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’Αν καί άπδ τήν πρώτη στιγμή πού ιδρύθηκε καί δστερότερα
πολλές φορές έφρόντισε ό "Ομιλος νά παραστήσει καθαρά καί ξάστερα
τδ σκοπό του καθώς καί τά μέσα μέ τά όποια φρονεί δτι μπορεί νά
τδν Ιπιτύχει, μέ λύπη του παρατηρεί, πώς άκόμα άπδ πολλές μεριές
παρεξηγιέται.
Καί παρεξηγιέται δχι μόνο άπδ έκείνους, πού έχουν συμφέρον νά
θολόνουν τά νερά καί νά ξεφύγουν τδν πόλεμο τδν έπιστημονικδ καί
ιδεολογικό, παρά καί άπό άνθρώπους ειλικρινείς, πού μέ λίγη καλή
θέληση, άναλύοντας ούσιαστικά τδ έργο καί τδ σκοπό τού Όμίλου,
θάβλεπαν πώς δέ χωρεΐ καμιά παρεξήγηση.
Ά π δ τή μιά, λοιπόν, λέν οί καθαρευουσιάνοι πώς ό Ό μιλος δέν
είναι έκπαιδευτικός παρά γλωσσικός καί προπαγάνδα τού μαλλιαρι
σμού, άπδ τήν άλλη θυμόνουν οί δημοτικισταί γιατί τάχα ό "Ομιλος
δέν έχει όργανό του καί δέ δουλεύει γιά τήν άγνή καί κανονική
δημοτική, παρά γιά τή μιχτή, τή μισή γλώσσα, πού είναι χειρότερη
καί όλεθριότερη κι’ άπδ τήν καθαρεύουσα.
Ά π ό τήν άντίθεση τών δυδ αύτών κατηγοριών καταλαβαίνει
κανείς κι’ δλας πώς κι’ οί δυδ είναι άδικες.
Γιά έκείνους πού έχοντας ριζωμένο δλο τους τδ είναι μέσα στδ
ψέμα, θεληματικά στρεβλόνουν τήν άλήθεια, δέν έχει όρεξη δ "Ομι
λος νά χάνει λόγια. Μά γιά δσους θέλουν είλικρινώς νά φωτισθούν,
νομίζει καλό νά προβεΐ καί στήν άκόλουθη δήλωση.
Ό "Ομιλος ιδρύθηκε άπδ μιά όμάδα άνθρώπων πού μέσα στή
γενική κατάπτωση καί γενική αύτοκατάκριση τής φυλής ύστερα άπδ
τις άτυχίες τών τελευταίων χρόνων, έπείσθηκε πώς βαθύτερο αίτιο
καί συνάμα καί αίτιατό τού ψυχικού καί κοινωνικού καί πολιτικού
ξεπεσμού μας είναι τδ παραστρατημένο έλληνικδ σχολείο.
Ό "Ομιλος ίδρύθηκε γιά νά φέρει πίσω τδ νεοελληνικό σχολείο
στήν άληθινή πηγή τής νεοελληνικής ζωής, γιά νά τδ θεμελιώσει
έπώνω σ’ ΙκεΤνες τις έθνικές καί κοινωνικές ίδέες, πού βγαίνοντας άπό
τή σημερινή φυλετική μας πραγματικότητα δέ θά μάς πλανούν καί
δέ θά μάς σέρνουν όλους πίσω άπδ άπιαστες σκιές.
Ή έθνική γλώσσα βέβαια κι’ αύτή τής ζωής μας καί τής ψυχής
μας καί τής ίστορίας μας είναι δημιούργημα. Τήν Ιθνική γλώσσα
16
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όμως δέν τή δημιουργεί καί δέν τήν δργανόνει τδ σχολείο. Ί σ α Τσα
αδτή είναι μιά άπδ τις μεγαλύτερες δίκαιες κατηγόριες τού τωρινού
νεοελληνικού σχολείου, πού οί ίδρυταί του καί ώς τά τώρα δποστηριχταί του τδ έφαντάσθηκαν πάντα δργανο τε χ ν η τή Ιπιβολής στδ
Εθνος μιάς γλώσσας, πού δέν είναι φυσικό δημιούργημα τού ’Εθνους.
Ή γλώσσα είναι τδ έξωτερικευτικδ δργανο τής ψυχικής ζωής. Ή
ζωντανή λαλιά, ή λαϊκή μούσα, τδ παραμύθι, ή παροιμία, ή ποίηση,
ή δημιουργική λογοτεχνία τήν πλάθουν, τή χτενίζουν, τήν κανονί
ζουν. Τδ σχολείο θά τήν πάρει έτοιμη άπδ τή ζωή. Τδ σχολείο δέν
είναι γλωσσοπλάστης, δέν είναι γλωσσονομοθέτης.
Καί 6 Εκπαιδευτικός Ό μ ιλος θέλοντας νά ξαναφέρει τδ παραστρατημένο νεοελληνικό σχολείο στις άληθινές πηγές τής έθνικής
ζωής, οδτε θά πλάσει, ούτε θά έπιβάλει καμιά γλώσσα.
Τδ ζήτημα τδ γλωσσικό τδ ξεδιαλύνουν τά φανερώματα τής ζωής
Τδ σχολείο πηγαίνοντας πρδς τήν άληθινή ζωή θά μιλήσει τή γλώσσά
της για νά φέρει στις νέες ψυχές τδ φως τής έθνικής συνειδήσεως τδ
φανερωμένο άπδ τούς διαλεχτούς τής φυλής μας, ή τδ φώς τού άνθρωπισμού τδ φανερωμένο άπδ τούς διαλεχτούς κάθε τόπου καί φυλής
καί χρόνου.
'

ΑΠ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
“ Ο ΕΚ Π Α ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚ Ο Σ
ΤΗ Σ

ΟΜ ΙΛΟ Σ ΚΑΙ 01 ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Κ Α Θ Α Ρ Ε Υ Ο Υ Σ Η Σ ,,

Ετσι, λοιπόν, φαίνεται όλοκάθαρα πώς οδτε γλωσσικές θεωρίες
οδτε γλωσσικές προπαγάνδες είναι τδ έργο τού Όμίλου.
Τή γλώσσα πού γράφει ό Ό μ ιλος στις δηλώσεις του δέν τήν
παρουσιάζει οδτε γιά πρότυπο, οδτε γιά τή γλώσσα τού μέλλοντος.
Ιή θεωρεί μόνο μέσο γιά τή συνεννόηση μέ τά μέλη του.

Οί άριθμοί Β καί Γ τού Δελτίου φιλοξένησαν άδρή σ’ έπιχειρήματα μελέτη μέ τδν τίτλον «ό Εκπαιδευτικός Ό μ ιλ ο ς καί οί κίνδυνοι
τής καθαρευούσης». Συγγραφέας της είναι ό κ. Μπουντώνας, πού
θέλει ν’ αότοκαλεΐται μαθητής τού κ. Χατζηδάκι, μολονότι καί στδ
έπικριτικό της μέρος ή μελέτη του δέ μάς θύμισε τδ φέρσιμο καί τή
μέθοδο τού σοφιστή δασκάλου του. Έξεναντίας άνάμεσα στις σελίδες
πού προσπαθεί νά μάς κρίνει μέ ειλικρίνεια, διακρίνεται ό πόνος γιά
τήν προκοπή τού σχολείου.
Γιά τούτο τά έπιχειρήματά του καί τά συμπεράσματά του μέ δποχρέωσαν νά έρευνήσω έπιμονότερα τά έλεγχόμενα σημεία, κ ’ έπομένως νά ξαναθέσω τδ ίδιο πρόβλημα — πού τή λύση του έπιδιώκει 6
Ό μιλος — μέ τρόπον δριστικότερο, καθαρότερο, πραγματικότερο.
Δουλειά πού ίσοδυναμεΐ μέ τήν άναζήτηση έκ νέου τού τρόπου κατά
τδν όποιον δφείλομε νά ένεργήσομε άπδ σήμερα, δσοι ένδιαφερόμαστε
γιά τήν τύχη τού προτύπου σχολείου καί τδ έργο τού Όμίλου.
θαρρώ πώς έκφράζω τήν δφειλόμενή χάρη στδν κ. Μπουντώνα,
άφού άπ’ άφορμή τή μελέτη του μπορώ νά βεβαιώσω παθδς-μαθός,
δτι ή καλόπιστη καί φωτεινή συζήτηση άναγκάζει τδν άντίπαλο
ν’ άναθεωρήσει πεποιθήσεις του καί πράξεις του.

? “ θε ,ΙνΛξ π °ύ γράφεΐ μέ τήν
του στδ Δελτίο τού
θεωρίες
καί. μόν0ζ Υπόλογος καί γιά τις γλωσσικές του

Α.

Ό Ό μιλος φυσικά θά Ιρευνήσει καί θά συζητήσει καί θά δείξει
ποιές είναι οί πηγές τής νεοελληνικής ζωής άπδ τις όποιες θά ποτισθεί τδ νέο, τδ μελλοντικδ σχολείο- καί θά δοκιμάσει νά δώσει καί
τδν τύπο τού σχολείου αδτού. Έ κ ε ϊ θά ίδούν τέλος καί δσοι άπδ
τωρα βιάζονται νά κρίνουν, καί ποιδς γλωσσικός τύπος θά άναδειχθεΐ
σάν δργανο τής ζωντανής έθνικής παιδείας.

’Ε κπα ιδευτικός " Ομιλος

Μετά τούτο άς έρθομε στήν ούσία.
Ή ’Εφορία τού προτύπου δημοτικού σχολείου σέ δήλωσή της
είχε γράψει, δτι στδ σχολείο αύτδ «ή γλωσσική διδασκαλία θ’ άπο» φύγει κάθε τάση μεταβολής τού τυπικού καί λεκτικού τού παιδιού,
» έφόσον αδτδ δέν άπομακρύνεται, γιά διαλεκτικούς λόγους, άπδ τήν
» πανελλήνια κοινή προφορική γλώσσα».
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Τήν όρισμένη αδτή γνώμη τής Εφορίας, πού ίσοδυναμεΐ μέ άποκλεισμό άπό τό (πρότυπο δημοτικό) σχολείο τού συνήθους γραπτού
λόγου, δ Μ τή βρίσκει σφαλερή καί άσυγχώρητη. Γιά τούτο Ιν φ
άποφάσισε νά τήν τροποποιήσει (μ. Μ. Σελ. 108) κατόρθωσε στό
τέλος νά τήν άναποδογυρίσει.
Γιά νά φτάσει στό άνατρεπτικδ συμπέρασμά του άκολούθησε τήν
έπόμενη σειρά.
α) Έσκιαγράφησε τή σημερινή θέση τού γλωσσικού ζητήματος
κ’ έσυμπέρανε «δτι φερόμεθα πρός τύπον γραπτού λόγου άπλούστερον
» καί πλησιέστερον πρός τόν τόπον τού κοινού προφορικού λόγου. 'Ο
» νέος τόπος έπεκράτησεν ήδη είς τινα σημεία όριστικώς. ’Αλλ’ ή
» καθαρεύουσα, ό σημερινός δηλαδή τύπος τού γραπτού λόγου παρα» μένει άκόμη τδ άποκλειστικδν δργανον τής πνευματικής συνεννοή»σεως τού Έ θνους* (μ. Μ. Σελ. 112).
6) Έ κάκισε τήν Έφορία «διότι ή σφοδρά έπιθυμία της νά ϊοη
» τό ταχύτερον συντελεσθεΐσαν τήν ποθητήν άφομοίωσιν (γραπτού καί
» προφορικού λόγου) παρασύρει αύτήν είς τήν άπάτην νά θεωρή τήν
» τάσιν καί τόν σκοπόν ώς γεγονός τετελεσμένον. Είναι σκοπός νά
» καταλήξωμεν είς τόπον τού γραπτού λόγου μή διαφέροντα οδσιωδώς
» τού κοινού προφορικού. Τούτο θά είναι εόλογία καί διά τήν πνευ» ματικήν καθόλου κίνησιν τού Έθνους καί διά τδ δημοτικόν σχο» λεΐον. Ά λ λ ά Φά ε ίν α ι δταν συντελεσθή, σήμερον γεγονός δέν
»είναι, πρόκειται μόνον ώς σκοπός» (μ. Μ. Σελ. 113).
γ) ’Αναγνώρισε άληθινδ τό παράπονον, δτι «ό σημερινός τύπος
» τού γραπτού λόγου άπέχει πολύ άπδ τόν φυσικόν τύπον τής μητρι» πής γλώσσης καί μανθάνεται μέ δυσκολίας μεγάλος» (μ. Μ. Σελ.
113). Έ ρω τά δμως άμέσως. «Συνάγεται !κ τούτου δτι πρέπει ν’ άπο» κλεισθή τού δημοτικού σχολείου;»
δ) Έπικαλέσθηκε τό άξίωμα δτι «τδ δημοτικόν σχολείον είναι
» δργανον τής συγχρόνου γενεάς πρός μετάδοσιν τού πολιτισμού της
»είς τήν έπερχομένην» γιά νά δείξει «δτι οίοςδήποτε κ α ί,ά ν είναι ό
» τόπος τού σήμερον κοινού γραπτού λόγου, τό δημοτικόν σχολεΤον
» είναι όποχρεωμένον νά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν ώστε νά κατα» στήση τόν τόπον ζώντα είς τδ στόμα καί τόν κάλαμον τής έπερχο» μένης γενεάς» (Σελ. 114). Καί γιά νά συμπεράνει. «Δέν μάς έπι» τρέπεται ν’ άποκλείσωμεν τού δημοτικού σχολείου τόν σημερινόν
» τόπον τού γραπτού λόγου»..
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"Αν άφήσομε γιά μιά στιγμή κατά μέρος τό ζήτημα τής άπάτης
τής ’Εφορίας, μπορώ νά συνομολογήσω δτι οί τρεις άλλοι συλλογι
σμοί ίου Μ είναι σωστοί. Ό τελευταίος μάλιστα, πού άνατρέπει τήν
όρισμένη γνώμη της καί πού μπορεί νά θεωρηθεί σάν ή βάση τού συμ
περάσματος, ή καλύτερα σά νά περιέχει τό συμπέρασμα, είναι τόσο άληθινός, ώστε μπορεί νά λάβει μορφή γενικού άξιώματος: Τήν άκόλουθη.
Ή σχέση πού συνδέει τίς πεποιθήσεις καί τίς βλέψεις μιάς έποχής
μέ τό ιδανικό πού τό σχολείο τής έποχής πρέπει νά έπιδιώκει, είναι
τόσο στενή, ώστε μπορεί νά λεχθεί δτι, 6 χ α ρ α κ τή ρ α ς τ ο ϋ σ χ ο λ είο ν
κ α ί ή τά σ η το ν ε ϊν α ι ή έκ φ ρ α σ η το ϋ τ ί ε ϊν α ι ή έ π ο χ ή κ α ί το ϋ

χ ί έλπίξει.
Μέσα, δμως, σέ μιά έποχή μπορεί νά ζεΐ Ινας "Ομιλος άνθρώπων
πού δέν Ιννοεί, γιατί δέν μπορεί, νά είναι σέ δλα σύμφωνος μαζί της.
— Ζητήματα Ιδιοσυγκρασίας καί ιδεολογίας. Καμμιά φορά σημάδια
προόδου.
'Ο "Ομιλος αδτός θά έχει πεποιθήσεις, βλέψεις — λίγο ή πολύ —
διαφορετικές άπό τίς πεποιθήσεις καί βλέψεις τών συγχρόνων του.
Καί άν άποφάσιζε νά ίδρύσει πρότυπο σχολείο, άναγκαστικά τό σχο
λείο ΤΟΓ θά είχε τό χαρακτήρα τού 'Ομίλου· καί ή τάση τού σχο
λείου ΤΟΓ θά ήταν ή έκφραση τού τί Ιλπίζει ό "Ομιλος.
Έ ν α ς τέτοιος δμιλος άπό 10, 100 ή 1000 άνθρώπους όπάρχει
σήμερα — τό ξέρει ό Μ — .Τ όν δμιλο τόν διακρίνει — τήν διέκρινε ό
Μ — ή σφοδρή έπιθυμία νά ίδεί συντελούμενη τήν εδλογημένη (κατά
Μ) άφομοίωση τού γραπτού μέ τόν προφορικό λόγο. Έ π ί πλέον ό
"Ομιλος πρόκειται νά ίδρύσει σχολείο — αδτό έπρεπε νά κρίνει ό Μ
— δικό Tor.
Τίποτε πιό φυσικό άπό τό νά διακρίνει τδ σχολείο αδτό μιά τάση,
πού δέν μπορεί νά είναι καί ή τάση ένός καλού σχολείου τής έποχής,
σάν άπ’ αδτά πού θά ίδρύει ό κ. Άθανασάκης καί ή όποιαδήποτε
φιλανθρώπισσα κυρία μέ κληροδοτήματα Σεβαστοπούλεια, Κοργιαλένεια καί τά δμοια.
Τίποτε φανερότερο άπό τό δ,τι θ’ άσυμφωνεί τό σχολείο τού 'Ομί
λου μέ τό κάθε σχολείο πού σέβεται δλα τά δεδομένα τής έποχής,
διότι άκριβώς θά τείνει ν’ άλλάξει τουλάχιστο Ινα άπ’ αδτά — τόν
τύπο τού γραπτού λόγου.
Δηλαδή, τό Σχολείο τού 'Ομίλου άναγκαστικά θά Ιχει σκοπό
προπαγανδικό καί θ’ άναπτύξει τήν τάση ν’ άποδείξει τήν ποθητή
άφομοίωση τού γραπτού μέ τόν προφορικό λόγο κατορθωτή, ώστε
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μ’αύτόν τόν τρόπο νά βοηθήσει— δσο μπορεί— νά γίνει τό ταχύ
τερο γεγονός ή εύλογημένη (κατά τόν Μ) άφομοίωση.
Μπορεί, λοιπόν, ή ’Εφορία τού προτύπου δημοτικού σχολείου
καί τόν άποκλεισμό τού γραπτού λόγου άπό τδ σχολείο νά θεώ
ρησε άπαραίτητο, καί δμως νά μήν άπατήθηκε φανταζόμενη τήν
άφομοίωση γεγονός.
'Οπωσδήποτε δέν πρέπει νά κρίνεται τό σχολείο ΤΗ 2 σά νά έπρόκειτο νά έκπληρώσει τό σκοπό ένός καλού σχολείου της έποχής.
'Οποιος Ιτσι τό κρίνει, θά πεί δτι δέν Ινοιωσε τόν χαρακτήρα τού
Σχολείου. ‘Ο κριτής αότός μεταβάλλει σέ καλοκάγαθο σχολείο, πού
σέβεται δλα τά δεδομένα τής Ιποχής (τά σωστά καί τά στραβά), Ινα
σχολείο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ.
’Ονόμασα έπαναστατικό τό πρότυπο σχολείο, διότι κατά τήν άτομική μου γνώμη αδτός είναι 6 καθαυτό τύπος του.
Πρώτο, γιατί πρόκειται νά χρησιμεύσει σά διαμαρτυρία έναντίον
τής γενικής παιδαγωγικής καταστάσεως τής έποχής.
Δεύτερο, γιατί φιλοδοξεί νά μεταβάλλει μιά κατάσταση άθλια καί
όλέθρια γιά 8λο τό "Εθνος.
Τρίτο, γιατί θ’ άναλάβει τόν πόλεμο κατά τής άμάθειας πού βασι
λεύει παντού, έναντίον τού δογματισμού τών στενοκεφάλων, έναντίον
τού φανατισμού τού πλήθους καί τής ρουτίνας τών γραφειοκρατών.
Ά π ό μέρος μου, λοιπόν, φαντάζομαι διπλό τόν τρόπο τής ένέργειας τού 'Ομίλου. Ά φ ’ ένός άρνητικό: μέ τό νά στήσει πολεμική
έναντίον τής καταστάσεως τής έκπαιδεύσεως γενικώς.’Εξ άλλου θετικό:
μέ τό νά δημιουργήσει τό σχολείο του, προορισμένο ν’ άντικαταστήσει
τό σημερινό, ή καλύτερα μέ τό νά τό θεμελιώσει άπάνω σ’ έδαφος
άκόμα χέρσο.
Π ώς είχε αύτόν τόν τόπο τό Πρότυπο Σχολείο τού ’Εκπαιδευτικού
'Ομίλου δέν τό στοχάσθηκε ό Μπουντώνας. Καί γ ι’ αδτό στό έπικριτικό μέρος τής μελέτης του, άς μού έπιτραπεΐ νά τού τό πώ φιλικά,
Σκιαμάχησε λιγάκι. Κ ’ Ιτσι δσα φωτεινά καί σωστά έγραψε, γιά νά
δείξει τό τί έπιτρέπεται καί τί δέν Ιπιτρέπεται νά γίνει, -καταντούν
άτοπα, άφού δέν προσαρμόζονται στόν καθαυτό σκοπό τού προτύπου
δημοτικού σχολείου.
Ά ν έπέμεινα ν’ άναλύσω τό πάθημα τού Μ δέν τό έκανα κινού
μενος άπό τή χαιρέκακη πρόθεση νά συμπεράνω, δτι δφειλε νά μήν
παραγνωρίσει τόν χαρακτήρα τού προτύπου σχολείου μιά φορά πού
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άποφάσισε νά τό κρίνει, μά τό έκανα γιά νά δείξω πώς παραστρά
τησε, καί δέν έκρινε α’) Ά ν είναι ώφέλιμη ή ίδρυση τού σχολείου
γιά τόν όρισμένο προπαγανδικό σκοπό. 6') Ά ν είναι καλοδιαλεγμένα
τά μέσα πού Θά μεταχειρισθεΐ τδ σχολείο, γιά νά δουλέψει τελειοτικότερα τό σκοπό του.
Ανεξάρτητα τέλος άπό τόν Μ, έπειδή μού φάνηκε απλοϊκό καί
άνώφελο αύτό πού ώς τώρα έγινε (τό νά ζητούν δηλδ. τδ άνπκειμενικό καλό σχολείο συζητηταϊ πού ό καθένας έννοούσε τό σχολείο μέ
διαφορετικό σκοπό) κ ’ έπειδή κατάλαβα πώς τό άχαρο παιγνίδι μπο
ρεί νά έξακολουθήσει, γιά τούτο θεώρησα δτι πρώτα πρώτα έπρεπε
νά όρισθεί ό τόπος καί δ σκοπός τού σχολείου. Μετά τούτο, πατώντας
άπάνω σέ στερεό πλέον έδαφος, μπορούμε νά ζητήσομε τό καλύτερο
πού πρέπει καί μπορεί νά γίνει, ώστε νά δουλέψει σύμφωνα μέ τή
μιά όρισμένη τάση.
Τό πρότυπο δημοτικό σχολείο, λοιπόν, έπειδή δέν πρόκειται νά
σεβασθεί τουλάχιστον ένα άπό τά δεδομένα πού έπιβάλλει στό σχο
λείο της ή έποχή (τόν τύπο τού γραπτού λόγου), δέν μπορεί νά
είναι τδ καλό σύγχρονο σχολείο. Μά φιλοδοξεί νά γίνει τό προδρομικό
πρότυπο σχολείο, πού θά δείχνει τό τ ί μπορεί νά είναι καί νά κατορθόνει τό σχολείο μιάς έρχόμενης έποχής, ή όποία θά έχει μεταβάλ
λει κατά έναν όρισμένον τρόπο 2να άπό τά δεδομένα τής σημερινής
έποχής (τόν τύπο τού γραπτού λόγου).
'Επομένως τό θέλει ό ’Εκπαιδ. 'Ομιλος τό σχολείο του προδρομικό-προπαγανδικό, γιά νά φωτίσει τήν πολιτεία καί τήν κοινή
συνείδηση τού "Εθνους, ώστε νά νοιώσουν δλοι τήν άνάγκη νά μετα
βληθεί δ τύπος τού γραπτού λόγου. Καί τό θέλει ό "Ομιλος τό σχο
λείο του νά καταντήσει πρότυπον, βταν ή άφομοίωση τού γραπτού μέ
τόν προφορικό λόγο θά είναι γεγονός.
Γιά τούτο θεώρησε τή λειτουργία του σάν έθνικό πείραμα. Σάν
πείραμα δηλδ. πού θά πείσει τό έθνος, δτι ένας είναι ό σωστός δρό
μος πού πρέπει ν’ άκολουθήσει γιά ν’ άποκτήσει δημοτική παιδεία.
Τό πείραμα πρέπει νά έπιτύχει. Καθήκον τού καθενός είναι νά
συντρέξει μέ τά φώτα τής πείρας του τήν έτοιμασία του. Αύτή είναι
ή συνδρομή πού ζήτησε άπ’ δλους, ειδικούς καί μή, ό 'Ομιλος.
Έ τ σ ι φαίνεται δέν τόν είχαν άντιληφθεί τό σκοπό τού προτύπου
δημοτικού σχολείου τού 'Ομίλου πολλοί, δικοί μας ή άντίπαλοι, ειλι
κρινείς ή κακόπιστοι.
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’Από τούς πρώτους Ινας ό κ. Ε . Μπουντώνας.
’Από τούς δεύτερους ό κ. Γ. Χατζηδάκις.
Γιά τόν πρώτο μιλήσαμε.
Ό δεύτερος τόσο τό φαντάσθηκε βέβαιο τδ δ,τι ιδρύθηκε σύγχρονο
πρότυπο σχολείο γιά νά τό μιμηθεί άμέσως ή πολιτεία καί Ιδιώτες
ΐσως έπιχειρηματίες, ώστε ξεφώνησε μέ άρθρα στήν έφημερίδα «Ά θήναι», δ τι δέν ¿πιτρέπονται πειράματα στά σχολεία σέ βάρος τών
παιδιών, τά όποία δέν είναι κουνέλια καί βατράχια κ.λ.π.
Ε ίχε δίκιο. Καί μέ τό δίκιο του θύμωσε (θυμόνει δ Γ. Χατζηδάκις πάντα δταν τόν πνίγει τό δίκιο του)· έν τούτοις θά μπορούσε νά
κάνει μιά κάποια διάκριση άνάμεσα: στήν εισαγωγή νεωτερισμού στά
σχολεία του Κράτους χάριν πειραματισμού καί στόν πειραματισμό σέ
ειδικό στενόν κύκλο χάριν τών σχολείων τού Κράτους:
Διότι ό νεωτερισμός στά σχολεία μπορεί νά βλάψει (ή καί νά
ώφελήσει) τά Ελληνόπουλα μιας νέας γενεάς, έν φ ό πειραματισμός
σέ ειδικό στενόν κύκλο δέν πρόκειται νά βλάψει κανένα άθώο παιδάκι,
μά νά ξανάψει τά πείσματα κάποιων μεγάλων (δχι πολύ άθώων)
παιδιών.

Ή Ιδιοσυγκρασία τού Όμίλου καί ή Ιδεολογία του, σ’ αύτή τήν
περίσταση, μπορεί νά φαντάξουν σάν άπό μηχανής θεοί πού καλέσθηκαν νά παρακινήσουν τόν "Ομιλο στό πείραμά καί στήν κενοτομία, μά δέ φανερόνουν αύτές καί τούς λόγους πού Ιπιβάλλουν, γιά
τό καλό τού "Εθνους, νά γίνει τό πείραμα.
'Ω ς τήν ώρα, δηλαδή, βεβαιώσαμε αύτό πού μάς κατηγορούν καί
δε μας συγχωρούν, δτι στό πρότυπο δημοτικό σχολείο ή γλωσσική
διδασκαλία δέ θά Ιχει σκοπό νά μάθει στά παιδιά τόν τύπο τού σημε
ρινού γραπτού λόγου, γιά νά προσθέσομε πώς τούτο άναγκαστικά θά
γίνει άπό τόν προπαγανδικό σκοπό τού 'Ομίλου.
’Αλλά μέ τήν προσθήκη μπορεί ν’ άποδείξαμε δτι συνειδητά πρόβαίνομε στήν κενοτομία, δηλαδή χωρίς νά φανταζόμαστε γεγονός τήν
άφομοίωση τού γραπτού μέ τόν προφορικό λόγο, δέν ¿δικαιολογήσαμε
δμως έπαρκώς τούς λόγους, οί όποίοι όδηγούν τόν "Ομιλο στήν κενο
τομία. Αύτό πού δέν έγινε πρόκειται νά τό δώσομε άπ’ έδώ κ’ έμπρός.

Τό βέβαιο είναι, βιάζομαι νά τό πώ, δτι δέν πρόκειται καί νά
ώφελήσει τό Πρότυπο Σχολείο κανένα παιδί σήμερα. Αύτό πρέπει νά
τό θεωρήσει ό κ. Χατζηδάκις ώς τελείως όμολογούμενον, διότι ό
Ομιλος δέν φιλοδοξεί νά κάνει φιλανθρωπικό σχολείο γιά νά σώσει
10, 20, 50, ή 100 παιδιά. Μιά τέτοια φιλοδοξία δέν πολυταιριάζει
στήν Ιδιοσυγκρασία του. Μήτε πρόκειται νά συναγωνισθεί μέ τόν κ.
Αθανασάκη καί τίς άλλες εόγενικές ψυχές πού όργανόνουν μ’ έπιτυχία φιλάνθρωπα Ιδρύματα.
Ή φιλοδοξία του δέν είναι νερουλή, θέλει καί δ "Ομιλος «δόξα
καί γροθιές» 1. θέλει νά ξαπλώσει κάτω μέ τίς γροθιές ένα καθεστός
άνόητο, στενοκέφαλο, ρουτινιέρικο, γιά νά σώσει τό Δημοτικό Σχολεΐον, ώστε νά μπορεί νά μορφόνεται στό μέλλον δλόκληρος δ Ε λ λ η 
νικός Λαός.

Β.
Χαρακτηρίζοντας, δπως ¿κάναμε, προπαγανδικό τό σκοπό τού σχο
λείου δεχθήκαμε σάν άπό άνάγκη «έκ τών προτέρων» έναν άλλο
σκοπό τής γλωσσικής διδασκαλίας. Δέν ¿δικαιολογήσαμε δμως αύτόν
τόν άλλο σκοπό.
1 Ψοχάρης «Τό ταξίδι μου» 2*λ. 29.

Ό κ. Μ ¿θεώρησε γιά βέβαιο, πώς ή έφορία τού πρ. δημ. σχ.
άπατήθηκε καί δρισε σκοπό τής γλωσσικής διδασκαλίας άλλον άπό
τόν καθαυτό σκοπό.
Πού τάχα νά τήν ¿βάσισε δ Μ τήν ύπόνοιά του α ύτη; Γποθετω
πώς ό Μ ¿δάνεισε στήν έφορία τό πάθημα πού θά παρατήρησε πολ
λές φορές νά τό παθαίνουν δλοι δσοι καταπιάνονται σοβαρά νά μελε
τήσουν τό δημοτικό σχολείο καί νά μιλήσουν γι’ αύτό.
Πραγματικώς άν βρίσομε, δτι σκοπός τής γλωσσικής διδασκαλίας
στό δημοτικό σχολείο είναι νά μάθει ή έρχόμενη γενεά τόν προφο
ρικό καί γραπτό λόγο τής σύγχρονης, εύκολα θ’ άντιληφθούμε πώς
αύτός ό σκοπός παραμελήθηκε συστηματικά, ή καί παρανοήθηκε
γενικά, άπό τούς καταγινόμενους μέ τό δημοτικό σχολείο. Γιατί κανείς
δέ θ’ άμφισβητήσει πώς έπικρατεί σήμερα μιά κυρίαρχη γνώμη, δτι
πρέπει στό δημ. σχολείο νά διδάσκεται μιά γλώσσα άπλή (άπλοποιημένη, δπως λένε, καθαρεύουσα) πού δέν είναι ούτε ό προφορικός μας
λόγος, ούτε ό σημερινός τύπος τού γραπτού λόγου.
Ή γνώμη αύτή, ή όποία καθώς ξέρω πολεμήθηκε τά τελευταία
χρόνια μόνο άπό τή μιστριώτικη συντροφιά, δδήγησε τήν Πολιτεία,
πού τήν όδηγούν οί νεώτεροι ειδικοί, νά καταργήσει τή διδασκαλία
τής γραμματικής καί νά Ιγκρίνει άναγνωστικά βιβλία γραμμένα σέ
άπλές γλώσσες δποκειμενικές (σέ δήθεν άπλοποιημένες καθαρεύουσες).
Δηλαδή 1°) Τούς έκανε νά ξεχάσουν τή στοιχειώδη άλήθεια: δτι
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μόνο γραφόμενη γλώσσα (ό τύπος τού γραπτού μας λόγου) δέν μπορεί
νά διδαχθεΤ χωρίς γραμματική. 2») Τούς άνάγχασε νά παραγνώρι
σ ή ν τόν καθαυτό σκοπό τής γλωσσικής διδασκαλίας, δπως σωστά
τόν ορίζει ό Μ καί πού πρέπει νά τόν Ιπιβάλλει τδ γλωσσικό καθεστός-Τά δεύτερο τοΟτο λοιπόν, πού τό έπαθε ή πολιτεία καί ο£ συμ, οουλατορές της είδικοί, ήταν φυσικό νά ύποψιασθεί ό Μ πώς θά τό
έπαθε καί ό Ε . Ο., άφού μάλιστα τό πάθημα φαίνεται δτι μοιραία
θά τό πάθει ό όποιος άναζητήσει μιά λύση γιά τό άλυτο διδακτικό
πρόβλημα, πού άποτελεί ώς τήν ώρα ή διδασκαλία τής μητρικής
γλωσσάς στδ δημοτικό μας σχολείο. Τό πρόβλημα αύτό τό έθεσε τδ
σχολείο μόνο του άπό τόν καιρό πού κατάλαβε, πώς είναι άκατόρθωτο
νά διδάξει μέ τή γραμματική τής ’Αττικής γλώσσας μιά γλώσσα πού
δέν είναι ή ΙΑττική».
’Αναγκασμένο μάλιστα τό Σχολείο — δηλαδή οί δάσκαλοί του καί
δλοι ο£ παιδαγωγοί άπό X . Παπαμάρκου μέχρι τοΟ Μπουντώνα - νά
δώσει μιά λύση στό διδακτικό πρόβλημα, φαίνεται σά νά προσκολληθηκε στήν ίδέα, δτι μπορεί νά διδάξει έναν «τόπον άπλουστέρας
γραπτής γλώσσης» · άρκεί νά μελετηθεί καί νά έφαρμοσθεΐ ή μέθο
δος, πού θ’ άνεβάζει τό παιδί άπό τόν προφορικό του λόγο στήν
άπλή γραπτή γλώσσα.
— «Τί λοιπόν φυσικώτερον καί πρακτικώτερον τού νά θελήση τήν
«μ*ρφήν τοΟ κοινού προφορικού λόγου ώς στήριγμα διά ν’ άνέλθωμεν
»εις τόν γραπτόν λόγον;» μ. Μ. Σελ. 2 2 0 - «'Ο γραπτός λόγος έπι»δέχεται άναμφιβόλως άπλοποίησιν πρώτιστα συντακτικήν καί κατ’
»άκολουθίαν καί μορφολογικήν, έπειτα δέ λεξιλογικήν μέχρι τινός».
(|Α· Μ. ΣεΛ. 222)·
Γπάρχει, λοιπόν, άπό τόν καιρό τού μακαρίτη τού καθηγητή τής
φιλοσοφίας καί τής παιδαγωγικής ΙΙαπαδοποόλου συζητούμενο πρό
βλημα διδακτικό, πού σάν τόν Ία νδ έχει δυό μορφές. Μιά ειρηνική, πού
ζητεί « π ω ς θα διδαχθεί μιά γλώααα άπλή στό δημοτικό σχολείο ;>
Καί μιά δεύτερη πού έξυπακούεται πολεμική « π ο ιά πρέπει νά είναι
η απλή αύττ) γλώσσα πού θά διδαχθεί; »
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Ή βεβαίωσή μας αδτή θά φανεί κοινοτοπική. Ή κοινοτοπική της
δμως ίδιότης δέν έλαττόνει τή σημασία της, ούτε χαλαρόνει τδ Ινδιαφέρον πού παρουσιάζει. Τήν δπαρξη τού προβλήματος άναγνωρίζει
ρητά ό Μ καί βρίσκει σφαλερή τή βάση «έφ’ ής ή πολιτεία ζητεί
τήν λόσιν τού διδακτικού προβλήματος τής γλώσσης» (μ. Μ . 208).
Τήν δπαρξη τού προβλήματος άναγνωρίζει καί ό Ε . Ο. κ’ έπιδιώκει
κι’ αύτδς τή λύση του.
'Η διαφορά μεταξύ τους είναι, δτι δ Μ προσπαθεί ν’ άπαντήσει
στδ «πώς θά διδαχθεί ή γλώσσα», λησμονώντας νά Ιπιμείνει στό ποιά
θά είναι ή άπλοποιημένη γλώσσα πού θέλει νά διδαχθεί, Ιπίτηδες γιά
νά μήν πολυξεχάσει τόν καθαυτό σκοπό τής γλωσσικής διδασκαλίας.
Έ ν φ ό "Ομιλος άπό τήν ιδιοσυγκρασία του μπορεί ν’ άντικρύσει τίς δυό μορφές, τήν ειρηνική καί τήν πολεμική καί'μιά τρίτη συγ
γενική «σέ πόσα χρόνια θά διδαχθεί ή γλώσσα». Ζήτημα πού ό Μ
δέν τό πολυλεπτολόγησε.
Ό Μ γιά ν’ άπαντήσει στό «πώς θά διδαχθεί ή γλώσσα; > προ
σπαθεί νά ύπερνικήσει τίς μεγάλες δυσκολίες τής διδασκαλίας τού γρα
πτού λόγου «διότι πρέπει νά όμολογηθή δτι Ικ τών κυρίων αιτίων τής
» διδακτικής άποτυχίας είναι καί ή σύστασις τού γραπτού λόγου»
(μ. Μ . 2 0 7 ) μέ μιά μέθοδο, πού κανονίζει τόν παιδαγωγικότερο προβι
βασμό άπό τόν προφορικό λόγο σιγά σιγά στδ γραπτό, σέ τρόπο πού
νά Ιπιδιωχθεί ό καθαυτό σκοπός τής γλωσσικής διδασκαλίας καί νά
κατορθωθεί δαο τ δ δννα τό . Λέμε « ό'σο τ δ δ υ να τδ » — φράση πού
Ιξηγεΐ τό παραπάνω ειπωμένο «λησμονώντας τό ποιά γλώσσα θά
διδαχθεί γιά νά μήν ξεχάσει τόν καθαυτό σκοπό τή ς γλωσσικής διδα
σκαλίας»— διότι ό ίδιος (μ. Μ. 206) πρόλαβε νά όμολογήσει, πώς
είναι «φανερόν δτι έτοιμότης καί άσφάλεια περί τήν χρήσιν τού γρα» πτοΰ λόγου (σκοπός τής γλωσσικής διδασκαλίας) χωρίς ίκανήν γενι» κήν παίδευσιν, συστηματικήν γλωσσικήν διδασκαλίαν καί μακράν καί'
» δμοιόμορφον χρήσιν είναι άδύνατος. Τί Ικ τούτων είναι δυνατόν νά
» γίνη είς τά τέσσερα πρώτα έτη τού δημοτικού σχολείου μέ άρχα» ρίους 6 - 1 0 έτώ ν!» Στή σελίδα δέ 2 0 7 λέει «ή έτοιμότης καί
» άσφάλεια περί τήν χρήσιν τού γραπτού λόγου, τό άπαραίτητον συμ» πλήρωμα τής δρθής διδασκαλίας τής μητρικής γλώσσης, θά μένη
» κατά μέγα μέρος καθαρά εύχή έφ’ δσον οί διδάσκοντες αύτοϊ δέν
» όμιλούν γενικώς καί άσφαλώς τόν τύπον τούτον, θ ά είναι τό τελευ» τΟίον τούτο δυνατόν; . . . άπεδείχθη πειραματικώς δτι ή τήρησις τού
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» άρχαίου κανόνος εις τόν όποϊον στηρίζεται ή αδστηρά χρήσις τής
» καθαρευούσης είναι άδύνατος».

Ιπιτρέπει στόν άνθρωπο νά ένεργεΐ σύμφωνα μέ διαίσθηση έπιστημονική (χώρισμα πού δημιούργησε παντού τήν πρόοδο) ¿διάλεξε, γιά νά
λύσει τό πρόβλημα, Ιναν άλλο δρόμο: Νά δποτάξει τή γλώσσα στή
διδακτική, άφοΰ δποιος ζητά νά διδάξει αύτή τή γλώσσα Ιπιχειρεΐ,
καθώς είδαμε καί καθώς θά ξαναδούμε λεπτομερέστερα, τ ’ όμολολογημένο άδύνατο.

Κατά τόν Μ λοιπόν, άπ’ έδώ κ ’ ¿μπρός πρέπει νά έπιδιώκομε τό
άδύνατο, διότι πρέπει χωρίς άλλο τδ σχολείο νά σεβασθεί τό γλωσ
σικό καθεστός καί δέν πρέπει νά ύποταχθεΤ ή γλώσσα στή διδακτική,
γιατί τό άπαγορεύει δ κ. Σκιάς. Είμαστε δποχρεωμένοι μολαταύτα
νά εύχόμαστε νά συντελεσθεΐ ή άφομοίωση τού γραπτού μέ τόν προ
φορικό λόγο πού θά είναι ε ύ λ ο γ ία !
Συντηρητικός 6 Μ ¿προτίμησε τή συντηρητική θέση τού προβλή
ματος «πώς θά διδαχθεί ή γλώσσα;» καί τή συντηρητικότερη έπιδίωξη τής εδλογίας μέ τίς εδχές.
ΙΙιό άναλυτικά. Γιά τή λύση τού διδακτικού προβλήματος έδέχθη
σάν άσυζήτητη άρχή τή διατήρηση τού γραπτού λόγου καί περιορίσθηκε νά μεταθέσει τή βάση άπό τή διδασκαλία «τού άγνώστου γρα
πτού λόγου διά τού άγνωστοτέρου άρχαίου λόγου» στή διδασκαλία
τού άγνώστου γραπτού λόγου μέ στήριγμα τόν γνωστό στό παιδί κοι
νόν προφορικό λόγο. « Ά ν θέλωμεν νά διατηρήσωμεν τόν γραπτόν
» λόγον πρέπει νά διδάξωμεν αδτόν καταλλήλως έν τφ σχολείψ
» καί νά καλλιεργήσωμεν αύτόν καί άναγάγωμεν δι’ έπιμελούς προ» φορικής καί γραπτής χρήσεως είς γλώσσαν όντως αότοτελή καί
» ζώσαν» μ . Μ . 208.
Γιά νά γίνει αυτό κατά τόν Μ δυό πράγματα πρέπει νά γίνουν.
« α) Ή άναβολή τής διδασκαλίας τής άρχαίας Ελληνικής. 6) 'Ο
» βαθμιαίος είς τόν γραπτόν λόγον προβιβασμός» μ . Μ . 216.
Είναι βέβαιο, πώς ή μέθοδός του ν’ άνεβάζει τό παιδί μέ γλωσσική
σκάλα, πού κάθε σκαλοπάτι της είναι ένας πνευματικός κύκλος καί ή
άνταποκρινομένη στόν κύκλο γλώσσα, ώς τό άνώτατο σκαλοπάτι τού
γραπτού λόγου, θά ήταν έπί τέλους ή καλόδεχτη, άν στό κάθε σκα
λοπάτι Ιπρόκειτο τό παιδί νά μάθει νέο λεκτικό καί τό νέο τυπικό
πού θά τό έφερνε μαζί του τό νέο λεκτικό. Δυστυχώς σέ κάθε σκαλο
πάτι θά πρέπει τό παιδί ν’ άντικαταστήσει μέ δήθεν ίσοδόναμο Ινα
μέρος άπό τό λεκτικό, πού ήδη ξέρει, καί νά δεχθεΤ νέο τυπικό γιά τό
λεκτικό πού γνώρισε ήδη σέ κατώτερο σκαλοπάτι καί άπό τόν προ
φορικό του λόγο.
Ό "Ομιλος όλιγότερο έπαγγελματίας στά σχολικά, μέ λιγότερο
δηλαδή σεβασμό στή σύμβαση τής «άνάγκης τής διατηρήσεως
» τού γραπτού λόγου», καί προικισμένος μέ τήν Ιδιοσυγκρασία πού

Ό "Ομιλος, λοιπόν, θέλει νά δπερνικήσει τή δυσκολία πού παρου
σιάζει ή σ’ ένα βαθμό άποκρυστάλλωση τού προφορικού λόγου σέ
γραπτό. Ζητά, δηλαδή, πράγμα δυνατό. «Δυσκολίας παρουσιάζει
» κυρίως ή γραπτή διατύπωσις τού λόγου τούτου, αϊτινες δμως δπερ»νικώνται, άν τηρηθώσιν αί άναγκαΐαι έπιφυλάξεις». μ . Μ . 221.
Μετά τούτο, όταν θά κατέχει τόν τόπο τού γραπτού λόγου, φιλο
δοξεί νά χαρίσει στό δημοτικό σχολείο τή μητρική γλώσσα, τό κλειδί
τών γνώσεων, τ ’ όργανο, πού δλος ό κόσμος θά μπορεί νά τό μάθει
καί νά τό μεταχειρίζεται. Ή μέθοδος τής διδασκαλίας σ’ αύτή τήν
περίσταση, μιά φορά πού ό γραπτός λόγος θά είναι κάτι άντικειμενικά ύπαρκτό καί θά λαλεΐται άπό τό δάσκαλο, θά είναι ή μιά μέθο
δος μέ τήν όποίαν δλοι οί λαοί μαθαίνουν τή μητρική τους γλώσσα.
Κοντολογίς. Ό 'Ομιλος δέν έθεσε πρώτος τδ διδακτικό πρόβλημα.
Πρώτος δμως τού μεταθέτει πιό ήρωϊκά τή βάση καί τού άλλάζει τή
θέση ώς έξής.
«Ποιά γλώσσα θά διδάσκεται στο δημοτικά σχολεϊον, ώστε νά
» μορφόνονται δλοι ό ι’Έλληνες;·».
Γιά νά δικαιωθεί ό "Ομιλος, διότι άλλαξε τό διδακτικό πρόβλημα
σέ γλωσσοεκπαιδευτικό, πρέπει ν’ άποδείξει πώς άπό τήν δποια λύση
πού ¿δόθηκε, ή θά δοθεί στό διδακτικό πρόβλημα, θά παραμένει
άλυτο τό γενικό έκπαιδευτικό πρόβλημα.
Εξηγούμαι.
Κατά τόν 'Ομιλο τό δημοτικό σχολείο (στοιχειώδης ¿κπαίδευση)
στά Κράτη πού έχουν ύποχρεωτική, σάν κ ’ ¿μάς, καί καθολική παι
δεία πρέπει νά έκπληρόνει πρώτα πρώτα τόν δρο: Ν ά μορφόνει δλονς.
Αύτδς είναι ό λόγος τής ύπάρξεως τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως.
Ό σκοπός τής γλωσσικής διδασκαλίας, δπως ό σκοπός τής διδα
σκαλίας τής άριθμητικής, ή τού τραγουδιού καί λοιπά, είναι ύποταχτικοί σκοποί σ’ αύτόν τόν δρο, σ’ αδτόν τό θεμελιώδη σκοπό. *Αν
ένας άπό τούς ύποταχτικούς μερικούς σκοπούς, νά πούμε ό σκοπός
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τής γλωσσικής διδασκαλίας1, έμποδίζει τήν καθολίκευση τής μορφώσεως κ’ ένεκα τούτου τό σχολείο κινδυνεύει νά χάσει τή δ η μ ο κ ρ α 
τ ικ ή τ ο υ τά σ η (άναγνωρισμένη άνάγκη τής έποχής), τότε Αναγκα
στικά πρέπει νά τροποποιηθεί δ μερικός ύποταχ-κκός σέ τρόπο πού
ό λόγος τής ύπάρξεως τού δημοτικού σχολείου (ή μόρφωση τού δλου
Ιθνους) νά μπορεί νά έκπληρωθει. Γιατί δέν μπορεί σοβαρά νά ύποστηριχθεΐ πώς Ó λόγος τής ύπάρξεως τού σχολείου δφείλει νά πάθει
μείωση χάριν βρισμένου σκοπού τής γλωσσικής διδασκαλίας, πού τδν
έπιβάλλει ένα γλωσσικό τεχνητό καθεστός, πού μπορεί ν’ άλλάξει, ή
μιά παρανόηση καί πρόληψη, πού μπορεί νά διαλυθεί.
Γιά νά δούμε καλύτερα τί γίνεται σήμερα, άς μιλήσουν οί άριθμοί.
Στατιστικές παρατηρήσεις, καμωμένες μέ τούς κληρωτούς έργάτες τής θάλασσας, δίνουν στούς 100 τούς 65 Αποφοίτους τού δημοτι
κού ή καί άνωτέρου σχολείου. Δηλώνονται δηλαδή, 65 % γραμματι
σμένοι καί 35 % Αγράμματοι.
Ά π ό τούς 65 γραμματισμένους περίπου οί 20 είναι άπόφοιτοι τού
'Ελληνικού σχολείου καί τής μέσης έκπαιδεύσεως. Αύτοί ξέρουν καί
νά διαβάσουν καλά καί νά γράψουν κουτσά στραβά. Οί άλλοι 45
είναι Ιντελώς Αμόρφωτοι, δέν κατέχουν τή γλώσσα, δέν ξέρουν νά
γράψουν καί μόνο πού μπορούν νά συλλαβίσουν.
Ά ρ α τό σχολείο — ή στοιχειώδης Ικπαίδευσή μας — πού όφείλει
νά δώσει 1 0 0 % μορφωμένους, παραδίδει στήν κοινωνία 8 0 %
Αγραμμάτους.
'Η πολιτεία, δθεν, Ιφόσον ή μόρφωση Ιξακολουθεί νά θεωρείται
καλό πού Ανήκει σέ δλους καί δχι προνόμιο γιά τούς δλίγους, είναι
δποχρεωμένη νά βρεί τό λόγο πού έμποδίζει τά 8 0 % τών κατοίκων
νά μάθουν γράμματα καί ν’ Αποκτήσουν τή στοιχειώδη, μόρφωση.
Είναι Αληθινό πώς ή δημοκρατική μόρφωση, μιά στοιχειώδης
Ικπαίδευσή καθολική, Αποτελεί καί σέ μεγάλους λαούς ιδανικό Ανεκ
πλήρωτο Ακόμα.
Έ τσ ι στά 1906 ύπολογίσθηκαν αγράμματοι στή Γερμανία 0,04 % ,
στήν Ελβετία 0,09 % , στήν ’Αγγλία 3,8 % , στήν Γαλλία 3,84 % ,
1 'Πρέπει λοιπόν νά δμολογηθ$ 6τι ή πενιχρόιης της γενικές έκπαιδίύοίως
» είναι πρόσκομμα υοβαρώτατον διά τήν κατανίησιν καί τήν όρθήν χρήσιν τοδ
» ηραπτοΟ λόγο«. ’Εφόσον τό κακόν τοδτο Ιξακολουθ*Ζ τό πλεϊστον τοδ "Εθνους
» θά είναι καταίικασμένον νά μή έννοή κ<2ν αμέσως τόν γραπτόν λόγον» μ . Μ . 2 0 6 .
‘ "Εν έκ τιδν κυρίων αΙτίων τής διδακτικής αποτυχίας είναι καί ή σόστασις
» τοδ γραπτοδ λόγου». μ · Μ . 2 0 7 .
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στό Βέλγιο 10,1% ? ^τήν ’Ιταλία 33,8 % , στήν ’Ισπανία 5 0 - 6 0 % .
Τά αίτια τής ύπάρξεως Αγραμματοσύνης στούς λαούς αύτούς έξαρτώνται άπό τήν Ιποχή πού ψηφίσθηκε καί άπό τδν τρόπο πού έφαρμόζεται ό Νόμος τής δποχρεωτικής έκπαιδεύσεως.
Σ ’ έμάς ή Αδυναμία τής Ιφαρμογής τού Νόμου άπό λόγους κακής
συγκοινωνίας, ή Αμέλειας τών γονέων κ.λ.π. δικαιολογεί τήν ύπαρξη,
καθώς είδαμε, 3 5 % Αγραμμάτων. Ή μέριμνα τής πολιτείας θά μπο
ρούσε νά Ιλαττώσει Ακόμα τόν Αριθμό.
Τό δ,τι δμως άπό τούς 65, πού συμμορφώθηκαν μέ τό νόμο
κ’ έφοίτησαν στό σχολείο, οί 45 μένουν Αμόρφωτοι, τί πράγμα τό
εξηγεί;
Μιά καί μόνη Απάντηση χωρεί. — Τό δημοτικό σχολείο δέν κατορ- '
θόνει νά τούς μορφώσει. Γ ια τί;
Μπορεί νά φταίνε δ χρόνος τής διδασκαλίας, ό δάσκαλος, ή μέθο
δος, τό πρόγραμμα τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως. "Ολ’ αύτά θά τά
Ιξετάσομε.
Ά ν δμως ή Αδυναμία τού σχολείου αότή όφείλεται στό Ακατόρ
θωτο νά διδαχθεί ό τύπος τού γραπτού λόγου πού έπιβάλλεται
σήμερα, τότε τό σχολείο — ή πολιτεία πού τό Ιποπτεύει — έχει καθή
κον καί δικαιούται, χάριν τής καθολικής μορφώσεως, νά δεχθεί νά
μή διδάσκεται αύτή ή γλώσσα, στήν περίσταση βέβαια πού ή μόρφωση
μέ τή μητρική γλώσσα (κοινός προφορικός λόγος) μπορεί ν’ Αντι
καταστήσει τή μόρφωση μέ τόν τύπο τού σημερινού γραπτού λόγου.
Σέ τούτο φαίνεται νά είναι σύμφωνος καί ό κ. Χατζηδάκις. (Σελ.
29 Άκαδημεικά Αναγνώσματα 1910) «περί τούτου (γιά τή γλώσσα
» δηλαδή) δέν θά διαλάβη μόνος ό γλωσσολόγος, δηλ. 6 έξετάζων τάς
» τύχας τών γλωσσών, τούς νόμους τούς διεποντας τά φαινόμενα αύτών
» κλπ., άλλά καί ό Έ λ λ η ν διδάσκαλος καί παιδαγωγός ό όρίζων τόν
» σκοπόν καί τήν Ικτασιν έκάστου διδακτέου μαθήματος, ό λαμβάνων
» ύπ’ δψιν τάς δυσκολίας ή εύκολίας, τούς καρπούς ή τούς κινδύνους τής
» διδασκαλίας τοιαύτης ή τοιαύτης γλώσσης Ιν σχέσει πρός τά άλλα
» μαθήματα».
Στή συγκεκριμένη περίστασή μας ή πολιτεία μπορεί νά πιστο
ποιήσει, δτι τά 80 % τών πολιτών μένουν άγράμματοι καί νά ζητή
σει τό αίτιο τού κοινωνικού κινδύνου άπό τό δάσκαλο. 'Ο δάσκαλος
μπορεί νά βεβαιώσει τίς πολύ μεγάλος δυσκολίες πού παρουσιάζει ή
διδασκαλία τής έπιβαλλόμενης γλώσσας καί νά τονίσει « ίδίως δτι δ
» γλωσσικός ούτος τύπος παρουσιάζει άπό μορφολογικής άπόψεως καί
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» μεγαλυτέρας άκδμη δυσκολίας ·άφ’ δσας θά παρουσίαζε γλώσσα έντε» λώς ξένη» μ· Μ . 113. νά όμολογήση τέλος «δτι Ιν έκ τών κυρίων
» αίτιων της διδακτικής άποτυχίας είναι ή σύστασις τού γραπτοΟ
»λόγου», μ. Μ . 217. Μετά ταϋτα θ’ άπομένει στδ γλωσσολόγο νά
μελετήσει τδ άν μποροΟμε ν’ άντικαταστήσομε άπό σήμερα τδν τύπο
τού γραπτοΟ μας λόγου μέ άλλον « μή διαφέροντα ούσιωδώς τού κοι» νού προφορικοί, τδ όποιον θά είναι εύλογία καί διά· τήν πνευματι» κήν καθόλου κίνησιν καί διά τδ δημοτικόν σχολείον». μ . Μ . 113.
Ύστερα άπδ τά παραπάνω συμπεραίνομε, 8τι άπδ τή στιγμή
πού οί πολύ μεγάλες δυσκολίες της διδασκαλίας της γλώσσας (οί
όμολογημένες) είναι αύτές πού δημιουργούν τδν κίνδυνο νά χάσει
τδν Δημοκρατικό του τύπο τδ σχολείο, τδ άπόφθεγμα τού Μπουτώνα— πώς δέν Ιπιτρέπεται μόνο καί μόνο γιά τΙς δυσκολίες ν’ άποκλεισθεΐ δ συνήθης τύπος τοΟ σημερινού γραπτού λόγου άπδ τδ σχο
λείο— χάνει τήν άξία του.
’Επιβάλλεται μάλιστα νά τροποποιηθεί (ν’ άναποδογυρισθεΤ) έτσι:
Ό γραπτός σημερινός λόγος, πού μέ τή διδασκαλία του φέρνει πολύ
μεγάλες δυσκολίες, στδ σχολείο κ’ έμποδίζει τήν γενική μόρφωση τού
Λαού, πρέπει ν’ άποκλεισθεί άπδ τδ σχολείο.
'Ο "Ομιλος έφόσον Ιχει τήν πεποίθηση αύτή, συνδυασμένη-μέ τήν
άλλη, 8τι ό κοινός προφορικός λόγος μπορεί νά χρησιμεύσει άπδ
σήμερα ώς γραπτή γλώσσα τού ’Εθνους, δφείλει νά ίδρύσει τδ Πρό
τυπο Δημοτικό Σχολείο, γιά ν’ άποδείξει πειραματικά: Τήν άνάγκη
καί τδ δυνατό ν’ άποκλεισθεί άπδ τδ σχολεΐον δ σημερινός τύπος τού
γραπτού λόγου (ή καθαρεύουσα), μέ τδ νά δώσει άναγνωστικά στή νέα
γραπτή γλώσσα, τήν όποία θά μεταχειρίζονται άπόφοιτοι πραγματικά
μορφωμένοι, δηλαδή, μ’ άνεπτυγμένο νού, χαρακτήρα καί θέληση.

Γ.
Παραδεχθήκαμε όμολογημένες τίς μεγάλες* δυσκολίες πού παρου
σιάζει ή διδασκαλία τού σημερινού γραπτού λόγου καί άποδώσαμε σέ
τούτο τήν άδυναμία τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως νά μορφόνει δλους.
Μά τούτο είναι άληθινό;
Μολονότι ή ύπαρξη τού διδακτικού προβλήματος καί ή θέση του
άπδ μέρος τού σχολείου μάς βεβαιόνει, πώς ή γλώσσα είναι ό σκόπε
λος πού ¿πάνω του θρυμματίζεται κάθε μορφωτική προσπάθεια, έν
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τούτοις ό Μ ύποστηριξε δτι τδ σχολείο δέν κατορθόνει νά μορφόνει
κατ’ έξοχήν άπ’ άλλους λόγους· γιατί κάτι τέτοιο φαίνεται νά λέει
μέ τδν άφορισμό του (μ. Μ . 114) «ό τύπος τής γλώσσης δέν είναι
»τδ κύριον αίτιον τής καχεξίας τού δημοτικού σχολείου».
Επειδή, έκτδς άπο τδν Μ καί άλλοι πολλές φορές παρόμοια άποφθέγματα μεταχειρίσθηκαν, Ινόμισα πώς πρέπει νά έξετασθεί βαθύ
τερα ή άξία τού άφορισμοΰ.
Καί πρώτα πρώτα παρατηρούμε, δτι πρόκειται περί γνώμης, πού
δέν Ιλαβε κανένας τδν κόπο νά τήν αιτιολογήσει Ιπαρκώς. Μ’ έκπληξή
μας μάλιστα σημειώσαμε πως καί δ όρθολογικδς καί λεπτολόγος Μ
τδ ίδιο έκανε. Διότι τήν Ιξέταση πού μάς έδωσε τού ¿ρωτήματος στίς
είκοσι άράδες τών σελίδων 10 6 -1 0 7 , μέ λύπη μας τδ λέμε, δτι μήτε
άνάλυση μπορούμε νά τήν δνομάσομε, ούτε κάν άπλδ συλλογισμό
σχηματισμένο άπάνω στούς κλασικούς κανόνες τής λογικής.
Καί συγκεκριμένα.— Ό "Ομιλος είπε, δτι γιά τήν κατάσταση
τής δημοτικής παιδείας θά φταίνε καί άλλα— ή μέθοδος διδασκαλίας,
τά διδακτικά βιβλία, ή παιδαγωγική άμορφωσία τού δασκάλου — μά
τδ σπουδαιότερο πού φταίει είναι ή γλώσσα.
'Ο Μ άνάλαβε νά έξετάσει, άν είναι όρθή ή γνώμη αύτή ; Πρός
τούτο, άφοΰ άναγνώρισε τή σπουδαιότητα πού Ιχει ή διδασκαλία τής
μητρικής γλώσσας, (σ. 106 στ. 4 -2 8 ) έρωτά (σ. 106, στ. 2 9 -3 1 )
«Είναι δυνατόν ό τύπος τής διδασκομένης μητρικής γλώσσης νά χαρα» κτηρισθή εύλόγως καί ώς τδ κύριον αίτιον τής καχεξίας τού δημο» τικού σχολείου» ; Καί άπαντά (σ. 106, στ. 3 2-37 καί 107, στ. 1-14)
« Ά ν άκριβώς έξετάσωμεν τούς δρους τής μορφώσεως δέν δυνάμεθα
» νά θεωρήσωμεν τδν τόπον τούτον ώς τδ κύριον αίτιον. ΆρκεΤ νά
» λάβωμεν ύπ’ δψιν τούτο μόνον : δτι ή μόρφωοις ώς σύνολον είναι
» δυνατή καί διά γλώσσης Ιντελώς ξένης έφόσον ύπάρχουσιν οί άλλοι
» δροι τής μορφώσεως
Τούτο θά ήτο προφανώς άδύνατον, άν
» ό τύπος τής γλώσσης είχε τήν σπουδαιότητα τήν όποιαν άποδίδει
» είς αότδν ή Ε φ ορία-. Καί συμπεραίνει άμέσως (σ. 107, στ. 15)
«Πταίει κ α ί ό τύπος τής γλώσσης δχι κ υ ρ ίω ς ό τύπος τής γλώσσης».
Στις 19 άράδες, άρα, ό Μ μάς μαθαίνει : Πώς ή μόρφωση είναι
δυνατή καί μέ γλώσσα ξένη, γιά τούτο στδ δημοτικό μας σχολείο,
πού δε μορφόνει, δέν μπορεί νά φταίει κυρίω ς ό τύπος τής διδασκό
μενης γλώσσας.
'Ο Μ αύτή τή φορά, τδ είπαμε, σά νά μήν άκολούθησε τούς
κανόνες τής άπλής λογικής, μά λησμόνησε — άλά δασκαλό του —
17
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πολλά πράγματα πού καλοξέρει, δπως π. χ . δτι ή καθαρεύουσα γιά
τό παιδί είναι μισο-ξένη γλώσσα καί μισο-νεκρή (μ. Μ. σ. 206).
'Οπωςδήποτε γιά νά τόν συμπληρώσομε καί γιά νά πεισθοΰμε,
άν μπορεί ή δέν μπορεί νά είναι ή γλώσσα τό κύριο αίτιο τής καχε
ξίας τοδ δημοτικού σχολείου, θά έξετάσομε στδ έπόμενο Δ0 Κεφάλαιο
τούς δρους τής μορφώσεως, πράγμα πού δέν τό Ικανέ ό Μ γιά ν’άποδείξει τό άντίθετο, μολονότι τό θεώρησε άπαραίτητο.
Πρό τούτου, δμως, θά έπψ,είνομε σέ κάτι, πού δ κ. Σκιάς δέν
μπορεί νά τό Ιννοήσει, μά δ κ. Μ μπορεί νά μάς τδ διδάξει, δτι δηλαδή
ή μόρφωση μέ ξένη γλώσσα δέν είναι άδόνατη μά δυνατότατη, Ιπειδή
ή ξένη γλώσσα μαθαίνεται γιατί είναι γλώσσα λαλουμένη. Καί δτι ή
μόρφωση μέ τήν καθαρεύουσα δέν είναι Ιπίσης δυνατή, διότι ή καθα
ρεύουσα δέν μπορεί νά διδαχθεί σέ δημοτικό σχολείο, Ιπειδή δέν είναι
γλώσσα λαλουμένη, μά μόνο γραφόμενη καί μάλιστα ύποκειμενική
γραφομένη.
Ό φίλος μου Μ, ό όποιος τά καλονοιώθει αδτά καί γιά τούτο
λέει (μ. Μ. ο. 113.) «Είμαι πρόθυμος νά πλειοδοτήσω είς τά παράπονα
» (τής Ιφορίας γιά τίς δυσκολίες τής διδασκαλίας τής γλώσσας) καί νά
» τονίσω ίδίως δτι ό γλωσσικός οδτος τύπος παρουσιάζει άπό μορφο» λογικής άπόψεως καί μεγαλυτέρας άκόμη δυσκολίας άφ’ δσας θά
» παρουσίαζε γλώσσα έντελώς ξένη » δέν μπορώ νά καταλάβω μέ
ποιόν τρόπο κατόρθωσε νά πεισθεΐ δτι, μέ τό νά πιστοποιήσει τό
εύκολοκατορθωτότερο (τό δ,τι δηλαδή, είναι δυνατή ή μόρφωση καί
«διά γλώσσης έντελώς ξένης»), άπόδειξε ώς δυνατό καί βέβαιο τό
δυσκολοκατορθωτότερο (τή μόρφωση μέ τόν γλωσσικόν τόπον πού
«παρουσιάζει άπό μορφολογικής άπόψεως καί μεγαλυτέρας άκόμη
«δυσκολίας άφ’ δσας θά παρουσίαζε γλώσσα έντελώς ξένη »);
Εύρισκόμενος στήν άδυναμία νά νοιώσω, δτι οτό μ ικ ρ ό τερ ο μ π ο 
ρ ε ί ν ά π ε ρ ιέ χ ε τα ι τό μ εγα λύ τερ ο , καί δυνάμενος νά ξεχωρίζω σέ
κάθε στιγμή καί πρό πάντων νά μή λησμονώ, πώς άλλες οί δυσκολίες
διδασκαλίας μέ ξένη γλώσσα καί άλλου είδους οί πολύ μεγαλύτερες
δυσκολίες καί οί κίνδυνοι διδασκαλίας μιάς γλώσσας πού δέν είναι
λαλουμένη1, θά παρακαλέσω τόν Μ ν’ άκούσει— δσα ξέρει— γιά τίς

ά π ό λ υ τες δυσκολίες, πού παρουσιάζει ή διδασκαλία τής καθαρεύουσας.
Λέω καί ξαναλέω «δσα ξέρει», γιατί δέν μπορεί νά μήν ξέρει
τόσο κοινά πράγματα άνθρωπος πού χαρακτήρισε τήν καθαρεύουσα
μισο-ξένη καί μισο-νεκρή καί πού μάς χάρισε τήν άκόλουθη χαρι
τωμένη παρατήρηση μέ τήν πιό άκριβόλογη διατύπωση. «'Ο γλωσ» σικός οδτος τύπος (ή καθαρεύουσα) παρουσιάζει άπό μορφολογικής
» άπόψεως καί μεγαλυτέρας άκόμη δυσκολίας. . . . άκριβώς διότι είναι
»πολύ συγγενής πρός τήν κοινώς δμιλουμένην». (μ. Μ. σ. 113).
Τ ί θά πεΤ α δ τδ ;— θ ά πεΤ δτι ό Μ παρατήρησε, πώς ό κοινός
προφορικός λόγος τού παιδιού καί τού δασκάλου έχει Ινα λεκτικό καί
μιά γραμματική, πού πολυμπερδεύουν τό παιδί δταν τούτο έπιχειρεί
νά μάθει Ιναν γραπτό λόγο μέ λεκτικό συγγενικό, μά πού σερβίρεται
μέ γραμματική (τυπικό καί συντακτικό) ύποκειμενική τού συγγραφέα“
δηλαδή μέ τυπικό καί συντακτικό, πού δέν είναι ούτε ή γραμματική
τή ς γλώσσας, ή όποία άνεβαίνει αιώνια καί αύθόρμητα στά χείλη
δασκάλου καί παιδιού, ούτε ή γραμματική (τυπικό καί συντακτικό)
τού άττικού λόγου τήν όποία μαθαίνει τό παιδί. Διότι ό συγγρα
φέας τού άναγνωστικού, γιά νά κατασκευάσει τήν καθαρεύουσά του,
πήρε λέξεις, τύπους καί σύνταξη τού άττικού λόγου καί τίς άνακάτεψε μέ τυπικό καί συντακτικό καί παραλλαγμένο λεκτικό τής
γλώσσας τού παιδιού.
Αδτά τ’ άνακατέματα, άφ’ ένός τυπικού ξένου, πού έρχεται μαζί
μέ τήν άγνωστη στό παιδί λέξη γιά ν’ άντικαταστήσει τό γνωστό του
τυπικό γνώριμης λέξεως, καί άφ’ έτέρου συντακτικού μιάς άλλης γλώσ
σας πού μπερδεύεται μέ τό συντακτικό τής γλώσσας τοδ παιδιού,
γινόμενα μόνο μέσα στήν τάξη καί δσο γράφει τό παιδί, γιά νά
λησμονηθούν δλα καί νά ξαναντικατασταθούν μέ τό πρώτο τυπικό,
λεκτικό καί συντακτικό άμα βγεί τό παιδί άπό τήν τάξη, ή άμα σηκώ
σει τά μάτια άπό τό βιβλίο ή τό τετράδιο, βεβαιότατα δέν έπιτρέπουν
τή μάθηση τού γραπτού τύπου (της καθαρεύουσας) καί πιό βέβαια
Ιμποδίζουν τή μόρφωση.
’Εμποδίζεται λοιπόν ή μόρφωση. I o) Γιατί τό παιδί δέν μπορεί νά
μορφωθεί άν δέ μάθει νά χειρίζεται τό δργανο, τό κλειδί τών γνώ
σεων, τή μητρική του γλώσσα. Καί 2·) Διότι, Ινεκα τών δυσκολιών
τής διδασκαλίας τής γλώσσας, ό δάσκαλος άναγκάζεται νά παραμελεί
τ ’ άλλα μαθήματα γιά νά κατορθώσει τόν άκατόρθωτο σκοπό τής
γλωσσικής διδασκαλίας1.

* «’ΕντεΒθεν δ γραπτός λ ίγ ο ς φ ίρει 4ν τή διδασκαλία τόν χαρακτήρα γλώσ» σης ¿V μόρει μέν ξένης, έν μέρει δέ καί νεκρδς, ξένης Ιφόσον δέν είναι ή φυσική
» Ιπέκτασις τοδ ζίΒντος το5 «ροφορικοδ λόγου τών διδασκομένων, νεκρ&ς έφόσον
* καί οί διδάσκοντες αδτοί δέν όμιλοδν τόν τόπον τοδτον άσφαλώς.» μ . Μ . 2 0 6 .

1 « Διότι είναι φανερόν δτι συντρεχόντων καί άλλων μεβοδικών άτόπων τό
» λάθος τοδτο τείνει νά μεταβάλη τήν δλην διδασκαλίαν είς καθαρώς γλωσσικήν,
> τούτο S i γίνεται προφανώς ΙπΙ θνσίφ τών πραγμάτων μεγάλη καί αποτελεί
» βαρείαν μορφήν τή ς στοιχειώδους έκπαιδεόσεως ». μ . Μ . 218.
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Στό σημείο αδτό μπορεί νά μάς παρατηρηθεί, πώς οί όμολογημένες πολύ μεγάλες δυσκολίες της διδασκαλίας δέν είναι· άνυπέρβλητες,
ώστε δ σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας νά θεωρηθεί άκατόρθωτος. Έξεναντίας δ Μ καί μαζί του 6 δασκαλικδς κδσμος Ιλπίζει νά
δπερνικηθοϋν:
α°) Έ ά ν αύξήσει δ χρόνος ποδ διαρκεΐ ή στοιχειώδης Ικπαίδευση.
β°) Μέ τό νά διδάσκεται ή Νεοελληνική (=συνήθης τύπος γραπτοδ λόγου) άσχετα άπδ τήν άρχαία σ’ δλη την Ικπαίδευση καί μ!
τή μέθο.δο τοΟ προβιβασμοΰ άπδ τδν προφορικό λόγο σιγά καί ήρεμα
ώς τδν τύπο τοΰ γραπτοΰ λόγου στδ δημοτικό σχολείο.
Οί δυδ αύτές προτάσεις άποτελοΰν τά θεραπευτικά μέτρα, ποδ
πρέπει νά λάβει ή πολιτεία, γιά νά έχει στοιχειώδη μόρφωση, καί ίσοδυναμοϋν μέ τή λύση τού διδακτικού προβλήματος· λύση ποδ άν
άλήθευε, καί ή δρισμένη γνώμη τής Έφορίας'θά ήταν άδικαιολόγητη,
καί τδ πείραμα τοΰ προτύπου δημοτικοΟ σχολείου θά ήταν άσκοπο,
γιατί θά είχε άποδειχθεΐ, πώς γιά τή σημερινή καχεξία τοΰ δημοτικοθ σχολείου φταίει δ χρόνος δ ¿λίγος ποδ διατίθεται γιά τή στοι
χειώδη Ικπαίδευση καί ή Ιφαρμοζόμενη σήμερα διδακτική μέθοδος.
Τδ άν φταίει καί κατά πόσο μποροΰμε νά λέμε, πώς φταίει δ χρό
νος, θά τό Ιξετάσομε στδ Δ® Κεφάλαιο μελετώντας τούς γενικούς
δρους τής μορφώσεως.
’Εδώ θά Ιξετάσομε: Ά ν έπιτρέπεται νά φανταζόμαστε δυνατή τή
διδασκαλία ξεχωριστά άπδ τήν άρχαία τοΰ Νεοελληνικοί) γραπτοΰ
λόγου (=καθαρεύουσας). ’Επίσης άν μπορεί νά διδαχθεί ή γλώσσα
ή γραπτή (ή καθαρεύουσα) μέ τή μέθοδο, πού καθώς είπαμε άποτελεΐ άνέβασμα μιας σκάλας άπδ γνώσεις καί γλώσσες ώς τδ άνώτατο σκαλοπάτι τοΰ πνευματικού κύκλου άνωτέρων γνώσεων καί τοΰ
τόπου της γραπτής γλώσσας. Καί κατά πόσο τέλος μπορεί νά Ιφαρμοσθεΐ μιά τόσο πολύπλοκη θεωρητική διδακτική μέθοδος.
Υποστηρίζω δτι, καί με τή μέθοδο τής ήρεμης μεταβάσεως άπδ
τδν προφορικό λόγο τοΰ παιδιού στδν άγνωστό του γραπτό λόγο, δέν
άποφεύγεται τδ κακό πού Ιχει ή άπότομη μετάβαση, δπως γίνεται
σήμερα. Δηλαδή καί μέ τήν ήρεμη μετάβαση ή γλώσσα θά μετα
βληθεί «άπδ ¿ργάνου της συνεννοήσεως είς σκοπόν καί άντικείμενον
τής δλης διδασκαλίας» μ · Μ. 218.
"Ας παρακολουθήσομε σύντομα τό δάσκαλο τδν καιρό πού θά Ιφαρμόζει τήν προτεινόμενη διδακτική μέθοδο. "Οσο νά μάθει τδ παιδί
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νά διαβάζει στίς κατώτερες τάξεις ό δάσκαλος, τόσο γιά τήν προφο
ρική διδασκαλία δσο καί γιά τή γραφή, μεταχειρίζεται τό λεκτικό
καί τυπικό τό δικό του καί τοΰ παιδιοΟ.
Διδάσκει δηλαδή μέ γλώσσα λαλουμένη καί δίνει προσοχή στά
πράγματα.
"Οσο άναβαίνει δμως τό παιδί στίς τάξεις, ό δάσκαλος είσάγει
σιγά σιγά νέο λεκτικό (πνευματικοΰ κύκλου άνωτέρου) πού φέρνει
μαζί του νέο τυπικό. Δυστυχώς δέν άρκεϊται σ’ αδτό. Ά λλά είσάγοντας μέ τδ νέο λεκτικό τό νέο τυπικό, φροντίζει ν’ άλλάξει καί ν’ άντικαταστήσει μέ τό δήθεν ισοδύναμο τδ παλιό λεκτικό καί τυπικό τοΰ
παιδιού. ’Επιχειρεί νά καταστρέψει, δηλαδή, δσα τό παιδί Ιμαθε.
Παράδειγμα: Τόν πρώτο χρόνο, ή τό δεύτερο, ό δάσκαλος Ιμαθε
στό παιδί πρόσθεση καί τοΰ Ιμαθε πώς «Ινα κάί Ινα κάνουν δυό»
Τόν Ιρχόμενο χρόνο γιά νά διδάξει στό ίδιο παιδί πολλαπλασιασμό
(άνώτερος κύκλος γνώσεων) δέ θά τοΰ πεΐ «δτι τρεις φορές Ινα κάνει
τρία», άλλά «τρία Ιπ ί §ν ίσον τρία». Καί γιά νά τό άναλύσει θά πεί
«!ν σύν ένί σύν Ινί (1 + 1 + 1 )» . Γιά νά μάθει δμως στό παιδί τό «!ν
σύν Ινί σύν ένί» ό δάσκαλος μαζί μέ τό παιδί θά ξεχάσουν τόν πολλα
πλασιασμό, γιατί θά πρέπει νά καταφέρει πρώτα ό δάσκαλος τό παιδί
νά ξεχάσει τό «Ινα» καί νά πεί «!ν», ν’ άντικαταστήσει τό «καί»
μέ τδ «σύν» καί νά μεταχειρισθεί τόν άγνωστο τύπο «τή δοτική ένί».
Ξαναλέμε, λοιπόν, τό είπωμένο: ή μετάβαση — προβιβασμός άπό
τόν προφορικό λόγο τοΰ παιδιού καί τοΰ δασκάλου στόν περίφημο
τύπο τοΰ γραπτοΰ λόγου, δσο θ’ άναγκάζει τό παιδί νά μή δέχεται
μόνο τδ άπαραίτητο τυπικό μαζί μέ τό νέο λεκτικό τοΰ άνωτέρου
πνευματικού κύκλου, μά θά τό δποχρεόνει νά προσαρμόζει στό νέο
τυπικό τοΰ νέου λεκτικού τό γνώριμό του ήδη λεκτικό καί ν’ άντικατασταίνει τό παλιό συντακτικό καί λεκτικό μέ δήθεν ισοδύναμα, θά
παρουσιάζει τόσο μεγάλες δυσκολίες, ώστε θά μεταβάλλει δλη τή διδα
σκαλία σέ γλωσσική.
Ή μετάβαση άν είχε τή μορφή μ η χ α ν Μ ή ς ένώσεοας, δηλαδή
άν ήταν παράθεση ¿λίγου νέου λεκτικοΰ καί τυπικοΰ δίπλα στό παλιό
τοΰ παιδιοΰ, θά μποροΰσε^με πολλές δυσκολίες νά Ιπιτρέψει κάποιο
άποτέλεσμα.
Ή μετάβαση, δμως, χ η μ ιχ η &νωαη διαφόρων λεκτικών, τυπικών
καί συντακτικών, καταδικάζει άπό πρίν κάθε διδακτική μέθοδο σέ άποτυχία, Ιστω καί άν ό ίδιος ό Μ Ιπρόκειτο νά τήν Ιφαρμόσει μόνος του.
Προσθέτω άμέσως,πώς ή μετάβαση «μηχανική ένωση» θά δίδασκε ·
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στδ παιδί τδ μέρος τής καθαρεύουσας νά πούμε, πού είναι γιά τδ
παιδί γλώσσα ξένη μά λαλουμένη άπδ τδ δάσκαλο. Έ ν φ ή μετάβαση
«χημική ένωση» έπιχειρεΐ νά διδάξει καί τδ μέρος πού είναι γιά τδ
παιδί γλώσσα ξένη-νεκρή.
Στή δεύτερη, δμως, περίσταση ό παιδαγωγικός κίνδυνος νά ξεπέσει δλη ή διδασκαλία σέ μνημονική μοΟ φαίνεται άναπόφευκτος.
Δηλαδή σέ άγονη διδασκαλία, πού πολύ καλά τήν ξέρει τδ σχολείο,
ή δποία περιορίζεται σέ «κανδνες, εξαιρέσεις κανόνων, χλοΟναι καί
χρήσται, άμητος καί άμητδς» 1 καί κάνει τδ σχολείο νά βλάφτει
άντί νά ώφελεΐ.
Στήν περίσταση αύτή ή διδασκαλία ίσοδυναμεΐ μ’ έξαναγκασμδ
τοϋ παιδιού ν’ άποστηθίζει γραμματικούς καί συντακτικούς κανδνες
καί φέρνει μέσα της τδν κίνδυνο νά συνηθίσει τδ παιδί στόν «παπαγαλισμδ» καί στή «λεκτική σκέψη» καί νά σχηματισθεΐ στδ μυαλάκι
του ή «γραμματική δίπλα» *.
Παιδαγωγός δ Μπουντώνας αύτδν τδν κίνδυνο νόμισε πώς θά τδν
μηδενίσει μέ τή μέθοδό του.
1°) 'Ορίζοντας' ή διδασκαλία νά γίνεται στίς κατώτερες τάξεις
άποκλειστικά μέ τδ γνώριμο στδ παιδί γλωσσικό δλικό, ώστε νά
μαθαίνει καί πράγματα Ιν φ θά μαθαίνει νά διαβάζει καί νά γράφει.
2°) Μέ τδ ν’ άνεβάζει στίς άνώτερες τάξεις τδ παιδί στδ λεκτικό,
τδ τυπικό καί τδ συντακτικό τοΟ γραπτού λόγου, πού παραδέχεται
(τδ φαντάζεται τάχα σοβαρά?) δτι θά είναι τουλάχιστο στδ στόμα τού
δασκάλου — θά είναι καί τού άναγνωστικού ή γλώσσα;— σέ τρόπον,
ώστε ή μεταβολή τοΟ τυπικού νά γίνει άπδ τδ νέο λεκτικό μέ τδ
όποιον τδ παιδί θά πρωτομάθει νέες άνώτερες έντυπώσεις καί έννοιες.
Έ τσ ι τδ παιδί θά μείνει στόν κόσμο τών πραγμάτων, γιατί ή λέξη
θ’ άνταποκρίνεται άμέσως στδ πράγμα ή στήν άντίστοιχη ίδέα.
'Η μέθοδος αύτή— πού τήν προτείνει δ Μ καί φαίνεται πώς τήν
άσπάζεται μιά δλόκληρη σχολή άπδ ειδικούς — θά έλάττονε σημαν
τικά τδν κίνδυνο άπδ τή δογματική διδασκαλία δπδ τδν δρο: Να.
ΜΠΟΡΟΓΣΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΪ.

Δυστυχώς ή μέθοδός του δέν μπορεί νά έφαρμοσθεΐ ούτε άπόλυτα,
δηλαδή σέ χρονικό διάστημα άπροσδιόριστο καί άπδ διδακτικό προ1 Έ φημ. «Σάλπιγξ» άρ. 8 0 «Α πολογισμός Δημοτικές Παιδίΐας».
1 Βλέπε «Διάλεξη Στ. Ραμδ» Δελ. Β . σελ. 75.
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σωπικδ άνώτερης μορφώσεως, ούτε κατά περισσότερο λόγο σχετικά,
δηλαδή σέ χρόνο έντελώς όρισμένο καί περιορισμένον — δπως είναι
τής στοιχειώδους Ικπαιδεύσεως — καί άπδ τδ διδακτικό προσωπικό
τδ σημερινό ή τδ αύριανό.
Κατά τδν ίδιο τδν εισηγητή της, γιά νά έφαρμοσθεΐ, πρέπει ό
δάσκαλος νά μιλεΐ τή γλώσσα πού θά διδάξει, (μ. Μ. σ. 219). « Ή προ» φορική καλλιέργεια τής γλώσσης πρέπει ν’ άποτελέση δχι μόνον
» τήν άφετηρίαν, άλλά καί τήν βάσιν τής δλης γλωσσικής διδασκαλίας».
Τούτο, δμως, κατά τδν ίδιο Μ σήμερα δέν είναι δυνατό. Μά
φαίνεται πώς θά πάψει νά είναι άδύνατο, κατά τδν Μ πάντοτε, δταν
γίνουν «συγκαταβάσεις πρδς τδν κοινόν προφορικόν λόγον» μ. Μ. 207.
"Ας πούμε κ ’ έμείς γιά μιά στιγμή ναί. Δηλαδή, πώς θά γίνει
δυνατό τδ διδακτικό προσωπικό νά μιλεΤ τή γραπτή γλώσσα, δταν
αύτή πλησιάσει (κάνει συγκαταβάσεις) πρδς τδν κοινό προφορικό λόγο.
Κι* άς δούμε ποιδ λογικό συμπέρασμα βγάζομε.
Τδ διδακτικό πρόβλημα, πού άποτελεΐ ή διδασκαλία τού σημερι
νού γραπτού λόγου, θά βρει τή λύση του μέ τήν όρισμένη διδακτική
μέθοδο τού προβιβασμού άπδ τδν προφορικό λόγο ήρεμα στδ γρα
πτό, δταν στδ μέλλο ν 6 γραπτός λόγος θά Ιχει κάνει τέτοιες «συγ
καταβάσεις» ώστε νά είναι προφορικός λόγος τού διδακτικού προσω
πικού, τών μορφωμένων δηλαδή.
Γιά νά γίνει τούτο τδ τελευταίο, θά πει πώς έγινε ή άφομοίωση
τού γραπτού μέ τδν προφορικό λόγο. Ά ρ α γιά νά έφαρμοσθεΐ ή διδα
κτική μέθοδος, πού προτείνει ό Μ, πρέπει νά προηγηθεΐ ή άφομοίωση,
πού θά είναι εύλογία, μά πού είναι σκοπός καί δέν είν α ι γεγονός.
"Οσο, λοιπόν, ή άφομοίωση μένει σκοπός καί εύχή, καί ή Ιφαρμογή τής μεθόδου τού κ. Μπουντώνα θά μένει «σφοδρή Ιπιθυμία».
Είναι άλήθεια, πώς ό κ. Μ έφαντάσθηκε «ζήτημα χρόνου» τήν
έπικράτηση τού άπλουστέρου τύπου γραπτού λόγου, ό όποιος καί θά
μιλεΐται άπδ τδ διδακτικό προσωπικό, γιατί διατύπωσε καί τήν άπαίτηση «νά διδαχθεί συστηματικώς ή Νέα Ε λληνική (== καθαρεύουσα)
» καταλαμβάνουσα την προοήκονοαν έν τη Ικπαιδεύσει θέσιν» μ. Μ.
οελ. 215.
Κ ’ έξηγώντας τά παραπάνω θέλει « συνεχή καί αύτοτελή δι’
» δλης τής Έκπαιδεύσεως τήν διδασκαλίαν τής Νέας 'Ελληνικής
» κορυφουμένην είς διδασκαλίαν τής Νέας 'Ελληνικής γλώσσης καί
» φιλολογίας έν τφ Πανεπιστημίψ ». Έ τσ ι θά είναι δυνατή « ή κατα-
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νόησις καί ή όρθή χρήσις » τού γραπτού σημερινού λόγου άπό τό
διδακτικό προσωπικό.

» άκόμη δυσκολίας . . . άκριβώς διότι είναι πολύ συγγενής πρός
»τήν όμιλουμένην».
Τί είναι λοιπόν; — Υποκειμενική γλώσσα, δηλαδή κανένα δριο
δέν όρίζει τό λεκτικό της, τό τυπικό της καί τή σύνταξή της,, μά. ό
μεταχειριζόμενός την διαλέγει κατά τήν δρεξή του τυπικό ή συντα
κτικό νεκρό, σ’ δποια δόση θέλει, γιά νά τό μπερδέψει μέ ζωντανό ή
μισοζωντανό λεκτικό, τυπικό ή συντακτικό. Επομένως ή καθαρεύουσα
δέν μπορεί νά είναι γλώσσα σύγχρονη, ούτε αύτοτελής. Καί δέν μπο
ρεί νά διδαχθεί ούτε ώς νεκρή.
Ά ν ήθελε ό Μ καί δ δάσκαλός του νά δνομάσουν τή γραφο
μένη καθαρεύουσα σύγχρονη καί άνεξάρτητη γλώσσα, δυνάμενη νά
διδαχθεί, δέν έφθαναν καλύτερα τόν κ. Άνδρέα Σκιά στά δψη του,
άφόπου τήν άποκάλυψε διάλεκτο;

Συνοψίζομε: 'Ο Μ θεωρεί, πώς θά μάθει τό διδακτικό προσωπικό
νά μιλεΐ τό γραπτό λόγο, πού μέ τή μέθοδό του θά τόν διδάσκει,
γιατί θά έχει Ανεξάρτητα άπό τήν άρχαία καί κατά συνέχεια διδα
χθεί, σάν αύτοτελή γλώσσα, Ινα γραπτό λόγον πού θά Ιχει κάνει
συγκαταβάσεις πρός τόν προφορικό.
Όμολογώ πώς δεν καλοκαταλαβαίνω, άν ό Μ Ιχει καθαρά μέσα
του τό τί Ιννοεί καί θέλει.
Φρονεί τάχα δτι σήμερα ή αύριο, πού θά διδαχθεί τό γραπτό
λόγο τό διδακτικό προσωπικό, θά Ιχ ει γίνει ή άφομοίωση σ’ Ινα
βαθμό τού προφορικού μέ τόν γραπτό, ώστε οί δάσκαλοι τού διδακτικού
προσωπικού νά μπορέσουν νά διδάξουν αδτόν, διότι θά « όμιλούν
άσφαλώς τόν τύπον τούτον » έν ψ σήμερον « καί οί λογιώτεροι δέν
καταντούν εις προφορικόν όμοιόμορφον πρός τόν γραπτόν»; Φανερά
δ συλλογισμός αδτός θά Ικανέ τό σφαλμα νά παίρνει τή σφοδρή έπιθυμία ώς γεγονός.
Ή φρονεί, δτι τό διδακτικό προσωπικό θά μάθει νά μιλεί τόν τύπο
τού σημερινού γραπτού λόγου, διότι « 0 γραπτός ήμών λόγος είναι
σύγχρονος γλώσσα καί ίπομένως είναι δυνατόν νά διδαχθή καθ’ §αυτόν δπως καί δλαι αί σημεριναί γλώσσαι τού κόσμου »; (μ. Μ. σ. 211).
,
ή δεύτερη γνώμη, πού δείχνει κάπως περιττές τις ευχές και
τι? έλπίδες για τη συγκατάβαση τον γραπτού στόν προφορικό, γιά νά
σχηματισθεί στό μυαλό τού Μ, φαίνεται πώς άρκεσε ή βεβαίωση τού
δασκάλου του Χατζηδάκι, πώς ή γραφομένη « κατ’ άνάγκην είναι καί
» όφείλει νά είναι καθόλου όμοειδής καί Ινιαία ώς πρός τούς γραμ» ματικούς τόπους καί τήν σύνταξιν ».
Είναι εύγενικό αίσθημα ό σεβασμός στό δάσκαλο, μά είναι κατά
χρηση νά φθάνει ώς τό σημείο νά λησμονάμε ύστερα άπό λίγες σελί
δες « δτι ό γραπτός λόγος φέρει τόν χαρακτήρα νεκράς έφόσον καί οί
» διδάσκοντες αύτοί δέν όμιλούν τόν τόπον τούτον άσφαλώς » καί δτι
«ο ί λογιώτεροι δέν καταντούν εις προφορικόν λόγον όμοιόμορφον
’ πρόν τόν γραπτόν». Δηλαδή, δτι δ σημερινός γραπτός λόγος είναι
κατά μέρος (μέγα ή μικρό) νεκρή γλώσσα. ΙΙού θά πει δέν είναι
σύγχρονη γλώσσα.
Σ ά μή σύγχρονη γλώσσα δέν μπορεί νά διδαχθεί «καθ’ έαυτήν». Μά δέν είναι καί αότοτελής νεκρή, γιατί « ό γλωσσικός οδτος
» τύπος παρουσιάζει άπό μορφολογικής άπόψεως καί μεγαλυτέρας

Νομίζω πώς μετά τούτα έπιτρέπεται τό συμπέρασμα: "Οτι ή προτεινόμενη διδακτική μέθοδος τού ήρεμου προβιβασμού άπό τόν προ
φορικό λόγο τού παιδιού στόν τόπο τού γραπτού λόγου, καί χωρίς
περιορισμούς άπό τό χρόνο τής διδασκαλίας καί άπό τή μόρφωση
τού διδακτικού προσωπικού, δέν μπορεί νά έφαρμοσθεί παρά ύστερα
άπό τήν Ιποχή, πού ή άφομοίωση τού προφορικού λόγου μέ τό γρα
πτό θά είναι γεγονός καί πού οί δάσκαλοι θά μιλούν τή γραφομένη,
γιατί θά τήν έχουν διδαχθεί άπ’ άλλους πού θά τή μιλούν.
Μιά τέτοια άρα διδακτική μέθοδος μπορεί ν’ άποδειχθεΐ καλή,
άφού δμως πρώτα κανονισθεΐ τό γλωσσικό ζήτημα.
Βεβαιότερα άκόμα καταδικάζεται ή μέθοδος νά μείνει άπλή άνώφελη θεωρία, δσο ή διάρκεια τής στοιχειώδους έκπαιδεόσεως θά Ιχει
κατ’ άνάγκην κάποια δρια λογικά καί δσο δ δάσκαλος, πού θά τή
διδάξει, δέ θά Ιχει τή μόρφωση καί τή σφοδρή Ιπιθυμία τού είσηγητή της, μά θά προτιμά νά μεταβάλλει τή διδασκαλία μιδς γλώσ
σας μισο-ξένης καί μισο-νεκρής σέ άκοπη διδασκαλία μνημονική καί
δογματική.
Καί συμπεραίνω άκόμα, δτι σέ δλες αύτές τις άντιφάσεις έπεσε
δ Μ., γιατί θεώρησε άναγκαία τήν άρχή «τής διατηρήσεως τής
καθαρευοόσης» καί διότι θεώρησε άξίωμα τό δ,τι ή διδακτική άκολουθεΐ τή γλώσσα, Ιπειδή τάχατε δέν μπορεί νά δποταχθεί ή γλώσσα
στή διδακτική, σά νά είναι καί γλώσσα καί διδακτική άνεξάρτητες
άπό τις άνάγκες τού Λαού καί σά νά μήν Ιχουν καί οί δυό Ιναν προο
ρισμό: ί ί ά μ ο ρ φ ώ σ ο ν ν τό ΤΟΟ-νος.
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A.
Είδαμε πώς ή άποτυχία τού δημοτικού σχολείου νά έκπληρώσει
τό σκοπό του όμολογείται άπ’ όλους. Και πώς τδ αίτιο ζητήθηκε στή
διδασκαλία τής μητρικής γλώσσας καί βρέθηκε στή σύσταση τού γρα
πτού λόγου.
Μολαταύτα οί είδικοί, πού όδηγοϋν τήν πολιτεία, θεώρησαν πώς
ή μεταβολή τής διδακτικής μεθόδου θ’ άρκέσει νά προλάβει τήν όμολογούμενη άδυναμία.
Τό πρόβλημα δηλαδή άπόμεινε στά χέρια τους διδακτικό, ζήτημα
μεθόδου διδασκαλίας.
Καί ό Μ σύμφωνος μέ τή γενική αδτή γνώμη, άρκέσθηκε νά
προσθέσει καί δυό άλλα αίτια τού κακού: Τήν πενιχρότητα τής γενι
κής Ικπαιδεόσεως καί τήν πενιχρότητα τής διδασκαλίας τής Νέας
Ελληνικής (=καθαρεύουσα) μ . Μ. σ. 113. Καί γιά τή θεραπεία τους
έπρότεινε τίς άπαιτήσεις 1) Ν’ αυξήσει ή διάρκεια τής στοιχειώδους
έκπαιδεύσεως. 2) Νά διδάσκεται ή Νέα Ελληνική (=καθαρεύουσα)
σάν άνεξάρτητη σύγχρονη γλώσσα σέ δλους τούς βαθμούς τής έκπαιδεύσεως.
'Ο "Ομιλος Ιμελέτησε καί αύτός τά αίτια τής άμορφωσίας τού
Εθνους. Καί δέν έκρινε τό πρόβλημα διδακτικό μά γλωσσο-έκπαιδευτικό, σκεπτόμενος μέ τήν άπλούστερη λογική κ ’ εκτιμώντας τούς
πραγματολογικούς δρους τής στοιχειώδους μορφώσεως Ιτ σ ι:
Ή σ το ιχ ειώ δ η ς έκ π α ίδ ευ σ η ένός λα ο ΰ ό φ ε ίλ ει νά δώ σει σε
δλο νς το υ ς π ο λ ίτε ς ¡¡να έλά χισ το μ ο ρ φ ώ σ εω ς α ένα μ έγισ το
δ υ να τά χρο νικά διά σ τημ α .
Τό έλάχιστο τής μορφώσεως τό άποτελεΤ ή δσο τό δυνατόν άρτιότερη διδασκαλία τών πρωτων μέσων γιά τήν άπόκτηση γνώσεων.
Δηλαδή, ή στοιχειώδης μόρφωση περιορίζεται στήν άνάγνωση, τή
γραφή, τά στοιχεία τής άριθμητικής καί στήν ιχνογραφία καί τή χει
ροτεχνία (ώς μέσα μορφώσεως). Μ’ άλλα λόγια τό δημοτικό σχολείο
κατ’ έξοχήν Ινα σκοπόν έπιδιώκει — νά δώσει στά παιδιά τό κλειδί
τών γνώσεων, τή χρήση τής μητρικής γλώσσας, τόν προφορικό καί
γραπτό λόγο τού Έθνους. Εννοείται, πώς ή γλώσσα αύτή δέν μπο
ρεί νά έχει μορφή άπλούστερη ή κατώτερη άπό τή γλώσσα πού θά
μιλούν καί θά γράφουν οί πιό μορφωμένοι Έλληνες.
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*Αν τό δημοτικό σχολείο δέν κατορθόνει.νά παρέχει αύτό τό Ιλάχιστο τής μορφώσεως δέν έχει λόγο νά δπάρχει.
Μά τό έλάχιστο αύτό πρέπει καί νά δοθεί σ’ Ινα μέγιστο χρόνου.
Δηλαδή, τά παιδιά θά μείνουν στό δημοτικό σχολείο, γιά νά μάθουν
τή γλώσσα, όρισμένα χρόνια.
Στήν Ε λλά δα ώς τά σήμερα δέν μπορέσαμε νά Ιχομε τετρατάξια
σχολεία παντού. Τό νά βρίσομε άρα τή διάρκεια τής στοιχειώδους
έκπαιδεύσεως σέ περισσότερα άπό 4 - 6 χρόνια θά είναι παραλογισμός.
Έ ά ν δέ θέλομε ν’ άερολογούμε, θ’ άρκεσθούμε σ’ αύτό τό χρονικό
διάστημα, γιατί τό χρόνο τόν βρίζει καί τό χρήμα πού δέν μπορούμε
νά τό αύξήσομε μέ τή συζήτηση.
"Αμα Ιτσι βρίσομε τή διάρκεια της δημοτικής παιδείας καί τό
σκοπό της, παρατηρούμε 1— τό άναλύσαμε ήδη — δτι μέ τή διδα
κτική μέθοδο πού προτείνει ό Μ δέ θά Ιπιτύχομε τό σκοπό.
Ή λουσόζα δμως διδακτική του μέθοδος, πού δέν μπορεί νά
έφαρμοσθεΐ καί άν αδξήσει ύπέρ τό πραγματολογικό μέτρον ό χρόνος
τής διδασκαλίας τής γλώσσας, διαγράφηκε καί χωρίς νά λογαριασθεί
καί άλλος δρος, πού κανονίζει τά πράγματα τού δημοτικού σχολείου.
Χωρίς νά λογαριασθεί δηλαδή, τό δ,τι έφαρμοστής τής μεθόδου πρέπει
νά είναι ό τελευταίος άπό τούς 3 - 4 χιλιάδες δασκάλους, πού διδά
σκουν στά σχολεία τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως.
Καί είναι ν’ άπορεί κανένας μέ τό πώς έπιχειρεί σωστός άνδρας
παιδαγωγικός, δπως ό Μ, νά λύσει διδακτικό πρόβλημα (πρόβλημα
μεθόδου διδασκαλίας) χωρίς νά προσέξει καί νά λάβει ύπ’ όψη
του, στό βαθμό πού έπιβάλλεται, τόν αύριανό ή τό σημερινό δάσκαλο,
άφ’ οδ είναι κοινοτοπική άρχή τό δ,τι κάθε ζήτημα καί μερικό πρό
βλημα τού σχολείου (πρόγραμμα, μέθοδος, κ.τ.λ.) συγχωνεύονται στό
μοναδικό παιδαγωγικό πρόβλημα «τήν έτοιμασία τού δασκάλου».
Γενικότατα μάλιστα διατυπώθηκε ή άρχή αύτή ώς έξής. « Τό
ζήτημα τού ιδανικού τής παιδαγωγικής ταυτίζεται μέ τό ζήτημα τού
παιδαγωγού - δασκάλου ».
ϋράγματι τό πρόβλημα τής μεθόδου διδασκαλίας, άπό τή φύση του
ψυχολογικό καί πρακτικό, γιά νά λυθεί άπαιτεΐ τόν άνθρωπον. "Οχι
1 « Είναι λοιπόν φανβρόν δτι έτοιμότης καί άσφάλίΐα π*ρί
» γραπτού λόγο« χωρίς Ικανήν γίνικήν, συστηματικήν γλωσσικήν
» μακράν καί δμοιδμορφον χρήαιν *1ναι άδόνατος. Τί ¿κ τούτων
» γίνη *ϊ; τά τέσσερα πρώτα Ιτη τοδ δημοτικού σχολείο» μέ
» έτω ν! · μ. -Μ.

τήν χρήσιν τού
διδασκαλίαν καί
είναι δυνατόν νά
αρχαρίους 4 - 6
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μαθητάς μ δσο τδ δυνατόν άρτιότερη διδασκαλία των πρώτων μέσων
γιά τήν άπόκτηση γνώσεων, θ ά Ιλυνε δηλ. τά ζητήματα τού προ
γράμματος καί τής μεθόδου κ.τ.λ.
Ά ν δμως ό δάσκαλος αύτδς δέν έβρισκε λύση γιά τδ Ινα μερικό
πρόβλημα τού σχολείου (τή μέθοδο); Σέ τέτοια περίσταση τό αίτιο
μιάς άπροσδόκητης άποτυχίας τού σχολείου δέν έπρεπε νά ζητηθεΤ
στό λόγο πού κάνει άλυτο τό μερικό πρόβλημα;
Καί συγκεκριμένα.
Αν ό δάσκαλος τού δημοτικού σχολείου φτάσει καί γίνει στή μόρ
φωση Μπουντώνας κι’ δμως άδυνατεΤ νά λύσει τδ ζήτημα τής μεθό
δου τής γλωσσικής διδασκαλίας, δέ θά πεΐ πώς ό σκοπός τής γλωσ
σικής διδασκαλίας είναι τδ αίτιο πού ¿μποδίζει νά δοθεί λύση στό
πρόβλημα τό διδακτικό κ’ ¿κείθε στό μορφωτικό;
Οταν έτσι Ιξετασθεϊ τδ ζήτημα τής μορφώσεως τού έθνους μέ τή
στοιχειώδη Ικπαίδευση, βέβαιονόμαστε πώς αίτιο, πού θά τήν ¿μπο
δίζει, είναι ή έπιβολή τής διδασκαλίας στό δημοτικό σχολείο τού
σημερινού τύπου τού γραπτού λόγου.
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μ τή e te * « * * i ¿κπαίδευση δέ θά κατορθωθει, δσο τδ πρόγραμμα το0 δημοτικού σχολείου έπιβάλλει τή δ ίδ α ξ α λία τής σημερινής γραπτής γλώσσας.
’Απομένει, λοιπόν, Ινας τρόπος γιά νά δοθεί μόρφωση σέ δλους
ϊ ! ύ δ ϊ , Τ 7 ματΙ Γ Γ ί ^
π° ύ έθέσαμε: Νά διαγνώσομε- τά αίτιο
V άφίνει νά δοθεί λύση στό πρόβλημα τής μεθόδου διδασκαλίας
τής γλωσσάς καί νά τδ ξερριζώσομε.
ο«°χαΑΐας
Έ δώ χρειάζεται λίγη προσοχή !

Ό "Ομιλος δμολόγησε, δτι γιά τήν κατάσταση τού σχολείου φταίει
ή άμορφωσια τού δασκάλου καί φταίνε τό άνάλογο μέ τή μόρφωση
τού δασκάλου πρόγραμμα, πού έφαρμόζεται, καί ή άνάλογη μέ τή
μόρφωσή του μέθοδος διδασκαλίας, πού έφαρμόζεται. Αδτά άλλως τε
είναι φανερά. "Οπως είναι φανερό έπίσης, δτι μαζί μέ τή βελτίωση
τού δασκάλου σιγά καί μέ τόν καιρό θά βελτιόνονται καί μέθοδοι καί
προγράμματα.
Μά ό Ομιλος λογαριάζει δτι, μέ τδ δάσκαλο αύτόν πού έχομε
σήμερα, καί με τόν δλίγο καλύτερον πού θά έχομε γιά πολλά χρό
νια, δέ θά κατορθόνομε νά έχομε στοιχειώδη μόρφωση Ιδώ καί πολλά
χρόνια, μόνο καί μόνο γιατί Ιννοουμε τή γλώσσα νά μήν τήν ύποτάξομε στή διδακτική άνάγκη.
’Ιδού τδ «πώς» ό "Ομιλος βρίσκει βιζικδ αίτιο τής καταστάσεως
τού σχολείου τή γλώσσα, καί τδ «γιατί» φρονεί δτι άμα αύτή έξορισθεΤ άπδ τδ σχολείο, τό σχολείο θά προκόψει, έν ψ ξέρει πώς φταίει
γιά τήν κατάσταση τού σχολείου καί ή άμορφωσια ή παιδαγωγική
τού δασκάλου καί δ,τι άλλο.

'Α ς δποθέσομε πώς ¿δημιουργήσαμε τόν ίδανικδ παιδαγωγό - δάτ^
;ΐΠ ό ΐ" 1 λ !
? ^ παι^αϊ ωΤικδ πρόβλημα, πού ταυ
τίζεται μέ τδ ιδανικό τής παιδαγωγικής.
Ό δάσκαλος «ύτός, στά χρόνια τά όρισμένα, θά μόρφονε τούς

Συντηρητικός ό Μ θέλησε δλα νά τά διορθώσει μέ τδν δρο νά μή
θίξει τήν καθαρεύουσα. Καί δρθολογικός, ζήτησε τά αίτια τής καχε
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ξίας τού σχολείου σ’ έκεϊνα πού φαίνονται άμέσως (στή μέθοδο καί
τό πρόγραμμα) καί νόμισε δτι μέ τόν καταρτισμό τους τό λογικότερο
Θά δπερνικήσει τό κάθε έμπόδιο. Έ τσ ι κατάρτισε μέθοδο διδακτική
πού θά μείνει δυστυχώς άνώφελη θεωρία. Κ’ Ιτσι, ζητώντας τή λύση
τοΟ διδακτικού προβλήματος, προτίμησε κατά μιά Ιννοια τελικά νά
μην άποκτήσομε στοιχειώδη μόρφωση, δσο νά μεταβληθοΟμε σέ p a y s
d e cocagne, δπου θά δπηρετούν στά τετρατάξια ή τά έξατάξια δημο
τικά σχολεία δάσκαλοι άνώτεροι στή μόρφωση άπό τόν ίδιο Μπουντώνα, πού θά μιλούν τήν καθαρεύουσα σά μητρική γλώσσα καί θά
μπορούν νά Ιφαρμόσουν μέθοδο διδασκαλίας τής καθαρεύουσας άνώτερη άπό τή δική του τήν πολύπλοκη, μά τήν άδύναμη νά λύσει τό
διδακτικό πρόβλημα.
Τόν Ό μ ιλο τόν ¿μποδίζει ό πραγματισμός του νά τά βάλει μέ τό
φυσικό έμπόδιο— διδασκαλίας μιάς γλώσσας στό δημοτικό σχολείο μή
λαλουμένης— καί τόν ¿μποδίζει άκόμα νά έλπίσει στήν οδτοπία τού
ιδανικού καταρτισμού τού δασκάλου. Γιά τούτο προτίμησε νά παλαίσει
μέ τά έμπόδια πού παρουσιάζει σφαλερή γνώμη άνθρώπινη, έλπίζοντας πώς κι’ αδτή, σάν κάθε άνθρώπινη πλάνη, μπορεί νά διαλυθεί,
δταν ή έπιστήμη δείξει στό φώς τήν άλήθεια, πού άναπαύεται κρυμ
μένη μέσα στά γεγονότα καί στά πράγματα.
Τό πράγμα καί τό γεγονός αδτή τή φορά είναι δτι έχομε έναν
προφορικό λόγο. Ή έπιστήμη καλείται νά δείξει πώς αδτός ό λόγος
άποτελεί δργανο άρτιο, ίκανό ν’ άντικαταστήσει τό σημερινό γραπτό
λόγο. Ή άλήθεια τότε θά βγεί άπό τόν κρυψώνα της, γιατί θ’ άποδειχθεί, πώς δταν αδτή ή γλώσσα διδαχθεί στό σχολείο θά έχομε
στοιχειώδη μόρφωση καί μέ τό σημερινό δάσκαλο καί μέ τόν αδριανό
κατά περισσότερο λόγο. Δουλειά τής ’Επιστήμης είναι νά ζητά τήν
άλήθεια γιά νά τήν τραβήξει δξω άπό τόν κρυψώνα της.
Τό Πρότυπο Σχολείο τού Όμίλου φιλοδοξεί νά είναι φώς στό χέρι
τής ’Επιστήμης γιά νά βρεθεί ή άλήθεια.

παράνομε πώς άναγκαστικά, γιά νά δπάρξει δημοτική παιδεία πού
νά μορφόνει δλους, πρέπει ν’ άλλάξει ή διδασκόμενη γλώσσα.
Ά π ό τήν ύπέρτατη, λοιπόν, άνάγκη νά μορφωθεί τό Έ θνος, άνάγκη
πού πρέπει νά κανονίζει καί γλώσσα, καί διδακτική, καί σχολείο,
ύποχρεόνεται ή γλώσσα νά δποταχθεί στή διδακτική· περίσταση δη
λαδή, πού δ κ. Σκιάς τή θεωρεί έγκλημα καί πού τρομάζει τόν κ.
Μπουντώνα.
Ό κ. Χατζηδάκις έν τούτοις είδαμε πώς συμφωνεί, έκτός άν κατά
τό συνήθειο του φροντίσει νά δώσει άλλη έρμηνεία στήν περικοπή
πού άναφέραμε ήδη (Σελ. 29 Ά καδ. Ά ναγν. 1910). «Περί τούτου
» (γιά τή γλώσσα) θά διαλάβη καί δ Έ λλ η ν διδάσκαλος καί παιδαγω» γός ό όρίζων τόν σκοπόν καί τήν Ικτασιν έκάστου διδακτέου μαθή» ματος, δ λαμβάνων ύπ’ δψιν τάς δυσκολίας ή εύκολίας, τούς καρ» πούς ή τούς κινδύνους τοιαότης ή τοιαύτης γλώσσης έν σχέσει πρός
» τά άλλα μαθήματα».
Πρέπει, λοιπόν, ή διδασκόμενη γλώσσα ν’ άλλάξει. ■
Ή έκλογή δμως γλώσσας, τό παρατήρησε ή δ η 'δ Μ (Σελ. 113),
προϋποθέτει δτι, έκτός άπό τόν τύπο τού σημερινού γραπτού λόγου,
ύπάρχει καί άλλη γραπτή γλώσσα έτοιμη καί σέ κοινή χρήση.
Ά μ α δμως τούτο δέν είναι γεγονός; Τό πρόβλημα λαβαίνει τότε
μιά μορφή πού «σέβας μ’ έχει είσορόωντα».

Ε.
"Αν άποδείχθηκε, πώς ή άμορφωσία τού άποφοίτου τού δημοτικού
σχολείου όφείλεται καί θά όφείλεται στό βάθος δχι στό δάσκαλο, μήτε
στή μέθοδο διδασκαλίας, άλλά στό άδύνατο νά μάθουν τά παιδιά τόν
τόπο τού σημερινού γραπτού λόγου, έπειδή ή καθαρεύουσα γιά τά
παιδιά είναι γλώσσα μισο-ξένη καί μισο-νεκρή, δικαιούμαστε νά συμ-

Είναι βέβαιον δτι πολλοί καί καλοί — Ινας άπ’ αύτούς δ συνιδρυ
τής τού Όμίλου Ί δ α ς — έχουν τή γνώμη «πώς δπάρχει δλόκληρη φιλο» λογία γραμμένη σέ γλώσσα δημοτική άρκετά δμοιόμορφη καί άπο» κρυσταλλωμένη γιά νά διδαχθεί στό δημοτικό σχολείο».
Εύτυχισμένοι δσοι έχουν τήν πεποίθηση αύτή. Τό γλωσσικό
κ ’ έκπαιδευτικό πρόβλημα γι’ αύτούς έχει βρεί τή λύση του, κι’ άσφαλισμένη είναι Ικ τών προτέρων ή έπιτυχία τού προτύπου πειραμα
τικού σχολείου.
’Εκείνος δμως πού νομίζει, δπως έγώ, πώς όπάρχουν έργα φιλογικά (ποιήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα) γραμμένα σέ γλώσσα
δημοτική άρκετά δμοιόμορφη καί άποκρυσταλλωμένη, μά δτι ή γλώσσα
αδτή δέν μπορεί νά είναι ή γλώσσα τού σχολείου, γιατί δέν έχρησίμευσε άκόμα γιά δλες τίς πνευματικές άνάγκες, αύτός άναγκαστικά θά
ψιλοεξετάσει καί θά πολυβασανίσει τό δίλημμα τής έκλογής.
Διότι, άφ’ ένός θά έξακολουθήσει άναγνωρίζοντας, δτι δέν μπορεί
νά θεωρηθεί γλώσσα κατάλληλη γιά τό σχολείο σ ή μ ερ α γλώσσα πού
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μπορεί καλλιεργούμενη και μορφονμενη νά Ιπαρκέσε; ατό μ έλ λο ν
δλες τίς πνευματικές άνάγκες, έφόσον δεν είναι άπό σήμερα
δργανο έτοιμο, τελειοποιημένο σέ βαθμό άνάλογο μέ τήν πνευματική
άνάπτυξη τού Έθνους.

τυπικό τού κοινού προφορικού λόγου τών άμόρφωτων καί τού πυρήνα
τού προφορικού λόγου τών μορφωμένων τάξεων) άναγνωρισθεί πώς δέν
Ιπαρκεΐ γιά τίς πνευματικές άνάγκες, τό έρώτημα «ποιά θά είναι ή
» γλώσσα τού σχολείου;» θ’ άποδοκιμασθεί μέ τήν ίδια δύναμη άπό
τά δυό γλωσσικά στρατόπεδα τών δημοτικιστών καί τών καθαριστών.

Κ ’ Ιξ άλλου δέν μπορεί νά ξανασφαλίσει τά μάτια του στό φώς γιά
νά παραδεχθεί, δτι θά κατορθωθεί μέ διδακτική μέθοδο νά δπερνικηθοΟν οί άνυπέρβλητες δυσκολίες, πού παρουσιάζει ή διδασκαλία
τής καθαρεύουσας.
Ή τελευταία αδτή διέξοδος πού ίσοδυναμεΐ, τό ξέρομε, μέ ματαιοπονία ή μέ άναπόδισμα, ήτοι με συνειδητή άρνηση τοΟ λόγου τής
δπάρξεως δημοτικής παιδείας, μολονότι Ιγινε δεκτή άπό τήν πολιτεία
καί τόν Μ, έν τούτοις νομίζω πώς δέν μπορεί ν’ άπασχολήσει τδν
άσχολοόμενο μέ τό Νεοελληνικό Παιδαγωγικό πρόβλημα τής διδασκα
λίας τής μητρικής γλώσσας.
’Αλλά καί ή εισαγωγή στή διδασκαλία μιάς γλώσσας, πού δέν
Ιπαρκεΐ σήμερα στίς πνευματικές άνάγκες, θά ίσοδυναμοΰσε μέ σταμάτισμα τής πνευματικής ζωής τοΟ Έθνους ώς τήν έποχή πού θά
τελειοποιηθεί τό νέον δργανο (ή γραπτή γλώσσα τών βρισμένων λογο
τεχνικών έργων) καί θά γίνει άξιο νά χρησιμεύσει γιά τήν άνώτερη
πνευματική ζωή.
Γιά τούτο καί ή λύση αύτή δέν μπορεί νά γίνει παραδεκτή, μολο
νότι αύτοί πού τήν παραδέχονται κρατούν τά μάτια καρφωμένα
έμπρός· καί στήν πρότασή τους όπάρχει ή άρχή, πού δέν μπορεί
ν άμφισβητηθεί — δτι, γιά νά μπορέσει νά μορφόνέται σήμερα τό
σύνολο τού Έθνους, πρέπει ν’ άλλάξει ή γλώσσα τού σχολείου— .
Ποια πρέπει νά είναι καί ποιά μπορεί νά είναι ή γλώσσα τού
σχολείου; — Νά τί πρέπει νά συζητηθεί καί τί θ’ άποδειχθεί πειρα
ματικά. Δηλαδή, άφού λειτουργήσει τό πειραματικό σχολείο, τού
όποιου οί άπόφοιτοι θά μεταχειρίζονται τό νέο γραπτό λόγο, τόν ίκανό
γιά τίς πνευματικές άνάγκες.
Έ ν τούτοις γιά τό «ποιά μπορεί νά είναι αύτή ή γλώσσα» καί ή
συζήτηση !κ τών προτέρων μπορεί νά χρησιμεύσει.
θ ά έκθέσω λοιπόν τή γνώμη μου τήν άτομική, γνωρίζοντας πώς
ό "Ομιλος δέν έχει σχηματίσει γνώμη βρισμένη.
θ ά έκθέσω τήν άτομική μου γνώμη, γνωρίζοντας άκόμα πώς άμα
άποκλεισθεί άπό τό σχολείο ή καθαρεύουσα (β σημερινός γραπτός λόγος),
επειδή δέν μπορεί νά διδαχθεί, καί άμα ή δημοτική (τό λεκτικό καί

’Επειδή τή γλώσσα δέ δικαιούται κανένας νά τήν έφεύρει, τό
έρώτημα «ποιά θά είναι ή γλώσσα;» δποχρεωτικά πρέπει νά λάβει
τή μορφή «ποιά είναι ή Νεοελληνική γλώσσα, γιά νά διδαχθεί στό
»σχολείο αύτή;».
Δηλαδή, λέμε, πώς ή γλώσσα τού σχολείου πρέπει νά είναι ή
γλώσσα ή Νεοελληνική, ή σύγχρονη.
Καί γλώσσα Νεοελληνική όπάρχει. Είναι ό προφορικός λόγος πού
χρησιμεύει νά συνεννοούνται μεταξύ τους οί Έ λληνες. Οί μορφωμένες
μάλιστα τάξεις τών μεγάλων κέντρων έμόρφωσαν προφορικό λόγο,
πού Ιπαρκεΐ γιά δλες τίς πνευματικές άνάγκες. 'Ο προφορικός αύτός
λόγος (λαλουμένη γλώσσα μητρική τών τάξεων αύτών) κατανοείται
άμέσως καί μαθαίνεται άπό τόν κάθε "Ελληνα δπου γής, γιατί Ιχει
βάση τό λεκτικό καί τυπικό τού κοινού προφορικού πανελλήνιου λόγου,
τού άπαλλαγμένου άπό διαλεκτικές ή ιδιωματικές διαφορές.
Ό λόγος αύτός φαίνεται σήμερα άναρχικός. "Οταν δμως μελετη
θούν οί κανόνες του, πού θά όπάρχουν μέσα του— άφού μιλιέται— θά
μπορέσει ν’ άναδειχθεΐ σέ σύγχρονο γραπτό λόγο άνάλογο μέ τή μόρ
φωση τού Έθνους.
‘Ο γραπτός αύτός λόγος θά διαφέρει άπό τόν προφορικό τών μορ
φωμένων τάξεων μόνο καί μόνο γιατί θά είναι συνειδητά κανονισμένος
άπάνω στούς άσυνειδήτους κανόνες τού προφορικού, κανόνες πού
ό τελευταίος δέν τούς άκολουθεί πάντοτε μέ προσοχή καί γι’ αύτό
φαίνεται άναρχικός.
"Ας Ιξετάσομε τώρα κατά πόσο μπορούμε θεωρητικά νά δικαιο
λογήσομε τήν πρότασή μας αύτή.
Ή δημιουργία γλώσσας, ή σύνθεσή της άτομο πρός άτομο, στοι
χείο πρός στοιχείο, είναι έργο τού άσυνειδήτου τών λαών. Τό ν’ άναγνωρίσομε τούς κανόνες της άποδείχνει άργότερα τό πέρασμα άπό
τό άσυνείδητο στό φώς τής συνειδήσεως καί τής θελήσεως.
Ή αύτόματη δημιουργία τής γλώσσας άνήκει στό δημιουργό της
τό λαό. Ή πραγματική Ιξέλιξή της καί άνάπτυξή της γίνεται κατό18
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πιν, μετά τόν κανονισμό τό συνειδητό, άπό μέρος των λογιών καί τήν
Ιπίδραση τών Ιργων τους.
Ή γλώσσα άκολουθεί καί αδτή τόν παγκόσμιο βιολογικό νόμο,
Ιχει δηλαδή στήν άρχή μιά πορεία άσυνείδητη κα’ι άθέλητη καί περνά
μέ τήν Ιξέλιξη άπό τήν κατάσταση τοΟ άσυνειδήτόυ στήν κατάσταση
τοδ συνειδητού. Ή κατοπινή δμως άνάπτυξή της άκολουθεί άντίθετη
πορεία. 'Ο κανόνας στήν άρχή συνειδητός καί θεληματικός τείνει νά
περάσει' άπ’ αδτή τήν κατάσταση στήν κατάσταση τοΟ άσυνειδήτόυ.
Τούτη ή δεύτερη πορεία άποτελεΐ έκπαιδευτικό p ro cessu s, διότι
δπως είναι γνωστόν ή άνθρώπινη έκπαίδευση κατορθόνει ν’ άναπτύσσει πρώτα τή συνείδηση καί νά μεταμορφόνει μετά ταδτα τό συνει
δητό σέ άσυνείδητο.
Ά ν 6 γενικός αδτός βιολογικός νόμος Ιχει δύναμη καί γιά τή
μόρφωση τής Νεοελληνικής Γλώσσας, όφείλομε, άφοΟ ό λαός μέ τήν
άσυνείδητη αδτόματη δημιουργία καί οί διάφοροι συντελεσταί (ιστο
ρική λογία παράδοση, σχολείο, έπιβολή άπό μέρος τής πολιτείας ή
έκκλησίας) έτοίμασαν Ιναν προφορικό λόγο, άκολουθώντας τήν έξέλιξη τή φυσική, ν’ άνυψώσομε τό άσυνείδητο αύτό δημιούργημα σέ
συνειδητό. Δηλαδή πρέπει νά γνωρίσομε τούς κανόνες τοδ προφορικοΟ λόγου καί άπάνω σ’ αύτούς νά ύψώσομε τή γραπτή γλώσσα.
Έ τ σ ι θά κανονίσομε αύτό πού έχομε* ή κατοπινή άνάπτυξή τής
γλώσσας θά γίνει μέ τήν έργασία τών συγγραφέων καί τοδ σχολείου :
Ή το ι τό λεκτικό κι’ άκόμα τό τυπικό, πού θά φαίνεται άναγκαίο συνει
δητά, θά περάσει μέ τή μόρφωση τοδ λαού στό άσυνείδητό του, στήν
προφορική χρήση.
’Εννοείται δτι στό μέλλον ή δύναμη τοδ άσυνειδήτόυ (προφορικός
λόγος) θά έξακολουθεΐ νά μεταμορφόνει τόν γραπτό λόγο (τό συνει
δητό) μά καί ό τελευταίος αδτός άντίθετα θά κανονίζει τόν προφορικό.
Μέσα σέ ποιά δρια θά γίνονται οί μεταβολές καί οί κανονισμοί
αύτοί στή γλώσσα μας; Νά ό σταθμός, δπου χρειάζεται προσοχή καί
δπου γιά νά τόν καταλάβομε πρέπει νά καλέσομε σέ βοήθεια παρα
δείγματα άπό τις άλλες γλώσσες.
Ά ν πάρομε μιά άπ’ δλες, ’Ιταλική, Γαλλική, ’Α γγλική κ.λ.π. παρα
τηρούμε δτι μιά Ιπαρχία, Ινα διαμέρισμα, ή καί μιά τάξη, δημιούρ
γησαν άσυνείδητα τόν προφορικό λόγο. Αδτός ό λόγος ύψώθηκε σέ
γραπτό (κανονίσθηκε, δηλαδή, συνειδητά με τή γνώση τών κανόνων
πού περιέχονται στήν Ιργασία τοδ άσυνειδήτόυ). Κατόπιν ό γραπτός
αδτός λόγος, μορφωμένος άπάνω στούς δομένους κανόνες, Ιμόρφωσε
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συνειδητά (οί συγγραφείς) νέο λεκτικό κ ’Ιν μέρει τυπικό πού τά πέρ
ναγε μέ τή μόρφωση (σχολείο καί βιβλίο) στόν άσυνείδητο προφορικό
λόγο τών μορφωμένων τάξεων. Κ ’ Ικείθε στό μορφούμενο Λαό.
Μ’ δλα ταϋτα τό άσυνείδητο έξακολουθεί νά δουλεύει καί νά μεταμορφόνει τόν προφορικό λόγο. Τόν Ιτσι μεταμορφωμένο προφορικό
λόγο άκολουθεί δ γραπτός, χωρίς νά παύει στό μεταξύ νά συγκρατεί
τόν άσυνείδητο κανονίζοντάς τον μέ τούς κανόνες του.
Μ’ αδτόν τόν τρόπο δημιουργήθηκε στούς λαούς αύτούς καί ύπαρχ ε ι γραπτή γλώσσα, πού έλαχιστότατα διαφέρει, στό λεκτικό μόνο,
άπό τόν προφορικό λόγο τών μορφωμένων τάξεων (ό προφορικός αδτός
λόγος καμιά φορά ,δέν χρησιμοποιεί δλο τό τυπικό τοδ γραπτού)
καί διαφέρει περισσότερο ή λιγότερο στό λεκτικό ή καί στό τυπικό
(γιά διαλεκτικούς ή ιδιωματικούς λόγους) άπό τή γλώσσα τών
άμόρφωτων.
’Ετσι ή έθνική γλώσσα (ή γραπτή γλώσσα καί σύγχρονα προφορι
κός λόγος τών μορφωμένων) είναι γλώσσα λαλουμένη μ’ έντελώς
βρισμένο τυπικό, πού μεταβάλλεται βραδύτατα άπό τήν ένέργεια τοδ
άσυνειδήτόυ, γιατί τούτο συγκρατείται άπό τή θέληση τοδ συνειδητοΟ.
"Αν Ιξετάσομε σύμφωνα μέ τά παραπάνω καί κατ’ άναλογίαν
τά δικά μας, βλέπομε πώς ύπάρχει Ινας προφορικός λόγος τών μορ
φωμένων τάξεων, πού δέν έγινε μέ τό άνέβασμα τοδ άσυνείδητα
δημιουργημένου λόγου Ιπαρχίας ή τάξεως σέ συνειδητό, μά πού
παραμένει άσυνείδητο δημιούργημα μιας τάξεως καί μέ τήν έπίδραση τής βουλήσεως τής πολιτείας κι’ άπό ιστορικούς λόγους. 'Ο
προφορικός αδτός λόγος όπωσδήποτε ύπάρχει κ’ έπαρκεΐ σήμερα στις
άνώτερες πνευματικές άνάγκες τών μορφωμένων. Είναι λοιπόν γλώσσα
λαλουμένη, πού Ιχει μέσα της δλο τό τυπικό καί άκόμα δλο τό
λεκτικό τοδ κοινού προφορικού λόγου τοδ μεγαλύτερου μέρους τών
κατοίκων τών Ελληνικώ ν Χωρών.
Ά ν αδτός ό λόγος δψωθεΐ σέ γραπτό (κανονισθεί δηλαδή συνει
δητά σύμφωνα μέ τούς κανόνες πού θά Ιχει μέσα του, σά γλώσσα
λαλουμένη) ή γραπτή αδτή γλώσσα θά διαφέρει έλάχιστα άπό τόν
προφορικό λόγο τών μορφωμένων τάξεων. ’Επιτρέπεται μάλιστα νά
έλπίζομε δτι, έπειδή θά είναι γλώσσα λαλουμένη άπό τούς μορφωμέ
νους, μέ τήν έκπαίδευση θά περάσει στό άσυνείδητο (στόν προφορικό
λόγο τοδ λαοδ) ή κάθε διαφορά του κατά τό λεκτικό καί άκόμα κατά
τό τυπικό. Έ τσ ι ό Λαός μορφούμενος θά γνωρίσει καί θά μεταχειρί
ζεται τήν ’Εθνική του Γλώσσα.
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"Ας καταπιαστούμε μέ τίς λεπτομέρειες.
Είναι άναμφίσβήτητο πώς δ προφορικός λόγος τών μορφωμένων
τάξεων άποτελεΐται:
α') Ά π ό τό λεκτικό, τό τυπικό καί τό συντακτικό τού πυρήνα
τής γλώσσας {τυπικό καί λεκτικό τής πανελλήνιας κοινής γλώσσας,
τής δημοτικής).
6 ') .’Από λεκτικό φερμένο άπό τή λογία παράδοση, πού έχει
τυπικό κοινό μέ τόν πυρήνα.
γ ') Ά π ό λεκτικό τής λόγιας παραδόσεως, πού Ιλαβε ή σχεδόν
Ιλαβε τυπικό δμοιο μέ τό τυπικό τού πυρήνα τής γλώσσας.
καί δ ') Ά π ό λεκτικό τής λογίας παραδόσεως, πού διατηρεί τό
τυπικό τού Αττικού λόγου '.
Τό πρώτο μέρος άναγνωρΕζεται σάν Ιργο τού άσυνειδήτου πού
πρέπει νά δψωθεΐ στό φώς τής συνειδήσεως. Ή καλύτερα σάν Ιργο
τού άσυνειδήτου, πού πέρασε στό συνειδητό καί άποτέλεσε τή γραπτή
γλώσσα τής φιλολογίας, γιά τήν όποία μιλεΐ ό ’Ίδας.
Τό δεύτερο φαίνεται άμέσως Ιργο τής συνειδήσεως καί τής θελήσεως, πού πέρασε στό άσυνείδητο μιάς τάξεως, καί κανένα κώλυμα
δέν παρουσιάζεται γιά νά περάσει με τή μόρφωση στό άσυνείδητο τού
Έθνους, γιατί δέν ύπάρχει λεκτικό άλλο ν’ άντιδράσει.
Τό τρίτο διακρίνεται σάν Ιργο τής συνειδήσεως καί τής θελήσεως
πού πέρασε στό άσυνείδητο, πού μέ τή δύναμή του άφομοίωσε τό νέο
τυπικό μέ τό τυπικό πού είχε δημιουργημένο. Κ’ έδώ κανένα Ιμπόδιο
δέ θά ¿μποδίσει μέ τή μόρφωση νά περάσει τό συνειδητό στό άσυ
νείδητο τού Έθνους.
’Απομένει τό τέταρτο μέρος, δπου ή συνειδητή έργασία καί θέληση
κατόρθωσε νά μεταδώσει στό άσυνείδητο τό νέο λεκτικό, μέ τό τυπικό
του τό άρχικό, καί τό άσυνείδητο δέν ένέργησε, διότι δέν είχε τή
δύναμη ή τόν καιρό, ν’ άφομοιώσει τό τυπικό μέ τό δημιουργημένο
ήδη. Ό σον άφορά τό λεκτικό, τό δέχθηκε μή αισθανόμενο άνάγκη
ν’ άντιδράσει, γιατί φέρνει νέες έννοιες πού δέν τίς έχει.
Σέ τούτο τό μέρος Ιχομε νά παρατηρήσομε— 1 <·ν) δτι, δσο πέρασε

στήν άσυνείδητη χρήση τής μορφωμένης τάξεως τό τυπικό τού νέου
λεκτικού καί δέν ύπάρχουν σημάδια πάλης άνάμεσα συνειδητού καί
άσυνειδήτου, κανένας λόγος δέ δικαιολογεί τήν άμφιβολία πώς μέ τή
μόρφωση τό νέο αύτό λεκτικό μέ τό τυπικό του δέ θά περάσει άβίαστα στό άσυνείδητο (στόν προφορικό λόγο) τού μορφωνομένου Έθνους.
Καί 2 ου) "Οτι μπορούν οί συγγραφείς συνειδητά νά διακρίνουν τήν τάση
τού άσυνειδήτου, Ιφόσον φανερόνεται, καί σύμφωνά της νά κανονίζουν
μέ τόν καιρό τό τυπικό τού μέρους αύτοΰ τού λεκτικού τής γλώσσας.
Μιά τέτοια βραδύτατη μεταβολή τού τυπικού τής γραπτής γλώσ
σας άπό τήν ένέργεια τή μεταμορφωτική τού άσυνειδήτου γίνεται σέ
όλες τίς γραπτές γλώσσες τού κόσμου.

1 Ή άνώλ»ση αύτή τοΟ προφορικοί λόγον τών μορφωμένων, δς ίλπίοομε πώς
θά φωτίβει τόν κ . Σκιά, ώοτ* νά νιώσει γιατί γράφονται τά Δελτία σέ μιά γλώσσα
πού τού φαντάζει σάν παρωδία της καθαρεύουσας καί σάν ψευτοδημοτική.
01 δυσκολίες νά γραφεί μιά γλώσσα αναρχική, άφοδ δέν κανονίσθηκε ακόμα,
συγχωροδν παρεκτροπές φυσικές. Δέ συγχωροδν δμως Ιναν καθηγητή νά παρα
ξενεύεται, γιατί δ προφορικός λόγος Ιχει καί λόγιες λέξεις μέ τυπικό δημοτικό.

Ά ς δούμε τώρα τί θά γίνει στό Πρότυπο Σχολείο.
Ή διδασκαλία τής γλώσσας αύτής (λαλουμένης άπό τό δάσκαλο
καί συνάμα γραπτής) δέ θά παρουσιάσει τίς δυσκολίες τής μεταβάσεως. Γιατί καί τό νέο λεκτικό δέ θά Ιρχεται ν’ άντικαταστήσει τό
γνωστό στό παιδί, μά νά προστεθεί μαζί μέ τίς νέες γνώσεις. Καί τό
νέο τυπικό άκόμα (τό λιγοστό) θά παρατίθεται στό γνωστό τυπικό τού
παιδιού, διότι δέν πρόκειται ν’ άναμιχθεί.
’Επειδή ή γλώσσα αύτή δέ γράφηκε άκόμα, φυσικά ό δάσκαλος
τού προτύπου σχολείου θά είναι δποχρεωμένος νά τή διδάξει έν φ θά
τήν κανονίζει. Γιά τούτο θά δψόνει σέ συνειδητό τόν προφορικό του
λόγο (γλώσσα τών μορφωμένων τάξεων) καί θά προσέχει στό λόγο τού
παιδιού (γραμματική τού πυρήνα τής γλώσσας) γιά νά έξακριβόνει τό
πώ ς ή άσυνείδητη γλωσσοπλαστική δύναμη τού παιδιού δέχεται τό
νέο τυπικό, τό παραθέτει δηλαδή όμαλά, ή τείνει νά τό μεταβάλει
άμέσως.
’Εννοείται πώς αύτή ή δουλειά δέν μπορεί νά γίνει άπό τόν
κάθε δάσκαλο τού κάθε σχολείου, θ ά γίνει άπό παιδαγωγό — γλωσ
σολόγο, πού μέ τό πειραματικό του σχολείο πρόκειται νά δώσει τή νέα
γραπτή γλώσσα σέ άναγνωστικά καί ν’ άποδείξει, δτι θά μπορούν τή
ζωντανή αύτή γραπτή γλώσσα νά τή μεταχειρίζονται οί άπόφοιτοι
δημοτικού σχολείου, πού μορφώθηκαν χωρίς τίς δυσκολίες καί τούς
κινδύνους πού παρουσιάζει ή διδασκαλία (ή άκατόρθωτη) τού σημερι
νού γραπτού λόγου.
Τό ’Επαναστατικό Πρότυπο Σχολείο, λοιπόν, πού δέ θά σεβασθεί
Ινα άπό τά δεδομένα τής Ιποχής, θ’ άντικαταστήσει τό σκοπό τής
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γλωσσικές διδασκαλίας καί πρέπει νά διδάξει τδν προφορικό λίγο
τόν άβίαστο τ δ ν μορφωμένων τάξεων.
Καί θά προβεΐ στό πείραμα 1) Χωρίς νά λησμονήσει πώς ή άφομοίωση τοΟ σημερινοδ γραπτοδ λίγου μέ τόν προφορικό δέν είναι
γεγονός. 2) Δεχόμενον, δτι ή γλώσσα πού θά διδαχθεί όφείλει νά είναι
δργανο άνάλογο μέ τήν πνευματική άνάπτυξη τής σύγχρονης μορφω
μένης τάξεως.
Μά θά προβεΤ στό πείραμα τό δύσκολο Αναγνωρίζοντας τήν Αλή
θεια, δ π σήμερα ή διδασκόμενη γλώσσα είναι ή αίτία τής έλεεινής
κατασχάσεως τοδ δημοτικού σχολείου καί θά είναι ή αίτία ν’ Απομέ
νουν Αμόρφωτοι τά 8 0 % των κατοίκων.
Μετά τό πείραμα θά είναι σέ θέση — τό Ιλπίζω — νά προτείνει
τή λύση του έκπαιδευτικοΟ προβλήματος, Αποδείχνοντας πώς ή γλώσσα
τής μορφωμένης τάξεως, πού σχηματίσθηκε μέ τήν Ασυνείδητη έργασία τοΟ λαού καί τήν Ιπίδραση Αλλων παραγόντων γνωστών, μπορεί
ν’ άναδειχθεΐ Από αύριο γραπτή σύγχρονη γλώσσα τοδ Έθνους.
Αδτά είχα νά πώ σάν Απάντηση στή φωτεινή μελέτη τοδ φίλου
μου κ. Μπουντώνα, θέτοντας τό παιδαγωγικό ή διδακτικό πρόβλημα
έντελώς Ινωμένο μέ τό γλωσσικό.
‘Α θήνα, ‘Ιούλιος 1911.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΜΑΣ

ΑΠΟ Τ Ο ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

(Σ ά ν π ρ ό λ ο γο κ α ί οάν ¿*4λογο τ ή ς έργαοϋχς,
κ ο 4 § γ ιν · ο τ ό Ά ν ό τ β ρ ο Δ η μ οτικ ό Π αρΦβναγ®γβΐο
χ ο ΐ> Β ό λο ν , δΐν® τ ό <7ημ€οινό Γ Ρ Α « Μ Α Σ Τ Ι Σ
Μ Α Θ Η Τ Ρ ΙΕ Σ Μ ΟΥ . «Ο ά ν α γ ν ώ σ τ η ς ό έ ν
* ε ι ν ά ξ ε χ .ά ο η * ώ ς μ ι λ ώ ο ί π α ι δ ι ά . Τ ή γ λ » θ ·
β ική μ ορ φ ή , λοΟ έχβι τ ό γ ρ ά μ μ α μ ο ν , τ ή ν 4«40άλ α νο ΙδιαΙτβρβς οννδή κβς. ποΟ 9 ά έξηγηάοΦ ν άργά»
τ τ ρ α μέ τ ό ο α Αλλα οχοτικά ζ η τ ή μ α τ α . Γ ιά τώ ρ α
φτάνονν αήτΑ τ ά ΜγβΓ]

Π αιδί μου !
’Από καιρό έπρεπε νά είχατε γράμμα μου, δυστυχώς δμως μόλις
τώρα πήρα όριστική άπάντησι γιά τήν τύχη τοΟ σχολείου μας. Τά
λόγια μου θέλω νά τ’ άκούσουν όλες οί μαθήτριές μου' κάλεσέ τες
μιά μέρα στής Μ ε,1β β β ι ι π η 1— δέν πιστεύω πιά τώρα νά φοβάται 0
κόσμος αύτοδ πέρα τίποτε Από μένα — καί πές τους :
Έ κ α ν α δτι έπρεπε, γιά νά κινηθή ό κ. ύπουργός καί κάνη τό
καθήκον του. Ώ φ ειλε νά στείλη Ιξεταστική Ιπιτροπή, δπως τό ζήτη
σαν οί γονείς Σας μέ άναφορά τους καί δπως τό ύποσχέθηκε καί ό
ίδιος. Ό Ανθρωπος δμως, ποδ διευθύνει σήμερα τό όπουργείο τής
παιδείας, Αν καί τόσες φορές μίλησε μέ μεγάλο Ινθουσιασμό γιά τήν
Ιργασία, ποδ έγινε στό Βόλο, δέν είχε τό θάρρος τής γνώμης του,
ούτε τόλμησε νά ύποστηρίξη τό δίκαιο, ούτε τολμφ, ούτε θά τολμήση'
ίσως γιατί Αγαπά τή θέσι του περισσότερο άπό τήν άλήθεια καί
φοβάται τήν δργή καί τις προλήψεις τοΟ λαοδ. Έ τσ ι τό σχολείο
μ α ς δέ &ά ξα να νοίξβ π ιά . Αύτό θά Σάς λυπήση πολύ.
Είναι άλήθεια δτι τό κλείσιμο τοδ σχολείου μας συνδέεται μέ τό
άτομικό Σας συμφέρον, έπειδή έμεινε στή μέση ή μόρφωσις τών
περισσοτέρων άπό Σάς. Προσθέσετε στό συμφέρον αύτό καί τόν πόνο,
ποδ αίσθάνεται κανείς, δταν βλέπη κάτι τι, ποδ Αγάπησε, νά πέφτη
κάτω άπό τό βάρος τής συκοφαντίας, δταν βλέπη τό μίσος, τήν
άνειλικρίνεια καί τό ψέμα νά νικοδν τήν άγάπη, τήν ειλικρίνεια καί
τήν άλήθεια, καί θά έξηγήσετε τή λύπη, ποδ θά γέννηση στήν ψυχή
1 Ύποδιεοθώντρια τοδ ¿ . Α. Π., ποδ κάθεται άκόμη μεσα αχό κλεισμένο
σχολείο.
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Σας ή είδησις πώς τδ σχολείο μας δέν θ’ άνοιξή πιά. Ό τα ν δμως
κατορθώσετε νά ύψωθήτε πέρα άπδ τδ άτομικό Σας συμφέρον καί
συλλογιστήτε δ τ ι ή Ι δ έ α , π ο ϋ Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ ε τ δ σ Χ°~

νά μήν τ’ άνοίξωμε πιά- ή ένασχόλησίς μας μέ τά γράμματα δηλαδή
ή μόρφωσίς μας, παύει μέ τδ άπολυτήριο, πού μάς δίνουν είτε τά
δημοτικά είτε τάνώτερα σχολεία. Τέτοια άποτελέσματα είναι, καθώς
είπα, δλέθρια γιά Ινα Ιθνος.
Α ύ τ ά είδαν πολλοί, τά μελέτησαν καί π ρο σ επ ά ύησα ν νά

λ ε ϊ ο μας, δ ν έ ο ς δρόμος, π ο υ ύ έ λ η σ ε νά χ αράξη,
έ ν δ ια φ έ ρ ε ι δλο τ δ ν ' Ε λ λ η ν ισμό' δτι ή Ιδέα α ϋ τή μέ
τδ διωγμό, π ο ϋ τ ή ς έ γ ιν ε Απδ π α ν το ύ , έ δ ε ιξ ε τόοο
χ ε ρ ο π ι α ο τ ά τ ή δ ύ ν α μ ι κ α ί τ ή ν έ π ι β ο λ ή της, ώ σ τ ε
ν ά τ ή ν α έ σ Φ Α ν ω ν τ α ι κ α ί ο( έ χ δ ρ ο ί τ η ς Α κ ό μ η · δ τ ι
έ π ο μ έ ν ω ς τ δ σ χ ο λ ε ί ο μ α ς , κ α ί &ν έ κ λ ε ι σ ε δ έ ν έ π ε σ ε ,
μά σ η κ ώ ύ η κ ε πιο ψηλά, καί σ αύτδ σνντελέσατε
κ α ί Σ ε ί ς ' δ τ ι ή Α ν ύ ψ ω σ έ ς τ ο ν &ά σ ν ν τ ε λ έ α η κ ά π ω ς
κ α ί α ϋ τ ή ο τ ή ν π ρ ό ο δ ο τ ή ς φ υ λ ή ς μ α ς , τ ό τ ε ύ-ά Ι δ ή τ ε
δτι ή συκοφ αντία καί 6 Φαρισαϊσμός ένίκηααν
μ ό ν ο φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ή ν ί κ η , κ α ί ό π ό ν ο ς Σ α ς &ά γ ί ν η
ύ π ε ρ ή φ α ν η χαρά.

βροϋν τή ν αέτία, π ο ϋ τά σχολεία μας δίνουν τόσο κακά άπο
τελέσματα. Καί βρήκαν πώς φταίνε οί δάσκαλοι ή σωστότερα τδ

τότε καί τδ Ιθνος προοδεύει- άν δμως οί άνθρωποι είναι κακοί, τότε
καί τδ Ιθνος μένει στάσιμο για λίγον ή πολύν καιρό, σιγά σιγά πέφτει
καί τέλος καταστρέφεται. Οί άνθρωποι δμως μορφώνονται κυρίως
στά σχολεία· τά καλά σχολεία θά δώσουν στήν κοινωνία καλούς
πολίτες καί καλές μητέρες, θά συντελέσουν δηλαδή στήν πρόοδό της·
τά κακά σχολεία προετοιμάζουν κακούς πολίτες καί κακές μητέρες,
προετοιμάζουν δηλαδή τή στασιμότητα καί τέλος τήν άποσύνθεσι καί
τήν καταστροφή ένδς έθνους.
*

Κράτος, πού δέν τούς μορφώνει, δπως πρέπει, καί πρότειναν νά γίνουν
τά διδασκαλεία, ποΰ βγάζουν τούς δασκάλους καλύτερα καί πρακτικώτερα. Βρήκαν τδ λάθος στά πολλά καί Ιλεεινά διδακτικά βιβλία
καί ζήτησαν νά τά καλυτερέψουν καί νά λιγοστέψουν τδν άριθμό
τους. Είδαν δτι τά κτίρια τών σχολείων δέν είναι καθόλου ύγιεινά,
δτι λείπουν τά κατάλληλα δργανα γιά τή διδασκαλία, δτι τά μαθή
ματα είναι πολλά καί θεωρητικά, δτι οί μαθηταί κάθονται καρφωμένοι
στά θρανία περισσότερο άπ’ δ,τι πρέπει καί παραμελούν τδ παιχνίδι,
τδν περίπατο, τήν έξοχή, δτι ό άριθμός τους σέ κάθε τάξι είναι πολύ
μεγάλος κλπ. κλπ. κλπ. καί σύμφωνα μέ τίς παρατηρήσεις, πού
Ικαναν, πρότειναν καί τίς άναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Τδ κράτος σιγά
σιγά άρχισε νά πραγματοποιή δσες άπ’ αύτές τίς μεταρρυθμίσεις
μπορούσε νά πραγματοποίηση- τάναγνωστικά καί τά διδακτικά βιβλία
έγιναν καλύτερα, τυπώθηκαν δηλ. σέ καλύτερο χαρτί καί μέ ώραιότερες είκόνες,καί ό άριθμός τους λιγόστεψε τόσο, πού στά δημοτικά
σχολεία άφησαν μόνον Ινα, δυό- σέ πολλά μέρη άρχισαν νά χτίζουν
σχολεία μεγάλα, εύάερα καί ώραΐα, καί νά τά έφοδιάζουν μέ διάφορα
σχολικά δργανα- οί σχολικοί περίπατοι έγιναν ύποχρεωτικοί, τά
προγράμματα τά διώρθωσαν καί ζήτησαν νά τά κάνουν πρακτικώτερα, καί τά διδασκαλεία προετοιμάζουν, τώρα δασκάλους καλύτερα
μορφωμένους.
*

Γυρίσετε τώρα στά περασμένα καί θυμηθήτε τά σχολεία, δπου
πηγαίνατε ώς τήν Ιποχή, πού ήρθατε στό δικό μας- Ιτσι είναι σχεδόν
δλα τά σχολεία μας. Πηγαίνομε ΙκεΤ μέ γερό σώμα, μέ καλό μυαλό,
μέ άγνή ψυχή, μέ πόθο νά μορφωθούμε, καί φεύγομε άπ’ αύτά οί
περισσότεροι — γιά νά μήν είπώ δλοι — καχεκτικοί, μέ γνώσεις χωρίς
άξία καί γνώση λίγη, χωρίς νά ξέρωμε ούτε τδν τόπο μας, ούτε τήν
ίστορΐα του, ούτε τδν έαυτό μας, ούτε τή φύσι, χωρίς νά είμαστε κάν
σέ θεσι νά γράψωμε δυό λόγια σωστά, φυσικά καί άβίαστα- φεύγομε
καχεκτικοί καί άνορθόγραφοι παπαγάλοι καί κλείνομε τά βιβλία, γιά

Μέ δλες δμως αύτές τίς μεταρρυθμίσεις, δπου τυχδν έγιναν, τάπο*
τελέσματα τών. σχολείων δέν είναι καθόλου ίκανοποιητικά. Ά ν καί
σέ πολλά σχολεία γυμνάζεται τώρα καλύτερα τδ σώμα τών παιδιών
καί διδάσκωνται γνώσεις πρακτικώτερες, θετικώτερες καί μέ πιδ πολλή
τέχνη, μόλα ταύτα δχι μόνον ό άπόφοιτος τών δημοτικών, άλλά καί
τών άνωτέρων σχολείων δέν έχει ούτε Ιθνική, ούτε θετική, ούτε κάν
στοιχειώδη μόρφωσι- ό τόπος του, ό λαός του, ή Ε λλη νική φύσις, δλα
τού είναι ξένα καί ούτε δυδ λόγια μπορεί νά γράψη άπλά, φυσικά
καί άβίαστα. Αύτδ μάς δείχνει δτι ή αιτία, πού άποτυχαίνουνε τά

Ε ίπα δτι ή Ι δέα, π ο υ Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ ε τ δ σ χ ο λ ε ί ο μ α ς,
έ ν δ ι α φ έ ρ ε ι δ λ ο τ δ ν ’Ε λ λ η ν ι σ μ ό . Δέχρειάζεται μεγάλη σκέψις,
γιά νά καταλάβετε δτι άπδ τά σχολεία έξαρτβ,ται π ο λ ύ τδ μέλλον
ένδς έ&νονς. Ά ν οί άνθρωποι, πού άποτελοΟν Ινα έθνος, είναι καλοί,
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σχολεία μας, έπρεπε νά ζητηθή άλλού — Πράγματι μερικά φω τεινά

αύτή άκοϋτε συχνά παραμορφωμένη τραγικώτατα μέσα στδ σχολείο
καί σ’ αύτή πρέπ,ει δπως δπως νά μιλάτε. Αύτή δμως Σείς δέν τήν
ξέρετε, δέν τήν καταλαβαίνετε, δέν μπορείτε νά τή μιλήσετε κι’ έτσι
ή μητρική Σας γλώσσα, δηλ. ή ψυχή Σας, ή ζωή Σας άλυσσοδένεται,
χάνετε κάθε φυσικότητα καί είστε άναγκασμένες ν’ άποστηθίζετε
λέξεις άκατανόητες, συνηθίζετε δηλ. σιγά σιγά στήν Ιπιπολαιότητα
καί στδν παπαγαλισμό. "Οσο περνοδν τά χρόνια, τόσο καί τά έλαττώματα αύτά γίνονται μεγαλύτερα. 'Η διδασκαλία, έπειδή έχει ώς
δργανο μιά γλώσσα νεκρή, δέ μπορεί νά είναι ζωντανή καί παραστα
τική, καί μέ δση τέχνη καί άν γίνεται, δέν κινεί τδ ένδιαφέρον καί
τήν προσοχή Σας. Γι’ αύτδ δ,τι δέ μαθαίνετε στδ σχολείο πρέπει νά
τδ μάθετε μέ ιδιαίτερη Ιργασία στδ σπίτι· διαβάζετε πολύ, καταλα
βαίνετε λίγο, δέ σκέπτεστε καθόλου, δουλεύετε περισσότερο άπ’ δτι
πρέπει, δέν κινείσθε καθόλου, κι’ έτσι καταντούμε στά άποτελέσματα, ποδ είπα παραπάνω. "Ολη ή ζωή ποδ ζήτε Ιξω άπδ τήν τάξι,
ή οικογενειακή ζωή μέ τά τόσα θέλγητρά της, ή ζωή μέ τις φιλε
νάδες Σας, τά παιχνίδια, οί περίπατοι, δ,τι άκοδτε καί βλέπετε Ιξω,
δλα αύτά, Ινας κόσμος όλόκληρος, ό δικός Σας κόσμος, είναι άποκλεισμένα άπδ τδ σχολείο· γιατί καί άν μπορούσατε άκόμη νά είπήτε
τά ζωντανά αύτά πράγματα σέ μιά γλώσσα νεκρή, δέ θά τά λέγατε,
έπειδή θά γίνονταν γελοία- θυμηθήτε τούς διαλόγους καί τά Ιπεισόδια, πού μοδ γράφατε τδν πρώτο καί δεύτερο χρόνο καί, άν μπορείτε,
μεταφράστε τα χωρίς νά γελάσετε. Καί δμως έκεΐ μέσα είναι δλη ή
ψυχή Σας, τά αίσθήματά Σας, τδ πνεύμα Σας. "Ολα αύτά, δλη τή
ζωή, πού φανερώνει τδ χαρακτήρα Σας, τά παραμελεί, τά περιφρονεί
τδ σχολείο καί περιορίζεται σέ μύθους τού Αισώπου καί ήθικά διηγημάτια. Έ τ σ ι άνοίγεται μεγάλο χάσμα μεταξύ σχολείου καί σπιτιού,
σχολείου καί κοινωνίας, δασκάλου καί μαθητού, σχολείου καί ζωής.
Στούς ζωντανούς άρέσουν μόνον τά ζωντανά καί γι’ αύτδ μαθηταί
καί μαθήτριες δχι μόνο δέν άγαποδν, μά άηδιάζουν, σιχαίνονται τδ
σχολείο, τδ βιβλίο καί δ,τι άλλο τούς θυμίζει τδ μαρτύριο τών βιβλίων.
Τέτοια άποτελέσματα φέρνει ή πρόληψις γιά τή γλώσσα.
*Αν συλλογιστήτε δμως πώς στή δημοτική μας έχομε τόσους
άνεκτίμητους θησαυρούς· άν θυμηθήτε πώς οί σκλάβοι μέ τή δημο
τική τραγούδησαν τδν πόνο τους, καί σ’ αύτή άποκρυστάλλωσε τούς
πόθους καί τις έλπίδες του δλο τδ έθνος· πώς τά δημοτικά τραγού
δια, οί παραδόσεις, οί παροιμίες κλπ. καθρεφτίζουν τδν πόνο, τδν
πόθο, τήν έλπίδα, τδ πνεύμα, τή χάρι, δλα τά προτερήματα καί τά

καί έλεύ&ερα π νεύμα τα μελέτησαν τδ ζή τη μ α βα& ύτερα καί
είδαν δτι δέ φ τα ίνε μόνον ή κακή διδασκαλία, τά κακά καί
π ολλά διδακτικά κ α ί δσα είπ α μ ε παραπάνω , άλλά τδ μεγάλο
καί $ιζικδ λά&ος είνα ι τδ δτι έχ ει άποκλειστη ά π δ τά σχολεία
ή πρα γμα τική ζωή καί κά·&ε έ&νική π νο ή ’ α ύτδ π ά λ ι γίνεται,
λπειδή ά π δ τά σχολεία έχει έξοριστή ή ζω ντανή, ή μη τρική
μ α ς γλωσσά.
θυμηθήτε τά περασμένα, προσέξετε λίγο καί θά μέ καταλάβετε:
Οταν πρωτοπάτε στό σχολείο ξέρετε καλά τή γλώσσα Σας, τή
γλώσσα, πού μιλάτε χωρίς λάθος στό σπίτι μέ τή μητέρα Σας, τδν
πατέρα Σας, τάδέρφια Σας, Ιξω μέ τις φιλενάδες Σας καί μέ δλον τδν
κόσμο. Μ’ αύτή τή γλώσσα έχετε μάθη καί έξωτερικεύεται τόσα
πράγματα, δ,τι άνήκει στή γύρω Σας ζωή. Ή δουλειά του σχολείου.
είναι νά Σάς μάθη νά διαβάζετε καί γράφετε αύτή τή γλώσσα, νά
τήν πλουτίση μέ νέες λέξεις καί νά Σάς διδάξη σ’ αύτή καλύτερα τά
πράγματα, πού ξέρετε, καί νέα άκόμη πράγματα. “Έπειτα, άφοδ
περάσουν έτσι άρκετά χρόνια, νά Σάς διδάξη μ ε τήν ίδια, τή ζωντανή
γλώσσα, τή γλώσσα τών άγίων γραφών ή καί άρχαία έλληνικά —
άνάλογα μέ τδ σχολείο καί τδ σκοπό του — καί νά Σάς βοηθήση έτσι
νά καταλαβετε ή καί νά μάθετε, δσο είναι δυνατόν, καί τήν καθα
ρεύουσα, άφοδ είναι πρδς τδ παρόν ή έπίσημη γλώσσα τοδ κράτους.
Τδ ξανατονίζω δμως πώς πάντοτε ώς βάσις, ώς δργανο τής διδασκα
λίας πρέπει νά χρησιμεύη ή όμιλουμένη. Ό δάσκαλος δμως ή ή
δασκάλα Σάς λέει, μόλις πρωτοπατήσετε στό σχολείο, πώς ή γλώσσα,
ποδ μιλούσατε ώς τώρα, είναι πρόστυχος, χυδαία, βάρβαρος κλπ. καί
έτσι προσπαθεί νά Σάς κάνη νά τή μισήσετε. Ή καθημερινή καί
σπουδαιότερη άσχολία τους είναι ν’ άντικατασταίνουν τις γνωστές καί
ζωντανές λέξεις καί τύπους μέ άλλες άγνωστες καί νεκρές· τδ ψάρι
λέγεται καλύτερον δψάριον καί Ιτι εδγενέστερον Ιχθύς, δπερ κλίνεται
δ ίχθνς, του Ιχθύος, τ φ ίχθύΐ κλπ. κ ’ έτσι μέ τή γραμματική διδα
σκαλία περνοδν δλα τά χρόνια τοδ δημοτικού σχολείου καί πιδ πολλά
άκόμη. Εκείνος ή Ικείνη, ποδ Σάς διδάσκει, μεταχειρίζεται τήν
πρόστυχαν, τήν χνδαίαν και βάρβαρον γλώσσαν στήν τάξι του, μόνον
δταν Σάς συμβουλεύη ή Σάς διατάζη ή Σάς μαλώνη, στή διδασκαλία
του δμως προσπαθεί νά λέη πάντοτε δτι γυνή τις ήγόρασε ζεύγος διόπ
τρων <5ντί δραχμής κλπ. Σ ’ αύτή τή γλώσσα είναι γραμμένα τά
βιβλία, σ’ αύτή γράφετε,αύτή διαβάζετε άμέσως άπδ τήν πρώτη τάξι,
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ίλαττώματα, τό χαρακτήρα δηλαδή τής νεοελληνικής ψυχής· πώς
στήν πρόστυχη αύτή γλώσσα έγραψαν οί έθνικοί μας ποιηταί, δ
μεγάλος Σολωμός, ό|Βαλαωρίτης κ. α., τότε θά ίδήτε πώς ή γλωσ
σική πρόληψις άποκλείει άπό τό σχολείο δλους αύτούς τούς θησαυ
ρούς, άποκλείει δηλαδή κάθε Ιθνική μόρφωσι, κάθε Ιθνική πνοή.
Καί δταν δέ μελετήσωμε καί δέν αίσθανθοδμε τό νέον Ελληνισμό,
είναι άδύνατο νά καταλάβωμε, δπως πρέπει, καί τόν άρχαΐο Ελληνικό
καί τό Βυζαντιακό πολιτισμό.’Αρχαία γραμματική καί άρχαία γλώσσα
Ισως νά τή μάθωμε, μά τήν ούσία τοδ άρχαίου πολιτισμοδ θά τή
νοιώση καί θά τήν αίσθανθή μόνον όποιος ξέρει καλά τό Νεοελλη
νικό πολιτισμό, θυμηθήτε τί ώραϊα μάς έξηγοδσε τόν "Ομηρο ή
δημοτική μας ποίησις, καί πόσο μάς έβοήθησε ή νεώτερη τέχνη, γιά
νά αίσθανθοδμε τήν άρχαία. Ή γλωσσική λοιπόν πρόληψις δέ μάς
άφίνει νά μάθωμε δχι μόνον τή νεώτερη Ε λλάδα, μά ούτε καί τήν
άρχαία, δπως πρέπει.
*

Έ τ σ ι σκέφτηκαν μερικά φωτεινά καί Ιλευθερα πνεύματα καί
είδαν πώς, άν καί πολλές είναι οί αίτιες, πού τά σχολεία μας δίνουν
έλεεινά άποτελέσματα, ή βαθύτερη δμως άπ’ δλες είναι ή γλωσσική
πρόληψις. Σ ύ μ φ ω να μ ’ αύτή τή ν ΑντΙΧηψί το υ ς πράτειναν ώ ριαμένες μεταρρύθμισεις. 'Η πρότασίς τους δμως είχε νά παλέψη
μέ προλήψεις βιζωμένες βαθιά στήν ψυχή μας, μέ συμφέροντα οικο
νομικά πολλών άνθρώπων, μ’ Ινα όλόκληρο παλαιό καθεστός. Γιατί
Ιπ ί Ιναν αίώνα τά έθνος μας ένόμιζε πώς θά γίνη μεγάλο, δπως οί
άρχαΐοι Έ λληνες, άν κατώρθωνε νά ξαναζωντανέψω στά χείλη μας
τήν άρχαία γλώσσα. Ή γλώσσα, ποδ μιλοδμε, είναι χυδαία, πρόστυ
χος, γέννημα ή φάκος τής δονλείας, επομένως αποβλητέα' έτσι έλεγαν
καί οί περισσότεροι λόγιοι καί δλα τά σχολεία έργάζονταν γι’ αύτό
τό Ιδανικό. "Αν δμως τό Ιδανικό νά γίνωμε κ ’ Ιμεΐς μεγάλοι, δπως
οί άρχαίοι, ήταν ώραΐο καί ύψηλό, τό μέσον ποδ μεταχειρίζονταν
ήταν άστεΤο καί καταστρεπτικό. Γιατί δπως τόσα στόν κόσμο, έτσι
καί ή γλώσσα έξελίσσεται, άλλάζει· ή άρχαία γλώσσα μέ τήν Ιξέλιξί
της άλλαξε καί έγινε ή σημερινή δημοτική. Νά θελήσωμε νά γυρίσωμε τήν έξέλιξι πρός τά πίσω, είναι σά νά προσπαθοδμε ν’ άναστήσωμε νεκρό. 'Η άρχαία γλώσσα πέθανε καί, άν καί τόσα χρόνια
προσπάθησαν μέ τά σχολεία καί μέ άλλα μέσα νά τήν άναστήσουν
στά χείλη μας, μόλα ταδτα δλοι μας, κι’ αύτοί άκόμη οί ψευτοκλασικοί, λέμε πάντα πώς άγοράζομε ψάρια άπδ τον ψαρδ που ψαρεύει
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καί τρώ με ψ ω μί καί τυρί καί πίνομε κρασί καί νερό' κανείς μας δέν
άγοράζει Ιχθϋς παρά τον άλιέως, δστις άλιεύει αύτούς, ού<5’ έαθίει
άρτον καί τυρόν, ονδε πίνει ϋδωρ καί οίνον. Ή προσπάθειά τους λοι
πόν ήταν έργον άσκοπο καί μάταιο καί συγχρόνως καταστρεπτικό
πολύ, γιατί χάναμε τόσον καιρό σέ μάταια πράγματα. Δέν ήξεραν
άκόμη πώς οί άρχαΐοι δέν έγιναν μεγάλοι, έπειδή είχαν τέλεια
γλώσσα, άλλά είχαν τελειοποιήσει τή γλώσσα τους, έπειδή άκριβώς
ήταν μεγάλοι, καί ήταν μεγάλοι, γιατί άγαποδσαν τήν πατρίδα τους,
τήν Ιλευθερία, τήν έργασία, τήν κίνησι, τή ζωή. "Αν θέλωμε κ’ Ιμεΐς
νά φτάσωμε στό δψος τους, αύτά τά προτερήματά τους πρέπει νά
Ιχω με ώς παράδειγμα καί τότε μέ τή ζωντανή μας γλώσσα θά
δημιουργήσωμε κ* έμεΐς έργα μεγάλα. Μόλα ταδτα Ιπ ί Ιναν αίώνα
τά σχολεία μας ήταν καί είναι άκόμη καταδικασμένα νά δουλεύουν
γιά τήν άνάστασι τών νεκρών. ’Απ’ αδτή τήν άσκοπη έργασία τών
σχολείων ζοΰνε πολλοί συγγραφείς διδακτικών κ. ά. Μέ τή μεταρ
ρύθμισή ποδ πρότειναν τά λίγα φωτεινά πνεύματα τοδ τόπου μας,
βλάπτονταν τά οικονομικά συμφέροντα τών άνθρώπων αύτών καί
ναυαγοδσαν οί πόθοι, οί προσπάθειες καί τά δνειρα τόσων ψευτοκλα*
σικών ή κλασικοφανών γέρων καί νέων. Πολλοί άπ’ αύτούς προσπά
θησαν στήν άρχή, καί μερικοί προσπαθοδν άκόμη, νά πολεμήσουν
τούς μεταρρυθμιστάς μέ τά έντιμα μέσα τής έπιστήμης, μά ή Ιπ ιστήμη δίνει τά δπλα της μόνο σέ δποιον έργάζεται άγνά γιά τήν
άλήθεια καί τήν πρόοδο- γιά τήν άλήθεια καί τήν πρόοδο άγωνίζονταν οί άναμορφωταί καί σιγά σιγά Ιπλήθαιναν οί όπαδοί τους. Μερι
κοί άπ’ αύτούς έπεσαν σέ άκίνδυνες, μά κωμικές, δπερβολές κ ’ έτσι
δημιούργησαν μιά λογική άντίδρασι. Ή μεγάλη δμως άντίδρασις
τοδ ψευτοκλασικισμοδ, κλωτσώντας τήν Ιπιστήμη, άρματώθηκε μέ τόν
παραλογισμό καί τή συκοφαντία καί δσους είχαν άντίθετη γνώμη
τούς βάφτισε προδότας, μαλλιαρούς, καταστροφέις του "Ελληνικόν
γένους κλπ. κλπ. Πολλές φορές ξύπνησαν τίς προλήψεις, ποδ κοιμοδνται στήν ψυχή τοδ άμόρφωτου λαοδ μας,έκμεταλλεύτηκαν τάγνότερα αίσθήματά του καί σήκωσαν τέτοια όχλοκρατία, ποδ τό κ ρ ά 
τος, κ α ί ν ά ή θ ε λ ε Ακόμη, δέν τολμούσε ν ά πρα γματοποιήση
τ ίς σωστές κ α ί Αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Μά μ’ δλη αύτή τήν
άντίδρασι ή φωνή τών άναμορφωτών συγκινοδσε κάθε μέρα καί πιδ
πολλούς νέους καί μερικοί μελέτησαν καί συμπλήρωσαν τίς παρατη
ρήσεις τους κ’ έτσι σκοπός καί ιδανικό τής ζωής τους έγινε ή έκπαιδευτική άναγέννησις τοδ τόπου μας. ’Εμπνευσμένος ά π ’ αύτό τό
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ιδανικό δ κ. Σαράτσης πρώτος αύτός θέλησε νά τό έφαρμόση στήν
πράξι κ’ Ιπέτυχε. Έ τ σ ι ή τύ χ η τό δφερε ατό Β όλο νά παρουσία-

στή ή πρώ τη εϋκαιρία, γιΛ νά έφαρμοστονν οί μ ετα ρ ρ νθ μ ισ τικός Ιδέες, ποΟ ώς τότε έμειναν μόνο θεωρία, καί νά δείξουν μέ
πράγματα ,χεροπιαστά τήν άξία τους καί τήν δπεροχή τους. Τ ό
σχολείο μας είναι ή πρώ τη προσπάθεια, ποϋ γίνε
τ α ι σ τ ό ν τ ό π ο μ α ς , }τιδ ν ά δ ε ί ξ η σ τ ό ν Ε λ λ η ν ι σ μ ό
μό π ρ ά γ μ α τ α π ο ι ό ς ε ί ν α ι δ σ ω σ τ ό ς δ ρ ό μ ο ς , π ο ϋ
θ ά μά ς ψ έρη ατό « έ θ ν ικ ό οχολεΖο>,ποϋ θ ά βοηθ ή σ η τό έθνος μας νά έκ π λη ρ ώ σ η τόν προορισμό
του. Γ ι α ύ τ ό Σ ά ς ε ί π α π ώ ς ή Ιδέα, π ο ϋ Α ν τ ι π ρ ο 
σ ώ π ε υ ε τ ό Α .Δ .Ω : ,δ ό ν έ ν δ ι α φ έ ρ ε ι μ ό ν ο λ ί γ α Α τ ο μ α ,
ά λ λ ’ Αλα τ ό έ θ ν ο ς .
‘Α λλά ή τόσο μεγάλη σημασία το ϋ σχολείου μα ς είνα ι π ρ α γ 
μα τική, μόνον Αν τάποτελέσματα τή ς έργασίας το ν άνταποκρίνω νται στό σκοπό ένός σχολείου, καί μάλιστα άνω τέρον, δπω ς
ήτα ν τό δικό μας. Τ ί σκοπό ε ίχ ε τό Α . Δ. Π α ρ θ ενα γω γείο ; Νά
μόρφωση Έλληνίδες, ποδ νά ξέρουν τόν προορισμό τους καί νά είναι
σέ θέσι νά βοηθήσουν σέ κάθε στιγμή τόν έαυτό τους καί τούς άλλους·
νά δώση δηλ. στίς μαθήτριές του Ανθρωπιστική, Ιθνική, θετική καί
πρακτική μόρφωσι. Γιά νά μορφωθή Ινας άνθρωπος πρέπει πρώτα
πρώτα νά έχη μυαλό ίκανδ νά σκέπτεται, νά παρατηρή, ν’ αύτενεργή.
Κάθε παιδί έχει τίς πνευματικές αύτές ιδιότητες, μά τό σχολείο πρέ
πει νά τίς καλλιεργήση,νά τίς άναπτύξη. Σ ιγά σιγά τό παιδικό μυαλό
θά όδηγηθή ν’ άποχτήση τίς γνώσεις, ποΟ είναι Απαραίτητες, γιά νά
καταλάβη ποιός είναι ό προορισμός τοΟ Ανθρώπου στόν κόσμο, ποΟ
ήρθε- ποιδ είναι τό καθήκον του στόν έαυτό του καί στούς Αλλους
Ανθρώπους* νά καταλάβη καί αίσθανθή βαθύτατα ποιά. είναι ή ούσία
τής διδασκαλίας τοδ ΧριστοΟ μας, ποΟ κορυφώνεται στήν Ιντολή
«Αγάπα τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν »· ν’ άποχτήση τίς γνώσεις,ποϋ
μάς δείχνουν ποιά είναι ή ούσία τοΟ ΈλληνικοΟ πολιτισμού καί ή
σημασία του, ποιό είναι τό Ιθνος μας, 0 λαός μας, ποιά τά προτερή
ματα καί τά Ιλαττώματά του, ποιός ό προορισμός του, καί τι καθή
κον έχομε ώς Έ λλη νες καί ώς πολίτες, ώς Έ λληνίδες καί ώς μητέ
ρες. θ ά όδηγηθή Ακόμη τό παιδί ν’ Απόχτηση τίς γνώσεις, ποδ θά
τοδ Ιξηγήσουν τή φόσι, δπου ζή, καί θά σκορπίσουν Από τό πνεδμα
του τίς δεισιδαιμονίες καί τίς προλήψεις, ποδ ¿μποδίζουν τήν πρόοδο

κάθε άτόμου καί κάθε λαού- καί τέλος πρέπει ν’ άποχτήση τις πρα
κτικές γνώσεις τις Απαραίτητες γιά κάθε Ατομική καί οικογενειακή
ζωή, ποδ μάς κάνουν ικανούς νά βοηθούμε μόνοι μας καί τόν έαυτό
μας καί τούς άλλους. "Ολες δμως αδτές τις γνώσεις πρέπει νά τίς
άποχτήση τό παιδί μόνο του, μέ τή βοήθεια πάντοτε τοδ δασκάλου,
Αλλά μέ τή δική του σκέψι καί τή δική του παρατηρησι, δηλ. μέ
αύτενέργεια' νά προετοιμαστή δηλ. έτσι, ώστε, δταν τελειώση τό σχο
λείο, νά μπορή καί νά ποθή καί νά θέλη νά Ιξακολουθήση μόνο του
τή μόρφωσί του. Ό λ α δμως αύτά προϋποθέτουν γερό σώμα- γι’ αύτό
καί ή σωματική άσκησις πρέπει πάντοτε νά προχωρή μαζί μέ τήν
πνευματική. Ά λλά δέν Αρκεί ν’ άσκηθή τό σώμα καί νά γυμναστή
καί νά πλουτιστή μέ τίς γνώσεις, ποδ άναφέραμε, τό πνεδμα ένός
νέου ή μιας νέας, γιά νά είποδμε δτι ό νέος αύτός ή ή νέα μορφώ
θηκε πραγματικώς· πραγματική μόρφωσι Ιχ ει μόνον έκείνος, ποδ
Ιχει χαρακτήρα ήθικό. Αύτό γίνεται, άν οί γνώσεις, ποδ κερδίσαμε
στό σχολείο, οέ μείνουν μόνο γνώσεις, άλλά γίνουν αίσθημά μας· άν
τίς αισθανθούμε δηλαδή τόσο βαθιά, ώστε τά Ιργα μας νά είναι πάντα
σύμφωνα μέ τά λόγια μας κι’ αύτά νά τά Ιμπνέειή άγάπη καί τό καθή
κον στόν πλησίον καί στό Ιθνος μας καί όχι ή Ιπίδειξι ή ό φόβος.
Αύτός μέ λίγα λόγια ήταν ό σκοπός τοδ Α. Δ. Παρθεναγωγείου: νά
μορφ ώ ση τό σώμα, τό π ν εϋ μ α κ α ί τή ν ψ υ χ ή τώ ν κοριταιών
τή ς Αστικής τάξεως, ν ά μορφώ ση δηλαδή *Ε λληνίδες μό χαρα
κ τή ρα ή θ ικ ό κ α ί α ύ θ ύ π α ρ κ το . — Έ τ σ ι μίλησε 6 κ. Σαράτσης στό
δημοτικό συμβούλιο τοδ δήμου Παγασών, δταν τό έπειθε νά ίδρύση τό
σχολείο μας, καί γι’ αύτό τό ίδανικό Ιργάστηκε καί ή Εφορεία, δηλ.
δ κ. Σαράτσης, ή κ. Ίω αννίδου καί ή κ. Κ ονκονσλή1, καί όλοι μας.
’Αλλά τό Α. Δ. Π. Ιπέτυχε αύτό τό σκοπό; Μελέτησα τά πράγματα
καί άπ’ αύτή τή μελέτη πηγάζει ή Ακλόνητη πεποίθησίς μου δτι τ ό

σχολείο

μα ς έ π έ τ ν χ ε έν μ έ ρ ε ι μ ό ν ο ν τό σ κ ο π ό
το ν * κ α ί ή μ ε ρ ι κ ή δ μ ω ς α ύ τ ή έ π ι τ υ χ ί α ε ί ν α ι τ έ τ ο ι α ,
ώστε νά μή ν έ π ι τ ρ έ π ε τ α ι κ α μ ιά σ ύ γ κ ρ ισ ις τής
έ ρ γ α σ ί α ς τ ο ϋ Α. Δ. Π. μ ό τ ή ν έ ρ γ α σ ί α τ ώ ν Α λ λ ω ν ,
τών σ υ ν η θ ισ μ έ ν ω ν σχολείων.
*

Γ ια τί δμω ς τό σχολείο μας δόν έ π έ τν χ ε τελείω ς τό σκοπό
1 Μέλη της ’Εφορείας τοδ Α. Δ. Π. ή ταν άκόμη καί δ κ . Γκλαδάνης, δήμαρχο:
Π αγασώ ν, καί 6 κ . Χροοοδελώνης, βονλεντή:.
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τ ο υ , ά λλά μ ό ν ο ν év μ έ ρ ε ι; Τήν αίτία θά τήν καταλάβετε, δταν
συλλογισθήτε τόν πόλεμο, ποΟ είχε άρχίσει Ιναντίον του, πριν καλά
καλά άκόμη άνοιξη, καί ποΟ έγινε συστηματικός καί Ιξακολούθησε
άλλοτε κρυφός καί άλλοτε φανερός, μέ τήν ίδια σχεδόν Ιντασι, Ιπί
τρία χρόνια. Καί δέν ήταν δ εύγενικός καί ώραίος πόλεμος τών
ίδεών, ποΟ ένθουσιάζει καί Ιξυψώνει τόν άγωνιστή καί δημιουργεί τά
μεγάλα έργα, μά ένας πόλεμος ταπεινός καί χυδαίος, δπως καί τά
Ιλατήριά του, τά οικονομικά δηλαδή συμφέροντα καί οί πολιτικές
μικροφιλοδοξίες λίγων άτόμων ή όμάδων. *βς δπλα είχε τίς βρυσιές,
τή συκοφαντία καί τήν προσπάθεια νά τά γελοιοποιή δλα- Ικεΐ μέσα
τά πλευρά λέγονται παγίδια, ό Παλαιολόγος γίνεται Παλιοκουβέντας,
Ικεί διδάσκεται ή άπείθεια στούς γονείς καί τόσα άλλα* καί δλα αδτά
προτοΟ καλά καλά άκόμη άρχίση ή λειτουργία τοΟ σχολείου. Τό
φοβερώτερο δμως ήταν πού προσπαθούσαν νά λερώσουν καί τήν
ήθική ύπόστασι τών άνθρώπων, στούς όποιους είχε άνατεθή ή μόρφωσίς Σας. Ζήτησαν δηλ. δχι μόνο νά ξυπνήσουν τίς προλήψεις
μορφωμένων καί άμορφώτων καί νά διαθέτουν έχθρικώτατα τήν κοινή
γνώμη Ιναντίον τοΟ σχολείου καί άρκετούς γονείς άκόμη νά κάνουν,
ώστε ν’ άμφιβάλλουν γιά τήν ειλικρίνεια καί τήν ιερότητα τού έργου
καί νά τούς άναγκάσουν έτσι ν’ άποσύρουν τά παιδιά τους· άλλά
ζήτησαν καί στή δική Σας Ικτίμησι νά κατεβάσουν, νά έξευτελίσουν
τά πρόσωπα τών δασκάλων Σας καί νά Σάς κάνουν νά χάσετε τήν
Ιμπιστοσύνη Σας σ’ αύτούς. Μεταχειρίστηκαν δηλ. κάθε μέσον πού
μπορούσε νά συντρίψη Ινα σχολείο. Αδτό ήταν τό πρώτο καί μεγάλο
Ιμπόδιο, πού είχε νά δπερνικήση τό σχολείο μας.
"Οταν συλλογιστήτε άκόμη δτι τά χρήματα, πού διαθέταμε, δέν
ήταν άρκετά, ώστε νά Ιξασφαλίσουν στό Α. Δ. Π. τά μέσα τάπαραί*
τητα γιά τήν κανονική λειτουργία του- δτι πολλά άπό τά κατάλληλα
δργανα καί δλα # όργανα τής γυμναστικής μάς έλειπαν, καί τό
σπουδαιότερο δτι τά πρώτα χρόνια δεν μπορούσαμε νά Ιχω με μόνιμο
προσωπικό, προσωπικό δηλ. άφιερωμένο μόνο καί μόνο στή μόρφωσί
Σας· δτι καί τό βοηθητικό αδτό προσωπικό, μέ δλο τόν Ινθουσιασμό,
ποΟ έδειξε, δέν ήταν δυνατόν νά 2χη τόν ίδιο τρόπο καί τή μέθοδο
τής Ιργασίας, ποΟ Ιγκαινίαζε τό σχολείο μας, καί, γιά νά προσαρμοστή, έπρεπε νά περάση άρκετός καιρός· δτι τά τεχνικά μαθήματα,
κοπτική δηλ., βαπτική, μαγειρική κλπ. δέν είχαν τόν άνθρωπό τους·
δτι οί περισσότεροι γονείς συνηθισμένοι ώς τότε άπό τάλλα σχολεία
δέν έδειξαν τήν προθυμία, πού έπρεπε, γιά νά συνεργαστούν μαζί

μας γιά τήν ανατροφή τών παιδιών τους· δταν συλλογιστήτε δλα
αδτά, τότε θά καταλάβετε σέ τί έμπόδια σκόνταβε τό έργο τοΟ Α. Δ. Π.
’Αλλά τό πιό μεγάλο καί δυσκολονίκητο Ιμπόδιο ήταν τά τόσα
Ιλαττώματα καί οί τόσες κακές συνήθειες, ποΟ οί περισσότερες άπό
Σάς — γιά νά μήν είπώ δλες — έφερναν μαζί τους άπό τά κοινά
έξατάξια παρθεναγωγεία, θυμηθήτε τά κακά άποτελέσματα τών
συνηθισμένων σχολείων, ποΟ περιέγραψα παραπάνω, καί Ιπιτρέψετε
νά Σάς παρουσιάσω Ινα μαγικό καθρέφτη, γιά νά ίδήτε καλύτερα τί
δυσκολίες είχαμε νά ύπερνικήσωμε: Τά παιδιά Σ α ς είναι πλίνθοι καί
λίθοι καί κέραμοι άτάκτως ίρριμμένα. Ξέρουν λίγα Αιί δλα καί δέν
ξέρουν τίποτε· τίποτε δέν κατέχουν σταθερό καί ώρισμένο' ατό μικρό
μυαλό τους αβέβαιες καί σκοτεινές έννοιες καί παραστάσεις πλέουν
μέσα σέ χάος. Ό ίγκέφαλός τους κακόμαθε καί δυσκολεύεται νά
παρακολουθήσω καί τόν άπλονστερο συλλογισμό. Ό παπαγαλισμός
τους έγινε συνήθεια και ή αδτοτιεποίθησις τούς λείπει έντελώς. *Η ίδια
τραγική σύγχυσις, που επικρατεί στίς Ιδέες τους, υπάρχει καί στή
γλώσσα τους' οί μαθήτριες, δταν είναι εμπρός μας, δέν ξέρουν καμιά
γλώσσα. Ί ίς βωτοΰμε καί ή ξαναλένε σαχλότατα τίς δικές μας φρά
σεις ή τις φράσεις του βιβλίου, ή προσπαθούν ν’ Αποδώσουν και δ,τι
πράγματι κατέχουν μ έ φρασεολογία, που πληγώνει τήν καλαισθησία,
συχνότατα δέ καί τή λογική. Ά π ό τους λόγους τους λείπει ή συνοχή,
τό αίσθημα, ή ζωή. "Ολη τήν προσοχή τους τή σπαταλονν γιά νά
βρούνε κατάλληλες λέξεις, μόνον τό μνημονικό έργάζεται, ή ψυχή
τους δμως, 3ν δέν τρέμη άπό άγωνία, μένει Απαθής. "Α ν θέλετε τώρα
νά μάθετε καί γιά τό ήθικό τους, τά παιδιά Σ α ς δποκρίνονται διαρκώς
καί προσπαθούν νά μα ς γελάσουν. ’Ε μπ ρό ς μα ς χάνουν κάθε φυσι
κότητα, μά ς φοβούνται, μα ς νομίζουν ίσως έχθρούς τους· τίς πρώτες
μάλιστα ήμερες θαρρούσα πώ ς ήμουν ίεροξεταστής. “Α ν προσθέσετε
σ’ αδτά τή γενική τάσι γιά Ιπίδειξι, τό ελεεινό διάβασμα, τήν Ανυπό
φορη κακογραφία και τις Ανορθογραφίες, τήν Ανθυγιεινή στάσι τους
στά θρανία, τήν κιτρινάδα στά περισσότερα πρόσωπα καί τή νευρικό
τητα πολλών, που σέ μερικές προχωρεί συχνά ώς τή νευρασθένεια,
έχετε πιστή ζωγραφιά Από τή σωματική, τήν πνευματική καί τήν
ψυχική καχεξία τώ ν μαθητριών μας. Ό χαρακτηρισμός αυτός στηρί
ζεται σέ συστηματική μελέτη καί παρατηρήσεις του προσωπικού καί
ίσως νά είναι κατώτερος Από τήν πραγματικότητα. ’Εξαιρέσεις βέβαια
υπάρχουν, δυστυχώς δμως μένουν πάντοτε έξαιρέσεις. Έ τ σ ι Σάς
ζωγράφισα στούς γονείς σας τό Νοέμβριο τοΟ 1908, δταν τούς κάλεσα
19
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στό σχολείο, γιά νά τούς αναπτύξω τό σύστημα της έργασίας μας
καί ζητήσω τή συνεργασία τους γιά τή μόρφωσί Σας. Τώρα βέβαια
Σας φαίνεται πώς ό μαγικός αύτός καθρέφτης παρουσιάζει τάντικείμενα όπερβολικά, ίσως καί στήν είκύνα πού Σάς δείχνει νά μήν
Αναγνωρίζετε καθόλου τδν Ιαυτό Σας. Τώρα Ιτσι είναι. Καί δμως
Ιτσι ήταν έδώ καί τρία χρόνια, καί κάθε χρόνο ή μελέτη καί ή
παρατήρησις στίς νέες μαθήτριες τής Α ' τάξεως μάς έδειχνε τήν
ίδια ζωγραφιά. — Τέτοια έμπόδια είχε νά πολεμήση τό σχολείο μας
μέ τά φτωχά του μέσα καί τίς μεγάλες του έλλείψεις, Ιμπόδια
δηλ. ίκανά νά συντρίψουν κάθε εύγενική προσπάθεια καί τήν πιό
δυνατή θέλησι.

ώστε έπρεπε νά θυσιάσωμε καί τά τρία χρόνια καί τήν πρόοδο τών
λίγων μαθητριών, πού δέν παρουσίαζαν τά έλαττώματα αδτά, μόνο
καί μόνο γιά νά τά ξερριζώσωμε, χωρίς πάλι νά είμαστε βέβαιοι πώς
ή έπιτυχία θά ήταν μεγαλύτερη Από 70 στά έκατό. Γι’ αύτό προσ
παθήσαμε μέ συστηματική διδασκαλία, νά διορθωθούν, δσο ήταν
δυνατόν, καί γίνουν λιγώτερο Ανυπόφορες οί Ανορθογραφίες, ή κακο
γραφία κλπ., κυρίως δμως προσέξαμε τά σπουδαιότερα έλαττώματα,
εκείνα δηλαδή πού έπρεπε νά λείψουν μέ κάθε θυσία, γιά νά γίνη
δυνατή πραγματική μόρφωσις. Μ’ αύτό τό πνεύμα έργαστήκαμε’ μά
¿ π έτυχε τ άχ α τό σχολείο μας, έστω κ α ί έν μέρει, τό σκοπό το ν,

*

"Ενα σχολείο σάν τό δικό μας μπορείτε νά είπήτε πώς έπέτυχε
τελείως τό σκοπό του, δταν δσες Αποφοιτούν Απ’ αύτό Ιχουν τή μόρφωσι, πού ζήτησε 0 δημιουργός του κ. Σαράτσης, καί δεν παρουσιά
ζουν κανένα Από τά έλαττώματα καί τίς κακές συνήθειες, πού μάς
έδειξε ό μαγικός καθρέφτης. Ή τα ν δμως δυνατόν νά γένη τούτο στό
σχολείο μ α ς; Καί Αν δποθέσωμε Ακόμη δτι δλη τήν άντέδρασι τής
κοινωνίας καί τάποτελέσματά της, δλη τή φτώχεια καί τίς περισσό
τερες σοβαρές έλλείψεις τού Α. Δ. Π. μπορούσε νά όπερνικήση ό
ένθουσιασμός τού προσωπικού καί τής Ε φ ορείας — δηλ. τού κ. Σαράτση, τής κ. Ίωαννίδου καί τής κ. Κουκουσλή — δπως πράγματι καί
τίς ύπερνίκησε, ήταν δυνατόν νά ξερριζωθούν ή διορθωθούν έλαττώ
ματα καί συνήθειες, πού τίς γέννησε συστηματική διδασκαλία 6 καί 7
χρόνων, καί έπειτα ν’ άρχίση καί τελειώση ή μόρφωσις, πού έπρεπε
νά Σάς δώση τό σχολείο μας, καί δλα αύτά μόνο σέ 3 χρόνια ; Τέτοιο
κατόρθωμα μόνο μέ θαύμα μπορούσε νά γ ίν η ! Τό δτι ήταν Αδύνατο
νά έπιτύχωμε τελείως τό σκοπό μας, τό είδαμε Από τήν Αρχή· μόλα
ταύτα δέν Απελπιστήκαμε, μά Ιργαστήκαμε δλοι μέ τήν υπομονή καί
τήν Ιπιμονή, πού Ινέπνεε ή πίστις στό ίερό Ιργο, πού μάς είχαν
Αναθέσει.
"Ολα τά έλαττώματα καί οί κακές συνήθειες, πού έφερναν οί
περισσότερες Από Σάς μαζί τους, ήταν βέβαια ούσιώδη καί δλα έπρεπε
νά λείψουν, καί σιγά σιγά ν’ άρχίση ή δημιουργική έργασία. Ούσιώδη
έλαττώματα είναι ή κακογραφία, οί Ανορθογραφίες, τό έλεεινό διά
βασμα κλπ., πολύ δμως μικρότερα Από τήν ύποκρισία, τό βαγιαδισμό,
τόν παπαγαλισμό,τήν Ασυναρτησία, τήν έπιπολαιότητα,τά νεύρα κλπ.
Μερικά Από τά πρώτα είχαν τόσο βαθιά βιζώσει στό μυαλό Σας,

κ α ί ή έπ ιτυ χία το ν α ύτή είνα ι τόσο σημαντική γιά τή ν έκ π α ι·
δ εντικ ή μας άναγέννησι, δπω ς Ισχυρίστηκα πα ρα πά νω ; πώ ς &ά
β εβ α ιώ σ α μ ε τέτοιον Ισ χυ ρ ισ μ ό ;
Τό πρόγραμμα καί ή μέθοδος τού Α. Δ. Π., καί Αν Ακόμη όμολογήσουν δλοι δτι είναι Ανώτερα Από τά προγράμματα καί τή μέθοδο
τών Αλλων σχολείων, δέ μάς βοηθούν καθόλου στό έρώτημά μας,
ένόσφ δέ μάς δείχνουν τάποτελέσματα τής έφαρμογής τους.Ή μήπως
θά έπικαλεστούμε τή γιορτή τής 25 Μαρτίου 1908, τίς έξετάσεις τού
πρώτου καί δευτέρου χρόνου, δπου πολλοί Από τούς άκροατάς, πού
είχαν διατεθή στήν Αρχή έναντίον τού σχολείου μας, έγιναν φανατι
κοί ύποστηρικταί του, δταν είδαν τάποτελέσματα τής έργασίας το υ ;
Τέτοια έπίκλησις δέ μάς βοηθεΐ καθόλου καί ή σημασία της περι
ορίζεται μόνο στή μικρή κοινωνία τού Βόλου καί δέ θά κρατήση καί
πολύ. Ζωντανώτερη βέβαια έπιβεβαίωσις τού ισχυρισμού μου είστε
Σεις οί ίδιες, οί γονείς Σας, οί γνωστοί Σας· «Από παιδαγωγικά, κύριε
Α., δεν καταλαβαίνω' ένα δμω ς πράμα ξέρω, πώς, Από τότε που ήρθε
ή κόρη μου στο σχολείο Σας, ξύπνησε καί ή βρεξή της έγινε τώρα
διπλή» είναι τά λόγια κάποιας μητέρας. Καί άπειρες δμως παρόμοιες
φράσεις καί Αν δώσωμε, καί Αν Αναφέρωμε τά τόσα έπεισόδια τής
σχολικής μας ζωής, πού χαρακτηρίζουν τήν έργασία τού σχολείου μας
κ α ί τάποτελέσματά της, τίποτε ή πολύ λίγο έχει νά κερδίση Απ’ αύτά
ή ίδέα, γιατί περιωρίζονται σ’ έναν κύκλο στενό, παρά πολύ στενό.Ά ν
περιωριζόμαστε μόνο σ’ αύτά, τότε τό κλείσιμο τού Α .Δ.Π . θά σήμαινε
πραγματικώς καί τό πέσιμό του, καί ή έργασία του θά Ινδιέφερε
μόνο καί μόνο Σάς καί ίσως έν μέρει καί τήν πόλι Σας. Εδτυχώς δμως
έχομε νά δείξωμε κάτι άλλο πιό χεροπιαστό,ποΰ καθρεφτίζει σχεδόν
δλη τήν έργασία τού σχολείου μας, καί πού τήν Αξία του δέν μπο
ρ εί ν’ άμφισβητήση κανείς. Είναι τά Αρχεία τού Α. Δ. Π., δπου
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μένουν φυλαγμένες οί Ικθέσεις Σας άπό τήν πρώτη ώς τήν τελευταία,
τά φύλλα της Ιχνογραφίας καί τής ζωγραφικής κ. α.
Στίς Ικθέσεις βλέπομε πόσο άληθινός είναι 0 χαρακτηρισμός Σας,
πού έγινε παραπάνω, καί σ’ αδτές παρακολουθούμε βήμα πρός βήμα
τήν Ιξέλιξί Σας. ’Ε κεί φαίνεται πώς ή κοιμισμένη παρατηρητικότης
άρχίζει σιγά σιγά νά ξυπν^ καί τό μυαλό νά κινείται καί νά δουλεύη,
νά τακτοποιή τό χάος τών ίδεών καί νά πλουτίζεται μέ ώρισμένες
καί καθαρές έννοιες καί παραστάσεις· πώς ή ψυχή άναπνέοντας Ιλεόθερη στό ζωντανό περιβάλλον άφίνει σιγά σιγά τό βάγιαδισμό καί τήν
δποκρισία καί έκδηλώνει είλικρινώς τά αισθήματα καί τήν άτομικότητά της· πώς τά αισθήματα αύτά ήμέρα μέ τήν ήμέρα Ιξευγενίζονται καί γίνονται πλουσιώτερα* πώς 6 τρόμος ύποχωρεΐ στήν άγάπη
καί ό ψευτορωματισμός καί ή ψυχική καχεξία ύποχωρούν στή θετική
καί σωστή άντίληψι τής φύσεως καί στή χαρά τής ζωής· πώς ή Ικδήλωσις τών ίδεών καί τών αισθημάτων Σας άπό τήν άνακατωμένη, τή
φτωχότατη, τήν άκαλαίσθητη καί άφύσικη μορφή προχωρεί σιγά
σιγά καί στό τέλος φτάνει σέ μιά τακτοποιημένη, πλούσια, φυσική
καί ώραία μορφή, δπου σέ πολλές άρχίζει νά θαμποφαίνεται τό πλα
στικό πνεύμα καί ή χάρις τής διηγήσεως, πού χαρακτηρίζει τή φυλή
μας. Στίς Ικθέσεις τέλος καθρεφτίζονται δχι μόνον τάποτελέσματα
τού σχολείου μας, άλλά καί ό τρόπος καί ή μέθοδος τής Ιργασίας του
καί δλη ή σχολική ζωή. Σ τά τετράδια πάλι τής ιχνογραφίας καί τής
ζωγραφικής παρακολουθούμε βήμα πρός βήμα τήν Ιξέλιξι τού καλαι
σθητικού αισθήματος καί βλέπομε τέλος τί πλαστική δύναμις καί
χάρις κρύβεται μέσα μας, καί πώς τήν ξυπν$ καί τήν άναπτύσσει
ή μελέτη καί ή παρατήρησις τής Ε λληνικής φύσεως. Τέτοια άποτελέσματα βλέπει καί σέ τέτοια συμπεράσματα φτάνει δποιος μελετήση
προσεκτικά τά άρχεΐα τού σχολείου μας. Γιά νά καταλάβετε τώρα
τή σημασία τους, άρκεΐ νά συλλογισθήτε ότι κανένα, άπολύτως κανένα
σχολείο μας άνώτερο, οδτε καί τό καλύτερο άκόμη, δέν έχει νά
δείξη τέτοια άποτελέσματα, ούτε θά μπορέση ποτέ νά δείξη
παρόμοια οδτε κατά προσέγγισιν, Ινόσψ τό έκπαιδευτικό σύστημα,
πού Ιπικρατεί στόν τόπο μας, είναι άντίθετο πρός τήν άλήθεια, πρός
τήν παιδαγωγική καί κοινωνιολογική έπιστήμη, πρός τήν Ε λληνική
φύσι καί πρός τό ‘Ελληνικό πνεύμα. Πολύ βέβαια συνετέλεσε στή
μερική Ιπιτυχία τού σκοπού μας καί ό ένθουσιασμός καί ή μόρφωσις
τού προσπωικού καί ό δικός Σας ζήλος, μέ δλα βμως αύτά τά στοι
χεία δέ θά κατωρθώναμε παρά πολύ λίγα πράγματα, άν τό σύστημα
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δέν ήταν, δπως ήταν, έμπνευσμένο δηλ. άπό τίς μεταρρυθμιστικές
Ιδέες, πού ύποδείξανε μερικά φωτεινά πνεύματα. Γι’ αύτό ή Ιπιτυχία
τού σχολείου μας είναι κυρίως Ιπιτυχία τού συστήματος, Ιπιτυχία θά
είπή νίκη καί στό νικητή άνήκει τό μέλλον.
Είναι δμωςγενικά τάποτελέσματα αύτά; παρουσιάζονται δηλ. σ’ δλες
άνεξαιρέτως τίς μαθήτριες τής Γ ' τάξεως — γιατί μήν ξεχνάτε πώς
ή Ιργασία τού σχολείου μας κυρίως στήν Γ ' τάξι θά φανή, δπου δ
καιρός έπέτρεψε νά Ιφαρμοστή δλο τό πρόγραμμα καί τό σύστημα
τού Α. Δ. Π. — ; «’Ε μείς θυμόμαστε π&ς συχνά γκριηάζατε μέ
μερικές, που <5έ μπορούσαν νά γράφουν, όπως θέλατε, καί β δλες
πάντοτε βρίσκατε κάτι καί συχνότατα πολλά, που έπρεπε νά διορθαιθοΰν». Φυσικό είναι νά Σάς γεννηθή τέτοια άπορία καί ή άπορία
αδτή νά νομίσετε πώς άναιρέΐ δσα είπα διά τήν Ιπιτυχία καί τή νίκη
τού συστήματός μας, άφού φαίνεται πώ ς δλη σχεδόν τήν έξαρτώ άπό
τίς Ικθέσεις καί τή ζωγραφική. "Οταν προσέξετε δμως, θά ίδήτε
δτι δίνω τόση σημασία στίς Ικθέσεις καί στή ζωγραφική, γιατί αύτά
είναι τά μόνα, πού μπορούμε νά παρουσιάσωμε στά μάτια καί στήν
κρίσι δλου τού κόσμου καί πού δέ μπορεί ν’ άμφισβητήση κανείς.
Έ ν φ τόσα άλλα, πού είναι χαρακτηριστικά γιά τήν Ιπιτυχία τού
Α. Δ. Π., π. χ . ή Ιργασία στόν κήπο καί σέ άλλα θεωρητικά καί
πρακτικά μαθήματα, τά ξέρομε μόνον Ιμεΐς καί λίγοι γνωστοί. Οί
άνθρωποι δέν έχουν δλοι τίς ίδιες ψυχικές καί πνευματικές ικανότη
τες, τίς ίδιες κλίσεις· άλλος έχει άνεπτυγμένη τή φαντασία περισ
σότερο άπό τήν κριτική δύναμι, σ’ άλλον συμβαίνει τό άντίθετο, άλλος
έχει κλίσι στή ζωγραφική κλπ. κλπ. Τό σχολείο βέβαια πρέπει νάναπτύξη καί δσες πνευματικές καί ψυχικές ιδιότητες χωλαίνουν, ώστε
νά παρουσιάση ένα άρμονικό σύνολον άλλά πρέπει συγχρόνως νά
δώση άφορμή στό μαθητή του, ώστε νά φανερώση καί τήν κλίσι του
καί νά τήν καλλιεργήση ιδιαιτέρως. Μιά δυό ίσως νά μήν έχουν νά
δείξουν στίς Ικθέσεις τους τάποτελέσματα, πού άνέφερα παραπάνω,
δείχνουν δμως τέλεια ικανότητα στή ζωγραφική π. χ. ή στή μουσική
ή σ’ άλλα μαθήματα, πού καθένας άναγνωρίζει τήν άξία τ η ς 1. Συλλογιστήτε άκόμη πώς κανένα σχολείο τού κόσμου δέ μπορεί νά δώση
τέλεια μόρφωσι καί οδτε είναι δυνατή τέλεια μόρφωσις σέ νέους ή
νέες 1 5 - 1 6 χρόνων. Κάθε σχολείο είναι κυρίως δυναμογόνο* άνα1 Καθένας καταλαβαίνει γιατί 94 μπορούσα νά μιλήσω στά παιδιά μέ πόσα στά
έκατό δπολογίζβι ή έπιστήμη τήν έπιτιιχία·
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πτύσσει δηλ. τόν πόθο γιά τή μόρφωσι καί δίνει στούς μαθητάς του
τή δύναμι, τή θέλησι καί τήν ίκανότητα νά Ιξακολουθήσουν μόνοι τή
μόρφωσί τους όχι πιά στό στενό περιβάλλον του σχολείου, μά στή
μεγάλη κοινωνική ζωή. Γι’ αδτό όμως τό ζήτημα θά μιλή σω πάλι
άργότερα. Τώρα φτάνουν δσα Σάς είπα γιά νά καταλάβετε πώς οί
άτέλειες, ποΟ καί οί ίδιες βλέπετε στίς έργασίες Σας, δέν κατεβάζουν
καθόλου τή σημασία τοδ σχολείου μας καί τών άποτελεσμάτων του.
Πολλά άκόμη είναι τά Ιλαττώματα καί πολλές καί σπουδαίες
οί έλλείψεις, ποδ θά βρή κανείς στίς περισσότερες άπ’ δσες μισοτελείωσαν τήν Γ ' τάξι. ”Αν οί Ικθέσεις μάς δείχνουν τήν κακογραφία
καί τις άνορθογραφίες μερικών, μετριασμένες βέβαια, πάντως δμως
άνυπόφορες, οδτ* έγώ, ούτε οί άλλοι συνάδελφοί μου θά ξεχάσωμε
ποτέ, πόσο — μέ 8λα τά έπιστημονικά μέτρα, ποδ λάβαμε, γιά νά τά
πολεμήσωμε' — πόσο λίγο, πολύ λίγο διωρθώθηκαν ή άνθυγιεινή π.χ.
στάσις στά θρανία πολλών, τό γεροντικό περπάτημα μερικών άπό
Σάς καί άλλα άκόμη. θυμηθήτε δμως-τό μαγικό καθρέφτη καί τά
συμπεράσματα, ποδ μάς Ιδωσε, άλλά θυμηθήτε καί τό τί Ιγραψα
παραπάνω γιά τή σημασία τών άποτελεσμάτων, καί τότε θά κατα
λάβετε δτι έ π έ τ ν χ ε ή π ρ ώ τ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α , π ο ϋ έ 'γ ι ν ε
σ τ ό ν τ ό π ο μας, y i à v à δ ε ί χ τ η σ τ ό ν Έ λ λ η ν ι σ μ ό π ο ι ό ς

ε ί ν α ι δ σ ω σ τ ό ς δ ρ ό μ ο ς , π ο ϋ θ ά μ&ς φ έ ρ η σ τό
* έ θ ν ι κ ό σ χ ο λ ε ί ο », σ τ ό σ χ ο λ ε ί ο π ο ϋ θ ά β ο η θ ή α η τ ό
έ θ ν ο ς μα ς νά ί κ π λ η ρ ώ α η τόν π ρ ο ο ρ ι σ μ ό του. Ε πέ
τυχε καί τήν έπιτυχία της θά όμολογήσουν δλοι, δταν δημοσιευτοδν
τό πρόγραμμα καί τάποτελέσματα τοϋ Α. Δ. Π. μέ τις άναγκαΐες
παρατηρήσεις καί σκέψεις.
*
Δέν άμφιβάλλω πώς πολλές Σας θά κάμουν τήν άκόλουθη σκέψι :
Ή Ιργασία, ποδ έγινε στό σχολείο μας, άποδείχνεται, δπως είπατε,
Ιτσι, ποδ κανείς δέ μπορεί ν’ άμφισβητήση τή σημασία της. Ά ν
δμως άφιναν νά τελείωση καί ό τρίτος χρόνος καί δίναμε Ιξετάσεις,
δπως λογαριάζαμε, έμπρός σέ ειδική Ιξεταστική έπιτροπή, τότε θά
χτυποδσαν βέβαια καί οί Ιλλείψεις μας δυνατώτερα, άλλ’ δχι μόνον
δσα άποτελέσματα είπατε παραπάνω θά φαίνονταν πιό καλά, μά θά
έβλεπαν άκόμη καί τόσα άλλα, γιά τά όποια δέ μιλοδν καθόλου τά
γραπτά μας· δτι τό Εύαγγέλιο δέν ήταν γιά μάς νεκρό γράμμα καί
δέν περιωριστήκαμε μόνο σε ξερή έρμηνεία, άλλά μέ τήν όδηγία Σας
ζητήσαμε νά καταλάβωμε καί αισθανθούμε τά θεία βήματα, δπως τά
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καταλάβαμε καί τά αίσθανθήκαμε· δτι οί γνώσεις τοδ ίστορικοδ καί
φυσικού κόσμου άποτελοδσαν γιά μας όλότητα, ένότητα, που μάς
έπέτρεπε νά Ιχω με σέ γενικές γραμμές τήν Εστορία καί τή σημασία
τού πολιτισμού μας καί νά μή μένωμε άνίδεες καί άβοήθητες καί
άσυγκίνητες Ιμπρός στά φαινόμενα τής φυσεως, στους νόμους καί στή
θεία άρμονία τους· τά τραγούδια μας θά συγκινούσαν καί τόν πιό
δύστροπον άκροατή, γιατί είναι βγαλμένα άπό τήν έθνική ψυχή· θά
έβλεπαν πιό καλά πώς τό μυαλό μας σκέπτεται, παρατηρεί, αύτενεργίΐ καί ή ψυχή αισθάνεται, μέ λίγα λόγια θά έβλεπαν, μέ δλα τά
έλαττώματα καί τις Ιλλείψεις μας, τούς καρπούς ένός νέου συστήμα
τος, δπως δέν μποροδν νά τούς δείξουν μόνον τά γραπτά μας. Καί
τότε δχι Ιμεϊς, μά ξένοι, ειδικοί καί Ιπίσημοι άντιπρόσωποι τής πολι
τείας θά όμολογοδσαν τή σημασία καί τήν όπεροχή τής Ιργασίας
καί θά ζητούσαν τό σύστημα αύτό νά έφαρμοστή παντοϋ. Έ ν φ τώρα
μέ τό κλείσιμο τοδ σχολείου μας καί ή μόρφωσις τών περισσοτέρων
άπό μάς έμεινε στή μέση, καί ή Ιργασία του μόνον έν μέρει θά φανή,
καί πάντοτε θά βαραίνη άπάνω του καί άπάνω σέ μάς ό δγκος τής
συκοφαντίας, ποδ σώριασε ένας πόλεμος σατανικός. Καί δμως Σείς
είπατε στήν άρχή δτι ή ίδέα, ποδ άντιπροσώπευε τό σχολείο μας, μέ
τό διωγμό ποδ τής έγινε άπό παντοδ, έδειξε πιό χεροπιαστά τή
δύναμι καί τήν Ιπιβολή της, έκανε δηλαδή πιό βέβαιη τή νίκη της,
καί μόνον ποδ δέν εύλογήσατε τήν ώρα, ποδ έφερε τέτοιο διωγμό.
Ή σκέψις Σας πώς στίς Ιξετάσεις θά δείχναμε πιό πολλά πράγ
ματα άπ’ δσα μάς λένε τά γραπτά είναι σωστή. Έ ν α δμως δέ θά
κατωρθώναμε νά δείξωμε οδτε μέ χίλιες Ιξετάσεις: π ώ ς τ ό σ χ ο 
λ ε ί ο μ α ς έ μ ό ρ φ ω σ ε χ α ρ α κ τ ή ρ ε ς , πώς έπ έτυ χε δηλ. τόν
ύψ ηλότερο καί τελικό σκοπό κ ά θ ε σχολείου. Ό χαρακτήρας τοδ
άνθρώπου φαίνεται βέβαια σέ κάθε πραξι του καί στήν πιό μικρή
άκόμη· γιά νά λάμψη δμως σ’ δλη τή ούναμί του, πρέπει νά παρου
σιαστούν Ιξαιρετικές περιστάσεις, καί τέτοιες δέν παρουσιάζονται
συχνά στή ζωή μας. Τέτοια περίστασις ήταν γιά Σάς ό διωγμός τοδ
Α. Δ. Π. "Οσο καί άν σάς λυπουν τά τελευταία γεγονότα, είναι άνάγκη
νά τά ξαναφέρετε στή μνήμη Σας άκόμη μιά φορά. θυμηθήτε τί
μέσα μεταχειρίστηκαν γιά νά κλείσουν τό σχολείο μας· συκοφαντίες
τοδ χειροτέρου είδους, βρυσιές χυδαιότατες, μυθιστορήματα δλόκληρα
μέ πλοκή σατανική γέμιζαν κάθε μέρα τίς στήλες κάποιας φυλλάδας
καί κυκλοφορούσαν σ’ δλο τό Πήλιο· «έχει μέσα περιϋδρίζεχαι ή θρη
σκεία μας, διδάσκεται ή άθέία, ή άσέβεια προς τούς γονείς, σννταράσ-
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σονται τα θεμέλια της έλληνικής οικογένειας, διδάσκεται ή άναρχία, δ
μασονισμός, 6 . . . ό . . . ώ ! Φανατικοί πράκτορες χοπτόμενοι 6πέρ τής
κινδυνευούσης ’Ορθοδοξίας έπιαναν τούς γονείς καί προσπαθούσαν νά
τούς πείσουν ν’ Αποσύρουν τά κορίτσια τους άπό τό σχολείο- έπεισαν
3 καί Ανάγκασαν μέ τή βία 2 ν’ Ακολουθήσουν τήν εύλαβή σύστασι.
Μόλα ταύτα ^τό σχολείο μας Ακολουθούσε ήρεμα τήν έργασία του.
Βγήκε στή μέση τό γλωσσικό ζήτημα στήν πρωτεύουσα, οί πολιτικοί
τό έκμεταλλεύτηκαν γιά τούς σκοπούς τους, οί πατριωτικοί έγκέφαλοι Ιπαθαν ύπερδιέγερσι: τό κράτος, τό έθνος, ή φυλή, σύμπαν τό
Ελληνικόν γένος κινδυνεύει τόν έσχατον τών κινδύνων, άνάγκη ν’ Αγωνισθή τόν δπέρ πάντων Αγώνα! Κάθε μέρα δ Ε λληνικός Λαός διά
βαζε στις Ιφημερίδες άρθρα έπί άρθρων, ξένοι δάκτυλοι άνεφαίνοντο
παντού, οί άσπονδότεροι έχθροί Σλαύοι, Γότθοι, καί Βησιγότθοι μάς
περιεκύκλουν. πανταχόθεν, τά δίκτυα βδελυράς συνωμοσίας περιεσφιγγον τόν Ελληνισμόν δλον, τά θυλάκια έπληρώθησαν βουβλίων,
Πανέλληνες γρηγορείτε! Καί 0 φτωχός καί άμόρφωτος Λαός άλαλάζοντας μαζευόταν σέ συλλαλητήρια καί ζητούσε καί αύτός δέν ήξερε
τί ζητούσε! 'Ε να μεσαιωνικό σκοτάδι άπλώθηκε σ’ 8λη τήν ώραία
μας χώρα.

Αντεθνικοί, καί τά δνόματά τους στιγματισμένα καί παραδομένα στόν
κοινό χλευασμό. Μόλα ταύτα ή Αγάπη Σας πρός τό σχολείο μας
δψωνόταν σέ λατρεία, πού είχε τή δύναμι νά έπιβληθή Ακόμη καί
σ’ δσους Από τούς δικούς Σας ήταν διστακτικοί. Καταλάβατε ποιά
βαθύτερη αίτία είχε δλος έκείνος δ θόρυβος, παρουσιάστηκε στό
πνεύμα Σας καθαρός δ πόλεμος, πού δποκινοΰσαν ποταπά έλατήρια,
είδατε τήν άνειλικρίνεια, τήν ψευτιά, τήν δποκρισία, τό φθόνο νά
Ικμεταλλεύωνται δλες τίς προλήψεις καί τάγνότερα αισθήματα τού λαού
μας καί νά θέλουν νά πνίξουν τήν ειλικρίνεια, τήν Αγάπη, τήν πρόοδο.
’Αρκετοί έβλεπαν έτσι, δπως Σείς, τά πράγματα, μά δέν τολμούσαν
ν’ Αντισταθούν στή γενική κατακραυγή, ούτε κάν νά διαμαρτυρηθοΰν.
Σείς δμως δλες, Αν καί κορίτσια, δψωθήκατε σά ζωντανή καί μεγάλη
διαμαρτυρία Αδιαφορήσατε γιά τό γενικό μίσος, τήν περιφρόνησι καί
τό χλευασμό, πού Σάς έζωνε άπό παντού, δεθήκατε πιό στενά μέ τό
σχολείο μας, καί τό σχολείο μας έξακολουθούσε τήν έργασία του,
ένψ έξω κουφόβραζε ή φοβέρα ένός Αφηνιασμένου δχλόυ.
Καί ή δική Σας διαμαρτυρία μαζί μέ τούς γονείς Σας καί τό
θάρρος καί δ σεβασμός πού έδειξαν τέσσερες δημοτικοί σύμβουλοι1
στόν έαυτό τους καί στό δίκαιο, κρατούσε τό σχολειό μας Ακλόνητο,
καί δλος δ θόρυβος καί οί πατριωτικές κραυγές δέν έφερναν τό Απο
τέλεσμα, πού περίμεναν τά οικονομικά καί πολιτικά συμφέροντα καί
οί μικροφιλοδοξίες λίγων Ατόμων. Τότε έσυραν άπό τόν "Αδη ένα
μαύρο φάντασμα, τό βάφτισαν ’Ηθική, τό ξαπόλυσαν στούς δρόμους
καί ξερνούσε έναντίον δλων μας δ,τι μόνον τελείως διεφθαρμένη ψυχή
μπορεί νά φαντασθή. ”Αν πρώτα οί γριοΰλες στίς γειτονιές έλεγαν« θέλουν, παιδάκι μου, νά μας πάρουν τδγιο μύρος /» καί σταυροκοπιόταν, τώρα χιλιάδες στόματα σιγομουρμούριζαν « δργια ϊπιασε
<? αϋτό τό σκολειό 0 δεσπότης!» «τί/» <&ς τα καλύτερα. .. δέ λέγον
τα ι!» Μόλα ταύτα Σείς, Αν καί κορίτσια, Αν καί ή δπόληψίς Σας
σερνόταν στούς δρόμους σάν κουρέλι, λυπηθήκατε, άλλ’ Αψηφήσατε
δλα καί αίσθανθήκατε τή λατρεία Σας πρός τό σχολείο νά ξεσπ$ σέ
ίερό ένθουσιασμδ- γιατί τό σχολείο μας δψωνδταν στό πνεύμα Σας
σά μιά εύγενική, μεγάλη Ιδέα.
Δέν έμεινε πιά παρά ή βία- ευσεβείς πράκτορες μπήκαν καί στήν
πιό Απόκεντρη γωνία, φανάτισαν τόν κοσμάκη, οί καμπάνες κάλεσαν

«Σπουδαιότατου δπλον εις τάς χεΐρας τών μαλλιαρών ή σκολή
τού Βόλου ». Καί πράγματι μοναδική ήταν ή εδκαιρία καί μοναδικό
τό δπλο, πού έπεφτε στά χέρια έκείνων, που πολεμούσαν συστημα
τικά' τό σχολείο μ α ; καί ζητούσαν τήν καταστροφή του. Ό προσω
πικός καί συμφεροντολογικός πόλεμος φόρεσε τώρα τήν προσωπίδα
πολέμου όπέρ τού γένους, τό βήμα τής βουλής καί οί άμβωνες τών
εκκλησιών τού έδωκαν έπισημότητα, άναψε πιό πολύ, άφηνίασε. Καί
έτσι δ κίνδυνος τού σχολείου μας γινόταν πιό σοβαρός καί πιό άπειλητικός. Τις πρώτες κωμικές κραυγές εύκολα έξελέγχατε μόνες Σας
καί εύκολα άποδείχνατε στούς γονείς Σας καί στούς γνωστούς Σας
πώς ήταν συκοφαντίες. Τώρα δμως στούς τόσους σοφούς, πού Απο
κάλυπταν τόσο τρομακτικά γεγονότα καί συνωμοσίες, ώστε έσκότιζαν
δλους τούς Νεοελληνικούς έγκεφάλους, δυσκολώτατα μπορούσε κανείς
ν’ άντισταθή· πολύ λίγοι είχαν χωνέψει τό ζήτημα, οί άλλοι δλοι καί
κάποια Αμφιβολία καί δισταγμό παρασύρθηκαν
στό γενικό πανζουρλισμό. Τό Α. Α. Π. ήταν Ιργαστήριο Αναρχικών
καί άθέων μέ ώρισμένο σκοπό τήν καταστροφή τού έθνους- δχι μόνον
οί ίδρυταί καί τό προσωπικό του, μά καί δσες πήγαιναν έκεί μέσα
καί δσοι Ακόμη έστελναν τά παιδιά τους, δλοι ήταν προδότες καί

1 Οί κ . Κ ουτσαγγέλικ, ΠαρΟένης, Παπαγεωργιάδης χα ί Σαράτοης.
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τούς πιστούς, τό σχολείο μας έσκυψε στή βία, έκλεισε. 'Η άστυνομία
5έ μπορούσε νά έγγυηθή γιά τή ζωή μου καί μέ-υποχρέωσε Επί μιά
βδομάδα νά μή βγώ έξω από τό σπίτι μου, πού ήταν τριγυρισμένο
άπό κατασκόπους. Και δμως ό Ενθουσιασμός Σας Ενέπνευσε τόν ίδιον
Ενθουσιασμό καί σέ πολλούς γονείς κι* άπό τήν πρώτη μέρα ώς τήν
τελευταία, πού έφυγα, Ερχόσαστε καί κεΐ τακτικά — τό τϊ άψηφούσατε Ιξω στούς δρόμους τό ξέρω — καί είδα Εμπρός μου ζωντανεμένη
τήν εικόνα τοΟ ΚΡΓΦΟΓ 2Χ0ΛΕΙ0Γ.— Κ ύ ρ ι ε δ ι ε υ θ υ ν τ ά , ν ά
έ ρ χ ώ μ α σ τ ε έδώ, τ ο ύ λ ά χ ισ τ ο ν ή δ ικ ή μας τά£ις καί
νά κ ά ν α μ ε μ ά θ η μ α ! — Π α ι δ ί μου, δόν κ ά ν ε ι Ακόμη!
—Ά ς π η γ α ί ν α μ ε λ ο ι π ό ν σ τ ί ς έ λ ι έ ς ψ η λ ά σ έ κ ε ί ν ο
τό μ ι κ ρ ό σ π ι τ ά κ ι ! — Δ έ ν κ ά ν ε ι , δ κ ό σ μ ο ς ε ί ν α ι έρεθ ι σ μ έ ν ο ς . — *Έ τ ό τ ε &ς π η γ α ί ν α μ ε π ε ρ ί π α τ ο κ α ϊ
&ς τ ά λ έ μ ε π ε ρ π α τ ώ ν τ α ς ! — Έ τσ ι μού μίλησε κάποια άπό
Σάς (ήταν ή Εποχή πού οί φοιτηταί χυμοΰσαν νά διώξουν άπό τό Πανε
πιστήμιο τόν Ποιητή) καίτά λόγια της, πού ήταν ό κοινός Σας πόθος,
έπλεκαν τό ώραιότερο στεφάνι στήν Εργασία τού σχολείου μας. ’Ε πέ
τυχε τόν πρώτο καί τελικό σκοπό κάθε σχολείου, νά μορφώση χαρα
κτήρες. «Γιά δλα τ’ άλλα κατακρίνω τόν κ . ΔελμοΟζο, τόν θαυμάζω
δμως πού Ενέπνευσε στίς μαθήτριές του τέτοιον Ενθουσιασμό!" άναγκάστηκαν νά όμολογήσουν καί τά πρωτοπαλλήκαρα τής'σταυροφο
ρίας κατά τού Α. Δ. Π. Έσυγχυσαν δμως τό άτομο μέ τήν ιδέα,
λησμόνησαν δτι δέν ήταν τό άτομό μου, ποδ Ενέπνεε, άλλά τό σχο
λείο, καί τό σχολείο μας άντιπροσώπευε τήν ιδέα, τό μέλλον, τήν
πρόοδο. Γ ιά νά λά μ ψ η σ ’ δλο νς ή έ π ιτ υ χ ία το υ , έ π ρ ε π ε νά
τ ύ χ ο υ ν τά τελ ευ τα ία μ εσ α κο νικά γεγο νό τα .
'Ο λα αδτά καλά, μά ή συκοφαντία, ποδ μάς βαραίνει; Ή πολιτεία
δχι μόνον δέ σκόρπισε άκόμη τό πυκνό της σκοτάδι, δπως ώφειλε,
άλλά μέ τήν άστάθειά της άσυνειδήτως τής έδωσε κάποια βασιμότητα.
’Αδέκαστος δμως δικαστής είναι ή συνείδησίς μας. Σ ’ αύτήν πρώτα
πρώτα θά δώσωμε λόγο· καί άπέναντί της είμαστε καθαροί καί ύπερήφανοι. Ή πολιτεία άς κάνει δ,τι θέλει. Είναι βέβαια λυπηρό, άν
καί τή δικαιοσύνη της άκόμη τυφλώσουν οί μεσαιωνικές προλήψεις,
δπου ζοδν βυθισμένοι γραμματισμένοι καί άγράμματοι, ή άν τής
λείψη τό θάρρος νά όμολογήση τήν άλήθεια. Ή άλήθεια δέν έχει νά
φοβηθή τίποτε άπό τή δειλία λίγων άτόμων, δσο ψηλά καί άν στέκωνται τά άτομα αύτά.'Οταν ίδούν τό φώς τάποτελέσματα τής Εργα
σίας μας, τότε δλοι θά όμολογήσουν δτι τέτοια άποτελέσματα δέ συμ

βιβάζονται μέ τέτοιες κατηγορίες· αύτές θά γίνουν τότε καπνός καί
θά διαλυθούν καί στά μάτια τών άνίδεων καί τών τυφλών.

Τώρα ποδ φάνηκε καθαρώτατα δ,τι είπα στήν άρχή: δ τ ι δ η λ .
ή Ιδέα, π ο ϋ Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ ε τό σ χ ο λ ε ί ο μας, δ ν έ ο ς
δρόμος, π ο ϋ θ έ λ η σ ε νά χα ρ ά ξ η , έ ν δ ια ψ έ ρ ε ι δλο
τόν Ε λ λ η ν ι σ μ ό ' δτι ή ίδέα α ύ τ ή μ έ τό δ ιω γμό, π ο ϋ
τή ς έ γ ιν ε άπό π α ντο ϋ, έδειξε τόσο χ ε ρ ο π ι α σ τ ά τή
δ ύ ν α μ ι κ α ϊ τ ή ν έ π ι β ο λ ή της, ώ σ τ ε νά τή ν α ί σ θ ά ν ω ν τ α ι κ α ί o i έ χ θ ρ ο ί τ η ς ά κ ό μ η ' δ τι έ π ο μ έ ν ω ς τό
σ χ ο λ ε ί ο μ α ς , κ α ί Αν έ κ λ ε ι σ ε , δ έ ν έ π ε σ ε , μ ά σ η κ ώ 
θ η κ ε πιό ψ η λ ά καί σ αύτό σ υντελέσ α τε καϊ Σείς'
δ τι ή ά ν ύ ψ ω σ ίς του θ ά σ ν ν τε λ έσ η κ ά π ω ς κι α ύ τή
στήν πρόοδο τής φ υ λ ή ς μας — τώρα β λέπετε πώς
τό ψ έμα , δ φθόνος, ή ύ π ο κ ρ ι σ ί α καϊ ή δ π ισ θ ο δ ρ ο μικότης ένίκησαν μόνο φαινομενική νίκη καϊ δ
π ό ν ο ς π ρ έ π ε ι νά γίνη ύ π ε ρ ή φ α ν η χαρά.
Ό δ ιω γμ ό ς δμ ω ς το ΰ Α . Δ. Π . μ&ς έδ ειξε κ α ί κ ά τι Αλλο,
π ο ϋ έ π ιβ ά λ λ ε ι σ δλες Σ α ς ύ π ο χ ρ εώ σ εις μ εγά λες. Τόν ύποκίνησαν
βέβαια τά οικονομικά καί πολιτικά συμφέροντα καί οί μικροφιλοδοξίες λίγων άτόμων ή όμάδων, κατώρθωσε δμως νά Επιτύχη, έστω καί
φαινομενικώς, γιατί βρήκε έδαφος κατάλληλο, τίς προλήψεις, δπου
ζή βυθισμένος δ 'Ελληνικός λαός. 'Η ίστορία μάς δείχνει δτι κάθε
νέα ίδέα, πού βασίζεται στήν άλήθεια, θά βρή άντίδρασι μεγάλη,
πρέπει ν’ αγωνιστή, νά πολεμήση, συχνά άπαιτεί καί θύματα, άλλά
στό τέλος Επιβάλλεται, νικά. Ή νίκη έρχεται άργά ή γρήγορα άνάλογα μέ τή δύναμί της, μέ τόν άριθμό καί τό θάρρος τών δπαδών
της. Τό ίδιο καί ή ίδεα, πού άντιπροσώπευε τό σχολείο μας· όδηγεί
στήν Εκπαιδευτική άναγέννησι τού τόπου μας καί θά νικήση. Μπορεί
δμως νά νικήση σέ λίγα χρόνια, άλλά μπορεί ή νίκη της ν’άργήση
καί πολύ. Ά ν τήν Εμπιστευτούμε στήν Εξέλιξι, ή νίκη άργεί. Τήν
αίτία μάς τή δείχνουν τά τελευτάία γεγονότα, πού παρουσίασαν
Εμπρός μας γυμνή καί τραγική τήν πραγματική κατάστασι τού
τόπου μας. Τήν άργητά της δμως τήν πληρώνομε άκριβά μέ τήν
Εξασθένησι καί τόν Εκνευρισμό τού έθνους μας. Γι’ αύτό δποχρέωσις
καί καθήκον δλων δσοι βλέπουν καί αισθάνονται τήν ίδέα μας καί τή
σημασία της είναι νά δποβοηθήσουν τή διάδοσί της, τήν έπιβολή,
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τή νίκη της. Ή άντίδρασις πηγάζει κυρίως άπό χΐς προλήψεις τοδ
δχλου' « όχλο δέ άποκαλώ καί κείνον, ποδ κάτω άπό ψηλό καπέλλο
κρύβει πολλές προλήψεις»' οί προλήψεις πάλι πηγάζουν καί τρέ
φονται άπό τήν άμάθεια, καί τήν άμάθεια μόνο μέ τή μάθησι καί
τή μόρφωσι τήν πολεμάς. Είπα πώς τό σχολείο μας δέ Σάς έδωσε
τέλεια μόρφωσι, Σάς δυνάμωσε δμως τόν πόθο γιά χή μόρφωσι καί
Σάς έδωσε τή θέλησε, τή δύναμι καί τήν ικανότητα νά μορφωθήτε
μόνες Σας.·’Ανεξάρτητα άπό κάθε άλλη σκέψι, καί δ διωγμός άκόμη
νά μή γινόταν, είχατε τήν δποχρέωσι νά Ιργαστήτε γιά τέτοιο σκοπό.
Καί θυμοδμαι μέ χαρά καί συγκίνησι πώς μετά τό κλείσιμό μας μέ
τις αόθόρμητες έρωτήσεις Σας καί τίς παρακλήσεις, ποΟ κάνατε στοός
δασκάλους Σας, γιά νά Σάς δώσουν τις κατάλληλες όδηγίες, δείξατε
όλοφάνερα δτι ή δποχρέωσις αύτή είχε γίνει γιά Σάς έσωτερική
άνάγκη. Τωρα δμως μετά τό διωγμό καί τά συμπεράσματα, ποΟ μάς
έδωσε, θά ίδήτε δτι ή ά ν ά γ π η , ή ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ς ν ά δ ι ο ρ ·

ύ-ώσετε δσες ί λ λ ε ί ψ ε ι ς δχε τε κα ί νά έξαχοΧονΦήοετε μ ό ν ε ς τή μ ό ρ φ η σ ί Σ α ς Φιμώνεται σέ έπινακ τ ι χ δ χ α & ή χ ο ν . Είναι άλήθεια πώς δ κύκλος, δπου μπορεί νά
δράση κάθε κορίτσι; φαίνεται στενός καί περιωρισμένος. Φαίνεται
στενός, άλλά δέν είναι, άφοδ πεδίον δράσεως έχει τήν οικογένεια,
καί ή Ιπίδρασις τή ς οικογένειας στήν κοινωνία είναι μεγάλη. —
Τελειώνω τό γράμμα μου μέ τήν πεποίθησι δτι καί στό μέλλον θά
Ιξακολουθήτε νά έχετε τήν ίδια δψηλή άντίληψι τοδ καθήκοντος καί
Σ άς παρακαλώ νά μέ θεωρήτε πάντοτε πρόθυμο σύμβουλο καί βοηθό
σέ κάθε άπορία καί σέ κάθε δυσκολία, ποδ θά Σάς παρουσιάζη ή
«δτοπαιδαγώγησις.
ϊ π έ τ β β ς 8 /7 / 9 1 1 .
ΜΑ ά γ ί π η
Α. ΔΕΛΜ Ο ΫΖΟ Σ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
«Ce n ’est p a s l ’erre u r qui s ’oppose eu x progrès
d e la vérité : ce so n t la molesae, l ’en têtem ent,
l ’esp rit d e l a routine» to u t ce qui p o rte à Vinaction». (Turgot).

Oí άναγνώσται τοδ τελευταίου φυλλαδίου μου θά έννόησαν ίσως
ευκόλως άπό διαφόρους δπαινιγμοδς δτι καταγίνομαι καί εις τήν
ίστορίαν του γλωσσικοδ μας ζητήματος, δπου θά άναπτόξω καί θά
χαρακτηρίσω τά αίτια καί τά άποτελέσματα τής συχνής έκτροχιάσεώς του καί θά Ικτελέσω τό δυσκολώτατον Ιργον τοδ κριτοδ τών
διαφόρων σχετικών κινήσεων καί Ινεργειών. Έ ν α άπό τά μεγαλύτερα
κεφάλαια τοδ τόμου τών προλεγομένων εις τήν έπιστημονικήν γραμ
ματικήν τής Νεοελληνικής, εις τήν όποιαν άσχολοδμαι καί τήν όποίαν
πιστεύω δτι θά κατορθώσω νά έτοιμάσω Ιντός όλίγων έτών, θά άπαιτήσουν κατ’ άνάγκην τά ζητήματα αδτά. Ή δσον τό δυνατόν άσφαλεστέρα καί δικαιοτέρα κρίσις θά έπιτευχθή μετά μελέτην δλης, εί
δυνατόν, τής σχετικής βιβλιογραφίας, πράγμα τό όποΐον δέν έκαμα
άκόμη τελείως. Τό γεγονός αότό καί ή συντομία τής Ικφράσεώς μου
είναι δ λόγος κάθε τυχόν άσαφείας ή Ιλλιποδς κρίσεως είς τά γραφέντα μου έως τώρα, είς τά όποια δέν είχα σκοπόν νά έπανέλθω
πλέον, άν δέν παρεκινούμην άπό τήν δικαιολογημένην άπορίαν μερι
κών άναγνωστών. Πολλοί, λέγει, δέν Ιννοοδν άκόμη τόν βόλον μου
καί τά γραφόμενά μου τελείως διά τόν λόγον δτι δέν χαρακτηρίζο
μαι ποδ άνήκω (ή διαίρεσις, βλέπετε, έγινε είς δλα δευτέρα φύσις
μας) καί φαίνομαι τοιουτοτρόπως είς αύτούς άντιφάσκων τρόπον τινά,
άφοδ είμαι μέν Ιναντίος τοδ βόλου τών δήθεν φρουρών τής γλώσσης
χωρίς νά φαίνωμαι καί έχθρός τοδ άντικειμένου, τό όποίον νομίζουν
δτι προστατεύουν αύτοί, φαίνομαι δέ πάλιν έννοών τάς Ινεργείας τών
δημοτικιστών χωρίς νά χαρακτηρίζω τόν έαυτόν μου ώς άποκλειστικόν φίλον τής τάσεως αύτής. Ή άπορία αύτή είναι εύχάριστος μόνον
άν δεικνύει δτι ήρχισε κάποια άμφιβολία είς τούς έρωτώντας καί
άρχή κινήσεως τής σκέψεως άφ’ Ινός μέν άπό τό τέλμα τής άδιασείστου προλήψεως, Ιπ ί τής όποίας τόσον Ιπιτυχώς στηρίζουν τόν βόλον
των οί δήθεν φρουροί, ώστε οδτε παραβάσεις άρχών οδτε περιφρονή
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σεις στοιχειωδών λογικών άξιωμάτων ούτε τίποτε άλλο νά ήμπορή
νά πείση τούς άνθρώπους, δτι δ βόλος αύτός δχι μόνον είναι περιττός
άλλά είναι καί έπιβλαβής διά τήν πρόοδον τής κοινωνίας, άφ’ έτέρου
δέ άπό τήν έξ ίσου έπικίνδυνον τυφλήν έξάρτησιν άπό άτομικάς θεωρίας χωρίς συγκριτικήν κρίσιν πρός ιδίαν γνώμην, άπό τόν άτομισμόν
δηλαδή καί άπό τόν κομματισμόν. Βεβαίως δέ δταν αί παραδόσεις
καί τάσεις, αί έπιδράσεις καί βλάβαι, αί άτομικαί ένέργειαι των
λογίων καί οί άγώνές των, έξιστορηθούν καταλλήλως καί έκτενέστατα,
θά διαφωτίσουν πολύ τήν σημερινήν μορφήν τού ζητήματος, είς τήν
όποιαν ένδιαφέρουν κυρίως τά έξης ¿ρωτήματα. Διατί ή διαίρεσις
καί. έν τή διαιρέσει αί δποδιαιρέσεις; Διατί παρουσιάζεται πάντοτε
άλυτον τό ζήτημα καί αί δυσκολίαι τής θέσεώς του είς κανονικόν
δρόμον έξελίξεως φαίνονται άνυπέρβλητοι; Διατί είναι άναγκαία ή
μεταρριθμιστική κίνησις καί πώς ήμπορεί νά Ιπιτευ χθή ; Είς αύτά τά
¿ρωτήματα θά προσπαθήσω νά δώσω συντόμως μερικάς διασαφήσεις.
Κακώς λέγεται άπό πολλούς δτι ή αιτία τής διαιρέσεως τών
μορφών τής 'Ελληνικής καί έπειτα καί τών φορέων αύτών άτόμων
είς τήν κοινωνίαν είναι ή παράδοσις, τήν όποιαν Ιχει κάθε ιστορικός
λαός καί ή όποία άναγκαίως γίνεται αιτία καθεστώτων άναποφεύκτων είς τάς μεταγενεστέρας γενεάς άσυναισθήτως δποκυπτούσας είς
αύτάς καί μάλιστα δικαιουμένας νά είναι ύπερήφαν.οι διά τό μεγαλεΐόν των. Ή αιτία τής διαιρέσεως δέν είναι ή παράδοσις, άλλά ή
πολλακις Ιπαναληφθεΐσα τάσις πρός τεχνητήν μίμησιν αύτής καί
έπομένως ή διακοπή τού γεύματος τής άσυναισθήτου έπιδράσεώς της,
άπό τήν όποιαν βαθμηδόν καί κανονικώς κατορθώνει νά άπαλλαγή ό
άνθρωπος διά τής φιλοσοφικής σκέψεως, δταν ¿μποδίζεται κατά τι
άπό αότήν ή πρόοδός του. Αίτια τών τάσεων αύτών ήσαν πάντοτε
πλάναι καί προλήψεις, άποτελέσματα δέ πάντοτε κακά. Τό μεγαλό·
τερον σφάλμα κάθε περιόδου συνειδήσεως οδσιαστικής καταπτώσεως
καί άποπείρας άναγεννήσεως ήτο τό έκ πλάνης καταντησάσης χρονίας λογικόν πήδημα δτι πολλοί προύπέθετον τόν ¿σωτερικόν άνθρω
πον δμοιον καθ’ δλα πρός τό πρότυπον τής μιμήσεως καί προσεπάθουν νά άφομοιώσουν πρός αύτό καί τόν έξωτερικόν, ένφ κατ’ οδσίαν
αότή ή Ιξωτερική άφομοίωσις ηύξανε τάς δυσκολίας τής έσωτερικής
ή οδσιαστικής άναπτύξεως. Τοιουτοτρόπως καί Ισχάτως ή τάσις
πολλών λογιών πρός δήθεν άνύψωσιν τής γλώσσης χωρίς προσοχήν
είς τούς πραγματικούς σκοπούς αδτής έτεινεν είς άφαίρεσίν της άπό
τόν φορέα της λαόν τόν δυσκολευόμενον νά παρακολούθηση αύτήν

καί έπομένως μένοντα άνανάπτυκτον. Καθημερινά παραδείγματα
τούτου δέν ήμπόδιζον τούς έξω τών πραγμάτων σκεπτομένους νά
πλέκουν διθυράμβους είς τό καταστρεπτικόν Ιργον των. Τήν ένέργειαν
αύτήν ένεδυνάμωνον ή Ικ τής έλλείψεως Ιπιστημονικής έξετάσεως
πλάνη περί τής δρθής έκτιμήσεως τής γλώσσης τού λαού καί αί
Ισφαλμέναι θεωρίαι περί τής καταγωγής τών νεωτέρων Ελλήνων.
Ά π ό τήν άγνοιαν τής δημώδους προήλθεν ό φόβος πρός τό μέλλον
ώς τι άγνωστον ό έκδηλούμενος είς τήν στασιμότητα τής νευρικής
ύποστηρίξεως τού καθεστώτος, άπό τάς άλλας θεωρίας προήλθεν ό
τυφλός σωβινισμός ό Ιμποδίζων κάθε σκέψιν. Ή έναντία τάσις τών
συνειδητώς ή όρμεμφύτως διαφορετικά καί συμφωνότερα πρός τήν
φυσικήν έξελιξιν σκεπτομένων ¿πέφερε τήν διαίρεσιν. Τό γεγονός δτι
οί πρώτοι τόν κανόνα των τόν έθεταν αύθαιρέτως είς παρελθόν τι
αρκετά άόριστον είναι ή αίτία τής μή στερεδς μορφής τοδ όργάνου
των καί έπομένως τών άτομικών άποκλίσεων. Τό γεγονός δτι οί δεύ
τεροι Ινήργουν μεμονωμένως καί άνευ μεθόδου καί συστήματος
καί κοινωνικής βοήθειας καί τινες πρός τούτοις έθεταν τόν κανόνα
των είς έσφαλμένον σημεΐον πρός τά κάτω είναι ή αίτία τής άσυμφωνίας τής κινήσεώς των. Έ λλειψ ις ένωτικού δεσμού, ήτοι τής πραγ
ματικής έπιστήμης, έκράτει τά δύο μέρη πάντοτε διηρημένα καί
¿πεσκότιζε τόν όρθόν δρόμον, δστις άπό μέν τής μιάς άπόψεως δύναται νά όρισθή ώς ή άνευ συνειδητής μιμήσεως άσυναίσθητος ¿ξέλιξις
κατά τάς παραδόσεις, άπό δέ τής άλλης άπόψεως ώς ό προϊών νεω
τερισμός άνευ βιαίας άποτινάξεως τής παραδόσεως, ήτοι αύτό τό
όποιον λέγεται όρθόν γλωσσικόν αίσθημα έκάστης γενεάς καί πραγ
ματική ζωή αύτής.
Τί σημαίνει τό ίλλειψις πραγματικής ίπιοτήμης έννοείται μέ τόν
σύντομον όρισμόν τής ούσίας αύτής ώς άρμονίας τών σκέψεων τών
όδηγουμένων δπό φιλοσοφικής ιδεολογίας καί καθαράς παρατηρήσεως
είς σύστημα. Ά ναλόγω ς τής όξύτητος τών διανοητικών του δυνάμεων
Ικαστος προσπαθεί νά φθάση είς δσον τό δυνατόν άνώτερον σημεΐον
τού ιδεώδους τούτου καταβάλλων τάς άνθρωπίνους άδυναμίας καί αί
διάφοροι διαβαθμίσεις είς τόν άγώνα τούτον τής πλησιάσεως πρός
τήν ίδέαν είναι αί διαβαθμίσεις τού μεγαλείου τών διαφόρων έπιστημόνων. Ή ίδέα ίσταμένη άμετακίνητος ύπεράνω τών άτόμων χρησι
μεύει είς άμοιβαΐον έλεγχον καί διόρθωσιν τών άναποφεύκτων άτελειών τών έργατών της, τούς όποίους κρατεί ήνωμένους διά δεσμού
πνευματικού είς τόν κοινόν σκοπόν. Κ αί δ μικράς νοητικάς δυνάμεις
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ϊχω ν δύναται νά δνομασθή Ιπιστήμων, άν Ιχ η τάς ιδιότητας αύτάς,
μέ μόνην τήν διαφοράν δτι άναγκάζεται νά δποχωρή είς τόν άνώτερόν του, 0 όποιος πάλιν είς τάς λεπτομερείας ήμπορεί νά όδηγηθή
καί άπό κατώτερόν του είς διόρθωσιν άτελειών του. Ούτε δμως ό έξ
δπολογισμού δευτερευουσών ιδεών ένεργών ήμπορεΐ νά όνομασθή
άληθής Ιπιστήμων, καί άν άκόμη τόμους όλοκλήρους συγγράφη,
οδτε δ Ιχω ν ίσχυρόν τόν άτομισμδν ώστε νά μεταβιβάζη αδτόν καί
είς τάς ίδέας τάς όποιας άντιπροσωπεύει καί νά ζητή Ιμπαθώς νά
Ιπιδάλη τάς γνώμας του είς τούς άλλους, πολύ όλιγώτερον δ καταρρίπτων τήν ίδέαν είς μέσον πρδς άλλους σκοπούς, έλάχιστα δέ πάν
των ό παραβαίνων ήθικάς άρχάς, διότι .ή μή τήρησις αύτών σημαίνει
μή κανονικήν άνάπτυξιν τών διανοητικών λειτουργιών, ή όποια είναι
άπαραίτητος προϋπόθεσις παντός ΙπιστημονικοΟ έγκεφάλου. Τό δτι
Ιχομεν λογίους δρώντας τοιουτοτρόπως, σημαίνει δτι Ιχομεν
Ιλλειψιν. άπό πολλούς άληθώς Ιπιστήμονας. Τό δ τιδ έ οί έπιστήμονές
μας δέν ήμποροδν νά συγκεντρωθούν καί μάλιστα είναι πολλάκις
χωρισμένοι τόσον έχθρικώς ώστε νά άποκλείεται ή Ιλπίς συνεργασίας
των, αύτό σημαίνει πρώτον μέν δτι τά αίτια διά τά όποια Ιχωρίσθησαν δέν είναι έπιστημονικά, δεύτερον δέ δτι Ικεινοι οί όποιοι γίνον
τα ι αίτιοι νά έξακολουθή αύτή ή κατάστασις δέν είναι άληθείς έπιστήμονες. Διά τούτο δέν κατωρθώθη νά ύπάρξη Ιως τώρα παρ’ ήμΐν
άνώτερόν τι συμβούλιον (μόνον τό ίδρυμά του Ιχομεν), τό όποΤον
μετά συζητήσεις νά δίδη είς τήν κοινωνίαν τάς όρθάς κατευθύνσεις.
’Αποτέλεσμα αύτού είναι ή οδσιαστική άμάθεια τής κοινωνίας ή
Ικδηλουμένη είς διαπόμπευσιν τών ίδεών, ή έκμετάλλευσις αύτής
δπό άτομικών παθών, ή έπικράτησις τών άτομικών θελήσεων τών
ίσχυρών ύπέρ τό γενικόν καλόν, ή δλιγαρχία τών γραμμάτων λεγομένη ή Ικδηλουμένη είς σωβινιστικήν όποστήριςιν τών θεωριών έκάστου, είς όρέξεις καί θυμούς καί είς πραξικοπήματα Ιντελώς ξένα
πρός άληθείς Ιπιστήμονας.
Ή φιλοσοφική παρατήρησις κατ’ άνάγκην πρέπει νά όδηγήση
τόν έπιστήμονα είς σύστημα, είς τό δποΐον φωτιζόμενος άπό τό παρελ
θόν, έξετάζει μέ βλέμμα καθαρόν τό παρόν καί δίδει τάς κατευθύνσεις
διά τό μέλλον. Κατά ταΰτα ό παραλείπων προύπόθεσίν τινα είς τήν Ιξέτασιν τού δλου, κατ’ άνάγκην θά φθάση είς συμπεράσματα άτελή ή καί
θά γράφη πράγματα Ιντελώς έσφαλμένα καί περιττά. Καί είς μέν τήν
ίστορικήν έξέτασιν τού παρελθόντος άνάγκη νά είναι έφωδιασμένος μέ
δλα τά άξιώματα είς τά όποΤα Ιφθασε ή Ιπιστημονική πρόοδος τού
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παρόντος διά νά κρίνη καταλλήλως καί νά Ιχη φωτεινήν είκόνα αδτοδ,
είς δέ τήν Ιξέτασιν τού παρόντος άνάγκη είναι νά Ιχη τήν δύναμιν νά
σύρη μίαν γραμμήν χωρίζουσαν αύτό άπό κάθε συνάφειαν πρός τό
παρελθόν διά νά τό Ιξετάση καταλλήλως καθ’ έαυτό, είς δέ τήν κρίσιν
διά τό μέλλον άνάγκη είναι νά λάβη όπ’ δψιν δλους τούς παράγοντας
τού παρόντος καί νά σχηματίση 4ξ αύτών άρμονικόν σύμπλεγμα σκέ
ψεων διά συμπέρασμα όρθόν. "Ολα λοιπόν τά γραφόμενα δπό τόπον
προσπάθειας νά Ιξαρτήσουν τό παρόν άπό μίμησιν τού παρελθόντος
είναι έσφαλμένα κατά τήν άρχήν. "Ολα τά γραφόμενα μέ βάσιν τήν
ίδέαν τής διαιρέσεως τού παρόντος δπέρ μονομερούς δποστηρίξεως ή
δήθεν άποκλειστικής έπικρατήσεως τού ένός ή τού άλλου μέλους τής
διαιρέσεως είναι έσφαλμένα κατά τήν θέσιν των καί περιττά ώς
πρός τό άποτέλεσμά των. “Ολα τά γραφόμενα δπό τόπον έξαιρέσεως
άπό τό παρόν παντός έπικρατήσαντος κατά έσφαλμένας άρχάς τού
παρελθόντος είναι έσφαλμένα κατά τό σύστημα, διότι, καί τό κατ’
έσφαλμένας άρχάς έπικρατήσαν είναι παράδοσις, ήμέίς δέ μόνον νά
κρίνωμεν τό παρελθόν ήμπορούμεν καί νά διδαχθώμεν άπό τά σφάλ
ματα αύτού καί δχι νά τό διορθώσωμεν.*Ωστε ή μόνη όρθή θέσις τού
ζητήματος άνάγκη νά είναι δχι τί επρεπε νά είναι (είτε κατ’ άναφοράν πρός τό παρελθόν, είτε κατ’ άναφοράν πρός τό παρόν), άλλά τί
είναι. Αύτό τό τί είναι μελετώμενον καθ’ δλην τήν Ικτασίν του καί
συνδυαζόμενον πρός τόν σκοπόν τόν έπιδιωκόμενον διά τής γλώσσης θά δώση τήν δρθήν μέθοδον τής ένεργείας. Ή άνάμιξις είς τόν
κύριον σκοπόν λόγων δευτερευόντων καί θεωριών Ιξω τής ζωής (οίον
εύγένεια ή χυδαιότης λέξεων ή τύπων, κατανόησις τής άρχαίας διά
τύπου τής νεωτέρας όμοιοτέρου πρός αδτήν, κατανόησις τής Νεοελλη
νικής δπό τών ξένων κλπ., ή έξ άλλου καθαρά ιστορική Ιξέλιξις,
γλώσσα ψόφια, γλώσσα άνάμικτη καί ξενίζουσα κλπ.) μόνον σύγχυσιν
είς τήν δρθήν κρίσιν ήμπορούν νά έπιφέρουν.
θ ά γίνη λοιπόν ή έξέτασις τού παρελθόντος μέ όρθόν ίστορικόν
βλέμμα καί τά καθέκαστα δσον άφορ# τάς κρίσεις θά διορθωθούν άπό
άλλους, ώστε νά Ιχωμεν καλήν όπωσδήποτε καί διδακτικήν είκόνα
αδτού.Έ πειτα θά έξετασθή τό παρόν, δπως έχει, άνεξαρτήτως πάσης
Ιδέας έκ τών προτέρων, διά νά Ικτιμηθή όρθώς τί όπάρχει καί α£
άτέλειαι αύτού, αί όποΐαι είναι περίπου αί έξης. Έ λλειψ ις συστημα
τικής μελέτης τής δημώδους, λεξικού, γραμματικής καί διδασκαλίας
αύτής, άγνοια άρα αύτής καί προκατάληψις καί έπομένως άδυναμία
καταρτίσεως συστήματος έκπαιδεύσεως λαμδάνοντος δπ’ δψιν τήν
20
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έπίδοσιν μεγάλου μέρους τώ\ί κοινωνικών δυνάμεων *?ς κλάδους πρα
κτικούς, πράγμα τό ¿ποιον άπαιτεΐ τήν προσπάθειαν πρός περιάγω«
γήν τής γλώσσης είς τύπον τοιούτον, ώστε νά γίνεται κτήμα τού Ιν
τφ δημοτικφ σχολείψ παιδευομένου. ’Αντί τούτου ύπάρχουν άφ’ ένός
μέν λόγιοι δρώντες ύπά τό κράτος προλήψεων καί μέ άφαίρεσιν άπό
τήν πραγματικήν ζωήν καί άπό τούς κυρίους σκοπούς τής γλώσσης
ώς μέσου μορφωτικού τοΟ άνθρώπου καί έπομένως χάσμα μεταξύ τής
πνευματικής κινήσεως τών λογίων καί τής μορφώσεως τού λαού,
άφ Ιτέρου δέ λόγιοι δρώντες ώς άτομα, ύποστηρίζοντες έμπαθώς τάς
ιδέας καί άντί νά προσπαθούν νά ένώσουν τά διεστώτα ύπό τάς ίδέας
έπιφέροντες διαίρεσιν διά τών ιδεών ύπό τά άτομα καί έπομένως
άσυμφωνία περί τού πού πρέπει νά τεθή ό κοινός κανών τής γλώσσης.
Έ κ τούτων προέρχεται έ,κτροχιασμός τής ίδέας είς τήν κοινωνίαν,
ώστε καί. ο£ μή Ιχοντες καμμίαν σχετικήν προπαιδείαν νά νομίζουν
δτι Ιχουν δικαίωμα έκφράσεως καί έπιβολής ίδέας τινός, εϊτε ώς
άτομα είτε ώς ¿μάδες, καί άσυμφωνία είς τάς άντιλήψεις καί είς τό
γλωσσικόν δργανον τών κοινωνικών άτόμων καί πρός τά έπάνω
καί πρός τά κάτω.

δοσίς του είς τήν άρχήν είς τό διδακτικόν προσωπικόν, άλλά ή δυσκο
λία αδτή θά λυθή βαθμηδόν διά τής έπιστημονικής διδασκαλίας είς τό
Πανεπιστήμιον. Είς τήν κοινωνίαν έπί τού παρόντος θά δοθή νά έννοήση
δτι καθένας δικαιούται νά Ιχ η τό αίσθημά του τό γλωσσικόν, άλλά
περαιτέρω δέν Ιχ ει κανένα δικαίωμα έπεμβάσεως έπί τού άλλου ούτε
είναι άξιος άνευ προπαιδείας νά έκφέρη γνώμας. Καλόν είναι μάλι
στα νά ληφθή σοβαρά φροντίς νά λείψη κάθε μέσον προκλήσεώς της
μέ λόγους ή μέ άρθρα τού ήμερησίου τύπου καί νά περιορισθή ή
συζήτησις μόνον είς τούς σχετικούς κύκλους. Διά τήν σημερινήν
¿συμφωνίαν τών άντιλήψεων καί τής πρακτικής ένεργείας έκάστου
άτόμου ένδείκνυται άνοχή γενική, διότι τά αίτια τά προκαλέσαντα
τοιαύτην ή διάφορον άνάπτυξιν έκάστου εύρίσκονται είς τήν βαβυλω
νίαν τού παρελθόντος, είς άτελή έκπαίδευσιν ή θεωρίας έσφαλμένας
ή προλήψεις, πράγματα διά τά όποια δέν εύθύνεται ό ήδη ανεπτυγ
μένος όργανισμός. Ή Ινότης τών άντιλήψεων διά τό μέλλον έξαρτάται πάλιν άπό έπιστημονικήν διδασκαλίαν είς τό Πανεπιστήμιον. Ή
ένότης τού κοινού γλωσσικού όργάνου διά τό μέλλον θά Ιπελθη βαθ
μηδόν άπό τήν άρσιν τού κανόνος άπό τό παρελθόν, δσον άφορά τήν
άσυμφωνίαν τών άτόμων πρός τά έπάνω καί άπό τήν συστηματικήν
μελέτην τής Νεοελληνικής διά τής καταρτίσεως Νεοελληνικού λεξι
κού καί γραμματικής διά νά έννοηθή ή άνάγκη άποφυγής τών διαλεκτισμών, δσον άφορά τήν άσυμφωνίαν πρός τά κάτω. Η δέ θέσις
τού κοινού κανόνος γενικώς μέν άνάγκη είναι νά τεθή είς τό παρόν,
είς ποιον δέ σημέίον πρέπει νά τεθή είς τάς λεπτομερείας θά λυθή
διά τής συνεργασίας τών ήνωμένως δρώντων πρός τόν σκοπόν τούτον
έπιστημόνων. Αύτά εΐχον δπ’ δψιν μου είς τά μέχρι τούδε γραφέντα
μου καί δπό τό πνεύμα αύτό θά πραγματευθώ έκτενώς τό ζητημα

Έ χοντες δπ’ δψιν τά δεδομένα τής σημερινής ζωής μας θά θέσωμεν καταλλήλως τό ζήτημα τής μεθόδου τής ένεργείας μας διά τό
μέλλον. Μία άπό τας αιτίας διά τάς όποιας ή έκπαίδευσίς μας σήμερον
πανθολογουμένως δέν έκτελει τόν προορισμόν της δπως Ιπρεπεν είναι
δτι δέν Ιλήφθη ποτέ φροντίς συνεργασίας τών λογίων μας πρός τόν
σκοπόν αύτόν. Καί άφού Ιως τώρα οί λόγιοί μας δέν κατώρθωσαν νά
συγκεντρωθούν είς κοινήν ένέργειαν ή πρέπει νά άλλάξουν μθοδον
τού σκέπτεσθαι ή πρέπει νά Ιννοήσουν νά μάς άφήσουν ήσύχους άπό
τάς θεωρίας των και τάς ένεργείας των, διότι αί, άτομικαί ίδέαι των
καί ΙνΙργειαι άπεδείχθη δτι δέν Ιχουν κανένα καλόν άποτέλεσμα.
Χρειαζόμεθα Ινα σύλλογον άκαδημαϊκόν Ιχοντα τόν σκοπόν αύτόν
καί εύχής Ιργον είναι νά άπέβαινε τοιοΰτος σύλλογος 6 Ε κπαιδευτι
κός "Ομιλος, ό όποιος Ιλαβε τήν πρωτοβουλίαν νά έργασθή ύπέρ
προγράμματος δημοτικής έκπαιδεύσεως. Ή ίδέα είναι μία δι* δλους,
πώς θά έκτελή ή Ικπαιδευσις μας καλύτερα τόν προορισμόν της καί μέ
αύτήν ώς σύμβολον καί άποκήρυξιν κάθε ίδέας έκ τών προτέρων, μέ
βάσιν τό πραγματικόν γλωσσικόν αίσθημα, θά συζητηθούν καί θά κριθούν αί άτομικαί γνώμαι έκάστου διά τάς λεπτομερείας τάς άπαιτούσας συνεργασίαν πολλών καί θά όρισθή τό πρόγραμμα τής ένεργείας.
*Αν έπιτύχη τό σύστημα τούτο, πιθανόν νά προσκόψη ή εύρυτέρα διά-

δταν Ιλθη ό καιρός.
Έ ν Β ιέννη ΐ% 2 8 Ίο ν λ ίο ν 1911.
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χειρότερον Ικτυπωμένα έστρέβλωσαν διά τδ ν κακογραφιβν των εδθός άπό τής
γεννήσεώς το« τό καλλιτεχνικόν αίσθημα τ δ ν παιδιών μας καί μάς πατήντησαν
βδτω άπό λαού, δ όποιος Αλλοτε δπήρξεν «θτή ή ένσάρκωσις τοδ ώραίο« είς Ιν
άπό τά άμουσότερα τδ ν όθνών τής γής.
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Ά λ λ ά καί τό περιβχόμενον 84ν είνε κατώτερον τοδ περιίχοντος.Ή διδασκαλία
τής άναγνώσεως συμβαδίζει μό τήν διδασκαλίαν αϋτής τής γλώσοης. Ά μφ ότεραι
04 γίνονται τή βοηθείφ μικρών καλλιτεχνικώ ν εικόνων, αί όποϊαι ζωντανεύουν τό
μάθημα, κρατούν τόν μαθητήν είς τό περιβάλλον τής καθημερινής ζω ής καί 8*ν
τόν άποσπουν άπό τό έδαφος τής παρατηρητικότητος καί άντιλήψεως τδ ν πρώ
των χρόνων διά νά τόν βυθίσουν είς άπόραντον άεροκοπάνισμα θεωριών, δπου
μάτην δ μικρός άντιπαλαίει έναντίον άκατασχέτου νυσταγμού.
Καί ή γλώσσα δέ του βιβλιαρίου είνε άπλή καί ζωντανή, ή καθαρά δημοτική
μας. Υ πάρχει λοιπόν έλπίς ότι είς τό μέλλον τά ξενόγλωσσα παιδία μας εύβδς
άπό τών πρώτων δειλών βηματισμών των άνά τήν άγνωστον γήν τής Ιθνικής γρα
φής καί όμιλίας 84ν θά πελαγώνουν πρό τοδ λαβυρίνθου τής Ε λ λη νικ ή ς διγλωσ
σίας καί τριγλωοσίας, τής ζωντανής τοδ διδασκάλου καί άφύχου γλώσσης τοδ
βιβλίου, οδτως ώστε μετά διετή καί τριετή άσκοπον σπατάλην χρόνου καί χρήμα
τος ν’ άπίρχωνται Ακατάρτιστοι καί άχρηστοι ίσον πρότερον άν μή καί περιπλίον.
Ή Μακεδονική βιβλιοθήκη δπόσχεται νά τά διόρθωση δλά ταβτα. Καί οί ειδι
κοί καί δ διδασκαλικός κόσμος δπεδέχθησαν μ ί πίστιν καί ένθουοιασμόν τάς Ιπαγγελίας της. Ά πόδειξις, ή άθρόα ζήτησις έξ βλων τών μερών τής Αδτοκρατορίας
καί μάλιστα τών ξενογλώσσων.
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12 ’Οφθαλμιατρείου
’Α θήνα.

πού ακόμα δεν πλήρω σαν τή σ υ ν δ ρ ο ω |^ ο υ ς γ ίά τ ή χρονιά
1 Μ αη 1 9 1 0 — 3 0 ’Α π ρ ίλ η 1 9 ^ Π |^ ι μ ά ς τ ή στείλουν ή νά
τ ή δώσουν στον ά ν τ α π ο κ ρ ιτή Λ χ ς Κ °

Σ ά ς παρακαλώ νά μέ γρ ά ψ ετε συνδρομητή στο Δελτίο
του Ε κ π α ιδ ευ τικ ο ύ Ό μ ίλ ο υ κ α ί σάς στέλνω Ισ ώ κλειστη τή
Ε π ίσ η ς παρακαλούμε δσα Μ έλη δεν έπιθυμοΰν νά γίνουν

συνδρομή μου Δρ. 5 (πέντε) γ ια τδ 1 9 1 1 .

συνδρομηταί στδ Δελτίο τού Ό μ ίλ ο υ

νά μ ά ς γυρίσουν

τδ

Β άριθμδ πού θά λάβουν μ ’ α δτή τ ή σημείωση. ’Α λλέω ς θά
Υ π ο γρ α φ ή ...............................

θεωρηθούν συνδρομηταί.

’Επάγγελμα ...................................
Διεύθυνση

......

...........

Π αρακαλούμε τούς Κ . Κ . Ά ν τα π ο κ ρ ιτά ς τού Ό μ ίλ ο υ νά
.............

φροντίσουν νά είσπράξουν τίς συνδρομές τού Ό μ ίλ ο υ καί τού
Δελτίου ά π δ τά πρόσω πα πού τούς σημειώ νομε σ’ αύτδ τδ
φύλλο κ α ί νά μάς στείλουν τά πο σ ά μέ συνάλλαγμ α, κατά

Ταχυδρομείο*

προτίμ ησ η, ή μέ τα χυδρομ ική έπ ιτα γ ή .
Ό λα

τά γρ ά μ μ α τα , τά

σ υναλλάγμ ατα κ α ί οι έπ ιτα γές,

παρακαλούμε νά είναι στδ δνομα τ ή ς Ε π ιτ ρ ο π ή ς τού Ε κ π α ι
δευτικού Ό μ ίλ ο υ κ α ί δ χ ι άτομικώ ς τών μελώ ν τ ή ς ’Ε π ιτρ ο π ή ς
ή τού Τ α μία.
* Παρακαλοϋμε τούς συνδρομητές τής ’Ανατολής νά σημειώ
σουν αύτοΟ μέ ποιο ταχυδρομείο λαβαίνουν τήν αλληλογραφία τους,
δηλ. ’Αγγλικό, Αύστριακό κτλ.

