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Τό Δελτίο άνταλλάζεται μέ τ’ άκόλουθα παιδαγωγικά-, έπιστημο- 
νικά καί φιλολογικά περιοδικά.

«’Ανατολή» μηνιαΐον παιδαγωγικόν περιοδικόν. Έ ν  Σάμψ. 
«Παιδαγωγικόν Δελτίον» 'Ελληνικού παιδαγωγικού Συλλόγου.Άθήναι. 
«Σάλπιγξ» δργανον τής Πανελληνίου Ινώσεως τών δημοδιδασκάλων 

άμφοτέρων τών φόλων. Άθήνΐ«.
«Άσπίς» δργανον τού παγκρητίού δημοδιδασκαλικόύ συλλόγου. Χανιά. 
«’Εκκλησιαστικός Φάρος» έπιστημονικόν θεολογικόν σύγγραμμα Ικδι- 

δόμενον κατά μήνα. ’Εν Άλεξανδρείφ (έκ τού Πατριαρχικού 
Τυπογραφείου).

«Πάνταινος» έβδομαδιαίον παράρτημα τού «’Εκκλησιαστικού Φάρου» 
’Αλεξάνδρεια.

«Παναθήναια» είκονογραφημένον δεκαπενθήμερον περιοδικόν.’Αθήναι. 
«Νουμάς» φιλολογικό-περιοδικό. ’Αθήνα.
«Χρονικά» 'Εβδομαδιαία Επιθεώρησή. Άθήναι.
«Γράμματα» φιλολογικό περιοδικό.. ’Αλεξάνδρεια.
«Νέα Ζωή» δργανο τού όμωνύμου Συλλόγου. ’Αλεξάνδρεια.
«Νέον Πνεύμα» μηνιαΤον περιοδικόν είκονογραφημένον. Κων/πολις. 
«Χρονικά» δεκαπενθήμερόν φιλολογικόν περιοδικόν. Κων/πολις. 
«Χαραυγή» περιοδικόν είκονογραφημένον δεκαπενθήμερον. Μυτιλήνη. 
«’Αλήθεια» Πολιτική καί φιλολογική Ιφημερίς. Αεμεσσός— Κύπρου. 
«Τό Κράτος» Έφημερίς πολιτική φιλολογική καί τών είδήσεων.’Αθήναι. '

, Βιβλία κατάλληλα γιά παιδιά άπό 11 χρονών καί πέρα ό Έ κπ . 
'Ομιλος συσταίνει τά βιβλία τής Κ°« Π. Δέλτα:

Γιά τήν Πατρίδα  ..............................................Δρ, 3.60
Παραμύθι χωρίς δνομα  .............................................. 3.50
Τόν καιρό τού Βουλγαροκτόνου 2. Τόμοι . . » 4.50
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Αθήνα ΤααοτβαφΜο «Έαιίβ· Κ. MáWvee *oi Ν. Καργαδούρ) — $β»ι.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Β' ΤΟΜΟ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Τόν ’Ιανουάριο το5 1911 βγάζοντας 6 'Ομιλος τόν πρ&τον άριθμό 
τοδ Δελτίου του έδημοοίευοε τ ’ άχόλουθα Ιγγραφα.

Α'.
’Αξιότιμε Κύριε,

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

Μαζί μέ τούς όρους τής δγιεινής τοδ σώματος καί έκτός από τή θρησκευτική 
διδασκαλία, απαραίτητες γιά τή ζωή γνώσεις θεωρούνται παντού τά στοιχεία τής 
αριθμητικής καί τής γεωμετρίας, τά  στοιχεία τών φυσικών έπιστημών, ή  πατρι
δογνωσία καί οί κανόνες οί λίγοι καί άπλοι τής μητρικής γλώσσας.

Α ρ κ εί τά μαθήματα αδτά νά διδάσκονται μέ τρόπο πού νά μή φορτόνουν τό 
μυαλό, άλλά νά  τό μορφόνουν, γιά  νά βρεθεί ό Απόφοιτος τοδ δημοτικοδ σχολείου 
έτοιμος ν ’ Αντικρύσει τή ζωή, κατέχοντας, μαζί μέ τήν ήθική δύναμη καί τήν 
ανεπτυγμένη νόηση, τίς άπαραίτητες στόν πολίτη γνώσεις. '‘· 1

Καί πρέπει ή διδασκαλία νά προβαίνει μέ τά γνωστά καί άπό τά παραδείγματα 
πρός τόν κανόνα, γιά  νά μπορέσει ό Απόφοιτος νά διαβάζει έκφραστικά καί νά 
γράφει έκφραστικά, δηλαδή, νά νοιώθει τό τί διαβάζει καί νά μεταδίδει τή σκέψη 
του γράφοντας' κι άκόμα, νά αισθανθεί πραγματική όρεξη νά συμπληρώσει τίς 
γνώσεις του, ή μόνος του ώς πελάτης τής Λαϊκής Βιβλιοθήκης, ή καί ακολουθών
τας τήν ειδική μόρφωση γιά  τό έπάγγελμα πού ή φυσική του προδιάθεση καί ή  
κοινωνική του θέση τόν προώρισε.

Ή  δημοτική μας παιδεία όμως, όλοι τό ξέρομε καί τ’ δμολογοδμε, τίποτε 
Απ’ όλα αδτά δέν κατορθόνει.

Φταίει σέ τοδτο ή μέθοδος τής διδασκαλίας; Φταίνε τα διδακτικά βιβλία; 
Φταίει ή ταπεινή θέση καί ή παιδαγωγική Αμορφωσιά τοδ διδασκάλου; Φταίει 
τίποτε Αλλο βαθύτερο, ριζικώτερο, δργανικώτερο; Κ’ έμεΐς τό λέμε, πώς όλα 
θά φταίνε. Μά πρό πάντων κατανοήσαμε πώς τά  πρώτα νοήματα δέν μπορούν 
νά ξυπνήσουν στό μυαλό τοδ παιδιού παρά μέ τό γνώριμό του γλωσσικό δλικό. 
Καί κατανοήσαμε άκόμα τήν Ανάγκη έπί τέλους ν’, άποδειχθεί πειραματικά μέ 
ποιό πρόγραμμα, μέ ποιά μέθοδο, μέ ποιά βιβλία, τό ΠΩΣ θά μποροδσε τό δημο
τικό σχολείο, τό νεοελληνικό, νά έκπληρώσει τόν τρισμεγάλο σκοπό του. Καί 
συμπεράναμε ότι τήν πειραματική αδτή απόδειξη θά μ&ς τή δώσει χειροπιαστή 
μόνο τό θεμέλιωμα καί ή  λειτουργία Ινός προτύπου δημοτικού σχολείου, πού νά
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τό θεμελιώσει καί νά τό έπιστατεί καί νά τό νοιάζεται μιά μορφωμένη, μ' έπίγνωση 
τοδ οκοποδ, ιδιωτική πρωτοβουλία.

’Αποφασίσαμε, λοιπόν, νά Ιδρύσομε καί νά έπιμεληθοδμε τό Σχολείο πού 64  
δώσει « ιόν  τόπο μας, μαζί μ ! τήν καταλληλότερη γιά τά Ελληνόπουλα παιδα
γωγική μέθοδο, τό πρότυπο Αλφαβητάριο, τ4  πρότυπα διδακτικά βιβλία καί τ4  
μορφωτικά καί βοηθητικά τού δασκάλου βιβλία, καί «τό τέλος τό Αποτέλεσμα, 
δηλαδή, τοός Αποφοίτους, παιδιά μ’ Ανεπτυγμένο χαρακτήρα καί νόηβη, μέ τήν 
όρεξη καί τή δύναμη ν 4  μάθουν, γιατί Θ4 κατέχουν καί τό όργανο κάθε προόδου, 
τή μητρική τους γλώσσα.

Ό σους αισθάνονται τή μεγάλη ώφέλεια πού 64 προκόψει από μι4 τέτοια πει- 
ραματική καί ζωντανή λύση τοδ προβλήματος τής δημοτικής μας παιδείας, τόν 
πατέρα καί τή μητέρα πού πρόσεξαν τήν άγωνία τοδ παιδιοδ τους, όταν σκυμμένο 
στό βιβλίο ζαλίζει τό μυαλό του γ ι4  ν 4  ξεμάθει, ή  ν& παραμορφώσει, β,τι ζωντανό 
καί θελκτικό τοδ Ιμαθε τό σπίτι του, τόν κάθε μορφωμένο πού πιστεύει, όπως 
κ’ Ιμεϊς — χωρίς ν’ άποβλέπει «τή γλώσσα πού συνήθισε ν4  γράφει καί ν4  κατα
λαβαίνει —  ότι Λαϊκή Παιδεία καί Δημοτικό Σχολείο 64 ύπάρξει μόνο 4πό τή 
στιγμή πού τ4  παιδιά Θ4 άνατρέφονται μέ τή μητρική τους γλώσσα, όλους 
αύτούς τούς καλούμε νά συντρέξουν μέ κάθε ύλική καί ήθική βοήθεια τό έθνικό, 
άς τ' όνομάσομε, πείραμα.

Κάθε δωρεά καί συνδρομή άς σταλεί στόν κ. Δ. Π. Πετροκόκκινο, όδός Τιμο- 
λέοντος 25 , ’Αθήνας.

Ό  σκοπός τοδ γράμματος, όπως καί δ συγκεκριμένος σκοπός μας, τελειόνει 
σ' αύτό τό σημείο. Μολαταύτα δέν τό θεωρούμε πρόωρο ν4 σάς άνακοινώσομε ότι 
σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία καί άλλων, 64 δργανώσομε καί Ιναν 'Εκπαιδευτικόν 
Ό μιλο, γ ι4  νά συντελέσει στην έπιτυχία τοΰ σκοπού μας.

Ό τα ν όργανωθεϊ δ «’Εκπαιδευτικός Ό μιλος» Θ4 καλεσθείτε ν4  γίνετε μέλος 
του, &ν μάς ειδοποιήσετε άπό τώρα μ έ γράμμα σας ότι δέχεαθ*.

Με ύιχόληψη

Ή  ‘Ε φορία  τοϋ Προτύπου Δημοτικού Σχολείου 
Α . Δελμοΰξος, Κ . Δ εμερτξής, Α . Δ ιομήδης, I .  Α ραγοΰμης, 
Κ .  Μ εΧας, ΙΤ. Ι Ιά π π ο ς , Δ . I I .  ΙΙετροκόκκ ινος, Γ . Σιοχηριάδης, 

Κ . Δ . Τ οπάλης, X .  Τοιριμ& χος, Φ. Φτοτιάδης.

’Αθήνα, Χ ά ρ τη ς  1910.

Β.

’Αξιότιμε Κύριε,

Μέ τήν έγκύκλιο πού σάς στείλαμε, «άς γνωστοποιήσαμε τόν έκπαιδευτικό 
μας σκοπό. Μέ τούτο τό γράμμα μας σάς παρακαλούμε νά μάς άπαντήσετε άν 
έπιθυμεΐτε νά γίνετε μέλος τοδ «’ΕκπαιδευτικοΟ Όμίλου».

Ό  σκοπός τοδ Ό μίλου αύτοδ θά είναι, καθώς φαίνεται καί άπό τήν έγκύκλιο, 
νά Ιδρύσει ένα Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο στήν Α θήνα καί νά βοηθήσει νά άναμορ- 
φωθεϊ, μέ τόν καιρό, ή Ε λληνική ’Εκπαίδευση. Γιά τήν έπιτυχία τοδ σκοπού τουι

5

ώς μέσα 64 μεταχειρίζεται ό Ό μιλος διαλέξεις καί έκδοση βιβλίων, έφημερίδας 
καί περιοδικού· Ή  συνδρομή κάθε μέλους είναι πέντε (5) δραχμές τό χρόνο.

Ά ν  64 γίνετε μέλος, σάς παρακαλούμε νά  ύπογράψβτε τήν έσώκλβιστη σχε
τική απάντηση καί νά τή στείλετε στόν £ °  Ίω.Δραγούμη. 26  Λεωφόρος ’Αμαλίας 
'Αθήνας, πού άνέλαβε τά χρέη Ταμία, κατά τήν άπουσία, στό Ιξωτερικό, γιά  
μερικούς μήνες τοδ Κον Δ. H. Πετροκόκκινου.

'Επίσης παρακαλούμε κάθε συνδρομή, άνακοίνωση ή  γράμμα νά στέλνεται 
στήν ίδια διεύθυνση.

'Αθήνα, 30  ’Απρίλη 1910.
Μ ε ύηέληψ η

Γιά τήν Έ φορία τοΰ Προτύπου Δημοτικού Σχολείου 

Δ . Π . Π εχ ρ ο χ ό κ χ ιν ο ς .

Γ'.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
1} Συσταίνεται «’Εκπαιδευτικός Ό μιλος» μέ τό σκοπό νά ιδρύσει ένα Πρότυπο 

Δημοτικό Σχολείο στήν ’Αθήνα καί νά βοηθήσει ν’ αναμορφωθεί, μέ τόν καιρό, ή 
Ε λληνική έκπαίδευση.

2) Μέοα γιά  τήν έπιτυχία τού σκοπού του θά μεταχειρίζεται δ Ό μιλος διαλέ
ξεις καί έκδοση βιβλίων, έφημερίδας καί περιοδικού.

3} *0 Ό μιλος έχει έδρα του τήν ’Αθήνα.
4) Ίδρυταί τού 'Ομίλου είναι οί "Εφοροι τού Προτύπου Δημοτικοβ Σχολείου 

καί τά μέλη πού ψήφισαν τό Καταστατικό.
5) Τόν Ό μιλο τόν διευθύνει ’Επιτροπή άπό έφτά Ίδρυτάς. Τρείς άπ’ αύτούς 

είναι άπό τά μέλη τής ’Εφορίας τοδ Σχολείου.
6) Τήν ’Επιτροπή τήν έκλέγουν μέ πλειοψηφία οί Ίδρυταί κάθε τρία χρόνια. 

Τήν ’Εφορία κάθε Ιξ.
7) Ή  Επιτροπή δρίζει άπό τά μέλη της Γραμματέα καί Ταμία.
8) Ό  Ταμίας τοδ 'Ομίλου είναι καί Ταμίας τοδ Σχολείου καί Αντιπροσωπεύει 

καί τά δύο σέ κάθε χρηματική τους δπόθεοη.
9) Σέ κάθε συνεδρία τής ’Επιτροπής γιά τήν άπαρτία χρειάζονται τρία μέλή. 

Έ ν α  άπό τά  μέλη προεδρεύει καί διευθύνει τις έργασίες κάθε συνεδρίας.
10) Ή  ’Επιτροπή άντιπροσωπεύει τόν Ό μ ιλο  σέ κάθε είδος σχέση του καί 

φροντίζει γιά  όλες τις έργασίες τοδ Ό μίλου, έκτός άπό τό Πρότυπο Δημοτικό 
Σχολείο πού τό φροντίζει ή Έφορία του.

11) Τά μέλη τοδ Ό μίλου πληρόνουν πέντε δραχμές τό χρόνο-
12) Στό τέλος κάθε χρόνου ή  ’Επιτροπή θά δημοσιεύει έκθεση τών έργασιών 

της καί τή λογοδοσία της.
13) Ή  Ε πιτροπή όρίζει ά ς  Ιδρυτή Ιναν άπό τά μέλη τοδ 'Ομίλου, κάθε φορά 

πού λείψει Ιδρυτής.
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14) Τό Καταστατικό τοδτο μπορεί ν’ Αναθεωρηθεί από τού; Ί ίρυ τά ; καί τά 
μέλη μετά τά τρία πρώτα χρόνια.

’Αθήνα, Μ άης 1910.

Ο Ι  I Δ Ρ Υ  Τ  Α I
Α .  Ά Χ ε ξ α ν δ ρ η ς ,' Π έτρ ο ς  Ά π ο ο χο Χ Ιδ η ς , Π ερ ιχΧ ή ς  Ά ργνρ& ηο νΧ ο ς, Β Χ . 

ΓαβριηΧ έδης, Χ ρ .  Γ χ ό φ α ς , Ά Χ έ χ .  Δ εΧ μονζος, Δ ο ν χ α ς  Δ εΧ μονζος, Κεοναχ. 
Δ εμ ε ρ τζή ς , ‘Α Χ . Δ ιο μ ή δ η ς , ‘Ι ω .  Δ ρ α γο ύ μ η ς , Ί ε ο .  Θ εοδω ρίδης, Ν . Κ α ξ α χ ·  
τ ζ ά χ η ς ,  Π .  Σ α ρα ετά νο ς, Ά ν δ ρ έ α ς  Κ α ρ χ α β ίτο α ς , Κ εονατ. Κ α το ίμ π α Χ η ς ,  
Α .  Ν . Κ εφ α λΧ η νά ς, ‘Α ρ .  Σ ο υ ρ τ ίδ η ς ,  Γ .  Κ α φ α ν τά ρ η ς , Κ Χ έανδρος Β .  Λ ά χεο ν ,  
Α . Μ α β ίλη ς , Ν . Μ α υ ρ ο υ δ ή ς , Κ εονστ. Μ εΧας, Ά Χ .  Μ υΧεονας, Ά Χ .  Π α ν τα ζ ή ς ,  
‘Α Χ . Π α π α ν α σ τα ο ίο υ , Β .  Π ά ε ιπ ο ς , Σ .  Π α ο α γ ιά ν νη ς , Δ . Π .  Π ε τρ ο χ ό χ χ ιν ο ς ,  
θ ρ .  Γ .  Π ε τ μ ε ζ δ ς ,  ψ Χρήστ. Ρ ά γ χ ο ;,’  Δ . I .  Σεεράτετης, Μ ιχ α ή λ  Σ τεΧ Χ ά χης, 
Γ εώ ρ γ ιο ς  Σ εοτηρ ιά δης, Σ εο νσ τ. Δ . Τ ο η ά λ η ς , Σ .  Δ . Τ ρ ια ντα φ νΧ λό π ο υΧ ο ς, 

Μ . Τετιρ ιμ& χος, Δ .  Φ εοχας, Φ ώ της Φ εοτιάδης.

Τούτο ιό  Καταστατικό τό Ιστειλε πρός τά μέλη ή ’Επιτροπή μέ 
τό άχόλουθο γράμμα*

Δ'.
‘Α ξιότιμε Κύριε,

Λαβαίνετε τυπωμένο τύ Καταστατικό τοδ ΈκπαιόβοτικοΒ ‘Ομίλου ύπογραμ- 
μένο άπό τά μέλη πού τό ψήφισαν τόν περασμένο Μάη καί θεωρούνται ίίρυταί.

Στόν ’Εκπαιδευτικόν "Ομιλο γράφηκαν ώς τώρα πολλά μέλη καί τοδτο μβξ 
έγκαρδιόνβι στό Ιργο μα;.

Στέλνοντάς σα; σήμερα τό Καταστατικό, προσμένομ* άπό σάς, αξιότιμε χύριε, 
καί νά  παρακαλέσβτε τού; γνωρίμου; σα; νά γίνουν μέλη τοδ ‘Ομίλου καί νά 
προετοιμάσετε καί άλλου; νά νοιώσουν τή σημασία τοδ Ιργου μ α ; καί νά τό 
{ίοηθήσουν, ίπ ω ; μπορεί ύ καθένα;.

Τέλος σάς παρακαλοδμε νά μδς σημειώσετε τά όνόματα βλων αύτών καί τόν 
τόπο πού μένουν, γιά  νά γνωρίσομε κι’ έμεϊ; τού; συνεργάτες μα;, ή  έκείνου; πού 
μέ κατάλληλη ένέργεια μποροδν άργότερα νά γίνουν.

Ά ν  γι’ αύτή σα; τήν ένέργεια σά; χρειάζονται βιβλία σχετικά, μπορείτε 
ν’ Αποταθείτε έλεόθερα στόν Ό μιλο.

Τά γραφεία τοδ 'Εκπαιδευτικού Ό μίλου βρίσκονται «Όδός ’Οφθαλμιατρείου 
12» καί σδ; παρακαλοδμε γιά κάθε πληροφορία νά περνάτε άπό κεί καί σ’ αύτή 
τή διεύθυνση νά  στέλνετε τά γράμματά σας, τις συνδρομές κ.τ.λ.

Α θ ή να , Ανγονοτος 1910.
Μ Ι  τ ιμ ή  

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  
Π έ τρ ο ς  Ά π ο σ το Χ ϊδ η ς ,  ΒΧ. Γ α β ρ ιη Χ Ιδη ς, Ν ι χ .  Κ α ζ α ν τζ ά χ η ς ,

Α . Π .  Π ετρ ο χ ό χ χ ιν ο ς ,  Γ .  Σ εο τη ρ ιά δη ς , Σ εον . Τοετά λης, Μ ά ρ χ ο ς  Τ σ ιρ ιμ ω χ ο ς .

1 Εημ. ΓιΛ τήν ύπογβατή τοΟ Κον Α. Άλεξανδβή πού έγινε τόσος λόγος, 4 Ό μιλο; 
δημοσίεφε βτό Β- άφιδμό τοδ Λιλτίου σελ. 15»· ΚΟ τήν όναγχβία έξήγησί)·

2 Πέδανε ατά 1911.
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Ά π ό  τότε πέρασεν ένας χρόνος καί δστερ’ άπ’ 8σα Ιγιναν στή 
γύρω μας πνευματική καί κοινωνική ζωή μέ τόν πρώτο χρόνο τής 
λειτουργίας τού 'Ομίλου αισθανόμαστε τήν άνάγκη νά ρίξομε μιά 
έρευνητική καί βαθειά ματιά στά περασμένα γιά νά ξεδιαλύνομε 
καθαρώτερα τά μελλούμενα.

Τά έγγραφα Ικεΐνα καί μάλιστα ή πρώτη Ιγκύκλιος τής Ιφο- 
ρίας τοΟ πρότυπου Δημοτικού σκολειού, παρουσίασαν στήν έλληνική 
κοινωνία γιά πρώτη φορά όργανωμένη μέ θετικό καί καθωρισμένο 
σκοπό μιά πνευματική τάση τόσο διαφορετική άπ’ δτι ώς τότες έκυ- 
ριάρχησε στήν πνευματικήν Ελλάδα, πού μπορούσε νά όνομαστεϊ 
έπαναστατική. Πριν άπό τό φανέρωμά της είχε γίνει κάποια άλλη 
έπανάσταση πολιτική, έπανάσταση δηλαδή πού Ιρχόνταν νά θεμε
λιώσει σέ καινούργια θεμέλια δλο τόν πολιτικά καί κοινωνικό μας 
βίο, καί νά δώσει νέο δρόμο στήν έθνική μας ζωή.

Μά ή έπανάσταση Ικείνη, πού τήν Ιγέννησεν ή πίκρα καί ή άγα- 
νάχτηση τής λαϊκής ψυχής γιά τίς όπανωτές έθνικές ταπεινώσεις 
καί άποτυχίες, πού βρίσκονταν σέ τραγική άντίφαση μέ τά  φουσκω
μένα άερόλογα τών πατραγαθιστών, πού μέ τά τηλεβόλα τής γλώσ
σας έκυρίευαν ’Ανατολή καί Δύση καί μέ τή λαμπρή χλαμύδα τής 
’Αρχαίας Ελλάδος ζητούσαν νά σκεπάσουν τά Ιλκη, πού ¿δημιούρ
γησαν στή Νέα, έχτύπησε καί σταμάτησε μόνο τά πιό χεροπιαστά 
γιά  τό λαό φανερώματα τής ψυχικής άρρώστειας, τήν πολιτική κακο
διοίκηση καί τό φενακισμό τού λαού γιά τά πιό ίερά του ιδανικά.

Τά βαθύτερα όμως καί λιγώτερο άντιληπτά στό λαό συμπτώ
ματα δέν τά πρόσεξε καί τήν καθ’ αύτό βίζα τού κακού δέν τήν Ανα
ζήτησε, ούτε ήταν σέ θέση νά τό κάνει. Τό γιατί είναι ζήτημα ιδιαί
τερης μελέτης. Καί τό δτι ό άνθρωπος, πού στό τέλος διάλεξε γιά 
νά γίνει κληρονόμος κι’ Ιντολοδόχος τού Ιργου της Ιτυχε νά είναι 
άπό τά λίγα φωτισμένα πνεύματα, πού φέρνουν μέσα τους τά σπέρ
ματα ένός νέου ΙλληνικοΟ ήθικοΟ καί πνευματικού κόσμου, είναι 
γεγονός, πού ούτε τό θέλησε συνειδητά, οδτε τό έπιδίωξε ή πολιτική 
έπανάσταση.

Μά 0 νέος αύτός ήθικός καί πνευματικός κόσμος φανερωμένος ώς 
τότε μόνο στά Ιργα τής δημιουργικής λογοτεχνίας, καί πού δέν έφαί- 
νονταν νάχει καμιά πραγματική συνάφεια μέ τή σημερινή νεοελλη
νική κοινωνία έπαρουσιάστηκεν έξαφνα καί γιά πρώτη φορά μέ τήν

I
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Ιγκύκλω έκείνη σέ δργάνωση κοινωνική διατυπώνοντας δλως διόλου 
συγκεκριμένα τήν Απαίτηση νέας έλληνικής παιδείας, προωρισμένης 
νά γίνει τό δργανο τοΟ ξαναγεννημού τής νεοελληνικής ψυχής.

Έ τσ ι έννοούσε γενικώτερα καί άπό τήν πρώτη στιγμή τήν άπο- 
στολή του ό "Ομιλος, Αν καί άποφεύγοντας τό πολύ πλάτος περιωρί- 
στηκε στόν προσεχέστερο σκοπό τής δημιουργίας ένός πρότυπου δημο
τικού σκολειού, γνωρίζοντας πώς έτσι βοηθάει Αποτελεσματικά τήν 
γενικήν Αναμόρφωση τής έλληνικής παιδείας καί ρίχνει τά θεμέλια 
τής νέας ζωής. Καί είναι σέ θέση νά γνωρίζει, πώς δλοι οί φωτισμέ
νοι καί Αληθινά φιλελεύθεροι Έ λληνες κι* Ιδώ καί στήν Εύρώπη Ιτσι 
Ιξήγησαν τήν Ιγκύκλιό του, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα κάποιοι 
ώς τδ σημαντικώτερο Ιγγραφο, πού δημοσιεύτηκε στήν Ελλάδα 
δστερ’ άπό τήν Ανακήρυξη τής Εθνικής ’Ανεξαρτησίας, σάλπισμα αύτό 
τοΟ πνευματικού λυτρωμοΰ καθώς ήταν. 'Ο  δασκαλισμός όμως ό ένας 
καί πολύμορφος, ό φαρμακωτής τής νεοελληνικής ζωής, Απάντησε ατό 
σάλπισμα τούτο μέ τή μωρόσοφη καί τραγικά Απελπιστική γιά τό δια
νοητικό Ιπίπεδο τών πολλών καί τών λεγομένων ¿λίγων δημοκοπία 
τοΟ Μιστριώτη, μέ τούς καλοκάγαθους Ινυπνιασμούς τοΟ Σκιά, πού 
κάνουν τήν καθαρεύουσα διάλεχτο(Ι), μέ τή σοφιστεία, τήν κακοπι- 
στία, τή  λογική τής στασιμότητας τοΟ Χατζιδάκι, μέ τις πνευματικές 
όχλαγωγίες τής Βουλής, καί τέλος μέ τίς άθλιότητες τοΟ Βόλου.

Στήν ούσία τού ζητήματος δέν άπάντησεν ό δασκαλισμός. Ά πό  
τδ δλο βάθος καί άπό τίς πολλές μορφές του, έστω καί άν περιορι
στεί στό ξαναδημιοόργημα τοΟ δημοτικού σκολειού, ό δασκαλισμός 
δέν έκατάλαβε παρά μόνον τό μάλλον τυπικό μέρος, τή γλώσσα, 
καί θέλησε νά κατεβάσει τό ζήτημα σέ έπεισόδιο τών γλωσσικών 
καυγάδων μέ τούς όποιους φενακίζοντας κάθε δσιο. καί ίερό, Ανακα- 
τέβοντας θρησκεία καί πατρίδα καί βούβλια, προσκαλώντας σέ βοή
θεια τήν πλανημένη καλοπιστία τού πλήθους, κολακεύοντας κάθε 
πρόληψη, πού μάς Αφησαν οί μαύροι χρόνοι τής σκλαβιάς καί τού 
μεσαιωνικού σκοταδιού, έδρεψε νίκες εύκολες καί έστήριξε συμφέ
ροντα προσωπικά καί κομματικά καί ¡χόρτασε μοχθηρίες καί πάθη, 
πού τά έθέριεψε μιά πολυχρόνια Ανενόχλητη ικανοποίηση.

ΜΑ ό Αγώνας καί έτσι πού γίνηκε ήταν γιά μάς πολύ διδαχτικός. 
Ά πό  τή μιά μάς έδειξε τήν Απόλυτη Αδυναμία τού έλληνικού δασκα
λισμού νά δψωθεΐ σέ γενικώτερη Αντίληψη καί νά σταθεί σά κάποια 
βάση φιλοσοφική βγαλμένη άπό τή ζωή, γιατί τέτοια δέν έχει, δντας 
αύτός παραγνώριση καί Αρνηση τής ζωής. Καί άπό τήν Αλλη δεί-
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χνοντάς μας μέ ποιούς παράγοντες έζήτησε νά συνεργαστεί καί 
ποιούς Ικάλεσε σέ βοήθεια ό δασκαλισμός, γιά νά στηρίξει τό σάπιο 
οικοδόμημά του, μάς έκανε άκόμη φανερώτερο τό στενό δεσμό κάθε 
ΙκπαιδευτικοΟ καθεστώτος μέ τήν δλη κατάσταση τής κοινωνίας καί 
μέ δλα τά Αλλα τά ιδεολογικά στοιχεία της καί πόσο Αναγκαίο είναι 
διαφεντεύοντας τόν ιδιαίτερο σκοπό τού 'Ομίλου νά προσέξομε πολύ 
καί στή γενική πνευματική καί ήθική κατάσταση τού λαού, ή καλύ
τερα τής τάξεως, πού κυβερνάει πνευματικά τό λαό.

Είναι φανερό, πώς Αμα μιά πνευματική ή κοινωνική μεταρρύθ
μιση κερδίσει τό σκολειό, έκέρδισε τό πάν. Τό σκολειό είναι πάντα 
άπεικόνισμα τής ιδεολογίας, πού Ιπικρατεϊ σε μιά κοινωνία. Γι’ αδτό 
τό σκολειό δέν είναι ή Αρχή Αλλά οδσιαστικά τό τέλος τών έπανα- 
στάσεων καί τών μεταρρυθμίσεων, ό τελευταίος πύργος, πού Αμα 
πέσει δείχνει όλοφάνερα τό πέσιμο τού παλιού ψυχικού κόσμου. Τό 
έργο τού Εκπαιδευτικού 'Ομίλου καί τό πρότυπο σκολειό, πού θά 
ιδρύσει, είναι ή  πρώτη συστηματική, πραγματική καί έπιστημονική 
προσβολή κατά τού όργάνου τού δασκαλισμού, τού νεοελληνικού σκο
λειού, βγαλμένη άπό τίς Ανάγκες τής ζωής καί άπό τό φανέρωμα τής 
ζωντανής έθνικής συνείδησης, πού έγινε πρώτα πρώτα στή δημιουρ
γική λογοτεχνία.

Καί έπιμένομε στό χαρακτηρισμό τού έργου μας γιά  νά δείξομε 
πού είναι ή βιζική διαφορά μας καί μέ κάποιες Αλλες τάσεις έκπαι- 
δευτικές, πού μπορούν κι’ αδτές νά ¿νομαστούν ώς ένα βαθμό μεταρ- 
ρυθμιστικές. Διατηρώντας άπείραχτη τήν γενικώτερη ιδεολογία τού 
σημερινού σκολεωΰ, τό πνεύμα καί τίς τάσεις τής σημερινής παιδείας, 
έννοούν μόνο νά πιτυχαίνουν τό σκοπό μέ κάποια δλιγώτερο άπότομη 
μετάβαση άπό τή ζωή στό ψέμα, περιορίζοντας τό μεταρρυθμστικό 
κίνημα σέ διορθώματα καί μπαλώματα τής διδακτικής μεθόδου. Έ τσ ι 
ΙξηγεΤται, πώς οί άν απρόσωποι τών ίδεών τούτων δέν ήμπορούν νά 
καταλάβουν γιατί τδ πρότυπο σκολειό, πού θέλει νά κάνει ό Ό μ ι
λος, είναι γιά σήμερα ίπ,αναστατιχό καί φυσικά θά παύσει νάναι τέτοιο 
άμέσως πού θά γίνει κοινό νεοελληνικό σκολειό, γιατί τότες ΘΑναι 
πιά δργανο τής νέας ιδεολογίας, πού ΘΑχει νικήσει. Καί έπιμένομε 
άκόμα γιά νά δείξομε, πού είναι ή  βιζική διαφορά μας μέ κάποιες 
Αλλες έκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, πού τίς στέργει καί αύτή ή 
πολιτεία καί πού άπό καιρό τίς έπιδιώκουν καί δπουργοί τής Παι
δείας, πού μερικοί Απ’ αύτούς ήταν Αληθινά δασκαλοπαίδια.

*Η έλληνική κοινωνία καί ή έλληνική πολιτεία έξω καί άπό τίς
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γενικώτερες ίδέες Αμέλησε καί τό σκολειό της, δπως καί δλαυς τούς 
κλάδους τοϋ δημόσιου βίου. Κατάντησε Ιπ ί όγδόντα χρόνια νά διοικούν 
δλη τήν όργάνωση τής παιδείας άπό τήν άνώτατη ώς τήν κατώτατη 
νόμοι, πού Ισυντάχτηκαν άπδ ξένους άπδ τίς πρώτες μέρες, πού ιδρύ
θηκε τό βασίλειο. Ή  άνάγκη κάποιας όργανικής άλλαγής έγινε πια 
καί γενικώτερα αισθητή καί μόνο μέσα στούς κύκλους τών δασκά
λων καί τών ειδικών παιδαγωγών ¿δείχτηκε καί δείχνεται Αδιαφορία 
γιά τά ζητή|ΐατα αύτά, τά ζωτικώτερά τους. Γι’ αύτό στά τελευταία 
χρόνια, πού άρχισε τό τραγικό ξύπνημά μας δστερα άπό όγδόντα 
χρόνων όπνοδασίες, άρχισαν νά έξαγγέλλουν καί οί διάφοροι ύπουρ- 
γοί τής παιδείας Ικπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Παιδαγωγοί άπ’ τήν 
Εύρώπη, πρακτικοποίηση τής παιδείας, σφυριά, βοκάνια, δργανα 
διδαχτικά, θρανία υγιεινά, μάζεμα τών δασκάλων καί έπίδειξη σκε
λετών, σαυτό τόν κύκλο τών μεταρρυθμιστικών ένεργειών κινείται τά 
τελευταία χρόνια ή πολιτεία.

Μά ή έκπαιδευτική μεταρρύθμιση, πού άποζητάει σήμερα μέ τό 
δημιουργικό φανέρωμα τής έσώτερης καί Αληθινής ψυχικής της ύπο- 
στάσεως ή Ιλληνική φυλή, ή μεταρρύθμιση ¿κείνη, πού θά γίνει τό 
όργανο τού πνευματικού καί ήθικού καί κοινωνικού καί πολιτικού 
ξαναγεννημού δέν είναι αύτή.

Ούτε Απλό διόρθωμα τών διδακτικών μεθόδων σύμφωνα μέ τά 
διδάγματα τής έπιστήμης, ούτε Απλή πρακτικοποίηση τής παιδείας, 
ούτε Ανθρωπινότερη προσοχή στούς δρους τής δγιεινής Αποτελούν τή 
βαθύτερη ούσία τής έκπαιδευτικής άναμορφώσεως. Κι’ Αν 8λα αυτά 
γίνουν καί οί γενικές Ιδέες πού κυβερνούν τό σκολειό, τό πνεύμα τής 
παιδείας, Απόρροια τής γενικής ιδεολογίας μας, μένει τό ίδιο πάλι, 
Αν τά ιδανικά τής Ιλληνικής παιδείας δέν Αλλάξουν, Αν τό πρό
γραμμά της Ιξακολουθήσει νά είναι Αστήριχτο σέ κάθε βάση βγαλ- 
μένη άπό τήν πραγματικότητα, τότε δέ θά παύσει τό έλληνικό σκο
λειό νά παραγράφει τή ζωή καί νά σκοτώνει πνευματικές καί ήθικές 
καί ύλικές δυνάμεις.

Ή  μεταρρύθμιση τής παιδείας δέν είναι κάτι πού θά γίνει στό 
χαρτί, ούτε στούς τοίχους, τά θρανία καί τά δργανα τών σκολειών, 
άλλα πρέπει νά γίνει στίς ψυχές καί τά κεφάλια τών δασκάλων.

Γι’ αύτό ό Εκπαιδευτικός δμιλος, πού στό πρόγραμμά του βέβαια 
περιλαμβάνει καί κάθε διόρθωση τών μεθόδων καί τών μέσων τής 
παιδείας πού ύποδεικνύει ή έπιατήμη, καί πού, κοντά στήν πρακτι- 
κοποίηση τής παιδείας σύμφωνα μέ τίς κοινωνικές άνάγκες, άναγνω-
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ρίζοντας καί έχτιμώντας βαθύτερα καί ειλικρινέστερα άπό κάθε άλλον 
τήν Ανεκτίμητη άξια τής κλασικής παιδείας καί γιά τόν άνθρωπο 
γενικώς καί γιά  τόν 'Έλληνα ιδιαιτέρως, άπαιτεί ίσα ίσα Αληθινή 
καί γνήσια κλασική παιδεία σύμφωνα μέ τό πνεύμα καί τή ζωή τών 
άρχαίων Ελλήνων καί όχι παρψδία τού κλασικισμού καί τέλεια 
παραγνώριση τού Αρχαίου πνεύματος, πού έχουμε ώς τώρα, έννοεϊ νά 
τονίσει, πώς ζητάει κάποια άλλαγή πολύ βαθύτερη καί ριζικώτερη 
άπ’ δτι ώς τώρα είτε έπίσημα είτε Ανεπίσημα ¿ζητήθηκε, πάντα μέσα 
στόν κύκλο τής καθιερωμένης ιδεολογίας.

Καί προβαίνοντας άκόμη παραπέρα φρονεί, πώς όσο καί νά μήν 
είναι ή γλώσσα μέσο μόνο καί όργανο άλλά καί στοιχείο άναπόσπαστο 
τών ιδεών, δπως μάλιστα παρουσιάζεται τό πράμα στήν Ελλάδα, Ιν 
τούτοις δέν είναι τό δλο. Γι’ αύτό φρονεί πώς καί Αν ήταν δυνατό νά 
φύγει ή  καθαρεύουσα άπό τό σκολειό χωρίς νά πέσει καί δλος ό ψυχι
κός κόσμος, πού τήν ¿δημιούργησε, καί νά μπει ή γλώσσα τής ζωής, 
καί Αν γίνονταν μόνο τούτο, πού είναι άδύνατο, δέν θά ήταν καθόλου 
μ’ αύτό συντελεσμένη ή έκπαιδευτική έκείνη άναγέννηση, πού θά 
δημιουργήσει τίς νέες ψυχές καί τούς νέους χαρακτήρες. Έ τσ ι έχει 
τή συνείδηση δ "Ομιλος, πώς Αντιπροσωπεύει ένα νέον κόσμο πνευμα
τικό καί ήθικό, ένα νέο ή μάλλον τό μόνο Αληθινό φυλετικό πνεύμα 
βγαλμένο άπό τήν Ιλληνική ζωή, άπό τήν Ιλληνική πραγματικότητα, 
δπως τήν έπλασαν καί τήν μετάπλασαν οί μακροί αιώνες τής Ιστορι
κής Ιξελίξεως άφήνοντας Αλάθευτα σημάδια τού διάβατων, πού κανείς 
δέ μπορεί νά τά  σβύσει ή νά τά πλαστογραφήσει.

'Ο  "Ομιλος έχει τήν πεποίθηση πώς Αντιπροσωπεύει τόν έλληνικό 
κόσμο τού μέλλοντος, άληθινώτερο καί άνθρωπινώτερο άπό τό σημε
ρινό μέ τήν πιό ξεκαθαρισμένη Ιπίγνωση τού πραγματικού είναί του, 
ύπερήφανο γι’ αύτό καί όχι πλαστογράφο του, κόσμο ήθικώτερο, πού 
πράγματι θά διαβάζει σάν παραμύθια τίς Αθλιότητες τού Βόλου. Καί 
τό σκολειό, πού θέλει νά ίδρύσει, τό θέλει φορέα αύτών τών ιδανικών. 
Γιατί αύτή ή Ανόθευτη άναγνώριση τού πραγματικού είναί μας 
μακρυά άπό κάθε ρωμαντισμό καί ψευτοκλασικισμό, δίνοντας μας 
μιά δλως διόλου νέα συνολική Αντίληψη τής πορείας τού έλληνικού 
πολιτισμού άπό τίς Αρχές του ώς σήμερα, καί τής σημασίας τών 
διαφόρων περιόδων του, μέ τά ποικίλα φανερώματά τους, γιά τή 
σημερινή μας ζωή, μάς παρέχει δχι μόνο νέες μά καί τίς μόνες ¿πι- 
στημονικά καί φιλοσοφικά στερεωμένες βάσεις Ινός προγράμματος 
τής νεοελληνικής παιδείας.
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Κι’ άν σήμερα δ δασκαλισμός, 0 άλλος ιδεολογικός κόσμος, πού 
ώς τώρα βασιλεύει άποκλειστικά, μέ τά μέσα πού μεταχειρίζεται, 
μάς άναγκάζει νά Ιπιμείνομε περισσότερο στό διαφωτισμό τής κοι
νωνίας καί νά σκάψομε βαθύτερα καί πλατύτερα τά θεμέλια πρίν 
άρχίσομε νά χτίζομε τό σκολειό μας, τίποτε άλλο δέν κατορθώνει 
παρά νά συντελεί στό ξεκαθάρισμα των νέων ίδεών καί στό νά γίνει 
συνειδητό σέ μεγαλύτερο μέρος τής κοινωνίας, ποιές είναι οί κοινωνι
κές δυνάμεις, πού θά έργαστοϋν γιά νά πλάσουν μιά νέα Ελλάδα 
καλύτερη άπό τή σημερινή, καί ποιές είναι ¿κείνες, πού θά προσ
παθήσουν νά ' διαιωνίσουν τή κακομοιριά τού άμέσου παρελθόντος.

Τόν διαφωτισμό δσο τό δυνατόν μεγαλύτερου μέρους τής κοινωνίας 
θά τόν έπιδιώξει & Ό μιλος μέ τά  δημοσιεΰματά του, δηλαδή τό Δελ
τίο κυρίως καί τή Βιβλιοθήκη, πού σκοπεύει σύντομα νάρχίσει νά 
τυπώνει, μέ τίς διαλέξεις, πού θά όργανώσει, καί μέ τίς ταχτικές 
συγκεντρώσεις καί τίς συζητήσεις ιών μελών του, στίς όποίες ήμπο- 
ρεί νά παρευρίσκεται καί δποιος άλλος ένδιαφέρεται, καί θέλει νά δια
φωτιστεί γιά τό Ιργο τοΟ Όμίλου. Σύμφωνα μέ τίς Ιδέες, πού διατυ
πώσαμε παραπάνω, τό Δελτίο δέ θά περιοριστεί μόνο στά είδικώτερα 
ζητήματα τοΟ Δημοτικού σκολειού, άν καί ό "Ομιλος έπαναλαμ- 
βάνει καί πάλι τήν πρόσκληση, πού έκανε καί πέρσι (Κοίτα Δελ
τίο Τόμ. Α', σελ. 9 -13 ) σέ ειδικούς καί μή γιά νάπαντήσουν σέ ώρι- 
σμένα ειδικά ζητήματα. Ε κτός δμως άπ’ αδτά, Ιπειδή δ Ό μιιλος 
κρίνει σκόπιμο νά έλθει σέ άμεσώτερη έπαφή μέ τά  έλληνόπουλα, 
τήν Ιλληνική κοινωνία τού μέλλοντος, σέ κατάλληλο καιρό θά έκ- 
δώσει καί παιδικό περιοδικό. Σύγχρονα μ’ αύτή τή γενικώτερη δράση 
γίνεται καί ή προετοιμασία τών στοιχείων γιά τό πρότυπο σκολειό. 
Τό πότε θά λειτουργήσει δέν έξαρτάται δυστυχώς μόνο άπό τόν Ό μιλο.

Κανείς άπό μάς δέ γελιέται γιά τήν έκταση καί τήν ένταση καί 
τό μάκρος τού άγώνα πού άναλάβαμε. Οί Ιθνοσώστρες ίδέες παντού 
καί πάντα ¿κυνηγήθηκαν στήν άρχή μέ μανία άπό τόν ίδιο τό λαό, 
πού έρχονταν νά τόν λυτρώσουν καί νά τόν ξαναγεννήσουν.

Μά έκέίνο πού μάς κάνει, ένφ τά προβλέπομε δλα, νά όρμάμε 
μέ θάρρος καί αύτοπεποίθηση καί ¿λπίδες γλυκές γιά  τό μέλλον, 
είναι ή Ισώτερη καί άκλόνητη πίστη στή ζωτικότητα τής φυλής, 
ή προσδοκία κάποιας Ελλάδας πάλι φωτεινής καί ήθικής καί πνευ
ματικής, πού νά μπορεί νά στέκεται μέ σεμνή άξιοπρέπεια, καί δχι 
μέ ταρτούφικη προγονοπληξία γιά μόνη άρετή, κοντά στά άλλα 
πολιτισμένα έθνη.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗ Σ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑΣ
Σ Τ Ο  Ε Π ΙΣ Η Μ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε ΙΟ

Έ χ ω  δπ’ δψη μου μερικές γραμματικές «τής όμιλουμένης καί 
γραφομένης καθαρευούσης» γιά τό Δημοτικό σχολείο, καί πρό πάντων 
τήν πιό νέα άπ’ αότές, τού κ. Έ μ . Γενεράλι, έκδ, 7η , 1910, «¿γκε- 
κριμένη κατά τόν νόμον ,ΒΤΓ'», καί θά δποβάλω έδώ μερικές πρό
χειρες παρατηρήσεις, που θά συντελέσουν, νομίζω, νά ένισχύσουν 
¿κείνο που δποστηρίζουμε, πως ή καθαρεύουσα δηλαδή δέν μπορεί 
νά διδαχτεί, τουλάχιστο πως ίσια μ’ αύτήν τήν ώρα ή  γραμματική 
της δέ γράφτηκε.

Δέν πρόκειται νά κρίνω τό βιβλίο, θ ά  Ιξετάσω μόνο τή γλώσσα 
που αύτό τό βιβλίο ζητεί νά διδάξει, καί θά προσπαθήσω νά δείξω, 
πως ή γλώσσα αύτή δέν είναι ή καθαρεύουσα, ούτε ή «όμιλουμένη 
καθαρεύουσα», ούτε καμιά άλλη, πως ένα αύθαίρετο σχέδιο γλώσ
σας έχει μέσα στό νοδ του ό συγγραφέας, καί πως αύτό τό προσω
ρινό γλωσσικό σχέδιο τό λησμονεί κι’ ό ίδιος πολύ συχνά.Ή «Γραμμα
τική τής όμιλουμένης καί γραφομένης καθαρευούσης» δέν είναι άλλο 
παρά ή  γραμματική τής άρχαίας Ιλληνικής, ψαλιδισμένη. Βγήκε ή 
εύκτική, ό δυϊκός καί μερικά άλλα πράγματα, μπήκαν οί άναλυμένοι 
χρόνοι τών ρημάτων, καί πιστεύτηκε πως αύτό είναι ή καθαρεύουσα. 
Καμιά προσεχτική μελέτη δέν έγινε, μηδέ τής γραφτής καθαρεύου
σας— άφίνω πιά τήν όμιλουμένη καθαρεύουσα, που κανέναν κανόνα 
δέν έχει—γιά νά κατορθωθεί νά διαγραφούν οί κανόνες της μέ κάποιον 
τρόπο που νά μήν έρχουνται τόσο άσχημα σέ σύγκρουση μέ τήν 
πραγματικότητα. Καί μιλώ" βέβαια γιά τήν πραγματικότητα τής 
καθαρεύουσας. Δέ ζητώ άπ’ τό συγγραφέα νά γράψει γραμματική 
τής δημοτικής ή κάποια γραμματική τής μικτής γλώσσας που μι
λούμε1 παίρνω τήν όρισμένη άποψη τή δική του,καί περιμένω νά ίδώ 
γραμματική τής καθαρεύουσας, καί Ικφράζω τή λύπη μου που δέ 
βλέπω κάτιτι νέο, κάτι πρωτότυπο, καμιά γενναία προσπάθεια γιά 
νά γραφούν οί νόμοι τής γλώσσας αύτής, βπως πράγματι μιλιέται στό 
δικαστήριο καί στή Βουλή.
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Περιττό βέβαια νά σημειώσω δτι δέν έχω καμιά έπιθυμία νά 
δυσαρεστήσω τό συγγραφέα. Αδτή τή γραμματική Ιτυχε νά 2χ» 
Ιμπρός μου, άλλά δσα λέω έφαρμόζουνται σέ κάθε άλλη νεοελληνική 
γραμματική, έπομένως άποβλέπουν τό σύστημα, που είναι σέ δλες τδ 
ίδιο. 'Ο  συγγραφέας, 3ν τήν έκανε άλλοιώτικη, ίσως δέ θά έπαιρνε 
τήν έγκριση. Καί άν έδώ κ’ έχει φανερώνεται μέσα στά λόγια μου 
καί κάποια άγανάκτηση, άποβλέπει κι’ αδτή γενικότατα τό σύστημα.

’Αρχίζουμε άπ’ τή Φθογγολογία. Ή  Γραμματική δέν έχει βέβαια 
σκοπό νά διδάξει άνάγνωση, δηλαδή προφορά- τό ξέρω. Έ χ ε ι  δμως 
τήν άποστολή νά ταξινομήσει τά όρατά σύμβολα τών φθόγγων καί 
τά διάφορα παθήματά τους. Π. χ . τό σύμβολο τ  άλλο φθόγγο παρι
στάνει στή λέξη δη  καί άλλον στή λέξη άντί. Τό σύμβολο σ άλλη 
φωνή έχει στή λέξη σώμα  καί άλλη στή λέξη σμάραγδος, καί οδτω 
καθεξής. Γι’ αδτά τά πράγματα άπολύτως κανένας λόγος δέ γίνεται. 
Τό ζ  δμως έξακολουθεΐ νά άνήκει στά διπλά σύμφωνα — άπό δώ 
άρχίζουν τά ψέματα— «διότι γίνεται έκ τής ένώσεως δύο γραμμά
των ( ζ = δ ι  ή γ ι ) » (σελ. 9). Δηλαδή, άντί νά παρουσιάσουμε στδ 
παιδί τή σημερινή πραγματικότητα, που λέει δτι δ φθόγγος ζ  είναι 
τόσο άπλδς δσο καί ό άδελφός του ό σ, τού παρουσιάζουμε «τήν 
βίβλον γενέσεως» τού ζ, καί τό παιδί, άν έχει λίγο παρατηρητικό, 
θά τό χάσει κι* αδτό, προσπαθώντας νά πειστεί δτι μέσα στό ζ  δπάρ- 
χουν πραγματικές δύο φθόγγοι.

’Αλλά μή φοβάστε. *Άν τό ζ  τό παρουσιάσαμε γιά  διπλό, τώρα 
άμέσως κάτι τι που είναι άληθινά διπλό θά τό παρουσιάσουμε ώς 
Ινα φθόγγο.

Ό τα ν δύο φωνήεντα προφέρωνται μ ι  μίαν φωνήν, λέγονται δίφθογγοι. Αί 
δίφθογγοι είναι αί ί ξ ή ς .. .α υ , εν, η υ . . . (σελ. 9).

Τό αν λοιπόν παριστάνει «μίαν φωνήν». Εξακολουθούν τά ψέματα.
Τά μ, ν . . -έχουν «όλίγην φωνήν», ένψ τά β ,γ , . . .  «οέν Ιχουσι 

μόνα ούδεμίαν φωνήν». Ψέμα κΓ αδτό.
Οί φθόγγοι τα καί τζ  δέν άναφέρουνται. Ά λλά  αδτοί είναι τής 

δημοτικής, καί είπα που δέ ζητώ γραμματική τής δημοτικής. Πολύ 
ώραΤα. Ά λλά, άν τό ετσι θά τό πούμε οϋτω καί τό τζάμι: νελοπί- 
ναχα, λησμονεί δμως ό συγγραφέας δτι ή Δημητοάνα καί τό Δραγα
τσάνι καί τά ΒαΧτέτοιον, δ Μπότσαρης, δ Κατσώνης καί δ ΤζαβέΧ- 
λας άνήκουν άναγκαστικώς καί στήν καθαρεύουσα. Αύτά πώς θά τά 
διαβάσει δ μαθητής; Περιττή ή Ιρώτηση. Ό  μαθητής μέ τή φυσική 
του εδφυία θά συμπληρώσει τό λειψό έκπαιδευτικό μας σύστημα
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—-δπω ς δά κάνει αιώνες τώρα. ’Επίσης κανένας λόγος δέ γίνεται 
γιά τή συνίζηση τού ι, άφού τά μονιάζω, καινούριος κτλ. δέν έχουμε 
βέβαια άνάγκη νά τά γράψουμε στήν καθαρεύουσα. Ά λλά  λησμονεί 
καί πάλι ό συγγραφέας, δτι κανένας, δσο άρχαιόπρεπη καθαρεύουσα 
κι’ άν μιλεΐ, δέν προφέρει ποτέ Γι·αννόπονΧος, Λ ι - αχόπουλος, 
Ν ι·άονσα , Κ ορω νι-δς χονι-άχ. Περιττό νά φέρω άλλα παραδείγ
ματα. Έ ξω  άπ’ τοδς φθόγγους που βρίσκουμε στή γραμματική τής 
άρχαίας έλληνικής, κανένας άλλος φθόγγος τής πραγματικής καθα
ρεύουσας δέν άναφέρεται.

Προθέσεις (σελ. 15). Οί προθέσεις είναι, δπως καί στόν καιρό 
τού Περικλέους, «6 μονοσύλλαβοι... καί 12 δισύλλαβοι. . .  καί 10 
άλλαι, αίτινες λέγονται καταχρηστικαί...» Ανάμεσα σ’ αύτές άς 
μάς Ιπιτραπει πρώτα νά πούμε δυό λογάκια τής άμφί. Αδτή ή κυρία 
έπειδή σήμερα στήν καθαρεύουσα μπαίνει μόνο στή σύνθεση, ποτέ 
στή σύνταξη, θά πεί πως Ιξόφλησε πιά ώς πρόθεση, καί είναι καιρός 
νά πάρει τή σύνταξή της, καί νά πάει νά κάμει συντροφιά τού κ. 
Μιστριώτη. Γιατί, άν κατατάξουμε σήμερα στά μέρη τού λόγου καί 
αδτού τού είδους τά μόρια, τότε θά είναι λογικό νά βάλουμε π.χ. 
καί τό άρχαίο «δ στά έπιρρήματα, που εδτυχώς δέν τό έχει βαλμένο 
δ συγγραφέας.

Καί έπειδή άδειασε μιά θέση, θά μού έπιτρέψει δ α. τήν άδια- 
κρισία νά τή συμπληρώσω μέ τήν πρόθεση μέ, πού τήν ξέχασε 
δυστυχώς.Ίσως νομίζει πως δπάρχει μιά καθαρεύουσα που δέ χρειά
ζεται τήν μέ. Ά ν  καί άμφιβάλλω γι’ αύτό, έν τούτοις δέ θά έπι- 
μείνω, άλλά θά παρατηρήσω κάτι άλλο πολύ σπουδαιότερο, δτι άν 
δπάρχει τέτοια καθαρεύουσα, καί άν αδτήν τήν καθαρεύουσα σκο
πεύει νά διδάξει ή γραμματική, τότε θά μάς έπιτραπεί βέβαια νά 
έχουμε τήν πολύ λογική άπαίτηση, δτι τό κείμενο αδτής τής ίδιας 
γραμματικής έπρεπε νά είναι συνταγμενο σ’ αδτήν τή γλώσσα. Καί 
δμως άμέσως δστερα άπ’ αύτόν τόν κατάλογο, άπ’ τόν όποιο έχει 
άποκλειστεί ή μέ, διαβάζουμε:

Αί 18 κόριαι προθέσεις Ινίοτε μέν είναι ήνωμέναι μ έ  ί λ λ α ς  λέξεις. . .

Μιά γραμματική τής καθαρεύουσας γραμμένη στήν καθαρεύουσα, 
νά άναιρεί μέ τό ίδιο τό κείμενό της τοδς γλωσσικούς κανόνες ποδ 
καταστρώνει, 8Îvat πράγμα άπίστευτο. Ά λλω ς τε ή άνακολουθία 
αδτή δέ συμβαίνει οδτε μιά ούτε δυό φορές :

. . .  μ έ  ι4  χείλη . . . μ ΐ  τόν οδρανίσκον . . . μ έ  τοδς όδόντας.. .
. . . μ έ  τήν αδτήν πνοήν.,.μ έ  λ ε π τ ή ν π α χ ε ί α ν .
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. . .  μ ί  μεσαίαν. . .  (σελ. 8).

. . .  μ ί  τά  δποΐα Αρχίζει πάσα λέξις.

. . .  φανερώνεται μ ί  τρία σημεία (σελ. 13).
*Η ϊντασις τής φωνής μ ί  τήν δποίαν προφέρομεν (σελ. 11).
Ό τα ν δύο φωνήεντα προφέρωνται μ ί  μίαν φωνήν (σελ. 9).
Καί άλλων τινών σημείων μ ί  τά  ¿ποία Ιρωτώμεν (σ. 14).
. . .  σ υνόέουίιν... λέξιν μ ί  άλλην λέξιν καί πρότασιν μ ί  άλλην πρότασιν (β. 17). 
Συμπληρώσατε μ ί  καταλλήλου; λέξεις (σ. 20).
Αί λέξεις μ ί  τάς ¿ποιας όνομάζομβν. . .
. . .  γράφονται μ ί  κεφαλαία γράμματα ■..
. . .  άντιλαμδανόμεθα μ ί  τάς αισθήσεις. , . άντιλαμδανόμεθα μ ί  τόν νοδν (σ. 22). 
Αί λέξεις μ ί  τάς ¿ποιας φανερώνομεν. . .  (σ. 23).

Τά παραδείγματα αύτά είναι άπ’ τις 23 πρώτες σελίδες. Δέ θά 
άντιγράψω άλλα. Μέ τήν ίδια Αναλογία είναι γεμάτες καί οί λοιπές 
σελίδες τού βιβλίου. Καί δέν πρέπει πάλι νά νομίσουμε πώς β συγ
γραφέας μεταχειρίζεται τήν με  συστηματικώς, δηλαδή γράφει μιά 
καθαρεύουσα άπλούστερη άπό κείνη πού διδάσκει, γιά νά έννόηθή 
καλύτερα Απ’ τό μαθητή. "Οταν θυμηθεί τήν άρχαιίτερη σύνταξη, 
τή  μεταχειρίζεται κι’ αότήν:

. . . συλλαβίζεται μετά του προηγουμένου φωνήεντος. . .συλλαίίζονται μετά 
τοΟ έπομένοσ φωνήεντος (σ. 10, 11).

Στή γραμματική Ν. Μεταξά σελ. 12, άναφέρεται καί ή μ ί  μέσα 
σέ παρένθεση:

. . .  μετά  (καί κοινώς μί)· 

βπου δ Αναγνώστης μέ τό δίκαιό του θά δποθέσει δτι στδν τόπο τής 
μετά μπορούμε πάντοτε νά βάλουμε τήν μέ, πράγμα που δέν Αληθεύει, 
άφοΟ ούτε δμοια συντάσσουνται ούτε έχουν πάντα τήν ίδια Ιννοια.

Ά ς  ίδούμε τώρα τήν ¿τ. Ή  έν μέ δοτική σημαίνει τή στάση σέ 
τόπο, ή εις μέ αιτιατική τήν κίνηση σέ τόπο καί τις σχετικές 'έννοιες. 
"Οταν μιά γλώσσα, δπως ή γερμανική, όπως ή τούρκικη έχει ξεχω
ριστή έκφραση γιά τή στάση σέ τόπο, ή έκφραση αύτή άντιπροσω- 
πεύει μιά ψυχική άνάγκη, καί γι’ αύτό ποτέ δέν παραχωρεί τή θέση 
της στήν άλλη. "Οταν δμως ή  έκφραση αύτή είναι καθαρώς προαι
ρετική καί τΙς περισσότερες φορές ή  άλλη άναλαμδάνει νά κάμει καί 
τις δυό δουλιές, αύτό σημαίνει πως τά πράγματα δέν είναι στή θέση 
τους, καί πως ή έν καί δοτική δέν άντιπροσωπεύουν καμιά ψυχική 
άνάγκη. "Αν λοιπόν πρόκειται νά διδάξουμε έκείνην τήν καθαρεύουσα 
που έχει χωριστή έκφραση γιά τή στάση σέ τόπο, τότε πρέπει νά 
άκολουθήσουμε πέρα πέρα αύτό τό σύστημα καί στό κείμενο τής
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γραμματικής καί στά Αναγνωστικά βιβλία, ώστε νά βοηθήσουμε του
λάχιστο νά σχηματιστεί στό μαθητή τό αίσθημα γι’ αδτήν τήν 
έκφραση, νά προκαλέσουμε έστω νά γεννηθεί ή άντίστοιχη ψυχική 
άνάγκη, άφού δέν ύπάρχει. Ειδεμή, άν δέν μπορούμε νά τό κάμουμε 
αύτό, καί άφοϋ δέν έχουμε έμεΐς οί ίδιοι τό Αναγκαίο γι’ αύτόν τό 
σκοπό αίσθημα, καί άφού λησμονούμε τόν έαυτό μας άκόμη καί τήν 
ώρα που συντάσσουμε μιά γραμματική, τότε άς σβύσουμε λοιπόν τήν 
¿ν καί τή δοτική, καί άς μή ζαλίζουμε τό μαθητή μ’ Ινα παρδαλό 
γλωσσικό σύστημα. Μά πώς; που οί προθέσεις δστερα δέ θά είναι 
πιά 18, «6 μονοσύλλαβοι καί 12 δισύλλαβοι»; Γίνεται νά πειράξουμε 
τήν προγονική κληρονομιά; Ε μείς δμως νομίζουμε πως ύπάρχει καί 
μιά άλλη προγονική κληρονομία, καί είναι τά μυαλουδάκια τών 
μικρών Ελλήνων, που πρέπει νά τά άναπτύξουμε σύμφωνα μέ τούς 
φυσικούς νόμους, καί πως αύτή ή κληρονομιά είναι πιό πολύτιμη 
καί πιό άξιοσέβαστη άπό τις προθέσεις, μονοσύλλαβες καί δισύλ
λαβες μαζί.

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

. . .  s k  τήν λέξιν Δήμαρχος ή χος είναι ή λή γουσα .. .
. . .  ¿ταν εδρίσκηται μεταξύ 84ο φωνηέντων «fe τήν αυτήν λ έ ξ ιν ...
Τά ¿μοια σύμφωνα efe τό μέσον τής λέξεως χω ρ ίζο ντα ι... (σελ. 10).
. . .  κάμνομεν πολλάκις διακοπήν «fe διάφορα μέρη το5 λ ό γ ο υ ...(ο ελ . 13). 
Έ χομ εν ¿μως άνάγκην «fe τόν γραπτόν λόγον καί άλλων τινών σημείω ν...
. . .  τούτον ώρισαν οί θεοί δικαστήν «fe τόν Ά δ η ν  (γύμνασμα) (σελ. 14).
. . .  προθέσεις, ¿σαι είναι «fe δύο σελίδας τού άναγνωσματαρίου σας.
*Η Ικθλιψις γίνεται καί sis άλλος λέξεις .. .
’Αναπληρώσατε «fe τάς έπομένας φράσεις τό έχθλιβέν φωνήεν. . .
. . .  διεσκεβάσαμεν «fe τήν έξοχήν (γύμνασμα) (σελ. 16). '
. . .  λέξεις, αί όποίαι συνδέουοιν efe τόν λόγον λέξιν μέ άλλην λέξιν.. .  (οελ. 17).
. . .  λήγοντα &· τή Ινιχή όνομαστιχή είς η . . .  (σελ. 23).
. . .  λήγοντα έν τή Ινιχή όνομαστιχή είς α . . .( σ ε λ .  26).
E k  8έ τόν πληθυντικόν. . .  λήγοοσιν είς a  (σελ. 30).
. . .  έκτείνουσιν εν τή ένική ¿νομαστική τό ο (σελ. 36).
. . .  συγχόπτουσι τό « τής ρίζης *& τήν ένικήν γενικήν καί δοτικήν. . .  (σελ. 37).
. . .  διδάσκου« διακοσίους πεντήκοντα μαθηχάς «fe τέβοαρσς αίθούβας (γράφε 

εν τέοοσροιν) (σελ. 55).
. . .δ έ ν  λαμδάνοοσι s είς τήν ένικήν όνομαοτικήν (σελ. 41).
...λαμδάνουσιν êv τή ένική όνομαστιχή « (σελ. 42).

2
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Αδτή ή δουλιά έξακολουθεΐ σ’ δλο τδ βιβλίο. Δέν είναι άνάγκη 
νά κουράσω τόν άναγνώστη γιά νά συμπληρώσω τόν πίνακα.

Μιά παρατήρηση άπάνω στήν έκθλιψη. Σελ. 15 διαβάζουμε:

T i τελικά φωνήεντα των προθέσεων...  έκθλίβονται... π. χ .. · άφ' ήμ&ν... 
καί στή σελ. 11.

. . .  μίαν σολλαβήν τούτων προφίρομεν δονατώτερον από τας ίλΧας.

Ά ν  συνδυάσουμε t i  δυδ αότά χωρία, που τό Ινα μ«? λέει πω? ή 
άπό Ικθλίβεται, τδ άλλο πως ή άπό συντάσσεται καί με αιτιατική, 
θά συμπεράνουμε πως έχουμε τήν άδεια v i  γράφουμε καί &φ’ ή μάς.

Στά ίπιρρήματα, σελ. 17:
’Επιτατικά' λίαν, πάνο, σφόδρα, άγαν.

Τδ πολν δέν δπάρχει. Νά είναι άραγε τυχαία ή παράλειψη;
Στά άρνητικά τδ δέν είναι κλεισμένο σέ παρένθεση, ενώ τδ ον 

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

•Σύνδεσμοι, σελ. 18. Ό  νά είναι κι’ αύτδς κλεισμένος σέ παρέν
θεση. Πότε θ’ άνοίξουν αδτές οί παρενθέσεις;

’Επιφωνήματα, σελ. 18. Τδ βαβαι ύπάρχει, μόνο τό παπαι καί τδ 
ΙατατταΙ λείπουν. Τό έ  δμως (% λοιπόν) δέν άναφέρεται.

Ούσιαστικά, σελ. 24.

Ή κατάληξις α τ(8ν θηλυκών, δίαν πρδ αύτοδ θπάρχυ σύμφωνον έκτός τοο 
ρ, γίνεται η «ίς τήν γενικήν...

Εξαίρεση καμιά δέν άναφέρεται. Μολαταύτα άν ή σούβλα θά 
γίνη δβελός καί ή κανέλλα: χινάμωμον, τήν Κ/.να δμως καί τή Μόσχα 
καί τή Βενεζουέλα, τή σαλάτα καί τή φανέλλα κ’ Ινα σωρό άλλα 
νομίζω πως έτσι τά λέει καί ή καθαρεύουσα. ’Αλλά τδ χειρότερο 
sívat που ό σ. λησμονεί δτι στή σελ. 94 έγραψε:

«ίς τύν λαιμόν τής yáttas (γύμνασμα).

‘Αττική δεύτερη κλίση δέ βλέπω. Έ ν  τούτοις ή καθαρεύουσα δέν 
είναι τελείως άπαλλαγμένη άπ’ τδ ζυγό της· κάτι τής χρεωστεΐ 
κι’ αδτής. Τής χρεωστεΐ τά άλως, ¿ινόκερως, άπόκρεως καί λίγα 
άλλα. Καί άν ή νεωτεριστική καθαρεύουσα θά κλίνει ίσως τον ρινο- 
κέρον οί ρινόκεροι, τδ άλως δμως, πού βρίσκεται στά περισσότερα
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«Στοιχεία Φυσικής πρδς χρήσιν τών Ιλληνικών σχολειών» (π.χ. Σ. 
Παπανικολάου, 1904, σελ. 208), καί πρδ πάντων τδ άπόκρεως που 
είναι τής καθημερινής χρήσης, μού φαίνεται πώς δέν μπορούν νά 
κλιθούν άλλοιώς παρά στήν άττική κλίση.

‘Ιδιόκλιτα, σελ. 49. Έ δώ  ό σ. άποφάσισε νά θημηθεΐ καί τή νέα 
γλώσσα. Στά παραδείγματα, κοντά στά κλασσικά Φιλής, Διοννς (δέν 
Ιτυχε ποτέ νά γνωρίσω άνθρώπους μέ αδτά τά όνόματα), άναφέρει 
καί φαγάς, ψωμάς. Ά λλά  τί κρίμα! 'Ύστερα άπ’ αδτήν τήν εδγενική 
άπόφαση, λησμονεί πάλι, καί άντιγράφει τόν άρχαΐο κανόνα:

Τά Ιδιόκλιτα δ4ν ίχοοβι πληθυντικόν...

Ά ν  ό φαγάς δέν είχε πληθυντικό, δέ θά εΤτανε βέβαια δυσάρεστο 
πράγμα. ’Αν δμως δέν είχε καί ό ψωμάς, θά εϊτανε μεγάλο δυστύ
χημα γιά τήν άνθρωπότητα. Βλέπω τόν Κωστή στά παραδείγματα— 
Κωστήδες γνωρίζω. Ά λλά τότε γιατί νά μή βάλουμε καί τόν Ά νέοτη ; 
Υπάρχει Ινα σπουδαίο έμπόδιο, ό άρχαΐος κανόνας, πού λέει δστερα: 

. . .  καί περιοικδνται ιΐζ δλας τάς πτώβ«ς.
Ό  Ά νέατης  παροξύνεται, έπομένως δέν άνήκει στά ιδιόκλιτα. 

Έ πειτα , κοντά στδν Κωστή, τδ ίδιο δικαίωμα θά είχε νά τεθεί καί 
δ Κωτσος, που κάνει κλητική Κωτσο. Καί άφού δεχτήκαμε καί 
προσηγορικά, φαγάς, ψωμάς, τί μάς έμποδίζει νά δεχτούμε κ’ Ικεΐνα 
που λήγουν είς ές; Πάλι ό άρχαΐος κανόνας. Μά αδτδς ό άρχαΐος 
κανόνας θά μάς φέρει τώρα σέ δύσκολη θέση. Γιατί άν ό τενεκές 
γίνεται λευκοσίδηρος, τόν καφέ δμως πώς θά τόν κάμουμε; νυφοκοκ· 
κόζωμον; ’Επειτα ύπάρχουν καί οικογενειακά έπίθετα που λήγουν 
εις — ές. Τί θά γίνουν δ Βορρές, δ Κιοσές, δ Γ έγλες. . . ;  Αδτοί οί 
άνθρωποι δέν είναι Έ λληνες; Καί τά προπαροξύτονα Μέρμηγκας, 
Μπούτονρας, Βάλληνδας, Ρέπονλης, Γούναρης. Έ ν  τούτοις άν οί 
κύριοι αδτοί έχουν διάθεση νά διαμαρτυρηθούν που δέν τούς δεχό
μαστε γιά  Έ λληνες ,Ιλπίζω πως θά έχουν τή μετριοφροσύνη νά άπο- 
σύρουν τή διαμαρτυρία τους, δταν παρατηρήσουν, δτι καί δ Κανάρης 
καί ό Μιαούλης καί δ Μπότααρης καί ό Καραϊοχάκης καί ό Κολο- 
χοτρώνης είναι Ιξω άπ’ τή «νεοελληνική» γραμματική. Τά ονόματα 
εκείνων που έχυσαν τό αΧμα τους γιά νά ιδρύσουν τό Κράτος δέν τά 
δέχεται ή έπίσημη γλώσσα του Κράτους! Τοδλάχιστο τό δικό του 
τ ’ δνομα δέν έπρεπε νά τδ ξεχάσει ό σ. Γενεράλης ή Γενεράλις σέ 
ποιά κλίση θά τδ βάλουμε;

Τόν τόπο ή δχά, αί δκάδες, δέν τόν βλέπω σέ καμιά κλίση, οδτε
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χ«1 στά ιδιόκλιτα. *0 ο. χωρίς άλλο θά προτιμά τά δεκαδικά μετρικά 
σύστημα μέ τά χιλιόγραμμα. Κ’ έγώ έπίσης. »Αλλά ένόσω δυστυχώς

! " ΐ  Έλλάδα χαϊ στήν Τουρχιά’εΕνκι *ν«γ*«0 |5ν ,
* # καθαρ^υ0υσα νά τί< λέ*> Επομένως πρέπε; νά Ιχει κ α ί τ ά ν  
άντίστοιχο τυπο στή γραμματική της, άφού δέν μπορεί νά πει αΐ δκαί 

Ερχδμαστε στις άντωννμίες. Έ δώ  είναι που παρουσιάζεται μέ 
δλη της τή δύναμη ή άσυναρτησία της καθαρεύουσας.

Προσωπικοιί.. . 4μοδ, μοβ, μου, ίμ ο ί,  μ0ί, μοι, σοβ, σου, σοί, 5Τ).

Αύτάτά  μου  μέ περισπωμένη δέν τά καταλαβαίνω. Σ ο ί  μέ τόνο 
μπορεί να πεί ή καθαρεύουσα, σοί είναι τά ^ λ ί ο ν  ^  σο/( έπ£σης.
ά λ λ ά ^  μέ,τόν° δέν ^ Ρ ω καΜ  περίσταση που νά λέγεται, ήθελα 
να πώ που να γράφ ετε. !£>0δ είναι τό /ΜΜ«*,. Τάν συγγραφέα τάν 
ϊέλασε χωρ1ς άλλο *  ^  Χαί σο-  ^  δγ}μοτ[χ% *

κ α ί ^ Γ * ?  δέν ΙΧ“  Τδν *  ή πΡ03ωπ^  άντωνυμία, δπως
ν Ι ϊ Γ ΐ  ά^ α^ Γ · ,  α ω ’ ο£ άρχαΐοί’ * *  ν*  * ωνά^  * « νχωρίς να πούν τ  δνομά του, έλεγαν ώ οντος.

Αότό δέν τό Ι χ α  84,„ χ δ !  ή γραμματ,κή Γ .ν ίρ ίλ , ,  ,4  | χ6, 8μιΜ 
ή γ Ρ. Μ , , ^  ( « λ 62) Ά ψ ^ : ώ οΛκ>/<4
« ί Γ ο ί «  Τ '  λ  γλ®σ“ ’ ή άχόμ,· 1x8, ; :φζ  ·* * &**»’ -τ-

Πλΐ}θ. ήμβΓς, ήμ«5ν, ήμίν, ήμ«ς (μας)
6μβΕ«, 6μό5ν, 6μίν, Ομάς (οας).

Ά λ λ ο  π ρ ά γμ α  που δέν καταλαβαίνω . Σ τή  γεν ικ ή  μ α ς  δέν άνα-

 ̂ ^ Φ“ίνεται ν* τδ ΚαΡαδέ'
"  6 γιατί άμέσως παρακάτω, στήν ίδια σελίδα,

ααταΤδπ Γ / αί Γ  ^ * “ ^  ”* 800 τελεϋΈαϊ« ««Ρ«δπίΥ-
κ Γ ΐ  ΛΧϊ  σ°ν " *  δύ°  πΡ<δτα> έπ°μέν0)ί £ΐναι Τ6νική·

βαίνω τί λό Τ “  * * ’ νά * *  σ ΐί' Ί'$νικ,ί> δέν καταλαβαίνω τί λόγο έχει στήν αιτιατική. Μήπως θά πεί ή καθαρεύουσα
Δαναόν μ α ς;  Επικίνδυνο πράγμα. Γιατί ύστερα δπάρχει φόβος νά

ΙαΙ σ τ ί Γ  ^  ί ^ ’ *“ * ^  ®ά Ιπρεπε νά ΤΡ«ίφ«*μ· τά

-  « Γ ΐ μ Γ Γ ή  δ Τ μ . Γ Γ Ρ" " “£ ™  λΙΤ°  β*
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Αντί τού /<ας, σας, χωρίς τόνο στήν αιτιατική, έπρεπε ή γραμ
ματική νά έχει μας, σας μέ τόνο στή δοτική καί στήν «ίτιατική. Γιατί, 
τέλος πάντων, άπ’ δλες τΙς συζητήσεις τής Βουλής δέν Ιμάθαμε πώς 
θα έκφράσουμε στήν καθαρεύουσα κάτι στοιχειωδέστατα πράγματα 
τοδ καθημερινού βίου. Π. χ . φωνάζω Ιναν άνθρωπο καί τού λέω: 
κάτι νά σας πώ. Πώς θά τά πούμε αύτά στήν καθαρεύουσα; Μιά λογική 
άπάντηση σ’ αδτήν τήν έρώτηση θά είχε πολύ μεγαλύτερο άποτέ- 
λεσμα Ιναντίον τής δημοτικής ίδέας άπά Ινα συλλαλητήριο έναντίον 
τών χυδαϊστών. Κατά τήν προκείμενη γραμματική ή φράση αύτή θά 
γίνει: επιθυμώ  νά εϊπω τι ϋμιν. Αύτή είναι ή «όμιλουμένη» καθα
ρεύουσα. Δηλαδή διδάσκουμε τά παιδιά τά ψέμα, άφοΟ Ó τίτλος τού · 
βιβλίου είναι Ινα ψέμα μέ κεφαλαία γράμματα.

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

ΕγκλιτικαΙ λίξεις . . . .  α') al προοοΜακαί άντωνυμίαι μον, μοί, μέ, σου, σοί, 
σε (μάι, σας, καί τής αύτός, οί βραχύχβροι τύποι τόν, τήν, τό, τούς, τάς, τά, τον, τφ, 
τών, τοίς, ταϊς) 6 πατήρ μας . . .  δέχομαι τον.. . .

καί πιά κάτω:
Τό Ιν αναβιβάζει τόν τόνον τον εις τό δλλο . . .  δός μοί το. ..  συγχώρησε τον...
καί σέ άλλο μέρος:
• ..  δταν Si τάς γράφωμεν. . .  (σ. 7).

Αντιγράψατε έπΐ τοδ τετραδίου σας. ..  (σ. 9).
. . .  διά τούς μαβητάς τον (ο. 11)
. . .  καταπαύομεν τήν φωνήν μας (σ. 18).
άναλύσατ* *ίς τά μέρη τα>ν (ο. 15)
εις δύο σελίδας τοδ άναγνωσματαρίου σας (σ. 16).

Έχει τά βιβλία του καθαρά (σ. 23)
Οί ¡δικοί μας άγροί. Τά ίδικά σας δπλα (σ. 60)
• ..  4πί μιδς σελίδος τοδ τετραδίου σας. . .  τά νεογνά της. . .  (σ. 66)
4ν φ αί οίκίαι σας καίονται (σ. 93).
. . .  δ χωρισμός αύτοδ είς τά μίρη ίου (σ. 95).

Ωστε καθαρά δέ μάς λέει Ó σ. άν ή τόν, τήν, τά άνήκει ή δχι 
στήν καθαρεύουσα. Τή μεταχειρίζεται συχνά στά κείμενο, άλλά στά 
μέρος δπου πρέπει νά τήν τοποθετήσει δέν τήν άναφέρει, ύστερα δμως 
τήν παρουσιάζει άπροσδόκητα μέσα σέ μιά παρατήρηση, κρυμμένη 
σέ παρένθεση, καί τή χαρακτηρίζει ώς «βραχύτερον τύπον τής αύτός». 
Χαρακτηρισμός έπικίνδυνος, γιατί μπορεί νά κάμει κανέναν νά νομί-
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σει πως ή  φράση π. χ . τόν ίαυτόν τον (σελ. 59) μπορεί νά γραφεί καί 
τό*> ίαντον αίιτον.

Κτητική Αντιοννμία. ’Εδώ, βρίσκουμε μόνο πρώτο καί δεύτερο 
πρόσωπο, εμός, σός, ήμέτερος, ίμέτερος. "Οσο γιά τό τρίτο, λέει 
παρακάτω:

*Ως κτητική Αντωνυμία το3 τρίτου προοώπου, λαμθάνιται κα ί (γιατί κ α ί;)  ή 
γενική τής δριοτικής Αντωνυμίας α ίτο ν , ή τής αΰτοπαβοδς (αυτοϋ.

θ ά  παρατηρήσω, δτί ή καθαρεύουσα λέει πράγματι τό δωμάτιον 
αδτοϋ στήν κοινή περίπτωση, δταν δμως θέλει νά έκφράσει άντίθεση 
(τδ δικό του δωμάτιο καί όχι τδ δικό μου), τότε άναγκάζεται νά πεΐ 
τδ (δικόν τον δο>μ. "Ωστε είναι λειψή κι’ αύτή ή άντωνυμία, ένόσω 
δέν παραδέχεται 6 σ. τδν τύπο 0 (δικός μον.

Τόν τύπο αότδν τδν μεταχειρίζεται δ σ. γιά νά Ιξηγήσει τούς 
άρχαίους τύπους (σελ. 58):

*0 ¡μάς, (δ Ιβικός μου) Αδελφός, τό οόν (τό ίδικόν οου) βιίλίον, τό ήμέτερον 
(τδ ίδικόν μας) τετράδων, ή όμττέρα  (ή ίδική ο ας) οικία. ■ ..

"Ομοια κάνει καί παρακάτω στίς αυτοπαθείς άντωνυμίες.
Λούω ίμαντόν  (τόν ¿αυτόν μου). ’Ασκείς οεαυτόν (τόν ¿αυτόν σου). Ό  μαθη

τής γυμνάζει εαυτόν (τδν ¿αυτόν του).

Χωρίς πάλι νά άναφέρει τδν τύπο τόν ίαντόν μον  μέσα στίς αδτα- 
παθεΐς άντωνυμίες. Τώρα θά ήθελα νά ξέρω ποιά γλώσσα είναι αύτή 
ή γραμμένη μέσα στίς παρενθέσεις. Δημοτική δέν είναι, γιατί ή δημο
τική λέει ό δικός μον, τόν ¿αντό μον. Καθαρεύουσα έπίσης δέν είναι 
κατά τδν σ., άφοΟ οί τύποι αδτοί δέν είναι βαλμένοι στή γραμμα
τική της. Τ πάρχει λοιπόν καί τρίτη γλώσσα, κάποια δημοτική «συμ- 
πεπληρωμένη καί διωρθωμένη» ή κάποια καθαρεύουσα «ήπλοποιη- 
μένη», που δέ θά διδαχτεί, άλλά μόνο θά χρησιμέψει ώς γεφύρι γιά 
νά πάμε στήν όρθήν καθαρεύουσαν. ’Ακατανόητα πράγματα!

Ή  σύγχυσις μεγαλώνει παρακάτω, δπου 0 σ. δίνειένα θέμα στό 
μαθητή (σελ. 60):

Π δς λίγονται αί Ακόλουθοι φράσεις κατ' Αλλον τρόπον;
* Ο Ιδίκός μον  ίπ ηρ έτης . . . .  Ο ί Ιδιχοί μας ά γρ ο ί. .  . ' Ο  βίος (χει λνπηρα ¡ν 

¡αυτφ.. . .  Κοπιάζετε ΰ π ΐρ  νμώ ν α&τωτ.. . .  Γνώριοον οεαντάν. Μ ελετώ  χάριν 
¡μαντού.

Τώρα άλλάζει πάλι ή δψη τών πραγμάτων. Παραδέχεται δηλαδή 
ό σ. 8τι τδ (δικός μου  καί τδ εμός άνήκουν στήν καθαρεύουσα, άφοΟ 
ρωτά τδ μαθητή πώς λέγονται δχι εις Αλλην γλώσσαν άλλά κατ άλλον 
τρόπον, καί άφοΟ μέσα στδ ίδιο θέμα δίνει ό (δικός μου, γιά  νά τδ
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κάμει 6 μαθητής δ Ιμός, καί ύστερα υπέρ νμών αυτών, γιά νά τδ 
κάμει βέβαια υπέρ τον ίαντον σας. Μεγαλύτερη γλωσσική άκαταστα- 
σία δέν μπορεί κανείς νά φανταστεί

Στίς δεικτικές άντωνυμίες βρίσκουμε καί τήν δδε, ήδε, τάδε μέ 
δλόκληρη τήν κλίση της. "Ηθελα νά ξέρω ποιδς «νεοέλλην» Ιγραψε 
ποτέ αίόε αί γυναίκες, εν ταίςδε τάίς περιστάσεαιν.

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

Κανείς ποτέ δέ θά γράψει τίς άκδλουθες φράσεις: Ό  ύπηρέτης 
δς ίστάλη. Ή  εταιρία ή άνέλαβε τήν κατασκευήν. Ή  επιτροπή ήτινι 
άνετέθη ή μελέτη. Ό  υπάλληλος φπερ παρεδόθησαν τά έγγραφα. Οί 
άνδρες οϊ(περ) ίστάληααν. Α ί συζητήσεις αί(περ) άπησχόλησαν ήμας- 
Οί κεφαλαιούχοι οϊςτισι παρεχωρήθη τό δικαίωμα.

Τό ταξίδιον εξ ονπερ ίπέστρεψε. Ά<$ ήςτινος ημέρας εύρίσκομαι 
έντανθα. Τό χωρίον έν φτινι κατοικώ. Ή  οικία εν ήτινι διαμένω. Α ί 
Ανακαλύψεις περί ώνπερ ίγένετο λόγος. Α ί δυνάμεις παρ αιςτισιν 
(αϊςπερ) είναι διαπεπιστενμένοι.

Ά λλά  τδ σπουδαιότερο λάθος, που κανείς θαρρώ άπ’ τούς συγ
γραφείς τών «νεοελληνικών» γραμματικών δέν τδ παρατήρησε ώς 
τώρα, είναι τδ νά νομίζουμε πως τδ δστις έχει ούδέτερο δ,τι. ^Άν 
αδτδ άλήθευε, θά μπορούσαμε δμοια μέ τίς φράσες δ άνήρ δστις 
ήλθεν, ή γυνή ήτις ήλθεν, νά γράψουμε καί τό παώίον δ,τι ήλθεν. 
Λοιπόν τδ δ,τι δέν είναι ούδέτερο τού δστις, καί γ ι’ αύτδ ή καθα
ρεύουσα τδ άναπλήρωσε μέ τδ δπερ, κ’ Ιτσι έξηγείται που, ένώ δέ 
λέει ποτέ δςπερ, ήπερ, λέει δμως (γράφει θέλω νά πώ) δπερ. Καί ή 
αιτία αύτοδ τού περίεργου φαινόμενου θαρρώ πως είναι ή ένέργεια 
τής δημοτικής. Τδ δ,τι στή δημοτική Ιχει κάποια Ιδιαίτερη έννοια. 
Ά ς  μου έπιτραπεΐ νά τό δνομάσω Αόριστη Αναφορική Αντωνυμία. 
"Οταν μιλούμε γιά βιβλία άορίστως, λέμε δώσε μον δ,τι βιβλίο θέλεις, 
δταν δμως πρόκειται γιά δυδ τρία βρισμένα βιβλία, θά πούμε δποιο 
θέλεις. Καί αύτδ τδ αίσθημα τού δημοτικού δ,τι είχε τόση δύναμη, 
ώστε έμπόδισε πάντα τή καθαρεύουσα νά μεταχειριστεί τή λέξη μέ 
τήν έννοια που θέλει ή γραμματική της. Καί νά γιατί δέν μπο
ρούμε νά πούμε τό παιδίον δ,τι ήλθε. Γιατί πρόκειται γιά ώρωμένον 
παώίον. Ή  άλλαγή αύτή τής έννοιας πιθανό νά άρχισε καί νωρίς 
άπ’ τήν άρχαιότητα, δέν είμαι άρμόδιος νά τδ έξετάσω. Ά λλά  σήμερα
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τά πράγματα είναι Ιτσι, καί έπομένως ή γραμματική που ΐ χω |μ π ,* ς 
μου δέν είναι ή γραμματική τής καθαρεύουσας.

θ ά  κάμω τώρα μιά πρόχειρη δοκιμή νά βάλω σέ τάξη τήν άνα- 
φορική άντωνυμία τής καθαρεύουσας, χωρίς δΐ(5λθϋ νά ^

" β1! θά τήν κάμω> δέ θά σ*«λώσει ποτέ στήν Ιφαρμογή.
1) Ο όποιος, -α , -ον. Υ πά ρχει σέ δλες τΙς πτώσες καί Ιρχεται 

σε ολους τούς συνδυασμούς.
2) Έ νικ. Ό ν . δοτις, ¡¡τις, δπερ (ό,τι δέν ύπάρχει).

Γεν. ον, ής, ον (καί μέ πρόθεση καί χωρίς πρόθεση). 
»¿τίνος, ¿¡ςτινος (ποτέ μέ πρόθεση).

Δοτ. φ , φ  (μόνο μέ πρόθεση).
φτινι, $τινι, φ τ ιη  (δέν ύπάρχει).

Αίτ. §ν, ήν (καί μέ πρ. καί χωρίς πρ.) δ (μόνο μέ πρό
θεση), δπερ (σπανιώτατα μέ πρόθεση). 

δντινα, ήντινα, δ,τι (δέν ύπάρχει).
Πληθ. Ό ν. οΐτινες, αϊτινες, δτινα (σπανίως δπερ).

Γεν. ών (καί μέ πρόθεση καί χωρίς πρόθεση).
ώντινων (ποτέ μέ πρόθεση, σπάνιο χωρίς πρ.)

Δοτ. οϊς, α?ς (μέ πρ. σπάνιο χωρίς πρ.) 
οΐςηοιν, αίςτιοιν (δέν ύπάρχει).

Αίτ. οίς, δς  (μέ πρ. καί χωρίς πρ.), δ  (μόνο μέ πρ.), 
δπερ χωρίς πρ.)

. ^ ινας· (δέν ύπάρχει), δτινα (χωρίς πρ.).
ό) Από τήν δςπερ, ήπερ, δπερ τό μόνο πού ύπάρχει είναι ή όν 
£ τ· .τ0ύ π ϊ ν  ένικό δπερ καί σπανίως στόν πληθ. δπερ.
Η  αιτιατική οντινα, ήντινα, οϋςτινας, δςτινας, χρησιμεύει κάποτε,

*έ μια ειδική περίπτωση, δταν δηλαδή τό πρόσωπο ή πράγμα στό 
ίποίο άναφερεται δέν έκφράζεται, ή έκφράζεται ύστερα άπ’ τήν 
άντωνυμία. Οντινα θέλεις (¿κείνον) λάβε. Μέ αύτήν τήν Ιννοια χρη
σιμεύει καί ή Ονομαστική όστις. "Οστις θέλει (¿κείνος) δς ¿ λ θ ο Ύ δ  
ούδετερο 9,η  καί μ’ αύτήν τήν Ιννοια δέν ύπάρχει, γιατί έχει πάλι 
τήν άόριστη Ιννοια ( =  9,η  τής δημοτικής) καί δχι τήν όρισμένη 
( - δ π ο ιο ) .Π. χ . μιλώντας γιά δυό όρισμένα βιβλία, δέ θά πει ή καθα
ρεύουσα ο,τι θέλεις Ιξ  αϊτώ ν (¿κείνο) λάβε, άλλά λάβε ¿κείνο τδ 
οποίον θέλεις.

’Ερωτηματική. Έ δώ  συμβαίνει μέ τό ούδέτερο τ ί άκριβώς δ τι 
παρατηρήσαμε παραπάνω γιά τδ δ,τι. Είναι δηλαδή άόριστη έρωτη- 
ματική άντωνυμία. Γιατί, ένφ τό τ/να οώί^  ^  σημαίνει ^
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σπίτι ζητείτε, τό τ ί βιβλίον ζητείτε δέ σημαίνει ποιο βιβλίο ζητείτε, 
άλλά Ιχει τήν Ιννοια πού Ιχει καί στή δημοτική, δηλαδή τί είδος 
βιβλίο ζητείτε. Λοιπόν τό ούδέτερο τοΟ τις δέν είναι τί, άλλά ποιον. 
Καί πάλι ή δυνατή έπίδραση τής δημοτικής. Μιά άπόδειξη κι’ αύτή 
ύστερα άπό τόσες άλλες, βτι ή καθαρεύουσα δέν κατάγεται άπ’ τήν 
άρχαία, παρά είναι τεχνητδς μεταμορφωμένη δημοτική, μεταμορφω* 
μένη σ’ έκείνα τά σημεία δπου δέν ηδρε μεγάλη άντίσταση. Ε πειδή  
τά τις, δοτις, δτινα δέν ύπήρχαν στή δημοτική, τά  καθιέρωσε μέ τήν 
Ιννοια πού ήθελε, άλλά τό τί  καί τό δ,τι τά είχε ή δημοτική, γΓαύτό 
δέν μπόρεσε ή γραπτή γλώσσα νά τούς άλλάξει τήν Ιννοια. Ά λλω ς τ$ 
καί ό σ· μεταχειρίζεται τό τί ώς άκλιτο, δηλαδή μέ τήν Ιννοια πού 
Ιχει στή δημοτική: βλέτιομεν τ ί λογής είναι (σελ. 91).

1Αόριστες. Τις, τί, ϊνιοι. . .  Παραλείπει & συγγραφέας τήν εις, μία, 
£ν, καθώς καί τά κάποιος, κάτι, μερικοί, άλλά δέν παραλείπει καί 
νά τά μεταχειριστεί στό κείμενό του. Γιατί, άν στή φράση π. χ.

01 χρόνοι, οί δποϊοιίκφράζοιισιτήν διάθεσιν τοδ ρήματος μέ μίαν λέξιν (σελ. 66). 
τό μίαν είναι βέβαια άριθμητικό έπίθετο (μίαν λέξιν, δχι δύο), 

στή φράση δμως:
ή λέξις τρέχει (σημαίνει) ότι ό ίππος εδρίσκεται είς μίαν κατάστασιν (σελ. 65). 
(γράφε Ιν μια καταταοτάοει) τό μίαν είναι άόριστη άντωνυμία. 

Ε π ίσης στις φράσες:

£ν μέρος αδτοδ Ιμενεν έν τή κλίσει ¿μεταβλητόν IV 8έ μέρος μετεβάλλετο 
(σελ. 74).

λαμβάνοοσιν εν  ε είς τήν άρχήν (σελ. 78).
τό ρήμα φανερώνει μίαν ένέργειαν το3 δποκειμένοο (σελ. 92).

τά £ν, μίαν, ξέρει πολύ καλά ό σ. 8τι είναι άόριστη άντωνυμία, 
καί έπρεπε έπομένως ή άντωνυμία αύτή νά τοποθετηθεί στήν κατάλ
ληλη θέση.

Βρίσκουμε άκόμη στό κείμενο καί κάποιος, κάτι, μερικοί:
...μερικοί μέν λέξεις (σελ. 15).
Μερικά 8έ άποβάλλοοσι τό ό8οντόφα>νον (σελ. 41).
Είς μερικός περιστάσεις (γρ. έν μερικαίς περιστάσεσι) μεταχειρίζεται ταδτα... 

(σελ. 56).
Ήλθε ποτέ κάποιος 8ιά νέι με παραλάβη... (γύμνασμα).
. . .  ότι δ κηποορός κάμνει κάτι τι (σελ, 64).
. . .  ήτοι κάτι τι τό δποΤον «εριμένεται (σελ 68).

Ή  άντωνυμία κανείς πουθενά δέν άναφέρεται, τή βρίσκουμε δμως 
στό κείμενο: ’Αλλά δέν ¿δέχθη κανείς... (γύμνασμα) (σελ. 94).
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Ρήματα, σελ. 71. Προστακτική λνσον, ζήτηαον κτλ. ’Αλλά στή 
σελ. 64 διαβάζουμε «συγχώρησε τον«, γιατί φυσικά δέν μπορούσε 
νά γράψει «συγχώρησήν τον».

Πώς συμβιβάζουνται αδτά; Ποιά άπ’ τις δυό λοιπόν είναι ή προ
στακτική ; Ή  θά δεχθούμε λνσε, ζήτησε, ή θά σβύσουμε τήν άντω- 
νυμία τόν, τήν, τό.

Υποτακτική δηλώμεν, δηλώτε, δηλωσιν καί στό παθητικό δηλώ- 
μαι, δηλεόσατ, δηλώται.

Ρήματα εις μ ι δέν άναφέρουνται, Ιν τούτοις δίχως τό δύναμαι, 
τίθεμαι, καί μερικά άλλα δέν μπορεί νά κάμει ή καθαρεύουσα. 7ο 
χρέος άποοβέννυται, ο άήρ κορέννυται Ατμών, παρίσταμαι, υφίστα
μαι, σννίοταται.

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

Ot τόνοι τίθεντα ι l i t l  των φ ω νηέντω ν.. .  (οβλ. 11).
’Ανωτέρω τ5)ς προπαραληγούοης δέν τίθετα ι τόνος.
Ή  περιοπω μένη τίθετα ι. . .
Π ότε τίθετα ι ή  όξεΐα καί πότε ή  περιοπω μένη (βελ . 12).
Τά πνεύματα τίθενται εί{  τ ά  Α ρνητικά.. .  (σελ. 13).
. . .  αί όποΐαι τίθεντα ι πρό άλλω ν λέξεω ν (σελ. 15).
Εις τήν βίσιν τοδ φ ω νή εντος.. .  τίθετα ι τό  βημείον τοδτο (σελ 16)
. . .π ρ ό κ ε ιτα ι  (σελ. 19).
. . .  τ ίθ εν τα ι . . .ά ν τ ί  τής όποίας τίθετα ι (σελ. 21).
. .  .τ ίθ ετα ι τό  σημεΐον τοδτο (σελ. 22).
. . .  προστίθενται a l  καταλήξεις (σελ. 53).
. . .  τίθεντα ι άντί τοδ δποκειμένου (σελ. 59).

Σελ. 56 ώς δείκννται κατωτέρω, άλλά, σελ. 60 δεικνύομεν, 8νι 
δείκννμεν. Α

Μέσος άόριστος δέν άναφέρεται. Δέ βλέπω δμως νά τόν έχει  
καταργήσει ή καθαρεύουσα. Καί άμα τόν δεχτούμε, πρέπει νά σβύ
σουμε τήν άντωνυμία τον, χήν, τ6, γιατί δέν μποροΟμε νά πούμε 
το επεδειξάμην.

Δέν Ιχω  τήν άξίωση νά υποδείξω μιά λογική διαρρύθμιση γιά 
τό ρήμα τής καθαρεύουσας, τόσο μάλλον που Ιχω  καί τήν πεποίθηση 
πως τέτοιο πράγμα δέν μπορεί νά γίνει. Μιά άληθινή μελέτη τών 
πραγμάτων θά βγάλει έξω πρώτα πρώτα τήν δποτακτική. Ή  όπο- 
τακτική σήμερα στήν καθαρεύουσα βαστιέται μόνο άπό μιά όρθο- 
γραφία, γράφης άντί γράφεις, δηλαδή άπό Ινα πράγμα συνθηματικό 
άπό Ινα η άντί ε στους τύπους γράφητε καί γράφηται, καθώς κι’ άπό
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τά Ιλαττώται, δννώμεθα,. . .  πού άπό καιρό τώρα δέν τά σηκώνει πιά 
ή καθαρεύουσα, καί τέλος άπ’ τήν κατάληξη ωσι, γράφωσι. Αδτδ τό 
τελευταίο είναι τό μόνο πού στέκεται κάπως άκόμη. Ά ν  παραδε
χτούμε τό νεώτερο τόπο ουν, ή δποτακτική καταντ? μιά έγκλιση 
καθαρώς φανταστική. Δέ θά δεχτούμε βέβαια ώς διακριτικό τό νά, 
γιατί άν Ινα μόριο άρκεί γιά  νά χαρακτηρίσει μιάν έγκλιση, τότε 
μποροΟμε νά δημιουργήσουμε καί άλλες έγκλίσεις. Πρώτα πρώτα τό 
νά πηγαίνει μέ δλους τούς χρόνους τής δριστικής: έπρεπε νά Ιγρα- 
φον, πρέπει νά ήλθε ( =  δποθέτω 8τι ήλθε), καί τότε θά είναι λογικό 
νά τούς βάλουμε κι’ αδτούς στήν δποτακτική. Ύστερα άφοΟ παραδε
χόμαστε τό δς β ς  λνη, σελ. 72), πρέπει νά παρατηρήσουμε που 
κι’ αότό συνδυάζεται μέ μερικούς χρόνους τής όριστικής, καί σχηματίζει 
Ινα είδος προστακτικής: δς έγραφον, ας έγραψα ( =  δέν πειράζει 8τι 
έγραψα), δς είχον γεγραμμένον (δχι δμως καί δς άγραφος, έδώ 
θ’ άναγκαστούμε νά δποχωρήσουμε στόν τύπο τής δημοτικής δς έγρα- 
ψες). Επίσης άλλη μιά έγκλιση μποροΟμε νά κατασκευάσουμε μέ τό 
θά, θά έγραφον, θά έγραψε ( =  υποθέτω δτι έγραψε). Έ να  άπ’ τά 
δύο λοιπόν. Ή  Ινα μόριο άρκεί γιά νά όρίσει καινούρια έγκλιση, 
καί τότε θά έχουμε κάμποσες άλλες έγκλίσεις, ή, πιό σωστά, δέν 
άρκεί, καί τότε χάνεται καί ή δποτακτική.

Προστακτική: λνσον, δς λύση, λύσατε, δς λνσωσι. Πρώτο πρό
σωπο δέν έχει, άφοΰ δέν είχε καί ή άρχαία. ’Αλλά τί άλλο είναι τά 
άγω μεν, έλθωμεν είς τδ ζ ή τ η μ α θ ά  μοΟ πείτε πως είναι δποτα
κτική. Ό  τύπος, ναί, είναι τής δποτακτικής άλλά ή έννοια είναι προσ- 
τακική. Μέ τήν ίδια λογική θά έπρεπε τότε νά μή βάλουμε καί πρώτο 
πρόσωπο λύω  στήν δποτακτική, έπειδή συμπίπτει μέ τόν τύπο τής 
όριστικής, καί νά πούμε: ή δποτακτική δέν έχει 1° πρόσωπο ΙνικοΟ, 
καί τό δανείζεται άπ’ τήν όριστική. Έ ν α  άλλο. Σάν τούς τύπους δς 
λύση, δς λύσωσι, όπάρχουν, άκριβώς μέ τήν ίδια προστακτική έννοια, 
καί οί τύποι δς λύσω, δς λύσωμεν, δημοτικοί έννοείται καί οί πρώ
τοι καί οί δεύτεροι. Τώρα, άφοΟ στήν καθαρεύουσα πήραμε τούς δύο 
πρώτους, γιατί δέν πήραμε καί τούς άλλους; Άπλοόστατα, έπειδή ή 
άρχαία δέν είχε πρώτο πρόσωπο. Έ δώ  προδίδεται καθαρά ή τεχνητή 
έργασία τής καθαρεύουσας. Ή  καθαρεύουσα γεννήθηκε μέ τή μέθοδο 
τής Αντικατάστασης. Λέξη γιά λέξη. Τό άρχικό σχέδιο μέσα στό 
αίσθημα ή δημοτική, άλλά δπόδειγμα ή άρχαία γραμματική. Ή  
άντικατάσταση προχωρεί, ένόσω τό αίσθημα δέν έπαναστατεί πολύ 
άγρια, καί αύτό συμβαίνει δταν οί τύποι δέ διαφέρουν πάρα πολύ.
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Ew t τό λ ν α ε , λ ν ο ε τ ε ,  μπόρεσε κ’ Ιγινε λ ν σ ο ν ,  λ ύ ο α τ ε ,  (δχι δμως καί 

Ζ Ζ Ι Τ ΐ  Χναάτω’ λνσάτωσαν’ *  ¿"«ναστάτησε
2 « [8t  ’ Τ Γ “! ? κ? μ8 *  δ6χτθ0μδ δ? * * * ' δ ί ·Α30Λ
Ιπειδήι β αύτήν ΐήν  Ιργασία τό δπόδειγμα ε(ταν ή άρχαί* γρα„„α. 

τική 8 που ή θέση toG πρώτου προσώπου εΤταν άδεια, δέ βρέθηκε 

Χ«νέν«ς νά θυμηθεί, δτι «μο(α μέ *  3 ,  λ ύ ο η  δπήρχε καί άς λ ύ α ω .

Η  προστακτική Ιχε ι καί άρνηση. Αδτή πφς θά γίνει; Άπλού- 

στ«τα. Οπου μπορεί άκολουθεΐ τόν άρχαΤο τύπο, δηλαδή διατηρεί 

!  Χ“τα.φαΤίκΪ ^  ’ δπ°υ ίμως δέν τά «“«'φέρνει, τόν άφίνει: u b

Γ  μλ * ν ™ '  κ δχΐ μ ί }  0 κ έ ^ η · Μ  φ α η ά σ θ η η ,  μ ή  ν ί κ α ,  άν καί
είναι ύ ϊδιος χρόνος καί τό ίδιο πρόσωπο.

tfic κ α θ ί ΐ ' ^ ' ΐ ^  Φ  ^  σχ" ίκ%  μέ ^  δ£δ«σκαλ^τής καθαρεύουσας ρίχνουνε μιά ματιά καί στά άναγνωστικά βιβλία 
«Ο δημοτικοΟ σχολείου. ’Εκείνο που χτυπά πράτα τήν προσοχή είναι 
«τι ¿ μαθητής ποτέ άπ αΰτά δέ θά μάθει τήν ¿ρθή χ ρ ή σ η  τ ή ς  δοτι- 
χής,^ έπομένως δέ θα μάθει καθαρεύουσα.

’Αναγνωστικόν Ικτης τάξεως :
’Αναφαίνεται είς τ6 μέρος της τομ^ς . .  . (0_ 26)

είς μ«οος εύήλιον σκάπτομεν λάκκον . . .  (ο. 36)
είς πάντας τούς χυριωτέρους λ ιμ ένα ς . . .  ίίρύ&ησαν · - (ο 63)
είς κακήν ώραν ήλθετε (ο. 99)

8ύο μόνον δωμάτια, έκ  τβ ν  δποίων ε& *ό ε» χ α τά χ ε ιτα ι. .  (β 99) 
είναι ε& xfflv έντολοδόχων (ο. 205) ’
εύρισκον έργασίαν «V ιά  χρυσοφόρα μεταλλεία  (ο. 210)
Ιθαλλον εις πλείστα  χω ρία  (ο. 212).

’Αναγνωστικόν πέμπτης τάξεως :

E it i r .5  ; £ Γ  " 4° ρ °” *  «  · * · « »  (·. «  < , * * .  *

ο δ ΐ  « μ6Γ ίνϊ1 *  Χλς σϋνήβ114 ^  <* 17> (TP. Α* « *  «0JW
°  °“  YV0,otà ί£ί  ^ ρ η  ■■■(*■ 20) <ΤΡ· A- ro ü  μέρεοι,
διαγωνίζονται *1« πολλούς λιμένας (ο. 22) (γρ . ποΧΙοΐς χψέ<Η)

™ Τ Ι  Τ ^ ε  * ?  λ0Χμώ881ί **ρΐίδρβ« (°- <ΤΡ· A- IW -Ofot, μονηρεοι και λοχμώδεαι)

•Η άμπελος δέν φύεται είς «ολύ ψοχρούς τόπους, είς πεδιάδας δμως θερμάς 
καί χλιτύς . . .  {ο. 70) (γρ. πεδιάοι θερμοί'ς κα ι χλαΰαέ)

Κ ο ο Ξ  άΧλ1 Χ° Ι  V  μίΥΟν *  ώρΐ0μ<να ***> - · · κ “ λ λ ΐίρ γε ΐτα ι I ,  τ*  Κορινθία •■■t v  τή  ίπ α ρ χ ίφ . . .  74) *
π α ρ α τη ρ ε ίτα ι.. .  ε ις  πολλά μέρη (ο. 75)
κατέλυσεν είς τινα  σ κ η νή ν .. .  Ιν  τή  αύτή οκηνη |μ 6ν0ν (σ 141)

* τ<τ ; ; : γ * ’-a" * ™ ̂  <·· «> <-·
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Εννοείται που αδτά είναι μέρος μόνο άπ’ τά δσα θά μπορούσε 
κανείς νά άντιγράψει. Έ να  πράγμα πρό πάντων προκαλεΤ τήν προ
σοχή, δτι τά μέρος καί μέρη άποφεύγει τακτικά ή  καθαρ. νά τό πεΤ 
στή δοτική. Στά Ιπόμενα άποσπάσματα πάλι βρίσκουμε διάφορες άλλες 
παραβάσεις τής γραμματικής, άντωνυμίες που δέν ύπάρχουνε στή 
γραμματική, τήν άκαταστασία τής ύποτακτικής, τής προστακτικής, 
συντακτικά λάθη καί διάφορα άλλα.

Ά ναγν. έκτης τάξεως:
διά τόν έαοτόν σας (ο. δ)
κάμποσον καιρόν (σ. 22) (γρ. χρόνον τινα)
άπό καιρού είς καιρόν (σ. 26) (χαερός στήν καί. σημαίνει Ατμοσφαιρική 

κατάσταση) 
νά γ ίνετα ι. . .  θά προσφέρηται (σ. 45) 
ίδικά της (σ. 52) 
dév δπήρχεν ονδεΐς λόγος (σ. 53)
ϊδικτ,ν σοι> καί ούχί ίδικήν μου (γρ. αην χα ί ούχι Ιμην) τής Ρούμελης (σ. 98)
νά τίθενται (σ. 161)
δέν θά ίχωσι χανεν  κύρος (σ· 202)
άπό καιρού είς καιρόν (σ. 239) (ή φράση μ έ  τάν χαιρο  έγινε ον* τ φ  χρόνφ- 

αύτή έδδ) πότε θά «διορθωθεί» ;)
Κάποτε δ Αριστείδης . . . κάποτε i  Θεμιστοκλής (σ. 59)
Κάποτε κατεσκεύασεν . . . (σ. 58)

Άναγν. πέμπτης τάξεως:
Ά κοοσον . .  . σκέφου . . .  συλλογίσου . .  . (σ. 3).
2«λλογίσου.. .παρακολούθησε·..φ αντάσου.,.σκέφ θητι..προσπάθη σε..(σ .4) 
δέν ήτο πολύ εδκολον είς τόν καιρόν του (σ. 13)
Κάποτε έσπειραν (σ. 30).
'Ινα οδτως έκτίθ ετα ι. ..π ρέπ ει νά όργώνηται (σ. 33). 
άπό καιρού είς καιρόν (σ. 35) 
καί κάτι άλλο (σ. 42)
Τινδν τό δδωρ (σ. 42) (γρ. ενίοιν)
Ονδενός δέν  θά άφαιρίσετε (σ. 53) 
νά τίθηται (σ. 57) 
νά γίνεται (σ. 75) 
νά γίνεται (σ. 77)
Έδώρησαν κάποτε (σ. 79) 
σύν τφ  χρόνψ (σ. 80) 
τής φανέλλας (σ. 117) 
νά Ιρχηται (σ. 148) 
νά φέρετε (σ. 155)
νά οοϋ άναγινώσκωσιν αύτά τά άσματα (σ. 172) (αδτά δεικτική άντων.) 
νά γίνηται (σ. 83) 
νά γίνεται (σ. 193).
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θ ά  πει κανείς: Μά είναι άνάγκη τέλος πάντων δταν γράφουμε, 
νά Ιχουμε άδιάκοπα στό νού μας τή γραμματική; Δέν είναι άκριβώς 
αύτό. Δέ ζητώ νά γράφουμε σύμφωνα με τή γραμματική, ζητώ νά 
κάμουμε τή γραμματική, σύμφωνα μ’ Ικεΐνα πού γράφουμε. Γραμμα
τική λέγεται τό μάθημα που θά δδηγήσει τό μαθητή νά ξεχωρίζει 
τά στοιχεία τού λίγου, καί που θά κάμει συνειδητούς στό παιδί τούς 
νόμους που άσυνείδητα άκολουθεΐ στήν όμιλία του. Τέτοια γραμμα
τική είναι μιά άσκηση τής κρίσης πρώτης γραμμής. Καί τό όλικδ 
γι’ αύτήντήν άσκηση θά τό δώσει τό άναγνωστικό βιβλίο. ’Αλλά ή 
άσκηση αότή, κατά πού είδαμε, δέν μπορεί νά γίνει. Σήμερα άν 
ρωτήσετε Ινα μαθητή τί μέρος λόγου είναι τό τις, θά σάς άπαντήσει 
σωστά, άν ρωτήσετε 8μως καί γιά  τό κάποιος, δέ φαντάζεται πως 
κι’ αύτό είναι άόριστη άντωνυμία, άν καί τό διαβάζει στήν άνάγνωσή 
του. Ξέρει νά παπαγαλίζει τή δοτική, δταν κλίνει Ινα δνομα, άλλά 
δέ θά μάθει ποτέ τί σκοπό έχει ή δοτική καί κατά τί διαφέρει άπ’ τήν 
αιτιατική.

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

ΕΛΙΣΑΙΟ Σ ΓΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΝ ΒΛΕΜΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΑ Γ ΙΚ Ο Ν  ΘΑΛΑΜΟΝ TÖN ΓΛ0ΣΣΙΚ0Ν

Γλωσσικόν ζήτημα έπί τάπητος! Ή  στρατιά τών ένθέρμων 
πατριωτών, τών φρουρών τών μεγάλων ιδεωδών, τών πυρίνων ¡5ητό- 
ρων συνεκινήθη βεβαίως βαθύτατα, διότι παρουσιάσθη καί πάλιν ή 
τόσον ποθητή εύκαιρία νά σωθή άκόμη μίαν φοράν τό Έ θνος χωρίς 
θυσίας αίματος καί χρήματος. ’Αμέσως εις τήν άρχήν παρατηρώ δτι 
ή κατηγορία αύτή τών συνειδητώς δρώντων τοιουτοτρόπως είτε είλι- 
κρινώς, είτε άνειλικρινώς (διότι ή μεγάλη κοινωνική μάζα δρά άσυν- 
αισθήτως) είναι ή στερουμένη πάσης μορφώσεως καί γνώσεως τού 
ζητήματος, ώς θά δειχθή κατωτέρω. Έ κ  τών μελετησάντων κάπως 
τά σχετικά ζητήματα, τών δπωσδήποτε μορφωμένων, οί μέν έλαφρό- 
τερα μελετήσαντες καί κρίνοντες τά πράγματα έπανέλαβαν άδιαφό- 
ρως τό κλασσικόν «δασκαλικά πράματα». Ά λλο ι βαθύτερα σκεπτό- 
μενοι άνελογίσθησαν τό έπικίνδυνον τού κινήματος καί μάλιστα είς 
τάς σημερινάς περιστάσεις καί έφοβήθησαν «τάς Ισωτερικάς περι- 
πλοκάς είς τοιαύτας δεινάς περιστάσεις διά τό Έθνος». Ελάχιστοι 
δμως είναι Ικεΐνοι, οί όποιοι κατενόησαν καί γενικώς καί είς τήν 
περίστασιν ίδίως αύτήν τό μέγεθος τής κατόπιν τής άναπτυσσομένης 
κατωτέρω διαιρέσεως γεννηθείσης καί συγκρουομένης τώρα ιδεολο
γίας δύο κόσμων διαφόρων, άφ’ Ινός τού κόσμου τού κεκοπιακότος, 
τού σύροντος δπισθέν του δλον τό φορτίον τής άπωστεωμένης είς 
κενούς τύπους μεγάλης παραδόσεως, άνεξαρτήτως τού ζητήματος τών 
καλών ή κακών διαθέσεων τών καθέκαστα φορέων αύτού, φορτίον 
τόσον δυσβάστακτον ώστε δ άνεμετρήσας αύτό βαθύς μελετητής του 
μακαρίτης K ru m b ach er νά εϊπη τό «W eh dir, dass du  e in  E n k e l 
b ist», εξ άλλου δέ τού κόσμου τών νεωτέρων ιδεών, τού συστήματος, 
τής Ιλευθερίας τής σκέψεως, τής προόδου, άνεξαρτήτως τού ζητή
ματος κατά πόσον είς τά καθέκαστα τά άντιπροσωπεύοντα τήν 
κατηγορίαν αύτήν άτομα ίστανται δλα Ιπ ί όρθού σημείου Ιξετάσεως 
τών πραγμάτων καί συμφωνούν είς δλας τάς λεπτομερείας τού σχε
τικού συμπλέγματος τών ίδεών μεταξύ των.

Τό παχύ στρώμα τής προκαταλήψεως πρός άναδρομήν είς κενούς 
τύπους τού παρελθόντος άπό πολλών αιώνων έπεκάλυψε τήν Ιλευθέ- 
ραν άνάπτυξιν τού έκάστοτε συγχρόνου Ελληνικού πνεύματος τών
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μεταγενεστέρων καθόλου αιώνων καί πρός τή κακή έπιδράσει έπί 
τής συγχρόνου κανονικής άναπτύξεως παρεκώλυσε τήν εύεργητικήν 
έπίδρασιν αδτής ταύτης τής ιδεολογίας τών άρχαίων κατά τρόπον 
δμοιον πρός τόν μετά τήν ’Αναγέννησιν είς τήν 'Εσπερίαν. Πάντοτε 
δμως ύπήρχεν είς τό Έθνος μερίς άνθρώπων έλευθερώτερον σκεπτο- 
μένων καί πάντοτε κατά περιόδους άνεπτύχθη άγων, άγων ιδεολο
γίας ειλικρινούς έκατέρωθεν, άν καί Ιν πολλούς ¿σφαλμένος, οίος 
άγων ειλικρινής ήτο καί 6 μικρόν πρό τοΟ Άγώνος έκραγείς, μέ τήν 
διαφοράν μόνον δτι ό νεώτερος οδτος άγών περιέκλειεν έν έαυτψ 
περισσότερα στοιχεία νεωτέρας έπιστήμης, διότι κυρίως είς τόν δλον 
άγώνα τοΟτον πρόκειται περί πάλης τής έπιστήμης κατά τής μα
κραίωνος προλήψεως. Ή  προσωπικότης τού Ιξέχοντος καί είς τήν 
περί τά Νεοελληνικά έρευναν Άδαμαντίου Κοραή, αί σχετικαί έργα* 
σίαι των άλλων τότε άναμιχθέντων είς τά τοιαΟτα ζητήματα, ή σύγ
χρονος τότε 4κ νέου άνακίνησις έν Έσπερίφ τών ζητημάτων τής 
προφοράς, ή δλίγον βραδύτερον άνακίνησις τών ζητημάτων τής 
καταγωγής τών νεωτέρων 'Ελλήνων, δλα αδτά έξηγοΟν τήν παράλ
ληλον γένεσιν τοιοότου έπιστημονικωτέρου τών προτέρων άγώνος 
καί τήν όξύτητα τών τότε άντιθέσεων Ιξ άδυναμίας ΙπαρκοΟς έπι- 
στημονικής έποπτείας τών συζητητών. Διά τούτο δέν ¿νίκησε τότε 
Ιντελώς ώρισμένη ένιαία τάσις, είμή μόνον δτε όλίγον βραδύτερον 
Ιγινε πλέον πεποίθησις ¿πιστημονική ή ¿σφαλμένη άντίληψις δτι ή 
δημώδης γλώσσα είναι διεφθαρμένη καί άναξία προσοχής, μόνον δτε 
ή έσφαλμένη καί κατά βάθος έκ τών προτέρων θεωρία τοδ Ρβΐΐιηε» 
τεχετ, παρά τά καλά τά όποια Ιπέφερεν είς τήν Ιπιστημονικήν 
έρευναν προκαλέσασα τάς περισπουδάστους Ιργασίας τών άνατρε- 
ψάντων αδτήν άντιπάλων του, είς τούς "Ελληνας έπέφερε τό Ιναντίον 
άκριβώς άποτέλεσμα, τήν άποστροφήν πρός δ,τι έδιδε καί τήν έλα- 
χίστην λαβήν πρός τοιαύτας προσβολάς κατά τού έθνισμοΟ αδτών.

Έστερεώθη έπι τέλους μετά τινα χρόνον Ικτοτε ιδεολογία όπωσ- 
δήποτε ένιαία όδηγήσασα δπως ώδήγησε τό Έ θνος είς άνάπτυξιν κανο
νικήν, ιδεολογία είς πολλά έσφαλμένη δπό Ιποψιν άρχών, άλλά έχουσα 
τήν Ιποπτείαν πάσης τής πνευματικής κινήσεως τού Έθνους καί 
καθ’ώρισμένον πρόγραμμα προβαίνουσα είς ένεργείας. Διά τούτο καί 
τά σποραδικά κινήματα πρός διάσεισιν τής ιδεολογίας ταύτης φέρουσι 
χαρακτήρα δλως διάφορον τών κατά τάς τελευταίας δεκαετίας, διότι καί 
ή τοΟ σπουδαιοτέρου άντιπροσώπου κινήματος τοιούτου Ινέργεια, ή 
τοδ Κονεμένου, δέν ήτο κυρίως είπεΐν άπόπειρα βιζικής άντιθέσεως,
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διαιρέσεως καί άνατροπής, άλλά μάλλον άπόπειρα διορθώσεως άντι- 
λήψεων καί μεταρρυθμίσεως, άποτροπή άπό τήν άλογον άναδρομήν 
πρός τύπους άλλων κόσμων παρελθουσών έποχών καί σύστασις πρός 
μεγαλυτέραν προσοχήν τοδ παρόντος. Τά πράγματα μεταβάλλονται 
κυρίως άπό τό 1880 καί έφεξής, δτε ήρχισεν ή νέα φάσις τών 
πραγμάτων, είσήλθον μοιραίως είς στάδιον διαπάλης τόσον συγκρουό- 
μενοι πρός άλλήλους καί ίσχυροί παράγοντες ιδεολογιών, ώστε σήμε
ρον Ιχομεν πλήρη τά άποτελέσματα τής συγκρούσεως αδτής καί 
έπιστημονικώς καί έκπαιδευτικώς καί κοινωνικώς δπό τήν άπαισιω- 
τέραν μορφήν έκ τών δσων είδε ποτε τό Ελληνικόν έθνος.

Τοδ άγώνος τούτου μόνον τό πρώτον ήμισυ διακρίνει ειλικρίνεια 
έκατέρωθεν. Προϊόντος δμως τοδ χρόνου είς τό Ιν μέρος ύπεισήλθεν 
άνειλικρίνεια καί άσυναίσθητος καί συνειδητή, τής όποίας ή έπίδρα- 
σις έπέφερεν δλεθριώτερα άποτελέσματα καί αδτής τής διαιρέσεως 
τής ιδεολογίας. Τό πρώτον ήμισυ κυρίως διακρίνει Ικ  τοΟ Ινός μέρους 
ή δράσις τοδ μακαρίτου Κόντου. ’Ιδεολογία ειλικρινής, άλλά καί 
έπιστημονικώς καί έκπαιδευτικώς καί κοινωνικώς έχουσα Ισφαλμέ- 
νας βάσεις καί διά τούτο κακώς έπιδράσασα. Έπιστημονικώς έπέ- 
δρασε κακώς πρώτον μέν διότι ή έπιστημονική δράσις έστηρίζετο 
Ιπ ί άξιωμάτων άνατραπέντων τώρα, τής έξετάσεως τής Ελληνικής 
γλώσσης δπό πνεύμα διαιρέσεως είς δόκιμον καί παρηκμακυΐαν άνευ 
τής ίδέας τής ένότητος, τής έξελίξεως καί τής ισοτίμου έκτιμήσεως 
τών περιόδων, δεύτερον δέ διότι έδιδεν δπέρ τό δέον βάρος είς τόν 
γραμματικόν κλάδον έπί ζημία τής έγκυκλοπαιδείας. Έκπαιδευτικώς 
Ιπέδρασε κακώς, διότι έπικρατήσαντος είς τόν έπιστημονικόν άγώνα 
τοδ Κόντου τά έκ τής Ιπιστημονικής διδασκαλίας του άπορρεύσαντα 
πρακτικά διδάγματα άπήλαυον έπί τινα χρόνον κατά προτίμησιν τής 
μόνης σχεδόν οικονομικής βάσεως πάσης ιδεολογίας ήμών, τής δπο- 
στηρίξεως τής κοινωνίας καί πολιτείας. Κοινωνικώς έπέδρασε κακώς, 
διότι έν έαυτή περικλείουσα τήν ιδέαν τής διαιρέσεως ή ιδεολογία 
αδτη δέν ήτο δυνατόν νά πείση πάντας καί έπέφερε τήν πρώτην διά- 
σπασιν τών κοινωνικών παραγόντων. ’Ασαφής είς τόν άγώνα τούτον 
είναι μόνον ό ρόλος τοδ καθηγητού Χατζηδάκι, ό όποΤος διά τών άξιω
μάτων τής νέας έπιστήμης του έστήριξε τήν ιδεολογίαν αύτήν. ΤοΟτο 
ήτο τό θεμελιώδες λάθός του, άπό τό όποιον άπέρρευσεν έπειτα ή δλη 
πορεία του. ’Από τότε έτέθη ή βάσις τής διαιρέσεως τής ένότητος 
τής κατευθύνσεως καί τής διμερούς έξελίξεως έπί άντιθέτων βάσεων.

Ή  κατάστασις αύτή τών πραγμάτων έκαμε περισσότερον είιπρόσ-
3
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δεκτόν τήν Επέμβασιν τοΟ Ψυχάρη, τοδ πρώτου Επιστημονικού Αντι
προσώπου νεωτέρας ιδεολογίας. Ανεξαρτήτως τού ζητήματος πώς θά 
κρίνη ή ίστορία τήν προσωπικότητά του κατά τήν μέλλουσαν έξέλιξιν 
τών πραγμάτων, υπό τήν έποψιν τού παρόντος μόνον ευκόλως Αναγνω
ρίζει τις δτι εις τό σύστημα τούτο τρία είναι τά Ελαττώματα. Πρώτον ή 
δπερβολικώς ποιητική φύσις τοΟ είσηγητοΟ τής νέας Ιδεολογίας πρός 
βλάβην τής Επιστημονικής παντοψίας, έπειτα ή υπερβολική καταφρό- 
νησις τοΟ παρόντος, έπειτα καί ή μακράν τής Ελλάδος διαμονή τοΟ 
είσηγητοΟ, ή όποία έγινε αίτία Ιλλειψεως Επαρκούς πείρας καί βαθύ- 
τέρας μελέτης τοΟ βίου τόν όποιον προσεπάθησε νά διόρθωση. ΤοΟτο 
!σως συνετέλεσεν είς όξυτέραν διάκρισιν τής ιδεολογίας αδτής καί 
άπό τής Αντιθέτου τάσεως τοΟ Κόντου άφ’ ένός καί Από τών Αντιλή
ψεων τοΟ παρόντος άφ’Ετέρου. Ή  Ιπέμβασις τού καθηγητοΟ Χατζη- 
δάκι καί έδώ ώξυνε τόσον τά πράγματα, ώστε άνευ ιδιωτικής δποστη- 
ρίξεως τής ιδεολογίας ταότης δυσκόλως θά ήδύνατο νά σταθή αδτη 
Εν Έλλάδι δπό τοιαύτην μορφήν καί νά Εξελιχθή είς τήν σημερινήν 
μορφήν της, είς τήν όποίαν πολύ μικράν βοήθειαν προσέφερεν ή συμ
μετοχή καί τών Γερμανών λογίων είς τόν Αγώνα. Τό Αποτέλεσμα 
τοΟ άγώνος τούτου ήτο μέγα σφάλμα, ή πρόσκλησις τής κοινής 
γνώμης ΙκτοΟ ένός μέρους πρός συμμετοχήν καί ή μετοχέτευσις τού 
ζητήματος άπό Επιστημονικού είς κοινωνικόν.

Διότι κυρίως πρόκειται περί Επιστημονικού καθόλου ζητήματος. 
Ή  ώθησις ή δοθείσα είς τήν έρευναν τής ιστορίας τής Ελληνικής 
γλώσσης, ή τείνουσα πρός τή καταδείξει τής ένότητος τής Εξελίξεως 
νά έπιφέρη τό ίσοζόγιον Εν τή Εκτιμήσει τών Ιδεών μεταξύ τών 
περιφρονουμένων Αλλοτε μεταγενεστέρων Εποχών τής ‘Ελληνικής 
φιλολογίας καί γλώσσης καί τής κλασσικής καί ή άνάδειξις άξίων 
λόγου Ερευνητών Επί τών μεταγενεστέρων τούτων περιόδων καί τής 
Νεοελληνικής, είναι αί αίτίαι διά τάς όποίας Ετέθησαν Επί τάπητος 
καί τά πρακτικά της Αποτελέσματα. Ή το Αγών κυρίως μεταξύ τών 
δύο κυριωτέρων Αντιπροσώπων τής Ερεύνης ταύτης, τού Χατζηδάκι 
άφ’ ένός καί τού Ψυχάρη άφ’ Ετέρου, είς 8ν ώς διαλλακτής μάλλον 
προσήλθεν δ Εν Αλλφ κλάδψ τής τοιούτου είδους Ερεύνης έχων κυρίως 
τήν ειδικότητά του Κ πιπΛ αοΙιετ. Ή το Εξ ένός Αγών περί κατευ- 
θόνσεως τής νεωτέρας ιδεολογίας ήμών κατά σύστημα νεώτερον, 
Εξ Αλλου Αγών κυριαρχίας τής βάσεως τής ιδεολογίας, κυρίως τοδ 
πανεπιστημίου, έπειτα καί τών διακλαδώσεων τής Ικπαιδεύσεως, 
Αγών Επομένως κατά μέγα μέρος έχων ώς βάσεις καί Επακόλουθα
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φιλοδοξίας, κοινωνικήν Ικτίμησιν καί δλικά συμφέροντα. Ή  κοινή 
γνώμη ήτο τό μήλον τής Ιριδος τών διαμαχομένων μερών καί κρι
τής έν συνόλφ. Έ φ ’ δσον τά πράγματα διετηρούντο είς τό σημεϊον 
τούτο ό Αγών ήτο όπωσδήποτε Επιστημονικός. Ή  πρόκλησις τής κοι
νής γνώμης νά λάβη Ενεργόν μέρος υπέρ τής μιάς μερίδος είναι τό 
θεμελιώδες κακούργημα κατά τής Επιστήμης καί ή  αίτία τής κατόπιν 
βαβυλωνίας. Πώς συνέβη τούτο;

Είς τό σημεΐον τούτο είναι ό σκοτεινός ρόλος τού Χατζηδάκι. 'Ο 
Αγών Ανεξαρτήτως τών ύπερβολών του ήτο Αγών πάλης τής νεω
τέρας ιδεολογίας τής Επί τής νέας φάσεως τής Επιστήμης στηρι* 
ζομένης κατά τού τυφλού κλασσικισμού. Ή  Θέσις τού Χατζηδάκι 
Εν τφ  άντιθέτφ στρατοπέδφ ήτο Εντελώς Αδικαιολόγητος έπιστημονι* 
κώς. Σύστημα άντιδράσεως κατά τού κλασσικισμού, άδιάφορον Αν 
κατά πόσον δρθόν είς τάς λεπτομερείας, Ιδωκε κατά μέρος ό Ψ υχά- 
ρης. 'Ο Χατζηδάκις δέν Ιδωκε διότι δέν είχε νά δώση. Έ δώ  είναι ή 
κυρία αίτία, διά τήν όποίαν καταφυγών είς τήν ιδεολογίαν τού διδα
σκάλου του καί στηριζόμενος πρός τούτοι; Επί στερεού παράγοντος, 
δηλαδή τού άπό δεκαετηρίδων μονιμοποιηθέντος καθεστώτος, Εχρησι- 
μοποίησε τάς δύο αότάς δυνάμεις ώς άντίδρασιν διά νά καταπολέμηση 
τάς άτελείας καί τάς δυσκολίας τής πλήρους καταρτίσεως τού νέου 
συστήματος καί παρουσιάζετο ώς διφυής Από καιρού είς καιρόν 
πρό τής κοινής γνώμης. Αισθανθείς μετά τό πρώτόν του όλίσθημα 
τό βάρος τής Αντιθέτου κοινωνικής πιέσεως Εδικαιολογήθη Αφελέ
στατα δτι Εφοβεΐτο τό πλήρες ναυάγιον Εν άντιθέτφ πορείφ. Προϊόν* 
τος δμως τού χρόνου καί στερεωθείσης τής θέσεώς του ήρχισε τάς 
μεθόδους τών Επιχειρημάτων περί άντεθνικότητος τών Ενεργειών τού 
Αντιπάλου, τήν έκκλησιν πρός τήν κοινήν γνώμην, τήν καταδίωξιν 
πρός τούς Αντιφρονούντας. Ή  διπλή διαίρεσις ήτο ήδη Αρκετά σαφής 
καί πλήρης, διότι καί ή πρότερον ειλικρινής καί Επί πραγματικής δυνά- 
μεως Επιστημονικής στηριζομένη ιδεολογία τού Κόντου βαθμηδόν Εν 
τή σχολή του άνεπτύχθη είς Αδιάλλακτον Αμυναν διασώσεως τού 
οικοδομήματος τούτου, τοΟ άφ’ ένός μέν μή στηριζομένου Επί σταθε
ρών Επιστημονικών βάσεων, Αφ’ Ετέρου δέ σαλευομένου δπό τής έπι- 
θέσεως τών Εναντίων. Ή το καιρός πλέον νά είσέλθη είς τήν παλαί- 
στραν 6 καθηγητής Μιστριώτης, Αφού τό έδαφος ήτο τόσον καταλ
λήλως παρεσκευασμένον πρός τούτο.

Ό  ρόλος οδτος τού Μιστριώτου είναι ό όλεθριώτερον έπιδράσας 
καί ό έπιβαρύνων περισσότερον τούς άνεχθέντας αότόν Επιστήμονας.
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Ρόλος μή στηριζόμενος έπί ούδεμιάς άπολύτως έπιστημονικής άξίας, 
ρόλος οδδεμίαν ήθικήν βάσιν Ιχών, ρόλος στηριζόμενος ΙπΙ τής άπαι- 
σιωτέρας μορφής τοδ κλασσικισμοδ τής διαγραφοόσης άπλούστατα 
πάσαν νεωτέραν τής κλασσικής Ιξέλιξιν τού Ελληνικού πνεύματος, 
τοιοδτος ρόλος δέν ήτο δυνατόν είμή καί μέσα άνάλογα νά μεταχει- 
ρισθή πρός Ιπικράτησιν, είτε τά γνωστά έπιχειρήματα έλεγοντο είλι* 
κρινώς, είτε προήρχοντο Ιξ αδταπάτής, είτε άπέρρεον έξ άλλων 
άγνωστων λόγων. Ή  έπιστημονική Ινασχόλησις έπί των νεωτέρων 
περιόδων, τής Ελληνικής φιλολογίας παρεστάθη ώς άνευ άξίας καί 
άσόμφορος (διά τοΟτο ¿ξ άντιθέτου άνεπτύχθη καί ή  κατ’ ούσίαν 
όμοία γνώμη καί ώς έπιχείρημα δπό τού Χατζηδάκι παρακολου- 
θούντος τόν βόλον τούτον προφερομένη, δτι άλλο είναι ή έπιστημο- 
νική Ιρευνα καί άλλο ή πρακτική Ιφαρμογή, δχι βεβαίως έν τή 
έρεύνη, δπου πρέπει νά γίνεται τούτο, άλλά καί είς τά άποτελέσματα, 
δπερ είναι άρδην Ισφαλμένον). Ή  άμυνα κυρίως ιών άτόμων καί τής 
μετά ποικίλων συμφερόντων συνδεόμενης ιδεολογίας των μετατραπεΐσα 
είς δήθεν άμυναν τοδ κοινωνικού καθεστώτος (μή Ιχοντος άνάγκην 
ούδεμιάς άμύνης, διότι τοδτο μόνον ώς δλον δύναται βαθμηδόν νά 
μεταρρυθμισθή καί δχι κατά μέρος νά βλαβή) ¿χαρακτήρισε τήν άντί- 
θετον τάσιν ώς έθνικήν προσβολήν, ώς προδοσίαν κατά τής πατρίδος 
καί ώς άπόπειραν διασπάσεως τής φυλής.Ή άτομική οίκονομική βάσις 
τής καταδιωκομένης νεωτέρας ιδεολογίας καί ή άλληλοβοήθεια τών 
δπωσδήποτε όπαδών αδτής έχαρακτηρίσθησαν ώς ξενικά ρούβλια καί 
σύστασις κατά τοδ καθεστώτος. Ή  άνάμιξις είς τό ζήτημα τής ’Εκκλη
σίας συνετέλεσε, βοηθούσης τής άνωτέρω τάσεως, είς άνακάλυψιν 
δήθεν άθέων μεταξύ τών νεωτεριστών. Τό Ιμπλησθέν φανατισμοδ 
κοινωνικόν καθεστώς άνεκάλυψε δήθεν άναρχικούς, σοσιαλιστάς καί 
παντοίους δπονομευτάς τής ύποστάσεώς του μεταξύ τών νεωτεριστών. 
Έ ν μέσφ τών δποστηριζόντων ταδτα ή κεντρική καί συμπαγής όμάς 
τής κοινωνίας Ιδρα άσυναισθήτως, οί δέ δποκινοϋντες ταδτα καί συνει- 
δητώς δρώντες Ιδρών τό μέν ¿ξ αδταπάτής, τό δέ έκ προμελέτης. 
Προμελέτης καί συνειδητής προερχομένης Ιξ έπιγνώσεως τής ίδίας 
άδυναμίας καί προαγούσης αότούς είς άμυναν καί άσυναισθήτου 
δπό τύπον ένστικτου κατ’ άορίστου κινδύνου Ιπαπειλοΰντος τήν δπό- 
στασίν των. Βαθυτέρα σκέψις περί τής άνοχής τών νεωτεριστών» 
τής έπιδιωκομένης δπ’ αδτών άναδιοργανώσεως τών διαφόρων κλά
δων καί τών τοιοότων, βεβαίως δέν ήτο δυνατόν νά γεννηθή είς τάς 
κεφαλάς αδτάς.
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Δέν μάς ένδιαφέρουν τά δυνάμει τής τελευταίας αότής τροπής 
γενόμενα κατ’ Ιπανάληψιν έκτροπα τά διασείσαντα έκ βάθρων άλλοτε 
δλον .τόν πολιτειακόν όργανισμόν. Ή  έσχάτως γενική κατακραυγή 
κατά καθεστώτος κοινωνικού πανταχόθεν διαρρέοντος άνεχαίτιζε τήν 
όρμήν τών άμυντόρων αδτοδ καί τών δαιμόνιων των μέχρις δτου ή 
κατ’ άρχάς άόριστος διάσεισις αδτοδ διά τού στρατιωτικοΟ κινήματος 
ήγαγε βαθμηδόν είς σαφεστέραν διάκρισιν τών πραγμάτων. Οδτε 
δμως κατά τήν ταραχώδη τότε περίστασιν, οδτε κατά τήν μετά ταδτα 
κανονικήν μέν, άλλά κατά μέγα μέρος έπαναστατικήν κυβέρνησιν, 
Ινεφανίσθη ή άμυνα έν τφ  συνόλφ της, άλλά παρουσιάζετο μόνον 
περιοδικώς ώς κίνησις άτομισμοδ καί κομματισμού σύροντος δπισθεν 
έαυτού είς άδίασπάστους κρίκους έξαρτήσεως άλληλοδιαδόχου τό 
καθεστώς τό μή έπιτρέπον τήν Ιλαχίστην μεταβολήν καί μεταρρύθμι- 
σιν θίγουσαν συμφέροντα όμάδων. Μόνον μετά τήν έμφάνισιν τοδ 
νέου πολιτικού παράγοντος καί τήν όριστικήν τροπήν αδτού πρός 
πορείαν διάφορον πρός τούς παράγοντα; τοδ παρελθόντος άναφαίνε- 
ται σαφώς ή όριστική διάκρισις πλέον τών δύο κοινωνικών τάξεων. 
Οί μετριοπαθείς άρχαιότεροι, οί νεώτεροι έπιστήμονες έν συνόλψ, οί 
μεταρρυθμισταί, οί νεωτερισταί, οί κοινωνιολόγοι, οί δημοτικισταί 
καί γενικώς οί Ιλευθερόφρονες Ιτάχθησαν άνεπιφυλάκτως πρός τό 
μέρος τού νέου παράγοντος, οί φορείς τής παλαιάς ίδεολογίας, οί 
άμύντορες έαυτών καί τοδ καθεστώτος, οί άνθρωποι τής κομματικής 
διαπάλης καί τής έπικρατήσεως τών άτομικών όρέξεων Ιτάχθησαν 
πρός τό άντίθετον μέρος τών δυσηρεστημένων. Τοιουτοτρόπως Ιξη- 
γείται τό μέγεθος τού κινήματος καί ό κομματικός χρωματισμός αύτοδ 
καί πολιτικώς καί φιλολογικώς καί κοινωνικώς, πράγμα τό όποιον 
διέφυγεν έν άρχή τήν προσοχήν τής Κυδερνήσεως.

Τό κίνημα διωργανώθη μέ θαυμαστήν τέχνην καί συνδυασμόν 
παραγόντων, τών όποίων ή άπαρίθμησις δέν μάς ένδιαφέρει. Ή  Ικτα- 
σις αδτοδ κατενοήθη δπό τών πλείστων πλήρως μόνον βαθμηδόν άπό 
τάς άνοικονομήτους καί παραλόγους άξιώσεις τών άντιπροσώπων τής 
άμύνης άναλόγως τής προόδου τοΟ κινήματος. Κατ’ άρχάς έζητήθη 
άρθρον τοδ Συντάγματος, έπειτα άρθρον έκπαιδευτικόν, έπειτα περιο
ρισμός τής έλευθερίας τής γνώμης τών διδασκάλων, έπειτα προσοχή 
γενικώς είς τούς δπαλλήλους, έπειτα προεβλήθη άπαίτησις πρός άπο- 
μάκρυνσιν έπιστημονικών έχθρών, έπειτα έγιναν ύπαινιγμοί πρός οίονεί 
μονιμοποίησιν τής γλωσσικής έπιτροπής καί τέλος έξερράγη φανερός 
πολιτικός πόλεμος κατά τής Κυβερνήσεως.Ό λέγων καί φρονών άκόμη
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«τι είς τό γλωσσικόν ζήτημα πρόκειται διά τό τελικόν ν ή διά 
τύπους καί λέξεις δέν Ιννοεΐ τίποτε. Πρόκειται Ιν συνόλφ περί τών 
άντιλήψεων τοΟ έξεγειρομένου Ικ  ληθάργου ΝεοελληνικοΟ δημιουρ
γικού πνεύματος, πρόκειται περί σαφούς διακρίσεως της όντότητος 
αδτοΟ άπό τών άοριστιών της Ιξαρτήσεως έκ τοΟ παρελθόντος, τό 
όποιον θά τεθη έν μοίρα τοιαύτη, ώστε ή έπίδρασίς του νά είναι εύερ- 
γετική καί ο&χί έπιβλαβής, πρόκειται περί Ελλάδος αίσθανομένης, 
δρώσης, -συστηματοποιούσης, νομιμοφρόνου κατά Ελλάδος αίθερο- 
βατούσης, παραλύτου, ξεχαρβαλωνοόσης, βαζιβουζουκιζούσης.

Έ ν  μέσφ της καταστάσεως αύτής τών πραγμάτων έγινε καί ή 
Ιπίσημος έμφάνισις τοΟ Εκπαιδευτικού Όμίλου. Ή  έμφάνισις αδτη 
συνετέλεσεν ίσως εις τήν καί άλλως μέλλουσαν νά έπέλθη Ικρηξιν 
τοΟ ζητήματος καί άπετέλεσε τό κέντρον της βολής τών άντιθέτων. 
Ή  πορεία του δέν είναι άκόμη σαφής καί δέν είναι βέβαιον κατά 
πόσον θά κατορθώση οδτος νά έπιφέρη τό ποθούμενον ίσοζύγιον τών 
ιδεολογιών καί τών δρώντων κοινωνικών παραγόντων, δπερ είναι ό 
άπώτερος σκοπός αύτοΟ. Ή  άοριστία αδτή ίσως είναι ή αιτία της 
άντιλήψεως αύτοΟ ώς κέντρου προπαγανδιστικού όπό της άντιθέτου 
μερίδος καί δικαιολογεί πως τήν περίσκεψιν τών μή προσερχομένων 
είς τάς τάξεις αδτοΟ μολονότι εύχαρίστως βλέπουν τά κατ’ αδτόν, ή 
τών μή Ιπιθυμούντων νά διακηρύσσεται ή συμμετοχή των είς αύτόν. 
Ή  άντίληψις αδτή είναι κακή έκατέρωθεν, διότι ή ίδέα της διαιρέ- 
σεως πρέπει νά έκλειψη βαθμηδόν, ώς ούσα άποτέλεσμα άτομικών 
άντιθέσεων καί οδχί έπιστημονικής βάσεως. Τό Δελτίον τού Όμίλου 
είναι προωρισμένον νά δράση πρός τόν σκοπόν τοΟτον πρός δλα τά 
σημεία, ώς δίδουν έλπίδα τά μέχρι τοΟδε δημοσιευθέντα είς αδτό.

Πρός τό εποπτικόν έπιστημονικόν μέρος έκινήθησαν τά δημο
σιεύματα τού ύποφαινομένου, είς τήν Ιξερεύνησιν δηλαδή τών αίτιων 
τής διαιρέσεως καί τών μέσων πρός θεραπείαν αδτών, καί έν τφ Δελ- 
τίφ καί άλλαχοΟ. Διά τούτο εξηγείται καί ή σφοδρά Ιπίθεσις κατά 
τοΟ καθηγητοΟ Μιστριώτου καί τών συνενωθέντων μετ’ αδτοΟ έπι- 
στημόνων πρός στερέωσιν προγράμματος όλεθρίας διαιωνίσεως τών 
παθών καί τής διαπάλης. Ή  διατριβή τού Δελμούζου είναι κατά μέν 
τό άσθενέστερον μέρος έρευνητική τού όρθοΟ ή γλωσσολογική, κατά 
δέ τό πειστικώτερον Ικπαιδευτική καί παιδαγωγική. Αί τού έπιτε- 
θέντος κατ’ αδτοΟ διά τό πρώτον κυρίως μέρος καθηγητοΟ Σκιά 
δημοσιεύσεις είναι Ικθέσεις άνευ όπισθοβουλίας καί Ιπ ί τοΟ καθεστώ
τος στηριζόμεναι καί διά τοΟτο πιθαναί είς τούς πολλούς, άλλα κατά
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μέγα μέρος είναι Ισφαλμέναι καί περιτταί, διότι ή στηρίζονται μονο- 
μερώς Ιπ ί τής ίδέας τής διαιρέσεως ή δποστηρίζουν τά μή Ιχοντα 
άνάγκην δποστηρίξεως καθεστώτα.'Η γενική άντίληψίς μου περί τών 
δημοσιευμάτων καθόλου τοΟ καθηγητοΟ δπό τήν έποψιν ταότην είναι 
ότι θά Ιλυεν ίσως τό ζήτημα άν κατενόει ποΟ κεΐται αδτό. 'Η  τοΟ 
Μπουντώνα δημοσίευσις έπίσης είναι μάλλον έκπαιδευτική, δποστη- 
ρίζουσα βελτίωσιν τών πραγμάτων έξ άρκετά άορίστου άπλοποιήσεως 
τής γραφόμενης. Τό άόριστον αδτό καταφαίνεται Ικ  τής ΙπιτυχοΟς 
άναιρέσεως πολλών έπιχειρημάτων του δπό τών δημοσιευμάτων τών 
Ί δ α  καί Ταμά, τά όποια πάλιν είναι άσθενή είς Ιν θεμελιώδες σημεΐον, 
δτι παριστοΟν τό Ιργον τοΟ Όμίλου υπέρ τό δέον Ιπαναστατικόν καί 
ζήτημα τοΟ μέλλοντος μάλλον, ένψ είναι άνάγκη διά νά προσαρμο- 
σθή οδτος είς τό παρόν νά Ιλθη είς περισσοτέρας παραχωρήσεις πρός 
τό καθεστώς. Ό  δέ καθηγητής Χατζηδάκις; Αύτός έσιώπησε σχεδόν 
καθ’ δλον τό ταραχώδες διάστημα παραδόξως καί μόνον είς μερικάς 
του μικροδημοσιεύσεις είς Ιφημερίδας έδειξεν δτι Ικαιροσκόπησεν είς 
τό ζήτημα καί δτι είναι φόβος δτι διά τό κοινωνικόν του κΟρος καί 
τήν θέσιν του έξελίσσεται μοιραίως είς ρόλον παραπλήσιον πρός τόν 
τοΟ καθηγητοΟ Μιστριώτου.

Μετά τά  έκτεθέντα έρχομαι είς τό τελικόν συμπέρασμα. Πρόκει
ται καί πάλιν έπαναλαμβάνω περί άσυναισθήτου άκόμη είς πολλούς 
άντιδράσεως κατά κατευθύνσεων κακών. Ή  άντίδρασις δέν έχει μόνον 
τό άρνητικόν της μέρος, άλλά καί τό θετικόν τής Ιγκαθιδρύσεως 
Ιγκαταστάσεων καλυτέρων. Ό  άγών πρός τοΟτο είναι άναγκαία 
προϋπόθεσις, άλλά πρέπει νά γίνεται τηρουμένων πάντοτε τών δρων 
τής δημοσίας τάξεως καί τής κοινωνικής εύπρεπείας έκατέρωθεν, 
διότι Ιξέγερσις καί αδθαιρεσία τών άμυντόρων Ιξεγείρει ένστικτα 
τών δορυφόρων των καί τούτο Ιξεγείρει άνάλογα συναισθήματα καί 
έκ τών τής άντιθέτου μερίδος καί προκύπτει ταραχή χωρίς άποτέλε
σμα. Δέν πρόκειται δι’ άγώνα μόνον γλώσσης, άλλά δι’ άγώνα γενι
κής ιδεολογίας. Τό κύριον σημεΐον τοΟ άγώνος δέν είναι είς έγκατα- 
στάσεις πρός τά κάτω, άλλά είς πόλεμον πρός τά άνω καί κατίσχυ- 
σιν είς τό κέντρον τής ιδεολογίας. Είναι άγών Ιπ ί τοΟ παρόντος φαι- 
νόμενος άδιάλλακτος διά τήν άδιάλλακτον καί μονονού βάρβαρον 
στάσιν τών άμυντόρων, άγών άπαιτών τήν Ιξωτερίκευσιν παντός 
δυναμένου νά προσφέρη δ,τι δυναται, διότι καί άλλως τό incogn ito  
δέν ώφελεί καί πολύ είς τό μικρόν μας κοινωνικόν περιβάλλον. "Αν 
νικήσουν αί άντιλήψεις τών άμυντόρων τελειωτικώς, πράγμα δπερ
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άπευχομεθα καί δπερ είναι σχεδόν'άδύνατον, νικά μετ’ αύτών ή γενική 
ρουτίνα μέ δλα τά έπακόλουθά της καί δέν ύπάχει έλπίς φειδοΰς διά 
τούς νεωτεριστάς "Αν νικήσουν «ί άντιλήψεις τών νεωτεριστών, 
βεβαίως έκαστος θά τεθή άναλόγως άνευ μνησικακίας είς τήν θέσιν 
του, θά Ι,εικρατήση πρόγραμμα διαλλαγής, συστήματος καί έπιδιώ- 
ξεως τών ίδεών, πράγμα διά τό όποιον είναι άνάγκη νά διαφωτισθή 
ή μεγάλη μάζα τών άσυναισθήτως μέχρι τοΟδε 6πό τούς άμόντορας 
δρωντων κοινωνικών παραγόντων.

Είναι ό άγών αδτός δείγμα καταπτώσεως ήθικής καί άλληλοσπα- 
ραγμοΟ,ώς λέγουν τινές, ιδία τών γλωσσαμυντόρων; Δέν τολμώμεν 
νά το πιστευσωμεν. Είναι άγών άποδεικνόων τήν δπάρχουσαν άκόμη 
άκμαίαν καί άναγεννωμένην τώρα ζωτικότητα τής Ελληνικής φυλής 
τη? μελλουσης πάλιν νά δράση ποτέ Ιπαξίως τής ίστορίας της; Είναι 
πολυ πιθανόν,.άν τις άναλογισθή δτι τοιοΰτος άγών συνέπεσε πάντοτε 
πρύς τάς λαμπροτέρας περιόδους τής Ελληνικής ίστορίας τών μετ’ 
Αλέξανδρον χρόνων καί δή καί πρός τούς χρόνους τού Άγώνος.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ X . Μ ΠΟΥΤΟΥΡΑΣ

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η  Κ Α Ι  Ζ Ω Η

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ  ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ

Vernaculae Graecae linguae Gram niaticam  ab 
om nibus fere d ixerim  expectatara siraul e t 
expetitam , a  quam plurim is frustra promis· 
s a m ,. . .  nec ab aliquo satis adhuc ex pressant... 
G rande quidem  et per ardu um opus.

PPRTtUS

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

Πέρασε γιά πάντα ή έποχή πού νομίζαμε τή γλώσσα τού λαού 
μας βάρβαρο άνακάτωμα λέξεων καί τόπων, καί μόνο σέ μερικά 
άρθρα εφημερίδων, γραμμένα κάποτε κι άπό καθηγητές στό Πανε
πιστήμιο, τή βλέπομε άκόμη νά κηρύχνεται προϊόν άμάθειας κι άγραμ- 
ματοσύνης, γέννημα τών χρόνων τής σκλαβιάς, γλώσσα φτωχή καί 
κουρελιάρικη, ιδίωμα χωρίς κανόνες καί χωρίς γραμματική. Σήμερα 
ξέρομε δτι ή λα ϊκή  μα ς γλώ σσα ix e t  τούς νόμους τη ς  κι αύτή 
καί τή  γρα μμ ατική  της , καθώς κάθε λαού γλώσσα, πού μπορεί μάλι
στα νά είναι κανονικώτερη κι όμαλώτερη δσο 6 λαός είναι πιό άμόρ- 
φωτος, χωρίς έπιμειξίες μέ άλλους, χωρίς μεγάλη ιστορία. Καί ξέρομε 
άκόμη σήμερα δτι μιά τέτοια γραμματική, άκόμη κι δταν μένη άγραφη, 
δέν είναι γιαυτό λιγώτερο πραγματική κι άπαραβίαστη, άφού έχει 
γιά φύλακα τών όρισμών της τό γ λ ω σ σ ι κ ό  μ α ς  α ί σ θ η μ α ,  τό 
αίσθημα πού ό καθένας μας, κι δ πιό άμόρφωτος, κι δσο πιό άμόρ- 
φωτος είναι, Ιχει γεννημένο μέσα του, καί πού μάς λέγει: έτσι λέγουν 
κι έτσι δέ λέγουν, έτσι μπορείς νά πής, κι άλλιώς δχι.

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

Υ π ά ρ χ ο υ ν  γ ρ α μ μ α τ ι κ έ ς  τ η ς  γ λ ώ σ σ α ς  μ α ς ;  Νά μιά 
άπορία πού γιά βέβαιο σέ πολλούς θά γεννήθηκε, μιά καί πείστηκαν 
δτι οί γραμματικές τής καθ’ ήμας γλώσσης, τής νέας έλληνικής, τής 
δμάονμενης, έτοιμασμένες σύμφωνα μέ τά Ιπίσημα προγράμματα 
κι δχι, Ιγκεκριμένες πρός χρήσιν τών δημοτικών σχολείων τού κράτους 
καί μη, άπό τήν πρώτη τους σελίδα πού μάς μιλούν γιά άνύπαρχτα 
μακρά καί βραχέα καί δίχρονα καί διφθόγγους, κι Άφωνα καί διπλά, 
καί μέσα καί δασέα, ώς τήν τελευταία τους καί τά άράδιασμα τών 
σχετλιαστικών κι άλλων Ιπιφωνημάτων, φευ, οΐμοι, καί αίδοϊ, δέν 
κάνουν άλλο παρά νά προσπαθούν νά καθιερώσουν καί μεταδώσουν 
καί στίς τρυφερές γενεές τήν πρωτοφανέρωτη βαβυλωνία τής νεοελ
ληνικής γλωσσικής ψευτιάς.

Υπάρχουν λοιπάν γραμματικές τής γλώσσας μας; Στήν έρώτηση 
αύτή πολύ λίγοι θά έχουν πρόχειρη τήν άπάντηση, καί δέν είναι 
περιττό νά μνημονευτούν Ιδώ οί γραμματικές πού ζήτησαν νά κατα- 
στρώσουν καί περιγράφουν τά φαινόμενα καί τούς νόμους τής 
γλώσσας μας.

Ή  π α λ ι ό τ ε ρ η  γ ρ α μ μ α τ ι κ ή  τ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς  μ α ς  είναι 
τού Κερκυραίου Νι κ .  Σ ο φ ι α ν ο ύ .  Γράφηκε στόν 16. αίώνα, πρίν 
άπό τό 1550, καθώς συμπεραίνομε άπό τήν άφιέρωσή της στόν καρ
δινάλιο τής Λορένης πού πέθανε τή χρονιά έκείνη. Έ ν α  χειρόγραφό 
της — αότόγραφο— βρίσκεται στήν Εθνική Βιβλιοθήκη τού Παρι
σιού, κι άπό δώ τήν πρωτοτύπωσε στή γνωστή συλλογή τών νεοελλη
νικών κειμένων1 ό Γάλλος έλληνιστής Ά . στά 18708.
Λίγο άργότερα ξανατυπώθηκε άπό τό καί βγήκε σέ βιβλίο
μαζί μέ τή μετάφραση πού είχε κάνει ό Σοφιανός τού «Περί παίδων 
άγωγής» τού Πλουτάρχου 8. Έ τσ ι, ό Κερκυραίος Σοφιανός, χωρίς νά 
τό φανταστή καί χωρίς κάν νά έχη μέ τό τόσον καιρό άνέκδοτο έργο 
του άμεση έπίδραση στούς κατοπινούς του, πήρε τιμητικώτατη θέση 
στήν ιστορία τών νεοελληνικών σπουδών. Στήν έποχή τής σκλαβιάς 
καί τής μεγαλύτερης άμάθειας κατάλαβε τή σημασία τής μητρικής 
γλώσσας, κήρυξε δτι ή σύγχρονη τού έθνους γλώσσα, μέ δλες τίς 
άλλαγές της δέν είναι κατώτερη άπό τό ίδίωμα τών μεγάλων πεζο- 
γράφων τής κλασικής έποχής4, καί κατάλαβε δτι γ ιά  νά φωτιστή  
τδ Αμόρφωτο Μθνος Ανάγκη Απαραίτητη νά  τοϋ δοθή καλή 
πνευματική τροφή στήν Αληθινή του γλώ σσα 5. Μέ αύτήν τήν
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Ιδέα καί μέ τέτοια δνειρα καταπιάστηκε ό Σοφιανός τή Νεοελληνική 
του Γραμματική, κι έκαμε καί τή μετάφραση άπό τόν Πλούταρχο. 
Κρίμας πού ή φωνή του δέν άκούστηκε κι έμεινε χωρίς άπήχηση ! 
Μά in  m ag n is  e t  vo lu isse  s a t  καί τό ίδιο Ιπαθαν κι άλλες μεγά
λες, άπλές καί πραχτικές ίδέες, πού τό έχει ή μοίρα τους νά βρίσκουν 
τίς μεγαλύτερες δυσκολίες στήν έφαρμογή. Τιμή δμως στό βαθυστό
χαστο ΚερκυρΟίο, πού ώνειρεότηκε έδώ καί τετρακόσια χρόνια τό 
δνειρο πού σήμερα άρχίζει καί παίρνει σάρκα.

Πολύ άργότερα άπό τή γραμματική τού Σοφιανού γράφεται ή 
γραμματική τού ίσουίτη Σικελοΰ G i r o l a m o  G e r m a n o 6, ή 
πρώτη γραμματική τής γλώσσας μας πού φανερώθηκε σέ βιβλίο 
(1622)· ή γραμματική αύτή ξαναβγήκε τελευταία (1907) σέ μιά 
όμορφη έκδοση άπό τόν P e rn o t \  ré p é tite u r τής Νέας έλληνικής 
στή Σχολή τών ζωντανών άνατολικών γλωσσών, στό Παρίσι. Τρίτη 
έρχεται (1638) ή «Γραμματική τής ρωμαίικης γλώσσας» τού θεολό
γου S i m o n  P o r t i u s 8, άφιερωμένη στό R ichelieu , πού κατά 
παραγγελία του φαίνεται πώς γράφηκε9, βγαλμένη τελευταία (1889) 
σέ καινούρια έκδοση καί σχολιασμένη άπό τό M e y e r-L ü b k e1®, καθη
γητή τής ρομανικής φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο τής Βιέννης, μέ 
μιά διεξοδική πολύτιμη εισαγωγή τού Ψ υ χ ά ρ η .  ’Ακολουθούν καί 
μερικές άλλες σάν τού δρθόδοξου καπουτσίνου Ρ ω μ α ν ο ύ  Ν ι κ η 
φ ό ρ ο υ 11, τού Β ε ν ε δ ί κ τ ο υ  Κ ρ έ δ ω ,  π α π ά 18, τού Κ α ν έ λ λ ο υ  
Σ π α ν ο ύ 18, κι άλλες14, μέ μικρότερη σημασία.

Οί γραμματικές αύτές, άν καί γράφηκαν σέ περασμένα χρόνια, 
μπορούν νά λογαριαστούν γιά γραμματικές τής σημερινής μας γλώσ
σας, άφού αύτή έμεινε ή ίδια άπάνω κάτω άπό τότε ως σήμερα, 
χωρίς σημαντικές άλλαγές. Ά π ό  τίς γραμματικές αύτές ξεχωρί
ζουν οί τρεις πρώτες, τού Σοφιανού, τού G erm ano, τού P ortius, γιά 
τή μέθοδό τους, καί γιά τίς πολλές καί πολύτιμες πληροφορίες πού 
μάς δίνουν.

Κοινό χαραχτηριστικό όλων αύτών τών έργων είναι δτι είχαν 
πραχτικό σκοπό· οί περισσότερες μάλιστα γράφηκαν άπό ξένους, συνή
θως μοναχούς1δ, γιά νά κάνουν τούς συμπατριώτες τους νά μαθαίνουν 
εύκολώτερα τή γλώσσα μας1β. Μέ στερεώτερες συνήθως Ιπιστημονι- 
κές βάσεις, μέ περισσότερες άξιώσεις καί μέ δχι πάντα πραχτικούς 
μόνο σκοπούς γράφηκαν οί γραμματικές πού εΐδαν τό φώς τά τελευ
ταία χρόνια. Έ δώ  μπορούν νά σημειωθούν τά βιβλία τού M u î -  
l a c h 1’, τού L e g r a n d 18, τού P e r n o t 19, τού T h u m b 8®, ή
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γραμματική τού Ρ ο ν τ ά κ η 21, άφιερωμένη τοΟ ΣολωμοΟ καί τού 
Βηλαρά, καί τελευταία ή γραμματική τού Φ ι λ ή  ν τ α  **, άφιερωμένη 
τού Ψυχάρη.

Δέν είναι έδώ δ τόπος να παραβληθούν οί γραμματικές αυτές 
μετάξι» τους, καί νά δειχτούν of άρετές τής καθεμιάς — πού φυσικά
πρέπει πάντα νά κρίνωνται άνάλογα μέ τό σκοπό τοθ κάθε βιβλίου__
ή κατεξοχήν πραχτική σημασία τής Ιπιστημονικής συγγραφής τοθ 
Pernot, ή καλοσυνείδητη καί γόνιμη συγκομιδή πού άποθησαύρισε 6 
δικός μας ό Φιλήντας στήν έλληνική του Ρωμαίικη Γραμματική. 
H a b e n t su a  fa ta  libelli, καί θ’ άπλώνουμουν πολύ, άν Ιπρεπε νά 
μιλήσω έδώ γιά τά ιστορικά όλων αδτών των βιβλίων. ΤοΟτο μόνο 
μπορεί νά σημειωθή γενικά· 8τι στή Δύση βγαίνουν of γραμματικές 
καί τά βιβλία γιά τή γλώσσα μας πυκνότερα στις έποχές πού καί τό 
ένδιαφέρον γιά τήν Ελλάδα καί τή γλώσσα της είναι μεγαλύτερο κι δτι 
τις δύο άλήθινά νεοελληνικές γραμματικές που βγήκαν άπό δικούς 
μας τελευταία και στή γλώσσα μας, του Ροντάκη καί τού Φιλήντα, 
τις χρωστούμε, καθώς κι άπό τις χαραχτηριστικές άφιερώσεις, κι άπό 
τούς προλόγους των, κι άπτή γλώσσα τους φαίνεται στό μεγάλο 
άπλωμα τού δημοτικισμού στά τελευταία χρόνια. Λυπηρό μένει πάντα 
δτι οί έλληνικές γραμματικές είχαν νά νικήσουν δσο πού νά δούν τό 
φώς  ̂ χρηματικές κι άλλες δυσκολίες, έκεΐ πού στή Δύση, δχι μόνο 
έκδοτες βρίσκονται πού άναλαβαίνουν νά βγάζουν παρόμοια έργα, μά 
καί συχνά στολίζουν αύτά τις σειρές άπό ξένες Ιπίσημες βιβλιοθήκες. 
Οσο γιά τις άλλες, έπίσημες κι άνεπίσημες γραμματικές πού βγαί

νουν κάθε τόσο στήν Ελλάδα κι δνομάζονται «τής νέας Ιλληνικής», 
«της σημερινής λαλουμένης» καί τά τέτοια, άρκεΐ νά σημειωθή δτι 
είναι λίγο πολύ άθροισμα άπό κανόνες συχνά Ιλαστικούς καί κάποτε 
κι αύτοσχέδιους τής τεχνητής γλώσσας, πού κάθε άλλο μάς παρου
σιάζουν άπό κείνο πού φαντάζονται οί άνιστόρητοι συντάχτες 
τους. Καιρός δμως τώρα νά έρθωμε καί στή Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή  τού 
T h u m b ,  ή όποία, καθώς μάλιστα μάς ξαναπαρουσιάζεται στή δεύ- 
τερή της έκδοση, μάς δίνει τήν τελειότερη γραμματική πού γράφηκε 
γιά τή γλώσσα μας καί συγκεντρώνει τά περισσότερα χαρίσματα.

** *

Πραχτικό κι έπιστημονικό, γιά  ξένους κι "Ελληνες, γλωσσολό
γους, λόγιους καί κάθε μορφωμένο, είναι γραμμένο τό Εγχειρίδιο 
μέ τή μέθοδο, τή σαφήνεια καί τήν παιδαγωγικότητα Ικείνη, πού δέ
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φανερώνει πρώτη φορά έδώ ό καθηγητής τής συγκριτικής γλωσ
σολογίας στό Πανεπιστήμιο τού Στρασβούργου.25 Ερευνητής βαθυστό
χαστος τής γλώσσας μας άπό τήν άρχαιότατη έποχή της ώς σήμερα, 
καί γνώστης τής σημερινής μας γλώσσας δσο λίγοι ίσως λόγιοι Εύρω- 
πάίοι, δ συγγραφέας τής «Ελληνικής γλώσσας στήν έλληνιστική 
έποχή»,24 έπειτα άπό τόσες όμορφες συμβολές στήν ιστορία τής γλώσ
σας μας,25 κατώρθωσε νά μάς δώση μέ τό Εγχειρίδιό του Ινα πολύ
τιμο χάρισμα, κάτι πού έμεΐς δέν μπορέσαμε νά χαρίσωμε στόν έαυτό 
μας έπειτα άπό έκατό χρόνια Ιλεύθερο βίο—άληθινά g ran d e  quidem  
e t p e ra rd u u m  opus— μιά όμορφη, περιεχτική, ειλικρινή καί καλο
συνείδητη εικόνα τής γλώσσας μας κι Ικείνων πού γράφηκαν σ’ αύτή.

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

Τό Εγχειρίδιο έχει 400 πυκνοτυπωμένες σελίδες, κάπου 140 σελ. 
περισσότερο άπό τήν πρώτη του έκδοση. Έ πειτα  άπό τόν Πρόλογο 
(15 σελ.), έχομε στό πρώτο καί κύριο μέρος, τό Γραμματικό: Φωνη
τικό (σ. 1 - 26), Τυπικό (27 -169) καί Συνταχτικό (170 -196). “Ύστερα 
έρχεται τό δεύτερο μέρος, ή Χρηστομάθεια, μέ τή συλλογή τών κει
μένων (197 - 300). Στό τέλος έχομε Ιναν κατάλογο δλων τών λέξεων 
(κάπου 3700) πού βρίσκονται στό Εγχειρίδιο μέ τήν έξήγησή τους 
(301 - 354), κι Ινα βιβλιογραφικό παράρτημα (355 - 359) μέ τά 
σημαντικώτερα βιβλία πού γράφηκαν γιά τή γλώσσα μας : γραμμα
τικές, έγχειρίδια, λεξικά, γραμματολογίες, χρηστομάθειες, γλωσσικό 
ζήτημα, διαλεχτολογία, ιστορία τής γλώσσας μας. Τό βιβλίο είναι 
άφιερωμένο στό Χατζιδάκη, δείγμα τής μεγάλης έχτίμησης τού συγ



γραφέα γιά τίς γλωσσικές έργασίες τού δικού μας γλωσσολόγου, πού 
κι δταν πρωτογράφηκε ή γραμματική αύτή βοήθησε μέ πολύτιμες 
πληροφορίες.

Καθώς θά έγινε ήδη φανερό ή γλώσσα πού τούς κανόνες της 
γυρεύει νά καθορίση ή Γραμματική μας είνε ή κ ο ι ν ή  μ α ς  δ η μ ο 
τ ι κ ή  γ λ ώ σ σ α .  Γραφές καί κάπου κάπου καί τύποι τής έπίσημης 
γραφόμενης μνημονεύονται μόνο δταν παρουσιάζεται άνάγκη, γιά νά 
ξεσηκωθούν καλύτερα οί δημοτικοί τύποι ή νά δειχτή ό τρόπος πού 
μορφώνεται σήμερα ή νέα μας γραφομένη. Μέ ιδιαίτερη φροντίδα 
σημειώνονται κάθε φορά στή θέση τους οί ιδιωματικές καί δ ι α λ ε χ τ ι -  
κ έ ς  π α ρ α λ λ α γ έ ς ,  ώστε τδ βιβλίο — μέ τή βοήθεια καί τών δια- 
λεχτικών κειμένων πού καθώς θά δούμε προσθέτσνται στό τέλος — 
μάς προσανατολίζει σέ δλες τίς σημαντικές τοπικές ποικιλίες τής γλώσ
σας μας. ’Ετσι λ. χ . οΕ υποσημειώσεις στδν § 10 μάς μαθαίνουν δτι 
λέγουν τά παιδία, τον παλατιού, ή φωτία, ή μηλέα, στήν Αίγινα, Κύμη, 
Εύβοια, Γορτυνία, Τσακωνιά, Καππαδοκία κτλ., φωτιά (μέ <), μά μηλιά, 
(μέ ε) σέ μερικές βορινές διαλέχτους, άξα, γρόσα, πλονσος, στό 
Αιγαίο καί τήν άνατολική Κρήτη, δπχιος, μάτχια, στήν Κρήτη, άέρ- 
φσα, ποδς κτλ., στήν Κάλυμνο, ΣκΟρο, Νίσυρο, άντίς τούς πανελλή
νιους τύπους: παιδιά, παλατιού, φωτιά, μηλιά, άξια, γρόσια, πλού
σιος, δποιος, μάτια, άδέρφια, ποιός. ’Αλλού πάλι μαθαίνομε δτι τό 
τελικό έκεΐνο ν, πού στή συνηθισμένη μας γλώσσα κανονικά πέφτει 
δταν ή άκόλουθη λέξη δέν άρχίζη άπό φωνήεν ή μέ κ, π, τ, ξ, ψ, 
/ο, σέ μερικούς τόπους είχε άλλη τύχη· στήν Κύπρο, τή Ρόδο, 
τή Χίο, τή Νάξο κι άλλα νησιά τού ΑΕγαίου, στόν Πόντο, δχι μόνο 
τό τελικό ν έμεινε παντού, μά καί τό βάζουν καί σέ τόπους πού 
σωστά σωστά δέν έχει θέση. 'Ε τσ ι λέγουν κοντά στά ημέραν, μάναν 
βασιλιάν, μποροϋσιν, οπίτιν καί ονομαν, στόμαν, ή ύναΐκαν τον. ’Αλλού 
πάλι, στήν Κύπρο κι άλλα νησιά, άφομοιώνουν τό τελικό ν  πρός τό 
άκόλουθο σύμφωνο (έξω άπτά κ, π, τ.), καί λέγουν μιάφ φοράν, τδφ 
φέρω, τδβ βαοιλιάν, τήν αύλήμ μον κτλ.

’Αλλού πάλι μνημονεύονται παράλληλα οΕ π ο λ λ α π λ ο ί  τ ύ π ο ι  
πού βρίσκονται σήμερα στήν κοινή γλώσσα, χωρίς άκόμη νά μπο- 
ρέση κανένας τους νά έπικρατήση καί βγάλη άπό τή μέση τούς άλλους 
ταυτοσήμους. ’Ετσι βρίσκομε παράλληλα τά Ιρωτονσα καί ρωτούσα, 
ρωτώ  καί ρωτάω, ρωτονμε καί ρωτάμε, τρώγομε καί τρώμε, έκλαια 
κι έκλαιγα, κλαίεις καί κλαίς, τού μάστορα, τού μαστόρον καί τού 
μάστορον.
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'Υπάρχουν σήμερα στήν 'Ελλάδα πολλοί, πού κάτι τέτοιοι διπλοί 
καί τριπλοί τύποι τούς τρομάζουν, γιατί φαντάζονται δτι ή γλώσσα 
πού τούς Ιχει δέν μπορεί νά είναι καλεσμένη νά καθιερωθή. Μά 
πρώτα πρέπει νά θυμηθούμε δτι τέτοιοι τόποι δέ βρίσκονται παρά 
λίγοι στήν κοινή μας γλώσσα, κοντά στούς πολύ περισσότερους 
πού μαζεύονται δν συλλογιστούμε καί τίς ιδιωματικές ποικιλίες.37 
Κι έπειτα, νά μήν ξεχνούμε πώς μ ιά  τέτοια πολυτυπ ία  βρέύ-ηπε 
πάντοτε δπον μορφ ώ ϋηκε ποινή όμιλουμένη, πα&ώς καί στις 
Αρχές πάύ·ε γραφομένης γλώσσας' άκόμη κι δταν αδτή είχε γιά 
βάση της ένα ώρισμένο ίδίωμα, πάντα, μέ τό άπλωμά της, άνακατώ- 
θηκε, καί πήρε τύπους κι άπό τίς γειτονικές λαλιές, καί δουλειά τών 
γραμματικών ήταν νά βοηθήσουν τούς πολλαπλούς αδτούς τύπους νά 
κατασταλάξουν, κανονίζοντας καί διαλέγοντας κι άποφασίζοντας, 
ποιός ή ποιοί θά γίνουν δεχτοί καί θά διατηρηθούν σέ κοινή χρήση. 
Φυσικά δμως τώρα, γιά τή γλώσσα μας δέν μπορεί Ινας τέτοιος κανο
νισμός νά είναι δουλειά τού καθενός καί μάλιστα ένός ξένου, πού δέν 
έρχεται νά νομοθέτηση καί καθιερώση κοινούς τύπους παρά μόνο νά 
καθρεφτίση τή σημερινή κατάσταση τής λαϊκής μας γλώσσας· έτσι 
βρίσκομε καί στή Γραμματική τού T h u m b  ζευγαρωμένους αύτούς 
τούς κοινούς τύπους, μέ τήν προσθήκη, τίς περισσότερες φορές καί 
τών τόπων πού κυρίως τούς μεταχειρίζονται.28 Γιά τόν κανονισμό 
τής νέας μας γραφομένης ό μόνος σχεδόν πού ώς σήμερα έργάστηκε 
είναι ό Ψ υ χ ά ρ η ς .  ΤοΟ Ψυχάρη ή έργασία αύτή, γινωμένη μέ τήν 
άκρίβεια καί μέθοδο πού έδειξε καί σέ άνάλογες έργασίες ό συγγρα
φέας τού Ταξιδιού, ίσως φαίνεται σέ μερικά σήμερα κάπως πρόωρη, 
μά δέν μπορεί παρά νά έχτιμηθή δλο καί περισσότερο, δσο τό 
άπλωμα τής καινούριας γραφομένης κάνει τά ζητήματα τής τελειω
τικής της μορφής περισσότερο έπίκαιρα καί φλέγοντα.

Δέν πρόκειται νά γίνη σ’ αδτήν τή θέση λόγος — ούτε τό μέρος 
τό έπιτρέπει, ούτε έπειτα άπό ένα πρόχειρο ξεφύλλισμα τού βιβλίου 
θά ήταν δυνατό νά τά κάμω — γιά τίς καθέκαστα άρετές τής Γραμ
ματικής, γιά δσες παρατηρήσεις χρωστούμε στίς ιδιαίτερες μελέτες 
τού συγγραφέα, γιά τίς προσθήκες πού έγιναν στή δεύτερη έκδοση, γιά 
δσα άλλα θά είχε κανείς νά προσθέση, κι άλλα, γενικώτερα ή μερι- 
κώτερα ζητήματα, πού θά έδινε ή μελέτη τού βιβλίου άφορμή νά 
συζητηθούν. ’Αλλού κι άλλοτε λογαριάζω νά μιλήσω γιά κάμποσα 
άπό αύτά. ’Εδώ άρκεΐ νά σημειωθή δτι οί πλούσιές του προσθήκες καί 
σημειώσεις τό κάνουν ένήμερο σ’ δλην τήν ώς σήμερα έπιστημονική
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έρευνα τής γλώσσας μας. ‘Ολόκληρο τδ κεφάλαιο γιά τή σ ύ ν τ α ξ η  
πρώτη φορά γράφεται· (Ελειπε κι άπδ τήν α' Εκδοση). 'Ο  συγγρα
φέας ξέρει δτι «κάμποσα άπ’ δσα διατυπώνει είναι προσωρινά 
μόνο, άφού λείπουν όλότελα οί προεργασίες, κι έτσι δέν μπορούσαν 
νά Ιχουν οΕ παρατηρήσεις του κι οΕ κανόνες του τέλεια βεβαιότητα, 
μά συχνά γεννούσε μιά ξεχωριστή ευχαρίστηση νά διατυπώνη πρώ
τος τούς συνταχτικούς κανόνες τής νεοελληνικής λαϊκής γλώσσας, 
δίνοντας έτσι άφορμή σέ μερικώτερες μελέτες καί συγκρίσεις μεταξύ 
άρχαίας καί νέας έλληνικής σύνταξης».

Έ δώ  ήθελα νά προσθέσω λίγα γιά τδ σύστημα πού άκολούθησε 
ό συγγραφέας στή δ ι α ί ρ ε σ η  σ έ κ λ ί σ ε ι ς τ ώ ν ό ν ο μ ά τ ω ν  τής 
νέας μας γλώσσας. Δυδ δρόμους μπορεί ν’ άκολουθήση κανείς έδώ. 
Ό  ένας είναι νά τά κατατάξη παίρνοντας γιά βάση τήν άρχαία τους 
μορφή, καί τή θέση πού στήν άρχαία κλίση ε ίχα ν  δ. άλλος είναι 
νά τά κατατάξη μέ βάση τήν όμοιότητα των φαινομένων πού βγαίνει 
δχι άπδ τήν Ιτυμολογία, μόνο άπδ τήν τωρινή γλώσσα καί τούς 
νόμους πού άκολουθεϊ. Τδ πρώτο σύστημα είχε άκολουθήσει ό Ρ  ο τ -  

t i u s  στή γραμματική του, δπου ξεχώριζε Ιξι κλίσεις, κι αύτδ 
άκολούθησε κι ό Ψ υ χ ά ρ η ς ,  πού τις Ιξι αυτές κλίσεις πύκνωσε σέ 
τέσσερεις· 29 τδ δεύτερο πρότεινε ό D e f f n e r  ατά 1879 30. Ε ν 
νοείται πώς κι έδώ μπορούμε ν’ άκολουθήσωμε διαφόρους τρόπους. 
Έ τσ ι ό D e f f n e r  διακρίνει δυό κλίσεις : στήν πρώτη άνήκουν 
δλα τά θηλυκά, κι άπδ τ’ άρσενικά δλα Ιξω άπτά σέ - ός· στή δεύτερη 
8λα τά ούδέτερα, κι άπτ’ άρσενικά τά σέ - ός·. Τή διαίρεση αύτή, 
πού δέν είναι χωρίς τά καλά της, βρίσκομε στή γραμματική τού 
Φιλήντα. Ό  T h u m b  πάλι άκολούθησε στή γραμματική του τήν 
άκόλουθη διαίρεση σέ τρεις κλίσεις, άκολουθώντας τήν ίδέα πού 
πρωτοείχε ό M e y e r - L u b k e  έκδίνοντας τδν P o rtiu s : Πρώτη 
κλίση: άρσενικά. Δεύτερη κλίση: θηλυκά. Τρίτη κλίση: ούδέτερα. 81 
Τ ’ά ρ σ ε ν ι κ ά  πάλι είναι δυδ ειδών: 1) σέ - ος, δνομ. πληθ. -ο ι 
βαγός, φίλος) 2) σέ φωνήεν+ ς (α .ς ,·η ς ,·ες ,· ονς), μέ πληθυντικό 
σέ - ες, γιά τά ισοσύλλαβα, καί γιά  τά περιτοσύλλαβα σέ - δες (παπάς, 
γέροντας, μαθητής, άράπης, - καφές, παππούς). Τά θ η λ υ κ ά  πάλι 
άποτελούν μόνο μιά κατηγορία, καί Ιχουν δνομαστική σέ φωνήεν 
(α, η, ε, ο, ο ν  καρδιά, γλώσσα, νύφη, Σάμο, βαλιδέ, άλεπσν).

Τώρα ώς πρός τήν κλίση: τ’ άρσενικά τής α ' τάξης, σέ - ο?, δια
τήρησαν άρκετά τίς άρχαίες καταλήξεις: - ο ς -ο ν - ο(ν)· - οι, - ω(ν) - ους. 
Τ ’ άρσενικά τής β' τάξης καί τά θηλυκά Ιχουν άπάνω κάτω τήν ίδια
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κλίση: Διαφορά ίχουνμόνο στίς δυδ πρώτες πτώσεις, δπου τ’άρσενικά 
χάνουν στή γενική τδ τελικό ς τής όνομαστικής, έκεΐ πού θηλυκά, 
στήν δνομαστική καταληχτικά σέ φωνήεν, παίρνουν Ινα ς στή γενική. 
Κατά τ’ άλλα, άρσενικά καί θηλυκά Ιχουν - (δ)ες, - (δ)ω(ν), - (δ)ες στδν 
πληθυντικό, κι άκόμα στήν ένική αίτιατική δμοια μέ τή γενική, άν 
είναι τ’ άρσενικά, κι δμοια μέ τήν δνομαστική τά θηλυκά.8* Ανάλογη, 
άν κι δχι τόσο άπλή, είναι καί ή κλίση τών ο δ δ ε τ έ ρ ω ν . 88

Είναι άλήθεια πώς ή χρήση μι&ς γλώσσας δέν £χει Αμεση 
σχέση μ έ  τδ Αν είνα ι εϋκολη καί κανονική, είτε άπόλυτα, είτε 
συγκρινόμενη μέ μιά άλλη. Μά δέν μπορούμε παρά ν’ άναγνωρίσωμε 
μέ χαρά δτι ή γλώσσα μας μέ τή θέση πού είναι καλεσμένη νά Ιχη 
στήν ’Ανατολή, δχι μόνο γιά μάς δέ θά Ιχη  μεγάλες δυσκολίες, μά 
καί γιά τούς ξένους θά είναι κανονική κ ι εϋκολομάΦητη, δταν 
μάλιστα μιά μέρα κατορθώσωμε κι άπλοποιήσωμε τήν δρθογραφία της.

*
*  *

Τδ βιβλίο τού T h u m b  Ιχει τδ καλό δτι μάς παρουσιάζει σ’ Ινα 
άρμονικδ δλο ένωμένα τή γραμματική τής λαϊκής γλώσσας καί τή 
γλώσσα τήν ίδια, σέ μνημεία γλωσσικά πού γέννησε ή λαϊκή μούσα 
ή πού δημιούργησαν δσοι συνειδητά καλλιέργησαν τή γλώσσα τού 
λαού. Κι Ιτσι έρχομαι νά μιλήσω γιά τδ δεύτερο μέρος τού ’Ε γχει
ρίδιου, τή Χ ρ η σ τ ο μ ά θ ε ι α .  Τέτοιες Χρηστομάθειες Ιχομε κιόλας 
άλλες, κυρίως.συνταγμένες γιά χρήση ξένων, καθώς τού Μ η τ σ ο -  
τ ά κ η , 84 γιά  τούς μαθητές τού Ελληνικού- σεμιναριού στδ Πανεπι
στήμιο τού Βερολίνου, τού P e r n o t  καί L e g r a n d , 36 τού Ίτα* 
λού Β r  i g  h  e  n  t  i · 86 μά ή Χρηστομάθεια τού T h u m b , γιά κάμποσα 
είναι προτιμότερη, καί κάτι πού τήν ξεχωρίζει άπδ τίς περισσότερες 
άλλες τού είδους της 8Ívat, δτι Ιχει μεγαλύτερη Ενότητα (δλα της τά 
κείμενα είναι παρμένα άπδ τή λογοτεχνία τής δημοτικής, Ιξω άπδ 
μερικά ποιήματα παλιότερης Ιποχής μέ κάπως μειχτδ χαραχτήρα), 
δτι μάς δίνει μιά Ιδέα δχι μόνο τών Ιργων πού γράφηκαν στήν κοινή 
δημοτική, μά καί τών διαφόρων διαλεχτικών μνημείων, κι άκόμη ή 
στενή ένότητα μέ τδ πρώτο μέρος τού βιβλίου, τή γραμματική· γιατί 
καθώς τά γλωσσικά μνημεία τής συλλογής ήταν Ικείνα πού δρισαν τή 
βάση καί τά δρια τής γραμματικής περιγραφής στδ πρώτο μέρος, Ιτσι 
πάλι σέ Ικεΐνο θά βρούμε τήν Εξήγηση τού κάθε γλωσσικού φαινομέ
νου πού μάς παρουσιάζεται έδώ. ’Αμοιβαίες παραπομπές στδ πρώτο 
καί δεύτερο μέρος αύξάνουν τήν πραχτικότητα τού μεθοδικού βιβλίου.

4
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Καί τώρα δς έξετάσωμε τή συλλογή. Καθώς είπα, τά κείμενα, 
δημώδη κι δχι, άνήκουν δλα στή λαϊκή γλώσσα, τή δημοτική μας. 
Πρώτα έρχονται δσα λέγομε συνήθως δημώδη, πού βγήκαν άπό τόν 
« ιο  τό λαό, κι άπαρτίζουν, νά ποΟμε, τή δημοτική ή λ α ϊ κ ή  γ ρ α μ 
μ α τ ε ί α  ή λογοτεχνία (ν ο ^ Η έετβ ^ ΐΓ ) , κι έπειτα έρχεται ή έ ν τ ε 
χ ν η  γ ρ α μ μ α τ ε ί α  (ΚιιηεΠΠβΓαίιΐΓ), τα Ιργα τών λογοτεχνών πού 
τεχνικά γράφουν καί καλλιεργούν τή — δημοτική πάντα—· γλώσσα. 
Έ δώ  άνήκουν προπάντων κι δλοι Ικεΐνοι πού για τή γλωσσοπλα
στική τους δύναμη καί τό άφοδώτερο μεταχείρισμα τής λαϊκής γλώσ
σας σύμφωνα μέ τούς κανόνες της, ώνομάστηκαν άπό μιά γενεά 
τυφλωμένη μαλλιαροί. Σέ καθεμιά πάλι άπό τίς δύο αύτές δποδιαι- 
ρέσεις έχομε πριν τά ποιήματα κι δστερα τά πεζά.

Έ τσ ι έχομε μέ τή σειρά: Πρώτα δ η μ ο τ ι κ ά  τ ρ α γ ο ύ δ ι α 87 
("Αλωση τής Πόλης, ό Διάκος, Χελιδόνισμα, ό Χάρος κι οί ψυ
χές, ό Βουρκόλακας, τό Γιοφύρι τής ‘Α ρ τα ς... δίστιχα, παροι
μίες, αινίγματα). Έ πειτα  π α ρ α μ ύ θ  ι α  δ η μ ο τ ι κ ά ,  καί π α ρ α 
δ ό σ ε ι ς  (άπό τήν Ή πειρο, Νάξο, Σύρα κτλ.). Καί τώρα έρχεται ή 
σειρά τής έντεχνης γραμματείας. Μέ ποιητές τό Βηλαρά, Χρι- 
στόπουλο, Σολωμό, Σούτσους, Τυπάλδο, Βαλαωρίτη κτλ. ώς τούς 
συγχρόνους, καί μέ πεζογράφους τόν Ψ  υ χ  ά ρ η μέ τό άπόσπα- 
σμα «Χαμένα λόγια» άπό τό Ταξίδι,88 τόν Έ  φ τ α λ ι ώ τη («Τά 
όνόματά μας,» άπό τήν Ε στία  τού 1890), Δ ρ ο σ ί ν η  («Παραμύθι 
Πρωτοχρονιάτικο» άπό τήν Ε στία  τού 1891), Μ ά ν ο  («Ή  βασιλο
πούλα κι ό Παράλυτος» ,Εστία 1893), Μ. Χ α τ ζ ό π ο υ λ ο  («Ή 
βρύση τής Κόρης,» Έστ. 1893), τόν Π ά λ λ η  καί τόν Π α λ α μ ά .  
Τού Πάλλη έχομε ένα κεφάλαιο (τό 13.) άπό τή μετάφραση τής 
Νέας Διαθήκης, κατά τό Μαθθαΐο, τού Παλαμά μιά Ιπιθεώρηση γιά 
τή σύγχρονη φιλολογική μας κίνηση πού μπήκε στήν ’Ακρόπολη τού 
1902 (Γράμματα I) μέ τόν τίτλο «Ή  φιλολογία μας».

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

Λιγώτερο ικανοποιημένος μένει κανείς άπό τήν π ο ι η τ ι κ ή  σ υ λ 
λ ο γ ή .  ’Από τή μιά μεριά βρίσκει τόν «Εδγενή» τού Ά .  Σούτσου, τή 
«Βάσανο» τού Π. Σούτσου, τό «Μανάβη» τού Κόκκου, κι άπό τήν 
άλλη άπ’ δλη τήν ποιητική παραγωγή τών τελευταίων δεκαπέντε χρό
νων δέ βλέπει παρά άπό Ινα ποίημα τών ποιητών Κάμπύση (Ξενι- 
τειά), Χρυσομάλλη (Όνειρο), Βλαστού (Έρμονα, ή Ματαιοδοξία)· Ινφ 
άπό τούς παλαιότερους προστέθηκαν άκόμη στή δεύτερη έκδοση ό 
Μαρκοράς (ό Χαροκαημένος) καί ό Παπαδιαμαντόπουλος (M oreas, 
Τραγουδάκι), κι ένα δεύτερο ποίημα τού Σολωμού. Έ τσ ι στή δεύ
τερη έκδοση τό μέρος αύτό τού βιβλίου, μ’ δλες τίς προσθήκες, δέν 
παρουσιάζεται άρκετά συγκαιρινό, καί τά καινούρια κομμάτια —  καθώς 
κι ούτε πάντα τά παλιότερα — δέ μάς δίνουν τήν πρεπούμενη ιδέα 
γιά τήν ποιητική παραγωγή τής έποχής τους. Κ ι έχομε δικαίωμα νά 
είμαστε άπαιτητικώτεροι άπό τό συγγραφέα, δταν ξέρωμε δτι κι ό 
ίδιος κύταξε νά όδηγιέται στήν έκλογή τών κειμένων άπό λογοτε
χνικές καί πολιτισμοϊστορικές (ku ltu rh isto rische) άπόψεις (πρόλογ. 
α ' έκδ.), καί πάλι μάς λέγει δτι στή δεύτερη έκδοση, στή συλλογή 
τών κειμένων «έπρεπε νά ,θυμηθή καί τά στερνά στερνά χρόνια μ ΐ  
τήν πρόοδο πού  Αδιαφιλονίκητα δκανε άπδ τήν Αρχή τοϋ  αιώνα 
μας 6 Αγώνας τών δημοτικιστών*. Καί σύμφωνα μέ τίς σωστές 
αύτές άρχές θά περίμενα Ινα ξαναχύσιμο τού ύλικού τής πρώ
της έκδοσης, μέ κάποια πλατύτερη καί πιό πλατύχερη άναγνώ- 
ριση τών χρόνων πού πέρασαν άπό τότε. Γιατί ίσια ίσια μέσα στήν 
έποχή αύτή, ή ποιητική δημιουργία πού έγκαινιάστηκε μέ τό σύν
τομο φανέρωμα τής «Τέχνης» τού Κ. Χατζόπουλου, άπδ Ιποψη 
μορφής καί ούσίας — τά δυό αύτά σήμερα πιά δέ χωρίζονται — γιά 
βέβαιο ή  σημαντικότερη πού  έχανε ή πνευματική Ε λ λ ά δ α  μύ
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τό ζωογόνο φύσημα  τοϋ δημοτικισμού  5στερα άπό αιώνες όλό- 
κληρους, ή γόνιμη καί πολόμορφη, έβγαλε έργα πού κατάχτησαν 
π ιά  τις πρώτες θέσεις στή συνείδηση, άν δχι άκόμη τοΟ Ιθνους, μά 
τής πνευματικής του άριστοκρατίας. Καί μέσα στίς 102 σελίδες πού 
άφιερώνει ή  Χρηστομάθεια σέ κείμενα τής δημοτικής μας, (στήν 
πρώτη Ικδοση ήταν μόνο 68), καί τά 25 ποιήματα πού άντιπροσω- 
πεύουν τήν έντεχνη δημοτική ποίηση (στήν α ' Ικδ. 19) σάν πολύ 
λίγο είναι νά κλείνη ό συγγραφέας μέσα σέ ούτε κάν δυό σελίδες μιά 
κίνηση πού παραπάνω χαραχτήρισα, καί πού τά τρία ποιήματα πού 
μάς δίνει δέν είνε Ικεΐνα πού θά τήν χαραχτηρίσουν. Μέ χαρά βλέ
πει κανείς πόσο κι έξω άπό τήν Ε λλάδα τιμιέται τ’ δνομα τού Βλα
στού, άπό τούς δυνατώτερους καί χαραχτηριστικώτερους νέους μας 
ποιητές, καθώς μάς φανερώθηκε στίς δυό συλλογές τών σονέτων του. 
Μά ίσως θά περιμέναμε νά δούμε κανένα του άλλο ποίημα. Καί 
κοντά σ’ αύτά καί πριν άπ’ δλα έπρεπε νά δούμε ποιήματα τού Μα
βίλη, τού Γρυπάρη καί τού Πορφύρα, καί πλάι άκόμα τά όνό- 
ματα τού Κ. Χατζόπουλου (Π. Βασιλικού), καί τού προδρόμου δλων 
αύτών, τού Κρυστάλλη. Ή  συλλογή θά κέρδιζε άσύγκριτα. Κιάν δέν 
περίσσευσε θέση γιά τις χρειαζούμενες τρεις τέσσερεις σελίδες παρα
πάνω, άς παραθέτουνταν άπό ένα μόνο ποίημα άπό τό Βηλαρά καί 
τό Χριστόπουλο, ί ς  έλειπε καί κανένας άπό τούτους ή τούς άλλους, 
πού άπό έποψη οδσίας, κι άπό έποψη μορφής είχαν λιγώτερα δικαιώ
ματα στή θέση πού τούς δόθηκε. Δέ μίλησα γιά τόν Παλαμά, γιατί 
άντιπροσωπεύεται στή συλλογή μέ τό « Ή  ύστερνή ματιά της» 
παρμένο άπό τά «Τραγούδια τής πατρίδος μου». Μά στά είκοσιπέντε 
χρόνια πού πέρασαν άπό τά 1886, ή Ιξέλιξη τού ποιητή ήταν μεγάλη, 
καί κοντά στούς «’Ιάμβους» καί τόν «Τάφο» είχαμε τά τελευταία 
χρόνια τήν «’Ασάλευτη Ζωή», είχαμε καί τό «Δωδεκάλογο τού 
Γύφτου» καί — άφοΰ βγήκε τό Εγχειρίδιο — τή «Φλογέρα τού Βα
σιλιά». Καί άφού έδώ έκφράζονται εύχές πρέπει νά προστεθή πώς 
τό έργο τού πολύμορφου ποιητή, δέ χαραχτηρίζεταί μ’ ένα μόνο 
ποίημα καί μάλιστα αύτό πού προτιμήθηκε.

** *

Δέ θά ήταν δμως δίκιο νά κλείσω τις παρατηρήσεις αύτές μ’ ένα 
παράπονο κι ήθελα τελειώνοντας νά ρίξω μέ τόν άναγνώστη μιά 
ματιά στή τρίτη καί τελευταία ύποδιαίρεση πού μάς δίνει μιά πλου- 
σιώτατη συλλογή άπό δ ι α λ ε χ τ ι κ ά  μ ν η μ ε ί α  (28 σελ. (στήν α'
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έκδ. 11) με δείγματα άπό τή γλώσσα δεκαπέντε τόπων).*® Μέσα σέ 
διδαχτικές σελίδες — δέ λείπουν άπό κάθε κομμάτι κι οί άναγκαΐες 
γλωσσολογικές έξηγήσεις καί παραπομπές — παρελαύνουν τραγούδια 
καί μοιρολόγια, καί παραμύθια καί παραδόσεις άπό τήν Αίγινα, τήν 
Ί ο  καί τή Μάνη, τή Χίο καί τή Λέσβο, τήν Κάλυμνο, τήν Κάρ
παθο καί τήν Κόπρο, τό Βελβεντό τής Μακεδονίας καί τίς Σαραντα- 
κλησιές τής Θράκης, τόν Πόντο καί τήν Καππαδοκία, τήν Τσακω
νιά καί τήν Κάτω ’Ιταλία .89

Μνιά φουρά κι έναν κιρό ήταν ένας πατέρας σάν καλή ώρα. Αύτός 
ον πατέρας έίχιν μονγκι ένα πιδί. Τ ί ήλιγιν κι αυτός; «Αυτά τού 
πιδί, ον θώ ς  νά μ ΐ του χαρίσ1, <5ά τού κάμον νά ζήση άρχονντας, 
νά τού γλέπ ή κόσμους κϊ νά τον χαίρττι, κανένας νά μην τού Χέη 
*παρέκι οτάς». Ά χίρα ιν  άπού τότι κι δώθι νά δΐέ6‘ μέ τού παραπάν. 
άλειά τι μέρα, δλεια τον βράδ', δλον δλειά. Πιρνάει μνιά χρουνιά, 
ά)ό χροννές, τρεις κι άκόμα παραπάν, κι άκόμα δέν άπονλαψ1 άΐπ- 
τίποντας. ΜιροδούΧ μιρονφάει, δΧον έτσ1 πάνονν ή δλειάτ. Τί νά κάμ  , 
τΐ νά σώα‘ τώ ρ ' αυτός/ .  ..

Στής νιότης σον τήν άτθηση τσαϊ πάνω στήν ουσία 
πήρε σ’ δ Χάρος, πήρε σε τσαϊ σέ (δ)ίχως δρπ((δ)α' 
κόρη μου χα(δ)εμένη μον, τής μάνας σου καμάρι, . . .  
δ τθάνατός σον μον κάψε τά αωτθικά μον, κόρη, 
τα δ νους μου μέ (δ)ερνοχτνπά, νά κοντονλλώ τά όρη . . .

«Πήτε μον, πήτε μον, άρχοντες, πήτε μον τί νά γένω ;
ότι άαπώ μιάλ Χυερή, ττπώς νά τήλ λησμονήσω; >

«.Νά σ ’ άρμηνέψω, νιώττερε, κι &θ θέΐης, άκονσέ μ ο ν  
“Α μμε, Γιαννή, πά  στό ούνό, νά κοναΧής λιθάρια 
νά κοναΧής τά μάρμαρα πδ τό μαρμαροούνι. 
νά κοναλής, νά κονραατής, τήκ κόρη νά ξεχάοης».

*Κι Ιώ κι άν έβγω στό οννό, κι δχ  κοναΧώ λιθάρια, 
κι άκ κοναλώ τά μάρμαρα πού τό μαρμαροούνι, 
κι άκ κοναλώ κι άκ κουραστώ, τής κόρης δε ξεχάννω.
Ειμή κι άδ βάλω αίερα και δέσονμ με στό6 βάτο, 
νά μέ άροντ τά σίερα, νά μέ  κεντά τό βάτος, 
τότε κι ιώ τής Χνερής θά τής πολησμονήσω».

ΆΧεπόν και άρκον ένταν σνντρόφ καί πήγανε ν ’ άράδονν καί νά 
τρώνε. “Εδρεν άρκον σό τονσάκ άπάν έναν κομμά τ  κρέας, ίπήεν τό 
κρέας νά τρώη άτο' έχωσεν τό στόμα τ  νά τρώη τό κρέας... .
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Φοντές παγαιέγκαμεν, ζάλσαμ τήν στράτα, ξίλοαμ ατά ρονσία τζαΐ 
τζοί κάτζοι τζαΐ azá nayávta πέσω, βράδυνε- στη σκοτεινιά τζό πόρ· 

καμ νά βρω μ του χωρίον τη στράτα. Φοντές νεγκώγκαμ εδώ τζ’ άτζεϊ, 
έβγαν γνέντα μας πέντε κλέφτοι τ ζ ’ είπαν μας· «μη σαλενητε, νά σας 
δώκωμεν τζα'ι νά σας κρούσωμεν___

M a g n i kazzélla, m e k á n n i peBáni, 
n a  peB áni me k á n n i esú, kazzella.

.S a  m em e tu n d a  lucchiácia ka n u n á i  
m u  sé rr i t in  gardia  m e tin  gordélla  
S a  m m u  p la tégui., pezzi ce je lá i  
to joco m u  k á n n i t i  alupudélla.
M a  c in i im era k a li  éh ji na  érti 
n a  su  siró to ém a sa m m iä avdélla.*-"

Σέ έλληνική μετάφραση τό τραγούδι αύτό λέγει:

"Ομορφο κορίτσι, με κάνεις νά πεθάνω, 
νά πεθάνω μέ κάνεις εσύ, κορίτσι.
Σ ά  με  *ιοννα ματάκια (με) θωρεϊς, 
μου  σέρνει? τήν καρδιά με την κορδέλα.
Σ ά  μέ  μιλάεις, παίζεις και γελάεις, 
τό παιγνίδι μου κάνεις τής άλεπονς.
Μ ά κείνη μέρα καλή έχει νά έρθη, 
νά σου σύρω τδ αϊμα σά μιά άδδέλλα.

Λυπούμαι πού δέ γίνεται νά βάλω Ιδώ μεγαλύτερα καί περισσό
τερα κομμάτια. Μά κι αύτά ίσως άρκούν γιά νά κινήσουν τό ένδια- 
φέρον καί τήν Ιχτίμηση τοΟ άναγνώστη γιά τή γλώσσα του λαού 
μας, γιά τή γλωσσοπλαστική του Ινέργεια, πού χρόνια καί χρόνια 
Ιργάστηκε δσο πού νά πάρουν τά σημερινά ιδιώματα τήν τωρινή 
τους μορφή, γιά  τήν έ θ ν ι κ ή  τέλος ψ υ χ ή  πού καθρεφτίζεται μέσα 
στά γλωσσικά αύτά μνημεία, μέ τήν ιστορία της, τούς πόθους της, 
τά δνειρά της. Ό  συγγραφέας διάλεξε έπίτηδες άπό τά γνωστά 
γλωσσικά μνημεία τά πιό χαραχτηριστικά, τά πιό ίδιωματικά, τά 
περισσότερο χτυπητά δείγματα, δσα μάς ξαφνίζουν περισσότερο μέ 
τούς παράξενούς των τύπους. Μά ξέρομε δτι δέ μιλούν παντού στήν 
Ε λλάδα Ιτσι. ’Εκείνο κυρίως, κι ίσια ίσια, πού μάς κάνει νά αισθα
νόμαστε τόσο ξένα καί περίεργα μερικά άπό τά Ιδιώματα αύτά, είναι 
ή άντίθεσή τους πρός τήν κ ο ι ν ή  γ λ ώ σ σ α  π ο ύ  μ ι λ ο ύ μ ε ,  τή
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γλώσσα πού μπορούμε ν’ άκούσωμε σέ δλα τά κάπως μεγαλύτερα 
κέντρα, μέ δχι τόσο σημαντικές παραλλαγές, στήν προφορά κυρίως 
καί τό λεξικό. Έ τσ ι, στό παραμύθι πού είδαμε παραπάνω, μνιά 
φορά κι έναν καιρό ήταν ένας πατέρας, σάν καλή ώρα, έξω άπό 
μερικές δχι πανελλήνιες λέξεις,11 μόνο ή προφορά τών φωνηέντων, 
ή χαραχτηριστική αύτή προφορά πού βρίσκομε σέ δλην τή βορινή 
Ε λ λ ά δ α ,48 μάς κάνει νά καταλάβωμε δτι δέν είναι δική μας ή 
γλώσσα αύτή πού τόσο μοιάζει μέ τή δική μας. Κι δμως έτσι δέ 
μιλούν κάπου κοντά στήν έλληνική πρωτεύουσα, μόνο στό Βελβεντό 
τής Μακεδονίας! Κ ι δταν πάλι τύχη κι άκούσωμε τή γλώσσα τών 
νοτιανατολικών νησιών τού Αίγαίου, καθώς λ. χ . τήν είδαμε παρα
πάνω στά δυό μοιρολόγια, κι έδώ τά σύμφωνα έκεινα πού ή χάνον
ται, έκεί πού τά γυρεύομε (άαπώ, λνερή, κοναλώ, οννό), ή παρου
σιάζονται Ικεΐ πού δέν τά περιμεναμε (δτθηση, άρκοντες, μιά λλνερή, 
αθ θέλης) είναι σχεδόν τά μόνα χαραχτηριστικά πού φανερώνονται 
γιά νά ξεχωρίσουν άπό τήν κοινή γλώσσα τή συμπαθητική αύτή 
διάλεχτο. Κι δσο οί διαφορές στή γλώσσα δέν είναι μεγαλύτερες 
άπό αύτές, μπορούμε πάντα νά μιλήσωμε γιά τήν ί δ ι α  γλώσσα, μ έ 
τ ή ν  ί δ ι α  γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ,  πού οί τυχόν διαφορές στό τυπικό καί 
τή σύνταξη τόσο έλάχιστες είναι, ώστε νά χάνωνται μπρός στίς 
άπειρες άναλογίες κι δμοιότητες, πού μάς κάνουν νά αισθανόμαστε 
τή γλώσσα αύτή μ ία  καί ε ν ι α ί α ,  νά τήν αίσθανόμαστε δ ι κ ή  μας.

Δέν είναι πάντα εύκολο νά ξέρωμε σέ δλα τά καθέκαστα π ώ ς 
μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι  οί  κ ο ι ν έ ς  α ύ τ έ ς  γ λ ώ σ σ ε ς ,  πού σιγά σιγά 
κατασταλάζουν μέσα. στήν ποικιλία τών τοπικών λαλιών καί μέ τή 
βοήθεια τής γραφής κρυσταλλώνονται καί κανονίζονται όριστικά- 
κι άκόμη δυσκολώτερο είναι νά κριθή αύτό στά έλληνικά μας, πού 
μόλις σήμερα άρχίζει καί καθιερώνεται μιά γραφομένη, βγαλμένη 
άπό τήν ίδια τήν όμιλουμένη, πού νά τή στηρίζη καί νά τή μονι- 
μοποιή. 'Ε να  δμως ξέρομε* δτι αύτή άπό καιρό υ π ά ρ χ ε ι  Καί 
γιά βέβαιο τή δημιουργία της τή χρωστούμε πρώτα πρώτα, δχι 
στό σχολείο καί τ’ άλλα φανερώματα τού κράτους καί τής επίσημης 
γλώσσας του,43 μά στήν έπιμειξία κι Ιπικοινωνία τών έλληνογλώσ- 
σων μεταξύ τους, πού σέ περασμένα χρόνια περισσότερο ίσως περιω- 
ρισμένη, δέν ήταν βέβαια λιγώτερο έντονη μεταξύ τής κάθε μικρής 
ή μεγάλης πόλης καί τών γειτονικών της άγροτικών πληθυσμών.

Σ έ  τ έ τ ο ι α  π ο λ υ ά ρ ι θ μ α  κ έ ν τ ρ α  γίνουνταν χρόνια καί 
χρόνια, πρωτύτερα κι άπό τό 1821, μιά άδιάκοπη, σιγανή, μά καί
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βέβαιη μόρφωση τοπικών κοινών ιδιωμάτων, δποι» 6 καθένας παρα
τούσε το6ς χτυπητούς καί χ ω ρ ι ά τ ι κ ο υ ς  ιδιωτισμούς τού τόπου του, 
κι ή κάθε διάλεχτο ξέβαφε, νά πής, κι ένώνουνταν μέ τις γειτονικές 
της στά κοινά τους γνώριμα χαραχτηριστικά. Καί μέσα σ’ αδτές τις 
τοπικές κοινές, μάλιστα τών μεγαλυτέρων έμπορικών καί πνευματι
κών κέντρων, πρέπει ν’ άναζητήσωμε τή βάση καί τή γέννηση τής 
κοινής μας δμιλουμένης. Κι δσο αύτή τώρα μεστώνει μέ τήν πρόοδο 
τού πολιτισμού καί τού Ιθνισμού τό δυνάμωμα, τόσο άπλώνεται καί 
παίρνει σιγά σιγά τή θέση τών τοπικών ιδιωμάτων, πού όλοένα 
σβήνουν, δσο κιάν λυπούνται οί γλωσσολόγοι, νοσταλγώντας νά μελε
τήσουν τά έλκυστικώτερα προβλήματα τής γλώσσας στήν πιό γνήσια 
καί καθάρια τους πηγή, δσο κιάν θλίβωνται κι έκεΐνοι πού στήν 
άχάλαστη κι όλόδροση φυσικότητα τής λαϊκής γλώσσας ξέρουν καί 
διαβάζουν τής λαϊκής ψυχής τά μυστικά44.

Βλέπομε τώρα καθαρώτερα πώς σιμά στά Ιλληνικά πού γυρεύουν 
νά μάς μάθουν ο ί  γραμματικές καί τ’ άναγνωσματάρια τού έλληνικοΟ 
κράτους ύπάρχουν κι άλλα, πού άντίθετα πρός τά πρώτα μιλιούνται 
άπ’ δλα τά σκορπισμένα παιδιά τής μεγάλης έλληνικής οικογένειας. 
Κ ι Ιτσι ή γλώσσα μας αύτή, ή κάτω άπό τό ένιαΐο της πολύμορφη 
καί πολυσχημάτιστη, συμβολίζει τόν έλληνισμό τόν Ινα, τόν πολύ
μορφο καί πολυπάθητο, πού βρίσκεται σπαρμένος άπό τόν Πόντο καί 
τήν Καππαδοκία ώς τά Εφτάνησα, καί πού μ &  τ ή  μ ί α  τ ο ν  κ ο ι ν ή  

δ η μ ο τ ι κ ή  γ λ ώ σ σ α  ε ν ώ ν ε τ α ι  κ α ι  γ ί ν ε τ α ι  ί ν α  έ&κος. Καί ίσια ίσια 
τά παράξενα Ικεΐνα ιδιώματα πού μοιάζουν σέ πρώτην δψη σά νά μήν 
είναι γλώσσα Ιλληνική καί περισσότερο άπό κάθε άλλα άξίζουν νά 
όνομαστοΰν διάλεχτοι είναι κείνα πού κρύβουν μέσα τους τά πιό 
δυσκολόλυτα προβλήματα, καί μάς συγκινοΟν μέ τό μυστήριο τοΰ 
κρυφού των, και μάς γίνονται διπλά άγαπητά. Οδτε είναι βέβαια 
άπλή σύμπτωση δτι έξω άπό τά τσακωνικά — τήν αινιγματική 
αύτή μισοδωρική διάλεχτο πού μιλιέται στις άνατολικές βουνοπλα
γιές τού Πάρνωνα — ή πιό άγνώριστη νεοελληνική γλώσσα μιλιέται 
σέ τόπους μακρυσμένους άπό τά μεγάλα μας έμπορικά καί πνευμα
τικά κέντρα, στις πιό άπόμερες καί ξεχασμένες γωνιές τοΰ Ε λληνι
σμού, στήν Καππαδοκία, τόν Πόντο, στήν κάτω ’Ιταλία. Έ κεΐ κατοι
κούν όμόγλωσσοι άδερφοί πού χρόνια καί χρόνια άγωνίζονται — οί 
Έλληνες τής ’Ιταλίας έξερομανίστηκαν πιά — μέσα στις σκληρότε
ρες περιπέτειες νά σώσουν μαζί μέ τή γλώσσα τους τόν έλληνικό 
τους πολιτισμό κι Ιθνισμό. θ ’ άξιωθή μιά μέρα ή έπιστήμη ν’ άνα-
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καλύψη, μαζί μέ τής γλώσσας τους τό ξεσκέπασμα, τά μυστικά πού 
κρύβει ή ιστορία τους; "Ο,τι ώς τώρα ξέρομε γι’αύτά—καί άπό τούς 
πρώτους Ιργάστηκαν Ιδώ διαλεχτοί ξένοι Ιπιστήμονες — άνήκουν 
στά όμορφότερα κεφάλαια τής Εστορίας μας καί τής ιστορίας τής 
γλώσσας μας:

Μέ κάποιο παράπονο ζήλειας βλέπει κανείς μέ πόση ξεχωριστή 
άγάπη οί ξένοι σκύβουν στή μελέτη τής γλώσσας μας καί προσπα
θούν νά ξεσηκώσουν μιά δίπλα τής Εστορίας μας, δταν συλλογί
ζεται πόσο περιφρονητικά μιλούν άκόμη μερικοί "Ελληνες γιά τή 
μητρική τους γλώσσα, κι δταν βλέπη πώς κιάν Έ λληνες είναι οί 
περισσότεροι πού ώς σήμερα κατάγιναν μέ τό μάζεμα τού έγχώριου 
γλωσσικού δλικοΰ, καί τήν πρώτη του κατεργασία, πάντα περισσότε
ροί τους μένουν οί ξένοι, πού μέ τήν έξακριβωμένη μέθοδο τής έπι- 
στήμης τους προχώρησαν στά άπώτερα προβλήματα τής νεοελληνι
κής γραμματικής. "Ισως δμως κάποια άλλαγή νά έτοιμάζεται, κι ίσως 
νά μπορούμε νά έλπίσωμε δτι δέ θ’ άργήσουν "Ελληνες έπιστήμονες 
νά συμπληρώσουν καί στεφανώσουν τό άτέλειωτο έργο, βάζοντας τήν 
όριστική βάση τής Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς  δ ι α λ ε χ τ ο λ ο γ ί α ς  καί 
δίνοντας ζωή σέ μιά Ι σ τ ο ρ ι κ ή  γ ρ α μ μ α τ ι κ ή  τής γλώσσας 
τους. Μιά τέτοια γραμματική μάς έχει τάξει κι ό,Φυχάρης, κι έχει 
κιόλας άναγγείλει γιά τά 1915 μιά ’Επιτομή της.

#* *

Ά ς  χαροΰμε ώς τότε τ’ δμορφο βιβλίο πού μάς χάρισε ό εύγενικός 
ξένος, άς τόν ζηλέψωμε πού μέ τό φώς τής έπιστήμης του άξιώθηκε 
νά τού δώση ζωή — πού κι αύτός σάν τόν P ortius, n eg lec tae  lin 
g u ae  p ra e s tit i t  au x iliu m  — κι άς τό μελετήσωμε μ’ εύγνωμοσύνη. 
Μέσα του θά βρούμε κωδικοποιημένες τις σημερινές γνώσεις τής έπι
στήμης γιά τή γλώσσα μας· έδώ άραδιάζονται συστηματικά οί κανό
νες της, έπιβεβαιώνεται τό ένιαΐο της, καί δίνεται ή άμετακίνητη 
βάση πού άπάνω της θά όριστοΟν τελειωτικά οΕ κανόνες τής νέας 
μας γραφομένης καί κοινής γλώσσας. Καί άληθινά, ξεφυλλίζοντας τή 
«Γραμματική τής λαϊκής γλώσσας» δλο καί περισσότερο πείθεται 
κανείς, δτι μ’ δλη τήν πολύχρονη Ιπίδραση τής έπίσημης γραφομένης 
ή σ η μ ε ρ ι ν ή  μ α ς  κ ο ι ν ή  δ μ ι λ ο ν μ έ ν η  τ ώ ν  π ό λ ε ω ν  (U m gangs
sprache), καθώς μάς παρουσιάζεται στήν άνεπιτήδευτη καθημερινή 
όμιλία μορφωμένων κι άμόρφωτων, μάλιστα δταν τήν Ιξετάσωμε ώς 
πρός τή ζωτικότητα τών στοιχείων της, S k v  ά λ λ α ξ ε  τ ό σ ο  ώ σ τ ε  νά
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X tO Q t o t f j  ά ί ΐ 6  τ ή  δ η μ ο τ ι κ ή .  "Αν Ιδώ κι εκεΐ μάς φαίνεται ένα 
στοιχείο τής λαϊκής γλώσσας άπαρχαιωμένο, άν κάποτε Ινας γνήσιος 
δημοτικός τύπος είναι γιά  μάς τούς άποφοίτους τού σημερινού έλλη- 
νικού σχολείου πολύ στενός καί χωρίς άρκετή ζωή, άν τίς περισσό
τερες φορές τοΟ ματιού τό ξάφνισμα ξενίζει πολλούς, χωρίς νά είναι 
τόσο άσυνήθιστος Ινας τύπος στον προφορικό λόγο, δέ μένει άμφιβολία 
πώς ή καινούρια γραφομένη, πού στή σημερινή μεταβατική — καί 
πολεμική — περίοδο, μαζί μέ τό άπλωμά της σέ καινούριες πλατύ
τερες σφαίρες άναγκάζεται Ιδώ κι έκεΐ ν’ άπομακρύνεται άπό τήν 
προτερινή της καθαρότητα, δέ θ’ άργήση νά προσαρμοστή στενώτερα 
στή δημοτική γλώσσα καί τούς νόμους της. Ή  νέα λογοτεχνία θά 
δείξη καί στήν έλληνική γραφομένη τό δρόμο τής άλήθειας καί 
τήξ ζωής.

**

Έ να  βιβλίο σάν τό Εγχειρίδιο τού T h u m b , είναι περισσότερο 
άπό κάθε άλλο κατάλληλο νά δείξη πώς καί μιά έπιστήμη πού σά 
λίγες άλλες τή φαντάζονται οί πολλοί θεωρητική καί ματαιόσχολη 
— ή γ λ ω σ σ ο λ ο γ ί α  — μπορεί νά Ιχη  μεγάλη πραχτική σημασία. 
Καί βέβαια, δύσκολα θα βρεθή στην ίστορία τών γλιοσσών Ιποχή καί 
μέρος, δπου τόσο σημαντική καί χρήσιμη νά ήταν ή βοήθεια τού 
γλωσσολόγου σέ ζήτημα κατεξοχήν πραχτικό, καί μέ τή ζ ω τ ι κ ό τ α τ η  

σ η μ α σ ί α  π ο ύ  % ει σ ή μ ε ρ α  γ ι ά  μ & ς  τό κ α · & ι έ ρ ω μ α  κ ο ι ν ή ς  γ ρ α -  

φ ο μ έ ν η ς .  Ούτε είναι σύμπτωση δτι έκεΐνος πού ώς σήμερα άγωνί- 
στηκε περισσότερο άπό κάθε άλλο γιά τό σκοπό αύτό, του δόθηκε 
νά έργάζεται παράλληλα μέ τό φώς τής έπιστήμης καί μέ τής τέχνης 
τά δώρα. Γιαυτό καί νομίζω πετυχημένη τήν εύκαιρία πού μοΰ δίνε
ται νά κάμω γνώριμο σ’ εόρύτερους κύκλους Ινα βιβλίο πού δέν μπο
ρεί άρκετά νά συστηθή.

Καί γιά πόσα πράματα δέ μάς ίδωσε άφορμή τό ξεφύλλισμά του 
νά μιλήσωμε! Τί θά πή γραμματική μιάς γλώσσας, καί ποιές γραμ
ματικές Ιχουν γραφή γιά τή γλώσσα μας, τί είναι ή κοινή μας 
γλώσσα, καί ποιά τά ίδιώματά της, πώς μορφώνεται καί κανονίζεται 
μιά γραφομένη καί πώς γράφεται ή γραμματική μιάς γλώσσας, ποιά 
είναι ή γραμματεία πού έχομε νά δείξωμε οί νέοι Έλληνες, καί ποιά 
ή λογοτεχνική κίνηση τών τελευταίων χρόνων, δλα ζητήματα γιά τά 
όποΤα τό ένδιαφέρον δλο καί μεγαλύτερο γίνεται σέ μιά Ιποχή πού 
κάποιας πνευματικής αναγέννησης τά σαλέματα στή λ ο γ ο τ ε χ ν ί α

πρωτοφανερώθηκαν καί κάτω άπό τή γ λ ω σ σ ι κ ή  σημαία κέρδισαν 
τίς πρώτες νίκες.

Καί συλλογίζομαι τώρα, πώς θά είναι ίσως κρίμα ν’ άφηνε κανείς 
καί στό μέλλον μιά δμοια περίσταση χωρίς νά μιλήση μέ άνάλογο 
τρόπο γιά κανένα καινούριο βιβλίο. Τά νέα βιβλία ποτέ δέ λεί
πουν, κι άκόμη κι δταν είναι λιγώτερο καλά άπό τό σημερινό, πάντα 
μπορούν νά δώσουν άφορμή νά φωτίση ή έπιστήμη ζητήματα θεω
ρητικά ή πραχτικά- ιδίως τό δεύτερο. Γιατί αύτό είναι w as u n s  n o t 
t u t  Είδαμε πού ό κατεξοχήν θεωρητικός λαός κατάντησε νά πελα- 
γώνη σέ κάθε του πραχτικό ζήτημα καί νά μή βλέπη καθαρά τήν 
πραγματικότητα, γιατί έχασε τήν καθαρή σκέψη, έχασε τήν — έστω 
κι άσυνείδητη, μά πάντα άπαραίτητη — έπιστημονική μέθοδο. Δέ .θά 
ήταν βέβαια έδώ ή θέση νά ξεδιαλυθή ή αιτία. Ίσ ω ς δμως νά φταίη, 
δσο έξακολουθεΐ αότή ή κατάσταση, καί ή νεογέννητη έλληνική έπι- 
στήμη—έκείνο τουλάχιστο πού δνομάζομε έτσι—πού σπάνια μόνο ζή
τησε νά έρθη σέ πλατύτερη άμεση έπαφή μέ τή γύρω ζωή.Ή  άληθινή 
έπιστήμη, έκδήλωση πνευματικώτερη τής ζωής, πού άπό τή ζωή όργα- 
νικά βγαίνει, καλό είναι νά μήν ξεχνφ πάντα τή ζωή καί τήν κοι
νωνία, πού πάντα μπορεί μέ ώφέλεια νά φωτίση, καί νά Ιχη  έτσι 
ένα λόγο άκόμη νά όνομάζεται εθνική. Μέ δλες τίς δυσκολίες πού 
άναπόσπαστες είναι άπό κάθε έκλαΐκευση τής έπιστήμης, καλό είναι 
νά μήν ξεχνούν οί νέοι Έ λληνες έπιστήμονες δτι έδώ βρίσκεται Ινα 
άπό τά άνώτατα κοινωνικά κι Ιθνικά ιδανικά. Καθώς κάπου έγραψε 
6 Κρούμπαχερ, «δσο περισσότερο δουλεύομε γι’ αύτόν τό σκοπό, τόσο 
καλύτερα βαθυθεμελιώνεται ό πολιτισμός μας, τόσο άσφαλέστερα μπο
ρούμε νά έλπίσωμε πώς θά ύψωθή τό πνευματικό έπίπεδο τής κοινω
νίας, καί θά γίνουν εύκολώτερα τά σπουδαία καί δύσκολα ζητήματα 
τής κοινωνικής μεταρρύθμισης."Οσο περισσότερο ποτίζονται τά πλατιά 
Ιθνικά στρώματα μέ γνήσια μόρφωση, τόσο πιό συνειδητά θά συνερ
γαστούν γιά τήν άμοιβαία άνατροφή πρός τήν κοινωνική άλληλεγγύη, 
καί θά βοηθήσουν καλύτερα τούς πνευματικούς άρχηγούς στή μεγάλη 
τους Ιργασία».

59 _

Μ όναχο, á e x . 1910.
ΜΑΝΟΛΗΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑΙΔΗΣ
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
1 *Η συλλογή αΟτή όνομάζεται Collection d e  m onum ents pour servir à 

l’étude d e  la  la n g u e  néohellén iqu e. Έ χε ι 19  άριθμούς, καί βγήκε άπό τά 1869 
ώς t à  1873. Έ πειτα  έρχεται μιά N ou velle  série  μέ 4  άκόμη βιβλία, &ς τό 1875.

2τό  L e g r a n d  άκόμα χρωστούμε καί τή συλλογή τών δημοτικών κειμένων, 
βυζαντινόν καί μεταγενεστέρων, πού βρίσκεται οτήν B ibliothèque grecqu e vul
gaire, n i 10 κλούβιους τόμους (1880-1902).

* Ν. Σ ο φ ι α ν ο ύ  τοδ Κερκυραίοο Γραμματική τής κοινής τών 'Ελλήνων 
γλώββής, νδν τό πρώτον κατά τό έν Παριοίοις χειρόγραφον έκδοθείσα
καί διορθώσει Α ί μ υ λ ί ο υ  Λ ε γ ρ α ν δ ί ο ο .

* Ν.  S o p h i a n o s ,  G ram m aire du  grec vulgaire et traduction e n  grec  
vulgaire du  traité d e  P lutarque κτλ.

4 D u ne ig itur, λέει δ ίδιος στήν άφιέρωση τής γραμματικής του, hanc nos- 
tram, quam  vocant vulgarem , lin guam  cum  illa  antiquorum  confero P lato- 
nis, D em osthenis, X enophontis, e t  aliorum  tote  orbe jam  o lim  m agn o  suo  
m érito iltustrium , reperi m ulüs in  rebus hanc nostram  vetere i lla  m inim e  
inferiorem  esse.

* Νά τι μάς λέγει δ Ιδιος 6 Σοφιανός στδν πρόλογο τής Γραμματικής του : 
«Βλέποντας βτι διά τήν μακράν καί πικροτάτην δουλοσύνην, τό ήμέτερον γένος 
έξέπεσε καί οδδέ κάν άναθυμίται τήν προκοπήν όπου είχαν οι πρόγονοί μ α ς . . .  
ήθέλησα πολλάκις περί τούτου v i  συμβουλευθώ καί v i  κοινολογήσω τό πράγμα  
μέ όσους σοφούς καί πεπαιδευμένους...μέ ποιον τρόπον ήθελεν διορθωθή τό πάθος 
τούτο τής άπαιδβυσίας καί v i  γυρίσουν είς τό καλόν. Καί δλοι άπό μίαν γνώμην 
ήοαν. δτι άν ήθελαν διαβάσουν καί v i  γρυκήσουν x i  βιβλία δπου άφήκαν έκείνοι 
οΐ παλαιοί καί Ινάρετοι ίνδρες, εδκολα ήθελεν διορθωθή ή άπαιδευοία δπου πλη
σιάζει εις τούς πολλούς».

Καί στόν έπίλογο τής Γραμματικής βρίσκομε καί τ ’ άκόλουθα λόγια: Καί μή 
βαρυγομήση τινάς, άν έκεϊνα, που είς πολλούς χρόνους καί καιρούς μέ πολύν 
κόπον καί καλούς διδασκάλους μετά βίας μαθαίνονται, τώρα v i  x i  βλέπουν, είς 
τ έ τ ο ι α ν  γ λ ώ σ σ α ν  κ ο ι ν ή ν ,  δ π ο υ  κ α ί  ο ΐ  γ υ ν α ί κ ε ς  (σχεδόν) ν ά τ ή ν  
γ ρ υ κ ο ύ ν ,  δτι καί διά τοΟτο οι νέοι θέλουν άφήσει v i  μηδέν σπουδάζουν o x i  
μαθήματα τ4 έλληνικά, άλλά μάλιστα τούτη θέλει είσται άρχή καλή v i  παρα
κινηθούν καί νά πάρουν πόθον νά μάθουν έκεϊνα ποδναι βαθύτερα καί ποχθίζονται 
μέ μεγάλην σπουδήν, έπειδή χωρίς διδάσκαλον άπατός του τινάς είς όλίγον θέλει 
μάθη v i  κλίνει τά  μέρη τού λόγου καί θέλει ςεύρει v i  κανονίζει καί v i  τεχνο
λογά καί τάλλα ώσάν είναι γραμμένα. . .  καί λογάριασαν πόσους χρόνους μέ τούς 
δασκάλους οί νέοι κάθονται έπί τ4 σχόλια νά παιδεύονται νύκτα κ’ ήμέραν μόνον 
v i  γράφουν ή v i  διαβάζουν, καί οί περισσότεροι γενειάζουν είς τό σχολίον καί 
άκόμη, κάν v i  καλαναρχούν ή νά διαβάζουν καλά, δέν προκόφτουν δέν θέλω v i  
είπώ νά γρυκοΰν τό τί διαβάζουν (Ικδ. β' 16, 84  καί 85).

* V ocabolario ita liano e t  greco n e l quale s i  contien e com e le  voci Ita- 
lian e  s i  d ican o  in  Greco volgare. Con alcu ne reg ó le  generali, per quelli, che  
san no qualche cosa  d i Gram m atica, accib in tendan o 'm eglio i l  m odo  di 
declinare e t  conjugare l i  N om i, et Verbi, e t  habbiano qualche cogn ition e
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délia  G ram m atica d i qu esta  lin g u a  Greca volgare. Com posto dal P . G i r o -  
l a m o G e r m a n o  d é lia  C om pagnia d i G iesu . . .  Con licezeza  de’ Superiori. 

'Ρώμη 1622.
’ H . P e r n o t ,  G i r o l a m o  G e r m a n o ,  G ram m aire et vocabulaire du  

grec vu lga ire  publiés d’après l’éd ition  de 1622. ΙΓαρίσι. Στήν C ollection de  
M onum ents pour servir à  l’étude  d e  la  la n g u e  et de la  littérature néo-hellé
niques, T roisièm e série, Nr. 1. Ή  σειρά αύτή είναι συνέχεια τής Συλλογής 
πού έβγαζε δ L e g r a n d .

* Γραμματική τής Ρωμαίικης γλώσσας. G ram m atica lin guae  graecae vul- 
garis. A uctore S i m o n e  P o r t i o  R om au o D octore T heo logo . Παρίσι 1638.

* Έ να  δείγμα άπό τήν άφιέρωση : «Τφ έξοχοτάτφ άρχοντι Άρμάνδφ τφ  
τε Καρδινάλι Δούκα Ριχελιοδ καί τής Γαλλίας Πάρι · . .  ’Ανέβηκες τόσο φιλά, καί 
ήλθες είς τόσην αστραπήν, 4πο0 ξαπερνώντας δλαις ταίς γλώσσαις τβ ν  θνητών, 
κάμνεις καί θαμπώνοονται τά μάτια καλά καί δξόθορα έκεινώνε, δποΟ τολμούσι νά  
σέ κοιτάξουν, βαμπώνουνται, άλήθεια είναι, έκείνοι. . .  άμή τά μικρά καί άδύναμα 
παιδιά φωτίζονται έτσι καλά μέ ταίς λαμπρόταταις άκτίναις τής φιλανθρωπίας 
σου καί εύσεβείας, ώστε άπό τσευδαϊς δπού ήτανε πρώτα ή γλώσσαις των, γίνον
ται τώρα εύγλωττάταις διαλαλώντας δλούθεν τούς έπαίνους τού Ριχελιοδ, καί 
ευχαριστώντας τόν μέ εΰχαριστικαΐς φωναϊς. "Ας μή σοδ είναι λοιπόν παράδοξον 
άνισωσκαί βλέπης σκυμμένην είς τά ποδάρια οου τήν Ε λλά δα , δχι τήν παλαιάν 
έκείνην καί φουμισμένην διά τά γραφήματα τόσων σοφών ανθρώπων, μά τήν 
παρούσαν καί δοοτυχισμένην, άκόμι χοντρήν καί είς κάποιον τρόπον στροοφογυ- 
ρισμένην στά σπάργανά τ η ς . . .  Συμπάθησε, παρακαλώ σε, τήν πολλά ζεστήν δού- 
λεψιν καί προσκύνησιν τής Ε λλά δα ς ο ο υ . . .  Παραδοσμένη στά χέρια σου κάμε 
νά μεταστρέφη πάλιν στήν παλαιάν της λαμπρότητα καί έλευθερίαν . .  .> Καθώς 
βλέπομε 6 συντάχτης τής Γραμματικής παρακαλεί τόν παντοδύναμο καρδινάλιο 
νά έλευθερώση τήν Ε λλά δα  άπό τούς Τούρκους.

10 W i i h .  M e y e r ,  S i m o n  P o r t i u s ,  G ram m atica lin guae  graecae vnl- 
garis, reproduction de l’éd ition  de 1638 su iv ie  d’u n  co m m en ta ire .. .  Παρίσι. 
Τό βιβλίο αύτό βγήκε στήν B ibliothèque de l ’É co le  d es H autes É tu d es publiée  
so u s le s  auspices du  m inistère de l’instruction  publique.

11 J. B o y e n s ,  G ram m atica lin g u a e  graecae vulgaris com m unia om ni
b u s G raecis e x  qua alia artificia lis deducitur peculiaris eruditis e t  stu d iosis  
tantum , per patrem  R o m a n u m  N i c e p h o r i  T h e s s a l o n i c e n s e m  
M acedonetn, στήν B ibliothèque d e  la  F acu lté  d e  ph ilosophie  e t  lettres de 
de l ’U niversité de L ièges. Διέζ 1908. *0 έκδότης είναι καθηγητής στό A thénée  
R o y a l στό Tournai.

*0 συγγραφέας μας έγραφε, καθώς φαίνεται, τή γραμματική του στό Παρίσι, 
στό ταξίδι πού έκανε στή δυτική Εύρώπη, σταλμένος άπό τόν Πατριάρχη τής 
Πόλης Τιμόθεο, γιά  νά ζητήση τήν βοήθεια τών φίλων τής Ε λλάδας έναντίο 
στούς. Τούρκους. Κι δταν έπειτα είδε δτι ούτε άπό τή Γαλλία, οδτε άπό καμιά 
άλλη δύναμη δέν είχε νά περιμένη τίποτε, έγραφε άπό τό Ρόστοκ τής Γερμανίας 
ένα γράμμα στό Γουστάβο Άδόλφο τής Σουηδίας καί ο’ αύτό τόν παρακαλεί, 
καθώς λέγει ή λατινική μετάφραση πού μάς σώθηκε, u t  peractis, quae a D eo  
gubernantur, T uae M ajestatis aggressionibus, benevolos ocu los a tto lat ad
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nostram  adh uc m iseriam  e t  dignam  m ultis suspiriis Graeciam . L iberate  
en im  a to t  m atis per m agnificentiam  T uae M ajestatis in  aeternum  e t  subji- 
detu r , filid ssim e  quidem  ac contentissim e, n t  par est, victura in  posterum .

19 Γραμματική "Ελληνορωμαϊκή περιέχουσα τούς κανόνας τής γραμματικής 
καί τής όρθογραφίας τόσον τής έλληνικής, όσον καί τής άπλής Διαλέχτου, διά 
κοινόν ά φ ιλος τών φιλομαθών νεανίσκων Ό ποδ χωρίς τινός Διδασκάλου βοήθειαν 
έπιποθοδσι νά μάθουσι τήν όρθογραφίαν ΣυνΘεμένη παρά Β ε ν ε δ ί χ τ ο υ  Κ ρ έ δ ω  
ίερέως καί έν τή νήσφ Σαντορίνη διδασκάλου-. .  Βερόνα 1782.

18 L Β α σ ι λ ι κ ο ύ ,  Κ α ν έ λ λ ο υ  Σ π α ν ο ύ  γραμματική τής κοινής τών 
Ε λλήνω ν γλώσσας. Τριέστι 1908. Γράφηκε στά 1749.

14 Τέτοιες είναι τοδ T r i b b e c h o v i u s  (Γερμανός), Brevia U nguae ρωμαϊ
κής, s iv e  G raecae vulgaris, e lem enta (1705) ; L a n g i u s  (Γερμανός), Philolo- 
g ia e  barbaro-graecae...gram m atics (1708) ;  T h o m a s  (Γάλλος καπουτσίνος), 
N ou velle  m éthode pour apprendre les prin d p es d e  la  la n g u e  grecque vul
gaire (1709) ;  M e r c a d o  ('Ισπανός φραγκισκανός),. . .  In stitu tion es lin guae  
graecae v u lg a r is . . .  ad  vernaculam  G raecorum  fa d liu s  addiscendam  pro  
m ajoris apostolicae m issionis com m odo (1732) (γραμμένη λατινικά, ισπανικά 
καί ιταλικά); C a l l e n b e r g ,  G ram m atica lin g u a e  graecae v u lg a r is (1747) ;  
A n t i q u a r i u s ,  G ram m atica Graeca vu lgaris (1770) ;  Β ε ν ι έ ρ η ,  "Επιτομή 
γραμματικής έξηγεϊται εις τήν άπλήν βωμαϊχήν δ ιάλεκτον.. .  (1799), κι άλλες.

18 Μοναχοί ήταν κι έκείνοι πού τούς χρωωστοδμε τόι δόο καί σήμερα άκόμα 
δυσαναπλήρωτα λεξικά τής μεσαιωνικής μας γλώσσας, { D n c a a g e  μέ τό μονα
δικό G lossarium  m ediae e t  infim ae g raed ta tis (1688) καί 4 S o m a v e r a p è  
τό T esoro della  lin g u a  g r ec a -v o lg a re  e t  ita liaua (1709).

14 H o  dunque volnto, λέει δ G e r m a n  ο  ,στόν Πρόλογο τής Γραμματικής 
του, fare una raccolta d i N om i et Verbi p er  dar cogn ition e, e t  far la  strada  
à  quelli che v o g lio n o  im parare qnesta lin gua . Καί λίγο παρακάτω προσθέτει 
γιά τή χιώτικη προφορά (γιατί καί τό χιώτικο Ιδίωμα πήρε γιά  βάση τής γραμμα
τικής του)- A m e cbe non  so n o  Greco, nè nato  in  G reda, per qu el cb e  hb  
pratticato, pare, ch e  la  prouu ntia  della lin g u a  d i S d o  sia  netta, para et 
bella  ; s e  g li leu arete  certe particelle, com e quel, n a ,  e t , n e ,  c h e la  fanno  
m olle, et fem in ile  in  a lcu ne parole.

1 ’ M u l l a c h ,  G ram m atik der griech ischen V ulgarspractae.Βερολίνο 1856.
18 É . L e g r a n d ,  Grammaire grecque m oderne. Παρίσι 1878.
19 Η . P e r n o t ,  Grammaire grecque m oderne. Ιίαρίσι 1897.
90 A. T h u m b ,  H andbuch der N eugriech ischen  Volkssprache. Στρα

σβούργο 1895.
81 Γ ι ώ ρ γ ο υ  τ ο δ  Κ ώ σ τ α  Ρ ο ν τ ά κ η ,  Ριομαίικη Γραμματική, Ικδ. Β'. 

’Αθήνα 1904 (Ή  α  1x6· δέν κυκλοφόρησε).
99 Μ. Φ ι λ ή ν τ α ς ,  Γραμματική τής ρωμαίιχης γλώσσας. Τόμ. Α, 1907, Τόμ. 

Β", 1910 (Στά 1902 βγήκε μόνο : Α \  Φωνολογία).
** Κοντά στις ταχτικές του παραδόσεις συχνά παραδίνει 4 καθηγητής Thum b  

χαί μαθήματα Νέας Ε λληνικής.
’* Εεχωριστά, κι άπό τους πρώτους, μελέτησε 4 T hum b τή μεταγενέστερη 

περίοδο τής άρχαίας γλώσσας, τήν ελληνιστική, καθώς λέγουν, καί φώτισε
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μαζί μέ τόν D e i s s m a n n  καθηγητή τής ‘Ερμηνευτικής στο Πανεπιστήμιο 
τοδ Βερολίνου καί άλλους τή  γλώσσα τής έποχής τοδ Χριστού καί τής Διαθήκης. 
Έ να  άπό τά  σπουδαιότερά του βιβλία είναι «Die griechiscbe Sprache im 
Z eitalter des Hellenism us».

** Μερικές άπό αδτές ttvau  «Μελέτη περί τής σημερινής Ιν  Αίγίνη λαλουμένης 
διαλέκτου» (γραμμένο έλληνικά στήν Άθηνά τοδ 1891), «Ή  Άμοργινή διάλεχτο», 
«Ή έθνογραφική θέση τών Τσακώνων», «Περί τής καταγωγής τών σημερινών Ε λ 
λήνων» (γραμμένο κ ι αύτ6 έλληνικά στο Ιίεριοδικό τοδ Έ λ λ . Φιλολογικού Συλλό
γου τής Πόλης, στά 1900), «Ή νεοελληνική λογοτεχνία», «Τό γλωσσικό ζήτημα», 
κι άλλα.

98 Μέ τήν προϋπόθεση αδτή, 4 συγγραφέας έχει τή — σωστή — γνώμη, βτι 
5 π ο ι ο ς  θ έ λ ε ι  ν ά  μ ά θ η  ν έ α  έ λ λ η ν ι κ ά  π ρ έ π ε ι  ν’ ά ρ χ ί σ η  μ έ  τ ή  
λ α ϊ κ ή  μ α ς  γ λ ώ σ σ α .  Γιατί όποιος κοντά στ’ άρχαϊα έλληνικά που ξέρει, μάθή 
κιαδτήν, θά μπορή νά χαταλάβη τό καθετί πού γράφεται σήμερα. 'Οποιος πάλι 
δέν ξέρει άρχαϊα, ποτέ δέ θά μπορέση νά καταλάβη καθαρά τις γλώσσες μας.

99 Τέτοιους βρίσκομε φυσικά πάρα πολλούς καί στή γραμματική τοδ T hum b. 
Λ. χ . π ισ τεύ ω  -  π ισ τέβγω  - π ισ τέω , άλογο -  άλονγου - άογο, ίγό> · γώ  -  iy to  -  όγώ  -  «ω - 
¡γι/ο  -  γιο ι -  εβ ώ , εμένα  (γεν.) -  εμ ο ν  -  εμενον  -  έμουνον - εμ έ , κανένας (κανείς) -  καέ-  
νας -  κα νέας - κά νας -  καγχανένας, τ ίπ ο τε  -  τίπ ο τες  -  τίποτα  - τίποτα ς -  τίπ ο τις  - τίβο- 
το ι, (ή )μποροΰσα -  (ή)μπάρεια - (ή )μπόρειγα  -  (ή /μ π ό ρ εγα , δένονν (δένουνε) - δένουνι 
- δενοννα  - δένονοτ - δένουοιν - δένουσισε κι άλλα πολλά. Ηά σ' όλα αύτά χα ί τά 
δμοια παραδείγματα κανείς μας δε δυσκολεύεται νά ξεχωρίση τό κοινό άπό τά 
Ιδιωματικά.

98 Πρβλ. Ρ ο ν τ ά κ η  Γραμμ. σ. 2. «Δέν ξεχωρίσαμε τούς τύπους τούς ιδιω
ματικούς, καί 8έ δίνουμε μόνο τόν τύπο πού μάς φαίνεται 4 καλύτερος»·

98 Στά Essais de G ram m aire h istorique N éogrecque 1886, σ. 88 ά. κάνει 4 
Φ υ χ ά ρ η ς  τήν ακόλουθη διαίρεση τών όνομάτων: α ' κ  λ  ί σ η : άρσενικά σέ 
a s - η ς  (πα τέρα ς, δ ικαστής)  καί θηλυκά σέ - α - η  (χορό, ν ίκ η , βρύση). Β' χ λ  ί ση  : 
άρο. a i - ο ς  (πόνος), θηλ. σέ - ο (παρθένο), οδδ. σε - ο - ι (δέντρο, πα ιδ ί). Γ" κ λ ί σ η :  
1) όνόματα μόνο στον πληθυντικό περιτοσύλλαβα : (άρσ. ψ ω μ ά ς, κ α φ ετζή ς , π α π 
π ο ύς ' θηλ. άλεπον , βαλιδέ' ούδ. ψ<ϋς, κέρδος)  2) όνόματα περιτοσύλλαβα καί στόν 
ένικό" (π ρά μ α , άλογο).

*  D e f f n e r ,  Βιβλιοκρισία τής Νεοελληνικής Γραμματικής τοδ L  e g  r  a  n  d  
Jen ae r L ite ra tu rze itnng  1879 σ. 892.

“  Μέ παρόμοια βάση χωρίζει κ ι 4 Ρ ο ν τ ά κ η ς  στή γραμματική του: α' 
κλίση: θηλυκά" β- κλίση : ουδέτερα' γ 'κ λ ίσ η  : άρσενικά «è- os' δ 'κ λ ίσ η : όλα 
τ’ άλλα άρσενικά.

88 Έ τσ ι, ή κλίση τών άρσ- τής β' τάξης καί τών θηλυκών, παρουσιάζει τό 
άκόλουθο γενικό σχήμα :

Ε ν ι κ ό ς  Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς
όνομ. γεν. αΐτ. όνομ. κ ι αίτ· γεν.

άρσ. φων.-Γς φων φων.(+ν) ( -ες ■ το (ν
θηλ. φων φω ν.+ς φων ( φων. 4 - δες φων. ■+· όω(ν)

Μόνο τά  άρσ. σέ - ος έχουν ξεχωριστό τύπο γιά τήν κλητική ( -  » καί -  ο).
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Σ έ δλα  τ '  άλλα όνόματα είναι ή  ίδια, μέ τήν α ιτιατική  (χωρίς ν) °τόν ένιχό, στόν 
πληθυντικό μέ τήν ¿νομαοτιχή.

** Έ δώ  Ιχο μ ε  τρ ε ίς  τάξεις : 1) σέ -  ο, - ίο, ι· 2 ) σέ - ος· 3 )  σέ - α, -  ιμο, ■ ας.
·* J .  M i t s o t a k i s ,  C h re s to m a th ie  d e r  N eu g riec h isch e n  S c h r i f t  u n d  

U m g an g sp rach e , Στουτγάρδη 1895.
H  H. P e r n o t  κ α ί  L e g r a n  d, C h re s to m a th ie  g re cq u e  m o d ern e . 

Παρίσι 1899.
M E . B r i g h e n t i ,  C re s to m a z ia  neoellen ica . Μιλάνο 1908.
*’ Στά  δημοτικά τραγούδια Αναψέρεται κ α τά  λάθος κ α ί τοδ Σ π ο ρ .  Τ ρ ι 

κ  ο ί  π  η  δ  Α ποχαιρετισμός τοδ Κ λέφτη : Μάνα, σοδ λία> δέν ήμπορώ τούς Τούρ
κους νά δουλεύω . . . .

** Μιά ακόμη απόδειξη γιά  τ ή  σημασία πού δίνει δ  συγγραφέας στις προσπά- 
θειές μας νά μορφώσομε τήν κοινή γραφομένη κ α ί τδ  έργο τοδ V  υ χ  ά  ρ η, είναι 
δ τ ι στό κομμάτι α υ τ ί, πού δημοσιεύει μέ τήν δρθογραφία τοδ Ψ υχάρη, παραθέτει 
σέ Υποσημειώσεις δλες τ ις  διαφορές κ ι αλλαγές, γλωσσικές κ ι δρθογραφικές, ποδ 
δ  πατέρας τοδ δημοτικισμού νόμισε καλό νά παραδεχτή έπειτα  από τά  17 χρόνια 
ποδ μεσολάβησαν μεταξδ στις δυό έχδδσεις τοδ Ταξιδιοδ του. Εεσηκώνω έδω μερικά 
μέ τ ή  σειρά : μ  ϋρχεται : μου  ϊρχεζαι, που  (άναφορικό) : πού, γΧ&οοα : γΧώσαα, 
που  ( =  δτι) : πώ ς, Χέν : λένε, βαθμηδόν : βαθμηδό, Ξενοφώντας : Ξενοφώνζας, μάς 
κάμετε : μάς κάματε, έφεραν : φέρανε, κ τλ .

** Μερικά ά π ’ αυτά μάζεψε δ  ίδ ιος δ συγγραφέας στό ταξίδι ποδ Ικανέ στά 
1889 στήν Ε λ λ ά δ α . Τέτοια είναι τά  άποσπάσματα άπό τήν Α ίγινα , Ί ο ,  Ά μισό, 
Τ ιρέμπολη Από τόν Πόντο, Φ ερτέκι τή ς Καππαδοκίας.

10 Μέ λατινικά στοιχεία γράφουν συνήθως τ ις  διαλέχτους τή ς Κ ά το  Ι τ α λ ία ς  
κ α ί τά  τσακώνικα- σπάνια μόνο γίνετα ι αδτδ κ α ί σ’ έπιστημονιχές μελέτες άλλων 
διαλέχτων.

41 μούγκι =  μούνοι, μόνο, άχιρώ  =  Αρχινώ.
41 Πρώτος δ  Χ α τ ζ ι δ ά χ η ς  μελέτησε τδ  φαινόμενο αδτδ, κ α ί παίρνοντάς 

το  γιά  βάση χώρισε τά  έλληνιχά  Ιδιώματα σέ βορινά κ α ί νότια. Στοός τόπους 
ποδ βρίσκονται απάνω κάτω  ψηλότερα άπό τδ  38° βορ. πλάτος, άλλάζουν όλα τά  
άτονα φωνήεντα Ιξω άπό τδ  a  : άτονο * κ α ί ο γίνονται < κ α ί ον, άτονο ε χ α ί  ι. 
χάνονται δλότελα, ή μόλις Ακούονται. Αδτδ γίνεται στή Ρούμελη (Ιξω άπό τήν 
’Α ττική), Ή πειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, Μαύρη θάλασσα, βορινά νησιά 
χ ιΑ χτές τοδ Αιγαίου, δποο μεταχειρίζονται τύπους καθώς ποντάμι, πδάον, ανθρώ
πους, πδί, κ τλ .

4* Αδτδ Υποστηρίχτηκε άπό τδ  X α τ ζ ι δ ά χ η ,  κ α ί τώ ρα τελευτα ία  Από τόν 
Μ π ο ύ τ ο υ ρ α .

44 Έ ν α ς  άπό τοδς πρώτους ποδ Υποστήριξε τήν Βπαρξη τή ς κοινής αδτής 
δημοτικής γλώσσας είναι κ α ί δ συγγραφέας μας. Στδν πρόλογο τή ς α ’ ϊχδοσης, 
(6’ Ιχ δ . σ. XI) λέγει κ α ί τ ’ ακόλουθα: ’Αμφισβητούν, είν’ Αλήθεια, πώ ς Υπάρχει 
μ ιά  καθολική κ ι Ινια ία  μορφή τή ς  δημοτικής γλώσσας, Υποστηρίζοντας δτι κοντά  
στήν Αρχαΐζοοσα γραφομένη μόνο οί διάλεχτοι Υπάρχουν- μά τδ  άρνοδμαι κ α ί Υπο
στηρίζω δτι α χ ο μ ι  τ δ  δ ικ α ίω μ α  κά  μιΧ ήο ω με  χ ιά  μ ια  νεοεΧΧηνι χ ή  π ο ι ν ή .  
Ή  γλώσσα τών δημοτικών τραγουδιών, στή συνηθισμένη μορφή ποδ δημοσιεύονται, 
δέν είναι καμιά ώρισμένη διάλεχτο, κ ι οδτε μπορείς νά πής χ α ί τή  γλώσσα ποιη
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τών τής δημοτικής, καθώς δ Χριστόπουλος, δ Δροσίνης, δ Παλαμάς καί πολλοί 
άλλοι, διάλεχτο. Βέβαια Ακόμη δέν Υπάρχει Απόλυτη ένότητα, καί κάποτε βρί
σκονται κοντά κοντά Ακόμη τύποι μέ τήν ίδια τοπική ϊχταση, πού Ιχουν λοιπόν 
καί τά ίδια δικαιώματα, καθώς πάλι παρουσιάζεται σέ μερικούς ποιητές, σάν τδ 
ΒηλαρΑ μιά μεγαλύτερη έπικράτηση τών διαλεχτικών στοιχείων, μά καί μέ δλα 
αδτά, μπορούμε ν’ άντιπαραθέσωμε στίς διαλέχτους τή δημοτική γλώσσα. Ταξι
δεύοντας τά δημοτικά τραγούδια άπό μέρος σέ μέρος, έφυγαν μόνοι τους οί περισ
σότεροι διαλεχτισμοί άπό αύτά, κι ένας μέσος δρος μορφώθηκε μόνος του στή 
γλώσσα. Τελευταία είπε παρόμοια γνώμη κι δ Ρ ο ί δ η ς  στά Είδωλά του. Μά 
τδ έλεγε δχι τόσο Από έπιστημονική γνώση δσο Από τδ ψυχόρμητό του, καί πήγε 
πολδ μακριά, λέγοντας πώς οδτε χάν Υπάρχουν διάλεχτοι. Σέ αδτήν τήν κοινή 
δημοτική, ποδ γεννιέται στά μεγάλα κέντρα, γίνεται ή συνεννόηση δχι μόνο στήν 
Πάτρα, Α θήνα καί Πόλη, μά καί στή χώρα-

Έ να ς  άπό έχείνους ποδ Αρνήθηχαν τήν δπαρξη τής κοινής αδτής δημοτιχής 
γλώσσας είναι καί δ Χ α τ ζ ι δ ά χ η ς .  Τδ ίδιο έκαμε τελευταία, Αν καί λιγώ- 
τερο χαθαρά δ Μ π ο ύ τ ο υ ρ α ς .
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Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗ Σ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Σ Τ Α  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Λ Ο Ν Τ Ρ Α Σ

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

'Η  έκθεση τής επιτροπής αότής δημοσιεύθηκε σέ έβδομηντα- 
σέλιδο φυλλάδιο πρό μερικών μηνών. Αέει Σύντομα πώς διδάσκεται 
ή ιστορία στά ’Αγγλικά δημοτικά σχολεία καί στά Σχολεία τών 
άλλων κτήσεων τής ’Αγγλίας (Αύστραλίας, Καναδά κλπ.) καί τών 
άλλων έθνών (’Αμερικής, Γερμανίας, Αύστρίας. Ούγγαρίας, Νορβη
γίας, 'Ολλανδίας, Βελγίου, Γαλλίας, Ιταλίας καί ’Ιαπωνίας). Ώ ς άρχή 
της ή έπιτροπή βάζει δτι, σέ έθνος δημοκρατούμενο, καθώς είναι ή 
’Αγγλία σήμερα, τά παιδιά πού άνατρέφουνται στά Δημοτικά σχολεία 
καί πού άργότερα θά γίνουν «πολίτες» καί «έκλογείς» πρέπει νά 
λάβουν καί μιά ιδέα τής ιστορίας του τόπου των. Γιατί δ,τι συμβαίνει 
στόν τόπο τους σήμερα είναι ή άναπόφευκτη συνέπεια Ικείνου πού 
συνέβη στό παρελθόν. Καί γι’ αύτό πρέπει νά ήναι σέ θέση νά μή 
κρίνουν τά πολιτικά ζητήματα ώς «άφηρημένα δόγματα», άλλά ώς 
άπόρροια τού παρελθόντος καί νά μπορούν κάπως νά μετριάζουν τήν 
έπιρροή τή βλαβερή τού κομματισμού καί τής δημοκοπικής έφημερι- 
δογραφίας. Κι αύτή ή άρχή πρέπει, κατά τήν έπιτροπή, νά έφαρμό- 
ζεται στήν ιστορική έκπαίδευση δχι τών άγωριών μονάχα άλλά καί 
τών κοριτσιών, γιατί κι αύτά άργότερα, σαν γίνουν γυναίκες, έχουν 
ψήφο σέ κοινοτικά ή δημοτικά συμβούλια ή άνάλογες τοπικές άρχές.
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Ή  έπιτροπή, μετά τήν έξέταση τών σημερινών μεθόδων καί τήν 
παραβολή τους μέ τά συστήματα τών άλλων έθνών, καταλήγει στά 
άκόλουθα συμπεράσματα:

Α \ Τήν δλη διδασκαλία πρέπει νά κυβερνά ή έπιθυμία τού δασκά
λου νά ξυπνήση τήν κριτική δύναμη τού μαθητή.

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

Γ'. Κάθε σχολείο πρέπει ν’ άφίνεται Ιλεύθερο στήν έκλογή ιστο
ρικών λεπτομερειών ή περιόδων σύμφωνα μέ τή φύση τού σχολείου 
ή  τό χαρακτήρα τών μαθητών. (Π. χ . σέ μερικά σχολεία είναι προ- 
τιμώτερο νά ξηγάται στούς μαθητάς τό στρατιωτικό σύστημα τού 
ΙΕ ' αίώνα, μέ τήν περιγραφή τού Έκατονταετοΰς πολέμου· σέ άλλα 
πάλι 6 πόλεμος τών Ρόδων θά ήναι καταλληλότερος γ ι’ αύτόν τό 
σκοπό).

Δ'. Γιά τήν έπιτυχία τού σκοπού του κάθε δάσκαλος πρέπει νά 
παραλείπη πολλά άπό έκείνα πού περιέχουν τά σημερινά έπίσημα 
προγράμματα.

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

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

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

Στήν έκθεσή της ή έπιτροπή δίνει μερικές όδηγίες γιά τή διδα
σκαλία τής Ιστορίας στις διάφορες τάξεις π. χ . λέει πώς στά 
Νηπιαγωγεία δ κύριος σκοπός δέν είναι νά διδάξή τά παιδάκια ιστο
ρία, άλλά νά τούς κεντήση τό ένδιαφέρο καί νά τούς καλλιεργήσω 
τό μυαλό. Γι’ αύτό ή ίστορία ή μάλλον ό θρύλλος γιά «Άλφρέδο 
τό Μέγα καί τίς πίτες» δέν έχει καμμιά ίστορική άξία γιά  τό παιδί, 
άν δέν τού ξηγήσωμε πώς καί γιατί άναγκάστηκε νά κρυφτή στήν 
καλύβα τής χωρικής καί γιατί ήταν τόσο άφηρημένος κι άφηκε
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νά καούν οΕ «πίτες», πού ή  γριά, μή ξέροντας ποιός είναι, τοθ είπε 
νά προσέχη.

Συσταίνει τή διδασκαλία, άλλοι μέ πολλή προσοχή στήν έκλογή, 
άρχαίων καί νεωτέρων ιστορικών Ιπεισοδίων, καί μύθων άκόμα καί 
θρυλλων καί τό παρουσίασμα κατά χρονολογική σειρά, συνθηματι
κών τόπων, παιδιών δλων τών έποχών: Αιγυπτίων, Ελλήνων, Ρω
μαίων, Βρετανών, Σαξόνων, Νορμανδών, καί τής μεσαιωνικής έπο- 
χής, πού 6 δάσκαλος θά μάθη τά παιδιά νά Ιχνογραφούν καί νά 
πλάθουν, άπό πηλό, κτλ. μέ τό σκοπέ νά τά κάμη νά συγκρατοΟν 
τό υλικό καί νά παίρνουν ένδιαφέρο στέ μάθημα.

Στά παιδιά μεταξύ 9 καί 10 χρόνων δουλειά τού δασκάλου είναι 
νά εκμεταλλευτή τΙς σπουδαιότερες δυνάμεις των δηλ. τήν περιέρ
γεια, τήν φαντασία καί τήν τάση σέ φυσική καί πνευματική δράση. 
Ψυχολογικά τό παιδί είναι διατεθειμένο νά καταλάβη τήν άρχέγονη 
κατάσταση τών προϊστορικών προγόνων του, τούς άπλοϊκούς ήρωες 
τής δλης ίστορίας καί τά χτυπητά Ιπεισόδιά της. Γι’ αύτό πρέπει 
μέ προσοχή νά διαλεχτούν πρόσωπα δυνατά και χαραχτηριστικά 
τής Ιποχής των σάν τόν Λεωνίδα, τόν Όράτιο, τό Ρήγουλο, Ά λ- 
φρέδο τό Μέγα, τόν Άρνόλδο von W in k e lried  ή τό Γαριβάλδη. 
’Επεισόδια νεαρών.ήρφων σάν τό Ρώμυλο, τήν Αύρηλιανή Παρθένα, 
ή ’Εδουάρδο τόν <ζ'. Πάντα θά τά έλκύσουν. Ό  δάσκαλος θά διδάξη 
αότά στά παιδιά μέ τίς ¿ρωτήσεις του τις μετρημένες καί τις πρε
πούμενες άπαντήσεις του στών παιδιών τά ¡Ρωτήματα (πού πρέπει 
νά ένθαρρύνη δσο μπορεί) μέ σχεδιάσματα στο μαυροπίνακα, μέ 
ζουγραφιές (διαλεγμένες μέ προσοχή άποφεύγοντας μερικές συνθη
ματικές καί άνακριβεΤς σέ γελοίο βαθμό)· καί άργότερα μέ τή παρά
σταση μεταξύ τών μαθητών τών δραματικών έπεισοδίων τής ίστορίας.

Τών παιδιών τό μυαλό, μεταξύ 11 καί 14 χρόνων, μπαίνει σέ 
νέα ψυχολογική φάση καί στήν περιέργεια τή χαρακτηριστική τής 
προηγούμενης ήλικίας προσθέτονται νέες δυνάμεις. Ή  φιλοπεριέρ- 
γεια γίνεται πιό συστηματική, ή άπόχτηση γνώσεων πιό ταξινομη
μένη στήν συνείδησή τους· ή δύναμη τής σκέψης άνατέλλει· ή 
συσχέτιση τών γεγονότων καί τό ένδιαφέρο του στά αίτια καί τά 
αίτιατά δυναμώνει. ΓΓ αύτό ό δάσκαλος θά Ικλέξη δλικδ πού θά 
μάθη τό παιδί τήν άνάπτυξη καί τήν πρόοδο τής φυλής του. θ ά  τού 
δείξη μερικές άπόψεις τών κοινωνικών καί πολιτικών σχέσεων του 
άνθρωπου καί θά κάνη τό παιδί νά συναισθανθή, τρόπον τινά, τήν 
εύθύνη του δχι μόνο στόν τόπο του, άλλά, στήν τελευταία τάξη, καί
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στή Βρετανική Αύτοκρατορία καί τό άνθρώπινο γένος. Σκοπός του 
κύριος θά ήναι ό πολίτης στήν εύρότερη Ιννοια* γιατί, καθώς είπε 
ένας σοφός: «Χωρίς τήν Ιστορία, τά πολιτικά δικαιώματα δέν έχουν 
¡5ίζα* καί ή Ιστορία, χωρίς πολιτικά δικαιώματα, δέ δίνει καρπό».

Ή  γνώμη μας, λέει ή Επιτροπή, είναι πώς ή  «τοπική» ίστορία 
πρέπει νά μπαίνη σέ 8λα τά στάδια τής διδασκαλίας τής ίστορίας, 
άφού ό τόπος τοϋ παιδιού είναι έκεϊνο πού κεντά τό περισσότερο ένδια
φέρο του στήν ίστορία. Γι’ αύτό πρέπει νά τούς διδάσκεται ή τοπική 
ίστορία, μέ Ιπισκέψεις στά ιστορικά μνημεία, μέ ταξίδεια στούς 
ιστορικούς τόπους, άλλά χρειάζεται προσοχή ή διδασκαλία νά μή 
γίνεται σάν γιά Ινα, άπομονωμένο καί άνεξάρτητο θέμα, άλλά νά 
σχετίζεται πάντα μέ τήν δλη ίστορία τού τόπου, γιά νά μήν τύχη 
καί άναπτυχθή στό παιδί ό τοπικισμός, ελάττωμα πού τόσο συχνά 
άπαντά κανείς στούς Λοντρέζους.

Κατόπιν ή έπιτροπή δίνει όδηγίες γιά τά Ιγχειρίδια τής ίστορίας 
καί συσταίνει σέ κάθε σχολείο νά δπάρχη βιβλιοθήκη γιά τά παιδιά 
καί τούς δασκάλους, μέ σειρές ζουγραφιών δχι μόνο τών ιστορικών Ιπει- 
σοδίων άλλά καί τών έξελίξεων κάθε Ικδήλωσης πνευματικής ή  δλι- 
κής άπό τούς άρχαιοτάτους χρόνους ώς τούς σημερινούς (ζωή, Ινδυ- 
μασίες, παιχνίδιαι, βιομηχανία, άρχιτεκτονική κτλ.) μέ προπλάσματα 
δπλων, έργαλείων κτλ. σέ διάφορες Ιποχές, μέ άτλαντες ιστορικούς, 
φυσιογραφικούς καί γεωγραφικούς καί πίνακες χρονολογικούς.

Ή  διδασκαλία τής ίστορίας πρέπει νά συνδέεται μέ τήν διδασκα
λία τής γεωγραφίας τής φιλολογίας καί τής ίχνογραφίας. Τά παιδιά 
θά διδαχτούν πώς ή πολιτική καί ή κοινωνική άνάπτυξη τής χώρας 
των έξαρτάται άπό τή γεωγραφική της θέση καί άπό τίς σχέσεις 
της μέ τά άλλα Ιθνη. Πώς ή πρόοδος τής βιομηχανίας της χρωστδ- 
ται στά φυσικά της προϊόντα καί τό έμπόριό της, τό ντόπιο καί τό 
ξένο* πώς τό κλίμα δρίζει τίς είσοδεΐες τοθ τόπου καί πώς οί φυσικές 
καλλονές καί τά τοπεϊα έπηρεάζουν καί χρωματίζουν τις πεποιθήσεις 
καί τά Ιδανικά τοθ λαού. θ ά  διδαχτούν Ιπίσης πώς διάφορα γεωγρα
φικά γεγονότα έπηρεασαν τήν ίστορία τοθ τόπου των, π . χ . πώς τό 
κόψιμο τοθ ’Ισθμού τού Σουέζ άναποδογύρισε τό θαλασσινό Ιμπόριο 
καί ώς τελειωτική συνέπεια έφερε τήν κατοχή τής ΑΙγύπτου άπό 
τούς ’Αγγλους* καί τί βαρυσήμαντα άποτελέσματα θά Ιχη  γιά τΙς 
Αυτικές ’Ινδίες καί τήν δλη ’Αμερικανική Ή πειρο τό κανάλι τού 
Παναμά, σάν τελειώση.

Στό τέλος τού φυλλαδίου δίνεται κατάλογος τών προϊόντων τής
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’Αγγλικής φιλολογίας (δημοτικά τραγούδια, θρύλλοι, μυθιστορήματα 
τών W a lte r  S cott, D ickens, K ip lin g  κτλ. δράματα ιστορικά τού 
Σαίξπηρ, ποιήματα τού Βύρωνος, T ennyson  κτλ.) τά όποια θά 
διαβάζουνται καί θά συσταίνουνται στά παιδιά σχετικά μέ τή περίοδο 
τής ίστορίας πού τούς διδάσκεται.

Ή  ιχνογραφία πρέπει νά σχετίζεται μέ τή διδασκαλία τής 
ίστορίας. Ό χ ι  μόνο ίχνογραφόντας έντυπώνωμε τά ίστορικά γεγο
νότα ατό μυαλό τού παιδιού καί τά κάνωμε νά άναζοϋν στά παρελθόν 
καί νά βλέπουν τήν διαφορά τής παλιάς ζωής άπό τή σημερινή, 
άλλά καί τά διδάσκωμε νά συναισθάνουνται τήν ιστορική σημασία 
διαφόρων άντικειμένων. Π. χ. διάφορα άρχιτεκτονικά κοσμήματα (τό 
άνθέμιον των άρχαίων Ελλήνων, τά Γοτθικά σχέδια καί έκεϊνα τής 
’Αναγέννησης κτλ.) μπορούν νά συνδεθούν μέ τήν ίστορία των δια
φόρων έποχών. Μέ τήν ιχνογραφία μαζή πάνε καί τά τεχνουργήματα 
καί τά παιδιά μπορούν νά διδαχτούν άπό άπλό ύλικό νά κατασκευά
ζουν, σπαθιά, περικεφαλαίες, μεσαιωνικές πανοπλίες, Ρωμαϊκό άρμα, 
Βρετανική καλύβα, καράβι τών V ik in g  κτλ. πού νά χρησιμεύουν 
γιά  τό ίστόρημα τών κυριωτέρων Ιποχών κ«ί έπεισοδίων τής ίστορίας 
καί σάν παρασταίνουν ιστορικές σκηνές καί δράματα.

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

Δ. Π. ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΣ

Σ η μ .  τ ο ν  Έ χ π .  'Ο μ ίλ ο υ . Δ η μ ο σ ιε ύ ο μ ε  χ ω ρ ίξ  χ α μ ιά  n a g a τή ρ η σ η  γ ιά  
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ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ Σ  ΒΟΥΛΗΣ

Προς την Βουλήν τών "Ελλήνων,

Ή  Επιτροπή τής Βουλής, είς ήν άνετέθη ή έξέτασις, άν δπάρ- 
χωσιν οί Ιπιβουλευόμενοι διά τής γλώσσης τά έθνικά συμφέροντα, 
ήρκέσθη είς τάς καταθέσεις τού κ. Μιστριώτη καί τών δπ’ αύτού 
ύποδειχθέντων κ. κ. Βάση καί Γαρδίκα καί τού Σεβ. Επισκόπου 
Μαντινείας καί Κυνουρίας, θεωρήσασα άσκοπον νά έκταθή είς τήν 
έξέτασιν καί τών διαφόρους γνώμας έχόντων έν τώ γλωσσικω ζητή- 
ματι, διά τινας τών όποίων ϊσως βητότερον στρέφεται ή τού κυρίως 
κατηγόρου κ. Μιστριώτη κατάθεσις, ώς καί άλλων έπίσης προταθέν- 
των μαρτύρων, καθόσον ούδέν γεγονός, Ιστω καί πόρρωθεν τεκμη- 
ριούν τήν δπόνοιαν έκ προθέσεως έπιβουλής τών έθνικών συμφερόν
των κατετέθη, πάσα δέ ή κατηγορία, μυριάκις άλλως δημοσιευθεΐσα 
καί έκφωνηθείσα, άναφέρεται είς έλεγχον τών άκολουθούντων ή 
δποστηριζόντων διάφορα πρδς τήν καθαρεύουσαν γλωσσικά συστή
ματα ή αίρέσεις, άποδίδεται δ’ αύτοίς, δτι κατ’ άποτέλεσμα χαλαρούσι 
τούς δεσμούς τής Ιθνικής ένότητος καί βλάπτουσι τά  έθνικά συμφέ
ροντα. Ά λλά  τό θέμα τούτο εί καί σοβαρώτατον, διαφεύγει καί τής 
Ε πιτροπής καί τής Βουλής τήν δικαιοδοσίαν, άποβαΐνον καθαρώς 
γλωσσολογικόν, περί οδ ϊσως καί άν έπελαμβάνετο ή Βουλή δέν θά 
ήδύνατο νά προέλθη είς άποφάσεις ή καί σκέψεις κάν προωρισμένας 
νά λύσωσι τό άπ’ αίώνων δφιστάμενον γλωσσικόν ζήτημα ή τούλά- 
χιστον συμβαλλούσας είς έπιστημονικήν αύτοϋ διαφώτισιν έλλείψει 
είδικότητος.

ΔΓ αδτόν τόν λόγον θά έπεβάλλετο καί είς τήν Επιτροπήν νά
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Γλώσσα, Π ίατις, Πατρίς.

rtZF̂ 7n°XT  T ^ V θρΐϊοκείαν δώ πάνΐα λαδν *5-
δ<ά τούτο f  Λ  μ συΥκ« Ρ ^ένο ν , τά άπτότερον καί
Κ ™ ό τ Γ  Τ  ι  “50" γνώ&ίσμα έννοία< Π^τρίδος. Κοινότητα πατρίδος άνευ κοινότητος γλώσσης καί θρησκείας δυσκό-

δόνα™  ν* « ^ α ν θ ϊ  καί νά νοήση πάς λαός. ΈντεΟθεν καί οί 
κατακτηταί λαού τίνος, θέλοντες νά καταπνίξωσιν έν αύτφ τήν έννοιαν

σ ω σ π Γ π ρ ο σ π α θ ο Ο σ ι  πρό παντός νά διαδώ- 
?  ÄÖt(f> Φ · β ί « ν  αότών γλώσσαν. Είς τήν άντίληψιν δ’ έν 

^ροκειμενφ τού Ελληνικού λ«00 άπέδη ή γλώσσα μετά τής θρη-
δΓ β σπουδαιότερου γνώρισμα τής Πατρίδος, διότι δι’ αότών 
διετηρηθη ΐν  τή δουλεί* άκμαΐον τδ πατριωτικόν συναίσθημα καί ή 
Ιθνική Ινοτης μέχρις 0δ έπετεύχθη ή άπελευθέρωσις τμήματος τής 
δουλωθείσης Ελληνικής Πατρίδος. ρήματος της

Ά λλά καί δι’ άλλον λόγον συνδυάζει ό Ελληνικός λαός τήν γλώσ
σαν μετά τής Πατρίδος, διότι πάντοτε έμαθε παρά τών λογ £ων του

τίίο ΊΓλ? ! ’ Ί&1 β[6λΕων U  ^  παΡ«δ^<->ς, δτι ή δόξα
τ ή  Έ λ λ Γ Γ ί  Γ  ί  Ó! S a £ T a t  Χ α τά  μ έ Ρ°=  ε ί< τ έ  δ τ < ¿vτή Ελληνική γλωσση έγράφησαν τά ώραιότερα άριστουργήματα

I  άν.θρ“ π * ?  πνίύματος’ δτί * ’ “Μ ί  διεδόθη ή Χριστιανική 
θρησκεία είς δλον σχεδόν τόν κόσμον, καί δτι δι’ αδτούς ίδίως τούς

Í I ° US 0« ρ ? Γ 1 Λάντ°τ® σϋίιηαθέ« * «  έχοο« πρός τούς συγ-
S ú c ° L o  ά T C,fla£ ?  αύτών έν8ΡΤ&ί  έιτροστάτευσαν
τούς δπέρ άπελευθερωσεως τών Ελλήνων άγώνας καί Ικτοτε Ιν
πνευματι εόμενοΟς προστασίας άντιλαμβάνονται, έφ’ δσον αί διεθνείς 
περιστάσεις έπιτρέπουσι, τά Ιθνικά ήμών ζητήματα.

Διά τούτους κυρίως τούς λόγους ό Ελληνικός λαός συνδυάζει

άρρήκτως Γλώσσαν καί θρησκείαν πρός τήν Πατρίδα, έχει δέ εδαι- 
σθήτως πρός πάν ζήτημα άφορών είς" Ικάτερον τούτων.

’ Α ντίδρασ ις  κατά  τσχνητης γλώ σσης (μαλλιαρισμοΰ).

ΝΟν δμως εύαισθητότερον ή άλλοτε διετέθη είς τ’ άφορώντα τήν 
γλώσσαν ζητήματα, διότι παρεστάθη αύτφ, δτι κινδυνεύει ή γλώσσά 
του, καί έπίστευσεν είς τόν κίνδυνον τούτον, 8ν ούχί πλέον κατά τής 
γλώσσης, άλλά καί κατά τής πατρίδος καθόλου Ιθεώρησεν έκτεινό- 
μενον. Καί είναι πρόχειρος ή άνεύρεσις τών αιτίων τής δπερευαισθη- 
σίας ταύτης τής λαϊκής συνειδήσεως. *Αν παραλίπωμεν τήν ίστορίαν 
τής γλώσσης καί τούς παλαιοτέρους γλωσσικούς άγώνας, περί δ>ν 
ίκανά καί έν τή Βουλή έλέχθησαν, λεπτομερώς δ’ Ιχουσιν έξιστο- 
ρηθή έν τοΐς σχετικοΐς συγγράμμασιν, ή γλωσσική έξελιξις τού Ε λ λ η 
νικού Λαού παρουσιάζει αδτδν σήμερον χρώμενον έν τή καθ’ ήμέραν 
μέν άναστροφή τή δημοτική λεγομένή γλώσση, έν ταϊς ύψηλοτέραις 
δέ πνευματικαΐς έκφάνσεσι τή καθαρευούση γλώσσή, τής καθαρότη- 
τος μετρουμένης χατά τήν προσέγγισιν πρός τό τυπικόν καί τό συν
τακτικόν τής ’Αττικής γλώσσης τής κλασσικής έποχής. Τά ιδιώματα 
ταύτα είναι αύθόρμητα προϊόντα τής γλωσσικής έξελίξεως του λαού, 
τής κοινωνικής καί λογοτεχνικής ζωής, δπ’ ούδενός δέ βίςι έπεβλή- 
θησαν αύτφ. Οόδ’ είναι δυνατόν νά έπιβάλωσι μεμονωμένα άτομα 
άπό σκοπού καί μηχανικώς γλώσσαν είς μεγάλας λαϊκάς όμάδας. 
Γλωσσικόν κτήμα λαού τίνος άποβαίνει μόνον τό Γλωσσικόν σχήμα, 
δπερ υίοθετεϊ ή λαϊκή ψυχή, υιοθετεί δ’ αύτη πάν δ,τι φέρουσιν ή 
κοινωνική ζωή καί οί μεγάλοι λογοτέχναι.

Παρά τάς άπολύτου κύρους άρχάς ταύτας, άνεφάνησαν μεμονω
μένοι τινές λογοτέχναι εδρόντες καί ικανούς μιμητάς, οίτινες όρμη- 
θέντες κατ’ άρχάς έκ τής δημοτικής γλώσσης άπεμακρΰνθησαν μικρόν 
κατά μικρόν διά τής ιδίας άκαλαισθήτου δημιουργίας τοσούτον 
άπ’ αδτής, ώστε Ιν τέλει παρουσίασαν έντελώς ίδιον γλωσσικόν κατα
σκεύασμα, άηδές καί άκατανόητον, τό γνωστόν δπό τήν άχρουν όνο- 
μασίαν τού μαλλιαρόν Ιδιώματος. Πάς είναι κύριος νά διακηρύττω 
οίανδήποτε ιδίαν γνώμην καί τήν μάλλον τολμηράν, άρκεΐ νά μή 
προσκρούή είς τά χρηστά ήθη καί τόν κοινωνικόν νόμον. Ή  περι- 
φρόνησις τών λοιπών θά διδάξή αύτόν, άν είναι διδάξιμος. Καί τό 
θνησιγενές τούτο κατασκεύασμα τών περί δ>ν πρόκειται λογοτεχνών 
παρεδόθη είς τήν λαϊκήν είρωνίαν, ήτις έδίδαξε πολλούς έξ αύτών
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ν’ άπόσχωσι τής περαιτέρω συνεχείας τού άνουσίου αύτών επιχειρή
ματος. Ό  λαός γιγνώσκων καλήτερον των σοφών, δτι οδτος δύναται 
νά βυθμίζη τήν γλώσσαν τού έθνους αδτού, δεν διεΤδεν εύλόγως τό 
κατ’ άρχάς κίνδυνον τής γλώσσης του, καί εύθύμως άνεύρισκε θέματα 
διά κωμικάς παραστάσεις τών άπόκρεων.

Δυστυχώς δμως δέν Ιδοξεν ούτω τοϊς.πδσι. Μερίς λογίων δπερ- 
μαχούσα τής ανοζηροτατης καθαρενονοης καί Ιξ  ίσου άκατορθώτως 
θέλουσα νά έπιβάλη ταύτην οίονεί διά τής βίας είς πάσαν χρήσιν 
του λαοϋ, έδράττετο πάσης περιστάσεως νά διαδίδη, δτι ή γλώσσα 
τού Έθνους, δφ’ ήν ένόουν τό Ιδιον αδτών ιδίωμα, κινδυνεύει διά τής 
διαδόσεως είς τόν λαόν τού γλωσσικού κατασκευάσματος τών μαλλια
ρών, πρός τό όποιον κακοπίστως ή έπιπολαίως συνέχεον τήν δημο
τικήν γλώσσαν, ήτις γνησία καί αδτη άπότοκος τής κλασσικής γλώσ
σης διεμορφώθη ουτω διά τής έξελίξεως καί τών ποικίλων καί γνω
στότατων άλλως κοινωνικών καί εθνικών συνθηκών, δφ’ άς διά μέσου 
τών αίωνων διετέλεσεν δ Ελληνικός λαός, καί ήτις χρησιμεύει ώς τό 
έπικρατούν δργανον τοδ προφορικού λόγου, μόνη δ’ αδτη διερμηνεύει 
γνησίως τό συναίσθημα. Τό μαλλιαρόν λεγόμενον ιδίωμα είναι Ιστερη- 
μένον πάσης σοβαρότητος, άνομοιόμορφον δε καί ποικΤλλον κατά τό 
μέτρον τής γλωσσοπλαστικής καί αισθητικής έκάστου τών δραστών 
αδτού, δέν είναι διά τούτο άνεπιβλαβές είς τήν όμαλήν τής γλώσσης 
διάπλασιν, ή δέ κατ’ αδτής άντίδρασις είναι ενδεχόμενον νά στραφή 
καί κατά τής δημοτικής, ήν άνεπιγνώστως οί πολλοί, Ιν γνώσει άλλοι 
συγχέουσι πρός εκείνην. Ή  ίδεα αυτη τών δπερμάχων τής δπερκα- 
θαρευούσης δπεστηρίχθη ένθέρμως καί δπό πάντων τών ποθούντων 
πολιτικήν μεταβολήν, οίτινες ένόμιζον, δτι καταλλήλως διαχειριζόμε- 
νοι τό οδτως άναφυέν γλωσσικόν ζήτημα θά ήδύναντο νά ίδωσι πλη- 
ρουμένους τούς πόθους αδτών. Ό  δ’ Ελληνικός λαός, δστις, δταν 
δέν Ιφαιδρυνετο Ικ  τών άληθώς κωμικών διαστροφών τών λέξεων 
καί τής κωμικωτέρας δημιουργίας νέων τοιούτων, έδοκίμαζεν άληθή 
άηδιαν καί άποστροφήν κατά τών γλωσσοπλαστών τούτων άναγινώ- 
σκων ή παρ’ άναγνωσάντων μανθάνων, ούδέποτε δ’ εότυχώς άκούων, 
παρεσύρθη, ούχί βεβαίως όλόκληρος ό Ελληνικός λαός, πάντως δμως 
οί άπλοϊκώτερον πρός τά γλωσσικά ζητήματα Ιχοντες καί είς συγ- 
χυσιν τής Έλληνικωτάτης δημοτικής, διά τής όποιας συνεννοείται 
καί συναισθάνεται, πρός τό ιδίωμα τών μαλλιαρών, δπως Ικράτησε 
λεγόμενον. Τό λυπηρόν δέ είναι, δτι οί συνασπισθέντες διάφοροι καί 
έκ διαφόρων λόγων δπέρμαχοι τής πατρίου γλώσσης φαινομενικώς
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μέν κατεφέροντο κατά τού ιδιώματος τοΟ μαλλιαρισμού, πράγματι δέ 
διεξήγον άγώνα κατά πάσης άλλης μορφής τής καθαρευούσης, πλήν 
τής ίδικής των καί ίδίφ κατά τής δημοτικής γλώσσης. Παρουσίασαν 
Εερά καί άλλα κείμενα !ν κράματι μαλλιαρής καί δημοτικής, ίνα 
διασύρωσι καί τήν δημοτικήν γλώσσαν. Διότι φυσικά δέν είναι τόσον 
άφελεϊς, ώστε νά μή διακρίνωσι σαφώς άπ’ άλλήλων τό τεχνητόν 
καί άνούσιον μαλλιαρόν Ιδίωμα, άπό τήν ζωντανήν καί ούσιαστικήν 
δημοτικήν γλώσσαν, Ιν ή συνεννοείται ό λαός έν ταϊς πλείσταις 
Ικφάνσεσι τού βίου αδτού καί έν ή έχουσι γραφή πλείστα έκ τών 
λογοτεχνημάτων.

Π ώ ς γεννώ ντα ι ο ί  π ερ ί προδοτώ ν Φρϋλοι·

Ό  έκ τών τοιούτων λόγων εδρών ζωηράν άπήχησιν έν τή ψυχή 
τού πολλοϋ κόσμου φόβος περί κινδύνου τής Ελληνικής γλώσσης 
καί τών μετ’ αδτής συνδεδεμένων έθνικών Ιδεωδών παρ'εσκεύασε κατάλ
ληλον τό έδαφος νά βλαστήσουν καί δπόνοιαι περί ξενικής έπιβουλής 
καί προδοτών Ελλήνων, ών αί συνειδήσεις διά ποικίλης προελκύσεως 
νομισμάτων καί ίδίφ ρουβλίων έξηγοράσθησαν, ίνα καταπροδώσωσι 
τά Ελληνικά συμφέροντα διά τής διαδόσεως τής δημοτικής καί τής 
μαλλιαρής γλώσσης άμφοτέρων συγχεομένων Ιν τούτψ, δτι Ιν προ- 
χείρφ άντιλήψει φαίνονται αδται άντιτιθέμεναι πρός τήν καθαρεύου
σαν. "Οσον μείζων έφαίνετο ή παρίστατο ό κίνδυνος γλώσσης καί 
πατρίδος, τόσω μείζον Ιδει νά εδρεθή τό άποχρών αίτιον. Καί ούδέν 
τό παράδοξον, άν προχειρότερον εδρέθησαν τά πατροπαράδοτα βού- 
βλια καί οί ξενικοί δάκτυλοι. Υπήρξαν καί οί άπό ποικίλων βημάτων, 
έπισήμων καί δπαιθρίων δπαινισσόμενοι άπλώς μέν οί εύλαβέστερον 
πρός Ιαυτούς Ιχοντες, βητώς δέ καταγγέλλοντες οί θαρραλεώτεροι 
καί οί Ιχοντες συμφέρον πρός διέγερσιν θορύβου, δτι δπάρχουσιν 
Έ λληνες έπίσημοι καί άνεπίσημοι οί λαμβάνοντες χρήματα παρά 
ξένων, οίτινες διά τής καταστροφής τής Ελληνικής γλώσσης προσ- 
δοκώσιν καταστροφήν τού 'Ελληνισμού.

Τοιαύτα διαδίδοντες δπελόγιζον ούχί άπεικότως είς τήν εδαισθη- 
σίαν τού Ελληνικού Λαού, δστις καί καθ’ δλα καί είδικώς έν τή 
προκειμένη περιπτώσει δέν έδυσκολεύθη νά παρέχη πίστιν είς τοιαύ- 
τας διαδόσεις. Λαός πεπροικισμένος δπό τοιαύτης φαντασίας, όσάκις 
δέν εδρίσκει συγκεκριμένα αίτια, τρέπεται εύχερώς είς τά μάλλον 
φανταστικά, έναγκαλίζεται δέ τοσούτον εύχερέστερον ταύτα, δσφ μάλ
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λον κολακεύουν τόν Ιγωϊσμόν τού καί τήν φιλαυτίαν του. Γιγνώσκων 
δ άφ’ έτέρου δ Ελληνικός Λαός τήν Ανυπολόγιστον άξίαν τής ιστο
ρίας του, τής ̂ γλώσσης του, τών μνημείων του, τών παραδόσεων του 
καί παντός Ελληνικού, είναι πρόχειρος νά πιστευη, δτι πας ξένος 
φθονών αύτόν ή έχων συμφέρον νά καταστρέψη αύτόν θά στραφή 
κατά τής πολυτίμου κληρονομιάς του καί θά εδρη εόχερώς καί Έ λ 
ληνας γινομένους όργανα τοιούτων έπιβούλων σκοπών.

Ά λλω ς δέ ή άπό τής Ιπαναστάσεως πολιτική καί ίδία τής πρώτης 
βασιλείας καί τών μεσοβασιλειών καί ή πολιτική ή άφορώσα είς τόν 
άλυτρωτον Ελληνισμόν, συνηθέστατα παρουσίασαν ώς κυρίους παρά
γοντας τούς Αλλοεθνείς, οδτως ώστε νά μή δυσκολεύηται 4 θέλων νά 
βλέπη τούτους άναμιγνυομένους καί είς τά οικογενειακά αύτοΟ ζητή
ματα, οίον κατ’ έξοχήν τό άφορών είς τήν Ελληνικήν διγλωσσίαν. Εί- 
δικώς δ’ Ιν  τφ  συγχρόνφ γλωσσολογικφ άγώνι είχε πολλούς λόγους 
-ωθούντας αύτόν είς τόν ένωτισμόν τών περί προδοσίας σπερμολογιών. 
Οί λεγόμενοι μαλλιαροί Ιχουν μίαν ίδιαν άντίληψιν γλωσσολογικών 
λογοτεχνικών καί αισθητικών λόγων, οίτινες παρωθούσιν αδτούς είς* 
τό Ανούσιον αύτών κατασκεύασμα, μέ σκοπόν δημιουργίας ίδίου τυπι
κού προωρισμένου νά Ιπικρατήση. ΆγνοοΟντες οί πολλοί ή μή δυνά- 
μενοι νά Ιννοήσωσι τά τοιούτου είδους έλατήρια, δέν δύνανται νά 
άνεύρωσιν άποχρώντα λόγον τής έπιμονής των καί δέν έδέχθησαν 
άλλον ή τήν προδοσίαν. Ά φ ’ έτέρου τό μαλλιαρικόν ίδίωμα Ιφαρμο- 
ζόμενον ίδίφ έπί ίερών καί άλλων πολυτίμων κειμένων, παρουσιάζεται 
τοσοδτον ξένον πρός τήν Ελληνικήν γλώσσαν, τοσοΟτον προσβάλλον 
τήν μάλλον κοινήν γλωσσικήν αίσθητικήν, ώστε καί οί μάλλον Απαί
δευτοι νά διαβλέπωσιν Ιν αύτψ πάν άλλο ή Ελληνικήν γλώσσαν 
διά τούτο δέ νά πιστεύωσιν άπαραιτήτως, δτι πρόκειται περί κατα
στροφής τής Ελληνικής γλώσσης, περί είσαγωγής νέας δλως ξένης 
γλώσσης, ήτις φυσικά δέν δύναται νά είναι Ιργον άλλων ή ξένων καί 
έντοπίων προδοτών. Επίσης δέ οδκ όλίγον συνετέλεσεν είς τήν εδκο- 
λον Αποδοχήν τών περί προδοσίας διαδόσεων καί τό πραγματικόν 
γεγονός, δτι τινές τών όπαδών τού ιδιώματος τού μαλλιαρισμού καί 
δή οί πρωτεργάται αύτοΟ ζώσιν Ιν τή ξένη, Ινθα φυσικά εδκολώτατα 
θά Ιρχωνται είς διαπραγματεύσεις πρός τούς πολεμίους τού Έθνους 
Τέλος δέν πρέπει νά λησμονηθή, δτι 6 λαός έβλεπε διαδίδοντας τά 
περί προδοσίας άνδρας άνωτέρας περιωπής καί μορφώσεως, ών ή 
γνώμη δέν ήδύνατο εδκόλως νά μή Ιχη  σοβαράν Ιπίδρασιν Ιπί τήν 
κοινήν συνείδησιν.
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Έ κ  πάντων τούτων τών λόγων είναι εδκολον νά Ιξηγηθή ή Ιξέ- 
γερσις μεγάλου μέρους τού Ελληνικού Λαού καί ή άπαίτησις αύτοΟ,. 
δπως εδρεθώσι καί στιγματισθώσιν οί προδόται, Ιάν δπάρχωσι τοιοΰτοι.

Ή  Διπλή Βουλή σκοπούσα νά Ιπαναφέρη τήν γαλήνην, άπεκή- 
ρυξε διά τού Συνταγματικού Χάρτου πάν μονομερές καί μή Ιν χρήσει 
γλωσσικόν ίδίωμα, παραδεξαμένη ώς Ιπίσημον γλώσσαν τού κράτους 
τήν εν τοΤς κειμένοις τών νόμων Ιπικρατήσασαν, άμα δέ κατήρτισε. 
Ιξεταστικήν Ιπιτροπήν Ιπ ί τού Γλωσσικού ζητήματος, Γνα βεβαιωθή, 
άν δπάρχωσιν "Ελληνες Ιν τφ  μέσφ ήμών ζώντες, οί τήν πατρίδα 
Ιπιβουλευόμενοι Ιν προδοτικφ πνεύματι.

"Οτι νύν οί δπαδοί τού μαλλιαρισμού δύνανται βεβαίως νά θεω- 
ρηθώσιν Ιπηρεάζοντες, ώς Ιρρήθη, τήν φυσικήν τής γλώσσης Ιξέλι- 
ξιν καί συνεπώς τήν λογοτεχνικήν διαμόρφωσιν Αληθούς Ελληνικής 
Ιμπνεύσεως, δέν είναι Αδικαιολόγητον νά πιστεύση τις, άλλά Ιπίσης 
είναι Αδικαιολογήτου καχυποψίας όπαγόρευσις νά θεωρηθώσιν άπό 
σκοπού Ιπιβουλευόμενοι τά έθνικά συμφέροντα, ώς προδόται. Ά λλά 
καί άντικειμενικώς δυσχερές είναι νά δεχθή τις, δτι οί Ιχθροί τού 
Ελληνισμού στρέφονται κατά τούτου ή Ικείνου τού γλωσσικού 
έλληνικοΰ Ιδιώματος. Πάς ξένος Ιχθρός, θέλων νά καταστρέψη τήν 
ύπόστασιν τού Ελληνισμού διά τής γλώσσης, θά προσπαθήση νά 
καταστρέψη τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί νά είσαγάγη άντ’ αύτής 
άλλην, θά προσπαθήση νά καταστρέψη τήν Ελληνικήν γλώσσαν 
κατά πάντα αύτής τά ίδιώματα, δΓ ών οί Έ λληνες διατηροΰσι τόν 
ίδιον Ιθνισμόν Ιν τή άλυτρώτφ χώρφ, άλλ’ άν κατά τίνος ιδιώματος, 
θά Ινόμιζον, δτι Ιπρεπεν είδικώτερον νά στραφώσι, τούτο θά ήτο ή 
δημοτική γλώσσα, δι* ής οί "Ελληνες οδτοι καί πρός άλλήλους καί. 
πρός τούς Ιν τή Ιλευθέρφ πατρίδι Αδελφούς αδτών συνεννοούνται, 
θ ά  ήτο δ’ αύτόχρημα μωρός δ ξένος Ιχθρός, νομίζων δτι, καταπο- 
λεμών τήν άκρατον καθαρεύουσαν καί είσάγων τήν δημοτικήν, θά 
Ιζημίου τά Ιθνικά συμφέροντα. Ή  δημοτική άλλως γλώσσα, ή φυσι- 
κώς όμιλουμένη, ήτις είναι Αρκούντως έκκαθαρισμένη ξενισμών καί 
χυδαιοτήτων διά τής Ιπιδράσεως τού συγχρόνου Ελληνικού πολιτι
σμού, τοσοΰτον συνδέεται πρός τήν κλασσικήν γλώσσαν, ώστε καί 
δι’ αύτής τηρείται άμεσος δ δεσμός πρός τήν. Ελληνικήν παράδοσιν.

Πάς τις ήδη Ιστερημένος τής ίκανδτητος νά Ιφευρίσκη μυστη
ριώδη έλατήρια Ιν ταΐς γλωσσικαΐς άντιθέσεσιν, αίτινες άλλως τε 
άπό αίώνων δφίστανται, θά ήδύνατο εύχερώς καί Ιν  τή συγχρόνφ 
μορφή τού Γλωσσικού ζητήματος νά διίδή συνέχειαν τού άπό Κοραή,
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ίδίφ άρξαμένου νέας περιόδου άγώνος, δτε ή άρχαΐζουσα, ή άκρως 
δημώδης καί ή κεκαθαρμένη δημώδης, Ιπάλαιον διεκδικοΟσαι έκά- 
στη τό Ιπαθλον τής Ιπικρατήσεως, άποτέλεσμα δέ τής Ικ  τών άγώ- 
νων τούτων γλωσσικής ζυμώσεως ύπήρξεν ή διαμόρφωσις. χής συγ
χρόνου καθαρευούσης ώς μέσου διερμηνεύσεως τής σκέψεως, άλλά 
ταυτοχρόνως καί ή χής δημώδους Ιξέλιξις καί έπικράχησις Ιν τή 
διερμηνεύσει χοΟ συναισθήματος καί τών καθ’ ήμέραν άναγκών καί 
ώς χοΒ κυριωχέρου δργάνου χής δημοχικής ποιήσεως. Είναι πολύ 
παλαιόν γεγονός ή διγλωσσία, ώσχε νά μή είναι άνάγκη να: ζητή τις 
σύγχρονα καί μυσχηριώδη χά έλατήρια, καί νά βλέπη, δτι ή γλώσσα 
Ιξελίσσεται Ιξ Ιαυχής χείνουσα εις συνάνχησιν κατά χό δυνατόν, ή 
άκριβέσχερον, είς μείωσιν χής διαφοράς μεταξύ γραπτοΟ καί προφο- 
φορικοΟ λόγου, έκκαθαριζομένης έπί μάλλον τής άγνής δημοτικής, 
τή Ιπιδράσει τής καθαρευούσης, άλλά καί ταύτης άποβαλλούσης 
τύπους ύπεραγαν άρχαιοπρεπεϊς, &ν τινες καί έξέλιπον ήδη Ιν πάση 
γλωσσική χρήσει. Ό  κ. Μιστριώτης ένώπιον τής έπιτροπής έξεταζδ- 
μενος καί ύπό τό κράτος άγανακτήσεως διά χάς Ινεργείας τών χυδαϊ
στών, ώς όνομάζει άδιακρίτως τούς δημοτικιστάς καί τούς μαλλια
ρούς, άφεθείς είς έαυτόν πρός στιγμήν εϊπεν: «βρέ ή καθαρεύουσα 
είναι ψόφια γλώσσα, ή είναι ολοζώντανη;» Έ π ί τή Ιρωτήσει δ’ ένός 
τών μελών τής ’Επιτροπής, άν αί λέξεις αδται είναι τής άκράχου 
’Αττικής Διαλέκτου, ώμολόγησεν, δτι καί αύτός μεταχειρίζεται δύο 
γλώσσας, δικαιολογούμενος, δτι άλλως όμιλε! πρός τόν ύπηρέτην 
καί άλλως, δταν διδάσκη, άκριβώς δπως Ιν τή οικία του φορεϊ κοι- 
τωνίτην, άλλ’ ¿ξερχόμενος τής οικίας του φέρει ρεδιγκόταν. Καί 
αύτή άκριβώς είναι ή αιτιολογία τής υφιστάμενης διγλωσσίας. Ή  δέ 
γενίκευσις τοΟ μαλλιαρισμού δφειλεται είς τήν άντίδρασιν τής ύπερ- 
καθαρευούσης άφ’ ένός, άφ’ Ιτέρου δέ είς τήν κακήν μέθοδον τής 
διδασκαλίας τών Ελληνικών Ιν τοϊς Σχολείοις, άποκλειστικώτερον, 
άν μή μοναδικώς, περιοριζομένης είς τήν Γραμματικήν καί τό Συν
τακτικόν, τόν τύπον καί τήν μορφήν τούτέστι τής γλώσσης, ώς δρθό- 
τατα παρατηρεί ό έκ τών^έξετασθέντων μαρτύρων κ. Γαρδίκας. Μία 
άκρότης τοιαύτης άντιδράσεως ήγαγεν είς τήν άντίθεσιν νά.καλλιερ- 
γηθή ή χυδαίως δημώδης, μή άπηλλαγμένη δέ καί Ιλατηρίων φιλο
δοξίας φιλολογικής, ήτις θά έξυπηρετεΐτο Ιν τή άναγνωρίσει τών 
πρωτουργών ώς ίδρυτών νέας σχολής, προήγαγε τόν μαλλιαρισμόν, 
δστις καί τήν δημοτικήν οίκτρώς παραμορφώνει, άλλ’ άτυχώς καί 
τήν μορφήν τής ποιήσεως τών άκολουθούντων τήν γλωσσικήν ταύ-
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την αϊρεσιν ποιητών οίκτρότερον Ιπηρεάζει. Άκριβώς δέ ή καθολική 
άποκήρυξις τοΟ τεχνητοΟ αύτοΟ ιδιώματος καί ή διακωμώδησις, 
κατέστησε φανατικωτέρους διδασκάλους καί δπαδούς τοΟ μαλλιαρι
σμού, &ν πλέον ούχί άπλώς αί φιλολογικαί πεποιθήσεις, άλλά καί 
ή προσωπική αύτών φιλοτιμία οδτωσί καιρίως θιγομένη, ΙξωθοΟσι 
μανιωδέστερον είς τόν άγώνα, μή άπηλλαγμένον καί τής άνάγκης 
μεγάλων δαπανών είς έκδόσεις βιβλίων καί περιοδικών καί ποικί
λας δημοσιεύσεις.

Ε ξα γό μ εν ο ν  έξεζάσεως.

Τά πορίσματα ταΰτα στοιχειώδους καί προχείρου έρεύνης τών 
γλωσσικών ήμών πραγμάτων, Ιπεβεβαίωσε καί ή Ιξέτασις τών μαρ
τύρων, ών πρώτος Ικλήθη, ώς έπόμενον, ό κ. Μιστριώτης, δστις 
κυρίως διεκήρυσσε καί κατήγγελλε προδότας γινομένους δργανα 
Ιπιβουλής τών Ιθνικών συμφερόντων Ιν τφ  γλωσσικψ ζητήματι, 
άλλά περιωρίζετο είς ύπαινιγμούς, σαφείς άλλως τε, δποσχόμενος νά 
άποκαλύψη πρόσωπα καί νά μαρτυρήση γεγονότα αποδεικτικά Ινώ- 
πιον ’Επιτροπής τοΰ ΈθνικοΟ Συνεδρίου. Ό  κ. Μιστριώτης ήρώτη- 
σεν, «άν ή Ιξέτασις αύτοΟ θέλει έχει τάς συνεπείας τής δικαστικής 
Ιξετάσεως», άν τουτέστι συνακολουθήται άπό εδθύνας, ό δέ κ. πρόε
δρος τής ’Επιτροπής έξ όνόματος τής ’Επιτροπής καί ρητής Ιντολής 
τοΒ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως, Ιδήλωσε τφ  κ. Μιστριώτη, δτι αί 
πληροφορίαι, άς ήθελε καταθέσει ό κ. Μιστριώτης δέν Ιχουσι τάς 
συνεπείας τής δικαστικής άνακρίσεως καί συνεπώς δύναται Ιλευθέρως 
νά καταθέσή δ,τι γνωρίζει καί δ,τι φρονεί, πάσαν δέ τήν εύθύνην 
δι’ οίανδήποτε τυχόν έπιρροήν τής καταθέσεώς του πρός τά Ιθνικά 
συμφέροντα ή πρός οίαδήποτε πρόσωπα άναλαμβάνει ή Κυβέρνησις. 
Διά τό άσφαλέστερον ή δήλωσις αδτη άνεγράφη Ιν τή έκθέσει τής 
καταθέσεώς τοΟ κ. Μιστριώτου. 'Γπό τοιαύτας έγγυήσεις ήρξατο δ 
κ. Μιστριώτης τής καταθέσεώς του προελθών εόθύς έξ άρχής είς τήν 
ειλικρινή καί άρκούντως χαρακτηριστικήν βεβαίωσιν, δτι οί άγώνες 
αύτοΰ κατά τού χυδαϊσμού καί τών χυδαϊστών άρχονται, άφ’ ής ή 
Α. Μ. δ Βασιλεύς προύκειτο νά προσλάβη διδάσκαλον τοΟ Διαδόχου, 
δτε θαρραλέως παρέστησε πρός τήν Α. Μ. «τόν κίνδυνον, είς δν περιέ- 
πεσεν ό άνήρ έκεΐνος, δστις Ιμελλε νά βασιλεύση τών Έλλήνων>, 
άλλά δέν είσηκούσθη καί προσελήφθη δ μακαρίτης Πανταζίδης, συν
δεόμενος μετ’ άνθρώπων δμογνωμόνων του.

Κατά ταΟτα άπό τής Ιποχής Ικείνης δφίστανται οί κίνδυνοι κατά
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τών έθνικών συμφερόντων έκ τής άπειλουμένης διαφθοράς τής γλώσ
σης, άλλ’ 6 κ. Μιστριώτης δέν άνευρίσκει ξενικήν έπιβουλήν καί 
προδοσίαν ¿((νικών συμφερόντων, άλλ’ ούτε τήν έποχήν έκείνην ήτο 
γνωστός 6 κ. ψυχάρης, ούτε 6 κ. Πάλλης διέθετε χρήματα πρός 
προσηλυτισμόν, ό δέ τρίτος άρχηγός τών χυδαϊστών, καθ’ ού στρέ
φονται σήμερον ύπόνοιαι περί έπιβουλής τών Ιθνικών συμφερόντων, 
Κρουμβάχερ, Ιθαυμάζετο δπό τοδ κ. Μιστριώτου, ώς ό ίδιος βέβαιοί, 
διά τήν Ελληνικήν Γραμματολογίαν του. ’Αλλά διά τοΟτο ύστερον 
οί ΠανσΧαυϊσταί έδέκασαν αύτόν, ώς λέγει ό κ. Μιστριώτης, ύπό τόν 
τύπον άμοιβής διά τήν προγόμνασιν Ρώσσων φοιτητών καί Ικτοτε 
ό Κρουμβάχερ έγένετο δργανον τών Πανσλαυϊστών.

Προχωρών δέ άποκαλύπτει ό κ. Μιστριώτης, δτι οί περιστοιχί- 
σαντες τόν Διάδοχον μακαρίτης Πανταζίδης καί ό παρ’ αδτοδ συστα- 
θείς ώς διδάσκαλος Ιπίσης κ. Σακελλαρόπουλος καί ύστερον οί 
κ. κ. Σωτηρίάδης, Πολίτης, Λάμπρος καί ύπό τήν προστασίαν τοϋ 
Διαδόχου τρομοκρατοδσι τών προσώπων τής Έκπαιδεόσεως καί ούχί 
μόνον προάγουσι καί προστατεύουσι τούς χυδαΐζοντας έκ τών διδα
σκάλων, άλλά καί ύπουργούς τής Παιδείας μόνον έκ τών χυδαϊζόν- 
των διορίζουσιν, δνομάζει δέ ρητώς τούς κ. κ. Στάην καί Παναγιω- 
τόπουλον, άλλά καί περί τού κ. Άλεξανδρή άφίνει νά έννοηθή, δτι 
έχει πολλάς δπονοίας. Καταγγέλλει Ίπ ί χυδαϊσμφ τό Εποπτικόν 
συμβούλιον τής Μέσης Έκπαιδεόσεως, τόν κ. Μπουντώναν, τόν κ. Ί .  
Δραγοόμην, είς τήν προστασίαν τοδ όποιου — δπως λέγει πάντοτε 6 
κ. Μιστριώτης — έφείλεται ό διορισμός ώς προξένου τοδ κ. Ξενοφ. 
Στελλάκη, δστις ώς δικαστής έπεχείρησε νά συντάξη άπόφασιν Ιν τή 
δημοτική γλώσση, καί καταγγέλλει τούς πράκτορας τοδ χυδαϊσμοδ 
κ. κ. Δροσίνην καί Γεωργαντάν Ινεδρεύοντας έν τφ  'Γπουργείφ τής 
Παιδείας. Ά λλ ’ έρωτώμενος ό κ. Μιστριώτης, άν ούτοι ή τινες τούτων 
γίνωνται δργανα ξένων ένεργειών, δέν δύναται νά βεβαίωση.

Κατ’ άκολουθίαν πάντα ταϋτα δέν είναι ή άπαρίθμησις τών δια- 
φωνούντων πρός τάς περί γλώσσης γνώμας τοδ κ. Μιστριώτου προ
σώπων καί Ιλεγχος τών δοξασιών αδτών, έκ τής έπικρατήσεως τών 
όποιων ό κ. Μιστριώτης φοβείται τήν Ιξολόθρευσιν τής Ελληνικής 
Φυλής. Καί ούτως οί περί προδοτών όπαινιγμοί καί τά ξενικά βού- 
βλια άπομένουσιν όποκειμενικαί δλως πεποιθήσεις τοδ κ. Μιστριώτου, 
τοδ όποίου δέν άμφισβητοδμεν τήν ειλικρίνειαν, άλλά δέν λησμονοδ- 
μεν καί τόν φανατισμόν καί τήν φιλολογικήν Ιχθρότητα πρός τούς 
άντιφρονοδντας.
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Οί κ. κ. Βάσης καί Γαρδίκας, ύπό τοδ κ. Μιστριώτου καί οδτοι 
ύποδειχθέντες, τά αύτά συντομώτερον έπαναλαμβάνουσι καί είς ύπο- 
νοίας περιορίζονται, άλλά βητώς Ιρωτώμενοι, άν δπάρχωσιν οί λαμ- 
βάνοντες χρήματα, Ιπίσης άποφεύγουσι νά εΐπωσί τι βητόν. Ό  κ. 
Βάσης δποθέτει, δτι ή έφημερίς «Νουμάς» συντηρείται παρά τών 
κ. κ. Ψυχάρη καί Πάλλη, τό όποιον, κάντε άληθές, κάντε μή, ούδέν 
σημαίνει, ύποπτεύει δέ δτι Ιν σύγγραμμα τοδ Κρουμβάχερ άμφισβη- 
τοδν τήν καταγωγήν τών συγχρόνων Ελλήνων άπό τών άρχαίων, 
πολλάς δέ δαπάνας άπαιτήσαν πρός Ικδοσιν, δέν είναι δυνατόν νά 
έξεδόθη ή άναλώμασι τών έχθρών τοδ Έλληνισμοδ.

Ά λ λ ’ Ιπειδή βάσις πασών τών δπονοιών τών μαρτύρων τούτων 
καί τών όμοφρονούντων αύτοϊς είσίν αί δαπάναι πρός έκδόσεις μή 
καλυπτούσας αύτάς, έκ τούτου δέ συμπεραίνουσιν, δτι, έλλείποντος 
ύλικοδ κέρδους, δέν δικαιολογούνται αί έκδόσεις αδται τόσον τών 
άλλοδαπών συγγραφέων, δσον καί τών ήμεδαπών χυδαϊστών —  ώς 
πάντας συλλήβδην όνομάζει ό κ. Μιστριώτης — πρέπει νά παρατη- 
ρήσωμεν, δτι οί οδτω σκεπτόμενοι δέν άναγνωρίζουσιν έξηγουμένην 
άνυπόπτως ούδεμίαν άλλην Ικδοσιν ή τήν άφορώσαν είς έκπαιδευτικά 
συγγράμματα άναγκαστικής Ιξ έαυτών κυκλοφορίας, δέν άναγνωρί- 
ζουσι δέ ούχί πλέον τόν φανατισμόν δπέρ τών ίδίων ίδεών, δστις οόχί 
είς χρηματικάς άπλώς δαπάνας, άλλά καί είς μείζονας θυσίας Ιξωθεϊ, 
άλλά τήν μάλλον συνήθη φιλοδοξίαν, έκ τής όποιας παρ’ ήμΐν τοδ- 
λάχιστον πάντες οί ποιηταί καί οί φιλολογικοί συγγραφείς δημο- 
σιεύουσι τά Ιργα αύτών, Γνα τά διανείμωσι δωρεάν κατά κανόνα, 
έλάχιστα δέ άντίτυπα ίδωσιν εύρίσκοντα τούς άγοράζοντας.

Ό  κ. Μιστριώτης είς άπόδειξιν ύπάρξεως προπαγανδών σκοπου- 
σών τήν έξαφάνισιν τής Ελληνικής γλώσσης έπικαλεϊται έπανειλημ- 
μένως τήν βεβαίωσιν τοδ Σεβ. ’Επισκόπου Μαντινείας καί Κυνουρίας, 
δστις έν Κιέβφ σπουδάζων ήκουσε ταδτα λεγόμενα καί άμεσον Ισχεν 
άντίληψιν τοιούτων ένεργειών.

Ά λ λ ’ ένφ ήτο δυνατόν καί τοιαΰται προπαγάνδαι δπάρχουσαι νά 
μή μαρτυρώσί τι πλέον τής Ιδίας ύπάρξεως, έν τούτοις έλήφθη καί 
ή κατάθεσις τοδ Σεβασμιωτάτου, δστις βέβαιοί, δτι σπουδάζων έν 
Κιέβφ κατά τά  Ιτη 1894-1898 άντελήφθη τούς καθηγητάς τής 
Ακαδημίας καί τούς έκ τών σπουδαστών άνήκοντας είς τήν Παν- 
σλαυϊστικήν έταιρείαν, προσπαθοδντας διά παντός τρόπου νά έξευτε- 
λίσωσι τήν έλληνικήν γλώσσαν, έπιμένοντας δ’ έν συζητήσεσιν, δτι ή 
γλώσσά μας δέν είναι αύτή αδτη ή άρχαία Ελληνική μεταβληθεϊσα
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μόνον έκ τής Ιπηρβίας τοΰ χρόνου, άλλά μίγμα λέξεων διαφόρων 
έθνικοτήτων καί ταΰτα ¿«1 τφ  σκοπώ νά δείξωσιν, δτι οί σύγχρονοι 
"Ελληνες δέν είμεθα άμεσοι άπόγονοι τών άρχαίων, οδτω δέ κατορ
θωθώ ή έξόντωσις τοΟ Ελληνισμού. Άρνείται δέ διαρρήδην ό Σεβα* 
σμιώτατος, δτι είπε ποτέ τφ  κ. Μιστριώτη, δτι ήκουσε νά λέγηται έν 
τή θεολογική Σχολή, δτι «έλήφθησαν μέτρα πρός έξαφάνισιν τής 
Ελληνικής γλώσσης», οδτε δτι Ικαμέ ποτε λόγον περί ύπάρξεως 
ανθρώπων έν Έλλάδι ή άλλαχού Ελλήνων έπιβουλευομένων τήν 
Ιθνικήν μας γλώσσαν, ούδέ γνωρίζει, άν ύπάρχωσι τοιούτοι.

"Αν τι πρέπη νά Ιξαγάγωμεν έκ τών πληροφοριών τούτων τοΟ 
Σεβασμιωτάτου, είναι δτι οί έν Κιέβφ δέν άναγνωρίζουσιν ώς γνησίως 
άπότοκον τής 'Ελληνικής τήν γλώσσαν, ήτις είναι μίγμα λέξεων 
διαφόρων έθνικοτήτων, γνωστόν δέ δτι μόνον ή δημοτική πλείονας 
πρότερον, ίκανάς καί νδν περιέλαβε ξενικάς λέξεις, κατ’ άκολουθίαν 
οί έν Κιέβφ άποκηρόττουσι τήν δημοτικήν, συμμαχοΰντες οδτως 
άνομολογήτως τφ κ. Μιστριώτη. Ίσ ω ς οί τήν δημοτικήν ύποστηρί- 
ζοντες Ιχουσιν έντεύθεν έν έπιχείρημα ίν’ άποδείξωσιν, δτι κατ’ αύτής 
κυρίως στρέφονται αί ξενικαί προπαγάνδαι, 1φ’ δσον δι’ αύτής κυρίως 
συνεννοούνται καί συντηρούσι τόν πρός τήν έλευθέραν Ελλάδα 
δεσμόν οί έν τή άλυτρώτφ "Ελληνες.

Δέν φρονούμεν, δτι προσήκει συστηματικωτέρα τις άνάλυσις αδτού 
τοΰ είδους τών αιτιάσεων, οδδ’ άνασκευή τών περί τοΟ Διαδόχου καί 
τών περί αύτόν μυθιστορουμένων, ούδέ τοΟ εξίσου έν άκρατήτφ έλευθε- 
ρίφ φαντασίας έφευρισκομένου, δτι εδθύς μετά τόν πόλεμον τού 1897 
οί έν Θεσσαλονίκη πρόξενοι τής Ελλάδος άπέστελλον έπίτηδες χυδαϊ- 
στάς διδασκάλους έν Μακεδονίφ, ίνα άφοΟ «Ισβεσαν τήν αίγλην τής 
έλληνικής άνδρείας κατά τόν πλαστόν έκεΐνον πόλεμον, ήθέλησαν νά 
ταπεινώσωσι καί τήν άλλην άρετήν τού 'Ελληνικού γένους, δηλαδή 
τήν νοημοσύνην» διά τής κατά τής γλώσσης έπιβουλής I Ενδεικτικόν 
τής σοβαρότητος τών τοιούτου είδους σκέψεων τού κ. Μιστριώτου — 
διότι αδτός κατατίθησι ταύτα — άρκεϊ νά παρατεθή, δτι καί τόν 
πόλεμον θεωρεί Ιργον τών ίδιων χυδαϊστών, οίτινες ήγον καί Ιφερον 
τήν έθνικήν έταιρίαν, δτι δέ δ πόλεμος έγένετο πρός ταπείνωσιν τής 
άνδρείας τών Ελλήνων έπίτηδες, καί, Γνα συντελεσθή ή καταστροφή, 
έπηκολούθησεν ή διά τών προξένων μας έν Θεσσαλονίκη διασπορά 
χυδαϊστών διδασκάλων καί συνεχίζεται μέχρι τοΰ νύν δπό τών αδτών 
κύκλων καί τών αύτών άνθρώπων.

Ούχ ήττον, δέν ένομίσαμεν μάταιον έστω καί οδτως άτελώς νά

8 3

συνοψίσωμεν καί έξετάσωμεν τάς αιτιάσεις ταύτας, ίνα διά τών Ιδίων 
καταθέσεων τών τοιαύτα φρονούντων, καταδειχθή ή εύχέρεια, μεθ’ής 
ή φαντασία καί ό φανατισμός έφευρίσκουσι προδότας καί ρούβλια, 
έξαγοράζοντα καί διαφθείροντα συνειδήσεις, εύχερέστερον δ’ Ιτι 
παρασύρουσι καί πολλούς έκ τού 'Ελληνικού λαού νά πιστεύωσι 
τοιούτους θρύλους.

Έ π ί τούτοις ή έπιτροπή, περατοΟσα τό Ιργον αδτής, συμπεραίνει, 
δτι δέν δπάρχουσιν έν τφ γλωσσικφ ζητήματι οί γενόμενοι δργανα 
έπιβουλής κατά τών έθνικών συμφερόντων.

Ό  κ. Προεδρεύων τής έπιτροπής έχει τήν έπιφύλαξιν, δτι έξέρχε- 
ται τής δικαιοδοσίας τής έπιτροπής τό θεωρητικόν μέρος τής έκθέ- 
σεως περί τού γλωσσικού ζητήματος, δτι δέ λεπτομερεστέρα άνάλυ- 
σις τών ¿λίγων καταθέσεων θά έδείκνυε πλείστας πρός άλλήλας 
άντιφάσεις καί σαφέστερον θ’ άπεδείκνυε τό άνυπόστατον τών περί 
¡Σουβλιών διαδόσεων.

Έ ν  Άθήνακ ιρ  17 Λιιχιμβρίον 1911.

Ό  Προ^δρ&ιιαν ' Ο  Ε ίβ η γη τή ς

I. ΚΑΝΑΒΟΣ Π. ΑΑΓΟΠΑΤΗΣ

Γ ά  Μϋη

Π. ΓΡΥΠΑΡΗΣ, Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Π . ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Γ. I. Καφφετζάκί, "Ερδαρτος. Ηράκλειον, 1911, σελ. 22. Τό 
βιβλιαράκι αύτό τού κ. Γ. I. Καφφετζάκί είναι 6 Αος άριθμός μιανής 
παιδαγωγική« βιβλιοθήκης, πού θά βγει καθώς φαίνεται στό Η ρά 
κλειο τής Κρήτης. Ή  Ιδέα πολύ δμορφη. Μέ μικρές μελέτες, άν καί 
δχι τόσο σύντομες, νά γνωριστούν μεγάλες πνευματικές μορφές, πού 
καί γιά τόν καιρό τους καί γιά τά σήμερα έχουν μεγάλη σημασία. 
Μά ή  Ικτέλεση τής δμορφης ίδέας, ώς πρός τόν Έρβαρτο τοδλά- 
χιστο, άξιοθρήνητη. Ό χ ι  πειά μελέτη άπδ τίς πηγές, άπό τά έργα 
δηλαδή τοΟ Έρβαρτου, ούτε κάν καλοσυνείδητη καί στοχαστική 
άπόδοση μελετών άλλων, μά άτελα καί κακόζηλα μεταφράσματα. 
Ό  συγγραφεύς μή έχοντας τήν άπαραίτητη μόρφωση γιά  νά κατα
λάβει κάν τδν τυφλοσούρτη πού άκολούθησε, στδν άναγνώστη, πού 
ξέρει τόν Έρβαρτο, προκαλεί άηδία, σέ κείνον πού δέν τόν ξέρει, δέ 
δίνει καμιά καθαρή Ιδέα.

Γεμάτο άκόμα τό βιβλίο άπό σφάλματα παιδιάτικα. 'Η  G dfiin- 
g e n  δηλ. ή Γοτίγγη μεταφράζεται Κετίγνη (σ. 4  καί σ. 22) καί έτσι 
ό Έρβαρτος παρουσιάζεται δρώντας στήν πρωτεύουσα τού Μαυρο- 
βουνίου! Στή σελ. 21 πληροφορούμεθα, πώς ό “Ερ6. ¡δημοσίευσε 
διάφορα συγγράμματα ίνσκήψας είδικώτερον είς τήν κυρίως είπεΐν 
φιλοσοφίαν». Καί ό κ. Γ. I. Καφφετζάκις Ενέακηψε κυριολεκτικώς 
στόν Έρβαρτο.

Α. Παπαζαχαρίον: Περί σκοπιμωτέρας μεταρρνθμίσεως της διδα
σκαλίας ¿ν τη οτοιχειώδει Εκπαιδεύσει. °Εν Άθήναις, 1911, σελ. 23. 
Ό  K°s Παπαζαχαρίου είναι καθηγητής τών Παιδαγωγικών στό 
’Αρσάκειο, τό φυλλάδιό του γράφει, λέει, περί «οκοπιμωτέρας μεταρ
ρυθμίσεις κ.τ.λ.», ώστε μιλάν καί Έ λληνες παιδαγωγοί περί μεταρ- 
ρυθμίσεως καί άδικο θά .ήταν νά τούς κατηγορήσει κανείς πώς άντι- 
γράφουν ή συγγράφουν μόνο «ύποδειγματικές διδασκαλίες». "Ολες οί 
προσπάθειες πού γίνονται καί άπό τό κράτος καί άπό τούς παιδα
γωγούς γιά κάποια κίνηση παιδαγωγική μπορούν νά άναχθούν σέ 
δυό είδη Ιπιδράσεφς. Πρώτο σέ έπίδραση τής κλασικής, νά πούμε, 
παιδαγωγικής, πού έχει διαμορφώσει τή μεθοδική τού Γερμανικού
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πρό πάντων σκολειού καί πού λίγο πολύ δπως είναι καί εύρίσκεται 
μεταφυτεύεται στήν Ελλάδα, μέ τίς ύποδειγματικές διδασκαλίες καί 
άλλες σχετικές έργασίες. Καί δεύτερο σέ κάποια άπήχηση κινημά
των μεταρρυθμιστικών, πού γίνονται τώρα καί στή Γερμανία καί 
σάλλες χώρες γιά νά φέρουν τό σκολειό σέ άμεσώτερη συνάφεια μέ 
τή ζωή (A rbeitsschule, G esundhe itsschu le  κ.τ.λ.).

Έ να  είδος τέτοια άπήχηση είναι καί ή μελέτη τού κ. Παπαζα
χαρίου. Μάς μιλάει γιά  κήπους παιδικούς, γιά  τήν ώφελιμότητα 
καί τήν άνάγκη τής χειροτεχνίας, γιά χειραφέτηση τού παιδικού 
νού άπό τήν καθαρώς πνευματική Ιργασία καί εύελπιστεί, δτι, «έάν ή 
διδασκαλία λάβη μάλλον πρακτικήν μορφήν, άνταποκρινομένην πρός 
τό πνεύμα τής παιδικής ήλικίας καί άκολουθούσα αύτήν τήν πρός 
ένέργειαν έμφυτον όρμήν τού παιδίου, τότε καί ήμείς θά άποκτήσω- 
μεν άρτίαν δημοτικήν Εκπαίδευαιν, τότε θά δυνάμεθα νά εΐπωμεν, 
δτι καί ήμεΐς είσήλθομεν είς τήν τάξιν τών άληθώς άνεπτυγμέ- 
νων Ιθνών».

θ ά  ήταν βέβαια δύσκολο νά χαραχτηρίσει κανείς γιά  όλότελα 
άσκοπες δλες αύτές τίς παιδαγωγικές Ινέργειες τού κράτους καί τών 
παιδαγωγών είτε περιορίζονται μόνο σέ λόγια καί σέ θεωρίες δανει
σμένες άπό τούς ξένους καί δπως δήποτε μεταφερμένες στήν έπί- 
σημη έλληνική γλώσσα, είτε καί δοκιμάζονται έστω καί πάρα πολύ 
περιωρισμένα καί στήν πράξη.

Καί είναι δύσκολο νά τίς χαρακτηρίσουμε γιά άσκοπες γιατί καί 
στήν κλασική μεθοδική καί στίς νεώτερες μεταρρυθμιστικές τάσεις 
φανερώνονται άλήθειες, πού έχουν κύρος γιά κάθε σκολειό έπομέ- 
νως καί γιά  τό. έλληνικό, πού ίσα ίσα έχει στά περισσότερά του 
πολύ λίγη σχέση μέ κάθε άλήθεια. Μά θά είχε νά παρατηρήσει 
κανένας μέ δλο του τό δίκιο έξετάζοντας τό σημερινό έλληνικό σκο
λειό στή βάση του, στίς έσωτερικές του τάσεις, στήν όργάνωσή του, 
στήν έξωτερική του παράσταση, στό προσωπικό του, στή διοίκησή 
του, πώς δλα αύτά μοιάζουν μέ άεροκοπάνισμα, πώς δλα τά λόγια 
γιά μεταρρυθμίσεις καί τά τέτοια στέκονται στόν άέρα καί λέγονται 
μόνο καί μόνο γιά νά φαινόμαστε καί μεΐς, δτι «δέν καθυστερούμεν 
τών πεπολιτισμένων λαών» καί γιά νά φιγουράρουν μερικά άτομα 
ώς άνθρωποι μοδέρνοι. Ά πάνω σ’ αύτό τό μοτίβο είναι κουρδισμένη 
καί ή «Έπετηρίς τού Υπουργείου τής Παιδείας» καί οίεςδήποτε 
άλλες ενέργειες τών έπισήμων. Τά Ινενήντα έννέα Ικατοστά τών 
δασκάλων δέν παίρνουν είδηση άπ ' δλα αύτά. Στήν ’Αθήνα ποζάρει
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άπδ χρόνια τώρα «Εκπαιδευτικόν Μουσεΐον» μέ τά  νεότατα τής 
Ιπιστήμης δημιουργήματα χαΐ δμως άμφιβάλλομε άν δπάρχει καί 
ένα σκολειό δημόσιο, πού έχει θρανία κάν καμωμένα δπωςδήποτε 
κατά τάς δποδείξεις τής έπιστήμης. Μά τδ σημαντικότερο άπ’ δλα 
είναι, πώς τδ Ιλληνικδ σκολειό, τδ χωρίζουν άπδ τή ζωή «άτια πολύ 
βαθύτερα άπ’ δτι χωρίζουν κάθε άλλο σχολειδ τοΟ χόσμου, δτι τδ 
μυαλδ τών έλληνοπαίδων τδ περισφίγγουν άπδ τήν τρυφερότερη 
σχολιχή ήλικία τά μάγγανα τής γλωσσικής ψευτιάς, πού κάνουν 
άδύνατη κάθε χειραφέτηση του. Καί γιά τδ βάραθρο αύτδ τδ άγεφύ- 
ρωτο μεταξύ ζωής καί έλληνικού σκολειού, άν Ιξαιρέσουμε τις φιλό
τιμες προσπάθειες τοδ κ. Μπουντώνα, δέν Ιχουν ώς τώρα μάτια οί 
σοφοί καί έπίσημοι παιδαγωγοί μας. Γι’ αύτδ δλες οί θεωρίες γιά 
παιδικούς κήπους καί χειραφετήσεις τού παιδικού πνεύματος, δσο 
δέν συνδέονται μέ τδ κεντρικδ πρόβλημα τής έλληνικής διδακτικής 
μοιάζουν μέ άεροκοπανίσματα.

Αικατερίνης Βαρουξάκη. 'Γ για σώματα, ύγιεΐς ψυχαί. Ά θήνα ι 
1911 ο. 31. Στδ δεύτερο έκεΐνο είδος τών παιδαγωγικών ένεργειών, 
τήν άπήχηση μεταρρυθμιστικών κινημάτων, πού γίνονται στά σκο
λειά τής Εύρώπης, θά μπορούσε κανείς νά κατατάξει καί τδ βιβλίο 
τής κ. Αίκ. Βαρουξάκη. Ε κ ε ί έκθέτει ή διευθύντρια τού Άρσακείου 
σέ τρία άρθρα »Υπαίθρια σχολεία», «Τά σχολεία τοδ Βορρά» καί 
«Στρεβλά σώματα» έντυπώσεις πρδ πάντων άπδ ταξίδια της στίς 
βορεινές χώρες καί διατυπώνει εόχές καί κάνει «εκκλήσεις» γιά νά 
μιμηθούμε κ’ Ιμεΐς δσα γίνονται έκεΐ πάνω. Ή  κ. Βαρουξάκη προσέ
χει περισσότερο στδ πρώτο μέρος τού τίτλου τοδ βιβλίου της στά 
«Ύγια σώ ματα» καί ξέρουμε πώς δέν περιορίζεται μόνο σέ λόγια, 
μά καί μέσα στόν κύκλο τής άμεσώτερης ένέργειάς της κάνει β,τι 
μπορεί καί δ,τι τής έπιτρέπει ή γύρω της άδιαφορία ή καί άντί- 
δράση, γιά τήν δγεία τών παιδιών. Μά έκεΐ στίς χώρες, πού μάς 
περιγράφει, Ιχουν φροντίσει πολύ πρωτύτερα καί γιά  τίς νγιεΐς ψυχές. 
Καί σαύτό ήθέλαμε νά προσέξει ή κ. Βαρουξάκη. Τδ Άρσάκειοι 
δπως είναι τώρα τούλάχιστον τά πράματα, Ιχει στά χέρια του δλη 
σχεδδν τή γυναικεία μόρφωση. Καί παρουσιάζει ή γυναικεία μόρ
φωση στήν Ελλάδα προβλήματα ίσως περισσότερα άπδ τδ σκολειδ 
τών άρρένων, καί Ισως τή βαραίνουν περισσότερα ψέματα. Καί δπως 
μάς είναι άνώφελες δγιεΐς ψυχές μέ άρρωστα σώματα, Ιτσι καί 
ΐσως περισσότερο μάς είναι άνώφελα δγιή σώματα μέ άρρωστες καί 
στρεβλωμένες ψυχές. Καί μερικά δυσάρεστα Ιπεισόδια, πού Ιπροκά-
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λεσαν τώρα τελευταία οί Ινέργειές της γιά  τήν δγεία τών παιδιών, 
θά τήν έπεισαν πόσο άλληλένδετα είναι τά προβλήματα, καί πόσο 
είναι κάπως ουτοπικό νά ζητάει κανείς νά Ικπολιτίσει μόνο σωματι
κός μία κοινωνία, πού έχει μέσα της κάποιες βαθύτερες πλάνες.

Π α ιδα γω γικός  τύπος. [Τή ζωή, πού δπάρχει μέσα σέ οίοδήποτε 
στάδιο τής πνευματικής ένέργειάς, δέν τήνε φανερώνουν μόνο τά 
σχετικά βιβλία, μά άκόμα περισσότερο σήμερα τά περιοδικά δημο
σιεύματα. Γι’ αδτδ θά μπορούσε κανείς νά πάρει άξιόλογα γιά σημάδι 
τής νέκρας, πού έπικρατούσε πριν λίγο άκόμα σέ δλα τά είδη τής 
παιδαγωγικής ένέργειάς, τήν τέλεια άνυπαρξία περιοδικών ή έφημε- 
ρίδων, πού νά καταγίνονται μ’ αύτά τά ζητήματα. Πού καί πού Ιγί- 
νονταν καμιά σπασμωδική ένέργεια άπδ κανένα άτομο καί γρήγορα 
ναυαγούσε. Τώρα γίνεται κάποια κίνηση συστηματικότερη άν καί 
λιγοστή. Μά καί τδ νά βγαίνουν μόνο Ινα δυδ περιοδικά ή έφημερί- 
δες δέν είναι σημάδι, πώς δπάρχει ή ζωή πού πρέπει. Τδ τί δημο
σιεύεται έκεΐ μέσα, άν φανερώνεται κάποια τάση γιά άληθινή πρόοδο, 
είναι τδ πολύ σημαντικότερο.

Γι’ αύτδ καί ό Εκπαιδευτικός "Ομιλος, πού τίποτε άλλο δέν ποθώ 
τόσο, δσο νά δει γύρω του νάνθίζει τδ ένδιαφέρον καί τής κοινωνίας 
καί τού δασκαλικού κόσμου γιά  τά προβλήματα τής έλληνικής παι
δείας, πού καθρεφτίζουν στδ είδος τους δλα τά ζωτικά προβλή
ματα τής κοινωνίας μας καί τοδ έθνους μας, θά παρακολουθήσει 
συστηματικά στδ Δελτίο του δλη τήν κίνηση καί τού ϋαιδαγωγικοΟ 
τύπου άρχίζοντας σήμερα άπδ μερικά περιοδικά δημοσιεύματα καί 
έφημερίδες].

’Α να τολή . Μηνιαϊον παιδαγωγικόν περιοδικόν. Διευθυντής’Ε μμα
νουήλ Ίακωβίδης. ’'Ετος Α '. Έ ν  Σάμφ. 1911. (Έ τησία  συνδρομή. 
Φρ. 10). Είναι τδ πρώτο παιδαγωγικό περιοδικό, πού μέ πρόγραμμα 
πλατύ, έπιστημονικδ καί θετικό βγαίνει στήν Τουρκία. Ή  Ιλληνική 
παιδεία στήν Τουρκία έχοντας καί πρίν άπδ τδ σύνταγμα καί ώς 
τώρα άκόμη μέ δλους τούς άφομοιωτικούς άγώνες τών Τούρκων 
τέλεια Ισωτερική έλευθερία, καί έχοντας άκόμη Ινα πολύτιμο μέ τδ 
μέρος της άγαθό, τήν άποκέντρωση, δχι μόνο δέν έμεινε όργανικά 
καθόλου πίσω άπδ τήν παιδεία τού έλεύθερου κράτους, μά καί σέ 
μερικά σημεία προπορεύτηκε δημιουργήσαντας τδν τύπο τού έξατάξιου 
δημοτικού σκολειού καί τού έξατάξιου ή πεντατάξιου γυμνάσιου, πού 
τώρα μόλις έρχεται νά τδν νομοθετήσει καί τδ έλεύθερο κράτος. Καί 
άπδ τήν άποκέντρωση τής σχολικής διοίκησης στήν Τουρκία ήμπο-



8 g

ρούμε νά Ιλπίζουμε καί πολλά άκόμα άγαθά γιά δλη τήν έλληνική 
παιδεία. Έχρειάζονταν δμως νά βρεθεί καί Ινα δργανο, πού νά 
μελετάει συστηματικά τά σχετικά ζητήματα. Καί τό δργανο αύτό τό 
έδημιούργησεν ή φιλοπονία καί ή δραστηριότητα ένός κατάλληλα 
μορφωμένου άνθρώπου τού κ. Ε. Ίακωβίδη, καθηγητή των παιδα
γωγικήν στό 'Ιεροδιδασκαλείο τής Σάμου. Στά έννιά φυλλάδια τού 
Περιοδικού, πού βγήκαν ώς τώρα, βρίσκομε διατυπωμένες πολλές 
σκέψεις τού κ. Ίακωβίδου, σκέψεις πού άναφέρονται πρό πάν
των στις συνθήκες τής Ιργασίας των δασκάλων στήν Τουρκία. Ό  
κ. Ίακωβίδης προσπαθεί νά νικήσει τήν άδιαφορία καί τή μοιρο- 
λατρεία τού δασκαλόκοσμου, νά του κάνει συνειδητή τήν άποστολή 
του, καί νά τόν σπρώξει σέ πνευματική καί κοινωνική αδτοτέλεια 
καί αδτενέργεια. Ή  άλήθεια είναι πώς σ’ αδτές τίς σκέψεις, έν ψ 
φαίνεται νά καταλαβαίνει ό κ. Ίακωβίδης καί τά άλλα τά βαθύτερα 
καί τά άλληλένδετα μέ τήν πνευματική ζωή τού δασκάλου ζητήματα, 
μιλάει μόνο μέ άοριστίες καί άποφεύγει νάγγίξει τίς πληγές. Ξέρον
τας πόσο δύσκολο είναι σένα άτομο, πού Ιργάζεται μέσα σέ ώρισμέ- 
νες συνθήκες νά άντιμετωπίσει δλη τή γύρω του πρόληψη, δέν έννο- 
οΟμε νά όποτιμήσωμε τύ δ,τι ώς τώρα Ικανέ. Μά ή καλοσυνείδητη 
μελέτη τών παιδαγωγικών ζητημάτων δέν ήμπορεί παρά νά τύν 
φέρει άργά ή γρήγορα στήν άνάγκη νά θέσει καί νά προβάλει στήν 
Ιρευνα καί τά κύρια καί ιδιαίτερα διδακτικά προβλήματα, πού Ιχει 
νά λύσει ή έλληνική παιδαγωγική.

’Ακόμη έχουμε νά Ιξάρωμε τή φιλότιμη προσπάθεια τής «’Ανα
τολής» γιά νά δώσει στούς δασκάλους μας είκόνα τής σημερινής 
καταστάσεως τής παιδαγωγικής Ιπιστήμης. Τήν πειραματική παιδα
γωγική, πού στήν Ελλάδα είναι άκόμα re s  incogn ita , Ιν φ σάλλα 
Βαλκανικά κράτη λειτουργούν καί ινστιτούτα πειραματικής έρευνας, 
ψυχολογικής καί παιδαγωγικής, τήν παρακολουθεί ή «’Ανατολή» 
άρκετά καλά, κυρίως άπύ πηγές βωσικές.

'Ο διευθυντής τής «’Ανατολής» έδειξεν ώς τώρα άξιόλογη άντοχή 
βγάζοντας τό άρκετά πολυσέλιδο μηνιαίο του περιοδικό σχεδόν μόνος 
του, σημάδι κι’ αύτδ τής άξιοκατάκριτης άδιαφορίας τών δασκάλων, 
πού δέν Ιννοούν άκόμα, πώς ή μεγαλύτερη δύναμή τους είναι τό 
ειλικρινές ένδιαφέρον καί ή μελέτη δλων τών ζητημάτων τού κλά
δου των. "Ας έλπίσουμε, πώς γρήγορα θά διαλυθούν οί πάγοι αύτής 
τής άδιαφορίας καί σαυτό προσδοκάμε, πώς θά συντελέσει πολύ καί 
ή Ιργασία τού κ. Ίακωβίδη.
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Έ πετηρίς τον έν Σμύρνή ‘Ελληνογερμανικον Λυκείου. Τόμ. 5· 
Σμύρνη. 1906  - 1911.

Ή  συνήθεια τού νά βγάζουν κάθε χρόνο δημόσια ή ιδιωτικά 
σκολειά έπετηρίδες ή προγράμματα, πού δίνοντας μιά συνοπτική 
ίδέα τής Ιργασίας τού σκολειού, περιέχουν κι’ δλας καί Ινα δύο Ιπι- 
στημονικές πραγματείες, είναι άλλού πολύ άπλωμένη, στήν Ελλάδα 
δμως λιγοστά είναι τά σκολειά, πού ώς τώρα έπιχείρησαν τέτοιο 
πράμα.

Τέτοιο Ινα καί τό Έλληνογερμανικό Λύκειο τού κ. Γιαννίκη, 
Ιπλούτισεν ώς τώρα τήν παιδαγωγική μας φιλολογία μέ πέντε τόμους 
άρκετά πολυσέλιδους. ’Από τίς πραγματείες, πού δημοσιεύτηκαν Ικεΐ 
σημειώνομε τίς μελέτες τού κ. Γεωργακάκι, παιδαγωγού τής κλασι
κής Έρβαρτιανής σχολής, Μεθοδική τής ’Ιχνογραφίας (Τόμ. A ')f 
Μεθοδική τής ‘Ιστορίας (Τόμ. Β ' καί Γ’), Περί ίσωτερικής επαναλή- 
ψεως (Τόμ. Λ) καί τήν ένδιαφέρουσα πρωτότυπη μελέτη του, « 'f f  
διαλεκτική τον Σωκράτονς είναι ή αύτή πρός τήν άναπτύσσονσαν ή 
Εξελικτικήν μορφήν τής διδασκαλίας; (Τόμ. Ε')· Οί Ιργασίες τού κ. 
Γεωργακάκι είναι δλες με έπιμέλεια καί άκρίβεια γραμμένες, άν καί 
θά είχαμε νά παρατηρήσωμε γενικά, δτι ό Έρδαρτιανισμός του, βπως 
τόν έδιδάχτηκε άπό τόν καθηγητή τής J e n a  R ein, καί δπως τόν 
άκολουθεί πιστά μαζί καί μέ άλλους άπό τούς παιδαγωγούς μας 
καταντάει άποκλειστικός πολύ καί χάνει τήν Ιπαφή του μέ τή σύγ
χρονη έπιστήμη. Ε π ίσης άξίζει νά σημειωθούν οί μελέτες τού κ. Κ· 
Γιαννίκη, Περί τής διδασκαλίας τής ’Αριθμητικής (Τόμ. Β'), τού 
κ. Ε. Πελεκίδη, Τό μάθημα τών συνθέσεων (Τόμ. Δ'), τού κ. Δ. 
Γληνον, Τά ελληνικά εν τή μέση έκπαιδενσει (Τόμ. Α') καί Τό ’Ελλη
νικόν άναγνωστικόν τον Βάάμοβιτς Μέλλεντορφ (Τόμ. Β'). Καί τό 
πρόγραμμα καί ή μεθοδική τών μαθημάτων τούτων είναι πολύ πίσω 
σέ μάς καί ή διδασκαλία των γίνεται τόσο Ιλαττωματική, ώστε οί 
μελέτες αύτές περιέχοντες καί πολλούς πρωτότυπους στοχασμούς 
είναι άξιοσπούδαστες γιά κάθε δάσκαλο. Τό ίδιο λέμε καί γιά  τήν 
Ιργασία τού κ. Γ. Σακκόρη, ‘Η  φιλοσοφική προπαιδεία έν τόΐς 
Γνμναοίοις και τοΐς Ανκείοις (Τόμ. Ε').

Ά λλ ’ Ικεΐνο, πού περισσότερο θά ποθούσαμε νά βρούμε στήν έπε- 
τηρίδα τού σκολειού τούτου, πού ή διεύθυνσή του καί οί καθηγητές 
του, δντας έλεύθεροι άπό κάθε είδους συγκέντρωση καί γραφειοκρα
τία, πού σκοτώνει κάθε πρωτοτυπία έδώ στήν Ελλάδα, δείχνουν 
άξιέπαινη προθυμία νά μή κωφεύουν όλότελα στίς άπαιτήσεις τής
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ζωής καί τής Ιπιστήμης, έκεΐνο λοιπόν, πού θά ποθούσαμε καί οέν 
τδ βρίσκομε, είναι παρατηρήσεις διδαχτικές βγαλμίνες άπδ μέσα άπδ 
τήν Ιργασία τού Λυκείου, πράγματα συγκεκριμένα, νά ποΟμε, καί 
δχι μόνο γενικότητες καί θεωρίες, πού βέβαια κι’ αύτές χρειάζονται 
καί σέ πολλά έχουν τόν τόπο τους. θ ά  θέλαμε νά ξέρωμε ποιά μέθοδο 
πραγματικά  Ιφαρμόστηκε γιά κάθε μάθημα άπ’ τόν καθηγητή, ποιά 
διδαχτικά βιβλία ¿χρησιμοποιήθηκαν, τί άποτελέσματα παρατηρήθη* 
καν. θ ά  ήθέλαμε π. χ . νά ξέρωμε άν τό πρόγραμμα τών Ιλληνικών, 
πού διατύπωσε στόν α' τόμο τής Επετηρίδας 6 κ. Δ. Γληνός Ιξακο- 
λούθησε καί Ιφαρμόστηκε σέ βλες τις τάξες τοϋ Λυκείου, καί άν οί 
τελειόφοιτοι, πού βγήκαν μ’ αύτδ τό πρόγραμμα παρουσίαζαν ίσα ή 
καλύτερα άποτελέσματα άπδ τούς τελειόφοιτους των γυμνασίων, θ ά  
θέλαμε περισσότερες λεπτομέρειες γιά τήν πνευματική καί τήν άλλη 
ζωή τών παιδιών. Ά φ ’ ού ύπάρχει τόση καλή θέληση πρέπει νά 
προστεθεί καί ή άκριβής παρατήρηση. Τότε θά βγουν στή μέση καί 
θά διαφωτισθούν καί καλύτερα δλα τά ζητήματα, πού έχει νά παρου
σιάσει ή γυμνασιακή, πραχτική ή κλασική παιδεία.

«Σάλπιγξ», ’Εκπαιδευτική και εθνική έφημερίς, δργανον τής ί Π αν
ελληνίου ένώσεως των δημοδιδασκάλων άμφοτέρων τών φύλων». Εν  
Άθψ>αις. “Ετος Γ '. 1911.

« Ασπίς», Περιοδικδν παιδαγωγικόν δεκαπενθήμερον, δργανον τον 
παγκρητικον δημοδιδασκαλικον συλλόγου. Έ ν  Χανίοις. Έ το ς  Ε . 1911.

«Σχολέϊον και οικογένεια». Διευθυντής I. Παπονλιας. Έ ν  Άθήναις. 
Έ το ς  θ ' .  1911.

Ή  άμάθεια τού λαού, δστερ’ άπ’ τούς αίώνες τής σκλαβιάς, ή 
παραπλάνησή του άπ’ τούς ψευτοκλασικιστές καί πατραγαθιστές 
δασκάλους, ή κοινωνική καί πολιτειακή του άνικανότητα, Ιπειδή δέν 
ύπήρχε μέσα στδ λαό καμιά τάξη άναθρεμμένη καί μορφωμένη γιά 
νά κυβερνά, ή πολιτική διαφθορά καί άκολασία, πού άκολούθησε, ή 
άνυπαρξία μέ μιά λέξη συνταγμένης καί μέ λογική συνέχεια πολιτείας, 
έκατάφερε νά μήν υπάρχει ώς τά σήμερα στήν Ελλάδα δημοτική παι
δεία. Οί ίδιες αιτίες μαζί μέ τήν πρόφαση τής οικονομικής άνεχειας 
¿δημιούργησαν γραμματιστές, γραμματοδιδασκάλους, ύποδιδαακάλονς 
καί άλλα τέτοια ποικίλης προελεύσεως καί συστάσεως δργανα τής 
καλουμένης δημοτικής παιδείας,1 έν φ άπ’ τήν άλλη μεριά ή σπα

1 Τώρα τελευταία γίνεται Ινέργεια νά δημιουργηθεί καί τετάρτη species, ol 
Ιεροδιδάσκαλοι.
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σμωδική Ινέργεια τής ώς τά τώρα ¿νομαζομένης πολιτείας σέ μερικά 
lucida in te rv a lla  της κατάφερε νά δπάρχουν σήμερα στήν Ελλάδα 
άρκετοί μέ ειδική μόρφωση δημοδιδάσκαλοι.

Οί δημοδιδάσκαλοι αύτοί οί μορφωμένοι θά ήταν ή ζύμη, άπδ 
τήν όποία θά μπορούσε μιά μέρα νά βγει δημοτική παιδεία. Αύτοί 
έχοντας συναίσθηση τής άποστολής τους, φωτισμένοι άπδ τήν έπι- 
στήμη, Ιρχόμενοι σέ άμεση Ιπικοινωνία μέ τή λαϊκή ψυχή, μελετών
τας καλοσυνείδητα δλα τά προβλήματα, πού θά τούς παρουσίαζε τδ 
έργο τους, θά έχτιζαν σιγά σιγά τδ παλάτι τού νεοελληνικού δημο
τικού σκολειού, δπως μέ θαυμαστή φιλοπονία καί φιλοτιμία καί 
φιλοπατρία τδχουν χτίσει οί δημοδιδάσκαλοι άλλων λαών δχι μόνον 
παλαιών μά καί νεώτερων τού έλληνικού στή σταδιοδρομία τού πολι
τισμού. Μά καί τούς δημοδιδάσκαλους τούς είχεν ώς τώρα ή πολι
τική άκολασία κλωταοσκονφι. Καί έτσι δχι μόνο έσπερνε τήν άπο- 
γοήτευση καί έδιωχνε τά καλύτερα στοιχεία άπδ τδ όψηλδ έργο, μά 
καί δπου μπορούσε νά φανερωθεί, κάποια Ινέργεια τή ν  άνάγκαζε ή  
πολιτεία νά είναι Ινέργεια μόνο γιά τήν Ιξασφάλιση τού ψωμιού. 
Γι’ αύτδ καί τδ δργανό τους ή «Σάλπιγξ» σχεδόν άποκλειστικά μέ 
τά ζητήματα τής διαβαθμίσεως καί τής μισθοδοσίας καί τά σχετικά 
άσχολεϊται ώς τώρα. Τό ίδιο καί «7ο σχολεϊον καί οικογένεια» πού 
άντιπροσωπεύει τά συμφέροντα τών καλουμένων ύποδιδασκάλων. Ή  
¿ΑαπΙς» τών Κρητικών πειδ ήσυχασμένη άπ’ αδτά κυτάζει καί 
άλλα ούσιαστικώτερα ζητήματα τοο σκολειού. Ελπίζομε, πώς ή  
φιλελεύθερη Κυβέρνηση θά παύσει πειά αύτδ τδ άξιοδάκρυτο κλο
τσοσκούφι τής Πολιτείας δχι μόνο μέ τούς δημοδιδασκάλους παρά 
μέ δλη τήν Παιδεία. Καί τότες Ιλπίζομε πώς καί οί δημοδιδάσκαλοι 
Ιξασφαλίζοντας πειά τό ψωμί τους καί τήν άξιοπρέπειά τους, θά 
στρέψουν δλη τήν προσοχή τους στήν ούσία τού ΙκπαιδευτικοΟ προ
βλήματος, πού τούς ένδιαφέρει καί μάς ένδιαφέρει, στή δημιουργία 
τού άληθινοΰ δημοτικού σκολειού. Τή συμπάθεια τής κοινωνίας μόνο 
αύτή ή ειλικρινής Ιργασία θά τούς τήν Ιξασφαλίσει.

’Αθήνα, Δεκέμβρης 1911



Τό μήνα Δεκέμβριο έγιναν τρείς διαλέξεις στά γραφεία  τού 'Ο μ ί
λου. Οί δυο πρώ τες ά πδ  τδν κ. Ά λ .  ΔελμοΟζο καί ή  τρ ίτη  τ^ν 
κ . Στέφ. Ραμά.

Ό  κ. ΔελμοΟζος άνάπτυξε τήν  κατάσταση δπου βρήκε τ ις  μαθή
τριες στδ Βόλο, δταν άνοιξε τδ ’Ανώτερο Π αρθεναγω γείο. Μάς μίλησε 
γ ιά  τά  ελαττώ ματα πού τούς Ιδω κε τό επίσημο εκπαιδευτικό μας 
σύστημα, γ ιά  τδν παπαγαλισμό, τήν έπιπόλαια άντίληψ η τών π ρ α γ 
μάτων κ α ί τήν άτελή  έθνική τους μόρφωση. Μάς άνάπτυξε κατόπιν 
τό σύστημα πού 6 ίδ ιος ακολούθησε, γ ιά  νά ξερριζώσει τά  κακά 
αύτά άπδ τις ψυχές τών μαθητριών καί νά τούς δώσει τή  μόρφωση 
τήν  Ιθνική, διανοητική  καί ήθική  πού πρέπει.

Διάβασε πολλές έκθέσεις τώ ν μαθητριών του, πού όλοφάνερα 
έδειξαν τά  καλά  πού τούς εκαμεν 6 τρόπος αύτδς τής διδασκαλίας.

'Ο  κ. Στέφ. Ρ α μ ά ς άνάπτυξε τά  καλά  πού θά γίνονταν στδ Ιθνος 
μας « Ά ν  είχαμε τήν  πα ιδεία  μας ελεύθερη». 'Η  βαθυστόχαστη καί 
μεστή διάλεξη τού κ. Ρ α μ ά  θά δημοσιευθεΐ όλόκληρη στδ ερχόμενο 
Δελτίο.

Μέ χα ρ ά  μας παρατηρήσαμε δτι τις διαλέξεις αύτές παρακολού
θησαν ό χ ι μόνον μέλη τοΰ 'Ομίλου, άλλά καί πολλά καί Ικλεκτά  
μέλη τή ς κοινωνίας μας, πού δέ συμμερίζονται σέ δλα τά  σημεία 
τις πεποιθήσεις τού Έ κ π . 'Ομίλου.


