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Τό Δελτίο τού Εκπαιδευτικού 'Ομίλου -θά βγαίνει κάθε τριμηνία
μέ τρία ώ ς.πέντε τυπογραφικά φύλλα.’
Συνδρρμή 5 δραχμές. τό ίχρό'νρ. Υ
- Τιμή τού. άριθμού 1,50 δραχμή:

’ .

Οί μέσα καί Ιξω άπό τή Βουλή θορυβοποιοί τοΟ γλωσσικού ζητή
ματος πολλά ¿ξεστόμισαν καί έναντίον τού Εκπαιδευτικού 'Ομίλου,
πού δέν ίδρύθηκε γιά νά γλωσσολογήσει παρά γιά νά βάλει κι αύτός
τδ λιθάρι του στήν έργασία πού γίνεται γιά τήν άναμόρφωση τής
παιδείας στήν Ε λλά δα μέσα καί στόν Ελληνισμό τόν άλλο, πού
ξέχασαν δτι δέν τόν όρίζει άκόμα τό σύνταγμα τού Βασιλείου.
Οί άντίπαλοι στο σκοπό μας, Αντίπαλοι σέ κάθε πρόοδο καί σε
κάθε άληθινή έλευθιρία τής σκέψεως, μέ τρόπο χαμηλό καί άσχετο
μέ κάθε καλοπιστία συζήτησαν καί συζητούν άκόμα.
'Ο τρόπος αύτός τής συζητήσεως δέ μάς Ιπέτρεψε ώς τώρα
ν’ άπαντήσομε ούτε καί μέ άπλή διαμαρτυρία. ’Απάντηση άλλως τε
σέ κανένα δέν ήταν άνάγκη νά δώσομε.
Στά μέλη δμως τού 'Ομίλου, στούς συνδρομητάς τού Δελτίου καί
στούς μορφωμένους άνθρώπους πού μέ συμπάθεια ύποδεχθηκαν τό
έργο μας, δηλόνομε δτι ό ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος θά έξακολουθήσει
τό σκοπό πού έπιδιώκει καί μάλιστα μέ μεγαλήτερη έπιμονή καί
μέ βαθύτερο Ινθουσιασμό τώρα πού φανερώθηκε τό βάθος δλο κ ή
πυκνότητα τής γύρω πλάνης.
Δέν ξέρομε άκόμα τί έμπόδια μπορεί νά βρεί ό "Ομιλος, δταν
έλθει ή ώρα ν’ άνοίξει τό πρότυπο Δημοτικό Σχολείο του, μά καί
άναβολή άκόμη άν είναι άνάγκη νά γίνει, θά γίνει, χωρίς ν’ άλλάξει
6 "Ομιλος τό δρόμο πού ώς τώρα Ακολουθούσε σύμφωνα μέ τό
Καταστατικό του, προσπαθώντας χωρίς θόρυβο άλλα μέ κάθε μέσο
έπιστημονικό καί νόμιμο νά φωτίσει τούς πολλούς καί νά προετοι
μάσει τό άνοιγμα τού Σχολείου του.
'Η έργασία γτά τήν προετοιμασία τού Σχολείου μας θα Ιξακολουθήσει μεθοδική, Ιντατική, σταθερή, άλλά καί τό φώτισμα τού
πολλού κόσμου θά γίνεται δσο μάς είναι δυνατό πιό συστηματικά.
Τώρα, περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, στοχαζόμαστε πόσο
είναι ό σκοπός μας Ιθνικός καί Ανθρωπιστικός συνάμα καί βλέπομε
τό Ιργο μας σάν ισοδύναμο μέ άνέβασμα τών Ε λλήνω ν σέ άνώτερο
πνευματικό καί ήθικό Ιπίπεδο.
Καί είναι άνάγκη άπόλυτη νά γίνουν οί "Ελληνες σέ δλα καλήτεροι· άληθινά έλεύθεροι άνθρωποι.
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Δ I ΑΑ Ε Η I Σ 1
ΣΤΕΦ Α Ν Ο Υ

ΡΑΜΑ

Καί μιάν άλλη φορά δοκίμασα τή στενοχώρια πού νοιώθω αύτή
τή στιγμή, στήν πρώτη μου διάλεξη, πού Ιγινε πρά πέντε Ετών
στά επίσης ταπεινά Γραφεία μιάς Ε ταιρίας, ή όποία διαλύθηκε,
άφοδ συγκίνησε τήν ’Αθήνα Ενα χειμώνα, γιά νά ξ α ν « ϊδ ρ υ θ εΐ-ά ς
μοβ Επιτραπεΐ μιά προφητεία - τόν καιρό πού καταρτισμένοι θά
σι>ναντηθοδν οί άντάξιοι δπαδοί τοδ άγαθοδ σκοποδ της Γιατί
σκοπός τής «Εταιρίας τής ’Εθνικής Γλώσσας, ήταν «νά φωτίσει
τήν κοινωνία, ώστε νά θελήσει μόνη της ό δικός της προφορικός
λόγος νά γίνει καί γραπτός,.
Γ
Μ’ άφοδ θυμήθηκα τήν πρώτη διάλεξή μου άς προσθέσω, 8,τι
τότε προσπάθησα νά δείξω, πώς Ινα άπό τά πιό τρανά καί πειστικά
Επιχειρήματα ύπέρ τοδ σκοποδ της «Εθνικής Γλώσσας, μποροΟσε
Π
V Ι Γ ωΤ 1 ? ς άνάγκη€ ν> άποκτ^ ε· ^ Κράτος Λαϊκή
Παιδεία, πού δέν θά τήν άποκτήσει — Ελεγα τότε καί τό λέω καί
σήμερα - δ σ ο ή λαλουμένη γλώσσα τοδ Έ θνους δέν είναι καί Λ
γλωσσά τοδ Σχολείου.
Ή πρότασις αδτή μέ τόν καιρό καθαριζόμενη στδ μυαλό μου
Εξελίχθηκε καί άποκρυσταλλώθηκε σέ άτράνταχτη γνώμη καί πεποί
θηση, ώστε νόμισα πώς καθήκον είχα ν’ άποπειραθώ νά τή μετα
δώσω. Ετσι γράφηκαν «οί Λοξοί Στρατοκόποι*.
Ά ν κανένας άπό περιέργεια φυλλομέτρησε τό βιβλίο μου θά
"* ι? Γ λ*1™ '8ΤΙ ^ μίλέτ’3 το° έπιΧ «Ρ ήμ«ος πού σύσταινα στήν
« Εθνική Γλωσσά, μ |ρριξ8 όμαλά καί ίσια στήν Ερευνα τής καταστάσεως τής Δημοτικής μας Παιδείας καί τών καρπών τής Έ κπαιδεύσεως μας Εν γένει.
Μιά τέτοια στενή γνωριμιά μέ άναγκάζει νά νοιώθω τή σπουδαιότητα τοδ σκοποδ τοδ Εκπαιδευτικού 'Ομίλου. Ή γνωριμία
* Έ γ ιν ε οτά Γραφεί« τοΒ Έχπαιδεντικοδ Ό μ ιλ ον τήν 2 4 Δίχβμβρίον 1910.

αύτή μέ προετοίμασε, ώστέ δπερήφανα νά φέρνω τόν τίτλο τοδ
συνεργάτη τοδ 'Ομίλου στό Εργο του τό μεγάλο καί τό δύσκολο.
Γιατί δέν είναι πολύπλοκο καί δυσκολοκατόρθωτο τό 8λο Εργο
(τό μακρινό) πού φιλοδοξεί ό "Ομιλος ν’ άναλάβει στό μέλλον, &ποσχόμενος ν’ άναμορφώσει τήν Εκπαίδευση. Πολύπλοκο καί σοβαρό
είναι καί τό Εργο πού άποφάσισε νά καταπιασθεΐ πρώτα πρώτα.
« Ή ίδρυση καί ή λειτουργία ένός Δημοτικού Σχολείου πού νά χρ η 
σιμεύσει σάν Πρότυπο.*
Τή δυσκολία τοδ Εργου καί τή σημασία του δέν περιμένετε
βέβαια νά τή μάθετε άπό μένα. "Οπως δέν πρόκειται νά πρωτακούσετε άπό μένα, δτι δσο πιό σοβαρό καί πιό δύσκολο τό Εργο, τόσο
πιό Επιτακτικό τό χρέος μιάς εύγενικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας νά
τό άναλάβει. Γιά τήν άνατροφή τοδ λαοδ μάλιστα, μπορεί νά τό
θέσομε σάν κανόνα, ή ιδιωτική πρωτοβουλία παντού καί σέ δλες τις
Εποχές καί πρωτοστάτησε κ’ Επέτυχε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις.
’Ακόμα σήμερα — τό άκούω καί τό διαβάζω — γιά τήν προκοπή τής
Λαϊκής Παιδείας καί τήν πρόοδο τής παιδαγωγικής σέ δλους τούς
λαούς Εργάζονται σύλλογοι, σωματεία, έταιρίες, δείχνοντας τόν σωστό
δρόμο στά Κράτη.
Παραδείγματα — γνωστά σέ δλους μας — δέν θά φέρω άπό τά
μεγάλα Κράτη τής Εύρώπης, ούτε άπό τούς πολύ πολιτισμένους
λαούς τής Σκανδιναοΐας, τών Κάτω Χωρών καί τής Ελβετίας. Δέν
θά δανεισθώ παραδείγματα μήτε άπό τό μεγάλο Κράτος τής ’Αμερικής,
μήτε άπό τή μοναδικήν ’Ιαπωνία. Γιά παράδειγμα θά φέρω τούς γείτονές
μας τοδ Αϊμου, πού φθάσανε στό σημείο (τό άφάνταστο γιά Εμάς πού
άγνοοδμε καί τ’ δνομα άκόμα τή ς Παιδολογίας ώς Επιστήμης) νά
Εχουν: Καθηγητή γνωστό στήν παγκόσμια παιδολογική κίνησιν ή
Βουλγαρία (τόν Γεωργώφ): καί 'Εταιρία πού καταγίνεται είδικά μέ
τήν Ψυχολογία τοδ παιδιού ή Σερβία. (Ή Ε τα ιρ ία μ’ Εδρα τό Βελι
γράδι καί μέ 1000 μέλη, ίδρύθηκε στά 1906. ’Εκδίδει καί Δελτίο
ύπό τή διεύθυνση τοδ παιδαγωγού Γιέβριτς.).
Μ’ άλλα λόγια, στή Βουλγαρία καί στή Σερβία άφοδ Εκανόνισαν
τά προγράμματα— τό τ ί διδάσκεται, δηλαδή, στδ π α ιδ ί — καί
άφοδ μελετήθηκαν οί μέθοδοι διδασκαλίας—τό π ώ ς π ρ έ π ε ι νά
διδάσκεται τό π α ιδ ί — καταπιάνονται τώρα μέ τό λεπτότατο πρό
βλημα πού Ερευνά «τό π ο ιδ διδάσκεται;* ΖητοΟν, δηλαδή, νά
μάθουν «πσιδ είνα ι τό π α ιδ ί» . Γιατί φαίνεται πώς ξέρουν ήδη οί
Νοτιοσλαδοι, δτι τό παιδί δέν είναι, δπως Εδώ τό φανταζόμαστε,
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άνθρωπάκος (hom m unculus), άλλα δν πού θά έξελιχθεί καί θά
γίνει άνθρωπος.
*

"Ολ’ αύτά δέν τά είπα γιά νά συμπεράνω, πώς Ιφθασε ή στιγμή
νά έξετασθεί καί στάν τόπο μας τά ψυχοφυσιολογικά ¿ρώτημα «ποιόν
προορισμό Ιχει ή παιδική ήλικία καί σέ τί χρησιμεύει;» μηδέ γιά
νά δείξω, δτι πρέπει νά κινηθεί τά Ινδιαφέρον τής Ε λληνικής Ψ υχο
λογικής (!!!) έπιστήμης γιά τά λεπτεπίλεπτα θέματα τής παιδολο
γίας, μά τά είπα γιά νά διατρανώσω πόσο δικαιολογείται ό σκοπός
τού ’Εκπαιδευτικού ’Ομίλου, πού ίδρύθηχε γιά νά έπιδιώξει τήν
Ιφαρμογή έπΐ τέλους τών δεδομένων τής πρακτικής παιδαγωγικής.
Καί γιά Ινα τέτοιο έργο νομίζω πώς είμαστε προετοιμασμένοι, θ α ρ 
ρετά, μάλιστα, μπορώ νά δποστηρίξω, δτι δλα τά μέλη τού 'Ομίλου
διακρίνουν χαθαρά:
Πρώτον— "Ο,τι τά Σχολείο δίν μπορεί νά είναι τίποτε άλλο άπό
προετοιμασία γιά τή Ζωή.
Δεύτερον.—"Ο,τι κάθε διδασκαλία πού περιορίζεται στά νά μαθαί
νει στά παιδί λόγια είναι διδασκαλία μάταια καί κόπος χαμένος.
Τρίτον.—"Ο,τι τά παιδί δέν είναι δν παθητικό, μά Ινεργετικό.
Δηλαδή δέν είναι πιθάρι πού τά γεμίζουν γνώσεις, μά είναι ή μηχανή
πού άπά τά σιτάρι τών γνώσεων πρέπει νά βγάζει τά ψωμί.
Κ’ Ιτσι ό "Ομιλός μας, είμαι βέβαιος, πώς θά μπορέσει στά Σχο
λείο του νά ¿ξασφαλίσει τάν τριπλό σκοπό τής πρακτικής παιδαγω
γικής, πού έπιδιώκει, μέ τάν άπαράβατον δρο νά μή καταστρέψει
τήν όγεία τους, νά δώσει στά παιδιά: 1) Τήν καθαυτά άνατροφή (νά
μορφώσει, δηλαδή, τάν χαρακτήρα τού παιδιού). 2) Τήν πνευματική
γυμναστική (νά τά μάθει, δηλαδή, νά σκέπτεται). 3) Σ ’ Ινα βαθμό, τά
μνημονικά φορτίο τών χρησίμων γνώσεων.
*

Γιά νά κατορθώσει τά Πρότυπο Σχολείο μας αύτά, μιά όδηγήτρια
πεποίθηση έπρεπε νά Ιχει ό "Ομιλος, καί τήν Ι χ ε ι: "Οτι πρέπει νά
μποΰν μιά καί καλή στή ζυγαριά, άπά τή μιά μεριά οί αριθμοί τών
ώρών, τών ήμερών, τών ¿τών, πού κάθεται τά παιδί στάν μπάγκο τού
σχολείου, καί άπά τήν άλλη τά κέρδος πού άποκομίζει.
Μά προτού άνασηκώσομε τή ζυγαριά μέ τά χέρι, άς θυμηθούμε
δτι τά παιδί στά σχολείο δέν πρέπει νά χάσει τήν ύγεία του, γιατί, άν
τήν χάσει, τά όποιοδήποτε κέρδος πού άπόκτησε θά τού είναι άχρηστο.

Τά σχολείο, λοιπόν, πρέπει P rim o n o n nocere.
Δέν πρέπει τά σχολείο νά κάνει στά παιδί μεγαλείτερο κακά άπά
τά καλό, πού τού δίνει μέ τή μόρφωση. Επομένω ς πρέπει νά σωθεί
τά παιδί άπά κάθε άνθυγιεινή δίαιτα, άπά τήν κούραση καί τήν
ύπερκόπωση.
Σύμφωνα μ’ αύτή τήν άρχή θά κανονισθοΰν ή σειρά τών μαθη
μάτων καί οί ώρες τής διδασκαλίας, τά λογικά γιά τήν άνάπαυση
διαλείμματα καί κάθε άλλη ύγιεινή φροντίδα, ώστε νά μήν Ιμποδισθεΐ
ή άνάπτυξη τού παιδιού.
Ά π ’ αύτή τήν άρχή θά όρισθούν δ χρόνος καί τά είδος τών
γυμναστικών παιγνιδιών καί Ικδρομών. Κι’ άκόμα οί άρμονικές κινή
σεις καί ή. πειθαρχία τους, ώστε ή ώφέλεια άπά τή γυμναστική
ν’ άποβεΐ δσο τά δυνατά μεγαλείτερη. Μά ή ζυγαριά θ’ άπομείνει
χωρίς άντίβαρο, γυρμένη πράς τά μέρος τών ώρών, δσο κι άν κατορ
θώσει τά σχολείο νά μή βλάψει τήν ύγεία τού παιδιού καί νά μήν
¿μποδίσει τήν άνάπτυξή του. Γιατί καί τά Ινα καί τά άλλο θά τά
είχε τά παιδί σέ πολύ μεγαλείτερο βαθμό άν δέν τά κλείναμε στά
σχολείο, μά τά άφήναμε νά τρέχει έλεύθερο στάν Ιλεύθερο άέρα.
"Ενα τέτοιο σχολείο, πού κατορθόνει νά μή βλάφτει, είναι καλά
σχολείο, είναι πολύ καλά σχολείο, είναι σχολείο σπάνιο νά βρεθεί. Μά
δέν είναι το σχολείο άκόμα πού πρόσφερε τήν παραμικρότερη θετική
ώφέλεια γιά νά δικαιολογήσει τήν ύπαρξή του.
«

"Αμα τά σχολείο άρχίσει νά γυμνάζει τά πνεύμα τού παιδιού,
τότε άρχίζει καί ή ζυγαριά μας νά παίζει, γιατί τότε άρχίζει νά
μπαίνει άντίβαρο στά βάρος τών ώρών πού τά παιδί κάθεται καρφω
μένο στάν σχολικά μπάγκο.
Γιά σημάδι μοναδικά μιάς σωστής πνευματικής γυμναστικής χρη
σιμεύει τά δτι Ιμαθε τά παιδί τάν τρόπο νά μαθαίνει.
Πώς θά μάθει νά μαθαίνει; Πού βασίζεται, δηλαδή, καί ποιά
είναι ή γυμναστική τού μυαλού;
Βάσις είναι οί αισθήσεις καί οί Ινεργητικές καί άνασταλτικές
ιδιότητες τού μυαλού. Καί γυμναστική τού μυαλού θά πεί άσκηση τών
αισθήσεων καί μαζί άσκηση τής θεληματικής προσοχής, τού παρατη
ρητικού, τής κρίσεως, τού διανοητικού, τής φαντασίας καί τής μνήμης.
Κι’ άμέσως μπορούμε νά πούμε, πώς άπά τά σχολείο άπαιτούνται
μιά σωρεία άπαιτήσεις. Δηλαδή, άφείλει τά σχολείο νά ¿ξασφαλίσει
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τήν δγεία τών αισθητηρίων όργάνων καί ν’ άναπτύξει τά αισθητήρια.
Καί δφείλει νά Ιπωφεληθεί τήν άνάπτυξή τους γιά ν’ άναπτύξει μέ
τήν άσκηση των αισθήσεων τίς ιδιότητες τού μυαλοΟ, πρό πάντων
τίς ένεργητικές. Καί μαζί μέ 8λ’ αύτά πρέπει άπό τίς Ιντυπώσεις τού
παιδιού νά τού διεγείρει τά σχολείο τδ αίσθημα τού ώραίου. . . καί
χίλια άλλα.
H οέπει, μέ διό λέξεις, τό σχολείο νά κανονίσει μεΦοδικά τδ άνέβασμα της σκάλας π ο ν ό δ η γεΐ &nb τδ αίσ&ητδ ατδ π νευματικό.
Αλλά μ αδτά, καθώς βλέπετε, παρασυρθήκαμε στό κέντρο τής
παιδαγωγικής Ιπαναστάσεως, πού ολοένα συντελεΐται, μιάς έπαναστάσεως πού έξώρισε τά λόγια, γιά νά τ’ άντικαταστήσει μέ τά πράγματα,
πού έδιωξε δηλαδή τή μνημονική καί δογματική διδασκαλία, γιά νά
θρονιάσει τήν πραγματογνωσία (L eçons d es Choses), ή όποία —
πρέπει νά ειπωθεί άμέσως καί νά έννοηθεΐ καλά — δέν άξίζει γιά
τίς γνώσεις πού παρέχει, μά γιά τή συνήθεια πού δίνει στό παιδί νά
Ιξετάζει τά πράγματα μεθοδικά, μέ δπομονή καί κατά βάθος.
Είναι άλήθεια πώς τό σχολείο, πού θά κατώρθονε ν’ άνεβάσει
μεθοδικά τδ αισθητό στό πνευματικό και νά δώσει στό παιδί τή δύναμη
νά μαθαίνει, θά Ιρριχνε μέ μιάς στή ζυγαριά σπουδαίο άντίβαρο στό
βάρος τού Χρόνου πού κρατεί στούς μπάγκους του το παιδί, μά καί
παλι ή ζυγαριά θά βάραινε κατά τό μέρος τοΟ Χρόνου 8σο καί άλλα
ζητήματα, δπως τής καθαυτό άνατροφής, δέν τά έλυσε τό σχολείο.
Δηλαδή, δσο δέν κατώρθωσε τόν προσανατολισμό τού χαρακτήρα τού
παιδιού, τήν καλλιέργεια τού ζήλου, τήν άνάπτυξή τής θελήσεώς του
καί τής προσωπικότητος.
Ή λεπτή αδτή δουλειά τού παιδαγωγού — τό γύμνασμα ή τό
ξερρίζωμα ένστικτων, ή καλλιέργεια τών ιδανικών καί ή άνάπτυξή
τών καλών συνηθειών — είναι καί τό συνθετότερο καί τό σπουδαιό
τερο έργο τοΟ σχολείου, πού συντελούμενο θά μπορούσε τόν δείχτη
τής ζυγαριάς νά τόν φέρει κατά τή μέση.
*

Εκπαιδευτικός, δμως, "Ομιλος πού στό τέλος τού 1910 θά δια
κήρυττε, δτι τό Πρότυπο Δημοτικό του Σχολείο θ’ άνταποκρινότανε
στό σκοπό του, γιατί θά μάθαινε στό παιδί νά μαθαίνει (μέ τό ν’ άνεβάσει μεθοδικά τό αισθητό στό πνευματικό καί μέ τό νά γυμνάσει
τις ένεργητικές ιδιότητες τού μυαλοΟ) καί γιατί θά τού μόρφονε τόν
χαρακτήρα του καί τήν προσωπικότητά του, μπορεί σέ πολλούς νά

71

περνούσε γιά προοδευτικός, μά πραγματικά θ’ άποδείκνυε, δτι μόνο
τή μιά μεριά τής δουλειάς τού σχολείου έξέτασε* καί δτι Ικανέ τό
άσυγχώρητο σφάλμα νά λησμονήσει πώς τό Δημοτικό Σχολείο πρέπει
νά δώσει στό παιδί — άφού τό έμαθε νά μαθαίνει — καί μάθηση.
Δηλαδή, γνώσεις. Δηλαδή, μνημονικδ φορτίο.
Δέν είμαι έγώ, βέβαια, έκείνος πού θά πεί, πώς τό έργο τού σχο
λείου καί ή άπόκτηση γνώσεων είναι ταυτόσημα. Μά λέω, πώς τδ
δεύτερο (ή άπόκτηση γνώσεων) άποτελεί ένα σπουδαίο σκοπό τού
σχολείου, άφήνοντας κατά μέρος τό γεγονός, δτι μιά λεπτολογότερη
έξέταση θά μάς φανέρονε, πώς γιά νά μάθει τό παιδί νά μαθαίνει είναι
άπαραίτητη ή βοήθεια τής μνήμης. Καί βοήθεια τής μνήμης έδώ
σημαίνει φόρτωμα καί καλλιέργεια τής μνήμης. Γιατί χωρίς μνήμη
(φορτωμένη καί καλλιεργημένη) άσκηση τής κρίσεως καί τού διανοη
τικού δέν μπορεί νά έννοηθεί.
’Αρκεί δμως καί μόνο νά θυμηθούμε, δτι πατριδογνωσία (ιστορία
καί γεωγραφία φυσική καί πολιτική), άριθμητική καί τό κλειδί τών
γνώσεων δλων (ή μητρική γλώσσα) πρέπει σάν άπαραίτητες γιά τή
ζωή γνώσεις νά διδαχθούν, γιά νά διατρανώσομε τήν άνάγκη νά
καλλιεργηθεί ή μνήμη, γιά νά μπορέσει νά συγκρατήσει τίς γνώσεις.
Υποστηρίζω, λοιπόν, δτι μόνο τδ Δημοτικό Σχολείο πού στή
ζυγαριά, άπέναντι τών ώρών τής διδασκαλίας θά στήλονε τό παιδί
μέ χαρακτήρα διαπλασμένο, μ’ άναπτυγμένη τή θέληση, μέ δύναμη
καί ικανότητα νά σκέπτεται καί κάτοχο ώφελίμων γιά τή ζωή γνώ
σεων, θά σήκονε τόν δείχτη στήν κατακάθετη.
*

Ά λ λ ’ άπό τή στιγμή πού άναγνωρίσθηκε, δτι γιά νά μάθει τό
παιδί νά μαθαίνει πρέπει νά έξασκήσει τή μνήμη του κι’ άκόμα δτι
τού χρειάζεται ή μάθηση τής γλώσσας του, άπό τή στιγμή αύτή
άρχίζουν γενικά, γιά τό κάθε σχολείο καί τόν κάθε ίκανό δάσκαλο
οί μεγάλες δυσκολίες, καί ειδικά γιά τδ Νεοελληνικά σχολείο καί
τόν άξιο δάσκαλό του προβαίνει πρόβλημα άλυτο.
Γιατί ή καλλιέργεια τής μνήμης, πού παρέχει τόσο μεγάλες δπηρεσίες στό μυαλό καί γιά τούτο άναγνωρίζεται καί σήμερα, μέ δλον
τόν πόλεμο πού τής έστησαν έπί τέσσερες αιώνες τά μεγαλείτερα
πνεύματα, ώς ή παιδαγωγικότερη ίδιότης τού μυαλοΟ, έχει τή θανάσιμην ιδιότητα νά έμποδίζει τήν ένέργεια καί τήν άνάπτυξή τών
άλλων ιδιοτήτων τού μυαλοΟ.
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Για νά φανεί τό «πώς», πρέπει νά θυμηθούμε «τι καί ή μνήμη
στ« βάθος είναι μιά πνευματική συνήθεια, δηλαδή, ή συνήθεια νά
ξανασκεπτεται δ άνθρωπος έκεΐνο πού σκέφθηκε μιά φορά. Καί σάν
«λες τίς συνήθειες δυναμόνεται μέ τήν Ιπανάληψη τής πράξεως.
Δηλαδή, γιά τήν καλλιέργεια τής μνήμης θά χρειασθεί τό σχο
λείο τήν άποστήθιση.

δέν μπορώ νά καταλάβω ποιός θά είναι ό δάσκαλος πού θά τό γλυ
τώσει άπό τόν V erb alism u s, δσο τό σχολείο θ’ άγκομαχά κάτω άπό
τό σιδερένιο γόνα τής γλωσσικής προλήψεως.
Ό κίνδυνος αύτός θέτει πρόβλημα ξεχωριστό ένώπιον τής Ε λ λ η 
νικής Παιδαγωγικής. Γιατί — άς τό διατρανώσομε — σέ δλα τά σημεία
τ ’ άλλα καί ή έπίσημη παιδαγωγική τή ; πολιτείας κατά θεωρίαν
συμφωνεί έντελώς μέ τά δεδομένα τής παιδαγωγικής, δεδομένα πού 0
"Ομιλος δχι μόνο τά δέχεται κατά θεωρίαν, μά καί θά τά έφαρμόσει
στό Πρότυπό του Σχολείο.
Στή λύση δμως τού ξεχωριστού προβλήματος, πού Ιγείρεται μέ
τή διδαχή τής μητρικής γλώσσας, ό "Ομιλος διαφωνεί μέ τούς έπισή*
μους παιδαγωγούς τής πολιτείας στή θεωρία καί θά διαφωνήσει καί
στήν πράξη. Δέν μπορεί μάλιστα νά νοιώσει τό «πώς» οί φωτισμένοι
τούλάχιστον άπό τούς Ιπισήμους παιδαγωγούς Ιπιτρέπουν στόν έαυτό
τους, χαριζόμενοι σέ μιά πρόληψη, νά μεταβάλλουν δλη τή διδασκαλία
στό σχολείο σέ ξερή, άγονη, άπονεκρωτική.
Αύτή τή διαφωνία Ιρχομάι τώρα νά τήν αίτιολογήσω καί νά
δείξω τόν δρόμο πού θ’ άκολουθήσομε.
Γιά μιά τέτοια Ιξέταση πρέπει νά θυμηθούμε άπό τήν ψυχολογία
τί πράγμα είναι ό Λόγος, πού έν άρχή ήν.
Ό λόγος, λοιπόν, (ή γλώσσα δηλαδή) είναι 1) δργανο άναλύσεως
2) δργανο άκριβείας 3) δργανο βοηθητικό τής μνήμης 4) δργανο
συντομίας.
Τί θά πεί δργανο συντομίας; — "Οτι χάρη στό λόγο μιά λέξη
άντικαθιστά μιά ίδέα, μιά σκέψη.
Μά, ειπώθηκε πολλές φορές, κανένα καλό «άμικτον κακού»' τά
πλεονεκτήματα πού δίνει ό λόγος στόν άνθρωπο μετατρέπονται καμμιά φορά σέ κινδύνους γιά τόν άνθρωπο. Καί στό προκείμενο, μέ τόν
άντικαταστάτη τής ίδέα? (τή λέξη) τρέχομε τόν κίνδυνο νά λησμονή
σομε τό πράγμα, τήν ίδέα, πού συμβολίζει ή λέξη, καί μή συλλογιζόμενοι τή σχέση πού ύπάρχει μεταξύ τού άντικαταστάτη (τού συμβό
λου, τής λέξεως) καί τής ίδέας καί τού πράγματος, πού συμβολίζει,
καταντά ή σκέψη μας λεκτική (p ensée verbale).
’Ολίγη προσοχή κι* άρπάξαμε τόν ταύρο άπό τά κέρατα. Ό λόγος
Ιχει μεταφυσική δύναμιν. Υ πάρχει μέσα του φυσικά Ινας κίνδυνος, ό
άντικαταστάτη; τού πράγματος, ή τής ίδέας (δηλαδή τό σύμβολο, ή
λέξη) νά μάς κάνει νά λησμονάμε τό συμβολιζόμενο πράγμα, ή τήν ίδέα.
Αύτό γίνεται στήν κάθε γλώσσα.

Αμα, δμως, καί τούτο γίνει παραδεκτό, τό ξεγλύστρημα στόν
κατήφορο τών παθητικών μεθόδων διδασκαλίας καί ή Ικτίμηση τοΟ
δυστυχισμένου παιδιού άπό τό άν θυμάται τόν κανόνα, τή φράση, τή
λ*ζή» χω ρίί νά τούς καταλαβαίνει, είναι μοιραίο καί φαίνεται φυσικό.
Από τόν κατήφορο αύτόν θά τό γλυτώσει τό σχολείο του μόνον
ό πολύ δυνατός καί πολύ προσεκτικός δάσκαλος. Γιατί λίγο περισσό
τερη σημασία κ ’ Ιπιμονή στήν καλλιέργεια τής μνήμης, καί τό παιδί
δεν Ιμαθε νά 'μαθαίνει, μά ν’ άραδειάζει κανόνες καί λόγια. Κ ι’ άντίθετα λίγο λιγότερη προσοχή καί σημασία στήν καλλιέργεια τής μνήμης
καί τό παιδί, ούτε νά μάθει νά μαθαίνει Ιμαθε (γιατί θά τοΟ λείπει
τό ύλικό), άλλ’ οδτε τίς ωφέλιμες γνώσεις άπόκτησε.
Η περισσότερη, λο ιπ ό ν, έπ ιμ ονή στήν κ αλλιέργεια μνήμης
....α ύ τ δ ς είν α ι ό σ υ ν ε τ ισ μ έ ν ο ς κατήφορος. Τόσο π ώ σ ν ν ειύ ισμένος κ’ εύκολος, γ ια τ ί κ αί τόν δάσκαλο ευκ ολύνει κ αί μ ιά
κ ο ινω νία Αμόρφωτη ικ α νοπ οιεί. Μά κι’ αύτό είναι Ικεΐνο, πού
χαντακόνει τό μυαλό τού παιδιού, πού πασχίζοντας νά θυμηθεί
τ δνομα κι’ άδιαφορώντας νά νοιώσει τό πράγμα ξεπέφτει στόν
ν β Λ ίΐΙυ α η ιιε .

’Αν πρόκειται νά συμπεράνει κανείς, θά πεί πώς βρίσκεται
μπροστά σέ φαύλον κύκλο. ’Αλλά σωστότερο μού φαίνεται νά πεί
κανένας πώς βρισκόμαστε μπροστά στίς συμπληγάδες πέτρες, στόν
δύσβατο πόρο καί στενό, πού θά τόν περάσει τό κάθε σχολείον. Ό
καλός καραβοκύρης, ό άξιος δάσκαλος, ό φωτισμένος άπό τήν πείρα
πού τού Ιδωσε ή παγκόσμια παιδαγωγική, έχοντας Ιπίγνωση δλων
τών κίνδυνων καί τής φύσεώς των, θά κατορθώσει καί τό στενό νά
διαβεί καί τούς άθώους έπιβάτες νά σώσει.
$

^ "Οσα ώς τήν ώρα είπώθηκαν άναφέρονται γενικά στό κάθε σχο
λείο, πού δουλεύει σύμφωνα μέ τούς κανόνες τής παιδαγωγικής.
Είδικά, δμως, γιά τή διδαχή τού μαθήματος τής μητρικής γλώσ
σας στό Νεοελληνικό σχολείο προκύπτει πρωτότυπος κίνδυνος. Καί
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Αν τωρα άντίς αύτδ τδ πρώτο σύμβολο (τήν πρώτη λέξη) μεταχειρισθοϋμε δεύτερο σύμβολο, γιά νά μάς θυμίζει τδ πρώτο (μετανειρισθούμε δηλαδή δεύτερη λέξη γιά νά μάς θυμίζει τήν πρώτη λέξη)
πού θα μάς θύμιζε τδ πράγμα, ή τήν ίδέα πού συμβολίζει, είναι
φανερόν δτι <5 δρόμος άπδ τδ δεύτερό αύτδ σύμβολο (τή δεύτερη
λέξη) ώς τδ πράγμα μεγαλόνει- πόσο; . . . — καί δ κίνδυνος νά

θ ά σάς τδν παρουσιάσω κινηματογραφικώς: Ή προσπάθεια τού
παιδιού, γιά νά συγκρατήσει τήν άγνωστη λέξη καί τδν άγνωστότερο
τύπο, καί ή προσοχή τού δασκάλου γιά νά καταφέρει νά ξεχάσει τδ
παιδί τδν γνώριμό του τύπο, παρασέρνουν καί δάσκαλο καί παιδί σέ
άγωνιώδη άγώνα περί τούς τύπους, όπου ξεχνιώνται πράγματα, ίδέες,
ζωή, κι’ άποξηραίνεται δ νούς, ώστε προβαίνουν άπδ τδ Ινα μέρος: &
(μέ τήν άηδή σημασία) δάακαλος, πού θέλοντας νά μιλήσει στά
παιδιά γιά τδ θησείο, τούς μίλησε γιά τήν κατάληξιν είς «είον»
κι’ άπδ τδ άλλο μέρος Ινα πλάσμα παράλλαγμα, Ινα παιδί μέ τή
δίπλα μικρού γραμματικού.
Τρέχομε, λοιπόν, δυδ κινδύνους άπδ τήν περίφημη μετάβαση.
Πρώτος κίνδυνος σχεδόν άφεύγατος. Ή Λεκτική σ κ έψ η .
Δεύτερος άπολύτως βέβαιος. Ή γρ α μ μ α τικ ή δ ίπ λ α . (L e p li
gram m atical).
’Αν προσθέσομε άκόμα, δτι τήν άλλαγή τού τυπικού τήν άκο*
λουθεί ή άλλαγή τού συνταχτικού, βλέπομε τδν κίνδυνο νά μεγαλόνει... καί νά μεγαλόνει... καί δλο νά μεγαλόνει, ώστε (καθώς μού
Ιλεγε Ινας άπδ τούς άρίστους δημοδιδασκάλους μας) στά σχο
λεία δέν άπομένει άλλη άσχολία, δσο ή μετάβαση θεωρείται άναγκαία, άπδ τήν άλλαγή τού τυπικού, τού λεκτικού, τού συνταχτικού
(καί τού άδόξαστου) τού παιδιού.
*

γ?γΧτόΐεί1£τώπΡδΥμα κ ’ Ιπ0μένωί νά"*“1“ ^ λεκτικΐ)^ψη
Έ ν α π « ράδειγμα.-Δ έν είναι δυδ λεπτά πού ρώτησα «τί πράγμα
είναι ό λόγος;» Σ ’ έμένα ή ίδέα τού λόγου μοδ δόθηκε στήν άρχή,
«πως σέ κάθε σύγχρονό μας Έ λληνα, μέ τή λέξη «μιλιά». «Στόμα
Ιχε: καί μιλιά δέν έχει».
ρ
Τδ σύμβολο τούτο (τή λέξη μιλιά), πού σήμαινε τήν ιδιότητα πού
έχει δ άνθρωπος νά μιλεΤ, τδ άντικατάστησα άργότερα μ’ άλλο σύμβολο δεύτερο (λόγος·*μιλιά).
Μά δταν ρώτησα, άν θυμάστε, τί πράγμα είναι δ λόγος; πρόσθεσα
κάτι, πού δέν τδ προσέξαμε, «πού !ν άρχή ήν.»
Η προσθήκη, λοιπδν, είναι άκατανόητη κ ’ Ιγινε άπδ καθαρή
λεκτική σκέψη. Πού θά πει δτι ή λέξη (λόγος) δέν μού θύμησε άμέσως
τήν ίδιότητα πού χαρακτηρίζει ή λέξη (μιλιά), άλλά μού θύμισε τδν
λόγον (τδ αίτιον καί τδν δημιουργόν τού Παντός) πού κατά Ίωάννην
έν άρχή ήν. Η λέξη λόγος μ’ έσυρε μακρυά άπδ τδ θέμα μου καί μέ
τή λεκτική σκέψη μ’ Ιρριξπ σέ περιττόν καί άνόητο ν εΛ α Ιίδ ΐη ιΐδ.
Φαντασθήτε τώρα τήν παιδική σκέψη πόσο θά είναι πραγματική,
δταν άντί νερό (τδ πρώτο σύμβολο) τδ βάζουν νά μεταχειρίζεται νέο
σύμβολο (ΊΓδωρ). Ή σκέψη του φυσικά θά τρέχει σέ θέματα περ ί...
υδάτων καί άνέμων.
Γιά τούτο στδ σχολείο μας τδ λεκτικό τού παιδιού θά μένει τδ
ίδιο, ώστε τδ σύμβολο νά μείνει τδ ίδιο Ικείνο τδ πρώτο, μέ τδ
δποΤον τδ παιδί πρωτογνώρισε τδ πράγμα. Καί τούτο γιά νά τού
τδ θυμίζει άσφαλ!στερα· κ ’ έτσι νά λιγοστέψει ό κίνδυνος άπδ
τδ ν θ ΐΐβ ΐιβ π ια β .
Αν προσθέσομε στά παραπάνω, πώς τδ νέο σύμβολο (ή νέα λέξη
πού άντικαθιστά τήν πρώτη) φέρνει μαζί της καί νέο τυπικό (πράγμα
συνηθέστατο στήν περίφημη μετάβαση άπδ τή γλώσσα πού μιλεΐ τδ
παιδί στήν τεχνητή τής λογίας παραδόσεως), Ικτδς άπδ τδν κίν
δυνο τής λεκτικής σκέψεως τρέχομε (τρέχει τδ μυαλάκι τού παιδιού,
δηλαδή) δεύτερον Ιπίσης σοβαρό καί άναπόφευκτο.

Καί ήρθε ή ώρα νά έρωτήσομε. Α φού δλοι — καί οί έπίσημοι
παιδαγωγοί μας — δέν μπορεί παρά νά νοιώθουν τά κακά πού φέρνει
ή μετάβαση στδ παιδί τού δημοτικού σχολείου, γιατί τήν θεωρούν
άναγκαία ; ή γιατί τήν άνέχονται ;
"Οτι δέν είναι άναγκαία, ύποθέτω πώς αύτδ πρδ πάντων & "Ομι
λος Ιχει καθήκον νά τδ άποδείξει πειραματικά, γιά νά λυτρώσει τδ
Δημοτικό Σχολείο άπδ τά δεινά άποκεντρωτικής γιά τδ μυαλό διδα
σκαλίας· καί ν’ άνοίξει διάπλατη τήν πόρτα του στή Ζωή.
Γιά τούτο κι’ άπδ τήν πρώτη στιγμή τής έμφανίσεώς του ό "Ομι
λος φάνηκε σά νά συνδέει στενότατα τδ ’Εκπαιδευτικό μέ τδ Γλωσ
σικό ζήτημα.
Ά ς ίδοΰμε, λοιπόν, τί νά είναι αδτή ή μετάβαση; καί πού σταματά;
Ή μετάβαση — θέλουν νά ποΰν — δτι δδηγεί τδ παιδί στδ νά
μάθει τδν γραπτό λόγο (τής λογίας παραδόσεως).
Πού σταματά, δμως, ή μετάβαση ; Δηλαδή, ποιός νά είναι αύτδς
ό γραπτός λόγος τής λογίας παραδόσεως ;
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'Ομολογώ πώς δέν τάν ξέρω,'δπως δέν τάν ξέρουν καί δλοι δσοι
υπερμαχονται καί διαλαλούν τά άγαθά τής μεταβάσεως, γιατί κανίνας ούτε τόλμησε, μηδέ θά τολμήσει νά μάς δώσει τή γραμματική
του (τυπικά καί συντακτικό), γιά τδν άπλούστατο λόγο πού δέν μπορεί
νά γίνει ή γραμματική του, άφού δέν δπάρχει τέτοιος - Ινας - λόγος.
Εμείς Ινα ξέρομε καί νοιώθομε. "Οτι παθαίνει τά κάθε παιδάκι
στάν σχολικό του βίο, μέ τάν μετριοπαθέστερο καί άξιο άπά τούς
σημερινούς παιδαγωγούς μά πού στέργει σάν άνάγκη τή μετάβαση
Ικεΐνο πού Ιπαθε όλόκληρο τά Έ θνος στάν πνευματικό του βίο ένάς
αίώνα μέ τάν σοφότατο δάσκαλό του, τάν Κοραή.
Εκείνος ό μεγάλος έδίδαξε, 6τι έπρεπε νά σεβασθεΐ τά Έ θνος τά
λεκτικά καί τυπικά τής ζωντανής γλώσσας, μά (σάν άπά κάποια
δειλία πού δικαιολογείται μόνο άπά τά δ,τι δέν είχε γεννηθεί άκόμα
ή Ιλωσσολογία) σύστησε νά μεταβεί πολύ σιγά καί μέ πολλή περί
σκεψη σέ κάποιο τυπικό, πού νά όμοιάζει τά τυπικά τής λογίας παρα
δόσεως Κ Καί τά Έ θνος, παρανοώντας τον καί έφαρμόζοντας δήθεν
τή συμβουλή του, πήρε τάν κατήφορο γιά τάν Ξενοφώντα, κ ’ έτσι
άπομένει δίχως γραπτά λόγον.
Ό σημερινός Ιπίσημος παιδαγωγός (ό φωτισμένος) όδηγεί κι’ αύτάς
άπά κάποια δειλία πού τή λέει άνάγκη — τά παιδί σέ μετάβαση
χωρίς σκοπά καί χωρίς τέλος. Έ ν φ δίχώς μετάβαση τά παιδί θά
μάθαινε τέλεια τή γλώσσα του (τά κλειδί δλων τών γνώσεων) καί θά
γλύτονε άπά τή γραμματική δίπλα καί τή λεκτική σκέψη.
Μά τήν θέλουν τή μετάβαση — τά λ έ ν ε - γ ι α τ ί Ινας σκοπός τού
σχολείου είναι νά προετοιμάσει τάν άνθρωπον, ώστε νά μπορέσει νά
Ιπικοινωνήσει μέ τή σοφία τής προγενέστερης γενεάς. Καί ή σοφία
αδτή — τά άναγνωρίζομε δλοι μας - βρίσκεται στά συγγράμματα τά
γραμμένα μέ τή γλώσσα τής λογίας παραδόσεως.
πώ« 6 «κοπάς αύτάς πρέπει νά κατορθόνεται.
Αλλα προσθέτομε δτι γιά νά κατορθωθεί δέν είναι άνάγκη καμμιάς
μεταβάσεως. Γιατί άμα τά παιδί κανονίσει τή γλώσσα του, πού έχει
στά χείλη του, άμα γνωρίσει τούς κανόνες πού μεταχειρίζεται άσυνείδητα (πού είναι ό σκοπός τής διδασκαλίας τής μητρικής γλώσσας)
θά είνε εύκολο στις διά άνώτερες τάξεις (5η καί 6η, ή 6η καί 7η )
νά τά διδάξομε νά νοιώθει τά Εύαγγέλιό. Καί τά παιδί πού θά κατέ
' Αίβιοπικά Ήλιβ8ώροι*. Έ πιβτολή προς τόν φιλίμο«βον μεγαλίμπορον «Αλέ
ξανδρον Βαβιλβίοι».
ν

χει τή γλώσσα του (τήν Ε λληνική γλώσσα πού μιλιέται στά 1911
άπά τούς Έ λληνες) καί πού θά νοιώθει τά Εύαγγέλιό (πού θά πει
πώς θά νοιώθει τή γλώσσα του δπως μιλιότανε πρά διά χιλιάδες έτη)
θά νοιώθει καί τις Ινδιάμεσες μορφές τής γλώσσας του.
Έ τ σ ι καί ό τρομερός ! σκοπός τής έπικοινωνίας μέ τήν τρομερή
σοφία τής προγενέστερης γενεάς θά κατορθωθεί, καί τά παιδί δέν θά
βασανισθεΐ μέ τήν άτέλειωτη μετάβαση, μά θά κανονίσει τάν προφο
ρικό του λόγο καί τάν γραπτό του σύμφωνα μέ τάν ζωντανό, τάν Ινα
καί κοινά λόγο τού Έ θνους.
Κ ’ έπί τέλους στή Ε κκλησία του ό άπόφοιτος τού Λαϊκού Σ χο
λείου θ’ άκοόει καί θά νοιώθει τά θ εία 'Ρήματα.
*
Μαντεύω μιάν άπορία στά λογισμό σας.
Ποιάς θά είναι ό γραπτός λόγος πού θά κατέχει καί θά γράφει ό
άπόφοιτος τού Σχολείου;
Νά μή σάς φανεί παράξενη ή είλικρίνειά μου άπαντώντας πώς
έπακριβώς δέν μπορώ ν’ άπαντήσω. Μά φαντάζομαι — κ’ είναι τούτο
Ιντελώς άτομική μου γνώμη κ ’ έλπίδα — πώς τόν γραπτό λόγο τά
Σχολείο μπορεί νά τόν μάθει άπά τά παιδιά.
Πώς θά γίνει αύτό ; — Μέ τόν άπλούστερο καί φυσικότερο τρόπο.
Τά παιδί στήν πρώτη τάξη (7 ή 8 Ιτών) θά φέρει άπά τά σπίτι
του τούς γνωστούς τύπους πού θά Ιχει τά λεκτικό του. θ ά φέρει
δηλαδή τυπικά καί λεκτικά τού πυρήνα τής γλώσσας. Στις μεγαλείτερες τάξεις τά παιδί τών 9, 10, 11 καί 12 έτών μόνο του, δσο τά
νοήματά του πλαταίνουν καί δψόνονται, θά φέρνει στά σχολείο καί
λέξεις πού δέν θά είναι άπά τά λεκτικό τού πυρήνα· καί μαζί μπορεί
νά φέρει (θά φέρει) καί μερικούς άπά τούς ζωντανεμένους τύπους τής.
λογίας παραδόσεως, πού περιέχει ή Νεοδημοτική, ό άβίαστος δηλαδή
προφορικός λόγος τών παιδιών τής ’Αθήνας.
Ή Νεοδημοτική αύτή (ό άβίαστος προφορικός λόγος τής σημερι
νής πρωτεύουσας τού Ελληνισμού) κανονιζόμενη δσο τά δυνατό, δέν
είναι τολμηρά νά πει κανένας, δτι μπορεί καί πρέπει νά μάς χρησι
μεύσει δπως ό λόγος τής Τοσκάνας στήν ’Ιταλία. Γιατί θά Ιχει μέ
τ’ άλλα προτερήματα καί τά πολύ μεγάλο, δτι θά μάς δώσει γιά
γραπτά λόγο τάν προφορικά λόγο τάν έγγύτερο στή λογία παράδοση,
κ ’ Ιτσι θά γεφυρώσει τήν ήρεμη έξέλιξη τού γραπτού λόγου τής
λογίας παραδόσεως πρός τή γραφτή μέ τά τυπικά τού πυρήνα τής
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γλώσσας, πρός τό όποιον Ασφαλώς όδηγεί ή παντοδύναμη Ασυνείδητη
τάσις τού προφορικού μας λόγου.
Αύτό έλπίζω πώς θ ά γίνει. Καί τό εύχομαι, θέτοντας έτσι —
χωρίς τήν άδεια κανενδς — σάν ένα σκοπό τού Προτύπου Δημοτικού
Σχολείου τό νά δποβοηθήσει τή λύση καί τού γλωσσικού ζητήματος.

»φράζω Από τήν «’Ελευθερία» τού J o h n - S t u a r t - M i l l ) χωρίς νά
» φέρνει κανένα δισταγμό καί Αμφιβολία γιά τήν έφαρμογή της,
» Αποτελεί τή μόνη σταθερή βάση τής δικαιολογημένης Ιμπιστοσύνης
»πρδς τή γνώμη μας αότή.
» Πράγματι ¿κείνος, πού δέν άπόφυγε ν’ Ακούσει τις Αντιρρήσεις
» καί ν’ άντικρύσει τις δυσκολίες, μά τις έπεζήτησε καί μέ κάθε είδος
» φώς προσπάθησε νά φωτίσει τή γνώμη του, αύτός ό άνθρωπος έχει
» τό δικαίωμα νά σκεφθεί, πώς ή κρίση του Αξίζει περισσότερο Από
» τήν κρίση τού όποιουδήποτε, ή καί τού πλήθους, πού δέ σχημάτισε
» τή γνώμη του μέ τόν ίδιον τρόπο.
» Ή πιό Αδυσώπητη Από τις Εκκλησίες, ή Καθολική 'Ρωμαϊκή
» Εκκλησία, τήν ώρα τής άνακηρύξεως Ινός Αγίου, παραδέχεται
» κι’ Ακούει μέ δπομονή τόν Δικηγόρο τού Διαβόλου».
» Φαίνεται πώς καί οί πιό άγιοι άνθρωποι δέν μπορεί ν’ άποκτή» σουν τήν Αιώνια Δόξα, παρά δταν γνωσθούν καί καλοζυγισθούν δσα
»μπορέσει νά καταμαρτυρήσει έναντίον τους ό Διάβολος».

#

Μά γιά νά τά κατορθώσει αύτά πόσες τάξεις θά έχει τό Σχολείο;
Έ ν α ξέρω, πώς τό παιδί πού θ’ άκολουθήσει άνώτερες σπουδές πρέ
πει νά μήν Αφήσει τό Σχολείο μας προτού μάθει τή μητρική του
γλώσσα (προτού κανονίσει τόν προφορικό καί γραπτό του λόγο) πού
θά κατορθωθεί τό λιγότερο σέ 4 · 5 χρόνια.
Τό παιδί, δμως, πού δέν θ’ άκολουθήσει τή Μέση ’Εκπαίδευση
πρέπει νά μείνει άλλα διό χρόνια, γιά ν’ άποκτήσει Ιγκόκλιες Απα
ραίτητες στόν βίο καί χρήσιμες στόν πολίτη γνώσεις καί νά μάθει νά
νοιώθει τό Εύαγγέλιο. Γιατί φυσικά ό "Ομιλος τό Δημοτικό Σχολείο
(τό έξατάξιο, ή τό έφτατάξιο) δέν κάνει τό λάθος νά τό φαντάζεται
σάν προετοιμασία γιά τή Μέση ’Εκπαίδευση, μά τό θέλει αδθύπαρκτο, τό Ιννοεί Πρότυπο Σχολείο τής Λαϊκής Παιδείας, πού θά έπιδιώξει καί θά κατορθώσει οί Απόφοιτοί του νά είναι ίκανοί νά σκέ
πτονται καί νά νοιώθουν τήν δρεξη νά γίνουν πελάτες τής Λαϊκής
Βιβλιοθήκης καί δχι τής Ταβέρνας.
*

Αύτά Ιλπίζομε νά κανονισθοΰν σύμφωνα μέ τά συμπεράσματα,
πού θά μάς προσφέρει ή εύρύτερη δυνατή συζήτηση πού θά έπιζητήσομε. Γιατί τό Σχολείο μας τό Πρότυπο θά ίδρυθεί κάτω Από τά
πολύφωτα καί τούς ήλεκτρικούς προβολείς τής ’Επιστημονικής Έ ρ ευ 
νας καί τής Κριτικής.
Τό Πρότυπο Σχολείο τού Εκπαιδευτικού 'Ομίλου δέν μπορεί νά
δπενθυμίζει τό «Κρυφό Σκολειό», μολονότι πρόκειται νά έτοιμάσει
τήν πνευματική Ιλευθερία τού Γένους, δπως έκείνο προετοίμαζε τήν
πολιτική του ’Ελευθερία.
Τό Πρότυπο Σχολείο θά λειτουργήσει μέσα σέ κρυστάλλινο —
νά πούμε — πύργο, γιατί δέν θά τό διευθύνουν ραγιάδες, μά έλεύθεροι πολίτες κ’ έλεύθεροι άντρες, πού άγαπούν τήν πρόοδο κ ’ Ικτιμούν
τή συζήτηση τήν έλεύθερη σάν δργανο -τής προόδου, γνωρίζοντας
« δτι ή Απαράβατη συνήθεια νά διορθόνομε καί συμπληρόνομε τήν
» κάθε γνώμη μας συγκρίνοντάς την μέ τή γνώμη τών λοιπών (μετα-

*

Κ«ς καί Κοι. — Ά ν ή ζυγαριά, πού κρατήσαμε γιά νά μετρήσομε
τήν Απόδοση τών ώρών τού Σχολείου,, δείχνει πώς τό βάρος τών δσων
ειπώθηκαν είναι Ιλαφρότερο Από τήν Αξία τών 45 λεπτών τής ώρας,
πού δαπανήθηκαν γιά νά ειπωθούν, θά όμολογήσω μέ συντριβή δτι
σάς ¿κούρασα.
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ΣΤΟ Χ Α ΣΜ Ο Ι
ΠΕΡΙ

ΤΗΣ Α Ν Α Τ Ρ Ο Φ Η Σ

ΤΟΝ

Π Α ΙΔ ΙΩ Ν ΜΑΣ

Πολλές άπδ μάς βαρυούμαστε τδν κόπο, οί περισσότερες δμως
δέ*> ξέρομε άπδ άνατροφή. Καί στίς δυδ περιστάσεις, γιά νά βγούμε
άπδ τή δυσκολία, παίρνομε νταντάδες ή δασκάλισσες ξένες καί τούς
παραδίδομε τά παιδιά μας* δηλαδή άφότου είναι μωρά διαλέγομε τδ
χειρότερο τρόπο τής άνατροφής.
*

Κάποιος eins μιά φορά πώς είμαστε «φυλή άριστοκρατική»· καί
είναι άλήθεια' φυσική εύγένεια βρίσκομε στό λαό μας δπως σέ κανό
ναν άλλο, καί ή μητέρα xoG λαοΟ μας, πού οδτε νά διαβάσει δέν
ξέρει, είναι εύγενέστερη καί καλλίτερη άπδ τΙς γυναίκες τής ίδιας
τάξης τών άλλων φυλών. Τά εύγενικά αισθήματα πού έχει άπδ τή
φύση, ξέρει καί τά μεταδίδει στδ παιδί της’ άλλά καί ή άνατροφή
αύτή πού τού δίνει είναι άπλοϊκή σάν Ικείνων.
"Οσο άνεβαίνομε δμως σέ ψηλότερα κοινωνικά στρώματα, τόσο ή
άνατροφή τών παιδιών γίνεται πολυπλοκώτερη. Κ ' Ικέΐ βλέπομε τήν
άνεπάρκεια τής άνατροφής τής Έλληνίδας μητέρας.
Μέ τή δήθεν Εύρωπαϊκή άνατροφή πού λαβαίνομε, μισερή καί
κακοχωνεμένη, χάνομε τά φυσικά μας προτερήματα, καί μόνο έλαττώματα άποκτούμε* οί άπαιτήσεις μας μεγάλωσαν μέ τίς ξένες γλώσ
σες, τίς τέχνες καί τά γράμματα πού μάθαμε, μά οί περισσότερες
οδτε νά σκεφθούμε ξέρομε οδτε νά κρίνομε, καί ή ψυχή μας έμεινε
άμόρφωτη.
"Ωστε δέν είμαστε προετοιμασμένες δπως χρειάζεται για νά δώσομε
στδ παιδί μας τήν πολύπλοκη άνατροφή πού άπαιτεΐται στις άνώτερες τάξεις, άνάλογη μέ τήν πνευματική άνάπτυξη. Γι’ αύτδ βρίσκομε
άναμεταξύ μας τόσους άνθρώπους μέ ξυπνάδα, μέ παιδεία, μέ γνώ
σεις,— άλλά χωρίς χαρακτήρα.
"Ολες οί μάνες, βέβαια, άγαπούμε τά παιδιά μας· δυστυχώς δμως
αύτδ δέν άρκεΐ· πρέπει νά ξέρομε καί πώ ς νά τ’ άγαπούμε, καί οί
περισσότερες άπό μάς τ’ άγαπούμε μέ στραβό τρόπο, χωρίς ν’ άντιλαμβανόμαστε τά καθήκοντά μας άπέναντί τους, οδτε ποιές άνάγκες
έχει ή παιδική ψυχή γ ίδ ν’ άνατραφεϊ καί ν’ άναπτυχθεΐ.
Ε π ίσ η ς κακό είναι νά χαλούμε τά παιδιά μας μέ τά πολλά χάδια,
δσο καί νά τά στερούμε χάδια καί άγάπη, γιατί άν έχει τδ παιδί
άνάγκη άπδ άγάπη δσο καί άπδ τδν άέρα πού άναπνέει, άλλο τόσο
έχει άνάγκη άπδ πειθαρχία· καί ή μόρφωση τής ψυχής του άρχίζει
άπδ τούς πρώτους μήνες.

Ε κείνο πού ζητούμε άπδ τά παιδιά μας είναι νά έχουν καλούς
τρόπους. Δίνομε δηλαδή πολύ μεγάλη σημασία σέ έξωτερικά φαινό
μενα, άλλά έκεϊ σταματούμε· τήν ψυχή τού παιδιού μας δέν τήν έξετάζομε, δέν τή μορφώνομε* τή φιλοτιμία του, τδν πολυτιμότερο
θησαυρό τής παιδικής ψυχής, δχι μόνο δέν ξέρομε νά τήν καλλιερ
γήσομε, άλλά καί σάν νά τδ κάνομε έπίτηδες, δουλεύομε όλοένα,
πρώτα μεΐς οί μητέρες, ύστερα τδ σχολείο, νά τήν καταστρέψομί.
Τά παιδιά μας άλλωστε καλά καλά δέν τά γνωρίζομε· τ ’ άνατρέφομε δλα τδ ίδιο, καί δταν καί Ικεΐνα έχουν δλα τούς ίδιους καλούς
τρόπους, μένομε εύχαριστημένες. Καί δμως κάθε παιδί έχει άλλο
χαρακτήρα, κανένα άδέλφι δέ μοιάζει μέ τδ άδέλφι του, τδ καθένα
χρειάζεται ιδιαίτερη καλλιέργεια τών προτερημάτων του, καί ιδιαί
τερο πόλεμο τών έλαττωμάτων του· καί κατά τδ χαρακτήρα του, τδ
καθένα θέλει 8 ϋ η καλλιέργεια τών 161ό>ν προτερημάτων, άλλον πόλεμο
τών ίδίων έλαττωμάτων. Μέσα στήν ίδια οικογένεια είναι παιδιά πού
χρειάζονται περισσότερη άγάπη, καί παιδιά πού θέλουν περισσότερη
αύστηρότητα. Καί χρειάζεται στή μητέρα κρίση καί λεπτότης μεγάλη
γιά νά μοιράσει τήν άπαιτούμενη άγάπη καί αύστηρότητα, χωρίς
ποτέ νά φανεί άδικη.
Ή θεωρητική μητέρα μέ τίς αδστηρές άρχές πώς τδ παιδί δέν
πρέπει νά έννοήσει πόσο τδ άγαπούν οί γονείς, καί πού ζητά νά
Ιμπνέει στά παιδιά της φόβο καί δχι άγάπη, ή μητέρα αύτή μπορεί
νά μάθει «καλούς τρόπους» στά παιδιά της* νά τά μορφώσει δμως δχι.
Είναι όλέθριο πράμα γιά τήν άνατροφή τού παιδιού, νά τού
έμπνέομε τδ φόβο τών γονέων* ξεμαθαίνομε τδ παιδί τή φυσική του
τάση νά τρέξει στή μητρική άγκαλιά νά ζητήσει βοήθεια καί παρη
γοριά, άκόμα καί δταν έκαμε ένα λάθος. Ή μεγάλη αύστηρότης δέ
μορφώνει· πνίγει δμως τήν ειλικρίνεια καί κάμνει τδ παιδί δποκριτή,
μοχθηρό, πικρό* άν πέσομε καί σέ καμμιά λεπτότερη φύση, τρέχομε
τδ μεγαλείτερο κίνδυνο νά μαράνομε τή ψυχή του, νά στραβώσομε
μέσα του τις έμορφότερες, τίς εδγενικώτερες τάσεις, άκόμα καί νά
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τό σκοτώσομε* ή τουλάχιστον νά τό χάνομε μικρό καί κοινό άνθρωπο
άπό κεΐ πού μπορούσε νά γίνει άνώτερος άνθρωπος.

τού χαλούν τήν πίστη στόν έαυτό του, τό κάνουν δειλό, διατακτικό,
άνίκανο νά λάβει μιάν άπόφαση, μιάν εύθύνη, καί λίγο λίγο τρώγε
ται τό ήθικό του θάρρος, τό τρομάζει ή ίδέα τής κατάκρισης, άργότερα καί τής εύθύνης.
Μιά κυρία, μιλώντας γιά κάποιο σοφό καί μεγαλόκαρδο γιατρό,
έλεγε πώς τέτοιοι άνθρωποι δέν έπρεπε νά πεθαίνουν, πώς ό θεός
έπρεπε, γιά χατήρι τής άνθρωπότητος, νά τούς χαρίζει χρόνια. Τό
παιδάκι της έπαιζε Ικεΐ κοντά καί τήν άκουσε. — «Μητέρα», είπε
δειλά, «δέν μπορούμε μεΐς νά κρίνομε τίς πράξεις τού θεού* άν τούς
κάνει καί τούς γιατρούς νά πεθαίνουν, θά πεΐ πώς έτσι είναι σωστό,
γιατί Ικεΐνος ξέρει καλλίτερα άπό μάς τί είναι τό καλό μας».
Ή μητέρα τό κύταξε μέ ειρωνεία καί είπε.— «Γιά δές τό λαδικό!
Έ σύ θά μέ μάθεις τώρα τί είναι σωστό καί τί δέν είναι;»
Δέ θά ξεχάσω τό ντροπιασμένο βλέμμα τού παιδιού. Βαθειά στήν
ψυχή του έννοιωθε πώς «είπε μιάν άνοησία»' καί δμως γιατί ήταν
άνοησία δέν μπορούσε νά τό καταλάβει, άφού δέν είχε πεΐ παρά δσα
έμαθε στήν 'Ιερά Κατήχηση καί στά θρησκευτικά του. Ά ν ή μητέρα
τού είχε Ιξηγήσει τότε μέ καλωσύνη καί ύπομονή πώς μέ τά λόγια
της δέν έννοούσε νά π εΐ μιάν άσέβειαν άλλά μόνο νά έκφράσει μιάν
εόχή γιά τό καλό τού κόσμου, τό παιδί θά τήν καταλάβαινε, άλλά
συνάμα τό παιδί είχε άνάγκη ν’ άκοόσει πώς ή κρίση του ήταν σωστή.
Παραλείποντας τήν έξήγηση, ή μητέρα τό άφησε σέ μιάν άμφιβολία,
πού είναι συχνότερη άπ’ δ,τι φανταζόμαστε, καί πού πολλές παιδικές
ψυχές ταράζει: ή άμφιβολία άν μπορεί κανείς νά Ιφαρμόσει ποτέ στή
ζωή Ικεΐνα πού μάς μαθαίνουν τά βιβλία. — Ή ειρωνεία τής μητέ
ρας, «Γιά δές τό λαδικό!» βαθειά τό πλήγωσε στήν ύπερηφάνεια καί
στή φιλοτιμία του. Τό παιδί σώπασε καί συμμαζεόθηκε ντροπια
σμένο* μέσα του βέβαια έλεγε. «Καί δμως αύτό πού είπα είναι άλήθεια, άφού τό λέγει τό βιβλίο μου.»
Λόγια σαρκαστικά ή λόγια άπότομα δπως, «Δέν ντρέπεσαι νά
κλαΐς γι’ αύτό;» — «Καιρό δέν έχω νά χάνω γιά τίς άνοησίες σου,»
είναι άρκετά γιά ν’ άπομακρύνουν τό παιδί άπό τή μάνα. Καί τότε,
Ιπειδή τό παιδί παίρνει πολύ σοβαρά Ικεΐνα πού όνομάζομε μεΐς
«άνοησίες του», κ ’ Ιπειδή έχει άπαραίτητη άνάγκη άπό συμπάθεια,
θά πάγει στή νταντά ή στή δασκάλισσα νά γυρέψει ζεστασιά, καί άν
τή βρει έκεΐ θά ξεμάθει μιά γιά πάντα νά πηγαίνει στή μητέρα.
Αδτές είναι οί περιστάσεις δπου βλέπομε τά παιδιά προσκολλημένα
στή δασκάλισσα τόσο πού τήν προτιμούν άπό τούς γονείς. Δέ φταίγει

Υπάρχουν δυστυχώς τέτοια παραδείγματα πολλά γύρω μας· λίγες
δμως μητέρες τό έννόησαν.
Τό παιδί γιά ν’ άναπτυχθεΐ έχει άνάγκη άπό ζέστη δσο καί τό
λουλούδι Ιχει άνάγκη άπό ήλιο- τή ζέστη αδτήν θά τήν βρει μονάχα
στήν άγάπη της μητέρας· καί θά τή βρεI μόνο άν τή μητέρα όέν τή
φοβάται, άν στή μητέρα του Ιχει δλη του τήν Ιμπιστοσύνη.
Μά γιά νά Ιχει αύτήν τήν Ιμπιστοσύνη, πρέπει νά νοιώθει πώ ς ή
μάνα του τό γνωρίζει.
*

Δυστυχώς σέ μάς λίγες μάνες γνωρίζομε τά παιδιά μας.
Δέν είναι αύτό παραδοξολογία* είναι άλήθεια. Γιά νά γνωρίσομε
τά παιδιά μας δέν άρκεΐ νά κατοικούμε στό ίδιο σπίτι* πρέπει νά
ζούμε μαζί τους, ν’ άχούμε τίς κουβέντες τους, τούς θυμούς τους, τίς
λύπες τους, τίς κακίες τους, τίς σκέψεις καί τίς κρίσεις τους, δ,τ*
σχηματίζει δηλαδή τό μικρό τους κόσμο* πρέπει νά κουβεντιάζομε
μαζί τους μέ ύπομονή κ’ Ινδιαφέρον, νά παίζομε μαζί τους σάν παι
διά κ ’ Ιμεΐς* στό παιχνίδι άπάνω τό παιδί άνοίγεται χωρίς προφύ
λαξη, δείχνει τήν άληθινή του φύση καί τήν καρδιά του, έπειδή τότε
δέ φαντάζεται πώς τό προσέχει κανείς. Αύτή είναι ή καλή ώρα νά
τό γνωρίσει ή μητέρα. Καί άν δει καί κανένα στραβό, πολιτικώτερο
είναι κάποτε νά μή μιλήσει Ικείνη τήν ώρα, παρά μέ τρόπο νά τό
φέρει δστερα, νά τό κατακρίνει, νά τό κάμει παρατήρηση σάν κάτι
άσχετο μέ τό λάθος τού παιδιού* τό μάθημα γίνεται τό ίδιο, καί ή
φιλοτιμία τού παιδιού δέν πειράζεται.
Ό σ ο πιό δυνατά νοιώθει τό παιδί τήν άδιάκοπη έπίβλεψη τής
μητέρας, τήν ξυπνητή της άγάπη Ιτοιμη πάντα νά συμβουλεύσει, νά
παρηγορήσει, καί νά τιμωρήσει, τόσο εύκολώτερα ύπακούει, καί ή
αδστηρότης είναι περιττή. Ά ν δμως τήν ώρα πού κλαμένο καί άπελπισμένο έλθει τό παιδί μας νά μάς ξεμολογηθεΐ μιάν άταξία ή μιά
κακή σκέψη, καί τό δεχθούμε σκληρά ή άδιάφορα, ή χειρότερα
άκόμα, μέ ειρωνεία, χαλούμε κάτι μέσα του.
φ

Τό ίδιο δταν έλθει καί μάς πεΐ καμιά του παρατήρηση ή καμιάν
ιδέα του πού μάς φανεί παιδιακίστικη ή άνόητη, άν τού τό δείξομε
καί τό περιγελάσομε, τό πληγώνομε βαθειά* καί τέτοιες πληγές τό
παιδί δέν τίς ξεχνά* τσούζουν μέσα του γιά χρόνια άν είναι φιλότιμο,

u
ή δασκάλευα πού τό Απδσπασβ άπό τή μητέρα, φταίγει ή μητέρα
πού άπομάκρυνε τό παιδί άπό τήν Αγκαλιά της.
Βέβαια στό μικρόκοσμο τού παιδιοΟ τά μικρότερα πράματα
παίρνουν μεγάλη σημασία. "Ολες οί αιτίες πού ξυπνούν τά αίσθήματά του, καλά ή κακά, είναι μικρές σάν καί αύτό. Τί πόνος δμως
γιά τήν καρδούλα του άν νοιώσει πώς τό περιγελούμε! Ή δπερηφά*
νειά του τότε δποφέρει τόσο, πού μάς τό Αποσπά. Γιατί δσο μικρό
καί Αν είναι, τό παιδί Ιχ ει τήν δπερηφάνειά του, τή συναίσθηση τής
Αξιοπρέπειάς του, καί δταν τό πληγώσομε στά βαθιά του αύτά αισθή
ματα, χαλούμε τό ίερώτερο πράμα μέσα του, τήν πίστη στή μητέρα·
Ή πίστη αύτή γεννιέται μονάχη της, Από μικρό σάν είναι τό
παιδί, φθάνει νά ξέρει ή μητέρα νά ζεί τή ζωή τού παιδιού της, νά
πονεΤ καί νά χαίρεται μαζί του.
Ά ν , δταν Ιλθει τό παιδί, μέ τήν καρδιά βαρειά Από κλάματα,
είτε άπό λύπη είτε Από μετάνοια, τού Ανοίξει ή μητέρα τήν Αγκαλιά
τη ς καί τό σφίξει στήν καρδιά της, καί Ακούσει δλην τήν ξεμολόγηση, καί μέ λόγια Αγάπης, καί μέ φιλιά γλυκά παρηγορήσει καί
συγχωρήσει Αλλά καί συνάμα τιμωρήσει, (ή δίκαιη τιμωρία δέν
Αγριεύει καθόλου Αν συνοδεύεται μέ συγχώρεση καί τρυφερότητα),—
Αν τού δείξει τό λάθος του μέ καλωσύνη, καί ξυπνήσει μέσα του
αισθήματα καλά καί δυνατά, δίνοντάς του νά καταλάβει πώς πρέπει
τό σφάλμα του νά τό έξαγοράσει, πόσο σφιχτά τό δένει κοντά της,
ή μάνα αύτή, τό παιδί της, πόσο σφίγγει τό δεσμό πού τούς ένώνει!
Μά γιά νά δώσομε τέτοια Ανατροφή στό παιδί μας χρειάζεται
καιρός. Ιίόσες άπό μάς έχουν καιρό νά ζήσουν μέ τά παιδιά τους;
Ό κόσμος, οί έπισκέψεις, ή τουαλέτα, τά μαγαζιά, μάς παίρνουν
τόσες ώρες τής μέρας μ α ς...
*

Χειρότερη δμως Ακόμα άπό τήν αδστηρή θεωρητική μητέρα
είναι Ικείνη πού λατρεύει τό παιδί τη ς σάν είδωλο, καί τρώγει τή
ζωή της σέ φανταστικούς τρόμους καί Αδιάκοπες Ανησυχίες. Ποιός
δέν Ιγνώρισε τό δυστυχισμένο αύτό πλάσμα μέ τό γέρικο, κατσου
φιασμένο πρόσωπο, πάντα δυσαρεστημένο, στενοχωρημένο, Αηδια
σμένο, πού θέλει πάντα Ικείνο πού δέν έχει, καί δέν τό θέλει πιά
μόλις τό άπολαύσει;
Ά π ό τή μέρα πού γεννηθεί μαθαίνει πώς τίποτα στόν κόσμο δέν
είναι Αρκετά καλό γιά κείνο, πώς Ιξω Από τή μικρούτσικη ζωή του
τίποτα δέν Αξίζει, τίποτα δέ σημαίνει. Ή θέλησίς του είναι νόμος
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τής μητέρας καί δλου τού σπιτιού' θεωρεί τό μικρούτσικο έαυτό του
άξονα τού κόσμου' δλη ή δημιουργία γυρνά γύρω του, γι’ αύτό πλά
στηκε, κ α ί πρέπει νά ύποταχθεί στή θέλησή του. Τά παιδιά πού παί
ζουν μαζί του πρέπει νά είναι σκλάβοι του' άν πέσει κάτω καί χτυ 
πήσει, χαλά ό κόσμος· άν άρρωστήσει, τρελαίνεται ή μάνα καί τρε
λαίνει δλους γύρω της. Μεγαλώνει τό παιδί αύτό σέ άτμοσφαίρα
άνησυχίας μήν πάθει τίποτα, νευριάζει, ζαρώνει Από τό πολύ τό
χάδι, Αρρωστά Από τήν πολλή τήν προφύλαξη· χαρά δέν έχει Αφού
δέν προφθαίνει νά έπιθυμήσει- κανέναν δέν άγαπά γιατί δλοι τού
φταίγουν* τή μητέρα του τήν τυρανεί καί τή βαρυέται* τ’ άλλα
παιδιά τ’ άποστρέφεται· τίποτε δέ θέλει, τίποτα δέν τού Αρέσει, τίποτα
δέν τό συγκινεί Ιξω άπό τό έαυτουδάκι του. Καί μουμιάζει στήν
αύτολατρεία του πού είναι καί ή αύτοσκλαβιά του, πρίν γίνει
δέκα χρονών.
Βέβαια δλες οί μητέρες δέ χαλούν Ιτσι τά παιδιά τους, ούτε τά
φέρονται δλες μέ ύπερβολική αύσχηρότητα* είναι καί μητέρες πιό
φρόνιμες πού Αφήνουν τά παιδιά τους νά μεγαλώνουν φυσικά. Μά
Αραγε Αρκεί αύτό;
Ά π ό μωρό τό παιδί ίχει άνάγχη άπό Ανατροφή* στή μητέρα
πέφτει δ κλήρος ν’ Αναθρέψει τήν ψυχή του. Ά π ό τριών μηνών μαθαί
νει τό μωρό νά δπακούεν όκτώ καί δέκα μηνών ξέρει κιόλα νά δια
κρίνει ποιός τό χαλά καί ποιός δέν τό χαλά. *Οταν μάθομε τού
παιδιού μας, Από τούς πρώτους μήνες πώς θά υπακούσει, δέ χρειά
ζεται πιά μεγάλη αύστηρότητα* φθάνει νά μή χαλαρώσει ή Ιπ ίβλεψή μας, φθάνει νά νοιώθει τό παιδί τή μάνα του κοντά του, έτοιμη
πάντα νά βοηθήσει σέ μιά δύσκολη ώρα, νά τό παρηγορήσει στή
λύπη του, νά τό τιμωρήσει στήν κακία του, νά τό άγαπά πάντα.
'Η Αγάπη τής μητέρας πρέπει νά είναι Ακούραστη, δυνατή, δπομονετική, Ατέλειωτη· μαλακιά δμως δχι.
Ά ν τό παιδί νοιώσει, π.χ., πώς σάν τρέξει στή μητέρα καί
κλάψει καί ξεμολογηθεί καί πεί τήν Αταξία του καί μαυρίσει τόν
έαυτό του, ή μητέρα θά τό λυπηθεί καί θά τό συγχωρήσει καί δέ θά
τό τιμωρήσει, τό παιδί αύτό θά Ιχει συχνά τή διάθεση νά ξεμολογιέται καί νά δείχνει τόν έαυτό του άκόμα πιό μαύρο γιά νά έπιτύχει πιό βέβαιη συγχώρηση. Δέν Αρκεί ή ξεμολόγηση καί ή συγχώ
ρεση· χρειάζεται ή δίκαιη τιμωρία· πρέπει τό παιδί νά μάθει δπερήφανα καί παληκαρίσια νά Ιξαγοράζει τήν άταξία-του· ή συγχώρεση

86

87

0ά είναι τής μητέρας τδ φιλί πού συνοδεύει τήν τιμωρία, φιλί πού
0ά σβήσει τήν πίκρα, τόν πόνο τής ψυχής τού παιδιού- μά ή τιμω
ρία θά μείνει γιά νά χαράξει μέσα του βαθύτερα τήν ένθόμηση τής
άταξίας πού δέν πρέπει νά έπαναληφθεί, καί συνάμα γιά νά δυνα
μώσει τήν ψυχή τού παιδιού πού λίγο λίγο θά μάθει πώς είναι όπεύθυνο γιά τίς πράξεις του, καί πώς μέ κόπο Ιξαγοράζονται τά σφάλμ α τ α Ά ν άπό μικρό δέν τού τδ μάθει ή μητέρα, ή ζωή θά τού τό μάθει
άργότερα* καί άλλοίμονο σέ κείνον πού τδν βρει άνέτοιμο ή ζωή 1

είναι καί ή άρρώστια! Δύσκολη δέν είναι αύτή ή άνατροφή- τδ παιδί
μαθαίνει χωρίς κόπο νά ύποτάσσεται, φθάνει ν’ άρχίσει άπό μικρό.
Καί μέ τήν δποταγή αδτήν άναπτύσσεται μέσα του ή δπερηφάνεια
καί ή παληκαριά, μαθαίνει νά μήν καταδέχεται νά παραπονιέται.
— Ά λ λ η μάνα βλέπει στά χέρια τού παιδιού της ένα κουτί τσοκολάτες πού τού δώρισε κάποιος* τό παιδί αύτό έχει άδελφάκι φιλά
σθενο πού δέν πρέπει νά φάγει τσοκολάτες. Ή μητέρα παίρνει τό
κουτί λέγοντας, «άν δει τό άδελφάκι σου πώς τρώς Ισύ, θά λυπηθεί*
καλλίτερα λοιπόν μή φάς έμπρός του».
Νομίζει ή μητέρα αύτή πώς άγαπά πολύ τό φιλάσθενο παιδί
της. Καί δμως δέν τδ άγαπά δσο πρέπει, άφού γιά ν’ άποφύγει μιάς
στιγμής λύπη τού παιδιού της, χαλά, προστυχεύει τήν ψυχή του, τήν
Ιγκαρδιώνει στόν Ιγωϊσμό καί στήν τυραννία τών άλλων, καί τό
κάμνει δούλο τών δρέξεών του γιά τδ μέλλον. Δέν έχει τή δύναμη
νά γυμνάσει τήν ψυχή τού παιδιού της στίς άναγκαΐες στερήσεις, πού
θέλει δέ θέλει, θά βρεθούν μιά μέρα ατό δρόμο του.

*

Ό σ ο λάθος είναι ν’ άφήνομε τό παιδί μας χωρίς παρηγοριά
σάν είναι .βυθισμένο στή λύπη του καί στή μετάνοια, άλλο τόσο
λάθος είναι νά ζητούμε νά βγάλομε άπό τή ζωή τού παιδιού μας
κάθε λύπη, κάθε στενοχώρια, κάθε φροντίδα, κάθε Ιννοια. Ζωή χωρίς
έννοιες καί φροντίδες δέν όπάρχει* ή ψυχή τού παιδιού, δπως καί
τδ σώμα, έχει άνάγκη άπό γυμναστική γιά νά δυναμώσει· ή μητρική
άγάπη λοιπόν θά γυμνάσει τήν παιδική ψυχή, όδηγώντας την μέ
χέρι τρυφερό άλλά καί δυνατό- άληθινή άγάπη δέν είναι έκείνη πού
βγάζει άπό τό δρόμο τού παιδιού κάθε δυσκολία, άλλά έκείνη πού
τού μαθαίνει πώς νά δπερνικά τίς δυσκολίες.
Έ ν α παιδάκι έχει πυρετό- είναι παρομονή τού Ά ϊ · Βασίλη, καί
τό παιδάκι συγχίζεται πού δέν είναι σηκωμένο ν’ άκοόσει τ ’ άγοράκια πού θά τραγουδήσουν άπό βραδύς τόν Ά ϊ-Β α σ ίλ η . Γιά νά μήν
κακοκαρδίσει, ή μάνα πού πονεί διπλά γιά τή στέρηση τού παιδιού
της, βρίσκει μιά γελασιά νά τό παρηγορήσει- τού λέγει πώς φέτος
άλλαξαν τά καλαντάρια καί πώς ό Ά ϊ - Βασίλης θά πέσει μιάν έβδομάδα άργότερα.— «Τί καλά,» λέγει τό άρρωστο παιδί, «σάν νά τό
ήξεραν πώς θά είμαι άρρωστο!»
Συγκινητική γελασιά, βέβαια, μά κακή γιά τό παιδί- ή άγάπη
αύτής τής μητέρας δέν Ιχ ει τή δύναμη πού χρειάζεται γιά νά δυνα
μώσει τήν ψυχή τού παιδιού της- τό άρρωστο παιδί έκαμε άμέσως
τή σκέψη, «σάν νά ήξεραν πώς θά είμαι άρρωστο», καί βρήκε φυσικό
ν’ άλλάξουν τά καλαντάρια γιά τό κέφι καί τήν καλή ή κακή ύγεία
τού μικρούτσικου άτόμου του· τό μυαλουδάκι του κάμνει τό μικρούτσικο έαυτό του κέντρο τού κόσμου, δπως είναι κέντρο τής άγάπης
τής μητέρας του.
Καί δμως ήταν τόσο εύκολο νά τό συνηθίσει ή μάνα του άπό
μικρό μικρό νά ύποτάσσεται στίς άνάγκες τής ζωής, πού μιά άπ’ αδτές

*

Σέ μιά κριτική 'κάποιου δράματος, ό Έ ρμονας είπε πώς ή Έ λληνίδα, δσο άν ξέρει ξένες γλώσσες καί πιάνο, έμεινε «προστυχούτσικη
Ιπ α ρ χ ιώτισα».
Ά ν καί ή κρίση αύτή δέν μπορεί, βέβαια, νά έφαρμοσθεϊ γενικώς,
σέ πολλές περιστάσεις δμως είναι δίκαιη.
Πόσες άπό μάς, άπό άγάπη γιά τά παιδιά μας, νομίζοντας πώς
τά ωφελούμε, γινόμαστε ένα μέ αύτά γιά νά κρύψομε άπό τόν πατέρα
μιάν άταξία, ένα κακό βαθμό, Ινα ψέμα. "Ολη μας ή έννοια είναι νά
σώσομε τό παιδί μας άπό τήν πατρική τιμωρία, δέ διστάζομε καί σέ
ψέμα άκόμα νά καταφύγομε. «Πές πώς έχασες τόν έλεγχό σου».—
«Πες πώς σέ πονοΰσε τό κεφάλι καί δέν έκανες τό μάθημα».—
«Πές . . . πές . . . πές . . . » Καί δέ βλέπομε τήν ήθική βλάβη, τήν
τρομερή βλάβη πού κάνομε τού παιδιού μας, έγκαρδιώνοντάς το στή
δολιότητα.
Ε κείνο δμως δέν ξεχνά τήν ψευτιά πού συντροφικά είπε μέ τή
μητέρα, δέν ξεχνά τήν πονηριά δπου πρόστρεξε μαζί της, μέ τήν
έγκρισή της, γιά νά γελάσει τόν αύστηρό άλλά δίκαιο πατέρα· δσο
άν Ικείνην τήν ώρα τού συμφέρει ή συμμαχία τής μητέρας, έντούτοις
δέν τής συγχωρεί ποτέ τήν άνανδρία της, τή δολιότητά της, ούτε
τής έχει εύγνωμοσύνη γιά τήν έπιείκειά της πού τήν νοιώθει κακή,
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foo καί άν τήν έκμεταλλεύεται ¿κείνην τήν ώρα πού τού συμφέρει.
Τό παιδί έχει φοβερή λογική· στήν πρώτη περίσταση θά κάμει
τό λογαριασμό στό κεφάλι τού, πώς άν δέν ήταν κακό νά γελάσει
τόν πατέρα σύμφωνα μέ τή μητέρα, άλλο τόσο δέν είναι κακό νά
γελάσει τόν πατέρα μυστιχά άπό τή μητέρα, καί τή μητέρα νά γελάσει
μόλις τύχει άνάγκη. Καταστρέφεται μέσα του τό ήθικό θάρρος νά όμολογήσει τό σφάλμα του καί νά δποστεί τή δίκαιη τιμωρία' ή πονηριά
καί ή ψευτιά καταντούν σέ λίγο νά τού φαίνονται φυσικά δσο καί τό
νά τρώγει καί ν’ άναπνέει, γίνονται «άνάγκες» στή ζωή του· καί
δσο πιό πονηρό είναι, καί δσο κρύβει καλλίτερα τις ψευτιές του, τόσο
θεωρεί τόν έαυτό του πιό κατορθωτικό.
Ά λ λ ω ς τε τό παράδειγμα τής πονηριάς θά τού τό δώσει πρώτη
ή μητέρα, κάθε φορά πού θά θελήσει νά «πιάσει» τό παιδί της καί
ν’ άνακαλύψει μιά ψευτιά ή μιάν άταξία. Χαρακτηριστικώτατο είναι
τό άκόλουθο έπεισόδιο παρμένο άπό Ινα άπό τά άξιοθρήνητα παιδικά
άναγνώσματα μέ τά όποΐα άνατρέφονται τά παιδιά μας.
Μιά μητέρα άνακαλύπτει πώς Ινα άπό τά παιδιά της, χωρίς νά
ξέρει ποιό, έφαγε γλυκίσματα άπαγορευμένα* τά φωνάζει λοιπόν δλα
χαί ρωτά ποιός τό έκαμε* δλα άρνοΟνται. 'Η μητέρα άμέσως κατα
φεύγει στήν άηδέστερη πονηριά. Βλέπετε αύτό τό βιβλίο;» λέγει,
«έχει μέσα εύχές· έγώ θά διαβάσω μιάν εύχή καί θ’ άρχίσουν τά
φρύδια νά πέφτουν μές ατά μάτια Ικείνου πού πήρε τά γλυκά.»
Εννοείται πώς Ó μικρός κλέφτης καί ψεύτης σήκωσε τόσο ψηλά τά
φρύδια του, ώστε ή εύγενικιά μητέρα τόν άνακάλυψε.
Τί φριχτότερο παράδειγμα άνατροφής; Ποιές μπορούσαν νά είναι
οί σκέψεις τού παιδιού σάν άνακάλυψε τήν πονηριά τής μητέρας;
Ποιά ή έντύπωση τής ψυχής του δταν στοχάστηκε πώς άν δέν ήταν
τόσο κουτό, άν είχε λίγη περισσότερη πονηριά -άπό τή μητέρα, θά
τή γελούσε μιά χαρά;
Καί τότε άρχίζει τό συνορισιό, ποιός άπό τή μητέρα καί τό
παιδί θά δείξει μεγαλέίτερη πονηριά.
’Αραγε στό χέρι τής πρόστυχης αδτής γυναικείας ψυχής δέ βρίσκουνταν άλλο μέσον νά ξεμολογήσει τό παιδί της, νά τό κάμει νά
αισθανθεί τήν άσχημιά τής πράξης του άπέναντι τον εαυτόν τον,
χωρίς νά ξεπέσει ¿κείνη στήν άηδέστερη πονηριά;
’Εδώ κρίνομε τήν «προστυχούτσικη Ιπαρχιώτισσα.»
Τό κακό πού έκαμε τό παιδί·, γι’ αότήν δέν είναι τό ήθικό του
λάθος, άλλά τό πρακτικό, δηλαδή τό ότι έφαγε τά γλυκά* καί ή

πονηριά της δλη δουλεύει νά μάθει ποώ ς ίφ α γε τά γλνκά. Ή ψυχή
της δέν είναι άρκετά άνεπτυγμένη γιά νά καταλάβει πρώτα ή ίδια,
ύστερα νά μάθει καί στό παιδί της, πώς παίρνοντας κρυφά τά γλυκά
έκαμε κάτι άτιμο πού τό λερώνει, καί λέγοντας ύστερα ψέματα, γιά
νά ξεφύγει τή δίκαιη τιμωρία, ¿πρόσθεσε στήν πρώτη άτιμία μιάν
άνανδρία .καί μιά δεύτερη άτιμία άκόμη πιό άσχημη, πού τό λερώνει
άκόμα περισσότερο. Οδτε είναι σέ θέση ή μητέρα αύτή νά σκεφθεϊ
πώς ¿ξευτελίζοντας τό παιδί της, δπως τό έκαμε, Ιμπρός στ’ άδέλφια του, έμπρός της, καί προπάντων ιμπρός στόν εαντό τον, ή τού
έκαμε στήν ψυχή μιά πληγή πού ή Ινθύμησή της θά λερώσει,
θά μαράνει τή φιλοτιμία καί τήν δπερηφάνειά του, καί θ’ άφήσει
σημάδι άσβηστο γιά τό μέλλον, ή χειρότερα, μετά τή συγχώρηση,
σάν ξεχαστεΐ τό σφάλμα τό παιδί θά υποτιμήσει τήν κακή του
πράξη δπως καί τόν έξευτελισμό πού τού έκαμε ή μητέρα· γιατί ή
λογική θά τού άποδείξει πώς άν μιά τέτοια μεγάλη ντροπή ξεχάστηκε, θά πεί πώς δέν ήταν καί τόσο μεγάλη δση τή φαντάστηκε
στήν άρχή.
Έ τ σ ι άρχίζει καί άδυνατεΐ ή φιλοτιμία του* ή ήθική του χαλα
ρώνει* κρίνει τις χείρότερές του πράξεις μέ Ιπιείκεια, καί σάν πράξεις
πού δλοι τίς κάνουν καί δμως βγαίνουν άπό κεί χωρίς βλάβη.
Γιά νά τού γίνει μάθημα γερό, έπρεπε τό παιδί νά βγή άπό τό
σφάλμα του άννψωμένο, δχι ταπεινωμένο. Ή μάνα έπρεπε νά τό
δουλέψει τό παιδί της μέ τρόπο πού νά ξεμολογηθεί αύτοθέλητα,
έπρεπε νά τού δώσει τό μέσον νά Ιξαγοράσει τό λάθος του άνεβάζοντας τήν ψυχή του, μέ βαθειά μετάνοια, άνώτερα άπό τό ίδιο αύτό
λάθος. Μά καί άν τό παιδί δέν ώμολογούσε, καί ή μητέρα έκαμνε
πώς δέν τό έννόησε, πάλι θά ήταν τό κακό λιγώτερο* τό μάθημα θά
γίνουνταν καί θά έπιανε τόπο μεγάλο· άν έλεγε ή μητέρα, «Σέ
πιστεύω, γιατί ξέρω πώς δέ θά καταδεχθείς νά ξεπέσεις ώς τήν
ψευτιά.» Δέν νομίζω νά ύπάρχει παιδί μικρό πού νά μή συγκινηθεΐ
τότε καί ξεσπάσει στά κλάματα καί όμολογήσει· τουλάχιστον τέτοιο
σκληρόκαρδο παιδί δέν άπάντησα άκόμα, δσα καί άν ¿γνώρισα, ούτε
είναι φυσικό νά ύπάρχει· μά καί άν όπήρχε, πάλι τό μάθημα θά
γίνουνταν βαθύ καί τρομερό, γιατί τό παιδί θά αίσθάνουνταν πώς
«¿ντούτοις ξέπεσε ώς τήν ψευτιά,» καί ή συνείδησή του θά βασανι
στεί τόσο άνυπόφορα, πού δέ θά θελήσει ποτέ πιά νά ξαναβρεθεΐ στή
φρικτή αύτή θέση.
Καί στό μεταξύ θά αισθανθεί τή φιλοτιμία του δυνατώτερα, θά
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θελήσει νά δώσει Αφορμές στή μητέρα το« καί στούς άλλους νά τό
σέβονται γιά τήν τιμιότητα καί τή φιλαλήθειά το«.
"Αν περάσει Ινα τέτοιο μεγάλο καί σοβαρό σφάλμα χωρίς τιμω
ρία, τό κακό 8έν είναι πολύ σημαντικό· φθάνει, νά νοιώσει τό παιδί
τό σφάλμα τοο. Σημαντικό είναι νά φυλάξομε τήν ψυχή τού παιδιού
μας άπό τήν πληγή πού δέν μπορεί παρά ν’ άφήσει άσχημα
άποτελέσματα.
Έ τ σ ι σχηματίζονται οί ψυχές τών παιδιών καί μαθαίνουν τήν
τιμιότητα, τήν άξιοπρεπεια, τήν δπερηφάνεια· Ιτσι σχηματίζονται
χαρακτήρες.
Βέβαια, γιά νά φθάσει ή μητέρα στό άπαιτούμενο άποτέλεσμα
δέν πρέπει ν’ άρχίσει σάν είναι τό παιδί μεγάλο, άλλ’ άπό μωρό, μέ
τά πρώτα χάδια, μέ τις πρώτες λέξεις πού θ ' άρθρώσει.
*Η Ά γγλίδα μητέρα τή λέξη «ψέμα» οδτε τή λέγει ποτέ στό
παιδί της· θά τού πει «Σέ ξέρω άνίκανο νά πεΐς μιά «μή Αλήθεια.»
Καί δέν είναι ύποκρισία ή άλλαγή τής λέξης· άπό μικρό μαθαίνει τό
Ά γγλόπαιδο πώς τέτοια άτιμία είναι ή ψευτιά, πού καί ή όνομασία
της άκόμη λερώνει τό στόμα.
Έ μ εΐς λέμε τών παιδιών μας, χωρίς κάν νά σκεφθοΟμε τέτοιες
λεπτότητες. «Μή λές ψέματα ! — « θά σέ δείρω άν μοΰ πεΐς ψέματα.»
«Αύτό πού λές είναι ψέματα.» Καί άναμεταξύ μας, τόση συνήθεια
έχομε ν’ άκοΰμε καί νά λέμε «μή άλήθειες,» πού ή έκφραση τής
έκπληξής μας σάν άκοόσομε τίποτε άπρόοπτο, είναι ή βρώμικη λέξη,
πού δέ μάς πειράζει κάν πιά. «Μπά! ψέματα!» Καί στή διήγησή
μ*ς, — «Σοϋ είπα τό καί τό· ψέματα;» τό ρώτημα έρχεται φυσικώτατα
σάν νά είναι πράμα συνειθισμένο καί παραδεκτό νά λέμε καί
ν’ άκούμε ψέματα.

μαθητές του καί στούς δασκάλους του, πού άπό τήν πρώτη μέρα θά
τού φερθούν σάν σέ «άντρα» καί σάν σέ «κύριο», σά σέ g e n tle m a n .
Γι’ αύτό βρίσκονται στήν ’Α γγλία χαρακτήρες δπως σέ κανένα άλλο
μέρος, καί βρίσκονται σ’ δλες τίς τάξεις, άκόμα καί στόν κατώτερο λαό.
Περισσότερο ά π ’ δλα, έκεΐνο πού μάς λείπει Ιμάς είναι τό ήθικό
θάρρος. ΓΓ αύτό βρίσκομε άνάμεσά μας τόσους άντρες πού θυσιάζουν
σάν τίποτα τίς άρχές τους στό όλικό συμφέρον, πού φοβούνται νά
πούν τή γνώμη τους, νά κηρύξουν τήν πίστη τους, άν είναι νά τούς
φέρει καμιά ζημία δλική ή ήθική, νά πάρουν πρωτοβουλία κ’ εύθύνη
μέ τή γενναία άπόφαση νά ύποστούν τις συνέπειες, δποιες καί άν
είναι. Γι’ αύτό σάν κοπάδια γυρνούμε δλοι άπό τό μέρος τού δυνατώτερου, κι’ άς μήν τόν έκτιμούμε, άς τόν θεωρούμε άκόμη καί άτιμο.
Σ’ έμάς, ή μητέρα πρώτα καί τό σχολείο δστερα, καταγινόμαστε
δλοι νά καταστρέφομε δ,τι άντρίκιο Ιχ ει άπό τή φύση ή ψυχή
τού άγοριού μας.
Ά ν πέσει χάμω φωνάζομε μέ τρόμο, «Πόνεσες; Κτύπησες; —
«Είσαι μικρός άκόμα γ ι’ α δτά !» — Μήν παίζεις μέ τόν τάδε, είναι
δυνατώτερός σου μπορεί νά σέ κτυπήσει!»
Ά ν τού τυχέϊ καμιά περίσταση πού θά θελήσει παληκαρίσια
νά ύποστηρίξει μιά πίστη, μιά γνώμη, τό τρομάζομε, τό σταμα
τούμε. — «Μήν Ικφράζεσαι τόσο άνοικτά.»— «Μπορείς νά βλάψεις τό
μέλλον σου.»
Τό παιδί μας, άγόρι ή κορίτσι, τό άνατρέφομε μέ ύπερβολικό φόβο
τού πόνου, τής άρρώστιας, τής σωματικής στενοχώριας· έπίσης άντί
νά τό έγκαρδιώνομε, τού άναπτύσσομε τόν τρόμο τής συνέπειας πού
μπορεί νά γεννηθεί άπό τήν πρωτοβουλία του καί νά τό βλάψει.
«Πρόσεχε παιδί μου», είναι ή καθημερινή συμβουλή μας· καί μεγα
λώνει τό παιδί μέ τήν σκέψη πώ ς τό μεγαλείτερο κακό πού μπορεί
νά τού συμβεΐ είναι νά κτυπήσει ή νά χάσει τή ζωή του, ή νά βλάψει
τά συμφέροντά του, τό άτομό του. Καί τή ζωή του, τό συμφέρον του,
τά φυλάγει σάν κάτι άνεκτίμητο.
Πόσες άπό μάς' σκεπτόμαστε νά πούμε στό παιδί μας πώς δέν
πειράζει καί άν κτυπήσει καί πονέσει· πώς όέν πονά καί τόσο τό νά
πονεΐ κανείς· πώς δέν είναι καί τόσο φοβερό ν’ άρρωστήσει, άκόμα
καί νά χάσει τή ζωή του· πώς ή ζωή μας δέν Ιχει άξία παρά δσο
τήν ξοδεύομε μ έ κάποια ώφέλεια,&στε δταν τήν παραφυλάγομε, χάνει
τήν άξία της άφοΰ δεν ξοδεύεται· πώς στόν κόσμο είναι πράματα,
Ιδέες, ιδανικά, πίστες, πού βαραίνουν περισσότερο άπό τή ζωή του,

*

Ά κουσα μιά μητέρα Ά γγλ ίδ α νά λέγει στό παιδί της, έξη χρονών
άγοράκι, «Μή σέ σταματήσει καμιά δειλία, μίλησε σάν άντρας πού
είσαι», καί «Πές παληκαρίσια τήν άλήθεια».
Έ τ σ ι μαθαίνει ή μητέρα αύτή τό μικρούτσικο άγοράκι της νά
σκέπτεται τόν Ιαυτό του ώς άντρα πού δέν πρέπει νά ξεπέσει σέ
μικρότητες καί σέ ταπεινά λοξά μέσα, τό μαθαίνει ν’ άπαιτεΐ άπό
τόν Ιαυτό του άντρίκιες πράξεις, άντρίκιες ίδέες, άντρίκια τιμιότητα,
τού μαθαίνει ήθικό θάρρος καί νά θεωρεί τόν Ιαυτό του ύπεύθυνο
γιά τις πράξεις του. Καί σάν πάγει τό παιδί αύτό στό σχολείο, έπτά ή
όκτώ χρονών, θά βρει τίς ίδιες άρχές, τήν ίδια άνατροφή στούς συμ
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άπδ τδ μέλλον του, άπδ τήν. ύλική πρόοδέ του, πώς γι’ αδτά άξιζα
νά δώσει τή ζωή του.
Πάσες άπδ μάς μαθαίνομε στδ άγόρι μας πώς κάποτε ή σιωπή
είναι dédia, δταν πρέπει νά μιλήσει καί νά όποστηρίξει μιά πίστη
καί δέν τδ κάμει; Πώς κάποτε ή σιωπή είναι ψευτιά πού λερώνει καί
άτιμάζει τδ ίδιο 8πως ή ψευτιά πού λέγει κανείς; Πάσες τού λέμε
πώς είναι άναντρο νά κτυπήσει έχείνον πού δέν μπορεί νά τού τδ
άνταποδώσει, πώ ς άν θέλει νά μετρηθεί μέ κανέναν πρέπει νά δια
λέξει Ισοδύναμο ή δυνατώτερό του, πώς περισσότερο άπδ τή ζωή του
άξίζει ή φιλοτιμία του, ή ύπερηφάνεια, ή άξιοπρέπεια· πώς ή άρρώστια καί δ πόνος δέ βλάπτουν καί τόσο, άλλά πώς δ φόβος .τής άρρώστιας χαί τοΟ πόνου έξουδετερώνουν τδν άντρα, τδν ντροπιάζουν, τδν
καταντούν σιχαμένο· πώς άν γιά μιάν ευγενική πίστη κατέστρεψε
άχδμα χα ί τδ μέλλον του, ή θυσία τδν άνυψώνει, τδν μεγαλώνει, δέν
μπορεί νά τδν βλάψει, γιατί ή ύλική ζημία δέν είναι βλάβη, ένφ οί
ήθιχές παραχωρήσεις είναι καταστροφή τής ψυχής. Πόσες άπδ μάς
μαθαίνομε τδ κορίτσι μας νά περιφρονεΐ κάθε φόβο σωματικού ή
ήθιχοΟ πόνου, δταν πρόκειται νά κάμει ένα καλό, χάτι εύγενικδ
χ ’ έμορφο, έστω καί πού νά μήν περιλαμβάνεται στό στενό της καθήχον ;
Μιά χυρία μοΰ έλεγε μιά φορά πώς ποτέ δέ μετάλαβε ούτε θά μετα
λάβει τδ παιδί της, 7 - 8 χρονών άγόρι, γιατί τήν ¿τρέλαινε ή σκέψη
μονάχη πώς τδ χρυσό κουταλάκι μπορούσε νά μεταδώσει μικρόβια.
*Η ίδέα τής σαρκικής άρρώστιας γιά τδ παιδί της τήν έχαμνε
έξω φρενών τήν καλή μάνα· ή σκέψη δμως τού ήθικού κακού πού
κάμνει στδ παιδί της, άνατρέφοντάς το σάν κάτι τόσο πολύτιμο πού
δέν μπορεί νά τρέξει τούς ίδιους «κινδύνους» πού τρέχουν δλα τά
έκατομμύρια τών δμοφύλων, ούτε τής πέρασε άπδ τδν νοΟ* δέ στά
θηκε νά σκεφθεΐ πώς τή μέρα πού μάθει τδ παιδί αύτδ πώς δλα τά
Έλληνόπαιδα μεταλαβαίνουν, θ’ άπορήσει πού δέ μετάλαβε ποτέ καί
θά ρωτήσει' ούτε λογάριασε τί θ’άπαντήσει, πώς θά έξηγήσει τήν άπομόνωση τού μικρού αύτού άτόμου άνάμεσα σ* δλην τήν 'Ελληνική φυλή.
Δέ φταίγει ή κυρία αδτή· τής έμαθαν οί γονείς της γράμματα καί
τέχνες καί ξένες γλώσσες καί πιάνο καί πολλά άλλα πράματα χ ρ ή 
σιμα στά σαλόνια' τδ μόνο πού δέν τής έμαθαν είναι τδ τί χρεωστεΐ
στή φυλή της, στδν τόπο της, στή θρησκεία καί στήν ιστορία της.
#
Μά γιά νά τά νοιώσομε αύτά έπρεπε νά έχομε ίδανικά* καί ιδα
νικά δέν έχομε. Γι’ αύτδ καί ώς έθνος δέν προκόβομε.

Λόγια παχιά καί μεγάλα λέμε δλοι. «Υπέρ Πίστεως χαί Πατρίδος», είναι λέξεις πού άπδ μωρά μαθαίνομε νά παπαγαλίζομε μέ τόνο
καί μέ χειρονομίες. Δέν τις αίσθανάμαστε δμως.
"Οταν πρόκειται τδν έαυτό μας νά τδν παραμερίσομε έμπρδς
σ’ ένα έθνιχδ συμφέρον, μάς φαίνεται πράμα άδύνατο. ‘Όταν πρόκει
ται τ ’ άγόρια μας νά τά δώσομε στήν πατρίδα, χλαΐμε χα ί δερνόμαστε. «Κι* άμέ σά μοΟ σκοτώσουν Ιμένα τδ παιδί μου, μήπως θά μού
τδ δώσει πίσω ή πατρίδα ;»
Τδ άγόρι μας τδ κάνομε άξιωματικδ γιά νά παίρνει τδ μισθό χαί
νά μή δουλεύει· τδ κορίτσι μας τδ παντρεύομε μέ άξιωματικδ γιά
νά πηγαίνει στούς χορούς τού παλατιού. Ούτε στδ άγόρι μας δμως,
ούτε στδ κορίτσι μας δέ μαθαίνομε πώς δλοι άνήκομε στήν πατρίδα
πρίν ν’ άνήκομε στήν οικογένεια, πώς δέν δπάρχει θυσία, είτε ύλική
είναι είτε ήθική, πού νά μήν είμαστε Υποχρεωμένοι νά τήν χάνομε
στήν πατρίδα.
"Οταν στδν άξιοθρήνητο πόλεμο τού 97 μαθεύθηκε στάς ’Αθήνας
ή ντροπιασμένη φυγή τής Λάρισας, μιά βγήκε φωνή άπδ τά στήθη
δλων τών γυναικών. «’"Αχ! καί πόσοι νά σκοτώθηκαν!» Σέ καμιά
γυναικεία ψυχή δέ γεννήθηκε ή άλλη, ή πιδ μεγάλη, ή Ιθνική άνησυχία, «τουλάχιστον νά χύθηκε αίμα άρκετδ πού νά έπλυνε τήν
έθνική ντροπή;»
Τδ παιδί της σκέφθηκε κάθε μητέρα, κάθε γυναίκα σκέφθηκε
τδν άντρα της, τδν πατέρα, τδν άδελφό της. Τήν πατρίδα δμως, τήν
τιμή καί τήν άξιοπρέπεια τού έθνους, άξιοπρέπεια πού σύρθηκε στή
λάσπη κ ’ έμεινε άπδ τότε έκεϊ πού έπεσε, καί βούλιαξε στδ βούρκο
ώς πού κοντεύομε νά ξεχάσομε καί τήν ύπαρξή της άκόμα, καμιά
Έ λληνίδα δέν πρόφθασε νά τή συλλογιστεί.
Δέ φταίγουν οί άντρες μας γιά τδν ντροπιασμένο αύτόν πόλεμο
πού μαύρισε τήν αίγλη τού στρατού μας, δπως δέ φταίγουν καί οί
πολιτικοί μας γιά τήν κατάσταση δπου Ιφεραν τδν δυστυχισμένο τόπο
μας· φταίμε μείς οί γυναίκες, φταίμε μεΐς οί μητέρες πού γεννήσαμε
αύτούς τούς άντρες καί πού δέν ξέραμε ν’ άναπτύξομε μέσα τους
άντρίκια αισθήματα, δπερηφάνεια, συναίσθηση τού καθήκοντος, αδτοθυσία, ήρωϊσμό.
Τά μεγάλα έθνη είναι έκείνα πού έχουν καλές μητέρες.
Κάποιος κύριος άνεξάρτητος, πλούσιος μάλιστα, μοΟ έλεγε μιά
μέρα πώς δέ θέλει πολλά παιδιά, γιατί έννοεΐ τά παιδιά του νά
«καλοζήσουν». Έ κ α μ α τήν παρατήρηση πώς έχει τά μέσα νά δώσει
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τήν καλλίτερη άνατροφή στά παιδιά του, όσα καί άν είναι. «Τί άξίζει», μοδ άποκρίθηκε, «άν δέν τούς άφήσω καί χρήματα άρκετά γιά
νά χαρούν τή ζω ή ;» Καί πρόσθεσε. «Μιά ζωή τήν έχομε, πρέπει νά
τή ζήσομε εύχάριστα».
Τά λόγια τού κυρίου αδτού Ικφράζουν Ικείνα πού οί περισσότε
ροι άπό μάς σκεπτόμαστε. Γιά τά κορίτσια μας καί τ’ άγόρια ζητούμε
όχι «χαρά», πού θά ήταν εύγενικδ καί μεγάλο ιδανικό, άλλά τά μέσα
γιά νά συνάξουν «χαρές» όσες ΙπιθυμοΟν, δηλ. νά δίνουν χορούς, νά
φορούν βούχα καμωμένα στούς πρώτους ραφτάδες, νά Ιχουν άμάξια
καί αύτοκίνητα, νά παίζουν χαρτιά, νά παραλοδν δσο τό τραβά ή
καρδιά τους.
Νά τά μεγαλώσομε δμως τά παιδιά μας μέ τή γνώση πώς δέν
ήλθαν στόν κόσμο γιά νά διασκεδάσουν, άλλά γιά νά βάλουν καί
κείνα τήν πέτρα τους ατό μεγάλο κτίριο τής άνθρωπότητος, ούτε τό
σκεπτόμαστε μιάς καί μαζέψαμε άρκετά χρήματα γιά νά ζήσομε
άνεξάρτητα. Ή Ιδέα πώς ή ζωή μας δέ μάς άνήκει, παρά άνήκει
στήν άνθρωπότητα, στή φυλή, στό κράτος μας, πώς χρεωστούμε δλοι
νά συνεισφέρομε σέ γενικά συμφέροντα καί μέ τδν νού καί μέ τόν
κόπο καί μέ τήν ένέργεια, μιάς πού τά μέσα τής ζωής μας είναι
άσφαλισμένα, δέν μάς χωρεϊ στό κεφάλι. Μόλις κάνομε χρήματα,
δηλαδή μόλις βρεθούμε σέ θέση νά ώφελήσομε πρακτικά τόν τόπο
μας, ριχνόμαστε στή διασκέδαση, στήν καλοπέραση, στις μικρές καί
ταπεινές χαρές πού δίνει τό χρήμα, δηλαδή παύομε νά παράγομε.
νά ώ φ ύο ϋμ ε' άν είχαμε καί μερικούς πιό εύγενικούς πόθους δσο
είμαστε φτωχοί, τούς χάνομε μέ τήν καλοπέραση, καί τά παιδιά μας
τά μεγαλώνομε μέ τή δίψα τής πολυτέλειας.
Δέ νοιώθομε τή λαχτάρα ν’ άναπτύξομε τά ιδανικά τών παιδιών
μας, νά τ’ άνεβάσομε πάνω άπό τις κοινωνικές μικροευχαριστήσεις!
Καί δμως τί έμορφότερο ιδανικό γιά τούς γονείς πού άφήνουν στά
παιδιά τους τά μέσα νά ζήσουν άνεξάρτητα, τί έμορφότερο όνειρο
παρά νά δούν τά παιδιά αύτά νά ξοδεύουν τίμια καί δπερήφανα τή
δύναμή τους, τήν άνάπτυξη, τήν ένέργεια, τή ζωή τους δλη στό κοινό
συμφέρον τού έθνους τω ν ;
*

‘Η άνατροφή πού δίνομε μείς στά παιδιά μας όχι μόνον κατα
στρέφει τόν ένθουσιασμό, τά ιδανικά, τήν όρεξη τής αύτοθυσίας πού
ύπάρχει σ’ δλες τις νέες καρδιές, καί πού σάν καλλιεργηθεί κάνει
θαύματα καί ξαναγεννά Ιθνη, άλλά καί τήν παρασταίνει σάν κάτι
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γελοίο καί βλαβερό. «Γελοίος» ή «κουτός» είναι έκεΐνος πού «τό
καλό του» τό θυσιάζει σέ μιάν ιδέα, σέ μιά πίστη, « θ ά τού δώσει
ψωμί ή πίστη του;» — «Τά ιδανικά δέν τρέφουν». Ποιός άπό μάς
δέν τις είπε τί άπαίσιες αύτές φράσεις έμπρός στό παιδί του ;
"Ολη του τή ζωή τό παιδί άκούει νά λέγουν γύρω του πώς τά
ιδανικά είναι άεροκοπανίσματα καί πώς «οί ίδέες», «ή πίστις» δέ
δίνει ψωμί· φυσικό τού έρχεται σά μεγαλώσει καί βρεθεί μεταξύ τής
πίστης του καί τού ύλικού, άτομικοΰ του συμφέροντος, νά παραμε
ρίσει τήν πίστη του· άργότερα άν έχει καιρό, τήν ξαναπαίρνει, μά
πρώτα τό συμφέρον του θά κυτάξει. Ά ν ζημιώνεται τό ήθικό του
σ αδτό τό παζάρι, δέ σκοτίζεται· κανένας δέ σκοτίστικε γιά τέτοιες
μικρολογιές γύρω του, δέν έμαθε ποτέ τί θά πει νά κρατήσει καθαρά
τήν ψυχή του, δηλαδή, γιά νά μεταχειριστώ μιάν έκφραση τού N ie tz 
sche, «νά μείνει καθαρός άπέναντι τού έαυτού του».
Νά μή μαθευθεί έκείνο πού κάναμε* αύτό μόνο μάς ένδιαφέρει.
Νά μήν τολμήσει κανένας νά μάς προσβάλει ποτέ κατά πρόσωπο,
γιατί τότε γινόμασε έξω φρενών τότε μπορούμε καί τή ζωή μας νά
κινδυνεύσομε σέ μιά μονομαχία, καί νά σκοτώσομε τόν όβριστή, άλλά
νά κρατήσομε τόν Ιαυτό μας καθαρό, νά βαστάξομε τό ήθικό μας
πάνω άπό κάθε δποψία, αύτό είναι άλλη θεωρία.
Μέ τή συνείδησή μας εύκολα συμβιβαζόμαστε, καί οί ψυχικές
μας άνανδρίες, άν δέ μαθευθούν, δέ μάς πολυσκοτίζουν στή ζωή
μας. Ούτε είναι μόνο στις δουλειές πού γίνονται οί μικροδειλίες
αύτές, μικροψευτιές, ή μικροατιμίες· ή καθημερινή μας ζωή είναι
γεμάτη άπ’ αύτά.
θέλομε, π .χ. νά μάθομε κάτι πού ό ένδιαφερόμενος δέ θέλει νά
μάς πει. «Έ ννοια σου, τά έχω καλά μέ τόν άδελφό του, θά τό φέρω
με τρόπο καί θά τόν κάμω νά μοΰ τό πει». Μά δ τρόπος αδτός δέν
είναι πολύ παστρικός!— «Μπά! δέ θά τό μάθει.» Καί αύτό μάς
άρκεί, ή συνείδησή μας είναι ήσυχη· e'j-ώ θά τό ξέρω, μά δέ σημαί
νει. Καί δσο πιό έπιτήδεια τό κάμω, τόσο πιό άξιος είμαι.
Τό παράδειγμα αύτό, παρμένο άπό τή ζωή δπως καί δλα τά
άλλα πού άναφέρω, είναι άπό τά άθωότερα λοξά μέσα στά όποια
προστρέχομε γιά νά έπιτύχομε τό σκοπό μας. Μιά μικρή πονηριά,
μιά μικρή άγνωστη άτιμία τέτοια, δέ μάς πειράζει, ένώ τόν Ά γ γ λ ο ,
π .χ . θά τόν πείραζε καί θά τόν σταματούσε. 'Ο g e n tle m a n 0
Ά γ γ λ ο ς (παίρνω παράδειγμα τόν Ά γ γ λ ο , γιατί άπ’ δλους τούς
λαούς ό Α γγλικός είναι ό πιό έξευγενισμένος), δέ θά καταφύγει σέ
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μικροπονηριές καί μικροατιμίες, δχι γιατί «μπορεί καμιάν ώρα νά
μαθευθεϊ», άλλά γιατί σέβεται τδν έαντό τον.
Ποιός έμαθε ποτέ τό Έλληνόπαιδο νά σέβεται τόν έαυτό του;
Γιά νά μάθει Ινα παιδί τόν αδτοσεβασμό, πρέπει πρώτα πρώτα
νά τό σεβαστοΟμε μεΐς οί μεγάλοι, πού βρισκόμαστε στό περιβάλλον
του, νά τό σεβαστοΟμε ώς άτομο καί ώς άνθρωπο.
Στό σπίτι τό άνατρέφομε μεΐς οί μητέρες, άφήνοντας άκαλλιέργητα τήν δπερηφάνεια, τήν άξιοπρέπεια, τά ιδανικά. Στό σχολείο
σάν πάγει είναι άκόμα χειρότερα. ’Αφήνω τά βιβλία του, τ’ άναγνωσματάρια, τά περιοδικά του πού είναι παραγεμισμένα πρόστυχα καί
ταπεινά αισθήματα, σαχλά, άκόμα καί άνήθικα διηγήματα, δπου οί
ψευτιές καί οί άτιμίες, οί μικροπρέπειες καί οί έκδικήσεις παίζουν
μεγάλο ρόλο, δίνοντας στήν ψυχή του τροφή ποΟ άηδιάζει κάθε παιδί
πού διάβασε καί ξένα βιβλία ή Ιννοιωσε αισθήματα πιό εδγενικά.
Στό σχολείο δάσκαλος θά τοΟ πει μέ λόγια παχιά πώς δέν πρέπει
νά βρίζει καί πώς δέν πρέπει νά λέγει ψέματα. Πρώτος δμως θά
βρίσει χοντρά ό δάσκαλος, (μιλώ γιά τή γενικότητα, δπάρχουν εύτυχώ ς κ’ Ιξαιρέσεις, σπάνιες δμως), καί δέ θά διστάσει νά προστρέξει
στό ψέμα στήν πρώτη περίσταση πού βρεθεί σέ δυσκολία.
Ά ν κάμει τό παιδί καμιάν άταξία, προστρέχει δ δάσκαλος στις
έξευτελιστικώτερες τιμωρίες, δείχνεται πρόστυχος καί άλύπητος, καί
νομίζει πώς δσο πιό ταπεινώσει τό παιδί, τόσο πιό άνυψώνεται αδτός*
άλλά ούτε σεβαστός γίνεται οδτε έπιβάλλεται* γιά νά σεβαστεί τό
παιδί τό δάσκαλο, πρέπει νά τόν αισθανθεί άνώτερό του, δχι νά
τόν φοβηθεί.
Οδτε φταίγει ό δάσκαλος αδτός γιά τήν άνεπάρκειά του· ό ίδιος
δέν Ιλαβε ποτέ άνατροφή, είναι άνίκανος νά κρίνει τ’ άποτελέσματα
τή ς πράξης του, έμαθε μόνο γράμματα, δηλαδή λέ|εις, άλλά μόρ
φωση πνευματική δέν έχει, άπεναντίας Ιχασε τά φυσικά του προτερή
ματα καί στενοκεφάλιασε μέ τήν έκπαίδευση ποδ έλαβε ό ίδιος άπό
τό σχολείο· κ’ έπειδή δέν μπορεί νά έπιβληθεΐ μέ τήν άξία του, Ιπιβάλλεται μέ τόν τρόμο.
Πώς είναι δυνατόν τό δυστυχισμένο παιδί, δστερα άπό μιάν Ιξευτελιστική τιμωρία δπως, π.χ. ξύλο Ιμπρός σ’- δλην τήν τάξη, γονάτισμα ένόσω δλοι οί συμμαθητές του τό φτύνουν περνώντας μπροστά
του, (άνοίξετε τά παιδικά περιοδικά νά τά βρήτε γεμάτα άπό τέτοιες
«διδακτικές» διηγήσεις), πώς είναι δυνατόν νά φυλάξει μέσα του σκιά
φιλοτιμίας καί άξιοπρέπειας; Πώς είναι δυνατόν νά σηκώσει ποτέ τό
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κεφάλι του, δστερα άπ’ αδτό, νά νοιώσει αότοσεβασμό, νά ζητήσει
άπό τούς άλλους νά σεβαστούν τό άτομό του, τή φιλοτιμία του, καί
δπερήφανα νά μιλήσει σέ κανένα σύντροφό του; Ό τιμωρία δέν τόν
έδιόρθωσε, άπεναντίας τόν έχάλασε, γιατί έταπείνωσε τήν ψυχή του,
τήν έκαμε σκουπίδι, τού άφαίρεσε κάθε μέσον νά ξανασηκωθεί’ καί
άκόμα καί χρόνια σάν περάσουν, καί σάν ξεχαστεί ό πόνος καί ή
ντροπή τής έξευτελιστικής αδτής τιμωρίας, κάτι δμως μέσα του θά
μείνει μαραμένο, λερωμένο: ή συναίσθηση τής ταπεινωμένης του
άξιοπρέπειας.
"Οταν 6 δάσκαλος πεί τού μαθητή, «’Ανάμεσα τών γαϊδάρων
πρώτος γάϊδαρος είσαι σύ», δπως μού τό διηγούνταν ένα άγόρι μέ
άδιαφορία, σάν κάτι άστείο, σάν πράμα συνειθισμένο καί φυσικό,
όχι μόνο αδτός χάνει τό σεβασμό τού παιδιού, άλλά καί σιγά σιγά
καταστρέφει τήν άξιοπρέπεια καί τή φιλοτιμία του.
"Οταν Ó δάσκαλος δώσει τού παιδιού νά γράψει Ινα μάθημα καί
τού πάρει τό βιβλίο γιά νά μήν κυτάξει μέσα, τό σπρώχνει στήν
πονηριά, τό ξεμαθαίνει νά φυλάγεται μόνο του καί νά αισθάνεται
μόνο του καί νά αισθάνεται δπεύθυνο γιά τις πράξεις του· άν άφοΰ
τού πήραν τό βιβλίο του, τό παιδί βρει άλλο ή κατορθώσει νά ξαναπάρει τό δικό του, θεωρεί τήν πράξη του δικαιολογημένη, κάμνει τό
λογαρισμό πώς έπρεπε δ δάσκαλος νά τόν φυλάγει καλλίτερα.
Στ’ ’Αγγλικά σχολεία 6 δάσκαλος δέν καταδέχεται ποτέ νά πάρει
τά βιβλία τών μαθητών τούς λέγει μόνο «Κύριοι, παρακαλώ νά
κάμετε τό μάθημα χωρίς νά κυτάξετε στά βιβλία σας.» Αδτό άρκεί
γιά νά μήν καταδεχθεί ό μαθητής νά φανεί άνάξιος τής έμπιστοσύνης
τού δασκάλου. *Αν τύχει κανένας άρκετά άσυνείδητος γιά νά παρα
κούσει, ή περιφρόνηση τών συμμαθητών του άρκεί γιά νά τού βγάλει
τήν όρεξη νά τό ξανακάμει.
Τό ίδιο καί στό σπίτι, ή μητέρα βρίσκει χίλιες περιστάσεις γιά
νά καλλιεργήσει τήν δπερηφάνεια τού παιδιού της, άλλά δυστυχώς
καί άλλες τόσες γιά νά τήν καταστρέψει. "Οσο ποιό όποψιαζόμαστε
τό παιδί τόσο τό γυμνάζομε στις πονηριές γιά νά μάς γελάσει· ένψ
άν τό φερθούμε άπό μικρό μ’ έμπιστοσύνη, μοιραίως άναπτύσσεται
ή άξιοπρέπειά του, ή εδγένεια, ή τιμιότης του.
Έ τ υ χ ε νά δώ τά δύο άκόλουθα περιστατικά.
Έ γνώρισα Ινα 'Ελληνόπουλο μαθημένο άπό μικρό στήν τιμιότητα
καί στήν έμπιστοσύνη. Μιά μέρα πού έλειψαν οί γονείς άπό τό τρα
πέζι καί τό παιδί, έξη χρονών μόλις, κύταζε μέ λαχτάρα ένα άπα-
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γορεμένο γλύκισμα, ή θ ε ία . του τού έδωσε Ινα κομμάτι λέγοντας,
«Ό ταν δέν είναι Ιδώ ή μαμά σου, Ιγώ διατάζω’ καί σήμερα σού
Ιπιτρέπω νά φάς.» Τό παιδί τήν κύταξε μέ άγανάκτηση καί είπε,—
Είναι άσχημο πράμα, θεία, νά μοο λές να κάμω Ικείνο ποίι δέ θέλει
ή μαμά μου.» Καί άρνήθηκε νά φάγει.
Ά λ λ ο Ελληνόπουλο δέκα χρονών, τιμωρήθηκε μιά φορά, τάχα
πώς έσπασε Ινα βαζάκι πού τοΟ είχαν άπαγορεύσει ν’ άγγίξει· τό
παιδί οδτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε Ικλαψε, οδτε δμως ζήτησε καί συγ
χώρηση, δπως τό συνείθιζε, δταν πήγε νά κοιμηθεί. Ή δασκάλισσά
του άπόρησε γι’ αύτό καί τό ξεμολόγησε- τότε, μά μόνο τότε τό παιδί
ξέσπασε στά κλάματα. «Πώς μπορούσα νά ζητήσω συγχώρηση»,
είπε, «άφού τό βαζάκι δέν τό έσπασα Ιγώ ;» Τό είχε σπάσει τό άδελφάκι του, καί αύτό γύρευε νά τό ξανακολλήσει δταν τό είδε ή μητέρα
καί τό τιμώρησε.— «Καί γιατί δέ μίλησες;» ρώτησε ή δασκάλισσα.
— «Δέν ή ΐα ν σωστό νά προδώσω τό άδελφάκι μου», άποκρίθηκε τό
ύπερήφανο παιδί. — Τήν άλλη μέρα ή μητέρα διηγήθηκε Ιμπρός
στά παιδιά της μιάν ίστορία όπου άνέφερε τήν ύπερήφανη διαγωγή
τού ένός παιδιού καί τή σιωπή τού μικροτέρου πού άφησε τό μεγάλο
νά τιμωρηθεί άδικα. Έ ξαφνα, στή μέση τής διήγησης, τό μικρό
ξέσπασε στά κλάματα, καί άνάμεσα στ’ άναφυλλητά του,, ώμολδγησε
τή χθεσινή του παρακοή, τή μετάνοια καί τή ντροπή του πού δέν
είχε τό θάρρος νά όμολογήσει νωρίτερα. Καί τέτοιο έγινε τό μάθημα
αύτό, πού τό μικρό άπό τότε άκολούθησε πιστά τό γενναίο παρά
δειγμα τού μεγάλου.
*
Τό μυστικό γιά ν’ άναθρέψομε καλά τήν παιδική ψυχή, δέν είναι
οδτε στήν τιμωρία τήν άδιάκοπη, δσο δίκαιη καί άν είναι, οδτε στήν
άτιμωρισιά πού είναι άκόμα χειρότερη· άλλά βρίσκεται στήν Ιξήγηση
πού θά δώσομε τού παιδιού μας, στόν τρόπο μέ τόν όποίο θά τού
δείξομε τό σφάλμα του, στό ήθικό μάθημα πού θά βγάλει άπ’ αύτό,
καί προπάντων στό μάθημα πού θά βγάζει άπό τις καθημερινές
πράξεις καί όμιλίες των γονέων του.
Τό παιδί πού ζήσει σέ τίμια άτμοσφαίρα δέν μπορεί παρά νά γίνει
καί αύτό τίμιο· ή άδιάκοπη γυμναστική τής ψυχής του θά σχηματίσει
δυνατό χαρακτήρα. Φθάνει δμως νά μήν περιορίζονται σέ λόγια οί
συμβουλές τών γονέων, παρά νά τίς βλέπει τό παιδί Ιμπράκτως στήν
καθημερινή του ζωή.
Έ τ σ ι προετοιμασμένο, τό παιδί δέ φοβάται τίποτα άπό τή ζωή*

καί στή δυστυχία άκόμα ή ψυχή του θά μείνει άκέραια* καί δσο ή
ψυχή του είναι άκέραια δέ φοβάται ποτέ νά βουλιάξει καί νά χαθεί*
Τά έξωτερικά γεγονότα είναι δευτερεύοντα πάρεργα στήν πορεία τού
βίου μας· τή ζωή δμως τού καθενός τή διευθύνει ή ψυχή μας.
"Ενα τετράστιχο Α γγλικό θέλω νά βάλω Ιδώ, τετράστιχο πού
θά ήταν καλό νά τό μαθαίνουν τά παιδιά μας, καί νά τό θυμούνται
πάντα σά μητρική εύχή δταν φεύγουν άπό τήν άγκαλιά μας γιά τήν
πάλη τής ζωής, δπως οί άρχαΐοι Σπαρτιάτες έπαιρναν άπό τή μητέρα
τήν εύχή «ή τάν ή Ιπ ί τάς», φεύγοντας γιά τή μάχη:
«T he w orld h a s b a ttle ro o m for all,
«Go, fig h t an d co n q n er i f y o n can.
«But i f y e r ise or i f y e fall
«Be each , pray G od, a gentlem an »

Δηλαδή:
«*0 κόομος Ιχει θέ«η γιά π ά λη ίσ η Αέλεις,
«Πήγαινε, πολέμηοε καί νίκησε άν μπορείς.
«Μά είτε δψωβεΐς είτε πίσεις,
«Μείνε, γιά τ’ δνομα τοδ θβοδ, gen tlem an .

'Η τελευταία αύτή λέξις δέν Ιξηγείται· θά πει κύριος, άξιοπρεπής,
τίμιος, εύγενής, καί δ,τι άλλο κάμνει τόν άνώτερο άντρα.
Π . Σ . ΔΕΛΤΑ

Φ ραγχφ ούρτη - 9 \2 2 Μ άρτιον 1911.
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Ο ΕΚΠ Α ΙΔ ΕΥΤΙΚΟ Σ ΟΜΙΛΟΣ
Κ Α Ι Ο Ι Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ο Ι Τ Η Σ Κ Α Θ Α Ρ Ε Υ Ο Υ Σ Η Σ *

Α.
Δ υστυχείς &ν&ρωποι ο ί φ ρ ο υ ρ ο ί τής κα&αρευούσης. — Πρίν
άκόμη κατορθωθώ ή άποκάλυψις τών δπονοουμένων δακτύλων παλαιοτέρων τολμημάτων, προβάλλει νέον, τολμηρότερον κίνημα. Τάς προ
κηρύξεις βλέπει σήμερον 6 άναγνώστης συγκεντρωμένας είς τό
πρώτον τεύχος τού δελτίου τού 'Ομίλου, δπου φιλοξενούνται καί
σκέψεις φιλολόγου διαβοηθέντος έσχάτως ώς ύβριστού τών καθηγη
τών του. Είναι καί τούτο σύμπτωμα κακόν, δτι οί τρόφιμοι τού Πανε
πιστημίου Ικφράζονται άνευλαβώς περί Ικείνων ιδίως έκ τών καθη
γητών, οίτινες άνέλαβον άπό τίνος ώς κύριον Ιργον τήν προστασίαν
τής καθαρευούσης, άλλ’ ό μεγαλύτερος κίνδυνος είναι άλλος.
Τό κίνημα διακρίνεται τών προηγουμένων τολμημάτων ούσιωδώς.
Οί ένοχοι είναι πολύ περισσότεροι. Δέν είναι, δπως άλλοτε, δλίγοι
τινές συγγραφείς καί ποιηταί ή γλωσσολόγοι, άλλ’ Ικατοντάδες Ιπιστημόνων δλων σχεδόν τών κλάδων, καί δέν κατατάσσονται εύκόλως
είς τάς μέχρι τοΰδε γνωστάς αιρέσεις τών μαλλιαρών. Τό κίνημα
είναι γενικώτερον τών προηγουμένων καί, τό φοβερώτερον, πρώτος
είς §ν Ικ τών Ιπαναστατικών πρωτοκόλλων φέρεται ύπογεγραμμένος
ό σήμερον Υπουργός τής Παιδείας. Δέν είναι, φαίνεται, δ πρωτουργός τού κινήματος ό κ. ’Αλεξανδρής· φέρεται πρώτος ύπογεγραμμένος,
διότι τό δνομά του άρχίζει' κατά σύμπτωσιν άπό Α. Ά λ λ ’ άρκεϊ καί
μόνον τό γεγονός δτι είς έκ τών συνενόχων άνυψώθη Ιν τψ μεταξύ
είς Υπουργόν τής Παιδείας, ίνα Ιμβάλη είς άνησυχίαν τήν φρουράν
τής καθαρευούσης. Έ π ε ιτα τό κίνημα δέν περιορίζεται, ώς άλλοτε, είς
συζητήσεις είδικάς περί τού γλωσσικού ζητήματος καί άνωδύνους ή
άκαίρους μεταφράσεις καί λογοτεχνήματα κατά τό πλεΤστον ήμερόβια,
* Μίρος τής μελέτης ταέτης, té Α" καί Β ’ κεφοίλαιον, Ιδημοοιεόβη *1ς φολλάδιον πρδ τής έν τή Λιπλή Ββκλή συζητήβ*«>ς τοδ γλωοσικοδ ζητήματος.

άλλ’ έχει τόν σατανικόν σκοπόν νά καταλάβη τόν σπουδαιότατον
παράγοντα τής έθνικής μορφώσεως, τό δημοτικόν σχολώον.
Είναι δεδικαιολογημένη ή άνησνχία ;
Κατά τό φαινόμενον ναι, πράγματι δμως δχι' val δι’ δλους τούς
μνημονευθέντας λόγους, δχι δι’ ένα μόνον, άλλ’ ίσχυρότατον λόγον,
δτι τό κίνημα παρά τήν άλλην σοβαρότητα τών πρωτουργών καί τό
όσημέραι όγκούμενον ρεύμα τών δπαδών είναι άσύντακτον καί δλως
άπαράσκευον. Περί τούτου πείθεται πάς τις καί Ικ τής δημοσιογρα
φικής συζητήσεως τής διεξαχθείσης κατά τό παρελθόν θέρος καί Ικ
τού πρώτου τεύχους τού δελτίου τού 'Ομίλου. Τό δλον είναι προμήνυμα νέας κινήσεως, έτοιμον, δπως πρέπει διά συζήτησιν καί δπως
χρειάζεται διά τήν λειτουργίαν προτύπου σχολείου μέ τάς Ιπαγγελίας νέου προγράμματος, νέας μεθόδου, νέων βιβλίων, δέν φαίνεται
τίποτε, ένεκα δέ τούτου καί παρωχετεύθη κατ’ άνάγκην τό κίνημα
είς άλλο έδαφος, ή δέ σημερινή μορφή του είναι «συζήτησις έπιστημονική» περί τών δρων τής σκοπιμωτέρας λειτουργίας τού δημοτικού
σχολείου. Έ κ τίνος δηλώσεως τού προεδρείου (σελ. 10 τού 1®* τεύ
χους τού δελτίου) ήδύνατό τις νά φοβηθή δτι ή μορφή αδτη είναι
προσωρινή, άλλά τά πράγματα πείθουσιν δτι τό κίνημα θά διατηρήση
τήν μορφήν ταύτήν δχι μήνάς τινας μόνον, ώς δπόσχεται τό προεδρεϊον, μέχρι δηλ. τού προσεχούς Σεπτεμβρίου. Τά «προχειρότερα
καί τά σημαντικώτερα» σχετικά ζητήματα δέν μοί φαίνεται εδκολον
νά λυθώσιν είς όλίγους μήνας. Έ π ε ιτα καί άν ή συνεννόησις ύποτεθή
βαγδαία είς τάς γενικάς γραμμάς — καί ταύτας μόνον θίγουσι τά
Ιρωτήματα — αί λεπτομερειαι τών θεωρητικών καί ή Ικτέλεσις τών
πρακτικών ζητημάτων θ’ άπορροφήσουν χρόνον. Κατ’ άνάγκην ή
συζήτησις καί ή προετοιμασία θά παραταθή Ιπ ί μακρότερον. Τό
προεδρεΐον άπατάται, άν πράγματι νομίζη δτι θά είναι δυνατόν κατά
τόν προσεχή Σεπτέμβριον νά άναλάβη ύπενθύνως τήν ίδρυσιν προτύ- ·
που δημοτικού σχολείου, μέ βασίμους δηλ. Ιλπίδας δτι θά προσφέρη
δχι μόνον νέα, άλλά καί καλύτερα, καί δχι άπλώς καλύτερα, άλλά
κατ’ οδσίαν καλύτερα πράγματα. Τήν εύθύνην τοιαύτης έπιχειρήσεως
ήδύνατο νά άναλάβη μόνον διδάσκαλος ώθούμενος είς τούτο δπό ισχυ
ρών παιδαγωγικών πεποιθήσεων καί διατεθειμένος νά συνδέση τήν
τύχην του μέ τό έργον. Δέν άμφιβάλλω δτι καί οδτος θά παρουσιάζετο μέ δποσχέσεις δλιγωτέρας, θά Ισυνθηκολόγει είς πολλά σημεία
πρός τό καθεστώς καί θά προέβαινε δημιουργών τό μέλλον κατά
μικρόν, άλλ’ άσφαλώς. 'Ομολογώ δτι λυπούμαι, διότι άντί τού φυσικού
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τούτου καί εύεργετικού παράγοντος τού δημοτικού σχολείου βλέπω
δμάδα συζητούσαν, καί λυπούμαι περισσότερον άκόμη, διότι ή όμάς
αδτη δαπανάται 4ξ άγνοιας τών πραγμάτων είς Ικφράσεις καί Ινεργείας δχι σοβαράς, πνίγεται είς τά δίκαιόν της καί κινδυνεύει νά
στιγματισθή μή δυναμένη νά καθορίση, τί άκριβώς θέλει. Ά λ λ ’ άφ’ ού
άντί τού Ιμπνευσμένου διδασκάλου μάς παρουσιάζεται όμάς λογίων
συζητούσα, ή ίδρυσις τού προτύπου δημοτικού σχολείου κατ’ άνάγκην
ή θά έξαρτηθή έκ τού πορίσματος της συζητήσεως η θά φέρη τήν
διάλυσιν τού Όμίλου. Λόγιοι, οία τά μέλη τού Εκπαιδευτικού Όμίλου,
δέν είναι δυνατόν νά άνεχθούν άλλην λύσιν. Οντω λοιπόν άποσοβέΐται
προσωρινώς 6 be τής λειτουργίας τον αίρετικον σχολείου κίνδυνος.
θ ά έξετάσω ήδη, άν καί ή συζήτησις αύτή καθ’ έαυτήν Ιγκλείει
κίνδυνόν τινα καί άν Ιν Ιναντία περιπτώσει είναι δι* άλλους λόγους
άναγκαία η καί άπλώς χρήσιμος. Διττά δύνανται νά είναι τά πορί
σματα τής συζητήσεως, ή σύμφωνα καθόλου πρός τάς άορίστους
βλέψεις τής Ιφορείας τού προτύπου δημοτικού σχολείου ή άντίθετα
πρός αύτάς. Ά ν συμβή τό πρώτον, ή πολιτεία είναι ύποχρεωμένη
νά πεισθη περί της χρησιμότητος της τάσεως της Ιφορείας καί τότε
τδ σχολεΐόν της ή δέν θά ίδρυθη διόλου ή θ’ άποτελέση εύπρόσδεκτον πρωτοπορείαν Ιν τή άνορθώσει της δημοτικής Ικπαιδεύσεως.
Ά ν τά πορίσματα της συζητήσεως είναι άντίθετα, ή Ιφορεία είναι
ύποχρεωμένη νά παραιτηθη τού σκοπού της. Ά ν παρά πάσαν προσ
δοκίαν Ιπιμείνη, θά μάς δώση τήν Ιναργεστέραν άπόδειξιν δτι ούδέν
άλλο Ιπιδιώκει, είμή νά συμπαρασύρη καί τό δημοτικόν σχολεϊον είς
τήν γλωσσικήν της τάσιν. Τί καλύτερον τούτου δύναται νά περιμίνη
δ σήμερον δπέρ της καθαρευούσης άγωνιζόμενος κόσμος; θ ά φωτισθούν τούλάχιστον περισσότεροι περί της σκοπιμότητος τού άγώνος,
τούτο δέ μοί φαίνεται δτι δέν είναι άσήμαντον διά τήν τακτικήν, άν
δχι καί διά τήν έπιτυχίαν αδτού. Διότι σήμερον παρατηρώ δτι, παρά
τόν δημοσιογραφικόν θόρυβον καί τήν συγκινητικήν προσφοράν των
άγωνιζομένων νά θυσιασθοδν ύπέρ της καθαρευούσης, κόσμος πολύς
καί λόγιος παρακολουθεί μακρόθεν τόν άγώνα δχι μόνον με άδιαφορίαν, άλλά καί μέ είλικρινη λύπην. ’Ισχυρίζεται δτι δέν βλέπει λόγους
άποχρώντας διά τάς δπερβολικάς συγκινήσεις καί τούς κόπους, είς
τούς όποιους δποβάλλεται τόσον συχνά καί κατά λυπηράν σύμπτωσιν
μόνος ή τούλάχιστον πάντοτε πρώτος ό γηραιός καθηγητής κύριος
Μιστριώτης άναγκαζόμενος νά φορή βαρείαν πανοπλίαν καί νά καλή
τόν κόσμον είς τά δπλα. 'Γπό τούς δρους τούτους δέν δύναταί τις νά

περιμένη μετά σοβαρότητος ε&νοί'κόν τό άποτέλεσμα τού άγώνος.
Πρέπει νά φωτισθοΰν περισσότεροι, τό δέ καταλληλότερον πρός τούτο
μέσον δέν φαίνεται νά είναι τά συλλαλητήρια καί τά ψηφίσματα.
Ταΰτα, έκτός τού δτι όπηρξαν πάντοτε τό δπλον τού άδυνάτου, είναι
μέτρα πολύ πρόσκαιρα· δέν φαίνεται μάλιστα καί πρακτικόν νά
τίθενται τόσον συχνά είς Ινέργειαν. *0 κόσμος έξοικειούται καί γίνεται
μάλλον άδιάφορος, άκριβέστερον, συγκινείται είς βαθμόν άντιστρόφως
άνάλογον πρός τήν συχνότητα τοιούτων Ιντυπώσεων. Έ γ ώ τούλάχι
στον βλέπω δτι πολύς καί σοβαρός κόσμος δχι μόνον δέν συγκινείται
πλέον ούδέ κατά συμπάθειαν άπό τάς συγκινήσεις τών κυρίων φρου
ρών, άλλά καί θεωρεί μετά πεποιθήσεως πάντα ταύτα άποτέλεσμα
οίκτράς πλάνης· τινές μάλιστα βλέπω δτι φθάνουν καί είς τόν φοβε
ρόν ισχυρισμόν, δτι προσωπικοί ύπολογισμοί θολώνουν τήν Ιγνωσμένην άλλως άντίληψιν τών κυριωτέρων έκ τών άγωνιζομένων.
’Ιδίως δέν έννοεί ό ψυχρός καί άπαθής οδτος κόσμος, πώς δημοσιο
γράφοι γράφοντες τήν γλώσσαν μέ τόσην τόλμην καί Ιλευθερίαν,
μεταδίδοντες έκ τού προφορικού των λόγου τόσην δύναμιν είς τήν
γραπτήν διατύπωσιν τών σκέψεων ώστε ό άναγνώστης νά νομίζη
ένίοτε δτι τούς άκούει μάλλον όμιλούντας, δέν έννοεΐ πώς είναι δυνα
τόν τοιούτοι τεχνΐται τού γραπτού λόγου νά συνηγορώσιν άπό πεποι
θήσεως πραγματικής ύπέρ της άνάγκης νά τεθή όριστικός φραγμός
είς τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής γλώσσης, νά ταριχευθή ό σημερινός
τύπος τού γραπτού λόγου καί νά διατηρηθή ύπό τήν οίκτράν ταύτην
μορφήν ώς πρότυπον διά τό μέλλον. Δέν είναι λοιπόν προτιμότερον
νά φωτισθή καί ό κόσμος αύτός, κόσμος πολύς, ώς βλέπω, σοβαρός
καί Ιξ ίσου πρός τούς άγωνιζομένους λόγιος; Καί άφ’ οδ αύτός δέν
συγκινείται πλέον μέ συλλαλητήρια καί βητορικάς έκφράσεις, δέν
είναι προτιμότερον νά παύση ό θόρυβος καί νά Ιξετασθούν τά πράγ
ματα μέ ψυχραιμίαν καί νηφαλιότητα, δπως καί μόνον άρμόζει είς
λόγιον κόσμον καί δπως καί μόνον ύπάρχει εδλογος Ιλπίς νά πρυτανεύση κατά τήν ένέργειάν μας ή όρθοφροσύνη; Νομίζω δτι είς τήν
έρώτησιν ταύτην δέν μάς έπιτρέπεται άρνητική άπάντησις. Δέν βλέπω
λοιπόν ποιον κίνδυνον είναι δυνατόν νά ίγκλείη ή συζήτησις.
Ε ίναι δ ί άλλους λόχους Αναγκαία ή άπλώς χρήσιμος ;
Ά ν ήθελέ τις Ιξαρτήσει τήν άπάντησιν έκ τών γνωμών, αίτινες
διετυπώθησαν Ιξ άφορμής τών δηλώσεων τής Ιφορείας τού προτύπου
δημοτικού σχολείου, θά ε&ρίσκετο είς πολλήν δυσχέρειαν. Έ γράφ ησαν τά μάλλον άντίθετα πράγματα, άφ’ ένός μέν δτι τά τής δημοτι

104

105

κής Ικπαιδεόσεως Ιχουσι χείριστα καί χρήζουσι γενικής μεταβολής,
άφ’ έτέρου δέ δτι τά τής δημοτικής Ικπαιδεόσεως ίχουσι καλώς.
’Αλλ’ ή άντίθεσις αδτη δέν έχει σοβαράν σημασίαν διά τήν άπάντησιν. "Ο,τι Ιγράφη σχετικόν, Ιγράφη Ιν Ρητορική Ιξάρσει καί δέν
άποδίδει πιστώς τά πράγματα, δέν άποδίδει κάν τήν πραγματικήν
γνώμην αύτών τών γραψάντων. Καί τοδτο είναι πολύ φυσικόν. Δέν
Ιξητάζετο πώς Ιχουσι τά τής δημοτικής Ικπαιδεόσεως, άλλ’ ίζη τοδντο Ικ τής σημερινής καταστάσεως αύτής Ιπιχειρήματα δπέρ τών
μάλλον άντιθέτων ισχυρισμών. Ή Ιφορεία θέλουσα νά πείση περί τής
άναγκαιότητος τοδ σχολείου τών όνείρων της ώμίλει ώς νά Ιβλεπεν,
ένδέχεται δέ καί νά έβλεπε πράγματι τά πάντα σκοτεινά, καί ο£
άντίθετοι δέ άνεζήτουν Ιν τφ καθεστώτι Ιπιχειρήματα· κατά τοΟ
σχεδίου τής.Ιφορείας. Εύτυχώς δέν είναι καθ’ όλοκληρίαν άκριβής ή
περί τοδ σημερινοΟ δημοτικοΟ σχολείου άντίληψις τής Ιφορείας. Δέν
είναι δμως καί ρόδινα τά τής δημοτικής Ικπαιδεόσεως. Τοδτο όμολογοδσιν Ιν άλλη σειρά σκέψεων καί αύτοί οί σήμερον Ιξ άφορμής τής
προκηρόξεως τής Ιφορείας Ιπαινοδντες τήν κατάστασιν τής δομοτικής
Ικπαιδεόσεως, δ έν . κρατεί δέ, καθ’ δσον Ιγώ τοδλάχιστον γνωρίζω,
καί ή άναγκαία έμοφωνία οδτε περί τών αίτίων τής καχεξίας οδτε
περί τών μέσων τής διορθώσεως καί τής σειράς, καθ’ ήν ταδτα πρέ
πει νά τεθώσιν είς Ινέργειαν. Έ π ε ιτα ή πολιτεία φέρεται άπδ τοδ
παρελθόντος έτους είς βαγδαίαν άναθεώρησιν τών πάντων, ή δέ κοινή
γνώμη Ιν άγανακτήσει κατά τοδ Ικπαιδευτικοδ καθεστώτος είναι
Ιτοίμη νά Ιπιδοκιμάση πάν μέτρον άντίθετον πρός αδτό, άρκεΐ νά μή
προσβάλλωνται προσωπικά συμφέροντα, ό πιστότερος παρ’ ήμΤν φύλαξ
τοδ καθεστώτος. Δέν είναι φρόνιμον νά Ιξαρτηθή ή σωτηρία τοδ
τυχόν όρθοδ μέρους τοδ Ικπαιδευτικοδ καθεστώτος Ικ τής άγρυπνίας
τόσον κακοδ φόλακος. Συμφέρει νά διεξαχθή συζήτησις εδρυτάτη
καί νά Ιξετασθώσι τά πράγματα αδτά καθ’ Ιαυτά, τίς ή σημερινή
πραγματική κατάστασις τοδ δημοτικοδ σχολείου, είς τί κυρίως
προσκόπτει ή άποτελεσματική λειτουργία του καί τίς ό προσφορώτερος τρόπος τής άρσεως τών προσκομμάτων, είς τήν πολιτείαν δέ
άπόκειται έπειτα νά κανονίση μετά τής Ιπιβαλλομένης πολιτικής
συνέσεως τήν σειράν, καθ’ ήν θά θέση είς Ινέργειαν τά έκ τής συζητήσεως Ινδεικνυόμενα μέτρα. Δέν δόναται ή πολιτεία, διά πολλούς
λόγους, νά πραγματοποιήση άμέσως καί Ικείνας άκόμη τάς εύχάς τών
προοδευτικών, δσας θά υίοθετήση άνεπιφυλάκτως, δέν λείπουν δέ
σήμερον καί λόγοι, διά τούς όποίους είδικώς παρά τοδ 'Γπουρ-

γείου τής Παιδείας θά Ιδικαιοδτό τις νά άξιώση καί μεγαλυτέραν
άκόμη Ιφεκτικότητα. Εισάγει άπό τίνος μέ δπερβολικήν σπουδήν νέα
μέτρα σχεδόν άμελέτητα ή δαπανδται είς έπουσιωδη καί άσημαντα.
Πταίει βεβαίως είς τοδτο κυρίως τδ Ύπουργείον τής Παιδείας, άκριβέστερον, πταίουν κυρίως οί τμηματάρχαι τοδ Υπουργείου τής
Παιδείας, πταίει δμως καί ό λόγιος κόσμος ώς σύνολον καί είδικώτερον ό παιδαγωγικός. Παρουσιάζεται σχεδόν μόνον ώς άντιδραστι*
κδς ή άφυπνίζεται μετά τήν νομοθετικήν κόρωσιν τών άμελετήτων
μέτρων. Είναι άνάγκη νά παύση ό αύτοσχεδιασμός ό γινόμενος είς
βάρος τοδ δημοσίου, συμφέρει δέ γενικώτερον νά σχηματισθή καί
όρθή κοινή γνώμη περί τών πραγματικών καί τών ούσιωδών Ικπαιδευτικών άναγκών διά νά παύση κάί ό αύτοσχεδιασμός ό γινόμενος
είς βάρος τής άτομικής γενναιοδωρίας τών ιδιωτών. 'Υ πό τούς όρους
τούτους φρονώ δτι ή ονζήτηοις είναι ίπιτακτικώς άναγκαία. Είναι δέ
φανερόν δτι καί δπό εύνοϊκωτέρους δρους, άν δηλαδή τά τής δημο
τικής Ικπαιδεόσεως είχον πράγματι ώς Ισχυρίζονται οί Ιπαινοδντες
αύτήν, ή ονζήτηοις δύν θά ήτο σίτε άχρηστο? ουτε κακός καθόλου
οΙωνός. Πάντως θά μάς έδιδεν είκόνα τών πραγμάτων άκριβεστέραν
καί θά προήγε τό σύγχρονον παιδαγωγικόν πνεδμα ή θά καθώριζε
τοδλάχιστον τό σημεΐον, είς τό όποιον εδρίσκεται. Δέν λυπούμαι,
λέγει ό K e rsch en stein e r, διότι Ιν Γερμανία διεξάγεται σήμερον
τόσόν σφοδρός άγών περί τών ζητημάτων τοδ δημοτικού σχολείου.
Ή 'Ρωσσία, ή Ισ πανία καί οί μαύροι τοδ C ongo έχουσιν ειρήνην έν
τούτφ. Δέν θά τούς ζηλεύσωμεν. Ό άγών οδτος είναι Ιπιβλαβής καί
λυπηρός μόνον δταν άποβαίνη προσωπικός. Οί λόγοι οδτοι τοδ
K e rsc h e n s te in e r μοί φαίνονται ή άρίστη εισαγωγή τής Ιγκαινιζομένης συζητήσεως.

Β '.
Οδτως άντιλαμβανόμενος τό έργον τοδ Εκπαιδευτικού Όμίλου
νομίζω καθήκόν μου νά μετάσχω τής συζητήσεως καί νά συνεισφέρω
δ,τι δόναμαι είς τήν διαλεόκανσιν τών προκειμένων ζητημάτων, θ ά
περιορισθώ πρδ τοότου είς τήν σύντομον Ιξέτασιν προκαταρκτικών
τινων ζητημάτων.
1.
Ή ¿φορεία φ ρ ο ν ε ί (σελ. 3 τοδ 1ου τεύχους τοδ δελτίου) δτι
τδ κνριώ τερον α ίτιον τής καχεξίας το ϋ δημοτικού σχολείου
είν α ι ή γλώ σσα. — Πταίουν ίσως καί άλλα, μέθοδος τής δίδασκα-
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λίας, διδακτικά βιβλία, ταπεινή θέσις τής παιδαγωγικής, ταπεινή
μόρφωσις τοΟ διδασκάλου, πταίει ίσως καί άλλο τι βαθύτερον καί
βιζικωτερον, άλλά τό σπουδαιότερον κατ’ αύτήν αίτιον είναι ή γλώσσα.
Ε ίναι ορθή ή γνώ μη της ;
Είναι πράγματι μεγίστη ή σπουδαιότης τής γλώσσης καί τής
γλωσσικής καθόλου διδασκαλίας διά τόν πολιτισμόν καί τήν μόρφωσιν. Η γλώσσα είναι τό άπαραίτητον δργανον τής άνθρωπίνης συνεννοήσεως, ήτίς Ιπίσης είναι ή άπαραίτητος προδπόθεσις τής μορφώσεως. Ή γλώσσα είναι ό φορεύς καί τό στήριγμα τοδ ψυχικοΟ βίου καί
ιδίως τοδ άνωτέρου, τοδ κατ’ Ιξοχήν άνθρωπίνου ψυχικού βίου. Περί
τούτων οόδεμία δύναται νά ύπάρχη σήμερον άμφιβολία. ’Αναγνωρί
ζεται Ιπίσης γενικώς δτι ή μητρική γλώσσα είναι τό προσφυέστερον
δργανον τής γενικής μορφώσεως τοΟ Ιθνους. Ά λλοτε 6 Ιπιστημονικδς κόσμος ήδύ’νατο νά συζητή, άν είναι κατ’ άρχήν άναγκαΐον ή άν
είναι δλικώς δυνατόν νά μάθη δλος 6 κόσμος, άπό τοδ χειρώνακτος
μέχρι τοΟ βασιλόπαιδος, τήν άρχαίαν έλληνικήν, ή νά ίδρυθή πόλις,
δπου δλοι, μικροί καί μεγάλοι, νά δμιλοΰν μόνον τήν λατινικήν
είναι δέ γνωστόν δτι καί προίτειναν πράγματι τάς οότοπίας ταότας
άλλοτε έν Γερμανί^ άνθρωποι πολύ σοβαροί μέ τήν ειλικρινή πρόθεσιν
νά συντελέσωσιν είς τήν άνύψωσιν τής γενικής μορφώσεως. ’Αλλά
σήμερον δέν είναι δυνατόν κάν νά γίνουν τοιαδται προτάσεις. Σήμερον
δέν συζητεί, γελφ ό Ιπιστημονικός κόσμος, δταν άκούη τοιχΟτχ.
Προσφυεστέρα πάσης γλώσσης διά τήν Ιθνικήν μόρφωσιν θεωρεί
ται γενικώς ή μητρική, διότι είναι δ φορεύς καί τό δργανον τοΟ
πολιτισμού τής συγχρόνου γενεάς, διά τοδ όποίου πρέπει κατά
φυσικήν άνάγκην νά διέλθη ή μόρφωσις, Γνα καταντήση καί είς
άνωτέρας αύτού μορφάς. Νομίζω δτι τά δλίγα ταδτα είναι άρκετά
διά τόν χαρακτηρισμόν τής σπουδαιότητος τής διδασκαλίας τής μητρι
κής γλώσσης.
Ά λ λ ’ Ιρωτάται ήδη: είναι δυνατόν 0 τύπος τής διδασκομένης
μητρικής γλώσσης νά χαρακτηρισθή εύλόγως καί ώς τό κύριον
αίτιον^τής καχεξίας τοδ δημοτικού σχολείου; Έ χομ εν σήμερον κατά
τοδ τύπου τούτου παράπονα δίκαια καί διά γενικούς λόγους καί
είδικώτερον διά διδακτικούς. Μεθ’ δλα δμως ταδτα, άν άκριβώς Ιξετάσωμεν τούς δρους τής μορφώσεως, δέν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν
τόν τύπον τοδτον ώς τό κύριον αίτιον. Ά ρκ εϊ νά λάβωμεν 6π’ δψιν
τοδτο μόνον: δτι ή μόρφωσις ώς σύνολον είναι δυνατή καί διά
γλώσσης Ιντελώς ξένης, !φ ’ δσον ύπάρχουσιν οί άλλοι δροι τής μορ-
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φώσεως. Τοδτο δέ εδτυχώς δέν άληθεύει μόνον περί τών ξενοφώνων
όμογενών ήμών, άλλά καί περί τοδ άνθρώπου καθόλου. 'Η μητρική
γλώσσα είναι τό προσφυέστερον δργανον τής μορφώσεως, άλλ’ δταν
διά τοδτον ή Ικείνον τόν λόγον ή μητρική γλώσσα δέν είναι καί ή
γλώσσα, τήν όποίαν ποθεί ή έθνική ψυχή, ή λείπουν δι’ άλλους λόγους
οί δροι οί άπαιτούμενοι διά νά μορφωθή τό άτομον διά τής μητρικής
του γλώσσης, ή μόρφωσις ζητείται καί έπιτυγχάνεται καί διά
γλώσσης Ιντελώς ξένης. Τοδτο θά ήτο προφανώς άδύνατον, άν δ
τύπος τής γλώσσης είχε τήν σπουδαιότητα, τήν όποίαν άποδίδει είς
αύτόν ή Ιφορεία. Χωρίς λοιπόν νά δποτιμώμεν τήν σημασίαν τοδ
τύπου τής γλώσσης ταύτης, άνάγκη νά ζητήσωμεν τό κύριον
αίτιον τής καχεξίας τοδ δημοτικοδ σχολείου άλλαχοδ καί έπομένως
νά τροποποιήσωμεν τόν δπερβολικόν Ισχυρισμόν τής έφορείας είς
μετριώτερον καί όρθόν, τόν έξή ς: Πταίει και 0 τύπος τής γλώσσης,
δχι κυρίως δ τύπος τής γλώσσης.
2. Όρθόν Ιπίσης είναι νά έξετασθή καί δεύτερος ισχυρισμός τής
έφορείας συνεχόμενος στενώτερον πρός τήν γλωσσικήν αύτής τάσιν.
'Η Ιφορεία έχει «γνώμη Ιντελώς ώρισμένη», θεωρεί δηλαδή ζήτημα
λελυμένον δτι σκοπός τής γλωσσικής διδασκαλίας τοδ δημοτικοδ σχο
λείου είναι δ έξής:'
«Νά κάνει στά παιδιά συνειδητούς τούς γραμματικούς καί συν
τακτικούς κανόνες, πού άσυνείδητα έχουν στά χείλη τους. Ή γλωσ
σική διδασκαλία θ’ άποφύγει κάθε τάση μεταβολής τού λεκτικού καί
τυπικοδ τοΟ παιδιού Ιφόσον αδτό δέν άπομακρύνεται γιά διαλεκτι
κούς λόγους άπό τήν πανελλήνια κοινή προφορική γλώσσα» (σελ. 12
τοδ 1ου τεύχους τοδ δελτίου). Κρίνει δέ άπαραίτητον νά καταστήση
τοδτο γνωστόν «γιά νά γνωρίζουν οί συγγραφείς τόν γλωσσικό τύπο
πού πρέπει νά δώσουν στά διδακτικά βιβλία πού θά μάς στείλουν,
μολονότι ό "Ομιλος έχει τήν πεποίθηση δτι τό διδακτικό βιβλίο γιά
νά είναι άξιο τής άποστολής του καί νά έχει τελειωτικό τόν σύγχρονο
τύπο τής γλώσσας (λεκτικό, τυπικό, φωνητικό, συνταχτικό), πρέπει νά
γραφεί, άφ’ οδ τό ύλικό διδαχθεί πρώτα στό σχολείο». Ή παρατήρησις αδτη τής έφορείας Ινέχει πρόσθετον ισχυρισμόν Ιπιδεχόμενον πολλήν συζήτησιν, άλλ’ Ιδώ θά περιορισθώ είς τήν έξέτασιν τής περί
τοδ σκοπού τής γλωσσικής διδασκαλίας «ώρισμένης γνώμης» τής
έφορείας, δτι δηλ. σκοπός αύτής είναι ή μεθοδική προαγωγή τών
μαθητών άπό τής διαλέκτου είς τόν πανελλήνιον τύπον τοδ προφορικού
λόγου καί ή Ιμπέδωσις τοδ δευτέρου τούτου καί δτι έπομένως ή
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διδασκαλία τού συνήθους σήμερον τύπου τού γραπτού λίγου άποκλείεται τού δημοτικού σχολείου.
Ε λ π ίζ ω δτι τοΟτο δέν θά λογισθή παράβασις τής παρακλήσεως
τής έφορείας νά τεθή «τελεία -καί παύλα» είς τάς γλωσσικάς συζη
τήσεις. θ έλ ω έξ έναντίας νά διορθώσω σχετικόν λάθος τής έφορείας,
τό όποΤον μή διορθουμενον Ιγκαίρως θά προκαλέση έκτροχιασμούς
τής συζητήσεως. Ά φ ’ οΰ άνοίγεται συζήτησις, δέν Ιπρεπεν ή έφορεία
νά παρουσιασθή μέ γνώμην ώρισμένην περί τού σκοπού τής γλωσσι
κής διδασκαλίας καί νά χρωματίση τό Ιργον προδικάζουσα τό πόρισμα τής συζητήσεως. Ά ν ή έφορεία άφηνε κατά μέρος τήν γλωσσικήν
της τάσιν, δπέσχετο όλιγώτερα καί Ιλεγεν Ιστω καί τήν άοριστίαν,
δτι θέλει νά μόρφωση χωρίς νά μαράνη τήν χαράν καί τήν φαιδρότητα τής παιδικής ήλικίας καί έπιθυμεί πρός τούτο νά συζητήση
τήν σκοπιμότητα τών δπαρχόντων δρων καί νά δημιουργήση κατά
μικρόν — δπως καί μόνον είναι δυνατόν— άλλους δρους καλυτέρους,
θά έβλέπομεν δτι δέν δπάρχει Έ λ λ η ν μή θέλων νά συνεισφέρη δ,τι
δόναται είς τόν κοινωφελή τούτον σκοπόν ή μή άναγνωρίζων τουλά
χιστον τήν σκοπιμότητα τής έπιχειρήσεως. Έ π ρ επ ε πράγματι νά
έλειπεν ή πέτρα αδτη τού σκανδάλου καί νά Ιστρέφετο ή συζήτησις
εδθύς Ιξ άρχής είς τάς πραγματικάς έλλείψεις τού δημοτικού σχο
λείου. Ή γλωσσική διδασκαλία θά Ιξητάζετο τότε ώς μέρος τού δλου
ζητήματος, θά καθωρίζετο έκ τών πραγμάτων ή συμφέρουσα κατεύθυνσις καί θά.προητοιμάζοντο τά πνεύματα διά τήν βαθμιαίαν έκτέλεσιν τών έπιβαλλομένων τροποποιήσεων. Ά λ λ ’ ή έφορεία έκρινεν
άλλως. Τώρα συμφέρει νά συζητήσωμεν πρώτον τόν ίσχυρισμόν τού
τον τής έφορείας καί Ιν άνάγκη, άν δηλ. ό λόγος τό άπαιτήση, νά
τόν τροποποιήσωμεν.
Ή έξέτασις αδτη συνδέεται μέ τόν γνωστόν έθνικόν έφιάλτην τόν
λεγόμενον γλωσσικόν ζήτημα καί θά μάς Ιφερεν είς άτελεύτητον
πολυλογίαν, άν έκάμνομεν τό λάθος νά δαπανηθώμεν είς συζητήσεις
περί αδτού. θ ά προσπαθήσω νά παράκάμψω τόν σκόπελον καί νά
έξετάσω τόν ίσχυρισμόν τής έφορείας μόνον ώς διδακτικόν σκοπόν.
Πρός εύκολίαν δέ μεγαλυτέραν θ’ άφήσω προσωρινώς άνεξέταστον τό
ζήτημα, άν 6 σκοπός οδτος, δπως διατυποΰται δπό τής έφορείας,
είναι δυνατόν νά λογισθή μετά σοβαρότητος έπαρκής διά τό δημοτι
κόν σχολεΐον, άδιάφορον, άν τούτο είναι κοινόν, μέ 4 δηλ. τάξεις, ή
πλήρες, μέ ·6 δηλ. ή καί περισσοτέρας τάξεις, θ ά έξετάσω λοιπόν
πρώτον μόνον τούτο, άν είναι κατ’ άρχήν εύλογον καί έπομένως άν
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δικαιούται ή έφορεία ή άλλος τις ή καί αδτή ή πολιτεία ν’ άποκλείση
άπό τού δημοτικού σχολείου τήν διδασκαλίαν τού σήμερον συνήθους
τύπου τού γραπτοΟ λόγου.
'Ως προεισαγωγήν τής έξετάσεως ταύτης χρειάζομαι σκιαγραφίαν
άπλήν τής σημερινής θέσεως τού γλωσσικού ζητήματος. Χαράσσω
τήν σκιαγραφίαν μέ τήν πρόθεσιν νά άποδώσω δσον τό δυνατόν πιστότερον δ,τι βλέπω. ’Αλλ’ είμαι άνθρωπος καί βλέπω ύπό τό πρίσμα
πεποιθήσεων. Παρακαλώ λοιπόν τόν άναγνώστην νά διορθώση πάσαν
άνακρίβειαν, ήτις ένδέχεται άνθρωπίνως νά μέ διαφύγη, καί νά μέ
παρακολουθήση περαιτέρω, άφ’ οδ πρώτον καί ό ίδιος πεισθή δτι ή
σκιαγραφία άποδίδει κατά προσέγγισιν τά πράγματα.
Παρατηρεΐται σήμερον δτι ή καθαρεύουσα δπό τόν αύστηρότερόν
της τύπον τείνει είς πτώχευσιν. Οί όνειροπόλοι τής γλώσσης τού
3ενοφώντος έξέλιπον σχεδόν, οί θαυμασταί τής εδφωνίας καί τής
εδστροφίας τής καθαρευούσης άραιούνται όσημέραι καί γενικεύεται
έξ έναντίας δ πόθος νά γεφυρωθή τό μεταξύ τού γραπτού καί τού
κοινού προφορικού λόγου διάστημα. Τά θεωρητικά στηρίγματα τής
τάσεως ταύτης έδωκε κυρίως ό σεβαστός διδάσκαλός μου κ. Γ. Χατζιδάκις. Ή μακρά πανεπιστημιακή διδασκαλία του ήμαύρωσε τήν
αΐγλην τών φοβερωτέρων δπλων τών άρχαϊστών, τό δέ έπιστημονικόν
του κύρος καί ή μεγάλη του έπιφυλακτικότης — διά τήν όποίαν καί
παραπονούμεθα ένίοτε οί μαθηταί του — δπήρξαν καί έκτός τού Πανε
πιστημίου οί άσφαλέστεροι παράγοντες τής γενικεύσεως τού πόθου.
Γεφύρωσιν τού χάσματος μετ’ έπιφυλάξεων πρός τό γλωσσικόν συναί
σθημα τής συγχρόνου γενεάς εύχονται σήμερον καί οί συντηρητικώτεροι. 'Η εύχή αύτη ήδύνατο νά χαρακτηρισθή ώς τάσις πρός άποφυγήν τού δπερβολικού άρχαϊσμού ή καί ώς τάσις πρός άπλοποίησιν
τού γραπτού λόγου. Οδτος λαμβάνεται ώς βάσις καί είς τούτον εύχε
ται & κόσμος νά ϊδη μορφολογικάς καί συντακτικάς μεταβολάς δυναμένας νά καταστήσωσιν αύτόν εδζωνότερον καθόλου καί όργανικώς
πλησιέστερον πρός τόν πανελλήνιον προφορικόν λόγον, ή, δπως άλλως
λέγεται, πρός τόν κοινόν προφορικόν λόγον τών μορφωμένων. ’Αλλ’ έν
τή πράξει έδημιουργήθησαν καί άλλαι κατευθύνσεις. Μία τούτων, ή
μάλλον άντίθετος πρός τήν άνωτέρω περιγραφεΐσαν, τείνει νά άλλοιώση
όλόκληρον τόν γραπτόν λόγον συμφώνως πρός τήν φυσικήν καί άκατέργαστον μητρικήν γλώσσαν. Τά πράγματα σκέπτονται καί οί δπαδοί τής τάσεως ταύτης είς τόν τύπον τού γραπτοΟ λόγου, άλλά μάς
τά παρουσιάζουν έπειτα μέ γλωσσικήν μορφήν πολύ διάφορον, μετα*
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βεβλημένην φωνητικές, μορφολογικώς, συντακτικώς καί, τό μάλλον
άπροσδόκητον, καί λεξιλογικά)? άκόμη. Είναι γνωστά τά τραγελα
φικά : τά παγκριάς, ή άπανωσιά, ή θεωρία τής φυσικής ξεχωρισιάς,
τό καρβοννικό ξινό κ.τ.τ. Τό πράγμα ήχο άλλως Ινδεχόμενον καί
Ινεκα τών φυσικών δυσχερείων τής μεταβάσεως καί Ινεκα τής έσφαλμένης άντιλήψεως τών γραφόντων περί τής ζωής καθόλου τής γλώσσης καί περί τών δρων τής εύδοκιμήσεως τί&ν λογοτεχνημάτων, άλλά
τό κακόν έπετάθη κυρίως Ινεκα τής προσωπικής έμπαθείας καί τών
άκροτήτων, τάς όποίας προεκάλεσεν ή έπέμβασις τού κ. Ψ υχάρη.
Ή εύφυία, ή σφοδρότης τής έπιθέσεως, έν μέρει καί βαθμός τις
λογοτεχνικής δεξιότητος άσυνήθης εις γλωσσολόγους, άλλ’ ίδίως ή
άξιοθαύματος Ιπιμονή του άνέστειλαν Ιπ ί μακρόν τήν όμαλήν έξέλιξιν
τών πραγμάτων, καί σήμερον μόλις παρατηρεΐται δτι τείνει νά Ικλίπη
6 σάλος. '0 κ. Ψ υχάρης έχάρη προσωρινώς τήν δόξαν τού είσηγητοϋ
νέας λογοτεχνικής κινήσεως, άλλ’ οί πιστοί δπαδοί του, ¿λίγοι άνέκαθεν, άραιοΟνται άπό ήμέρας είς ήμέραν τόσον, ώστε δπάρχει εδλογος φόβος δτι ή διάρκεια τής λογοτεχνικής τάσεώς του έξαρτάται
μόνον έκ τοΟ χρόνου, καθ’ δν θά παραμείνη είς τόν κόσμον τούτον ό
.ίδιος. Ό κ. Ψ υχάρης δέν κατώρθωσε καί θεωρητικές νά κλονίση τό
κύρος τοΟ μεγάλου άντιπάλου του, κέρδος δέ άσφαλές φαίνεται δτι
θά Ιχ η μόνον τήν άναγνώρισιν δτι ύπήρξεν ό κύριος αίτιος τού
δημιουργηθέντος χάους. Αί μερικαί κατευθύνσεις συγκλίνουσιν όφθαλμοφανώς πλέον πρός τήν πραγματικήν τάσιν τού κ. Χατζιδάκι, ήτις
όρθή έπιστημονικώς είναι καί πρακτικές ή μόνη χρήσιμος. Ή κοινή
τοδλάχιστον γνώμη άποστρέφεται Ιξ ίσου τήν άρχαιομανίαν τοΟ
κοντισμού καί τόν όδοστρωτήρα τού ψυχαρισμού. Τούτο είναι τό
θετικόν κέρδος τής κινήσεως ταύτης άπό θεωρητικής άπόψεως. Μεγα
λύτερα πράγματι είναι τά πρακτικά κέρδη. Είς ώρισμένα λογοτεχνικά
είδη σημειούται άναμφισβήτητος ήττα τής καθαρευούσης. Είς τήν
ποίησιν, τό διήγημα καί τά θεατρικά Ιργα δέν φαίνεται πλέον ή
καθαρεύουσα. ’Αλλά θά ήτο πρόωρον πολύ νά πιστοποίηση τις καί
τήν γενικήν ήτταν τής καθαρευούσης. Έ ξ έναντίας αδτη παραμένει
τό άποκλειστικόν δργ'ανον οδ μόνον τής πολιτείας (είς τά Ιπίσημά
της έγγραφα καί τήν Ιπίσημον συζήτησιν) καί τής έκπαιδεύσεως
όλοκλήρου (είς τά βιβλία καί τήν προφορικήν άνάπτυξιν), άλλά καί
αδτής έτι τής είς βάρος αδτής γινομένης συζητήσεως. Φαίνεται
δύσκολον καί νά πολεμήση τις τήν καθαρεύουσαν έπιτυχώς χωρίς νά
τήν μεταχειρισθή. Είναι συνδεδεμένη μέ αδτήν τήν έπιστημονικήν
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ύπόστασιν τών μορφωμένων σχεδόν ώς ό δηλητηριασμένος χιτών τού
Νέσσου. "Ινα πεισθή τις περί τούτου, άρκει νά άναγνώση άρθρα
κατά τής καθαρευούσης γραφόμενα είς γλωσσικόν τύπον διάφορον
αδτής, Οί συγγραφείς τοιούτων άρθρων, παρά τήν σφοδράν Ιπιθυμίαν
των νά έκφρασθώσιν άπεριφράστως καί σαφώς, ύπηρεσίαν θετικήν
προσφέρουσι κυρίως μίαν, δτι δημιουργούσι προϋποθέσεις διά τήν
είσαγωγήν τού προτιμωμένου γλωσσικού τύπου καί είς τήν λογιωτέραν συνεννόησιν, άλλ’ ή ύπηρεσία αδτη προσφέρεται σήμερον μέ κίν
δυνον τής σαφηνείας των πραγμάτων. Οί ίσχυρισμοί των θά είχον
δύναμιν πολύ μεγαλυτέραν, άν Ιγράφοντο είς τόν συνήθη τύπον τού
γραπτού λόγου. Τό πράγμα έξηγεΐται έκ τής δεσποζοόσης γλωσσικής
τάσεως τών γραφόντων, Ινεκα τής όποίας τό πνεύμα Ιστραμμένον
μάλλον πρός τάς λέξεις δέν βλέπει Ιπαρκώς τά πράγματα. Αί λέξεις
καί α! φράσεις δέν έρχονται, φαίνεται, αύτόματοι, ζητούνται μετά
κόπου, δπως είς τά δοκίμια τής αύστηράς καθαρευούσης, καί διά
τούτο δλη αύτή ή έργασία όμοιάζει πρός θεματογραφίαν, δπου ή
λεξιθηρία καί φρασιθηρία φυγαδεύει, ώς γνωστόν, τά πράγματα καί
μάτην άναζητεΤται ή φυσική συζυγία τών πραγμάτων καί τής γλωσ
σικής έκφράσεως. Ό γλωσσικός τύπος είναι ακαλλιέργητος άκόμη
είς τό είδος τούτο. Έδιδάχθημεν καί σκεπτόμεθα είς άλλον γλωσσι
κόν τύπον, Ιπειδή δέ ζωή τής γλώσσης είναι ή χρήσις, Ινεκα τής
μακράς έξεως καταντά είς τό είδος τούτο νά φαίνηται ζωντανόν
Ικεΐνο άκριβώς, τό όποιον μισείται καί χαρακτηρίζεται ώς νεκρόν.
Τό ίδιον καί είς πολύ μάλιστα μεγαλύτερον βαθμόν πάσχει ή καθα
ρεύουσα, δταν έκ σχολαστικότητος ή καί έκ φιλοπαιγμοσύνης τήν
μεταχειρίζωνται είς τόν διάλογον μητρός καί παιδίου, παιδιών πρός
πρός άλληλα, πωλητών καί άγοραστών, κυρίων καί όπηρετών κ.τ.τ.
"Ολοι γνωρίζομεν δτι έδώ ή καθαρεύουσα δέν έχει μόνον τήν δυσ
καμψίαν καί τήν δυσκινησίαν, τήν όποιαν παρουσιάζει δ κοινότερος
γλωσσικός τύπος ό άπειλών νά είσελάση καί είς τήν λογιωτέραν
συνεννόησιν, άλλ’ είναι αύτό τούτο άδύνατον νά τήν μεταχειρισθή
τις χωρίς νά γίνη καταγέλαστος. Δέν τήν μεταχειριζόμεθα πρός
έκφρασιν τού μέρους τούτου τού βίου καί διά τούτο ούτε έρριζοβόλησεν είς τό εύρύτατον τούτο έδαφος οδτε Ιλπίς ύπάρχει νά βιζοβολήση
είς τό μέλλον. Ή κυριαρχία της περιορίζεται είς τήν λογιωτέραν
συνεννόησιν, καί ΙκεΤ δέ πάλιν ό προφορικός λόγος καί μάλιστα ό
άνεπιτήδευτος διαφέρει τού γραπτού λόγου αίσθητώς.
Ή σκιαγραφία αδτη νομίζω δτι άποδίδει κατά προσέγγισιν τά
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πράγματα. Έ χ ω τήν Απλοϊκήν ϊσως Ιλπίδα δτι χρήσιμον θά είναι νά
διατυπώσω καί πού μοί φαίνεται δτι μάς δδηγεί ή κατάστασις αδτη.
Ά λ λ ’ είς τάς σκέψεις ταύτας δέν έχω τήν Αξίωσιν νά συμφωνήσω δ
Αναγνώστης. Αί Ασθενείς σήμερον άπόπειραι τής χρήσεως τού κοινοτέρου γλωσσικοΟ τύπου καί είς τήν λογιωτέραν συνεννόησιν μοί φαί
νονται προμηνύματα γενικωτέρας ήττης τής καθαρευούσης. "Αν τούτο
θά συντελεσθή πράγματι καί πότε καί ποίαν άκριβώς μορφήν θά έχη
δ τδτε έν χρήσει γραπτός λόγος, δέν δόναταί τις νά προείπη μετά
σοβαρότητος, φαίνεται δμως δτι χωρίς δποχωρήσεις πρός τόν σημερι
νόν τύπον τοΟ γραπτού λόγου ή έπικράτησις θά είναι πολύ δύσκολος·
τό χρονογράφημα τοδλάχιστον μάς δίδει περί τούτου άρκετά σαφείς
Ινδείξεις. Μοί φαίνεται έπίσης δτι οί συγγραφείς οί φιλοτιμούμενοι
νά μεταχειρίζωνται κατά προτίμησιν τόν κοινότερον τούτον τύπον θά
είχον πολύ μεγαλυτέρας έπιτυχίας, δν άφηνον δχι μόνον τάς γλωσσικάς συζητήσεις, άλλά καί τήν συζήτησιν καθόλου καί περιωρίζοντο
είς τήν συγγραφήν, τήν καλλιέργειαν δηλ. τού γλωσσικού τόπου, τό
άσφαλέστερον δι’ αύτόύς στάδιον ένεργείας. Αί συζητήσεις αύται είναι
δ μεγαλύτερος έχθρός τής λογοτεχνικής παραγωγής των. Μοί φαίνε
ται δτι ή γραμματική άπέκτησεν ώς έκ τών συζητήσεων τούτων
φίλους πολύ θερμοτέρους άπό τούς διδασκάλους. Δέν έξηγοΰνται
άλλως οί συχνοί ισχυρισμοί περί γραμματικής δμαλότητος ώς δρου
άπαραιτήτου διά τήν έθνικήν γλώσσαν. Εύτυχώς διά τούς διδασκά
λους τό κακόν δέν δφείλεται είς τήν σχολαστικήν Γερμανίαν. Είναι ή
τελευταία άπήχησις τών Ισχυρισμών τού κ. Ψυχάρη.
Μετά τήν μικράν ταύτην παρέκβασιν άνακεφαλαιώ τήν άνωτέρω
χαραχθεΐσαν σκιαγραφίαν τής σημερινής θέσεως τού γλωσσικού ζητή
ματος. Φερόμεθα πρός τύπον τού γραπτού λόγου άπλούστερον καί
πλησιέστερον πρός τόν τύπον τού κοινού προφορικού λόγου. 'Ο νέος
τύπος Ιπεκράτησεν ήδη είς τινα σημεία δριστικώς. Ά λ λ ’ ή καθα
ρεύουσα, δ σημερινός δηλ. τόπος τού γραπτού λόγου, παραμένει
άκδμη τό άποκλειστικόν δργανον τής πνευματικής συνεννοήσεως
τού Ιθνους.
Έ ρωτάται ήδη : Ε π ιτρέπ ετα ι είς τό δημοτικόν σχολείον νά παρασυρθή είς τήν έπαναστατικήν ταύτην κίνησιν καί ν’ άποκλείση, νά
μή διδάξη τόν σημερινόν τύπον τού γραπτού λόγου ; "Ολα τά σχετικά
Ιπιχειρήματα τής έφορείας Αναπτυσσόμενα είς τό άρθρον τού κ. Δελ·
μούζου συνοψίζονται είς τό δίκαιον παράπονον δτι δ σημερινός τύπος
τού γραπτού λόγου άπέχει πολύ άπό τόν φυσικόν τύπον τής μητρικής

γλώσσης καί μανθάνεται ώς γλώσσα ξένη, έπομένως μέ δυσκολίας
μεγάλας. Είμαι πρόθυμος νά πλειοδοτήσω είς τά παράπονα καί νά
τονίσω ιδίως δτι δ γλωσσικός ούτος τύπος παρουσιάζει άπό μορφολογικής άπόψεως καί μεγαλυτέρας άκόμη δυσκολίας άφ’ δσας θά παρου
σίαζε γλώσσα έντελώς ξένη, καί τούτο άκριβώς διότι είναι πολύ συγ
γενής πρός τήν κοινώς δμιλουμένην. ’Αλλά συνάγεται Ικ τούτων
άμέσως δτι πρέπει καί ν’ άποκλεισθή τού δημοτικού σχολείου; Μοί
φαίνεται δτι ή έφορεία άπατάται.
Πόρισμα τοιοΰτον θά συνήγετο μόνον δν μεταξύ δύο τύπων τού
γραπτού λόγου δπαρχόντων !ν κοινή χρήσει έπρόκειτο νά Ικλέξωμεν
τόν κατάλληλον διά τό δημοτικόν σχολείον καί ν’ άποκλείσωμεν τόν
Ακατάλληλον. Νομίζω δτι πρό τοιαύτης Ικλογής δέν εδρισκόμεθα.
Ό ργανον τής πνευματικής συνεννοήσεως Ιχομεν μόνον τόν γραπτόν
λόγον. Φαίνεται δτι ή σφοδρά έπιθυμία τής έφορείας νά ϊδη τό ταχύτερον συντελεσθεΐσαν τήν ποθητήν άφομοίωσιν παρασύρει αδτήν είς
τήν άπάτην νά θεωρή τήν τάσιν καί τόν σκοπόν ώς γεγονός τετελεσμένον. Είναι οχοπός νά καταλήξωμεν είς τύπον τού γραπτού λόγου
μή διαφέροντα ούσιωδώς τού κοινού προφορικού. Τούτο θά είναι
εδλογία καί διά τήν πνευματικήν καθόλου κίνησιν τού Ιθνους καί διά
τό δημοτικόν σχολείον. Ά λλ ά θά είναι, δταν συντελεσθή, σήμερον
γεγονός δέν είναι, πρόκειται μόνον ώς σκοπός. Πρόκειται πρώτον νά
γραφή δ ποθητός τύπος, καί δχι μόνον νά γραφή, άλλά καί νά γραφή
μέ δύναμιν καί τέχνην, νά παρουσιάση άφθονα καί καλά λογοτεχνή
ματα, νά έπιβληθή πρώτιστα πάντων είς τήν σύγχρονον γενεάν. Είναι
φανερόν δτι καί τότε οί διδάσκαλοι θά Ιχωμεν τήν άξίωσιν νά έκλέξωμεν Ικ τών πολλών καλών ¿λίγα, τά κατάλληλα διά τό δημοτικόν
σχολείον, άλλά δέν έπιμένω Ιδώ είς τήν λεπτομέρειαν ταύτην. Κυρίως
πρέπει δ τύπος νά έπιβληθή πρώτον είς τήν σύγχρονον γενεάν. Αύτή
θά μορφώση τήν έπερχομένην. Τό δημοτικόν σχολείον είναι δργανόν
της πρός μετάδοσιν πολιτισμού είς τήν έπερχομένην γενεάν, μέρος
δέ τού πολιτισμού τούτου καί δργανον ταυτοχρόνως Απαραίτητον διά
τήν μετάδοσιν είναι δ προφορικός καί γραπτός λόγος τής συγχρόνου
γενεάς, ήτις είναι καί 6 φορεύς τού μεταδιδομένου πολιτισμού. Πράγ
ματα καί γλωσσική Ικφρασις συνδέονται τόσον στενώς, ώστε ή σύγ
χρονος γενεά θά ήναγκάζετο νά σιωπήση ή νά καταφύγη είς Ατελέ
στερα μέσα συνεννοήσεως, άν έπεβάλλετο είς αύτήν νά συνεννοηθή
πρός τήν έπερχομένην μέ γλωσσικόν δργανον άλλο παρά τό σύνηθες
είς αύτήν. Βεβαίως, έπαναλαμβάνω, είναι εύχής Ιργον νά μή διαφέρη
8
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πολύ ό γραπτός λόγος τού καινού προφορικού, άλλά τοδτο δέν είναι
Ιργον τής Ανηλίκου γενεάς, πρός τήν όποίαν Απευθύνεται τό δημοτικόν
σχολεΐον. θ ά ήτο ή μεγαλυτέρα παραδοξολογία ν’ άπαιτήσωμεν παρά
τών άνηλίκων τοΟ δημοτικού σχολείου νά παραγάγουν Ικεΐνο, τό
όποιον ήμεΐς ο! Ινήλικοι, ή διδάσκαλος γενεά, δέν κατωρθώσαμεν
άκόμη νά παραγάγωμεν. Καί δμως Ικ εΐ καταντά ό ισχυρισμός οδτος
τής Ιφορείας. Δέν είναι εύλογον νά Ιπιμείνη ή Ιφορεία είς τόν ισχυ
ρισμόν τούτον. Οίοσδήποτε καί Αν είναι ό τύπος τού σήμερον γραπτού
λόγου,'τό δημοτικόν σχολεΐον είναι δποχρεωμένον νά καταβάλη πάσαν
προσπάθειαν ώστε νά καταστήση τόν τόπον τούτον ζώντα είς τό
στόμα καί τόν κάλαμον τής ¿περχομένης γενεάς. Τούτο μοί φαίνεται
τόσον φανερόν, ώστε Απορώ πώς είναι δυνατόν νά γίνη λόγος σοβα
ρός όχι μόνον περί γλωσσικής διδασκαλίας, άλλά καί περί διδασκα
λίας καθόλου, δν άποκλεισθή τού δημοτικού σχολείου ό σημερινός
τύπος τού γραπτού λόγου. Έ φ ’ δσον τό Ιθνος διατηρεί είς τήν πνευ
ματικήν του συνεννόησιν τόν τύπον τούτον, ή διδασκαλία του είναι
διά τό δημοτικόν σχολεΐον γλωσσικός σκοπός Αναγκαιότατος.
Άνακεφαλαιώ.
1. Ό τύπ,ος τής γλώοοης δ£ν είνα ι τό κύριον αίτιον τής καχεξίας
τον δημοτικού σχολείον.
2. Αέν μα ς ¿πιτρέηεται ν’ άποκλείσωμεν τον δημοτικού σχολείον
τόν οημερινόν τύπον τον γραπτόν λόγον.
Συνεχίζων τάς σκέψεις ταύτας θά Ιξετάσω μετ’ όλίγον *, πώς Ιπιβάλλεται είς ήμάς άπό διδακτικής άπόψεως ν’ άντιληφθώμεν τόν
σκοπόν τής γλωσσικής διδασκαλίας τού δημοτικού σχολείου, τί κατορθούται σήμερον έκ τού σκοπού τούτου καί τί δχι, τί κυρίως μάς ¿μπο
δίζει σήμερον νά έπιτύχωμεν αδτόν Ακέραιον καί έπομένως ποια
μέτρα καί κατά ποίαν σειράν πρέπει νά τεθώσιν είς ένέργειαν πρός
βαθμιαίαν διόρθωσιν τού κακού. Περί τούτου Ιχω Ιν μέρει Ικπεφρασμένην γνώμην είς δύο μου προηγουμένας μελέτας, τήν περί τής
πρώτης γλωσσικής διδασκαλίας των ξενοφώνων (1908) καί τήν περί
τής γλωσσικής διδασκαλίας τού κοινού δημοτικού σχολείου (1909).
Ά λλά κατά τάς μελέτας ταύτας, ίδίως τήν πρώτην, εϊχον δπ’ δψιν
κυρίως τά Ικπαιδευτικά πράγματα τής ιδιαιτέρας μου πατρίδος, τής
Μακεδονίας, καί ένδέχεται ώς Ικ τούτου αί σκέψεις μου νά ίχωσι
* Πρδλ. - τήν Ιν άρχή τής μελέτης δ«οοημεί®σιν.
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μόνον μερικόν κύρος, θ ά Αναθεωρήσω τάς σκέψεις ταύτας έπεκτείνων
τήν Ιξέτασιν είς τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν τού έθνους καί Ιν Ανάγκη,
Αν δηλ. 0 λόγος τό άπαιτήση, θά τάς τροποποιήσω πρώτος Ιγώ.
Σήμερον νομίζω άναγκαΐον νά συστήσω είς Αμφότερα μέν τά διαμαχόμενα μέρη σοβαρότητα, είς δέ τήν φρουράν τής καθαρευούσης καί
δύο Αλλα εύκολώτερα καί πολύ Αναγκαιότερα πράγματα: δικαιοσύ
νην καί ειλικρίνειαν. Δέν είναι σοβαρόν νά νομίζη ή Ιφορεία δτι είς
¿λίγους μήνας θά κατορθώση νά Ιχ η έτοιμον δ,τι δέν κατώρθωσε νά
έτοιμάση τό έθνος είς αίώνα όλόκληρον. Δέν είναι ούτε σοβαρόν ούτε
είλικρινές νά προσποιήται ή φρουρά τής καθαρευούσης δτι δόναται
νά κωδικοποίηση τήν καθαρεύουσαν, νά τήν προφυλάξη διά συνταγ
ματικής ρήτρας καί νά τήν παραδώση άκήρατον καί άμόλυντον είς
τήν έπερχομένην γενεάν. Δέν είναι ούτε δίκαιον ούτε συμφέρον είς
τό έθνος ν’ Ανησυχούν οί κύριοι φρουροί τόν κόσμον διαρκώς μέ τήν
τραγικήν άπόφασίν των νά θυσιασθούν δπέρ τής καθαρευούσης. θυσίαν
εύλογον καί εδκολον Απαιτεί τό έθνος παρ’ αδτών νά παόσουν νά
νομίζουν δτι αί σκέψεις των είναι δόγματα πίστεως καί νά δποβληθούν είς τόν κόπον τής Αναθεωρήσεως αδτών ή νά παρακολουθήσουν
τούλάχιστον τήν συζήτησιν καί νά παύσουν τόν παράλογον θόρυβον.
Δέν είναι οδτε δίκαιον οδτε συμφέρον είς τό έθνος νά στιγματίζηται
Αμέσως ώς έθνική προδοσία πάσα τάσις πρός διόρθωσιν τών Ικπαιδευτικών πραγμάτων, Αρκεί νά είναι δυνατόν νά πιστευθή δτι έπίκειται έστω καί ό παραμικρός κίνδυνος τής καθαρευούσης.

Γ '.
θ ά είσηρχόμην ήδη είς τό ζήτημα τής γλωσσικής διδασκαλίας
τοδ δημοτικού σχολείου, Αν δέν μοί Ιφαίνετο άναγκαΐον νά Ιπανορθώσω πρότερον άθψαν τινά παράλειψιν τής Ιφορείας τού προτύπου
δημοτικού σχολείου. Έλησμόνησε τούς ξενοφώνους όμογενεΐς. Είχεν
δπ’ δψιν τό σχολεΐον τών όνείρων της, σχολεΐον έλληνοφώνων πάντως,
καί ήτο έπομένως φυσικόν νά μή μάς όμιλήση περί ξενοφώνων,
άφ’ οδ μάλιστα καί ή παιδαγωγική τής 'Ελλάδος φαίνεται δτι σχεδόν
Αγνοεί άκόμη τήν δπαρξιν τών όμογενών τούτων. Τά ειδολογικά
τούλάχιστον στάδια τής διδασκαλίας, ή σαφεστέρα Ικδήλωσις τής
συγχρόνου παιδαγωγικής σοφίας τής Ελλάδος, δέν Ιπεστρατεύθησαν
Ακόμη διά τήν γλωσσικήν διδασκαλίαν τών ξενοφώνων όμογενών,
Αλλο δέ συνιστάται καί διαφημίζεται σήμερον διά τό έδαφος τούτο,
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α£ πλινθίδες καί ο£ κύβοι τοΟ συστήματος τού FΓoebeL Δέν είναι
τοΟ παρόντος νά έξετάσωμεν την ποιότητα καί τήν σκοπιμότητα
τών δύο τούτων φαρμάκων. Έ δώ κυρίως μάς ένδιαφέρει τοδτο, δτι
προκειμένου περί τής γλωσσικής διδασκαλίας τού δημοτικού σχολείου
πρέπει νά Ιχωμεν πλήρη Ιννοιαν τής γλωσσικής άνάγκης, τήν
όποίαν τείνομεν νά θεραπεύσωμεν, πρέπει μέ άλλας λέξεις νά γνωρίζωμεν άκριβώς τί θέλομεν, δταν λέγωμεν δτι πρόκειται νά διδάξω·
μεν τήν -γλώσσάν μας εις τό δημοτικόν σχολεΐον, άφ’ οδ δέ σήμερον
δέν πρόκειται πλέον μόνον περί τού δημοτικού σχολείου τού 'Ομίλου,
άλλά περί τού δημοτικού σχολείου καθόλου, πρέπει νά Ιχωμεν
δπ’ δψιν τό σύνολον τής άνηλίκου γενεάς, πρδς τήν όποίαν άπευθύ*
νεται τό δημοτικόν σχολεΐον, έπομένως δχι μόνον τήν άνήλικον
γενεάν τών έλληνοφώνων, άλλά καί τών άλβανοφώνων, βλαχοφώνων,
σλαυοφώνων, τουρκοφώνων, άρμενοφώνων καί άραβοφώνων όμογενών.
Δέν Ιχομεν ήμεΐς μόνοι τό μειονέκτημα τής άλλογλωσσίας. Αότοί
οί Γάλλοι, λαός θαυμαζόμενος, ώς γνωστόν, διά τήν γλωσσικήν ένότητά του Ιν συγκρίσει πρός άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, διακρίνονται
έπίσης είς γαλλόφωνους καί ξενοφώνους. ΟΕ νέοι Έ λληνες Ιχομεν
τήν διάκρισιν ταδτην καί έντός τού κράτους καί έκτός αύτού. Μέρος
τού πληθυσμού τής Ελλάδος καί σχετικώς πολύ μεγαλότερον μέρος
τού Ικτός αδτής έλληνίκού πληθυσμού Ιχει άκόμη μητρικήν γλώσσαν
άλλην παρά τήν έλληνικήν.
Ό πολύς καί Ικλεκτός οδτος όμογενής πληθυσμός έπιθυμεΐ
σφοδρώς νά προσθέση είς τά γνωστά χαρακτηριστικά τού έθνισμού
του καί τήν γλώσσαν. Έντονώτερον Ικφράζει τήν έπιθυμίαν ταύτην
ό καθηγητής κ. Μαργ. Εδαγγελίδης: ό έκ ξενοφώνων γεννηθείς
καί ξενοφωνών ένα ζωηρότατον τρέφει έν τή ψυχή πόθον, δι’ αδτοΰ
ζή καί σύν αύτφ άποθνήσκει, τόν πόθον νά συνδεθή καί διά τής
γλώσσης μετά τών όμοφόλων (Περιοδ. 3ενοφάνης, Α ', 549), άλλά καί
οΕ λόγοι τού κ. Εύαγγελίδου άποδίδουσι μέρος μόνον τής πραγματικότητος. Ζή είς άπόκεντρον χωρίον τής Μακεδονίας γέρων στεγαζόμενος σήμερον μέ τάς χήρας καί τά όρφανά τών υίών του είς σκοτεινήν
τρώγλην. 'Αλλοτε οδτος Ιθαυμάζετο ώς άρχηγός πολυμελούς καί
ίσχυράς οίκογενείας, ώς ζωντανή είκών πατριάρχου. Ά λλά πρό τριε
τίας οί υιοί του έφονεόθησαν είς λυσσώδη Ιπίθεσιν τών σχισματικών
τών πέριξ χωρίων — εις μόνον έσώθη ώς έκ θαύματος διά μέσου τών
φλογών τού πυρποληθένιος έλληνίκού σχολείου, όπόθεν καί ύπέρ τού
όποίου ήμύνετο, άλλά καί οδτος ήκολούθησε τούς άδελφούς του μετά
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Ινα μήνα — ή οικία του, δπως καί δλαι αί οίκίαι τών συγγενών καί
φίλων του, έπυρπολήθησαν. Δύσκολον είναι νά φαντασθή τις συγκινητικώτερον μαρτύριον τής έθνικής συνειδήσεως. Καί δμως, δτε μετά τήν
τραγικήν ταύτην καταστροφήν ό μπέης τού τόπου σύνεβούλευε φιλικώς τόν γέροντα νά δποχωρήση πλέον είς τούς σχισματικούς τού
χωρίου καί νά στείλη τούς μικρούς Ιγγόνους του είς τό βουλγαρικόν
σχολεΐον, ό γέρων άπέκρουσε μετ’ άγανακτήσεως τήν πρότασιν. Καί πώς
θά μάθουν, είπε, τότε τά όρφανά τήν έλληνικήν γλώσσαν, χάριν τής
όποίας άπέθανον οί πατέρες τω ν! Γεγονότα τοιαύτα δέν είναι σπάνια
είς τήν σύγχρονον Εστορίαν τών ξενοφώνων άδελφών. Τ ί είναι λοιπόν
ό πόθος, περί τού όποίου όμιλεΐ ό κ. Εδαγγελίδης, άπέναντι τής τρα
γικής άποφάσεως, μέ τήν όποίαν θυσιάζονται αί περιουσίαι καί χύνε
ται τό αίμα τών άδελφών τούτων χάριν τής έλληνικής γλώσσης!
Πρό θυσιών τοσαύτης τραγικότητος έρχεται ό άνθρωπος εδλόγως
είς τόν πειρασμόν νά έξετάση, άν μάς έπιτρέπεται νά δαπανώμεθα
είς συζητήσεις καί νομοθετήματα πρός περιφρούρησιν τής καθαρευούσης, άφ’ οδ δέν κατωρθώσαμεν άκόμη ν’ άναστήσωμεν είς τά χείλη
τών ξενοφώνων όμογενών πληθυσμών τήν γλώσσάν μας καί άφήνομεν τήν έθνικήν συνείδησιν αύτών έκτεθειμένην είς τόσον σοβα
ρούς κινδύνους. Ά λ λ ’ είναι πρακτικόν νά μή δποκύψωμεν είς τόν
πειρασμόν τούτον. Μάς άρκεΐ νά παραδεχθή ό άναγνώστης δτι είναι
εϋλογον νά Ιχωμεν δπ’ δψιν καί τούς ξενοφώνους όμογενεΐς, δταν
σκεπτώμεθα περί τής γλωσσικής διδασκαλίας τού δημοτικού σχολείου.
Είναι άρά γε έπίσης εδλογον νά Ιχωμεν δπ’ δψιν καί τήν
Ινδεχομένην έκ μέρους τών ξενοφώνων ή τών έλληνοφώνων προτίμησιν τής καθαρευούσης ή τής δημοτικής καί ποιον θά εΐχομεν νά
έρωτήσωμεν πρός τούτο, τούς άνηλίκους ή τούς ένηλίκους τής συγ
χρόνου γενεάς, τήν μαθητεύουσαν δηλ. ή τήν διδάσκαλον γενεάν;
θ ά φανή Ισως περίεργος ή Ιρώτησις αδτη, άλλ’ είναι άναγκαίαπάντως θά ήδυνάμην ν’ άποδείξω δτι δχι μόνον δέν βλάπτει, άλλά
καί ώφελεΐ. Σήμερον λέγονται περί τούτου καί γράφονται τά μάλλον
άντίθετα πράγματα. Πολλοί ισχυρίζονται δτι τό έθνος καί μάλιστα
τό ξενόφωνον μέρος αδτοΰ προτιμά τήν καθαρεύουσαν, άλλοι δμως
έπίσης πολλοί ισχυρίζονται δτι τό Ιθνος προτιμά τήν δημοτικήν.
Καί πάλιν, πολλοί ισχυρίζονται δτι ή μικρά ήλικία προτιμά τήν
καθαρεύουσαν καί άλλοι έπίσης πολλοί ισχυρίζονται τό Ιναντίον.
Δηλώσεις καί άριθμητικαί έπιδείξεις τοιούτων ισχυρισμών δέν
είναι δύσκολοι. Κατά τάς θλιβεράς ήμέρας τών τελευταίων γλωσσι-
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κών ταραχών δραστηριότητα είς τό είδος τοϋτο άνέπτυξεν «(ως ή
χ φρουρά της καθαρευούσης καί μέγα μέρος τοΟ Άθηναί’κοΟ τύπου.
Αλλ’ είναι φανερόν 8τι τόν κατήφορον αύτόν ήδύναντο ν’ άκολουθήσουν καί οί άντίθετοι, δν ήθελον, καί τότε έκαστος φαντάζεται τί
θά Ιγίνετο. Ά ς δποθέση π. χ . ό άναγνώστης δτι καθ’ ήν άκριβώς
ημέραν Ιπετράπη παραλόγως είς τόν κ. Μιστριώτην νά χρησμοδοτήση περί γλωσσικών πραγμάτων έντός τής μεγάλης αιθούσης τού
Πανεπιστημίου μάς ήρχετο έκ Παρισίων καί ό κ. Ψ υχάρης άποφασισμένος νά μετρηθή μέ τόν κ. Μιστριώτην Ιπ ί τη βάσει τής Ιλευθερίας τοΟ λόγου καί άς φαντασθή τί θά Ιγίνετο. Δέν γνωρίζω πρόσωπικώς τόν κ. Ψυχάρην, άλλ’ Ικ τής φοβεράς έπιμονής του πείθομαι
«τι θά έφερε τόν κ. Μιστριώτην είς πολλήν στενοχώριαν. "Αν μάλι
στα ό κ. Ψυχάρης κατεδέχετο νά μιμηθή τόν άντίπαλόν του καί είς
τήν Ικλογήν τών μέσων, Ισκέπτετο, δπως Ικεΐνος, δτι ό σκοπός έξαγιάζει τά μέσα καί δτι χάριν τοΟ σκοπού Ιπιτρέπεται νά λέγη τις δχι
άνακριβείας μόνον, άλλά καί άνύπαρκτα πράγματα, δέν άμφιβάλλω δτι
ή Ιπίθεσις τοΟ κ. Ψ υχάρη θά ήτο νέα Ιπιδρομή τών Γαλατών διά τόν
κ. Μιστριώτην. Ά λλά καί δν, ώς ύποτίθεται, 0 κ. Ψ υχάρης Ιφαίνετο
εδλαβέστερος τού άντιπάλου του πρός τήν άλήθειαν, οί ζωηρότεροι
τών κατοίκων τής Α ττικ ής θά διηροϋντο πάντως είς δύο στρατόπεδα
καί θά Ιδοκιμάζετο ή άντοχή τής φυλής μέ τά φονικώτερα δπλα. Οί
άτολμότεροι θά κατέφευγον είς τάς γειτονικάς νήσους ή καί είς τό
Ιξωτερικόν, άλλ’ είς άντικατάστασιν θά μάς ήρχοντο πολλοί ξένοι,
Ιδίως ιστορικοί, διά νά παρακολουθήσουν Ικ τοΟ σύνεγγυς τήν νέαν
ταύτην στάσιν τον νίκα. Ή παρουσία τών ξένων Ιπιστημόνων θά ένεθάρρυνε καί τόν έγχώριον έπιστημονικόν κόσμον νά λάβη μέρος
Ινεργόν είς τόν άγώνα καί νά Ιλέγξη άμειλίκτως τούς δύο πνευμα
τικούς στρατηλάτας τού έθνους, άλλ’ Ιξ εδγεν^ίας πρός τούς ξένους
θά ήλέγχετο πρώτος ό κ. Ψ υχάρης έπειγόμενος νά έπιστρέψη είς
Παρισίους, διότι ό κ. Μιστριώτης ώς Ιντόπιος καί μάλλον οίκεΤος θά
ήδύνατο ν’ άκούση καί βραδύτερον τά λάθη του. Ά λ λ ’ ό κ. Ψυχάρης
δέν μάς ήλθε καί δέν ήκούσαμεν, είμή μικρόν μόνον μέρος τών δυνα
τών όμολογιών γλωσσικής πίστεως, καί δέν Ιθαυμάσαμεν, είμή τήν
παραγωγικότητα τής φαντασίας τοΟ κ. Μιστριώτου καί τόν πανικόν
τόν καταλαβόντα τάς διδασκαλικάς τάξεις.
Δέν είναι εδκολον νά Ιξευρεθή έδαφος συνεννοήσεως είς τό χάος
τών γλωσσικών προτιμήσεων, άλλ’ εύτυχώς διά τό δημοτικόν σχολεΐον
δέν είναι καί άναγκαΐον νά λάβωμεν δπ’ δψιν τάς τοιαύτας προτιμήσεις.
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Ή άνήλικος γενεά δέν έχει τόν λόγον είς τό ζήτημα τούτο, δπως
δέν έχει τόν λόγον καί είς όλόκληρον τό ζήτημα τής έκπαιδεύσεως.
Δέν είναι εύλογον νά έρωτάται, διότι δέν δύναται καί νά μάς είπη
τίποτε. Μιμέίται τούς ένηλίκους. Οδτοι ώς διδάσκαλοι δύνανται νά
καταστήσωσιν άγαπητόν είς τήν παιδικήν ήλικίαν οίονδήποτε γλωσ
σικόν τύπον, άρκεί νά χειρίζωνται αύτόν εδχερώς καί άσφαλώς καί
ν' άκολουθώσι κατά τήν διδασκαλίαν στοιχειώδεις τινάς διδακτικάς
άρχάς. Δέν δπάρχει λοιπόν λόγος νά Ιρωτήσωμεν τήν παιδικήν ήλι
κίαν. Καθήκον έχομεν νά μελετήσωμεν τήν σύστασιν τής παιδικής
ψυχής καί Ικ τής μελέτης ταύτης ν’ άρυσθώμεν διδάγματα περί τού
καταλλήλου δλικοΟ καί τού τρόπου τής διδασκαλίας. Αναγνωρίζεται
σήμερον δτι καί τά διδάγματα ταΟτα δέν συνάγονται ούτε άμέσως
ούτε Ικ μόνης τής μελέτης τής παιδικής ψυχής, άλλ’ ή μελέτη αδτη
θεωρείται εύλόγως μία τών εύνοϊκών προϋποθέσεων τής όρθής διδα
σκαλίας. θ ά ήτο δμως προφανώς μεγάλη εύήθεια νά Ιρωτώμεν τήν
παιδικήν ήλικίαν, τίνα τύπον τής σημερινής έλληνικής προτιμά νά
τήν διδάξωμεν.
Πρέπει νά Ιρωτήσωμεν τούς ένηλίκους; Έ κ πρώτης δψεως φαί
νεται δτι είς τό έρώτημα τοϋτο μάς Ιπιβάλλεται καταφατική άπάντησις. Ή διδάσκαλος γενεά φαίνεται δτι δικαιούται νά έχη είς τό
ζήτημα τοϋτο τόν λόγον, άλλά φαίνεται μόνον, κυρίως καί αύτή δέν
δικαιούται νά έχη τόν λόγον. Δικαιούται καί όφείλει, διά λόγους
άναπτυχθέντας ήδη άνωτέρω (σελ. 106), νά καθορίση τήν σημερινήν
Ιλληνικήν ώς γλώσσαν τής διδασκαλίας Ιν άντιδιαστολή πρός άλλας
γλώσσας πράγματι ξένας, ή καί ξένας διά τήν Ιθνικήν ψυχήν, όποΐα
π. χ. είναι σλαυϊκά τινα ιδιώματα, τό κουτσοβλαχικόν κτλ. Δικαιούται
καί όφείλει νά καθορίση τήν σημερινήν Ιλληνικήν ώς γλώσσαν τής
διδασκαλίας Ιν άντιθέσει καί πρός φάσιν τινά τής έλληνικής γλώσσης άλλην παρά τήν σημερινήν. Ή άλλη αδτη φάσις δυνατόν νά
είναι παλαιά, δυνατόν δμως νά είναι καί πολύ νεωτέρα, δπως π. χ . ή
γλώσσα τού μακαρίτου Κόντου, ζώσα σήμερον μόνον είς τόν κάλα
μον όλίγων τινών θαυμαστών τής παραλόγου άρχαιομανίας τού μακα
ρίτου καί είς τό στόμα ούδενός, δυνατόν δέ καί νά κυοφορήται άκόμη,
δπως ή γλώσσα τού κ. Ψ υχάρη. Γλώσσας λοιπόν πράγματι ξένας ή
ξένας πρός τήν Ιθνικήν συνείδησιν καί φάσεις τής έλληνικής γλώσσης άλλας παρά τήν σημερινήν, άδιάφορον άν είναι παλαιαί ή νέαι
ή κυοφορούμεναι άκόμη, δικαιούται καί όφείλει ή σύγχρονος γενεά
νά μή άναγνωρίση ώς τό κοινόν δργανον τής συνεννοήσεως τού
\
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έθνους, διότι καί δέν είναι πράγματι, καί έπομένως δικαιούται καί
όφείλει να εϊπη πρός τούς διδασκάλους: γλώσσα τής διδασκαλίας είναι
ή σημερινή έλληνική.
Αλλά δέν σταματά Ιδώ. Προσθέτει: προτιμώ τοντον ή εκείνον
τόν τύπον τής σημερινής ¿λληνικής διά το σχολεϊον, ¿πιβάλλω την
δμ ιγή χρήσιν τούτον ή ¿κείνον τον τύπον τής γλώσσης ταύτης εις
τονς διδασκάλους καί άποκλείω την χρήσιν άλλον τίνος τύπον. Ή
πρόσθετος αϋτη άξίωσις είναι θεμελιώδες λάθος. Διότι ή σημερινή
μορφή τής έθνικής γλώσσης δέν. είναι νέα τις άλήθεια ή νέα τις
διάταξις άληθειών ταύτης ή Ικείνης τής Ιπιστήμης, νέα τις Ιφαμογή
έπιστημονικών άληθειών ή νέα τις άντίληψις θρησκείας καί τρόπου
τού βίου, πράγματα δηλαδή, περί τών όποιων θά Ιδικαιούτο ή διδά
σκαλος γενεά νά σκεφθή, άν πρέπει ή συμφέρει νά τά διδάξη είς τήν
Ιπερχομένην. Επί πλέον, δέν είναι τι Ικτός τής σήμερον κοινής
γλώσσης ή Ικτός τής ένηλίκου γενεάς κείμενον, πράγμα έπομένως, τό
όποιον θά ήδύνατο αδτη κατά βούλησιν νά μεταχειρισθή ή ν’ άποφύγη,
άλλ’ άποτελεΤ αότήν τήν ψυχήν τοΟ κυρίου δργάνου τής συνεννοήσεώς
της. Ύπό ταύτην τήν μορφήν ζή σήμερον ή κοινή έθνική γλώσσα,
άνευ τής μορφής ταύτης δέν θά ήτο δυνατόν νά θεωρηθή ζώσα.
Ή το δυνατόν ύπό άλλους δρους ή κοινή έθνική γλώσσα νά Ιχ η καί
διάφορον τύπον, πλησιέστερον πρός τήν δημώδη ή καί πρός τήν
άρχαίαν έλληνικήν τό πρώτον θά ήτο φυσικώτερον καί έπομένως
πιθανώτερον. Ή το δυνατόν ύπό άλλους δρους νά έχωμεν καί μητρι
κήν γλώσσαν έντελώς ξένην πρός τήν σημερινήν έλληνικήν, δπως ό
τόσον πολύς καί τόσον έκλεκτός ξενόφωνος όμογενής πληθυσμός.
Πάντα ταύτα ήσαν δυνατά, άλλ’ ύπό άλλους δρους· σήμερον άποκλείονται. Προβλέπεται διά τό μέλλον, άκριβέστερον, Ιλπίζεται Ικ
τής σημερινής γενικής τάσεως τού έθνους ή βαθμιαία άρσις ή Ιλάττωσις τής διαφοράς τού γραπτού καί τοΟ κοινού προφορικού λόγου
(πρβλ. άνωτέρω σελ. 109 κέξ.), άλλ’ ή Ικπαίδευσις δέν δύναται νά
Φ ή Φ χήν πραγματικότητα τής σήμερον. Ά ν Ικαμνε τό
λάθος ν’ άρνηθή τήν άναγνώρισιν είς τούτο ή Ικεΐνο τό μέρος τού
πράγματι κοινού γλωσσικού πλούτου τής σήμερον, θά έχανε τήν
μόνην άσφαλή γλωσσικήν βάσιν τής συνεννοήσεώς καί θά ύπεβάλλετο παραλόγως είς τόν πρόσθετον κόπον νά δημιουργήση έξ ύπαρχή ς ή μετασχηματίση τό μή άναγνωριζόμενον μέρος κατά ταύ
την ή έκείνην τήν γλωσσικήν θεωρίαν. Ή μόνη λοιπόν εύλογος
άπάντησις είς τήν πρόσθετον ταύτην άξίωσιν θά ήτο ό γέλως, άλλ’ έκ

χρονίας πλάνης δέν γελώμεν, καταντώμεν είς δαρμούς καί αιματοχυ
σίας καί μορφάζομεν ώς μάρτυρες ή σωτήρες τού έθνους, Ιν φ είναι
τόσον άπλή καί τόσον φανερά ή άλήθεια, δτι κατ’ άνάγκην θά μεταδώσωμεν είς τήν Ιπερχομένην γενεάν ώς δργανον συνεννοήσεώς
¿κείνον τόν γλωσσικόν τύπον, τόν όποΐον πράγματι μεταχειριζόμεθα.
Πλέον τούτου οδδείς θά Ιδικαιοΰτο ν’ άπαιτήση παρά τής διδασκά
λου γενεάς, διότι καί ούδείς ύποχρεοΰται ή δύναται νά δώση περισ
σότερον άφ’ δ,τι πράγματι Ιχει. 'Ο άναγνώστης θά παρατηρήση δτι
άφήνω προσωρινώς άνεξέταστον τό συναφές ζήτημα, τίνα λογοτε
χνικά μνημεία διδάσκονται ή πρέπει νά διδάσκωνται είς τό σχολεϊον.
Σπεύδω νά άρω τά μεγαλύτερα προσκόμματα τής συνεννοήσεώς καί
¿νόμισα πρακτικώτερον ν’ άπλοποιήσω τό ζήτημα προσέχων ιδιαιτέ
ρως είς τήν γλώσσαν ώς δργανον τής άπαραιτήτου διά τήν διδασκα
λίαν συνεννοήσεώς. Τί λοιπόν άπλούστερον τούτου, δτι ή διδάσκα
λος γενεά δέν δύναται νά δώση περισσότερον άφ’ δ,τι πράγματι έχει;
'Ο άπλούς ούτος λόγος μάς ήνάγκασεν άνωτέρω (σελ. 113) ν’ άποκρούσωμεν πάσαν σκέψιν περί άποκλεισμού τής καθαρευούσης άπό
τού δημοτικού σχολείου. Ό αύτός λόγος θά μάς ήνάγκαζε πολύ
περισσότερον ν’ άποκρούσωμεν καί τήν άντίθετον άξίωσιν, άφ’ οδ ή
καθαρεύουσα ζή, ώς γνωστόν, μόνον είς τόν κάλαμον καί τήν λογιωτέραν συνεννόησιν. ’Αλλά νομίζω πρακτικώτερον ν’ άποδείξω πλέον
τι τούτων, δτι δηλαδή πάσα συζήτησις τής διδασκάλου γενεάς περί
τού διδακτέου γλωσσικού τόπου είναι δχι μόνον περιττή, άλλά καί
Ιπιβλαβής.
Συζήτησις τοιαύτη γινομένη είτε ύπέρ τής καθαρευούσης είτε
ύπέρ τής δημοτικής προϋποθέτει πράγματα άνύπαρκτα σήμερον καί
άδύνατα καθόλου ή σήμερον τούλάχιστον άδύνατα. Γινομένη ύπέρ τής
καθαρευούσης προϋποθέτει γενικήν τήν χρήσιν τού τύπου τούτου,
προϋποθέτει ήμάς ικανούς νά έκφρασθώμεν είς πάσαν τού βίου περίστασιν διά τού τύπου τούτου καί έπομένως ή Ιφαρμογή τοιαότης
άπαιτήσεως προαπαιτεί πράγματα ύπερβαίνοντα τήν γλωσσικήν
ήμών δύναμιν. Διδάσκαλος μή κατέχων τελείως καί μή χειριζόμενος άβιάστως καί σχεδόν αύτομάτως τήν διδακτέαν γλώσσαν
θεωρείται δικαίως πολύ κακός διδάσκαλος, τοιοΰτος δέ θά ήτο
κατ’ άνάγκην καί ή σύγχρονος γενεά ή προβαίνουσα είς τό λάθος νά
Ιπιδιώξη Ιν τή Ικπαιδεύσει τήν άποκλειστικήν χρήσιν τής καθα
ρευούσης. Σχεδόν τά αύτά άληθεύουσι καί περί συζητήσεως τοιαύτης
γινομένης ύπέρ τής δημοτικής. *0 ισχυρισμός λοιπόν, δτι Ιν τή
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Ικπαιδεύσει Ιπιβάλλεται ή άποκλειστική χρήσις τής καθαρευούσης ή
τής δημοτικής είναι άπό τής άπόψεως ταότης άδικαιολόγητος. ’Αλλά
τοΟτο δέν αίρει καί τήν Ιλπίδα, δτι είναι δυνατόν δι’ έπιμόνου Ιργασίας νά δημιουργηθώσιν αί άναγκαίαι προϋποθέσεις όπέρ τοΟ πρώτου
ή τοϋ δευτέρου γλωσσικοϋ τύπου. Ά ν άπεδεικνύετο δτι έλπίδες τοιαΟται δικαιολογούνται, εδλογον μ4ν θά ήτο καί τότε vet μή χάση ή
έκπαίδευσις τήν σήμερον άσφαλή βάσιν τής συνεννοήσεως πρίν δημιουργηθώσι πράγματι όπό τοΟ έθνους α ί έλπιζόμεναι προϋποθέσεις,
άλλ’ ώς δπόδειξιν κατευθόνσεως τής διδασκάλου γενεάς έν τή χρήσει
τής γλώσσης δέν θά έδικαιοΟτό τις ν’ άποκρούση άπολύτως τοιοϋτόν
τινα Ισχυρισμόν. Έ κ τής τοιαύτης άποδείξεως, Ιπαναλαμβάνω, δέν θά
Ιμειοϋτο ή δποχρέωσις ήμών νά στηριχθώμεν έν τή Ικπαιδεύσει είς
τό σημερινόν γλωσσικόν καθεστώς ώς βάσιν συνεννοήσεως, διότι ή
άπόδειξις θά ήτο κυρίως δικαιολογία κατευθύνσεως τής διδασκάλου
γενεάς, Ιμμέσως δμως θά Ιπήγαζε καί διά τήν Ικπαίδευσιν τό κέρ
δος, δτι θ’ άπεσοβεϊτο ή θά ήλαττοϋτο τοόλάχιστον ό διαρκής σήμε
ρον κίνδυνος νά περισπάται ή έκπαίδευσις 6πό τών θορυβωδεστέρων
έκδηλώσεων τών γλωσσικών συμπαθειών τής διδασκάλου γενεάς καί
νά μή άφιερώνη άκεραίαν τήν προσοχήν είς τό τόσον άλλως δύσκο
λου Ιργον της. Οί γνωρίζοντες τά πράγματα θ’ άναγνωρίσουν δτι
τοϋτο δέν θά ήτο άσήμαντον κέρδος διά τήν έκπαίδευσιν.
Είναι λοιπόν εδλογον νά νομίζη τις δυνατήν καί εδκολον ή
ταχεΤαν τήν δημιουργίαν τών προϋποθέσεων τούτων καί είναι έπομένως σκόπιμος τοιαύτη τις τάσις τής διδασκάλου γενεάς; *0 τοϋτο
Ιξετάζων πρέπει νά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν ώστε νά μή παρασυρθή άπό τήν φυσικήν άδυναμίαν, καθ’ ήν «δ τις βούλεται, τοϋτο
καί οΐεται είναι», νά παρακάμψη έπιμελώς τόν σκόπελον τών γλωσ
σικών συμπαθειών του καί νά Ιξετάση αύτά καθ’ έαυτά τά πράγ
ματα, τί βλέπει καί τί φαίνεται έξ δσων βλέπει δυνατόν καί όχι τί
θά ¿πεθόμει νά Ιβλεπεν ή νά έφαίνετο δυνατόν *.
1 Τ ήν Απαραίτητον χ α ίτ η ν προίίπόθεσιν τοιαύτης Ιξετάσεω ς έπίστευον μέχρις
έσχΑτων δ τι 6 Αναγνώστης εδρίσκει π α ρ ' έμοί, πρό τινω ν δμω ς ήμερών συνάδελ
φ ος βλω ς Αγνωστος είς ¿μέ, 6 ν3ν βουλευτής κ . Πατσουράκος, διισχυρίσθη έπισήμω ς κ α ί μ ετά συγκινητικής Αγανακτήσεως τό έναντίον. Έ νόμισ α λοιπόν ό τι μοί
έπ είά λ λ ετο νά Ιξετάσω τόν ίσχυρισμόν τοδτον κ α ί έξετάοας έπείσθην ό τ ι ίέ ν έπιτρέπετα ι κΑν ν ά θεωρήσω τόν συνάδελφον δπεύθονον δι’ όσα λ έγει κ α ί έπ ί πλέον,
ό τι πΑοά μου Απόπειρα νά τόν διαφωτίσω περί τή ς Ατυχίας του θά ή το Ασκοπος.
Τόν Απερρόφησεν ό ζή λ ο ς νά συμπληρώση τόν κ ατά λογον τώ ν άνδραγαθησάντων
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Ή έλπίς, δτι είναι δυνατόν νά δημιουργηθώσιν αί είρημέναι προ
ϋποθέσεις, θά έστηρίζετο είς τήν άντίληψιν, δτι ή γλώσσα μεταβάλ
λεται. Δέν είναι νέα ή παρατήρησις αδτη, μόνον ή άναγνώρισις αύτής
έγενικεόθη περισσότερον έσχάτως. Ά λ λ ’ Ιν φ τά άγαθά τής έπιστήμης έχουν τήν ώραίαν Ιδιότητα νά έξωραίζωνται διαδιδόμενα καί
νά πολλαπλασιάζωνται άντί νά έλαττοϋνται, ή παρατήρησις αδτη
έγενικεόθη μέν άναμφιβόλως, άφ’ οδ σχεδόν έκαστος πλέον δύναται
ή φιλοτιμεΐται νά μάς εϊπη όλίγας λέξεις περί έξελίξεως τής γλώσ
σης, άλλ’ άντί διαδοθείσα ν’ αύξηθή καί Ιξωραϊσθή, περιεστάλη καί
παρεμορφώθη είς τό άληθοφανές ψεϋδος, δτι ή γλώσσα δύναται νά
λάβη εδκόλως οίονδήποτε τόπον θελήσωμεν ήμεΐς, καί δπό τήν μορφήν
ταότην χρησιμεύει κατ’ έπανάληψιν ώς ή Ιπιστημονική δήθεν δικαιο
λογία παραλόγων καί Ιξευτελιστικών διά τό έθνος διαπληκτισμών. Τό
έκτροπον τοϋτο φαινόμενον έξηγεΐται έν μέρει έκ τών προσωπικών δπολογισμών, οίτινες τόσον εόκόλως θολώνουν τήν άντίληψιν τοϋ κόσμου,
καί Ικ τοϋ ταπεινοϋ βαθμοϋ τής γενικής μορφώσεως τοϋ έθνους, ένεκα
τοϋ ¿ποίου αί τόσον άλλως νοήμονες καί τόσον φιλοπάτριδες λαΐκαί
τάξεις γίνονται θύματα τών πονηρών οοφών, άλλά καί πάλιν δέν
έξηγίϊται τελείως, άν δέν ληφθή δπ’ δψιν δτι ή άλήθεια είς τό ζήτημα
τοϋτο δέν έλέχθη έπίσης Ιντόνως πρός δλας τάς διευθύνσεις. ’Επα
νέρχομαι είς τήν σκέψιν ταύτην κατωτέρω (σελ. 136). Μόνον Ικ τών
τριών τούτων λόγων έξηγεΐται έντελώς τό λυπηρόν φαινόμενον, δτι,
παρ’ δλην τήν περί τής έξελίξεως τής γλώσσης πολυλογίαν τής
Διπλής Βουλής, είς Ιν μόνον σημεΐον παρετηρήθη συμφωνία τις, είς
τήν άντίληψιν δτι ή γλώσσα μεταβάλλεται, πρός ποίαν κατεύθυνσιν
•δμως είναι καί δυνατόν ή συμφέρον είς τό έθνος νά γίνη ή νά Ιπιδιωχθή τοιαύτη τις μεταβολή, είς τοϋτο ούδέ σκιά συμφωνίας παρετη
ρήθη. Ά ν έξαιρέσωμεν τούς φρονίμους λόγους τοϋ πρωθυπουργού καί
¿λίγων τινών βουλευτών, οίτινες δμως έκαμαν καί τήν όλιγωτέραν
Ιντύπωσιν, ή πλειονοψηφία τής Διπλής Βουλής ώμίλει καί έμόρφαζεν ώς ήθοποιός. ’Επανελάμβανε μετά στόμφου ή Ισχολίαζεν εδμενώς τούς παραλογισμοός τής έπιτροπής τής γλωσσικής άμύνης καί
Ιχειροκρότει τήν κακοπιστίαν. Οί σπουδαιοφανέστεροι τών συνηγόρων
τοϋ λυπηροϋ τούτου παροξυσμού παρεσόρθησαν έκ τής εδλόγου ή
συγγενών του κ α ί δέν Ι χ ε ι τόν καιρόν ν’ Αναγινώοκη* μ όλ ις ευκαιρεί ν’ άχοόοη
παρΑ φίλω ν, τίνες Ακόμη έχθροί τω ν δπολείπονται πρός κ α τα γγελίαν. Ύ πό τοδς
όρους τούτους δικαιούμαι, νομίζω , ν ά θεωρήσω τόν Ισχυρισμόν τοδ συναδέλφου
Ανάξιον προσοχής κ α ί νά είσέλθω είς τήν έξέτασιν τοθ προκειμένου ζη τή μ α τος.
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τυχαίας συμπαθίίας των «ρός τοΟτον ή έκείνον τόν ποιητήν ή συγ
γραφέα ή καί Ικ μιας ή δύο παρατηρήσεων τοΟ καθ’ ήμέραν βίου καί
είς τήν άτελή ταύτην έπαγωγήν δέν έδυσκολεύθησαν νά στηρίξουν
τούς τολμηροτέρους Ισχυρισμούς ή έθεώρησαν καί πάσαν σκέψιν
περιττήν, ώς νά Ιπρδκειτο περί ζητήματος πίστεως, καί έφιλοτιμήθησαν νά προσφέρουν πρώτοι τάς δπηρεσίας των εις τήν Ιπίτροπήν
τής γλωσσικής άμύνης διατυποΟντες ώρισμένας προτάσεις πρός περίφρούρήσιν τής καθαρευούσης1.

* Ή γλωσσική Αμυνα έπωφελουμένη Ατυχοδς τίνος προτάσεως τοδ διδασκά
λου μου κ. Γ. Χατζιδάκι δημοσιευθείσης είς τό «’Εμπρός» τής 28 Φεβρουάριου
1911 ήθέλησε νά μάς παρουσιάσω καί αύτόν ώς συναγωνιστήν της. Νομίζω όμως
δτι τόν Ακριβή χαρακτηρισμόν τοδ πράγματος δίδει τό κατωτέρω δρθρον μου,
δημοσιευθέν'είς τήν «Άκρόπολιν» τής 9 Μαρτίου 1911.
Μ ετά
νίκ η ν. — Τό «’Εμπρός» τή ς παρελθούσης Τετάρτης παρατάσσει
τάς εικόνας δύο καθηγητών τοδ Πανεπιστημίου, τ<8ν κ. κ. Γ. Μιστριώτου καί Γ.
Χατζιδάκι, ώς τών πρωταγωνιστών τή ς εθνικής γλώσσης.
Χάριν τής Αλήθειας οφείλω νά παρατηρήσω δτι ό κ. Μιστριώτης Αδικείται.
‘Ο κ . Χατζιδάκις δέν ήτο δυνατόν νά λ ά ίη μέρος είς τήν διοργάνιοσιν τής γλωσ
σικής Αμύνης ώς έκ τών έπιστημονικών του πεποιθήσεων, γνωστών Από πολλοδ
καί 4κ τής μακρ&ς διδασκαλίας του καί 4κ τών συγγραμμάτων του, είναι δέ καί
πολύ Αμφίβολον αν θά Ιγίνετο δεκτός είς τήν έπιτροπήν τή ς γλωσσικής Αμύνης,
διότι δ κ. Μιστριώτης δέν είχεν Ακυρώσει Ακόμη τήν γνωστήν Απόφασίν του,
καθ’ ήν ό κ. Χατζιδάκις Ιπρεπε νά θεωρήται ύποπτος ώς Αρχιμαλλιαρός. "Επειτα
τί ήδύνατο νά προσφέρη είς τόν Αγώνα τοδτον τής πίστεως δ κ. Χατζιδάκις; Χωρίς
θόρυβον, δημοκοπίαν καί συλλαλητήρια δέν ήτο δυνατόν νά έπιτύχη τοιοδτος
Αγών, είς δέ τήν χρήσιν τών δπλων τούτων είναι γνωστόν πόσην συμπάθειαν καί
δεξιότητα Ιχει δ κ. Μιστριώτης, έν φ δ κ. Χατζιδάκις δέν έχει ούτε τήν δρεξιν
οδτε τό χάρισμα νά συγκινή τά πλήθη. Είναι λοιπόν φανερόν δτι ή είκών τοδ
σεβαστού διδασκάλου μου κ· Χατζιδάκι πολύ άδίκως έτέθη πλησίον τή ς είκόνος
τοδ κ. Μιστριώτου. Ή τιμή τής νίκης απομένει Ακεραία είς τόν δεύτερον. Μετά
τινα χρόνον, Αν είναι πεπρωμένον νά μεταβληθώσιν έν τφ μεταξύ οί δροι τή ς λει
τουργίας τοδ Πανεπιστημίου καί νά έπισκοτισθη κάπως ή άνάμνησις τής σήμερον
κρατούσης έκεΐ μακαριότητος, έπιφυλάσσεται είς τόν κ. Μιστριώτην καί μεγαλοτέρα Ακόμη τιμή. *0 κόσμος θά νομίζη Ανεξήγητον τήν σημερινήν παντοδυναμίαν
τοδ κ. Μιστριώτου καί είναι πολύ ένδεχόμενον νά προσκρούση καί είς τήν έγνωσμένην μετριοφροσύνην τοδ κ. καθηγητοδ, Αναγκαζόμενος νά δεχθή προφητικάς
έξάρσεις καί θαύματα είς τούς λόγους, τάς ένεργείας καί τά ς έπιτυχίας του.
Ά λ λ ά σήμερον τό έκτροπον φαινόμενον έρμηνεύεται Απλούστερον ώς δημιούρ
γημα τής ένόχου Ανεκτικότητος καί Αλλων ίσως, πρώτιστα δμως τών έν τφ
Πανεπιστημίψ συναδέλφων τοδ κ. Μιστριώτου. Γνωρίζω καλώς ποίαν γνώμην
έχουσιν οί. κ. καθηγηταί τής φιλοσοφικής σχολής περί τής επιστημονικής Αξίας
καί τοδ τρόπου καθόλου τοδ σκέπτεσθαι τοδ συναδέλφου των. Έ ν τοότοις έπιστή-
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Συνοψίζω ήδη, τί άληθεύει κατά τήν άντιληψίν μου περί τών
μεταβολών τής γλώσσης. Δέν τολμώ βέβαια νά φαντασθώ κδν δτι
πρώτος ή μόνος έγώ βλέπω τήν άλήθειαν είς τό ζήτημα τούτο, δέν
δυσκολεύομαι δέ νά όμολογήσω καί τόν φόβον μου, δτι ένδέχεται νά
άπατώμαι είς λεπτομερείας καί νά έκφράζωμαι ώς Ικ τούτου δριμύτερον τοΟ δέοντος περί προσώπων τινών. Ά λ λ ’ Ιχ ω τήν πεποίθησιν
δτι τό σόνολον, ή οδσία δηλ. τών κατωτέρω σκέψεων, δέν έπιδέχεται
σοβαράν άντίρρησιν.

μονές αδτοί θωρακισμένοι μέ τόσον κδρος καί Υποχρεωμένοι νά Ιχουν τό θάρρος
τής γνώμης των άνέχονται τόν κ. Μιστριώτην νά μορφάζη καί νά διατάσοη ώς
Πάπας είς ζητήματα, όπου ή έπιατήμη Αγνοεί έντελώς τά όνομά του. Ή ένοχος
άνεκτικότης των έφερε τόν γηραιόν καθηγητήν είς τήν Αξιοθρήνητον θέσιν νά
νομίζη βτι Ιχει τό μονοπώλιον τή ς όρθοφροσύνης, τή ς έπιστήμης καί τή ς φιλο
πατρίας κ α ί νά μή (¡λέπη δτι κατήντησε νά θεωρήται καί νά χρησιμοποιήται ώς
πρόχειρον φόβητρον. Πώς έξηγείται Αλλως ôxt λόγιος αύτός καυχώμενος ότι στη
ρίζει πάσαν σκέψιν καί ένέργειάν του είς τόν Πλάτωνα ευχαριστείται τόσον είς
τόν θόρυβον κ α ί τά συλλαλητήρια, έν φ ό Πλάτων έδίδαξε καί δλιγώτερον στε
νούς του φίλους ότι ή Αλήθεια οδτε εδρίσκεται οδτε διδάσκεται μέ θορυβώδη
μέσα; Ή τ ο στοιχειώδες καθήκον τών κ. καθηγητών καί Απέναντι τοδ συναδέλφου
καί απέναντι τοδ Πανεπιστημίου καί Απέναντι τοδ Έθνους νάύποδείξουν έγκαίρως
είς τόν πλανώμενον συνάδελφον τήν θέσιν του. Τώρα δέν πρέπει νΑ έκπλήττωνται,
διότι δ κ. Μιστριώτης μορφάζει Αλλοτε ώς Πάπας καί Αλλοτε ώς Κλέων, όπως
έπίσης δέν πρέπει νά έκπλήττω νται, Αν αδριον δημοκόπος Υποδηματοποιός ή
Αλλος τις τών Ικ τό ς τοΟ Πανεπιστημίου σχηματίση ¡ίεύμα τή ς κοινής γνώμης
Ισχυρόν κ α ί Απαίτηση διά συλλαλητηρίων τήν παδσιν τοδ κ. Μιστριώτου Ισχυριζόμινος μέ στόμφον δτι, καθ' £ βεβαιοδσιν αυτόν έμπιστοι φίλοι, ό κ. Μιστριώτης
είναι Ανάξιος νά κατέχη τήν θέσιν τοδ καθηγητοδ, διότι παρερμηνεύει τούς "Ελ
ληνας συγγραφείς, πράγμα Αλλως δχι καί’ έντελώς Ανακριβές.
Ά λ λ ’ Ιδιαιτέραν δλως ευθύνην Υπέχει διά τά λυπηρά γεγονότα τών τελευταίων
ήμερών 6 σεβαστός διδάσκαλός μου κ. Χατζιδάκις. Τό Έ θνος έδικαιοδτο ν'άκούση
σαφή καί Απερίστροφον τήν γνώμην του. Ή δικαιολογία δτι Ανέπτυξεν ήδη πρό
πολλοδ κ α ί λεπτομερώς τί σκέπτεται δέν θά είχεν έδώ τόν τόπον. *0 κόσμος είς
τάς θλιβερά; ήμέρας τών ταραχών δέν Αναγινώσκει βιβλία. Αυτή ή Βουλή ή Υποχρεωμένη νά έκφέρη ύπευθύνως γνώμην άπεδείχθη δτι δέν τόν έμελέτησεν.Έπρεπε
καί ήδύνατο ό διδάσκαλός μου νά προλάβη τό κακόν. Ά λ λ ' Αντί τούτου περί μέν
τοδ παραλόγου θορύβου τοδ κ. Μιστριώτου καί τινων Αλλων συναδέλφων του έσιώπησεν, έγραψε δέ μόνον όλίγας λέξεις είς τά ς «Αθήνας» περί τοδ ’Εκπαιδευτικού
'Ομίλου κα ί κατέληξεν είς τό συμπέρασμα ότι «οδτε είς αύτόν έπιτρέπεται πλέον ή
περαιτέρω συζήτησις οδτε έλπίς τις συνεννοήσεως Υπάρχει οδτε ώφέλειά τις έκ
τής τοιαύτης συζητήσεως δύναται νά προέλθη». Ό κ. Χατζιδάκις μέ γνωρίζει
καλώς χα ί έλπίζω δτι δέν θά μέ παρεξηγήση. Δέν Αμφισβητώ τό δικαίωμα τοδ
διδασκάλου μου νά βιαφωνή προς τόν Ε κπαιδευτικόν Ό μιλον, άφ’ οδ δ ίδιος 48ή·
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Είναι Αληθές δτι ή γλώββα έξβλίασεται αυμμεταδαλλομένη μβτΑ
τών Ανθρώπων Από γενεές ε!ς γενεών, άλλ’ αί μεταβολαΐ αδταί
δφ’ οΟς τούλάχιστον δρους ζή καί μεταδίδεται σήμερον ή γλώσσα δέν
είναι οδτε Απότομοι οδτε ουχναί. Γίνονται λεληθότως καί κατά μικρόν,
Ή γλώσσα ζή κυρίως είς τό στόμα τών Ανθρώπων, λέγεται,
λαλεΤται, τούτο είναι ή ζωή της. Ή γραπτή διατόπιοσις τής γλώσσης
είναι είκών χαρασσομένη διά πρακτικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους
καί μετά δυσκολίας Αποδίδει τήν πραγματικήν ζωήν όλόκληρον καί
δταν Ακόμη 6 γράφων έπιδιώκη τοΟτο. Πάσα γλώσσα ή μορφή γλώσσης μή χρησιμεύουσα ώς δργανον προφορικής συνεννοήσεως δέν δύναται νά χαρακτηρισθή ώς ζώσα καί δέν είναι δυνατόν τοιαότη γλώσσα
ή τοιαότη μορφή γλώσσης νά είσέλθη Αμετάβλητος είς τήν πραγμα
τικήν ζωήν, δέν είναι δυνατόν δηλ. γλώσσα ή μορφή γλώσσης μή
όμιλουμένη, Αλλά μόνον γραφομένη, νά διαδοθή Αναλλοίωτος πέραν
στενού τίνος κύκλου Ανθρώπων είδικώτερον περί αότήν άσχολουμέλωσα δτι διαφωνώ «1$ τόσον θεμελιώδη ζητήματα, αλλά τολμώ νά παρατηρήσω δτι
4 κ. Χατζιδάχις δέν έξέλεξεν οδτε τήν καταλληλοτέραν περίστασιν οδτε τον καταλληλότερον πρός τούτο τρόπον. Ή κρίσις του ύπήρξ* μονομερής κ α ί άδικος χαί
άφήκε νά έννοηθή βτι κιοτεύει πράγματα άδόνατα, δτι δηλ. λόγιοι, ola τά μέλη
τού ’Εκπαιδευτικού 'Ομίλου, προεξώφλησαν τήν γνώμην των είς τό Προβδρείον
ή δτι τδ Προεδρείον κατά τήν δημοσίφ πλέον γινομένην συζήτησιν άκούει ή
θ' άκούση μόνον δ,τι δημοσιεύει δ χ . Δελμούζος ένυπογράφως, ίπομένως ώς ατομι
κήν too γνώμην. *0 κ. Χατζιδάχις θά δμολογήση δτι διά τή ς δηλώββως ταύτης
οδτε τδν Ό μιλον έφώτισεν οδτε τήν κοινήν γνώμην, Ιδωκε βέ μόνον εύπρόσδεκτον
ίπιχείρημα δπέρ τή ς άναγκαιότητος τού άγώνος τού χ . Μιστριώτου. Καί άντελήφθη μέν τούτο, άλλά κατόπιν 4ορτής, δτε δηλ. δ χ . Μιστριώτης έμαίνετο πλέον,
ώνειρεύετο τάς ήρωϊκάς βχηνάς τού Εύαγγελίοο καί τής Ό ρεοτείας χα ί ήπείλει
ν’ άναστατώση τδν κόσμον. ’Α λλά χα ί τότε δέν παρουσιάσθη ώς ή αυθεντία τής
γλωοοικής Ιπιστήμης, τήν δποίαν άνυπομόνως περιέμενε ν’ άκούση δ κόσμος.
Έφοβήθη τδ αιματοκύλισμα, ένόμισεν δτι έπρεπβν ούτως ή άλλως νά κατευνάση
πλέον τά πνεύματα καί έρριψεν είς τό μέσον μίαν πρότασιν, (να λήξη ή παραλόγω ς βημιουργηθεΐσα κρίοις. Ε ίμαι βέβαιος δτι δ χ. Χ ατζιδάχις λυπείται διά τήν
πρόταοίν του, δπως λυπείται προφανώς χα ί δ δπέροχος συμπολίτης του, δ χ .
Βενιζέλος, διά τήν άπόφαοιν τή ς Βουλής. Ά λ λ ’ άν δ Κυβερνήτης ήδύνατο νά
νομίση δτι ήτο δποχρεωμένος χάριν τή ς τάξεως· νά δεχθή τήν προταθεϊοαν λόσιν,
δ έπιστήμων δέν είχεν οδτε τό καθήκον οδτε τό δικαίωμα νά έξωθήση αδτόν είς
τούτο. Καθήκον κ α ί δικαίωμα είχε νά ε(πη τήν άλήθειαν, ήτις είναι μία καί μόνη,
τήν δποίαν έδίδαξεν είς τόσους μαθητές του καί άνέπτοξεν είς τά βιβλία του, ή δέ
Βουλή τότε, έπιτηδειοτέρα τού διδασκάλου μου είς τήν πολιτικήν έξοιχονόμησιν
τών πραγμάτων, δέν θά έδυσχολεύετο έ χ τών πολλών δυνατών πρακτικών λύσεων
νά προτιμήση έκείνην, ήτις θά ήτο ή όλιγώτερον έπιβλαβής. Ά λ λ ’ έφοβήθη καί έξ

127
νων, δέν είναι δυνατόν τοιαότη γλώσσα όφ* ήν Ακριβώς μορφήν φέρε
τα ι έν τή γραπτή διατυπώσει νά Αποβή καί τέλειον δργανον τής
κοινής συνεννοήσεως έθνους τινός. Καί ή χρονιωτέρα καί ή μάλλον
έπίμονος πρός τούτο έργασία δέν θά ήτο δυνατόν νά έπιτόχη ένεκα
τών δρων, δφ’ οΟς μεταδίδεται κατά φόσιν ή γλώσσα.
‘Η γλώσσα τής έκάστοτε έπερχομένης γενεάς είναι κατά σιδηράν
Ανάγκην έξηρτημένη έκ τών χειλέων τής προηγουμένης, τής διδα
σκάλου γενεάς. ΤοΟτο δέν Αληθεύει μόνον περί ήμών, δπου 6 κόσμος
δέν Αναγινώσκει Ακόμη δσον Ιπρεπεν, άλλα καί περί τοΟ Ανθρώπου
καθόλου, δύο δέ είναι οί κύριοι λόγοι τών πρωτείων τούτων τής προ
φορικής χρήσεως τής γλώσσης, ή σύστασις τών γλωσσικών παρα
στάσεων καί ή συχνότης τής προφορικής χρήσεως. Είναι γνωστόν
σήμερον δτι αί άκουστικαί Ιντυπώσεις καί αί Ιντυπώσεις τής κινή*
σεως τών φωνητικών όργάνων δεσπόζουσιν έν τφ σχηματισμέ τής
γλωσσικής παραστάσεως καί δτι διά τούτον κυρίως τόν λόγον ή προάγαθής μέν προθέσεως, άλλ’ άνεο άνάγκης, δπεισήλθεν είς τό Ιργσν τού Κυβερνή
του, όπου ή συνδρομή του άπεδείχθη όχι μόνον περιττή, άλλά κ α ί έπιβλαβής.
Λυπούμαι, διότι μέ τά ς έκφράσεις αύτάς πικραίνω τδν τόσον σεβαστόν διδά
σκαλόν μου, άλλά δέν δύναμαι νά συγκρατήσω τήν λύπην μου διά τήν διαρκή
φυγομαχίαν τής έπιοτήμης κ α ί τόν θρίαμβον τή ς άμαθείας. ’Επειτα σήμερον είναι
άπόλυτος άνάγκη νά προλάβωμεν δεύτερον λάθος, άμεσον έπακόλουθον τού πρώ
του. Διότι έκ τή ς ύπέρ τής χαθαρευούσης ιδιαιτέρας προνοίας τού Κράτους έπίχειται μεγάλη βλάβη είς τήν έχπαίδευσιν χ α ί ιδίως τό δημοτικόν σχολεΐον. Φαίνε
ται τουλάχιστον καί έκ τού πνεύματος τή ς περί τή ς γλώσσης άποφάσεως τής
Βουλής κ α ί έκ τώ ν Ιξηγήσεων, αίτινες έδόθησαν τότε, πολύ ένδεχόμενον ν’ άποφασίση ή Βουλή δτι είς δλας τά ς βαθμίδας τού δημοτικού σχολείου έπιβάλλεται ή Αποκλειστική χρήσις τή ς χαθαρευούσης· Ε ίς τδ ζήτημα δέ τούτο μέ σειράν
σκέψεων δλως άσχετον πρός τό γλωσσικόν ζήτημα χατηντήσαμεν οί διδάσκαλοι
είς διδακτικές τινας προτάσεις, τάς όποιας δικαιούμεθα μέχρις άποδείξεως τού
έναντίου νά θεωρώμεν άληθείας χα ί τάς δποίας δ κ. Χ ατζιδάχις πρός χαράν τών
φίλων τού δημοτιχού σχολείου έπεχύρωσεν είς τήν περοσινήν έπετηρίδα τού Πανε
πιστημίου, ίοχυρισθείς χ α ί αυτός δμοιά τινα, ώς π ,χ . τούτο, δτι «είναι απαραίτη
τος άνάγχη ή γλώσσα ήμών νά διδάσκεται έν τ φ δημοτιχφ σχολείφ δσον o liv τ*
άπλούστατα χα ί πάν έν τ φ λόγφ ήμών άπλούστερον στοιχείον πρέπει νά γίνη
άποδεχτόν διά τά πρώτα, τά στοιχειώδη γλωσσιχά μαθήματα». Φαίνεται έ χ τινων
σονεντεύξεών του πρός δημοσιογράφους δτι 6 χ . Χατζιδάχις κινδυνεύει ν’ άλλάξη
γνώμην εις τό ζήτημα τούτο χ α ί θά ένόμιζον δτι παρέχω έθνικήν έχδούλευσιν
τολμών νά διαφωνήσω πρός αύτδν, άν δέν ήμην βέβαιος δτι αί συνεντεύξεις δέν
άποδίδουσι πιστώς τήν γνώμην του. Ά λ λ ’ εΖναι, νομίζω, σαφές, πού τείνουσι τά
τοιαύτα δημοσιεύματα. Αέν είναι άναγκαΐον νά διαψευσθώσι ταύτα χα ί νά προληφθή τδ παρασκεοαζόμενον τούτο δεύτερον λάθος;
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φορική χρήσις τής γλώσσης άποτελεΐ τήν βάσιν πασών τών μορφών
τής γλωσσικής ένεργείας1, είναι δέ γνωστόν καί εις τούς μή ψυχολογούντας δτι μέχρι τοΟ εβδόμου έτους τής ήλικίας δλος ό κόσμος
άκούει μόνον καί όμιλεΐ καί δτι τό πλεΐστον τού Ιθνους καί μετά τό
Ιβδομον Ιτος τής ήλικίας άκούει μάλλον καί όμιλεΐ ή άναγινώσκει.
Μικρόν μόνον μέρος τού Ιθνους τηρεί έν τή χρήσει τής γλώσσης τήν
άντίθετον άναλογίαν, άλλά καί έκεΐνο λεληθότως άκούει τά άναγινωσκόμενα καί γραφόμενα, τά δέ γραφόμενά του πρώτον άκούει καί
ίπειτα γράφει. Ενδόμυχοι άκουστικαί Ιντυπώσεις συνοδεύουσι τήν
σιωπηλήν άνάγνωσιν καί προτρέχουσι τής γραπτής διατυπώσεως τού
λόγου. Είναι έντεΟθεν καταφανές, πόσον μεγάλην σημασίαν Ιχει ή
προφορική χρήσις καί διά τήν μετάδοσιν τής γλώσσης καί διά τήν
σημερινήν καί τήν μέλλουσαν μορφήν αδτής. Μόνον έγκαιρος καί
άφθονος προφορική χρήσις Ιξασφαλίζει τήν έκμάθησιν τής γλώσσης,
τήν κατανόηση» δηλ. τής γλώσσης προσφερομένης όπό τήν μορφήν
τού φθόγγου ή τού γράμματος καί τήν αδτοτελή καί άσφαλή χρήσιν
αδτής κατά τάς διαφόρους, περιστάσεις τοδ βίου, διά τούτο δέ καί
τέλειον όπωσοδν γλωσσικόν συναίσθημα Ιχει έκαστος εις μίαν μόνον
γλώσσαν, έκείνην, μέ τήν όποίαν περιέβαλε καί συνύφανεν έκ τρυφεράς ήλικίας όλόκληρον τόν ψυχικόν του βίον καί ήτις ώς έκ τούτου
άνέρχεται κατά προτίμησιν είς τά χείλη του καί χρησιμεύει είς
πάσαν τού βίου περίστασιν ώς πρόχειρος, γοργός καί άσφαλής διερ*
μηνεύς τής ψυχής του. Τοιαότην γλώσσαν Ιχει έκαστος μίαν μόνον,
τήν μητρικήν του. Δύναται νά έννοή προσθέτως καί νά συνεννοήται
καί είς άλλας γλώσσας, δπως δύναται νά μεταβαίνη άπό τόπου είς
τόπον καί δι’ άμάξης, ποδηλάτου, αδτοκινήτου κττ., άλλ’ δπως 8ι* έκα
στον τό φυσικόν καί άσφαλέστερον δργανον τής άπό τόπου είς τόπον
μεταβάσεως είναι οί ίδικοί του πόδες, έν φ τά άλλα, τά πρόσθετα
μέσα, δέν είναι πρόχειρα καί εδκολα, εί μή είς όλίγους πάντοτε, καί
δέν κινούνται άσφαλώς, εί μή είς λεωφόρους καί καλούς δρόμους,
δέν μάς παρηγορεΐ δέ καί τό τελειότερον τοιοΟτον μέσον, άν κατά
δυστυχίαν πάθη ή ύγεία τών ποδών μας, τοιουτοτρόπως καί μέσον
φυσικόν συνεννοήσεως Ιχομεν έκαστος έκείνην τήν γλώσσαν, ή όποία
άπό τρυφεράς ήλικίας έβλάστησε καί έκαλλιεργήθη είς τά χείλη μας
καί τήν άπώλειαν αδτής νομίζομεν δικαίως συμφοράν μεγάλην.
1 Π ρίλ. μελέτην μου περί της πρώτης γλωσσικής διδασκαλίας τών ξενόφω
νων, σελ..18 κέξ.
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Ή γλώσσα αδτη μεταδιδομένη είς ήμάς άπό τοδ στόματος τής
μητρός καί τής οίκογενείας καί καλλιεργουμένη έντός τοΟ περιβάλ
λοντος τής παιδικής ήλικίας τροποποιείται βραδύτερον ή μάλλον
πλουτίζεται διά τής διδασκαλίας καί τής άναγνώσεως. Πρός άκριβέ»
στερον χαρακτηρισμόν τού πλουτισμού τούτου καί έκτίμησιν τού
δυνατού ή άναγκαίου καί τού περιττού ή άδυνάτου έν τή προσπα
θείς ταύτη θά Ιξετάσω δ,τι έξελίσσεται πρό τών όμμάτων ήμών κατά
τάς τελευταίας δεκαετηρίδας άποφεύγων πάσαν σόγκρισιν πρός δ,τι
Ιγινεν είς παλαιοτέρας έποχάς τού Ιθνους ή καί πρός δ,τι γίνεται
σήμερον άλλού *, διότι τούτο θά έμήκυνε μέν τόν λόγον, θά καθίστα δέ
καί δυσχερέστερον τόν άναγκαΐον έκ μέρους τού άναγνώστου Ιλεγχον.
Έ κ τών τροποποιήσεων λοιπόν τούτων σχετικώς εδκολώτεραι
παρατηρεΐται δτι είναι αί λεξιλογικαί, καί έκ τούτων πάλιν εόκολώτεραι μέν είναι αί κατ’ άνάγκην γινόμεναι προσθήκαι, ή όνομασία
δηλ. πραγμάτων νέων μή δνομαζομένων έν τφ φυσικφ προφορικφ
λόγφ, δυσκολώτεραι δέ αί άναφερόμεναι είς πράγματα γνωστά καί
ώνομασμένα ήδη έν τφ φυσικφ προφορικφ λόγφ καί δυσκολώταται
αί άναφερόμεναι είς πράγματα τής πολύ κοινής χρήσεως, πράγματα
δηλ. ώνομασμένα ήδη άλλως καί τών όποιων τό πρωτογενές δνομα
έπαναλαμβάνεται συχνότερον καθ’ έκάστην καί κατ’ άνάγκην μονι
μοποιείται περισσότερον τών άλλων είς τό στόμα τού λαού. Ά π ό δέ
τής άπόψεως τής γραμματικής συστάσεως τών λέξεων παρατηρεΐται
δτι εύκολώτερον είσάγονται αί λέξεις, ών 6 τύπος εύρίσκει όμάδα
όμοιων τύπων έν τώ όργανισμφ τού φυσικού προφορικού λόγου,
δυσκολώτερον δέ αί Ιχουσαι τύπον μή ζώντα είς τό στόμα τού λαού.
Αί δεύτεραι αύται δυσκολώτερον γίνονται κοινόν κτήμα, άκριβέστερον,
μεταβάλλονται είς τό στόμα τοΰ λαού κατ' άλλα πρότυπα, τό κλητήρ
π.χ. μεταβάλλεται είς κλητήρας (άπό δήμαρχος κλητήρας), τό δδός
καταντς σχεδόν άκλιτον (ή δδός — τήν όδός) κττ. ‘Ο άναγνώστης
δύναται νά πολλαπλασιάση εδκόλως έξ ίδιας παρατηρήσεως τά παρα
δείγματα ταύτα.
Ά λ λ ’ άσυγκρίτως δυσκολωτέρα τής εισαγωγής νέων λέξεων
1 Τήν συντομωτέραν καί πληρεστέραν έξέτασιν τοδ ζητήματος άπό τοιαύτης
άπόψεως εδρίσκει σήμερον ό άναγνώστης είς τά 'Ελληνικά, μείετή μ α τα το ν κ . Γ.
Χ α τζιδ ά χι, άνατόπωσιν έκ τή ς περοσινής έπετηρίδος τοδ ’ΕθνικοΒ Πανεπιστήμιο»,
συνοπτικώτατα δέ διετΰπωσεν έσχάτως τήν οδσίαν τοδ όλο» ζητήματος 6 κ. Ά θ .
Μ κούτουρας : Ή ουσία, ή ιστορία χα ί ή νϋν θέαις τοΰ γλω ααιχοϋ ζη ζή μ α ιο ί (Πανα•ήναια τή ς 1& Μαρτίου 1911).
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παρατηρεϊται δτι είναι ή εξα γω γή τυπικού καί συντακτικές ύφής
ξένων πρός τό τυπικόν καί τήν συντακτικήν ύφήν τού φυσικού προ
φορικού λόγου. "Ολοι γνωρίζομεν δτι άφθονοι νέαι λέξεις είσήχθήσαν καί είσάγονται έκ τοΟ γραπτοϋ λόγου εις τόν κοινόν προφορικόν
είς άντικατάστασιν άλλων ξενικών ή κοινοτέρων (είσιτήριον, νοσοκομειον, κηπουρός, θυρωρός κττ.). Έ ν φ δέ τούτο συντελεΐται μάλλον
ή ήττον εόκόλως καί, έφ’ δσον ιδίως τηρούνται κατά τύχην καί οί
άνωτέρω μνημονευθέντες δροι, ή χρήσις τοιούτων λέξεων έν γένει
δέν προσκρούει είς τό γλωσσικόν ήμών συναίσθημα, οί τόποι τριά
κοντα, τεσοαράκοντα, πεντήχοντα κέξ. έλάχιστα διαφέροντες τών σχετι
κών τύπων τής όμιλουμένης και άκλιτοι, μή συνεπαγόμενοι δηλ. δεκάδα
τόπων μάλλον ή ήττον ξένων πρός τούς τής όμιλουμένης, δπως τά
όνόματα χείρ, οίς, ρϊς κττ., ή καί δεκάδας καί πλέον τοιούτων τύπων,
δπως τά βήματα δηλώ, άξιώ, ανέρχομαι, αναδύομαι, εισέρχομαι, ειοδνομαι καί τόσα άλλα, τόσον όλίγον, έπαναλαμβάνω, διαφέροντες τών
σχετικών τόπων τής όμιλουμένης οί τύποι τριάκοντα, τεσσαράκοντα,
πεντήκοντα κέξ. καί άκλιτοι, άπηλλαγμένοι δηλ. τοΟ δχλου τής
μορφολογικής συνοδείας, δέν εισέρχονται δμως είς τήν κοινήν χρήσιν,
γράφονται, άλλά δέν κυκλοφοροΟσιν έλευθέρως είς τό στόμα τού
κόσμου. 'Ο άναγνώστης πιστεύω νά ένθυμηθή έδώ τόν ποντικόν τής
παροιμίας καί νομίζω δτι ή είκών αδτη δέν θά έβλαπτε τήν άντίληψιν τού πράγματος. Αί δυσχέρειαι αδται πολλαπλασιάζονται συνεπικουρούσης καί άρχαϊκωτέρας συντάξεως. Επαναλαμβάνω Ικ προηγουμένης μου μελέτης 1 δύο άπλούστατα παραδείγματα είς παράστασιν τού πράγματος. "Ασκοπος άρχαϊσμός είσήγαγεν είς τά δημοτικά
σχολεία τάς προθέσεις σνν καί πλήν ώς δρους τών άριθμητικών πρά
ξεων. Έ ν φ δέ δλοι έμάθομεν τάς δύο ταύτας λέξεις, δέν ήδυνήθημεν
δμως καί δέν δυνάμεθα νά τάς μεταχειρισθώμεν καί δρθώς δπό συν
τακτικήν . Ιποφιν. Τό δεν ήδυνήθημεν τούτο άς μή ταράξη τούς
άραιουμένους όσημεραι θαυμαστάς τής κομψοτέρας, τής άττικής δηλ.
χρήσεως τού λόγου. Λέγεται περί των πολλών, τών δημοδιδασκάλων
δλων καί τών μαθητών τών σχολείων άμφοτέρων τών φύλων, καί δχι
περί τών δλίγων. "Ολοι γνωρίζομεν δτι αί συντάξεις πλήν ένός, πλήν
τριών, πλήν τεσσάρων, σύν ένί, σύν τρισί, σύν τέσσαροι, άποκρουόμεναι ύπό τού γλωσσικού συναισθήματος τών πολλών τούτων ώς ξέναι

καί δυσκίνητοι, προκειμένου μάλιστα περί γλωσσικής ένεργείας άποβλεπούσης είς τήν ταχεΐαν καί άπρόσκοπον δήλωσιν τού πράγματος,
όποία κατ’ άνάγκην είναι ή συνοδεόουσα τάς άριθμητικάς πράξεις
καί όποία περίπου έπρεπε νά είναι ή καθόλου προφορική χρήσις τής
γλώσσης, δέν είσήλθον είς τήν προφορικήν χρήσιν καί άντικατεστάθησαν κατ’ άνοχήν διά τών παραχόρδων πλήν έν, πλήν τρία, πλήν
τέσοαρα, σύν έν, συν τρία, σύν τέσσαρα. θ ά ήδυνάμην νά πολλαπλα
σιάσω τά παραδείγματα, άλλά δέν μοί φαίνεται άναγκαΤον. Είναι
πρόδηλον δτι ή είσαγωγή νέων λέξεων, δύσκολος καί αδτή δφ’ οδς
έμνημόνευσα δρους, είναι πολύ εύκολωτέρα τής είσαγωγής τυπι
κού καί συντακτικής ύφής.
Έ ν δλψ παρατηρεϊται δτι ή είσαγωγή λέξεων, τυπικού καί συν
τακτικής ύφής ξένων πρός τό λεξιλόγιον καί τόν όργανισμόν τής
όμιλουμένης γλώσσης είναι δυσκολωτέρα μέν ή μάλλον άδύνατος
είς τήν πολύ συνήθη καί κοινήν συνεννόησιν, είς Ικφράσεις δηλ. τού
καθ’ ήμέραν βίου, δ>ν ή κυρία π ηγή είναι τό στόμα τής μητρός καί τής
οίκογενείας, Ικφράσεις έπομένως, αΓτινες μονιμοποιούνται είς τό στόμα
διά τής Ιγκαίρου, άφθόνου καί ποικίλης χρήσεως, εύκολωτέρα δέ σχετικώς εις τήν Χογιωτέραν συνεννόησιν, είς έκφράσεις δηλ., δ>ν άποκλειστική πηγή είναι ή Ιπίμονος διδασκαλία καί τό βιβλίον. ΙΙερί τούτου
πείθεται πάς τις, άν σκεφθή, πώς όμιλιΐ έν τφ καθ’ ήμέραν βίφ, καί
άντιγράψη έαυτόν πιστώς ζητούντα π. χ . τά χρειώδη διά νά νιφθή, νά
Ινδυθή, νά προγευθή, νά γράψη κτλ.— δέν βλάπτει δέ καί νά δποθέση
δτι ό πρός δν άπευθύνεται ζητών ταΰτα είναι πολύ Ιγγράμματος— ή
άντιγράψη, ώς είπον άνωτέρω (σελ. 1 1 1 ), τόν διάλογον μητρός καί παιδίου, παιδίων πρός άλληλα, πωλητών καί άγοραστών, κυρίων καί ύπηρετών κτλ. Τίς θά ήδύνατο νά ίσχυρισθή δτι ή καθαρεύουσα ζή βίον
πραγματικόν είς τό έδαφος τούτο, έδαφος τόσον εύρύ καί τόσον άναπόφευκτον διά τήν καθ’ ήμέραν συνεννόησιν, ή τίς θά ήδύνατο νά είπη
μετά σοβαρότητος δτι ένδέχεται τούτο είς τό μέλλον; Πονηρός διδά
σκαλος βλέπων δτι οί μαθηταί του δέν ήσαν άσφαλεΤς είς τόν όρθόν
συλλαβισμόν συνεβούλευεν αδτούς νά τελειώνουν, νά γράφουν δπωςδπως άκεραίας τάς λέξεις είς τό τέλος τής σειράς ή νά τάς γράφουν
άκεραίας είς τήν άρχήν τής Ιπομένης διά ν’ άποφεύγουν τόν πειρα
σμόν τοιοότου τινός λάθους. Χειρότερα Ιπαθεν ή καθαρεύουσα είςτό
έδαφος τούτο. Δέν Ιρριζοβόλησεν Ιξ άμαθείας δλων τών λαλούντων
αδτήν, ή δέ άμάθεια αδτη φαίνεται |ξ δσων εΐδομεν δτι είναι άδόνατον καί νά θεραπευθή. Πάσα πρός τούτο άπόπειρα θά προεκάλει τόν

1 Μ*Χ<τη περί τή ς γλοοοικής ίΛαοκαλΙας τοδ κοινοί δημοτικού οχολβίοο,
1909, οελ. 36.
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κοινόν γέλωτα, άλλά καί άν είς ήμέρας πατριωτικές έξάρσεως έπετυγχάνετο ή άπαγόρευσις τοΟ γέλωτος, ή παντοδυναμία τής κοι
νές προφορικές ΧΡή«ως θά ¿ματαίωνε πάσαν τοιαότην προσπάθειαν.
Ανάγκη νά προσθέσω δτι ή έπιμόνως τονιζομένη πενιχρότης τοΟ
λεξιλογίου, διά τοΟ όποιου συνεννοοόμεθα είς τό εόρύτατον τοΟτο
Ιδαφος, δέν είναι άποχρώσα άπόδειξις περί τοΟ έναντίου. Διότι τήν
ζωήν τής γλώσσης άποτελεΐ ή πραγματική χρήσις καί δχι τά λεξικά.
Καί ή ,πενιχροτέρα γλώσσα είναι ζωντανή, άν χρησιμεύη πράγματι
ώς κοινόν δργανον συνεννοήσεως, διά τήν ζωήν δέ τής γλώσσης αί
λέξεις Ιχουν μικράν σημασίαν άπέναντι τοΟ τυπικοΟ καί τής συντακτι
κής δφής τοΟ λόγου. Έ ξ άσφαλών ψυχολογικών παρατηρήσεων είναι
σήμερον γνωστόν δτι τά γλωσσικά στοιχεία τά άποτελοΟντα τήν
μορφήν των λέξεων καί τήν συντακτικήν δφήν τοΟ λόγου Ιγκαθίστανται μονιμώτερον είς τήν μνήμην ήμών καί δπόκεινται όλιγώτερον τών άλλων είς τήν λήθην. Είναι φανερόν ποΟ όφείλεται ή μονιμότης αδτη, άλλά καί άν δέν ήτο φανερόν, ή μονιμότης τών στοι
χείων τούτων ώς γεγονός άναμφισβήτητον θά ήρκει νά μάς πείση
δτι ή άλλοίωσις τοΟ φυσικοΟ όργανισμοΟ τής γλώσσης είναι Ιργον
φύσει δυσχερέστατον.
Ό Ιχω ν ταΟτα δπ’ δψιν έξηγεΐ εύκόλως τό όφθαλμοφανές σήμε
ρον φαινόμενον, δτι ή καθαρεύουσα δπό τόν αύστηρότερόν της τύπον
τείνει είς πτώχευσιν καί δτι περιωρισμένη είναι καί ή χρήσις των
ήπιωτέρων της μορφών. Ό λ ο ι γνωρίζομεν δτι μικρόν μόνον μέρος
του Ιθνους, ο£ λόγιοι, καί οδτοι είς μέρος μόνον της συνεννοήσεως,
είς τήν λογιωτέραν δηλ. συνεννόησιν, μεταχειρίζονται εδχερώς καί
άσφαλώς προφορικόν λόγον σύμφωνον όπωσοΟν πρός τόν γραπτόν,
καί έκαστος πάλιν τούτων είναι άσφαλέστερος περί τήν προφορικήν
χρήσιν τοϋ τύπου τούτου είς έκεΐνα τά ζητήματα, δπου Ιχ ει καί
συχνοτερας άφορμάς νά τροχίζη τήν γλώσσάν του. Κ αί είς αότό δέ
τό Ιδαφος τής πραγματικής κυριαρχίας τής καθαρευούσης, τήν γρα
πτήν δηλ. χρήσιν τοΟ λόγου είς ζητήματα τής λογιωτέρας συνεννοή
σεως, άσφαλέστεροι καί πλουσιώτεροι είναι ο£ Ιχοντες καί συχνοτέρας άφορμάς νά γράφουν καί Ικ τούτων πάλιν δχι τόσον έκεΐνοι, οί
όποιοι κοσκινίζουν μέ τό λεπτότερον κόσκινον τόν πραγματικόν προ
φορικόν των λόγον καί προσέχουν άγρύπνως μήπως μεταχειρισθοΟν
κατά λάθος καί άδόκιμόν τινα λέξιν, τόπον ή σύνταξιν, δχι οί φοβού
μενοι νά μεταχειρισθοΟν τό όέν είς θέσεις, δπου οί άρχαΐοι θά Ιγραφον μή, -καί άποφεύγοντες τό μ η δπου 0 γνήσιος άττικός λόγος θά
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είχεν ©δ κτλ., δχι οί άνατρέχοντες είς λεξικά καί συγγραφείς διά νά
βεβακοθοΟν περί τής δοκιμότητος τής γλώσσης των, άλλ’ οί συγκαταβατικώτεροι πρός τόν άνεπιτήδευτον προφορικόν λόγον των Ιγγραμμάτων, άποτελοΟντα σήμερον τόν κοινόν προφορικόν λόγον τοΟ
Ιθνους. Ό γλωσσικός οδτος τόπος, άποτέλεσμα ζυμώσεως των κατά
τόπους διαλέκτων καί τοΟ γραπτοΟ λόγου τοΟ σχολείου, κείμενος
δπεράνω τών διαλέκτων, ζή μέν, δπως γνωρίζομεν δλοι, καί Ιχει
στήριγμα άσφαλέστατον τό στόμα τών συγχρόνων έγγραμμάτων,
καλλιεργούμενος δέ άπό δεκαετηρίδων πλέον καί γραπτώς κατέκτησεν ήδη άναμφισβητήτως ώρισμένα είδη τής λογοτεχνίας φυγαδεύσας
Ικεΐθεν όριστικώς τήν καθαρεύουσαν, φαίνεται δέ δτι αί δποχωρήσεις
αδται τής καθαρευούσης δέν θά είναι καί αί τελευταΐαι (ϊδε άνωτέρω σελ. 1 1 2 ).
Πάντα ταΟτα είναι φυσική άπόρροια τών άνωτέρω είρημένων
περί τών δρων τής ζωής καί τής μεταδόσεως τής γλώσσης. Ή κατάστασις αδτη δέν εύχαριστεί οδτε τούς άρχαιομανεΐς οδτε τούς νεομανεΤς τής σήμερον, άλλά τά πράγματα δέν μεταβάλλονται κατά τήν
δρεξίν των. Λυπηρόν δι’ δλους μας είναι δτι ή Ιξέλιξις αδτη δέν μάς
Ιφερεν άκόμη είς σχετικήν τινα γλωσσικήν ένότητα, Ιθνικήν άνάγκην, τήν όποιαν μόνον ή τυφλή έμπάθεια θά ήδύνατο σήμερον νά
άρνηθή, φαίνεται δμως δτι ή ένότης αδτη θά Ιλθη λεληθότως καί
παρά τήν θέλησίν μας έκ τής φυσικής φοράς τών πραγμάτων καί
θά Ιπιτευχθή είς τό σημεΐον τής συναντήσεως τοΟ γραπτοΟ καί τοΟ
κοινοΟ προφορικοΟ λόγου συγκλινόντων άπό τίνος δφθαλμοφανώς πρός
άλλήλους. Όσασδήποτε συνταγματικάς διατάξεις καί άν Ικβιάση ή
άρχαιομανία καί δσηνδήπονε δραστηριότητα πρός τήν άντίθετον
κατεόθυνσιν καί άν άναπτύξη ή νεομανία, τά πράγματα είναι δπέρτερα τής θελήσεώς μοις καί θ’ άκολουθήσουν τόν φυσικόν δρόμον.
"Οπως τά δδατα δέν είναι φυσικόν νά άνατρέχωσι πρός τάς πηγάς
καί σήπονται, άν λείψη ή άναγκαία κίνησις, τοιουτοτρόπως καί ή
γλώσσα οδτε έπανέρχεται είς μορφήν Ιντελώς τήν αδτήν πρός άλλην
παλαιοτέραν οδτε παγιοΟται είς ώρισμένην έν συνόλφ μορφήν άνευ
ποικίλης καί γενικής είς δλας τάς άνάγκας τοΟ Ιθνους χρήσεως, χρήσεως οδ μόνον γραπτής, άλλά καί προφορικής, άκριβέστερον, κυρίως
προφορικής καί κατά δεύτερον λόγον γραπτής.
Ή το βεβαίως δυνατόν νά Ιχωμεν σήμερον τύπον γλώσσης μάλλον
ΙνιαΤον. Ά λ λ ’ 0 Ιχω ν δπ’ δψιν άφ’ Ινός μέν τά άνωτέρω είρημένα
περί εύκολίας ή δυσκολίας τής εισαγωγής νέων λέξεων καί τοϋ
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πλουτισμού καθόλου τής γλώσσης, άφ’ έτέρου δέ τάς λέξεις, τό τυπι
κόν καί τήν σύνταξιν, δε’ ών ή καθαρεύουσα διακρίνεται τής φυσικής
προφορικής γλώσσης, θά όμολογήση δτι δ πλουτισμός οδτος έγινε
σχεδόν μέ τήν παράλογον τάσιν νά συγχώση τήν ζωντανήν γλώσσαν.
’Αρκεί νά λάβη τις δπ’ δψιν μόνον όνομασίας μερών τοΟ άνθρωπίνου
σώματος καί σχετικών ένεργειών καί καταστάσεων έπαναλαμβανομένας άνά πάσαν στιγμήν καί ώς Ικ τούτου μονίμους είς τό στόμα
τών άνθρώπων καί νά ίδη πόσον όλίγον έκ τού ύλικού τούτου έσεβάσθη
ή προσέλαβεν άμετάβλητον δ γραπτός λόγος, πόσον άδικαιολογήτως
άπεμακρύνθη τής ζωής καί πόσον περιττόν καί βαρύν φόρτον προσέ
λαβεν. Αδικαιολόγητος άρχαί'σμός καί περιφρόνησις τού δπάρχοντος
λεξιλογικοί δλικοΟ, έτι δέ μάλλον άδικαιολόγητος περιφρόνησις τού
τυπικού καί τοΟ συντακτικού τής όμιλουμένης γλώσσης έχώρισε τόν
γραπτόν καί τόν προφορικόν λόγον είς δύο πολεμιωτάτους πρός άλλήλους γλωσσικούς τόπους. Τί άλλο ήτο δυνατόν νά προέλθη έκ τούτων,
εί μή ή σημερινή άτροφία τοΟ γραπτού λόγου;
Ή το βεβαίως δυνατόν ό γραπτός τούλάχιστον λόγος νά είναι όλιγώτερον πολύμορφος. Ά λ λ ’ οί λογιώτατοι μέ τάς σοφάς περιποιή
σεις των ήμπόδισαν τήν παγίωσιν τοιαύτης τινός μορφής τού γραπτού
λόγου. ’Ιδιαιτέρως όλεθρία ώς πρός τούτο δπήρξεν ή έπίδρασις τού
μακαρίτου Κόντου καί τών θαυμαστών του. Κάτοχος τής άρχαίας
Ιλληνικής έ μακαρίτης, δσον όλίγοι τών συγχρόνων του, κατέστησε,
λέγεται, τόν κόσμον προσεκτικόν περί τήν χρήσιν τής γλώσσης1.
Ά λ λ ’ ό χαρακτηρισμός οδτος άποδίδει τήν μάλλον άθψαν δψιν τής
Ινεργείας τού Κόντου. Τό άληθές είναι δτι ό μακαρίτης ήσκησε
γραμματικήν λογοκρισίαν όλεθριωτάτην διά τήν έξέλιξιν τού γραπτού
λόγου. Ό v o n S a llw ü rk παρετήρησεν εύφυέστατα δτι ή γραμμα
τική διορθώνει τά λάθη, άλλά καθιστά μισητήν τήν γλώσσαν2, τοιούτον δέ τι προφανώς Ιπέτυχε καί ό Κόντος. Ά λ λ ο δέν ήτο δυνατόν
νά γίνη. Δέν ήτο δυνατόν νά Ιχ η ό κόσμος δλος τήν γραμματικήν
πολυμάθειαν τών είδικώς περί τήν άρχαίαν έλληνικήν άσχολουμένων.
Καί άν δέ έκ παραφροσύνης ήσχολείτο τό έθνος δλον είς τήν άπόκτησιν
τής περιττής ταύτης διά τόν πολδν κόσμον σοφίας, ό φυσικός όργανισμός τής σημερινής προφορικής γλώσσης θ’ άνθίστατο είς τήν
1 Π ρίλ. Γ. Χ ατζιίάκι Ε λλ η νικ ά μελβτήματα, σελ. 75.
’ Πρ6λ. μελέτην μοι* περί τή ς πρώτης γλωσσικές ίιία βκ α λία ς τών ξενόφω
νων, αελ· 47.
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κυκλοφορίαν τής γλωσσικής δρθοδοξίας. Πάντως τά γενικά κέρδη
δέν θά ήσαν περισσότερα άφ’ δσα παρετηρήθησαν είς αύτόν τόν
μακαρίτην Κόντον. Είναι γνωστόν δτι ή άρχαιομανία είχε περιορίσει
τό δλικόν τού προφορικού λόγου τού μακαρίτου είς άξιοθρήνητον
βαθμόν. Πενιχρότατον λεξιλόγιον μονιμοποιηθέν διά τής έπιμόνου καί
στερεοτύπου έπαναλήψεως ήρκει είς τόν μακαρίτην διά τήν διδα
σκαλίαν καί τάς άπαραιτήτους ύβρεις τών άντιπάλων του. Ά λ λ ’ δ,τι
ήρκει είς έκεΤνον περιορίσαντα είς τόσον στενόν έδαφος τήν πανεπι
στημιακήν διδασκαλίαν του *, δέν ήτο δυνατόν ν’ άρκέση καί είς τό
έθνος όλόκληρον. Ή λογοκρισία αΒτη διέστρεψε προσωρινώς τό
γλωσσικόν συναίσθημα τών γραφόντων, έπεδείνωσε τάς δυσχερείας
τής χρήσεως τού γραπτού λόγου καί προητοίμασε τό έδαφος διά τήν
έπεμβασιν τού κ. Ψ υχάρη. Είς τήν χρήσιν τών άρχαίων, μέ τήν
δποίαν κατετρόπωσεν ό Κόντος τούς άντιπάλους του, άντέταξεν ό
κ. Ψυχάρης τήν σημερινήν χρήσιν τού λαού.
Ή το βεβαίως δυνατόν καί ή άντίδρασις αδτη νά δώση θετικώτερα κέρδη. Δέν άμφιβάλλω δτι, άν ό κ. Ψ υχάρης έζη έν Έ λλάδι
καί κατείχε τήν σημερινήν έλληνικήν γλώσσαν, θά έβλεπε τήν
άνάγκην νά στηριχθή είς τήν σημερινήν πραγματικήν ζωήν τής
γλώσσης καί ή έπίδρασίς του θ’ άπέβαινεν ώφέλιμος. Ά λ λ ’ έξ
άγνοιας τής ζωής ταύτης έπεζήτησεν άπότομον καί όλοσχερή μετα
βολήν τού σημερινού γραπτού λόγου, άπέτυχε καί έγελωτοποιήθη.
Ή το καί τούτο φυσικόν διότι έπρεπε νά σταματήση ή σημερινή
ζωή, ν’ άνασταλή ή λειτουργία τών σχολείων καί ή πνευματική
συνεννόησις τού έθνους, έπρεπε δηλ. νά γίνουν πράγματα άδόνατα,
διά νά έφαρμοσθή ή γλωσσική του θεωρία. Μέ άλλας λέξεις ό
κ. Ψ υχάρης έβλαψε τήν όμαλήν γραπτήν έξέλιξιν τού κοινού προφο
ρικού λόγου, δσον καί ό μακαρίτης Κόντος τήν μέχρι τινός δυνατήν
προφορικήν έξέλιξιν τού γραπτού λόγου.
Κατά ταύτα θά έδικαιούτό τις νά ίσχυρισθή δτι ό μεγαλύτερος
έχθρός τής καθαρευούσης είναι ή άρχαιομανία καί 0 μεγαλύτερος
έχθρός τής δημοτικής είναι ή νεομανία. Αί άκρότητες αδται έβλαψαν
άμφότεραι τό έθνος άναστείλασαι τήν όμαλήν έξέλιξιν τής γλώσσης.
Ά λ λ ’ ό έξετάζων, ποιον έκ τών δύο τούτων λαθών είναι τό μεγαλύτερον καί άπελπιστικώτερον, θά ήναγκάζετο, δπως καί αύτοκράτειρά
τις τής 'Ρωσσίας άλλοτε άκούουσα κατηγορίας έναντίον τού στόλου
1 Πρδλ. Ά θ . Μ«ο4τοι>ρα: Φιλολογία — έκπαίδεοσις κ τλ ., 1910, σελ. 21 κέξ.
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της, νά κάμη διάχρισιν μεταξύ γεροντικές καί νεανικές άμαθείας
καί θά παρετήρει μετ’ έκπλήξεως δτι ή πρώτη τούτων, ή Απελπι
στική καί Αδιόρθωτος, έδρεύει καί θαυμάζεται εις τδ πανεπιστήμιον,
όπόθεν περιέμενέ τις μάλλον συστηματικήν άντίδρασιν κατά τοΟ χρονίου τούτου κακού. Τήν γεροντικήν ταύτην άμάθειαν δέν έκαυτηρίασεν έπαρκώς 6 κ. Γ. Χατζιδάκις. Έ ξ έναντίας ή όπερβολική
Ισως εύλάβειά του πρός τάς άδυναμίας τοδ μακαρίτου Κόντου καί
τών όπαδώ'ν του παρέσυρεν αύτόν είς τό λάθος νά έπιτίθεται κατά
προτίμησιν έναντίον τών εδεξηγήτων άλλως καί άκινδύνων σφαλμά
των τής φυσικωτέρας καί λογικωτέρας έκ τών δύο άντιθετων γλωσσι
κών τάσεων, διά τούτο δέ καί νομίζεται σήμερον άδίκως δλως,
άλλ’ δπό πολλών, έχθρός τής τάσεως ταύτης καί παρεστάθη τελευταϊον ώς συνήγορος καί συναγωνιστής τοΟ κ. Μιστριώτου.
Τί μάς ώφέλησαν λοιπόν αί άτελεύτητοι περί τοΟ γλωσσικού
ζητήματος συζητήσεις; Προσήλωσαν τήν προσοχήν μας είς τάς
λέξεις καί τούς τύπους καί μάς φέρουν είς λεξιθηρίαν καί φρασιθηρίαν όμοίαν πρός τόν κοΟφον καί άνόητον καλλωπισμόν τών όφθαλμών. Ό σημερινός τύπος τής γλώσσης είναι άνεξάρτητος τής θελήσεώς μας. Είς τήν σειράν τών γενεών, αΓτινες έδωκαν είς τήν γλώσ
σαν τόν τύπον τούτον, ήμεΐς άποτελοδμεν τόν τελευτάϊον κρίκον,
έπομένως πταίομεν διά τόν τύπον τοδτον τόσον όλίγον, δσον καί διά
τό χρώμα, τό σχήμα καί τό μέγεθος τών όφθαλμών μας. Ά λ λ ’ έν
φ δέν έξετάζομεν, άν έπιτρέπεται νά βλέπωμεν διά τών τοιούτων
ή τοιούτων όφθαλμών μας, άλλά μόνον άν βλέπομεν ή δέν βλέπομεν
δσον πρέπει, καί μεταχειριζόμεθα Ιν άνάγκη μυωπικούς καί πρε
σβυωπικούς φακούς διά τόν καθ’ ήμέραν βίον καί μικροσκόπια ή
τηλεσκόπια διά τάς λεπτοτέρας, τάς έπιστημονικάς παρατηρήσεις,
νομίζομεν δέ μωρόν καί κοδφον έκεΐνον, δστις άνευ άνάγκης όπλίζει
τούς όφθαλμούς του μέ φακούς, καί παράφρονα έκεΐνον, δστις θά
περιεφέρετο είς τούς δρόμους μέ μικροσκόπια καί τηλεσκόπια καί
θά είχε τήν άξίωσιν νά σταματά τόν κόσμον διά νά τόν ϊδη μέ τά
όπτικά ταδτα δπλα, έν τούτοις συζητοδμεν σήμερον ήμεΐς, άν
πρέπει νά μεταχειρισθώμεν τόν σημερινόν τύπον τής γλώσσης ώς
δργανον συνεννοήσεως. Γνωρίζω δτι θφθαλμός καί γλώσσα όμοιάζουν
μόνον, άλλ’ ένδιατρίβω είς τήν εικόνα ταύτην, διότι παριστά κατά
τήν άντίληψίν μου έναργέστερον τήν άτοπίαν τής περί τήν γλώσσαν
πολυπραγμοσύνης. Ό π ω ς περί τών όφθαλμών προκειμένου έξετά
ζομεν μόνον άν βλέπομεν ή δέν βλέπομεν καί τί χρειάζεται πρός

έπανόρθωσιν τής ένδεχομένης άτελείας, τοιουτοτρόπως εύλογον ήτο
νά έξετάζωμεν καί άν ή γλώσσα έκφράζει ή δεν έκφράζει δ,τι θέλομεν. Τόιαύτη έξέτασις θά Ιπειθεν δλους δτι χρειάζονται προσθήκαι
είς τήν γλώσσαν καί δχι άφαιρέσεις καί δτι ό ζών δργανισμός τής
γλώσσης δέν συμφέρει νά περιφρονήται ώς άχρηστον σκεδος, δπως
ούδείς φρόνιμος άνθρωπος νομίζει συμφέρον νά έξορύξη τόν φυσικόν
του όφθαλμόν, διότι είναι μύωψ ή πρεσβύωψ. "Οπως ό κοδφος καί
άφύσικος καλλωπισμός τών όφθαλμών φθείρει τό κάλλιστον καί τό
ούσιωδέστατον προτέρημα αύτών, τήν όπτικήν δύναμιν, τοιου
τοτρόπως καί δ κοδφος γλωσσικός καλλωπισμός, ή άρχαιομανία
καί ή νεομανία, έπιβαρύνει άνευ άνάγκης τόν γλωσσικόν μηχανισμόν,
Ιμποδίζει τόν φυσικόν βοδν τοδ λόγου, αύξάνει τάς δυσχερείας τής
έκφράσεως καί τής συνεννοήσεως, καθιστά τήν άμεμπτον χρήσιν
τής γλώσσης Αποκλειστικόν πλεονέκτημα όλίγων καί μεταβάλλει
τήν γλώσσαν είς ακοπόν, Ιν φ προδήλως αδτη είναι καί πρέπει νά
θεωρήται μέοον.
Ό κοδφος ούτος καλλωπισμός μάς φέρει άπό άκροτήτων είς
άκρότητας. Τυφλοί πρός τήν Αλήθειαν δτι ζωή τής γλώσσης είναι
ή χρήσις, δχι ή άλλοτε, άλλ’ ή σημερινή, καί δτι ή χρήσις αδτη
δέν μεταβάλλεται οδτε εδκόλως οδτε άποτόμως καί βιαίως, δτι τής
χρήσεως ταύτης όργανική μέν μεταβολή κατ’ άλλα παλαιότερα
πρότυπα χρήσεως, άνάστασις δηλ. τυπικοδ καί συντακτικής όφής
Αρχαιότερων, είναι Αδύνατος πέραν ώρισμένου τινός Ιδάφους τής
συνεννοήσεως καί στενοδ τίνος κύκλου Ανθρώπων, διά τοδτο δέ καί
έπιβλαβής διά τήν πνευματικήν κίνησιν τοΟ έθνους, διότι τοιοδτος
γλωσσικός τύπος δέν $lvat δυνατόν ν’ άποβή κοινόν κτήμα τοδ έθνους,
δτι δέ καί αί εύκολώτεραι, αί λεξιλογικαί μεταβολαί μόνον δπό δρους
είναι εύχερεΐς ή δυναταί, τυφλοί πρός τάς όφθαλμοφανείς ταύτας
Αλήθειας περιφρονοδμεν τό ύπάρχον ήδη έτοιμον καί είς μέρος τής
διδασκάλου γενεά; πρόχειρον δργανον τής πνευματικής συνεννοήσεως,
καί μορφάζομεν ώς άνθρωποι μή έχοντες Ακόμη γλώσσαν
Δέν
1 Ερόοφατον κ α ί διδακτικώτατον παράδειγμα τής οίκτρβς ταύτης πλάνης μο*
δπέδειξε φίλος Ιατρός τήν «’Ιατρικήν Πρόοδον» Σύρου. Ή διεύθυνοις τοδ περιοδικοδ τούτου παραπονεΐται (*Βτ. IST ', 1—15 Ίανουαρίου 1911, άριθ. 1—2, περί
βλημα) δτι «τό ζήτημα τή ς ήμετέρας γλώοσης ά τοχδ ς εδρίοκεται ϊτ ι έν μετεώρφ
καί κυμαινομένη κ ατα οτά οει
δτι προώδευοε μέν καί έκαλλύνβη ή καθαρεύουοα, άλλ’ οδπιο χαθωρίαθηοαν άχριβώς πάντες οί γραμματικοί τύποι, χαβ' οβς
αδτη οφείλει γράφεαΒαι». Καοχάται έπειτα δτι αύτή είργάβθη καί έργάζεται φιλο-
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άναγνιορίζομεν τάς τροποποιήσεις, τάς όποιας ύφίσταται ό γραπτός
λόγος είς τό στόμα των Ιγγραμμάιων, τροποποιήσεις φυσικά; καί άναγ*
καίας διά τήν εύρυτέραν κυκλοφορίαν του, διότι Ικ τής τριβής ταύτης
Αμβλύνονται κατ’ άνάγκην αί πολλαί άρχαιότροποι γωνίαι του καί κινεί
ται τότε εύκολώτερον είς τό στόμα, δύναται έπομένως ό γραπτός λόγος
μέχρι τινός νά γίνη ζωντανή γλώσσα καί να διαδοθή τότε εύκολώτερον,
Ιμποδίζομεν μέ άλλας λέξεις καί τήν δυνατήν άλλως διάδοσιν τοδ
τύπου τούτου καί καυχώμεθα διά τό Αντεθνικόν τοΟτο Ιργον. Τυφλοί δέ
άφ’ έτέρου καί πρός τήν Αλήθειαν δτι καί ή μάλλον Αφύσικος γλωσσική
τάσις, δταν μάλιστα είναι χρονία, δπως παρ’ ήμϊν, άφήνει ίχνη δυσε
ξάλειπτα καί καταντά δευτέρα φύσις, μεταπίπτομεν άποτόμως είς τήν
δλως Ιναντίαν Ακρότητα καί έπιζητοΟμεν τήν όλοσχερή ,μεταρρύθμισιν τοδ καθεστώτος γλωσσικοΟ τύπου. Καί ή τάσις αδτη δέν στηρίζε
ται άνεπιφυλάκτως ή μετά λογικής τούλάχιστον Ιπιφυλάξεως είς τήν
ζ ω ή ν Ιπισκευάζει καί αύτή τήν γλώσσαν διαρκώς, άλλ’ είς άλλο,
νέώτερον έργαστήριον, φαίνεται δέ δτι δέν 8Ïvat δυνατόν καί νά
λάβη ποτέ τέλος ή έπισκευή ή νά γίνη κάπως εύρύτερον Αποδεκτή
ή τάσις, άν δέν σεβασθή τήν ζωήν τήν παρατηρουμένην είς τό στόμα
τών Ιγγραμμάτων καί δέν στραφή πρός συνάντησιν τοΟ συγκαταβαί-

νοντος πλέον πρός αύτήν γραπτού λόγου. Λέγεται δτι τάς συγκατα
βάσεις τοδ γράπτοδ λόγου έξεβίασεν ή άκρότης αδτη ώς άντίδρασις.
Φρονώ δτι τοδτο δέν Αληθεύει, εί μή Ιν μέρει, άλλ’ έφ’ δσον τοδτο
Αληθεύει πράγματι, Ιπ ί τοσοδτον μόνον καί θά δικαιολογήται είς τό
μέλλον ή τάσις αδτη. Πλέον τι Τούτου δέν θά ήτο εύλογον νά εΐπη
τις όπέρ αύτής. Άμφοτέρων τών Ακροτήτων, τής άρχαιομανίας καί
τής νεομανίας, δεσπόζει ό αύτός τύραννος, ή γραμματική. Ό τύραν
νος οδτος έχει κατά τήν μνημονευθεΐσαν παρατήρησιν τοδ v o n S allw ü rk τήν καταστρεπτικήν ιδιότητα νά καθιστ£ μισητήν τήν γλώσ
σαν καί διά τοδτο ή διδακτική δποδεικνύει δι’ αύτόν σήμερον θέσιν
πολύ δποδεεστέραν Ικείνης, τήν όποίαν κατεΐχεν άλλοτε έν τή διδα
σκαλία τών νέων γλωσσών. Πολύ όλιγώτερον δικαιολογείται ή κυριαρ
χία τοδ τυράννου τούτου είς τήν χρήσιν τής μητρικής γλώσσης, δπου
οί γράφοντες Ιχουν όδηγόν πολύ προχειρότερον, τό γλωσσικόν συναί
σθημά των. 'Ο όδηγός ούτος, προϊόν μακράς καί ποικίλης χρήσεως
τοδ λόγου, γέννημα τής πραγματικής ζωής, είναι πιστός καί Ασφα
λής, ή δέ συνισταμένη τών Ατομικών όδηγών τής συγχρόνου γενεάς,
τό γλωσσικόν συναίσθημα τοδ έθνους, είναι ό Αλάθητος κριτής τής
χρήσεως τής γλώσσης. "Ο,τι δέν άναγινώσκεται ή δέν άκούεται εύχαρίστως δπό τών συγχρόνων είναι καταδικασμένον είς θάνατον καί
πάσα προσπάθεια πρός έπιβολήν τοιούτου τινός γλωσσικοδ τύπου
είναι καθαρά ματαιοπονία.
Φαίνεται λοιπόν δτι καί διά τήν χρήσιν καθόλου γλώσσης δέν
θά έδικαιοδτό τις νά ίσχυρισθή δτι συμφέρει ή πολυπραγμοσύνη
αδτη. Δέν δύναταί τις βεβαίως ή μάλλον δέν έπιτρέπεται νά εμποδίση
τις τήν γλωσσικήν συζήτησιν, διότι τοδτο θά ίσοδυνάμει πρός δποδούλωσιν τής σκέψεως, άλλά δέν βλέπω, τί καλόν προκύπτει Ικ τής συζητήσεως ταύτης. Πολύ όλιγώτερον θά έδικαιοδτό τις νά ίσχυρισθή τοιοδτόν τι περί τοδ δημοτικού σχολείου, άφ’ οδ μάλιστα τοδτο δέν δημιουρ
γεί, δπως Ιν μέρει ή διδάσκαλος γενεά, άλλά μεταδίδει κυρίως τόν
καθεστώτα γλωσσικόν τύπον. Τό σχολεΐον έγεύθη έπί μακρόν τά Αγαθά
τής άρχαιομανίας· μόνον έχθρός τοδ έθνους ή τυφλός θά ήδύνατο νά
συμβουλεύση τήν έξακολούθησιν τοδ συστηματικοδ τούτου δηλητηριασμοδ τής παιδικής ήλικίας, άλλά καί μόνον τυφλός πρός τούς κιν
δύνους καί τάς πραγματικάς καί μεγάλα; δυσχερείας τής Αποτόμου
μεταβολής θά ήδύνατο νά συστήση τό προτεινόμενον άντίδοτον, τήν
νεομανίαν. Τό φάρμακον τοδτο θά έδημιούργει σήμερον είς τήν έκπαίδευσιν Ανυπολόγιστον χάος. Ή γλωσσική λοιπόν διδασκαλία τοδ δημο-

τίμως πρός ίιόρθωσιν τοδ κ α κ ο ί έπιμβλουμένη άπό τριετίας ιδιαιτέρως τοδ λεκτι
κ ο ί καί καταβάλλουβα μείζονα φροντίόα περί τήν «ύνταξιν, κανονιζομίνην συμφώνως τή άρχαίφ 'Ελληνική γλώαοη, καί δτι έχανδνιοεν αύτή «γραμματικούς
τύπους ώριομένους Απανταχού συνψΐό τή άθανάτφ καί π α γχά λ φ προγονική ήμών
γλώοοή* . . . . Οδτιος «άπέβαλε τέλεον τό μόριον θά καί τά ς διό τούτου έκφράοεις, έχανόνιοε τούς περιφραστικούς χρόνους προαηκόντως κ α ί άρχαιοπρεπέστερον, ήλάττωαεν είς τό έλάχιστον τ ό διό τοδ νά άναλελυμίνα απαρέμφατα, ίίσήγαγε τήν χρήοιν τοδ άπαρεμφάτου, ήλίττιοσεν ώοαύτως είς τό έλάχιβτον τήν
χρήσιν τοδ ¿¿κ εΙσαγαγοΒσα τήν εδρείαν χρήσιν τώ ν ον, ο ύ δ ’ άλως, ονδαμώ ς, ή,
ϊνθα δπό τών κανόνων τής γλώσσης έπιβάλλεται, τών μ ή , μ η δ ’ οΧως μηδα μώ ς,
χατήργήσε τέλεον τό παράδοξον έν χρήσει κοινή ^ήμα έν τρίτφ προσώπφ είναι,
όπερ δίκην τή ς κατά Γάλλους «b on n e à to u t faire s κ α ί διό τόν ivixôv κ α ί διό
τόν πληθυντικόν άριθμόν κ α ί διό πάσας ιό ς εγκλίσεις λαμβάνεται, είσήγαγε τήν
όρθήν σύνταξιν τοδ ¿άν, χατήργήσε τό ς ού καλώς έχοόσας όπροσώπους φράσεις,
άντικατέστησε τό ήΧθον χωρίς νά φάγω διό τ ο ί ήΧθον ον /ή ονδαμώ ς) φαγώ ν καί
τό ή ήμερα παρήΧθε χωρίς νά Ά θ η 6 άνθρωπος διό τοδ ή ημέρα παρήλθεν ονδόΧως
ΙΧΘόντος τοδ άνθρωπον
κ α ί χαθύλοο, ίπειδή «ή γλώσσα ήμών δπέοτη μεγίστην φθορόν παραχολουθήσασα ταΐς όντιξόοις πολυειδέσι χα ί πολλαπλαίς πολιτιχα ίς άτυχίαις χα ί μαχραίωσιν ύποδουλώσεσιν» αύτή άποφεύγει «τό ειδεχθές κράμα
τής χυδαίας χαλουμένης γλώσσης, ήτις παρίστησιν οΰδέν ήττον ή τό χατώτατον
σημεΐον τή ς χαταπτώσεως χα ί διαφθοράς τής γλώσσης ήμών ! «
"Αξιος δ μισθός τή ς έλλογιμωτάτης διευθύνσεως !
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τιχού σχολείου τέρμα όρθύν άπό τής άπόψεως ταύτης δέν δύναται
σήμερον νά θεωρήση, εί μή τούτο: νά καταστήσω τού; τροφίμους
ικανούς νά χειρίζονται δσον τό δυνατόν άσφαλέστερον τό κοινόν
σήμερον δργανον τής πνευματικής συνεννοήσεως τού έθνους, τόν
σημερινόν γραπτόν λόγον. Τό τέρμα τούτο, δεδομένον Ικ των πραγ
μάτων, δέν Ιπιδέχεται σοβαράν άντίρρησιν άν δμως έπιτυγχάνεται
σήμερον ό.σκοπός οδτος ή δχι καί διά τί, τίς ή έκ τών πραγμάτων
δεδομένη σήμερον άφετηρία καί οί άναγκαϊοι σταθμοί τής όρθής πρδς
τοδτο διδακτικής Ινεργείας, ταΟτα είναι άπαραίτητος άνάγκη τής
έκπαιδεΰσεως νά διαλευκανθώσιν.
Οδτως έπανέρχομαι είς παλαιότερον ισχυρισμόν μου, καθ’ δν δεν
έπιτρέπεται είς τήν διδακτικήν νά άλλοιώση τόν άπό πολλοΰ δπό
τού Ιθνους προβληθέντα είς τό δημοτικόν σχολεΐον γλωσσικόν σκο
πόν, έπιβάλλεται δμως είς αδτήν νά έξετάση, άν ή όδός, τά μέσα, διά
τών όποιων τείνομεν πρός τόν σκοπόν τούτον, είναι όρθά καί άποτε*
λεσματικά *. ΤοΟτο δέ καί θά έξετάσω κατωτέρω, άφ’ οδ πρώτον
Αναθεωρήσω συντόμως είς τό έπόμενον κεφάλαιον καί συμπληρώσω
δσα διά διδακτικούς, λόγους διετύπωσα πρό τριετίας περί τοΟ γλωσ
σικού τύπου, είς τόν όποιον πρέπει νά γίνωντάιαί γλωσσικαί Ασκή
σεις τοΟ παρά τοΐς ξενοφώνοις Αναγκαίου προκαταρκτικοΟ τμήματος
τοΟ δημοτικοΟ σχολείου.

ται είς τό δημοτικόν σχολεΐον κάτοχος τής έλληνικής γλώσσης έν
τφ μέτρφ τής ήλικίας του, μάς έννοεΐ όμιλοΟντας καί έκφράζεται
μετ’ άσφαλείας περί τών πραγμάτων τής άντιλήψεώς του. Ή γλώσσά
του είναι μέν άπό λεξιλογικής άπόψεως πενιχρά, περιορίζεται είς
έκατοντάδας τινάς λέξεων, άλλ’ Ιχει δλα τά άπαιτούμενα διά τήν
πρώτην συνεννόησιν, είναι γραμματικώς άκεραία καί Αποτελεί
Ασφαλή βάσιν διά τήν περαιτέρω γλωσσικήν άνάπτυξίν του. Ή πολύ
τιμος αδτη προϋπόθεσις Ιλλείπει έντελώς παρά τοΐς ξενοφώνοις. Ή
οικογένεια έκεΐ έπιθυμεΐ σφοδρώς καί όποβάλλεται, ώς είδομεν, είς
τραγικάς θυσίας, Αλλά δέν δύναται νά έφοδιάση τόν Αρχάριον μέ
τό δώρον τοΟτο, διότι δέν μεταχειρίζεται τήν γλώσσαν αύτή ή ιδία.
Είναι λοιπόν Ανάγκη νά έξουδετερώσωμεν πρό τής κυρία; έργασίος
τοΟ δημοτικοΟ σχολείου τό φυσικόν τοΟτο μειονέκτημα, πρός τοΟτο
δέ καί λειτουργεί παρά τοΐς ξενοφώνοις τοΟ Ιν Τουρκία έλληνικοΟ
πληθυσμοΟ τό προκαταρκτικόν τμήμα τοό δημοτικοΟ σχολείου. Ε ννοεί
ται δτι καί ή τελειοτέρα λειτουργία τοΟ τμήματος τούτου καί τά
τελειότερα καθόλου σχολεία δέν δύνανται ούτε μόνα ούτε είς όλίγον
χρόνον ν’ άποκαταστήσωσιν όριστικώς είς τά χείλη τών ξενόφω
νων Αδελφών τήν έλληνικήν γλώσσαν ώς μητρικήν καθ’ 8ν καί
αύτοί καί ήμεΐς τρέφομεν κοινόν πόθον. Ά λ λ ά τό μέγα τοΟτο ζήτημα,
όπως καί άλλο τι μερικώτερον καί συναφέστερον πρός τήν λειτουρ
γίαν τοΟ προκαταρκτικού τμήματος τοΟ δημοτικοΟ σχολείου, Αν δηλ.
τό τμήμα τούτο λειτουργεί γενικώς δσον Ιπρεπεν ή δσον ήτο δυνα
τόν σκοπίμως καί τίς θά ήτο 6 σκοπιμώτερος καί συμφωνότερος πρός
τά οικονομικά μέσα τών ξενοφώνων κοινοτήτων τρόπος τής λειτουρ
γίας αύτοΟ, είναι έκτός τών όρίων τοΟ παρόντος κεφαλαίου. Σκοπός
τούτου είναι ό καθορισμός τού γλωσσικού τύπου, είς τόν όποιον είναι
πρακτικόν νά γίνονται αί γλωσσικαί Ασκήσεις τοΟ προκαταρκτικού
τμήματος.
Πρός τούτο έπαναλαμβάνω συντόμως έκ τής μνημονευθείσης σχε
τικής μελέτης μου προτάσεις τινάς μή έπιδεχομένας άμφισβήτησιν.
1. Αί γλωσσικαί άσκήσεις πρέπει νά διεξάγονται εύθύς άπό τής
πρώτης ήμέρας μόνον έλληνιστί καί ν’ άποφεύγηται Απολύτως οδ
μόνον ή χρήσις τής μητρικής γλώσσης τών Αρχαρίων, άλλά καί ή
μετάφρασις, ή έρμηνεία δηλαδή τής έλληνικής διά τής μητρικής.
2. Αί γλωσσικαί Ασκήσεις πρέπει νά διεξάγονται έν τφ τμήματι
τούτφ μόνον προφορικώς, ν’ άποκλεισθή δέ Απολύτως ή άνάγνωσις
καί ή γραφή.

Δ .
Είναι γνωστόν πόσον δυσκόλως ΙξοικειοΟνται οί άρχάριοι μαθηταί πρός τό ξενότροπον δι’ αύτούς περιβάλλον τού δημοτικοΟ σχο
λείου, μέ πόσην δυσφορίαν Απομακρύνονται τών φυσικών Ασχολιών
τής ήλικίας των καί πόσον δλίγη, πόσον παροδική ή φαινομενική
έντελώς είναι κατ’ ΑρχΑς ή προσοχή τών είς τήν έργασίαν τοΟ σχο
λείου. Καί τό καλύτερον δημοτικόν σχολεΐον τής σήμερον δέν είναι
ή φυσική συνέχεια τοΟ προσχολικοΟ παιδικού βίου καί διά τοΟτο
μάλλον ή ήττον δυσφέρως ή άπροθύμως πάντοτε προσφέρεται 6
άρχάριος είς τόν διδάσκαλον πρός συνεννόησιν. Είς τήν φυσικήν
ταύτην δυσχέρειαν τής πρώτης διδασκαλίας προστίθεται παρά τοΐς
ξενοφώνοις καί άλλη πολύ μεγαλύτερα. Ό έλληνόφωνος μάς Ιρχε1 Μελί·«) κερί τή ς γλβοοικής διδασκαλίας τοδ κοινοΟ δημοτικοΟ οχολείοι»,
1909, βελ. 11.
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Σκοπός τών άσκήσεων τούτων είναι νά συνδεσωσι μεθοδικώς
τάς έντοπώσεις τοΟ παιδικού βίου μέ τήν έλληνικήν αύτών ίκφρασιν
είς ένότητα άδιάσπαστον οδτως ώστε πράγματα καί γλωσσική Ικφρα·
σις ν’ άνακαλώσιν άλλήλα είς τήν συνείδησήν τών αρχαρίων άμέσως, ή γλώσσα ν’ άνέρχηται αότομάτως είς τά χείλη των, νά βέη
άσφαλώς, ώς άλλη μητρική γλώσσα, καί νά φέρη γνησίως έλληνικόν
χαρακτήρα, οδδέν δέ σημείον τού έπικτήτου και ξενικού.
Είς ποίον λοιπόν γλωσσικόν τύπον είναι πρακτικόν νά διεξάγωνται αί τοιαΰται άσκήσεις;
Πρώτη άπαίτησις τοΟ άμεσου ή φυσικού λεγομένου τρόπου τής
γλωσσικής διδασκαλίας, τής γενικώς σήμερον άνεγνωρισμενης όρθής
μεθόδου τοιοότων άσκήσεων, είναι τοϋτο, 8τι ό διδάσκων πρέπει νά
κατέχη καί μεταχειρίζηται άσφαλώς καί σχεδόν αότομάτως τήν διδασκομένην γλώσσαν, άνεπτύχθη δέ άνωτέρω δτι καί οί μάλλον έγγράμματοι έκ τών έλληνοφώνων Θά ήτο άδόνατον νά μεταχειρισθούνείς
τό Ιδαφος τούτο τής συνεννοήσεως τόν σημερινόν τύπον τοΰ γραπτού
λόγου. Καί μόνος ό λόγος οδτος θά ήρκει νά μάς πείση δτι Ιδώ ή
χρήσις, πολύ δέ περισσότερον ή Ιπιβολή τοΰ γλωσσικού τούτου τύπου
θά ήτο άξιοθρήνητον λάθος, άλλα τούτο δέν είναι ό μόνος λόγος.
Τ ί δργανον συνεννοήσεως θά ήτο τούτο, άφ’ οδ δέν θά τδ μετεχειριζόμεθα ήμεΐς, καί τίνα χρησιμότητα θά είχε διά τόν ξενόφωνον
τόν έπιθυμούντα νά συνδεθή καί διά τής γλώσσης μετά τών όμοφύλων, τίνα παρηγορίαν θά ήσθάνετο οδτος βλέπων δτι ό προφορικός
του λόγος προκαλεϊ έκτός τοΰ σχολείου τόν γέλωτά μας; Λέγεται
δτι οί ξενόφωνοι είναι δυνατόν βραδύτερον νά διορθώσωσι τό μειο
νέκτημα τούτο διά τής συχνής πρδς έλληνοφώνους άναστροφής,
άλλά καί άν τοιαύτη τις άναστροφή δπήρχεν ή ήτο εϊς σχετικώς
μεγάλην κλίμακα εδκολος ή δυνατή, καί άν άκόμη φαντασθή τις
δτι ό κόσμος οδτος θά Ιλθη βραδύτερον δλος είς άμεσον καί συχνήν
έπικοινωνίαν πρός έλληνοφώνους, πράγμα άδόνατον δλως, καί τότε
πάλιν είναι φανερά ή άτοπία τού έπιχειρήματος τούτου, διότι είναι
πολύ ¿σφαλμένη ή γνώμη δτι αί πρώται γλωσσικά! Ιντυπώσεις διορθούνται βραδύτερον εόκόλως. "Οπως ή έξις τής μητρικής προφοράς,
τοιουτοτρόπως καί αί φράσεις καί ή δλη χρήσις τής διδασκόμενης
γλώσσης μονιμοποιείται είς τό στόμα τών άνθρώπων, έντεύθεν δέ καί
Ιξηγούνται κατά μέγα μέρος οί προφανείς περί τόν προφορικόν
λόγον ξενισμοί καί Ιγγραμμάτων Ιτι ξενοφώνων. Ό άναγνώστης πεί
θεται περί τής φυσικότητος τού πράγματος, άν άναλογισθή μόνον
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τούτο, πόσον δυσκολεύονται πολλοί λόγιοι άλλως καί φιλόκαλοι
έλληνόφωνοι ν’ άπομάθωσι τήν διαλεκτικήν προφοράν το,ΰ τόπου
των. Οίκτρόν παράδειγμα όμοίας τινός πλάνης έλέγχει εύλόγως 0
εισηγητής τού άμέσου τρόπου τής γλωσσικής διδασκαλίας διά τά
ξενόφωνα διαμερίσματα τής Γαλλίας I. C a rr é 1. Ή δπερτίμησις δηλ.
τών διδακτικών δυσχερειών τής γλώσσης ήγαγεν έκεί είς τό λάθος νά
συστήσωσι διά τάς άποικίας ήκρωτηριασμένην τινά μορφήν τού
πραγματικού γαλλικού λόγου τήν γνωστήν όπό τό δνομα la n g a g e
n è g re μέ τήν έλπίδα, δτι αί άτέλειαι αΰται θά διωρθούντο έπειτα
εόκόλως. Παρελείφθη λοιπόν ή διάκρισις τού γένους καί τού άριθμού
τών όνομάτων, τού βήματος Ιτηρήθη μόνον τό άπαρεμφατον, παρε
λείφθη ή σύνδεσις τών προτάσεων καί ό δήθεν άπλοόστερος, πράγ
ματι δέ όργανικώς ήλλοιωμένος ούτος τύπος Ινομίσθη κατάλληλος
διά τήν πρώτην γλωσσικήν διδασκαλίαν. Δικαίως παρατηρεί ό C arré
δτι ό τύπος οδτος οδτε γνησίως γαλλικός είναι οδτε περαιτέρω άνάπτυξιν έπιδέχεται καί δτι ή γλώσσα τής πρώτης διδασκαλίας δέν
πρέπει νά διαφέρη όργανικώς τής πράγματι όμιλουμενης.
Ποιος λοιπόν τύπος παρουσιάζει τά πλεονεκτήματα ταύτα, ζή
δηλ. είς τό στόμα τής συγχρόνου γενεάς, είναι γραμματικώς άκέραιος
καί όνομάζει πράγματι άκέραιον τόν καθ’ ήμέραν βίον καί Εδίως τόν
κόσμον τής παιδικής άντιλήψεως, περί οδ κυρίως πρόκειται ¿ν τφ
προκαταρκτική τμήματι τού δημοτικού σχολείου;
Τοιούτοι τύποι ζώσι σήμερον παρ’ ήμίν οί διαλεκτικοί καί ό
κοινός. Οί πρώτοι, τύποι τής άκατεργάστου μητρικής γλώσσης,
ζώσιν έκασταχού είς τό στόμα τών άγραμμάτω ν ό δεύτερος, άποτέλεσμα ζυμώσεως τοΰ φυσικού προφορικού λόγου τών άγραμμάτων καί
τού γραπτού λόγου τού σχολείου, ζή είς τό στόμα τών έγγραμμάτων.
Οί πρώτοι, οί διαλεκτικοί τύποι, δπου όπάρχουσι πράγματι, είναι τό
δεδομένον φυσικόν δργανον τής πρώτης συνεννοήσεως, έκ τού όποιου
λεληθότως άνυψούνται οί άρχάριοι είς τόν κοινόν προφορικόν λόγον.
Ά λλά παρά τοΤς ξενοφώνοις οδτε ή βάσις αδτη οδτε ή έξ αύτής
άπορρέουσα άνάγκη δφίσταται. Δυνάμεθα λοιπόν εύθύς έξ άρχής νά
μεταχειρισθώμεν τόν κοινόν προφορικόν λόγον ή, δπως άλλως λέγομεν, τήν άνεπιτήδευτον γλώσσαν τής έν τφ καθ’ ήμέραν βίψ προφο
ρικής συνεννοήσεως τών Ιγγραμμάτων. Ό γλωσσικός οδτος τύπος
1 M éth o d e p ratiq u e d e la n g a g e e tc .—liv r e d u m aître, Paris, Arm. Colin,
1908, «*X. 4 8 xig.
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κείμενος, ώς Ιλέχθη ήδη, μεταξύ τών διαλέκτων καί τού γραπτού
λόγου παρουσιάζει μέν κατά τόπους καί άτομα ποικιλίας τινάς,
έφ’ δσον Ιδίως παρατηρούνται μάλλον ή ήττον Ιμφανή τά ίχνη τής
διαλεκτικής χρήσεως, έν δλφ. δμως καί οί διαλεκτισμοί χαρακτη
ρίζονται ώς άπειροκαλίαι καί γλωσσικόν συναίσθημα ώς γνώμων τής
όρθής χρήσεως τοδ τύπου τούτου κρατεί παρά τοίς έγγραμάτοις
άσφαλές. Αδτη είναι ή λεγομένη συνήθως γλώσσα τού καλοδ κόσμου
ή τών μεγάλων κέντρων. Είναι κυρίως 6 άνεπιτήδευτος προφορικός
λόγος τών Ιγγραμμάτων. Καί δ καλός λεγόμενος κόσμος μεταχειρί
ζεται τόν τύπον τοδτον, διότι είναι έγγράμματος, καί τά μεγάλα
κέντρα παρουσιάζουν καθαρώτερον τόν τύπον Ινεκα τής Ιντονωτέρας Ιν αύτοΐς δράσεως τών σχολείων, τής άφθονωτέρας άναγνώσεως
καί τοδ μεγαλυτέρου καθόλου άριθμού τών Ιγγραμμάτων, διότι έπομένως ή ζύμωσις τού γραπτοδ καί τοδ φυσικοδ προφορικού λόγου
είναι έκεΐ τελειοτέρα. Ό τόπος οδτος ζών σήμερον είς τό στόμα τών
Ιγγραμμάτων καί κυκλοφορών ώς φυσική των γλώσσα είς τόν
καθ’ ήμέραν βίον είναι καί ό δυνάμει σήμερον κοινός προφορικός
λόγος τού έθνους· είναι καταληπτός γενικώς, μεταδίδεται διά τής
συχνής άναστροφής καί είς τούς νεωτέρους τών ήττον Ιγγραμμάτων,
διά δέ τής φυσικής δδού, άπό στόματος δηλ. είς στόμα, δύναται νά
διαδοθή καί είς δλον τό έθνος. Ά λ λ ’ Ιν τή εκτιμήσει τού δυνατού
Ιν τή τοιαύτη προσπαθεία κρατεί δεινή σύγχυσις πραγμάτων παρασύρουσα είς Ιλπίδας πλέον ή Αδικαιολογήτους. Συγχέεται τό διά τού
τον ή Ικεΐνον τόν λόγον μή ξένον δλως διά τόν άκούοντα ή καί
καταληπτόν μέχρι τινός μέρος τού γραπτού λόγου πρός τό πράγματι
καταληπτόν καί τό τελευταΐον πάλιν τούτο πρός τό πράγματι κυκλο
φορούν Ιν τή κοινή καθ’ ήμέραν χρήσει τής γλώσσης καί ένεκα τής
πολλαπλής ταύτης συγχύσεως Ιλπίζεται δτι σύν τφ χρόνψ θά κυκλοφορήση καί τό σύνολον τού γραπτοδ λόγου, Ιν φ είναι φανερόν δτι τόν
γραπτόν λόγον Ιννοούν μέν πράγματι μέχρι τινός σήμερον καί ήττον
Ιγγράμματοι, δέν τόν μεταχειρίζονται δμως είς τόν καθ’ ήμέραν βίον καί
οί μάλλον Ιγγράμματοι, Ιτι δέ φανερώτερον είναι δτι καί ή μάλλον
έπίμονος προσπάθεια δέν θά ήδύνατο ν’ άνυψώση τούς άγραμμάτους
είς βαθμόν λεκτικής καθαρότητος άνώτερον έμείνου, δστις πράγματι
παρατηρείται είς τό στόμα τών Ιγγραμμάτων, καί δτι τοιαότη τις
άπαίτησις θά ήτο πλέον ή παραλογισμός. Ή Αλγεινή αδτη πλάνη
παρέσυρε μέν καί τούς έλληνοφώνους είς τήν άμεσον καί άπότομον
έν τή Ικπαιδεύσει προσφοράν τής καθαρευούσης καί έβλαψε μεγά-

λως, διότι Ιπεδείνωσεν άσκόπως τάς μεγάλας άλλως δυσχερείας τής
πρώτης Ικπαιδεύσεως αύτών, άλλ’ ιδιαιτέρως βλαβερά, αύτό τούτο
δλεθρία, ύπήρξε διά τήν παρά τοίς ξενοφώνοις διάδοσιν τής γλώσσης.
Πόθος τών άδελφών τούτων καί τού έθνους δλου είναι νά κυκλοφορήση καί Ικεΐ ή γλώσσά μας είς δλας τάς περιστάσεις καί είς δλας
τάς σχέσεις τού καθ’ ήμέραν βίου. Τούτο θά χαρακτηρίσή γλωσσικώς τούς Αδελφούς τούτους καθ’ δν καί αύτοί καί ήμείς τρέφομεν
κοινόν πόθον. Ό βαθμός τής λεκτικής καθαρότητος, Ασήμαντος δλως
Απέναντι τής μεγάλης ταύτης Ιθνικής άνάγκης, δέν είναι πάντως
δυνατόν νά όπερβή καί ΙκεΤ τόν παρατηρούμενον είς τό στόμα τών
έλληνοφώνων Ιγγραμμάτων, διότι ή λογιωτέρα συνεννόησις, δπου
κυρίως παρατηρείται ή καθαρότης αδτη, θ’ άποτελή καί Ικεΐ μικρόν
καί δχι τό συχνότερον καί κοινότερον μέρος τής καθ’ ήμέραν Αναγ
καίας γλωσσικής συνεννοήσεως. Καί δμως τούτο κυρίως, τήν καθα
ρότητα τής γλώσσης, Ιπεδίωκε μέχρις Ισχάτων ή γλωσσική διδα
σκαλία τών ξενοφώνων Αδελφών καί έκεΐ τείνει καθ’ δλα τά φαινό
μενα νά μάς Ιπαναφέρή ή περί τής γλώσσης τελευταία Ιγκύκλιος
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, πρόσφατος αδτη καί όδυνηρά Απόδεεξις τής όλεθρίας Ιπιδράσεως τού Ιθνικού Ιφιάλτου τού λεγομένου
γλωσσικού ζητήματος, θ ά έπανέλθω κατ’ Ανάγκην είς τό Ατυχές
τούτο μέτρον τού Πατριαρχείου κατωτέρω προκειμένου περί τοδ
δημοτικού σχολείου. Ή πρώτη γλωσσική διδασκαλία τών ξενοφώνων,
περί ής κυρίως πρόκειται Ινταΰθα, δέν δύναται νά παρασυρθή άκινδύνως είς τό λάθος ν’ άναζητήσή τό χρυσόμαλλον δέρας τής καθα
ρότητος τού λόγου, τό όποιον καί ή Ικπαίδευσις όλόκληρος δέν
είναι δυνατόν νά φέρη είς όλόκληρον τόν καθ’ ήμέραν βίον. Ή πρώτη
γλωσσική διδασκαλία τών ξενοφώνων άναφερομένη εύλόγως, δπως
εΐδομεν, είς Αντικείμενα τής παιδικής Αντιλήψεως καί περιοριζομένη
Ιπίσης εύλόγως είς μόνον τόν προφορικόν λόγον δφείλει ν’ Αναγνώριση
άνεπιφυλάκτως τό σημερινόν γλωσσικόν καθεστώς καί νά Ιπιδιώξή
τά δντως χρήσιμα καί δυνατά, τήν γλωσσικήν δηλ. Ιξομοίωσιν τών
ξενοφώνων Αρχαρίων πρός όμηλίκους έλληνοφώνους άδελφούς των,
πρός τά τέκνα τών Ιγγραμμάτων έλληνοφώνων οικογενειών. Πλέον
τι τούτου θά ήτο άχρηστον διά τήν πρός τοιοότους Αρχαρίους συνεννόησιν καί Αδύνατον άλλως, διότι καί οί διδάσκοντες δέν είναι δυνα
τόν νά μεταχειρισθοϋν είς τοιαύτας Ασκήσεις Αβιάστως καί Ασφαλώς
τόν καθαρόν τύπον τού γραπτοδ λόγου.
Κατά ταύτα δικαιούμαι, νομίζω, νά Ιπαναλάβω Αμετάβλητον τήν
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πρότασιν: A l γλτοσσιχαϊ Ασκήσεις τον προκαταρκτικού τμήματος
πρέπει νά διεξάγονται εϊς την άφελη καί άνεπιτήδευτον γλώσσαν τής
έν τ φ καθ ή μέραν β ίφ προφορικής αννεννοήσεως των ίγγραμμάτιον
ή μορφωμένων τάξεων ι.

ΕΝΑ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ

(ίπεται οννίχιια)
ΕΥΘ. Γ. ΜΠΟΥΝΤΩΝΑΣ

1 Πρδλ. το νηπιαγο>γεΐον τώ ν ξενοφώνων ΙλΧηνικ&ν κοινοτήτων, 1908, σελ. 2 0 .
Δύναμαι σήμερον νά προσθέσω δτι χήν πρότασιν τούτην, ώς χα ί τό σύνολον τβ ν ίν τ φ προγράμματι τοότφ ίσχυρισμδν μοο, έπανέλαδεν δ χ. Ά λ .
Ζαμαρίας ώς γνώμην του κ ατά χήν έκπαιδεοτικήν συνεδρίαν τού έν Κων/πόλει
φιλολογικού συλλόγου τή ς 27*1? Δεκεμβρίου 1909 κ α ί δτι πάντα τούτα έψηφίσθηοαν δπό τή ς συνελεύοεως. Πρβλ. τά πρακτικά τή ς ουνεδρίας τούτης.

Ό κ. Ε. Μπουντώνας, πρφην γυμνασιάρχης, μέ τό φυλλάδιό του
« Ό ’Εκπαιδευτικός 'Ομιλος καί οί κίνδυνοι της καθαρευούσης» (Έ ν
Ά θήναις Ικ τοΟ τυπογραφείου Π. Α. Πετράκου 1 911)1 χτυπά μέ
περίσσια ισότητα άπό τή μια μεριά τούς φρουρούς της καθαρεύουσας
καί άπό τήν άλλη τδν Ε κπαιδευτικόν 'Ομιλο, καί δποστηρίζει δτι*
1) Τό κίνημα τοδ Ό μίλου είναι τολμηρότερο καί γενικώτερο άπό
προηγούμενα κινήματα τδν δημοτικιστών. ’Αλλά τό κίνημα αότό,
άν καί φαινομενικά έπικίνδυνο — έπειδή ΐσια· ίσια είναι γενικώτερο,
τολμηρότερο καί Ιχει συνεργάτη κ’ Ιναν ύπουργό της παιδείας —
πραγματικά δμως δέν είναι έπικίνδυνο γιατί είναι άσύνταχτο καί
όλότελα άπροετοίμαστο. 'Ο δρόμος πού πηρε ή Ιργασία τοδ 'Ομίλου
άποδείχνει πώς τό κίνημα είναι άπροετοίμαστο. Έ ν δ δηλαδή ήθελε
νά ιδρύσει Ινα Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο τόν Ιρχόμενο Σεπτέμβριο,
άρχισε ό 'Ομιλος τήν έργασία του μέ Ιπιστημονική συζήτηση γιά
τό π δ ς θά μποροδσε νά λειτουργήσει καλλίτερα τό δημοτικό σχολείο.
Καί ή Ιπιστημονική συζήτηση θέλει χρόνια γιά νά κλείσει.
2) Έ ν α ς δάσκαλος μέ γερές παιδαγωγικές πεποιθήσεις, έμπνευ*
σμένος καί άποφασισμένος νά βάλει τή ζωή του δλη στό έργο, μποροδσε νά ιδρύσει άμέσως τό πρότυπο δημοτικό σχολείο πού θέλει ό
'Ομιλος. Καί θά ήταν προτιμότερο αύτό παρά νά βλέπει κανείς
«όμάδα λογίων» νά συζητεϊ, καί μάλιστα δχι σοβαρά, γιατί δέν ξέρει
τί θέλει καί τήν πνίγει τό δίκιο της. ΆφοΟ όμως άντί νά παρουσια
στεί ό «έμπνευσμένος διδάσκαλος» μάς παρουσιάζεται «όμάς λογίων
συζητούσα», Ινα άπό τά δύο θά συμβεΐ, κατά τόν κ. Μπουντώνα, ή
δηλαδή θά ιδρυθεί τό σχολείο μόνο άφοδ κλείσει ή θεωρητική συζή
τηση, ή θά διαλυθεί ό 'Ομιλος.
3) Ή συζήτηση ώς τόσο ή θεωρητική δέν είναι ίπικίνδυνη, γιατί
1 T¿ φυλλάδιο τού κ. Μπουντώνα δημοσιεύεται καί σέ τούτο τό φύλλο τού
δελτίου τού Όμίλου μέ τόν Ιδιο τίτλο καί μέ προσθήχη τ(δν κεφαλαίων Γ ' καί Α’.
Τό άρθρο τούτο είναι απάντηση μόνο οτά κεφάλαια Α' χα ί Β '. ’Απάντηση στην
δλη μελέτη θά γράψει σ’ έρχόμενο άριθμό τού δελτίου μέλος τής Ε φορίας του
Προτύπου Δημοτικού Σχολείου.
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Ζ ΡίΤ Ίά τΥ>ς
6Ívat ^ ούμψωνα μέ τίς «άόριστες» βλέψεις
τοΟ Ομίλου ή Αντίθετα. Ά ν είναι σύμφωνα, τότε, άν ιδρυθεί τό πρό
τυπο δημοτικό σχολείο, θά χρησιμεύσει γιά τή διόρθωση τής δημοτι
κ ές παιδείας. Ά ν είναι άντίθετα, τότε θά φανερωθεί ότι ό 'Ομιλος
είναι γλωσσικός καί δχι Ικπαιδευτικός. “Οπως καί νά είναι δμως, θά
φωτιστεί ό κόσμος. Ή συζήτηση είναι καί χρήσιμη καί άναγκαία
γιατί ή κατάσταση τής δημοτικής παιδείας δέν είναι ρόδινη καί
πρέπει νά έξεταστούν οί λόγοι καί νά βρεθούν τά μέσα πού θά τήν
άλλάξουν'. Ή συζήτηση θά σχηματίσει μιά σωστότερη κοινή γνώμη.
4) Είναι μεγάλη ή σημασία τής γλωσσικής διδασκαλίας γιά τήν
εκπαίδευση. Γιά τήν Ιθνική μόρφωση καλλίτερη γλώσσα είναι ή
μητρικη. Δίκαια είναι τά παράπονα του Ό μίλου γιά τόν τύπο τής
γλωσσάς πού διδάσκεται στό δημοτικό σχολείο (καί γιά λόγους γένικους καί γιά λόγους διδακτικούς). Ά λλά ή κύρια αίτια τής καχεξίας
του δημοτικού σχολείου δέν είναι ή γλώσσα. «Πταίει καί ό τύπος
τής γλωσσης, δχι κυρίως 6 τόπος τής γλώσσης». «Ή γλωσσική διδαοκαλ;α είναι μέρος τοΟ δλου ζητήματος».
5) Αν άπό δυό τύπους γραπτού λόγου «έν κοινή χρήσει» έπρόκειτο νά διαλέξει κανείς τόν καλλίτερο γιά τό δημοτικό σχολείο, τότε
θά μπορούσε ν’ άπο'κλείσει τήν καθαρεόευσα. Ά λλά έπειδή «δργανον
τής πνευματικής συνεννοήσεως Ιχομεν μόνον τόν γραπτόν λόγον»
(εννοεί τήν καθαρεύουσα) μέ αύτόν καί μέ τόν προφορικό λόγο μαζό,
θά μεταδοθεί ό πολιτισμός τής γενεάς μας στήν έρχόμενη γενεά —
γιατί αδτός είναι ό σκοπός τού δημοτικού σχολείου. 'Επομένως δέν
επιτρέπεται νά άποκλεισθεί ή καθαρεύουσα άπό τό δημοτικό σχολείο.
Αύτά, μέ συντομία, λέγει τό φυλλάδιο. W iva δεύτερο μέρος ό
κ. Μπουντώνας πρόκειται νά συμπληρώσει τή φωτεινή μελέτη του
εξετάζοντας «πώς έπιβάλλεται εις ήμάς άπό διδακτικής άπόψεως
ν άντιληφθώμεν τόν σκοπόν τής γλωσσικής διδασκαλίας τού δημοτι
κού σχολείου».
Καί δσο γιά τούς φρουρούς τής καθαρεύουσας δέν Ιχ ει κανείς
τίποτα ν’ άφαιρέσει άπό τά χτυπήματα τού κ. Μπουντώνα. Τά άλλα
δμως ζητήματα πού ξεδιαλύνει δέχονται συζήτηση.
Παρατήρηση αχόν Ιο Ιοχνρωμό τον κ. Μπονντώνα. — Λέγει τό
φυλλάδιο πώς τό κίνημα πού δημιούργησε ό ’Εκπαιδευτικός “Ομιλος
δέν είναι έπικίνδυνο γιατί είναι άσύνταχτο καί όλότελα άπαράσκευο.
Μά επικίνδυνο γιά ποιόν; Γιά τή δημοτική παιδεία ή .γιά τήν καθαρεόουσα γλώσσα; Ά π ό τόν τίτλο τού φυλλαδίου φαίνεται πώς τό
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τό δχι έπικίνδυνο κίνημα τού Ό μίλου άναφέρεται στήν καθαρεύουσα
γλώσσα περισσότερο παρά στή δημοτική παιδεία. Τό κίνημα άοννταχτο, λέγει τό φυλλάδιο. Γ ια τί; ’Επειδή δέν έχει 10 παιδαγωγούς,
20 καθηγητές, 50 δημοδασκάλους πού νά προσφέρουν άμέσως τήν
παιδαγωγική καί συγγραφική δουλειά πού χρ ειά ζετα ι; Πολλοί δάσκα
λοι έδειξαν προθυμία καί δποσχέθησαν νά βοηθήσουν τόν Ό μ ιλο μέ
τά φώτα τους, μέ τήν εργασία τους. Ά ν δμως τών πολλών αύτών,
μολονότι Ιχουν τήν δρεξη καί τήν δύναμη νά βοηθήσουν, τούς λείπει
ό χαραχτήρας γιά νά φανερωθούν στήν κοινωνία μεταρρυθμιστές,
φταίει ό “Ομιλος; Καί άφού αύτοί δέν ήταν γραμμένο νά τού φανούν
βοηθοί, έπρεπε νά μήν ιδρυθεί ό “Ομιλος καθόλου; Τό κίνημα, ώς
προπαγανδικό, δέν είναι άσύνταχτο, καί ώς.έκπαιδευτικό όλοένα καί
συντάσσεται, γιατί κάθε μέρα φανερόνονται ή ξεθαρρεύουν δάσκαλοι
όπαδοί καί βοηθοί τής ίδέας του. Ό “Ομιλος είναι οννταγμένος σύλλο
γος πολλών άνθρώπων, είδικών καί μή, καί έχει κεφάλι σώμα καί άκρα.
Τό κίνημα Απαράσκευο, λέγει τό φυλλάδιο. Ά λλά άπροετοίμαστη
στήν Ε λλά δα είναι κάθε έκπαιδευτική έργασία, δπως τό λέγει καί ό
ίδιος 6 κ. Μπουντώνας στή σελίδα 12: «τό 'Γπουργείον τής Παι
δείας εισάγει άπό τίνος μέ ύπερβολικήν σπουδήν νέα μέτρα σχεδόν
άμελέτητα ή δαπανάται είς έπουσιώδη καί άσήμαντα». Ό "Ομιλος
ιδρύθηκε ίσια ίσια γιά νά προετοιμάσει τή μεταρρυθμιστική έργασία
πού τό Υπουργείο τής Παιδείας δέν άρκεί, φαίνεται, γιά νά προετοι
μάσει. Ό “Ομιλος δέν έχει βέβαια τήν άπαίτηση πώς τά ξέρει δλα
καί πώς τά έκπαιδευτικά ζητήματα τά έχει ξεδιαλυμένα δλα, ούτε
δμως καί νομίζει πώς μπορεί ποτέ νά πάρει τέλος ή μελέτη τών
ζητημάτων αύτών σέ κανένα κράτος, σέ κανένα έθνος τού κόσμου.
Ποτέ ή έκπαίδευση δέν πρέπει νά χαραχτηρίζεται τέλεια καί άνάλλαχτη. Στασιμότητα στήν έκπαίδευση μόνο οί άνεπιστήμονες μπορούν
νά παραδέχονται. Καί είτε δεχτεί κανείς πώς τήν έκπαίδευση του τή
δημιουργεί τό έθνος ή πώς τό έθνος δημιουργείται άπό τήν έκπαίδευσή
του, είτε δεχτεί κανείς μίαν άλληλεπίδραση άδιάκοπη μεταξύ τού
έθνους καί τής παιδείας του — γιατί ή έκπαίδευση είναι καί αιτία ή
σκοπός καί άποτέλεσμα — πρέπει άναγκαστικά ή έκπαίδευση νά
παριστάνει κάτι ζωντανό άφού καί τό έθνος ζωντανό πράγμα είναι.
Καί γιά νά είναι ζωντανή ή έκπαίδευση πρέπει νά άλλάζει, δπως
άλλάζει ή γλώσσα, δπως άλλάζουν οί ίδέες, δπως άλλάζουν οί συνή
θειες καί οί άνάγκες ένός έθνους.
Ό “Ομιλος λοιπόν φανερώθηκε στήν κοινωνία τήν Ε λληνική δχι

150
γιά νά λύσει τελειωτικά κάθε Εκπαιδευτικό ζήτημα, ούτε γιά νά
παραστήσει πώς είναι άπόλυτα προετοιμασμένος νά.άναλάβει τήν
άναμόρφωση δλης τής παιδείας στήν Ε λλάδα, άλλά γιά νά μαζέψει
γύρω του δλους τούς φωτισμένους δασκάλους καί νά έκφράσει τής
κοινής γνώμης τήν άπαίτηση γιά τή διόρθωση τής παιδείας. 'Ως
κίνημα κοινωνικό είναι πολύ προετοιμασμένο. Γιατί δσοι ίσια ίσια
ήταν άπό πολλά χρόνια βέβαιοι πώς ή παιδεία μας δέ βρίσκεται σέ
καλή κατάσταση μαζεύτηκαν καί είπαν: «Ε λάτε νά καλέσουμε τούς
καλούς καί φωτισμένους δασκάλους καί νά συνεργαστούμε γιά νά
προετοιμάσουμε τή διόρθωση τής παιδείας καί νά άνοίξουμε καί τού
άλλου κόσμου τά μάτια νά ίδεί τά χάλια της καί νά γυρέψει καί
αδτός μαζύ μας κάποιαν άλλαγή».
Ά λ λ ω ς τε τό βλέπει καί ό κ. Μπουντώνας δτι ή κοινή γνώμη
βρίσκεται «έν άγανακτήσει κατά τού Εκπαιδευτικού καθεστώτος».
Τ ί άλλο Εκαμε ό "Ομιλος παρά νά συνταχθεΤ γιά νά Εκφράσει τήν
άγανάχτηση αύτή τής κοινής γνώμης, καί νά κεντήσει τούς δασκά
λους νά σκεφθούν, νά κουνηθούν, νά βοηθήσουν;
Δύο ήταν, κατά τήν άρχική γνώμη τού 'Ομίλου, οί δρόμοι πού
μπορούσε ν’ άκολουθήσει ή α'.) Χωρίς ν’ άνοίξει θεωρητική συζήζηση γιά τά Εκπαιδευτικά ζητήματα, νά δοκιμάσει τό πείραμα τού
προτύπου δημοτικού σχολείου (άφοΟ άπό τή διόρθωση τής δημο
τικής παιδείας ήθελε ν’ άρχίσει) ή 6'.) Χωρίς νά ίδρύσει άμέσως Ενα
πρότυπο δημοτικό σχολείο, νά άνοίξει μεγάλη Επιστημονική Ερευνα
γιά νά ξεδιαλυθοΰν πολλά γενικά καί ειδικά ζητήματα σχετικά μέ
δλη τήν Εκπαίδευση. Καί άλήθεια πολλά ζητήματα τέτοια είναι άξεδιάλυτα καί στήν Ε λλά δα καί σέ κάθε άλλο κράτος καί Εθνος, καί
οδτε μπορεί ποτέ νά κλείσει ή Επιστημονική συζήτηση καί νά στα
ματήσει ή Ελεύθερη Ερευνα, Εκτός άν ξαναφανερωθεΐ σέ κανέναν
τόπο ή ίερή Εξέταση. *Η παιδαγωγική είναι Επιστήμη καί σάν Επι
στήμη πού είναι, άδύνατο νά μένει στάσιμη. Παιδαγωγικές μέθοδες,
δλη διδασκαλίας, κύκλος μαθημάτων, προγράμματα, χαραχτήρας τών
Ελλήνων, Εθνικές βλέψεις καί άνάγκες, δλα αότά καί άλλα άκόμη μπο
ρούν καί πρέπει νά Εξετάζονται άτέλειωτα γιά νά προσαρμόζεται ή
Εκπαίδευση τού Εθνους στις σύγχρονες τής κάθε Εποχής άνάγκες του.
"Επειτα δμως ό "Ομιλος είδε πώς Επειδή α') δέν τελειόνει ποτέ
ή Επιστημονική Ερευνα γιά τά Εκπαιδευτικά ζητήματα, 6') δέν είναι
δυνατό νά σταματήσει ή σημερινή Εκπαίδευση τοΰ Εθνους καί νά
κλείσουν τά σχολεία ίσα με νά βρεθεί τό καλλίτερο γιά τή σύγχρονη
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γενεά Εκπαιδευτικό σύστημα, γ ') τυχαίνει νά Εχει Εμπιστοσύνη
σ’ Ενα νέο παιδαγωγό πού Εγνώριζε πώς μπορεί καί νέα καί καλλί
τερα πράγματα νά παρουσιάσει ιδρύοντας Ενα πρότυπο σχολείο·
Επρεπε νά άχολονθήσει και τούς δνο δρόμονί πού ύποδείξαμε παρα
πάνω, καί Ετσι δταν Εσύνταξε τό καταστατικό του δρισε δτι δ σκο
πός τοΰ 'Ομίλου είναι διπλός δηλαδή 1.) Νά ίδρύσει Ενα πρότυπο
δημοτικό σχολείο καί 2.) Νά βοηθήσει νά άναμορφωθεί μέ τόν καιρό
δλη ή Εκπαίδευση. Ό "Ομιλος δηλαδή παραδέχτηκε καί τήν πραχτική καί τή θεωρητική Εργασία. Καί ή Επιστημονική συζήτηση πού
άνοιξε δέν είναι μόνο γιά τούς δρους τής σκοπιμώτερης λειτουργίας
τοΰ δημοτικού σχολείου, παρά είναι γιά κάθε Εκπαιδευτικό ζήτημα
είτε γενικό είτε ειδικό. Ά ν τό πρότυπο δημοτικό σχολείο θά άνοίξει
τούτο τό Σεπτέμβριο ή τόν άλλο ή τόν πάρα πέρα, είναι ζήτημα
πού καθόλου δέν Εξαρτάται άπό τήν Επιστημονική συζήτηση πού
γίνεται μέσα στό δελτίο τού 'Ομίλου, άλλά άπό άλλους δρους πού
δέν είναι στό χέρι τού 'Ομίλου νά τούς κάμει εύνοϊκούς.
"Ωστε Εκείνο πού λέγει τό φυλλάδιο, δτι δηλαδή: «παρωχετευθη
κατ’ άνάγκην τό κίνημα είς άλλο Εδαφος, ή δέ σημερινή μορφή του
είναι συζήτησις Επιστημονική περί τών δρων τής σκοπιμωτέρας λει
τουργίας τοΰ δημοτικού σχολείου» δέν είναι Εντελώς σύμφωνο μέ
τά πράγματαΠαρατήρηση στό 2° ισχυρισμό τον κ. Μπουντώνα. — Καί κατά
τή γνώμη τού κ. Μπουντώνα καί κατά τή γνώμη τοΰ 'Ομίλου, μπορεί
ξνας παιδαγωγός, μέ γερές παιδαγωγικές πεποιθήσεις καί μέ δρεξη
νά θυσιαστεί γιά τό Εργο του, νά ίδρύσει τό πρότυπο δημοτικό σχο
λείο. θ ά προτιμούσε μάλιστα αύτδ Ó κ. Μπουντώνας παρά νά βλέπει
«όμάδα λογίων συζητούσαν». Μά ή όμάδα αύτή πού συζητεί γιά δλα
τά Εκπαιδευπικά ζητήματα, δέν Εμποδίζει τόν $ναν αύτόν δάσκαλο
νά άναλάβει τό έργο του. Ά ν αδτός ό δάσκαλος «θά συνθηκολογήση
είς πολλά σημεία πρός τό καθεστώς καί θά προβή δημιουργών τό
μέλλον κατά μικρόν, άλλ’ άσφαλώς» ή άν θά θελήσει νά προχωρήσει
τολμηρότερα καί χωρίς νά πολυσυλλογίζεται τό καθεστώς, αύτό θά
άποδειχθεΐ άπό τήν πράξη. Ά ν τό Εργο του άποτύχει, θά μπορέσει
ό "Ομιλος νά Εργαστεί άλλοιώς. Ά ν δμως Επιτύχει; Τότε τ ’ άποτελέσματα θά φέρουν γρηγορότερα τήν καλλιτέρευση στήν παιδεία πού
γυρεύει καί ό "Ομιλος καί ή κοινή γνώμη. Γι’ αδτδ δέν παραίτησε
Ó Ό μ ιλος τό σχέδιό του νά άναθέσει σ’ δ-αν παιδαγωγό τήν ίδρυση
τού προτύπου δημοτικού, σχολείου. Ά ν ώς τόσο δέν μπορέσει ό Ό μι*
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λος νά ίδρύσει τό σχολείο του άμέσως, όχι γιατί δέν είναι Ετοιμος νά
τό ιδρύσει, άφοΟ Ιχ ει τόν παιδαγωγό πού τοΟ χρειάζεται, άλλά γιατί
μπορεί άλλα Εμπόδια άνεξάρτητα άπό τή θέλησή του νά βγούν στή
μέση, τότε θά Εξακολουθήσει τήν έπιστημονική συζήτηση καί θά
έχει καιρό νά προετοιμάσει καλλίτερα καί τό Εδαφος γιά νά ιδρυθεί
άργότερα, μέ Εξασφαλισμένη πιά έπιτυχία, τό πρότυπο δημοτικό
σχολείο, δταν τά Εμπόδια τά άνεξάρτητα άπό τήν θέλησή του λείψουν άπό τή μέση.
Παρατήρηση στόν 3° ισχυρισμό τον χ. Μπονντώνα. — Είναι εύνάριστο πού τό φυλλάδιο δέ βρίσκει Επικίνδυνη τήν Επιστημονική συζή
τηση γιά τά Εκπαιδευτικά ζητήματα, καί δχι μόνο δέν τή βρίσκει
Επικίνδυνη παρά τή θεωρεί καί χρήσιμη καί άναγκαία γιά νά φωτι
στεί ή κοινή γνώμη, νά ΕξεταστοΟν οί λόγοι πού Εμποδίζουν τήν προ
κοπή τής δημοτικής παιδείας καί νά βρεθοδν καί τά μέσα γιά νά
διορθωθεί.
'
Ά λλά ό κ. Μπουντώνας όποστηρίζει πώς άν τά πορίσματα τής
συζητησεως είναι σύμφωνα μέ τις Α όριστες, δπως τις δνομάζει
βλέψεις τοΟ Ομίλου, τότε «ή πολιτεία είναι δποχρεωμένη νά πεισθή
περί τής χρησιμότητος τής τάσεως τής Εφορείας καί τότε τό σχοη
χ 5 * ? ® δΐ6λθ° (γΐατ1 ° ά Ιχί1 τ ίτ ε
*5 ^ ε ς
τού Ομίλου τό Κράτος καί αύτό τό ίδιο θά θελήσει νά συμμορφώσει
τά δημοτικά του σχολεία μέ τις ιδέες αδτές) ή θ’ άποτελέση εδπρόσδεκτον πρωτοπορείαν Εν τή άνορθώσει τής δημοτικής Εκπαιδεύσεως»,
καί άν τά πορίσματα είναι άντίθπα, ό Ό μ ιλος είναι δποχρεωμένος
νά παραιτησει τό σκοπό του γιά νά μή φανεί πώς δέν Εχει άλλο
σκοπό παρά μόνο πώς νά μπάσει στό δημοτικό σχολείο τήν κοινή
προφορική γλώσσα.
Μά ίν , δπως φαίνεται καί & ίδιος νά τό παραδέχεται, στό δημοτικό
σχολείο είναι άπαραίτητο νά μπει - τοδλάχιστο στις πρώτες τάξεις
τ ο υ - ¿ π α ν ε λ λ ή ν ιο ς προφορικός λόγος, δέν είναι τάχα χρέος τού
Ομίλου τή γνώμη αότή, πού είναι καί πεποίθησή του, νά τή βροντοφωνήσει στις τέσσερεις άκρες τού Ελληνισμού;
Ό κ. Μπουντώνας φαίνεται νά μιλεΐ έτσι Επειδή φοβάται μήπως
ή κοινή γνώμη δέν είναι άκόμη άρκετά φωτισμένη στό ζήτημα αύτό
(δηλαδή τό γλωσσικό στήν Εκπαίδευση) καί μήπως παρασυρθεί ξανά
άπό κανένα Μιστριώτη 0 όχλος σέ συλλαλητήρια γλωσσο - Εθνο - θρη
σκευτικά καί βλαφτεί άπό δλ’ «ότά ή ύπόθεση. Καί γι’ αύτό συχνά
ξαναλεγει δ τι: πρέπει νά φωτιστούν περισσότεροι. Μά ποιός άλλος
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είναι δ σκοπός τού Ό μ ίλ ο υ ; Καί ποιό άλλο καλλίτερο όργανο μπο
ρούσε νά έχει παρά τό δελτίο το υ;
Παρατήρηση στόν 4° ισχυρισμό τον κ. Μπονντώνα. — 'Ο κ.
Μπουντώνας, χωρίς νά άναγνωρίζει δτι ή κυριώτερη αιτία τής καχε
ξίας τού δημοτικού σχολείου είναι ή γλώσσα πού μεταχειρίζεται ώς
όργανό του, όμως έκδηλόνει καί αύτός δίκαια παράπονα γιά τόν
τύπο τής γλώσσας πού διδάσκεται στό δημοτικό σχολείο καί γιά
λόγους γενικούς καί γιά λόγους διδακτικούς. Τό γιατί φταίει χαι ή
γλώσσα, δέ μάς τό Εξηγεί τό φυλλάδιο, Εκτός άν παραδεχτούμε ώς
Εξήγηση τή φράση: «Τό ίδιον καί είς πολύ μάλιστα μεγαλήτερον
βαθμόν πάσχει ή καθαρεύουσα (δηλαδή μισείται καί χαρακτηρίζεται
ώς νεκρά) δταν Εκ σχολαστικότητος ή καί Εκ φιλοπαιγμοσύνης τήν
μεταχειρίζωνται είς τόν διάλογον μητρός καί παιδιού, παιδίων πρδς
άλληλα, πωλητών καί άγοραστών, κυρίων καί ύπηρετών κτλ.». Τό
φυλλάδιο μάς Εξηγεί μονάχα γιατί δέ φταίει μόνο ή γλώσσα. Καί
μάς φέρνει τότε τό Επιχείρημα δτι «ή μόρφωσις ώς σύνολον είναι
δυνατή καί διά γλώσσης Εντελώς ξένης, Εφ’ δσον δπάρχουσιν οί άλλοι
όροι τής μορφώσεως» καί παρακάτω: « Ή μητρική γλώσσα είναι τό
προσφυέστερον δργανον τής μορφώσεως, άλλ’ δταν διά τούτον ή Εκείνον
τόν λόγον ή μητρική γλώσσα δέν είναι καί ή γλώσσα τήν όποίαν ποθεί
ή ίθνιχή ψυχή, ή λείπουν δι’ άλλους λόγους οί όροι οί άπαιτούμενοι διά νά μορφωθή τό άτομον διά τής μητρικής του γλώσσης, ή μόρφωσις ζητεΐτάι καί Επιτυγχάνεται καί διά γλώσσης Εντελώς ξένης».
Τό δτι ή μόρφωση τών άτόμων μπορεί νά γίνει καί μέ ξένη
γλώσσα δέ δέχεται άντίρρηση, άλλά τότε ή μόρφωση τών άτόμων
αύτών — άφίνω πού γίνεται δυσκολώτερα (μέ μεγαλήτερους δηλαδή
Χγιά τό παιδί κόπους) — άλλά κάθε άλλο είναι παρά ίθνιχή. "Οσο γιά
τό Επιχείρημα δτι τή μητρική γλώσσα δέν τήν ποθεί ή Εθνική ψυχή,
αύτό δέν μπορεί κανείς νά τό παραδεχτεί γιά τούς "Ελληνες, γιατί
τήν Εθνική ψυχή δέν τήν άποτελοΰν μόνο οί δάσκαλοι καί οί άρχαιστές λόγιοι, παρά καί οί χωρικοί καί οί Εργατικοί καί οί γυναίκες
καί οί λόγιοι καί συγγραφείς πού αισθάνονται καί μιλούν καί τρα
γουδούν καί γράφουν τόν κοινό προφορικό λόγο, άδιάφορο άν χωρίς
ή καί μέ κάποια Επίδραση τής λογίας γραπτής γλώσσας. Τό φυλλά
διο φαίνεται καί άπό άλλες φράσεις του σά νά μή λογαριάζει καί
πολύ τήν παράδοση πού τήν Ιφτειασαν α \) ό προφορικός λόγος άπό
τήν Εποχή πού Επικράτησε ή κοινή, ίσα με σήμερα καί β'.) ή δημο
τική φιλολογία άπό τόν Πτωχοπρόδρομο ώς στόν Παλαμά, Ενώ δίνει
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τό έναντίον ύπερβολική σημασία στή λογία παράδοση άπό το Λου
κιανό ώς στόν κ. Μιστριώτη. "Οταν λέγει βτι «ή κυριαρχία της (τής
καθαρεύουσας) περιορίζεται είς τήν λογιωτέραν συνεννόησιν καί Ικεΐ
δέ πάλιν δ προφορικός λόγος καί μάλιστα δ άνεπιτήδευτος διαφέρει
τοΟ γραπτού λόγου αίσθητώς», έχει δίκαιο δσο γιά τό δεύτερο μέρος,
δτι δηλαδή δ προφορικός λόγος τών λογίων έχει μεγάλη διαφορά
άπό τό γραπτό τους λόγο, άλλα Ιχει άδικο δσο γιά τήν πρώτη
βεβαίωση δτι ή καθαρεύουσα περιορίζεται στή λογία συνεννόηση
γιατί δπάρχει καί λογία συνεννόηση δπου ή καθαρεύουσα δέ χωρεΐ
καθόλου καί μόνο πού καί πού κάποια μικρή της Ιπίδραση φαίνεται.
Οταν ό Βαλαωρίτης γράφει τού Λασκαράτου καί ό Λασκαράτος τού
Βαλαωρίτη, κι’ αύτό είναι λογία συνεννόηση, καί δμως γίνεται δχι
στήν καθαρεύουσα. Ό τα ν έμείς δλοι οί νεώτεροι δημοτικιστές έπικοινωνοΰμε μέ τούς παλαιότερους, μέ τό 2ολωμό, τό Βηλαρα, τό Χριστόπουλο, κι’ αύτό είναι λογία συνεννόηση καί δμως γίνεται στή δημοτική.
"Οταν άκούομε στό θέατρο τήν ’Αντιγόνη τοΟ Μάνου, τήν ’Ιφιγένεια
ή τό Φάουστ τοδ Γκαίτε μεταφρασμένα στήν καθάρια δημοτική άπό
τό Χατζόπουλο, καί αύτό είναι λογία συνεννόηση, καί δμως γίνεται
δχι στήν καθαρεύουσα. Καί Ιτσι ή κυριαρχία τής καθαρεύουσας περιο
ρίζεται άκόμα περισσότερο παρ’ δσο θέλει νά τήν περιορίσει ό κ. Μπουντώνας. Πώς μπορεί λοιπόν νά πεΐ κανείς πώς ή «έθνική ψυχή» ποθεί
τήν καθαρεύουσα καί δχι τή μητρική γλώσσα; Δέν είναι έπομένως
σωστός ό ισχυρισμός πού βρίσκω παρακάτω στό φυλλάδιο δτι «ή καθα
ρεύουσα, ό σημερινός δηλαδή τύπος τοδ γραπτοδ λόγου, παραμένει τό
αποκλειστικόν δργανον τής πνευματικής συνεννοήσεως τοδ έθνους».
θ ά ήταν νόστιμο άν, μέ τήν πρόφαση πώς ή μητρική μας γλώσσα
δέν είναι έκείνη πού ποθεί ή έθνική ψυχή, ¿φτάναμε στό συμπέρα·
σμα, έμεΐς πού ή ψυχή μας δέν ποθεί τήν καθαρεύουσα, δτι πρέπει
στά σχολεία μας νά μεταχειριζόμαστε τήν Ισ π α ν ικ ή !
Αλλα τό φυλλάδιο προσθέτει: «*Η δταν λείπουν δι* άλλους λόγους
οί δροι οί άπαιτούμενοι διά νά μορφωθή τό άτομον διά τής μητρικής του
γλώσσης» Ποιοι δροι λείπουν; Ό Ροίδης στά «Είδωλα» άποδείχνει
δτι ή δημοτική γλώσσα είναι πολύ πλούσια σέ λέξεις, οδτε άποκλείεται στήν άνάγκη καί τό δάνεισμα άπό τήν Αρχαία. Υποθέτω λοιπόν
πώς δ κ. Μπουντώνας έννοεΐ έδώ δτι ό προφορικός λόγος καί ή
δημοτική φιλολογία δέν έχουν τούς τύπους δλους έντελώς άποκρυσταλλωμένους άκόμα. Μά, κι’ άν είναι Ιτσι, τίποτε δέν ¿μποδίζει νά
διδαχτεί θ ά μάθει μονάχα τό παιδί, σέ μερικές λιγωστές περιστά
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σεις, δυό τύπους, άντί έναν, καί δποιον άπό τούς δυό θέλει άς διαλέ
ξει. Καί μάλιστα,γιά νά μιλήσω μέ άκριβολογία, Ιναν μονάχα καινούριο
τύπο θά έχει νά μάθει τό παιδί σ’ αδτές τις περιστάσεις, Ικεΐνον πού
δέ μεταχειρίζεται τό ίδιο, γιατί έναν άπό τούς δυό τύπους θά τόν
μεταχειρίζεται άναγκαστικά τό παιδί.
Μά μέ τόν προφορικό λόγο, δέ θά μεταδοθεί κατά τόν κ. Μπουντώνα, ή σοφία καί δ πολιτισμός τής «διδασκάλου γενεάς» δπως τήν
όνομάζει, γιατί δ πολιτισμός αύτός καί ή σοφία είναι σφιχτοδεμένα
με τήν καθαρεύουσα γλώσσα. Έπομένως είναι άνάγκη νά συμπεράνουμε πώς ή «διδάσκαλος γενεά» πού άνατράφηκε μέ τή διγλωσσία,
πρέπει άφεύκτως νά άναθρέψη καί τήν Ιρχόμενη γενεά μέ τά καλά
τής διγλωσσίας, περιμένοντας τόν καιρέ πού ή λογοτεχνία θά άπο·
κρυσταλλώσει Ινα μονάχα τύπο γλώσσας. 'Αλλά δέν ξέρω άν ή διγλωσ
σία, αύτή ή ίδια, είναι σημάδι σοφίας καί πολιτισμού ή μήπως είναι
μονάχα Ιμπόδιο σέ κάθε σοφία καί σέ κάθε πολιτισμό. Καί άν είναι
έτσι, γιατί καί καλά καί σώνει πρέπει νά μεταδοθεί καί στήν έρχόμενη γενεά ; θ ά παραγνώριζε κανείς τήν οδσία τής παιδείας γενικά,
άν παραδέχουνταν δτι είναι ή παιδεία μόνον άποτέλεαμα τής καταστάσεως τής προηγούμενης γενεάς καί δέν έβλεπε πώς είναι ή παιδεία καί
αιτία ή σκοπός γιά νά δημιουργήσει μιάν έρχόμενη γενεά καλλίτερη.
Καί άν, γιά τό καλό τού έθνους, ¡φτάσει κανείς στό συμπέρασμα
πώς χρειάζεται νά ξελευθερωθούν τά άτομα άπό παλιωμένες ιδέες
καί συνήθειες, θά ξελευθερωθούν μέ μιάν ¿κπαίδευση καινούρια πού
κύριος σκοπός της θά είναι νά διακόψει δσο γίνεται συντομώτερα τή
συνέχεια τών παλιωμένων ιδεών καί συνηθειών. Κατηγορούμε τή
σημερινή κατάσταση τής ψυχής τών Ε λλήνω ν καί λέμε πώς οδτε
γνώσεις έχουν Ιπιστημονικές, οδτε χαραχτήρα, οδτε έλευθερωμένο
νού καί κρίση, καί δμως γυρεύουμε μέ κάθε τρόπο νά κάνουμε καί
τά παιδιά μας άπαράλλαχτα σάν καί μάςΐ
θ ά έλεγε ίσως ό κ. Μπουντώνας δτι άν ή διγλωσσία είναι βλα
βερή, μπορούν νά μάθουν τά παιδιά μας στά σχολεία μιά γλώσσα,
τήν καθαρεύουσα. Μά ξέρει πολύ καλά ό ίδιος δτι γιά νά τή μάθουν
αύτή τή γλώσσα — δπως καί τις ξένες γλώσσες — πρέπει νά στηριχθούν στή μητρική τους γλώσσα πρώτα, καί γ ι’ αύτό καί ό ίδιος,
δπως καί άλλοι πολλοί, ύποστηρίζει τή μετάβαση, δηλαδή δέχεται
τή διδασκαλία τού κοινού προφορικού λόγου στις πρώτες τάξεις
τού δημοτικού σχολείου, δχι γιά νά καταργήσει τή διγλωσσία,
άλλα μόνο καί μόνο δσο γιά νά φτάσει σιγά σιγά τό παιδί στήν
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καθαρεύουσα,
λόγο ώς βάση
μπορεί λοιπόν
σχολείο. Ά ρ α

Ιπειδή καταλαβαίνει πώς χωρίς τόν προφορικό του
δέν μπορεί ό άνθρωπος νά μάθει τίποτε άλλο. Δέν
νά άποκλεισθεί ό προφορικός λόγος άπό τό δημοτικό
άς διαιωνίζεται ή διγλωσσία.

Ό Ό μ ιλος ώς τόσο παραδέχτηκε τήν άνάγκη τής διδασκαλίας
τ Λ κοινού προφορικού λόγου στό δημοτικό σχολείο, δχι γιά νά
καταντήσει μιά μέρα τό παιδί νά ξέρει τήν καθαρεύουσα, άλλά γιά
νά καταργήσει μέ τόν καιρό τή διγλωσσία πού είναι Ιμπόδιο σέ κάθε
έκπαίδευση καί σέ κάθε πολιτισμό. Δηλαδή ό Ό μ ιλος δέ δέχεται
τή μετάβαση, καί δσο γιά μένα έχω λόγους νά άμφιβάλλω πολύ καί
γιά τήν άξία τού πολιτισμού καί τής σοφίας τής «διδασκάλου γενεάς».
Μά αύτό τό- τελευταίο είναι άλλο ζήτημα.
“Οπως καί νά είναι δμως, μάς άρκεί καί αδτή ή βεβαίωση τού
φυλλαδίου δτι δηλαδή φταίει καί ό τύπος τής γλώσσας, καί θά είναι,
ύποθέτω, πρόθυμος ό "Ομιλος νά παρακολουθήσει τόν κ. Μπουντώνα
γιά νά βρεί ποιοι είναι καί οί άλλοι λόγοι τής καχεξίας τού δημοτι
κού σχολείου, είτε κύριοι είναι είτε δευτερεύοντες. Ό κ. Μπουντώνας
λέγει: «Ά νάγκη νά ζητήσωμεν τό κύριον αίτιον τής καχεξίας τού
δημοτικού σχολείου Αλλαχού».— Τό «άλλαχού» αύτό είναι κι* αύτό
έργο τού Όμίλου νά τό μελετήσει. Δέν ίδρύθηκε, είπαμε, ό Ό μιλος
μέ γλωσσικό σκοπό άλλά μέ έκπαιδευτικό.
Παρατήρηση στον 5» Ισχυρισμό τον κ. Μπουντώνα. — «Δέν μάς
Ιπιτρέπεται, λέγει τό φυλλάδιο, νά άποκλείσωμεν τού δημοτικού
σχολείου τόν σημερινόν τύπον τού γραπτού λόγου». Γιά τούς λόγους
πού παραπάνω Ιξήγησα, δέ μοΰ φαίνεται καί άπαραίτητο νά διδά
σκεται ή καθαρεύουσα στό δημοτικό σχολείο, καί μόνο &ας λόγος
ύπάρχει γιά νά διδάσκεται: τό δτι είναι άκόμα ή έπίσημη γλώσσα
τού Κράτους. Δηλαδή ποιστεύω δτι 1) δέν είναι μόνο ή καθαρεύουσα
γραπτός λόγος, άφού ύπάρχει όλόκληρη φιλολογία γραμμένη σέ
γλώσσα δημοτική άρκετά όμοιόμορφη καί άποκρυσταλλωμένη γιά
νά διδαχτεί στό δημοτικό σχολείο, καί πού Ιχει καί αύτό τό πρό
σθετο καί άνεκτίμητο προτέρημα δτι πυρήνας της είναι ή γλώσσα
τον παιδιού. Καί γι’ αύτό ίσια ίσια ό Ό μιλος προτίμησε, άπό τούς
δύο τύπους τού γραπτού λόγου πού όπάρχουν στό Ελληνικό έθνος,
τό δημοτικό τόπο,, γιατί τυχαίνει νά τόν μεταχειρίζονται, μιλώντας
καί τά παιδιά άπό τό σπίτι τους. Καί 2) δτι είναι καί περιττό καί
βλαβερό νά διδάσκεται ή διγλωσσία στά δημοτικά σχολεία.
Ώ ς τόσο έπειδή ή καθαρεύουσα θεωρείται έπίσημη γλώσσα τού

Κράτους, χρειάζεται άκόμα νά διδάσκεται στά σχολεία. Κατά τήν
άτομική μου γνώμη, θά έφτανε άν τό παιδί τή μάθαινε άφοΰ τέλειονε
τό δημοτικό σχολείο καί &ν ήταν νά πάει σέ άνώτερο σχολείο. Κανέ
νας λόγος δέν ύπάρχει γιά νά τή διδάσκεται στό δημοτικό σχολείο
γιατί καί δέν μπορεί νά τή μάθει, δχι καλά μά ούτε καί μέτρια. Ά ν
δμως άλλοι θεωρούν,-δπως καί ό Ό μ ιλος, δτι είναι άνάγκη νά μάθει
τό παιδί καί άπό τό δημοτικό σχολείο τουλάχιστο νά τήν καταλαβαί
νει, μπορεί νά τό μάθει αύτό διαβάζοντας άπό τήν ε' τάξη τό Εύαγγέλιο. Γιά νά μάθει νά τή μεταχειρίζεται τήν καθαρεύουσα τό παιδί
άπό τό δημοτικό σχολείο ούτε λόγος δέν μπορεί εύτυχώς νά γίνεται.
"Οποιος θέλει, άς έξετάσει άν τήν ξέρουν οί ίδιοι οί άπόφοιτοι τών
γυμνασίων. Είναι άδύνατο τό παιδί, βγαίνοντας άπό τό δημοτικό
σχολείο, νά ξέρει νά μεταχειρίζεται τήν έπίσημη — καί συνταγματική
τώρα — γλώσσα τού Κράτους, είτε άρχίσει νά τή μαθαίνει άπό τήν
α'. τάξη τού δημοτικού (κατά τόν κ. Μιστριώτη) είτε άρχίσει άπό
τήν γ \ τού δημοτικού (κατά τόν κ. Μπουντώνα) είτε άρχίσει άπό τήν
ε'. τού δημοτικού μέ τό Εύαγγέλιο (κατά τόν κ. Δελμούζο). Μόνο νά
τήν καταλαβαίνει κάπως μπορεί νά μάθει τό παιδί στό δημοτικό
σχολείο καί πιστεύω δτι μέ τό σύστημα τού κ. Δελμούζου, βγαίνον
τας άπό τό δημοτικό σχολείο, θά τήν καταλαβαίνει καλλίτερα παρά
μέ τό σύστημα είτε τού κ. Μπουντώνα είτε τού κ. Μιστριώτη.
Τό παιδί πού θά βγει άπό τό σχολείο τού Όμίλου, θά ξέρει καλά
μιά γλώσσα, τό σημερινό προφορικό του λόγο, πού θά έχει μάθει νά
τόν μεταχειρίζεται καί γιά γραπτό του λόγο. Καί έχοντας, ύστερα
άπό τέσσερα χρόνια πού θά μαθαίνει αδτή τή γλώσσα, μιά βάση στε
ρεή, θά μπορεί καλλίτερα νά δεχτεί τήν άλλη γλώσσα πού θά θελήσουν νά τού έπιβάλουν νά καταλαβαίνει, γιατί θά έχει τότε καί Ιναν
δρο συγκρίσεως σταθερό καί βέβαιο — τή δική του τή γλώσσα,, πού
θά τήν ξέρει τέλεια.
*
Τό καλλίτερο συμπέρασμα άπό τή μελέτη τού κ. Μπουντώνα γιά
μένα είναι τό δτι, σ’ αδτή τήν έποχή πού άνθρωποι Ιπιστήμονες άπό
φόβο άπαρνιοΰνται τις πεποιθήσεις τους καί άλλοι τάχα έπιστήμονες
άρνούνται τήν Ιλεύθερη έρευνα, βρίσκονται καί μερικοί έπιστήμονες
πού τολμούν όπωσδήποτε νά έκφράσουν τήν πεποίθηση τους καί
δταν άκόμη τυχαίνει νά είναι άντίθετη στήν άφώτιστη κοινή γνώμη.
Εύτυχώς άρχισε νά παρουσιάζεται καί μιά άλλη κοινή γνώμη κάπως
πιό φωτισμένη.
(¿ας

ΠΑΙΔΑΓΛΓΙΚΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ά π ό τό Βαθύ τής Σάμου ¿λάβαμε τά τρία πρώτα τεύχη μηνιαίου
παιδαγωγικού περιοδικού «’Ανατολή». Διευθυντής του ό κύριος
Έ μ μ . Ίακωβίδης.
Ά π ό τό πρόγραμμα τού περιοδικού γραμμένο άπό τόν διευθυντή
του παίρνομε τ ’ άκόλουθα χαρακτηριστικά κομμάτια.
Είς τό περιοδικόν « μίαν τών πρώτων θέσεων θά κατέχη ή
» συστηματική Ιπιθεώρησις τής συγχρόνου παιδαγωγικής καί έκπαι» δευτικής κινήσεως τών Εύρωπαϊκών Ααών » . . . .
«’Οφείλει έξ άλλου ή άσχημία ήμών νά φανή διά πιστής καί είλι» κρινούς άντιθέσεως πρός τήν ώραιότητα τών άλλων. ’Οφείλει δηλο» νότι νά φανή ή άμάθεια ήμών καί ή άνικανότης πρός δημιουργικήν
» έργασίαν. Καί άφού τούτο φανή, άφού πεισθώμεν περί αύτού, άφού
» πεισθώμεν δτι ή στείρωσις τής ήμετέρας διανοίας είναι πραγματική
» καί δχι φαινομενική, τότε δυνάμεθα τά ζητήσωμεν δπως προσλά» βωμεν έκ τής άφθόνου ύλης τών άλλων 8,τι είμεθα ίκανοί νά
» Ιννοήσωμεν καί δ,τι εύρωμεν προσαρμόσιμον είς τάς ήμετέρας
»συνθήκας»
·
«Ή σύγχρονος κατάστασις ήμών, κατάστασις παιδαγωγικής στα» σιμότητος δέν προβάλλει τί, δέν έρωτά σχεδόν ούδέν, είς δ νά
»ζητηθή ώρισμένη λύσις ή άπάντησις».
θ ά είμαστε τάχα τολμηροί άν παρατηρούσαμε, δτι στή σύγχρονη
στασιμότητα διατυπώθηκαν πρό κάμποσου καιρού άπό μερικούς, έντελώς χαρακτηριστικά γιά τήν έλληνική παιδαγωγική, τά ¿ρωτήματα :
1). Πώς πρέπει νά διδάσκεται ή μητρική μας γλώσσα;
2). Ά ν μπορεί ή γλωσσική διδασκαλία νά μήν άκολουθεί δογμα
τική μέθοδον δσο άποκλείεται άπό τό σχολείο ή ζωντανή γλώσσα;
3). Ά ν μπορεί νά όπάρξει μόρφωση δσο δλα τά μαθήματα χρη
σιμοποιούνται γιά νά μάθουν τά παιδιά γράμματα ;
*

Ή 'Ελληνική ’Εκδοτική 'Εταιρεία έξέδωσε τού W illiam J a m e s
τίς Παιδαγωγικές 'Ομιλίες κατά μετάφραση τού κ. Γ. Γρατσιάτου
Ιπιθεωρητοϋ τής Μέσης Έκπαιδεύσεως.
Ψυχολογικά μαθήματα γιά τούς δασκάλους άνώτερα άπό
κάθε σύσταση.
Κρίμα πού μεταφράσθηκαν σέ τόσο δασκαλική γλώσσα, καί
κρίμα πού «τιμάται δρ. 2.50», ώστε δύσκολα θά διαβασθούν καί
θά Ιννοηθούν άπ’ δσους πρέπει.

ΜΙΑ

ΕΞΗΓΗΣΗ

Ξένος δ ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος άπό κάθε είδος μικρολογία ¿θεώ
ρησε τόν κ. Υπουργό τής Παιδείας δπεύθυνο μόνο γιά τήν άκόλουθη
δήλωση πού δημοσιεύθηκε στήν έφημερίδα «Πατρίς» (19 Φεβρουά
ριου, 1911).
«Τόν παρελθόντα ’Απρίλιον φίλος τις μού κατέστησεν έν συνομιλίφ γνωστόν, δτι διακεκριμένοι τινές πολΐται έπιθυμούσι νά συναντηθώσι κάπου, δπως άνταλλάξωσι γνώμας τινάς σχετικώς δχι μέ τήν
γλώσσαν, άλλά μέ Ικπαιδευτικά ζητήματα.
»Μετ’ όλίγας δέ ήμέρας μέ έκάλεσεν οδτος δι’ έπιστολής είς τήν
συνάντησιν ταύτην. Έ γ ώ δμως δέν μετέβην Ινεκα άσχολιών, πλήν
άπήντησα 8ι’ ¿πιστολής δτι, προκειμένου περί βελτιώσεως τών έκπαιδευτικών μας πραγμάτων, είμαι σύμφωνος είς οίανδήποτε ¿νέργειαν.
Έ κ το τε ούδένα είδον, οδδέ κάν συμμετέσχον καταρτήσέως Συλλόγων
ή συνεδριάσεων αύτών.
»Χθές δμως, δτε είδον δτι έφερόμην ώς ίδρυτής τού Έκπαιδευτιτού Ό μίλου, Ισπευσα νά ¿ρωτήσω πώς τούτο συνέβη καί ποίος μέ
δπέγραψεν, Ιμαθον δέ δτι κατά τό Καταστατικόν, οί πρώτοι δπογράψαντες αύτό είναι ίδρυταί, καί έγώ, ώς άπαντήσας δτι είμαι σύμφω
νος είς τάς άποφάσεις τών συνελθόντων έθεωρήθην, νομίζω, ώς τοιούτος. Αύτή είναι ή άλήθεια καί ούδέν πλέον».
Ή δήλωση είναι σύμφωνη μέ τήν άλήθεια.
’Επειδή, δμως, ή κάποια άθέλητη άσάφειά της μπορεί εύκολα
νά παρεξηγηθεί σέ βάρος τού Όμίλου, θεωρήθηκε άναγκαίο νά δημο*
σιευθεΐ γιά συμπλήρωμα διαφωτιστικό τό Ιπόμενο ίστορικό.
Α ντίτυπο άπό τήν πρώτη έγκύκλιο τής ’Εφορίας τού Προτύπου
Δημοτικού Σχολείου (Βλέπε Δελτίο Ά ρ . 1. Σελ. 1) πού κυκλοφόρησε
δσο τό δυνατόν εύρύτερα καί προκάλεσε τόσο θόρυβο, είχε σταλεί
καί πρός τόν κ. Α. Άλεξανδρή τότε βουλευτήν Καρδίτσας στήν τότε
κατοικία του « T o u ris t H ôtel».
"Ενα μήνα έπειτα κ ’ ένώ ¿δημοσιεύονταν στίς έφημερίδες τά ·
άρθρα <Τό Σχολείο τών Μαλλιαρών», «Κάτω οί βέβηλοι» καί τά
δμοια, ή ’Εφορία τού Προτύπου Δημοτικού Σχολείου άποφάσισε νά
στείλει πρόσκληση γιά νά ίδρύσουν τόν ’Εκπαιδευτικόν Ό μ ιλ ο σέ
κυρίους, πού είχε βάσιμες πληροφορίες δτι έγκρίνουν τόν σκοπό της.
Σάν τέτοιος έκαλέσθηκε καί ό κ. Α. Άλεξανδρής μέ τό άκόλουθο γράμμα :
2ά66ατο 24. IV . 1910.

'Α ξιότιμε K vqu ,
Τήν έρχόμενη Τρίτη 27 τρέχ. στις 5.30 μ. μ. θά μαζευτούν
σπίτι μου δσα μέλη τής ’Εφορίας τού Προτύπου Δημοτικού Σχολείου
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είναι Ιδώ γιά νά συζητήσουν διάφορα, μεταξύ άλλων καί τόν καταρ
τισμό τοΟ «Εκπαιδευτικού Όμίλου». θ ά τό θεωρήσωμε μεγάλη τιμή
άν θελήσετε νά έλθήτε καί σείς.
Mi πολλή δπόληψη
Π @ 6& νμθ(

(*Γπογ.)

Δ. ΤΙ. Π ετροκόχκινος.

Κ°ν Ά λ ε ξ α ν δ ρ ή ν
Βουλευτήν.
Ό κ. Α. Άλεξανδρής άπάντησε μέ τό Ιξής γράμμα :
Τρίτη, 27 ’Απριλίου 1910.

’Αξιότιμε Κύριε,
Άπροόπτως δλως σήμερον ό κ. Πρωθυπουργός έκάλεσε διά τήν
5ην μεταμεσημβρινήν ώραν τούς έν Ά θήναις συναδέλφους μου καί
Ιμέ είς σΰσκεψιν έν τψ 'Γπουργείφ τών Οικονομικών περί θεσσαλικού τίνος ζητήματος, ένεκα τοΟ όποίου παραμένω ακόμη έδώ. Μοί
καθίσταται συνεπώς άδύνατον νά παρευρεθώ είς τήν σύσκεψιν τής
Εφορίας τού Προτύπου Δημοτικού Σχολείου, είς ήν μοί έκάματε τήν
τιμήν νά μέ καλέσητε.
Ζητών διά τήν άθέλητον ταύτην άπουσίαν μου συγγνώμην δράττομαι τής εύκαιρίας, άξιότιμε Κύριε, νά σάς παρακαλέσω δπως είς
τάς άποφάσεις δμών μέ θεωρήσετε άπολύτως σύμφωνον, διότι είμαι
δλοψύχως θιασώτης τής ίδρύσεως ένός Προτύπου Δημοτικού Σχολείου,
Ινεκα τού μεγάλου σκοπού καί τής μεγάλης έλλείψεως, ήν πρόκειται
νά πληρώση είς τόν τόπον μας.
Μετ’ έξαιρέτου δπολήψεως πρόθυμος είς δ,τι μέ θεωρήσετε χρήσιμον.
Γ ΐπ ο γ).
Kfl* Δ. H . Π ετροΗ όχκινον.

Α . Ά λεξανδρής.

Τήν ήμέρα Ικείνη ό Εκπαιδευτικός Ό μ ιλος ιδρύθηκε- καί ίδρυταί του θεωρήθηκαν δσοι Ιλαβαν τήν άπόφαση καί δσοι «έκ τών
προτέρων» ή «έκ τών δστέρων» άποδέχθηκαν τίς άποφάσεις.
Γιά τούτο στό Καταστατικό πού τυπώθηκε δυό μήνες άργότερα
είναι όπογραμμένοι καί άρκετοί πού δέν ήταν παρόντες δταν
ψηφίσθηκε.
Τό Καταστατικό, πού κυκλοφόρησε σέ δυό χιλιάδες άντίτυπα,
στάλθηκε σέ δλους τούς ίδρυτάς καί σέ δλα τά μέλη τόν Αύγουστο
τού 1910 καί καμμιά διαμαρτυρία, δπως ήταν φυσικό, δέν έγινε ώς
τήν ώρα ούτε άπό μέρος τού κ. Α. Άλεξανδρή, ό όποιος άπεναντίας
στίς 3 Φεβρουάριου 1911 έπλήρωσε τή συνδρομή του.

