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Τ4 μ  ,·  ω λ 0 0 β α  παιδαγωγικά, δπ ,η ,,μ».
νικά #αί φιλολογικά περιοδικά ■

\  '
«Π αιδαγωγώ» Δ , ώ ,  „  ·Κλλ, „ „ Β ΪΛ λ6γ.„.·Α Θ *,«,.
« Ανατολή* μηνιαιον παιδαγωγικόν περιοδικόν. Έ ν Σάμφ
•Φ » ί .  Έ π ,σ , , μ » ^ »  * ,  Εα,δάγωγ,κδ, Π,ρωδικδν

Ενωσεως τών δημοδιδασκάλων άμφοτέρων τών φύλων. ’Αθήναι

«Πίν,ος» Μηνιαίο, Πέρωδικδν. Δ ,μοσί. ομ« ,,α.Λογ.κδν, έκ [σΙημο. 
νικάν και παιδαγωγικόν τού Πόντου. Μερτζιφούν.

«Σάλπιγξ» δργανον. τής Πανελληνίου ένώσεως τών δημοδιδασκάλων 
άμφοτέρων τών φ ύ λω ^  Άθήναι.

«ΆσπΕς» .δργανον τού παγκρητ£όυ δημοδιδασκαλικοΟ συλλόγου. Χανιά 

‘ ^ “ χ : , Πα1δφρ « '“ » ^ » . » ρ , ο δ . χ δ ν  Μ

* Εκκλησιαστικός Φάρος» έϊιιστημονικδν βεολογικόν σύγγραμμα έκδι-

■ ·Ζ £ £ ϊΤ  Έν ’* * * *
παράρ^ μ χ  ^ • ‘ ^ ’Λησιαστ,κοο Φάρου».

«Νούμάς» φιλολογικό περιοδικό. ’Αθήνα. ·

„ «Παναθήναια* είκονογραφημένον δεκαπενθήμερον περιοδικόν.Άθήν«,.
«1 ράμματα» φιλολογικό περιοδικό.. ‘Αλεξάνδρειά. '·
«Νέα.Ζωή» δργανο.τοΟ όμωνύμου Συλλόγου. ’Αλεξάνδρεια.
«Χαραυγή» πέριοδιχόν είκόνογραφημ&ού ίεκαπενβήμβ^ν. Μυτιλήνη. 
«Χρονικά» δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιοδικόν. Κων/πολις 
« Αλήθεια^Πολιτική καί .φιλολογική |φ ημ βρ{{,  Λ εμεσσδς-Κ ύπρος.

«Κρητη» Ε βδομ α δ ια ία  πολιτική Ιφημερίς. Χ«νιά. - '

Βιβλία κατάλληλα .γιά παιδιά άπό 11 χρονών καί η έρ α δ  Έ κπ. 
"Ομιλος συσταίνει τά βιβλία τής Κ“? Π. Δέλτα:

Γιά τή , Παορίδα ,  . , ω ο

Παραμύθι χωρίς όνομα .. . ; . . , * 3 5 0
Τόν καιρό τού Βουλγαροκτόνου 2. Τόμοι .. . » 4.50

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ

Στήν πρώτη του προγραμματική Ιγκύκλιο κήρυξεν ό Ε κ π α ι
δευτικός "Ομιλος πώς, κοντά στις άλλες εκπαιδευτικές άνάγκες πού 
θέλει νά ύπηρετήσει, θά κοιτάξει νά δοθούν στά Ελληνόπουλα καί 
τό πρότυπο άλφαβητάριο καί τά πρότυπα διδαχτικά βιβλία.

Τά παράπονα γιά τά σημερινά διδαχτικά βιβλία είναι γενικά. 
Παιδαγωγοί, δασκάλοι, οικογενειάρχες καί τό σιωπηλό μά φανερό 
μαρτύριο τών παιδικών ψυχών, πού παιδεύονται με τά τωρινά βιβλία, 
διαλαλοϋν ιό κακό πο'υ γίνεται.

Ή  γλωσσική πρόληψη, ή άμεθοδία, ή κερδοσκοπία μολύνουν τή 
σπουδαιότερη τού παιδιού πνευματική τροφή.

Οί ώς τά τώρα Ινέργειες τού κράτους καμιά άπ’ αύτές τίς πλη
γές δέ διορθώσανε. Ή  γλωσσική πρόληψη καί ή άμεθοδία έμειναν, 
δπως καί πρίν, ή ιδιωτική κερδοσκοπία πέρασε στά Ισοδα τού Κράτους.

Ό  ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος ξέρει, πώς καί δημοδιδάσκαλοι πολλοί, 
καλοσυνείδητοι, καί άλλοι, πού στοχάζονται πονετικά γιά τά Ελληνό
πουλα, Ιχουν μελετήσει καί τά ζητήματα τού διδαχτικοΟ βιβλίου καί 
θά μπορούσαν νά δώσουν πολύτιμη έργασία γιά νά διορθωθεί τό κακό.

Γι’ αύτό, άν καί στήν άρχή φρονούσε πώς τό ’Αλφαβητάριο καί 
τά διδαχτικά βιβλία θάπρεπε νά βγούν άπ’ τήν πράξη τού Πρότυ
που Σκολειού, άποφασίζει, ώς πού νά λειτουργήσει τό Σκολειό του, 
νά βοηθήσει γιά  νά βγει στό φώς δ,τι καλό μπορεί νά μάς δώσει ή 
δουλειά έκείνων, πού Ιχουν μελετήσει τά σχετικά ζητήματα.

Καί άρχίζοντας άπ’ τήν πρώτη άνάγνωση προκηρύχνει διαγωνι
σμό γιά τή συγγραφή τού καταλληλότερου γιά τά Ελληνόπουλα 
’Αλφαβητάριου. "Οσοι λοιπόν θά θελήσουν νά γράψουν ’Αλφαβητάριο 
γιά τό διαγωνισμό τού Όμίλου πρέπει νάχουν όπ’ δψει τά εξής.

1) Τό ’Αλφαβητάριο πρέπει νάχει δλη τήν άναγνωστική δλη 
τού πρώτου χρόνου, δηλαδή τό δεύτερό του μέρος νά τό αποτελούν 
παραμυθάκια καί διηγηματάκια καί ποιηματάκια γιά παιδιά.

2) Πρέπει νά διδάσκεται σύγκαιρα διάβασμα καί γράψιμο.
3) 'Ο καθένας πού θά γράψει, είναι λεύτερος νάκολουθήσει δποια- 

δήποτε άπό τις νεώτερες μέθοδες τής πρώτης άνάγνωσης θέλει, μπο-
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ρεϊ άκόμ« νά προτείνει καί δική του. Μόνο ή μέθοδο τοΟ γραμμ«- 
τισμοΰ είναι άπαράδεχτη.

* Λ  to Tí  ? ^ £Χ̂ Τ  Τ0°  βί6λί°ϋ’ ^  καί °£ ^  φρασούλες, *ού θά διαβάζονται άρχή άρχή, πρέπει νάχουν κάποιο νόημα, ένό-

*  “ * *  v i  « * · * » «

Ι λ* σσΰ;  ” 0Ü θά δ[δαΧτεΐ δΧ< μόνο μέ τό ’Α λφαβητάρι

Z Í > * J χ ^0TtX¿ 5X0X616 6ίναΐ ή ΧΟίνί> ί μ ^ ο ο μ έ ν η .Κι άπ αύτή^πρέπει νάναι παρμένο δλο τό δλικό τοΟ βιβλίου. Κάθε 
είδος χειραγώγηση το0 πα[δί0(} πρ6ς xá;tota χ α θ α ρ ^ μ έ ν η ή  
δ ι ο ρ θ ω μ έ ν η  τάχα γλώσσα άποκλείεται, καθώς καί τά διαλεχτικά 
στοιχεία. Τό μόνο διόρθωμα τής παιδικής γλώσσας, πού έχει νά 
κάνει ή πρώτη γλωσσική διδασκαλία, είναι νά διδάσκει τήν πανελ
λήνια προφορά τών λέξεων άντίς τή διαλεχτική, δηλ. τό π ’τ ά μ ’

u" °Λί- · ' '*  - ■*·*
«n n  Τά πρέπ6ί νά « “λθοΟν στά γραφεία τοΟ Έ κπ.
Ομίλου όδός Λέκα 4  ώς τήν 31 τού Δεκέμβρη 1912. Κάθε χειρό

γραφο νά διακρίνεται μέ κάποιο ρητό ή άλλο σημάδι, πού νά δπάρ- 
X6C i , ” 6 σφραγισμένο φάκελλο μέ τδνομα τού συγγραφέα.

7) Τάλφαβητάρία θά τά κρίνει Ιπιτροπή άπδ ειδικούς. Τά δνό- 
ματά τους θά δημοσιευτούν τύ Γενάρη τού 1913

Υ&ι2 ί Ι ^ τ Γ Ι Ϊ Γ 0 ΡΤ ° ° ’ ^  ** βραδ60τ6Ϊ’ θά δοθοί*  8Ρ· 
Ό αίλο Τ  β X tOÜ ά τυπωθ6Ϊ χβλλ" εΧ” ** μέ έξοδα τοΟ Ομίλου. Ο συγγραφέας θάχει άκόμα 5 0 %  άπδ τά καθαρά κέρδη 
δσο πουλιέται τδ βιβλίο. ρ™

'Αθήνα 1 τον Μάρτη 1912.

Ή  έπιτροπή τον Έ χ η . Όμιλον.

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η

“ ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ,,

Τδν καιρό πού ή Γαλλία είχε αύτοκρατορία, στά 1866, ένας άσή- 
μαντος τότε καθηγητής σ’ Ιπαρχιακή πόλη, ó J e a n  M acé, δημο
σίευσε στή ντόπια Ιφημερίδα «ή Εθνική Γνώμη» μιάν έκκληση— 
« Γιά νά όργανωθεϊ συντροφιά μεταξύ άνθρώπων καλής θελήσεως σέ 
» δλην τή Γαλλία, μέ τό σκοπό νά έργασθούν γιά  τή λαϊκή μόρφωση».

Τό κάλεσμά του τό άκουσαν τρείς άνθρωποι—Ινας λιθοξόος, Ινας 
όδηγός στό σιδηρόδρομο κ’ Ινας άστυφύλακας.

Οί τέσσεροί τους, μέ κεφάλαιο 15 φράγκα, ίδρυσαν άμέσως «τή 
Γαλλική Ένωση γιά τήν Εκπαίδευση» πού Ιφτασε στό μεγαλείο 
(ύστερα άπό είκοσι χρόνια) άπαρτιζόμενη πλέον άπό έκατομ. μέλη 
καί διαθέτοντας Ικατομμύρια κεφάλαια, νά Ιπιβάλεται τόσο, ώστε of 
έχθροί της νά τήν χαρακτηρίζουν—ώς σωματείο πρωτοβουλίας, δπου 
μεταβαίνει ή παιδεία τού Κράτους γιά  νά διδαχθεί.

Καί πραγματικά, χάρη στήν "Ενωση, ή Γαλλία ίχ ε ι σήμερα λαϊκή 
παιδεία δποχρεωτική, παρεχόμενη δωρεάν.

Σάν τί, δμως, νά ζητοΟσε ή "Ενωση τόν καιρό πού ιδρύθηκε;
Στό καταστατικό της Ιντελώς άόριστα δπόσχεται νά κινήσει τήν 

ιδιωτική πρωτοβουλία δπέρ τής έκπαιδεύσεως τοΰ λαοΟ.
Τίποτε όρισμένο δέν άναφέρεται δσον άφορά τόν τρόπο καί τά 

μέσα μέ τά όποια θά έπιδιώξει αδτδν τό γενικότατο σκοπό της.
Έ ν  τούτοις ó Macé, ό δημιουργός της, αύτός πού στάθηκε ήγε- 

μόνας της ώς τήν ώρα τοΟ θανάτου του, άπό τήν πρώτη στιγμή τής 
ίδρύσεώς της, Ινθουσιασμένος, έπρόλεγε τό Ινδοξο μέλλον τής Ένώ- 
σεως μέ τέτοια λόγια : — «"Οταν of ’Αμερικανοί μέτοικοι (Settlers) 
» προχωρούν ίσα μπροστά τους άναζητώντας τόπο γιά νά Ιγκατα- 
» σταθούν στό F a r  W est γνωρίζουν τάχα πάντοτε τό «πού» καί τό 
» «τί» θά φχιάσουν;»

»Έ να  ξέρουν, πώς είναι άνδρες καί δτι Ικεΐ κάτω δπάρχει γή 
» χέρσα. ΙΙηγαίνετε νά δείτε δέκα χρόνια έπειτα τό μέρος δπου στά-
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» βήκαν, θ ά  βρείτε μιά πόλη, της όποίας βέβαια δέν είχαν τό σχέδιο 
» στήν τσέπη τους τόν καιρό πού ξεκινούσαν.

» Κ ι’ δμως ή πόλη έχτίσθηκε. . .  Έ τσ ι θά κάνει καί ή Ένωσή 
» μας άν είμαστε άνδρες. . .» .

Κ ’ έτσι Ιγινε.
’Από τήν ίστορία της Γαλλικής Ένώσεως γιά τήν Εκπαίδευση 

μαθαίνομε, πώς δσο έπλήθαιναν τά μέλη της, δσο ή δλική της δύναμη 
αδξαινε καί δσο άποκτοδσε μεταξύ τών δπαδών της «προσωπικότη
τες ένεργητικές» (μεγάλωσε ή Ένωση άκριβώς γιατί τίς άπόκτησε) 
τόσο καί στό μυαλό τοΟ ίδρυτή της καί τών πολύτιμων συντρόφων 
του διαγράφονταν, άργά καί μέ τήν ώρα τους, ξελαγαρισμένοι κ’ έν- 
τελώς όρισμένοι οί είδικοί σκοποί καί τό πρόγραμμα τής ένέργειας. 
Κ ’ Ιτσι στό τέλος έφτασε στό σημείο νά δποστηρίξει καί νά Ιπιβάλει

δπως είπαμε τήν παρεχόμενη δωρεάν λαϊκή παιδεία, σά συνέπεια 
της δποχρεώσεως νά στέλνει ό πατέρας τό παιδί του στό Σχολείο.

Τήν δποχρέωση αύτή τήν δποστήριξε 6 M acé μέ πολλά έπι- 
χει ρήματα.

Κάπου π. χ . λέει.— « Είμαι βέβαια ό άφέντης στήν άμαξά μου;
» Καί άν μ’ άρέσει τή νύχτα, στά σκοτεινά, μπορώ νά τήν όδηγήσω 
» άπάνω σέ χαντάκια καί λιθάρια μέ κίνδυνο νά τήν κομματιάσω.
» Αύτδ μοδ φαίνεται στήν άρχή σάν δικαίωμά μου. Έ ν  τούτοις μ’ άνα- 
» γκάζουν ν’ άνάψω τό φανάρι στήν άμαξα. Ά ν  δέν τό κάνω μέ στέλ- 
» νουν νά δώσω λόγο στή δικαιοσύνη. Κι’ άν παραπονεθώ, μοδ λένε πώς
* έχω άδικο, έπειδή δέν πρόκειται μόνο γιά τήν άμαξά μου, άλλά 
» μπορεί στό δρόμο μου νά συναντήσω άνθρώπους καί νά σκοτώσω 
» κανένα παιδάκι, ή νά σπάσω τήν άμαξα κάποιου άλλου.

 ̂»Γιατί, λοιπόν, θά διστάσομε ν’ άναγκάσομε τούς άμελεΐς γονείς 
» /ά ν ά ψ ο υ ν  τό φανάρι στό κεφάλι τών παιδιών τους;—Νομίζετε,
* πώ ξ το0το δέν Υ1«  τό συμφέρον δλων μας κι’ δτι τά σκοτεινά 
»κεφάλια δέ θά σπάσουν άργότερα τίποτα;»

Ενόμισα, πώς δέν έπρεπε νά χάσω τήν εδκαιρία νά σάς θυμίσω 
άπό τήν ίστορία τής παιδαγωγικής τίς όλίγες αότές σελίδες, πού 
μιλούν γιά  τό λαμπρό έργο τοδ M acé, γιατί μέσα του βρίσκω πολύ
τιμα διδάγματα.

Τά σημειώνω άμέσως.
/Γβώ το.Ή  έπιτυχία τής Ένώσεως, πού ξεκίνησε άπό τόσο χαμηλά 

καί μέ τόσο λίγα μέσα γιά Ινα τόσο δύσκολο έργο, είναι μιά κατα-
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δίκη γιά τή διαγωγή δλων έκείνων, πού παρουσιάζουν τίς δυσκολίες 
ένός έργου σάν πρόσχημα γιά νά μήν κάνουν τίποτα.

Ή  έπιτυχία της, άντιθέτως, μπορεί νά ένθαρρύνει τούς όλίγους 
αισιόδοξους πού, μολονότι προβλέπουν τά μεγάλα Ιμπόδια, καταπιά
νονται τολμηρό καί δύσκολο έργο. Γιατί καί τό έργο τοΟ M acé — 
νά έπιχειρήσει νά ένώσει δλα τά έλεύθερα πνεύματα, πού ζοΟσαν 
καί στήν έποχή του δπως σέ κάθε έποχή άναζητώντας σάν άνάγκη 
τό φώς καί τήν πρόοδο — όμολογουμένως τό βρίσκομε άπό τά πιό 
τολμηρά, δταν σκεφθοδμε δτι ή αότοκρατορία στάθηκεν έχθρική σέ 
κάθε σκέψη Ιλεύθερη κι’ δτι ή «Ένωση», μέ τό νά θέλει «λαϊκή»— 
la ïq u e—τήν παιδεία, θ’ άντιμετώπιζε μιά παντοδύναμη ’Εκκλησία.

Δεύτερο. Ά π ό  τήν ίστορία τοδ έργου τού M acé μαθαίνομε, πώς 
δέν είναι καμιά άνάγκη νά όρισθοΟν άπό τήν άρχή μέ τό ν  καί μέ 
τό ο  καί νά ξετυλιχθοδν στοδ ήλιου τό φώς καί σέ κοινή θέα δλες 
οί λεπτομέρειες μιάς μακροχρόνιας κοινωνικής δράσεως.

Σχετικά ό Γαμβέττας Ιλεγε σ’ Ινα του λόγο :
— Βέβαια ó M acé θά είχε στό μυαλό του άπό τήν πρώτη στιγμή 

τό σκοπό πού θά έπεδίωκε μέ τήν Ένωση, μά καταλάβαινε πώς ή 
"Ενωση έπρεπε νά δείχνεται συντηρητική δσο τό δυνατό καί νά προ
χωρεί μέ περίσκεψη.

Κι’ ό ίδιος ó M acé άργότερα έλεγε μέ τό εικονικό του Βφος:— 
«Πρέπει νά μικραίνει κανένας γιά νά περάσει άπό μιά μικρή τρύπα».

Τά δυό αύτά διδάγματα, τά όποϊα φυσικά θά ένδιαφέρουν κάμ
ποσο κάθε σωματείο, πού ξεκινά μέ ¿λίγα μέσα γιά νά φτάσει άπό 
δύσβατο δρόμο σέ μακρυνό τέρμα καί πού τά μέλη του νοιώθουν κάπως 
άόριστα τήν κοινότητα τών ιδεών πού τά συνδέει, έθεώρησα — δέν 
καλοξέρω τό <γιατί> — πώς έπρεπε νά τά έπιδείξω κι’ άπόψε άνα- 
κουφωτά, μολονότι τά  βρίσκω — δπως καί είναι — σχεδόν άσχετα μέ 
τό θέμα τής όμιλίας μου.

Ά πό  τά ¿λίγα, δμως, πού άναφέραμε· γιά  τό έργο τοΟ M acé 
μάθαμε τό σχετικό γιά τό θέμα μας : — "Οτι τό δικαίωμα, πού έχει 
τό Κράτος νά δποχρεώνει τόν πατέρα νά στέλνει τό παιδί του στό 
σχολείο, στή Γαλλία τό ύποστήριξαν οί όπέρμαχοι τής έλευθερίας 
καί τό πολέμησαν οί Ιχθροί της.— Έθεώρησαν, δηλαδή, οί θιασώτες 
τής έλευθερίας τήν δποχρεωτική παιδεία σύμφωνη καί σάν άπόρ* 
ροια τής άρχής τής έλευθερίας τού άτόμου. Καί ώς τέτοια τήν δπο- 
στήριξαν, έπειδή στόν καιρό τοδ M acé ζοΟσαν άκόμα πολλοί, πού
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έφωναζαν 8τι τό Κράτος, Αναγκάζοντας τόν γονέα νά στέλνει τό 
παιδί του στό σχολείο, παραβιάζει τήν Ιλευθερία τού γονέα ώς Ατόμου.

Σήμερα νοιώθομε Αμέσως, δτι δ ισχυρισμός αδτός βασίζεται Απάνω 
σέ μιά παρανόηση καί σέ μιάν Αδικαιολόγητη Ιπέκταση τού δικαιώ
ματος πού Ιχει δ πατέρας Απάνω στό παιδί του.

Ό π ιό  Ακρατος δπερασπιστής τού Ατομισμού—δ J .S .  M ill—σχε
τικά μέ τό ζήτημα αδτό λέει:— Τό Ατομο πρέπει νά μένει έλεύθερο 
νά κάνει δ,τι θέλει, Ιφόσον πρόκειται γιά τόν έαυτό του καί τά συμ- 
φέροντά του, μά δέν είναι καθόλου έλεύθερο νά κάνει δ,τι θέλει, δταν 
πρόκειται γιά Αλλο Ατομο μέ τό πρόσχημα, δτι τά συμφέροντα αδτού 
τοΟ Αλλου Ατόμου τοΟ τά Ιχει Αναθέσει είτε δ νόμος, είτε ή φύση.

Καί λοιπόν, δπως δ πατέρας δέν είναι έλεύθερος νά διαθέσει τή 
ζωή τοΟ παιδιού του, ή νά τού παραμορφώσει τό σώμα, Απαράλλα
χτα δέν μπορεί νά διαθέσει τό πνεύμα τού παιδιού του.

Καί χάριν τής πνευματικής χειραφεσίας τοϋ μέλλοντος πολίτη 
του, τό Κράτος δχι δικαιούται, μά δφείλει νά λάβει πρόνοια νά τόν 
καταρτίσει σέ τρόπο ποδ καί δ ίδιος νά μή ζημιωθεί Αργότερα καί 
τήν κοινωνία νά μή βλάψει.

Έπομένο« ή δποχρέωση τού γονέα νά στείλει στό σχολείο τό 
παιδί του, γιά ν ' Αποκτήσει Ινα Ιλάχιστο μορφώσεως πού ή πολιτεία 
τή θεώρησε Απαραίτητη γιά τόν κάθε πολίτη της, Ιτέθηκε σύμφωνα 
μέ τήν Απόλυτη άρχή τής έλευθερίας.

Στήν περίσταση μάλιστα, πού ένας λαός αδτοδιοικούμενος—ήθελα 
νά πώ ποδ Ιχει πολίτευμα θεμελιωμένο στήν άρχή τής πολιτικής 
ελευθερίας, δηλαδή τής αδτοδιοικήσεως—στήν περίσταση, πού δ λαός 
αδτός τυχαίνει νά είναι Αμόρφωτος, κανενός είδους δισταγμός δέν 
επιτρέπεται. Τό Κράτος τό ταχύτερο καί μέ τόν αύστηρότερο τρόπο 
πρέπει νά έπιβάλει τή στοιχειώδη μόρφωση, ώστε δλοι νά λάβουν 
Ινα Ιλάχιστο βαθμό μορφώσεως. Εννοείται πώς καί ή πολιτεία δφεί- 
λει ν’ Αναλάβει τήν δποχρέωση στήν Ανάγκη νά χορηγήσει δωρεάν 
τό άπαιτούμενο Ιλάχιστο τής μορφώσεως.

Τούτο, Αλλως τε, είναι Αναγκαίο Ακολούθημα.
Οταν, Αρα, μιλούμε γιά Ιλεύθερη ή Ανελεύθερη παιδεία, δέν 

εννοούμε Αν είναι ή δέν είναι σ’ Ινα Κράτος δποχρεωτική ή Στοιχειώ
δης Εκπαίδευση. Ή  Ιλευθερία ή ή σκλαβιά τής παιδείας Ιξαρτάται 
Από κάτι Αλλο, πού θά τό άναζητήσομε προχωρώντας.

Σύμφωνα μέ δσα είπαμε συμπεραίνομε, δτι τό Κράτος μας πού

99

έθέσπισε— ίσως πρώτο αδτό Απ’ δλα τά Κράτη — τή Δημοτική παι
δεία δποχρεωτική, τόν καιρό πού Ιδέχθηκε δ Ελληνικός Λαός μέ 
τό σωρό μαζί μέ τήν Ανεξαρτησία του δλες τίς Ιλεύθερες Αρχές καί 
τίς έλευθέριες συνταγές καί διατάξεις, δέν Ικανέ τίποτα πού νά μήν 
είναι σύμφωνο μέ τήν άρχή τής έλευθερίας καί πού νά μήν είναι 
συντελεστικό γιά τήν προκοπή του.

Τό Κράτος μας, βμως, πού μέ συνέπεια σκεπτόμενο πολύ σωστά 
Ικανόνισε καί νά παρέχεται δωρεάν ή δποχρεωτική στοιχειώδης
Ικπαίδευση, δυστυχώς δέν Ισταμάτησε Ιγκαιρα τή φόρα του ........
Κ’ Ιτσι ξεγλύστρησε σ’ Ιναν Ιπικίνδυνο κατήφορον, δπου κατρακυλά, 
άφότου νόμισε πώς πρέπει αύτό  νά δρίζει καί νά κανονίζει καί τό 
είδος τής μορφώσεως, πού θά λαβαίνουν οί πολίτες του, δχι σάν Ιλά- 
χιστο Απαραίτητο, μά σά μόνη σωστή μόρφωση πού Αρμόζει στούς 
Έλληνες.

Συμμορφοόμενο, λοιπόν, μέ τήν άρχή αδτή τό Κράτος κανονίζει 
τά προγράμματα, δποδείχνει τή σωστή μέθοδο διδασκαλίας, τυπώνει 
τά διδαχτικά βιβλία, έπιβάλει καί τά σχολικά τετράδια. *Η τάση, 
μάλιστα, νά Ιπεμβαίνει στό σχολείο καί νά δρίζει καί τίς Ιλάχιστες 
λεπτομέρειες—δπως δλοι τό Αντιλαμβανόμαστε—τραβάει crescendo.

Σχετικά δ κ. Γ. Παπασωτηρίου πρώην Γενικός Επιθεωρητής τής 
Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως καί σήμερα Πρόεδρος τού Κεντρικού 
’Εποπτικού Συμβουλίου τής Στοιχ. Έκπαιδεύσεως γράφει.

«Έ ν τή έκπαιδεύσει νομίζω δτι άπεδείχθημεν τέλειοι Μανδαρι- 
» νοι. Διά τόσων δεσμών καί πεδών περιωρίσαμεν πάσαν κίνησιν. 
»'Ωρισμένα καί τά βιβλία ών θά γίνεται χρήσις, ώρισμέναι καί αί 
» σελίδες, Ας θά έρμηνεύση Ικ  τού ώρισμένου κειμένου δ καθηγητής* 
» ώρισμένη καί ή Ιβδομάς καθ’ ήν δφείλει ό άσθενήσας κατά τάς 
» Ιξετάσεις μαθητής νά δποβάλη τό ίατρικόν πιστοποιητικόν. Οδδ’ 
» |ν  τοΐς ίδιωτικοίς Ικπαιδευτηρίοις Ιπιτρέπεται Απόπειρα παρεκκλί- 
» σεως Από τών έπισήμων προγραμμάτων καί κανονισμών. Καιρός 
» είναι νομίζω νά λυθώσιν οί δεσμοί. Δέν Ιχει τό διδασκαλικόν γένος 
»τό προνόμιον καί τό μονοπώλιον τής σοφίας».

Κ*« καί Κ01.

’Από τή στιγμή πού μιά πολιτεία Αναλαβαίνει α ύτή  νά διοικεί 
σ’ δλη τήν έκτασή της τήν παιδεία καί νά δρίζει τή μορφή της καί 
νά κανονίζει δλες τίς λεπτομέρειες α ύτή , νομίζω πώς ή πολιτεία 
παύει νά Ινεργεί σύμφωνα μέ τήν Αρχή τής έλευθερίας. Μ’ αύτόν
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τόν τρόπο τής ένέργβιας μοΟ φαίνεται, δτι τό Σ ύνο λο  άναγκάζει 
τήν παιδεία νά δουλεύει σκλάβα του, ίσως γιά τήν Ιπιτυχία κάποιου 
μερικού σκοποΟ του, καταπατώντας τήν έλευθερία τοΟ άτόμου καί 
τήν έλευθερία τής σκέψεως.

Καί μοΟ φαίνεται άκόμα, πώς ή δούλεψη τού σκλαβωμένου σχο
λείου δέ συντείνει οδτε στήν προκοπή τού άτόμου, μηδέ στήν προ
κοπή τού Κράτους.

Αλλά προτού προχωρήσομε στή λεπτομερέστερη έρευνα τοΟ 
*ΓιατΙ> 6 κανονισμός τής παιδείας άπό μέρος τού Κράτους ζημιώνει 
τό άτομο καί τήν κοινωνία καί συνάμα είναι πράξη, πού άντιβαίνει στήν 
έλευθερία τού άτόμου καί τής σκέψεως, παρακαλώ νά μοΟ έπιτρέψετε 
μιά λοξοδρομία, πού γίνεται μέ τό σκοπό νά θέσομε πρώτα μερικές 
προϋποθέσεις, πού θά μάς εύκολύνουν πολύ στήν Ιρευνά μας.

Ό  Εκπαιδευτικός "Ομιλος στόν Α ' άριθμό τοΟ Δελτίου "του καί 
στό πρώτο άρθρο του, πού ήταν μιά έκκληση — Σέ Ειδικούς καί 
Μή—γιά νά πρωτοδείξει σέ ποιάν άνάγκη κοινωνική άνταποκρίνεται 
τό έργο Τ ον, βασίσθηκε σέ μιάν άλήθεια.

Είπε, δηλαδή — Πώς όπάρχει πάντοτε ένα χάσμα άνάμεσα τής 
παιδείας, πού δπάρχει, καί τής παιδείας πού ή πιό μορφωμένη τάξη 
τής έποχής αίσθάνεται πώς έπρεπε καί μπορούσε νά δπάρχει.—Τούτο 
συμβαίνει, έπειδή τό σχολείο μιάς έποχής παραμένει πάντοτε άνά- 
λογο μέ τή μέση μόρφωση τής κοινωνίας, τής όποιας φυσικά τό 
σχολείο θ’ άντιπροσωπεύει τήν ιδεολογία καί τίς πεποιθήσεις.

Αύτό τό χάσμα— έπρόσθεσε γενικότατα ό "Ομιλος—προσπαθούν 
κάθε φορά μερικά άτομα καί τό Κράτος νά τό γεφυρώσουν.

Έ τσ ι σάν ένας έργάτης γιά τό γεφύρωμα τού χάσματος αδτού 
αότοπαρουσιάσθηκε ό "Ομιλός μας.

Μά τό γεφύρωμα αύτό, κατά ένα συνδυασμό ιδεών πού τόν βρί
σκω φυσικό, μοδ θυμίζει τό θρύλο γιά τό χτίσιμο τοδ γεφυριού τής 
Αρτας καί τό γνωστό τραγούδι, πού χρησίμεψε σέ τρεις συγχρόνους 

δραματικούς μας — δπως θά σάς είναι γνωστό — σά θεμέλιο καί σάν 
άφορμή γιά νά γράψουν ό καθένας άπό ένα ώραίο έργο.

Ε λπίζω  πώς άπό τούς άκροατάς μου καί δσοι δέν Ιτυχε νά δια
βάσουν τά δράματα τών κ. Ή . Βουτιερίδη, Π. Χόρν καί Ν. Καζαν- 
τζάκη (ταξινόμησα τά όνόματα κατά προτεραιότητα συγγραφής τών 
έργων) θά γνωρίζουν βέβαια τό τραγούδι.

1 0 1

•  Ι ίσ ρ ιο λ ο γ ο Ο ν  ο ί  μ ά σ το ρ ε ς  κ α ί  χ λ α ΐν  ο ΐ  μ α θ η τ ά ΐε ς  
«’Α λ λ ο ίμ ο ν ο  στο&ς χ ό π ο υ ς  μ α ς ·  κ ρ ίμ α  ο τ ί ς  δ ο ό λ ε ψ ίς  μ α ς .
« Ό λ τ ιμ ε ρ Ις  νά χ τ ίζ ο υ μ ε ,  τ ά  βράδι» νά γ κ ρ ε μ ιέ τ α ι .

Σύμφωνα μέ τό θρύλο, τό Γεφύρι τής Ά ρτας αιώνια θά χτιζό- 
τουνα κι’ αίώνια θ’ άπόμενε άχτιστο.

Καί φαντάζομαι, πώς ένώ ή μιά γενεά θά μοχθεί νά γεφυρώσει 
τό χάσμα, πού χάσκει άνάμεσα τής παιδείας πού δπάρχει καί τής 
παιδείας πού έπρεπε νά δπάρχει, ένα Σ το ιχειό  — ή Π ρόοδος— θά 
έτοιμάζει τή νέα Γενεά, πού ερχόμενη θά ξανοίξει τό χάσμα πάλι 
άγεφόρωτο.

Μετά τούτο νομίζω πώς βλέπομε καλύτερα καί βαθύτερα τήν άλή- 
θεια, πού μόνο τό ένα της μέρος διατύπωσε πέρυσι ό Έ κπ . "Ομιλος. 
Τό χάσμα, πού διακρίνομε άνάμεσα τής παιδείας πού δπάρχει καί 
τής παιδείας πού αισθανόμαστε πώς έπρεπε νά δπάρχει, δέ θά τό 
γεφυρώσομε τελικά, μά θά παραδοθεΐ στήν έρχόμενη γενεά πότε 
μεγαλύτερο καί πότε μικρότερο, άνάλογο μέ τή δύναμη τής γενεάς 
πού έργάσθηκε.

Φυσικά τά χάσμα πού προσπάθησε νά τό μηδενίσει .μια γενεά καί 
πού, μολαταύτα, θά τό άντικρύσει ή νέα, θά φανεί στους αδριανούς 
κατά τό δυνατό μικρότερο έφόσον οί πιό προοδευμένοι τής γενεάς 
ήταν έλεύθεροι ν’ άναπτύξουν τήν πρωτοβουλία τους, νά θεμελιώσουν 
σχολεία έφαρμόζοντας τίς ίδέες τους κ’ Ιπιδείχνοντας τ’ άποτελέ- 
σματα, κινώντας τήν άμιλλα — παρακινώντας δηλαδή τήν δλη παι
δεία νά προχωρήσει.

Τό χάσμα, άπεναντίας, θ’ άπομείνει τόσο μεγαλότερον, δσο οί 
πιό προοδευμένοι δποχρεώνονται νά δουλέψουν γιά νά κινήσουν πρώτα 
δπέρ τών ίδεών τους τό πιό μεγάλο μέρος τής κοινωνίας (τό άμόρ- 
φωτο φυσικά) γιά νά σαλέψει στό τέλος ό δυσκολοκινητότερος καί ό 
πιό ρουτινιέρης όργανισμός — ή Πολιτεία — πού άπό τή φύση της 
είναι δποχρεωμένη νά σεβασθεί καί τήν πιό μωρή άπό τίς προλή
ψεις, γιατί άπάνω σ’ αύτές έχει θεμελιωμένη τή δύναμή της.

"Οσο, λοιπόν, άνάμεσα τού πόθου τών πιό προοδευμένων γιά νά 
ΙργασθοΟν δπέρ τής παιδείας καί τής πρακτικής Ιφαρμογής τών 
ιδεών τους όρθώνεται έμπόδιο ή πολιτεία, τό χάσμα μένει άγεφό
ρωτο· κ’ έτσι άπό γενεά σέ γενεά ή άπόσταση μεταξύ τών Ιδεών 
τών πιό μορφωμένων καί τών ίδεών πού διοικούν τήν παιδεία μεγα
λώνει. Τό χάσμα, δηλαδή, άνοίγεται τελικά τρομαχτικό άνάμεσα
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τής παιδεία«, πού μπορούσε νάχει μιά έποχή, καί τής παιδείας πού 
ή  πολιτεία μάς καταδικάζει νάχομε.

Εξ αίτιας τά κωλύματα πού φέρνει στήν πρωτοβουλία τήν ιδιω
τική μιά τυφλή συγκεντρωτική ένέργεια τής Πολιτείας, δέν μπορώ νά 
φαντασθώ μεγαλύτερο πάθημα άπδ τό δικό μας, πού είναι βέβαιο, 
πώς παραμείναμε μέ τή Μεσαιωνική ’Εκπαίδευση, δπως μάς τήν 
κανόνισαν πρό ένός αίώνα οί Βαυαροί, Ινώ καί στόν τόπο μας θά 
βρέθηκαν καί θα βρίσκονται άτομα, πού ¿μόχθησαν στό παρελ
θόν καί πού μοχθούν σήμερα νά γεφυρώσουν τό παρατηρούμενο 
χάσμα, άτομα πού γενήθηκαν, ζοΰν καί άναπνέουν τόν άέρα τού 
20°« αίώνα.

Αύτό πού είπαμε, δτι ή έπέμβαση τής πολιτείας στις λεπτομέ
ρειες τορ σχολείου σταματά τήν πρόοδο τής παιδείας, θά προσπαθήσω 
νά τό δείξω χεροπιαστό μ’ Ινα παράδειγμα, πού Ιπίτηδες τό διάλεξα 
γνωστό σέ δλους μας.

Πρόκειται γιά τόν τρόπο τής διδασκαλίας τής μητρικής γλώσσας.
Αν ήθελα ν’ άκριβολογήσω θά Ιλεγα, δτι διαλέγω σάν παρά

δειγμα τή διδασκαλία τού τύπου τού γραπτού λόγου, πού τό Κράτος 
Ιξακολουθεΐ νά τόν φαντάζεται σά μητρική γλώσσα.

Έ τσ ι θά μπορούσα νά τονίσω άμέσως, — δτι τό Κράτος Ιμποδί- 
ζοντας καί μέ συνταγματική διάταξη νά διδάσκεται στό Σχολείο ή 
πραγματική μητρική γλώσσα μας, βρίσκεται σέ φανερή διαφωνία, 
σέ καθαρή άντίθεση μέ τή γνώμη τών πιό προοδευμένων τής έποχής 

κατα τή γνώμη μου βέβαια — οί οποίοι Ιννοιωσαν, δτι τό 
σχολείο μας θά μένει προορισμένο νά καταστρέφει τήν πνευματική 
δγεία καί τήν ήθική δγεία άκόμα τών παιδιών μας, δσο δέν άνα- 
γνωρίζεται ώς γλώσσα τού σχολείου ή μητρική γλώσσα τών παιδιών.

Κ’ έπομένως άπαγορεύοντας ή πολιτεία — δπως τό άπαγορεύει 
— τήν ίδρυση Σχολείου, πού δέν πρόκειται νά σεβασθεΐ σ’ αύτό τό 
σημείο τουλάχιστο τό πρόγραμμά της, παρακωλύει τήν Ιφαρμογή 
μιάς ιδέας πού θά έφερνε τήν άλματική πρόοδο τής παιδείας μας.

Εν τουτοις, έπειδή θά μπορούσε, δσον άφορά τό παράδειγμά 
μου, ν’ άκουσθούν.

1ου Ολες οί γνωστές μουρμούρες πού άκούγονται ταχτικά ατή 
συζήτηση γιά τό Γλωσσικό Ζήτημα.

Καί 2° Ή  άντίρρηση, άν πραγματικά ή γνώμη αύτή είναι καί 
ή γνώμη τών πιό προοδευμένων___
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θ ά  προτιμήσω νά δείξω τήν άντίθεση μεταξύ τής άντιλήψεως 
άφ’ Ινός τής πολιτείας γιά τόν τρόπο τής διδασκαλίας τού τύπου 
τού γραπτού λόγου καί τής γνώμης έξ άλλου κάποιων προοδευτικών 
(ειδικών καί μή στά σχολικά ζητήματα) πού μπορεί νά δνομασθοΟν 
*μειριοηαϋ·ω ς μο ρ φ ω μ ένο ι».

Καί λοιπόν είναι γεγονός, δτι αύτοί —  άπό τούς όποιους πολλοί 
τυχαίνουν νά είναι καί οί κλητοί ε χ  ρτοίσεεο νά Ιπιστατοΰν τήν 
παιδεία μας — δέν τολμούν νά γεφυρώσουν τό χάσμα, πού διακρί
νουν άνάμεσα τής μεθόδου διδασκαλίας τοΰ τύπου τοΰ γραπτού λόγου 
πού έπρεπε κατά τή γνώμη τους νά έφαρμόζεται καί τής μεθόδου 
πού έφαρμόζεται σήμερα.

Δηλαδή, δέν άντικατασταίνουν τή μέθοδο τής διδασκαλίας τή 
σημερινή μέ τή μέθοδο πού τούς όποδείχνει ή Ιπιστήμη τους καί 
ή πρόοδος, γιατί τούς τό άπαγορεύει τό Κράτος.

Λ επτομερέστερα . — Ή  μέθοδος μέ τήν όποία πολλοί καί καλοί 
ειδικοί νομίζουν δτι πρέπει νά γίνεται ή διδασκαλία τοΰ τύπου τού 
γραπτού λόγου είναι ή λεγάμενη μεταβατική· αύτή πού δδηγεΐ τό 
παιδί άπό τά γνωστά στό άγνωστο, άπό τόν προφορικό του λόγο 
στόν άγνωστό του τύπο τού γραπτού λόγου.

'Η  Γλωσσική, δμως, Πρόληψη, πού ή πολιτεία βρίσκεται καί θά 
βρίσκεται στήν άνάγκη νά τή σέβεται, δέν έπιτρέπει τήν Ιφαρμογή 
αύτής τής μεθόδου, γιατί ό δάσκαλος χάριν τής μεθόδου θά μετα- 
χειρισθεί μέσα στήν τάξη τόν προφορικό λόγο τού παιδιού, πού είναι 
καί ό δικός του — θά μεταχειρισθεί δηλαδή τή γλώσσα μας—κ’ 
έτσι θ’ άπειληθεΐ «Ιπέμβασις πρός παραφθοράν» καί τά λοιπά πού 
προβλέπει τό 107 άρθρο τού νέου συνταγματικού μας Χάρτη.

ΈμεΤς τή μεταβατική αύτή μέθοδο τήν παρομοιάζομε μέ άπό- 
πειρα νά γεμίσομε τό πιθάρι τών Δαναΐδων, Ιπειδή προτίθεται νά 
διδάξει κάτι πού άπό τή φύση του δέν μπορεί νά διδαχθεί. Έ ν  τού- 
τοις τό γεγονός πού ένδιαφέρει τό θέμα μας είναι, δτι τή μεταβατική 
αύτή μέθοδο τήν δποδείχνουν σήμερα οί καλύτεροι έξ έπαγγέλματος 
ειδικοί τού τόπου μας, πού τυχαίνουν καί ειδικοί συμβουλάτορες γιά 
τήν έκπαίδευση τής πολιτείας"κι’δμως ή Ιφαρμογή τής προτεινόμε- 
νης μεθόδου είναι άδύνατη.

Έ τσ ι χάρη στήν άρχή πού έφάρμοσε ή Πολιτεία— αύτή νά βρί
ζει τήν παιδεία σ’ δλες τίς λεπτομέρειες — άναγκάζεται σήμερα
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ή ίδια ή Πολιτεία νά ¿μποδίσει τόν ίδιο έαυτό της (Ινα γενικό Ιπό- 
πτη τής Δημοτικές παιδείας π. χ., ή Ινα διευθυντή νά ποΟμε Διδα
σκαλείου) νά προβεΐ στό γεφύρωμα τοΟ χάσματος, πού τό βλέπει νά 
χάσκει, χωρίζοντας τό σχολείο, πού διευθύνει κ’ Ιποπτεύει σήμερα, 
καί τό σχολείο πού ποθεΐ καί μπορεί νά διευθύνει.

Δέν πρόκειται, λοιπόν, γιά τά τρομερά έμπόδια πού μάς παρου
σιάζει ή παντοσοφία τού Κράτους στό γεφύρωμα τού βαράθρου, πού 
διακρίνουν — δσοι ζωντανοί καί ¿ντάρτες κατά μιάς προλήψεως 
στενά συνδεόμενης μέ τή μεσαιωνική κατάσταση τής παιδείας μας — 
μά πρόκειται γιά τό δ,τι ή Πολιτεία μέ τήν παντοσοφία της καί τήν 
άκατανόητη μανία της νά κανονίζει μέ συνταγματικές διατάξεις καί 
θεμελιώδεις νόμους τις παραμικρότερες λεπτομέρειες τής παιδείας, 
έμποδίζει καί τό γεφύρωμα άπό τούς σχεδόν ύπεύθυνους γιά τήν 
κατάσταση τού σχολείου τού χάσματος, πού μέ τά μετριοπαθές άνοι- 
χτά  ματια τους διακρίνουν άνάμεσα τοΟ σχολείου πού έχομε καί τοΟ 
σχολείου πού μπορούσαμε σήμερα νά Ιχομε.

Ά ρ α  —  άν όπάρχει άνάγκη ένός συμπεράσματος—δίπλα σ’ έκεΐνα 
πού είπε ό κ. Παπασωτηρίου «έν τή έκπαιδεύσει άπεδείχθημεν τέλειοι 
« Μανδαρίνοι. Δια τόσων δεσμών καί πεδών περιωρίσαμεν πάσαν 
8 κίνησιν! Καιρός είναι νά λυθώσιν οί δεσμοί. Δέν Ιχει τό διδασκα- 
» λικόν γένος τό προνόμιον καί τό μονοπώλιον τής σοφίας » λέμε:

Η καταδίκη τής παιδείας σέ μιά τέτοια στασιμότητα, καταστρε
πτική γιά τά άτομα, βέβαια δέν μπορεί νά είναι ώφέλιμη στό Σ ύνολο .

Μετα ταΟτα, μού φαίνεται, νά δικαιολογείται τό έρώτημα:
— Έ γώ  ό πατέρας, πού δέχομαι καί μπορώ ν’ άποδείξω στό 

Κράτος (μ’ Ιναν όποιοδήποτε τρόπο πού μπορεί νά κανονισθεΤ εύκολα) 
δτι Ιδωσα στό παιδί μου τό έλάχιστο τής μορφώσεως, πού τό προ
νοητικό Κράτος έθεώρησε σάν άπαραίτητο γιά τό άτομικό συμφέρον 
τοΟ παιδιοδ καί γιά τό Κοινό Συμφέρον, όφείλω τάχα νά δεχθώ σάν 
υποχρέωσή μου καί σάν ύποχρέωση τοΟ παιδιοδ μου; πρέπει, 
δηλαδή, νά ύποχρεώνομαι νά χορηγήσω στό παιδί μου τήν Ιπί πλέον 
μόρφωση, δπως τή θέλει καί τήν ΙννοεΤ τό Κράτος, ένώ τή νοιώθω, 
τήν καταλαβαίνω καί τήν άποδείχνω καταστρεπτική γιά τή σωμα
τική, γιά  τήν πνευματική, γιά τήν ήθική ύγεία τοΰ παιδιοδ μου;

Καί δέν όφειλει τό Κράτος — πού ΙννοεΤ νά σέβεται τήν έλευθε- 
ρία — νά μή μοδ άπαγορεύσει νά δώσω τοδ παιδιοδ μου μιάν άλλη 
μόρφωση, πού τή νοιώθω, τήν καταλαβαίνω, τήν άποδείχνω άνώ-

105

τερη άπό τήν πρώτη, σωστική τής ύγείας τοδ παιδιοδ μου, άπολυ- 
τρωτική τοδ μυαλοδ του;

Καί άντίθετα.
"Οταν τό Κράτος μοδ έπιβάλει (μέ τόν Ιναν ή τόν άλλον τρόπο) 

νά στέρξω συνειδητά καί νά έπιζητήσω μάλιστα τήν πνευματική 
καταστροφή τοδ παιδιοδ μου, Ιμπιστευόμενος τή διαπλασή του στά 
σχολεία του — γιατί ¿μποδίζει τή λειτουργία σχολείου, πού δέν άκο- 
λουθεΐ τό πρόγραμμα πού αύτό κανόνισε, τή μέθοδο πού αύτό μετα
χειρίζεται, τά διδαχτικά βιβλία πού αύτό ένέκρινε, — γιατί έννοεΐ 
καί στό σπίτι μου άκόμα νά μοδ δώσει γιά δάσκαλο τόν ύπάλληλο 
πού αύτό κατάρτισε καί μισθοδοτεί — δταν αύτά άπαιτεΐ τό Κράτος, 
δέν τυρρανεΤ τάχα τό άτομο; δέν περιορίζει τήν έλευθερία μου καί 
τήν Ιλευθερία τοδ παιδιοδ μου; δέν ποδοπατεί τήν έλεόθερη σκέψη;

Αύτό τό χύσιμο τών μυαλών δλων τών Ελλήνων στό ίδιο καλοδπι 
μέ τή μιά μόρφωση, στό καλοδπι τό Ιγκεκριμένο άπό τό Κράτος, 
ή άκόμα καλύτερα στό καλοδπι, πού φιλοτεχνήθηκε μέ τό σκοπό 
ν’ άρέσει στό πλήθος τό άμόρφωτο τής σημερινής γενεάς, δέν είναι 
έγκατάσταση δεσποτισμοδ άπάνω στό πνεδμα;

Δέν ισχυρίζομαι, πώς δέν έπρεπε νά ύπάρχει παιδεία, πού νά 
τήν παρέχει τό Κράτος, ίδρυμένη κ’ έπιβλεπόμενη άπ’ αύτό. Φαν
τάζομαι, δμως, δτι αύτή ή παιδεία έπρεπε νά ίδρυθεΐ μόνο σάν δρος 
συγκρίσεως περιτριγυρισμένη άπό άνταγωνίστριες έλεύθερες, ώστε 
καί νά παρακινεί σέ άμιλλα καί νά κρατεί τήν δλη παιδεία σ’ Ινα 
βαθμό τελειότητος.

Μόνο έτσι θά ¿προόδευε ή παιδεία καί θά Ιξακολουθοδσε νά 
είναι έλεύθερη.

Ή  όμοιόμορφη παιδεία, ή κανονιζόμενη άπό τό Κράτος καί 
ή έπιβλεπόμενη αύστηρά άπ’ αύτό, είναι καί πρέπει νά θεωρείται 
«άνελ^όθερη*. Καί φέρνει μαζί της δλα τά παρεπόμενα δεινά τής 
Σκλαβιάς — έμποδίζει τήν πρόοδο, ¿μποδίζοντας τήν έφαρμογή νέων 
ιδεών καί μεθόδων διδασκαλίας, ¿μποδίζοντας τό συναγωνισμό — τό 
κινητήριο αίτιο κάθε προόδου.

'Ο  κ. Γ. Παπασωτηρίου τό είπε «άπεδείχθημεν τέλειοι Μανδα- 
> ρίνοι έν τή έκπαιδεύσει. Διά τόσων δεσμών καί πεδών περιωρίσα- 
» μεν πάσαν κίνησιν!

«’Αν Ιχομε καλό ψωμί στό Παρίσι—γράφει κάπου ό S ten d a l— 
» τό χρωστούμε στό δ,τι τό Κράτος δέν έσκέφθηκε άκόμα νά παρέ-
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» χει αύτό δωρεάν τό ψωμί, καθιστώντας δλους τούς ψωμάδες τρόφι- 
«μους τού Κεντρικού Ταμείου».

Ή θελα νά προσθέσω άκόμα μιά μικρούλα παρατήρησή μου, σχε
τικά μέ κάποιους παράγοντες προόδου τής παιδείας, πού χάνονται 
έπειδή τό Κράτος ρυθμίζει καί μεταρρυθμίζει αότό τήν Ικπαίδευση.

Είναι φανερό, πώς δταν ή πολιτεία διευθύνει τήν παιδεία στό δλο 
της καί στίς λεπτομέρειες, γιά τήν κάθε μεταρρύθμιση τής έκπαι- 
δεόσεως δίν πρέπει νά ύπερνικηθούν άπό τά άτομα, πού τήν δπο- 
στηρίζουν, μόνον οί δυσκολίες πού παρουσιάζει ή πρώτη έφαρμογή 
νέων ίδεών, μά πρώτιστα ύποχρεώνονται τ’ άτομα ν’ άγωνισθοΰν, 
ώστε νά πείσουν τό Κράτος γιά  τήν δρθότητα τών ιδεών του, ή καλύ
τερα πρέπει νά πείσουν τό μεγαλύτερο μέρος τού πλήθους, πού Ιπι- 
βάλει τή θέλησή του στό Κράτος. Επομένως ό άγώνας τών άτό* 
μων αδτών χάνει τήν Ιπιστημονική μορφή καί λαβαίνει πολιτι
κοκοινωνική.

Έ να , δμως, μεγάλο μέρος άπό τά φωτισμένα άτομα, πού θά 
μπορούσαν νά συντρέξουν τήν πρόοδο τής παιδείας, έπειδή δέν είναι 
καμωμένα γιά  κατασυνεχή προσπάθεια καί δέν είναι προικισμένα 
μέ τή δύναμη τής Ινέργειας, μέ τό ήθικό σθένος καί μέ τ’ άλλα 
χαρίσματα, πού άπαιτεΐ μιά μακροχρόνια πολιτικοκοινωνική πάλη, 
προτιμούν ν’ άποτραβηχθούν στή γωνιά τους.

Ή  άποχή τους, καθώς έννοείτε, δέν γίνεται βέβαια γιά  τό καλό 
τής παιδείας, γιατί τήν άποστερεΐ πολύτιμων πολλές φορές παραγόν
των τής προόδου.

Εύτυχώς γιά τήν πρόοδο παντού καί πάντοτε βρίσκονται άτομα, 
πού ΙννοοΟν τόν άγώνα σάν σκοπό τής ζωής τους καί πού άγωνί- 
ζονται γιά τό Κοινό Καλό σάν άπό άνάγκη, σά νά μή μπορούν νά 
κάνουν άλλοιώς.

Πρόκειται γιά τίς «ένεργητικές προσωπικότητες» δπως τούς όνό- 
μαζε ó Macé.

Κ®« καί Κ0ί.

Ίσ ω ς νά μπορούσε άλλος όξύτερος καί βαθύτερος παρατηρητής 
καί άλλα άτοπα τής άνελεύθερης παιδείας νά παρουσιάσει.

Νομίζω, δμως, δτι δσοι διακρίνομε —  Πώς ή σημερινή παιδεία, 
δπως είναι, χωρίζεται άπό τήν παιδεία πού μπορούσαμε νά έχομε μέ 
βάραθρο τεράστιο.
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Καί δσοι συνάμα μπορούμε νά νοιώσομε—Πόσο ή νίκη κατά τής 
άμάθειας πού βασιλεύει παντού θά είναι δύσκολη.

θ ά  μπορούσαμε καί νά έκτιμήσομε—Τό «Αν» καί τό «/Γάτε» θά 
δεχθεί τό Κράτος νά μεταρρυθμίσει ριζικά τό Σχολείο Του,  έφόσον 
έννοείται θά τό κρατεί σκλάβο στή δούλεψή του.

Εκτιμώντας αύτό, έμείς μάλιστα πού πολλά προσδοκούμε ν’ άπο- 
δείξομε μέ τή λειτουργία ένός προτύπου σχολείου, θά κατορθώναμε 
ν’ άναμετρήσομε πόσο εδκολότερος θά ήταν δ άγώνας μας γιά  τήν 
πρόοδο τής έκπαιδευσεώς μας— "Αν εϊχαμε τήν παιδεία  έλενθερη».

Επομένως δέν τό βρίσκω άτοπο νά έξετασθεΐ άπό Ιμάς—έστω 
άπό άπλή περιέργεια τώρα στήν άρχή—τό ζήτημα: "Αν μπορεί καί 
άν συμφέρει στόν τόπο μας ν’ άποκτήσομε έλεύθερη παιδεία;

"Αν προσπαθώ μέ χίλιες προφυλάξεις καί μέ στριφογυρίσματα νά 
θέσω τό ζήτημά μου, τό κάνω έπειδή παρατήρησα, στόν Ιαυτό μου 
πρώτα πρώτα κ’ έπειτα σέ δλους δσους όμίλησα καί άνακοίνωσα τήν 
πρότασή μου, πώς ή σκέψη αύτή τούς φαντάζει σάν κάτι πού άπό 
τή φύση του δέν είναι δυνατό νά γίνει.

Μά τάχα νά προκαλεΐ ή πρόταση αύτή μιά πρώτη έντύπωση 
τόσο άποθαρρυντική, έπειδή άναγνωρίζομε άμέσως τίς πολλές καί 
άνυπέρβλητες δυσκολίες, πού θά συναντήσομε στήν έπιδίωξη τοΰ σκο
πού «νά μετατρέψομε τήν άνελεύθερη παιδεία μας σ’ έλεύθερη»;

*Ας τό έξετάσομε.
Πρός τούτο θά κάνω μιά ύπόθεση—Πώς δπάρχει άπό τούς άκροα- 

τάς μου στήν αίθουσα αύτή καί ένας άλλος, πού συμφωνεί μαζί μου 
στό έξής:

Ό ,τ ι  σχολείο στήν Ελλάδα άξιο τού δνόματος δέν μπορεί νά 
δπάρξει, προτού νά γίνει γλώσσα τού σχολείου ή μητρική μας γλώσσα.

Μετά τούτο αύτός δ άλλος κ’ Ιγώ  θά συμφωνήσομε καί στό δ,τι 
—Μιά ιδιωτική πρωτοβουλία πού θά ζητήσει τή ριζική μεταρρύθμιση 
τής παιδείας θά βρεθεί άναγκασμένη, γιά νά ίδεί τό έργο της άρχό- 
μενο, νά περιμένει νά συντελεσθεί προτήτερα μέ τόν καιρό «ή άφο* 
μοίωση τού γραπτού λόγου μέ τόν προφορικό τού Έθνους». ’Επειδή 
δμως ώς τά τότε δέν μπορεί νά στέκεται μέ τά χέρια σταυρωμένα, 
δφείλει άπό τώρα νά έπιζητήσει μ’ δλες τίς δυνάμεις της καί μέ 
συνειδητή έργασία νά δποβοηθήσει τή συντελούμενη άσυνείδηταμετα- 
βολή τον γλωσσικόν καθεστώτος.

’Αλλά οί άγώνες γιά  ν’ άνατραπεί ένα καθεστός—δπως τό γλωσ-
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σικό—πού βασίζεται σέ μιά πρόληψη γενικότατη θά είναι καί μακρυ- 
νότατοι καί πολύ δύσκολοι, άφότου μάλιστα στό νέο συνταγματικό 
χάρτη μας παραχώθηκε μιά διάταξη, ή όποία όπωσδήποτε θά σταθεί 
άντίμαχη τρομερή.

Οί ¿λίγοι αισιόδοξοι, έπομένως, πού έπιμένουν καί ζητούν τήν 
άνάπλαση τού σχολείου σήμερα, Ινώ νοιώθουν δτι τδ σχολείο θ’ άνα· 
πλασθεΐ μόνον δταν Α ποκλεισθεί ά π  αύτό ή  χαθαρεύοναα, μού 
■ραίνεται πώς πολύ δυσκολότερα θά κατορθώσουν νά ίδοΰν ιδρυμένο 
καί νά λειτουργεί τό Σχολείο τους, πού δέ θά λειτουργήσει προτού 
άφομοιωθεΐ ό γραπτός λόγος μέ τόν προφορικό, καί εύκολότερα θά 
μπορούσαν νά ίδούν τό άπολυτρωτικό πρότυπο σχολείο νά δουλεύει, 
άν βαλθούν καί ζητήσουν «Ιλεύθερη τήν παιδεία σ’ Ινα βαθμό».

Γιατί γιά  τό πρώτο θά πρέπει νά φωτισθεί ή Κοινή Γνώμη τού 
πλήθους σέ βαθμό πού νά ποδοπατήσει μιά πολύ βαθειά ριζωμένη 
πρόληψη. Ένώ γιά τό δεύτερο άρκεΐ νά ίδεΐ τό πλήθος Ιπιδεικνυό- 
μενα τά κακά τής όμοιόμορφης παιδείας καί νά τού ποΰν, δτι ή δλη 
παιδεία θά κερδίσει άπό τόν έλεύθερο συναγωνισμό τής Ιδιωτικής 
παιδείας μέ τήν παιδεία πού θά παρέχεται άπό τό Κράτος.

Καί είναι τόσο ευκολότερο νά τό παραδεχθούν δλοι, έπειδή δέν 
πρόκειται νά ζημιωθεί κανένας, άφού τά σχολεία τού Κράτους θά 
Ιξακολουθοΰν δπως σήμερα νά παρέχουν τήν παιδεία.

Συμπεραίνω, λοιπόν, δτι Ιφόσον πρόκειται νά όποστηρίξουν τήν 
άρχή τής Ιλεύθερης παιδείας άτομα, τά όποια δέν άποθαρρύνονται 
άπό τίς δυσκολίες, πού παρουσιάζει ή καταπολέμηση τής Γλωσσικής 
Προλήψεως, ή προξενούμενη σ’ αύτά τά άτομα — πού καί μόνα 
μ’ ένδιαφέρουν καί λαβαίνω όπ’ όψη μου — άποθαρρυντική έντύ* 
πωση άπό τήν πρόταση «νά έργασθονμε γ ιά  ν  Αποκτήσομε τήν 
παιδεία έλεύ&ερη σ &να βα&μό*, δέν μπορεί νά όφείλεται στήν 
άναγνώριση τών δυσκολιών, πού βέβαια θά παρουσιάσει ή έπιδίωξη 
τού σκοπού αύτοΰ.

Ά ρ α , κάποια άλλη είναι ή άφορμή τής προξενούμενης άπό μιάς 
άρχής έντυπώσεως.

Ή  έντύπωση αύτή, πού μοιάζει μέ τό ξάφνιασμα πού παθαίνομε 
στό άκουσμα μιάς ούτοπίας, νομίζω πώς βρίσκει τήν έξήγησή της 
—στό δ,τι δπάρχει ριζωμένη σέ δλους μας μιά πίστη, πώς ή πρόο
δος (έτσι άπόλυτα) άπαιτεί τήν δμοιομορφία τής παιδείας, πίστη βασι
ζόμενη στό γεγονός, δτι ή Εύρώπη (έκτός τής ’Αγγλίας δπου τά
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πάντα ρυθμίζονται μέ τή δύναμη τών πραγμάτων καί δλα έξελίσ- 
σονται φυσιολογικώς) μετατρέπει όλοένα τήν άνομοιόμορφη (τήν 
Ιλεύθερη δηλαδή) παιδεία σέ όμοιόμορφη παρεχόμενη ή Ιποπτευό- 
μενη άπό τό Κράτος.

Σκεπτόμενοι, λοιπόν, σύμφωνα μέ τήν πίστη μας αύτή, συμπε- 
ραίνομε κι’ δλας δτι μιά φορά πού προχωρήσαμε πρός τήν όμοιο- 
μορφία, τό νά ζητήσομε τήν άνομοιομορφία στήν παιδεία σήμερα, 
θά ίσοδυναμοΰσε μέ κάτι σά σταμάτισμα τής προόδου καί άκόμα χει
ρότερα μ έ  άναπόδκ>μα, δηλαδή μέ βάδισμα πρός τά όπίσω.

Ή  άποθαρρυντική, άρα, έντύπωση προέρχεται άπό τήν άντίληψη 
πού σχηματίσαμε τής προόδου, πού τήν παραδεχόμαστε σά μιά τάση 
πρός τήν δμοιομορφία τής άνατροφής, γιά νά μήν αύξάνει ή φυσική 
άνισότητα. — Σ ά  μ ιά  τάση πρός τήν Ισότητα.

Παραδέχομαι πώς άπ’ αύτή τήν έποψη όπάρχει στήν πρόταση 
«νά χάνομε τήν παιδεία δλεύθερη»— νά κάνομε δηλαδή τήν 
παιδεία άνομοιόμορφη — κάποια έννοια άναποδίσματος.

θ ά  προσπαθήσω ξδμως ν’ άποδείξω 1° "Αν καί κατά πόσο τό 
πισοδρόμημα αύτό μάς ύποδείχνεται καί μάς έπιβάλεται άπό τά 
πράγματα.

Καί 2° Ά ν  πραγματικά (κι’ δχι στό φαινόμενο) ή Ιλεύθερη παι
δεία θά συντείνει γιά τήν πρόοδο τήν 'Ελληνική, κι’ άν συμφωνεί 
μ’ δ,τι συνειδητά έχομε καθήκον νά ύποστηρίζομε.

Στήν Εύρώπη — έκτός τής ’Αγγλίας δπου δλα, δπως είπαμε, Ιξε- 
λίσσονται φυσιολογικά, δηλαδή ρυθμίζονται δλα σύμφωνα μέ τίς ύπο- 
δείξεις τών πραγμάτων — στήν Εύρώπη Ιπικράτησε άπό τίς άρχές 
τού 18<"> αίώνα ή σχολή, τών δρθολογιστών (rationnalistes).

Ή  σχολή, δηλαδή, πού δίδασκε μιάν άπόλυτη πεποίθηση στή 
Λ ογική  καί πού πίστευε πώς μέ τή δύναμη τού όρθοϋ λό γο ν  μπο
ρεί καί πρέπει νά ρυθμίζονται καί νά κανονίζονται καί Πολίτευμα, 
καί ’Ηθική, καί Δίκαιο, καί Ανατροφή τών λαών.

’Αντιπρόσωποι μεγάλοι τής σχολής αδτής ύπήρξαν — καθώς δλοι 
μας ξέρομε — στή Γερμανία δ Κάντ καί στή Γαλλία οί Νεο - ανθρω- 
πισταί (neo - hum an istes), οί πρόδρομοι τής Γαλλικής Έπαναστά- 
σεως ό Ρουσώ καί οί λοιποί. Άναθρεμένοι στή σχολή αύτή, κατόρ
θωσαν οί Γιακωβΐνοι μέ τό γόητρο τής Γαλλικής Έπαναστάσεως νά 
χαράξουν στή συνείδηση δλων τών λαών τάσεις βαθειές πρός τήν Ιδα
νική δήθεν πολιτεία καί κοινωνία πού τήν είχαν άποκαλύψει μέ τή 
δύναμη τού όρθού λόγου.

8
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Έ τσ ι καί σήμερα ο! πολλοί — οί πολύ πολλοί — μέ τήν πίστη 
πάντοτε έδραιωμένη στή Λ ο γ ικ ή ,  δποθετουν πώς ή τάση πρός τήν 
ίσύτητα είναι γιά τόν κάθε λαό φυσικό συμπλήρωμα τοδ ικανοποιη
μένου σ’ Ινα βαθμό πόθου τής έλευθερίας.

’Εναντίον τής παντοδυναμίας τοΰ όρθού λόγου τόν περασμένο 
19® αιώνα, άντέδρασε σοβαρότατα ή ιστορική σχολή καί ή έξελε- 
κτική διδάσκοντας δτι καί Πολίτευμα, καί ’Ηθική, καί Δίκαιο καί 
’Ανατροφή τών λαών δέν βρίζονται μέ λογικές, άλλ’άπό τά πράγματα.

Είποζν, δηλαδή, δτι ό κάθε λαός θά έχει πάντοτε καί πολίτευμα, 
καί ήθική, καί δίκαιο, καί άνατροφή, πού θά βρίζονται άπό τό παρελ
θόν του, τόν χαρακτήρα του, τόν πολιτισμό του, τόν προορισμό του 
καί μόριες άλλες συνθήκες.

*Η σχολή αύτή βέβαια δέ σταμάτησε τήν πρόοδο τών Ιδεών τών 
Γιακωβίνων, χρησιμεύει δμως σάν άντίβαρο στήν πίστη στόν ’Ορθό 
Λόγο. Κ’ Ιτσι τά μεγάλα ΕύρωπαΙ'κά Κράτη πορεύονται σήμερα 
Ισόρροπα καί όμαλά πρός τά έμπρός.

θ ά  σάς διαβάσω μιά φωτεινή σελίδα άπό τό έργο «Τό Δίκαιο 
είναι ή Δύναμη» τού συγγραφέα B u n g e  — μιά σελίδα πού θά τό 
θυμάμαι πάντα, δτι μοΟ πρωτάνοιξε τά μάτια για νά νοιώσω αδτά 
πού θά πώ.

«2’ 8να πνεύμα συντηρητικό καί άριστοκρατικό, άποκαλύπτω τή 
» χαρακτηριστική τάση τής ίστορικής σχολής.

» ’Εκτός τοΟ δ,τι γιά τούτο συναντάται μέ τήν άναλυτική ’Αγγλική 
» σχολή, ή τάση αύτή άντιπροσωπεύει τό πολιτικό μέρος τής άντι- 
» δράσεως τής ίστορικής σχολής έναντίον τού Γερμανικού όρθολογι- 
» σμού καί τού Γαλλικού νεο - ανθρωπισμού. Τούτο άκριβώς Ιξηγε! 
* τή μικρή σημασία πού άπόκτησε ή σχολή αύτή στίς Λατινικές 
» χώρες, οί όποιες δπό τήν Ιπίδραση τής Γαλλικής Έπαναστάσεως 
» έξακολούθησαν νά ζοΰν πνευματικώς μέ τόν ρωμαντικό νεο - ανθρω- 
»πισμόν δλο τόν 19® αιώνα. Οί άνθρωποι αύτοί ζούν άκόμα σήμερα 
» μέ τήν πνευματική ζωή τοΰ 18®® αιώνα.

» Καί κατά δυσκολίαν σ’ αύτές τίς χώρες ό γερασμένος καί άπαρ- 
» χαιωμένος γιακωβινισμός συνέπεσε μέ τό σοσιαλιστικό κίνημα τής 
»οίκονομικής σχολής. Καί οί κάτοικοί τους άπό τόν 18® αίώνα Ιπή- 
» δησαν άπότομα στόν 20®, χωρίς νά δποστούν κατά τή μετάβαση 
» τό μετριασμό τής ίστορικής σχολής τοδ 19®” αίώνα.

» Στήν Ισπανία π. χ . τό δημοκρατικό κίνημα μορφής τοδ 18°®
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» αίώνα, πού εκδηλώνεται πολύ άργά στίς άρχές τού 20®°, διασταυ- 
» ρώνεται μέ τό σοσιαλισμό μορφής τοΰ 20®° αίώνα. Κ ’ Ιπειδή δέν 
» ¿φανερώθηκε στίς χώρες αύτές δνας T a in e  ή ένας S av ig n y , γιά 
» νά χρησιμεύσει σάν κατευναστικό στό « λυσσασμένο » Γιακωβινι- 
» σμό, ό Γιακωβινισμός άναπτύσσεται σέ στιγμή πολύ άκατάλληλη, 
» τήν ώρα πού ή άναρχική καί ή σοσιαλιστική προπαγάντα φτάνει 
» στό άπόγειό της.

» Γιά τούτο, Ιπειδή δηλαδή τούς λείπει τό ρυθμιστικό άντίβαρο 
» τής Ιξελίξεώς των, διότι πήδησαν τή φάση τής άντιγιακωβινικής 
» άντιδράσεως, οί χώρες αύτές βρίσκουν στό σοσιαλισμό κίνδυνο πολύ 
» Ιπιφοβότερο άπό τόν κίνδυνο, πού βρίσκει ή Γερμανία, δπου παρου- 
» σιάζεται περισσότερο σά φυσική καί λογική Ιξέλιξη παρά σάν 
»Ιπανάσταση βίαια καί πρόωρη».

Ό  συγγραφεύς όμιλε! γιά τίς Λατινικές χώρες — τήν ίδιαίτερη 
πατρίδα του ’Αργεντινή καί τήν 'Ισπανία.

Καί γιά τήν Ελλάδα, δμως, μοΰ φαίνεται πώς μπορούμε νά 
προφητεύσομε: — δτι, Ιάν δέν παρουσιασθε! σύντομα καί σ’ Ιμάς 
μιά Ιδεολογία, πού νά μάς διδάξει, δτι δέν μπορούμε καί δέν πρέπει 
νά θέλομε είμή δσα δ πολιτισμός μας, τό παρελθόν μας, καί οί έθνι- 
κές καί τοδ τόπου μας οί άνάγκες μάς ύποδείχνουν — άν έγκαιρα 
δέν άποκτήσομε τό άντίβαρο στή μανία νά ρυθμίζομε τήν πορεία μας 
μέ τόν όρθό δήθεν λόγο καί τό μαϊμουδισμδ, θά πέσομε γρήγωρα 
σέ δεινά παρόμοια τών Νοτιοαμερικανικών Δημοκρατιών καί σέ πολύ 
χειρότερα τής 'Ισπανίας.

Ή  κοινοτοπία, πώς τό πολίτευμά μας είναι άνώτερο άπό τή μόρ
φωση τού λαού μας, πρέπει νά μελετηθεί πολύ σοβαρά. Καί πρέπει 
■νά μάς χρησιμεύσει σάν ένδειξη τής πραγματικής καταστάσεώς μας· 
καί συνεπώς σά βάση σέ μιά κοινή προσπάθεια δλων έκείνων, πού 
Ιννοιωσαν δτι μέ τή μίμηση καί τό μεταφότευμα νόμων, πολιτευμά
των καί τάσεω ν, δέν μπορεί νά προκόψει κανένας λαός. Ά ν  άπαλ- 
λαγμένοι άπό τά Ιπιβαλόμενα έκ  προκαταβολής, μέ τή δύναμη τής 
λογικής, καθήκοντα γιά τή δημιουργία μιάς Ινιαίας μεταφυσικής 
προόδου,— Ά ν  χειραφετημένοι άπό τή μανία νά έπιδιώξομε χάριν 
τής άπόλυτης προόδου τήν Ιαότητα, πού πραγματικά τήν ύπαγο- 
ρεύει ή άδυναμία ν’ άντιληφθούμε τίς πραγματικές άνάγκες καί τά 
πράγματι χρήσιμα στόν τόπο μας, — Ά ν  π επ ε ισ μ ένο ι  γιά τό δ,τι 
ή  έξέλιξή μας θά είναι S u i g en e ris , δπως ιδιόρρυθμα καί μέ τόν 
τρόπο τό δικό της έξελίχθηκε ή κάθε φυλή άπό τήν Ιπίδραση τών
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συνθηκών, πού διατελούσε καί μέ τή δική της δύναμη ή καθεμιά,— 
"Αν μ’ αδτά τ& έφόδια βαλθούμε νά ζητήσομε τί πρέπει νά γίνει 
στόν τύπο μας, μόνον τότε θά βρούμε ποιά θά είναι ή πρόοδός Του.

Στήν άναζήτηση αδτή νομίζω, πώς τό σημαντικό σύγχρονο γεγο
νός — ή πολιτική μας έπανάσταση — μπορεί νά μάς χρησιμεύσει σάν 
όδηγός φάρος τρισμέγιστος.

“Οπως τό πουλί, τό έτοιμο γιά τή ζωή, σπάζει μέ τό ράμφος του 
τό τζόφλι, άναζητώντας τό φώς, τόν άέρα, τήν έλεύθερη κίνηση — 
έτσι καί ό λαός, πού στή συνείδησή του ώρίμασε μιαν άρχή, γιά νά 
τήν έπιβάλει θρυματίζει μέ τή βία τά Ιμπόδια.

'Η  πολιτική έπανάσταση, λοιπόν, προϋποθέτει τήν έξελιξη μιάς 
άρχής, πού ώρίμασε τέλος στή Λαϊκή Συνείδηση.

Βλέποντας πώς ή δική μας πολιτική έπανάσταση δέν είχε νά 
έπιβάλει καμιά ώριμη άρχή καί κανενός είδους ίδέα, θά τή βρίσκαμε 
άδικαιολόγητη, άν μέ τή νομοθεσία, πού τή θέλησε έπίμονα καί στό 
τέλος τήν έπέβαλε, δέν έφανέρωνε μιάν άσυνείδηιη ροπή, πού δίνει 
στήν έπανάσταση τήν πιό τρανή καί τήν πιό εύγλωττη δικαιολογία.

Διατράνωσε τήν άνάγκη τής έπαναστάσεως ή Νομοθεσία της. — 
Δηλαδή, τό συμβούλιο τής Έπικρατείας, ή αδτοδιοίκηση τών δπη- 
ρεσιών, ή μονιμότητα τών δπαλλήλων.

Μέ τούς νόμους αδτούς ό λαός παραχώρησε μέρος άπό τό 
δικαίωμά του ν’ αύτοδιοικεΐται. ’Αποξενώθηκε, δηλαδή, έκούσια Ινα 
μέρος τής πολιτικής του έλευθερίας, πού συνίσταται άκριβώς άπό τό 
δικαίωμα μιάς κοινωνίας ν’ αύτοδιοικεΐται.

Είχε, λοιπόν, ή πολιτική έπανάστασή μας μιά ροπή τόσο συντη
ρητική, ώστε νά μπορεί νά χαρακτηρισθεΐ σάν πισοδρόμημα, σά ροπή 
πρός τήν άνελευθερία. — Μιάν άνάλογη ροπή δείχνει τό άρθρο τό 
περίφημο 107, πού καταργεί σ’ ένα βαθμό τήν έλευθερία τής σκέψεως.

’Από τό θαυμάσιο ένστικτο τής αύτοσυντηρησίας όδηγούμενος 
ό λαός έπαναστάτησε, άπαράλλαχτα δπως έπαναστατεΐ ένας δυνατός 
άνθρώπινος δργανισμδς κατά νοσοφόρου έπιδρομέα γιά νά τόν άπορ- 
ρίψει. — Δέν έπαναστάτησε γιά  νά ζητήσει περισσότερες έλευθερίες 
καί «Sév ξέρω  τ ί  άλλο,» μά γιά νά κλαδέψει τις κορυφές τού δέν
τρου τής έλευθερίας του, ώστε νά δυναμώσει ό κορμός του.

Τό ρούχο πού τού δώσανε, καμωμένο γ ι’ άλλον, τό βρήκε φαρδύ 
καί μακρύ καί έννοιωσε τήν άνάγκη, στενεύοντάς το, νά τό προσαρ
μόσει στό ήθικό μπόϊ του.

113

Εκείνο, δηλαδή, πού δφειλε άπό καιρό νά διαγνώσει καί νά 
προσπαθήσει ή συνειδητή έργασία τών μορφωμένων, πού θέλουν νά 
δδηγούν τό λαό, τό έκανε δ Ιπαναστατημένος λαός όδηγούμενος άπό 
τό άσυνείδητό του, τή στιγμή άκριβώς πού μιά νεώτερη πλάνη (συνει
δητή κι’ αδτή) άποπειράται νά τού μιλήσει γιά έπέκταση τής πολι
τικής του έλευθερίας καί πορείες πρός ισότητες.

“Όσοι έχουν μάτια γυμνασμένα, ώστε νά κατορθώνουν νά διακρί
νουν στό σωτήριο αδτό πισοδρόμημα τή φωνή τής άνάγκης καί τήν 
κραυγή τών πραγμάτων, θ’ άναγνωρίσουν δτι ή συνειδητή έργασία 
καλείται σήμερα νά δποβοηθήσει τήν τάση — νά δδηγηθεΐ δ λαός 
ήρεμα στήν κατάκτηση τής έλευθερίας του.

'Η  διαπαιδαγώγηση, δηλαδή, τού λαού πρέπει νά κανονισθεί μέ 
τέτοιον τρόπον, ώστε νά καταστεί ό λαός άξιος τής πολιτικής του 
έλευθερίας καί νά νοιώσει σάν άνάγκη τήν έλευθερία τού άτόμου καί 
τής σκέψεως.

Πρός τούτο, όφείλομε συνειδητά νά δποβοηθήσομε τήν έλεύθερη 
άνάπτυξη τής άτομικής καί τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας σ’ δλες τις 
μορφές τής κοινωνικής καί πολιτικής ζωής, θυμούμενοι δτι τά δημο
κρατικά πολιτεύματα δέν εδδοκιμούν είμή σέ λαούς, πού είναι προι
κισμένοι μέ τή δύναμη τής πρωτοβουλίας καί τής θελήσεως, ώστε νά 
μπορούν νά ζούν χωρίς τήν άδιάκοπη έπέμβαση τού Κράτους.

Τούτο θά πει, πώς πρέπει ν’ άποφύγομε τήν κάθε συγκέντρωση 
στά χέρια τού Κράτους τών συμφερόντων τής κοινωνίας, τήν κάθε 
έξάρτηση τής κοινωνικής εύτυχίας άπό τήν πρόνοια τού Κράτους. 
Ν '  ά π ο φ ύ γο μ ε  τή ν  Κ ρατοπρατία .

«Οί παλιοί γιατροί — λέει κάπου ό L eroy  B eau lieu  — πού δέν 
* ήξεραν πόσο πολύπλοκος είναι ό άνθρώπινος όργανισμός, έθερά- 
» πευαν τούς άρρώστους διατάσσοντας στήν τύχη καθάρσια καί 
» άφαιμάξεις.

» Χρειάσθηκαν αιώνες γιά ν’ άνακαλύψουν, δτι τό καλύτερο είναι 
» νά μήν κάνουν τίποτα καί ν’ άφήνουν τούς φυσικούς νόμους νά λει- 
» τουργοΰν μόνοι τους. Έ τσ ι πιστεύουν σήμερα, δτι τό Κράτος πρέ- 
« πει ν’ άναλάβει τήν εύτυχία τού λαού καί τήν έγκόσμια σωτηρία 
» του, παίζοντας άνάλογο ρόλο μ’ έκεΐνον πού έπαιζε ή ’Εκκλησία 
» στό Μεσαίωνα ».

Ή  πίστη αδτή κάνει πολλούς καί άπό τούς νεωτέρους νά φαντά
ζονται πώς θά όδηγήσουν τό λαό στήν έλευθερία καί στήν εύτυχία,
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πού τήν δποδείχνουν λογικές  διαφόρων ειδών, Ινώ πραγματικώς τού 
χαράζουν τάση πρός ιδανικό, πού βρίσκεται στύ άλλο ίκρο μιδς 
άντινομίας μέ τήν Ιλευθερία.

Αύτά είναι δχι μόνο παράκαιρα γιά  τόν τόπο μας, μά καί κάτι 
χειρότερο — είναι ή Ιξακολούθηση τής πλάνης πού είχαν πάθει οί 
πατέρες μας, δταν έφαντάσθηκαν τό Λαό μας ώριμο γιά τό πολί
τευμα πού τού δώσανε.

Ολα δσα είπαμε μάς Ινδιαφέρουν μόνο γιά τό συμπέρασμα δτι
καί ή άνάλογη, ή ειδική τάση, ή Ιπιβαλόμενη στήν παιδεία μας πρέ
πει νά όδηγεΐ στήν Ιλεύθερη παιδεία.

ΤοΟτο δστερ’ άπ’ δσα είπαμε, μοΰ φαίνεται σάν αύταπόδεικτο.__
1° Γιατί ή άποκεντρωτική αύτή τάση θά συντείνει, σύμφωνη μέ τή 
γενική, στή .διαπαιδαγώγηση τοΟ Δαού. Καί 2° Διότι Ιπιτρέποντας 
νά καλυτερέψει καί νά προοδέψει μέ τό συναγωνισμό ή παιδεία θά 
μορφώσει ταχύτερα τό λαό σέ βαθμό, πού νά κατακτήσει τήν άναγ- 
καία δύναμη νά κάνει καλή χρήση τής Ιλευθερίας του.

Όφείλομε, δθεν,.νά ΙργασθοΟμε γιά τήν Ιλευθερία τής παιδείας, 
νικώντας πρώτα μέσα του ό καθένας τήν πίστη πρός τήν παντοδυνα
μία τοΟ ’Ορθού δήθεν Λόγου κι’ άψηφώντας έπειτα τή γενικεύμένη 
π λά ν η , ή όποία μάς Ιπιβάλει τήν πίστη στήν άπόλυτη δήθεν πρόοδο, 
πού θά τή φτάσομε άν άκολουθήσομε τίς σύμφωνες μέ τό τέλος τού 
αίώνα ίδέες καί άντιλήψεις, τήν πλάνη δηλαδή, πού μάς άναγκάζει 
νά βαδίζομε κουτσά στραβά δήθεν μπροστά, κυττάζοντας τό τί γίνεται 
άλλού καί λησμονώντας νά δοΟμε <τό γιατί»  αύτό γίνεται άλλού, 
καί μήν Ιξετάζοντας τό τί συμφέρει στόν τόπο μας, ούτε τό τί μπορεί 
νά είναι σύμφωνο μέ τόν χαρακτήρα του, τόν πολιτισμό καί τόν 
προορισμό τού Έθνους.

Προχωρώ, δποθέτοντας άποδεδειγμένο, δτι σήμερα συμφέρει στόν 
τόπο μας ν’ άποκτήσει τή ν  πα ιδεία  έλεν& ερη σ  Ενα βα&μό.

ΤοΟτο, τήν έκπαιδευτική άποκέντρωση δηλαδή, τή συμβούλευε 
καί ό Κοραής τόν καιρό πού άποκτοδσε τήν άνεξαρτησία του ό λαός 
μας κ έπρεπε νά προετοιμασθεί γιά τήν πνευματική του Ιλευθερία.

Τώρα, άν ήμουν δποχρεωμένος, νά δώσω ένα γενικότατο και 
άτελέστατο σκίτσο — τοΟ πώς φαντάζομαι διαρρυθμισμένη τήν παι
δεία — θά τολμοΟσα νά πώ, δτι μάς χρειάζεται:

1) Στοιχειώδης Εκπαίδευση δποχρεωτική, κανονισμένη άπό τό
Κράτος δπως σήμερα.

Ό  κάθε γονεύς, δμως, είναι δποχρεωμένος ή νά στείλει στό 
σχολείο τού Κράτους τό παιδί του, ή ν’ Αποδείξει δτι τό παιδί του 
σέ βρισμένη ήλικία κατέχει τήν άπαιτούμενη στοιχειώδη μόρφωση.

2) Μέση ’Εκπαίδευση πού νά παρέχεται δπως σήμερα άπό τό 
Κράτος.

Δίπλα της, δμως, ιδιωτική παιδεία, Ιλεύθερη νά κανονίζει δπως 
θέλει προγράμματα, μεθόδους καί δλα.

'Ο κ. Γ. Παπασωτηρίου στούς άποφοίτους τού Γυμνασίου όρίζει 
ειδικήν «γενικωτέραν δοκιμασίαν καθ’ ήν έλέγχεται κυρίως ή είδεο- 
» λογική μόρφωσις τών μαθητών. . . .  τοίς έπιτυχούσι δίδεται δίπλωμα 
» παρέχον δσα δικαιώματα παρείχε μέχρι τούδε τό άπολυτήριον τοΟ 
» γυμνασίου. Δίπλωμα τοιούτον δύνανται νά λάβωσιν καί οί μή φέρον- 
» τες ένδεικτικόν προαγωγής άπό τής τελευταίας γυμνασιακής 
» τάξεως... .»

’Εμείς θά λέγαμε.
Πώς ή εισαγωγή στό Πανεπιστήμιο τοϋ Κράτους ή  σέ άλλες 

άνώτερες σχολές κτλ. θά γίνεται μέ Ιξετάσεις.
3) Νά Ιπιτρέπεται ή ίδρυση πανεπιστημίων Ιδιωτικών. Οί άπό- 

φοιτοί τους δμως νά μή μπορούν νά έξασκήσουν Ιπάγγελμα, προτού 
δποστοδν βρισμένες Ιξετάσεις.

Έ τσ ι φαντάζομαι δτι θά ήτο δυνατόν:
Νά έχομε άπό τήν άνάπτυξη τής πρωτοβουλίας καί άπό τό συνα

γωνισμό τής ιδιωτικής Ικπαιδεύσεως μέ τα Σχολεία τού Κράτους δλο 
τό δυνατό κέρδος τής Παιδείας καί συνάμα άσφαλισμένον Ινα βαθμό 
τελειότητος, πού θά τόν βρίζει ή Εκπαίδευση τού Κράτους.

Δηλαδή άπό τή διαρρύθμιση αύτή μβνο πρόοδο τής παιδείας θά 
προσμένομε.

θ ά  μπορούσα νά θεωρήσω τό θέμα μου Ιξαντλημένο, άν δέν ήμουν 
δποχρεωμένος καί άπό τήν ιδιοσυγκρασία μου νά προσθέσω μιά 
σοβαρότατη άντίρρηση Ιναντίον τής Ιλεύθερης παιδείας.

"Ενας Έ λληνας πού Ιξετάζει μόνο τού τόπου του τίς άνάγκες, 
ένας πού θέτει τό Σ υμ φ έρ ο ν  το ϋ  ‘Έ& νονς το ν  παραπάνω άπ δλα 
τ’ άλλα, αύτός θά θέλει καί τήν παιδεία κανονισμένη σέ τρόπο πού 
αύτό τό Σ υ μ φ έρ ο ν  πρό πάντων νά δπηρετεί. Αύτός, λοιπόν, τρέ
φοντας τήν άναμφισβήτητη πεποίθηση, πώς ή πρώτιστη Ελληνική
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άνάγκη είναι ή Ένωση τής Φυλής, μπορεί ν’ άπαιτήσει — μ’ δλο τό 
δίκιο του— ή παιδεία νά elvac δργΛν0 το0 Κράτους γιά v i  προετοι- 
μ τά 'Ελληνόπουλα νά θεωρούν αότόν τόν δοσμένο καί μοναδι
κόν πόθο -  τήν Ένωση της Φυλής -  ώς τόν κατ’ έξοχήν σκοπό 
τής ζωής των.

Ά ν  ή έλεύθερη παιδεία πρόκειται νά παραβλάψει αδτδν τό σκοπό 
άν δέν πρόκειται ή έλληνική παιδεία νά δουλέψει γιά τήν Ικπλή- 
ρωση τής πρώτιστης αότής άνάγκης τής Φυλής, σέ τί μπορεΤ νά 
μάς χρησιμεύσει ή πρόοδός της;

Έ τσ ι μιλεΐ ό Έθνικιστής, πού γιά Ινα πρό πάντων ^διαφέρε
ι ς - 'Ο λ α  τά παιδιά νά αισθανθούν τό μεγαλείο τής πατρίδας καί 
νά θελήσουν τήν Ένωση τών 'Ομόφυλων καί 'Ομόδοξων σάν τό 
μόνο άγαθό.

Τό δίκιο τού Έ λληνα Έθνικιστή τό βρίσκω άπόλυτο. Καί γιά 
τούτο ή παιδεία σ’ έμάς ούτε μπορεί, ούτε πρέπει νά είναι έντελώς 
έλεύθερη παρά σ’ ένα βαθμό. Δηλαδή τό Κράτος όφείλει νά έπο- 
πτευει καί ν’ άπαιτεΐ, ώστε ή μόρφωση νά είναι Εθνική.

 ̂ Πώς θά κανονισθεΐ αδτό; Νά μιά μέριμνα, πού πρέπει ν’ άπασχο- 
λησει σοβαρά τόν καθένα πού θά δποστηρίξει «τήν έλεύθερη παιδεία».

Εν τούτοις γιά δσους είναι δεδομένον—όπως σ’ έμάς—δτι ή π α ι- 
δεία θά γίνει πραγματικά Εθνική τόν καιρό πού θά πλησιάσει τό 
σχολείο πρός τις πραγματικές πηγές τής έθνικής συνειδήσεως καί 
τής Ζωής, πού δέ θά τίς πλησιάσει δσο θά τό κατατυρρανεΐ ή Γλωσ
σική Πρόληψη.

Γιά δσους άκόμα είναι δεδομένο δυστυχώς, δτι μόνο τόν καιρό 
*ού θ άποκτήσομε τήν παιδεία έλεύθερη θά μάς ΙπιτραπεΙ νά δεί
ξομε τ άποτελέσματα Ινός σχολείου, πού θά τό βασίσομε στήν 

Ζ ω ή -  κ’ έπομένως δτι μόνον τότε θ’ άνοίξει τά μάτια της 
κοινωνία καί πολιτεία γιά νά δοΰν ποιά είναι — ή  á X n é t v b  έ & ν ι κ ή  
π α ι δ ε έ α .  '

Γι αύτούς — δηλαδή γιά μάς ~  Ινα πράγμα άπομένει άληθινό, 
δτι χάριν τής άληθινής έθνικής μορφώσεως πρέπει ν’ άποκΐήσομε 
τήν παιδεία έλεύθερη.

Ά λ λ’ ούτε έπιτρέπεται γιά τούτο άμφιβολία σ’ έμάς έδώ, πού 
άκούσαμε ήδη τά συμπεράσματα μιάς όλιγοχρόνιας διδασκαλίας σύμ
φωνης μέ τίς άρχές μας καί τίς πεποιθήσεις μας.
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Μέ τίς δυό διαλέξεις του δ φίλος μας καί συνεργάτης μάς έβε- 
βαίωσε αύτό πού προσδοκούσαμε καί τό ξέραμε — δτι τά δημοτικά 
τραγούδια μας, τά μεσαιωνικά μας Ιπη, οί παραδόσεις μας οί έθνι- 
κές καί τά Ιργα τής σύγχρονης φιλολογίας μας —  τής Έθνικής 
— μέ τήν είσοδό τους στό Σχολείο του έκαναν ώστε τά κορίτσια :

Νά πονέσουν μέ τά παθήματα τής μεγάλης μητέρας καί νά 
χαρούν μέ τίς χαρές της.

"Οσοι άκούσαμε τίς δυό διαλέξεις του, Ιναν πόνο βαθύ αίσθανθή- 
καμε στό τέλος κ’ Ινα παράπονο μάς ξέφυγε. — Γιατί νά έμποδίζει 
τό Κράτος τά παιδιά μας ν’ άνατρέφονται σάν πραγματικά 'Ελληνό
πουλα, άφού τό κατόρθωμα άποδείχνεται εύκολο άπό τή στιγμή πού 
Ινας άνθρωπος τό κατόρθωσε μέ έλάχιστα μέσα καί σ’ Ιλάχιστο 
χρόνο, ένώ όλογυρά του βούϊζαν οί προλήψεις, καί ή έχθρική στάση 
τής κοινωνίας έτεινε νά τοΰ παραλύσει νοΰ, καρδιά καί θέληση;

Τολμώ νά σάς θυμίσω Ινα άνέκδοτο πού μάς άνάφερε ό Δελμούζος.
"Οταν ό μακαρίτης Περικλής ό Γιαννόπουλος, ρώτησε μιά μαθή

τρια τού άνωτέρου Δημοτικού Παρθεναγωγείου τοΰ Βόλου
— Ποιοί ποιηταί σού άρέσουν ;
'Η  κόρη τού άπάντησε.—Ό  "Ομηρος καί 0 Σολωμός.
’Από τήν άπάντηση δέν καταλαβαίνομε μόνο τή ζηλευτή αισθη

τική μόρφωση τής μαθήτριας, νοιώθομε δυό άλλα σπουδαιότερα :
1° Πόσο είχε νοιώσει καί Ινώσει τό κορίτσι αύτό στήν ψυχή 

του τό μεγαλείο μιάς Ελλάδας τριών χιλιάδων χρόνων πού φανερώ
θηκε μεγάλη μέ τόν Ό μηρο καί ζεί μεγάλη μέ τό Σολωμό.

Καί 2° "Οτι ή μαθήτρια τού Δελμούζου συγκινήθηκε μέ τόν 
ποιητή, πού συμβούλευε τόν έαυτό του σάν έγραφε τό Χρέος μ’ αύτά 
τά λόγια:

«Κύτταξε νά σχηματίσης βαθμηδόν ώσάν μίαν άναβάθρα άπό 
» δυσκολίαις, ταΐς όποίαις θά ύπερβοϋν έκεΐνοι οί Μεγάλοι, μέ δσα 
» οί αίσθησαις άπορροφοΟν άπό τά έξωτερικά, τά δποΐα ή τούς τραυούν 
» μέ τά κάλλη τους ή τούς βιάζουν μέ τήν άνάγκην καί μέ τόν πόνο, 
» Ιως τήν βεβαιότητα τού θανάτου, άλλά έξαιρέτως, μέ τήν ένθύμηση 
» τής περασμένης δόξας. "Ολα αύτά δσο μεγαλύτερα είναι καί πλέον 
» διάφορα, είς τόσο ύψηλότερο στυλοπόδι σταίνουν τήν έλευθερία, 
» μεστήν άπό τό Χρέος, δηλαδή άπ’ δσα περιέχει ή ’Ηθική, ή θρη- 
» σκεία, ή Πατρίδα, ή Πολιτική κτλ.»
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K*s καί K°‘

8ft ï t à  Π0λ,λά άΚ0μΧ ΧΡ0νΐΆ 01 Έ ^ΰθεροι Π ο λ ω μ έ ν ο ι
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Χ Ρ Ε Ο Σ

Άβήνα 25112/11.

ΣΤΕΦ Α Ν Ο Σ ΡΑΜΑΣ

Ε Ν Α  ΠΡΟ ΤΥ Π Ο  ΔΗΜ ΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ Ν  Α Γ Γ Λ ΙΑ 1

Ό  μεγάλος Ά γγλο ς συγγραφέας R. L. S tevenson , πού τόσο 
βαθειά κατάλαβε τήν παιδική ψυχή, λέει κάπου : «Εμείς οί μεγάλοι 
» μπορούμε νά χαρούμε μιά ίστορία, διαβάζοντάς της ήσυχα κοντά 
» στή φωτιά. Κι αύτό άκριβώς τό παιδί δέν μπορεί νά κάνη, ή δέν 
» τό κάνει, τούλάχιστον άν μπορεί νά κάνη διαφορετικά. Ό λ η  τήν 
» ώρα θέλει παράσταση καί σκηνικά. Σάν φτάση στό μέρος τής Εστο- 
» ρίας πού λέει γιά πολέμους, θέλει νά σηκωθή, νά πάρη κάτι πού 
» μοιάζη μέ σπαθί, νά κάνη έφοδο σέ κανένα έπιπλο ώς πού νά χάση 
» τήν άνάσα του».

Μ’ αύτή τήν άλήθεια μπροστά της καί μέ τήν άρχή, καθώς μού 
λέει σ’ Ινα της γράμμα, «νά μή διδάσκη τίποτα στό παιδί άπό δσα 
» μάνο του μπορεί νά μάθη» μιά δασκάλισσα ή Κ“ Η . F in lay  
Jo h n so n , Ισύστησε καί διεύθυνε, γιά πολλά χρόνια, Ινα δημοτικό 
σχολείο άπό 145 παιδιά, άγώρια καί κορίτσια, 5 - 1 4  χρόνων στό 
S o m p tin g  χωριό τής Ιπαρχίας τού Sussex.

Ό  H olm es, πρφην Γενικός Επιθεωρητής τών Σχολείων καί 
συγγραφέας διαφόρων θρήσκο - φιλοσοφικών βιβλίων, έδημοσίεψε, στίς 
άρχές τού 1911, Ινα βιβλίο: «Tí eívat καί τί μπορούσε νά είναι — 
«μελέτη γιά  τήν έκπαίδευση, κυρίως τή στοιχειώδη*» καί άνέφερε, 
γιά πρώτη φορά, νομίζομε, αύτό τό σχολείο.— Τό πρώτο μέρος τού 
βιβλίου είναι μιά κριτική, πολύ αύστηρή, τών Δημοτικών Σχολείων. 
Καυτηριάζει κυρίως τό πνεύμα πού κυβερνά τή στοιχειώδη έκπαί
δευση· τήν άρχή πώς τό παιδί γεννιέται μέ κακά ψυχόρμητα πού 
πρέπει νά ξερριζωθούν πρώτα πρώτα μέ τή διδασκαλία τής τυφλής 
δπακοής* έπειτα τό παραγέμισμα πού γίνεται στό κεφαλάκι τοΰ 
παιδιού μέ ήθικές άρχές καί ώφέλιμες γνώσεις. Δείχνει τό άποτέλε- 
σμα τό άναπόφευκτο τής καλλιέργειας αύτής τοΰ παιδιού, πού είναι

1 ’Εκτός άπό τά Sud βιβλία πού αναφέρω παρακάτω, μεταχειρίστηκα γι’ αύτό 
τό άρθρο καί τίς πολύτιμες πληροφορίες πού μου Ιδωκε τό περασμένο φθινόπωρο 
στό Cam bridge, δ γηραιός καθηγητής Rose.

* W bat is  and w h at m ig h t be. —  A stu dy  on  education in  general aud  
elem em tary education  in  particular—B y E dm ond H olm es— L ondon Con
stab le  and C° L®3 1911.
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» ' i  Ρ  νά άηδιάζη τά βιβλία καί τή σπουδή
Γ 1Τ? ν, 8δκαιρία νά τά 9 =>ρτώ^ δλα στόν πετεινό.
Στό δεύτερο μέρος τού βιβλίου, ό συγγραφέας λέει πώς μιά μονάχα

ί ν Χ ΐ  - 1  “ ° ΛΤ6νΤ  ΡΡ*ί«· *"< μικρό άγροτικό
σχολείο σ Ινα χωριό τής Αγγλίας· οί κάτο,κοι τού χωριού «δτού δέ
διακρίνουνται για τήν ξυπνάδα τους οδτε γιά  τή ζ ω η ρ ό ς  τους· 
είναι μάλιστα γνωστό πώς eívet λ(γο κοιμισμένοι· χ{ δμως\ 4 ^  
σωπα τών παιδιών πού άνατρέφουνται σ’ αδτό τό σχολείο τόσο λαμ
ποκοπούν, πού θαρρεί κανείς πώς τό σχολείο είναι ήλιόλουστο. Καί 
σάν συναναστροφή κανείς τά παιδιά καί τά  καλογνωρίση, βλέπει πώς

J L  ΤΑ 1 7 ? μ* καί καλά καί πάντα χαρού
μενα. Τό σχολείο «ύτό, λεει ό Γεν. ’Επιθεωρητής, άς πούμε πώς βρί
σκεται στήν «Ουτοπία» καί τό πρόσωπο πού μέ τήν πρωτότυπη έργα- 
σία της άναστατωσε δχι μόνο τήν ζωή των παιδιών μά καί άλάκερου 
τού χωριού, ί ς  τό πούμε Ήγερία, γιατί είναι γυναίκα.

Μερικούς μήνες μετά τήν Ικδοση «ύτοΟ τοΟ βιβλίου, δημοσιεύ
τη κ εΙνα  άλλο. Ονομάζεται: «Ή  Δραματική μέθοδος τής διδασκα
λίας » καί συπραφεας του είναι ή διευθύντρια «ύτού τού σχολείου 
ή, πιό σωστά, ή πρώην διευθύντριά του, γιατί, καθώς μέ πληροφορεί 
ή !δια, τραβήχτηκε άπό τό σχολείο πρό μερικών μηνών, γιά λ ^ ο υ ς  
οικογενειακούς. Κ έτσι ξέρομε πώς ή ούτοπία τού H olm es είναι τό

ή Ηγ8ρία ή Κ° Η · F in Iay Johnson .
Τό βιβλίο αότό, πλουτισμένο μέ πολλές ζουγραφιές, δίνει στήν 

είσαγωγη του μιά περίληψη τού τρόπου τής διδασκαλίας καί τόν 
άναπτυσσει στά διάφορα κεφάλαια τά άφιερωμένα στο κάθε μάθημα 

Σέ τέτοιο σχολείο κάθε φραγμός μεταξύ δασκάλου καί μαθητή 
Ιχει πεσει. Οί μαθητές ΘεωροΟν τό δάσκαλο Ινα σύντροφο, πιό 
μεγάλο άπ αυτούς, Ιναν όδηγό πού τούς δείχνει τό δρόμο νιά νά

δέν I  Χΐ ί  Xpet5 eTal Υίά Τά παΐχνίδια tOÜ<> T‘*tI μαθήματα 
ñ e J l  «  w  συνειθισμένη σημασία τής λέξης. Βαθμολογίες καί 
βραβεία δέν όπάρχουν. Οί πιό ξυπνοί κι οί πιό προχωρημένοι μαθη
τές βοηθούν τούς πισωπόδηδες. Τιμωρίες δέν ύπάρχουν κι δμως 
αύτόματη πειθαρχία καί τάξη βασιλεύει παντοΟ. Μιά μέρα, ϊτήγε 

εν· Επιθεωρητής άξαφνα, νά έπισκεφθή τό σχολείο καί τό βρήκε

°* T ea C h b g  by H arriet ^ n la y -J o h n s o n  (late  
L ^ d o n ^ r  ° m pt,ng  Sch0ol> S u ssez)· i * “ » «  N isb et an d  O» L * .
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χωρίς δασκάλισσες. Ή  μιά ήταν άρρωστη, ή  άλλη Ιπαθε Ινα άτύ- 
χημα ατό δρόμο καί ή τρίτη τή συνώδεψε στό νοσοκομείο. Ή  διευ
θύντρια είχε νά πάγη στήν Κοινοτική ’Αρχή. Κι δμως βρήκε δλα 
τά  παιδιά νά δουλεύουν. Κοίταξαν τό πρόγραμμα μόνα τους, έβαλαν 
Ινα δυό άπό τούς μεγάλους νά κοιτάζουν τις μικρότερες τάξες 
κι δλα πήγαν μιά χαρά. — Είδα, Ιξακολουθεΐ ό Γεν. Επιθεωρητής, 
τά παιδιά τής μεγάλης τάξης νά παίζουν μέ πάθος σκηνές δραματι
κές, τούς συμμαθητές των νά τούς χειροκροτούν καί, στήν άλλη άκρη 
τής σάλας, τά παιδιά τής μικρότερης τάξης νά ζουγραφίζουν λουλού
δια χωρίς νά σηκώσουν τά μάτια άπό τά θρανία. Τούς ξένους πού έπι- 
σκέπτουνται τό σχολείο, τούς δέχουνται σά φίλους· οδτε μέ φορτική 
οικειότητα οδτε ντροπαλά- δυό συναισθήματα πού προέρχουνται άπό 
τό ίδιο Ιλάττωμα, τόν έγωϊσμό. Τούς δείχνουν, χωρίς Ιπίδειξη, τά 
Ιργα τους, τούς δίνουν πληροφορίες άβίαστα, φυσικά. Κι δλα αδτά, 
γιατί άνατρέφουνται ελεύθερα, δίχως δλα έκεΐνα τά ήθικά παραγγέλ
ματα καί τις άμέτρητες συμβουλές καί τις τιμωρίες, πού άναπτύσσουν 
τήν δποκρισία, τούς κάνουν νά συλλογίζουνται αιώνια τόν έαυτό τους 
καί σκοτώνουν μέσα τους κάθε φυσικότητα καί παιδική δροσιά.

Τή φύση μαθαίνουν νά τήν άγαπούν καί νά τήν έχτιμούν μο
νάχα των. Μέσα στά δάση, άπάνω στά βουνά, κοιτάζοντας τή 
θάλασσα, μόνα τους συναρπάζουνται καί τό θαυμασμό τους τόν 
Ιξωτερικεύουν σέ σκίτσα καί ζουγραφιές.

** *

Έ  Ιστορία μαθαίνεται μέ παράσταση. Τά μεγαλύτερα παιδιά 
παίρνουν, μόνα τους, έπεισόδια τής ’Αγγλικής, Ρωμαϊκής καί Ε λλη 
νικής ιστορίας καί τά δραματοποιούν. Γράφουν διάφορες σκηνές, 
άφοΰ συμβουλευτούν, μόνα τους, τή βιβλιοθήκη τού σχολείου γεμάτη 
άπό τά ιστορικά μυθιστορήματα τού Ούάλτερ Σκώτ, τά δράματα τού 
Σαίξπείρ, τά δημοτικά τραγούδια καί τις μπαλάντες τής ’Αγγλικής 
Φιλολογίας. Τά μικρά άκολουθούν, στά μικρότερα μέρη δηλ. τούς 
χορούς, τά πλήθη κτλ. “Ό λοι δουλεύουν μαζί. Μόνοι τους κατα
σκευάζουν φορεσιές, δπλα, έθνόσημα, σημαίες καί σκηνοθεσίες. Σιγά 
σιγά καί άνεπαίσθητα φτάνουν μόνα τους στό σημείο νά θένε νά 
μάθουν άπ’ όξω όλόκληρες σκηνές άπό τόν Σαίξπειρ, κ’ Ινώ στάλλα 
σχολεία, σ’ Ινα χρόνο μόλις καταφέρνουν τά παιδιά νά μάθουν 100 
στίχους, στό σχολείο αύτό έμαθαν 300 σ’ ένάμισυ μήνα γιά νά παί
ξουν μέρη άπό τόν «Έμπορο τής Βενετίας».
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Καί δέν περιορίζουνται μονάχα στό Σαίξπειρ καί τόν Οδάλτερ 
Σκώτ. Διαβάζουν καί δραματοποιούν τήν «Έφοδο τής Μπαλα- 
κλάβας» τοΟ Τέννυσων, τό «θάνατο τού Νέλσονα», σκηνές άπό 
τά μυθιστορήματα τού Ντίκενς καί άλλα.

** «

Τήν Τδεα μέθοδο άκολουθοΟν καί στή Γεωγραφία. ’Από βιβλία 
ταξιδιών οί μεγαλύτεροι παίρνουν ίδέες γιά τούς διαφόρους λαοός, 
τά ήθη κ’· έθιμά τους, τίς φορεσιές τους. Μέ τή βοήθεια των μικροτέ- 
ρων, άπό άμμο, χαρτόνια, σανίδες καί τενεκέδες κατασκευάζουν 
πόλεις, φάρους, γέφυρες, ζώα, καταρράχτες, πάγους. Καί γίνουνται 
φανταστικά ταξίδια, διάλογοι των ταξιδιωτών μέ τούς ντόπιους. Ή  
Ελβετία μέ τούς πάγους καί τά βουνά της, ή ’Αφρική μέ τούς μαύ· 
ρους της καί τίς περίεργες συνήθειές τους, ή Αύστραλία, ή Νέα Ζηλαν* 
δία καί ή Τασμανία μέ τούς άποίκους καί τούς μετανάστες είναι τά 
θέματα πού τά παιδιά παίρνουν καί μελετούν γιά  νά τά παραστήσουν· 
κ’ έτσι άλληλοδιδάσκονται καί μαθαίνουν χωρίς νά τό καταλάβουν.

•* *

Κ’ ή ’Αριθμητική έτσι μαθαίνεται σ’ αύτό τό σχολείο. Μαγαζιά, 
άποθήκες, Ιμπορικά γραφεία σχηματίζουνται μέσα στίς τάξες καί 
τήν αύλή τού σχολείου. Γίνουνται άγοροπωλησίες* τό μέτρημα, δλες 
οί πράξεις τής άριθμητικής, τά κλάσματα, τά δεκαδικά, οί συμμιγείς, 
τά μέτρα καί τά σταθμά μαθαίνουνται άνεπαίσθητα άπό τά παιδιά 
γιά νά μποδν στό παιχνίδι τους, Συσταίνεται ένα μικρό ταχυδρομείο 
καί ένα τηλεγραφείο, πού άσυνείδητα γεννά τήν άνάγκη τής άλληλο- 
γραφίας. Ό  έμπορος δπαγορεύει γράμματα ατούς δπαλλήλους του, 
δίνει γραφτές διαταγές στούς άνταποκριτές του, κι αύτοί τού στέλ
νουν έκθέσεις γιά τή θέση τής άγορδς, γιά  τίς δουλειές πού έκαναν 
ή θά κάνουν, γιά τόν κανονισμό τών λογαριασμών των. Έ πειτα  
χρειάζουνται δπαλλήλους γιά τίς θέσεις τοΟ γραφείου, ώστε άνάγκη 
νά γίνουν διαγωνισμοί κ’ οί δποψήφιοι νά δώκουν Ιξετάσεις πρίν 
διοριστούν. ΚΓ έτσι τά παιδιά, βγαίνοντας άπό τό σχολείο, ξέρουν 
νά γράψουν Ινα γράμμα, νά έκθέσουν μιά ιδέα.

** *

Ή  Φυσική, ή Βοτανική καί ή Γεωλογία μαθαίνουνται άπό τή γύρω 
Φύση. 'Ως καί τό φύτρωμα τών φυτών καί τών φρούτων δραματοποιεϊται.
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*# *

'Η  μαγειρική, ή ¡δαφτική, ή κατασκευή Ιργαλείων, ή  κηπουρική, 
δλα γίνουνται πραχτικά. Μαγαζιά, βαφτάδικα, καπελλάδικα μικροσκο· 
πικά συσταίνουνται μέσα στό σχολείο καί τά παιδιά μαθαίνουν πόσο 
βοδχο χρειάζεται μιά φορεσιά καί πιό ύφασμα είναι τό καταλληλότερο.

•* *

Αύτή, σύντομα καί σέ γενικές γραμμές, είναι ή μέθοδος τής διδασκα
λίας στό Πρότυπο Σχολεΐο.Ή  Διευθύντριά του μοΟ γράφει πώς σέ μερικά 
σχολεία τής Αόντρας άρχισαν νά τήν εισάγουν καί νά δραματοποιοΟν 
άκόμα τά μαθήματα τής Ίεράς 'Ιστορίας μ’ έξαίρετα άποτελέσματα.

** #

Καί τώρα μένει νά δούμε τά άποτελέσματα αδτής τής μεθόδου 
στήν κατόπιν ζωή τών άποφοίτων τοδ σχολείου.

Τό σχολείο αύτό, καθώς είπαμε, είναι άγροτικό· οί μαθηταί του, 
παιδιά γεωργών, χωρικών, άνθρώπων άμόρφωτων καί, καθώς τό τονίζει 
ό Γενικός ’Επιθεωρητής, σέ μέρος τής ’Αγγλίας πού δέ φημίζεται γιά 
τήν ξυπνάδα καί τή  ζωηρότητα τού πληθυσμού του. Κι δμως, βλέ
ποντας τά παιδιά τους νά παρασταίνουν τά μαθήματα τους κι άκού- 
οντας τίς κουβέντες τους, ποτίστηκαν κι οί γονείς μέ τήν άγάπη τής 
Φύσης, άρχισαν νά τήν καταλαβαίνουν κι άντίς νά περνούν τίς ώρες 
τους τήν Κυριακή, στήν ταβέρνα, συνοδεύουν τά  παιδιά τους στίς 
έκδρομές τους καί συμμετέχουν στά παιχνίδια τους· άντίς νά βρί
σκουν εδχαρίστηση στά ξελαρυγγιστικά τραγούδια καί τίς άηδίες τού 
Καφέ - ’Αμάν, προτιμούν τό τραγούδι μιανής μπαλάντας καί τά δρά
ματα τού Σαίξπειρ.

Παλιοί μαθηταί τού σχολείου σύστησαν «Δραματικό Σύλλογο» 
καί κατάφεραν νά παίξουν τόν «Ιούλιο Καίσαρα» τού Σαίξπειρ. 
Κ ' ήταν μιά χαρά νά βλέπη κανείς άπλούς έργάτες μέ μόνη 
τή στοιχειώδη έκπαίδευση τού σχολείου πού άφηκαν δεκαπέντε 
χρονών άγώρια, νά άποστηθίζουν τούς στίχους τού Σαίξπειρ, νά 
τούς μελετούν, νά τούς συζητούν, νά γυρεύουν νά μποΰν πέρα 
πέρα στό νόημά τους. Καί τά κορίτσια, μητέρες πιά, σύστησαν 
μουσικές έταιρεϊες, έπαιξαν κωμψδίες, έγραψαν μάλιστα καί μιά, 
έκαναν μπάντα άπό διάφορα δργανα, χόρεψαν τούς Ιθνικούς χορούς
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τού M o rris1 τοϋ φίλου καί συνεργάτη τού R u sk in , καί κατά- 
φεραν ν’ άνυψώσουν τό χωριό του στήν παλιά έκείνη άγροτική ιδα
νική ζωή, στή M erry  E n g lan d  τοΟ παλιού καιρού.

** *

Μιά άρχόντισσα άπό τή Λόντρα, κοιτάζοντας αύτούς τούς χορούς 
καί τά τραγούδια, είπε στό Γεν. Επιθεωρητή. «"Ολα αύτά καλά 
» καί άγια- μά, άν έξακολουθούμε έτσι, 54 μού λέτε πού θά βρίσκωμε 
» ύπηρέτες κ’ υπηρέτριες»;

Κι όμως άπό πολλές μαρτυρίες, φαίνεται πώς τά κορίτσια πού 
πέρασαν άπ’ αύτό τά σχολείο γίνουνται οί πιό καλύτερες, οί πιό άνε- 
πτυγμένες, οί πιό άφοσιωμένες δπηρέτρίες καί τ’ άγώρια οί καλύτε
ροι έργάτες. Μέ τήν άγάπη ποδ τό σχολείο τούς έδωκε γιά τή Φύση 
καί τό Βιβλίο, μέ τήν Ιλευθεριά πού άφηκε ν’ άναπτυχθοδν τά 
ψυχόρμητά τους, μέ τό συμπαθητικό χέρι πού σκάλισε καί πότισε 
τό μικρό Ικείνο λουλούδι κι άφηκε ήσυχα καί φυσικά τά μπουμπούκι 
νά ξανοιχτή σέ ένα όμορφο καί μυρωδάτο τριαντάφυλλο, στόν ήλιο 
της άληθινής έλευθεριάς, κατάφερε αύτά τά χωριατόπουλά σχεδόν 
νά γίνουν ένας:

«Όμορφος κόσμος ήθικός άγγελικά πλασμένος.»

Δ. Π. ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΣ

1 Γιά τήν έργασία τοδ R uskin, τοδ M orris καί τών άλλων ποδ έκαναν μιά 
αληθινή ’Αναγέννηση στήν ’Αγγλία, καί πραχτικά τήν έφάρμοσαν οτά έπιπλα, 
οτή διακόομηση τών σπιτιών, οτίς ταπίτσαρίες κτλ. ρλέτιε καί τό ώραίο βιβλίο 
τοδ R obert de la  S izeranne «R uskin et la  R elig ion  da la  Beauté» οβλ. 4 κ . *. 
35  -  57 κτλ.

ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ

Τό χειμώνα τοδ 1909 -1 9 1 0  τόν πέρασα οτήν Ελβετία, καί μελετώντας τό 
παιδαγωγικό της σύστημα πήγα σέ κάμποσα σχολεία τής γερμανικής κυρίως 
Ε λβετίας κάθε είδους, δημοτικά, γυμνάσια, κλασικά, πραχτικά, Ιδιωτικά, δημό
σια. Βαστοδσα τότε στις έπισκέψεις μου συχνά σημειώσεις γιά  δσα έβλεπα καί 
λογάριαζα πώς γλήγορα θά τις έβγαζα σέ βιβλίο.

Μά δ καιρός περνφ, κι άρχισα νά  φοβοδμαι πώς ίσως τό ήμίφολόγιό μου 
έκείνο δέν είναι προωρισμένο νά δή τό φώς. Κι έτσι έστειλα άπ’ αδτό σήμερα 
μερικά φύλλα γιά  τό Δελτίο τοδ Έκπαιδευτικοδ 'Ομίλου, μέ τις πρώτες μου έντυ- 
πώσεις άπό τό ’Α ν ώ τ ε ρ ο  Π α ρ θ ε ν α γ ω γ ε ί ο  τής Ζ υ ρ ί χ η ς .  Τδ Λύκειο αύτά 
τό έχει ή πόλη τής Ζυρίχης’ δίνει χάρισμα τήν άνώτερη μόρφωση σέ κάθε Έ λίε-  
τίδα — ή καί ξένη νέα —  ποδ τέλειωσε τή Sekundarschule — τό άνώτερο δημο
τικό σχολείο, νά ποδμε — κι έχει πίσω της τ ’ άναγκαστικά έννέα (ή όχτώ) σχο
λικά χρόνια. Τό Άνώ τερο Παρθεναγωγείο έχει τέσσερα τμήματα: Δ ι δ α σ κ α 
λ ε ί ο ,  πού βγάζει τις δασκάλισσες τοδ καντονιοδ, Γυμνάσιο, μέ λατινικά μόνο, 
’Ε μ π ο ρ ι κ ή  Σ χ ο λ ή ,  καί Σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο ,  γιά  δσες θέλουν 
νά συμπληρώσουν τις σπουδές των, διαλέγοντας άπό τό πλούσιο πρόγραμμα τά  
μαθήματα πού τούς άρέσουν. Κι άκδμα, κάθε πού παρουσιάζεται άνάγκη γίνονται 
ιδιαίτερα μαθήματα νηπιαγωγών.

Π ώ ς μα& αίνονν τόν  ’’Ομηρο.

Τί όμορφη σύμπτωση! Τό πρώτο μάθημα πού άκουσα στό Παρ
θεναγωγείο τύχαινε νά είναι "Ομηρος· τά όμηρικά τραγούδια σέ 
γερμανική μετάφραση! Ήμουν στήν A*> τοΟ Δ ι δ α σ κ α λ ε ί ο υ ,  κι 
είχαν τό τελευταίο μάθημα τών γερμανικών — γιατί γερμανικά δια
βάζονται έδώ οί "Ελληνες κλασικοί — πρίν άπό τίς φθινοπωρινές 
διακοπές. Καί μέ κάποια εύχάριστη έκπληξη έμαθε ό καθηγητής, 
πού μέ συνώδευε στήν τάξη του, δτι ήμουν ’Αθηναίος, κι έτσι σύστησε 
στίς μαθήτριες τόν ξένο άπό τήν 'Ελλάδα, πού άπό τόσο μακρυά 
ήρθε νά δή πώς διαβάζεται έδώ ή ’Οδύσσεια.

Κάθονται οί μαθήτριες όχι σέ θρανία, μά σέ καρέκλες, ή καθεμιά 
μπροστά στό τραπεζάκι της. Σ ’ Ινα παράθυρο βρίσκονται μερικά 
κλωνάρια μέ τίς φυλλωσιές τους, γιά  τό μάθημα της ζωγραφικής. 
Τούς τοίχους στολίζουν, στερεωμένες μέ κινητά κρεμαστάρια εικόνες* 
ένα μεγάλο κιονόκρανο κορινθιακού βυθμού, σχεδιαγράμματα τού

9
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άρχαιου θεάτρου κι άλλα σχετικά μέ τό άρχαΐο δράμα, ή άρπαγή 
τών βοδιών τοδ "Ηλιου — ή γνωστή εικονογραφία τοδ P reller. — 
κ ι άλλα. Έ τσ ι έξ άρχής, οί γνώριμε? εικόνες μέ μεταφέρνουν στά 
χρόνια τής παλιάς Ελλάδας, καί μέ κάνουν νά αισθανθώ λιγώτερο 
ξένος μέσα στους ξένους τριγύρω μου.

Μιά μαθήτρια μου φέρνει τό βιβλίο της. Είναι ή ’Ο δ ύ σ σ ε ι α ,  
στή γνωστή μετάφραση τοδ Voss, έκδοση του T eu b n e r γιά  τ’ άνώ- 
τερα παρθεναγωγεία. Τής λείπουν οί μεταγενέστερες προσθήκες τοδ 
παραδομένου κειμένου κι άκόμα κάμποσα άλλα — μέ λιγώτερο ένδια- 
φέρον — ώστε τό συνηθισμένο γνωστό κείμενο Ιλαττώνεται σημαν
τικά. Δέν κόβεται δμως καί ή συνέχεια στή διήγηση, κι έτσι δέν 
παρουσιάζεται ή άνάγκη άπό παραγεμίσματα, πού νά συνοψίζουν τό 
κείμενο πού λείπει. 'Ως τώρα έχουν γίνει δώδεκα μαθήματα μόνο, 
μά είναι άρκετά προχωρημένοι· έπειτα άπό τις διακοπές θά διαβά
σουν τό κείμενο &ς τό τέλος. Δηλαδή, γιά κάθε μάθημα διαβάζουν 
τά κορίτσια μερικές σελίδες σπίτι, καί στό σχολείο έπειτα μένει 
περισσότερος καιρός γιά τήν έρμηνεία.

Σήμερα γίνεται — ίσως καί γιά χατήρι μου — μιά άνακεφαλαίωση 
τής γενομένης διδασκαλίας. 'Ο καθηγητής βωτ$ ποδ πρέπει νά φαν· 
ταστοδμε δτι έγιναν οί περιπέτειες τοδ Όδυσσέα,..., σέ ποιά μέρη 
τής Μεσογείου . . .  ποδ ήταν δ Ωκεανός . . .  ποδ κατοικοδσαν οί Κιμ- 
μέριοι. . .  Δίνει νά κυκλοφορήση ένας χάρτης πού πήρε άπό κάποιο 
βιβλίο, καί πού μέσα του είκονίζονται οί πλάνες τοδ Όδυσσέα «δσο 
είναι δυνατό νά παραστήσωμε σ’ Ιναχάρτη». ΜιλεΙ έπειτα γιά τήν 
έπίδραση, πού είχε τό άρχαΐο αύτό έπος στή γερμανική λογοτεχνία 
καί γιά τόν H e rzo g  E rn s t  von Schw aben . 'Ρω τά τις μαθήτριες 
γιά τήν «ίδέα» πού ξεχωρίζομε μέσα σέ δλο τό ποίημα, έκεΤνο πού 
Ινσωματώνει ό Όδυσσέας: καί, σιγά σιγά, άπ’ δλες τις μεριές, δλη 
ή τάξη βοηθεΐ γιά νά ζωντανέψη «τό ιδανικό τοδ ήρωα καί τοδ 
άνθρώπου» τών όμηρικών βαψφδών: 'Η  δύναμη, ή ξυπνάδα, τό θάρ
ρος, ή πονηριά «πού φαίνεται πώς είχε μεγάλη πέραση στούς "Ελλη
νες», ή  μεγάλη φαντασία «πού ξελασπώνει δλα καί πού ποτέ δέν τά 
σαστίζει», ή συζυγική πίστη τοδ άντρα, πού κι άπό τούς πρώτους 
πρώτους στίχους ζωγραφίζεται, μά πού άν και μεγάλη, δέ φτάνει τήν 
πίστη κι άφοσίωση τής γυναίκας. Τόν δμνο αύτό στή συζυγική πίστη, 
συμπληρώνει ό καθηγητής, τόν βρίσκομε καί στό πρώτο μεγάλο 
γερμανικό έπος, στό τραγοδδι τών N ibelungen , καί κατάντησε 
παροιμία στή γλώσσα μας ή φράση γερμανική π ίστη . . .  Κι ούτε είναι
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αύτό μόνο σύμπτωση γιατί στήν πίστη άπάνω βασίζονται δλες οί 
κοινωνικές σχέσεις, οικογένεια, φιλία, κράτος».

Καί τώρα σέ μιά άλλη σειρά έρωταποκρίσεις έξετάζεται ή γλωσ
σική μορφή καί ό βυθμός τών όμηρικών τραγουδιών.

— « . . .  θυμάστε, Ιξακολουθεΐ ό καθηγητής, δτι στήν άρχή δέ σάς 
πολυάρεζαν οί γερμανικοί Ιξάμετροι;.. .  καί είναι φυσικό· γιατί ό 
βυθμός τους είναι δανεικός, είναι κάτι ξένο γιά τή γλώσσα μας καί 
τήν ποίησή της. Μά στό πρωτότυπο θαυμάζουν πάντα καί πάντα τήν 
δμορφιά τήν άσύγκριτη τοδ μέτρου αύτοδ, καί μάς πιάνει θαυμασμός 
γιά τήν ποικιλία πού κρύβεται μέσα στή φαινομενική μονοτονία τοδ 
στίχου. . .  άρκεΐ νά διαβάζεται καλά . . .  Κι δμως φαίνεται πώς καί 
στά γερμανικά μπορεί κανείς νά αίσθανθή τήν δμορφιά του. Πώς 
άλλιώς νά Ιξηγήσωμε τό δτι μεγάλοι μας ποιητές τόν καλλιέργησαν 
σάν τό V oss στά ειδύλλιά του, τόν G ö the στό H e rm an n  u n d  
D oro thea , στό R ein eck e  Fuchs, καί πρώτα πρώτα τόν K lopstock  
πού αναζητούσε μιά καινούρια μεγαλόπρεπη μορφή γιά τή Μεσσιάδα 
του, τό μεγάλο του έπος.

—  «’Απ’ δσα διαβάσαμε ώς τώρα, βωτ$ παρακάτω ό καθηγητής, 
τί σάς έκανε ξεχωριστή Ιντύπωση;»

— «Οί συχνές Ιπαναλήψεις, πετιέται μιά μαθήτρια.
— «Καί γιατί άραγε νά τις έ χ η ; . . .  Δέ μάς ξεκουράζουν άραγε; 

έκεΐ στήν άτέλειωτη σειρά τών στίχων, δέ μάς φέρνουν ένα εύχάριστο 
ξεκούρασμα οί στίχοι αύτοί, μέ τή γνώριμη κιόλας μορφή τους; . . .  
Καί τώρα ποιά θυμάται νά μοδ πη μερικούς τέτοιους στίχους; » Κι 
άρχίζει μιά άτέλειωτη παρέλαση τώ ν: τον ό’ δπαμειβόμενος προσέφη 
πολύμητις Ό&υσσενς, ¿11’ &γε μοι τόδε είπ ΐ καί άτρεκέως κατάλε- 
ξον, ήτοι ταντα θεών έν γονναοι κέΐται, πού γλήγορα άναγνωρίζω 
κάτω άπό τό ξένο τους βοδχο.

Καί τώρα έρχεται ή σειρά τών κοσμητικών Ιπιθέτων: γιατί 
κι αύτά έκαμαν ξεχωριστή εντύπωση καί μερικές μαθήτριες είχαν 
κιόλας μιά φορά μαζέψει μερικά. Καί άκούς πάλι τό ένα πίσω άπ’ τό 
άλλο, μέσα σέ μιά ώραία άμιλλα, άπ’ δλες τις άκριες τής αίθουσας, 
τό Ιχθνόεΐζ πόντος καί τό £οδοδάκτυΧος ήώς, d er herrliche D ulder, 
καί die K rönende A n m u t, δλα Ικεϊνα τά δμορφα, τά μισοξεχασμένα, 
τ ’ άλησμόνητα λουλούδια, πού βοηθούν τόν ποιητή, καθώς έξηγεΐ 
μιά μαθήτρια, νά δώση τόνο καί ζωή στά αισθητά.

Τί δμορφα. άλήθεια ! . . .  καί τί αίώνια δμορφα! . . .  D a s fischdurch-  
vsimmelte M eer ! . . .  Τό άκούω, κι έδώ, στή γερμανική γή, μακριά
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άπό τή θάλασσα, τήν έλληνική θάλασσα, ό Ιχθυόεις πόντος, πού στά 
περασμένα τόσο συχνά τόν είχα άκούσει, ξαναζωντανεύει' σά μάλιστα 
νά παίρνη καινούρια, μεγαλύτερη ζωή κάτω άπό τήν καινούρια 
γλώσσα' έκεΐνο τά πόντον - ίχθνο - έντα' καί μέσα άπό τίς Ά λπεις 
β λ έ π ω  μέ τά μάτια τής φαντασίας τήν άπέραντη καί πολυκύμαντη 
θάλασσα μέ τούς πολυκίνητούς της ένοικους, πού στήν άγκαλιά της 
βασανίζουνταν δεκαεφτά μέρες καί δεκαεφτά νύχτες ό 'Ομηρι
κός ήρωας. . .

Τά μάθημα δέν άργησε νά τελείωση, κι άποχαιρετώντας τύν 
καθηγητή, τάν εύχαρίστησα, πού μοΟ Ιδωσε τήν εύκαιρία ν’ άκούσω, 
άν και μεταφρασμένο, ένα ζωντανό κομμάτι Ό μηρο.

Κι δμως, στήν άνυπόκριτη χαρά πού άσυναίσθητα μοΟ γέννησε 
τ’ δμορφο μάθημα κρυφοχύθηκε σιγά σιγά κάποια λύπη' μιά λύπη 
πώς ήταν δυνατό, καθώς πείθουμουν, νά καταλάβη κανείς τί είναι 
Ό μηρος, καί νά ξαναζήση μέσα στό μαγευτικό μύθο πού μάς άνι- 
στορεΐ τό άρχαίο Ιπος, χωρίς νά διαβάση τό πριοτότυπο, καί χωρίς 
νά βασανιστή μέ τίς γλωσσικές δυσκολίες τού άρχαίου κειμένου.

Νά λοιπόν, συλλογίζουμουν πού ή μετάφραση, όχι μόνο δέν ¿μπο
δίζει τή ζωντανή άντίληψη, μά κι ίσως ίσως νά τήν εύκολύνη. Γιατί 
νά γεννά Ρ·'®€ ΐδ  μεταφρασμένο τόση άντιπάθεια; Νά φταίουν οί 
μεταφραστές, νά φταίη ή γλώσσα, ή μήπως φταίμε μεΐς, πού φοβού
μαστε τήν πνοή τής ζωής; Ποιός λαός, ποια λογοτεχνία, ποιό σχο
λείο Ιχει νά δείξη κάτι σάν τήν ’Οδύσσεια; καί πόσοι άραγε άπ’ δσους 
στά έλληνικά σχολεία διαβάζουν τόν άρχαιο βαψωδό, νά τόν αισθά
νονται δσο αύτή ή τάξη ζωντανά; Καί κοντά σ’ αύτούς, δλα τ’ άλλα 
έλληνόπουλα πού δέ μαθαίνουν άρχαία, χιλιάδες καί χιλιάδες, δέ θά 
μπορούσαν νά γνωρίσουν κι αύτά τόν Ό μηρο στή γλώσσα τους;

Γιατί νά μή γίνωνται δλα αύτά; Νά φταίη τό σύστημα; Μά τί 
θά πή ούοτημα; Μά ό δάσκαλος πού τόν αίσθάνθηκε τόν ποιητή, 
δέ θά τόν ζωντανέψη καί στό μάθημά του μέ δποιο σύστημα καί μέ 
κάθε γλώσσα; "Η μήπως ή γλώσσα τού σχολείου μας χαλνά τό κάθε 
σύστημα, καί δέν άφήνει οδτε τό δάσκαλο τόν ίδιο νά αίσθανθή;

Ό  ’Ί ψ ε ν . Α ιάλεξη ά π ό  μ ιά  μα& ήτρια.

Ό  ίδιος δάσκαλος έχει πάλι γερμανικά· μά αύτήν τή φορά στήν Δ' 
τού Διδασκαλείου. Οί μαθήτριες αότής τής τάξης σέ μισό χρόνο 
βγαίνουν δασκάλισσες.
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Σήμερα πρόκειται νά γίνη μιά δ ι ά λ ε ξ η .
Κάθε μαθήτρια είναι όποχρεωμένη, μέσα στό χρόνο, νά έτοιμάση 

μιά όμιλία μέ θέμα πού διαλέγει ή ίδια' καί σέ μιά ώρα πού όρίζε- 
ται γ ι’ αύτήν τή δουλειά, ή  καθεμιά διαβάζει τή μελέτη πού έτοί- 
μασε ή καί μιλεί πρόχειρα, βοηθώντας μόνο άπό πρόχειρες σύντομες 
σημειώσεις. Τό θέμα τής κάθε όμιλίας πρέπει νά έγκριθή πρίν άπό 
τόν καθηγητή· κάποτε μάλιστα ό ίδιος προτείνει μερικά στίς μαθή
τριες γιά  νά διαλέξουν, ή τίς όδηγεΐ, τί βοηθήματα νά μεταχειριστούν.

Ή  μαθήτρια πού θά μιλήση σηκώνεται καί βγαίνει μέ τό χειρό
γραφό της καί δυό βιβλία πού άποθέτει στήν έδρα. Ό  καθηγητής 
κάθεται σέ μιά γωνιά, πίσω, μ’ Ινα σημειωματάριο' σημειώνουν κάπου 
κάπου κι οί άλλες μαθήτριες. Σιωπή βαθειά βαστά ώς τό τέλος.

Έ τσ ι, γιά  παράδειγμα, είχαν μερικές άπό τίς φετινές δμιλίες, 
καθώς μαθαίνω άπό τόν καθηγητή — τούς άκόλουθους τίτλους : 
Uhde (Ινας Βαυαρός ζωγράφος), Ή  ψ υ χ ή  τ ο ύ  π α ι δ ι ο ύ  σου,  
τό βιβλίο γιά τήν άνατροφή των παιδιών πού έβγαλε τελευταία ό 
L hotzky, κι έκανε τόσο κρότο, W agner , άπό μιά βαγνερίστρια 
μαθήτρια, Κριτικομανία καί δικιολογημένη κριτική, κι άλλα. Ή  σημε
ρινή όμιλία είναι γιά τόν Ίψ εν.

Ή  όμιλήτρια άρχίζει μέ κάπως άχρωμάτιστη φωνή. Μιλεί γιά τή 
ζωή τού Ίψ εν, γιά τήν τριγυρισιά στήν δποία πρωτόζησε, τά ταξίδια 
του, τίς έπιδράσεις πού φανερώνονται στά έργα του, γιά βεαλισμό καί 
βομαντικές έπιδράσεις καί δράματα μέ ώρισμένη τ ά σ η '  κάπου κάπου 
άνοίγει τά βιβλία πού έφερε μαζί της καί διαβάζει άποσπάσματα άπό 
τό βιογράφο του, ή καμιά φράση παρμένη άπό τά έργα του' στό 
τέλος κάνει τήν άνάλυση τού Κουκλόσπιτου, τής Νό ρ α ς ,  καί τελειώ
νει μέ τίς τελευταίες λέξεις τού δράματος, «έχω καθήκοντα στόν 
άντρα μου καί τά παιδιά μου,. . .  μά πρώτα πρώτα έχω καθήκοντα 
πρός τόν έαυτό μου». Καί κάθεται, άφοϋ μίλησε άκριδώς μισή ώρα.

Κανείς δέ μιλ$. Έ να  δυό λεπτά άτέλειωτη σιωπή, πού στήν 
άρχή μάλιστα δέν καλοκατάλαβα τί τρέχει. Ό  καθηγητής κάτι σά 
νά σημειώνη στό άνοιχτό του σημειωματάριο' έπειτα σηκώνεται άπό 
τή γωνιά του, έρχεται στήν έδρα, καί βωτά μερικές μέ τδνομά τους 
νά πούν τήν έντύπωσή τους καί τήν κρίση τους.

— «Όμολογώ, λέει κάποια, δτι δέν ήξερα τή Νόρα, μά τώρα 
έχω μιά καθαρή ίδέα γιά τό δράμα καί τή ζωή τού συγγραφέα. . .  
καί μου γεννήθηκε ή δρεξη νά τόν διαβάσω». Μιά άλλη λέγει «μού 
έκαμε έντύπωση, πώς σταμάτησε έτσι άπότομα μόλις τελείωσε τήν
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άνάλυση τού Κουκλόσπιτου. θ ά  περίμενα τουλάχιστο κρίση,. . .  δ,τι 
κιάν ήταν δική της ή ξένη. . .  Βρίσκω πώς δέν άρκοΟσε νά μάς πή 
μόνο ποιό είναι τό περιεχόμενο τού δράματος». Καί μιά τρίτη: «Δέν 
είχα διαβάσει ώς τώρα ούτε τή Νόρα, ούτε τίποτ’ άλλο τοΟ Ίψεν. 
Καί τώρα πρέπει νά πώ 8τι θά ήθελα πολύ νά δώ τά δράματά του». 
Ό  καθηγητής: «Άλλος κ α νε ίς ;... Ιχει νά παρατηρήση τ ίπ ο τε ;...»  
«Μού φαίνεται, λέγει μία, πώς κοντά στή Νόρα είχε άλλα κομμάτια, 
καταλληλότερα νά μάς δώσουν μιάν ιδέα γιά  τόν ποιητή καί τό 
Ιργο του».

Καί τώρα μ ιλίί δ καθηγητής. . .  Δέν είναι σύμφωνος μέ τήν 
τελευταία γνώμη. ‘Η Νόρα είναι άπό τά χαρακτηριστικά Ι ρ γ α . .  . 
Κι ή βιογραφία πού άκουσε δέν ήταν καθόλου άσκημη· περιεχτική, 
μέ σαφήνεια, πολύ κ αλ ή . . .  «Μά συμφωνώ κι Ιγώ, πώς περίμενα 
κάποιο τέλος . . .  ούτε κάν μάθαμε πότε καί πώς πέθανε ό ποιητής ... 
Ή  μήπως δέν τό είχε ή βιογραφία του; . . .  Βέβαια, αύτή τυπώθηκε 
νωρίτερα, στά 1 9 0 2 ... Πέθανε, μοΟ φαίνεται, στά 904 ή 5 . . .  Δέν 
ξέρω. . .  Μά Ιπρεπε νά μάς τό πή αύτό. . .  Έ πειτα  Ιπρεπε πρίν 
τελειώσης νά μιλήσης καί γιά  μερικά άλλα . . .  Τί Ιπίδραση είχε δ 
Ίψ εν στούς συγκαιρινούς του; Σάν τί Ιντύπωση μάς άφήνει άρά γε 
Ινα τέτοιο δράμα; Μάς γεννά τά ίδια συναισθήματα καθώς τά έργα 
τών μεγάλων κλασ ικώ ν;... σάν τίποτε τού S ch ille r; σάν τόν Τάσσο 
ή τήν ’Ιφιγένεια τού G ö th e ; — «Ό χι»  — . . .  Βλέποντας ή άκούον- 
τας Ινα τέτοιο δράμα φεύγομε ικανοποιημένοι; εύχαριστημένοι; . . .  
ή κουνώντας τό κεφάλι λέγομε, «Καλά, μά τί θά γίνουνταν ή ζωή, 
ή κοινωνία, άν νικούσαν οί τέτοιες ίδέες, άν ήσαν σ ω σ τές;... Δέν 
μάς κάνει νά σκεφτοΰμε; . . .  δέν αισθανόμαστε πώς άλλάζομε; . . .  
δέ βάζομε ρωτήματα στόν Ιαυτό μας; . . .  Καί όλη αύτή ή έπίδραση 
δέ βγαίνει άπό καθαρά αισθητική άπόλαυση. . .  ’Αφήνει κάτι πλατύ, 
κάτι βαθύ, κάτι πού μ έν ε ι... Έ τσ ι περίπου θά τέλειωνα Ιγώ.

Μά Ιχω  καί κάτι άλλο άκόμη νά παρατηρήσω. . .  θά Ιπιθυμούσα 
τήν όμιλία λιγώτερο κολλημένη στό χαρτί, λιγώτερο διάβασμα. . .  
Σάς Ιχω  συστήσει κάτι πού φέτος δέν είδα δυστυχώς νά Ικαναν 
πολλές. . .  θέλω επιβοηθητιχϊς σημειώσεις, κι έπειτα μιά πρόχειρη 
όμ ιλ ία ... Δέ μέ πειράζουν τότε τίποτε άδεξιότητες καί παραβλέπω 
τά σκοντάματα. . .  Ξέρετε πολύ καλά πώς αύτή ή έλευθερία πού 
σάς δίνω νά διαλέξετε τό θέμα τής δμιλίας σας, ή άνεξαρτησία στήν 
Ιπεξεργασία του, ή εύκολία στήν προφορικήν διατύπωση πού θέλω 
νά καλλιεργήσετε, θά σάς γίνουν άπαραίτητα Ιφόδια δταν αύριο
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βγήτε δασκάλισσες, άφού καί στούς μαθητές σας θά πρέπη νά μι
λάτε γιά τόσα καί τόσα ζητήματα, καί άλλοΰ, σέ συνέδρια καί συνό
δους δασκάλων θά σάς παρουσιάζεται ή εύκαιρία καί θά είστε άναγ- 
κασμένοι νά λέγετε τίς γνώμες σας.

Καί μ’ εύχαρίστηση αίσθάνουσουν καί σύ τή χαρά πού γεννούσε 
σέ δλων τά πρόσωπα ή γόνιμη αύτή επικοινωνία τού δασκάλου μέ 
τίς μαθήτριες. Μά κι οί νέες αύτές πού θά σκορπιστούν αύριο, σέ 
λίγους μήνες, άπό τή σχολή τους γιά ν’ άφιερωθούν στό μεγάλο τους 
Ιργο, είναι σχεδόν έτοιμες καί στό ύψος τού προορισμού των. Είναι 
ώριμα κορίτσια, γυναίκες πιά, στίς όποιες τά παιδαγωγικά καί τ’ άλλα 
μαθήματα φέρνουν κιόλας τούς καρπούς των, δχι κοριτσούδια, πού 
στραβωμένα άπό τό παπαγάλισμα μιάς φορμαλιστικής παιδείας καί 
φορτωμένα μέ θεωρίες άχώνευτες άπό τήν Ψυχολογία καί τή Διδα- 
χτική ρίχνονται μέσα στήν κοινωνία μέ τήν Ιλπίδα καί τήν άπαί- 
τηση νά φωτίσουν καί νά διαπλάσουν, Γιά νά Ιμπη Ιδώ μιά νέα στήν 
Αη τού Διδασκαλείου πρέπει νά Ιχη  συμπληρωμένα τά δέκα πέντε, 
νά Ιχη  κιόλας πίσω της Ιννιά χρόνια σχολείο· κι Ιτσι οί άπόφοιτες 
τού Διδασκαλείου — μέ τέσσερεις τάξεις — πρέπει νά είναι τούλάχι- 
στον είκοσι χρονών τή στιγμή πού τούς Ιμπιστεύεται ή πολιτεία 
τούς αύριανούς της πολίτες.

"Έ να μάΰ·ημα  Γ εω γραφ ίας.

Γιά τή Γεωγραφία στήν Α*< καί τή Βα τού Διδασκαλείου όρίζει 
τό επίσημο πρόγραμμα: «Τά αημαντικώτερα τής τοπογραφίας στίς 
διάφορες χώρες· Ιπίδραση τών φυσικών συνθηκών σέ δλο τό βίο τών 
άνθρώπων κι Ιπίδραση τών κατοίκων στή γή τους.

’Ακούω Ινα μάθημα Γεωγραφίας στή Βα.
Στόν πίνακα είναι άπλωμένος Ινας πελώριος τοπογραφικός χάρ

της μέ τήν Όλλαντία καί τό Βέλγιο· στούς τοίχους κρέμονται φωτο
γραφίες' οί μαθήτριες έχουν μπροστά τους, ή καθεμιά, Ιναν δτλαντα: 
μιά συλλογή γεωγραφικούς πίνακες, S ch u la tlas  fü r  h öhere  L eh r
an sta lten .

'Ο  καθηγητής μιλεΐ γιά  τήν Όλλαντία. Μά είναι μιά γεωγραφία, 
πού πρώτη φορά άκούω. Δέν άρχίζει μέ τό πώς κ ι άπό πού όρίζεται, 
μέ όρη καί ποταμούς, πηγές κι Ικβολές. "Ολο τό μάθημα είναι μετά
δοση άπό Ιντελώς άλλοιώτικες γνώσεις, καί μόνο κάποτε σταματούν 
οί μαθήτριες τόν καθηγητή γιά νά ρωτήσουν κάτι πού δέν κατάλα
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βαν. Τόν παρακολουθούν, Ινφ μιλε?, ή καθεμιά στόν άτλαντά της  καί 
συχνά σημειώνουν κάτι στό τετράδιο. Τώρα έξηγεί 6 καθηγητής πώς 
είναι τό μεγαλύτερο μέρος τής Όλλαντίας χαμηλότερο άπό τή 
θάλασσα, πώς Ιγινε αύτό, καί πώς μέ τά προχώματα κατώρθωσαν οί 
φιλόπονοι κάτοικοι νά τό κάνουν κατοικήσιμο. Μιλά άκόμη γιά τούς 
ποταμούς πού είναι σηκωμένοι μέ τεχνητά ρείθρα στό δψος τής 
θάλασσας καί γιά τά κανάλια, πού άπό τήν όχτη τους τραβούν 
άλογα τίς_ φορτωμένες βάρκες.

Μιλά άκόμη γιά τήν έπίδραση τής γής στούς κατοίκους της· γιά 
τή μεγάλη τους τόλμη, καί τήν όλιγολογία τους, τό ντύσιμό τους καί 
τήν έθνική τους φορεσιά. Πώς έξηγεΐται ή άγάπη τους γιά τήν 
πάστρα, καί πώς ή μονοτονία τών χρωμάτων τής όλλαντικής φύ- 
σεως, καί ή μελαγχολία το Ο ούρανοΟ γέννησε στούς άνθρώπους τήν 
άνάγκη τών ζωηρών χρωμάτων, τήν άγάπη τών λουλουδιών καί τούς 
κήπους τού H arlem . Τά ίδια ζωηρά χρώματα βρίσκομε καί στά 
σπίτια τους, καθώς καί στίς κατοικίες τής Σκανδιναβίας, κι έκεί 
γιά τήν ίδια αιτία.

Κι έπειτα μιλά ό καθηγητής γιά τό μεγάλο τέλμα, πού βρίσκεται 
κοντά στά γερμανικά σύνορα. Γιά τούς άνεμόμυλους, πού κι αύτοί 
δίνουν Ινα ιδιαίτερο χαρακτηριστικά στά όλλαντικά τοπεΐα. Αύτοί 
κυρίως είναι ή κινητήρια δύναμη, άφού ούτε νερόμυλους μπορούν νά 
Ιχουν καθώς τούς Ελβετούς, στό πεδινό έδαφος, ούτε άτμό έχει νά 
χρησίμοποιήση ή «νέα» γή πού δέ βγάζει κάρβουνα. . .  Έ ν α ς  περιη
γητής παράστησε μέ τ’ άκόλουθα λόγια τήν ιδιόρρυθμη μονοτονία 
τής όλλανδικής τοπογραφίας: Ινα κανάλι· στό κανάλι άπάνω γεφύ- 
ρια· στά γεφύρια άνθρωποι μέ τσόκαρα- όλόγυρα λιβάδια, στά λιβά
δια, άγελάδες, κάπου κάπου καί μύλοι.

Κι έρχεται ό λόγος γιά τήν ’Αμβέρσα, μέ τά γραφικά της κανά
λια, πού ώνομάστηκε Βενετία τού Βορρά Κι αύτή χτίστηκε άπάνω
σέ προσχώσεις κι έπρεπε πρώτα νά έκχερσωθούν* γιαυτό κι είναι 
άκριβά τά οικόπεδά της καί τά σπίτια της στενόχωρα- καί συχνά, 
καί τά καλύτερα, έχουν ψηλά τά σκαλοπάτια καί στενά τά κοριντό- 
ρια τους· καί κάποτε στίς στενές σκάλες δέ χωρούν δυό μαζί. Τό 
πρώτο πάτωμα βγαίνει έξω άπό τόν τοίχο τού ισόγειου κι έτσι στε
νεύουν οί δρόμοι στό ύψος.... Κι άπό τά πιό όμορφα στήν ’Αμβέρσα
είναι ή έβραίικη συνοικία  ’Από τό μεσαιώνα κατοικούσαν οί
Εβραίοι χωριστά, άναγκασμένοι άπό τούς Χριστιανούς, πού δέν τούς 
άναγνώριζαν τά ίδια δικαιώματα καί φαντάζουνταν, πώς άπό αύτούς
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Ιρχουνταν άρρώστειες καί κάθε κακό. Οί Εβραίοι δέν είναι καί τόσο 
καθαροί... ντύνουνταν κι άλλιώτικα· φορούσαν κίτρινα, μυτερά 
καπέλα, τά Ιβραιοκάπελα 1. . .  *0 καλλιτέχνης, ό ποιητής, θά πλανη
θούν σήμερα μέ ξεχωριστό ένδιαφέρον στά στενοσόκακα τής έβραίι- 
κης στήν Αμβέρσα συνοικίας, δπου ή θύμηση τών περασμένων μένει 
ζωντανώτερη παρά άλλοΟ, κιάς είναι κάποτε ή βρώμα άνυπόφορη... 
’Εδώ δέν είναι σπάνιοι κι όμορφοι γραφικοί τύποι... Νά καί κάμποσα 
παράθυρα άνοιχτά, μέ μιά έκθεση άπό παλιοκούρελα... Κάτι παρό
μοιο μέ τούς μεσαιωνικούς αύτούς συνοικισμούς τών Εβραίων έχουμε 
σήμερα στήν Α μερική μέ τούς Κινέζους.. . .

. .  ! Κι ή Ροττερδάμη, μέ καλύτερη θέση άπό τήν ’Αμβέρσα, στίς 
έκβολές τού Ρήνου πού άπ’ αύτήν περνά όλο τό Ιμπόριο τού ποτα
μού... Κ ι ή Χάγη, μέ τό περίφημό της μουσείο, πού κρύβει στίς 
πλούσιες σάλες του τις εικόνες τών 'Ολλανδών ζωγράφων R ubens,
V audyck, R e m b ra n d t1 Τά τελευταία χρόνια μάλιστα άκούστηκε
τ’ όνομά της πάλι άπό τό συνέδριο τής Χάγης  Καί νά κι ή
Ούτρέχτα καί τό L eyden, πού δοξάστηκαν στούς πολέμους τής 
Α νεξαρτησίας.... Νά καί τά περίφημα λουτρά, κοντά στή θάλασσα
μέ τήν παλίρροια  Τή στιγμή πού άνεβαίνει ή πλημμυρίδα, ή
άμμουδιά νερουλιάζει καί βουλιάζει κάτω άπό τά πόδια τών άνθρώ- 
πων, πού ήσυχοι στέκουνταν έκεΐ, νομίζοντας πώς μόνο άπό τόν άμμο 
πλησιάζει τής θάλασσας τό νερό.. . .

Κι έτσι σά φαντασμαγορία περνούσαν μπρός άπό τά μάτια μας— 
όχι μόνο τής ψυχής, μά καί τά πραγματικά, άφού τήν κάθε όμιλία 
τού καθηγητή συνώδευαν φωτογραφίες, κάρτες ταχυδρομικές κι άλλες 
είκόνες— ζωντανά κομμάτια τής γής πού τόσα ιδιόρρυθμα θέλγητρα 
κρύβει, καί πού τόσο λίγο μάς άφίνει νά γνωρίσωμε ή συνειθισμένη 
Γεωγραφία, «ή γεωγραφία τών τεσσάρων τοίχων» καθώς μοΰ είπε 
έπειτα ό καθηγητής. ’Αλλά τό μάθημα τόσο προσαρμοσμένο μού 
φαίνονταν στήν άτομικότητα τού δασκάλου, τόσο χρωματισμένο μέ 
τό φώς τών δικών του ματιών, ώστε δυσκολεύουμουν νά τό φανταστώ 
γινωμένο άπό άλλο, καί πού νά μήν είχε ταξιδέψη στά μέρη αύτά. 
Τού έξήγησα τήν άπορία μου, προσθέτοντας ότι θά είχε βέβαια πάγη 
στήν 'Ολλανδία.

« Ά , όχι! μού άπάντησε, μά διάβασα πολύ, καί κατάγινα .... χρό-

1 Λ επ το μ έρ ε ιες  οάν α ό τές ξέρουν κ ιό λ α ς  ο ί μαθή τρ ιες , κ α ί μόνες το υ ς τΙς 
Αναφέρουν Α παντώ ντα ς σ τα  ρ ω τή μ α τα  το δ  δασκοίλου.
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νια τώρα. Βέβαια, τό μάθημα αυτό έχει πολύ τήν άτομική μου σφρα
γίδα- μά κι ούτε μπορώ νά πώ πώς μέ τό ίδιο Ινδιαφέρον μελέτησα 
δλες τίς χώρες καί δίνω πάντα δμοια μαθήματα». — Βέβαια, είναι 
καλύτερα νά έπιμένη δ δάσκαλος στό μάθημα Ικεΐ πού κι 6 ίδιος 
αισθάνεται ένδιαφέρον κι άγάπη- Ιτσι θά. τά γεννήση καί στό μαθητή
του Μά δλες αύτές τίς εικόνες καί φωτογραφίες πού τις μαζέψατε;
δικές σας είναι;» — «Οι περισσότερες ναί- τίς άγοράζω, ή μού τίς 
φέρνουν οί μαθήτριες- ξέρουν δτι τίς θέλω. Έ πειτα , ξέρετε, Ιδώ στή 
Ζυρίχη Ιχομε καί μερικά καταστήματα δπου πουλιούνται οί λιθογρα
φίες αύτές Καί γνωρίζω καί μιά κυρία ‘Ολλαντέζα, Ιδώ, καί μέ
βοήθησε κι αύτή—

Φεύγοντας άπό τό σχολείο Ιξακολουθώ τή συνομιλία μέ τόν καθη
γητή τής γεωγραφίας. Τώρα δμως θέλει κι αύτός νά μάθη, καί 
μ’ Ινδιαφέρον ρωτά γιά τήν 'Ελλάδα. Έ χ ε ι άκούσει κι έχει διαβά
σει γιά τό ζήλο μας γιά τά γράμματα, γιά τήν πρόοδο, πού Ικανέ ή 
παιδεία τά τελευταία χρόνια, γιά  τό Πανεπιστήμιο τό Εθνικό, πού 
άκουσε, βαστά τή σημαία σέ κάθε προοδευτική κίνηση καί κάθε 
μεταρρύθμιση.

«Μά δέ μοΟ λέτε, μού παρατηρεί άξαφνα, τί σχέση έχει ή γλώσσα 
σας μέ τάρχαΤα έλληνικά; . . .  Βέβαια, Ινας μορφωμένος θά τά ξέρη, 
μά φαίνεται πώς τά Ιχετε μέσα σας κι δτι άκόμα κι οί άγράμματοι 
τά καταλαβαίνουν».— «!»— Μιά κυρία πού ήτον στήν Πόλη μού έλεγε 
πώς είδε μιά έλληνοπούλα, ύπηρέτρια, κι αύτή διάβαζε σά δεν είχε 
τί νά κάνη κατά προτίμηση "Ομηρο στό πρωτότυπο, κι εύχαριστούν- 
ταν». Βεβαίωσα τόν Ελβετό καθηγητή, πώς μ’ δλες τίς δμοιότητές 
μας μέ τούς άρχαίους ή διαφορά τής γλώσσας είναι πολύ μεγαλύ
τερη, καί πώς αύτή ή ύπηρέτρια θά ήταν μοναδική έξαίρεση. Κι έλεγα 
στόν έαυτό μου. Νά βρέθηκε άρα γε, μ’ δλες τίς πληροφορίες τού 
καθηγητή, κανένας μεταφρασμένος "Ομηρος στήν Πόλη, ή νά είχε 
ξεπέσει ώς Ικεί καμιά άπόφοιτη άνώτερου ΙλληνικοΟ παρθεναγωγείου;

ΣΙώς δ το ιμ ά ζο μ ε  Ονα λό γο .

«θά Ιπιθυμούσα, λέγω στόν καθηγητή πού τό μάθημά του πρω- 
τάκουσα στό Διδασκαλείο, νά ήρχουμουν πάλι μαζί σας. Τί έχετε 
τώρα;» — « Έ χω  γερμανικά στήν Τ’* τού Διδασκαλείου, θ ά  τίς όδη- 
γήσω πώς κάνομε ένα λόγο» — «Έρχομαι μαζί σας! »
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Στήν άρχή ήταν νά τραγουδήσουν ένα δημοτικό τραγούδι. Μά 
δέν πρόφτασαν νά παρασκευαστούν δλες οί μαθήτριες, κι έτσι έμεινε 
γ ιά  ένα άπό τά Ιρχόμενα μαθήματα.

— «Ποιά ξέρει νά μού πή, άρχίζει τώρα ό καθηγητής, τί είναι 
πού χαρακτηρίζει μιά ρητορική παράσταση, ένα λόγο;»

— «Λόγος, λέγει μία, είναι όμιλία μπρός σ’ ένα κοινό». «Είναι, 
πετιέται μιά άλλη, ή άνάπτυξη ένός θέματος σέ μιά συνάθροιση».

«Καλά, μά δέν μπορούμε νά μιλήσουμε, νά βγάλωμε λόγο, καί 
μέσα σέ μιά κουβέντα, μιά συνομιλία;»

— «Ό χι» .
— «Καί  γιά  ποιά άντικείμενα βγάζει κανείς λ ό γ ο ; .. .  Πότε θά 

μιλήσωμε;»
— «Γιά νά διαφωτίσωμε Ινα ζήτημα.. ..»  «Γιά νά πείσωμε ή νά 

μεταπείσωμε τό κοινό... .»  «Γιά νά ύπερασπίσωμε κάτι,. . .  μιά ίδέα».
— «Καλά- σκοπός μας είναι λοιπόν. . . .  Μά δέν μπορεί νά μιλή* 

σωμε καί γιά νά παρακινήσωμε τούς άλλους σέ κάτι. γιά νά τούς 
σπρώξωμε σέ μιά πράξη; . . .  Ή  δχ ι ; . . .  Κ ι έπειτα, τί άλλους λόγους 
έχομε;

— «Έ χομε λόγους γιά διάφορα περιστατικά. Βαφτίσια, γάμους, 
γιορτές».

— « Ά , αύτοί λοιπόν σκοπεύουν τ ί ; . . .  νά προκαλέσουν, ή καλύ
τερα νά φανερώσουν μιά ψυχική κατάσταση πού όπάρχει κιόλας.. . .  
Καί τωρα, ποιό είδος λόγου είναι λιγώτερό άπ’ δλους τούς άλλους 
λόγος;»

— «Ή  διάλεξη.... Δέ στρέφεται κανείς καί τόσο πολύ στό 
άκροατήριο».

«Σωστά. Εχει πολύ λίγο προσωπικό χαρακτήρα. Καί τό προ
σωπικό είναι Ικεΐνο πού χαρακτηρίζει τό λόγο. Τήν κύρια θέση 
παίρνει στή διάλεξη τό άντικείμενο, τό θέμα της- μπορούμε καί νά 
τή γράψωμε. Έ χο μ ε τότε μιά έκθεση, μιά μελέτη. Κι δ,τι βρίσκε
ται γραμμένο έχει διαφορετική σχέση μέ τό κοινό, τόν άναγνώστη. 
Ό  λόγος δέν είναι έκθεση. Τό γραμμένο διαλέγει τό κοινό του, μόνο 
δσοι τούς άρέσει τό διαβάζουν, ένψ τήν διάλεξη τήν άκοΰν δποχρεω- 
τικά δλοί δσοι βρίσκονται Ικ ε ί.. . .  Γιαυτό πρέπει νά είναι ή όμιλία
μας ζωντανή προσαρμοσμένη στό άκροατήριο.. . .  νά μπορούμε
στή στιγμή νά τήν άλλάξωμε.. . .  Πρέπει νά είναι κι δσο γίνεται 
εύκολονόητη, άφοΰ δποιος δέν κατάλαβε καλά δέν μπορεί νά γυρίση 
πίσω τό φύλλο καί νά ξαναδιαβάση.. . .  Πρέπει νά έχη καί τή διαί
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ρεσή της καί τήν κατάταξη καθαρές, ώστε νά μπαίνωμε εύκολα στδ 
νόημα .... Πώς γίνεται αύτό;»

— «Προλέγει έκεΐνος πού μιλφ κάθε φορά γιά τί θά μιλήση»___
«Μερικοί δίνουν κάθε τόσο καί άπδ μιά έπικεφαλίδα, ώστε νά δώσουν 
μιά γενική ίδέα τί θά πούν».

— «Πού τδ άκούσατε αύτό;»
— «Στις όμιλίες τού Συλλόγου.. .  » «Άλλοτε πάλι έκεΐνος πού 

μιλεΐ δίνει·μιά τυπωμένη Ιπισκόπηση τής διάλεξής του. Τδ είδα στίς 
όμιλίες τού Δημαρχείου, πέρσι,.. .  μολονότι τδ άκροατήριο ήταν πολύ 
μορφωμένο».

— «Ποιά άκόμη ξέρει νά πή τίποτε σχετικδ πού νά είδε;»
—  «Έγώ. Άκουσα συχνά ιεροκήρυκες κι άρχιζαν τδ κήρυγμά 

τους μέ μιά μικρή περίληψη έκείνου πού θά έλεγαν».
— «Πολύ σωστά. Προπάντων στά χωριά γίνεται αύτό. Ό  έργά- 

της κι δ χωρικός πού τήν καθημερινή είναι βουτημένοι στήν δουλειά, 
μέ δυσκολία θά συγκεντρωθούν τήν Κυριακή, καί θ’ άνυψωθούν σέ 
σέ άφηρημένα νοήματα Καθώς λοιπόν βλέπομε ό δμιλητής πάν
τοτε έχει νά προσέξη νά κατατάξη καί συναρμολογήση καθαρά τδ 
ύλικδ του. Θά τδ κάμη δμως πάντοτε μέ κάποια τέχνη. Πρέπει νά 
φαίνεται άπδ κάτω δ σκελετός....»

— «Καί μερικοί τδ πετυχαίνουν πολύ δμορφα. Μέ δλες τίς παρεκ
βάσεις τους καί τά καθέκαστα πού μνημονεύουν, σάν Ινα κόκκινο 
νήμα νά ένώνει τής όμιλίας τους τά κύρια σημεία κι άπλώνεται άπδ 
τήν άρχή ώς τδ τέλος!»

— «Βέβαια, μπορεί νά τδ πετύχη ό ρήτορας περισσότερο ή λιγώ- 
τερο καλά.. . .  Μά δπως κιάν είναι, είναι άπαραίτητο νά Ιχη  6 ίδιος 
καθαρά καί ξάστερα μπρός του έκεΐνο πού θέλει νά μεταδώση στούς 
άλλους. Έ χ ε ι  όποχρέωση σ’ εκείνους πού τδν άκούν νά τδ κάνη· 
κι αύτοί τδ αισθάνονται.

Καί τώρα μέ τί τρόπο θά δώση στδ λόγο του ζ ω ή ; . . .  Πρίν 
άπ’ δλα βέβαια, παρασταίνοντας συγκεκριμένα τ’ άφηρημένα.. . .  Μά 
αύτδ τδ έχει κι ή γραμμένη δμιλία  Τί άλλο;»

— «Μέ τή ζωή πού έχει καί δείχνει ό ίδ ιος!»
— «Ναί. Πρώτα χρειάζεται φωνή. Έ χ ε ι  πολύ νά κάνη μιά φωνή 

ήχερή κι εύχάριστη.. . .  Μά αύτό είναι χάρισμα φυσικό' ή Ιχει κανείς 
φωνή ή δέν έ χ ε ι . . . .  Έ π ειτα  ή προφορά. Νά μήν καταπίνη όλό- 
κληρες συλλαβές. Καί οί μπροστινοί ν’ άκούν χωρίς προσπάθεια, μά 
κι οί πίσω έπίσης καλά Πρέπει νά μιλή καθαρά, καί μέ σαφή-
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νεια Ειδεμή νά σιωπά... Καί φωνή δξεΐα· περιττό νά είναι 
δυνατή.

— «Τί άλλο πρέπει νά έχη ένας καλός λόγος;»
— «’Ενδιαφέρον άπδ έκεΐνον πού μ ιλε ΐ...»  «Πρέπει ό ίδιος νά 

ενσουσιαζεται καί νά παίρνη φωτιά.»
— «Ναί. Νά μή διαβάζη βαρειά, μέ τδ νοΟ του άλλού.. .  Τί άλλο;»
— «Χειρονομίες....» «Έ γώ  δέν τδ βρίσκω καθόλου άναγκαΐο.»
— «Νομίζετε καλύτερο νά μιλή ένας ήσυχα, μέ τά χέρια στίς 

τσέπες

— «Προτιμώ έναν πού μιλεΐ ήσυχος, χωρίς πολλές χειρονομίες 
καί κουνήματα.»

— Δέν έχετε δλως διόλου άδικο, μά έχει πολύ νά κάνη κι ή 
προσωπικότητα έκείνου πού μιλεΐ, ό άνθρωπος, τδ σύνολό του, τά 
κουνήματα... Μά καί πώς άλλιώς θά δώση κανείς ζωή στδ λόγο 
του; «. . .  Μέ ρω τή μα τα ... Πού καί πού στρέφεται μόνος του στδ 
κοινό γιά νά δέση μαζί του μιά προσωπική σχέση.. .  Πώς τίς λέγομε 
αύτές τίς Ιρωτήσεις;»

—  «Ναί, καί μέ τήν έλληνική λέξη;»
— «Ρητορικές Ιρωτήσεις».
— «Ή , μπορεί άξαφνα νά πή ό δμιλητής ένα: ,Καλά, μά τί θά 

λέγατε, ά ν.. .£ καί κάνει μιά μικρή διακοπή, γιά νά δώση στδν καθένα 
λίγο καιρό νά συλλογιστή· κι έπειτα άπαντά στ’ δνομα τών άκροα- 
τών του .... Γπάρχουν δμως κι άλλοι τρόποι πού ρωτούν. Λ. χ. μπο
ρεί κανείς νά π ή : ,Ναί, άκούω κάποιον νά λ έ γ η . . .  ‘ή ,  Διαβάζω στά 
μάτια σας^καί μέ τδν τρόπο αύτό άραοιάζει τίς ένδεχόμενες άντιρ- 
ρήσεις.. .  .^Έ πειτα  ένα μέσο άκόμη είναι καί οί συχνές άποστροφές.... 
Μα δλα αύτά μπορούμε νά τά μεταχειριστούμε γράφοντας, κι έχομε 
τότε τδν πει,δ ρητορικό λόγο.

Έ ν α  άλλο ζήτημα τώρα. Πότε μπορεί ή πρέπει νά διαβάζη κανείς 
τδ λόγο του; . . .  ή πρέπει πάντα νά μιλούμε άπέξω;»

—  «Έγώ, δταν βλέπω έναν νά διαβάζη, βρίσκομε σέ άδιάκοπη 
άγωνια μήπως τά χάση καί σταματήση.. . .

— « Ά , δχι, δχι» φωνάζουν μερικές άλλες.
— θ ά  φοβάστε βέβαια μήπως κανένα φύλλο άπό τδ χειρόγραφο 

τού παράπεσε, ή τδ ξέχασε σπίτι κι άξαφνα δέν μπορεί νά προνω- 
ρηση.. Δέν συμφωνώ... .  Τί λέτε καί σ ε ίς ;. . .  “Ισια ίσια, έγώ στε
νοχωριέμαι δταν άκούω μιά πρόχειρη δμιλία άπέξω, μέ σκουντου-
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φλήματα καί μπερδέματα· κάθε πού σταματά ό ¿μιλητής συλλογί
ζομαι μήπως δέ θά ξέρη τΕ νά πή παρακάτω. Ε μένα  τό χειρόγραφο 
μέ καθησυχάζει. Πρέπει φυσικά νά είναι καί τά φύλλα του μετρη
μένα, άριθμημένα, κι έπιθβωρημένα.

— «ΝαΕ, μά ένας πού διαβάζει δέν μπορεί νά Ιχη  τόση πειστι
κότητα ! . . .  «Αισθάνεται τδ κοινό, πώς Ικεΐνα πού λέγει τά Ιχει- 
μαγειρεμένα».

— «Έδώ είναι άκριβώς ή τέχνη. Μά πρώτα πρέπει νά βάλωμε 
χωριστά τίς όμιλίες μέ καθαρό Ιπιστημονικό χαρακτήρα’ έδώ είναι 
τό διάβασμα περισσότερο άπδ παντού άλλού στή θέση του».

Μά έδώ χτύπησε τό κουδούνι, καί τό μάθημα σταμάτησε.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Σ η μ .  τ ή ς  Δ ιεν & ύ ν σ τα ς  το ν  Δ ζΧ τίου. Γιά πολλούς λόγους δέ μπορέσαμε 
νά οτείλουμε στό συγγραφέα τά δοκίμια γιά νά τά Ιπιθεωρήση, ώστε ή ευθύνη 
γιά  τά τυπογραφικά λάθη είναι δική μας.

Γ ΙΑ  ΤΗ1Ϊ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ  ΤΟΥ ΓΑΑΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜ ΑΤΟΣ
Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

h e f t e t  Τ  7 * ™  τ° 8 σ’ϊμαντικ°α « Su dd eu tsche M onats-
S k  , Γ τ ί ;  λ’ 2 ^  ^  ^ ν τ α ς  „ to t«  τά
u ?  f  μ°Ρφ% Χ°δ Τλωββικ05 ^ ν α ,  που οΐ αντιδραστικοί 
μέ οχλαγωγίες πέτυχαν νά έπιδάλουν Ινα μέρος ,ο θ  προγράμματός των, δηλαδή 
τη συντήρηση τής καθαρεύουσας μέ έκδιαστικά κατά τής δημοτικής ρ , έ τ ί ο ΐ

2  J  1 f  V“ 1 V m ” 6> **U  ™Ριβ’ ” *Ρ« * < * *  αέ κάθε φανέρωμα 
Ό α ιλ ο Γ δ’ ” Τ  ’ " ήν έΚΧληβι<ί’ οτό W*«· Γι'  * *  δ ’Εκπαιδευτικός
αέν·« άπό Γ ° σΐ ε!“? * *  έντονης διαμαρτυρίας, ποό δπογραμ-
μένη άπό όνοματα έπιστημόνων πρώτης γραμμής ατόν κλάδο τής γλωσσολογίας

του Μ ί Γ Τ ^ τ Γ 7 ακ0λ° Γ ’ί0ε Xii μ*λέτ7) ΐ0δ τ Ρ « " * * Α λ « η  στό φυλλάδιο του Μάρτη του ίδιου περιοδικού, δέν τήν άφιερώνει οτόν χ . Μιστριώτη, πού γιά
τους πιό συνετους καί άπό τούς όπισθοδρομικούς θεωρείται άκαταλόγιστος, άλλά  

? λ Ζ σ  t  Τ  πΡ7 Γ Τα ^  κ · Ν· * « W < b «  καθηγητή τήςΓλωσσολογίας καί διευθυντή τών «Πατρίων». 1 η ί

« Ε μείς οί Ευρωπαίοι (μαζί μέ τούς Ζλάβους) πού Ινουμε τήν 
*«λή τυχη νάχουμε δική μας γλώσσα καλοπλασμένη καί νεωτερική, 
ταιριασμένη στις άνάγκες τού πολιτισμού μας καί στό ζωντανό γλωσ
σικό μας συναίσθημα, βλέπουμε στδν καιρό μας Ινα λαό, πού λογά-

2 ί 7 2  Xt T V 6'  έβυτ0 T0" μέσβ 0τδν εύΡω™ ’̂  πολιτισμένο κόσμο, είναι άναγκασμένος νά άγωνΕζεται άκόμα γιά νάπο-

δυό 1 I  7 °  ΐύπ0’ π°ύ Ιλεύτδρ0ζ άπ> τά παράδοσης
τού t ' t l )  XP' VtÜV t  f r  ^  δύναΜ T0Ü άπ6 ^  Τλώσσατού λαού ΟΕ σημερινοί Ελληνες βρίσκονται άκόμη τώρα στό τέλος
τού μεσαιώνα τους, γιατί τά πρόβλημα, πού ο£ Ρωμανικοί λαοί «ίώνες
τώρα τδχουν λύσει, -  άν δηλονότι ή παραδομένη γλώσσα τής άρχαιό-

22 7, ' 2  α0τ°ύί) ή CeVWn*  IÖVöd> ^ώ σσα  πρέπει
ννίασ 7 ΨρΖ  μ *’°  Χ*  ΪΡαπτΫΐς *«* τής λογοτε-

7 *  α° τ0 δέν έλώθιϊ** ¿κόμη γι* τί} ^ J p[vi. 
Ελλάδα, άν καί τώρα τελευταία βγήκε μιά έπίσημη άπόφαση σύμ-

φωνα με τή γνώμη τού μεσαιώνα. ΤΕ σημασία Ιχει τό γλωσσικό 
ζητημα για τόν Ιλληνικό λαό καί πιό δρόμο πήρε καί πού έφτασε 

γλωσσικός άγώνας τόν τελευταίο καιρό μπορεί νά τό μάθη 6 άνα-
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γνώστης άπό τήν καθαρή καί έξαίρετη άφήγηση, τήν δποία στό φυλ
λάδιο τοδ Γενάρη μάς Ικαμεν Ιν'ας "Ελληνας, πού ή φιλολογική καί 
γλωσσολογική του παιδεία καί οί θετικές του έπιτυχίες στόν κύκλο τής 
νεοελληνικής γλωσσικής Ιρευνας τοδδωκαν τό δικαίωμα νάκούεται 
ή γνώμη του. Οί Εύρωπαΐοι έπιστήμονες, πού καταγίνονται μέ τή 
νεοελληνική γλώσσα δχι σάν Ιρασιτέχνες μά σάν Ιρευνητές, δλοι 
σχεδόν χωρίς Ιξαίρεση είναι μέ τό μέρος τής γλωσσικής μεταρρύθμι
σης, καί τό κήρυξαν πολλές φορές καί καθαρά.

Σέ τ ί είδους μεταχείρισμα τούς έκθέτει αύτό, τό βλέπουμε ατά 
τελευταία συμβάντα, πού μάς διηγείται δ κ. Τριανταφυλλίδης· δποιος 
δπωςδήποτε Ιχει ίδέα τής ιστορίας τής έλληνικής γλώσσας, χαμογε
λάει μέ τίς έρασιτεχνικές καί άνεπιστημονικές θεωρίες, μέ τϊς δποΐες 
δπερασπίζουν τό ζήτημά τους, οί δπαδοί τής έπίσημης γλώσσας — μέ 
τόν καθηγητή τής ’Αθήνας Μιστριώτη έπΐ κεφαλής — καί άπορεί 
γιά τήν άστοχασιά καί τόν τόσο λίγο αύτοσεβασμό πού δείχνουν βρί
ζοντας τή μητρική τους δηλαδή τή δημοτική γλώσσα.

Δέν άξίζει κάν νά μιλήσει κανείς πλατύτερα γι’ αύτά τά πρά
ματα. "Οποιος θέλει νά φωτιστή γιά τό ζήτημα τούτο άς διαβάση τό 
βιβλίο τού μακαρίτη Κ. K rum bacher, «Τό πρόβλημα τής νεοελληνι
κής γλώσσας» (Μόναχο 1903) όπου βρίσκεται διεξοδικά ιστορημένο 
τό ζήτημα καί ή άνάγκη τής μεταρρύθμισης πειστικά δικαιολογιέται. 
Γι’ αύτή τήν Ιπιστημονική καί συνάμα άπό τό θερμότατο ένδιαφέρο 
γιά τήν Ελλάδα έμπνεόμενη έργασία, άλήθεια, δ K rum bacher 
χλευάστηκε καί συκοφαντήθηκε καί ή μνήμη άκόμα τού πολύ πρόωρα 
πεθαμένου έξαιρετικού έπιστήμονα βρίζεται- ( δποιος θέλει συντομώ- 
τερα νά γνωρίση τό γλωσσικό άγώνα καί τά αίτιά του, άς κοιτάξη 
δυό προηγούμενες διατριβές μου: «Οί τελευταίες άνησυχίες στήν 
’Αθήνα καί ή νεοελληνική μετάφραση τής Γραφής» στό περιοδικό 
«G rem boten ·*, 1902 (1) σ. 137 έξ. καί «Γιά τό νεοελληνικό γλωσ
σικό ζήτημα» στά «N eu e  Jahrbücher f ü r  das K lassische A lte r 
tu m », 17, (1906) σ. 246 έξ. "Οσα είπα κιβλας τότες πρίν χρόνια, 
άληθεύουν καί γιά τή νεώτατη φάση τού γλωσσικού άγώνα.

"Αν οί έπιστήμονες, πού καταγίνονται άπό καθαρό έπιστημονικό 
ένδιαφέρον μέ τή νεοελληνική γλώσσα, δέν ήταν φίλοι, παρά δχτροί 
τού λαού, πού θέλει νά ξαναγεννηθή, θά αίστάνονταν άληθινή χαιρε- 
κακία γιά τά τελευταία « πολιτισμού έργα » τών σημερινών 'Ελλήνων: 
"Ενα λαό, πού μέ τέτοιο τρόπο μεταχειρίζεται τό άγαθό τής λευτε
ριάς τού πνεύματος, καί πού άκόμα ντρέπεται γιά τή δική του, τή
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μητρική του γλώσσα, μπορεί κανείς νά τόν παρατήση στόν έαυτό 
του καί στό «μέλλον» του. Καί δμως έκεΐνοι, πού γνωρίζουν τό νεοελ
ληνικό λαό, δέ θάπελπιστούν γιά  τό μέλλον του. Οί νέες δυνάμεις 
τής προόδου δπάρχουν, άν καί τούς ¿μποδίζει τό ξεδίπλωμα τους ή 
άντιδραστική πλειονότητα. Είναι δλοφάνερο πώς ή έπίσημη γλώσσα 
τήν Ιχει άσκημα, άφ’ οδ είναι άνάγκη νά τηνέ στηρίζουν μέ νομοθε
τικά βίαια μέτρα, άφ’ οδ βουλώνουν τό στόμα τών δπαδών τής 
προόδου μέ τήν άστυνομία ή — μέ τόν δχλο. Καθημερινά μάς δίνον
ται καινούργιες άποδείξεις γιά τήν καταδούλωση τού πνεύματος, πού 
ένοχοί της γίνονται οί θιασώτες τής καθαρεύουσας γλώσσας. Μπορεί 
δ καθένας νάχει δ,τι γνώμη θέλει γιά τό γλωσσικό ζήτημα — μά 
χωρίς άλλο δλοι οί μορφωμένοι τοδλάχιστο δέ μπορούν παρά ν ά - 
είναι σύμφωνοι, πώς στόν «άγώνα πολιτισμού * γιά μιά νέα γλωσ
σική μορφή (πού, σημείωσε καλά, είναι γνήσια Ιθνική) τά πολεμικά 
μέσα πού μεταχειρίζονται οί έλληνες πισωδρομικοί είναι γιά πέταμα. 
Ζητήματα πολιτισμού δέν κρίνονται μέ τή βία τής άστυνομίας ή 
τού δχλου.

Δρ. Albert Thum b
Καθηγητής τής Ίνδογερμανικής γλωσσολογίας 

στό Πανεπιστήμιο τοδ Στράσμπουργ.

’Εχοντας τήν πεποίθηση, πώς ή πρόοδος τού πολιτισμού τής 
νέας Ελλάδας, είναι σφιχτοδεμένη μέ τή δημοτική γλώσσα, συμφω
νούν μέ τά γραφόμενα τών κ. Τριανταφυλλίδη καί Τούμπ γιά τήν 
άπρεπη καταπίεση τής νεοελληνικής δημοτικής γλώσσας οί 6πο- 
γραμμένοι.

Δρ. Karl Brugmarm
Καθηγητής τής Ίνίογερμανικής γλωσσολογίας 

στό Πανεπιστήμιο τής Αιψίας.

Δρ. Albert Ehrhardt
Καθηγητής τής ’Εκκλησιαστικής Ιστορίας 

στό Πανεπιστήμιο τοδ Strassburg.

Δρ. Wilhelm M eyer-Lübke
Καθηγητής τής Φιλολογίας τών Ρωμανικών λαών 

στό Πανεπιστήμιο τής Βιίννης.

Δρ. Paul Mark
Σοντώκτης τής «Byzantinische Zeitschrift» Μόναχο.
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Δ. Μ . Γεωργακάκι και Δ. Γ. ΠανΧίδον, Παραμύθια, ήτοι άνα- 
γνωστικόν βιβλίον διά τό Β ' Ιξάμηνον τοΟ Α ' σχολικοί) έτους καί τό 
Α ' Ιξ. τοΟ Β ' σχολ. Ιτους. Έ ν  Σμύρνή 1909 σ. ιε '-136.

Τό ζήτημα τού άναγνωστικού βιβλίου είναι καί παντού, ιδιαίτερα 
δμως σΙμάς Ινα άπό τά πιό άξια προσοχής, προκειμένου μάλιστα νά 
γίνη κάποια σοβαρή σκέψη καί δουλειά γιά τόν ξαναγεννημό τής 
παιδείας.

Μέσα στό άναγνωστικό μπορεί νά πούμε πώς καθρεφτίζεται δλο 
τό σόστημα τής παιδείας, ή τάξη της, τό πνεύμα της, οί σκοποί της. 
Καί άληθινά άπό τό άναγνωστικό βιβλίο θά μπορούσε καί σέμάς νά 
παρακολουθήση κανείς τήν ίστορία τοΟ σκολειού μας, άπό τήν 
’Οκτώηχο καί τό Συναξάρι Ιως τό Γερωστάθη καί άπό τό Γερωστάθη 
ώς τά άναγνωστικά τού Παπαμάρκου καί ώς τά σημερινά άναγνω- 
στικά τοΟ κράτους.

Ή  Ικλογή καί διάταξη τής δλης, ή γλώσσα καί ή έξωτερική 
άκόμη μορφή είναι τά σημεία, πού πρέπει άπαραίτητα νά προσέχη 
κανείς θέλοντας νά χαραχτηρίση Ινα οίοδήποτε άναγνωστικό βιβλίο.

θεωρητικά Ιχει πραγματευθή πλατειά σέ δυό ¿λόκληρους τόμους 
τό θέμα δ Παπαμάρκος. Στούς δυό αύτούς τόμους δποστηρίζει πρό 
πάντων τό σόστημα, πού δ ίδιος άκολούθησε στή σειρά τών άναγνω- 
στικών του. Καί τό σόστημα αδτό είναι άντίθετο τού ΈρβαρτιανοΟ. 
Προτιμάει μικρές διηγήσεις καί περιγραφές άντί συνεχή διήγηση πού 
θέλουν οί Έρβαρτιανοί. Τίς ιδέες τών Έρβατιανών ώς πρός τάνα· 
γνωστικά είχαμε ώς τώρα έφαρμοσμένες στούς λογής λογής Ροβιν- 
σώνες καί σέ μερικές ’Οδύσσειες ή 'Ιστορίες καθ’ Ηρόδοτον, πού 
ίσοι δασκάλοι έβασάνισαν καί τόν έαυτό τους καί τά παιδιά διδά- 
σκοντάς τις, ξέρουν τήν άξία τους.

Γιά πρώτη δέ φορά, δ δέ γελιέμαι, μάς παρουσιάζουν οί κ. Γεωρ- 
γακάκις καί ΙΙαυλίδης, παιδαγωγοί πού μορφώθηκαν καί οί δυό 
κοντά στό R e in  στή Jen a , άναγνωστικό γιά τή 6' έξαμηνία τής 
πρώτης καί τήν α ' έξαμηνία τής δεύτερης τάξης γραμμένο καθώς 
λέγουν καί οί ίδιοι κατά τάς άρχάς τής Έρβαρτιανής Σχολής.

Καί πραγματικά τό βιβλίο είναι τέλεια καί συνακόλουθη έφαρ- 
μογή τών άρχών τής σχολής αύτής. Γι’ αύτό έμεϊς δέ θά συζητή
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σουμε έδώ κατ’ άρχήν τό θέμα δν τά παραμύθια είναι ή πιό κατάλ- 
ληλη, ή μόνη δλη πού πρέπει νά -πρωτοδιαβάζουν τά  παιδιά. Παίρ
νομε τό ζήτημα γιά λυμένο κατ’ άρχήν, γιά  νά ξετάσωμε έδώ μόνο 
τήν έφαρμογή τής θεωρίας άπό τούς συγγραφείς τοΟ βιβλίου. Οί 
συγγραφείς διαλέγουν δώδεκα παραμύθια. Τά τάληρα τού ούρανού, 
τά στάχυα, ό λύκος καί τά έπτά έρίφια, ή κοκκινοσκουφίτσα, ή  Ά ετί- 
τσα, ή κυρά καλομοίρα, οί Μουσικοί, τό πετειναράκι καί ή όρνιθίτσα 
καί δ θάνατος τής όρνιθίτσας, λύκος καί άλώπηξ, δ πτωχός καί δ 
πλούσιος, οί 12 Μήνες, ή φθονερά υπηρέτρια. Τά παραμύθια αύτά τά 
άκολουθούν 35 ποιήματα κατανεμημένα κατά τήν άρχή τής συγκέν
τρωσης στά διάφορα παραμύθια. Οί σ. παραθέτουν στήν άρχή τού 
βιβλίου των καί Ιναν πολύ καλό συγκεντρωτικό πίνακα καί γιά τά 
περισσότερα άλλα μαθήματα {φυσιογνωστικά, γλωσσικά, πλαστική, 
ιχνογραφία, άριθμητική), γύρω στή φρονηματιστική δλη, πού στήν 
τάξη αύτή είναι κατά τούς Έρβατιανούς τά παραμύθια καί μερικές 
διηγήσεις άπό τήν Καινή Διαθήκη άπ’ άφορμή τών κυριωτέρων 
έορτών.

Ά π ό  τά δώδεκα παραμύθια τά δέκα είναι ή κατά λέξη μεταφρα
σμένα ή λίγο διασκευασμένα άπό τό «M ärchen u n d  R obinson  
L esebuch» Λιψία, H . B red t γραμμένο άπό τούς R ein, P ickel, 
Scheller, τούς συγγραφείς καί τών περίφημων μεθοδικών βιβλίων 
γιά τά δχτώ χρόνια τού δημοτικού σκολειού.

Ά π ’ αύτά τό Ινα τά «στάχυα» (die K o rnähre) δέν είναι τόσο 
κατάλληλο γιά τά παιδιά καί γι’ αύτό, έν φ άναγράφεται στή J e n a e r  
R e ih e  τών παραμυθιών (κοίτα H . L an d m a n n , B e iträg e  zum  
M ärch en u n te rrich t im  e rs ten  Schu ljahre , στό 4  τεύχος «Aus 
dem  P ädagog ischen  U n iv e rs itä tssem in a rzu  Jen a»  L an g en sa lza  
1892 καί R ein , P ickel, S cheller, D as e rs te  S ch u ljah r, 8 Ικδ. 
Αιψία, H . Bredt, 1908 σ. 183) δέν ύπάρχει πειά στήν 6 ί Ικδ. τού 
M ärchen u n d  R ob inson  L esebuch , 1907.

Μόνο τά δυό τελευταία παραμύθια «οί δώδεκα μήνες» καί «ή φθο
νερά ύπηρέτρια» είναι «τά καί τινα καθαρώς λαϊκά έλληνικά» πού 
καθώς λέν οί σ. έβαλαν στό βιβλίο τους.

Καί έδώ γεννιέται φυσικά τό Ιρώτημα. Προκειμένου νά δοθούν 
στά έλληνόπουλα γιά πρώτη άναγνωστική δλη παραμύθια δέ θά 
ήταν προτιμότερο νά είναι δλα τά παραμύθια αύτά «καθαρώς λαϊκά 
έλληνικά;»

Καί φυσικά θάπρεπε νά είναι τέτοια, άν υποθέσουμε πώς τά
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παραμύθια σαν πρωτόγονα δημιουργήματα τής λαϊκής φαντασίας θά 
περιέχουν καί τά ιδιαίτερα χαραχτηριστικά τής ψυχολογίας τοϋ λαού 
πού τά δημιουργεί, έπομένως θά είναι πλησιέστερα στήν ψυχή τού 
Ιλληνόπουλου τά έλληνικά παραμύθια. Μά άπ’ τήν άλλη είναι Ιπί- 
σης σωστό, πώς τδ λαϊκό παραμύθι είναι άπό τά πειό κινητά δημιουρ
γήματα τών λαών, πώς πολλές φορές Ινα παραμύθι πού ξεκίνησε 
άπό μιά πρώτη πηγή, βρίσκεται άργότερα μέ μικρές ή μεγάλες 
παραλλαγές σκορπισμένο σέ τόσα πολλά καί Απομακρυσμένα Ιθνη, 
πού παίρνει χαραχτήρα διεθνικό. Καί τέτοια μπορεί νά πεϊ κανείς, 
πώς είναι καί τά περισσότερα άπ5 αδτά τά παραμύθια, πού πήραν οί 
κ. Γεωργ. καί Παυλίδης άπό τά Γερμανικά, καθώς τδ παρατηρούν 
κΓ οί ίδιοι. (Πρόλογος σελ. ε'.). Καί δμως τό σωστότερο θά ήταν καί 
τά τέτοια άκόμη παραμύθια νά τά παίρναμε άπδ τό στόμα τού Ιλλη- 
νικού λαού, δχι μόνο γιατί καί στις μικρές πιθανές παραλλαγές, πού 
θά τούς Ιχει δώσει ό λαός μας, θά φανερώνεται κάπως ξεχωριστά ή 
λαϊκή φαντασία, μά γιατί καί στή μορφή τήν Ιξωτερική, στή γλωσ
σική διατύπωση θά βρίσκεται ίσως κάποια δημιουργική δύναμη καί 
κάποια καλλιτεχνική πνοή, πού μπορεί νά λείπη άπ’ τή μετάφραση.

’Αλλά καί έδώ καί προκειμένου, δπως καί πρέπει, νά διαλέξη 
κανείς άκόμη πλουσιώτερα άπ’ τά έλληνικά λαϊκά παραμύθια, έχουμε 
τή μεγάλη δυσκολία, πώς άκόμη δέν Ιχει γίνει σέ μάς ή πολύτιμη 
Ικείνη έθνική δουλειά, πού εύτύχησαν νάχουν άλλοι λαοί καί πρό 
πάντων οί Γερμανοί μέ τούς G rim m . ’Ακόμη ό άνεχτίμητος θησαυρός 
λαογραφικής δλης παραμυθιών καί τραγουδιών βρίσκεται στά χέρια 
τού κ. Ν. Γ. Πολίτη, πού οί μελέτες του, οί κόποι του καί ή μονα
δική του μόρφωση τόν προορίζουν νά γίνη ό G rim m  τής 'Ελλάδας, 
άνεκμετάλλευτος. Καί νά πού καί άπό τή δική μας άποψη τήν παι
δαγωγική γίνεται φανερό πόσο είναι άπαραίτητο νά βρεθούν τά μέσα 
γιά Ινα τέτοιο έθνικό Ιργο.

Καί μέ δ,τι ώς τώρα δμως Ιχει δημοσιευτή άπό διαφόρους κάτι 
θά μπορούσε νά γίνη. Ό  κ. Δελμοϋζος είχε άρχίσει νά καταρτίζη 
μιά τέτοια συλλογή κατάλληλη γιά τά σκολειά καί βρίσκει πώς 
παραμύθια έλληνικά σάν τά «Ή  άλεπού στό χατζηλίκι, «ή ’Αλεπού 
καί ό Κάβουρας», «Ό  γέρος, τό σκυλί καί ό γάτος», «Ή  τρισεύ- 
γενη», «Ό  ’Αθάνατος καί τά δυό Αδέρφια», «Τό μαχαίρι τής σφα
γής, ή πέτρα τής ύπομονής καί τό σκοινί τής κρεμάλας » δίνουν 
δλικό καταλληλότατο γιΑ νά διδαχτή στήν πρώτη καί δεύτερη τάξη 
τού σκολειού.
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"Εν’ άλλο πάλι σημείο, πού κάνει τό βιβλίο τούτο ξεχωριστό 
Απ’ τά  δμοιά του, είναι ή γλώσσα του. Σέ κάθε παιδαγωγό καί 
κάθε δάσκαλο, πού δέν Ιχει τά μάτια σκεπασμένα μέ τή μαύρη 
σκέπη τής καθερεύουσας, είναι γνωστή ή άξιοθρήνητη καταφρόνηση, 
πού Ιδειξεν ώς τώρα τό διδαχτικό βιβλίο γιά  τή γλώσσα πού φέρνει 
τό παιδί χτήμα του ψυχικό άπό τό σπίτι άμα έρχεται στό σκολειό. 
Οί κ. Γεωργ. καί Παυλίδης νά τί γράφουν. « Είναι καί ύπδ τής 
ψυχολογίας καί τής πείρας άποδεδειγμένον, δτι γλώασα ξένη πρός 
την μητρικήν έκείνην, ήν τό παιδίον ήδη μέχρι τής εισόδου του εις 
τό σχολεΐον μετεχειρίζετο, μεθ’ δλας τάς πρός έρμηνείαν καί έξηγή- 
σεις προσπαθείας ζημιοΐ τά μέγιστα τήν προσοχήν καί καταστρέφει 
τό διαφέρον τών μικρών παιδίων. Ό  νέηλυς παϊς βλέπων, δτι έν τφ 
νέφ τούτψ περιβάλλοντι άλλως πως δμιλούσι καί Ικφράζονται καί 
μάλιστα ζητούσι παρ’ αύτού αύστηρώς τούτο, καί δτι έδώ δέν λαλεΐ- 
ται τό σύνηθες καί προσφιλές αύτω μητρικόν ίδίωμα, μετά τών 
λέξεων καί φράσεων, τού όποιου όλόκληρον κόσμον έποπτειών καί 
συναισθημάτων Ιχει μέχρι τούδε συνδέσει, θεωρεί έαυτόν ξένον πρός 
τό περιβάλλον Ικεΐνο. Συναισθανόμενος δέ καί τήν ίδιαν αδτού άδυ- 
ναμίαν είς τό νά εκφράζεται κατά τάς νέας άπαιτήσεις καί ίσως 
άποδοκιμαζόμενος είς πάσάν του φράσιν, διορθούμενος Απογοητεύεται 
εύθύς έξ Αρχής· καί ούτως έκεϊνος έ χελιδόνος λαλίστερος έκτός τής 
σχολής προτιμά νά μένη ίχθύος άφωνδτερος κατά τάς ώρας τού 
μαθήματος ή βιαζόμενος νά άπαντά διά βραχυλογίας, εί μή μονολε- 
κτικώς· ούδέποτε δέ μετά χαράς καί θάρρους άναλαμβάνει νά έκθέση 
τι διά μακρών καί Ιν συνεχεΐ λόγφ. Καί δμως τό τοιούτον είναι 
τόσον άναγκαΐον ού μόνον διά τήν γλωσσικήν άλλά καί διά τήν 
λοιπήν τού παιδός μόρφωσιν ».

Έ χουν λοιπόν παρατηρήσει πολύ καθαρά οί δυό παιδαγωγοί τά 
άμεσώτερα κακά, πού Ιχει γιά  τή μόρφωση τού παιδιού ή άπότομη 
μετάβαση του άπό μιά γλωσσική μορφή σέ άλλη. Καί προσπαθούν νά 
τ’άποφύγουν γράφοντας τό βιβλίο τους σέ άπλή γλώσσα. Έ κ εΐ δμως 
πού διατυπώνουν θεωρητικά, τί πρέπει νά γίνη, τούς ξεφεύγει καί 
χώνεται άθελά τους ή ψευτιά, άπό τήν όποία δέν μπόρεσαν ή δέ θέλη
σαν όλότελα νά γλυτώσουν καί τόν έαυτό τους καί τά έλληνόπουλα.

«Πρός άποφυγήν λοιπόν τών άνωτέρω κακών άνάγκη ή μετάβα- 
σις είς τήν χαθαρενονοαν διαλεκτικών ίδιωτιομών ‘Ελληνικήν νά 
γίνηται ούχί 8Γ άλματος, άλλά βαθμηδόν καί χωρίς τήν Ιλαχίστην 
Ικ  τούτου στενοχώριαν νά αίσθανθή ό μαθητής». Παραδέχουνται
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δηλονότι, πώς πρέπει νά γίνη κάποια άλλαγή τής γλώσσας τών παι
διών, άλλά μέ βαθμιαία μετάβαση. Καί ποία είναι ή μορφή τής γλώσ
σας, πού πρέπει νάντικαταστήση τή γλώσσα τών παιδιών;

« Η  καθαρεύουσα διαλεκτικών Ιδιωτισμών 'Ελληνική*. ΙΙοιά είναι 
τούτη; Παίρνοντας κανείς κατά λέξη τόν όρισμό τους θά είχε τό 
δικαίωμα νά ύποθέση πώς Ιννοούν τήν κοινή όμιλουμένη, τή δημο
τική γλώσσα, πού φυσικά πρέπει νά μήν έχη διαλεχτικούς ιδιωτι
σμούς. Μά ή γλώσσα τού βιβλίου των, πού δείγματά της θά ίδούμε 
παρακάτω μαρτυράει, πώς δέν έννοούν τή δημοτική, παρά τήν πολυώ
νυμη καί μεγαλώνυμη, τήν άσύλληπτη καί πολύμορφη καί άκαθόρι- 
στη, τήν περίφημη καθαρεύουσα. Νά λοιπόν καί νέα δνομασία τής 
καθαρεύουσας! Μά ή καθαρεύουσα δέν είναι μόνο καθαρεύουσα δια
λεκτικών Ιδιωτισμών, άλλά παντός ρύπου, πού προέρχεται άπό τό 
στόμα τού λαού, τυπικού, συνταχτικοϋ, φτογγολογικού, λεξιλογικού. 
Γι’ αύτό μόλη τους τήν καλή θέληση νά μήν πειράξουν τή μητρική 
γλώσσα τού παιδιού άρχίζουν νά βγάζουν τό ρύπο καί οί κ. Γεωργ. 
καί Παυλίδης εύτύς άπό τήν πρώτη σελίδα. «Μίαν φοράν ήτο  Ινα 
μικρό κοριτσάκι. Πώς τό έλεγαν δέν  γνω ρ ίζω  καί Ιγώ - γνωρίζω 
μόνον δ τ ι  αύτό τό κοριτσάκι ήτο  παραπολύ καλάν. Ε ίχε δέ  καί ένα 
καλόν πατέρα καί μ ία ν  κα λήν  μητέρα. . .  Τό κοριτσάκι ήτο πολύ 
π τω χ ό ν  κ.τ.λ. (Τά τάληρα τού οόρανού σελ. 1). «Π τω χός γέρω ν> 
(σελ. 2). « Ό  λύκος καί τά έπ τά  έρίφ ια«  (σελ. 8). Α κόμη καί τό νά 
μέ ύποτακτική καί μάλιστα στό τρίτο πρόσωπο. «"Οταν τά τρία παι- 
δία είδαν τήν βασίλισσαν νά έρχηται* (σελ. 103) καί άλλα πολλά.

Μολονότι δμως καί τό βιβλίο τών κ. Γεωργακάκη καί Παυλίδη 
οδτε τήν τελειωτική άπολύτρωση τών παιδιών μας έρχεται νά ζητήση, 
ούτε κάν άπό τήν άρχή άρχή παραλείπει νά κάνη βαθειές δποκλί- 
σεις στήν πολυσέβαστη κυρία, πάλι είναι στό σύνολό του καί άπό παι
δαγωγική καί άπό γλωσσική έποψη βιβλίο γραμμένο μέ φιλελεύτερες 
άρχές, μέ ειλικρίνεια καί στόχαση καί άγάπη γιά τήν παιδεία. "Αμα 
φανταστή κανείς πώς οί περισσότεροι παιδαγωγοί μας ώς τώρα οί 
διαπράττοντες καί Ιγκρίνοντες τά διάφορα διδαχτικά άληθινά «έγχει- 
ρίδια» γιά τά μυαλά τών παιδιών, έβάφτιζαν μέ μιά μονοκοντυλιά 
τήν καθαρεύουσα, μητρική μας γλώσσα, πρέπει νά συγχαρή είλικρινά 
τούς συγγραφείς τών «Παραμυθιών». Γιά τήν έξωτερική μορφή τού 
βιβλίου δέν έχουμε νά παρατηρήσουμε τίποτε ιδιαίτερο- είναι άρκετά 
καθαρά καί χωρίς τυπογραφικά λάθια τυπωμένο.
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Αντωνίου Ν. Καραγιάννη, δημοδιδασκάλου. Περί έρεύνης τών 
παίδων καί σχολικής πειθαρχίας. Έ ν  Χαλκίδι 1911 σ. 1 - 38.

Τό βιβλίο αύτό ξεκινάει άπό Ινα πολύ σωστό στοχασμό. "Ολοι 
μιλάν γιά κάποια όριστική διαμόρφωση τής δημοτικής παιδείας στήν 
Ε λλάδα, κι’ αύτό ίσα ίσα φανερώνει, πώς ώς τά τώρα πελαγοδρομεί 
χωρίς κανένα σύστημα. «Άλλ’ Ιάν άπό διδακτικής άπόψεως καί τής 
άπόψεως τής διδακτέας ύλης, ή στοιχειώδης Ικπαίδευσις πελαγο
δρομώ Ιρμαιος τής τοιαύτης ή τοιαύτης άντιλήψεως, όχι δλιγώτερον 
άπό παιδονομικής άπόψεως, δηλαδή άπό τού έτέρου ήμίσεως τής 
ίλοκληρωτικής Ικπαιδεύσεως είναι έπίσης άσυστηματοποίητος καί 
πλήρης σαμφασονισμού» (σ. 2). Τό πρόβλημα λοιπόν πού θέλει νά 
πραγματευθή δ σ. είναι τό παιδονομικό, πού άληθινά πολύ λίγο 
τόχουν προσέξει ώς τώρα. θ ά  μπορούσε νά πή κανείς χωρίς δισταγμό, 
πώς άν οί διδαχτικές μας μέθοδες έχουν δείξει κάποια βελτίωση 
άπ’ τόν καιρό τής άλληλοδιδαχτικής, ή 'Οδηγητική έχει δείξει 
πολύ λιγώτερη άπ’ τόν καιρό τού φάλαγγα. Γιατί κι’ άν μετριάστη- 
κεν ή ποικιλία τών Ιξωτερικών βασανιστηρίων, ή προσοχή πολύ λίγο 
στράφηκε πρός τό Ισώτερο τού παιδιού, τήν ψυχή του καί τό χαρα- 
χτήρα του, πού κύριος δά σκοπός τής άγωγής αύτόν είναι νά μορ- 
φώση καί δχι νά μεταδώση λίγα κολλυβογράμματα. Γι’ αύτό πρέπει 
νά χαιρετιστή καί νά Ιπαινεθή ή ίδέα τού κ. Καραγιάννη καί ή 
προσπάθειά του νά πραγματευθή τό δύσκολο θέμα του δχι μόνο 
σοβαρά, μά καί μέ πρωτοτυπία. Έ δώ  δμως πρέπει νά δμολογηθή 
πώς τό ζήτημα τού παρουσίασε δυσκολίες, πού μέ τήν πρώτη του 
τούτη προσπάθεια δέν τίς ένίκησεν όριστικά. Αύτό πρό πάντων φαί
νεται άπό τό δφος τού βιβλίου του, τό κάπως μπερδεμένο καί σκο
τεινό καί παρεκβατικό καί άκαθόριστο. Αύτό φαίνεται άκόμη έκεί, 
πού θέλει νά όρίση τί έννοεΐ μά τήν «ερευνά τών παίδων». «Ή  άνα- 
τομική μας βάσις δλων τών διανοητικών μας καταστάσεων περιλαμ
βάνει στοιχεία κινητήρια καί αισθητήρια. Αεν πρόκειται λοιπον, ει μή  
νά παρατηρήσωμεν τάς κινήσεις τών μικρών (παιδιών), μέχρις άκόμη 
και τών μορφασμών καί τών συσπάσεων τών μυών  τον προσώπου, 
νά προσέξωμεν καλά είς αντάς, νά ίπιμείνωμεν καί άπό αντάς νά 
ίξαγάγωμεν συμπεράσματα. Τά συμπεράσματα αύτα θ άποτελονν έν 
συνόλφ τον πνευματικόν βίον τών μαθητών μας και την ήθικην των 
ύπόστασιν. Την σκέψιν των δηλαδή τήν κρίαιν των, τήν άντίληψίν των, 
τήν μνήμην των, τάς κλίσεις των καί τάς βοπας των, το φρόνημά των, 
τήν άντίληψίν των περί τον κόσμον, τής κοινωνίας, του θεοΰ, τών
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καθηκόντων των καί των Υποχρεώσεων τω νκ  (ο. 8) Τό πω?, Ιννοεί-
m tl  ά*ά τάς κιν^σεις κα1 τ°νε μ ο ρ φ α σ μ ο ί καϊ τάς συσπάσεις των 
μυων Βχ συμπεράνωμεν δλα αότά καί μάλιστα μέ άσφάλεια, πού νά 
Ιπιτρέπω τήν παιδαγωγική έπέμβασή μας δέν μάς x i  λέει ό σ καί 
φυσικά θά τοΟ ¿χρειάζονταν νά δημιουργήσω όλόκληρη Ιπιστήμη καί 
άπό τίς δυσκολότερες γιά  νά μάς τό πή. Γ ι’ αύτό ή Ιρευνά του καί 
τό οδηγητικέ του σύστημα στηρίζονται στήν κοινή καί συνηθισμένη 
«αρατηρηση τής διαγωγής τών παιδιών σέ διάφορες περιστάσεις, 
στήν παράδοση, στά διαλείμματα, στίς έκδρομές, σέ μέρη ¿κτός τοΟ 
σχολείου. Ετσι προσπαθεί νά Ιξηγήση πώς γεννιέται τό ψέμα, ή 
χουφονοια, ή νωθρότης, ή πλεονεξία, ή ματαιοδοξία, καί άπ’ χή 
γενεση τώνέλαττωμάτων τούτων νά βρή καί τόν τρόπο τής θερα
πείας των. Χαριν τής σχολικής πειθαρχίας προσπαθεί νά διατυπώση 
Ιναν κανονισμό καί νά καθορίση τις ποινές καί τις άμοιβές. Μολονότι 
δέ στά καθέκαστα κάνει & σ. παρατηρήσεις άξιόλογες, πού δείχνουν 
τόν έρευνητικό του νοΟ καί τήν πρωτοτυπία τής σκέψης του, πού 
βοηθημενη άπό κάποια συστηματική μελέτη έπιστημονικών ε’ργων 
σχετικών μέ τό ζήτημά του θά μπορούσε νά μάς δώση άξιόλογες 
συμβολές στόν δλως διόλου άμελέτητο αύτόν κλάδο τής έλληνικής 
παιδαγωγικής, ή πρώτη του αύτή δοκιμή έχει άκόμα πολλά θυμοσο
φικά στοιχεία, πού χωρίς άλλο πρέπει άργότερα νά τάντικαταστήσω 
ώριμωτερη σκέψη καί πειό πλατειά στερεωμένη παρατήρηση.

Ju le s  Payot. Προς τούς διδασκάλους καί τά? διδασκαλίσσας. 
^ μ ο ο ν λ α ΐ και όδηγίαι πρακηκαί. Μετάφραοις’Ιακώβον Βαχαβώλου. 
ϋν^Αθηναις, Ιωάννης Κολλάρος, 1911 σ. 1 -286 .

Έ χ ε ι δίκιο 0 J u le s  Payot, ό συγγραφέας τού βιβλίου τούτου καθώς 
καί άλλων άξιόλογων έκλαϊκευτικών φιλοσοφικών καί παιδαγωγικών 
μελετημάτων, λέγοντας στόν πρόλογο πώς τό βιβλίο του είναι βιβλίο 
πείρας καί πώς δλα τά κεφάλαια καί οί παράγραφοι «εζηοαν*. '

Οί συμβουλές καί πραχτικές όδηγίες, πού θέλει νά δώσει στούς 
δασκάλους καί στίς δασκάλισσες δέν είναι τίποτε διδαχτικές ή παι- 
δονομικές συνταγές προωρισμένες νά κάνουν εύκολώτερη καί μηνα- 
νικωτερη τήν έργασία των. Είναι συμβουλές ένός φίλου, ένα είδος 
Μεντορα, πού παίρνοντας τό νέο δάσκαλο άπό τόν καιρό άκόμη, πού 
είναι στό διδασκαλείο καί πρόκειται νά έξεταστή, τόνε συνοδεύει 
άργότερα στό στρατό καί ύστερα στήν πρώτη του θέση, τόν φέρνει 
μπρός στά παιδιά, τόν παραστέκει στίς πρώτες του θλίψες καί 
δυσκολίες καί άπογοητεύσεις, τού ψιθυρίζει στ’ αύτί πώς πρέπει νά

149

φέρνεται μέ τό διευθυντή του, μέ τίς τοπικές άρχές, μέ τήν κοινωνία, 
πώς πρέπει νά καταστήσω γονιμώτερο τό έργο του, πώς πρέπει νά 
συμπληρώση τί)ν ̂ ρή  του έκπολιτιστική άποστολή Ιξω άπό τό σχολείο.

Στέκεται δίπλα του τίς ώρες τής μοναξιάς καί τής στενοχώριας 
μέσα στό μικρό χωριουδάκι, πού βρίσκεται μόνος καί ξένος, τού 
όργανώνει τή δουλειά του καί τήν εύτυχία του, τή χαρά του, τήν 
ψυχαγωγία του. Καί άκόμα παραπέρα τόν φέρνει μπρός στά μεγάλα 
τωρινά κοινωνικά προβλήματα. Γιατί ό δάσκαλος, πού πρέπει νά 
είναι μιά άνώτερη προσωπικότητα μέσα στή γύρω του κοινωνία, 
πού πρέπει νά είναι λειτουργός καί σκαπανέας τής προόδου δέν 
μπορεί νά άγνοή τά γύρω του θρησκευτικά, κοινωνικά, πολιτικά 
ζητήματα καί νά καταφεύγη στήν ούδετερότητα. « Τοντο είναι δυνα
τόν μόνον εις τά μηδαμινά πνεύματα και τά? μηδαμινός δραστηριό
τητας > (σ. 232). ΤοΟ δείχνει ποιά είναι τά ζητήματα αύτά καί 
ποιά είναι ή στάση πού ταιριάζει σ’ αύτόν σά δάσκαλο τής σημερι
νής Ιλεύθερης πολιτείας, σά δάσκαλο Ιθνικό, σάν άνθρωπο.

Τέτοιο πού είναι τό βιβλίο γραμμένο μέ θερμή άγάπη γιά τούς 
δασκάλους καί μέ πείρα τής ζωής καί μέ φιλοσοφικό φιλελεύτερο 
πνεύμα είναι άληθινά πολύτιμο γιά νάνοίξη τούς όρίζοντες καί τού 
Έ λληνα δασκάλου.

Ό  μεταφραστής Κ04 Βαχαβιόλος ¿προσπάθησε φυσικά νά μάς 
δώση πιστή καί καλοσυνείδητη μετάφραση. Τό βιβλίο προσαρμο
σμένο όλότελα στό γαλλικό περιβάλλον καί μιλώντας σέ πολλά μέρη 
γιά πράματα είδικώς γαλλικά διατηρεί καί στή μετάφραση τόν ίδιο 
χαρακτήρα καί φυσικά θά ήταν πειά δχι μεταφραστική άλλά 
δημιουργική δουλειά άν ό μεταφραστής ήθελε νά τό προσαρμόση 
στίς δικές μας συνθήκες. Γι’ αύτό θά ήταν ίσως περιττό καί έκεΐνο 
που προσπάθησε νά κάνη άλλάζοντας κάπου κάπου κανένα δνομα 
τοπικό ή άλλο γιά νά μάς φέρη τάχα στήν 'Ελλάδα. Τό πράμα 
χτυπάει δλως διόλου ξενότροπα καί ξεκάρφωτα. ’Εν φ π. χ . μάς 
μιλάει ό συγγραφέας γιά τή στάση τοΟ δασκάλου άπέναντι στόν 
παπά, πού πολεμάει λυσσασμένα τό λαϊκό σκολειό, — πράμα όλό
τελα άκατάληπτο γιά  Ιναν Ιλληνα δάσκαλο πού δέ θά ξέρη τή 
σχέση Ικκλησιάς καί κράτους στή Γαλλία — Ιξαφνα μάς λέει, στή 
συνέχεια τοΟ κειμένου έννοείται, δτι τό κράτος ύποβάλλεται σέ σημαν
τικές θυσίες γιά τούς δασκάλους, γιατί τό Μαράσλειον διδασκαλειον 
και το ’Αρσάκειον ¿κόστισαν Ικατομμύρια καί κοστίζουν κάθε χρόνο 
έκατοντάδες χιλιάδων δραχμών (σ. 115).
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Μά άκόμα περισσότερο τήν άρμονία καί τή θέρμη καί τή ζωή 
τού βιβλίου τήν Ιπηρεάζει ή γλώσσα τής μετάφρασης σιδερωμένη 
καί κολλαρισμένη, για νά μήν ξεφύγη νότα άπό τήν άρμονία τής 
καθαρεύουσας καί χαραχτηριστή ίσως ό συγγραφέας γιά μαλλιαρός. 
Γι’ αύτό μας μιλάει « περί θρησκευτικής πίστεως έπανενηνεγμένης 
είς τήν καθαράν μεταφυσικήν αύτής όπόστασιν» (σελ. 21), γι’ αύτό 
ό άγρός είναι * τερερισμένος*  (σ. 112) καί τα « ϋπιπλα  πειτλν- 
μένα*  (σ. 145), γι’ αύτό «Ιών δ διδάσκαλος κα-άείργηται παρ αύτφ  
ëv τιν ι άγριώδει έρημίρ. κα ί èàv όχυρώται έν tfj άλαξονίρ. τον  
ώς ίν  ψρονρίω, πρέπει  νά  μ ή  παραπονήται π.τΧ » (σ. 92). Γι’ αύτό 
άκόμα καί ό S u lly  P rudhom m e δφίσταται τήν ήδονική γνωριμία τής 
γεροντοκόρης καί άν έζούσε άκόμα θά είχε τό εύτύχημα νά δή στίχους 
του μεταφρασμένους άπό τό L e  B onheur — L e  sacrifice ώς έξής:

Έ  χάτωχρος συγκρίνεται πρός τά λευκά τά Τα'
‘Η πίσσα μαύρη λέγεται μελαγχροινή, γλυκεία,
‘Η κάτισχνος παρίσταται εύθντενές κηρώ ν  
Π αχιία, βαρυκίνητος, γεμάτη μεγαλεΐον κ.τ.λ.

Κ’ δμως τί άχάριστη αύτή ή καθαρεύουσα 1 "Υστερα άπό τόσες 
θυσίες ζωής καί ' λεβεντιάς γιά χάρη της νάφήνη τόν κ. Βαχαβιόλο 
νά γράφη « Δέν δυνάμεθα δυστυχώς νά κατέλθωμεν είς λεπτομερείας 
έ π ΐ  π ά ντω ν  ( !  ! )  τω ν δ ι Sao κ α λ ιώ ν - ,  (σ. 61), πού τό ψεύτικο 
γλωσσικά αίσθημα της καθαρεύουσας δέν τόν άφηκε να τό παρατη- 
ρήση καί νά τό διόρθωση κάν στα παροράματα, δπου διορθώνονται 
καί τα κόμματα άκόμη! Δέ θέλομε φυσικά μέ τά γραφόμενά μας νά 
πικράνωμε καθόλου τό φιλότιμο μεταφραστή, πού Ιργάστηκε γιά νά 
μεταδώση ένα βιβλίο πολύτιμο ατούς Ιλληνες δασκάλους, θέλουμε 
μόνο νά δείξωμε πόσο άνώφελο πειά είναι νά σκοτώνη κανείς καιρό 
καί πνεύμα γιά νά φυλακώνη τή ζωή μέσα στή μολόχεια πανοπλία 
τέτοιας καθαιρεύουσας. Ό  μεταφραστής Ιπρόσθεσε άκόμη συντομώ- 
τατη πληροφορία γιά μερικούς έπιστήμονες καί φιλόσοφους, πού 
άναφέρν«ι δ συγγραφέας. Ά ς  σημειωθή γιά τήν άκρίβεια, πώς ή πλη
ροφορία πού δίνει γιά  τό Βάκωνα (σ. 189) « Μέγας πειραματικός 
έπιστήμων τού μέσου αίώνος, Ά γγλο ς » δέν είναι πολύ σωστή. *0 
Βάκωνας δέν ήτανε « μέγας πειραματικός έπιστήμων » παρά φιλό
σοφος πού ύποστήριξε τήν άνάγκη τής Ιμπειρικής έρευνας χωρίς ό 
ϊδιος ποτέ νά πειραματιστή, ούτε άνήκει στό μεσαίωνα άφ’ οδ Ιζη- 
σεν άπ’ τά 1561 — 1626.

Άβήνα, Μάρτης 1912. Δ . ΦΩΤΕΙΝΟΣ

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ  Σ Τ Ο Ν  ΟΜΙΛΟ

Στό Δελτίο τούτο δημοσιεύομε τή διάλεξη, πού Ικανεν ό κ. Στ. 
Ραμάς γιά τήν έλεύθερη παιδεία. Ά π ό  τό Γενάρη τού 1912 ώς τά 
σήμερα μίλησαν άκόμη στόν 'Ομιλο μπρός σέ Ικλεχτό καί δλοένα 
περισσότερο άκροατήριο ή  κ. Καζαντζάκη, δ κ. Μπούτουρας, δ κ. 
Χρυσάφης καί δ κ. Δελμοϋζος, πού έπανάλαβε τή β' διάλεξή του.

Στίς δυό διαλέξεις του, πού άργότερα θά δημοσιευτούν δλόκληρες 
μίλησεν δ κ. ΔελμοΟζος γιά τό Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο 
τού Βόλου.

Είπε πώς έγινε τό σκολειό αύτό, ποιός ήταν δ σκοπός του καί 
μέ τί μέσα, μέ ποιό σύστημα δηλ. ζήτησε νά τόν έπιτύχη. ’Αναλύον
τας τό σύστημα, πού έφαρμόστηκε στό Α. Παρθεναγωγείο μίλησε 
πρώτα γιά τήν έκλογή, τή διάταξη καί τή συγκέντρωση τής δλης 
πού έπρεπε νά διδαχτή. Τό «κρυφό σκολειό», δπως ώνόμασε τό σκο
λειό του, τόνισε τά φυσιογνωστικά Ιξ ίσου μέ τά ίστορικοφιλολογικά 
μαθήματα· στά δεύτερα λιγόστεψε τις ώρες τόσο, ώστε νά μένη πολύς 
καιρός γιά τά γαλλικά, τά τεχνικά καί πρακτικά μαθήματα. Ά πό  
τόν ίστορικοφιλολογικό κόσμο δόθηκαν οί γνώσεις πού φτάνουν γιά 
νά σχηματίσωμε καθαρή είκόνα άπό τίς διάφορες έποχές τοΟ Ιλληνι- 
κοΟ προπάντων πολιτισμού καί νά καταλάβωμε δπωςδήποτε τή σημε
ρινή κοινωνία, τή δική μας κοινωνία καί τά προβλήματά της· άπό τό 
φυσικό κόσμο δόθηκαν οί γνώσεις πού έπιτρέπουν νά καταλάβωμε 
τά  στοιχειώδη φαινόμενα, τούς νόμους τής φύσεως καί τήν άλληλου- 
χία  τους, έπειτα τόν τόπο μας καί τόν έαυτό μας. ’Επειδή σ’ αύτό 
τό μέρος τού προγράμματος έκαινοτόμησε τό Α. Παρθ. σημαντικά 
καί μ’ αύτό κυρίως ζήτησε νά δώση στίς μαθήτριές του πραγματική 
έθνική μόρφωση, μίλησε λεπτομερέστερα γιά τήν έκλογή καί συγ
κέντρωση τής δλης άπό τά μαθήματα, πού ύπάγονται στόν ίστορικο- 
φιλολογικό κόσμο. Τόν έλλην. πολιτισμό τόν διαίρεσε σέ τρία μεγάλα 
μέρη, τόν άρχαιο, τό Βυζαντιακό καί τό Νέο. Τήν είκόνα ένός άπό 
τά τρία αδτά μέρη έβαλε γιά μερικό σκοπό σέ κάθε τάξη καί γύρα 
σ’ αύτό τό σκοπό συγκεντρώνονταν δσα μαθήματα, δσες έκδηλώσεις 
τής ζωής συντελούσαν νά φωτίσουν καλύτερα τήν είκόνα πού ζητούσε. 
'Ο τ ι γι’ αύτό τό πρόγραμμα τού Α. Παρθ. κατεβάζοντας τή γλώσσα
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άπό σκοπός nob είναι στά άλλα. σκολειά σέ άπλό μέσο Ιδωκε τά 
Iργα τών κλασσικών σέ μεταφράσεις ζωντανές καί γιά νά χαρακτη
ρίσω τό Βυζαντιακό καί τό Νέο Ελληνισμό, δέν Ιλαβε δπ’ δψει μόνο 
τή λογία, μά τόνισε κυρίως τή δημοτική παράδοση, γιατί σ’ αύτή 
κατ’ έξοχήν έχομε τήν ψυχολογία καί τό χαραχτήρα τού λαού μας 
καί μόνο σ’ αδτήν δπάρχουν πραγματικά άριστουργήματα. ΆφοΟ 
έξετάζανε στήν Α ' τάξη τό Νέο 'Ελληνισμό σάν κόσμο μέ ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία καί σφραγίδα καί τόν συστηματοποιούσαν, προχωρού
σανε στή Β ' καί Γ ' τάξη στόν άρχαϊο καί Βυζ. πολιτισμό, κι’ άφοϋ 
παίρνανε άπό τήν ιστορία τής Νέας Εδρώπης τά κυριώτατα, συγκε
φαλαιώνανε τήν τελευταία τριμηνία τού τρίτου σχολικού χρόνου βλη 
τήν ίστορία τού Ιλλ. πολιτισμού καί καταλήγανε στή σημερινή μας 
κοινωνία καί τά  έθνικά μας προβλήματα.

Έ πειτα  δικαιολόγησε τή διάταξη αύτή τής δλης καί θέλοντας νά 
φωτίση καλύτερα τή μέθοδο πού έπρεπε νά Ιφαρμοστή στό «Κρυφό 
σκολειό» μάς παρουσίασε σά σέ καθρέφτη τό ποιόν τών μαθητριών 
«οΟ τού παράδιναν τά κοινά έξατάξια παρθεναγωγεία. Μέ ένα σωρό 
παραδείγματα, άνέκδοτα καί έκθέσεις, παρμένα δλα άπό τή σχολική 
ζωή, μάς ζωγράφισε τά πνευματικά, ήθικά καί σωματικά έλαττώ- 
ματα τών κοριτσιών καί είδαμε ζωντανό τόν τρόμο τους έμπρός στό 
δάσκαλο, τήν δποκρισία, τό (Ραγιαδισμό, τήν έπιπολαιότητα, τόν 
παπαγαλισμό, τήν ψευτιά, τά νεύρα τους καί τόσα άλλα. ’Ερευνών
τας τίς αίτιες τής πνευματικής, ήθικής καί σωματικής καχεξίας τών 
μαθητριών, έδειξε τόν τρόπο, μέ τόν όποιον έπρεπε νά χτυπηθούν 
δλα αύτά τά έλαττώματα- έτσι δικαιολογήθηκε «. χ . γιατί κορίτσια 
1 3 -1 4  χρόνων δέν είχαν βιβλία διδακτικά, γιατί καταργήθηκε τό 
ποινικό σύστημα τών άλλων σκολειών καί ή βαθμολογία, γιατί έπί- 
σημη γλώσσα τού Α. Παρθ. έπρεπε νά είναι ή ζωντανή ή όμιλου- 
μένη γλώσσα μας· καί είδαμε άκόμη πώς τόσες άπαιτήσεις τής διδα
κτικής μπορούσαν μέ τά φτωχά μέσα πού διέθετε τό σχολείο, νά 
πάρουν σάρκα καί δστά. Έ τσ ι κατέληξε τέλος στή σχολική ζωή πού 
έπρεπε νά διαμορφωθή έτσι, ώστε ν’ άναπνέη φυσικά καί έλεύθερα 
ή παιδική ψυχή, καί άνάπτυξε τήν άρχή τού σκολειού πώς τό παιδί 
μορφώνεται μέ τήν άγάπη, τήν έλευθερία καί τήν ύπεροχή, ένψ μέ 
τάλλα μέσα, τόν τρόμο δηλ. καί τό ξύλο, μόνο σκλάβοι καί βαγιάδες 
άνατρέφονται. Αύτό σέ γενικές γραμμές είναι τό σύστημα πού έπρεπε 
ν άκολουθήση τό Α. Δημ. Παρθ. Βόλου γιά  νά Ιπιτύχη τό σκοπό 
του. ’Εφαρμόστηκε δμως καί έπέτυχε στήν πράξη, ή δ χ ι; Γι’ αύτό,
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γιά τά άποτελέσματα δηλ. τής Ιργασίας τού Α. Π., δποσχέθηκε 
ό κ. Δ. δτι θά μάς κάμη άκόμη μιά ή δυό διαλέξεις.

Στίς 12 τού Γενάρη μίλησε ό κ. Χρυαάφης. Έ χοντας γνωρίσει 
καλά τίς άνάγκες τής παιδικής ζωής πού πηγάζουν άπό τήν ιδιαί
τερη φυσιολογική καί ψυχολογική σύσταση τού παιδιού, ύποστήριξε 
μέ πλούτο έπιχειρημάτων καί παρατηρήσεων, πώς τό παιδί έχει 
ιδιαίτερο τρόπο νά Εκανοποιή τίς φυσιολογικές καί ψυχικές του 
άνάγκες, τρόπο διαφορετικό άπό τόν ίδικό μας τών ήλικιωμένων. 
Επομένως κάθε Ιπιβολή τού βυθμού καί τών νόμων τής δικής μας 
ζωής στό παιδί είναι μιά τυραννία, πού βαθειά τήν αισθάνεται ή 
παιδική ψυχή. Πρέπει νά τάφήνωμε έλεύθερο νά δείχνη τό βυθμό 
τής ζωής του καί δέν πρέπει νά παραδεχόμαστε πώς κάθε κίνημά 
του πού δέ συμβιβάζεται μέ τά ίδικά μας τά καθιερωμένα άπ’ τίς 
κοινωνικές συνθήκες είναι κάτι κακό. Ή  ζωή τών παιδιών Ιχει 
δικαιώματα δικά της καί τό δίκιο αύτό, «τό δίκιο τών παιδιών» μάς 
Ιπαράστησε ζωντανά ό κ. Χρυσάφης.

Στίς 25 τού Γενάρη 1912 μίλησεν ή κ. Καζαντζάκη. Λαβαίνοντας 
«άφορμή άπό τή μελέτη τής κ. Δέλτα» έξέτασε τίς βάσες δπου πρέ
πει νά θεμελιωθή ή άνατροφή τών Ελληνόπουλων τρεις θεωρεί πώς 
είναι οί βάσες αύτές: 1) 'Η  θρησκευτικότητα, 2) ή άγάπη τής Πατρί
δας, 3) ό εύγενικός καί δυνατός έγωϊσμός.

Πρέπει τό παιδί νά έχη πίστη, γιά νά δεκαπλασιάζεται ή θέλησή 
του καί νά βρίσκη παρηγοριά στίς θλίψες του. Τίποτα δέν έχομε νά 
τού δώσομε άντάξιο μέ τή θρησκεία, γιατί καλά ξέρουμε πώς ή ’Επι
στήμη ικανοποιεί μερικές μόνον Ιδιότητες τού άνθρώπου κι’ άφήνει 
άνικανοποίητες καί διψασμένες πολλές βαθύτερες τής άνθρώπινης 
ψυχής μας άνάγκες. Κ ’ ιδιαίτερα γιά τόν "Ελληνα ή πίστη τόσο 
στενά καί σφιχτά σμίγει μέ τήν πατρίδα, πού άν άρχίζη νά τού κλο
νίζεται τό ένα, άδύνατο νά μήν άδυνατίση καί νά μήν τού κλονιστή 
καί τ’ άλλο.

'Η  άγάπη έπίσης τής πατρίδας καί τό μεγάλο νεοελληνικό ιδα
νικό τής ένωσης τής φυλής, δχι μόνο τίς αισθηματικές μας άνάγκες 
ίκανοποιεΤ, άλλά έχει καί στή ζωή μας μεγάλες πραχτικές συνέπειες. 
Εφόσον ή φυλή μένει χωρισμένη καί κομματιαστή, μισερή καί 
δυστυχισμένη θάναι κ’ ή ζωή τού άτόμου. Μήτε φιλολογία, μήτε 
τέχνη, μήτε γαλήνη θάχωμε ποτέ, δσο βαραίνει άπάνω μας ή 
ή δυσφορία αύτή τού συνόλου.

Στά παιδιά μας τέλος πρέπει νά ριζώσομε καί νά θρέψομε τόν
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εόγενικόν Ιγωϊσμό πού δίνει πεποίθηση στίς δυνάμες τού άτόμου καί 
πού ξέρει καί μπορεί νά ταύτιση τό συμφέρον τού άτόμου μέ τό 
γενικό συμφέρο.ν τής όλότητας.

Οί μητέρες μας βαθειά πρέπει ν¿Εχουν στό νοδ τους τήν άπο- 
στολή τους ν’ άναθρέψουν έτσι γιά ώρισμένους σκοπούς τά Ιλληνό- 
πουλα. Ή  γυναίκα πρέπει νά είναι άπάνω άπ’ δλα μητέρα καί δσο 
τό δυνατόν μέσα στό σπίτι νά περιορίση τή δράση της καί τή φιλο
δοξία της. Τ ί μεγαλύτερο θέλει; 'Η  χειραφεσία είναι σωστή άν σκο
πόν έχει ν’ άναπτυξη καί νά χρησιμοποιήση τίς ιδιότητες τής γυναι
κείας φύσης. Ά ν  δμως φιλοδοξή νά έξισώση τή γυναίκα μέ τόν 
άντρα, νά δώση ψήφο στίς γυναίκες καί νά τίς ξεστρατίση άπό τόν 
προορισμό τους, τότε ή χειραφεσία παραβαίνει τούς φυσικούς νόμους 
καί στερεί τή γυναίκα άπό τά φυσικώτερα καί ισχυρότερα δπλα της, 
πού τήν κάνουν τόσον άρμονικά νά συμπληρώνη καί νά τελειοποιή 
τόν άντρίκιο προορισμό.

Στίς 4  τοΟ Φλεβάρη ό Κ°* Ά θ . Μπουτουρας έκαμε διάλεξη 
«ϋερί θετικής καί άρνητικής δράσεως». Ό  όμιλητής είπε, δτι θεωρεί 
έπιστημονική καί κοινωνική άλήθεια πώς, άμα γίνη μιά λανθασμένη 
Ινέργεια, γιά νά διορθωθή αύτή, χρειάζεται Ικτός άπό τή θετική 
δράση καί μιά άλλη ή άρνητική. Κατά τή γνώμη του τώρα περ- 
νοδμε κυρίως άπό τό στάδιο αύτής τής άρνητικής δράσης. "Οταν 
αύτό τό στάδιο τό μεταχειριστούμε σωστά, δέ θ’ άργήσωμε νάχαμε 
ώς άποτέλεσμα τή νίκη τής ίδέας καί τή γενική θετική δράση. Τό 
δτι ή προηγούμενη Ινέργεια μερικών λογίων μας δσον άφορά τό 
ζήτημα τής πνευματικής μας κινήσεως ήταν στραβή, εύκολα μπορεί 
νά έννοηθή κατά τόν κ. Μπούτουρα άπό τίς διαιρέσεις, πού έφερε 
ατούς άγωνιζομένους, διαιρέσεις πού είναι όλοφάνερες σέ δποιον 
παρατηρεί τά πράματα χωρίς προκατάληψη.— Γι’ αύτό τά λάθη 
πού Ιγιναν δέν πρέπει νά θεωρηθοδν δτι έγιναν άπό τό έθνος άλλά 
άπό τό σύστημα τών προσώπων πού άνέλαβαν νά διοικήσουν τό 
Ιθνος σ’ αύτό τό ζήτημα. Τό άποτέλεσμα μπορεί νά χαραχτηρισθή 
γιά πνευματική τυραννία καί έστάθηκε ή αιτία πολλές φορές ή 
θεραπεία νά μή άρχίση άπό τό σωστό σημείο καί ή προοδευτική 
κίνηση νά πέση σέ πολλά σφάλματα. "Ενα άπό αύτά είναι δτι οί 
περισσότεροι δέν έθεώρησαν τό Γλωσσικό μας ζήτημα γιά τελευταίο 
μέλος μιάς σειράς ίδεών, πού πρέπει πρώτα νά μελετηθούν καί νά 
ξετυλιχτούν γιά  νά Ιννοηθή καί δικαιολογηθή ή δημοτική κίνηση. 
Καί γι’αύτή τήν αιτία, Ιπειδή δηλ. οί ιδέες αύτές δέν έχουν διαδοθή
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στήν Κοινωνία, αύτή θεωρεί τήν «προοδευτική κ ίνηση» δχι σάν 
πρόοδο άλλά σάν διαίρεση καί άνατροπή. Τότε μόνο θά καταλάβη 
τή  σημασία της καί θά τήν Ιγκολπωθή, δταν μέ τή μελέτη τής ιστο
ρίας τής Ελληνικής Γλώσσας, οί γενικές άρχές αότού τού κλάδου 
τής ’Επιστήμης τεθούν πρίν άπό τά άτομα τά όποια τώρα συχνά τίς 
προσβάλλουν καί δταν τά άτομα χτυπηθούν μέ τόν κοινωνικό περιο
ρισμό καί τήν έπιστημονική κριτική.

Αύτά περίπου ειπώθηκαν άπό τούς διάφορους όμιλητές. ’Επειδή 
δέ οί διαλέξεις τού Όμίλου δέν έχουν καθόλου προπαγαντικό τάχα 
χαρακτήρα, πρέπει νά σημειωθή άκόμη, πώς δσοι μιλάν στόν "Ομιλο 
σύμφωνοι φυσικά δλοι κατ’ άρχήν γιά τήν άνάγκη μιανής Ισωτερι- 
κής μεταρρύθμισης τών πνευματικών μας καθεστώτων, πού τήν κυρία 
γραμμή της δίνει ό δημοτικισμός, διατηρούν δλη τήν αύτοτέλειά τους 
καί τήν εύθύνη τους γιά τίς ιδέες τους καί στό σύνολο καί στά 
καθέκαστα.

ΣΗΜ. *0 Μπούτουρας μίλησε σέ καθαρεύουσα μέ άρχετά στοιχεία 
δημοτικής.



01 ΞΕΝΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟ Υ  ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Μέσα στους σοφούς πού ήρθαν στήν ’Αθήνα τίς κροάλλες γιά 
τών ’Ανατολιστών τό Συνέδριο ήταν καί μερικοί άπό κείνους, πού μέ 
τά έργα καί τή διδασκαλία τους έχουν άπό καιρό φανερώσει τά 
ένδιαφέρο καί τήν άγάπη τους γιά τήν Ελλάδα τή σημερινή, τή 
γλώσσα της τή ζωντανή καί τή λογοτεχνία της· τήν Ελλάδα, νά 
πούμε, πού ό Εκπαιδευτικός "Ομιλος άγωνιζεται νά κάμει τούς 
πολλούς νά τήν καταλάβουν, νά τή συναισθανθοδν καί νά τήν καμα
ρώσουν, γιατί φρονεί πώς έτσι μονάχα θά μπορέσει αύτή νά μεγα
λώσει καί νά άπλωθεΐ.

Τούς σοφούς αύτούς ό ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος τούς θεωρεί άγα* 
πητούς φίλους καί πολύτιμους συνεργάτες. Γιατί δχι μόνο μέ τήν 
Ιπιστημονική έργασία τους ¿φώτισαν τή Δύση καί πολλούς δικούς 
μας πού στάθηκαν .μαθητές τους, άλλά καί άκόμα γιατί μάς έδειξαν 
πώς μάς έχτιμοδν καί μάς άγαποδν, δχι γιά τούς προγόνους μας, 
άλλά γ ι’ αύτό πού είμαστε τώρα καί γι’ αδτό πού άξίζομε. Έ δ ε ι
ξαν κ’ ένα άλλο με τίς πολύτιμες έργασίες πού έκαναν πώς «ή 
δπαρξις τοΟ ΈλληνικοΟ Έθνους (δέν) Ινεταφιάσθη μετά τοϋ τελευ
ταίου τών ΓΓαλαιολόγων» καθώς είχε τήν καλωσύνη νά μάς πληρο
φορήσει στδ λόγο πού έκανε στήν ’Ακρόπολη ό Υπουργός τής Παι
δείας \  άλλά Ιξακολούθησε νά ζή καί τόν καιρό τής Φραγκοκρατίας 
καί τόν καιρό τής Τουρκοκρατίας, μέ τά βιβλία πού έγραφε, τά τρα
γούδια πού τραγουδούσε καί τά σχολεία πού συντηροδσε.

Σ ’ αύτούς τούς φίλους 6 ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος χρέος του ¿θεώ
ρησε νά δείξει τήν έκτίμηση καί τήν άγάπη του. Καί γι’ αδτό τούς 
κάλεσε ένα άπόγεμα στα γραφεία του κ’ ένα βράδυ — τήν Τετράδη 
28 τοδ Μάρτη — σέ γεδμα στό ξενοδοχείο τών «’Αθηνών».

Στήν ύποδοχή τήν πρώτη ήλθαν: Ό  κ. Έ ρχαρτ, πρύτανης τοδ 
Πανεπιστημίου τοδ Στρασβούργου, ό βαθύς μελετητής τής Βυζαντι
νής Θεολογίας καί συνεργάτης τοδ Κρουμπάχερ· ό κ. Έσσελιγκ 
καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τού L ey d en  τής ’Ολλανδίας καί συγ-

1 Βλ. «Έο-ιία» 26 Maptlou 1912, φύλλο 651S, ο ίλ . 8 , στ. 2.

157

γραφέας τοδ «Βυζαντινού Πολιτισμού»· ό κ. Παβολίνι καθηγητής 
στό Πανεπιστήμιο τής Φλωρεντίας, διευθυντής τοδ Ικλεκτοδ περιο
δικού «A tene e  Rom a», μελετητής κριτικός τής νεοελληνικής μας 
φιλολογίας· ό D r. R onald  P. B urrow s, ό συγγραφέας τοδ ώραίου 
βιβλίου D iscoveries in  C rete  καί καθηγητής τών ’Αρχαίων Ε λ λ η 
νικών στό Πανεπιστήμιο τοδ M anchester· ό κ. T h u m b  καθηγητής 
στό Πανεπιστήμιο τοδ Στρασβούργου τής γλωσσολογίας, συγγρα
φέας γραμματικής τής μητρικής μας γλώσσας· ό κ. Συν. Παπαδημη- 
τρίου, ό όμογενής καθηγητής τής Βυζαντινολογίας στό Πανεπιστήμιο 
τής ΌδησοΟ· 6 κ. Περνό ό γνωστός συγγραφέας τής Νεοελληνικής 
γραμματικής, τών φωνητικών φαινομένων τών Χιακών διαλέκτων 
κ.τ.λ., όφηγητής στή σχολή τών ’Ανατολικών γλωσσών στό Παρίσι- 
ό κ. Μαάς ύφηγητής στό Πανεπιστήμιο τοδ Βερολίνου τής Βυζαν
τινολογίας.

Τούς ξένους αότούς ό κ. Γ. Σωτηριάδης τούς ¿προσφώνησε μέ 
ώραΐα καί συγκινημένα λόγια. Είπε τί τούς χρωστοδμε καί πόσο τούς 
θεωροδμε πολύτιμους συνεργάτες καί βοηθούς στή δημιουργία Ινός 
καινούργιου νεοελληνικού πολιτισμού πού θά είναι ή συνέχεια τών 
πρωτητερινών.

Κατά καλή μας τύχη ήλθε έκεΐνο τό βράδυ στόν "Ομιλο καί ό 
’Αρχιμανδρίτης Δ. Καλλίμαχος γραμματέας τών Πατριαρχείων στό 
Κάϊρο καί άγαπητό μέλος τοδ Όμίλου στήν Αίγυπτο. Έ φερε μαζί 
του τό γνωστό ποιητή καί φιλόλογο Σεχ Σακαντάρη, καθηγητή στό 
Διδασκαλείο τοδ Καίρου, καί τόν Ά χμέτ Ζεκή Πασά γραμματέα τοδ 
Ύπουρ. Συμβουλίου στό Κάϊρο. Κ’ οί δυό ¿θνικόφρονες, άγωνίζον- 
ται κ’ ¿κείνοι, στήν πατρίδα τους, ν’ άνυψώσουν τή Δημοτική τους 
γλώσσα, γιατί έχουν άκράδαντη πεποίθηση πώς ένα τέτοιο άνύψωμα 
συνακόλουθο θά έχει τό ξύπνημα καί τό δυνάμωμα τής Εθνικής 
Αιγυπτιακής ζωής.

Κατά παράκληση τής Επιτροπής τοδ Όμίλου ό ποιητής άπάγ- 
γειλε ¿νθουσιαστικό ¿γκώμιο τής Ελληνικής ίδέας, πού στό μεσαιώνα 
έγονιμοποίησε τό ’Αραβικό πνεδμα καί σήμερα άκόμα άπομένει ό 
άθάνατος πυρήνας κάθε άνθρωπισμοϋ. Πρόχειρα ό Ά χμ έτ  Ζεκή 
Πασάς μετάφρασε γαλλικά τό λόγο τοδ ποιητή.

Ό  κ. Σωτηριάδης άπαντώντας θύμισε πόσο σέ μερικά μέρη 
τής Δύσης ό ’Αραβικός πολιτισμός βοήθησε τό γνωρισμό τοδ Ε λληνι
κού καί πόσο σήμερα στήν Αίγυπτο ή φυλή μας σμίγει άδελφικά μέ 
τούς Ά ραβες στό μεγάλο κ* εδγενικό τής ’Εργασίας Αγώνα.

11
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'Ύστερα άπό τήν δποδοχή, τό. γεΟμα «τούς ίδιους σοφούς Ιγινβ τήν 
Τετάρτη, «τις 28 τού Μάρτη* στό «ξενοδοχείο των ’Αθηνών». Κάθη· 
«αν 37 ίδρυταί καί μέλη τού Όμίλου καί 14 καλεσμένοι, μεταξύ τους 
καί 6 Κώστας Παλαμάς. Ίσω ς ήταν τό πρώτο τόσο μεγάλο δημοτικι- 
στικό γεύμα πού Ιγινε στήν ’Αθήνα. "Ολα ειπώθηκαν καί γράφηκαν 
στή Δημοτική, άπό τΙς προσκλήσεις καί τόν κατάλογο τών φαγητών 
ώς τις προπόσεις. Καθώς είπε πολύ δμορφα 6 κ. Περνό άπαντών- 
τας στήν πρόποση τού Στεφ. Ραμα άπό δλες τις φιλοξενίες, πού 
δέχτηκαν κατά τίς γιορτές τού Συνεδρίου, ήταν ή πιό δμορφη, ή πιό 
Ιγκάρδια, γιατί ήταν καί ή πιδ Ρωμέϊκη.

Παραθέτομε τίς προπόσεις μέ τή σειρά πού έγιναν.

'Ο. κ. Μάρκος Τσιριμώκος (Στ. Ραμάς) πρώτος, άπδ μέρος τοϋ 
’Εκπαιδευτικού Όμίλου, μίλησεν έτσι:

Τίς ήμερες αυτές ή Ε λλη νική  επιστήμη καί ή έπίσημη Ε λλά δα , μαζί μέ 
τή φιλότιμη κοινωνία τής πρωτεύουσας τοϋ Βασιλείου, φιλοξενούν εκατοντά
δες ξένους επιστήμονες, πού ευγενικοί προθυμοποιήθηκαν νά  τιμήσουν τίς 
Γιορτές του Πανεπιστημίου καί νά  προβάλουν άπδ τήν πόλη μας νέο  φώς, 
ολοένα πιό άπλετο, στό βίο καί στόν πολιτισμό τώ ν λαών τής "Ανατολής.

Έ ν α  σωματείο σάν τόν Ό μ ιλ ό  μας, κοινωνικό κατ’ έξοχήν, μήτε δικαίωμα, 
μήτε καθήκον είχε νά  λάβει μέρος στις Γιορτές.

"Αν γιορτάζει τό σωματείο μας απόψε, κ’ αισθάνεται γιά  τούτο μύχια 
κι* ανυπόκριτη χαρά, γιορτάζει γιατί τοΰ δόθηκε ή ευκαιρία νά  έξωτερικεύσει 
καί νά  φανερώσει τήν Ικτίμηση, τό σεβασμό καί τήν ευγνωμοσύνη του σέ 
μερικούς άπό τούς σοφούς πού βρίσκονται στήν ’Αθήνα, κι’ ακριβώς σ’ εκεί
νους. πού μέ περηφάνεια θέλει νά  τούς ξεχωρίσει καί νά  τούς θεω ρεί δικούς 
του ξένους, επειδή τούς νοιώ θει καί τούς ξέρει φίλους του, άφοΰ είναι φίλοι 
δ χι μιας τρισχιλιοχρονίτισσας Ε λλά δα ς άόριστα, μά συγκεκριμένα τής Σημε
ρινής, πού ζε ΐ καί πασχίζει ν ’ ανοίξει τό δύσκολο δρόμο τής προόδου της καί 
νά  βαδίσει γ ιά  τή δημιουργία τού πολιτισμού της.

Καθώς βλέπετε, χωρίς περιστροφές, σπεύδω ν ’ άντικρύσω τά συμπαθητικά  
αίτια πού μας Ινώνουν μέ τούς παρακαθή μένους σοφούς συγγραφείς τής Βυζαν
τινής Ιστορία ς καί τοΰ Βυζαντινού Πολιτισμού, μέ τούς βαθεΐς έρευνητάς 
τών νόμω ν καί τώ ν κανόνων τής μητρικής μας γλώσσας, μέ τούς καλοσννεί- 
δητους τέλος μελετητάς τής Μεσαιωνικής καί τής σύγχρονης Ε θνικ ή ς μας 
Λογοτεχνίας.

Γιά ν ’ αποκτήσομε όμως, Κ«« καί Κ®η κάπο>ς τελειότερον πνευματικό συν
τονισμό, παρακαλώ νά  μοΰ έπιτρέψετε μέ λίγα λόγια νά  σάς Ιπιδείξω τά 
ώραία αίτια  πού έξέθρεψαν τή συμπάθεια.

Υ πάρχουν δυό είδών,ιστορικοί καί γλωσσολόγοι καί φιλολόγοι,επιστήμονες.
’Εκείνοι πού καταγίνονται μέ τόν πολιτισμό ενός λαού χάριν τής Έ πι- 

στήμης, χωρίς νά  νοιώθουν περισσότερο ή  άλλοιώτικο ενδιαφέρον γιά  τούς 
ανθρώπους, πού τά Ιργα  τους, τό βίο τους, τή γλώσσα τους μελετούν, άπό τό
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ένδιαφέρον, πού αισθάνεται ό  μικροβιολόγος γιά  τόν κινούμενον κάτω άπό 
τό μικροσκόπιό του μικρόκοσμο.

Καί ύπάρχαυν άκόμα ο ί ’Επιστήμονες πού Ιπειδή ασχολούνται μ’ έναν 
πολιτισμό, Ας πούμε τό Βυζαντινό, ή μέ τή Ζωή τού Ε λλη νισμού στά χρόνια  
τής Σκλαβιάς, αίσθάνθηκαν μαζί καί βαθύ ένδιαφέρον γιά  τήν τύχη τού λαού 
πού έχει τήν ίδια  θρησκεία, τά  ίδια  έθιμα, τίς ίδιες παραδόσεις, τήν ίδια  
γλώσσα καί κρύβει τέλος τήν ίδια ζωτική δύναμη.

Σ ’ αύτούς τούς επιστήμονες οφείλομε κατά τό πολύ μέρος τή συναίσθηση, 
πού έχομε δλοι εμείς Ιδώ  καί δλοι δσοι ατενίζουν μ’ έλπιδοφόρα βλέμματα  
πρός τό έργο μας— δτι εμείς, πού ώς τά τώρα πολυκαμαρώναμε ώς άπόγονοι, 
πρέπει νά  δουλέψομε γ ιά  νά  γίνομε πρόγονοι. Τού είδους αύτού έπιστήμονες 
είναι δσοι άπό τούς’ξένους σοφούς, ή τούς δικούς μας, μάς έμπνευσαν μέ τά 
έργα τους μιά σωτήρια πεποίθηση στή ζωτικότητα τής Φυλής μας, μέ τό νά  
φωτίσουν τή δύσκολη καί θαυμάσια πορεία της ανάμεσα στούς αιώνες, άπο- 
δείχνοντας έτσι δτι δ  Ιγγύτερος πολιτισμός τής Φυλής ό  Βυζαντινός — πού  
ποτέ ώς τήν ώρα δέν έχάθηκε τελείως —  είναι άξιο άγγόνι τού πιό φωτεινού 
πολιτισμού, πού δημιούργησε ή ίδια Φυλή, τοΰ Κλασικού. Κ’ επομένως έπιτρέ- 
ποντας τήν ελπίδα, δτι καί δ  αυριανός μπορεί νά  γεννηθεί άλλόμορφος, μά  
γιά  τούτο δχι καί λιγότερο άξιος νά  δνομασθεΐ Ε λληνικός.

’Απ’ αύτούς τούς έπιστήμονες είναι καί ο ί σοφοί Φιλονεοέλληνες, ο ί δμο- 
τράπεζοί μας άπόψε.

Ο ί σοφοί αύτοί δέν προσφέρουν υπηρεσίες μόνο στήν Ε πιστήμη, αύτοί δέ 
μάς φωτίζουν μόνο, αύτοί μάς οδηγούν χωρίς νά  μάς άποκοιμίζουν, αύτοί μάς 
σπρώχνουν στή ζωή μήν άποκρύβοντας τίς δυσκολίες της, μά κεντρίζοντας τή 
φιλοτιμία μας, γιατί μάς αγαπούν.

Ό τ α ν  διακηρύττει καί διαλαλεΐ τό ακατάλυτο τού Ε λληνισμού στήν τελευ
ταία σελίδα τοΰ εμπνευσμένου έργου του, πού Αποτελεί ζω γραφιά πού μόνο 
σοφός συμπατριώτης τού Ρέμπραντ μπορούσε νά  τή γράψει — δταν στδ τελευ
ταίο μανιφέστο, πού  τό λάβαμε προχθές καί πού τό ύπόγραψε κι’ δ  αιδεσιμό
τατος πρύτανης δ συγγραφεύς τής Θεολογικής Λογοτεχνίας τού Βυζαντίου—  
δταν βρίσκει σοφός, δπως δ  συγγραφεύς τής Γραμματικής τής Γλώσσας μας, 
δροσερές πηγές τού μέλλοντος στήν Ε λλά δ α — δταν δ  σοφός τής γενέτειρας τού 
Ντάντε θεω ρεί τή νεοελληνική σύγχρονη φιλολογία μας δ χι μόνο άξια προσο
χής καί μελέτης, μά καί τρανή απόδειξη ζω ής Ιθνικής ακμαίας — δταν τήν 
ίδ ια  πεποίθηση άποδείχνει μέ τήν άπόφαση νά  συνεχίσει τό μεγάλο έργο τού 
Ι ^ τ ε η ά  δ  συγγραφεύς τής Νεοελληνικής Γραμματικής καί τής Νεοελληνικής 
’Α νθολογίας —  δταν τέτοια  γράφουν, τέτοια μάς λένε καί τέτοια πιστεύουν οί 
σοφοί φίλοι μας δέν Αποδείχνουν τήν Αγάπη τους μόνο πρός τήν πατρίδα μας, 
μά κάνουν κάτι περισσότερο — : θεμελιώνουν βαθεια στις ψ υχές  μα ς τή δικαιολο
γημένη πεποίθηση ατό Μ έλλον τής Φυλής μας.

Κ αί λοιπόν, εύγνώμονες, θέλω  νά  τούς βεβαιώσαμε —  πώς τόν καιρό, 
πού μιά Ε λλά δ α  άναγεννημένη θ ά  σκέπτεται καί θ ά  βλέπει δπως εμείς, πού  
{■περήφανοι φέρνομε τόν τίτλο τοΰ Νεοέλληνα, σκεπτόμαστε καί βλέπομε 
(τούτο τό έλπίζομε καί θ ά  γίνει), τήν ήμερα δηλαδή, πού — καθώ ς έπροφή- 
τεψε 6 ιεροφάντης τής Βυζαντινολογίας δ  Κρουμπάχερ, ό  πρόωρα χαμένος
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yitt τή ν  επ ιστήμη  κ α ι γ ιά  τούς φ ίλους του  μεγάλους η  μικρούς, εκείνος πού 
έφ υγε μέ π ικ ρ ό  π αράπονο , γ ια τ ί τό ν  πότιοα ν  Αντί το δ  μάνα  χολή μερικοί 
μ ικρόπρεποι άντίπαλοι —  τή ν  ή  μέρα, πού  ή  Ν έα  Ε λ λ ά δ α  θ ά  στήσει τ ’ Αγάλ
ματα  στούς δ ικούς μας Π ρω τερ γά τες το δ  Αναγεννημοϋ της, δ ίπ λα  σ’ έ κείνων 
τά  ονόματα  μ* χρυσά γρ ά μ μ α τα  θ ’ Αναγράφουν τ ά  τ ιμημ ένα  όνόματα  τω ν 
Ε όρω πα ίω ν σοφών, πού  έργάβθηκαν γ ιά  τό ν  άναπλασμό τή ς νέας Ε λλ ά δα ς, 
τή ν  όπο ιαν  Αγάπησαν β α θ ε ιά  όσο κ’ έκ ε ϊνο ι πού ε ίνα ι υποχρεω μένο ι σε τοδτο 
ά πό  τή  φύση.

K *s κ α ί f f ot,
Σ τό ν  κατάλογο  τώ ν όνομάτω ν α ύτώ ν βέβα ια  δε θ ά  χα ρ α χθο δν  δεύτερα 

τά  όνόματα  τώ ν  σημερινώ ν ξένιον το δ  Ε κ π α ιδ ευ τ ικ ο ύ  ‘Ομίλου.
ΙΙίγο» atijr Ύγειά τ ο υ ; .

Στό χαιρετισμό αύτόν ό x. P e m o t Απάντησε μέ τό νόημα, πού 
γράφομε παραπάνω, καί τελείωσε πίνοντας στήν όγεία τής 'Ελλάδας 
πού περιλαβαίνει χαΐ τό Ιργο τοΟ ΈχπαιδευτιχοΟ Όμίλου καί τήν 
Δημοτιχιστιχή χίνηση.

’Αμέσως κατόπιν ό x. T h u m b  Ικανέ τήν Ακόλουθη πρόποση·

Δέν μπορώ  ν ά  Απαντήσω στόν κύριο  μέ τή ν  ίδ ια  εόγλω ττία  π ο ύ  μάς Ιχα ι- 
ρέτισε· μάς έχαιρέτισε μέ αύτά  τά  γλυκά  λόγια  τή ς  δημ οτικής σας, τη ς 
ζω ντα νή ς γλώ σσας π ο δ  Αγαπούμε έμείς, γ ια τ ί  ε ίνα ι ή  φυσική Ικ φ ρ α σ ι τή ς 
νεοελληνικής ψ υχής. Σ ε ίς , π ο δ  Ικμεταλλεύεστε τόν Α φθονο πλοδτο  τή ς δημ ο
τικής, π ο δ  καλλιεργείτε τ ή  γλώσσα το δ  λ α ο ί γ ιά  ν ά  τή ν  Ανυψώσετε στό 
ύψ ος τή ς φ ιλολογίας, τή ς τέχνης, υπηρετείτε  τό  Έ θ ν ο ς  σας, κ α ί δέ δ ιστάζω  
νά  έκφράσω  αύτή  τή ν  π επ ο ίθ η σ ί μου. Β έβα ια , μ π ο ρ ε ί ν ά  χω ρή  σ υζή τησ ι γ ιά  
τή  μέθοδο  κ α ί γ ιά  τά  μέσα τούτου το δ  ά γώ να  — Αλλά δέν  ε ίνα ι α μφ ιβο
λ ία , π ώ ς ή  δημοτική  γλώ σσα θ ά  φ τά σ ε ι στό ίδ ιο  ΰψ ος τ ή ς  έκφράσεω ς π ο δ  
τ ό  έχουν ο ί Αλλες εύρω παϊκές γλώσσες, όταν καλλ ιεργείτε  τή  μητρική  σας 
γλώσσα κ α θ ώ ς πρέπει. Τ ά  μέλη τού  Ε κ π α ιδ ευ τικ ο ύ  Ό μ ίλ ο υ  ξέρουν καλά, 
π ώ ς π ρ έπ ε ι νά  Αρχίσει αύτή ή  δουλειά  Από τή  νεολαία , επειδή  τ ό  μέλλον 
Ανήκει στή νεολαία* — κ α ί έχετε δ ίκα ιο  νά  μεταρρυθμ ίσετε τή ν  έκπαίδευσι 
μέ βάσι τή  ζω ντανή  γλώ σσα. Ό  Φ ω τιάδης έξέφρασε π ρ ώ το ς αύτές τ ις  Ιδέες, 
κ α ί τό  βιβλίο  του  μού έκαμε βα θειά ν  έντύπω σι, μ* ό λ α  π ο δ  δ έ  συμφωνώ 
σέ όλα  όσα λέγει κ α ί προτείνει, επ ε ιδή  κ α ί ο ί Α ρχαίοι μέ τά  ά θά να τα  έργα  
το υ ς π ρ έπ ε ι νά  ε ίνα ι τό  θ εμ έλ ιο  τη ς  π α ιδε ία ς  Σ α ς, Αλλά ό χ ι ό  ψευδοκλασι- 
κ ιομός μέ το ύ ς Αρχαίους τύπους, μά  δ  Αληθινός κλασικισμός π ο δ  θ έ λ ε ι τή ν  
Αρμονία το δ  τύπου  κ α ί τώ ν  Ιδεώ ν — Ο ί Ιδέες Αλλαξαν στόν κόσμον όπω ς 
παντού, έτσ ι κ α ί στήν Ε λ λ ά δ α , κ α ί ο ί ιδέες το δ  σημερινού κόσμου ζη τούν  
ν ά  εκφ ρά ζοντα ι μ έ  ν έα  κ α ί α λη θ ινά  ζω ντα νή  γλώ σσα  —  Ε σ ε ίς  ο ί Έ λ λ η 
νες έχετε όπ ω ς ο ί  Αλλοι λα ο ί τή ς  Ε ύρώ πης τέτο ια  γλώσσα, τή ν  ό π ο ία  δυσ
τυχώ ς πολλο ί ονομάζουν χυδαία- Αλλά περ ιττόν  ε ίνα ι ν ά  Σ ά ς  ψ άλω  τόν 
έπα ινο  αΰτής τή ς  γλώσσας, γ ια τ ί Ε σ ε ίς  ξέρετε καλλίτερα  Από μένα τόν μεγα
λοπρεπή πλούτον τή ς γλώσσας Σ α ς, τή ς  γλώ σσας τώ ν  τρα γουδ ιώ ν Σ α ς, λ. χ .
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εκείνου τοδ τραγουδιού  γ ιά  τό  Χ ά ρ ο  π ο δ  έφ άνηκε Αξιο ν ά  μεταφ ρασθή  
ά πό  ένα  G o e th e . 0 1  έθ ν ικ ο ί Σ α ς  κ ό π ο ι έχουν τό  σκοπό νά  λάβη αύτή  ή  
γλώ σσα τή  θ έσ ι π ο δ  τή ς π ρ έπ ε ι ’στόν ελληνικόν πολιτισμό- κ α ί σάν Αλη
θ ιν ό ς  φ ίλ ο ς  το δ  έλληνικοδ λαού, π ο δ  ε ίμ α ι, Σ ά ς  συγχαίρω  γ ιά  τόν προοδευτικό 
κ α ί πατρ ιω τικ όν  Αγώνα π ο δ  Αγωνίζεστε. Γ ιά  τούτο  σηκώ νω  τό  π ο τή ρ ι μου 
κ α ί παρακαλώ  τούς Αλλους ξένους κ α ί σ άς το ύ ς ίδ ιο υ ς ν ά  κάνετε τό  ίδ ιο  κ α ί 
ν ά  π ιή τε  μ α ζ ί μέ μένα  στήν υγε ία  το δ  Ό μ ίλ ο υ  Σ α ς, στήν υγε ία  τή ς  δημο
τ ική ς γλώσσας, στήν ύγε ία  το δ  μέλλοντος το δ  Έ λ λ η ν ικ ο δ  λαοΰ. Ζ ή τ ω ή  Ε λ λ ά ς!

Τόν κ. T h u m b  διαδέχθηκε ό κ. Hesseling-, πού βαθειά συγκι· 
νημένος είπε τά έξής:

« Έ π ιτρ έψ α τέ  μου ν ’ Απαντήσω μέ όλ ίγα ς λέξεις στά  φ ιλ ικ ά  λόγια  τοδ 
»Κ®ν Π ροέδρου.

»Τήν Ε λ λ ά δ α  τή ν  Αγάπησα πάντοτε, κ α ί ε ίνα ι δύσκολο ν ά  σας π ω  λεπτό- 
»μερώ ς τή ν  α ιτ ία  τή ς ά γά π η ς αύτής· κ α ί δέν  ε ίνα ι μόνο δύσκολο, άλλά  δέν 
•ε ίνα ι κ α ί καλό ν ά  έξακριβώ νη κανείς το ύ ς λόγους τώ ν  α ισ θημ άτω ν του. Τ ό 
»μόνο βέβαιο  είνα ι, ό τι δέν μπορώ  νά  κυττάξω  τ ά  Α ριστουργήματα τη ς Α ρχαίας 
»σας τέχνης χω ρ ίς νά  βρέχουντα ι τ ά  μ ά τια  μου· κ α ί σάς βεβαιώ  Ατι μέ τή ν  
» ίδ ια  συγκίνηση θ ά  ενθυμ ο ύ μ α ι τ ις  ώ ρες που  πέρασ α  μ α ζ ί σας*.

'Ύστερα άπό τό συγγραφέατο8 «Βυζαντινοθ πολιτισμοΟ» ό ποιητής 
Κωστής Παλαμάς προσφώνησε τούς ξένους μέ τ’ Ακόλουθα λόγια:

Κυρίες καί Κύριοι

Δέν ξέρω  τ ί  Ακριβώς, μ ά  κ ά τ ι αντιπροσω πεύω  τή ν  ώ ρ α  τούτη, γ ιά  νά  
α ισ θάνο μ α ι π ώ ς πρ έπει ν ά  μιλήσω. Τ ό  θ ά ρ ρ ο ς  τοδτο  μου τό  δ ίνει ό  « Ε κ π α ι
δευτικός Ό μ ιλ ο ς  » π ο ύ  μέ τίμησ ε χαλώ ντας με σ τό  ήσυχο τούτο  συναπάντημα. 
‘Α πλός π ο ιη τή ς , κ ι ά πό  μακριά, μ ά  με θρησκευτικό  σέβας άντίκρυσα πάντα 
τή ν  Ε π ισ τή μ η , κ α ί τώ ρ α  Ιν α  χρέος μέ σπρώ χνει νά  χα ιρετίσω  δειλά , θρησκευ
τικά , φ ημ ισμένους άντιπρόσω πους τή ς  Ε π ισ τή μ η ς , ά πό  όσους Ιτυχε  ν ά  συγκέν
τρω ση τή ν  ώ ρ α  τούτη  σ τήν  « τ ιμ ιω τά τη ν  π ό λ ιν »  το δ  Αρχαίου τραγικού  ή 
γιορτή  το δ  Π ανεπιστημ ίου  μας κ α ί τό  Σ υνέδρ ιο  τώ ν  ’Ανατολιστών.

Μ ού δ ίνε ι Ακόμα τό  θά ρ ρ ο ς τοδτο ή  σκέψη π ώ ς τώ ρ α  έδώ  Ανάμεσα 
σ’ έμάς, κ α ί οέ τούτον τόν κα ιρό , ό  Α νθρω πος πού  ζ ή  τή  διανοητική  ζω ή , κ α ί 
π ρ ώ τ’ Απ’ ό λ α  ό  π ο ιητής, Α ντίθετα  π ρ ο ς  τόν  π ο ιη τή  πού  φύτρω σε κ α ί ζ ή  Ανά
μεσα σέ λαούς προχω ρημένους στόν πολιτισμό, μεστωμένους ά πό  καρπούς, 
όλβιους λαούς, Α ντίθετα  π ρός τόν  πο ιη τή  πού  ε ίνα ι βυθισμένος μόνο στής 
ψ υχής του  τή  θεω ρία , ή , γενικώ τερα, πού  ε ίνα ι εύρω παΐος π ο ιητής, ό  πο ιητής 
εδώ, όσο τα πεινός κ ι Αν λογίζετα ι, είνα ι, π ρ ώ τα  κ ι Απάνου Απ’ ό λ α  σά θησαυ
ροφύλακας έθνικώ ν ιδανικώ ν, Απόστολος μ ιάς κοινής Ιδέας- αν ή  ιδ έα  δοξά
ζετα ι, κ ι α ύτός π ρ ο σ θέτε ι στή δόξα  της, τραγουδώ ντας τ η ν  ά ν  ή  Ιδέα  κακο- 
γνω ρίζετα ι, ό  π ο ιη τή ς δέν  ε ίνα ι μόνο τραγουδιστής, μ ά  κ α ί ιερός Απολογητής 
τή ς Ιδέας.
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0 1  κύριοι τού Εκπαιδευτικοί. 'Ομίλου πού γυρεύουνε μιάν αναμόρφωση 
της Παιδείας, αρχίζοντας τό άλλασμα άπό τή ρ ίζα  πού είναι ή γλώσσα, καλά 
εννοούν τ ί θέλω  νά  πώ. 0 1  σοφοί μας φίλοι πού συγκαταβατικά μέ άκούνε 
κολακεύομαι νά  πιστέψω πώς μ’ εννοούν κ' έκείνοι- Δημοσιεύτηκε τ'ις πρδ  
άλλες διαμαρτυρία γραμμένη από τόν  Ι |ο χ ο  φίλο μας, τόν καθηγητή κ. Thum b, 
καί ύπογραμμένη άπό όνόματα σημαντικώτατων ανάμεσα στήν Εύρωπαϊκή 
Ε πιστήμη. Διαμαρτυρία, γενικώτατα, Ιναντίον του πολέμου στήν καλλιέργεια  
της δημοτικής μας γλώσσας, πολέμου όχι μέ τό λόγο, δχι μέ τή σεμνή αμιλλα  
μεταξύ άρχαΐστών καί δημοτικιστών, ό χ ι μέ τή θετική εργασία, δχι μέ τά έργα. 
Κ αί ή εύγενική διαμαρτύρηση τελειώνει μέ τήν ούσιαστικώτατη φ ρ ά σ η : «Ή  
προκοπή στόν πολιτισμό τής νέας'Ε λλάδας είναι σφιχτοδεμένη μέ τή λαϊκή της 
γλώ σσα». Μ ήνες πριν άπό τήν ομολογία τούτη τών γερμανών σοφών, μιάν 
άλλη διαμαρτυρία άπό άλλον τιμημένον επιστήμονα, τόν καθηγητή d’Alm eyda, 
συντροφευμένη άπό τις υπογραφές δοξασμένων Ιλληνιστών του Παρισιού καί 
μελών τού 'Ινστιτούτου, άξια νά  τήν προσέξουμε, όχι γ ιά  τό πρόσωπο πού 
Ιδωκε άφορμή νά γίνη, όχι γιά  τήν αφορμή αύτή καθεατιτή, μά γιατί κ ’ έχείνη 
τό ίδιο μάθημα διδάσκει, τό μάθημα τής άνεξιθρησκείας καί τού σεβασμού 
πρός τήν Ιδέα· πρός τήν Ιδέα πού εχει δικαιώματ' άρκετά, δ ν  όχι γιά  νά  τήν  
τιμούνε, μά γιά  νά  τήν άφίνουν ν ’ άναπνέη έλεύτερα κ’ έδώ τόν άερα. Έ δώ  πού 
στους άρχαίρυς καιρούς ό  Αισχύλος μέ τούς « Π έρσες » του καί στούς καιρούς 
μας ό  Σολωμός μέ τόν Ύ μ νο  του, τήν Ε λευθερ ίά  μάς κηρύττουν.

Ά ξ ιο ι  σεβασμού καί τιμής ο ί φωτισμένοι καί καλοπροαίρετοι ξένοι πού  
βρίσκουνε γιά  μάς μέσ’ άπό τήν καρδιά τους λόγια θαυμασμού γ ιά  τήν ιστο
ρία  μας καί συμπάθειας γ ιά  τήν όποια προκοπή μας. “Ομως πρώ τα κι άπ’ 
όλους έπάνω σέβομαι καί δοξάζω  τούς σοφούς εκείνους φίλους πού ηύρανε κι 
άπό μιάς άρχής καί στήν κρίσιμη τούτη στιγμή λόγια νά  μάς έγκαρδιώσουν 
όλους όσοι άγωνιζόμαστε γιά τήνέπικράτηση τής δημοτικής γλώσσας, πιστεύον- 
τάς την θεμέλιο καί μιάς άληθινότερης παιδείας. Δοξάζω  τούς άγνούς φιλέλ
ληνες πού μέ τόν όγκο τής Ε πιστή μ η ς τους καί μέ τή λατρεία τους πρός τήν  
άλήθεια, δέ φοβηθήκαν άκόμα καί μιά πρόσκαιρη παρεξήγηση άπάνω σέ 
ζήτημα θλιβερά παρεξηγημένο καί κατατρεμένο πολύτροπα.

*0 φιλελληνισμός πρό εκατό σχεδόν χρόνων είχεν άνθίσει στήν Εύρώπη 
φωτισμένος άπό τά προμηνύματα κι άπό τις άστραπές τού 21 μας, λουλούδι άπό  
τά ώραιότερα τού μεγάλου ρωμαντικοΰ οργασμού. Σ ήμερα πού μάς όδηγεΐ μιά 
θετικώτερη φιλοσοφία, δ  φιλελληνισμός είναι λιγώτερο λυρικός καί είναι, στο- 
χαστικώτερα, επιστημονικός. Καί είναι κάπως παράξενο τό ταίριασμα τών ποιη
τών έδώ θ’ Ιμας πού άπό μιάς άρχής πήρανε στά χέρια τους τό γλωσσικό 
ζήτημα, ζήτημα μαζί καλαισθητικής καί πραχτικής σημασίας, καί τών ερευνη
τώ ν τής σοφής Εύρώπης πού, παράλληλα, μάς δώσανε, μεθοδικά, καί μέ μόνο  
τήν επιστημονική τους εργασία, καί χωρίς καμιάν Ιδέα πολεμικής, μιά καθα- 
ρώτερη συνείδηση άπάνου στό ζήτημά μας.«Ή  προκοπή στόν πολιτισμό τής νέας 
Ε λλά δα ς είναι σφιχτοδεμένη μέ τή λαϊκή της γλώσσα». Γιά  τούτο κι’ άπό μιάς 
άρχής οί πρωτοστάτες τής καλλιέργειας τής λαϊκής γλώσσας είναι γυρισμένοι 
πρός τήν πολιτισμένη, τήν προκομμένη Εύρώπη, άνιίθετα  πρός τούς άρχαΐ- 
στές, σφιχτότερα προσκολλημένους στή λογία βυζαντινή παράδοση. Ό  Βηλα-
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ράς μέσα στήν Αύλή τού Ά λήπασα, πολύγλωσσος, γνωρίζοντας ά πό  Ιταλικά 
καί αγγλικά γράμματα. Ό  Σολωμός βλάστημα τού ιταλικού πολιτισμού. 
Ό  Ψ υχάρης, θρεμμένος μ ε τό γαλλικό νού. Ό  Τομαζέος άπό τήν Ιτ α λ ία , ό 
γάλλος Φωριελ, πρόμαχοι καί βοηθοί πολύτιμοι γιά τό σπρώξιμο τής Ιδέας μας. 
’Αργότερα καί ό  Κρουμπάχερ θ ά  διαλαλήση άξιωματικά τά δικαιώματα της 
άπό ακαδημαϊκό βήμα.

Χαίρομαι βλέποντας άνάμεσό μας άγνούς καί άνεπίδειχτους φίλους τής 
σοφίας καί της πατρίδας μας, χωρίς πολλά λόγια, μά τού έργου καί τού νού  
φιλέλληνες. Παρακαλώ νά  ύψώστε τά ποτήρια σας καί νά  πιήτε στήν ύγεία καί 
στήν ευτυχία τώ ν εύγενικών καί τών σοφών μας ξένων πού μάς τιμήσανε 
σήμερα. Γιομίζοντας άπό νόημα τήν ώραία εύχή τού λαού μας, σάς εύχομαι 
νά  ζήσετε <σάν τά  ψηλά βουνά».

Τόν ποιητή άκολούθησε ό κ. P. E. P avolin i μέ τήν παρακάτω 
πρόποση.

Λυπούμαι πολύ ότι μού λείπει ή μαστοριά τής γλώσσας Σας, πού τόσο 
λαμπρά έδειχναν οί συνεργάτες καί συνάδελφοί μου, οί όποϊοι μίλησαν πρό 
¿μοβ. Ή θ ε λ α  καί έγώ νά  Ικφράσω τή χαρά, τήν εύγνωμοσύνη, πού βαθειά καί 
είλικρινή αισθάνομαι, τώρα πού βρίσκομαι μέσα σέ άντρες καί σέ κυρίες, 
πού άγιο καί ψηλό σκοπό έχουν, καί μέ άτάραχη πίστι καί σταθερότητα  
προσπαθούν νά  τόν φτάσουν — τήν Ικπαίδευσι τού λαού. Δεν ξεύρω γιατί, 
άλλά κάθε φορά πού συλλογίζομαι τό Ιργο Σας καί τά μέσα πού πρέπει νά  
μεταχειρίζεσθε γ ιά  τήν πραγματοποίησι τής ’Ιδέας, τής μεγάλης Ιδ έα ς, κάθε 
φορά ενθυμούμαι ενα άπό τά τόσον ώραΐα καί απλοϊκά τραγούδια Σας, τό 
τραγούδι τού 'Αγίου Βασιλείου. Βέβαια τό ενθυμεΐσθε καί Σεϊς·

Ά γ ιο ς  Βοοίλης έρχεται άπό τήν Καισαρείαν 
βαστά χαλκόν ποδήματα καί σιδερένια ¡μάτια.
Βασίλη μ  πόθεν έρχεσαι καί πόθεν κατεβαίνεις ;

Ά π ό  τη  μόνα μ ’ έρχομαι, καί στό σχολειό παγαίνω.
Κ ι αν πά γιις  είς τόν δάσκαλον πές μας τήν ά λφ α -β ήτα .
Σ την  πατερίτσα, άκονμβησε νά πή τήν άλφα  - βήτα.
Κ  ή  πατερίτσα ήταν ξερή κ ι’ εβλάαιησε κλωνάρι 
Κλωνάρι χρναοκλώνορον κ ι ’ άργνροκενιημίνο.

Μού φαίνεται ότι σ’ αυτό τό τραγούδι ήμπορούμε νά  ίδούμε ενα ώραϊο 
σύμβολο· ό  άγιος, μέ τήν άπλότητα τής φορεσιάς του είναι ό  λαός· καί θυμά
ται τή μητέρα του, καί θέλει νά  μάθη γράμματα. Ή  οικογένεια στό ενα μέρος, 
τό σχολεϊο στό άλλο, οί δύο κύριες δυνάμεις τής κοινωνικής τάξεως. Κι* ή 
πατερίτσα μοιάζει τή ζωή του· ξερή κι’ άν είναι, άμα έφωτίσθη άπό τήν παι
δεία, άμα τήν άγγισε τό άκτινοβόλημα τής επιστήμης, τότε αμέσως βλαστάνει 
καί βγάζει φύλλα καί λουλούδια· καί ή ζωή στά πρώτα φτωχή, γίνεται πλού
σια καί ευτυχής. Είμαι παλαιός φίλος καί θαυμαστής τής πατρίδο; Σας. Σάς
εύχομαι νά  μήν είναι μακρυά ή μέρα πού θ ά  ίδήτε τούς καρπούς τού γεν-
ναίου καί φιλανθρωπικού Ιργου Σας.
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Τόν καθηγητή στό Πανεπιστήμιο τής Φλωρεντίας διαδέχθηκε ό 
όμογενής καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τή ς’Οδησοδ,πού μίλησεν Ιτσι:

K v q Uu  και Κύριοι,
Π αρακολουθών τήν Ιστορίαν της Ε λλη νικής φιλολογίας άπό τών αρχών 

αύτής μέχρι τώ ν χρόνων μας συχνά ελαβα αφορμήν νά  εύρεθώ άντιμέτωπος 
τή ς εξής ά πορ ίας: διατί τό ελληνικόν πνεύμα τό  τόσα άριστουργήματα δήμιου ρ- 
γήσαν κατά τήν κλασσικήν Ιποχήν είς διάστημα δύο σχεδόν χιλιετηρίδων 
μετ’ αύτήν δέν ήδυνήθη νά  παρουσίαση τίποτε γενναϊον ε!ς τήν φιλολογίαν 
του· Υ π ή ρξα ν καί κατά τό διάστημα τούτο καί χρόνοι ¿σωτερικής άκμής, 
χρόνοι Ιδανικού μεγαλείου, άλλ’ ή  φιλολογία πάντοτε άδυνατει νά  έξέλθη άπό  
τά όρια τού μέτριου. Μήπως τό Ιλληνικόν πνεύμα ¿ξηντλήθη ή  έστείρευσε; 
μήπως τό έθνος μας Ιξεφυλίσθη και πάσα έλπίς νεωτέρας μεγαλουργίας Ιξέ- 
λειψ ε; Διόλου.

Μετά τήν κλασσικήν εποχήν, χάριν είς τήν λάμψιν πού παρεΐχεν αδτη, τό  
έθνος συνήθισε νά  Ιχη τά βλέμματά του ¿στραμμένα πάντοτε πρός τά  όπίσω  
καί ένεκα τής διαρκούς ταύτης στάσεως έστράβωσεν ό  λαιμός του καί φυσικά 
άδύνατον ήτο νά  μεγαλουργήση. Ε ίνα ι άληθές ότι καί κατά τό παρελθόν τούτο 
πολυχρόνιον διάστημα άνεφάνησαν άνθρω ποι δοκιμάσαντες νά  διορθώσουν 
τό ελάττωμα τής στραβολαιμίας, αί άπόπειραι, όμως αΰται καί μονομερείς 
ήσαν καί άπετύγχανον Ικάστοτε· εξωτερικός τις γρόνθος, έθνικόν τι δυστύχημα 
έπανέφερε κατ' ανάγκην τήν προτέραν στάσιν τον λαιμού. Σήμερον παρευρι- 
σκόμενος μεταξύ· οας θεω ρώ  τόν ¿αυτόν μου εύτυχή διότι εύρίσκομαι εις 
κύκλον άνθρώπων, κυριών καί κυρίων, τούς όποίους βλέπω μέ ίσιους τούς 
λαιμούς των, Ατενίζοντας πρός τά εμπρός. Μ όνον όταν σννηθίσωμεν νά  βλέ· 
πω μεν πρός τά εμπρός θ ά  κατορθώσωμεν νά  πάμε εμπρός. Π ίνω  είς υγείαν 
τώ ν κυριών καί κυρίων τούτων.

*0 κ. I. Δραγοόμης (Ίδας) ΙπρόσΘεσ* τότε, σάν άντιπρόσωπος 
τού 'Ομίλου, τά επόμενα:

Κυρίες καί Κύριοι,

Καί Ιγώ , σάν αντιπρόσωπος τού 'Ομίλου καί πρό πάντων σά δημοτικι
στής, πίνω στήν ύγεία τών ξένων δημοτικιστών, καί κείνων πού μάς τιμούν 
σήμερα μέ τήν παρουσία τους καί όσων άλλων δέ βλέπουμε εδώ πέρα, είτε 
γιατί δέν ήλθαν στό συνέδριο ιώ ν  ’Ανατολιστών, είτε καί γιατί δέν ετυχε νά  
τούς γνωρίσουμε έμεΐς, όλους.

Γιατί ό δημοτικισμός δέν είναι γλωαοική θεωρία, περιορισμένη μόνο σ’ έναν 
κύκλο άπό Ιπιστήμονες στενό, παρά είναι τρόπος οκέψης πού στόν άλλο κόσμο 
έχει καταντήσει γενικότατος, καί πολύ πριν άπό δώ έκυριάρχησεν έκεΐ, έπειδής 
ίσια  ίσια  είναι πνεύμα ζω ής πού πνίγει τό οχολαατικιομό.

Π ίνω  στήν ύγεία τού όπου γής δημοτικισμού.
Πίνω στήν ύγεία καί τού 'Ελληνικόν οχολαατικιομον πού, άπό φυσική άντί- 

δράση, φέρνει γοργά  τό δημοτικιομά  καί στά Ε λλη νικά  τά  χώματα.
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’Απ’ αύτή τή στιγμή άρχισε ή σειρά τών ξένων, πού δέ μίλησαν 
Ελληνικά.

Πρώτος ό R ecto r M agnifícus στό Πανεπιστήμιο τοΟ Στρασβούρ
γου, ό κ. Έ ρχαρτ, Γαλλικά εύχαρίστησε τόν 'Ομιλο καί τόν συγχά
ρηκε γιά  τό έργο του. Μέ βαθειά συγκίνηση Θυμήθηκε τήν πεποί
θηση τοΟ Κρουμπάχερ — πού είναι καί πεποίθησή του είπε — πώς ή 
Ελλάδα θά προκόψει καλλιεργώντας τή Δημοτική· κ’ Ιξέφρασε τήν 
έλπίδα καί τήν εύχή νά εόοδωθεΐ τό έργο τοΟ 'Ομίλου κ’ Ιτσι ν’ άπο- 
κτήσομε οί Έ λληνες γλώσσα ίκανή νά Ικφράζει τά υψηλότερα αισθή
ματα καί νά Ιξυπηρετεΐ τις δψιστες άνάγκες τής θεολογίας, τής 
Επιστήμης, τοΟ Πνεύματος. Άνάφερε τό ρητό V ox Populi V ox D ei 
κ’ ¿συνδύασε τήν έννοια τοδ V ox Populi μέ τή γλώσσα τοδ Λαοδ·.

Τόν κ. Έ ρχαρτ διαδέχθηκε ό κ. M aas καί σέ Γαλλική γλώσσα 
διατράνωσε τή συμπάθειά του γιά  τό Ιργο τού Έκπαιδευτικοδ 'Ομί
λου, ευχαριστώντας τον γιατί τοδ κάνει τήν τιμή νά τόν θεωρεί 
φίλο του.

’Αμέσως κατόπιν ό κ. R onald  B urrow s είπε λίγα λόγια Α γ 
γλικά, πού τά παραθέτομε σέ πιστή μετάφραση·

Δ έ θ ά  τολμούσα νά  μιλήσω ’Αγγλικά &ν οί δυό Κύριοι πού μίλησαν πριν  
δέ μεταχειρίζουνταν τά Γαλλικά. Δέν τολμώ νά  μιλήσω 'Ελληνικά  όχι επειδή 
παρευρίσκουνται Έ λληνες, άλλά επειδή ο ί παρόντες ξένοι μεταχειρίζουνταιτόσο  
εξοχα  τά Ε λληνικά . Ε π ιθ υ μ ώ  νά  έκφράσω τό αίσθημα τής πραγματικότητας 
πού αύτή ή συνάθροιση μού άφίνει. Τ ό δικό σας τό κίνημα είναι κίνημα  
άληθινά ζω ντανό πού κινιέται πρός τό Φώς. ’Αλλά τά ζωντανά κινήματα έχουν 
τις δυσκολίες καί τούς άγώνες τους. "Οπως ο ί στρατιώτες σας, Ιτσι κ’ ¿σείς θά  
γνωρίσετε ‘τό αίμα μαρτύρω ν καί ήρώα»>'. Ά λ λ ά  ή δέησή σας θ ά  είναι σάν 
έκείνη πού Ικανεν ό Α ίας είς τήν  Ίλιάδα  :

Έ ν  δέ φ άει καί δλεσσον

πού άγγλικά μπορούμε νά  μ εταφ ράσαμε:

Slay  m e. Lord, i f  thou  w ilt  
L et i t  b u t be iu  th e  ligh t

Σ Η Μ . Τ ά  χ υ ρ τά  6 Κ ύριος B arrow s ν ά  81λ $ 'Ε λληνικά . Π ρόχβιρα ό Κ ύριος Κ . Μβλάς 
μττέφραοε ατούς άκροατάς τή ν  Λρύποση αύτή.

Αύτές ήταν οί γενικές νά ποδμε προπόσεις, γιατί ιδιωτικές Ιγιναν 
τρεις τέσσερες. Έ τσ ι ό κ. Π. Καραπάνος παίρνοντας άφορμή άπό 
μιά φράση τοδ κ. B urrow s ζήτησε νά πιοΟν στήν ύγεία «Ινός ήρωα 
καί ένός μάρτυρα» τοδ Δελμούζου. Ή  κ. Σπανούδη στήν ύγεία 
καθώς είπε «τοδ διαδόχου τοΟ Σολωμοδ» τοδ ποιητή Παλαμά. Ό
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κ. Τούμπ στήν ύγεία τών μητέρων πού βρίσκονται στό γεύμα, γιατί 
οί μητέρες μαθαίνουν στά ελληνόπουλα τή μητρική τους γλώσσα' 
καί δ κ. Σωτηριάδης στήν άγειά τών ξένων κυριών (Η εεεβ ίίι^  καί 
Ρετποέ) πού έχουν τά ϊοια αισθήματα μέ τούς σοφούς άντρες τους.

Καί σά σφράγισμα τής μυσταγωγίας, δ ίερολογιώτατος Καλλί
μαχος, ένθεος, ύμνησε τήν Ελλάδα πού λάτρεψε τή θεά 'Ελευθερία' 
καί προφήτεψε πώς δίπλα ατούς φιλέλληνες, πού μάς βοήθησαν γιά 
τήν άπολύτρωση από τήν τυραννία τών ξένων, θά στήσει μια μέρα 
στό Πάνθεό της τίς μορφές τών φιλελλήνων, πού τώρα μάς βοηθούν 
γιά τήν πνευματική μας έπανάσταση καί τό λυτρωμό.


