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Τδ Δ ελτίοάνταλλάζεχαι μέ τ ' άκόλουθα.παιδαγωγικά καί φιλο■λογικά περιοδικά,.· ·
- - ·. ν , «’Ανατολή» μηνιαίον παιδαγωγικόν περιοδικόν. Έ ν Σάμω.

δπα ρξη Ιν δ ς Ικ π α ιδευ τικ ο ΰ σω ματείου μ έ σκοπό σάν

τού ’Ε κ παιδευτικ ού Ό μ ίλ ο υ ή τα ν ά νά γ κ η , πού ά π ο δ είχνετα ι
ά π δ τή ν Ιπ ιτ υ χ ία του.
Ο ί ίδρυταί χ ω ρ ίς κ α μ μ ιά ιδιαίτερη Ιν έρ γεια κ α ί μόνο μέ
τδ νά δημοσιεύσουν τή ν π ρ ώ τη έγκύ κλιο , τδ κ α το π ινό γρ ά μ μ α

«Σαλπιγξ» -δργανον.
.Πανελληνίου .ένώσεως των δημοδιδασκάλων
άμφοτέρων τών φύλων, :Αθήνάί.-ν. ,
-

κ α ί τδ κ α τα σ τα τικ ό , έλαβαν δηλώ σεις ά π δ π αντού άνθρώ πω ν

«Άσπίς» δργανον χοΟπαγκρητίου δημοοιδασκαλίκοΟ συλλόγου. Χανιά.

π ο ύ ζητούσαν ν ά γίνουν μ έ λ η τού Ό μ ίλ ο υ .

.«Εκκλησιαστικός. Φάρας* Ιπιστημο νικο ν θεολογικδν σύγγραμμα έκ§ιδόμενον κ α τά μην«. Έ ν Α λ έ ξ α ν δ ρ έ ^ (Ικ του Πατριαρχικού
-Τυπογραφείου).·
.'■· . ■■·
·ν:■■.'■',.·■··■.■··.
·■

«Πάνταινος» έβδομαδιαίρν παράρτημα ταυ «Εκκλησιαστικού Φάρου*
’Αλεξάνδρεια.
«Νουμάς* φιλολογικό περιοδικό, Αθήνα.

Α δ τδ δ είχ ν ει π ώ ς κ ά π ο ια όποσυνείδητη ά ν ά γ κ η Ιν δ ς προο
δευτικού σω ματείου ε ίχ ε γ εννη θ εί σ τήν ψ υ χ ή κάθε μορφω μέ
νου ανθρώπου. Τ ή ν ά νά γ κ η α ύ τή τή ν

έδειξε συνειδητή ή

ίδρυση τού Ό μ ίλ ο υ .
"Α ν ά νταποκρίθηκε στδ σκοπό του ό "Ό μιλος ή ό χ ι, είναι

«Γράμματα» φιλολογιάΑΠεριοδικό. ’Αλεξάνδρεια.

ζ ή τ η μ α πού δεν μ π ο ρ εί νά τδ κρίνει κ α νείς ά πό λ υτα , μ ά π ρ έ

«Νέον ΠνεΟμχ» ’μηνιαΐον περιοδικόν είκονογραφημενον. Κωνσταν*
τινούπ'ολις.’-

π ε ι νά λογα ριάσ ει τά μ ε γ ά λ α έμπόδια, πού ή ά φ ώ τισ τη κ α ί
όπερβολικά συντηρητική κοινή γ ν ώ μ η τω ν πο λλώ ν β ά ζει σάν

«Χαρ αυγ ή * -περιοδικήν «ίκοναγραφημέ.νον. δεκαπενθήμερον. Μυτιλήνη.

όδοφράγματα έμ π ρδς σε κ ά θ ε προοδευτικό έργο γ ιά νά τού
κόψ ει τδ δρόμο του.
Ό Ό μ ιλ ο ς π ρ ώ τα π ρ ώ τα έκρινε ά π α ρ α ίτη το νά δημιουρ
γ ή σ ε ι ένα κέντρο γ ιά νά συναντώ νται οί δμο'ίδεάτες. Γ ιά τούτο
έγκ α τα σ τά θη κ ε σε γ ρ α φ ε ία — γραφ εία δσο μπορούσε π ιδ κεν
τρικ ά κ α ί π ιδ λ ιτά συνάμα γ ιά νά μ ή ν κάνει ά π δ π ρ ώ τη ά ρ χ ή
έξοδα δυσανάλογα μ έ τούς πόρους του. Έ κ ε ΐ ά π δ τ ά ς 6 - 8 */2
κ α ί ά ργότερα κ ά θ ε βράδυ δ έ χ ε τ α ι τά μ έλ η του κ α ί τούς
Ιπ ισ κ έ π τες, πού θέλουν είτε πληροφ ορίες νά ζητήσουν, είτε
άπορίες νά λύσουν σ χ ε τικ έ ς μ έ τδ σκοπό κ α ί τδ έργο.

162

163

Α ν κ α ι τά στενόχω ρα γραφ εία του ή τα ν έμ πόδιο γ ιά
μ εγά λ ο Ακροατήριο, ώ ς τόσο όργάνω σε δ ια λ έ ξ ω π ο ύ οI κυριότερες ή τα ν τοδ κ . Σ τ . Ρ α μ ά γ ιά τ ή Γλω σσική διδασκαλία ατά
Δ η μ ο τικ ά Σ χ ο λ ε ία κ α ί τοδ κ . I. Χ ρυσάφη γ ιά τ ή Γ υ μ ν α σ τ ή
σ χ ετικ ά μ έ τόν άθλητισμό.

δ είγ μ α όμω ς μερικώ ν π ού έδωσαν κ α ί μ εγα λείτερ ες δωρεές
στόν Ό μ ιλ ο , έλ π ίζο μ ε ν ά φ ιλοτιμηθοδν κ α ί ά λ λ ο ι άπό τά
μ έλ η ν ά συνεισφέρουν κ α ί αδτοί 8,τ ι μπορούν π α ρ α π ά νω άπό
τ ή συνδρομή τους.
Χ ρέος μ α ς ώ ς τόσο τό θεωρούμε ν’ Απευθύνομε κ α ί δ η 

Ό

Ό μ ιλ ο ς ά ρχισ ε νά

σ χ η μ α τίζ ε ι τ ή βιβλιοθήκη του,

δπου θά βρίσκει κανείς δσα βιβλία, φ υλλά δια κ α ί περιοδικά
Ιχ ο υ ν γρ ά ψ ει γ ιά έκ πα ιδ ευ τικ ά κ α ί γλω σ σ ικ ά ζη τή μ α τα .
Ά πό

τόν Ια ν ο υ ά ρ ιο

τοδ

1911

ά ρχισ ε νά | κ δίδει τό

Δ ελτίο πού αύτός είναι ό τρίτος άριθμός του. Μ έ τ ά δημοσι
ευόμενα στο περιοδικό τοδτο άρθρα έκίνησε κ ά π ω ς τά α ίμ α τα
τώ ν δασκάλων, δσοι Ιννοεΐτα ι Ιχ ο υ ν δρεξη νά σ κ έπτοντα ι κ α ί
π ερ ιέρ γεια νά μαθαίνουν.
Τ έλ ο ς

έτο ιμ ά ζει

τ ά β ιβλία

τ ή ς π α ιδ ικ ή ς βιβλιοθήκης

του, κ α ί τ ά δ ιδα κτικ ά τ ά χ ρ ή σ ιμ α
στό μ α θη τή .

στούς

δασκάλους κ α ί

^’Α π ό π ο λ λ ά σημάδια διακρίνει κανείς π ώ ς ά ρχισ α ν κ α ί οΕ
ά ντιπ α λ ο ι τώ ν ίδεών τοδ Ό μ ίλ ο υ νά σέβονται τόν έπισ τημ ονικ ό
τρ ό π ο πού έξετά ζει τά έκ πα ιδ ευ τικ ά ζ η τ ή μ α τ α κ α ί νά. κ α τα 
λαβαίνουν π ώ ς δέν είναι εύκολο μόνο μ έ βρισιές, ειρωνείες κ α ί
διαστροφές τ ή ς ά λή θεια ς νά πολεμήσουν τό έργο του.
Γ ιά τά μ έ λ η τοδ Ό μ ίλ ο υ , π ρ ό πάντω ν γ ιά όσους δέν
κατοικοδν σ τήν Α θ ή ν α , δημοσιεύομε σήμερα, σύμφωνα μ έ τό
άρθρο 1 2 τοδ Κ α τα σ τα τικ ού, τ ή σύντομη α δτή λογοδοσία δπω ς
κ α ί τόν ισολογισμό τώ ν έσόδων κ α ί έξόδων.
ΟΕ πόροι το δ Ό μ ίλ ο υ , καθώ ς ό καθένας μ π ο ρ εί νά ίδεί, δέν
είναι άμύθητοι θησαυροί, έπ ειτα κ α ί ή π εν τά δ ρ α χ μ η συνδρομή
πού ζή τη σ ε ά π ό τά μ έ λ η του είναι πολύ μ ικ ρή. Ά π ό τό παρά -

μόσια σέ δλους δσοι γρ ά φ η κ α ν μ έλ η κ α ί δποστήριξαν τό
έργο τοδ Ό μ ίλ ο υ τ ά θερμά εδχαρισ τή ρια τ ή ς έπ ιτρ ο π ή ς γ ιά
τή ν προθυμία π ού έδειξαν νά μ ά ς βοηθήσουν ό καθένας κ α τά
τή δύναμή του.
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Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο Σ ΟΜΙΛΟΣ
’Α π ο λ ο γ ισ μ ό ς ‘Ε σ ό δ ω ν κ α ί 'Ε ξό δ ω ν
ΕΣΟΔΑ

}>ιά τή χ ρ ο ν ιά 1 Μ ά η 1 9 1 0 — 3 0 Α π ρ ίλ η 1 9 1 1 ·
ΕΞΟΔΑ

Δωρεές
1910· 1 9 1 1..................
»
1 9 1 1 -1 9 1 2 ...................
Συνδρομές 1 9 1 0 -1 9 1 1 ..................
1 9 1 1 -1 9 1 2 ..................
Συνδρομές καί πούλημα Δελτίου
Τόκοι καταθέσεων στήν Τραπεί
τάκη χα ί Σ 1 ...........................

Υ π ό λ ο ιπ ο ........................................... Δρ.7,127.66
Καθυστερ. συνδρομές 1910-1911 » 520.—

6,810

85

1 ,2 1 2

_

1,480
260

—
—

666

50

134

85

10,564

20

7,647

66

2ΗΜ. Αι*ά μ<λη το 5 ‘Ομίλου μ β ς δποσχέβηχαν, δμα ιδρυθεί τό Πρότυπο
Αημοτιχδ 2 χ 0λεί0, τό όλο 1875 όρ. ' Ενα * λλο 100 8ρ. τό χρόνο γ * 5 χρόνια*
κ α ί μια ίμ ά ία μελών άπό 8ρ. 110 χάθβ τριμηνία.

Νοίκι γραφείου (Αύγουστος-’Απρίλης) . . .
Μισθοί προσωπικοΟ, ποσοστά εισπράξεων κτλ.
Έ ξο δα γιά τήν έγκατάσταση τοΟ γραφείου . .
Φωτισμός καί θέρμανση τοϋ γραφείου . . .
Ταχυδρομικά τέλη, δελτάρια κτλ.....................
Διαλέξεις καί σ υ νελεύ σ εις................................
Τύπωμα καί στάλσιμο 2 άριθμϋν Δελτίου . .
Χαρτί γιά τό Δελτίο καί τό ξώφυλλό του * . .
’Αγορά καί δέσιμο β ιβλίω ν................................
Τυπωτικά Ιγκυκλίων, καταστατικοΟ κτλ. . .
Γραφική ύ λ η ......................................... ....
Δημοσιεύσεις καί διατριβ ές................................

585
188
536
85
98
71
1,077
45
10 2

254
62
329
3,436

_
80
20

55
08
65
38
03
85
50
50
—

54

Υ πόλοιπο:
Μ ε τ ρ η τ ά .....................................Δρ. 187.81
Τράπεζα Σ. & Σ ° (Ταμιευτήριο) » 2.427.25
»
»
(έπί προθεσμία) » 4,512.60

7,127

66

Δρ.

10,564

20

* Ά «οθη*»υμ*νο στοό Μάϊσνερ χ α ί Εαργαβοόρη:
815 φόλλα Ασπρο χαρτί πρός 32.60 τά 500 (—8 ®/#) = 19.98
215
>
ξώφυλλο
πρόβ 6 0 .— τ 4 500 (—3 */„)== 25.05
Αρ. 45.03

*Αθήνα 1 Μάη 1911.
Ό ταμίας τοΰ Έ π ίτα ιδεντιπ ον Ό μ ίΧ ον
Δ. Π. Π ΕΤΡΟ Κ Ο ΚΚ ΙΝ Ο Σ
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Μ ΙΑ Μ Α ΤΙΑ Σ Τ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο Μ Α Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α

Είναι είς όλους βέβαια γνωστά τάποτελέσματα τοδ έκπαιδευτικοδ
μας συστήματος είτε τό θεωρήσωμεν ώς σύνολον είτε άποβλέφωμεν
εις τά διάφορα τμήματά του. 'Ο λοι φωνάζομεν «τι ή έκπαίδευσίς
χωλαίνει καί εϊμεθα πρόθυμοι νά ρίψωμεν τόν λίθον κατά σχολείου
καί διδασκάλου. Τόσον καλά έχουν κατανοηθή αί Ιλλείψεις ποδ έχει
ή έκπαίδευσίς μας, ώστε δχι μόνον οί ειδικοί παιδαγωγοί, οί λόγιοι
καί δσοι ό,πωσδηποτε μέ τήν άτομικήν των άντίληψιν ήμποροδν νά
κρίνουν, έκφράζονται μέ δριμύτητα, άλλά καί οΕ έντελώς άγράμματοι, έκεΐνοι ποδ ούδεμίαν μέ τό σχολεΐον καί τά γράμματα έχουν σχέσιν, φωνάζουν καί άναθεματίζουν διαρκώς. Αδτή δέ ή γενική κατακραυγή δέν είναι τωρινή. Σήμερον είναι ή άλήθεια πώς Ιπήρε τήν
έντονωτέραν τ η ς . Ικφρασιν, άφοδ πλέον «τό σίδερο άγγιξε τό κόκκαλο» καί όλοι τό έχουν αίσθανθή.
Πρό καιρού όμως Ιχομεν όλοι Ιννοήσει ότι άπέτυχεν ό σκοπός
τής έκπαιδευσεως μας, καθώς άλλως τε άποδεικνόουν καί αί κατά
καιρούς άπόπειραι τής πολιτείας καί τών ειδικών διά τήν διόρθωσιν
τού κακοΟ. Ά τυχώ ς αΕ άπόπειραι αδταί άπέτυχον κατά τό μάλλον
ή διότι, όσάκις τοδλάχιστον Ιπεδιώκοντο άπό τήν πολιτείαν, ήσαν
πρόχειρα φάρμακα διά τήν στιγμιαίαν θεραπείαν καί δήθεν άναστολήν τοΟ κακού, ή διότι καί όσάκις Ιπεδίωκον τήν θεραπείαν μέ ειλι
κρίνειαν, δέν Ιστρέφοντο είς τήν ρίζαν τοδ κακού- άλλ’ αύτό τούτο,
τό ότι καί αί ειλικρινείς προσπάθειαι διά κάθε διόρθωσιν άπετύγχανον, άποδεικνύει, ότι άντιλαμβανόμεθα μέν τό κακόν μέ όλα του
τάποτελέσματα, δυσκολευόμεθα όμως νά ε&ρωμεν τήν αιτίαν του, τήν
ρίζαν του, ή όρθότερον άλλος άλλην αίτίαν τοδ κακού πιστεύει καί
τοδτο πάλιν άποδεικνύει, ότι αί αίτιοι είναι τιολλαί.
Ποιος, καί μ’ Ιπιπολαιότητα έστω άν θελήση νά έξετάση τό
ζήτημα, ήμπορεΤ ν’ άρνηθή τοδτο ; Είναι μάλιστα τόσαι πολλαί αΕ
αίτίαι τοδ κακοδ, ώστε νομίζω ότι έκεΐνος ποδ θ’ άνελάμβανε τήν
δποχρέωσιν ν’ άναμορφώση τήν έκπαίδευσίν μας είς τό σύνολόν της,
θά εδρίσκετο είς τόσον χάος, ώστε έκ πρώτης όψεως θά έχανε τό
θάρρος του. θ ά έπάθαινε δ,τι καί ίατρός προσκληθείς νά θεραπεύση

άσθενή πάσχοντα άπό πολλά νοσήματα τά μέν σοβαρώτερα άπό τά
δέ, όλα όμως ίσα είς τό άποτέλεσμα, τήν καταστροφήν δηλαδή τοδ
δργανισμοδ. Είναι φανερόν ότι ό ίατρός ένώπιον τοιούτου άσθενοδς,
μετά τήν άκριβή διάγνωσιν, θά έφρόντιζε νά θεραπεύση πρώτα τά
νοσήματα ποδ συντελοδν ταχύτερα είς τήν φθοράν τοδ όργανισμοδ'
δι’ αύτά θά έφήρμοζεν άμεσον καί άποτελεσματικήν τήν θεραπείαν
καί θά έπερίμενε μέ τόν καιρόν νά κανονίση τήν δίαιταν τοδ άρρώστου είς τά καθέκαστα, ώστε σ ιγά-σ ιγά καί μέ ριζικήν θεραπείαν
είς όλα τά σημεία νά κατορθώση ν’ άποδώση τήν τελείαν δγείαν είς
τόν πάσχοντα.
Τό ότι νοσεί ή έκπαίδευσίς μας τό έχουν, ώς είπομεν, έννοήσέι
ειδικοί καί μή· άλλ’ είναι παρατηρημένου ότι καί όλα τά μέχρι τοδδε
μέσα διά τήν θεραπείαν της ή ήσαν άσκοπα ώς έπί τό πλεϊστον ή
καί μερικά έβλαψαν. Ή διαρκής π . χ . προσθήκη μαθημάτων είς τόν
προδπάρχοντα δυσβάστακτου όγκον των, δέν δπήρξε πάντοτε άσκο
πος ; Ό είς τό m a x im u m αδξηθείς άριθμός τών ώρών τής διδασκα
λίας ποιος θ’ άρνηθή ότι δέν έβλαψεν, είς τήν κατωτέραν ίδίως
έκπαίδευσίν; Είς ζητήματα στοιχειωδέστατα πού άποβλέπουν είς
αδτήν τήν δγείαν τών μαθητών καί τά όποια πρό πολλοδ είς άλλα
μέρη έμελετήθησαν καί έκανονίσθησαν σύμφωνα μέ τό συμφέρον τής
διανοητικής καί σωματικής εύεξίας τής παιδικής ήλικίας, ήμεΐς εδρισκόμεθα άκόμη είς άρχέγονον έποχήν !
Είς μελέτην σύντομον ποδ έχει σκοπόν νά έξετάση τροχάδην καί
άπό γενικωτάτης άπόψεως τά κυριώτερα τρωτά σημεία τοδ έκπαιδευτικοδ μας καθεστώτος, διά νά δοθή άπλώς άφορμή είς τούς δυναμένους καί τούς ειδικούς ν’ άναλάβουν τήν κατά τό δυνατόν βελτίωσιν, δέν θά είναι βέβαια κατορθωτή ή λεπτομερής έξέτασις τών καθέ
καστα. Μόλα ταύτα θά έπιθυμοδσα νά μέ παρακολουθήση ό άναγνώστης είς τά όλίγα, γενικά καί στοιχειώδη διά νά πεισθή πώς δέν
είναι δπερβολική ή έκφρασις ότι εδρισκόμεθα, δπό τά φώτα καί τήν
πρόοδον τοδ είκοστοϋ αίώνος, είς άρχέγονον κατάστασιν διά μερικά
έκπαιδευτικά ζητήματα.
Ά ς έπισκεφθώμεν τό Νηπιαγωγεΐον, τήν πρωτοπορείαν τής
κατωτάτης έκπαιδευσεως, ποδ άμφισβητεΐται άπό τούς παιδαγωγούς
καί αύτή άλλως ή χρησιμότης του, έκτός τών ξενοφώνων έλληνικών
μερών. Ά ν έξαιρέσωμεν τά Νηπιαγωγεία τοδ Φροβελιανοδ συστή
ματος, τά όποια όμως είναι όλίγα καί περιορίζονται είς τήν πρωτ
εύουσαν, είς δύο-τρεις έπαρχίας καί είς ώρισμένα μέρη τοδ έξω
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Ελληνισμού, δλα τάλλα ιδρύματα πού Ιργάζονται μέ τό δνομα τοΟ
Νηπιαγωγείου είναι ά π ο ν ε ς ηαώιών ! ΕΕς δωμάτια στενά καί ώ{

συγχαρητήρια κ α ί . . . οί ίατροί θά κερδίσουν έπισκεψεις, διότι τά
νοσήματα προσβάλλουν φυσικά τό καλοκαίρι τούς κουρασμένους παι
δικούς δργανισμούς!
Είς ποιον άλλο μέρος, πράς θεού, όπάρχει πλέον τό μαρτύριον
αύτό των παιδιών ποΟ ήμεΐς τό ύποφέρομεν καί τό χειροκροτούμεν
ώσάν ίεράν συνήθειαν πού άπό καθήκόν μας τήν σεβόμεθα, ένψ
γνωρίζομεν τάς όλεθρίας συνεπείας τ η ς ; *Αν δέ σκεφθή κανείς δτι
είς αύτά τά Νηπιαγωγεία πηγαίνουν παιδάκια άπό τήν μεσαίαν καί
κατωτέραν κοινωνικήν τάξιν, πού θά είπή δτι 6 άριθμός των είναι
μεγάλος, εδκολον είναι νά συμπεράνη πόση πρέπει νά δπολογισθή ή
βλάβη· παραλείπω δτι αότών τών κοινωνικών τάξεων τά παιδιά δέν
ζούν είς τά σπίτια των μέ πολύ εότυχεις όγιεινούς δρους. Επομένως
Ικ εΐ δπου ώφειλε τό σχολεΐον μέ κάθε του θυσίαν νά προλαβη τάς
έλλείψεις τού σπιτιού, φιλοτιμεΐται νά συνέχιση τό Ιργον τής βλάβης.
Μέ τόν τρόπον αότόν τό Νηπιαγωγεΐον ή τό προκαταρκτικόν τμήμα
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, δπως τ ’ δνομάζουν συνήθως, προετοι
μάζει τά παιδιά διά τό δημοτικόν σχολεΐον άλλά καί είς τό δημοτι
κόν σχολεΐον μέ τάς ίδιας περίπου άνθυγιεινάς συνθηκας διδάσκεται
ή τρυφερά ήλικία. Πολλοί μαθηταί είς στενόχωρα δωμάτια, είς μερικά
δέ μέρη είς πραγματικάς τρώγλας, διδάσκονται άπό διδασκάλους
κουρασμένους μέ τόν ίδιον έπάνω κάτω τρόπον. Είς αύτό τό τμήμα
τής έκπαιδεύσεως άρχίζουν πρό πάντων τά δεινά. Έ δ ώ ή χαρά καί
ή ζωηρότης τής παιδικής ψυχής τρέπονται είς φυγήν πρό τού διδα
σκάλου, τού τραγικού καί αύτού θύματος! ’Αρχίζει ή άνάγνωσις είς
άναγνωστικά μέ λέξεις ώς έπί τό πλεΐστον άκαταλήπτους, άρχίζει τό
μαρτύριον τής. γραμματικής μέ τήν άποστήθισιν τών κανόνων της
καί δλα τέλος τά δυσάρεστα τής γλωσσικής διδασκαλίας πού τόσον
καλά άπό πολλούς καί ειδικούς Ιχουν έκτεθή, ώστε ν’ άναγκάσουν
τούς περισσοτέρους άπ’ αύτούς νά καταλήξουν είς τό άναγκαΐον συμ
πέρασμα, δτι «ή διδασκαλία είς τό όημοτικον οχολεΐον πρέπει νά
γίνεται είς τήν άνεπιτήδεντον καί φνοικήν γλώοοαν μ έ τήν όποιαν γίνε
ται ή προφορική σννεννόησις είς τόν καθ’ ή μέραν βίον».
’Αλλά καί χωρίς τόν γραμματικόν έφιάλτην πόσα άλλα δυσάρε
στα τό τμήμα αύτό τής έκπαιδεύσεως παρουσιάζει! "Αν έξαιρέσωμεν άρκετούς όπωσδήποτε δημοδιδασκάλους πού Ιχουν δλα τά
διδακτικά καί ήθικά προσόντα, ώστε νά κατορθώνουν νά γίνωνται
άγαπητοί είς τούς μαθητάς των καί νά μεταδίδουν τό μεγάλο φορτίον
τών γνώσεων δσον τό δυνατόν μεθοδικώτερα, άν έξαιρέσωμεν, λέγω,

α
" άνήλ[Λ ™ βάζ ^ τ * ι τά παιδάκια τών 4 -6 , είς δέ
τόν ύπόδουλον Ελληνισμόν χ «1 | ω ί 8 καί 1 0 έτών ήλικίας, έπάνω
• ίί θρανία διά τά όποια δέν έλήφθη κάν ή πρόνοια νά Ιχουν τάς
άναλόγους διαστάσεις διά τό παιδικόν σώμα αότής τής ήλικία ς! Μία
νηπιαγωγός ποΟ φέρει αύχόν τόν τίτλον διότι κατά τύχην διδάσκει
νήπια, πραγματικά δμως δέν έχει «λα τ ' άπαραίτητα προσόντα διά
νά χειραγώγηση τά τρυφερά «ύτά πλάσματα, τά βασανίζει έπί ώρας
άλλοτε γράφουσα είς τόν πίνακα καί άλλοτε συλλαβίζουσα είς τό
Αλφαβηταριον διά νά τά διδάξη τά προκαταρκτικά τής πρώτης
άναγνω σεω ς.. . Μέ την πρώτην δ’ αότήν διδασκαλίαν, άς τό είπούμε
παροδικώς φιλοτιμεΐται νά λέγη είς τά παιδάκια δτι ή μητέρα μέ
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Γ αί πολλάκίί άπό τά

*αί

άρ χ & ή

βραδεία, άλλ άποτελεσματική πνευματοκτονία- διότι άπ’ αότήν τήν
*«τωτ«την βαθμίδα τής μορφώσεως άρχίζει νά δημιουργεΐται μ’ έπι^, ? ν ^
^
παπα^«λισμός είς πράγματα άκατάληπτα, διά
νά έκταθή βραδυτεβον είς δλην τήν κλίμακα τής έκπαιδεύσεως. Αί
συχναί και άπλαι, χωρίς δμως νά καταπονούν τό παιδικόν -σώμα,
πολύω,Ρ°( παραμονή είς τό δπαιθρον καί τά κατάλληλα
τήν ήλικιαν αυτήν άσματα Ιχουν παραμεληθή τελείως· διότι οδτε
κήπος όπαρχει, οδτε αύλή πολλάκις διά νά ήμπορούν τά παιδάκια
νά κυκλοφορούν έλεύθερα, οδτε καί Ιχ ει τήν δρεξιν ή νηπιαγωγός
νά τραγουδή καί νά παίζη μέ τά μικρά. Ά π ό τόν Μάρτιον δμως
μήνα Ιω ς τόν Ιούνιον, είς μερικά δέ μέρη καί Ιω ς τόν Ιούλιον, βλέ
πει κανείς μεγάλην δραστηριότητα είς τάς παιδικάς αδτάς άποθήΧ«ς. Ιίολλες ώρες γυμνάζονται τά μικρά σέ βηματισμούς χορού άπό
την πόλκα καί κανδρίλια ώς τόν συρτό! μαζί δέ μ ’ αότά άρχίζουν
νά μαθαίνουν τά περίφημα άσματα καί τούς διαλόγους καί Ιτσι σώμα
μ? Τ Ιξ ?σου κουράζονται διά τήν προετοιμασίαν των έξετάσεων. δσον δέ πλησιάζει ό καιρός των, τόσον ή έργασία γίνεται
ν ε τ α ιΤ ίδ Τ
Γ Γ 7 Γ ^
μ ,ϊ « λών« Χω?1« ν« λαμ 6άΓάθε άλλ Τ
ή
^
* * άτμ0σ* α“>“ ^ θερμοκρασίας πού
κάθε άλλο πιτρεπει παρα τήν όπερβολικήν καί άηδή αότήν καταπόνησιν. Ολη ή φροντίς των είναι νά ΙπιδειχθοΟν τά μικρά ώς πίθη
κοι. * ά χειροκροτηθούν άπό τούς φιλοδόξους γονείς καί τό λοιπόν
ακροατήριον, ή δέ φιλόπονος νηπιαγωγός θά δεχθή τά έγκαρδιώτερα
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«ύτούς noo άπό ά γά π η ν έγιναν διδάσκαλοι καί μ» δλας τάς ά τ ε λ ε ί^
των fi**!
,παί.δευαίς μβίί κατ°ρθώνουν κάτι τι καλόν μέ πολλάς
υ β α « κ α χοπους, οί άλλοι, οί περισσότεροι, παρουσιάζονται είς
τόν μαθητήν περισσότερον ώ ς έχθροί ή φ α 0[... Είναι » γενικώς
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ίσβίτεΡ0ν

■*«« ό διδάσκαί

πα[δαΥωΤ « ά ζ> τόσόν καί σκαιότερος γίνεται

Ι^ ς Φ έο* f δΐ
δΐδ^ Γ λ° 5 π οτέ δέν « ή τ η « τό μονοπάτι πού
μ ά ς φ ε ρ ε ι εις τή ν παιδικήν ψ υ χ ή ν ποτέ δέν ένόησε πώ ς τό παιδί
JÙ J 1 ' φ
μ; “ ν t0U π ° 3 0φ6ίλ0μεν νά ^ δ ώ μ εθ α διά νά μή τοΟ
οτρεβλωσωμεν τδν χαρακτήρα. Πόσον δέ κακόν γίνεται είς το παιδί
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Ελληνικόν σχολεΐον μ έ τό π ε ρ ίφ η μ α Σ χολα ρ χείόν t0ü καί

ά λ υ σ ίδ ΐ n V' ¿1
δϊ,λαδή > è
αότ^ άϊ “ ν£«ν τήν άτελείωτη
άλυσίδα τών τάξεων πού έχει ή κατωτέρα καί μέση Ικπαίδευσιε

διότι.δλαι αύταί αί τάξεΙ; άποτελοΟν συνέχειαν J

καΐώτεραι προ-

παρασκευάζουν διά τάς άνωτέρας, άφού δέν ί χ ε ι έννοηθή δυστυχώς
Μ Γ ’
έκπαίδευσ^ «ρ έπ ει νά γίνη αυτοτελή,-. "Οσον
δε προχω ρεί ό μαθητής εις τάς τάξεις, τόσον αί άχρηστοι σνεδόν

Γ ςζημίαν
^ Ι Γ ί κάθε
ά θ Γαυτενεργείας·
’ρτγϊΙ0 1 1 ς έπί
τό πλεϊστον’
γίνον™
4 ώ- ν
μέ
τόσον
ή διδασκαλία,
τών ^ Ε λ‘-λη νικ
διως γίνεται χαώ δης καί ό παπαγαλισμός φθάνει είς τό κορύφωμα ■

2 %

Γ η Π

Έ κ τ ό ί ¿1<

^
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0V Τάξεΐί “ ^ ° λα^ εΐον
ΤΫ

Γ υ μ ν ά σ ιο ί^ Τ α ι

π5“ δαγωγ[Χ^ς (1°ΡΦώ^ ω ς τοϋ διδασκάλου.

κατοοθι’ι
Λ
**** ^
^ η μ ό ν ω ν Ικείνων πού
πατορθωνουν μόνοι των μέ όδηγόν τήν πείραν νά έννοήσουν πώς ε!ς
χά θ ε ά να γκ ην πού τούς παρουσιάζεται πρέπει νά κ λ ο ν ίσ ο υ ν τήν

διδασκαλίαν των διά νά γίνη άποτελεσματική, πλήν «ύτών ποΟ δέν
προσηλώνονται είς τούς τύπους, ά λλ ’ άποβλέπουν είς τήν ούσίαν Ιν ο

μεν την χορείαν των κλαοικοψρόνων καί όπαδών τής άκαδημαϊκής
ι ασκα ας.... ιά τούς τελευταίους ό μικρός μαθητής τοΟ Έ λληνιxoö σχολείου καί ή μικρά μαθήτρια τών ά ντιστοίχω ν τάξεων τοΟ
Παρθεναγωγείου μεταβάλλονται είς φ ο α ψ ά ς . Δ έν άρκεΐ π . χ . νά διδά, ν μίαν ή δύο σημασίας άρχα ία ς λέξεω ς κ α τ α λ λ ή λ ο υ ς ^ έρμη .
νευσουν τό χω ρίον, ά λλά παρατάσσουν συνήθως δλας τάς σημασίας

*«ί Υποχρεώνουν τούς μαθητάς νά σημειώνουν διά νά τάς Ιπαναλά^

δουν μέ τδν ίδιον μηχανικόν τρόπον συσκευάζω, κατασκευάζω, δια
σκευάζω, έπισκευάζω, άνασκευάζω, μετασκευάζω, καθέν μέ τήν ιδιαι
τέραν σημασίαν του καί άλλα αδτοΟ τοϋ είδους είδα σημειωμένα είς
σημειωματάριον μαθητοΟ τής β ' τάξεως τοΟ Ελληνικού καθ’ ύπαγόρευσιν τού καθηγητοΟί καί δσον προχωρεί 6 μαθητής τά ρήματα μέ
δλα των τά προφόματα καί τάς λεπτομερεστέρας των μεταδολάς, πού
ούδέποτε ή σπανιώτατα θά άπαντήση είς τό κείμενον, είναι μόλα
ταύτα Υποχρεωμένος νά τάποστηθίζη μέ ζημίαν τού νοήματος τού
κειμένου, διότι πού καιρός γιαδτές τις ψιλοδουλειές....
Υπάρχουν διδάσκαλοι, οί περισσότεροι δυστυχώς, πού δέν ένόησαν πώς τό Συντακτικόν μόνον μέ τήν Ιφαρμογήν διδάσκεται καί
δίδουν σελίδας είς τούς μαθητάς ν’ άποστηθίζουν άμα δέ τελείωση
ό παπαγαλισμός είς δλον τό Συντακτικόν, τότε άρχίζει ή Ιφαρμογή
του είς τό κείμενον! Τώρα τί κερδίζει ή σωστότερα πόσον ζημιώνεται
τό μυαλό άπό τό είδος αύτό τής έργασίας είναι είς δλους φανερώτατον.
Τ ί δέ γίνεται τό μάθημα τών συνθέσεων; Τό μάθημα δηλαδή
πού θά δείξη πόσα κατέχει ό μαθητής καί άν είναι είς θέσιν ν’ αδτεν ερ γή ; Κάθε δέκα πέντε ήμέρες, είς δλίγα μόνον σχολεία κάθε όκτώ,
δίδεται θέμα είς τοΥς διδασκόμενους διά νά τό πραγματευθοΰν τόσον
δμως ή έκλογή τού θέματος δσον καί ό τρόπος τής διορθώσεως είναι
άτυχής, ώστε Ιλάχιστα Ιχει νά ώφεληθή ό μαθητής. Ά πόδειξις αύτοΟ
τρανή δτι, μεταξύ πολλών άποφοίτων τού Γυμνασίου, πολύ ¿λίγοι
είναι είς θέσιν νά πραγματευθούν καί τό άπλούστερον θέμα καί νά
διατυπώσουν μίαν ιδέαν όπωσδήποτε άνεκτώς.
Άρκοΰμαι είς αύτά τά ¿λίγα διά τό τόσον σπουδάϊον αύτό μάθημα,
διότι ή άποτυχία του προέρχεται κατά μέγα μέρος καί άπό τόν
γλωσσικόν έφιάλτην. Ποίος άπόφοιτος τού Γυμνασίου (διά τούς άποφοίτους βέβαια τού Σχολαρχείου οδτε λόγος ήμπορεί νά γίνη) είναι
είς θέσιν νά χειρίζεται τόν αύστηρότερον τύπον τής καθαρευούσης
δπου τείνει ή δλη διδασκαλία τών άρχαίων 'Ελληνικών καί ή κακή
διδασκαλία τών Νεοελληνικών; Πώς θά κατορθώση ό μαθητής νά
διατύπωση δ,τι αισθάνεται, άφοΟ δέν Ιμαθε νά διακρίνη ποίος είναι
είς τήν γλώσσαν ό ζωντανός τύπος καί ποίος ό νεκρός; Πώς θά
δώση ζωήν είς τήν Ικφρασίν του δταν θηρεύη μόνον λέξεις άρχαϊζοόσας καί τρόπον είς τήν σύνταξίν του πού άδυνατεΐ νά τόν χειρισθή μ’ εύκολίαν καί φυσικότητα;
Πόσον έπίσης μηχανικώς στοιβάζεται είς τό κεφάλι τού μαθητοΟ
καί τό άλλο βαρύ φορτίον τών διαφόρων μαθημάτων είναι εδκολον
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Χ«ί ή Ιλλειψις των μέσων πού έπρεπε νάποβλέπουν είς τήν σώματά
£ξίαν’ ^ 0υν ? υ* κά ¿λεθρίαν Ιπίδρασιν είς τήν ύγείαν Πρό
χειρον παράδειγμα τής προνοίας μας διά τήν όγείαν τών μαθητών
«ς χρησίμευα* ή άπόφασις νά παραταθούν Ιφέτος τά μαθήματα
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Υενείαί καΤά τάς διακο*ά<· ΟΕ δυστυχείς
^

πΡ° σπαθθ0ν

τάς

τ ° 7 ω’ Χωλ“ ίν0|1ϊν εΕί στοιχειώδη ζητήματα πού ή Παι-

κ ο Ι3
7
7 7 ° ^ ?λυσ£’ άπ° δείκνύε£ καί ^ έκπαιδευσις των
κοριτσιων είς-τόν τόπον μας. Δέν θέλω νά φύγω άπό τόν αχοπόν πού
έπιδιωχει ή παρούσα σύντομος μελέτη διά νά έχταθώ είς τά τόσον
σπουδαίον ζητημα τής γυν«ιχ 8ί«ς μορφώσεως· άρχει μόνον ν’ άναφέρω άφοΰ γενιχάς ό λόγος διά τήν έχπαίδευσιν, δτι είς «δτήν έχοτ ε ΐ πΓοΓ
7 ν
* * 1™ί ν ψ Π0°
τ’ άνώ·
Ζ τα ι 7
Υ7
Γ
* * * Τά
Ι « β ί μ « * διδάάοοένΓ ΛΙ ¿ 7 7
π°
6^ ° Ρ ^ πράς τά μαθήματα τ,δν
άρρένων Δέν έδόθη ποτέ προσοχή, «τι δπάρχει μεγάλη διαφορά είς
τόν κύκλον τών παραστάσεων τοΟ κοριτσιού καί δτι ή γυναικεία ίδιο-

συγκρασία, κατά τόν καιρόν πρό πάντων τής άναπτύξεως τού δργανιαμοΟ, δέν έπιτρίπει τά αότό ποσόν πνευματικής τροφής καί τόν
αύτόν τρόπον έπιβολής δπως είς τάγόρια. ’Αποτελέσματα δέ τής όμοιομόρφου Ικπαιδεύσεως είναι ή Ιλλειψις Ινδιαφέροντος έκ μέρους τών
μαθητριών, άφοΟ ή διδασκομένη δλη δέν άνταποκρίνεται συχνότατα
πρός τόν θησαυρόν τών παραστάσεων ποΟ έχουν, ή σωματική, πνευ
ματική καί ήθική καχεξία καί στρέβλωσις καί ό φρικώδης παπαγαλισμός ό όποιος παρέπεισε καί τούς σοβαρωτέρους διδασκάλους νά
σχηματίσουν τήν γνώμαν, δτι τά κορίτσια δέν έννοονν, άλλ’ άπλώς
άπομνημονεύουν, είναι δηλαδή παπαγάλοι/... Είς άλλην εδκαιρίαν
Ιλπίζω μέ δεδομένα ν’ άποδειχθή, δτι πταίει ό τρόπος τής διδασκα
λίας καί τό πρόγραμμα τών μαθημάτων ποΟ κάνει τά κορίτσια παπα
γάλους καί δτι άλλος τρόπος διδασκαλίας καί άλλο πρόγραμμα
περισσότερον άρμόζον είς τήν γυναικείαν φύσιν, Ιδωκεν άντίθετα
άποτελέσματα.
Έκπαίδευσις λοιπόν ποΟ άποτυγχάνει είς τόσα πολλά σημεία καί
έχει στοιχειώδεις καί είς τ ’ άπλούστερα έλλείψεις, δέν είναι δυνατόν
νά έκπληρώση τόν σκοπόν της· διά τούτο τά σχολειά μας, καί τών
δύο φύλων, δέν δίνουν είς τήν κοινωνίαν δντα πού νά ήμπορούν νά
ζήσουν τήν ζ ω ή ν οί άπόφοιτοι τών σχολείων αδτών οδτε γνώσεις
θετικάς έχουν, οδτε χαρακτήρα μορφώνουν. Χειροπιαστή έπιπολαιότης, Ιλλειψις αδτοπεποιθήσεως, άτελεστάτη συναίσθησις τού προορι
σμού των, αδτά είναι τά Ιφόδια μέ τά όποΐα δ νέος καί ή νέα τής
σήμερον, ό άνδρας καί ή γυναίκα τής αδριον, έρχονται ν’ άντιμετωπίσουν τήν ζωήν!...
Πρέπει δμως νά δμολογηθή, δτι δέν είναι δίκαιον νά ρίπτη κανείς
είς τό σχολείον τήν εδθύνην δι’ δλας αδτάς τάς σοβαράς έλλείψεις,
άφοΟ εΐνε γνωστόν δτι καί τό σπίτι πολύ όλίγον βοηθεΐ τό Ιργον τού
σχολείου καί τοΰ καλού διδασκάλου, ή καί πολλάκις τό Ιμποδίζει,
τό δέ κοινωνικόν περιβάλλον δηλητηριάζει άπό δλα του τά σημεία.
Μόλα ταΰτα είναι άπαραίτητον δσον κ’ εδνόητον, άπό τήν έκπαίδευ*
σιν νά ζητήσωμεν τό μεγαλύτερον μέρος τής βελτιώσεως. Είς αδτήν
πρέπει νά στραφή ή προσοχή μας, άφού αδτή δίδε; είς τήν κοινω
νίαν πάντοτε τό νέον καί δγιέστερον δλικόν της.
Εδτυχώς δτι δλοι έχουν άντιληφθή τό κακόν καί ή σαφής αδτή
άντίληψις Ιγέννησε ζωηρόν τόν πόθον διά τήν Ικπαιδευτικήν μας
άναμόρφωσιν. Τιμή είς τούς Εδρυτάς τού »’Εκπαιδευτικού ’Ομίλου»
πού τόν πόθον αδτόν έκαμαν καί σκοπόν των. Ή Ιπ;στημονική συζή-
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τησις πού άρχισαν θά βοηθήσ^ πολύ νά εύρεθούν τά διάφορα αίτια
τού κακού καί έπομένως καί τά κατάλληλα μέσα διά τήν θεραπείαν
του. Μ’ δλην δέ τήν Ιπίθεσιν πού είχεν δ «Εκπαιδευτικές Ό μιλος»
άπό Ικείνους πού Ιχουν ιδιαιτέρους λόγους καί δέν θέλουν νά κινούν
τά κακώς Ιχοντα, είναι εύχάριστον 8τι Ικίνησε καί τό Ινδιαφέρον
είδικών καί φωτισμένων Ιπιστημόνων, πού άληθινά πονούν διά τήν
Ικπαίδευσιν καί μέ τδ κύρος καί τήν ειλικρίνειαν τής γνώμης των
καί τό θάρρος πού τήν δποστηρίζουν, θά χύσουν πολύ φώς είς δλα
τά σημεία. Αύτούς θά μιμηθοΰν σιγά · σιγά καί άλλοι καί ΐσως δέν
είναι τολμηρόν νά έλπίση κανείς, δτι ή ίδιωτική πρωτοβουλία, δπως
είς κάθε άλλην περίστασιν είς τόν τόπον μας τούλάχιστον, θά κατορθώση καί διά τήν Ικπαίδευσιν δσα ή Ιπίσημος πολιτεία δέν κατώρθωσεν ώς τώρα νά κάμη.

είς τόν γλωσσικόν σκόπελον δσον καί άν Ιχ η τήν Ιπιθυμίαν νά τόν
άποφύγη. Ή διανοητική στείρωσις πού παρατηρεΧται είς τήν κατωτέραν καί μέσην Ικπαίδευσιν, ή άκαμψία είς τήν Ικφρασιν τών μα
θητών, ή γραπτώς ή προφορικώς Ιφράζονται, καί ή έλλειψις σταθε
ρού γλωσσικού τύπου μέ τόν όποΙον νά κατορθώνουν νά διατυπώνουν
δ,τι θέλουν, ΙκεΧ βέβαια έχουν τήν άρχήν των. Τό άλυτον γλωσσικόν
πρόβλημα βλάπτει τήν Ικπαίδευσιν είς δλας της τάς βαθμίδας, άπείρως περισσότερον φυσικά τήν δημοτικήν, τήν βάσιν τού δλου Ικπαιδευτικού οικοδομήματος, ώστε νά κρίνεται άναγκαία καί πολύ δικαιο
λογημένη ή άπόφασις τών ίδρυτών τού «Έ κ π . 'Ομίλου* νά άρχίσουν
άπό τό δημοτικόν σχολεΐον. Ά λ λ ’ είτε ή ίδιωτική πρωτοβουλία είτε.
ή πολιτεία άρχίσουν τήν μεταρρύθμισιν άπό τήν δημοτικήν Ικπαίδευσιν καί θελήσουν αύτήν πρώτην νά μεταβάλουν, θά περάση καιρός
πολύς. Πρέπει Ιπ ί πολύ νά περιμείνωμεν τά πορίσματα πού θά δώση
ή νέα αύτή Ιργασία, άφοΰ μάλιστα θά ληφθή φροντίς νά κτυπηθή ή
κυριωτέρα αίτία τού κακού, ή διγΧωοσία. Ά π ό τό βάσιμον πόρισμα
αύτής τής Ιργασίας έλπίζεται δτι θά δοθούν τά μέσα διά τήν ριζικήν
μεταρρύθμισιν είς τό δλον έκπαιδευτικόν σύστημα. Μέχρις δτου δμως
έλθη ό καιρός πού θά δοθούν αύτά τά μέσα καί θά θεραπευθή ριζικώς ΙκεΧνο πού θεωρείται, διά τήν δημοτικήν ίδίως Ικπαίδευσιν, ό
κακός δαίμων, Ιπιτρέπεται νά παραμεληθούν οί διάφοροι άλλοι παρά
γοντες τού κακού πού τόσον άμέσως καί φανερά βλάπτουν δλας τάς
βαθμίδα; τής έκπαιδεόσεως; Διά τούτο ίσως νά νομισθή τολμηρόν, άν
θέληση κανείς νά προτείνη δτι είναι άνάγκη τό γλωσσικόν ζήτημα,
μέ τάς λεπτομερείας του καί τήν τελικήν του λύσιν, νά θεωρηθή δευτερεύον πρός τό παρόν, άν καί δέν σχετίζεται μέ μόνην τήν δημοτι
κήν Ικπαίδευσιν. Μέ τούτο δέν πρέπει νά νομισθή δτι προτείνεται νά
παύση καί κάθε Ιργασία διά τό γλωσσικόν. Απεναντίας άπαιτεΧται
τό είδος ΙκεΧνο τής Ιργασίας πού θά διαλύση κάθε πρόληψιν καί θά
φωτίση τάς συνειδήσεις νά Ιννοήσουν τόν έπιδιωκόμενον Ιθνικόν σκο
πόν. Ή τελευταΧα Ιξέγερσις διά τό γλωσσικόν ζήτημα έδειξε πόση
ύπάρχει πρόληψις καί κακή άντίληψις, άφού εδρέθησαν καί σοβαροί
Ιπιστήμονες πού δέν Ιδίστασαν νά ύβρίσουν προδότας δσους μέ κάθε
θυσίαν προσπαθούν νά προλάβουν τόν Ιθνικόν μαρασμόν.
Χωριστά δμως άπό κάθε γλωσσικήν άνάμιξιν εϊνε άπό τώρα δυνα
τόν νά προληφθοΰν στοιχειώδη σφάλματά μας είς τήν Ικπαίδευσιν πού
μ’ δλον των τό στοιχειώδες έφεραν όλέθρια άποτελέσματα. Είναι
δηλαδή δυνατόν νά ληφθή πρόνοια διά τούς ύγιεινούς πρώτιστα δρους

Εϊπομεν δτι αί Ιλλείψεις τού έκπαιδευτικοΟ μας συστήματος είναι
πολλαί. ^Άναφέρονται είς τά διάφορα σημείά του, σπουδαιότερα καί
δευτερεύοντα. ΆφοροΟν τόσον είς τήν διάνοιαν δσον καί είς τήν
σωματικήν ύγείαν τών μαθητών είς τήν μόρφωσιν τού διδασκάλου,
τόν τρόπον τής διδασκαλίας καί είς τό είδος τών μαθημάτων, είς τήν
άπόκτησιν τών γνώσεων καί τήν διάπλασιν τού χαρακτήρος κλπ.
θ ά ήτο εύτύχημα άν κατωρθώναμεν νά τά διορθώσωμεν δλα διά
διά μιάς. ΆφοΟ δμως αύτό είναι άδύνατον καί γνωρίζομεν δλοι διατί,
δέν θά ήτο άρά γε φρόνιμον νά έμιμοόμεθα τόν ίατρόν ποΰ θ’ άνελάμβανε νά θεραπεύση τόν πάσχοντα άπό πολλάς άσθένείας; Νά
φροντίσωμεν δηλαδή μέ τά προχειρότερα μέσα, μέ δ,τι σήμερον έχομεν είς τά χέρια μας, νά κτυπήσωμεν τό κακόν ποΟ φέρει τήν άμεσωτέραν βλάβην είς τό έκπαιδευτικόν σόνολον καί μέ τόν καιρόν
δσον τά μέσα μας θ’ αδξάνουν καί θά εύκολύνεται ή Ιφαρμογή των|
νά βελτιώνωμεν τά λοιπά; ΆφοΟ Ιχει άποδειχθή δτι καί κατωτάτη
καί μέση καί άνωτέρα έκπαίδευσις Ιξ ίσου χωλαίνουν καί τά τρωτά
ποΟ έχει ή μία κατ’ άνάγκην πηγαίνουν καί είς τήν άλλην, διατί νά
μή Ιπιδιωχθή συγχρόνως καί δπου άμέσως είναι δυνατόν ή βελτίω·
σις; (Πρβλ. Α. Μπούτουρα «Πώς πρέπει νά Ιννοηθή καί ποίάν μέθο
δον ν’ άκολουθήση ή μεταρρυθμιστική μας κίνησις» Δελτίον Ε κ π α ι
δευτικού Ό μίλου άριθ. Α ' σελ. 59-60).
Τό βέβαιον είναι δτι δσον μελετά κανείς βαθύτερα τό ζήτημα τής
καχεξίας είς τήν Ικπαίδευσιν μας, φθάνει, χωρίς νά τό Ιννοήση, είς
τό συμπέρασμα, δτι ή κυριωτέρα αιτία τού κακού, είς τήν κατωτάτην
ιδίως Ικπαίδευσιν, είναι ή γλώσσα· Ιτσι δέ σκοντάπτει κατ’ άνάγκην
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σύμφωνα μέ τούς όποίους έπιβάλλεται ή λειτουργία τών διαφόρων
σχολείων μας. Είναι εδκολον άπό τώρα νά έλαττωθή τό ύπερβολικόν
φορτίον τών γνώσεων, νά δοθούν όδηγίαι άπό τούς ειδικούς παιδαγω
γούς
Ιχομεν εύτυχώς πολλούς καί καλούς — είς τούς διδασκάλους
πώς νά διδάσκουν καί βελτιώσουν τόν τρόπον τής έργασίας των. Δέν
απαιτείται σκέψις καί πολλή συζήτησις διά νά καταργηθή τό όπάρχον
σύστημα είς τάς Ιξετάσεις.
Μιά ματιά είς τά προγράμματα των διαφόρων τύπων τών σχο
λείων μας πείθει καθένα, δτι διά νά καταρτισθούν τά περισσότερα αότά
προγράμματα, δέν είργάσθη νούς καί πείρα παιδαγωγού- διά τούτο
καί κάθε τόπος σχολής, είτε κλασικής είτε πρακτικής, πολύ όλίγον
φθάνει είς τόν σκοπόν πού έπιδιώκει. Μ’ όλίγην δμως καλήν θέλησιν
ήμπορεί νά διορθωθή άπό τώρα καί τό κακόν αύτό πού τόσα δυσάρε
στα φερει καί άντί ούσιαστικής δίδει τυπικήν μόρφωσιν. Μέ τήν καλήν
των επίσης θέλησιν είναι δυνατόν δσοι Ιργάζονται είς δλας τάς βαθ
μίδας τής Ικπαιδεύσεως νά ένώσουν τάς προσπαθείας των διά νά διώ
ξουν τήν σχολαστικότητα καί νά πατάξουν τούς τύπους πού άπονεκρωνουν τό μυαλό.
Διά τό σύνολον,· εΐπομεν, τής έκπαιδεόσεως τό γλωσσικόν ζήτημα
μέ τάς λεπτομερείας του πρέπει νά θεωρηθή δευτερεύον πρός τό παρόν
διά τήν μέσην μάλιστα έκπαίδευσιν θά ήτο έπικίνδυνον νά καταγί
νεται είς τάς λεπτομερείας αύτάς, άφού άκόμη πολλά είς τόν προφο
ρικόν τόπον τής γλώσσης δέν Ιχουν λάβει τήν σταθεράν μορφήν πού
μόνος 6 χρόνος καί ή χρήσις θά τούς δ ώ σ ο υ ν .-Ε π ε ιδ ή βμως είναι
φανερόν δτι ή γλώσσα τείνει διαρκώς είς τόν έξομαλυσμόν, ήμπορεί
δ έξυπνος διδάσκαλος, άπό τάς τάξεις ίδίως τού 'Ελληνικού σχολείου
καί άνιο εύκολώτερα, πολύ νά συντελέση είς αύτόν τόν έξομαλυσμόν
καί νά ώφελήση καί τό ζήτημα γενικώς καί τόν μαθητήν του ίδιαίρως- άρκει νά θελήση νά έργασθή χωρίς προκατάληψιν.Ό διδάσκαλος
δηλαδή πού Ιμελέτησε καλά τό ζήτημα καί έννόησε τήν βαρύτητά
του 8 ι» δλην τήν έκπαίδευσιν, ήμπορεί νά όδηγή τόν μαθητήν του,
καί δταν συνθέτη είς τήν Νεολληνικήν καί δταν Ιρμηνεύη άπό τήν
άρχαίαν, νά μεταχειρίζεται τούς ζωντανούς καί δχι τούς νεκρούς
τυπους τής γλώσσης. θ ά τού έπιβάλλη έκεΤνο πού άπαιτεϊ τό γλωσ
σικόν συναίσθημα καί είς τό όποιον ή άρμονία μάς όδηγεί. ΙΙρέπει νά
παύση ό διδάσκαλος νά λέγη είς τόν μαθητήν ό τύπος αύτός είναι
χυδαίος 0 άλλος Α γ ε ν ή ς ! τούναντίον διά νά διευκολύνη τόν μαθητήν
να αίσθανθή τήν άρμονίαν τού ζωντανού γλωσσικού τύπου καί νά τόν

177
προφυλάξη άπό τήν άγονον ζήτησιν τών άρχαίζόντων τύπων — τών
νεκρών δηλαδή — είναι άνάγκη νά τόν διδάξη μέ άπλοόστατον καί
σαφή τρόπον, δτι δπάρχει διαφορά ζωντανής καί νεκράς γλώσσης καί
νά τόν πείση νά μεταχειρίζεται τήν ζωντανήν γλώσσαν, διότι άπ’ αύτήν
θά έξαρτηθή ή πραγματική μόρμωσίς του- ένφ, άν προσηλώνεται είς
τούς άρχαΐζοντας τύπους, θά πάθη διανοητικήν στείρωσιν.Αναφέρω δτι
είς τόν μαθητήν θά είναι πρός τό παρόν άναγκΟΙαι αύταί αί έξηγήσεις, διότι είναι κακοσυνειθισμένος νά διακρίνη χυδαίους καί εύγενεϊς
τύπους καί δέν θά θέλη νά μεταχειρίζεται ζωντανούς έκεί δπου ή
καλαισθησία καί άρμονία τό άπαιτεΖ.
Μ’ αύτόν τόν τρόπον θά λείψη άπό τούς μαθητάς ή μεταδοθείσα
είς αδτούς άπό τούς δασκάλους των ίδέα τής χυδαιότητος διά τόπους
ώρισμένους καί σ ιγά-σ ιγά θά μορφώσουν τόν γραπτόν των λόγον
σύμφωνα πρός τόν ζωντανόν προφορικόν καί θά κατορθώσουν ν’ άποδίδουν δ,τι αισθάνονται, δ,τι σκέπτονται καί δ,τι θέλουν. Τάς ιδέας
αύτάς άπό τό σχολεΤον θά μεταδώση ό μαθητής είς τήν κοινωνίαν
καί μέ τόν καιρόν, δταν πλέον έννοηθή τό σφάλμα πού έγίνετο είς
βάρος τής ζωντανής γλώσσης, θά λείψουν αί δβρεις διά τούς προδότας καί προστύχονς καί τά παρόμοια, καί θά θελήσουν νά συνεννοηθούν δλοι καί νά βοηθήσουν τό Ιργον είς τόν όμαλόν του δρόμον
άντί τών έμποδίων πού τούς κάνει τώρα ή πλάνη νά τού βάζουν.
Έ ά ν τό σχολεΐον, μακριά άπό κάθε προκατάληψιν, θελήση μέ
σοβαρότητα νά έργασθή κατ’ αύτόν περίπου τόν τρόπον είς τά γλωσ
σικά του μαθήματα, θά προσφέρη μεγίστην όπηρεσίαν* διότι θά συντελέση μαζί μέ τούς άλλους παράγοντας— θέατρον, δημοσιογραφίαν
κλπ. — είς τήν προσέγγισιν τού γραπτού καί προφορικού τύπου τής
γλώσσης. Τό Ιργον του δέ θά είναι τέλειον έθνικώς άν, κοντά σ’ αότά,
δώση σοβαράν σημασίαν είς τήν διδασκαλίαν τών Νεοελληνικών καί
διδάσκη τόν μαθητήν δχι μόνον τί ήσαν πάλαι π ο ύ οί Ινδοξ« πρό
γονοί τοι, άλλά τί είναι καί τί πρέπει αύτός νά γίνη σήμερον διά νά
Ιχ η τό Ιθνος του πραγματικήν ύπόστασιν.
Είναι δέ δυνατόν κάθε διδάσκαλος είτε είς τήν κατωτέραν είτε
είς τήν μέσην, εύκολώτερον, έκπαίδευσιν άνήκει, νά Ιργασθή μ’ αύτόν
τόν τρόπον διά τήν γλώσσαν χωρίς νά είναι άπό τώρα δποχρεωμένος νά ταχθή είτε μέ τήν άρχαΐζουσαν ή αύστηράν καθαρεύουσαν
είτε μέ τήν άπλήν καί άσχημάτιστον είς τά καθέκαστα προφορικήν.
Μ5 αύτόν τόν τρόπον τής έργασίας διά τήν γλώσσαν καί μέ τήν βελτίωσιν τών διαφόρων άλλων άτελειών, πολλά τά καλά θά δώση ό
12
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διδάσκαλος καί θά προπαρασκευάσ* διά τό προσεχές μέλλον τό σύνολον τής Ικπαιδεύσεως νά δεχθή διά τήν ριζικήν μεταρρύθμισήν της
τά μέσα ποΟ θά Ιχ η έφαρμόσει πλέον μέ τήν Ιδιαιτέραν του καί
συστηματικήν Ιργασίαν τό δημοτικόν σχολεΖον, είτε ή πολιτεία τό
κάμει, είτε ή ιδιωτική πρωτοβουλία. Πρέπει μάλιστα νά προστεθή
δτι, άν κάμη αύτήν τήν έργασίαν τό σύνολον τή ς Ικπαιδεύσεως, θά
βοηθήση.πολδ τό συστηματικώτερον Ιργον τοΟ δημοτικού σχολείου·
διότι θά Ιχ η φωτίσει άρκετά τήν κοινωνίαν, ώστε νά ήμπορέση νά
δεχθή τάς ύγιεστέρας άρχάς καί ν’ άπαλλαχθή άπό τήν πρόληψιν
ποδ όδηγεϊ φανερά είς τήν πλάνην.
11/ V / / 911.
ΠΗ Ν ΕΛΟ Π Η Χ Ρ ΙΣ Τ Α Κ Ο Υ

δ. φ.

Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

Τά διάφορα γραφέντα δπ’ ΙμοΟ, διά τών όποίων κυρίως έσκόπουν
νά συνεισφέρω τό κατ’ Ιμέ είς δ,τι πρό παντός Ιχομεν άνάγκην, είς
καθαρισμόν δηλαδή τού κοινωνικού Ιδάφους άπό τά ζιζάνια καί
δημιουργίαν καθαρών άντιλήψεων, παρεξηγήθησαν είς τινα μέρη άπό
πολλούς, κυρίως μέν άπό έκείνους κατά τών όποίων έστρέφοντο, άλλά
μερικά καί άπό τούς τής άντιθέτου μερίδος. *Η διπλή αδτή παρεξήγησις έξηγεΤται άπό τήν κυρίαν σκέψιν μου, κατά τήν όποίαν τήν σημε
ρινήν όξυτάτην διαίρεσιν ήμών είς τά ζητήματα αδτά δέν τήν θεωρώ
φιλολογικήν. Ε ίς τήν έξέλιξίν μας Ιπήλθεν διαταραχή, ή όποία Ιγινε
κυρίως ή άρχή όχι μόνον τής νεωτάτης φάσεως τού γλωσσικού ζητή -'
ματος, άλλά καί δλης τής έπιστημονικής καχεξίας. Έ ν μέσφ τής δια
ταραχής αδτής καί τής άπαραιτήτου άντιδραστικής πρός αδτήν μερίδος
Ικινήθησαν δλα σχεδόν τά Ιπιστημονικά έπιχειρήματα ήμών καί αί
Ικ τούτων πρακτικαί μας τάσεις, αί όποΖαι ώς μή άνατρέχουσαι είς
τήν πρώτην αιτίαν καί μή Ιχουσαι τήν άναγκαίαν παντοψίαν, άλλά
κινούμενα; δπό άρχάς καθωρισμένας έκ τών προτέρων, δέν ήτο δυνα
τόν νά μή Ιχωσι τά τρωτά των.
Είς τό ζήτημα, τό όποΖον φαίνεται τόσον ζωτικόν δι’ ήμάς, τό
γλωσσικόν, δέν Ιλέχθη άκόμη πλήρης ή άλήθίια οδτε Ιγινε ή έξέτασις αδτοδ καθ’ δλας τάς Ικφάνσεις. Φρονώ δτι δ μέλλων τελειωτικώς νά πραγματευθή τά κατ’ αδτό πρέπει νά διακρίνη κυρίως τέσσαρας έκφάνσεις αδτού, τήν έπισΐημονικήν, τήν κοινωνικήν, τήν λογο
τεχνικήν καί τήν πρακτικήν διά νά φθάση είς συμπεράσματα βέβαια
καί πειστικά δι’ δλους. Τό πράγμα αδτό δέν Ιγινε Ιως τώρα καί ίσως
θά άργήση άκόμη πολδ νά γίνη, άλλά πρέπει νά γίνη. θ ά προσπα
θήσω μέ όλίγας λέξεις νά κάμω άντιληπτόν τί έννοώ.
’Επιστημονικήν μορφήν τού ζητήματος Ιννοώ άφ’ ένός τήν ιστο
ρίαν καθόλου αδτοδ καί τά έξ αδτής διδάγματα καί τήν Ιξέτασιν τών
τάσεων, αί όποΖαι έγιναν ΙπιβλαβεΖς είς μεγάλην κλίμακα, άφ’ έτέρου
δέ τήν συζήτησιν περί τοδ τί είναι τό όρθόν έπιστημονικώς κατά τάς
γλωσσολογικάς άρχάς. Τό πρώτον μέρος τής μορφής αδτής σχεδόν
δέν Ιθίχθη κδν είς τάς μέχρι τούδε συζητήσεις μας, Ινφ παραδόξως
τό δεύτερον φαίνεται σχεδόν Ιξηντλημένον, διότι δλα τά δπέρ καί τά
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κατά έπιχειρήματα φαίνεται δτι έλέχθησαν. Πόσον δμως άνεπαρκές
είναι τούτο δεικνύουν τά άποτελέσματά μας τά πρακτικά, τά όποΤα
δέν παρουσιάζουν σηματικήν 1κ τούτου βελτίωσιν. Μόνον διά τής
Ιξετάσεως τής Ιστορίας τοΟ ζητήματος καί τών άποτελεσμάτων των
κακών τάσεων θά έπέλθη Ικεΐνο, τού όποιου Ιχομεν πρό παντός
άνώγκην, ή δημιουργία ύγιοδς Κοινής γνώμης, έπΐ τής όποιας θά
στηριχθή πάσα μεταρρύθμισις Ιπιτυχώς άνευ Ιμποδίων. Τοιουτοτρό
πως Ιξηγούνται τά δσα έγραψα άλλοτε είς τό πρώτον τεύχος τοΟ
«Δελτίου» 1 τού ΙκπαιδευτικοΟ όμίλου, τά όποια Ιφάνησαν ώς μή
άνταποκρινόμενα Ιντελώς είς τόν σκοπόν αύτοΟ, άλλ’ Ικ τών μετά
ταΟτα γεγονότων Ιδικαιολογήθησαν άρκετά, νομίζω. Καί είσερχόμεθα
τοιουτοτρόπως είς τήν δευτέραν μορφήν τού ζητήματος, τήν συγγενεστάτην πρός τό μέρος τούτο, τήν κοινωνικήν.
Σχετοίώς μέ τήν μορφήν αύτήν είπον κάτι είς κάποιον άρθρον
μου, τό όποιον παρεξηγήθη άπό πολλούς. Δηλαδή δτι «χρειαζόμεθα
Ινα νέον Φ υχάρην, ό όποΤος μέ iva άλλο γερό κτύπημα θά άπαλλάξη τήν κοινωνίαν άπό τό βήμα σημειωτόν, είς τό όποιον τήν κρα
τούν πολυχρόνιοι μοιραΤαι Ιπιδράσεις». Μέ αδτό ήννόουν δτι ή μορφή
αύτή τού ζητήματος είναι τόσον σοβαρά καί άπα α εί τόσον ισχυρόν
καί άνεξάρτητον χαρακτήρα, ώστε ό μέλλων νά είπη πλήρη τήν
άλήθειαν καλόν θά ήτο νά μένη έξω τής Ελλάδος, διότι ίσως δ βίος
του θά γίνη άβίωτος Ιδώ. Αί ΙπιστημονικαΙ τάσεις αί Ισφαλμέναι,
άναμιχθεΐσαι μέ πάθη προσώπων ή όμάδων, λαβοΟσαι μορφήν κοινω
νικών καθεστώτων άποκλειόντων Ιλευθερίαν λόγου κατ’ αότών, ή
όποια τοιουτοτρόπως είςεδρύν κοινωνικόν κύκλον θεωρείται «δβρις»(ί),
άπαιτοΟν καί άξίαν φιλολογικήν μεγάλην καί δύναμιν γραφίδος Ιξοχον καί σθένος ψυχικόν δχι σύνηθες καί αδτοθυσίαν πολλήν. "Εν
μικρόν παράδειγμα Ιστω τό έπιστημονικόν έκτρωμα, τό όποιον έσχάτως παρουσιάσθη όπδ ίεροεξεταστικήν μορφήν «Ε πιτροπή Ά μύνης
τής γλώσσης». Ή παλαιά έπιστημονική πλάνη τής διαιρέσεως τής
Ε λληνικής γλώσσης είς «δόκιμον» καί «διεφθαρμένην» πρακτικόν
άποτέλεσμα είχε τήν περιφρόνησιν τής συγχρόνου ζωής. Είς έγκεφάλους Μιστριωτικοδς περαιτέρω ή σύγχρονος ζωή μετεβλήθη είς «δπονομευτήριον», είς «σκώληκα», είς «σήψιν, καταστροφήν, θάνατον,
αδτοκτονίαν». Είς τούς αδτούς άφιλοσοφήτους Ιγκεφάλους τούς μή
έννοοΟντας δτι ό Ιπιστήμων δέν δικαιούται νά Ιξέλθη πέραν τού

κυρίου κύκλου τής δράσεώς του τής Ιπιστημονικής, δπου τό χρέος
του είναι νά κατορθώση νά πείση γενικώς (άλλως θά είναι δχι Ιπιστήμων, άλλ’ άφιλοσόφητος ή κομματάρχης ή πολιτικός ή διπλωμά
της), πρός τούτοις δτι τό κοινωνικόν άτομον ούδεμίαν Ιξουσίαν Ιχει
Ιπί τών βουλήσεων τών άλλων, άνεπτύχθη περαιτέρω ή ίδέα τής
καταδιώξεως τής συγχρόνου ζωής καί τής καταστροφής αύτής διά
νά άποκτήσωμεν δήθεν τό Ιν άσθενικαΤς φαντασίαις γεννηθέν, Ιν τή
πραγματικότητι άσύλληπτον καί χιμαιρικόν κουφάρι τού Μαραθονωμάχου. Ε π ειδ ή δμως ή σύγχρονός μας ζωή καί Ιν τή καταστάσει
ταότη τών άντιλήψεων έχει φυσιολογικώς πολλούς θιασώτας, Ικλήθη
δημαγωγικώς «δ Ε λληνικός λαός» καί «ή εύγενής τού πανεπιστη
μίου νεολαία» είς ύποστήριξιν. Ά λ λ ’ Ιπειδή έχρειάζετο νά πεισθούν
οί δύο οδτοι παράγοντες, πράγμα δύσκολον καί ύπό Ιποψιν Ιπιστημονικών Ιπιχειρημάτων καί δπό Ιποψιν κοινωνικήν, Ιφευρέθησαν
ψεύδη άντί Ιπιχειρημάτων καί έχρησιμοποιήθη ή Ιπιβλητική καί
ίερά ίδέα τού Πατριάρχου διά νά συρθή ή κοινωνία άναξιοπρεπώς
ώς πρδβατον είς σφαγήν. Ά λ λ ’ Ιπειδή καί τοιουτοτρόπως Ιξεγείρεται
μέν άγρίως ή κοινωνία, «άπό τού σεμνού καί ούρανογείτονος Ταύγέτου
μέχρι τού Ιπόπτου τών Τημενιδών τού Όλύμπου», άλλά συνήθως
μετά τήν Ιξέγερσιν καί τήν Ικφρασιν τής δήθεν γνώμης τη ς (δηλαδή
τής γνώμης ή μάλλον τής άγνωμίας τών ύποκινούντων αύτήν) Ιπιδίδεται είς τά Ιργα της, διήλθεν ίσως διά τής ίδέας τών ιδρυτών τής
Άμύνης δτι ήτο δυνατόν νά γίνωσιν άρχή διαρκής ήμιεπίσημος Ιν
τψ Κράτει, οίονεί γλω ο σ ικ ύ ν Ιλεγκ ιΐΗ δ ν σ ννέδ ρ ιο ν, τό όποιον μετά
τινας άναγκαίας «μεταρρυθμίσεις» (!) (όμοιας πάντως μέ Ικείνας τάς
όποιας δπηνίχθη Ιν Πάτραις ό άρχηγός τής Άμύνης) νά διεξάγη τού
λοιπού Ιν συνθήκαις καί συμβολαίοις τήν Ικπαιδευτικήν όπηρεσίαν
μετά τού έκάστοτε ύπουργείου καί οδτω κατα τό δοκούν νά κρίνουν
Ικάστοτε οί μαχαραγιάδες οδτοι τής φυλής άν κινδυνεύει ή δχι αΟτη.
Ά ν είς δλα αύτά προστεθή καί ή άλλη ύπολανθάνουσα ίσως αίτία
τών γεγονότων τούτων, νά άνακτήση δηλαδή τό φιλολογικόν τούτο
κόμμα τό έδαφος, δ ήρχισε νά χάνη άπό τίνος καί Ιν τή σχολή καί
Ιν τή κοινωνίφ, διά τοιούτων κινημάτων, τότε Ιννοεΐται πλήρως τό
κατασκεύασμα τής Άμύνης. "Οταν είς δλα τά σχετικά ζητήματα καί
γεγονότα άπό τής πρώτης άρχής των λεχθή ή άλήθεια Ικτενέστατα
τοιουτοτρόπως, θά Ιπέλθη μέν κοινωνική βελτίωσις μεγάλη θάττον
ή βράδιον, άλλά άμφίβολος θά είναι ή τύχη τού «άναιδοϋς» (!) τού
του Ιπιστήμονος.

1 Πιδς πρέπει νά £ννοηθ$ ή μεταρρυθμιοτική κίνησις.
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Τήν τρίτην μορφήν τοδ ζητήματος, τήν λογοτεχνικήν, δέν κρίνω
καλόν νά άναπτύξω έδώ, άλλά περιορίζομαι μόνον ν& είπω συντόμως
δτι αδτή είναι ή άπλουστέρα καί ή μάλλον διαφεύγουσα τήν έξέτασιν. Ό μέλλων μέγας λογοτέχνης θά δώση μίαν μούντζα είς τάς προ
λήψεις καί θά χρησιμοποιήση τό μέσον του, τήν γλώσσαν, είς τήν
έκφρασιν τής οδσίας, τήν όποίαν θά σοΟ έμπνευση ή μεγαλοφυίά
του. Καί έρχομαι είς τήν τετάρτην μορφήν τοΟ ζητήματος, τήν πρα
κτικήν, ή όποια είναι καί τό κύριον άποτέλεσμα. Τό £ν μέρος αότής,
τί γλώσσαν μεταχειρίζεται κάθε άνθρωπος είς τάς άτομικάς πρακτικάς του χρήσεις καί είς τήν έκθεσιν γενικώς τών ιδεών του, δέν τό
θεωρώ σπουδαιον καί νομίζω δτι κακώς γίνεται λόγος δι’ αότό καί
άπό τούς θιασώτας τής μιάς μερίδος καί άπό τούς θιασώτας τής
άλλης μερίδος. Κάθε κοινωνικόν άτομον είναι ήδη όργανισμός άναπτυχθείς, έλεύθερος καί κάθε πρόθεσις έπεμβάσεως έπ’ αδτού πέραν
άπαθοΟς καλλιλογικής κρίσεως είναι άνελεύθερος καί άφιλοσόφητος.
Ά ν δέ γίνη σκέψις καί περί έκβιασμοΰ τίνος είς τό ζήτημα τοΟτο,
ώς γίνεται είς τό στρατόπεδον τών γλωσσαμυντόρων διά τούς άντιθέτους, τούτο πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς καθαρά κακοήθεια πλέον.
Ή σκέψις είναι άπλουστάτη καί άπορώ πώς γίνεται λόγος μακρός
δι’ αδτήν. Ά νεπτύχθην είς τήν κοινωνίαν όπως ήμπόρεσα καί έπέτρεπον αί δυνάμεις τής άντιλήψεώς μου, άπέκτησα Ιν δργανον διά
νά έκθέτω τάς ίδέας μου καί νά γίνωμαι άντιληπτός είς τούς άλλους
καί θά προαχθώ είς τήν κοινωνίαν άναλόγως τής έπιδόσεώς μου είς
τήν άλλην έργασίαν μου. Τό γλωσσικόν δργανον είς τήν περίστασιν
αύτήν είναι κτήμα άτομικόν, τό όποιον χρησιμοποιώ ώς μέσον διά
νά φέρω είς σχέσιν τό άτομόν μου πρός τό περιβάλλον. "Οποιος θέλει
ήμπορεΐ νά μέ άναγινώσκη εύχαρίστως καί νά μέ έννοή, είτε καθαρίζων είμαι, είτε δημοτικίζων, είτε μαλλιαρίζων, δποιος δέν θέλει,
άς πάρη τόν άέρα του. Καί αύτή ή άντίληψις εύτυχώς ήρχισε νά
έπικρατή είς τήν κοινωνίαν μας καί άνεγνωρίσθη καί έπισήμως πρό
τίνος. Δι’ αότό είπον είς κάποιον άρθρον μου δτι κυρίως ήμεΐς δέν
έχομεν γλωσσικόν ζήτημα τώρα, άλλά έκπαιδευτικόν. Δι’ αότό καί
δέν άνήκω είς έκείνους, ο£ όποιοι Ιθεώρησαν καί ΘεωροΟν τόσον φοβε
ρόν πράγμα τήν διάταξιν τοΟ Συντάγματος περί έπισήμου γλώσσης,
άφοΟ, δ,τι λέγεται έκεΐ γίνεται πραγματικώς τώρα καί άλλως δέ
πρόκειται περί κοινοΟ άγαθοδ έν τή περιπτώσει ταύτη. Ά λ λ ο είναι
τό ζήτημα άν έπρεπε νά γίνη τοδτο. Βεβαίως δέν έπρεπε, διότι είναι
μία οίονεί έπίσημος έμμεσος άναγνώρισις τής άδυναμίας τής παρ’

ήμίν έπιστήμης καί παιδείας. Ά λ λ ά τό πράγμα έχει καί τήν καλήν
του δψιν, ή όποία άπορώ πώς διέφυγε τήν προσοχήν δλων. Είναι ή
Καδμεία νίκη καί ή διά τών ίδίων δπλων αδτοκτονία τών γλωσσα
μυντόρων. ΆφοΟ «ένίκησεν ή φυλή» (άδιάφορον άν ή φυλή ένίκησε
τήν φυλήν!), τώρα πλέον δέν έχομεν άνάγκην γλωσσαμυντόρων, διότι
«τό ζήτημα έληξε». Τρομάρα τους! Ή οδσία τοδ ζητήματος οδτε
ήρχισε κάν, δλη δέ ή μέχρι τοδδε ταραχή προεκαλεΐτο δπ’ αότών
άπλώς «ίνα μή έν τή άφανείφ διατελώσι». θ ά έθεώρουν δμως πράγ
ματι φοβερόν τό πράγμα άν έπεκράτει ή ίδέα τών γλωσσαμυντόρων
περί τοδ Ικπαιδευτικοδ άρθρου, διότι έδώ πρόκειται νά γίνη έργασία
έπί τής πείρας στηριζομένη διά νά διαρρυθμισθή καταλλήλως ή στοι
χειώδης έκπαίδευσίς μας, ή όποία χωλαίνει όμολογουμένως καί δι’
άλλας αιτίας, άλλά καί διά τάς έσφαλμένας κοινωνικάς άντίλήψεις
καί διά τό γλωσσικόν δργανον αότής. Ή διαφώτισις τών άντιλήψεων
άνήκει κυρίως είς τό πανεπιστήμιον τό μέλλον νά παρασκευάση πεφωτισμένον διδακτικόν προσωπικόν καί ύγιά Κοινήν γνώμην διά τό
μέλλον. Ή άλλη έργασία άνήκει είς τήν δρώσαν γενεάν έν εδρυτέρψ
μέτρψ καί διακρίνεται είς δράσιν άτόμων, δράσιν όμάδων καί δράσιν
γενικήν τής πολιτείας. Διά νά έπιτευχθή νά γίνη έργασία άποτελεσματική, άπαξ διά παντός πρέπει νά έκλειψη ή κακώς έπικρατήσασα ίδέα τής κοινωνίας δτι πρόκειται περί προσβολής τοδ γλωσσι
κού θησαυρού της. Ή έργασία αδτή άφορψ μόνον τό μέλλον, άποκλείει τάς άπό τρίποδος ίδέας τοδ μή κατέχοντος κατά βάθος δλα τά
σχετικά έκπαιδευτικά ζητήματα καί καλόν είναι διά τοδτο νά παύση
πάσα γλωσσαλγία έξω τών σχετικών κύκλων καί μάλιστα τών είδικώς έργαζομένων έκ τής πείρας καί έμπράκτως νά φέρουν άποτέλεσμά τι, δπερ θά παρουσιάσουν ίσως βραδύτερον καί είς τήν πολιτείαν
πρές χρησιμοποίησιν. Καί έδώ ή ίδέα είναι άπλουστάτη καί άπορώ
πώς χωρούν παρεξηγήσεις, ϋρόκειται περί τής δσον τό δυνατόν σκοπιμωτέρας μορφώσεως τού λαού. Έφ* δσον πρόκειται περί τοιαυτης
έργασίας άτόμων ή όμάδος ιδιωτών, πρέπει νομίζω νά άποσκορακισθή ώς άφιλοσόφητος καί άνελεύθερος ό δρος «έργάζεται άντεθνικώς». Κανείς δέν δικαιούται νά άνυψώνη τάς γνώμας του μόνος του
είς «έθνικάς» καί καλά καλά μάλιστα, άν ένεργώς δέν μετέχει έν τή
πείρφ τοιαύτης έργασίας, οδτε περί τής σκοπιμότητος ή τού άσκόπου
αότής δύναται νά κρίνη έκ τών προτέρων. Διά τοδτο άνήκω είς έκεί
νους, οί όποιοι εύνοοδν κατ’ άρχήν τό έργον τού Εκπαιδευτικού όμίλου καί είς τά δύο μέρη, τά όποια φρονώ δτι πρέπει νά είναι ώς
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πρόγραμμά το«, |φ ’ δσον Ιννοεΐται οδτος δέν υιοθετεί θεωρίας νλωσΔ ^ χ α ί Γ / * ' η ΡΟΐτέΡωυ’

είνΛΙ 6

™> «ίνδονος.

Δ ^ π χ α Ι ά ν δ Ομιλος περιορισθή είς τά κατ’ Ιμέ άναγκαιότερον έπίτού
τ ίί Γ π ΐο Ι Γ ! ίλλ ^
&π°σΧθλΫΙς ΐ0ϋ’ νά
δηλαδή τούς |χ
^ίπ® ιρα ς.μ έλλοντας να καταρτίσωσι τά τού προγράμματος «ύτοβ
7 * " δ[δακτθι<δν βιβλίων, συστήματος καί ¿ργανισμοό καί προ
σαρμόσεις τής Ιν τφ σχολείψ αυτού μελλούσης νά παρέχεται ΙκπαιΪλ λ Γ κ 1 ά

Γ ν° ν κ“ θΓ ώ ί' ^

πΡ° έλθ,Η ώ ίέλ £ ΐα * αί 3Χι βλάβη.
* *8ρ««ν τοΟ σχολείο«
έμπ° δΐσθο0ν τά μέλΊ «*τβΟ, ά ^ Ο π «ρο«-

τ ΐ δέν Ι έ
Γ ά ΐυ ν

?

είί τδ ^

7

Τ

σώσουν είς τήν πολιτείαν σαφές τό πρόγραμμά των, νά έκπαιδεύσουν
τά τέκνα των δπως νομίζουν προσφορώτερον αύτοί, άφού μάλιστα
τΓ α'λλ
ι
^ “ 6τΦ π“ Ρεχ0μένϊ' ^« «ίδευσ ις ήμπορεΐ είς
καί ε , Γ
ν4 * ^ μ^
* πρότυπον
*«ί είς τήν πολιτείαν αότην. "Ωστε οδτω τιθεμένων των ζητημάτων
ωοοά 1
Τ 0'
λ
“ δτθ0 κ α ί Τών μετεΧόν™ '' “ ^ ο ύ * * « τ ιν α & Γ
ΥΓ
ί ν * ™ παντδί το3 δ**νύοντος «ύτενέργειάν
Τ ίΖ ίχ ί Ψ Τ τΛ' Πρέ^ * " * * *
ν<* κολλήση
Μ ίΤ 1
ι ΐων. δΐΛφ0ρων ^ωνασκούντων άσκόπως παρ’ ήμΐν δτι
άξίωμα τής Ιπιστημης είναι δτι πάσα χίνησις καί δράσις, δσον Ιχτε"

£

εί7

ετα£ ε£ί ά ρ χ ά ί

«

« ™

Χ

ίν ε ι Γ π ,
*
' * “ ^
ένερ^ £αί* ’Αλλω<
δ ? ό τιτ ό « θ γ μ α Γ Ρ0κε£μ °°
έπίσήμ° ϋ 5ράσεω«
πολιτείας,
π ίλ ύ Γ Γ «
7 ™ πεΡ κ0£ν0° άγαθ0° ’ άλλά τούτου άπέΧ°μ*ν
πολύ έπί τού παρόντος καί ίσως θά παρέλθη πολύς χρόνος ά κ ό ΐ*
ια να φθάσωμεν είς «ύτό. "Ωστε άπορώ πρός τί ό άσκοπος θόρυβος,
άφού τίποτε δέν ύπαρχει άκόμη είς ούσίαν, είς σύστημα, είς ¿ργανιΕ Τ »
ή ,άψΐκ° 7 ^ ν° μΕζωμεν δτι Ι Χ°μεν ν* Χάμωμεν μέ
ζηηϊμ α ήμερων, ένψ πρόκειται περί έργασίας μακρών έτών, πρός τί

Υο Ζ Ι Ι Τ * Ϊ
Γ κ Γ ' « ι κί ν

^

άνεμίχθΐ3 μέ π0λλ0£* *λλο^ " αΡά-

^ Τ ™ 1 6ίκω νδλΐ,! * * έπισι^ ν ι κ ή ς , Ικπαιδευ-

Μιστριώτα καΓ Γ «7% ^

Πρ6ί ^ δλα

ώ I » «

Μετά τάς Ιξηγήσεις μου αύτάς έννοεΐται καλύτερον καί ή άπολογί* μου κατά διαφόρων καλοθελητών, οί όποΤοι Ιρριψαν Ι π ’ έαοΟ
Τ

μ°Μ 7 τ' βκαΈΕπ^ 6[Ρ°0μα[
τε καί τεθνεώτων!» διά
? “ φ0μένων μοι> ΧΛί μέ προσέβαλον διά τούτο άναξιοπρεπώς
"«νεπιστημιφ δπως περιέγραψα Ιν τή «Άκροπόλει». Τούναν-

τίον Ιγώ βλέπων τήν κατάστασιν τής κοινωνίας μας είς τό ζήτημα
άνεξαρτήτου Κοινής γνώμης είχα άνέκαθεν τήν Εδέαν δτι ή άλήθεια,
δι’ ής καί μόνης θά διορθωθή ή κατάστασις, πρέπει νά λέγεται βαθ
μηδόν παρ’ ήμΐν, άκριβώς δπως ό δδοντοϊατρδς μέ διαρκείς ναρκώ
σεις θεραπεύει τούς πονοϋντας δδόντας. Καί πραγματικώς συγκεκαλυμμένως 'είπον είς πολλά τήν άλήθειαν, Ιως δτου παρασκευασθή τδ
Ιδαφος διά νά λεχθή αύτή πλήρης. Ά ν είς τά ζητήματα διά τά όποια
κατηγορήθην Ιλεγον μάλλον άπροκάλυπτον τήν άλήθειαν, θά ήμην
πολύ έκτενέστερος, δριμύτερος καί έπομένως ίσως πολύ δυσαρεστότερος. Αδυναμία καί πάθη ήνώθησαν είς κόμμα, Ιν φ ή Ιπιστημονική
κριτική άντικατεστάθη δπό τεμενά διά τούς φίλους, καταδιώξεως δέ
άπηνοΟς διά τούς άντιθέτους άναγκασθέντος χάριν άμύνης νά συσπειρωθώσι καί αύτοί είς «άγελην»! Έ κ ταύτης τινές μέν «έβαλανηφάγουν», τινές δέ καί «έν άχύροις ένέμοντο»! Ό όρθός λόγος κατ’
άρχάς κατεδιώκετο, Ιπειτα παρεξηγεΐτο καί τέλος Ιλειψεν Ιντελώς.
Συνεπεία τούτων τινές Ιπιστήμονες Ιπαθον αδταπάτην έκ τής διαρ
κούς μακαριότητος, τινές δέ μετεβλήθησαν άπό Ιπιστημόνων είς
πολιτικούς χάριν τών συμφερόντων τού κόμματος, ¿λίγοι δέ μόνον
έτήρησαν τήν άξιοπρέπειάν των. Τά γεγονότα αδτά εϊχον τά κακά
άποτελέσματά των άναγκαίως καί είς τήν άλλην έκπαίδευσιν. Γενι
κόν δέ άποτέλεσμα είναι τό αίσχος τοΟ νά παριστάμεθα πρό τού έπιστημονικού κόσμου Ιχοντες ώς άρχηγόν τής πνευματικής μας κινήσεως Ινα Μιστριώτην. Αύτό είναι Ιν όλίγοις. τό διάγραμμα, καθ’ δ
θά γραφή ή ιστορία τών γραμμάτων παρ’ ήμΐν κατά τήν τελευταίαν
τριακονταετίαν. Ή Ινδεδειγμένη πορεία τών νέων Ιπιστημόνων, άν
είναι εύσυνείδητοι (ούδείς δέ άληθής έπιστήμων δύναται νά είναι
άσυνείδητος), είναι άδιαφορία πρός τό καθεστώς τούτο καί άνόρθωσις τού ¿ρθού λόγου τού μέλλοντος νά δημιουργήση ύγιά Κοινήν
γνώμην, είς ήν δι’ αύστηράς κριτικής νά καταγγέλλωνται είς τό
μέλλον αί Ικάστοτε παραβάσεις τών ίδεών. Κατά ταϋτα δέν είμαι
έγώ «άκαταλόγιστός τις», άλλ’ οίονεί πρόδρομός τις τών Ιπιστημόνων τής νέας ταύτης σχολής. Μάλλον πιθανόν είναι δτι οί λέγοντες
ταύτα έν τή διηνεκεΐ μακαριότητι αύτηπατήθησαν, Ιγώ δέ είμαι έκ
τών αίρόντων τάς άμαρτίας τής καταστάσεως ταύτης. θ ά προστεθή
πιθανώς καί δεύτερος καί τρίτος καί τέταρτος καί
«πάντοτε τό
μέλλον άνήκει είς τήν νεότητα». "Γβρισα, λέγει, τόν μακαρίτην Κόντον! Δέν ύβρισα, άλλ’ εύπρεπώς καί συγκεκαλυμμένως είπον 8,τι
έν τή B e rlin e r P h ilo lo g isc h e W o c h e n sc h rift καθαρά περί αύτού.
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Καί γενικώς 8έ δέν είπον πλήρη τήν άλήθειαν, ή όποία θά λεχθή
πληρέστερον προσεχώς. Ά λ λ ’ Ικτός τούτου άπορώ πράς χί 6 τόσος
φανατισμός. Είργάσθη ό μακαρίτης, ώφέλησεν, έτίμησε τό Ε λλη νι
κόν ονομα. Τιμώμεν τήν μνήμην του καί έργαζόμεθα καί ήμεΐς
περαιτέρω ανεξαρτήτως τών τυχόν κακών του έπιδράσεων. Ύπό δέ
πρακτικήν Ιποψιν τοιαΟται κακαί Ιπιδράσεις έξ «δτοϋ όμολογοΟνται
παρά πολλοις. Ά δικώ τατα κρίνουσι, λοιπόν, οί λέγοντες 8τι διέπραξα
τήν άσέβειαν νά δβρίσω τήν μνήμην του, ένφ Ιγώ κατά καθήκόν μου
ώς επιστημονος ήσκησα Ιλαφράν τινα κριτικήν μόνον. Ύβρισα λέγει
τόν κοσμήτορα Βάσην! »Αν Ιλεγον μάλλον άπροκάλυπτον τήν άλήθειαν περί αύτοΟ, θά διερρήγνυον τά ίμάτιά μου διότι παρά τών παιδευθέντων όπό τής πολιτείας καί έγκατασταθέντων είς τάς άνωτάτας
λειτουργίας Ιπειτα άλλα καί οδχί τοιαΟτα άναμένει ή Ιπιστήμη.
Μήπως δέν άρκοδν είς αδτόν τά φιλολογικά άνδραγαθήματα, τά όποια
Ιγιναν όπό τήν αίγίδα τοΰ μακαρίτου διδασκάλου, καί τά έκ τούτων
πρακτικά Ερείπια, τά όποια μάς παρεδόθησαν, άλλά θέλει ϊσως νά
άναγνωρισθή τώρα όπό τό πνεΟμα τοΟ μακαρίτου ώς άόρατον στέμμα
καθεστώς τριάκοντα τυράννων άποπνιγόντων πάσαν έλευθερίαν σκέψεως καί φιλοτίμου δράσεως, Γνα όμοιάση καί ή νεολαία τοδς προγεγενημένους; Ή μεΐς θέλομεν όμόνοιαν πλέον καί έξω βαλόντες τοδς
Εφιάλτας δέν είμεθα διατεθειμένοι νά Ιπιτρέψωμεν νέας διαιρέσεις
είς «χρηστούς» καί Αγελαίους» δευτέρας γραμμής. Λέν Ιπαυσα νά
τιμώ καί θα εξακολουθήσω νά σέβωμαι τόν καθηγητήν μου τόν άσνολουμενον είς τό κύριον Ιργον του, άλλά κατά παντός τυράννου τίίς
σκέψεως ήμών, φρονώ δτι ήλθεν ό καιρός νά Επέλθη άντίδρασις
σοβαρά. ΑδικοΟσι, λοιπόν, οί λέγοντες δτι δβρισα έγώ τόν σεβαστόν
κοσμήτορα. Ύβρισα, λέγει, τόν πρότανιν Ζολώταν! Κύριε έλέησον!
Κ ατα τήν μάλλον άπροκάλυπτον άλήθειαν, 6 άγιος πατήρ συνετάξατο τφ σαταν? άντί νά άσχολήται ήσύχως είς τά τοΟ κλάδου του,
δπου άπολαύει τιμής, κ«ί μέ τά άνδραγαθήματά του τής Ά μύνης
καί τά άλλα γλωσσικά καμώματα κατώρθωσε νά έκθέση σοβαρώτατα
τό πανεπιστήμιον. Έσφαλμένως. λοιπόν, κρίνουσιν οί λέγοντες τοΟτο
Ιδρισα, λέγει, τόν καθηγητήν Μιστριώτην! «Βαλανηφαγοδσι» κατά
τόν Τ ρ ί τ η ν Περί αδτοΟ δέν έλέχθη άκόμη ή έπιστημονική καί
κοινωνική άλήθεια πλήρης. Μέρος τι ήθελε νά είπη βουλευτής τις,
άλλ άπετράπη έν τέλει. Οδτε είναι άνάγκη νά λεχθή αδτη έπί τοΟ
παρόντος άν ό γεραρός καθηγητής παύση νά μάς παρέχη τάς «πολυ
τίμους» Εκδουλεύσεις του! Τό άπαιτεΐ άλλως τε καί ό σεβασμός πρός
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τήν ήλικίαν. "Αν είπον δριμύ τι κατ’ αδτοΟ, τοΟτο Ιπραξα κατά
καθήκον, διότι ό έπιστήμων δέν πρέπει νά μένη άπαθής πρό γενικών
κινδύνων. Τό ζήτημα τό γλωσσικόν πρό πολλοΟ είς· τάς χείράς του
μετεβλήθη είς ζήτημα διαταράξεως τής τάξεως καί είς οίανδήποτε
άνακίνησίν του όπ’ αδτοΟ Ινδεδειγμένη είς πάσαν κυβέρνησιν θά
είναι ή σόλληψίς του ώς ταραξίου. Οδδέν άτομικώς ώς άνθρωπος
6χω κατά τοΟ καθηγητοδ, δπως καί κατ’ οδδενός άλλου, καί είμαι
έτοιμος έξω τής γλωσσικής καί έθνικής λόξας των καί έντός τών
νόμων καί καθηκόντων των νά τοΐς παράσχω πάσαν άλλην τιμήν,
ζητωκραυγάζων μάλιστα τό v iv a t M is trio ta v e tu s tu s m u lto s
a n u o s! Ά λ λ ’ ώς έ π ισ τή μ ω ν Α σ χολούμενος π ε ρ ί τ ά Ν εο ελλη ν ικ ά
κ α ί έπ ο μ έν ω ς κα τα λλη λό τερ ο ς π ο λ λ ώ ν γλω ο ο α μ νντό ρ ω ν νά
κ ρ ίν ω τά σ χετικ ά ζ η τή μ α τα , κατά καθήκον σύμβολόν μου θά Ιχω
πάντοτε τό p e r e a t M istrio tism u s m alu s, q u i to ta m G ra ecia m
s tu p e f e c it
M eliores P sych are, fe lid o r e s K ru m bachero erim ns.
A.

Μ Π Ο ΥΤΟ ΥΡΑ Σ
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τήν ιδεολογία, πού απάνω της θέλει νά στηρίξή ί ή ζ®ή ί ο υ Τ ” πρθ5ΐ"θέβε1«’ πΡδί

Τό ζήτημα είναι σημαντικό καί άλλοδ Ισυζητήθηκε άπό μεγάλους φιλοσόφους
κ α ί κοινωνιολόγους καί παιδαγωγούς. Στήν Ε λ λ ά δ α όπως βέν δπαρχεν ως
τώρα καμιά φιλοσοφία καί καμιά βαθύτερη σκέψη γιά τά φανερώματα καί τής
άτομικής καί τή ς κοινωνικής κ α ί δημόσιας ζω ής, έτσι έλειπεν δλότελα κ α ί κάθε
φιλοσοφία τή ς έλληνικής παιδείας. Ό π ω ς σέ όλα έκυριαρχούσεν ή_ έλλειψη κάθε
κριτικής έπίγνωσης τής πραγματικότητας καί τ®ν δρων, πού ά π' αυτήν πηγάζουν
γ ιά κάθε όργανισμό, πού θέλει νά είναι ζωντανός, ή ρουτίνα, ή έτοιμη Αντιγραφή
τή ς έργασίας τ δ ν ξένων καί δ κομπογιαννιτισμός, έτσι καί στήν έλληνική παιδεία.
Τώρα είναι πιά ή δστατη στιγμή. Κοντά στό ¿ίλλο πραχτικό καί θεωρητικό του
έργο, μιά άπό τίς σημαντικώτερες δπηρεσίες, πού θάχη νά προσφέρη στήν έλληνικήν άναγέννηση δ έκιταιδευτικδς όμιλος, θά είναι νά προσπαθήση νά δώαη στήν
παιδεία τής έλληνικής φυλής τή φιλοσοφία της, τό ίδεολογικό της θεμέλιο στη
ριγμένο στή νεοελληνική ζωή, τό μόνο, πού θά τήν δψώση άπό τόν τυφλόν έμπειρισμό στήν περιοχή τή ς έπιστήμης καί θά τήν κάνη άληθινό δργανο έκπολντιομου
τής φυλής].

1)
Είδαμε, πώς ή πολιτική μεταχειρίζεται τή σχολική διγλωσσία
γιά νάπορροφά^ τά μή όμόγλωσσα λαϊκά στοιχεία άφομοιωνοντάς τα
πρώτα μέ τή γλώσσα καί δστερα καί μέ τδ φρόνημα καί τήν οόσία
τής κυρίαρχης φυλής καί πώς τό σκοπόν αδτό ζητάει νά τόν πιτόχη
σκεπάζοντας τον μέ τήν πρόφαση πώς θέλει τάχα νά δυναμωση σέ
όλους τήν άγάπη τής πατρίδας. Έ τ σ ι λοιπόν ή πολιτεία όχι μόνον
Ιπιβάλλει αυθαίρετα σένα μέρος τοΟ λαοΟ τή δική της γλώσσα, μά
καί άρνιέται στις άλλες γλώσσες τίς λαϊκές κάθε δικαίωμα ζωής. Μά
τότες γεννιέται τό ζήτημα: Είναι τάχατε τό κράτος, σαν κράτος,
τελικός σκοπός τής ζωής καί πρέπει νά θυσιάζεται γιά τήν έπιτυχία
τών σκοπών του ή λευτεριά τών πολιτών, γιά είναι μόνο μέσο, γιά
νά βρίσκη ό πολίτης δποστήριξη στούς σκοπούς καί στους άγώνές
του καί σύμφωνα μ’ αύτή του τήν όπόσταση πρέπει καί να διαμορ
φώνεται; Τήν άπάντηση στό σπουδαίο αύτό ζήτημα θάφησωμε νά
μάς τή δώσουν δυό σημαντικοί συγγραφείς.
Ό R o b ert von M o h l λέει: «Δέν είναι σωστό νά χρησιμοποιήται
ό άνθρωπος γιά άπλό μέσο σκοπών πολιτειακών. Τούναντίον ή πολι
τεία είναι μέσο γιά τούς σκοπούς τού πολίτη 1». Καί ό S c h ille r λέει
άκόμα καθαρώτερα: «‘Η μέγιστη πολιτεία είναι έργο άνθρωπινο. Ο
άνθρωπος είναι έργο τής άφταστης μεγάλης φύσης. Ή πολιτεία είναι
δημιούργημα τυχαίο, έν φ ό άνθρωπος είναι δν άναγκαΐον. Καί τί
άλλο κάνει λοιπόν τήν πολιτεία μεγάλη καί τιμημένη παρά οί δυνά
μεις τών άτόμων, πού τήν άποτελοδν; Ή πολιτεία είναι άποτέλεσμα

1 R. von Mohl, D ie Polizeiw issenschaft n a c h d e n G rundsätzen d es R echts
staates. 3 5x8. 1 toji. a. 522 («ccpfc D r. A. Mann, D as V erh ältn is d es S taates
z u m B ildnngsw esen «. 89).
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μόνο
άνθρώπινης δύναμης, |ρ γ 0 τής σκέψης, μά ό άνθρωπος είναι
* ή
τή ; δύναμης, ό δημιουργός τής σκέψης Η .
’Α π’ αύτά βγαίνει τό συμπέρασμα, πώς άφ’ οδ ή πολιτεία δέν
Τ Ι *
®κοπόί’ ^ νο ^ éeo Υ[ά Φ έπιτυχία τής εδδαιμονίας
ΤΤή> ®Χι μόνο δέν Ιχει κανένα δικαίωμα νά περιορίζη τή λευτε
ριά τών πολιτών, μά καί είναι ίσα ίσα δποχρεωμένη νά κάνη δ,τι
μπορεί γιά νά τούς άναπτύξη τίς ύπάρχουσες προδιαθέσεις καί νά
τούς άσφαλίζη πνευματική λευτεριά, γιατί έτσι μόνο μπορεί μέ έμπιστοσυνη νά στηριχτή σ’ αύτούς.
Γιατί <μιά πολιτεία πού Ιχει καθαρή τή συνείδηση καί έμπιστο7
*5 7
ηίαΤηστήν άξί“ τϊϊ5’ αδτί> Εμπιστεύεται
τ * Xf · * α1 πάλι *** ^ πολιτεία δέν έχει έμπιστοσύνη στόν
, t0 τ* έ*υτ τ^ ’ τόΤ8 φοβάται καί τούς ίδιους τούς πολΐτές της»
δπως λέει ό P a u lsen 2.
'

7

Ό περιορισμός τής πνευματικής λευτεριάς τών πολιτών, τό μεταχείρισμά τους γιά άπλό μέσο σκοπών πολιτειακών είναι σημάδι άροώστειας γ ι’ «ύτό λέει πολύ σωστά Ó R . E ucken. «Άποδοκιμάζουμε
τήν άπόλυτη κυριαρχία τού κράτους, γιατί καταπιέζει τήν αύτοτέλεια τής προσωπικότητας καί Ιτσι θυσιάζει τήν έσωτερική άξία τών
πνευματικών άγαθών γιά άπλές έξωτερικές σκοπιμότητες».
ΤώΤ νά καταρρίχνωνται οί πολίτες καί νά γίνωνται μέσο άντί
οχοπός είναι ή μέγιστη προσβολή τών δικαιωμάτων τους καί φέρνει τά
χείριστα άποτελέσματα καί γιά τό άτομο καί γιά τό δλο, δηλαδή καί
γιά τήν n o l r o b . Ά ντίς νά μεγαλώνουν οί Ισωτ§ρικές βουλητικές
δυνάμεις κολοβώνονται, άντίς νά αδξαίνη ή αύτενέργεια, γεννιέται ή
άδιαφορία καί τό μή χάνεσαι, πού χωρίς άλλο θά καταντήση σέ κοι
νωνική άνηθικότητα. Έ ν α ς λαός πού άντί νά «δτοκυβερνιέται άφήνει
νά τόν κυβερνούν, δηλαδή άδιαφοράει γιά τήν ήθική άξία έκείνων
πού τόν κυβερνούν, χάνει τήν δύναμή του.
Ό ιστορικός T m t s c h k e » λέει: «Είναι άδύνατο Iva Ιθνος ζων
τανό νάφήση νά τό σέρνουν άπ’ τή μύτη, κάθε δυνατός λαός αίσθάνετα^ τήν άνάγκη μίνα οίονδήποτε τρόπο ό ίδιος νά διευθύνη τόν
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Ά μ α ή πολιτεία θέλη τό άντίθετο γιά τούς πολίτές της, άμα
τούς παίρνη τή λευτεριά γιά νά μπορή νά τούς ιδιοικήο^», τότες
τούς καταδικάζει νάναι όκνοί καί άνίκανοι. Ά ν δμως τούς άφήνη τή
λευτεριά νά κανονίζουν οί ίδιοι τή ζωή τους, τότες θά ξεχυθή σέ
λίγο ή έσωτερική τους δύναμη. Γιατί «άμα οί άνθρωποι είναι λεύ
τεροι, δλες οί δουλιές προοδεύουν καλύτερα, δλες οί τέχνες άνθούν
ώραιότερα, δλες οί έπιστήμες άπλώνονται. Ή λευτεριά κάνει καί τούς
οικογενειακούς δεσμούς στενώτερους καί τούς γονιούς κάνει νά φρον
τίζουν μέ πιότερο ζήλο γιά τά παιδιά τους καί ή αύξηση τού κοινού
πλούτου τούς κάνει ίκανώτερους νά πραγματοποιούν τούς πόθους των
γι’ αδτά.
’Ανάμεσα σ’ έλεύτερους άνθρώπους γεννιέται ζήλος καί καλύτε
ροι δασκάλοι βγαίνουν έκεί, δπου ή τύχη τους έξαρτάται άπό τήν
Ιργασία τους, παρά έκεί πού κρέμεται άπ’ τήν προαγωγή, πού περι
μένουν παθητικά άπ’ τό κράτος1».
Τό κράτος λοιπόν είναι ύποχρεωμένο νά δίνη στούς πολίτες τήν
εύκαιρία νάναπτύξουν δλες τίς δυνάμεις των καί νά μή βάζη κανένα
έμπόδιο στήν έξέλιξη τής προσωπικότητάς των.
3)
Αύτό είναι καθήκον τού κράτους. Ό δέ σκοπός, πού Ιπιδιώκει
κάθε πολιτεία, δηλ. ή μόρφωση πιστών πολιτών, άπ’ αύτό τό καθή
κον ίσα ίσα ύποστηρίζεται. ’Επειδή άγάπη καί πίστη στήν πατρίδα
δέν είνε ή έξάρτηση άπό κάποια δύναμη, πού νά έμπνέη φόβο, ούτε
ή μέ. τή βία έκμάθηση μιανής γλώσσας άχρηστης καί χωρίς άξία
καί άκόμη λιγώτερο δ κρύος καί έξωτερικός σεβασμός μερικών τύπων,
πού ή παραμέλησή των φέρνει τιμωρία, μόνο είναι ή έσωτερική θέρμη,
πού δένει αιώνια τόν άνθρωπο μέ τό χώμα, δπου γεννήθηκε, ή ένθουσιώδικη προθυμία γιά άγώνες καί θυσίες γιά τήν άσφάλεια καί τήν
ίερή του λευτεριά. ’Απόδειξη τά λόγια δύο άνδρών, πού δέν τούς
έλειπε βέβαια γνήσια άγάπη τής πατρίδας.
«Φιλοπατρία, λέει ó L u d e n 3, είναι ή άγάπη γιά κείνες τίς συν
θήκες, πού μάς χρειάζονται γιά νά άναπτύξουμε έλεύτερα τίς δυνά
μεις μας, γιά νά μορφώσουμε τόν νού μας. Τέτοια άγάπη γεννάει τή
χαρά νά είναι κανένας πολίτης σένα κράτος καί τόν ώραΐο πόθο νά
κληροδοτήση αύτό τό άγαθό καί στούς άπογόνους του καί τή μεγάλη

« Schillers Briefwechsel m it L otte, 1 χ0μ. «. 143.
e. m * 8 dentSChe B ildungsw esen in “ in «· g esch ich tlich en E n tw ic k lu n g
« Treitschke, P o litik 6' 1x8. B- τομ. g. 506.

1 Wilhelm von Humboldt, Id e e n zu einem V ersu ch d ie W irk sam k eit des
S taates zu bestim m en g. 74.
* Luden, S tatsw eisheit (xotxa D r A. M ann, 18. |i. o. 16).
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προθυμία νά θυσιάση χάνεις τά πάντα γι’ αύτό, γιατί είναι τό πολύτιμότατο άπ δλα τά άγαθά, Τό χώμα πού άπάνω του ύπάρχουν
«ύτές οί τόσο πολύτιμες γιά μας συνθήκες, μάς γίνεται Ιερό, γιατί
έκεϊ μας χαρίζεται ή Ιλεύτερη άνάπτυξη καί τό γλυκό συναίστημα
πού τή συντροφεύει.
’

άπάνω στήν παιδεία τού λαού, ώστε νά άποκλείνη όλότελα κάθε
άλλο παράγοντα Ικπαιδευτικό ; Έ χ ε ι τό δικαίωμα νά έξαναγκάζη
τούς πολίτες νάχουν μόνο τή μόρφωση, πού αύτό θέλει ; "Οτι τό
κράτος δικαιώνεται νά ένδιαφέρεται γιά τήν άγωγή τών πολιτών
του, κανείς δέν μπορεί νά τό άμφισβητήση. "Οτι δμως είναι δικαίωμά
του νάνακατώνεται σέ δλα τά ζητήματα τής παιδείας, γιά νά έπιβάλλη τήν παντοδυναμία του καί νά ύποδουλώνη τούς πολίτες σέ μιά
οίαδηποτε τάση, πού αύτό θέλει, είναι πάρα πολύ άμφισβητήσιμο.
Δέ θέλουμε νά πάρουμε τή μονομερή νεανική θεωρία του W.
v o n H u m b o ld t ’, πώς «ή δημοσία παιδεία βρίσκεται δλως διόλου
δξω άπ’ τά σύνορα, πού όρίζουν τή δράση τού κράτους», μά δέν μπο-.
ροΟμε καθόλου νά παραδεχτούμε πώς τό κράτος πρέπει νάχη τό μονο
πώλιο τής παιδείας καί τό δικαίωμα νά δημιουργή τέτοιους νόμους,
δπου μαύτούς νά έπηρεάζεται ό χαρακτήρας τού λαού. Δικαίωμά
του καί καθήκον του είναι νά παίρνη στά χέρια του τό Ικπαιδευτικό
ζήτημα, έκεί δπου δέν όπάρχουν άλλοι παράγοντες νά φροντίσουν
γι’ αύτό. Πέρα άπ’ αύτό ή πολιτειακή Ινέργεια σωστό είναι μόνο
νάχη τόν άπώτερο σκοπό, «νά κάνη σιγά σιγά τή βοήθεια τον κρά
τους περιττή *». Πρέπει νά Ιξασφαλίζη λεύτερη δράση σέ δλους τούς
Ινεργούς παράγοντες τής παιδείας. «Ή νομοθεσία, πού άναφέρεται
στή μόρφωση τών πολιτών, πρέπει νάφήνη δσο μπορεί πλατύτερο
κύκλο στήν έλευτερη Ινέργεια, άκόμα καί άν ύπάρχη κίνδυνος νά
δημιουργηθή έτσι λιγώτερη όμοιομορφία καί γαλήνη καί ή διακυβέρ
νηση νά γίνη λίγο κοπιωδέστερη» λέει ό F ic h te 8.
Έ κ εί, πού ή πολιτεία άκολουθάει άλλη πορεία, δπου άντί στά
δψιστα αύτά ζητήματα τής προσωπικής μόρφωσης τού άνθρώπου νά
Ιξασφαλίζη στούς πολίτες τή λευτεριά, τούς δποτάσσει σέ δρακόν
τειους νόμους, έκεί τό σκολειό δέ μπορεί νά είναι δργανο τού πολι
τισμού, παρά άναγκαστικά γίνεται Ιμπόδιο τού πολιτισμού*. Γιατί
άμα έπιβάλλεται μέ τή βιά σΙνα λαό άντί τού σωστού ένα άφύσικο
σκολειό, τότε τό σκολειό αύτό δχι μόνο άνώφελο είναι μά γίνεται
καί δλέθριο. «"Αμα ταράζης τό φυσικά δρόμο τής παιδείας ένός λαού,

^«Έκεΐ, πού πρώτη φορά γιά σένα Ιλαμψεν ό ήλιος τού θεού, δπου
πρώτη φορά γιά σένα Ιλαμψαν τάστέρια τούρανοΟ, δπου οί κεραυνοί
του σάποκάλυψαν γιά πρώτη φορά τήν παντοδυναμία του καί τάνεμόβροχά του σοΟ φύσηξαν ίερή φρίκη στήν ψυχή, Ικ εί είναι ή άγάπη
σου, έκεί είναι ή πατρίδα σ ο υ . - Έ κ ε ί πού τό πρώτο άνθρώπινο
μάτι μέ στοργήν άπάνω στήν κούνια σου Ιγυρε, πού ή μάνα σου
πρώτη φορά στήν άγχαλιά της σίσήχωσε καί ό πατέρας σου σοΟ
στάλαζε στήν ψυχή τά πρώτα στοιχεία τή ς γνώσης, έκεί είναι ή
άγ^πη σου έχεί είναι ή πατρίδα σου ι» . Στερέωση λοιπόν τής
φιλοπατρίας θά πή νάφηνη κανείς αυτές τις Ισωτερικές δυνάμεις
νά ξεδιπλώνονται όλότελα. Τότες ή φιλοπατρία γίνεται δύναμη. Μά
νά ισχυρίζεται κάνεις, πώς μιά γλώσσα, πού δέν είναι ή γλώσσα τού
λαού, καί πού μέ τή βία έπιβάλλεται στούς πολίτες, είμπορεί νά
άντικαταστηση δλες «δτές τις άξιες, είναι μεγάλη πλάνη. Κ χ I νά
«ατηγορή κανείς γιά προδότες τής πατρίδας άνθρώπους, πού-μέ τήν
Εερωτατη θέρμη είναι προσκολλημένοι στή γή πού τούς γέννησε

μΖ

κά εμ ά ί Υίατί,ά1*πο0ν ^ Τλβσσα, πού μιλούν, περισσότερο άπό
κάθε άλλη, καί δέν μπορούν καθόλου νά ΙνθουσιαστοΟν γιά μιάν
Ι χ ε Ϊ ’Λ
* I
Ρ·°0ν ^ Ρηστη’ 6Ϊναι ^ άλο λάθ°« ^ών πολιτικών
Ικείνων άνδρών, πού στάλήθεια θέλουν τό καλό τής χώρας των Ή
δ" 0ϋ, άφύσ£Χα \ πά^

*"« ^
1,4 *

νεκρό, μηχανικό, καί
·*■’ ^

-

* Ψ“ ν£Ρώ« Ρ “ διδάγματα τής ιστορίας, λέει δ καθη
γητής Τν.^Α & η , είναι, πω ς πνευματικά κινήματα <3έ μπορούν νά
¿μποδιστούν μ ε μεσα μηχανικά. Έ κ εί δμως, δπου ίσως μέ έξωτεριχή
Ϊ τ ιΤ Τ Γ ™ '
μ*τικής ζωής».

σϋγΧρ<5νωζ °<ΡΡ«γΙζ*™ 6 τάφος κάθε πνευ-

τ έ λ ο ! ^ έξ 6τί σΓ μ! 3μ“ ς τώρ“ Τδ Ιξ^ ^ τ^ « · Έ χ ε ι τό κράτος
τέλος πάντων τό δικαίωμα νά δεσπόζη μέ τέτοιον άπόλυτο τρόπο
' Ε Μ· Arndt>
Freiheit und Vaterlandsliebe.
W. Rem, P ae d a g o g ik in sy stem atisch er D arstellu n g I τομ. β ίλ 517

1 W . v. H u m b o ld t, Id e e n κ.τ.λ. σ. 75.
* Β Γ A. Mann, D as V erh ältn is des S taates zum B ildungsw esen o. 81.
3 J . G. Fichte, R ed en a n d ie d eu tsch e N ation o. 258.
* *0 Fichte, ζητάει άπό §να πολιτισμένο κράτος νά βοηθάς δλα τά είδη τής
καλλιέργειας τού νοδ χωρίς νά κατατυραννάη κανένα. (Κοίτ. R. Eucken, D ie
L e b en san sch au u n g en d e r grossen D en k er o. 449).
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τοθ κλονίζεις τά έσώτερα βάθη τής ύπαρξής του» λέει 6 Schleierm acher Κ
Ο H e rd e r δέ γνωρίζει μεγαλύτερο κακό, πού νά μπορή κανείς
νά κάνη σΐνα λαό άπό τό νά τού άρπάζη τόν Ιθνικό του χαρακτήρα
τήν πνευματική του Ιδιοφυία καί τή γλώσσά του *.
Γι αύτό άπορρίπτομεν δλότελα τήν Ιπέμβαση τής πολιτείας σ?να
έδαφος, πού οδτε μπορεί ούτε πρέπει νά περιέχεται στόν κύκλο τής
δύναμής της καί στηρίζουμε τήν άπαίτησή μας στά λόγια άκόμα
δυο πρόμαχων τής έσωτερικής λευτεριάς.
«Δέ μπορεί νά βασταχτή ή θεωρία, πώς ή κυβέρνηση πρέπει νά
διευθυνη άποκλειστικά τήν παιδεία τού λαού. Αύτό θά ήταν άνυπόφορη δεσποτεία, Ιπειδή μιά κυβέρνηση, πού Ιχ ει τή δύναμη νά διαμορφώνη δπως θέλει τίς πεποιθήσεις τού λαού άπό τή νεανική ήλικία, ήμπορεί καί νά σκλαβώση τό λαό, δπως θέλει *
Γιά τόν πολίτη δέν ύπάρχει μεγαλύτερη συμφορά, άπό τόν κατα
ναγκασμό τής συνείδησης, άπ’ τήν παράδοση τών παιδιών του σέ
σκολειά, πού τά θεωρεί τόπους χαλασμού, άπ’ τό παιδομάζωμα, πού
μέ τή βία σέρνει τά παιδιά στό στρατόπεδο τών άντιθέτων, γιά νά
τάναγκάση νά γίνουν δούλοι άντιθέτων ιδεών «».
’Ακόμα δέ δέν πρέπει νά μάς ξεφύγη καί μιά άλλη μεριά τού
προβλήματος, δηλαδή ή θλιβερή έπίδραση τού πολιτικού κομματι
σμού στά σκολειά. Ε π ειδ ή τά κόμματα* θέλουν πάντα νά χρησιμο
ποιούν τό σκολειό γιά δργανο τών διαφόρων σκοπών τους, καταντάει
τό σχολειό παιχνίδι τής κομματικής παλίρροιας καί ¿μποδίζεται άπό
τήν εκτέλεση τού προορισμού του. Τό κακό αύτό καταντάει σέ κράτη
‘ SchUiern^her, ü b e r d en B eruf des S ta a te s z u r E rzieh u n g . A bhandL d.
B eiliuer A kadem ie 1814.
* (IV. Rein. D eutsche S c h u lerzieh u n g o. 211).
(™ P* ^
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πού δέν Ιχουν Ινιαίο έθνικό χαρακτήρα άκόμη χειρότερο, γιατί of
διάφορες κυβερνήσεις παραβγαίνουν συνήθως στή νομοθεσία μέτρων,
πού άντιβαίνουν σ’ αύτό τό είναι τού σκολειού. Τά διάφορα κόμματα
άγωνίζονται γιά νά έφαρμόσουν στά σκολειά δχι τίς παιδαγωγικές
ιδέες παρά τά ΐδικά τους πολιτικά προγράμματα.
Ποιός μορφώνει τό λαό άμα διευθύνουν κάθε φορά δλη τήν παι
δεία τά διάφορα πολιτικά κόμματα;
‘Η άπάντηση σ’ αύτό τό ¿ρώτημα συνήθως δέν είναι καθόλου
εύνοϊκή γιά τό ιδανικό άληθινής παιδείας. Μά κι’ άν άκόμη τό κρά
τος δέν ήταν συγκροτημένο άπό πολιτικές μερίδες, πού κυνηγάν
ούσιαστικά διαφορετικά ιδανικά μέ μέθοδες ούσιαστικά διαφορετικές,
καμιά φορά μάλιστα δλως διόλου άντίθετες, πάλι παραμένει, καθώς
δείξαμε, πολύ άμφισβητήσιμο άν τό κράτος πρέπει νά Ιχ η τό μονο
πώλιο τής παιδείας.
5)
’Αντί νά άγωνίζεται γιά νά κυριαρχή αδτή καί μόνη στά
έκπαιδευτικά ζητήματα πρέπει μάλλον νά προσπαθή ή πολιτεία
νάνάφτη νέες δυνάμεις μέσα στό λαό καί νά ξυπνάη σδλους τούς
πολίτες Ινδιαφέρο γιά τό πολιτισμό, έτσι πού νά δημιουργάη παρά
γοντες ίκανούς νά φροντίζουν αύτοί μόνοι γιά τέτοια ζητήματα.
ΙΙρέπει λοιπόν «νά άποδέχεται, νά προστατεύη, νά δποστηρίζη, νά
δποβοηθάη κάθε άνεξάρτητη δράση, πού μόνη διαμορφώνεται, εί δέ
μή κινδυνεύει νά καταπνίξη πολλά σπέρματα γόνιμα ή καί νά προκαλή μέ τά μέτρα της ίσχυρή άντίδραση, πού μπορεί νά τής γίνη
πάρα πολύ βλαβερή» καθώς λέει ό R e i n 1. Είτε, δπως τά συνοψίζει
ένας πολιτειολόγος. « Ή δργανωτική ένέργεια τής πολιτείας πρέπει
μόνο νά ύποβοηθή καί νά ύποστηρίζη τίς άνθρώπινες προδιαθέσεις
καί ικανότητες, πού μόνες των άνάλογα μέ τήν πλαστική δύναμη,
πού μέσα τους Ιχουν, τείνουν νά ξετυλιχτούν καί νά ώριμάσουν, γιά
νά μήν πλανηθούν άπό τό σκοπό τους αύτές οί δυνάμεις καί φέρουν
ταραχή στήν πολιτεία*». Καί γιά νά κλείσουμε αύτό τό μέρος δς
παραθέσουμε άκόμη καί τά καθαρά καί κατηγορικά λόγια ένός
L o ren z von S te in , πού έπικυρώνουν δλα δσα είπαμε. «Γεννιέται
κάποιος ¿ργανισμός τής μορφωτικής ένέργειας χωριστά άπό τό κρά
τος καί μπορεί καί διατηρείται μόνος του καί χωρίς τή βοήθεια τού
1 W. Rein, P äd a g o g ik in syst. D arst. I. χομ. ο. 517.
* IC. H. Pölitz, Staatsw issenschaften I χομ. o. 350 ( n a p i D r A. Mann
W. μ. o. 39).
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κράτους καθώς δλοι βλέπουμε κάθε μέρα νά γίνεται σέ δλα τά είδη
τής μόρφωσης, τότες
/^ ν ο καί τόσο μότο πρέπει νά ύπάρχη
δημόσια έχπαιδευση, δπου ή λεύτερη παιδεία ή δέν- μπορεί νά
1 7 μ Ϊ 1 )ςΖ

^

μ6νΎΙ Έΐ3ί ν&

^ ^

"ροο-

Δέν είναι λοιπόν σωστό τό κράτος νά άνταγωνίζεται τήν άτομική
πρωτοβουλία στό ζήτημα τής παιδείας, παρά έχει καθήκον παντοΟ
δπου φανερώνονται δυνάμεις νά τούς κάνη δυνατό νά δείξουν δλη
τήν άξια των καί νά προσχαλή σέ συνεργασία δλους τούς παράγοντες, πού έχουν φυσικό δικαίωμα νάνακατώνονται μέ τήν άγωγή.
rfv af «1 * '
τ° ° κράτ°"ξ καί σαύτίί τίίν " « ‘δαγωγική
f
‘ f *βίρωτ“ 2 ΧΛί
αδτό άπόβλ^ ·
κάνης τήν παιδαγω γική παρακλάδι τής πολιτικής, άρπάζεις ά π' τό σκολειό τό πιό
χαραχτηριστικό του σημάδι καί ματαιώνεις όλότελα τήν άποστολή
στό λΟό συνάμα φέρνε' !

ρέ^ στιί ρ ευ μ α τικ ή καί ύλική βλάβη

λ ' ° ^ e r b a rt ίπαράστησε λαμπρά τή σχέση τής πολιτείας πρός
τήν παιδαγωγική μέ τ’ άκόλουθα λόγια. «'Ομολογώ, πώς δέν «ίσθάνομαι καθόλου χαρά, δταν μερικά κράτη καταπιάνουνται μέ τήν παι
δεία μίναν τέτοιο τρόπο σάν νά έχουν άπόλυτη πεποίθηση πώς ή

"α “
ΡΤ > ΗΛί έπαγρύπν^
ήμπορεΐ νά καταφέρη έκεΐνο,
πού στάλήθεια μόνο ή ίδιοφυία, ή πίστη, ή Ιπιμέλεια, ή άξιωσύνη
ή μεγαλοφυία τών άτόμων ήμποροδν μέ άγώνα νά κατορθώσουν, μέ
τήν Ιλευτερη τους κίνηση νά πλάσουν, μέ τό παράδειγμά τους νά
διαδώσουν Καί τότε τίποτε άλλο δέν μένει νά κάνουν οί κυβερνήσεις
παρά νά άπομακρυνουν τά Ιμπόδια, νά ίσιώνουν τό δρόμο, νά έτοιμάζουν^ κατάλληλες εύκαιρίες γιά τήν ίδιωτική δράση καί νά τήν
ένθαρρυνουν, πού κι’ αύτό είναι βέβαια μεγάλη καί άξιοσέβαστη < J .
ρεσια πρός τήν άνθρωπότητα *.
Ύ,ν 1 0Γ \
π °λ ΐπ κ ή γιά νά
στήν παιδαγω
γό i l l
άνάποδο δ ρ ό μ ο .... Μιά τέτοια άγωγή βγαίνει πάντα
στό τέλος σέ κακό κι «δτής τής πολιτείας
Καμιά έπιστήμη, ούτε
βέβαια καί ή παιδαγωγική ήμπορεί νά εύδοκιμήση μέσα σέ άνελεύτερη άτμόσφαιρα.

«Ή παιδαγωγική, λέει ό ϋοΓ ρίβΙά, πρέπει νά ζητάη τήν άλήθεια, χωρίς νά κοιτάζη καθόλου έπίσημες άρχές καί πλειονοψηφίες,
κι’ δπου πρέπει νά μιλήση νά λέη δλη τήν άλήθεια, δπως τήν
ξέρει. 'Α μα δμως ξεπέση καί γίνη δούλα, τότε θάναγκασθή νάνέχετα ι νά τήνε ΘεωροΟν καί νά τή μεταχειρίζονται σάν τέτοια 1 ».
'Οπου ή παιδαγωγική διωχτή άπ’ τήν τιμητική της θέση καί
γίνη δούλα τής πολιτικής, Ικεί γεννιέται ή πιό ψεύτικη κατάσταση.
Στίς αιώνιες παλίρροιες τής άστατης πολιτικής ¡διχμένη, χάνει όλό
τελα τή σταθερότητά της καί άναγκάζεται νά ίκανοποιήται μέ έφήμερες ψευτοαξίες άντίς νά ζητάη τίς άληθινές καί σταθερές.
« Ά ν ή παιδαγωγική δποχωρή στίς έπιθυμίες τής πολιτικής,
παραδίνει ή ίδια κάθε άξιοπρέπειά της καί άποφασίζει νά στερηθή
κάθε θεμέλιο καθολικοΟ κύρους άκολουθώντας τίς άλλαγές τών θεω
ριών τών διαφόρων ίσχυρών τής ήμέρας. Ή φιλοσοφική δμως παιδα
γωγική όποστηρίζει άπέναντί τους τήν άνεξαρτησία της καί έτσι
γίνεται πολύ περισσότερο χρήσιμη στό σύνολο, παρά άν ήθελε νά
συμμορφώνεται κάθε φορά μέ τά έσωτερικά πολιτικά βέματα».* Τό
σκολειό πρέπει νά είναι αύτόνομο καί νά μή δποτάσσεται σέ καμιά
μεταβλητή δύναμη. Τά παιδιά δέν τάχομε «γιά νά κάνη μ ’ αύτά
πειράματα ή πολιτική ή μέ κάποιον άλλο τρόπο νά γίνουνται θύματα
στούς κομματικούς πολέμους τών μεγάλων »8 άλλά γιά νά τ ’ άνατρέφούμε σύμφωνα μέ τίς σταθερές άρχές τής έπιστημονικής παιδαγω
γίας καί νά τά κάνουμε τέλειους άνθρώπους.
Ά ν δέ θέλη τό κράτος νά λογαριάση αδτές τίς άρχές, άν προτιμάη νά δείχνεται τάχα παντοδύναμο άπέναντί τών πολιτών *μέ μιά
ντιλετάντικη όπεροψία, πού θαρρεί πώ ς παίζει στά δάχτυλα πρά
ματα, πού γιά δαΟτα ή έπιστήμη σοβαρά καί μακροχρόνια κοπιάζει*,
ήμπορεί ίσως νά φέρη κάποια κανονικότητα καί όμοιομορφία ή νά
διαπλάση λαό όλότελα ήσυχο (=σκλαβωμενο), δμως μιά τέτοια κατά
σταση είναι πάρα πολύ άμφίβολο άν μπορή νά δνομαστή ιδανική.
Κι’ άν άκόμη δημιουργηθή καμιά νέα Σπάρτη, πού νά μή τής
λείπη οδτε όπακοή, ούτε άκρίβεια, ούτε γενναιότητα ούτε βάναυση
δύναμη, δμως τέχνες άληθινές καί Ιπιστήμες, λευτεριά καί άμιλλα
θάναι όλότελα άγνωστα πράγματα 4.

’ L . v . S tein , D as B ild u n gsw esen ο. 134.
« J 7- * ? f r^art· A llgem ein e P ä d a g o g ik (1*5. R eclam ) 0. 121.
(fc*. H a r t e n l S ) ’
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/ . D örpfeld, E in B eitrag zur L e id en sg e sc h ich te d er V olk ssch u le. <j. 284.
W. Rein. P ä d a g o g ik in sy stem a tisch er D arstellu n g I to u . <j. 92.
D örpfeld, 15* (x. 3. 22.
L . v . S tein , D a s B ild u n gsw esen , 0. 121.
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S iv a τέτοιο κράτος, πού τέτοιοι» είδους πολιτική βασιλεύει βγαί
νουν άληθινά τά λόγια τοΟ W ilh elm von H um boldt. .»Από γενεά
σέ γενεά τό προσωπικά τών ϋπηρετών τής ποΧιταίας αύξαίνει, τά
άρχεΤατοα κράτους δλο Iva μεγαλώνουν καί ή λευτεριά τών πολι
τών όλοένα λιγοστεύει. Ό λ ε ς αί έργασίες γίνονται σχεδάν ύλότελα
μηχανικές καί οί άνθρωποι γίνονται μ ηχανές1».
Οδτ’ Ινας σωστός λόγος δέν ύπάρχει πού νά δικαιολογώ μιά τέτοια
πολιτική καί δέν είναι πράμα πιά λανθασμένο άπά τά νά παίρνη
κανείς γιά πατριωτική Ιργασία τίς συγκεντρωτικές τάσεις τής πολιτείας.
7)
Ας μείνουμε άκόμη λίγο έξετάζοντας τήν τάση τής πολιτικής
νά συγκεντρωνη στά χέρια της δλα τά μορφωτικά μέσα καί άς άφήοουμε καί δώ νά μιλήσουν άλλοι. Ό καθ. R e in χαρακτηρίζει τή συγκ ντρωση μέ τάκόλουθα λόγια. « Ή συγκέντρωση είναι ¡5 θάνατος τής
λευτεριάς, τής νοημοσύνης, τής καλοήθειας. Ε κείνοι, πού θέλουν νά
δυναμώσουν τάχα τά κράτος δίνοντάς του κυβερτητική παντοδυναμία,
τού δημιουργούν στάλήθεια μέγιστους κινδύνους. ’Εκεί πού βασιλεύει
τά δίκιο τού ισχυρότερου γιά πολιτική ήθική, δέν πρέπει νά ξαφνιάζεται κανείς, άν δή πώς σηκώνονται ένάντια σ’ αύτή τά πνεύματα
μέ τρόπο, πού δέν μπορεί κανείς πιά νά τά ήσυχάση».* Καί σαύτά
μπορούμε νά προσθέσουμε τά λόγια τού H u m b o ld t
« Ά μ α ή φροντίδα τής πολιτείας γιά κάτι γίνη δπερβολική, τότες
πρώτιστα δποφέρει ή Ινεργητικότητα καί 6 ήθικάς χαρακτήρας, γιατί
θυσιάζεται ή αύτενέργεια, οί έννοιες έκδουλεύσεως καί καθήκοντος
συγχίζονται, πρά πάντων άμα οί σκοποί τής πολιτείας δέν είναι καί
τόσο καθαροί».* Είναι φανερό, πώς ή συγκέντρωση δέν είναι μόνο
ζήτημα πολιτικό. Είναι μάλιστα ζήτημα βαθύ ήθικό, έπειδή τήν άκολουθάει πάντα ή έξασθένηση τού χαραχτήρα τών πολιτών. Γιατί ό
άνθρωπος διακρίνεται άπά τά ζψα ίσα ίσα έπειδή ό ίδιος διαμορφών« τή ζωη του καί έργάζεται καί μάλιστα δχι γ[ά νά ίκανοποιήση
φυσικήν έπιθυμία, μά πολύ περισσότερο ψυχική. Ό άνθρωπος ζώ
«μα δουλεύει καί χαίρει άμα τού γίνεται συνειδητά τό έσώτερο είναι
καί ή βούλησή του. Ε κείνες οί στιγμές τού φέρνουν τήν δψιστη
ήδονή, πού άνταμώνονται μέ τήν δψιστη συναίσθηση τής δύναμης καί

' _ f . ™ H um b0,dt·
u n d B ild u n gsw esen a. 22.

τής ένότητάς του. ’Εξαίρετη είναι ή παρατήρηση τού H u m b o ld t.
« Ό ,τι δέν Ιχει διαλέξει ό άνθρωπος Ó ίδιος, δ,τι κάνει μέ περιορισμό
καί όδηγία άλλων, αύτά δέν μπαίνει στά αίμά του, τού μένει αίώνια
ξένο, τά κάνει δχι καλά καλά μέ άνθρώπινη δύναμη παρά μέ μηχα
νική δεξιότητα. Κάθε άσχολία Ιχ ει τή δύναμη νά δίνη κάποια εύγένεια στάν άνθρωπο, κάποια δική του, ξεχωριστή, άξια γ ι’ αύτόν
μορφή, έφ’ δσον αύτή ή άσχολία τού γεμίζει τήν ψυχή άνταποδίνοντας τήν ένέργεια, πού γι’ αύτή ξοδεύεται.»1 Καί 6 καθ. R e in γράφει.
«Κάθε τι πνευματικό μεγαλώνει καί προοδεύει πρά πάντων Ικεί, πού
βρίσκει θερμά ένδιαφέρο. Μά αύτά τά Ινδιαφερον είναι ένεργητικώτατο καί έπιμονώτατο έκεί πού δσοι παίρνουν μέρος σέ μιά κίνηση
δέν περιορίζονται νά είναι άπλοί θεατές, μόνον γίνονται άληθινοί
συνεργάτες. Ό π ο ιο ς μπορεί νά έπέμβη συμβουλεύοντας, άποφασίζοντας, βοηθώντας, ένδιαφέρεται πολύ βαθύτερα γιά τήν πρόοδο μιανής
δπόθεσης, παρά έκεΐνος, πού περιμένει δλο διαταγές άπά πάνω, ή πού
περιμένει δλα άπ’ δξω»3.
'Α ν θέλη τά κράτος νά παώαγω γή, πρέπει ν’ άφίνη τά άτομα νά
αύτενεργοΰν καί άκόμη νά αύτοδιοικούνται, γιατί «σαύτά μέσα βρί
σκεται μεγάλη δύναμη μορφωτική καί είναι χωρίς άμφιβολία πολύ
πιά σοφά νά ζωντανεύη κανείς μέσα στά λαά δσο μπορεί περισσότερο
αύτή τή δύναμη, παρά νά ζητάη νά σώζη τάχα τό λαά μέ αύστηρή
κηδεμονία.»*
Σύμφωνα λοιπόν μ’ αύτή τή θεωρία δέν είναι καθόλου σωστά νά
κάνη τά κράτος δλο όμοιόμορφα καί έξαρτημένα σκολειά καί δλο
στά ίδιο καλούπι, μόνο πρέπει τό Ιναντίο, νά Ιπιτρέπη νά γίνωνται
καί τά πειά ποικίλα σκολειά, πού νά άντιστοιχοΰν μέ τήν ποικίλη
φύση τών κατοίκων. Ή ένότητα τής πολιτείας δέν κινδυνεύει καθόλου
άπ’ αύτό, γιατί αύτή τήν ένότητα δέν τήν κάνει ή δμοιογένεια δλων
τών συντελεστών της, παρά ή σταθερή συνοχή καί τά σταθερό φρό
νημά τους.
«Πολλές χορδές είναι στήν άρπα τεντωμένες, άλλη σιγόφωνη καί
άλλη δυνατή, ή καθεμιά χτυπάει τά σκοπό της, κι’ δμως άπ’ δλες
βγαίνει μιά άρμονία καθαρή».
( Ε· C e îb e i)
Καί ό H e rb a rt λέει. «Τά κράτος είναι βέβαια Ινα' μά ή ένότητά

* M ann, D as V erh ältnis zw isch en S ta a t

* W . R ein, P ä d a g o g ik in sy stem a tisch er D a r ste llu n g . I.
W . v. H u m b old t, Id een x.t.X . 63.
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* Παρά D r . A . M a n n , Xi. μ. σ. 21.
* W . R ein. P ädag. in syst. D arst. I . Bd. σ. 518.

* W . R ein, 16» μ.
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του γεννιέται άπ’ τή συνεργασία δσο μπορεί ποικίλων στοιχείων καί
έτσι θά χρειαστή μέν βέβαια σκολειά, άλλά σκολειά πολύ διαφορετικά
τό Ινα άπ τάλλο ».1
·
ήα Ύχ Γε“ θ? ά π * :δαΤ°Φ *δ μέρος αύτής τής σειράς τών στοχασμών
θά τά έξετάσουμε άργότερα, [στό γ ' κεφ. τοΟ βιβλίου], προκαταβο
λικά δμως άς παρατηρηθώ πώς τό κράτος μέ κανένα τρόπο δέν
μπορεί νάχη τό δικαίωμα νά καταρτίζη τέτοια σκολειά, πού άντί νά
κ Ι Γ Τ ί ^ Γ “ ! t πρ* ^ ατικέ« άνάϊ « < δπηρετούν μιάν άπιαστη
χαί στόβάθος άνηθικη καί δλέθρια χ ίμ«£ρα. Ή ίστορία, πρό πάντων
ή ίστορία της Γερμανίας, άποδείχνε: άρκετά καλά, πόσο μεγάλα πρά
ματα κατωρθωσεν ή λευτεριά γιά τό καλό τού δλου καί πόσο πολλά
καταφέρνουν οί ιδιωτικές έπιχειρήσεις.'Ο ίστορικός T reitschke άποδειχνει, πως ή άστική λευτεριά τών πόλεων στό μεσαίωνα, άν καί
κάπου κάπου έφτανε στήν δπερβολή, δμως Ιφερεν άσύγκριτα περισ
σότερα καλά. Η βιοτεχνία, ή καλλιτεχνία, οί Ιπιστήμες έδειξαν θαυ
μάσιο .άνθισμα έκεΐ».*
"Ομοια δείχνει καί ή ίστορία της γερμανικής Παιδείας, πόσο
μεγάλα πράματα έκαναν γιά τό άνθισμα της παιδείας τά μικρά κρα
τίδια, όχι μόνο στίς πρωτεύουσές των μά καί παντού στή χώρα. Μόνο
κ ΐ ί ά ίθη σ η

^

^ mtpWG>V 6W&Vδημιουργεί ζώ η

T^ , r/ t t ó Í ° Cf 6V ά; τΐχαθιστ^
Φ Λ Ρ Χ Α της συγκέντρωσης μέ
την άρχή της άποκέντρωσης καί περιλαμβάνουμε μέσα σέ κείνους
που ^Ινδιαφέρονται γιά τά σκολειά Ιχτός άπό τό κράτος, δλους τούς
παράγοντες πού^άποτελοΟν καί τό κράτος. Στή θέση της γραφείοκρατίας στά ζ η τ η μ « « τού σκολειού βάζουμε τ!ς άρχές της παιδαγω
γ έ « καί τό δικαίωμα νά μιλάν γι’ αύτά τά ζητήματα τό δίνουμε
όχι στους πολιτικούς παρά στούς παιδαγωγούς καί τούς φιλοσόφους.
Αν καί ή Ιποχή μας δυστυχώς λίγους πολιτικούς μπορεί νά δείξω,
πού νά είναι πρόθυμοι νά προφέρουν τά άκόλουθα σημαντικά λόγια τού
H erbart, φαίνεται μδλα ταύτα, πώς ή έμπιστοσύνη πρός τήν παιδαγω γική στίς πολιτισμένες χώρες όλοένα μεγαλώνει καί πώς δέν είναι
όλότελα σπάνιοι πολιτικοί, πού θάκαναν δικά τους αύτά τά λόγια,
«βέλετε λοιπόν σέ μάς, πού τό κάθε τι μερικό τό λυγίζουμε κάτω
» H erbarts Schriften, j k8. H artenstein. 2 Mip . <,. 869.
H . v . Treitschke, P olitik. 2 z. s, 509.
*

L.

V.

Ranke, D eu tsch e G esch ich te im Z eitalter d e r R eform ation 0. 312.
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άπ’ τούς γενικούς κανόνες, σέ μάς πού έξασφαλίζουμε τήν κυριαρχία
στίς προσχεδιασμένες φόρμες, πού Ινα καλοΰπι τάφίνουμε τό πολύ
πολύ μόνο ’γιά νά τάντικαταστήσουμε μένα νέο, πού δέν άναγνωρίζουμε αύτοτέλεια παρά μόνο στό σύνολο καί τό μέρος τό λογαριά
ζουμε μόνο σάν έκφραση τού δλου ή σάν μέσο γιά τήν δπαρξη τού
δλου, σέ μάς λοιπόν θέλετε νάναθέσετε νά μορφώσουμε τό τρυφερώτατο ύλικό, τό άνθρώπινο παιδί; Νά τού δώσουμε τήν άργοβάδιστη
Ικείνη μόρφωση, πού προβαίνει μέ δυσκολοξεχώριστα σκαλοπάτια,
πού μόνο μέ τήν τρυφερώτατην άγάπη καί τό λεπτότατο καλλιτε
χνικό αίσθημα είναι κατορθωτή; Μά Ιμείς νομίζαμε ώς τόσο, πώς
έχετε καθαρώτερη έννοια της τέχνης καί της λεπτής καλλιτεχνικής
φροντίδας. Μήπως τάχατε θέλετε νά μάς κάνετε ύπεόθυνους καί γιά
τήν πρόοδο τής μουσικής, της πλαστικής καί της ποίησης ;»4
8)
Σίγουρο πώς κανείς δέν μπορεί νά πή ύπερβολική τήν άξίωσίν μας, άμα λέμε πώς τό κράτος δέν πρέπει ούτε περισσότερο οδτε
λιγώτερο νάχη άπό μιά λογική καί φυσική συμμετοχή στήν παιδεία.
"Ομοια λογικό είναι νά ζητάν τή δίκαια συμμετοχή τους καί ή οικο
γένεια, ή κοινότητα, ή έκκλησία.
'Η οικογένεια έχει δικαίωμα νάπαιτή άπό τό σκολειό νά διατηρή
τόν Ιθνικό χαραχτηρα τών παιδιών, έχει τό δικαίωμα νάπαιτήση νά
σέβεται τό σκολειό πέρα πέρα τή μητρική γλώσσα τού παιδιού καί
νάναι ή διδασκαλία τών παιδιών λαϊκή.
Τό ίδιο καί ή κοινότητα έχει συμφέρο ίσως καί περισσότερο άπό
τό κράτος νάναι τά μέλη της τίμιοι καί φωτισμένοι άνθρωποι καί
αύτή ένδιαφέρεται πάρα πολύ γιά μιά καλή παιδεία. Έ τ σ ι καί ή
έκκλησιά πού θέλει νά μεταδίνη στούς πιστούς τήν πατροπαράδοτη
πίστη κατά τό δικό της τρόπο. Καί οί τρεις αύτοί παράγοντες Ινδιαφέρονται γιά τήν άγω γή τών νέων άκόμη άμεσώτερα παρά ή πολι
τεία, άφ’ οδ καί τής πολιτείας ή δπαρξη καί ή εδδαιμονία έξαρτάται
άπό τήν δπαρξη καί τήν εύδαιμονία αύτών τών παραγόντων. Γι’ αύτό
καί στά σχολικά ζητήματα πρώτοι αύτοί πρέπει νά μιλάν, τό δέ κρά
τος τελευταίο, πού πρέπει κι’ δλας νά φέρνεται πάντα σάν πατέρας
καί δχι σάν Μολόχ.
Ξεκινώντας άπ’ αύτές τίς θεωρίες ήμπορούμε νά δεχτούμε τή
σχολική διγλωσσία μόνο σέ τέτοιες περιστάσεις, δπου βγαίνει μόνη
της φυσικά άπ’ τήν πραγματικότητα (π. χ . δπου συγκατοικούν δυό
* H erbart, Ü b er E r zieh u n g u n ter ö ffen te. M itw irk u n g e. 871.
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λαοί κ*ί | χοϋν τέτοια Αλληλεπίδραση, πού δλοι οί κάτοικοι μιλάν καί
τις δυό γλώσσες), άλλά σέ κάθε άλλη περίσταση θά τήν πολεμήσουμε,
πρό πάντων έκεΐ δπου συνδέεται μέ μεγάλους κίνδυνους τού πολιτι
σμού. Ενα νόμο σχολικό σάν τόν Αόστριακό θά τδν Ιπιδοκιμώσουμε,
γιατί σέβεται τά φυσικά δίκαια τοΟ Ανθρώπου. Τό ίδιο λέμε καί γιά
τό Βελγικό, Ελβετικό, Σουηδικό, Λουξεμβουργικό καί ’Αμερικανικό,
πού δλοι τους λογαριάζουν τήν πραγματικότητα καί σέβονται τόν
ιδιαίτερο χαραχτήρα τών πολιτών.
Ό Αυστριακός νόμος τοΟ 1867 (παραγρ. 19) δέν Ιπεμβαίνει στά
δικαιώματα τών Ιθνικοτήτων, δπως ό Οόγκαρέζικος νόμος γιά τά
δημοτικά σκολειά. Έ κ εί λέγεται: «"Ολα τά δημοτικά σκολειά τού
κράτους είναι ισότιμα καί κάθε φυλή Ιχει άπαραβίαστο δικαίωμα νά
διατηράη καί νά καλλιεργή τόν Ιθνισμό της καί τή γλώσσά της. Ή
ισοτιμία δλων τών γλωσσών τής χώρας καί τών σκολειών Αναγνωρί
ζεται άπό τό κράτος. Σέ χώρες, πού κατοικούνται άπό περισσότερες
φυλές πρέπει τά δημόσια Ικπαιδευτήρια νά είναι μέ τέτοιο τρόπο
ώργανωμένα, πού κάθε μιά άπ’ αδτές νά «αίρνη τά Αναγκαία μέσα
για νά μορφώνεται στή γλώσσά της, χωρίς νά έπιβάλλεται καμιά
βία γιά τήν Ικμαθηση καί δεύτερης γλώσσας».
Στό Βέλγιο είναι τό κράτος άκόμη πειό φιλελεύτερο στό ζήτημα
τών σκολειών. Επεμβαίνει μόνο άμα λείπουν όλότελα άλλοι παρά
γοντες Ο σχολικός νόμος τού 1842 λέει τά έξής: «Ή Ιπίσημη παιδε α δέν Ιχει άλλο σκοπό παρά νά βοηθήση μόνο τήν Ιλεύτερη παι
δεία έτσι άμα σένα μέρος δπάρχει Αρκετή πρόνοια γιά τήν πρώτη
παιδεία Ικ μέρους τών Ιδιωτικών σκολειών τό κοινό ήμπορεΐ νά άπαλλαχτή άπό τήν δποχρέωση νά ίδρυση σκολειό1 ».
Αύτός έ νόμος άφίνει στά ιδιωτικά σκολειά δσο γίνεται Ιλεύτερο
στάδιο καί άκόμα περσότερο, τούς έξασφαλίζει καί Ιπιδόματα έκ
μέρους της πολιτείας, χωρίς γ ι’ αύτό νά δίνη στήν πολιτεία τίποτε
ιδιαίτερα δικαιώματα*. Μέ τέτοιο τρόπο χαρίζεται στό σκολειό ή
1 D e Foaz, A dm inistration B e ig e IV . Τ ίμ I I § 4
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λευτεριά, πού μόνο μ’ αύτή μπορεί νά πάη μπροστά, χωρίς μέ τούτο
νάχη νά πάθη τίποτε τό κράτος, κι’ Απ’ τήν Αλλη πάλι ικανοποι
ούνται καί οί πολίτες, γιατί Ιτσι τούς δίνεται τό δικαίωμα νάχουν
τέτοια σκολειά, πού Ανταποκρίνονται δσο μπορεί στές Ανάγκες τους.
Τέτοια σκολειά τάγαπάν καί οί πολίτες πολύ περισσότερο άπό τά
καταναγκαστικά καί 6 L v. S te in παρατηράει μδλο τό δίκαιο του,
πώς «οί γονιοί δείχνουν ιδιαίτερο ένδιαφέρο γιά τά ιδιωτικά σκολειά,
πού πηγαίνουν τά παιδιά τους καί ή σχέση γονιών καί σκολειού
είναι πολύ στενώτερη Ιδώ, παρ’ δσο μπορεί νά είναι μέ τά δημόσια
ίδρδματα1».
"Οπου ή σχέση μεταξύ γονιών καί σκολειού δέν είναι τέτοια, δπου
οί γονιοί θεωρούν τό σκολειό σάν ένα είδος παιδομάζωμα, Ικ εΐ ή
κατάσταση είναι Αξιολύπητη, δπως π. χ . στήν Ούγγαρία ή στό P osen.
’Εδώ οί γονιοί έμπνέουν στά παιδιά τους Αποστροφή γιά τό σκολειό
καί ή Ιργασία τού δασκάλου γίνεται Ιργασία Σίσυφου. Μαθητές, δασκάλοι, γονιοί δλοι βρίσκονται σέ σύγχυση. "Ολοι είναι Αναγκασμέ
νοι νά δποφέρουν καί νά τυραννιούνται χωρίς κανένας νά ώφελιέται
Απ’ αύτό. "Οσοι λαοί Ιχουν τό Ατύχημα νάχουν σκολειά μέ ύποχρεωτική διγλωσσία μόνο μέ άπελπισιά μπορούν νά προσδοκάν τό μέλλον,
γιατί ό πειό πολύτιμος καιρός τής νειότης των, ό καιρός τού σκο
λειού, πάει όλότελα χαμένος. "Οπου δέν ύπάρχουν οί φυσικοί δροι, ή
Ιπιβολή τής διγλωσσίας έκ μέρους τού κράτους είναι σφάλμα. Μ’ αύτή
Αντίς νά Ιλαττώνονται τά πολυάριθμα έμπόδια, πού Ιχει νά ύπερνικήση τό σκολειό καί χωρίς τή διγλωσσία, τούναντίο πληθαίνουν.
Γι’ αύτό ή διγλωσσία είναι κάτι παράλογο καί Ανάγκη νά πολεμηθή
δσο παίρνει, καί νά τής άντιταχτή ή μόνη σωστή Αρχή τού σκολειού
τής μητρικής γλώσσας. Ή πρόθεση τού κράτους νά Ικπαιδεύη τό
λαό μέ διγλωσσία είναι ούτοπία άπιαστη, καί άν Ακόμα ήταν κατορ
θωτή θάπρεπε νά άπορριφτή όλότελα γιά λόγους φιλοσοφικούς, πού
στέκονται πολύ Ανώτερα Από τούς ϋπολογισμούς τής πολιτικής τής
στιγμής.

ä

τ * ίημοτικά πάλι σκολειά « ΐ ς Ιπαρχίες, πο0 μα « ν φ Ί α μ α ν τ ιχ Γ κ α Γ Ι Γ ^ ν ν ΐ
b e l g i s c h e h t
Γ ^ 3 5)

^

* * V ,ií ^ γαλλική ^ δ σ σ α . ( Ί δ. E in B lick T n das
5βη* á v ‘ D le d e n t ^
S c h u le im A u sla n d e ,, i m
' L. von Stein, D as B ild u n gsw esen o. 122.

205

Ο ΕΚ Π Α ΙΔ ΕΥΤΙΚΟ Σ ΟΜΙΛΟΣ
Κ Α Ι Ο Ι Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ο Ι Τ Η Σ

ΚΔΘ Α ΡΕΥ Ο Υ ΣΗ Σ *

Ε '.
Έ ρ χο μ αι ήδη είς τά σχετικά πρός τό δημοτικόν σχολεΐον ¿ρω
τήματα.
Τό δημοτικόν σχολεΐον είναι κατά τά άνωτέρω ύποχρεωμένον νά
καταβάλη πάσαν προσπάθειαν ώστε νά καταστήση τούς τροφίμους
ίκανούς νά έννοοΟν καί νά χειρίζωνται δσον τό δυνατόν έτοιμότερον
καί άσφαλέστερον τόν σημερινόν τύπον τού γραπτού λόγου.
Ε πιτυγχάνεται τοΐηο σήμερον;
Πρέπει νά έμολογήσωμεν δτι όχι μόνον τό δημοτικόν σχολεΐον,
άλλά καί ή Ικπαίδευσις όλόκληρος, ούδέ τής πανεπιστημιακής έξαιρουμένης, δέν φέρει άκέραιον τό άποτέλεσμα τούτο. Έ τοιμότης καί
άσφάλεια περί τήν χρήσιν τού γραπτού λόγου είς δλας τάς άνάγκας
καί τάς σχέσεις τού βίου δέν χαρακτηρίζει ούδέ τούς λογιωτέρους
τής συγχρόνου γενεάς. Τό μειονέκτημα τούτο παρατηρεΐται κυρίως
είς τήν προφορικήν χρήσιν τής γλώσσης, άλλά καί ή γραπτή παρου
σιάζει ούχ ήττον σοβαράς άτελείας. Παρατηρεΐται, λέγει & κ. Γ. Χατζιδάκις ι, δτι «μόνοι, δσοι ώς δημοσιογράφοι, ώς δικηγόροι ή άλλως
πως ήσκήθησαν έπί μακρόν περί τήν χρήσιν τής γλώσσης, γράφουσιν
αδτήν εύχερώς καί καθόλου όμοιομόρφως, οί δέ λοιποί, καί αύτοί
οί περί τήν άρχαίαν 'Ελληνικήν άδιαλείπτως άσχολούμενοι, οί διδά
σκοντες αδτήν, ούχί». Καί δμως είναι άφ’ έτέρου άναντίρρητον δτι
καί τό σχολεΐον καταβάλλει μεγάλους κόπους είς έμπέδωσιν τοΟ
καθαρεύοντος λόγου καί ή κοινή γνώμη τιμά δπέρ τό δέον τήν χρή
σιν αδτοΟ. Κατέχει τις, γράφει «καλώς» τήν γλώσσαν, τοΟτο λογίζεται σφραγίς τής λογιότητος. Τόση λοιπόν Ιπιμονή, τόση τιμή είς τήν
χρήσιν τού καθαρεύοντος λόγου καί τόσον άφ’ έτέρου πενιχρόν τό
άποτέλεσμα!
* Σονίχεια- 18* σ*λ. 146.
1 Ε λ λη νικ ά μελίΐή μ α τα , β*λ. 81.

Π ω ς εξηγείται τοντο;
α') Γλώσσα καί πράγματα, γλώσσα καί πνευματική άνάπτυξις
τών φορέων αύτής είναι στενώτατα προς άλληλα συνδεδεμένα. 'Ο
γραπτός λοιπόν λόγος ώς γλώσσα τών έγγραμμάτων Ιχ ει κατά μέγα
μέρος καί περιεχόμενον διάφορον τού φυσικού προφορικού λόγου καί
δέν δύναται νά έννοήση τις τελείως, πολύ δέ όλιγώτερον νά μεταχεισθή άσφαλώς τόν τύπον τούτον, άν δέν άνυψωθή είς τό πνευματι
κών έπϊπεδον τών φορέων αύτοΟ. Ε γγράμματος καί ¿γράμματος
Ιχουν διαφοράς μεγάλας πρώτιστα ώς πρός τόν πλούτον καί τό περιε
χόμενον τών παραστάσεων, αδται δέ άντιπροσωπεύονται καί είς τήν
γλώσσαν. 'Η γλώσσα τού άγραμμάτου είναι πάντοτε πενιχρό τέρα τής
τού έγγραμμάτου· λέξεις πολλαί σημαίνουν πράγματα δλως άγνωστα
είς τόν άγράμματον, άλλαι δέ πάλιν φέρουν είς τήν συνείδησιν αδτού
συγκεχυμένην σκιάν τής πραγματικής σημασίας. Διά τούτο καί άν
άκόμη άντικαταστήσωμεν τούς τεχνικούς δρους δχι έπιστήμης, άλλά.
στοιχειώδους τινός μαθήσεως διά δημωδεστέρων, χωρίς πραγματικήν
έρμηνείαν είναι άδύνατον νά καταστήσωμεν τό περιεχόμενον αύτών
νοητόν είς τόν άγράμματον. Είς τήν μεγάλην ταύτην δυσχέρειαν
προστίθενται έπειτα αί καθαρώς γλωσσικαί διαφοραί τού φυσικού
προφορικού καί τού κοινού γραπτού λόγου, διάφοροι λέξεις ή είς
διάφορον σημασίαν, διάφοροι γραμματικοί σχηματισμοί, διάφορα συν
τακτικά στοιχεία, διάφορος έν δλψ σύνθεσις τών γλωσσικών στοι
χείων είς δλον. Ε ννοείται Ιντεύθεν δτι καί ή κατανόησις τής γλώσ
σης τών έγγραμμάτων προϋποθέτει πλουτισμόν καί διασάφησιν τού
παραστατικού ύλικοΰ καί είδικήν διδασκαλίαν καί άσκησιν πολλήν
πρός άμεσον άντίληψιν τής σημασίας τών λέξεων, ώς καί τών διαφό
ρων μορφολογικών καί συντακτικών στοιχείων καί έπομένως δ έγγράμματος ό θέλων νά συνεννοηθή πρός τόν άγράμματον καί νά φωτίση
αύτόν θά είναι ούτως ή άλλως ύποχρεωμένος νά συγκαταβή είς τό
έπίπεδον τής πνευματικής καί γλωσσικής μορφώσεως αύτοΰ. Τήν
δποχρέωσιν ταύτην πολύ όλίγον ήσθάνθησαν οί λογιωτατοί μας.
*Αλλ’ ή κατανόησις τής γλώσσης είναι πνευματική ένέργεια γινομένη ύπό τήν όδηγίαν τρόπον τινά τού λέγοντος ή γραψαντος. Πολύ
δυσκολωτέρα είναι ή αύτοτελής χρήσις τής γλώσσης. Αδτη προϋπο
θέτει τήν κατανόησιν καί άπαιτεΐ μέν προσθέτως πολλήν καί ποικίλην άσκησιν, άλλά δέν συμβαδίζει Ιντελώς μέ τήν κατανόησιν
πάντοτε έννοεΤ τις περισσότερα άφ’ δσα δύναται καί νά διατυπώση
προφορικώς ή γραπτώς — τινάς μάλιστα χαρακτηρίζει φυσική άδε-
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ξιότης περί τήν χρήσιν τής γλώσσης μή ύπερνιχωμένη, ei μή διά
μακράς καί έπιπόνου άσκησεως *. Είναι λοιπόν φανερόν δτι έτοιμότης
καί άσφάλεια περί τήν χρήσιν τοΟ γραπτοδ λόγου χωρίς ικανήν γενι
κήν παίδευσιν, συστηματικήν γλωσσικήν διδασκαλίαν καί μακράν
καί όμοιδμορφον χρήσιν είναι άδύνατος. Τί έκ τούτων elvai δυνατόν
νά γίνη είς τά τέσσαρα πρώτα Ιτη τοΟ δημοτικοδ σχολείου, μέ άρχαρίους 6 - 1 0 έτώ ν! Καί δμως ταύτην μόνον τήν παίδευσιν Ιχει τό πλεΤστον τοδ -έθνους, δλοι έκεϊνοι, δσοι άπό τοδ κοινοδ δημοτικού σχο
λβίου άποσόρονται άμέσως εις τόν πρακτικόν βίον, μέρος δέ τοδ
έθνους μέν$ι καί τοδ πενιχροδ τούτου δώρου άμέτοχον.
Πρέπει λοιπόν νά όμολογηθή δτι ή πενιχρότης τής γενικής έκπαιδεύσεως είναι πρόσκομμα σοβαρώτατον διά τήν κατανόησιν καί τήν
όρθήν χρήσιν τοδ γραπτού λόγου. Έ φ ’ δσον τό κακόν τοδτο έξακολουθεΐ, τό πλεϊστον τοδ Ιθνους θά είναι καταδικασμένου νά μή Ιννοή
κδν άμέσως τόν γραπτόν λόγον.
ß ) Ανεπτυχθη άνωτέρω δτι καί τοδ λογιωτέρου τών συγχρόνων
ό προφορικός λόγος μιάς ήμέρας, τό άποτέλεσμα τής μακροτέρας
Ιξεως περί τήν χρήσιν τής γλώσσης, δέν είναι δυνατόν νά λάβη τήν
μορφήν τοδ γραπτοδ λόγου άνευ οδσιωδών τροποποιήσεων, ίδίως έφ’
δσον έξέρχεται τών όρίων τής λογίας συνεννοήσεως, καί έντός δέ
τών όρίων τούτων ό εύνόητος καί Ixt μάλλον ό άβίαστος καί εύχάριστος προφορικός λόγος διαφέρει τοδ γραπτοδ αίσθητώς. Λείπουν λοι
πόν ούσιωδέσταται διδακτικαί προϋποθέσεις, ή έπικράτησις τοδ τύπου
•τούτου καθ’ δλην τήν Ικτασιν τής συνεννοήσεως καί κατ’ άκολουθίαν τό όμοιδμορφον προφορικόν καί γραπτόν πρότυπον των έγγραμμάτων τής διδασκάλου γενεάς. ΈντεΟθεν ό γραπτός λόγος φέρει Ιν
τή διδασκαλίφ τόν χαρακτήρα γλώσσης έν μέρει μέν ξένης, έν μέρει
δέ καί νεκράς, ξένης, έφ’ δσον δέν είναι ή φυσική Ιπέκτασις τοδ ζώντος, τοδ προφορικού λόγου των διδασκομένων, νεκράς, έφ’ δσον καί
οί διδάσκοντες αδτοί δέν όμιλοδν τόν τύπον τοδτον άσφαλώς. Καί
ξένη μέν είναι μέχρι τινός παντοδ ή κοινή γραπτή γλώσσα, άλλ’ είναι
φανερόν δτι, έφ’ δσον όμιλεΤται άσφαλώς όπό τών διδασκόντων, δέν
δύναται νά χαρακτηρισθή καί ώς νεκρά, έπίσης δέ φανερόν είναι
δτι, έφ’ δσον ή γλώσσα δέν όμιλεΤται άσφαλώς, δέν είναι εδκολον καί
νά γραφή όρθώς, έφ’ δσον δέ άμφότερα ταδτα συμβαίνουσι, δέν είναι
1 np€X. L ü ttg e : B eiträge zur T h eo rie u n d P raxis d e s d e u tsch en Sp rach
unterrichts, 1908, ®aX. 6.
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εδκολον καί νά διδαχθή άποτελεσματικώς, διά τόν άπλούστατον λόγον,
δτι ούδείς δύναται νά δώση δ,τι δέν Ιχει δ ίδιος. Γλωσσική διδασκα
λία στηριζομένη μάλλον είς τήν γραμματικήν, τήν άνάγνωσιν καί
τήν έρμηνείαν, δπως ή άποκλειστική διδασκαλία τής καθαρευούσης
παρ’ ήμΐν, άσφαλές άποτέλεσμα δέν δύναΐαι νά Ιχη , εί μή τήν κατανόησιν τοδ γραπτοδ λόγου. Ή διδακτική πείρα πείθει δτι καί αδτη
δέν είναι δυνατή κατά τά πρώτα Ιτη άνευ πολλής καί ποικίλης
γλωσσικής έρμηνείας καί σπανίως άποβαίνει τελεία, διότι τό γλωσσι
κόν ύλικόν δέν γίνεται ταχέως οίκεΐον είς τούς μαθητάς, δπως άπαιτεΤται διά τήν άμεσον καί πλήρη κατανόησιν γλωσσικών κειμένων.
Τήν οικειότητα ταύτην ήδύνατο νά φέρη μόνον ή δρθή προφορική .
χρήσις, ήτις άναγνωρίζεται σήμερον ώς ή άφετηρία καί τό κύριον
δργανον τής όρθής διδασκαλίας πάσης ζωντανής γλώσσης, έπομένως
πρώτιστα τής μητρικής, άλλ’ έδώ κυρίως λείπει καί τό κατάλληλον
ύπόδειγμα. Έπομένως ή έλπίς δτι διά τής αύξήσεως τής γενικής
παιδεύσεως θά γενικευθή καί ή χρήσις τής καθαρευούσης χρήζει
περιορισμών. Άσφαλές προϊόν τής αύξήσεως ταύτης προμηνύεται
μόνον ή γενικωτέρα καί άμεσωτέρα κατανόησις τοΟ γραπτοδ λόγου,
είδομεν δέ δτι καί τοδτο δέν είναι, δσον ύποτίθεται, εδκολον. Ή έτοιμότης καί άσφάλεια περί τήν χρήσιν τοδ γραπτοδ λόγου, τό άπαραίτητον συμπλήρωμα τής όρθής διδασκαλίας τής μητρικής γλώσ
σης, θά μένη κατά μέγα, μέρος καθαρά εύχή, έφ’ δσον οί διδάσκοντες
αύτοί δέν όμιλοδν γενικώς καί άσφαλώς τόν τύπον τούτον, θ ά είναι
τό τελευταίου τούτο δυνατόν; Φαίνεται δτι χωρίς συγκαταβάσεις πρός ,,
τόν κοινόν προφορικόν λόγον ή έλπίς αδτη άποκλείεται, διότι «άπεόείχ&η πειραματικώς» δτι ή τήρησις τοδ άρχαίου κανόνος, είς τόν όποΤον
στηρίζεται ή αύ.στηρά χρήσις τής καθαρευούσης, είναι άδύνατος.
Πρέπει λοιπόν νά όμολογηθή δτι Ιν έκ τών κυρίων αίτιων τής
διδακτικής άποτυχίας είναι καί ή σύστασις τοδ γραπτοδ λόγου. Πώς
άλλως ΙξηγεΤται δτι καί οί λογιώτεροι δέν καταντοδν είς προφορικόν
λόγον όμοιόμορφον πρός τόν γραπτόν;
γ ') Ή άσυνήθης αδτη διδακτική δυσχέρεια έπέδαλλε προφανώς
καί ίδιάζουσαν διδακτικήν πρόνοιαν. Καί καταβάλλονται πράγματι
μεγάλοι κόποι καί θυσιάζονται πολλά χάριν τής γλωσσικής διδασκα
λίας, άλλ’ ή χρονία πλάνη, είς ήυ όφείλεται ή άπατηλή όμοιότης τοδ
γραπτοδ λόγου πρός τήν άρχαίαν 'Ελληνικήν τοδ Ξενοφώντος, μάς
παρέσυρεν είς τό άξιοθρήνητον λάθος νά ζητώμεν τήν διδασκαλίαν
τοδ άγνώστου διά τοδ άγνωστοτέρου.
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Παρετήρησα καί άλλοτε 1 2τι ή κοινή γνώμη άπατάται im p ·
ρίπτουσα τήν εύθύνην τής διδακτικές Αποτυχίας άκεραίαν είς τούς
διδασκάλους, διότι ή βάσις, έφ’ ής ή πολιτεία ζητεί παρ’ αότών τήν
λύσιν τού διδακτικού προβλήματος τής γλώσσης, είναι έσφαλμένη.
"Αν θέλωμεν νά διατηρήσωμεν τόν γραπτόν λόγον, πρέπει καί νά
διδάξωμεν αύτόν καταλλήλως Ιν τφ σχολείφ καί νά καλλιεργήσωμεν
αύτόν καί άναγάγωμεν δι’ ΙπιμελοΟς προφορικής καί γραπτής χρήσεως είς γλώσσαν δντως αυτοτελή καί ζώσαν. Γλώσσα έπειτα, δπως
ή καθαρεύουσα, ζώσα κυρίως είς τόν κάλαμον καί τήν λογιωτέραν
συνεννόησιν, τά άντικείμενα τής όποίας είναι κατά τό πλεΤστον άδιάφορα καί άπρόσιτα είς τήν μικράν ήλικίαν, δέν είναι δυνατόν νά
διδαχθή άποτελεσματικώς είς τά τέσσαρα πρώτα έτη τού δημοτικού
σχολείου. Καί δμως τούτο τό άδύνατον ζητούμεν σήμερον ήμεΐς βιάζοντες τά πράγματα καί παραβλέποντες στοιχειώδεις διδακτικάς άπαιτήσεις καί, τό χειρότερον, έδώ κυρίως περιωρίσαμεν τήν είδικήν διδα
σκαλίαν τής νέας Ελληνικής. Τά περαιτέρω άναμένομεν Ικ τής θαυμα
τουργού έπιδράσεως τής άρχαίας Ελληνικής. Ά π δ τής Α ' τάξεως τού
Ελληνικού σχολείου, κατ’ άδικαιολόγητον δέ άπομίμησιν καί άπό
τής Ε ' τάξεως τού δημοτικού σχολείου άρχίζει άμέσως ή διδασκαλία
τής άρχαίας Ε λληνικής, ή νέα παραμελείται πλέον διοασκομένη
παρέργως καί μέ κείμενα κατά τό πλεΐστον άκατάλληλα, δύσληπτα
καί μή έμοιόμορφα καί περαιτέρω περιορίζεται μόνον είς τό μάθημα
τών συνθέσεων, τό όποιον συνηθέστατα άποβαίνει άγονος θεματογρα
φία. Τά μέγιστον λοιπόν μέρος τού έθνους, δλοι έκεΐνοι, δσοι άπό τού
κοινού δημοτικού σχολείου άποσύρονται άμέσως είς τόν πρακτικόν
βίον, άποφέρουσι μόνον τούς πενιχρούς καρπούς τής προώρου ταύτης
καί πολλαχώς ¿σφαλμένης διδασκαλίας τού γραπτού λόγου, οί δέ
δλίγοι οί συνεχίζοντες περαιτέρω τάς σπουδάς των πολύ ή όλίγον διδά
σκονται κυρίως τήν άρχαίαν Ελληνικήν. Διότι ή περαιτέρω γλωσσική
διδασκαλία τού δημοτικού σχολείου έξηρτήθη, ώς είδομεν, δουλικώς
έκ τής τών άντιστοίχων τάξεων τού Ελληνικού σχολείου, ή τών
παρθεναγωγείων έκ τής τών άντιστοίχων τάξεων τού γυμνασίου, καί
είς τά πρακτικώτερα δέ σχολεία θεωρείται άναγκαΤον νά περιληφθή
ώς γλωσσικός σκοπός «ή άρχαία ’Ελληνική μέχρι τής γλώσσης του
Ξενοφωντος» ή «ή άρχαία ’Ε λληνική μέχρι της άπλονστέρας ’Α ττικής»
1 Μελέτη περί της γλωββικής διδασκαλίας τοδ κοινοδ δημοτικού σχολείο«,
σελ. 1 1 κέξ.
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κττ. μέ τήν είδικήν αιτιολογίαν, δτι τοιουτοτρόπως σφζεται δήθεν
καί μέρος τών άγαθών τής κλασικής παιδεύσεως.
'Εντεύθεν ό λόγος καί τών όλίγων τούτων, δσοι δέν Απομακρύ
νονται άμέσως άπδ τού κοινού δημοτικού σχολείου είς τόν πρακτικόν
βίον, δέν είναι δ άσφαλής καρπός συστηματικής καί ίπωσούν μακράς
διδασκαλίας τής νέας Ε λληνικής, χρήσεως ένιαίου προφορικού λόγου
καί άναγνώσεως όμοιομόρφων πρός αδτόν ή καί πρός άλληλα γρα
πτών κειμένων, Αλλά τό Ασταθές προϊόν τού Ανταγωνισμού τού φυσι
κού τύπου τής μητρικής γλώσσης πρός τόν τής καθαρευούσης, έν ή
διεξάγεται ή δλη διδασκαλία, καί τών δύο τούτων πρός τόν τής
Αρχαίας Ελληνικής. ’Αδικαιολόγητος έπειτα, σχεδόν γελοίος έπαινος
πάσης Αρχαίας φράσεως μέχρι καί τών δλως Αδιαφόρων, Αρχαϊσμός δέ
περί τήν διόρθωσιν τών γραπτών δοκιμίων τών μαθητών καί Ανεξήγη
τος άφ’ έτέρου νωχέλεια περί τήν Υποδειγματικήν χρήσιν τής γλώσσης
Ιξολισθαίνουσα πολλάκις είς άηδώς αισθητήν διαλεκτικήν προφο
ράν, πάντα ταύτα Ινισχύουσι τήν καθαρώς γλωσσικήν Ιπίδρασιν τών
Αρχαίων κειμένων, άτινα πρόκεινται σταθερά καί Αμετάβλητα, καί
τοιουτοτρόπως διαμορφοΰται λεληθότως γραπτός λόγος παρουσιάζων
άνά πάν σχεδόν βήμα άφθονα τΑμφισβητούμενα, καί λέξεις καί φρά
σεις καί συντακτικήν κατασκευήν. Τί είναι τό έκάστοτε όρθόν, τούτο
άναζητεΐται είς τό λεξικόν, τήν γραμματικήν καί τό συντακτικόν τής
άρχαίας Ελληνικής. Ταύτα είναι οί μόνοι γνώμονες τής δρθής χρ ή 
σεως τής σημερινής Ε λληνικής γλώσσης1. Καί είναι μέν Αληθές δτι
ή έν τφ βίφ πρακτική χρήσις τροποποιεί έπειτα τόν λόγον τούτον
παγιούσα παρ’ έκάστψ τών γραφόντων λόγον τινά μάλλον ή ήττον
άρχαΐζοντα, άλλά τό Αποτέλεσμα τούτο παρουσιαζόμενον μάλλον είς
τήν γραπτήν διατύπωσιν τών σκέψεων σχεδόν συναποθνήσκει μετά
τού φορέως, ή δέ νέα γενεά άρχίζει έξ άρχής πάντοτε τό σισύφειον
έργον νά πλάση γλώσσαν κατά τό πρότυπον «τής παγκάλου γλώσ
σης τών προγόνων».
Πρέπει λοιπόν νά όμολογηθή δτι ή διδακτική πράξις Ιπεδείνωσεν
Αντί νά έξουδετερώση τήν διδακτικήν δυσχέρειαν. Δέν Ιλειψαν προσπά*
θειαι πρός μετριασμόν τού άτόπου, άλλ’ άπασαι αύται ναυαγούσιν είς
τάς γνωστάς περί τών άγαθών τής κλασικής παιδεύσεως Αερολογίας
καί είς παράδοξον άντίληψιν τών όρίων τού δυνατού έν τή διδασκαλίφ
τού γραπτού λόγου κορυφουμένην είς τήν έξής διδακτικήν θεωρίαν:
1 Π ρίλ. καί Γ. Χ ατζιϊάκιν 8. ά . σελ. 81.
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«Εδτυχώς ή δυστυχώς δέν ύπάρχουσιν δρια διαχωρίζοντα τήν άρχαίαν
Ελληνικήν άπό τής σήμερον όμιλουμένης καί γραφόμενης. Είναι
λοιπόν άδύνατον νά όμιλή καί γράφη τις δρθώς τήν σήμερον όμιλουμένην καί γραφομένην γλώσσαν, άν δέν έννοή τόν Ξενοφώντα καί
τό Εόαγγέλιον. Διά τούτο άνάγκη νά διδάσκωνται τά στοιχεΤα τής
άρχαίας Ε λληνικής καί 1ν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις». Ταύτα άντέταξε νικηφόρως άλλοτε 1 κατά τής άποκλειστικής Ιν τοΐς δημοτικοΐς
σχολείοις διδασκαλίας τής νέας Ε λληνικής καθηγητής τοΟ Πανεπι
στημίου καί μάλιστα τής φιλοσοφίας καί παιδαγωγικής, 6 μακαρίτης
Χρ. Παπαδόπουλος, διερμηνεύων τήν γνώμην δλου σχεδόν τού άνωτέρου διδασκαλικού κόσμου τής Ελλάδος, ούδέ τών ειδικών παιδα
γωγικών έξαιρουμένων, τά αότά δέ μέ άλλας λέξεις Ιπαναλαμβάνονται καί σήμερον. «Πολλάκις καί παρά πολλών ήκουσα» άναφέρει <5 κ.
Γ. Χατζιδάκις* «δτι γραμματικήν έχει ή άρχαία γλώσσα, άλλ’ ή νέα
°δχί
Αλλοι δέ παλιν έρωτώσι: διατί νά διδάσκωνται οί παΐδες
Ιν τοΐς σχολείοις δύο διαφόρους γραμματικάς κλπ; Καί σημειωτέον
8« ό λόγος είναι ούχί περί τών κατά τόπους λαλουμένων ποικίλων
διαλέκτων, άλλά περί αδτής ταύτης τής γραφομένης, ήτις προφανώς
καί κατ’ άνάγκην είναι καί όφείλει νά είναι καθόλου όμοειδής καί
ένιαία ώς πρός τούς γραμματικούς τύπους καί τήν σύνταξιν». "Οστις
λοιπόν δέν έννοεΐ τόν Ξενοφώντα καί τό Εύαγγέλιον δέν είναι δυνα
τόν νά όμιλή καί γράφη όρθώς τήν γλώσσάν του, πρακτικόν δέ καί
φιλάνθρωπον είναι δλος ό κόσμος σήμερον νά διδαχθή άμέσως τήν
άρχαίαν Ε λληνικήν διά νά μή τυραννήται διδασκόμενος δύο διαφό
ρους γραμματικάς. Τούτο δέ περίπου καί γίνεται, ώς εϊδομεν.
Ε ίναι άποΐύτω ς Αναγκαία ή γνώαις τής άρχαίας Διά την Αρθήν
χρήαιν τής νέας ‘Ελληνικής;
Περί τούτου ύπάρχει, φαίνεται, πλήρης συμφωνία τών διαμαχομένων μερίδων, άλλ έν φ οί φίλοι τής καθαρευούσης συνάγουσιν
ΙντεΟθεν τό πόρισμα δτι πρέπει τό ταχύτερον ν’ άρχίση ή διδασκαλία
τή5 άρχαίας, οί άντίθετοι μέ λογικήν άκολουθίαν προφανώς μεγαλυτέραν άποκλείουσι τού δημοτικού σχολείου τόν γραπτόν λόγον. Πράγ
ματι, άν ήλήθευεν δτι ή όρθή χρήσις τού σημερινού γραπτού λόγου
προϋποθέτει άναγκαίως τήν κατανόησιν τού Ξενοφώντος, τούτο θά ήτο

1 Πρβλ. Χαρ. Π απαμάρκον τ ά ίκ π οιιίεκτικ ά νομοοχίδι«, σελ. 15.
* 'Β . &. σεΧ. 8 0 κ ίξ.
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λόγος ισχυρότατος πρός έγκατάλειψιν τού γραπτού λόγου, διότι προ
φανώς δ γλωσσικός ούτος τύπος θά ήτο άδύνατον νά έξυπηρετήση τάς
σημερινάς άνάγκας τού έθνους. ’Αλλά δέν είναι δυνατόν νά άληθεύη
τούτο. ’Αληθές είναι μόνον δτι ή Ιπιστημονική έξέτασις τής νέας
Ε λληνικής προϋποθέτει τήν γνώσιν τής άρχαίας ή μάλλον δλων
τών προηγουμένων μορφών τής γλώσσης καί δτι ή ιστορική έρμηνεία τών γλωσσικών φαινομένων είναι μέρος τής γλωσσικής μορφώσεως ώφελιμώτατον. "Οτι δμως ή Ιπιστημονική έξέτασις τής
γλώσσης είναι άπαραίτητος διά τήν πρακτικήν αδτής χρήσιν καί
δτι γλώσσα ζωντανή, όποιαν έννοούμεν καί όφείλομεν νά καταστήσωμεν τόν γραπτόν λόγον, δέν είναι δυνατόν νά διδαχθή, εί μή
δι’ άρχαιοτέρας, νεκράς ήδη φάσεως τής γλώσσης, ταύτα καί τά
τοιαύτα είναι πλάναι, τάς όποίας έγέννησεν ή άπατηλή όμοιότης
τού σημερινού γραπτού λόγου πρός τήν άρχαίαν καί Ινισχύει μέν ή
παράλογος διδακτική ήμών πράξις, συγκαλύπτει δέ ή μεγαλυτέρα
καί χρονία πλάνη τού έθνους δτι ή σύγχρονος γλώσσα πρέπει διαρ
κώς νά διορθούται κατά τό πρότυπον τής άρχαίας καί δή τής ’Αττι
κής. 'Ο γραπτός ήμών λόγος είναι σύγχρονος γλώσσα καί έπομένως
είναι δυνατόν νά διδαχθή καθ’ έαυτόν, δπως καί δλαι αΕ σημεριναί
γλώσσαι τού κόσμου, ή δέ γνώσις προηγουμένων μορφών τής γλώσ
σης είναι εδπρόσδεκτον συμπλήρωμα τής αδτοτελούς ταύτης διδα
σκαλίας. ΤαΟτα δέν έπιδέχοντάι άντίρρησιν.
Συζητήσιμον είναι μόνον, &ν είναι δυνατόν νά άποκτήση καί έπο
μένως πρακτικόν νά έπιδιώξη τό συμπλήρωμα τούτο τής γλωσσικής
μορφώσεως όλόκληρον τό έθνος. Καί είς τό Ιρώτημα δέ τούτο αύστηρά
έξέτασις τών πραγμάτων δέν είναι δυνατόν νά δώση καταφατικήν
άπάντησιν. 'Οσονδήποτε καί δν βελτιωθή καί γενικευθή ή παίδευσις
τού έθνους, τήν γνώσιν τής άρχαίας θά Ιπιδιώκη μέν πάντοτε
μικρόν μέρος αδτοΰ, θ’ άποκτώσι δέ πράγματι καί Ικ τών δλίγων
τούτων όλίγοι. Διάφορος άντίληψις τού πράγματος σημαίνει παραγνώρισιν τών σημερινών άναγκών τού έθνους καί άγνοιαν τών δυσχερειών τής Ικμαθήσεως τής άρχαίας Ε λληνικής. Κυρία καί γενική
γλωσσική άνάγκη τού έθνους είναι ή κατανόησις καί ή όρθή χρή
σις τού σημερινού γραπτού λόγου, ταύτα δέ δέν είναι εύλογον νά
Ιλπίζωνται ώς άπλή τις άντανάκλασις τής γνώσεως τής άρχαίας
Ελληνικής. Τρανή άπόδειξις τούτου είναι ή όρθή παρατήρησις τοδ
κ. Γ. Χατζιδάκι δτι οί περί τήν άρχαίαν Ε λληνικήν είδικώς άσχολούμενοι, οΕ διδάσκοντες αύτήν, δέν είναι καί οί εδχερέστερον ή όρθό-
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« ρ ο ν χειριζόμενοι τήν νέαν Έ λ λ η ν α ν ·. ’Απαιτείται ειδική καί
συστηματική διδασκαλία της νέας Ελληνικής, αδτη δέ άνεπτύχθη
άνωχέρω δτι δέν είναι δυνατόν να φθάση εις άρτοόν το τέρμα ¿ντός
¿λίγων, τελ ά ρ ω ν ή πέντε καί δή τών πρώτων Ιτών τοΟ δημοτικοΟ
σχολείου. Είναι έπειτα τόσον εϋκολον νά Ιννοήση ή μικρά αδτη ήλιχία τόν «ενοφώντα, δπως ώνειρεύετο ό μακαρίτη« Παπαδόπουλος ί
Ισχυρισμός τοιοΟτος σημαίνει παραγνώρισιν τής προφανοΟς καί μεγά
λης διαφορ*« τη« νέα« Ε λ λ η ν ικ ή καί τής άρχαίας καί άγνοιαν τών
πορισμάτων τη« οιδακτικής πείρας. Διά νά έννοήσουν μαθηταί τοιαύτ η ί ήλικίας τόν ώενοφώντα πρέπει νά ύπερνικήσουν δυσκολίας πολλάς καί μεγάλα«, είναι δέ μεγάλη πλάνη δτι ή πρόωρος αδτη διδασκαλία τη« άρχαίας φέρει πράγματι τό άποτέλεσμα τοΟτο. Πενινραί
καθαρώς γραμμβτικαί γνώσεις, τοΟτο είναι τό πραγματικόν άποτέλεσμα τη« άσκόπου ταύτης τυραννίας της νεολαίας. Ό μακαρίτης Παπα
δόπουλος συνδέει έπειτα μέ πολλήνάφέλειαν τήν κατανόησιν τοΟ Ξενοφώντος μέ τήν κατανόησιν τοΟ Εύαγγελίου. Ά λ λ ’ είναι πρόδηλον δτι
κατανόησις τοΟ Ξενοφώντος καί κατανόησις τοΟ Εύαγγελίου είναι
πράγματα πολυ διάφορα, διάφορα δχι μόνον ώς πρός τήν δυσκολίαν,
άλλά καί ώς πρός τόν βαθμόν τής άναγκαιότητος καί τήν διδακτιΧήν σημασίαν. Διότι ή γλώσσα τοΟ Εύαγγελίου είναι άναντιρρήτως
ή πλησιεστέρα πρός τήν νέαν Ε λληνικήν φάσις τής άρχαίας, ή δέ
ί Θ ν Τ / Τ η * α5τ0% ? ναΐ άν« μ Φ ^ ή τη το ς καί γεν[κή
το£>
έθνους, άλλ είναι ζήτημα, άν πρέπει τό Εδαγγέλιον νά γίνη άντικείμενον γλωσσική« διδασκαλίας καί δή τής συνήθους.
^Είναι λοιπόν πρακτικόν νά σπαταλάται είς άπόκτησιν τών άναγκαιων πρός κατανόησιν τοδ Ξενοφώντος γλωσσικών γνώσεων χρόνος
πολύτιμος διά τήν μόρφωσιν τών οδτως ή άλλως ένωρίτερον τού
¿έοντος άποσυρομενων είς τόν πρακτικόν βίον; Είναι καί άπό καθαΡ«>ς γλωσσικής άπόψεω« πρακτικόν νά σπαταλάται είς άπόκτησιν
πενιχρών τινων γνώσεων της άρχαί«« Ε λληνικής γραμματικής χρόνο« τόσον άναγκαΤος διά τήν Ιμπέδωσιν τη« νέας Ε λληνικής, ήτις
άποτελεϊ προφανώς · γενικήν άνάγκην τοΟ έθνους, ή είναι δυνατόν
νά καταντησωμεν είς γλώσσαν δντως έθνικήν καί ζώσαν, έφ* δσον
άλλά Ζ

ωΡ ζ°μ£ν μΓ^άκτω ί ΐή ν ^

‘ Ρίνήν μορφήν τής γλώσσης,

Γνα ί α ΐ ! Τ μ 7 μ$ν
ί στην γ6ν6άν 6Ϊί τ^ ν άΡΧ“ &« Ελληνικήν,
Γνα χατα τό πρότυπον αότής σχηματίση τήν νέαν;

Όρθόν καί πρακτικόν άπό τής άπόψεως ταύτης είναι άκριβώς τό
έναντίον: ή γνώσις τοΟ σημερινοΟ γραπτοΟ λόγου νά μάς χρησιμεύση ώς εδνοίκός δρος πρώτιστα μέν διά τήν άνάγνωσιν τοΟ Εδαγ
γελίου, έπειτα δέ καί διά τήν διδασκαλίαν τής άρχαίας 'Ελληνικής.
’Αλλά τό άνεκτίμητον τοΟτο πλεονέκτημα ήμών ούτε έξεμεταλλεύθημεν οδτε· είναι δυνατόν νά έκμεταλλευθώμεν Ιπαρκώς, Ιφ’ δσον δέν
προηγείται τής διδασκαλίας τής άρχαίας Ε λλη νική ς συστηματική
καί σχετικώς μακρά διδασκαλία μόνης τής νέας Ελληνικής.
Έ κ πάντων τούτων είναι, νομίζω, φανερόν δτι ή πρόωρος διδα
κτική Ιξάρτησις τής νέα« Ε λληνικής άπό τής άρχαίας άπολύτως μέν
άναγκαία δέν είναι, Ιξ έναντίας δέ άποβαίνει πολλαχώς Ιπιβλαβής είς
τό έθνος. Ό Ιξετάζων έπειτα καθ’ Ιαυτήν τήν πενιχράν σήμερον διδα
σκαλίαν τής νέας Ε λληνικής δέν είναι δύσκολον νά διακρίνη καί άλλα
διδακτικά άτοπα, οία π . χ . ή δπερτίμησις τής γραμματικής διδασκα
λίας καί ή δποτίμησις τής χρήσεως τής γλώσσης, τό δύσληπτον καί
άνομοιόμορφον τών γλωσσικών κειμένων, ή άφελής άντίληψις τών
διδασκόντων δτι γλώσσαν διδάσκει μόνον ό έλληνιστής καί άλλα.
’Αλλά ταδτα καί τά τοιαΟτα είναι δευτερεύοντα. Τά κύρια αίτια τής
περί τήν έμπέδωσιν τοΟ γραπτοδ λόγου διδακτικής άποτυχίας είναι:
λ ' ) ή πενιχρότης τής γενικής έκπαιδεύσεως, β') ή σύστασις τοΟ γρα
πτοΟ λόγου καί γ') ή πενιχρότης τής διδασκαλίας τής νέας Ε λλη νι
κής καί ή πρόωρος διδακτική Ιξάρτησις αδτής άπό τής άρχαίας, !κ
τούτων δέ τά δύο τελευταία συνεχόμενα στενώτερον πρός άλληλα
άνάγονται άμφότερα είς Ιν βαθύτερον αίτιον, τήν χρονίαν πλάνην δτι
4 είς αιώνα τόν άπαντα όρθός κανών τής χρήσεως τής Ε λληνικής
γλώσσης είναι ή άρχαία ’Αττική. Αδτη άπεμάκρυνε παραλόγως τόν
γραπτόν λόγον άπό τοΟ ζώντος, τοΟ προφορικοΟ λόγου, καί προσέδωκε μέν είς αύτόν άπατηλήν όμοιότητα πρός τήν άρχαίαν, παρέ
συρε δέ τό έθνος είς τό λάθος νά Ιλπίση τήν άνάστασιν τής γλώσσης
τοΟ Ξενοφώντος. Καί έπολεμήθη μέν θεωρητικώς ή έλπίς αδτη ι, άλλά
ζή, ώ ; είδομεν, Ιν τή διδακτική πράξει, δπου Ικ τής θαυματουργοΟ
έπιδράσεως τής άρχαίας Ε λληνικής άναμένεται ή ¿ρθή χρήσις τής
νέας. Είναι λοιπόν καί έκ τούτου φανερόν πόσον σκιαμαχοΟσιν οί φανταζόμενοι Ιχθρόν τής έθνικής γλώσση« μεγαλύτερον τής άρχαιομανίας.
Τ ί πρέπει τώρα νά γίνγ);
Πρώτιστα νομίζω άναγκαίον νά διακριθώσιν άλλήλων σαφώς τό

' Τ ί» Ανωτέρω σελ. 204.
1 Π ρβλ. Γ . Χ α τζ Λ ίκ ιν I . ά . σελ. 54.
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γλωσσικόν ζήτημα τής διδασκάλου γενεάς καί τό ζήτημα τής 2ν τοΐς
σχολείοις διδασκαλίας τής σημερινής γλώσσης.
α') Μεθ’ δσ* άνέπτυξα είς τό Γ ' κεφάλαιον τής παρούσης μελέ
της άναγκαίον Ιδώ κρίνω νά τονίσω μόνον δτι καί εις τό γλωσσικόν
ζήτημα, δπως καί είς τόσα άλλα, δέν λείπει μόνον ή κυρίως ή όρθή
άντίληψις, άλλ’ ή καλή θέλησις τών συζητούντων καί ή ισχυρά Επι
βολή τής πολιτείας. Πρέπει νά «δμολογηθή τέλος πάντων καθολικώς
καί πραγμαχιχώς δτι δ άρχαιος κανών δέν δύναται νά διατηρηθή
Ιν τη δλότητι αύτον» καί «είναι εύχής δργον ή διαφορά του γραπτόν
λόγον καϊ τον προφορικού δχι μόνον νά μη ΙκτεΙνηται πέρα τον αναγ
καίου, άλλά καί νά βαίνη κατά μικρόν έλαττονμένη καί τούτο άκριδώς χάριν του έθνικον καί εκπολιτιστικού σκοπού τής γλώσσης». Τίς
Ιπιστήμων σεβόμενος έαυτόν άρνεΐται σήμερον τήν άλήθειαν τών
λόγων τούτων τού κ. Χατζιδάκι ή δέν διαβλέπει καί Ιν τούτοις
τήν υπερβολικήν Ιπιφυλαχτικότητα αδτού; Είναι λοιπόν φανερόν δτι
δ κυριώτερος κίνδυνος τής καθαρευούσης λανθάνει Ιν τφ δργανισμφ
αυτής καί έπομένώς Ιπρεπε νά παύση ή άσκοπος Ιπίδειξις τής άρχαιομαθείας Ιν τή χρήσει τής γλώσσης ή νά μή διαβάλλωνται τούλάχιστον οί προτιμώντες άπλουστέραν γλώσσαν άλλοτε μέν ώς άγράμματοι, άλλοτε δέ καί ώς προδόται τής Ιθνικής γλώσσης, άλλ’ 2ξ Ιναντίας νά χειραγωγήται καί νά προστατεύηται πάσα προσπάθεια πρός
γεφύρωσιν τού γλωσσικού χάσματος, διότι καί τό πράγμα έχει τάς
δυσκολίας του καί τά λάθη είναι άναπόφευκτα είς τούς άνθρώπουςΆ λ λά ταΟτα άκριβώς ύποκρίνονται δτι δέν ΙννοοΟν οί φίλοι τού διδα
σκάλου μου φρουροί τής καθαρευούσης, τούτο δέ είναι τόσον βέβαιον»
ώστε άσφαλώς δύναται να προείπη τις δτι μέ τήν πρώτην κυβερνη
τικήν κρίσιν θά Ιχωμεν καί νέαν άνακίνησιν τοϋ γλωσσικού ζητή
ματος. Πείσμα λοιπόν θά ήτο ό Ιπιεικέστερος χαρακτηρισμός τής
Ιπιμονής τών κυρίων φρουρών, πείσμα δμοιον μέ τό παροιμιώδες
δτι «θερίζουν μέ τό ψαλίδι καί δχι μέ τό δρεπάνι». Ή πολιτεία δικαι
ούται καί Ιχει τά μέσα νά καταστέλλη Ιγκαίρως τάς Ιπικινδύνους
Ικδηλώσεις τοιούτων άδυναμιών.
Ά λ λά καί οί συγγραφείς οί φιλοτιμούμενοι νά μεταχειρίζωνται
γραπτόν λόγον άπλούστερον καί πλησιέστερον πρός τόν προφορικόν
πρέπει νά χειραφετηθούν άπό τήν τυραννίαν τής γραμματικής καί
τήν συναφή πλάνην δτι δημιουργούν τήν έθνικήν γλώσσαν. Δημιουρ
γούς δέν χρειαζόμεθα εύτυχώς. Ή γλώσσα ζή είς τό στόμα αύτών
τών ίδίων ώς Ιγγραμμάτων καί Ιχει άνάγκην κυρίως συγγραφικής
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καλλιέργειας καί άναπτύξεως, διά τούτο δέ καί δδηγός αύτών δέν
πρέπει νά είναι αδτη ή Ικείνη ή γραμματική, άλλά τό γλωσσικόν
συναίσθημά των. Γλώσσα άλλως έντελώς δμαλή γραμματικώς ούτε
δπήρξεν ούτε θά ύπάρξη ποτέ, δτι δέ ή γραμματική δμαλότης είναι
άπαραίτητον στοιχεΐον τής ζωής ή ή άνωμαλία κώλυμα σοβαρόν διά
τήν χρήσιν ζωντανής γλώσσης, ταύτα καί τά τοιαύτα είναι πλαναι.
Τ ί Ιμποδίζει τούς άγραμμάτους νά λέγουν παιδί, κορμί κττ., άλλά
χωρώ, φορτώ κττ., λειτουργώ, άλλά καί λειτουργία είς διάφορον
σημασίαν, άγαπρ, άλλά ζή, ζητρ, ¿οφρ, άλλ’ άρχει κ ττ.; Γραμματι
κές άντιθέσεις τοιαύτας Ιχει βεβαίως καί δ προφορικός λόγος τών
Ιγγραμμάτων καί Τσως μεγαλυτέρας, διότι προήλθεν Ικ ζυμωσεως
δύο τόσον άντιθέτων γλωσσικών τύπων, άλλ’ δ θέλων νά ίσοπεδωση
τάς άντιθέσεις ταύτας κατά τούς κανόνας μόνον τού γραπτού ή μόνον
τού φυσικού προφορικού λόγου στερεί τό κράμα τούτο τής ζωής καί
προσκρούει άμέσως είς τό γλωσσικόν συναίσθημά μας. Πώς θά προσ
κρούουν όλιγώτερον; Ά ν γράφουν δπως δμιλούν οί ίδιοι. Η συν
ταγή είναι πολύ παλαιά, άλλά διά πολλούς χρειάζεται καί ή προσ
θήκη ι δπως δμιλούν πράγματι οί ίδιοι, δχι δπως Ιπιτηδεύονται νά
δμιλούν.
.
Φαίνεται δτι δπό τούς δρους τούτους ή Ιπικράτησις άπλουστέρου
τινός γραπτού λόγου δέν είναι, εί μή ζήτημα χρόνου, δτι δέ οί συγ
γραφείς τοιουτοτρόπως Ιργαζόμενοι προσφέρουν Ιθνικήν δπηρεσίαν,
τούτο δέν φαίνεται, άλλ’ είναι βέβαιον.
β') Ερχόμενος ήδη είς τό ζήτημα τής διδασκαλίας τής σημερι
νής γλώσσης Ιπαναλαμβάνω δτι ή κατανόησις καί ή όρθή χρήσις οίασδήποτε γραπτής γλώσσης προϋποθέτει ίκανήν γενικήν παίδευσιν,
συστηματικήν γλωσσικήν διδασκαλίαν καί μακράν καί δμοιόμορφον
χρήσιν. Πρώτιστα λοιπόν άπαιτείται νά ένισχυθή ή γενική Ικπαίδευσις τού έθνους καί νά διδαχθή συστηματικώς ή νέα Ε λληνική καταλαμβάνουσα τήν προσήκουσαν Ιν τή Ικπαιδεύσει τού έθνους θέσιν.
'Ο άναγνώστης έννοεί δτι ή πρώτη τών δύο τούτων άπαιτήσεων
ούτε συνχόμως δύναται ν’ άναπτυχθή οδτε εύκόλως καί άμέσως νά
Ικτελεσθή. "Εν δμως είναι πρόδηλον, δτι τό έθνος δέν πρέπει ν’ άρκεσθή είς τήν τετραετή δποχρεωτικήν Ικπαίδευσιν.Ή δευτέρα άπαίτησις
περιλαμβάνει δύο τινά : α') συνεχή καί αύτοτελή δι’ δλης τής Ικπαιδεύσεως διδασκαλίαν τής νέας Ε λληνικής κορυφουμένην είς διδασκα
λίαν τής νέας Ε λληνικής γλώσσης καί φιλολογίας Ιν τφ Πανεπιστημίφ κ«ΐ β') άποκλειστικήν διδασκαλίαν τής νέας Ε λληνικής είς τά
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καταβάσεις μεγάλας πρός τήν πνευματικήν καί γλωσσικήν άνάπτυ*
ξιν αύτοΟ. Α ί συγκαταβάσεις αδται είναι πολύ άναγκαιότεραι άπέναντι τών ¿γραμμάτων άμα καί άνηλίκων άρχαρίων τοΟ δημοτικοΟ
σχολείου. Είναι λοιτιόν φανερόν δτι ή γλώσσα ώς δργανον τής πρώτης
πρός τούς άρχαρίους τούτους συνεννοήσεως πρέπει νά είναι δσον τό
δυνατόν άπλουστέρα καί πλησιεστέρα πρός τήν πραγματικήν αύτών
γλώσσαν. Τά αδτά άληθεύουσι καί περί τής γλώσσης ώς άντικειμένου
ιδίας διδασκαλίας. Πάσα όρθή διδασκαλία άναζητεΐ Ιν τή πείρφ τοΟ
μαθητοΟ σχετικά τινα γνωστά καί άπό τής έπεξεργασίας τούτων άφορμωμένη προσφέρει τό νέον. Καί ή γλωσσική λοιπόν διδασκαλία πρέ
πει νά λάβη ώς άφετηρίαν τά οίκεΐα καί γνωστά, ταΟτα νά έπεξεργασθή πρώτον καί οδτω νά προβιβάση τούς άρχαρίους είς τά άγνωστα.
Οίκεΐον καί γνωστόν διά τούς άρχαρίους είναι προκειμένου μέν περί
τών έλληνοφώνων ό μάλλον ή ήττον άκατέργαστος τύπος τής μητρι
κής γλώσσης, προκειμένου δέ περί τών ξενοφώνων ό τύπος τών
γλωσσικών άσκήσεων τοΟ νηπιαγωγείου, έφ’ δσον τοΟτο λειτουργεί
παρ’ αδτοΐς. Είναι λοιπόν καταφανές δτι δ γραπτός λόγος δέν ένδείκνυται οδτε ώς δργανον τής δλης διδασκαλίας οδτε ώς άντικείμενον
τής γλωσσικής διδασκαλίας τών πρώτων ήμερών. Ό ρθή άφετηρία
δι’ άμφότερα είναι ή γλώσσα αύτών τών άρχαρίων.
Ελληνόφωνοι καί ξενόφωνοι πρόκειται ήδη άπό τής σχετικώς
διαφόρου ταύτης γλωσσικής άφετηρίας νά προβιβασθώσι κατά μικρόν
είς τόν σημερινόν τύπον τοΟ γραπτού λόγου. Έ ν σχέσει πρός τό κοι
νόν τοΟτο τέρμα ή μέν άφετηρία τών έλληνοφώνων δπερέχει άπό λεξι
λογικής καί φραστικής άπόψεως, ή δέ τών ξενοφώνων μάλλον άπό
μορφολογικής, διότι οί μέν έλληνόφωνοι φέρουσιν οΐκοθεν γλώσσαν
άκεραίαν καί χειρίζονται αύτήν έν τφ κύκλφ καί τφ μέτρψ τής άντιλήψεώς των μετά φυσικής έτοιμότητος καί άσφαλείας, οί δέ ξενόφω
νοι φέρουσιν άπό τοϋ νηπιαγωγείου γλώσσαν γραμματικώς πλησιεστέραν πρός τόν τόπον τοΟ γραπτού λόγου, άλλά πενιχροτέραν ένεκα τής
προηγηθείσης διαφόρου γλωσσικής έξεως καί τών συχνών άφορμών,
τάς δποίας παρέχει είς αύτούς τό περιβάλλον νά μεταπίπτωσιν είς τήν
χρήσιν τής φυσικής μητρικής γλώσσης. Τήν εδνοίκωτέραν γλωσσικήν
άφετηρίαν παρουσιάζουν τά τέκνα τών έγγραμμάτων οικογενειών, τών
όποιων καί τό ο5ς καί ή γλώσσα είναι έξοικειωμένα πρός τόν άνεπιτήδευτον προφορικόν λόγον τών έγγραμμάτων. ’Αλλά καί τούτων ή
γλώσσα είναι προφανώς πενιχρά.
Έ ρω τάται ήδη, άν έπιτρέπεται νά έπιχειρηθή ό προβιβασμός
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οδτος άμέσως, μεθ’ ήμέρας, ίβδομάδας ή καί μήνάς ΐινας μόνον. ’Ορθή
άπάντησις είς τό έρώτημα τοϋτο προϋποθέτει πρώτιστα όρθήν άντίληψιν τής μεταξύ τής άφετηρίας καί τοϋ τέρματος άποστάσεως. Γενι
κώς πιστεύεται δτι ή άπόστασις αδτη είναι μικρά, άλλ’ άκριβής έξέτασις πείθει δτι ή διαφορά είναι μεγάλη καί πολλαπλή (ϊδ. άνωτέρω
σελ. 206). Από τής άπόψεως λοιπόν ταύτης ή άπότομος μετάβασις είς
τόν καθαρόν τόπον τοϋ γραπτοϋ λόγου είναι διδακτικόν λάθος μέγα.
‘Ημείς άτυχώς δέν έχομεν νά έρωτήσωμεν, τί είναι δυνατόν νά προέλθη Ικ τοϋ λάθους τούτου, άλλά τί προέρχεται πράγματι. Διότι είναι
φανερόν δτι συντρεχόντων καί άλλων μεθοδικών άτόπων τό λάθος
τ°δτο τείνει νά μεταβάλη τήν δλην διδασκαλίαν τοϋ δημοτικοϋ σχο
λείου είς καθαρώς γλωσσικήν, τοϋτο δέ γίνεται προφανώς έπί θυσία
τών πραγμάτων μεγάλη καί άποτελεί βαρεΐαν μομφήν τής στοιχειώ
δους ήμών Ικπαιδεύσεως. Διότι είναι μέν άληθές δτι οδτε γλώσσα
άνευ πραγμάτων οδτε πράγματα άνευ γλώσσης είναι δυνατόν νά
διδαχθώσι καί δτι δλα τά μαθήματα, καί αδτά άκόμη τά λεγόμενα
τεχνικά, είναι καί γλωσσικά, έφ’ δσον φωτίζουσι τά πράγματα τοϋ
κύκλου των καί συνεπάγονται τήν σόνδεσιν τών πραγμάτων καί τών
οικείων γλωσσικών συμβόλων, καί δτι έπομένως δι’ δλης τής διδα
σκαλίας παρέχεται καί γλωσσική παίδευσις, άλλά δέν πρέπει νά
λησμονήται δτι ή δλη διδασκαλία πρέπει νά συντελέση τήν πρόοδον
ταότην σχεδόν λεληθότως καί χωρίς νά παρεκτραπή κατ’ οδσίαν τοϋ
ιδιαιτέρου σκοπού έκάστου μαθήματος, χωρίς δηλ. νά μεταβληθή ή
γλώσσα άπό όργάνου τής συννεννοήσεως είς σκοπόν καί άντικείμενον
τής δλης διδασκαλίας. Τάς τελευταίας ίδιότητας έχει καί πρέπει νά
έχη ή γλώσσα είς τό γλωσσικόν μάθημα. Δύναται μέχρι τινός καί
είς τήν δλην διδασκαλίαν νά προβληθή ή γλώσσα ώς σκοπός καί
κύριον άντικείμενον, δπως πρέπει καί είναι λυπηρόν δτι δέν γίνε
ται άκόμη καθ’ όλοκληρίαν είς τήν πρώτην διδασκαλίαν τών ξενοφώνων, διότι κύριος αδτής σκοπός πρέπει νά είναι ή μεθοδική σύνδεσις τοϋ περιεχομένου τής παιδικής πείρας μετά τών οικείων έλληνικών γλωσσικών συμβόλων καί ή άποκατάστασις τής ύφισταμένης
παρά τοίς έλληνοφώνοις γλωσσικής βάσεως τής πρώτης διδασκαλίας.
Ά λ λ ’ είναι φανερόν δτι καί τοϋτο δέν έπιτυγχάνεται, άν δέν συνδυασθή ή γλωσσική ένεργεια πρός τήν άμεσον καί πραγματικήν άντίληψιν τών πραγμάτων, καί δτι εύθύς ώς άποκατασταθή οδτως ή
άλλως ή βάσις αδτη, ή γλώσσα πρέπει νά λαμβάνη καί Ικεΐ τήν
προσήκουσαν είς αύτήν θέσιν, άλλην δηλ. ώς δργανον τής δλης διδα
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σκαλίας καί άλλην ώς σκοπός καί άντικείμενον τοϋ γλωσσικοϋ μαθή
ματος. 'Ως δργανον δέν πρέπει νά έξέλθη τών δρίων τής δπηρετικής
θέσεως καί ν’ άπαιτή γλωσσικήν έρμηνείαν διά νά Ιννοηθή, ώς σκοπός
καί άντικείμενον πρέπει ν’ άπορροφήση έντελώς τήν προσοχήν μας
καί ν’ άπαιτή δσον τό δυνατόν όλιγωτέραν πραγματικήν έρμηνείαν.
"Επεται έντεΰθεν δτι μόνον παραλλήλως πρός τόν πλουτισμόν καί
τήν διασάφησιν τοϋ παραστατικοϋ όλικοϋ καί τήν πνευματικήν καθό
λου άνάπτυξιν τών μαθητών πρέπει νά διενεργηθή καί ό προβιβα
σμός αύτών είς τόν καθαρόν τύπον τοϋ γραπτού λόγου. Ά λλω ς θά
λέγωμεν λέξεις, δπισθεν τών όποιων δέν θά δπάρχωσι διά τούς άρχαρίους πράγματα, καί θά συνηθίζωμεν αδτούς ν’ άρκώνται είς τό κίβδηλον τοϋτο νόμισμα. Δέν πρέπει άλλως νά λησμονήται καί ό ίδιάζων
διδακτικός δρος, δτι παρατήρησις, διδασκαλία καί άνάγνωσις τών
πρώτων έτών τοϋ δημοτικοϋ σχολείου περιστρέφεται κατ’ άπαραίτη*
τον διδακτικήν άπαίτησιν είς άντικείμενα τής παιδικής άντιλήψεως,
περί τών όποίων καί οί λογιώτεροι όμιλοϋντες άνεπιτηδεύτως πρός
άλλήλους ή πρός παιδία δέν μεταχειρίζονται τόν τύπον τοϋ γραπτοϋ
λόγου, !ξ έναντίας μάλιστα πάσα άπόπειρα τοιαότη προσβάλλει άηδέστατα τό γλωσσικόν συναίσθημά μας καί καταγελάται. ’Αποκλει
στική λοιπόν χρήσις τής καθαρευούσης δέν είναι διά τά πρώτα έτη
’ τοϋ δημοτικού σχολείου ούτε πρακτική οδτε δυνατή, δέν είναι δυνατή
ιδίως ή προφορική αύτής χρήσις, τοϋτο δέ έχει προφανώς μεγάλην
σημασίαν διά τό ζήτημα. Διότι άναγνωρίζεται γενικώς πλέον σήμε
ρον δτι ώς πρώτη άσχολία τοϋ γλωσσικού μαθήματος ένδείκνυται
ή προφορική καλλιέργεια τής γλώσσης· άνάγνωσις καί γραφή,
γραμματική κτλ. έπονται. Ή άπαίτησις αδτη δέν περιορίζεται μόνον
είς τήν άναβολήν τής διδασκαλίας τής άναγνώσεως καί γραφής
είς τό δεύτερον Ιξάμηνον τοϋ πρώτου έτους ή τό δεύτερον Ιτος,
ήτις συνιστάται άλλοΟ άπό Ιτών καί άκούεται τελευταΐον καί έδώ.
*Η προφορική καλλιέργεια τής γλώσσης πρέπει κατά τήν άπαίτησιν ταύτην ν’ άποτελέση δχι μόνον τήν άφετηρίαν, άλλά καί τήν
βάσιν τής δλης γλωσσικής διδασκαλίας. ’Ιδιαιτέρως λοιπόν διά τούς
άρχαρίους τούτους έπιβάλλεται προφορική κυρίως καλλιέργεια τής
γλώσσης, ένθάρρυνσις τών άρχαρίων νά έκφράζωνται μέ δλην τήν
άπλότητα καί τήν άφέλειαν τής ήλικίας καί μεθοδική προαγωγή
τής φυσικής αύτών φραστικής εύχερείας. ’Επίσης δέ άναγνωρίζεται
δτι καί ή άνάγνωσις καί ή γραφή τών πρώτων έτών δέν πρέπει νά
παρουσιάζη δυσχερείας άλλας έκτός τών έκ τής φύσεως αύτής τοϋ
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μαθήματος προερχομένων καί έπομένως άναποφεύκτων· τό περιεχόμενον πρεπει νά είναι οίκεΐον καί Ινδιαφέρον, γνησίως παιδικόν, αί λέξεις
*αί α£ φράσεις Αμέσως νοηταί, διότι τό έναντίον θά έφερε συγκέντρωσιν καί δχι Απομόνωσιν τών δυσχερειών. Καί ή γραμματική δέ
παρατήρησις ωφέλιμος καί πρακτική διά τήν ήλικίαν ταύτην θεωρείται μόνον δταν διεξάγεται είς όλικόν οίκείον καί γνωστόν, οίκείον
οίκοθεν ή γενόμενον οίκεΐον έξ άπομιμήσεως τοΟ προφορικοΟ όποδείγματος τοΟ διδασκάλου.
Είναι λοιπόν Απαραίτητος Ανάγκη νά γεφυρωθή τό μεταξύ τ ις
φετηρίας καί τοΟ τέρματος διάστημα, πρόσφορον δέ πρός τοΟτο
μέσον πρόκειται ό άνεπιτήδευτος προφορικός λόγος τών Ιγγραμμάτων.
Ζήτημα δευτερεΟον είναι σήμερον, πόσα Ιτη θά έμμείνωμεν είς τήν
χρήσιν τοΟ τυπου τούτου. Τό ούσιώδες είναι ν’ άναγνωρισθή ή άνανκαιότης τής γεφυρώσεως. ’Ανάγκη δέ νά Ιννοηθή δτι καί τοιουτοτρόπως ή διδασκαλία^δέν Ιξέρχεται τών όρίων τής κοινής, τής εθνικής
γλωσσης Κοινή σήμερον είναι ή γλώσσα τών Ιγγραμμάτων, αδτη δέ
παρουσιάζεται δπό δύο μορφάς, τήν τοΟ κοινοΟ προφορικοΟ καί τήν
τοΟ γραπτοο λόγου, αΓτινες εδτυχώς συγκλίνουσιν άπό τίνος πρός
αλληλας. Ουδέτερος τών τύπων τούτων θά ήδύνατο, καθ’ δ Ανεπτύχθη
ήδη, νά χαρακτηρισθή ώς έπαρκών μόνος διά τήν πλήρη συνεννόησιν. Ι ι λοιπόν φυσικώτερον καί πρακτικώτερον τοΟ νά θέλωμεν τήν
μορφήν τοΟ κοινοΟ προφορικοΟ λόγου ώς στήριγμα διά ν’ άνέλθωμεν είς τόν γραπτόν λόγον; ’Ιδιαιτέρως Αναγκαίον είναι τοΟτο
χάριν τής εύρυτέρας παρά τοΐς ξενοφώνοις διαδόσεως τής γλωσσης.
Ιίαρά τοΐς Ιλληνοφώνοις άναπτύσσεται οδτως ή άλλως ό κοινός προ
φορικός λόγος Ινεκα τοΟ όμοφώνου περιβάλλοντος, άλλά παρά τοΤς
ξενοφώνοις, δπου τό γλωσσικόν περιβάλλον είναι διάφορον, Απαιτείται
ιδιαιτέρως συχνή καί άφθονος άναφορά τής γλωσσικής διδασκαλίας
είς τόν καθ ήμέραν βίον καί κατ’ άρχήν εδρυτέρα χρήσις το Ο
κοινοΟ προφορικοΟ λόγου. Ά λ λ ω ς οί τρόφιμοι θά μένουν μόνον μέ
τήν γλώσσαν τοΟ σημερινοΟ βιβλίου, ή όποία άχρηστος μέν δέν είν!*ι
προφανώς καί δι αύτους, άλλά δέν είναι αρκετή διά τόν καθ’ ήμέραν
βίον δπου εύχρηστος είναι ό κοινός προφορικός λόγος. Είναι γενική
παρά τοΤς ξενοφώνοις παρατήρησις δτι οί γλωσσικοί καρποί τοΟ σχο
λείου μαραίνονται πολύ εύκόλως είς τήν παντοδυναμίαν τοΟ περιβάλ
λοντος, τοΟτο δέ όφείλεται κατά μέγα μέρος είς τό λάθος, δτι τό σχο
λείο^ τό μόνον έδαφος, δπου καλλιεργείται παρ’αδτοίς ή γλώσσα, περίωρ σθη είς τήν γλώσσαν τής λογιωτέρας συνεννοήσεως καί έπεδίωξε
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μέν τήν «διαύγειαν κ αί καθαρότητα» τοΟ λόγου, διά τήν όποίαν ό
κ α θ’ ήμέραν βίος ούδεμίαν ή σπανίας μόνον άφορμάς έπαναλήψεως
παρέχει, παρεγνώρισε δέ τάς τόσον συχνάς φ ρασιικάς άνάγκας τής
οίκογενείας κ αί τοΟ καθ’ ήμέραν βίου. Ε νν ο είτα ι δτι τό σχολείον
δέν είναι δυνατόν νά προσαρμοσθή έντελώς πρός τή ν προφανή ταύτην πα ρ ά τοΤς ξενοφώνοις Ιθνικήν άνάγκην, άν δέν άποβάλη κατά
μ έγα μέρος τόν θεωρητικόν του χαρακτήρα, άλλά τό ζή τη μ α τοΟτο
χ ρ ή ζε ι ιδιαιτέρας έξετάσεως, ή τις θά μάς παρέσυρε μακράν τοΟ
προκειμένου.
Κ ατά ταΟτα ή χρήσις τοΟ κοινοΟ προφορικοΟ λόγου είναι σταθμός
τή ς γλωσσικής διδασκαλίας άναγκαιότατος διά τό δημοτικόν σχολείον.

θ ά ήτο βεβαίως πλάνη νά νομίση τις δτι ή Ιφαρμογή τής άπαιτήσεως ταύτης δέν παρουσιάζει δυσκολίας ή δτι καί έδώ θά μείνη
άμετάβλητος ή μάλλον ή ήττον άκατέργαστος γλώσσα τών μαθητών.
Ά λ λ ά τό πράγμα Ιπιβάλλεται μέν, ώς εϊδομεν, διά διδακτικούς λόγους,
είναι δέ καί δυνατόν, διότι έχομεν δ,τι κυρίως χρειαζόμεθα, γλώσσαν,
ήτις ζή είς τό στόμα τών Ιγγραμμάτων καί έκφράζει δ,τι θέλομεν νά
είπωμεν πρός τήν ήλικίαν ταύτην χωρίς νά διαφέρη τής φυσικής τών
μαθητών γλώσσης, δσον 0 καθαρός τύπος τοΟ γραπτοΟ λόγου. Έ χο*
μεν πρώτιστα ζών ύπόδειγμα, τό στόμα τοΟ διδασκάλου, πρός τό
όπόίον θά συμμορφωθή κατά μικρόν τό στόμα τοΟ μαθητοΟ. Δυσκο
λίας παρουσιάζει κυρίως ή γραπτή διατύπωσις τοΟ λόγου τούτου,
αΓτινες δμως ύπερνικώνται, άν τηρηθώσιν αί Αναγκαΐαι έπιφυλάξεις.
'Ικανά περί τούτων εύρίσκει 0 άναγνώστης είς τήν μελέτην μου περί
τής γλωσσικής διδασκαλίας τοΟ κοινοΟ δημοτικοΟ σχολείου (σελ. 17
κέξ.). Βεβαίως, δπως ώμολόγησα Ικεί, δέν είναι έργον τοΟ τυχόντος ή
συγγραφή τών καταλλήλων διά τά πρώτα ιδίως έτη τοΟ δημοτικοΟ
σχολείου άναγνωστικών, άλλ’ ή καθαρώς γλωσσική άποψις, περί τής
όποιας κυρίως πρόκειται Ιδώ, άποτελεΐ προφανώς τό εύχερέστερον
μέρος τοΟ μεγάλου τούτου ζητήματος, διά τοΟτο δέ καί μοί Ιφάνη
Απροσδόκητος ή πρόκλησις, τήν όποίαν ό καθηγητής κ. Σ κ ιά ς1
Απευθύνει πρός τόν συνάδελφόν του κ. Γ. Χατζιδάκιν καί Ιμέ, νά
ύποδείξωμεν «τύπον Απλουστέρας γραπτής γλώσσης», Ιν τφ όποίψ νά
συγγράψωμεν ήμεΐς. Καί είναι τόσον εύκολον νά χωρισθή ή γλωσ
σική μορφή Από τοΟ πράγματος ή είναι Απαραίτητον ό Ιξετάζων τήν
γλωσσικήν Αποψιν τοΟ ζητήματος νά συγγράψη ό ίδιος βιβλία κατάλ
1 ’Ε φημερίς <Ά θήναι*, 17 Ιο υ ν ίο υ 1911.
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ληλα διά ν’ άποδειχθή δτι Ιχει δίκαιον είς δσα συνιστά περί τής
γλωσσικής μορφής άναγνωσμάτων προωρισμένων διά τήν μικράν ήλικίαν; Τολμώ άλλως νά ίσχυρισθώ δτι θά ήδυνάμην πολύ εύκόλως νά
πείσω τόν κ. καθηγητήν δτι τό πλεΐστον μέρος των Ιγκεκριμένων άναγνωστικών τών πρώτων έτών τοΟ δημοτικού σχολείου είναι άπό τής
άπόψεως τής γλώσσης άκατάλληλον καί δτι ή έγκρίνασα αύτό έπιτροπή πταίει είς τούτο μόνον διότι δέν Ιτόλμησε νά είπη τήν άλήθειαν, καθ’ δσον δέν φαντάζομαι κάν δτι περί τού γλωσσικού
τύπου τοιούτων βιβλίων είναι δυνατόν νά ύπάρχη δεύτερα γνώμη.
Δέχεται π. χ . ό κ. καθηγητής ώς δρθά δι* άλφαβητάριον φ ά , ία, άρη
μ ε ία, τί ώτα, ή κακή κότα κάμνει λίγα φά, δ χήν, ή χωλή χήνα,
βοδη, δίδω $οδα διά δώρα, θά φάγωαι τώρα άχυρα καθαρά διά
νά έχωσι τό αώμα υγιές' νά, έδυσε δ ήλιος' θά φύγωσι ταχέως, δμματα,
δ λέων θα αρπάση δ.ία τά άρνία, νά ένας μέγας δφις, τί κηλϊδες
έπί τής βάχεως' όρμρ δ κακδς κατά μιας νήασης, κννηγφ δλα τά ζφρ,
λέοντας, βόας, κυνας, νά δ κόραξ, τί μ έλ α ς! ώ ς άραψ, ένα μανρον
κύνα μ έ μεγάλα αύτία, μ ή άφηνε τά ήνία χαλαρά, διά νά περιορισθώμεν είς δλίγα μόνον καί έξ ¿λίγων σελίδων τού άλφαβηταρίου
ειλημμένα; Δέν νομίζει, πιστεύω, ό κ. καθηγητής άδύνατον νά γρα
φούν άντί τούτων καί τών τοιούτων λέξεις καί φράσεις ζωνταναί καί
μή προσβάλλουσαι τό γλωσσικόν συναίσθημά μας. Έ τ ι δέ μάλλον
άπροσδόκητος μοί έφάνη ό φόβος τού κ. καθηγητοΰ δτι διά τής
άπλοποιήσεως τού γραπτού λόγου, ήν έπιδιώκομεν χάριν τού δημο
τικού σχολείου, «θά κατεστρέφετο ό δπέρ πάντα άλλον έπικρατέστερος τύπος τής γραφομένης ήμών γλώσσης». Διότι 0 γραπτός λόγος
έπιδέχεται άναμφιβόλως άπλοποίησιν, πρώτιστα συντακτικήν καί κατ’
άκολουθίαν καί μορφολογικήν, Ιπειτα δέ καί λεξιλογικήν μέχρι τινός.
Είναι π. χ . δυνατόν νά μεταχειρισθώμεν όλιγωτέρας μετοχάς καί
άντί τούτων άπλούστερα καί μάλλον ζωντανά συντακτικά στοιχεία,
μάλλον όμιλουμένας προθέσεις καί μάλλον όμιλουμένας φράσεις καί
έπομένως ν’ άποφύγωμεν ένίοτε καί πτώσεις άχρηστους είς τόν προ
φορικόν λόγον τών έγγραμμάτων, είναι δυνατόν ν’ άποφύγωμεν καί
λέξεις γραφομένας, άλλά μή όμιλουμένας, καί νά μεταχειρισθώμεν
όμιλουμένας καί είς τόν γνήσιον προφορικόν τύπον: μάτι, φρύδι, τρίχα,
αύτι, μαλλιά, μάγουλο, μουστάκι, δόντι, χέρι, πόδι, νύχι, άράπης,
άλλά καί "Αραψ είς άλλην σημασίαν, άρνί, πεταλούδα - ονδες, πατέ
ρας, μητέρα, μελανός - ιάζω, μαύρος - ίζω, κόκκινος - ίζω κτλ. καί δχι
δμμάτιον, δφρύδιον, άρνίον, κεφάλιον, ποδάρων, πεταλοΰδαι, αύτίον

κττ. άτινα προφανώς οδτε λέγονται ούτε γράφονται. Καθόλου είναι
δυνατόν ν’ άντιγράψωμεν μέ συντηρητικότητα χάριν τής μικράς ταύτης ήλικίας τόν γνήσιον προφορικόν λόγον τών έγγαμμμάτων. Τί δέ
είναι δυνατόν νά πρόκυψη έκ τής άπλοποιήσεως ταύτης; Νομίζω, δχι
ό κίνδυνος, τόν όποιον φοβείται ό κ. καθηγητής, άλλ’ ή ζωή, τήν
όποιαν πρέπει νά εύχώμεθα δλοι. Ό γραπτός λόγος άπλοποιούμενος,
ώς παρετήρησαι, καθίσταται καθόλου εύζωνότερος, δπως άποδεικνύει
τό χρονογράφημα, καί είσδέχεται εύκόλως τόν άνεξάντλητον πλούτον
τών παροιμιών καί τών εικονικών Ικφράσεων τού λαού, έρχεται καθό
λου είς έπικοινωνίαν πρός τήν πραγματικήν ζωήν. Τί δέ σημαίνει
τούτο, γνωρίζει βεβαίως ό κ. καθηγητής, άνέπτυξε δέ ό κ. Χατζιδάκις είς τά Ε λληνικά μελετηματα. Γλώσσα γραπτή άλλως μή Ιχουσα
τήν άναγκαίαν έλαστικότητα ώστε νά έπικοινωνή πρός τόν ζωντανόν,
τόν προφορικόν λόγον, δέν είναι δυνατόν ν’ άποβή δργανον άξιολόγου
λογοτεχνικής παραγωγής. Καί τούτου τήν άπόδειξιν Ιχει, νομίζω, ό
κ. καθηγητής είς τήν νεοελληνικήν λογοτεχνίαν πρόχειρον. Ό γρα
πτός λοιπόν λόγος θά έκινδύνευεν ίσως μάλλον έκ τής προνοίας τού
κ. καθηγητοΰ ή έκ τής προσπάθειας ήμών ν’ άπλοποιησωμεν καί
φέρωμεν αύτόν είς συνάφειαν πρός τήν ζωήν. Έ π ε ιτα δέν πρόκειται
προφανώς έδώ περί λογοτεχνικής τάσεως, άλλά περί καθαρώς διδα
κτικού μέτρου. Τείνοντες νά φωτίσωμεν τήν μικράν ήλικίαν θά συγκαταβώμεν είς τήν άδυναμίαν αύτής, άλλά μέ τήν πρόθεσιν νά προβιβάσωμεν αύτήν κατά μικρόν είς τόν καθαρόν τύπον τού γραπτού
λόγου. Δέν δποτάσσομεν τήν γλώσσαν είς τήν διδακτικήν καί άπορώ
πώς διέφυγε τούτο τόν κ. καθηγητήν, άλλά τούναντίον προσπαθούμεν
νά έφαρμόσωμεν ύγιεστέρας διδακτικάς σκέψεις διά νά Ιχωμεν καί
άσφαλέστερα διδακτικά άποτελέσματα. Διά να γίνη ή καλή πρός
τούτο άρχή, πρέπει, έπαναλαμβάνω, ν’ άναγνωρισθή πρώτιστα ή άναγκαιότης τής γεφυρώσεως. Τούτο είναι θεμελιώδης άπαίτησις δια τήν
βελτίωσιν τής γλωσσικής διδασκαλίας.
Ό κ. Χατζιδάκις προτείνει εδλόγως καί όρθογραφικήν άπλοποίησιν χάριν τού δημοτικού σχολείου, παράλειψιν τών τόνων καί τών
πνευμάτων 2, διά τήν όποιαν βεβαίως τό δημοτικόν σχολείον θά όφείλη
είς αύτόν εύγνωμοσύνην μεγάλην, άν έπιμείνη είς τήν έφαρμογήν
αύτής. ’Αλλ’ ή άνακούφισις αδτη θά είναι προφανώς έξωτερική· κυ
* *Β. ά., οελ. 86 κέξ.
* *Β. ά . « X . Κ .
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ρίως θ’ Ανακούφιση τό δημοτικόν σχολείον καί θά ένισχύση τό διδα
κτικόν Ιρ γο ν αύτού ό βαθμιαίος κ αί παράλληλος πρός τήν πρόοδον
τής δλης διδασκαλίας προβιβασμός είς τόν γρα πτόν λόγον. ΤοΟτο
προϋποθέτει άναγκαίως διά τά πρώ τα έτη τοΟ δημοτικοΟ σχολείου
λόγον άπλοσν μή διαφέροντα ούσιωδώς τοΟ προφορικοΟ λόγου τών
Ιγγραμ μάτω ν, μέ άλλος λέξεις όργανικήν άπλοποίησιν τοΟ γραπτοΟ
λόγου, ε.ίς Ιφαρμογήν τής όποίας πολύτιμος μάς είναι κυρίως ή
Ιπιστημονικώς όρθή κ α ί πρακτικώ ς γονιμωτάτη άπαίτησις τοΟ
κ. Χ ατζιδά κι ν ’ άναγνωρισθή τέλος πάνταν» χαΧ είς την όμιλονμένην

γλώσσαν τά προσήχον κύρος.
ΕΥΘ .

Γ.

Μ Π Ο ΥΝ ΤΩ Ν ΑΣ

ΓΛΩ ΣΣΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ Δ ΙΑ Τ Α Ξ Ε Ι

ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΆφοΟ δημοσιεύτηκε τό νέο πολιτικό σύνταγμα στήν «’Εφημερίδα
τής Κυβερνήσεως» οί κ. Μ. Δαβής καί Γ. Παπαΐωάννου έκαμαν μιάν
έκδοση του μέ ιστορικές σημείωσες καί Ιπίσημα κείμενα. ’Από τό
βιβλίο αύτό παίρνουμε τά μέρη πού μπορούν νά ένδιαφέρουν Ικεί*
νους πού καταγίνονται μέ έκπαιδευτικά καί γλωσσικά ζητήματα.
« Ά ρ & ρ ο ν 2 το ϋ Σ υ ν τά γ μ α το ς . . . Τό κείμενον τών 'Αγίων
γραφών τηρείται άναλλοίωτον· ή είς άλλον γλωσσικόν τύπον άπόδοσις
τούτου, άνευ τής προηγουμένης Ιγκρίσεως καί τής Ιν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοΟ Χριστού Εκκλησίας, Απαγορεύεται Απολύτως».
Στήν έκθεση τής συνταγματικής Από βουλευτές έπιτροπής σχε
τικά μέ τόν παράγραφο αύτό τού άρθρου 2 Αναφέρεται δ τ ι : « Ό
βουλευτής ’Αττικής καί Βοιωτίας κ. θ . Μιχαλόπουλος προτείνει τήν
προσθήκην ίδίου άρθρου (ύπ’ άριθ. 1 δίς) άπαγορεύοντος πάσαν κατά
τής γλώσσης τού 'Ιερού Εύαγγελίου καί έν γένει τής γλώσσης τής
’Ορθοδόξου τού Χριστού ’Εκκλησίας Ιπέμβασιν. Ή ’Επιτροπή όμοφώνως φρονέϊ δτι ή Αναγραφή τοιαύτης διατάξεως έν τφ Συντάγματι
παρέλκει τέλεον. Διότι τής μέν έπισήμου θρησκείας καί 'Ορθοδόξου
’Εκκλησίας άναγνώρισις ύπάρχει πλήρης καί Απόλυτος Ιν άρθροις 1
καί 2 τού Συντάγματος, σύν τφ ρητφ δρφ τής άπαρασαλεύτου τηρήσεως πάντων τών ’Ανατολικών καί Συνοδικών κανόνων καί ίερών
παραδόσεων Ιφ’ δσον δέ καί ή γλώσσα τού Ιερού Εύαγγελίου καί
τής ’Ορθοδόξου τού Χριστού ’Εκκλησίας παρίσταται Αποτελούσα
μέρος αύτών τούτων τών Ικκλησιαστικών θεσμίων, περιφρουρεΐται
ήδη διά τών Ανωτέρω διατάξεων τού Συντάγματος καί πάσα ειδική
τής γλώσσης ταύτης προστασία ήθελε θεωρηθή ©ό μόνον περιττή
Αλλά καί ένέχουσα Ανωτέραν Ιπέμβασιν Ιπ ί θέματος, δπερ ύπάγεται
είς τήν ιδιαιτέραν τής ’Εκκλησίας Ιποπτείαν».
«'Ά ρ& ρον 1 0 7 το ϋ Σ υ ν τά γ μ α το ς . ’Επίσημος γλώσσα τού Κρά
τους είναι Ικείνη, είς τήν όποίαν συντάσσονται τό πολίτευμα καί τής
έλληνικής νομοθεσίας τά κείμενα- πάσα πρός παραφθοράν ταύτης
έπέμβασις Απαγορεύεται».
15
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Στήν ίδια έκθεση τής συνταγματικής έπιτροπής άναφέρονται τά
άκόλουθα, σχετικά μέ τή διάταξη αδτή·

λουμβάκη περί προσθήκης Ιν άρθρφ 3* τοΟ Συντάγματος διατάξεως,
καθ’ ήν οί θορυβοϋντες κατά τής έπισήμου γλώσσης τοΟ Κράτους
δέν είνε δεκτοί ώς δημόσιοι δπάλληλοι».
Τήν ώρα πού ψηφίζουνταν τό σύνολο τοϋ συντάγματος δ βουλευ
τής κ. Πατσουράκος έπρότεινέ νά προστεθεί κάποια διάταξη στό
άρθρο 107 γιά νά παύονται οί δημόσιοι δπάλληλοι πού παραβαίνουν
τήν άπαγόρευση τοΟ· άρθρου. 'Ο πρωθυπουργός δμως κ. Βενιζέλος
δέ δέχτηκε τήν ίεροεξεταστική αδτή πρόταση.
«"Αρ& ρον 1 6 το δ Σ υ ν τά γ μ α το ς . Ή έκπαίδευσις, διατελοΟσα
δπό τήν άνωτάτην έποπτείαν του Κράτους, ένεργεΐται δαπάνη αδτοΟ.
»'Η στοιχειώδης έκπαίδευσις είνε δι’ άπαντας δποχρεωτική, παρέ
χεται δέ δωρεάν δπό τοδ Κράτους.
»’Επιτρέπεται είς Ζδιώτας καί είς νομικά πρόσωπα ή Γδρυσις
ιδιωτικών έκπαιδευτηρίων, λειτουργούντων κατά τό Σύνταγμα καί
τούς νόμους τοϋ Κράτους».
Στά έπίσημα πραχτικά μπήκε ή άκδλουθη έρμηνέυτική δήλωση·
«Έ ν τή στοιχειώδει έκπαιδεύσει περιλαμβάνεται πάσα ή νΟν
καλουμένη δημοτική έκπαίδευσις, Ιστω καί άν δ κύκλος τών έτών
τής διδασκαλίας όπερβή τούς Ιξ ένιαυτούς».
Στήν Ιδια έκθεση τής συνταγματικής έπιτροπής πού άναφέραμε
παραπάνω γράφονται γιά τό άρθρο 16 τά έξής*
«Διά τροπολογίας τοϋ έκ Κεφαλληνίας βουλευτοΟ κ. Ν. Χαριτάτου προτείνεται, Γνα τό περί έκπαιδεύσεως 16 ου άρθρον τοΟ Συντάγ
ματος διατυπωθή ώς έξή ς: δτι «ΓΗ καθόλου έκπαίδευσις παρέχεται
» δαπάνη τοΟ Κράτους, καί ή μέν στοιχειώδης είνε δποχρεωτική καί
» παρέχεται δωρεάν, ή δέ μέση καί άνωτάτη δπόκειται είς άνάλογα
»τέλη». Τήν δποχρέωσιν πάσης εδνομουμένης Πολιτείας, δπως αδτή
πρωτίστως ίδρύη σχολεία μέσης καί άνωτάτης έκπαιδεύσεως, άναγνωρίζει καί ή ’Επιτροπή έν τή έκθέσει αδτής, μόνον δέ διά τό άναμφισβήτητον έκρινε περιττήν τήν βητήν άναγραφήν έν τφ Συντάγματι,
ένφ ή προϋπάρχουσα διάταξις έθεωρήθη άπαλειπτέα άκριβώς, διότι
ήρμηνεύθη ώς άποκλείουσα τήν λήφιν διδακτικών τελών. ΈντεΟθεν
ή ’Επιτροπή θεωρεί έπαρκή καί προτιμητέαν τήν παρ’ αδτής γενομένην διατύπωσιν. Σχετικήν δέ τροπολογίαν δπέβαλε καί ό βουλευ
τής Λακωνίας κ. Ε . Κουλουμδάκης έχουσαν δ>δε:
«Ή έκπαίδευσις ένεργεΐται δαπάναις τοϋ Κράτους καί τελεί δπό
»τήν άνωτάτην αδτοΟ έποπτείαν».
« Ή στοιχειώδης έκπαίδευσις είνε δι’ άπαντας, καθ’ ώρισμένην

«‘Η αδτή πρότασις τοΟ άνωτέρω κ. βουλευτοΟ διαλαμβάνει καί
έτέρας διατάξεις δπό τόν τίτλον «περί γλώσσης» (ώς άρθρα 4 ου καί 5 ου
τοΟ Συντάγματος), δι’ δ ν ώς έπίσημος γλώσσα τοΟ Κράτους άναγορεύεται ή καθαρεύουσα, άπαγορεύεται δέ πάσα κατ’ αδτής έπέμβασις καί άπαγγέλλεται ή άπόλυσις παντός δημοσίου ή δημοτικοϋ
δπαλλήλου ή άνήκοντος είς ίδρυμα έποπτευόμενον δπό τού Κράτους,
δστις ήθελε φωραθή Ινοχος τοιαύτης έπεμβάσεως.
«Παραπλησίαν πρότασιν δπέβαλε καί δ ίξ Ά χαία ς καί Ή λιδος βουλευτής κ. I. Βέρροιος περί άναγραφής Ιν τφ Συντάγματι ώς Ιπισήμου
τής Ε θνικής γλώσσης, άπηλλαγμένης όθνείων λέξεων, ξενισμών κλπ.
« Έ π ί τών προτάσεων τούτων ή γνώμη τής Ε πιτρ οπ ή ς ύπήρξεν
επίσης σύμφωνος, 8τι τοιαΰται διατάξεις παρέλκουσιν, ούτε καί άνάγκη
αδτών ύπάρχει δλως. Ή Ε λλη νική γλώσσα άπετέλεσεν άείποτε
κτήμα άναφαίρετον καί !ν τών κυριωτάτων γνωρισμάτων τοϋ ήμετέρου Έ θνους, άναποσπάστως μετ’ αδτοΟ συνυπάρξασα κατά πάσας
τάς φάσεις τοδ έθνικοϋ βίου. Έ ν τή έξελίξει δ’ αδτής παρηκολούθησεν, ώς είκός, σταθερώς τάς τε περιπετείας καί τάς προόδους τοΟ
Εθνους, διαμορφουμένη καί τελειοποιουμένη συμφώνως πρός τάς
άπαιτησεις τοΟ τε δημοσίου καί τοΟ κατ’ ίδίαν βίου καί τής έπιστημονικής διαπλάσεως, πρός άς έν πάσι λίαν εδστόχως προσαρμόζεται,
ώς άλλως τε καί έν ταΐς γλώσσαις πάντων τών Εθνώ ν παρατηρείται
«Είδικώς δέ δ τύπος τής έπισήμου γλώσσης τοΟ Κράτους διατρανοΟται έν αύτφ τφ λεκτικφ τοΟ Συντάγματος καί τής Έ λλην. Νομο
θεσίας καί πάντων τών άπό τής Ε λλη νική ς Παλιγγενεσίας δημοσίων
έγγράφων.
«Καί αδτή άρα ή έν τφ Συντάγματι άναγραφή ιδίας διατάξεως
θα έθετεν άτόπως δπό άμφιβολίαν τό ήδη καθεστώς, καί θά έγέννα
κενόν φόβον κινδύνων έκεΐ, ένθα τοιοϋτοι είνε παντελώς άνύπαρκτοι.
Φ
έτέρου ή Πολιτεία άναμφήριστον έχει δικαίωμα νά κολάζη
διά τής οικείας πειθαρχικής όδοΟ, καί μέχρι παύσεως, τόν δπάλληλον έκεΐνον, δστις έν τή δπηρεσία αδτοΟ ήθελε ποιήσει χρήσιν γλώσ
σης άπαδούσης πρός τήν έμπρέπουσαν σοβαρότητα τών δημοσίων
πράξεων καί τήν έν αδταΐς καθιερωμένην έπίσημον γλώσσαν.
« Ε κ τούτου δέ τοΟ λόγου ή ’Επιτροπή δέν Ικρινεν έπίσης άναγραπτέαν έν τφ Συντάγματι καί τήν δποβληθεΤσαν αδτή πρότασιν
τοΟ έκ Λακωνίας βουλευτοΟ καί μέλους τής Ε πιτροπή ς κ. Ε. Κου-
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»όπδ τού νόμου ήλικίαν, ύποχρεωτική, παρέχεται δέ άπολύτως
» δωρεάν ύπό τοΟ Κράτους».
«Επιτρέπεται εις Εδιώτας καί είς νομικά πρόσωπα ή ίδρυσις ίδιωτι> κών Ικπαιδευτηρίων λειτουργούντων κατά τούς νόμους τού Κράτους».
Καί στήν πρώτη έκθεση τής συνταγματικές Ιπιτροπής άναφέρονται σχετικά μέ τδ άρθρο 16 τά άκόλουθα·
« Έ π ί τού άρθρου 16 ή Ε πιτρ ο π ή είνε άπολύτως σύμφωνος πρδς
τήν Ικ τού σχεδίου τών Ιξ β ουλευτή γενομένην τροποποίησιν, δι’ ής
¿ρίζεται δπως ή στοιχειώδης Ικπαίδευσις ένθεν μέν είνε υποχρεωτική
είς πάντας τούς πολίτας, έτέρωθεν δέ, κατ’ άντίστοιχον δποχρέωσιν
παρέχηται δωρεάν ύπό τού Κράτους. 'Η δευτέρα πρότασις περί
συνεισφοράς τών δήμων, όριστέας διά νόμου, έθεωρήθη άπαλειπτέα
ώς παρέλκουσα, διότι ούδείς δύναται νά άρνηθή τδ δικαίωμα είς τδ
Κράτος νά.νομοθετή, οΓους άν Ιγκρίνη δρους καί Ιπιβάλλη βάρη είς
τούς δήμους ή άλλους τινάς διοικητικούς όργανισμούς.
«Άναμφισβήτητον Ιπίσης παραμένει δτι Ικ τών κυριωτάτων καθη
κόντων τής^πολιτείας είνε οδ μόνον ή γενική Ιποπτεία τής παιδείας,
άλλά καί ή παρ αύτής πρωτίστως δι’ ιδίων τού Κράτους σχολείων
παροχή καί τής μέσης καί τής άνωτέρας Ικπαιδεύσεως. Άπαλειφθείάνωτέρας ^ « « ‘δεύσεως σχετικής διατάξεως τού
άρθρου 16 τού Συντάγματος, δέν δποχρεοΟται ή πολιτεία καί είς
δωρεάν παροχήν τής τοιαύτης έκπαιδεύσεως, δυναμένη νά Ιπιβάλη ή
ίπιτρέψη, έν μετριρ πάντοτε τήν άπότισιν διδάκτρων. Έ τερον δέ καθή
κον παρομαρτεΐ άναποδράστως Ιν τοιαύτη περιπτώσει τή πολιτεία,
δπως μεριμνηση Ιν ταδτφ καί περί προστασίας τών Ιξαιρετικήν παρουσιαζόντων Ιδιοφυίαν καί Ιπίδοσιν είς τά γράμματα άπόρων μαθητών,
δια συστηματικής χορηγίας δποτροφιών κατόπιν διαγωνισμού κλπ
« Εν τούτοις ή γενική μνεία τής Ιποπτείας, ήν τδ Κράτος δικαιού
ται καί όφείλει νά άσκή έπί πάσης Ικπαιδεύσεως, Ικρίθη ούχί άσκοπον νά άναγραφή καί Ιν τψ Συντάγματι.
«Τδ β' δ’ Ιδάφιον, τδ άφορών είς τά ίδιωτικά Ικπαιδευτικά κατα
στήματα, διετυπωθη κατά τρόπον περιορίζοντα τδ δικαίωμα τούτο
υ ετ!ο Τ ν
πΡόσωπα
^ α π ή ς . Οδτω τδ δλον άρθρον
μεταρρυθμίζεται ώς Ιξής; (δπως άπάνω κάτω ψηφίστηκε).»
τά άκόλουθα

^

^

έ™ ροπής άναφέρονται

*
Μ Τ ίΧ(
* ' χ · Πετρέας προτείνει προσθήκην
είς τδ άρθρον 16 τού Συντάγματος, καθ’ ήν άπαγορεύεται ή είς τά

Ικπαιδευτήρια εισαγωγή διδακτικών βιβλίων, μή γεγραμμένων είς τήν
Ιπίσημον τού Κράτους γλώσσαν.
«Ή πρότασις αΰτη άνάγεται είς τδ περί γλώσσης ζήτημα, οδτινος
Ιπελήφθη ήδη ή Βουλή, συζητήσασα διά μακρών καί καταλήξασα
είς συγκεκριμένας άποφάσεις. Είς τήν ίδίαν Βουλήν άρα άπόκειται
καί ή έπί τή βάσει τών πορισμάτων τής γενομένης συζητήσεως λήψις
πάσης περαιτέρω άποφάσεως, οία καί ή έπί τής δποβαλλομένης ταύτης προτάσεως.
«Τδ αύτδ άποφαίνεται ή ’Επιτροπή καί Ιπί τής δπδ τού μέλους
αύτής καί βουλευτού Λακωνίας κ. Ε . Κουλουμβάκη ύποβληθείσης Ιν τή
Ε π ιτροπή προτάσεως περί προσθηκών είς τδ άρθρον 16, καθ’ δς «άπαγορεύεται πρόγραμμα Ικπαιδεύσεως, τεΐνον είς παραφθοράν τού τύπου
τής Ιπισήμου γλώσσης. ’Απολύεται δέ πάς λειτουργός τής έκπαιδεύσεως δπωσδήποτε άν Ιπιδεικνύη τάσεις πρδςτοιαύτην παραφθοράν».
Ά π ’ δλα αδτά βγαίνει τδ συμπέρασμα δτι*
1) ΟΕ "Αγιες Γραφές δέν Ιπιτρέπεται νά διαβαστούν σέ γλώσσα
πού δέν τήν Ιγκρίνει τδ Οίκουμενικδ ΙΙατριαρχεΐο.
2) Ε πίσ ημ η γλώσσα τού Κράτους, δηλ. γλώσσα πού συντάσσονται τά δημόσια έγγραφα, εΐναι οί διάφορες μορφές τής καθαρεύουσας
πού γράφονται οί διάφοροι νόμοι καί τά συντάγματα 8σα συντάχτη
καν ώς τώρα καί δσα πρόκειται νά συνταχτούν άργότερα, καί άπαγορεύεται νά χαλαστούν οΕ άπειροι αδτοί τύποι τής καθαρεύουσας.
ΟΕ σοφοί κύριοι νομοθέτες έπρεπε νά μάς Ιξηγήσουν τδν άκατανόητο
δρο «παραφθορά». Κάθε «Ιπέμβασις πρός παραφθοράν» (αύτδ θυμί
ζει τίς έπέμβασες πού κάνει καμιά φορά ή Κυβέρνηση στίς Ικλογές)
άπαγορεύεται (πώς; μήπως «διά βοπάλου καί ζέοντος δδατος» δπως
«άπαγορεύεται δπδ τής άστυνομίας» τδ «οδρος» στούς τοίχους τών
σπιτιών καί στίς άσβεστωμένες καί στολισμένες μέ μαύρους σταυρούς
μάντρες τής ’Αθήνας;).
3) "Ολη ή παιδεία γίνεται μέ έξοδα τού Κράτους πού έχει καί
τήν άνώτατη Ιποπτεία της. Ή πρώτη Ικπαίδευση είναι δποχρεωτική
καί γίνεται χάρισμα, μέ έξοδα τού Κράτους. Δηλαδή σ’ αύτδ Ιπικράτησε ή δημοκρατική σύγχρονη θεωρία πού γυρεύει νά γενικεύεται ή
παιδεία σέ δσο γίνεται μεγαλήτερο κύκλο άνθρώπων. 'Η θεωρία πού
παραδέχεται τδ σύνταγμα γιά τήν ύποχρέωση τού κράτους νά άναλάβει αδτδ τήν άνώτατη καί μέση Ικπαίδευση είναι άντίθετη μέ τή
θεωρία τών άτομικιστών S tu a r t M ill, H e rb e rt S p e n c e r καί άλλων
πού δποστηρίζουν τήν άνεξαρτησία τής παιδείας άπό τδ κράτος.
Δ.
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δτι δέν ώφελούμεθα. “Επρεπε νά εΐπω «β λα πτό με$ α > . (Ά ρ. Σαλπ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Μόλις τώρα έπεσε στά χέρια μας ένα βιβλίο τών κ. Δ. Μ. Γεωργακάκι καί Δ. Γ. Παυλίδου πού βγήκε στή Σμύρνη τό 1909.
,
τδν τίτλο του *Παραμύθια ήτοι άναγνοιστικον βιβλίον βιά
* rο Β ' ίξ ά μ ψ ο ν του Α ' Σχολικού ξτονς καί τό Α ' έξάμηνον τον
°Χολι* °ΰ &ονς κατά τάς άρχάς τής Έρβαρτιανής σχολής, φαί
νεται πόσο τό νέο γιά μάς Ιργο ένδιαφέρει τό σκοπό τού Ε κ π α ι
δευτικού 'Ομίλου.
Γιά τό βιβλίο αύτό θά μιλήσει πλατύτερα στδν 8' άριθμό τού
Δελτίου είδικός συνεργάτης μας.
«
Στή «Σάλπιγγα», Ιφημερίδα Ικπαιδευτική καί «όργανον τής
Πανελληνίου Ένώσεως τών Δημοδιδασκάλων άμφοτέρων τών φύ
λων», άνάμεσα σέ τόσα άλλα άρθρα, πού άποδείχνουν μέ πόση. προ
σοχή καί ειλικρίνεια μελετούνται τά ζητήματα τού Δημοτικού Σχο
λείου άπό τόν ίδιο δασκαλικό μας κόσμο, δημοσιεύθηκε μιά σειρά
άρθρων τόν περασμένο Μάρτη μέ τόν τίτλον «'Ο ’Απολογισμός τής
Δημοτικής Έκπαιδεύσεως».
Παίρνομε στήν τύχη κομμάτια πού χαρακτηρίζουν τή σπουδαιότητα τών παρατηρήσεων τού άρθρογράφου.
«Ίσχυρίσθην Ιν τοΐς προηγουμένοις δτι τά σχολεία κάμνουσιν
» δ,τι^δυνανται διά νά βλάψωσι σώμα καί νούν των μαθητών».
« Α ν έξαιρέσωμεν τό μάθημα τής πραγματογνωσίας, τό όποιον
δυστυχώς είς όλίγα μόνον δημοτικά σχολεία διδάσκεται ώς πρέπει,
ούδέποτε υποβάλλονται είς τά αισθητήρια τών μαθητών ηράγμαχα.
Αιωνίως είς
άσχολούνται».
«Ή διδασκαλία περιορίζεται είς άκρόασιν λέξεων. Κανόνες έξαιρέσεις κανόνων, χλοΰναι καί'χρήσται, άμητος καί άμητός».
«Δέν ώφελούμεθα διανοητικώς, άν άπό τού βιβλίου ή άπό τού
στόματος τού διδασκάλου παραλαμβάνωμεν φράσεις ή περιόδους καί
άποδιδωμεν αύτάς σχεδόν άπαραλλάκτως χωρίς νά χωνεύσωμεν
αυτάς, ήτοι νά καταστήσωμεν αύτάς κτήμα ίδικόν μας. Κακώς είπον

80. Σελ. 1).
Ε π ίσ η ς (Ά ρ . Σάλ. 85. Σελ. 2) άπό τό άρθρο «Άπάντησις είς
τήν Γνώμην τού κ. Μοίρα», τού κ. Βασ. Κοντογιάννη παίρνομε τόν
Ιπίλογο, πού τόν διαπνέει πνεύμα άπολυτρωτικό άνώτερο.
«’Εάν εϊχον τήν δύναμιν ν’ άνατρέψω τό σημερινόν ΙπικρατοΟν
» σύστημα ώς πρός τήν τών μαθητών ήλικίαν καί νά συστήσω νά
» προσέρχωνται οί μαθηταί είς τό σχολείον άπό τού όγδόου Ιτους, ή
» δέ άνάγνωσις καί γραφή ν’ άρχίζη άπό τού έννάτου έτους, θά τό
» Ιπραττον έν πλήρει συνειδήσει δτι θά άπετέλουν Ιργον λίαν κοινω»φελές, είς άνθυγιεινά δέ διδακτήρια καί στρεβλωτικά θρανία κλπ.
ί, 0ά έβροντοφώνουν, φύγετε παιδιά μου άπ αυτά, προτιμήσατε τήν
»κλίτσαν τού ποιμένος άπό τήν φθίσιν πού σάς περιμένει καί άπό
» τήν !κ τού μαρασμού αύτοκτονίαν, άπολαύσατε τήν πολύδωρον
» φύσιν, γλεντήσατε τήν ζωήν έστω ώς άγράμματοι, παρά ώς ψευδο» γραμματισμένοι καί νευρασθενείς νά φθάσητε είς σημεΐον κατά τήν
» άνθηράν ήλικίαν σας νά νομίζητε τήν φύσιν πλήξιν σας καί τήν
» ζωήν σας βάρος».

*(►

Καί στό ίσάξιο τής Σάλπιγγας παιδαγωγικό περιοδικό «Άσπίς»
τό «δργανον τού παγκρητίου διδασκαλικού συλλόγου»— έκδίδεται στά
χ ανιά _ διαβάσαμε μέ άλλα καί τά άρθρα τού κ. Ν Β. Πιμπλή μέ
τόν τίτλο «τό ’Αναγνωστικόν Βιβλίον» πού άποδείχνουν πράγμα τήν
τάση νά μελετηθούν τά ζητήματα τού Σχολείου άπό τούς πιό ένδιαφερομένους γι’ αύτό μέ μέθοδο καί άντικειμενικότητα Ιπιστημονική.
*
Ό κ. Ά νδρέας Ν. Σκιάς δημοσίευσε στήν έφημερίδα «Άθήναι»
μεσοκαλοκαιριάτικα (1 2 -2 8 ’Ιουνίου) 9 άρθρα μέ τόν τίτλο «Γλωσ
σική Προπαγάνδα».
Ά π ό τόν καιρό πού ό καλός κάγαθός καθηγητής μπήκε στό
Πανεπιστήμιο τά άρθρα πού είδαν τό φώς τόν περασμένο μήνα νομί
ζομε άποτελούν τή δεύτερη έργασία του.
'Η πρώτη (τή συσταίνομε σέ δλους) είναι χαριτωμένο άνάγνωσμα,
πού θά έχει καί συνέχεια, μέ τή σεμνή έπιγραφή «πρόχειρος ύποτύπωσις μεταρρυθμίσεως τής Ε λληνικής πολιτείας».
Πρόχειρα έκεί συσταίνει μισή ντουζίνα δικαστήρια (Διοικητικά,
Συνταγματικά, Χρηματιστικά, Διαιτητικά κ.λ.π.), διορίζει Ικλέκτορες,

232
τιμητάς κ«1 δργανόνει τά Υπουργεία δλα (Σελ. 46 · 56) πού θά διοι
κούν τό δυστυχισμένον αύτόν τόπο.
Προχειρότερα μέ τή Γλωσσική Προπαγάνδα δημιουργεί διάλεκτο
τήν καθαρεύουσα καί προφητεύει, δτι θά καταστραφεΐ ή γλώσσα
μας άμα άφομοιωθει ό γραπτός λόγος μέ τδν προφορικό.
'Οσοι άτύχησαν νά μή διαβάσουν τ’ άρθρα τού καθηγητή στό
Ε θνικό Πανεπιστήμιο ειδοποιούνται, δτι τά ίδια τά ξανάειπε στή
μελέτη του «Α ληθής χαρακτήρ τού λεγομένου Γλωσσικού Ζητήμα
τος». (Έ ν Ά θήναις 1903 Τόποις Π. Δ. Σακελλαρίου).
Γιά τούτο μόνη άπάντηση στή «Γλωσική Προπαγάνδα» (άν ήταν
άνάγκη ν’ άπαντήσομε) θ’ άποτελούσε τό ξανατύπωμα με τήν άδεια
τού κ. Άθανασιάδη τών άρθρων του «Περί Γλώσσης Σκιάς» πού
δημοσιεύθηκαν στό Νουμά (’Οκτώβριος-Νοέμβριος 1904) φυλ. 118,
119, 120, 121, 122, 123.
Μπορούμε νά πιστοποιήσομε δτι τή μόνη, έντελώς καινούρια,
παρανόηση πού πρόσθεσε μέ τήν πρόσφατη άρθογραφία του είναι ή
άκόλουθη. (Ά ρθ. Β').
«'Η όμολογία (δτι ή μόρφωση των άτόμων μπορεί νά γίνει καί
» μέ ξένη γλώσσα) αύτή άναιρεί τούς ισχυρισμούς τού Δελμούζου
» κ .λ .π ... Οϊ κατά τής .καθαρευούσης σταυροφορούντες δεν είπον
» ποτέ δτι ή δι* άλλης τινός γλώσσης πλήν τής μητρικής παίδευσις
» ε!νε δυνατή, άλλ’ άπαιτεΐ σχετικώς μεγαλειτέρους κόπους. . . άλλά
» παρέστησαν δτι δήθεν ή παίδευσις είναι δυνατή μόνον διά τής
» μητρικής γλώσσης τών παιδίων καί ίσχυρίσθησαν δτι δήθεν ή διά
» τής καθαρευούσης διδασκαλία γίνεται πρόξενος άναριθμήτων κακών.
»Ή δ η άφού άποδεικνύεται άναμφισβητήτως καί βμολογείται πανη» γυρικώς δτι δχι μόνον διά τής καθαρευούσης, ήτις δέν ΣσοδυναμεΙ
» πρός ξένην γλώσσαν διά τούς Ιλληνοφώνους "Ελληνας, άλλά καί
»διά τελείως ξένης γλώσσης είναι δυνατή ή έκπαίδευσις πρέπει νά
» όμολογηθή δτι πάντες οί περί τού έναντίου ισχυρισμοί τδ ν κατά
» τής καθαρευούσης σταυροφορούντων δέν ήσαν διδάγματατα τής Ιπι» στήμης κ.λ.π.».
'Ο Ε. Ο. είπε, δτι μέ ξένη γλώσσα (λαλουμένη) μπορεί νά γίνει
μόρφωση μέ μεγάλες δυσκολίες, παντού δμως γίνεται μέ τή μητρική
γλώσσα (κοινός προφορικός λόγος τού έθνους), μέ τήν καθαρεύουσα
δμως (γλώσσα μόνο γραφομένη) δέν μπορεί νά γίνει μόρφωση.

