jo co  mu kdnni t i  alupudella.
M a  cini imera kali ehji na erti 
na su siro to ema sa mmid avddlla>°

Σέ έλληνική μετάφραση τό τραγούδι αύτό λέγει:

’Ό μορφο κορίτσι, με κάνεις νά πεθάνω, 
νά πεθάνω με κάνεις εσύ, κορίτσι.
Σά με ’ τοϋνα ματάκια (με) θωρεΐς, 
μοΰ σέρνεις τήν καρδιά με τήν κορδέλα.
Σά με μιλάει,ς, παίζεις και γελάεις, 
τό παιγνίδι μοΰ κάνεις τής άλεπονς.
Μά κείνη μέρα καλή εχει νά έ'ρθΐ], 
νά σου σύρω τό αίμα σά μιά άβδέλλα.

Λυποΰμαι πού δέ γίνεται νά βάλω έδώ μεγαλύτερα καί περισσό
τερα κομμάτια. Μά κι αύτά ϊσως άρκοΟν γιά νά κινήσουν τό ενδια
φέρον καί τήν έχτίμηση τοΰ άναγνώστη γιά τή γλώσσα τοΰ λαοΰ 
μας, γιά τή γλωσσοπλαστική του ένέργεια, πού χρόνια καί χρόνια 
εργάστηκε δσο πού νά πάρουν τά σημερινά ιδιώματα τήν τωρινή 
τους μορφή, γιά τήν έ θ ν ι κ ή  τέλος ψ υ χ ή  πού καθρεφτίζεται μέσα 
στά γλωσσικά αύτά μνημεία, μέ τήν ίστορία της, τούς πόθους της, 
τά δνειρά της. Ό  συγγραφέας διάλεξε επίτηδες άπό τά γνωστά 
γλωσσικά μνημεία τά πιό χαραχτηριστικά, τά πιό ιδιωματικά, τά 
περισσότερο χτυπητά δείγματα, δσα μάς ξαφνίζουν περισσότερο μέ 
τούς παράξενούς των τύπους. Μά ξέρομε δτι δέ μιλοΰν παντοΰ στήν 
'Ελλάδα Ιτσι. ’Εκείνο κυρίως, κι ίσια Ισια, πού μάς κάνει νά αισθα
νόμαστε τόσο ξένα καί περίεργα μερικά άπό τά ιδιώματα αύτά, είναι 
ή άντίθεσή τους πρός τήν κ ο ι ν ή  γ λ ώ σ σ α  π ο ύ  μ ι λ ο ΰ μ ε ,  τή
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γλωσσά πού μποροΰμε ν’ άκούσωμε σέ δλα τά κάπως μεγαλύτερα 
κέντρα, μέ δχι τόσο σημαντικές παραλλαγές, στήν προφορά κυρίως 
καί το λεξικό. Έ τσι, στό παραμύθι πού είδαμε παραπάνω, /m a  
φορά κι εναν καιρό ήταν ενας πατέρας, σάν καλή ώρα, Ιξω άπό 
μερικές δχι πανελλήνιες λέξεις, 41 μόνο ή προφορά των φωνηέντων, 
ή χαραχτηριστική αύτή προφορά πού βρίσκομε σέ δλην τή βορινή 
Ε λ λ ά δ α ,42 μάς κάνει νά καταλάβωμε δτι δέν είναι δική μας ή 
γλωσσά αύτή πού τόσο μοιάζει μέ τή δική μας. Κι δμως έτσι δέ 
μιλοΰν κάπου κοντά στήν έλληνική πρωτεύουσα, μόνο στό Βελβεντό 
τής Μακεδονίας! Κι δταν πάλι τύχη κι άκουσωμε τή γλώσσα τών 
νοτιανατολικών νησιών τοΰ Αιγαίου, καθώς λ. χ. τήν είδαμε παρα
πάνω στά δυό μοιρολόγια, κι Ιδώ τά σύμφωνα Ικεΐνα πού ή χάνον
ται, ΙκεΤ πού τά γυρεύομε (άαπώ, λνερή, κοναλώ, οΰνό), ή παρου
σιάζονται Ικεΐ πού δέν τά περιμέναμε (ατθηση, αρκοντες, μιά λλνερή, 
αθ θέλΐ]ς) είναι σχεδόν τά μόνα χαραχτηριστικά πού φανερώνονται 
γιά νά ξεχωρίσουν άπό τήν κοινή γλώσσα τή συμπαθητική αύτή 
διάλεχτο. Κι δσο οί διαφορές στή γλώσσα δέν είναι μεγαλύτερες 
άπό αύτές, μποροΰμε πάντα, νά μιλήσωμε γιά τήν ί δ ι α  γλώσσα, μ έ 
τ ή ν  ί δ ι α  γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ,  πού οί τυχόν διαφορές στό τυπικά καί 
τή σύνταξη τόσο έλάχιστες είναι, ώστε νά χάνωνται μπράς στίς 
άπειρες άναλογίες κι όμοιότητες, πού μάς κάνουν νά αισθανόμαστε 
τή γλώσσα αύτή μ ί α καί ε ν ι α ί α ,  νά τήν αισθανόμαστε δ ι κ ή  μας.

Δέν είναι πάντα εύκολο νά ξέρωμε σέ δλα τά καθέκαστα π ώ ς  
μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι  οί κ ο ι ν έ ς  α ύ τ έ ς  γ λ ώ σ σ ε ς ,  πού σιγά σιγά 
κατασταλάζουν μέσα στήν ποικιλία τών τοπικών λαλιών καί μέ τή 
βοήθεια τής γραφής κρυσταλλώνονται καί κανονίζονται όριστικά- 
κι άκόμη δυσκολώτερο είναι νά κριθή αύτό στά έλληνικά μας, πού 
μόλις σήμερα άρχίζει καί καθιερώνεται μιά γραφομένη, βγαλμένη 
άπά τήν ίδια τήν όμιλουμένη, πού νά τή στηρίζη καί νά τή μονι- 
μοποιή. 'Ένα δμως ξέρομε- δτι αύτή άπό καιρό υπ άρχει. Καί 
γιά βέβαιο τή δημιουργία της τή χρωστοΰμε πρώτα πρώτα, δχι 
στά σχολείο καί τ’ άλλα φανερώματα τοΰ κράτους καί τής Ιπίσημης 
γλώσσας του, 48 μά στήν Ιπιμειξια κι Ιπικοινωνία τών έλληνογλώσ- 
σων μεταξύ τους, πού σέ περασμένα χρόνια περισσότερο ίσως περιω- 
ρισμένη, δέν ήταν βέβαια λιγώτερο έντονη μεταξύ τής κάθε μικρής 
ή μεγάλης πόλης καί τών γειτονικών της άγροτικών πληθυσμών.

Σ έ  τ έ τ ο ι α  π ο λ υ ά ρ ι θ μ α  κ έ ν τ ρ α  γίνουνταν χρόνια καί 
χρόνια, πρωτύτερα κι άπά τό 1821, μιά αδιάκοπη, σιγανή, μά καί
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βέβαιη μόρφωση τοπικών κοινών ιδιωμάτων, δπου ό καθένας παρα
τούσε τούς χτυπητούς καί χωριάτικους ιδιωτισμούς τοΰ τόπου του, 
κι ή κάθε διάλεχτο ξέβαφε, νά πής, κι ένώνουνταν μέ τίς γειτονικές 
της στά κοινά τους γνώριμα χαραχτηριστικά. Καί μέσα σ’ αύτές τΙς 
τοπικές κοινές, μάλιστα τών μεγαλυτέρων εμπορικών καί πνευματι- 

,κών κέντρων, πρέπει ν’ άναζητήσωμε τή βάση καί τή γέννηση τής 
κοινής μας όμιλουμένης. Κι δσο αύτή τώρα μεστώνει μέ τήν πρόοδο 
τοΰ πολιτισμοΰ καί τοΰ Ιθνισμοΰ τδ δυνάμωμα, τόσο άπλώνεται καί 
παίρνει σιγά σιγά τή θέση τών τοπικών ιδιωμάτων, πού όλοένα 
σβήνουν, δσο κιάν λυποΰνται οί γλωσσολόγοι, νοσταλγώντας νά μελε
τήσουν τά έλκυστικώτερα προβλήματα τής γλώσσας στήν πιό γνήσια 
καί καθάρια τους πηγή, δσο κιάν θλίβωνται κι εκείνοι πού στήν 
αχάλαστη κι όλόδροση φυσικότητα τής λαϊκής γλώσσας ξέρουν καί 
διαβάζουν τής λαϊκής ψυχής τά μυστικά41.

Βλέπομε τώρα καθαρώτερα πώς σιμά στά έλληνικά πού γυρεύουν 
νά μάς μάθουν οί γραμματικές καί τ’ αναγνωσματάρια τοΰ έλληνικοΰ 
κράτους ύπάρχουν κι άλλα, πού άντίθετα πρός τά πρώτα μιλιοΰνται 
άπ’ δλα τά σκορπισμένα παιδιά τής μεγάλης έλληνικής οικογένειας. 
Κι ετσι ή γλώσσα μας αύτή, ή κάτω άπό τό ενιαίο της πολύμορφη 
καί πολυσχημάτιστη, συμβολίζει τόν ελληνισμό τόν Ινα, τόν πολύ
μορφο καί πολυπάθητο, πού βρίσκεται σπαρμένος άπό τόν Πόντο καί 
τήν Καππαδοκία ώς τά Εφτάνησα, καί πού με τή μία τ ο ν  κοινή  
δημοτική γλώ σσα  ενώ νετα ι καί γίνετα ι ενα έθ νος. Καί ίσια ισια 
τά παράξενα, έκεΐνα ιδιώματα πού μοιάζουν σέ πρώτην δψη σά νά μήν 
είναι γλώσσα έλληνική καί περισσότερο άπό κάθε άλλα αξίζουν νά 
δνομαστοΰν διάλεχτοι είναι κείνα πού κρύβουν μέσα τους τά πιό 
δυσκολόλοτα προβλήματα, καί μάς συγκινοΰν μέ τό μυστήριο τοΰ 
κρυφοΰ των, και μας γίνονται διπλά άγαπητά. Ούτε είναι βέβαια 
άπλή σύμπτωση δτι εξω άπό τά τσακώνικα — τήν αινιγματική 
αύτή μισοδωρική διάλεχτο πού μιλιέται στίς άνατολικές βουνοπλα
γιές τοΰ Πάρνωνα —  ή πιό αγνώριστη νεοελληνική γλώσσα μιλιέται 
σέ τόπους μακρυσμένους άπό τά μεγάλα μας Ιμπορικά καί πνευμα
τικά κέντρα, στίς πιό απόμερες καί ξεχασμένες γωνιές τοΰ Έλληνι- 
σμοΰ, στήν Καππαδοκία, τόν Πόντο, στήν κάτω ’Ιταλία. Έκεΐ κατοι- 
κοΰν όμόγλωσσοι αδερφοί πού χρόνια καί χρόνια αγωνίζονται— οί 
Έλληνες τ ή ς ’Ιταλίας εξερομανίστηκαν πιά — μέσα στίς σκληρότε
ρες περιπέτειες νά σώσουν μαζί μέ τή γλώσσα τους τον έλληνικό 
τους πολιτισμό κι εθνισμό, θ ’ άξιωθή μιά μέρα ή επιστήμη ν’ άνα-
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καλύψη, μαζί μέ τής γλώσσας τους τό ξεσκέπασμα, τά μυστικά πού 
κρύβει ή ιστορία τους; Ό ,τι ώς τώρα ξέρομε γι’ αύτά— καί άπό τούς 
πρώτους εργάστηκαν έδώ διαλεχτοί ξένοι επιστήμονες — ανήκουν 
στά δμορφότερα κεφάλαια τής ίστορίας μας καί τής ιστορίας τής 
γλώσσας μας.

Μέ κάποιο παράπονο ζήλειας βλέπει κανείς μέ πόση ξεχωριστή 
αγάπη οί ξένοι σκύβουν στή μελέτη τής γλώσσας μας καί προσπα
θούν νά ξεσηκώσουν μιά δίπλα τής ίστορίας μας, δταν συλλογί
ζεται πόσο περιφρονητικά μιλούν άκόμη μερικοί Έλληνες γιά τή 
μητρική τους γλώσσα, κι δταν βλέπη πώς κιάν Έλληνες είναι οί 
περισσότεροι πού ώς σήμερα κατάγιναν μέ τό μάζεμα τοΰ εγχώριου 
γλωσσικού όλικοΰ, καί τήν πρώτη του κατεργασία, πάντα περισσότε
ροί τους μένουν οί ξένοι, πού μέ τήν έξακριβωμένη μέθοδο τής επι
στήμης τους προχώρησαν στά άπώτερα προβλήματα τής νεοελληνι
κής γραμματικής. Ί σ ω ς  δμως κάποια άλλαγή νά ετοιμάζεται, κι ϊσως 
νά μποροΰμε νά ελπίσωμε. δτι δέ θ’ άργήσουν 'Έλληνες επιστήμονες 
νά συμπληρώσουν καί.στεφανώσουν τό άτέλειωτο Ιργο, βάζοντας τήν 
οριστική βάση τής . Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς  δ ι α λ ε χ τ ο λ ο γ ί α ς  καί 
δίνοντας ζωή σέ μιά Ι σ τ ο ρ ι κ ή  γ ρ α μ μ α τ ι κ ή  τής γλώσσας 
τους. Μιά τέτοια γραμματική μάς έχει τάξει κι ό Ψυχάρης, κι εχει 
κιόλας αναγγείλει γιά τά 1915 μιά ’Επιτομή της.

** *

Ά ς  χαροΰμε ώς τότε τ’ δμορφο βιβλίο πού μάς χάρισε δ εύγενικός 
ξένος, άς τόν ζηλέψωμε πού μέ τό φώς τής έπιστήμης του άξιώθηκε 
νά τοΰ δώση ζωή —  πού κι αύτός σάν τόν Portius, neglectae lin 
guae praestitit auxilium  — κι άς τό μελετήσωμε μ’ ευγνωμοσύνη. 
Μέσα του θά βροΰμε κωδικοποιημένες τίς σημερινές γνώσεις τής έπι
στήμης γιά τή γλώσσα μας· έδώ άραδιάζονται συστηματικά οί κανό
νες της, έπιβεβαιώνεται τό ένιαΐο της, καί δίνεται ή άμετακίνητη 
βάση πού άπάνω της θά όριστοΰν τελειωτικά οί κανόνες τής νέας 
μας γραφόμενης καί κοινής γλώσσας. Καί άληθινά, ξεφυλλίζοντας τή 
«Γραμματική τής λαϊκής γλώσσας» δλο καί περισσότερο πείθεται 
κανείς, δτι μ’ δλη τήν πολύχρονη επίδραση τής έπίσημης γραφόμενης 
ή σημερινή μας κοινή  δμ ιλουμένη τώ ν  π όλεω ν  (U m gangs- 
sprache), καθώς μάς παρουσιάζεται στήν άνεπιτήδευτη καθημερινή 
όμιλία μορφωμένων κι άμόρφωτων, μάλιστα δταν τήν έξετάσωμε ώς 
πρός τή ζωτικότητα τών στοιχείων της, δεν έίλλαξε τόσο  ώ στε νά
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χ ω ρ ισ τά  άπ ό  τή  δη μ οτικ ή . Ά ν  έδώ κι έκεΐ μας φαίνεται ενα 
στοιχείο τής λαϊκής γλώσσας άπαρχαιωμένο, άν κάποτε ενας γνήσιος 
δημοτικός τύπος είναι γιά μας τούς αποφοίτους τοΰ σημερινοΰ έλλη- 
νικοΰ σχολείου πολύ στενός καί χωρίς αρκετή ζωή, άν τίς περισσό
τερες φορές τοΰ ματιοΰ τό ξάφνισμα ξενίζει πολλούς, χωρίς νά είναι 
τόσο άσυνήθιστος Ινας τύπος στόν προφορικό λόγο, δέ μένει άμφιβολία 
πώς ή καινούρια γραφομένη, πού στή σημερινή μεταβατική —- καί 
πολεμική — περίοδο, μαζί μέ το άπλωμά της σέ καινούριες πλατύ
τερες σφαίρες αναγκάζεται έδώ κι έκεΐ ν’ άπομακρύνεται άπό τήν 
προτερινή της καθαρότητα, δέ θ’ άργήση νά προσαρμοστή στενώτερα 
στή δημοτική γλώσσα καί τούς νόμους της. Ή  νέα λογοτεχνία θά 
δείξη καί στήν ελληνική γραφομένη τό δρόμο τής άλήθειας καί 
τής ζωής.

** ■

Έ να βιβλίο σάν τό ’Εγχειρίδιο τοϋ .Thum b, είναι περισσότερο 
άπό κάθε άλλο κατάλληλο νά δείξη πώς καί μιά έπιστήμη πού σά 
λίγες άλλες τή φαντάζονται οί πολλοί θεωρητική καί ματαιόσχολη
— ή γ λ ω σ σ ο λ ο γ ί α  —  μπορεί νά έχη μεγάλη πραχτική σημασία. 
Καί βέβαια, δύσκολα θά βρεθη στήν ίστορία τών γλωσσών εποχή καί 
μέρος, δπου τόσο σημαντική καί χρήσιμη νά ήταν ή βοήθεια τοΰ 
γλωσσολόγου σέ ζήτημα κατεξοχήν πραχτικό, καί μέ τή ζω τικότατη  
σημασία  π ού  εχει σήμερα γιά  μας τό  καϋ·ιέρωμα κοινής γρ α 
φ ομένη  ς. Ούτε είναι σύμπτωση δτι έκεΐνος πού ώς σήμερα άγωνί- 
στηκε περισσότερο άπό κάθε άλλο γιά τό σκοπό αύτό, τοΰ δόθηκε 
νά έργάζεται παράλληλα μέ τό φώς τής έπιστήμης καί μέ τής τέχνης 
τά δώρα. Γιαυτό καί νομίζω πετυχημένη τήν ευκαιρία πού μοΰ δίνε
ται νά κάμω γνώριμο σ’ ευρύτερους κύκλους Ινα βιβλίο πού δέν μπο
ρεί άρκετά νά συστηθή.

Καί γιά πόσα πράματα δέ μας Ιδωσε άφορμή τό ξεφύλλισμά του 
νά μιλήσωμε! Τί θά πή γραμματική μιας γλώσσας, καί ποιές γραμ
ματικές έχουν γραφή γιά. τή γλώσσα μας, τί είναι ή κοινή μας 
γλώσσα, καί ποια τά ιδιώματα της, πώς μορφώνεται καί κανονίζεται 
μιά γραφομένη καί πώς γράφεται ή γραμματική μιας γλώσσας, ποιά 
είναι ή γραμματεία πού εχομε νά δείξωμε οί νέοι "Ελληνες, καί ποιά 
ή λογοτεχνική κίνηση τών τελευταίων χρόνων, δλα ζητήματα γιά τά 
όποια τό ένδιαφέρον δλο καί μεγαλύτερο γίνεται σέ μιά έποχή πού 
κάποιας πνευματικής αναγέννησης τά σαλέματα στή λ ο γ ο τ ε χ ν ί α
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πρωτοφανερώθηκαν καί κάτω άπό τή γ λ ω σ σ ι κ ή  σημαία κέρδισαν 
τίς πρώτες νίκες.

Καί συλλογίζομαι τώρα, πώς θά είναι ίσως κρίμα ν’ άφηνε κανείς 
καί στό μέλλον μιά δμοια περίσταση χωρίς νά μίλήση μέ ανάλογο 
τρόπο γιά κανένα καινούριο βιβλίο. Τά νέα βιβλία ποτέ δέ λεί
πουν, κι άκόμη κι δταν είναι λιγώτερο καλά άπό τό σημερινό, πάντα 
μποροΟν νά δώσουν άφορμή νά φωτίση ή Ιπιστήμη ζητήματα θεω
ρητικά ή πραχτικά’ ιδίως τό δεύτερο. Γιατί αύτό είναι was uns not 
tut. Είδαμε πού δ κατεξοχήν θεωρητικός λαός κατάντησε νά πελα- 
γώνη σέ κάθε του πραχτικό ζήτημα καί νά μή βλέπη καθαρά τήν 
πραγματικότητα, γιατί εχασε τήν καθαρή σκέψη, εχασε τήν — εστω 
κι άσυνείδητη, μά πάντα απαραίτητη —  επιστημονική μέθοδο. Δέ θά 
ήταν βέβαια Ιδώ ή θέση νά ξεδιαλυθη ή αιτία. "Ισως δμως νά φταίη, 
δσο έξακολουθεΐ αύτή ή κατάσταση, καί ή νεογέννητη έλληνική επι
στήμη— εκείνο τουλάχιστο πού όνομάζομε έτσι— πού σπάνια μόνο ζή
τησε νά ερθη σέ πλατύτερη άμεση επαφή μέ τή γύρω ζωή .Ή  άληθινή 
επιστήμη, έκδήλωση πνευματικώτερη τής ζωής, πού άπό τή ζωή οργα
νικά βγαίνει, καλό είναι νά μήν ξέχνα πάντα τή ζωή καί τήν κοι
νωνία, πού πάντα μπορεί μέ ώφέλεια νά φωτίση, καί νά εχη ετσι 
ενα λόγο άκόμη νά δνομάζεται εθνική. Μέ δλες τίς δυσκολίες πού 
άναπόσπαστες είναι άπό κάθε έκλαΐκευση τής έπιστήμης, καλό είναι 
νά μήν ξεχνούν οί νέοι Έλληνες επιστήμονες δτι έδώ βρίσκεται Ινα 
άπό τά άνώτατα κοινωνικά κι έθνικά ιδανικά. Καθώς κάπου Ιγραψε 
ό Κρούμπαχερ, «δσο περισσότερο δουλεύομε γι’ αύτον τό σκοπό, τόσο 
καλύτερα βαθυθεμελιώνεται δ πολιτισμός μας, τόσο άσφαλέστερα μπο
ρούμε νά έλπίσωμε πώς θά ύψωθή τό πνευματικό έπίπεδο τής κοινω
νίας, καί θά γίνουν εύκολώτερα τά σπουδαία καί δύσκολα ζητήματα 
της κοινωνικής μεταρρύθμισης."Οσο περισσότερο ποτίζονται τά πλατιά 
έθνικά στρώματα μέ γνήσια μόρφωση, τόσο πιό συνειδητά θά συνερ
γαστούν γιά τήν άμοιβαία άνατροφή πρός τήν κοινωνική Αλληλεγγύη, 
καί θά βοηθήσουν καλύτερα τούς πνευματικούς άρχηγούς στή μεγάλη 
τους έργασία».

Μ όναχο, Αεκ. 1910.
ΜΑΝΟΛΗΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

1 Ή  συλλογή αύτή ονομάζεται C ollection de m onum ents pour servir a 
1’ etude de la langue neohellenique, "Εχει 19 αριθμούς, καί βγήκε άπό τά  1869 
ώς τά  1873. "Επειτα έρχεται μιά N ouvelle serie μέ 4 άκόμη βιβλία, &ς τά 1875.

Στό  L e g r a n d  άκόμα χρωστούμε καί τή συλλογή των δημοτικών κειμένων, 
βυζαντινών καί μεταγενεστέρων, πού βρίσκεται στήν B ibliotheque grecque vul- 
gaire, σέ 10 πλούσιους τόμους (1880-1902).

* Ν. Σ ο φ ι α ν ο ύ  τοΰ Κερκυραίου Γραμματική τής κοινής τών Ελλήνων 
γλώσσης, νδν τό πρώτον κατά τά έν Παρισίοις χειρόγραφον έκδοθεΐσα επιμελείς 
καί διορθώσει Α ί μ υ λ ί ο υ  Λ ε γ ρ α ν δ ί ο υ .

3 Ν. S o p  h i  a n  os , Gramm aire du grec vulgaire et traduction en grec 
vulgaire du traite de Plutarque κτλ.

* D une igitur, λέει δ ’ίδιος στήν αφιέρωση τής γραμματικής του, hanc nos- 
tram, quam  vocant vulgarem, linguam  cum  ilia antiquorum  confero Plato- 
nis, Demosthenis, X enophontis, et aliorum tote orbe jam  olim  m agno suo 
m erito illustrium, reperi multis in rebus hanc nostram vetere ilia m inim e 
inferiorem  esse.

5 Νά τί μας λέγει δ ίδιος δ Σοφιανός στόν πρόλογο τής Γραμματικής τ ο υ : 
«Βλέποντας δτι διά τήν μακράν καί πικροτάτην δουλοσΰνην, τό ήμέτερον γένος 
έξέπεσε καί ούδε κάν άναθυμάται τήν προκοπήν δπου είχαν' όί πρόγονοί μας . . .  
ήθέλησα πολλάκις περί τούτου νά συμβουλευθώ καί νά κοινολογήσω τά πράγμα 
μέ δσους σοφούς καί πεπαιδευμένους...μέ ποιον τρόπον ήθελεν διορθωθή τό πάθος 
τοΰτο τής άπαιδευσίας καί νά γυρίσουν είς τά καλόν. Καί δλοι άπά μίαν γνώμην 
ήσαν, δτι άν ήθελαν διαβάσουν καί νά γρυκήσουν τά βιβλία δπου άφήκαν εκείνοι 
οί παλαιοί καί ενάρετοι άνδρες, εύκολα ήθελεν διορθωθή ή άπαιδευσία δπου πλη
σιάζει είς τούς πολλούς».

Καί στόν έπίλογο τής Γραμματικής βρίσκομε καί τ’ ακόλουθα λόγια: Καί μή 
βαρυγομήση τινάς, άν έκεϊνα, ποΰ είς πολλούς χρόνους καί καιρούς μέ πολύν 
κόπον καί καλούς διδασκάλους μετά βίας μαθαίνονται, τώρα νά τά  βλέπουν, είς 
τ έ τ ο ι α ν  γ λ ώ σ σ α ν  κ ο ι ν ή ν ,  δ π ο υ  κ α ί  οί  γ υ ν α ί κ ε ς  (σχεδόν) ν ά τ ή ν  
γ ρ υ κ ο ΰ ν, δτι καί διά τοΰτο οί νέοι θέλουν αφήσει νά μηδέν σπουδάζουν στά 
μαθήματα τά έλληνικά, άλλά μάλιστα τούτη  θέλει είσται άρχή καλή νά παρα
κινηθούν καί νά πάρουν πόθον νά μάθουν εκείνα πούναι βαθύτερα καί ποχθίζονται 
μέ μεγάλην σπουδήν, έπειδή χωρίς διδάσκαλον άπατός του τινάς είς ολίγον θέλει 
μάθη νά κλίνει τά  μέρη τοΰ λόγου καί θέλει ξεύρει νά κανονίζει καί νά τεχνο- 
λογα καί τάλλα ώσάν είναι γρα μ μ έν α .. .κ α ί λογάριασαν πόσους χρόνους μέ τούς· 
δασκάλους οί νέοι κάθονται επί τά σχολία νά παιδεύονται νύκτα κ ’ ημέραν μόνον 
νά γράφουν ή νά διαβάζουν, καί οί περισσότεροι γενειάζουν είς τό σχολίον καί 
άκόμη, κάν νά καλαναρχοΰν ή νά διαβάζουν καλά, δέν προκοφτούν- δέν θέλω νά 
είπώ νά γρυκοΰν τό τί διαβάζουν (έκδ. β' 16, 84. καί 85).

6 V ocabolario  italiano et greco  nel quale si contiene com e le voci Ita- 
liane si d icano in G reco volgare. Con alcune regole  generali, per quelli, che 
sanno qualche cosa di Grammatica, accio intendano im eglio il m od o  di 
declinare et con jugare li N om i, et Verbi, et habbiano qualche cogn itione
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della Gram m atica di questa lingua Greca volgare. Com posto dal P. G i r o 
l a m o  G e r m a n o  della Com pagnia di Giesu .. . Con licezeza de’ Superiori. 
'Ρώμη 1622.

7 H. P e r n o t ,  G i r o l a m o  G e r m a n o ,  Gramm aire et vocabulaire du 
grec vulgaire publies d’ apres 1’ edition de 1622. Παρίσι. Στήν Collection de 
M onum ents pour servir a 1’ etude de la langue et de la litterature neo-helle- 
niques, Troisiem e serie, Nr. 1. *H σειρά αυτή είναι συνέχεια τής Συλλογής 
πού έβγαζε δ L e g r a n d .

8 Γραμματική τής Ρωμαίικης γλώσσας. Gramm atica linguae graecae vul
garis. A uctore S i m o n e  P o r t i o  R om ano D octore  T h eo logo . Παρίσι 1638.

9 "Ενα δείγμα άπά τήν άφιέρωση : «Τ φ  έξοχοτάτψ άρχοντι ’Αρμάνδψ τψ 
τε Καρδινάλι Λούκα Ριχελιοΰ καί τής Γαλλίας Π άρι. . .  ’Ανέβηκες τόσο φιλά, καί 
ήλθες είς τόσην άστραπήν, δποΰ ξαπερνώντας δλαις ταΐς γλώσσαις* τών θνητών, 
κάμνεις καί θαμπώνουνται τά  μάτια καλά καί όξϋθορα έκεινώνε, δποΰ τολμοϋσι νά 
σέ κοιτάξουν, θαμπώνουνται, άλήθεια είναι, εκείνοι. . .  άμή τά μικρά καί αδύναμα 
παιδιά φωτίζονται Ιτσι καλά μέ ταϊς λαμπρόταταις άκτίναις τής φιλανθρωπίας 
σου καί εΰσεβείας, ώστε άπό τσευδαΐς δποΰ ήτανε πρώτα ή γλώσσαις των, γίνον
ται τώρα εΰγλωττάταις διαλαλώντας δλοΰθεν τούς έπαίνους τοΰ Ριχελιοΰ, καί 
ευχαριστώντας τόν μέ εύχοφιστικαΐς φωναΐς. "Ας μή σοΰ είναι λοιπόν παράδοξον 
άνισωσκαί βλέπης σκυμμένην εις τά ποδάρια σου τήν 'Ελλάδα, όχι τήν παλαιάν 
εκείνην καί φουμισμένην διά τά  γραφήματα τόσων σοφών άνθρώπων, μά τήν 
παρούσαν καί δυστυχισμένην, άκόμι χοντρήν καί είς κάποιον τρόπον στρουφογυ- 
ρισμένην στά σπάργανά της . . .  Συμπάθησε, παρακαλώ σε, τήν πολλά ζεστήν δού- 
λεψιν καί προσκύνησιν τής 'Ελλάδας σ ο υ . .  . Παραδοσμένη στά χέρια σου κάμε 
νά μεταστρέφη πάλιν στήν παλαιάν της λαμπρότητα καί έλευθερίαν — » Καθώς 
βλέπομε δ συντάχτης τής Γραμματικής παρακαλεΐ τόν παντοδύναμο καρδινάλιο 
νά ελευθερώσω τήν 'Ελλάδα άπά τούς Τούρκους.

10 W i l h .  M e y e r ,  S i m o n  P o r t i u s ,  Gramm atica linguae graecae -vul
garis, reproduction  de l’ edition  de 1638 suivie d ’un com m entaire. . . Παρίσι. 
Τό βιβλίο αύτά βγήκε στήν Bibliotheque de l’E co le  des IJautes Etudes publiee 
sous les auspices du ministere de l’ instruction publique.

11 J. B o y e n s ,  Gramm atica linguae graecae vulgaris com m unis om ni
bus Graecis ex  qua alia artificialis deducitur peculiaris eruditis et studiosis 
tantum, per patrem  R o m a n u m  N i c e p h o r i  T l i e s s a l o n i c e n s e m  
M acedonem , στήν B ibliotheque de la Faculte de philosophie et lettres de 
de l’Universite de Lieges. Λιέζ 1908. 'Ο εκδότης είναι καθηγητής στό Athenee 
R oya l στά Tournai.

'Ο συγγραφέας μας Ιγραψε, καθώς φαίνεται, τή γραμματική του στά Παρίσι, 
στά ταξίδι πού εκανε στή δυτική Εύρώπη, σταλμένος άπά τόν Πατριάρχη τής 
Πόλης Τιμόθεο, γιά νά ζητήση τήν βοήθεια τών φίλων τής 'Ελλάδας έναντίο 
στούς Τούρκους. Κι δταν έπειτα είδε δτι όδτε άπά τή Γαλλία, οδτε άπό καμιά 
άλλη δύναμη δέν είχε νά περιμέν^ τίποτε, έγραφε άπό τά Ρόστοκ τής Γερμανίας 
ένα γράμμα στά Γουστάβο ’Αδόλφο τής Σουηδίας καί σ ’ αύτό τόν παρακαλεΐ, 
καθώς λέγει ή λατινική μετάφραση πού μας σώθηκε, ut peractis, quae a D eo 
gubernantur, Tuae Majestatis aggressionibus, benevolos ocu los attolat ad
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nostram  adhuc miseriam et dignam  multis suspiriis Graeciam. Liberata 
enim  a tot malis per m agnificentiam  Tuae Majestatis in aeternum et subji- 
cietur, filicissim e quidem  ac contentissime, ut par est, victura in posterum .

12 Γραμματική 'Ελληνορωμαϊκή περιέχουσα τούς κανόνας τής γραμματικής 
καί τής ορθογραφίας τόσον τής Ιλληνικής, δσον καί τής άπλής Διαλέκτου, διά 
κοινόν ώφελος των φιλομαθών νεανίσκων Όπου χωρίς τινός Διδασκάλου βοήθειαν 
έπιποθοΰσι νά μάθουσι τήν ορθογραφίαν Συνθεμένη παρά Β ε ν ε δ ί κ τ ο υ  Κ ρ έ δ ω  
ίερέως καί έν τή νήσψ Σαντορίνη διδασκάλου. . . Βερόνα 1782.

15 I. Β α σ ι λ ι κ ο ύ ,  Κ α ν έ λ λ ο υ  Σ π α ν ο ΰ  γραμματική τής κοινής των 
'Ελλήνων γλώσσης. Τριέστι 1908. Γράφηκε στά 1749.

14 Τέτοιες είναι του T r i b b  e c h  ο  v i u s  (Γερμανός), Brevia linguae ρωμαϊ
κής, sive Graecae vulgaris, elem enta (1705); L a n g i u s  (Γερμανός), Philolo- 
giae barbaro-graecae... gram m atica (1708); T h o m a s  (Γάλλος καπουτσίνος), 
N ouvelle m ethode pou r apprendre les principes de la langue grecque vul- 
g a ire (1 7 09 ); M e r c a d o  (Ισπανός φ ραγκισκανός),... Institutiones linguae 
graecae vulgaris . . .  ad vernaculam  Graecorum  facilius addiscendam  pro 
m ajoris apostolicae missionis com m od o (1 732) (γραμμένη λατινικά, ισπανικά 
καί ιταλικά); C a l l e n b e r g ,  Gramm atica linguae graecae vulgaris (1 747); 
A n t i q u a r i n s ,  Grammatica Graeca vulgaris (1770); Β ε ν ι έ ρ η ,  ’Επιτομή 
γραμματικής έξηγεΐται είς τήν άπλήν ρωμαϊκήν διάλεκτον. . .  (1799), κι άλλες.

15 Μοναχοί ήταν κι έκεΐνοι πού τούς χρωωστούμε τά δύο καί σήμερα άκόμα 
δυσαναπλήρωτα λεξικά τής μεσαιωνικής μας γλώσσας, 5 D u c a n g e  μέ τό μονα
δικό Glossarium m ediae et infim ae graecitatis (1688) καί δ S o m a v e r a  μέ 
τό T esoro della lingua greca - volgare et italiana (1709).

ie H o dunque voluto, λέει ό G e r m a n o  στόν Πρόλογο τής Γραμματικής 
του, fare una raccolta  di N om i et V erbi per dar cogn itione, et far la strada 
a quelli che v og lion o  im parare questa lingua. Καί λίγο παρακάτω προσθέτει 
γιά τή χιώτικη προφορά (γιατί καί τά χιώτικο ιδίωμα πήρε γιά βάση τής γραμμα
τικής του). A  m e che non sono Greco, ne nato in  Grecia, per quel d ie  ho 
pratticato, pare, che la pronuntia della lingua di S cio  sia netta, para et 
be lla ; se gli leuarete certe particelle, com e quel, n a , e t, n e , che la fanno 
m olle, et fem inile in  alcune parole.

17 M u l l a c h ,  Gramm atik der griechischen Vulgarsprache. Βερολίνο 1856.
18 E. L e g  r a n d ,  Grammaire grecque m oderne. Παρίσι 1878.
19 H . P e r n o t ,  Grammaire grecque m oderne. Παρίσι 1897.
20 A. T h u m b ,  H andbuch der N eugriechischen Volkssprache. Στρα

σβούργο 1895.
21 Γ ι ώ ρ γ ο υ  τ ο ΰ  Κ ώ σ τ α  Ρ ο ν τ ά κ η ,  Ρωμαίικη Γραμματική, εκδ. Β’ . 

’Αθήνα 1904 (Ή  α ' έκδ. δέν κυκλοφόρησε).
22 Μ. Φ ι λ ή ν τ α ς ,  Γραμματική τής ρωμαίικης γλώσσας. Τόμ. Α, 1907, Τόμ. 

Β', 1910 (Στά 1902 βγήκε μόνο : Α ’ , Φωνολογία).
Κοντά στίς ταχτικές του παραδόσεις συχνά παραδίνει δ καθηγητής Thum b 

καί μαθήματα Νέας Ελληνικής.
24 Ξεχωριστά, κι άπά τούς πρώτους, μελέτησε ό T hum b τή μεταγενέστερη 

περίοδο τής άρχαίας γλώσσας, τήν έλληνιοτική, καθώς λέγουν, καί φώτισε
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μαζί μέ τόν D e i s s r a a n n  καθηγητή τής 'Ερμηνευτικής στό Πανεπιστήμιο 
τοΰ Βερολίνου καί άλλους τή γλωσσά  τής έποχής τοΰ Χριστοΰ καί τής Διαθήκης. 
Έ ν α  άπό τό! σπουδαιότερα του βιβλία είναι «Die griechische Sprache im  
Zeitalter des Hellenismus».

26 Μερικές άπό αύτές είναι. «Μελέτη περί τής σημερινής έν Αίγινά λαλουμένης 
διαλέκτου» (γραμμένο έλληνικά στήν Ά θηνά τοΰ 1891), « 'Η  ’Αμοργινή διαλεχτό», 
« Ή  έθνογραφική θέση τών Τ σακώνων», «Περί τής καταγωγής τών σημερινών Ε λ 
λήνων» (γραμμένο κι αύτό έλληνικά στά Περιοδικά τοΰ 'Ε λλ. Φιλολογικού Συλλό
γου τής ΙΙόλης, στά 1900), « 'Η  νεοελληνική λογοτεχνία», «Τό γλωσσικό ζήτημα», 
κι άλλα.

Μ Μέ τήν προϋπόθεση αύτή, δ συγγραφέας εχει τή —  σωστή —  γνώμη, δτι 
δ π ο ι ο ς  θ έ λ ε ι  ν ά  μ ά θ η  ν έ α  έ λ λ η ν ι κ ά  π ρ έ π ε ι  ν’  ά ρ χ ί σ ι ς  μ έ  τ ή  
λ α ϊ κ ή  μ α ς  γ λ ώ σ σ α .  Γιατί όποιος κοντά στ’  άρχαΐα έλληνικά πού ξέρει, μάθι;] 
κι αύτήν, θά μπορή νά καταλάδη τά καθετί πού γράφεται σήμερα. "Οποιος πάλι 
δέν ξέρει άρχαία, ποτέ δέ θά μπορέση νά καταλάβη καθαρά τίς γλώσσες μας.

,7 Τέτοιους βρίσκομε φυσικά πάρα πολλούς καί στή γραμματική τοΰ Thum b. 
Λ. χ. πιστεύω - πιστέβγω - πιστέω, αλογο - αλονγου - αογο, εγώ - γ ώ  - Ιγώ - όγώ - έώ - 
εγιώ -  γιώ  -  έβώ, εμένα (γεν.) -  έμον - εμενον - έμουνοΰ - εμέ, κανένας (κανείς) - καέ- 
νας - κανέας - κάνας - καγκανένας, τίποτε - τίποτες - τίποτα - τίποτας - τίποτις - τίβο- 
ται, (ή)μπορονσα - (ή)μπόρεια - (ή)μπόρειγα - (ή)μπόρεγα, δένουν (δένουνε)  - δένουνι 
-  δένοννα - δένουαι -  δένουαιν - δένουαισε κι άλλα πολλά. Μά σ ’ δλα αύτά καί τά 
δμοια παραδείγματα κανείς μας δέ δυσκολεύεται νά ξεχωρίση τό κοινό άπό τά 
ιδιωματικά.

28 Πρ6λ. Ρ ο ν τ ά κ η Γραμμ. σ. 2. «Δέν ξεχωρίσαμε τούς τύπους τούς ιδιω
ματικούς, καί δέ δίνουμε μόνο τόν. τύπο πού μάς φαίνεται 6 καλύτερος».

29 Σ τά  Essais de Grammaire historique Neogrecque 1 886, σ. 88 ά. κάνει δ 
Φ υ χ ά ρ η ς τήν ακόλουθη διαίρεση τών όνομάτων : α' κ λ ί σ η :  άρσενικά σέ 
α ς -η ς  (πατέρας, δικαστής) καί θηλυκά σέ - α - η (χαοά, νίκη, βρύση). Β' κ λ ί σ η :  
άρσ. σέ - ος (πόνος), θηλ. σε - ο (παρθένο), ούδ. σέ - ο - ι (δέντρο, παιδί). Γ ’ κ λ ί σ η :  
1) ονόματα μόνο στόν πληθυντικό περιτοσΰλλαβα: (άρσ. ψωμάς, καψετζής, παπ
πούς' θηλ. αλεπού, βαλιδέ· ούδ. φως, κέρδος) 2) ονόματα περιτοσύλλαβα καί στόν 
ένικό" (πράμα, αλογο).

*° D e f i n e  γ, Βιβλιοκρισία τής Νεοελληνικής Γραμματικής τοΰ L e g r a n d  
Jenaer Literaturzeitnng 1879 σ. 392.

”  Μέ παρόμοια βάση χωρίζει κι δ Ρ ο ν τ ά κ η ς  στή γραμματική του : α' 
κ λ ίση : θηλυκά' β' κλίση : ουδέτερα' γ ’ κλίση : άρσενικά σ έ - o f  δ 'κ λ ίση  : δλα 
τ ’  άλλα  άρσενικά.

52 Έ τ σ ι , ή κλίση τών άρσ. τής β' τάξης καί τών θηλυκών, παρουσιάζει τ» 
ακόλουθο γενικό σ χ ή μ α :

Μόνο τά  άρσ. σέ - ος έχουν ξεχωριστά τύπο γιά τήν κλητική ( - «  καί -ο).

Ε ν ι κ ό ς  
άνομ. γεν. αίτ.

άρσ. φ ω ν .-τ ς  φων φ ω ν .(+ ν )
θηλ. φων φων.-|-ς φων

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς
όνομ. κι αίτ. 

-ε ς  
φων. δες

γεν.
- ω (ν 

φων. δω(ν)
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Σέ δλα τ’ άλλα ονόματα είναι ή ίδια, μέ τήν αιτιατική (χωρίς ν) στόν ενικό, στόν 
πληθυντικά μέ τήν ονομαστική.

33 ’Εδώ ’έχομε τρεις τάξεις : 1) σέ -  ο, - ιο, ι· 2) σέ - ος· 3) σέ - α, - ιμο, - ας.
34 J. M i t s o t a k i s ,  Chrestomathie der N eugriechischen Schrift= und 

Um gangsprache. Στουτγάρδη 1895.
36 H. P e r n o t  κ α ί  L e g r a n d ,  Chrestomatliie grecque m oderne. 

Παρίσι 1899.
36 E. B r i g h e n t i ,  Crestomazia neoellenica. Μιλάνο 1908.
31 Στά δημοτικά τραγούδια άναφέρεται κατά λάθος καί του Σ π υ ρ .  Τ ρ ι- 

κ ο ύ π η δ Αποχαιρετισμός τοΰ Κλέφτη : Μάνα, σοΰ λέω δέν ή μπορώ τους Τούρ
κους νά δουλεύω. . . .

*8 Μιά άκόμη απόδειξη γιά τή σημασία πού δίνει δ συγγραφέας στίς προσπά- 
θειές μας νά μορφώσωμε τήν κοινή γραφομένη καί τά έργο τοΰ Ψ υ χ ά ρ η, είναι 
δτι στό κομμάτι αύτό, πού δημοσιεύει μέ τήν όρθογραφία τοΰ Ψυχάρη, παραθέτει 
σέ δποσημειώσεις δλες τίς διαφορές κι αλλαγές, γλωσσικές κι ορθογραφικές, πού 
δ πατέρας τοΰ δημοτικισμού νόμισε καλό νά παραδεχτή ϊπειτα άπά τά  17 χρόνια 
πού μεσολάβησαν μεταξύ στίς δυά εκδόσεις τοΰ Ταξιδιοΰ του. Ξεσηκώνω έδώ μερικά 
μέ τή σειρά: μ ερχεται: μον ερχεται, ποΰ (αναφορικό).: πού, γλώοοα : γλώσβα, 
ποΰ ( =  δτ ι): πώς, λέν : λένε, βαθμηδόν : βαθμηδό, Ξενοφώντας : Ξενοφώντας, μας 
κάμετε : μας κάματε, έφεραν : φέρανε, κτλ.

39 Μερικά άπ’ αυτά μάζεψε δ ίδιος δ συγγραφέας στό ταξίδι ποΰ εκανε στά 
1889 στήν 'Ελλάδα. Τέτοια είναι τά  άποσπάσματα άπά τήν Αίγινα, "Ιο, ’ Αμισό, 
Τιρέμπολη άπό τόν Πόντο, Φερτεκι τής Καππαδοκίας.

10 Μέ λατινικά στοιχεία γράφουν συνήθως τίς διαλέχτους τής Κάτω ’ Ιταλίας 
καί τά τσακώνικα- σπάνια μόνο γίνεται αύτό καί σ’ έπιστημονικές μελέτες άλλων 
διαλεχτών.

41 μονγκι —  μούνοι, μόνο, άχιρώ —  άρχινω.
42 Πρώτος δ Χ α τ ζ ι δ ά κ η ς  μελέτησε τά φαινόμενο αύτό, καί παίρνοντάς 

το γιά βάση χώρισε τά  έλληνικά Ιδιώματα σέ βορινά καί νότια. Στούς τόπους 
πού βρίσκονται άπάνω κάτω ψηλότερα άπό τά 38° βορ. πλάτος, άλλάζουν δλα τά 
άτονα φωνήεντα Ιξω άπό τά α : άτονο ε καί ο γίνονται ι καί ον, άτονο ε καί ι· 
χάνονται δλότελα, ή μόλις άκούονται. Αύτό γίνεται στή Ρούμελη (εξω άπά τήν 
’ Αττική), Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, Μαύρη θάλασσα, βορινά νησιά 
κιάχτές τοΰ Αιγαίου, δπου μεταχειρίζονται τύπους καθώς ποντάμι, πδάον, ανθρω- 
πονς, πδί, κτλ.

43 Αύτά δποστηρίχτηκε άπό τό X  α τ  ζ  ιδ ά κ  η, καί τώρα τελευταία άπά τόν 
Μ π ο ύ τ ο υ ρ α .

44 "Ενας άπά τούς πρώτους πού δποστήριξε τήν ύπαρξη τής κοινής αύτής 
δημοτικής γλώσσας είναι καί δ συγγραφέας μας. Στάν πρόλογο τής α ’ έκδοσης, 
(& Ικδ. σ. XI) λέγει καί τ ’ ακόλουθα: ’Αμφισβητούν, εϊν’ άλήθεια, πώς δπάρχε1 
μιά καθολική κι Ινιαία μορφή τής δημοτικής γλώσσας, δποστηρίζοντας δτι κοντά 
στήν άρχαίζουσα γραφομένη μόνο οί διάλεχτοι δπάρχουν- μά τό άρνοΰμαι καί δπο- 
στηρίζω δτι εχομε τδ δικαίωμα νά μιλήσωμε γιά μιά νεοελληνική κ ο ι ν ή .  
'Η  γλώσσα τών δημοτικών τραγουδιων, στή συνηθισμένη μορφή πού δημοσιεύονται, 
δέν είναι καμιά ώρισμένη διάλεχτο, κι ούτε μπορείς νά πής καί τή γλώσσα ποιη-
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τών της δημοτικής, καθώς δ Χριστόπουλος, δ Δροσίνης, δ Παλαμας καί πολλοί 
άλλ(χ, διάλεχτο. Βέβαια άκόμη δέν δπάρχει άπόλυτη ένότητα, και κάποτε βρί
σκονται κοντά κοντά άκόμη τύποι μέ τήν ίδια τοπική Ιχταση, πού έχουν λοιπόν 
καί τά Ιδια δικαιώματα, καθώς πάλι παρουσιάζεται σέ μερικούς ποιητές, σάν τό 
Βηλαρδ μιά μεγαλύτερη επικράτηση τών διαλεχτικών στοιχείων, μά καί μέ δλα 
αύτά, μποροΰμε ν’ άντιπαραθέσωμε στίς διαλέχτους τή δημοτική γλώσσα. Ταξι
δεύοντας τά δημοτικά τραγούδια άπά μέρος σέ μέρος, έφυγαν μόνοι τους ot περισ
σότεροι διαλεχτισμοί άπά αύτά, κι §νας μέσος ό'ρος μορφώθηκε μόνος του στή 
γλώσσα. Τελευταία είπε παρόμοια γνώμη κι δ Ρ ο ΐ δ η ς  στά Είδωλά του. Μά 
τό έλεγε δχι τόσο άπά επιστημονική γνώση δσο άπά τό ψυχόρμητό του, καί πήγε 
πολύ μακριά, λέγοντας πώς οδτε κάν δπάρχουν διάλεχτοι. Σέ αύτήν τήν κοινή 
δημοτική, πού γεννιέται στά μεγάλα κέντρα, γίνεται ή συνεννόηση δχι μόνο στήν 
Πάτρα, ’Αθήνα καί Πόλη, μά καί στή χώρα.

"Ενας άπό έκείνους πού άρνήθηκαν τήν ύπαρξη τής κοινής αύτής δημοτικής 
γλώσσας είναι καί δ Χ α τ ζ ι δ ά κ η ς .  Τό ίδιο έκαμε τελευταία, άν καί λιγώ- 
τερο καθαρά δ Μ π ο ύ τ ο υ ρ α ς .

5



Η Δ ΙΔΑΣΚΑΛ ΙΑ  Τ Η Σ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Σ Τ Α  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Λ Ο Ν Τ Ρ Α Σ

Τέσσερα χρόνια τώρα τό Επαρχιακό Συμβούλιο τής Λόντρας 
συσταίνει κάθε καλοκαίρι έπιτροπές άπό καθηγητάς, δασκάλους καί 
δασκάλισσες γιά νά μελετήσουν καί νά ίδοΰν τί μπορεί νά γίνη γιά 
νά καλυτερέψη ή κατώτερη εκπαίδευση στά διάφορα μαθήματα. Στό 
1909 τό θέμα τής μελέτης των ήταν ή διδασκαλία τής ’Αγγλικής. 
Κατόπιν, τής γεωγραφίας κ’ έπειτα τής άριθμητικής. Ή  τελευταία 
έπιτροπή συστήθηκε τόν περασμένο Μάη μέ πρόεδρο τόν Καθηγητή 
τής Ιστορίας τής ’Αγγλίας στό Πανεπιστήμιο τής Αόντρας Κ° Pol
lard καί γραμματέα τόν Κ° M iddlem is, δπάλληλο τού Τμήματος 
τής Έκπαιδεύσεως στό Επαρχιακό συμβούλιο τής Λόντρας. Καί 
θέμα της ήταν ή διδασκαλία τής Ιστορίας.

Ή  έκθεση τής επιτροπής αύτής δημοσιεύθηκε σέ έβδομηντα- 
σέλιδο φυλλάδιο πρό μερικών μηνών. Λέει σύντομα πώς διδάσκεται 
ή ίστορία στά ’Αγγλικά δημοτικά σχολεία καί στά Σχολεία τών 
άλλων κτήσεων τής ’Αγγλίας (Αύστραλίας, Καναδα κλπ.) καί τών 
άλλων έθνών (’Αμερικής, Γερμανίας, Αύστρίας. Ουγγαρίας, Νορβη
γίας, 'Ολλανδίας, Βελγίου, Γαλλίας, ’ Ιταλίας καί ’Ιαπωνίας). 'Ως άρχή 
της ή έπιτροπή βάζει δτι, σέ έθνος δημοκρατούμενο, καθώς είναι ή 
’Αγγλία σήμερα, τά παιδιά πού άνατρέφουνται στά Δημοτικά σχολεία 
καί ποΰ άργότερα θά γίνουν «πολίτες» καί «έκλογεΐς» πρέπει νά 
λάβουν καί μιά ίδέα τής ίστορίας τοΰ τόπου των. Γιατί δ,τι συμβαίνει 
στόν τόπο τους σήμερα είναι ή άναπόφευκτη συνέπεια εκείνου πού 
συνέβη στό παρελθόν. Καί γι’ αυτό πρέπει νά ήναι σέ θέση νά μή 
κρίνουν τά πολιτικά ζητήματα ώς «άφηρημένα δόγματα», άλλά ώς 
απόρροια τοΰ παρελθόντος καί νά μποροΰν κάπως νά μετριάζουν τήν 
επιρροή τή βλαβερή τοΰ κομματισμοΰ καί τής δημοκοπικής έφημερι- 
δογραφίας. Κι αύτή ή άρχή πρέπει, κατά τήν έπιτροπή, νά εφαρμό
ζεται στήν ίστορική έκπαίδευση δχι τών άγωριών μονάχα άλλά καί 
τών κοριτσιών, γιατί κι αύτά άργότερα, σάν γίνουν γυναίκες, έχουν 
ψήφο σέ κοινοτικά ή δημοτικά συμβούλια ή άνάλογες τοπικές άρχές.
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Ή  έπιτροπή, μετά τήν έξέταση τών σημερινών μεθόδων καί τήν 
παραβολή τους μέ τά συστήματα τών άλλων έθνών, καταλήγει στά 
άκόλουθα συμπεράσματα:

Α '. Τήν δλη διδασκαλία πρέπει νά κυβέρνα ή επιθυμία τοΰ δασκά
λου νά ξυπνήση τήν κριτική δύναμη τοΟ μαθητή.

Β'. Τό νά ξέρη απλώς ίστορικά γεγονότα ό μαθητής δέ θά πή 
καί πώς κατάλαβε τήν σημασία τής ιστορίας.

Γ'. Κάθε σχολείο πρέπει ν’ άφίνεται έλεύθερο στήν έκλογή ιστο
ρικών λεπτομερειών ή περιόδων σύμφωνα μέ τή φύση τοΰ σχολείου 
ή τό χαρακτήρα τών μαθητών. (Π. χ. σέ μερικά σχολεία είναι προ- 
τιμώτερο νά ξηγάται στούς μαθητάς τό στρατιωτικό σύστημα τοΰ 
ΙΕ' αιώνα, μέ τήν περιγραφή τοΰ Έκατονταετοΰς πολέμου- σέ άλλα 
πάλι δ πόλεμος τών Ρόδων θά ήναι καταλληλότερος γι’ αύτόν τό 
σκοπό).

Δ'. Γιά τήν επιτυχία τοΰ σκοποΰ του κάθε δάσκαλος πρέπει νά 
παραλείπη πολλά άπό έκεΐνα πού περιέχουν τά σημερινά έπίσημα 
προγράμματα.

Ε'. Οί χρονολογίες, Ιξόν σέ πολύ γενικές γραμμές άναγκαΐες διά 
νά δίνουν μόνο τήν έννοια τής έποχής, είναι βλαβερές. (Π. χ. είναι 
πολύ σπουδαιότερο νά μάθη ό μαθητής δτι ό Γουλιέλμος ό Α ' πήρε 
4 χρόνια νά κατακτήση τήν ’Αγγλία στά μέσα τοΰ ΙΑ ' αΕώνα 
παρά πώς αποβιβάστηκε στήν ’Αγγλία τό 1066. Έ πειτα ή κατά- 
χρηση χρονολογιών δίνει τήν Εδεα στούς μαθητάς πώς ή ίστορία είναι 
σειρά απομονωμένων έπεισοδίων καί δχι σφιχτοδεμένων κινημάτων).

C '·  Τό «Έγχειρίδων Ιστορίας» δέν πρέπει νά χρησιμοποιείται 
στόν καιρό τής διδασκαλίας, άν καί μπορή νά είναι μέρος της ώφέλιμο.

Ζ '.  Οί φωτεινές προβολές πρέπει νά χρησιμοποιοΰνται σέ ταχτι
κές, άλλ’ δχι καί σέ πολύ συχνές, περιόδους, γιά νά έπεξηγοΰν προ
ηγούμενα μαθήματα. Δέν πρέπει δμως νά είναι ή βάση τής διδα
σκαλίας.

Στήν έκθεσή της ή έπιτροπή δίνει μερικές δδηγίες γιά τή διδα
σκαλία τής 'Ιστορίας στίς διάφορες τάξεις π. χ. λέει πώς στά 
Νηπιαγωγεία δ κύριος σκοπός δέν είναι νά διδάξη τά παιδάκια ίστο
ρία, άλλά νά τούς κεντήση τό ενδιαφέρο καί νά τούς καλλιεργήση 
τό μυαλό. Γι’ αύτό ή ίστορία ή μάλλον ό θρΰλλος γιά «’Αλφρέδο 
τό Μέγα καί τις πίτες» δέν έχει καμμιά ίστορική άξια γιά τό παιδί, 
άν δέν τοΰ ξηγήσωμε πώς καί γιατί άναγκάστηκε νά κρυφτή στήν 
καλύβα τής χωρικής καί γιατί ήταν τόσο άφηρημένος κι άφηκε
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νά καοΰν οί «πίτες», που ή γριά, μή ξέροντας ποιος είναι, τοϋ είπε 
νά προσεχή.

Συσταίνει τή διδασκαλία, άλλά μέ πολλή προσοχή στήν εκλογή, 
αρχαίων καί νεωτέρων ιστορικών επεισοδίων, καί μύθων άκόμα καί 
θρύλλων καί τό παρουσίασμα κατά χρονολογική σειρά, συνθηματι
κών τύπων, παιδιών δλων τών έποχών: Αιγυπτίων, Ελλήνων, Ρ ω 
μαίων, Βρετανών, Σαξόνων, Νορμανδών, καί τής μεσαιωνικής έπο
χής, πού δ δάσκαλος θά μάθη τά παιδιά νά ιχνογραφούν καί νά 
πλάθουν άπό πηλό, κτλ. μέ τό σκοπό νά τά κάμη νά συγκρατοΰν 
τό δλικό καί νά παίρνουν ένδιαφέρο στό μάθημα.

Στά παιδιά μεταξύ 9 καί 10 χρόνων δουλειά τοΰ δασκάλου είναι 
νά εκμεταλλευτή τίς σπουδαιότερες δυνάμεις των δηλ. τήν περιέρ
γεια, τήν φαντασία καί τήν τάση σέ φυσική καί πνευματική δράση. 
Ψυχολογικά τό παιδί είναι διατεθειμένο νά καταλάβη τήν άρχέγονη 
κατάσταση τών προϊστορικών προγόνων του, τούς απλοϊκούς ήρωες 
τής δλης ίστορίας καί τά χτυπητά Ιπεισόδιά της. Γι’ αύτό πρέπει 
μέ προσοχή νά διαλεχτοΰν πρόσωπα δυνατά καί χαραχτηριστικά 
τής έποχής των σάν τόν Λεωνίδα, τόν Όράτιο, τό Ρήγουλο, ’Αλ- 
φρέδο τό Μέγα, τόν ’Αρνόλδο von  W inkelried  ή τό Γαριβάλδη. 
’Επεισόδια νεαρών ήρφων σάν τό Ρώμυλο, τήν Αύρηλιανή Παρθένα, 
ή ’Εδουάρδο τόν ζ"'. Πάντα θά τά έλκύσουν. Ό  δάσκαλος θά διδάξη 
αύτά στά παιδιά μέ τίς ερωτήσεις του τίς μετρημένες καί τίς πρε
πούμενες απαντήσεις του στών παιδιών τά βωτήματα (ποΰ πρέπει 
νά ένθαρρύνη δσο μπορεί) μέ σχεδιάσματα στό μαυροπίνακα, μέ 
ζουγραφιές (διαλεγμένες μέ προσοχή άποφεύγοντας μερικές συνθη
ματικές καί άνακριβείς σέ γελοίο βαθμό)- καί άργότερα μέ τή παρά
σταση μεταξύ τών μαθητών τών δραματικών έπεισοδίων τής ίστορίάς.

Τών παιδιών τό μυαλό, μεταξύ 11 καί 14 χρόνων, μπαίνει σέ 
νέα ψυχολογική φάση καί στήν περιέργεια τή χαρακτηριστική τής 
προηγούμενης ήλικίας προσθέτονται νέες δυνάμεις. 'Η φιλοπεριέρ- 
γεια γίνεται πιό συστηματική, ή απόχτηση γνώσεων πιό ταξινομη
μένη στήν συνείδησή τους- ή δύναμη τής σκέψης ανατέλλει- ή 
συσχέτιση τών γεγονότων καί τό ένδιαφέρο του στά a’m a καί τά 
αίτιατά δυναμώνει. Γι’ αύτό ό δάσκαλος θά έκλέξη υλικό ποΰ θά 
μάθη τό παιδί τήν άνάπτυξη καί τήν πρόοδο τής φυλής του. Θά τοΰ 
δείξη μερικές άπόψεις τών κοινωνικών καί πολιτικών σχέσεων τοΰ 
άνθρώπου καί θά κάνη τό παιδί νά συναισθανθή, τρόπον τινά, τήν 
ευθύνη του δχι μόνο στόν τόπο του, άλλά, στήν τελευταία τάξη, καί
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στή Βρετανική Αυτοκρατορία καί τό Ανθρώπινο γένος. Σκοπός του 
κύριος θά ήναι ό πολίτης στήν εύρύτερη έννοια* γιατί, καθώς είπε 
ενας σοφός: «Χωρίς τήν ιστορία, τά πολιτικά δικαιώματα δέν Ιχουν 
βίζα' καί ή ιστορία, χωρίς πολιτικά δικαιώματα, δέ δίνει καρπό».

Ή  γνώμη μας, λέει ή Έπιτροπή, είναι πώς ή «τοπική» ιστορία 
πρέπει νά μπαίνη σέ δλα τά στάδια τής διδασκαλίας τής ίστορίας, 
άφοΰ δ τόπος τοΰ παιδιοΰ είναι έκεΐνο πού κεντά τό περισσότερο Ινδια- 
φέρο του στήν ίστορία. Γι’ αύτό πρέπει νά τούς διδάσκεται ή τοπική 
ίστορία, μέ επισκέψεις στά ίστορικά μνημεία, μέ ταξίδεια στούς 
ιστορικούς τόπους, άλλά χρειάζεται προσοχή ή διδασκαλία νά μή 
γίνεται σάν γιά Ινα, άπομονωμένο καί Ανεξάρτητο θέμα, άλλά νά 
σχετίζεται πάντα μέ τήν δλη ίστορία τοΰ τόπου, γιά νά μήν τύχη 
καί άναπτυχθή στό παιδί δ τοπικισμός, Ιλάττωμα πού τόσο συχνά 
άπαντά κανείς στούς Αοντρέζους.

Κατόπιν ή έπιτροπή δίνει οδηγίες γιά τά Ιγχειρίδια τής ίστορίας 
καί συσταίνει σέ κάθε σχολείο νά όπάρχη βιβλιοθήκη γιά τά παιδιά 
καί τούς δασκάλους, μέ σειρές ζουγραφιών δχι μόνο τών ιστορικών έπει- 
σοδίων άλλά καί τών εξελίξεων κάθε έκδήλωσης πνευματικής ή όλι- 
κης άπό τούς άρχαιοτάτους χρόνους ώς τούς σημερινούς (ζωή, ένδυ- 
μασίες, παιχνίδια!, βιομηχανία, άρχιτεκτονική κτλ.) μέ προπλάσματα 
δπλων, έργαλείων κτλ. σέ διάφορες εποχές, μέ άτλαντες ιστορικούς, 
φυσιογραφικούς καί γεωγραφικούς καί πίνακες χρονολογικούς.

Ή  διδασκαλία τής ίστορίας πρέπει νά συνδέεται μέ τήν διδασκα
λία τής γεωγραφίας τής φιλολογίας καί της ιχνογραφίας. Τά παιδιά 
θά διδαχτούν πώς ή πολιτική καί ή κοινωνική άνάπτυξη τής χώρας 
των έξαρτάται άπό τή γεωγραφική της θέση καί άπό τίς σχέσεις 
της μέ τά άλλα Εθνη. Πώς ή πρόοδος τής βιομηχανίας της χρωστά- 
ται στά φυσικά της προϊόντα καί τό εμπόριό της, τό ντόπιο καί τό 
ξένο· πώς τό κλίμα δρίζει τίς είσοδεΐες τοΰ τόπου καί πώς οί φυσικές 
καλλονές καί τά τοπεΐα επηρεάζουν καί χρωματίζουν τίς πεποιθήσεις 
καί τά ιδανικά τοΰ λαοΰ. θ ά  διδαχτούν έπίσης πώς διάφορα γεωγρα
φικά γεγονότα επηρέασαν τήν ίστορία τοΰ τόπου των, π. χ. πώς τό 
κόψιμο τοΰ Ίσθμοΰ τοΰ Σουέζ άναποδογύρισε τό θαλασσινό Ιμπόριο 
καί ώς τελειωτική συνέπεια εφερε τήν κατοχή τής Αίγύπτου άπό 
τούς ’'Αγγλους- καί τί βαρυσήμαντα άποτελέσματα θά εχη γιά τίς 
Δυτικές ’Ινδίες καί τήν δλη ’Αμερικανική ’Ήπειρο τό κανάλι τοΰ 
Παναμά, σάν τελειώση.

Στό τέλος τοΰ φυλλαδίου δίνεται κατάλογος τών προϊόντων τής



70

’Αγγλικής φιλολογίας (δημοτικά τραγούδια, θρΟλλοι, μυθιστορήματα 
τών W alter Scott, D ickens, K ip lin g  κτλ. δράματα ίστορικά τοΟ 
Σαίξπηρ, ποιήματα τοΰ Βύρωνος, Tennyson  κτλ.) τά όποια θά 
διαβάζουνται καί θά συσταίνουνται στά παιδιά σχετικά μέ τή περίοδο 
τής ίστορίας πού τούς διδάσκεται.

Ή  ιχνογραφία πρέπει νά σχετίζεται μέ τή διδασκαλία τής 
ίστορίας. Ό χ ι μόνο ίχνογραφόντας Ιντυπώνωμε τά ιστορικά γεγο
νότα στό μυαλό τοΰ παιδιοΰ καί τά κάνωμε νά άναζοΰν στό παρελθόν 
καί νά βλέπουν τήν διαφορά τής παλιάς ζωής άπό τή σημερινή, 
άλλά καί τά διδάσκωμε νά συναισθάνουνται τήν ιστορική σημασία 
διαφόρων άντικειμένων. Π. χ. διάφορα άρχιτεκτονικά κοσμήματα (τό 
άνθέμιον των αρχαίων Ελλήνων, τά Γοτθικά σχέδια καί έκεΐνα τής 
’Αναγέννησης κτλ.) μποροΰν νά συνδεθοΰν μέ τήν ίστορία τών δια
φόρων έποχών. Μέ τήν ιχνογραφία μαζή πάνε καί τά τεχνουργήματα 
καί τά παιδιά μποροΰν νά διδαχτούν άπό άπλό δλικό νά κατασκευά
ζουν, σπαθιά, περικεφαλαίες, μεσαιωνικές πανοπλίες, Ρωμαϊκό άρμα, 
Βρετανική καλύβα, καράβι τών V ik in g  κτλ. πού νά χρησιμεύουν 
γιά τό ίστόρημα τών κυριωτέρων Ιποχών κ«ί Επεισοδίων τής ίστορίας 
καί σάν παρασταίνουν ίστορικές σκηνές καί δράματα.

Τό τελευταίο κεφάλαιο άφιερώνεται στή διδασκαλία καί προετοι
μασία τών δασκάλων οί όποιοι, λέει ή ’Επιτροπή, πρέπει νά μάθουν 
πώς δέ διδάσκουν γιά νά ζοΰν άλλά ζοΰν γιά νά διδάσκουν, καί 
πώς ό δάσκαλος μέ τή διδασκαλία μορφώνει τό εαυτό του καί προσ
φέρει τή μεγαλύτερη έκδούλεψη στή έποχή καί τή γενεά του.

Λ. Π. ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΣ



Σημ. τον Έ ητι. Ομιλον. Δημοσιεύομε χωρίς χαμιά παρατήρηση γιά 
νά τη βιαβάσονν οι σννδρομητές τον Δελτίον την άκόλον&η "Εχ&εση:

Ε Κ Θ Ε Σ I Σ
ΤΗΣ  ΕΠΙ Τ Ο Υ  ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜ ΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Σ  

ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ Σ ΒΟΥΛΗΣ

ΙΙρός την Βουλήν τών ' Ελλήνων,

Ή  Επιτροπή τής Βουλής, είς ήν άνετέθη ή έξέτασις, άν όπάρ- 
χωσιν οί έπιβουλευόμενοι διά τής γλώσσης τά έθνικά συμφέροντα, 
ήρκέσθη είς τάς καταθέσεις τοΰ κ. Μιστριώτη καί τών υπ’ αυτού 
ύποδειχθέντων κ. κ. Βάση καί Γαρδίκα καί τοΰ Σεδ. Επισκόπου 
Μαντινείας καί Κυνουρίας, θεωρήσασα άσκοπον νά έκταθή είς τήν 
Ιξέτασιν καί τών διαφόρους γνώμας έχόντων έν τψ γλωσσικφ ζητή- 
ματι, διά τινας τών όποιων ίσως (δητότερον στρέφεται ή τοΰ κυρίως 
κατηγόρου κ. Μιστριώτη κατάθεσις, ώς καί άλλων έπίσης προταθέν- 
των μαρτύρων, καθόσον οδδέν γεγονός, Ιστω καί πόρρωθεν τεκμη- 
ριοΰν τήν υπόνοιαν έκ προθέσεως επιβουλής τών έθνικών συμφερόν
των κατετέθη, πασα δέ ή κατηγορία, μυριάκις άλλως δημοσιευθεΐσα 
καί έκφωνηθεΤσα, άναφέρεται εις έλεγχον τών άκολουθουντων ή 
ύποστηριζόντων διάφορα πρός τήν καθαρεύουσαν γλωσσικά συστή
ματα ή αιρέσεις, άποδίδεται δ’ αύτοΐς, δτι κατ’ αποτέλεσμα χαλαροΰσι 
τούς δεσμούς τής έθνικής ένότητος καί βλάπτουσι τά έθνικά συμφέ
ροντα. Ά λ λ ά  τό θέμα τοΰτο εί καί σοβαρώτατον, διαφεύγει καί τής 
Επιτροπής καί τής Βουλής τήν δικαιοδοσίαν, άποβαΐνον καθαρώς 
γλωσσολογικόν, περί οδ ίσως καί άν έπελαμβάνετο ή Βουλή δέν θά 
ήδύνατο νά προέλθη είς άποφάσεις ή καί σκέψεις κάν προωρισμένας 
νά λύσωσι τό άπ ’ αιώνων όφιστάμενον γλωσσικόν ζήτημα ή τούλά- 
χιστον συμβαλλούσας είς έπιστημονικήν αύτοΰ διαφώτισιν έλλείψει 
βίδικότητος.

Δι’  αύτόν τόν λόγον θά έπεβάλλετο καί είς τήν ’Επιτροπήν νά
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περίώριζε μέχρις ενταύθα τήν Ικθεσίν της, άλλ’ ή Έπιτροπή ;έθεώ- 
ρησε σκόπιμον νά έξετάση καί τούς λόγους, ών ένεκα ούχί τό πρώ
τον νΰν λέγεται καί πιστεύεται ’ίσως, δτι εθνικής προδοσίας ελατήρια 
επιστρατεύουσιν έκάστοτε περί τήν γλώσσαν τούς εχθρούς τοΰ Έθνους, 
ί'να άπαξ διά παντός έπέλθη γαλήνη είς τήν όπωσδήποτε έξεγηγερ- 
μένην συνείδησιν τών πολλών, οί'τινες προχείρως πείθονται είς θρύ
λους ίκανοποιοΰντας άλλως καί τήν φαντασίαν καί τόν έθνικόν εγωι
σμόν, άφαιρεθή δέ τό μέσον άπό τούς δλίγους πρός εκμετάλλευσιν 
τοΰ γλωσσικοΰ ζητήματος διά ποικίλους έκάστοτε σκοπούς.

Τ λώ οαα , Π ία τις , ΙΙα τρ ίς .

Ή  Γλώσσα άποτελεΐ παρά τήν θρησκείαν διά πάντα λαόν κατ’ έξο
χή ν δέ τόν Ελληνικόν, τό μάλλον συγκεκριμένον, τό άπτότερον καί 
διά τοΰτο τό σπουδαιότερον γνώριαμα τής έννοιας τής Πατρίδος. 
Κοινότητα πατρίδος, άνευ κοινότητας γλώσσης καί θρησκείας δυσκό- 
λως δύναται νά αίσθανθή καί νά νοήση πας λαός. Έντεΰθεν καί οί 
κατακτηταί λαοΰ τίνος, θέλοντες νά καταπνίξωσιν έν αύτφ τήν έννοιαν 
καί τό συναίσθημα τής Πατρίδος προσπαθοΰσι πρό παντός νά διαδώ- 
σωσι παρ’ αύτφ τήν ιδίαν αύτών γλώσσαν. Είς τήν άντίληψιν δ’ έν 
προκειμένφ τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ άπέβη ή γλώσσα μετά τής θρη
σκείας έτι σπουδαιότερον γνώρισμα τής Πατρίδος, διότι δι’ αυτών 
διετηρήθη έν τή δουλεία άκμαΐον τό πατριωτικόν συναίσθημα καί ή 
έθνική ένότης, μέχρις ού έπετεύχθη ή άπελευθέρωσις τμήματος τής 
δουλωθείσης Ελληνικής Πατρίδος.

Ά λλά  καί δι’ άλλον λόγον συνδυάζει ό Ελληνικός λαός τήν γλώσ
σαν μετά τής Πατρίδος, διότι πάντοτε έ'μαθε παρά τών λογιών του 
έν τφ σχολείφ, έκ τών βιβλίων καί έκ τής παραδόσεως, δτι ή δόξα 
τής Ελληνικής πατρίδος όφείλεται κατά μέγα μέρος είς τό δτι έν 
τή Ελληνική γλώσση έγράφησαν τά ώραιότερα αριστουργήματα 
τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, δτι δι’ αύτής διεδόθη ή Χριστιανική 
θρησκεία είς δλον σχεδόν τόν κόσμον, καί δτι δι’ αύτούς ίδίως τούς 
λόγους οί ξένοι λαοί πάντοτε συμπαθέστατα έχουσι πρός τούς συγ
χρόνους Έλληνας, αί δέ Κυβερνήσεις αύτών ένεργώς έπροστάτευσαν 
τούς ύπέρ άπελευθερώσεως τών Ελλήνων άγώνας καί έκτοτε έν 
πνεύματι εύμενοΰς προστασίας άντιλαμβάνονται, έφ’ δσον αί διεθνείς 
περιστάσεις έπιτρέπουσι, τά εθνικά ήμών ζητήματα.

Διά τούτους κυρίως τούς λόγους ό Ελληνικός λαός συνδυάζει
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άρρήκτως Γλώσσαν καί θρησκείαν προς τήν Πατρίδα, έχει δέ εύαι- 
σθήτως πρός παν ζήτημα άφορών είς έκάτερον τούτων.

’ νΐντιόρασίς κατά τεχνη τή ς γλώ σσης (μαλλιαρισμού).

Νΰν δμως εύαισθητότερον ή άλλοτε διετέθη είς τ’ άφορώντα τήν 
γλώσσαν ζητήματα, διότι παρεστάθη αύτφ, δτι κινδυνεύει ή γλωσσά 
του, καί έπίστευσεν είς τόν κίνδυνον τοΟτον, 8ν ούχί πλέον κατά τής 
γλώσσης, άλλά καί κατά τής πατρίδος καθόλου έθεώρησεν έκτεινό- 
μενον. Καί είναι πρόχειρος ή άνεύρεσις τών αιτίων τής υπερευαισθη
σίας ταύτης τής λαϊκής συνειδήσεως. Ά ν  παραλίπωμεν τήν ιστορίαν 
τής γλώσσης καί τούς παλαιοτέρους γλωσσικούς άγώνας, περί ών 
ίκανά καί έν τή Βουλή έλέχθησαν, λεπτομερώς δ’ εχουσιν έξιστο- 
ρηθή έν τοΐς σχετικοΐς συγγράμμασιν, ή γλωσσική έξέλιξις τοΰ 'Ελλη
νικού Λαοΰ παρουσιάζει αύτόν σήμερον χρώμενον έν τή καθ’ ήμέραν 
μέν αναστροφή τή δημοτική λεγομένη γλώσση, έν ταΐς ύψηλοτέραις 
δέ πνευματικαΐς έκφάνσεσι τή καθαρευονσγ] γλώσση, τής καθαρότη- 
τος μετρουμένης κατά τήν προσεγγισιν πρός τό τυπικόν καί τό συν
τακτικόν τής Αττικής γλώσσης τής κλασσικής εποχής. Τά ίδιώματα 
ταΰτα είναι αύθόρμητα προϊόντα τής γλωσσικής Ιξελίξεως τοΰ λαοΰ, 
τής κοινωνικής καί λογοτεχνικής ζωής, ύπ’ ουδενός δέ βία έπεβλή- 
θησαν αύτίΓ). Ούδ’ είναι δυνατόν νά έπιβάλωσι μεμονωμένα άτομα 
άπό σκοπού καί μηχανικώς γλώσσαν είς μεγάλας λαϊκάς όμάδας. 
Γλωσσικόν κτήμα λαοΰ τίνος άποβαίνε: μόνον τδ Γλωσσικόν σχήμα, 
δπερ υίοθετεΐ ή λαϊκή ψυχή, υιοθετεί δ’ αΰτη παν δ,τι φέρουσιν ή 
κοινωνική ζωή καί οί μεγάλοι λογοτέχναι.

Παρά τάς άπολύτου κύρους άρχάς ταύτας, άνεφάνησαν μεμονω
μένοι τινές λογοτέχναι εύρόντες καί ίκανούς μιμητάς, οίτινες δρμη- 
θέντες κατ’ άρχάς έκ τής δημοτικής γλώσσης άπεμακρύνθησαν μικρόν 
κατά μικρόν διά τής ιδίας άκαλαισθήτου δημιουργίας τοσοΰτον 
άπ’ αύτής, ώστε έν τέλει παρουσίασαν εντελώς ίδιον γλωσσικόν κατα
σκεύασμα, άηδές καί άκατανόητον, τό γνωστόν ύπό τήν άχρουν δνο- 
μασίαν τοΰ μαλλιαρού ιδιώματος. Πας είναι κύριος νά διακηρύττη 
οίανδήποτε ίδίαν γνώμην καί τήν μάλλον τολμηράν, άρκεΐ νά μή 
προσκρούη είς τά χρηστά ήθη καί τόν κοινωνικόν νόμον. 'Η περι- 
φρόνησις τών λοιπών θά διδάξη αύτόν, άν είναι διδάξιμος. Καί τό 
θνησιγενές τοΰτο κατασκεύασμα τών περί ών πρόκειται λογοτεχνών 
παρεδόθη είς τήν λαϊκήν είρωνίαν, ήτις έδίδαξε πολλούς έξ αύτών

-  ______
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ν’ άπόσχωσι τής περαιτέρω συνεχείας τοΰ ανουσίου αυτών έπιχειρή- 
ματος. Ό  λαός γιγνώσκων καλήτερον τών σοφών, δτι οδτος δύναται 
νά £υθμίζη τήν γλώσσαν τοΟ έθνους αύτοΰ, δέν διεΐδεν εύλόγως τό 
κατ’ άρχάς κίνδυνον τής γλώσσης του, καί εύθύμως ανεύρισκε θέματα 
διά κωμικάς παραστάσεις τών άπόκρεων.

Δυστυχώς δμως δέν εδοξεν οβτω τοΐς πασι. Μερίς λογιών υπερ- 
μαχοΟσα τής ανατηροτάτης καθαρευούσης καί έξ ίσου άκατορθώτως 
θέλουσα νά έπιβάλη ταύτην οίονεί διά τής βίας εις πασαν χρήσιν 
τοΰ λαοΰ, έδράττετο πάσης περιστάσεως νά διαδίδη, δτι ή γλώσσα 
τοΰ Έθνους, υφ’ ήν ένόουν τό ίδιον αύτών ιδίωμα, κινδυνεύει διά τής 
διαδόσεως εις τόν λαόν τοΰ γλωσσικού κατασκευάσματος τών μαλλια
ρών, πρός τό όποιον κακοπίστως ή Ιπιπολαίως συνέχεον τήν δημο
τικήν γλώσσαν, ή'τις γνήσια καί αϋτη άπότοκος τής κλασσικής γλώσ
σης διεμορφώθη οΰτω διά τής έξελίξεως καί τών ποικίλων καί γνω- 
στοτάτων άλλως κοινωνικών καί εθνικών συνθηκών, ύφ’ ας διά μέσου 
τών αιώνων διετέλεσεν ό Ελληνικός λαός, καί ήτις χρησιμεύει ώς τό 
Ιπικρατοϋν δργανον τοΰ προφορικού λόγου, μόνη δ’ αΰτη διερμηνεύει 
γνησίως τό συναίσθημα. Τό μαλλιαρόν λεγόμενον ιδίωμα είναι εστερη- 
μένον πάσης σοβαρότητος, άνομοιόμορφον δέ καί ποικΐλλον κατά τό 
μέτρον τής γλωσσοπλαστικής καί αισθητικής έκάστου τών δραστών 
αύτοΰ, δέν είναι διά τοΰτο άνεπιβλαβές είς τήν όμαλήν τής γλώσσης 
διάπλασιν, ή δέ κατ’ αύτής άντίδρασις είναι ένδεχόμενον νά στραφή 
καί κατά τής δημοτικής, ήν άνεπιγνώστως οί πολλοί, έν γνώσει άλλοι 
ουγχέουσι πρός έκείνην. Ή  ιδέα αδτη τών ύπερμάχων τής ύπερκα- 
θαρευούσης ύπεστηρίχθη Ινθέρμως καί δπό πάντων τών ποθούντων 
πολιτικήν μεταβολήν, οΓτινες ένόμιζον, δτι καταλλήλως διαχειριζόμε- 
νοι τό ούτως άναφυέν γλωσσικόν ζήτημα θά ήδύναντο νά Ιδωσι πλη- 
ρουμένους τούς πόθους αυτών. Ό  δ’ Ελληνικός λαός, δστις, δταν 
δέν έφαιδρύνετο έκ τών αληθώς κωμικών διαστροφών τών λέξεων 
καί τής κωμικωτέρας δημιουργίας νέων τοιούτων, έδοκίμαζεν άληθή 
άηδίαν καί άποστροφήν κατά τών γλωσσοπλαστών τούτων άναγινώ- 
σκων ή παρ’ άναγνωσάντων μανθάνων, ούδέποτε δ’ εύτυχώς άκούων, 
παρεσύρθη, ούχί βεβαίως όλόκληρος ό Ελληνικός λαός, πάντως δμως 
οί άπλοϊκώτερον πρός τά γλωσσικά ζητήματα ίχοντες καί είς σύγ- 
χυσιν τής Έλληνικωτάτης δημοτικής, διά τής όποιας συνεννοείται 
καί συναισθάνεται, πρός τό ιδίωμα τών μαλλιαρών, δπως έκράτησε 
λεγόμενον. Τό λυπηρόν δέ είναι, δτι οι συνασπισθέντες διάφοροι καί 
ix  διαφόρων λόγων ύπερμαχοι τής πατρίου γλώσσης φαινομενικώς
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μέν κατεφέροντο κατά τοΰ ιδιώματος τοΰ μαλλιαρισμού, πράγματι δέ 
διεξήγον άγώνα κατά πάσης άλλης μορφής της καθαρευούσης, πλήν 
της ίδικής των καί ιδία κατά της δημοτικής γλώσσης. Παρουσίασαν 
ίερά καί άλλα κείμενα εν κράματι μαλλιαρής καί δημοτικης, Γνα 
διασύρωσι καί τήν δημοτικήν γλώσσαν. Διότι φυσικά δέν είναι τόσον 
άφελείς, ώστε νά μή διακρίνωσι σαφώς άπ’ άλλήλων τό τεχνητόν 
καί άνούσιον μαλλιαρόν ίδιωμα, άπό τήν ζωντανήν καί ούσιαστικήν 
δημοτικήν γλώσσαν, έν ή συνεννοείται ό λαός εν ταΐς πλείσταις 
έκφάνσεσι τοΰ βίου αύτοΰ καί έν ή εχουσι γραφή πλεΐστα έκ τών 
λογοτεχνημάτων.

ΖΓ«»ς γεννω ντα ι οί περί π ρ οδοτώ ν  ·&ρνλοι.

Ό  έκ τών τοιούτων λόγων εύρών ζωηράν άπήχησιν έν τή ψυχή 
τοΰ πολλοΰ κόσμου φόβος περί κινδύνου τής Ελληνικής γλώσσης 
και τών μετ’ αύτής συνδεδεμένων έθνικών ίδεωδών παρεσκεύασε κατάλ
ληλον τό έδαφος νά βλαστήσουν και ύπόνοιαι περί ξενικής έπιβουλής 
καί προδοτών Ελλήνων, ών αί συνειδήσεις διά ποικίλης προελκύσεως 
νομισμάτων καί ιδία (δουβλίων έξηγοράσθησαν, Γνα καταπροδώσωσι 
τά Έλληνικά συμφέροντα διά τής διαδόσεως τής δημοτικής καί τής 
μαλλιαρής γλώσσης άμφοτέρων συγχεομένων έν τούτψ, δτι έν προ- 
χείρψ άντιλήψει φαίνονται αδται άντιτιθέμεναι πρός τήν καθαρεύου
σαν. 'Όσον μείζων έφαίνετο ή παρίστατο ό κίνδυνος γλώσσης καί 
πατρίδος, τόσφ μεΐζον Ιδει νά εύρεθή τό άποχρών αίτιον. Καί ούδέν 
τό παράδοξον, άν προχειρότερον εύρέθησαν τά πατροπαράδοτα ρού
βλια καί οί ξενικοί δάκτυλοι. Υπήρξαν καί οί άπό ποικίλων βημάτων, 
έπισήμων καί όπαιθρίων υπαινισσόμενοι απλώς μέν οί εύλαβέστερον 
πρός έαυτούς Ιχοντες, βητως δέ καταγγέλλοντες οί θαρραλεώτεροι 
καί οί Ιχοντες συμφέρον πρός διέγερσιν θορύβου, δτι δπάρχουσιν 
Έλληνες έπίσημοι καί άνεπίσημοι οί λαμβάνοντες χρήματα παρά 
ξένων, οί'τινες διά τής καταστροφής τής Ελληνικής γλώσσης προσ- 
δοκώσιν καταστροφήν τοΰ Ελληνισμού.

Τοιαΰτα διαδίδοντες ύπελόγιζον ούχί άπεικότως είς τήν εύαισθη- 
σίαν τοΰ Έλληνικοΰ Λαού, δστις καί καθ’ δλα καί είδικώς εν τ% 
προκειμένη περιπτώσει δέν έδυσκολεύθη νά παρέχη πίστιν είς τοιαό- 
τας διαδόσεις. Λαός πεπροικισμένος ύπό τοιαύτης φαντασίας, όσάκις 
δέν εδρισκει συγκεκριμένα αίτια, τρέπεται εύχερώς είς τά μάλλον 
φανταστικά, έναγκαλίζεται δέ τοσοΰτον εύχερέστερον ταΰτα, βσψ μ4λ-
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λον κολακεύουσι τόν εγωισμόν του καί τήν φιλαυτίαν του. Γιγνώσκων 
δ’ άφ’ έτέρου ό Ελληνικός Λαός τήν ανυπολόγιστον αξίαν τής ίστο- 
ρίας του, τής γλώσσης του, των μνημείων του, τών παραδόσεών του 
καί παντός ΈλληνικοΟ, είναι πρόχειρος νά πιστεύη, δτι πας ξένος 
φθονών αύτόν ή έχων συμφέρον νά καταστρέψη αύτόν θά στραφή 
κατά τής πολυτίμου κληρονομιάς του καί θά εύρη εύχερώς καί "Ελ
ληνας γινομένους δργανα τοιούτων επίβουλων σκοπών.

"Αλλως δέ ή άπό τής επαναστάσεως πολιτική καί ιδία τής πρώτης 
βασιλείας καί τών μεσοβασιλειών καί ή πολιτική ή άφορώσα είς τόν 
αλύτρωτον Ελληνισμόν, συνηθέστατα παρουσίασαν ώς κυρίους παρά
γοντας τούς αλλοεθνείς, ούτως ώστε νά μή δυσκολεύηται ό θέλων νά 
βλέπη τούτους άναμιγνυομένους καί εις τά οικογενειακά αύτοΰ ζητή
ματα, οίον κατ’ έξοχήν τά άφορών είς τήν Ελληνικήν διγλωσσίαν. ΕΕ- 
δικώς δ’ Ιν τφ συγχρόνψ γλωσσολογικφ άγώνι είχε πολλούς λόγους 
ώθοΰντας αύτόν είς τόν ένωτισμάν τών περί προδοσίας σπερμολογιών. 
Οί λεγόμενοι μαλλιαροί έχουν μίαν ιδίαν άντίληψιν γλωσσολογικών, 
λογοτεχνικών καί αισθητικών λόγων, οίτινες παρωθοΰσιν αύτούς είς 
τά ανούσιον αύτών κατασκεύασμα, μέ σκοπόν δημιουργίας ίδίου τυπι- 
κοΰ προωρισμένου νά επικράτηση. ’Αγνοοΰντες οί πολλοί ή μή δυνά- 
μενοι νά έννοήσωσι τά τοιούτου είδους ελατήρια, δέν δύνανται νά 
άνεύρωσιν άποχρώντα λόγον τής επιμονής των καί δέν έδέχθησαν 
άλλον ή τήν προδοσίαν. Ά φ ’ έτέρου τό μαλλιαρικάν ιδίωμα έφαρμο- 
ζόμενον ίδιοι έπί ίερών καί άλλων πολυτίμων κειμένων, παρουσιάζεται 
τοσοΰτον ξένον πρός τήν Ελληνικήν γλώσσαν, τοσοϋτον προσβάλλον 
τήν μάλλον κοινήν γλωσσικήν αισθητικήν, ώστε καί οί μάλλον άπαί- 
δευτοι νά διαβλέπωσιν εν αύτφ παν άλλο ή Ελληνικήν γλώσσαν, 
διά τοΰτο δέ νά πιστεύωσιν άπαραιτήτως, δτι πρόκειται περί κατα
στροφής τής Ελληνικής γλώσσης, περί εισαγωγής νέας δλως ξένης 
γλώσσης, ήτις φυσικά δέν δύναται νά είναι εργον άλλων ή ξένων καί 
εντοπίων προδοτών. ’Επίσης δέ ούκ δλίγον συνετέλεσεν είς τήν εϋκο- 
λον άποδοχήν τών περί προδοσίας διαδόσεων καί τά πραγματικόν 
γεγονός, δτι τινές τών δπαδών τοΰ ιδιώματος τοΰ μαλλιαρισμού καί 
δή οί πρωτεργάται αύτοΰ ζώσιν έν τή ξένη, ένθα φυσικά εύκολώτατα 
θά Ιρχωνται είς διαπραγματεύσεις πρός τούς πολεμίους τοΰ ’Έθνους. 
Τέλος δέν πρέπει νά λησμονηθή, δτι ό λαός έβλεπε διαδίδοντας τά 
περί προδοσίας άνδρας άνωτέρας περιωπής καί μορφώσεως, ών ή 
γνώμη δέν ήδύνατο εύκόλως νά μή εχη σοβαράν έπίδρασιν επί τήν 
κοινήν συνείδησιν.
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Έ κ πάντων τούτων τών λόγων είναι εύκολον νά έξηγηθή ή έξέ- 
γερσις μεγάλου μέρους τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ καί ή άπαίτησις αύτοΰ, 
δπως εύρεθώσι καί στιγματισθώσιν οί προδόται, έάν όπάρχωσι τοιοΰτοι.

Ή  Διπλή Βουλή σκοποΰσα νά έπαναφέρη τήν γαλήνην, άπεκή- 
ρυξε διά τοΰ Συνταγματικοΰ Χάρτου παν μονομερές καί μή έν χρήσει 
γλωσσικόν ιδίωμα, παραδεξαμένη ώς επίσημον γλώσσαν τοΰ κράτους 
τήν έν τοΐς κειμένοις τών νόμων έπικρατήσασαν, άμα δέ κατήρτισε 
Ιξεταστικήν έπιτροπήν έπί τοΰ Γλωσσικοΰ ζητήματος, ί'να βεβαιωθή, 
άν όπάρχωσιν "Ελληνες έν τφ μέσψ ήμών ζώντες, οί τήν πατρίδα 
έπιβουλευόμενοι έν προδοτικφ πνεύματι.

Ό τι νΰν οί δπαδοί τοΰ μαλλιαρισμοΰ δύνανται βεβαίως νά θεω- 
ρηθώσιν έπηρεάζοντες, ώς έρρήθη, τήν φυσικήν τής γλώσσης έξέλι- 
ξιν καί συνεπώς τήν λογοτεχνικήν διαμόρφωσιν άληθοΰς Ελληνικής 
έμπνεύσεως, δέν είναι αδικαιολόγητον νά πιστεύση τις, άλλά έπίσης 
είναι άδικαιολογήτου καχυποψίας δπαγόρευσις νά θεωρηθώσιν άπό 
σκοποΰ έπιβουλευόμενοι τά έθνικά συμφέροντα, ώς προδότο». Ά λλά  
καί άντικειμενικώς δυσχερές είναι νά δεχθη τις, δτι οί έχθροί τοΰ 
Έλληνισμοΰ στρέφονται κατά τούτου ή έκείνου τοΰ γλωσσικού 
έλληνικοΰ ιδιώματος. Πας ξένος έχθρός, θέλων νά καταστρέψη τήν 
ύπόστασιν τοΰ Έλληνισμοΰ διά τής γλώσσης, θά προσπαθήση νά 
καταστρέψη τήν Ελληνικήν, γλώσσαν καί νά είσαγάγη άντ’ αύτής 
άλλην, θά προσπαθήση νά καταστρέψη τήν Ελληνικήν γλώσσαν 
κατά πάντα αύτής τά ιδιώματα, δι’ ών οί "Ελληνες διατηροΰσι τόν 
ίδιον έθνισμόν έν τή άλυτρώτφ χώρα, άλλ’ άν κατά τίνος ιδιώματος 
θά ένόμιζον, δτι Ιπρεπεν, ειδικώτερον νά στραφώσι, τοΰτο θά ήτο ή 
δημοτική γλώσσα, δι’ ής οί Έλληνες ουτοι καί πρός άλλήλους καί 
πρός τούς έν τή έλεύθερα πατρίδι άδελφούς αύτών συνεννοούνται, 
θ ά  ήτο δ’ αυτόχρημα μωρός ό ξένος έχθρός, νομίζων δτι, καταπο- 
λεμών τήν άκρατον καθαρεύουσαν καί εϊσάγων τήν δημοτικήν, θά 
έζημίου τά έθνικά συμφέροντα. Ή  δημοτική άλλως γλώσσα, ή φυσι- 
κώς όμιλουμένη, ήτις είναι άρκούντως έκκαθαρισμένη ξενισμών καί 
χυδαιοτήτων διά τής έπιδράσεως τοΰ συγχρόνου Έλληνικοΰ πολιτι
σμού, τοσοΰτον συνδέεται πρός τήν κλασσικήν γλώσσαν, ώστε καί 
δι’ αυτής τηρείται άμεσος ό δεσμός πρός τήν Ελληνικήν παράδοσιν.

Πας τις ήδη έστερημένος τής ίκανότητος νά έφευρίσκη μυστη
ριώδη έλατήρια έν ταΐς γλωσσικαΐς άντιθέσεσιν, αίτινες άλλως τε 
άπό αιώνων δφίστανται, θά ήδύνατο ευχερώς καί έν τή συγχρόνψ 
μορφή τοΰ Γλωσσικού ζητήματος νά δϊιδη συνέχειαν τού άπό Κοραή



78

Ιδίφ άρξαμένου νέας περιόδου άγώνος, δτε ή άρχαΐζουσα, ή άκρως 
δημώδης καί ή κεκαθαρμένη δημώδης, έπάλαιον διεκδικοΰσαι έκά- 
στη τό επαθλον της έπικρατήσεως, άποτέλεσμα δέ τής εκ τών άγώ- 
νων τούτων γλωσσικής ζυμώσεως δπήρξεν ή διαμόρφωσις τής συγ
χρόνου καθαρευούσης ώς μέσου διερμηνεύσεως τής σκέψεως, άλλά 
ταυτοχρόνως καί ή τής δημώδους έξέλιξις καί έπικράτησις έν τή 
διερμηνεύσει τοΰ συναισθήματος καί των καθ’ ήμέραν άναγκών καί 
ώς τοΰ κυριωτέρου δργάνου τής δημοτικής ποιήσεως. Είναι πολύ 
παλαιόν γεγονός ή διγλωσσία, ώστε νά μή είναι άνάγκη νά ζητή τις 
σύγχρονα καί μυστηριώδη τά έλατήρια, καί νά βλέπη, δτι ή γλωσσά 
έξελίσσεται έξ έαυτής τείνουσα είς συνάντησιν κατά τό δυνατόν, ή 
άκριβέστερον, είς μείωσιν τής διαφοράς μεταξύ γραπτοΰ καί προφο- 
φορικοΰ λόγου, έκκαθαριζομένης έπί μάλλον τής άγνής δημοτικής, 
τή έπιδράσει τής καθαρευούσης, άλλά καί ταύτης άποβαλλούσης 
τύπους ύπεράγαν άρχαιοπρεπεΐς, ών τινες καί έξέλιπον ήδη έν πάσig 
γλωσσική χρήσει. Ό  κ. Μιστριώτης ένώπιον τής έπιτροπής έξεταζό- 
μενος καί ύπό τό κράτος άγανακτήσεως διά τάς ένεργείας τών χυδαϊ
στών, ώς όνομάζει άδιακρίτως τούς δημοτικιστάς καί τούς μαλλια
ρούς, άφεθείς εις έαυτόν πρός στιγμήν είπεν: «βρέ ή καθαρεύουσα 
είναι ψόφια γλώσσα, ή είναι όλοζώντανη;» Έ πί τή έρωτήσει δ’ ένός 
τών μελών τής Έπιτροπής, άν αί λέξεις αύται είναι τής άκράτου 
Αττικής Διαλέκτου, ώμολόγησεν, δτι καί αύτός μεταχειρίζεται δύο 
γλώσσας, δικαιολογούμενος, δτι άλλως όμιλεΐ πρός τόν ύπηρέτην 
καί άλλως, δταν διδάσκη, άκριβώς δπως έν τή ο?κία του φορεΐ κοι- 
τωνίτην, άλλ’ έξερχόμενος τής οίκίας του φέρει ρεδιγκόταν. Καί 
αύτή άκριβώς είναι ή αιτιολογία τής ύφισταμένης διγλωσσίας. Ή  δέ 
γενίκευσις τοΰ μαλλιαρισμοΰ όφείλεται είς τήν άντίδρασιν τής ύπερ- 
καθαρευούσης άφ’ ένός, άφ’ έτέρου δέ είς τήν κακήν μέθοδον τής 
διδασκαλίας τών Ελληνικών έν τοΐς Σχολείοις, άποκλειστικώτερον, 
άν μή μοναδικώς, περιοριζομένης εις τήν Γραμματικήν καί τό Συν
τακτικόν, τόν τύπον καί τήν μορφήν τοδτέστι τής γλώσσης, ώς ορθό
τατα παρατηρεί ό έκ τών^έξετασθέντων μαρτύρων κ. Γαρδίκας. Μία 
άκρότης τοιαύτης άντιδράσεως ήγαγεν είς τήν άντίθεσιν νά καλλιερ- 
γηθή ή χυδαίως δημώδης, μή άπηλλαγμένη δέ καί ελατηρίων φιλο
δοξίας φιλολογικής, ή'τις θά έξυπηρετεΐτο έν τή άναγνωρίσει τών 
πρωτουργών ώς ιδρυτών νέας σχολής, προήγαγε τόν μαλλιαρισμόν, 
δστις καί τήν δημοτικήν οίκτρώς παραμορφώνει, άλλ’ άτυχώς καί 
τήν μορφήν τής ποιήσεως τών άκολουθούντων τήν γλωσσικήν ταύ-
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την αίρεσιν ποιητών οίκτρότερον Επηρεάζει. ’Ακριβώς δέ ή καθολική 
άποκήρυξις τού τεχνητού αύτοΰ ιδιώματος καί ή διακωμώδησις, 
κατέστησε φανατικωτέρους διδασκάλους καί δπαδούς τοΟ μαλλιαρι
σμού,. ών πλέον ούχί απλώς αί φιλολογικαί πεποιθήσεις, άλλα καί 
ή προσωπική αύτών φιλοτιμία οότωσί καιρίως θιγομένη, έξωθοΰσι 
μανιωδέστερον είς τόν άγώνα, μή άπηλλαγμένον καί τής άνάγκης 
μεγάλων δαπανών είς έκδόσεις βιβλίων καί περιοδικών καί ποικί
λας δημοσιεύσεις.

’Ε ξαγόμ ενον  έξετάσεω ς.

Τά πορίσματα ταΰτα στοιχειώδους καί προχείρου έρεύνης τών 
γλωσσικών ήμών πραγμάτων, έπεβ^βαίωσε καί ή έξέτασις τών μαρ
τύρων, ών πρώτος έκλήθη, ώς έπόμενον, δ κ. Μιστριώτης, δστις 
κυρίως διεκήρυσσε καί κατήγγελλε προδότας γινομένους δργανα 
επιβουλής τών έθνικών συμφερόντων έν τφ γλωσσικφ ζητήματι, 
άλλά περιωρίζετο είς ύπαινιγμούς, σαφείς άλλως τε, ύποσχόμενος νά 
άποκαλύψη πρόσωπα καί νά μαρτυρήση γεγονότα άποδεικτικά ένώ- 
πιον ’Επιτροπής τοΟ ’Εθνικού Συνεδρίου. Ό  κ. Μιστριώτης ήρώτη- 
σεν, «άν ή έξέτασις αύτοΟ θέλει Ιχει τάς συνεπείας τής δικαστικής 
έξετάσεως», άν τουτέστι συνακολουθήται άπό εύθύνας, ό δέ κ. πρόε
δρος τής Επιτροπής έξ δνόματος τής Επιτροπής καί ρητής εντολής 
τοΟ κ. ΙΙροέδρου τής Κυβερνήσεως, έδήλωσε τφ κ. Μιστριώτη, δτι αί 
πληροφορίαι, &ς ήθελε καταθέσει ό κ. Μιστριώτης δέν Ιχουσι τάς 
συνεπείας τής δικαστικής άνακρίσεως καί συνεπώς δύναται έλευθέρως 
νά καταθέση δ,τι γνωρίζει καί δ,τι φρονεί, πασαν δέ τήν εύθύνην 
δΓ οίανδήποτε τυχόν έπιρροήν τής καταθέσεώς του πρός τά έθνικά 
συμφέροντα ή πρός οίαδήποτε πρόσωπα άναλαμβάνει ή Κυβέρνησις. 
Διά τό άσφαλέστερον ή δήλωσις αΰτη άνεγράφη έν τή εκθέσει τής 
καταθέσεώς τοΰ κ. Μιστριώτου. Ύπό τοιαύτας έγγυήσεις ήρξατο δ 
κ. Μιστριώτης τής καταθέσεώς του προελθών ευθύς έξ άρχής είς τήν 
ειλικρινή καί άρκούντως χαρακτηριστικήν βεό.ιίωσιν, δτι οί αγώνες 
αύτοΰ κατά τού χυδαϊσμού καί τών χυδαϊστών άρχονται, άφ’ ής ή 
Α. Μ. ό Βασιλεύς προύκειτο νά προσλάβη διδάσκαλον τοΰ Διαδόχου, 
δτε θαρραλέως παρέστησε πρός τήν Α. Μ. «τόν κίνδυνον, είς δν περιέ- 
πεσεν ό άνήρ έκεΐνος, δστις έμελλε νά βασιλεύση τών Ελλήνων», 
άλλά δέν είσηκούσθη καί προσελήφθη ό μακαρίτης Πανταζίδης, συν
δεόμενος μετ’ άνθρώπων όμογνωμόνων του.

Κατά ταΰτα άπό τής έποχής έκείνης ύφίστανται οί κίνδυνοι κατά
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τών έθνικών συμφερόντων έκ της απειλούμενης διαφθοράς της γλώσ
σης, άλλ’ ό κ. Μιστριώτης δέν ανευρίσκει ξενικήν έπιβουλήν καί 
προδοσίαν έθνικών συμφερόντων, άλλ’ οδτε τήν έποχήν έκείνην ήτο 
γνωστός ό κ. Ψυχάρης, ουτε ό κ. ΙΙάλλης διέθετε χρήματα πρός 
προσηλυτισμόν, ό δέ τρίτος άρχηγός τών χυδαϊστών, καθ’ οδ στρέ
φονται σήμερον υπόνοιαι περί έπιβουλής τών έθνικών συμφερόντων, 
Κρουμβάχερ, έθαυμάζετο 6πό τοΰ κ. Μιστριώτου, ώς ό ίδιος βέβαιοί, 
διά τήν Ελληνικήν Γραμματολογίαν του. Ά λλά  διά τοΰτο δστερον 
οί Πανσλαυϊσταί έδέκασαν αύτόν, ώς λέγει ό κ. Μιστριώτης, δπδ τάν 
τύπον αμοιβής διά τήν προγύμνασιν Ρώσσων φοιτητών καί Ικτοτε 
ό Κρουμβάχερ έγένετο δργανον τών Πανσλαυϊστών.

ΙΙροχωρών δέ άποκαλύπτει ό κ. Μιστριώτης, δτι οί περιστοιχί- 
σαντες τάν Διάδοχον μακαρίτης Πανταζίδης καί ό παρ’ αύτοΰ συστα- 
θείς ώς διδάσκαλος επίσης κ. Σακελλαρόπουλος καί Οστερον οί 
κ. κ. Σωτηριάδης, Πολίτης, Λάμπρος καί δπό τήν προστασίαν τοΰ 
Διαδόχου τρομοκρατοΰσι τών προσώπων τής Έκπαιδεύσεως καί ούχί 
μόνον προάγουσι καί προστατεύουσι τούς χυδαΐζοντας έκ τών διδα
σκάλων, άλλά καί δπουργούς τής Παιδείας μόνον έκ τών χυδαϊζόν- 
των διορίζουσιν, δνομάζει δέ ρητώς τούς κ. κ. Στάην καί Παναγιω- 
τόπουλον, άλλά καί περί τοΰ κ. Άλεξανδρή ,άφίνει νά έννοηθή, δτι 
έχει πολλάς δπονοίας. Καταγγέλλει έπί χυδαϊσμφ ΐό Εποπτικόν 
συμβούλιον τής Μέσης Έκπαιδεύσεως, τάν κ. Μπουντώναν, τάν κ. Ί . 
Δραγούμην, είς τήν προστασίαν τοΰ οποίου — δπως λέγει πάντοτε δ 
κ. Μιστριώτης —  όφείλεται ό διορισμός ώς προξένου τοΰ κ. Ξενοφ. 
Στελλάκη, δστις ώς δικαστής έπεχείρησε νά σύνταξη άπόφασιν έν τή 
δημοτική γλώσση, καί καταγγέλλει τούς πράκτορας τού χυδαϊσμοΰ 
κ. κ. Δροσίνην καί Γεωργαντάν ένεδρεύοντας έν τψ Ύπουργείω τής 
Παιδείας. Ά λ λ ’ ερωτώμενος ό κ. Μιστριώτης, άν οδτοι ή τιγες τούτων 
γίνωνται όργανα ξένων ένεργειών, δέν δύναται νά βεβαιώση.

Κατ’ άκολουθίαν πάντα ταΰτα δέν είναι ή άπαρίθμησις τών δια- 
φωνούντων πρδς τάς περί γλώσσης γνώμας τοΰ κ. Μιστριώτου προ
σώπων καί έλεγχος τών δοξασιών αύτών, έκ τής έπικρατήσεως τών 
όποιων ό κ. Μιστριώτης φοβείται τήν έξολόθρευσιν τής Ελληνικής 
Φυλής. Καί οϋτως οί περί προδοτών ύπαινιγμοί καί τά ξενικά Ρού
βλια άπομένουσιν όποκειμενικαί δλως πεποιθήσεις τοΰ κ. Μιστριώτου, 
τοΰ όποιου δέν άμφισβητοΰμεν τήν ειλικρίνειαν, άλλά δέν λησμονοΰ- 
μεν καί τόν φανατισμόν καί τήν φιλολογικήν έχθρότητα πρδς τούς 
άντιφρονοΰντας.
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Οί κ. κ. Βάσης καί Γαρδίκας, υπό τοΰ κ. Μιστριώτου καί οδτοι 
ύποδειχθέντες, τά αύτά συντομώτερον έπαναλαμβάνουσι καί είς ύπο- 
νοίας περιορίζονται, άλλά βητώς Ιρωτώμενοι, άν ύπάρχωσιν οί λαμ- 
βάνοντες χρήματα, έπίσης άποφεύγουσι νά εΐπωσί τι (δητόν. Ό  κ. 
Βάσης υποθέτει, δτι ή έφημερίς «Νουμδς» συντηρείται παρά των 
κ. κ. Ψυχάρη καί Πάλλη, τό όποιον, κάντε αληθές, κάντε μή, ούδέν 
σημαίνει, υποπτεύει δέ δτι §ν σύγγραμμα τοΰ Κρουμβάχερ άμφισβη- 
τοΰν τήν καταγωγήν τών συγχρόνων Ελλήνων άπό τών άρχαίων, 
πολλάς δέ δαπάνας άπαιτήσαν πρός εκδοσιν, δέν είναι δυνατόν νά 
έξεδόθη ή άναλώμασι τών εχθρών τοΰ Έλληνισμοΰ.

Ά λ λ ’ έπειδή βάσις πασών τών δπονοιών τών μαρτύρων τούτων 
καί τών όμοφρονούντων αύτοΐς είσίν αί δαπάναι πρός έκδόσεις μή 
καλυπτούσας αύτάς, έκ τούτου δέ συμπεραίνουσιν, δτι, Ιλλείποντος 
ύλικοΰ κέρδους, δέν δικαιολογούνται αί έκδόσεις αύται τόσον τών 
αλλοδαπών συγγραφέων, δσον καί τών ήμεδαπών χυδαϊστών —  ώς 
πάντας συλλήβδην όνομάζει ό κ. Μιστριώτης — πρέπει νά παρατη- 
ρήσωμεν, δτι οί οδτω σκεπτόμενοι δέν άναγνωρίζουσιν έξηγουμένην 
άνυπόπτως ούδεμίαν άλλην Ικδοσιν ή τήν άφορώσαν είς έκπαιδευτικά 
συγγράμματα άναγκαστικής έξ έαυτών κυκλοφορίας, δέν άναγνωρί- 
ζουσι δέ ούχί πλέον τόν φανατισμόν ύπέρ τών ιδίων ιδεών, δστις ο Οχι 
είς χρηματικάς άπ,λώς δαπάνας, άλλά καί είς μείζονας θυσίας έξωθεΤ, 
άλλά τήν μάλλον συνήθη φιλοδοξίαν, εκ τής όποιας παρ’ ήμΐν τού- 
λάχιστον πάντες οί ποιηταί καί οί φιλολογικοί συγγραφείς δημο- 
σιεύουσι τά Ιργα αύτών, Γνα τά διανειμωσι δωρεάν κατά κανόνα, 
έλάχιστα δέ άντίτυπα Τδωσιν εύρίσκοντα τούς άγοράζοντας.

'Ο κ. Μιστριώτης είς άπόδειξιν ύπάρξεως προπαγανδών σκοπου- 
σών τήν έξαφάνισιν τής Ελληνικής γλώσσης έπικαλεΐται επανειλημ
μένος τήν βεβαίωσιν τοΰ Σεβ. ’Επισκόπου Μαντινείας καί Κυνουρίας, 
δστις έν Κιέβφ σπουδάζων ήκουσε ταΰτα λεγάμενα καί άμεσον Ισχεν 
άντίληψιν τοιούτων ένεργειών.

Ά λ λ ’ ένφ ήτο δυνατόν καί τοιαΰται προπαγάνδαι υπάρχουσαι νά 
μή μαρτυρώσί τι πλέον τής ίδιας ύπάρξεως, έν τούτοις Ιλήφθη καί 
ή κατάθεσις τοΰ Σεβασμιωτάτου, δστις βέβαιοί, δτι σπουδάζων έν 
Κιέβφ κατά τά ετη 1894-1898  άντελήφθη τούς καθηγητάς τής 
Ακαδημίας καί τούς έκ τών σπουδαστών άνήκοντας είς τήν Παν- 
σλαυϊστικήν έταιρείαν, προσπαθοΰντας διά παντός τρόπου νά έξευτε- 
λίσωσι τήν έλληνικήν γλώσσαν, έπιμένοντας δ’ έν συζητήσεσιν, δτι ή 
γλώσσα μας δέν είναι αύτή αΰτη ή άρχαία Ελληνική μεταβληθεΐσα
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μόνον έκ τής έπηρείας τοΰ χρόνου, άλλά μίγμα λέξεων διαφόρων 
εθνικοτήτων καί ταΰτα επί τφ σκοπφ νά δείξωσιν, δτι οί σύγχρονοι 
Έλληνες δέν εϊμεθα άμεσοι απόγονοι τών άρχαίων, οϋτω δέ κατορ- 
θωθή ή έξόντωσις τοΰ Έλληνισμοΰ. Άρνεΐται δέ διαρρήδην ό Σεβα- 
σμιώτατος, δτι είπε ποτέ τφ κ. Μιστριώτη, δτι ήκουσε νά λέγηται έν 
τή θεολογική Σχολή, δτι «έλήφθησαν μέτρα πρός έξαφάνισιν τής 
Ελληνικής γλώσσης», ούτε δτι έκαμέ ποτε λόγον περί υπάρξεως 
άνθρώπων έν Έλλάδι ή άλλαχοΰ Ελλήνων έπιβουλευομένων τήν 
έθνικήν μας γλώσσαν, ούδέ γνωρίζει, άν ύπάρχωσι τοιοΰτοι.

Ά ν  τι πρέπη νά έξαγάγωμεν έκ τών πληροφοριών τούτων τοΰ 
Σεβασμιωτάτου, είναι δτι οί έν Κιέβφ δέν άναγνωρίζουσιν ώς γνησίως 
άπότοκον τής Ελληνικής τήν γλώσσαν, ή'τις είναι μίγμα λέξεων 
διαφόρων εθνικοτήτων, γνωστόν δέ δτι μόνον ή δημοτική πλείονας 
πρότερον, ίκανάς καί νΰν περιέλαβε ξενικάς λέξεις, κατ’ άκολουθίαν 
οί έν Κιέβφ άποκηρύττουσι τήν δημοτικήν, συμμαχοΰντες ούτως 
άνομολογήτως τφ κ. Μιστριώτη. ’Ίσως οί τήν δημοτικήν υποστηρί- 
ζοντες εχουσιν έντεΰθεν §ν επιχείρημα ΐν’ άποδείξωσιν, δτι κατ’ αύτής 
κυρίως στρέφονται αί ξενικαί προπαγάνδαι, έφ’ δσον δι’ αύτής κυρίως 
συνεννοούνται καί συντηροΰσι τόν πρός τήν έλευθέραν Ελλάδα 
δεσμόν οί έν τή άλυτρώτφ Έλληνες.

Δέν φρονοΰμεν, δτι προσήκει συστηματικωτέρα τις άνάλυσις αύτοΰ 
τοΰ εί'δους τών αιτιάσεων, ούδ’ άνασκευή τών περί τόΰ Διαδόχου καί 
τών περί αύτόν μυθιστορουμένων,ούδέ τοΰ εξίσου ένάκρατήτφ Ελευθε
ρία φαντασίας έφευρισκομένου, δτι εύθύς μετά τόν πόλεμον τοΰ 1897 
οί έν Θεσσαλονίκη πρόξενοι τής Ελλάδος άπέστελλον επίτηδες χυδαϊ- 
στάς διδασκάλους έν Μακεδονία, ί'να άφοΰ «εσβεσαν τήν αΐγλην τής 
έλληνικής ανδρείας κατά τόν πλαστόν έκεΐνον πόλεμον, ήθέλησαν νά 
ταπεινώσωσι καί τήν άλλην άρετήν τοΰ Έλληνικοΰ γένους, δηλαδή 
τήν νοημοσύνην» διά τής κατά τής γλώσσης επιβουλής! Ενδεικτικόν 
τής σοβαρότητος τών τοιούτου είδους σκέψεων τοΟ κ. Μιστριώτου —  
διότι αύτός κατατίθησι ταΰτα —  άρκεΐ νά παρατεθή, δτι καί τόν 
πόλεμον θεωρεί έργον τών ιδίων χυδαϊστών, οίτινες ήγον καί έφερον 
τήν έθνικήν έταιρίαν, δτι δέ δ πόλεμος έγένετο πρός ταπείνωσιν τής 
άνδρείας τών Ελλήνων έπίτηδες, καί, ί'να συντελεσθή ή καταστροφή, 
έπηκολούθησεν ή διά τών προξένων μας έν Θεσσαλονίκη διασπορά 
χυδαϊστών διδασκάλων καί συνεχίζεται μέχρι τοΰ νΰν ύπό τών αύτών 
κύκλων καί τών αύτών άνθρώπων.

Ούχ ήττον, δέν ένομίσαμεν μάταιον εστω καί ούτως άτελώς νά
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συνοψίσωμεν καί έξετάσωμεν τάς αιτιάσεις ταύτας, ί'να διά των ιδίων 
καταθέσεων τών τοιαΰτα φρονούντων, καταδειχθή ή εύχέρεια, μεθ’ ής 
ή φαντασία καί ό φανατισμός έφευρίσκουσι προδότας καί £ούβλια, 
έξαγοράζοντα καί διαφθείροντα συνειδήσεις, εύχερέστερον δ’ Ιτι 
παρασύρουσι καί πολλούς εκ τοΰ Ελληνικού λαοΰ νά πιστεύωσι 
τοιούτους θρύλους.

Έπί τούτοις ή έπιτροπή, περατοΰσα τό εργον αυτής, συμπεραίνει, 
δτι δέν όπάρχουσιν Ιν τφ γλωσσικφ ζητήματι οί γενόμενοι όργανα 
επιβουλής κατά τών έθνικών συμφερόντων.

Ό  κ. Προεδρεύων τής έπιτροπής έχει τήν έπιφύλαξιν, δτι έξέρχε- 
ται τής δικαιοδοσίας τής έπιτροπής τό θεωρητικόν μέρος τής έκθέ- 
σεως περί τοΰ γλωσσικοΰ ζητήματος, δτι δέ λεπτομερεστέρα άνάλυ- 
σις τών όλίγων καταθέσεων θά έδείκνυε πλείστας πρός άλλήλας 
αντιφάσεις καί σαφέστερον θ’ άπεδείκνυε τό άνυπόστατον τών περί 
|5ουβλίων διαδόσεων.

Έ ν  Άθήναις τfj 17 Δεκεμβρίου 1911.

Ό  Προεδρεύων cO Εισηγητής

I. ΚΑΝΑΒΟΣ Π. ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ

Τά Μέλη

Π. ΓΡΥΠΑΡΗΣ, Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Π. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Γ. I. Καφφετζάκι, Έρβαρτος. ' Ηράκλειον, 1911, σελ. 22. Τό 
βιβλιαράκι αύτό τοΰ κ. Γ. I. Καφφετζάκι είναι ό Αος άριθμός μιανής 
παιδαγωγικής βιβλιοθήκης, πού θά βγει καθώς φαίνεται στό 'Ηρά
κλειο τής Κρήτης. Ή  Εδεα πολύ όμορφη. Μέ μικρές μελέτες, άν καί 
δχι τόσο σύντομες, νά γνωριστούν μεγάλες πνευματικές μορφές, πού 
καί γιά τόν καιρό τους καί γιά τό σήμερα έχουν μεγάλη σημασία. 
Μά ή εκτέλεση τής όμορφης ιδέας, ώς πρός τόν Έ ρβαρτο τούλά- 
χιστο, άξιοθρήνητη. "Οχι πειά μελέτη άπό τίς πηγές, άπό τά έργα 
δηλαδή τού Έρβαρτου, οδτε κάν καλοσυνείδητη καί στοχαστική 
άπόδοση μελετών άλλων, μά άτελα καί κακόζηλα μεταφράσματα. 
Ό  συγγραφεύς μή έχοντας τήν άπαραίτητη μόρφωση γιά νά κατα
λάβει κάν τόν τυφλοσούρτη πού άκολούθησε, στόν άναγνώστη, πού 
ξέρει τόν "Ερβαρτο, προκαλεΐ αηδία, σέ κείνον πού δέν τόν ξέρει, δέ 
δίνει καμιά καθαρή ίδέα. * ι

Γεμάτο άκόμα τό βιβλίο άπό σφάλματα παιδιάτικα. Ή  Gottin
gen  δηλ. ή Γοτίγγη μεταφράζεται Κετίγνη (σ. 4 καί σ. 22) καί ετσι 
ό Έ ρβαρτος παρουσιάζεται δρώντας στήν πρωτεύουσα τοΰ Μαυρο- 
βουνίουϊΣτή σελ. 21 πληροφορούμεθα, πώς ό <<Έρ6. εδημοσίευσε 
διάφορα συγγράμματα ένσκήψας είδικώτερον εις την κυρίως είπέΐν 
φιλοσοφίαν». Καί ό κ. Γ. I. Καφφετζάκις ενέσκηψε κυριολεκτικώς 
στόν "Ερβαρτο.

Α. Παπαζαχαρίου : Περί σκοπιμωτέρας μεταρρυθμίσεως τής διδα
σκαλίας εν τη στοιχειώδει εκπαιδεύσει. Έ ν ’ Αθήναις, 1911, σελ. 23. 
Ό  Κος Παπαζαχαρίου είναι καθηγητής τών Παιδαγωγικών στό 
’Αρσάκειο, τό φυλλάδιό του γράφει, λέει, περί «σκοπιμωτέρας μεταρ
ρυθμίσεως κ.τ.λ.», ώστε μιλάν καί Έλληνες παιδαγωγοί περί μεταρ
ρυθμίσεως καί άδικο θά ήταν νά τούς κατηγορήσει κανείς πώς άντι- 
γράφουν ή συγγράφουν μόνο «ύποδειγματικές διδασκαλίες». "Ολες οί 
προσπάθειες πού γίνονται καί άπό τδ κράτος καί άπό τούς παιδα
γωγούς γιά κάποια κίνηση παιδαγωγική μποροΰν νά άναχθοΰν σέ 
δυό είδη έπιδράσεως. Πρώτο σέ έπίδραση τής κλασικής, νά ποΰμε, 
παιδαγωγικής, πού εχει διαμορφώσει τή μεθοδική τοΰ Γερμανικού



πρό πάντων σκολείου καί πού λίγο πολύ δπως είναι καί εδρίσκεται 
μεταφυτεύεται στήν Ελλάδα, μέ τίς ύποδειγματικές διδασκαλίες καί 
άλλες σχετικές Ιργασίες. Καί δεύτερο σέ κάποια άπήχηση κινημά
των μεταρρυθμιστικων, πού γίνονται τώρα καί στή Γερμανία καί 
σέλλες χώρες γιά νά φέρουν τό σκολειό σέ άμεσώτερη συνάφεια μέ 
τή ζωή (Arbeitsschule, G esundheitsschule κ.τ.λ.).

Ένα είδος τέτοια άπήχηση είναι καί ή μελέτη τοΟ κ. Παπαζα- 
χαρίου. Μάς μιλάει γιά κήπους παιδικούς, γιά τήν ώφελιμότητα 
καί τήν άνάγκη τής χειροτεχνίας, γιά χειραφέτηση τοΟ παιδικοΟ 
νοΰ άπό τήν καθαρώς πνευματική έργασία καί εύελπιστεΐ, δτι, «έάν ή 
διδασκαλία λάβη μάλλον πρακτικήν μορφήν, άνταποκρινομένην πρός 
τό πνεύμα τής παιδικής ήλικίας καί άκολουθοΟσα αύτήν τήν πρός 
ενέργειαν έμφυτον όρμήν τοΰ παιδίου, τότε καί ήμεΐς θά άποκτήσω- 
μεν άρτίαν δημοτικήν εκπαίδευσιν, τότε θά δυνάμεθα νά εΐπωμεν, 
δτι καί ήμεΐς είσήλθομεν είς τήν τάξιν τών αληθώς άνεπτυγμέ- 
νων έθνών».

Θά ήταν βέβαια δύσκολο νά χαραχτηρίσει κανείς γιά όλότελα 
άσκοπες δλες αύτές τίς παιδαγωγικές ενέργειες τοΰ κράτους καί τών 
παιδαγωγών είτε περιορίζονται μόνο σέ λόγια καί σέ θεωρίες δανει
σμένες άπο τούς ξένους καί δπως δήποτε μεταφερμένες στήν επί
σημη Ιλληνική γλώσσα, είτε καί δοκιμάζονται Ιστω καί πάρα πολύ 
περιωρισμένα.καί στήν πράξη.

Καί είναι δύσκολο νά τίς χαρακτηρίσουμε γιά άσκοπες γιατί καί 
στήν κλασική μεθοδική καί στίς νεώτερες μεταρρυθμιστικές τάσεις 
φανερώνονται αλήθειες, πού έχουν κΰρος γιά κάθε σκολειό έπομέ- 
νως καί γιά τό έλληνικό, πού ίσα ίσα εχει στά περισσότερά του 
πολύ λίγη σχέση μέ κάθε αλήθεια. Μά θά είχε νά παρατηρήσει 
κανένας.μέ δλο του τό δίκιο έξετάζοντας τό σημερινό έλληνικό σκο
λειό· στή βάση του, στίς έσωτερικές του τάσεις, στήν δργάνωσή του, 
στήν. έξωτερική του παράσταση, στό προσωπικό του, στή διοίκησή 
του, πώς δλα αύτά μοιάζουν μέ άεροκοπάνισμα, πώς δλα τά λόγια 
γιά μεταρρυθμίσεις καί τά τέτοια στέκονται στόν άέρα καί λέγονται 
μόνο καί μόνο γιά νά φαινόμαστε καί μεΐς, δτι «δέν καθυστεροΰμεν 
τών πεπολιτισμένων λαών» καί γιά νά φιγουράρουν μερικά άτομα 
ώς άνθρωποι μοδέρνοι. Ά πάνω  σ’ αύτό τό μοτίβο είναι κουρδισμένη 
καί ή «Έπετηρίς τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας» καί οίεςδήποτε 
άλλες ενέργειες τών επισήμων. Τά ένενήντα εννέα έκατοστά τών 
δασκάλων δέν παίρνουν είδηση άπ’ δλα αύτά. Στήν Αθήνα ποζάρει
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άπό χρόνια τώρα «Εκπαιδευτικόν Μουσεΐον» μέ τά νεώτατα τής 
επιστήμης δημιουργήματα καί δμως άμφιβάλλομε άν όπάρχει καί 
ενα σκολειό δημόσιο, πού έχει θρανία κάν καμωμένα δπωςδήποτε 
κατά τάς ύποδείξεις τής έπιστήμης. Μά τό σημαντικώτερο άπ’ δλα 
είναι, πώς τό έλληνικό σκολειό, τό χωρίζουν άπό τή ζωή αίτια πολύ 
βαθύτερα άπ’ δτι χωρίζουν κάθε άλλο σκολειό τοΰ κόσμου, δτι τό 
μυαλό τών έλληνοπαίδων τό περισφίγγουν άπό τήν τρυφερότερη 
σχολική ήλικία τά μάγγανα τής γλωσσικής ψευτιάς, πού κάνουν 
αδύνατη κάθε χειραφέτησή του. Καί γιά τό βάραθρο αύτό τό άγεφύ- 
ρωτο μεταξύ ζωής καί έλληνικοΰ σκολειοΰ, άν Ιξαιρέσουμε τίς φιλό
τιμες προσπάθειες τοΰ κ. Μπουντώνα, δέν έχουν ώς τώρα μάτια οί 
σοφοί καί επίσημοι παιδαγωγοί μας. Γι’ αύτό δλες ·οί θεωρίες γιά 
παιδικούς κήπους καί χειραφετήσεις τοΰ παιδικού πνεύματος, δσο 
δέν συνδέονται μέ τό κεντρικό πρόβλημα τής έλληνικής διδακτικής 
μοιάζουν μέ άεροκοπανίσματα.

Αικατερίνης Βαρουξάκη. Ύγιά σώματα, υγιείς ψυχαί. Ά θήναι 
1911 σ. 31. Στό δεύτερο έκεΐνο είδος τών παιδαγωγικών ένεργειών, 
τήν άπήχηση μεταρρυθμιστικών κινημάτων, πού γίνονται στά σκο
λειά τής Εύρώπης, θά μποροΰσε κανείς νά κατατάξει καί τό βιβλίο 
τής κ. Αίκ. Βαρουξάκη. ’Εκεί εκθέτει ή διευθύντρια τοΰ ’Αρσάκειου 
σέ τρία άρθρα «'Γπαίθρια σχολεία», «Τά σχολεία τοΰ Βορρά» καί 
«Στρεβλά σώματα» έντυπώσεις πρό πάντων άπό ταξίδια της στίς 
βορεινές χώρες καί διατυπώνει εύχές καί κάνει « εκκλήσεις» γιά νά 
μιμηθοΰμε κ’ εμείς δσα γίνονται έκει πάνω. Ή  κ. Βαρουξάκη προσέ
χει περισσότερο στό πρώτο μέρος τοΰ τίτλου τοΰ βιβλίου της στά 
«Ύγιά σώ ματα» καί ξέρουμε πώς δέν περιορίζεται μόνο σέ λόγια, 
μά καί μέσα στόν κύκλο τής άμεσώτερης ένέργειάς της κάνει δ,τι 
μπορεί καί δ,τι τής έπιτρέπει ή γύρω της άδιαφορία ή καί άντί- 
δραση, γιά τήν υγεία τών παιδιών. Μά έκεΐ στίς χώρες, πού μας 
περιγράφει, Ιχουν φροντίσει πολύ πρωτύτερα καί γιά τίς υγιείς ψυχές.

/ Καί σαύτό ήθέλαμε νά προσέξει ή κ. Βαρουξάκη. Τό ’Αρσάκειο,
δπως είναι τώρα τούλάχιστον τά πράματα, Ιχει στά χέρια του δλη 
σχεδόν τή γυναικεία μόρφωση. Καί παρουσιάζει ή γυναικεία μόρ
φωση στήν Ε λλάδα προβλήματα Ισως περισσότερα άπό τό σκολειό 
τών άρρένων, καί Ισως τή βαραίνουν περισσότερα ψέματα. Καί δπως 
μας είναι ανώφελες υγιείς ψυχές μέ άρρωστα σώματα, ετσι καί 
ίσως περισσότερο μάς είναι ανώφελα υγιή σώματα μέ άρρωστες καί 
στρεβλωμένες ψυχές. Καί μερικά δυσάρεστα επεισόδια, πού έπροκά-
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λεσαν χώρα τελευταία οί ένέργειές της γιά τήν ύγεία τών παιδιών, 
θά τήν Ιπεισαν πόσο άλληλένδετα είναι τά προβλήματα, καί πόσο 
είναι κάπως ούτοπικό νά ζητάει κανείς νά έκπολιτίσει μόνο σωματι- 
κώς μία κοινωνία, πού έχει μέσα της κάποιες βαθύτερες πλάνες.

Π αιδαγω γικός τύπ ος. [Τή ζωή, πού υπάρχει μέσα σέ οίοδήποτε 
στάδιο τής πνευματικής ενέργειας, δέν τήνε φανερώνουν μόνο τά 
σχετικά βιβλία, μά άκόμα περισσότερο σήμερα τά περιοδικά δημο
σιεύματα. Γι’ αύτό θά μπορούσε κανείς νά πάρει αξιόλογα γιά σημάδι 
τής νέκρας, πού επικρατούσε πριν λίγο άκόμα σέ δλα τά είδη τής 
παιδαγωγικής ένέργειας, τήν τέλεια άνυπαρξία περιοδικών ή έφημε- 
ρίδων, πού νά καταγίνονται μ’ αύτά τά ζητήματα. ΠοΟ καί ποΰ έγί- 
νονταν καμιά σπασμωδική ένέργεια άπό κανένα άτομο καί γρήγορα 
ναυαγοΰσε. Τώρα γίνεται κάποια κίνηση συστηματικώτερη άν καί 
λιγοστή. Μά καί τό νά βγαίνουν μόνο ενα δυό περιοδικά ή εφημερί
δες δέν είναι σημάδι, πώς υπάρχει ή ζωή πού πρέπει. Τό τί δημο
σιεύεται εκεί μέσα, άν φανερώνεται κάποια τάση γιά άληθινή πρόοδο, 
είναι τό πολύ σημαντικώτερο.

Γι’ αύτό καί ό ’Εκπαιδευτικός 'Όμιλος, πού τίποτε άλλο δέν ποθεί 
τόσο, δσο νά δει γύρω του νάνθίζει τό ένδιαφέρον καί τής κοινωνίας 
καί τοΰ δασκαλικού κόσμου γιά τά προβλήματα τής έλληνικής παι
δείας, πού καθρεφτίζουν στό είδος τους δλα τά ζωτικά προβλή
ματα τής κοινωνίας μας καί τοΰ έθνους μας, θά παρακολουθήσει 
συστηματικά στό Δελτίο του δλη τήν κίνηση καί τοΰ Παιδαγωγικού 
τύπου άρχίζοντας σήμερα άπό μερικά περιοδικά δημοσιεύματα καί 
έφημερίδες].

Α να το λ ή . Μηνι,αΐον παιδαγωγικόν περιοδικόν. Διευθυντής’ Εμμα
νουήλ Ίακωβίδης. "Ετος Α'. Εν Σάμω. 1911. (Έ τησία συνδρομή. 
Φρ. 10). Είναι τό πρώτο παιδαγωγικό περιοδικό, πού μέ πρόγραμμα 
πλατύ, έπιστημονικό καί θετικό βγαίνει στήν Τουρκία. Ή  έλληνική 
παιδεία στήν Τουρκία έχοντας καί πριν άπό τό σύνταγμα καί ώς 
τώρα άκόμη μέ δλους τούς άφομοιωτικούς άγώνες τών Τούρκων 
τέλεια εσωτερική έλευθερία, καί έχοντας άκόμη Ινα πολύτιμο μέ τά 
μέρος της άγαθό, τήν άποκέντρωση, δχι μόνο δέν έμεινε δργανικά 
καθόλου πίσω άπό τήν παιδεία τοΰ ελεύθερου κράτους, μά καί σέ 
μερικά σημεία προπορεύτηκε δημιουργήσαντας τόν τύπο τοΰ Ιξατάξιου 
δημοτικοΰ σκολειοΰ καί τοΰ έξατάξιου ή πεντατάξιου γυμνάσιου, πού 
τώρα μόλις έρχεται νά τόν νομοθετήσει καί τό έλεύθερο κράτος. Καί 
άπό τήν άποκέντρωση τής σχολικής διοίκησης στήν Τουρκία ήμπο-
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ροΰμε νά ελπίζουμε καί πολλά ακόμα άγαθά γιά δλη τήν έλληνική 
παιδεία. ’Εχρειάζονταν δμως νά βρεθεί καί Ινα δργανο, πού νά 
μελετάει συστηματικά τά σχετικά ζητήματα. Καί τό δργανο αύτό το 
έδημιούργησεν ή φιλοπονία καί ή δραστηριότητα ένός κατάλληλα 
μορφωμένου άνθρώπου τοΟ κ. Ε. Ίακωβίδη, καθηγητή τών παιδα
γωγικών στό Ιεροδιδασκαλείο τής Σάμου. Στά έννιά φυλλάδια τοΟ 
Περιοδικού, πού βγήκαν ώς τώρα, βρίσκομε διατυπωμένες πολλές 
σκέψεις τοΰ κ. Ίακωβίδου, σκέψεις πού άναφέρονται πρό πάν
των στίς συνθήκες τής εργασίας τών δασκάλων στήν Τουρκία. 'Ο 
κ. Ίακωβίδης προσπαθεί νά νικήσει τήν άδιαφορία καί τή μοιρο- 
λατρεία τοΰ δασκαλόκοσμου, νά τοΰ κάνει συνειδητή τήν άποστολή 
του, καί νά τόν σπρώξει σέ πνευματική καί κοινωνική αύτοτέλεια 
καί αύτενέργεια. 'Η άλήθεια είναι πώς σ’ αύτές τίς σκέψεις, έν ψ 
φαίνεται νά καταλαβαίνει ό κ. Ίακωβίδης καί τά άλλα τά βαθύτερα 
καί τά άλληλένδετα μέ τήν πνευματική ζωή τοΰ δασκάλου ζητήματα, 
μιλάει μόνο μέ άοριστίες καί αποφεύγει νάγγίξει τίς πληγές. Ξέρον
τας πόσο δύσκολο είναι σένα άτομο, πού έργάζεται μέσα σέ ώρισμέ- 
νες συνθήκες νά άντιμετωπίσει δλη τή γύρω του πρόληψη, δέν έννο- 
οΰμε νά δποτιμήσωμε τό δ,τι ώς τώρα έκανε. Μά ή καλοσυνείδητη 
μελέτη τών παιδαγωγικών ζητημάτων δέν ήμπορεΐ^παρά νά τόν 
φέρει αργά ή γρήγορα στήν άνάγκη νά θέσει καί νά προβάλει στήν 
ερευνά καί τά κύρια καί ιδιαίτερα διδακτικά προβλήματα, πού έχει 
νά λύσει ή ελληνική παιδαγωγική.

Ά κόμη έχουμε νά Ιξάρωμε τή φιλότιμη προσπάθεια τής «Α ν α 
τολής» γιά νά δώσει στους δασκάλους μας εικόνα τής σημερινής 
καταστάσεως τής παιδαγωγικής επιστήμης. Τήν πειραματική παιδα
γωγική, πού στήν Ελλάδα είναι άκόμα res incognita, έν φ σάλλα 
Βαλκανικά κράτγ) λειτουργοΰν καί Ενστιτοΰτα πειραματικής ερευνάς, 
ψυχολογικής καί παιδαγωγικής, τήν παρακολουθεί ή «Ανατολή» 
αρκετά καλά, κυρίως άπό πηγές ροισικές.

Ό  διευθυντής τής «Ανατολής» έδειξεν ώς τώρα άξιόλογη αντοχή 
βγάζοντας τό άρκετά πολυσέλιδο μηνιαίο του περιοδικό σχεδόν μόνος 
του, σημάδι κι’ αύτό τής άξιοκατάκριτης άδιαφορίας τών δασκάλων, 
πού δέν έννοοΰν άκόμα, πώς ή μεγαλύτερη δύναμή τους είναι τό 
ειλικρινές ενδιαφέρον καί ή μελέτη δλων τών ζητημάτων τοΰ κλά
δου των. Ά ς  έλπίσουμε, πώς γρήγορα θά διαλυθοΰν οί πάγοι αύτής 
τής άδιαφορίας καί σαυτό προσδοκάμε, πώς θά συντελέσει πολύ ,καί 
ή έργασία τοΰ κ. Ίακωβίδη.
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' Επετηρ'ις τοΰ έν Σμύρνη ' Ελληνογερμανικον Λυκείου. Τόμ. 5· 
Σμύρνη. 1906 - 1911.

Ή  συνήθεια τοΰ νά βγάζουν κάθε χρόνο δημόσια ή ιδιωτικά 
σκολειά έπετηρίδες ή προγράμματα, πού δίνοντας μιά συνοπτική 
Εδέα τής έργασίας το0 σκολειού, περιέχουν κι’ δλας καί ενα δύο έπι- 
στημονικές πραγματείες, είναι άλλου πολύ απλωμένη, στήν Ελλάδα 
δμως λιγοστά είναι τά σκολειά, πού ώς τώρα έπιχείρησαν τέτοιο 
πραμα.

Τέτοιο ενα καί τά Έλληνογερμανικά Λύκειο τοΰ κ. Γιαννίκη, 
Ιπλούτισεν ώς τώρα τήν παιδαγωγική μας φιλολογία μέ πέντε τόμους 
άρκετά πολυσέλιδους. Ά π ά  τίς πραγματείες, πού δημοσιεύτηκαν έκεΐ 
σημειώνομε τίς μελέτες τοΰ κ. Γεωργακάκι, παιδαγωγού τής κλασι
κής Έρβαρτιανής σχολής, Μεθοδική τής Ιχνογραφίας (Τόμ. Α ') 
Μεθοδική τής 'Ιστορίας (Τόμ. Β' καί Γ'), ΙΙερΙ εσωτερικής έπαναλή- 
ψεως (Τόμ. Δ') καί τήν ένδιαφερουσα πρωτότυπη μελέτη του, « Ή  
διαλεκτική τοΰ Σωκράτονς είναι ή αυτή πρός τήν άναπτύσσουααν ή 
εξελικτικήν μορφήν τής διδασκαλίας; (Τόμ. Ε'). Οί έργασίες τοΰ κ. 
Γεωργακάκι είναι δλες μέ έπιμέλεια καί ακρίβεια γραμμένες, άν καί 
θά είχαμε νά παρατηρήσωμε γενικά, δτι ό Έρβαρτιανισμός του, δπως 
τάν έδιδάχτηκε άπά τάν καθηγητή τής Jena Rein, καί δπως τάν 
άκολουθεΐ πιστά μαζί καί μέ άλλους άπά τούς παιδαγωγούς μας 
καταντάει άποκλειστικάς πολύ καί χάνει τήν έπαφή του μέ τή σύγ
χρονη έπιστήμη. ’ Επίσης αξίζει νά σημειωθούν οί μελέτες τοΰ κ. Κ. 
Γιαννίκη, Περί τής διδασκαλίας τής ’Αριθμητικής (Τόμ. Β '), τοΰ 
κ. Ε. Πελεκίδη, Τό μάθημα τών συνθέσεων (Τόμ. Δ'), τού κ. Δ . 
Γληνον, Τά ελληνικά έν τή μέση εκπαιδεύσει (Τόμ. Α') καί Τό Ελλη
νικόν άναγνωστικόν τοΰ Βιλάμοβιτς Μέλλεντορφ (Τόμ. Β'). Καί τά 
πρόγραμμα καί ή μεθοδική τών μαθημάτων τούτων είναι πολύ πίσω 
σέ μας καί ή διδασκαλία των γίνεται τόσο έλαττωματική, ώστε οί 
μελέτες αύτές περιέχοντες καί πολλούς πρωτότυπους στοχασμούς 
είναι άξιοσπούδαστες γιά κάθε δάσκαλο. Το ίδιο λέμε καί γιά τήν 
έργασία του κ. Γ. Σακκάρη, 'Η  φιλοσοφική προπαιδεία έν τοΐς 
Γνμνασίοις και τοΐς Λνκείοις (Τόμ. Ε').

Ά λ λ ’ εκείνο, πού περισσότερο θά ποθούσαμε νά βρούμε στήν επε
τηρίδα τού σκολειοΰ τούτου, πού ή διεύθυνσή του και οί καθηγητές 
του, δντας ελεύθεροι άπά κάθε είδους συγκέντρωση καί γραφειοκρα
τία, πού σκοτώνει κάθε πρωτοτυπία Ιδώ στήν Ελλάδα, δείχνουν 
άξιέπαινη προθυμία νά μή κωφεύουν όλότελα στίς απαιτήσεις τής
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ζωής καί τής επιστήμης, έκεΐνο λοιπόν, πού θά ποθούσαμε και δέν 
τό βρίσκομε, είναι παρατηρήσεις διδαχτικές βγαλμένες άπό μέσα άπό 
τήν έργασία τοΟ Λυκείου, πράγματα συγκεκριμένα, νά ποΟμε, καί 
δχι μόνο γενικότητες καί θεωρίες, πού βέβαια κι’ αύτές χρειάζονται 
καί σέ πολλά έχουν τόν τόπο τους. Θά θέλαμε νά ξέρωμε ποια μέθοδο 
πραγματικά εφαρμόστηκε γιά κάθε μάθημα άπ’ τόν καθηγητή, ποια 
διδαχτικά βιβλία έχρησιμοποιήθηκαν, τί αποτελέσματα παρατηρήθη
καν. θ ά  ήθέλαμε π. χ. νά ξέρωμε άν τό πρόγραμμα των έλληνικων, 
πού διατύπωσε στόν α' τόμο τής Επετηρίδας ό κ. Δ. Γληνός Εξακο
λούθησε καί Εφαρμόστηκε σέ δλες τίς τάξες τοΰ Λυκείου, καί άν οί 
τελειόφοιτοι, πού βγήκαν μ’ αύτό τό πρόγραμμα παρουσίαζαν ίσα ή 
καλύτερα άποτελέσματα άπό τούς τελειόφοιτους των γυμνασίων, θ ά  
θέλαμε περισσότερες λεπτομέρειες γιά τήν πνευματική καί τήν άλλη 
ζωή των παιδιών. Ά φ ’ ού ύπάρχει τόση καλή θέληση πρέπει νά 
προστεθεί καί ή ακριβής παρατήρηση. Τότε θά βγοΰν στή μέση καί 
θά διαφωτισθοΰν καί καλύτερα δλα τά ζητήματα, πού εχει νά παρου
σιάσει ή γυμνασιακή, πραχτική ή κλασική παιδεία.

«Σάλπιγξ»,’ Εκπαιδευτική και εθνική εφημερίς, δργανον τής «Π αν
ελληνίου ένώσεως τών δημοδιδασκάλων άμφοτέρων τών φύλων». Έν 
Άθήναις. ”Ετος Γ'. 1911.

« Ασπίς», Περιοδικόν παιδαγωγικόν δεκαπενθήμερον, δργανον τοϋ 
παγκρητικον δημοδιδασκαλικοϋ συλλόγου.’ Εν Χανίοις.’Έ τος Β . 1911.

«Σχολέΐον και οικογένεια». Διευθυντής I. Παπούλιας. ’Ε ν ’ Αθήναις. 
'Έτος θ '.  1911.

Ή  αμάθεια τοΰ λαοΰ, δστερ’ άπ’ τούς αϊωνες τής σκλαβιας, ή 
παραπλάνησή του άπ’ τούς ψευτοκλασικιστές καί πατραγαθιστές 
δασκάλους, ή κοινωνική καί πολιτειακή του άνικανότητα, έπειδή δέν 
ύπήρχε μέσα στό λαό καμιά τάξη άναθρεμμένη καί μορφωμένη γιά 
νά κυβέρνα, ή πολιτική διαφθορά καί ακολασία, πού ακολούθησε, ή 
άνυπαρξία μέ μιά λέξη συνταγμένης καί μέ λογική συνέχεια πολιτείας, 
Ικατάφερε νά μήν υπάρχει ώς τά σήμερα στήν Ελλάδα δημοτική παι
δεία. Οί ίδιες αιτίες μαζί μέ τήν πρόφαση τής οικονομικής άνέχειας 
έδημιούργησαν γραμματιστές, γραμματοδιδασκάλους, ΰποδιδασκάλονς 
καί άλλα τέτοια ποικίλης προελεύσεως καί συστάσεως δργανα τής 
καλουμένης δημοτικής παιδείας,1 έν ψ άπ’ τήν άλλη μεριά ή σπα

1 Τώρα τελευταία γίνεται ένέργεια νά δημιουργηθεΐ καί τετάρτη species, ol 
ιεροδιδάσκαλοι.
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σμωδική ενέργεια τής ώς τά τώρα όνομαζομένης πολιτείας σέ μερικά 
lucida intervalla της κατάφερε νά υπάρχουν σήμερα στήν Ε λλάδα 
άρκετοί μέ ειδική μόρφωση δημοδιδάσκαλοι.

Of δημοδιδάσκαλοι αυτοί οί μορφωμένοι θά ήταν ή ζύμη, άπό 
τήν όποία θά μπορούσε μιά μέρα νά βγει δημοτική παιδεία. Αυτοί 
Ιχοντας συναίσθηση της αποστολής τους, φωτισμένοι άπό τήν επι
στήμη, ερχόμενοι σέ άμεση επικοινωνία μέ τή λαϊκή ψυχή, μελετών
τας καλοσυνείδητα δλα τά προβλήματα, πού θά τούς παρουσίαζε τό 
Ιργο τους, θά Ιχτιζαν σιγά σιγά τό παλάτι τοΰ νεοελληνικού δημο
τικού σκολείου, δπως μέ θαυμαστή φιλοπονία καί φιλοτιμία καί 
φιλοπατρία τώχουν χτίσει οι δημοδιδάσκαλοι άλλων λαών όχι μόνον 
παλαιών μά καί νεώτερων τοΰ έλληνικοΰ στή σταδιοδρομία τοΰ πολι
τισμού. Μά καί τούς δημοδιδάσκαλους τούς είχεν ώς τώρα ή πολι
τική ακολασία κλωτσοσκονφι. Καί ετσι δχι μόνο έσπερνε τήν άπο- 
γοήτευση καί έδιωχνε τά καλύτερα στοιχεία άπό τό ύψηλό εργο, μά 
καί δπου μπορούσε νά φανερωθεί, κάποια ενέργεια τήν άνάγκαζε ή 
πολιτεία νά είναι ένέργεια μόνο γιά τήν εξασφάλιση τοΰ ψωμιοΰ. 
Γι’ αύτό καί τό όργανό τους ή «.ΣάΛπί^Ι1» σχεδόν άποκλειστικά μέ 
τά ζητήματα τής διαβαθμίσεως καί τής μισθοδοσίας καί τά σχετικά 
άσχολεΐται ώς τώρα. Τό ίδιο καί «Ζο οχολέϊον και οικογένεια» πού 
αντιπροσωπεύει τά συμφέροντα τών καλουμένων ύποδιδασκάλων. Ή  
<<Αοπϊς» τών Κρητικών πειό ήσυχασμένη άπ’ αύτά κυτάζει καί 
άλλα ούσιαστικώτερα ζητήματα τοϋ σκολειοΰ. ’Ελπίζομε, πώς ή 
φιλελεύθερη Κυβέρνηση θά παυσει πειά αύτό τό άξιοδάκρυτο κλω- 
τσοσκοΰφι τής Πολιτείας δχι μόνο μέ τούς δημοδιδασκάλους παρά 
μέ δλη τήν Παιδεία. Καί τότες ελπίζομε πώς καί οί δημοδιδάσκαλοι 
Ιξασφαλίζοντας πειά τδ ψωμί τους καί τήν αξιοπρέπεια τους, θά 
στρέψουν δλη τήν προσοχή τους στήν ούσία τοΰ έκπαιδευτικοΰ προ
βλήματος, πού τούς ενδιαφέρει καί μας ενδιαφέρει, στή δημιουργία 
τοΰ άληθινοΰ δημοτικού σκολειοΰ. Τή συμπάθεια τής κοινωνίας μόνο 
αύτή ή ειλικρινής έργασία θά τούς τήν εξασφαλίσει.

3Αθήνα, Δεκέμβρης 1911



Τό μήνα Δεκέμβριο έγιναν τρεΤς διαλέξεις στά γραφεία τοΰ Ό μί
λου. Οί δύο πρώτες άπό τόν κ. Ά λ . Δελμοΰζο καί ή τρίτη άπό τάν 
κ. Στέφ. Ραμά.

Ό  κ. Δελμοϋζος άνάπτυξε τήν κατάσταση δπου βρήκε τίς μαθή
τριες στό Βόλο, δταν άνοιξε τό ’Ανώτερο Παρθεναγωγείο. Μας μίλησε 
γιά τά ελαττώματα πού τούς εδωκε τό επίσημο εκπαιδευτικό μας 
σύστημα, γιά τόν παπαγαλισμό, τήν επιπόλαια άντίληψη τών πραγ
μάτων καί τήν άτελή έθνική τους μόρφωση. Μας άνάπτυξε κατόπιν 
τό σύστημα πού ό ίδιος άκολούθησε, γιά νά ξερριζώσει τά κακά 
αύτά άπό τίς ψυχές τών μαθητριών καί νά τούς δώσει τή μόρφωση 
τήν έθνική, διανοητική καί ήθική πού πρέπει.

Διάβασε πολλές έκθέσεις τών μαθητριών του, πού έλοφάνερα 
εδειξαν τά καλά πού τούς εκαμεν ό τρόπος αύτός τής διδασκαλίας.

Ό  κ. Στέφ. Ραμάς άνάπτυξε τά καλά πού θά γίνονταν στό έθνος 
μας « Ά ν  είχαμε τήν παιδεία μας Ιλεύθερη». Ή  βαθυστόχαστη καί 
μεστή διάλεξη τοΰ κ. Ραμά θά δημοσιευθεΐ όλόκληρη στό ερχόμενο 
Δελτίο.

Μέ χαρά μας παρατηρήσαμε δτι τίς διαλέξεις αύτές παρακολού
θησαν δχι μόνον μέλη τοΰ Όμίλου, άλλά καί πολλά καί εκλεκτά 
μέλη τής κοινωνίας μας, πού δέ συμμερίζονται σέ δλα τά σημεία 
τίς πεποιθήσεις τοΰ Έκπ. Όμίλου.



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ

Στήν πρώτη του προγραμματική εγκύκλιο κήρυξεν ό Ε κπαι
δευτικός 'Όμιλος πώς, κοντά στίς άλλες εκπαιδευτικές άνάγκες που 
θέλει νά ύπηρετήσει, θά κοιτάξει νά δοθοΰν στά Ελληνόπουλα καί 
τό πρότυπο άλφαβητάριο καί τά πρότυπα διδαχτικά βιβλία.

Τά παράπονα γιά τά σημερινά διδαχτικά βιβλία εΐναι γενικά. 
Παιδαγωγοί, δασκάλοι, οικογενειάρχες καί τό σιωπηλό μά φανερό 
μαρτύριο τών παιδικών ψυχών, πού παιδεύονται μέ τά τωρινά βιβλία, 
διαλαλοΟν τό κακό πού γίνεται.

Ή  γλωσσική πρόληψη, ή άμεθοδία, ή κερδοσκοπία μολύνουν τή 
σπουδαιότερη τοΰ παιδιού πνευματική τροφή.

Οί ώς τά τώρα ένέργειες τοΰ κράτους καμιά άπ’ αύτές τίς πλη
γές δέ διορθώσανε. Ή  γλωσσική πρόληψη καί ή άμεθοδία έμειναν, 
δπως καί πρίν, ή ιδιωτική κερδοσκοπία πέρασε στά έσοδα τοΰ Κράτους.

Ό  Εκπαιδευτικός 'Όμιλος ξέρει, πώς καί δημοδιδάσκαλοι πολλοί, 
καλοσυνείδητοι, καί άλλοι, πού στοχάζονται πονετικά γιά τά Ελληνό
πουλα, Ιχουν μελετήσει καί τά ζητήματα τοΰ διδαχτικοΰ βιβλίου καί 
θά μποροΰσαν νά δώσουν πολύτιμη έργασία γιά νά διορθωθεί τό κακό.

Γι’ αύτό, άν καί στήν άρχή φρονοΰσε πώς τό Άλφαβητάριο καί 
τά διδαχτικά βιβλία θάπρεπε νά βγοΰν άπ’ τήν πράξη τοΰ Πρότυ
που Σκολειοΰ, άποφασίζει, ώς πού νά λειτουργήσει τό Σκολειό του, 
νά βοηθήσει γιά νά βγει στό φώς δ,τι καλό μπορεί νά μας δώσει ή 
δουλειά εκείνων, πού έχουν μελετήσει τά σχετικά ζητήματα.

Καί άρχίζοντας άπ’ τήν πρώτη άνάγνωση προκηρύχνει διαγωνι
σμό γιά τή συγγραφή τοΰ καταλληλότερου γιά τά Ελληνόπουλα 
Αλφαβητάριου. "Οσοι λοιπόν θά θελήσουν νά γράψουν Αλφαβητάριο 
γιά τό διαγωνισμό τοΰ Όμίλου πρέπει νάχουν ύπ’ βψει τά εξής.

1) Τό Άλφαβητάριο πρέπει νάχει δλη τήν άναγνωστική δλη 
τοΰ πρώτου χρόνου, δηλαδή τό δεύτερό του μέρος νά τό άποτελοΰν 
παραμυθάκια καί διηγηματάκια καί ποιηματάκια γιά παιδιά.

2) Πρέπει νά διδάσκεται σύγκαιρα ^ β α σ μ α  καί γράψιμο.
3) Ό  καθένας πού θά γράψει, είναι λεύτερος νάκολουθήσει δποια- 

δήποτε άπό τις νεώτερες μέθοδες τής πρώτης άνάγνωσης θέλει, μπο-
7

ι
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ρεΐ άκόμα νά προτείνει καί δική του. Μόνο ή μέθοδο τοΰ γραμμα- 
τισμοΰ είναι άπαράδεχτη.

4) Τά περιεχόμενο τοΰ βιβλίου, άκόμη καί οί μικρές φρασοΰλες, 
πού θά διαβάζονται άρχή άρχή, πρέπει νάχουν κάποιο νόημα, ένό- 
τητα καί ένδιαφέρο γιά τά παιδιά καί νά σχηματίζονται γρήγορα 
μικρά διηγηματάκια.

5) Ή  γλώσσα πού θά διδαχτεί δχι μόνο μέ τά ’Αλφαβητάριο 
παρά καί σ’ δλο τά δημοτικό σκολειά είναι ή κ ο ι ν ή  ό μ ι λ ο υμέ ν η .  
Κι’ άπ’ αύτή πρέπει νάναι παρμένο δλο τό δλικά τοΰ βιβλίου. Κάθε 
είδος χειραγώγηση τοΰ παιδιοΰ πρός κάποια κ α θ α ρ ι σ μ έ ν η  ή 
δ ι ο ρ θ ω μ έ ν η  τάχα γλώσσα άποκλείεται, καθώς καί τά διαλεχτικά 
στοιχεία. Τό μόνο διόρθωμα τής παιδικής γλώσσας, πού Ιχει νά 
κάνει ή πρώτη γλωσσική διδασκαλία, είναι νά διδάσκει τήν πανελ
λήνια προφορά τών λέξεων άντις τή διαλεχτική, δηλ. τό π’τ ά μ’ 
θά μάθει τά παιδί νά τό λέει π ο τ ά μ ι ,  τό σ κ’λ ί, σ κ υ λ ί ,  τά κ’ τ σ ά 
κ ο υ κ ι ά .  Τίποτε άλλο.

6) Τά χειρόγραφα πρέπει νά σταλθοΰν στά γραφεία τοΰ Έκπ. 
Όμίλου, όδός Λέκα 4 ώς τήν 31 τοΰ Δεκέμβρη 1912. Κάθε χειρό
γραφο νά διακρίνεται μέ κάποιο ρητό ή άλλο σημάδι, πού νά ύπάρ- 
χει και στό σφραγισμένο φάκελλο μέ τδνομα τοΰ συγγραφέα.

7) Τάλφαβητάρια θά τά κρίνει Ιπιτροπή άπδ" ειδικούς. Τά όνό- 
ματά τους θά δημοσιευτοΰν τό Γενάρη τοΰ 1913.

8) Στό συγγραφέα τοΰ βιβλίου, πού θά βραβευτεί, θά δοθοΰν δρ. 
χίλιες (1000). Τό βιβλίο του θά τυπωθεί καλλιτεχνικά μέ έξοδα τοΰ 
Όμίλου. Ό  συγγραφέας θάχει άκόμα 50 °/ο άπό τά καθαρά κέρδη 
δσο πουλιέται τό βιβλίο.

’ Αθήνα 1 τοΰ Μάρτη 1912.

*Η  έπίτροπή τον Έκπ. ’Ομίλου.



Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η

“ ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ,,

Τόν καιρό πού ή Γαλλία είχε αύτοκρατορία, στά 1866, ένας άσή- 
μαντος τότε καθηγητής σ’ έπαρχιακή πόλη, ό Jean Mace, δημο
σίευσε στή ντόπια έφημερίδα «ή ’Εθνική Γνώμη» μιαν Ικκληση—  
« Γιά νά όργανωθεΐ συντροφιά μεταξύ άνθρώπων καλής θελήσεως σέ 
» δλην τή Γαλλία, μέ τό σκοπό νά έργασθοΰν γιά τή λαϊκή μόρφωση».

Τό κάλεσμά του τό άκουσαν τρεις άνθρωποι— ένας λιθοξόος, ένας 
όδηγός στά σιδηρόδρομο κ’ ένας άστυφύλακας.

ΟΕ τέσσεροί τους, μέ κεφάλαιο 15 φράγκα, Γδρυσαν άμέσως «τή 
Γαλλική Έ νωση γιά τήν Έκπαίδευση» πού έφτασε στά μεγαλείο 
(δστερα άπά είκοσι χρόνια) άπαρτιζόμενη πλέον άπά έκατομ. μέλη 
καί διαθέτοντας έκατομμύρια κεφάλαια, νά έπιβάλεται τόσο, ώστε οΕ 
έχθροί της νά τήν χαρακτηρίζουν— ώς σωματείο πρωτοβουλίας, δπου 
μεταβαίνει ή παιδεία τοΟ Κράτους γιά νά διδαχθεί.

Καί πραγματικά, χάρη στήν Έ νωση, ή Γαλλία έχει σήμερα λαϊκή 
παιδεία ύποχρεωτική, παρεχόμενη δωρεάν.

Σάν τί, δμως, νά ζητούσε ή 'Ένωση τόν καιρό πού Εδρύθηκε;
Στό καταστατικό της έντελώς άόριστα υπόσχεται νά κινήσει τήν 

ιδιωτική πρωτοβουλία ύπέρ τής εκπαιδεύσεως τοΰ λαοΰ.
Τίποτε όρισμένο δέν άναφέρεται δσον άφορα τόν τρόπο καί τά 

μέσα μέ τά όποΐα θά Ιπιδιώξει αύτόν τά γενικότατο σκοπό της.
Έ ν τούτοις ό Mace, ό δημιουργός της, αύτάς πού στάθηκε ήγε- 

μόνας της ώς τήν ώρα τοΰ θανάτου του, άπό τήν πρώτη στιγμή τής 
Εδρύσεώς της, ένθουσιασμένος, έπρόλεγε τά Ινδοξο μέλλον τής Έ νώ- 
σεως μέ τέτοια λόγια: — «Ό ταν οί ’Αμερικανοί μέτοικοι (Settlers) 
» προχωρούν ίσα μπροστά τους άναζητώντας τόπο γιά νά έγκατα- 
» σταθούν στό Far W est γνωρίζουν τάχα πάντοτε τά «ποΰ» καί τά 
» «τί» θά φχιάσουν;»

»Έ ν α  ξέρουν, πώς είναι άνδρες καί δτι έκεΐ κάτω ύπάρχει γή 
» χέρσα. Πηγαίνετε νά δείτε δέκα χρόνια έπειτα τά μέρος δπου στά-
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» θηκαν. θ ά  βρείτε μιά πόλη, τής όποιας βέβαια δέν είχαν τό σχέδιο 
» στήν τσέπη τους τόν καιρό πού ξεκινούσαν.

» Κι’ δμως ή πόλη έχτίσθηκε. . .  Έ τσι θά κάνει καί ή "Ενωσή 
» μας άν είμαστε άνδρες . . .  ».

Κ ’ έτσι έγινε.
Ά π δ  τήν ίστορία τής Γαλλικής Έ νώσεως γιά τήν Εκπαίδευση 

μαθαίνομε, πώς δσο έπλήθαιναν τά μέλη της, δσο ή υλική της δύναμη 
αδξαινε καί δσο άποκτοΰσε μεταξύ τών δπαδών της «προσωπικότη
τες ένεργητικές» (μεγάλωσε ή Έ νωση άκριβώς γιατί τίς άπόκτησε) 
τόσο καί στό μυαλό τού ιδρυτή της καί τών πολύτιμων συντρόφων 
του διαγράφονταν, άργά καί μέ τήν ώρα τους, ξελαγαρισμένοι κ’ έν
τελώς βρισμένοι οί είδικοί σκοποί καί τό πρόγραμμα τής ένέργειας. 
Κ ’ έτσι στό τέλος έφτασε στό σημείο νά ύποστηρίξει καί νά έπιβάλει 
— δπως είπαμε— τήν παρεχόμενη δωρεάν λαϊκή παιδεία, σά συνέπεια 
τής ύποχρεώσεως νά στέλνει ό πατέρας τό παιδί του στό Σχολείο.

Τήν υποχρέωση, αύτή τήν υποστήριξε ό M ace μέ πολλά έπι- 
χειρήματα.

Κάπου π. χ. λέει.— « Είμαι βέβαια ό άφέντης στήν αμαξά μου; 
» Καί άν μ’ άρέσει τή νύχτα, στά σκοτεινά, μπορώ νά τήν όδηγήσω 
» άπάνω σέ χαντάκια καί λιθάρια μέ κίνδυνο νά τήν κομματιάσω. 
» Αύτό μοΰ φαίνεται στήν άρχή σάν δικαίωμά μου. ’Εν τούτοις μ’ άνα- 
» γκάζουν ν’ ανάψω τό φανάρι στήν άμαξα. Ά ν  δέν τό κάνω μέ στέλ- 
» νουν νά δώσω λόγο στή δικαιοσύνη. Κι’ άν παραπονεθώ, μοΰ λένε πώς 
» έχω άδικο, επειδή δέν πρόκειται μόνο γιά τήν άμαξά μου, άλλά 
» μπορεί στό δρόμο μου νά συναντήσω άνθρώπους καί νά σκοτώσω 
» κανένα παιδάκι, ή νά σπάσω τήν άμαξα κάποιου άλλου.

»Γιατί, λοιπόν, θά διστάσομε ν’ άναγκάσομε τούς άμελεΐς γονείς 
» ν’ άνάψουν τό φανάρι στό κεφάλι τών παιδιών τους;— Νομίζετε, 
» πώς τοΰτο δέν είναι γιά τό συμφέρον δλων μας κι’ δτι τά σκοτεινά 
» κεφάλια δέ θά σπάσουν άργότερα τίποτα;»

Ένόμισα, πώς δέν έπρεπε νά χάσω τήν εύκαιρία νά σας θυμίσω 
άπό τήν ίστορία τής παιδαγωγικής τις ολίγες αύτές σελίδες, πού 
μιλοΰν γιά τό λαμπρό έργο τοΰ Mace, γιατί μέσα του βρίσκω πολύ
τιμα διδάγματα.

Τά σημειώνω άμέσως.
ΙΤρώτο.Ή  έπιτυχία τής Ένώσεως, πού ξεκίνησε άπό τόσο χαμηλά 

καί μέ τόσο λίγα μέσα γιά ένα τόσο δύσκολο έργο, είναι μιά κατα
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δίκη γιά τή διαγωγή δλων έκείνων, πού παρουσιάζουν τίς δυσκολίες 
ένός Ιργου σάν πρόσχημα γιά νά μήν κάνουν τίποτα.

Ή  έπιτυχία της, άντιθέτως, μπορεί νά Ενθαρρύνει τούς όλίγους 
αισιόδοξους πού, μολονότι προβλέπουν τά μεγάλα έμπόδια, καταπιά
νονται τολμηρό καί δύσκολο Ιργο. Γιατί καί τό έργο τοΰ M ace —  
νά έπιχειρήσει νά ένώσει δλα τά έλεύθερα πνεύματα, πού ζοΰσαν 
καί στήν έποχή του δπως σέ κάθε Ιποχή άναζητώντας σάν άνάγκη 
τό φως καί τήν πρόοδο —  όμολογουμένως τό βρίσκομε άπό τά πιό 
τολμηρά, δταν σκεφθοΰμε δτι ή αύτοκρατορία στάθηκεν έχθρική σέ 
κάθε σκέψη έλεύθερη κι’ δτι ή «"Ενωση», μέ τό νά θέλει «λαϊκή»—  
la’iqu e— τήν παιδεία, θ’ άντιμετώπιζε μιά παντοδύναμη ’Εκκλησία.

Δεύτερο. Ά π ό  τήν ίστορία τοΰ Ιργου τοΰ M ace μαθαίνομε, πώς 
δέν είναι καμιά άνάγκη νά όρισθοΰν άπό τήν άρχή μέ τό ν  καί μέ 
τό σ  καί νά ξετυλιχθοΰν στοΰ ήλιου τό φως καί σέ κοινή θέα δλες 
οί λεπτομέρειες μιας μακροχρόνιας κοινωνικής δράσεως.

Σχετικά ό Γαμβέττας έλεγε σ’ Ινα του λόγο :
—  Βέβαια ό M ace θά είχε στό μυαλό του άπό τήν πρώτη στιγμή 

τδ σκοπό πού θά έπεδίωκε μέ τήν "Ενωση, μά καταλάβαινε πώς ή 
"Ενωση επρεπε νά δείχνεται συντηρητική δσο τό δυνατό καί νά προ
χωρεί μέ περίσκεψη.

Κι’ ό ίδιος ό M ace άργότερα Ιλεγε μέ τά εικονικό του δφος:— 
«Πρέπει νά μικραίνει κανένας γιά νά περάσει άπό μιά μικρή τρύπα».

Τά δυό αύτά διδάγματα, τά δποΐα φυσικά θά ένδιαφέρουν κάμ
ποσο κάθε σωματείο, πού ξεκινά μέ δλίγα μέσα γιά νά φτάσει άπά 
δύσβατο δρόμο σέ μακρυνά τέρμα καί πού τά μέλη του νοιώθουν κάπως 
άόριστα τήν κοινότητα των ιδεών πού τά συνδέει, έθεώρησα — δέν 
καλοξέρω τό «γ ια τί»  — πώς έπρεπε νά τά έπιδείξω κι’ απόψε άνα- 
κουφωτά, μολονότι τά βρίσκω —  δπως καί είναι — σχεδόν άσχετα μέ 
τά θέμα τής όμιλίας μου.

Ά π ό  τά όλίγα, δμως, πού άναφέραμε γιά τό Ιργο τοΰ M ace 
μάθαμε τό σχετικά γιά τό θέμα μ α ς: — "Οτι τό δικαίωμα, πού Ιχει 
τό Κράτος νά ύποχρεώνει τόν πατέρα νά στέλνει τό παιδί του στό 
σχολείο, στή Γαλλία τά υποστήριξαν οί όπέρμαχοι τής έλευθερίας 
καί τά πολέμησαν οί έχθροί της.— ’Εθεώρησαν, δηλαδή, οί θιασώτες 
τής έλευθερίας τήν ύποχρεωτική παιδεία σύμφωνη καί σάν άπόρ- 
ροια τής άρχής τής έλευθερίας τοΰ άτόμου. Καί ώς τέτοια τήν 6πο- 
στήριξαν, Ιπειδή στόν καιρό τοΰ M ace ζοΰσαν άκόμα πολλοί, πού
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έφώναζαν δτι τδ Κράτος, άναγκάζοντας τόν γονέα νά στέλνει τό 
παιδί του στό σχολείο, παραβιάζει τήν έλευθερία τοΰ γονέα ώς άτόμου.

Σήμερα νοιώθομε άμέσως, δτι ό ισχυρισμός αύτός βασίζεται άπάνω 
σέ μιά παρανόηση καί σέ μιαν αδικαιολόγητη έπέκταση τοΰ δικαιώ
ματος που εχει δ πατέρας άπάνω στό παιδί του.

Ό  πιό άκρατος όπερασπιστής τοΰ άτομισμοΰ— δ J. S. M ill— σχε
τικά μέ τό ζήτημα αύτό λέει:— Τό άτομο πρέπει νά μένει έλεύθερο 
νά κάνει δ,τι θέλει, έφόσον πρόκειται γιά τόν Ιαυτό του καί τά συμ- 
φέροντά του, μά δέν είναι καθόλου έλεύθερο νά κάνει δ,τι θέλει, δταν 
πρόκειται γιά άλλο άτομο μέ τό πρόσχημα, δτι τά συμφέροντα αύτοϋ 
τοΰ άλλου άτόμου τοΰ τά έχει άναθέσει είτε ό νόμος, είτε ή φύση.

Καί λοιπόν, δπως δ πατέρας δέν είναι έλεύθερος νά διαθέσει τή 
ζωή τοΰ παιδιοΰ του, ή νά τοΰ παραμορφώσει τό σώμα, άπαράλλα- 
χτα δέν μπορεί νά διαθέσει τό πνεΰμα τοΰ παιδιοΰ του.

Καί χάριν τής πνευματικής χειραφεσίας τοΰ μέλλοντος πολίτη 
του, τό Κράτος δχι δικαιούται, μά δφείλει νά λάβει πρόνοια νά τόν 
καταρτίσει σέ τρόπο πού καί ό Ιδιος νά μή ζημιωθεί άργότερα καί 
τήν κοινωνία νά μή βλάψει.

Επομένως ή ύποχρέωση τοΰ γονέα νά στείλει στό σχολείο τό 
παιδί του, γιά ν’ άποκτήσει ένα έλάχιστο μορφώσεως πού ή πολιτεία 
τή θεώρησε άπαραίτητη γιά τόν κάθε πολίτη της, έτέθηκε σύμφωνα 
μέ τήν άπόλυτη άρχή τής Ιλευθερίας.

Στήν περίσταση μάλιστα, πού ένας λαός αύτοδιοικούμενος— ήθελα 
νά πώ πού εχει πολίτευμα θεμελιωμένο στήν άρχή τής πολιτικής 
έλευθερίας, δηλαδή τής αύτοδιοικήσεως— στήν περίσταση, πού ό λαός 
αύτός τυχαίνει νά είναι Αμόρφωτος, κανενός είδους δισταγμός δέν 
Ιπιτρέπεται. Τό Κράτος τό ταχύτερο καί μέ τόν αύστηρότερο τρόπο 
πρέπει νά επιβάλει τή στοιχειώδη μόρφωση, ώστε δλοι νά λάβουν 
ένα έλάχιστο βαθμό μορφώσεως. ’Εννοείται πώς καί ή πολιτεία όφεί- 
λει ν’ άναλάβει τήν ύποχρέωση στήν άνάγκη νά χορηγήσει δωρεάν 
τό άπαιτούμενο έλάχιστο τής μορφώσεως.

Τοΰτο, άλλως τε, είναι άναγκαΐο άκολούθημα.
'Όταν, άρα, μιλοΰμε γιά έλεύθερη ή άνελεύθερη παιδεία, δέν 

έννοοΰμε άν είναι ή δέν είναι σ’ ένα Κράτος ύποχρεωτική ή Στοιχειώ
δης ’Εκπαίδευση. Ή  έλευθερία ή ή σκλαβιά τής παιδείας έξαρτάται 
άπό κάτι άλλο, πού θά τά άναζητήσομε προχωρώντας.

Σύμφωνα μέ δσα είπαμε συμπεραίνομε, δτι τά Κράτος μας πού
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Ιθέσπισε— ίσως πρώτο αύτό άπ’ δλα τά Κράτη — τή Δημοτική παι
δεία υποχρεωτική, τόν καιρό πού έδέχθηκε ό Ελληνικός Λαός μέ 
τό σωρό μαζί μέ τήν άνεξαρτησία του δλες τίς έλεύθερες άρχές καί 
τίς ελευθέριες συνταγές καί διατάξεις, δέν εκανε τίποτα πού νά μήν 
είναι σύμφωνο μέ τήν άρχή τής Ιλευθερίας καί πού νά μήν είναι 
συντελεστικό γιά τήν προκοπή του.

Τό Κράτος μας, δμως, πού μέ συνέπεια σκεπτόμενο πολύ σωστά 
έκανόνισε καί νά παρέχεται δωρεάν ή υποχρεωτική στοιχειώδης
έκπαίδευση, δυστυχώς δέν έσταμάτησε έγκαιρα τή φόρα του ........
Κ ’ έτσι ξεγλύστρησε σ’ έναν έπικίνδυνο κατήφορον, δπου κατρακυλά, 
άφότου νόμισε πώς πρέπει αύτό  νά όρίζει καί νά κανονίζει καί τό 
είδος τής μορφώσεως, πού θά λαβαίνουν οί πολίτες του, δχι σάν ελά
χιστο άπαραίτητο, μά σά μόνη σωστή μόρφωση πού αρμόζει στούς 
Έλληνες.

Συμμορφούμενο, λοιπόν, μέ τήν άρχή αύτή τό Κράτος κανονίζει 
τά προγράμματα, ύποδείχνει τή σωστή μέθοδο διδασκαλίας, τυπώνει 
τά διδαχτικά βιβλία, έπιβάλει καί τά σχολικά τετράδια. Ή  τάση, 
μάλιστα, νά έπεμβαίνει στό σχολείο καί νά όρίζει καί τίς ελάχιστες 
λεπτομέρειες— δπως δλοι τό άντιλαμβανόμαστε— τραβάει crescendo.

Σχετικά ό κ. Γ. Παπασωτηρίου πρώην Γενικός Έπιθεωρητής τής 
Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως καί σήμερα Πρόεδρος τοΰ Κεντρικοΰ 
Εποπτικού Συμβουλίου της Στοιχ. Έκπαιδεύσεως γράφει.

«Έ ν τή εκπαιδεύσει νομίζω δτι άπεδείχθημεν τέλειοι Μανδαρΐ- 
» νοι. Διά τόσων δεσμών καί πεδών περιωρίσαμεν πάσαν κίνησιν. 
»'Ωρισμένα καί τά βιβλία ών θά γίνεται χρήσις, ώρισμέναι καί αί 
» σελίδες, ας θά έρμηνεύση έκ τοΰ ώρισμένου κειμένου ό καθηγητής· 
» ώρισμένη · καί ή έβδομάς καθ’ ήν όφείλει ό άσθενήσας κατά τάς 
» έξετάσεις μαθητής νά ύποβάλη τό ιατρικόν πιστοποιητικόν. Ούδ’ 
» έν τοΐς ιδιωτικοίς έκπαιδευτηρίοις έπιτρέπεται άπόπειρα παρεκκλί- 
» σεως άπό τών έπισήμων προγραμμάτων καί κανονισμών. Καιρός 
» είναι νομίζω νά λυθώσιν οί δεσμοί. Δέν Ιχει τό διδασκαλικόν γένος 
» τό προνόμιον καί τό μονοπώλιον τής σοφίας ».

Κε5 καί Κ01.

Ά π ό τή στιγμή πού μιά πολιτεία άναλαβαίνει αύτή  νά διοικεί 
σ’ δλη τήν έκτασή της τήν παιδεία καί νά όρίζει τή μορφή της καί 
νά κανονίζει δλες τίς λεπτομέρειες αύτή , νομίζω πώς ή πολιτεία 
παύει νά ένεργεΐ σύμφωνα μέ τήν άρχή τής ελευθερίας. Μ’ αύτόν



100

τόν τρόπο τής ένέργειας μοΰ φαίνεται, δτι τό Σ ύ νο λ ο  άναγκάζει 
τήν παιδεία νά δουλεύει σκλάβα του, ίσως γιά τήν έπιτυχία κάποιου 
μερικού σκοποΰ του, καταπατώντας τήν έλευθερία τοΰ άτόμου καί 
τήν έλευθερία τής σκέψεως.

Καί μοΰ φαίνεται άκόμα, πώς ή δούλεψη τοΰ σκλαβωμένου σχο
λείου δέ συντείνει ούτε στήν προκοπή τοΰ άτόμου, μηδέ στήν προ
κοπή τοΰ Κράτους.

’Αλλά προτοΰ προχωρήσομε στή λεπτομερέστερη έρευνα τοΰ 
«Γ ια τί» δ κανονισμός τής παιδείας άπό μέρος τοΰ Κράτους ζημιώνει 
τό άτομο καί τήν κοινωνία καί συνάμα είναι πράξη, πού άντιβαίνει στήν 
έλευθερία τοΰ άτόμου καί τής σκέψεως, παρακαλώ νά μοΰ έπιτρέψετε 
μιά λοξοδρομία, πού γίνεται μέ τό σκοπό νά θέσομε πρώτα μερικές 
προϋποθέσεις, πού θά μάς ευκολύνουν πολύ στήν ερευνά μας.

Ό  Εκπαιδευτικός Ό μιλος στόν Α ' άριθμό τοΰ Δελτίου του καί 
στό πρώτο άρθρο του, πού ήταν μιά έκκληση — Σέ Ειδικούς καί 
Μή— γιά νά πρωτοδείξει σέ ποιάν άνάγκη κοινωνική άνταποκρίνεται 
τό έργο Tow, βασίσθηκε σέ μιαν άλήθεια.

Είπε, δηλαδή — Πώς όπάρχει πάντοτε ένα χάσμα άνάμεσα τής 
παιδείας, πού όπάρχει, καί τής παιδείας πού ή πιό μορφωμένη τάξη 
τής έποχής αισθάνεται πώς έπρεπε καί μπορούσε νά όπάρχει.— Τοΰτο 
συμβαίνει, επειδή τό σχολείο μιας έποχής παραμένει πάντοτε άνά- 
λογο μέ τή μέση μόρφωση τής κοινωνίας, τής όποιας φυσικά τό 
σχολείο θ’ αντιπροσωπεύει τήν ιδεολογία καί τίς πεποιθήσεις.

Αύτό τό χάσμα— έπρόσθεσε γενικότατα ό Ό μιλος— προσπαθοΰν 
κάθε φορά μερικά άτομα καί τό Κράτος νά τό γεφυρώσουν.

Έ τσι σάν Ινας εργάτης γιά τό γεφύρωμα τοΰ χάσματος αύτοΰ 
αύτοπαρουσιάσθηκε δ Ό μιλός μας.

Μά τό γεφύρωμα αύτό, κατά ένα συνδυασμό ιδεών πού τόν βρί
σκω φυσικό, μοΰ θυμίζει τό Θρύλο γιά τό χτίσιμο τοΰ γεφυριοΰ τής 
Ά ρ τα ς  καί τό γνωστό τραγοΰδι, πού χρησίμεψε σέ τρεις συγχρόνους 
δραματικούς μας — δπως θά σάς είναι γνωστό —  σά θεμέλιο καί σάν 
άφορμή γιά νά γράψουν δ καθένας άπό ένα ώραίο έργο.

’Ελπίζω πώς άπό τούς άκροατάς μου καί δσοι δέν έτυχε νά δια
βάσουν τά δράματα τών κ. Ή . Βουτιερίδη, Π. Χόρν καί Ν. Καζαν- 
τζάκη (ταξινόμησα τά όνόματα κατά προτεραιότητα συγγραφής τών 
έργων) θά γνωρίζουν βέβαια τό τραγοΰδι.
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« Μυριολογοδν ot μάστορες καί κλαΐν οί μαθητάδες 
« ’Αλλοίμονο στούς κόπους μας- κρίμα στίς δούλεψές μας. 
«Όλημερίς νά χτίζουμε, τό βράδυ νά γκρεμιέται.

Σύμφωνα μέ τά Θρύλο, τά Γεφύρι τής Ά ρ τα ς  αιώνια θά χτιζό- 
τουνα κι’ αιώνια θ’ άπόμενε άχτιστο.

Καί φαντάζομαι, πώς Ινώ ή μιά γενεά θά μοχθεί νά γεφυρώσει 
τά χάσμα, πού χάσκει άνάμεσα τής παιδείας πού ύπάρχει καί τής 
παιδείας πού επρεπε νά ύπάρχει, Ινα Σ τοιχειό  — ή Π ρόοδος  —  θά 
έτοιμάζει τή νέα Γενεά, πού ερχόμενη θά ξανοίξει τά χάσμα πάλι 
άγεφύρωτο.

Μετά τοΰτο νομίζω πώς βλέπομε καλύτερα καί βαθύτερα τήν άλή- 
θεια, πού μόνο τό §να της μέρος διατύπωσε πέρυσι ό Έκπ. "Ομιλος. 
Τά χάσμα, πού διακρίνομε άνάμεσα τής παιδείας πού ύπάρχει καί 
τής παιδείας πού αισθανόμαστε πώς επρεπε νά υπάρχει, δέ θά τά 
γεφυρώσομε τελικά, μά θά παραδοθεΤ στήν έρχόμενη γενεά πότε 
μεγαλύτερο καί πότε μικρότερο, άνάλογο μέ τή δύναμη τής γενεάς 
πού εργάσθηκε.

Φυσικά τά χάσμα πού προσπάθησε νά τά μηδενίσει μιά γενεά καί 
πού, μολαταύτα, θά τά άντικρύσει ή νέα, θά φανεί στούς αύριανούς 
κατά τά δυνατά μικρότερο έφόσον οί πιό προοδευμένοι τής γενεάς 
ήταν έλεύθεροι ν’ άναπτύξουν τήν πρωτοβουλία τους, νά θεμελιώσουν 
σχολεία έφαρμόζοντας τίς ίδέες τους κ’ έπιδείχνοντας τ ’ άποτελέ
σματα, κινώντας τήν άμιλλα — παρακινώντας δηλαδή τήν δλη παι
δεία νά προχωρήσει.

Τό χάσμα, άπεναντίας, θ’ άπομείνει τόσο μεγαλύτερον, δσο οI 
πιό προοδευμένοι ύποχρεώνονται νά δουλέψουν γιά νά κινήσουν πρώτα 
υπέρ τών ιδεών τους τά πιό μεγάλο μέρος τής κοινωνίας (τό άμόρ- 
φωτο φυσικά) γιά νά σαλέψει στά τέλος ό δυσκολοκινητότερος καί ό 
πιό ρουτινιέρης οργανισμός — ή Πολιτεία — πού άπό τή φύση της 
είναι υποχρεωμένη νά σεβασθεΐ καί τήν πιό μωρή άπά τις προλή
ψεις, γιατί άπάνω σ’ αύτές έχει θεμελιωμένη τή δύναμή της.

Ό σ ο , λοιπόν, άνάμεσα τοΰ πόθου τών πιό προοδευμένων γιά νά 
έργασθοΰν ύπέρ τής παιδείας καί τής πρακτικής έφαρμογής τών 
ιδεών τους όρθώνεται Ιμπόδιο ή πολιτεία, τά χάσμα μένει άγεφύ
ρωτο· κ’ έτσι άπά γενεά σέ γενεά ή άπόσταση μεταξύ τών ιδεών 
τών πιά μορφωμένων καί τών ιδεών πού διοικοΰν τήν παιδεία μεγα
λώνει. Τό χάσμα, δηλαδή, άνοίγεται τελικά τρομαχτικά άνάμεσα
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τής παιδείας, πού μπορούσε νάχει μιά έποχή, καί τής παιδείας πού 
ή πολιτεία μάς καταδικάζει νάχομε.

Έ ξ  αιτίας τά κωλύματα πού φέρνει στήν πρωτοβουλία τήν Ιδιω
τική μιά τυφλή συγκεντρωτική ενέργεια τής Πολιτείας, δέν μπορώ νά 
φαντασθώ μεγαλύτερο πάθημα άπδ τό δικό μας, πού είναι βέβαιο, 
πώς παραμείναμε μέ τή Μεσαιωνική Εκπαίδευση, δπως μάς τήν 
κανόνισαν πρό ένός αιώνα οί Βαυαροί, ενώ καί στόν τόπο μας θά 
βρέθηκαν καί θά βρίσκονται άτομα, πού Ιμόχθησαν στό παρελ
θόν καί πού μοχθούν σήμερα νά γεφυρώσουν τό παρατηρούμενο 
χάσμα, άτομα πού γενήθηκαν, ζοΰν καί άναπνέουν τόν άέρα τοΰ 
20°* αιώνα.

Αύτό πού είπαμε, δτι ή Ιπέμβαση τής πολιτείας στίς λεπτομέ
ρειες τοΰ σχολείου σταματά τήν πρόοδο τής παιδείας, θά προσπαθήσω 
νά τό δείξω χεροπιαστό μ’ Ινα παράδειγμα, πού επίτηδες τό διάλεξα 
γνωστό σέ δλους μας.

Πρόκειται γιά τόν τρόπο τής διδασκαλίας τής μητρικής γλώσσας.
Ά ν  ήθελα ν’ άκριβολογήσω θά ελεγα, δτι διαλέγω σάν παρά

δειγμα τή διδασκαλία τοΰ τόπου τοΰ γραπτοΰ λόγου, πού τό Κράτος 
έξακολουθεΐ νά τόν φαντάζεται σά μητρική γλώσσα.

’Έτσι θά μποροΰσα νά τονίσω άμέσως, —  δτι τό Κράτος έμποδί- 
ζοντας καί μέ συνταγματική διάταξη νά διδάσκεται στό Σχολείο ή 
πραγματική μητρική γλώσσα μας, βρίσκεται σέ φανερή διαφωνία, 
σέ καθαρή άντίθεση μέ τή γνώμη τών πιό προοδευμένων τής έποχής 
μας —  κατά τή γνώμη μου βέβαια — οί βποίοι εννοιωσαν, δτι τό 
σχολείο μας θά μένει προορισμένο νά καταστρέφει τήν πνευματική 
ύγεία καί τήν ηθική ύγεία άκόμα τών παιδιών μας, δσο δέν άνα- 
γνωρίζεται ώς γλώσσα τοΰ σχολείου y) μητρική γλώσσα τών παιδιών.

Κ ’ επομένως άπαγορεύοντας ή πολιτεία —  δπως τδ άπαγορεύει 
—-τήν ί'δρυση Σχολείου, πού δέν πρόκειται νά σεβασθεΐ σ’ αύτό τό 
σημείο τουλάχιστο τό πρόγραμμά της, παρακωλύει τήν εφαρμογή 
μιάς ιδέας πού θά εφερνε τήν άλματική πρόοδο τής παιδείας μας.

Έ ν τούτοις, έπειδή θά μποροΰσε, δσον άφορά τό παράδειγμά 
μου, ν’ άκουσθοΰν.

1 °ν "Ολες οί γνωστές μουρμοΰρες πού άκούγονται ταχτικά στή 
συζήτηση γιά τό Γλωσσικό Ζήτημα.

Καί 2° Ή  άντίρρηση, άν πραγματικά ή γνώμη αύτή είναι καί 
ή γνώμη τών πιό προοδευμένων . . . .
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θ ά  προτιμήσω νά δείξω τήν αντίθεση μεταξύ τής άντιλήψεως 
άφ’ ένός τής πολιτείας γιά τόν τρόπο τής διδασκαλίας τοϋ τύπου 
τοΰ γραπτοΰ λόγου καί τής γνώμης έξ άλλου κάποιων προοδευτικών 
(ειδικών καί μή στά σχολικά ζητήματα) πού μπορεί νά όνομασθοΰν 
« μ ετρ ιοπ α ϋ 'ώ ς μ ο ρ φ ω μ ένο ι» .

Καί λοιπόν είναι γεγονός, δτι αυτοί —  άπό τούς όποιους πολλοί 
τυχαίνουν νά είναι καί οί κλητοί ex  professo νά επιστατούν τήν 
παιδεία μας — δέν τολμοΰν νά γεφυρώσουν τό χάσμα, πού διακρί
νουν άνάμεσα τής μεθόδου διδασκαλίας τοΰ τύπου τοΰ γραπτοΰ λόγου 
πού επρεπε κατά τή γνώμη τους νά εφαρμόζεται καί τής μεθόδου 
πού Ιφαρμόζεται σήμερα.

Δηλαδή, δέν άντικατασταίνουν τή μέθοδο τής διδασκαλίας τή 
σημερινή με τή μέθοδο πού τούς δποδείχνει ή επιστήμη τους καί 
ή πρόοδος, γιατί τούς τό άπαγορεύει τό Κράτος.

Λ επτομερέστερα. — Ή  μέθοδος μέ τήν όποία πολλοί καί καλοί 
ειδικοί νομίζουν δτι πρέπει νά γίνεται ή διδασκαλία τοΰ τύπου τοΰ 
γραπτοΰ λόγου είναι ή λεγάμενη μεταβατική· αύτή πού όδηγεΐ τά 
παιδί άπό τά γνωστά στά άγνωστο, άπά τόν προφορικό του λόγο 
στόν άγνωστό του τύπο τοΰ γραπτοΰ λόγου.

Ή  Γλωσσική, δμως, Πρόληψη, πού ή πολιτεία βρίσκεται καί θά 
βρίσκεται στήν άνάγκη νά τή σέβεται, δέν επιτρέπει τήν Ιφαρμογή 
αύτής τής μεθόδου, γιατί ό δάσκαλος χάριν τής μεθόδου θά μετα- 
χειρισθεΐ μέσα στήν τάξη τόν προφορικά λόγο τοΰ παιδιοΰ, πού είναι 
καί ό δικός του — θά μεταχειρισθεΐ δηλαδή τή γλώσσα μας— κ’ 
Ιτσι θ’ άπειληθεΐ «έπέμβασις πρός παραφθοράν» καί τά λοιπά πού 
προβλέπει τό 107 άρθρο τοΰ νέου συνταγματικού μας Χάρτη.

Εμείς τή μεταβατική αύτή μέθοδο τήν παρομοιάζομε μέ άπό- 
πειρα νά γεμίσομε τά πιθάρι τών Δαναΐδων, επειδή προτίθεται νά 
διδάξει κάτι πού άπό τή φύση του δέν μπορεί νά διδαχθεί. Έν τού- 
τοις τό γεγονός πού ένδιαφέρει τό θέμα μας είναι, δτι τή μεταβατική 
αύτή μέθοδο τήν ύποδείχνουν σήμερα οί καλύτεροι έξ έπαγγέλματος 
εϊδικοί τοΰ τόπου μας, πού τυχαίνουν καί ειδικοί συμβουλάτορες γιά 
τήν έκπαίδευση τής πολιτείας· κι’ δμως ή εφαρμογή τής προτεινόμε- 
νης μεθόδου είναι άδύνατη.

Έ τσι χάρη στήν άρχή πού εφάρμοσε ή Πολιτεία— αύτή νά όρί- 
ζει τήν παιδεία σ’ δλες τίς λεπτομέρειες — άναγκάζεται σήμερα
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ή ίδια ή Πολιτεία νά έμποδίσει τόν Ιδιο έαυτό της (Ινα γενικό έπό- 
πτη της Δημοτικής παιδείας π. χ., ί) Ινα διευθυντή νά ποΟμε Διδα
σκαλείου) νά προβεΐ στό γεφύρωμα τοΟ χάσματος, πού τδ βλέπει νά 
χάσκει, χωρίζοντας τό σχολείο, που διευθύνει κ’ έποπτεύει σήμερα, 
καί τό σχολείο που ποθεί καί μπορεί νά διευθύνει.

Δέν πρόκειται, λοιπόν, γιά τά τρομερά έμπόδια πού μας παρου
σιάζει ή παντοσοφία τοΟ Κράτους στό γεφύρωμα τοΰ βαράθρου, πού 
διακρίνουν —  δσοι ζωντανοί καί άντάρτες κατά μιας προλήψεως 
στενά συνδεόμενης μέ τή μεσαιωνική κατάσταση τής παιδείας μας — 
μά πρόκειται γιά τό δ,τι ή Πολιτεία μέ τήν παντοσοφία της καί τήν 
άκατανόητη μανία της νά κανονίζει μέ συνταγματικές διατάξεις καί 
θεμελιώδεις νόμους τις παραμικρότερες λεπτομέρειες τής παιδείας, 
έμποδίζει καί τό γεφύρωμα άπό τούς σχεδόν ύπεύθυνους γιά τήν 
κατάσταση τοΰ σχολείου τοΟ χάσματος, πού μέ τά μετριοπαθώς άνοι- 
χτά μάτια τους διακρίνουν άνάμεσα τοΟ σχολείου πού Ιχομε καί τοΰ 
σχολείου πού μπορούσαμε σήμερα νά Ιχομε.

"Αρα —  άν ύπάρχει άνάγκη ένός συμπεράσματος— δίπλα σ’ έκεΐνα 
πού είπε ό κ. Παπασωτηρίου «έν τή έκπαιδεύσει άπεδείχθημεν τέλειοι 
« Μανδαρίνοι. Διά τόσων δεσμών καί πεδών περιωρίσαμεν πασαν 
» κίνησιν! Καιρός είναι νά λυθώσιν οί δεσμοί. Δέν Ιχει τό διδασκα- 
» λικόν γένος τό προνόμιον καί τό μονοπώλιον τής σοφίας » λέμε:

Ή  καταδίκη τής παιδείας σέ μιά τέτοια στασιμότητα, καταστρε
πτική γιά τά άτομα, βέβαια δέν μπορεί νά είναι ώφέλιμη στό Σ ύνολ ο .

Μετά ταΰτα, μοΰ φαίνεται, νά δικαιολογείται τό έρώτημα:
—  Έ γ ώ  δ πατέρας, πού δέχομαι καί μπορώ ν’ άποδείξω στό 

Κράτος (μ’ εναν όποιοδήποτε τρόπο πού μπορεί νά κανονισθεΐ εύκολα) 
δτι Ιδωσα στό παιδί μου τό έλάχιστο τής μορφώσεως, πού τό προ
νοητικό Κράτος έθεώρησε σάν άπαραίτητο γιά τό άτομικό συμφέρον 
τοΰ παιδιοΰ καί γιά τό Κοινό Συμφέρον, όφείλω τάχα νά δεχθώ σάν 
ύποχρεώσή μου καί σάν ύποχρέωση τοΰ παιδιοΰ μου; πρέπει, 
δηλαδή, νά ύποχρεώνομαι νά χορηγήσω στό παιδί μου τήν έπί πλέον 
μόρφωση, δπως τή θέλει καί τήν έννοεΐ τό Κράτος, Ινώ τή νοιώθω, 
τήν καταλαβαίνω καί τήν άποδείχνω καταστρεπτική γιά τή σωμα
τική, γιά τήν πνευματική, γιά τήν ήθική υγεία τοΰ παιδιοΰ μου;

Καί δέν όφείλει τό Κράτος — πού έννοεΐ νά σέβεται τήν έλευθε
ρία — νά μή μοΰ άπαγορεύσει νά δώσω τοΰ παιδιοΰ μου μιάν άλλη 
μόρφωση, πού τή νοιώθω, τήν καταλαβαίνω, τήν άποδείχνω άνω-
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τερη άπό τήν πρώτη, σωστική τής δγείας τοΟ παιδιοΰ μου, άπολυ- 
τρωτική τοΰ μυαλοΟ του;

Καί άντίθετα.
"Οταν τό Κράτος μοΰ Ιπιβάλει (μέ τόν 2ναν ή τόν άλλον τρόπο) 

νά στέρξω συνειδητά καί νά έπιζητήσω μάλιστα τήν πνευματική 
καταστροφή τοΰ παιδιού μου, έμπιστευόμενος τή διαπλασή του στά 
σχολεία του — γιατί έμποδίζει τή λειτουργία σχολείου, πού δέν άκο- 
λουθεΐ τό πρόγραμμα πού αύτό κανόνισε, τή μέθοδο πού αύτό μετα
χειρίζεται, τά διδαχτικά βιβλία πού αύτό ένέκρινε, — γιατί έννοεΐ 
καί στό σπίτι μου άκόμα νά μοΰ δώσει γιά δάσκαλο τόν όπάλληλο 
πού αύτό κατάρτισε καί μισθοδοτεί — δταν αύτά άπαιτεΐ τό Κράτος, 
δέν τυρρανεΐ τάχα τό άτομο; δέν περιορίζει τήν έλευθερία μου καί 
τήν έλευθερία τοΰ παιδιοΰ μου; δέν ποδοπατεΐ τήν έλεύθερη σκέψη;

Αύτό τό χύσιμο τών μυαλών δλων τών Ελλήνων στό ίδιο καλοΰπι 
μέ τή μιά μόρφωση, στό καλοΰπι τό έγκεκριμένο άπό τό Κράτος, 
ή άκόμα καλύτερα στό καλοΰπι, πού φιλοτεχνήθηκε μέ τό σκοπό 
ν’ άρέσει στό πλήθος τό άμόρφωτο τής σημερινής γενεάς, δέν είναι 
Ιγκατάσταση δεσπότισμοΰ άπάνω στό πνεΰμα;

Δέν ισχυρίζομαι, πώς δέν επρεπε νά δπάρχει παιδεία, πού νά 
τήν παρέχει τό Κράτος, ίδρυμένη κ’ έπιβλεπόμενη άπ’ αύτό. Φαν
τάζομαι, δμως, δτι αύτή ή παιδεία επρεπε νά ιδρυθεί μόνο σάν δρος 
συγκρίσεως περιτριγυρισμένη άπό άνταγωνίστριες ελεύθερες, ώστε 
καί νά παρακινεί σέ άμιλλα καί νά κρατεί τήν δλη παιδεία σ’ Ινα 
βαθμό τελειότητος.

Μόνο ετσι θά έπροόδευε ή παιδεία καί θά Ιξακολουθοΰσε νά 
είναι έλεύθερη.

Ή  όμοιόμορφη παιδεία, ή κανονιζόμενη άπό τό Κράτος καί 
ή έπιβλεπόμενη αύστηρά άπ’ αύτό, είναι καί πρέπει νά θεωρείται 
«άνεΛενθερ:);». Καί φέρνει μαζί της δλα τά παρεπόμενα δεινά τής 
Σκλαβιάς — έμποδίζει τήν πρόοδο, έμποδίζοντας τήν εφαρμογή νέων 
ιδεών καί μεθόδων διδασκαλίας, εμποδίζοντας τό συναγωνισμό —  τό 
κινητήριο αίτιο κάθε προόδου.

Ό  κ. Γ. Παπασωτηρίου τό είπε «άπεδείχθημεν τέλειοι Μανδα- 
» ρΐνοι έν τή εκπαιδεύσει. Διά τόσων δεσμών καί πεδών περιωρίσα- 
>> μεν πάσαν κίνησιν!

« Ά ν  εχομε καλό ψωμί στό Παρίσι— γράφει κάπου δ Stendal—  
» τό χρωστοΰμε στό δ,τι τό Κράτος δέν έσκέφθηκε άκόμα νά παρέ-
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» χει αύτό δωρεάν τό ψωμί, καθιστώντας δλους τούς ψωμάδες τρόφι- 
« μους τοΰ Κεντρικοΰ Ταμείου».

Ή θελα νά προσθέσω άκόμα μιά μικροΰλα παρατήρησή μου, σχε
τικά μέ κάποιους παράγοντες προόδου τής παιδείας, πού χάνονται 
έπειδή τό Κράτος ρυθμίζει καί μεταρρυθμίζει αύτό τήν έκπαίδευση.

Είναι φανερό, πώς δταν ή πολιτεία διευθύνει τήν παιδεία στό δλο 
της καί στίς λεπτομέρειες, γιά τήν κάθε μεταρρύθμιση τής έκπαι- 
δεύσεως δέν πρέπει νά ύπερνικηθοΰν άπό τά άτομα, πού τήν ύπο- 
στηρίζουν, μόνον οί δυσκολίες πού παρουσιάζει ή πρώτη έφαρμογή 
νέων ιδεών, μά πρώτιστα ύποχρεώνονται τ’ άτομα ν’ άγωνισθοΰν, 
ώστε νά πείσουν τό Κράτος γιά τήν όρθότητα τών Εδεών του, ή καλύ
τερα πρέπει νά πείσουν τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ πλήθους, πού έπι- 
βάλει τή θέλησή του στό Κράτος. Επομένως δ άγώνας τών άτό- 
μων αύτών χάνει τήν Ιπιστημονική μορφή καί λαβαίνει πολιτι
κοκοινωνική.

Έ να , δμως, μεγάλο μέρος άπό τά φωτισμένα άτομα, πού θά 
μποροΰσαν νά συντρέξουν τήν πρόοδο τής παιδείας, Ιπειδή δέν είναι 
καμωμένα γιά κατασυνεχή προσπάθεια καί δέν είναι προικισμένα 
μέ τή δύναμη τής ένέργειας, μέ τό ήθικό σθένος καί μέ τ’ άλλα 
χαρίσματα, πού άπαιτεΐ μιά μακροχρόνια πολιτικοκοινωνική πάλη, 
προτιμοΰν ν’ άποτραβηχθοΰν στή γωνιά τους.

Ή  άποχή τους, καθώς εννοείτε, δέν γίνεται βέβαια γιά τό καλό 
τής παιδείας, γιατί τήν άποστερεΐ πολύτιμων πολλές φορές παραγόν
των τής προόδου.

Εύτυχώς γιά τήν πρόοδο παντοΰ καί πάντοτε βρίσκονται άτομα, 
πού έννοοΰν τόν άγώνα σάν σκοπό τής ζωής τους καί πού άγωνί- 
ζονται γιά τό Κοινό Καλό σάν άπό άνάγκη, σά νά μή μποροΰν νά 
κάνουν άλλοιώς.

Πρόκειται γιά τίς «ένεργητικές προσωπικότητες» δπως τούς όνό- 
μαζε ό Mace.

ΚΕ« καί Κ°ι.

"Ισως νά μποροΰσε άλλος όξύτερος καί βαθύτερος παρατηρητής 
καί άλλα άτοπα τής άνελεύθερης παιδείας νά παρουσιάσει.

Νομίζω, δμως, δτι δσοι διακρίνομε— Πώς ή σημερινή παιδεία, 
δπως είναι, χωρίζεται άπό τήν παιδεία πού μπορούσαμε νά έχομε μέ 
βάραθρο τεράστιο.
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Καί δσοι συνάμα μπορούμε νά νοιώσομε— Πόσο ή νίκη κατά τής 
άμάθειας πού βασιλεύει παντού θά είναι δύσκολη.

θ ά  μπορούσαμε καί νά Ικτιμήσομε— Τά «".Αν» καί τό «Π ότε»  θά 
δεχθεί τό Κράτος νά μεταρρυθμίσει ριζικά τό Σ χολείο  Του, εφόσον 
έννοεΐται θά τό κρατεί σκλάβο στή δούλεψή του.

’ Εκτιμώντας αύτό, έμεΐς μάλιστα πού πολλά προσδοκούμε ν’ Απο
δείξομε μέ τή λειτουργία ένός προτύπου σχολείου, θά κατορθώναμε 
ν’ άναμετρήσομε πόσο εύκολότερος θά ήταν ό άγώνας μας γιά τήν 
πρόοδο τής Ικπαιδεύσεώς μας— «Ά ν  είχαμε τη ν  π αιδεία  ελεύθερη».

Επομένως δέν τό βρίσκω άτοπο νά έξετασθεΐ άπό Ιμας— εστω 
άπό άπλή περιέργεια τώρα στήν άρχή— τό ζήτημα: Ά ν  μπορεί καί 
άν συμφέρει στόν τόπο μας ν’ άποκτήσομε ελεύθερη παιδεία;

Ά ν  προσπαθώ μέ χίλιες προφυλάξεις καί μέ στριφογυρίσματα νά 
θέσω τό ζήτημά μου, τό κάνω επειδή παρατήρησα, στόν έαυτό μου 
πρώτα πρώτα κ’ έπειτα σέ δλους δσους όμίλησα καί ανακοίνωσα τήν 
πρότασή μου, πώς ή σκέψη αύτή τούς φαντάζει σάν κάτι πού άπό 
τή φύση του δέν είναι δυνατό νά γίνει.

Μά τάχα νά προκαλεΐ ή πρόταση αύτή μιά πρώτη έντύπωση 
τόσο άποθαρρυντική, έπειδή άναγνωρίζομε άμέσως τίς πολλές καί 
άνυπέρβλητες δυσκολίες, πού θά συναντήσομε στήν έπιδίωξη τού σκο
πού «νά μετατρέψομε τήν Ανελεύθερη παιδεία μας σ’ Ιλεύθερη»;

Ά ς  τό έξετάσομε.
Πρός τούτο θά χάνω μιά ύπόθεση—-Πώς ύπάρχει άπό τούς άκροα- 

τάς μου στήν αίθουσα αύτή καί ενας άλλος, πού συμφωνεί μαζί μου 
στά έξης:

"Ο,τι σχολείο στήν Ε λλάδα άξιο τοΰ δνόματος δέν μπορεί νά 
ύπάρξει, προτού νά γίνει γλώσσα τοΰ σχολείου ή μητρική μας γλώσσα.

Μετά τοΰτο αύτός ό άλλος κ’ έγώ θά συμφωνήσομε καί στό δ,τι 
— Μιά ίδιωτική πρωτοβουλία πού θά ζητήσει τή ριζική μεταρρύθμιση 
τής παιδείας θά βρεθεί άναγκχαμένη, γιά νά ίδεΐ τό Ιργο της άρχό- 
μενο, νά περιμένει νά συντελεσθεΐ προτήτερα μέ τόν καιρό «ή Αφο
μοίωση τοΰ γραπτοΰ λόγου μέ τόν προφορικά τοΰ ’Έθνους». Επειδή 
δμως ώς τά τότε δέν μπορεί νά στέκεται μέ τά χέρια σταυρωμένα, 
όφείλει άπό τώρα νά έπιζητήσει μ’ δλες τίς δυνάμεις της καί μέ 
συνειδητή έργασία νά υποβοηθήσει τή συντελούμενη Ασυνείδητα μ ετα 
βολή το ΰ  γλω οΰικ οϋ  καθεατώ τος.

Ά λλά οί Αγώνες γιά ν’ άνατραπεΐ Ινα καθεστός— δπως τό γλωσ
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σικό— πού βασίζεται σέ μιά πρόληψη γενικότατη θά είναι καί μακρυ- 
νότατοι καί πολύ δύσκολοι, άφότου μάλιστα στό νέο συνταγματικό 
χάρτη μας παραχώθηκε μιά διάταξη, ή όποία όπωσδήποτε θά σταθεί 
άντίμαχη τρομερή.

Οί όλίγοι αισιόδοξοι, έπομένως, πού έπιμένουν καί ζητούν τήν 
άνάπλαση τού σχολείου σήμερα, ένώ νοιώθουν δτι τό σχολείο θ’ άνα- 
πλασθεΐ μόνον όταν άποκλειαϋ'εϊ ά π ’  αυτό ^ κ αθα ρεύουσα , μοΰ 
φαίνεται πώς πολύ δυσκολότερα θά κατορθώσουν νά ίδοΰν ιδρυμένο 
καί νά λειτουργεί τό Σχολείο τους, πού δέ θά λειτουργήσει προτοΰ 
άφομοιωθεΐ ό γραπτός λόγος μέ τόν προφορικό, καί εύκολότερα θά 
μποροΰσαν νά ίδοΰν τό άπολυτρωτικό πρότυπο σχολείο νά δουλεύει, 
άν βαλθοΰν καί ζητήσουν «έλεύθερη τήν παιδεία σ ’ ενα βαθμό».

Γιατί γιά τό πρώτο θά πρέπει νά φωτισθεΐ ή Κοινή Γνώμη τοΰ 
πλήθους σέ βαθμό πού νά ποδοπατήσει μιά πολύ βαθειά ριζωμένη 
πρόληψη. Έ νώ γιά τό δεύτερο άρκεΐ νά Εδεΐ τό πλήθος έπιδεικνυό- 
μενα τά κακά τής όμοιόμορφης παιδείας καί νά τοΰ ποΰν, δτι ή δλη 
παιδεία θά κερδίσει άπό τόν έλεύθερο συναγωνισμό τής ιδιωτικής 
παιδείας μέ τήν παιδεία πού θά παρέχεται άπό τό Κράτος.

Καί είναι τόσο ευκολότερο νά τό παραδεχθούν δλοι, Ιπειδή δέν 
πρόκειται νά ζημιωθεί κανένας, άφοΰ τά σχολεία τού Κράτους θά 
εξακολουθούν δπως σήμερα νά παρέχουν τήν παιδεία.

Συμπεραίνω, λοιπόν, δτι έφόσον πρόκειται νά ύποστηρίξοαν τήν 
άρχή τής έλεύθερης παιδείας άτομα, τά όποια δέν άποθαρρύνονται 
άπό τίς δυσκολίες, πού παρουσιάζει ή καταπολέμηση τής Γλωσσικής 
Προλήψεως, ή προξενούμενη σ’ αύτά τά άτομα — πού καί μόνα 
μ’ ένδιαφέρουν καί λαβαίνω όπ’ δψη μου —  άποθαρρυντική έντύ- 
πωση άπό τήν πρόταση «νά έργασ& οϋμε γ ιά  ν  άποκτήαομε την  
παιδεία  έλεύθερη  σ ένα  β α θ μ ό», δέν μπορεί νά δφείλεται στήν 
άναγνώριση τών δυσκολιών, πού βέβαια θά παρουσιάσει ή έπιδίωξη 
τοΰ σκοποΰ αύτοΰ.

Ά ρ α , κάποια άλλη είναι ή άφορμή τής προξενούμενης άπό μιάς 
άρχής έντυπώσεως.

Ή  έντύπωση αύτή, πού μοιάζει μέ τό ξάφνιασμα πού παθαίνομε 
στό άκουσμα μιάς ούτοπίας, νομίζω πώς βρίσκει τήν Ιξήγησή της 
— στό δ,τι ύπάρχει ριζωμένη σέ δλους μας μιά πίστη, πώς ή πρόο
δος (έτσι άπόλυτα) άπαιτεΐ τήν όμοιομορφία τής παιδείας, πίστη βασι
ζόμενη στό γεγονός, δτι ή Εύρώπη (εκτός τής Α γγλίας δπου τά
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πάντα ρυθμίζονται μέ τή δύναμη τών πραγμάτων καί δλα Εξελίσ
σονται φυσιολογικώς) μετατρέπει όλοένα τήν άνομοιόμορφη (τήν 
Ελεύθερη δηλαδή) παιδεία σέ όμοιόμορφη παρεχόμενη ή Εποπτευό
μενη άπό τά Κράτος.

Σκεπτόμενοι, λοιπόν, σύμφωνα μέ τήν πίστη μας αύτή, συμπε- 
ραίνομε κι’ δλας δτι μιά φορά πού προχωρήσαμε πρός τήν όμοιο- 
μορφία, τά νά ζητήσομε τήν άνομοιομορφία στήν παιδεία σήμερα, 
θά ίσοδυναμοΰσε μέ κάτι σά σταμάτισμα τής προόδου καί άκόμα χει
ρότερα με άναπόδιαμα, δηλαδή μέ βάδισμα προς τά όπίσω.

Ή  άποθαρρυντική, άρα, Εντύπωση προέρχεται άπό τήν άντίληψη 
πού σχηματίσαμε τής προόδου, πού τήν παραδεχόμαστε σά μιά τάση 
πρός τήν όμοιομορφία τής άνατροφής, γιά νά μήν αύξάνει ή φυσική 
άνισότητα. —  Σ ά  μ ιά  τάση π ρός τή ν  Ισότητα.

Παραδέχομαι πώς άπ’ αύτή τήν Εποψη ύπάρχει στήν πρόταση 
«νά κάνομε τήν παιδεία  έ λ ε ύ τε ρ η » —  νά κάνομε δηλαδή τήν 
παιδεία άνομοιόμορφη — κάποια Εννοια άναποδίσματος.

Θά προσπαθήσω ίδμως ν’ άποδείξω 1° Ά ν  καί κατά πόσο τό 
πισοδρόμημα αύτό μας ύποδείχνεται καί μας Επιβάλεται άπό τά 
πράγματα.

Καί 2° Ά ν  πραγματικά (κι’ δχι στό φαινόμενο) ή Ελεύθερη παι
δεία θά συντείνει γιά τήν πρόοδο τήν Ελληνική, κι’ άν συμφωνεί 
μ’ δ,τι συνειδητά Εχομε καθήκον νά όποστηρίζομε.

Στήν Ευρώπη —  Εκτός τής Α γγλίας δπου δλα, δπως είπαμε, Εξε
λίσσονται φυσιολογικά, δηλαδή ρυθμίζονται δλα σύμφωνα μέ τις δπο- 
δείξεις τών πραγμάτων — στήν Εύρώπη Επικράτησε άπό τίς αρχές 
τοΟ 18όυ αιώνα ή σχολή τών όρθολογιστών (rationnalistes).

Ή  σχολή, δηλαδή, πού δίδασκε μιαν άπόλυτη πεποίθηση στή 
Λ ογική  καί πού πίστευε πώς μέ τή δύναμη τοΟ όρΰΌ ϋ λ όγου  μπο
ρεί καί πρέπει νά ρυθμίζονται καί νά κανονίζονται καί Πολίτευμα, 
καί ’Ηθική, καί Δίκαιο, καί ’Ανατροφή τών λαών.

Αντιπρόσωποι μεγάλοι τής σχολής αύτής υπήρξαν — καθώς δλοι 
μας ξέρομε —  στή Γερμανία ό Κάντ καί στή Γαλλία οί Νεο - ανθρω- 
πισταί (neo - humanistes), οί πρόδρομοι τής Γαλλικής ’Επαναστά- 
σεως ό Ρουσώ καί οί λοιποί. Άναθρεμένοι στή σχολή αύτή, κατόρ
θωσαν οί Γιακωβΐνοι μέ τά γόητρο τής Γαλλικής Έπαναστάσεως νά 
χαράξουν στή συνείδηση δλων τών λαών τάσεις βαθειές πρός τήν ιδα
νική δήθεν πολιτεία καί κοινωνία πού τήν είχαν άποκαλύψει μέ τή 
δύναμη τοΰ όρθοΰ λόγου.

8
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Έ τσι καί σήμερα οί πολλοί —  οί πολύ πολλοί —■ μέ τήν πίστη 
πάντοτε έδραιωμένη στή Λ ογικ ή , ύποθέτουν πώς ή τάση πρός τήν 
ισότητα είναι γιά τόν κάθε λαό φυσικό συμπλήρωμα τοΰ ικανοποιη
μένου σ’ Ινα βαθμό πόθου τής έλευθερίας.

Εναντίον τής παντοδυναμίας τοΰ όρθοΰ λόγου τόν περασμένο 
19° αιώνα, άντεδρασε σοβαρότατα ή ιστορική σχολή καί ή έξελε- 
κτική διδάσκοντας δτι καί Πολίτευμα, καί ’Ηθική, καί Δίκαιο καί 
’Ανατροφή τών λαών δέν όρίζονται μέ λογικές, άλλ’ άπό τά πράγματα.

Είπαν, δηλαδή, δτι ό κάθε λαός θά εχει πάντοτε καί πολίτευμα, 
καί ήθική, καί δίκαιο, καί ανατροφή, πού θά όρίζονται άπό τό παρελ
θόν του, τάν χαρακτήρα του, τάν πολιτισμό του, τάν προορισμό του 
καί μύριες άλλες συνθήκες.

Ή  σχολή αύτή βέβαια δέ σταμάτησε τήν πρόοδο τών ιδεών τών 
Γιακωβίνων, χρησιμεύει δμως σάν άντίβαρο στήν πίστη στόν ’Ορθό 
Λόγο. Κ ’ Ιτσι τά μεγάλα Εύρωπαϊκά Κράτη πορεύονται σήμερα 
ισόρροπα καί όμαλά πρός τά Ιμπρός.

θ ά  σάς διαβάσω μιά φωτεινή σελίδα άπό τά Ιργο «Τό Δίκαιο 
είναι ή Δύναμη» τοΰ συγγραφέα B unge — μιά σελίδα πού θά τό 
θυμάμαι πάντα, δτι μοΰ πρωτάνοιξε τά μάτια γιά νά νοιώσω αύτά 
πού θά πώ.

«Σ ’ Ινα πνεΰμα συντηρητικό καί άριστοκρατικό, άποκαλύπτω τή 
» χαρακτηριστική τάση τής ιστορικής σχολής.

» ’Εκτός τοΰ δ,τι γιά τοΰτο συνανταται μέ τήν άναλυτική ’Αγγλική 
» σχολή, ή τάση αύτή άντιπροσωπεύει τά πολιτικά μέρος τής άντι- 
» δράσεως τής ιστορικής σχολής έναντίον τοΰ Γερμανικοΰ δρθολογι- 
» σμοΰ καί τοΰ Γαλλικού νεο - ανθρωπισμού. Τοΰτο άκριβώς έξηγεί 
» τή μικρή σημασία πού άπόκτησε ή σχολή αύτή στίς Λατινικές 
» χώρες, οί όποιες ύπά τήν επίδραση τής Γαλλικής ’Επαναστάσεως 
» εξακολούθησαν νά ζοΰν πνευματικώς μέ τάν ρωμαντικό νεο - ανθρω- 
» πισμάν δλο τόν 19° αιώνα. Οί άνθρωποι αύτοί ζοΰν άκόμα σήμερα 
» μέ τήν πνευματική ζωή τοΰ 18ου αιώνα.

» Καί κατά δυσκολίαν σ ’ αύτές τίς χώρες δ γερασμένος καί άπαρ- 
» χαιωμένος γιακωβινισμδς συνέπεσε μέ τό σοσιαλιστικό κίνημα τής 
» οικονομικής σχολής. Καί οί κάτοικοί τους άπό τάν 18° αιώνα Ιπή- 
» δησαν άπότομα στόν 20°, χωρίς νά ύποστοΰν κατά τή μετάβαση 
» τό μετριασμά τής ιστορικής σχολής τοΰ 19ου αιώνα.

» Στήν Ισπανία π. χ. τά δημοκρατικά κίνημα μορφής τού 18ου
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» αιώνα, πού Ικδηλώνεται πολύ άργά στίς άρχές τοΰ 20°*, διασταυ- 
» ρώνεται μέ τό σοσιαλισμό μορφής τοΰ 20°* αιώνα. Κ ’ έπειδή δέν 
» έφανερώθηκε στίς χώρες αύτές Ινας T a in e  ή Ινας S avigny, γιά 
» νά χρησιμεύσει σάν κατευναστικό στό « λυσσασμένο » Γιακωβινι- 
» σμό, ό Γιακωβινισμός αναπτύσσεται σέ στιγμή πολύ άκατάλληλη, 
» τήν ώρα πού ή άναρχική καί ή σοσιαλιστική προπαγάντα φτάνει 
» στό άπόγειό της.

» Γιά τοΰτο, Ιπειδή δηλαδή τούς λείπει τό ρυθμιστικό άντίβαρο 
» τής Ιξελίξεώς των, διότι πήδησαν τή φάση τής άντιγιακωβινικής 
» άντιδράσεως, οί χώρες αύτές βρίσκουν στό σοσιαλισμό κίνδυνο πολύ 
=» Ιπιφοβότερο άπό τόν κίνδυνο, πού βρίσκει ή Γερμανία, δπου παρου- 
» σιάζεται περισσότερο σά φυσική καί λογική έξέλιξη παρά σάν 
> Ιπανάσταση βίαια καί πρόωρη».

Ό  συγγραφεύς δμιλεΐ γιά τίς Λατινικές χώρες —  τήν ίδιαίτερη 
πατρίδα του ’Αργεντινή καί τήν Ισπανία.

Καί γιά τήν Ελλάδα, δμως, μοΰ φαίνεται πώς μποροΰμε νά 
προφητεύσομε: —  δτι, Ιάν δέν παρουσιασθεΐ σύντομα καί σ’ Ιμάς 
μιά ιδεολογία, πού νά μας διδάξει, δτι δέν μποροΰμε καί δέν πρέπει 
νά θέλομε είμή δσα ό πολιτισμός μας, τό παρελθόν μας, καί οί έθνι- 
κές καί τοΰ τόπου μας οί άνάγκες μάς ύποδείχνουν — άν έγκαιρα 
δέν άποκτήσομε τδ άντίβαρο στή μανία νά ρυθμίζομε τήν πορεία μας 
μέ τόν δρθό δήθεν λόγο καί τό μαϊμουδισμό, θά πέσομε γρήγωρα 
σέ δεινά παρόμοια τών Νοτιοαμερικανικών Δημοκρατιών καί σέ πολύ 
χειρότερα τής Ισπανίας.

Ή  κοινοτοπία, πώς τό πολίτευμά μας είναι άνώτερο άπό τή μόρ
φωση τοΰ λαοΰ μας, πρέπει νά μελετηθεί πολύ σοβαρά. Καί πρέπει 
νά μάς χρησιμεύσει σάν ένδειξη τής πραγματικής καταστάσεώς μας- 
καί συνεπώς σά βάση σέ μιά κοινή προσπάθεια δλων έκείνων, πού 
Ιννοιωσαν δτι μέ τή μίμηση καί τό μεταφύτευμα νόμων, πολιτευμά
των καί τάβεω ν, δέν μπορεί νά προκόψει κανένας λαός. Ά ν  άπαλ- 
λαγμένοι άπό τά Ιπιβαλόμενα εκ προκαταβολής, μέ τή δύναμη τής 
λογικής, καθήκοντα γιά τή δημιουργία μιάς ένιαίας μεταφυσικής 
προόδου, — Ά ν  χειραφετημένοι άπό τή μανία νά έπιδιώξομε χάριν 
τής άπόλυτης προόδου τήν Ισότητα, πού πραγματικά τήν ύπαγο- 
ρεύει-ή αδυναμία ν’ άντιληφθοΰμε τίς πραγματικές άνάγκες καί τά 
πράγματι χρήσιμα στόν τόπο μας, —  Ά ν  πεπεισμένοι γιά τό δ,τι 
ή Ιξέλιξή μας θά είναι Sui generis, δπως ιδιόρρυθμα καί μέ τόν 
τρόπο τό δικό της έξελίχθηκε ή κάθε φυλή άπό τήν Ιπίδρασή τών
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συνθηκών, πού διατελοΰσε καί μέ τή δική της δύναμη ή καθεμιά,—  
Ά ν  μ’ αύτά τά έφόδια βαλθοΰμε νά ζητήσομε τί πρέπει νά γίνει 
στόν τόπο μας, μόνον τότε θά βρούμε ποιά θά είναι ή πρόοδός Του.

Στήν άναζήτηση αύτή νομίζω, πώς τό σημαντικό σύγχρονο γεγο
νός — ή πολιτική μας Ιπανάσταση — μπορεί νά μάς χρησιμεύσει σάν 
όδηγός φάρος τρισμέγιστος.

Ό π ω ς τό πουλί, τό έτοιμο γιά τή ζωή, σπάζει μέ τό ράμφος του 
τό τζόφλι, άναζητώντας τό φώς, τόν άέρα, τήν έλεύθερη κίνηση — 
ετσι καί ό λαός, πού στή συνείδησή του ώρίμασε μιαν άρχή, γιά νά 
τήν έπιβάλει θρυματίζει μέ τή βία τά έμπόδια.

Ή  πολιτική έπανάσταση, λοιπόν, προϋποθέτει τήν έξέλιξη μιας 
άρχής, πού ώρίμασε τέλος στή Λαϊκή Συνείδηση.

Βλέποντας πώς ή δική μας πολιτική έπανάσταση δέν είχε νά 
έπιβάλει καμιά ώριμη άρχή καί κανενός εί'δους Εδέα, θά τή βρίσκαμε 
αδικαιολόγητη, άν μέ τή νομοθεσία, πού τή θέλησε έπίμονα καί στό 
τέλος τήν έπέβαλε, δέν έφανέρωνε μιαν άσυνείδητη ροπή, πού δίνει 
στήν έπανάσταση τήν πιό τρανή καί τήν πιό εύγλωττη δικαιολογία.

Διατράνωσε τήν άνάγκη τής έπαναστάσεως ή Νομοθεσία της. — 
Δηλαδή, τό συμβούλιο τής Έπικρατείας, ή αύτοδιοίκηση τών δπη- 
ρεσιών, ή μονιμότητα τών ύπαλλήλων.

Μέ τούς νόμους αύτούς ό λαός παραχώρησε μέρος άπό τό 
δικαίωμά του ν’ αύτοδιοικεΐται. Αποξενώθηκε, δηλαδή, εκούσια ένα 
μέρος τής πολιτικής του έλευθερίας, πού συνίσταται άκριβώς άπό τό 
δικαίωμα μιάς κοινωνίας ν’ αύτοδιοικεΐται.

Είχε, λοιπόν, ή πολιτική έπανάστασή μας μιά ροπή τόσο συντη
ρητική, ώστε νά μπορεί νά χαρακτηρισθεΐ σάν πισοδρόμημα, σά ροπή 
πρός τήν ανελευθερία. —  Μιαν άνάλογη ροπή δείχνει τό άρθρο τό 
περίφημο 107, πού καταργεί σ’ ενα βαθμό τήν έλευθερία τής σκέψεως.

Ά π ό  τό θαυμάσιο ένστικτο τής αύτοσυντηρησίας οδηγούμενος 
ό λαός έπαναστάτησε, άπαράλλαχτα δπως επαναστατεί ενας δυνατός 
άνθρώπινος όργανισμός κατά νοσοφόρου έπιδρομέα γιά νά τόν άπορ- 
ρίψει. —- Δέν έπαναστάτησε γιά νά ζητήσει περισσότερες έλευθερίες 
καί «δέν ξέρω  τ ί  άλλο,» μά γιά νά κλαδέψει τίς κορυφές τοΰ δέν
τρου τής έλευθερίας του, ώστε νά δυναμώσει δ κορμός του.

Τό ροΰχο πού τοΰ δώσανε, καμωμένο γι’ άλλον, τό βρήκε φαρδύ 
καί μακρύ καί έννοιωσε τήν άνάγκη, στενεύοντάς το, νά τό προσαρ
μόσει στό ήθικό μπόϊ του.



113

’Εκείνο, δηλαδή, πού οφείλε άπό καιρό νά διαγνώσει καί νά 
προσπαθήσει ή συνειδητή εργασία τών μορφωμένων, πού θέλουν νά 
όδηγοΰν τό λαό, τό έκανε δ Ιπαναστατημένος λαός όδηγούμενος άπό 
τό ασυνείδητό του, τή στιγμή άκριβώς πού μιά νεώτερη πλάνη (συνει
δητή κι’ αύτή) άποπειράται νά τοΰ μιλήσει γιά Ιπέκταση τής πολι
τικής του έλευθερίας καί πορείες πρός ισότητες.

"Οσοι Ιχουν μάτια γυμνασμένα, ώστε νά κατορθώνουν νά διακρί
νουν στό σωτήριο αύτό πισοδρόμημα τή φωνή τής άνάγκης καί τήν 
κραυγή τών πραγμάτων, θ’ άναγνωρίσουν δτι ή συνειδητή Ιργασία 
καλείται σήμερα νά ύποβοηθήσει τήν τάση — νά όδηγηθεΐ ό λαός 
ήρεμα στήν κατάκτηση τής Ιλευθερίας του.

Ή  διαπαιδαγώγηση, δηλαδή, τοΰ λαοΰ πρέπει νά κανονισθεΐ μέ 
τέτοιον τρόπον, ώστε νά καταστεί ό λαός άξιος τής πολιτικής του 
Ιλευθερίας καί νά νοιώσει σάν άνάγκη τήν έλευθερία τοΰ άτόμου καί 
τής σκέψεως.

Πρός τοΰτο, δφείλομε συνειδητά νά ύποβοηθήσομε τήν Ιλεύθερη 
άνάπτυξη τής άτομικής καί τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας σ’ βλες τίς 
μορφές τής κοινωνικής καί πολιτικής ζωής, θυμούμενοι δτι τά δημο
κρατικά πολιτεύματα δέν εύδοκιμοΰν είμή σέ λαούς, πού είναι προι
κισμένοι μέ τή δύναμη τής πρωτοβουλίας καί τής θελήσεως, ώστε νά 
μποροΰν νά ζοΰν χωρίς τήν άδιάκοπη έπέμβαση τοΰ Κράτους.

Τοΰτο θά πει, πώς πρέπει ν’ άποφύγομε τήν κάθε συγκέντρωση 
στά χέρια τοΰ Κράτους τών συμφερόντων τής κοινωνίας, τήν κάθε 
έξάρτηση τής κοινωνικής εύτυχίας άπό τήν πρόνοια τοΰ Κράτους. 
Ν ’ ά π οφ ύγομ ε τη ν  Κ ρατοκρατία .

«Οί παλιοί γιατροί —  λέει κάπου ό L eroy  Beaulieu — πού δέν 
» ήξεραν πόσο πολύπλοκος είναι ό άνθρώπινος όργανισμός, έθερά- 
» πευαν τούς άρρώστους διατάσσοντας στήν τύχη καθάρσια καί 
» άφαιμάξεις.

» Χρειάσθηκαν αιώνες γιά ν’ άνακαλύψουν, δτι τό καλύτερο είναι 
» νά μήν κάνουν τίποτα καί ν’ άφήνουν τούς φυσικούς νόμους νά λει- 
» τουργοΰν μόνοι τους. Έ τσι πιστεύουν σήμερα, δτι τό Κράτος πρέ- 
» πει ν’ άναλάβει τήν εύτυχία τοΰ λαοΰ καί τήν Ιγκόσμια σωτηρία 
» του, παίζοντας άνάλογο ρόλο μ’ ΙκεΤνον πού έπαιζε ή Εκκλησία 
» στό Μεσαίωνα ».

Ή  πίστη αύτή κάνει πολλούς καί άπό τούς νεωτέρους νά φαντά
ζονται πώς θά όδηγήσουν τό λαό στήν έλευθερία καί στήν εύτυχία,
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πού τήν ύποδείχνουν λογικές  διαφόρων είδών, ένώ πραγματικώς τοΟ 
χαράζουν τάση πρός ιδανικό, πού βρίσκεται στό άλλο άκρο μιας 
άντινομίας μέ τήν έλευθερία.

Αύτά είναι δχι μόνο παράκαιρα γιά τόν τόπο μας, μά καί κάτι 
χειρότερο —  είναι ή εξακολούθηση τής πλάνης πού είχαν πάθει ο£ 
πατέρες μας, δταν έφαντάσθηκαν τό Ααό μας ώριμο γιά τό πολί
τευμα πού τοΰ δώσανε.

"Ολα δσα είπαμε μας ένδιαφέρουν μόνο γιά τό συμπέρασμα— δτι 
καί ή άνάλογη, ή ειδική τάση, ή έπιβαλόμενη στήν παιδεία μας πρέ
πει νά όδηγεΐ στήν έλεύθερη παιδεία.

Τοΰτο ϋστερ’ άπ’ δσα είπαμε, μοΰ φαίνεται σάν αύταπόδεικτο.—  
1° Γιατί ή άποκεντρωτική αύτή τάση θά συντείνει, σύμφωνη μέ τή 
γενική, στή διαπαιδαγώγηση τοΰ Λαοΰ. Καί 2° Διότι έπιτρέποντας 
νά καλυτερέψει καί νά προοδέψει μέ τό συναγωνισμό ή παιδεία θά 
μορφώσει ταχύτερα τό λαό σέ βαθμό, πού νά κατακτήσει τήν άναγ- 
καία δύναμη νά κάνει καλή χρήση τής έλευθερίας του.

’Οφείλομε, δθεν, νά έργασθοΰμε γιά τήν έλευθερία τής παιδείας, 
νικώντας πρώτα μέσα του ό καθένας τήν πίστη πρός τήν παντοδυνα
μία τοΰ Όρθοΰ δήθεν Λόγου κι’ άψηφώντας έπειτα τή γενικευμένη 
πλάνη, ή όποία μας έπιβάλει τήν πίστη στήν άπόλυτη δήθεν πρόοδο, 
πού θά τή φτάσομε άν άκολουθήσομε τίς σύμφωνες μέ τό τέλος τοΰ 
αιώνα ιδέες καί άντιλήψεις, τήν πλάνη δηλαδή, πού μας άναγκάζει 
νά βαδίζομε κουτσά στραβά δήθεν μπροστά, κυττάζοντας τό τί γίνεται 
άλλοΰ καί λησμονώντας νά δοΰμε «τό  γ ια τ ί» αύτό γίνεται άλλου, 
καί μήν έξετάζοντας τό τί συμφέρει στόν τόπο μας, ούτε τό τί μπορεί 
νά είναι σύμφωνο μέ τόν χαρακτήρα του, τόν πολιτισμό καί τόν 
προορισμό τοΰ Έθνους.

Προχωρώ, ύποθέτόντας άποδεδειγμένο, δτι σήμερα συμφέρει στόν 
τόπο μας ν’ άποκτήσει τή ν  παιδεία  έλ εύ τερ η  α έ'να βαϋ·μό.

Τοΰτο, τήν έκπαιδευτική άποκέντρωση δηλαδή, τή συμβούλευε 
καί ό Κοραής τόν καιρό πού άποκτοΰσε τήν άνεξαρτησία του ό λαός 
μας κ’ έπρεπε νά προετοιμασθεΤ γιά τήν πνευματική του έλευθερία.

Τώρα, άν ήμουν ύποχρεωμένος, νά δώσω ενα γενικότατο κα{ 
άτελέστατο σκίτσο —  τοΰ πώς φαντάζομαι διαρρυθμισμένη τήν παι
δεία —  θά τολμοΰσα νά πώ, δτι μάς χρειάζεται:
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1) Στοιχειώδης Εκπαίδευση υποχρεωτική, κανονισμένη άπό τό 
Κράτος δπως σήμερα.

Ό  κάθε γονεύς, δμως, είναι υποχρεωμένος ή νά στείλει στό 
σχολείο τοΰ Κράτους τό παιδί του, ή ν’ αποδείξει δτι τό παιδί του 
σέ όρισμένη ήλικία κατέχει τήν άπαιτούμενη στοιχειώδη μόρφωση.

2) Μέση Εκπαίδευση πού νά παρέχεται δπως σήμερα άπό τό 
Κράτος.

Δίπλα της, δμως, ιδιωτική παιδεία, έλεύθερη νά κανονίζει δπως 
θέλει προγράμματα, μεθόδους καί δλα.

Ό  κ. Γ. Παπασωτηρίου στούς αποφοίτους τοΰ Γυμνασίου όρίζει 
ειδικήν «γενικωτέραν δοκιμασίαν καθ’ ήν έλέγχεται κυρίως ή είδεο-
» λογική μόρφωσις των μαθητών___ τοΐς έπιτυχοΰσι δίδεται δίπλωμα
» παρέχον δσα δικαιώματα παρείχε μέχρι τοΰδε τό άπολυτήριον τοΰ 
» γυμνασίου. Δίπλωμα τοιοΰτον δύνανται νά λάβωσιν καί οί μή φέρον- 
» τες ενδεικτικόν προαγωγής άπό τής τελευταίας γυμνασιακής 
» τάξεως.. . . »

’Εμείς θά λέγαμε.
Πώς ή εισαγωγή στό Πανεπιστήμιο τοΰ Κράτους ή σέ άλλες 

άνώτερες σχολές κτλ. θά γίνεται μέ έξετάσεις.
3) Νά έπιτρέπεται ή ίδρυση πανεπιστημίων ιδιωτικών. Οί άπό- 

φοιτοί τους δμως νά μή μποροΰν νά Ιξασκήσουν έπάγγελμα, προτοΰ 
δποστοΰν όρισμένες έξετάσεις.

Έ τσι φαντάζομαι δτι θά ήτο δυνατόν:
Νά Ιχομε άπό τήν άνάπτυξη τής πρωτοβουλίας καί άπό τό συνα

γωνισμό τής ιδιωτικής έκπαιδεύσεως μέ τά Σχολεία τοΰ Κράτους δλο 
τό δυνατό κέρδος τής Παιδείας καί συνάμα άσφαλισμένον Ινα βαθμό 
τελειότητος, πού θά τόν όρίζει ή Εκπαίδευση τοΰ Κράτους.

Δηλαδή άπό τή διαρρύθμιση αύτή μόνο πρόοδο τής παιδείας θά 
προσμένομε.

θ ά  μποροΰσα νά θεωρήσω τό θέμα μου έξαντλημένο, άν δέν ήμουν 
υποχρεωμένος καί άπό τήν ιδιοσυγκρασία μου νά προσθέσω μιά 
σοβαρότατη άντίρρηση έναντίον τής ελεύθερης παιδείας.

Έ νας "Ελληνας πού έξετάζει μόνο τοΰ τόπου του τίς άνάγκες, 
Ινας πού θέτει τό Σ υ μ φ έρ ον  το ΰ  ’Έ θ νο υ ς  το υ  παραπάνω άπ’ δλα 
τ’  άλλα, αύτός θά θέλει καί τήν παιδεία κανονισμένη σέ τρόπο πού 
αύτό τό Σ υ μ φ έρ ο ν  πρό πάντων νά δπηρετεΐ. Αύτός, λοιπόν, τρέ
φοντας τήν άναμφισβήτητη πεποίθηση, πώς ή πρώτιστη Ελληνική
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άνάγκη είναι ή Έ νωση της Φυλής, μπορεί ν’ απαιτήσει —  μ’ δλο τό 
δίκιο του— ή παιδεία νά είναι δργανο τοΰ Κράτους γιά νά προετοι
μάζει τά Ελληνόπουλα νά θεωροΰν αύτόν τόν όρισμένο καί μοναδι
κόν πόθο — τήν Έ νω ση  τής Φυλής — ώς τόν κατ’ Ιξοχήν σκοπό 
τής ζωής των.

Ά ν  ή ελεύθερη παιδεία πρόκειται νά παραβλάψει αύτόν τό σκοπό, 
άν δέν πρόκειται ή έλληνική παιδεία νά δουλέψει γιά τήν Ικπλή- 
ρωση τής πρώτιστης αύτής άνάγκης τής Φυλής, σέ τί μπορεί νά 
μας χρησιμεύσει ή πρόοδός της;

Έ τσι μιλεΐ ό Έθνικιστής, πού γιά Ινα πρό πάντων ένδιαφέρε- 
τα ι— Ό λ α  τά παιδιά νά αισθανθούν τό μεγαλείο τής πατρίδας καί 
νά θελήσουν τήν 'Ένωση τών 'Ομόφυλων καί 'Ομόδοξων σάν τό 
μόνο άγαθό.

Τό δίκιο τοΰ Έλληνα Έθνικιστή τό βρίσκω άπόλυτο. Καί γιά 
τοΰτο ή παιδεία σ’ εμάς ούτε μπορεί, ούτε πρέπει νά είναι Ιντελώς 
ελεύθερη παρά σ’ Ινα βαθμό. Δηλαδή τό Κράτος όφείλει νά Ιπο- 
πτεύει καί ν’ άπαιτεΐ, ώστε ή μόρφωση νά είναι Έθνική.

Πώς θά κανονισθεΐ αύτό; Νά μιά μέριμνα, πού πρέπει ν’ άπασχο- 
λήσει σοβαρά τάν καθένα πού θά υποστηρίξει «τήν ελεύθερη παιδεία».

Έ ν τούτοις γιά δσους είναι δεδομένον— δπως σ’ εμάς— δτι ή παι
δεία θά γίνει πραγματικά Έθνική τόν καιρό πού θά πλησιάσει τά 
σχολείο πρός τίς πραγματικές πηγές τής εθνικής συνειδήσεως καί 
τής Ζωής, πού δέ θά τίς πλησιάσει δσο θά τό κατατυρρανεΐ ή Γλωσ
σική Πρόληψη. t

Γιά δσους άκόμα είναι δεδομένο δυστυχώς, δτι μόνο τόν καιρό 
πού θ’ άποκτήσομε τήν παιδεία έλεύθερη θά μάς έπιτραπεϊ νά δεί
ξομε τ ’ άποτελέσματα ένός σχολείου, πού θά τό βασίσομε στήν 
“Ε θ νικ ή  Ζ ω ή ' κ’ έπομένως δτι μόνον τότε θ’ άνοίξει τά μάτια της 
κοινωνία καί πολιτεία γιά νά δοΰν ποιά είναι —  ή αληθινή  έθνικ ή  
παιδεία.

Γι’ αύτούς —  δηλαδή γιά μάς — Ινα πράγμα άπομένει άληθινό, 
δτι χάριν τής αληθινής έθνικής μορφώσεως πρέπει ν’ άποκτήσομε 
τήν παιδεία έλεύθερη.

Ά λ λ ’ ούτε έπιτρέπεται γιά τοΰτο άμφιβολία σ’ έμάς έδώ, πού 
άκούσαμε ήδη τά συμπεράσματα μιάς όλιγοχρόνιας διδασκαλίας σύμ
φωνης μέ τίς άρχές μας καί τίς πεποιθήσεις μας.
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Μέ τίς δυό διαλέξεις του ό φίλος μας καί συνεργάτης μας έβε- 
βαίωσε αύτό πού προσδοκούσαμε καί τό ξέραμε —  δτι τά δημοτικά 
τραγούδια μας, τά μεσαιωνικά μας έπη, οί παραδόσεις μας οί έθνι- 
κές καί τά έργα τής σύγχρονης φιλολογίας μας —  τής Εθνικής
—  μέ τήν είσοδό τους στό Σχολείο του έκαναν ώστε τά κορίτσια:

Νά πονέσουν μέ τά παθήματα τής μεγάλης μητέρας καί νά 
χαροΰν μέ τίς χαρές της.

"Οσοι ακούσαμε τις δυό διαλέξεις του, έναν πόνο βαθύ αίσθανθή- 
καμε στό τέλος κ’ Ινα παράπονο μάς ξέφυγε. —  Γιατί νά έμποδίζει 
τό Κράτος τά παιδιά μας ν’ άνατρέφονται σάν πραγματικά Ελληνό
πουλα, άφοΰ τό κατόρθωμα άποδείχνεται εύκολο άπό τή στιγμή πού 
Ινας άνθρωπος τό κατόρθωσε μέ έλάχιστα μέσα καί σ’ έλάχιστο 
χ'ρόνο, Ινώ όλογυρά του βούιζαν οί προλήψεις, καί ή Ιχθρική στάση 
τής κοινωνίας έτεινε νά τοΰ παραλύσει νοΰ, καρδιά καί θέληση;

Τολμώ νά σάς θυμίσω Ινα ανέκδοτο πού μάς άνάφερε ό Δελμοΰζος.
"Οταν ό μακαρίτης Περικλής ό Γιαννόπουλος, ρώτησε μιά μαθή

τρια τοΰ άνωτέρου Δημοτικοΰ Παρθεναγωγείου τοΰ Βόλου
— Ποιοι ποιηταί σοΰ άρέσουν;
Ή  κόρη τοΰ άπάντησε.— Ό  "Ομηρος καί ό Σολωμός.
Ά π ό  τήν άπάντηση δέν καταλαβαίνομε μόνο τή ζηλευτή αισθη

τική μόρφωση τής μαθήτριας, νοιώθομε δυό άλλα σπουδαιότερα:
1° Πόσο ειχε νοιώσει καί ένώσει τό κορίτσι αύτό στήν ψυχή 

του τό μεγαλείο μιάς Ελλάδας τριών χιλιάδων χρόνων πού φανερώ
θηκε μεγάλη μέ τόν "Ομηρο καί ζεΤ μεγάλη μέ τά Σολωμό.

Καί 2° "Οτι ή μαθήτρια τοΰ Δελμούζου συγκινήθηκε μέ τόν 
ποιητή, πού συμβούλευε τόν έαυτό του σάν έγραφε τό Χρέος μ’ αύτά 
τά λόγια:

«Κύτταξε νά σχηματίσης βαθμηδόν ώσάν μίαν άναβάθρα άπό 
» δυσκολίαις, ταΐς όποίαις θά ύπερβοΰν έκεΐνοι οί Μεγάλοι, μέ δσα 
» οί αΐσθησαις άπορροφοΰν άπό τά έξωτερικά, τά όποια ή τούς τραυοΰν 
» μέ τά κάλλη τους ή τούς βιάζουν μέ τήν ανάγκην καί μέ τόν πόνο, 
» εως τήν βεβαιότητα τοΰ θανάτου, άλλά έξαιρέτως, μέ τήν ένθύμηση 
» τής περασμένης δόξας. "Ολα αύτά δσο μεγαλύτερα είναι καί πλέον 
» διάφορα, εις τόσο υψηλότερο στυλοπόδι σταίνουν τήν έλευθερία, 
» με,στήν άπό τό Χρέος, δηλαδή άπ’ δσα περιέχει ή ’Ηθική, ή θρη- 
» σκεία, ή Πατρίδα, ή Πολιτική κτλ.»
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Κε? καί K°‘

Δυστυχώς γιά πολλά άκόμα χρόνια οί Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 
δέ θά διδάσκονται στά σχολεία μας, έκτός άν άποκτήσομε τήν παι
δεία έλεύθερη.

Ά ς  εύχόμαστε νά γίνει, γ ιά  ν’ άναθρέψει τή νεότητα τοΟ Έ θ νου ς, 
πού θά έχει νοιώσει βαθειά τό

Χ Ρ Ε Ο Σ

’Αθήνα 25/12/11.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΜΑΣ



ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ Α Γ Γ Λ Ι Α 1

'Ο μεγάλος Ά γγλ ος συγγραφέας R. L. Stevenson, πού τόσο 
βαθειά κατάλαβε τήν παιδική ψυχή, λέει κάπου: « ’Εμείς οί μεγάλοι 
» μπορούμε νά χαροΰμε μιά Ιστορία, διαβάζοντας της ήσυχα κοντά 
» στή φωτιά. Κι αύτό ακριβώς τό παιδί δέν μπορεί νά κάνη, ή δέν 
» τό κάνει, τούλάχιστον άν μπορεί νά κάνη διαφορετικά. "Ολη τήν 
» ώρα θέλει παράσταση καί σκηνικά. Σάν φτάση στό μέρος τής Εστο- 
» ρίας πού λέει γιά πολέμους, θέλει νά σηκωθή, νά πάρη κάτι πού 
» μοιάζη μέ σπαθί, νά κάνη Ιφοδο σέ κανένα έπιπλο ώς πού νά χάση 
» τήν άνάσα του».

Μ’ αύτή τήν άλήθεια μπροστά της καί μέ τήν άρχή, καθώς μοΟ 
λέει σ’ ενα της γράμμα, «νά μή διδάσκη τίποτα στό παιδί άπό δσα 
» μόνο τον μπορεί νά μάθη» μιά δασκάλισσα ή Κα Η. F inlay 
Johnson, έσύστησε καί διεύθυνε, γιά πολλά χρόνια, ενα δημοτικά 
σχολείο άπό 145 παιδιά, άγώρια καί κορίτσια, 5 -1 4  χρόνων στά 
S om ptin g  χωριό τής έπαρχίας τοΰ Sussex.

Ό  H olm es, πρφην Γενικός ’Επιθεωρητής των Σχολείων καί 
συγγραφέας διαφόρων θρήσκο - φιλοσοφικών βιβλίων, έδημοσίεψε, στίς 
άρχές τοΰ 1911, ενα βιβλίο: «Τί είναι καί τί μποροΰσε νά είναι — 
«μελέτη γιά τήν έκπαίδευση, κυρίως τή στοιχειώδη2» καί άνέφερε, 
γιά πρώτη φορά, νομίζομε, αύτά τό σχολείο.—  Τό πρώτο μέρος τοΰ 
βιβλίου είναι μιά κριτική, πολύ αυστηρή, τών Δημοτικών Σχολείων. 
Καυτηριάζει κυρίως τά πνεΰμα πού κυβέρνα τή στοιχειώδη έκπαί- 
δευση- τήν άρχή πώς τό παιδί γεννιέται μέ κακά ψυχόρμητα πού 
πρέπει νά ξερριζωθοΰν πρώτα πρώτα μέ τή διδασκαλία τής τυφλής 
όπακοής- Ιπειτα τά παραγέμισμα πού γίνεται στό κεφαλάκι τοΰ 
παιδιοΰ μέ ήθικές άρχές καί ώφέλιμες γνώσεις. Δείχνει τό άποτέλε- 
σμα τό άναπόφευκτο τής καλλιέργειας αύτής τοΰ παιδιοΰ, πού είναι

1 ’Εκτός άπό τά δυό βιβλία πού αναφέρω παρακάτω, μεταχειρίστηκα γι’ αύτό 
τό άρθρο καί τίς πολύτιμες πληροφορίες πού μοΰ ϋδωκε τά περασμένο φθινόπωρο 
στό Cam bridge, δ γηραιός καθηγητής Rose.

2 W hat is and what m ight be. —  A  study on  education in  general aud 
elem em tary education  in particular— By E dm ond H olm es— L on don  Con
stable and C° L ed 1911.
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νά τό κάνη ύποκριτή, τεμπέλη, νά άηδιάζη τά βιβλία καί τή σπουδή 
καί μέ τήν πρώτη ευκαιρία νά τά φορτώση δλα στόν πετεινό.

Στό δεύτερο μέρος τοΰ βιβλίου, ό συγγραφέας λέει πώς μιά μονάχα 
έξαίρεση αύτοΰ τοΰ γενικοΰ συστήματος βρήκε' Ινα μικρό άγροτικό 
σχολείο σ ’ ενα χωριό τής ’Αγγλίας- οί κάτοικοι τοΰ χωριοΰ αύτοΰ δέ 
διακρίνουνται γιά τήν ξυπνάδα τους οδτε γιά τή ζωηρότητά τους· 
είναι μάλιστα γνωστό πώς είναι λίγο κοιμισμένοι- κι δμως τά πρό
σωπα τών παιδιών πού άνατρέφουνται σ’ αύτό τό σχολείο τόσο λαμ- 
ποκοποΰν, πού θαρρεί κανείς πώς τό σχολείο είναι ήλιόλουστο. Καί 
σάν συναναστραφή κανείς τά παιδιά καί τά καλογνωρίση, βλέπει πώς 
δχι μόνο είναι ξυπνά καί ενεργητικά, μά καί καλά καί πάντα χαρού
μενα. Τό σχολείο αύτό, λέει ό Γεν. Επιθεωρητής, άς ποΰμε πώς βρί
σκεται στήν «Ούτοπία» καί τό πρόσωπο πού μέ τήν πρωτότυπη Ιργα- 
σία της άναστάτωσε δχι μόνο τήν ζωή τών παιδιών μά καί άλάκερου 
τοΰ χωριοΰ, άς τό ποΰμε Ήγερία, γιατί είναι γυναίκα.

Μερικούς μήνες μετά τήν Ικδοση αύτοΰ τοΰ βιβλίου, δημοσιεύ
τηκε Ινα άλλο. ’Ονομάζεται: «Ή  Δραματική μέθοδος τής διδασκα
λίας 1» καί συγγραφέας του είναι ή διευθύντρια αύτοΰ τοΰ σχολείου 
ή, πιό σωστά, ή πρώην διευθύντριά του, γιατί, καθώς μέ πληροφορεί 
ή ίδια, τραβήχτηκε άπό τό σχολείο πρό μερικών μηνών, γιά λόγους 
οικογενειακούς. Κ ’ ετσι ξέρομε πώς ή ούτοπία τοΰ H olm es είναι τό 
S om pting  καί ή Ήγερία ή Κ“ Η . F in lay Johnson.

Τό βιβλίο αύτό, πλουτισμένο μέ πολλές ζουγραφιές, δίνει στήν 
εϊσαγωγή του μιά περίληψη τοΰ τρόπου τής διδασκαλίας καί τόν 
άναπτύσσει στά διάφορα κεφάλαια τά αφιερωμένα στό κάθε μάθημα.

Σέ τέτοιο σχολείο κάθε φραγμός μεταξύ δασκάλου καί μαθητή 
έχει πέσει. Οί μαθητές θεωροΰν τό δάσκαλο Ινα σύντροφο, πιό 
μεγάλο άπ’ αύτούς, εναν όδηγό πού τούς δείχνει τό δρόμο γιά νά 
βροΰν δ,τι τούς χρειάζεται γιά τά παιχνίδια τους, γιατί μαθήματα 
δέν έχουν, στή συνειθισμένη σημασία τής λέξης. Βαθμολογίες καί 
βραβεία δέν ύπάρχουν. Οί πιό ξυπνοί κι οί πιό προχωρημένοι μαθη
τές βοηθοΰν τούς πισωπόδηδες. Τιμωρίες δέν ύπάρχουν κι δμως 
αύτόματη πειθαρχία καί τάξη βασιλεύει παντοΰ. Μιά μέρα, πήγε 
ό Γεν. Επιθεωρητής άξαφνα, νά έπισκεφθή τό σχολείο καί τό βρήκε

1 T he dram atic m ethod o f  T each in g b y  H arriet Finlay - Johnson (late 
H ead Mistress o f Som pting School, Sussex). James N isbet and C° L ed. 
L on don  1911.
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χωρίς δασκάλισσες. Ή  μιά ήταν άρρωστη, ή άλλη έπαθε ενα άτύ- 
χημα στό δρόμο καί ή τρίτη τή συνώδεψε στό νοσοκομείο. Ή  διευ
θύντρια είχε νά πάγη στήν Κοινοτική Ά ρχή . Κι δμως βρήκε δλα 
τά παιδιά νά δουλεύουν. Κοίταξαν τό πρόγραμμα μόνα τους, έβαλαν 
Ινα δυό άπό τούς μεγάλους νά κοιτάζουν τίς μικρότερες τάξες 
κι δλα πήγαν μιά χαρά. — Είδα, έξακολουθεΐ ό Γεν. Έπιθεωρητής, 
τά παιδιά τής μεγάλης τάξης νά παίζουν μέ πάθος σκηνές δραματι
κές, τούς συμμαθητές των νά τούς χειροκροτούν καί, στήν άλλη άκρη 
τής σάλας, τά παιδιά τής μικρότερης τάξης νά ζουγραφίζουν λουλού
δια χωρίς νά σηκώσουν τά μάτια άπό τά θρανία. Τούς ξένους πού Ιπι- 
σκέπτουνται τό σχολείο, τούς δέχουνται σά φίλους- ούτε μέ φορτική 
οικειότητα ούτε ντροπαλά- δυό συναισθήματα πού προέρχουνται άπό 
τό ίδιο ελάττωμα, τόν Ιγωϊσμό. Τούς δείχνουν, χωρίς επίδειξη, τά 
έργα τους, τούς δίνουν πληροφορίες άβίαστα, φυσικά. Κι δλα αύτά, 
γιατί άνατρέφουνται Ιλεύθερα, δίχως δλα έκεΐνα τά ήθικά παραγγέλ
ματα καί τίς άμέτρητες συμβουλές καί τίς τιμωρίες, πού άναπτύσσουν 
τήν υποκρισία, τούς κάνουν νά συλλογίζουνται αιώνια τόν έαυτό τους 
καί σκοτώνουν μέσα τους κάθε φυσικότητα καί παιδική δροσιά.

Τή φύση μαθαίνουν νά τήν άγαποΟν καί νά τήν έχτιμούν μο
νάχα των. Μέσα στά δάση, άπάνω στά βουνά, κοιτάζοντας τή 
θάλασσα, μόνα τους συναρπάζουνται καί τό θαυμασμό τους τόν 
εξωτερικεύουν σέ σκίτσα καί ζουγραφιές.

** *

Ή  'Ιστορία μαθαίνεται μέ παράσταση. Τά μεγαλύτερα παιδιά 
παίρνουν, μόνα τους, έπεισόδια τής Αγγλικής, Ρωμαϊκής καί Ε λλη
νικής ιστορίας καί τά δραματοποιούν. Γράφουν διάφορες σκηνές, 
άφοΰ συμβουλευτούν, μόνα τους, τή βιβλιοθήκη τοΰ σχολείου γεμάτη 
άπό τά ιστορικά μυθιστορήματα τοΰ Ούάλτερ Σκώτ, τά δράματα τοΰ 
Σαίξπειρ, τά δημοτικά τραγούδια καί τίς μπαλάντες τής Αγγλικής 
Φιλολογίας. Τά μικρά άκολουθοΰν, στά μικρότερα μέρη δηλ. τούς 
χορούς, τά πλήθη κτλ. 'Όλοι δουλεύουν μαζί. Μόνοι τους κατα
σκευάζουν φορεσιές, δπλα, έθνόσημα, σημαίες καί σκηνοθεσίες. Σιγά 
σιγά καί ανεπαίσθητα φτάνουν μόνα τους στό σημείο νά θένε νά 
μάθουν απ’ δξω όλόκληρες σκηνές άπό τόν Σαίξπειρ, κ’ ένω στάλλα 
σχολεία, σ’ Ινα χρόνο μόλις καταφέρνουν τά παιδιά νά μάθουν 100 
στίχους, στό σχολείο αύτό έμαθαν 300 σ’ ένάμισυ μήνα γιά νά παί
ξουν μέρη άπό τόν «Έ μπορο τής Βενετίας».
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Καί δέν περιορίζουνται μονάχα στό Σαίξπειρ καί τόν Ούάλτερ 
Σκώτ. Διαβάζουν καί δραματοποιοΰν τήν «Έ φ οδο τής Μπαλα- 
κλάβας» τοΰ Τέννυσων, τό «Θάνατο τοΰ Νέλσονα», σκηνές άπό 
τά μυθιστορήματα τοΰ Ντίκενς καί άλλα.

** *

Τήν Ιδια μέθοδο άκολουθοΰν καί στή Γεωγραφία. Ά π ό  βιβλία 
ταξιδιών οί μεγαλύτεροι παίρνουν ιδέες γιά τούς διαφόρους λαούς, 
τά ήθη κ’ Ιθιμά τους, τις φορεσιές τους. Μέ τή βοήθεια των μικροτέ- 
ρων, άπό άμμο, χαρτόνια, σανίδες καί τενεκέδες κατασκευάζουν 
πόλεις, φάρους, γέφυρες, ζώα, καταρράχτες, πάγους. Καί γίνουνται 
φανταστικά ταξίδια, διάλογοι τών ταξιδιωτών μέ τούς ντόπιους. Ή  
Ελβετία μέ τούς πάγους καί τά βουνά της, ή Αφρική μέ τούς μαύ
ρους της καί τις περίεργες συνήθειές τους, ή Αύστραλία, ή Νέα Ζηλαν
δία καί ή Τασμανία μέ τούς άποίκους καί τούς μετανάστες είναι τά 
θέματα πού τά παιδιά παίρνουν καί μελετοΰν για νά τά παραστήσουν* 
κ’ ετσι άλληλοδιδάσκονται καί μαθαίνουν χωρίς νά τό καταλάβουν.

** *

Κ ’ ή Αριθμητική Ιτσι μαθαίνεται σ’ αύτό τό σχολείο. Μαγαζιά, 
άποθήκες, έμπορικά γραφεία σχηματίζουνται μέσα στίς τάξες καί 
τήν αύλή τοΰ σχολείου. Γίνουνται άγοροπωλησίες· τό μέτρημα, δλες 
οί πράξεις τής άριθμητικής, τά κλάσματα, τά δεκαδικά, οί συμμιγείς, 
τά μέτρα καί τά σταθμά μαθαίνουνται άνεπαίσθητα άπό τά παιδιά 
γιά νά μποΰν στό παιχνίδι τους, Συσταίνεται Ινα μικρό ταχυδρομείο 
καί Ινα τηλεγραφείο, πού άσυνείδητα γέννα τήν άνάγκη τής άλληλο- 
γραφίας. Ό  Ιμπορος δπαγορεύει γράμματα στούς υπαλλήλους του, 
δίνει γραφτές διαταγές στούς άνταποκριτές του, κι αύτοί τοΰ στέλ
νουν εκθέσεις γιά τή θέση τής άγορας, γιά τίς δουλειές πού έκαναν 
ή θά κάνουν, γιά τόν κανονισμό τών λογαριασμών των. Έ πειτα 
χρειάζουνται ύπαλλήλους γιά τις θέσεις τοΰ γραφείου, ώστε άνάγκη 
νά γίνουν διαγωνισμοί κ’ οί ύποψήφιοι νά δώκουν έξετάσεις πριν 
διοριστοΰν. Κι’ ετσι τά παιδιά, βγαίνοντας άπό τό σχολείο, ξέρουν 
νά γράψουν Ινα γράμμα, νά εκθέσουν μιά ιδέα.

** *

Ή  Φυσική, ή Βοτανική καί ή Γεωλογία μαθαίνουνται άπό τή γύρω 
Φύση. 'Ως καί τό φύτρωμα τών φυτών καί τών φρούτων δραματοποιεΐται.
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** *

Ή  μαγειρική, ή £αφτική, ή κατασκευή Ιργαλείων, ή κηπουρική, 
δλα γίνουνται πραχτικά. Μαγαζιά, (δαφτάδικα, καπελλάδικα μικροσκο- 
πικά συσταίνουνται μέσα στό σχολείο καί τά παιδιά μαθαίνουν πόσο 
£οΰχο χρειάζεται μιά φορεσιά καί πιό ύφασμα είναι τό καταλληλότερο.

** *

Αύτή, σύντομα καί σέ γενικές γραμμές, είναι ή μέθοδος τής διδασκα
λίας στό Πρότυπο Σχολείο.Ή Διευθύντριά του μοΟ γράφει πως σέ μερικά 
σχολεία τής Λόντρας άρχισαν νά τήν εισάγουν καί νά δραματοποιοΰν 
άκόμα τά μαθήματα τής Ίερας Ίστορίας μ’ έξαίρετα άποτελέσματα.

** *

Καί τώρα μένει νά δούμε τά άποτελέσματα αύτής τής μεθόδου 
στήν κατόπιν ζωή τών άποφοίτων τοΰ σχολείου.

Τό σχολείο αύτό, καθώς είπαμε, είναι άγροτικό· οί μαθηταί του, 
παιδιά γεωργών, χωρικών, άνθρώπων άμόρφωτων καί, καθώς τό τονίζει 
ό Γενικός Επιθεωρητής, σέ μέρος τής ’Αγγλίας πού δέ φημίζεται γιά 
τήν ξυπνάδα καί τή ζωηρότητα τοΰ πληθυσμού του. Κι δμως, βλέ
ποντας τά παιδιά τους νά παρασταίνουν τά μαθήματά τους κι άκού- 
οντας τις κουβέντες τους, ποτίστηκαν κι οί γονείς μέ τήν άγάπη τής 
Φύσης, άρχισαν νά τήν καταλαβαίνουν κι άντίς νά περνούν τίς ώρες 
τους τήν Κυριακή, στήν ταβέρνα, συνοδεύουν τά παιδιά τους στίς 
Ικδρομές τους καί συμμετέχουν στά παιχνίδια τους- άντίς νά βρί
σκουν εύχαρίστηση στά ξελαρυγγιστικά τραγούδια καί τίς άηδίες τοΰ 
Κ α φ έ - ’Αμάν, προτιμούν τά τραγούδι μιανής μπαλάντας καί τά δρά
ματα τοΰ Σαίξπειρ.

Παλιοί μαθηταί τοΰ σχολείου σύστησαν «Δραματικά Σύλλογο» 
καί κατάφεραν νά παίξουν τάν « ’Ιούλιο Καίσαρα» τού Σαίξπειρ. 
Κ ’ ήταν μιά χαρά νά βλέπη κανείς άπλοΰς έργάτες μέ μόνη 
τή στοιχειώδη έκπαίδευση τοΰ σχολείου πού άφηκαν δεκαπέντε 
χρονών άγώρια, νά άποστηθίζουν τούς στίχους τοΰ Σαίξπειρ, νά 
τούς μελετοΰν, νά τούς συζητούν, νά γυρεύουν νά μποΰν πέρα 
πέρα στό νόημά τους. Καί τά κορίτσια, μητέρες πιά, σύστησαν 
μουσικές έταιρεΤες, έπαιξαν κωμφδίες, έγραψαν μάλιστα καί μιά, 
έκαναν μπάντα άπά διάφορα δργανα, χόρεψαν τούς έθνικούς χορούς
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τοΰ M orris1 τοΟ φίλου καί συνεργάτη τοΟ R uskin, καί κατά- 
φεραν ν’ άνυψώσουν τό χωριό του στήν παλιά έκείνη άγροτική ιδα
νική ζωή, στή Merry E ngland τοΟ παλιού καιροΰ.

** *

Μιά άρχόντισσα άπό τή Λόντρα, κοιτάζοντας αύτούς τούς χορούς 
καί τά τραγούδια, ειπε στό Γεν. ’Επιθεωρητή. «"Ολα αύτά καλά 
» καί άγια' μά, άν έξακολουθοΰμε έτσι, δέ μοΰ λέτε πού θά βρίσκωμε 
» όπηρέτες κ’ όπηρέτριες» ;

Κι δμως άπό πολλές μαρτυρίες, φαίνεται πώς τά κορίτσια πού 
πέρασαν άπ’ αύτά τό σχολείο γίνουνται οί πιά καλύτερες, οί πιό ανε
πτυγμένες, οί πιό άφοσιωμένες όπηρέτριες καί τ’  άγώρια οί καλύτε
ροι εργάτες. Μέ τήν αγάπη ποΟ τό σχολείο τούς έδωκε γιά τή Φύση 
καί τό Βιβλίο, μέ τήν έλευθεριά πού άφηκε ν’ άναπτυχθοΰν τά 
ψυχόρμητά τους, μέ τά συμπαθητικό χέρι πού σκάλισε καί πότισε 
τό μικρό εκείνο λουλούδι κι άφηκε ήσυχα καί φυσικά τό μπουμπούκι 
νά ξανοιχτή σέ ενα όμορφο καί μυρωδάτο τριαντάφυλλο, στόν ήλιο 
τής άληθινής έλευθεριάς, κατάφερε αύτά τά χωριατόπουλά σχεδόν 
νά γίνουν ενας:

«νΟμορφος κόσμος ήθικός αγγελικά πλασμένος.»

Δ. Π. ΠΕΤΡΟΚΟΚ ΚΙΝΟΣ

1 Γιά τήν εργασία τοΰ Ruskin, τοδ M orris καί των άλλων ποΰ έκαναν μιά 
αληθινή ’ Αναγέννηση στήν Α γγλία, καί πραχτικά τήν Εφάρμοσαν στά έπιπλα, 
στή διακόσμηση τών σπιτιων, στίς ταπετσαρίες κτλ. βλέπε καί τό ώραίο βιβλίο 
τοΰ R obert de la Sizeranne «R uskin  et la R elig ion  da la Beaute» σελ. 4 κ. s. 
35 - 57 κτλ.



ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΛΒΕΤ ΙΚΟ  ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ

Τό χειμώνα τοΰ 1909 -1910  τόν πέρασα στήν Ελβετία, καί μελετώντας τό 
παιδαγωγικό της σύστημα πήγα σέ κάμποσα σχολεία τής γερμανικής κυρίως 
Ε λβετίας ^άθε είδους, δημοτικοί, γυμνάσια, κλασικά, πραχτικά, ιδιωτικά, δημό
σια. Βαστοδσα τότε στίς επισκέψεις μου συχνά σημειώσεις γιά δσα Εβλεπα καί 
λογάριαζα πώς γλήγορα θά τίς Εβγαζα σέ βιβλίο.

Μά δ καιρός περνφ, κι άρχισα νά φοβούμαι πώς Τσως τό ημερολόγιό μου 
έκεϊνο δέν είναι προωρισμένο νά 8ή τά φως. Κι έτσι εστεΛα άπ’  αύτά σήμερα 
μερικά φύλλα γιά τό Δελτίο τοΰ ’Εκπαιδευτικού 'Ομίλου, μέ τίς πρώτες μου Εντυ
πώσεις άπά τά ’ Α ν ώ τ ε ρ ο  Π α ρ θ ε ν α γ ω γ ε ί ο  τής Ζ υ ρ ί χ η ς .  Τύ Λύκειο αύτά 
τά εχει ή πόλη τής Ζυρίχης' δίνει χάρισμα τήν άνώτερη μόρφωση σέ κάθε Έ λβε- 
τίδα — ή καί ξένη νέα —  πού τέλειωσε τή Sekundarschule — τό άνώτερο δημο
τικό σχολείο, νά ποϋμε — κι Ιχει πίσω της τ ’ αναγκαστικά έννέα (ή όχτώ) σχο
λικά χρόνια. Τό Ά νώ τερο Παρθεναγωγείο έχει τέσσερα τμήματα : At δ α σ κ  α -  
λ ε ϊ ο ,  πού βγάζει τίς δασκάλισσες τοΟ καντονιού, Γυμνάσιο, μέ λατινικά μόνο, 
’ Ε μ π ο ρ ι κ ή  Σ χ ο λ ή ,  καί Σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο ,  γιά δσες θέλουν 
νά συμπληρώσουν τίς σπουδές των, διαλέγοντας άπό τό πλούσιο πρόγραμμα τά 
μαθήματα πού τούς άρέσουν. Κι άκόμα, κάθε πού παρουσιάζεται άνάγκη γίνονται 
ιδιαίτερα μαθήματα νηπιαγωγών.

Π ω ς  μ α θ α ίν ο υ ν  τόν "Ο μ η ρο .

Τί όμορφη σύμπτωση! Τά πρώτο μάθημα πού άκουσα στά Παρ
θεναγωγείο τύχαινε νά είναι "Ομηρος- τά όμηρικά τραγούδια σέ 
γερμανική μετάφραση! Ήμουν στήν Α ^ τοΟ  Δ ιδ α σ κ α λ ε ίο υ ,  κι 
είχαν τά τελευταίο μάθημα τών γερμανικών — γιατί γερμανικά δια
βάζονται Ιδώ οί "Ελληνες κλασικοί — πρίν άπά τίς φθινοπωρινές 
διακοπές. Καί μέ κάποια εύχάριστη έκπληξη εμαθε δ καθηγητής, 
πού μέ συνώδευε στήν τάξη του, δτι ήμουν ’Αθηναίος, κι Ιτσι σύστησε 
στίς μαθήτριες τάν ξένο άπό τήν cjΕλλάδα, πού άπά τόσο μακρυά 
ήρθε νά δη πώς διαβάζεται έδώ ή ’Οδύσσεια.

Κάθονται οί μαθήτριες δχι σέ θρανία, μά σέ καρέκλες, ή καθεμιά 
μπροστά στά τραπεζάκι της. Σ ’ ενα παράθυρο βρίσκονται μερικά 
κλωνάρια μέ τίς φυλλωσιές τους, γιά τό μάθημα τής ζωγραφικής. 
Τούς τοίχους στολίζουν, στερεωμένες μέ κινητά κρεμαστάρια είκόνες- 
Ινα μεγάλο κιονόκρανο κορινθιακού (5υθμοΰ, σχεδιαγράμματα τοΰ

9
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άρχαίου θεάτρου κι άλλα σχετικά μέ τό άρχαΐο δράμα, ή αρπαγή 
τών βοδιών τοΰ Ήλιου — ή γνωστή εικονογραφία τοΟ Preller. — 
κι άλλα. Έ τσι έξ άρχής, οί γνώριμες είκόνες μέ μεταφέρνουν στά 
χρόνια τής παλιάς Ελλάδας, καί μέ κάνουν νά αισθανθώ λιγώτερο 
ξένος μέσα στούς ξένους τριγύρω μου.

Μιά μαθήτρια μοΰ φέρνει τό βιβλίο της. Είναι ή Ό δ ύ σ σ £ ΐ α ,  
στή γνωστή μετάφραση τοΰ Voss, έκδοση τού T eu bn er γιά τ’ άνώ- 
τερα παρθεναγωγεία. Τής λείπουν οί μεταγενέστερες προσθήκες τοΰ 
παραδομένου κειμένου κι άκόμα κάμποσα άλλα —  μέ λιγώτερο Ινδια- 
φέρον — ώστε τό συνηθισμένο γνωστό κείμενο έλαττώνεται σημαν
τικά. Δέν κόβεται δμως καί ή συνέχεια στή διήγηση, κι έτσι δέν 
παρουσιάζεται ή άνάγκη άπό παραγεμίσματα, πού νά συνοψίζουν τό 
κείμενο πού λείπει. 'Ως τώρα έχουν γίνει δώδεκα μαθήματα μόνο, 
μά είναι άρκετά προχωρημένοι- έπειτα άπό τις διακοπές θά διαβά
σουν τό κείμενο ώς τό τέλος. Δηλαδή, γιά κάθε μάθημα διαβάζουν 
τά κορίτσια μερικές σελίδες σπίτι, καί στό σχολείο έπειτα μένει 
περισσότερος καιρός γιά τήν έρμηνεία.

Σήμερα γίνεται — ίσως καί γιά χατήρι μου — μιά άνακεφαλαίωση 
τής γενομένης διδασκαλίας. Ό  καθηγητής (5ωτα ποΰ πρέπει νά φαν
ταστούμε δτι έγιναν οί περιπέτειες τοΰ Ό δυσσέα,..., σέ ποιά μέρη 
τής Μεσογείου . . .  ποΰ ήταν ό ’Ωκεανός . . .  πού κατοικούσαν οί Κιμ- 
μέριοι. . .  Δίνει νά κυκλοφορήση ένας χάρτης ποί  ̂ πήρε άπό κάποιο 
βιβλίο, καί πού μέσα του είκονίζονται οί πλάνες τοΰ Όδυσσέα «δσο 
είναι δυνατό νά παραστήσωμε σ’ Ινα χάρτη». Μιλεΐ έπειτα γιά τήν 
Ιπίδραση, πού είχε τό άρχαΐο αύτό έπος στή γερμανική λογοτεχνία 
καί γιά τόν H erzog  E rnst von Schw aben. 'Ρωτά τις μαθήτριες 
γιά τήν «ίδέα» πού ξεχωρίζομε μέσα σέ δλο τό ποίημα, Ικεΐνο πού 
Ινσωματώνει ό Ό δυσσέας: καί, σιγά σιγά, άπ’ δλες τις μεριές, δλη 
ή τάξη βοηθεΐ γιά νά ζωντανέψη «τό ίδανικό τοΰ ή’ρωα καί τοΰ 
άνθρώπου» των όμηρικών (δαψφδών: Ή  δύναμη, ή ξυπνάδα, τό θάρ
ρος, ή πονηριά «πού φαίνεται πώς είχε μεγάλη πέραση στούς Έ λλη 
νες», ή μεγάλη φαντασία «πού ξελασπώνει δλα καί πού ποτέ δέν τά 
σαστίζει», ή συζυγική πίστη τοΰ άντρα, πού κι άπό τούς πρώτους 
πρώτους στίχους ζωγραφίζεται, μά πού άν και μεγάλη, δέ φτάνει τήν 
πίστη κι άφοσίωση τής γυναίκας. Τόν ϋμνο αύτό στή συζυγική πίστη, 
συμπληρώνει ό καθηγητής, τόν βρίσκομε καί στό πρώτο μεγάλο 
γερμανικό έπος, στό τραγοΰδι τών N ibelungen, καί κατάντησε 
παροιμία στή γλώσσα μας ή φράση γερμανική πίστη . . .  Κι οδτε είναι
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αύτό μόνο σύμπτωση γιατί στήν πίστη άπάνω βασίζονται δλες οί 
κοινωνικές σχέσεις, οικογένεια, φιλία, κράτος».

Καί τώρα σέ μιά άλλη σειρά ερωταποκρίσεις έξετάζεται ή γλωσ
σική μορφή καί ό (δυθμός τών όμηρικών τραγουδιών.

— « . . .  Θυμάστε, έξακολουθεΐ δ καθηγητής, δτι στήν άρχή δέ σάς 
πολυάρεζαν οί γερμανικοί έξάμετροι; . . .  καί είναι φυσικό- γιατί ό 
(5υθμός τους είναι δανεικός, είναι κάτι ξένο γιά τή γλώσσα μας καί 
τήν ποίησή της. Μά στδ πρωτότυπο θαυμάζουν πάντα καί πάντα τήν 
όμορφιά τήν άσύγκριτη τοΰ μέτρου αύτοΰ, καί μας πιάνει θαυμασμός 
γιά τήν ποικιλία πού κρύβεται μέσα στή φαινομενική μονοτονία τοΰ 
στίχου. . .  άρκεΐ νά διαβάζεται καλά . . .  Κι δμως φαίνεται πώς καί 
στά γερμανικά μπορεί κανείς νά αίσθανθή τήν όμορφιά του. Πώς 
άλλιώς νά έξηγήσωμε τό δτι μεγάλοι μας ποιητές τόν καλλιέργησαν 
σάν τό V oss στά ειδύλλιά του, τόν G othe στό H erm ann und 
Dorothea, στδ R ein ecke Fuchs, καί πρώτα πρώτα τόν K lopstock  
πού άναζητοΰσε μιά καινούρια μεγαλόπρεπη μορφή γιά τή Μεσσιάδα 
του, τό μεγάλο του επος.

—  « ’Α π ’ δσα διαβάσαμε ώς τώρα, (δωτά παρακάτω ό καθηγητής, 
τί σάς εκανε ξεχωριστή έντύπωση ; »

—  «Οί συχνές έπαναλήψεις, πετιέται μιά μαθήτρια.
— «Καί γιατί άραγε νά τίς Ι χ η ; . . .  Δέ μάς ξεκουράζουν άραγε; 

έκεΐ στήν άτέλειμτη σειρά τών στίχων, δέ μάς φέρνουν Ινα εύχάριστο 
ξεκούρασμα οί στίχοι αύτοί, μέ τή γνώριμη κιόλας μορφή τους; . . .  
Καί τώρα ποιά θυμάται νά μοΰ πή μερικούς τέτοιους στίχους;» Κι 
αρχίζει μιά άτέλειωτη παρέλαση τώ ν : τόν <5’ άπαμειβόμενος προοέφη 
πολύμητις ’ Οδνσσεύς, άλλ ’  αγε μοι τάδε είπε και άτρεκέως κατύ,λε- 
ξον, ητοι ταϋτα θεών έν γούνασι κεΐται, πού γλήγορα άναγνωρίζω 
κάτω άπό τό ξένο τους £οΰχο.

Καί τώρα έρχεται ή σειρά τών κοσμητικών έπιθέτων: γιατί 
κι αύτά Ικαμαν ξεχωριστή εντύπωση καί μερικές μαθήτριες είχαν 
κιόλας μιά φορά μαζέψει μερικά. Καί άκούς πάλι τδ ενα πίσω άπ’ τό 
άλλο, μέσα σέ μιά ώραία ά'μιλλα, άπ’ δλες τίς άκριες τής αίθουσας, 
τό Ιχθυόεις πόντος καί τά ροδοδάκτυλος ηώς, der herrliche D ulder, 
καί die K ronende A n m u t, δλα εκείνα τά όμορφα, τά μισοξεχασμένα, 
τ’ άλησμόνητα λουλούδια, πού βοηθοΰν τάν ποιητή, καθώς έξηγεΐ 
μιά μαθήτρια, νά δώση τόνο καί ζωή στά αισθητά.

Τί όμορφα, άλήθεια ! . . .  καί τί αιώνια δμορφα ! . . .  D as fischdurch- 
•wimmelte M eer ! . . .  To άκούω, κι έδώ, στή γερμανική γη, μακριά
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άπό τή θάλασσα, τήν έλληνική θάλασσα, ό ίχθνόεις πόντος, που στά 
περασμένα τόσο συχνά τόν είχα άκούσει, ξαναζωντανεύει- σά μάλιστα 
νά παίρνη καινούρια, μεγαλύτερη ζωή κάτω άπό τήν καινούρια 
γλώσσα- εκείνο τό πόντον - ίχθνο - έντα' καί μέσα άπό τίς Ά λπεις 
β λ έ π ω  μέ τά μάτια τής φαντασίας τήν άπέραντη καί πολυκύμαντη 
θάλασσα μέ τούς πολυκίνητούς της ένοικους, πού στήν άγκαλιά της 
βασανίζουνταν δεκαεφτά μέρες καί δεκαεφτά νύχτες ό 'Ομηρι
κός ήρω ας. . .

Τό μάθημα δέν άργησε νά τελειώση, κι άποχαιρετώντας τόν 
καθηγητή, τόν ευχαρίστησα, πού μοΰ έδωσε τήν εύκαιρία ν’ άκούσω, 
άν και μεταφρασμένο, ενα ζωντανό κομμάτι Ό μηρο.

Κι δμως, στήν άνυπόκριτη χαρά πού ασυναίσθητα μοΰ γέννησε 
τ’ δμορφο μάθημα κρυφοχύθηκε σιγά σιγά κάποια λύπη- μιά λύπη 
πώς ήταν δυνατό, καθώς πείθουμουν, νά καταλάβη κανείς τί είναι 
"Ομηρος, καί νά ξαναζήση μέσα στό μαγευτικό μΰθο πού μας άνι- 
στορεΐ τό άρχαΐο έπος, χωρίς νά διαβάση τό πρωτότυπο, καί χωρίς 
νά βασανιστή μέ τίς γλωσσικές δυσκολίες τοΰ άρχαίου κειμένου.

Νά λοιπόν, συλλογίζουμουν πού ή μετάφραση, δχι μόνο δέν Ιμπο- 
δίζει τή ζωντανή αντίληψη, μά κι ίσως ϊσως νά τήν εύκολύνη. Γιατί 
νά γέννα σέ μας τό μεταφρασμένο τόση άντιπάθεια; Νά φταίουν οί 
μεταφραστές, νά φταίη ή γλώσσα, ή μήπως φταίμε μεΐς, πού φοβού
μαστε τήν πνοή τής ζω ή ς ; Ποιός λαός, ποιά λογοτεχνία, ποιο σχο
λείο εχει νά δείξη κάτι σάν τήν ’Οδύσσεια; καί πόσοι άραγε άπ’ δσους 
στά έλληνικά σχολεία διαβάζουν τόν άρχαΐο £αψωδό, νά τόν αισθά
νονται δσο αύτή ή τάξη ζωντανά; Καί κοντά σ’ αύτούς, δλα τ’ άλλα 
έλληνόπουλα πού δέ μαθαίνουν άρχαΐα, χιλιάδες καί χιλιάδες, δέ θά 
μποροΰσαν νά γνωρίσουν κι αύτά τόν Ό μηρο στή γλώσσά τους;

Γιατί νά μή γίνωνται δλα αύτά; Νά φταίη τό σύστημα; Μά τί 
θά πή σνοτημα; Μά ό δάσκαλος πού τόν αίσθάνθηκε τόν ποιητή, 
δέ θά τόν ζωντανέψη καί στό μάθημά του μέ δποιο σύστημα καί μέ 
κάθε γλώσσα; Ή  μήπως ή γλώσσα τοΰ σχολείου μας χαλνα τό κάθε 
σύστημα, καί δέν αφήνει ούτε τό δάσκαλο τόν ίδιο νά αίσθανθή;

' Ο Ιψ εν. Διάλεξη άπό μιά μαθήτρια .

Ό  ίδιος δάσκαλος έχει πάλι γερμανικά- μά αύτήν τή φορά στήν Δ' 
τοΰ Διδασκαλείου. Οί μαθήτριες αύτής τής τάξης σέ μισό χρόνο 
βγαίνουν δασκάλισσες.
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Σήμερα πρόκειται νά γίνΐβ μιά δ ιά λ ε ξ η .
Κάθε μαθήΐρια είναι δποχρεωμένη, μέσα στό χρόνο, νά έτοιμάση 

μιά όμιλία μέ θέμα πού διαλέγει ή ίδια’ καί σέ μιά ώρα πού όρίζε- 
ται γι’ αύτήν τή δουλειά, ή καθεμιά διαβάζει τή μελέτη πού έτοί- 
μασε ή καί μιλεΐ πρόχειρα, βοηθώντας μόνο άπό πρόχειρες σύντομες 
σημειώσεις. Τά θέμα τής κάθε ομιλίας πρέπει νά έγκριθή πριν άπά 
τόν καθηγητή- κάποτε μάλιστα ό Ιδιος προτείνει μερικά στίς μαθή
τριες γιά νά διαλέξουν, ή τίς όδηγεΤ, τί βοηθήματα νά μεταχειριστούν.

Ή  μαθήτρια πού θά μιλήση σηκώνεται καί βγαίνει μέ τό χειρό
γραφό της καί δυά βιβλία πού άποθέτει στήν έδρα. Ό  καθηγητής 
κάθεται σέ μιά γωνιά, πίσω, μ’ ένα σημειωματάριο- σημειώνουν κάπου 
κάπου κι οί άλλες μαθήτριες. Σιωπή βαθειά βαστα ώς τά τέλος.

Έ τσι, γιά παράδειγμα, είχαν μερικές άπά τις φετινές όμιλίες, 
καθώς μαθαίνω άπό τάν καθηγητή — τούς ακόλουθους τίτλους: 
Uhde (ένας Βαυαρός ζωγράφος), Ή  ψ υχή τοΟ π α ιδ ιο ΰ  σου , 
τό βιβλίο γιά τήν άνατροφή τών παιδιών πού εβγαλε τελευταία ό 
Lhotzky, κι έκανε τόσο κρότο, W agner , άπά μιά βαγνερίστρια 
μαθήτρια, Κριτικομανία και δικιολογημένη κριτική, κι άλλα. 'Η σημε
ρινή όμιλία είναι γιά τάν Ίψεν.

Ή  όμιλήτρια αρχίζει μέ κάπως άχρωμάτιστη φωνή. Μιλεΐ γιά τή 
ζωή τοΰ Ίψεν, γιά τήν τριγυρισιά στήν όποία πρωτόζησε, τά ταξίδια 
του, τίς έπιδράσεις πού φανερώνονται στά έργα του, γιά ιδεαλισμό καί 
ρομαντικές έπιδράσεις καί δράματα μέ ώρισμένη τ ά σ η - κάπου κάπου 
άνοίγει τά βιβλία πού έφερε μαζί της καί διαβάζει άποσπάσματα άπό 
τά βιογράφο του, ή καμιά φράση παρμένη άπά τά έργα του· στό 
τέλος κάνει τήν άνάλυση τοΰ Κουκλόσπιτου, τής Ν ό ρ α ς , καί τελειώ
νει μέ τίς τελευταίες λέξεις τοΰ δράματος, «έχω καθήκοντα στόν 
άντρα μου καί τά παιδιά μου,. . .  μά πρώτα πρώτα έχω καθήκοντα 
πρός τόν έαυτό μου». Καί κάθεται, άφοΰ μίλησε ακριβώς μισή ώρα.

Κανείς δέ μιλα. "Ενα δυά λεπτά άτέλειωτη σιωπή, πού στήν 
άρχή μάλιστα δέν καλοκατάλαβα τί τρέχει. Ό  καθηγητής κάτι σά 
νά σημειώνη στό άνοιχτό του σημειωματάριο- έπειτα σηκώνεται άπό 
τή γωνιά του, έρχεται στήν έδρα, καί (δωτά μερικές μέ τδνομά τους 
νά ποΰν τήν έντύπωσή τους καί τήν κρίση τους.

— «Ό μολογώ, λέει κάποια, δτι δέν ήξερα τή Νόρα, μά τώρα 
έχω μιά καθαρή ίδέα γιά τά δράμα καί τή ζωή τοΰ συγγραφέα. . .  
καί μοΰ γεννήθηκε ή δρεξη νά τόν διαβάσω». Μιά άλλη λέγει «μοΰ 
έκαμε έντύπωση, πώς σταμάτησε έτσι άπότομα μόλις τελείωσε τήν
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άνάλυση τοΰ Κουκλόσπιτου. Θά περίμενα τουλάχιστο κρίση,. . .  δ,τι 
κιάν ήταν δική της ή ξένη. . .  Βρίσκω πώς δέν άρκοΟσε νά μάς πή 
μόνο ποιώ είναι τό περιεχόμενο τοϋ δράματος». Καί μιά τρίτη: «Δέν 
είχα διαβάσει ώς τώρα ούτε τή Νόρα, ούτε τίποτ’ άλλο τοΰ Ίψεν. 
Και τώρα πρέπει νά πώ δτι θά ήθελα πολύ νά δω τά δράματά του». 
'Ο καθηγητής: «Ά λ λ ος κ ανείς;... Ιχει νά παρατηρήση τ ίπ ο τε ;...»  
«Μοΰ φαίνεται, λέγει μία, πώς κοντά στή Νόρα είχε άλλα κομμάτια, 
καταλληλότερα νά μάς δώσουν μιάν Εδέα γιά τόν ποιητή καί τό 
Ιργο του».

Καί τώρα μιλεΐ ό καθηγητής. . .  Δέν είναι σύμφωνος μέ τήν 
τελευταία γνώμη. Ή  Νόρα είναι άπό τά χαρακτηριστικά εργα . . . 
Κι ή βιογραφία πού άκουσε δέν ήταν καθόλου άσκημη· περιεχτική, 
μέ σαφήνεια, πολύ καλή . . .  «Μά συμφωνώ κι εγώ, πώς περίμενα 
κάποιο τέλος . . .  ούτε κάν μάθαμε πότε καί πώς πέθανε ό ποιητής... 
Ή  μήπως δέν τό είχε ή βιογραφία του; . . .  Βέβαια, αύτή τυπώθηκε 
νωρίτερα, στά 1 9 0 2 ... Πέθανε, μοΰ φαίνεται, στά 904 ή 5 . . .  Δέν 
ξέ ρ ω . . .  Μά επρεπε νά μάς τό πή αύτό. . .  "Επειτα Ιπρεπε πρίν 
τελειώσης νά μιλήσης καί γιά μερικά άλ λα . ! .  Τί έπίδραση είχε ό 
"Ιψεν στούς συγκαιρινούς του ; Σάν τί εντύπωση μάς άφήνει άρά γε 
Ινα τέτοιο δράμα; Μάς γενν£ τά ίδια συναισθήματα καθώς τά Ιργα 
τών μεγάλων κλασικ ώ ν ;... σάν τίποτε τοΰ S ch iller ; σάν τόν Τάσσο 
ή τήν ’Ιφιγένεια τοΰ G oth e ; — «Ό χ ι»  — . . .  Βλέποντας ή άκούον- 
τας Ινα τέτοιο δράμα φεύγομε ικανοποιημένοι; εύχαριστημένοι; . . .  
ή κουνώντας τό κεφάλι λέγομε, «Καλά, μά τί θά γίνουνταν ή ζωή, 
ή κοινωνία, άν νικοΰσαν οί τέτοιες Εδέες, άν ήσαν σ ω σ τ έ ς ;.. .  Δέν 
μάς κάνει νά σκεφτοΰμε; . . .  δέν αισθανόμαστε πώς ά λ λ άζομ ε;... 
δέ βάζομε ρωτήματα στόν έαυτό μας; . . .  Καί δλη αύτή ή έπίδραση 
δέ βγαίνει άπό καθαρά αισθητική άπόλαυση. . .  Αφήνει κάτι πλατύ, 
κάτι βαθύ, κάτι πού μένει. . .  Έ τσι περίπου θά τέλειωνα Ιγώ.

Μά εχω καί κάτι άλλο άκόμη νά παρατηρήσω . . .  θά έπιθυμοΰσα 
τήν όμιλία λιγώτερο κολλημένη στό χαρτί, λιγώτερο διάβασμα. . .  
Σάς Ιχω συστήσει κάτι πού φέτος δέν είδα δυστυχώς νά έκαναν 
πολλές. . .  θέλω επιβοηθητικες σημειώσεις, κι Ιπειτα μιά πρόχειρη 
όμιλία... Δέ μέ πειράζουν τότε τίποτε άδεξιότητες καί παραβλέπω 
τά σκοντάματα. . .  Ξέρετε πολύ καλά πώς αύτή ή έλευθερία πού 
σάς δίνω νά διαλέξετε τό θέμα τής όμιλίας σας, ή άνεξαρτησία στήν 
έπεξεργασία του, ή εύκολία στήν προφορικήν διατύπωση πού θέλω 
νά καλλιεργήσετε, θά σάς γίνουν άπαραίτητα έφόδια δταν αύριο
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βγήτε δασκάλισσες, άφοΰ καί στούς μαθητές σας θά πρέπη νά μι
λάτε γιά τόσα καί τόσα ζητήματα, και άλλοΰ, σέ συνέδρια καί συνό
δους δασκάλων θά σας παρουσιάζεται ή εύκαιρία καί θά είστε άναγ- 
κασμένοι νά λέγετε τις γνώμες σας.

Καί μ’ ευχαρίστηση αίσθάνουσουν καί σύ τή χαρά πού γεννούσε 
σέ δλων τά πρόσωπα ή γόνιμη αύτή ΙπικοινωνΕα τού δασκάλου μέ 
τίς μαθήτριες. Μά κι οί νέες αύτές πού θά σκορπιστούν αύριο, σέ 
λίγους μήνες, άπό τή σχολή τους γιά ν’ άφιερωθοΟν στό μεγάλο τους 
έργο, είναι σχεδόν Ιτοιμες καί στό δψος τού προορισμού των. Είναι 
ώριμα κορίτσια, γυναίκες πιά, στίς όποΐες τά παιδαγωγικά καί τ’ άλλα 
μαθήματα φέρνουν κιόλας τούς καρπούς των, δχι κοριτσούδια, πού 
στραβωμένα άπό τό παπαγάλισμα μιάς φορμαλιστικής παιδείας καί 
φορτωμένα μέ θεωρίες άχώνευτες άπό τήν Ψυχολογία καί τή Διδα- 
χτική ρίχνονται μέσα στήν κοινωνία μέ τήν Ιλπίδα καί τήν άπαί- 
τηση νά φωτίσουν καί νά διαπλάσουν, Γιά νά Ιμπη έδώ μιά νέα στήν 
Αη τοΰ Διδασκαλείου πρέπει νά έχη συμπληρωμένα τά δέκα πέντε, 
νά έ'χη κιόλας πίσω της έννιά χρόνια σχολείο- κι Ιτσι οί άπόφοιτες 
τού Διδασκαλείου — μέ τέσσερεις τάξεις — πρέπει νά είναι τούλάχι- 
στον είκοσι χρονών τή στιγμή πού τούς εμπιστεύεται ή πολιτεία 
τούς αύριανούς της πολίτες.,

"Ε να  μ ά θ η μ α  Γ εω γρ α φ ία ς.

Γιά τή Γεωγραφία στήν Αί καί τή Βα τοΰ Διδασκαλείου όρίζει 
τό επίσημο πρόγραμμα: «Τά σημαντικώτερα τής τοπογραφίας στίς 
διάφορες χώρες· Ιπίδρασή τών φυσικών συνθηκών σέ δλο τό βίο τών 
άνθρώπων κι Ιπίδρασή τών κατοίκων στή γή τους.

’Ακούω ενα μάθημα Γεωγραφίας στή Βα.
Στόν πίνακα είναι άπλωμένος Ινας πελώριος τοπογραφικός χάρ

της μέ τήν Όλλαντία καί τά Βέλγιο" στούς τοίχους κρέμονται φωτο
γραφίες· οί μαθήτριες έχουν μπροστά τους, ή καθεμιά, Ιναν ά'τΑαντα .· 
μιά συλλογή γεωγραφικούς πίνακες, Schulatlas fur hohere Lehr- 
anstalten.

Ό  καθηγητής μιλεΐ γιά τήν Όλλαντία. Μά είναι μιά γεωγραφία, 
πού πρώτη φορά άκούω. Δέν άρχίζει μέ τό πώς κι άπό ποΰ όρίζεται, 
μέ όρη καί ποταμούς, πηγές κι έκβολές. "Ολο τό μάθημα είναι μετά
δοση άπό Ιντελώς άλλοιώτικες γνώσεις, καί μόνο κάποτε σταματοϋν 
οί μαθήτριες τόν καθηγητή γιά νά ρωτήσουν κάτι ποΰ δέν κατάλα
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βαν. Τόν παρακολουθοΰν, Ινφ μιλεΐ, ή καθεμιά στόν άτλαντά της καί 
συχνά σημειώνουν κάτι στό τετράδιο. Τώρα εξηγεί ό καθηγητής πώς 
είναι τό μεγαλύτερο μέρος τής Όλλαντίας χαμηλότερο άπό τή 
θάλασσα, πώς έγινε αύτό, καί πώς μέ τά προχώματα κατώρθωσαν οί 
φιλόπονοι κάτοικοι νά τό κάνουν κατοικήσιμο. Μιλα άκόμη γιά τούς 
ποταμούς πού είναι σηκωμένοι μέ τεχνητά ρείθρα στό ΰψος τής 
θάλασσας καί γιά τά κανάλια, πού άπό τήν βχτη τους τραβούν 
άλογα τίς φορτωμένες βάρκες.

Μιλά άκόμη γιά τήν Ιπίδραση τής γής στούς κατοίκους της- γιά 
τή μεγάλη τους τόλμη, καί τήν όλιγολογία τους, τό ντύσιμό τους καί 
τήν έθνική τους φορεσιά. Πώς εξηγείται ή αγάπη τους γιά τήν 
πάστρα, καί πώς ή μονοτονία τών χρωμάτων τής όλλαντικής φύ- 
σεως, καί ή μελαγχολία τοΰ ουρανού γέννησε στούς άνθρώπους τήν 
άνάγκη τών ζωηρών χρωμάτων, τήν άγάπη τών λουλουδιών καί τούς 
κήπους τοΰ Harlem. Τά ίδια ζωηρά χρώματα βρίσκομε καί στά 
σπίτια τους, καθώς καί στίς κατοικίες τής Σκανδιναβίας, κι Ικεΐ 
γιά τήν ίδια αιτία.

Κι έπειτα μιλά ό καθηγητής γιά τό μεγάλο τέλμα, πού βρίσκεται 
κοντά στά γερμανικά σύνορα. Γιά τούς άνεμόμυλους, πού κι αύτοί 
δίνουν ενα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στά όλλαντικά τοπεΐα. Αυτοί 
κυρίως είναι ή κινητήρια δύναμη, άφοΰ ούτε νερόμυλους μποροΰν νά 
έχουν καθώς τούς Ελβετούς, στό πεδινό έδαφος, ούτε άτμό έχει νά 
χρησιμοποιήση ή «νέα» γή πού δέ βγάζει κάρβουνα. . .  Έ νας περιη
γητής παράστησε μέ τ’ άκόλουθα λόγια τήν Ιδιόρρυθμη μονοτονία 
τής όλλανδικής τοπογραφίας: Ινα κανάλι- στό κανάλι άπάνω γεφύ- 
ρια- στά γεφύρια άνθρωποι μέ τσόκαρα- όλόγυρα λιβάδια, στά λιβά
δια, άγελάδες, κάπου κάπου καί μΰλοι.

Κι έρχεται ό λόγος γιά τήν ’Αμβέρσα, μέ τά γραφικά της κανά
λια, πού ώνομάστηκε Βενετία τοΰ Βορρά___Κι αύτή χτίστηκε άπάνω
σέ προσχώσεις κι επρεπε πρώτα νά εκχερσωθοΰν- γιαυτό κι είναι 
ακριβά τά οικόπεδά της καί τά σπίτια της στενόχωρα- καί συχνά, 
καί τά καλύτερα, έχουν ψηλά τά σκαλοπάτια καί στενά τά κοριντό- 
ρια τους- καί κάποτε στίς στενές σκάλες δέ χωροΰν δυό μαζί. Τό 
πρώτο πάτωμα βγαίνει έξω άπό τόν τοίχο τοΰ ισόγειου κι έτσι στε
νεύουν οί δρόμοι στό ύψος___Κι άπδ τά πιό όμορφα στήν ’Αμβέρσα
είναι ή εβραίικη συνοικία___ Ά π ό  τό μεσαιώνα κατοικοΰσαν οί
Εβραίοι χωριστά, άναγκασμένοι άπό τούς Χριστιανούς, πού δέν τούς 
άναγνώριζαν τά ίδια δικαιώματα καί φαντάζουνταν, πώς άπ£ αύτούς
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έρχουνταν άρρώστειες καί κάθε κακό. Οί Εβραίοι δέν είναι καί τόσο 
καθαροί... ντύνουνταν κι άλλιώτικα· φοροΟσαν κίτρινα, μυτερά 
καπέλα, τά έβραιοκάπελα ! . . .  Ό  καλλιτέχνης, ό ποιητής, θά πλανη- 
θοΰν σήμερα μέ ξεχωριστό ενδιαφέρον στά στενοσόκακα τής έβραίι- 
κης στήν ’Αμβέρσα συνοικίας, δπου ή θύμηση των περασμένων μένει 
ζωντανώτερη παρά άλλο0, κιάς είναι κάποτε ή βρώμα άνυπόφορη... 
’Εδώ δέν είναι σπάνιοι κι δμορφοι γραφικοί τύποι... Νά καί κάμποσα 
παράθυρα ανοιχτά, μέ μιά έκθεση άπό παλιοκούρελα... Κάτι παρό
μοιο μέ τούς μεσαιωνικούς αυτούς συνοικισμούς τών Εβραίων έχουμε
σήμερα στήν ’Αμερική μέ τούς Κινέζους___

. . !  Κι ή Ροττερδάμη, μέ καλύτερη θέση άπό τή ν ’Αμβέρσα, στίς 
έκβολές τοΰ Ρήνου πού άπ’ αύτήν περνά δλο τό εμπόριο τοΟ ποτα
μού... Κι ή Χάγη, μέ τό περίφημό της μουσείο, πού κρύβει στίς 
πλούσιες σάλες του τίς εικόνες τών 'Ολλανδών ζωγράφων Rubens,
Vandyck, R em bran d t1___ Τά τελευταία χρόνια μάλιστα άκούστηκε
τ’ δνομά της πάλι άπό τό συνέδριο τής Χ άγης___  Καί νά κι ή
Ούτρέχτα καί τό Leyden, πού δοξάστηκαν στούς πολέμους τής
’Ανεξαρτησίας___Νά καί τά περίφημα λουτρά, κοντά στή θάλασσα
μέ τήν παλίρροια----- Τή στιγμή πού άνεβαίνει ή πλημμυρίδα, ή
άμμουδιά νερουλιάζει καί βουλιάζει κάτω άπό τά πόδια τών άνθρώ- 
πων, πού ήσυχοι στέκουνταν έκεΐ, νομίζοντας πώς μόνο άπό τόν άμμο
πλησιάζει τής θάλασσας τό νερό___

Κι έτσι σά φαντασμαγορία περνούσαν μπρός άπό τά μάτια μας— 
δχι μόνο τής ψυχής, μά καί τά πραγματικά, άφοΰ τήν κάθε όμιλία 
τοΰ καθηγητή συνώδευαν φωτογραφίες, κάρτες ταχυδρομικές κι άλλες 
εικόνες— ζωντανά κομμάτια τής γής πού τόσα ιδιόρρυθμα θέλγητρα 
κρύβει, καί πού τόσο λίγο μας άφίνει νά γνωρίσωμε ή συνειθισμένη 
Γεωγραφία, «ή γεωγραφία τών τεσσάρων τοίχων» καθώς μοΰ είπε 
έπειτα ό καθηγητής. ’Αλλά τό μάθημα τόσο προσαρμοσμένο μοΰ 
φαίνονταν στήν άτομικότητα τοΰ δασκάλου, τόσο χρωματισμένο μέ 
τό φώς τών δικών του ματιών, ώστε δυσκολεύουμουν νά τό φανταστώ 
γινωμένο άπό άλλο, καί πού νά μήν είχε ταξιδέψη στά μέρη αύτά. 
Τοΰ έξήγησα τήν άπορία μου, προσθέτοντας δτι θά είχε βέβαια πάγη 
στήν 'Ολλανδία.

« Ά ,  δχι! μοΰ άπάντησε, μά διάβασα πολύ, καί κατάγινα___χρό

1 Λεπτομέρειες σάν αυτές ξερουν κιόλας οί μαθήτριες, καί μόνες τους τις 
άναφέρουν απαντώντας στά ρωτήματα τοϋ δασκάλου.
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νια τώρα. Βέβαια, τδ μάθημα αύτό έχει πολύ τήν ατομική μου σφρα
γίδα- μά κι οδτε μπορώ νά πώ πώς μέ τό ϊδιο ένδιαφέρον μελέτησα 
δλες τίς χώρες και δίνω πάντα δμοια μαθήματα».— Βέβαια, είναι 
καλύτερα νά Ιπιμένη δ δάσκαλος στό μάθημα εκεί πού κι δ ίδιος 
αισθάνεται ένδιαφέρον κι άγάπη- ετσι θά τά γέννηση καί στό μαθητή
του___Μά δλες αύτές τίς εικόνες καί φωτογραφίες πού τίς μαζέψατε;
δικές σας είναι;» — «Οί περισσότερες ναί- τίς αγοράζω, ή μοΟ τίς 
φέρνουν οί μαθήτριες· ξέρουν δτι τίς θέλω. "Επειτα, ξέρετε, εδώ στή 
Ζυρίχη εχομε καί μερικά καταστήματα δπου πουλιούνται οι λιθογρα
φίες αύτές___ Καί γνωρίζω καί μιά κυρία Όλλαντέζα, έδώ, καί μέ
βοήθησε κι αύτή-----

Φεύγοντας άπό τό σχολείο Ιξακολουθώ τή συνομιλία μέ τόν καθη
γητή τής γεωγραφίας. Τώρα δμως θέλει κι αύτός νά μάθη, καί 
μ’ ένδιαφέρον ρωτα γιά τήν Ελλάδα. "Εχει άκούσει κι έχει διαβά
σει γιά τό ζήλο μας γιά τά γράμματα, γιά τήν πρόοδο, πού εκανε ή 
παιδεία τά τελευταία χρόνια, γιά τό Πανεπιστήμιο τό ’Εθνικό, πού 
άκουσε, βαστα τή σημαία σέ κάθε προοδευτική κίνηση καί κάθε 
μεταρρύθμιση.

«Μά δέ μοΰ λέτε, μοΰ παρατηρεί άξαφνα, τί σχέση ϊχει ή γλώσσα 
σας μέ τάρχα'ια έλληνικά; . . .  Βέβαια, ενας μορφωμένος θά τά ξέρη, 
μά φαίνεται πώς τά εχετε μέσα σας κι δτι άκόμα κι οί άγράμματοι 
τά καταλαβαίνουν». — « ! » — Μιά κυρία πού ήτον στήν Πόλη μοΰ Ιλεγε 
πώς είδε μιά έλληνοπούλα, υπηρέτρια, κι αύτή διάβαζε σά δέν είχε 
τί νά κάνη κατά προτίμηση "Ομηρο στό πρωτότυπο, κι ευχαριστούν
ταν». Βεβαίωσα τόν Ελβετό καθηγητή, πώς μ’ δλες τίς όμοιότητές 
μας μέ τούς αρχαίους ή διαφορά τής γλώσσας είναι πολύ μεγαλύ
τερη, καί πώς αύτή ή ύπηρέτρια θά ήταν μοναδική εξαίρεση. Κι ελεγα 
στόν έαυτό μου. Νά βρέθηκε άρα γε, μ’ δλες τις πληροφορίες τοΰ 
καθηγητή, κανένας μεταφρασμένος "Ομηρος στήν Πόλη, ή νά είχε 
ξεπέσει ώς έκεΐ καμιά άπόφοιτη άνώτερου έλληνικοΰ παρθεναγωγείου;

Π ω ς ετοιμάζομε ενα λόγο.

«θ ά  έπιθυμοΰσα, λέγω στόν καθηγητή πού τό μάθημά του πρω- 
τάκουσα στό Διδασκαλείο, νά ήρχουμουν πάλι μαζί σας. Τί εχετε 
τώρα;» — «Έ χ ω  γερμανικά στήν Γ ί τοΰ Διδασκαλείου, θ ά  τίς όδη- 
γήσω πώς κάνομε ενα λόγο» —  «Έρχομαι μαζί σας! »
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Στήν άρχή ήταν νά τραγουδήσουν Ινα δημοτικό τραγούδι. Μα 
δέν πρόφτασαν νά παρασκευαστούν δλες οί μαθήτριες, κι ετσι Ιμεινε 
γιά ενα άπό τά έρχόμενα μαθήματα.

—  «Ποιά ξέρει νά μοΟ πή, άρχίζει τώρα ό καθηγητής, τί είναι 
πού χαρακτηρίζει μιά ρητορική παράσταση, Ινα Α ό/ο ; »

— «Λόγος, λέγει μία, είναι όμιλία μπρός σ’ ενα κοινό». «Είναι, 
πετιέται μιά άλλη, ή άνάπτυξη ένός θέματος σέ μιά συνάθροιση».

—  «Καλά, μά δέν μπορούμε νά μιλήσομε, νά βγάλωμε λόγο, καί 
μέσα σέ μιά κουβέντα, μιά συνομιλία;»

— «Ό χ ι».
— « Καί γιά ποιά άντικείμενα βγάζει κανείς λ ό γ ο ; . . .  Πότε θά 

μιλήσω με ;»
— «Γιά νά διαφωτίσωμε Ινα ζήτημα___» «Γιά νά πείσωμε ή νά

μεταπείσωμε τό κοινό.. . . »  «Γιά νά δπερασπίσωμε κ άτι,.. .  μιά ίδέα».
—  «Κ αλά1 σκοπός μας είναι λοιπόν___ Μά δέν μπορεί νά μιλή-

σωμε καί γιά νά παρακινήσωμε τούς άλλους σέ κάτι, γιά νά τούς 
σπρώξωμε σέ μιά πράξη ; . . .  Ή  δχι; . . .  Κι επειτα, τί άλλους λόγους 
έχομε;

— «Έ χομε λόγους γιά διάφορα περιστατικά. Βαφτίσια, γάμους, 
γιορτές».

— « Ά ,  αύτοί λοιπόν σκοπεύουν τ ί ; . . .  νά προκαλέσουν, ή καλύ
τερα νά φανερώσουν μιά ψυχική κατάσταση πού υπάρχει κιόλας___
Καί τώρα, ποιό είδος λόγου είναι λιγώτερο άπ’ δλους τούς άλλους 
λόγος;»

— «Ή  διάλεξη___  Δέ στρέφεται κανείς καί τόσο πολύ στό
άκροατήριο».

—  «Σωστά. Έ χει πολύ λίγο προσωπικό χαρακτήρα. Καί τό προ
σωπικό είναι Ικεΐνο πού χαρακτηρίζει τό λόγο. Τήν κύρια θέση 
παίρνει στή διάλεξη τό άντικείμενο, τό θέμα της- μπορούμε καί νά 
τή γράψωμε. Έ χομε τότε μιά εκθεση, μιά μελέτη. Κι δ,τι βρίσκε
ται γραμμένο έχει διαφορετική σχέση μέ τό κοινό, τόν άναγνώστη. 
Ό  λόγος δέν είναι εκθεση. Τό γραμμένο διαλέγει τό κοινό του, μόνο 
δσοι τούς άρέσει τό διαβάζουν, Ινφ τήν διάλεξη τήν άκοΰν υποχρεω
τικά δλοι δσοι βρίσκονται Ικεΐ___  Γιαυτό πρέπει νά είναι ή όμιλία
μας ζωντανή-----προσαρμοσμένη στό άκροατήριο.... νά μπορούμε
στή στιγμή νά τήν άλλάξωμε___  Πρέπει νά είναι κι δσο γίνεται
εύκολονόητη, άφοΟ δποιος δέν κατάλαβε καλά δέν μπορεί νά γυρίσω 
πίσω τό φύλλο καί νά ξαναδιαβάση___ Πρέπει νά εχη καί τή διαί-
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ρεσή της καί τήν κατάταξη καθαρές, ώστε νά μπαίνωμε εύκολα στό 
νόημα___ Πώς γίνεται αύτό;»

—  «Προλέγει εκείνος πού μιλα κάθε φορά γιά τί θά μιλήση»___
«Μερικοί δίνουν κάθε τόσο καί άπό μιά επικεφαλίδα, ώστε νά δώσουν 
μιά γενική ίδέα τί θά ποΰν».

— «Ποΰ τό άκούσατε αύτό;»
— «Στίς όμιλίες τοΰ Σ υλλόγου ...» «Ά λλοτε  πάλι Ικεΐνος πού 

μιλεϊ δίνει μιά τυπωμένη έπισκόπηση τής διάλεξής του. Τό είδα στίς 
όμιλίες τοΰ Δημαρχείου, π έρ σ ι ,... μολονότι τό άκροατήριο ήταν πολύ 
μορφωμένο».

— «Ποιά άκόμη ξέρει νά πη τίποτε σχετικό πού νά είδε;»
—  «Έ γώ . Ά κ ουσα  συχνά ιεροκήρυκες κι άρχιζαν τό κήρυγμά 

τους μέ μιά μικρή περίληψη Ικείνου πού θά έλεγαν».
—  «Πολύ σωστά. Προπάντων στά χωριά γίνεται αύτό. Ό  εργά

της κι ό χωρικός πού τήν καθημερινή είναι βουτημένοι στήν δουλειά, 
μέ δυσκολία θά συγκεντρωθούν τήν Κυριακή, καί θ’ άνυψωθοΰν σέ 
σέ άφηρημένα νοήματα___ Καθώς λοιπόν βλέπομε ό όμιλητής πάν
τοτε εχει νά προσέξη νά κατατάξη καί συναρμολογήση καθαρά τό 
ύλικό του. θ ά  τό κάμη δμως πάντοτε μέ κάποια τέχνη. Πρέπει νά 
φαίνεται άπό κάτω ό σκελετός___ »

— «Καί μερικοί τό πετυχαίνουν πολύ δμορφα. Μέ δλες τίς παρεκ
βάσεις τους καί τά καθέκαστα πού μνημονεύουν, σάν ενα κόκκινο 
νήμα νά ένώνει τής έμΛίας τους τά κύρια σημεία κι απλώνεται άπό 
τήν άρχή ώς τό τέλος!»

— «Βέβαια, μπορεί νά τό πετύχη ό ρήτορας περισσότερο ή λιγώ-
τερο καλά___Μά δπως κιάν είναι, είναι άπαραίτητο νά εχη ό ίδιος
καθαρά καί ξάστερα μπρός του Ικεΐνο πού θέλει νά μεταδώση στούς 
άλλους. Έ χει ύποχρέωση σ ’ εκείνους πού τόν άκοΰν νά τό κάνη· 
κι αύτοί τό αισθάνονται.

Καί τώρα μέ τί τρόπο θά δώση στό λόγο του ζ ω ή ; . . .  Πριν
άπ’ δλα βέβαια, παρασταίνοντας συγκεκριμένα τ’ άφηρημένα-----Μά
αύτό τό εχει κι ή γραμμένη όμιλία.. . .  Τί άλλο;»

—  «Μέ τή ζωή πού Ιχει καί δείχνει ό ίδιος!»
— «Ναί. Πρώτα χρειάζεται φωνή. Έ χει πολύ νά κάνη μιά φωνή

ήχερή κι ευχάριστη___ Μά αύτό είναι χάρισμα φυσικό- ή έχει κανείς
φωνή ή δέν εχει___ Έ πειτα ή προφορά. Νά μήν καταπίνη όλό-
κληρες συλλαβές. Καί οί μπροστινοί ν’ άκοΰν χωρίς προσπάθεια, μά 
κι οί πίσω Ιπίσης καλά.. . .  Πρέπει νά μιλή καθαρά, καί μέ σαφή
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νεια. . .  Ειδεμή νά σιωπ£... Καί φωνή οξεία' περιττό νά είναι 
δυνατή.

— «Τί άλλο πρέπει νά εχη ενας καλός λόγος;»
— « ’Ενδιαφέρον άπό Ικεΐνον πού μ ιλεΐ...»  «Πρέπει δ ίδιος νά 

ένθουσιάζεται καί νά παίρνη φωτιά.»
— «Ναί. Νά μή διαβάζη βαρειά, μέ τό νοΰ του άλλοΟ...  Τι άλλο ;»
— «Χειρονομίες-----» « ’Εγώ δέν τό βρίσκω καθόλου άναγκαϊο.»
—  «Νομίζετε καλύτερο νά μιλή ενας ήσυχα, μέ τά χέρια στίς 

τσέπες;»
— «Προτιμώ εναν πού μιλεΐ ή'συχος, χωρίς πολλές χειρονομίες 

καί κουνήματα.»
—  Δέν έχετε δλως διόλου άδικο, μά εχει πολύ νά κάνη κι ή 

προσωπικότητα εκείνου πού μιλεΐ, ό άνθρωπος, τό σύνολό του, τά 
κουνήματα.. .  Μά καί πώς άλλιώς θά δώση κανείς ζωή στό λόγο 
του; « . . .  Μέ ρ ω τή μ ατα ... Ποΰ καί ποΰ στρέφεται μόνος του στό 
κοινό γιά νά δέση μαζί του μιά προσωπική σχέση ...  Πώς τίς λέγομε 
αύτές τίς ερωτήσεις;»

---- « . . . .»
—  «Ναί, καί μέ τήν έλληνική λέξη ;»
—  «Ρητορικές έρωτήσεις».
—  «Ή , μπορεί άξαφνα νά πή δ όμιλητής Ινα : , Καλά, μά τί θά

λέγατε, άν .. . “ καί κάνει μιά μικρή διακοπή, γιά νά δώση στόν καθένα 
λίγο καιρό νά συλλογιστή' κι έπειτα άπαντα στ’ δνομα τών άκροα- 
τών του___Υπάρχουν δμως κι άλλοι τρόποι πού ρωτούν. Λ. χ. μπο
ρεί κανείς νά πή: ,Ναί, ακούω κάποιον νά λέγη . . .  ‘ ή , Διαβάζω στά 
μάτια σας* καί μέ τόν τρόπο αύτό άραδιάζει τίς ένδεχόμενες αντιρ
ρήσεις___Έπειτα ένα μέσο άκόμη είναι καί οί συχνές άποστροφές....
Μά δλα αύτά μποροΰμε νά τά μεταχειριστούμε γράφοντας, κι έχομε 
τότε τόν πεζό ρητορικό λόγο.

Έ να  άλλο ζήτημα τώρα. Πότε μπορεί ή πρέπει νά διαβάζη κανείς 
τό λόγο τ ο υ ; . . . ή πρέπει πάντα νά μιλοΰμε απέξω ;»

—  « ’Εγώ, δταν βλέπω εναν νά διαβάζη, βρίσκομε σέ άδιάκοπη
άγωνία μήπως τά χάση καί σταματήση___

— « Ά ,  δχι, δχι» φωνάζουν μερικές άλλες.
—  θ ά  φοβάστε βέβαια μήπως κανένα φύλλο άπό τό χειρόγραφο 

τοΰ παράπεσε, ή τό ξέχασε σπίτι κι άξαφνα δέν μπορεί νά προχω- 
ρήση.. . .  Δέν συμφωνώ.. . .  Τί λέτε καί σείς; . . .  νΙσια ίσια, έγώ στε
νοχωριέμαι δταν άκούω μιά πρόχειρη όμιλία απέξω, μέ σκουντου
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φλήματα καί μπερδέματα' κάθε πού σταματά ό όμιλητής συλλογί
ζομαι μήπως δέ θά ξέρη τί νά πή παρακάτω. Έμενα τά χειρόγραφο 
μέ καθησυχάζει. Πρέπει φυσικά νά είναι καί τά φύλλα του μετρη
μένα, άριθμημένα, κι έπιθεωρημένα.

—  «Ναί, μά Ινας πού διαβάζει δέν μπορεί νά έχη τόση πειστι
κότητα ! . . .  «Αισθάνεται τά κοινό, πώς έκεΐνα πού λέγει τά έχει 
μαγειρεμένα».

— «Έ δώ  είναι άκριβώς ή τέχνη. Μά πρώτα πρέπει νά βάλωμε 
χωριστά τΙς όμιλίες μέ καθαρά έπιστημονικά χαρακτήρα' έδώ είναι 
τό διάβασμα περισσότερο άπά παντοΰ άλλου στή θέση του».

Μά έδώ χτύπησε τό κουδούνι, καί τά μάθημα σταμάτησε.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Σ η μ . τή ς Δ ιευϋ'ύνσεοος το ΰ  Δελτίου. Γιά πολλούς λόγους δέ μπορέσαμε 
νά στείλουμε στό συγγραφέα τά  δοκίμια γιά νά τά  έπιθεωρήση, ώστε ή ευθύνη 
γιά τά τυπογραφικά λάθη είναι δική μας.



ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Στό τεύχος τοΰ Γενάρη τοΰ σημαντικού περιοδικού « Suddeutsche M onats- 
hefte » Ιγραψεν δ κ. Μανόλης Τριανταφυλλίδης μιά μελέτη εκθέτοντας πιστά τά 
καθέκαστα τής τελευταίας μορφής τοΟ γλωσσικοΰ άγώνα, πού οί άντιδραστικοΐ 
μέ οχλαγωγίες πέτυχαν νά επιβάλουν Ινα μέρος τοΰ προγράμματος των, δηλαδή 
τή συντήρηση τής καθαρεύουσας μέ έκβιαστικά κατά τής δημοτικής μέτρα. 01 
σοφώτεροι καί επισημότεροι καί μέ πιότερη αξίωση έπιστημοσύνης άπ’ αύτούς 
είχαν ζητήσει, δπως είναι γνωστό, πολύ περισσότερα δεσμά σέ κάθε φανέρωμα 
του λόγου, στό σκολειό, στήν έκκλησιά, στά βήμα. Γι’ αύτό καί δ ’Εκπαιδευτικός 
Ό μιλος δημοσιεύοντας έδω μετάφραση τής έντονης διαμαρτυρίας, πού δπογραμ- 
μένη άπά όνόματα έπιστημόνων πρώτης γραμμής στόν κλάδο τής γλωσσολογίας 
ή τής έπιστήμης των ακολούθησε τή μελέτη τοΰ Τριανταφυλλίδη στό φυλλάδιο 
τοΰ Μάρτη τοΰ ’ίδιου περιοδικού, δέν τήν αφιερώνει στάν κ. Μιστριώτη, πού γιά 
τούς πιά συνετούς καί άπό τούς όπισθοδρομικούς θεωρείται ακαταλόγιστος, άλλά 
σέ κείνον πού πράγματι ανήκει δηλ. στάν κ. Γεώργιο Ν. Χατζιδάκι καθηγητή τής 
Γλωσσολογίας καί διευθυντή τών «Π ατρίων».

« Εμείς ο! Εύρωπαΐοι (μαζί καί μέ τούς Σλάβους) πού έχουμε τήν 
καλή τύχη νάχουμε δική μας γλώσσα καλοπλασμένη καί νεωτερική, 
ταιριασμένη στίς άνάγκες τοΟ πολιτισμού μας καί στό ζωντανό γλωσ
σικό μας συναίσθημα, βλέπουμε στόν καιρό μας ενα λαό, πού λογα
ριάζοντας κι’ αυτός τόν έαυτό του μέσα στόν ευρωπαϊκό πολιτι
σμένο κόσμο, είναι άναγκασμένος νά άγωνίζεται άκόμα γιά νάπο- 
χτήση νέο γλωσσικό τύπο, πού Ιλεύτερος άπ’ τά δεσμά τής παράδοσης 
δυό χιλιάδων χρόνων παίρνει τή δύναμή του άπό τήν ζωντανή γλώσσα 
τοΰ λαοΰ. Οί σημερινοί "Ελληνες βρίσκονται άκόμη τώρα στο τέλος 
τοΰ μεσαιώνα τους, γιατί τό πρόβλημα, πού οί Ρωμανικοί λαοί αιώνες 
τώρα τδχουν λύσει, —  άν δηλονότι ή παραδομένη γλώσσα τής άρχαιό- 
τητας (τά λατινικά γι’ αύτούς) ή ή ζωντανή έθνική γλώσσα πρέπει 
νάναι τό εκφραστικό μέσο τής γραπτής συνενόησης καί τής λογοτε
χνίας, τό πρόβλημα αύτό δέν Ιλύθηκε άκόμη γιά τή σημερινή 
Ελλάδα, άν καί τώρα τελευταία βγήκε μιά έπίσημη άπόφαση σύμ
φωνα μέ τή γνώμη τοΰ μεσαιώνα. Τί σημασία εχει τό γλωσσικό 
ζήτημα γιά τόν έλληνικό λαό καί πιό δρόμο πήρε καί ποΰ έφτασε 
ό γλωσσικός άγώνας τόν τελευταίο καιρό μπορεί νά τό μάθη ό άνα-
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γνώστης άπά τήν καθαρή καί έξαίρετη άφήγηση, τήν όποία στό φυλ
λάδιο τοΰ Γενάρη μας εκαμεν ένας Έλληνας, πού ή φιλολογική καί 
γλωσσολογική του παιδεία καί οί θετικές του έπιτυχίες στόν κύκλο της 
νεοελληνικής γλωσσικής ερευνάς τοδδωκαν τό δικαίωμα νάκούεται 
ή γνώμη του. Οί Ευρωπαίοι έπιστήμονες, πού καταγίνονται μέ τή 
νεοελληνική γλώσσα δχι σάν ερασιτέχνες μά σάν Ιρευνητές, δλοι 
σχεδόν χωρίς έξαίρεση είναι μέ τό μέρος τής γλωσσικής μεταρρύθμι
σης, καί τό κήρυξαν πολλές φορές καί καθαρά.

Σέ τί είδους μεταχείρισμα τούς έκθέτει αύτό, τό βλέπουμε στά 
τελευταία συμβάντα, πού μάς διηγείται ό κ. Τριανταφυλλίδης- οποίος 
δπωςδήποτε εχει Εδεα τής ίστορίας τής έλληνικής γλώσσας, χαμογε
λάει μέ τίς έρασιτεχνικές καί άνεπιστημονικές θεωρίες, μέ τις όποιες 
όπερασπίζουν τό ζήτημά τους, οί δπαδοί τής επίσημης γλώσσας — μέ 
τόν καθηγητή τής ’Αθήνας Μιστριώτη έπί κεφαλής —  καί απορεί 
γιά τήν άστοχασιά καί τόν τόσο λίγο αύτοσεβασμό πού δείχνουν βρί
ζοντας τή μητρική τους δηλαδή τή δημοτική γλώσσα.

Δέν αξίζει καν νά μιλήσει κανείς πλατύτερα γι’ αύτά τά πρά
ματα. 'Όποιος θέλει νά φωτιστή γιά τό ζήτημα τοΰτο άς διαβάση τό 
βιβλίο τοΰ μακαρίτη Κ. Krum baclier, «Τό πρόβλημα τής νεοελληνι
κής γλώσσας» (Μόναχο 1903) δπου βρίσκεται διεξοδικά ιστορημένο 
τό ζήτημα καί ή άνάγκη τής μεταρρύθμισης πειστικά δικαιολογιέται. 
Γι’ αύτή τήν έπιστημονική καί συνάμα άπό τό θερμότατο ένδιαφέρο 
γιά τήν Ε λλάδα έμπνεόμενη εργασία, αλήθεια, ό K rum bacher 
χλευάστηκε καί συκοφαντήθηκε καί ή μνήμη άκόμα τοΰ πολύ πρόωρα 
πεθαμένου Ιξαιρετικοΰ επιστήμονα βρίζεται- οποίος θέλει συντομώ- 
τερα νά γνωρίση τό γλωσσικό άγώνα καί τά αίτιά του, άς κοιτάξη 
δυό προηγούμενες διατριβές μου: «Οί τελευταίες ανησυχίες στήν 
’Αθήνα καί ή νεοελληνική μετάφραση τής Γραφής» στό περιοδικό 
« Grenzboten», 1902 (1) σ. 137 έξ. καί «Γιά τό νεοελληνικό γλωσ
σικό ζήτημα» στά «N eu e Jahrbiicher f u r  das Klassische A lte r -  
tum·», 17, (1906) σ. 246 έξ. Ό σ α  είπα κιδλας τότες πριν χρόνια, 
αληθεύουν καί γιά τή νεώτατη φάση τοΰ γλωσσικοΰ άγώνα.

Ά ν  οί έπιστήμονες, πού καταγίνονται άπό καθαρό έπιστημονικό 
ενδιαφέρον μέ τή νεοελληνική γλώσσα, δέν ήταν φίλοι, παρά δχτροί 
τοΰ λαοΰ, πού θέλει νά ξαναγεννηθή, θά αιστάνονταν αληθινή χαιρε- 
κακία γιά τά τελευταία « πολιτισμού εργα » τών σημερινών Ε λλήνων: 
Έ ν α  λαό, πού μέ τέτοιο τρόπο μεταχειρίζεται τό αγαθό τής λευτε
ριάς τοΰ πνεύματος, καί πού άκόμα ντρέπεται γιά τή δική του, τή
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μητρική του γλώσσα, μπορεί κανείς νά τόν παρατήση στόν έαυτό 
του καί στό «μέλλον» του. Καί δμως έκεΐνοι, πού γνωρίζουν τό νεοελ
ληνικό λαό, δέ θάπελπιστοΟν γιά τό μέλλον του. Οί νέες δυνάμεις 
τής προόδου ύπάρχουν, άν καί τούς έμποδίζει τό ξεδίπλωμα τους ή 
άντιδραστική πλειονότητα. Είναι όλοφάνερο πώς ή έπίσημη γλώσσα 
τήν Ιχει άσκημα, άφ ’ οδ είναι άνάγκη νά τηνέ στηρίζουν μέ νομοθε
τικά βίαια μέτρα, άφ’ οδ βουλώνουν τό στόμα τών όπαδών τής 
προόδου μέ τήν άστυνομία ή — μέ τόν δχλο. Καθημερινά μας δίνον
ται καινούργιες άποδείξεις γιά τήν καταδούλωση τοΟ πνεύματος, πού 
ένοχοί της γίνονται οί θιασώτες τής καθαρεύουσας γλώσσας. Μπορεί 
ό καθένας νάχει δ,τι γνώμη θέλει γιά τό γλωσσικό ζήτημα — μά 
χωρίς άλλο δλοι οί μορφωμένοι τούλάχιστο δέ μπορούν παρά νά 
είναι σύμφωνοι, πώς στόν « αγώνα πολιτισμού» γιά μιά νέα γλωσ
σική μορφή (πού, σημείωσε καλά, είναι γνήσια εθνική) τά πολεμικά 
μέσα πού μεταχειρίζονται οί Ιλληνες πισωδρομικοί είναι γιά πέταμα. 
Ζητήματα πολιτισμού δέν κρίνονται μέ τή βία τής άστυνομίας ή 
τοΟ δχλου.

Δρ. Albert Thum b
Καθηγητής τής Ίνδογερμανικής γλωσσολογίας 

στά Πανεπιστήμιο τοΟ Στράσμπουργ.

'Εχοντας τήν πεποίθηση, πώς ή πρόοδος τοΟ πολιτισμού τής 
νέας Ελλάδας, είναι σφιχτοδεμένη μέ τή δημοτική γλώσσα, συμφω
νούν μέ τά γραφόμενα τών κ. Τριανταφυλλίδη καί Τούμπ γιά τήν 
άπρεπη καταπίεση τής νεοελληνικής δημοτικής γλώσσας οΕ ύπο- 
γραμμένοι.

Δρ. Karl B rugm ann
Καθηγητής τής Ίνδογερμανικής γλωσσολογίας 

στό Πανεπιστήμιο τής Λιψίας.

Δρ. A lbert Ehrhardt
Καθηγητής τής Εκκλησιαστικής Ίστορίας 

στό Πανεπιστήμιο τοΟ Strassburg.

Δρ. W ilhelm  M eyer -L iib k e
Καθηγητής τής Φιλολογίας των ρωμανικών λαβν 

στό Πανεπιστήμιο τής Βιέννης.

Δρ. Paul Mark
Συντάκτης τής «Byzantinische Zeitschrift» Μόναχο.
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Δ. Μ. Γεωργακάκι και Δ. Γ. Παυλίδου, Παραμύθια, ήτοι άνα- 
γνωστικόν βίβλίον διά τό Β ' έξάμηνον τοΟ Α ' σχολικού Ιτους καί τό 
Α' έξ. τοΰ Β' σχολ. Ιτους. Έ ν Σμύρνη 1909 σ. ιε '-136.

Τό ζήτημα τοΰ άναγνωστικοΰ βιβλίου είναι καί παντοΰ, ιδιαίτερα 
δμως σέμάς Ινα άπό τά πιό άξια προσοχής, προκειμένου''μάλιστα νά 
γίνη κάποια σοβαρή σκέψη καί δουλειά γιά τον ξαναγεννημό τής 
παιδείας.

Μέσα στό άναγνωστικό μπορεί νά ποΰμε πώς καθρεφτίζεται δλο 
τό σύστημα τής παιδείας, ή τάξη της, τό πνεΰμα της, οί σκοποί της. 
Καί αληθινά άπό τό άναγνωστικό βιβλίο θά μποροΰσε καί σΙμάς νά 
παρακολουθήση κανείς τήν ίστορία τοΰ σκολειοΰ μας, άπό τήν 
’Οκτώηχο καί τό Συναξάρι εως τό Γερωστάθη καί άπό τό Γερωστάθη 
ώς τά άναγνωστικά τοΰ Παπαμάρκου καί ώς τά σημερινά άναγνω- 
στικά τοΰ κράτους.

Ή  έκλογή καί διάταξη τής ύλης, ή γλώσσα καί ή Ιξωτερική 
άκόμη μορφή είναι τά σημεία, πού πρέπει άπαραίτητα νά προσέχη 
κανείς θέλοντας νά χαραχτηρίση Ινα οίοδήποτε άναγνωστικό βιβλίο.

θεωρητικά Ιχει πραγματευθή πλατεία σέ δυό όλόκληρους τόμους 
τό θέμα δ Παπαμάρκος. Στούς δυό αύτούς τόμους ύποστηρίζει πρό 
πάντων χό σύσχημα, πού ό ίδιος άκολούθησε στή σειρά τών άναγνω- 
στικών χου. Καί τό σύστημα αύτό είναι άντίθετο τοΰ Έρβαρτιανοΰ. 
Προτιμάει μικρές διηγήσεις καί περιγραφές άντί συνεχή διήγηση πού 
θέλουν οί Έρβαρτιανοί. Τις ιδέες τών Έρβατιανων ώς πρός τάνα- 
γνωστικά είχαμε ώς τώρα εφαρμοσμένες στούς λογής λογής Ροβιν- 
σώνες καί σέ μερικές ’Οδύσσειες ή Ιστορίες καθ’ Ηρόδοτον, πού 
δσοι δασκάλοι εβασάνισαν καί τόν έαυτό τους καί τά παιδιά διδά
σκοντας τις, ξέρουν τήν άξία τους.

Γιά πρώτη δέ φορά, & δέ γελιέμαι, μάς παρουσιάζουν οί κ. Γεωρ- 
γακάκις καί Παυλίδης, παιδαγωγοί πού μορφώθηκαν καί οί δυό 
κοντά στό R ein  στή Jena, άναγνωστικά γιά τή β' έξαμηνία τής 
πρώτης καί τήν α' έξαμηνία τής δεύτερης τάξης γραμμένο καθώς 
λέγουν καί οί ίδιοι κατά τάς άρχάς τής Έρβαρτιανής Σχολής.

Καί πραγματικά τό βιβλίο είναι τέλεια καί συνακόλουθη έφαρ- 
μογή τών άρχών τής σχολής αύτής. Γι’ αύτό εμείς δέ θά συζητή
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σουμε έδώ κατ’ άρχήν τό θέμα άν τά παραμύθια είναι ή πιό κατάλ
ληλη, ή μόνη ύλη πού πρέπει νά πρωτοδιαβάζουν τά παιδιά. Παίρ
νομε τό ζήτημα γιά λυμένο κατ’ αρχήν, γιά νά ξετάσωμε έδώ μόνο 
τήν εφαρμογή τής θεωρίας άπό τούς συγγραφείς τοΰ βιβλίου. Οί 
συγγραφείς διαλέγουν δώδεκα παραμύθια. Τά τάληρα τοΰ ούρανοΰ, 
τά στάχυα, ό λύκος καί τά έπτά έρίφια, ή κοκκινοσκουφίτσα, ή Ά ετί- 
τσα, ή κυρά καλομοίρα, οί Μουσικοί, τό πετειναράκι καί ή όρνιθίτσα 
καί δ θάνατος τής δρνιθίτσας, λύκος και άλώπηξ, δ πτωχός καί δ 
πλούσιος, οί 12 Μήνες, ή φθονερά ύπηρέτρια. Τά παραμύθια αύτά τά 
άκολουθοΰν 35 ποιήματα κατανεμημένα κατά τήν άρχή τής συγκέν
τρωσης στά διάφορα παραμύθια. Οί σ. παραθέτουν στήν άρχή τοΰ 
βιβλίου των καί Ιναν πολύ καλό συγκεντρωτικό πίνακα καί γιά τά 
περισσότερα άλλα μαθήματα (φυσιογνωστικά, γλωσσικά, πλαστική, 
ιχνογραφία, άριθμητική), γύρω στή φρονηματιστική υλη, πού στήν 
τάξη αύτή είναι κατά τούς Έρβατιανούς τά παραμύθια καί μερικές 
διηγήσεις άπό τήν Καινή Διαθήκη άπ’ άφορμή των κυριωτέρων 
έορτών.

Ά π ό  τά δώδεκα παραμύθια τά δέκα είναι ή κατά λέξη μεταφρα
σμένα ή λίγο διασκευασμένα άπό τό «M archen und R obinson  
Lesebuch» Λιψία, H . Bredt γραμμένο άπό τούς Rein, Pickel, 
Scheller, τούς συγγραφείς καί των περίφημων μεθοδικών βιβλίων 
γιά τά δχτώ χρόνια τοΰ δημοτικοΰ σκολειοΰ.

Ά π ’ αύτά τό ενα τά «στάχυα» (die K ornahre) δέν είναι τόσο 
κατάλληλο γιά τά παιδιά καί γι’ αύτό, έν φ άναγράφεται στή Jenaer 
R eih e τών παραμυθιών (κοίτα Η . Landm ann, B eitrage zum 
M archenunterricht im  ersten Schuljahre, στό 4 τεΰχος «Aus 
dem  Padagogischen U niversitatssem inar zu Jena» Langensalza 
1892 καί Rein, Pickel, Scheller, Das erste Schuljahr, 8 Ικδ. 
Λιψία, H. Bredt, 1908 σ. 183) δέν υπάρχει πειά στήν 6ί εκδ. τοΰ 
Marchen und R obinson  Lesebuch, 1907.

Μόνο τά δυό τελευταία παραμύθια «οί δώδεκα μήνες» καί «ή φθο
νερά ύπηρέτρια» είναι «τά καί τινα καθαρώς λαϊκά έλληνικά» πού 
καθώς λέν οί σ. έβαλαν στό βιβλίο τους.

Καί έδώ γεννιέται φυσικά τό ερώτημα. Προκειμένου νά δοθοΰν 
στά έλληνόπουλα γιά πρώτη άναγνωστική υλη παραμύθια δέ θά 
ήταν προτιμότερο νά είναι δλα τά παραμύθια αύτά «καθαρώς λαϊκά 
έλληνικά;»

Καί φυσικά θάπρεπε νά είναι τέτοια, άν όποθέσουμε πώς τά
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παραμύθια σάν πρωτόγονα δημιουργήματα τής λαϊκής φαντασίας θά 
περιέχουν καί τά ιδιαίτερα χαραχτηριστικά τής ψυχολογίας τοΟ λαοΟ 
πού τά δημιουργεί, έπομένως θά είναι πλησιέστερα στήν ψυχή τοΟ 
έλληνόπουλου τά έλληνικά παραμύθια. Μά άπ’ τήν άλλη είναι έπί- 
σης σωστό, πώς τό λαϊκό παραμύθι είναι άπό τά πειό κινητά δημιουρ
γήματα των λαών, πώς πολλές φορές Ινα παραμύθι πού ξεκίνησε 
άπό μιά πρώτη πηγή, βρίσκεται άργότερα μέ μικρές ή μεγάλες 
παραλλαγές σκορπισμένο σέ τόσα πολλά καί άπομακρυσμένα Ιθνη, 
πού παίρνει χαραχτήρα διεθνικό. Καί τέτοια μπορεί νά πει κανείς, 
πώς είναι καί τά περισσότερα άπ’ αύτά τά παραμύθια, πού πήραν οί 
κ. Γεωργ. καί Παυλίδης άπό τά Γερμανικά, καθώς τό παρατηρούν 
κι’ οί ίδιοι. (Πρόλογος σελ. ε'.). Καί δμως τό σωστότερο θά ήταν καί 
τά τέτοια άκόμη παραμύθια νά τά παίρναμε άπό τό στόμα τού έλλη- 
νικού λαοΰ, δχι μόνο γιατί καί στίς μικρές πιθανές παραλλαγές, πού 
θά τούς Ιχει δώσει δ λαός μας, θά φανερώνεται κάπως ξεχωριστά ή 
λαϊκή φαντασία, μά γιατί καί σ^ή μορφή τήν Ιξωτερική, στή γλωσ
σική διατύπωση θά βρίσκεται ίσως κάποια δημιουργική δύναμη καί 
κάποια καλλιτεχνική πνοή, πού μπορεί νά λείπη άπ’ τή μετάφραση.

’Αλλά καί Ιδώ καί προκειμένου, δπως καί πρέπει, νά διαλέξη 
κανείς άκόμη πλουσιώτερα άπ’ τά έλληνικά λαϊκά παραμύθια, έχουμε 
τή μεγάλη δυσκολία, πώς άκόμη δέν Ιχει γίνει σέ μας ή πολύτιμη 
έκείνη έθνική δουλειά, πού εύτύχησαν νάχουν άλλοι λαοί καί πρό 
πάντων οί Γερμανοί μέ τούς Grinnn. ’Ακόμη δ άνεχτίμητος θησαυρός 
λαογραφικής ϋλης παραμυθιών καί τραγουδιών βρίσκεται στά χέρια 
τοΰ κ. Ν. Γ. Πολίτη, πού οί μελέτες του, οί κόποι του καί ή μονα
δική του μόρφωση τόν προορίζουν νά γίνη δ G rim m  τής Ελλάδας, 
άνεκμετάλλευτος. Καί νά πού καί άπό τή δική μας άποψη τήν παι
δαγωγική γίνεται φανερό πόσο είναι άπαραίτητο νά βρεθοΰν τά μέσα 
γιά Ινα τέτοιο Ιθνικό Ιργο.

Καί μέ 8,τι ώς τώρα δμως Ιχει δημοσιευτή άπό διαφόρους κάτι 
θά μπορούσε νά γίνη. Ό  κ. Δελμοΰζος είχε άρχίσει νά καταρτίζη 
μιά τέτοια συλλογή κατάλληλη γιά τά σκολειά καί βρίσκει πώς 
παραμύθια έλληνικά σάν τά «Ή  άλεπού στό χατζηλίκι, « ή ’Αλεπού 
καί δ Κάβουρας», « Ό  γέρος, τό σκυλί καί δ γάτος», «Ή  τρισεύ- 
γενη», « Ό  ’Αθάνατος καί τά δυό άδέρφια», «Τ ό  μαχαίρι τής σφα
γής, ή πέτρα τής ύπομονής καί τό σκοινί τής κρεμάλας » δίνουν 
ύλικό καταλληλότατο γιά νά διδαχτή στήν πρώτη καί δεύτερη τάξη 
τοΰ σκολειοΰ.
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"Εν" άλλο πάλι σημείο, πού κάνει τό βιβλίο τοΟτο ξεχωριστό 
απ’ τά δμοιά του, είναι ή γλώσσα του. Σέ κάθε παιδαγωγό καί 
κάθε δάσκαλο, πού δέν έχει τά μάτια σκεπασμένα μέ τή μαύρη 
σκέπη τής καθερεύουσας, είναι γνωστή ή άξιοθρήνητη καταφρόνηση, 
πού έδειξεν ώς τώρα τό διδαχτικό βιβλίο γιά τή γλώσσα πού φέρνει 
τά παιδί χτήμα του ψυχικά άπά τό σπίτι άμα Ιρχεται στό σκολειό. 
Οί κ. Γεωργ. καί Παυλίδης νά τί γράφουν. « ΕΓ·'αι καί δπό τής 
ψυχολογίας καί τής πείρας άποδεδειγμένον, δτι γλώσσα ξένη πρός 
τήν μητρικήν εκείνην, ήν τά παιδίον ήδη μέχρι τής είσόδου του εις 
τό σχολέϊον μετεχειρίζετο, μεθ’ δλας τάς πρός έρμηνείαν καί έξηγή- 
σεις προσπαθείας ζημιοΐ τά μέγιστα τήν προσοχήν καί καταστρέφει 
τά διαφέρον τών μικρών παιδιών. Ό  νέηλυς παΐς βλέπων, δτι έν τφ 
νέψ τούτιρ περιβάλλοντι άλλως πως όμιλοΰσι καί έκφράζονται καί 
μάλιστα ζητοΟσι παρ’ αύτοϋ αύστηρώς τοΰτο, καί δτι έδώ δέν λαλεΤ- 
ται τό σύνηθες καί προσφιλές αύτφ μητρικόν ιδίωμα, μετά τών 
λέξεων καί φράσεων, τοΰ όποιου όλόκληρον κόσμον έποπτειών καί 
συναισθημάτων έχει μέχρι τοΰδε συνδέσει, θεωρεί έαυτάν ξένον πρός 
τό περιβάλλον Ικεΐνο. Συναισθανόμενος δέ καί τήν ίδίαν αύτοΰ άδυ- 
ναμίαν εις τό νά έκφράζεται κατά τάς νέας άπαιτήσεις καί Ισως 
άποδοκιμαζόμενος εις πασάντου φράσιν, διορθούμενος άπογοητεύεται 
εύθύς έξ -αρχής· καί οδτως έκεΐνος ό χελιδόνος λαλίστερος έκτός τής 
σχολής προτιμά νά μένη ιχθύος άφωνότερος κατά τάς ώρας τοΰ 
μαθήματος ή βιαζόμενος νά άπαντα διά βραχυλογίας, εί μή μονολε- 
κτικώς· ουδέποτε δέ μετά χαράς καί θάρρους άναλαμβάνει νά έκθέση 
τι διά μακρών καί έν συνεχεΐ λόγφ. Καί δμως τό τοιοΰτον είναι 
τόσον άναγκαΐον ού μόνον διά τήν γλωσσικήν άλλά καί διά τήν 
λοιπήν τοΰ παιδάς μόρφωσιν ».

Έχουν λοιπόν παρατηρήσει πολύ καθαρά οί δυό παιδαγωγοί τά 
άμεσώτερα κακά, πού έχει γιά τή μόρφωση τοΰ παιδιοΰ ή άπότομη 
μετάβαση του άπά μιά γλωσσική μορφή σέ άλλη. Καί προσπαθοΰν νά 
τ’ άποφύγουν γράφοντας τό βιβλίο τους σέ άπλή γλώσσα. Έ κεΐ δμως 
πού διατυπώνουν θεωρητικά, τί πρέπει νά γίνη, τούς ξεφεύγει καί 
χώνεται άθελά τους ή ψευτιά, άπό τήν όποία δέν μπόρεσαν ή δέ θέλη
σαν όλότελα νά γλυτώσουν καί τόν Ιαυτό τους καί τά έλληνόπουλα.

«Πρός άποφυγήν λοιπόν τών άνωτέρω κακών άνάγκη ή μετάβα- 
σις εις τήν καθαρεύουσαν διαλεκτικών ιδιωτισμών ‘ Ελληνικήν νά 
γίνηται ούχί δι’ άλματος, άλλά βαθμηδόν καί χωρίς τήν έλαχίστην 
έκ τούτου στενοχώριαν νά αίσθανθή ό μαθητής». Παραδέχουνται
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δηλονότι, πώς πρέπει νά γίνη κάποια άλλαγή τής γλώσσας τών παι
διών, άλλά με βαθμιαία μετάβαση. Καί ποία είναι ή μορφή τής γλώσ
σας, πού πρέπει νάντικαταστήση τή γλώσσα τών παιδιών;

«'£Γ καθαρεύουσα διαλεκτικών ιδιωτισμών ' Ελληνική». Ποιά είναι 
τούτη; Παίρνοντας κανείς κατά λέξη τόν όρισμό τους θά είχε τό 
δικαίωμα νά όποθέση πώς έννοοΰν τήν κοινή όμιλουμένη, τή δημο
τική γλώσσα, πού φυσικά πρέπει νά μήν εχη διαλεχτικούς ιδιωτι
σμούς. Μά ή γλώσσα τοΰ βιβλίου των, πού δείγματά της θά ίδοΰμε 
παρακάτω μαρτυράει, πώς δέν έννοοΰν τή δημοτική, παρά τήν πολυώ
νυμη καί μεγαλώνυμη, τήν Ασύλληπτη καί πολύμορφη καί άκαθόρι- 
στη, τήν περίφημη καθαρεύουσα. Νά λοιπόν καί νέα ονομασία τής 
καθαρεύουσας! Μά ή καθαρεύουσα δέν είναι μόνο καθαρεύουσα δια
λεκτικών ιδιωτισμών, άλλά παντός ρύπου, πού προέρχεται άπό τό 
στόμα τοΰ λαοΰ, τυπικοΰ, συνταχτικοΰ, φτογγολογικοΰ, λεξιλογικοΰ. 
Γι’ αύτό μόλη τους τήν καλή θέληση νά μήν πειράξουν τή μητρική 
γλώσσα τοΰ παιδιοΰ αρχίζουν νά βγάζουν τό (δΰπο καί οί κ. Γεωργ. 
καί Παυλίδης εύτύς άπά τήν πρώτη σελίδα. «Μίαν φοράν ^το ενα 
μικρά κοριτσάκι. Πώς τό ελεγαν <5έν γνω ρ ίζω  καί έγώ- γνωρίζω 
μόνον δτι αύτό τό κοριτσάκι ^το παραπολύ καλόν. Είχε δέ καί ενα 
καλόν πατέρα καί μίαν καλήν  μ ητέρα ... Τό κοριτσάκι ήτο πολύ 
π τω χ ό ν  κ.τ.λ. (Τά τάληρα τοΰ ούρανοΰ σελ. 1). «Π τω χ ός  γέρ ω ν»  
(σελ. 2). «Ό  λύκος καί τά επτά ερίφ ια»  (σελ. 8). Ά κόμη καί τό νά 
μέ ύποτακτική καί μάλιστα στό τρίτο πρόσωπο. «Ό ταν τά τρία παι- 
δία είδαν την βασίλισσαν νά ερχηται» (σελ. 103) καί άλλα πολλά.

Μολονότι δμως καί τό βιβλίο τών κ. Γεωργακάκη καί Παυλίδη 
ούτε τήν τελειωτική άπολύτρωση τών παιδιών μας έρχεται νά ζητήση, 
ούτε κάν άπά τήν άρχή άρχή παραλείπει νά κάνη βαθειές δποκλί- 
σεις στήν πολυσέβαστη κυρία, πάλι είναι στό σύνολό του καί άπό παι
δαγωγική καί άπά γλωσσική έποψη βιβλίο γραμμένο μέ φιλελεύτερες 
άρχές, μέ ειλικρίνεια καί στόχαση καί αγάπη γιά τήν παιδεία. Ά μ α  
φανταστή κανείς πώς οί περισσότεροι παιδαγωγοί μας ώς τώρα οί 
διαπράττοντες καί Ιγκρίνοντες τά διάφορα διδαχτικά αληθινά «εγχει
ρίδια» γιά τά μυαλά τών παιδιών, εβάφτιζαν μέ μιά μονοκοντυλιά 
τήν καθαρεύουσα, μητρική μας γλώσσα, πρέπει νά συγχαρή ειλικρινά 
τούς συγγραφείς τών «Παραμυθιών». Γιά τήν έξωτερική μορφή τοΰ 
βιβλίου δέν έχουμε νά παρατηρήσουμε τίποτε ιδιαίτερο- είναι άρκετά 
καθαρά καί χωρίς τυπογραφικά λάθια τυπωμένο.
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Αντωνίου Ν. Καραγιάννη, δημοδιδασκάλου. Περί έρεύνης τών 
παίδων καί σχολικής πειθαρχίας. Έν Χαλκίδι 1911 σ. 1 - 38.

Το βιβλίο αύτό ξεκινάει άπό Ινα πολύ σωστό στοχασμό. "Ολοι 
μιλάν γιά κάποια όριστική διαμόρφωση της δημοτικής παιδείας στήν 
Ελλάδα, κι’ αύτό ίσα ίσα φανερώνει, πώς ώς τά τώρα πελαγοδρομεί 
χωρίς κανένα σύστημα. «Ά λ λ ’ Ιάν άπό διδακτικής άπόψεως καί τής 
άπόψεως τής διδακτέας ϋλης, ή στοιχειώδης έκπαίδευσις πελαγο- 
δρομή ερμαιος τής τοιαύτης ή τοιαύτης άντιλήψεως, δχι δλιγώτερον 
άπό παιδονομικής άπόψεως, δηλαδή άπό τοΰ έτέρου ήμίσεως τής 
όλοκληρωτικής έκπαιδεύσεως είναι επίσης άσυστηματοποίητος καί 
πλήρης σαμφασονισμοϋ» (σ. 2). Τό πρόβλημα λοιπόν πού θέλει νά 
πραγματευθή ό σ. είναι τό παιδονομικό, πού άληθινά πολύ λίγο 
τόχουν προσέξει ώς τώρα. Θά μπορούσε νά πή κανείς χωρίς δισταγμό, 
πώς άν οί διδαχτικές μας μέθοδες Ιχουν δείξει κάποια βελτίωση 
άπ’ τόν καιρό τής άλληλοδιδαχτικής, ή 'Οδηγητική εχει δείξει 
πολύ λιγώτερη άπ’ τόν καιρό τοΰ φάλαγγα. Γιατί κι’ άν μετριάστη- 
κεν ή ποικιλία τών Ιξωτερικών βασανιστηρίων, ή προσοχή πολύ λίγο 
στράφηκε πρός τό έσώτερο τοΰ παιδιοΰ, τήν ψυχή του καί τό χαρα- 
χτήρα του, πού κύριος δά σκοπός τής άγωγής αύτόν είναι νά μορ- 
φώση καί όχι νά μεταδώση λίγα κολλυβογράμματα. Γι’ αύτό πρέπει 
νά χαιρετιστή καί νά έπαινεθή ή ίδέα τοΟ κ. Καραγιάννη καί ή 
προσπάθειά του νά πραγματευθή τό δύσκολο θέμα του δχι μόνο 
σοβαρά, μά καί μέ πρωτοτυπία. ’Εδώ δμως πρέπει νά όμολογηθή 
πώς τό ζήτημα τοΰ παρουσίασε δυσκολίες, πού μέ τήν πρώτη του 
τούτη προσπάθεια δέν τίς ένίκησεν όριστικά. Αύτό πρό πάντων φαί
νεται άπό τό ύφος τοΰ βιβλίου του, τά κάπως μπερδεμένο καί σκο
τεινό καί παρεκβατικό καί ακαθόριστο. Αύτά φαίνεται άκόμη έκεΐ, 
πού θέλει νά όρίση τί έννοεΐ μά τήν «ερευνά τών παίδων». «Ή  ανα
τομική μας βάσις δλων τών διανοητικών μας καταστάσεων περιλαμ
βάνει στοιχεία κινητήρια καί αισθητήρια. Δεν πρόκειται λοιπόν, εΐ μή 
νά παρατηρήσωμεν τάς κινήσεις τών μικρών (παιδιών), μέχρις άκόμη 
και τών μορφασμών και τών συσπάσεων τών μ νώ ν τοϋ προσώπου, 
νά προσέξωμεν καλά είς αύτάς, νά επιμείνωμεν και άπό αντάς νά 
έξαγάγωμεν συμπεράσματα. Τά συμπεράσματα αύτά θ’ άποτελοϋν έν 
συνόλω τον πνευματικόν βίον τών μαθητών μας και τήν ηθικήν των 
ύπόστασιν. Τήν σκέψιν των δηλαδή τήν κρίσιν των, τήν άντίληψίν των, 
τήν μνήμην των, τάς κλίσεις των και τάς ροπάς των, τό φρόνημά των, 
τήν άντίληψίν των περί τοΰ κόσμου, τής κοινωνίας, τοϋ θεοΰ, τών
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καθηκόντων των καί τών υποχρεώσεων των», (σ. 8) Τό πώς, Εννοεί
ται, άπό τάς κινήσεις και τους μορφασμούς και τάς συσπάσεις τών 
μυών  θά συμπεράνωμεν δλα αύτά καί μάλιστα μέ ασφάλεια, πού νά 
έπιτρέπη τήν παιδαγωγική έπέμβασή μας δέν μάς τό λέει ό σ. καί 
φυσικά θά τοΰ έχρειάζονταν νά δημιουργήση όλόκληρη έπιστήμη καί 
άπό τίς δυσκολώτερες γιά νά μάς τό πη. Γι’ αύτό ή έρευνά του καί 
τό δδηγητικό του σύστημα στηρίζονται στήν κοινή καί συνηθισμένη 
παρατήρηση τής διαγωγής τών παιδιών σέ διάφορες περιστάσεις, 
στήν παράδοση, στά διαλείμματα, στίς εκδρομές, σέ μέρη έκτός τοΰ 
σχολείου. Έ τσι προσπαθεί νά έξηγήση πώς γεννιέται τό ψέμα, ή 
κουφόνοια, ή νωθρότης, ή πλεονεξία, ή ματαιοδοξία, καί άπ’ τή 
γένεση τών Ελαττωμάτων τούτων νά βρή καί τόν τρόπο τής θερα
πείας των. Χάριν τής σχολικής πειθαρχίας προσπαθεί νά διατυπώση 
Ιναν κανονισμό καί νά καθορίση τίς ποινές καί τίς αμοιβές. Μολονότι 
δέ στά καθέκαστα κάνει <5 σ. παρατηρήσεις άξιόλογες, πού δείχνουν 
τόν ερευνητικό του νοϋ καί τήν πρωτοτυπία τής σκέψης του, πού 
βοηθημένη άπό κάποια συστηματική μελέτη επιστημονικών έργων 
σχετικών μέ τό ζήτημά του θά μπορούσε νά μάς δώση άξιόλογες 
συμβολές στόν δλως διόλου άμελέτητο αύτόν κλάδο τής έλληνικής 
παιδαγωγικής, ή πρώτη του αύτή δοκιμή έχει άκόμα πολλά θυμοσο
φικά στοιχεία, πού χωρίς άλλο πρέπει άργότερα νά τάντικαταστήση 
ώριμώτερη σκέψη καί πειό πλατεία στερεωμένη παρατήρηση.

Jules Payot. Προς τους διδασκάλους καί τάς διδασκαλίσσας. 
Συμβουλαϊ καί δδηγίαι πρακτικαί. Μετάφρασις ’ Ιακώβου Βαχαβιόλου. 
Έ ν Άθήναις, ’Ιωάννης Κολλάρος, 1911 σ. 1 -2 8 6 .

Έ χει δίκιο δ Jules Payot, ό συγγραφέας τοΰ βιβλίου τούτου καθώς 
καί άλλων άξιόλογων εκλαϊκευτικών φιλοσοφικών καί παιδαγωγικών 
μελετημάτων, λέγοντας στόν πρόλογο πώς τό βιβλίο του είναι βιβλίο 
πείρας καί πώς δλα τά κεφάλαια καί οί παράγραφοι «εζησαν».

Οί συμβουλές καί πραχτικές δδηγίες, πού θέλει νά δώσει στούς 
δασκάλους καί στίς δασκάλισσες δέν είναι τίποτε διδαχτικές ή παι- 
δονομικές συνταγές προωρισμένες νά κάνουν εύκολώτερη καί μηχα- 
νικώτερη τήν έργασία των. Είναι συμβουλές ένός φίλου, ενα εΐδος 
Μέντορα, πού παίρνοντας τό νέο δάσκαλο άπό τόν καιρό άκόμη, πού 
είναι στό διδασκαλείο καί πρόκειται νά έξεταστή, τόνε συνοδεύει 
άργότερα στό στρατό καί υστέρα στήν πρώτη του θέση, τόν φέρνει 
μπρός στά παιδιά, τόν παραστέκει στίς πρώτες του θλίψες καί 
δυσκολίες καί άπογοητεύσεις, τοΰ ψιθυρίζει στ’ αυτί πώς πρέπει νά
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φέρνεται μέ τό διευθυντή του, μέ τίς τοπικές άρχές, μέ τήν κοινωνία, 
πώς πρέπει νά καταστήσω γονιμώτερο τό Ιργο του, πώς πρέπει νά 
συμπληρώσω τήν Εερή του έκπολιτιστική άποστολή Ιξω άπό τό σχολείο.

Στέκεται δίπλα του τίς ώρες τής μοναξιας καί τής στενοχώριας 
μέσα  ̂ στό μικρό χωριουδάκι, πού βρίσκεται μόνος καί ξένος, τοΰ 
δργανώνει τή δουλειά του καί τήν εύτυχία του, τή χαρά του, τήν 
ψυχαγωγία του. Καί άκόμα παραπέρα τόν φέρνει μπρος στά μεγάλα 
τωρινά κοινωνικά προβλήματα. Γιατί 6 δάσκαλος, πού πρέπει νά 
είναι μιά άνώτερη προσωπικότητα μέσα στή γύρω του κοινωνία, 
πού πρέπει νά είναι λειτουργός καί σκαπανέας τής προόδου δέν 
μπορεί νά άγνοή τά γύρω του θρησκευτικά, κοινωνικά, πολιτικά 
ζητήματα καί νά καταφεύγη στήν ούδετερότητα. « Τοΰτο είναι δυνα
τόν μόνον εις τά μηδαμινά πνεύματα και τάς μηδαμινός δραστηριό
τητας » (σ. 232). Τοΰ δείχνει ποια είναι τά ζητήματα αύτά καί 
ποιά είναι ή στάση πού ταιριάζει σ’ αύτόν σά δάσκαλο τής σημερι
νής ελεύθερης πολιτείας, σά δάσκαλο έθνικό, σάν άνθρωπο.

Τέτοιο πού είναι τό βιβλίο γραμμένο μέ θερμή άγάπη γιά τούς 
δασκάλους καί μέ πείρα τής ζωής καί μέ φιλοσοφικό φιλελεύτερο 
πνεΰμα είναι αληθινά πολύτιμο γιά νάνοίξη τούς όρίζοντες καί τοΰ 
Έ λληνα δασκάλου.

Ό  μεταφραστής Κος Βαχαβιόλος Ιπροσπάθησε φυσικά νά μας 
δώση πιστή καί καλοσυνείδητη μετάφραση. Τό βιβλίο προσαρμο
σμένο όλότελα στό γαλλικό περιβάλλον καί μιλώντας σέ πολλά μέρη 
γιά πράματα είδικώς γαλλικά διατηρεί καί στή μετάφραση τόν ίδιο 
χαρακτήρα καί φυσικά θά ήταν πειά όχι μεταφραστική άλλά 
δημιουργική δουλειά άν ό μεταφραστής ήθελε νά τό προσαρμόση 
στίς δικές μας συνθήκες. Γι’ αύτό θά ήταν ίσως περιττό καί έκεΐνο 
πού προσπάθησε νά κάνη άλλάζοντας κάπου κάπου κανένα δνομα 
τοπικό ή άλλο γιά νά μάς φέρη τάχα στήν Ελλάδα. Τό πράμα 
χτυπάει δλως διόλου ξενότροπα καί ξεκάρφωτα. Έ ν φ π. χ. μάς 
μιλάει ό συγγραφέας γιά τή στάση τοΰ δασκάλου άπέναντι στόν 
παπα, πού πολεμάει λυσσασμένα τδ λαϊκό σκολειό, — πράμα όλό
τελα άκατάληπτο γιά εναν ελληνα δάσκαλο πού δέ θά ξέρη τή 
σχέση εκκλησίας καί κράτους στή Γαλλία —  έξαφνα μάς λέει, στή 
συνέχεια τοΰ κειμένου έννοεΐται, δτι τό κράτος υποβάλλεται σέ σημαν
τικές θυσίες γιά τούς δασκάλους, γιατί τό Μαράσλειον διδασκαλεϊον 
καί τδ Άρσάκειον  έκόστισαν έκατομμύρια καί κοστίζουν κάθε χρόνο 
έκατοντάδες χιλιάδων δραχμών (σ. 115).
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Μά άκόμα περισσότερο τήν αρμονία καί τή θέρμη καί τή ζωή 
τοΰ βιβλίου τήν επηρεάζει ή γλωσσά τής μετάφρασης σιδερωμένη 
καί κολλαρισμένη, γιά νά μήν ξεφύγη νότα άπό τήν αρμονία τής 
καθαρεύουσας καί χαραχτηριστή ίσως ό συγγραφέας γιά μαλλιαρός. 
Γι’ αύτό μάς μιλάει « περί θρησκευτικής πίστεως έ π α νενη νε γ μ έ νη ς  
εις τήν καθαράν μεταφυσικήν αύτής ύπόστασιν » (σελ. 21), γι’ αύτό 
ό άγρός είναι « τεϋ 'ερ ισ μ ένος  » (σ. 112) καί τά « έπ ιπ λ α  π ε π λ ν -  
μ έ ν α » (σ. 145), γι’ αύτό «έάν ά (5ι<5άσκαλος κ α ΰ ε ίρ γ η τα ι π α ρ  α ύ τώ  
ε ν  τ ιν ι  ά γρ ιώ δ ε ι έρη μ ία  κα ι έά ν  δ χ ν ρ ώ τ α ι  εν  τ fj ά λ α ζο ν ία  τ ο ν  
ώ ς  έν  ψ ρ ο νρ ίω , π ρ έπ ε ι ν ά  μ ή  π α ρ α π ο ν ή τα ι κ .τ.λ .»  (σ. 92). Γι’ αύτό 
ακόμα καί ό Sully Prudliom m e ύφίσταται τήν ήδονική γνωριμία τής 
γεροντοκόρης καί άν έζοΰσε άκόμα θά είχε τό εύτύχημα νά δή στίχους 
του μεταφρασμένους άπό τό Le Bonlieur —  Le sacrifice ώς εξής:

Ή  κάτωχρος σογκρίνεται προς τά. λευκά τά  ΐα'
Ή  πίσσα μαύρη λέγεται, μελαγχροινή, γλυκεία,
Ή  κάτισχνος παρίστατας εΰθοτενές κηρίον'
Παχεΐα, βαρυκίνητος, γεμάτη μεγαλείον κ.τ.λ.

Κ ’ δμως τί αχάριστη αύτή ή καθαρεύουσα! 'Ύστερα άπό τόσες 
θυσίες ζωής καί λεβεντιάς γιά χάρη της νάφήνη τόν κ. Βαχαβιόλο 
νά γράφη « Δέν δυνάμεθα δυστυχώς νά κατέλθωμεν εις λεπτομερείας 
έπ ι π ά ν τ ω ν  ( ! ! )  τ ώ ν  δ ιδ α σ κ α λ ιώ ν  », (σ. 61), πού τό ψεύτικο 
γλωσσικό αίσθημα τής καθαρεύουσας δέν τόν άφηκε νά τό παρατη- 
ρήση καί νά τό διορθώση καν στά παροράματα, δπου διορθώνονται 
καί τά κόμματα άκόμη! Δέ θέλομε φυσικά μέ τά γραφόμενά μας νά 
πικράνωμε καθόλου τό φιλότιμο μεταφραστή, πού έργάστηκε γιά νά 
μεταδώση 2να βιβλίο πολύτιμο στους ελληνες δασκάλους, θέλουμε 
μόνο νά δείξωμε πόσο άνώφελο πειά είναι νά σκοτώνη κανείς καιρό 
καί πνεΰμα γιά νά φυλακώνη τή ζωή μέσα στή μολόχεια πανοπλία 
τέτοιας καθαιρεύουσας. Ό  μεταφραστής έπρόσθεσε άκόμη συντομώ- 
τατη πληροφορία γιά μερικούς επιστήμονες καί φιλόσοφους, πού 
άναφέρνει ό συγγραφέας. Ά ς  σημειωθή γιά τήν άκρίβεια, πώς ή πλη
ροφορία πού δίνει γιά τό Βάκωνα (σ. 189) « Μέγας πειραματικός 
Ιπιστήμων τοΰ μέσου αίωνος, Ά γγλ ος » δέν είναι πολύ σωστή. Ό  
Βάκωνας δέν ήτανε « μέγας πειραματικός έπιστήμων » παρά φιλό
σοφος πού ύποστήριξε τήν άνάγκη τής εμπειρικής ερευνάς χωρίς ό 
ίδιος ποτέ νά πειραματιστή, ούτε άνήκει στό μεσαίωνα άφ’ ου εζη- 
σεν άπ’ τά 1561 — 1626.

’Αθήνα, Μάρτης 1912. Δ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ
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Στό Δελτίο τοΰτο δημοσιεύομε τή διάλεξη, που έκανεν δ κ. Στ. 
Ραμάς γιά τήν Ελεύθερη παιδεία. Ά π ό  τδ Γενάρη τοΰ 1912 ώς τά 
σήμερα μίλησαν άκόμη στόν 'Όμιλο μπρός σέ έκλεχτό καί όλοένα 
περισσότερο άκροατήριο ή κ. Καζαντζάκη, ό κ. Μπούτουρας, ό κ. 
Χρυσάφης καί ό κ. Δελμοϋζος, πού έπανάλαβε τή β' διάλεξή του.

Στις δυο διαλέξεις του, πού άργότερα θά δημοσιευτούν ολόκληρες 
μίλησεν ό κ. Δελμοϋζος γιά τό Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο 
τοΰ Βόλου.

Είπε πώς Εγινε τό σκολειό αύτό, ποιός ήταν δ σκοπός του καί 
μέ τί μέσα, μέ ποιό σύστημα δηλ. ζήτησε νά τόν Επιτύχη. Αναλύον
τας τό σύστημα, πού Εφαρμόστηκε στό Α. Παρθεναγωγείο μίλησε 
πρώτα γιά τήν εκλογή, τή διάταξη καί τή συγκέντρωση τής ϋλης 
πού έπρεπε νά διδαχτή. Τό «κρυφό σκολειό», δπως ώνόμασε τό σκο
λειό του, τόνισε τά φυσιογνωστικά εξ ίσου μέ τά ιστορικοφιλολογικά 
μαθήματα- στά δεύτερα λιγόστεψε τίς ώρες τόσο, ώστε νά μένη πολύς 
καιρός γιά τά γαλλικά, τά τεχνικά καί πρακτικά μαθήματα. Ά π ό  
τόν ίστορικοφιλολογικό κόσμο δόθηκαν οί γνώσεις πού φτάνουν γιά 
νά σχηματίσωμε καθαρή εικόνα άπό τίς διάφορες έποχές τοΰ έλληνι- 
κοΰ προπάντων πολιτισμού καί νά καταλάβωμε όπωςδήποτε τή σημε
ρινή κοινωνία, τή δική μας κοινωνία καί τά προβλήματά της- άπό τά 
φυσικό κόσμο δόθηκαν οί γνώσεις πού Επιτρέπουν νά καταλάβωμε 
τά στοιχειώδη φαινόμενα, τούς νόμους τής φύσεως καί τήν αλληλου
χία τους, έπειτα τάν τόπο μας καί τόν έαυτό μας. ’Επειδή σ’ αύτό 
τό μέρος τοΰ προγράμματος έκαινοτόμησε τά Α. Παρθ. σημαντικά 
καί μ’ αύτά κυρίως ζήτησε νά δώση στίς μαθήτριές του πραγματική 
Εθνική μόρφωση, μίλησε λεπτομερέστερα γιά τήν Εκλογή καί συγ
κέντρωση τής ϋλης άπό τά μαθήματα, πού υπάγονται στόν ίστορικο- 
φιλολογικά κόσμο. Τάν έλλην. πολιτισμό τάν διαίρεσε σέ τρία μεγάλα 
μέρη, τόν άρχαΐο, τό Βυζαντιακό καί τά Νέο. Τήν εικόνα ενός άπό 
τά τρία αύτά μέρη έ'βαλε γιά μερικά σκοπό σέ κάθε τάξη καί γύρα 
σ’ αύτά τά σκοπό συγκεντρώνονταν δσα μαθήματα, δσες Εκδηλώσεις 
τής ζωής συντελοΰσαν νά φωτίσουν καλύτερα τήν εικόνα πού ζητοΰσε. 
"Οτι γι’ αύτό τά πρόγραμμα τοΰ Α. Παρθ. κατεβάζοντας τή γλώσσα
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άπό σκοπός πού είναι στά άλλα σκολειά σέ άπλό μέσο έδωκε τά 
Ιργα των κλασσικών σέ μεταφράσεις ζωντανές καί γιά νά χαρακτη
ρίσω τό Βυζαντιακό καί τό Νέο Ελληνισμό, δέν έλαβε ύπ’ δψει μόνο 
τή λογία, μά τόνισε κυρίως τή δημοτική παράδοση, γιατί σ’ αύτή 
κατ’ έξοχήν έχομε τήν ψυχολογία καί τό χαραχτήρα τοϋ λαοΰ μας 
καί μόνο σ’ αύτήν δπάρχουν πραγματικά άριστουργήματα. ΆφοΟ 
εξετάζανε στήν Α' τάξη τό Νέο Ελληνισμό σάν κόσμο μέ ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία καί σφραγίδα καί τόν συστηματοποιοΟσαν, προχωρού
σανε στή Β' καί Γ' τάξη στόν αρχαίο καί Βυζ. πολιτισμό, κι’ άφοΟ 
παίρνανε άπό τήν ίστορία τής Νέας Εύρώπης τά κυριώτατα, συγκε
φαλαιώνανε τήν τελευταία τριμηνία τοΟ τρίτου σχολικοΟ χρόνου δλη 
τήν ίστορία τοΟ έλλ. πολιτισμού καί καταλήγανε στή σημερινή μας 
κοινωνία καί τά έθνικά μας προβλήματα.

Έ πειτα δικαιολόγησε τή διάταξη αύτή τής ύλης καί θέλοντας νά 
φωτίση καλύτερα τή μέθοδο πού επρεπε νά έφαρμοστή στό «Κρυφό 
σκολειό» μάς παρουσίασε σά σέ καθρέφτη τό ποιόν τών μαθητριών 
ποΰ τοΰ παράδιναν τά κοινά έξατάξια παρθεναγωγεία. Μέ Ινα σωρό 
παραδείγματα, άνέκδοτα καί έκθέσεις, παρμένα δλα άπό τή σχολική 
ζωή, μάς ζωγράφισε τά πνευματικά, ήθικά καί σωματικά έλαττώ- 
ματα τών κοριτσιών καί ε’ιδαμε ζωντανό τόν τρόμο τους έμπρός στό 
δάσκαλο, τήν ύποκρισία, τά Ραγιαδισμό, τήν Ιπιπολαιότητα, τόν 
παπαγαλισμό, τήν ψευτιά, τά νεΰρα τους καί τόσα άλλα. ’Ερευνών
τας τις αιτίες τής πνευματικής, ήθικής καί σωματικής καχεξίας τών 
μαθητριών, έδειξε τόν τρόπο, μέ τόν όποιον έπρεπε νά χτυπηθοΰν 
δλα αύτά τά έλαττώματα- έτσι δικαιολογήθηκε π. χ. γιατί κορίτσια 
1 3 -14  χρόνων δέν είχαν βιβλία διδακτικά, γιατί καταργήθηκε τό 
ποινικό σύστημα τών άλλων σκολειών καί ή βαθμολογία, γιατί έπί
σημη γλώσσα τοΰ Α. Παρθ. άπρεπε νά είναι ή ζωντανή ή όμιλου- 
μένη γλώσσα μας· καί είδαμε άκόμη πώς τόσες άπαιτήσεις τής διδα
κτικής μπορούσαν μέ τά φτωχά μέσα πού διέθετε τό σχολείο, νά 
πάρουν σάρκα καί όστά. Έ τσι κατέληξε τέλος στή σχολική ζωή πού 
έπρεπε νά διαμορφωθή έτσι, ώστε ν’ άναπνέη φυσικά καί έλεύθερα 
ή παιδική ψυχή, καί άνάπτυξε τήν άρχή τοΰ σκολειοΰ πώς τά παιδί 
μορφώνεται μέ τήν άγάπη, τήν έλευθερία καί τήν ύπεροχή, ένψ μέ 
τάλλα μέσα, τόν τρόμο δηλ. καί τό ξύλο, μόνο σκλάβοι καί βαγιάδες 
άνατρέφονιαι. Αύτό σέ γενικές γραμμές είναι τό σύστημα πού επρεπε 
ν’ άκολουθήση τά Α. Δημ. Παρθ. Βόλου γιά νά έπιτύχη τό σκοπό 
του. Εφαρμόστηκε δμως καί έπέτυχε στήν πράξη, ή δχι; Γι’ αύτό,
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γιά τά άποτελέσματα δηλ. τής Εργασίας τοΟ Α. Π., δποσχέθηκε 
ό κ. Δ. δτι θά μας κάμη άκόμη μιά ή δυό διαλέξεις.

Στίς 12 τοΰ Γενάρη μίλησε ό κ. Χρυσάφης. Έχοντας γνωρίσει 
καλά τίς άνάγκες της παιδικής ζωής πού πηγάζουν άπό τήν ιδιαί
τερη φυσιολογική καί ψυχολογική σύσταση τοΰ παιδιοΰ, ύποστήριξε 
μέ πλοΰτο Επιχειρημάτων καί παρατηρήσεων, πώς τό παιδί έχει 
ιδιαίτερο τρόπο νά ίκανοποιή τίς φυσιολογικές καί ψυχικές του 
άνάγκες, τρόπο διαφορετικό άπό τόν ίδικό μας τών ήλικιωμένων. 
Επομένως κάθε Επιβολή τοΰ (δυθμοΰ καί τών νόμων τής δικής μας 
ζωής στό παιδί είναι μιά τυραννία, πού βαθειά τήν αισθάνεται ή 
παιδική ψυχή. Πρέπει νά τάφήνωμε Ελεύθερο νά δείχνη τό £υθμό 
τής. ζωής του καί δέν πρέπει νά παραδεχόμαστε πώς κάθε κίνημά 
του πού δέ συμβιβάζεται μέ τά ίδικά μας τά καθιερωμένα άπ’ τίς 
κοινωνικές συνθήκες είναι κάτι κακό. Ή  ζωή τών παιδιών εχει 
δικαιώματα δικά της καί τό δίκιο αύτό, «τό δίκιο τών παιδιών» μας 
έπαράστησε ζωντανά ό κ. Χρυσάφης.

Στίς 25 τοΰ Γενάρη 1912 μίλησεν ή κ. Καζαντζάκη. Ααβαίνοντας 
«άφορμή άπό τή μελέτη τής κ. Δέλτα» Εξέτασε τίς βάσες δπου πρέ
πει νά θεμελιωθή ή ανατροφή τών Ελληνόπουλων τρεις θεωρεί πώς 
είναι οί βάσες αύτές: 1) Ή  θρησκευτικότητα, 2) ή άγάπη τής Πατρί
δας, 3) ό εύγενικός καί δυνατός Εγωισμός.

Πρέπει τό παιδί νά έχη πίστη, γιά νά δεκαπλασιάζεται ή θέλησή 
του καί νά βρίσκη παρηγοριά στίς θλίψες του. Τίποτα δέν έχομε νά 
τοΰ δώσομε αντάξιο μέ τή θρησκεία, γιατί καλά ξέρουμε πώς ή Έ πι
στήμη ικανοποιεί μερικές μόνον Ιδιότητες τοΰ άνθρώπου κι’  άφήνει 
άνικανοποίητες καί διψασμένες πολλές βαθύτερες τής ανθρώπινης 
ψυχής μας άνάγκες. Κ ’ ιδιαίτερα γιά τόν Έλληνα ή πίστη τόσο 
στενά καί σφιχτά σμίγει μέ τήν πατρίδα, πού άν άρχίζη νά τοΰ κλο
νίζεται τό ενα, αδύνατο νά μήν άδυνατίση καί νά μήν τοΰ κλονιστη 
καί τ’ άλλο.

Ή  άγάπη Επίσης τής πατρίδας καί τό μεγάλο νεοελληνικό ιδα
νικό τής Ενωσης τής φυλής, δχι μόνο τίς αισθηματικές μας άνάγκες 
ικανοποιεί, άλλά εχει καί στή ζωή μας μεγάλες πραχτικές συνέπειες. 
Εφόσον ή φυλή μένει χωρισμένη καί κομματιαστή, μισερή καί 
δυστυχισμένη θάναι κ’ ή ζωή τοΰ άτόμου. Μήτε φιλολογία, μήτε 
τέχνη, μήτε γαλήνη θάχωμε ποτέ, δσο βαραίνει άπάνω μας ή 
ή δυσφορία αύτή τοΰ συνόλου.

Στά παιδιά μας τέλος πρέπει νά ριζώσομε καί νά θρέψομε τόν
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εύγενικόν έγωϊσμό πού δίνει πεποίθηση στίς δυνάμες το0 άτόμου και 
πού ξέρει καί μπορεί νά ταυτίση τά συμφέρον τοΟ άτόμου μέ τό 
γενικό συμφέρον της όλότητας.

Οί μητέρες μας βαθειά πρέπει νάχουν στό νοΰ τους τήν άπο- 
στολή τους ν’ άναθρέψουν Ιτσι γιά ώρισμένους σκοπούς τά έλληνό- 
πουλα. Ή  γυναίκα πρέπει νά είναι άπάνω άπ’ δλα μητέρα καί δσο 
τό δυνατόν μέσα στό σπίτι νά περιορίση τή δράση της καί τή φιλο
δοξία της. Τί μεγαλύτερο θέλει; Ή  χειραφεσία είναι σωστή άν σκο
πόν εχει ν’ άναπτύξη καί νά χρησιμοποιήση τίς ιδιότητες τής γυναι
κείας φύσης. Ά ν  δμως φιλοδοξή νά Ιξισώση τή γυναίκα μέ τόν 
άντρα, νά δώση ψήφο στίς γυναίκες καί νά τίς ξεστρατίση άπό τόν 
προορισμό τους, τότε ή χειραφεσία παραβαίνει τούς φυσικούς νόμους 
καί στερεί τή γυναίκα άπό τά φυσικώτερα καί ισχυρότερα δπλα της, 
πού τήν κάνουν τόσον αρμονικά νά συμπληρώνη καί νά τελειοποιή 
τόν άντρίκιο προορισμό.

Στίς 4 τοΰ Φλεβάρη ό K°s Ά θ . Μπούτουρας Ικαμε διάλεξη 
«Περί θετικής καί αρνητικής δράσεως». Ό  όμιλητής είπε, δτι θεωρεί 
έπιστημονική καί κοινωνική άλήθεια πώς, άμα γίνη μιά λανθασμένη 
ένέργεια, γιά νά διορθωθή αύτή, χρειάζεται έκτός άπό τή θετική 
δράση καί μιά άλλη ή άρνητική. Κατά τή γνώμη του τώρα περ
νούμε κυρίως άπό τό στάδιο αυτής τής άρνητικής δράσης. "Οταν 
αύτό τό στάδιο τό μεταχειριστούμε σωστά, δέ θ’ άργήσωμε νάχαμε 
ώς άποτέλεσμά τή νίκη τής ιδέας καί τή γενική θετική δράση. Τό 
δτι ή προηγούμενη ένέργεια μερικών λογίων μας δσον άφορα τό 
ζήτημα τής πνευματικής μας κινήσεως ήταν στραβή, εύκολα μπορεί 
νά Ιννοηθή κατά τόν κ. Μπούτουρα άπό τίς διαιρέσεις, πού εφερε 
στούς άγωνιζομένους, διαιρέσεις πού είναι όλοφάνερες σέ δποιον 
παρατηρεί τά πράματα χο^ρίς προκατάληψη.— Γι’ αύτό τά λάθη 
πού έγιναν δέν πρέπει νά θεωρηθούν δτι έγιναν άπό τό έθνος άλλά 
άπό τό σύστημα τών προσώπων πού άνέλαβαν νά διοικήσουν τό 
Ιθνος σ’ αύτό τό ζήτημα. Τό άποτέλεσμά μπορεί νά χαραχτηρισθή 
γιά πνευματική τυραννία καί έστάθηκε ή αιτία πολλές φορές ή 
θεραπεία νά μή άρχίση άπό τό σωστό σημείο καί ή προοδευτική 
κίνηση νά πέση σέ πολλά σφάλματα. Έ να  άπό αύτά είναι δτι οί 
περισσότεροι δέν έθεώρησαν τό Γλωσσικό μας ζήτημα γιά τελευταίο 
μέλος μιας σειράς ιδεών, πού πρέπει πρώτα νά μελετηθούν καί νά 
ξετυλιχτούν γιά νά έννοηθή καί δικαιολογηθή ή δημοτική κίνηση. 
Καί γι’ αύτή τήν αίτία, Ιπειδή δηλ. οί ιδέες αύτές δέν Ιχουν διαδοθή
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στήν Κοινωνία, αδτή θεωρεί τήν « προοδευτική κίνηση» δχι σάν 
πρόοδο άλλά σάν διαίρεση καί άνατροπή. Τότε μόνο θά καταλάβη 
τή σημασία της καί θά τήν εγκολπωθή, δταν μέ τή μελέτη τής ιστο
ρίας τής Ελληνικής Γλώσσας, οί γενικές αρχές αύτοΰ τοΰ κλάδου 
τής ’Επιστήμης τεθοΰν πριν άπό τά άτομα τά όποια τώρα συχνά τις 
προσβάλλουν καί δταν τά άτομα χτυπηθοΰν μέ τον κοινωνικό περιο
ρισμό καί τήν επιστημονική κριτική.

Αύτά περίπου ειπώθηκαν άπό τούς διάφορους όμιλητές. ’Επειδή 
δέ οί διαλέξεις τοΰ 'Ομίλου δέν Ιχουν καθόλου προπαγαντικό τάχα 
χαρακτήρα, πρέπει νά σημειωθή άκόμη, πώς δσοι μιλάν στόν "Ομιλο 
σύμφωνοι φυσικά δλοι κατ’ αρχήν γιά τήν άνάγκη μιανής έσωτερι- 
κής μεταρρύθμισης τών πνευματικών μας καθεστώτων, πού τήν κυρία 
γραμμή της δίνει ό δημοτικισμός, διατηροΰν δλη τήν αύτοτέλειά τους 
καί τήν εύθύνη τους γιά τίς Εδεες τους καί στό σύνολο καί στά 
καθέκαστα.

ΣΗΜ. 'Ο Κ°ί Μποότοορας μίλησε σέ καθαρεύουσα μέ αρκετά στοιχεία 
δημοτικής.



01 ΞΕΝΟΙ ΦΙΛΟΙ Τ Ο Υ  ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Μέσα στούς σοφούς πού ήρθαν στήν ’Αθήνα τίς προάλλες ytot 
τόδν ’Ανατολιστών τδ Συνέδριο ήταν καί μερικοί άπδ κείνους, πού μέ 
τά εργα καί τή διδασκαλία τους έχουν άπδ καιρό φανερώσει τό 
ένδιαφέρο καί τήν αγάπη τους γιά τήν Ελλάδα τή σημερινή, τή 
γλώσσα της τή ζωντανή καί τή λογοτεχνία της· τήν Ελλάδα, νά 
ποΰμε, πού ό Εκπαιδευτικός "Ομιλος άγωνίζεται νά κάμει τούς 
πολλούς νά τήν καταλάβουν, νά τή συναισθανθοΰν καί νά τήν καμα
ρώσουν, γιατί φρονεί πώς ετσι μονάχα θά μπορέσει αύτή νά μεγα
λώσει καί νά απλωθεί.

Τούς σοφούς αύτούς δ Εκπαιδευτικός "Ομιλος τούς θεωρεί άγα- 
πητούς φίλους καί πολύτιμους συνεργάτες. Γιατί δχι μόνο μέ τήν 
έπιστημονική Ιργασία τους έφώτισαν τή Δύση καί πολλούς δικούς 
μας πού στάθηκαν μαθητές τους, άλλά καί ακόμα γιατί μας εδειξαν 
πώς μας έχτιμοΰν καί μας άγαποΰν, δχι γιά τούς προγόνους μας, 
άλλά γι’ αύτό πού είμαστε τώρα καί γι’ αύτό πού άξίζομε. Έ δει
ξαν κ’ ενα άλλο μέ τίς πολύτιμες εργασίες πού έκαναν- πώς «ή 
δπαρξις τοΰ Έλληνικοΰ Έθνους (δέν) ένεταφιάσθη μετά τοΰ τελευ
ταίου των Παλαιολόγων» καθώς είχε τήν καλωσύνη νά μας πληρο
φορήσει στό λόγο πού Ικανέ στήν ’Ακρόπολη δ Υπουργός τής Παι
δείας1, άλλά εξακολούθησε νά ζή καί τόν καιρό τής Φραγκοκρατίας 
καί τόν καιρό τής Τουρκοκρατίας, μέ τά βιβλία πού εγραφε, τά τρα
γούδια πού τραγουδοΰσε καί τά σχολεία πού συντηροΰσε.

Σ ’ αύτούς τούς φίλους δ ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος χρέος του έθεώ- 
ρησε νά δείξει τήν έκτιμηση καί τήν αγάπη του. Καί γι’ αύτό τούς 
κάλεσε ενα άπόγεμα στά γραφεία του κ’ ενα βράδυ — τήν Τετράδη 
28 τοΰ Μάρτη —  σέ γεΰμα στό ξενοδοχείο τών « ’Αθηνών».

Στήν δποδοχή τήν πρώτη ήλθαν: Ό  κ. Έ ρχαρτ, πρύτανης τοΟ 
Πανεπιστημίου τοΰ Στρασβούργου, ό βαθύς μελετητής τής Βυζαντι
νής Θεολογίας καί συνεργάτης τοΰ Κρουμπάχερ· ό κ. Έσσελιγκ 
καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τοΰ L eyden  τής ’Ολλανδίας καί συγ

1 Βλ. «Ε στία» 26 Μαρτίου 1912, φύλλο 6513, σελ. 3, στ. 2.
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γραφέας τοΰ «Βυζαντινοΰ Πολιτισμού»· <5 κ. Παβολίνι καθηγητής 
στό Πανεπιστήμιο τής Φλωρεντίας, διευθυντής τοΰ Ικλεκτοΰ περιο
δικού «A tene e R om a», μελετητής κριτικός τής νεοελληνικής μας 
φιλολογίας· δ D r. R onald  F. Burrows, δ συγγραφέας τοΰ ώραίου 
βιβλίου D iscoveries in Crete καί καθηγητής των ’Αρχαίων Ε λλη 
νικών στό Πανεπιστήμιο τοΰ M anchester' ο κ. T h u m b καθηγητής 
στό Πανεπιστήμιο τοΰ Στρασβούργου τής γλωσσολογίας, συγγρα
φέας γραμματικής τής μητρικής μας γλώσσας· <5 κ. Συν. Παπαδημη- 
τρίου, ό ομογενής καθηγητής τής Βυζαντινολογίας στό Πανεπιστήμιο 
τής Όδησοϋ· δ κ. Περνό ό γνωστός συγγραφέας τής Νεοελληνικής 
γραμματικής, τών φωνητικών φαινομένων τών Χιακών διαλέκτων 
κ.τ.λ., υφηγητής στή σχολή τών ’Ανατολικών γλωσσών στό Παρίσι- 
δ κ. Μαάς υφηγητής στό Πανεπιστήμιο τοΰ Βερολίνου τής Βυζαν
τινολογίας.

Τούς ξένους αύτούς ό κ. Γ. Σωτηριάδης τούς έπροσφώνησε μέ 
ώραΐα καί συγκινημένα λόγια. Είπε τί τούς χρωστοΰμε καί πόσο τούς 
θεωρούμε πολύτιμους συνεργάτες καί βοηθούς στή δημιουργία ένός 
καινούργιου νεοελληνικοΰ πολιτισμού πού θά είναι ή συνέχεια τών 
πρωτητερ ινών.

Κατά καλή μας τύχη ήλθε εκείνο τό βράδυ στόν "Ομιλο καί ό 
’Αρχιμανδρίτης Δ. Καλλίμαχος γραμματέας τών Πατριαρχείων στό 
Κάϊρο καί αγαπητό μέλος τοΰ Όμίλου στήν Αίγυπτο. "Εφερε μαζί 
του τό γνωστό ποιητή καί φιλόλογο Σεχ Σακαντάρη, καθηγητή στό 
Διδασκαλείο του Καΐ'ρου, καί τόν Ά χμέτ Ζεκή Πασα γραμματέα τοΰ 
Ύπουρ. Συμβουλίου στό Κάϊρο. Κ’  οί δυο έθνικόφρονες, αγωνίζον
ται κ’ έκεΐνοι, στήν πατρίδα τους, ν’ ανυψώσουν τή Δημοτική τους 
γλώσσα, γιατί έχουν άκράδαντη πεποίθηση πώς ενα τέτοιο άνύψωμα 
συνακόλουθο θά έχει τό ξύπνημα καί τό δυνάμωμα τής ’Εθνικής 
Αιγυπτιακής ζωής.

Κατά παράκληση τής ’Επιτροπής τοΰ Όμίλου δ ποιητής απάγ
γειλε ενθουσιαστικό εγκώμιο τής 'Ελληνικής Εδέας, πού στό μεσαιώνα 
έγονιμοποίησε τό ’Αραβικό πνεΰμα καί σήμερα άκόμα άπομένει ό 
άθάνατος πυρήνας κάθε άνθρωπισμοΰ. Πρόχειρα ό Ά χμέτ Ζεκή 
Πασας μετάφρασε γαλλικά τά λόγο τοΰ ποιητή.

Ό  κ. Σωτηριάδης απαντώντας θύμισε πόσο σέ μερικά μέρη 
τής Δύσης ό Αραβικός πολιτισμός βοήθησε τό γνωρισμό τοΰ Έλληνι- 
κοΰ καί πόσο σήμερα στήν Αίγυπτο ή φυλή μας σμίγει άδελφικά μέ 
τούς Ά ραβες στό μεγάλο κ’ εόγενικό τής Εργασίας Α γώ να.

11
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'Ύστερα άπό τήν δποδοχή, τό γεΟμα στούς ίδιους σοφούς Ιγινε τήν 
Τετάρτη, στίς 28 τοΰ Μάρτη, στό «ξενοδοχείο τών Αθηνών». Κάθη- 
σαν 37 Εδρυταί καί μέλη τοΟ Όμίλου καί 14 καλεσμένοι, μεταξύ τους 
καί ό Κωστής Παλαμας. Ίσ ω ς ήταν τό πρώτο τόσο μεγάλο δημοτικι- 
στικό γεύμα πού εγινε στήν Αθήνα. 'Ό λα ειπώθηκαν καί γράφηκαν 
στή Δημοτική, άπό τίς προσκλήσεις καί τόν κατάλογο τών φαγητών 
ώς τίς προπόσεις. Καθώς είπε πολύ όμορφα ό κ. Περνό άπαντών- 
τας στήν πρόποση τοΟ Στεφ. Ραμα άπό δλες τίς φιλοξενίες, πού 
δέχτηκαν κατά τίς γιορτές τού Συνεδρίου, ήταν ή πιό όμορφη, ή πιό 
έγκάρδια, γιατί ήταν καί ή πιό Ρωμέϊκη.

Παραθέτομε τίς προπόσεις μέ τή σειρά πού Ιγιναν.

Ό  κ. Μάρκος Τσιριμώκος (Στ. Ραμας) πρώτος, άπό μέρος τοΰ 
Εκπαιδευτικού Όμίλου, μίλησεν ετσι:

Τις ήμερες αυτές ή Ελληνική επιστήμη και ή επίσημη Ε λλάδα , μαζί μέ 
τή φιλότιμη κοινωνία τής πρωτεύουσας τοΰ Βασιλείου, φιλοξενούν εκατοντά
δες ξένους επιστήμονες, πού  ευγενικοί προθυμοποιήθηκαν νά τιμήσουν τις 
Γ ιορτές τοΰ Πανεπιστημίου καί νά προβάλουν άπό τήν πόλη μας νέο φώς, 
ολοένα πιό άπλετο, στό βίο καί στόν πολιτισμό τών λαών τής ’Ανατολής.

"Ενα σωματείο σάν τόν "Ομιλό μας, κοινωνικό κατ’ εξοχήν, μήτε δικαίωμα, 
μήτε καθήκον είχε νά λάβει μέρος στις Γιορτές.

’Ά ν  γιορτάζει τό σωματείο μας απόψε, κ’ αισθάνεται γιά τοϋτο μύχια 
κι’  ανυπόκριτη χαρά, γιορτάζει γιατί τοΰ δόθηκε ή ευκαιρία νά έξωτερικεύσει 
καί νά φανερώσει τήν εκτίμηση, τό σεβασμό καί τήν ευγνωμοσύνη του σέ 
μερικούς άπό τούς σοφούς πού βρίσκονται στήν ’Αθήνα, κι’  ακριβώς σ ’  εκεί
νους, πού μέ περηφάνεια θέλει νά τούς ξεχωρίσει καί νά τούς θεω ρεί δικούς 
του ξένους, επειδή τούς νοιώθει καί. τούς ξέρει φίλους του, άφοΰ είναι φίλοι 
δχι μιας τρισχιλιοχρονίτισσας Ε λλάδα ς άόριστα, μά συγκεκριμένα τής Σημε
ρινής, πού ζεΐ καί πασχίζει ν’ άνοίξει τό δύσκολο δρόμο τής προόδου της καί 
νά βαδίσει γιά τή δημιουργία τοΰ πολιτισμοΰ της.

Κ αθώς βλέπετε, χωρίς περιστροφές, σπεύδω ν’ άντικρύσω τά συμπαθητικά 
αίτια πού μάς ενώνουν μέ τούς παρακαθήμένους σοφούς συγγραφείς τής Βυζαν
τινής 'Ιστορίας καί τοΰ Βυζαντινοϋ Πολιτισμού, μέ τούς βαθεΐς έρευνητάς 
τών νόμων καί τών κανόνων τής μητρικής μας γλώσσας, μέ τούς καλοσυνεί- 
δητους τέλος μελετητάς τής Μεσαιωνικής καί τής σύγχρονης ’Εθνικής μας 
Λογοτεχνίας.

Γ ιά  ν ’ αποκτήσομε δμως, Κ 8? καί Κ 01, κάπως τελειότερον πνευματικό συν
τονισμό, παρακαλώ νά μοΰ επιτρέψετε μέ λίγα λόγια νά σάς έπιδείξω τά 
ώ ραϊα  α’ίτια πού έξέθρεψαν τή συμπάθεια.

'Υπάρχουν δυό ειδών,'ιστορικοί καί γλωσσολόγοι καί φιλολόγοι,επιστήμονες.
’Εκείνοι πού καταγίνονται μέ τόν πολιτισμό ένός λαοΰ χάριν τής ’Επι

στήμης, χωρίς νά νοιώθουν περισσότερο ή άλλοιώτικο ενδιαφέρον γιά τούς 
ανθρώπους, πού τά έ'ργα τους, τό βίο τους, τή γλώσσα τους μελετούν, άπό τό
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ενδιαφέρον, πού αισθάνεται ό μικροβιολόγος γιά τόν κινούμενον κάτοί άπό 
τό μικροσκόπιό του μικρόκοσμο.

Καί υπάρχουν ακόμα οί Επιστήμονες ποΰ επειδή ασχολούνται μ’ εναν 
πολιτισμό, άς ποΰμε τό Βυζαντινό, η μέ τή Ζωή τοΰ 'Ελληνισμοΰ στά χρόνια 
τής Σκλαβιάς, αίσθάνθηκαν μαζί καί βαθύ ενδιαφέρον γιά τήν τύχη τοΰ λαοΰ 
πού εχει τήν ϊδια θρησκεία, τά  ίδια έθιμα, τίς ίδιες παραδόσεις, τήν ίδια 
γλώσσα καί κρύβει τέλος τήν ίδια ζωτική δύναμη.

2 ’  αύτούς τούς επιστήμονες οφείλομε κατά τό πολύ μέρος τή συναίσθηση, 
πού έχομε δλοι εμείς έδώ  καί δλοι δσοι άτενίζουν μ’ έλπιδοφόρα βλέμματα 
πρός τό έργο μας— δτι εμείς, πού ώς τά  τώ ρ α  πολυκαμαρώναμε ώ ς απόγονοι, 
πρέπει νά δουλέψομε γιά νά γίνομε πρόγονοι. Τοΰ είδους αύτοΰ επιστήμονες 
είναι δσοι άπό τούς ξένους σοφούς, ή τούς δικούς μας, μάς έμπνευσαν μέ τά 
εργα τους μιά σωτήρια πεποίθηση στή ζωτικότητα τής Φυλής μας, μέ τό νά 
φωτίσουν τή δύσκολη καί θαυμάσια πορεία της ανάμεσα στούς αιώνες, απο
δείχνοντας έτσι δτι δ εγγύτερος πολιτισμός τής Φυλής ό Βυζαντινός —  πού 
ποτέ ώ ς τήν ώ ρ α  δέν έχάθηκε τελείως —  είναι άξιο άγγόνι τοΰ πιό φωτεινοΰ 
πολιτισμοΰ, πού δημιούργησε ή ίδια Φυλή, τοΰ Κλασικού. Κ ’  επομένως επιτρέ
ποντας τήν ελπίδα, δτι καί ό αυριανός μπορεί νά γεννηθεί άλλόμορφος, μά 
γιά τοΰτο δχι καί λιγότερο άξιος νά δνομασθεΐ Ελληνικός.

Ά π ’  αύτούς τούς επιστήμονες είναι καί οί σοφοί Φιλονεοέλληνες, οί ομ ο
τράπεζοι μας απόψε.

Οί σοφοί αύτοί δέν προσφέρουν υπηρεσίες μόνο στήν ’Επιστήμη, αύτοί δέ 
μας φωτίζουν μόνο, αύτοί μάς όδηγοΰν χωρίς νά μάς αποκοιμίζουν, αύτοί μάς 
σπρώχνουν στή ζω ή  μήν άποκρύβοντας τίς δυσκολίες της, μά κεντρίζοντας τή 
φιλοτιμία μας, γιατί μάς άγαποΰν.

"Οταν διακηρύττει καί διαλαλει τό ακατάλυτο τοΰ Έ λληνισμοΰ στήν τελευ
ταία σελίδα τοΰ εμπνευσμένου έργου του, πού αποτελεί ζω γραφ ιά  πού μόνο 
σοφ ός συμπατριώτης τοΰ Ρέμπραντ μπορούσε νά τή γράψει — δταν στό τελευ
ταίο μανιφέστο, πού τό λάβαμε προχθές καί πού τό υπόγραψε κι’ δ αιδεσιμό
τατος πρύτανης ό  συγγραφεύς τής Θεολογικής Λογοτεχνίας τοΰ Βυζαντίου—  
δταν βρίσκει σοφός, δπως ό συγγραφεύς τής Γραμματικής τής Γ λ ώ σσας μας, 
δροσερές πηγές τοΰ μέλλοντος στήν Ε λ λ ά δ α — δταν ό σοφ ός τής γενέτειρας τοΰ 
Ντάντε θ εω ρεί τή νεοελληνική σύγχρονη φιλολογία μας δχι μόνο άξια π ροσο
χής καί μελέτης, μά καί τρανή απόδειξη ζω ή ς  εθνικής ακμαίας —  δταν τήν 
ίδια πεποίθηση αποδείχνει μέ τήν απόφαση νά συνεχίσει τό μεγάλο εργο τοΰ 
Legrand δ  συγγραφεύς τής Νεοελληνικής Γραμματικής καί τής Νεοελληνικής 
’Ανθολογίας —  δταν τέτοια  γράφουν, τέτοια μάς λένε καί τέτοια πιστεύουν οί 
σοφοί φίλοι μας δέν αποδείχνουν τήν άγάπη τους μόνο πρός τήν πατρίδα μας, 
μά κάνουν κάτι περισσότερο — : Θεμελιώνουν βαθειά στις -ψυχές μας τη δικαιολο
γημένη πεποίθηση στό Μέλλον της Φυλής μας.

Καί λοιπόν, εύγνώμονες, θ έλ ω  νά τούς βεβαιώσομε —  πώς τόν καιρό, 
πού μιά 'Ε λλάδα άναγεννημένη θ ά  σκέπτεται καί θ ά  βλέπει δπως έμεϊς, πού 
υπερήφανοι φέρνομε τόν τίτλο τοΰ Νεοέλληνα, σκεπτόμαστε καί βλέπομε 
(τοΰτο τό ελπίζομε καί θ ά  γίνει), τήν ημέρα δηλαδή, πού —  καθώς έπροφή- 
τεψε ό ιεροφάντης τής Βυζαντινολογίας ό Κρουμπάχερ, ό π ρόω ρα  χαμένος
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γιά τήν έπιστήμη καί γιά τούς φίλους του μεγάλους ή μικρούς, εκείνος ποΰ 
έφυγε μέ πικρό παράπονο, γιατί τόν πότισαν άντί τοΰ μάνα χολή μερικοί 
μικρόπρεποι αντίπαλοι — τήν ήμερα, πού ή Ν έα Ε λ λ ά δα  θ ά  στήσει τ ’ αγάλ
ματα στους δικούς μας Π ρωτεργάτες τοΰ άναγεννημοΰ της, δίπλα σ ’ εκείνων 
τά  ονόματα μέ χρυσά γράμματα θ ’ άναγραφοϋν τά  τιμημένα ονόματα τών 
Ευρωπαίων σοφών, ποΰ έργάσθηκαν γιά τόν άναπλασμό τής νέας Ε λλάδας, 
τήν οποίαν αγάπησαν βαθειά  όσο  κ’ εκείνοι πού είναι υποχρεωμένοι σέ τοΰτο 
άπό τή φύση.

Κ ες  καί Κ  <"Ί
Στόν κατάλογο τών ονομάτων αυτών βέβαια δέ θ ά  χαραχθοΰν δεύτερα 

τά  ονόματα τών σημερινών ξένων τοΰ ’Εκπαιδευτικού Ό μίλου.
Πίνω στην Ύγειά τονς.

Στό χαιρετισμό αύτόν δ κ. Pernot απάντησε μέ τό νόημα, πού 
γράφομε παραπάνω, καί τελείωσε πίνοντας στήν όγεία τής Ελλάδας 
πού περιλαβαίνει καί τό έργο τοΰ Εκπαιδευτικού Όμίλου καί τήν 
Δημοτικιστική κίνηση.

Α μ έσω ς κατόπιν ό κ. T h u m b έκανε τήν άκόλουθη πρόποση-

Δέν μπορώ νά απαντήσω στόν κύριο μέ τήν ίδια ευγλωττία πού μάς έχαι- 
ρέτισε· μάς έχαιρέτισε μέ αύτά τά  γλυκά λόγια τής δημοτικής σας, τής 
ζωντανής γλώσσας ποΰ άγαποΰμε εμείς, γιατί είναι ή φυσική έ'κφρασι τής 
νεοελληνικής ψυχής. Σείς, ποΰ εκμεταλλεύεστε τόν άφ θονο πλοΰτο τής δημο
τικής, ποΰ καλλιεργείτε τή γλώσσα  τοΰ λαοΰ γιά νά τήν ανυψώσετε στό 
ύψος τής φιλολογίας, τής τέχνης, υπηρετείτε τό ’Έ θνος σας, καί δέ διστάζω  
νά έκφράσω  αύτή τήν πεποίθησί μου. Βέβαια, μπορεί νά χωρή συζήτησι γιά 
τή μέθοδο καί γιά τά  μέσα τούτου τοΰ άγώνα — άλλά δέν είναι αμφιβο
λία, πώς ή δημοτική γλώσσα  θ ά  φτάσει στό  ’ίδιο ύψος τής έκφράσεως ποΰ 
τό έχουν οί άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, δταν καλλιεργείτε τή μητρική, σας 
γλώσσα  καθώς πρέπει. Τ ά  μέλη τοΰ ’Εκπαιδευτικού Ό μίλου  ξέρουν καλά, 
πώς πρέπει νά αρχίσει αύτή ή δουλειά άπό τή νεολαία, επειδή τό μέλλον 
ανήκει στή νεολαία· — καί έχετε δίκαιο νά μεταρρυθμίσετε τήν έκπαίδευσι 
μέ βάσι τή ζωντανή γλώσσα. Ό  Φ ωτιάδης έξέφρασε πρώτος αυτές τίς ιδέες, 
καί τό βιβλίο του μοΰ έκαμε βαθειάν έντύπωσι, μ ’ δλα ποΰ δέ συμφωνώ 
σέ δλα δσα  λέγει καί προτείνει, επειδή καί οί αρχαίοι μέ τά  αθάνατα έργα 
τους πρέπει νά είναι τό θεμέλιο τής παιδείας Σας, άλλά δχι ό  ψευδοκλασι- 
κισμός μέ τούς αρχαίους τύπους, μά ό αληθινός κλασικισμός ποΰ θέλει τήν 
αρμονία τοΰ τύπου καί τών ίδεών — Οί ίδέες άλλαξαν στόν κόσμον δπως 
παντοΰ, έτσι καί στήν Ε λλάδα , καί οί ίδέες τοΰ σημερινού κόσμου ζητοΰν 
νά εκφράζονται μέ νέα καί άληθινά ζωντανή γλώσσα  — ’Εσείς οί Έ λ λ η 
νες έχετε δπως οί άλλοι λαοί τής Ευρώπης τέτοια γλώσσα, τήν οποία δυσ
τυχώς πολλοί ονομάζουν χυδαία· άλλά περιττόν είναι νά Σ άς ψάλω τόν 
έπαινο αυτής τής γλώσσας, γιατί ’Εσείς ξέρετε καλλίτερα άπό μένα τόν μεγα
λοπρεπή πλούτον τής γλώσσας Σ ας, τής γλώσσας τών τραγουδιών Σας, λ. χ.
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Ικείνου τοΰ τραγουδιού γιά τό Χ ά ρ ο  ποΰ έφάνηκε άξιο νά μεταφρασθχί 
άπό ένα Goethe. Οί εθνικοί Σ α ς  κόποι έχουν τό σκοπό νά λάβη αύτή ή 
γλώσσα  τή θέσι ποΰ τής πρέπει "στόν ελληνικόν πολιτισμό· καί σάν αλη
θινός φίλος τοΰ ελληνικού λαοΰ, ποΰ είμαι, Σ άς συγχαίρω γιά τόν προοδευτικό 
καί πατριωτικόν αγώνα ποΰ αγωνίζεστε. Γ ιά  τοΰτο σηκώνω  τό ποτήρι μου 
καί παρακαλώ τούς άλλους ξένους καί σάς τούς ίδιους νά κάνετε τό  ίδιο καί 
νά πιήτε μαζί μέ μένα στήν υγεία τοΰ Ό μίλου  Σας, στήν υγεία τής δημο
τικής γλώσσας, στήν ύγεία τοΰ μέλλοντος τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ. Ζήτω  ή Ε λ λ ά ς !

Τόν κ. Thum b διαδέχθηκε δ κ. H esseling, πού βαθειά συγκι- 
νημένος είπε τά έξης:

« ’Επιτρέψατε μου ν’  απαντήσω  μέ δλίγας λέξεις στά  φιλικά λόγια τοΰ 
»Κ»'υ Π ροέδρου.

»Τήν Ε λ λ ά δ α  τήν αγάπησα πάντοτε, καί είναι δύσκολο νά σάς πώ λεπτο- 
»μερώς τήν αιτία τής άγάπης αυτής· καί δέν είναι μόνο δύσκολο, άλλά δέν 
»είναι καί καλό νά έξακριβώνη κανείς τούς λόγους τών αισθημάτων του. Τ ό  
»μόνο βέβαιο είναι, δτι δέν μπορώ νά κυττάξω τά αριστουργήματα τής αρχαίας 
»σας τέχνης χωρίς νά βρέχουνται τά  μάτια μου· καί σάς βεβαιώ  δτι μέ τήν 
• ίδια συγκίνηση θ ά  ενθυμούμαι τίς ώρες ποΰ πέρασα μαζί σας».

'Ύστερα άπό τό συγγραφέα τοΰ «Βυζαντινού πολιτισμοΰ» ό ποιητής 
Κωστής Παλαμας προσφώνησε τους ξένους μέ τ’ άκόλουθα λόγια:

Κυρίες και Κύριοι

Δέν ξέρω  τί ακριβώς, μά κάτι αντιπροσωπεύω τήν ώ ρα  τούτη, γιά νά 
αισθάνομαι πώς πρέπει νά μιλήσω. Τ ό  θ άρρος τοΰτο μοΰ τό δίνει ό «Ε κπ αι
δευτικός "Ομιλος » ποΰ μέ τίμησε καλώντας με στό ήσυχο τοΰτο συναπάντημα. 
Α π λ ός ποιητής, κι άπό μακριά, μά μέ θρησκευτικό σέβας άντίκρυσα πάντα 
τήν ’Επιστήμη, καί τώ ρ α  ενα χρέος μέ σπρώχνει νά χαιρετίσω δειλά, θρησκευ
τικά, φημισμένους αντιπρόσωπους τής Επιστήμης, άπό δσους ετυχε νά συγκεν
τρώσω  τήν ώ ρ α  τούτη στήν « τιμιωτάτην πόλιν * τοΰ αρχαίου τραγικού ή 
γιορτή τοΰ Πανεπιστημίου μας καί τό Συνέδριο τών ’Ανατολιστών.

Μοΰ δίνει ακόμα τό θ άρρος τοΰτο ή σκέψη πώς τώ ρ α  εδώ  ανάμεσα 
σ ’ εμάς, καί σέ τοΰτον τόν καιρό, ό  άνθρωπος πού ζή τή διανοητική ζωή , καί 
π ρώ τ ’ άπ ’ δλα  δ  ποιητής, αντίθετα πρός τόν ποιητή πού φύτρωσε καί ζή ανά
μεσα σέ λαούς προχωρημένους στόν πολιτισμό, μεστωμένους άπό καρπούς, 
όλβιους λαούς, άντίθετα πρός τόν ποιητή πού είναι βυθισμένος μόνο στής 
ψυχής του τή θεωρία, ή, γενικώτερα, πού είναι εύρωπαϊος ποιητής, ό ποιητής 
εδώ , δσο  ταπεινός κι άν λογίζεται, είναι, π ρώτα  κι άπάνου άπ’  δλα σά θησαυ
ροφύλακας εθνικών ιδανικών, απόστολος μιάς κοινής ιδέας· άν ή Ιδέα δοξά 
ζεται, κι αύτός προσθέτει στή δόξα  της, τραγουδώντας τη ν  άν ή ιδέα κακο- 
γνωρίζεται, δ  ποιητής δέν είναι μόνο τραγουδιστής, μά καί Ιερός απολογητής 
τής Ιδέας.



Οί κύριοι τοΰ Εκπαιδευτικοί Ό μιλοί) πού γυρεύουνε μιαν αναμόρφωση 
τής Παιδείας, αρχίζοντας τό άλλασμα άπό τή ρίζα  πού είναι ή γλώσσα, καλά 
έννοοϋν τί θέλω  νά πώ. Οί σοφ οί μας φίλοι πού συγκαταβατικά μέ άκούνε 
κολακεύομαι νά πιστέψω πώς μ’ έννοοΰν κ ’ εκείνοι. Δημοσιεύτηκε τίς πρό 
άλλες διαμαρτυρία γραμμένη άπό τόν εξοχο φίλο μας, τόν καθηγητή κ. Thum b, 
καί υπογραμμένη άπό ονόματα σημαντικώτατων άνάμεσα στήν Ευρωπαϊκή 
'Επιστήμη. Διαμαρτυρία, γενικώτατα, εναντίον τοΰ πολέμου στήν καλλιέργεια 
τής δημοτικής μας γλώσσας, πολέμου δχι μέ τό λόγο, δχι μέ τή σεμνή άμιλλα 
μεταξύ άρχαϊστών καί δημοτικιστών, δχι μέ τή θετική εργασία, δχι μέ τά  εργα. 
Καί ή ευγενική διαμαρτύρηση τελειώνει μέ τήν ούσιαστικώτατη φράση : « Ή  
προκοπή στόν πολιτισμό τής νέας Ε λ λάδας είναι σφιχτοδεμένη μέ τή λαϊκή της 
γ λ ώ σ σ α ». Μήνες πριν άπό τήν ομολογία τούτη τών γερμανών σοφών, μιάν 
άλλη διαμαρτυρία άπό άλλον τιμημένον επιστήμονα, τόν καθηγητή d’Almeyda, 
συντροφευμένη άπό τίς υπογραφές δοξασμένων ελληνιστών τοΰ Π αρισιού καί 
μελών τοΰ ’Ινστιτούτου, άξια νά τήν προσέξουμε, δχι γιά τό πρόσωπο πού 
έ'δωκε άφορμή νά γίνχι, δχι γιά τήν άφορμή αύτή καθεαυτή, μά γιατί κ ’ εκείνη 
τό ίδιο μάθημα διδάσκει, τό μάθημα τής άνεξιθρησκείας καί τοΰ σεβασμοΰ 
πρός τήν ιδέα· πρός τήν ίδέα πού εχει δικαιώματ’ άρκετά, άν δχι γιά νά τήν 
τιμοΰνε, μά γιά νά τήν άφίνουν ν’ άναπνέη έλεύτερα κ’ έδώ  τόν άέρα. Έ δ ώ  πού 
στούς άρχαίρυς καιρούς ό  Αισχύλος μέ τούς « Π έρσες » του καί στούς καιρούς 
μας ό Σ ολω μ ός μέ τόν "Υμνο του, τήν Ε λευθερίά  μάς κηρύττουν.

"Αξιοι σεβασμοΰ καί τιμής οί φωτισμένοι καί καλοπροαίρετοι ξένοι πού 
βρίσκουνε γιά μάς μέσ’ άπό τήν καρδιά τους λόγια θαυμασμοΰ γιά τήν ίστο
ρία μας καί συμπάθειας γιά τήν δποια προκοπή μας. Ό μ ω ς  π ρώ τα  κι άπ ’ 
όλους επάνω σέβομαι καί δοξά ζω  τούς σοφούς εκείνους φίλους πού ηΰρανε κι 
άπό μιας άρχής καί στήν κρίσιμη τούτη στιγμή λόγια νά μάς έγκαρδιώσουν 
δλους δσοι αγωνιζόμαστε γιά τήν επικράτηση τής δημοτικής γλώσσας, πιστεύον- 
τάς την θεμέλιο καί μιάς αληθινότερης παιδείας. Δ οξά ζω  τούς αγνούς φιλέλ
ληνες πού μέ τόν δγκο τής Ε πιστήμης τους καί μέ τή λατρεία τους πρός τήν 
αλήθεια, δέ φοβηθήκαν άκόμα καί μιά πρόσκαιρη παρεξήγηση άπάνω σέ 
ζήτημα θλιβερά παρεξηγημένο καί κατατρεμένο πολύτροπα.

Ό  φιλελληνισμός πρό εκατό σχεδόν χρόνων είχεν άνθίσει στήν Ευρώπη 
φωτισμένος άπό τά προμηνύματα κι άπό τίς άστραπές τοΰ 21 μας, λουλούδι άπό 
τά  ωραιότερα  τοΰ μεγάλου ρωμαντικοΰ όργασμοΰ. Σ ήμερα  πού μάς οδηγεί μιά 
θετικώτερη φιλοσοφία, ό φιλελληνισμός είναι λιγώτερο λυρικός καί είναι, στο- 
χαστικώτερα, επιστημονικός. Καί είναι κάπως παράξενο τό ταίριασμα τών ποιη
τών έδώ  σ ’ εμάς πού άπό μιάς άρχής πήρανε στά χέρια τους τό γλωσσικό 
ζήτημα, ζήτημα μαζί καλαισθητικής καί πραχτικής σημασίας, καί τών ερευνη
τών τής σοφής Εύρώπης πού, παράλληλα, μάς δώσανε, μεθοδικά, καί μέ μόνο 
τήν επιστημονική τους εργασία, καί χωρίς καμιάν ίδέα πολεμικής, μιά καθα- 
ρώτερη συνείδηση άπάνου στό ζήτημά μ «ς .«Ή  προκοπή στόν πολιτισμό τής νέας 
Ε λλάδα ς είναι σφιχτοδεμένη μέ τή λαϊκή της γλώσσα». Γ ιά  τοΰτο κι’ άπό μιάς 
άρχής οί πρωτοστάτες τής καλλιέργειας τής λαϊκής γλώσσας είναι γυρισμένοι 
πρός τήν πολιτισμένη, τήν προκομμένη Εύρώπη, άντίθετα πρός τούς άρχαϊ- 
στές, σφιχτότερα προσκολλη μένους στή λογία βυζαντινή παράδοση. Ό  Βηλα-
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ράς μέσα στήν Αύλή τοΰ Ά λήπασα, πολύγλωσσος, γνωρίζοντας άπό ιταλικά 
καί αγγλικά γράμματα. Ό  Σ ολω μ ός βλάστημα τοΰ ιταλικού πολιτισμού. 
Ό  Ψυχάρης, θρεμμένος μέ τό γαλλικό νοΰ. Ό  Τ ομαζέος άπό τήν ’ Ιταλία, ό 
γάλλος Φωριέλ, πρόμαχοι καί βοηθοί πολύτιμοι γιά τό σπρώξιμο τής Ιδέας μας. 
Ά ργότερα  καί ό  Κρουμπάχερ θ ά  διαλαλήση αξιωματικά τά δικαιώματά της 
άπό ακαδημαϊκό βήμα.

Χ αίρομαι βλέποντας άνάμεσό μας αγνούς καί άνεπίδειχτους φίλους τής 
σοφίας καί τής πατρίδας μας, χωρίς πολλά λόγια, μά τοΰ έ'ργου καί τοΰ νοΰ 
φιλέλληνες. Π αρακαλώ  νά υψώστε τά  ποτήρια σας καί νά πιήτε στήν υγεία καί 
στήν ευτυχία τών ευγενικών καί τών σοφ ώ ν  μας ξένων πού μάς τιμήσανε 
σήμερα. Γιομίζοντας άπό νόημα τήν ω ραία  εύχή τού λαοΰ μας, σάς εύχομαι 
νά ζήσετε «σάν τά  ψηλά βουνά».

Τάν ποιητή άκολούθησε ό κ. P. Ε. Pavolini μέ τήν παρακάτω 
πρόποση.

Λυποΰμαι πολύ δτι μοΰ λείπει ή μαστοριά τής γλώσσας Σας, ποΰ τόσο 
λαμπρά έδειχναν οί συνεργάτες καί συνάδελφοί μου, οί όποιοι μίλησαν πρό 
έμοϋ. Ή θ ε λ α  καί έγώ νά έκφράσω  τή χαρά, τήν εύγνωμοσύνη, ποΰ βαθειά  καί 
ειλικρινή αισθάνομαι, τώ ρα  ποΰ βρίσκομαι μέσα σέ άντρες καί σέ κυρίες, 
ποΰ αγιο καί ψηλό σκοπό έχουν, καί μέ ατάραχη πίστι καί σταθερότητα 
προσπαθούν νά τόν φτάσουν — τήν έκπαίδευσι τοΰ λαοΰ. Δέν ξεύρω  γιατί, 
άλλά κάθε φ ορά  ποΰ συλλογίζομαι τό  έργο Σ α ς  καί τά  μέσα ποΰ πρέπει νά 
μεταχειρίζεσθε γιά τήν πραγματοποίησι τής ’Ιδέας, τής μεγάλης ’Ιδέας, κάθε 
φ ορά  ένθυμοΰμαι ενα άπό τά  τόσον ω ραία  καί απλοϊκά τραγούδια Σας, τό 
τραγούδι τοΰ Α γίου  Βασιλείου. Β έβαια τό ένθυμεΐσθε καί Σείς·

“Αγιος Βασιλιάς ερχεται άπό τήν Καισαρείαν 
βαστά χαλκόν ποδήματα καί σιδερένια ίμάτια.
Βασίλη μ ’ πόθεν ερχεσαι καί πόθεν κατεβαίνεις ;

’Από τη μάνα μ' έρχομαι, κα'ι στό σχολειό παγαίνω.
Κι' αν π άγεις εις τόν δάσκαλον πές μας την άλφα - βήτα.
Στην πατερίτσα άκούμβησε νά nfj τήν άλφα - βήτα.
Κ ’  ή πατερίτσα ήταν ξερή κ ι’ εβλάστησε κλωνάρι 
Κλωνάρι χρνσοκλώναρον κ ι’ άργνροκεντημένο.

Μοΰ φαίνεται δτι σ ’ αύτό τό  τραγούδι ήμποροΰμε νά ίδούμε ένα ω ραίο  
σύμβολο· ό άγιος, μέ τήν απλότητα τής φορεσιάς του είναι ό  λαός· καί θυμά
ται τή μητέρα του, καί θέλει νά μάθη γράμματα. Ή  οικογένεια στό ενα μέρος, 
τό σχολείο στό άλλο, οί δύο κύριες δυνάμεις τής κοινωνικής τάξεως. Κι’ ή 
πατερίτσα μοιάζει τή ζω ή  του· ξερή κι’  αν είναι, άμα έφωτίσθη άπό τήν παι
δεία, άμα τήν άγγισε τό άκτινοβόλημα τής έπιστήμης, τότε αμέσως βλαστάνει 
καί βγάζει φύλλα καί λουλούδια· καί ή ζωή  στά π ρώτα  φτωχή, γίνεται πλού
σια καί ευτυχής. Είμαι παλαιός φίλος καί θαυμαστής τής πατρίδος Σας. Σ άς
εύχομαι νά μήν είναι μακρυά ή μέρα ποΰ θ ά  ίδήτε τούς καρπούς τοΰ γεν
ναίου καί φιλανθρωπικοΰ έργου Σας.
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Τόν καθηγητή στό Πανεπιστήμιο τής Φλωρεντίας διαδέχθηκε 6 
όμογενής καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τής ΌδησοΟ, πού μίλησεν ετσι:

Κυρίαι και Κύριοί,

Π αρακολουθών τήν Ιστορίαν τής Ελληνικής φιλολογίας άπό τών αρχών 
αυτής μέχρι τών χρόνων μας συχνά έλαβα αφορμήν νά εύρεθώ αντιμέτωπος 
τής έξης α π ορ ία ς: διατί τό ελληνικόν πνεϋμα τό τόσα  αριστουργήματα δημιουρ- 
γήσαν κατά τήν κλασσικήν εποχήν εις διάστημα δύο σχεδόν χιλιετηρίδων 
μετ’ αυτήν δέν ήδυνήθη νά παρουσίασή τίποτε γενναϊον είς τήν φιλολογίαν 
του. 'Υπήρξαν καί κατά τό  διάστημα τοΰτο καί χρόνοι εσωτερικής ακμής, 
χρόνοι ίδανικοΰ μεγαλείου, άλλ’ ή φιλολογία πάντοτε αδυνατεί νά έξελθη άπό 
τά  δρια τοΰ μετρίου. Μ ήπως τό  ελληνικόν πνεΰμα έξηντλήθη ή έστείρευσε; 
μήπως τό έθνος μας έξεφυλίσθη καί πάσα ελπίς νεωτέρας μεγαλουργίας έξέ- 
λειψε; Διόλου.

Μ ετά τήν κλασσικήν εποχήν, χάριν εις τήν λάμψιν πού παρεΐχεν αίίτη, τό 
έθνος συνήθισε νά έχη τά  βλέμματά του έστραμμένα πάντοτε πρός τά  όπίσω 
καί ένεκα τής διαρκοΰς ταύτης στάσεως έστράβωσεν ό λαιμός του καί φυσικά 
αδύνατον ήτο νά μεγαλουργήση. Είναι αληθές δτι καί κατά τό παρελθόν τοΰτο 
πολυχρόνιον διάστημα άνεφάνησαν άνθρωποι δοκιμάσαντες νά διορθώσουν 
τό ελάττωμα τής στραβολαιμίας, αί άπόπειραι, δμως αΰται καί μονομερείς 
ήσαν καί άπετύγχανον έκάστοτε· εξωτερικός τις γρόνθος, εθνικόν τι δυστύχημα 
έπανέφερε κατ’ ανάγκην τήν προτέραν στάσιν τοΰ λαιμοΰ. Σήμερον παρευρι- 
σκόμενος μεταξύ σας θ εω ρ ώ  τόν εαυτόν μου ευτυχή διότι εύρίσκομαι εις 
κύκλον ανθρώπων, κυριών καί κυρίων, τούς οποίους βλέπω μέ ίσιους τους 
λαιμούς των, ατενίζοντας πρός τά  εμπρός. Μ όνον δταν συνηθίσωμεν νά βλέ- 
πωμεν πρός τά  εμπρός θ ά  κατορθώσωμεν νά πάμε εμπρός. Π ίνω είς υγείαν 
τών κυριών καί κυρίων τούτων.

Ό  κ. I. Δραγούμης (Ίδας) έπρόσθεσε τότε, docv άντιπρόσωπος 
τοΟ Όμίλου, τά έπόμενα:

Κυρίες και Κύριοι,

Καί έγώ, σάν αντιπρόσωπος τοΰ 'Ομίλου καί πρό πάντων σά  δημοτικι
στής, πίνω στήν υγεία τών ξένων δημοτικιστών, καί κείνων ποΰ μάς τιμοΰν 
σήμερα μέ τήν παρουσία τους καί δσων άλλων δέ βλέπουμε έδώ  πέρα, εϊτε 
γιατί δέν ήλθαν στό συνέδριο τών ’Ανατολιστών, είτε καί γιατί δέν έτυχε νά 
τούς γνωρίσουμε έμεϊς, δλους.

Γιατί ό δημοτικισμός δέν είναι γλωσσική θεωρία, περιορισμένη μόνο σ ’ έναν 
κύκλο άπό επιστήμονες στενό, παρά είναι τρόπος σκέψης πού στόν άλλο κόσμο 
έχει καταντήσει γενικότατος, καί πολύ πριν άπό δώ  έκυριάρχησεν έκεΐ, έπειδής 
ίσια ίσια είναι πνεύμα ζωής πού πνίγει τό σχολαστικισμό.

Π ίνω στήν υγεία τοΰ δπου γής δημοτικισμού.
Πίνω στήν υγεία καί τοΰ Ελληνικόν σχολαστικισμού πού, άπό φυσική αντί

δραση, φέρνει γοργά τό δημοτικισμό καί στά 'Ελληνικά τά  χώματα.
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Ά π ’ αύτή τή στιγμή άρχισε ή σειρά των ξένων, πού δέ μίλησαν 
Ελληνικά.

Πρώτος δ R ector M agnificus στό Πανεπιστήμιο τοΟ Στρασβούρ
γου, ό κ. Έ ρχαρτ, Γαλλικά εύχαρίστησε τον "Ομιλο καί τόν συγχά
ρηκε γιά τδ εργο του. Μέ βαθειά συγκίνηση θυμήθηκε τήν πεποί
θηση τοΰ Κρουμπάχερ — πού είναι καί πεποίθησή του είπε— πώς ή 
Ε λλάδα θά προκόψει καλλιεργώντας τή Δημοτική· κ’ έξέφρασε τήν 
Ιλπίδα καί τήν εύχή νά εύοδωθεΐ τό Ιργο τοΟ Όμίλου κ’ ετσι ν’ άπο- 
κτήσομε οί "Ελληνες γλώσσα ίκανή νά εκφράζει τά υψηλότερα αισθή
ματα καί νά έξυπηρετεΐ τίς δψιστες ανάγκες τής θεολογίας, τής 
’Επιστήμης, τοΰ Πνεύματος. Άνάφερε τό £ητό V o x  Populi V o x  D ei 
κ’ Ισυνδύασε τήν έννοια τοΰ V o x  Populi μέ τή γλώσσα τοΰ Λαοΰ.

Τόν κ. ’ Ερχαρτ διαδέχθηκε ό κ. Maas καί σέ Γαλλική γλώσσα 
διατράνωσε τή συμπάθεια του γιά τό Ιργο τοΰ ’Εκπαιδευτικού Ό μί
λου, εύχαριστώντας τον γιατί τοΰ κάνει τήν τιμή νά τόν θεωρεί 
φίλο του.

Α μέσω ς κατόπιν δ κ. R onald Burrows είπε λίγα λόγια Α γ 
γλικά, πού τά παραθέτομε σέ πιστή μετάφραση-

Δέ θ ά  τολμούσα νά μιλήσω ’Αγγλικά αν οί δυό Κύριοι ποΰ μίλησαν πριν 
δέ μεταχειρίζουνταν τά  Γαλλικά. Δέν τολμώ  νά μιλήσω Ελληνικά δχι επειδή 
παρευρίσκουνται 'Έλληνες, άλλά επειδή οί παρόντες ξένοι μεταχειρίζουνται τόσο 
έξοχα τά  Ελληνικά. Ε π ιθυ μώ  νά έκφράσω  τό αίσθημα τής πραγματικότητας 
ποΰ αύτή ή συνάθροιση μοΰ άφίνει Τ ό δικό σας τό κίνημα είναι κίνημα 
αληθινά ζωντανό ποΰ κινιέται πρός τό  Φ ώς. Ά λ λ ά  τά ζωντανά κινήματα έ'χουν 
τίς δυσκολίες καί τούς άγώνες τους. Ό π ω ς  οι στρατιώτες σας, έτσι κ ’ εσείς θ ά  
γνωρίσετε 'τό αίμα μαρτύρων καί ηρώων’ . ’Αλλά ή δέησή σας θ ά  είναι σάν 
εκείνη ποΰ έκανεν ό Αίας εις την Ίλιάδα :

Έ ν  δέ φάει καί δλεσσον

πού αγγλικά μποροΰμε νά μ ετα φ ρά σω μ ε:

Slay me, Lord, if thou wilt 
Let it but be  in the ligh t

ΣΗ Μ . Τά κυρτά ό Κύριος Burrows τά  είπε 'Ελληνικά. Πρόχειρα ό Κύριος Κ. Μελάς 
μετέφρασε στούς άκροατάς τήν πρόποση αύτή.

Αύτές ήταν οί γενικές νά ποΰμε προπόσεις, γιατί Ιδιωτικές έγιναν 
τρεις τέσσερες. Έ τσι δ κ. Π. Καραπάνος παίρνοντας άφορμή άπό 
μιά φράση τοΰ κ. Burrows ζήτησε νά πιοΰν στήν ύγεία «ένός ήρωα 
καί ένός μάρτυρα» τοΰ Δελμούζου. Ή  κ. Σπανούδη στήν ύγεία 
καθώς είπε «τοΰ διαδόχου τοΰ Σολωμοΰ» τοΰ ποιητή Παλαμα. Ό
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κ. Τούμπ στήν ύγεία των μητέρων πού βρίσκονται στό γεΰμα, γιατί 
οί μητέρες μαθαίνουν στά έλληνό.τουλα τή μητρική τους γλώσσα- 
καί <5 κ. Σωτηριάδης στήν όγειά τών ξένων κυριών (H esseling καί 
Pernot) πού έχουν τά ίδια αισθήματα μέ τούς σοφούς άντρες τους.

Καί σά σφράγισμα τής μυσταγωγίας, δ ίερολογιώτατος Καλλί
μαχος, ενθεος, ΰμνησε τήν 'Ελλάδα πού λάτρεψε τή θεά Ελευθερία- 
καί προφήτεψε πώς δίπλα στούς φιλέλληνες, πού μας βοήθησαν γιά 
τήν άπολύτρωση άπά τήν τυραννία τών ξένων, θά στήσει μιά μέρα 
στό Πάνθεό της τίς μορφές τών φιλελλήνων, πού τώρα μας βοηθούν 
γιά τήν πνευματική μας έπανάσταση καί τό λυτρωμό.

I



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ

Στήν πρώτη του προγραμματική έγκύκλιο κήρυξεν ο Εκπαιδευ
τικός Όμιλος πώς, κοντά στίς άλλες έκπαιδευτικές άνάγκες πού θέλει 
νά ύπηρετήσει, θά κοιτάξει νά δοθούν στά Ελληνόπουλα καί τό πρό
τυπο αλφαβητάριο καί τά πρότυπα διδαχτικά βιβλία.

Τά παράπονα γιά τά σημερινά διδαχτικά βιβλία είναι γενικά. 
Παιδαγωγοί, δασκάλοι, οικογενειάρχες καί τό σιωπηλό μά φανερό 
μαρτύριο τών παιδικών ψυχών, πού παιδεύονται μέ τά τωρινά βιβλία, 
διαλαλοΰν τό κακό που γίνεται.

'Η γλωσσική πρόληψη, ή άμεθοδία, ή κερδοσκοπία μολύνουν τή 
σπουδαιότερη τοΰ παιδιού πνευματική τροφή.

Οί ενέργειες τοΰ κράτους ώς τώρα καμιά άπ’ αύτές τίς πλη
γές δέ διορθώσανε. Ή  γλωσσική πρόληψη καί ή άμεθοδία έμειναν, 
δπως καί πριν, ή ιδιωτική κερδοσκοπία πέρασε στά έσοδα τοΰ Κράτους.

Ό  ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος ξέρει, πώς καί δημοδιδάσκαλοι πολλοί, 
καλοσυνείδητοι, καί άλλοι, πού στοχάζονται πονετικά γιά τά Ελληνό
πουλα, έχουν μελετήσει καί τά ζητήματα τοΰ διδαχτικοΰ βιβλίου καί 
θά μποροΰσαν νά δώσουν πολύτιμη έργασία γιά νά διορθωθεί τό κακό.

Γι’ αύτό, άν καί στήν άρχή φρονοΰσε πώς τό ’Αλφαβητάριο καί 
τά διδαχτικά βιβλία θάπρεπε νά βγοΰν άπό τήν πράξη τοΰ Πρότυπου 
Σκολείου, άποφασίζει, ώς πού νά λειτουργήσει τό Σκολειό του, νά 
βοηθήσει γιά νά βγει στο φώς 8,τι καλό μπορεί νά μας δώσει ή δουλειά 
εκείνων, πού έχουν μελετήσει τά σχετικά ζητήματα.

Καί άρχίζοντας άπό τήν πρώτη άνάγνωση βάζει διαγωνισμό γιά 
νά γραφεί τό καταλληλότερο γιά τά Ελληνόπουλα ’Αλφαβητάριο. 
"Οσοι λοιπόν θά θελήσουν νά γράψουν ’Αλφαβητάριο γιά τό διαγω
νισμό τοΰ Όμίλου πρέπει νάχουν 6π’ δψει τά έξης:

1) Τό ’Αλφαβητάριο πρέπει νάχει δλη τήν άναγνωστική δλη 
τοΰ πρώτου χρόνου, δηλαδή τό δεύτερό του μέρος νά τό άποτελοΰν 
παραμυθάκια καί διηγηματάκια καί ποιηματάκια γιά παιδιά.

2) Πρέπει νά διδάσκεται μαζί μέ τά διάβασμα καί τό γράψιμο.
3) Ό  καθένας πού θά γράψει, μπορεί νάκολουθήσει δποιαδήποτε 

νεώτερη μέθοδο γιά τήν πρώτη άνάγνωση θέλει, μπορεί ακόμα
12
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νά προτείνει καί δική του. Μόνο ή μέθοδος τοΰ γραμματισμοΰ είναι 
άπαράδεχτη.

4) Τό περιεχόμενο τοΰ βιβλίου, άκόμη καί οί μικρές φρασοΰλες, 
πού θά διαβάζονται άρχή άρχή, πρέπει νάχουν κάποιο νόημα, ένό- 
τητα καί ενδιαφέρον γιά τά παιδιά καί νά σχηματίζονται γρήγορα 
μικρά διηγηματάκια.

5) Ή  γλωσσά πού θά διδαχτεί όχι μόνο μέ τό ’Αλφαβητάριο 
παρά καί σ’ δλο τό δημοτικό σκολειό είναι ή κ ο ι ν ή  ό μ ι λ ο υ μ έ ν η .  
Κι’ άπ’ αύτή πρέπει νάναι παρμένο δλο τό υλικό τοΰ βιβλίου. Κάθε 
είδος χειραγώγηση τοΰ παιδιοΰ πρός κάποια κ α θ α ρ ι σ μ έ ν η  ή 
δ ι ο ρ θ ω μ έ ν η  τάχα γλώσσα αποκλείεται, καθώς καί τά διαλεχτικά 
στοιχεία. Ή  μόνη διόρθωση τής παιδικής γλώσσας, πού έχει νά 
κάνει ή πρώτη γλωσσική διδασκαλία, είναι νά διδάσκει τήν πανελ
λήνια προφορά των λέξεων άντί τή διαλεχτική, δηλ. τό π’ τ ά μ ’ 
θά μάθει τό παιδί νά τό λέει π ο τ ά μ ι ,  τό σ κ ’λί, σκυλί ,  τά κ’τ σ ά  
κ ο υ κ ι ά .  Τίποτε άλλο.

6) Τά χειρόγραφα πρέπει νά σταλθοΰν στά γραφεία τοΰ Έκπ. 
'Ομίλου, όδός Αέκα 4 εως τήν 31 τοΰ Δεκέμβρη 1912. Κάθε χειρό
γραφο νά διακρίνεται μέ κάποιο ρητό ή άλλο σημάδι, πού νά δπάρ- 
χει καί στό σφραγισμένο φάκελλο μέ τδνομα τοΰ συγγραφέα.

7) Τάλφαβητάρια θά τά κρίνει επιτροπή άπό ειδικούς. Τά ονό
ματα τους θά δημοσιευτούν το Γενάρη τοΰ 1913.

8) Στό συγγραφέα τοΰ βιβλίου, πού θά βραβευτεί, θά δοθοΰν δρ. 
χίλιες (1000). Τό βιβλίο του θά τυπωθεί καλλιτεχνικά μέ Ιξοδα τοΰ 
Όμίλου. Ό  συγγραφέας θάχει άκόμα 5 0 %  άπό τά καθαρά κέρδη 
δσο πουλιέται τό βιβλίο.

’ Αθήνα 1 τον Μάρτη 1912.

Ή  έηιτροαιή  τ ο ΰ  Έ κ π .  * Ομίλου.

Σ η μ . Ό  ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος σκοπεύει, άφοΰ τελειώσει δ διαγωνισμός 
αυτός, νά κάνει καί άλλους γιά τά  λοιπά σχολικά βιβλία.



ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Π Α  ΤΗ Β ΧΡΟΝΙΑ 

ΤΟ Υ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

"Οπως πέρσι, δημοσιεύομε καί φέτος, σ’ αυτόν τον αριθμό τοΟ 
Δελτίου μας, τόν ’Απολογισμό τών ’Εσόδων καί τών ’Εξόδων της Β ' 
χρονιάς τοΟ ’Εκπαιδευτικού Όμίλου, δη λ .: άπό τήν 1Τ| τοΰ Μάη 
1911 ίσα μέ τίς 30 τοΰ ’Απρίλη 1912.

’Από τόν ’Απολογισμό αύτόν θά δοΰν τά Μέλη του Όμίλου καί 
οί Συνδρομητές τοΰ Δελτίου πώς τά έξοδα ήταν βαρύτερα. Ή  αιτία 
είναι πού, μέ τήν αύξηση τών μελών καί τής δουλειάς τοΰ Όμίλου, 
άναγκασθήκαμε νά μεταφέρομε τά γραφεΐά του σέ εύρυχωρότερο 
μέρος καί νά τό επιπλώσομε άναλόγως. Τώρα 6 "Ομιλος εχει ανα
γνωστήριο καί βιβλιοθήκη, σαλονάκι γιά κουβέντα, καί άρκετό τόπο 
γιά νά χωρέση καμμιά 150ριά ακροατές στίς διαλέξεις του, πού 
φέτος ώργάνωσε ταχτικά κάθε 2/3 εβδομάδες. ’Από τό κοντύλι τών 
έξόδων «γιά τήν Ιπίπλωση καί τήν Ιγκατάσταση τών νέων γραφείων 

->τοΰ ’Εκπαιδευτικού Όμίλου» Δρ. 1052.05, οί Δρ. 288 είναι γιά 8 
δωδεκάδες καρέκλες γιά τίς διαλέξεις ποΰ βρήκαμε οίκονομικώτερο
ν’ άγοράσομε παρά νά τίς νοικιάζομε__’Εδώ πρέπει νά εύχαριστήσομε
τά μέλη καί τούς φίλους τοΰ Εκπαιδευτικού Όμίλου γιά τίς δωρεές 
πού τοΰ έκαναν: τόν Κ° ’Ελευθερουδάκη γιά μιά ώραία σειρά φωτο
γραφιών τοΰ Boissonnas, μεγάλων καί μικρών, διαλεγμένων μέ πολύ 
γούστο- τό ζωγράφο Κ° Εύάγγελο Ίωαννίδη γιά μιά καλλιτεχνικώ- 
τατη εικόνα τοΰ Σολωμοΰ πού ζουγράφισε γιά τό άναγνωστήριο τοΰ 
Όμίλου- τάν Κ° Δελμοϋζο γιά φωτοτυπίες τών εικόνων τοΰ Γκύζη- 
τον Κ° Αασκαράτο γιά τή φωτογραφία τοΰ μεγάλου του πατέρα καί 
άλλους.— ’Επίσης εύχαριστοΰμε καί δλους τούς καλούς φίλους πού 
πρόσφεραν βιβλία στή Βιβλιοθήκη τοΰ Όμίλου καί τά εργα τους 
γιά μοίρασμα. ’Εξαιρετικά εύχαριστοΰμε τήν Κ α Δέλτα πού χάρισε 
στόν "Ομιλο πολλά αντίτυπα τής σειράς τών ώραίων παιδικών της 
βιβλίων.

Καί τοΰ Δελτίου τά έξοδα είναι φέτος μεγαλύτερα άπό τά περ
σινά. Έκδίδεται σέ περισσότερα αντίτυπα καί κυκλοφορεί περισσό
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τερο. Ή  διεύθυνσή του είναι στά χέρια ειδικών παιδαγωγών, πού 
δχι μόνο διαλέγουν τήν Ολη, άλλά και παρακολουθοΟν καί κρίνουν 
τή παιδαγωγική κίνηση καί τά σχετικά βιβλία.

Έκτος άπά τά διαγώνισμά γιά κατάλληλο ’Αλφαβητάριο πού 
προκηρύχτηκε στο Β' άριθμά τοΰ φετεινοΰ Δελτίου, ειδικές επιτρο
πές άσχολοΰνται γιά τήν έκδοση «παιδαγωγικών» βιβλίων καί «βι
βλίων γιά τά έλληνόπουλα», πού, μέ τήν αφιλόκερδη βοήθεια γνω
στών συγγραφέων μας, έλπίζομε νά είναι άξια τοΰ σκοποΰ τοΰ 
Έκπ. Όμίλου.

Γιά δλα δμως αύτά, είναι άπολύτως άπαραίτητο Ινα πραμα. 
Βοήθεια άπά δλα τά μέλη, πνευματική καί ύλική. "Οσοι έχουν τά 
χαρίσματα τοΰ συγγραφέα, δσοι μελέτησαν ειδικά τά Ικπαιδευτικά 
ζητήματα, δσοι ξέρουν τί χρειάζουνται τά έλληνόπουλα, άς βοηθήσουν 
μέ τά άρθρα τους, τίς μελέτες τους, τά εργα τους τον "Ομιλο’ δσοι 
πάλιν μποροΰν νά διαθέσουν κάτι περισσότερο άπά τή μικρή δεκά- 
δραχμη συνδρομή στάν Ό μιλο καί στο Δελτίο, άς μή διστάσουν νά τά 
προσφέρουν είτε γιά τίς γενικές άνάγκες τοΰ Όμίλου, είτε, άν τά 
προτιμοΰν, γιά ώρισμένο σκοπό. Πολλοί τά έκαμαν καί μερικοί μάλι
στα πολύ γενναία καί τούς εύχαριστοΰμε όλόκαρδα. Ά ς  έλπίζομε 
πώς καί άλλοι θά τούς μιμηθοΰν δσο μικρή κι άν είναι ή δωρεά
τους, είναι πάντα πολύτιμη καί χρήσιμη, καί τοΰ Ησιόδου τά ρητά
τά πανάρχαιο εφαρμόζεται κ’ Ι δ ώ :

Εί γάρ κεν καί σμικρόν έπί σμικρψ καταθεΐο,
καί θαμά τοδτ ’ Ιρδοις, τάχ α  κεν μέγα καί τό γ έν ο ιτ ο 1.

"Οσοι πάλι δέν μποροΰν νά κάμουν τίποτα άπό δλα αύτά, άς 
είναι τούλάχιστον ταχτικοί στή συνδρομή τους. Γιατί δέν πρέπει νά 
τά κρύψομε πώς άρκετοί, μέ τή συνειθισμένη άφροντισία καί άτα- 
ξία, γίνουνται ή αιτία καί ζημίας άρκετής στόν “Ομιλο καί κόπου 
μεγάλου, ποΰ εύκολα μποροΰσε νά λείψει, στά μέλη τής επιτροπής, 
τά όποια, γιά νά μή ξοδεύεται τό χρήμα τοΰ Όμίλου σέ μισθούς 
υπαλλήλων, άνάλαβαν δλη τήν έργασία— άκόμα καί τή μηχανική 
διεκπεραίωση τοΰ Δελτίου— τήν πιό άχαρη ποΰ μπορεί νά γίνει, 
άφοΰ, γιά τήν είσπραξη μιανής χρονιάτικης πεντόδραχμης συνδρο
μής στόν "Ομιλο κι άλλης τόσης στό Δελτίο του, είναι άνάγκη νά 
γραφτοΰν τέσσερα, πέντε καί περισσότερα γράμματα καί, τό χειρό

1 Ησιόδου—’Έ ργα καί 'Ημέρα1, στιχ. 361-2.



171

τερο, πολλές φορές, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.— Ή  θέση τών σχετι
κών κοντυλιών Ιπιβεβαιώνει, μέ τό παραπάνω, αύτό μας τό παράπονο’ 
καθώς φαίνεται άπό τούς απολογισμούς τής Α ' καί Β ' χρονιάς:

Γιά τήν συνδρομή στό "Ομιλο τής χρονιάς 1911-— 12 είσπράξαμε 
Δρ. 1695.— δηλ. 339 συνδρομές, Ινφ τά μέλη είναι 542’ άρα 
203 μέλη δέν πλήρωσαν άκόμα τή συνδρομή τους.

Γιά τή συνδρομή τοΟ περσινού Δελτίου (1911) είσπράξαμε Δρ. 
1750 δηλ. 350 συνδρομές, ένφ οί συνδρομηταί είναι 544’ άρα 194 
καθυστερούν τήν περσινή τους συνδρομή.

Γιά τή συνδρομή στόν "Ομιλο τής Α ' χρονιάς 1910— 11 άπό τά 
καθυστερούντα μέλη 104 ( χ 5 = Δ ρ .  520.— βλ. απολογισμό στή 
σελ. 164 τοΰ περσινού Δελτίου 1911) μόνο 35 πλήρωσαν, καθώς 
φαίνεται άπο τό φετεινό άπολογισμό’ οί άλλοι, όποθέτομε, δέν 
τώχουν σκοπό, άφοΰ καμμιά άπάντηση δέ δίνουν στά γράμματα τά 
άπανωτά πού τούς στείλαμε. Δυστυχώς καί μερικοί άντιπρόσωποί 
μας άκολουθοΰν τήν ίδια ταχτική τής σιωπής καί τής άφροντισίας, 
μ’ δλα τά γράμματα, πού τούς γράψαμε, καί τίς εύκολίες, πού τούς 
προτείναμε, γιά τήν είσπραξη τών συνδρομών κτλ.

Παρακαλοΰμε δλους αύτούς τούς κυρίους νά σημειώσουν πώς ό 
’Εκπαιδευτικός "Ομιλος δέ διαθέτει άρκετά μέσα γιά νά μπορή νά 
εξακολουθεί τήν έκδοση τοΰ Δελτίου του πάντα μέ ζημία1 δπως 
φέτος, νά συσταίνει διαγωνισμούς καί νά έκδίδει παιδικές καί παιδα
γωγικές βιβλιοθήκες καί συνάμα νά έργάζεται χωρίς όπαλλήλους

1 Τό Δελτίο τοΰ 1911 κόστισε:
Α' καί Β ’ αριθμοί...........................................................................................Αρ. 1077.38
Γ' καί Δ' » ........................................................................................... » 1077.38

Δρ. 2154.76
Συνδρομές καί πούλημα Δ ελτίου .......................................................... ....  » 1879.45

"Ελλειμμα ■ . · Δρ. 275.31

“Αν οί καθυστερούμενες συνδρομές Δρ. 970 πληρωθούν, τότε θά 
έχομε περίσσεμα Δρ. 694.69.

Γιά τά Δελτίο τοΰ 1912:
οί Α’ καί Β ’ αριθμοί κόστισαν ................................................................. Αρ. 1957.1·')
οί Γ' καί Δ' αριθμοί προϋπολογίζομε θά κοστίσουν ........................ ....  > 1957.15

Δρ. 3914.30
Πούλημα καί συνδρομές που εΐσπροίχθην.αν.................. Αρ. 1066
ϋυνίρομές ποΰ μένουν νά είσπραχθοϋν........................... » 2239 3305.—

"Ελλβιμμα . . . ■ Δρ. 609.30
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καί ν’ άναγκάζουνται τά μέλη της έπιτροπής νά χάνουν τόσες ώρες 
τήν ήμερα σέ άγονες καί άχαρες Αλληλογραφίες κτλ.

“Ώστε καί πάλι τούς παρακαλοΰμε, δημόσια αύτή τή φ ορά :
Α') νά είναι ταχτικώτεροι στήν άποστολή τής συνδρομής των.
Β') άν μερικοί βρίσκουν βαρειά τή συνδρομή καί στόν "Ομιλο 

(Δρ. 5) καί στό Δελτίο (Δρ. 5) νά μάς τό δηλώσουν μέ γράμμα τους 
καί νά μας ποΰν σέ ποιο άπό τά δυό προτιμούν μονάχα νά συν
εισφέρουν.

Γ') νά μάς ειδοποιούν άμα άλλάζουν διεύθυνση, ώστε νά μή 
χάνουνται, δπως συνέβηκε πολλές φορές, ώς τώρα, τά Δελτία καί 
'καί γίνεται διπλός κόπος καί διπλό έξοδο μέ νέες αποστολές.

Δ ').νά διευθύνουν τά γράμματα, τό στάλσιμο τής συνδρομής κτλ.: 
Στήν Επιτροπή τοΰ Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου

4 Αέκα—’Αθήνα 
κι δχι προσωπικά σέ μέλη τής ’Επιτροπής, στόν ταμία κτλ.

Ε') "Οταν στέλνουν χρήματα νά δηλώνουν καθαρά γιά τί σκοπό 
τά στέλνουν: δηλ. άν είναι συνδρομή στόν "Ομιλο, στό Δελτίο, 
δωρεά, γιά ποιά χρονιά κτλ.

"Οσοι δέν κανονίσουν ώς τόν έρχόμενο Σεπτέμβριο τό χρέος 
των στόν "Ομιλο καί τό Δελτίο, θά σβηστοΰν άπό τόν κατάλογο 
τών μελών καί τών συνδρομητών καί θά πάψομε νά τούς στέλνομε 
τό Δελτίο.



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΠΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΠΝ 

1911-1912
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Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ  Ο Μ Ι Λ Ο Σ

’ Α π ο λ ο γ ισ μ ό ς  Ε σ ό δ ω ν  καί 'Ε ξόδω ν γ ιά  τή Β ' χρονιά

Ε Σ Ο Δ Α

Υπόλοιπο στίς 30 τοΰ ’Απρίλη 1911 . . . 7,127 66
Δωρεές 1 910 -1911 ..................................... 55 20

1911-1912 ..................................... 1,541 55
1912-1913 ..................................... 1,075 20 2,671 95

Συνδρομές 1910 -1911 .................................... 180 —
1911-1912 ..................................... 1,435 —
1912-1913 ..................................... 135 — 1,750 -

Πούλημα Δελτίου 1911................................... 87 95
Συνδρομές » 1911................................... 1,125 — 1,212 95
Πούλημα Δελτίου 1 9 1 2 ................................ 23b —
Συνδρομές » 1912 ................................ 760 —

» » 1912 (ειδική έκδοση) . 70 — 1,066 ■—
Πούλημα β ιβ λ ίω ν ......................................... 152 90
Τόκοι καταθέσεων στήν Τράπεζα Δ. Σα-

μιωτάκη καί Σα ώς Δεκ. 31 1911 . . 288 45 j
Έκτακτα έ σ ο δ α .............................................. 27

14,296 911

Υπόλοιπο στήν 1η τοΰ Μάη 1912 7,267.95
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(1 το ν  Μ ά η  1 9 1 1 — 3 0  τ ο ν  ’ Α π ρ ίλ η  1 9 1 2 ) .

Ε Ξ Ο Δ Α

Νοίκι γραφείου Μάης 1911— ’Απρίλης 1912 1,520 __
Μισθοί καί δώρα προσωπικού, ποσοστά είσ-

πράκτορα κτλ............................................. 331 75
Έ ξοδα  γιά τήν Ιπίπλωση καί τήν Ιγκατά-

στασητών νέων γραφείων τοϋ Έκπ.Όμίλου 1,052 05
Ταχυδρομικά καί τηλεγραφικά.................. 159 09
Φωτισμός καί ζέσταμα τών γραφείων . . 266 10
Τύπωμα καί στάλσιμο Δελτίων:
Γ' καί Δ ' τοΰ 1 9 1 1 .................................... 1,077 38
Α' καί Β' τοϋ 1 9 1 2 ..................................... 1,957 15 3,034 53
’Αγορά καί δέσιμο β ι β λ ί ω ν ....................... 97 80
Διαλέξεις (προσκλητήρια κτλ.) . . . . . 48 34
Γραφική δλη, τυπωτικά εγκυκλίων κτλ. . 214 65

"Εκτακτα Ιξοδα ......................................... 304 65
7,028 96

Υ πόλοιπο:
Μετρητά Τ α μ ε ίο υ ......................................... 150 65
Στήν Τράπεζα Σ. καί Σα (Ταμιευτήριο) . 2,204 —

» » (έπί προθεσμία) 4,705 60
Προκαταβολή γιά τό χαρτί τοΟ Δελτίου τών

επομένων α ρ ιθ μ ώ ν ..................................... 207 70 7,267 95
Δραχ. . . 14,296 91

’Αθήνα 2 τον Μάη 1912.

'Ο ταμίας τον Εκπαιδευτικόν Ομίλου

Δ. Π. Π Ε Τ Ρ Ο  Κ Ο Κ Κ ΙΝ Ο Σ



ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΑΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
(Διάλεξ. στόν *Ekjz. "Ομιλο 1 ' Αυτρίλ. 1912).

Κυρίες καί Κύριοι,

Βέβαια θά χρειάζεται αρκετή τόλμη νά παρουσιασθή κανείς έδώ 
μέ τήν άξίωσι νά σάς μιλήση γιά τά σχολεία τοΰ δήμου Αθηναίων- 
αύτή ή σκέψι μέ Ικαμε δλίγον νά περιορισθώ καί νά σάς είπώ μερι
κές μου Ιντυπώσεις, ποΰ δέν Ιχουν τίποτε το νέο, τίποτε τό πρωτό
τυπο, άλλά σάν άπλές γραμμές θά περάσουν γιά νά ρίψουν κάποιο 
λιγοστό φως σέ μιάν εϊκόνα, ποΟ δπως τό ξεύρετε, δέν είναι καί 
πολύ εύθυμη.

Γιά νά είμαι ειλικρινής πρέπει νά σάς είπω δτι θά περιορισθώ 
μόνο σέ μιάν άπλή περιγραφή τών σχολείων άπδ τήν άποψί των 
ώς κτίρια, ποια είναι τά σχολικά των δργανα καί τί μάς παρου
σιάζει ή στατιστική τών παιδιών, ποΟ πηγαίνουν καθεμέρα σέ αύτά 
γιά νά μάθουν γράμματα.

Τό τί μαθαίνουν, δέν είναι δική μου δουλειά, ούτε κάν έφρόντισα 
νά τό εξετάσω. Ά λλω ςτε αύτό τό ξεύρετε πολύ τελειότερα, παρ’ δ,τι 
οί μικρές Ιντυπώσεις μου μπορούσαν νά τό καθορίσουν.

Τά κτίρια ποΰ χρησιμεύουν ώς σχολεία τοΰ δήμου ’Αθηναίων 
ήμποροΰν νά διαιρεθούν σέ τρεΤς τάξεις πολύ κατά τήν άριθμητική 
των ποσότητα διάφορες, χωρίς δυστυχώς νά διαφέρουν καί κατά 
τήν ποιότητα.

Στήν πρώτη τάξι θά μοΰ έπιτραπή νά λογαριάσω τά ιδιόκτητα 
τοΰ Δήμου σχολεία, ή καλύτερα τό ιδιόκτητο, γιατί, άπ’ δσα μπό
ρεσα νά μάθω, είναι ενα καί μόνο, κτισμένο πρό 36 ή 37 χρόνων, 
τό σχολείο τοΰ ’Αδριανοΰ, ή Δευτέρα Δημοτική Σχολή Άρρένων, 
δπως υπερήφανα τιτλοφορείται. Δέν ήξεύρω πώς είναι οί φυλακές 
τοΰ ΙΙαλαμηδιοΰ, έφρόντισα δμως νά μάθω, άπό εύνόητο λόγο, άφοΰ 
έκηρύχθη τό Σύνταγμα στήν Τουρκία, πώς είναι οί φυλακές τοΰ Μ. 
Ζαπτιέ, καί μόνο μέ κείνες ήμπορεΐ νά συγκριθη ή Δευτέρα Δημο
τική Σχολή τών Άρρένων τοΰ Δήμου Αθηναίων, ποΰ ίδρύθη τό 
1875-76, δπως μάς πληροφορεί ή έπιγραφή τής μετώπης στό κτίριον
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αύτό, μέ είσοδο στολισμένη άπό στύλους καί κιονόκρανα. 'Ο Ιδιος 
υψηλός τοίχος τήν περιτειχίζει, καί δ περίβολος στενός καί ακανό
νιστος μέ πλάτος ένός τό πολύ έδώ, Ιως δύο μέτρων παρακάτω, 
έμπρός στά άποχωρητήρια, καί μέ μήκος καμιά δεκαριά, είναι, 
νομίζεις, άντιγραφή ένός μέρους τοΰ Μ. Ζαπτιέ, δπου φυλάγουνται 
οί βαρύποινοι κατάδικοι. Εις αύτό τόν περίβολο, ποΰ ή άποφορά 
τών άποχωρητηρίων δέν θά άφηνεν ουτε ενα μαθητή νά κυκλοφο- 
ρήση έλεύθερα, κάμνουν τό διάλειμμά των τά 383 παιδιά τοΰ Σχο
λείου, άν μπορή νά όνομασθή διάλειμμα καί νά γίνη ποτέ σέ τόσο 
στενό μέρος.

Καί γιά νά συμπλήρωσή τό εργον του δ Δήμος ’Αθηναίων, άφοΰ 
βρήκε δτι ή άποφορά τών σχολικών δέν ήτο άρκετή, Ικτισε πλάγι 
στή Σχολή του αύτή καί Δημόσια άποχωρητήρια!

'Όσο γιά γυμναστήριο χρησιμεύει ό πλαγινός δρόμος στενός, 
ανηφορικός καί άκανόνιστος, καί Ικεΐ βρήκα κάμποσα παιδιά νά 
γυμνάζωνται, «προαλειφόμενα» γιά τίς προχθεσινές εξετάσεις, ένφ 
κόσμος μαζευμένος στήν άκρα τοΰ δρόμου τά παρατηρούσε. Τί 
γυμναστική μποροΰσε νά γίνη Ικεΐ, δέν μπόρεσα νά καταλάβω’ δταν 
δμως έφευγα, ακόυσα τό διδάσκαλο νά λέγη:

—  ’Ιωάννη! Τόσας φοράς είπα, δέν θά βλέπης έδώ καί έκεΐ. θ ά  
βλέπης μόνον εμέ διά νά έννοής, τί παραγγέλλω!

Μοΰ φάνηκε, δτι ό διδάσκαλος έκείνη τήν ώρα ζητοΰσε τούλά- 
χιστο τόν τετραγωνισμό τοΰ κύκλου, καί αύτό φάνηκε άπό τή προ
θυμία ποΰ ωφελήθηκαν τή περίστασι κι άλλα παιδιά γιά νά ίδοΰν 
όλόγυρα.

Μή νομίσετε δμως δτι τό εσωτερικό τής σχολής είναι καλύτερο 
άπό τόν περίβολο. Γιά νά δοθή ή μεγαλοπρεπής έξωτερική του δψι 
μέ τούς στύλους καί τήν μετώπη καί τήν επιγραφή καί μέ μεγάλη 
Ιξώθυρα σιδερένια, τό δλο κτίριο έγινε σκοτεινότατο. Μή λησμονήτε 
άκόμη ποΰ γιά νά μήν άκούεται ό θόρυβος τοΰ δρόμου καί νά μή 
βλέπουν εξω τά παιδιά, και τά λίγα του παράθυρα μένουν κλειστά. 
Καί ένφ τό δψος του είναι μεγάλο, μεγαλύτερο καί άπό δτι θά 
έπρεπε, καί αύτό γιά νά φαντάζουν οί στΰλοι υψηλοί καί καλλιτε
χνικοί, τό δλο κτίριο χωρίζεται σέ 4 δωμάτια, ποΰ συγκοινωνούν 
άναμεταξύ των, καί στό καθένα άπ’ αύτά στριμώνονται 130 (πρώτη 
τάξις) καί 137 παιδιά (β ' καί γ ' τάξεις, ποΰ διδάσκονται μαζί). Καί 

. μέ δλα αύτά. έπειδή τό σχολείο εύρίσκεται σέ χαμηλό τόπο καί τά 
έλόγυρα κτίρια σάν νά τό έχουν πνίξει, είναι άπό τή ύγρασία ψυχρό.
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Τον χειμώνα προπάντων τά παιδιά, ποΰ αποτελούν τήν πρώτη τάξι, 
τρέμουν άπό τό κρΰο, τήν όγρασία καί τό σκότος, γιατί δέν Ιχει τό 
δωμάτιο θέρμανσι. Αποτέλεσμα είναι δτι σ’ αύτή τήν τάξι πολλά 
απουσιάζουν, πολλά δέν έρχονται, άλλα δέν έχουν καμιά βρεξι γιά 
τήν φυλακή των καί γιά τό μάθημά της καί έτσι, άφοΰ ενας καί 
μόνος διδάσκαλος είναι ώρισμένος γιά τά 130 παιδιά τής πρώτης, 
στή δευτέρα τάξι εόρίσκονται μόνον 80. Γ& V13 τών μαθητών τής 
πρώτης, τά τρώγει τό κτίριο.

Δέν είναι τό μόνο κτίριο, ποΰ γιά κάθε άλλο ήμποροΰσε νά χρη- * 
σιμεύση παρά γιά σχολείο, καί ποΰ τρώγει σάν Μινώταυρος τά παι
διά καί τά κάμνει αδίκως νά χάνουν τά χρόνια των. "Ολα τά σχο
λικά κτίρια τό κατορθώνουν σέ ζηλευτήν ά'μιλλα, καί άν ό Β. Ούγγώ 
στήν «Παναγία τών Παρισίων» έγραψε ποΰ τό βιβλίο θά φάγη τό 
κτίριο, δέν θά ήξευρε ποΰ στόν Δήμον ’Αθηναίων τά κτίριο τρώγει 
καί τά βιβλίο καί τά παιδιά, ποΰ θά έχουν τό θάρρος, νά πατήσουν 
στό ένα καί ν’ άνοίξουν τά άλλο.

Στή δευτέρα τάξι τών σχολικών κτιρίων τοΰ Δήμου λογαριά
ζονται δσα προέρχονται άπό δωρεές. Τέτοια ηδρα δύο, τήν Α' 
’Αστική Σχολή τών ’Αρρένων, τοΰ Καραμάνου, καί τήν ζ"' ’Αστική 
Σχολή θηλέων, στά Λιόσια, δωρεά άπό κληρονομιά Κουμπάρη, γιά 
τήν όποία πληρώνει ό δήμος 150 δρ. τάν μήνα στή χήρα του.

Γιά τό Σχολείο τοΰ Καραμάνου δέν πρέπει νά γίνεται κάν λόγος, 
γιατί είναι πασίγνωστο. Σέ κεντρικό δρόμο, ποΰ ό θόρυβός του ενο
χλεί άδιάκοπα τό μάθημα, μέ ούρητήρια τοΰ Δήμου στημένα απέ
ναντι στήν είσοδο, μέ πατώματα καί τοίχους σέ Ιλεεινή κατάστασι, 
μέ 3 δωμάτια (δευτέρα, τρίτη καί τετάρτη τάξεις) ποΰ έχουν Ινα 
καί μόνο παράθυρο τό καθένα, γιά 50— 57 παιδιά' χαμηλά κτι
σμένο, ποΰ νά μή άερίζεται- στενόχωρο, άνθυγιεινότατο, κατάλληλο, 
τό πολύ-πολύ γιά στάβλο, άν ήμποροΰσαν μέσα έκεΐ νά ζήσουν καί 
ζφα, τόρα ποΰ ή κτηνοτροφία όρίζει πόσο καθαροί καί φωτεινοί 
καί ευάεροι πρέπει νά γίνουνται οί στάβλοι γιά νά μή άρρωσταί- 
νουν καί νά εύδοκιμοΰν τά ζφα ποΰ θά περΛάβουν σωστά Ιρείπιο, 
είναι τό χειρότερο σχολείο τοΰ Έλληνικοΰ κόσμου. "Αν στήν Τουρ
κία, ύπήρχε καμιά εφορεία, ποΰ δέν θά έφρόντιζε νά παραιτήση 
αύτό τά κτίριο καί νά εϋρη άλλο ή νά κτίση, ή έφορεία αύτή θά 
παύουνταν αμέσως άπό έπανάστασι τών γονέων καί ή άλλη ποΰ θά 
τήν διαδέχουνταν θά έκλειε τά σχολείο καλύτερα, παρά νά βάλη 
μέσα παιδιά.
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Είναι εύτύχημα μόνο ποΰ δέν είχε καί άλλο δωμάτιο τό σχο
λείο αύτό, γιατί Ιτσι αναγκάσθηκαν νά στείλουν τήν ε ' του τάξι 
στό Ι Ζ ' Σχολείο τών Άρρένων, καθώς καί νά ελαττώσουν τά παι
διά τής ς '  από 101 σέ 63, γιατί τά έστειλαν στά σχολεία, ποΰ ήσαν 
πρωτύτερα, καί δπου άπό έφέτος άρχισε νά λειτουργή καί έκτη τάξι. 
"Οσο άν εχη αυλή διά τά διαλείμματα τό σχολείο αύτό, μή ερω- 
τατε. ’Έχει Ινα μικρό προαύλιο, δπου κατορθώνεται νά γίνεται ή 
γυμναστική καί ποΰ δέν χρησιμεύει καί δέν ήμπορεΐ νά χρησιμεύση 
παρά σάν ένα είδος προαύλιο διά τά άποχωρητήρια.

Καί έπειτα δέν πρέπει νά άπορή κανείς άν ή πρώτη τάξις έχει 91 
παιδιά (σέ τόπο ποΰ μόλις 35 - 40 θά χωρούσαν) καί ή δεύτερα 50, 
δηλαδή επάνω-κάτω τά μισά.

Σέ πολυσύχναστο δρόμο εόρίσκεται και ή Τ ' Αστική Σχολή 
θηλέων, καί είναι καί αύτή κτίριο ακανόνιστο, ποΰ άδικα εξω- 
δεύθησαν χρήματα γιά νά διορθωθούν οί σκάλες του μέ τρόπο, ποΰ 
νά έγγυαται, δτι δσον τό δυνατό όλιγώτερα παιδιά θά κατρακυλούν 
σάν ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν άπ’ Ικεΐ. Ή  πρώτη του τάξις δέν 
μπορεί καν νά όνομασθή δωμάτιον. Είναι άπλούστατα στενός καί 
μακρός διάδρομος μέ Ινα καί μόνο παράθυρο στενό καί αύτό καί 
μέσα σ’ αύτή διδάσκονται — άς ειποΰμε διδάσκονται — άν άγαπατε 
135 παιδιά, άπό μιά μόνο διδασκάλισσα! θ ά  απορήσετε τάρα άν 
ή β ' τάξις έχει 70 μόνον παιδιά; Μήπως δμως τά 70 αύτά 
παιδιά έχουν δωμάτιο καλύτερο; Μικρότερο καί άπό τό άλλο, 
σκοτεινό καί στενό, μέ θρανία, ποΰ μόνον εις κανένα παλαιοντολο
γικό μουσείο θά μπορούσαν νά Ιχουν θέσι — εκτός άν τεθοΰν στό 
Εκπαιδευτικό μας Μουσείο— αύτό είναι τά δωμάτιο τής δευτέρας. 
Τής γ '  διαφέρει μόνο γιατί έχει περισσότερα παράθυρα. Ά λλα
— πράς έξίσωσι φαίνεται — ή δ' τάξις βρίσκεται σέ ενα στενό καί 
μικρό τετραγωνικό δωμάτιο, μέ Ινα καί μόνο παράθυρο, καί τό 
δωμάτιο, δπου συνδιδάσκονται ή ε ' καί ή ς ', (δηλαδή 61 παιδιά), 
είναι άκόμη μικρότεοο καί σκοτεινότερο καί δέ θά χωρούσε ούτε 20 
παιδιά. Έ χει δμως τό σχολείο σχετικώς ύποφερτή αύλή, δπου μπο- 
ροΰσαν νά κινηθούν μέ κάποια άνεσι μόλις τά 85 άπό τά 385 
παιδιά ποΰ εχει τά σχολειό.

Αύτά είναι τά σχολεία ποΰ άνήκουν στό Δήμον Αθηναίων  άπό 
δωρεά, θ ά  άρχιζα δέ νά μετρώ τά σχολεία ποΰ εχει ενοικιάσει ό 
Δήμος, άν δέν σταματούσα σε ενα σχολείο, ποΰ δέν ξεύρω σέ ποιά 
τάξι νά τά κατατάξω, καί σας παρακαλώ νά το δοκιμάσετε καί σείς.
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Είναι ή IH' Δημοτική Σχολή τών θηλέων καί τό κτίριο είναι ή 
άρχαία Εκκλησία τοΰ Ά γ . Νικολάου !

Ό  νάρθηκας τής ’Εκκλησίας χωρισμένος μέ ενα λεπτό ξύλινο 
διάφραγμα, ποΰ εχει καί παράθυρο διά νά δίνη φώς στό πλαγινό δια
μέρισμα, είναι το δωμάτιο, δπου μένουν ή γ' καί ή δ' τάξεις, δηλαδή 
έκεϊ μέσα χωροΰν 87 παιδιά. Τό «χωροΰν» είναι λέξις ποΰ δέν 
παρασταίνει καθόλου τά πράγμα, γιατί δχι μόνο θρανία δέν όπάρ- 
χουν γιά νά καθίσουν έκεΐ τά παιδιά, δπ ω ς-δπ ω ς στριμωγμένα, 
άλλ’ οδτε τόπος γιά νά τεθοΰν καί άλλα θρανία. Το παράθυρο ποΰ 
άνοιξαν στό διάφραγμα γιά νά δίνη φώς στή πλαγινή αίθουσα 
δέν πιστεύουμε νά εκαμε ποτέ τόν προορισμό του, γιά τόν άπλού- 
στατο λόγο δτι «ούκ άν λάβοις παρά τοΰ μή εχοντος», άφοΰ δέν έχει 
φώς τό πρώτο δωμάτιο, έκτός εκείνο ποΰ δέχεται άπό τήν πόρτα μέ 
4 παραθυράκια. Τό άλλο φώς τοΰ δωματίου ερχεται άπό δυό στε
νόμακρα βυζαντινοΰ ρυθμοΰ παραθυράκια, τά παραθυράκια τής 
Ικκλησίας.

Είς τό β' δωμάτιο, ποΰ περιλαμβάνει μέρος τοΰ κυρίως ναοΰ καί 
χωρίζεται καί άπό τό άλλο δωμάτιο μέ δμοιο διάφραγμα, εχει μόνο 
ενα παράθυρο, καλύτερα ενα φεγγίτη, διότι ή βορεινή πλευρά τοΰ' 
ναοΰ δέν εχει παράθυρα καί είναι κυριολεκτικώς θεοσκότεινο, γιατί 
τά παράθυρα ποΰ ύπάρχουν στά δύο διαφράγματα είναι άδύνατο νά 
δώσουν φώς άπό τά πλαγινά δωμάτια. "Ολη δέ ή βορεινή πλευρά 
είναι κάθυγρη καί αποπνέει δυσοσμία, γιατί εκεί κατασταλάζουν τά 
ύγρά τοΰ πλαγινού βόθρου τοΰ άποπάτου, κολλημένου Ιπάνω στόν 
τοίχο τής πλευράς αύτής. Είναι άλήθεια, ποΰ γιά νά προληφθή 
μεγαλύτερη πλήμμυρα δυσοσμίας καί δγρών εκτίσθη ενας καί μόνος 
απόπατος γιά τά 230 παιδιά τοΰ σχολείου αυτοΰ· άλλά καί μέ δλην 
αύτή τήν προσπάθεια καί τήν «καταναγκαστική παρακράτησι» δέν 
κατωρθώθη νά σταματήση τό κακό καί είς αύτό καί είς τό πλαγινό 
δωμάτιο. Τό τελευταΐον αύτό, ποΰ άποτελεΐται άπό τό άγιο βήμα καί 
μέρος τοΰ κυρίως ναοΰ χωρίζεται άπό τό προηγούμενο, δπως είπαμε, 
μέ ενα λεπτό διάφραγμα ξύλινο καί εχει τρία παραθυράκια καί ενα 
φεγγίτη όλοστρόγγυλο, τό φεγγίτη τοΰ άγ. βήματος. Ούτε φωτεινό
τερο, οδτε καλύτερο είναι άπό τά άλλα, προσπαθοΰν δέ νά χωρέσουν 
τά 90 παιδιά τής πρώτης τάξεως στριμωγμένα πρός τά έμπρός, καί 
νά άφήσουν κάποιο διάστημα μεταξύ τών θρανίων των καί τοΰ 
δγροΰ καί βρωμεροΰ τοίχου. "Ωστε γιά νά γίνουν τά τρία δωμάτια 
τών 4 τάξεων (ή γ ' καί ή δ ' συνδιδάσκονται) χώρισαν τήν Έκκλη-
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σία μέ δύο ξύλινα διαφράγματα λεπτά, είναι δέ πολύ δύσκολο νά 
γίνη μάθημα στά τρία αύτά δωμάτια καί προπάντων στό μέσο 
χωρίς νά ένοχλή ό θόρυβος καί τά μάθημα τών πλαγινών, γιατί καί 
τά διαφράγματα δέν φθάνουν έ'ως τήν όροφή, άφοΰ...  όροφή δέν 
όπάρχει. Κάτω άπά τή στέγη, τήν ασβεστωμένη άπά μέσα, ποΰ 
σχηματίζει τή γωνία, άπά τάν Ινα στάν άλλο τοίχο είναι περα
σμένα τά στυλάρια, δπου θά έκαρφώνοντο τά σανίδια τής δροφής, 
άλλά τέτοια σανίδια δέν έτέθησαν καί μοιάζει άπά μέσα τά κτίριο 
σάν τά αρχαία έκεΐνα τών χωριών σπίτια, ποΰ τόρα μόνον οί μάν' 
δρες μάς τά θυμίζουν.

Γιά νά πλαισιωθή καλά ή εικόνα τοΰ σχολείου αύτοΰ πρέπει νά 
σημειωθή ποΰ, δταν βρέχη, ή βροχή πέρνα τά κεραμίδια καί στάζει 
καί στά τρία δωμάτια, καί γιά νά φύγουν τά παιδιά άπά τίς στενές 
θύρες τών διαφραγμάτων, άπό δπου είναι ζήτημα άν χωροΰν περισ
σότερα άπά Ινα, χρειάζουνται αρκετά λεπτά τής ώρας.

Αύτή τήν Εκκλησία, τήν χρησιμοποίησαν άλλοτε γιά νά βάλ
λουν μέσα πρόσφυγες νά κατοικήσουν. "Αμα έφυγαν οί πρόσφυγες 
έβαλαν στήν ίδια μάνδρα πλέον τά κορίτσια ποΰ άποτελαΰν τήν ΙΗ' 
Δημοτικήν Σχολήν θηλέων τοΰ Δήμου ’Αθηναίων.

Έ ω ς  πέρυσι άφηναν τά παιδιά νά κάμουν μάθημα στό ύπαι
θρο, δταν ήτο καλάς καιρός, κάτω άπό τά πευκάκια τής πλαγιάς 
τοΰ λόφου, δπου είναι κτισμένη ή ’ Εκκλησία. ’ Επειδή δμως τόρα 
περίφραξαν τά πευκάκια μέ σύρμα, ό φύλακας τοΰ μέρους μέ 
τήν πρόφασι δτι τά παιδιά θά καταστρέψουν τά πεΰκα, τά ερριξε 
πάλι μέσα στό σχολείο των καί δέν τά άφήνει ούτε κάν διά
λειμμα νά κάμουν αύτοΰ. Τά πεΰκα αξίζουν βέβαια περισσότερο 
άπά τά παιδιά, άφοΰ ό Δήμος γιά έκεΐνα φροντίζει πολύ περισ
σότερο καί τά προφύλαξε καί μέ σύρμα. Καί δ φύλακας τοΰ δάσους 
είχε δίκαιο.

Ξεύρετε δέ ποΰ γίνεται ή γυμναστική τοΰ σχολείου αύτοΰ;
Κοντά στήν νέα ’Εκκλησία τοΰ Ά γ . Νικολάου, πρός τό μέρος 

τοΰ άγ. βήματος, όπάρχει ενας τόπος ισοπεδωμένος, 12·—15 τό πολύ 
τετραγωνικά μέτρα. Έκεΐ γίνεται ή γυμναστική τάξεων μέ 90 καί 
87 παιδιά!

Ξέχασα νά σάς ε’ιπω δτι ά'μα έμβήτε στά σχολείο μέ τήν πρώτη 
εισπνοή πείθεσθε πώς δ αερισμός είναι πράγμα άγνωστο! Καί 
δμως τά σχολείο αύτό εύρίσκεται σέ μιά άπά τίς πιό εύάερες συνοι



182

κίες τής Αθήνας, στήν πλαγιά λόφου καί έχει πίσω καί δίπλα 
του ολόκληρο δάσος άπό πευκάκια !

Τά υπόλοιπα σχολεία τοΰ Δήμου ’Αθηναίων είναι κτίρια τά 
όποια ενοικιάζει. ’Ανάμεσα δμως σέ αύτά ύπάρχουν τρία, ποΰ άπο- 
τελοΰν μιά ιδιόρρυθμη τάξι. Επειδή τό ένοίκιο ποΰ πληρώνει ό 
Δήμος διά τά σχολικά κτίρια είναι αρκετό, μερικοί ιδιώτες έκτισαν 
έπίτηδες κτίρια γιά νά τά ενοικιάσουν στό Δήμο γιά Σχολεία, κερ
δίζοντας μέ αύτόν τόν τρόπο περισσότερα, παρ’ δ,τι άπό κάθε άλλο 
είδος κτίρια.

"Ενας άπό τούς εύτυχισμένους αύτούς ιδιοκτήτες σχολικών κτι
ρίων μέ είπαν δτι είναι καί κάποιος αρχαίος τμηματάρχης υπουρ
γείου, καί επειδή a tout seigneur tout honneur θά μοΰ έπι- 
τραπή νάρχίσω τήν σύντομη περιγραφή τών ιδιωτικών κτιρίων άπό 
τό Εδικό του.

Είναι ή Ι'Γ' Σχολή τών Άρρένων καί έκτίσθη γιά νά μείνη 
τό σχολείο διτάξιο, μέ δύο δηλαδή δωμάτια διδασκαλίας. Εις τό 
μεταξύ δμως τά παιδιά έπλήθυναν (έγιναν 298) τό σχολείο σχη
μάτισε 5 τάξεις μέ τρεις διδασκάλους, δέν ύπήρχε δμως δωμάτιο 
γιά νά τεθή ή ε' τάξις. Χώρισαν τότε τή μιά παράδοσι μέ Ι'να ψιλό 
ξύλινο διάφραγμα, ποΰ φθάνει εως τό μισό δψος τοΰ δωματίου, στό 
πρώτο ήμισυ Ιβαλαν τήν ε '  τάξι καί στό δεύτερο ήμισυ, £να στενό
μακρο δωμάτιο μέ ενα μοναδικό παράθυρο έβαλαν τήν α ' καί τή β' 
τάξι, δηλαδή 150 παιδιά!!

Φυσικό είναι άπό τό δωμάτιο αύτό, ποΰ μάς θυμίζει τόν Κύ
κλωπα, δχι μόνο γιά τό ενα του μάτι, άλλά καί γιατί στό σκοτεινό 
του άντρο τρώγει τούς απογόνους τοΰ Όδυσσέως, οί φωνές καί ή 
διδασκαλία νά ύπερπηδα καί διαπερα τό διάφραγμα, δπως καί δσα 
λέγονται στή α ' τάξι παλινδρομούν στήν ε ' καί έτσι ή αδιάκοπη 
αύτή παλίρροια φέρει τήν ταραχή καί ασυναρτησία στό νοΰ τών 
μαθητών στίς τρεις αύτές τάξεις. Είναι άλήθεια πώς 6 ιδιοκτήτης 
υποχρεώθηκε καί μέ συμβόλαιο νά κτίση καί τρίτο δωμάτιο, άλλ’ ή 
ύποχρέωσι έμεινε στό χαρτί καί τά παιδιά μέσα στόν Πύργο τής 
Βαβέλ, γιατί στό θόρυβο τών φωνών καί τής διδασκαλίας ποΰ 
χορεύουν επάνω άπό τά κεφάλια τών μαθητών, κάποιο πένθιμο 
εκπαιδευτικό χορό — la danse m acabre τής δημοτικής παιδείας —  
προστίθεται & διαρκής θόρυβος τοΰ πολυσυχνάστου δρόμου καί οί
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συρμένοι έκνευριστικοί συρυγμοί τοΰ τράμ, ποΰ εχει Ιμπρός στή θύρα 
τοΰ σχολείου τον τελειωτικό του σταθμό.

Ή  γ' καί ό' τάξεις τοΰ σχολείου αύτοΰ έχουν μεγαλύτερο 
δωμάτιο καί κάπως άνετο, άλλ’ ό αερισμός του είναι ανεπαρκής, 
δπως καί ή αύλή του.

Σέ κάπως καλύτερη κατάστασι είναι τό επίτηδες γιά σχολείο κτίριο, 
δπου εύρίσκεται τόρα ή ΓΓ' Σχολή Άρρένων. Δέν ξεύρω ομως γιατί 
δέν άνοιξαν παράθυρα στήν ανατολική του πλευρά, παρά μόνο ενα 
φεγγίτη καί ενφ τό υψος του είναι καλό, τό δωμάτιο, δπου συνδιδά- 
σκονται οί γ ' καί δ ' τάξεις είναι σκοτεινό, όλόκληρη οέ ή πλευρά 
πρός τό βουνό είναι ύγρή. Καί τόσο μάλιστα υγρή, ποΰ στό τελευ
ταίο αύτό δωμάτιο άναγκάσθηκαν νά στήσουν σέ άπόστασι δύο 
μέτρων άπό τόν τοίχο διάφραγμα ξύλινο γιά νά προφυλάξουν τά 
παιδιά άπό τήν ύγρασία. Είναι αλήθεια πως στήν εποχή των Μηδι
κών τό ξύλινο τείχος θά έ'σωζε τούς παΐδας των Αθηναίων, δέν ξεύρω 
ομως άν τό κατορθώνη καί σήμερα καί ή ύγρασία δέν έπέρασε 
τό δριον ποΰ τής έβαλαν, γιατί δέν ηύρα τόν Θεμιστοκλή ποΰ άνή- 
γειρε τό ξύλινο αύτό τείχος νά τόν ερωτήσω. Ά π ό  κάποια δμως 
δροσερή νοτιά, ποΰ ένοιωσα δταν μπήκα στό δωμάτιο, ύποπτεύουμαι 
ποΰ ή ύγρασία νικα καί «στόν δρόμον μετ’ έμποδίων», δταν είναι 
τέτοια τά έμπόδια. Ά λλω ςτε τό δλο σχολείο είναι ισόγειο καί άπό 
τή μιά - μιση του πλευρά μάλιστα καί ύπόγειο! Τό καλό είναι ποΰ 
τό σχολείο εχει αύλή καί ενα μικρό ύπόστεγο γιά γυμναστική.

Υπόστεγο μικρό καί μικρά αύλή, ποΰ δέ φθάνει γιά τή γυμνα
στική τοΰ σχολείου, άφοΰ γίνεται σέ κάποιο οικόπεδο έκεΐ κοντά, 
έχει καί τό τρίτο άπό τά τέτοιου είδους σχολεία, ή ΙΔ ' Σχολή τών 
Άρρένων. Αύτή μάλιστα εχει καί σχολικά άρχιτεκτονικά στολί
σματα σταυραετούς καί κουκουβάγιες, καί ένφ τά δωμάτια του 
είναι κτισμένα στή μιά πλευρά υψηλότερα άπό τό έδαφος, ό 
ιδιοκτήτης σάν νά μετάνοιωσε γιά τήν ύγιεινή σχολική αύτήν 
άνάγκη, τά υπόλοιπα δωμάτια τά έκτισε χαμηλότερα στήν άλλη 
πλευρά, καί γιά νά μή χάση φαίνεται μέρος τοΰ γηπέδου του εδωκε 
στό δωμάτιο ποΰ συνδιδάσκονται οί ε' καί ς' τάξεις σχήμα ακανό
νιστο πενταγώνου, ένφ ή α' τάξις μένει σέ δωμάτιο μικρό ανά
λογα μέ τόν άριθμό τών μαθητών της (129) καί χωρίζεται άπό τή 
β' μέ κινητό διάφραγμα, λεπτό, ποΰ βγαίνει στίς τελετές καί εξε
τάσεις καί ένώνουνται τά δύο δωμάτια. Ά ν  φθάνη τό διάφραγμα 
νά έμποδίση τό θόρυβο καί τή διδασκαλία τής μιας τάξεως νά

13
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περάση στήν άλλη, αύτό δέν πρέπει νά τό πολυεξετάσετε, άφοΰ γιά 
τίς εξετάσεις, θά έχετε ώραία καί μεγάλη αίθουσα. Πρώτα ή έπί- 
δειξι καί έπειτα τό πρέπον καί τό ωφέλιμο.

"Ολα τά άλλα κτίρια ποΰ χρησιμεύουν γιά σχολεία τοΰ Δήμου 
’Αθηναίων, είναι σπίτια νοικιασμένα γιά τόν σκοπόν αύτό, δπως 
ετυχε καί δπως έλαχε. Αύτό δμως σας γλυτώνει άπό τήν ένόχλησι 
νά άκούσετε καί τήν μονότονη περιγραφή τοΰ καθενός ξεχωριστά.

Τά περισσότερα είναι κτισμένα σέ κεντρικούς καί πολυσυχνά- 
στους δρόμους, ποΰ & θόρυβός των γίνεται άφορμή νά ταράττεται 
μέ τό παραπάνω τό μάθημα. ’Έτσι σχεδόν είναι δύσκολο, άν δχι καί 
άδύνατο, νά γίνη μάθημα στή IB ' Σχολή των ’Αρρένων (όδός Δελη- 
γιάννη), στήν ζ "  Σχολή ’Αρρένων, στήν Δ' θηλέων, στήν ΙΕ ' των 
’Αρρένων, άπό τά διερχόμενα κάρρα, στήν ζ"' καί στήν ΙΔ' σχολή 
θηλέων. Καί ενας λόγος ποΰ συντελεί περισσότερο & θόρυβος νά 
γίνεται ανυπόφορος καί νά καταστρέφη τή διδασκαλία είναι, ποΰ τά 
δωμάτια των τάξεων εύρίσκονται στό ισόγειο καί τά παράθυρά των, 
άν άνοιγοΰν δίνουν έπάνω στό δρόμο σέ ύψος δλιγώτερο άπό ενα 
μέτρο. Στήν Γ ' Σχολή θηλέων ή αίθουσα δπου βρίσκεται ή α ' 
τάξις (93 παιδιά) είναι κάτι περισσότερο άπό ισόγειος- είναι κατά τό 
ήμισυ υπόγειος! ’Ισόγεια άκόμα είναι τά δωμάτια τής IB ' Σχολής 
’Αρρένων, γι’ αύτό άντί νά βάλουν γιαλιά, έσκέπασαν τά παράθυρα 
τών δύο τάξεων ποΰ δίνουν στό δρόμο επάνω, μέ τσίγκο. ’ Αν έγλύτω- 
σαν δμως κατ’ αύτό τόν τρόπο άπό τά άδιάκριτα βλέμματα τών δια
βατών άπό τά Ιξω πρός τά μέσα, καί άπό τά περίεργα καί άφηρη- 
μένα βλέμματα τών μαθητών άπό τά μέσα πρός τά έξω, δέν γλύτω
σαν δμως καί άπό κάποιο θόρυβο,

Jl”  άγρια τονισμένο φρικώδη μουσική, 
δπως θάλεγε ό Παράσχος, ποΰ άποτελεΐται άπό τά ρυθμικά κτυπή
ματα τών παιδιών τοΰ δρόμου στόν ήχηρό άντικαταστάτη τοΰ γιαλιοΰ 
τών παραθύρων. ’Από τά πέντε δωμάτια τής Ε ' Σχολής ’Αρρένων 
τρία είναι ισόγεια, καί δυο μάλιστα έπάνω στό δρόμο, καί ό θόρυβος 
σάν τρικυμία καλοκαιρινών μελτεμιών άρχίζει διάτορος άπό τό πρωί 
γιά νά καταλήξη σέ ήρεμώτερο ψίθυρο στίς 10 περίπου, καί έτσι οί 
καλύτερες τής σχολικής εργασίας ώρες περνοΰν σέ διαρκή βοή καί 
ταραχή, μέσα καί έξω τοΰ σχολείου, θαλασσοταραχή καί θαλάσσωμα 
άληθινό, γιατί άπό εύνόητο λόγο άναγκάζουνται νά βγοΰν σέ άγώνα 
έπικρατήσεως, μέ τίς φωνές, ή έσωτερική διδασκαλία καί ή Ιξωτε-
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ρική πολυτάραχη κίνησις. ’ Ισόγειο επίσης είναι καί τό δωμάτιο τής 
ε' τάξεως στή ΙΖ ' ’Αστική των Άρρένων, ένφ στοιχειωδέστατος 
υγιεινός λόγος θά τό έμπόδιζεν.

Είς τά παράθυρα τοΰ στενοτάτου ισογείου δωματίου δπου είναι ή 
α' τάξις τής Η' Σχολής θηλέων μέ 107 παιδιά, είδα άνεβασμένα 
στό μοναδικό ανοικτό παράθυρό του τρία μαγκόπαιδα νά πιάνουν 
καυγα μέ τίς μικρές μαθήτριες. Ή  μιά όρθια επάνω στό θρανίο μέ 
ύφος ρητορικό τούς Ικαμνε μιά δυνατή αποστροφή γιά νά τούς πείση 
νά κατεβοΰν άπό τό παράθυρο, ένφ τρεις άλλες, πιό φιλοπόλεμες, 
προσπαθούσαν, μέ γροθιές έπάνω στά χέρια των, ποΰ κρατούσαν τά 
ξύλινα περβάζια, νά τά κάμουν νά πέσουν κάτω. Ή  σκηνή αύτή, 
ποΰ μέ έφερε στό νοΰ τό δεύτερο μέρος της φράσεως τοΰ Ξέρξη 
στή ναυμαχία τής Σαλαμΐνος γιά τούς άνδρες του καί τίς γυναίκες, 
μετά τό δήθεν κατόρθωμα της Αρτεμίσιας τής Καρίας, ομολογώ 
ποΰ μέ έκαμε νά ένθουσιασθώ, καί ενας άνάλογος ενθουσιασμός 
βέβαια, έτσι συμπεραίνω τούλάχιστο, έμπόδισε καί τή δασκάλισσα 
ή τήν Ιπιστάτρια ποΰ βρίσκονται στό δωμάτιο αύτό, νά ξεχωρίση 
τούς «ίφι μαχομένους».

’ Ισόγεια μικρά καί άκατάλληλα γιά κάθε διδασκαλία είναι καί 
τά δύο άπό τά τέσσαρα δωμάτια τής θ ' Σχολής θηλέων.

'Γπόγειο περισσότερο παρά ισόγειο είναι τά δωμάτιο τής β' 
τάξεως στήν ΙΕ' Σχολή των Άρρένων, έχει μάλιστα τόση άποφορά 
από τήν θέσι του, καί άπό τό αδύνατο τοΰ άερισμοΰ του, ώστε δ 
διευθυντής τοΰ Σχολείου κ. Δεδόπουλος άναγκάσθηκε νά φέρη καί νά 
στήση στόν τοΐχό του άπολυμαντικό τοΰ άέρα μηχάνημα μέ μυρωδιά 
Ιλάτης, γιατί άλλοιώς είναι άδύνατο νά γίνη έκεΐ μέσα μάθημα- 
δπως σκοτεινότατο είναι καί τά ισόγειο δωμάτιο αύτής τής σχολής 
δπου πιέζονται μέ άγνωστο πόσων άτμοσφαιρών πίεσι τά 121 παι
διά τής α' τάξεως του. ’Ισόγεια είναι καί τά δωμάτια τής α' καί 
τής β' τάξεως στήν Ε' σχολή τών άρρένων καί τά παράθυρά των 
δίνουν έπάνω σέ πολυσύχναστο δρόμο, ποΰ ό θόρυβος δέν άφή- 
νει εύκολα νά γίνη τό μάθημα. Ισόγειο μέ παράθυρα μικρά καί 
στενά άνοιγμένα —  (δηλαδή ερμητικά κλεισμένα) — σέ πολυσύχνα
στο δρόμο καί στά θόρυβό του είναι καί τό μικρούτσικο δωμά
τιο, δπου χωροΰν δρθια πλέον, γιατί δέν υπάρχει τόπος γιά θρανία 
καί γιά νά καθήσουν τά 175 παιδιά, τής α' τάξεως στήν ΙΔ' 
Σχολή τών θηλέων. "Οσο γιά τά σχήμα αύτοΰ τοΰ δωματίου είναι 
δύσκολο νά καθορισθή- μοιάζει κάπως μέ πολύποδα καί κάπως μέ
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ύπόδημα, τό τελευταίο βέβαια θά είναι άπό κάποια συμβολική παρά- 
στασι τοΰ δράκου τοΰ παραμυθιού, ποΰ στό ύπόδημά του μέσα Ιβαζε 
τά παιδιά ποΰ μάζευε γιά τό βραδυνό του δείπνο.

Τοΰ ίδιου σχολείου ισόγειο είναι καί τό στενό καί μικρό δωμάτιο 
τής β' τάξεως μέ 91 παιδιά καί ό θόρυβος τοΰ δρόμου κάμνει προ
βληματικό τό μάθημα στίς δύο τάξεις. Στήν στιγμή ποΰ τό έπισκέ- 
φθηκα τά σχολειό αύτά ό θόρυβος τοΰ δρόμου έστειλε τόν άντιπρό- 
σωπό του έως μέσα στήν αύλή του. "Ηταν κάποιος κύριος ποΰ τρα
γουδούσε τά «ή Ζωή έν τάφφ» συνοδεύοντας τίς μικρές μαθήτριες, 
ποΰ κάμνανε τότε φδική. Ή  ύπηρέτρια τοΰ σχολείου τάν χαρακτή
ρισε γιά τρελλό γιατί δέν τήν άκουε καί δέν πήγαινε νά ψάλλη άλλοΰ. 
Μά νομίζω δτι ό τρελλάς αύτός είχει πολύ περισσότερο δίκαιο άπό 
τούς γνωστικούς ποΰ νοίκιασαν τό κτίριο έκεΐνο γιά σχολείο καί δτι 
αληθινά ή ζωή 432 παιδιών βρίσκουνταν έν τάφ φ ...

Πρό πολλοΰ θά ήθελα νά άφήσω τό ίσόγειο καί νά άνεβοΰμε 
κάπως ύψηλότερα1 καί τά κάμνω τόρα μέ τόσο μεγαλύτερη εύχαρί- 
στησι δσο δέν θά μείνουμε καί πολύ στο τρίτο πάτωμα καί σέ ύψη- 
λότερο μέρος. Γιά νά μή λείψουν ο£ αντιθέσεις, Ινας άπό τούς κανόνες 
τής άνθρωπίνης ζωής, ή α ' τάξις τής ΙΖ ' Σχολής θηλέων βρίσκεται 
εις τό τρίτο πάτωμα, δπου ανεβαίνουν τά 51 παιδιά άπό μιά σκάλα 
έτοιμόρροπη μέ κίνδυνο τής ζωής τω ν  καί έπειδή τά δωμάτιό των 
δέν είναι κατάλληλο γιά μάθημα καμιά φορά ή παράδοσι γίνεται 
στόν ήλιακά τού σπιτιοΰ μέ άρκετά ώραϊο πανόραμα, ποΰ άνοίγεται 
στά όλόγυρα μαγευτικό καί διδακτικώτερο άπό τά μαθήματα τοΰ 
σχολειοΰ, γι’ αύτό, μέ κάποια δυνατή διαίσθησι, έκεΐ θά προσέχουν 
περισσότερο καί τά παιδιά. Στό τρίτο πάτωμα σέ μικρά ήλιοδαρμένα 
δωμάτια βρίσκονται καί οί γ ' καί δ' τάξεις τής Γ' Σχολής Άρρένων, 
καί αύτά είναι τά πέραν τοΰ δέοντος ύψηλά δωμάτια παραδόσεων 
στά σχολεία, ποΰ ετυχε νά επισκεφθώ.

Ά π ό  δσα σας είπα πρωτύτερα είναι εύκολο νά έννοηθή τί είδος 
φωτισμό καί αερισμό έχουν τά σχολεία τοΰ Δήμου Αθηναίων. Καί 
σ’ αύτά άκόμη τά δωμάτια τής ΙΕ' Σχολής τών Άρρένων, ποΰ κτί- 
σθηκαν έπίτηδες δήθεν γιά νά χρησιμεύσουν γιά τάξεις σχολικές ό 
φωτισμός είναι ελάχιστος καί ό άερισμός δύσκολα νά κατορθωθή. 
Είναι άνάγκη νά σημειωθή δτι τά άλλα δωμάτια, ποΰ δέν κτί- 
σθηκαν έπίτηδες γι’ αύτόν τόν σκοπό, είναι σκοτεινότατα καί χωρίς 
άερισμό καί τόσο χαμηλά, ώστε ό σχολικός Εατρός, ό διορισθείς 
εφέτος συνέστησε τό Υπουργείο νά έγκαταλειφθή τά οίκημα αύτό;
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Ά π ό τά Ιξ δωμάτια τής Β ' Σχολής θηλέων μόνον τά δύο είναι 
κατάλληλα γιά παραδόσεις, δλα δμως Ιχουν χαμηλή όροφή καί στά 
άλλα δωμάτια κυριαρχεί τό λυκόφως άν δχι τό σκότος.

Χαμηλά δωμάτια μικρά άναλόγως των παιδιών μέ πολλές θύρες 
καί μέ λίγα δμως παράθυρα είναι καί τής Γ ' Σχολής θηλέων, μόνο 
δέ Ινα τό δωμάτιο τής ς' τάξεως είναι εύρυχωρότερο καί μέ ύψη- 
λότερη όροφή καί φωτεινότερο- άλλά, φαίνεται γιά νά μή δημιουρ- 
γηθή κακό προηγούμενο στό σχολείο, τό δωμάτιο αύτό βάφηκε μέ 
βαθύτατο πράσινο χρώμα, ώστε οί μαθήτριες νά γίνουνται κομμάτι 
πιό posees καί πιό μελαχολικές, γιατί τό λευκό ή άλλο χτυπητό 
χρώμα θά τίς Ικαμνε ζωηρότερες ίσως. Ή  δημοτική άρχή ποΟ άρνή- 
θηκε νά βαφή ή αίθουσα μέ άλλο χρώμα, ήξευρε τί Ικαμνε, θά διά
βασε τόν Παράσχο καί τό διάσημο του έκεΐνο «πώς τήν θέλω» καί 
Ιπραξεν άνάλογα.

Στήν IB ' Σχολή Αρρένων δύο τάξεων τά παράθυρα δίνουν στό 
δρόμο καί τριών στό δρομίσκο τής αυλής σέ άπόστασι 2 -2  Χ/2 
μέτρων άπό τά αποχωρητήρια. Ούτε τά πρώτα ούτε τά δεύτερα 
τολμούν οί διδάσκαλοι νά τάνοίξουν. Τά λόγο ποΰ δέν άνοίγουν τά 
δεύτερα τόν . . .  αισθάνεται κανείς πολύ μακρύτερα καί άπό τά 2 Υ2 
μέτρα, δσο γιά τά παράθυρα ποΰ δίνουν στό δρόμο δέν τάνοίγουν 
γιατί μπαίνει μέσα άνυπόφορη σκόνη καί δλος ό θόρυβος τοΰ δρόμου, 
άφοΰ τά σχολείο είναι ισόγειο. Ά π ά ποΰ θά πάρη δμως καί άέρα 
αύτό τά σχολείο, είναι πρόβλημα, ποΰ δέν μπόρεσα νά λύσω. Ά ς  
Ιρωτηθοΰν τά πρόσωπα ποΰ Ιχουν τά 484 παιδιά τά μαζευμένα σέ 
δωμάτια, ποΰ ούτε τά 120 μποροΰσαν άνετα κατά τούς κανόνες τής 
ύγιεινής νά σταθοΰν, γιά νά μάς δώσουν κάποια λύσι. . .

Σκοτεινά καί μέ άνάλογο αερισμό είναι καί τά δύο άπό τά πέντε 
δωμάτια τής ζ"' Σχολής Αρρένων, σκοτεινότατα δμως είναι τά δυά 
δωμάτια τής β' καί τής γ' τάξεως. Είς τό σχεδόν έτοιμόρροπον 
κτίριον τής Η ' Σχολής θηλέων οί γ ' καί δ ' τάξεις συνδιδάσκονται 
στήν σκοτεινότερη αίθουσα καί σ’ αυτήν άκόμη τή σχετικά εύρυχω- 
ρότερη Δ ' Σχολή Αρρένων ενα άπό τά δωμάτια είναι σκοτεινό.

Χαμηλά στενά δωμάτια, ήλιόδαρτα, ποΰ είναι άδύνατο νά γίνη 
άπά τή ζέστη μάθημα είναι τά δωμάτια τής ΙΕ ' Σχολής θηλέων, 
δπου σέ δωμάτιο ποΰ δέν θά χωροΰσαν ούτε 40 παιδιά είναι μαζευ
μένα τά 170 παιδιά τής α' τάξεως.

Τό ίδιο γίνεται στήν θ '  Σχολή θηλέων, δπου μόνο δυό δωμάτια 
μποροΰσαν νά χρησιμεύσουν γιά τάξεις. Στή σχολή μάλιστα αύτή
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επειδή τά 156 παιδιά δέν χωροΰσαν στό δωμάτιο τής α' τάξεως, έβα
λαν μερικά θρανία στήν αύλή, καί τό μάθημα γίνεται μέ τά μισά 
παιδιά μέσα στό δωμάτιο καί τά μισά έ'ξω. Αύτό λέγεται μάθημα !

Ελαττωματικός είναι ό φωτισμός τής ΙΑ ' Σχολής Άρρένων καί 
άκόμη χειρότερος στά χαμηλά καί μικρότατα δωμάτια τής ΙΑ ' 
Σχολής θηλέων.

Στενά ακατάλληλα καί χαμηλά είναι τά δωμάτια Ζ ' θηλέων καί 
Ε' Άρρένων, δπου δέν ανοίγουν τά παράθυρα άπό τό φόβο τής σκό
νης καί κάθηνται μαθηταί καί διδάσκαλοι σέ κάποιο μυθολογικό 
ήμίφως. ’Εννοείται δμως δτι περί αερισμού δέν μπορεί νά γίνη λόγος 
στό σχολείο αύτό.

Μικρά δωμάτια, ποΰ δέν μποροΰν νά χωρέσουν τά παιδιά κάθε 
τάξεως, είναι καί τά δωμάτια τής Γ' Σχολής Άρρένων, δυό δέ άπ ’ 
αύτά ή β' καί ή ς' τάξις, είναι σκοτεινά, δπως είναι καί ή δ', α ' καί 
β' τάξεις (ήνωμένες οί δυό) στήν Ζ ' Σχολή Άρρένων καί σκοτεινό
τατα, στενά καί χαμηλά τά τρία δωμάτια τής ΙΔ ' Σχολής θηλέων. 
Καί γιά νά μή νομισθη δτι κυριολεκτικώς πλέει στό σκότος ή παι
δεία καί τά παιδία τοΰ Δήμου Αθηναίων σημειώνω άμέσως τίς 
ευχάριστες εξαιρέσεις.

Σχετικως καλύτερο οικοδόμημα άλλά γιά δλιγώτερες τάξεις καί 
μαθήτριες, παρ’ δσες εχει, είναι ή I ' Σχολή θηλέων. Καί είπα 
γιά δλιγώτερες τάξεις γιατί αναγκάσθηκαν νά διαιρέσουν Ενα δωμά
τιο σέ δυό μέ ψιλό διάφραγμα καί δταν ή διδασκαλία γίνεται στίς 
μικρές τάξεις μέ άπάντησι δλων των παιδιών μαζί (ποΰ σημειώστε 
δέν έπρεπε νά γίνεται ετσι) ή πίσω άπό τό διάφραγμα αύτό τάξις, 
βέβαια δέν μπορεί νά κάμνη μάθημα. Α ρκετά φωτεινό καί ευάερο 
είναι τό έπάνω πάτωμα στή ΙΖ ' Ά σ τ . Σχολή Άρρένων, άν καί ό 
αριθμός τών μαθητών είναι πολύ άνώτερος άπό δ,τι επρεπε, σχετι- 
κως δέ τό εύρυχωρότερο σχολειό είναι ή Δ' Σχολή Άρρένων. 
Φωτεινό χωρίς άλλο κανένα προτέρημα είναι καί τό I' Σχολεΐον των 
Άρρένων, δπως καί ή Η' Σχολή Άρρένων, ποΰ γιά αύτή θά μιλήσω 
καί παρακάτω, καί αρκετά φωτεινό καί ευάερο τό IB ' των θηλέων, 
ποΰ ’ίσως είναι σχετικως τά καλύτερο δημοτικό σχολείο.

Καί ένω άπό τά 33 σχολειά, ποΰ είδα ξεχωρίζουν κάπως τά 5 ή 
6 αύτά, κατά τό φωτισμό, ύπάρχουν άλλα ποΰ τά δέρνει έ ήλιος 
τόσο πολύ, ώστε είναι άδύνατο, μιά καί τά δωμάτια είναι στενά καί 
χαμηλά καί μικρά, νά γίνη σέ αύτά μάθημα.

Τέτοια είναι ή Η' καί ή θ ' Σχολή θηλέων, ή ΙΕ ' καί ή Γ' Σχολή
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Άρρένων, ένφ στό διτάξιο Σχολείο Θηλέων τής Κολοκυθοΰς μόλις ό 
ήλιος άφήση τή μία πλευρά μπαίνει άπό τά παράθυρα τής άλλης 
μέ έπιμονή, ποΰ απελπίζει καί διδασκάλισσα καί μαθήτριες καί τίς 
κάμνει νά ίδρώνουν άπό τό πρωί εως τό βράδυ, άπό τή σκάση των, 
μέσα στά χαμηλά ξύλινα καί μικρά δωμάτια τοΰ σχολείου.

θ ά  περίμενε κανείς νά μάθη άν ελαβε κανένα μέτρο τό Υπουρ
γείο τής Παιδείας τούλάχιστο γιά νά προφύλαξη τά παιδιά άπό τόν 
καυστικό ήλιο τοΰ καλοκαιριοΰ, μέτρο ποΰ μπορούσε καί ήταν εύκολο 
νά τό λάβη, άμα .έβγαζε μιά διαταγή τά μαθήματα άπό τής 15 
τοΰ Απριλίου λ. χ. νά γίνονται άπό τής 7— 10 τό πρωί καί άπό τίς 
3— 5 (ή 4 — 6) τό άπόγευμα, δταν πέφτη λιγάκι ό ήλιος καί άρχίζη 
κάπως νά δροσίζη. Πληροφορήθηκα πραγματικές πως τό Υπουργείο 
έβγαλε διάταγμα τά μαθήματα σέ δλο το Κράτος, καί στήν Αθήνα 
μέσα, άπό τίς. 10 τοΰ Μαϊοΰ νάρχίζουν άπό τίς 7 τό πρωί καί νά 
τελειώνουν στή 12 ή στή μία τό άπομεσήμερο! Δηλαδή τό διάταγμα 
μεγάλωσε τό κακό άφοΰ ώρισε τίς τρεις χειρότερες ώρες, ποΰ τά 
σχολειά,— δχι μόνο τά τελευταία ήλιόδαρτα,— άλλ’ δλα, άπό τό πλή
θος των παιδιών γίνουνται άληθινοί φοΰρνοι καί τά παιδιά κολυμ- 
βοΰν στόν ίδρωτα, ϊσως γιά νά μαθαίνουν δτι τόν μεσημερινό προπάν
των άρτο των θά τρώγουν εν ίδρώτι τοΰ προσώπου των, δπως λέγει 
ή Ά για  Γραφή. Βλέποντας δμως τήν άλλη κατάστασι σάς όμολογώ, 
ποΰ δέν άπόρησα, άμα έμαθα δτι υπάρχει τέτοιο διάταγμα.

Δέν άπόρησα άκόμα ποΰ ηύρα τά σχολειά δλα ανάστατα, γιατί 
προετοιμάζουνται για τίς έξετάσεις τής Γυμναστικής. Ηύρα μάλιστα 
πολύ φυσικό, δταν ενα άπομεσήμερο πήγα στό Μονοτάξιο Σχολείο 
των Άρρένων στή Κολοκυθοΰ, νά είναι τό σχολείο κλειστό καί τά 
παιδιά στο σπίτι των. Έ ρώτησα μόνο άπό άπλή περιέργεια, τί έγινε 
ό δάσκαλος καί τά παιδιά καί έμαθα πώς έπειδή κατέγιναν άπό τό 
πρωί ε'ως τό μεσημέρι μέ ασκήσεις τής γυμναστικής τάπομεσήμερο 
ξεκουράζουνταν.

Εύχαριστημένος άπό τή δικαιότατη αύτή άπαίτησι τοΰ . . . 
ανθρώπινου μηχανισμού έπεσκέφθηκα τό Μονοτάξιο Σχολείο τών 
θηλέων, ποΰ βρίσκονται στο δεύτερο πάτωμα στό ϊδιο κτίριο, ενφ τό 
ισόγειο χρησιμεύει γιά Άρρεναγωγεΐο.

Ή  διδασκάλισσα κάπως εύχαριστημένη άπό τή δουλειά της καί 
τήν πρόοδο τών παιδιών είχε έναν καημό, ποΰ δέν Ιχει άριθμό τό 
σχολειό της, γιατί φαίνεται πώς ό Δήμος δέν Ιννοεΐ νά περάση τόν 
180ν αριθμό τών Σχολείων θηλέων. Μέ παρακάλεσε μάλιστα νά
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μεσιτεύσω νά δοθή ενας άριθμάς στό σχολειό της, καί έπειδή τό 
ύποσχέθηκα, σάς παρακαλώ νά μέ βοηθήσετε νά κρατήσω τήν όπό- 
σχεσί μου. Ά λ λ ω ς  τε σας βεβαιώνω πώς τό δωμάτιο αύτά μέ μιά 
σκάλα άπ’ Ιξω άπά τό κτίριο είναι άντάξιο τών άλλων σχολειών 
του Δήμου καί συμπαθητικός αδελφός των, άν καί ετσι μακρυά 
άπορριμμένο. D ignum  est intrare.

Έ λαβα  δμως άπ’ αύτά άφορμή νά έξετάσω ποΰ γίνεται ή γυμνα
στική κάθε σχολείου άφοΰ τά περισσότερα δέν Ιχουν αύλή ούτε γιά 
διάλειμμα. Στήν Κολοκυθοΰ γίνεται σέ Ινα άπά τά όλόγυρα στή 
Σχολή οικόπεδα γιατί καί τοΰ Διτάξιου Σχολείου τοΰ ίδιου μέρους 
ή αύλή είναι σχετικώς μικρή. Στά άριθμημένα σχολεία, γιατί τής 
Κολοκυθοΰς δέν Ιχουν αριθμό, δπως παραπονέθηκε ή δασκάλισσα, ή 
γυμναστική τής I ' καί τής Γ ' Σχολής τών ’Αρρένων γίνεται σέ 
μιά μάνδρα πλησιόχωρη νοικιασμένη επίτηδες, τής Η' καί τής ΙΔ' 
σέ οικόπεδα άνοικτά κοντά στά σχολεία, καί τής ΙΕ' καί Β ' ’Αρρένων 
δπως είπαμε, ή γυμναστική γίνεται άπλούστατα στό δρόμο. Ά π ό  δλα 
τά άλλα σχολεία αρκετή όπωσοΰν αύλή Ιχουν ή θ ' ή ΙΕ' καί ή I' 
Σχολή θηλέων καί ή Δ' τών Αρρένων. Τά άλλα σχολεία έχουν αύλή 
γιά γυμναστική τόσο μικρή καί ακατάλληλη, ώστε δέν πρέπει κανείς 
νά τή λογαριάση. ’Έτσι ή Ζ ' Σχολή θηλέων Ιχει αύλή 40— 50 
μέτρων γιά 333 μαθήτριες, έπάνω-κάτω 0,20 τοΰ τετραγ. μέτρου 
γιά κάθε μαθήτρια. Ή  θ ' Σχολή Αρρένων εχει δύο αύλές. Πολυτέ
λεια περιττή, γιατί κάθε μία άπό αύτές δέν είναι μεγαλύτερη άπό 
35— 42 μ. καί ή άναλογία γιά τούς 340 μαθητές της είναι σχεδόν 
ή ίδια.

Δύο αύλές, συνεχόμενες μάλιστα, Ιχουν καί τά δίδυμα σχολεία 
ΙΑ ' καί ΙΖ ' θηλέων. Τά σχολεία αύτά, τό ενα μέ 4 τάξεις καί τά 
άλλο μέ 5, βρίσκονται στά ίδιο κτίριο μέσα. Τό κάτω πάτωμα είναι 
ή ΙΑ ' Σχολή, καί τό δεύτερο καί τρίτο ή ΙΖ '. Πώς εγινε και τά δυο 
σχολεία νά συναντηθούν αδελφικά κάτω άπό τήν ίδια στέγη, ένφ 
προορισμός των ήτο νά βρίσκωνται σέ δυό διάφορες συνοικίες, Ινας 
θεός τό ξεύρει καί ίσως — ίσως καί ό πρψην επιθεωρητής τών σχο
λείων τής Αττικής. Ά λ λ ’ άπά τίς δυό αύλές ποΰ Ιχει τό κτίριο ή 
μιά μόνη μπορεί νά χρησιμεύση γιά γυμναστική καί γιά τοΰτο —  
(καί σάς παρακαλώ αύτά νά μείνη μεταξύ μας γιατί καί έγώ τά 
Ιμαθα υπό παααν εχεμύθειαν) — οί διδασκάλισσες τής γυμναστικής 
τών δύο σχολείων μαλλώνουν ποιά νά προφθάση νά κάμη γυμναστική 
στήν εύνοϊκή αύλή. Δέν πιστεύω δμως, μιά καί Ιγιναν οί έξετάσει.;
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τής γυμναστικής νά εξακολουθήσουν τά μαλλώματα καί τό ανλικόν 
αύτό ζήτημα θά σβήση χωρίς νά σηκώση μεγάλο θόρυβο. Γιά τοΟ 
χρόνου δμως ή πρέπει νά άποχωρισθοΰν τά δίδυμα σχολεία ή πρέ
πει νά διορισθή ιδιαίτερος αυλάρχης στή Γαργαρέτα.

θ ά  παρατηρηρήσετε ίσως ποΰ άλλο αύλή γιά διάλειμμα καί 
άλλο γυμναστήριο καί δτι παίρνω τό ενα γιά τό άλλο ή συγχίζω 
καί τά δυό. ’Ιδιαίτερο γυμναστήριο σέ κανένα σχολειό τοΰ Δήμου 
Αθηναίων δέν υπάρχει. Μερικές απόπειρες γιά όπόστεγα έγιναν 
καί ετσι ήμποροΰν νά κάμουν λίγη γυμναστική, δταν βρέχη ή 
δταν καίη ό ήλιος, σέ μερικά μόνο σχολεία, δπως στή I ' θηλέων 
καί ΙΓ ' καί ΙΔ ' Άρρένων. Υπόστεγο Ιπίσης σχηματίζεται στή Ε' 
Σχολή Άρρένων άπό τά δωμάτια των παραδόσεων, γιατί δυό-τρία 
άπ’ αύτά είναι φκιασμένα επάνω σέ ενα μόνο τοίχο καί σέ στύλους 
ποΰ έμπηξαν στή γή, απαράλλακτα, θαρρείς, δπως έκτιζαν τίς κατοι
κίες των οί προϊστορικοί άνθρωποι μέ πασσάλους μπηγμένους σέ 
ρηχές λίμνες στήν έποχή, ποΰ οί μάμμουθοι, οί δεινόσαυροι καί πλη- 
σιόσαυροι καί τά δεινοθήρια καί άλλα προκατακλυσμιαία ζφα είχαν 
άπόλυτο έξουσία στό τότε ζωικό βασίλειο καί στή δημιουργία. Καί 
δέν είναι μόνο αύτό τό κτίριο ποΰ φέρει τρανά τά σημεία κάποιου 
άταβισμοΰ, ποΰ δύσκολα εξηγείται. Ή  Ζ ' Σχολή θηλέων είναι μιά 
μικρογραφία τοΰ άρχαϊκοΰ Λαβυρίνθου τής Κρήτης μέ πολλά μικρά 
δωμάτια μέ γυριστές σκάλες δυό-τρεις μέ πόρτες άπό δυό ή τρεις σέ 
κάθε δωμάτιο, ποΰ κάθε μιά άνοίγει στά πλαγινό καί μέ τέσσαρες, άν 
αγαπάτε, έξώθυρες ποΰ δίνουν σέ 3 ξεχωριστούς δρόμους καί στόν κήπο 
καί μέ στροφογυρίσματα τόσα πολλά, ώστε άληθινά θά έχανόμην, 
δταν έμβήκα άπό τή βορεινή θύρα μέσα στό Λαβύρινθον αύτό χωρίς 
σάν τό θησέα νά εχω τόν μίτο τής Αριάδνης, άν ή κ. Διευθύντρια 
δέν έσπευδε νά μέ προσφέρη γιά όδηγά, τήν πείρα της, ποΰ τόσον 
καιρό απόκτησε ζωντας μέσα σ’ εκείνο τό κτίριο, καί νά μέ όδηγήση.

Κάποιου τέτοιου άταβισμοΰ, δείγμα είναι καί ή ΙΔ' Σχολή 
θηλέων μέ τή διαφορά, δτι ανέρχεται σέ παρελθόν πιό έγγύτερο 
θυμίζοντας μόνο τά άρχαΐα χάνια, καί θαρρώ τό χάνι τής Γραβιας, 
γιατί κ’ εκείνο κατά τό Ζαλοκώστα «ήτο στάδιον δόξης λαμπρόν» καί 
μεταβάλλετο δταν τό ήθελεν έ ποιητής σέ «μάνδρα» άν καί δχι μάν
δρα παιδιών. Μιά χαμηλή κοντή καί πλατυά θύρα γιά νά περνοΰν 
Ιλεύθερα τά φορτωμένα αμάξια καί τά ζφα, δίνει σέ μιά αύλή, ποΰ 
όλόγυρα εχει χαμηλά δωμάτια, σάν άπομεινάρια τών αρχαίων στά
βλων, καί άπό τή πλευρά τήν απέναντι τής θύρας υπάρχει καί δεύ
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τερο πάτωμα μέ δωμάτια, ποΰ τά παράθυρά των δίνουν στήν αυλή 
ή καλύτερα στόν εξώστη τόν στενό ποΰ πέρα — ώς πέρα τά περι
βάλλει. Καί τόσο ή όμοιότητα είναι καταπληκτική γιά κείνους ποΰ 
είδαν στή Μακεδονία καί στή Θράκη τά λείψανα καί σημερινά άπο- 
μεινάρια των άρχαίων αύτών χανιών, ώστε άθελα γύρεψα νά ξεδια- 
λύσω ποΰ είναι ή γοΰρνα ή τό σαντριβάνι, ποΰ πότιζαν τάλογά των 
οί ταξειδιώτες, δταν ή ύπηρέτρια τοΰ σχολείου, ρωτώντας με τί 
ήθελα, μέ μετάφερε κάπως απότομα στήν πραγματικότητα, στή θλι
βερή πραγματικότητα, ποΰ αύτό τό χάνι μέ τούς στάβλους καί τόν 
εξώστη καί τάλλα του αρχαϊκά καί ποιητικά σημάδια ήτο Σχολείο 
τοΰ Δήμου ’Αθηναίων !

Χωρίς σύγκρισι ποιητικώτερο είναι τό Η' Σχολείο τών Άρρένων. 
Στήν κατωφέρεια ένός λόφου στημένο σέ τρία πατώματα έκτός τό 
ισόγειο, στενά καί μακρύ μέ εξώστες καί πολλά παράθυρα σέ δλες 
τίς πλευρές, ξύλινο καί μέ μικρά δωματάκια, μοιάζει σωστό καφάσι 
δπου είναι στριμωγμένα μέσα, πατεΤς με-πατώ  σε, 170 παιδιά. Καί 
τόσο στενοχωρημένα είναι εκεί τά παιδιά καί τόσο φαίνουνται νά 
λαχταρούν τάν έξω άέρα καί τήν ελευθερία και τήν άπλοχωριά, ποΰ 
γελιέσαι καί τά παίρνεις γιά άληθινά πουλλιά κλεισμένα άπό κανενάς 
κακοΰ άνθρώπου θέλησι μέσα Ικεΐ καί άθελα ξαπλώνεις τά χέρι σου 
γιά νά άνοιξης τήν πόρτα τοΰ καφασιοΰ καί νά τά ίδής νά φεύγουν 
χαρούμενα καί μέ κελαηδήματα στό γαλανό ούρανό καί στήν εύρυ- 
χωρία ποΰ ζηλεύουν...

Ά π ό  τά 18 σχολεία τών θηλέων είδα μόνο τά 13, εκτός τών 
δύο τής Κολοκυθοΰς— ποΰ δέν έχουν δά ιδιαίτερο αριθμό,— καί άπό 
τά 18 σχολεία τών άρρένων τά 17. "Οταν μετά πολλά κατώρθωσα 
νά βρώ τό ΙΗ' Σχολειον τών Άρρένων τά ηύρα κλειστό. Αύτά στήν 
άρχή δέν μέ έκαμε έντύπωσι—  γιατί ξεύρετε ή γυμναστική καί οί 
προγυμνάσεις καί εξετάσεις της μπορούσαν νά είναι άρκετή δικαιο
λογία τοΰ κλεισίματος. Μά ήτο σφραγισμένο καί ή άπορία μου 
έγινε άκόμη μεγαλύτερη, δταν έμαθα πώς τό έχουν κλειστά γιατί 
άπολυμαίνεται. Κάποιο παιδί τοΰ σχολείου είχε πάθει μηνιγγίτην. 
Καί ήταν δικαιολογημένη ή άπορία μου γιατί καί άλλο παιδί·— ένα 
κοριτσάκι τής θ ' Σχολής θηλέων —  είχε πάθει μηνιγγίτη μά τά 
σχολείο δέν τά άπολύμαναν.

Στήν Πόλι, στό Μακροχώρι, είναι 3 ή 4 χρόνια, γιά ένα τέτοιο 
περιστατικό άπολύμαναν τά Παρθεναγωγείο καί τό έκλεισαν κάπου 
γιά μιά έβδομάδα, έδώ δμως έγραψε ή διευθύντρια, προσκάλεσε τή
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Δημαρχία νά άπολυμάνη τό σχολείο, ζήτησε τήν άδεια νά τό κλείση, 
άλλ’ ουτε άπάντησι καν ελαβε. Νά γιατί άποροΰσα πώς άπολύμαναν 
τό ΙΗ' Σχολείο τών ’Αρρένων ένψ άφήκαν τό Σχολείο τών θηλέων 
χωρίς άπολύμανσι, Μπορώ νά σας όμολογήσω δτι καί κάπως θύμωσα 
γιατί νά γίνη αύτή ή προτίμησι γιά τά άρρενα, καί τό θυμό μου 
δυνάμωνε κάποιο αίσθημα ίπποτισμοΰ θρεμμένο άλλοτε άπό ποιή
ματα, ποΟ δέν διαβάζω πιά, καί ζήτησα νά μάθω τήν αίτια ποΰ έδώ 
προτιμώνται τόσο φανερά τά άγόρια άπό τά κορίτσια. Καί τήν 
Ιμαθα. Τά κροΰσμα τοΰ μηνιγγίτου στό σχολείο τών θηλέων Ιγινε 
έπάνω στίς εκλογές, δταν ή Δημοτική άρχή δέν είχε καιρό νά σκε- 
φθή γιά άλλη άπολύμανσι, εκτός «άπά τήν άπολύμανσιν τοΰ πολιτικοΟ 
εδάφους», δπως θάγραφε ή τελευταία ώρα κάποιας έφημερίδος, τό 
κροΰσμα δμως στό σχολείο τών άρρένων έγινε επειτα άπά τις εκλο
γές, δταν ή Δημοτική άρχή γύρισε στά καθήκοντά της. Καί νά σας 
πώ, ά'μα τό έμαθα, εύχαριστήθηκα ποΰ δέν ελειψε δ ίπποτισμάς άπό 
τήν ’Αθήνα καί τή Δημοτική της άρχή, καί άκόμη περισσότερο 
εύχαριστήθηκα ποΰ έβαλε κι ό θεάς τά χέρι του, άντί τής Δημαρχίας, 
καί δέν εγινε καί δεύτερο κροΰσμα στήν θ ' Σχολή θηλέων.

Ά π ό  δσα σας είπα έως τόρα είναι εύκολο νά έννοηθή δτι πολλή 
άνάγκη δέν ήταν νά ίδώ καί τά 5— 6 σχολεία, ποΰ έμειναν, καί δτι 
κανένα άπό τά σχολικά κτίρια δέν μπορεί νά χρησιμεύση γιά τό 
σκοπό, ποΰ κτίσθηκε ή νοικιάσθηκε. Καί μέ βεβαιότητα μεγάλη, 
άφοΰ τά περισσότερα είναι κτίρια άνθυγιεινά, ήμποροΰμε νά ποΰμε, 
πώς τά χειρότερα σχολεία είναι τά σχολεία τοΰ Δήμου Αθηναίων, 
καί δτι μέσα σέ αύτά δχι μόνο δέν βοηθεΐται ή φυσική άνάπτυξι 
τών μαθητών καί ή ένίσχυσί των, ενας άπό τούς τρείς θεμελιώδεις 
σκοπούς τής άγωγής— ή σωματική δηλαδή άγωγή— μά καταστρέφε- 
ται όλότελα καί είναι άδύνατο αύτή ή καταστροφή νά μή έχη θλι- 
βερώτατη έπίδρασι καί στή πνευματική καί ήθική άγωγή, άφοΰ 
είναι καί οί τρεις σφιχτοδεμένες άναμεταξύ των καί κάποτε πολύ 
δύσκολα διακρίνεται ή ιδιοκτησία τής μιας άπό τά έδαφος τής άλλης.

Καί δταν σκέφθηκα δτι ή διόρθωσι δλων τών κακών αύτών είναι 
μόνο ζήτημα χρημάτων, δτι τά φειδωλεύεται δ Δήμος γιά τήν 
έκπαίδευσι καί τήν ύγεία τών παιδιών, ποΰ μιά μέρα θά γίνουν οί 
«δημόται Αθηναίων», άρχισα νά περιπατώ μέ περισσότερη εύλάβεια 
στούς άσφαλτοστρωμένους δρόμους τής Αθήνας μέ τήν σκέψι, δτι 
μέ τά χρήματα, δσα χρειάσθηκαν γιά τήν άσφαλτόστρωσι αύτή, μπο
ροΰσαν νά κτισθοΰν τά σχολεία ποΰ λείπουν άπό τήν πρωτεύουσα
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τοΰ Έλληνισμοΰ, καί με στενοχωρούσε ή ύπόνοια, δτι κάθε βήμα 
μου στόν άσφαλτο έπάνω κόστιζε καί μιά σκολίωσι καί μιά μυο)πία 
καί μιά καταστροφή τής ύγείας κάποιου παιδιοΰ, ή τή διανοητική 
καί ήθική του στρέβλωσι. Έ τσι καί ό ήχος των πατημάτων μου μοΰ 
φάνηκε σάν αντίλαλος ένός παιδικοΰ παραπόνου, μιανής διαμαρτυ
ρίας, ποΰ μέ συνετάραζε καί μέ εθλιβε, καί μόνο σάν άφηνα τόν 
στρωμένο άπό τήν καταστροφή τών παιδιών δρόμο καί πατοΰσα στίς 
πέτρες καί τό χώμα τών άλλων, κάπως μέ περισσότερη ανάπαυση 
καί άνακούφισι περνοΰσα καί ό βαρύς εφιάλτης μέ άφηνε ήσυχο.

*
* *

Μή νομίσετε δμως πώς τά διδακτικά δργανα ή τά κατάλληλα 
μέσα μιας Ιποπτικής διδασκαλίας, τής μόνης ποΰ μπορεί νά δοθή 
σέ δημοτικά σχολεία, είναι καλύτερα ή άφθονώτερα.

"Ο,τι παρατηρεί κανείς στά κτίρια τό ’ίδιο γίνεται καί μέ τά 
σχολικά σκεύη καί τά παιδευτικά δργανα.

Σέ πολλά σχολεία, τά άνέφερα πρωτύτερα, τά θρανία είναι 
παλαιοντολογικά καί σέ άλλα καμωμένα δχι μέ τήν πρέπουσα γωνία 
καθίσματος καί άναλογίου, σέ άλλα ακατάλληλα μέ τό ΰψος των, 
καί σέ άλλα καί τά θρανία είναι λιγοστά. Σέ άλλα δέν έχει θέσι νά 
βαλθοΰν θρανία. Εις τά Θ' Σχολεΐον τών Θηλέων δέν υπάρχουν οδτε 
Ιδρα γιά τίς διδασκάλισσες, οϋτε άρκετά θρανία, δπως καί εις τό 
Μονοτάξιο τής Κολοκυθοΰς. Εις τά Διτάξιο τών θηλέων τής Κολο- 
κυθοΰς ύπάρχει ενας καί μόνος πίνακας περιφερόμενος άπό τάξι σέ 
τάξι, καί ή κατάστασι τών άλλων πινάκων δέν είναι καθόλου ζηλευτή, 
σέ μερικά μάλιστα σχολεία μέ άπορία του θά ερωτήση κανείς πώς 
οί πίνακες αύτοί Ιχουν τήν άξίωσι νά λέγουνται μελανοπίνακες. Στά 
ίδιο σχολείο δέν υπάρχει άριθμητήριο, καθώς καί στή ΙΓ ' Άρρένων 
δπως καί σέ άλλα σχολεία, διακρίνει κανείς τά έρείπια τοΰ όργάνου 
αδτοΰ.

Στή Ιζ"' Σχολή Άρρένων καί αύτά τά κινητά γράμματα γιά νά 
διδαχθή ή άνάγνωσι είναι λιγοστά. Τά μόνα δργανα διδακτικά, ποΰ 
ύπάρχουν σέ δλα τά σχολεία είναι οί χάρτες, ποΰ έξέδωκεν έ Κίπερτ 
άπό δωρεά τοΰ Ζαφειροπούλου τής Μασσαλίας, καί ποΰ μοιράζονται 
δωρεά στά σχολεία — έκδοσι ποΰ τελείωσε πιά, δπως έ'γραψε ή σχε
τική έπιτροπή δταν πολλά πτωχά τής Τουρκίας σχολεία τούς ζήτη
σαν— καί οί εικόνες τής Παλαιας καί Καινής Διαθήκης τυπωμένοι μέ 
Ιξοδα τοΰ κ. Εύγενίδη άπό τήν Πόλι καί μοιραζόμενοι άπό τό Σύλ*
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λογο νομίζω τών Ωφελίμων Βιβλίων. Σχολικής Βιβλιοθήκης οδτε 
μυρωδιά ύπάρχει στά σχολεία αύτά, άν καί πολύς έγινε, άν δέν 
γελιοΰμαι, λόγος γιά τόν καταρτισμό μιας γιά κάθε σχολείο.

Σέ μερικά σχολεία βρίσκεται καί Ενας χάρτης ποΰ παριστάνει 
τό σχήμα τής γής γιά τή μαθηματική γεωγραφία δομένος καί 
αύτός άπό τό ’Εκπαιδευτικό Μουσείο καί οί πίνακες τής Σηροτρο- 
φικής Εταιρείας γιά τόν μεταξοσκώληκα, καί σέ δύο ή τρία σχολειά 
οί πίνακες των ανωφελών κουνουπιών σάν τραγική ειρωνεία μέσα 
στήν στέρησι τόσων ώφελίμων πραγμάτων. Μερικά άπό τά σχολεία, 
τά πρώτα στόν άριθμό, έχουν καί κάποια συλλογή όρυκτολογική 
καμωμένη άπό ένα δημοδιδάσκαλο τόν κ. Βούλγαρη, τή μόνη ποΰ 
αγόρασε άλλοτε ό Δήμος γιά τά σχολειά του, καί όλίγα σχολεία 
έχουν τά γεωμετρικά σχήματα ποΰ τούς χρειάζονται. Εικόνες φυσι
κής ίστορίας καί πραγματογνωσίας είναι κάτι σπάνιο ή γιά νά είμεθα 
άκριβεΐς, έχουν τέτοιες μέσα σέ τριάντα τόσα σχολειά, όλίγες ή Γ' 
θηλέων, ή Η' θηλέων (όλίγες Ζψολογίας) καί ή Β' Άρρένων (αρκε
τές Πραγματογνωσίας καί όλίγες Ζψολογίας). Στή Γ' Σχολή Ά ρ ρ έ 
νων τά παιδιά βγήκαν εφέτος καί είπανε τά κάλλαντα, μάζωξαν 
κάπου 150 δραχμές καί μέ αύτές ό διευθυντής άγόρασε εικόνες 
φυσικής ίστορίας, καί άνθρωπολογίας, μία ύδρόγειο σφαίρα, γεωμε
τρικά σχήματα καί τή σημαία τοΰ σχολείου. Αύτές τίς εικόνες δανεί
ζεται, δταν τίς χρειασθή, καί τό Ζ ' Σχολείο τών θηλέων, ποΰ είναι 
κοντά του.

Υδρόγειο σφαίρα έχουν άκόμη ή Ζ ' θηλέων καί ή ζ"' θηλέων, 
δπου ή διευθύντρια προσπαθεί καί φροντίζει μέ τά προχειρότερα 
μέσα νά έπιτύχη κάτι γιά τήν έποπτική διδασκαλία καί μία τέτοια 
σφαίρα άγόρασε καί ή διευθύντρια τής IB ' θηλέων, ποΰ έκαμε μόνη 
της καί μερικές εικόνες καί συλλογές φυσικής ίστορίας.

Ό ργανα γιά διδασκαλία τής Φυσικής καί τής Χημείας καί γιά 
τά πειράματα των, αδύνατο οδτε ένα νά εύρεθή σέ δλα τά σχολεία 
τοΰ Δήμου, άλλ’ έκεΐνο ποΰ κάμνει τήν ζωηρότερη έντύπωσι είναι ή 
έλλειψι ίστορικών εικόνων. . . .

Δέν λέγω πώς στό κεφάλαιο τών διδακτικών όργάνων καί είκό- 
νων τά σχολεία στή δεύτερη πρωτεύουσα τοΰ Έλληνισμοΰ είναι άνώ- 
τερα τών έδώ, δπως είναι τά κτίριά των, μά Ικεΐ τίς ίστορικές εικό
νες ύπάρχουν λόγοι ποΰ δέν μποροΰν νά τίς έχουν στά σχολειά των. 
Έ δώ  περίμενε κανείς νά ίδή, δπως τό κάμνουν στή Βουλγαρία, τά 
σχολειά νά είναι τά ήρψα τής έθνικής ίστορίας καί μάλιστα τής σύγ
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χρονης, ποΰ νά μπαίνη μέσα τό παιδί καί νά φρονηματίζεται. Σέ δυό 
μονάχα σχολειά ειδα μερικές εικόνες ιστορικές στό Ζ '  τών θηλέων 
έ'να πίνακα «τών υπέρ άνεξαρτησίας ίεροΰ άγώνος τών Ελλήνων» 
καί δύο - τρεις άλλες μισοκαταστραμμένες καί στήν Ζ ' τών Ά ρρέ- 
νων (παράξενη σύμπτωσι τοΰ άριθμοΰ) καμμιά δεκαριά προσωπο
γραφίες τών ιδίων ήρώων χαρισμένες άπό τόν κ. Κ. Μαυρομιχάλη 
έπειτα άπό μιά παράκλησι τοΰ διευθυντοΰ. Στάλλα τίποτε. Καί 
έπρεπε στά σχολεία τοΰ πρώτου Δήμου τοΰ έλευθέρου Έλληνισμοΰ 
νά είναι οί εικόνες αύτές σέ δλην των τή σειρά.

Έ τσι τό παιδί θά συνήθιζε νά βλέπη κάπως μακρύτερο στό 
παρελθόν καί στό μέλλον τό ιστορικό καί κάπως μακρύτερα άπό τά 
δρια τοΰ άσφυκτικοΰ βασιλείου. Τότε δέν θά άκούαμε στίς προχτε- 
σινές Ικλογές άπό χιλιάδες ’Αθηναίους τά «κάτω οί ξένοι» καί οί 
διδασκάλισσες καί μερικοί διδάσκαλοι δέ θά ύπεστήριζαν σέ κάποια 
σύσκεψί των πώς στά 6 χρόνια τοΰ άστικοΰ σχολείου φθάνει νά μάθη 
τά παιδί τή «Γεωγραφία τής Ελλάδος» μονάχα, γιατί ή άλλη δέν 
τοΰ χρειάζεται!

*
* *

"Ο,τι ή κατάστασι τοΰ κτιρίου καί ή έλλειψι τών οργάνων μπο
ρεί νά μας δώση νά Ιννοήσωμε έρχεται έπειτα νά τό κυρώση ή 
στατιστική. Μέ τέτοια κατάστασι, έξω άπό τούς άλλους γνωστούς 
λόγους, ή πρόοδος στά σχολεία γίνεται άρκετά προβληματική καί οί 
μαθητές καί μαθήτριες άπό τάξι σέ τάξι λιγοστεύουν άπίστευτα σά 
νά έπαθεν ό άριθμός των καλπάζουσα φθίσι. ’Από 3025 παιδιά τής 
πρώτης τάξεως βρίσκονται στή δεύτερη 1923' διαφορά άπό 1100 καί 
περισσότερα παιδιά, φυσική παρακράτησι, άπό τήν έλεεινότητα τοΰ 
κτιρίου, τό μέγιστο συνάθροισμα στήν πρώτη καί τήν άνεπάρκεια τοΰ 
προσωπικοΰ, γιά τή φιλαργυρία τοΰ Δήμου.’Από τά 1100 παιδιά ποΰ 
άποτελοΰν τή διαφορά αύτή τά 1085 τά βρίσκετε στήν α' τάξι, δπου 
μένουν μέ άνώτερη τοΰ πρέποντος ήλικία. Ένφ έπρεπε 7 χρονών 
νά τελειώσουν τήν α' τάξι καί νά μή βρίσκεται σ’ αύτήν μεγαλύ
τερο παιδί, γιατί άνάλογα θά πήγαινε σέ άνώτερη τάξι, στή α' τάξι 
τών 33 σχολείων, ποΰ σας άνεφερα, βρίσκονται 827 παιδιά 8 έτών 
176, εννιά' 45, δέκα χρονών 18 τών ένδεκα- 18 τών 12, καί 1 τών 
14. Είναι άλήθεια πώς οί τελευταίοι άριθμοί άποδείχνουν δτι δέν 
εφαρμόζεται καί 6 νόμος γιά τήν υποχρεωτική παίδευσι, γιατί άδυ- 
νατο νά φαντασθοΰμε πώς τά παιδιά αύτά έμειναν στή α' τάξι 4, 5
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ή 6 χρόνια, μά άν τδ λάθος αύτό είναι τής Πολιτείας, ποΰ δέν έφάρ- 
μοσε τό νόμο, δπως καί τής αρμόδιας άρχής, ποΰ ποτέ δέν σκέφθηκε 
καν πώς μπορεί νά ύπάρχη καί νόμος γιά τις απουσίες τών μαθητών, 
τό νά μένουν δμως παιδιά πολλά τών 8 καί τών 9 έτών στήν α' 
τάξι είναι σφάλμα τοΰ Δήμου ’Αθηναίων, γιατί τί θέλετε νά κάμη 
Ινας μονάχα διδάσκαλος μέσα σέ 100, 120, 150, 175 παιδιά; Είναι 
φυσικό, εκεί ποΰ ή παιδαγωγική ώρισε άνώτατο δρο τά 4 5 -5 0  παι
διά, νά μή κατορθώνη ο διδάσκαλος νά τά κάμη δλα άξια γιά τήν 
άνώτερη τάξι, τ ’ αφήνει στάσιμα καί άπροβίβαστα, καί έτσι μένουν 
σάν παραρριμμένα, δειλιάζουν, βαργιεστίζουν καί τό σχολειό καί τά 
γράμματα, καί, σάν περάση λίγο καί ή ήλικία των, φεύγουν άγράμ- 
ματα άπό τό Σχολείο. Στήν Τουρκία, άμα μιά τάξι έχει τόσα παιδιά, 
οί εφορείες κάμνουν δ,τι μπορέσουν νά διαιρέσουν τήν τάξι καί νά 
πάρουν καί άλλο διδάσκαλο. Στόν πρώτο δήμο τοΰ Κράτους 175 
παιδιά κάμνουν μιά τάξι, ποΰ διαιρείται τά πολύ μόνο στά Ε λλη
νικά, καί κερδίζεται ετσι ό μισθός τοΰ διδασκάλου καί ή άσφαλ- 
τόστρωσι τών δρόμων!

Είναι αλήθεια ποΰ μέ κάποια όπερηφάνεια γιά τήν άξιωσύνη. 
της μιά δασκάλισσα μάς έπιβεβαίωσε μέ καύχημα δτι ή πρώτη τάξις 
τοΰ σχολειοΰ εκείνου άν καί είχε 100 τόσα παιδιά διδάσκεται σέ 
ένα τμήμα άπό μιά καί μόνη, άλλοι δμως δάσκαλοι καί δασκάλίσσες 
ώμολογοΰσαν τό άδύνατο τής διδασκαλίας καί συμφωνούσαν μέ τά 
διδόμενα τής στατιστικής. Αύτή μάς δείχνει, δτι δπου τά παιδιά τής 
α' τάξεως είναι πολλά, στή β' τάξι λιγοστεύουν πολύ, γιατί ή μένουν 
στάσιμα, ή συχνά άπουσιάζουν καί δέν έχει καιρό δ δάσκαλος νά 
έξετάση τί γίνονται.

Έ τσι στά 21 άπό τά 31 άριθμημένα σχολειά, ποΰ είδα, τά παιδιά 
τής α' είναι άπο 80 καί έπάνω, ένφ μόνο σέ 3 σχολειά ή β' τάξις 
έχει 80, σέ ένα 81 καί σέ ένα 91 παιδιά.

Γιά νά έννοηθη ή απότομη διαφορά σημειώνω τούς Ιξής άρι- 
θμούς στή α' καί στή β' τάξι μερικών σχολειών.

ΙΔ ' θηλ. α ' τάξ. 175 β ' ........................... 91
ΙΕ' » » , » 170 » οδτε τά μισά 80
θ ' » » 156 » κάτι περισ. 1/s 59
ζ" ’Αρ. » » 136 » κάτι όλιγώτ. */2 64
<Γ θηλ. » » 135 » σχεδόν τά μισά 70

ΙΔ' ’Αρ. >> » 129 » ....................... 81
Β' » » » 130 » ........................ 80
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Ε' Ά ρ . α' τάξ. 120 β ' ................................ 75
ΙΕ ' » » 121 » ............................66
IB' » » » 118 » ............................76
Θ' θηλ. » » 112 | ............................64
Η' » » 107 » ............................70
Β' » » » 96 » ............................56
Γ' » » » 93 » ............................65
Α' Ά ρ . » >] 91 » ............................50
Η' θηλ. » » 90 » ............................53

Κ '  Ά ρ . » » 90 » ............................60

Σταματώ εως έδώ τή στατιστική αυτή. Στά 17 αυτά σχολειά ή 
α' τάξις εχει 2069 παιδιά καί ή β' 1160 δηλαδή κάπου 44°/ο τ«  
παιδιά τής β' είναι όλιγώτερα άπό τά παιδιά τής πρώτης.

Είναι εύκολο νά εύρεθή τόρα τί εγινε αύτή ή φοβερή παρακρά- 
τησι, ποΰ όφείλεται στήν φιλαργυρία τοΰ Δήμου, βλαβερή τόσο γιά 
ύγιεινούς λόγους όσο καί γιά λόγους προαγωγής τών παιδιών, ποΰ 
εμποδίζει τήν πρόοδό των. "Ολα αύτά τά παιδιά βρίσκονται, όπως 
είπαμε, στήν πρώτ?; τάξι χωμένα! Έ τσι ενώ Ιπρεπε νά ύπάρχουν 
εκεί παιδιά 7 ετών βρίσκονται μέσα: 504 παιδιά 8 χρονών, 136 
έννιά, 35 δέκα, 14 ενδεκα, 7 δώδεκα καί ενα 14 χρονών. Έπάνου - 
κάτου 700 άγόρια καί κορίτσια, φριχτά δηλαδή πολλαπλασιασμένος 
ό φόρος τών 7 άγοριών καί 7 κοριτσιών ποΰ πλήρωναν άλλοτε οί 
Αθηναίοι στό Μινώταυρο, καί πρέπει νά βρεθή κάποιος θησέας πάλι 
γιά νά γλυτώση τούς Αθηναίους άπό τό νέο φόρο τών παιδιών καί 
άπό τά Μινώταυρο τών σχολείων αυτών.

"Οπου δμως τά παιδιά τής α' είναι όλιγώτερα Ικεΐ καί ή β' τάξις 
σχετικώς εχει περισσότερα. Ή  ίδια στατιστική μάς δίδει-

ΙΓ ' Σχ. Ά ρ . α' τάξ. 66 β' τάξ. 58
Ζ' J » » 65 » » 47
Δ' » » » 65 » » 48
Γ » » 61 » » 61

ΙΑ ' » » 61 » » 72
θ ' » » » 58 » » 43

ΙΖ ' θηλ. » » 51 » » 42
IB' » » 61 » 66

Σέ αύτά τά 8 σχολεία ή α' τάξις εχει 488 καί ή β' 437, δηλαδή 
ή έλάττωσι είναι μόνο 1 1 % ; * ντ'1 44°/ο ποΰ είναι στά άλλα. Σωστές
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4 φορές μικρότερη και δέν ύπάρχουν παιδιά ούτε 11 έτών, ούτε 12, 
ούτε παραπάνω ήλικίας.

Ή  στατιστική άκόμη μάς δεικνύει πως τά παιδιά, ποΰ κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον επαθαν παρακράτησι καί βλάφθηκε κ’ ή ύγεία των 
στά σχολειά τοΰ Δήμου, άμα περάσει κάποιο δριο ήλικίας άφήνουν 
τό σχολειό, γιατί μεγάλωσαν πιά. Έ τσι στίς άνώτερες τάξες ένφ 
βέβαια άπό τή στατιστική τής α ' τάξεως περιμένατε νά βγαίνουν 
μαθητές μέ μουστάκια καί γένεια, σέ δλα τά σχολειά το0 Δήμου 
μόλις καμιά δεκαριά έχουν ήλικία 15 χρονών, 22 στήν Ικτη τάξι 
πέρασαν κατά δύο χρόνια τό νόμιμο δριο καί 45 τό πέρασαν κατά ενα.

Στίς άλλες τάξες ε' καί δ' (γιατί δλα τά σχολειά δέν έχουν ς' 
άλλα μερικά σταματούν στή πέμπτη καί άλλα στήν δ'), καμμιά 50 
άλλα βρίσκονται έξω άπά τά δριο τής άντίστοιχης ήλικίας. Βρί
σκονται μάλιστα καί παιδιά στίς άνώτερες τάξεις μέ μικρότερη άπά 
τήν πρέπουσα ήλικία. Πώς εγινε αύτό δέν τά πολυκατάλαβα. Σας 
άναφέρω μονάχα πώς σέ μιά ς' τάξι ένφ τά παιδιά έπρεπε νά 
είναι 12 ετών, άπό τά 77 ποΰ Ιχει ή τάξις, 13 είναι 9 ετών καί 
πολλά τών 10 καί 11, πολύ λίγα δμως τών 12. Είναι άνάγκη νά σάς 
είπώ πώς ή ς' τάξι αύτή άνήκει σέ σχολή θηλέων (τήν Τρίτη) καί 
πώς πιθανά νά μή φταίνε στήν πρώιμη αύτή τάσι, γιά τήν άπόκρυψι 
τής ήλικίας τόσο τά κορίτσια;

*
* *

Αύτές είναι οί έντυπώσεις μου άπά τά σχολεία ποΰ είδα, τά χτί
ρια, τά όργανα καί τή στατιστική των καί άπά αύτά φαίνεται πόσο 
δίκαιο είχε ό κ. Παναγιωτόπουλος, δταν ήτο ύπουργάς καί ήρθε 
κάποιος Γερμανός σοφάς νά ίδή τά δημοτικά σχολεία τής ’Αθήνας. 
Τόν έστειλε νά Εδή μόνο τά Μαράσλειον διδασκαλεΐον καί δέν τόν 
έδειξε κανένα άλλο. Ποια θέλατε νά τόν άφήση νά ίδή ; Αύτός ήτο 
Γερμανός καί δέν επρεπε νά ιδή τά χάλια των, ήμεΐς εΐμεθα Έ λλη 
νες καί δέν θέλομε νά τά ίδοΰμε καί έτσι μένομεν έδώ δλοι ενθου
σιασμένοι, δπως θά έφυγε βέβαια —  ώρα του καλή— καί ό Γερμα
νός σοφός.

Δέν ξέχασα βέβαια δτι: μέτρον τοΰ λόγου ούχ ό λέγων άλλ’ ό 
άκούων, γιά νά έξιλεωθώ δμως γιά τά μάκρος τής όμιλίας μου θά 
προσπαθήσω σέ λίγες γραμμές νά δώσω τά συμπεράσματα μου, ένα 
είδος γνώμες διά τό πρακτέον, γιατί δέν πρέπει νά λησμονήτε πού 
σάν Ρωμηός καί έγώ είναι άδύνατο νά μήν έχω γνώμη πώς πρέπει

14
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νά διορθωθη αυτή ή κατάστασή — ή άκαταστασία δηλαδή —  των 
Σχολείων τοΰ Δήμου ’Αθηναίων.

Στήν Πάλι, άπό τοΰ 1875 — 1876 έποχή ποΰ Ικτίσθη τό μόνο 
ιδιόκτητο σχολείο τοΰ Δήμου ’Αθηναίων Εως σήμερα έξωδεύθησαν σέ 
σχολικά κτίρια χωρίς νά λογαριασθή καί ή άξία τοΰ γηπέδου, τούλά- 
χιστον 6 έκατομμύρια φράγκα γιά μερικά μεγάλα σχολειά. (Μ. τοΰ 
Γ. Σχολή, Ζάππειον, θεολογική, Εμπορική Χάλκης, Ίωακείμειον, 
Κεντρ. Παρθεναγωγ. Πέραν, Μαράσλειον κλπ.) καί γιά τά δημοτικά 
καί άστικά σχολεία τών ένοριών. Καί τά χρήματα αύτά βρέθηκαν 
είτε άπό δωρεές καί κληροδοτήματα (Ζάππα, Ζαρίφη, Στεφάνοβικ, 
Μαρασλή, Εύγενίδη, Ζαφειροπούλου) είτε άπό συνδρομές τών ένο- 
ριτών, είτε άπό τούς τακτικούς προϋπολογισμούς, εϋτε άπό δάνεια 
τών Κοινοτήτων. Μόνο στό Πέραν, μία 'Ελληνική Κοινότης έχει 
έξωδευμένα γιά τό Ζωγράφειο, τό Κεντρικό Παρθεναγωγείο και τίς 
’Αστικές του Σχολές άπό τότε κάπου 1 1/2 έκατομμύριο φραγκ. καί 
μόλις ξεχρεώθηκε άπό τό Κεντρικά Παρθεναγωγείο μέ τή διαθήκη 
τής μακαρίτισσας 'Ελένης Ζαρίφη, χρεώστη άκόμη 7,000 γιά τά δύο 
’Αστικά Σχολεία τοΰ Πύργου τοΰ Γαλατα, καί μία Άστική Σχολή 
θηλέων άγόρασε δ κ. Ζαρίφης γιά 5000 λίρες καί σημειώστε, δτι 
δέν εχει άκόμη δλα τά Σχολεία ποΰ τίς χρειάζονται.

Στό Μακροχώρι πρό τριών χρονών ή κοινότης άγόρασε Ινα κτίριο 
γιά Παρθεναγωγείο γιά 75,000 φρ. καί κάθε χρόνο προσπαθεί καί 
φιλοτιμοΰνται οί κοινότητες νά καλυτερεύσουν τά σχολικά των κτίρια.

Μέ δσα πληρώνει γιά ένοίκια δ Δήμος ήμποροΰσε πολύ καλά 
έδώ νά κάμη Ινα δάνειο 4 -5  έκατομμύρια μέ χρεολυτική άπόσβεσι 
καί νά κτίση τά 2 0 -2 5  Σχολεία ποΰ τοΰ χρειάζουνται. Ά ν  μάλιστα 
φροντίση νά τά κτίση δχι σέ κεντρικούς δρόμους, άλλά λίγο παρά
μερα, δπως ταιριάζει γιά Σχολεία, καί μάλιστα στόν ϊδιο τόπο πλάγι- 
πλάγι, χωρισμένα μέ Ινα τοίχο κοινό κτίρια καί αύλή, μιά Σχολή 
Άρρένων καί μία θηλέων, τό πραγμα δέν θά είχε καμιά δυσκολία 
καί δ όπουργός τής Παιδείας δέ θά βρίσκονταν στήν άνάγκη νά 
κρύβη άπό τούς ξένους τά Σχολεία τοΰ Δήμου. Καί περισσότερα 
δμως χρήματα καί άν πλήρωνε γιά τό καλό τών παιδιών, τήν ύγεία 
καί τήν προκοπή των, πάλι πρέπει νά κάμη αύτό τό δάνειο. Είναι 
άλήθεια πώς οί νέοι εκπαιδευτικοί νόμοι δίδουν μεγαλύτερο δικαί
ωμα νά άνακατωθή ό νομάρχης καί δ έπιθεωρητής τής Παιδείας 
στά σχολικά, πράγματα καί δτι άπό τούς δύο αύτούς μπορεί κανείς 
σήμερα πολλά νά περιμένη, άλλ’ Ιπειδή καί στό μεταξύ ό πολυώ
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νυμος δλεθρος τής 36κεφάλου Ύ δρας των Δημοτικών Σχολείων δέν 
παύει, ταχύτερη άπαιτεΐται ένέργεια καί τό δάνειο παρουσιάζεται τό 
προχειρότερο ίσως καί τό άσφαλέστερο μέτρο γιά νά καίονται οί 
κεφαλές τής Ύ δρας αύτής, πριν φυτρώσουν άλλες στόν τόπο των.

Πρέπει άκόμη δλες οί τάξες καί μάλιστα οί πρώτες ποΰ Ιχουν 
παιδιά περισσότερα άπό 60 νά διαιρεθοΟν σέ τμήματα γιατί άλλοιώς 
ή πρόοδος είναι δλως διόλου προβληματική καί τό κακό ποΰ γίνεται 
τόρα θά έξακολουθή καί Ιπειτα. Καί πρέπει νά σημειωθή ποΰ άπό 
τά 9834 παιδιά τών δημοτικών σχολειών τά 3025, κάπου τό Ινα 
τρίτο, βρίσκονται μαζευμένα στήν α ' τάξι. Ό  Δήμος ξοδεύει 350000 
δρ. τό χρόνο γιά τή δημοτική του Ικπαίδευσι— περίπου τά μισά δσα 
ξοδεύουν οί ένορίες τής Πόλεως— μπορεί νά προσθέση άκόμη 4 0 -5 0  
χιλιάδες γιά νά σώση τις πρώτες, ποΰ θαρρεί κανείς πώς άδικα 
πηγαίνουν άφοΰ τέτοιο Ιχουν άποτέλεσμά.

Τά σχολεία τής Κολοκυθοΰς ήμπορεΐ νά γίνουν μικτά άντί νά 
είναι μονοτάξια ή διτάξια. Έ κτος άπό τήν τροποποίησι τοΰ διατάγ
ματος γιά τά μαθήματα τοΰ καλοκαιριοΰ επειτα άπό τίς 10 τοΰ 
Μαΐου, δπως είπα πρωτύτερα, καλό θά ήταν νά όρισθή πώς έξετάσεις 
οί μαθηταί θά δίνουμε κάθε δυό χρόνια στό τέλος τής β', δ' καί ς' 
τάξεως, στήν δλη τών δυό χρονών, γιατί ετσι θά προβιβάζονται δλοι 
άπό τήν πρώτη στήν δεύτερη τάξι καί δέ θά παρουσιάζεται τό άπελ- 
πιστικό φαινόμενο, ή πρώτη τάξις νά Ιχη 160 παιδιά καί ή β' μόνο 
60 καί νά δοθή μεγαλύτερη προσοχή στόν νόμο περί ύποχρεωτικής 
φοιτήσεως στά σχολεία καί στό νόμο περί άπουσιών.

Είναι άλήθεια πώς, άν καί δλα τά ίδιωτικά σχολεία δέν είνε άνώ- 
τερα σέ δλες αύτές τις άπόψεις άπό τά δημοτικά, ήμποροΰσε κανείς 
γιά τό καλό τής παιδείας νά βγάλη τό συμπέρασμα πώς ή δημοτική 
έκπαίδευσι πρέπει νά άφεθή Ιλεύθερη, νά χειραφετηθή άπό τό Κρά
τος, άκόμη καί στή σύνταξι τών προγραμμάτων, άλλ’ αύτό καί άλλα 
συμπεράσματα, μέσα στό γενικώτερο, πώς στήν σημερινή κατάστασι 
τών σχολείων φταίει ό Δήμος μέ τήν επιδεικτίασί του καί τήν φιλαρ- 
γυρία, προτιμώ νά τά άφήσω, δπως καί τίς έλαφρυντικές περιστάσεις 
ποΰ ήμποροΰσε κανείς νά βρή ή νά προφασισθή.

Δέν θέλω νά μπλεχθώ στό δλισθηρό κάπως αύτό Ιδαφος καί 
νά ξεδιαλύσω καί άλλες έλλείψεις γιά νά εχω τό δικαίωμα, δταν 
μεταβώ άλλοΰ νά μή δείξω Ιπιείκεια στίς έλλείψεις, ποΰ θά βρώ 
έκεΐ, επειτα άπό δσα παρετήρησα. Καί μιά ποΰ σας τά είπα γιά νά 
ξελαφρώσω λιγάκι θά προσπαθήσω νά τά λησμονήσω δλα, γιά νά 
μή μπορέσω νά φανώ έπιεικής.

Κ. Κ. Κ.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 
ΑΝΠΤΕΡΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ  

ΚΑΙ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ε Ι Ο Υ  Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Π Ν

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
Π Ρ Ο Σ  Τ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ο  Ε Π Ο Π Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

[Τόν περασμένο Γενάρη έλαβε δ 'Όμιλος τήν ακόλουθη έγκύκλιο:

ΤΟ ΚΕΝΤΡ ΙΚΟΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ  

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Μελετωμένης μεταρρυθμίσεως τοΰ προγράμματος των έν τφ  Αημοτικψ 2 χο- 
λείφ, έν τφ  Ά νω τέρφ  Παρθεναγωγείφ καί έν τφ  Λιδασκαλείψ των θηλέων διδα- 
σκομένων μαθημάτων τό Συμβούλιον ήμων νομίζει καθήκον νά ζητήσω τήν συν
δρομήν τών δυναμένων νά συντελέσωσιν εϊς τήν επιτυχίαν του έργου. Οί δυνάμενοι 
λοιπόν νά συνεισφέρωσι παρατηρήσεις περί των άτελειών τοΰ καθεστώτος προ
γράμματος καί γνώμας ήτιολογημένας περί των έπιβαλλομένων τροποποιήσεων 
αύτοΰ παρακαλοΰνται δπως άνακοινώσωσι ταΰτας πρός τά Συμβούλιον ήμων, εί 
δυνατόν, μέχρι τοΰ Πάσχα. Εΰπρόσδεκτα είναι καί βραχέα σημειώματα.

‘ Εν Άθήναις zfj 14 Ίανουαρίον 1912
Ό  Πρόεδρος 

Γ. Π ΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

*0 "Ομιλος έθεώρησε χρέος του ν’ άπαντήσει. Γι’ αύτά άνέθεσε στήν ειδική γιά 
τά  προγράμματα έπιτροπή νά καταρτίσει τή σχετική μελέτη. "Αν καί τά διάστημα 
ήταν λίγο γιά μιά δουλειά τόσο σημαντική, ή έπιτροπή έπεξεργάστηκε καί τά 
τρία προγράμματα, γιά τά  όποια ζήτησε τή γνώμη μας τά Κεντρικά Εποπτικά 
Συμβούλιο, καί συνάμα έκανε τό διάγραμμα ενός άργανισμοΰ γιά δλη τή γυναικεία 
παιδεία. Έ τσι λοιπόν στάλθηκε στά τέλος τοΰ Μάη πρός τά Κ. Ε. Σ. τά ακόλουθο 
δπόμνημα].

Στέλνοντας τήν απάντησή μας στό Κεντρικό Εποπτικό Συμβού
λιο τής Δημοτικής Παιδείας, πού εκανε τήν τιμή στόν 'Όμιλο νά 
ζητήσει τήν γνώμη του γιά τό πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων, 
τών άνώτερων παρθεναγωγείων καί τοΰ διδασκαλείου τών κοριτσιών,
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νομίζομε απαραίτητο νά διατυπώσομε πρώτα μερικούς στοχασμούς 
γιά τά ζήτημα τοϋτο. Γιατί είναι ίσως περισσότερο ώφέλιμο γιά τήν 
κίνηση τοΰ παιδαγωγικού ενδιαφέροντος καί τής παιδαγωγικής σκέ- 
ψεως στάν τόπο μας νά προσέξομε καί νά κάνομε καί τούς άλλους 
νά προσέξουνε σέ μερικά γενικότερα μά ουσιαστικά, σημεία, παρά νά 
παρατάξομε ξηρά ξηρά τά κεφάλαια πού θά πρέπει νά διδαχτούν 
άπό κάθε μάθημα σέ κάθε τάξη. Γιατί άν ελειψε κάτι τι ώς τώρα 
άπό τή λεγάμενη παιδαγωγική πρόνοια στήν Ελλάδα, κάτι πολύ 
σημαντικό, πού ή έ'λλειψή του δυσκολεύει νά διατυπωθοΰνε τώρα 
ώριμα καί άπλά συμπεράσματα, είναι ίσα Ια α ή γενικότερη καί 
βαθύτερη καί πολύτροπη σκέψη γιά τά μέσα, μέ τά όποια ζητοΰμε 
νά μορφώσομε τά Ελληνόπουλα. "Οποιοι κι’ άν είναι οί λόγοι, οί 
έπηρεασμοί, οί θεωρίες ή οί τάσεις πού δημιούργησαν τά μέσα, μέ 
τά όποια ζήτησαν ώς τώρα νά μορφώσουν τίς νέες γενεές, Ινα 
πράγμα είναι όλοφάνερο γιά δποιον επιχειρεί νά μελετήσει τά ζητή
ματα αύτά: ενα είδος μοιρολατρείας, πού εχει παραλύσει δλο τόν 
Ελληνικά δασκαλικό κόσμο. Αιώνας σχεδόν πέρασε άπό τότε πού 
έλευθερωθήκαμε, χιλιάδες άνθρωποι πήραν άπό τήν πολιτεία τήν 
ίερή Ικπαιδευτική έντολή, καί δμως άνάμεσα σ ’ αύτούς ποΰ είναι 
έκεΐνοι πού άφιερώσανε ζήλο καί ενέργεια, γιά νά μας είποΰν του
λάχιστον τί είδαν, τί καταλάβανε νά βγαίνει άπό τό ύλικό πού πλά
θανε μέ τά μέσα πού είχαν στά χέρια τους; Στά 1894 κατορθώνει 
τά Κράτος χάρη στήν εύσυνειδησία καί στήν έργατικότητα ένός 
άνθρώπου, τού μακαρίτη Παπαμάρκου, νά δώσει άναλυτικό πρό
γραμμα γιά τά τετρατάξια δημοτικά σχολεία. Κι’ άπό τότε περά
σανε δεκαοχτώ χρόνια, διδασκαλεία μέ πρότυπα σχολεία λειτούργη
σαν καί λειτουργοΰν, έπιθεωρηταί είδαν τήν έφαρμογή, έκατοντάδες 
μορφωμένοι δάσκαλοι δίδαξαν τό πρόγραμμα αύτό, καί δμως σήμερα, 
ποΰ πρόκειται νά ξαναμελετηθεΤ, λείπει σχεδόν κάθε προεργασία, 
κάθε παρατήρηση συζητημένη, κάθε πείρα διατυπωμένη σέ συμπε
ράσματα. Τό ίδιο γιά τά προγράμματα άπό κάθε είδος σχολείο. 
Κ ’ ετσι δλοι είναι ύποχρεωμένοι καί πάλι νά καταφεύγουνε στόν 
έτεροφωτισμό καί στό δογματισμό, στήν έκμετάλλευση ξένης πείρας 
καί ξένης έργασίας, πού γίνεται σ’ άλλους λαούς καί σ’ άλλα καθε
στώτα. Ελληνική παιδαγωγική παράδοση σταθερή, έξακολουθητική, 
μελετημένη, πού νά μάς δίνη τίς κύριες γραμμές καί τις λεπτομέ
ρειες τής μελλοντικής έξελίξεως, θεμέλια γιά μιά νέα δημιουργία, 
σχεδόν δέν όπάρχει.
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Στήν κοινωνία πού δέχεται τούς καρπούς τοΰ Ικπαιδευτικοΰ μας 
συστήματος γεννήθηκε μιά κατάκριση καί κεΐ εγινε πολύ αισθητή ή 
άνάγκη τής άλλαγής. Κ ’ Ινώ χρόνια τώρα ζητούνε ν’ άναμορφώσουν 
τήν παιδεία πολιτικοί ή άλλοι άκλητοι καί κλητοί, δ δασκαλικός 
κόσμος καί οί ειδικοί άντιτάσσουνε παθητική σιωπή καί άντίσταση 
βουβή. Ούτε δικαιολογούν έπιστημονικά τό γινόμενο, ουτε δείχνουν 
τί πρέπει νά γίνει. Αύτό είναι τό γενικό. Έ να  ή δύο άτομα δέν 
κάνουν τόν κανόνα. Καί τό γεγονός αύτό δχι μόνο δυσκολεύει τήν 
άναμορφωτική Ιργασία, μά τής παίρνει τό σπουδαιότερο άπ’ δλα, 
τήν εμπειρική βάση. Γι’  αύτό δ Εκπαιδευτικός Ό μιλος θέλησε προ
πάντων νά προκαλέσει τή συζήτηση, νά κινήσει τό ένδιαφέρον, νά 
Ιγκαινιάσει τή σκόπιμη μελέτη καί τήν καλοστόχαστη φροντίδα γιά 
τά Ικπαιδευτικά μας προβλήματα. Καί τής ένέργειας αύτής άποτέ- 
λεσμα ξεδιαλυμένο καί άποσταλαγμένο θά ήταν ή νέα δργάνωση 
τής παιδείας, ή νέα μέθοδος, τό νέο πρόγραμμα. Μά ή Ιργασία αύτή 
μόλις τώρα άρχισε νά γίνεται. Γι’ αύτό δ Εκπαιδευτικός Όμιλος, 
άν καί προσεπάθησε νά χρησιμοποιήσει καί τήν πείρα τήν Ε λλη 
νική, δσο ήταν δυνατόν, καί τήν ξένη πείρα καί τήν παιδαγωγική 
έπιστήμη, έννοεΐ, βάζοντας άπάνω άπ’ δλα τήν εύσυνειδησία, νά 
τονίσει πώς καί τίς γνώμες πού διατυπώνει τίς θεωρεί πιό πολύ 
αίτήματα καί γενικές γραμμές πού θά βοηθήσουνε νά θεμελιωθεί Ινα 
νέο πρόγραμμα, παρά σχέδιο τελειωτικό, έτοιμο σ’ δλες του τίς 
λεπτομέρειες. Ά λ λ ω ς  τε νομίζει πώς καί στό κράτος θά είναι πολύ 
δύσκολο νά δώσει τέτοιο σχέδιο, δσο δέ γίνεται πρώτα ή πλατειά 
συζήτηση καί μελέτη καί δέ δοκιμάζονται στήν εφαρμογή τά στοι
χεία πού θά τό άποτελέσουν, καί δσο παράλληλα μέ τό πρόγραμμα 
δέ γίνεται γενικότερη καί μέ τούς ίδιους δρους έσωτερική άναμορ- 
φωτική ένέργεια καί γιά τήν δλη δργάνωση τής παιδείας, γιά τή 
μέθοδο τής διδασκαλίας καί γιά τή μόρφωση τοΰ προσωπικοΰ. Γιατί 
είναι βέβαια κοινοτοπία νά τονίσει κανείς πώς τό σκόπιμο πρό
γραμμα προϋποθέτει τή σκόπιμη δργάνωση τής παιδείας καί τήν 
κατάλληλη μέθοδο καί τό κατάλληλα μορφωμένο προσωπικό πού 
θά τό εφαρμόσει. Άλλοιώς καί τό καλύτερο πρόγραμμμα δέν είναι 
τίποτε άλλο παρά χαρτί τυπωμένο, ίσως μάλιστα κάί βλαβερό νά 
γίνεται μέ τή σύγχυση πού μπορεί νά προκαλέσει στό νοΰ αμόρφω
των δασκάλων, καί νά είναι κι’ αύτό μιά άπό τίς φαινομενικές εκεί
νες μεταρρυθμίσεις, πού άναπαύοντας τή συνείδηση «τών ζηλωτών 
τής προόδου» καί θαμπώνοντας τά μάτια τών Ιπιπόλαιων παρατη
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ρητών γίνεται προπύργιο γιά νά εξακολουθεί ό χαλασμός τών ψυχών.
Γι’ αύτό, δσο κι’ άν προσπαθεί ό Ό μιλος νά περιοριστεί μόνο 

στό ερώτημα πού τοΰ εγινε, δέ μπορεί παρά νάγγίξει, δπου είναι 
άπόλυτη άνάγκη, καί ζητήματα σχετικά μέ τήν όργάνωση τών σχο
λείων καί τή μέθοδο τής διδασκαλίας σέ μερικά μαθήματα. Ή  ενό
τητα πού ζητοΰμε στήν εκπαιδευτική άναγέννηση καί ή σημασία 
πού δίνομε νά στηριχτεί άπάνω στά δεδομένα τής Ελληνικής ζωής, 
άφίνει νά εννοηθεί καθαρά ή £ιζική άξία πού έχει γιά μάς τό Εκπαι
δευτικό καθεστώς γιά τήν πρόοδο ή τήν άναγέννηση τοΰ Έλληνικοΰ 
λαοΰ. Καί άκριβώς ή σημασία πού δώσαμε στή ντόπια, τήν έθνική 
παιδαγωγική παράδοση καί ή θλίψη μας γιά τήν έλλειψή της δεί
χνει πώς, άν κάπου φαίνονται οί γνώμες μας ύπερβολικά μεταρρυθ- 
μιστικές καί άλματικές καί σπάζουν τή συνέχεια, αύτό προέρχεται 
δχι γιατί μας λείπει ή έπαφή μέ τήν πραγματικότητα, παρά άπό 
συνακόλουθη σκέψη καί πεποίθηση πώς τό καθεστώς έκεΐ τρικλίζει 
άπάνω σέ ψεύτικη βάση καί πώς αύτό ίσα ίσα δέ στηρίζεται στήν 
πραγματικότητα.

Καί έκτος άπ’ αύτό θέλομε άκόμη νά τονίσομε κ’ Ι'ναν άλλο στο
χασμό πού μας όδήγησε στή δουλειά μας. Σέ λαούς πού δλα τους 
τά κοινωνικά καί πνευματικά καθεστώτα έγιναν άπό φυσική έσωτε
ρική έξέλιξη καί ξετυλίγονται άργά σύμφωνα μέ τήν πρόοδο τής 
πραγματικότητας καί τίς νέες άνάγκες πού αύτή δημιουργεί, έκεΐ 
καί ή παιδεία καθρεφτίζει τόν πολιτισμό πού εχει τό μεγαλύτερο ή 
τό επικρατέστερο μέρος ένός λαοΰ, καί τόν πολιτισμό αύτό είναι 
Ιργο της νά μεταδώσει καί στή νέα γενεά. Καί δμως καί κεΐ άκόμη 
ή παιδεία καμιά φορά δέν είναι σέ μερικά άπλό δργανο τοΰ σύγχρο
νου πολιτισμοΰ, άλλά έργάτης ένός νέου, καί κεΐ ή παιδεία σέ μερικά 
Εδανικά άνοίγει τό δρόμο πρός τήν πρόοδο. Ά λ λ ’ αύτό πολύ περισσό
τερο πρέπει νά συμβεΐ σέ λαούς, πού ή εθνική καί εκπολιτιστική τους 
άτυχία τούς δίδαξε πώς τά κοινωνικά καί πνευματικά τους καθεστώτα 
δέν άνταποκρίνονται στήν εκπολιτιστική τους άποστολή καί τούς έφερε 
στήν άνάγκη νά ζητήσουν καί βίαιη άλλαγή. Σέ λαούς πού άποφά- 
σισαν αληθινά ν’ άναγεννηθοΰν ή παιδεία πρέπει ν’ άγκαλιάζει τά 
νέα ιδανικά. Ά ν  δέν έχομε τή δύναμη νά κάνομε τέτοια τήν παιδεία 
μας, τότε δχι μόνο δέν πρέπει νά περιμένομε πώς αύτή θά βοηθήσει 
τήν άναγέννηση, παρά πρέπει καί νά παραδεχτοΰμε πώς ό πόθος 
καί ή δύναμη γιά ν’ άναγεννηθοΰμε πραγματικά δέ νίκησαν καί δέν 
ύπάρχουν, ή είναι άκόμη περιορισμένα σέ πολύ λίγους άνθρώπους.
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'Ύστερα απ’ αύτά τά γενικότερα που νομίσαμε σωστό νά προτά
ξομε, Ιρχόμαστε τώρα νά μιλήσομε

I

ΓΙΑ  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ

Τό δημοτικό σχολείο Ιγινε στούς νεώτερους χρόνους, δταν νίκησε 
ή ίδέα πώς κάθε πολίτης ένός λαοΰ Ιχει τό δικαίωμα ν’ αντλήσει 
άπό τά πνευματικά αγαθά τοΰ έθνους του καί τής πολιτισμένης 
ανθρωπότητας, νά μορφώσει μ’ αύτά τίς πνευματικές του δυνάμεις 
καί τίς δεξιότητες καί νά διαπλάσει ετσι τόν εαυτό του σέ έλεύθερη 
προσωπικότητα. Είναι άλήθεια πώς ή οργάνωση τής κοινωνίας, ή 
διαφορά στά μέσα καί στή βιωτική αποστολή, επιβάλλει άκόμη νά 
γίνεται ή μόρφωση αύτή πολύ εντατικότερη καί βαθύτερη μόνο γιά 
λίγους πολίτες. Μόλα ταΰτα σ’ δλους τούς πολιτισμένους λαούς είναι 
φανερή ή τάση νά κάνουν ολοένα πλουσιότερο, αρτιότερο καί έπαρ- 
κέστερο τό ποσό τής παιδείας, πού δικαιωματικά καί υποχρεωτικά 
πρέπει νά παίρνει κάθε πολίτης. Τό δικαίωμα κάθε πολίτη νά πάρει 
τή λαϊκή λεγάμενη μόρφωση καί μάλιστα ή δποχρέωσή του γι’ αύτό 
τό δικαίωμα γιά όρισμένα χρόνια είναι τά κύρια γνωρίσματα, τά 
άναπόσπαστα άπό τήν έννοια τοΰ δημοτικοΰ σχολείου. Επειδή δέ, 
δπως είπαμε καί παραπάνω, λιγοστοί (μόλις 6 — 100/° σέ πολύ 
πολιτισμένες χώρες) είναι οί πολίτες πού τά ύλικά μέσα τούς επιτρέ
πουνε νά ζητήσουν μόρφωση άνώτερη άπό τή λαϊκή, τά δημοτικό 
σχολείο εχει δλως διόλου ξεχωριστή θέση και αποστολή μέσα στό 
σύνολο της παιδείας ένός λαοΰ. Μόνο έκεΐ δπου ύπάρχει πραγμα
τικά καί εφαρμόζεται τό δικαίωμα καί ή ύποχρέωση δλων τών πολι
τών νά παίρνουν έπί όρισμένα χρόνια Ινα όρισμένο m inim um  
παιδείας, καί δπου τό δημοτικό σχολείο έπιτυχαίνει σέ βαθμό ικανο
ποιητικό τόν ιδιαίτερο σκοπό του, νά δώσει δηλ. τήν απαραίτητη 
μόρφωση σέ δλους, μόνο εκεί μποροΰμε νά παραδεχτούμε πώς ύπάρ- 
χει πράγματι δημοτική παιδεία.

Σύμφωνα λοιπόν μ’ αύτά σκοπός τοΰ δημοτικού σχολείου είναι νά 
ετοιμάσει, δσο μπορεί καλύτερα, δλους εκείνους τους πολίτες τοΰ 
έθνους, άντρες και γυναίκες, που δε θά πάρουν άλλη άνώτερη γενική 
άγωγή, γιά νά ζήσουν σάν άνθρωποι και πολίτες ελεύθεροι τή σημε
ρινή ζωή, μορφώνοντας τις σωματικές καί ψυχικές τους ικανότητες>
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παρέχοντάς τους χρήσιμες και απαραίτητες γνώσεις και προσπαθών
τας νά διαπλάαει το χαρακτήρα τους.

Γιά νά έπιτύχει τό σκοπό τοΰτο τό δημοτικό σχολείο, πρέπει 
κοντά στήν προσπάθεια νά μορφώσει τόν ηθικό χαρακτήρα καί τήν 
αύτόβουλη ενέργεια, πού είναι δ άπώτερος σκοπός δλων των μαθη
μάτων, νά καλλιεργήσει πρώτα πρώτα σ’ δλους αύτούς τούς πολίτες 
τό δργανο πού θά τούς χρησιμεύει γιά νά έξωτερικεύουν προφορικά 
καί γραπτά τόν ψυχικό τους κόσμο καί νά εΛικοινωνοΰνε μέ τούς 
δμοφύλους τους καί άργότερα γιά νά συμπληρώνουν τή μόρφωσή 
τους καί νά πλουτίζουν τίς γνώσεις τους διαβάζοντας τά κατάλληλα 
βιβλία (διδασκαλία τής γλώσσας). Λεύτερο νά τούς δώσει μιά άρκετά 
ούσιαστική έπίγνωση τής χώρας τους, τής φυλής τους, τοΰ γύρω 
τους φυσικοΰ καί ήθικοΰ κόσμου ετσι, πού νά μποροΰνε νά ένεργή- 
σουνε σκόπιμα μέσα σ’ αύτόν (Πατριδογνωσία καί Γεωγραφία, Φυσιο
γνωσία, ’Αριθμητική καί Γεωμετρία, Ιστορία καί Θρησκευτικά)· καί 
τρίτο νά τούς γυμνάσει καί αναπτύξει τό σώμα, τό χέρι, τό μάτι, τό 
αύτί καί (μαζί μέ τάλλα μαθήματα) τήν παρατηρικότητα, τήν κρίση, 
τήν αύτενέργεια (Γυμναστική, ’ Ιχνογραφία Πλαστική, Χειροτεχνία, 
Ωδική, Φυτοκομία, Ζωοκομία).

"Αν τώρα μέ τό μέτρο τοΰ σκοποΰ αύτοΰ θελήσομε νά κρίνομε 
τό τωρινό Ελληνικό δημοτικό σχολείο, δέ θ’ άργήσομε νά φτάσομε 
στό θλιβερό συμπέρασμα πώς αληθινή δημοτική παιδεία δέν ύπάρχει 
στήν Ελλάδα. ’Όχι βέβαια γιατί έλλειψε ή πρόθεση. Ό  Maurer 
ήθελε κι’ δλας στά 1834 έφτάχρονη υποχρεωτική παιδεία. Μά άκόμη 
στό σωτήριο έτος 1912 δέν εχομε οδτε τετράχρονη, ούτε τρίχρονη, 
ούτε δίχρονη. Τό χαρτί, πού στήν Ε λλάδα λέγεται νόμος, τή θέλει 
τετράχρονη- καθένας δμως είναι ελεύθερος νά στείλει ή νά μή στείλει 
καθόλου τό παιδί του σχολείο- κανένας δέν τόν (5ωτα γιατί' άλλοι τά 
στέλνουν ενα, άλλοι δύο, άλλοι τρία χρόνια. Καί τό πραγμα φαίνεται 
άκόμη πιό χτυπητό στή γυναικεία παιδεία, άφοΰ κατά τήν έπίσημη 
στατιστική τά κορίτσια πού πηγαίνουνε στά δημοτικά σχολεία είναι 
άπάνω κάτω τό ενα τρίτο άπό τάγόρια, δηλ. μέ μέτριο ύπολογισμό 
8 0 %  κορίτσια δέν πατοΰν καθόλου τό κατώφλι τοΰ σχολείου. Τό 
δικαίωμα, τό άλλο ούσιαστικό γνώρισμα τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, 
πέρασε στό τελευταίο μας σύνταγμα, άφοΰ τό κράτος δίνει σέ 
κάθε πολίτη δωρεάν τή δημοτική παιδεία. Μά ούτε αύτό δέν είναι 
όλότελα σωστό, άφοΰ τή φορολογεί εμμέσως μέ τό βιβλιόσημο.

Ά ν  κυτάξομε δμως καί τό τρίτο ούσιαστικό γνώρισμα τοΰ δημο-



208

τικοΰ σχολείου, τήν έπάρκεια καί αύτοτέλειά του, πού Ιχουν καί 
αμεσότερη σχέση μέ τό πρόγραμμα, θά φτάσομε καί κεΐ στά ίδια καί 
θλιβερότερα συμπεράσματα. Πώς τό τετρατάξιο σχολείο δέ δίνει καμιά 
Ιπαρκή καί μόνιμη μόρφωση είναι πια άλήθεια πού καί ή πολιτεία 
άπό καιρό τήν άναγνώρισε. Γι ’ αύτό άποφάσισε νά τό κάμει έξατάξιο, 
μά δέν τό Ικαμε άκόμη. Πώς καί μέ τό έξατάξιο σχολείο δέ λύνεται 
δριστικά τό ζήτημα τής έξωτερικής έπάρκειας είναι φανερό, άφοΰ 
άλλοι πολιτισμένοι λαοί δέ βρίσκουν άρκετό ούτε καί τό δχτατάξιο 
άκόμη. Μά όπωσδήποτε πρέπει νά όμολογήσομε πώς ή πραγματική 
Ιφαρμογή Ιξάχρονης όποχρεωτικής παιδείας θά είναι γιά τή σημε
ρινή μας κατάσταση πρόοδος άρκετά σημαντική. Σημαντική πρόοδος 
δχι βέβαια μέ τόν τύπο πού Ιχει σήμερα τό έξατάξιο σχολείο στά 
λίγα μέρη πού εγινε. Γιατί καί τά τετρατάξια καί τά έξατάξια δχι 
μόνο μέ αυτοτέλεια καί ανεξαρτησία δέν επιδιώκουν τό σκοπό πού 
βάλαμε παραπάνω γιά τά δημοτικά σχολεία, δχι μόνο άποτυχαί- 
νουνε στά μέσα πού μεταχειρίζονται, μά ούτε φαίνονται καί νά Ιχουν 
κανένα σκοπό άλλον άπό τό νά προετοιμάσουν όπωσδήποτε γιά τήν 
άνώτερη παιδεία τά πέντε περίπου έκατοστά άπό τούς πολίτες πού 
θά τή ζητήσουν.

Τά δημοτικά σχολεία μας δέν ύπάρχουνε σήμερα γιά τά 9 0 -95  
εκατοστά άπό τούς πολίτες, πού δέ θ’ άκολουθήσουν άλλη άνώτερη 
μόρφωση, ύπάρχουνε γιά τά 1 0 -5  έκατοστά πού θά πανε παραπάνω. 
Καί έπειδή γενικά ή άνώτερη παιδεία μας είναι κλασσική, τά δημο
τικά μας σχολεία είναι άπλούστατα προγνμνάσια. Ό χ ι μόνον ό 
Λαός, μά καί ή πολιτεία τά θεωρεί τέτοια. Άλλοιως θά ήτανε φαι
νόμενο άνεξήγητο πώς, ένώ είναι είκοσι χρόνια κι’ άπάνω πού λει- 
τουργοΰν έξατάξια σχολεία, δέ δόθηκε άκόμη πρόγραμμα γιά τήν 
πέμτη καί έκτη τάξη. 'Ότι καί ή Πολιτεία ταυτίζει τήν πέμτη καί 
εκτη τάξη τοΰ δημοτικοΰ μέ τίς δύο πρώτες τάξεις τοΰ κλασσικοΰ 
σχολείου τό άποδείχνει καί δ νόμος πού δρίζει πώς άπόφοιτοι τών 
πλήρων περνοΰνε στήν τρίτη τάξη τοΰ σχολαρχείου χωρίς έξετάσεις.

Ή  τέλεια αύτή ύποταγή τοΰ δημοτικοΰ σχολείου στό γυμνάσιο 
εχει άποτέλεσμά δχι μόνο τό δτι διδάσκονται έκεΐ κλασσικοί συγγρα
φείς στό πρωτότυπο καί δλη ή γραμματική τής ’Αττικής διαλέκτου, 
μά άκόμη καί τό δτι κανείς δέ νοιάστηκε ποτέ σοβαρά, άν πραγμα
τικά στά §ξ αύτά χρόνια κατορθώνεται δσοι φεύγουν άπό κεΐ νάχουν 
μάθει τά άπαραίτητο δργανο τής εύκολης καί άβίαστης καί σωστής 
προφορικής καί γραπτής συνενοήσεως μέ τούς όμοφύλους τους, πού
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είναι τό πιό χειροπιαστό τέρμα τής άποτελεσματικής διδασκαλίας στό 
δημοτικό σχολείο. Καί αν άκόμη ήταν σωστή ή προϋπόθεση πώς ή 
καθαρεύουσα δέ μαθαίνεται, άν δέ μαθευτεί πρώτα ή άρχαία, νόμισαν 
φυσικότατο νά διδάσκεται ατό δημοτικό σχολείο ή καθαρεύουσα, άφοΰ 
δσοι τελειώσουν τό γυμνάσιο θά ξέρουν τήν άρχαία.

Καί δ Εκφυλισμός αύτός τοΰ δημοτικοΰ σχολείου σέ προγυμνάσιο 
δέν είχε άποτέλεσμα μόνο ν’ άποτύχουν τά σχολεία μας στήν καλ
λιέργεια καί μετάδοση τοΰ γλωσσικοΰ δργάνου, άλλά δηλητηριάσανε 
δλη τήν έργασία τοΰ δημοτικοΰ σχολείου σ’ δλους τούς κλάδους. 
Γιατί δχι μόνον ή υπερτροφία τοΰ γλωσσικοΰ μαθήματος Ιπνιξε τήν 
Ελεύθερη άνάπτυξη τών άλλων, μά κάθε διδασκαλία τήν Εκαμε ούσια- 
στικά γλωσσική καί λεξιλογική. Ή  λεξικράτεια θόλωσε τήν έποπτεία, 
έμπόδισε νά μορφώνεται ή παρατηρητικότητα καί ή κρίση, Επνιξε τήν 
αύτενέργεια, καί δημιουργώντας άτμόσφαιρα ψευτιάς που μέσα 
σ’ αύτή κινοΰνται δάσκαλοι καί μαθηταί καλλιέργησε τήν υποκρι
σία καί στράβωσε τό χαρακτήρα. Ά π ό  τήν πρώτη τάξη σέ παιδιά 
Εξ χρόνων διατυπώνονται τά συμπεράσματα τής ήθικής διδασκα
λίας καί άπομνημονεύονται σέ ρητά γραμμένα στήν άρχαία γλώσσα. 
Έ τσι δέν Εδωσε καί δέ δίνει τό δημοτικό σχολείο τήν ούσιαστική 
έπίγνωση τής χώρας, τής φυλής, τοΰ γύρω φυσικοΰ καί ήθικοΰ 
κόσμου, δχι μόνο γιατί δλα αύτά τά όπόταξε στό κυνήγημα ένός 
άπιαστου γλωσσικοΰ ίδανικοΰ, παρά άκόμη γιατί ό ψευτοκλασσικι- 
σμός έπηρέασε καί στήν ούσία τους τίς Εννοιες αύτές. Ά ν  άκόμη 
προσθέσομε πώς οί Ελλείψεις τών προγραμμάτων ή καί ή ακατάλ
ληλη προπαρασκευή τών δασκάλων κάμανε νά παραμεληθοΰν δλως 
διόλου οί δεξιότητες τοΰ χεριοΰ, τοΰ ματιοΰ, τοΰ αύτιοΰ, καί πώς ή 
Εγκληματική άμέλεια τών δήμων καί τοΰ κράτους Εσπρωξε καί 
σπρώχνει στήν κλίνη τοΰ σωματικοΰ Προκρούστη, πού λέγεται Ε λλη 
νικό κτίριο καί Επιπλο σχολικό, τόσα έκατομμύρια τρυφερά σώματα, 
πού πέρασαν ώς τώρα άπό τό δημοτικό σχολείο, Εχομε άκέρια τήν 
είκόνα τής δημοτικής παιδείας. 'Ύστερα άπ’ δλα αυτά δέ θά φανεί 
βέβαια ύπερβολικό εκείνο πού είπαμε παραπάνω, πώς δημοτική παι
δεία δέν ύπάρχει στήν Ελλάδα. Ί σ ω ς  μάλιστα νά βρεθεί πώς ή πρα
γματική της άνυπαρξία δέ θά ήταν κακό χειρότερο άπό τή σημε
ρινή της δπαρξη.

Καί λοιπόν τί πρέπει νά γίνει, τί είναι άνάγκη άπόλυτη νά γίνει;
1) Ή  δημοτική παιδεία νά γίνει πραγματικά εξάχρονη, απολύ

τως υποχρεωτική καί νά δίνεται δλως διόλου δωρεάν (νά καταργηθεΐ
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τό βιβλιόσημο καί νά δίνονται στά φτωχά παιδιά βιβλία καί τετράδια 
και τάλλα άπαραίτητα).

2) Τό έξατάξιο δημοτικό νά είναι σχολείο δλως διόλου αυθύπαρ
κτο, έπιδιώκοντας νά δώσει τήν άπαραίτητη μόρφωση σ’ δλους τους 
πολίτες πού δέ θά πάρουν άλλη άγωγή. Καλό είναι οί τέσσαρες 
πρώτες τάξεις νά είναι κοινή βάση καί γιά κείνους πού θά πάνε στά 
άνώτερα. ’Ίσως άκόμη καί οί είξ. ’ Αλλά θά είναι δουλειά τών ανώτε
ρων σχολείων νά κανονίσουν τά προγράμματά τους ετσι, πού νά μπο
ρούνε νά δέχονται μαθητάς άπό τήν τετάρτη ή τήν έκτη τοϋ δημοτι
κού. Τό πρόγραμμα τοΰ δημοτικοΰ μέ κανένα τρόπο δέν πρέπει νά 
είναι όποταγμένο στά προγράμματα τών ανώτερων.

3) Τό δημοτικό σχολείο πρέπει νά μεταχειρίζεται έκεΐνα τά μέσα 
καί νά επιδιώκει έκείνους τούς μερικούς σκοπούς, πού θά κάμουν 
πραγματοποιήσιμο τό γενικό σκοπό του. Κάθε ιδανικό πού δέ μπορεί 
νά πραγματοποιηθεί, πρέπει νά λείψει.

4) Ή  Πολιτεία πρέπει νά δώσει στούς δασκάλους καί τή μόρ
φωση καί τά μέσα γιά νά μποροΰνε νά εφαρμόσουν δλα έκεΐνα τά 
μέτρα, πού χρειάζονται σύμφωνα μέ τήν επιστήμη γιά τή σωματική, 
τήν πνευματική καί τήν ήθική άγωγή τών πολιτών, δπως τήν όρί- 
σαμε παραπάνω.

'Ύστερα άπό τά γενικότερα αύτά αιτήματα έρχόμαστε στά καθέ
καστα τοΰ προγράμματος.

Α ί  Τ λ ω σσ ικ ή  Δ ιδασκαλ ία .

Σύμφωνα μέ τούς μερικούς σκοπούς τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, 
δπως τούς καθορίσαμε παραπάνω, σκοπός τής γλωσσικής διδασκα
λίας είναι νά καλλιεργήσει στά παιδιά τό δργανο τής προφορικής 
καί γραπτής έπικοινωνίας μέ τούς όμοφύλους τους. Πρέπει λοιπόν 
μέ τή γλωσσική διδασκαλία νά γίνουν τά παιδιά ίκανά νά καταλα
βαίνουν τόν ψυχικό κόσμο τών άλλων, είτε γραπτά έκφράζεται είτε 
προφορικά, καί πάλι νά έκφράζουνε γραπτά ή προφορικά άβίαστα καί 
σωστά τό δικό τους έσωτερικό κόσμο, καί άκόμη νά διαβάζουν μέ 
τέλεια αντίληψη καί συναίσθηση, δσο είναι δυνατόν, τά λαϊκότερα 
δημιουργήματα τής σύγχρονης λογοτεχνίας.

Γιά νά είναι κατορθωτός αύτός ό σκοπός μέ τά μέσα πού διαθέ
τει τό δημοτικό σχολείο, καί άκόμη περισσότερο γιά νά είναι τό 
δργανο τοΰτο άληθινό μέσο έκφραστικό τοΰ ζωντανοΰ ψυχικοΰ 
κόσμου, καί νά μήν παραγράφει ή ψευτίζει τή ζωή, πρέπει νά είναι
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ή γλώσσα πού πραγματικά μιλιέται. Κάθε στοιχείο της πού δέ στέ
κεται φυσικά καί άβίαστα στόν προφορικό λόγο πρέπει νά λείψει. 
Δέν είναι βέβαια έδώ ό κατάλληλος τόπος γιά νά συζητηθεί έστω 
καί μόνο άπό τήν παιδαγωγική του άποψη τό ζήτημα τής γλώσσας. 
Γι’ αύτό θεωρώντας το άρκετά διαφωτισμένο, τουλάχιστον στά γενι
κότερα, καί έχοντας τήν πεποίθηση πώς ά'μα τό ζήτημα τής γλωσ
σικής διδασκαλίας στό δημοτικό σχολείο θεωρηθεί άπό τήν έπίσημη 
διεύθυνση τής παιδείας σοβαρό καί άξιομελέτητο πρόβλημα, δέ 
θ’ άργήσει νά φωτιστεί καί σ’ δλες του τις λεπτομέρειες, περιοριζό
μαστε έδώ νά διατυπώσομε μόνο τήν πεποίθησή μας, στηριγμένη 
σέ καθολική μελέτη τοΰ ζητήματος, πώς τέτοιο μέσο γιά προφορική 
καί γραπτή έκφραση τοΰ ψυχικού κόσμου τέλειο, φυσικό καί άβία- 
στο, ίκανό νά υπηρετήσει δλες τίς άνάγκες τής Ιπικοινωνίας μέ τούς 
όμοφύλους, βγαλμένο άπό τή ζωή καί μέ δλα τά στοιχεία του ζων
τανά, εύκολομεταχείριστο καί άπλό, πού μπορεί στά 1ξ χρόνια νά 
τό κατέχουν τά παιδιά, είναι ή κοινή όμιλονμένη νέα Ελληνική 
γλώσσα, πού είναι άκόμη καί ή γλώσσα τής δημιουργικής μας λογο
τεχνίας. Αύτή λοιπόν καί μόνον αύτή πρέπει νά είναι τό άντικείμενο 
τής γλωσσικής διδασκαλίας καί τό μέσο κάθε άλλης διδασκαλίας στό 
δημοτικό σχολείο. Ό που μιλούνε διάλεκτο πρέπει νά έπιτρέπονται, 
άν είναι άνάγκη, στήν άρχή διαλεκτικά στοιχεία στήν όμιλία, σιγά 
σιγά δμως νά γίνεται ή μετάβαση στήν κοινή όμιλουμένη.

Ή  γλωσσική διδασκαλία άποτελεϊται άπό την ομιλία, την άνά
γνωση και τή γραφή, τή γραμματική, τις εκθέσεις και τήν ορθογρα
φία. Στήν ομιλία γυμνάζονται τά παιδιά καί στό γλωσσικό καί σ’ δλα 
τάλλα μαθήματα καί μάλιστα τά πραγματικά, πού πλουτίζουνε σιγά 
σιγά καί τό λεξιλόγιο τοΰ παιδιού. Στά δύο πρώτα χρόνια ιδιαίτερα 
ύπηρετεΐ τό σκοπό τοΰτο ή πραγματογνωσία. Ά λ λ ες ώρες γιά τήν 
άσκηση στήν ομιλία δέν όρίζονται στό πρόγραμμα.

Ή ’Α νά γνω ση . —  Στή διδασκαλία τής πρώτης άναγνώσεως, πού 
σκοπός της είναι νά κάμει τά παιδιά ίκανά νά διαβάζουνε σωστά, 
σύμφωνα μέ τό νόημα καί εκφραστικά, τό κυριότερο ζήτημα πού 
παρουσιάζεται είναι τό ζήτημα τοΰ αναγνωστικού βιβλίου. Ά π ό  τά 
δύο συστήματα πού ύποστηρίζονται καί πού καί τά δύο έχουν καί τά 
καλά τους καί τά κακά τους, δηλ. ή περιεχόμενο τοΰ βιβλίου άποτε- 
λούμενο άπό πολλά μικρά κομμάτια καί μέ έγκυκλοπαιδικό κοντά στό 
ήθικό περιεχόμενο, ή περιεχόμενο άποτελούμενο άπό ενα μόνο άνά- 
γνωσμα, νομίζομε πώς προτιμότερο είναι ένα διάμεσο, πού συγκεν
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τρώνει καί τών δυο τις άρετές. Στή διδασκαλία τής άναγνώσεως, μάλι
στα στα πρώτα χρόνια, κυριότερος σκοπός δέν είναι ν’ αύξηθοϋν οί 
γνώσεις τοΟ παιδιοΟ παρά ή πρόοδός του στήν τέχνη τής άναγνώ
σεως. Γι’ αύτά τό άναγνωστικό πρέπει πιό πολύ νά ύπηρετεΐ τή συγ
κέντρωση καί τήν Ιπανάληψη είτε στά φρονηματιστικά είτε στά 
πραγματικά μαθήματα άφίνοντας Ιτσι καιρό στήν κυρίως άνάγνωση 
καί στή γλωσσική έπεξεργασία τοΟ περιεχομένου, θ ά  μποροΟσε 
λοιπόν νά δοθεί ώς δλη της άναγνώσεως στήν Α' τάξη τό δεύτερο 
έξάμηνο (καί τό πρώτο έξάμηνο στή Β' τάξη) παραμύθια1 οτή Β' 
τάξη διήγημα άνάλογο πρός τά Ροβινσώνα· στην Γ ’ τάξη 6 -8  μεγάλα 
διηγήματα πού ή δλη τους νά είναι παρμένη α') άπό τή μυθολο
γούμενη ίστορία της άρχαίας Ελλάδας (ήρωϊκοί χρόνοι κλπ.) β') άπό 
παραδόσεις νεοελληνικές γ') άπό τή σύγχρονη Ελληνική ζωή —  
ώρες 5 γιά τήν άνάγνωση μόνο). Στην Ε ' τάξη, Νεοελληνική Χ ρη
στομάθεια άπό κομμάτια συγγραφέων μέ ιστορικό καί φιλολογικά 
περιεχόμενο μέ βάση συγκεντρώσεως τό Βυζαντιακά πολιτισμό καί 
άλλα άπό τό φυσικό κόσμο. Στην  ζ " τά ξη : Νεοελληνική Χρηστο
μάθεια μέ βάση συγκεντρώσεως τά νεώτερο Ελληνισμό γιά τόν ιστο
ρικά κόσμο καί άλλα άπό τό φυσικό κόσμο (Ε' καί ζ-' τάξη άπό 
4  ώρες). Σ ’ δλες τίς τάξεις ποιήματα άνάλογα καί ώραΐα.

Ή  Γραμματική  διδασκαλία έχει σκοπό νά καλλιεργήσει τά 
συναίσθημα τοΟ σωστόν στή γλώσσα καί νά κάνει συνειδητή τή μορ
φολογία τής γλώσσας τόσο μόνο, δσο είναι άπαραίτητο γιά νά μπο
ρεί τό παιδί νά μεταχειρίζεται μέ άσφάλεια τούς διάφορους τύπους 
τών λέξεων. Γι’ αύτά ή γραμματική δέν είναι ποτέ, μάλιστα στά 
δημοτικά σχολείο, σκοπός, άλλά πάντα μέσο βοηθητικά γιά νά κατα
λαβαίνουνε σωστά καί διατυπώνουν τά παιδιά σωστά τά νοήματα 
τους. Γι’ αύτά δέν είναι καθόλου άνάγκη νά γίνει συνειδητή, παρα
φορτωμένη μάλιστα μέ δρους καί ξεχωρισμένη άπό κάθε περιεχό
μενο, δλη ή μορφολογία τής γλώσσας. Κάθε τί πού καί χωρίς νά 
γίνει συνειδητά είναι σταθερά στή χρήση καί αύτονόητο πρέπει νά 
μή γίνει περιττό βάρος γιά τά νοΰ τών παιδιών. Γι’ αύτά καί ή γραμ
ματική δέν πρέπει νά διδάσκεται ώς ιδιαίτερο μάθημα σέ ξεχωρι
στές ώρες, ούτε άπό βιβλίο, παρά μόνο μαζί μέ τό μάθημα τών έκθέ- 
σεων καί τής όρθογραφίας ή καμιά φορά καί τής άναγνώσεως.'Οπου 
δηλαδή όρθογραφικά ή άλλα γλωσσικά λάθη ή άδυναμία γιά τήν 
κατανόηση κάνει φανερά πώς είναι άνάγκη νά γίνει συνειδητά κάποιο 
φαινόμενο τής γλώσσας καί νά δυναμωθεΐ Ιτσι τά γλωσσικά αίσθημα
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καί ή άσφάλεια στή χρήση μέ τήν έπίγνωση τού φαινομένου, έκεΐ 
πρέπει τά παιδιά βοηθούμενα άπό τά παραδείγματα νά βρίσκουνε 
μόνα τους τόν κανόνα καί νά τόν καταγράφουν. Μ’ αύτό τόν τρόπο 
μπορεΤ βέβαια στό τέλος νά βγει ένα σύνολο άπό κανόνες πού νά 
νά φωτίζει τά κυριότερα γραμματικά φαινόμενα. Καί βιβλίο άσκή- 
σεων είναι περιττό στό χέρι τών παιδιών ό δάσκαλος μπορεί νά Ιχει 
τά βοηθήματά του. Έ τσι θά πάρει καί ή γραμματική τή σωστή 
βοηθητική της θέση στά πρόγραμμα. Γιά τή γραμματική διδασκαλία 
δέν πρέπει ν’ άφιερώνεται άπό τίς δ>ρες τών έκθέσεων, τής δρθογρα- 
φίας ή τής άναγνώσεως περισσότερο άπό μία ώρα τή βδομάδα ή 
μιάμισυ τό πολύ στίς άνώτερες τάξεις.

"Ενα άπά τά σπουδαιότερα σημεία τής γλωσσικής, άλλά καί τής 
άλλης διδασκαλίας πρέπει νά γίνουν οί εκθέαεις, πού σκοπός τους 
είναι νά κάμουν τά παιδιά ίκανά νά έκφράζουνε γραπτά έλεύθερα, 
μέ συνέχεια καί τάξη, εξωτερικά έπεισόδια τής ζωής τους ή τόν έσω- 
τερικό τους κόσμο καί τίς ποικίλες παρατηρήσεις τους γιά κάθε τι. 
Ή  διδασκαλία πρέπει ν’ άρχίσει άπά τήν τρίτη τάξη (μικρές προα
σκήσεις έκθέσεων, φρασοΰλες, μέ κάποιο συνεχές νόημα μπορούνε 
νά καταγράφονται καί άπό τήν Α ' καί Β' τάξη). 'Ορίζομε λοιπόν 
άπό τήν Γ ' κι’ άπάνω δύο ώρες τή βδομάδα  γιά Ικθέσεις. Τή μία 
ώρα γράφεται ή έκθεση στήν τάξη, τήν άλλη δίνει ό δάσκαλος τά 
διορθωμένα τετράδια καί κάνει άπάνω στά λάθη μάθημα, πού καθώς 
είπαμε καί παραπάνω μπορεί κατά τίς περιστάσεις νά παίρνει τή 
μορφή γραμματικής διδασκαλίας.

Ά π ό  τή Β' τάξη πρέπει νά γίνεται συστηματική άσκηση καί στήν 
ορθογραφία. Ή  άναλογία καί ή συνίζηση απλοποιούν άρκετά τήν Ορθο
γραφία στή γλώσσα μας, μά είναι φανερό πώς ή απλοποίηση πρέπει 
νά γίνει συστηματικά πρό πάντων στό περιττό βάρος τών τόνων καί 
τών πνευμάτων. ’Εν τούτοις ή άσκηση στήν δρθογραφία πρέπει καί 
πάλι νά γίνεται πολύ συστηματικότερη. Κάθε μέρα ν’ άντιγράφουν άπό 
τό κείμενο, νά γράφουν άπ’ Ιξω καί μέ ύπαγόρευση, νά σχηματίζουν 
όμάδες άπό λέξεις μέ όμοιότητες στήν δρθογραφία κλπ.· τέτοιες καί 
άλλες άνάλογες ασκήσεις πρέπει νά στερεώνουν τίς δπτικές, άκουστι- 
κές καί κινητικές εικόνες τών λέξεων. Γιά τή συστηματική διδασκα
λία τής όρθογραφίας πρέπει ν’ άφιερώνονται δυό ήμιώρια τή βδομάδα 
άπό τή Β' τάξη κι’ άπάνω σ’ δλες τίς τάξεις τοΰ σχολείου.

Ή  διδασκαλία τής γραφής, πού σκοπός της είναι νά κάνει τά 
παιδιά νά γράφουν απλά, καθαρά, γρήγορα καί ώραΐα, άρχίζει μαζί
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μέ τή διδασκαλία της πρώτης άναγνώσεως. Ή  άσκηση έξακολουθεΐ 
σ’ δλες τις τάξεις από τήν Γ ' καί απάνω σέ ιδιαίτερη ώρα. ' Η  καλ
λιγραφία συνδυάζεται μέ τή γραφή· γι’ αύτό δέν Ιχει ιδιαίτερες 
ώρες στό πρόγραμμα, άλλά καί σέ κάθε γραφική έργασία πρέπει νά 
έφαρμόζονται οί κανόνες αύτοΰ τοΟ μαθήματος.

Β ’. Π ραγμ ατογνω σία .

Αύτό τό μάθημα, που πρέπει νά διδάσκεται τά δύο πρώτα χρόνια 
άπό τρεις ώρες σέ κάθε τάξη, έχει σκοπό εκτός άπό τήν άσκηση 
στήν όμιλία καί στή σωστή προσφορά τών λέξεων πού άναφέραμε 
παραπάνω, πρό πάντων νά ξυπνήσει καί νά γυμνάσει τήν παρατη
ρητικότητα καί τή σκέψη τών παιδιών. Έ τσι θά ξεκαθαρίσει, θά συμ
πληρώσει, θά τακτοποιήσει τις παραστάσεις πού έχουν κι’ δλας τά 
παιδιά, άμα έρχονται στό σχολείο, θά προσθέσει νέες καί θά μορφώ
σει έννοιες, πού άργότερα θά τις χρησιμοποιήσουν συστηματικότερα 
τάλλα μαθήματα. Επειδή δέ ίσα ίσα τό μάθημα τοΰτο θά στηριχτεί 
σέ δ,τι είναι γνωστό στά παιδιά καί άποκτημένο βέβαια άπό άμεση 
έποπτεία, καί επειδή δ,τι θά προσθέσει πρέπει κι’ αύτό νά προέρχε
ται άπό τήν ίδια πηγή, γι’ αύτά κάθε τι πού δέ μποροΰνε νά ίδοΰν 
τά παιδιά στά γύρω τους κόσμο άποκλείεται άπό τήν πραγματογνω
σία. Γι’ αύτό φρονοΰμε πώς δέν είναι σκόπιμο νά δοθεί πρόγραμμα 
σ’ δλες τίς λεπτομέρειες καθορισμένο γιά δλα τά μέρη τοΰ Ελληνι
σμού, χωριά καί πολιτείες, νησιά καί παράλια ή κάμπους καί βουνά. 
Αύτά είναι ένα άπό τά στοιχειώδη λάθη τοΰ τωρινοΰ προγράμματος, 
πού όρίζει έξαφνα γιά δλα τά μέρη τής Ελλάδας ώς άντικείμενο 
τής πραγματογνωσίας Ά λιέω ν βίος ή βάζει καί τόν ελέφαντα, τήν 
άρκτον, τον λέοντα, στά ζώα ποΰ πρέπει νά διδαχτούνε στή Β' τάξη, 
ή τό αεριόφως μέσα στις φωτιστικές ϋλες κλπ. Γι’ αύτό νομίζομε 
πώς πρέπει νά δοθοΰνε μόνο οί γενικές γραμμές τοΰ προγράμματος 
γιά τά κοινότερα πράγματα πού βρίσκονται σέ κάθε τόπο. δηλ. σπίτι, 
εκκλησία, σχολείο, οικογένεια ανθρώπινο σώμα, ηλικίες, εποχές, καί 
νά δοθεί έλευθερία στούς δασκάλους νά συμπληρώσουν δλα τάλλα 
ανάλογα μέ τό μέρος πού γίνεται ή διδασκαλία.

Ή  ιχνογραφία καί ή πλαστική άπό τή μνήμη ή καί τό χάραγμα 
στόν άμμο χρησιμεύουν πολύ στό μάθημα τοΰτο γιά νά αύτενεργοΰν 
τά παιδιά παριστάνοντας δσα άπό τή διδασκαλία της πραγματογνωσίας 
έγιναν κτήμα τους.
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Ό  δεύτερος άπό τούς μερικούς σκοπούς τοΰ δημοτικού σχολείου 
είναι νά δώσει στά παιδιά μιά άρκετά ούσιαστική έπίγνωση τοΰ γύρω 
τους φυσικοΰ καί ήθικοΰ κόσμου. Μαθήματα, πού προ πάντων θά 6πη- 
ρετήσουν τό σκοπό αύτό (μά πού καί αύτών βέβαια άναπόπαστος σκοπός 
πάντα μένει ή μόρφωση τοΰ χαρακτήρα καί ή καλλιέργεια τοΰ νοΰ καί 
τής αύτόβουλης Ινέργειας) είναι ή ’Αριθμητική καί Γεωμετρία, ή Πατρι
δογνωσία, Γεωγραφία καί Φυσιογνωσία, ή 'Ιστορία καί τά Θρησκευτικά.

J Y  ’Α ρ ιθμ η τικ ή  καί Γ εω μ ετρ ία 1.

Σάν προπαίδεια γιά τήν ούσιαστική έπίγνωση προπάντων τοΰ 
φυσικοΰ κόσμου, έπίγνωση των ποσοτικών σχέσεων καί τών μορφών 
πού παρουσιάζουν τά πράγματα, είναι ή ’Αριθμητική καί ή Γεωμε
τρία. Τής ’Αριθμητικής καί τής Γεωμετρίας ιδιαίτερος σκοπός στά 
δημοτικά σχολεία είναι νά έτοιμάσουν τούς μαθητάς μέ τήν άναγκαία 
άντίληψη καί ικανότητα έτσι, πού νά διακρίνουν καλά καί νά κατα
λαβαίνουν τις άριθμητικές σχέσεις ή τις μορφές τών πραγμάτων καί 
νά μποροΰνε γρήγορα καί μέ άσφάλεια νά λύσουν άπλά άριθμητικά 
καί γεωμετρικά προβλήματα, δπως θά τάπαντήσουνε στήν πραγμα
τική ζωή, στό σπίτι, στό έπάγγελμά τους, στό μικροεμπόριο, στή 
συγκοινωνία κλπ. Ή  μεθοδική διδασκαλία τής ’Αριθμητικής καί τής 
Γεωμετρίας θά κατορθώσει κοντά σ’ αύτό ν’ άσκήσει σέ μεγάλο 
βαθμό καί τή μνήμη, τή διαύγεια τής σκέψεως, τή συνδυαστική καί 
Ιποπτική δύναμη τοΰ νοΰ, καί άκόμη θά γυμνάσει τή βούληση συνη
θίζοντας τό παιδί στήν ακρίβεια, στήν έπιμέλεια καί στήν τάξη. 
Γιά νά έκπληρώνεται ό πρακτικός σκοπός τοΰ μαθήματος, είναι 
άνάγκη τά προβλήματα νά παίρνονται άπό τήν πραγματικότητα καί 
απ’ δλους τούς κύκλους, δπου πράγματικά μας δίνονται στή συνη
θισμένη ζωή προβλήματα τέτοια.

-Στήν >4' raf??.— (ώρες 3) κύριο θέμα είναι ή αίσθητοποίηση 
τών άριθμών 1 — 20 καί οί τέσσαρες πράξεις απάνω σ’ αύτούς· (τό 
πεντάλεπτο, δεκάλεπτο καί εικοσάλεπτο νόμισμα- προβλήματα σχετικά).

Στήν Β ' τάξη. — (ώρες 3) κύριο θέμα οί άριθμοί 1 — 100. (Ή  
δραχμή 100 λεπτά. Τό μέτρο, έκατοστόμετρο, ύποδεκάμετρο, προ
βλήματα σχετικά).

1 Πρβλ. Lehrplan fur die W erktags - V olks - Scliulen der Stadt M un
ch en 1905.
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Στη Γ ' τάξη. —  (ώρες 3) κύριο θέμα οί άριθμοί 1 — 1000' (ή 
όκα 400 δράμια, τδ πεντάδραχμο (500 λεπτά) τό δεκάδραχμο, σχε
τικά προβλήματα).

Στην Δ ' τάξη. — (4 ώρες), κύριο θέμα α') οί τέσσερες πράξεις 
μέ κάθε άριθμό, β') οί συμμιγείς άριθμοί (μέτρα— δχι τετραγωνικά—  
βάρη, νομίσματα) καί οί τέσσερες πράξεις μέ συμμιγείς, γ ') ή Ιννοια 
τοΟ μισοΰ, τοΰ 1/i , τοΰ 1/s τοΟ 1/3, τοΰ 1/β, τοΰ ι/9, τοΰ 1/6, τοΰ 1/10) 
τοΰ γ ΐ2, έποπτικά. Επίσης έποπτικά άπάνω σέ πραγματικά άντικεί- 
μενα οί τέσσερες πράξεις μ’ αυτά.

Στην Ε ' τάξη. —- (3 ώρες). Επανάληψη τών 4 πράξεων μέ τούς 
άκεραίους. Τά δεκαδικά κλάσματα, τά κοινά κλάσματα. Ή  άπλή 
μέθοδος τών τριών. Τό τόσα τοΐς ° /0, άπλά παραδείγματα. Καταμέ
τρηση Ιπιφανειών. Τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος (κοίτα καί Γεωμετρία).

Στην <Γ' τάξη. —  (3 ώρες). Επανάληψη τών 4 πράξεων μέ άκε
ραίους, δεκαδικούς καί κλασματικούς. Καταμέτρηση επιφανειών καί 
δγκων (κοίτα καί Γεωμετρία). Τετράγωνο άριθμοΰ καί τετραγωνική 
(5ίζα. Βάρη καί μέτρα γενικά. Ξένα νομίσματα. Προβλήματα τόκου, 
έταιρείας, μείξεως, όφαιρέσεως.

Ή  Γεωμετρία διδάσκεται 2 ώρες στήν Ε' καί 2 στήν <Ξ" τάξη. 
Στην Ε ' τάξη διδάσκεται ό κύβος, τό όρθογώνιο παραλληλεπίπεδο, 
τό γυρτό παραλληλεπίπεδο μέ δλα τά σχετικά έπίπεδα, τά σχήματα 
καί τίς γεωμετρικές έννοιες πού βγαίνουν απ’ αύτά. Καταμέτρηση 
τών Ιπιφανειών καί προβλήματα σχετικά. Τά παιδιά ιχνογραφούν ή 
κατασκευάζουν άπό πρόχειρα υλικά στήν ώρα τής Γεωμετρίας καθαρά 
σχήματα ή γεωμετρικά σώματα ή άλλα άντικείμενα σχετικά.

Στην  ζ "  τάξη τά πρίσματα, κάθε είδος πυραμίδες, ό κύλινδρος, 
ή σφαίρα καί κάθε επίπεδο σχήμα καί γεωμετρική έννοια ποΰ βγαί
νει άπ’ αύτά. Καταμέτρηση επιφανειών καί δγκων. Τά προβλήματα 
κ’ Ιδώ παίρνονται άπό τή ζωή καί τις πραγματικές σχέσεις. Τά 
παιδιά Εχνογραφοΰν καί κατασκευάζουνε σώματα δπως καί στήν 
Ε ' τάξη.'

Δ '. Π α τρ ιδογνω σ ία .

Συνέχεια τής πραγματογνωσίας πού διδάχτηκε στίς δύο πρώτες 
τάξεις καί κοινή εισαγωγή γιά τή Γεωγραφία, τή Φυσιογνωσία καί 
καί τήν Ιστορία ακόμη είναι στήν Γ' τάξη ή Πατριδογνωσία (ώρες 3). 
Αύτό λοιπόν τό μάθημα έχει σκοπό ξεκινώντας άπό τά πλησιέστερα 
καί γνωστότερα γιά τό παιδί νά τοΰ κινήσει τό ένδιαφέρον γιά τά
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γεωγραφικά, φυσικά καί ιστορικά δεδομένα τής ιδιαίτερης του πα
τρίδας καί νά προετοιμάσει Ιτσι τίς άναγκαΐες παραστάσεις, πού 
άπάνω τους θά στηριχτεί ή συστηματική διδασκαλία τής Γεωγραφίας, 
τής Φυσιογνωσίας καί τής 'Ιστορίας. Ά μ εση  έποπτεία είναι καί στό 
μάθημα αύτό άπαραίτητος δρος. Γι’ αύτό καί στήν Πατριδογνωσία 
πρόγραμμα μέ δλες τΙς λεπτομέρειες οδτε μπορεί οδτε πρέπει νά 
δοθεί- ό δάσκαλος θά κοιτάξει νά προσαρμοστεί στόν τόπο πού διδά- 
δάσκει. Γενικά σημεία πού πρέπει νά προσέξει είναι τά έξής:

1) Τό δωμάτιο τής διδασκαλίας. Τά τέσσαρα σημεία τοΰ δρί- 
ζοντα. θέση τοΟ ήλιου κατά τΙς διάφορες έποχές.

2) Τό κτίριο τοΰ σχολείου (σχέδιό του). Ό  κήπος, ή αύλή (σχέ
διο). Τά γύρω σπίτια καί οί δρόμοι.

3) Ή  συνοικία τοΟ σχολείου. Δρόμοι καί σπουδαιότερα κτίρια.
4) Ή  άγορά τής πολιτείας ή τοΟ χωριού (τό κέντρο).
5) Ή  άλλες συνοικίες. Σχέδιο δλης τής πόλεως ή τοΟ χωριού μέ 

τά κυριότερα κτίρια, έκκλησίες κλπ.
6) Ιστορικά μνημεία στήν πόλη μέσα.
7) Ή  κίνηση τής πόλεως ή τοΰ χωριοΰ. Τά μέσα τής συγκοινωνίας.
8) ’ Ιδιαίτερη Ιμπορική ή βιομηχανική κίνηση τοΰ τόπου.
9) Διοίκηση, δημαρχία, άστυνομία, δικαστήριο.

10) Κοινωνική πρόνοια: νοσοκομείο, όρφανοτροφεΐο, όδραγωγεΐο, 
φωτισμός, πυροσβέστες κλπ.

11) Τά περίχωρα.
12) Τό Ιδαφος τής Πατρίδας. Λόφος, ποτάμι, ή (δυάκι, γέφυρα, 

λίμνη ή θάλασσα, χωράφια, χέρσα γή, δάσος.
13) Ζώα καί φυτά τής πατρίδας.
14) Ούράνια σώματα καί συνηθισμένα φαινόμενα.

Τά παιδιά ιχνογραφούν ή πλάθουν μέ λάσπη ή σχηματίζουν 
άπάνω σέ άμμο σχέδια δρόμων, κτίρια, βουνά, ποταμούς, κοιλάδες 
καί δ,τι άλλο.

Ε '. Γ εω γραφ ία .

Στην Λ ’ τάξη ή Γεωγραφία, ιδιαίτερο πιά μάθημα μέ 2 ώρες τή 
βδομάδα, εχει σκοπό νά διδάξει τά παιδιά τή φυσική, πολίτικη καί 
οικονομική Γεωγραφία της ' Ελλάδας. 'Η διδασκαλία ξεκίνα άπό τήν 
πόλη ή τό χωριό τοΰ παιδιοΰ, άπλώνεται στό δήμο, στήν έπαρχία, στό 
νομό καί δστερα σ’ δλη τήν Ελλάδα. Κ ’ έδώ, δπως σ ’ δλες τίς άλλες 
τάξεις, ίχνογραφία καί κυρίως χαρτογραφία, πλαστική, χάραγμα
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στόν άμμο κάνουν τή διδασκαλία δσο μπορεί περισσότερο εποπτική.
Έ τσι διδάσκεται στήν Ε ’ τάξη (ώρες 2 ): Ή  Ευρωπαϊκή Τουρ

κία καί τά Βαλκανικά κράτη λεπτομερέστερα καί ή Εύρώπη σέ 
γενικότατες γραμμές. Στήν  <Γ' τάξη (ώρες 3) οί άλλες χώρες, ’Ασία, 
’Αφρική (λεπτομερέστερα ή Αίγυπτος) ’Αμερική καί Αυστραλία — 
Γενική ’Επισκόπηση τής Γής (ήπειροι, ωκεανοί, ζώνες, φυλές, πολι
τισμοί, θρησκείες) Ελληνισμός καί διασπορά τών Ελλήνων. Τά σπου
δαιότερα κέντρα — Δρόμοι συγκοινωνίας καί έμπορίου άλλοτε καί 
τώρα (’ Ινδίες, άνακάλυψη ’Αμερικής, Σουέζ, κλπ.)— Στοιχεία κοσμο
γραφίας : Γη (τροχιά, χρόνος περιστροφής, ήμέρα, έποχές). Ηλιακό 
σύστημα: σελήνη, ή'λιος, άλλοι άπλανεΐς, πλανήτες, έκλείψεις, κομή
τες, μετέωρα, παλίρροιες, θαλασσινά γεύματα.

'. Φυσιογνωσία1.

Τήν ουσιαστική Ιπίγνωση τοΰ γύρω φυσικοΰ κόσμου πρό πάντων 
εχει νά δώσει ή Φυσιογνωσία. Πρέπει νά δώσει στό παιδί τέτοια έννοια 
τής φύσεως, ώστε νά μπορεί μέσα στά φυσικά φαινόμενα νά παρατηρεί 
κανονικές λειτουργίες καί δυνάμεις πού ενεργούνε σύμφωνα μέ νόμους. 
Τό μάθημα δέν Ιχει ούτε ιδιαίτερα θεωρητικό, οδτε καθαρά πρακτικό 
σκοπό. Χωρίς νά παραμελεί κανένα άπό τούς δύο, εχει πρό πάντων 
σκοπό νά μορφώσει τό νοΟ καί τήν καρδιά. Ζωολογία, Φυτολογία,’Ορυ
κτολογία, Φυσική καί Χημεία άποτελοΟν τό φυσιογνωστικό κύκλο στό 
δημοτικό σχολείο. Ή  έποπτεία, καί μάλιστα ή άμεση, καί τό πείραμα 
πρέπει νά είναι κ’ έδώ ή άπαραίτητη βάση τής διδασκαλίας.

Στήν Δ ' τάξη (ώρες 3) δίνομε τό έξης δλικό:
1) Ά π ό  τή Ζωολογία: Οί σπουδαιότεροι αντιπρόσωποι άπό τά 

σπονδυλωτά κυρίως τής Ελλάδας.
. , j νυχτερίδα, γάτα, άλεποΰ, σκυλί, λαγός, νυφίτσα, βερβε-

( ρίτσα, πρόβατο, γίδι, βόϊδι, άλογο, μουλάρι,' γαϊδούρι, 
κότες, χήνα, πάπια, λελέκι, γεράκι, άετός, κουκου

βάγιες κλπ.
’Ερπετά σαΰρες, φίδια (δχιά κλπ.)
Αμφίβια  βάτραχοι..
Ψά ια  ̂ σαρδέλλα, μπαρμπούνι, μαρίδα, γόπα, μπακαλιάρος 

| (ρέγκα), κολοιός, σκουμπρί, παλαμίδα.

Πονλιά

1 Πρβλ. Lehrplan fur die W erktags - V olks - Schulen der Stadt Mun- 
chen 1905.
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Συγκεφαλαιωτικές παραστάσεις. Διαμονή, δίαιτα, ώφέλεια ή βλάβη.
2) Ά π ο  τή Φυτολογία: α') Ελληνικά δέντρα καί φυτά (μηλιά, 

κερασιά, κρεμμύδια, κρίνοι κλπ.) β') μορφολογία τοΰ φυτοΰ (£ίζα, 
κορμός, φύλλα άνθη, καρποί).

3) Μ πό τήν ’  Ορυκτολογία :  Τά γνωστότερα μέταλλα καί μερικά 
άμέταλλα (σίδηρος, μολύβι, χρυσάφι, ασήμι, χαλκός, υδράργυρος, 
άνθρακες, θειάφι κλπ.). Ή  σημασία τους γιά τόν άνθρωπο.

4) Ά π ο  τή Φυσική: α') Διαστολή τών σωμάτων μέ τή θερμό
τητα. Πειράματα σχετικά. Εφαρμογές τής διαστολής. Κανονική 
(ύδράργυρος, μέταλλα) καί άκανόνιστη διαστολή (νερό), θερμόμετρα.

β ') Κρίσιμη θερμοκρασία. Σέ τΐ βαθμό αρχίζει τό βράσιμο καί 
τό λυώσιμο (σημείο τήξεως καί βρασμού).

γ') Πώς ή ζέστη άλλάζει τήν κατάσταση τών σωμάτων. Λυώσιμο, 
πήξιμο, βράσιμο, έξάτμιση. Κρύο άπό τήν εξάτμιση· ή αίτια του. 
’Λπόσταξη. Συμπύκνωση τών άτμών (όγροποίηση). Κατακάθισμα 
ϋστερα άπό τήν άπόσταξη (μαγειρικό άλάτι). Υδατώδη μετέωρα.

δ') Κρυμμένη θερμότητα. Πάγωμα. ’ Ιδιότητες τοΰ πάγου. Παγε
τώνες, συνοχή.

Στήν Ε ' τάξη (ώρες 4).
1) Χ ημεία : α ') άπλά καί σύνθετα σώματα. Χημική ένωση (τί 

ιδιότητες εχει τό σίδερο, καί τό θειάφι: έπανάληψη. Μηχανικό μείγμα 
μέ τρίμματα άπό σίδερο καί θειάφι· χωρισμός τους μέ μαγνήτη. 
Χημική Ινωση τοΰ μείγματος, θειοΰχος σίδηρος. Θερμότητα κατά τίς 
χημικές Ινώσεις. θειοΰχος υδράργυρος. Χωρισμός τών συστατικών 
του. Σύνθεση καί άνάλυση. Θειοΰχος χαλκός).

β') Καύση. Τό όξυγόνο στόν άέρα καί στό νερό. ’Οξείδωση. Πώς 
καίγονται τά κάρβουνα καί τί μάς δίνει τό κάψιμό τους. Νά καεί μιά 
λαμπάδα κάτω άπό γυάλα κλπ.- άργή καί γρήγορη καύση).

γ') Συστατικά τοΰ άέρα καί τοΰ νεροΰ (πειράματα).
δ') Άνθρακες καί άνθρακικό δξύ.
ε') Ή  φλόγα τοΰ κεριοΰ· τά μέρη της.
ς') Ά λ α τα , (μαγειρικό άλάτι, γύψος, μάρμαρο, κιμωλία, σόδα, 

ποτάσσα, θεϊκός χαλκός).
2) Βιολογία. — α'.) ’Εξετάζεται καί πάλι ή συνομοταξία τών σπον

δυλωτών. Αναπνοή καί άναπνευστικά δργανα. θρέψη. Πεπτικά 
δργανα. Κυκλοφορία τοΰ αί'ματος καί δργανά της. θερμόαιμα καί 
ψυχρόαιμα ζώα. Ό  νόμος τής προσαρμογής στίς Ιξωτερικές συνθή



220

κες. Οί πέντε ομοταξίες τών σπονδυλωτών τί σχέση έχουν άναμε- 
ταξύ τους καί μέ τήν άλλη φύση.

β') 'Η  ζωή τών εντόμων. —  (Μεταξοσκώληκες καί μέλισσες. Τί 
μας ώφελοΰν. Ή  μηλιά, ή Ιλιά, καί οί ζωικοί κάτοικοί τους.

Σέ τί μ<2ς βλάπτουν τά έντομα. Τά έντομα στήν οικονομία τής 
φύσεως. Γονιμοποίηση τών φυτών κλπ.)

Σύντομες πληροφορίες γιά τάλλα ασπόνδυλα· άστακοί, αράχνες κλπ. 
γ') Ωφέλιμα φυτά τοΰ κήπου καί τών αγρών. Ό σπρια, σιτηρά, 

πατάτες.
δ') Φυσιολογία τών φυτών.
Συστατικά τών φυτών, στοιχεία άπαραίτητα γιά τή ζωή τους. 
’Αναπνοή, έδαφος, λιπάσματα. Πολλαπλασιασμός τών φυτών.
3) Φυσική. —  α') έπανάληψη γιά τή θερμότητα, 
β') Ό λ α  τά σώματα έχουν βάρος. Βαρύτητα. Κατακόρυφο νήμα, 

άεοροστάθμη, κέντρο βάρους, ίδιότητές του. ’Ισορροπία.
Τριχοειδή φαινόμενα. Σύγκριση τής βαρύτητας μέ άλλες δυνά

μεις (Ιλαστικότητα, μυϊκή δύναμη κλπ.)
γ') Δράση καί αντίδραση. ’Αδράνεια, κίνηση ταχύτητα* ξσόταχη 

καί άνισόταχη κίνηση.
δ') Μοχλός, ό μοχλός είναι ή σπουδαιότερη άπλή μηχανή. Βρα

χίονες τοΰ μοχλοϋ. Είδη του, έφαρμογή: ζυγαριά, πλάστιγγα, μασιά, 
ψαλίδι, κουπί κλπ. άπλές μηχανέςτροχαλία, βαροΰλκο, γυρτό επί
πεδο, σφήνα, βίδα.

ε') Πίεση μέσα στά υγρά, αρχές τής δδροστατικής. Συγκοινω- 
νοΟντα αγγεία- υδραγωγεία- άρχή τών συγκοινωνούντων άγγείων.

ς') Πίεση άπό τά δγρά στίς πλευρές κλπ. τών άγγείων κολύμπι- 
είδικό βάρος- άραιόμετρα- γαλατόμετρο.

ζ ') ’Ατμοσφαιρική πίεση. Σίφωνας κλπ. δδραντλίες. Βαρόμετρα, 
άερόστατα.

η') ’Ηλεκτρισμός.
θεμελιώδη πειράματα. Παραγωγή ήλεκτρισμοΰ μέ τό τρίψιμο. 

’ Ηλεκτρικό έκκρεμές. Έ λξη  καί άπωση.
Καλοί καί κακοί άγωγοί τοΰ ήλεκτρισμοΰ.
Ηλεκτρισμός άπό έπίδραση. Μηχανές πού παράγουν ηλεκτρισμό 

καί μηχανές πού τόν κρατοΰν. ’Ηλεκτρική σπίθα, κερανός, αλε
ξικέραυνο.

Στην ζ " ' τάξη (ώρες 5).
1) Χημεία. Οί κυριώτερες δργανικές Ινώσεις (ζύμωση, σήψη, οί
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δημιουργοί τους)· ζάχαρη, άμυλο, οινόπνευμα, κρασί, μπύρα, γάλα, 
τυρί, βούτυρο κλπ.

2) Ή  Αλληλουχία στη φύση. α') Στο δάσος. Φυτά καί ζώα τοΰ 
δάσους- πεΰκα, Ιλατα, δξιά, καστανιά κλπ. τρυποφράχτης, κάνθαρος, 
κάμπιες, ζαρκάδια, αγριόχοιροι, έλάφια κλπ. Σημασία καί προστα
σία των δασών.

S') Στον αγρό. Ζώα καί φυτά τών άγρών, παράσιτά τους. Γεωρ
γία καί σημασία της.

γ ') 2r$  θάλασσα. Τά κυριότερα σπονδυλωτά καί ασπόνδυλα 
καθώς καί τά φυτά της θάλασσας. Ή  σημασία της γιά τόν άνθρωπο 
καί γιά τόν τόπο μας ιδιαιτέρως.

δ ')  Ανασκόπηση τών ζώ ω ν καί τών φυτών. Ταξινόμησή τους. Οί 
ζωικοί καί φυτικοί μύκητες. Τά μικρόβια στό νερό καί στόν άέρα. 
’Αμοιβαία σχέση τών φυτών καί τών ζώων στήν άναπνοή καί στή 
θρέψη. Διατήρηση καί πολλαπλασιασμός τοΰ είδους. Καταμερισμός 
τής έργασίας. Οικονομία καί άρμονία στή φύση.

ε') 'Ο  φλοιός τής Γης. Πετρώματα (γρανίτης, πορφυρίτης, άσβέ- 
στης, άργιλλος). Πώς έγιναν τά βουνά; Ήφαίστια. Τά νερά άπάνω 
καί μέσα στή γη.

ς') ' Ο άνθρωπος. Τό σώμα του- κίνηση, ήσυχία, τροφή, ενδυμα
σία. Προσαρμογή στή φύση. Υγιεινή, κανόνες της.

3) Φυσική, α') Το φώς. Τά φως απλώνεται σέ ίσια γραμμή. 
Σκιά" Ινταση τοΰ φωτός· πώς άλλάζει μέ τήν άπόσταση ή μέ τήν 
κλίση τής επιφάνειας πού φωτίζεται. Ταχύτητα τοΰ φωτός. ’Αντα
νάκλαση. Σουρούπωμα καί χάραμα.

β ') Μηχανική. Έννοια τής μηχανικής έργασίας. Δύναμη ίππου· 
δ,τι κερδίζομε σέ δύναμη τά χάνομε σέ χρόνο, διάστημα ή ταχύτητα. 
Μετατροπή τής κινήσεως σέ θερμότητα καί τό άντίθετο.

γ ')  Εκκρεμές. Πειραματική άπόδειξη τών νόμων του. Ή  μηχα
νική άρχή τοΰ (5ωλογιοΰ μέ τό βαρίδι.

δ ')  Θερμότητα. Πηγές τής θερμότητας (ήλιος, ζώνες τής γης). 
Τό έσωτερικό τής γής (ήφαίστεια, θερμές πηγές). Χημικές δράσεις. 
Πίεση (τρίψιμο - σφυροχτύπημα). ’Ακτινοβολία. Καλοί καί κακοί 
άγωγοί. Δύναμη τής θερμότητας, ατμομηχανές. Ζωή τών φυτών καί 
τών ζώων. Τά πετροκάρβουνα άποθήκες θερμότητας. Ή  επίδραση 
τής ήλιακής θερμότητας στόν άέρα καί στά νερό- άνεμοι, θαλασσινά 
ρεύματα.

ε ') Ηλεκτρισμός. Δυναμικός ηλεκτρισμός· ήλεκτρικό (5εΰμα- ήλε-
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κτρικά στοιχεία. ’Αποτελέσματα τοΰ ηλεκτρικού γεύματος· θέρμανση, 
φως, ήλεκτρόλυση, γαλβανοπλαστική.

ς ') Μαγνητισμός και ήλεκτρο μαγνητισμός. Μαγνήτες φυσικοί καί 
τεχνητοί, μαγνητική βελόνα, μαγνητισμός τής Γής, πυξίδα. ’Επίδραση 
τοΰ ήλεκτρικοΰ γεύματος στή μαγνητική βελόνα. ’Ηλεκτρομαγνήτες· 
ήλεκτρικά κουδούνια, τηλέγραφοι, τηλέφωνα.

ζ ')  Π ώς άκου με; Γένεση καί μετάδοση τοΰ ήχου. Τό αύτί καί ή 
λειτουργία του.

η') Π ώς βλέπομε; Διάθλαση τοΰ φωτός· πειράματα. Νόμος τής 
διαθλάσεως. Σκοτεινός θάλαμος. Φακοί. Τό μάτι καί ή λειτουργία 
του. Ή  διάθλαση στά πρίσματα. Τά χρώματα τούρανοΰ στίς διάφο
ρες ώρες. Τό ούράνιο τόξο.

Ζ ’. Ιστορία και Θρησκευτικά.

Τήν έπίγνωση τοΰ γύρω ήθικοΰ κόσμου πρό πάντων εχουνε σκοπό 
νά δώσουν ή Ιστορία καί τά Θρησκευτικά.

Ή  'Ιστορία ιδιαιτέρως πρέπει νά δώσει τό παιδί μιά ξεκαθα
ρισμένη εικόνα τής ίστορικής έξελϊξεως τής φυλής μας μέ βάση 
τίς σημαντικότερες έποχές καί νά έτοιμάσει ετσι τήν καθαρή άντί- 
ληψη γιά τή σημερινή πολιτική, κοινωνική, καί εκπολιτιστική 
θέση καί αποστολή τοΰ έθνους. (Ιστορία τοΰ Έλληνικοΰ κυρίως 
πολιτισμοΰ).

Τό κορύφωμα λοιπόν τής ίστορικής διδασκαλίας πρέπει νά είναι 
ή κατανόηση τής σημερινής κοινωνίας, πού μέσα σ’ αύτήν προορί- 
ρίζεται νά κινηθεί καί νά ένεργήσει κάθε πολίτης.

Επειδή οί ιστορικές σχέσεις, δσο απλές κι’ άν είναι, άπαιτοΰν 
πάντα άρκετά προχωρημένη άντίληψη καί κρίση, γενική είναι σή
μερα ή τάση ν’ αρχίζει ή διδασκαλία τής ιστορίας δσο μπορεί άργό- 
τερα καί μάλιστα στήν Ε' τάξη. ’Επειδή δμως μέ τό έξατάξιο δικό 
μας σχολείο μας έμεναν ετσι μόνο δύο χρόνια γιά τή διδασκαλία τής 
ίστορίας, πού δέ φτάνουν, όρίζομε τήν άρχή της άπό τήν Δ ' τάξη. 
Τίς χαρακτηριστικές έποχές τής ίστορικής μας έξελίξεως, τίς ξεχω
ρίζομε γενικά σέ άρχαΐο, μεσαιωνικό καί νεώτερο Ελληνισμό. Κορύ
φωμα τής διδασκαλίας μας είναι ό νεώτερος. Αύτδν λοιπόν θά δώσομε 
στήν τελευταία τάξη. Έ τσι στήν προτελευταία τάξη μπαίνει δ με
σαιωνικός καί στήν Δ ' δ άρχαΐος. ’Επειδή δέ καί πολυσύνθετες είναι 
οί ίστορικές σχέσεις τοΰ άρχαίου κόσμου, πρό πάντων στήν κοινω
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νική καί πολιτειακή όργάνωση, καί άπομακρυσμένη ή ζωή εκείνη 
άπό τή σημερινή, έπειδή ή ώριμότητα τών παιδιών τής Δ ' τάξεως 
δέν είναι άρκετή γιά νά καταλάβουν καθαρά τόν κόσμο έκεΐνο, πρέπει 
ή διδασκαλία τής άρχαίας ιστορίας νά έχει χαρακτήρα μάλλον έξι- 
δανικευμένο και συμβολικό, δπως καί άληθινά είναι καί θά είναι γιά 
τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ λαοϋ μας <5 αρχαίος κόσμος.

Σύμφωνα δέ μέ τήν πνευματική κατάσταση τών παιδιών καί γιά 
νά προετοιμάσομε τήν καθ’ αύτό ιστορική διδασκαλία, βάζομε μιά 
ώρα τή βδομάδα στήν Γ ' τάξη «μυθολογούμενη Ιστορία τής άρχαίας 
Ελλάδας» (Τρωικός πόλεμος, Άργοναυτική έκστρατεία, Ηρακλής, 
θησεύς).

Στην Δ ' τάξη (ώρες 3). 'Ιστορία τής άρχαίας 'Ελλάδας γύρω στις 
εξής ενότητες:

1) Ή  Ε λλάδα πρίν άπό τά Μηδικά. Σπάρτη (Λυκοΰργος) ’Αθήνα 
(Σόλωνας).

2) Οί Περσικοί πόλεμοι.
3) Ή  άκμή τής ’Αθήνας (Περικλής).
4) Ό  Πελοποννησιακός πόλεμος.
5) Ή  Θήβα (Πελοπίδας, ’Επαμεινώνδας).
6) Ή  Μακεδονία (Φίλιππος).
7) Ή  κοσμοκρατορία τών Ελλήνων (’Αλέξανδρος. Διάδοχοι).
8) Ή  Ε λλάδα υποτάσσεται στους Ρωμαίους.
Στην Ε ' (ώρες 2). cO Μεσαιωνικός 'Ελληνισμός γύρω στις εξής 

ενότητες:
1) Ή  Κοσμοκρατορία τών 'Ρωμαίων. Χριστιανισμός. Μεγάλος 

Κωνσταντίνος.
2) Τό ’Ανατολικό Κράτος. Θεοδόσιος, Άρκάδιος.
3) Προσπάθεια νέας κοσμοκρατορίας. ’Ιουστινιανός.
4) ’Αγώνες μέ τούς Πέρσες. Ηράκλειος.
5) Οί νέοι εχθροί στήν ’Ανατολή. Ά ρα βες καί Αραβικός πολι

τισμός.
6) Ή  μεταρρύθμηση τών Ίσαύρων.
7) Οί άγώνες μέ τούς Βουλγάρους. Πόλεμοι μέ τούς Σλαύους 

γενικά.
8) Οί Τούρκοι.
9) Δυτικός πολιτισμός. Οί σταυροφορίες.

10) Οί Φράγκοι στήν Ανατολή.
11) 'Ελληνικός φεουδαλισμός. Τό νέο Βυζαντιακό κράτος.
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12) Οι τελευταίοι αγώνες μέ τούς Τούρκους. Ή  άλωση τής Κω- 
σταντινουπόλεως.

Στήν ζ" ' τάξη. (ώρες 2). 'Ο  νέος 'Ελληνισμός γύρω στις έξης 
ένότητες:

1) Ό  νέος Ευρωπαϊκός πολιτισμός.
2) Ή  πολιτική καί νομική θέση τών βαγιάδων στήν έποχή τής 

Τουρκοκρατίας.
3) θρησκευτικά καί πολιτικά προνόμια τών Ελλήνων.
4) Αύτοδιοίκηση (κοινότητες).
5) Φαναριώτες, μεγάλοι Διερμηνείς, ήγεμόνες Βλαχίας καί Μολ- 

δαίας.
6) 'Αρματωλοί καί κλέφτες. (Σουλιώτες-Μ ανιάτες,-Τά νησιά).
7) Ή  Εδεα τής έπαναστάσεως. Τά διάφορα επαναστατικά κινήματα.
8) 'Η  οικονομική άνάπτυξη τών Ελλήνων. Ναυτιλία.
9) Ή  παιδεία τών Ελλήνων.

10) Ή  Γαλλική Ιπανάσταση καί οί νέες ιδέες.
11) Ή  επαναστατική Ιδέα στήν Ελλάδα. Ρήγας Φεραΐος.
12) Σοΰλι καί ’Αλή Πασάς.
13) Φιλική 'Εταιρεία.
14) Ή  Ιπανάσταση στή Μολδοβλαχία.
15) Ή  Ελληνική επανάσταση.
16) Ό  φιλελληνισμός στήν Ε υρώ π η-Ή  ιερή συμμαχία-Ή  έπέμ- 

βαση τών Εύρωπαίων.
17) Ό  Καποδίστριας.
18) Ή  Ε λλάδα στήν έποχή τοΰ Ό θωνα.
19) Ή  σημερινή Ελλάδα.
20) Γενική άνασκόπηση. Ήένότητα τοΰ Έλληνισμοΰ. Ιστορία τοΰ 

Έλληνικοΰ πολιτισμοΰ.
21) Τά Ικπολιτιστικά ιδανικά τής Ελληνικής Φυλής.
22) Τά δικαιώματα καί τά καθήκοντα κάθε πολίτη.

Τά Θρησκευτικά σκοπό §χουν νά φωτίσουν τόν ηθικό κόσμο, 
πρό πάντων άπό τή σχέση τοΰ άνθρώπου πρός τό θεό, νά μάθουν 
στο παιδί τή θρησκεία του καί νά καλλιεργήσουν τό θρησκευτικό 
συναίσθημα. ’ Επειδή τά τρία πρώτα τουλάχιστον χρόνια πού πάει 
τό παιδί σχολείο, δέν έχει τήν ψυχική ικανότητα νά καταλάβει ούτε 
τόν ήθικό κόσμο ούτε τή σχέση πρός τό θεό, ούτε τις θρησκευτικές 
άλήθειες, έχομε τήν ιδέα πώς ή θρησκευτική διδασκαλία πρέπει 
ν’ άρχίζει άπό τήν Δ' τάξη. Στις τρεις πρώτες τάξεις γίνεται καλ
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λιέργεια τοΰ θρησκευτικού συναισθήματος μέ τήν προσευχή, στίς 
έκκλησιαστικές τελετές καί μέ τή γενικότατη έξήγηση τών μεγά
λων έορτών.

Στήν Δ ’ τάξη (ώρες 2) θά γίνει σύντομη διδασκαλία άπό τήν 
Παλαιά Διαθήκη μέ κέντρο τά Μωϋσή, τόση μόνο δσο είναι άπα- 
ραίτητο γιά νά καταλάβουν τά παιδιά τή μονοθειϊστική θρησκεία (τών 
Εβραίων) πρίν άπό τά Χριστό. Έπειτα άπά τήν Καινή Διαθήκη ό 
Ιδιωτικός βίος τον Χρίστον, δηλ.

1) Εύαγελισμός.
2) Γέννηση τοΰ Χρίστου.
3) Προσκύνηση τών Μάγων.
4) Φυγή στήν Αίγυπτο καί έπιστροφή στή Ναζαρέτ.
5) Ό  ΊησοΟς δωδεκαετής στά ναό.
6) ’ Ιωάννης ό Βαπτιστής.
7) Τά κύρυγμα τοϋ ’Ιωάννη.

Σ τ η ν  Ε '  τά ξη  (ώρες 2).

I. Δημόσιος βίος τον Χρίστον.

1) Ή  βάπτιση.
2) Οί πρώτοι μαθηταί.
3) Ό  Ίησοϋς εύλογεΐ τά παιδιά.
4) Ό  γάμος στήν Κανά.
5) Ό  εκατόνταρχος τής Καπερναούμ.
6) Φαρισαίος καί Τελώνης.
7) Ό  καλός Σαμαρείτης.
8) Ή  παραβολή τοΰ ’Ασώτου.
9) θάνατος τοΰ ’Ιωάννη.

II. Τά πάθη, ή σταύρωση, καί ή ’  Ανάσταση τον Χριστοί).

1) Ή  μύρωση τοΰ Χριστοΰ στή Βηθανία.
2) Ζακχαίος καί Ίησοΰς.
3) Ή  είσοδος τοΰ Ίησοΰ στά Ιεροσόλυμα. Καθαρισμός τοΰ ναοΰ.
4) Σύγκρουση μέ τούς Φαρισαίους. Τό δηνάριο. Ή  έρώτηση τών 

Σαδουκαίων. Ούαί 6μίν. Οί φύλακες τοΰ άμπελώνος.
5) Ή  προδοσία.
6) Ό  μυστικός δεΐπνος.
7) Γεσθημανή.
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8) Ή  καταδίκη (νυκτερινή άνάκριση, άρνηση τοΰ Πέτρου, κατη
γορία, καταδίκη κακομεταχείριση).

9) Ή  σταύρωση.
10) Ή  ταφή.
11) Ή  ανάσταση.
12) Ή  άνάληψη.

III. Σύντομη Λειτουργική.

Σ τή ν  ζ "  τάξη  (ώρες 2).
1) ’Ιδιωτικός βίος τοΰ Χριστοΰ ) , ,, .
2) Δ ,μίσ,ος τοΟ Χρ,στοΟ )
3) Διδασκαλία τοΰ Χριστοΰ. Ή  έπί τοΰ δρους όμιλία.
4) Ή  πρώτη χριστιανική κοινότητα α') Πεντηκοστή, ’Επιφοίτηση 

'Αγ. Πνεύματος, β') Οί ’Απόστολοι στό Συνέδριο, γ') θάνατος Στε
φάνου τοΰ πρωτομάρτυρα.

5) Ό  απόστολος Παΰλος.
6) Διωγμοί.
7) Ό  Μ. Κωνσταντίνος.
8) Οί τρεις Ιεράρχες.
9) Οί 7 Σύνοδοι. Σχίσμα ’Ανατολικής καί Δυτικής Εκκλησίας.
10) Ή  διάδοση τοΰ Χριστιανισμοΰ στή Ρωσία καί στή Βουλγαρία.
11) Ή  ’Ανατολική εκκλησία καί οί Τοΰρκοι.
12) Κατήχηση. Τό Σύμβολο τής πίστεως καί τά μυστήρια. Οί 

μακαρισμοί.

Η '. Ιχ νογρ α φ ία  καί Π λαστική, Ω δική, 
Χ ειροτεχνία , Γ υμναστική .

Ό  τρίτος άπό τούς μερικούς σκοπούς τοΰ Δημοτικοΰ Σχολείου 
είναι ν’ άναπτύξει καί ασκήσει τίς δεξιότητες τοΰ χεριοΰ, τοΰ ματιοΰ, 
τοΟ αύτιοΰ, καί νά γυμνάσει τό σώμα καλλιεργώντας συνάμα τήν 
παρατήρηση, τήν αίσθηση τοΰ ωραίου, τήν αύτοπεποίθηση καί αύτε- 
νέργεια, τή μεθοδικότητα, τήν πειθαρχία καί τήν ένεργητικότητα μέ 
τά μαθήματα τής ’ Ιχνογραφίας καί Πλαστικής, τής Ωδικής, τής 
Χειροτεχνίας καί τής Γυμναστικής.

Τής Ιχνογραφίας καί Πλαστικής Ιδιαίτερος σκοπός είναι ν’ άσκηθεΐ 
τό μάτι νά ξεχωρίζει καθαρά τίς μορφές, τά σχήματα καί τήν αρμο
νία τών γραμμών καί τών χρωμάτων στά πράγματα τοΰ έξωτερικοΰ
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κόσμου διαπλάττοντας ετσι τέλειες όπτικές παραστάσεις, καί νά γίνει 
τό χέρι ίκανό νά έκφράζει τΙς παραστάσεις αύτές αύτούσιες ή συνδυα
σμένες σέ νέα άρμονικά σύνολα γραφικά ή πλαστικά. Επειδή καί τά 
δύο μαθήματα έργάζονται μ’ εποπτειες άντικειμένων, πού δσο τό 
δυνατόν καθαρές καί τέλειες Ιχουνε σκοπό νά μεταδώσουν στά παι
διά καί τάλλα, προπάντων τά πραγματικά μαθήματα, σωστό είναι ή 
’Ιχνογραφία καί ή Πλαστική νά έργάζονται πάντα παράλληλα καί 
μέ στενή συνάφεια μέ δλα τά μαθήματα αύτά.

Ή  μεθοδική τής ιχνογραφίας, βοηθούμενη άπό παρατηρήσεις έπι- 
στημονικές γιά τόν τρόπο πού ξετυλίγεται στό παιδί ή ίκανότητα νά 
έκφράζει μέ τά γραφικά μέσα τίς παραστάσεις του, Ιχει άλλάξει σέ 
σπουδαία σημεία τά τελευταία χρόνια. Γι’ αύτό καί τό καθιερωμένο 
πρόγραμμα δέν άνταποκρίνεται στή σημερινή μεθοδική· ή γραμμική 
λεγόμενη ιχνογραφία πρέπει νά φύγει δλως διόλου άπό τήν ϋλη τοΰ 
μαθήματος. Σ ’ αύτή θ’ άσκηθοΰν τά παιδιά στό μάθημα τής Γεωμε
τρίας. ’Ακόμη ή διακοσμητικη ιχνογραφία πρέπει νά γίνεται πολύ 
λίγο καί μόνο στίς άνώτερες τάξεις κοντά στήν ιχνογραφία άπό τή 
φύση. Περισσότερη θέση έχει ή διακοσμητική ιχνογραφία στά παρ
θεναγωγεία σύμφωνα μέ τήν ιδιοφυία τών κοριτσιών (κοί:α χειροτε
χνία - ποικιλτική).

Τά τρία πρώτα χρόνια πρέπει νά Εχνογραφοΰν τά παιδιά μόνον 
άπό τη μνήμη τους αντικείμενα γνωστά τους ή πού τά γνώρισαν 
καλύτερα στήν πραγματογνωσία, πατριδογνωσία ή καί σ’ άλλα μαθή
ματα. Πριν νά ιχνογραφήσουν ενα άντικείμενο, τούς γίνεται συνειδητό 
τό σχήμα του πού πρόκειται ν’ άποδοθεΐ. ’Αλλά στήν πρώτη καί δεύ
τερη τάξη πρέπει, κοντά στή συστηματική αύτή ιχνογραφία άπό τή 
μνήμη, ν’ άφίνονται τά παιδιά κι’ δλως διόλου έλεύθερα νά ζωγρα
φίζουνε σκηνές άπό τή ζωή τους ή άπό παραμύθια ή άλλες εικόνες 
ζωηρά παραστημένες στό νοΰ τους καί μάλιστα άπό τέτοο είδος ιχνο
γραφήματα πρέπει νά πρωταρχίζει τό μάθημα τής ιχνογραφίας. 
’Ακόμη πρέπει νά γυμνάζονται τακτικά νά σέρνουνε μέ τό ενα ή 
καλύτερα καί μέ τά δυό χέρια γραμμές κανονικές καμπύλες ή καί 
άλλες άπάνω σέ κάθετο πίνακα μέ κιμωλία, χωρίς νά στηρίζουν 
πουθενά τό χέρι. Οί άσκήσεις αύτές γίνονται σ’ δλες τίς τάξεις.

Στίς άνώτερες τάξεις Δ', Ε ' καί ζ"' τά παιδιά ίχνογραφοΰν πάντα 
βλέποντας τό άντικείμενο, στίς τελευταίες τάξεις ίχνογραφοΰν καί τό 
ίδιο αντικείμενο άπό πολλές κατόψεις μέ φωτοσκίαση καί μέ προο
πτική. Σ ’ δλες τίς τάξεις, καί άπό τήν πρώτη άκόμη, πρέπει τά παι
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διά νά μεταχειρίζονται καί τό χρώμα, στήν άρχή χρωματιστά μολύ
βια, άργότερα πινέλο καί νερομπογιά χρωματίζοντας μέ τά κατάλ
ληλα χρώματα τό διάγραμμα, πού στήν άρχή γίνεται πάντα μέ μολύβι 
ή μέ κάρβουνο. Ή  διδασκαλία, πρό πάντων στις κατώτερες τάξεις 
(έκτός άπό τήν δλως διόλου έλεύθερη ίχνογραφία) πρέπει νά είναι 
δμαδική, μόνο στις άνώτερες μπορεί νά είναι καί ατομική.

Στην Α ' και Β ' τάξη δίνομε στήν ίχνόγραφία άπό μία ώρα τή 
βδομάδα. Τά παιδιά δμως θά ίχνογραφοΟν καί στή Χειροτεχνία, 
στήν Πραγματογνωσία καί στ’ άλλα μαθήματα, άν δοθεί κατάλληλη 
άφορμή. Σ ’ δλες τις άλλες τάξεις άπό δύο ώρες. Κ ’ έδώ δμως ιχνο
γραφούν παντού δπου είναι άνάγκη, στήν Πατριδογνωσία καί Γεω
γραφία, στήν Ιστορία, στή Φυσική κλπ.

Παραδείγματα πραγμάτων πού μπορούνε νά ιχνογραφούν τά 
παιδιά τά τρία πρώτα χρόνια άπό τή μνήμη: αύγό, δαμάσκηνο, 
άλυσσίδα, ματογυάλι, κουτάλι, τροχός, πλάκα £ωλογιοΰ. τετράδιο, 
φάκελλος, πόρτα, παράθυρο, χάρτινος άετός, πριόνι, μαχαίρι, πέταλο, 
ψαλίδι, άπλά φύλλα, καρποί. Ά π ό  την Δ ' κι απάνω : Διάφορα 
είδη φύλλα, πεταλούδες, λουλούδια, (μαργαρίτες πανσέδες, μενεξέδες, 
παπαρούνες, τριαντάφυλλα κλπ.), ψάρια, φτερούγες πουλιών, φτερά 
διάφορα, καρποί, δημιουργήματα τής τέχνης καί τής κοινής χρήσεως: 
άρχάϊα άγγεία, στήλες ναών, κουπιά, ποτήρια, μποτίλιες, χύτρες, 
βάζα, άλλα δοχεία άπλά, λάμπα, κεροστάτης, καθίσματα, τραπέζια, 
θρανία, δωμάτια πουλιά, ζώα κλπ. κλπ.

Τήν αίσθηση τοΰ ώραίου καί τή μόρφωση τελείων όπτικών παρα
στάσεων βοηθεΐ παρά πολύ καί ή μεθοδική διδασκαλία άπάνω σέ 
δημιουργήματα τής τέχνης. Τέτοια εργα γλυπτικά, άρχιτεκτονικά 
κ. ά. άπό τήν Ελληνική τέχνη μπορεί καί πρέπει νά εξετάζονται 
στήν ώρα τών Ελληνικών, δπου όπάρχουνε μουσεία, άπό τό πρωτό
τυπο, άλλοιώς άπό εικόνες. ’Αφορμές άπειρες θάχει δ δάσκαλος προ
πάντων στό μάθημα τής ίστορίας. Έ τσι μποροΰνε νά εξεταστούν δ 
άρχαΐος ναός (Δωρικός, ’Ιωνικός καί Κορινθιακός βυθμός), άπό τή 
Βυζαντ. άρχιτεκτονική ή "Αγια Σόφιά κλπ., άπό τή γλυπτική εργα 
τοΰ Φειδίου, τοΰ Πραξιτέλη καί τοΰ Αυσίππου, άπό τή ζωγραφική 
λίγα εργα τής Βυζαντιακής εποχής (άφορμή έδώ δίνουν τά θρησκευ
τικά) καί τής νεώτερης τέχνης. "Οταν π. χ. ό δάσκαλος διδάσκει γιά 
τήν παιδεία έπί Τουρκοκρατίας δέν πρέπει νά ξεχάσει τό κρυφό σχο
λειό καί τό μικρό οοφό τοΰ Γκίζη, γιά τό μάθημα τών Γενιτσάρων 
εχει τό γάμο τών μικρών παιδιών τοΰ ίδιου ζωγράφου, ή πυρπόληση
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τής Τουρκικής ναυαρχίδας άπό τόν Κανάρη στή Χίο ζωντανεύει μέ 
τήν άντίστοιχη εικόνα τοΰ Λύτρα κλπ.

Ή  πλαστική μπορεί νά πάει καί μαζί μέ τή χειροτεχνία ή μέ 
τήν Ιχνογραφία, στίς μικρές τάξεις μέ τήν Πραγματογνωσία καί τήν 
Πατριδογνωσία. ’Ιδιαίτερες ώρες δέν εχει. Τά παιδιά μέ πηλό ή 
πλαστιλίνη γυμνάζονται νά πλάθουν κοινά γνωστά τους αντικείμενα, 
κρίκους, καρπούς, δοχεία, πιάτα κλπ. (κοίτα άναλυτικό πρόγραμμα 
χειροτεχνίας).

’Ιδιαιτέρως μεγάλη άξία έχει αύτό τό μάθημα καθώς καί ή Χει
ροτεχνία γενικά, ώς άξιόλογο μέσο γιά τή σιωπηλή Iνασχόληση στά 
ένωμένα σχολεία.

°Ω δ ι κ ή .

’ Ιδιαίτερος σκοπός τής ώδικής είναι νά έφοδιάσει τά παιδιά μέ 
άρκετά τραγούδια, πού σέ διάφορες περιστάσεις τής ζωής τους νά 
μποροΟνε νά τούς χρησιμεύουν γιά νά Ικφράσουνε συναισθήματα 
χαράς ή λύπης, ενθουσιασμοΰ ή θαυμασμοΟ καί κάθε Ινδόμυχη συγ
κίνηση. ’Επιδιώκοντας ή ώδική αύτό τόν πραγματικό σκοπό γυμνά
ζει κι’ δλας τό αυτί καί τή φωνή τών παιδιών, μορφώνει τήν άντί- 
ληψη τών τόνων, τοΰ (δυθμοΰ, τής μελωδίας καί άρμονίας καί καλ
λιεργεί τήν αίσθηση τοΟ ώραίου καί συναισθήματα όψηλά καί 
εύγενικά.

Τά τραγούδια πού θά μάθουν τά παιδιά στό σχολείο, γιά νά 
τούς είναι αληθινό εφόδιο γιά τήν συναισθηματική έκφραση στίς 
περιστάσεις τής ζωής τους, δέν πρέπει νά είναι σχολαστικά καί 
άψυχα, μέ στενό σχολικό περιεχόμενο καί τέτοια έν γένει πού ή νά 
ντρέπονται ή ποτέ νά μήν αισθάνονται τήν άνάγκη νά τά μεταχει- 
ριστοΰνε μέ άληθινό ψυχόρμητο καί εξω άπό τό σχολείο καί ϋστερα 
στή ζωή τους. Γι’ αύτό καί τό περιεχόμενο καί ή μελωδία πρέπει 
νά είναι πρώτα πρώτα ώραΐα καί νά πλησιάζουν δσο μποροΟνε στό 
Ιθνικό δημοτικό καί λαϊκό τραγοΟδι. Κι’ αύτά δμως αύτούσια πρέπει 
νά τά χρησιμοποιούνε πολύ στή διδασκαλία τής ώδικής· τό ίδιο καί 
μερικά άπό τά εκκλησιαστικά τραγούδια. Δυστυχώς οδτε δλος ό πλοΟ- 
τος τών δημοτικών τραγουδιών εξετάστηκε καί χρησιμοποιήθηκε 
άκόμη άρκετά μέ τό σκοπό αύτόν, οδτε ή δημιουργική σύνθεση έργά- 
στηκε άκόμη άρκετά καί γιά τό σχολείο άπάνω σ’ αύτή τή βάση. 
Γι’ αύτό τά περισσότερα σημερινά σχολικά μας τραγούδια είναι ή 
άκαλαίσθητες μεταφράσεις ή άπλή μεταφορά ξένης μουσικής στούς
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γνωστούς άνοστους, σαχλούς καί άνόητους τίς περισσότερες φορές 
Ελληνικούς στίχους.

Στά τρία πρώτα χρόνια δίνομε μονόφωνα, στίς άλλες τάξεις δίφωνα 
τραγούδια. Τή διδασκαλία των τραγουδιών πρέπει νά παρακολουθεί 
συστηματική άσκηση καί άπλή θεωρία τής μουσικής. Στό τέλος τοΰ 
§κτου χρόνου πρέπει τά παιδιά νά μποροΰνε νά διαβάζουν απλά τρα
γούδια άπό τό πεντάγραμμα. Γιά τήν ωδική όρίζομε σ’ δλες τίς τάξεις 
άπό δύο ώρες τονίζοντας πώς δπου ή σχολική ζωή παρουσιάζει κατάλ
ληλη περίσταση, άρχή καί τέλος τών μαθημάτων, Ικδρομές, σχολικές 
γιορτές κλπ. πρέπει νά χρησιμοποιούμε τά μαθημένα τραγούδια.

Γ υ μ ν α σ τ ι κ ή .

Ή  Γυμναστική Ιδιαίτερο σκοπό Ιχει νά διατηρήσει τήν ύγεία 
καί νά καλλιεργήσει τίς γενικές δεξιότητες, τήν εύκινησία, τή δύναμη 
καί τήν αρμονική άνάπτυξη τοΰ σώματος, καί μαζί μ’ αύτά νά 
τονώσει τις βουλητικές άρετές, τή σκοπιμότητα, τήν πειθαρχία καί 
τήν αύτοπεποίθηση.

Στό τωρινό πρόγραμμα τής Γυμναστικής δέν έχομε νά προσθέ
σομε τίποτα ιδιαίτερο, γιατί στηρίζεται σέ βάσεις έπιστημονικές. θ ά  
θέλαμε μόνο νά δοθεί περισσότερη προσοχή στό παιχνίδι, καί μάλι
στα στό ντόπιο, νά δοθεί σ’ δλα τά σχολεία χώρος κατάλληλος 
γι’ αύτό καί γιά τή γυμναστική καί ν’ άφίνονται §να άπόγεμα τή 
βδομάδα γιά περίπατο κ’ 2να άλλο ελεύθερο.

Γιά τή Γυμναστική πρέπει νά δοθοΰν τρεις ώρες τή βδομάδα, πού 
καλύτερα μάλιστα μποροΰνε νά γίνουν £ξ ήμιώρια, σ’ δλες τις τάξεις. Γε
νική άρχή στό ώρολόγιο πρόγραμμα νά γίνει, πώς ύστερα άπό τή Γυμνα
στική δέν πρέπει νά γίνεται μάθημα. Τό χειμώνα ή τελευταία πρωινή, 
τά καλοκαίρι ή τελευταία άπογεματινή είναι οί καταλληλότερες ώρες.

Χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ί α .

Μέ τή χειροτεχνία προπάντων μπορεί νά μορφώσομε τίς δεξιό
τητες τοΰ χεριοΰ καί τοΰ ματιοΰ, νά γυμνάσομε τήν παρατηρηκό- 
τητα καί τήν προσοχή τών παιδιών, νά τά προσανατολίσομε στον 
ήθικά κόσμο τής έργασίας καί νά τούς έμπνεύσομε τήν άγάπη 
γι’ αύτόν. Χωρίς νά μεταβληθεΐ τό δημοτικό σχολείο σέ ειδική έπαγ- 
γελματική σχολή, πρέπει νά δώσει σ’ δλους τούς μαθητάς τά στοι
χεία πού θά τούς κάμουν ίκανούς δποια δουλειά καταπιαστούν αργό-
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τέρα, νά τήν τελειοποιήσουνε μέ γοΰστο και μέ επιστημονικότερη μέθοδο 
καί δσους θελήσουνε νά εξακολουθήσουν τή μόρφωσή τους θά τούς 
βοηθήσουνε νάέπιδοθοΰνε στίς επιστημονικές τους μελέτες μεθοδικότερα, 
μέ ζωηρότερη αντίληψη καί παρατηρηκότητα, μέ δπομονή καί επιμονή.

Στήν Α ' τάξη. Ταγάρια (καί τά κορίτσια, δπου είναι δυνατόν) γυμνά
ζονται στό δίπλωμα, στό πλέξιμο τοΰ χαρτιοΰ καί στήν όφαντική του. 
Κόβουν σέ βρισμένα μέτρα καί διπλώνουν λωρίδες χαρτί καί κολλούν 
μέ γόμμα κομμάτια άπό χρωματιστό χαρτί σέ διάφορα γεωμετρικά 
καί καλλιτεχνικά σχήματα, είτε μέ τή βοήθεια τοΰ δασκάλου, είτε καί 
μέ τή δική τους πρωτότυπη όρμή. Κεντούν μέ χρωματιστά μαλλιά ή 
μέ μετάξι σέ κανναβα ή σέ χαρτί διάφορα σχέδια χωρίς δπόδειγμα.

Στά κορίτσια ιδιαιτέρως δίνονται οί πρώτες όδηγίες γιά τό βάψιμο, 
τό καρύκωμα καί τό μπάλλωμα άπάνω σέ λινό ή σέ μπαμπακερά 
πανί κολλημένο άπάνω σέ κανναβα. Μαθαίνουν άκόμη νά πλέκουνε 
μέ μεγάλες ξύλινες ή κοκκαλένιες άγκιστρωτές βελόνες διάφορα κορ
δόνια, έπειτα πλεχτές γραβάτες, μικρές φοΰστες, μπλούζες καί φισ- 
σοΰ. Ά π άνω  σέ κανναβα κεντοΰνε γραμμές, συμπλέγματα άπό γραμ
μές, μικρά καί μεγάλα γράμματα τοΰ τύπου καί άριθμούς κι’ αρχί
ζουν τό κέντημα άπάνω σέ Ιταμίνα.

Στήν Β '  τάξη ταγάρια (καί τά κορίτσια, δπου μπορεί νά γίνει) 
μαθαίνουν μέ ψάθα μονόχρωμη ή πολύχρωμη νά πλέκουνε διάφορα 
είδη καλάθια καί νά συνδυάζουνε λωρίδες ποικιλόχρωμες σέ διάφορα 
καλλιτεχνικά συμπλέγματα. Κόβουνε χαρτόνια σέ όρισμένα μέτρα καί 
φκιάνουνε μ’ αύτά διάφορα γεωμετρικά στερεά καί άλλα άντικείμενα, 
πού τά κολλούνε μέ γόμα ή κόλλα (σπιτάκια, τετράγωνους πύργους 
κλπ.)- άρχίζουν τήν πλαστική φκιάνοντας άπό πηλό γεωμετρικά στε
ρεά καί άπλούστατα αντικείμενα, άπό τή μνήμη τους (καρπούς, αύγά, 
φύλλα, σπιτάκια κλπ.).

Τά κορίτσια Εδιαιτέρως γυμνάζονται στά βάψιμο, στά διάφορα 
είδη τής βελονιάς (πατητή, πισοβελονιά, διπλορραφή) καί στό μπάλ
λωμα (άπάνω σέ κανναβα ή σέ λινό πανί)’ καταγίνονται νά βάψουνε 
σάκκους, μαντύλια, πετσέτες καί μπλοΰζες. Εξακολουθούν τήν άσκηση 
στό πλέξιμο (μέ μικρότερες τώρα βελόνες) καί πλέκουν άπό μαλλί 
μανικέτια, κάλτσες, παπουτσάκια καί νυχτικά γιά παιδιά. Κεντοΰνε 
μέ χρωματιστές μάλλινες κλωστές άπάνω σέ κανναβα ή σέ έταμίνα.

Στήν Γ ' τάξη ταγάρια (καί τά κορίτσια) μαθαίνουν νά φκιάνουν 
άπό χαρτόνια διάφορα άντικείμενα πού τά σκεπάζουν μέ χρωματιστά 
χαρτιά σέ διάφορα σχέδια ή μέ δικά τους χρωματιστά ?χνογραφή-

16
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μαία. Ταγόρια ξεχωριστά αρχίζουνε νά φκιάνουνε διάφορα πράγματα 
άπό σύρμα καί βέργες λυγαριάς, καλάθι γιά αυγά, σαπουνοθήκες κλπ. 
ή καφασωτά. Στην πλαστική φκιάνουνε άπό πηλό αρχιτεκτονικά 
στολίδια, άντικείμενα άπό τή μνήμη τους (πιάτα, δοχεία σέ διάφορα 
σχήματα, στολίδια δοχείου, πουλιά, χελώνες, φύλλα κλπ.).

Τά κορίτσια εξακολουθοΰν τό κέντημα μέ χρωματιστές κλωστές 
(μάρκες σέ λινό πανί). Γυμνάζονται στά συνηθισμένο βάψιμο καί 
μαθαίνουν καί άλλα είδη βελονιάς (βελονιά τρυπώματος, μπουτουνιέ- 
ρας κλπ.). Μαθαίνουνε νά στριφώνουν καί νά μαντάρουν πρώτα άπάνω 
σέ δοκιμαστικό πανί, επειτα ράβοντας πουκαμίσες, γυμνάζονται νά 
μπαλλώνουν καί νά μαντάρουν πλεχτά £οΟχα, πλέκοντας τά χαλασμένο 
μέρος μέ τις Ιδιες μάλλινες κλωστές καί διορθώνοντάς το στά Ιδιο σχέ
διο πού ήταν πρώτα. Φκιάνουν άπό πανί φασκιές καί φορέματα μικρών 
παιδιών (πουκαμισάκια, φοΟστες, μπροστέλλες, νυχτικά, κορσαζάκια 
κλπ.). ’Αρχίζουνε νά πλέκουν ταντέλλες μέ λινές κλωστές ή μέ μαλλί 
(κάλτσες καί παπουτσάκια παιδιών, σκούφιες, μικρά σκεπάσματα κρεβ- 
βατιών). ’Εξακολουθούν τήν πλεκτική τής ψάθας μέ λεπτότερες λωρίδες 
καί φκιάνουνε διάφορα ψάθινα παιγνιδάκια (καλαθάκια, θήκες κλπ.).

Στην Δ' τάξη ταγάρια έξακολουθοΟνε νά δουλεύουν τό σιδερένιο 
σύρμα κι’ αρχίζουν τώρα νά έργάζονται καί μέ σύρμα έπιχαλκωμένο. 
Έ πειτα φκιάνουνε διάφορα πράγματα άπό σύρματα καί ξύλο (κλου
βιά, καφάσια, κλπ.). ’Επειδή αρχίζει Ιδώ ή κατεργασία τοΰ ξύλου 
μαθαίνουν τά διάφορα έργαλεϊα μέ τά όποια δουλεύομε τό ξύλο, 
Ιξακολουθοΰν τήν κατεργασία τοΰ πηλοΰ καί φκιάνουνε διάφορα 
άντικείμενα άπό πηλό λεπτότερα καί τελειότερα (κύπελλα, φλυτζα- 
νάκια, δακρυδόχους, στύλους μέ τούς άρχαίους £υθμούς, αποτυπώ
ματα ζώων, ανάγλυφα κλπ.).

Τά κορίτσια έξακολουθοΰν νά γυμνάζονται ράβοντας τά προχει- 
ρότερα καί άπλούστερα άσπρόρρουχα. Τό κέντημα μέ μάλλινες ή 
λινές κλωστές άπάνω σέ καναβά ή έταμίνα γίνεται πολυπλοκότερο καί 
συνθετότερο κι’ αρχίζει τά κέντημα μέ μεταξωτές κλωστές. Μαθαί
νουν πώς νά μαντάρουν κάλτσες μέ κλωστή λινή ή μάλλινη. Πλέ
κουν ταντέλλες τοΰ χεριοΰ μέ κλωστή μπαμπακερή ή λινή καί διδά
σκονται τά πρώτα στοιχεία τής ποικιλτικής. Γυμνάζονται, άν είναι 
δυνατόν, στό πλέξιμο καί βάψιμο ψιλής ψάθας καί στό σιδέρωμά της, 
γιά νά μάθουνε νά κάνουν καπέλλα.

Στην Ε ' τά ξη : ταγάρια ενώνουν στήν έργασία τους τήν ιχνο
γραφία καί τήν πλαστική. Φκιάνουν ενα άντικείμενο άπό πηλό καί
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Ιπειτα τό ίχνογραφοΰν ή καί τό άντίθετο. Στήν κατεργασία τοΰ ξύλου 
(ξυλουργική) μαθαίνουν τά διάφορα έργαλεΐα της καί πώς νά τά 
μεταχειρίζονται. Γυμνάζονται στό Ροκάνισμα καί στό πριόνισμα τών 
ξύλων. ΚολλοΟνε ξύλα γιά νά φκιάσουνε διάφορα άντικείμενα (κορ
νίζες, σταυρούς, μέτρα, κουτιά, θήκες, κλπ.) μέ τίς προεξοχές (χωρίς 
καρφιά) καί μέ ψαρόκολλα.

Τά κορίτσια έξακολουθοΟνε νά γυμνάζονται στό βάψιμο καί μα
θαίνουν τή λοξή ραφή, τό άπλό κορδέλιασμα καί τό κορδέλιασμα μέ 
δίπλες άπό τοΰλλι ή άπό ταντέλλα. Φκιάνουν πλισσέδες καί κουμπιά 
άπό πανί καί μαθαίνουν άκόμη τή βελονιά τής φανέλλας, τήν άγκα- 
θωτή βελωνιά, τή βελονιά φεστονιοΟ καί τήν κοσμηματοβελονιά. 
’Αρχίζουν νά μαθαίνουν πώς νά κόφτουν άσπρόρρουχα, δοκιμάζοντας 
πρώτα άπάνω σέ χαρτιά ή σέ άχρηστα κομμάτια άπό πανί. Ράβουν 
άντρικά άσπρόρρουχα καί τά δυσκολότερα γυναικεία. Κόβουν παντα
λόνια καί άπλά μικρά φορέματα σέ δ,τι πανί κ^ άν είναι κόβοντας 
πρώτα άπάνω σέ άχνάρια (πουκάμισα, μπροστέλλες, φούσκες, κορσά- 
ζια πουκαμισάκια κλπ.). Μαθαίνουν πώς γίνεται τό λοξό μαντάρισμα 
καί τό μαντάρισμα σέ σχισμένες τσόχες ή μάλλινα φορέματα. ’Εξα
κολουθούν τό πλέξιμο μέ λινές κλωστές καί πλέκουν διάφορες ταν- 
τέλλες· άρχίζουνε νά μαθαίνουν νά πλέκουνε στό κοπανέλλι καί συν
θετότερα άσπροκεντήματα. Έξακολουθοΰν άκόμα τήν ποικιλτική καί 
τό πλέξιμο καπέλλων άπό ψάθα.

Στην  ζ"’ τάξη. Τάγόρια έξακολουθοΰν νά δουλεύουν τό ξύλο 
καί φκιάνουν κουτιά καί άλλα ξύλινα άντικείμενα κολλημένα μέ 
καρφιά. Τορνεύουν διάφορα ξύλινα άντικείμενα καί μαθαίνουν τά 
σπουδαιότερα έργαλεΐα γιά νά δουλεύουν τό σίδερο. Γυμνάζοντα- 
πώς νά μεταχειρίζονται τή λίμα λιμάροντας καί γυαλίζοντας πράγ
ματα καμωμένα άπό μαλακό σίδερο ή άπό χιτοσίδερο. ’Εξακολου
θούν τήν ίχνογραφία καί πλαστική (δπως στή Ε' τάξη) σέ πολυπλο- 
κότερους συνδυασμούς καί σέ αναπαραστάσεις Ιργων άπό τή ζωή καί 
τόν πολιτισμό τών άρχαίων καί τών νέων Ελλήνων κι’ άπό τή φύση.

Τά κορίτσια γυμνάζονται νά κόβουν καί νά ράβουν δλα τά είδη 
άσπρόρρουχα. Μαθαίνουνε νά κεντοΰν διάφορα άσπρα κεντήματα σέ 
πουκαμίσες κλπ. Έξακολουθοΰν τά πλέξιμο τής ταντέλλας σέ πολυ- 
πλοκότερα σχέδια μέ μικρές βελόνες καί σέ κοπανέλλι. Έξακολου- 
θοΰν τήν κατασκευή καπέλλων καί τήν ποικιλτική. Πλέκουνε διάφορα 
μεταξωτά αντικείμενα (γραβάτες, σάλια, κάλτσες, καλτσοδέτες) καί 
κάνουν κεντήματα άπό μετάξι (μάρκες σέ μεταξωτά μαντήλια κλπ.).
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ΕΙνοα πιά κοινοτοπία ή παιδαγωγική άπαίτηση πώς κάθε σχο
λείο πρέπει νά Ιχει καί τόν κήπο του, δπου τά παιδιά θά βρίσκουνε 
μόνα τους άφθονα τά μέσα γιά τήν εποπτική διδασκαλία τών φυσιο- 
γνωστικών κλπ. καί θά καταγίνονται στό μορφωτικότατο μάθημα τής 
φυτοκομίας καί δεντροκομίας. Τό μάθημα αύτό μπορεί νά γίνεται 
κάθε μέρα, τό φθινόπωρο καί τό χειμώνα τό άπόγεμα μετά τίς τέσ- 
σερες, καί τήν άνοιξη τό πρω'ί, πριν άρχίσουν τάλλα μαθήματα.

Ά π ό  τήν δλη τής χειροτεχνίας πού δώσαμε παραπάνω μπορεί 
σέ μερικά μέρη νά παραλείπονται οί άσκήσεις στήν πλαστική π. χ. 
ή τή σιδηρουργική καί νά διδάσκονται σηροτροφία ή μελισσοκομία, 
ή γαλατοκομία καί τυροκομία κλπ., άνάλογα μέ τίς διάφορες τοπι
κές άνάγκες.

Ω ρ ο λ ό γ ιο  π ρ ό γρ α μ μ α  τ  ο ν  ε ξ α τ ά ξ ιο ν  Δη μ . Σ χ ο λ ε ίο υ 1.
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Τά δεύτερο ερώτημα τοΰ Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου είναι 
γιά τά ’Ανώτερα Παρθεναγωγεία κα'ι τά Διδασκαλεία των κοριτσιων. 
’Αλλά τά μόνα έπίσημα σχολεία τά ειδικά γιά τή μόρφωση των 
κοριτσι&ν στήν Ε λλάδα είναι τά δημοτικά, τετρατάξια καί εξατάξια 
καί τά λίγα άχτατάξια ανώτερα παρθεναγωγεία μέ τάντίστοιχα διδα
σκαλεία τής φιλεκπαιδευτικής εταιρείας. Επομένως τά Ιρώτημα 
τοΟ Κ. Ε. Συμβουλίου μάς φέρνει άμέσως στά πρόβλημα τής γυναι
κείας μορφώσεως στόν τόπο μας. Τά μεγάλο δμως αύτό πρόβλημα 
θά τό θίξομε τόσο μόνον, δσο φτάνει γιά νά δώσομε θετική καί δικαιο
λογημένη απάντηση στήν ερώτηση πού μάς έγινε.

"Ο,τι είπαμε στό Α ' μέρος γιά τά δημοτικά σχολεία τ©ν άγοριων 
ισχύει καί γιά τά δημοτικά παρθεναγωγεία. Μ’ αύτά έδειξε ή πολι
τεία πώς έ'ννοιωσε τά χρέος της νά φροντίσει — δπως δά φρόντισε 
καί για τάγόρια —  γιά τή στοιχειώδη μόρφωση των κοριτσιων. Οί 
οικονομικές δμως καί κοινωνικές συνθήκες επιτρέπουν κ’ επιβάλ
λουνε σέ πολλά κορίτσια νά ζητήσουνε γενική μόρφωση άνώτερη 
άπό τή λαϊκή- γιά τέτοια μόρφωση τό Κράτος ώς τώρα δέ φρόντισε 
καθόλου. Ή  μόνη φροντίδα του ήτανε ν’ αναγνωρίσει καί κανονίσει 
τά προγράμματα γιά τά λίγα άνώτερα παρθεναγωγεία πού ίδρυσε 
ή ιδιωτική πρωτοβουλία. Τά άνώτερα αύτά παρθεναγωγεία έχουνε 
διπλό σκοπό- πρώτα νά δώσουνε στά κορίτσια γενική μόρφωση άνώ
τερη άπ’ δ,τι δίνουν τά δημοτικά καί επειτα νά προετοιμάσουνε μαθή
τριες γιά τά διδασκαλεία. Ό  πρώτος σκοπός είναι, καθώς φαίνεται 
άπό τά πράγματα, κάτι τι δευτερεΟον καί άργότερα θά έξεταστεΐ, άν 
τόν επιτυχαίνουν ή δχι. Ό  δεύτερος είναι καί ό κύριος σκοπός των 
σχολείων αύτων, άφοΰ έκεΐ μόνον ύπάρχουν άνώτερα παρθεναγωγεία, 
δπου λειτουργοϋν καί διδασκαλεία. "Ωστε δέν είναι άβάσιμος ό ισχυ
ρισμός πώς ή έμμεση φροντίδα τής πολιτείας γιά τά κορίτσια πού 
ζητοΰν άνώτερη αγωγή — τά κορίτσια δηλ. κυρίως τής άστικής 
τάξεως —  περιορίστηκε ώς τώρα σέ αφθονότατες σχετικά μέ τόν 
πληθυσμό μας δασκαλοπαραγωγικές μηχανές.

Σ ’ δλα τά πολιτισμένα Κράτη τά σχολεία προσπαθούνε νά υπη
ρετήσουν καί ικανοποιήσουν, δσο μπορούνε, τις άνάγκες πού έχουν οί
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διάφορες κοινωνικές τάξεις. Στή διαβάθμιση καί τά προγράμματα 
τών σχολείων καθρεφτίζονται κατά μέγα μέρος οί άνάγκες αύτές, 
έπομένως καί ή πρόοδος ένός τόπου. 'Όποιος δμως ήθελε να συμπε- 
ράνει μόνον άπό τά έπίσημα ή μισοεπίσημα σχολεία μας τί άνάγκες 
έχουν τά κορίτσια των άστών στόν τόπο μας, δηλ. τί άνάπτυξη καί 
ζωή έχει αύτή ή αστική τάξη, θά Ιφτανε στό συμπέρασμα πώς οί 
άστοί έδώ πέρα δέ θέλουνε νά δώσουνε στά κορίτσια τους άνώτερη 
μόρφωση, άφοΰ άνώτερα παρθεναγωγεία είναι μόνον όχτώ, καί πώς οί 
λίγοι πού τή ζητοΰνε δέ νειρεύονται τίποτε άλλο γιά τά παιδιά τους 
παρά τό δίπλωμα τής δασκάλας, άφοΰ τά 8/ 10 άπό τΙς μαθήτριες πού 
τελειώνουν τό Α Παρθεναγωγείο έξακολουθοΰν ώς τό τέλος τή μόρ
φωσή τους καί στά διδασκαλεία. Επειδή δμως τέτοιο συμπέρασμα 
θά ήταν μοναδικά στά κοινωνικά χρονικά τοΰ είκοστοΰ αίώνα γιά 
Εναν τόπο πολιτισμένο βπωσδήποτε, κάθε στοχαστικός μελετητής θά 
σχημάτιζε άμέσως τήν πεποίθηση πώς ή παράξενη αύτή πρωτοτυ
πία δέ δείχει πρωτότυπη σύσταση καί στασιμότητα τής άστικής μας 
τάξεως, άλλα πώς κάπου σκούριασε ή πολιτειακή μηχανή. Καί μέ 
τή βεβαιότητα πώς δπου υπάρχει άληθινή ζωή καί άνάγκη θά βρει 
μέ κάθε τρόπο τά μέσα νά εκδηλωθεί καί ικανοποιηθεί, θά κοιτοΰσε 
νά ίδεΐ τί μέσα άνακάλυψε ή άστική τάξη γιά νά μορφώσει τά κορί
τσια της σύμφωνα μέ τίς απαιτήσεις πού Ιχει, ή άν καί πώς έκμεταλ- 
λεύτηκε τήν άνάγ/ΐη αύτή ή ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Καί θά 
Ιβλεπε πώς ό τόπος μας είναι γεμάτος άπό σχολές καλογρηών καί 
αύτές πάλι γεμάτες άπά εύπορα κορίτσια- πώς τόν Πειραια καί ίδίως 
στήν ’Αθήνα άκμάζουν καί προκόβουν τόσα ιδιωτικά 9τάξια καί 
ΙΟτάξια ίδιωτικά παρθεναγωγεία- πώς στίς έπαρχίες άναγκάστηκαν 
οί γονείς καί ζητήσανε νά έπιτραπεΐ στά κορίτσια τους νά πηγαί
νουνε μέ τάγόρια στά Ελληνικά σχολεία καί στά γυμνάσια- ή άδεια 
δόθηκε καί σύμφωνα μέ τήν τελευταία στατιστική τοΰ Υπουργείου 
τής Παιδείας χίλιες έκατά (1100) έπαρχιωτοποΰλες μαθαίνουν τώρα 
μέ τούς μαθητάς τών Ελληνικών σχολείων Αατινικά καί Γραμμα
τική καί 120 τελειοποιοΰνται στά μαθήματα αύτά στίς γυμνασιακές 
τάξεις. ’Από τής μαθήτριες αύτές άλλες ζητούν άνώτερη μόρφωση, 
άλλες πάνε γιά νά. τελειώσουν βρισμένη τάξη τοΰ γυμνασίου καί έπι- 
τύχουν έτσι τήν είσοδό τους στό διδασκαλείο καί οί πιό λίγες τέλος 
γιά νά μπορέσουνε νά Ιγγραφοΰνε στό Πανεπιστήμιο.

Έ δώ  δμως κάθε μελετητής πού πονεΐ τόν τόπο του καί ξέρει τή 
μεγάλη σημασία τής αγωγής θά αισθανόταν τήν όποχρέωση νά εξετά
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σει, άν τά διάφορα αύτά μέσα πού επινόησε ή άνάγκη ή ή ιδιωτική 
επιχειρηματικότητα όπηρετούν τήν άστική τάξη, δπως πρέπει, καί 
συντελούνε στήν πρόοδο τής κοινωνίας· γιατί τότε μόνο μπορεί κάπως 
νά δικαιολογηθεί ή αδιαφορία τής πολιτείας. Ά λ λ α  θ’ άρχιζε άπό 
ενα μέσο πού δέν τό άναφέραμε παραπάνω, γιατί είναι περιορισμένο 
σέ λίγα εύτυχώς πλουσιόσπιτα- ή Ιπίδρασή του δμως στήν κοινωνία 
είναι μεγάλη. Λίγοι, οί πλουσιότεροι άστοί, παίρνουν στό σπίτι μία ή 
δύο ξένες δασκάλες (;) καί αύτές κυρίως μορφώνουν τά κορίτσια τους 
στις ξένες γλώσσες καί στήν ξένη φιλολογία ή σωστότερα στά ξένα 
βιβλία· προσθέτουν άκόμη πιάνο καί Ινα Ελληνιστή γιά λίγα χρόνια 
καί ή αύτοτελής μόρφωση των κοριτσιών αύτών τελειώνει μέ τήν 
καλή προφορά στά Γαλλικά ή τά Γερμανικά, μέ τήν άγάπη στά 
μυθιστορήματα, μέ γραμματικούς κανόνες άπό τήν ’Αττική διάλεκτο, 
μέ λίγες ιστορικές γνώσεις καί πολύ θαυμασμό γιά δ,τι θαυμάζουν 
οί μορφωμένοι, τόν Παρθενώνα π. χ. κ. ά. Αύτό φτάνει γιά νά φαίνε
ται τό κορίτσι μορφωμένο σ’ £να σαλόνι, νά μπορεί δηλαδή νά μιλεΤ 
γιά δλα τά πράγματα. Σ ’ δλες τις κοινωνίες οί φτωχότεροι δηλ. οί 
λιγότερο εύγενεΐς, ζηλεύουν καί θέλουν άσυνείδητα νά μιμηθοϋν 
τούς πλουσιότερους καί τούς εύγενέστερους. Ή  μίμηση αύτή, έπομέ- 
νως καί ή Ιπίδρασή τών τελευταίων στούς πρώτους είναι άνάλογη 
μέ τή μόρφωση τής κοινωνίας. Ή  δική μας κοινωνία είναι άκόμη 
άμόρφωτη, γι’ αύτό καί ή ψευτοαριστοκρατική άγωγή τής εύχάριστης 
κούκλας μέ τούς καλούς τρόπους, τις πολυποίκιλες γνώσεις καί τή 
λίγη γνώση ύψώθηκε ώς ιδανικό σ’ δλη σχεδόν τή μεσαία άστική 
τάξη, πρό πάντων στόν κύκλο τών μητέρων. Τό ψευτοαριστοκρατικό 
αύτό ιδανικό άναλάβανε !ν μέρει νά πραγματοποιήσουν τά άνώτερα 
ίδιωτικά Παρθεναγωγεία κολακεύοντας τήν έπικίνδυνη άδυναμία τών 
άστών. Ό  αστός δμως πρώτα άπ’ δλα θέλει τό κορίτσι του νά γίνει 
καλή νοικοκυρά- γι’ αύτό μέ τήν πρώτη τάση συνδυάστηκε καί ή 
νοικοκυρίστικη μόρφωση, δηλ. ^απτική, κοπτική, μαγειρική κλπ. 
Μά γιά νά Ιγκριθοϋν άπό τό κράτος τά ιδιωτικά παρθεναγωγεία, 
έπρεπε νά συμμορφωθούνε μέ τά έπίσημα προγράμματα τοΟ Υπουρ
γείου γιά τάντίστοιχα σχολεία. Κι’ αύτό έγινε- «ώς πρός τό πρό
γραμμα τής διδακτέας δλης τό σχολεΐόν μας άκολουθεΐ τό επίσημον 
πρόγραμμα τής Κυβερνήσεως τό όρισθέν διά τά πλήρη παρθεναγω
γεία.» Αύτά δμως Ιχουν 8 τάξεις, ένώ τά ιδιωτικά είναι 9τάξια καί 
ΙΟτάξια. Έ ,  στήν 9ί καί 10η τάξη έφαρμόζεται τό πρόγραμμα 
άπό τις άντίστοιχες τάξεις τοΰ γυμνασίου κ’ Ιτσι κανείς δέ σκοντά
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φτει στούς νόμους της πολιτείας. Σκοντάφτει δμως καί σακατεύεται 
ή προκοπή ένός τόπου, γιατί μέ τέτοιους δρους πραγματική ανώτερη 
μόρφωση δέ μπορεί νά δοθεί' μορφώνονται μόνον έπιπόλαια αδύνατα 
πλάσματα, πασαλειμμένα απ’ δλα, χωρίς καμιά δντότητα καί αύθυ- 
παρξία. Κ ’ ετσι πολλές γυναίκες μας θυμίζουν τόν κισσό —  χλωμια- 
σμένο δμως καί αδύναμο —  πού σφιχτοτυλίγεται στόν πρώτο κορμό 
δέντρου πού βρίσκει εμπρός του, γιά νά στηριχτεί- συχνά μέ τόν 
κισσό μαραίνεται καί πνίγεται καί τό δέντρο. Τέτοια γυναίκα ούτε 
σπίτι μπορεί νά κυβερνήσει, ούτε παιδιά ν’ αναθρέψει- μ’ αύτήν εκφυ
λίζεται, δέν προοδεύει καμιά κοινωνία.

Οι σχολές τών καλογρηών είναι άσύδοτες- ποιες καί τί προσόντα 
έχουν αύτές πού διδάσκουν, τί διδάσκονται τά παιδιά έκεΐ μέσα, 
κύριος οίδε. Ά ν  τολμήσει κανένας επιθεωρητής νά πάει, δέν τόν 
δέχονται, τόν παραπέμπουν στό Γάλλο ή στόν ’Ιταλό πρόξενο. Καί 
τό Υπουργείο ακόμη, άν άπό ενδιαφέρον γιά τό βιβλίο τής στατιστι
κής ζητήσει σχετικές πληροφορίες γιά τόν αριθμό τών μαθητριών, 
δέν παίρνει απάντηση καμιά- κράτος έν κράτει. Έμεΐς ενα μόνο 
ξέρομε γι’ αύτές τίς σχολές: δτι κορίτσια 10 καί 14 χρόνων διδά
σκονται μαζί στήν ίδια τάξη- δτι μερικές άπό τίς άπόφοιτες νοσταλ
γούν τό μοναστήρι- δτι δλες μαθαίνουν λίγα κουτσογαλλικά, λίγη 
ζωγραφική καί μερικά τραγουδάκια στο πιάνο- τίποτε άλλο. Καί γιά 
τις καλόγρηες ξέρομε άκόμη πώς δλα τά πολιτισμένα κράτη τίς 
νοιώθουν άπάνω τους σάν κακό βραχνά κι’ άλλα τίς έδιωξαν κι’ δλας 
άπό τά δριά τους, κι’ άλλα προσπαθούνε νά τίς διώξουν. «'Η  διδα
σκαλία γίνεται δπως καί στά άντίστοιχα σχολεία τών «φρέρηδων» 
μέ άποστήθιση προσευχών, μέ μηχανική μάθηση, μέ τό πνίξιμο κάθε 
αύτενέργειας καί ατομικότητας καί τή νέκρωση κάθε εκπολιτιστικού, 
κοινωνικού καί εθνικού ιδανικού» είναι τά λόγια ύπαλλήλων τοΰ 
Υπουργείου τής Παιδείας στή Γαλλία, πού έπισκέφτηκαν τά σχολεία 
αύτά στήν Ανατολή. Καί άν ύποθέσομε δμως πώς οί γυναίκες αύτές 
ε!νε μορφωμένες, μπορεί ό βαριοστισμένος άπό τή ζωή νά έμπνεύσει 
καί καλλιεργήσει τήν άγάπη προς τή ζωή καί μπορεί μιά αλλόθρη
σκη καί ξένη καλόγρηα νά μορφώσει Έλληνοποΰλες;

Μένει άκόμη τό τρίτο μέσον πού επινόησε ή ανάγκη στίς έπαρ
χίες, ή συνδιδασκαλία δηλ. άγοριών καί κοριτσιών στά Ελληνικά 
σχολεία καί στά γυμνάσια. Τέτοια συνδιδασκαλία είναι βέβαια άπό 
μιά μεριά πρόοδος σημαντική. Ά π ό  την άλλη δμως σέ κορίτσια πού 
θέλουν απλώς άνώτερη μόρφωση, δίνουνε μόρφωση δμοια μέ τών
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άγοριών δηλ. προπαρασκευαστική γιά επιστημονικές =  φιλολογικές 
σπουδές. "Ο,τι πρέπει νά τονιστεί ιδιαίτερα γιά τά κορίτσια ή δέν 
τονίζεται ή καί λείπει δλως διόλου’ γιά νοικοκυροσύνη οδτε λόγος. 
Διδάσκονται τά ίδια μαθήματα μέ τάγόρια, Ινώ ξέρομε πόση διαφορά 
υπάρχει μεταξύ τους καί στήν αντίληψη καί στήν κρίση καί στήν 
αντοχή καί στό ενδιαφέρον, μάλιστα σ ’ Ιποχή πού τόσο διάφορο 
χρονικώς καί φυσιολογικώς είναι τό φανέρωμα τής ήβης στά δύο 
γένη. "Ετσι παπαγαλίζουν, παθαίνουν ύπερκόπωση, καταστρέφουν 
καί μυαλό καί σώμα, καί μέ τέτοιους βρους οδτε νοικοκυρές, οδτε 
γυναίκες, οδτε άνθρωποι μπορούνε νά μορφωθούν.

Στά ιδιωτικά παρθεναγωγεία καί στις καθολικές σχολές καταφεύ
γουν κυρίως οί πλούσιοι άστοί πού έχουνε βάλει κατά μέρος τήν 
προίκα τών κοριτσιών τους κ’ έχουν έτσι εξασφαλίσει τό μέλλον τους, 
δηλ. τήν παντρειά. Γι’ αύτό άπό τά προγράμματα τών σχολείων 
αύτών — τών ιδιωτικών, γιατί οί σχολές τών καλογρηών είναι, δπως 
είπαμε, άσύδοτες —  λείπει κάθε πρακτική τάση πού μέ τήν άνώτερη 
μόρφωση θά εφόδιαζε τις μαθήτριες μέ δσα εφόδια χρειάζονται, γιά 
ν’ άντιμετωπίσουν έντιμα τή βιοπάλη, δταν ή άνάγκη τό φέρει. Οί 
ανεξάρτητοι δμως άστοί μέ τή σίγουρη προίκα κατά μέρος είναι 
πολύ λίγοι σχετικά μέ τούς τόσους άλλους, πού ζώντας άνετα μέ τήν 
εργασία τους δέν έχουν παρά μικρό, άσήμαντο άποθεματικό κεφά
λαιο. "Ωστε τά ιδιωτικά παρθεναγωγεία καί οί καθολικές σχολές ύπη- 
ρετοΟν δλέθρια λίγες οικογένειες, μέ βλάβη τών πολλών καί τής άλη- 
θινης άντιλήψεως γιά τήν οικογενειακή ζωή. Ά π ό  τούς άλλους άστούς 
μερικοί είτε άπό άνάγκη, γιατί δέν μπορούνε νά κάμουν καί δια
φορετικά, είτε γιατί παρασύρονται, δίνουν στά κορίτσια τους τήν 
άνώτερη δήθεν καί νοικοκυρίστηκη μόρφωση, κ’ έτσι δημιουργοϋν δχι 
βοηθούς, μά βάρη στόν εαυτό τους, στάρσενικά παιδιά καί στήν οικο
γένεια, βάρη πού σκοτώνουν κάθε ζωτική δύναμη τοΟ σπιτιοΟ, δηλ. 
τής κοινωνίας. ’Άλλοι νοιώθουν έπιτακτικότερη τήν άνάγκη καί 
προσπαθοΟνε νά λυτρώσουν καί τόν έαυτό τους καί τά κορίτσια τους 
δίνοντάς τους ένα μέσον πού μ’ αύτό υπάρχει έλπίδα νά κερδίσουν 
άργότερα τό ψωμί τους. Μά το μόνο μέσον είναι τό δίπλωμα τής 
δασκάλας καί γι’ αύτό στόν τόπο μας βλέπομε τό μοναδικό φαινό
μενο νά βγαίνουν κάθε χρόνο περισσότερες σχεδόν δασκάλες άπ ’ δσες 
παράγει δλη ή Γερμανική αύτοκρατορία. "Ετσι γιά μιά θέση δασκά
λας στήν Αθήνα π. χ. παρουσιάζονται 150 - 250 δποψήφιες! ’Άλλοι 
τέλος— κι’ αυτοί είναι πολλοί— βλέποντας πόσο άνώφελη κ’ επικίνδυνη
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είναι τέτοια μόρφωση προτιμούνε νά κρατήσουν τά κορίτσια τους στό 
σπίτι μέ τά λίγα γράμματα πού έμαθαν στό δημοτικό σχολείο.

Ά π ό  τήν έρευνα πού έγινε παραπάνω φάνηκε πώς τά επίσημα 
καί ανεπίσημα μέσα πού ύπάρχουνε στήν Ελλάδα γιά τά κορίτσια 
τής αστικής τάξεως α') υπηρετούν κακά βρισμένο κύκλο άπό οίκο 
γένειες, γιατί κολακεύουν καί διαδίδουν τήν επικίνδυνη τάση τής 
ψευτοεπιδείξεως δημιουργώντας κούκλες καί δχι γυναίκες — άνθρώ- 
πους· έπειτα σπρώχνουν τόσες υπάρξεις στό δασκαλικό Ιπάγγελμα 
κ’ έτσι δχι μόνον ή οικογένεια μά καί ή έκπαίδευση βλάπτεται, καί 
β') άφίνουν άβοήθητους τούς πιό πολλούς άστούς πού θέλουνε, μά δέ 
μποροΟνε νά δώσουνε στά κορίτσια τους μόρφωση άνώτερη καί πρα
γματική. "Οτι τέτοιες συνθήκες δχι μόνο δέ συντελοΰνε στήν πρόοδο 
ένός τόπου, μά τόν άδυνατίζουν καί τον έκφυλίζουν, τό βλέπει καθέ
νας' καί καθένας άκόμη βλέπει πώς ή άδιαφορία τής πολιτείας σέ 
ζήτημα τόσο σπουδαίο δέ μπορεί νά δικαιολογηθεί μέ κανένα τρόπο 
καί πώς επιβάλλεται γρήγορα νά διορθωθεί τό κακό, νά γίνει δηλ. 
προσπάθεια γιά νά υψωθεί ή οικογένεια καί ή γυναίκα σέ παρά
γοντα κοινωνικής προόδου.

Γι’ αύτό είναι άνάγκη νά χτυπήσει ή πολιτεία τό ιδανικό τής 
κούκλας γυναίκας- άνάγκη ύψώνοντας τό δασκαλικό έπάγγελμα νά 
χτυπήσει τήν έπικίνδυνη δασκαλοπλημμύρα καί νά δώσει τά μέσα, 
ώστε ν’ άνοιχτοΰνε στά κορίτσια κι’ άλλοι δρόμοι προς τά τραπεζι
τικό, έμπορικό καί βιοτεχνικά υπαλληλικό στάδιο. Τή βάση δμως 
γιά τέτοια δημιουργία θά δώσει μιά μόρφωση πραγματικά άνώτερη. 
Αύτή θ’ άναλάβουν τά Ανώτερα Παρθεναγωγεία καί τέτοια σχολεία 
πρέπει νά γίνουν στά κράτος σέ κάθε πρωτεύουσα νομοΰ άπό ένα.

"Οταν δμως λέμε άνώτερα παρθεναγωγεία, δέν εννοούμε νά πολ- 
λαπλασιαστοΰν τά όμώνυμα σχολεία τής φιλεκπαιδευτικής έταιρείας. 
Αύτά, καθώς είπαμε, χρησιμεύουν κυρίως γιά νά προετοιμάσουνε 
μαθήτριες γιά τά διδασκαλεία- ό άλλος σκοπός, ή αύτοτελής άνώ
τερη μόρφωση, είναι κάτι δευτερεϋον πού προσπάθησε νά έπιτύχει 
ή πολιτεία μέ τό πρόγραμμα πού κανόνισε στά 1904. Έ τσι πλάτυνε 
λίγο τόν κύκλο άπό τά ίστορικοφιλολογικά καί τά φυσιογνωστικά 
μαθήματα καί άφιέρωσε τόσες ώρες στήν πρακτική έκπαίδευση, 
ώστε καταντα νά φορτώνεται ενα κορίτσι στήν κρισιμότερη περίοδο 
τής άναπτύξε<ί)ς του, μέ διδασκαλία άπό 37 ώρες τή βδομάδα. Κι’



241

αύτές δμως μέ διάφορα άνεπίσημα παραγεμίσματα άνεβαίνουν καμιά 
φορά στό σχολείο μέσα στίς 42 - 43, χωρίς νά λογαριάσομε τά μαθή
ματα τής μουσικής, των Γαλλικών κλπ. πού παίρνουν μερικές ιδιαί
τερα στο σπίτι τους. Τό έλάττωμα δέν είναι μόνον τό παραφόρτωμα 
τοΰ προγράμματος, ούτε τό δτι κ’ Ιδώ Ιπικρατεΐ ή γενική άρχή τών 
σχολείων μας, νά θυσιάζεται δηλ. ό φυσικός κόσμος στή γραμματική 
κυρίως μόρφωση (9 ώρ. Ελληνικά, 3 ώρες φυσικές επιστήμες!), 
αλλά τό βτι καί μέ τό καλύτερο άκόμη πρόγραμμα σέ 8 χρόνια 
μέσα δέ μπορεί νά δοθεί μόρφωση άνώτερη, σύμφωνα μέ τίς άνάγκες 
τής άστικής τάξεως καί τοΰ σημερινού πολιτισμού. "Οτι δέ φτάνουν
8 χρόνια καί δτι καί οί ’ίδιοι αστοί ζητοΰν κάτι περισσότερο γιά τά 
παιδιά τους, φαίνεται δχι μόνον άπό τά ιδιωτικά παρθεναγωγεία πού 
έχουν 9 καί 10 τάξεις, άλλά κι’ άπό τά δτι πολλά κορίτσια πηγαί
νουνε στά διδασκαλεία καί στά γυμνάσια ή έξακολουθοΰν τή μόρ
φωσή τους στό σπίτι μέ ιδιωτική διδασκαλία, μόνον καί μόνο γιατί 
θέλουνε νά μορφωθοΰν καλύτερα καί δέν έχουν άλλο μέσο γιά νά 
ικανοποιήσουν τήν επιθυμία τους καί τήν άνάγκη. 'Ώστε καί ή ίδια 
ή πραγματικότητα δχι μόνον άνέχεται, μά κ’ επιβάλλει τό κατώτερο 
δριο — τά 10 δηλ. χρόνια —  πού χρειάζεται γιά νά επιτύχει ό σκο
πός τών Α. Παρθεναγωγείων, δπως τόν άπαιτοΰν οί άνάγκες τοΰ 
τόπου μας καί ή φροντίδα γιά τήν πρόοδό του.

Ή  άνάγκη άκόμη νά μή φεύγουν τά κορίτσια μικρά άπά τά 
μέρη, δπου δέ μποροΰνε νά γίνουν τέτοια σχολεία, κι’ άλλοι κοινω
νικοί καί παιδαγωγικοί λόγοι έπιβάλλουνε νά είναι τό πρόγραμμά τους 
στά 6 πρώτα χρόνια τό ίδιο μέ τό πρόγραμμα τών Ιξετάξιων παρθε
ναγωγείων τά Ινα νά γίνει συνέχεια τοΰ άλλου. ’Από τήν 8ί άκόμη 
τάξη τοΰ Α. Παρθεναγωγείου νά μποροΰνε νά φεύγουν ή γιά τά διδα
σκαλείο— πού θά περιοριστεί μόνο σ’ Ενα ή δυό τά πολύ— ή γιά τά 
Λαχείο, πραγματικά δηλ. καί κλασσικό γυμνάσιο κοριτσιών. Σκοπός 
τοΰ Λυκείου αύτοΰ θά είναι νά δίνει σ’ 8σα κορίτσια θέλουνε μόρ
φωση πλατύτερη καί βαθύτερη άπ’ δτι δίνουν τά ’Ανώτερα Παρθε
ναγωγεία καί νά τά προετοιμάζει γιά νά μποροΰνε ν’ ακολουθήσουν 
ειδικές σπουδές στό Πανεπιστήμιο ή σέ άλλες άνώτερες Ιπαγγελμα- 
τικές σχολές. "Οτι χρειάζεται ό τόπος μας τέτοιο σχολείο τά βλέπομε 
άπό τίς φοιτήτριες, πού κατόρθωσαν καί σέ μας εύκολα ν’ άνοίξουν 
τίς πόρτες τοΰ Πανεπιστήμιου γιά τήν Ιπιστημονική μόρφωσή τους, 
καί άπά τήν ιδιωτική έπιχειρηματικότητα, πού εκαμε ενα άνάλογο 
γυμνάσιο στήν ’Αθήνα. Τέτοιο Λύκειο φτάνει ίσως πρός τό παρόν Ινα,
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μέ τή διαφορά δμως δτι θά εχει 5 τάξεις' ή μέλλουσα δηλ. φοιτήτρια 
θά πηγαίνει στό Πανεπιστήμιο ΰστερα άπό διδασκαλία στό δημοτικό, 
στό Α. Παρθεναγωγείο καί στό Λύκειο 13 χρόνων. Ή  διαφορά άπό 
τάγόρια θά είναι Ινας χρόνος περισσότερος, γιατί λογαριάζομε πώς ή 
δικαιοτάτη άπαίτηση 8λων τών ειδικών, νά προστεθεί στά γυμνάσια 
άκόμη ενας χρόνος, γρήγορα θά πραγματοποιηθεί. 'Ότι γιά τά κορί
τσια χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γιά νά φτάσουνε στά 
ίδια άποτελέσματα μέ τάγόρια, χωρίς νά βλάψουν τήν πνευματική 
καί τή σωματική ύγεία τους τό άπόδειξε ή έπιστήμη καί ή πράξη 
στά πολιτισμένα κράτη. Έ τσι θά Ιχομε τό άκόλουθο

Δ ιά γρ α μ μ α  τή ς  γυ ν α ικ ε ία ς  π α ιδε ία ς.
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Στό σκίτσο πού δώσαμε παραπάνω πήραμε ώς βάση τό ’Ανώτερο 
Παρθεναγωγείο καί άφίνοντας πρός τό παρόν κατά μέρος τή γνώμη
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μας για τήν άνώτερη έπαγγελματική μόρφωση τών κοριτσιών άνα- 
φέραμε μόνον τό Λύκειο καί τό διδασκαλείο. Γιά τό πρώτο, άν καί 
ύπάγεται έν μέρει στή γενική άνώτερη μόρφωση, δέν είναι ή κατάλ
ληλη στιγμή νά μιλήσομε τώρα πλατύτερα. Θά περιοριστούμε μόνο 
στά ’Ανώτερα παρθεναγωγεία καί στά Διδασκαλεία σύμφωνα μέ τό 
Ιρώτημα τοΰ Κ. Ε. Συμβουλίου. Καί

Α'. ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΑ

Σκοπός τους νά δώσουνε σ’ δσα κορίτσια θέλουνε μόρφωση άνθρω- 
πιστική, έθνική καί θετική πλατύτερη καί βαθύτερη άπ’ δ,τι δίνουν τά 
έξατάξια δημοτικά σχολεία. Νά μορφώσουνε δηλ. Έλληνοποΰλες μέ 
χαρακτήρα αυθύπαρκτο, ικανές νά κυβερνήσουν τό σπίτι τους καί 
ν’ άναλάβουν τήν άνατροφή τών παιδιών τους Ιτσι, ώστε νά έξυψώσουν 
τήν οικογένεια σέ παράγοντα κοινωνικής προόδου. Νά δώσουν άκόμη 
τή μόρφωση πού θά έπιτρεπει σ’ δσες άποφοιτοΰν άπ’ αύτά τά σχολεία 
νά κατεβοΰνε στόν άγώνα τής ζωής, δταν ή άνάγκη τό φέρει, ή γιά 
νά συντηρήσουν Ιντιμα τόν έαυτό τους ή γιά ν’ άνακουφίσουν τήν 
οίκογένειά τους.

Τά μέσα πού εχει κάθε σχολείο γιά νά Ιπιτύχει τό σκοπό του, 
άν άφήσομε τήν ψυχή δλων, τά δάσκαλο, είναι τά μαθήματα, ή μέθο
δός τους καί ή σχολική έν γένει ζωή. Ά ν  καί ώς πράς τά δύο τελευ
ταία μέσα διαφωνοΰμε σέ πολλά ριζικότατα μέ τίς άρχές πού έπικρα- 
τοΰνε σήμερα στά σχολεία μας, μόλα ταΰτα κ’ Ιδώ, δπως καί στό 
δημοτικό, θά μιλήσομε μόνο γιά τά μαθήματα, δηλ. γιά τό πρόγραμμα 
στή στενότερη σημασία του, γιά νά μήν άπομακρυνθοΰμε πάρα πολύ 
άπό τά έρώτημα πού Ιγινε στόν δμιλό μας.

Σέ τέσσερα χρόνια πρέπει νά δώσομε άνώτερη άνθρωπιστική, 
Ιθνική καί θετική μόρφωση αύτοτελή. 'Ως βάση θά Ιχομε πάντα τΙς 
γνώσεις καί τίς δεξιότητες πού κέρδισε ή μαθήτρια στό κοινό δημο
τικά σχολείο. ’Εδώ δμως οί ανώτερες πνευματικές δυνάμεις καί άνά- 
γκες τών μαθητριών καί τά χρονικά διάστημα πού διαθέτομε, μας 
έπιτρέπουν δχι μόνο νά πλουτίσομε τίς γνώσεις καί τίς δεξιότητες 
καί νά τελειοποιήσομε τίς τελευταίες, μά καί νά Ιξετάσομε τίς πρώ
τες βαθύτερα καί πλατύτερα καί νά ύψωθοΰμε σέ επιστημονικότερη 
έπισκόπηση τών ιστορικών καί φυσικών φαινομένων. Επομένως κάθε 
μάθημα άνάγκη ν’ άποτελεΐ ένότητα, όλότητα, πού νά συντελεί στήν 
αυτοτέλεια τής μορφώσεως, Ινα σωστό κύκλο πού νά δείχνει σέ γενι
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κές γραμμές, δσο είναι δυνατό, μιά άλυσσίδα άπό αίτια καί αποτελέ
σματα. Αυτό γιά τά μαθήματα πού υπάγονται στόν ίστορικοφιλολο- 
γικό καί τό φυσικό κόσμο. Ά π ό  τόν πρώτο θά δώσομε τόσες γνώσεις, 
δσες φτάνουνε γιά νά σχηματίσομε καθαρή εικόνα άπό τίς διάφορες 
σημαντικές εποχές τοΟ αρχαίου, τοΰ μεσαιωνικοΰ καί τοΰ νεώτερου 
ίστορικοΰ κόσμου. Παρακολουθώντας τήν εξέλιξή του καί γνωρίζον
τας τά μεγάλα κοινωνικά καί πολιτικά ζητήματα θά καταλήξουν οί 
μαθήτριες τοΰ Α. Παρθεναγωγείου στή σημερινή κοινωνία καί τά 
προβλήματα της. Ά π ό  τό φυσικό κόσμο θά δοθοΰν οί γνώσεις πού 
μάς έπιτρέπουνε νά καταλάβομε τή φύση «σά μιαν όλότητα πού τήν 
κινοΰν καί τή ζωογονοΰν Ισωτερικές δυνάμεις». Ό λες δμως αύτές 
δσο τά δυνατόν έφαρμοσμένες στήν πράξη, ώστε καί μέ τή βοήθεια 
τών τεχνικών μαθημάτων νά μορφωθοΰν αύθύπαρκτοι καί αύτενεργοί 
χαρακτήρες, πού νά είναι σέ θέση νά βοηθούν τόν έαυτό τους καί τόν 
πλησίον σέ κάθε περίσταση.

Είπαμε πώς οί μαθήτριες πρέπει νά σχηματίσουν καθαρή εικόνα 
άπό τίς σημαντικότερες έποχές τοΰ ίστορικοΰ κόσμου, άνάλογη πάντα 
μέ τήν άντίληψή τους. Κάθε τέτοια Ιποχή Ιχει διάφορες Ικδηλώσεις 
τής ζωής άποκρυσταλλωμένες σέ διάφορα εργα καί δουλειά τοΰ ιστο
ρικού είναι νά μελετήσει καί συγκεντρώσει δλες αύτές τις έκδηλώ- 
σεις, δσο τό δυνατόν, άπό τις πρώτες πηγές, νά μάς δείξει τήν άλλη- 
λουχία τους καί νά μάς ζωγραφίσει έτσι τόν πολιτισμό της, τή ζωή 
δηλ. μιάς ορισμένης περιόδου. Μ’ αύτή τήν άντίληψη ή ίστορία γίνε
ται ίστορία τοΰ πολιτισμού καί τέτοιο θά είναι τό έργο αύτοΰ τοΰ 
μαθήματος καί στά Ά νώ τ. Παρθεναγωγείο. Ή  εικόνα δμως πού πρέ
πει νά σχηματίσουν οί μαθήτριες άπό μιά όρισμένη Ιποχή, τότε πρό 
πάντων εχει μεγάλη άξία γι’ αύτές καί μένει διαρκώς κτήμα δικό 
τους, δταν τή δημιουργήσουνε μόνες τους μέ τή βοήθεια τών πρώτων 
πηγών. Ά λ λ ’ αύτά μπορεί νά γίνει μόνο γιά έποχή, δπου δ πολιτι
σμός είναι απλός καί οί Ικδηλώοεις του έτυχε νά βρίσκονται διατυ
πωμένες σ’ ενα ή δύο έργα κατάλληλα γιά τά παιδιά τόσο γιά τό 
περιεχόμενο, δσο καί γιά τή μορφή τους. Τέτοια π. χ. είναι τά 'Ομη
ρικά επη, δπου καθρεφτίζονται οί ήρωϊκοί χρόνοι. 'Όσο δμως ένας 
πολιτισμός γίνεται μέ τήν έξέλιξη συνθετότερος, τόσο πολυμελέστερες 
γίνονται καί οί πηγές. Μά οί περισσότερες άπ’ αύτές καί γιά τή 
μορφή καί γιά τό περιεχόμενο είναι άκατάλληλες γιά Ινα σχολείο, 
δπως τό Ά νώ τ. Παρθεναγωγείο, κι’ άπά τίς κατάλληλες πάλι μόνο 
λίγες έπιτρέπει ή σχολική περίοδος τών μαθημάτων νά χρήσιμο-
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ποιηθοΰν. Σέ τέτοια περίπτωση θά πάρομε μόνον δσα έργα συντε- 
λοΟνε στό σκοπό μας, έχοντας πάντα στό νοΰ μας πώς ή άνώτερη 
έκδήλωση της ζωής είναι ή Τέχνη, που ή σημασία της είναι μεγάλη 
καί γιά τήν άγωγή καί γιά νά καταλάβομε τό χαρακτήρα ένός λαοΟ.

Είναι δμως φανερό πώς τέτοια έργασία δχι μόνο γιά δλο τόν 
ιστορικό κόσμο, μά ούτε καί γιά τόν Ελληνισμό μονάχα μπορεί νά 
γίνει σ’ δλη τήν έξέλιξή του μέσα σέ τέσσερα χρόνια άπό μαθήτριες 
1 2 -1 6  χρόνων. Αύτό είναι δυνατό μόνο γιά τίς σημαντικότερες έπο
χές καί γιά τίς άλλες θά φροντίσει μονάχο του τό μάθημα τής ιστο
ρίας σύμφωνα μέ τήν άντίληψη πού τονίσαμε παραπάνω, ώς μάθημα 
δηλ. τής ίστορίας τοΰ πολιτισμοΟ. Γι’ αύτό τό λόγο κ’ Ιπειδή άκόμη 
δ δικός μας πολιτισμός Ιχει γιά μας τή μεγαλύτερη μορφωτική 
δύναμη καί σημασία, καί στίς τέσσερες τάξεις τοΟ Α. Παρθεναγω
γείου θά μένει πάντα ώς κέντρο τοΰ ίστορικοΰ κόσμου δ Ελληνι
κός πολιτισμός κι’ αύτόν θά μάθουν οί μαθήτριες βαθύτερα καί πλα
τύτερα. Παρακολουθώντας δμως τήν έξέλιξή του θ’ άπλωθοΰνε σ’ δλο 
τόν ιστορικό κόσμο, κι’ άπ’ αύτόν πάλι θά έξετάσουν καλύτερα δσα 
είχαν ή Ιχουν πιό μεγάλη σχέση μέ τόν Ελληνισμό π. χ. τά ’Ανα
τολικά έθνη κι’ άπ’ αύτά πιό πολύ τούς Αιγυπτίους, Φοίνικες καί 
’ Ιουδαίους, τό Ρωμαϊκό πολιτισμό κτλ.· άκόμη τά μεγάλα κοινωνικά 
καί πολιτικά γεγονότα πού έχουν παγκόσμια σημασία, δπως π. χ. 
τήν ’Αναγέννηση, τή θρησκευτική μεταρρύθμιση στή Δύση, τή Γαλ
λική Ιπανάσταση κλπ., καί θά καταλήξουν τέλος στή σημερινή κοι
νωνία καί τά προβλήματα της.

Τόν ίστορικό κόσμο τόν διαιροΰμε γενικά σέ άρχαΐο, μεσαιωνικό 
καί νεώτερο, καί στά τρία μεγάλα αύτά τμήματα περιλαμβάνεται 
φυσικά ό άρχαΐος, ό μεσαιωνικός ή Βυζαντιακός καί δ νεώτερος 
Ελληνικός πολιτισμός. Τή γνώση ένός άπό τά τρία αύτά μέρη θά 
βάλομε ώς μερικό σκοπό σέ κάθε τάξη τοΰ Α. Παρθεναγωγείου. Στό 
δημοτικό σχολείο δώσαμε στήν Δ', τάξη τόν άρχαΐο Ελληνισμό 
έξιδανικευμένο, κι’ άπό τήν πολιτική του ίστορία μόνον τίς γενικό
τατες γραμμές- στήν Ε'. διδάχτηκε δ Βυζαντιακός καί στήν <Γ'. δ νέος 
Ελληνικός πολιτισμός. "Ωστε οί άπόφοιτες τοΰ δημοτικοΰ ξέροντας 
τά δύο τελευταία μέρη κατέχουν τήν άπαραίτητη γιά τή σύγκριση 
βάση καί μποροΰνε στήν Α '. τάξη τοΰ Α. Παρθεναγωγείου νά προ
χωρήσουνε στόν άρχαΐο Ελληνικό πολιτισμό, πού θά είναι, καθώς 
είπαμε, τό κέντρο τοΰ άρχαίου κόσμου. ’Επειδή δμως τό μέρος αύτό 
τής ίστορίας τούς είναι πολύ λίγο γνωστό καί περιέχει πλουσιότατο
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υλικό καί σημαντικότατο γιά τή μορφωτική του δύναμη καί τήν 
παγκόσμια επίδρασή του, γι’ αύτό πρέπει ν’ αφιερωθούνε γιά τόν 
άρχαΐο κόσμο τά δύο πρώτα χρόνια τοΰ Α. Παρθεναγωγείου- στόν 
τρίτο τότε θά διδαχτεί δ μεσαιωνας καί στόν τελευταίο οί νεώτε- 
ροι χρόνοι.

Γιά νά έπιτύχομε τδ μερικό σκοπό κάθε τάξεως, δπως τόν όρί- 
σαμε παραπάνω, άνάγκη νά συγκεντρωθοΰνε γύρα σ’ αυτόν, σά σε 
κέντρο, οσα μαθήματα, οσες εκδηλώσεις τής ζωής συντελοΰνε νά 
φωτίσουν καλύτερα τήν εικόνα πού ζητούμε. Έ τσι στήν

.4 θά δοθοΰν: ίστορία άπό τούς άρχαιότατους χρόνους ώς
τήν άλωση τής Κορίνθου άπό τούς Ρωμαίους- αναγνωστικό ή ’Οδύσ
σεια τοΰ Όμηρου καί αποσπάσματα άπό τόν Η ρόδοτο- στήν ώρα 
τών Ελληνικών θά έξεταστοΰνε γλυπτικά και άρχιτεκτονικά έργα 
τής άρχαιότητας.

Σ τη  Β'. τ ά ξ η : ίστορία Ρωμαϊκή καί Ελληνική ώς τό Θεοδόσιο 
τό μεγάλο- αναγνωστικό πεζοί άρχαΐοι συγγραφείς, π. χ. Ξενοφών- 
τας, Αουκιανός, Πλούταρχος καί άποσπάσματα άπό τήν Ίλιάδα- άπό 
την ίστορία της τέχνης οί σπουδαιότεροι άντιπρόσωποι τής αρχαίας 
καί 'Ρωμ. τέχνης.

Σ τη ν  Τ '. τ ά ξ η : ίστορία δ μεσαιώνας ώς τό 1453. 'Ελληνικά 
δύο δράματα, ή ’Αντιγόνη π. χ. τοΰ Σοφοκλή καί ή ’Ιφιγένεια τοΰ 
Εύρυπίδη, κάτι άπά τό Δημοσθένη καί άποσπάσματα άπά τή Βυζαν- 
τιακή λογοτεχνία- άπό την ίστορία της τέχνης κυρίως ή Βυζαντιακή 
τέχνη (αρχιτεκτονική: Άγιασοφιά κλπ. καί ζωγραφική) κ’ έπειτα 
δ ρωμανικός καί Γοτθικός ^υθμός μέ λίγα χαρακτηριστικά εργα 
άρχιτεκτονικής, γλυπτικής καί ζωγραφικής.

Σ τη ν  Δ', τ ά ξ η : ίστορία οί νεώτεροι χρόνοι 1453 ώς σήμερα 
(στά τέλος διδάσκονται καί τά δικαιώματα καί τά καθήκοντα κάθε 
πολίτη)- στά Ελληνικά ενα δράμα τοΰ Αισχύλου, ένα τοΰ G oethe 
π. χ. ή Ίφιγενεια καί ενα τοΰ Σαΐκσπηρ — σέ ιδιαίτερη μέλέτη- —  
Νεοέλληνες συγγραφείς: Σολωμός, Κάλβος, Βαλαωρίτης, Καρκαβί- 
τσας, Παλαμάς, Βλαχογιάννης κλπ. καί συστηματική Ελληνική 
γραμματολογία μέ βάση πάντα τούς συγγραφείς, πού έργα τους έξε- 
τάστησαν στίς διάφορες τάξεις τοΰ Α. Παρθεναγωγείου. Ά π ό  τίς 
ξένες φιλολογίες μόνον ή σημασία μεμονωμένων συγγραφέων μπορεί 
νά τονιστεί μέ άνάλογα άποσπάσματα άπό τά εργα τους, π. χ. τοΰ 
Δάντη, τοΰ Μπάϋρον κλπ. Ά π ό  την τέχνη τών νεώτερων χρόνων θά 
έξεταστοΰνε μερικά εργα άπό τή μεγάλη εποχή τής Άναγγεννήσεως,
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Ιπειτα τοΰ M orilo, Rubens, R em brandt κλπ. Bocklin, R odin  
κλπ. καί άπό τούς δικούς μας Γκύζης, Λύτρας κ. ά.

Ά π ό  καιρό σέ καιρό μπορεί καί πρέπει νά δίνονται, είτε στό 
σχολείο είτε γιά ιδιαίτερη μελέτη, έργα σχετικά μέ τό μερικό σκοπό 
κάθε τάξεως, π. χ. στίς δύο πρώτες τάξεις δχι βέβαια δ Διονύσου 
πλοΟς τού Ραγκαβη κ. τ. δ., μά Ιργα του Παλαμα κ. ά. κι’ άπό τούς 
δημοτικούς μας θησαυρούς δσοι μας δείχνουν τό ίδιο πλαστικό πνεύμα 
καί τόν Ιδιο χαρακτήρα τοΰ Έλλην. Λαοΰ, π. χ. μοιρολόγια, τραγού
δια της ξενιτιάς κ. τ. δ. στήν Γ' τάξη εργα δπως «ό Βουλγαροκτόνος» 
καί τό «Γιά τήν Πατρίδα» τής Δέλτα, δπου ζωντανεύει ή Βυζαντιακή 
Ιποποιΐα κ. ά. ί. Καί τό μάθημα τής ’Ιχνογραφίας άκόμη μπορεί νά 
ύπηρετήσει τό μερικό σκοπό, δταν π. χ. στήν Α ' καί Β ' τάξη ζωγρα
φίζουν οί μαθήτριες Ικτός άπό άλλα κ’ εύκολα άντικείμενα τής 
άρχαίας τέχνης, άγγεΐα π. χ., διάφορες στήλες ή Ινα κομμάτι ναοΰ 
κ. τ. τ. Τό Ιδιο καί ή ’Ωδική- Ικτός άπό τις άλλες άσκήσεις εύκολο 
είναι νά δοθοΰν καί μελοποιημένα άρχαΐα χορικά, Βυζαντιακή μου
σική κ. ά.

Έ τσι συγκεντρώνομε δλα τά ίστορικοφιλολογικά μαθήματα σέ 
κάθε τάξη γύρα σ’ ενα μερικό σκοπό πού τόν υπηρετοΰνε, χωρίς κανένα 
άπ’ αύτά νά χάσει τήν αύθυπαρξία του καί τόν ιδιαίτερο σκοπό του. 
Σκοπός π. χ. τών °Ελληνικών είναι νά μάθουν οί μαθήτριες βαθύτερα 
καί τελειότερα τό δργανο τής γραπτής καί προφορικής έπικοινωνίας 
μέ τούς όμοφύλους τους καί νά μελετήσουν τά σπουδαιότερα τόσο 
γιά τήν Ικπαιδευτική, δσο καί γιά τήν αίσθητική τους άποψη, εργα 
τοΰ Έλληνικοΰ πρό πάντων πολιτισμοΰ ετσι, ώστε άποφοιτώντας άπό 
τό Α. Παρθεναγωγείο νά θέλουν καί νά μποροΰνε νά παρακολουθή
σουν τήν πνευματική κίνηση τοΰ τόπου μας. Καί ό σκοπός αυτός 
ύπηρετεΐται πολύ καλά μέ τό ύλικό τών άναγνωστικών πού δώσαμε 
παραπάνω, μέ τή γραμματική διδασκαλία πού θά γίνει συστηματική 
στήν Α ' καί Β ' τάξη, καί τις έκθέσεις πού θά γίνονται σ’ δλες τις 
τάξεις, στίς πρώτες κάθε βδομάδα καί στίς τελευταίες κάθε 15 μέρες 
άπό μία. Τό Ιδιο γιά τήν Τέχνη: σκοπό της νά γνωρίσουν οί μαθή

1 Παρανοεϊ βέβαια τήν άρχή τής σγκεντρώσεως δποιος προσκολληθή στενό
τατα σ’ αύτή κι’ αφήσει νά χαθούν ανεκμετάλλευτες περιστάσεις δπου μπορεί καί 
πρέπει νά συγκινήσει τούς μαθητάς του μέ κατάλληλα καλλιτεχνικά έργα, ποιή
ματα, διηγήματα κλπ., μόνον καί μόνο γιατί δέ συμφωνούνε μέ τό μερικό σκοπό 
τής τάξεως δπου διδάσκει. Τέτοια στενοκέφαλη αντίληψη περιορίζει τή ζωή πού 
et πηγές της σέ κάθε σχολείο είναι πλουσιότατες.
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τριες βαθύτερα τό Ελληνικό πνεΰμα καί νά μορφωθεί τό καλαισθη
τικό τους συναίσθημα. Γι’ αύτό τονίζομε κυρίως τή δική μας τέχνη 
κι’ άπό τήν ξένη δίνομε μόνο λίγα εργα χαρακτηριστικά ή γιά τήν 
άντίληψη ένός λαοΰ, ή γιά τή μορφωτική τους δύναμη.

Τό ύλικό πού δώσαμε παραπάνω άπό τόν ίστορικό κόσμο, καί 
μάλιστα των άναγνωστικών, θά φανεί ίσως πολύ μεγάλο, τόσο πού 
νά κινδυνεύει ή έπιτυχία τοΰ σκοποΰ τοΰ Α. Παρθεναγωγείου μέ τήν 
πληθώρα τών ιστορικοφιλολογικών γνώσεων, νά κινδυνεύει δηλ. νά 
καταστραφεΐ ή Ισορροπία στίς ιστορικές, φυσικές καί πρακτικές γνώ
σεις, ή Απαραίτητη γιά μιά θετική καί πραγματική μόρφωση. Ό  κίν
δυνος αύτός θά ήταν βέβαια πραγματικός, άν δίναμε τά εργα τών 
κλασσικών στά πρωτότυπο. Τότε, γιά νά έπιτύχομε τό σκοπό τών 
Ελληνικών, επρεπε ν’ άφιερώσομε γι’ αύτά τις περισσότερες άπό 
τίς ώρες τής διδασκαλίας, νά καταστρέψομε δηλ. τά σκοπό τοΰ Α. 
Παρθεναγωγείου. Τά κλασσικά δμως Ιργα θά δοθοΰν —  είναι Ιγκλημα 
νά μή δοθοΰν — σέ μεταφράσεις ζωντανές κ’ Ιτσι γλωσσική δυσκο
λία δέ θά παρουσιάζεται καμιά. "Οσο κι’ άν χάνεται μέ τή μετά
φραση ή πλαστικότητα πού εχει τό πρωτότυπο, μένει πάντοτε ή 
άπλότητα καί τά βάθος στίς ίδέες καί στά συναισθήματα, ή βαθειά 
παρατήρηση στήν ψυχολογία τών προσώπων, ή δμορφιά τής περι
γραφής, ή μεγάλη τέχνη. Έ τσι ένώ θά κατεβάσομε στό m inim um  
τίς ώρες τών Ελληνικών (στήν Α ' τάξη ώρ. 5, στή Β', Γ ' καί Δ ' 
&ρ. 4), θά κατορθώσομε, ώστε οί απόφοιτες τοΰ Α. Παρθεναγωγείου, 
έκτάς άπό τή γενική ιστορική μόρφωση, νά Ιχουν καταλάβει, αισθαν
θεί καί άγαπήσει τόν Ελληνικά πολιτισμό γνωρίζοντας τήν πραγμα
τική υπόσταση καί τή σημασία του.

Ό  σκοπός τοΰ Α. Παρθεναγωγείου έπιβάλλει τήν υποχρεωτική 
διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. Έμεΐς προτιμοΟμε τά  Γαλλικά  
γιά τή θέση πού έχουνε στόν τόπο μας καί στήν πνευματική καί 
κοινωνική κίνησή μας καί γιά τή διδασκαλία τους δίνομε πέντε ώρες 
τή βδομάδα σέ κάθε τάξη. Μέ τόσες ώρες καί τήν κατάλληλη διδα
κτική μέθοδο θά μποροΰνε οί άπόφοιτες τοΰ Α. Παρθεναγωγείου νά 
συνενοοΰνται καλά γραπτά καί προφορικά στήν ξένη αύτή γλώσσα, 
θά Ιχουνε μάθει τά στοιχεία τής φιλολογίας της καί θά Ιχουνε προσ
ανατολιστεί στά μεγάλο Γαλλικά πολιτισμό.

’Αναπόσπαστο μέρος τοΰ ίστορικοφιλολογικοΰ καί ήθικοΰ κόσμου 
είναι τά ϋ·ρηακευτικά. Έ δώ  δέ θά Ιξετάσομε μόνον τή χριστιανική 
διδασκαλία βαθύτερα καί πλατύτερα παρ’ δτι στά δημοτικό σχολείο,
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μά δίνοντας σέ γενικές γραμμές τΙς διάφορες θρησκείες θά φτάσομε 
σέ βαθύτερη έπίγνωση τοΰ Χριστιανισμού. Στήν Α  τάξη θά γίνει 
έρμηνεία άπό τά κατά Ματθ., Μάρκ. καί Λουκ. εύαγγέλια, στη U  
άπό τις πράξεις των ’Αποστόλων καί θά δοθεί έπίτομη λειτουργική. 
στην Γ ' άπό έπιστολές των ’Αποστόλων, τούς Πατέρες τής έκκλησίας 
καί διάφορα τροπάρια κ’ έκκλησιαστική ίστορία ώς τό σχίσμα- στην 
Δ ' έκκλησιαστική ίστορία συνέχεια καί τέλος, ο£ διάφορες θρησκείες, 
έπίτομη κατήχηση καί ήθική.

’Ανάμεσα στά ίστορικοφιλολογικά καί τά φυσιογνωστικά μαθή
ματα σά σύνδεσμος μεταξύ τους είναι τό μάθημα τής Γεωγραφίας. 
Τόν πρώτο χρόνο θά δοθεί φυσική, πολιτική καί οικονομική Γεωγρα
φία τής Εύρώπης καί τής ’Ασίας- τό δεύτερο χρόνο Γεωγραφία των 
άλλων ήπείρων στήν Γ ’ τάξη μαθηματική Γεωγραφία, έθνογραφία 
καί κλιματολογία καί στήν Δ' στοιχεία κοσμογραφίας. Τό βλέπομε 
πώς ή διάταξη στά δύο πρώτα χρόνια δέ συμφωνεί μέ τήν άρχή τής 
συγκεντρώσεως πού τονίσαμε παρά πάνω. ’Απόλυτη δμως συγκέν
τρωση, σέ άνώτερο μάλιστα σχολείο, είναι άδύνατη. Τήν Ελλάδα 
τήν ξέρουν καλά άπό τό δημοτικό, προσθέτομε έδώ καί τήν ’Ασία 
πού θά χρειαστεί γιά τόν άρχαΐο κόσμο, άλλά θά διδαχτεί στήν Τδια 
τάξη καί ή Εύρώπη, καί φυσικά καί ή πολιτική καί οικονομική Γεω
γραφία της, ένώ αύτή κυρίως στήν Δ' τάξη θά φωτιστεί άπό τήν 
ίστορία τών νεώτερων χρόνων. Κακή ή διάσπαση αύτή, καί δμως 
άναγκαία.

Καί τώρα στά φυσιογνωστικά  μαθήματα. ’Ενώ στά Δημοτικό 
αύτά είναι στοιχειώδη, στό Α. Παρθεναγωγείο θά δώσομε πλουσιό
τερες καί συστηματικότερες παραστάσεις καί χωρίζοντας τίς διάφορες 
έπιστήμες π. χ. ζωολογία, χημεία κλπ. θά καταλήξομε σέ μεγαλύτε
ρες ένότητες καί θά προσπαθήσομε νά πλησιάσομε στόν άνώτερο σκοπό 
«νά γνωρίσουν τά παιδιά τή φύση σά μιαν όλότητα, πού τήν κινοΰν 
καί τή ζωογονοΰν εσωτερικές δυνάμεις», χωρίς μόλα ταΰτα νά παρα- 
βλέψομε καί τήν πρακτική άποψη τών μαθημάτων αύτών. Είναι 
βέβαια αδύνατο νά γίνει καί μέ τά φυσιογνωστικά 8,τι έγινε μέ τά 
ίστορικοφιλολογικά μαθήματα, συγκέντρωση δηλ. πολλών γύρα σ’ ένα 
μερικό σκοπό σέ κάθε τάξη. Μά πρέπει νά καταταχτούν έτσι, ώστε 
άπό τά εύκολότερα νά πηγαίνομε στά δυσκολότερα, τό ένα μάθημα 
ν’ άκολουθεΐ τό δικό του δρόμο, νά ύπηρετεΐ δμως παράλληλα καί 
καί τό διπλανό του μάθημα καί νά βοηθεΐ τήν κατάληψή του. Τό 
πρόγραμμα π. χ. τών Γυμνασίων —  σύμφωνα μέ τήν έφημερίδα τής
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Κυβερνήσεως 30 Αύγ. 1911 — έριζε: στήν Α ' τάξη φυσιολογία τοΰ 
άνθρώπου που θά διδαχτεί βέβαια συστηματικότερα καί πλατύτερα 
άπ’ δτι διδάχτηκε ή άνθρωπολογία στό σχολαρχείο. Καί δμως, άφοΟ 
πρόκειται Ιδώ γιά συστηματικότερη καί βαθύτερη έξέταση τοΰ ίδιου 
θέματος, περιορίζεται στίς στοιχειώδεις χημικές καί φυσικές γνώσεις 
που Ιμαθε τό παιδί σύμφωνα μέ τό έπίσημο πρόγραμμα στό Σχο
λαρχείο. Στήν Α ' γυμνασιακή τάξη τελειώνει ή άνθρωπολογία, ένώ 
οί γνώσεις άπό τή Φυσική καί τή Χημεία (άκουστική, όπτική καί 
χημικές ένώσεις) πού είναι απαραίτητες γιά νά καταλάβει ό μαθητής 
δπως πρέπει τή φυσιολογία τοΰ άνθρώπου, δίνονται κατά τό πρό
γραμμα στήν Δ ' γυμνασιακή τάξη.

Γι’ αύτό ή σειρά τών φυσιογνωστικών πρέπει νά είναι κατά τή 
γνώμη μας ή άκόλουθη: άπό τή Βοτανική καί τή Ζωολογία στήν Α ' 
τάξη οικολογία καί μορφολογία τών φυτών καί τών ζώων καί στή 
Β ’ ή άνατομική καί ή φυσιολογία τους. Παράλληλα μ’ αύτά θά δοθεί 
στήν Α ' και Β ' τάξη Χημεία άνόργανη καί όργανική. Στήν Γ '  τάξη 
έρχεται φυσικά ή Άνθρωπολογία  καί ή Υγιεινή  καί καταλήγομε στήν 
Δ ' μέ τή Βρεφοκομία καί τήν Παιδολογία: Παράλληλα μέ τό τελευταίο 
μάθημα θά γίνεται καί πρόχειρη Νοσηλευτική, άπαραίτητη γιά κάθε 
άνθρωπο, πρό πάντων δμως γιά κάθε γυναίκα. Ά π ό  τή Β ' τάξη 
θ’ αρχίσει ή Φυσική μέ τή μηχανική, δδροστατική, άεροστατική καί 
θερμαντική· στήν Γ '  θά διδαχτούν ή άκουστική καί όπτική καί στήν 
Δ ’ ό μαγνητισμός καί ό στατικός καί δυναμικός ήλεκτρισμός. Μετά 
τή Χημεία θά δοθεί στήν Γ '  τάξη 3Ορυκτολογία τό α' έξάμηνο, καί τό 
β' έξάμηνο Γεωλογία γενική καί ιστορική καί ιδιαίτερα ιστορική Γεω
λογία τής Ελληνικής χερσονήσου. Ώ ς πρός τήν εκλογή τής Ολης 
πρέπει νά κρατηθοΰν τά ούσιώδη σύμφωνα μέ τήν πνευματική δύ
ναμη τών μαθητριών καί τό σκοπό τοΰ σχολείου' καί σκοπός τοΰ Α. 
Παρθεναγωγείου δέν είναι νά προετοιμάσει μαθήτριες γιά τό Πανε
πιστήμιο, άλλά γιά τή ζωή δίνοντάς τους άνώτερη μόρφωση αύτο- 
τελή. Έ τσι άπό τή Χημεία π. χ. πρέπει νά μάθουνε μόνον τά σπου
δαιότερα στοιχεία καί τις κυριότερες άνόργανες καί όργανικές ένώ- 
σεις, τις σχετικές μέ τή βιολογία καί τήν καθημερινή ζωή μας, καθώς 
καί τούς γενικούς νόμους, καί τόσο στή Χημεία δσο καί στή Φυσική 
διδασκαλία συνθηματικών τύπων είναι περιττή γιά τό σκοπό μας.

Ά π ό  τά Μαθηματικά, πού τή σημασία τους γιά τήν ειδολογική 
καί πραγματική μόρφωση τονίσαμε στό Α ' μέρος, θά δώσομε στήν Α '  
τάξη θεωρητική Αριθμητική, Ά λγεβρα ώς τίς έξισώσεις καί Έπιπε-
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δομετρία- στή Β '  έξισώσεις α' καί 6' βαθμοΰ καί Στερεομετρία· στήν 
Γ '  Ιπανάληψη τής πρακτικής ’Αριθμητικής καί Καταστιχογραφία 
(εδώ διδάσκεται καί ή Οικιακή Οικονομία) καί στην Δ ' ’Εμπορική 
Λογιστική, Διπλογραφία καί Δακτυλογραφία.

Μας μένουν τά τεχνικά μαθήματα πού κ’ Ιδώ σκοπός τους είναι 
ν’ άναπτύξουν καί τελειοποιήσουν τίς δεξιότητες τοΟ χεριού, τοΰ 
ματιοΰ, τοΰ αύτιοΰ, νά γυμνάσουνε τό σώμα καί νά καλλιεργήσουνε 
μαζί μέ τάλλα μαθήματα τήν παρατηρητικότητα καί τήν κρίση, τήν 
αίσθηση τοΰ ώραίου, τήν αύτοπεποίθηση καί αύτενέργεια, τήν τάξη, 
τήν ακρίβεια, τήν πειθαρχία καί τήν άγάπη τής δουλειάς.

Στήν Ιχνογραφία καί τή Ζωγραφική στερεώνεται ή δεξιότητα στό 
σχέδιο καί στά χρώματα κ’ έξακολουθοΰνε οί μαθήτριες τήν άντι- 
γραφή άπό τό φυσικό προβαίνοντας όλοένα σέ συνθετότερα καί δυσ
κολότερα άντικείμενα καί συμπλέγματα φυσικά ή τής τέχνης. ’Εδώ 
διδάσκεται τώρα καί τό σκίτσο καί ή διακοσμητική ίχνογραφία συν
δυασμένη μέ τήν πλαστική καί τά χειροτεχνήματα.

Στήν Ωδική διδάσκεται θεωρία τής μουσικής μέ γραπτές άσκή- 
σεις καί μαθαίνουν τά κορίτσια μονόφωνα, δίφωνα, τρίφωνα καί τετρά
φωνα τραγούδια δικά μας (πρό πάντων δημοτικά κ’ Ικκλησιαστικά) 
καί ξένα. Δίνονται άκόμη καί μελοποιημένα άρχαΐα χορικά π. χ. 
«άκτίς άελίου» άπό τήν ’Αντιγόνη τοΰ M endelsohn κ. ά. Ή  δργα- 
νική μουσική είναι προαιρετική καί γίνεται σέ ιδιαίτερη ώρα.

Στή Χειροτεχνία ώς βάση Ιχομε πάντοτε τό χρήσιμο συνδυα
σμένο μέ τό ωραίο. Γι’ αύτό οί μαθήτριες τοΰ Α. Παρθεναγωγείου πρέ
πει ν’ άσκηθοΰνε καί τελειοποιηθούνε πρώτα άπ’ δλα στήν Κοπτική 
καί τή ’Ραπτική. Νά έτοιμάζουνε δηλ. άσπρόρρουχα δικά τους καί τοΰ 
σπιτιού καί τάπλούστερα γυναικεία φορέματα. Έξακολουθοΰνε τήν 
άσκηση στίς ταντέλλες, στό πλέξιμο καί στό κέντημα, άποφεύγουν 
δμως έργόχειρα καί άσπροκεντήματα πολύπλοκα πού καί τά μάτια 
πειράζουν καί άσκοπα είναι. Προαιρετικά μποροΰνε ν’ άσκηθοΰνε 
στήν Πηλοπλαστική, Πυροχαρακτική καί τήν Ξυλογυπική, δποχρεω- 
τική δέ γιά δλες θά είναι ή Κηπουρική. "Οπως στό δημοτικό παρθε
ναγωγείο, ετσι κ’ έδώ θά τονίζονται άνάλογα μέ τίς διάφορες τοπικές 
άνάγκες καί διάφορα τεχνικά μαθήματα π. χ. τυροκομία καί γαλα- 
τοκομία ή σηροτροφία καί μελισσοκομία κ. τ. δ.

Τήν άρμονική διάπλαση τοΰ σώματος θά επιδιώξει ή Γυμναστική 
πού κ’ έδώ δπως καί στό δημοτικό θά γίνεται συστηματικά τρεις
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ώρες τή βδομάδα, ή καλύτερα κάθε μέρα άπό τριάντα λεπτά τής 
ώρας. Τό μάθημα αύτό μαζί μέ τό παιχνίδι, τόν περίπατο καί μέ 
σχολική ζωή τέτοια, δπου ν’ αναπνέει έλεύθερα ή παιδική ψυχή, θά 
διατηρήσει καί θά τονώσει τή σωματική, τήν πνευματική καί τήν 
ηθική ύγεία τών μαθητριών. Τήν έργασία δμως αύτή πρέπει νά τή 
βοηθούν καί δχι νά τήν πολεμούνε τάλλα μαθήματα. Γι’ αύτό πρέπει 
νά λείψει τό παραφόρτωμ α μέ ιδιαίτερη έργασία στό σπίτι, ο £ ώρες 
τής διδασκαλίας νά περιοριστούνε καί νά κανονιστούν Ιτσι (3/4 διδα
σκαλία σέ κάθε μάθημα καί 1/ι διάλειμμα)1, ώστε δχι μόνον τήν ύπερ- 
κόπωση τών μαθητριών ν’ άποφεύγομε, μά καί νά μένει Ινα άπό- 
γεμα Ιλεύθερο καί άλλο Ινα άφιερωμένο γιά περίπατο2. Σ ’ αύτή τήν 
άρχή καί στήν άνάγκη ν’ άποκατασταθεΐ ή άπαραίτητη ισορροπία 
στά ίστορικοφιλολογικά, τά φυσιογνωστικά καί τεχνικά μαθήματα, 
νομίζομε πώς άνταποκρίνεται τό άκόλουθο ώρολόγιο πρόγραμμα.

πρόγραμμα τον ’Ανώτερου Π αρθεναγωγείου.

Μ α δ ή μ α τα Α ' Β ' Γ ' Π α ρα τη ρή σε ις

] θρησκευτικά 1 1 1 1
2 Ε λληνικά 5 4 4 4
3 Ισ τορ ία 3 2 3 3 Δημιουργήματα τής
4 Ίστορ ία  τής Τέχνης — 1 1 1 αρχαίας τέχνης έξε-
5 Γαλλικά 5 5 5 5 τάζονται καί στήν Α ’
6
7

Γεωγραφία
Κοσμογραφία

2 1 1
1

τάξη, στήν ώρα  τών 
"Ελληνικών.

8 Βοτανική
I 3 Ι 3 — —

9 Ζωολογία Γ Γ — —
10 Ά νθρωπολογία-'ϊγιεινή — — 2 —
11 Βρεφοκομία-Παιδολογία — — — 3
12 Νοσηλευτική — — — 1
13 Χημεία 1 1 _ —

Τό πρώτο έξάμηνο 
διδάσκεται ή Ορυκτο14 Ό ρυκτολογία-Γεωλογία 1 —

15 Φυσική — 2 2 2 λογία καί τό δεύτερο
16 Μαθηματικά 2 2 2 2 ή γεωλογία.
17 ’ Ιχνογραφία 1 7 , 2 2 2
18
19

’ Ωδική
Γυμναστική

ι  V. 
3 (7 ,)

2

3 (7 ,)
2

3 (7 ,)

2

3 (7 ,)
Σέ ιδιαίτερη ώ ρα  δι

δάσκονται καί τούς
20 Χειροτεχνία 2 3 3 3 έλληνικούς χορούς.

30 32 32 32

1 Μεταξύ τής π ρώ τη ς καί τής δεύτερης πρωινής ώ ρας τό  διάλειμμα γιά λόγους 
ψυχολογικούς πρέπει νά είναι μόνο δέκα λεπτά.

2 Στήν Α ' τάξη  περιορίζομε τίς ώ ρες στίς 30, ώ στε νά μένουνε τρία άπογέ- 
μ ατα  έλεύθερα, γιατί γιά λόγους φυσιολογικούς σ ’ αύτή τήν ήλικία αλλάζει καί 
Αδυνατίζει δ όργανισμός τοΰ κοριτσιού.
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Β'. ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

Στήν εισαγωγή τοΰ δεύτερου μέρους μιλώντας γενικά γιά τήν 
παιδεία των κοριτσιων βρίσαμε καί τή θέση τοΰ Διδασκαλείου άνά- 
μεσα στάλλα σχολεία. Εκείνο πού προ πάντων πρέπει νά τονιστεί 
είναι πώς τό Διδασκαλείο δέν είναι σχολείο γενικής μορφώσεως, παρά 
σχολείο επαγγελματικό, προορισμένο νά μορφώσει ειδικά γιά τό Ιργο 
τους εκείνα τά κορίτσια πού αποφασίζουνε νά γίνουνε δασκάλες. Δέ 
θέλομε νά ποΰμε μ’ αύτό πώς πρέπει ν’ άποκλειστοΰν άπό τά διδα
σκαλείο δλως διόλου τά γενικά μορφωτικά μαθήματα. Τά αντίθετο 
μάλιστα, άφοΰ ή δασκάλα πρέπει νά είναι προ πάντων γυναίκα μέ 
μόρφωση άνώτερη καί βαθειά καί μέ δυνατή προσωπικότητα. Μά ό 
έπαγγελματικάς χαρακτήρας τοΰ σχολείου πρέπει νά κυριαρχεί καί 
νά ύποτάσσονται σ’ αύτόν τάλλα, καί δχι μόνον τό πρόγραμμα δέν 
πρέπει νά κυνήγα περιττούς σκοπούς, μά άκόμη καί ό τρόπος τής 
έργασίας πού θά γίνεται έκεΐ, άκόμη καί τά πρόσωπα πού θά διδά
σκουν, πρέπει νά προσαρμόζονται τέλεια στόν κύριο σκοπό τοΰ σχο
λείου. θ ά  Ιπιτύχει δέ τό σκοπό του τό Διδασκαλείο άν δώσει στά 
κορίτσια πού θά γίνουν δασκάλες πρώτα πρώτα τίς άπαραίτητες 
επιστημονικές γνώσεις καί άπό τόν ίστορικοφιλολογικά καί άπό τό 
φυσικό κόσμο Ιτσι, πού νά κατέχουν καλά τήν ϋλη πού θά διδά
ξουν στό δημοτικό σχολείο καί νά είναι σέ θέση νά συμπληρώνουν 
όλοένα καί νά στερεώνουν τίς γνώσεις αύτές ξέροντας άπό ποΰ καί 
πώς πρέπει νά τίς άντλήσουν. Δεύτερο, άν τούς μεταδώσει δλες τίς 
τεχνικές γνώσεις καί γυμνάσει τίς ικανότητες πού θά τούς χρεια- 
στοΰνε γιά νά μποροΰν αργότερα κι’ αύτές ν’ άσκήσουν τίς δεξιότη
τες τών παιδιών, καί τρίτο τέλος, άν τούς κάνει συνειδητά τό σκοπό 
καί τά μέσα τής άγωγής καί τής διδασκαλίας σύμφωνα μέ τά διδάγ
ματα τής παιδαγωγικής καί τών βοηθητικών της επιστημών καί τίς 
άσκήσει πρακτικά στά εργο τοΰ δασκάλου. "Οτι τά σημερινά διδα
σκαλεία έπιτυχαίνουν αύτό τό σκοπό τους δύσκολα θά μποροΰσε κανείς 
νά το ύποστηρίξει.

Οί αιτίες βέβαια είναι πολλές καί μερικές απ’ αύτές είναι τόσο 
σφιχτοδεμένες μέ τήν άλλη μοιρολατρική καί άβουλη καί πλανημένη 
πορεία μας στά εκπαιδευτικά ζητήματα πού, άν ζητούσαμε νά τίς 
Ικθέσομε έδώ λεπτομερώς, θά πηγαίναμε πολύ μακριά, θ ά  περιορι
στούμε λοιπόν ν’ άναφέρομε τίς κυριότερες ελλείψεις. Καί πρώτα
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πρωία θά μπορούσε κανείς νά παρατηρήσει πώς τά σημερινά διδα
σκαλεία σπρωγμένα άπδ τήν άνάγκη των πραγμάτων δέν όπηρετοΰν 
καθαρά τό σκοπό πού όρισαμε παραπάνω. Γιατί, καθώς δείχνει καί 
ή πληθώρα τους (είναι σχεδόν 10 στήν Ελλάδα, στήν ’Αθήνα μόνο 
μέ τά διάφορα τμήματα γίνονται 4 - 5  μέ 600 τόσες μαθήτριες, 
ενώ σ’ δλη τήν Ελλάδα Ιχομε Ινα μόνο διδασκαλείο άγοριών καί 
κείνο μέ λίγους μαθητάς), ή Ιλλειψη άλλων σχολείων γιά άνώτερη 
γυναικεία παιδεία τά άνάγκασε νά ύπηρετοΰν αύτά τήν άνώτερη 
μόρφωση πολλών κοριτσιών, πού δέ θά ήθελαν, ούτε θά ήταν 
άνάγκη νά γίνουν δασκάλες. Κ ’ έτσι καί τά παιδιά αύτά βγαίνουν 
άπό τόν κάποιο βάσιμο προορισμό πού θά εΐχαν παίρνοντας μίαν 
άλλη θετική άνώτερη παιδεία. Καί μέ τό νά είναι άναγκασμένα τά 
διδασκαλεία νά ύπηρετοΰν άσυνείδητα κ’ Ιναν ξένο σκοπό φανερώ
νουν πιό χτυπητά τή γενική άνεπάρκειά τους. Σέ τρία χρόνια μέσα 
προσπαθώντας νά δώσουν σέ κορίτσια 13 -17  χρόνων καί τή θεω
ρητική καί τή πρακτική μόρφωση πού τούς χρειάζεται γιά νά γίνουν 
καλές δασκάλες καί νά εξυπηρετήσουν συνάμα, σύμφωνα μέ τήν 
κακή καθολική αντίληψη τής άνώτερης παιδείας, καί άλλα κλασσικι- 
στικά ιδανικά, τίποτε δέν επιτυχαίνουν σέ βαθμό ικανοποιητικό. Γιατί 
κοντά στάλλα, καθώς δείχνει καί τό πρόγραμμα, μά πρό πάντων καί 
ό τρόπος τής διδασκαλίας καί τά ιδανικά πού έπιδιώκονται, τά συνε- 
πήρε καί τά διδασκαλεία ό ύπερκλασσικισμός. Ό  σκοπός τής διδα
σκαλίας τής άρχαίας γλώσσας δέν ξεχωρίζεται κ’ έδώ άπό τό σκοπό 
πού σήμερα εχει ή πού μέ μιά σωστή άντίληψη τοΰ κλασσικισμοΰ 
θάπρεπε νά εχει στά γυμνάσια- ενώ τό διδασκαλείο δέν είναι γυμνά
σιο. Ή  λεξικράτεια είναι θρονιασμένη κ’ έδώ άπόλυτη βασίλισσα 
κ’ ετσι βγαίνουν κεφάλια φουσκωμένα μέ άττικισμούς καί μέ μέσους 
άορίστους, έτοιμα νά ξεχύσουν τήν άσοφη αύτή σοφία καί στά τρυ- 
φυρά μυαλά τών μικρών παιδιών τοΰ δημοτικοΰ σχολείου. Έ πειτα 
καί ή μιά ξένη γλώσσα, καί άν άφήσομε άκόμη το γνωστό τρόπο 
πού διδάσκονται Γαλλικά σ ’ δλη τήν Ελλάδα, μάλλον γιά παρωδία 
μπαίνει στό πρόγραμμα μέ δύο ώρες τή βδομάδα, ενώ είναι Απαραί
τητη  στίς δασκάλες γιά νά συμπληρώνουν τή μόρφωσή τους, άφοΰ στή 
γλώσσα μας είναι τόσο λίγα τά κατάλληλα παιδαγωγικά βιβλία. Μά 
καί ή ειδική παιδαγωγική μόρφωση ουτε αρκετή είναι, οδτε σκόπιμα 
ταξινομημένη, οδτε τίς άπαιτήσεις τής σημερινής έπιστήμης ικανο
ποιεί. Τά Ιλαττώματά της καθώς και τά Ιλαττώματα δλης τής άλλης 
διδασκαλίας άπό δύο μεριές θά μπορούσανε νά γίνουνε φανερά. *Η
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a priori, άν εξεταστεί τό πρόγραμμα καί βρεθούν οί ελλείψεις του, 
ή πιό καλά άπό τάποτελέσματα, άν έξεταστεΐ τί είδος θετική ειδική 
μόρφωση έχουν πάρει όριστικά καί οί καλύτερες άκόμη άπό τίς 
τελειόφοιτες των σημερινών διδασκαλείων. Γιά τό πρώτο θά είχε 
κανείς νά παρατηρήσει τήν άμεθοδία τοΰ προγράμματος, άφοΰ δίνει 
στήν πρώτη τάξη ζητήματα πού, γιά νά τά καταλάβουν οί μαθή
τριες, χρειάζονται γνώσεις πού θά διδαχτούνε μόνο στή Β' ή στήν 
Γ ' τάξη, καί πρό πάντων γιατί δίνει στήν Α ' τάξη μιά σαλάτα άπό 
26 ζητήματα απ’ δλες τίς παιδαγωγικές έπιστήμες, άκόμη καί τή 
μεθοδική τής πρώτης άναγνώσεως καί τής πρώτης άριθμήσεως, τή 
στιγμή πού ούτε δλη ή ψυχολογία, ή βάση τής παιδαγωγικής, εχει 
διδαχτεί, ουτε τό μέρος γιά τήν πραγματική άνάλυση καί σύνθεση, 
πού χωρίς αύτό κανενός σχεδόν μαθήματος ή μεθοδική δέ μπορεί νά 
διδαχτεί.

Άκόμη θά μποροΰσε κανείς νά παρατηρήσει πώς λείπει δλως 
διόλου η υγιεινή τοϋ σχολείου καθώς καί στοιχεία παιδικής ψυχο
λογίας καί άκόμη παιδαγωγική πρακτική γιά τά είδη των σχολείων, 
τήν εξέλιξή τους στήν Ε λλάδα, τή νομοθεσία πού ίσχύει γι’ αύτά 
κλπ. Μά ή άτέλεια τής μορφώσεως στά τεχνικά μαθήματα είναι 
άκόμη πιό χτυπητή. Στή μουσική δέ διδάσκεται κανένα όργανο ύπο- 
χρεωτικά, τό τεχνικό μέρος τής μορφώσεώς τους στήν ιχνογραφία, 
τήν καλλιγραφία καί τή χειροτεχνία είναι ελαττωματικό, λείπει δλως 
διόλου φυτοκομία, ζωοκομία κι’ άλλα ανάλογα μαθήματα, καί γενικά 
μπορούμε νά είποΰμε πώς ή σημαντικότατη άρχή δτι ή εργασία πρέ
πει νά γίνει βάση τής αγωγής δέν άρχισε καν άκόμη νά έφαρμόζεται 
στά διδασκαλεία.

Μά άποφεύγοντας νά μποΰμε καί σ’ άλλες λεπτομέρειες τονίζομε 
πώς όπάρχει κάτι πού έκμηδενίζει στίς δασκάλες κάθε ώφέλεια τής 
θεωρητικής μορφώσεώς τους, κάτι πολύ σημαντικό καί άξιο νά τό 
προσέξομε πάρα πολύ. Οί μαθήτριες δηλ. των διδασκαλείων πουθενά 
δέ βλέπουν εφαρμοσμένες άληθινά τίς θεωρίες πού τούς χώνουν στό 
κεφάλι οί παιδαγωγοί, άφοΰ ό τρόπος τής διδασκαλίας σ’ δλα τά μαθή
ματα, καί στά παιδαγωγικά άκόμη, βρίσκεται σέ άμεση σύγκρουση 
μέ τήν παιδαγωγική. ’ Επειδή δέ ή ασυνείδητη υποβολή είναι Ασύγ
κριτα δυνατότερη άπό τή θεωρία, τά παιδιά αύτά τήν άλλη μέρα πού 
θά πάρουν τό δίπλωμά τους ξεχνοΰν δλες τίς παιδαγωγικές θεωρίες 
κι’ άρχίζουνε νά διδάσκουνε σύμφωνα μέ τόν παλιό γνωστό τρόπο, 
τόν τρόπο μέ τόν όποίο κι’ αύτές έμαθαν τά γράμματα. Γι’  αύτό
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ύστερα άπ’ δλα αύτά δέν είναι παράξενο, άν κοιτάζοντας κανείς 
έπειτα στήν πράξη «τάς διπλωματούχους πρωτοβαθμίους» άπορεΐ, άν 
πέρασαν κάν άπό διδασκαλείο.

Ά ν  τώρα ύστερα άπό τήν σύντομη καί γενικότερη αύτή κριτική 
τοΰ διδασκαλείου προσπαθήσομε νά διατυπώσομε δσα νομίζομε πώς 
πρέπει νά γίνουν, είναι άνάγκη νά δηλώσομε πώς κ’ έδώ (Ριζική διόρ
θωση δέ μπορεί νά γίνει, άν δέν άλλάξει ή βάση, δλόκληρη ή δργά- 
νωση καί τό πνεϋμα τής σημερινής Ελληνικής παιδείας, καί άκόμη 
άν δέν αποφασίσει τόκράτος μέ εύθύνη δική του νά στηρίξει καί τή 
γυναικεία παιδεία άπάνω σέ θεμέλια στερεά, πολιτειακά καί άνεπη- 
ρέαστα άπό άτομικές ιδιοτροπίες καί άδυναμίες.

Θετικά μέτρα πού θά μπορούσαν άπό τώρα νά διορθώσουνε μερικά 
Ιλαττώματα καί νά κάνουνε λιγότερο αισθητά τάποτελέσματα τών 
άλλων, θεωρούμε τά εξή ς:

1) Τό Διδασκαλείο πρέπει νά είναι σχολείο ειδικό προορισμένο 
γιά νά μορφώνει δασκάλες. Γι’ αύτό κι’ δ αριθμός τών διδασκαλείων 
πρέπει γενικά νά περιοριστεί κι’ ό άριθμός τών μαθητριών πού θά 
γίνωνται δεκτές σ’ αύτά νά είναι βρισμένος ανάλογα μέ τίς πραγμα
τικές ανάγκες. Μάς φαίνεται πώς περισσότερες άπό όγδόντα ώς έκατό 
δασκάλες τό χρόνο δέν είναι καμιά άνάγκη νά βγαίνουν, ίσως είναι 
μάλιστα καί πολλές1.

2) Πρέπει νά βριστούν ώς κατώτερο πραγματικό δριο ήλικίας πού 
θά γίνονται δεκτές οί μαθήτριες στήν Α ' τάξη τά δεκατέσσερα χρό
νια συμπληρωμένα (ή άρχή τού δέκατου πέμτου χρόνου). Έ τσι λοι
πόν τό διδασκαλείο θά παίρνει τίς μαθήτριές του, άφοΟ τελειώσουν 
τή Β' τάξη τοΰ Α. Παρθεναγωγείου, σύμφωνα μέ τό διάγραμμά μας.

3) Τό Διδασκαλείο πρέπει νά γίνει πεντατάξιο, γιά νά ύπάρχει 
καιρός νά δίνεται στίς μαθήτριες θεωρητική καί πρακτική μόρφωση 
πλατεία καί βαθειά, γιά νά λείψει τό παραφόρτωμα καί ή ύπερκό- 
πωση πού γιά πολλούς λόγους είναι δλέθρια σέ κορίτσια μάλιστα 
αύτής τής ήλικίας.

1 Στήν Ε λλάδα, ποΰ είναι διορισμένες κατά τήν επίσημη στατιστική 1000 
σχεδόν δασκάλες, θά έφταναν γιά τήν ανανέωση τοΰ προσωπικοΰ ώς 30 τό χρόνο 
(τώρα βγαίνουν 300-400). Λογαριάζοντας τίς άνάγκες ποΰ μεγαλώνουν, τίς δασκά
λες στά σπίτια, κ’  έκεΐνες πού θά πανε στό ’Εξωτερικό, βρίσκομε πώς 8 0 -1 0 0  τό 
χρόνο φτάνουν καί μέ τά παραπάνω.
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4) Πρέπει νά διδάσκεται καλά μιά ξένη γλώσσα, σέ βαθμό, ποΟ 
πραγματικά νά μπορούν οί τελειόφοιτες νά συμπληρώνουν τή μόρ
φωσή τους άντλώντας άπό βιβλία καί περιοδικά γραμμένα σ’ αύτή.

5) Ή  ειδική παιδαγωγική μόρφωση πρέπει νά γίνει άρτιότερη 
καί πρό πάντων μεθοδικότερη.

6) Νά δοθεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή στά τεχνικά μαθήματα. 
Νά γίνει ύποχρεωτικό §να όργανο, βιολί, αρμόνιο ή πιάνο. Νά καταρ
τίζονται καλύτερα στό τεχνικό μέρος τής ιχνογραφίας, τής καλλιγρα
φίας καί τής χειροτεχνίας. Ή  οικιακή οικονομία, ή ζωοκομία (ιδιαί
τερα μελισσοκομία καί σηροτροφία) καί φυτοκομία πρέπει νά γίνουν 
πραγματικά μαθήματα.

7) Σέ δλα τά μαθήματα ή διδασκαλία νά γίνεται σύμφωνα μέ τά 
διδάγματα τής παιδαγωγικής. Γι’ αύτό πρέπει ν’ άπαιτεΐται παιδα
γωγική μόρφωση άπό κείνους πού θά διδάσκουν στό διδασκαλείο.

Μά δχι μόνο ή διδασκαλία, παρά καί ή άγωγή έφαρμοσμένη 
σ’ δλο τό σχολικό βίο πρέπει νά δείχνει, πώς οί θεωρίες πού διδάσκει 
ή παιδαγωγική δέν είναι λόγια μόνο.

8) Πρέπει ή θεωρητική μόρφωση σ’ δλα τά μαθήματα καί τοϋ 
ίστορικοφιλολογικοΰ καί τοΰ φυσικοΰ κύκλου νά τελειώνει στόν τέταρτο 
χρόνο καί τότε νά γίνεται ή τελειωτική Ιξέταση σ ’ αύτά τά μαθή
ματα. Ό  πέμτος χρόνος, έλεύθερος άπό τό βάρος τών άλλων μαθη
μάτων, πρέπει νά αφιερώνεται όλότελα στήν παιδαγωγική, τή μεθο
δική, τά τεχνικά μαθήματα καί τήν πρακτική άσκηση.

Σύμφωνα μέ τόν ειδικό έπαγγελματικό σκοπό τοΰ Διδασκαλείου 
άρχίζομε νά μιλοΰμε γιά τά καθέκαστα τοΰ προγράμματος βρίζοντας 
πρώτα τή φιλοσοφική καί παιδαγωγική μόρφωση πού πρέπει νά 
δοθεί στίς μέλλουσες δασκάλες.

Α ' Φιλοσοφία.

Ή  Φιλοσοφία λοιπόν καί τά Παιδαγωγικά, πρέπει νά κάνουν γνω
στά στίς μαθήτριες τό σκοπό καί τά μέσα τής άγωγής καί τής διδα
σκαλίας. Ή  δέ κατάλληλη σειρά πού πρέπει νά διδαχτοΰν τά σχε
τικά μαθήματα νομίζομε πώς είναι ή ακόλουθη:

Στην Α ' τάξη (ώρες 4) πρέπει νά διδαχτεί ή ’Εμπειρική ψυχολογία 
μέ έφαρμογές στήν Παιδαγωγική. (Γιά νά ύπάρχει, δσο είναι δυνατόν, 
ή άπαραίτητη ώριμότητα τοΰ νοΰ πού χρειάζεται, γιά νά γίνει κατα
ληπτό τό μάθημα αύτό, έπιμένομε καί πάλι πώς τά παιδιά πού θά
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γίνονται δεκτά στήν Α ' διδασκαλείου πρέπει δρισμένως νά έχουν 
κλείσει τά 14 χρόνια).

Στή Β ' τάξη, πρέπει νά δοθεί θεωρία τής άγωγής (τελεολογία), 
ή Κυβερνητική κ α ί 'Οδηγητική (6)ρες 2), καί συνάμα παιδική ψυχο
λογία (ώρα 1).

Στήν Γ ’ τάξη, στοιχεία Λογικής (πολύ σύντομα, άναλυτικότερα οί 
μέθοδοι, ή ανάλυση καί ή σύνθεση) καί Γενική Διδακτική (ώρες 2). 
Συνεχίζεται ή παιδική ψυχολογία (μέ στοιχειώδη πειράματα ώρες 2).

(Μέ τήν παιδική ψυχολογία πού δίνεται στή Β' καί Γ ' τάξη γίνε
ται καί εσωτερική επανάληψη τής εμπειρικής ψυχολογίας).

Στήν Δ ' τάξη: Ειδική διδακτική (ώρες 2), Πρότυπες Διδασκαλίες 
και ασκήσεις (ώρες 2) καί Υγιεινή τοΰ Σχολείου (ώρα 1).

Στήν Ε ' τάξη: Ώ ς έδώ έχουν τελειώσει καί εξεταστεί τάλλα θεω
ρητικά μαθήματα. Στό καθένα δίνομε τώρα μιά ώρα γιά τή μεθοδική 
επεξεργασία τής νλης πού θά διδάσκεται στό δημοτικό σχολείο, καί 
τή μελέτη άπό τίς πηγές- ‘Ιστορία Παιδαγωγικής (άπό κατάλληλο 
παιδαγωγικό άναγνωστικό διαβάζουν οί μαθήτριες κομμάτια άπό διά
φορα παιδαγωγικά έργα μεταφρασμένα στή νέα Ελληνική ώρες 2)· 
Πρακτική παιδαγωγική (τά είδη τών σχολείων στην Ε λλάδα καί 
σ ’ άλλες πολιτισμένες χώρες, ή ιστορία τών σχολείων μας, ή διοίκησή 
τους, οί νόμοι καί τά σχετικά προγράμματα κλπ. ώρα I ) - Πρακτικές 
ασκήσεις στό πρότυπο (ώρες 6)- Κριτική τών ασκήσεων (ώρες 2).

Βί Θρησκευτικά.

Τάξη Α '. Ιστορία καί πολιτισμός τοΰ Εβραϊκού λαοΰ μέ βάση 
τά κείμενα τής Παλαιάς Διαθήκης. Ιδιωτικός βίος τοΟ Ίησοΰ Χρι- 
στοΟ. Άπομνημονεύονται τροπάρια καί ήθικά ρητά (ώρες 2).

Τάξη Β '. Δημόσιος βίος καί διδασκαλία τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ άπό 
τήν Καινή Διαθήκη (ώρες 2).

Τάξη Γ '. Πράξεις καί ’Επιστολές τών ’Αποστόλων άπό τά ίερά 
κείμενα. Ίδρυση καί διάδοση τοΰ Χριστιανισμοΰ. Εκκλησιαστική 
Ιστορία. Άπομνημονεύονται τροπάρια καί προσευχές (ώρες 2).

Τάξη Δ'. Σύντομη Λειτουργική. Κατήχηση. ’Ηθική (ώρα 1).
Τάξη Ε'. Μεθοδική επεξεργασία τής Ολης πού διδάσκεται στό 

δημοτικό σχολείο. Πηγές καί βοηθήματα γιά ν’ άντλεΐ τήν δλη του 
δ δάσκαλος.
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ΓΥ 'Ε λ λ η νικ ά .

"Οσες θά βγοΰν άπό τό Διδασκαλείο πρέπει φυσικά νά κατέχουν 
καλά τή Νέα Ελληνική γλώσσα, πού θά διδάσκουν στό Δημοτικό 
Σχολείο, καθώς καί τή λογοτεχνία πού είναι γραμμένη σ’ αύτή. Στίς 
δύο πρώτες τάξεις τοΰ ’Ανώτερου Παρθεναγωγείου ή διδασκαλία 
τών Ελληνικών, ύστερα άπό τήν πρακτική διδασκαλία τής γλώσσας 
στό Δημοτικό Σχολείο, θά τούς έχει μάθει καί τά γραμματικά καί 
συντακτικά φαινόμενα τής γλώσσας συστηματικότερα καί Ιργα λογο
τεχνικά γραμμένα ή μεταφρασμένα σ ’ αύτήν. Αύτό δμως πρέπει νά 
έξακολουθήσει καί σ’ δλες τίς τάξεις τοΰ Διδασκαλείου. Γι’ αύτό καί 
έκθέσεις γράφονται σ’ αύτήν τακτικά καί Ιργα λογοτεχνικά διαβά
ζονται. Μά Ιπειδή μας φαίνεται πώς οί δασκάλες πρέπει νά έχουν 
γνωρίσει καί δλη τήν εξέλιξη τής Ελληνικής γλώσσας καί λογοτε
χνίας άπό τίς άρχές ώς σήμερα, γιά νά μποροΰνε νά καταλαβαίνουν 
καί δλο τόν Ελληνικό πολιτισμό σά μιά ένότητα καί ν’ άντλοΰν καί 
άπό τίς πηγές κάθε φορά πού θά είναι άνάγκη, φρονοΰμε πώς στά 
πέντε χρόνια τοΰ Διδασκαλείου είναι άνάγκη καί υπάρχει καί καιρός 
καί άρκετή ώριμότητα στά παιδιά, γιά νά διαβάσουν κείμενα γραμ
μένα σ’ δλες ή τίς κυριότερες γλωσσικές μορφές πού έχουν γραφεί 
Ελληνικά λογοτεχνικά εργα. Γιά νά μή δουλεύει δμως καί τό Διδα
σκαλείο σ’ έ'ναν άποκλειστικό καί άτοπο κλασσικισμό ή σέ μιά ξηρή 
γλωσσομάθεια καί λεξικράτεια πρέπει νά τονιστεί δτι ή διδασκαλία 
γίνεται πρακτικά καί τά γραμματικά καί συντακτικά φαινόμενα έξε- 
τάζονται τόσο μόνον, δσο χρειάζεται γιά νά γίνουν καταληπτά τά 
κείμενα. Ή  γλώσσα πρέπει κ’ έδώ αύστηρά νά είναι μέσο γιά τό 
σκοπό ποΰ βάλαμε παραπάνω καί δχι σκοπός.

Σύμφωνα λοιπόν μ’ αύτά σχεδιάζομε τό άκόλουθο πρόγραμμα.
Τάξη Α'. Α ρχα ία  'Ελληνικά (ώρες 4): ΑΕσώπου βίος- Ηρόδοτος· 

Λουκιανοΰ διάλογοι.
iVea 'Ελληνικά (ώρες 2). ’Εκθέσεις κάθε βδομάδα. Κείμενα Νεο

ελληνικά.
Τάξη Β ' ’ Αρχαία °Ελληνικά (ώρες 4 ): δ Οικονομικός τοΰ Ξενο- 

φώντα- Ό  Κρίτωνας τοΰ Πλάτωνα’ "Ομηρος.
Νέα 'Ελληνικά (ώρες 2). ’ Εκθέσεις κάθε βδομάδα. Κείμενα Νεο

ελληνικά.
Τάξη Γ '. ’ Αρχαία ' Ελληνικά (ώρες 4): Πλούταρχος, περί παίδων 

άγωγής. "Ομηρος. ’Αναγνωστικό τοΰ Βιλάμοβιτς-Μέλλεντορφ.
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Νέα ' Ελληνικά (ώρες 2). Εκθέσεις κάθε δεκαπέντε μέρες. Κεί
μενα μεσαιωνικά καί νέα Ελληνικά. (Καί γιά τά δύο πρέπει νά 
καταρτιστούνε χρηστομάθειες άνάλογες πρός τό άναγνωστικό τοϋ 
Βιλάμοβιτς - Μέλλεντορφ).

Τάξη Δ ' . ’ Αρχαία 'Ελληνικά (ώρες 4). Σοφοκλή ’Αντιγόνη. ’Ανα
γνωστικό τού Βιλάμ. Μέλλεντορφ.

Νέα ' Ελληνικά (ώρες 2). ’Εκθέσεις κάθε δεκαπέντε μέρες. Κεί
μενα μεσαιωνικά και νέα Ελληνικά.

Τάξη Ε '. Νέα 'Ελληνικά (ώρες 3). ’Εκθέσεις κάθε δεκαπέντε. 
Κείμενα μεσαιωνικά καί νέα Ελληνικά. Μεθοδική έπεξεργασία τών 
κειμένων καί τής γραμματικής πού θά διδαχτούνε στό Δημοτικό σχο
λείο (ώρα 1). Ή  Ίστορία τής Ελληνικής λογοτεχνίας καταρτίζεται 
σιγά σιγά άπό τήν πρώτη τάξη δπου διδάσκονται τά σχετικά Ιργα. 
Στήν Ε' τάξη γίνεται μιά συστηματική σύντομη άνακεφαλαίωση.

Δ'. Γαλλικά.

Σκοπός τής διδασκαλίας των Γαλλικών θά είναι νά κατέχουν οί 
άπόφοιτες τή γλώσσα αύτή τόσο καλά, ώστε καί λογοτεχνικά Ιργα 
καί άλλα έπιστημονικά παιδαγωγικά συγγράμματα νά διαβάζουν 
εύκολα καί νά έννοούν καλά.

’Αναλυτικό πρόγραμμα δέν όρίζομε γι’ αύτή. Νομίζομε δμως πώς 
πρέπει νά δοθούν ώρες άρκετές, άπό πέντε στίς τρεις πρώτες καί 
άπό τρεις στις δύο τελευταίες τάξεις.

2?.' Μαθηματικά.

Α'. Τάξη (ώρες 2). θεωρητική ’Αριθμητική.
Β . Τάξη (ώρες 2). Ά λγεβρα  ώς τίς πρωτοβάθμιες έξισώσεις καί 

Γεωμετρία.
Γ'. Τάξη (ώρες 2). Ά λγεβρα, οί πρωτοβάθμιες έξισώσεις. Συνέ

χεια καί τέλος τής Γεωμετρίας.
Δ'. Τάξη (ώρες 2). Πρακτική άριθμητική καί λογιστική. Οικιακή 

Οικονομία.
Ε '. Τάξη (ώρα 1). Μεθοδική έπεξεργασία τής δλης ποί» θά διδα

χτεί στό δημοτικό σχολείο. Εύκολίες στίς πράξεις. Λογιστική άπ’ έξω.

ζ".' Ί σ το ρ ία .

Α ' Τάξη (ώρες 2).Άρχαΐοι χρόνοι. (Ή  Ρωμαϊκή Ίστορία σύντομα).
Β ' Τάξη (ώρες 2). Μέσοι χρόνοι.
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Γ '  Τάξη (ώρες 2). Νέοι χρόνοι.
Δ ' Τάξη (ώρες 3). Ιστορία τοΰ πολιτισμοΰ (Ιδώ γίνεται καί ίστο- 

ρία τής τέχνης). Καθήκοντα καί δικαιώματα τοΰ πολίτη.
Ε '. Τάξη (ώρα 1). Μεθοδική Ιπεξεργασία τής Ολης που διδά

σκεται στό Δημοτικό Σχολείο. Πηγές καί βοηθήματα γιά τήν δλη αύτή.

Ζ'. Γεωγραφία.

Α ’ . Τάξη (ώρα 1). Φυσική, πολιτική καί οικονομική Γεωγραφία 
τής Ά σίας (Ικτός άπό τήν Τουρκία), τής ’Αφρικής, ’Αμερικής καί 
’ Ωκεανίας. Χαρτογραφία.

Β ’ . Τάξη (ώρα 1). Ή  Εύρώπη (Ικτός άπό τή Βαλκανική Χερ
σόνησο). Χαρτογραφία.

Γ ’ . Τάξη (ώρα 1). Τά Βαλκανικά Κράτη καί ή ’Ασιατική Τουρ
κία. Χαρτογραφία.

Δ ’. Τάξη (ώρα 1). Ή  'Ελλάδα. Μαθηματική Γεωγραφία. Χ αρ
τογραφία.

Ε'. Τάξη (ώρα 1). Μεθοδική Ιπεξαργασία τής Ολης τοΰ δημοτι- 
κοΰ σχολείου. Βοηθήματα γι’ αύτήν. Τά Ιποπτικά μέσα γιά τή διδα
σκαλία τής Γεωγραφίας (χαρτογραφία, χάραγμα στόν άμμο κλπ.).

Η'. Φυαιογνωατικά.

Α '. Τάξη α ') Συστηματική Ζωολογία (διατήρηση καί ταρίχευση 
ζώων, συλλογές Ιντόμων κλπ. (ώρες 2). β') Φυσική: Μηχανική, 
Υδροστατική, θερμότητα, γ') Χημεία: ’Ανόργανη Χημεία. (Οί μαθή
τριες κατασκευάζουνε μόνες τους πρόχειρα δργανα γιά τά πειράματα 
τής Φυσικής καί τής Χημείας. Φυσική καί Χημεία (ώρες 2).

Β ' Τάξη α ')  Συστηματική Φυτολογία (ώρες 2). β') Στοιχεία ’Ορυ
κτολογίας καί Γεωλογίας (ώρα 1). γ ') Φυσική: Όπτική καί ’Ακου
στική. δ') ’Οργανική Χημεία. (Τά πειράματα γίνονται δπως καί στίς 
άλλες τάξεις. Φυσική καί Χημεία ώρες 2).

Γ ' Τάξη α ') Άνθρωπολογία καί ύγιεινή (ώρες 2). Φυσική: Μαγνη
τισμός καί ’Ηλεκτρισμός, γ ') Στοιχεία Βιοτεχνικής Χημείας (Φυσική 
καί Χημεία ώρες 2). δ') Στοιχεία Κοσμογραφίας (ώρα 1).

Ε '. τάξη (ώρα 1). Μεθοδική Ιπεξεργασία τής Ολης πού διδάσκε- 
σκεται στό δημοτικό σχολείο. Βοηθήματα κ’ Ιποπτικά μέσα. Οί 
μαθήτριες γυμνάζονται δχι μόνο νά κάνουνε μόνες τους πειράματα, 
άλλά καί νά προετοιμάζουνε μόνες τους τά προχειρότερα δργανα 
καί τά Ιποπτικά μέσα.
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Θ'. ’Ιχ νο γ ρ α φ ία  και Ζ ω γρ α φ ικ ή .

’Ιχνογραφία άπό τό άντικείμενο. Οί μαθήτριες ιχνογραφούν καί 
ζωγραφίζουνε μορφές συνθετότερες, άντικείμενα τής τέχνης ή μνημεία 
τής τέχνης (κιονόκρανα, άνθέμια, χαρακτηριστικά στολίδια) ή άπό 
τή φύση: δένδρα, ζώα, τοπεΐα, πρόσωπα. Τελειοποιούνται στό τεχνικό 
μέρος, σχέδιο, Ιτοιμασία χρωμάτων, προοπτική κ. τ. τ. Σέ κάθε 
τάξη ώρα 11/2.

J .' Κ αλλιγραφ ία.

Οί μαθήτριες γυμνάζονται στίς δύο τελευταίες τάξεις άπό μιά 
ώρα τή βδομάδα σέ διάφορα σχήματα των γραμμάτων, σέ διάφορες 
γραφές, πλάγια, δρθή κλπ., στήν άνάλυση τών γραμμάτων, σέ σύν
θεση καλλιτεχνικών σχεδίων καί μαθαίνουν καλά τό μεθοδικό μέρος 
τής καλλιγραφίας, βοηθητικές γραμμές, προασκήσεις κ.τ.δ.

ΙΑ'. Μ ο ν ο ικ ή .

Οί μαθήτριες μαθαίνουν τραγούδια μέ μιά, δυό, τρεΤς ή τέσσερες 
φωνές, τελειοποιούνται στήν άπλή θεωρία τής μουσικής καί μαθαί
νουν υποχρεωτικά ενα όργανο, προπάντων βιολί. Τόν τελευταίο χρόνο 
έπεξεργάζονται τά συνηθέστερα,,τραγούδια πού διδάσκονται στό δημο
τικό σχολείο καί τά μαθαίνουνε στό όργανο πού θά παίζουν. Σέ 
κάθε τάξη ώρα Ι 1/^

IB'. Γ υμ να σ τικ ή .

Ή  Γυμναστική έξακολουθεΐ νά γίνεται τρεις ώρες τή βδομάδα 
σ’ δλες τις τάξεις, δχι μόνο γιά νά γυμνάζονται τακτικά οί μαθή
τριες, παρά γιά νά μάθουν κι’ δλας τά δύο τελευταία χρόνια τό μεθο
δικό μέρος, τή θεωρία καί τά προστάγματα τής κοινής γυμναστικής, 
καί γιά νά γνωρίσουν άκόμη τά όργανα καί τή μέθοδο τής Ορθοπε
δικής καί ν’ άσκηθοΰνε νά γυμνάζουν παιδιά τοΰ δημοτικοΰ σχολείου. 
Μαθαίνουν παιχνίδια πρό πάντων Ελληνικά καί τούς Ελληνικούς 
χορούς. ’Εκδρομές κλπ.

ΙΓ'. Χ ειρ ο τεχ νία .

Κοπτική καί ^απτική (θεωρία καί πράξη), έργόχειρα, ψαθοπλε
κτική, κατασκευή λουλουδιών, ποικιλτική, πυρογραφία (προαιρε
τική) πλαστική καί Ικμαγεΐα, ξυλογλυπτική, κηπουρική, μελισσο
κομία, σηροτροφία. Στίς τρεις πρώτες τάξεις 2 ώρες, στήν Δ '  ώρες
3 καί στήν πέμτη 5 ώρες.
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Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλείου κοριτοιών.

Μα&ήματα Α' 5 ' Γ' Ε' ΙΙαρατηρήσεις

1
2

3

4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13

Φιλοσοφία-Παιδαγωγικά 
θρησκευτικά

Ελληνικά {

Γαλλικά
Μαθηματικά
Γεωγραφία
Φυσιογνωστικά

'Ιστορία
'Ιχνογραφία
Μουσική
Γυμναστική
Καλλιγραφία
Χειροτεχνία

4
2
4 
2
5 
2 
1 
4 
2

I1/,
ΐ1/,

3

2

3 
2
4 
2
5 
2 
1 
5 
2

IV,
I1/,

3

2

4
2
4
2
5 

;  
4 
2

IV»
I1/,

3

2

5
1
4
2
3
2
1
3
3

I1/,
IV,

3
1
3

11
1

3
3
1
1
1
1

I1/,
IV,
3
1
5

34 34 34 34 34

18



Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α

Π έτρος Β λαστός, Φ υσική, μεταφρασμένη άπό τά  ’Α γγλικ ά . 
’Α θ ή να , 1 9 1 2 .  Ό  κ. Πέτρος Βλαστός, ό "Ερμονας τών τραγουδιών 
«Τής Ζωής» καί τής «Ά ρ γ ω ς»  καί τών ιστοριών «Στόν ήσκιο τής 
συκιάς» μας έδωκε τίς τελευταίες τοΰτες ήμερες ένα βιβλίο πραχτικό, 
μιά μικρή Φυσική Πειραματική. Τό βιβλίο του, έρμηνεύοντας τόν τίτλο 
καί ίσως καί τήν πρόθεση τοΟ μεταφραστή, τόνομάσαμε πραχτικό. Καί 
βέβαια μιά Φυσική Πειραματική τί άλλο μπορεί νά είναι; Καί μάλιστα 
μεταφρασμένη άπό τά Αγγλικά. Μά άς μή βιαζόμαστε. Ί σ ω ς  κάτι 
ξεχνάμε. Ξεχνάμε, άν καί τό είπαμε πριν λίγες άράδες, πώς ό μετα
φραστής είναι πρώτα άπ’ δλα ποιητής. Καί ποιός ξέρει; Ί σ ω ς  άπο- 
δειχτή στό τέλος, πώς ό "Ερμονας πεισμωμένος γιά τήν άπροσδό- 
κητη στροφή πρός τήν πεζότητα, τόσο πολύ κατάτρεξε τόν εκλαϊ- 
κεντή επιστημονικών γνώσεων κ. Πέτρο Βλαστό, πού βάλθηκε καί 
τό κατάφερε μιά χαρά νά τοΟ χύση στό διάφανο νερό τής πραχτι- 
κότητας τό μεθυστικό κρασί τής ούτοπίας καί τοΟ δνείρου.

Ό  κ. Βλαστός δέ μας λέει τό όνομα τοΰ συγγραφέα τοΰ βιβλίου 
γιά νά ξέρωμε άν είναι πιστή μετάφραση ή διασκευή καί σέ ποιόν 
πρέπει νά λογαριάσωμε τίς ούσιαστικές άτέλειες, πού άρκετές εχει 
τό βιβλίο. Έ νφ φαίνεται νά είναι γραμμένο γιά τό λαό ή διατύπωσή 
του γενικά δέν είναι ή άπλούστερη καί παιδαγωγικώτερη. Λείπει 
άπό τό βιβλίο τό άπλό έκεΐνο λογικό ξετύλιμα, πού άρχίζοντας άπό 
άπλούστερες καί πλησιέστερες στό λαϊκό ή παιδικό μυαλό έννοιες 
βγάζει δλα τάλλα φυσικά καί άβίαστα. Μερικές έννοιες π. χ. τά 
κέφια τών άνθρώπων μέ τά όποια παραλληλίζονται τά φαινόμενα τά 
φυσικά είναι πολύ συνθετώτερες καί πιότερο μπορεί νά συγχύσουν 
παρά νά φωτίσουν ένα άπλό μυαλά πού θέλομε νά τόδηγήσωμε νά 
βλέπη στή φύση μιά αλληλουχία σταθερή νόμων αιωνίων.

Τό κεφάλαιο γιά τή «βαροσύνη» πολύ σόντομο καί ή περιγραφή 
τής ζυγαριας σάν ξεκάρφωτη, άφ’ οδ λείπει όλότελα άπό τό βιβλίο 
ή έννοια τον μοχλοϋ, έννοια πού θάχε τόσα πράματα τής κοινής 
ζωής νά έξηγήση στόν άπλό άναγνώστη. Τέτοια πηδήματα βρίσκον
ται πολλά στό βιβλίο, έτσι πού καταντάει κανείς νά πιστέψη, πώς
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2χει γίνει Ινα άτεχνο ψαλίδισμα κεφαλαίων, γιά νά βγή ίσως τό 
σύνολο συντομώτερο. Ά λ λ α  μέρη έκθέτονται βιαστικά καί άτελα καί 
άλλα μένουν άξεδιάλυτα π. χ. ή «τριχωποσννη» σ. 33, ή «άσάλε- 
φτη ενέργεια» σ. 50, ό «κρότος καί μουσική» σ. 52, ή δοκιμή 59  
σ. 107 γιά τίς ήλεχτρικές σπίθες, ό ήλεχτρικός τηλέγραφος σ. 119 
Γιά μαγνήτες δέ γίνεται καθόλου λόγος, μόνο γιά ήλεχτρομαγνήτες. 
Έν ώ δέ μας πληροφοράει πουθενά πώς στήν άτμόσφαιρα ύπάρχει 
ήλεχτρισμός άξαφνα λέει. «Η σπίθα από τήν ηλεχτρική μηχανή 
μοιάζει μέ τήν αναλαμπή τής αστραπής, κι αλήθεια τό αστροπελέκι 
δέν είναι άλλο παρά μία πολύ μεγάλη ηλεχτρική σπίθα» σ. 108. 
Τέτοια θάχε νά παρατηρήση κανείς κι’ άλλα πολλά, πού καθώς είπα 
δέν ξέρω σέ ποιόν νά τά φορτώσω στό συγγραφέα γιά στό μετα
φραστή, πού όπωςδήποτε δμως κάνουν τό βιβλίο άπό τήν ούσια- 
στική του μεριά πολύ μέτριο.

Είναι καί κάποιες άπροσεξίες τοΟ μεταφραστή, πού θά μπο
ρούσαν εύκολα νά λείψουν. Στή σελ. 19 ζυγιάζει τό χρυσάφι μέ 
δράμια. Πολύ σωστά. Καί στή σελ. 41 μετράει τή βαρομετρική 
στήλη μέ 75 εκατοστόμετρα. Μά τί πρέπει νά καταλάβη ό Ιλληνας 
άναγνώστης λίγο παρακάτω σελ. 43, πού μας λέει πώς ή πίεση 
τοΟ άέρα μπορεί νά βαστάξη καλόνα νερό σχεδόν 30  ποδάρια δψ ος; 
Καί στή σελ. 49 μιλάει γιά ποδάρια, καί στή σελ. 56 μάς λέει 
πώς ό ήχος ταξιδέβει μέ γρηγοράδα 1,100 ποδάρια τό δεφτερόλε- 
φτο. Μά παρακάτω στή σελ. 67 μιλώντας γιά τό «άπλωμα τώ στε
ρεώνει μετράει τίς βέργες μέ ρούπια. Στή σελ. 68 μετράει τό 
«άπλωμα τών αερίων» μέ κυβικούς πόντους. Στή σελ. 87 μετράει τή 
«γρηγοράδα τής αχτιδοβολιάς» μέ μίλια Μοΰ φαίνεται πώς λίγη 
καλή θέληση χρειαζότανε γιά νά λείψη αύτό τό άνακάτωμα άγγλι- 
κων καί έλληνικων μέτρων καί νάχωμε κάποια όμοιομορφία άπα- 
ραίτητη γιά τόν άναγνώστη.

Μά μδλα αύτά τά ούσιαστικά ψεγάδια καί τίς άπροσεξίες, κάτι 
σημαντικό μάς λέει τό βιβλίο άπ’ αύτό τό ξώφυλλο. "Ενας ποιητής 
καταπιάνεται μέ τίς «συγκριτικές πυκνάδες» καί τά «παγωτικά σμι
γάδια». Καί στή σημερινή θέση τοΟ γλωσσικού ζητήματος καί στήν 
ίστορία τήν πολύπαθη τής ζωντανής μας γλώσσας τό Ιργο τοΰ 
κ. Βλαστού παίρνει σημασία συμβολική. Στήν ποίηση καί τή 
δημιουργική λογοτεχνία πρωτοδείχτηκε ή ψευτιά καί άνικανότητα 
τής καθαρεύουσας άν καί κεΐ ποτέ δέν πνίχτηκε όλότελα ή ζωή. Καί 
στίς πιό όρμητικές έποχές τής καθαρευουσιάνικης μανίας ποτέ δέν
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έσώπασεν όλότελα τό ζωντανό τραγοΰδι. Μά ή έπιστήμη και γενι
κότερα ό πεζός λόγος είχεν όποδουλωθή γιά καλά στόν άρχαϊσμό 
καί τόν καθαρευουσιανισμό καί μέ τήν τεράστια έργασία, πού έγινε 
τόν περασμένο αίώνα, δπου ξαναπήραν οί "Ελληνες τΙς έπιστήμες άπό 
τήν Εύρώπη, ή ύποδούλωση αύτή έφαίνονταν καί σέ πολλούς, άκόμη 
καί φιλελεύθερους, φαίνεται καί σήμερα σαν όριστική. Έ τσι έπλά- 
στηκε άπό μερικούς καί ή θεωρία, πώς γιά τήν άνώτερη σφαίρα τοΰ 
πνεύματος καί τής έπιστήμης είναι άναγκαία καί ή μόνη κατάλληλη 
ή καθαρεύουσα. Καί ή άλήθεια γιά τό σήμερα είναι, πώς οί περισσό
τεροί μας τόσο πολύ είμαστε ζυμωμένοι μέ τήν καθαρεύουσα καί τή 
διανόησή της, πού στά δάχτυλα μπορούν νά μετρηθούν έκεΐνοι, πού 
γράφοντας κάτι έπιστημονικό θά ήταν όλότελα άπολυτρωμένοι άπό 
τά δεσμά της. Μά άμα ξέσπασε συνειδητά τό κίνημα τό γλωσσικό 
μέ τήν άρχή «ή δημοτικη Ικανή, ή μόνη ικανή γιά δλα» άρχισαν 
καί οί προσπάθειες γιά νάποδειχτή καί πειραματικά ή έπάρκειά της. 
Μά πρέπει νά όμολογήσωμε πώς άπό τό «Ταξίδι* ίσα μέ σήμερα ή 
δουλειά πού Ιγινε πρός αύτή τήν κατεύθυνση θά μπορούσε νά είναι 
περισσότερη. Τά γλωσσολογικά τού Ψυχάρη, οί γραμματικές τού 
Φιλήντα καί τού Ροντάκη, ή 'Ιστορία τής Ρωμιοσύνης τού Έ φτα- 
λιώτη, ή Ματιά τοΰ Ά βάζου , τό Ήλιοφέγγαρο τοΰ Πάλλη, ή Πλου- 
τολογία τού Μαρκέτη, ή Κριτική τοΰ άδολου λογισμού τού Πάλλν 
καί Μαρκέτη, ό ’Ανθρώπινος Μηχανισμός τής Παπαμόσκου, θαρρώ 
πώς είναι δλα ή σχεδόν δλα τά Ιργα, πού έγράφηκαν μέ τό σκοπόν 
αύτό. Καί θά ήταν καιρός νά μελετηθή τό περπάτημα καί τό ξετύ- 
λιμα τής δημοτικής γλώσσας μέσα σαύτά τά έργα. θ ά  ήταν άνάγκη 
νά βγοΰν κάποια συμπεράσματα καί νά δοθή κάποια ένότητα καί νά 
μπή κάποια τάξη στίς προσπάθειες. Γιατί τό άπλωμα καί ή ένταση 
τής πνευματικής ζωής είναι τέτοιο στίς μέρες μας καί τόσα πολύ
τιμα χρόνια έχασε καί ή Κοινή όμιλουμένη γλώσσα στήν καλλιέρ- 
γειά της, πού είναι φανερό πώς δέν όπάρχει πειά καιρός γιά πειρά
ματα αυθαίρετα.

Ή  γλώσσά μας έκαλλιεργήθηκε καί όλοένα δουλεύεται στή 
δημιουργική λογοτεχνία. Ό λ α  τά είδη τοΰ ποιητικού λόγου έξανα- 
ζωντάνεψαν άπό τή στιγμή πού Ιδέχτηκαν τή ζωογόνο πνοή της. 
Γι’ αύτό είπα συμβολικό τό κίνημα τοΰ ποιητή Βλαστοΰ, πού μ&ς 
παραδίνει Ινα βιβλίο έπιστημονικό γιά τό λαό. Ή  έθνική συνείδηση, 
πού άληθινό φανέρωμά της ή Τέχνη, άποκαλύφθηκε. Καί τώρα ή 
Τέχνη άποζητάει τήν άδελφή της. Ό  ποιητής μ ίς δείχνει τό δρόμο.



267

Μό2ς λέει, πώς ήρθε ή ώρα καί πώς είναι δπέρτατη άνάγκη μέ μιά 
πλατύτερη προσπάθεια νά ζωντανέψωμε καί τήν έπιστήμη καί νά 
φέρωμε στό λαό μας τά πλούσια δωρα της δίνοντάς του έτσι και
νούργια δύναμη καί ζωή. Καιρός είναι νάκολουθήσουν πολλοί τό 
δρόμο αύτό. Μά θά ήταν πολύ σημαντικώτερο τό κίνημά του, άν 
δέν περιωρίζονταν νά είναι κι’ αύτό μιά άπλή ατομική αύτάρεσκη 
προσπάθεια, ένα είδος ποίημα μέ τόν ύποκειμενικό πόθο καί δχι τό 
έπιστημονικό μάτι γιά δδηγό.

Καί μδλα ταΟτα τό βιβλίο μας έρχεται άπό κάποιον κύκλο ώρι- 
σμένο, τόν κύκλο πού ώς τώρα έκαμε τίς περισσότερες προσπάθειες 
γιά νάποδείξη τή γενική έπάρκεια τής δημοτικής.

Τό Ήλιοφέγγαρο, ή Πλουτολογία, ή Κριτική τοΟ άδολου λογι
σμού, ό ’Ανθρώπινος μηχανισμός καί τώρα ή Φυσική. Σάν κάποιο 
σχέδιο καί κάποιο σύστημα νά δείχνη δλη αύτή ή δουλειά. Καί τής 
άξίζει βέβαια προσοχή καί μελέτη πολύ συστηματικώτερη άπ’ δτι 
μπορεί νά γίνη μέ τήν πρόχειρη τούτη βιβλιοκρισία. Ό  γλωσσικός 
δρθολογισμός άπό τή μεριά τοΰ δημοτικισμού, στά βιβλία αύτά 
φανερώνεται μέ τίς άκρότατες άκολουθίες του. Γιαύτό ίσα ίσα μας 
θέτει ζητήματα σημαντικά, προβλήματα καί άπορίες, πού ή λύση 
τους δύσκολη, μά καί άναγκαιότατη καί μας άναγκάζει σέ σκέψη 
καί σέ άπόφαση.

Ή  έπάρκεια τής δημοτικής ή άπόλυτη. ΙΙοιά είναι τά δριά της; 
Είναι ή τέλεια άρνηση κάθε στοιχείου ιστορικού, στή φτογγολογία, 
στό λεξικό, στή γραμματική; Ποιό είναι τό ξένο καί ποιο τδ δημο
τικό ; Καί πού όπάρχει ή άπόλυτη αύτή δημοτική; Είναι έξω άπό 
κάθε όμαδικό φανέρωμα; Είναι άνεξάρτητη άπό κάθε στόμα; Καί 
μέσα στήν περιοχή τής δημοτικής άπό ποΰ άρχίζει ή άτομική 
αύθαιρεσία, τό έντελώς ύποκειμενικό, τό έντελώς κατά συνθήκην; 
Καί άπό τά γενικώτερα αύτά ζητήματα γεννώνται επειτα άλλα είδι- 
κώτερα, δπως τό δρθογραφικό, καί τονικό, καί πρό πάντων τό 
ζήτημα τών έπιστημονικών δρων. Καί γιά νά μείνουμε μέσα στά 
σύνορα τής Φυσικής τοΰ κ. Βλαστοΰ, θά μπορούσαμε νά ρωτήσωμε 
γιατί είναι δυνατό νά ποΰμε εισαγωγή, ορισμός, μόριο, συνοχή, οξυ
γόνο, υδρογόνο, βαλβίδα, Υδραυλικός, ενεργά σώματα, πίεση, ήχος, 
θερμόμετρο, συγκριτικός, ειδικός, κυβικός, επιφάνεια, αγωγός, επα
γωγή, συσκευή, συστοιχία, Ιδιότητα, τηλέγραφος κ.τ.λ. και άπό τήν 
άλλη είναι άνάγκη νά ποΰμε πολλές φορές χωρίς κυριολεξία, άλλες 
φορές χωρίς καμιά άμεση άντίληψη άπό μέρος τοΟ κάθε Έ λληνα
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άναγνώστη, αχνάρι (άντί εικόνα ή σχήμα), βραχιόνι (βραχίονας), 
βαροαύνη (βαρύτητα), τραβηξιά (ελξη), συντραβηξιά (συγγένεια), συν- 
τριψιά (τριβή), κατεβατό (σελίδα), πιστόνι (έμβολο), νεροζύγι, πλεο- 
σύνη, τριχωποσννη, μισοσφαίρια, ρεούμενο, νερότρούμπα, σιφούνι, 
άερότρονμπα, ζόρικο (κάθε σώμα πού λυώνει δύσκολα), μεγεθογνά- 
λια, άστραποφνλάχτης, κ.τ.λ.; Ή  μόνη άπάντηση είναι, πώς ή δύναμη 
τής δημοτικής πάει ώς πού νά κάνει τήν τριβή σνντριιριά, καί νά 
πλάση τήν τριχωποσύνη καί τά μεγεθογνάλια, άλλά νάλλάξη τόν 
aycoyo, ή τή συνοχή, ή νάποφύγη τή συστοιχία καί τό μόριο δέ φτά
νει. Ά λλά  ποιό είναι τό κριτήριο; τό υποκειμενικό γοϋστο βέβαια. 
Ά λ λ ο  τίποτα δέ βλέπουμε.

'Ως πρός τούς έπιστημονικούς δρους, πού γιά δαύτους εγινε καί 
πριν μερικά χρόνια κάποια περιωρισμένη συζήτηση, φαίνεται καί 
άπό τό βιβλίο του κ. Βλαστού καί άπό άλλα παρόμοια, πώς Ιπικρα- 
τεϊ ή άρχή, δτι οί έπιστημονικοί δροι πρέπει νάχουν πρό πάντων 
ετυμολογική σαφήνεια Στήν άρχή αύτή χρωστάμε τούς μισότριβους 
καί τριβάμενονς φτόγγονς, τά μυτόπνοα, τό κολόβωμα, τό αδραιμα, 
τήν ήχοταιριαξιά τοΟ Φιλήντα, τόν καταπιόνα, τό ραχόσκοινο κ.τ.λ. 
τής Παπαμόσκου καί δλα τά άλλα εντρυφήματα τής καθαρευουσιά
νικης ειρωνείας.

Ά π ό  τήν ίδια άρχή ξεκινώντας μάς Ιπλασε καί ό κ. Βλαστός 
πολλά άπό δσα άναφέραμε παραπάνω καί μάς μιλάει άκόμα γιά 
καρβουνόξειδο, ξαλαφροσννη, πλεοσννη, συγκριτική πνκνάδα, καρ- 
βοννικό αέριο, άσάλεφτη ενέργεια, άστραποφνλάχτη, θειαφόξειδο, 
νιτρικόξειδο, νιτρωδόξειδο. Αφήνοντας κατά μέρος κάθε παραλληλι
σμό μέ άλλες γλώσσες καί μέ λαούς, πού έχουν μπάσει γιά καλά 
στή ζωή τους τήν έπιστήμη, άφήνοντας καί κάθε άλλο στοχασμό 
κατά μέρος, γιά οικονομία τής πνευματικής ένέργειας, γιά τή διε- 
θνότητα τής έπιστημονικής γλώσσας καί γιά τήν δπάρχουσα πραγ
ματικότητα, άθελα δμως μάς έρχεται νά £ωτήσωμε. Πρώτο τί Ιτυμο- 
λογική σαφήνεια εχει γιά τόν κάθε Έλληνα άναγνώστη ή τριχω- 
ποσύνη; Απολύτως καμιά. Τό καρβουνόξειδο; Τό πολύ πολύ θά 
σημαίνη κατά τό λαδόξειδο κάρβουνο καί ξεΐδι άνακατωμένο. Δεύ
τερο κι! άν άκόμη δποθέσουμε πώς δπάρχει ή περίφημη αύτή σαφή
νεια, μπορεί συνακόλουθα νά εφαρμοστή ή άρχή σέ δλους τών Ιπι- 
στημών τούς δρους; Τότε πώς θά ποϋμε τό στερνοκλειδομαστοειδής, 
ή τό θνρεονοειδής καί χιλιάδες άλλα δμοια;

Φανερό είναι πώς τά ζητήματα δέν είναι τόσο άπλά, δσο φαί
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νονται άμα τά λύνει κανείς μόνος του στό γραφείο του μέσα. Καί 
είναι άκόμα φχνερό, πώς οί δυσκολίες καί οί άπορίες πληθαίνουν 
δσο περισσότερο στενεύουμε τήν έννοια τής άπόλυτης επάρκειας τής 
δημοτικής. Χωρίς νά ξεφύγωμε άπό τήν άρχή τής γραμματικής ένό- 
τητας στή γλώσσα μας, πού χρέος μας είναι πολεμώντας κάθε αναρ
χία νά προσπαθήσωμε νά τήν άποκαταστήσουμε, πρέπει νά σκε- 
φθοΰμε άν είναι πειά καιρός γιά τέτοια πειράματα, πού καί ή θετική 
καί ή άρνητική βλάβη τους ’ίσως είναι μεγαλύτερη άπ’ δτι ήμποροΰν 
νά μας ώφελήσουν δείχνοντας μας τί δέν πρέπει νά κάνουμε άν 
ποθούμε τή νίκη τής γλωσσικής ίδέας.

’ Αθήνα, °Ιούλιος 1912 Δ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ
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’Επειδή πολλοί, που σκοπεύουν νά γράψουν αλφαβητάρια γιά τό 

διαγωνισμό μας, παραπονέθηκαν πώς ή προθεσμία, που τάξαμε ώς 

τις 31 τοΰ Δεκέμβρη 1912, δέν τούς δίνει καιρό νά εργαστούν δσο 

θέλουν καλοσννείδητα, δηλώνομε πώς τά χειρόγραφα γιά τό διαγω

νισμό θά είναι δεκτά ώς τις 31 τοΰ Μάρτη 1913.

Ή  Επιτροπή τον Εκπαιδευτικού Όμιλον



Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ

Τό ζήτημα τό γλωσσικό, άφοΰ πρωτοφανερώθηκε στή νέα μας 
λογοτεχνία καί νομίστηκε άπό μερικούς λογοτεχνικό μόνο ζήτημα, 
άργότερα —  καί κυρίως Ιπειτα άπό τοΰ Φ ω τ ι ά δ η  τή φωτεινή 
μελέτη 1 —  εδειξε τήν άνυπολόγιστη σημασία που Ιχει γιά τή μόρ
φωση τοΰ λαοΰ μας καί τήν εκπαιδευτική μας άναγέννηση, καί πολλοί 
τώρα πιστεύουν πώς είναι πρωτ’ άπ’ δλα ζήτημα ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό .  
Σιγά σιγά δμως, μέ τοΰ καιροΰ τό πέρασμα, κι δσο δυναμώνει ή άντί- 
δραση πού γέννα τό ακράτητο άπλωμα τοΰ δημοτικισμοΰ, δείχνεται ή 
πλατύτερη σημασία πού κρύβεται πίσω άπό τή γλωσσική μεταρρύθμιση, 
φανερώνεται ό δ η μ ο τ ι κ ι σ μ ό ς  σά μιά β α θ ε ι ά  π ν ε υ μ α τ ι κ ή  
I π α ν ά σ τ α σ η  μέσα στής νεοελληνικής ζωής τή νέκρα, καί φωτίζον
τας τήν κοινωνική κίνηση πού άρχισε τελευταία μέ μιά νέα άντίληψη 
τής έθνικής μας αποστολής, δείχνει στό έθνος καινούρια ιδανικά.

Κι ετσι δμως δέ χάνεται τοΰ  δ η μ ο τ ι κ ι σ μ ο ΰ  ή ε κ π α ι δ ε υ 
τ ι κ ή  σ η μ α σ ί α .  ’Όχι μόνο άν άποβλέψωμε στή γενικώτερή του 
αύτή κι άληθινή φύση μιας φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ η ς  ι δ ε ο λ ο γ ί α ς ,  πού 
φυσικά θά ζητήση νά φυσήξη καί στό εθνικό σχολείο τήν πνοή τών 
ιδανικών της, μά γιατί μενει πάντα ή σημασία ή ασύγκριτη πού εχει 
ή μεταρρύθμιση ή γ λ ω σ σ ι κ ή  γιά τό ελληνικό σχολείο.

Κι άλήθεια, άν ή επίσημη γλδσσα είναι άρρωστη, άν ή γλωσσά 
τοΰ έλληνικοΰ σχολείου εχη δλα τ’ αγιάτρευτα ψεγάδια πού τής 
κατηγόρησαν, καί δέν είναι ζωντανή, δέν είναι ενιαία, δέν μπορή νά 
μιληθή, δέν μπορή νά γίνη δργανο τής διδασκαλίας, δέν μπορή νά 
γίνη φυσική μας γλωσσά, άδύνατο είναι νά έχωμε ποτέ, δποιες 
κι δσες κιάν είναι οί άλλες παιδαγωγικές μεταρρυθμίσεις, σχολεία 
πού ν’ άξίζουν τ’ δνομά τους, δσο μένουν μέ τή σημερινή γλωσσά, 
δηλαδή χωρίς γλωσσά- καί 17 γλωσσική μ εταρρύθμ ιση  μένει γιά  
τό ελληνικό σχολείο ή έπ ιταχτικώ τερη  άνάγκη ατού μ π ορεί  
κανείς νά  φανταστη .

1 Φ. Α. Φ ω  τ ι ά δ η ς. Τό γλωσσικόν ζήτημα κ’  ή εκπαιδευτική μας άναγέν- 
νησις. ’AGfjvat 1902.

19



272

Ά π ό  τήν άλλη δμως μεριά τίς σοβαρώτερες ίσως δυσκολίες 
παρουσιάζει ή πραχτική λύση τοΰ γλωσσικοΰ ζητήματος ίσια ίσια στό 
σχολείο, πού τόσο στενά βρίσκεται ένωμένο μέ τήν πλειοψηφία μιας 
αφώτιστης κι δπισθοδρομικής κοινωνίας, καί μέ τό έπίσημο κράτος, 
πού ή δέ θέλει ή δέν μπορεί νά πάρη τήν πρωτοβουλία σ’ ενα τόσο 
σοβαρό ζήτημα- κι άκόμη και μεταξύ των κύκλων πού βρίσκονται 
σέ άμεση συνάφεια μέ τήν παιδεία, μέσα σέ παιδαγωγούς καί δασκά
λους, οί ίδέες γιά τό ζήτημα αύτό είναι πολύ μπερδεμένες. Άκόμη 
κι δσοt βλέπουν ή νιώθουν δτι μέ τή σημερινή γλωσσική κατά
σταση είναι άδύνατο νά πετύχουν εκείνο πού τούς γυρεύει ή πολιτεία, 
νά μορφώσουν τά έλληνόπουλα, καί νά τούς «διορθώσουν» μαζί καί τή 
γλώσσα, σπάνια κατώρθιοσαν νά δοΰν φωτεινά τή μόνη δυνατή λύση·

Γιαυτό χρειάζεται μιά συστηματική έργασία, πού νά φωτίση τό 
ζήτημα τής γλώσσας μέσα στήν εκπαίδευσή μας άπ’ δλες τίς μεριές. 
Πρώτα αρνητικά: δείχνοντας καί πείθοντας —  σέ όσους μποροΰν νά 
συλλογιστοΰν χωρίς πρόληψη —  πώς ή σημερινή σχολική γλώ σσα  
καλλιεργεί καί δ ια ιω ν ίζει βλάβες β  αθεΐες π ο ν  υ π ονομ εύου ν  
καί μ α τα ιώ νουν  7(άθε μόρφ ω ση· κι επειτα θετικά: φανερώνοντας 
ποιοί, ή ποιος είναι ό δρόμος πού εχομε ν’ άκολουθήσωμε άν θέλωμε 
νά φτάση τό σχολείο μας στό μεγάλο του προορισμό.

Μέ τή σκέψη αύτή, επειδή είδα πώς καί μέσα άπό τούς έπίση- 
μους κύκλους φανερώνεται τελευταία μιά ειλικρινέστερη προσπάθεια 
γιά τήν αναγέννηση τοΰ εθνικοΰ σχολείου 1, καί ό "Ομιλος στό υπό
μνημά του πρός τό Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο τής Δημοτικής 
Έκπαιδεύσεως ξαναμιλεΐ γιά τή θέση τής ζωντανής γλώσσας στή 
Δημοτική Εκπαίδευση 2, νόμισα πώς καιρός πιά είναι νά εξεταστή 
πλατύτερα τό ζήτημα αύτό. Καί στέλνω σήμερα στόν "Ομιλο τό 
πρώτο —  μάλλον εισαγωγικό —  άρθρο, μέ τίς εντυπώσεις μου άπό 
τά ελληνικά σχολεία, δταν γιά λίγες εβδομάδες τριγύρισα στήν Ε λ 
λάδα, τό καλοκαίρι τοΰ 1909.

Μιά τύχη μ’ έφερε άρχή άρχή στό πρώτο σχολείο, κι άπό περι
έργεια ρώτησα τούς μαθητές, νά δω τί είχαν μάθει. Ί σ ω ς  νά 
ώδήγησε έκεΐ τά βήματά μου καί κάποια νοσταλγία γιά τά περα
σμένα χρόνια, μιά νοσταλγία πικρή άπό τότε πού κατάλαβα πόσο 
λίγο ετοιμάζει τό σχολείο, μάλιστα στήν Ελλάδα, γιά τή ζωή- ίσως

1 Κτ. Δελτίο τοΰ Έκπαιδ. 'Ομίλου 2 (1912) σ. 202.
2 Κτ. Δελτίο 2 (1912) σ. 210-211 .



273

καί κάποια ελπίδα, πώς τά σημερινά ελληνόπουλα θά έχουν περισ
σότερες άφορμές άπό μας νά ύπερηφανεύωνται γιά τή μόρφωση καί 
τόν άνθρωπισμό πού πήραν άπό το σχολείο. Μά δέν περίμενα πώς θά 
έβρισκα τόσο βαθειές τίς πληγές πού ή έπίσημη γλωσσά —· οί τύποι 
της καί τό π ν ε ύ μ α  της —  άνοίγουν στήν παιδεία μας. Κι έπειτα 
άπό κάθε επίσκεψη έφευγα μέ τήν καρδιά ματωμένη, πού δλη μας ή 
παιδεία «συστενάζει καί συνωδίνει άχρι τού νΰν». Συλλογίζουμουν 
πόσες χιλιάδες έλληνόπουλα τυραννιοΰνται κάθε χρόνο, κάθε μέρα, 
κάθε ώρα, καί θυσιάζουν στό γλωσσικό ε’ίδωλο τίς πολυτιμότερές τους 
ώρες, χωρίς κάν θετικό άποτέλεσμα, άφοΰ ή έπίσημη γλωσσά δέ ζων
τανεύει. Ποιά κατάρα νά βαραίνη άπάνω σας, καημένα παιδιά, καί 
πως θά γίνη δυνατό νά σωθήτε; Ή  θά βασανιστήτε καί σείς, καί τά 
παιδιά σας, μέ τόν ίδιο τρόπο πού καί μεΐς βασανιστήκαμε; . . .

’Αφήνω τίς εικόνες νά περάσουν στά μάτια τοΰ άναγνώστη, μέ 
τή σειρά πού τίς άντίκρυσα. Ά ν  παραξενευτη μέ δσα διαβάση, άν 
φρίξη γιά τά γλω σσικά δργια  η ο ϋ  κ αθημ ερινά  γ ιορ τά ζοντα ι  
στά  ελληνικά σχολεία, νά ξέρη δτι δλα είναι π ι σ τ ή  ά ν τ ι γ ρ α φ ή ,  
άπ’ δσα άκουσα καί πρόφτασα νά σημειώσω, χωρίς καμιά άλλαγή, 
κι άπ’ δ λ α  τά σχολεία πού έτυχε νά δώ. Είναι άλήθεια πώς λίγο 
μόνο άντιπροσωπεύονται οί λιγοστές μεγάλες πόλεις, δπου οί μαθη
τές φέρνουν συχνά μαζί τους κάπως διαφορετική γλωσσική προπαι
δεία- μά κι έτσι τό ζήτημα δέν άλλάζει σημαντικά. 'Όπου κιάν πήγα, 
στή Θεσσαλία, στά νησιά ή άλλοΰ, σέ δημοτικό σχολείο ή ελληνικό, 
γιά κορίτσια ή άγόρια, νηπιαγωγείο ή άρσάκειο, σέ ταχτικό μάθημα, 
επαναλήψεις ή εξετάσεις, πάντα παρουσιάζουνταν, καί χωρίς νά τό 
περιμένω, τό ίδιο αίώνιο γλωσσικό ζήτημα. Κι δσο βαθύτερα τό αίσθά- 
νουμουν, τόσο παραξενεύουμουν, πως, γονείς, δάσκαλοι, δασκάλισσες, 
καθηγητές, επιθεωρητές, τμηματάρχες, δλοι δσοι πονοΰν τά παιδιά 
τους καί τοΰ λαοΰ τους τή μόρφωση, σάν υπνωτισμένοι τά έβλεπαν 
δλα σωστά, ή μοιρολατρικά τ ’ άφηναν νά τραβούν τό δρόμο τους. Ή  
νά φταίη τό σύστημα τής διδασκαλίας: . . . .

Μά τό ζήτημα μένει άλλο τώρα. Καί πρώτα άς άφήσωμε τά πρά
ματα νά μιλήσουν.
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ΑΡΘΡΟ ΠΡΠΤΟ  

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ Τ Α  ΣΧΟΛΕΙΑ  ΜΑΣ

I

Ά π ό  ενα ελληνικό σχολείο.
(σέ  μ ιά  κω μ όπ ολη).

Μάιος 1909.
Δυό μέρες πριν πάω στό σχολείο, εκεί πού περπατούσα έξω άπό τή χώρα 

αντάμωσα μιά κοπέλα μέ μιά γίδα. Ή ταν, μοΰ είπε, δώδεκα χρόνων, καί πήγαινε 
μαζί μέ άλλα οχτώ κορίτσια, στήν Α’ τοδ 'Ελληνικού, μαζί μέ τ ’ αγόρια, άφοΰ 
τά δημοτικά τών κοριτσιών εχει εδώ μόνο τέσσερεις τάξεις. Δειλά μά καμαρωμένα 
μοΰ τά έλεγε αΰτά, μά δσο περισσότερο νοσταλγούσα άπό τή χωριατοπούλα μέ 
τή γίδα ζωντανή κι ολόδροση κουβέντα, τόσο περισσότερο προσπαθοΰσε νά δείξΐβ 
πώς ήταν γραμματισμένη καί πήγαινε σχολείο.

Τή ρώτησα άν ήξερε τήν πρωτεύουσα. «Ναί, είπε, ήμουνα στήν ’ Αθήνα τό 
Ιπόμενον έτος». Κι δταν τήν έκανα προσεχτική πρόσθεσε ντροπιασμένη: «"Ηθελα 
νά πώ πέρσι, καί ξέχασα».

— «Πώς λέτε εδώ δταν βασιλεΰη δ ήλιος καί σκοτεινιάζω :»  ρώτησα πάρα 
κάτω .— «Βραδιάζει».—  «Κι αλλιώς δέ λέτε» ; — Ναί, λέμε καί εσπέρα, εσπέρας».

Κι δταν φεύγοντας ρώτησα ποιό δρόμο έπρεπε νά πάρω γιά νά γυρίσω στό 
ξενοδοχείο μου, είπε : «είναι πολλοί δδοί».

«Έ σύ πού έπειτα άπά πέντε χρόνια σχολείο, «ξέχασες».τή γλώσσα σου, κι ανα
κατώνεις τά πέρσι καί τά επόμενος· νά ήξερες πάσο πιό δμορφη είναι ή γλώσσα τοΰ 
σπιτιοΰ σου άπά κείνη πού προσπαθείς νά μιλήσης! θά έλεγες στόν ξένο πού σέ 
ρωτούσε πολλοί δρόμοι, κι οχι πολλοί οδοί . . . Κοπέλα μέ τήν αίγα, πώς θά μιλί/.ς 
άραγε άμα θά έχης τελειώσει τό σχολείο σου ;»

1. Ά κ οόω  μάθημα ι σ τ ο ρ ί α ς  στή Β' τάξη- γίνεται επανάληψη 
πρίν άπό τΙς εξετάσεις. Μά γλήγορα μοΰ περνά ή ιδέα, άπό τό ύφος 
καί τή γλώσσα πού άκούω, πώς οί μαθητές παπαγαλίζουν ο,τι διά
βασαν στό βιβλίο τους. Τί θά τούς μείνη άραγε άπ’ δλα αυτά έπειτα 
άπό τίς έξετάσεις; Τί νά τούς εμεινε άπό τά μαθήματα των περασμέ
νων χρόνων ;

Ρωτώ τόν καθηγητή τί ίστορία είχε διδαχτή ή τάξη αυτή πέ ρ σ ι ,  
καί μοΰ λέγει «αρχαία ελληνική ίστορία», άπό τόν ’ίδιο.

— Έ γ ώ : «Ποιός μπορεί νά μοΰ πή, τί διδαχτήκατε πέρσι στό 
μάθημα αύτό;» — Έ νας μαθητής πού σήκωσε τό .χέρι: «Ά π ό  τόν 
Φίλιππον!» Ρωτώ κι εναν άλλο- άπαντά: «Ά π ό  ποΰ κατάγονται οί 
"Ελληνες».

Ά π ό  κανένα δέν μπορώ νά πάρω πιό σωστή άπάντηση γιά τήν 
προγονική ίστορία πού ακόυσαν γιά εναν όλόκληρο χρόνο. Τόσο μόνο 
τούς εμεινε, ή δέν μπορούν νά εκφραστούν καλύτερα;
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θέλησα νά εμπω καί σε μερικά καθέκαστα, καί νά δώ τί τούς 
έμεινε απ’ δλες τίς χρονολογίες που συνηθίζουν οί ιστορίες μας, κιάν 
τουλάχιστο μπορούσαν νά τοποθετήσουν άπάνω κάτω μερικά γεγονότα:

— Έ γ ώ : «Ποιος θά μοΰ πη, πότε περίπου Ιγινε ό Τρωικός 
πόλεμος;»

— Έ νας μαθητής: «Στά 300 π. X .» .
—-Έγώ : «Κι ό "Ομηρος πότε περίπου έζησε;»
— ’Απάντηση: «Στά 781».
— Έ γ ώ : «Ποιοι ήταν οί Έρακλεΐδαι» ;
— ’Απάντηση : «Οί απόγονοι τοΰ Ηρακλείου. [Γιά τόν Ηράκλειο 

διδάχτηκαν φέτος].
— Έ γ ώ : «Πότε έγινε ή έν Μαραθώνι μάχη ;»
— ’Απάντηση: «Στά 431». Ρωτώ κι άλλον: «Στά 481».
— Έ γ ώ : «Κι ό Πελοποννησιακος πόλεμος πότε έγινε;» Μά έδώ 

δέν παίρνω πιά καμιά άπάντηση. Κανείς δέ σηκώνει τό χέρι.
— Έ γ ώ : «Πότε λευτερώθηκε ή Θεσσαλία;»
— ’Απάντηση: «Στά 1891». Τό σχολείο είναι στή Θεσσαλία. 

Κανείς δέν ήξερε νά πή τό 1882.
Φέτος διδάχτηκαν βυζαντινή ίστορία. Ρωτώ τόν καθηγητή τί είπε 

στους μαθητές γιά τή μεγάλη κίνηση τών εικονοκλαστών. Μόνο μερι
κές λέξεις, μοΰ λέει, «περί τών εικόνων»- τό δλικόν είναι πολύ καί 
οδτε μάς έπαρκεΐ γιά νά τό διδάξωμε όλόκληρο.

—  Κάποιος πού έξετάζεται λέει «ό Κώνσταντας».

Ή  εντύπωση άπό τό μάθημα αύτό, τό πρώτο πού ακόυσα, είναι 
απροσδόκητη καί τραγική. Σέ κάθε φράση βλέπει κανείς τήν προσ
πάθεια τών μαθητών νά μιμηθοΰν τή γλώσσα τοΰ βιβλίου. Φαίνεται 
κι άπό τή φωνή καί τό υφος τοΰ καθενός πού εξετάζεται πώς άπο- 
στηθίζει. Μά τί μαθαίνουν; Κιάν σήμερα ξέρουν έπιτέλους τό μάθημά 
τους —  μιά ξερή παράταξη άπό περιστατικά ίστορικά— τί τούς μένει 
γιά τή ζωή, άφοΰ άπό τήν περασμένη χρονιά δέν τούς έμεινε τίποτε 
απολύτως κι ή άρχαία ίστορία πού μέ τόσο κόπο διδάχτηκαν, τούς 
έχει γίνει κιόλας μιά λέξη, ένα δνομα κι ένας μΰθος έξω άπό χρόνο 
καί τόπο ;

2. Γυρεύω άπό τόν καθηγητή τά τ ε τ ρ ά δ ι α  τ ώ ν  έ κ θ έ σ ε ω ν  
τής Γ ' έλληνικοΰ. Έ δώ , συλλογίζομαι, θά φανή τί άληθινά μαθαί
νουν. Μά εκεί πού διάβαζα κάμποσες έκθεσεις άπό διάφορα τετράδια,
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μου εκανε εντύπωση πως ξανάβρισκα συχνά τις Ιδιες παντού φράσεις. 
Ξανακύταξα την επικεφαλίδα στά τετράδια. Μά δχι, δεν ήταν δρθο- 
γραφικά- ήταν αληθινά εκθέσεις ιδεών. ’Από περιέργεια πηρα 7 
τετράδια, αντίγραφα την τελευταία Ικθεση άπδ τό πρώτο, καί στό 
πλάι έβαλα τις παραλλαγές πού παρουσίαζαν τάλλα. Νά καί τδ 
αποτέλεσμα:

Τό §να τετράδιο 
Σεβαστοί μ ο ι1 γονείς

Σήμερον έληξαν τά μαθήματα 
του σχολικού έτους.
Μετά εξ δε ημέρας 
αρχίζουν at εξετάσεις· 
ευχαριστώ τον θεόν διότι 
με διεφύλαξεν εν υγεία 
κατά την διάρκειαν τών μαθη

μάτων
’Εκφράζω την ευγνωμοσύνην μου 
προς υμάς, σεβαστοί μου γονείς, 
διότι πάντοτε λαμβάνεται πλεί- 

στους κόπους

διά την μόρφωσίν μον.

Ελπίζω δτι αι εξετάσεις θά είναι 
εϋνοϊκαί δι εμέ.

Σάς διαβεβαιώ δτι και εις το 
μέλλον

θά είμαι δπως και τώρα επιμελής 
και δτι πάντοτε θά ευχαριστώ 

υμάς διά τής καλής αγωγής 
και επιμελείας 

Άσπάζομαι την δεξιάν σας 
ό ευγνώμων υιός σας

Οί παραλλαγές των δλλων 
’Έτσι έχουν τά έ'ξι τετράδια- τό 7.

εχει: σεβαστή μοι μήτερ. 
’Έχουν καί τά 7. 
σχολεικοϋ (τά 3) 
δε εξ ( ΐ χ  δε εξη (1) 
εξετάσεις μας (1)
Καί τά 7. 
με εφύλαξε (1)
καθ’ δλην την δ. (2) τών μαθη- 

μάτο)ν μου (1) 
προς ημάς (1), σεβαστή μοι μή

τερ (1)
[ πάντοτε]  (2), [διότι πάντοτε λαμ

βάνετε πλείστους κόπους]2 (1), 
κόπους και φροντίδας διά την 
ανατροφήν και μόρφωσίν μου 
(2), λαμβάνεται έχουν καί τά 
έπτά.

εκφράζω διά την μόρφωσίν μου 
(1) μόρφωσιν(2): μόρφωσυν(ί) 

Καί τά 7.

δε δτι και (1)

Καί τά 7.
και θά φροντίζω διά τής καλής 

μου αγωγής και επιμελείας 
νά σάς (1), καλής μου (3) 

σου (2)
ή ευπιθής θνγάτηρ σας (1).

1 Ί σ ω ς  καί μ ο ν  είναι κακογραμμένη ή σημείωσή μου.
2 Οί αγκύλες [ ] σημαίνουν δτι τό κείμενο μέσα τους λείπει από τά σχετικά 

τετράδιά.
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Είπα στον καθηγητή —  τό σχολάρχη —  την απορία μου για τήν 
πρωτοφανέρωτη αύτή ομοιομορφία πού βρήκα στις εκθέσεις των μαθη
τών του. Δυσκολεύονται, μοΰ λέει, στην γλώσσα, γιαυτό αναγκά
ζεται νά τούς δώση ό ίδιος τό «σκελετό». Κι άλήθεια φαίνεται δτι οΐ 
μαθητές παίρνουν τό σκελετό για υπαγόρευση καί τον αντιγράφουν. 
Γιαυτό καί παρουσιάζουν τ'ις σημαντικώτερες σχεδόν παραλλαγές στην 
ορθογραφία, δταν τυχόν δεν «δπαγορεύεται» κι αύτή- (λαμβάνεται, 
αντί λαμβάνετε, σχολεικοϋ). Μά τόσο μηχανικά φαίνεται πώς κάνουν 
τη δουλειά αύτή, ώστε δυό από κείνους πού είχαν γράψει στήν άρχή 
σεβαστοί μοι γονείς, δπογράφουν <5 ευγνώμων υιός σου. Νά είναι 
ορφανοί, ή ούτε συλλογίζουνταν γράφοντας σέ ποιόν έγραφαν;

Χαραχτηριστικό πώς τις περισσότερες παραλλαγές άπό τον κοινό 
τύπο βρήκα στο τετράδιο ενός κοριτσιού.

3. Ή  γ λ ώ σ σ α  τ ώ ν  ε κ θ έ σ ε ω ν  κ α ί  ή ο ρ θ ο γ ρ α φ ί α  τους .  
’Αντιγράφω άπό τά ιδια τετράδια μερικές άπό τίς φράσεις τών 

μαθητών, καθώς κι άπό τίς διορθώσεις τοΰ καθηγητή.
ελαβε τό χαοτόπτηνόν τον καί άνέβη εις τό υπερώον τής οικίας του. 
εμαθον. . . και κατά την παρούσα [έτσι] μου σπεύδω νά σε σνλ- 

λνπηθώ. Διόρθωση : . . . διά τής παρονσης μου. 
παιδία επαιζον με λίθους κεραμιδιών, 
διήρχετο εκεϊ. Διορθ.: εκεΐθεν.
δύο άλώπηκες . . . εισήλθον εις μίαν ορνιθώνα. ( ’Έτσι έχουν 

γράψει άπό τούς 7 οί δυό).
ή άμπελος σκαψεΤσα καλώς παρήγαγε τό πρόσεχες φθινόπωρον. 

Διόρθ. : τό ακόλουθον, 
τό εντίτιμον.
δ πατήρ των συνεβούλευσεν αυτά νά πάψωσι τάς φιλονεικίας. 
ταυ τό συμβαίνει και εις τους αδελφούς. Διόρθ.: τό αυτό. 
δ 'Ιωάννης άνηγγαλίσθη αυτόν.
δ πατριάρχης συγκινηθείς είπε . . . πώλησον και κράτησαν τά 

χρήματα, τά δε λοιπά επέστρεψον. Διόρθ.: νά μοι τά επιστρέψης.
τά εχρησίμευσεν ^δηλ. τά χρήματα]  εις άλλους φιλανθρωπικούς 

σκοπούς.
ναυτόπουλα. Διόρθ.: ναυτόπονλλα.
νά ιδωσι με τους ίδιους οφθαλμούς. Διόρθ.: ίδίοις όφθαλμοΤς. 
σε παρακαλώ δπως κατά τον χρόνον τώ ν εξετάσεων ερχεσαι Γνα 

μοι βοηθής.



278

σε ευχαριστώ εκ των προτέρων διά την χάριν την οποίαν μου 
εκανες. Διορθ.: θά ιιου κάμ]]ς. 

σκευθης.
"Ολα τά νά (θά) -ετε -ονν  διορθώνονται άπό τον καθηγητή σέ 

-ητε -ωσι.
ένεδυόμενος.
δύο άλώπεκες. . . εισηλθον έν καιρώ ννκτος εις τινα δρνιθοθήρα.
κοτόπουλα. Διόρθ.: κοτόπουλλα.
δεν ηκοναν. Διόρθ.: δεν ηκονον.
μίαν δέσμην ράβδων.
έσπασαν τάς ράβδους. Διόρθ.: έθραυσαν.
σέ ευχαριστώ έκ των προταίων διά την χάριν την όποιαν μου έκαμες1, 
δι')0  άλώπηκες.
Τέτοια κι δμοια γράφουν δσοι επειτα άπό ενα μήνα θά εβγουν 

άπό τδ σχολαρχείο. Για βέβαιο την επίσημη γλώσσα δέν την έμαθαν, 
όχι νά τή μιλοΰν, μά ούτε καί νά τή γράφουν. Τί μαλλιοτράβηγμα 
μέσα στούς τύπους, τί άκυρολεξίες, έλληνικοΰρες, βαρβαρισμοί κι ασυν
ταξίες ! Και μπορεί μαθητής πού Ιτσι παλαίβει μέ τδ φραστικό μέσο, 
νά διατυπώση ποτέ μιά του σκέψη καθαρά καί γνήσια; ΜπορεΤ κάν 
νά συλλογιστη, δσο είναι ύποχρεωμένος νά το κάνη μέ τή γλώσσα 
αυτή πού δέν κατώρθωσε νά μάθη ; Καί γιατί δέν μπόρεσε; Ή  είναι 
μοναδικό τό σχολείο αύτό στήν Ε λ λ ά δ α ;

Σά νά μήν έλειπαν αυτά, σά νά μήν άρκοΰσε ή δυσκολομάθητη 
άρχαία δ ρ θ ο γ ρ α φ ί α  πού μοιραία φορτώθηκε καί στήν εκπαίδευσή 
μας, έχομε τώρα νά τήν κάνωμε ακόμη πιό πολύπλοκη, μαζί μέ τήν 
πρόοδο της επιστήμης στήν Ελλάδα. ’Έτσι γίνονται τά ναυτόπουλα 
ναυτόπουλλα καί τά κοτόπουλα κοτόπουλλα. Αύτό είναι πού μας 
έλειπε, τό διπλό Λ- κιάς γίνεται ό δρνιθώνας ή όρνιθών καί δρνιθο- 
θήρας. Σημαντικό δμως καί τό χαρτόπτηνον δέν περίμενα νά πρωτο- 
μάθω εδώ έπειτα άπό τόσα χρόνια πώς λέγεται στήν έπίσημη γλώσσα 
ό άετός. ’Ακόμη καί στά παιχνίδια τών παιδιών ανακατεύεται λοιπόν 
έπίσημη γλώσσα; Χαρτόπτηνα πετοΰν λοιπόν έδώ τά έλληνόπουλα; 
αν πετοΰσαν τουλάχιστο ψηλότερα !

Χαραχτηριστικά κι δσα γλωσσικά διορθώνει ό καθηγητής· μέσα 
στο γλωσσικό μας κυκεώνα κι ό ίδιος δυσκολεύεται νά έβρη μιά στα-

’ Φαίνεται δτι τό I* τών προτέρων, τό δκοοσαν οί μαθητές άπό τόν ίδιο τάν 
καθηγητή. Δέν κατάλαβαν δμως τή σημασία του, καί γιαυτό δμοια τά παρανόησαν.
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θερή βάση καί νά δώση έναν κανόνα, μιά «μέση οδό». Τό χαρτόπτη
νον δμως δεν μπόρεσα νά τό χωνέψω- καί την άλλη μέρα, εκεί πού 
τοϋ έδινα πίσω τά τετράδια μέ τις εκθέσεις, τόν ρώτησα: « Πρώτη 
φορά εΐδα τη λέξη αυτή, χαρτόπτηνον, καί δεν καλοκατάλαβα μάλιστα 
στην αρχή, πώς είναι δ αετός μας . . . .  ’Έτσι τη λεν εδώ ή εσείς 
τούς τή μάθατε ; Ποΰ τη βρήκατε ; . . .  Καί γιατί νά μή μεταχειριστούν 
τη λέξη πού συνηθίζουν ; —  Μά δ καθηγητής είναι γιά μιά « ενιαία 
γλώσσα». "Ολοι οί Έλληνες, λέει, δεν έχουν τήν ίδια λέξη γιά τόν 
άετό. Στήν πατρίδα του τόν λέγουν άλλιώτικα. Πώς νά τόν γράψωμε 
λοιπόν καί ποια λέξη άπ’ δλες θά προτιμήσωμε; Γιαυτό τούς έμαθε 
τό χαρτόπτηνον. —  Δεν είναι δ καθηγητής ό μόνος πού έτσι συλλογί
ζεται- είναι τό συνηθέστατο έπιχείρημα πού άκοϋμε γιά τήν υποστή
ριξη τής επίσημης γλώσσας.

4. "Ενας από τούς δυο μοναδικούς δασκάλους τού σχολείου,
—  είναι χρόνος πού πέθανε ό τρίτος, μά γιά κάποιους αδικαιολόγητους 
λόγους έμεινε άδεια ή θέση του —  σπούδασε φυσικομαθηματικά. ’Εδώ 
διδάσκει Α’ίσωπο, γαλλικά, γεωγραφία, θρησκευτικά κι δ,τι άλλο- 
μοΰ φαίνεται κι αριθμητική. Τώρα κάνει στήν Α ' καί Β' μαζί μάθημα 
Γ ε ω γ ρ α φ ί α ς .

Έ νας μαθητής δηγεΐται: «άπό τά κοκκινογούλια έξαγάγουσι 
ζάχαριν».

Τό βιβλίο μιλα καί γιά αλυκές. Ρωτώ νά μου ποϋν μερικές. Ό  
πρώτος μοΰ λέει μιά κοντά στό Βόλο. "Ενας άλλος αναφέρει τήν 
άλυκή «τής Άναβύσσου». Τόν ρωτώ ποΰ βρίσκεται μά δεν ξέρει. 
Ούτε κι έγώ δεν ξέρω. Μά κι δ καθηγητής δεν ξέρει. Τούς λέγει: 
«Δέ σας είπα νά τό άφήσετε αύτό τό δνομα;» Μά γιατί νά τό έχη 
τό βιβλίο ;

5. Τ ί μ α θ α ί ν ο υ ν  τ ά  έ λ λ η ν ό π ο υ λ α  γ ι ά  τή γ λ ώ σ σ α τ ο υ ς .
Μά στό ίδιο βιβλίο μέσα βρίσκονται κι άλλες σημαντικές πληρο

φορίες. Α. χ. ό κάθε μαθητής μαθαίνει εκεί τά ακόλουθα γιά τή 
γλώσσα μας τή σημερινή : «Ή  έλληνική γλώσσα φθαρεΐσα εν 
πολλοΐς κατά τούς χρόνους τής δουλείας, δέν άπώλεσε τό ένιαΐον 
αύτής- άλλ’ δπως έν πάσαις ταΐς λοιπαΤς σχέσεσι τοΰ έθνικοΰ βίου 
άποτρίβονται καί αποβάλλονται τά ελαττώματα τής δουλείας καί τό 
έθνος περιβάλλεται διά τοΰ πολιτισμόΰ τών προγόνων αύτοΰ, οϋτω 
καί Ιν τή γλώσση καταπληκτικά άλματα παρατηρούνται προς πλου
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τισμόν αυτής καί αποβολήν των ρακών τής δουλείας». Αύτά βρίσκον
ται στή σελ. 177, έδάφιον « Γ λ ώ σ σ α »  τής Γεωγραφίας Θεοδώρου 
Χρυσανθακοπούλου, καθηγητού εν τφ Άρσακείω Παρθεναγωγείου κτλ. 
πού έ χ ε ι  έ γ κ ρ ι θ ή  προς χρήσιν τών ελληνικών σχολείων και παρ
θεναγωγείων διά τήν πενταετίαν 1905 -1910.

Δέν πίστευα τά μάτια μου, πώς ή τ α ν  δ υ ν α τ ό  σ ή μ ε ρ α  νά
έ γ κ ρ ί ν ω ν τ α ι  ά π ό  ε π ί σ η μ ε ς  ε π ι τ ρ ο π έ ς  τ έ τ ο ι ε ς  ά ν ο η -  
σίες.  Καί ρώτησα τόν καθηγητή αν έμαθαν οΕ μαθητές του κι αύτήν 
τήν παράγραφο. Κάτι μοϋ ξερομάσησε.

Καί ρωτώ τήν τά ξη : «Μιλούμε σήμερα τήν ’ίδια γλώσσα μέ τούς 
αρχαίους ή δχι » ;

■— Έ νας μαθητής: «Ναι καί δχι».
— ’Ε γ ώ : «Μπορείς νά φέρη τίποτε παραδείγματα » ;
— Ό  Ιδιος : «ΈστΙ - είναι, ».
— ’Εγώ : «Νά λοιπόν πού άλλαξε ή γλώσσα . . . Ποιός ξέρει νά 

μοϋ πή γιατί εγινε αύτό » ;
— Έ νας μαθητής: «Έ νεκα τής επιρροής τών Τούρκων».
— ’Ε γ ώ : « ’Έλα νά τό έξετάσωμε. Έ λ α  νά βρούμε μερικές δια

φορές . . . Τό παιδί, πώς τό ελεγαν οΕ αρχαίοι » ;
— 'Ο ’ίδιος : «ΙΊαΐς . . . τέκνον . . . ».
— Έ γ ώ : «Καί τό δόντι, άπό ποιά λέξη έ'ρχεται»;
— Ό  ίδιος : « ’Από τό οδούς».
— Έ γ ώ : «Τί βλέπομε λοιπόν; άλλαξαν δλα αύτά. . .  - γιατί;»
— Ό  ίδιος: «Γιατί πέρασαν χρόνια. . . .»
Τί σωστά μπορούν κάποτε νά κρίνουν τά παιδιά, πριν ερθη τό 

σχολείο καί τούς στραβώση τή σκέψη !

6. Στήν Γ' έλλ. μεταφράζουν Ξενοφώντος ελληνικά κι αφήνει ό 
μαθητής τό νανς άμετάφραστο. Τόν ρωτώ : Μεταφράζεις ή διαβάζεις; 
— Ό  καθηγητής μοΰ λέει: Μά τό αφήνομε ετσι. Γνωρίζουν ήδη τήν 
σημασίαν του. Τό πλοΊον θά ήτο πολύ γενική λέξις.

Τό ’ίδιο καί στήν Α ', δπου μεταφράζουν τούς μύθους τοΰ Αισώπου. 
Τά μισά μένουν αμετάφραστα, γιατί τά «γνωρίζουν». Καί δέν υπάρχει 
τίποτε αηδέστερο άπό τό άκουσμα μιας τέτοιας μετάφρασης σέ γλώσσα 
πού νά «καταλαβαίνεται» καί δέ μιλιέται. Μά πώς θά πάρουν δλα 
αύτά ζωή, ή κνων καί ό νς, δ τέττιξ καί ό μνρμηξ κι δλος αύτός δ 
χαριτωμένος κόσμος άν δέν ξαναζωντανέψωμε μέ τή ζωντανή γλώσσα 
τή ζωή πού κρύβει. Ζήτησα άπό μερικούς μαθητές νά μοΰ μεταφρά
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σουν τό μάθημά τους στή γλώσσα πού μιλούν. Κι άρχισε καί ζωντά
νευε τό ξερό κείμενο, κι έβγαινε ζωή άπό κεΐ πού πρίν έβλεπαν μόνο 
λέξεις καί τύπους κρύους. Μά κανένας δεν μπόρεσε νά μεταφράση 
φυσικά στή γλώσσα πού μιλούμε' άπό παντού ξεπετιούνταν οί τύποι 
τής επίσημης γλώσσας. « Συνήθισαν» μοΰ λέει ό νέος δάσκαλος, δ 
φυσικομαθηματικός, πού μέ ένδιαφέρον παρακολουθούσε τό πείραμα.

7. Πέρασε γιά μιά μέρα ό ε π ι θ ε ω ρ η τ ή ς  τής μέσης έκπαιδεύ- 
σεως. Νά καμάρωσε τίς έκθέσεις; ή μήπως τίς ξέρει κι άπό τ’ άλλα 
σχολεία; Μίλησα μαζί του γιά πολλά, καί γιά τή γλώσσα. Φάνηκε 
νά Ιχη καταλάβει πώς μέ τή σημερινή κατάσταση δουλειά δέ γίνεται. 
Μά τί νά κάνωμε, λέει, είμαστε δεμένοι, άπό τό υπουργείο καί τά 
προγράμματα.

8. Γίνεται μάθημα φ υ σ ι κ ή ς  π ε ι ρ α μ α τ ι κ ή ς .  Δεν υπάρχει 
κανένα όργανο —  έξω άπό ενα, σπασμένο κι άχρηστο —- καί ό καθη
γητής μοΰ παραπονιέται. Μιλεΐ στήν τάξη γιά τή διάθλαση· τήν 
έξηγεΐ πώς σημαίνει τσάκισμα, καί δείχνει στόν πίνακα πώς τσακί
ζονται οί άχτΐνες. Κι δλο τό μάθημα τό κάνει στή φυσική γλώσσα. 
Νά λοιπόν πού αίσθάνθηκε μόνος του πώς αλλιώς δέ θά τον καταλά
βουν οί μαθητές του. Μά τού επιτρέπεται άπό τό κράτος νά κάνη 
αδτό καί νά ξέχνα στό μάθημα τή γλώσσα τού σχολείου; Κιάν καί 
τώρα ακόμη, στήν Γ ' τού έλληνικοϋ, έπειτα άπό επτά χρόνια διδα
σκαλία δεν κατάφεραν οί μαθητές νά μάθουν τήν έπίσημη γλώσσα, 
ή τουλάχιστο νά τήν καταλαβαίνουν, πότε θά γίνη αύτό; "Η μήπως 
κι ό καθηγητής ό Ιδιος δεν μπορεί νά τή μεταχειριστή;

9. Ή  ά ν ά γ ν ω σ η  πού άκούω, δχι μόνο στ’ άρχαΐα κείμενα, μά 
καί στά νεοελληνικά άναγνώσματα είναι άνυπόφορη. Ποτέ δέ φαντά
στηκα τέτοιο άνούσιο, βαρετό διάβασμα, χωρίς νόημα, μονότονο, 
νεκρό. Δεν αισθάνονται λοιπόν δ,τι διαβάζουν; Δεν έχουν ζωή αύτά 
τά παιδιά; Δέ μελαγχολούν οί δάσκαλοι πού τούς άκοΰν καθημερινά; 
Δέ σηκώνουν επανάσταση οί επιθεωρητές πού τούς έξετάζουν;

Ρωτώ τό σχολάρχη, γιατί διαβάζουν έτσι. Μοΰ λέει: Δεν μπο
ρούμε νά κάνωμε τίποτε, μας έρχονται χαλασμένοι άπό τό δημοτικό 
σχολείο. Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή μοΰ έπαινε! τήν έκπαίδευση καί 
τον «άνθρωπισμό» πού δίνουν τά ελληνικά σχολεία, τήν άνώτερη, 
λέει, άπό κείνη πού μπορούν νά δώσουν οί δημοδιδάσκαλοι.
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Μά μοΰ φαίνεται πώς καί στραβά νά διάβαζαν οί απόφοιτοι τοΰ 
δημοτικού, πάλι θά μπορούσαν νά μάθουν καί στό ελληνικό άκόμη 
νά διαβάζουν. Μά δέ φταΤν μόνο οί δάσκαλοι, θ ά  φταίη κι ή γλωσσά. 
Πως νά μάθη νά διαβάζη φυσικά εκείνος πού πρωτομαθαίνει διάβα
σμα στήν άφύσικη επίσημη γλω σσά; Καί πώς έπειτα νά διαβάση μέ 
αίσθημα τ’ άρχαΐα, δταν δεν τά ξαναζωντάνεψε πριν μεταφράζον
τας τα στη δική του γλώ σσα;

10. " Εν α ς  μ α θ η τ ή ς  γ ι ά  το σ χ ο λ ε ί ο  του.
Στά Νεοελληνικά άναγνώσματα, στό πρώτο φύλλο τοΰ βιβλίου 

πού έχω στά χέρια μου, ένας δυστυχισμένος ποιητής καί μαθητής 
στήν τάξη αυτή —  ύποθέτω τό άγοράκι πού μοΰ έδωσε τό βιβλίο —  
έγραψε σέ μέτριους δεκαπεντασύλλαβους καί σέ μετριώτερη ορθογρα
φία τή γνώμη του γιά τό ελληνικό σχολείο :

Μ  <5έ)' βαστο βαρέθηκα θά τό τινάξω κάτο 
θάρι ψω τό βιβίον μον στης θάλασσας τόν πάτω 
δεν ιποφέρω τι μαμά προϊ ναμε ξιπνάϊ 
και να με λέγη διάβασε και παϊναι στό σχολοίω.
’Ακόυα εκεί κατάστασις άκουσ εκεϊ κακία' 
νά με παραφορτώνουνε σε τέτοια ηλικία.

11. Ρώτησα τόν καθηγητή άν δεν κάνη τό σχολείο π ε ρ ί π α 
τ ο υ ς  ή έ κ δ ρ ο μ έ ς ,  μά καθώς μοΰ είπε, δεν ετυχε νά γίνη άκόμη 
καμιά. Καί τοΰ πρότεινα νά πάμε τό άπόγεμα δλοι μαζί σ’ έναν 
περίπατο.

Τά παιδιά καταχάρηκαν τήν εκδρομή. Μερικοί άπό τούς κατοί
κους, καθώς έμαθα αργότερα άπό τόν καθηγητή, σκανταλίστηκαν 
ιδίως γιατί βγήκαν μαζί στήν έξοχή άγόρια καί κορίτσια.

"Αμα γυρίσαμε πίσω στό σχολείο, πριν άποχαιρετήσω τά παιδιά, 
τούς παράγγειλα νά γράψουν μιά «έκθεση» γιά τήν εκδρομή. Δηλαδή, 
νά γράψουν εκείνο ποΰ θά έλεγαν σπίτι τους, στή μητέρα τους ή στή 
γιαγιά τους, γιά τόν περίπατο, τί είδαν, τί ακόυσαν, πώς διασκέδα
σαν, κι δλα αυτά στή γλώσσα πού μιλοΰν σπίτι τους. Λάθη κι άνορ- 
θογραφίες, είπα δέ θά λογαριαστοΰν, θέλει δμως προσοχή γιά νά 
γράψουν μιά δμορφη έκθεση 1-

1 Γιά τίς εκθέσεις αΰτές θά γίνι  ̂ λόγος στά Β' άρθρο.
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I I
Anb μιά δημοτική αχολή ϋ'ηλέων.

12. Στήν αίθουσα πού βρίσκομαι, είναι μαζί ή Γ ' κι ή Δ ' τάξη. 
Τό μάθημα που εξετάζεται είναι Κατήχηση, «περί μυστηρίων». Οί 
μαθήτριες απαντούν μέ ατέλειωτες φράσεις, βιαστικώτατα, καί χωρίς 
άμφιβολία απέξω.

Γίνεται ανάγνωση. Τό αναγνωστικό λέει άπήλανε καί ρωτώ πώς 
κάνει τό ρήμα. «Δέ θά τό ξέρουν, μοΰ λέει ή δασκάλισσα, είναι ανώ
μαλο». Έ να  κοριτσάκι μοΰ άποκρίνεται: «απηλενωιΑ

’Ανάγνωση, στήν Γ '. «Τ ί θά πή θέρος» ρωτώ τό κορίτσι πού 
διάβασε. Σταματα καί δέν άπαντα. Δέν ξέρει. Τό κείμενο είναι κιό
λας γνωστό.

Διαβάζει πάρα κάτω : « . . .  τά πτηνά αδουσιν άπό τό πρωί μέχρι 
τής έσπέρας».—  « Τί σημαίνει εαπέρα» ρωτώ πάλι. Μοΰ απαντούν: 
απόγευμα, μιάν άλλη : νύχτα· Ιπιτέλους, μιά, τό βρίσκει: βράδυ.

Καί τό βαθμηδόν, κι αυτό δέν τό ξέρουν μιά μοΰ λέγει πώς 
σημαίνει ατερεώνονν.

Δέ φαντάζουμουν πώς σέ γνωστά κείμενα θά είχαν μείνει τόσες 
λέξεις άγνωστες. Νά φταίη ή δασκάλισσα;

Είμαι στή Β'. Τό κείμενο πού διάβασαν λέγει: «δ πελαργός σκε
πάζεται άπό πτερά, τά όποια έ'χουσι χρώμα λευκόν, τά δέ μεγάλα 
πτερά τών πτερύγων του Ιχουσι μέλαν χρώμα».

Ρωτώ, μά κανένα κοριτσάκι δέν μπορεί νά μοϋ πή ποιο είναι τό 
χρώμα πού εχει τό λελέκι. Κι δμως είμαστε στή Θεσσαλία- νά μήν 
είδαν ποτέ τους λελέκια; ’Ή  νά μήν ξέρουν πώς λελέκι καί πελαργός 
είναι τό ’ίδιο. Επιτέλους ρωτώ άκόμη μιά τί νομίζει: Μαΰρο.ς είναι, 
λέει, & πελαργός, μέ άσπρα φτερά !

Κάμποσες λέξεις τις καταλαβαίνουν μόνο άπό τήν έννοια, κι αύτό 
δχι άκριβώς, μά απάνω κάτω, γιαυτό καί κάποτε γελιούνται, καθώς 
Ικείνη πού μοΰ είπε πώς βαθμηδόν θά πή στερεώνουν.

Έ να  κοριτσάκι μοΰ δηγεΐται τήν έννοια, « . . . ε θραψε »  λέγει.
—  «Τί είπες» ρωτώ : —  « ’Έ σπασε». Τό καημένο. Έ δώ  τουλάχιστο, 
στή γλώσσα του τή μητρική ξέρει πώς δέν έχει φόβο νά πή άνοησία.

Διαβάζει μιά: « Είς τινα πόλιν λεγομένην Τάραντα» —  «Π ώς 
λέγεται αύτή ή πόλις» ρωτώ.—  «Τάραντα».
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13. Στήν Α ' Δημοτικού, Πραγματογνωσία. Λέει ενα κοριτσάκι: 
«Άπάνου στή κεφαλή εχουμε δύο ώτα » κι δμοια εξακολουθεί, ανα
κατώνοντας γλώσσες, τύπους καί φωνολογίες. Ή  δασκάλισσα συχνά 
τή σταματα- «μέ πιο καλύτερη λέξη».

"Ενα άλλο κοριτσάκι λέει κι αδτό το μάθημά του. Φτάνει στή 
μύτη- « . . . ή  μύτη» λέει. Ή  δασκ.: «Μέ καλύτερη λέξη»— Ή  μαθ.: 
«Ρ άμφος». Ή  δασκάλισσα χαμογέλα- εγώ γελώ. Ή  δασκάλισσα 
διορθώνει- ή μικρούλα σάν ντροπιασμένη πού δεν πέτυχε πάλι μπρος 
στον ξένο κύριο τήν καλύτερη λέξη . . . . Τή ρίνα ήθελε βέβαια ή 
δασκάλισσα, μά τή μυτίτσα πώς θά τήν ελεγε ή ’ίδια μέ τήν καλύ
τερη λέξη ;

Ή  μικρούλα εξακολουθεί: « . . . κ α ί  πέντε δάχτυλα». Ή  δασκά
λισσα: «καί πέντε δακτύλους».

Ή  δασκάλισσα δείχνει τό μπράτσο, καί ρωτα πώς τό λέγουν. 
Καμιά δεν ξέρει. Δηλαδή καμιά δέ λέει- γιατί φαντάζομαι πώς δλες 
τους θά τό ξέρουν, μά θά ντρέπωνται νά τό ονομάσουν, αν δέ μετα
χειριστούν καμιά «καλύτερη» λέξη. "Ενα κοριτσάκι δειλά δειλά μουρ
μουρίζει: «βραχίας».—  «Πώς τό λέτε. σπίτι σας», ρωτώ εγώ. Σιωπή. 
’Αργά, μιά πού μόλις άκούεται: «μπράτσο !».

Αύτή είναι λοιπόν ή δουλειά πού γίνεται στις πρώτες τοΰ Δημο
τικού, στο μάθημα τής Πραγματογνωσίας. Τά παιδιά μαθαίνουν τίς 
καλύτερες λέξεις! Γιαυτό άποροΟσε καί κείνος ό δάσκαλος πού έγραφε 
σέ μιά διατριβή εφημερίδας «Εϊσαγομένης τής δημώδους εις τά σχο
λεία, ποιος ό σκοπός τής διδασκαλίας;».

Κι δμως ή δασκάλισσα μέ τήν όποια μιλώ, ενα νέο, ξυπνό, ζων
τανό κορίτσι, πού μόλις άφησε τό ’Αρσάκειο, φαίνεται κι αύτή σά νά 
μήν είναι πολύ περήφανη γιά δλους αυτούς τούς μεταβαπτισμούς- 
μά τό γλωσσικό ζήτημα δεν τό καλοκαταλαβαίνει.

15, Στή Β' δηγεΐται ενα κοριτσάκι: «ό Έλεάζαρ εφερε εις τήν 
νύμφην δώρα, έπινώτια καί σκολαρίκια».— Τί σημαίνει επινώτια ρωτώ. 
— «Σκολαρίκια». Είναι φανερό δτι γιά ενώτια μίλησε ή δασκάλισσα 
στά κοριτσάκια.

«Βλαστημεΐ» Ιάκούω πάρα κάτω. Κι επειτα ενα «τήν κλιτνα»· τό 
κορίτσι ήθελε νά πή τήν πλαγιά τοΰ βουνοΰ. Ρωτώ τή δασκάλισσα: 
«Τί θά κάνετε τώ ρ α ; θ ’ άφήσετε τό κλιτνα άδιόρθωτο ή θά πήτε 
στή χωριατοπούλα μέ τά εφτά χρόνια πώς πρέπει νά λέη την κλιτνν;»

Στήν Α ' έχουν τό ’Αλφαβητάριο τοΰ Άποστολοπούλου, έγκεκρι-
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μένο «ώς τό άριστον πάντων», ώς τά 1911· κοντά στ’ άλλα λέει: 
«ρόδον λέγεται τό τριαντάφυλλον, ροδέα λέγεται ή τριανταφυλλέα». 
’Έτσι λοιπόν, εδθύς άπό τό πρώτο σχολικό έτος ή τριανταφυλλιά 
παίρνει δυο δνόματα- τό ενα εξηγεί τό άλλο καί μόνο ή τριανταφυλ
λιά δεν άκούεται, σά νά μήν ήταν.

Στήν Δ' άκούω Γεωγραφία. Μά σάν πολλά νά μαθαίνουν. Ά ρ α - 
διάζει ή μαθήτρια πού εξετάζεται, στό νομό Εδρυτανίας, επαρχία 
Εδρυτανίας τις διάφορες πόλεις: Καρπενήσιον, Προυσός, Κεράσοβον, 
Γρανίτσα.

Στό μαυροπίνακα διαβάζω σχηματισμούς τών παραθετικών, μέ 
-τέρος-τάτος, κοντά στ’ άλλα καί τό μελάντερος . . . θ ά  έτοιμάζωνται 
οί μαθήτριες τοΰ δημοτικού γιά τόν 'Ό μηρο. . .  μελάντερος ηντε πίσσα.

Ή  δασκάλισσα ζητα νά τής πουν μιά «πρότασιν».
’Απάντηση: « Ό  ήλιος είναι λαμπρός». Μά μυρίζει γραμματική 

και σχολείο. Μέ περισσότερη αυτοβουλία θά μπορούσαν νά τής ποΰν 
τό γατάκι παίζει, ή Έλενίτσα τραγονδεΤ ή δ,τι άλλο.

Ή  δασκάλισσα ΙξηγεΤ στή Β ', (ή στήν Α '), γιατί λέγονται οί 
δίφθογγοι ετσι. ’Επειδή, λέει, ενώ έχουν μιά φωνή γράφονται μέ 
δυο φθόγγους. Μπράβο της, γιά τήν ξυπνάδα, πού ζήτησε νά μπα- 
λώση τις ασυναρτησίες τής επίσημης νεοελληνικής γραμματικής. 
Έ τσι τουλάχιστο μπορούν οί μαθήτριες της νά συλλογιστοΰν κάτι 
πίσω άπό τή λέξη αδτή.

Σέ οποίαν τάξη κιάν είμαι, βλέπω πώς τά γλωσσικά γυμνάσματα 
απάνω στό ξένο γλωσσικό δλικό καί τούς άφύσικους τύπους τής επί
σημης γλώσσας δεν έχουν τό άποτέλεσμα πού περιμενομε, γιατί ή 
περιέργεια καί ή σκέψη τών παιδιών δέ λειτουργούν δπως επρεπε. 
’Αμέσως φάνηκε ή διαφορά κάθε φορά πού δοκίμασα νά τούς κάνω 
νά συλλογιστοΰν σέ υλικό τής ζωντανής γλώσσας. Στή Β', τήν Γ' καί 
τήν Δ' Ιδωσα λέξεις καθώς γάτα, σκύλος, βάρκα, νερό, σπίτι, τρέχω, 
στέκομαι, νησί, βουνό κτλ. καί ζήτησα νά μοΰ βροΰν τά δποκορι- 
στικά, τά μεγεθυντικά, παράγωγα, σύνθετα, άντίθετα, συνώνυμα κτλ. 
Κι όλόκληρη ή τάξη κάθε φορά, μέ σπάνια άμιλλα καί βοηθοΰσε.

«Τί εκφράζουν τά δποκοριστικά» ; ρωτοΰσα τις προάλλες, στή Β' 
τοΰ έλληνικοΰ' «χαϊδεμόν» ήταν ή άπάντηση. Κι άλήθεια χαϊδευτικά 
είναι. Πόσο θά-ζωντάνευε όλόκληρη ή διδασκαλία καί πόσο θά γί- 
νουνταν γονιμώτερη, αν γινότανε στή ζωντανή γλώσσα.
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III
5Α π ό ενα νη π ια γω γείο .

IS. Ή  δασκάλισσα, μιά πρωτόβγαλτη, νέα νηπιαγωγός μέ συνο
δεύει γύρω στή μεγάλη αίθουσα καί μοΰ εξηγεί τήν εργασία πού 
γίνεται. ’Εφαρμόζεται τό Φροβελιανό σύστημα πού μέ μοναδική αυτα
πάρνηση, επιμονή καί δραστηριότητα— καί τόσο λίγη βοήθεια κι ανα
γνώριση άπό τό επίσημο κράτος —  έ'καμε γνωστό στήν Ελλάδα ή 
κ. Αασκαρίδη· πόσα παιδάκια δέ θά τής χρωστοΰν αίώνια ευγνωμο
σύνη για τά πρώτα αύτά χρόνια πού τόσα όμορφα καί σχεδόν χωρίς 
νά τό καταλάβουν δοκιμάζουν τά πρώτα τους βήματα μέσα στό σχο
λείο τής ζωής. Κι είναι αλήθεια μιά χαρά νά τά βλέπη κανείς κάτω 
άπό τή φιλόξενη στέγη τοΰ Νηπιακοΰ κήπου, εκεί πού τραγουδοΰν,. 
γελούν καί παίζοντας μαθαίνουν. Κρίμα πού μιά γενναιότερη υποστή
ριξη άπό κράτος κι ιδιώτες δέν επιτρέπει νά γίνουν περισσότεροι, 
τέτοιοι κήποι.

Κρίμα δμως πού ή ιδιωτική πρωτοβουλία δέ φάνηκε καί στό 
γλωσσικό ζήτημα νεωτεριστική, καθώς σέ τόσα άλλα πού δέν ακολού
θησε τά συστήματα τών επίσημων σχολείων, καί δέ ζήτησε ή νέα 
διδαχτική μέθοδο νά ξεχωρίση άπό τήν έπίσημη ελληνική παιδαγω
γική καί στήν άντίληψη τής γλώσσας! Γιατί κι εδώ, μέσα στον παι
δικό αύτό παράδεισο, πού μόνο γιά χαρά, τραγούδια καί φαιδρή 
εργασία φαίνεται πώς ύπάρχει θέση, ή ζωντανή γλώσσα βρίσκεται, 
παραγκωνισμένη άπό τήν έπίσημη, ί?άν νά μήν ήτον κι άργότερα 
καιρός νά μυηθή δλος αυτός ό μικρόκοσμος στούς τύπους καί τούς 
δρους τής γραφομένης γλώσσας. Οί πρώτες λέξεις πού μοΰ λέει ή 
δασκάλισσα δείχνοντάς μου τά διάφορα αντικείμενα τοΰ νηπιαγωγείου 
είναι: παίγηον, κιβώτιον, αχίδαξ, δσπριον, πλινθίον, ξυλάριον μέ αύτά 
παίζουν έδώ τά χωριατόπουλά, παιδάκια τεσσάρων ώς έξι χρονών.

Ρωτα ή δασκάλισσα ενα μικρούλη, άπό πόσα μέρη άποτελεΐται. 
κάτι- άπαντα: «άπό ένα μέρη».

«Πώς λέγεται τό μέρος δπου κάθεται δ κΰβος;» —  «Έ δρας». ΤΙ 
δασκάλισσα είχε πή πριν δνο έδρας, εξ έδρας.

Μ’ ενα γλυκό χαμόγελο διορθώνει ή νέα τούς μικρούς της προστα- 
τευόμενους κάθε φορά πού κάνουν δμοια λάθη. Μά παίρνω έγώ τό 
μέρος τών μικρών καί τής δείχνω πώς μέ τά λάθη τους τιμωροΰν τό 
δικό της μεγάλο λάθος, πού θέλει νά τούς άλλάξη τή γλώσσα τους.
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καί τή ρωτώ αν ό σκοπός τής εργασίας της είναι καί γλωσσικός, icv 
θέλη δηλαδή νά μάθη στα παιδιά μιάν άλλη γλώσσα ή μέ τή γλώσσα 
τους γυρεύη νά πετύχη κανέναν άλλο, ανώτερο σκοπό. Δεν έτυχε νά 
συλλογιστή ποτέ βαθύτερα τό ζήτημα αυτό — τελείωσε καί τό ’Αρσά
κειο ’Αθηνών —  μά σά νά καταλαβαίνη δ,τι τής λέγω. Μά τί νά 
κάνωμε καί μεΐς, μοΰ λέει στο τέλος, έτσι μάς έμαθαν, κι αυτό εχομε 
νά κάνωμε. Ποιόν νά πιστέψωμε; δ ενας λέει ετσι, δ άλλος άλλιώς. 
Σωστά. ’Ίσως δμως θά ήταν καλύτερο ν’ ανοίγαμε περισσότερο τά 
μάτια στή ζωή καί νά πιστεύαμε λιγώτερο τούς άλλους.

’Ακούω ακόμη άπό τά παιδάκια: τό ράνφος, τό ϋ'ψος τον κιβω
τών μου, δυο γραμμάς κάθετος και δυο δριζοντίως [ή -ος;]

Έ να  παιδί: «έχει μικρά μικρά φτεράκχα». Ή  δασκ.: «Ναί, μικρά 
μικρά πτεράκι-α». Αίγο αργότερα ακούω ενα άλλο παιδάκι νά λέη 
πτεροϋγες.

Τήν άλλη μέρα βρίσκω στο δρόμο ενα παιδάκι άπό τό νηπιαγω
γείο. Είναι, μοΰ λέει, <<εξ ετών» τή γλώσσα δμως πού τοΰ μαθαίνουν 
εξακολουθεί, φαίνεται, μέ τον τρόπο του νά τή «διορθώνη», γιατί μοΰ 
λέει πάρα κάτώ (6) σκίδακας.

I V

’Astb ενα δημοτικό αχολεΐο άρρένω ν  
(σε μ ιά π ρ ω τε ύ ο υ σ α  ν ο μ ο ν ).

30  Μαΐον

Γίνονται εξετάσεις λίγο νωρίτερα παρά άλλου, κι είναι έκεΐ κι δ 
επιθεωρητής.

16. Είμαι στή Β'. Τ ό  δ ιά β α σ μ α , καθώς καί στις ακόλουθες 
τάξεις είναι ενα μονότονο μουρμούρισμα ή βιαστικώτατο κατρακύλι- 
σμα, μέ άπροσδόκητα κι άδικαιολόγητα σταματήματα καί λάθη, 
νευρικό καί κομματιασμένο. Γιατί αδτό ; αισθάνονται τί διαβάζουν;

Ή  αίθουσα γεμάτη άπό μαθητές καί γονείς. Πυκνές ερωτήσεις, 
άπό δάσκαλο κι επιθεωρητή, κυρίως, σχεδόν άποκλειστικά, γιά ζητή
ματα τονισμοΰ καί πνευματισμοΰ: γιατί έχει τό είδος περισπωμένη 
καί ή λεύκη δξεΐα, γιατί δασύνεται τό ϋ'ψος. Πολλά άπό τά παιδιά 
δεν έχουν γιά μητρική γλώσσα τά έλληνικά. Μέ τήν ορθογραφία θά 
τά έξελληνίσωμε καί μέ τής γραμματικής τούς κανόνες αρχίζει τή 
μόρφωσή τους τό ελληνικό σχολείο ;

20
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Κάποιο παιδάκι διαβάζει: «εκ τοΰ στελέχου τής λεύκης».
Ρωτοΰν: «ποια είναι ή βασίλισσα τής Ε λλάδος ;»— Ό  εξεταζόμε

νος : «ή Σοφία».

17. Εξετάζουν στήν Γ' Θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ά . Ά π ’ δσα ακούω νά 
λέγουν τά παιδιά πού εξετάζονται:

«Μή ουνάμενη νά κρύπτη τό παιδίον».
«Μίαν κάνιστρον».
«Έβυθίσθη τό κάνιστρο ν».
«Τότε άκούσας τό παιδίον». ’Έπρεπε άκονσασα.— Ό  επιθεωρητής: 

«Άκονσας θάπ ής;»—-Ό  εξεταζόμενος: «’Άκοναε». θαλάσσωμα δηλαδή 
δλων των τύπων χωρίς κάν νά καταλάβη το παιδί τό λάθος του.

«Ή  βασίλισσα ιδών».
«Τήν έξήν παραβολήν».
«Τούς συγγενούς».

’Εξετάζουν Ε λ λ η ν ι κ ά  στήν Γ'.
Ό  μαθητής, πού μιλεΐ γιά ενα «λαχανοπωλεΐον» καθώς έγραφε 

τό βιβλίο, λέγει αντί αύτό : «. . . τό μαγαζί».
—  Ό  επιθεωρητής: «Πως θά π ή ς; . . μ α γ α ζ ί ; . . .  αύτό είναι 

φραγκική λέξις.. .· ή ελληνική είναι; . . . »  —  «Λαχανοπωλεΐον».
Λίγο παρακάτω. Ό  επιθεωρητής: «Τί θά πή λαχανικά;»
— Ό  μαθητής: «Χόρτα».
— Ό  επιθεωρητής: « ’Όχι, κακώς τά λεν χόρτα, χόρτα τρών τά 

ζ ώ α . . . ·  λάχανα». Καί γυρνώντας προς τό δάσκαλο: «εκείνα πού 
τρών οί άνθρωποι, λέγει ό ’Αριστοτέλης, τά λέν λάχανα».

Στήν ’ίδια τάξη, μοΰ φαίνεται, ακόυσα καί τ’ άκόλουθα.
— Ό  μαθητής: «θ ά  μέ έπιπλήξη . . .» .—  Ό  καθ.: «Τί θά πή ;»

—  Ό  μαθ.: «θ ά  μέ βαρέση».
Ε ρ ώ τη ση : «Μόνον διά τών ρωθώνων καί τοΰ στόματος άνα- 

πνέομεν;»
— Ό  μαθητής : «Καί διά τής ρινός».
Έ νας μαθητής: «Τά οδσιαστικά πρωτόκλιτα τής πρώτης κλίσεως».
’Ενώ ό επιθεωρητής εξακολουθεί νά έξετάζη, μιλώ μ’ ενα δά

σκαλο. Μοΰ επαινεί τ’ αναγνωσματάρια τοΰ Δημοτικοΰ σχολείου: 
«Είναι πολύ καλά- γιά κάθε τάξη έχουν καί άλλη γλώσσα». Είναι 
κι αυτός γιά τή βαθμιαία διόρθωση.

Ό  μαθητής: « ’Άνθρωπός τις έπήγε εις . . . »
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— Ό  επιθεωρητής: «Καλύτερα!»
— Ό  μαθητής: «Μετέβη . . .»
Εξακολουθώ τήν όμιλία μέ τό δάσκαλο. Τον ρωτώ αν δέν έμα

θαν καί τίποτε ποιήματα τά παιδιά, θά ήθελα ν’ ακούσω κανένα νά 
δω τήν απαγγελία τους. Μοΰ λέει: «Δέν τούς μαθαίνομε ποιήματα 
απ’ έξω γιά νά μή καταπονείται ή μνήμη των». Μπράβο τους.Ώστόσο 
άποστηθίζουν δλα τά μαθήματα.

"Ενας μαθητής δηγεΐται: « διότι έγλεπεν δτι τά οικιακά της 
έχειροτέρευον».

Ό  δάσκαλος μέ τον όποιο μιλούσα ρίχνει κάπου κάπου ματιές 
στό σημειωματάριό μου, προσπαθώντας νά διαβάση δ,τι γράφω.

18. Τ ώ ρα έξετάζεται ή Β '.
Μ αθητής: «'Έ καστον τρίγωνον είναι τό μισό άπό τό όρθογώνιον 

τοΰ έχοντος . . . » .
’Εξετάσεις Γεωγραφίας. Ό  επιθεωρητής: «Π ως λένε έκεΐνο τό 

βουνό;» καί δείχνει άπό τό παράθυρο.
— Ό  μαθητής : «Κ όζακας».
— Ό  έπιθεωρητής : «Αύτό τό λεν οί άγράμματοι ! . . . Πώς τό 

λέγουν; »
— Ό  μαθητής: « ! » .
— Ό  έπιθεωρητής: «Κερκέτιον».
Ρωτώ  τόν εξεταζόμενο αν ξέρη γιατί στήθηκε στή Χαιρώνεια ό 

Λέων. Μά δέν άπαντα- ούτε άλλος κανείς ξέρει. Στό τέλος πετιέται 
κάποιος: «Είναι δ λέων τής Νεμέας».

"Ενας φίλος μου, πατριώτης τοΰ έπιθεωρητή, πού είναι μαζί μου 
στις εξετάσεις, ρωτα τά παιδιά: «Ποιος ξέρει πώς λέει δ λαός τή 
Α αμ ία ; » Μά δ έπιθεωρητής έπεμβαίνει καί διαμαρτύρεται: «Μά σας 
παρακαλώ, τί Ζητούνι, καί Κολαντεράς καί Κολοντοΰρος! [ !  · είναι 
έπώνυμα άπό τήν Τρίπολη] . . . Αύτά πού έχει ή γλώσσα μας δέν 
τά λέμε . . . Έμεΐς οί δάσκαλοι κυτάζουμε νά τούς διορθώσωμε τή 
γλώσσα». 'Ο αντιπρόσωπος τοΰ κράτους καί παιδαγωγός έπιθεωρητής 
είναι κι αυτός άπό κείνους πού φαντάζονται δτι δποιος μιλα τή 
γλώσσα μας, τή γλώσσα τοΰ Ιλληνικοΰ έθνους, είναι υποχρεωμένος 
νά λέη αισχρολογίες.

Στό μεταξύ άκούω κάμποσα ακόμη άπό τή «διορθωμένη» γλώσσα. 
Ρωτώ ενα παιδί, πώς θά κάνωμε τό ταξίδι άπό τά Τρίκκαλα ώς 
-τήν πρωτεύουσα. "Οταν εφτασε στό Βόλο μοΰ λέει: «θ ά  έπέβωμεν
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μετά του άτμοπλοίου». *Αν ήμαστε τουλάχιστο βέβαιοι πώς το χωρια
τόπουλό αυτό μέ τή διωρθωμένη γλώσσα είχε ξεμάθει πιά κι δλες 
τίς αληθινά χυδαίες φράσεις πού θά ήξερε!

“Ενας είπε Σαμψός, άντί Σαμψών.

19. Έπειτα άπό τίς τρεις ώρες πού πέρασα αύτό τό πρωί στις 
εξετάσεις πλάι στον έπίσημο αντιπρόσωπο τοΰ κράτους, ή γλωσσική 
κακομοιριά μοΰ φάνηκε ζοφερώτερη άπό πρώτα, θ ά  νόμιζε κανείς 
πώς οί ξενόφωνοι μαθητές τουλάχιστο, εδκολώτερα θά μάθαιναν τήν 
έπίσημη γλώσσα- κι δμως τά λάθη τους, τ’ άνακατώματα τών γλωσ
σικών τύπων, τό ψεύτικο διάβασμα ήταν χειρότερα παρά άλλοΰ. Κι οί 
δάσκαλοι δεν κάνουν εδώ ευνοϊκή έντύπωση- μά κι δ ζήλος τους γιά τόν 
καθαρισμό τής γλώσσας είναι μεγαλύτερος άπό τ’ άλλα σχολεία πού 
είδα. Σχεδόν βλη ή εξέταση είχε περιοριστή σέ γλωσσικές άσκήσεις- 
κι εκείνο τό άδιάκοπο «πές το καλύτερα» πώς νά μήν κάνη τόν κάθε 
μαθητή νά χάση τόν σεβασμό στή γλώσσα τοΰ λαοΰ του καί τήν 
αύτοπεποίθηση στον εαυτό του. Μά καί τί γίνουνταν δλο τό χρόνο 
στά μαθήματα άφοΰ σήμερα, στις έξετάσεις, έπρεπε νά μάθουν οί 
μαθητές νά μιλοΰν καλύτερα; Πήγαν λοιπόν άδικα χαμένοι οί κόποι 
τής χρονιάς; Ή  μήπως έφταιαν τ’ άναγνωστικά, πού καθώς είπε δ 
δάσκαλος είχαν τό προτέρημα ν’ αλλάζουν κάθε χρόνο τή γλώσσα 
τους; Ή ταν δλες αύτές «καλές» γλώσσες; Καί γιατί νά μή μαθαίνη 
δ μαθητής αμέσως κι άπ’ άρχής τήν καλύτερη;

Κι δ έπιθεωρητής αύτός, πού δλα καλύτερα τά ήθελε, πώς δέν 
έλεγε κι αύτός τό καλύτερα του «καλύτερα», καί γιατί μιλοΰσε ό ίδιος 
χωρίς νά τό καταλαβαίνη τή γλώσσα πού άπαιτοΰσε άπό τό σχολείο 
νά διορθώση, τή γλώσσα τών άγραμμάτων; Καί τί άλλο ήταν τότε 
δ ίδιος, πού έλεγε τρων, /UV, εμείς, λέμε, κντάζονμε; Τό σχολείο θά 
διόρθωση τή γλώσσα, λέει τό έθνος. Μά άφοΰ συμφωνείς, δάσκαλε 
πού δίδασκες, καί φαντάζεσαι πώς άπό άγραμματοσύνη δίνουν τίς 
ονομασίες τους στά βουνά τής πατρίδας σου, έκεΐνοι πού κατοικούν 
δλόγυρά τους, πώς δέ διορθώνεις πρώτα τή δική σου τή γλώσσα, 
τουλάχιστον 8σο μιλάς μέσα στο σχολείο; θέλεις νά μάθη δ μαθητής 
σου νά λέη τούς ποντικούς μΰς, ή μ υ α ς ; Μά γιαυτό δέν αρκεί νά 
γράφουν τά βιβλία περί μυών, ή νά περιγράφεται στο μάθημα τής 
πραγματογνωσίας δ μυς. Πρέπει τόσο ζωντανή νά είναι τοΰ ’ίδιου τοΰ 
δασκάλου ή γλώσσα, ώστε καί τή στιγμή πού θά ξετρυπώση μές στό 
μάθημά του έ'να ποντίκι, ή ένας ποντίκαρος, νά μπορή νά πή στούς
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μαθητάς του ϊ'δετε τόν μνν. Έ δώ  αρχίζει ή ζωή, κι έδώ πρέπει νά 
ζωντανέψω ή γλώσσα τοΰ δασκάλου, αν αληθινά θέλη νά άλλάξη τοΰ 
μαθητή του τή γλώσσσα.

Vljro ένα π λ ή ρες δ η μ οτικ ό  σχολείο  ΰ 'η λέω ν.

20. Κι εδώ εξετάσεις (Γ '-ζ Γ ') .  Κι εδώ ό ίδιος έπιθεωρητής.
Μιά διήγηση εχει γιά επικεφαλίδα: ή άνθοπώλις. Ό  έπιθεωρη

τής, άγαναχτισμένος, διορθώνει τή μαθήτρια πού διαβάζει: «ή άνθό- 
πωλις είναι τό αωστό». Μά ή δασκάλισσα διαμαρτύρεται και παίρνει 
τό μέρος τοΰ κοριτσιοΰ- γιατί έτσι εχει τό βιβλίο, λέει, ή άνθοπώλις.

Σημειώνω άπ’ δσα ακούω, ενώ οί εξεταζόμενες δηγοΰνται.
«ΑΕ χελιδόναι»- έτσι λέει ένα κοριτσάκι συχνά.
«Τό φλούριον».
«Τής χείρ».
«Εις πλούσιος άνθρωπος μετά τής θυγάτηρ του».
«Ό  Πίνδος». —  Ό  έπιθεωρητής: «Ό χι. Ή  Πίνδος».
Ό  έπιθεωρητής: «Πώς όνομάζεται καλύτερα αυτός ό ποταμός;»
Κι έδώ τά παιδιά σάν νά τά λεν δλα άπέξω. ’Έμαθαν νά συλλο- 

γίζωνται;
Ρωτώ ένα κοριτσάκι τί σημαίνουν τά υποκοριστικά, καί τής φέρνω 

ένα παράδειγμα γιά νά συλλογιστή εύκολώτερα: «Πώς θά πής ένα 
μικρό λουλούδι;» Έ δώ  δμως έπεμβαίνει ή δασκάλισσα, Ισως γιά νά 
τήν εύκολύνη : «Πρόσεξε- πώς λέγεται εν μικρόν αν&ος;» Κι έπειδή 
ή μαθήτρια σαστισμένη πάλι δέν άπαντα, άπαντα μόνη της ή δασκά
λισσα: «άνθνλλιον». Σπολάτη της.

V
l-lno ένα δημοτικό σχολείο 

(  σε ενα χω ριό) .
2, 4 και 5 'Ιοννίου.

21. ’Από τήν Δ' τάξη.
Έ νας μαθητής δίνει τόν όρισμό τής άποστάξεως: « ’Απόσταξις 

λέγεται. . . τό ύδωρ τό όποιον χωρίζομεν. . . μία έργασία τήν δποίαν 
. . . διά τής όποιας. . .» .  Δέν προφτάνω νά σημειώσω δλα δσα εξα
κολουθεί νά λέη ή προσπαθεί νά πή δ έξεταζόμενος· κατορθώνει 
δμως στο τέλος νά τελείωση τήν ατέλειωτη φράση του. Κι δμως στό



292

χωριό εδώ οί χωρικοί λέγουν τήν απόσταξη καζανιά, και κάθε παιδί 
τήν ξέρει.

«Ό  λέβηξ» άντί ό λέβης' τό ακούω άπό πολλούς.
Ό  δάσκαλος παραδίνει περί τήξεως· οί μαθητές ξέρουν κιόλας τό 

ρήμα τήκω άπό τό άναγνωστικό τους, μά ό δάσκαλος, κοντά σ’ αυτό, 
μεταχειρίζεται, άφοΰ τοΰ σύστησα νά μιλα άπλούστερα, καί τό λειώνω. 
Ά μ α  ό δάσκαλος τέλειωσε, ρωτώ τήν τάξη: «Τί θά γίνη τό στερεό 
σώμα δταν τό θερμάνωμε;» Μοΰ δίνουν τις άκόλουθες άπαντήσεις: 
θά τηχθί], θά λειώση, θά τεκη, θά τήξη, θά τακίγ ούτε ενα δυο φορές. 
Ρωτώ τό δάσκαλο: Τί θά κάνετε τώρα, γραμματική θά διδάξετε, 
ή τή φυσική θά εξακολουθήσετε; καί μπερδεμένος δεν ξέρει τί νά 
μοΰ άπαντήση· Κι δμως, δλα τά παιδιά έδώ άπό μικρά ξέρουν τό 
τσίπουρο, καί κάθε χρόνο βλέπουν τούς δικούς τους, πού μέ καζανιές, 
«δι’ άποστάξεως» δηλαδή τό φτειάνουν. ’Ενώ δμως πρόκειται στό 
σχολείο νά γίνη ή δουλειά αυτή πιο συνειδητή, καί νά εκφραστή καί 
διατυπωθή λογικά στήν κοινή γλώσσα, κάνουν δλοι οί μαθητές τήν 
εντύπωση σά νά προσπαθοΰν νά μιλήσουν γιά πραμα πού πρώτη 
φορά άκουσαν στή ζωή τους, καί πού δεν μπόρεσαν καν νά καταλά
βουν. Δέ θά ήταν καλύτερο γιά τά παιδιά αύτά νά μήν πατοΰσαν 
σχολείο ;

' 'Όλες μου οί ερωτήσεις μ’ επεισαν πώς αληθινά δεν καταλαβαί
νουν καί δοκίμασα άκόμη τό ακόλουθο πείραμα. ’Έδωσα στούς μαθη
τές τής Δ ', πού είχαν τό μάθημα γιά τήν άπόσταξη μερικές ερωτή
σεις μέ τήν παραγγελία νά μοΰ γράψουν σ’ ενα χαρτί ό καθένας 
τους, στή συνηθισμένη σχολική γλώσσα, τήν άπάντηση· μιά μικρή 
εκθεση δηλαδή «περί άποστάξεως». Τήν ίδια ώρα οί μαθητές τής Γ' 
μοΰ έγραφαν λίγα λόγια γιά τό πώς φτειάνεται στό χωριό τους τό 
τσίπουρο, στή φυσική τους γλώσσα 1. Ή  σύγκριση τών εκθέσεων πού 
έγραψαν οί δυό τάξεις άπόδειξε κι αυτή, πόσο μάταια, άκαρπη, κι 
ολέθρια είναι ή εργασία τοΰ σχολείου.

22. Στή Β'. Στις πρώτες σελίδες τοΰ Αναγνωστικού διαβάζω: 
οί ταφ. Ή  άττική κλίση ανήκει λοιπόν κι αδτή καθώς φαίνεται στή 
γλώσσα τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, κι Ιχουν νά τή μαθαίνουν δλα τά 
χωριατόπουλά— μαζί μέ τις άπόκρεω καί τ ’ άλλα— πριν άκόμη ξέρουν

1 Καί αυτές οί εκθέσεις θά εξεταστούν πάρα κάτω.



293

καλά καλά νά διαβάζουν. Έ νας μαθητής μιλεΐ γιά «κολοιοί καί ταοί» 
μά δέν ξέρει τί ζώο είναι τό παγόνι.

Στήν Γ' και Δ'. Γίνεται ανάγνωση άπό τό εγκεκριμένο Αναγνω
σματάριο Κολοκοτσά.

Ό  μαθητής διαβάζει άπό τίς πρώτες σελίδες γνωστό μάθημα: 
« . . .  οί παλαιοί συμμαθηταί έπαναβλέπουσι μετά χαράς άλλήλους».

— ’Ε γώ : «Τί σημαίνει έπαναβλέπουσι;»
— Ό  μαθητής: «Κυτάζουσιν ό εις τόν άλλον».
— Έ νας άλλος,πού σήκωσε τό χέρι: «Γνωρίζοντες ό εις τόν άλλον».
Έ νας μαθητής διαβάζει άπό τήν άρχή τοΰ βιβλίου: « ΙΙαρήλθον 

αί ήμέραι των διακοπών τών μαθημάτων καί ήλθεν ή 16η τοΰ μηνός 
Αύγούστου. Οί βιβλιοπώλαι Ιχουσι γεμίσει τά βιβλιοπωλεία μέ άβά- 
κια, βιβλία, τετράδια, γραφίδας, μελανοδοχεία, χαρτοφυλάκια. Οί 
μαθηταί έτοιμάζονται. . . »  Σταματώ τό διάβασμα πού γίνεται χωρίς 
αναπνοή καί ρωτώ τί θά ποΰν δλα αυτά. Ό  μαθητής πού διάβασε 
μοΰ άπαντα μέ τήν ίδια φωνή καθώς διάβασε πρίν : «Παρήλθον αί 
ήμέραι τών διακοπών καί ήλθεν ή δεκάτη εκτη Αύγούστου, οί βιβλιο- 
πώλαι έ'χουσι γεμίσει τά βιβλιοπωλεία μέ ά βάκ ια ...» . Τόν σταματώ- 
μοΰ ελεγε απέξω δ,τι είχε διαβάσει πρωτύτερα. Τό ίδιο κάνουν αργό
τερα κι άλλοι.

Διαβάζει Ινας άλλος πάρα κάτω: «Οί γονείς φροντίζουσι. . .  περί 
τής αγ ορ ά ς... καί τών λοιπών χρειωδών». Ρ ω τώ : «τί άγοράζουν οί 
γονείς;»  κι έπιμένω μέ κατάλληλες ερωτήσεις ώσότου νά μοΰ έξη- 
γήση κανένας εκείνο τό λοιπών χρειωδών. Μά άδύνατο- ακούω διά
φορες ανοησίες- στο τέλος ενας: «οί λοιποί χρειωδοί». .

Πάρα κάτω εχει τό βιβλίο: «(οί μαθηταί) τοποθετούνται ύπό τοΰ 
διδασκάλου εις τά θρανία». Ρωτώ, καθώς σε κάθε φράση, τί θά πή 
αυτό. Μά δ εξεταζόμενος σιωπά- τόν βλέπω, πού παλαίβει νά βρή 
λέξεις. Καταλαβαίνει τή σημασία, μά δέν μπορεί- ή γλώσσα φαίνεται 
τόν πνίγει- στο τέλος λέγει- «Ιτοποθετήθη !». Ρωτώ κι εναν άλλο: 
«Τούς βάνουσι». Μοιάζει σάν οί ερωτήσεις μου νά άποβλακώνουν 
τά παιδιά.

Το άναγνωστικό γράφει: «τά βιβλία έρραμμένα εντός τοΰ χαρτο
φυλακίου ή τοΰ σάκκου των»- τά παιδιά ξέρουν τή σάκκα καί τή 
σακκονλα. Τί Βά καταλάβουν άπό τό «χαρτοφυλακίου ή σάκκου;» 
Είναι τό ίδιο ή τίποτ’ άλλο; Τί σημαίνει τό διαζευχτικό η ;

Διαβάζουν: «Οί μαθηταί εγείρονται άθορύβιος, σταυρώνουσι τάς 
χεΐρας καί άκίνητοι, βλέποντες εις τήν εκ τοΰ τοίχου άνηρτημένην
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ιεράν εικόνα λέγουσι μέ φωνήν χαμηλήν τήν επομένη ν προσευχήν.» 
Κι έξω , καθώς πάντα, τό διάβασμα στραβό, κομματιασμένο, σκουν- 
τουφλιστό και δ μαθητής χωρίζει λ. χ . μέ - φ ω νήν, με φ ω νή ν - χαμη
λήν τήν, κτλ.

— Έ γ ώ  : «Τ ί σημαίνει εγείροντα ι;»
— Ό  μαθ. « ! ». Τό κείμενο είναι γνωστό καί το διάβασμα γίνεται 

στήν πρώτη σελίδα τοΰ άναγνωστικοϋ.
— Έ γ ώ :  «Τί θά πη ά θ ο ρ νβ ω ς ; »
— Έ ν α ς  μαθ.: «Μέ μεγάλην ταραχήν».
— Έ γ ώ  : « ακίνητοι; »
— Ό  μαθ.: « ! » .
— Έ γ ώ  : «άνηρτημένη ; »
Μά ή φράση όλόκληρη έμεινε ακατανόητη.
— Έ γ ώ  : «Τί θά πη « επ ομ ένη ν ; »
— "Ενας μαθ.: «Τήν πρώτην».
Λέει τό βιβλίο «μετά πατρικής αγάπης φροντίζει» δηλ. «ό δάσκα

λος»· κανείς μαθητής δεν ξέρει νά μοΰ πη τί σημαίνει τό μετά πατρι
κής αγάπης.

«Τί θά πη χαρτοφυλάκων ; »  ρωτώ .— « Ό  σάκκος εντός τοϋ όποιου 
βάνουσι τά βιβλία» άπαντα ένας μαθητής. Είναι τρομερό πώς τούς 
κόλλησε αδτή ή κατάληξη ονσι· τή μεταχειρίζονται παντού.

Στή Β '. «Τί θά πη βίος» ρωτώ τό μαθητή πού διάβασε. «Π ρά
ματα». Φυσικό ν’ άνακατώνωνται έτσι οί λέξεις καί οί σημασίες τους. 
Ά ν  ύπηρχε περισσότερο σύστημα καί μεγαλύτερος σεβασμός γιά τή 
μητρική γλώσσα τών μαθητών, θά τούς έδειχνε τουλάχιστον δ δάσκα
λος τις όμοιότητες καί τις διαφορές μεταξύ της ζωντανής γλώσσας 
και της γλώσσας τοΰ σχολείου.

'Ένας μαθητής λέει τό νόημα: «συνέλεγε ό κολοιός πτερά άπό 
ταοί»· νά τί γίνονται στό στόμα τών μαθητών οί ταώ  τοΰ άνα- 
γνωστικοΰ.

Έ να ς άλλος λέει: «τό βραχέον φωνήεν».

Ή  πόρτα τοΰ σχολείου άκόμη δέν άνοιξε, έχει χτυπήσει δμως ή 
καμπάνα τοΰ χωριοΰ, καί τά παιδάκια είναι μαζεμένα γύρω στά σκα
λοπάτια της εξώπορτας. Έ κεΐ πού μιλώ μαζί τους ξεφυλλίζω καί 
μερικά τετράδια. Έ ν α  παιδάκι της Β ’ εχει γράψει εν ζεύγος υπο
δημάτων καί τό ρωτώ τί θά πη· «ένα ζευγάρι βόδια» μοΰ λέει. Έ κανα 
συχνά αύτήν τήν παρατήρηση, πώς πολλές φορές τή σημασία της
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έπίσημης γλώσσας τήν καταλαβαίνουν μόνο άπό το νόημα, τά «συμ- 
φραζόμενα», δηλαδή τή μαντεύουν- μά αν αύτό γίνεται στό σχολείο, 
σέ κείμενο πού διαβάστηκε καί. ξαναδιαβάστηκε, τί θά γίνη αύριο στό 
σχολείο τής ζω ή ς ; "Η θά εχωμε κι εκεί πάντα τά συμφραζόμενα; 
Καί τί γλωσσά είναι αύτή, πού ενας λαός μόνο άπό τά συμφραζό
μενα τήν καταλαβαίνει;

23. Τά άναγνωσματάρια έχουν κάμποσα λάθη, τυπογραφικά, 
Ορθογραφικά, γραμματικά, πού συχνά μένουν άδιόρθωτα καί άπό το 
δάσκαλο. Καί τά ποιήματα, δταν είναι γραμμένα στή ζωντανή γλωσσά, 
Ιχουν κυριολεχτικά χάλια, μέ τήν δρθογραφία τους καί τήν άληθινά 
« διεφθαρμένη» τους γλωσσά. Είναι, κιάν άφήσωμε τό περιεχόμενό 
τους άπαρατήρητο, πατσαβούρες.

Γιά νά δοκιμάσω νά κάνω τούς μαθητές νά διαβάσουν φυσικώτερα, 
τούς βάζω νά διαβάσουν κανένα άπό τά λιγοστά ποιήματα τά γραμ
μένα στή ζωντανή γλωσσά- μά μέ χίλιες δυσκολίες μόλις κάτι κατορ
θώνω. Στήν άρχή μοΰ διαβάζουν τό Βόσκουν οϊ άλλες πέρδικες καί 
τό Ό  αέρας θύμωνε με τον ήλιο μάλωνε μέ τό Ιδιο, συνηθισμένο, 
έλεγειακό, αχρωμάτιστο καί μονότονο ύφος.

Α π ορώ , λέω στό δάσκαλο, πώς διαβάζουν τόσο άσκημα οί μαθη
τές τών σχολείων μας. Δέν τούς προσέχετε, φοβοΰμαι, ιδίως στήν 
άρχή. Καί μοΰ παραπονιέται ό δάσκαλος, γιατί ή γλώσσα τών άνα- 
γνωστικών είναι στρυφνή στή σύνταξη καί μέ πάρα πολλές άγνωστες 
λέξεις. Μά τί νά κάνη, λέει, άφοΰ είναι άναγκασμένος νά τή διδάσκη 
κι δλα τ’ αναγνωσματάρια μοιάζουν. Τόν συμβουλεύω νά τή θεωρή 
σάν ξένη γλώσσα, πού οί μαθητές δέν τήν ξέρουν καί δέν καταλαβαί
νουν, σαν νά ήταν άρχαΤα έλληνικά- νά τούς έξηγή συστηματικά καί 
χωριστά τις άγνωστες λέξεις γράφοντάς τις καί στον πίνακα, καί νά 
κάνη ταχτικά καί μετάφραση τοΰ κειμένου στή ζωντανή γλώσσα. 
’Έτσι τουλάχιστον κάτι μπορεί νά γίνη.

24. ’Απαντώ έκεΐ πού περπατώ στον κάμπο, μακριά άπό κάθε 
πόλη καί χωριό ενα χωριάτη μέ τό μουλάρι. Καλημεριζόμαστε καί 
άλλάζομε μερικές λέξεις. Τόν ρωτώ τί δουλειά κάνει. Είναι, μοΰ 
λέει, άγωγενς.

25. Στήν Δ' άκούω άπό μαθητές καί τ’ άκόλουθα-
«Άνθρωπός τις διέβαινε άπό τόν οδόν».
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«Άσπροπόταμος, κοινώς ’ Αχελώος».
«Ή  Άνδριατική θάλασσα» τό ακούω κάμποσες φορές.
«Έξεστράχευσάμε κατά τών Βουλγάρων».
’Ακούω ενα μάθημα, δπου δ δάσκαλος εξηγεί τίς χτητικές αντω

νυμίες. Τά παραδείγματα πού φέρνει άπό τήν επίσημη γλωσσά, στά 
χωριοτόπουλα, γιά νά καταλάβουν, είναι: ή εμη άμπελος, το έμόν 
χαρτίον, δ ήμέτερος κήπος, κι άλλα τέτοια. Ό  δάσκαλος εξηγεί τόν 
έ'να καί τούς πολλούς «κτήτορας». Άφοΰ τέλειωσε ρωτώ ενα μαθητή, 
τί θά πή δ ήμέτερος. Α έει: «δικός μου». Εξακολουθώ- «τί θά πή 
αός ;»  Κανείς δέν ξέρει. —  «Ποιά είναι ή αντωνυμία γιά τό τρίτο 
πρόσωπο ρωτώ. Άπαντα ενας: σάς' ενας άλλος: έμός- στο τέλος 
ενας: έαντον.

Αέει κάποιος: «άγαπατε τούς άλλήλους».

V I

ενα άροάκειο.

Ε ξε τά σ ε ις .
'Ιούνιος.

26. Διαβάζουν "Ομηρο, χωρίς μέτρο. Τό μάθημα φαίνεται στήν 
αρχή αρκετά ζωντανό. Μά βιάστηκα νά χαρω- νά καί πως γίνεται ή 
μετάφραση τοΰ Όμήρου, δηλαδή τό ξαναζωντάνεμά του στή γλωσσά 
μας . . . Κόρη <5’ Ιπεδήσετ άπήνης . . .

— Ή  μαθήτρια: « . . .  έπεβιβάσθη».
— Ό  καθηγητής τή σταματα: « ’Όχι, έπεβιβάσθη είναι παθητικόν 

σημαίνει έπεβιβάσθη όπ’ άλλου, καλύτερα λέγε έπέβη».
Καί σέ μιάν άλλη τάξη εξετάζονται ελληνικά. Τά κορίτσια δια

βάζουν ’Ισοκράτη, τόν κατά Νικοκλέους- μόλις ακούονται. "Ολα μαζί 
ρσα ακούω νερόβραστα καί χωρίς ζωή- αύτές είναι πού θά βγοΰν 
αύριο δασκάλισσες, νά σκορπίσουν ζωή καί παιδεία;

27. Ή  ε π ί σ η μ η  Μ α ι ο α γ ω γ ι κ ή  κι ή γ λ ω σ σ ά .
Τί νά μαθαίνουν τά κορίτσια αύτά πού ετοιμάζονται νά φωτίσουν 

τό λαό μας, γιά τή γλωσσά του, τή γλώσσα τοΰ σχολείου καί τή 
σχέση τους;

Σέ μιά τάξη εξετάζει ενας καθηγητής Παιδαγωγική. Τόν παρα
καλώ νά ρωτήση καμιά μαθήτρια γιά τή γλώσσα πού θά μεταχειρί
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ζεται αύριο στό σχολείο της, σά γίνη δασκάλισσα. Ή  μαθήτρια: «Στις 
μικρές τάξεις άπλουστέραν» δηλ. καθαρεύουσα. Ποιά νά είναι αυτή ; ή 
γίδα θά λέγεται αΐξ, αιγιδών, καθώς είδα τελευταία σ’ Ινα αναγνω
στικό, ή }’ί(5α καθώς ελεγε τό ίδιο αναγνωστικό λίγες σελίδες πρωτύ
τερα ;Τό κρασί θά γίνεται κρασίον ή οίνος. ’Ή  θά είναι σάν τή γλώσσα 
πού μιλα ή ’ίδια; «στις μικρές—  άπλουστέραν». Δέ θάχη λοιπόν 
γραμματική αυτή ή γλώσσα, καί θά μπορή μιά άλλη δασκάλισσα νά 
διδάσκη στας μικράς —  άπλονστερη; Καί ποΰ θ’ άρχίση νά γίνεται ή 
άπλούστερη πιο στρυφνή ; Καί ποιά ή ανάγκη ; Και πώς θά γίνη αυτό ;

Παιδαγωγική εξετάζεται και σ’ έ'να άλλο τμήμα, από άλλον 
καθηγητή. Είναι γνωστός μου, καί τοΰ λέω πώς θά ήθελα ν’ ακούσω 
τίποτε σχετικά μέ τή γλώσσα τής διδασκαλίας· καί μπαίνει ακράτη
τος στό γλωσσικό ζήτημα. Μά δύσκολο νά καταλάβη ενας τρίτος 
τίποτε- υποθέτω πώς κι ό ίδιος δέν καλοκαταλαβαίνει. Ή  νέα πού 
εξετάζεται Ιχει μπερδεμένες ιδέες· μά τις μπερδεύει αύτός άκόμη 
περισσότερο.

Ή  μαθήτρια μιλεΤ γιά τή γλώσσα τής διδασκαλίας, τήν καθα- 
ρενοναανί ή όποια «μετεφράσθη υπό τών λογιών»· δλο τούς λογίους 
ξαναλέει, καί μιλεΐ καί γιά μιά «χυδαία γλώσσα»- αυτή θά τή μιλα 
βέβαια ό «χυδαίος» λαός, πού τά παιδιά του θά διδάξη αύριο ή 
αρσακειάδα.

Τή ρωτώ αν μιλούμε τήν αρχαία, καί γιατί άλλαξε ή γλώσσα- 
«ενεκα τών επιδρομών τών ξένων λαών» άπαντα. ’Εδώ άρχίζει ό 
καθηγητής ενα φιλιππικό γιά τούς «μαλλιαρούς».

’Ακούω παιδαγωγική καί σ’ ενα τρίτο τμήμα. «Βιβλία δέν έχουν» 
μου λέει καμαρωμένος δ καθηγητής· μόνο σημειώσεις βαστοΰν. Καλό 
αδτό. ’'Ετσι, λέω, θ’ αποφεύγουν τουλάχιστο τήν άποστήθιση καί 
θά δείχνουν περισσότερη αύτενέργεια. Μά ή Ιξέταση αρχίζει κιάς 
προσέξωμε νά δοΰμε τά προτερήματα τών «σημειώσεων».

— Ό  καθηγητής : «Τί είναι παιδαγωγική ;»
— Ή  μαθήτρια βιαστικά, δυνατά και αχρωμάτιστα: «Ή  παιδαγω

γική είναι επιστήμη καί τέχνη’ και επιστήμη μέν είναι επειδή . . . 1 
τέχνη δέ διότι. . . ».

1 Έ δ ώ  καθώς κι άλλου ενίοτε οί τελείες αντιπροσωπεύουν λέξεις πού δέν 
π ροφ τασα  νά σημειώσω .



— Ό  καθηγητής: « Στάσου, μή βιάζεσαι- πές μου πάλι· διατί 
είνοα επιστήμη ;»

— Ή  μαθήτρια μέ τό ίδιο δφος : «Καί έπιστήμη μέν είναι επειδή. . . »
Τόν πρόσεξε εκείνον τόν μεν δ καθηγητής μέ τις σημειώσεις;

'Ως τώρα είδα πως συλλογίζονται γιά τή γλωσσά οί μαθήτριες 
καί πώς οί καθηγητές τους. Είδα καί πώς μαθαίνεται ή παιδαγω
γική. Μά κάθεται στό πλάι μου κι ή διευθύντρια, καί θέλω νά έχω 
τή δική της γνώμη, άφοΰ, άπ’ δσα μίλησα μέ τούς καθηγητές, δέν 
είδα νά συμφωνοΰν μεταξύ τους, κι έτσι δέν μπόρεσα νά καταλάβω 
ποιά είναι ή έπίσημη αντίληψη γιά τήν έπίσημη γλώσσα τοΰ διδα
σκαλείου. Ή  διευθύντρια είναι γιά τήν καθαρεύουσα, χωρίς καμιά 
δποχώρηση· άρχή άρχή μάλιστα τής όμιλίας μας είπε κι ένα εξαγά- 
γει άντίς εξάγει. Ξεφυλλίζοντας τό τετράδιο μέ τά «ζητήματα» τής 
παιδαγωγικής, τή ρω τώ : «Δέν είδα στά ζητήματα τίποτε σχετικό 
γιά τή γλώσσα πού θά μεταχειριστούν οί δασκάλισσες μέ τά μικρά 
παιδάκια, στή διδασκαλία. . . »  —  «Είναι ή καθαρεύουσα», μοΰ λέει, 
ξερά —  γιατί ξέρει πώς έχω άλλη γνώμη—  «απλή καθαρεύουσα».

—  Έ γ ώ : «Διδάσκονται καί νεοελληνικά;»
—  Ή  διευθύντρια: «Μά δλα τά μαθήματα γίνονται είς αυτήν τήν 

γλώσσαν».
—  Έ γ ώ : «Μά εννοώ δηλαδή, δέ διδάσκονται τά νέα ελληνικά 

χωριστά, καθώς σέ ιδιαίτερες ώρες μαθαίνουν καί τ’ άρχαΐα;»
—  Ή  διευθύντρια: «Μά τί νά διδαχθοΰν; . . . ’Ό χι».
—  Έ γ ώ : « Δημοτικά τραγούδια, λαϊκές παραδόσεις, Σολωμό, 

Βαλαιορίτη, δέν τούς ξέρουν;»
—  Ή  διευθύντρια: « Μαθαίνουν νεοελληνικά στό πρώτυπο δη

μοτικό . . . ’Έπειτα γίνονται καί έορταί, δπου άπαγγέλουσι».

28. "Αν αυτή είναι ή έπίσημη αντίληψη γιά τή νεοελληνική 
λογοτεχνία, φαίνεται δτι ό μαθητικός κόσμος νοσταλγεί τήν ποίηση. 
’Ίσως μάλιστα κάποτε νά προσπαθή νά τήν πλουτίση, έστω καί γρά
φοντας στήν έπίσημη γλώσσα τοΰ σχολείου. Στό άναγνωστικό πού 
μοΰ έδωσε ενα κορίτσι διάβασα στό πίσω εξώφυλλο, άπό μέσα, 
τ’ άκόλουθα:

Εις τον κόσμον τοντον βασιλεύει ή ϋλη' 
μή ζητήσΐ]ς καρδίαν μή πιστεύστ]ς εις χείλη.

Καί ακόμη τό π εζό : Δνσπίστει εις αγάπην τήν προερχομένην
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αίφνιόίως. Δνσπίστει εις μυστικόν τό όποιον δεν δννασαι νά εϊπης 
εις τήν μητέρα σου.

29. ’Ακόμη ελληνικά ακούω, στήν τελευταία τοΰ Διδασκαλείου, 
μά δσο οί εντυπώσεις άπό τά σχολειά μας κρυσταλλώνονται σέ μιά 
γνώμη, βλέπω πώς ή παιδεία μας όλόκληρη είναι ξεροκοκκάλισμα 
αρχαίων τύπων, πού πνίγει κάθε ζωντανή αντίληψη.

Μιά μαθήτρια διαβάζει ’ Ιφιγένεια έν Ταύροις· μά μόνο «κατ’ εύ- 
φημισμόν» μπορεί κανείς νά πή διάβασμα αύτό πού άκούεται.

Μιά μαθήτρια ρωτήθηκε γιατί λέγεται ή ’Άρτεμις «φώσφορος»- 
άπαντα, επειτα άπό καιρό: «επειδή είναι θεά τής καλλονής».

Σχεδόν δλες οί ερωτήσεις άνήκουν στή γραμματική.
Παρακαλώ νά διαβάσουν τόν 'Όμηρο πού εξετάζεται μέ μέτρο. 

Μά άκούω τό γνωστό κι άπό τά γυμνάσιά μας, άνούσιο καί μονότονο 
ποδισμό- σιγά, χωρίς σημαντικά λάθη, μά καί χωρίς νόημα. Μά ετσι 
διαβάζονται άρθρα λεξικογραφικά καί τελωνιακά τιμολόγια, δχι δμως 
καί ποιήματα.

Μιά μαθήτρια πρέπει ν’ άπαντήση κάτι, καί τή ρωτα δ καθη
γητής: «φράσειας άν μοι;» —  «φράσω» άπ α ντα ..., «φράζω»· μά αύτό 
είναι, λέει δ καθηγητής, «βάρβαρον καί άνδραποδέστατον», καί βασα
νίζεται ή μαθήτρια μιά ώρα, χωρίς νά βρή τό σωστό. Αύτό τό λέει 
στο τέλος δ καθηγητής δ ίδιος- είναι «φράσαιμι άν». Στήν αίθουσα 
βρίσκεται κι ένα μέλος άπό τήν ’Εποπτική ’Επιτροπή γιά τίς ’Εξετά
σεις- είναι άπό τούς γνωστότερους καθηγητές- μά φαίνεται ευχαρι
στημένος άπ’ δσα άκούει.

Τό βράδυ ρωτοΰσα μερικούς νέους επιστήμονες, νά δώ άν ήξεραν 
αύτοί τόν τύπο τής εύχτικής πού άδικα γυρεύουνταν τό πρωί στο 
’Αρσάκειο. Καί νά τί δ καθένας τους θυμοΰνταν άπό τό γυμνάσιο : 
φραααίην, φρασοίην, φρασοίμην.

30. Οί π α ι δ α γ ω γ ο ί  κι ή γ λ ώ σ σ α .
Γύρεψα τήν εύκαιρία νά ξαναμιλήσω μέ διάφορους παιδαγωγούς 

καί τμηματάρχες στό Υπουργείο γιά τή γλώσσα, μάλιστα τοΰ δημο- 
τικοΰ σχολείου. Οί γνώμες τους είναι μοιρασμένες, ποικίλες, αντίθετες 
καί μπερδεμένες. ’Ακόμη κι δσοι άκολουθοΰν τή μέση δδό δέ συμφω
νούν μεταξύ τους. Μά πώς θά βρεθή τότε ή μέση δδός τής μέσης όδοΰ;

Μόνο ένας θέλει νά εμπη ή δημοτική άμέσως στό σχολείο- άλλος 
ένας συμφωνεί κι αύτός, μά τό νομίζει πρόωρο, καί γιά τήν ώρα
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βαστα μόνο γιά τόν έαυτό του τή γνώμη του. Έ νας άλλος προτιμά 
κι αυτός τή ζωντανή γλώσσα, είναι, μοΰ είπε «μαλλιαρός», μά νομίζει 
πώς τό ζήτημα τής γλωσσικής μορφής δέν έ'χει καί τόση σοβαρότητα, 
καί πώς μπορεί καί μέ τήν καθαρεύουσα νά γίνη δουλειά. Δυο τρεΤς 
άκόμη θέλουν απλοποίηση τής γλώσσας. Ά λλοι πάλι —  μάλιστα οσοι 
έχουν επίσημη θέση καί κάποια ήλικία —  δέ βρίσκουν κανένα κακό 
στή σημερινή κατάσταση, κι ολα τά βλέπουν ρόδινα. Τό μόνο πού 
θέλουν, οί περισσότεροι, είναι νά διδάσκεται ή επίσημη γλώσσα 
«βαθμηδόν». Μά τί θά πή βαθμηδόν; καμιά γλώσσα δέ μαθαίνεται 
σέ μιά μέρα, κι δλες τους σιγά σιγά καί βαθμηδόν διδάσκονται. Οί 
επίσημοι παιδαγωγοί δμως θέλουν νά ποΰν πώς γιά νά φέρωμε τά 
μαθητή στή μορφή τής επίσημης γλώσσας, χωρίς νά τόν ξαφνίσωμε 
μέ τούς ψεύτικούς της τύπους, θά μεταχειριστούμε καί κάμποσα 
μεταβατικά στοιχεία, καί «βαθμηδόν» θά τόν προβιβάζωμε στά καλύ
τερα κι ανώτερα : μάτι - μάτιον - δμμάτιον - οφθαλμός. Πώς ενας παι
δαγωγός μπορεί νά χοίρέση μες στό. κεφάλι του καί νά τή φορτώση 
καί στό μυαλό τοΰ μαθητή μιά τέτοια βαβυλωνία, δέν τό καταλαβαίνω. 
Κι ούτε πείστηκα, δταν ενας τους ζήτησε νά μοΰ δικαιολογήση τό 
δψάριον μέ τό άκόλουθο έπιχείρημα: Ψαρί δέν μπορούμε νά τό γρά- 
ψωμε' ήμποροΰμε νά έβγωμε είς τόν δρόμον άχτένιστοι καί μέ βρώ
μικα νύχια; Έ ,  τό ϊδιο συμβαίνει καί μέ τή γλώσσα.— Ξέχασα νά 
κυτάξω αν ό παιδαγωγός όμιλητής πρόσεχε τά νύχια του δσο φρόν
τιζε καί περί τοΰ όψαρίον.

V I I
eVa νηπ ιαγω γείο .

31. Έ να  παιδάκι ρωτήθηκε ποΰ είναι τό κουτί του- μά δέν κατά
λαβε. Κατάλαβε μόνο δταν τοΰ ξαναεΐπαν «ποΰ είναι τό κιβώτιόν σου;». 
Τί είχε γίνει; δέν ήξερε τό παιδάκι αυτό, δ,τι κάθε ελληνόπουλο ξέρει, 
τί θά πή κουτί, δέν τό ήξερε πιά, γιατί επειτα άπό μερικούς μήνες σχο
λείο είχε διορθωθή πιά ή γλώσσα του, κι είχε ξεχάσει τή λέξη τής 
μητρικής γλώσσας, ή μήπως φαντάζουνταν πώς άλλο είναι κουτί κον
τών  κι άλλο κιβώτων κιβωτών καί νόμιζε πώς τά κουτιά πού βλέπει 
στό σχολείο παύουν νά είναι άληθινά κουτιά καί γίνονται καινούρια 
πράματα, κιβώτια ;
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V I I I

!Ά πό μιά τριτάξια  δημοτική σχολή ϋ'ηλέων.

5Ε ξετάσεις.
’Ιούλιος.

32. ’Από τήν Α '. Ή  πρώτη ερώτηση, πού καί σ’ άλλο σχολείο 
ακόυσα, στά θρησκευτικά, είναι γιά πολύ σοβαρά πράματα:

Ή  δασκ .: «Πόσα τέκνα είχεν ό ’ Ιακώβ ;»
’Απάντ.: « Ό  ’Ιακώβ είχε δώδεκα τέκνα».
Ή  δασκ. : «Καί ποια είναι τά όνόματά των;»
’Α πάντ.: « Ρουβήμ, Συμεών, Λευΐ, . . .  Γάδ, Ζαβουλών . . . »  ως τό 

Βενιαμίν.
Κι έδώ, στήν Α ' τάξη, άκούει κανείς τήν έπίσημη γλώσσα, δηλ. 

τήν «απλή καθαρεύουσα», καθώς μοϋ είπαν καί σ’ ένα άρσάκειο. 
Έ δώ  δμως ή άπλή αύτή καθαρεύουσα μεταφράζεται κάποτε σέ ακόμη 
πιό άπλούστερη. ’Έτσι άκούω:

— Ή  μαθήτρια: « . . .  έφόρει (ό ’ Ιωσήφ) φόρεμα ποικιλόχρουν».
— Ή  δασκάλισσα: «Τί σημαίνει φόρεμα ποικιλόχρουν;»
— ’Απάντ.: «.Φόρεμα ποικιλόχρουν σημαίνει μέ ποικίλα χρώματα».
Πάρα κάτω. Ή  μαθήτρια : « . . .  έφόνευσε».
Ή  δασκ.: «Καί τί σημαίνει έφόνευσε;»
’Απάντ.: «Έφόνευσε σημαίνει έσκότωσε».
Μά κι αυτές οί έρωταποκρίσεις γίνονται στό ίδιο έπίσημο, αχρη

μάτιστο δφος μέ τήν άλλη διήγηση, τόσο πού μοϋ πέρνα ή ίδέα πώς 
τά κοριτσάκια μαθαίνουν κι έδώ άπέξω έκεΐνο πού έχουν ν’ άπαντή- 
σουν, ίσως χωρίς νά καλοκαταλαβαίνουν. Αύτό μοΰ βεβαίωσε τήν 
άλλη μέρα κι ενας φίλος μου δημοδιδάσκαλος. "Αμα άρχισε νά 
πηγαίνη σχολείο ή μικρούλα του, θέλησε νά παίξη σπίτι μαζί του «τό, 
σχολείο» καί αύτός νά κάνη τό μαθητή· καί τοΰ ζητοΰσε ν’ άπαντα 
μέ τή σειρά, στις ίδιες ακριβώς έρωτήσεις, πού κι αδτή είχε άκούσει 
σχολείο. Λ. χ . : 'Ο Ιω σήφ  έφόρει φόρεμα ποικιλόχρουν —  Τί σημαί
νει φόρεμα ποικιλόχρουν —  Φόρεμα ποικιλόχρουν σημαίνει κτλ.

32. ’Από τή Β '. Ή  δασκάλισσα: «Τί σημαίνει ποίμνιον;»
— ’Απάντ.: «Καράβι». Δέν καταλάβαινα άπό ποΰ κι ώς ποΰ ή απάν

τηση. Μά ή δασκάλισσα μοΰ εξηγεί. Οί νησιώτες κάτοικοι έχουν
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σκύλους στά καράβια τους, κι ή μικρή νησίωτοπούλα, διαβάζοντας πώς 
κάποιος κυων φυλάσσει τό ποίμνιον, βρήκε τήν άπάντηση πού έδωσε.

Γίνεται ’Αριθμητική. Ή  δασκ. μέ ύφος επίσημο: «Τρεις άνθρωποι, 
πόσους δφθαλμούς Ιχουσι;». Καμιά άπάντηση. Ή  δασκ. φυσικώτερα: 
«Πρόσεξε- τρεις άνθρωποι πόσα μάτια θά έχουν ;» Τό παιδί :«εξι».

’Ακούω : εν, μά καί ενα ( άπό τή δασκάλισσα), τέσσερα ( κι άπό 
τή δασκάλισσα), εξι, επτά.

«Οί προσθετέοι είναι όμοειδεΐς»- άπό τή γλώσσα κι αύτό τής Β '.
Ή  δασκ .: «Τί σημαίνει άθροισμά ;» — ’Α πάντ.: «Μάζεμα». Πάρα 

κάτω λέει ενα κοριτσάκι: «θά τούς μαζέψωμε, θά τούς κάνωμε δλονς 
ενα». Τέτοιοι κι δμοιοι δροι θά ήταν καταλληλότεροι στις τάξεις αύτές 
άπό τούς επίσημους. Καί τό μειωτέος κοντά στό άφαιρετέος πρέπει 
νά μπερδεύη τά παιδιά, κοντά στά άλλα παράλληλα ζευγάρια σέ 
-τέος -της.

«Υπόλοιποί’ ή διαφορά»' γιατί δυό όροι;  δέν αρκεί ενας στή Β' 
δημοτικού;

Κάποιος ξένος ελληνοδιδάσκαλος βρίσκεται κι αύτός στις εξετά
σεις, κι άπ’ άφορμή τής μαθήτριας πού μπόρεσε ν’ άπαντήση μόνο 
δταν οί οφθαλμοί έγιναν μάτια, συζητοϋμε γιά τή γλωσσά τής διδα
σκαλίας. 'Ο καθηγητής σά ν’ άναγνωρίζει τά δίκαια τής άληθινής 
γλώσσας, μά τό ενδιαφέρον του είναι εντελώς θεωρητικό. Ά φοΰ ή 
πολιτεία, μοΰ λέει, μέ πληρώνει γιά νά διδάσκω οφθαλμούς, κι δχι 
μάτια, μοΰ είναι άδιάφορο τί θά ήταν πιο σωστό νά γίνεται.

Έ να  κοριτσάκι διάβασε λίγες γραμμές, καί τή ρωτώ τί διάβασε. 
Μοΰ άπαντα « . . .  εύθύς ως κατέβη εις τόν κήπον . . . καί ήρχισε νά 
έκβάλη φωνάς δυνατάς. . . » - είναι οί λέξεις τοΰ βιβλίου. ’Αποστήθιση.

Ή  δασκάλισσα ρωτα μιά νά τής πή τό νόημα: «Τί άπήντησε 
τότε ή Μαρία;» Καί άπαντα ή μαθήτρια, μέ τίς λέξεις τοΰ βιβλίου· 
«Έτιμωρήθη μόνη της διότι αυριον είναι ή εορτή τής μητρός της 
καί . . . »  καί χωρίς νά σταματήση έκεΤ πού επρεπε εξακολουθεί καί 
πάρα κάτω. σύμφωνα μέ τό κείμενο : «δέν υπάρχει άνοητότερον πράγμα 
άπό τόν θυμόν, διότι δταν θυμώση τις.  . .».  ’Εδώ τή σταμάτησε ή 
δασκάλισσα.

Προσέχουν στις λέξεις καί δέν καλοσυλλογίζονται δ,τι διαβάζουν 
ή λέγουν.

Μέ δλες τίς έλληνικοΰρες έ'χει τό αναγνωσματάριο καί μερικές 
άρκετά «χυδαίες» λέξεις. Γιατί λ. χ. νά βάλη τό χολιασμένος; ή είναι 
κι αύτό άπλή καθαρεύουσα; καί πώς θά μάθη τό παιδί νά ξεχωρίζη
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τήν άπλή, τήν άπλούστερη καί τή λιγώτερο άπλή κι επίσημη δταν 
δλες τους βρίσκονται στό ίδιο βιβλίο;

Ά π ό  τό αναγνωσματάριο:
Βάτραχος ϊδών ποτε 
ίππον πέταλούμενον 
άπλωαε τους πόδας τον 
λέγων τω πεταλωτή. . .

Έ τσι αρχίζει ενα ποίημα. Πολύ όμορφο- μόνο τό άπλωσε νά 
γίνουνταν ηπλωσε καί θά ήταν πιά τέλειο.

«Τό γρασίδιον τοΟ Γεωργίου»- επικεφαλίδα άπό τό αναγνωστικό.
Μιά μαθήτρια δηγεΐται: «Ιπαιάνιζεν ή μουσική». Ή  δασκ .: «Τί 

θά πή ; » Ή  μαθ.: * εχτνπαε ». 'Η δασκ.: «Ναί, επαιζε». Εκείνο 
τό ναί, τί καί πόσα νά σημαίνη; Ά ν  ελειπε τό επαιάνιζε κι εγραφε 
τό βιβλίο επαιζε, θά έλειπε τότε καί τό έχτνπαε.

Έ να κοριτσάκι έξηγεΐ δτι τά δίχρονα, τά λέν έτσι, γιατί «άλλοτε 
είναι βραχέα, καί άλλοτε μακρά». Τί νά καταλαβαίνη άπ’ αύτά;

33. Ά π ό  τήν Δ '. Α νάγνωση: «Δήγμα έχίδνης».— «Τί θά π ή ; » 
— «Δηλητήριον».

Ά π ό  τήν Ε '. Έ να  κορίτσι λέει γιά τούς θεσμοθέτες καί 
τούς ένιαύσιους άρχοντες. Τή ρωτώ μά δέν ξέρει τί σημαίνουν οί 
λέξεις αυτές.

Ά π ό  τήν «Καταστρεπτικούς νόσους».
Έ να  κορίτσι εξηγεί τόν ιστορικό ενεστώτα. Μά πώς δέ φέρνουν 

παραδείγματα άπό τή γλώσσα μας τή σημερινή ;
Γίνεται ύπαγόρευση στόν πίνακα άπό τήν «Α νάβαση» κι δλες οί 

μαθήτριες γράφουν μέ σχεδόν χωρίς λάθος- παραξενεύομαι λίγο καί 
ρωτώ τή δασκάλισσα πώς κατωρθώθηκε τό θαΰμα αδτό. Μέ βεβαιώνει 
δτι δλο τό χρόνο ταχτικά κάθε μέρα γύμναζε τήν τάξη της (τήν ζ"', 
δηλαδή Β' Ελληνικού) στήν ορθογραφία. Ά ξιος ό μισθός της. 
Κρίμα μόνο πού ή ορθογραφία έχει τόσο λίγη σχέση μέ τήν αλη
θινή μόρφωση.

Ή  άνάγνωση πού ακόυσα στό σχολείο αυτό είναι καλύτερη παρά 
άλλοΰ- μά τά τραγούδια τους! Ό  θεός νά τά κάνη τραγούδια! ’Όχι 
μόνο οί άγριοφωνές πού άκούονται, μά καί τό περιεχόμενό τους. Τί 
γλώσσα καί τί νόημα!

21
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V I I I

Ά π ό ενα δημοτικό σχολείο

’Εξετάσεις.
’Ιούλιος.

34. Έ χει τέσσερεις τάξεις κι ενα δάσκαλο- είχε δμως άρρωστήσει 
γιά καιρό, κι ετσι έγιναν στό χρόνο μέσα πολύ λίγα μαθήματα. Μά οί 
μαθητές του, χωριατόπουλά οί περισσότεροι, διαβάζουν καλούτσικα.

Εξετάζονται θρησκευτικά, στίς μικρές τάξεις, κι ένας μικρούλης 
δηγεΤται σέ γλωσσά άρκετά φυσική καί ζωντανή, πού πρώτη φορά 
άκούω, μάλιστα σέ έξετάσεις. Αέει κοντά στ’ άλλα «τόν έσάρανε άπό 
τό λάκκο», δηλ. έβγαλαν (τόν ’ Ιωσήφ) άπό τό λάκκο. Έσάρανε 
λέγουν έδδ> γιά τόν κάδο πού βγάζουν άπό τό πηγάδι, κι ό μικρός 
πού έξετάζεται, βλέπει ζωντανά δσα λέει άφοΰ τοΰ έπιτρέπει ό δάσκα
λος νά συλλογίζεται στή γλωσσά του.

Κι έξακολουθεΤ τό νησιωτόπουλο: « Τί καθόσαστε συλλογισμένοι; 
[ρωτα ό ’Ιωσήφ τούς δύο φυλακισμένους] μήπως σας πονεΐ ή κοιλιά;» 
Καί πάρα κάτω, δταν λέη τό δνειρο: «Είχα τρία κάνιστρα, μέ λου
κούμια, καραμέλες. . . » .

Κι ό δάσκαλος κι δλοι έκεΐ γελοΰν μέ δλη τους τήν καρδιά γιά 
τήν άνύποπτη Ιστορία τοΰ μικροΰ μέ τή μεγάλη φαντασία. Μά γιατί 
νά μή τόν συχωρέσωμε γιά τή παραχάραξη τής έβραίικης ιστορίας; 
Ή  φαντασία, έπειτα άπό λίγα χρόνια, πολύ γρήγορα θά προσαρμοστή 
στήν πραγματικότητα καί θά μάθι;) ή ζωή στό μικρό φιλόσοφο πώς 
δπάρχουν κι άλλες πηγές πόνου- ή σκέψη του δμως θά μείνη γερή 
καί καθαρή, αν έχοντας τήν ευτυχία νά εχη τόν ίδιο πάντα δάσκαλο, 
άφήνεται Ιλεύθερος νά μιλα σ ω σ τ ά  τή ζωντανή γλώσσα, καί δέ 
βασανίζεται κάθε στιγμή γιά νά βρή τις καλύτερες λέξεις.

Ό  δάσκαλος, ποιητής καί φίλος τής άληθινής γλώσσας, μ’ αύτήν 
κάνει δλα τά μαθήματα- καθώς μοΰ λέει, μεταχειρίζεται τά κείμενα 
τοΰ άναγνωστικοΰ σάν ξένη γλωσσά, κι άπ’ αύτήν βάζει τούς μαθη
τές του νά μεταφράζουν στή γλώσσα τους- καί μεταφέρνουν άκόμη 
άπό τή μιά στήν άλλη όλόκληρες φράσεις. Κάνει δηλαδή δ,τι πρωτύ
τερα κι έγώ είχα φανταστή πώς έπρεπε νά γίνη. ’Έτσι, μοΰ λέει, 
έξηγεΐ τή ναυμαχία μέ τό καραβοπόλεμος. Κι έτσι κατορθώνουν οί 
μαθητές του καί συλλογίζονται χωρίς γραμματικές πέδες.

Κι δμως, μοϋ παραπονιέται ό δάσκαλος, πώς μέ τά άναγνωστικά
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καί τή γλώσσα τους είναι άδύνατο νά γίνη σωστή δουλειά- κα γιά 
απόδειξη μοΰ φέρνει τά μάθημα τής ιστορίας. "Οσα μέρη τής άρχαίας 
έλληνικής ιστορίας βρίσκονται καί στό άναγνωστικό, πολλοί μαθητές 
τό διαβάζουν έκεΐ, κι άρχίζουν καί παπαγαλίζουν. Κι αλήθεια- έξετά- 
ζει έπίτηδες μερικά άπό τά σχετικά μέρη τής ιστορίας, κι άκούω καί 
τ’ άκόλουθα:

Ό  μαθητής ρωτήθηκε νά πή γιά τή μάχη στό Μαραθώνα- άρχί- 
ζει: « ’Ενώ ό λεοντόκαρδος Λεωνίδας. . .» .  Κι ένας δεύτερος: « ’Ενώ 
δ λεοντόκαρδος Λεωνίδας έπολέμει έν θερμοπύλαις μάχη . . .».

Πάρα κάτω: Έ νας μαθητής: «Ό  στρατός άποτελούμενος. . . ». 
Ό  δάσκαλος δέν τό δέχεται.

—  Ό  μαθ.: « γενόμενος . . . ».
—  Ό  δάσκ .: « . . .  ήτανε ».
—  Ό  μαθ.: «ήτανε έξ έκατόν».
—  Ό  δασκ.: «Ό χ ι !» .
—  Ό  μαθ.: «άπό έκατόν δέκα χιλιάδων . . .».
—  Έ γώ  : « Πόσες χιλιάδες στρατό είχε . . . »
—  Ό  μαθ.: «Είχε έκατό χιλιάδες καί πλοίων . . .».
—  Έ γώ  : «Καί πόσα πλοία ;»
—  Ό  μαθ.: «110 πλοίων».
Τί δύναμη κρύβει λοιπόν τό τυπωμένο; ’Αδύνατο νά ξεχάση δ 

μαθητής αυτός δ,τι είχε άποστηθίσει καί νά μιλήση ρωμαίικα.
Κι ενας άλλος λέει πάρα κάτω : «άλλ’ , κατεστράφησαν». Ή  χάρ

τινη γλώσσα βρήκε καί στο σχολείο αύτό τά θύματά της.
— « ’Ενώ ήτον (ό  Ξέρξης) καταπελπισμένος».
Ό  δάσκαλος μοΰ έξηγεΐ δτι σήμερα προσπαθοΰν οί περισσότεροι 

νά μιλήσουν «καλύτερα», γιατί ήξεραν πώς τούς άκούει κι ό «καθη
γητής», δηλαδή έγώ, καί συνήθισαν νά κάνουν τό ίδιο κάθε πού 
έρχεται ό έπιθεωρητής. Τό φόβο αύτό άπό τόν επιθεωρητή, πού 
εμποδίζει στή διδασκαλία τήν άπλούστερη γλώσσα, τόν άπάντησα 
καί σ’ άλλους δημοδιδασκάλους.

'Ένας μεταφράζει άπό τή γλώσσα μας στή γλώσσα τοΰ σχολείου· 
τό είχε εργαστή τό κάνει είχε εϊργααθη.



IX
Μερικούς μήνες αργότερα, εκεί πού ταξίδευα στήν Ελβετία καί 

μελετούσα τά σχολεία της, ετυχε ν’ άκούσω καί μαθήματα μέ ιδιαί
τερο θέμα τήν ελβετική γλώσσα καί τήν ιστορία της. 'Ένα τέτοιο 
μάθημα θά ήθελα νά καταχωρίσω έδώ, καθώς τό σημείωσα τήν ώρα 
πού τό ακόυσα- εγινε στό ’Ανώτερο Παρθεναγωγείο τής Ζυρίχης, στή 
Β' τάξη τοΰ Διδασκαλείου, καί δείχνει μέ πόση ιστορική άντίληψη καί 
τί σεβασμό συνηθίζουν τά έλβετόπαιδα νά κρίνουν τή μητρική τους 
γλώσσα καί τή σχέση της μέ τή γραφομένη, τή γλώσσα τοΰ σχολείου 
των, έκεΐ πού σέ μάς πρώτο τό σχολείο τό εθνικό ποτίζει τά ελλη
νόπουλα τήν περιφρόνηση τής μητρικής τους γλώσσας.

Ή  σύγκριση μέ τά ελβετικά σχολεία, ιδίως γιά τό ζήτημα τής 
γλώσσας, είναι διδαχτικώτατη, γιατί καί στήν Ελβετία έχουν δυό 
γλώσσες: τά έ λ β ε τ ι κ ά ,  δηλαδή μιά γερμανική διάλεχτο, πού δλοι 
οι Ελβετοί, κι οί μορφωμένοι, μιλοΰν, κάποτε καί σ’ επίσημες περι
στάσεις, καί τά γ ε ρ μ α ν ι κ ά ,  δηλαδή τήν ψηλή γερμανική διάλεχτο 
(hochdeutsch), τήν κοινή γερμανική, πού κι οί Ελβετοί καθιέρωσαν 
γιά γλώσσα επίσημη, γραφομένη, τοΰ σχολείου, φιλολογική. Σχετικά 
δμως μέ τή δική μας γλωσσική κατάσταση παρουσιάζει ή ελβετική 
διγλωσσία τήν άκόλουθη διαφορά, δτι έκεΐ καί ή Ιπίσημή τους κοινή 
γλώσσα είναι ιδίωμα ζωντανό, πού μιλιέται άπό εκατομμύρια όμο- 
γλώσσων καί πού μιά μεγάλη λογοτεχνία, ή γερμανική, σ’ αύτό είναι 
γραμμένη, ένω ή καθαρεύουσά μας, καθώς είναι γνωστό, ουτε κανενός 
λαοΰ γλώσσα είναι, οδτε φιλολογική γλώσσα κατώρθωσε νά γίνη.

** *

Είχε γίνει λόγος γιά τήν άρχή καί τή συγγένεια τών ίνδογερμα- 
νικών γλωσσών, τήν ιστορία τής γερμανικής γλώσσας καί τήν επικρά
τηση τής γερμανικής γραφομένης καί στήν Ελβετία, κι είχαν οί 
μαθήτριες νά συλλογιστοΰν, ώς τό ερχόμενο μάθημα, άν πρέπη νά 
θεωρούν οί Ελβετοί εύτύχημα πώς καί στήν πατρίδα τους νίκησαν 
τά γερμανικά γιά επίσημη κοινή γλώσσα, ή άν θά ήταν καλύτερα νά 
καθιερώνουνταν ή γλώσσα τοΰ τόπου, καθώς εγινε στήν 'Ολλανδία, πού 
κι έκεΐ μιλοΰν μιά γερμανική διάλεχτο. Στό καινούριο μάθημα δείχνει 
στήν άρχή δ καθηγητής πώς μέ τό νά καθιερώση ή Ελβετία τή γερ
μανική γλώσσα, πού παραδέχτηκαν δλες οίκυρίως γερμανικές χώρες,
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Ερχεται σέ έπαφή μέ δλες αυτές· κάθε νέα ιδέα, κάθε καινούριος παλ
μός ζωής πνευματικής μετοχετεύεται στή στιγμή κι ώς τήν Ελβετία, 
καθώς μπορεί νά γίνη καί τό ανάποδο. ’Αλλά, προσθέτει, μέ τό νά 
παραδεχτούμε γιά γραπτή γλώσσα τή λαλιά ξένου λαοΰ θυσιάσαμε 
κάτι άπό τήν ατομικότητα μας, τήν ξεχωριστή μας εθνικότητα- γιατί 
είμαστε χωριστό έθνος, ή δχι ; »

—  «Ναί».
—  «Καί γιατί;»
—  «Γιατί είμαστε χωριστό κράτος» λέει μιά. «Γιατί έχομε δική 

μας ιστορία καί ξεχωριστή ιστορική εξέλιξη» προσθέτει μία δεύτερη· 
«Γιατί είχαμε τούς δικούς μας πολέμους καί άγώνες γιά τήν ελευθε
ρία μας».

— «. .  .Λοιπόν είδαμε τώρα πώς ήταν ανάγκη τοΰ πολιτισμού μας 
νά μή γράψωμε τή δική μας γλώσσα, τά ελβετικά μας. Μπορείτε τώρα 
νά μοΰ πητε τί κακά γεννιοΰνται έτσι;

—  «Μ ας καταστρέφονται οί διαλεχτοί οί έλβετικές». «Είμαστε 
άναγκασμένοι νά μαθαίνωμε στό σχολείο καί μιάν άλλη γλώσσα, ενώ 
αν είχαμε κρατήσει τή δική μας, θά μαθαίναμε στόν ίδιο καιρό περισ
σότερα πράματα». «Ά κόμη κι ό δάσκαλος δυσκολεύεται καί θά προτι- 
μοΰσε νά μιλα μέ τούς μαθητές του τή γλώσσα τοΰ έθνους του». 
«Κάπου κάπου χάνομε τή φυσικότητα κι ά'μα μιλοΰμε τή γλώσσα μας».

— « Βέβαια, προσθέτει δ καθηγητής, καί ίσια ίσια πρέπει νά 
προσπαθοΰμε νά μή γίνεται αυτό. ’Εμένα δά, ούτε μέ πειράζει 
ν’ ακούω μέσα στά γερμανικά ένός Έλβετοΰ μερικούς διαλεχτισμούς, 
ούτε νομίζω πώς πειράζει νά δεχόμαστε γράφοντας ποΰ καί ποΰ 
στοιχεία άπό τή μητρική μας γλώσσα. Καί δταν αύριο γίνετε δασκά- 
λισσες καί σκορπιστήτε στά χωριά, νά μή νομίσετε πώς είναι άνάγκη 
νά κάνετε τόν κάθε μαθητή σας νά μιλα δσο γίνεται καθαρώτερα τά 
γερμανικά. Πριν άπ’ δλα πρέπει νά κυτάζετε τή φυσικότητα καί νά 
σέβεστε τή γλώσσα του, τή διαλεχτό-----

Τώρα, άν αποφασίζαμε νά μιλοΰμε καί στό σπίτι γερμανικά, ώστε 
μέ τόν καιρό νά σβήσουν τά ελβετικά, τί λέτε, θά θέλατε;»

—  «Ό χι, δχι», φωνάζουν δλες οί μαθήτριες.
—  « Κι έχετε δίκαιο. Έ τσι, καθώς είπαμε, θά πνίγαμε Ινα κομ

μάτι άπό τό έγώ μας, τόν εθνισμό μας . . .  Έπειτα τί νομίζετε, είναι 
δυνατές τέτοιες συμφωνίες; Βέβαια βρίσκονται άραιά άραιά μερικοί 
πού μιλοΰν εύθύς έξ άρχής μέ τά παιδιά τους μόνο γερμανικά, γιά νά 
μή δυσκολεύωνται ύστερα, μά σπάνιοι είναι δσοι μπορούν καί δσοι
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θέλουν νά τό κάμουν. Τί λέτε, είναι δυνατό ν’ αρχίσουν άπό αύριο 
δλοι οί γονείς νά μιλοΰν γερμανικά μέ τά παιδιά τους ; (Έ δώ  οΕ 
μαθήτριες μειδιούν άποδοκιμαστικά)...  θ ά  ήταν μάλιστα καί λυπηρό 
αν τό έκαναν. .  . Γιατί; »

—  «Γιατί δέ θά ήταν δυνατό. . . ». «Γιατί δέ θά μπορούσαν νά 
ποΟν δλα δσα θά έλεγαν στή γλωσσά τους».

— « Βέβαια, γιατί καθώς είπαμε, οί έλβετικές λέξεις έχουν γιά 
μας άλλο χρωματισμό, άλλη αισθητική άξια- έκεΐνοι πού άνατράφη- 
καν στή διάλεχτο θ’ άναγκάζωνται έτσι νά μεταχειριστούν μιά φτω
χότερη γλώσσα . . .  Μά άνεξάρτητα άπ’ αύτό . . . »

—  « Μιλώντας έπειτα μέ άλλα παιδιά συνομίληκά των, θά μιλού
σαν πάλι τή γλώσσα τους ».

—  « Καλά, μά άς ύποθέσωμε πώς έμαθα εγώ σπίτι νά μιλώ 
καλά γερμανικά· ύπάρχουν καί τέτοια παραδείγματα1. . .  είναι λίγοι 
γονείς πού μπορούν νά τό τολμήσουν. . .  άλλά δέν είναι τίποτε- είναι 
μιά γλώσσα χωρίς χαραχτήρα’ άμα τήν άκούω λυποΰμαι τ’ αύτιά 
μου. . .  Κι έπειτα δποθέσετε πώς μιμούνται καί άλλοι τό παράδειγμα 
αύτό, κι άρχίζουν καί μεταχειρίζονται παντού τή γλώσσα τή γερμα
νική οί κύκλοι τών μορφωμένων θά τούς μιμηθοΰν βέβαια καί οί 
άλλοι- μά θά τό κατορθώσουν; έξω οί χωρικοί θά εξακολουθήσουν 
βέβαια νά μιλούν Ιλβετικά. Καί μιά τέτοια γλωσσική διαίρεση στις 
κοινωνικές τάξεις βέβαια δέ συμφέρει, ίδίως στή χώρα μας μέ τό δημο
κρατικό της χαραχτήρα- άν μιά φορά γίνη θά είναι άξιολύπητο . . . 
Πρέπει λοιπόν νά εύχόμαστε πώς ή κατάσταση θά μείνη καθώς είναι 
περίπου σήμερα . . . Πρέπει μάλιστα νά τό έλπίσωμε καί γιά τό 
συμφέρον άκόμη τής γραφόμενης.

Τά έλβετικά μας έμειναν καί είναι τό πιό πλούσιο γερμανικό 
ιδίωμα άκριβώς έπειδή μιλιούνται άπό δλους, καί βέβαια θά ξεπέσουν 
καί θά φτωχύνουν, δταν .οί μορφωμένοι παυσουν νά τά μιλούν. . . 
"Ολη ή έθνική μας ζωή κρύβεται σήμερα άκόμη εκεί μέσα .. .  Έ χετε 
άκούσει γιά τό ’Ιδιωτικόν, τό μεγάλο ελβετικό Λεξικό πού βγαίνει 
χρόνια τ ώ ρ α ; οΕ γερμανιστές καί γλωσσοδίφες άποροΰν γιά τόν 
πλούτο πού ξεσκέπασε ή μελέτη καί περισυλλογή τών έλβετικών 
ιδιωμάτων... Λοιπόν, καί οί δυο γλώσσες πρέπει νά μείνουν.. . Έ χει 
άκόμη καμία νά παρατηρήση τίποτε;»

—  «Ή  γραπτή γλώσσα μας χαλα τή διάλεχτο».
—  «Βέβαια αύτό είναι λυπηρό. Μά τί όμορφη, γεμάτη ζωή πού 

μένει ή γλώσσα τών χωρικών καί τί δροσιά μας σταλάζει δταν τήν



άκοΰμε! Γιαυτό σας είπα πώς καί για τή γραφομένη γλώσσα συμ
φέρει νά ζή ή διάλεχτο. . .  Κι άπό ποΰ άλλου, άν όχι άπό δώ θ’ άν- 
τλήση τή ζωή τη ς ; άφοΰ ούτε καν θά ύπήρχε καί θά μποροΰσε νά 
είναι καί αύτή ζωντανή γλώσσα, άν δέν είχε βγή καί αύτή άπό 
μιά διάλεχτο, άπό τή ζωή. Καί πάντα στή διάλεχτο θά πρέπη νά 
καταφυγή, κάθε φορά πού θά χρειαστη καινούρια ζωή, γιά νά μήν 
κοκκαλιάση καί νά μη νεκρωθή. Βέβαια, καί οί μεγάλοι συγγραφείς 
μποροΰν νά τής δώσουν ζωή, δημιουργώντας άπό μέσα τους, μά 
είναι άπαραίτητοι γιά τή ζωή κάθε γραφόμενης οί χυμοί τής ζωής 
πού μόνο στά τοπικά ϊδιώματα βρίσκονται . . .».

** *

Τήν ίδια εποχή ήμουν καί σ’ ενα δημοτικό σχολείο, σέ μιά μικρή 
πόλη τοΰ Άργκαου. Κάποιο άπό τά παιδιά είχε Ινα δνομα κάπως 
περίεργο, κι ή δασκάλισσα προτιμοΰσε, μοΰ είπε, νά τό φωνάζη 
καθώς τό έλεγαν κι οί δικοί του σπίτι, Σόνιο. Τής είπα τότε πώς 
σέ μας « σέ άλλη Ιποχή » πολλοί δάσκαλοι άλλαζαν τά όνόματα, 
ιδίως τά επίθετα τών μαθητών τους, μόλις τούς πρωτόγραφαν στό 
μητρώο ή στόν κατάλογο, άμα τά έβρισκαν πολύ λαϊκά κι δχι άρκετά 
«καθαρά», καί πώς καί σήμερα γίνεται κάποτε αύτό. Μά δυσαρεστή- 
θηκε ή δασκάλισσα άπό τόν άτοπο αύτό παραλληλισμό κι άγαναχτι- 
σμένη μέ σταμάτησε. « Ά  δχι!, είπε- αύτό δέν είναι σωστό· αύτό άπο- 
ξενώνει τό παιδί άπό τό σχολείο. Έ γώ  πάντα ρωτώ τά παιδιά πώς 
τά φωνάζουν σπίτι».

ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ



Σημ. τής Διευθύνσεως τοΰ Δελτίου.

Τήν ακόλουθη μελέτη, πού δ συγγραφέας της μετριόφρονα ονομάζει «κου 
βέντα » , δημοσιεύομε στά Δελτίο μας, αν καί δέν εχει σχέση μέ τά  έκπαιδευτικά 
καί παιδαγωγικά ζη τή μ ατα , πού είναι ή κυρία βάση τοΰ Δελτίου μας, γιατί θεω 
ρούμε καλά νά δημοσιεύομε κάπ οτε  μελέτες καί γιά γενικώτερα θέματα, καθώς 
π. χ. αΰτήν πού μέ τόση  σαφήνεια κ ’  έμβρίθεια παρουσιάζει Ινα φιλόσοφο σχετικά 
νέο, £ν δχι δλότελα  άγνωστο, γιά τήν 'Ε λλάδα .

Η. B E R G S O N 1

Ό  Μπέρξονας προχωρεί ενα βήμα πέρα άπό τόν Κάντ. Ό  Κάντ 
είπε: Ή  διάνοια τοΰ ανθρώπου μόνο φαινόμενα μπορεί νά διακρίνει' 
τά νοούμενα, τά δντως όντα, άδύνατον. Έθεσεν έτσι τά δρια τοΰ 
άνθρώπινου λογικού καί καταντοΰσεν άδύνατη όποιαδήποτε πιά μετα
φυσική, στηριζόμενη στη διανόηση.

Ό  Μπέρξονας άκόμα περισσότερον έλαττώνει τήν άξία τής διάνοιας 
τοΰ άνθρώπου. Ή  διάνοια μόνο τήν άκινησία μπορεί νά συλλάβει, 
μόνο τήν έκταση καί τήν ποσότητα. Ποτέ τήν κίνηση, τήν ένταση 
καί τήν ποιότητα. Ή  διάνοια εύτύς ώς άντικρύσει ένα φαινόμενο, 
εύτύς τά σταματα, τοΰ άφαιρεΐ τήν κίνηση καί τή ζωή. Γι’ αυτό τά 
κΰρος της είναι άπόλυτο στά μαθηματικά, στίς άφηρημένες έννοιες- 
είναι δμως άπολύτως, φύσει ανίκανη, νά γνωρίσει τά φαινόμενα τής 
ζωής καί τής έξέλιξης.

Ά λ λ ’ Ινώ ετσι ό Μπέρξονας έλαττώνει τήν άξία τής διάνοιας, 
μεγαλώνει δμως άπό τήν άλλη μεριά τήν άξια τοΰ συνολικοΰ άνθρώ
που. Υπάρχουνε στάν άνθρωπο άλλες ιδιότητες έξω άπό τή διάνοια, 
πού αυτές μποροΰνε νά γνωρίσουν τήν κίνηση, τή ζωή, τήν ουσία 
δηλ. τής πραματικότητας, τό «δντως δν».

Κ ’ έτσι γίνεται πάλι δυνατή καί δικαιολογημένη μιά νέα μεταφυ
σική, στηριζόμενη δχι πιά στή διανόηση άπλώς, μά καί στίς άλλες 
γνωστικές δυνάμες τοΰ άνθρώπου.

' Αύτά δέν είναι μελέτη, είναι μιά άπλή κουβέντα πού γίνηκε σ τά  Γραφεία 
τοΰ Ε κπαιδευτικού 'Ομίλου, σέ μερικούς φίλους μου πού ήθελαν πρόχειρα νά 
μάθουνε μερικά π ρά μ ατα  γιά τόν Μ πέρξονα.
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Σαφέστατα λοιπόν παρουσιάζεται τώρα μπροστά μας τό γενικό 
διάγραμμα πού θ’ άκολουθήσομε, άπόψε, μιλώντας γιά τόν Μπέρξονα.

1) Θά εξετάσομε τά δρια πού ό Μπέρξονας θέτει στή διάνοια.
2) Τίς πλάνες πού γέννησε ή άκρατη έφαρμογή τών διανοητι- 

κιστικών μεθόδων α) στήν ψυχολογία (έλεύτερη βούληση) καί β) στή 
βιολογία (έξέλιξη).

3) Τέλος θά έξετάσομε τήν κοσμογονική θεωρία τοΰ Μπέρξονα 
καί τή μέθοδο τής νέας Μεταφυσικής.

I

«Ποτέ δέ θά λευτερωνόμουνα, όμολογεΐ ό μεγάλος ψυχολόγος 
Jam es, καί δέ θά θυσίαζα τή λογική σέ κάτι άλλο άνώτερο καί δέ 
θά τήν έβγαζα άπό τά βαθύτερα άδυτα τής φιλοσοφίας, γιά νά τήν 
τοποθετήσω έκεΐ πού μόνο έχει κΰρος, στον κόσμο τής άπλής άνθρώ- 
πινης πραχτικής, άν δέ μοΰ τύχαινε νά διαβάσω τόν Μπέρξονα».

’Αληθινά έπειτα άπό τόν Πλάτωνα καί τόν Κάντ, ό Μπέρξονας 
θ’ άποτελέσει τό μεγαλήτερο βήμα τοΰ άνθρώπινου φιλοσοφικοΰ ξετυ- 
λιγμοΰ. Ό  διανοητικισμός (intellectualism e), πού άπό τόν Πλάτωνα, 
καί πέρα είχε τήν άξίωση νά γνωρίσει τήν πραματικότητα καί νά τήν 
υποτάξει στούς μαθηματικούς απλούς του νόμους κ’ έθεωρεΐτο ώς δ 
ύπέρτατος διαιτητής κάθε ιδέας, περιόρισε τή φιλοδοξία του, δταν δ 
Κάντ άπόδειξε πώς δέν μπορεί ποτέ ή διάνοια νά γνωρίσει τά δντως 
δντα· τής παραχώρησεν δμως άπόλυτη εξουσία σέ δλη τήν εμπειρία 
των αισθητών φαινομένων. Ό  Μπέρξονας έρχεται νά τής έπιβάλει 
άκόμα κι άλλους περιορισμούς: ή διάνοια μόνο τήν δλη, τό άψυχο, 
τό σταματημένο, τδ μή εξελισσόμενο κ’ επομένως τό μή ζωντανό, 
μπορεί τέλεια νά νοιώσει καί νά ύποτάξει στά γεωμετρικά της καλού- 
πια. Τά φαινόμενα δμως τής ζωής πού πάντα ρέουν, ξετυλίζουνται 
καί γίνουνται, ούδέποτε θά μπορέσει νά συλλάβει καί νά νοιώσει.

'Ο διανοητικισμός στηρίζεται στήν ιδιότητα τοΰ άνθρώπου πού τόν 
δψώνει απάνω άπό τά ζώα, στήν κορυφή τής γήινής μας δημιουργίας. 
Στηρίζεται στή διάνοιά μας πού εχει τή δύναμη νά μεταμορφώνει τό 
άμορφο χάος τών φαινομένων στήν πειθαρχικήν ίεραρχία τών εννοιών. 
Τό κάθε συναίσθημα ή τό κάθε σύμπλεγμα συναισθημάτων τό βαφτί
ζει μ’ ένα ξεχωριστό δνομα, τό ταξινομα, τό δποτάσσει σέ γένη καί 
είδη καί τοΰ δίνει μιάν όρισμένη μορφή. 'Όταν έτσι τό ταξινομήσει, 
τοΰ Ιφαρμόζει κατόπιν τδνομα τοΰ γένους του.
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Κ ’ έτσι ή διάνοια άποτελεΐ τό μέγιστο προνόμιο τοΟ είδους μας: 
άρμονία, γιγάντωση τών δυνάμεων μας, υποταγή τής πραματικότητας 
στις άνάγκες τοΰ νοΰ μας: τά άτομα υποτάχτηκαν σέ είδη, τά εϊδη σέ 
γένη κι δσο πιό άνεβαινε ή διάνοια, δσο δηλαδή περισσότερο άλάρ- 
γαινε άπό τήν πραματικότητα, τόσο κ’ οί άφηρημένες έννοιες παύ 
μόνη της δημιούργησε τής φαινόντανε πιό αψηλές, πιό σεβαστές καί 
μάλιστα, στό τέλος, πιό ύπαρχτές. Τό σύνολο τών άφηρημένων αυτών 
εννοιών (οί ’ Ιδέες τοΰ Πλάτωνα) άποτέλεσαν τήν άληθινή πραματικό
τητα, τήν άμετάβλητη κ’ αιώνια, ένώ ή άλλη, ή αισθητή, ή μετα
βαλλόμενη, ή έφήμερη, σκιά άπλή άσήμαντη κι άστατη εΐταν τής 
νοητής πραματικότητας.

Νά ποιά στάθηκε ή βασιμική πλάνη τοΰ διανοητικισμοΰ τοΰ Πλά
τωνα. Ό  όρισμός, λέει, ένός αντικειμένου μας άποκαλύπτει τί είναι 
άληθινά τό άντικείμενο τοΰτο. Ά π ό  τό Σωκράτη καί Πλάτωνα άρχίζει 
ή όλέθρια έπικράτηση τοΰ άκρατου διανοητικισμοΰ. Ά π ό  τότε ή φιλο
σοφία διδάσκει πώς ή πραματικότητα άποτελεΐται άπό ούσίες κι δχι 
άπό φαινόμενα καί τότε μόνο γνωρίζομε τις ούσίες αύτές δταν γνωρί
ζομε τούς όρισμούς τους. Έ τσι άρχινήσαν καί ταύτιζαν τό πράμα μέ 
μιάν έννοια, έπειτα τήν έννοια αύτή μέ τόν όρισμό.

Καί τοΰτο γιατί ή άνθρώπινη διάνοια ρέπει άκαταμάχητα στήν 
απλοποίηση. Οικονομά δσο μπορεί καί τήν ιδιότητά της αύτή τή 
μεταβιβάζει καί στόν έξω κόσμο. Ά ν  δμως αντί ν’ άναπαραστήσομε 
τόν κόσμο μέσα στις απλές, οικονομικές καί γεωμετρημένες γραμμές 
τής λογικής μας, κυτάξομε ανεπηρέαστα τί ή έμπειρία μας δείχνει, 
θ’ άλλάζαμεν έντελώς γνώμη. Έ νώ ή διάνοια φαντάζεται αποτελέ
σματα ’ίσα Τσα, τσιγκούνικα, προσαρμοσμένα μέ τις αιτίες, ή φύση 
άσωτη σκορπά χίλια έκεϊ ποΰ χρειάζεται ένα καί πλήθος δυνάμες 
χωρίς άνθρώπινη λογική άλληλομάχουνται κ’ έξουδετερώνουνται. Μέσα 
στό χάος αύτό ή εμπειρική παρατήρηση μας φανερώνει συγγένειες 
μεταξύ τών φαινομένων καί σχέσες μεταξύ τών πραμάτων μά οί σχέσες 
αύτές είναι πρόσκαιρες, καί τά πράματα ρέουν. Στή ροήν αύτή τήν 
άεικίνητη κι'άπιαστη ή άνθρώπινη διάνοια, πού μας δόθηκε δπλο γιά 
τήν ένέργειά μας καί τήν προσαρμογή στούς τριγύρω μας δρους, έχει 
ανάγκη νά βρει μιά βάση, νά θέσει άκίνητα σημεία γιά νά τά χρησι
μοποιήσει, νά παραλείψει πολλά, νά φωτίσει λίγα κ’ έτσι νά θέσει κάποια 
τάξη κι άρμονία στό χάος τών συναισθημάτων καί τών ερεθισμών.

Ά ς  πάρομε ώς παράδειγμα τήν κίνηση. Στήν άρχή ή κίνηση 
είναι ένα θολό συναίσθημα, πού ή πρωτόγονη μορφή του γίνεται
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αισθητή τέλεια στον ίλιγγο. Ό ταν μας πιάσει ίλιγγος, νοιώθομε τήν- 
κίνηση· μας σπρώχνει εδώ ή έκεϊ, πότε μέ δύναμη μεγάλη, πότε πιό 
ήσυχα' δταν δμως κατορθώσομε νά προσδιορίσομε γύρω μας τ’ άντι- 
κείμενα, νά θέσομε σημεία σταθερά, τότε διανοητικίζομε, νά ποΰμε, 
τήν κίνηση καί κατορθώνομε νά βαδίσομε χωρίς τρικλίσματα.

Ό  μαθηματικός νοΰς όργανώνει μέ τή μέθοδον αύτή τήν κίνηση* 
κ’ έτσι ή κίνηση μπαίνοντας σέ λογική διατύπωση μετατρέπεται «σέ 
σειρά διαδοχικών σημείων τόπου, πού άντιστοιχοΰνε σέ σειρά διαδοχι
κών στιγμών χρόνου». Μ’ αυτό τόν τρόπο γλυτώνομε άπό κάθε άσάφεια 
πού είχε τό συναίσθημα, άλλά— καί τοϋτο είναι σπουδαιότατο— χάνομε 
καί τήν πιστήν άντίληψη τής πραματικότητας. Ό,τιδήποτε κι αν είναι ή, 
κίνηση, Ινα μόνο δέν μπορεί βέβαια νάναι: άκινησία. Ό  όρισμός δμως 
πού ή διάνοια καθώς είδαμε δίνει στήν κίνηση, αναλύει τήν κίνηση 
σέ άπειρες άκινησίες. Μάς δίδει άπειρες στάσες τοΰ κινούμενου σώμα
τος, χωρίς δμως νά μας πει πώς τό σώμα άπό τό ένα σημείο πηγαί
νει στό άλλο. Τό σώμα έννοεΐται πηγαίνει μέ τήν κίνηση' οί στάσες 
δμως πού τοΰ δίνει άναλύοντας ή διάνοια, δέν περιέχουν κανένα στοι
χείο κινητικό. Γι’ αύτό είχε δίκιο ό Ζήνωνας δ Σοφιστής νά διακη- 
ρύχνει πώς κίνηση δέν ύπάρχει, όπάρχει μόνο άκινησία' κ’ Ιτσι βλέ
πομε πώς δ διανοητικισμός έδώ άντί νά μας κάνει νοητή τήν πραμα- 
τικότητα, μας τήν καταντα τοόναντίον έντελώς άκατανόητη.

Μά τότε τί άξία Ιχει ή διάνοια άφοϋ διαστρέφει, μή μπορώντας 
νά τό άντιληφτεΐ, τό ούσιώδες στοιχείο τής ζωής, τήν κίνηση; Μέγι- 
στη. Μετατρέποντας τήν κίνηση σέ άκινησία, θέτει στήν άκατάπαυτη 
ροή τών συναισθημάτων σημεία σταθερά, απαραίτητα στήν ένέργεια 
τοΟ άνθρώπου, πού τά ξαναβρίσκει πάντα στήν ίδια θέση δσάκις τά 
ξαναχρειαστεΤ.

Ή  διάνοια μάς δόθηκε δχι γιά τή θεωρία, μά γιά τήν πράξη. 
Μας χρειάζεται ένα σύστημα έννοιών πού νά μή ρέει, νάχει βάση 
στερεή, νά σχετίζει απαρασάλευτα τό ένα φαινόμενο μέ τό άλλο, 
νά ύποτάσσει σέ κατηγορίες καί σέ γένη δλόκληρες σειρές φαινό
μενα κ’ έτσι δταν μάς παρουσιάζεται κάποιο νέο φαινόμενο νά μπο
ρούμε νά τό υποτάξομε σέ δρισμένη κατηγορία, πού νά τήν κυβερ- 
νοΰν δρισμένοι νόμοι. Γιά ενα τέτοιο πραχτικό σύστημα, άπαραίτητη, 
είναι ή ακινησία: έτσι μόνο μπορούμε νά βρίσκομε πάντα τίς ίδιες 
σχέσες καί ν’ αναγνωρίζομε τά ρέοντα φαινόμενα άπό τίς λέξες πού 
τ’ άκινητοΰν όνοματίζοντάς τα.

’Αντινομία λοιπόν άγιάτρευτη μεταξύ τών εννοιών μας καί των-
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συναισθημάτων μας, μεταξύ τής διάνοιας και τής ένδόμυχης εμπει
ρίας μας. Τήν άντινομίαν αύτή δ Μπέρξονας τή μελέτησε βαθύτατα, 
προχωρώντας ενα μέγιστο βήμα πέρα άπό τόν Κάντ. Πρώτος δ 
Μπέρξονας άρνιέται πώς ή λογική έχει τή δύναμη νά συλλάβει δχι 
πιά τά νοούμενα, ώς άπόδειξε ό Κάντ, άλλά και τά φαινόμενα 
τής ζωντανής πραματικότητας, εχει δμως άπειρο στάδιο δπου τό 
κΰρος της είναι άκαταμάχητο.

Οί άφηρημένες έννοιες δταν θένε νά καταστήσουν τή ζωή νοητή, 
σταματούν τήν κίνησή της, άκριβώς δπως δ κινηματογράφος θέλον
τας νά πάρει τήν κίνηση ένός πουλιού, άκινητεΐ πλήθος στάσες του 
τήν ώρα πού τό πουλί πετά.

Ή  διάνοια δέν μπορεί νά συλλάβει τήν κίνηση, μήτε τά μέσα 
πού κάνουν τή ζωή νά κινιέται, δέν μπορεί ποτέ της νά γεμίσει 
τό άνάμεσα σέ δυό σημεία χρονικά διάστημα- άν δμως παραδεχτούμε 
πώς τ’ άκίνητα σημεία πού θέτει θά μένουν πάντα τά ίδια, μπο
ρούμε νά υπολογίσομε ποιες στάσες θά πάρει στό μέλλον καί νά 
προ'ί'δομε τήν έπανάληψη ένός φυσικού φαινομένου.

Τούτο δμως, ή πρόβλεψη αύτή, Ινα πραμα άπαραίτητα προϋ
ποθέτει : π ώ ς . αποβλέπει σέ φαινόμενα κινούμενα μόνο στό διάστημα 
πού είναι όμοιόμερο κι δχι στό ξετύλιγμα τό άνομοιόμερο τής ζωής.

Ή  διάνοια τις σχέσες τών φαινομένων αύτών μπορεί ν’ άντι- 
ληφτεΐ καί νά μεταβιβάσει σέ άλλες άνθρώπινες διάνοιες, γιατί 
μπορεί νά διατυπώσει πιστά, μέ τ’ άφηρημένα σύμβολα, τήν ποσό
τητα. Τήν ποιότητα δμως, τό άρχικό συναίσθημα, άδύνατον νά 
μεταβιβάσει, γιατί άδύνατον τήν ποιότητα νά μεταφέρομε σέ ποσό
τητα κ’ έπομένως καί σέ μαθηματικό υπολογισμό. Στά μαθηματικά 
π. χ. ή άπόσταση μεταξύ τών μονάδων είναι άπαράλλαχτα ή ίδια 
(μεταξύ 4 καί 5 ή 8 καί 9 κλπ.), μπορούμε δέ καί νά όρίσομε τά 
μεγέθη τών άριθμών- τό 10 μεγαλήτερο άπό τό 6 γιατί περιέχει 
τό 6 —f— κάτι άλλο). Οί μαθηματικές δμως χύτες διαβάθμισες άδύ
νατον νά ύπάρξουνε σέ ποιοτικά δεδομένα- ή μιά λύπη είναι ανο
μοιομερή μέ μίαν άλλη λύπη καί δέν μπορούμε ποτέ νά πούμε 
πώς περιέχει τή δεύτερη άπαράλλαχτη -f- κάτι άλλο. Μήτε μπο
ρούμε νά πούμε πώς ενα συναίσθημα βρίσκεται άποκάτω ή άπο- 
πάνω ή στά πλάγια ένός άλλου συναισθήματος. Γι’ αύτό, κι άν 
άκόμα ακριβέστατα γνωρίζαμε τό μηχανισμό τών Ιγκεφαλικών λει
τουργιών, μήτε ιδέα πάλι δέ θάχαμε γιά τά ψυχικά γεγονότα.

’Ακριβώς γι’ αύτό ή διάνοια γιά νά ένεργήσει άπάνω στό χρόνο
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καί στήν κίνηση, πρέπει νά μετατρέψει τό χρόνο σέ όμοιόμερο στοι
χείο, δηλαδή σέ διάστημα καί τήν κίνηση σέ άπειρα άκίνητα σημεία, 
δηλ. σέ άκινησία. ΆφαιρεΤ δηλαδή άπό τήν κίνηση καί τό χρόνο δ,τι 
ουσιώδες έχουν, τήν ειδοποιό τους διαφορά. "Οταν ένας άστρονόμος 
προλέγει μίαν έκλειψη, τί κάνει; Συμαζεύει στό έλάχιστο τό χρόνο 
πού χωρίζει τήν τωρινή στιγμή τής πρόβλεψης άπό τή μελλούμενη τής 
έκλειψης, θεωρεί δηλαδή τό χρόνο όμοιόμερο, δπως τό διάστημα, 
αλλιώς θάταν άναγκασμένος νά λάβει ύπ’ δψη του άγνωστους παρά
γοντες πού θά εδημιουργοΰντο στό άναμεταξύ —  πραμα πού δέ συμ
βαίνει στά φυσικά φαινόμενα, γιατί ενεργούν σέ όμοιόμερο στοιχείο, τό 
διάστημα, συμβαίνει δμως στά ξετυλιζόμενα δργανικά φαινόμενα γιατί 
ενεργούν σέ άνομοιόμερο χρόνο, σέ άκατάπαυτο δημιουργικό ξετύλιγμα.

Ό  οδσιώδης χαραχτήρας τής ζωής είναι νά μεταβάλλεται άδιά- 
κοπα: δλες μας δμως οί άφηρημένες έννοιες είναι άμετάβλητες κι άσύ- 
νοχες· ένας μόνος τρόπος υπάρχει γιά νά τις φανταστούμε πώς καθρε
φτίζουν πιστά τή ζ ω ή : νά υποθέσομε αύθαίρετα σημεία δπου νά 
σταματά προς στιγμήν ή ζωή. Μόνο μέ τούς σταθμούς αυτούς, τούς 
άνύπαρχτους, μπορούνε ν’ άντιστοιχοΰν οί άφηρημένες έννοιες μας. Οί 
έννοιες άρα αύτές δέν αποτελούνε μέρος τής πραματικότητας: Είναι, 
απλώς κινηματογραφικές άποψες πού ή διάνοια παίρνει άντικρύζον- 
τας τή ροή. Μέ τις άπειρες αύτές άκίνητες στάσες άδύνατον ποτέ ή 
διάνοια ν’ άπαρτίσει τήν κίνηση. Πηδήσετε δμως διά μιας στό έσωτε- 
ρικό των πραμάτων, στό σαλευόμενο, ένεργό καί ζωντανό βάθος τών 
πραμάτων: τότε τά χάσματα γεμίζουν, οί διακοπές μετατρέπουνται 
σέ κινούμενη σύνθεση, νοιώθετε τήν ταχύτητα, τή διαδοχή, τις χρο
νικές στιγμές καί πλήθος άλλα πράματα, πού ξεφεύγουν άπό τό δίχτυ, 
δσο πυκνό κι άν είναι, τής διάνοιας.

Τό ίδιο γίνεται σέ δλα τά κινούμενα, ξετυλιζόμενα φαινόμενα. 
Τοποθετηθήτε στό κέντρο τής φιλοσοφικής άντίληψης ενός σοφού καί 
θά νοιώσετε άπευθείας δλα του τά συμπεράσματα, δσο διαφορετικά ή 
κι άντιφατικά κι άν τά παραμορφώνει ή λεκτική άνάγκη. Υπάρχουν 
άπειρες άπόχρωσες εννοιών πού οί λέξες άδυνατοϋνε νά έκφράσουν, 
γιατί οί λέξες χρησιμεύουν γιά τις πιό χοντροειδεΐς λεχτικές άνάγκες 
τοΰ κοινωνικού άνθρώπου, εκφράζουν τ’ άπολύτως άπαραίτητα κι άδια- 
φοροΰν γιά τά πραχτικώς επουσιώδη, γιά τούς μύριους χρωματισμούς 
πού μεσολαβοΰν ανάμεσα σέ δυό χτυπητά χρώματα.

Τουναντίον μείνετε έξω άπό τδ σύστημα τοΰ φιλοσόφου καί προσ
παθήσετε νά τό έννοήσετε κολλώντας τή μιά φράση μέ τήν άλλη,
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άναλύοντας τήν κάθε λέξη του (χωρίς φυσικά νά γνωρίζετε τί γνω
στικές άπόχρωσες ή κάθε λέξη αύτή περιέχει), ή άποτυχία είναι 
σίγουρη· γιατί κάτω άπό τίς άλύγιστες λέξες κυκλοφορεί ή ζωή, τό 
αίσθημα, ή ψυχική άνάγκη, δηλαδή ή ουσία τής φιλοσοφίας αύτής, 
πού ξεφεύγει άπό τά χοντρά δάχτυλα τής έκφρασης.

Συμπέρασμα τών προηγούμενων είναι δ καθορισμός τής άξίας τής 
’ Επιστήμης· άφοϋ ή διάνοια είναι τό μόνο όργανο τής ’Επιστήμης 
καί άφοΰ ή δικαιοδοσία τής διάνοιας περιορίστηκε μόνο στίς σχέσες 
τών φαινομένων, πού νπόκεινται στό δμοιόμερο διάστημα, ή άξία 
κ’ ή δικαιοδοσία τής ’Επιστήμης καθορίζουνται άκριβέστατα. Ή  ’Επι
στήμη είναι σύστημα σχέσεων- κάθε θεωρία πού πολεμά νά έξη- 
γήσει τήν ουσία τών φαινομένων, τοΰ ήλεκτρισμοΰ λ. χ. τής θερμό
τητας, τής έλξης, κλπ. δέν είναι επιστημονική, ξεφεύγει τά δρια τής 
’Επιστήμης, γιατί ξεφεύγει καί τά δρια τής διάνοιας. ’Επίσης κάθε 
θεωρία πού πολεμά νά Ιξηγήσει τά ζωικά φαινόμενα, είναι έντε- 
λώς άστήρικτη άερολογία ή παραμορφωμένη κι άψυχη έκφραση φαι
νομένων πού δπερβαίνουν τά δρια τής διάνοιας κ’ επομένως καί τής 
’Επιστήμης'.

I I
Ε Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Β Ο Υ Λ Η Σ Η :

Άφοΰ ό Μπέρξονας καθόρισε τά δρια τής διάνοιας, άφοΰ βαθιά 
ξεχώρισε τό διάστημα άπό τό χρόνο τόν άνομοιόμερο, έφάρμοσε τά 
δεδομένα του αύτά στήν ψυχολογία.

Ά λλά  τί άνακαλύπτει; "Οτι ή ψυχολογία είχε κοπεί άπάνω στ’ 
άχνάρια τών μαθηματικών! Σύγχυση προαιώνια τόπου καί δημιουρ
γικής εξέλιξης στό χρόνο, ταύτιση άδικαιολόγητη δντων πού ζοΰνε κι 
άφηρημένων νεκρών έννοιών.

Ή  σύγχυση αύτή γέννησε πλήθος πλάνες κ’ έφερε στή μέση προ
βλήματα, πού, δπως ετέθησαν, εΐταν άδύνατον ποτέ νά λυθοΰν.

Έ να  άπό τά προβλήματα αύτά είναι καί τό πρόβλημα τής έλεύ- 
τερης βούλησης τοΰ άνθρώπου.

Αναγκαστικά, λέει δ Μπέρξονας, εκφραζόμαστε μέ λέξες καί

1 Μά τό ζή τη μ α  αύτά περί της άξίας τής ’ Επιστήμης βρίσκει τή  λύση του 
γενικότατα σέ δσα είπαμε παραπάνω  καί γι" αύτά ή ανάπτυξή του θάταν μιά άπλή 
λεπτομέρεια στό σύστημα τοΰ Μ πέρξονα.
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σκεπτόμαστε ταξινομώντας τΙς σκέψες μας στό διάστημα. Δηλαδή ή 
γλώσσα μας αναγκάζει νά έπιβάλλομε στίς ιδέες μας τίς Ιδιες ξεκάθα
ρες κι άπότομες διάκρισες, τήν ίδια διάλειψη συνέχειας, πού έπιβάλλομε 
καί στά εξωτερικά αντικείμενα. Ή  αφομοίωση αύτή είναι ωφέλιμη 
στήν πραχτική ζωή κι απαραίτητη στίς πλεΐστες έπιστήμες. Ή  άφο- 
μοίωση δμως αύτή εσωτερικού κ’ εξωτερικού κόσμου γέννα πλεΐστες 
πλάνες καί δίνει αφορμή σέ φιλοσοφικά προβλήματα Ιντελώς άλυτα 
άπό τή διανόηση: παραθέτουνε στό διάστημα φαινόμενα πού δέν είναι 
δυνατόν νά καταλάβουν χώρο, ταυτίζουν ποσότητα καί ποιότητα, 
Ικταση όμογενή καί χρόνον έτερογενή κ’ έτσι τό πρόβλημα καταντα 
άλυτο, γιατί στή βάση του υπάρχει ανυπέρβλητη σύγχυση.

Έ να  άπό τά προβλήματα αύτά είναι τό πρόβλημα τής Ιλεύτερης 
βούλησης. "Ολη ή συζήτηση μεταξύ αιτιοκρατικών (deterministes) 
καί τών άντιπάλων τους προϋποθέτει τή σύγχυση μεταξύ ποσότητας 
καί ποιότητας- άμα ή σύγχυση αύτή έκλείψει καί τό πρόβλημα αύτό 
παύει πιά νά ύφίσταται.

«Νάχεις συνείδηση, λέει ό St. Mill, πώς είσαι έλεύτερος θά πει 
πώς πριν νά διαλέξεις μπορούσες νά διάλεγες διαφορετικά». Τούναν- 
τίον οί αιτιοκρατικοί υποστηρίζουν πώς άφοΰ δόθηκαν βρισμένα δεδο
μένα, βρισμένη θά είναι κ’ ή έκλογή· —  ή εκλογή τίποτ’ άλλο δέν 
είναι παρά ή συνισταμένη πολλών συνιστωσών. Οί δπαδοί πάλι τής 
έλεύτερης βούλησης παραδέχουνται πώς ή αύτή σειρά τών προηγού
μενων μπορεί νά καταλήξει σέ πράξες διαφορετικές.

Ά ν  ίδώ μιά γραμμή χαραγμένη στά χαρτί, εύκολα μπορώ νά 
γυρίσω πίσω καί νά τραβήξω άπό τό ίδιο σημείο κι άλλες γραμμές 
μέ διαφορετική κατεύθυση. Αύτό συμβαίνει στήν έκταση, αύτό δμως 
άδύνατον νά γίνει στό χρόνο.

Κ ’ οί δυό συζητούνε μ’ εσφαλμένη βάση : Δέν πρέπει νά ζητήσουν 
τήν έλευτερία στή σχέση τής πράξης μ’ εκείνο πού δέν υπήρξε ή 
πού μπορούσε νά ύπάρξει, άλλα στήν ποιότητα τής πράξης αύτής.

"Ολη ή ασάφεια προέρχεται έκ τοΰ δτι κ’ οί δυό φαντάζουνται 
τήν προαπόφαση σάν ταλάντεμα στό διάστημα, ένώ είναι άπλού- 
στατα δυναμικά ξετύλιγμα τοΰ άείροου έγώ. Τό έγώ, άσφαλτο στίς 
άπευθείας άντίληψές του, αισθάνεται τόν έαυτό του σέ βρισμένες 
πράξες, έλεύτερο- δταν ομως καταπιαστεί νά έξηγήσει τήν έλευτερία 
του, στριγμώνεται σέ άλύγιστα καλούπια λέξεων καί ιδεών πού μόνο 
στόν εξωτερικό κόσμο έφαρμόζουνται καί τίποτα άπό τή ροή τής 
έσωτερικής ζωής δέν μποροΰν ν’ άποδώσουν, κ’ ετσι ένψ αισθάνεται
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τήν Iλευτεριά προσπαθεί νά τήν αποδείξει καί περιπλέκεται στον 
αίτιοκρατισμό.

Ά ς  πάρομεν £να παράδειγμα :
Ό  Α. θέλει νά πάρει μίαν απόφαση. Ό  Β. γνωρίζει δλες τις συνι

στώσες, δλα τά προηγούμενα δλους τούς εσωτερικούς κ’ εξωτερικούς 
δρους πού άνάμεσά τους θά ξετυλιχθεΤ ή βούληση τοΰ Α. Μπορεί τότε 
ό Β. νά προ'ίδει τήν απόφαση τοΰ Α ;

Μέ δυό τρόπους μπορεί ό Β. νά μπεΤ στή θέση τοΰ άλλου καί νά 
κρίνει: α') στατικά, β') δυναμικά.

α'— Στατικά τί θά πει; Ό χ ι νά ζήσει τις συνειδησιακές κατά- 
στασες τοΰ Α, αλλά νά τις φανταστεί, νά τις αντικαταστήσει δηλ. 
μέ τή συμβολική τους έκφραση, μέ τις ιδέες. Τότε δμως στις εικόνες 
αύτές των ψυχικών καταστάσεων τοΰ Α  πρέπει νά προσθέσει καί τήν 
έντασή τους. Νά λάβει δηλ. ύπ’ δψη του πώς ή δείνα παράσταση 
θά παίξει σπουδαιότερο ρόλο άπό τήν τάδε, πώς τό αίσθημα α είναι 
εντονότερο άπό τό αίσθημα β. Νά μετατρέπει δηλ. τήν ποιότητα σέ 
ποσότητα, πραμα άδύνατον.

"Ωστε κατ’ άνάγκην ό Β. γιά νά προμαντέψει τήν πράξη τοΰ 
Α. δέν πρέπει νάναι θεατής άπλώς πού τό βλέμμα του θά βαθύνει 
στό μέλλον, μετατρέποντας τά αισθήματα τοΰ άλλου σέ νοητικές 
παράστασες και συντομεύοντας τόν χρόνο (δπως θά έσυντόμευε τό 
χώρο), άλλά πρέπει νά αισθανθεί τις ψυχικές κατάστασες τοΰ Α, νά 
νοιώσει τήν έντασή τους, πού φύσει είναι άλλιώς αδύνατον νά μετα
βιβαστούν. Και νά ζήσει δχι τις σημαντικότερες κατάστασες, μά δλες, 
γιατί καί τά πιό μικρά μποροΰν νά παίξουνε μεγάλο ρόλο σέ μιάν 
ίστορία, άτόμου ή λαοΰ. Ούτε μπορεί πάλι νά συντομέψει τό χρόνο, 
μήτε κατά ενα δευτερόλεφτο, γιατί τ’ άποτελέσματα τών ’ίδιων αισθη
μάτων, μεταλλάζουνε, δυναμώνουν ή άδυνατοΰν, κάθε στιγμή.

Κ ’ έτσι άναγκαστικά ή πρόβλεψη τοΰ Β. δέν μπορεί νά συμπέσει 
παρά μαζί μέ τήν απόφαση τοΰ Α.

Μόνον δταν ή πράξη έχει πιά συντελεστεΐ μπορώ νά καθορίσω τΐ 
ρόλον έπαιξε τό κάθε αίσθημα καί τί αξία εντατική είχε ή κάθε 
παράσταση, γιατί ξέρω τήν άπόφαση καί σύμφωνα μέ τό άποτέλεσμα 
αναδρομικά κρίνω τά ελατήρια. Φαντάζομαι τότε τις διάφορες τάσες 
τοΰ Α ώς δυνάμες πού παλεύουν άναμεταξύ τους καί δίνω άξιες στήν 
ένέργειά τους κυτάζοντας τήν τελική νίκη. Γι’ αύτό δποιος ρωτα: 
« Ά ν  γνωρίζομε δλα τά προηγούμενα καί τήν άξια τους, μποροΰμε 
νά μαντέψομε τήν τελική π ράξη ;» πέφτει σέ φαΰλο κύκλο: γιατί
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τήν άξία μπορούμε νά τή δώσομε μόνον άμα ξέρομε τήν τελική 
πράξη, τά προηγούμενα δέ γιά νά τά ξέρομε πρέπει νά τά ζήσομε 
ώς τό τέλος, ώς τήν τελική δηλ. πράξη.

"Οποιος λοιπόν ρωτά άν μιά πράξη μπορεί νά προβλεφτεΐ, ταυ
τίζει χωρίς νά τό καταλαβαίνει τήν έκταση μέ τήν ένταση, τίς ποσο
τικές αξίες τοΰ μεγέθους, δπως λέει ό W undt, μέ τά ποιοτικά μεγέθη 
τών αξιών. Κ ’ ή εσφαλμένη αύτή ταύτιση έρχεται πρόχειρα στό νοΰ 
μας, γιατί πλήθος φορές μπορούμε δικαιολογημένα νά ταυτίσομε τόν 
χρόνο τόν ετερογενή μέ τό χρόνο τόν ομογενή, μέ τήν έκταση. "Οταν 
π. χ. θυμούμαστε τά περασμένα, δηλ. μιά σειρά τελειωμένων γεγο
νότων, συντομεύομε τό χρόνο, χωρίς καθόλου τοΰτο νά παραμορφώσει 
τήν ουσία τών γεγονότων. Γιατί τοΰτο ; Γιατί τά γεγονότα αύτά έχουν 
ήδη τελειωθεϊ καί τά γνωρίζομε, διέτρεξαν δλο τους τό ξετύλιγμα, 
έγιναν πράματα. Τά γεγονότα δμως πού βρίσκουνται στό γίγνεσθαι 
τους, πού κινοΰνται, μεταμορφώνουνται, ζονν, αδύνατον νά ύποπέσουν 
στή διάνοια.

Οί αιτιοκρατικοί καταφεύγουν σ’ έ'να τελευταίο άκόμα επιχείρημα : 
— «’Έ στω, λένε, δεχόμαστε πώς δέν μποροΰμε νά προΐδομε σήμερα 

μιά πράξη ενός άνθρώπου, είτε γιατί δέν ξέρομε δλα τά προηγού
μενα, δλες τίς αννιστώοες (ώς άγαποΰν νά λένε μεταχειριζόμενοι πολύ 
παράταιρα ενα μαθηματικόν δρο), είτε γιατί ή ανθρώπινη διάνοια δέν 
μπορεί νά συλλάβει τήν κινούμενη, τήν εξελισσόμενη πράξη· άρνιέ- 
σαι δμα)ς δτι κάθε πράξη καθορίζεται άπό τά ψυχικά της προηγού
μενα, δτι δηλ. κ’ εδώ εφαρμόζεται ό νόμος τής αιτιότητας ; "Οπως 
στό φυσικό κόσμο, έτσι καί στον ψυχικό, τά ’ίδια αίτια προκαλοΰν 
τά ίδια άποτελέσματα».

Στά λόγια αύτά τοΰ αίτιοκρατισμοΰ δ Μπέρξονας άπαντά :
— «Λέγοντας πώς τά ίδια αίτια φέρνουν τά ίδια άποτελέσματα, 

κατ’ ανάγκην παραδέχεσαι πώς είναι δυνατόν νά ξανάρθει στή συνεί
δηση μιά καί ή αύτή αιτία, δπως τοΰτο γίνεται στό φυσικό κόσμο. 
Συγχέεις δηλ. πάλι τόν ετερόγενο χρόνο μέ τ’ όμόγενο διάστημα. 
Δυό στιγμές άδύνατον νά ξανάρθουνε στή συνείδηση δμοιες* ή κάθε 
στιγμή περιέχει τήν προηγούμενη καί κάτι άλλο- ένα αίσθημα ξανα- 
γυρίζει, λέμε μέ χοντροειδή φρασεολογία γιά νά συνεννοηθοΰμε κου
τσά στραβά μέ τούς άλλους· ποτέ δμως ενα αίσθημα δέν ξαναγυρί- 
ζει, ή άγάπη, τό μίσος, δ φόβος πού μάς ξανακυριεύουν, μάς βρίσκουν 
πάντα διαφορετικούς καί μπαίνοντας στήν ψυχή μας παίρνουν πάντα 
διαφορετική μορφή.

22
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Γιά τό φυσικό ή ίδια αιτία παράγει πάντα τό ίδιο άποτέλεσμά’ 
γιά τόν ψυχολόγον δμως τόν άμερόληπτο μιά βαθειά έσωτερική αιτία 
μιά φορά μόνο δίνει τό άποτέλεσμά της, και ποτέ πιά.

Ή  σχέση τής έσωτερικής αιτιότητας είναι καθαρώς δυναμική καί 
καμιάν αναλογία δέν έχει μέ τίς σχέσες τών έξωτερικών φαινομένων. 
Γιατί τά έξωτερικά φαινόμενα τελούνται στό διάστημα, δηλαδή σέ 
έκταση όμογενή, δπου ένα μέρος είναι άκριβώς ομοιο μέ όποιοδήποτε 
άλλο ίσο μέρος- μπορούν άρα νά ύποταχτοΰν σ’ ενα νόμο. Γιατί ό 
νόμος δέν έχει παρά νά συμαζέψει τό δμοιόμερο διάστημα καί νά 
προείπει πώς μετά Ινα, δυό, χίλια χρόνια, θά γίνει έκλειψη τοΰ ήλιου: 
συμαζεύει, γιατί τό αναμεταξύ διάστημα έχει μόνο ποσοτικήν άξια· στά 
ψυχικά δμως φαινόμενα τό άναμεταξύ διάστημα έχει ποιοτικήν άξια.

— ’Έ στω λέει ό αιτιοκρατικός, άρνιέσαι δμως δτι άπό τήν αιτία 
αύτή, τή μιά καί μόνη, δέν μπορούσε νά προκόψει παρά τό βρισμένο 
αύτό άποτέλεσμά;

— ’Επανερχόμαστε πάλι στό προηγούμενο δίλημμα: ό ισχυρισμός 
αύτός τοΰ αίτιοκρατικοΰ σημαίνει ή δτι άν μας δοθοΰν τά προηγού
μενα προμαντεύαμε τήν πράξη· ή δτι μιά καί γίνει ή πράξη, κάθε 
άλλη θάταν αδύνατη. Εϊδαμεν δμως δτι οί δυό αύτές υπόθεσες δέν 
έχουν καμιάν αξία γιατί στηρίζουνται στή σύγχυση τοΰ δημιουργικού 
χρόνου καί τοΰ όμοιόμερου χώρου.

Οί ψυχικές ένωσες είναι έντελώς διαφορετικές άπό τίς χημικές 
ένωσες- στή χημεία ξέρομε πώς τόσο ύδρογόνο καί τόσο οξυγόνο 
άναγκαστικά θά μάς δώσουνε νερό, πώς α—f—β άναγκαστικά θά δώσει 
γ. Στήν ψυχολογία δμως α —)— β θά δώσει γ -)-κ ά τι άλλο άγνωστο (ή 
έτερογονία τοΰ W undt), νέο, έντελώς άνεξάρτητο, καί πού είναι καί 
τό σπουδαιότερο, γιατί αύτό άποτελεΐ τήν ουσία τής πρόοδος καί τοΰ 
ξετυλιγμοΰ —  τό reo πού προσθέτεται έκάστοτε στήν παγκόσμια ζωή.

Ώ ς τά τώρα τά έπιχειρήματα τοΰ Μπέρξονα στρέφουνται καί 
έναντίον τοΰ αίτιοκρατισμοΰ καί έναντίον τών δπαδών τής έλεύτερης 
βούλησης, γιατί κ’ οί δυό πέφτουν στήν ίδια θανάσιμη σύγχυση. Τό 
πρόβλημα, οπως τό έθεσαν, εΐταν άδύνατον ποτέ του νά λυθεί' οί αιτιο
κρατικοί θάφερναν τά σοβαρότατα ύπό έποψη διανοητικισμοΰ έπιχει- 
ρήματά τους, οί άλλοι θ’ άντέτασσαν τδ ένδόμυχό τους αίσθημα τυλί- 
ζοντάς το μέ διάφορα έπιχειρήματα σοφιστικά ή θεολογικά ή κ’ έν
τελώς αισθηματικά.

Κατά τήν άντίληψη τή δική μου πρώτος ό Μπέρξονας θέτει τό 
πρόβλημα δπως ανέκαθεν έπρεπε νά τεθεί καί τό λύνει.
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—  Τί είναι ή έλευτερία;
— Ή  έλευτερία φύσει είναι άδύνατον νά όριστεΐ, λέει ό Μπέρξο- 

νας. Όρίζομεν έ'να πραμα, ποτέ δμως μιαν έξέλιξη- άναλύομε τήν 
Ικταση, τήν αποσυνθέτομε σέ μέρη όμοιοούσια, ποτέ δμως τόν άνο- 
μοιόμερο χρόνο- δποιος παρ’ δλα αύτά έπιμένει νά τόν όρίσει, μετα
μορφώνει άσύνειδά του τήν έξέλιξη, σέ πραμα τελειωμένο ήδη καί 
άναλύει τήν κίνηση σέ πλήθος ακίνητα σημεία κ’ έτσι βλέπομε νά 
στερεοποιείται ή ένέργεια τοΰ έγώ, νά γίνεται άδράνεια ή αύθορμη- 
τοσύνη κι άνάγκη ή έλευτερία.

Καί πράγματι:
Όρίζομε πώς «έλεύτερη είναι ή πράξη, πού είναι άδύνατο νά 

προΐδομε κι άν άκόμα γνωρίζομε δλες τις συνιστώσες» ;
’Αλλά είδαμε πώς τότε μόνο γνωρίζομεν δλες τις συνιστώσες, δταν 

τις ζήσομε κ’ επομένως πρόβλεψη καί πράξη ταυτίζουνται- ή πρέπει νά 
παραδεχτούμε πώς οί ψυχολογικές κατάστασες μποροΰν νά μεταβι- 
βαστοΰνε μ’ έννοιες απλές, μέ τή συμβολική τους νοητική διατύπωση, 
όπότε θεωροΰμε τό χρόνο όμοιόμερο καί παραδεχόμαστε πώς ταυτίζεται 
ή έκταση μέ τήν Ινταση— καί τότε ό αίτιοκρατισμός είναι άκαταμάχητος.

Όρίζομε πώς «μιά πράξη είναι έλεύτερη γιατί δέν έξαρταται τέλεα 
άπό τήν αιτία;» Μά τοΰτο σημαίνει βέβαια πώς οί ίδιες αιτίες δέν 
παράγουν τό ίδιο άποτέλεσμα. Παραδεχόμαστε άρα πώς τά ψυχολο
γικά αίτια μιας πράξης μπορούνε νά ξαναγυρίσουν απαράλλαχτα, κ’ έπο- 
μένως πώς ή έλευτερία ξετυλίγεται σέ χρόνο πού οί στιγμές του είναι 
ισοδύναμες, σέ χρόνο δηλαδή όμοιόμερο. Τότε δμως κατ’ άνάγκην 
πρέπει νά παραδεχτοΰμε πώς ό χρόνος καί ή ποιότητα αντιστοιχούν 
τέλεα μέ τό διάστημα κ’ επομένως ό αιτιοκρατισμός βρίσκει πάλιν 
άκαταμάχητα έπιχειρήματα.

Γιά νά τεθεί άρα καί νά λυθεί τό ζήτημα τής έλεύτερης βούλησης 
πρέπει πρώτα πρώτα νά προτάξομε τήν άκόλουθη έρώτηση: «Ό  
χρόνος ισοδύναμε! μέ τό διάστημα, ή μήπως υπάρχει μέγιστη, ούσιώ- 
δης, μεταξύ τους διαφορά; Κ ’ οί συμβολικές παράστασες τοΰ ένός 
δέν μποροΰν ποτέ νά έφαρμοστοΰν στό άλλο;»

Ό  Μπέρξονας άπαντά: ’Αντιστοιχεί προς τό διάστημα ό χρόνος ό 
διαρεύσας- δέν άντιστοιχεΐ δμως δ χρόνος ό διαρέων. ’Αλλά ή έλεύτερη 
βούληση άναφέρεται στό χρόνο πού ρέει κι δχι στόν περασμένο- κανέ
νας άρα άπό τούς συλλογισμούς τοΰ αίτιοκρατισμοΰ δέν μπορεί νά 
εφαρμοστεί επάνω της.

Τό έγώ άγγίζει στόν έξωτερικό κόσμο κατά τήν έπιφάνειά του
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κ’ επειδή ή επιφάνεια αυτή διατηρεί τό αποτύπωμα τών πραμά
των, αντιλαμβάνεται τά πάντα στο διάστημα κ5 ενεργεί μηχανικά 
παρασυρόμενο άπδ τον έξωτερικό κόσμο. Εφόσον δμως βαθύνομε 
κάτω άπό τήν κρουσταλωμένη αυτήν επιφάνεια, οί συνειδησιακές κατά- 
στασες δέν είναι πιά ή μιά δίπλα στήν άλλη, μά ή μιά συγχέεται μέ 
τήν άλλη, άποτελοϋν ενα δλο όργανικό, έξελισσόμενο, άχώριστο. Καθέ
νας μας άγαπα μέ τόν τρόπο τόν έδικό του κ’ ή αγάπη αυτή δέν 
είναι Ινα αίσθημα πού κατέχει κάποια δρισμένη θέση στή συνείδησή 
μας, μά καθρεφτίζει δλη μας τήν προσωπικότητα, αποτελεί £να δλο 
μέ δλες μας τίς παράστασες. Ή  γλώσσα δμως δέν μπορεί— άφοΰ είναι 
δημιούργημα τής ανθρώπινης διάνοιας— νά συλλαβαίνει καί νά διατυ
πώνει παρά τό αντικειμενικό ή απρόσωπο μέρος καί νά δνομάζει ετσι 
μέ τήν ίδια λέξη αγάπη, οργή, ζήλεια, αισθήματα παντοτινά ανόμοια.

Χοντροειδής άρα είναι ή ψυχολογία καί θΰμα τής γλώσσας, δταν 
μάς δείχνει τήν ψυχή ν’ άγεται άπό μιάν αγάπη ή άπ’ ενα μίσος ώς 
εάν κάθε αίσθημα είταν δύναμη ξεχωριστή πού τήν παρασύρει. Κάθε 
αίσθημα, αρκεί νάναι βαθύ, αντιπροσωπεύει δλη τήν ψυχή, δλο της 
τό περιεχόμενο καθρεφτίζεται σ’ αύτό- κ’ Ιτσι δταν λέμε πώς ή ψυχή 
άγεται άπό τό τάδε βαθύ αίσθημα είναι σά νά λέμε πώς άγεται άπδ 
τόν εαυτό της. Κ ’ ή εξωτερική εκδήλωση τής εσωτερικής κατάστα
σης είναι πράξη έλεύτερη, άφοΰ εκφράζει τδ έγώ άλάκαιρο.

Ή  ελεύτερη βούληση δέν είναι άρα άπόλυτη, άφοΰ σπανίως οί συνει
δησιακές κατάστασες είναι τόσο έντονες ώστε νά εκφράζουν δλη μας τήν 
εσωτερική ύπόσταση. Τό έγώ, καθόσον άντιλαμβάνεται δμοιόμερο διά
στημα, παρουσιάζει κάποιαν επιφάνεια δπου σχηματίζουνται κ’ επι
πλέουν άνεξάρτητες παράστασες. ’Έτσι π. χ. ή υποβολή πού λαβαίνει 
κανείς δπνωτισμένος δέν κατεβαίνει καί δέ ριζώνει στό βάθος· είναι 
άνεξάρτητη άπό τίς άλλες παράστασες, εχει δική της, παρασιτιακή νά 
ποΰμε, ζωή καί θά εκδηλωθεί μόνη της δταν φτάσει ή ώρα της, Τδ 
ίδιο καί μιά προγονική κακία άναπηδά ξάφνου άπό τά σκοτεινά βάθη 
τοΰ δργανισμοΰ, φτάνει στήν επιφάνεια τής συνείδησης κ’ ενεργεί 
δπως κ’ ή υπνωτική δποβολή. Οί καθημερινές μας πράξες, οί συνή
θειες πού άποτύπωσαν μέσα μας οί άνεξάρτητες άπό μας συνθήκες, 
δλη μας σχεδόν ή ζωή, άπό άδράνεια ή άπό τεμπελιά, περιορίζεται 
στήν έξωτερική κροΰστα τοΰ έγώ, πού διαμόρφωσαν οί άτομικές καί πρδ 
πάντων οί κοινωνικές άνάγκες κ’ επομένως οί πράξες μας κάθε άλλο 
παρά έλεύτερες είναι κι δ αίτιοκρατισμός εχει άπόλυτη έπαλήθεψη.

"Οταν οί φίλοι μας, λέει ό Μπέρξονας, μάς δίδουνε συμβουλές γιά
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κάποια ενέργεια μας σοβαρή, τά αισθήματα πού εκφράζουνε μέ τόση 
επιμονή έπικάθουνται στή συνείδησή μας καί σιγά σιγά σχηματίζεται 
παχύ περίβλημα πού σκεπάζει τά προσωπικά μας αίσθήματα. Δέν 
ενεργούμε τότε μ’ έλεύτερη βούληση, γιατί ή πράξη μας δέν εκφράζει 
καθόλου τό εσώτατο έγώ μας. Κάποτε δμως, τή στιγμή πού ή πράξη 
είναι έτοιμη νά επιτελεστεΐ, μιά επανάσταση ξεσπά μέσα μας, τό 
έσώτατο έγώ μας άναπηδα στήν έπιφάνεια, τό περίβλημα σπα κ’ ή 
πράξη πού γίνεται τότε είναι έλεύτερη, δηλαδή πιστή κι όλοκληρω- 
τική έκφραση τοΰ άληθινοΰ έγώ μας.

ΙΙλήθος άνθρωποι ζοΰν καί πεθαίνουν χωρίς ποτέ τους νά γνωρί
σουν έλεύτερη βούληση· γιατί οί πράξες τους εΐσαν μηχανικές ενέρ
γειες τοΰ παράσιτου έγώ, καί τίποτα δέν έξέφραζαν άπό τή βαθειά 
έσωτερική τους δπαρξη. "Ομως αύτή ή κατάσταση παρέχει μεγάλες 
πραχτικές ωφέλειες- ή σύγχυση αύτή ποσότητας καί ποιότητας είναι 
βολικότατη στίς κοινωνικές μας σχέσες- γιατί ή διάκριση κ’ ή σέ 
διάστημα ταξινόμηση καί κατακομμάτιαση τής έσωτερικής ροής, μας 
έπιτρέπει νά δώσομε στίς παράστασές μας δνόματα άκίνητα καί δια
φορετικά. Κ ’ έτσι νά συνεννοούμαστε. "Οταν θέμε νά βαθύνομε στό 
άληθινό έγώ μας, αισθανόμαστε τίς ένδόμυχες ψυχικές μας κατά- 
στασες ολοένα νά ρέουν, νά μεταμορφώνουνται, νά διαφεύγουν κάθε 
μέτρημα, νά διαποτίζεται ή μιά άπό τήν άλλη καί νά ζοΰν δλες μιάν 
άεικίνητη, άπρόσωπη καί χιλιοπρόσωπη ζωή.

Μά οί στιγμές μας αύτές είναι σπάνιες- ζοΰμε γιά τόν έξωτερικό 
κόσμο κι δχι γιά τόν εσωτερικό κ’ επομένως ζοΰμε καί κινούμαστε 
στό διάστημα κι δχι στον άχωρο καί δημιουργικό χρόνο. Γι’ αύτό 
οί πράξες μας σπανίως είναι έλεύτερες, δηλ. δικές μας.

Τό μεγάλο σφάλμα τοΰ Κάντ δπήρξε νά θεωρήσει τό χρόνο 
όμοιογενή. Κ ’ ετσι άναγκάστηκε νά παραδεχτεί πώς οί ίδιες κατά- 
στασες είναι έπιδεχτικές νά ξαναγεννηθοΰνε στά βάθη τής συνείδησης, 
ακριβώς δπως καί τά φυσικά φαινόμενα στό διάστημα. Έ τσι ή έλευ- 
τερία καταντα άκατανόητη- κι δμως μέσα του δ Κάντ έπίστευε βαθύ
τατα σ’ έλευτερία. Τήν δψωσε λοιπόν σέ νοούμενον κι δπως είχε 
συγχύσει τό χρόνο μέ τό διάστημα, ετσι καί τό έγώ τό άληθινό 
κ’ έλεύτερο, ποΰ είναι ξένο πρός τό διάστημα, τό άποξένωσε καί άπό 
τό χρόνο καί τό κατάντησε άπρόσιτο στίς γνωστικές μας δυνάμες.

Ή  άλήθεια δμως είναι πώς άν καί ζοΰμε συχνότατα εξω άπό τήν 
άληθινή μας προσωπικότητα, στό διάστημα, κ’ έτσι οί ίδιες αίτιες 
μάς φέρνουν πάντα τά ίδια αποτελέσματα, δμως κάποτε μποροΰμε,
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βαθαίνοντας μέσα μας νά νοιώσομε τή δημιουργική έξέλιξη τοΰ 
Ισωτερικοΰ μας κόσμου, δπου οί στιγμές είναι άνομοιόμορφες κι άχω- 
ρες κι δπου μιά αιτία δέν μπορεί ποτέ πια νά ξαναφέρει τό Ιδιο άπο- 
τέλεσμα, γιατί άπλούστατα μιά αιτία δέν μπορεί ποτέ νά ξαναγυρίσει 
άπαράλλαχτη ή Ιδια.

I I I
Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α :

Ό  Μπέρξονας έφαρμόζοντας τήν.κριτική τοΰ διανοητικισμοΰ καί 
στή βιολογία, δπως καί στήν ψυχολογία, άνακάλυψε κ’ έδώ τις ριζι
κές πλάνες τοΰ διανοητικισμοΰ. Κ ’ έδώ ώς μόνον δργανον γνώσης θεω
ρήθηκε ή διάνοια καί προσπάθησαν μέ τή διάνοια νά γνωρίσουν τή 
ρέουσα κατάσταση τών ζωντανών οργανισμών.

’Εννοείται πώς τοΰτο είταν αδύνατον, γι’ αύτό κι δλες τους οί 
θεωρίες κατάντησαν σ’ ένα άδιέξοδο: στό άγνώσιμο, στό inconnais- 
sable. Μά ό σχετικισμός αύτός μήπως δέ διαψεύδεται άπό τήν καθη
μερινήν εμπειρία μας; «Ή  ένέργεια, λέει ό Μπέρξονας, δέν μπορεί νά 
στηριχτεί στό άνύπαρχτο. Μιά διάνοια πού άνατείνεται προς τήν 
πράξη πού θά έκτελεστεΐ καί πρός τήν άντίπραξη πού θά προκύψει, 
πού ψάχνει τό άντικείμενό της γιά νά προσλαβαίνει κάθε στιγμή τήν 
άεικίνητην εντύπωση, αύτή ή διάνοια άγγίζει κάτι τό άπόλυτο».

Ά ν  άρα ύπάρχει έξέλιξη, ή έξέλιξη αύτή μπορεί νά γνωριστεί, δέ 
θά μας φέρει, υποστηρίζει ό Μπέρξονας, στό inconnaissable, άρκεΐ 
νά μήν έπιμένομε νά τή γνωρίσομε μόνο μέ τήν διάνοια, άλλά νά 
επικαλεστούμε καί τις άλλες συμπληρωματικές γνωστικές ικανότητες 
τοΰ ανθρώπου.

Τήν έξέλιξη τής ζωής, δπως μας τή δίνουν οί φυσικές έπιστήμες, 
πώς μποροΰμε νά τήν κυτάξομε συνολικά, βαθαίνοντας στά ούσιώδη 
χαρακτηριστικά της;  Φυσικά κ’ έδώ έφαρμόσαμε τή νοητική μας 
μέθοδο: κ’ έδώ δηλ. τό πραχτικό μας συμφέρον μας έσπρωξε νά 
ρυθμίσομε τά πράματα σύμφωνα μέ τις ανάγκες μας. Ή  διάνοιά μας, 
προορισμένη νά έξυπηρετεΐ τήν ένέργειά μας έπάνω στά πράματα, 
έργάζεται κ’ έδώ γεωμετρικά, χωρίζοντας, ταξινομώντας, στερεοποιών
τας τή ροή σέ σχήματα γεωμετρικά. Κ ’ ετσι γεννήθηκαν οί δυό τρόποι 
τής έξήγησης τής ζωικής έξέλιξης, ό μηχανικός κι ό reAeoAoytxo?.

Ή  μηχανική θεωρία μετατοπίζει στή ζωή τή μέθοδο πού μ’ έπι- 
τυχία εφάρμοσε στήν ύλη. Ό  Λαπλάς ώς έξης διατυπώνει τήν άντί-
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ληψη αύτή τής μηχανικής μεθόδου: Μιά διάνοια πού θά γνώριζε 
δλες τίς δυνάμες τής φύσης καί τήν κατάσταση τών πραμάτων πού 
τήν απαρτίζουνε σέ ορισμένη στιγμή, άν είχε τή δύναμη ν’ αναλύσει 
τά δεδομένα αύτά, θά μπορούσε νά περιλάβει στήν ϊδια διατύπωση 
τίς κίνησες τών άστρων καί τών ελάχιστων ατόμων τίποτα δέ θάμενε 
γιά τή διάνοια αυτή αβέβαιο καί τό μέλλον δπως καί τό παρελθόν 
θάταν γι αύτή παρόν μπροστά της». "Ολη δηλ. ή πραματικότητα 
μπορεί νά διατυπωθεί σέ άπέραντο σύστημα ταυτόχρονων διαφορικών 
έξισώσεων.

Κι άλήθεια οί νόμοι πού διέπουν τήν δλη μπορούν νά συμβολι
στούν μέ τέτοιες εξίσωσες- ή τωρινή κατάσταση ενός άψυχου έξαρτά- 
ται άπό τίς προηγούμενες στιγμές του· γιατί στήν δλη μπορούμε νά 
θεωρήσομε τό χρόνο ώς ομοιογενή, διάστημα δηλ., κ’ ετσι νά τόνε 
συντομέψομε άκίντυνα.

Μπορεί δμως ή μηχανική αύτή άποψη νά έφαρμοστεΐ στά έμψυχα, 
στά έξελισσόμενα σέ χρόνο άνομοιογενή ; Οί βιολογικές επιστήμες 
όλοένα καταδικάζουν περισσότερο τή μεταφυσική αξίωση τής παλιάς 
έπιστήμης πώς «ή ζωή μπορεί νά δποβληθεΐ στούς ίδιους μαθηματι
κούς υπολογισμούς πού ύποβάλλεται καί τό ηλιακό μας σύστημα». 
Οί υπολογισμοί αυτοί έφαρμόζουνται μόνο σέ μερικά φαινόμενα οργα
νικής αποσύνθεσης. Τούναντίον άπό τά φαινόμενα τής δημιουργίας 
καί τής έξέλιξης τί αντιλαμβανόμαστε μαθηματικώς; Τίποτα, ώς άπο- 
δείξαμε καί παραπάνω, κι αύτή ή χημεία μόνο τήν άποσύνθεση τών 
σωμάτων έννοεΐ, δηλ. τδ θάνατο κι δχι τή ζωή τών δντων. Άναν- 
τιρρήτως λειτουργίες έπαναλαμβάνουνται στό ζωντανόν δργανισμό, 
δπως καί στό εργαστήρι τού χημικού- μ’ άπό τίς λειτουργίες αύτές 
ποτέ δ έπιστήμονας δέ θά μπορέσει νά βρει τό μυστικό τής σύνθεσης 
καί τής ζωής. Ή  μελέτη τοΰ κυττάρου, συμπεραίνουν οί μεγαλήτεροι 
σήμερα χημικοί καί ίστολόγοι, πλαταίνει μάλλον παρά μικραίνει τήν 
άβυσσο πού χωρίζει τόν άνόργανο κόσμο άπό τόν ενόργανο».

Ή  τελεολογία πάλι προσπαθώντας νά κρίνει τή ζωικήν εξέλιξη 
πέφτει στήν ίδια μέ τή μηχανική πλάνη. "Οπως δ Ααπλάς έτσι κι δ 
Λάϊμπνιτζ δέ λαβαίνει υπ’ δψη του τό δημιουργικό χρόνο καί προσ
παθεί μέ άστήριχτες μεταφυσικές θεωρίες, έξω άπδ κάθε δεδομένο, 
νά κρίνει τήν ούσία τών δεδομένων.

Δηλ. παντοΰ, σέ δλες εως σήμερα τίς θεωρίες, ή βασιμική πλάνη 
πώς ή διάνοια μπορεί νά συλλάβει στό δίχτυ της τήν κίνηση, δηλ. τή 
ζωή. Εύτύς ώς θελήσομε νά διατυπώσομε σέ διανόηση τήν έξέλιξη
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τών δντων, εύτύς ή διάνοια τή σταματά καί τή νεκρώνει, δηλ. τής 
άφαιρεΐ άκριβώς δ,τι έσκόπευε νά έξηγήσει.

Πρέπει άρα ν’ άνατρέξομε καί σέ άλλες δυνάμες τοΰ εσωτερικού 
μας κόσμου. Ή  ζωή, κατά τόν Μπέρξονα, είναι διαρκής δημιουργία, 
άναπήδηση προς τ’ απάνω, ζωϊκό άνάβρυσμα elan vital. Γιά νά τή 
νοιώσομε δέν άρκεΐ ή διάνοια, χρειάζεται, δπως καί γιά νά νοιώσομε τήν 
έλευτερία καί τήν έξελισσόμενη διάρκεια, νά ξεχάσομε τήν παλιά νοη- 
τική συνήθεια πού μάς κάνει νά θεωρούμε τή ζωή σαν κατασκεύασμα 
μηχανικό. Ή  ζωή είναι δ,τι σ ενα ποίημα είναι ή εμπνενοη. Οί λέξες 
εμποδίζουν τή ροή τής έμπνευσης, μά καί τή διατυπώνουν δσο μπο- 
ροΰνε. Ή  διάνοια μας μόνο τίς λέξες μπορεί ν’ άνατάμει, νά συνδέ
σει, νά εξηγήσει γραμματικά- μά γιά νά νοιώσομε τό ποίημα χρειά
ζεται κάτι άλλο: νά μποΰμε στήν καρδιά του, νά ζήσομε τήν έμπνευσή 
του, νά ρυθμιστοΰμε σύμφωνα μέ τό ρυθμό πού είχε κι ό ποιητής- 
τότε μόνο οί λέξες χάνουν τή στερεότητα κι ακαμψία τους, ή ροή 
ξαναπαίρνει τό δρόμο της καί τό ποίημα αναβρύζει μέσα μας μέ τήν 
άληθινή του ύπόσταση, πού ποτέ μιά γραμματική ανάλυση δέ θά 
μποροΰσε νά τή βρει.

’Έτσι καί γιά νά νοιώσομε τό elan vital χρειάζεται ή διάνοια, ή 
εξέταση τών δντων, ή ιστορία τής γής μας, δπως μάς τή δείχνουν οί 
επιστημονικές έρευνες- μά δέν άρκοΰν δπως δέν άρκοΰν κ’ οί λέξες 
γιά νά νοιώσομε τό ποίημα. Είναι δμως απαραίτητα καί τά δυό στοι
χεία. Γι’ αύτό δ Μπέρξονας στηριζόμενος σέ δλα τ’ ασφαλή δεδόμενα 
τής ’Επιστήμης παρακολουθεί τήν ίστορική εξέλιξη τών δντων 1.

Τό ζωϊκό άνάβρυσμα χωρίστηκε σέ διάφορες διεύθυσες πού δσο 
πάνε καί περισότερο χωρίζουν, πάντα τους δμως διατηροΰν κάποιες 
ομοιότητες πού δείχνουν τήν κοινή τους καταγωγή.

Ό  πρώτος χωρισμός είναι ό χωρισμός τοΰ φυτοΰ άπό τό ζώο- τό 
φυτό κατασκευάζει απευθείας άπό τίς ανόργανες ούσίες τήν τροφή του- 
δέν έχει άνάγκη νά κινηθεί κ’ επομένως καί νά αισθανθεί. Οί ρίζες

1 Λέν πρέπει νά συγχέομε τό elan vital μέ τή Θέληοη τοΰ Schopenhauer, 
μήτε μέ τή Θέληοη προς επικράτηση τοΒ Νίτσε, μήτε μέ τήν ’Εντατική και έκτα- 
τική ζωη τοΰ Guyau ή τή Θέληοη της ουνείδηοης τοΰ Fouillee. "Ο,τι δέν έπεχεΐ- 
ρησαν οί πρό τοΰ Μπέρξονα φιλόσοφοι αΰτοί νά κάμουν, ε’ίταν τά σπουδαιότερο 
κ ’ ή βάση τής μεταφυσικής τους αρχή ς: νά ρήξουν πέρα ριζικά τόν διανοητικι- 
στικά αΐτιοκρατισμό, ν’ αποδείξουν δτι ή ζωική εξέλιξη έπιτελεΐται σέ δημιουργικό 
χρόνο καί νά καταστήσουν, μέ τή διαίσθηση, νοητή στή συνείδηση τήν ένέργεια 
τής δημιουργίας.
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του τοΰ φέρνουν άπό τή γής τις ούσίες πού τοΰ χρειάζουνται καί τά 
φύλλα του άπορουφοΰν τόν άέρα καί τόν ήλιο. Τά ζώα τούναντίον 
είναι δποχρεωμένα ν’ αναζητούνε τήν τροφή τους καί γι’ αύτό κατ’ 
άνάγκην άπόκτησαν τή δύναμη νά κινιοΟνται καί να αίσθάνουνται. Ή  
ίδια δμως ζωική ενέργεια πού έσπρωξε τά φυτά νά κατασκευάζουν 
χλωροφύλλη, έσπρωξε καί τά ζώα ν’ άποκτήσουν νεΰρα κ’ εγκέφαλο. 
Γι’ αύτό καί βλέπομε παντού, μέ δλες τις όλοένα μεγαλήτερες διαφο
ρές, συγγένειες φυτοΰ καί ζώου : αιώνια ή φυτική νάρκη παραμονεύει 
καί άπειλεΤ τό ζώο. Καί τό φυτό πάλι άποχτα ιδιότητες πολυτελείς 
καί πολύπλοκες, πού θάμεναν άνεξήγητες άν δέ γνωρίζαμε τήν κοινή 
του καταγωγή μέ τό ζώο.

Ή  διεύθυση πρός τά ζώο σκίστηκε πάλι σέ πλήθος δρόμους πού 
δλες δέ βγήκαν σέ ανοιχτή διέξοδο. Ή  φύση είναι γεμάτη άπό παρα
πλάνησες κι άποβολές, γιατί δέν άκολουθα ορισμένο λογικό πρόγραμμα, 
άλλά μιάν όρμή γενικής δημιουργίας, πού φέρνει σέ άναπάντεχους 
συνδυασμούς καί ξαφνιάσματα. Κ ’ έτσι βλέπομε όλόκληρα είδη νά 
στριγμώνουνται σέ άξεπόριστους δρόμους, χωρίς πιά μήτε βήμα νά 
μπορέσουνε νά προχωρήσουν. ’Απ’ όλους τούς δρόμους δυό μονάχα 
πέτυχαν: τών άρθροπόδων καί τών σπονδυλωτών, πού καταλήγουν 
σέ δυό θαυμάσια δργανα: τό ενατικτο καί τή διάνοια.

Τό ένστικτο λοιπόν κ’ ή διάνοια έχουν κοινή καταγωγή, είναι διχα
λωτές διακλάδωσες τοΰ ίδιου κορμού, καθόλου δμως δέν είναι τό ένα 
τελειοποίηση τοΰ άλλου, δπως καί τά ζώο καθόλου δέν είναι τελειο
ποίηση τοΰ φυτοΰ. Δέν είναι διαδοχικοί βαθμοί ξετυλιγμοΰ' είναι άπλώς 
διαφορικές διεύθυσες, πού πήρε ένα καί τό αύτό άνάβρυσμα. Διαφορά 
ποιοΰ κι δχι ποσοΰ δπάρχει μεταξύ ένστικτου καί διάνοιας. Τό ένστικτο 
γνωρίζει τά πράματα, ή διάνοια τις σχέσες τών πραμάτων. Καί τά 
δυό εΐναι γνωστικές δυνάμες, ή μία δμως πραματική, ή άλλη λογική- 
τά ένστικτο πιά άμεσο κι άποτελεσματικό, ή διάνοια δμως πιά έκτε- 
ταμένη, πιό απλή καί πιό γόνιμη. Τό ένστικτο ώς έργαλεϊα του μετα
χειρίζεται τά δργανα μόνο τοΰ ζώου- ή διάνοια καί τήν άνόργανη δλη, 
κατασκευάζοντας μέ αύτή έργαλεϊα καινούργια, κ’ έπομένως ένδιαφέ- 
ρεται μόνο γιά τις γεωμετρικές ιδιότητες τών στερεών σωμάτων. Έ τσι 
ή ιστορία τής διάνοιας καθορίζει σαφέστατα καί τά δρια τής δικαιο
δοσίας τη ς: μόνο τήν υλη μπορεί νά διαγνώσει, γιατί μόνον αύτή χρη
σιμοποιεί στό σκοπό της καί μόνο τήν άκινησία, γιατί μόνον άπάνω σέ 
στερεά έδαφος μπορεί νά δουλέψει- ή διάνοια είναι ένα δπλο πού μας 
Ιδωκε ή φύση, δχι γιά θεωρητικούς λόγους, μά γιά πραχτικές άνά-
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γκες προσαρμογής κ’ έπικράτησης στον τριγυρινδ κόσμο- αν ή διάνοια 
μας δινόταν προ πάντων γιά θεωρητικούς σκοπούς, τότε στά μεγάλα 
θεωρητικά προβλήματα θάδειχνε τή μεγαλήτερή της αρμοδιότητα- 
μ’ άκριβώς σ’ αύτά άναγκάζεται νά σταματήσει ανίκανη, ένώ κάνει 
θάματα μέ τήν έπιστήμη σέ πραχτικές επί τής δλης εφαρμογές.

Ά π ό  τά κατώτατα ένόργανα είδη ώς τ’ άνώτερα σπονδυλωτά πού 
προηγούνται αμέσως τοΰ άνθρώπου, παριστανόμαστε σέ κολοσιαία 
προσπάθεια τοΰ elan vital. Άπειρες είναι οί άποτυχίες, πού φανερά 
πιά τίς βλέπομε στά τελειότερα άρθρόποδα, τίς μέλισσες καί τά μερ
μήγκια, πού άποστεώθηκαν σέ τέλειον αύτοματισμό.

Γιά πρώτη φορά ό αύτοματισμός αύτός νικήθηκε στον άνθρωπο. 
Ή  διαφορά μεταξύ άνθρώπου καί πιθήκου δέν είναι πιά ποσότητας, 
άλλά ποιότητας- κάτι νέο γεννήθηκε, δχι τελειοποίηση τοΰ ύπάρχοντος 
ένστικτου, μά κάτι εντελώς καινούργιο, πού χρησιμοποιεί τήν άψυχη 
δλη καί τήν κάνει έργαλεΐο κ’ δποχείριό του. "Ολη ή ιστορία τής 
ζωής μέχρι τοΰ άνθρώπου εϊταν γιγάντια προσπάθεια τοΰ elan vital 
ν’ άνασηκώσει τήν δλη, νά δημιουργήσει ένα δν πού νάναι λευτερωμένο 
άπό τόν άλύγιστο μηχανισμδτής άδράνειας- τά ένόργανα δντα μόλις 
κατόρθωναν νά συγκρατηθοΰν σέ πρόσκαιρην ισορροπία καί έξαντλοΰ- 
σαν δλες τους τίς δυνάμες στόν αγώνα τής ζωής. Πρώτος δ άνθρωπος; 
χάρη στή διάνοια, κατώρθωσε νά κατασκευάζει άπειρη σειρά μηχα
νισμών, νά δημιουργεί νέες συνήθειες καί νά τίς άντιτάσσει στίς παλαιές, 
ν’ άποθηκεύει τίς άποκτημένες γνώσες του στή γλωσσικήν έκφραση 
καί τίς προσπάθειές του στήν κοινωνική ζωή. Τδ ένστικτο ένα δρόμο 
ξέρει, δμως άσφαλέστατο. Ή  διάνοια βρίσκει άπειρους συνδυασμούς, 
πλήθος δρόμους καί μπορεί ν’ άποτύχει, μά συνάμα μπορεί καί νά βρεί 
νέους δρόμους άπροσδόκητους, πιο προχωρημένους καί πιο βολικούς.

Δέν πρέπει δμως γι αύτδ νά θεωρήσομε τόν άνθρωπο, ώς κάτι 
τελείως άπομονωμένο στή φύση : "Οπως κι δ έλάχιστος κόκκος τής 
άμμου άδιάρρηχτα συνέχεται μέ τό ήλιακό σύστημα, παρασύρεται 
μαζί του στήν άνάποδη, άποσυνθετικήν, εξέλιξη τής δλης, έτσι καί 
τά ένόργανα δντα, άπδ τά ταπεινότερα ώς τά πιο άψηλά, σέ δλους 
τούς τόπους καί σέ δλους τούς καιρούς, άποτελοΰνε μιά καί μόνη 
προς τά άνω ζωικήν ορμή, άντίθετη πρδς τήν κίνηση τής δλης. Καί 
τά δυό ρέματα, τής δλης καί τής ζωής, κινοΰνται, άντίστροφα δμως, 
τδ ένα πρδς τή σύνθεση καί τ’ άλλο πρδς τήν αποσύνθεση. Τδ elan 
vital δ Μπέρξονας τδ φαντάζεται σάν ένα άνάβρυσμα άτμοΰ πού στό 
άναπήδημά του συμπυκνώνεται σέ σταγόνες πού πέφτουν. Οι σταγό
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νες αύτές άποτελοΰν τήν δλη, χάτι δηλ. πού δέν ξετυλίζεται προς τή 
δημιουργική προς τ’ άπάνω έξέλιξη, στό χρόνο, μά άποσυνθέτεται στό 
διάστημα. Τά ενόργανα δμως δντα διαρκώς προσλαβαίνουν κι αφο
μοιώνουν elan vital, διαρκώς δηλ. δημιουργοΰνται, προσθέτουν στήνε 
ύπαρξή τους κάτι νέο- ένώ τ’ ανόργανα ακτινοβολούν, δπως λένε οί 
χημικοί, τήν ένέργειά τους τή ζωϊκή, άποσυνθέτουνται, καμιά δημιουρ
γία δέν τούς είναι πιά δυνατή, κ’ έπομένως ύπάγονται τέλεια στήν 
δικαιοδοσία τών μαθηματικών υπολογισμών τής διάνοιάς μας.

Ά ν  λάβετε ύπ’ δψη σας τις έπιστημονικές τελευταίες έρευνες τής 
χημείας και βιολογίας, ή φιλοσοφική αύτή άντίληψη τοΰ Μπέρξονα. 
θά σας προξενήσει κατάπληξη. ’Ανεξάρτητα άπό τόν Μπέρξονα ό 
G . L e  Bon κατά τήν ’ίδια περίπου εποχή έξεδιδεν έ'να σημαντικό- 
τατον έργο, προωρισμένο ν’ άποτελέσει μέγιστο σταθμό στις περίφη
μες θεωρίες γιά τήν ύλη καί τή δύναμη. Τή θεωρία αύτή τοΰ G. Le 
Bon, οί μεγαλήτεροι χημικοί τήν παραδέχτηκαν, άν και καθώς είπε 
δ Poincare, μόλις μετά πεντακόσια χρόνια θά γίνει νοητή άπό τό 
πλήθος τών σοφών 1: θ ά  σας άναφέρω μόνο μερικά συμπεράσματα 
τοΰ Λεμπόν γιά νά τά συγκρίνετε μέ τις θεωρίες τοΰ Μπέρξονα.

α') Ή  δλη κ’ ή δύναμη είναι κατ’ ούσίαν ένα καί τό αύτό’ δυϊ
σμός δέν ύπάρχει. Ή  δλη είναι άπλώς ή συμπύκνωση τής δύναμης 
κ’ ή σταθερά της ισορρόπηση.

β') Ή  δλη διαρκώς άποσυνθέτεται διά τής άκτινοβολίας τών άτό- 
μων πού τήν άπαρτίζουν. Ό  ηλεκτρισμός, ή θερμότητα, τό φώς κλπ. 
είναι τά προϊόντα τής άποσύνθεσης αύτής.

γ') Ή  δλη, δπως καί τά ένόργανα, ύπόκειται στο νόμο τής έξέλι- 
ξης. Ή  έξέλιξη δμως τής δλης είναι άντίστροφη, βαίνει πρός τήν 
άποσύνθεση, ένφ ή έξέλιξη τών ένοργάνων δντων πρός τή σύνθεση. 

Τί άλλο λέει ό Μπέρξονας ;

IV
Μ Ε Τ Α Φ Υ Σ Ι Κ Η :

Δέν Ιχομεν δμως μόνο διάνοια- τό ένστικτο ζεΤ μέσα μας καί μπορεί 
νά μάς θέσει σ’ έπικοινωνία άμεση μέ τή ζωή- γύρω άπό το φωτεινό 
πυρήνα τοΰ λογικού πάλλεται ή θολή άτμόσφαιρα τοΰ ένστικτου. Ή

1 Χρειάζεται άλάκαιρη φιλοσοφική πραγματεία, γονιμότατη σέ συμπεράσματα, 
ή σύγκριση της θεωρίας τοΰ G. Le Bon μέ τό elan vital τοΰ Bergson.
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άτμόσφαιρα αύτή είναι τό δπόλοιπο άπό τό νεφέλωμα πού εις βάρος 
του συμπυκνώθηκε ή διάνοια, σά φωτεινό λαμπερό άστρο- μέσα 
σ’ αύτή ζοΰν, ψάχνοντας τυφλά, δυνάμες περίπλοκες καί λεπτότατες 
διαίσθησες, πού κάποτε στίς κρίσιμες δημιουργικές στιγμές ένός ατό
μου άναπηδοΰνε στό κατώφλι τής συνείδησής του καί τόν όδηγοΰνε 
σέ άπροσδόκητες άνακάλυψες ή σέ θαυμαστές σύνθεσες τέχνης.

Ή  διαίσθηση δέν είναι απλώς τό ένστικτο τοΰ ψυχόρμητου 
δργανισμοΰ, πού είναι κλεισμένο στό στενό καί σίγουρό του δρόμο 
κι αγνοεί δλα τά προβλήματα κι δλες τίς κοσμικές άγωνίες.

Ή  διαίσθηση είναι τό ένστικτο τοΰ μορφωμένου άνθρώπου, πού 
κατέχεται άπό τή γονιμότατη κι όδυνηρή περιέργεια νά γνωρίσει καί 
νά εκφραστεί κ’ έλεύτερο κυκλοφορεί άνάμεσα στίς άσάλευτες έννοιες- 
μόνο μιά έπικοινωνία πολύχρονη κι άμεση μέ τά κοσμικά προ
βλήματα μπορεΤ νά υψώσει τή διαίσθηση σέ γνωστική πολύτιμη 
ικανότητα.

Ή  διάνοια κ’ ή διαίσθηση είναι άρα οί δυό γνωστικές δυνάμες 
τοΰ άνθρώπου. Τά ελαττώματα καί τά προτερήματα τής διάνοιας τά 
ξέρομε: μόνο τά φαινόμενα τής ΰλης μπορεί ν’ άντιληφτεΐ καί μόνο 
τίς σχέσες τών πραμάτων. Τίποτ’ άλλο. "Ομως εχει σημαντικότατο 
δργανο στή διάθεσή τη ς: τή γλώσσα. Τά ένστικτο πάλι έχει τά προ
τέρημα νά μπαίνει στήν ούσία τής ζωής, νά νοιώθει τήν κίνηση, 
τή δημιουργία. "Εχει δμως κ’ ένα μέγιστο έλάττωμα: δέν μπορεί 
σαφώς νά έκφραστεΤ. Ή  ’Επιστήμη πού όργανό της έχει τή διάνοια 
ζητά νάβρει τίς σχέσες τών φαινόμενων- έχει έτσι τά μέγιστο πλεονέ
κτημα νά μπορεΤ νά διατυπώνει τά πορίσματά της μέ λέξες σαφέ
στατες καί μαθηματικής άκρίβειας. Ή  φιλοσοφία πού σκοπόν έχει νά 
προχωρήσει ώς τήν πηγή τής έμπειρίας καί νά βρει τήν ούσία τών 
φαινόμενων, τήν πραματικότητα, μόνο μέ τό ένστικτο, μέ τή διαί
σθηση μπορεΤ νά έργαστεΐ- πρέπει συνθετικά νά έντείνει τή δύναμή 
της καί παραβλέποντας τίς τεχνητές καί παραμορφωμένες άποψες 
τής διαλεκτικής, νά θέσει σ’ επικοινωνία τόν άτομικό ρυθμό τοΰ elan 
vital μέ τόν παγκόσμιο ρυθμό τής συνολικής ζωής. Πώς θά τό κατορ
θώσομε τοΰτο; Χωρίς τή διάνοια άδύνατον. Πρέπει τίς έρευνες καί 
τά συμπεράσματά μας νά μπορούμε νά τά διατυπώσομε καί νά τά 
εναρμονίσομε μέ δλα τά επιστημονικά δεδομένα: έτσι μόνο ή φιλο
σοφία θά διαφέρει άπό τήν έκσταση κι από τδνειρο.

Πρέπει λοιπόν ή διαίσθηση νά συνεργαστεί μέ τή διάνοια. «Μόνον 
ή διάνοια λέγει ό Μπέρξονας, μπορεΤ νά ζητήσει νά λύσει μερικά
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προβλήματα, μά δέν θά τά λύσει ποτέ- μόνον ή διαίσθηση μπορεί νά 
τά λύσει, μά δέ θά τά ζητήσει ποτέ».

’Ανάγκη άρα άπόλυτη συνεργασίας. ’Αλλά πως θ’ άποδώσει ποτέ 
ή διάνοια πιστά τό κινούμενο βάθος τής πραματικότητας, άφοΰ, ώς 
είδαμε, άναγκαστικά θά τό μετατρέψει σέ ακινησία; Τό ζήτημα τοΰτο 
είναι δυσκολότατο· πρέπει νά βροΰμε ένα τρόπον έκφρασης διανοη
τικό, πού νά μπορεί νά έρμηνεύει τή διαίσθηση. Γιά τά τώρα, ενας 
μόνος τρόπος υπάρχει: νά δποβάλλομε μέ εικόνες τά συμπεράσματα 
τής έσώτατης έμπειρίας' οί εικόνες μποροΰν νά μεταδώσουν τό ρυθμό, 
τήν άρχική συγκίνηση τών συναισθημάτων, μποροΰνε κάπως ν’ απο
δώσουν τήν ποιότητα καί νά ύποβάλουν τή ροή.

Δέν πρέπει καθόλου ν’ άπορίψομε τήν έμπειρία πού άποθησαύ- 
ρισαν ώς τώρα οί έρευνες κ’ οί παρατήρησές μας· τούναντίον νά τήν 
έπεκτείνομε μέ τήν έπιστήμη καί τήν κριτική, νά τήν υποβάλλομε 
διαρκώς στόν έλεγχο τοΰ πειραματισμού καί τέλος —  κι αύτό είναι τό 
σημαντικότερο —  νά ζωογονήσομε 8λα αύτά τά έπιστημονικά συμ
περάσματα μέ μιά προσπάθεια συμπάθειας κι άμεσης έπικοινωνίας, 
γιατί έτσι μόνο θά μπορέσομε νά μποΰμε στήν καρδιά τής πραματι- 
κότητας, νά τήν αισθανθούμε, καί ν’ άποκαλύψομε τούς βαθύτατους 
παλμούς της καί τά εσωτερικά της πλούτη.

’Από αυτά έννοοΰμε τή μέγιστη συγγένεια, άλλά καί τή διαφορά 
Φιλοσοφίας καί Τέχνης. Κ ’ ή Τέχνη σκοπόν Ιχει νά μας άποκαλύψει 
τήν ούσία τής ζωής, νά μας ύποβάλει τήν δπτασία τής παγκόσμιας 
ύπαρξης, σηκώνοντας τόν πέπλο τής άπάτης, πού έθεσε μπροστά μας 
ή διάνοια γιά τίς πραχτικές άνάγκες της : Νά ζωογονήσουν τό αίσθημα 
τοΰ άληθινοΰ, πού μας τό παραμορφώνουν κι άπονεκρώνουν οί συνή
θειες, νά δείξουν τή βαθειά καί παλλόμενη ψυχή τών φαινόμενων —  
αύτός είναι ό σκοπός καί τής Φιλοσοφίας καί τής Τέχνης.

Ή  τέχνη δμως είναι ή φιλοσοφία πριν άπό τήν άνάλυση καί τήν 
κριτική, πριν άπό τήν Έπιστήμη. Ή  αισθητική διαίσθηση είναι απλώς 
ή μεταφυσική διαίσθηση στή γένεση της, περιορίζεται στό δνειρο, 
χωρίς ποτέ νά υποβάλλεται στό θετικόν έλεγχο τής διάνοιας.

Ή  φιλοσοφία τουναντίον είναι ή τέχνη πού διαδέχεται τήν Έ πι
στήμη, λαμβάνοντας ύπ’  δψη της τά έπιστημονικά συμπεράσματα, 
μεταχειρίζεται γιά υλικά της τ’ άποτελέσματα τής άνάλυσης κ’ υπο
βάλλεται σέ αύστηρόν έλεγχο διαλεχτικής κριτικής.

Ή  Φιλοσοφία λοιπόν διαφέρει άπό τήν Τέχνη α!) γιατί στηρί
ζεται στήν Έπιστήμη, β') γιατί είναι έπιδεκτική έπαλήθεψης.
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Σέ μιά συνέντευξη πού έδωκε ό Μπέρξονας τώρα τελευταία, λέει: 
«Ή  φιλοσοφία δπως τήν αντιλαμβάνομαι, συγγενεύει περισσότερο μέ 
τήν Τέχνη παρά μέ τήν ’Επιστήμη. Ή  ’Επιστήμη δίδει άτελή ή 
μάλλον κομματιασμένη εικόνα τής πραματικότητας· τήν αντιλαμβά
νεται κατ’ άνάγκην μέ σύμβολα πλαστά. Ή  Τέχνη δμως κ’ ή Φιλο
σοφία έχουν κοινή τή βάση : κ’ οί δυό τους στηρίζουνται στή διαί
σθηση». Ή  ίδια ορμή διαφορότροπα ένεργώντας κινεί καί γονιμοποιεΐ 
τό βαθύ φιλόσοφο και τό μεγάλο καλλιτέχνη.

Ή  ψυχή τοΰ καλλιτέχνη άποσπώμενη άπό τήν έπιπόλαια φαι
νομενικότητα, πού έδημιούργησαν οί άνάγκες μας καί πού κρύβει 
άπό τις ώφελιμιστικές μας αΐσθησες τήν πολυσάλευτη πραματικό
τητα, προσκολλαται στήν ούσία των πραμάτων καί ζεΐ μέ τούς ήχους 
ή μέ τά χρώματα τούς άείροους έσωτερικούς ρυθμούς. Παραμερίζον
τας καί περιφρονώντας τά μαθηματικά σύμβολα τών πραμάτων έπι- 
κοινωνεΐ άμέσως μέ τήν παγκόσμια ροή καί ρυθμίζει σύμφωνα μέ αύτή 
τή δημιουργική του παραγωγή.

Τέτοια, γενικότατα, ή φιλοσοφία τού Μπέρξονα.
Καταπολέμησε τόν διανοητικισμό, δηλαδή τήν άκρατη έφαρμογή 

τών διανοητικών μεθόδων σέ δλα τά φαινόμενα καί περιόρισε τό 
κϋρος του, κ’ έπομένως καί τό κΰρος τής ’Επιστήμης, μόνο στά φαι
νόμενα τής δλης. Είσήγαγε νέαν άντίληψη στή φιλοσοφία, τήν durie  
r6elle, τήν πραγματική δηλ. διάρκεια, τή δημιουργικήν εξέλιξη. Κατέ- 
δειξε σέ τί πλάνες παρέσυρε τήν άνθρωπότητα ή σύγχυση μεταξύ 
duree reelle καί όμοιόμερου χώρου' στήν ψυχολογία τό πρόβλημα 
τής έλεύτ. βούλησης τό κατάντησε άλυτο ή σύγχυση αύτή κι άνάγκασε 
τόν Κάντ νά προστρέξει στόν άπό μηχανής θεό τών δντως δντων, 
τοποθετώντας τήν έλευτερία στά νοούμενα, πέρα δηλαδή άπό τήν 
πραματικότητα καί τήν άνθρώπινη έμπειρία.

Στή βιολογία ή ίδια νοητική μέθοδος είχε εφαρμοστεί, καταντών
τας την έξέλιξη κομμάτια στερεοποιημένα, άναλύοντας τήν κίνηση σε 
άπειρα σημεία ακίνητα, μεταχειριζόμενη τή ζωή δπως καί τήν δλη.

’Επάνω στά πορίσματα τ’ άσφαλή τής έπιστήμης εστήριξε τή βιο
λογική του ύπόθεση γιά τό elan vital, πού οί τελευταίες χημικές 
Ιρευνες τόσο περιφανώς έπαλήθεψαν.

Έχώρισε, μέ δση κανείς έως τώρα σαφήνεια, τόν ένόργανον άπό 
τόν άνόργανον κόσμο, τή διάνοια άπό τό ένστικτο, τήν ’Επιστήμη 
άπό τή Φιλοσοφία.
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Πρώτος δ Μπέρξονας έδωκε στή φιλοσοφία βάσες έξίσου θετικές 
καί σίγουρες μέ τίς βάσες τής Επιστήμης. Καθόρισε δχι μόνο τδ 
περιεχόμενο τής φιλοσοφίας μά καί τά μέσα γιά νά φτάσει τδ σκοπό 
της. Άπόδειξε πρώτος δ Μπέρξονας, συμπληρώνοντας τδν Κάντ, πώς 
τά δρια τής άνθρώπινης διάνοιας είναι μικρότερα άπ’  δ,τι δ Κάντ μας 
έθεσε, τά δρια δμως τοΰ άνθρώπου είναι μεγαλύτερα άπ’ δ,τι φαντα
ζόταν δ Κάντ— τή διαίσθηση τήν δψωσε άπδ τό μεταφυσικό ή αισθη
ματολογικό βάθος της, καθόρισε τήν δύναμη καί τίς άδυναμίες της καί 
έπικαλέστηκε πρώτος αυτός τή συνεργασία διαίσθησης καί διάνοιας 
γιά τίς φιλοσοφικές έρευνες.

Ή  φιλοσοφική αντίληψη τοΰ Μπέρξονα δέν είναι τελειωμένο σύ
στημα, άκαμπτο δηλ. κι άνεπίδεχτο έξέλιξης πλαίσιο —  μά ξετυλίζε- 
ται καί «γίγνεται»· δέν πέφτει στήν αντίφαση νά θεωρήσει τήν έαυτή 
της τέλειαν, άνεπίδεχτη δηλαδή πιά τελειοποίησης, μά ώς εφαρ
μοζόμενη στήν πραματικότητα ή μπερξόνεια αντίληψη ρέει, συμ
πληρώνεται, ζεΐ μαζί της. Είναι πιο πολύ μέθοδος, παρά σύστημα, 
καταγγέλλει τίς πλάνες τίς πολύμορφες κ’ έλκυστικές τοΰ διανοητικι- 
σμοΰ, κι ανοίγει νέο δρόμο, μέ τή διαίσθηση, στους μελλούμενους 
φιλοσόφους.

Γιά νά καταλάβετε τό σύστημα τοΰ Μπέρξονα δέν άρκεΐ νά πει- 
σθήτε άπό τά ψυχολογικά, βιολογικά ή φιλοσοφικά έπιχειρήματα 
πού φέρνει. Πάντα πιθανόν νά βρήτε μερικές άσάφειες ή άνεπάρκειες. 
Πρέπει νά ξεχάσετε τή μονομερή διανοητική μέθοδο πού ώς τώρα 
άκολουθούσαμε δταν θέλαμε νά γνωρίσαμε μιά φιλοσοφία, μιάν Ιξή- 
γηση δηλ. τής συνολικής ζωής· καί πρέπει συνθέτοντας δλες σας τίς 
νοητικές καί διαισθητικές ίκανότητες νά τοποθετηθήτε στήν έξελισσό- 
μενη καί ρέουσα σκέψη τοΰ φιλόσοφου. «Ό  πέπλος τότε, καθώς λέει 
δ φανατικός μαθητής τοΰ Μπέρξονα, δ Le R oy , δ πέπλος πού μπαίνει 
μεταξύ εμάς καί τής πραματικότητας καί περιτυλίγει τά κάθε τι 
κ’ εμάς τούς ίδιους στίς απατηλές δίπλες του, πέφτει σάν άπό μαγεία 
καί ξεσκεπάζει μπροστά μας άβύσσους φως, άνυποψίαστες, καί βλέπομε 
γιά πρώτη φορά πρόσωπο πρός πρόσωπο αύτή τήν πραματικότητα».

Κι άλήθεια. Πρέπει τά κομμάτια αυτά τά λεκτικά πού τήν άπαρ- 
τίζουν, τίς λέξες, τούς συλλογισμούς, τίς είκόνες, νά τούς φυσήσομε 
πνεΰμα ζωής, νά τίς αισθανθούμε' γιατί πώς θέτε μέ τή διάνοια μόνο, 
πού γιά άλλους σκοπούς έδόθηκε, πού μέρος μόνον είναι τής παγκό
σμιας εξελικτικής δύναμης, νά έννοήσομε τά σύνολο; Είναι σά νά 
θέλαμε στά μέρος νά περιλάβομε τό δλον.
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'Όλοι άπό τήν ιδιοσυγκρασία και τήν πνεματική άνατροφή τους 
δέν είναι ΕκανοΙ νά κάμουν σώμα κ’ αίμα τους ετσι τή μπερξονική 
μέθοδο. "Οσοι δμως μπορέσουν, θά ξαφνιαστούν εδι !>ς άπό τά πλούτη 
τής πλέριας κατανόησης, θά ζήσουν δλη τήν οργανικήν αρμονία καί 
τών πιο μικρών λεπτομερειών καί δέ θά μπορέσουν νά εξηγήσουν 
πώς τόσα χρόνια είχαν τήν έπιπόλαιη αξίωση νά θένε νά νοιώσουν 
τή ζωή μ’ ενα δργανο που φύσει άδυνατοΰσε νά συλλάβει τήν ουσιω
δέστερη οδσία τής ζωής.

2 2 - 1 - 1 3

ΙΜ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ



ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜ Ο ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΥ

'Ως τώρα ή ’Επιτροπή Ιλαβε δυο μονάχα ’Αλφαβητάρια, 

το ενα μέ το ρητό:

«Ό σο θέλεις δούλευε κι δσο θέλ* δ Θεός σοΰ δίνει». 

καί τδ άλλο μέ τδ ρητό:

«Τά κούφια δόντια πονοϋν, δταν βγαίνουν μά αάν βγουν ησυχάζουμε»

’Επειδή πολλοί έδήλωσαν πώς, ένεκα τοΰ πολέμου, δέν 

μπόρεσαν νά καταγίνουν στή συγγραφή τοΰ ’Αλφαβηταρίου 

καί ζήτησαν προέκταση τής προθεσμίας 31 Μαρτίου 1913, 

δηλώνομε πώς τά χειρόγραφα γιά τδ Διαγωνισμδ θά είναι 

δεκτά ώς τίς 31 Δεκεμβρίου 1913.

Ή ’Ε πιτροπή τοϋ  Έ χπ . *Ο μίλου



ΣΤΟ Υ Σ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΟ Υ  ΛΕΑΤΙΟΥ

Ό  αριθμός αύτός, πού είναι ό Δ' καί τελευταίος του Β ' 

Τόμου (1912) τοΰ Δελτίου τοΰ Έκπαιδευτικοΰ 'Ομίλου, βγαί

νει σήμερα μονάχα άντίς τόν περασμένο Σεπτέμβριο.

Ή  αίτία της αργοπορίας αυτής είναι ό πόλεμος· δχι μόνο 

ή βοήθεια τών συνεργατών του ελειψε, μά καί ή διανομή του 

ήταν δύσκολη, άφοΰ πολλοί συνδρομηταί είναι στρατιώτες κι 

άλλοι ζοΰν στήν Τουρκία, δπου ή άποστολή είναι τόσο άβέβαιη.

Γιά τούς ίδιους λόγους καί κυρίως έπειδή, ένεκα της άπου- 

σίας καί τών άλλων ασχολιών τών συνεργατών του, δέν έστάθη 

δυνατόν νά προετοιμασθεΐ καί νά συγκεντρωθεί ή υλη γιά τούς 

άριθμούς τοΰ Γ ' χρόνου (1913) δηλ. τόν Α ' τοΰ Ίανουαρίου 

καί τό Β ' τοΰ ’Απριλίου, ή Επιτροπή τοΰ Δελτίου είδοποιεϊ 

τούς συνδρομητάς πώς γιά τήν ωρα είναι υποχρεωμένη ν’ ανα

βάλει τήν έκδοση τοΰ Δελτίου ώς πού νά σιάξουν οριστικά τά 

πράματα.

’Αθήνα 25 Φεβρουάριου 1913.



ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ό  Εκπαιδευτικές "Ομιλος μέ λύπη, μά καί συνάμα 
μέ ύπερηφάνεια, άναγράφει τά ονόματα πολυτίμων καί 
αγαπητών του μελών πού άπέθαναν γιά τήν πατρίδα 
στον Ιερό μας Άπολυτρωτικδ ’Αγώνα:

του Λ Α Υ Ρ Ε Ν Τ Ι Ο Υ  Μ Α Β ΙΛ Η ,  άπδ τούς πρώτους 
ίδρυτάς τοΰ Όμίλου. Ή  μεγάλη του μορφή είναι τόσο 
γνωστή πού κάθε παραπάνω λέξη θά ήταν κοινοτοπία.

τοΰ Φ ΙΦ ΙΚ Ο Υ  Μ Α Τ Σ Α ,  πού έστάθη άπδ τούς πρώ
τους ίδρυτάς τής «Εταιρείας γιά τήν ’Εθνική γλώσσα» 
τοΰ προδρόμου αύτοΰ του Όμίλου μας. Ένφ μπορούσε νά 
καταταχθή έφεδρος αξιωματικός, τδ μορφωμένο καί χαρι
τωμένο παλληκάρι προτίμησε νά πάει άπλδς στρατιώτης.

τοΰ Χ Ρ .  Μ Α Κ Ρ Η ,  τοΰ άντρειωμένου Κρητικού. Μόλις 
άρχισε ό πόλεμος, άφηκε τή θέση τοΰ ελληνοδιδασκάλου, 
ποΰ αύτός, Θεολόγος σπουδασμένος στή Γερμανία, είχε 
πάρει τελευταία, υστερ’ άπδ δυδ χρόνων καταδίωξη καί 
αγωνία γιά τδ ψωμί καί έ'τρεξε νά πολεμήσει μαζή μέ 
τούς αντάρτες.

καί τοΰ Κ Ω Σ Τ Α  Γ Ο Υ Ν Α Ρ Η ,σ χ ο λ ά ρ χ η  στήν’Αθήνα, 
τοΰ άγνοΰ καί ταπεινοΰ, πού πιστά σέ μιά άναγεννημένη 
πνευματικά καί ήθικά μεγάλη Ελλάδα, εσβησε μέ τή 
λατρεία της καί γιά τήν ανάστασή της.

’Αλησμόνητη ή μνήμη τους μένει βαθειά χαραγμένη 

στίς καρδιές τών Μελών τοΰ ’Εκπαιδευτικοΰ Όμίλου.
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