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Τόν περασμένο Μάρτη, μερικοί, κρίνοντας 8τι έφτασε 8 καιρός,
έξωτερίκευσαν τόν πόθο πολλών γιά τήν άναμόρφωση τών σχολείων
μας, μέ τήν άκόλοοθη έγχύκλιο·
’Αξιότιμε Κύριε,

Ά *ήνα ΤνκογβαφεΙο «Έβτία» Κ. Μάίβνβρ καί Ν. Κα«γαδο«β»1—8171-

Ή δημοτική παιδεία ϊχ ε ι σκοπό νΑ έτοιμάσει τόν Ανθρωπο ώστε νΑ μπορεί νΑ
ζήσει τή σημερινή ζω ή. Καί τό κατορθώνει παρέχοντας οτό παιδί χρήσιμες γιΑ τή
ζωή γνώσεις, γυμνάζοντας τό σώμα του, μορφώνοντας τό χαρακτήρα του καί
καθιστώντας τό μυαλό του ικανό νά σκέπτεται.
Μαζί μέ τούς δροος τ ή ς δγιεινής τού σώματος καί έκτός Από τή θρησκευτική
διδασκαλία, Απαραίτητες γιΑ τή ζω ή γνώσεις θεωρούνται παντοδ τΑ στοιχεία τής
Αριθμητικής καί τής γεωμετρίας, τ& στοιχεία τών φυσικών έπιστημών, ή πατρι
δογνωσία καί οί κανόνες, οί λίγοι καί οί Απλοί, τής μητρικής γλώσσας.
’Αρκεί τΑ μαθήματα αύτΑ νΑ διδάσκονται μέ τρόπο που νΑ μή φορτόνουν τό
μυαλό, ΑλλΑ νΑ τό μορφόνουν, γιΑ νΑ βρεθεί ό Απόφοιτος τοδ δημοτικού σχολείου
έτοιμος ν’ Αντικρίσει τή ζω ή, κατέχοντας, μαζί μέ τή ήθική δύναμη καί τήν ανε
πτυγμένη νόηση, τις Απαραίτητες στόν πολίτη γνώσεις.
Καί πρέπει ή διδασκαλία νΑ προβαίνει μέ τΑ γνοστΑ καί Από τΑ παραδείγματα
πρός τόν κανόνα, γιΑ νΑ μπορέσει δ Απόφοιτος νΑ διαβάζει έκφραστικΑ καί νΑ
γράφει έκφραστικά, δηλαδή, νΑ νοιώθει τό τί διαβάζει καί νΑ μεταδίδει τή σκέψη
το» γράφοντας’ κι Ακόμα, νΑ αίοθανθεΐ πραγματική δρεξη νΑ συμπληρώσει τίς
γνώσεις του, ή μόνος του ώς πελάτης τής Λαϊκής Βιβλιοθήκης, ή καί Ακολουθών
τας τήν ειδική μόρφωση γιΑ τό έπάγγελμα πού ή φυσική του προδιάθεση καί ή
κοινωνική του θέση τόν προώρισε.
‘Η δημοτική μας παιδεία δμως, όλοι τό ξέρομε καί τ' δμολογοδμε, τίποτε
Απ’ δλα αύτΑ δέν κατορθώνει.
Φταίει σέ τοδτο ή μέθοδος τής διδασκαλίας; Φταίνε τΑ διδακτικΑ βιβλία ;
Φταίει ή ταπεινή, θέση καί ή παιδαγωγική Αμορφωσιά τοδ δασκάλου; Φταίει
τίποτε Αλλο βαθύτερο, ριζικώτερο, ώργανικώτερο; Κ’ έμείς τό λέμε, πώς δλα
ΘΑ φταίνε. ΜΑ πρό πάντων κατανοήσαμε πώς τΑ πρώτα νοήματα δέν μποροδν
νΑ ξυπνήσουν στό μυαλό τοδ παιδιού παρΑ μέ τό γνώριμό του γλωσσικό 6λικό.
Καί κατανοήσαμε Ακόμα τήν Ανάγκη έπί τέλους ν’ Αποδειχθεί πειραματικά μέ
ποιό πρόγραμμα, μέ ποιΑ μέθοδο, μέ ποιΑ βιβλία, τό ΠΩΣ ΘΑ μποροδσε τό δημο
τικό σχολείο, τό νεοελληνικό, νΑ έκπληρώσει τόν τρισμεγάλο σκοπό του. Καί
συμπεράναμε δτι τήν πειραματική αδτή Απόδειξη ΘΑ μ Ας τή δώσει χεροπιαστή
μόνο τό θεμέλιωμα καί ή λειτουργία ένός προτύπου δημοτικοδ σχολείου, πού νΑ
τό θεμελιώσει καί νΑ τ ό έπιστατεί καί νΑ τό νοιάζεται μιΑ μορφωμένη, μ’ έπίγνωση
τοδ σκοποδ, ιδιωτική πρωτοβουλία.
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Αποφασίσαμε, λοιπόν, νά Ιδρύσομε καί vit έπιμβληθοδμε ι ό Σχολβίο πού θά
δώση στόν τόπο μας, μαζί μέ τήν καταλληλότβρη [γιά τά 'Ελληνόπουλα παιδα
γωγική μέθβδο, τό πρότυπο Αλφαβητάρι.0, τά πρότυπα διδακτικά βιβλία καί tie
μορφωτικό καί βοηθητικά τοΰ δασκάλου βιβλία, καί ατό τέλος τό άποτέλεσμοι,
δηλαδή, τούς Αποφοίτους, παιδιά μ' Ανεπτυγμένο χαρακτήρα καί νόηση, μέ τήν
δρβξη καί τή δύναμη νά μάθουν, γιατί θά κατέχουν καί τό όργανο κάθε προόδου,
τή μητρική τους γλώσσα.
Ό σους αισθάνονται τή μεγάλη ώφέλεια πού θά προκόψει άπό μιά τέτοια πει
ραματική καί ζωντανή λύση τοδ προβλήματος τής δημοτικής μας παιδείας, τον
πατέρα καί'τήν μητέρα πού πρόσεξαν τήν Αγωνία τοδ παιδιού τους, όταν σκυμμένο
στό βιβλίο ζα λίζει τό μυαλό του γιά νά ξεμάθει, ή νά παραμορφώσει, δ,τι ζωντανό·
καί θελκτικό τοδ έμαθε τό σπίτι του, τόν κάθε μορφωμένο πού πιστεύει, όπως
κ’ Ιμεΐς — χωρίς ν’ Αποβλέπει στή γλώσσα πού συνήθισε νά γράφει καί νΑ κατα
λαβαίνει— ότι Λαϊκή ΙΙαιδεία καί Δημοτικό Σχολείο θά δπάρξει μόνο Από τή
στιγμή πού τά παιδιά θά Ανατρέφονται μέ τή μητρική τους γλώσσα, όλους
αύτούς τούς καλοδμε νά συντρέξουν μέ κάθε ύλική καί ήθική βοήθεια τό Ιθνικό,
Ας τ’ όνομάσομε, πείραμα.
Εάθε δωρεά καί συνδρομή Ας σταλεί στον κ. Δ. Π. Πετροκόκκινο, όδός Τιμολέοντος 25, ’Αθήνας.
Ό σκοπός τοδ γράμματος, όπω ς καί ό συγκεκριμένος 'σκοπός μας, τελειόνει
σ’ αδτό τό σημείο. Μολαταδτα δέν τό θεωροδμε πρόωρο νά σβς άνακοινώσομε ότι
σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία καί Αλλων, θά όργανώσομε καί Ιναν Εκπαιδευτικόν
Ό μ ιλ ο , γιά νά συντελέσει στήν έπιτυχία τοδ σκοπού μας.
Ό τ α ν όργανωθεϊ ό «’Εκπαιδευτικός Ό μ ιλος» θά καλεσθείτε νά γίνετε μέλος
του, Αν μάς ειδοποιήσετε Από τώρα μέ γράμμα σας ότι δέχεσθε.
M s Υπόληψη
Ή

‘Ε φορία τον Π ροτύπου Δ ημ οτιχοΰ Σχολείου

Λ . Δ ίΧ μ ο ν ζ ο ς , Κ . Δ ε μ ε ρ τ ζ ή ς , Λ . Δ ιο μ ή δ η ς , 1. Δ ρ α γ ο ύ μ η ς ,
Κ . Μ εΧ άζ, Ν . Π ά π π ο ς , Δ . Π . Π ε τ ρ ο χ ό χ χ ι ν ο ς , Γ . Σ ω τη ριά & η ς,
Κ . Δ . Τ ο π ά λ η ς , Μ . Τ ο ιρ ιμ ω χ ο ς , Φ. φ ιο τιά δ η ς .
’Α θήνα, Μ ά ρτη ς 1910.

ΕΙς άπάντηση Ιλαβαν πολλά Ινθαρρυντικά γράμματα καί ίδρυσαν
τόν «Εκπαιδευτικό "Ομιλο». Μετά τοΟτο Ιστειλαν τό άκόλουθο
γράμμα·
’Αξιότιμε Κύριε,
Μέ τήν έγκύκλιο πού σάς στείλαμε, σάς γνωστοποιήσαμε τόν έκπαιδευτικό
μας σκοπό. Μέ τοδτο τό γράμμα μας σ«ς παρακαλοδμε νά μάς .Απαντήσετε Αν
έπιθυμεϊτε νά γίνετε μέλος τοδ «’Εκπαιδευτικού ’Ομίλου».
Ό σκοπός τοδ Ό μιλον αύτοδ θά είναι, καθώς φαίνεται καί άπό τήν έγκύκλιο,
νΑ ιδρύσει Ινα Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο στήν ’Αθήνα καί νά βοηθήσει νά άναμορ-

φωθεϊ, μέ τόν καιρό, ή Ε λ λη νικ ή Εκπαίδευση. Γιά τήν έπιτυχία τοδ ακοποθ του,
ώς μέσα θά μεταχειρίζεται ό Ό μ ιλ ο ς διαλέξεις καί έκδοση βιβλίων, έφημερίδας
καί περιοδικού. Ό συνδρομή κάθε μέλους είναι πέντε (5) δραχμές τό χρόνο.
Ά ν θά γίνετε μέλος, σ£ς παρακαλοδμε νά ύπογράψετε τήν έσώκλβιστη σχε
τική Απάντηση καί νά τ ή στείλετε στόν Κ ° Ί » . Δραγούμη 2 6 Λεωφόρος ’Αμαλίας
’Αθήνας, πού Ανέλαβε τά χρέη Ταμία, κατά τήν Απουσία, στό έξωτερικό, γιά μερι
κούς μήνες τοδ Κον Δ. Π. Πετροκόκκινο».
Ε π ίσ η ς παρακαλοδμε κάθε συνδρομή, Ανακοίνωση ή γράμμα νά στέλνεται στήν
Ιδια διεύθυνση.
Ά θήνα, 3 0 ’Απρίλη 1910.
A ft ύ π ό ΐη φ η
Γ ιά την ’Ε φορία τοΰ Π ροτύπου Δ ημ ο τιχο ΰ Σχολείου
Δ . H . Π ε τ ρ ο χ ό χ χ ιν ο ς .

Τό Καταστατικά τοΟ 'Ομίλου είναι τά άκόλουθο-

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
1) Συσταίνεται «Εκπαιδευτικός Ό μ ιλος» μέ τό σκοπό νά ιδρύσει Ινα Πρότυπο
Δημοτικό Σχολείο στήν Α θ ή να καί νά βοηθήσει ν’ Αναμορφωθεί, μέ τόν καιρό, ή
Ε λλη νικ ή έκπαίδευση.
2) Μέσα γιά τήν έπιτυχία τοδ σχοποΰ του θά μεταχειρίζεται ό Ό μ ιλ ο ς διαλέ
ξεις καί έκδοση βιβλίων, έφημερίδας καί περιοδικού.
6 ) Ό Ό μ ιλ ο ς έχει έδρα του τήν Α θήνα.
4) Ίδρυταί τοδ Ό μίλου είναι οι Έ φ οροι τοδ Προτύπου Αημοτικοδ Σχολείου
καί τά μέλη πού ψήφισαν τό Καταστατικό.
5 ) Τόν Ό μ ιλ ο τόν διευθύνει Ε π ιτροπ ή άπό έφτά Ίδρυτάς. Τρεις Απ’ αύτούς
είναι Από τά μέλη τή ς ’Εφορίας τοδ Σχολείου.
6) Τήν ’Επιτροπή τήν έκλέγουν μ έ π λειοψηφία οΐ Ίδρυταί κάθε τρία χρόνια,
τήν ’Εφορία κάθε έξ.
7) Ή Ε πιτροπή δρίζει Από τά μέλη τη ς Γραμματέα καί Ταμία.
8) Ό Ταμίας τοδ Ό μίλου είναι καί Ταμίας τοδ Σχολείου καί Αντιπροσωπεύει
καί τά δύο σέ κάθε χρηματική τους δπόθεση.
9) Σέ κάθε συνεδρία τή ς ’Επιτροπής γιά τήν Απαρτία χρειάζονται τρία μέλη.
Έ ν α Από τΑ μέλη προεδρεύει καί διευθύνει τις Ιργασίες κάθε συνεδρίας.
10) *Η Ε π ιτροπ ή Αντιπροσωπεύει τόν Ό μ ιλ ο σέ κάθε είδος σχέση του καί
Φροντίζει γιά όλες τις έργασίες τοδ Ό μίλου, έκτός Από τό Πρότυπο Δημοτικό
Σχολείο, πού τό φροντίζει ή Έ φορία τόυ.
11) Τά μέλη τοδ Ό μίλου πληρόνουν πέντε δραχμές τό χρόνο.
12) Στό τέλος κάθε χρόνου ή Ε πιτροπή θά δημοσιεύει έκθεση τών Ιργασιών
της καί τή λογοδοσία της.
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13) Ή Ε πιτροπή ¿ρίζ& ώς Ιίρυτή Ιναν άπό τά μέλτ} το5 'Ομίλου, κάθε φορά
πού λείφει Ιίρυτής.
14) Τό Καταατατικό τούτο μπορεί ν’ Αναθεωρηθεί άπό τούς Ίδρυτάς καί τά
μέλη μετά τά τρία πρώτα χρόνια.

Αθήνα, Μάης 1910.
0 1
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Α . Αλεξανδρής, Π έτρος 'Α ποστοΙίδης, Π ερικλής ‘Α ργυράπουλος, Β λ.
Γαβριηλίδης, Χ ρ . Γ χό φ α ς, ’Α λ έ χ . Δ ελμοΰζος, Λ ουκάς Δελμ οΰξος, Κ ω νοτ.
Δεμερτζής, ’ΑΧ. Διομήδης, Ίο>. Δραγούμης, */ω. θεοδιορίδης, Ιΐ. Κ α ζα ν·
τξάχης, Π . Κ αραπάνος, Ά ν δ ρ έα ς Καρχαβίτσας, Κ ω νατ. Κ ατσίμπαλης,
Α . Ν . Κ εψ αλληνός, ’Α ρ. Κ ονρτίδης, Γ . Κ αφαντάρης, Κ λέανδρος Β . Λ ό χω ν ,
Α . Μ αβίλης, Ν . Μ αυρονδής, Κ ω νστ. Μελας, ’ΑΧ. Μ υλω νά ς, Ά λ . Πανταξής,
Ά λ . Π απαναστασίου, Ν . Π ά π π ο ς, Κ . Πασαγιάννης, Δ . Π . Π ετρ ο χό χχινο ς,
θ ρ . Γ . Π ετμεξός, Χ ρήστ. Ρ ό γχ ο ς, Δ . 1. Σαράτσης, Μ ιχαήλ Σ τελλάχης,
Γ εώ ργ. Σ ω τήριάδης, Κ ω νστ. Δ . Τ οπάλης, Κ . Δ . Τ ριανταφυλλόπουλος,
Μ . Τσιριμ& χος, Δ . Φωχ&ς, Φώτης Φωτιάδης.

Τούτο τό Καταστατικό τό έστειλε πρός τά μέλη ή Ε πιτροπή μέ
τό άκόλουθο γράμμα·
’Αξιότιμε Κύριε,
Λαβαίνετε τυπωμένο τό Καταοτατικό τοδ ’Εκπαιδευτικού 'Ομίλου δπογραμ·
μένο άπό τά μέλη πού τό ψήφιβαν τόν πβραομένο Μάη καί θεωρούνται Ιδρυταί.
2 τό ν ’Εκπαιδευτικόν Ό μ ιλ ο γράφηκαν ώς τώρα πολλά μέλη καί τοδτο μάς
έγκαρδιόνβι οτό Ιργο μας.
Στέλνοντάς σας «ήμερα τό Καταστατικό, προσμένομεάπό βάς, άξιότιμε κύριε,
καί νά παρακαλίοετε τούς γνωρίμους «ας νά γίνουν μέλη του 'Ομίλου καί νά
προετοιμάσετε καί άλλους νά νοιώσουν τή «ημασία τού ίργου μας καί νά τό
βοηθήσουν, 8πως μπορεί 2 καθένας.
Τέλος οβς παραχαλούμε νά μάς σημειώσετε τά όνόματα όλων αύτών καί τόν
τόπο πού μένουν, γιά νά γνωρίσομε κ’ έμεΐς τούς συνεργάτες μας, ή έκείνους πού
μέ κατάλληλη ίνέργεια μπορούν άργότερα νά γίνουν.
"Αν γι’ αύτή σας τήν Ινέργεια σάς χρειάζονται βιβλία σχετικά, μπορείτε
ν’ Αποταθείτε έλεόθερα στόν Ό μ ιλο.
Τά γραφεία τού Εκπαιδευτικού 'Ομίλου βρίσκονται «Ό δός ’Οφθαλμιατρείου
12» καί σάς παρακαλοΰμε γιά κάθε πληροφορία νά περνάτε άπό κεί καί σ’ αύτή
τή διεύθυνση νά «τέλνετε τά γράμματά «ας, τις συνδρομές κ.τ.λ.

'Αθήνα, Αύγουστος 1910.
Μ έ τιμή
Η
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Π έτρος ' Α ποστολίδης, Β λ. Γαβριηλίδης, Κ ιχ . Κ αζαντξά χη ς,
Δ . Π . Π ετρ οχά χχινος, Γ . Σω τηριόδης, Κ ω ν . Τοπάλης, Μ άρχος Τσιριμ& χος.

’Αποτέλεσμα τής προκαταρκτικής αδτής Ιργασίας είναι δτι σήμερα
μέλη τοδ Όμιλοι», κύριοι καί κυρίες, γράφηκαν καμμιά τετρακοσαριά
(’Αθήνα, Ε π α ρ χίες, ’Ανατολή καί ’Εξωτερικό).
Ό Ό μ ιλος άρχίζει τήν Ικπαιδευτική Ιργασία του μέ τήν Ικδοση
ένός Δελτίου πού θά περιέχει μελέτες έκπαιδευτικές κάθε είδους,
άλλά προπάντων σχετικές μέ τό δημοτικό σχολείο. — Τό πρώτο
άρθρο τοδ πρώτου άριθμοδ έκθέτει κάπως πλατύτερα τό σκοπό τοδ
Ό μίλου καί προσκαλεΤ γιά συνεργασία κυρίως τούς ειδικούς στά παι
δαγωγικά — Τό δεύτερο άρθρο είναι ή άπάντηση ένός άπό τά Μέλη
τής ’Εφορίας, τοδ παιδαγωγοδ κ; Ά λ . Δελμούζου, σέ δσα γράφηκαν
σ’ έφημερίδες, μόλις βγήκε ή πρώτη Ιγκύκλιό μας, καί ή έπιστημονική τους άνασκευή. Πολλοί άπό τήν ’Εφορία, οί κύριοι Δραγούμης,
Καζαντζάκης, Καραπάνος, Πέτροκόκκινος, Τοπάλης κτλ. άπάντησαν
στά άρθρα μερικών ειδικών, καθώς καί στις κριτικές τών έφημερίδων.
Δέν ξανατυπόνομε τά άρθρα τους, γιατί εύκολο είναι νά τά διαβάσει
κανείς στά φύλλα τών έφημερίδων «Άθήναι», «Άκρόπολις», «Εστία»,
«Νουμάς» κτλ. τοδ περασμένου καλοκαιριού.
Ή μελέτη τοδ κ. Α. Δελμούζου γράφηκε Ιπίτηδες στήν καθα
ρεύουσα, γιατί ό σκοπός τοδ Δελτίου δέν είναι νά πει μόνο στά μέλη
τί έκαμε ό Ό μ ιλος ίσια μέ τώρα, άλλά καί νά φωτίσει δσους, γιά
τόν Ινα ή τόν άλλο λόγο, είναι άδιάφοροι γιά τό έκπαιδευτικό
ζήτημα, ή θεωρούν άσκοπη τήν προσπάθειά μας, κ’ Ιχουν καί τήν
περίεργη συνήθεια νά μή διαβάζουν τίποτα γραμμένο στήν γλώσσα
πού οί ίδιοι μιλοδν. 'Η μελέτη τοδ κ. Δελμούζου θά τούς έξηγήσει
πολλά σημεία τοδ ζητήματος, θά τούς λύσει πολλές άπορίες, θά
τούς φωτίσει σέ πολλά πράματα καί, Ιλπίζομε, θά κάνει μερικούς
ν’ άλλάξουν γνώμη.
Τά μέλη τοδ Όμίλου είχαν την καλωσύνη νά μάς δώσουν δχι
μόνο τήν ήθική τους ύποστήριξη, άλλά καί τήν δλική. Μερικά, έκτός
άπό τή συνδρομή τους, πού, έπίτηδες τήν ώρίσαμε τόσο μικρή (Δρ. 5
τό χρόνο) γιά νά μπορεί 6 καθένας νά γίνει μέλος, μάς έστειλαν καί
γενναίες δωρεές, κ’ έτσι μαζεύτηκε Ινα ποσό πού καταθέσαμε στήν
Τράπεζα τών κ. κ. Δ. Σαμιωτάκη καί Σας μέ 4 1f t % τό χρόνο. Τό
ποσόν δμως αύτό, αν καί σημαντικό, δέ φτάνει’ θά μάς χρειαστούν
καί άλλα χρήματα, γιατί μ’ δλη τή μεγάλη οίκονομία πού κάνομε,
τά, άπαραίτητα έξοδά μας θά είναι φυσικά πολλά. Γιά τήν ίδρυση
καί διατήρηση τοδ Προτύπου Δημοτικού Σχολείου γιά Ινα χρόνο,
(σπίτι, περιβόλι, συλλογή έκπαιδευτικών όργάνων, εικόνες, χάρτες,
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μισθούς δασκάλων κτλ.) μάς χρειάζονται Δρ. 12/15,000. Έ π ε ιτα
χρειάζονται χρήματα γιά τδ τύπωμα τών άναγνωστικών βιβλίων,
τά τρεχούμενα έξοδα τού γραφείου τού 'Ομίλου, τδ μοίρασμα διαφωτιστικών βιβλίων, τήν τακτική, κάθε τριμηνία, Ικδοση τού Δελτίου.
Ελπίζομε δμως 8τι άργότερα θά γραφούν στδν "Ομιλο καί πολλά
άλλα νέα μέλη καί δτι πολλοί θά φανούν έπίσης γενναίοι, δπως,
ώς τώρα, μερικοί.
Έ πίσ η ς. παρακαλούμε τούς συγγραφείς βιβλίων σχετικών μέ τδ
Ικπαιδευτικό ή γλωσσικό ζήτημα, καί τούς συγγραφείς δημιουργικών
έργων νά μάς στείλουν, άν θέλουν, δσα άντίτυπα μπορούν γιά νά τά
μοιράσομε στά διάφορα κέντρα δπου έχομε άντιπροσώπους (Έ παρχίες, ’Ανατολή, Εξωτερικό), Ιπειδή κάθε μέρα μάς ζητούν τέτοια
έργα γιά τή διάδοση τών ίδεών μας.
Τύ Δελτίο θά βγαίνει ταχτικά κάθε τριμηνία καί θά περιέχει,
έκτδς άπύ μιά σύντομη περίληψη τής έργασίας τού Όμίλου, ύλη
σχετική μέ τά έκπαιδευτικά ζητήματα γενικώς καί, είδικώς, άρθρα
καί μελέτες γιά τά δημοτικά σχολεία. Παρακαλούμε δσους θέλουν
νά τδ λαβαίνουν ταχτικά, νά γυρίσουν ύπογραμμένο τδ έσώκλειστο
δελτίο έγγραφής στήν Ε πιτροπή τού Εκπαιδευτικού Όμίλου, 12
’Οφθαλμιατρείου, ’Αθήνα, σημειώνοντας καθαρά τδ δνομα καί τή διεύ
θυνσή τους.
Τδ άλλο δελτίο έγγραφής είναι γιά δσους θέλουν νά γίνουν μέλη
τού ’Εκπαιδευτικού Όμίλου. Τούς παρακαλούμε νά τδ ύπογράψουν
καί νά τδ στείλουν μαζί μέ τή συνδρομή τους στδν Ταμία τού Ε κ π α ι
δευτικού Όμίλου (12 ’Οφθαλμιατρείου).
’Επίσης παρακαλούμε δσους έχουν ύπογράψει πρωτήτερα τέτοιο
δελτίο καί έπομένως είναι πιά μέλη, νά στείλουν στήν ίδια διεύθυνση
τή συνδρομή τους γιά τδ 1910, άν δέν τήν έστειλαν ώς τώρα.

ΣΕ

ΕΙΔΙΚΟΥΣ

ΚΑΙ

ΜΗ

Σέ δλα τά έθνη ή Ικπαίδευση, στούς διαφόρους κλάδους της,
μένει πάντα πιδ πίσω άπ’ δσο τήν ποθεί ή μορφωμένη γενεά τής
κάθε έποχής. Καί γι’ αύτδ άτομα καί κράτος άδιάκοπα προσπαθούν
νά τή σπρώξουν μπροστά, νά τήν προσαρμόσουν δηλαδή στίς άνάγκες καί τά ίδανικά τής κάθε γενεάς. Τδ χάσμα μεταξύ τής παιδείας
πού όπάρχβι καί τής παιδείας πού έπρεπε νά όπάρχει, άλλού είναι
μεγαλύτερο καί άλλου μικρότερο· σέ μάς είναι πολύ μεγάλο, γιά
ιστορικούς λόγους πού 8λοι μας τούς ξέρομε.
Τδ χάσμα αύτδ καί μερικά άτομα καί τδ Κράτος προσπαθούν νά
τδ γεφυρώσουν. Ή έργασία δμως αύτή τού Κράτους καί τών άτόμων,
άν καί άξιέπαινη, δέν έδωσε τά ποθούμενα άποτελέσματα, γιατί κανείς
άπό τούς άναμορφωτάς τής 'Ελληνικής παιδείας ώς τώρα, δέν «έθεσε
τδν δάκτυλον έπί τδν τύπον τών ήλων», δηλαδή κανείς τους δέν
μπόρεσε νά τήν ξεχωρίσει άπδ τή γλωσική πρόληψη καί νά τήν
έλευθερώσει άπδ τδν κλασικισμό. Ά φού τδ δργανο κάθε άνθρωπισμοΰ
καί κάθε διδασκαλίας είναι ή γλώσσα, ή Ιλληνική παιδεία ποτέ δέν
είναι δυνατόν ν’ άναμορφωθεΐ, δσο ή γλώσσα πού ώς δργανό της
μεταχειρίζεται, παρουσιάζει τόσες δυσκολίες, ώστε ν’ άναγκάζει τδν
μαθητευόμενο νά έξοδεύει δλη τή δύναμη τού νοΰ του μόνο καί
μόνο γιά νά κατορθώσει νά μάθει τδ δργανο αύτό, κ ’ έτσι νά μήν
τού μένει καθόλου πιά καιρδς νά μάθει τίποτε άλλο.
Ό ’Εκπαιδευτικός Ό μ ιλ ο ς έχει άκράδαντη πεποίθηση δτι δλοι
οί κόποι γιά τήν άναμόρφωση τής παιδείας μας θά Ιξακολουθήσουν
νά πηγαίνουν χαμένοι, άν δλες οί άναμορφωτικές προσπάθειες δέ
στηριχθούν σέ στερεά καί πραγματικά θεμέλια.
Γιά τήν ώρα, τή Μέση καί ’Ανώτερη ’Εκπαίδευση, ό "Ομιλός μας
δέν μπορεί καί δέ θέλει νά τίς άγγίσει, έπειδή ή όλοκληρωτική
άναγέννηση τής Παιδείας δέν είναι δυνατό νά γίνει μονομιάς καί σέ
. δλους τούς κλάδους της άμέσως. Κάθε συνειδητή άναμόρφωση, ταχτικά
καί κανονικά πρέπει ν’ άρχίζει άπό τή βάση τού συστήματος, άπό
τό "Αλφα. Γιά τούτο κι’ ό «Εκπαιδευτικός "Ομιλος» δλη του τήν
προσοχή τήν έστρεψε στό Δημοτικό Σχολείο.
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Η σημερινή Πολιτεία καί οί Ιπίσημοι παιδαγωγοί άρχισαν νά
παραδέχονται 8τι δργανο τής διδασκαλίας στδ Δημοτικέ Σχολείο πρέ
πει νά είναι ό «άνεπιτήδευτος προφορικές λόγος τών άνεπτογμένων
τάξεων». Κ ι αύτέ άκριβώς πού άρχίζουν δειλά δειλά καί μέ περι
στροφές νά παραδέχονται οί έπίσημοι, αύτέ έμεΐς, χωρίς περιστροφές,
τέ θεωροΟμε δόγμα καί θά τέ βάλομε βάση στέ Δημοτικό μας Σχολείο.
Στή Μέση Εκπαίδευση τέτοιο πείραμα είναι, 8σο γιά τέ γλωσ
σικέ μέρος τοΟ έκπαιδευτικού ζητήματος, άδύνατο γιά την ώρα, άφοΰ
ή Πολιτεία έπιβάλλει αότού τήν καθαρεύουσα.
Ά λ λά καί γιά άλλο λόγο θεωρήσαμε τέ Δημοτικέ Σχολείο ως
άρχή γιά τήν άναμόρφωση: *Η Δημοτική Εκπαίδευση ένδιαφέρει δλον
τέν κόσμο, δλες τίς κοινωνικές τάξεις, τά παιδιά τών έργατικών, τά
παιδιά τού Ιπαγγελματία, τών Ιπιστημόνων κτλ. είτε προορίζονται
γιά πρακτικά ή άλλα Ιπαγγέλματα, είτε σκοπεύουν νά άκολουθήσουν
άνώτερες σπουδές.
Γιά δλους λοιπέν αυτούς τούς λόγους ό «Εκπαιδευτικές "Ομιλος»
περιόρισε τήν άρχή της έργασίας του στέ Δημοτικέ Σχολείο καί μάλι
στα στέ τετρατάξιο.Άν άργότερα δει πώς μπορεί νά τέ κάνει έξατάξιο,
οί δύο τελευταίες τάξεις πού θά προσθέσει, δέ θά είναι προπαρασκευα
στικές γιά τέ Σχολείο τής Μέσης, άλλά συμπληρωτικές γιά τήν πρα
κτική μόρφωση ποΟ θά θέλουν νά δώσουν στά παιδιά τους δσοι είναι
άναγκασμένοι νά περιορίσουν τίς σπουδές τους ίσια μ’ έκεί. Δηλαδή τέ
πρότυπο Δημοτικέ Σχολείο τοΟ Όμίλου θά γίνει τότε αδθύπαρκτο
Δημοτικέ Σχολείο, γιά κείνους πού δέ θά κάνουν άνώτερες σπουδές.
Τέτοιος δ σκοπές τού «Εκπαιδευτικού Όμίλου» δσο γιά τέ Πρό
τυπο Δημοτικέ Σχολείο πού θά ιδρύσει στήν ’Αθήνα τέν έρχόμενο
Σεπτέμβρη.
Προτού δμως ίδρύσει τέ Πρότυπο Δημοτικέ Σχολείο του, ό « Ε κ 
παιδευτικός Ό μιλος» άποφάσισε, γιά νά προετοιμάσει τήν κοινή
γνώμη, νά Ικδώσει Δελτίο, πού θά περιέχει μελέτες γιά ζητήματα
έκπαιδευτικά καί πρέ πάντων γιά ζητήματα πού στενά συνδέονται
μέ τή λειτουργία καί τήν προκοπή ένές Δημοτικού Σχολείου.
Ή έκδοση τού Δελτίου θά ώφελήσει καί γενικώτερα τέ ζήτημά
μας, γιατί οί μελέτες πού θά δημοσιευθούν σ’ αότό, θά ξεκαθαρίσουν
πολλές άμφιβολίες σέ διάφορα ¿ρωτήματα, σάν τά παρακάτω, πού
δέχονται συζήτηση καί καλέ είναι νά ξεδιαλυθούν, πρίν νά συνταχθεΐ
τέ πρόγραμμα τού Δημοτικού Σχολείου. Τά προχειρότερα καί σημαντικώτερα ¿ρωτήματα μάς φαίνονται τ’ άκόλουθα·

1) Ποιές είναι ό σκοπές τού Δημοτικού Σχολείου; Πόσα χρόνια
χρειάζονται γιά τήν έπιτυχία ταύ σκοπού το υ;
2) Ή άνάγνωση καί ή γραφή πρέπει ν’ άρχίζουν άπέ τήν πρώτη
μέρα πού τέ παιδί θά πατήσει στέ σχολείο ; ή ύστερα άπέ καιρό;
καί πόσο ύστερα;
Ποιά έπιχειρήματα μπορεί νά φέρει κανείς γιά τήν δποστήριξη
τής γνώμης του καί γιά τήν καταδίκη τής άντίθετης;
3) Ά ν δέν άρχίσει άμέσως ή άνάγνωση καί ή γραφή, σέ τί θά
καταγίνονται τά παιδιά τίς ώρες πού οί μαθηταί τών άλλων σχο
λείων μαθαίνουν νά διαβάζουν;
Έ δώ πρέπει μέ κάμποσες λεπτομέρειες νά δοθεί ό κατάλογος τών
μαθημάτων καί τής ύλης τών μαθημάτων.
4) Τί ύλη πρέπει νάχουν τ’άναγνωστικά; Συνεχή ή έγκυκλοπαιδική;
Κι’ άκόμα λεπτομερέστερα: Τ ’ άναγνωστικά θά περιέχουν ύλη
κατάλληλη γιά ήθικοθρησκευτική μόρφωση τών παιδιών ή καί άλλες
χρήσιμες γνώσεις γιά τή ζωή, ύγιεινά δηλαδή παραγγέλματα, ζωο
λογικό, γεωπονικέ μάθημα κλπ.;
'Α ν νομίζετε δτι οί ώφέλιμες γνώσεις πρέπει νά διδάσκονται προ
φορικά τίς ώρες τών φυσιογνωστικών μαθημάτων, τίς σχολικές έκδρομές, τίς χειροτεχνικές καί κηπουρικές Ιργασίες, τότε άπέ ποιά τάξη
καί μέ ποιδ μέτρο πρέπει τέ άναγνωστικέ ν’ άρχίσει νά περιέχει καί
τέτοιες χρήσιμες γιά τή ζωή γνώσεις;
5) Είναι σωστό, δπως θέλουν οί Έρβαρτιανοί, ν’ άκολουθήσομε
στήν Ολη τών άναγνωστικών «τά στάδια τής έξελίξεως τού άνθρωπίνου νού»; Ά ν διδαχθούν ό Ό μηρος καί ό Ροβινσώνας, πώς πρέπει
νά διδαχθεί 0 πρώτος καί νά διασκευασθεί ό δεύτερος;
6) Ε π ειδή , γιά νά συγκινήσουν τέ παιδί καί νά τραβήξουν τήν
προσοχή του, τ’ άναγνωστικά βιβλία πρέπει νά είναι συλλογή λογο
τεχνικών -έργων, καταλλήλων γιά τήν παιδική άντίληψη καί ήθοπλαστικών (χωρίς ήθικά παραγγέλματα δμως), ποιά λογοτεχνήματα
έμμετρα ή πεζά, νομίζετε κατάλληλα γιά τήν κάθε τάξη τού σχολείου;
Έ ν α ς κατάλογος τέτοιων έργων θά μάς ήτον πολύ χρήσιμος.
7) Τά άναγνωστικά βιβλία πρέπει νά είναι γεν ικ ά , δηλαδή τά
ίδια γιά τούς στεριανούς καί τούς θαλασσινούς, τούς άγροτικούς καί
άστικούς πληθυσμούς, ή είδ ικ ά γιά καθεμιά άπέ αύτές τίς διαιρέσεις;
8) Πώς θά γίνει ή διδασκαλία τής Ε λληνικής ιστορίας καί ποιέ
μέρος της θά διδαχθεί σέ κάθε τά ξ η ; Πόσο μέρος τής ιστορίας τών
γειτονικών έθνών, πρέπει νά διδαχθεί καί σέ ποιά τά ξ η ;
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στά παιδιά συνειδητούς τούς γραμματικούς καί συντακτικούς κανόνες,
πού άσυνείδητα έχουν στά χείλη τους. Ή γλωσσική διδασκαλία
θ άποφυγει κάθε τάση μεταβολής τού λεκτικού καί τυπικού τού παι
διού, έφόσον αύτό δέν άπομακρύνεται, γιά διαλεκτικούς λόγους, άπδ
τήν Πανελλήνια Κοινή Προφορική Γλώσσα.
Τήν παρατήρηση αύτή θεωρήσαμε άπαραίτητη γιά νά γνωρίζουν
οί συγγραφείς τόν γλωσσικό τόπο πού πρέπει νά δώσουν στά διδα
κτικά βιβλία πού θά μάς στείλουν, μολονότι ό νΟμιλος έχει τήν
πεποίθηση δτι τό διδακτικό βιβλίο, γιά νά είναι άξιο τής άποστολής
του καί νά Ιχει τελειωτικό τόν σύγχρονο τύπο τής γλώσσας (λεκτικό,
τυπικό, φωνητικό, συνταχτικό), πρέπει νά γραφεί, άφού τό δλικό του
διδαχθεί πρώτα στό Σχολείο.
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ΤΟ

ΠΡΟ ΤΥΠΟΝ

ΔΗ Μ Ο ΤΙΚΟ Ν

2ΧΟΛΕΙΟΝ

ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΡΙΤΑΙ ΤΟΥ

I.

ΤΑ

ΕΠ ΙΧ ΕΙΡ Η Μ Α Τ Α

ΤΗ Σ

Ε ΓΚ Υ Κ Λ ΙΟ Υ

Έ ν τή γνωστή έγκυκλίψ τού προτύπου δημοτικού σχολείου άνεχωρήσαμβν άπό τών έξης καθ’ ήμάς όμολογουμένων άληθειών:
#) 'Ο τι σκοπός τής δημοτικές παιδείας είναι νά έτοιμάση τόν
άνθρωπον, ώστε νά δύναται νά ζήση τήν σημερινήν ζωήν.
β) 'Ο τι τά Ιπίσημα σχολεία δεν έκπληρούσι τόν σκοπόν τούτον,
γ) 'Ο τι ή κνρκοτέρα αίτια τής άποτυχίας τών σχολείων μας είναι
δτι ταύτα, περιφρονοΟντα τήν μητρικήν τού παιδός γλώσσαν, καταναλίσκουσι τό τετραετές ή Ιξαετές διάστημα τής φοιτήσεως αύτοδ είς
τήν διδασκαλίαν μιάς ξένης πρός τήν ζωήν γλώσσης, τής καθαρευοόσης.
δ) "Οτι ή γλώσσα αδτη είναι «άπονεκρωτική, παραμορφωτική,
ψεύτικη».
ε) 'Ο τι δπάρχει πανελλήνιος δημοτική γλώσσα άπηλλαγμένη
πάντων τών Ιδιωματικών στοιχείων.
στ) 'Ο τι Λαϊκή Παιδεία καί Δημοτικόν Σχολεΐον θά ύπάρξη μόνον
άφ ής στιγμής οί παΐδες ήμών θά άνατρέφωνται διά τής γλώσσης
ταύτης.
Καθώς βλέπετε, δλαι αί άλήθειαι ή τά έπιχειρήματα ταΟτα είναι
Ικ τής κοινωνιολογίας καί τής παιδαγωγικής έπιστήμης, καί μόνον
τό δον, ίδίφ δμως τό εον άνήκει είς τό βασίλειον τών γλωσσολόγων.
2.
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'Η έγκύκλιος έτάραξεν δπερπατριωτικούς τινας Ιγκεφάλους, ο?ηνες Ιν ύπερδιεγέρσει έζήτησαν έπί πίνακι τήν κεφαλήν τών ιδρυτών
τοΟ περιβοήτου σχολείου. Παρά τούς άστείους δμως τούτους ίεροεξεταστάς εύρέθησαν καί τινες, οίτινες, μή άρνοόμενοι τήν ειλικρίνειαν
ήμών, προσεπάθησαν νά έξυψώσωσι καί κρατήσωσι τήν συζήτησιν
έπί έπιστημονικοΟ έπιπέδου. Έ κ τούτων ό μέν κύριος Σκιάς, άναλύσας μαθηματικώτατα τήν γλώσσαν τής έγκυκλίου (Έφημ. Ά θήναι
26 καί 27 Ιουνίου), έζήτησεν δπως άποδείξη τό εθνικόν έπικληθέν
πείραμα ήμών ώς έπιπόλαιον προπαγανδικήν κατά τής καθαρευούσης
άπόπειραν άνήρ δέ τής είδικότητος τού κυρίου Χατζιδάκι έπραγμα-

τεύθη τό ζήτημα έκτενέστερον καί προσεπάθησε διά μέν τού πρώτου
άρθρου αύτού (Ά θήναι 4 Μαΐου) δπως έξαγάγη τούς ίδρυτάς τής
έθνοκτόνου πλάνης των, διά δέ τού δευτέρου (Ά θήναι 20 ’Ιουνίου)
δπως φωτίση «τοόλάχιστον τούς άλλους, τών όποιων οί παΐδες δια*
κινδυνεύουσιν ούτως» δηλ. διά τής ίδρύσεως τού σχολείου ήμών. ΑΕ
ύπ’ άμφοτέρων τών άντιφρονούντων διατυπωθεΐσαι άρχαί, Ιπικρίσεις
καί άπορίαι δύνανται νά καταταχθώσιν έπί τό συνοπτικώτερον ώς έξή ς:
«') Έ κ τών έπιχειρημάτων τής έγκυκλίου τά τέσσαρα τελευταία
δέν είναι τών τά μάλιστα δμολογονμένον άλλά γνώμη, σεβαστή
βεβαίως, έλαχίστων άτόμων.
β’) ‘Ο σπουδαιότερος σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι «νά
καταστήση τό παιδίον πολίτην μιάς Ελλάδος, ώστε αόξηθέν νά αισθά
νεται τήν Ιθνικήν άλληλεγγύην καί σύναψιν αότού πρός πάντας τούς
όμοφύλους καί όμοθρήσκους καί άμα τήν πρός τάς παρελθούσας τού
έθνους ήμών γενεάς».
γ') ΙΙρός έπίτευξιν τού σκοπού τούτου «Ιχομεν άνάγκην μιάς
έθνικής γλώσσης, οδχί δέ μυρίων διαλέκτων».
δ’) Γλώσσα, δι’ ής έπιτυγχάνεται ό άνωτέρω σκοπός, έπομένως
εθνική μας γλώσσα, είναι ή έν τοΐς σχολείοις τού κράτους διδασκομένη καθαρεύουσα.
ε') Έ γλώσσα αδτη, έν ή γράφονται τά διδακτικά βιβλία, τά
Πάτρια κλπ., άν καί διαφέρη π ω ς 1, δπως δλαι αί γραφόμεναι γλώσσαι, τής λαλουμένης ύπό τών καλώς άνατεθραμμένων άνθρώπων τοΟ
έθνους, μόλα ταΟτα νοείται κάλλιστα ύπό άμαξηλατών, λεμβούχων,
όψοκομιστών, μαγείρων, όδοκαθαριστών κλπ. κλπ. δύναται δέ δι’ άπλοποιήσεων προτεινομένων ύπό τού κ. Χατζιδάκι «νά π ρ ο σ έγγισ η ο ύ χ
δ λ ίγο ν π ρ ό ς τ ή ν Χ α λονμένην ύ π ό τ ή ς έχ λ ε χ τή ς χ ο ιν ο ν ία ς , π ρ ό ς
τή ν ζώ σαν κ α ί άλη& ή έ& νικήν γλώ σσ α ν, ε ίς ή ν ά νή κ ει τό μ έλ 
λον». Αί άπλοποιήσεις δ’ αδται είναι· έλεγα - ες - ε - α μ ε Ν - Ε τ ε - α ν *
κλπ. δ πατέρας, ή μητέρα, ή γννΐΰ κ α 8 κλπ.
1 «Μόνον α ί τοΟ κοινοδ βίου δηλωτικαί λέξεις τ. ε. όλίγαι τινες έκατοντάδες
είναι διάφοροι έν τφ λόγφ τής συνήθειας καί έν τή γραφομένη, αί δέ λοιπαί καί
ιδίως τά βήματα είναι ώς έπί τό πολύ κοιναί είς άμφοτέρας». Ταδτα βεβαίως ώς
πρός τό λεξικόν (Χ ατζ. Ά θήναι 2 0 ’Ιουνίου) ώς πρός τό τοπικόν 16ε ε'.
5 Δηλαδή i σχηματισμός νέου παρατατικοδ τής ένεργητικής φωνής τών βαρυ
τόνων δι’ άναμίξεως καταλήξεων μόνον γραφομένων μετό; καταλήξεων τής
λαλουμένης (πρβλ. είς τό τέλος Ικθέσεις μαθητών).
* Δηλ. Νά διατηρηθοδν, τοόλάχιστον είς τό αναγνωστικόν, δσα κλιτά όνόματα
τής συνήθειας μετεπλάσθησαν είς άκλιτα" έπομένως καί δ χειμώ νας, δ γείτονας, δ
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ς') Άνεπίδεκτον άντιρρήσεως γλωσσικόν άξίωμα είναι δτι γλώσσα
μόνον γραφομένη, άλλ’ ούδαμού λαλουμένη, δέν δύναται νά καταστή
έθνική γλώσσα.
ζ') Πανελλήνιοί δημοτική γλώσσα δέν ύπάρχει, άλλά μόνον διά
λεκτοι, αίτινες είναι ή μητρική γλώσσα τών'κατά τόπους παιδιών αί
διάλεκτοι δ’ αύται διαφέρουσι τόσον άλλήλων, ώστε δυσκόλως θά
ήτο δυνατή έπικοινωνία, Ιπομένως καί ¿νότης τών διαφόρων τμημάτωντοΟ έθνους, εί μή Ιφρόντιζεν πρός τοΟτο ή καθαρεύουσα. (Καθα
ρεύουσα δέ ίδ. στοιχ. ε' καί ς').
η ') Επομένως πάσα άπόπειρα δπως διδαχθή είς τά σχολεία ή
μητρική ήμών γλώσσα, ή μητροδίδακτος κατά τόν Kw X . διάλεκτος
έκάστου τόπου, είναι δλεθρία ώς μέλλουσα νά έπιφέρη τήν διάσπασιν
τής έθνικής ήμών ένότητος.
θ') «Γλώσσα μόνον γραφομένη, άλλ’ οόοαμοδ λαλουμένη, άδύνατον νά καταστή ποτε έθνική γλώσσα, έπομένως καί ή γλώσσα, Ιν ή
Ιγράφη ή προκήρυξις, δηλ. ή έπίσημος γλώσσα τοϋ ίδρυομένου σχο
λείου, έπειδή όμολογουμένως ύπ’ ούδενός ούδαμού λαλεΐται, δέν δύναται νά κατισχύση καί γίνη Ιθνική γλώσσα». Κατά δέ τούς δπολογισμούς τού κυρίου Σκιά είς τήν γλώσσαν τής προκηρύξεως «173 λέξεις
άπαντώσ« άπαράΐλακτοι κατά τε τό στέλεχος καί τόν τύπον, ώς έν
τή καθαρευούση, έτεραι 120 διαφέρουσι μόνον κατά τύπον, ή δέ δια
φορά ώς Ιπί τδ πλείστον είνε λίαν έπιπόλαιος, συνήθως συνισταμένη
είς τήν άποκοπήν τού δυστήνου τελικού «ν», μόνον δέ 2 2 - 2 5 λέξεις
είναι άποκλειστικώς δημώδεις», δηλ. ή γλώσσα τής προκηρύξεως
είναι «θύτη, αύτοτάτη ή μετά δεινών άρών διωκομένη καθαρεύουσα,
κιβδηλευθείσα μόνον Ιπιπολαίως, ίνα φαίνηται ώς δήθεν δημοτική».
ι') Ή έν τοϊς σχολείοις διδασκαλία γλώσσης διαφερούσης πολύ
τών κατά τόπους διαλέκτων δέν γίνεται μόνον είς τήν 'Ελλάδα, άλλά
καί είς τήν Ελβετίαν, Γερμανίαν, Γαλλίαν κλπ. «ΟΕ γερμανόφωνοι
π .χ . Ελβετοί, καίπερ όμιλοΟντες διάλεκτον πολύ διαφέρουσαν τής
γραφόμενης γερμανικής, μεταχειρίζονται έν τε τοΐς σχολείοις καί έν
τοΐς δημοσίοις άρχείοις τήν αύτήν γλώσσαν ήν καί οΕ Γερμανοί κλπ.».
ια') «Τί θά συμβή, άν οί άπόφοιτοι τού προτύπου δημοτ. σχολείου
κόρακας, 6 πίνακας, δ βλάκας τον α, ή σταφίδα, ή λαμπάδα κλπ. θ ίλ ο μ εν μόνον
ν& μοίβιομίν ποδ θά σταματή«α>μ*ν θά πάρωμίν όλ α τά όνόματα τής συνήθειας,
ή μερικά; σαμπεριλαμβάνονται τάχα καί Ρήματα καί Ιπιρρήματα καί προθέοεις
κ λ π .; θά κρατήβωμεν δηλ. τόν πυρήνα τής γλώσσης μας άπείραχτον δπως τόν
tpipvti τό παιδί από τδ σπίτι του καί δπως θέλομεν καί ήμεΐς ;
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άποφασίσωσι νά φοιτήσωσιν είς άλλο άνώτερον σχολέίον, νά τύχωσιν
εύρυτέρας μορφώσεως; Προφανώς δέν θά δύνανται τούτο, άλλά. ή θά
χρειασθή ν’ άρχίσωσι πάλιν έξ άρχής ή θά μένωσι διά παντός κατα
δικασμένοι ώς παρίαι τινές, είς ήν εδρίσκονται τάξιν».
'Ο κ. Χατζιδάκις έζήτησεν ειλικρινή μετά τών Εδρυτών συνεννόησιν καί πρός τούτο συνέστησεν, δπως άκολουθήσωμεν έκάτεροι οΕ
συζητούντες τήν έξης μεθοδολογικήν άρχήν τού άγαθοΰ Σωκράτους·
«νά μεταχειριζώμεθα δηλ. έπιχειρήματα μάλιστα δμολογούμενα, ήτοι
τοιαύτα, ώστε πάντες νά συμφωνώσι περί τής άληθείας καί ίσχύος
αύτών. Διότι τότε μόνον τά έκ τούτων συναγόμενα συμπεράσματα
έπιβάλλονται, άναγκαίως, έπ’ άμφοτέρους, καί τότε μόνον οδτοι συνεν
νοούνται». Τά έπιχειρήματα δμως τής Ιγκυκλίου προπάντων δέ τό
δον δτι ή γλώσσα αδτη είναι άπονεκρωτική, παραμορφωμένη, ψεύ
τικη, καί τό ε0” δτι όπάρχει Πανελλήνιος δημοτική γλώσσα άπηλλαγμενη πάντων τών Ιδιωματικών στοιχείων, δέν είναι τών τά μάλιστα
δμολογονμένιον, άλλά τών ύπό τού κ. καθηγητού άνηρημένων, Ικτός
τού α01' δηλ. δτι σκοπός τής δημοτικής παιδείας είναι νά έτοιμάση
τόν άνθρωπον, ώστε νά δύναται νά ζήση τήν σημερινήν ζωήν, δπερ
συμπληροί, καί τού 6ου δτι τά έπίσημα σχολεία δέν έκπληρούν τόν
σκοπόν τούτον, δπερ φαίνεται δτι σιωπηλώς όμολογεί. Έ ν άμφοτέροις δμως τοΐς άρθροις αύτού & κ. Χατζιδάκις δέν προσπαθεί δπως
άναιρέση τά έπιχειρήματα ταΰτα, άλλ’ άρκεΐται είς τήν δήλωσιν δτι
είναι ήδη άνηρημένα κατά διαφόρους έποχάς καί είς διάφορα Ιργα
του. Είναι άληθές δτι άπό έτών σφοδρότατος περί τό γλωσσικόν ζή
τημα άγών μεταξύ τών είδικών διεξάγεται, όλόκληρος δέ περί αύτοΰ
φιλολογία άνεπτύχθη, έν ή εύρίσκει πάς ό βουλόμενος καί τά όπέρ
καί τά κατά τών περί ού ό λόγος έπιχειρημάτων. Έ γραψ αν καί
ώμίλησαν ό κ. καθηγητής καί οΕ όμοφρονούντες αύτφ, έγραψαν καί
ώμίλησαν καί οΕ άλλοι· τήν γνώμην τών άλλων εδρομεν συμφωνοτέ
ραν πρός τήν λογικήν καί τά πράγματα καί ταύτην ήσπάσθημεν,
δπως καί πλεΐστοι τών περί τά ζήτημα άσχολουμένων πολλοί δέ άφ’
έτέρου ήσπάσθησαν τήν γνώμην τού κ. Χατζιδάκι. Ούδείς δμως μέχρι
τούδε έπεχείρησε νά καταγράψη τούς ειδικούς αύτούς μελετητάς
τού ζητήματος, δπως γνωρίσωμεν δπόσοι είναι ύπέρ καί δπόσοι έναντίον τών είρημένων καί άνηρημένων ύπό τού κ. καθηγητού. Τότε
ίσως θά ήδυνάμεθα κρίνοντες Ικ τού άριθμοΰ τών ενσυνείδητον? δπαδών νά άποφανθώμεν όποΐα έπιχειρήματα, τά τού κ. X. ή τά τών
άντιθέτων, όμολογοΰνται ύπό περισσοτέρων, είναι δηλ. τά μάλιστα
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2 1 Γ Τ , ^ λΤ μ°ν* μεν ^
« ϊνώ μ η τών άντιφρονούνΖ π Ι Τ
είναΜ ; νωμη τ1ϊς * λ6ιον^
Λ ν λαϊκών, είναι δηλ.
ύποστήριξις προληψεως άριθμοόσης ζωήν «ίώνος, ίσως καί «ίώνων.
Ωστε δικαιότατα, ό κ. X. χαρακτηρίζω τά Ιν τή Ιγκυκλίφ Ιπιχειρή¿* 0 * ,
! Γ / “ ΜΑίσΤα Η γ ο υ μ έ ν ω ν . Μήπως δι’ έκατομμύρια
άνθρωπον δέν έπλάσθη δ κόσμος | κ τοΟ μηδενός, «ί δέ διάφοροί
γλώσσαι Ιν μιά στιγμή; Μήπως πλεΐστοι τών φιλολόγων καί φιλολογούντων Ικ τών λαϊκών δέν ¿σπάζονται άκόμη τήν γνώμην τοβ κ.
Μιστριωτου, καθ ήν
ή γλώ σ σ α ή μ & ν ά φ ω μοιώ & η π ρ δ ς τ ή ν
^α Τ ν

^ ^ Γ ^ ί . Ζ υΥ Χ άν0μεν * * ά γ ά η * ς τδ” Ν ε σ μ έ ν ω ν
ί ν
^
6 α ύτ0 ζ λα 0ζ
*6Χα(ν ^ η ν ι κ φ , , ^ φ
Αθήναι 12 Ιουνίου 1908). Είναι συζήτησις αότή;
Μ ™ " έ *· Χ· 8 « Ιχει τόν ίδιον πόθον μέ
β^ν*ννόησ;ν μεταξύ μας. Είναι άληθές δτι τήν

.δϊ,λΛδή

ΓοΓ, Γ τ* ^
ή μ π ίδ " αν μερίΧΚί ^ Τ ^ ε ι ς προκληθεΐσΐ
κοριως Ικ τής «υστηρας συντομίας τής Ιγκυκλίου τής άπευθυνομένης είς ώρισμένον κύκλον άναγνωστών. Ά λλά καίτοι είμεθα βέβαιοι
ότι διά τών εύρυτάτων Ιξηγήσεων, αΓτινες θά δοθώσι κατωτέρω, θά
άρθώσιν « ί παρεξηγήσεις, καί άν καί Ιν πολλοίς συμφωνώμεν μετά
τοΟ κ. κ« % η το Ο , μόλα ταυτα βλέπομεν δτι ή ποθητή συνεννόησις
μένει καί θά μένη άπλοΟς πόθος, Ιφ ’ δσον οί άντιφρονοΟντες άρνοΟνται όφθαλμοφανώς μερικάς άληθείας. Μολονότι δέ τά ζήτημά μας
κ Τ ο Γ Γ
^ ^ <ΐυζήτϊ,σί5’ ^
τά ί " Ρ « " « « ·* *
. Ιοπάλη καί των άλλων, περιωρίσθη ώς Ικ τής είδικότητος τών
συζητοόντων είς το περιώνυμον γλωσσικόν γλωσσικόν δμως ζήτημα
- σ ω ρ ό ς προλήψεων είς τούς άναγνώστας. Έπεθυμοδμεν νά θίξω μΓ
Ϊ ο ^ Ι Γ αδτΐίν ; ο5^ ανδ^
Ι*Α*ν Ιφ’ δσον τό άπαιτοΟσε τό
κύριον θέμα μ««’ έπειδή δμως «ί προλήψεις αόταί Ιταράχθησαν,
φ υντωσαν καί Ιθόλωσαν τά νερά μας, άναγκαζόμεθα νά όμιλήσωΓ % ί
ο
Ρ° ν άπαντώνΧ6? * τά« άδίκους Ιπιθέσεις. Εάν δέ Ιπαναληφθοδν πράγματα άπλά, τά όποια τόσας φοράς
Ιλεχθησαν, τό σφάλμα δέν είναι ίδικόν μας. Λ οιπόν:
3.

Ν ΕΚ ΡΑ

ΚΑΙ

ΖΩ Ν ΤΑ Ν Η

ΓΛ Ω ΣΣ Α

'Η Γ λ ώ σ σ α δ έ ν ε ίν α ι σ κ οπ ός άλλά μ έ ο ο ν μ έσ ο ν έ π ίΗΟινω.
Ι * * ™ ^ ψ ώ ^ ω ς τώ ν ά ν^ ρώ πω ν. Δ έν ύπ ά ρ χο μ εν δ ιά νά
τή ν έξυπηρετώ μεν, τή ν δη μ ιουργοϋμ εν <5»ά ν ά μ άς έξνπηρετή.
Ε κείνη ή γλώ σσα είν α ι δ ί ήμας ή παλντέβα, ή ό π ο ια μ & ςέξυ -

π η ρ ε τ ε ΐ κ α λ ύ τ ε ρ ο ν χ α ΐ ζω ντα νο ύ ς ά ν& ρώ πο νς έξυπ η ρετεΖ κ α λ ύ 
τερ ο ν μ ό ν ο ν ή ζω ντα νή γλώ σ σ α . Α ύ τ ή ε ίν α ι κ α θ ρ έ φ τ η ς τ ή ς
ψ ν χ ή ς μα ς.
Ε κ είνη ή λέξις είναι ζωντανή, ή όποία έκφερομένη προκαλεϊ
είς τόν άκούοντα αδτομάτως ζωηράν τήν άντίστοιχον έννοιαν ή παρά·
στασιν καί σειράν συναφών παραστάσεων μέ τά παρακολουθοϋντα
συναισθήματα. Είναι «ή συγχρόνως άπαστράπτουσα λάμψις λέξεως
καί ίδέας».
Οταν άκούω ψωμί, κρασί, νερό, μαντίλι, τραπεζομάντιλο, μποτίλια, λάδι, κάρβουνα, ψάρι, ποντίκι, κουκουβάγια, φίδι, άλογο, γάτα,
παπαγάλος, γίδα, σκυλί, μυϊγα, Αρκούδα, σαγώνι, βάρκα, βαρκάρης,
μενεξεδες, μπουμπούκι, αυτί, χέρι, μάτι, πόδι, νύχι, βήχας, κλωτσώ,
μ έ γροθιές καί κλωτσιές, όρκίζομαι, πέφτω, ή πάγκρεας, αίμοφόρα
άγγεια, Ανθρακικόν όξν, έπιφάνεια, έξέλιξις, άλλοίωαις, θεωρία τής
έπιλογής, συνέχεια κλπ. κλπ. άμέσως παρουσιάζεται Ιμπρός μου ή
άντίστοιχος έννοια ή παράστασις καθαρά, μέ δλην της τήν δύναμιν
καί συνοδεύεται συνήθως άπό σειράν συναφών παραστάσεων καί συν*
αισθημάτων. Τι παραστάσεις καί τί συναισθήματα δέν προκαλεϊ π . χ.
είς τό παιδί ή λεξις τζάκι, σπίτι, κυροΰλα κλ., δταν τάς άκούη μάλι
στα κατά τήν διδασκαλίαν τής Γραμματικής, ή είς τόν Ά θηναΐον ή
λέξις σκόνη κτλ.;
Οταν δμως άκούω: άρτος, οίνος, νδωρ, ρινόμακτρον, έπιτραπέζιος δθόνη, φιάλη, ϊλαιον, άνθραξ, Ιχθύς, μυς, γλαύξ, δφις, ίππος,
ψιττακός, <άξ, κύων, μνια, άρκτος, ταώς, λέμβος, ΐα, κάλυξ, ούς, χείρ,
δφθαλμός, πονς, όνυξ, φρέαρ, βήξ, λακτίζω, πυξ καί λάξ, δμνύω,
πίπτω ή παγκριάς, αίματόσταμνα, καρβουνικό ξυνό, απανωσιά, ξετνλιξιά, Αλλαξιά, θεωρία τής φυσικής ξεχωρισιας, ξακολίούθια κλπ. ή
είναι άνάγκη νά γίνη πολύπλοκος διανοητική Ιργασία καί νά σπου
δάσω τό γλωσσικόν σύστημα τοΟ Α ή τοΟ Β διά νά εδρω ποία είναι
ή Απανωσιά του φεγγαριού κ. τ. δ., ή νά ψάξω τό λεξικόν μου διά
νά εδρω τό ύς, κυίψ, τρύξ, φάαγανον, κακκάζουσιν, ύίζουσιν, ίύζουσιν, κοίζουσιν (ϊδ. ’Αλφαβητάριον Παπαμάρκου) κ. τ. δ., ή τέλος α£
λέξεις Ιχθύς, γλαύξ, κάλυξ κτλ. νά ΙπικαλεσθοΟν — είς τούς περισσο
τέρους άκροατάς καί άναγνώστας — τήν βοήθειαν τών λέξεων ψάρι,
κουκουβάγια, μπουμπούκι, κλπ., καί έτσι διά μέσου τρίτου νά προκαλέσουν τήν άνάλογον παράστασιν. Μεταξύ τής παραστάσεως καί
τοΟ συμβόλου της παρεντίθεται κάτι τι τρίτον, καί ή λέξις, διά νά
γίνη αίσθητή, άνάγκη νά διαγράψη καμπύλην, ή όποία σκοτώνει τήν
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4.

Η ΑΛΛΑΓΗ

TO V

ΓΡ Α Π Τ Ο Υ

Μ ΑΣ Λ Ο Γ Ο Υ

ΕΠ ΙΒΑΛ Λ ΕΤΑΙ

•Όπως ή προφορική Ιτσι καί ή γραπτή γλώσσα etva; μέσον έξυ·
πηρετικδν τής μορφώσεως καί Ιπικοινωνίας τών άνθρώπων. Έ . γρα
πτή γλώσσα διά νά έκπληρώνη τδν προορισμόν της, άνάγκη νά
καθρεφτίζη ή τούλάχιστον νά βασίζεται είς τδν συνήθη προφορικόν
λδγον μιάς τούλάχιστον κοινωνικής τάξεως. Παντού ύπάρχει διαφορά
μεταξύ γραπτού καί προφορικού λόγου. ‘Ο πρώτος είναι πλέον σύμ
μετρος, δμαλώτερος, συνθετώτερος. Τδ όλικδν δμως άπδ τδ όποΤον
άποτελεΐται καί ό τρόπος τής συνδέσεώς του είναι τδ ίδιον μέ τδ
δλικδν τής ζωντανής λαλιάς: p a i n - s u r la table λέγει ό Γάλλος,
B r o t - a u f dem Tische ό βόρειος Γερμανός είτε Ιπιστήμων είναι,
είτε έργάτης, καί p a i n - s u r la table, B r o t - a u f dem Tische γρά
φουν π ά ν τα κ α ί α α ν το ϋ . Ε μ ε ίς δμως, έπίσημοι καί άνεπίσημοι,
λέγομεν ψ ω μί - επάνω ατά τραπέζι, άλλά γράφομεν δρτος - επί τής
τραπέζης. Ά λ λ η ν γλώσσαν γράφομεν καί άλλην όμιλοΰμεν. Έ γρα
πτή μας γλώσσα άποξενωθεΐσα δι’ ιστορικούς καί ψυχολογικούς λόγους
Ιντελώς άπδ τήν συνήθη προφορικήν δέν Ικτελεΐ τδν προορισμόν της.
Επομένω ς ή έπαναστατική άλλαγή της Ιπιβάλλεται. Ό φείλει νά
Ιξυπηρετήση τήν ζωήν καί αύτό δύναται νά γίνη μόνον, δταν ώς
βάσις τού γραπτού ληφθή ό ζωντανός, ό συνήθης προφορικός λόγος.
5.

Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ

Μ ΙΑΣ

ΓΛ Ω ΣΣΗ Σ

Προτού δμως Ιξετασθή ποιος είναι ό συνήθης προφορικός λόγος
καί τί 6 γραπτός, δηλ. ή καθαρεύουσα, άνάγκη νά ύπενθυμίσωμεν
είς τδν άναγνώστην κάτι στοιχειώδες. Είς κάθε γλώσσαν διακρίνομεν
τέσσαρα πράγματα, τδ λεξικόν, τήν φωνητικήν, τδ τυπικόν καί τήν
σύνταξιν π. χ . άν θά είπωμεν νερό ή ϋδωρ, δρτος ή ψωμί, είναι
ζήτημα λεξικού- άν θά είπωμεν τις γυναίκες ή τάς γυναίκας είναι
ζήτημα τυπικού" δταν θά είπωμεν τδν εϊδον άντί εϊδον αύτόν, μ έ τδν
φίλον μον άντί μετά τον εμον φίλον, ή διαφορά θά είναι είς τήν σύν
ταξιν καί τέλος άν θα είπωμεν πτω χός - έπτά ή φτωχός - Ιφτά, είναι
ζήτημα φωνητικής 1.
6.

Τ Ο Π ΙΚ Α

ΙΛΙΛΜ ΑΤΑ

Hapà τάς καθαράς διαλέκτους τού Πόντου2 καί τής Τσακω
1 ’Ελισαίον ΓιαννΙδη «Γλόβοα καί Ζωή».
2 "Ε ιιις πάρβος ίξ*6*ν αό κννήγιν. Ά π έσ ’ σ’ δρος Ιπίντβσεν ϊνα λ λεοντάρ.
Ά μ ο ν ντ’ s lH v άτ*ν τδ λβοντάρ, Xij ά τίς άτόν. <’Α6ο0τος έμβς δμοΐάζ καί 4ς
ίμί-ιβρον τήμ φυλήν Ιν, καί ντδ μικρός Ιν !»
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νιάς \ ai όποΐαι μάς είναι άκατάληπτοι, ύπάρχουν διάφορα τοπικά
Ιδιώματα π. χ . τής Βορείου Ελλάδος, τής Έπτανήσου, τών νοτίων
Σποράδων, τής Κύπρου, τής Κρήτης, κλπ. κλπ. Τά ιδιώματα αύτά
διαφέρουν κυρίως ώς πρός τήν προφοράν, πολύ δέ δλίγον ώς πρός
τά τυπικόν καί τό λεξικόν: κλαϊσι, περιπατοϋσι, οΐ μήνοι, τον βασυλιώς κλπ. κύρης, — Αφέντης = πατέρας κλπ.
JfcTriá φονρά « έναν κιρό ήταν ένας πατέρας κ είχε ένα πιόί.
Δλιά τ’ μέρα, δλιά τον βράδ*, ονλον δλιά' μιρουδονλι, μιρονφάϊ.
(Βορ. Ελλάς).
Μ ία φορά τ<? I r a τσαιρό ήτανε μία φτω χή κόρη τααΐ ξενοδούλευε
τσαί ζονσε. Έ ννχτόρευε τσαϊ δντες τής έρχότανε δ νπνος νά τσονμηθή,
έπαιρνε κοντοία τ<? έτρωε το* έλεε . . . (Αίγινα).

δπου μέ πολύν κόπον προσπαθούν νά τήν άποτυπώσουν οί είδικοί
Ιπιστήμονες) διότι είς τόν προφορικόν λόγον είναι μόλις αίσθητή —
Παρά τούς ¿λίγους δμως αδτούς Ιδιωτισμούς ζούν καί τά άντίστοιχα
πανελλήνια δημοτικά, είτε τύποι είναι, είτε λέξεις κτλ. καί άν καί
δέν γίνεται συχνά χρήσις αύτών, μόλα ταύτα ήσαν καί είναι πασί
γνωστα καί νοούνται κάλλιστα· διότι οί "Ελληνες καί στή σκλαβιά
άκόμα έπικοινωνοδσαν μεταξύ των.

Δύο περιστέρκα κάτασπρα ατά ανκά τονς καθισμένα
κάθοννταν καί μοιρολοονν, κλαϊσιν, παραπονοννται,
τάρσενικόν του θηλυκόν γυρίζει καί λαλεΐ το ν
»írra κλωσσ$ς, γεναίκα μου, κάτασπρη περιστέρα ;
κρίμα χάννεις τους κόπους σου καί λύπες Iw à φέρης . . ,
(Κ ύπρου).

»Πήτε μου, πήτε μου άρχοντες, πήτε μου τ ί νά γένω ;
óri άαπώ μιΔλ λνερή, ππώ ς νά τήλ λησμονήσω ; . . .
( Καρπάθου ).

Τ ί λέτε ; ό Στερεολλαδίτης άρχοντας άν άκουγε πώς ό Καρπά
θιος άαπονσε τη λνερή κόρη τον, ή πώς ό Κύπριος ήθελε iw à τον
κλέψΐ) τά περιστέρκα καί τά ανκά του θά έμεινε άσυγκίνητος ; Μήπως
δταν ζητήσετε άπό τδν Κύπριον χωρικόν περιστέρια καί αυγά θά σάς
δώση κολοκύθια, ή θά έρωτήση άπορών ϊντα θέτενε; ή δταν τούς
είπήτε δτι οί Μακεδόνες κλάϊνε θά νομίσης δτι γλεντούν; Ή γριά
Αίγινίτισσα άκούγοντας κουκιά δέν θά φωνάξη βέβαια τσαί τί λες
παιδάτοι μ ο υ ; καί κακά θά ξεμπλάξη μέ τόν Επτανήσω ν δποιος
τολμήση νά τόν στείλη στους πέντε διαβόλους, γιατί εδκολα θά γνωρίση σ’ αδτούς τούς δικούς του tool διαόλοι. "Ολα τά τοπικά ιδιώ
ματα έχουν τήν αύτήν γραμματικήν πλήν Ιλαχίστων έξαιρέσεων
Ιδίως ώς πρός τήν προφοράν. Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι ή περί τήν
προφοράν διαφορά εις τά περισσότερα φαίνεται μόνον είς τό χαρτί
1 Pnládzj é m a é x a th o K u iíi
D z e m ena té nj ém a^ é/a
Tajix a nj ém a zaXa ? i
Po"klXa nj ém a m ósk o.
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Πουλάκι Ινα βίχα ατό κλουβί
κ' ήμερωμένο τό είχα
έτάγιζά το ζάχαρη
έπότιζά το μόσκο.

7.

ΚΟΙΝΗ

ΔΗΜ ΟΤΙΚΗ

Παρά τά τοπικά αδτά Ιδιώματα ύπάρχει ή Πανελλήνιος καθαρά
δημοτική γλώσσα, ή άπηλλαγμένη δλων τών ιδιωματικών ή διαλε
κτικών, άν θέλετε, στοιχείων. “Ε χ ε ι τ ή ν Ιδ ία ν γ ρ α μ μ α τικ ή ν δηλ.
τό ν ίδ ιο ν μ η χ α ν ισ μ ό ν μ ό τά το π ικ ά Ιδ ιώ μ α τα κ α ί δ ια φ έρ ει
μ ό ν ο ν ά π α ύ τά κ α τά τό β τ ι β χει ά π ο β ά λ ει πολλά ς Ιδιω μα τικ ό ς,
π ρ ό π ά ν τω ν ξενικά ς, λ έ ξ εις : κύρης, τσούπρα, πόστα, σπιτάλι, κάσα
κλπ. καί το ύ ς δ λ ίγ ο υ ς Ιδ ιω μ α τικ ο ύς ν ύ π ο ν ς : οί δνδροι, οί μήνοι,
κλαΐσι κλπ. κ α ί δ ιετή ρ η σ ε τ ή ν κ α θ α ρ ό τη τα τ ή ς π ρ ο φ ο ρ ά ς : και
ρός, παιδί, δουλειά, βράδυ, μεροδούλι · μεροφάι κλπ.
’Αλλαχού θά έξετασθή πώς διεμορφώθη ή γλώσσα αύτή, ή β α σ ιξο μ ένη είς τό κ α θ α ρ ό ν Ιδίω μα τ ώ ν δ υ τικ ώ ν μ ερ ώ ν τ η ς Π ελο π ο ν ή α ο ν καί τίνες παράγοντες συνετέλεσαν πρός τούτο. Τώρα άρκούμεθα μόνον νά δηλώσωμεν δτι είναι ή γλώσσα, είς τήν όποίαν έχουν
δ η μ ο σ ιε υ θ ή τά δημοτικά μας τραγούδια (ϊδε συλλογήν Άραβαντινού κλπ.), τά έργα τού ΓολωμοΟ, τού Βαλαωρίτη καί τόσων άλλων.
Είναι ή γλώσσα τών μεγάλων καί μικρών κέντρων, άμορφώτων καί
μορφωμένων, ή γνωστή είς τήν καλύβην τού Κυπρίου καί Στερεολλαδίτη καί ή λαλουμένη μέ ίλαχίστας διαφοράς τόσον είς τά φτωχικά
μας, όσον καί είς τήν οίκίαν τού κ. Μιστριώτου καί είς τά σαλόνια
τού κ. Μαυρομιχάλη. 'Ο Στερεολλαδίτης, διά τόν όποιον τά βνά είναι
ψλά καί τό χσό ή κσό ή τό ΓαΧαξεΧδ' εχι δμορφις ςτσοΰπρις τραγου
δούσε καί τραγουδεΐ
νά κουβεντιάζουν τά βουνά μέ τίς ψηλές βαχούλες. . .
. . . Γαλαξεϊδι μέ καράβια Σ ά λ ω ^ ν α μέ τίς έλιές
καί Χ ρυσό μέ τά κ ο ^ ρ ίτ σ α ποδν’ γεμάτα μαργιολιές.
Ή κοινή αύτή δημοτική άποβαλούσα πολλάς ίδιωματικάς λέξεις
τάς άντικατέστησε μέ λέξεις ληφθείσας άπό τήν καθαρεύουσαν. ’Επί
σης άπό τήν καθαρεύουσαν έδανείσθη καί δανείζεται πολλάς λέξεις
πρός δήλωσιν νέων έννοιών, τάς όποιας είσήγαγε καί είσάγει ή διά-
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δοσις τού πολιτισμού μετά τήν άπίλευθέρωσιν τής 'Ελλάδος. Ό λ α ς
δμως τάς λέξεις αύτάς τάς μβτέπλβσε καί τάς μ ετ«πλά τ«ι σύμφωνα
μέ την ίδικην της γραμματικήν: χά ταχνδρομεΧον Ιγινε ταχυδρομείο,
ή
τής - εως
ή
^ . οης ^
χλ π ^
“
Γ
? ° ύΤ
Τήν Χ° ΐνί)ν δ^ 0τΐκίίν Χ<*>Ρί€ νά άλλοιώση
οδτε κατά κεραίαν τόν χαρακτήρα της.
8.

ΜΙ ΚΤΗ

■Όσον δμως άνερχόμεθα(;) άπό τόν άμόρφωτον πρός τ όν αοοφωμένον, τόσον μεγαλύτερον γίνεται τό ποσόν τών δανείων αδτών
Λέξεων. Η κοινή δημοτική παραμελοομένη καί περιφρονουμένη μέχρι
τινός κατεδικάζετο νά μένη άκαλλιεργητος, έπομένως Ιλειπον άπ’ αύτήν
δλαι «ί λέξεις α άναγύμεναι είς τά γράμματα, τήν Ιπιστήμην καί
τήν φιλοσοφίαν Ιλειπον Ιπίσης λέξεις πρός δήλωσιν λεπτοτέρων ¿ημ«σιολογικών δ ια φ ο ρ ά κτλ. Πολλάς τοιαότας λογίας λέξεις, άπαραιϊήΓ Α? ί τ 5 ωντ“ νθν προφ°Ρ£κόν λόϊ° ν του, δανείζεται ό μορφωμένος
Λ
καθαρβϋ0ϋσαν· Έ κ *
Λί
μέ μορφήν διαφορε
τικήν, ή δέ μορφή αύτή τού έπιβάλλεται μέ συστηματικήν διδασκα
λίαν τόσων Ιτών καί χίλια άλλα μέσα τού έπισήμου Κράτους. Ε π ο 
μένως μέ τήν άνάμιξιν δύο λεξικών έπιβάλλεται καί ή άνάμιξις δύο
γραμματικών. Ανάμιξις δέ δύο γραμματικών σημαίνει πόλεμον τών
δυο τυπικών, τών δύο φωνητικών, των δύο συντάξεων. Ε Ις τόν π ό λ ε 
μ ο ν αύτόν τώ ν δύο γραμματικώ ν κ αί δ χι είς τάς λέξεις, 8πως
φ α ίνετα ι παραδεχόμενος ό κ. Σ κιά ς, δύναται νά φ α ν ϋ ή ζω τιΗότης τώ ν δύο γλω σσώ ν. Έμελετήσαμεν Ιπισταμένως τά άποτελέσματα τού πολέμου αύτοΟ είς τόν ζωντανόν προφορικόν λόγον τών
Ανεπτυγμένων κοινωνικών τάξεων δηλ. είς συζητήσεις Ιπ ί θεμάτων,
τά όποια έρχονται είς άμεσον σχέσιν μέ τήν ζωήν, έκεΐ δπου ή σκέψις, ή παρατήρησις είναι πρωτότυπος καί βγαίνει κατ’ εύθείαν άπό
μμΪ λ

^ τήν καρδίά’ χωρίζ νά
άνάτκην νά θυμηθή τό βιβλίον.
Ελάβομεν φυσικά δπ’ δψει τά άποτελέσματα, διά τά δποΤα ή άπόφασις είναι όριστική καί άμετάκλητος. Καί είδομεν δτι ένώ ή καθα
ρεύουσα κατωρθωσε νά μεταπλάση είς τά χείλη τού μορφωμένου
ί Ί · ζ, 'Χ ν φ ω ν * τΐΗ* ν δέκα
οχολΟο, σκέπτομαι, κτήν0ζ’ έξ£τάζω 1 κλπ· βθν
** τ ν « « ό ν τήν όνομ. καί «ίτ. τού
Οσον λαικωτέρα είναι ή λέξις, τόσον άποτελεσματικώτερον «νθίσταται είς
όλίνον * ΜΛ1
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« * « « « « « . δπω« καί τάνάπαλω. Λέξεις δέ, ποδ «ολύ
«( λατκαί τάξεις, κρατούν ώς έπί τό πλεΐστον

πληθυντικού τών είς - τής όξυτόνων τών είσαχθέντων μετά τήν άπελευθέρωσιν π. χ . οί φοιτηταΐ - τονς φοιτητάς, οί δικασταί - τους δικαατάς κλπ. άντί οί - τούς φοιτητές κλπ. όλίγα θηλ. δευτερόκλιτα όνόματα νήσων: ή Σ άμος - την - ον, ή Τ ή νο ς-τή ς Τήνου κλπ. 2ντί ή
Σ ά μ ο -τ ή ς Σ άμος κλπ. τήν όνομ. καί αίτ. τοΟ πληθ. μερικών πρω
τοκλίτων καί δευτερόκλιτων τής δημοτικής είς τά άντίστοιχα τριτό
κλιτα τής καθαρευούσης π. χ . δυνάμεις, παχεΐς, πλατείς κτλ. τά
οδδέτερα δημ. τό κνμα - τον κνμάτον, τό γρά μμα - τον γραμμάτον,
τό δάσο-τον δάσον κλπ. είς τά άντίστοιχα τριτόκλιτα τον κύματος
γράμματος, κλπ. δύο-τρία τριτόκλιτα ε ίς -ή ς π . χ . άμαθής (όχι δμως
καί τού άμαθοΟς) κλπ. καί νά είσαγάγη άκόμη τήν γεν. πληθυντικήν
πολλών δνομάτων ’, άπεναντίας δλαι αί λόγιαι λέξεις, αί άπαραίτητοι
είς τδν συνήθη προφορικόν λόγον μας, άφωμοιώθησαν μέ τό τυπικόν
καί τήν σύνταξιν τής δημοτικής π. χ . τις φιλοσοφίες, τήν έξέλιξι,

τήν φωνητικήν τής καθαρευούσης : κτηνώ δης, κτηνοτροφία, ικτα οις, σχολαστικός,
διδα κτικά , διδασκαλία, παιδεία, έκπαίδευαις, γενοις, εκδούλεναις· πραγματικός, π ρα γ
ματεία' σύνδεσμος, αύμφιονον, έκδίδω , ίκδοσις, εκδότης■ θά δημοσιεύσω , θά άναπνεύσω κλπ. 4*ν μάς προξενεί δέ κανέν δυσαρμονικόν συναίσθημα, οδτε μάς φαί
νεται έπιτηδευμένον, όταν άκούιομεν νά παρατάσσωνται λέξεις τής αύτής ^ίζης
μέ διάφορον φωνητικήν π . χ . πταΐαμα, πταισματοδίκης, πταισματοδικείο, γραπτός
λόγος, πτώ σις, ενδέκατος, εκδονλευσις παρά τά φ ταίω , φταίξιμο, μοϋ ήταν γραφτό,
π έφ τω , έντεκα, δούλεψη κτλ.
1 Παντού άλλοδ δπου δπάρχει έπίδρασις τής καθαρευούσης Ιχομεν διπλοτυ
πίαν δηλ. πόλεμον άρχαίου καί νέου τυπικού π . χ . ό βαοιλείις - τοϋ βααιλέως καί
ο βασιλιάς - τον ά ή - έας - έα, Ιδένοντο καί δένονταν ή δενόντουσαν, τόν έπρόσβαλα
καί μ έ προσέβαλε κλπ.
Ά ρ κ ετα ί λέξεις καί φράσεις άπό τό λ ε ξ ικ ό ν τής καθαρευούσης είσήχθησαν
καί ζούν παρά τάς ταυτοσήμους, συχνά δμως δχι καί ισοδυνάμους φράσεις τής
δημοτικής: αυθάδης, περιώ νυμος, Ανεπτυγμένος, πρόοδος, ώ ς hci τό πλεΐστον κλπ.
παρά τά . αδιάντροπος, ξακουσμένος, μορφω μένος, προκοπή, τ ις περισσότερες
φορές κλπ.
Ή πολύπλοκος τέλος σ ύ ν τ α ξ ις τής καθαρευούσης δέν έπέδρασε καθόλου είς
τήν άπλήν, τήν παρατακτικήν σύνταξιν τής δημοτικής. Ε κ τ ό ς τής πρό καί έκτός
μετά γεν. π ρό ήμερ& ν, πρό καιρού, έκτός τού Γιώ ργον κλπ. = έβδ καί τόσες
(κάμποσες) μέρες, έδδ καί τόσον καιρό, έκτός (άπό) τό Γιώ ργο κ λ π . ( = διπλοτυ
πία) όλίγα μόνον έτερογενή στοιχεία π . χ . προθέσεις συντασσόμεναι μέ γενικήν
καί δοτικήν άκούονται συχνά είς τόν συνήθη προφορικόν λόγον ώς στερεότυποι
μεμονωμέναι έκφράσεις π. χ . εν τονζοις, έν γίνει, έν πάθη περιπτώ σει, εντός τον
μηνάς, προς τοντοις, έκ μέρους μ ο υ κλπ., ά λλά ποτέ έν τ η κονζίνρ, έν πόση κονζίνφ, εντός τή ς κουζίνας, πρός τ φ Κώ στφ, έκ τή ς κουζίνας, έκ τή ς βουλής κλπ.
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διεκδικονμε, διεκόικονσα, Αφομοιώνεται μ ε κάτι τι κλπ. *· έλάχισται
δέ έξαιρέσεις είναι τά γλωσσικά στοιχεία τής καθαρευοόσης τά άνθιστάμενα εις τδν μεταπλασμόν π. χ . καλλιτεχνική, τό γεγονός, ό διε
θνής, τό διεθνές κτλ. 5. Αδτός είναι ό σννή& ης π ρ οφ ορ ικ ός λόγος
τών άνεπτυγμένων τάξεων ή κοινή δημοτική μ έ δλον τό λεξικόν
της (τάς λέξεις δηλ. τάς άναγομένας εις τόν φυσικόν βίον, δχι έκα-

τόν καί διακοσίας, άλλά κολλάς χιλιάδας) κ αι μ έ τήν γραμματικήν
της Α ποτελεί πάντοτε τή ν κ υρία ν β ά οιν, α ί δέ λ ό γ ια ι λέξεις μ έ
τή ν φω νητικήν κ α ί έλαχίοτους τύ π ο υ ς τής κα&αρενούαης Α πο
τελούν τήν ίφ εδρεία ν.

1 Πρώτον δύναται νά τεθή ώς γενικός κανών δτι είς τά« λόγιας λέξεις πλήν
τής άναφορικής άντωνυμίας τον έποΤον - τή ν όποιαν χα£ τ β ν ούδετ. τριτοκλίτων
° ^ βαν · ^ ^ Χ θ ο ν χ λ π . λοιπόν χ λ π . τό τελιχόν ν έκπίπτει σύμφωνα μέ τήν
Τ Σ Τ
Έ * « « * * » *™ ε!8η τος αποβολή ένός μικροβ Γφβρει
άληθή αναστάτωσή εις τό τ υ π ικ ό ν π ά ν τ ο τ ε άχούομεν τόν καλλιτέχνη, τόν Αναμοοφ(° 2 ΐ Γ ν·
^ Τ ’ ** 9ια^ τν^ α τον ***· τόν κυρίαρχο, τόν ίπ,μελέστατο
μα θητή, το οημαιπικώ τερο γεγονός, χ λ π . την καιαοτραιήγησι τον νόμον, τη ν Αξίωσι,
επεμβαίνομε σε ξενες ύποθέσεις χ λ π .
Έ π ειτα τά ουσιαστικά χ * ί Ιπίθετα χα ΐ τ δ ν τριών κλίσεων μεταπλάττονται
άκουσίως κατά τά άντίβτοιχα τής δημοτικής π. χ . ά(φη)οε τΙς οοφιστίες, τέτοιες
δια μα ρτυρίες-δεισιδα ιμονίες -θ εω ρίες χ λπ.
ο ί πρω τεύουσες κα ί ο ί καθαρεύου
σες, Ζ«6>*ΚΦΙ, χ α ζ ό τ α τ η , ί ν τ ι μ η γυναίκα, χαριέοτατες, έντιμες, εύπρόσω πες γυναϊν Τ Τ
Τ Γ
ίΐπ λ ° Τ,,ηίαν *
κ α ι ονας, ρήτω ρ καί
Τ
*·ΧΧ* η Ζ ί
’ η * ° ί Μ α Χλπ· ΕΕ« τ * «·Ρ«®άτ·ρα δέ άπό τά άφηρημένα
ς - ε ω ς δταν μάλιστα
κανείς γρήγορα, μόλις ή μάλλον ούδόλως ακούεται
Γ*
*
μ· ^ ι ξ ύ ίξ ί( ϊ > το
ή &ντίδρασι(ς) τό άπα ιτεί χλ π .
Τήν μεγάλην όμως άφομοιωματικήν δύναμιν τής δημοτικής τήν βλέπομεν
προπάντων είς τά βήματα τής καθαρευοόσης, τά εύχρηστα ,ίς τόν συνήθη προφοριχόν λόγον. ΕκεΤ άχούομεν μ ό ν ο ν γενικεύαμε - (έ)γενίκευα - ,χμε - αχε - α - κχ π.
τοποθετούμε - τοποθετούσα - α ε ς - ο ε - ούοαμε - ούοατε - οϋσαν, διεκδικονσα χ λ π
δ η γ α ν ω ν ω - ωνεται, συγκεντρώ σαμε - ατε - ανε, συναντήσαμε κλπ. Ιπ ,ιτα προσέφερα
κα ί επρόσφερα, προοεφέρθη κ α ί προοφέρθηκε χ λ π . 'Ομοίως είς τήν ο ύ ν τ Ζ ι Γ σνμφω νω μ ε τό Γιώ ργο, Ασχολούμαι μ έ τό ζήτημα, Απέναντι ατό οπίχι μας,-προκειμενού γ , αύτο τό ζή τη μ α κλ1 τδ χλασοικόν προκειμένου ό λόγος γιά τόν Κώ στα
Ηλπ. κλπ. κλπ.
8 Τοιαδτα στοιχεία τής καθαρευοόσης άνθιστάμβνα πρδς τό παρόν είς τόν
μεταπλασμόν είναι δύο τρία δευτερόκλιτα θηλυκά ή πρόοδος, ή δ,άλεκτος- είς τά
τριτόκλιτα προπάντων ή γενική τοδ ένικοδ τ δ ν άφηρημένων : τή ς έξελίξεως, έκδηΧώσεως, εκμεταλλενσεω ς κλπ.· έπειτα τά είς ό» καί όρ τριτόκλιτα ούδέτερα καί ή
όνομ. τοδ ένικοδ τ δ ν είς , ς καί « έπιθέτων π . χ . τό γεγονός - *< *, προσόν - όντος,
* Τ ς ' * κ λ π · κα1 δΧι 10 Υ·ϊονόιο - προοόντο ■ ον, δ δίεθνος - τό δίεθνο χ λ π τά
θηλ. τ δ ν ε ί ς - ικ ο ς έπιθέτω ν π . χ . παιδα γω γική, δημοτική χ λ π . μερικοί δεύτεροι
« ρ ιο τ ο ι α ν ε ο τ α λ η -δ ιε ο τα λ η ... ·ΰ ( π ρύ ς * τήν α5ξ^ ν> ^
^
Μ μ β τ α ^ τ ρ ί α πρόοωπα τοδ ένικοδ καί τό γον πληθ„ δπο» ό τόνος είναι
επάνω εις τη ν ανξηοιν. Τοιαδτα βήματα είναι τ ά ·. οννέτεινα, διέπρεπα, διέπρεψα
0Κψθε« α· ^ β ^ - έ π έ τ ρ ε ψ α , έξέδωσα - ε ς - ε - α ν . Οόδεμία
δέ άντίστασις παρατηρείται ,Ες τά πρόσωπα τοδ πληθυντικοδ, όπου προστιθ.μέ-
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'0 μικτός αΰτός προφορικός λόγος των άνβπτυγμένων Ιλήφθη ώς
βάιπς είς τήν περιδόητον γλώσσαν τής έγκυκλίου τοΟ Π. Δ. Σχολείου.
Διατί έλάβομεν αύτόν ώς βάσιν καί δχι τήν κοινήν δημοτικήν, θά
έξηγηθή άναλυτικώτατα άλλαχοΟ. Πρός τό παρόν άρκοόμεθα μόνον
νά άναφέρωμεν τά έξής τοΟ κ. Χ α τζιδά κ ι: Πας νονν Ιχων Ανθρωπος
ΘΑ μοϊ δμολογήσΐ] ίλπίζω, δτι δ καθαρός λόγος τών Ανεπτυγμένων
τάξεων, ό σήμερον εν πάση πόλει και κωμοπόλει εύχρηστος, ίν φ
ήμεις οί Αστοί σνλλογιζόμεθα, όνειρενόμεθα, έκψραζόμεθα κλπ. οντος
δφείλει νά θεωρηθη υπό τώ ν καλλιτεχνών, συγγραφέων κλπ. ώ ς πρό
τυπον καλόν λόγου, ώς ή καλή γλώ σσα, ούχί δε δ τών Αγροτών»
καί «νά άκολονθήσωμεν ώ ς είναι δίκαιον τόν προφορικόν λόγον τών
ανεπτυγμένων τάξεων, τήν σννή&η λα λουμένην έν τάϊς πόλεσιν,
την φυσικήν ημώ ν σήμερον γλώ σσαν. . . » (ϊδ. Χατζδάκι άπάντησις
είς τά τοΟ Κρουμβάχερ Ικδ. Μαρασλή, σελίς 759 καί 775). Έ άν
νης καί ά λλης συλλαβής Ó τόνος καταβιβάζεται: ονντελέοαμε, συντείνομε, έπιτρεπ α μ ε - ψ α τε, ίκδώ σα με - ατε - ανε κλπ.' έπίσης Λίντίλοδσα κλπ. κλπ.
Α ποτελεσματική καί τελεία είναι ή άντίστασις τ δ ν λογίων λέξεων ώς πρός
τήν φ ω νητικήν: έπικίνδυνο, έπιφνΧλϊδα, υγιεινή, ειδική, ιδιω τική. Ιδρύω, λεπτομέ
ρεια, συμβολισμός, σύνθετα κλπ. καί δχι π ικ ίη ν ν ο , πιφ νλλίδα, λεφτομέρεια, συβοΧιομός, σύθετα κλπ.
Έ ν φ λοιπόν τά άνθιστάμενα είναι όλίγα καί δέν άνέχονται πρός τό παρόν
κανένα μεταπλασμόν, πολλά τούναντίον είναι τά ζδ ντ α παρά τά μεταπλαττό*
μένα- έτσι έχομεν διπλούς τόπους, πόλεμον τ δ ν δόο τυπικών : τοϋ καλλιτέχνη
καί - ον, ο ί καλλιτέχναι - τονς καλλιτέχνας καί ο ί - τους καλλιτέχνες, τή ς καθαρεύου
σας κ α ι · ούσης, επιστήμω ν κα ί - ήμονας, ή ή ιω ρ κα ί - ορας, τά - ας καί ες, άπεγοητεύοντο καί απογοητεύονταν, άπογοητενόμεθα καί - όμαστε, ουνήντηοα καί σννάν
τησα, άσυνειδήτως καί Ασυνείδητα, έπιοτημονικώ ς κ α ί-ά , πειραματικώ ς καί
πειραματικό κλπ.
Είς μερικάς άπορίας διατί π . χ . έλήφθη 6π’ δφει 6 προφορικός λόγος είς
θέματα συνήθη κοινωνικά καί δχι είς τά καθαρώς έπιστημονικά, όπου πλέον
βασιλεύει ή καθαρεύουσα άνατρέπουσα άρδην τόν πυρήνα τής δημοτικής· διατί
είς τήν διπλοτυπίαν έπροτιμήσαμεν τούς δημοτικούς καί δχι τούς λογίους τύπους"
διατί δέν ήκολουθήσαμεν τήν περί μεταπλασμοδ γνώμην τοδ Φυχάρη κλπ. κλπ.
θ ά δοθή ή κατάλληλος άπάντησις άλλαχοΟ.
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[ Μ * Μ η Β . Ανωτέρω E 'J ό χ . Κ αθηγητής είς τόν συνήθ*
φορικόν λόγον τών Ανεπτυγμένων, δέν πταίομεν ήμεΐς, άλλά
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δπολογίζονται μόνον αί λέξεις διαφόρου £ίζης π. χ . Ιχθύς ~ψάρι,
κνω ν-σχνλΐ κλπ. άλλά καί τά πάμπολλα: δ δούς-δόντι, π ίπ τω πέφτω, δ ν νξ-νύ χ ι κλπ. δπου αί φωνητικαί Αλλοιώσεις είναι τοιαΟται» ®στε παραμορφώνουν τελείως τήν λέξιν. Είναι άληθές «τι μεγά
λος άριθμός λέξεων είναι κοινός χα ί είς τάς δύο, τά τυπικόν δμως
τής καθαρευούσης, ή φωνητική καί ή σύνταξις, δηλ. ό χαρακτήρ, ή
ψυχή μιας γλώσσης, Ιχουν παρά τάς έλαχίστας όμοιότητας, τόσην
μεγάλην διαφοράν άπό τό τυπικόν, τήν φωνητικήν καί τήν σύνταξιν
τής δημοτικής, ωστε μόνον ή πρόληψις καί τό πείσμα δόναται νά
άρνηθή δτι Ιχομεν έμπρός μας δύο γλώσσας :
Κ αθα ρεύουσα

Δ η μ ο τικ ή

Γ “ Κ λ ία ις . Ν ν ξ , ελπίς, χειρ, πονς,
κΰ μ α , ζάχχα ρις - εω ς,' γείτων, άρχων,
μ ή τη ρ, γυ νή - γυναικός - τ ή γννα ικί -τ ή ν
γυναίκα & γνναι !
Α ί γυναίκες · τώ ν γνναικόίν · ταΐς γ ν ·
ναιξί - τάς γι·ναικας.

A Κ Χ ίο ις. Ή νύχτα , ελπίδα, ή ζά
χα ρη - τ ψ ζάχαρης, ό γείτονας, é άρ
χοντας, ή μητέρα.
“Η γυναίκα - τής γυναίκα ς - (α)τή γ υ 
ναίκα, γυναίκα - ο ί σ τ ι ς - τις γυναίκες γνναιχώ (νε) - γυναίκες !

A Κ λ ί α ι ς .’ Ο πολίτης ·<5 ταμίας τοΰαν, τώ - η - q, τόν - η ν - α ν κλπ. πολίτα !
Τιμή , χώ ρα - ας, θάλασσα - θαλάσσης.
Πληθ. - οι, - <ον, - αις, - ας.

*Ο πολίτης - τοβ - τον - πολίτη - πολίτη !
' Ο ταμίας - τον - τόν ταμία.
Χ ώ ρα-ας, θάλασσα-θάλασαας-τή θάλασσα.
Πληβ. ο ί- τ ις θάλαααες-χ&ρες, ά>(νε) κλπ.

Β Κ λ ίσ ις . ' Ο καιρός - ον - φ - όν - έ,
ο* - oh’ - οΐς - ονς.
Το μήλον, τον - ον, - φ - τά μήλα, ων - οις.

Β Κ λ ία ις , Ό καιρός - ον, τ ο ν · ό ,
οί - ω(νε) - ονς.
Τό μήλο - ου - τά μήλα.
Το πόδι - τού ποδιού - τό πόδι - τά π ό 
δια - τω ν ποδιω(νε) - τά πόδια - χέρι ν ύχι κλπ.
Π ε ρ ιτ τ ο ο ύ λ α β α . Χ α τζ ή ς - ήδες, ψ ω 
μ ά ς - άδες, παποϋς - παποϋδες, κα φ ές καφέδες - άλεπον - άλεπονδες - τό κ ΰ μ α τού κυμάτου.

τά v e ^ x Í L L t 7 0apeÚOUCaVí δΐ0ΐ[ Τίτε δέν θά ¿0^ v U o
τά νερα καί δέν θά έρρίπτετο τά μεγάλο Ικπαιδευτικάν ζήτημά μας
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'
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«διότι
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Χχ
0ν° μάζθμεν ^
^
τήν ζωήν γλώσσαν
*
ϊλωσσιχά τινα στοιχεία «ότής οία τά παϋς χ«ί
ΰδωρ είναι Απηρχαιωμένα καί άσυνήθη !ν τή καθημερινή χρήσει,
αύτή ΐ Σ
1 *; Γ ” ” XpCC'f ^ h r ‘v ^ σ σ α ν » . Ή γλώσσα δμως
« * ή , ή^μάλλον αί γλώσσαι, διότι είναι πολλαί, (τοΟτο δόναται χαθείς

μίλΓΓ?πάΓ

πΡ°σ0ΧήνTVΥλώ
θσαν^ παΡ°Ηί

μελέτης, άπά τήν όποίαν λείπει μονον ή άγαν άρχαϊκή) | χ βι τά μεγα-

Σ ι 7 μΣ ζ Π ™ ^ ν°ς δϊϊλ· Τών λέξεων πο° άνάγονται είς τάν
φυσικόν βιον, διάφορον άπά τάν πυρήνα τής δημοτικής. Διότι δέν

Η τρίτη κλίσις τής χαθ. δέν\όπάρχει είς τήν δημοτ. τά τριτό
κλιτα Ιγιναν ή πρωτόκλιτα ή ούδ; δευτερόκλιτα. Τά πρωτόκλιτα τής
δημ. φυλάττουν τό φωνήεν τής δνομ. καί είς τήν γενικήν, έπομένως
έξέλιπεν ή διαφορά θάλασσα - θαλάσσης καί χώρα - χώρας. Είς τόν
πληθ. τών πρωτοκλίτων ή όν., αίτ. καί κλητική Ιχουν κατάληξιν-ες
δηλ. τά

) = βς. κλπ. κλπ.

ας - ας )

' Ο πονηρός - à - όν
ταπεινός - ή - όν
μικρότερος - τέρα - τερον
ο κ α ί ή ήσυχος - τό ήσυχον
άγριος - άγρια - άγριον

' Ο πονηρός - ή πονηρή - tô πονηρό
ταπεινός
·ι
,
μικρότερος
»
»
ήσυχος
»
*
άγριος - άγρια
»

κλπ.
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έλεγαν · ε ς - e - ομεν - gt$ - ο»
έγραψ α - ε ς - ε · α μ ιν - α τε - α ν
έγρά φ ην - η ς - η - ημ εν - η τε - ηααν
ήγάπω ν - ήγάπας - « - ήγαπώ μεν - ατε- 0)ν
έπολέμουν - t¡5 - « - σΰμεν * ¿Γγ£ - οϊ>ι·
- <η;ς - ον - οϋμεν - οϋτ£ - ουτ
- εσο - *®ο - όμεθα - εαθε - ovro

έλεγα - γρά φ ηκα , αγαπούσα - ποΧιμούσα (ί)δήλωαα
ες - ε - α μ ε - a te - αν

II.

γινόμοννί") - όοονν (ο) - óravfeJ - όμαστε άσαστε - γίνοντανί,ε)

κλπ. κλπ.
Αί πλουσιώτατα παραγωγικαί καταλήξεις τής δημοτικής εις άδα,-αινα, άρης, αριά, ας, ιά, ίλα, μάρα, μός, ιδερός, ωπός, ιάρης :
γλνχάδα, Κώσταινα, περιβολάρης, δεκαριά, άμαξας, μαχαιριά, μανρίλα, κουταμάρα, γλυτωμός, μαυριδερός, κοκκινωπός, άρρωστιάρης
κτλ. τά ύποκ. γιαγιάκα, Γιαννάκης, παιδάκι, γεροντακος, άγγελονδι,
'Ελενίτσα, μαγούλα, πατερούλης, άρχοντοποΰλα κλπ. τά μεγεθυντικά
μύταρος, ποδάρα κλπ. λείπουν άπό τήν καθαρεύουσαν καί τά πλεΐστα δυσκολώτατα άντικαθιστώνται διά μιας λέξεώς· έπειτα σύνθετα
δπως κρυφομάώ , καλοτρώγω κλπ. Συλλογισθήτε άκδμη τήν φωνη
τικήν καί τήν σύνταξιν, προσέξατε τ ά :
¿v zfj oixúf, έντος τή ς οικίας
α ύν τ φ Γ εω ργίφ , μ ετά του Γεω ργίου,
μ ετά τόν Γεώ ργιον, καρά, τ φ Γ ε α ρ γ ίφ ,
παρά τή ν οικίαν, παρά τον βουλευτον,
έπ ί τ ή ς τραπέζης, επ ί τύϊς γάμοις,
περί τά ζήτημα, περί του ζητήματος,
άπά τή ς βουλής, έδαρύνθην άναμένων,
έροηώ ν δύναταί τις νά μετα δ ή είς ΑΓ/πολι»
έγερθείς (έκ τ ή ς κλίνης) άπήλθεν
β ν ) ζεύγος ύποποδίων, (μία) λίτρα ζύθου

Οί ειδικοί καί άπδ τούς λαϊκούς δσοι έπιθυμούν νά ίδουν Ιπιστημονικωτέραν καί λεπτομερή άνάλυσιν τοΟ γλωσσικού ζητήματος,
άς Ιχουν δλίγην ύπομονήν. ’Εντός όλίγου έκδίδεται είς ιδιαίτερον
τεΟχος μελέτη σχετική Ιξετάζουσα τό ζήτημα δπό τάς διαφόρους
αύτοΟ άπόψεις.

(μέσα) στά on¿u
(μαζί) μ ε τό Γιώ ργο, ύστερα από τά
Γιώ ργο, οχοδ Γιώ ργον, κοντά οτά σπίτι,
άπό τά βουλευτή, επάνω «rao τραπέζι,
για τούς γόμους, γιά τά ζήτημα, άπά τή
βουλή, βαρέθηκα περι/τένοντας
ρω τώντας πής στην Πόλη
σηκώ θηκε (άπά τά κ ριβθά τι τον) κ ' έφ υγε
iv a ζευγάρι κάλτσες, μ ία λίτρα μ π ύ ρ α

πολλών δεινών καλ άφορήτων έπιπεσόντων κλπ. κλπ.
καί θά Σδήτε δτι Ιχετε Ιμπρός σας δύο γλώσσας διαφορετικάς. Δέν
πιστεύω δέ νά παρασυρθήτε, δπως δ κ. Σκιάς, άπό τήν δμοιότητα
ποΰ Ιχει μικρόν μέρος τοΟ τυπικοβ τής καθαρευοόσης — πτώσεις
τινές τών δνομάτων καί δλίγοι Ρηματικοί τύποι — μέ τδ τυπικόν τής
δημοτικής π . χ . ή γλώσσα, ή δ ιπ λ ή -τη ς διπλής, δ κακός - τον κακόν
- οί κακοί - τών κακών - τούς κακούς, τον φυτού - τά φυτά, τόν πα
τέρα - οί πατέρες, τό σώμα - τά σώματα κλπ. άγαπώ - μς - μ - ατε,
μένω - εις - ε ι - ε τ ε - ουν, ίμεινα - ε - ατε - αν κλπ. οδτε άπδ τό δτι είς
τδν συνήθη μικτόν λόγον θά προσθέσετε τέσσαρας τόπους α ί,-ά ς ,εως, - εις καί πολλάς λογίας λέξεις μέ ξένην φωνητικήν.

ΓΛ Ω ΣΣΑ

ΚΑΙ

ΣΧ Ο Λ ΕΙΩ Ν

Ή Ιγκύκλιος τοΟ Π. Δ. Σχολείου λέγει δτι σκοπός τής δημοτικής
παιδείας είναι νά έτοιμάση τόν άνθρωπον, ώστε νά δύναται νά ζήση
τήν σημερινήν ζ ω ή ν νά τόν μορφώση πρώτα ώς άνθρωπον, Ιπειτα
ώς "Ελληνα πολίτην καί νά τού δώση τέλος τάς άπαραιτήτους διά
τήν ζωήν πρακτικάς γνώσεις καί ικανότητας. Τά σημερινά δμως
σχολεία μας δέν έκπληρώνουν αύτόν τδν σκοπόν \ Ή δέ κυριωτέρα
αίτία ποΰ άποτυγχάνουν, είναι δτι περιφρονοΟν τήν ζωντανήν μας
γλώσσαν καί έξοδεύουν 4 ή 6 χρόνια είς τήν διδασκαλίαν μιάς
γλώσσης ξένης πρός τδν μαθητήν καί πρός τήν ζωήν.
Έ μ εΐς οί δάσκαλοι παίρνομε τό παιδί άπό τό σπίτι του, δταν γίνη
Ιπτά χρόνων. Έ ψυχή του δέν είναι άγραφο χαρτί- κλείνει μέσα της
δλόκληρον μικρόκοσμον. Είς τά έπτά χρόνια είδε καί Ιμαθε τό παιδί
όσα ίσως δέν θά ίδή οδτε θά μάθη είς δλην τήν έπίλοιπην ζωήν του.
Μεγάλος θησαυρός συγκεκριμένων παραστάσεων, τακτοποιημένος
σοφά άπό τήν μητέρα φύσιν είνε είς τήν ψυχήν του δλοζώντανος.
"Ολος αύτδς δ θησαυρός Ιχει δπαρξιν καί ζωήν μδνον είς τάς Αντι
στοίχους μητρικάς λέξεις. Κάθε παράστασιν ποΰ ¿κέρδιζε τό παιδί,
τήν έκέρδιζε μαζί μέ τό σόμβολόν της, τήν λέξιν. Μέ τήν λέξιν άπεκρυσταλλώνετο ή άόριστος καί παροδική έντόπωσις καί άποθηκεόετο
είς τό μικρό μυαλό του κτήμα- ές άεί. Τάς λέξεις τάς Ιμαθε άπό τήν
μητέρα του, τόν πατέρα του, άπό δλους δσοι τό τριγυρίζουν. Τάς
Ιμαθε άπό τό στόμα τους· καί είς τό στόμα τους άνθεϊ σχεδόν άμόλυντος δ πυρήν τής δημοτικής μας· τό λεξικόν του, ή γραμματική
του, ή σύνταξίς του- δργανισμός δλόκληρος. Μ’ αύτόν έξωτερικεόει
δλην τήν άθώαν ψυχήν του.
1 Είς τώ ν πρακτικωτέρων παιδαγωγικών 6 κ. Π. Π. Οίκονόμος ϊγραψβν (Ά θ ή ναι 2 4 Ίοονίου) δτι «ή ϊδρκσις προτύπου δημ. Σχολείου τώρα φανερώνει μίγαν
άναχρονιβμδν. . . διότι 8βα νομίζει (δ κ . Τοπάλνις) δτι πρέπει νά δφηγηδή τό
οχολεΐον τοϋτο, είναι πρό πολλοδ είρημένα καί έφηρμοομένα». Αυοτυχώς δμως
είς ούδένα βεβόμενον τόν έαυτόν του έπιτρέπεται νά άπαντήος είς άνθρωπον, δ
όποιος, όοάκις δέν περιαυτολογώ, δβρίζει τοός άλλους καπηλικώτατα (ίδ. ’Εφημ.
Σώλπιγξ 1 3 Ιουνίου).
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Έ τσ ι παίρνει 6 δάσκαλος τδ παιδί άπδ τδ σπίτι του. Ποιά είναΐ
τωρα ή δουλειά του; Τδν έσωτερικδν Ικεϊνον κόσμον νά τδν άναλύση,
νά τδν Ιξετάση βαθύτερα, νά τδν ταξινομήσω καλύτερα καί Ιπάνω
είς αδτδν νά δημιουργήσω- Νά έξυψώση τδ άσυνείδητον είς συνειδη
τόν καί άπδ τά γνωστά νά προχωρήση είς τά άγνωστα. Τδ σχολεΤον
είναι παντού συνέχεια τού σπιτιού.
Τδ δικό μας σχολεΐον τί κάμνει; ’Αρχίζει τή δουλειά του ώς Ιάν
ήτο τδ παιδί άψυχη κούκλα. Λέγουν δτι πρέπει τδ παιδί νά μάθη
πρώτα άνάγνωσιν καί γραφήν, δηλ. νέα σύμβολα διά τδν γνωστόν
του κόσμον. Εστω* τότε δμως «πρέπει τήν τέχνην αδτήν νά τήν
μάθη δσο τδ δυνατόν μηχανικώς. Διότι ένόσψ τδ παιδί μανθάνει τά
νέα αδτά σύμβολα έπέρχεται άναστολή είς τήν πραγματικήν του
έκπαίδευσιν». ’Αλλά «ή πρώτη καί άπαραίτητος συνθήκη διά τήν
άνάγνωσιν καί τήν γραφήν είναι δτι τά σύμβολα πρέπει νά είναι νέα
μόνον ώς σύμβολα. Τδ περιεχόμενόν των είναι τδ περιεχόμενον τών
παλαιών σημείων τού νού καί τών φωνητικών μας δργάνων
δηλ.
είς τήν νοητικήν καί άκουστικήν παράστασιν γάτα προστίθεται τώρα
ή όπτική καί γραφική είκών γάτα. Τδ σχολεΐον μας δμως γράφει
γαλή, ούς, ώόν κτλ. Έ τσ ι δχι μόνον ή δυσκολία πρδς Ικμάθησιν
τής γραφής καί άναγνώσεως τετραπλασιάζεται, άλλά καί κατατίθε
ται ό θεμέλιος λίθος τής Ιπιπολαιότητος καί τής ψευτιάς. Τδ παιδί
διαβάζει καί γράφει λέξεις πού δέν καταλαμβάνει, καί έπαινείται,
δταν άναγινώσκη καί γράφη άπταίστως πράγματα άκατανόητα.
Συγχρόνως άρχίζει ή άποξένωσις άπδ τήν ζωήν.
Τδ βιβλίον σου λέγει δτι κάθησαι Ιπί βάθρου, άναγινώσκεις καί
άκούεις τδν διδάσκαλον δτι παίζεις είς τάς άγνιάς καί κάθησαι είς
οικίαν μέ δροφήν, κλίμακα, θνρας καί θυρίδας· ή κλίμαξ Ιχει βαθμί
δας, εις τάς θυρίδας εΐνα καί ναλοι καί άπδ τάς θυρίδας εισέρχεται δ
άήρ. Καί είς τήν οίκίαν, τήν όποιαν στολίζει Εν κάτοπτρου, Εν φάαγανον καί ή ερυθρά φλδξ τής πυράς, μένει πατήρ καί μήτηρ- αδτοί
κάθηνται είς τήν τράπεζαν καί τρώγουσιν άρτον καί Ιχθυν άρίγκην
καί ορυζαν μέ πέπερι καί χήνα βλακικήν καί πίνουσιν ϋδωρ καί
οίνον. Είς τήν αυλήν καί τδν κήπον σου <5 νοήμων ίππος λακτίζει, δ
δνος ογκάται, ή αϊξ μυκάται, 6 νοημονέστατος κνεον μέ τούς οξείς
όδόντας υλακτεί καί είς τδν δρνιθώνα κακκάζονσιν αί δρνιθες. Ό
κήπος σου Ιχει κατά τδ Εαρ $οιάς μέ πορφυρά άνθη καί ία ενωδέ-

στατα καί Ικεΐ δσφραίνεσαι διά της (ίινός σου τήν δομήν τών εύο
σμων Ανθέεον. Ε ίς τά κλαδιά τώ ν δένδρων ψάλλουσιν ή φ δίκή άηδών,
δ κόασυφος, καί δ τέττιξ. Σού λέγει άκόμη δτι δ λέων βρνχάται καί
δ κηρός τήκεται’ δτι τδ ψενδεσθαι είναι αισχρόν καί τυφλός είναι
δστις δέν έχει δφθαλμούς. Τότε άφίνεις τήν γλαύκα καί τδν ταών καί
μεταφέρεσαι είς τούς λειμώνας δπου βόσκοναιν οΐ βόες' έκεί άφού
μάθης δτι ή Εχιδνα είναι δφις καί ϊδης τήν σύριγγα τώ ν ποιμένων νά
τέρπη τούς ίππους, σέ παραλαμβάνει πλήρες φίλτρου xa i στοργής
τδ Β ' μέρος τού άλφαβηταρίου, τδ προπαρασκευαστικόν τής λογικής
άναγνώσεως. Τότε Επιστρέφεις τήν μεσημβρίαν είς τήν οίκίαν, Ανέρ
χεσαι τήν κλίμακα, εισέρχεσαι είς τδ μαγειρείου, λαμβάνεις Από τδ
φάφιον Εν ψωμίον καί Εν λεμόνιον, τά θέτεις Επ'ι τής τραπέζης, καί
τά κόπτεις διά τον μαχαιριδίου.— ’Ενίοτε δέν ύπάρχει νέφος εις τδν
οόρανόν. *Ο ούρανδς είναι τότε καθαρός καί σύ μεταβαίνεις καί κάθησαι πλησίον τής θαλάσσης, ήτις βολίζει, βάλλεις Εν σκωλήκιον είς τδ
δγκιστρον καί συλλαμβάνεις Εν όψάριον. Μίαν 6έ ώραίαν ή μέραν της
άνοίξεως λαμβάνεις τδν πίλον είς τήν χειρα καί Εξέρχεσαι είς τήν
εξοχήν.”Οπου καί δν στρέψης τούς δφθαλμούς σου, θά Ιδης Ανθύλλια,
Απειθή Ερίφια καί πρόβατα, άτινα βληχώνταυ οί κώδωνες οί κρεμάμενοι άπδ τώ ν τραχήλου αυτών ήχοΰσιν ώραιότατα. Παρέκει ίσταται
είς μυλωθρός καί μία ήμίονος Ασθμαίνει ξνλοκοπονμένη Απδ τδν
δνηλάτην. Είς δέ τδ δάσος δέν ύπάρχει δ λέων μ έ τά κόκκινα δμμάτια οδτε ή Αρκτος μ έ τά βραχέα ώ τα δορκάδες μόνον, τάς δποίας
Ανιχνενονσιν οϊ κάνες διά τής δσφρήσεως καί δφείδιά τινα. Έ κ εί φάει
ή άηδών καί πανταχον τερετίζει δ τέτηξ' μία χελιδών συλλαμβάνει
εις τδν Αέρα κώνωπας καί μυίας καί τά φέρει είς τά τέκνα της διά
νά τρώγωσι καί μ ή άποθάνωσι τής πείνης. Ε ίς μύρμηξ δαγκάνει τδ
ποδάριόν σου, ώ άπρόσεκτον παιδίον! ’Εξέρχεσαι λοιπόν Εκ τον
δάσους, βλέπεις τδ στρογγυλόν φεγγάριον, Επιστρέφεις είς τήν οίκίαν
καί Ανακράζεις πλήρες χαράς ε μ ή τέρ μ ο υ γ λ υ κ εία , γ λ υ κ ε ία ! » 1.
Καί σύ, φτωχό παιδί, άφού καθίσης στό θρανίο σου καί διαβάσης
καί άκούσης καί τδ δάσκαλό σου, σχολάζεις τδ μεσημέρι, βγαίνεις
καί παίζεις στούς δρόμους, πψς στδ σπίτι σου, άνεβαίνεις τή σκάλα,
άνοίγεις τήν πόρτα καί σέ ύποδέχεται μιά μητέρα ή Ινας πατέρας.
Κάθεσαι μαζί τους στδ τραπέζι, τρώς ψωμί, ¡δέγκα, ψάρι, χέλι,

1 Φ. Φωτιάδης: τό Γλωσσικόν ζήτημα καί ή ’Εκπαιδευτική μας άναγόννησις.

1 Ό λ ο ς é λεξιλογικός πλοΟτος καί άρκεταί l í i a i ίλήφβησαν &πό τ 4 ’Αλφα
βητάρια τοδ X . Παπαμάρκου.
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νόστιμη χήνα, βύζιμέ πιπέρι ^ πίν5(ς καθαρό νερό. 'Ρίχνεις δστερα
τά κόκχαλα στό Ιξυπνότατο σκυλί σου καί βλέπεις πώς δείχνει τά
κοφτερά δόντια του σέ όποιον θελήση νά τού τά «άρη καί γαυγίζει.
Ακοΰς τίς κότες σου νά κακκαρίζουν, κατεβαίνεις στό κοτέτσι, παίρνεις ταόγά καί παραμερίζεις μή κλωτσήση τό άλογο. Στό περιβόλι
σου άνθίζουν οί βοιδιές κ ’ οί μενεξέδες. Στά δέντρα κελαιδεϊ τό άηδόνι
κα1 5 ^ ν τ ζ η ρ β ς . Κάπου κάπου άκοΟς τό γαϊδούρι νά
γκαρίζη καί τό κατσικάκι νά βελάζη. ’Ανοίγεις τό παράθυρό σου καί
ό δροσερός άέρας σού φέρνει τή μυρουδιά τών λουλουδιών. Βλέπεις
πέρα τή θαλασα νά γυαλίζη σάν καθρέφτης, κατεβαίνεις στό άκρογιάλι, παίρνεις σκουλήκι γιά δόλωμα, τό περνάς στό άγκίστρι σου καί
σέ λίγο Ινα λαχταριστό ψάρι σπαρταρά στήν άμμουδιά. Γελαστό σάν
ανοιξιάτικη ήμέρα παίζεις στάνθοστόλιστα λιβάδια· δίπλα σου βόσκουν
Μ'ά πεταλοδδα κάθϊ3®6 3έ κάποιο κατακόκκινο λουδοΟδι, τήν κυνηγάς μέ τ6 καπΙλο σου ^ χωρ1ς ^ ^ χαταλά6 β
θήκες μέσα στό δάσος. Κάποιο ζαρκάδι κατέβηκε νά πιή νερό κοντά
στό μυλο, άκουσε τά βήματά σου, τρόμαξε καί χάθηκε σάν άστραπή.
Τα λαγωνικά τού μυλωνά τό μυρίστηκαν καί παίρνουν άπό κοντά τίς
πατησιές του. Κάποιο φιδάκι γελάστηκε καί βγήκε άπό τήν τρύπα
ϊδ Λ
ί
Τά βρ^Χε στό κ«?άλ( καί * ¿ Τ ή « στόν τόπο.
Εδώ πέρα δέ θά σέ ταράξη μούγκρισμα λιονταριού ή άρκοόδας.
Ενας τσοπάνος παίζει τή φλογέρα του, τά πρόβατά του βελάζουν
καί τά κουδούνια τους άχολογούν γλυκά. Τά χελιδόνια Ιπιασαν στόν
άέρα κουνούπια καί μυϊγες καί γύρισαν στή φωλιά τους. Σέ λίγο θά
βραδυαση καί οί κουκουβάγιες θ’ άρχίσουν τό θρήνο τους. Ό άνωγιάτης φόρτωσε τό άλεΟρι στό πουλάρι του, τό δέρνει άλύπητα, έκεΐνο
άνασαίνει βαρειά κάτω άπό τό πολύ φόρτωμα καί τραβά σιγά σιγά
πρός τό χωρίο. Φεύγεις τρεχάτο καί είσαι στό σπίτι σου προτού
άκόμη προβάλη τό όλοστρόγγυλο φεγγάρι. Καί τίς χειμωνιάτικες
βραδειές κάθεσαι συχνά κοντά στό τζάκι, βλέπεις τήν κόκκινη φλόγα
τής φωτιάς κι άκοΰς τήν κυρούλα νά λέη γιά τό γιαταγάνι τού
παππού σου, πόσο αίμα Ι χ υ σ ε .- Δ υ ό κόσμοι· ό Ινας πραγματικός,
ζωντανός, άρμονικός καί χνδα ΐος, 6 άλλος ψεύτικος, νεκρός, πλήρης
*όγκου, σεμνότητας κ αί εύγενείας κ
Ετσι σπίτι καί σχολεϊον, σχολεϊον καί κοινωνία στήνουν πόλεμον
άμειλικτον. Τούς ζωντανούς μόνον τά ζωντανά έλκύουν τό παιδί
μυρίζετα* τή μούχλα, βαρυέται, σιχαίνεται, μισεί τό σχολεϊον, τό
βιβλίο του, τό δάσκαλό του. Μέ τάς λέξεις δμως αύτάς άπλώνεται
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Ινας πέπλος σκοτεινός μεταξύ τών ματιών τού παιδιού καί τών πραγ
μάτων. Χάνεται πλέον ή συγχρόνως άπαστράπτουσα λάμψις λέξεως
καί ίδέας. Ένθυμηθήτε τί είπομεν άνωτέρω περί νεκράς καί ζωντα
νής γλώσσης* πώς καί σέ μάς άκόμη πού άνακατευόμεθα διαρκώς
μέ τά βιβλία αί λέξεις αύταί προκαλούν τάς άντιστοίχους παραστά
σεις σκοτεινάς καί όμιχλώδεις. Συλλογισθήτε τώρα τό παιδί τής πρώ
της καί δευτέρας, τρίτης καί τετάρτης τάξεως, όπότε πλέον δλος
ό πυρήν τής γλώσσης μας άλλάσσει ή παραμορφώνεται καί είς τά
χείλη τού διδάσκοντος. Καί αί λέξεις άκόμη, αί όποΐαι μεμονωμέναι
άκουόμεναι μάς παρουσιάζουν τό πράγμα ζωντανόν, δταν συνδεθούν
είς προτάσεις κλπ. διαδέχονται άλλήλας μέ τόσην ταχύτητα, ώστε
είναι άδύνατον νά.προκαλέσουν τάς άναλόγους παραστάσεις μέ δλην
τήν ζωηρότητα καί τήν φυσικήν των δύναμιν. Τήν ταχύτητα τών
λέξεων τήν πληρώνομεν άκριβά μέ τήν άπώλειαν τών ζωντανού χρω
ματισμού τών παραστάσεων Ιχομεν μόνον τάς σκιάς των καί έτσι ό
λόγος παίρνει κάποιαν άσάφειαν. Αδτό γίνεται, δταν αί λέξεις καί ή
σύνδεσίς των είναι ζωντανή. "Οταν δμως ό λόγος άποτελήται άπό
λέξεις, αί όποίαι, διά νά προκαλέσουν τήν άντίστοιχον παράστασιν
Ιχουν άνάγκην διαμέσου τινός, δπως π.χ. Ιχθύς τού ψάρι κλπ. τότε ή
άσάφεια φθάνει είς τό ζενίθ καί ό λόγος οδτε σκιά πλέον δέν είναι.
Τά πράγματα δέν καθρεφτίζονται σ’ αύτόν, τά θαμποβλέπει μόνον
τό παιδί σάν άμυδρότατες σκιές. Τί σύγχυσις καί βλάβη γίνεται είς
τόν έγκέφαλόν του, καθείς τό έννοεϊ. Οδτε τό βιβλίον, οδτε ή διδα
σκαλία, δπου γίνεται σέ τέτοια γλώσσα — καί δυστυχώς αδτό είναι
ό κανών — δύναται νά είναι παραστατική, ζωντανή.
Τό άξίωμα τής παιδαγωγικής «άπό τά γνωστά είς τά άγνωστα»
τό τροποποιεί τό σχολεϊον μας έτσι· «άπό τή ν γν ω σ τή ν λέξ ιν ένός
π ρ ά γ μ α το ς ε ίς τ ή ν ά γνω σ το ν λ έ ξ ιν το ΰ α ύ το ϋ π ρ ά γ μ α τ ο ς : Τό
βόιδι γίνεται βφδιον, τό βφδιον λέγεται και βονς κτλ.» Μέ τάς λέξεις
δμως αδτάς δίδομεν είς τό παιδί Ινα κόσμον έντελώς ξένον πρός τόν
ίδικόν του- άλλη γραμματική πολυπλοκωτάτη, άλλος τρόπος συναρμολογήσεως τών Ιννοιών, πού δέν έχει καμμίαν σχέσιν μ! τόν τρόπον
κατά τόν όποιον έδούλευεν ώς τά τώρα ό Ιγκέφαλός του. Κλίσεις
όνομάτων, έγκλίσεις, συντάξεις, γίνονται τώρα σκοπός τής διδασκα
λίας. Καιρός γιά πράγματα δέν μένει. Πού νά εύρη ó δάσκαλος —■τό
τραγικόν αδτό θύμα — καιρόν νά τού άναπτύξη τό παρατηρητικόν,
νά έξετάση μαζί μέ τό παιδί π.χ. τή γάτα βαθύτερα, άπό βιολογικής
άπόψεως, ποίαν αιτιώδη σχέσιν Ιχουν τά μέρη τού σώματος πρός
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ν0ϊϊμάτων κα1 “ ^θημάτων έκείτήν λαλ°0ν’ είί δέ τί^ν δημοτικήν μας Ιχει άποκρυταλλώ-

σει ό Ε λληνικός λαός, δπως κανείς, τήν ίστορίαν του, τδν πόνον του,
τούς έθνικούς του πόθους, τό πνεΟμά του. Είς τά δημοτικά μας τρα
γούδια, τάς παραδόσεις καί παροιμίας θά εδρετε τδν χαρακτήρα του
καί είς αότά θά μελετήσετε καί δι’ αότΰν θά δώσετε είς τό παιδί
λαχταριστήν τήν εικόνα τοΟ νέου ΈλληνισμοΟ. Ό κλέφτης καί ό
βάγιάς 8ι’ αδτών θά σάς δώση τήν ψυχολογίαν του καί τήν ψυχολο
γίαν τής έποχής του* τόν τρόπον τής ζωής του, τήν λατρείαν πρός
τήν φύσιν, τάρματά του είς τδν πόλεμον, τήν άγωνίαν το υ : Τούρκοι
βαστάτε τάρματα λίγο νά ξαναοάνω, τάς Ιλπίδας το υ : Σώπααε, κνρά
Δ έοπ οινα... 'Ωραιότερα άκόμη θά σάς δμΛήση μέ παραδόσεις δπως
δ μαρμαρωμένος βασιλιάς, τδ χυπαρίσι κ.τ.λ. Τά τραγούδια τής Ξένητειάς θά σάς δώσουν τήν μοναδικήν άγάπην πρός τδ 'Ελληνικόν
χώμα, τά μοιρολόγια του τήν λατρείαν πρός τήν ζωήν* καί ή άπλή
καί κλασσική μορφή τής δημοτικής ποιήσεως θ’ άνοίξη τά μάτια τών
μαθητών σας πρός τήν άπλήν ώραιότητα τής Έ λλην. φύσεως.
’Αλλά βλέπω τούς διδασκάλους μας νά έξανίστανται* «οίον δήποτε
διδακτικόν βιβλίον καί άν άνοίξητε, θά εδρητε καί δημοτικά τραγού
δια καί είς πολλά δημοτικά σχολεία ψάλλουν σήμερα τά μαθητικά
χείλη τόν άπλόν σκοπόν των? — ψίχουλα άπό τό πλουσιώτερον τρα
πέζι τοΟ κόσμου σκορπισμένα καί αότά, ίδίως άπδ τήν πρωτοβουλίαν
μερικών δημοδιδασκάλων, Ιδώ κ ’ έκει μέσα σέ όνακάνθας! Τδ κάτω
στον Βάλτον τά χωριά μέσα σέ χίλια ποιος κάμνει τά φυτά — καί
διατηρεί αϋτά, τις διδάσκει τδ πουλάκι κλπ. καί Ινα τραγοδδι τοΟ
Διάκου μέσα σέ τόσα χασάπικα, πατριωτικά δήθεν, άσματα
Ε ίμ α ι "Έλλην τδ καυχώμαι
ζεύριο τήν καταγωγήν μου . . .
καί άλλα παρόμοια. Έ τ σ ι μόνον κάποια άνάμνησις άφίνεται νά γεννηθή είς τόν παιδικόν Ιγκέφαλον άλλου κόσμου πραγματικού. Έ ν φ
τδν κόσμον αδτόν πρέπει νά τόν γνωρίση τδ παιδί κατάβαθα, διότι
είναι ό ίδικός του κόσμος, ό κόσμος τοΟ έθνους του. Είς αδτόν καί
δι’ αδτοδ θά κερδίση καθώς είπομεν τό παιδί ζωντανήν εικόνα τοδ
Νέου ΈλληνισμοΟ. Καί τά παιδιά, καί τοδ δημοτικού σχολείου άκόμη,
πρέπει νά κερδίσουν είκόνας όλοκλήρων Ιποχών.
Ένθυμεϊσθε ίσως τί έγινε πρό δύο έτών καί πώς έκινδύνευσεν ή
πατρίς Ιξ αίτιας ένός άθώου ποιήματος τοΟ κ. Δροσίνη γραμμένου
είς τήν δημοτικήν! Οί Νεοέλληνες ποιηταί, άκόμη καί τοδ 21, ποδ
τραγούδησαν γιά τά παιδιά μας, έχουν άποκλεισθή άπό τά σχολεία
μας. Μόνον τό Σ τώ ν Ψαρών τήν δλόμαυρη §άχη καί δύο τετράστιχα
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τοΟ Γμνου τούς πετοΟν έτσι κατά συνθήκην. Τά ά λ λ α ... Ικάς 0£
β έβ ηλ ο ι... Καί τί πλούτος σ υ ν θ η μ ά τ ω ν , Κεών καί άρμονίας μένε:
άχρησιμοποίητος! Γιατί θά κινδυνεόση βέβαια ή πατρίς, £ ν ή
ΕλληνοποΟλα συγκινηθή μ έ x k γυναίκες τον ZoAc^ov, τις dvrW „Του Μεσολογγίου καί τή Σουλιώτισσα πού μοιρολογεί
¿α0ύ? <5 λάκκος *? άνοιξε καί κλεΐ τό γίγαντα μου .
καί τό Ελληνόπουλο θά χάση τάς 100 λογίας λέξεις, άν άφήσωμε
t
" Τ ΐ * ^ TO° t l n Χί μ6γαλ8Ϊ0 έΧαΧΐά ^
μέσα του, δταν
άκουγε άπό τή Ζάκυνθο τά κανόνια τού Μεσολογγιοϋ
ι Ό ^ έ?ξ ' f XXW * « θά σάς δώση τό κλειδί διά νά εισαγάγετε
χ £
ί , ν Βυζαντ£ακδν * Λΐ «ροπάντων τόν Ά ρχαΐον Ε λλη νι
σμόν. Είναι άδύνατον καί ό μαθητής τοΟ Γυμνασίου άκόμη νά καταλάβη δπως πρέπει, νά «ίσθανθή τόν "Ομηρόν του, άν δέν ξέρη τόν
νέον Ομηρον, τόν Λαόν του· οδτε θά «ίσθανθή δπως πρέπει τήν
r ν μ? 7 ήν ^
άρχαί“ ς Ύέ* νΚ ΧωΡ1«
βοήθειαν τής Τέχνης
τοΟ Νεοελληνικού Λαού. Ά κ όμ η κ «1 ή ¿μορψιά> ή δώναμ^ ,
τος τών μεταφορών, ή πλαστικότης κλπ. τής άρχαίας γλώσσης άδύνατον νά γίνουν «ίσθητά, χειροπιαστά, άν δέν στηριχθοΟν είς τήν
συγκρισιν καί τήν μελέτην τής δημοτικής μας κλπ. κλπ. Γι’ αύτό
προσθέσατε άκόμη καί τήν άνιαράν καί βέβηλον μετάφρασιν τών
r Χΰίί0ς κ0αμ0ί
κ* 1 —
ή °υνέχ8ΐά
< άΧΧα^
μορφής του, δ Βυζαντιακός
καί 6 Νέος
έδώ είναιτου’
ή Ινότης
— »ένει
κλεισμένος καί διά τούς άποφοίτους τών Γυμνασίων μας.
Πολλοί έτσι Αντιλαμβάνονται τήν σχέσιν γλωσσικοΟ ζητήματος
καί σχολείου.
12.
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Πολλοί δμως άντιτείνουν δτι αδτό γίνεται καί είς άλλα πλέον
πολιτισμένα μέρη. Ά ν καί τό Ιπιχείρημα αύτό μάς θυμίζει τήν άλεποΟ ποΟ Ικοψε τήν ούρά της, μόλα ταΟτα δέν κρίνομεν άσκοπον νά
τονίσωμεν δτι τόσον είς τήν Γερμανίαν, δπου διαμερίσματα όλόκληρα
λαλούν διάλεκτον έντελώς διάφορον τής έπισήμου Γερμανικής, δσον
x a είς τήν Ελβετίαν πρό καιροδ έγεννήθη παρόμοιον ζήτημα, πώς
δηλ. πρέπει νά γίνεται ή μετάβασις άπό τάς διαλέκτους είς τήν Ιπίσημον γλώσσαν. Π ρό καιρόν έτέ&η ύπό διδασκαλικού συλλόγου τό
4ρώ τημα <πο(αν β λ ά β η ν ύ φ ίσ τα τα ι τό σ χο λεΐο ν έ κ το ν δ ,τι &
μητξίΜ ή γλώ σ σ α τώ ν π α ιδ ιώ ν μ α ς e lv a i διά φ ο ρ ο ς ά π ό τό ν
Υ ρα φ ο μένη ν* . Καί τώ ν πλείστων άπαντήσεων τό πνεύμα ήτο δτι ή

διδασκαλία τής γραφομένης πρέπει νά στηρίζεται είς την τής διαλέκτου.
Πολλά άκόμη άναγνωστικά βιβλία εγράφησαν όιά τώ ν όποίεον ακοπεϊται νά γίνη μεθοδική ή μετάβασις άπό τών διαλέκτων εις την
σημον Γερμανικήν, υπό σοβαρωτάτου δέ παιδαγωγού ύπεστηρίχθη δτι
πρέπει νά γράφωνται τά ’Αναγνωστικά τών δημοτικών Σχολείων εις
τήν διάλεκτον τώ ν μαθητών. Δυστυχώς είς τό Ιρημικό μοναστήρι δπου
μένω δέν μέ συνοδεύουν τά σχετικά βιβλία διά νά άναφέρω τά δνόματα τών παιδαγωγών καί γλωσσολόγων. Ά λ λ ά οδτε τά όνόματά
των, οδτε καί ή γνώμη των μάς Ινδιαφέρουν τόσον, άφοΟ Ιχομεν
χειροπιαστήν τήν διαφοράν έμπρός μας. Έ κ ε ΐ ή Ιπίσημος γλώσσα,
καί ή Γερμανική καί ή Γαλλική κλπ., τήν όποιαν πρόκειται νά
μάθουν οί ιδιαιτέραν διάλεκτον λαλούντες, είναι γλώσσα λαλουμένη
πάντα καί παντού άπό έκατομμύρια άνθρώπους τόσον είς τόν καθη
μερινόν των βίον, δσον καί είς τόν έπιστημονικόν καί τόν Ιπίσημον.
Διά τόν βόρειον Γερμανόν W ir legen das B r o t u n d das W asserglas
a u f den Tisch^ καθώς είπομεν,καί δταν τρώγη καί δταν όμιλή είς τό
Πανεπιστήμιου ή είς τήν Βουλήν καί δταν άκόμη γράφη· τό ίδιο διά τόν
Γάλλον. Έ ν φ έμεΐς καί σεις καί δλοι μας παντού καί πάντα τρώμε
ή βάζομε τό ψ ω μί ¿πάνω στό τραπέζι καί μόνον δταν γράφωμεν ή
διδάσκωμεν ή όμιλώμεν έπισήμως θέτομεν τόν άρτον και τό νδωρ επί
τής τραπέζης. Έ κ ε ΐ λοιπόν δέν πρόκειται περί γλώσσης ζώσης μόνον
είς τόν κάλαμον τών γραφόντων καί είς όλίγα χείλη είς στιγμάς Ιπισήμους, άλλά περί γλώσσης ζωντανής, διά τής όποίας καί μέγα μέρος
το<5 λαού άπετύπωσε μέ τραγούδια κλπ. τόν χαρακτήρα του καί οί
κλασσικοί ποιηταί καί δραματικοί κ. ά. Ιχάρισαν τούς θησαυρούς
τού πνεύματος καί τής ψυχής των. Τήν έπίσημον Γερμανικήν καί
Γαλλικήν θά τήν μάθη ό Γερμανός καί ό Γάλλος καί ό Ελβετός δχι
μόνον άπό τά βιβλία, άλλά καί άπό τούς όμοεθνεΐς του, καί δχι μόνον
διά τά βιβλία — καί τί βιβλία! — άλλά καί διά τήν ζωήν.
13. Π Ω Σ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ Τ Α ΠΑΙΔΙΑ Μ ΑΣ ΤΗΝ ΕΠ ΙΣΗ Μ Ο Ν ΓΛ Ω ΣΣΑ Ν

Προτού κρούσετε τόν κώδωνα τοΟ κινδύνου, ό όποιος έπαπειλεΐται
κατά τής φυλής μας μέ τήν ίδρυσιν τού προτύπου Δημοτικού Σχο
λείου, διότι είς αύτό θά παραμελήται δήθεν ή Ιπίσημος γλώσσα μας,
έπρεπε νά έχετε Ιξετάσει τί άποτελέσματα Ιχουν σήμερα ώς πρός
τήν δύστηνον καθαρεύουσαν τά κινδυνεύοντα σχολεία. Καί τότε θά
εύρίσκεσθε είς τήν λυπηράν ανάγκην ή νά ζητήσετε μέ μάς γενικήν
άναμόρφωσιν δλων τών σχολείων, ή νά φωνάξετε βάλτε φωτιά στα
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τής καθαρευούσης. Έπαναλάβετε τδ αύτό πείραμα καί θά Ιχετε τά
αύτά άποτελέσματα. Μέ μίαν δμως μεγάλην διαφοράν. Ό άριθμός
τ ώ ν ' λέξεων τής καθαρευούσης άπό 100 άνέρχεται είς 200, δ τών
τύπων έπίσης αύξάνει, ό μηχανισμός τής έπισήμου γλώσσης τείνει νά
έξυψωθή ύπέρ τό κατώφλιον τής συνειδήσεως, άλλά καί δ γλωσσο
δέτης γίνεται ισχυρότερος, καί ή σόγχυσις μεγαλυτέρα καί ή άπώλεια
τής φυσικδτητος τοΟ παιδιού εις τό διηγείσθαι τραγική. Υ πάρχει
δμως θαυμάσιον μέσον νά μάς διαψεύσετε. Διηγηθήτε εις τά παιδιά
τής θ’·5 τάξεως ένα άπό τά συνήθη σχολικά θέματα π . χ . Ινα μΟθον
τοϋ Αισώπου εις τήν καθαρεύουσαν. Τά περισσότερα θά έπαναλάβουν τήν διήγησιν σχεδόν χωρίς λάθος· άκόμη καί νά τήν γράφουν
δύνανται πολλά χωρίς λάθος. Νά λοιπόν πού ό σκοπός τοΟ σχο
λείου έξεπληρώθη! O s a n c ta sim p lic ita s! Διηγηθήτε άπλά, βπως
όμιλεΤτε, άλλο παρόμοιον, άγνωστον δμως εις τά παιδιά, θέμα. Τό
άμεμπτον καθαρεύον δφος, τόσον εις τήν προφορικήν, δσον καί είς
τήν γραπτήν άπόδοσιν άρχίζει νά σαλατοποιήται άπό τά 97/ιοο τ&ν
μαθητών. Ή σταθερότης τύπων καί λέξεων κλονίζεται' γ ια τ ί; Παρα
τηρήσατε καλά τήν γραπτήν ή τήν προφορικήν άπόδοσιν τού θέμα
τος, ποΰ άνεκοινώσατε προηγουμένως διά τής καθαρευούσης· δίν θά
δυσκολευθήτε νά άναγνωρίσετε είς αύτήν τήν ικανότητα τών μαθη
τών είς τήν άπομνημόνευσιν λέξεων καί φράσεων ίδικών σας. "Ολοι
σχεδόν άντέγραψαν άπό σάς, άπό τό στόμα σας· τό βλέπετε είς τήν
όμοιομορφίαν τού δφους καί τήν Ιλλειψιν κάθε άτομικότητος. "Έπειτα
προσέξατε είς τό ποσόν τών λέξεων μέ τάς όποιας κατορθώνεται ή
άπόδοσις τοιούτου θέματος. Είναι 50 -1 0 0 λέξεις διαρκώς άνιαρώτατα
έπαναλαμβανόμεναι' προσέξατε είς τήν σύνδεσιν τών προτάσεων καί
τών περιόδων καί θά άηδιάσετε. Άπομακρυνθήτε τώρα δλίγον άπό
τά τοιαδτα θέματα καί διδάξατε Ινα άπλούστατον ιστορικόν γεγονός,
όιά τό ό π ο ιο ν δμ ω ς τό βιβΧ ίον σ ιω « α . Ζητήσατε τήν άπόδοσιν τής
διηγήσεώς σας· άπό δλα σχεδόν τά παιδιά θά άκούσετε γλώσσαν, πρό
τής όποίας ή δυστυχής καθαρεύουσα, άν είχε ζωήν, θά έτρέπετο είς
άτακτον φυγήν. Έ τρεξον καί έχτύπησον καί έκτύπησα, ήλθον και
ήρθαν, έπήγαινον καί μετέβαινα, άρτος καί ψωμίον, νήες καί ναΟς
καί πλοία καί καράβια άτάκτως καί άγρίως έρριμμένα. . . "Η δέ
σύνδεσις τών προτάσεων τό χρώμα, ή ζωηρότης τής διηγήσεώς —
τότε - τότε - τότε ή καί - καί - καί - καί ή Ó i - ó i - δ έ . . . "Ενας, δύο
μαθηταί — μέσα είς τούς 50— θά κάνουν όλιγώτερα λάθη άπό τούς
άλλους· άλλά προσέξατε πώς ή προσοχή καταναλίσκεται είς τήν
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δρθότητα τής διατυπώσεως καί πώς μόνον ή γραμματική δουλεύει
καί τό αίσθημα κοιμάται. Ζητήσατε τώρα τήν γραπτήν άπόδοσιν
τοιούτου θέματος καί καμαρώστε τί γλώσσαν έμαθαν τά παιδιά. Πάρτε
τα, άν τά άγαπάτε, καί κάνετε μαζί τους Ινα έξοχικδν περίπατον
προσπαθήσατε νά λησμονήσουν Ικεί δτι Ιχουν Ιμπρός των τόν διδά
σκαλον καί άφήσατε νά ξεσπάση δλη ή παιδική ζωή. Τήν έπομένην
βοηθήσατε τα νά ξεκαθαρίσουν καί συγκεντρώσουν τάς Ιντυπώσεις
των καί- άναθέσατε στούς μαθητάς σας νά γράψουν κάτι διά τον
χθεσινός περίπατον. 'Ο μαθητής ποΟ άπέδωσε πρό δλίγου τόν μΟθον
τοΟ Αίσώπου εις καθαρεύουσαν χωρίς λάθος:
Μίαν <P°ei v Μ ο βάτραχοι ξζων είς μίαν λίμνην. Κατά τό θέρος ή
λίμνη έξηράνθη καί οί βάτραχοι έξήλθον πρδς άνενρεσιν άλλης. ΕΙς τον
δρόμον εύρον έν βαθύ φρέα ρ.' Ο εϊς ¿ξ αύτων είπε νά καταβώσι, δ άλλος
άπήντησε «δ»· ξηρανθβ καί αύτδ πώ ς θά άναδώμεν-,; ι Τώρα γράφει:
Tijv τρίτην ήμέραν τής ¿βόομάδος ¿ξήλθαμεν είς περίπατον. "Οζε
άνεχωρήοαμεν άτί ¿δω ή ώρα ήτο 2 καί τέταρτο· ήτο δμως ό καιρός
συννεφώδης καί βροχερός, μέχρι δέ τής οικίας τον κ. Κ . ¿πηγαίναμε»
^ γρ α μ μ ή ν ¿πειζα έσκορπιοθήκαμεν καί άρχίσαμεν νά γελώμεν με
τους ανμμαθητάς μας. Κατόπιν ¿πηδήσαμεν άπό μίαν μάντραν μέσα
εις τους Ιλαιωνας, άλλα ήρχισαν νά μα ς μαλώνουν καί ¿φοβηθήκαμε
και τρέχαμε. Τότε δ κ. Κ . μας είπε δν κονρασθήκαμε καί τον είπαμε
δτι δεν ¿κονρασθήκαμε καί ήρχισε νά μάς λέγη νά άγωνιζώμαστε είς
to τρέξιμο. Κατόπιν ¿πήγαμε είς τόν άγιον Δ. καί έκαθήσαμε καί
μά ς είπε Ιστορία περί βρνκολάκων. “Επειτα ¿φοβηθήκαμε καί τήν
βροχήν καί ¿πιστρέψαμε.
Καί άλλος:
Τήν παρελθονσαν Τρίτην ¿πήγαμεν περίπατον. Ή μ ε θ α ολίγοι
μαθηταί, διότι, έπειδή εβρεχεν, οί περισσότεροι μαθηταί δέν ήλθον.
Εκινήσαμεν άπό τό αχολεΐον είς τ ά ς 2 καί τέταρτον καί ¿πηγαίναμε»
1 V ariation «) Μίαν φοράν »ζων έντός μιάς λίμνης δύο βάτραχοι. Κατά τά
θέρος δέ, έπειδή έξηράνθη ή λίμνη, έφογον διά νά εδρωσι άλλην, δπως κατοικήοωοι. Κατά τύχην δέ εδρον Ιν βαβό φρέαρ. 'Ο δέ βίς είπε πρός τάν ά λ λ ο ν δ> φίλε
μοι>, ά ς καταβοδμεν είς τοδτο τό βαβό φρέαρ». Ό δέ άλλος είπεν· «άν δμο>ς καί
τοδτο τό φρέαρ ξηρανθ§ πώς βά άναβώμβν
6)
Μίαν φοράν ίζιον είς μίαν λίμνην δύο βάτραχοι. Ή λίμνη αδτη κατά τό
βέρος έξηράνθη. Τότε ό είς βάτραχος είπε είς τόν άλλον νά φύγουν. Είς τόν δρό
μον άπήντησαν Ινα φρέαρ. Τότε είπεν ό είς· «κατεδαίνομεν είς αύτό τό φρέαρ ;»
Τότε είπεν δ άλλος· «άν καταβώμεν πως θά δονηβώμεν νά έξέλβωμεν
κλπ.

κλπ.

κλπ.

σιγά καί δ κ. Κ . μάς έλεγεν δτι δεν περπατούμεν γλήγορα. ’Εφθάσαμεν είς τόν άμαξωτόν δρόμον καί ¿πηδήσαμε» μέσα είς ένα κτήμα
xat μά ς ¿φώναζαν νά φύγω μεν διότι πατούσαμεν τας ελαίας. Τότε
μεΫ δλίγον ίφθάσαμεν είς τόν άγιον Δ. έκεϊ εκάθησεν δ κ. Κ . είς ένα
πλάτανον καί γύρω τον ήμεΐς. Τότε μά ς είπε μίαν Ιστορίαν χιά τόν
βρνκόλακαν. ’Εξεκουραστηκαμεν καί Ικινήσαμεν νά φύγωμεν. Τέλος
ίφθάσαμεν είς τό σχολείο» είς τάς 4 παρά δέκα. Τότε 6 κ. Κ . μά ς είπε
νά πάμε είς τά σπίτια μας. Έ περάσαμεν ώράϊα είς τόν περίπατον V
Ά ν δέ κερδίσετε τήν έμπιστοσύνην καί τήν άγάπην τών παιδιών
έτσι πού νά μποροΟν νά σάς μιλήσουν έλεύθερα καί τούς δώσετε ένα
θέμα παρμένο άπό τή ζωή, τότε :
Χ θ ϊς δεν ήξενραμεν τι νά παίξω μεν καί ηνραμεν μ έ άλλους σ νμμαθητάς μον έν παράθνρον άνοικτόν, καί έπειδή δέ» ήτο ή πόρτα
άνοικτή, ¿μπήκαμε» άπό τό παράθνρον. ’Ε κεί είχε» όλιγον φως, διότι
το παράθνρον ήτο Ανοικτόν, άλλό μαθηταί τινες μάς έκλεισαν τό παρά
θνρον, καί τότε ήτο πολν σκότος, άφον δέν ¿βλέπαμεν τά τείχη τον
δωματίου. Τότε άρχίσαμεν νά φωνάζωμεν και νά πηδούμε καί συγχρό
νως έακουντούσαμεν τό παράάνρον διά νά τό άνοίξωμεν, άλλά Ικ εΐ
πού φωνάζαμε», δ Μ . άνοιξε τήν πόρταν καί Ιβγήκαμεν έξω. Ά λ λ ά
άφον έκάμαμεν μίαν βόλταν, είπα μ ε ν «άς πάμε πάλιν» καί ¿πήγαμεν
άπό τήν πόρτα καί τήν κλείααμεν. Καί πάλιν όμως μά ς έκλεισαν και
άπό τήν πόρταν καί άπό τό παράθνρον. Ά λλά αυτό τό όευτερον ¿πεισόδιον ¿φοβηθήκαμεν περισσότερον, διότι μάς ¿φώναζαν δτι δ κ. Λ.
έρχεται. "Οταν δμως ¿μάθαμε» ότι ήτο ψέματα, πάλιν άρχίσαμεν νά
φωνάζωμεν. Ά λ λ ά εις τδ παράθνρον εϊδομεν τόν κ. Δ. καί τότε
¿πήγαμεν είς μ ία ν γωνίαν διά νά κρνπτονμεν, άλλά δ κ. Δ. εγέλασεν
καί τότε èβγήκαμε» έξω.
Άλλ* ΐσως Αντιτείνετε δτι Ιμαθε δπως δήποτε τόν μηχανισμόν
τής καθαρευούσης καί δύναται νά τόν τελειοποιήση καί τόν χρησιμο
ποιήσω άργότερον, δταν πλουτίση είς τό λεκτικόν του καί έμπεδώση
καί τούς τύπους μέ τήν άνάγνωσιν τών Ιφημερίδων. Είδαμε πώς
έμαθε τόν μηχανισμόν αύτόν. Ό λίγα ι λέξεις μέ σωστούς καθαρεόοντας τύπους καί άπειρα κωδωνίζοντα Ν προωρισμένα νά μασκαρεύουν
τήν γλώσσαν μας ! — Έ μ αθεν δμως νά διαδάζη καί νά καταλαβαίνη
καί έτσι σιγά σιγά μορφώνεται! Νά ή έπίδρασις τών δσων έδιάβασε,
είς ένα άπό τούς καλυτέρους μαθητάς.
J άέν έλήφθησαν δπ’ δψβι αί άνορθογραφίαι καί ή τολεία ϊλλοιψις οτίξοως.
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Απομνημόνευσές κακή καί σαλατοποίησις!
Έ ξεπληρώθη 6 σκοπός τού σχολείου; Τό παιδί φεύγει γιά νά
παραδοθή είς τόν κοινωνικόν άγώνα καί δχι μόνον ούδεμίαν πραγμα2 I μ Τ Γ 1 1 £Ví άλλά ήλθΕ W “ ^ o v καί φεύγει π α ^ ο ρ φωμένον ήλθε μέ γλώσσαν καί φεύγει δίγλωσσον. 'Ο ταν πρωτοπήγε
Γ Ζ ° ΐ2 Ζ
Χ8· 1 ν 2μφ° τ0 π0θ° Φ ^ θ^ ω<> ήθελε νά παρατηρή καί ήξερε να διηγήται χαριτωμένα καί χωρίς λάθος· τώρα φεύ
γει καί σιχαίνεται τήν μάθησιν, μέ σακατεμένην τήν παρατηρητικό7\
>1 Í T V Φ δ^ Τήσεως’ ΧωΡ!« * áv
είναι είς θέσιν νά
γράψη καί διαβάση δπως πρέπει δυό λόγια. - Μ ά δέν γράφει άπταίστως Ινα μύθον τού Α ισ ώ π ο υ ;- Ε ίς τόν πρακτικόν του βίον σέ τ£
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-too Αίσωπου Η ζωή άπαιτεΐ άπό τήν γλώσσαν νά τήν έξυπηρετή,
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Έ τ « έκπληρώνουν τά σχολεία μας τόν σκοπόν τω ν! Δηλαδή Ιάν
έπρεπε να περιμένωμεν τήν έθνικήν μας ένότητα άπό τήν καθαρεύου
σαν, τότε πρό καιροΟ θά είμεθα διαλελυμένοι είς τά έξ δ>ν συνετέθημενί Εύτυχώς δμως τό Ιθνος μας «ήταν καί είναι
νοητικά ενωμένο,. Σκοπός τών σχολείων γίνεται βεβαίως ή γλώσσα
άκουσίως, κατα σκληράν άναγκαιότητα. Είς τό πρόγραμμα άριθ1

ί Τ “ 0' 15' μά ®έν μέν£1 καίΡ ^ · Έρωτήσατε τούς

σθοον ! Γ ΐ ϊ ? ’
Ιχ °υν 5 λ ψ Φ ά γ α φ θέλϊϊαιν νά *ΡΤ«σθοδν καί Ιργάζονται, κοπιάζουν, δποφέρουν άς βάλουν τό χέρι στήν
καρδιά καί ί ς άπαντήσουν.
λ Ρ
ψ

Βεβαίως πολλοί άκόμη λόγοι συντείνουν είς τήν άποτυχίαν αύτήν·
τών σχολείων. Πρώτον ή πρωτοφανής είς τόν πλανήτην μας διαβάθμισίς των. Οδτε τό δημοτικόν, οδτε τό έλληνικόν Ιχει αδθύπαρκτον·
σκοπόν. Τό πρώτον προετοιμάζει τούς μαθητάς διά τό δεύτερον, αύτόδιά τά γυμνάσια καί τά γυμνάσια προετοιμάζουν κακούς φοιτητάς.
διά τήν φιλοσοφικήν σχολήν. ’Επειτα τό ποιόν τής πλειονότητος τοΟ
προσωπικού, τό φρικώδες ποσδν τών μαθητών καί μαθητριών είς τά
δημοτικά ιδίως σχολεία — Ινας δάσκαλος σέ 6 0 - 7 0 - 1 0 0 συχνόταταπαιδιά! — Ή σχολική έν γένει ζωή κλπ. κλπ. κλπ. καί πιό πολύ τά
τραγελαφικά καί άσυνάρτητα προγράμματα. Σείς δμως άκολουθήσατε.
τό παράδειγμά μας, έπισκεφθήτε τά καλύτερα σχολεία μας καί μελε
τήσατε προσεκτικά τά άποτελέσματα τών έρευνών σας.
13.
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Έ σ τω - δλα αύτά καλά καί άγια, μά τί θέλετε σείς μέ τό Πρότυ
πον Σχολεϊον Σας; Ά π ό τήν προκήρυξίν Σας Ινοήσαμεν μόνον δτι
πρόκειται περί προτύπου γλωσσοπροπαγανδικού πειράματος κατά τή ς
καθαρευούσης. Πολύ κακά έδιαβάσατε καί παρά πολύ έσπεύσατε είς
τήν κρίσιν σας. Ή έγκύκλιος άπετείνετο είς ώρισμένα άτομα, διά τά
όποια α£ προηγηθεΐσαι καί αί άκόλουθοι έξηγήσεις θά ήσαν ίσως
περιτταί. Ή λθεν δμως τό ζήτημα είς τήν δημοσιότητα, παρεξηγήθημεν, έθολώθησαν τά νερά, χρειάζονται έξηγήσεις. Λοιπόν: εϊδομεν τά.
έκπαιδευτικά χάλια μας, τό τρίκλισμα τών έπισήμων, τά άτυχή πειράματά των έπί τόσα χρόνια είς τούς νεοελληνικούς Ιγκεφάλους κ α ί
Ιννοήσαμεν δτι τό κακόν πρέπει νά χτυπηθή είς τήν βίζαν του. Ή θελήσαμεν καί θέλομεν μέ τήν ίδρυσιν Ινός Προτύπου Σχολείου νά δείξωμεν πώς μπορούν νά λείψουν τά περισσότερα κακά, τών όποιων
μέρος άνεφέρομεν άνωτέρω'θά προσπαθήσωμεν νά δώσωμεν τά κατάλ
ληλα διδακτικά, τά κατάλληλα προγράμματα, τήν κατάλληλον μέθο
δον, διαβάθμισιν τών σχολείων μάς σύμφωνον μέ τάς άνάγκας τής.
κοινωνίας καί τέλος τά βοηθητικά τού διδασκάλου βιβλία. Σ χο π ό ς
μας νά διενχο λύνω μ εν μ έ δλα μας τά μέοα τόν δρόμον <5ιά τό
έ # ν ιχ ό ν σχολεϊον. Ή θέλησις θά έκταθή ώς τά Ισχατα δρια τούδυνατού καί θά άφήσωμεν τά πράγματα νά όμιλήσουν τήν άπλήν καί
πειστικήν γλώσσαν των. Διά τής βίας ούδείς έπιβάλλεται.
Κ α ί π ρώ τον &ς πρδς τόν τύ π ο ν τοΰ Σ χο λείο υ . Ό Ό μ ιλο ς
θά άρχίση άπό τήν Α’>ν τού δημοτικού καί κάθε χρόνο θά προστίθε
ται καί νέα τάξις. Ά π ό τήν Α1'ν Ιω ς τήν Ε1»ν θά συνδιδάσκωνταε
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παιδιά, ποδ έπιζητοδν άνωτέραν μόρφωσιν μέ παιδιά, ποδ δύνανται
μόνον είς τό δημοτικόν σχολεΐον νά φοιτήσουν, διότι ή άνάγκη τούς
έπιβάλλει νά άποδυθοδν άμέσως είς τόν άγώνα τοδ βίου. Χάριν αυτών
τών τελευταίων, άπό τό τέλος τής Αί« τάξεως, θά χωρισθή Ιδιαίτερον
διτάξων λαϊκόν τμήμα, αί δύο δέ αύταί τάξεις μέ τάς τέσσαρας προηγουμένας θά άποτελέσουν τό Αύθόπαρκτον Δημοτικόν Σ χ ο λ εΐο ν
Είς αότό θά. προστεθή ιδιαιτέρα έβδομη τάξις καθαρώς πρακτική,
οποο ή φοίτησις θά είναι προαιρετική.
Οσον δέ άφορά είς τό πρόγραμμα λεπτομέρειαι βεβαίως είναι
άδυνατον νά δοθούν άπό τώρα· διότι ή συνήθης είς τόν τόπον μας
μόνον a p r io n έργασία, είναι άντίθετος πρός τάς άρχάς μας. Τώρα
άρκούμεθα μόνον είς γενικάς γραμμάς. Καί πρώτον είς δλας τάς
τάξεις καί είς βλα τά μαθήματα ή διδασκαλία θά γίνεται ζωντανή· ό
-δάσκαλος καί τά παιδιά θά όμιλοδν καί θά γράφουν είς τό σχολεΐον
φυσικά καί άβίαστα, δπως όμιλοδν είς τό σπίτι τους καί είς τήν κοι
νωνίαν τό ψ ω μί — ψω μί καί τό αδγό — αδγό. Ή γλώσσα δηλ. θά
παρουσιάζη τάς παραστάσεις καί τά νοήματα ζωντανά καί δχι σκο
τεινά καί όμιχλώδη καί θά γίνη προσπάθεια νά λείψη τό χάσμα ποδ
χωρίζει τό σχολεΐον άπό τό σπίτι καί τήν ζωήν. ’Αλλά έτσι Ιρχόμεθα άμέσως είς τήν πέτραν τοδ σκανδάλου, είς τό περιβόητον γλωσ
σικόν ζήτημα. Λοιπόν ώς π ρ ό ς τά δημοτικόν, τό ¿ α ϊχ ό ν σχολεΐον
δδν ύ π ά ρ χ ε ι xavkv γλω σσικόν ζήτημα. Διότι διά τόν μαθητήν τοδ
δημοτικοδ σχολείου μέχρι μέν τής Εί< τάξεως άρκεΐ πληρέστατα δ
πυρήν τής λαλουμένης, ή δημοτική μας γλώσσα· είς δέ τήν ΕΤ'ν καί
τάξιν δέν χρειάζονται είμή όλίγαι λόγιαι λέξεις άνθιστάμεναι είς
τόν μεταπλασμόν, καί ό άριθμός των Ιλαττώνεται άρκετά, άν συλλογισθώμεν δτι πολλαί έξ αδτών, άναγόμεναι ίδίως είς τάς φυσικάς Ιπ ιοτήμας,^Ιχουν τάς άντιστοίχους των πανελληνίους δημοτικάς λέξεις.
Κατά τά 4 πρώτα χρόνια θά γίνη προσπάθεια νά τακτοποιηθούν, νά
εξετασθοδν λεπτομερέστερον, πλουτισθοδν καί συστηματοποιηθούν αί
παραστάσεις, τάς όποιας φέρει τό παιδί άπό τό σπίτι του. Μέ τήν
γλωσσικήν διδασκαλίαν θά έξυψωθή ό μηχανισμός τής γλώσσης, τήν
όποιαν κατέχει ήδη τό παιδί, είς συνειδητόν, καί θά μάθη νά άποδίδη γραπτώς καί νά άναγινώσκη τό γνωστόν του γλωσσικόν δλικόν.
Τίποτε δέν θά άνατρέψωμεν, θά φροντίσωμεν μόνον, ώστε οί Ιλά χιστοι ιδιωτισμοί ώς πρός τό τυπικόν, τό λεξικόν καί τήν φωνητικήν,
όπου ύπάρχουν, νά άντικατασταθοδν μέ τά άντίστοιχα πανελλήνια
δημοτικά* τό όντας π. χ . θά γίνη όταν, τό σκλί — σκυλί, οί μήνοι —
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μήνες, τό ήμασταν—ήμαστε, δ κύρης— πατέρας κλπ. καί θά κλίνονται τό σκυλί — τον σκυλιού, ό πατέρας — τον πατέρα κλπ. Αότή θά
είναι ή μετάβασις άπό τά τοπικά Ιδιώματα είς τήν πανελήνιον Κοι
νήν. Ή γλωσσική διδασκαλία κινουμένη πάντοτε έντός τοδ γνωστοδ
του ύλικοδ καμμίαν δυσκολίαν δέν θά φέρη, αί ώραι τοδ μαθήματος
αύτοδ θά έλαττωθοδν είς τό Ιλάχιστον, Ιπομένως θά μένη καιρός,
καί καιρός πολύς, διά τήν Ιξέτασιν τών πραγμάτων. Ε π ειδ ή τά
περισσότερα σχολεία είναι τετρατάξια, καί ή γενική έπιθυμία νά
γίνουν Ιξατάξια είναι, καί θά είναι δυστυχώς έπί πολύ, άδύνατον νά
έκπληρωθή διά τά οίκονομικά μας χάλια, καλόν είναι νά τονισθή καί
πάλιν ή γνώμη, τήν όποιαν έξεδήλωσαν διά τοδ τύπου μερικοί συναγωνισταί μας (ϊδ. Τοπάλη «Άθήναι» 22 ’Ιουνίου, Ί δ α «Άκρόπολις»
κλπ.): ε ίν α ι ά το π ώ τα το ν κ α ί έγκ λ η μ α τικ ώ τα το ν ν ά β α σ α νίζω ντα ι μ έ τ ή ν δή& εν έ χ μ ά β η σ ιν τ η ς κα & αρενο νσης ό'σοι μ α θ η τ α ί
φ ο ιτο ύ ν ε ίς τετρ α τά ξια μ ό ν ο ν σ χο λειά . Διότι, καθώς εΐδομεν, ούτε
τήν γλώσσαν αδτήν μαθαίνουν ούτε πασαλείβονται κάν μέ όλίγα στοι
χεία της, οδτε πρακτικήν άλλην μόρφωσιν άποκτοδν, άλλά πηγαίνουν
είς τό σχολεΐον μορφωμένοι καί φεύγουν παραμορφωμένοι, χωρίς νά
είναι είς θέσιν οδτε νά γράψουν, οδτε νά διαβάσουν δύο λόγια. Διά
τούς άποφοίτους δμως τών έξαταξίων δημοτικών δέν συμβαίνει τό
αύτό. Έ δώ δυστυχώς είναι άνάγκη, πρός τό παρόν, έφόσον δηλ. Ιξακολουθεΐ τά χάσμα μεταξύ προφορικού καί γραπτοδ λόγου, νά διδαχθή ή καθαρεύουσα, διότι αδτή «άποτελεΐ σήμερον τό Ιπίσημον καθε
στώς κλπ.». Καί θά τήν διδαχθή ό μαθητής τοδ προτύπου Δημοτικού
Σχολείου, άν Ιω ς τότε Ιχ η φροντίσει ό κ. Χατζιδάκις ή ό κ. Σκιάς
ή άλλος είδικός νά μάς καθορίση τήν μορφήν της καί μάς δώση τήν
γραμματικήν της. Ένόσψ δμως δέν γίνεται τοδτο, ό μαθητής μας είς
τήν Ε1'ν καί ιΓ Τΐ'ν τοδ Λαΐκοδ θά διδάσκεται Ικτός τής λαλουμένης
καί τήν γλώσσαν τοδ Εύαγγελίου, ή σωστότερα τό Εδαγγέλιον. Ά λλά
βλέπω είδικούς καί μή νά συνοφρυοδνται: Νά οί άναμορφωταί ίδρυταί τοδ Προτύπου! Ποία ή διαφορά μέ τά έπίσημα σχολεία μας;
Έ κ εΐ γίνεται ή προσπάθεια νά έκβληθή τούλάχιστον ή άρχαία καί
νά διδάσκεται μόνον ή καθαρεύουσα- έδώ άντί τής καθαρευούσης ή
γλώσσα τοδ Εύαγγελίου! Έ τσ ι πάλιν σκοπός τοδ σχολείου γίνεται
ή γλώσσα καί μία γλώσσα δυσκολωτέρα! Φυσικά θά ήτο άσυγκρίτως
προτιμότερον, έάν ήδυνάμεθα είς τό δημοτικόν σχολεΐον νά περιορισθώμεν μόνον είς τήν λαλουμένην θά μάς έμενε τότε περισσότερος
καιρός διά μεγαλειτέραν θετικήν μόρφωσιν τών μαθητών. Δυστυχώς
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δμως τά πράγματα καί ή έπίσημος πολιτεία δέν μάς τό έπιτρέπουν
άκόμη. ’Εφόσον λοιπόν είμεθα άναγκασμένοι νά πληρώσωμεν καί
ήμεΐς εις τήν λβγίαν παράδοσιν τόν φόρον πού έπέβαλον ιστορικοί
καί ψυχολογικοί λόγοι, θά δποκύψωμεν, άλλά θά προσπαθήσωμεν νά
τόν πληρώσωμεν μέ δσον τό δυνατόν μικροτέραν ζημίαν. Είς τά σχο
λεία μας δέν μαθαίνει τό παιδί τήν έπίσημον γλώσσαν καί διά τούς
λόγους πρύ άνεφέραμεν παραπάνω, έπειδή δηλ. δέν όμιλεΐται κλπ.,
καί άκόμη διότι άπό κανένα Ιω ς τώρα δέν ώρίσθη ή γλώσσα αύτή,
άλλά είναι διάφοροι καί ποικίλαι φάσεις γλώσσης, κάτι κυμαινόμενον
διαρκώς μεταξύ τής άρχαίας καί τής δημοτικής. Διδάσκεται — πλήν
¿λίγων έξαιρέσεων π. χ . άπλοΟς καί τετελ. μέλλων, μέσος άόριστος,
εύκτικαί καί άπαρέμφατα κλπ. (καί αύταί άποκλείονται μόνον μέχρι
τής Εί* τάξεως) — τό άρχαίον τυπικόν καί άφίνεται εις τήν ιδιοφυίαν
τοΟ παιδιού 6 τρόπος, κατά τόν όποιον θά σχηματίση τήν έπίσημον
γλώσσαν του. 'Ε πειτα δέν μαθαίνει τήν άόριστον καί δμιχλώδη αύτήν
καθαρεύουσαν, διότι ό μηχανισμός τής γλώσσης, τήν όποιαν κατέχει
τό παιδί μόλις φοιτήση είς τό σχολεΐον, δέν έξυψοδται διά μεθοδικής
διδασκαλίας είς συνειδητόν, άλλά μένει ύποσυνείδητος· Ιάν δέ ύποθέσωμεν δτι ήτο δυνατή ή διδασκαλία τοιαότης γλωσσικής σαλάτας, θά
έπετυγχάνετο τούτο μόνον διά τής συγκρίσεως μέ τόν μηχανισμόν
τής μητρικής τού παιδιού γλώσσης. Ένόσφ λοιπόν δέν μάς δίδετα1
άπό τούς ειδικούς δ καθορισμός τής μορφής καί ή γραμματική τής
καθαρευούσης *, έπειδή δέν μάς έπιτρέπει ή συνείδησίς μας νά βίπτωμεν τό παιδί είς τόν γλωσσικόν αδτόν κυκεώνα τών διδακτικών κλπ.,
καί δέν εύρίσκομεν πουθενά άλλοΟ τό άπαραίτητον ηα στώ, θά διδάσκωμεν τό παιδί είς τήν Ε,'ν καί
τάξιν τού σχολείου μας έκ παραλ
λήλου πρός τήν λαλουμένην καί τό Εύαγγέλιον. θ ά τήν διδαχθή,
δπως διδάσκονται αί νεκραί γλώσσαι, δπως τό Γερμανόπουλο π. χ.
διδάσκεται τά άρχαΐα έλληνικά. θ ά τήν μάθη διά τής συγκρίσεως,
διότι θά Ιχ η ήδη τεθή ή άπαραίτητος διά τήν σύγκρισιν βάσις. Μέ
τήν μέθοδον αύτήν, Ινφ άφ’ Ινός θά άποφύγωμεν τήν άποξένωσιν
τού σχολείου άπό τήν ζωήν καί τήν σαλατοποίησιν πού φέρει είς τόν
παιδικόν έγκέφαλον ή άμέσως άπό τήν πρώτην τάξιν διδασκαλία τής
καθαρευούσης, άφ’ έτέρου, Ιντός δύο έτών, μέ τάς αύτάς ώρας τής

γλωσσικής διδασκαλίας, δσαι χρειάζονται σήμερον είς τά σχολεία μας
θά κατορθώση τό παιδί δχι μόνον νά μαντεύη, άλλά νά καταλαμβάνη
καλά καί έρμηνεύη τό Εύαγγέλιόν του. Τότε θά ζητήσωμεν ό άπόφοιτος τής 'Γ’15 τάξεως τού Προτύπου Δημοτικού νά δποστή τάς άπολυτηρίους Ιξετάσεις του είς τήν
τάξιν τών κοινών δημοτικών σχο
λείων. "Αν δέ ό μαθητής μας δέν κατέχη τόσον τάς πρακτικάς, δσον
καί τάς γλωσσικάς καί τάς άλλας γνώσεις πού άπαιτεΤ τό έπίσημον
πρόγραμμα τού Υπουργείου, άς κλείσουν τό σχολεΐον μας. Αύτά ώς
πρός τό αδθύπαρκτον Δημοτικόν Σχολεΐον.
Καθώς βλέπετε ή έπίσημος γλώσσα μας, δηλ. ή Ιθνική μας ένότης, δέν κινδυνεύει καθόλου άπό τήν ίδρυσιν τού σχολείου μας. Διότι
είς μέν τά συνήθη τετρατάξια σχολεία τό παιδί δέν μανθάνει άπό τήν
έπίσημον γλώσσαν άπολύτως τίποτε. "Ωστε, άν ύποθέσωμεν δτι σκο
πός μας ήτο νά δώσωμεν τόν τύπον τού τετραταξίου δημοτικού, άν
καί είς αδτό δέν θά έδιδάσκετο ό μαθητής μας τήν καθαρεύουσαν,
μόλα ταύτα δέν θά άπειλούσε τήν έθνικήν μας ένότητα μεγαλύτερος
κίνδυνος άπ*" αδτόν πού έπαπειλεΐται άπό τά συνήθη τετρατάξια.
Πρέπει νά προσθέσετε μόνον μίαν μεγάλην διαφοράν. Έ ν φ έκεΤ δέν
μαθαίνει τό παιδί οδτε νά γράφη, ούτε νά διαβάζη, ούτε τίποτε
άλλο ώφέλιμον,.ό ίδικός μας μαθητής θά ήξερε τοδλάχισχον καί νά
γράφη καί νά διαβάζη, άν τού έδίδοντο τά κατάλληλα βιβλία, καί
άκόμη κάτι περισσότερο: θ’ άπεκόμιζε γνώσεις χρησίμους διά τόν
πρακτικόν του βίον. — Έ π ε ιτα είς τά Ιξατάξια συνήθη δημοτικά
είδαμε τί μαθαίνουν άπό τήν έπίσημον γλώσσαν μικρόν άριθμόν
λέξεων καί τύπων, άρκετόν διά τήν άπόδοσιν ένός Αίσωπείου
μύθου, πού άνεκοινώθη προηγουμένως διά τής καθαρευούσης. Καί
έδώ δμως δέν ξέρουν οδτε δυό λόγια νά γράφουν, οδτε νά διαβάζουν
δπως πρέπει. 200 βέβαια λέξεις καί ¿λίγοι τύποι δέν είναι γλώσσα·
ό μηχανισμός της τούς είναι σχεδόν άγνωστος, καθώς είδαμε παρα
πάνω. 'Ο άπόφοιτος δμως τής ζ ’’»* τάξεως τού Προτύπου, θά κατέχη
άσυγκρίτως μεγαλύτερον άριθμόν λέξεων τής καθαρευούσης, θά καταλαβαίνη τό Εύαγγέλιόν του, καί ό μηχανισμός τής γλώσσης αύτού θά
τού είναι όπωσδήποτε συνειδητός. Δέν θά είναι βέβαια είς θέσιν νά
γράφη τάς καθαρευσύοας, θά δύναται δμως νά γράφη άπλά δ,τι
γνωρίζει, καί θά γνωρίζη πολλά, νά διαβάζη δπως πρέπει τά βιβλία
πού θά γραφούν έπίτηδες γ ι’ αδτόν καί γιά τόν λαόν, καί αί έφημερίδες καί τά άλλα φυλλάδια θά Ιχουν καί τούς ίδικούς μας άποφοίτους ώς άναγνώστας, μέ τήν διαφοράν δτι αύτοί θά κρίνουν δπως

1 Ζητοδμβν άπό ισ ός ειδικούς τόν κα8oρcσμόv τής μορφές ιή ς καβαρεοούοης
καί τήν γραμματικήν της, διότι σ ί μάς, μό δλας τάς προοπαθείας μας, Ιοτάθη
άδύνατον νά τό Ιπιτύχωμεν.
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δήποτε δ,τι διαβάζουν. Επομένω ς άν κινδυνεύη ή καθαρεύουσα, δηλ.
ή Ιθνική μας Ινότης, μέ τά Ιπίσημα έξατάξια σχολεία, πολύ δλιγώτερον θά κινδυνεύση μέ τό Εδικόν .μας εξατάξιον' έ κίνδυνος δέ αυτός
γίνεται άσυγκρίτως μικρότερος, άμα συλλογισθώμεν δτι 6 ίδικός μας
άπόφοιτος θά καταλαβαίνη τά Εύαγγέλιόν του· έκτός άν ό κίνδυνος
μέλλη νά προέλθη άπό τήν άνάπτυξιν τής κρίσεως τού παιδιού καί
τήν πραγματικήν μόρφωσίν του. Έ ά ν Ιπρόκειτο νά προχωρήσωμεν
είς τούς άποφοίτους των γυμνασιακών τάξεων τού σχολείου μας, ούτε
σκιάν πλέον άπά κίνδυνον τής καθαρευούσης δηλ. τής έθνικής μας
ένότητος δυνάμεθα νά διακρίνωμεν. Διότι αύτοί, άφού θά κατέχουν
τήν άρχαίαν καί τήν δμιλουμένην, φυσικά θά κατέχουν καί θά δύνανται νά χειρίζωνται δλας τάς φάσεις τής καθαρευούσης άπά τής συνθετωτέρας τού 'κ. -Μιστριώτου μέχρι τής άπλής τοΟ Βικέλα. Κίνδυνον
πραγματικόν θά διατρέχη τότε οδχί ή γλώσσα, άλλά μερικοί άπά
τούς καθαρεύοντας συγγραφείς. Διότι ή κρίσις καί ή καλαισθησία
τών μαθητών θά Ιχη άναπτυχθή τόσον, ώστε θά είναι είς θέσιν δχι
μόνον νά διαβάζουν, άλλά καί νά καταλαμβάνουν τούς λόγους π. χ .
του κ. Μιστριώτου ή πολλών Ιφημερίδων. Αύτά ώς πρός τήν γλωσ
σικήν διδασκαλίαν καί τάν Ιξ αύτής κίνδυνον. Έπέμεινα κυρίως είς
τήν γενικήν αύτήν άρχήν τοΟ σχολείου μας, διά νά ξεσκεπασθή ό
περιώνυμος μπαμπούλας πού άπειλεί τά έθνος μας.
Ά ν καί άπά τήν γενομένην έπίκρισιν τών συνήθων σχολείων
καθένας δύναται νά τά έξαγάγη εύκολα, μόλα ταΟτα καλόν είναι νά
τονισθή δ τ ι: θά προσπαθήσωμεν νά δώσωμεν είς τά σχολεΐον μας
τοιούτον πρόγραμμα καί ζωήν, ώστε νά άξίζη τά Ιπίθετον έ&νικόν
αχολεΧον. Θά έξετασθή έ Νέος Ελληνισμός ώς κόσμος Ιχων ίδιαν
όντότητα καί χαρακτήρα, καί θά χρησιμοποιήσωμεν δλον τά πράς
τούτο κατάλληλον ύλικόν. θ ά άφήσωμεν τάν Ελληνικόν Λαόν νά
μορφώση τά παιδιά μας μέ δλους τούς θησαυρούς του: Παραμύθια,
τραγούδια, παραδόσεις, μυθολογίαν κλπ. Ή Ιθνική μας μουσική θά
άποτελέση τήν βάσιν τής άναπτύξεως τοΟ μουσικού αισθήματος, θ ά
Ιξετασθή καί θά χρησιμοποιηθή ή άξία τών έλληνικών παιχνιδιών
καί πρώτα θά παίζουν τά παιδιά μας τήν άμπάρα καί έπειτα τά
φοντ - μπόλ. θ ά γνωρίσουν καί θά συγκινηθούν καί θά μορφωθούν
μέ τούς ποιητάς καί τούς συγγραφείς καί τούς ζωγράφους πού τρα
γούδησαν, έγραψαν καί έζωγράφησαν γι’ αύτά· δχι μόνον ό ύμνος
μα ς καί τά όνο άόέλφια καί ή τρελλή μήνα, ή θειαχονλα κλπ. ’Αλλά
καί τά κρυφό σχολειό καί 6 παπονς καί 6 μικρός σοφός καί ή παρα-

μύθον καί ό δγγονος κλπ. τού Γκύζη καί ή πνρπόλησις τής ναναρχίδος τού Λύτρα καί τόσα, τόσα άλλα. Ό χ ι μόνον ψίχουλα, άλλά
ζωή όλόκληρος. Βασιζόμενοι είς τάν Νέον Ελληνισμόν θά προσπα
θήσωμεν νά κερδίση τά παιδί εικόνα τού Α ρχαίου καί τού Βυζαντιακοΰ Ελληνισμού. Καί είς μέν τά δημοτικόν σχολείον θά διδαχθή ό
Α ρχαίος 'Ελληνισμός ούχί μέ τάς συνήθεις άηδεστάτας περιλήψεις,
άλλά μέ καταλλήλους μεταφράσεις μερικών ποιητών καί πεζογράφων· είς δέ τάς άνωτέρας τάξεις, καθώς εΐπομεν, έκ τού πρωτοτύπου.
Καί έτσι θά ΐδη Ιμπρός του πραγματικήν καί δχι άερώδη εικόνα τής
ένότητος, τής συνεχείας τής έλληνικής φυλής· §ν καί τά αύτά πνεύμα,
ή αύτή ψυχή μέ δλα της τά έλαττώματα καί τά προτερήματα.
Α ρ χ ή μ α ς: δχι μόνον γνώσεις, άλλά προπάντων γνώση. Αί γνώ 
σεις δέν θά πνίξουν τή γνώση, άλλά θά τήν μορφώσουν, καί θά Υπο
ταχθούν σ’ αύτήν. Καί δέν θά τάς παραλαμβάνη ό μαθητής έτοίμους,
άλλά θά βοηθήται νά τάς κερδίζη μόνος του.
Μέ τήν σχολικήν ζωήν θά δημιουργηθή περιβάλλον, δπου νά
δύναται νά κινήται καί άναπνέη Ιλεύθερα ή παιδική ψυχή καί θά
μορφώνεται δχι μόνον τά μυαλό, άλλά καί τό σώμα καί ό χαρακτήρ.
Τά χέρια καί τά μάτια καί τά πόδια δέν θά τού χρησιμεύουν μόνον
γιά νά κρατή τήν πένα καί νά διαβάζη βιβλία καί σφίγγη τά θρανία
τού σχολείου, άλλά καί γιά νά κινούνται καί δουλεύουν δπου καί
δπως πρέπει, θ ά προσπαθήσωμεν δμολογονμένως τή φύσει ζην καί
θά ζητήσωμεν νά Ιπιβληθώμεν είς τά παιδιά μέ τήν άγάπην, τήν
ίλενθερίαν καί τήν υπεροχήν διότι μέ τά άλλα μέσα μόνον σκλάβοι
άνατρέφονται. Αύτά ώς πράς τάν τύπον καί τάς άρχάς τού σχολείου μας.
Συγχρόνως άνηγγέλθη άπά τούς ύπογράψαντας τήν γνωστήν
Ιγκύκλιον δτι Ιντάς ¿λίγου ίδρύεται %αΙ’Εκπαιδευτικός‘Όμιλος. 'Ο
δμιλος συνεστήθη ήδη καί σκοπός του ή Ικδοσις βιβλίων, περιοδικού
ή Ιφημερίδος διά τάν Λαόν.
Έ ν φ δμως ή γνωστή Ιγκύκλιος Ικαμνε λόγον μόνον διά τήν Γδρυσιν Ινός Προτύπου Δημοτικού Σχολείου, σήμερον παρουσιάζει πρό
γραμμα πολύ εύρύτερον. ’Εάν άνηγγέλθη μόνον ή μελετωμενη Γδρυσις τού Προτύπου Δημοτικού, έγινε τούτο, διότι ή βάσις, τά θεμέλια
τής Ιργασίας μας είναι τό δημοτικόν σχολείον. Καί Ιάν Ιχαρακτήρισεν αύτήν ώς εθνικόν πείραμα καί Ισιώπησεν περί τών άλλων, έγινε
μόνον καί μόνον, διότι Ιπιθυμεΐ πρώτον νά Ικδοθοΰν είς ίδιαίτερα
βιβλία τά άποτελέσματα συστηματικής καί πολυετούς Ιργασίας καί
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Ιρεύνης, δπου τά πράγματα θά ώμίλουν καλύτερον άπό κάθε θεω
ρίαν. Δυστυχώς δμως Ιπροκλήθημεν και παρεξηγήθημεν καί διά
τούτο ήναγκάσθημεν νά άφήσωμεν τήν θεωρίαν πού έξήχθη άπό τά
πράγματα, νά προτρέξω αύτών.
Γνωρίζω 8τι ίτα ι πολλαί άπορίαι καί Αντιρρήσεις θά γεννηθούν
είς ειδικούς, καί νέα: παρεξηγήσεις θά προβάλλουν, καί νέων έξηγήσεων θά.παρουσιασθή άνάγκη. ’Αλλά θά σιωπήσωμεν, διότι ή καταλ
ληλοτέρα άπάντησις θά δοθή μέ τήν Ικδοσιν των πρώτων βιβλίων
τής παιδικής μας βιβλιοθήκης καί άλλων Ιπιστημονικών Ιργων, ή
πειραμάτων, άν θέλετε. Τότε θά φανή άκόμη δτι, άν ζητοΟμεν καί
δποσχώμεθα πολλά, τούτο γίνεται προπάντων διά τήν πεποίθησίν μας
είς τήν ποιότητα τών μαθητών καί μαθητριών, που παραδίδει τό σπίτι
είς τό σχολεΐον. Καί τότε ίσως συμφωνήσετε μαζί μας δτι <m/ ο :
θερισμός πολύς, oí Sk εργάται δλίγοι. Δεήθητε ονν τον κυρίου τον
θερισμόν, δπεος εκβάλη ίργάτας είς τον θερισμόν αΰτον.
Σ κόπελοι 18¡7¡910
Α.
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΝΟΗΒΗι ΚΑΙ ΠΟΙΑΝ ΝΕΘΟΑΟΝ ΝΑ ΑΚΟΑΟΥΘΗΣΚι

Η ΜΕΤΑΡΡΤΘΜΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΙΝΗΣΙΣ

[Σημείωμα τ ή ς 'Ε π ιτρ ο π ή ς το3 Έκπαιδίυτικού Ό μ ιλον]. - Ό 'Εκπαιδευτικός
Ό μ ιλος δημοσιεύει τ ό άρθρο τού κ. Μπούτουρα άν καί δέν μπορεί νά υιοθετήσει
ά π ’ αδτό παρά μόνο τή γενική άρχή «δτι πρέπει ν’ άρχίσει συστηματική καί μεβοδική κίνηση καί γιά τήν Εκπαίδευση». Λαβαίνοντας αφορμή άπό τό άρθρο αδτό,
δηλόνει, τόσο γιά τό συγγραφέα τού άρθρου καί πολύτιμο συνεργάτη του, δσο
καί γιά κάθε αναγνώστη τού Δελτίου, δτι δ ’Εκπαιδευτικός Ό μ ιλος, θρέμμα τής
πεποιθήσεως πώς έφτασε ό καιρός οι ειδικοί στά παιδαγωγικά καί Ικπαιδευτικά νά
προσφέρουν στά "Εθνος, μακριά άπό κάθε πολιτικής φύσεως συμβουλή, τή συνδρομή
τους στό καθαρά ’Εκπαιδευτικό — 'Επιστημονικό πεδίο, ιδρύθηκε γιά νά βοηθήσει
τήν Εκπαιδευτική ’Αναμόρφωση προσφέροντας στήν πολιτεία έτοιμη δ ετ ικ ή
επιστημονική — έκπαιδευτική εργασία. Κι άκόμα κάτι παραπάνω.Ίδρύθηκε γιά νά
δώσει τήν πειραματική απόδειξη τής αλήθειας τής έπιατημονικής πεποιθήσεως,
μέ τό νά έπιδείξει τούς καρπούς τής λειτουργίας ένός Προτύπου Δημοτικού Σχο
λείου που μπορεί νά Ιδρύσει σήμερα.
Σ’ αδτό τό έργο— έργο τού μοναδικού γιά τήν ώρα σκοπού τού Ό μίλου— καλέ·
σαμε τούς ειδικούς καί μή νά μάς βοηθήσουν, καί σ’ αδτό παρακαλοδμε νά μάς
συντρέξει καί δ φωτισμένος φιλόλογος, ποδ μέ χαρά δημοσιεύομε τό άρθρο του, άν
καί τό θεωρούμε κάπως άσχετο μέ τή θετική τάση τού ’Εκπαιδευτικού Όμίλου].

Είναι τώρα κάμποσος καιρός, πού πολλοί ήννόησαν δτι πολλά
πράγματα είς τήν πολιτείαν μας, είς τήν Ικπαίδευσίν μας καί είς τήν
κοινωνίαν μας καθόλου δέν είναι είς τήν θέσιν τους. Μερικοί μέ
Αληθινήν φιλοπατρίαν προσεπάθησαν νά διορθώσουν μερικά, άλλ’ αΐ
προσπάθειαί τους έμειναν χωρίς μεγάλα Αποτελέσματα, καί διότι
ήσαν μονομερείς καί διότι δέν έγιναν μέ τήν όρθήν μέθοδον, ή όποία
θά ζητήση νά εδρη τήν πηγήν τού κακού καί νά τήν θεραπεύση.
"Οπως δέ είς τήν κοινωνίαν καθόλου, έτσι καί είς τήν Ικπαίδευσίν
μας, ή όποία είναι ή βάσις τής κοινωνίας, ο! περισσότεροι πού ώμίλησαν άντελήφθησαν τό πράγμα περιωρισμένα καί άπό τάς δύο του
μορφάς, καί άπό τήν μορφήν τών όργάνων τής διδασκαλίας καί άπό
τήν μορφήν τής διευθύνσεως, τήν όποιαν πρέπει νά άκολουθήση ή
έκπαιδευτική καί κατά συνέπειαν καί ή πνευματική καί κοινωνική μας
Αναγέννησις. Καί ή μέθοδος δέ τής ένεργείας πολλών μεταρρυθμιστών
άλλοτε συχνά δέν ήτο όρθή. Διότι Ικτός τού δτι πολλάκις ήτο Ιντελώς τών άκρων καί Ανατρεπτική τών καθεστώτων χωρίς μεγάλην
φροντίδα νά έπανορθώνεται τμηματικώς δ,τι πρόκειται νά φυγή χωρίς
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μεγάλος καταστροφάς, αί όποιοι δυνατόν νά μάς όδηγήσουν είς άντίθετον άποτέλεσμα τού Ιπιδιωκομενου, δέν Ιλαμβάνετο μεγάλη φροντίς
νά καθαρίσουν πρώτον αί σκοτεινοί άντιλήψεις της κοινωνίας, ή όποια
Ιγέμισεν άπό προκαταλήψεις τών σκουριασμένων σοφών της. Χωρίς
αδτόν τόν σπουδαΐον δρον, Ó όποιος θά κτυπήση τήν πηγήν τής
άποτυφλώσεως τών συνειδήσεων καί Θά έτοιμάση μερίδα τής κοινω
νίας ίσχυράν, ή όποία νά βοηθήση τό Ιργον των γνωριζόντων καλά
τόν δρόμον των μεταρρυθμιστών, τό ζήτημα θά παλαίση ματαίως έπί
πολύν χρόνον πρός σοβαράς δυσχερείας.
Τ ά πράγματα βέβαια δέν πρέπει νά έκλαμβάνωνται μονομερώς.
Εις μίαν μεταρρυθμιστικήν έκπαιδευτικήν κίνησιν δέν Ιννοούνται
μόνον γλωσσικά ζητήματα, δπως πολλοί άφελώς νομίζουν, άλλά καί
κοινωνικοί καί πολιτικοί άντιλήψεις καί δλα τά παρεπόμενα. Διότι
δλα αδτά περιέχονται εις δγιή έκπαίδευσιν, ή όποία είναι ή πηγή
παντός καλοΟ ή κακού είς τήν κοινωνίαν καί πολιτείαν. Ά π ό τήν
κακήν έκπαίδευσιν κυρίως έσάπισε τό καθεστώς μας καί άπό αυτήν
πρέπει νά άρχίση ή άναγέννησίς του. Τώρα πώς ήλθεν ή κατάπτωσις, είναι ζητημα πολυ μακρον, τού όποιου μίαν μορφήν σπουδαίαν
σύντομα άνεπτύξαμεν είς Ινα άρθρον είς τά «Παναθήναια» λ Τό
σπουδαιότερον κακόν πού Ιπάθαμεν είναι ή δπερβολική προσήλωσίς
μας είς τούς τύπους τού παρελθόντος μας καί δχι είς τήν ούσίαν, ή
στενοκέφαλη λοιπόν προγονολατρεία, ή όποία διαρκώς άφήρει τήν
προσοχήν μας άπό τάς σημερινάς συνθήκας τού βίου, σύμφωνα πρός
τάς όποίας έπρεπε νά κανονίζωνται αί άντιλήψεις μας. Συνειθίσαμεν
έτσι παντού νά σκεπτώμεθα μέ προκατάληψιν, ή όποία κατά κανόνα
άφαιρεΐ τήν έλευθερίαν τής σκέψεως, τόσον ώστε νά νομίζωμεν δτι
Ιχομεν πράγματα πού δέν Ιχομεν καί έτσι νά μή προσπαθούμεν νά
τά άποκτήσωμεν. Ένομίζαμεν π. χ . πώς Ιχομεν θρησκείαν λαμπράν,
ένφ πολλοί μάς έφεραν είς Θέσιν νά Ιχωμεν συνήθως μόνον τύπους
καί δχι ίδέας, ένομίζαμεν πώς Ιχομεν γλώσσαν λαμπράν, ένφ πολλοί
μάς έκαμαν νά Ιχωμεν μόνον τύπον καί δχι δργανον ζωντανόν, ένο
μίζαμεν σπουδαίως πώς ήμποροΰμεν νά έλπίζωμεν είς τήν πραγμα
τοποίηση/ τών έθνικών δνείρων μας, Ινώ πολλοί μάς έγέννησαν τό
αίσθημα τής άμφιβολίας, άν, κατά τόν δρόμον πού εϊχαμεν πάρει,
θά ήμπορούσαμεν καί είς τό μέλλον νά μείνωμεν δπως εϊμεθα λαός
έλεύθερος. Είναι βέβαια πικρά νά λέγωνται αδτά, άλλ’ δποιος δέν τά

πιστεύει ήμπορεΐ νά τό καταλάβη άπό μίαν άπλουστάτην παρατήρησιν. Ά ν τά είχαμεν πραγματικώς αύτά τά πράγματα κτήμά μας, τί
θά μάς έχρειάζοντο οί λεγόμενοι σήμερον έθνικοί άνδρες, σάν ήμείς
οί άλλοι νά εϊμεθα οί Ιχθροί τού έθνους; Αδτό τό γεγονός μάς
φανερώνει μόνον άρκετά εύγλωττα, δτι ή έθντκή ψυχή αισθάνεται
καί Ιπιθυμεΐ, θέλει νά Ιχ η καί νομίζει δτι έχει πράγματα πού φοβεί
ται μή τά χάση καί γ ι' αδτό βάζει φύλακας, μήν τύχη καί τής ξεφύγουν. Πάλιν καλά, διότι αδτό τά δπόλοιπον μάς λέγει δτι δέν Ιφθάσαμεν είς πώρωσιν καί δτι δπάρχει άκόμη καιρός πρός άναζωογόνησιν.
Έ ν α πολύ περίεργον πράγμα παρετηρεΐτο μέχρι πρό τίνος είς
τήν κοινωνίαν μας, ό φόβος πρός τήν άλήθειαν. Α ξίω μα κατήντησε
νά εϊμεθα καί νά μην τά λέμε, διότι μάς ήρεσεν ή αύταπάτη. Είς τούς
πανηγυρικούς μας λόγους αύτοεπαίνους μόνον ήκούαμεν δτι Ικάμαμεν ή θά κάμωμεν καί θά δείξωμεν. Καμμιά κοινωνική άλήθεια καί
διόρθωσις κανενός άτόπου δέν ήτο βέβαια θέμα κατάλληλον πρός
συζήτησιν, ένφ οί περισσότεροι εϊχαμεν ένα κρυφό αίσθημα μέσα μας
πώς αδτά δλα είναι ψέματα, ένψ δλ.οι άστειευόμενοι κατεκρίμαμεν τό
«'Ρωμαίικο». Έχρειάσθησαν αλλεπάλληλα παθήματα διά νά μάς
βγάλουν άπό αδτήν τήν αδταπάτην καί νά μάς δείξουν τί εϊμεθα
πραγματικώς. 'Ο κλήρός μας ήτο άγράμματος καί πολλές φορές
μεταξύ μας τόν κοροϊδεύαμε, καί δμως άλλοίμονον είς έκεΐνον πού
θά έλεγε δημοσία δτι άλλού έχουν καλύτερον κλήρον, δ όποιος έκτελεΐ καλύτερα τόν προορισμόν του. Αδτός & άνθρωπος θά ήτο άντεθνικός. Ή έκπαίδευσίς μας καί τά δργανά της έτύφλωναν τάς συνειδή
σεις καί δμως Ικεΐνος πού θά έλεγε κάτι έναντίον θά ήτο μαλλιαρός
ή άγράμματος. Έχρεωκοπήσαμεν, έλάβαμεν μαθήματα δπως τό 97,
καί δμως έμείναμεν οί αδτοί καί άδιόρθωτοι. Καλά τά πάμε, παιδιά!
Έ ω ς δτου έπληρώθη τό ποτήριον, μίαν ώραίαν πρωίαν μερικοί φιλοπάτριδες άνδρες έκρουσαν τόν κώδωνα τού κινδύνου καί Ιδωκαν είς
τόν πολύν κόσμον νά καταλάβη δτι εϊμεθα κατεστραμμένοι, άν δέν
σταματήσωμεν. Έ π ρ επ ε νά καταντήσωμεν νά φοβούμεθα άπό μερικάς χιλιάδας άτακτα στίφη, ήμείς οί όποίοι είς τούς πανηγυρικούς
μας λόγους έλεγόμεθα άπόγονοι άληθεϊς τών Μαραθωνομάχων χωρίς
νά διαφέρωμεν είς τό Ιλάχιστον άπό Ικείνους, έπρεπε νά μάθωμεν
δτι δέν πρέπει νά έλπίζωμεν τίποτε διά τάς Ιθνικάς μας δποθέσεις,
ήμεις τούς όποιους έκολάκευαν δτι σίγουρα σέ λίγο θά πάρωμε τήν
Πόλι, έπρεπε νά μάς δείξουν δτι κατηντήσαμεν νά Ιχωμεν διεθνή
θέσιν κατωτέραν καί άπό μερικούς λαούς πού τούς έλέγαμεν βαρβά

1 Τής 3OT« Νοεμβρίου 1910.
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ρους, Ινψ Ιως προχθές είχαμεν τήν αύταπάτην δτι δλοι οί ξένοι είναι
φιλέλληνες, Ιπρεπε νά μάθωμεν δτι τά έθνικά χρήματα άποδεκατίζονται άπδ λωποδύτας πρίν Ικπληρώσουν τούς σκοπούς των διά νά
κατορθωθή να κεντηθή πλέον ή δλίγον παχύδερμος φιλοτιμία μας.
_ Ή το άναγκάίον νά γίνη «δτό. Πολλοί άνθρωποι πού Ιχαμναν
πως ένδιαφερονται διά τήν πρόοδον τού τόπου, άλλά δέν είχαν τδ
θάρρος νά σταθούν νά πολεμήσουν, έπανελάμβαναν δτι σιγά σΓγά θά
διορθωθούν τα πράγματα. Καί αύτοί Ιζούσαν εις τήν αύταπάτην,
γιατί δποιος ήμπορεί νά συλλάβη καλά τήν χατάπτωσιν πού Ιπαθεν
*7
V . ,α ί
ή κοινωνία W προτού άναπτυχθή άκόμη, Ικείνος
μονον θα Ιννοηση δτι μόνον έχφυλισμός θά ήτο τδ άποτέλεσμα άπδ
αυτήν τήν σιγανήν πορείαν. Τδ σάπιο άφωμοίωνε ή κατέστρεφε πάννίω! t

° π? χεν f yi* i Sk TáV Τ0π0ν’ ο1 Ασυνείδητοι άνθρωποι σπα-

ίΖ Γήτ,° ΊJ Τ Λτού’ άεύφυούς
δερ^ σλαού
ύθάμας,
διορόΜ
^ τδ·ρ»Μ.*ο!
όποιος μέ τήν σύν
τομον αύτήν φράσιν Ιλεγεν δτι ό τόπος αύτός θά ήτο άδιόρθωτος
χωρίς κανένα Ικτακτον γεγονός. Καί ή άλήθεια αύτή ήτο μεγάλη
γιατί μόλις ήλθεν ή έπανάστασις Ικινδύνευσε νά άποτύχη καί άπέτυχεν εις τήν άρχήν, διότι οί καλοί ήσαν τόσον σπάνιοι καί κρυμμέ
νοι, ώστε άνεκυψαν άμεσως τά κακά στοιχεία, τά όποια ήρχισαν νά
γελοιοποιούν κ«ί Ιπανάστασιν καί άνόρθωσιν. “Επρεπε νά γίνη καί
«ύτδ δια νά άποδειχθή καλύτερα ό δρόμος τδν όποιον θά άκολουθήση
Ιν θ Γ δ Γ ΐ
π0° * * * « « νΛ ήρχισε τώρα. Έ π ρ επ ε 2
, ? ?η f 1 ^
ί“ « ¿χρεωκοπησε καί δτι τά άτομικά συμφέροντα
xaí έπι υμίαι * τδν τόπον αύτδν Ιφθασαν εις τόσην π ρ ό ο δέ, ώστ!
να μή βλέπουν περα άπδ τή μύτη τους πολλοί τδ χείλος τοϋ κρημνού
* τ * όποιον Ιφθασε τδ έθνος, διά νά σκεφθούν τΓποτε διά τδ 'γ Γ ΐ ’
καλδν τού τοπου. Διότι ή κοινωνία μας μετά πολλά έτη κακοδιοικήσεως^ Ιπαθεν Ιν« μεγάλο κακό, τδ όποιον ήμπορεί κανείς νά χαρακτηριση ώς πολυμερειαν βουλήσεως καί άτομισμόν, ό όποίος συσπει
ρωμένος άποτελεί τδν κομματισμόν. Εδρέθη ένας άνθρωπος, πρδς τδν
όποιον είχε στραφή πρό τίνος ή προσοχή τού έθνους καί ό όποίος
είχε τήν τόλμην νά δωση ένα κτύπημα είς τήν κατάστασιν αύτήν. Ή
•άρχή αύτή ήτο καλή καί ήρχισε νά δίδη Ιλπίδας. θ ά κατορθωθή
τωρα νά ξεφυγωμεν άπδ τούς σκοπέλους τής νοσηράς κοινωνίας ^
καί νά εδρωμεν είς καθε κλάδον τά τρωτά του διά νά τδν Ιξυγιάνωμεν;
Ιδου τδ μέγα στάδιον διά τούς φιλοπάτριδας, οί όποιοι παραβλέποντες
τδ άτομόν των θα βοηθήσουν τδ Ιργον τής άναγεννήσεως τού τόπου
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Αύτδ ήτο τδ πρώτον σημεΐον άπδ τδ όποιον Ιπρεπε νά άρχίσωμεν. Μάς χρειάζεται πραγματικώς κυβέρνησις ήθική καί ισχυρά, άξία
νά έπιβάλη σεβασμόν, μέ άπεριόριστον ίσχύν. Περιεπέσαμεν είς φαΟλον κύκλον, ό όποίος άκριβώς ήμπόδιζε κάθε φιλότιμον δράσιν. Σφάλ
ματα Ιπ ί σφαλμάτων Ιξηυτέλισαν τήν πολιτείαν, ή πολιτεία Ιπειτα
διέφθειρεν δλους τούς άλλους κλάδους καί μαζί μέ αδτούς καί τήν
Ικπαίδευσιν καί τήν κοινωνίαν μας. Διά νά δπάρξη Ικπαίδευσις καλή
έπρεπε νά ύπαρξη πολιτεία καλή, άλλά πάλιν διά νά γίνη πολιτεία
καλή Ιπρεπε νά προηγηθή καλή Ικπαίδευσις καί κοινωνία. Ά π δ πού
νά άρχίση κανείς δέν ήξευρε, γιατί τδ Ιργον του θά κατεστρέφετο
άπδ τήν Ιπίδρασιν τού άλλου περιβάλλοντος. Δι’ αύτδ κυβέρνησις
ίκανή νά κρατηθή έξω άπδ τδ μέχρι τοΰδε περιβάλλον καί τάς μεθό
δους του θά είναι ή πρώτη άρχή έπάνω είς τήν όποίαν ώς είς βάσιν
θά οίκοδομήσωμεν 8λα τά άλλα. Ή πορεία μας δμως πρέπει νά είναι
μεθοδική διά νά μή φθάσωμεν μετ’ δλίγον είς τδ άπροχώρητον.
θ ά λάβωμεν πάντοτε υπ’ δψιν δτι δλα τά πράγματά μας χωλαί
νουν διά νά προφυλαχθώμεν άπδ κινήματα βίαια, δπως Ικεΐνο τδ τής
Ικκαθαρίσεως, τδ όποιον ήμπορεί νά νομισθή ώς άποτυχόν κατά
μέγα μέρος διά πολλούς λόγους, έκτος τοΰ δτι αύτά δέν είναι μέτρα,
άλλά ήμίμετρα. Χρειαζόμεθα ένέργειαν συστηματικήν μέ τδ βλέμμα
Ιστραμμένον μάλλον πρδς τδ μέλλον καί μέ άνοχήν πρδς τδ παρόν.
Δέν είναι βέβαια δυνατόν νά καταργηθούν δλαι αί Ιγκαταστάσεις μας
καί νά άνασυνταχθούν διά νέων δυνάμεων, διότι έκτδς τοΰ δτι τούτο
θά Ιφερεν ένα κυκεώνα, είναι ζήτημα άν Ιχομεν τάς δυνάμεις αύτάς.
Τδ μόνον λοιπόν φρόνιμον είναι, δπως εΐπαμεν τδ άλτ είς τήν πολι
τείαν μας, Ιτσι νά είπούμεν τδ άλτ είς δλους τούς κλάδους, νά καταστήσωμεν άκίνδυνον τήν τώρα δρώσαν καί κακοσυνειθισμένην γενεάν
είς τάς κακάς Ιπιδράσεις της επί τής μελλούσης γενεάς καί νά τής
άφήσωμεν μόνον τά καλά της, έπειτα δέ νά προσθέσωμεν τά συμ
πληρώματα αύτής, δσα Ιχομεν, καί Ιτσι νά προπαρασκευάσωμεν τάς
νέας μας δυνάμεις, αί όποΐαι σιγά σιγά θά διαδεχθούν τάς παλαιάς.
Αύτδ εΐμεθα ίκανοί νά τδ κάμωμεν καί άπόδειξις είναι δτι δπάρχουν
πολλοί συναισθανόμενοι τήν χατάπτωσιν τοΰ έθνους, προσπαθοΰντες
νά μήν ύπερισχύσουν διά τελευταίαν φοράν οί φαύλοι καί χαθή κάθε
Ιλπίς διά τδ μέλλον αδτού. Αύτούς τούς άνθρώπους περιμένει νά ίδη
ή πατρίς είς τήν πρώτην γραμμήν, έλευθέρους πάσης άτομικής σκέ
ψ ε ις, μέ τήν άλήθειαν ώς συμβολόν των. Ά λλά ποιοι είναι αύτοί καί
πώς θά πληθύνουν σύντομα;
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"Οποιος παρατηρήσει τήν σημερινήν μας ιδεολογίαν, θά εδρη
εύκολα δτι άποτέλεσμα τοΟ εις λέξεις ώραίας άνευ σημασίας περιοριζομένου άποτυφλωτικοΰ σωβινισμού μας, οΐον άπόγονοι Σαλαμινομάχων ή Μαραθωνομάχων, περιούσιος λαός κλπ. κλπ., είναι άποκλειστικότης τις περιφρονητική πρός τούς άλλους λαούς. "Αμα π. χ.
έμβαθύνη τις είς τήν σύγχρονον πολιτικήν μας Ιστορίαν, θά ϊδη δτι
έδώ πρέπει νά άποδοθοΰν μερικά άτυχήματα καί σφάλματά μας πρός
τούς γειτονικούς μας λαούς, μέ τούς όποίους ήμπορούσαμεν νά συνεννοηθούμεν καλύτερα. "Οπως είς αδτό, έτσι καί είς τά άλλα ή άποκλειστικότης μας δέν μάς άφήκε ν’ άντιληφθώμεν καλά τήν θέσιν
μας καί νά συμβιβάζωμεν αύτήν πάντοτε σύμφωνα μέ τήν πρόοδον
τών άλλων Ιθνών. Έσχηματίσαμεν οίονεί κόσμον ίδικόν μας, έσκεπτόμεθα πολύ 'Ρωμαίικα, έκάμναμε νόμους 'Ρωμαίικους καί προσω
πικούς σά στο σπίτι μας, καί δπως κουτά καί περιωρισμένα έμιμούμεθα νεκρούς τόπους καί προλήψεις τού παρελθόντος, έτσι ή σχέσις
μας πρός τούς πιό πολιτισμένους λαούς καταντούσε νά είναι κυρίως
μίμησις άπλή των τύπων μέ δλίγην ούσίαν. Εδτυχώς πολλοί ήρχισαν
νά καταλαβαίνουν καλύτερα τάς έλλείψεις μας καί δή τήν κυριωτέραν,
τόν Ιξευρωπαί'σμόν. Ή πρώτη μέριμνα τής κυβερνήσεως πρέπει νά
είναι ή άποστολή πολλών νέων πρός σπουδήν είς τό έξωτερικόν δι’ δλους
τούς κλάδους, οί όποιοι κατόπιν νά δποστηριχθούν διά νά έξυγιάνουν
τούς διαφόρους κλάδους τής δημοσίας δπηρεσίας. Τότε θά έλθη τελειωτικώς τό νεωτερικόν φύσημα όρμητικόν καί θά παρασύρη δλους τούς
έχθρούς τής προόδου, οί όποιοι ή άσυναισθήτως άπετόφλωναν μέ
πομφόλυγας μέχρι τούδε τάς συνειδήσεις ή ήσαν άσυνείδητοι έκμεταλλευταί τών ίερωτέρων ιδεωδών μας.
Σύμφωνα μέ αδτά βέβαια πρέπει νά είναι καί ή πορεία μας πρός
κανονισμόν τών τής έκπαιδεύσεώς μας. Άναγνωρίζομεν πολλοί δτι
πρέπει νά Ιπέλθη άνυπερθέτως μεταρρύθμισις είς αύτήν, άλλά χρειά
ζεται μέθοδος καί σκοπιμότης, χωρίς κινήματα τρελλά καί άνατρεπτικά. Έ π ε ιτα ή μεταρρύθμισις δέν πρέπει νά είναι περιωρισμένη,
άλλά γενική, δέν πρέπει νά είναι μόνον τυπική, άλλά καί οδσιαστική. Κακά Ισκέφθησαν δσοι άπό τούς μεταρρυθμιστάς άνεγνώρισαν
μέν τήν άνάγκην τής άπλοποιήσεως τής γλώσσης είς τά σχολειά μας,
άλλά Ισυμβούλευαν άνατροπήν Ιντελή δλης τής παιδείας μας καί
άνάθεμα κατά τής γραφόμενης μας γλώσσης. Κακά όπό δύο Ιπόψεις. Κρώτον διότι ή γραφόμενη μας γλώσσα, εισηγμένη είς δλας
τάς πρακτικάς μας χρήσεις είναι άναπόσπαστος άπό τήν ζώσαν γενεάν
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καί Ιν μέρει καί άπό τήν διάδοχόν της. Δεύτερον δέ καί διότι ή ζώσα
γενεά είναι πλέον συνειθισμένη είς τό καθεστώς αδτό καί φυσικόν
είναι ν’ άντιδράση είς βίαια κινήματα. Δι5 αδτό χρειάζεται έξέλιξις
διά νά μάθη καί αδτή νά σκέπτεται άνεκτικώτερα καί τήν νέαν γενεάν
νά παρασκευάζη μέ άλλα φρονήματα, διότι βέβαια πρέπει πρώτα νά
άνοιχθούν τά μάτια τού κόσμου τού προκατειλημμένου άπό μωράν
ιδεολογίαν, νά έννοηθή ή άλήθεια είς εδρύν κύκλον τής κοινωνίας, ό
όποιος θά υποστήριξή τό νέον καθεστώς, τό όποιον κατ’ όλίγον καί
μεθοδικώς θά προχωρή. Κρέπει νά έννοηθή καλά δτι εΤμεθα πλέον
άνεξάρτητοι άπό προλήψεις καί τύπους τού παρελθόντος και δτι μάς
άρκοϋν τά μέσα, τά όποΤα Ιχομεν διά νά άναπτυχθώμεν μόνοι μας.
Οί λόγιοί μας πρέπει νά Ιννοήσουν δτι αί ίδέαι περί Ξενοφωντείου
γλώσσης κλπ. είναι σκουριασμένες καί δτι τείνομεν πρός μίαν σχεδόν
ταύτισιν τής κοινής μας γλώσσης καί τής γραφομένης, διά νά συνειθίσουν νά γράφουν δπό τό πνεύμα αύτό πράγματα καταληπτά άνευ
κόπου είς δσον τό δυνατόν εδρύτερον κύκλον άναγνωστών.
Μονομερής Ιπίσης είναι καί δ άποκλειστικός περιορισμός τής
μεταρρυθμιστικής κινήσεως μόνον είς τήν γλωσσικήν μορφήν τού
διδακτικού βιβλίου τών δημοτικών σχολείων μας. "Οσον καί άν φαί
νεται αδτό σπουδάϊον έκ πρώτης δψεως, είναι άνεπαρκές χωρίς διδα
σκάλους άξιους τής περιωπής των, διότι ό διδάσκαλο; ήμπορεΖ κανείς
νά είπή δτι άποτελεΖ τά τρία τέταρτα είς τήν μόρφωσιν τού μαθητού.
"Οταν ληφθή αδτό δπ’ δψιν, τότε θά έννοηθή δτι μονομερώς σκέ
πτονται δσοι Ιχουν έστραμμένην τήν προσοχήν των πρός τήν κατωτέραν έκπαίδευσιν κυρίως, διότι σκέπτονται τά πράγματα πρωθύστερα
καί μέ κίνδυνον νά περιπέσουν είς φαύλον κύκλον, παρασύρονται δέ
άπό τό φαινόμενον δτι τόν σπουδαιότερου βόλον είς τήν μόρφωσιν τού
λαού έχει ή δημοτική έκπαίδευσις. Ή κίνησις πρέπει νά είναι πρός
δλα τά σημεία καί τό κύριον βάρος θά τεθή πρός τά άνω καί δχι.
πρός τά κάτω. Ά π ό τήν άνωτέραν παίδευσιν θά προκύψη ό πολύ
μορφωμένος διδάσκαλος καί ή καλά σκεπτομένη κοινωνία· είς τό
πανεπιστήμιον κυρίως πρέπει νά στραφή ή προσοχή μας. Ά π ό Ικεί
προέρχονται πολλά κακά καί πολλαί έσφαλμεναι άντιληψεις. Διά νά
έννοήση κανείς πώς εύρέθημεν χωρίς αδτοτέλειαν καί ίδικήν μας
ζωήν καί πώς ζώμεν τρόπον τινά είς άφαίρεσιν άπό τήν πραγματικό
τητα, δς σκεφθή δτι δέν έξετελέσαμεν κάν τούς τύπους άκόμη τής
αδτοτελείας μας αύτής. Νεοελληνικόν έθνος λεγόμεθα καί, πράγμα
άνήκουστον, ή Νεοελληνική δέν διδάσκεται είς τό πανεπιστήμιόν

μας. Πώς είναι δυνατόν νά σκεφθούν καλά οί διδάσκαλοι καί δι’ αύτών
ή κοινωνία, δταν δχι μόνον δέν διδάσκονται τήν άλήθειαν, άλλά καί
στρεβλώνονται μέ κακάς διδασκαλίας; Παραλείπομεν δτι μάς λείπουν
παιδαγωγικά μαθήματα, παραλείπομεν δτι μάς λείπουν όργανισμοί
καί συστήματα, δπως άνεπτύξαμεν είς τό περί πανεπιστημίου φυλλάδιόν μας », πράγματα τά όποία μετεγγίζονται είς δλην μας τήν έκπαίδευσιν καί κοινωνίαν άπό έκεί. Μάς λείπει άκόμη τό πρώτον βιβλίον τοΟ
πολιτισμού Ινός λαοδ, τό Νεοελληνικόν λεξικόν. Βεβαίως δέ άσυγκρίτως διάφοροι θά ήσαν αί άντιλήψεις μας, άν έδιδάσκοντο, Ιστω καί
ατελώς, μερικαί ξέναι νεώτεραι φιλολογίαι είς τά άνώτατόν μας Ικπαιοευτήριον. Οταν τις συλλογισθή αδτά τά πράγματα, θά έννοήση δτι
άπό έκεί πρέπει ν’ άρχίση νά φωτίζεται ή κοινωνία βαθμηδόν καί
να Ιξέρχεται άπό τήν τρομακτικήν άμάθειάν της καί τάς προκατα
λήψεις της διά νά βοηθήση τόν σκοπόν τών κατωτέρων σχολείων.
Η όρθή καί είς τό Οψος τής περιωπής της ίσταμένη πανεπιστη
μιακή καί έπομένως καί γυμνασιακή παιδεία, θά μάς είναι ώφέλιμος
καί οπό άλλην έποψιν. Μία μεγάλη πληγή τής κοινωνίας μας έγινε
ή άκατάσχετος τάσις πρός τήν άφηρημένην μας, δπως είναι τώρα,
μέσην καί άνωτέραν έκπαίδευσιν. 'Ο πως κατήντησεν ή μέση έκπαίδευσίς μας, τυπική μάλλον παρά ούσιαστική, φέρει τά ίδια άποτελέσματα καί είναι προσιτή καί είς τούς μετριωτάτους άκόμη, ένώ ή
εδκολια τής άνωτάτης έκπαιδεύσεως προσείλκυσε πολλούς άναξίους
καί έγέννησεν είς τήν κοινωνίαν τήν κακήν τάσιν τής ψευδούς κοι
νωνικής θέσεως.^ Ώ ς συνειθίσαντες νά βλέπουν τούς τύπους μάλλον
καί δχι τήν ούσίαν, πολλοί δουλεύουν είς τήν προκατάληψιν αύτήν,
φροντίζουν διά ποικίλων πιέσεων καί άθεμίτων μέσων νά συσσωρεύ
σουν τίτλους, τών όποίων δέν είναι άξιοι, διά τών όποιων καταστρέ
φουν τό Ιργον άλλων. 'Ο ταν ή άνωτέρα καί μέση έκπαίδευσίς μας
γίνη ουσιαστικωτέρα, αύστηροτέρα καί οίονεί άριστοκρατική τού
πνεύματος, τότε θά άρχίση νά παύη καί ή όλεθρία αύτή τάσις, Ινώ
συγχρόνως ή δποχρεωτική δημοτική έκπαίδευσίς θά δίδη δι’ δγιούς
παιδείας ύγιά στοιχεία είς τήν κοινωνίαν. Ά νθρωποι τών γραμμάτων
πρέπει νά γίνωνται οί άξιοι, οί όποιοι όλιγώτεροι, άλλά καλύτεροι,
θά έκτελώσι καλύτερον τόν προορισμόν των. Τών δέ άλλων τό πνεύμα
θά τραπή καί πάλιν πρός τούς πρακτικούς κλάδους, είς τούς όποιους
τόσον ύπελείφθημεν, καί οί όποιοι ύποστηριζόμενοι ύπό τών καταλ
λήλων έγκαταστάσεων θά δώσωσι τά νεύρα είς τήν πολιτείαν μας.
Α.

X.

ΜΠΟΥΤΟΥΡΑΣ

* Φιλολογία - Έ κπαίϊευοις - Κοινωνική μίρφωβις. Ά θ η ν. 1910.

Σέ δσους θέλουν νά σχηματίσουν γνώμη φωτεινή γιά τό Ε κ π α ι
δευτικό ζήτημα καί γιά τό Γλωσσικό μαζί — πού τόσο στενά συν
δέονται— ό ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος συσταίνει ώς άπαραίτητα τ’ άκόλουθα βιβλία.

Δ. Σολωμοΰ. Διάλογος ποιητή καί σοφολογιωτάτου. [Διον. Σολωμού,
Ά π α ν τα τά ε&ρισκόμενα— Βιβλιοθήκη Μαρασλή. 1901].
Ίαχ. Πολνλά. Ή φιλολογική μας γλώσσα [’Εν Ά θήναις, 'Εστία 1892].
Έ μ μ . Ροίδον. Τό Ταξίδι τού Φυχάρη. [Γλωσσική μελέτη. ΒιβλιοπωλεΤον Ε σ τία ς 1888].
Τά Είδωλα. Γλωσσική μελέτη. [Ε σ τία 1893].
Ψνχάρη. Τό Ταξίδι μου. [Έ κδοσ η Β \ 1905].
Α πολογία [Ρόδα καί Μήλα. Τόμος Γ \ 1906].
Τό πρόβλημα τής νεωτέρας γραφομένης Ε λληνικής ύπό Κ.
K ru m b a c iie r καί άπάντησις είς αύτόν ύπό Γ. Ν. Χατζήδάκι [Βιβλιοθήκη Μαρασλή. Έ ν Ά θήναις 1905].
K a rl. B ru g m a n . Γραφτή καί Δημοτική καί τό Γλωσσικό ζήτημα
στήν Ε λλάδα. [Αέκας Α ρβανίτης μεταφραστής. Α θήνα 1907].
Ελισαίου Γιανίδη. Γλώσσα καί Ζωή. [Αναλυτική μελέτη τού Γλωσ
σικού ζητήματος. Πόλη, Τυπογραφείο ή Ανατολή, 1910].
Παύλον Νιρβάνα. Γλωσσική αύτοβιογραφία. [Ά θήναι, 1903. Έ κδοσις
Παναθηναίων].
Μ . Α . Τριανταφνλλίδον. Ξενηλασία ή ’Ισοτέλεια ; Μελέτη περί τών
ξένων λέξεων τής Νέας Ελληνικής. [Ά θήναι. Τυπογραφεΐον Π. Α Σακελλαρίου. Τεύχος AOT 1905 καί Βον 1907].
Φ. Δ. Φωτιάδη. Τό Γλωσσικό ζήτημα κ ’ ή ’Εκπαιδευτική μας
Αναγέννησις. [Α θήνα. Τυπογρ. «Εστία», 1902].
Στεψ. Ραμά. Τά Παλιά καί τά Καινούργια. [Αθήνα. Τυπογραφείο
«Εστία», 1902].
Οί Αοξοί Στρατοκόποι. [Ά θή ναι 1909. ’Εκδότης Κ. Έλευθερουδάκης].
Γ. Παπασωτηρίον. Μελέτη περί Δημοτικής Έκπαιδεύσεως, ήτοι τί
θά Ικέρδιζεν ή Κοινωνία άν ήσαν καλύτερα τά Σχολέία.
[Έ ν Ή ρακλείφ 1907 ].
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Ν· Έ ξαρχοπονίον. Ποίδς τις πρέπει νά είναι δ δημοδιδάσκαλος:
[Έ ν Άθήναις, 1907].
Ευθ. Γ . Μπονντώνα. Σχολικά προγράμματα καί διδακτικαί δδηγίαι.
Α'. Τό Νηπιαγωγείον τών ξενοφώνων 'Ελληνικών κοινοτή
των [1 9 0 8 ].
Β '. Τό Κοινόν Δημοτικόν Σχολείον [Έ ν Ά θήναις, 1909].
Χαρισίον Παπαμάρκον. Τά άναγνωστικά βιβλία των μικρών Έ λληνοπαίδων. [Τόμος Α'. καί Β '. Άθήναι, Τυπ. Περρή 1897].
Πρώτον ‘Ελληνικόν ’Εκπαιδευτικόν Σννέδριον. Έ ργασίαι τής Διευθυνούσης ’Επιτροπής. Πρακτικά τών Συνεδριάσεων μετά σχο
λικής Ικθέσεως. [Έ ν Ά θήναις, 1909].
Γιά δσους δμως θέλουν νά μελετήσουν βαθύτερα τά δυό ζητή
ματα, ό ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος θά δημοσιεύσει στά έπόμενα φυλλάδια
βιβλιογραφία, πού θά φροντίσει νά τήν καταρτίσει δσο μπορεί τέλεια.
Γιά τούτο παρακαλεΐ τά μέλη καί τούς άναγνώστες νά δποδείξουν δ,τι παλιότερα σχετικά βιβλία γνωρίζουν γιά νά προστεθούν
στή βιβλιογραφία του.
Τέλος, κάθε νέου σχετικού βιβλίου θά δημοσιεύεται ό τίτλος καί
6 συγγραφέας του καί μιά σύντομη κριτική γιά νά κεντά τό ένδιαφέρον τών συνδρομητών τού Δελτίου καί γιά νά δείχνεται σέ ποιά
σημεία συμφωνεί δ "Ομιλος μέ τό συγγραφέα καί σέ ποιά άλλα Ιχει
άντίθετη ή διαφορετική γνώμη.
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*0 ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος πού στόν πρώτο άριθμό τού Δελτίου
του άναγκάσθηκε νά δημοσιεύσει άπάντηση στούς έπικριτάς του τούς
φυσικούς, δέν έφαντάζουνταν δτι στήν τελευταία σελίδα τού ίδιου
άριθμοΰ θά ήταν όποχρεωμένος δημόσια νά παρακαλέσει άλλους σεβα
στούς του έπικριτάς, νά βάλουν τελεία καί παύλα σέ κάθε δημοσιο
γραφική πολεμική ‘, γιατί 6 σκοπός τού ‘Ομίλου δέν είναι ν’ άνακατόνεται σέ γλωσσικούς καυγάδες. 'Ο σκοπός του είναι καθαρά έκπαι*
δευτικός, έπομένως θεωρεί δτι δέν είναι δουλειά του ούτε νά δείξει τί
έπρεπε νά είναι ή γλώσσα, ούτε νά δρίσει τήν τελειωτική της μορφή.
Τό πώς θά διδαχθεί ή μητρική γλώσσα, δ "Ομιλος τό άφίνει στόν
είδικό παιδαγωγό καί τούς συνεργάτες του, πού θά διευθύνουν τό
πρότυπο σχολείο καί πού έχουν κάποια πείρα, άφοΰ γιά τρία χρόνια
τή δίδαξαν κάπου μέ άποτελέσματα άρκετά γνωστά σέ δσους παρακο
λουθούν τήν έκπαιδευτική κίνηση τού τόπου μας καί χαίρονται καί
χειροκροτούν στήν παραμικρότερη σχετική βελτίωσή της.
Γιά τούτο καί ή έφορία τού Προτύπου Δημοτικού Σχολείου καί δ
Εκπαιδευτικός "Ομιλος σχηματίσθηκε άπό άνθρώπους, πολύ λίγο
ειδικούς στά γλωσσικά, μά πού μένουν στήν Α θήνα καί στά μεγάλα
κέντρα τού Ελληνισμού καί βρίσκονται σέ καθημερινή συνάφεια
μ’ δλες τις τάξεις τής κοινωνίας καί είναι σέ θέση νά ξέρουν τί τής
χρειάζεται.
Κ ’ έτσι ώς τώρα άδελφικά συνεργάσθηκαν τά μέλη τής έφορίας
καί οί ίδρυταί καί τά μέλη τού 'Ομίλου έχοντας συγκεντρωμένη τήν
προσοχή τους στόν έκπαιδευτικό σκοπό, χωρίς κανένας τους νά νομί
σει πώς ήρθε δ καιρός νά έπιβάλλει τή γνώμη του τήν άτομική γιά
τό γλωσσικό ζήτημα, στούς άλλους. Κ ’ έλπίζουν δτι έτσι καί στό μέλ
λον θά συνεργασθοΰν. Γιατί άλλιώς θά ήταν άδύνατο νά πάη μπροστά
τό έργο τους.
1 Φοχάρης - <Π£με Σκολειό», &ρ. 415 καί 416, 1910 Νουμβς.
* Ά ρ γ ίρ η ς Έ φταλιώ της - Ή καινούργια πολιτική τής μισορωμαΐ'ίκης άρ. 417,
1911 Νοομβς.
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Σ ’ Ινα μόνο σημείο των άρθρων τών «οίκείων» Ιπικριτών του δ
Εκπαιδευτικός "Ομιλος χρέος του νομίζει ν’ άπαντήσει. Στήν τολ
μηρή δηλαδή γνώμη τους, δτι τάχατες άπό Ψνχαροφοβΐα, άπό πολι
τική, άπό οτρατηγική καί διπλωματική \ κάνει παραχωρήσεις στή
γλώσσα τών ¿γγράφων του. Αύτού τοΟ είδους τήν κατηγορία ό "Ομι
λος τήν άποκρούει, δηλώνοντας, μιά γιά πάντα, δτι άν στό λεκτικό τών
έγγράφων του καί τών άρθρων του παραδέχεται τύπους καί φθόγγους,
πού μπορεί νά μήν είναι χυμένοι στά καλούπια τών κανόνων τού
πυρήνα τής γλώσσας, δέν τό κάνει άπό κανένα αλλο λόγο παρά άπό
ειλικρινή άντίληψη— άδιάφορο άν σωστή ή στραβή — δτι οί τύποι ή
οί φθόγγοι πού μεταχειρίζεται είναι όλοζώντανοι στό στόμα τών κατοί
κων τής σημερινής πρωτεύουσας τού Ελληνισμού καί άνήκουν στή
νεοδημοτική.
Καί μπορεί νά προσθέσει δτι αύτή τήν άντίληψη ξέρει πώς τήν
είχε στούς μεταψυχαρικούς χρόνους, κατά τόν δρο του κ. Παλαμά 8,
καί ό μακαρίτης ό Κρουμπάχερ (τό πρόβλημα τής Νεωτέρας γρα
φόμενης 'Ελληνικής, Βιβλιοθήκη Μαρασλή 1905 σελ. 160 κ. ά.) καί
τήν έχουν ό K a rl B ru g m a n (Γραφτή καί Δημοτική Μετάφρ. Λέκα
’Αρβανίτη Α θή να 1902 σελ. 27 κ. ά.), ό συγγραφέας τής «Ξενηλα
σίας ή ’Ισοτέλειας» καί του D ie L e h n w ö rte r d e r M itte lg rie ch isch e n V u lg ä rlite ra tu r K05Μανώλης Τριανταφυλλίδης (πού ώμάλυνε
τή γραμματική καί κανόνισε τήν όρθογραφία τού βιβλίου τής
Κα? Π. Σ. Δέλτα «Παραμύθι χωρίς όνομα» Λονδίνο 1910), ό διευθυν
τής του Σχολείου του 'Ομίλου K°s Ά λ . Δελμουζος καί πολλοί άλλοι.
1 Ά ργύρη Έ φταλιώ τη - Ή καινούργια πολιτική τής μιοορωμαίϊκης άρ. 411,
1911 Νουμ&ς, o s l . 6, οτ£χ. 51.
a Λασκαρδτος καί Βαλαιορίτης άρ. 417, οιλ. 18, στ£χ. 97, 1911 Νουμ&ς.
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