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Α. Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Β Α Λ Α Ω Ρ Ι Τ Η Σ
ΚΩ ΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Δύο όμιλίβς a tóv  “Ομιλο τόν ’Εκπαιδευτικό.

‘Η  πρώτη ό μ ιλ ία 1.

Στό 1876 Iva δειλινό Κυριακής χαλά δέ θυμούμαι ποιά στρα
τιωτική γιορτή τούς άντάμωνε τούς ’Αθηναίους πέρα κατά τό Πολύ
γωνο. Νεόφερτος τότε φοιτητής τάχα στή γραμμή μέ τή φοιτητική 
φάλαγγα κάποιον άκουσα νά μού ψιθυρίζη: «Νά ό Βαλαωρίτης!» 
Πρώτη φορά τόν Ιβλεπα καί τελευταία. Τόν είδα; Καλά καλά, δχι. 
Στήν πόρτ’ άκουμπισμένος μιας άμαξας, γυρισμένος πρός τΙς γυναί
κες πού είχε μέσα ή άμαξα, Ιστεκεν Ινας άνθρωπος. Δέν πρόφτασα 
νά ξεχωρίσω τίποτε άλλο τού άνθρώπου, γιατί άπό πίσω τόν 
Ιβλεπα' μονάχα Iva σύνολο πλατύ, μεγαλόκορμο, ράχη καί ώμους 
μέ στέρεο πάτημα πού δίνανε καί στήν πρώτη καί στή γοργότερη 
ματιά τήν έντύπωση ένός άντρ’ άθλητικά πλασμένου, σάν έπίτηδες 
καμωμένου γιά τούς άγώνες' καί μαζί εύγενικού κυρίου πού ήξερε 
πώς νά σταθή. Τίποτ’ άλλο. Ζωγράφος άν ήμουνα, θά τήν έδειχνα 
τήν έντύπωση πού μού προξένησεν ή κορμοστασιά έκείνη, έτσι άπό 
πίσω θεωρημένη, ζωγραφίζοντας τό Βαλαωρίτη, καθώς τόν άγνάν- 
τεψα τότε, καί θα σημείωνα στά πόδια τής είκόνας μου τό ρητό 
τού μεγάλου ξένου ποιητή*: «Τό πρόσωπο μονάχα δέν είναι, ούτε 
τό κεφάλι μονάχα πού άξίζουνε γιά τή Μούσα. Βεβαιώνω πώς τό
κορμί, άκέριο, πιό πολύ τής άξίζει Καί στόν άντρα καί στή
γυνάίκα, εύρωστο κορμί άδρά πλασμένο, είναι ώραιότερο κι άπό 
τ’ ώραιότερο πρόσωπο».

"Ομως'τό Βαλαωρίτη, κι άς μήν Ιτυχε νά δώ τό.πρόσωπό του —

1 Στί{ 8  τοδ Γενάρη τοδ 1914.
5 Τοδ 'Αμερικανόν W alt W hitm an.
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2 ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

πρόσωπο Ομορφάνθρωπου καί κείνο, καθώς ξέρουμε — τόνε γνώριζ’ 
άπό καιρό, καλά τόνε γνώριζα- άπό τόν καιρό πού ήμουνα μαθητής. 
Ή  καλή τόχη μού έφερε κάποιο μου συμμαθητή. Χαρίδημος τ’ όνομά 
του. Καί σά νά συμβόλιζε μέ τ’ όνομά του τήν άπάντεχη χαρά πού 
μού προξένησε. Βλέποντας τήν άγάπη μου πρός τήν ποίηση, κρυφό* 
τράβηξε άπό τή βιβλιοθήκη του μεγάλου του άδερφοΰ καί μού 
δάνεισε δυό καλοδεμένους τόμους: τά «Μνημόσυνα» καί τήν «Κυρά 
Φροσύνη», τό «Διάκο» καί τόν «Άστραπόγιαννο». Ζούσ’ άπό τότε 
σάν όπνωτισμένος άπό τό στίχο. 'Ο στίχος μέσα στήν άπραξία καί 
στή χοντροκοπιά τής τριγύρω μου ζώής, ή μόνη ένέργεια καί ή 
μόνη εύγένεια. "Οτι στίχος ήταν, άνεξέταστ’, άκριτα μού ξυπνούσε 
τήν προσοχή, μού κινούσε τό σέβας, μού γινόταν πάθος, μού ύψώ- 
νοταν είδωλο. Φαίνεται πώς Ιτσι έπρεπε νά σκύψω δποταχτικός τής 
ιδέας πού λάτρευα καί πού μού γίνηκε τύραννος, καί όλα της νά τά 
δποφέρω,καί τ’άσκημα, γιά νά κατορθώσω άγάλια άγάλια μπαίνοντας 
μέσα στά μυστικά πού κάνουν καί τή δύναμη καί τήν άδυναμία μιας 
ίδέας, νά όποτάξω καί γώ κάτι άπό τόν τύραννο στό θέλημά μου. θαμα- 
σμοί μου τότε οί τεχνίτες οί βγαλμένοι άπό τά έργαστήρια τού 
Σούτσου καί τού Ραγκαβή- μερικούς άκόμα μέ προσοχή καί μέ 
κάποια συγκίνηση τούς κρατώ στή μνήμη μου'. Κάπου κάπου μέ 
νανάριζεν ό Ζαλοκώστας μέ τή σβησμένη γλύκα τού στενού τρα
γουδιού του. Ό  Σολωμός μέ τόν δμνο του — γιά τ’ άποσπάσματα 
μήτε λόγος — ήταν άνίκανος νά μέ άποσπάση άπό τις παιδιακίσιες 
μου άγάπες- δπώπτευα κάτι άπό τό μεγαλείο του- μά δέν ήμουν 
ώριμος άκόμα γιά κείνο, κι έστεκα μακριά του. Κάποτ’ έμεινα σά 
θαμπωμένο; άπό τό παράξενο φώς, προμήνυμα μελλόμενου κόσμου- 
ήταν οί στίχοι κάποιου δημοτικού τραγουδιού:

Ποιός είδβ ήλιο τά βραδύ κι δοτρι τά μεσημέρι,
τιοιάς είδε τή λιογέννητη νά περβατή οτούς δρόμ ους;...

Μά τό φώς έκεΐνο γοργοπέραστο άπό τά μάτια μου άντιφέγγισμα 
σάν άπό καθρέφτη βαλμένο στόν ήλιο. Τό λαμπρό φώς κι ό καθα
ρός άέρας λεΐπαν άπό τό διανοητικό μαγαζί πού περνούσα τις ώρες 
μου καί τρώγοντας καί μοιράζοντας τυρί, άς πούμε, τού Παρνασσού, 
ποιού άμφίβολου. Έξαφνα, καθώς βλέπουμε στά παραμύθια, σάν άπό 
τό θέλημα νεράιδας εύεργετικής, τό μαγαζί γίνεται ράχη τού ίδιου 
τού Παρνασσού. Πράσινα βάθη, καί γαλάζιοι όρίζοντες, φώς, καθα

* Ό  Α. Βλάχος, 4 Α. Παπαρρηγάπουλος.
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ρός άέρας. Καταρράχτες γκρεμίζονται, ποτάμια κυλάνε, νερά κελαϊ* 
δάν, βουνά καί θάλασσες ξεχωρίζουνε καί λαμπυρίζουν, πλατάνια μέ 
ισκιώνουν, κιτριές μέ μοσκοβολάν. Βροντάνε καρυοφύλλια πέρα, 
σύγνεφα μαύρα σκεπάζουν τόν ούρανό, φωτιές λυσσομανάν, καί πόλε
μοι ξεσπάνε. Εικόνες χλωρές καί δροσοστάλαχτες, ζωγραφισμένες 
μέ σκηνές βασάνων καί μαρτυρίων. Σουλιώτες γεροπαλίκαροι άντι- 
μετωπίζουν άτρόμαχτα τών Άληπασάδων τά έωσφορικά βδελύγματα. 
Μιά λίμνη πού κοιμάται ατάραχα ξαφνίζεται κι- άντατριχιάζει- δεκα
εφτά φορές άνοίγεται καί κλεΐ άπό τό βύθισμα μέσα της δεκαεφτά 
όλόανθων κορμιών- καί μιάς πού ήταν ή άδερφή τής αύγής. Γύφτοι 
πελεκάν τούς άρμούς τών. άρματωλών καί τά κόκαλα, «κι αύτοί 
κοιτάν τόν ούρανό καί γλυκοτραγουδάνε». Μιά χώρα μαυρολογά 
χτισμένη σ’ Ιφτά ράχες. Έ ν α  φτερωτό χρυσοδαχτύλιδο, — σκαλισμέ
νος άπάνου του δικέφαλος άιτδς — άνεβαίνει πρός τ’ άστέρια μέσ’ άπό 
τή στάχτη μιάς φωτιάς πού έψησε στή σούβλα ένα λεβέντη. Καί 
γύρω στόν άνθρωπο πού γιά νά ζήση έλεύτερος, ύψώνεται ήρωας 
καί γέρνει μάρτυρας, ή φύση, σμαραγδένιο στεφάνι τής εικόνας πού 
τά χρώμα της είναι άπό αίμα. Δημοτική γλώσσα, έθνική παράδοση, 
ελληνική ιστορία, πιάνονται άπό τά χέρια καί περπατάν. Τό έπος 
καί τό δράμα συναλλάζονται, τό χορό σέρνοντας πού χορεύει μιά 
.φυλή πρώτη στά μεγάλα έργα καί στά παθήματα πρώτη. Παλικα- 
ριά καί ποίηση τό χορό συνοδεύουν καί τού παίζουν καί τού τρα
γουδάν. 'Ηρωική φαντασία, βασίλισσα προστάζεις. 'Ο  Βαλαωρίτης. 
Κ ι αύτό τόν κόσμο άπό τήν κορφή πού μ’ άνέβασε ό ποιητής δέν 
τόν ξανοίγω μέσα στόν άγώνα τής ζωής, έκεί πού τά πράγματα ή 
δέν τά χαίρεσαι ή τά τρομάζεις- θεατής τόν άπολαύω σάν ένα όνειρο 
σεξσπηρικό καλοκαιρινής νυχτιάς, πού μαγεύει. Μά καί μαζί φυτεύει 
τόν ένθουσιασμό. Δίνει τό φρόνημα πού δέν τό ύποπτεύομαι. Ξυπνά 
μιά συνολική συνείδηση. Δέν παραδέρνω μόνος- μέσ’ άπό τήν κατα
χνιά τών άπομονωμένων δνείρων μας ξεχωρίζει ένας άστερισμός 
γιά τά μάτια όλων μας- ταιριάζουμε τούς Ιαυτούς μας καί τούς δυνα
μώνουμε μέ θρησκεία κι άπό τις πιό κυρίαρχες τού κόσμου,, πού 
τ’δνομά της είναι πατριδολατρεία. Ό  Βαλαωρίτης άποκάλυψη, χαρά, 
καί μαζί διδασκαλία* προφήτης καί παιδαγωγός. Δέν τά πολυνοστι- 
μεύομαι γενικών κανόνων δογματικά άραδιάσματα μέσα στήν άπάν
τεχη ποικιλία τής ζωής, καί πιό πολύ στά πλάσματα τής πολυτρο- 
πώτερης κι άπ’ όλες τέχνης, πού είναι ή τέχνη τού λόγου. Μά ξέρω 
κάτι καί στοχάζομαι πώς ένας άκέριος, ένας μεγάλος ποιητής, όσο
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κι άν είναι δραματικές άντίλαλος κάθε ίδέας, δσο κι άν τό βάζη, 
σωστά, κέντρο τοΟ κόσμου τό Ιγώ του, δποιο, δσο κι άν είναι σκοπός 
ή τέχνη του, δέν είναι μόνο μουσικός πού γοητεύει, μά συχνά πυκνά, 
κι άς μήν τό ύποπτεύεται κι άς μην τό θέλη, καί ρήτορας είναι πού 
καταπείθει, καί δάσκαλος πού φωτίζει καί ίεροκήρυκας πού κατη
χεί μέ τήν τέχνη του καί μόνη. 'Η  άλήθεια είναι πώς ό Βαλαωρί
της, καθώς μού συνεπήρε τότε τή φαντασία καί τήν καρδιά, φρόν
τισε μαζί καί γιά κάποιαν άνατροφή μου πού δέν τήν έβρισκα στό 
σκολειό? καί πού δύσκολα θά μ’ έβρισκε στήν κοινωνία πού ζοΰσα. 
'Ο  Βαλαωρίτης μέσα σ’ ένα του λόγο έκφωνημενο στό άνοιγμα τού 
γυμνασίου τής Ιπαρχίας του, μάς τό είπε: Δύο είναι οί παντοδύναμοι 
μοχλοί πού σαλέψανε τά θεμέλια τού ’Οθωμανού καταχτητή :τδ καρυο
φύλλι τοΟ Κλέφτη, καί τό βουβό μελανοδοχείο «τού Έλληνος διδα
σκάλου». Βέβαια, δέ λείψανε γράμματα, καλή προαίρεση, φιλοτιμία, 
δουλειά, φιλοπατρία άπό τόν "Ελληνα τό δάσκαλο- μά κάτι κι άν 
κατώρθωσε κι άν κράτησε κάτι στά χρόνια τής σκλαβιάς,, πολλά τού 
ξεφύγαν άπό τά χέρια καί τότε, καί περισσότερα Οστερα στά χρόνια 
τά φωτεινότερα- τού Ιλειψε, πρώτ’ άπ’ δλα τό νόημα τής ιστορίας — 
όχι τό παθητικό καί τό σχολαστικό- τό ένεργητικό, τό φιλοσοφικό 
νόημά της- τό νόημα πού ξεχωρίζει τά σχετικά καί τά διαφορετικά 
τών καιρών τού Ιλειψε ή πνοή πού δημιουργεί, ή ματιά πού βλέπει 
καί πού άγκαλιάζει τά πραγματικά. Ελπίζουμε πώς κι αύτό, γλή- 
γορ’ άργά, θά κατορθωθή, καθώς άρχισε νά θαμποχαράζη μιά προ
κοπή τριγύρω μας, καί μ’ δλη τήν άντίσταση τού λογιωτατισμον' 
είναι τ ’ δνομα πού ό ίδιος & Βαλαωρίτης Ιδινε στό δυνάστη καί στόν 
πολέμιο καί τού Βαλαωρίτη τότε καί τού "Εθνους άκόμα. "Ομως, 
δσο νά γίνη ό δάσκαλος ποιητής, ό ποιητής δουλεύει στόν τόπο τού 
δασκάλου. Χρόνια περνούσα στό σκολειό, στό δημοτικό, στό Ιλληνικό, 
στό γυμνάσιο, καί τίποτε δεν ύποψιάζομουν άπό τής ζωής όλό- 
γυρά μου τά σημαντικά. Γλώσσα, πατρίδα, ιστορία, τήν άλήθεια τους 
κανείς δέ μοΰ τή δασκάλεψε. Έ ρχετα ι ό ποιητής καί μέ μπάζει καί 
στών τριών τό νόημα. Μ’ άγγίζει μέ τό μαγικό του ραβδί καί μού 
ψιθυρίζει: "Ανθρωπος είσαι, καί μ’ ένα τίτλο άρχοντιάς ξεχωριστό: 
έλληνικά αίμα, καί κάτι θετικώτερο: έλληνική συνείδηση.

*

Κάπου παρατηρήθηκε πώς ή δόξα ένός ποιητή συχνά πυκνά περνά 
τρία στάδια. Τό πρώτο: παθητικός θαμασμός, ή λατρεία. Τό δεύτερο:
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παραμέρισμα τού ποιητή, κ ά π  σάν καταφρόνηση. Τό τρίτο: Η 
δικαιοσύνη. Ό  ποιητής, ξαναγυρίζει θριαμβευτής, ώαναθαμάζεται. 
Μά δ θαμασμός τότε μέσα στό Ιργαστήρι τής κριτικής μετρημένος, 
Ινεργός. "Ο τι γενικά δποστηρίχτηκε, τό βρίσκω μέσα μου, σάν 
έξετάζω τούς σταθμούς πού πέρασε ή γνωριμιά μου μέ τό Βαλαω
ρίτη. Πέρασε καιρός άπό τό πρώτο του φανέρωμα- μ’ άφήσαν τά 
έφηβα χρόνια, στά νιάτα μπήκα μέ τόν ίδιο ένθουσιασμό γιά τό τρα
γούδι του. Μά λίγο λίγο άρχιζε ό νούς μου νά τραβιέται κι άπό 
δασκάλους άλλους, νά προσηλώνεται καί σ’ άλλα φαντάσματα. Πάντα 
καί τού στίχου κυνηγητής, έπλεκα νέες άγάπες, πού μέ φέρναν νά 
παραμερίσω τίς παλιότερες. Έ ξαφνα τό ξάνοιγμα νέου κόσμου, πού 
τόν είχα πλάι μου, μά πού δέν δπώπτευα γιά καιρό τό νόημα καί 
τό κάλλος του, μ’ έκαμε γιά καιρό νά άντικρύσω κάτου άπό τό γοη- 
τευτικό του φώς χλωμούς καί σά νά περιττεύανε τούς θαμασμούς 
μου τούς πρωτύτερους. 'Ο  κόσμος Ικεΐνος. ό Σολωμος. Κι άπό τήν 
έντύπωση τού γόη, άκόμα καί οί μαθητές του, καί μόνο γιατί άντι- 
φεγγίζαν κάτι άπό τή λάμψη του, μέ σέρναν καί τούς άκουα σάν 
έκτελεστές συμφωνιών αίθερόηχων- μπροστά τους ή δρχήστρα τού 
Βαλαωρίτη σά νά θορυβούσε πολύ καί σά νά τάραζε τ’ άφτιά μου 
πιό πολύ παρ’ δσο τήν άγγιζε τήν ψυχή μου. "Ομως οί μέτριοι κιν- 
τυνεύουνε νά καταπιωθούνε μιά γιά πάντ’ άπό τό κύμα τού καιρού- 
καί κανείς — φτάνει μέσα του νά ένεργή. ή δύναμη τού νοΰ, πού 
είναι κίνηση — δέ στέκεται καρφωμένος γιά πάντα στις άγάπες του 
καί στά είδωλά του* μήτε πού άγύριστα ξεφεύγει άπό κείνες. "Οσο 
πού ξαναγύρισεν ό ποιητής τού Διάκου καί τού Φωτεινού καί ξανα- 
στάθηκε μπροστά μου, δαμαστής τής άρνησιάς, καί μ’ δλο του τόν 
δγκο- ξανάδειξε στήν άγάπη μου τό έργο του, μά στοχαστικώτερα- 
δχι πιά μέ τήν άλυσίδα τού άκριτου θαμασμοϋ- άλλα καί μέ και
νούριων χαρισμάτων ξεσκεπάσματα. Έ πειτα  γιά τό πλησίασμα 
μέ τόν καθένα ποιητή καί γιά τή μεταλαβή τού τραγουδιού του 
χρειάζονται νά βοηθήσουν κάποιες ιδιαίτερες θρησκευτικές στιγμές- 
κάτι σά μυστήριο είναι στό βάθος άπό τη συγκίνηση πού μάς χοφί* 
ζει ό ποιητής. Καί δέ φτάνει. Δέν μπορούμε νά τόν πλησιάσουμε μέ 
δποια διάθεση — δέν μπορούμε καλά νά μπούμε στό νόημά του χωρίς 
νά προηγηθή κάποια ήθική προετοιμασία, χωρίς νά μάς σπρώξη μιά 
κατάσταση άρμονική, πού γεννιέται είτε ψυχόρμητ’ άπό μέσα μας 
άνεβασμένη, είτε φερμένη άπέξω, άπό τούς καιρούς.

Στά 1897. Τήν ώρα πού οί καρδιές, άπό τή λαχτάρα τού καρ
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τερεμένου πολέμου, δσο άτυχος καί άν ¿στάθηκε, άνάβαν εύκολοχτύ- 
πητες άπό τούς Ιθνικούς ένθουσιασμούς, ξένοι, παγκόσμιας φήμης 
τραγουδιστές, ό Μιστράλ, δ Καρντοΰτσης καί ί  Σόεμπορν, μέ χαι
ρετισμούς έγκαρδίωναν τήν άρματωμένη πατρίδα, θυμάμαι τότε πώς 
διάβασα κάποιο βράδυ σέ φιλικό κύκλο κομμάτια άπό τόν «Όρκο» 
τοΟ Μαρκορά· καί πώς γιά πρώτη φορά ξάνοιγα μιάν έντονην άνα- 
λαμπή στή φλόγα τού έργου, πού δέν τήν Ιβλεπ’ άλλοτε. Τότε, καί 
τό τρίτο άσμα τοΟ Διάκου, ή «Αποκάλυψη», ή δραματική καί μεγα
λόπρεπα Ιπικοδραματική καθιέρωση τής έθνικής ίδέας, ξετυλίχτηκε 
στή φαντασία μου μέ δλο της τό νόημα. Τότε καί τό πρώτο άσμα 
τού «Φωτεινού» βρόντηξε ατά χείλη μου πρωτάκουστα, σάλπισμα 
τυρταιικό, καί πέρασε σάν άπό χέρι Πολυγνώτου τοιχογράφημα τής 
Ιθνικής ψυχής. Καί τί νά πούμε άπό τήν άφορμή τών πρόσφατων 
πρωτοδοκίμαστων περιστατικών; Τί νά πούμε γιά  τά χρόνια τής 
δοκιμασίας, τής άγωνίας, τής θυσίας, τού ένθουσιασμοϋ, τών αιμά
των, τών τροπαίων, τών θαυμάτων; Σέ τέτοια χρόνια ό ποιητής πού 
Ιως τότε άκούγοταν σάν ένας χτυπημένος δνειροπλέχτης καί ίδεο- 
λόγος άσύστατος, σάν ένας άδέξιος μονάχα μεταχειριστής ή καί 
καταχραστής τής ρητορείας, πώς άποκαλύπτετ’ έξαφνα προηγητής 
καί όδηγητής, .καί μέ τά λόγια του καί μέ τούς στίχους του περισ
σότερο θετικός καί στά πράγματα σιμότερα κι άπ’ δλους τούς σοβα
ρούς ή τούς περιγελαστικούς τριγύρω του διαλεχτούς καί στή σκέψη 
καί στήν πράξη!

*

Στά 1908 σημαντικό στήν ιστορία τών νέων γραμμάτων γεγονός 
ήρθε νά σφράγιση τό θαμασμό μου πρός τό Βαλαωρίτη. Τό γεγονός 
τούτο, δσο κι άν δέν ένοήθηκε ή σημασία του καθώς έπρεπε, είναι 
τά σέ τρεις τόμους ξανατύπωμα τού «Βίου καί τών έργων» τού ποι
ητή άπό τό άξιο τέκνο του, τόν κύριο ’Ιωάννη Βαλαωρίτη. Μέ τά 
μακρά βιογραφικά, καί διαφωτιστικά προλεγόμενα πού συντροφεύ
ουν τήν έκδοση τούτη, μέ τούς πολιτικούς καί τούς πανηγυρικούς 
λόγους τούς έκφωνημένους άπό τόν πολιτευτή ποιητή, μέ στίχους, 
μέ τά πεζά, μέ τήν άλληλογραφία τού Βαλαωρίτη, μέ τά κριτικά 
γιά  τό Βαλαωρίτη άρθρα, κρατούμε, άν δχι άκέρια καί σέ δλα της 
τά καθέκαστα τή ζωή τού ποιητή, μά τής ζωής αύτής τό μεγα
λύτερο, τό σπουδαιότερο καί τό χαραχτηριστικώτερο μέρος· άρκετό 
γιά  νά αίστανθοΰμε βαθύτερα καί καθαρώτερα νά νοήσουμε κι άπό
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τόν άνθρωπο τόν τραγουδιστή, καθώς άπό τόν τραγουδιστή στο
χαζόμαστε τόν άνθρωπο· καί τά δυό δυσκολοξεχώριστα πάντα, μά 
στήν περίσταση τούτη, σφιχτοταιριασμένα κι άξεχώριστα. Τά προ
λεγόμενα τού κ. Ίω . Βαλαωρίτη θά μάς είναι γιά πολύ καιρό 6 
Μπέντεκερ τής πολιτείας πού όνομάζεται ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. 
Δυστυχώς δέν όρίζω τώρα τόν καιρό γιά νά σταματήσω στή γέν
νηση, στούς γεννήτορες καί στούς προγόνους, στά πρώτα χρόνια, 
στά πρώτα νιάτα καί στά πρώτα στιχουργήματα τού ποιητή. Ή  
ζωή καί τό έργο τού Βαλαωρίτη δέν μπορεί νά χωριστούν άπό 
τή ζωή καί τήν ίστορία καί τού τόπου πού τά γέννησε, καί 
τού έθνους, γενικά. 'Ομιλία γιά τό Βαλαωρίτη θά έπρεπε νά είναι 
μαζί όμιλία γιά πενήντα χρόνων Ινέργειες καί άγώνες, μουδιάσματα 
καί ύπνους, ξυπνήματα κι ένθουσιασμούς, πανηγύρια καί βάσανα,, 
γιά μιά κίνηση, γιά μιάν έξαψη πατριωτιωτική, πολιτική, διανοη
τική γύρω στήν Επτάνησο, στήν σκλαβωμένη τήν Ή πειρο, στό 
λυτρωμένο βασίλειο, θ ά  έπρεπε νά είναι μαζί όμιλία γιά  τό Βαλα
ωρίτη τόν κοινοβουλευτικό ρήτορα, τόν ιστοριοδίφη, τό γλωσσοδίφη, 
τό γλωσσοπλάστη, τόν πατριώτη καί στήν πράξη, τόν άνθρωπο, τόν 
πατέρα, τό Βαλαωρίτη στήν δγεία του καί στήν άρρώστεια του. θ ά  
έπρεπε νά είναι μαζί όμιλία γιά τήν πατριωτική ποίηση, γενικά, 
καί γιά  τό φανέρωμά της, λεπτομερέστερα, καί σέ μάς έδώ, μέ τό 
παραδομένο της, ή καί μέ δποιο της, περπάτημα, κι έξω άπό μάς 
έκεϊ πού χύνονται καί άνταμώνονται, φουσκώνουν καί θολώνουν 
τών πολιτισμένων τόπων τά μεγάλα ρέματα τά φιλολογικά, θ ά  
έπρεπε νά μιλήσουμε, χωριστά, γιά τις ιδέες καί τίς γνώμες, τίς 
φιλολογικές καί τίς καλολογικές, τού ποιητή, γιά τούς δασκάλους 
του, γιά δσους θάμαζε, γιά δσους άντιπαθούσε Κ θ ά  έπρεπε νά μιλή-

■ 01 δμιλίές τοδτες μαζί μέ μιάν άλλην όμιλία «Αασκαράτος καί Βαλαω
ρίτης» ειπωμένη στή «Φοιτητική Συντροφιά» καί βαλμένη στό «Νουμα» τοδ προ
πέρσινου χρόνου, κι ένα γράμμα στήν «’Εφημερίδα τών Ειδήσεων» τής Κέρκυρας 
οτά 1908 «Σολωμός καί Βαλαωρίτης», πρέπει νά νοηθούνε σάν κεφάλαια μονάχα 
μιας πλατύτερης καί έξεταστικώτερης μελέτης γιά τή ζωή, τήν ποίηση καί τή 
σκέψη τοδ Βαλαωρίτη, πού θά φανή άργότερα — ή δέ θά φανή — σέ βιβλίο. Μονο
γραφίες χαραχτηριστικές τοδ ποιητή πού φανήκανε σέ μάς ¿δω, βιαστικα καί 
πρόχειρα συσταίνω τή γνωστή τής ά ό ρ α ς  Ί σ τ ρ ι α ς ,  μεταφρασμένη κι έλλη- 
νικά, τής κυρίας Ά δ ά μ  δμοια, τοδ Ρ ο ί δ η ,  καί τώρα τελευταία τρία άρθρα τοδ 
κ. Ά ρ ι σ τ ο υ  Κ α μ π ά ν η  στή «Νέα Ε λλά δα », Ινα προσεχτικό καί περιεχτικό 
ξέτασμα τοδ βαλαωρίτικου έργου. Κι Ινα σύντομο χαραχτηρισμό τοδ Ν ι ρ β ά ν α  
οτά «Παναθήναια» κάποτε.
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βονμ· γιά τήν άξία τού Βαλαωρίτη κι άπό μιάν άλλη σπουδαία της 
®ψή> έξεταζοντας δχι πιά τό έργο του, άλλά τούς θαυμαστές — δικούς 
μας καί ξένους — καί τούς κριτές καί τούς έπικριτές τού έργου του, 
καί τούς σατυριστές του άκόμα (γιατ’ είχε τήν τιμή καί νά χοροί- 
δευτή τό Ιργο του)., θά έπρεπε νά μιλήσουμε καί γιά τ’ άποτελέσματα 
τοΟ Ιργου του, καί γιά τά σημάδια τού βαλαωριτισμού πού έμειναν 
καί πού τά βρίσκουμε καί στόν έμμετρο καί στόν πεζό μας λόγο, 
καί γιά  τό ζήτημα μέ τί τρόπο ό βαλαωριτισμός προωρισμένος είναι 
νά καρποφορήση καί σήμερα καί αύριο, άπαλλαγμένος άπό τά στοι
χεία του τά περασμένα, τά νεκρά, μέ τά ζωογόνα του στοιχεία γιά 
κάποιο συνθετικώτερα ξετυλιμένο φανέρωμα μιάς νέας ποιητικής 
¿μορφιάς. Τέτοιο πρόγραμμα θά τό πραγματοποιήση όλόκληρο βιβλίο, 
δμως δχι καί οί όμιλίες μου τούτες, κεφάλαια μιάς πολύ πλατύτερης 
μελέτης, όμιλίες που δέν είναι ό σκοπός τους παρά Ινα γοργό μπρο
στά στά ματια σας κάλεσμα καί πέρασμα τής φωτεινής σιλουέτας 
τού μεγάλου μας Ιθνικοΰ ραψωδού άπάνου στά χαραχτηριστικώτερα 
τού έργου του· πάντα μέ τήν προϋπόθεση πώς δσοι μ’ άκοδν θά 
έχουν κάποια γνωριμία μέ τό έργο τού ποιητή, δχι μέ τ’ δνομά του 
μόνο, ή πώς θά τούς κινήση ή περιέργεια νά γνωριστούν καλύτερα 
μέ κείνο.

*

Μά γιά νά μάς έρθη, καθώς μάς ήρθε, ό ποιητής, δουλέψανε 
πολλοί. Μού δείχνεται σά φαινόμενο προγονικού ξαναγυρισμού — 
σημάδι τής δύναμης πού βάζει σ’ ένέργεια τό νόμο τής κληρονομιάς, 
ρυθμισμένο κι άπό τόν άλλο παντοδύναμο νόμο τής φυσικής καί τής 
κοινωνικής άτμοσφαίρας· κλέφτες κι άρματωλοί, θαλασσοδρόμοι καί 
πεζοδρόμοι, πραγματευτές καί πολιτευτές, σκιάδες καί καλαμαράδες 
πρόγονοι μάς τόν έτοιμάσαν. "Ομως πάντα φαινόμενο ζωντανεμένο, 
πρώτα άπ’ δλα άπό τήν άτομική δύναμη πού ή πηγή της δυσκολο- 
εύρετη. Σά νά ήταν καρυοφύλλι καί σπαθί, κράτησε τό κοντύλι. 
Ίδ ια  ή όρμή, καί ή ένέργεια σημαντικώτερη. Τήν ποίηση μέσα του 
δέν τήν ξυπνούσε μιά καλαισθητική διάθεση, πού ήτανε σκοπός ή 
ίδια- ή τέχνη του, όποταχτική μιάς θρησκείας, τής πατριδολατρίας. 
Γιατί δχι; Έ νας δπέροχος κριτικός ποιητής, δ Ρώσος Μερεσκόφσκης, 
μιλώντας γιά τούς περίφημους μυθιστοριογράφους τής πατρίδας του 
πού είναι μαζί δημιουργοί μιάς τέχνες καί μιάς ίδέας άπόστολοι, 
σωστά παρατηρεί πώς ή τέχνη θέλει νά τήν δπηρετούν μά δμοια
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θέλει κάποτε καί νά δουλεύη. ΤοΟ Βαλαωρίτη ή Μούσα μαζί άρχόν- 
τισσα καί σκλάβα. Ό  νέος Βαλαωρίτη; έπαναστάτης, φιλελεύθερος, 
ριζοσπάστης, πατριώτης. Λίγο δστερ’ άπό τό θάνατο τού συντηρη
τικού του πατέρα, λίγο δστερ’ άπό τό γάμο του μέ τήν έξοχη κόρη 
τού έξοχου Έ λληνα Αίμιλίου Τυπάλδου Πρετεντέρη, άνατέλλει τό 
1857, χρονιά έπίσημη. Ό  Βαλαωρίτη; τότε τριάντα τριών χρόνων 
παλικάρι, πρωτοεκλέγεται στή Λευκάδα βουλευτής. Δημοσιεύει τά 
«Μνημόσυνα» λίγους μήνες δστερ’ άπό τό θάνατο τού Σολωμού. Τόν 
ίδιο χρόνο ρήτορας ξεσπά καί θριαμβεύει στήν Επτανησιακή Βουλή. 
Στούς ίδιους καιρούς τών πατριωτικών, κοινοβουλευτικών, άνταρτι- 
κών, άπολυτρωτικών πυρετών στά Ίόνια τ άκρογιάλια καί στα βουνά 
τά ήπειρωτικά, σπέρνεται, γράφεται καί βλέπει τό φώς ή Κυρά 
Φροσύνη. Καί οί δυό τόμοι άπό τήν ίδια πηγή κινημένοι, τά ίδια 
θέματα ξετυλίγουν, τού ίδιου κόσμου εικόνες είναι. Τά Μνημόσυνα' 
πιό κομματιαστά, πιό συγκροτημένη ή «Κυρά Φροσύνη». Τής Ή π ε ι
ρος ή γή πού συμμαζεύτηκε ή ψυχή τού Γένους αίώνες μέσα στή 
ροή τών δλων γύρω της καί πού έβαλε δλα της τά δυνατά, μέ τή 
βροντή τού τουφεκιού τού κλέφτη, μέ τόν άγώνα καί μέ τήν άντί- 
σταση, μέ τό μαρτύριο καί μέ τήν θυσία, γιά  νά κρατηθή καί γιά 
νά κρατήση· ή  γή τής Ή πειρος είναι καί τής ψυχής τού ποιητή 
πατρίδα. ’Από έκεί τά πλάσματά του πηγάζουν, έκεί ζητούνε κι ένερ- 
γόύν, πολεμούν καί πεθαίνουν. Ξεχωριστά πάντα στούς στίχους του 
ζωγραφίζει καί ξεχωριστά τήν άναφέρει στά πεζά του τήν Ήπειρο. 
Στά «Μνημόσυνα» οί θάνατοι πού μνημονεύονται καί πού Αγιάζον
ται είναι θάνατοι έπικοί. Μάς έρχονται άπό τού περασμένου τούς 
άστραποφώτιστους βυθούς. Είναι τό προανάκρουσμα τής ήρωικής 
συμφωνίας τού 21. Τά Γιάννενα, τό Σούλι, τό Κουγκι, τά βουνά τής 
Κιάφας. Κλέφτες καί καλόγεροι. Ή  φουστανέλα καί τό ράσο, πορ
φύρες καί ίμάτια δόξης. Ό  Άλήπασας, ή μεγάλη, άποτρόπαια καί 
σάν προβληματική μορφή· τύπος, Αντιπρόσωπος μιάς φυλής· καί 
μαζί ρομαντικός ήρωας γιά τήν Κόλαση τού Νταντε καί γιά τό 
στίχο τού Μπάιρον, καί γιά νά μεταχειριστώ τό στίχο τού ίδιου τού 
Βαλαωρίτη, άν καί ειπωμένο γιά περίστασην άλλη, ό ίδιος «Χάρος 
χαλαστής καί Χάρος πλάστης» τού νέου έλληνικού γένους.

Αμέσως άπό τά «Μνημόσυνα» βλέπουμε τόν ποιητή μαζί μέ τήν 
ποίηση πού δημιουργεί νά μάς έμπιστεύεται καί τήν π ο ι η τ ι κ ή  του. 
Ποίηση μέ πρόγραμμα καί γλωσσικό καί ποιητικό. Δέν παραστρά- 
τισεν άπό τό πρόγραμμα τούτο. Μόνο πώς τό έφαρμόζει στά πρώτα
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τον έργα κάπωςάναποφάσιστα, μέ χέρι πού τρέμει συχνά, μέ τεχνική
γνώση πού δεν είναι ανάλογη μέ της πνοής τήν όρμή, μέ δργανο 
που γι« να καμϊ, σωστά τή δουλβ(ά του χρβ[άζεται ^  τελε(οπ^

Τβ δημοτικό τρ α γο ύ δ ι-γεν ικ ά  νά πούμε -  συνεχίζεται καί συμ
πληρώνεται άπό τό νου τό μορφωμένο πού έχει συνείδηση τής τέχνης 
του. Μά δ που η έξακολούθηση τούτη καί τό ^ υ μ π λ ή ρ ίμ ΐ δέ ^ ά ν  
τήν πρότυπη καλλιτεχνική σύνθεση πού τήν άποτελεΐ τό άχώριστο 
σάν ^του άρχαιου άντρογύνου, σφιχτοταίριασμα τού άνώνυμου καί 
άπροσωπου λαϊκού τραγουδιού καί τού ποιητή μέ τ’ δνομα καί μ’ δλο 
του ;τό πρόσωπο, τότε γίνοντ’ εργα μού μάς κάνουν νά θυμόμαστε 
και να ζηλεύουμε τό δημοτικό τραγούδι, σάν κάτι δύσκολο γιά νά 
ξεπεραστη άπό τό τραγούδι τό τεχνικό. Προμηνάν κάπως 6 «Θάνα- 
τ ς τού Κλέφτη» κι ό «Κατσαντώνης», τή μελλόμενη χάρη τού 
«Διάκου», χωριστά δ τρομαχτικός «Θανάσης Βάγιας» τό γύφτο τού

ί ε ο ο Γ ’Α η '  / Τ Ρΐ τ0° στό ζωΤΡάφισμα τού τρο
μερού Αλλα ό «Βλαχαβας», καί μ’ δλη του τήν παραστατική έδώ
κα κεί ζωηραδα, μας θυμίζει τό ρομαντικό περισσό τεχνοστόλισμα,

νΓ « Τ ΐ  Τ  άπ£ΐΡ°τεχνί'α * *  Φ ρ^ύνης». Καί πρέπει
νά πάμε στή «Φυγη» γιά νά προαιστανθούμε κάτι άπό τήν άριστο- 
τεχνική δύναμη τού «’Αστραπόγιαννου».

™τ? ? π01ΥΙτ*  **! μ \ δλα τθυ τά νίάτα κα1 μ* *λν  του τή νεανικό- 
· ’ ¿ λ τ0σ°  ^  ^ σγϊ το° παθητικού τραγουδιού δσο 

*ιι*Χ τ ή μ6τ0υσ[ωσϊϊ τ0° ^Ρ*γουδιοΰ, περασμένου σέ
τ Ι τ Γ  Γ τΓ υΓ κ^  Χα1 σερ^ ^  Φαντασίας. Καί

! ¿ ,εαη μέ τδν δποκ«μ®νικό λυρισμό τού ρεμβασμού πού ζη μέ 
τό σκάψιμο τού έγω του, καί μέ τά κομματιαστά μέρα μέ τή μέρα

θ ν Ι ί ν ε Τ  ,  · Τ  1106 * * “  ή ποίηση "πούβγαίνει άπό τη μελέτη της πατρικής ιστορίας, κ«ί πού είναι σά μιά
μεταμόρφωση τής πολεμικής ένέργειας. Ενέργεια καί ταραχή, σύγ
κρουση και πάλαιμα καί ή ζωή καί .ό στίχος τού πατριώτη ποιητή.

θ π κ ώ Λ  Τ Γ  Τ Ι ! " 1 ^  Χ°πίασπκδ ξ^ύλλισμ’ άρχείων καί βιβλιο
θηκών δούλεψε τή Φροσυνη του· μέ προλεγόμενα καί μ’ έπιλόγους,
μέ σημειώματα καί με υπομνήματα τή συντρόφεψε. Πόσο δπερήφα-
νος καί ποσο Ενθουσιασμένος άπό τό κατόρθωμά του! Γιά νά λιγο-

ή ^ ? « ν ε ι α  του καί γιά νά σβήση ό ένθουσιασμός χρειά-
στηκε να κεντηση τή φαντασία του τό μέγα όραμα τού «Διάκου».

β» , Ι ν Γ Ρ° ° 0 ν '? σάν δλ0ϋζ Τ0ύς ήρωΐΧ0ύί το° Βαλαωρίτη,συμβολίζει κι αύτη, την ίδια, τή νέα τήν έλληνική, τή ρωμαίικη
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ψυχή. Καθώς ή Ιθνική ψυχή, ξεπεσμένη, άμαρτωλή, δέν άρχίζει νά 
παίρνη καθαρή συνείδηση τής υψηλής μοίρας της, παρά άμέσως 
Ιπειτ’ άπό τήν άλωση, μέσα στόν ξεπεσμό καί στόν έξευτελισμό της, 
μέ τή σκλαβιά της καί μέ τό μαρτύριο, όμοια καί ή ώραία παρα
στρατισμένη Γιαννιώτισσα, έκεΐ πού πολέμα νά λυτρωθή άπό τά 
χέρια τού μιαρού πασά, σά νά φωτίζεται άπό θεια χάρη, άλλάζει 
έξαφνα ή ρομαντική έρωτοχτυπημένη καί άνυψώνεται καί γίνεται 
ήρώισσα μυστικοπαθή. «Είν’ ίερό μυστήριο, Φροσύνη, τό μαρτύ
ριο».— Ά λλά θεωρημένη άπό τήν περιωπή τής τέχνης ή Φροσύνη 
δέν άντέχει στό προσεχτικό ξέτασμα. Ή  Φροσυνη πάντα είν ενας 
ίσκιος μελοδραματικός περισσόλογος καί κάπως άδεξια παραστα
τικός. "Οσο κι άν δέν τό πολυκαταλαβαίνη ό ποιητής, ή Φροσύνη 
του δέν έχει μήτε τών άρχαϊκών εικόνων την πλαστικότητα, μητε τή 
μουσική γοητεία τών ήρωίδων τής τέχνης μέ τά αίθερόλαμνα φτερά. 
Μέ τό μυστηριακό πάθος γιά τό μαρτύριο, που κι αύτό κάπως άπρο- 
ετοίμαστα τήν κυριεύει, δέν άνταποκρίνεται άνάλογο καλλιτεχνικό 
ζωογόνημα. Καί στή σύλληψη καί στήν πραγματοποίησή της ή ήρω- 
ίδα τού Βαλωρίτη δέν άναλογεΤ παρά μέ τό σύνολο τού Ιργου. 
Χαλάρός ό στίχος τής «Φροσύνης», παραγιομίσμαχα, κακή σύνθεση, ή 
δημοτική γλώσσα μεταχειρισμένη κάπως δισταχτικά κι άσπούδαχτα. 
Έ ξ  έναντίας ό Άλήπασας είναι τό πρόσωπο πού ζή Ικεί μέσα μ’ δλη 
του τή ζωή, δσο κι άν προσπαθήσαν νά τού άρνηθοΰν τό γνώρισμα 
τούτο οί έπικριτές του. Ό  άχαραχτήριστος αύτός τύραννος ζωγρα
φίζεται μέ τά λογής έγώ του πού συναλλάζονται καί συγκυματίζουν, 
άπό τό μυστικόπαθο τρόμο καί τήν ταπείνωση, ίσα μέ τής άδιάν- 
τροπης λαγνείας τό φρενητικό ξέσπασμα. Τό πάθος τού Ά λή , άπό 
λατρεία καί άπό άκολασία, ή βαθειά συνείδηση τών κακουργημά
των του καί ή πιό βαθειά άσυνειδησία του, ή θεοβλάβεια καί ή άθε- 
ία του, ή θηριωδία καί ή δποκρισία του, ό παλιατσισμος του καί ό 
βυρωνισμός του, τά στοιχεία πού συγκρούονται άναμεταξυ τους καί 
άντιστέκονται, πού μ’ αύτά μάς τόν παρασταίνει ή ιστορική παρά
δοση, μάς τά ξαναδίνει ό ποιητής παραστατικώτερα, καί μ’ όλα τά 
πολλά έλαττώματα τού τεχνικού του όργάνου, πού δέν τού είναι άκόμα 
κύριος. Τά καλά μέσα στό ποίημα τής Κυρά Φροσύνης πρέπει νά 
τά ζητήσουμε σέ κομμάτια μόνο τού έργου, μάλιστα σέ μερικά μέρη, 
πού προμηνάν τόν «Θανάση Διάκο» καί θυμίζουν τα καλύτερα Μνη
μόσυνα, καθώς είναι κείνα πού μνημονεύονται άράδ’ άράδα καί περ
νάνε, πρόσωπα, τόποι, γεγονότα, πράγματα, ή έπίκληση τής άρμα-
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τωλικής λεβεντιάς- σχήμα τόσο ταιριαστό στήν ποίηση τούτη, πού
7 δέν *άνει παΡ* νά "Ρίχνη μνημόσυνα», κατά τήν ίδια τήν 
έκφραση τοΟ ποιητή.

Αστράφτει άκόμα φλ&γίρό άνάμίσ' άπό τάλλα  
τοΟ Χρίστου τό περήφανο, τό φοβερό μιλιόνι, 
τοδ Μπουκουβάλα τό σπαθί πού άκόμα λαχταρίζει, 
τό καρυοφύλλι τοδ Σταθώ, τοδ Ζίδρου τό χαντζάρι, 
τοδ Ζίίρου τάγιο λείψανο πού δίπλα μές στή θήκη 
κοιμάται κι óvsipsúetoi κρυφά τήν Έλασσώνα!
Είκοσι χρόνια θά σταθούν άκόμα κρεμασμένα 
καί θά ξυπνήσουν ύστερα, θαναναατηθοδνε πάλι 
καί ποιό θά πάρη σύντροφο τό Μάρκο καί τό Αιάκο, 
καί ποιό μέ τά Γριβόποολα καί μέ τόν Καρατάσο 
θά στήση τό λιμέρι τοο ψηλά στό Μοναστήρι.
Κι όταν άρχίση 4 σκοτωμός κι 4 πόλεμος άνάψη 
καί πιάση πάλι τάρματα τοδ Λούρου τό ποτάμι 
καί ξαφνιστή στόν Οπνο της ή Ιρμη Βαλαώρα 
τότε καί τ’ Άσπροπόταμο τό κδμα του θανοίξη, 
καί θά φωνάξη στά βουνά, στό Περγαντί, στή Λάμια, 
νανθίσουν, νά γιορτάσουνε τήν ώρα, τήν ήμερα, 
πού Ανέλπιστα έζωντάνεψαν τά κόκαλα τού Βάλτου.

Στό Βαλαωρίτη δλα ζωντανεύουν μέ ζωήν άνθρώπινην, άπό τά 
πουλιά χαί τά λουλούδια, ίσα μέ τά σπαθιά καί τά βόλια. Παρμένος 
άπό τό δημοτικό τραγούδι, ένας άνθρωπομορφισμός τήν Ιμψυχώνει 
τήν ποίηση τούτη. Μά τό πολύ καί τό κύριο πού τή χαραχτηρίζει 
θα έπρεπε άκριβέστερα νά σημειωθή. Οί Ιχφραστικές πηγές των 
ποιητών: ή καρδιά· καίεται καί ζεσταίνει· ή σκέψη· έκθέτει καί 
συνθέτει- ή φαντασία· βλέπει καί πλάθει· τό μέτρο· ρυθμίζει καί 
ιδανικεύει. Ό  ποιητής ζωγραφίζει· 6 ποιητής ρητορεύει. Γλώσσα 
καί ύφος, όδρίες καί κύπελλα πού μάς τά κουβαλούν καί μάς τά 
προσφέρουν άπό τις διάφορες τοΟτες πηγές τά ποιητικά νάματα 
Αλλά συχνά τά λαγήνια τούτα καί τά ποτήρια καταντά νά έχουν 

ομορφιά καί νά παίρνουν γοητεία δική τους, άνεξάρτητ’ άπό τήν 
ούσια πού τά γιομίζει- γίνονται κι αύτά π η γ έ ς .  Τό πιό πολύ καί 
τό χόριο πού καταντά νά χαραχτηρίζη τό στίχο τού Βαλαωρίτη, 
σα νά είναι, ξέχωρα, ή λέξη πού ξεχύνεται καί πλημμυρίζει καί 
σέρνει όνοματα κάθε είδους, κύρια, έπίθετα, προσηγορικά, ούσιαστικά, 
συχνά πυκνά συνώνυμα, όνόματα τόπων, πραγμάτων, ύποκειμένων, 
άρμάτων, κατορθωμάτων. Καί πρέπει κανείς γιά νά ταιριάζη καί μέ 
τήν ευαισθησία τού Βαλαωρίτη, καί μέ τήν ποίησή του, νά είναι —
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πώς νά τό πώ! — δχι μόνο καθάριος δημοτικιστής, άλλά καί γλωσ
σικός φετιχιστής, νά τόν τραβά είδωλολατρικά ή ιδεατή όμορφια 
τής λέξης, σχεδόν άνεξάρτητ’ άπό τό νόημα πού ή λέξη μάς ύπο· 
βάλλει. Στήν ποίηση τού Βαλαωρίτη βλέπουμε φανερά τήν άλήθεια 
τοδ περίφημου ούγκικοδ στίχου:

ή λέξΐ) — νά τύ ξέρετε— είν«ί ψυχή καί ζή·

Αντίθετα μέ άλλων ποιητών τά έργα καί μέ τ’ άριστουργήματα 
πού είναι σάν άπό ίδέα, καί πού σ’ αύτά ή λ έ ξ η ,  δργανο πάντα, 
μόλις ύπάρχει, στό Βαλαωρίτη είναι ή λέξη πού λές πώς ύπάρχει 
αδτόνομη, καί πού κυριαρχεί, στρογγυλή, όγκωμένη, ροδοκόκκινη, 
άπάρθενη, πρωτόβλαστη, πρωτόδρεπτη, πρωτόγραφτη, περισσή.

*

Ά λλά στά έργα των ποιητών πρό παντός, πού τούς χαραχτη- 
ρέζει ό γλωσσικός δλισμός, έκεί πρό παντός τήν τέχνη τήν άποτε- 
λοδν λέξη καί ποίηση, ¿ξεχωριστά" καί ή τέχνη τούτη τονώνεται καί 
δείχνει καλά τή δύναμή της δέκα χρόνια δστερ’ άπό τόν έρχομό 
τών «Μνημοσύνων» καί τής «Καρά Φροσόνης», στά 1867, μέ τό 
«Θανάση Αιάκο» καί μέ τόν «Άστραπόγιαννο». Σ ’ αύτό τό άναμε- 
τάξύ ό ποιητής δοκίμασε πολλά καί κρίσιμα. Τό σύνθημά του : 
«ποιητικόν αίσθημα καί πολιτική ίδέα» άχώριστα. Γά πεζά τών 
πολιτικών πολέμων τά φτέρωσε μέ τή ζέστα τών νεανικών του χρό
νων, μέ τήν όρμή τών ποιητικών του κατορθωμάτων, μέ τό εύερέ- 
θιστο τοδ πατροπαράδοτου άρματωλισμοδ του. Πολιτεύεται μέ δλη 
τήν έξαψη τής φαντασίας του, μέ δλη τήν ένταση τής φωνής του, 
μέ δλο τά βάρος τής γροθιάς του. Είναι δ ίδιος πού μέσα στή Βουλή 
τών Ίονίων σύνταξε τήν προκήρυξη γιά τήν "Ενωση, δ ίδιος πού δια- 
λαλεΐ κι άπό τό Βήμα τής Βουλής κι άπό τήν κορφή τοδ Παρνασσοδ 
τήν μεγάλην Ίδέα. Ό  ίδιος πού ξυλοκόπησε τόν Ιταλό άστυνόμο 
στή Νεάπολη, ό ίδιος πού έστειλε στόν άδη μέ μιά μαχαιριά τόν 
άπάχη του δάσους τής Βουλόνης πού τοδ είχεν έπιτεθή. Ό  ίδιος 
πού άναποδογύρισε μέ μιά κατακεφαλιά μέσα στήν αίθουσα τής 
Βουλής τόν αντίπαλο, καί πού έφυγε τότε άπό τή Βουλή γιά νά μην 
ξαναγυρίση. Καί πριν νά φύγη, «άχθοφορικό» άποκαλοδσε τό έργο 
τοδ βουλευτή μέ τήν ύποχρέωση πού βάζει στό βουλευτή νά λυγίζη 
τή ράχη του ταπεινωτικά γιά τά ρουσφέτια καί γιά  τά μικροσυμφέ- 
ροντα. Τόν ξαναδέχτηκε δριστικά ή Μαδουρή, τό χλωρό γαληνό 
νησάκι του, τό βασίλειό του. "Ομως καί μέσα σέ δλα τοϋτα ό πολυ



14 Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

τάραχος βουλευτής κ ο ν τή ς  ήβρε καιρό νά δουλέψη, νά έτοιμάση 
*«ί να παραδωση στό δημόσιο, τό ποίημα τοΟ Διάκου. ’Έγραφε στή 
γυναίκα του: «Τό θέμα τοΟτο μοΟ στέκεται στήν καρδιά άπό χρόνια.
Εβαλα είς τόν νοΟν μου νά προσδώσω εις τήν δημοτικήν γλώσσαν 

δλην «υτης τήν ru st.ca  καί τήν άρχαϊκήν ώραιότητα». Καί δ τι 
f  νο° TOÜ Ιά "Ρ«Τμ*τοποίησε. Ό  χαραχτηρισμός τής γλώσ- 

Τ \  I Γ  ? 0U ξ ρ£τα έπίΥΡ*μμ«τικός, άπό τόν ίδιο τόν ποιητή· 
ή άρχαίκή όμορφιά. Γιατί συχνότατα οί ποιητές, άντίθετα μέ *  
κοινό για κείνους φρόνημα, είναι καί κριτικοί τοΟ έργου τους πιό 
πολυ « ο χ α ^ ικ ό ς  Ο ποιητής περπάτησε μέ τρανά βήματ’ άπδ τόν

π ο Γ ά ϊ  Τ ° 0 M“‘ ^ Pá * ™υε£δ^  * * »  «ώπολύ άξίζει ό «Διάκος» του. Κι άδίσταχτα γράφει πρός τήν γυναίκα 
του. « Αρχισα να τυπωνω τό Διάκο, θ ά  είναι τό εύαγγέλιον τής

δίνο Λ ως>' 1 £ϊνα[' 0Ε άρετέΐ β«λαωΡί^Ηθυ τραγουδιοΟ 
δίνουν τά χέρια μέσα στό ποίημα τοΟτο καί χορεύουν χορό μιας

τ Γ ν Τ Γ δ  S  <0 ^  » 4  ποιητής μέσ’ άπό
τή χλωρίδα την έλληνική διαλέγει καί πλέκει στεφάνή γιά νά
γαρνιρη μ αύτά τους ήρωές του καί νά τό δείξη πιό ξέχωρα κλει
σμένο στις κορνίζες τούτες τό ήρωικό μεγαλείο τους.

ΛαλοΟν οί πέρδικες γλυκά κι 4 ήλιος ατή χαρά Χ0„' 
άπλωνει μιάν αχτίδα xou καί ψ η λ α φ ώ  ¿ Κχ4φτης 
x i  παρδαλα τα ατήθια τ ο ς ,  κι βύτέ? αναγαλλιάζουν.
Καταχορφα στόν ουρανό π βχιέται χ ς 4 πετρίτης, 
ταιτού πριοτοπαλίκαρο, νά βάψη τά φτερούγια 
μές στον αθέρα τής αυγής πρίν ϊ6γη σ, ήν άνα.
Πλένουν τα φύλλα στή δροσιά χαρούμενα τά ροίκη 
κ«ί στό έλαφρό το φύσημα τού αγέρα που διαβαίνει 
συναπαντούσε φιλικά μέ τόν άνασασμό του 
το θρούμπι, τήν άλιφασχιά, τό σφελαχτό, ή μορτούλα.
Δακρύζουνε ταπαρθίνα τά χιόνια στό λιοπύρι, 
ακούοντ· οί νεροσυρμές άπό έγκρομό σέ βράχο 
νά παραδέρνουν* γοργά καί λές μέ  τή γαργάρα 
πανάκραζαν τήν κλεφτουργιά καί τήν άποζητούσαν.
Εκυματίζαν τά σπαρτά, χαρά τού ζευγολάτη, 
και κάπου κάπου άνάμεσα ξίπρόβαιν’ Ινα στάχυ 
κι Ιγερν’ έδδ κι |γ 8ρν· ixeC τό τρυφερό κεφάλι 
ωσάν νά παραμόνευε νά ¡δή κι αύτό τό Διάκο.
. . .  Άστράφτουνε, λαμποβολοδν τριγύρω στή Δαμάστα 
*λλοι στρωμένοι κατά γής, άλλοι τό διπλοπόδι 
Επανωθε τους κάτασπρο τό. φλάμπουρο τοδ Διάκου 
ανέμιζε τρομαχτικό, καί στό ξεδίπλωμά του
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λεβέντης άστραπόμορφος έπρόβαινε 4 Ά η  Γιώργης 
μέ τάγριό του τάλογο κρατώντας καρφωμένο 
τάσπλαχνο τό κοντάρι του στό διάπλατο λαρύγγι 
του φοβερού τού δράκοντα, πού δέρνεται στό χώμα.
Ποιός έσυντύχαινε κρυφά μέ τού σπαθιοδ τήν κόψη 
κι έπάνω της εξέσερνε γοργά τό δάχτυλό του 
ποιός έπελέκαε τεχνικά τή στουρναρόπετρά του 
στό λύκο τού καροφυλλιοϋ, ποιός τρίβει τά παφίλια 
συγνεφιασμέν’ άπό νοτιά, καί ποιός γιά  νά ξεδώση 
έθόλωνε μέ τόν άχνό τού μαχαιριού τή λάμψη.

'Ο  Διάκος, ένας Λεωνίδας — καί στόν ίδιο τόπο· καί μονάχα στό 
φεγγόβολο τού μετώπου του κάποιος ίσκιος πέφτει σάν άπό τό 
Σταυρό τοϋ Γολγοθά. Μιά προσπάθεια νά μένη άντικειμενικός δ 
ποιητής, προσπάθεια πού θυμίζει τήν εύγενική άμεροληψία του Ό μη
ρου καί στών τρωαδιτών τήν παράσταση, γιομίζει, τούς στίχους του 
«Διάκου». Ό  προαιώνιος όχτρός δέ σατυρίζεται ή δέν παρουσιάζεται 
ρητορικά καί μόνο, καθώς συμβαίνει συχνά στά πατριωτικά ποιή
ματα" ζωγραφίζεται κι αύτός. Είναι ή αρβανιτιά μέ τόν Ό μέρ Βρι- 
όνη, είναι δ Κιοσέ Μεχμέτ, ό άνατολίτης Τούρκος. Ά π ό  μιάν δψη 
δραματικό πιό πολύ άπό έπικό θά έπρεπε νά χαραχτηριστή τό ποί
ημα τού «Διάκου». Γιατί δ ποιητής δέν ιστορεί’ παρασταίνει. Δέν 
είναι τό πλατύ ξετύλιγμα τοΟ έπικοΟ ύφους, ούτε ή  κάποια γαλήνη 
τών δμηριδών άφηγητών, πού σά νά στέκονται κάπως ψηλδτερ’ άπό 
τά πρόσωπα καί άπό τά κατορθώματα πού μάς δείχνουν, καί σά νά 
παίζουν κάποτε μέ κείνα. Στό «Διάκο» τή δραματική άγωνία πολύ 
κι άδιάκοπα τήν αίστανόμαστε. Ό  ποιητής δέ ραψωδεί τή μ«χη 
τήν πολεμά — θά έλεγα — τή μάχη. Ό  ποιητής δέ φαίνεται διόλου· 
κ ι άνίσως φαίνεται, είναι κι αύτός κλέφτης, άρματωλός. Ό  Βαλαω- 
ρίτης είναι τό πρωτοπαλίκαρο τού Διάκου, όχι ό Μήτρος. Α πάνω 
του παίρνει τή συμπλοκή μέ τή συγκίνησή της δλη, καλά κρυμμένη 
μέσα στά πρόσωπα πού μάς φέρνει στή σκηνη. Χτυπά, χτυπιέται, 
τρέχει, άφρίζει, λυσσά, ματώνεται, πέφτει. ΤοΟ πνίγεται ή φωνή· 
τραυλίζει· του κόβονται τά λόγια· βουβαίνεται. Κι αύτός δ στίχος 
αισθηματικά λυγίζεται· μά δέν τό χάνει τό βήμα του, καθώς δέ χάνει 
ή γλώσσα του τή ru s tica  άρχαίκή της ώραιότητα. Ό  φόβος καί ή 
άντιπάθεια πρός τά λεγόμενα ρομαντικά στολίσματα, φόβος καί άντι- 
πάθεια πού τού είναι πιό πολύ άπό διανοητικήν υποβολή, πού. δέν 
ταιριάζουνε στό φυσικό του, ό φόβος καί ή άντιπάθεια πρός . δ,τι δνο- 
,μάζει «ρομαντική πλοκή», τόν κάνει νά. κράτηση άδειανό τό. ποίημά
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του άπό τό xùp:o το0 άπαλο0 χβί ^  παθ ^
θηλυκού τή γοητεία.

Στο δράμα τού Διάκου'δέν ύπάρχει καμιά γυναίκα. Καί τόν 
άνόθευτο -  άς τόν πούμε -  Ιοτορνμό τοΟ Ιργου πού είναι ό έπαινος 
τοΟ ποιητη, μόλις τόν παραμερίζει ή χρησιμοποίηση τού στοιχείου 
τού θαυμαστού- τό ύπερφυσικό πού βρίσκεται στό τρίτο άσμα στήν 
• Αποκάλυψη» καί πού είναι της μεγάλης Ιθνικης ίδέας τό Ιπικό 
ξεσκεπασμα καί στό τελευταίο άσμα, στό «Δαχτυλίδι», πού είναι
ν Λ  A r  ^ ?δέα ά^ ω μ έ ν η .  Στίχοι πού μάς άάνουν πιό πολύ 
νά θυμηθούμε πως ό «Διάκος», καί μ’ δλα του τά πλαστικά, τά ζωγρα-
Τ ™ \  τά/^ Τ Ρ « ?< * ά  χαρίσματα, είναι ποίημ«· δηλαδή έργο πού

^  "èv άέρβ Ηάποιου μ^τηρίου· καί πώς ή φαντασία, ή πρωτεύ
ουσα δύναμη τών ποιητών είναι δύναμη δραματική. Μολαταύτα καί

λ ίτ ί  a i 7  t T  *Δ*Χτυλίδί» τά ^ μ α  φανερώνεται
λιτα, μέ κάποιο έλληνικό, θά τόν έλεγα, συγκρατημό· τό όπερφυσικό
στό Βαλαωρίτη έχει άρκετή φυσικότητα.

Καί μ’ δλο του τό χάρισμα καί μ’ δλη του τή δύναμη ό «Θανά
σης Διάκος» δέ μάς γλιτώνει άπό μιά βαρειά καί στενόχωρη, άς τό 
πούμ, Ιντυπωση. ’Αφορμή της ή αποκλειστικά, φανατικά, σκληρή καί 
¿λυγιστή κυριαρχία τού άρρενωπού καί τού πολεμόχαρου. Περισσή μπα- 
ρουτη μαυρίζει τήν άτμοσφαΤρα. Τό κρά τών κοράκων καί τών κάρυο- 
φυλλιων τό βρόντο τίποτε δέν κόβει σάν κελάηδισμα. Κανένα, γιά νά 
ςανασανης, καθρεφτισμα στά μάτια μιάς γυναίκας. Ούτε γλύκας 
χαμόγελό, ούτε τρυφεράδας άναστενασμα· λείπει δλότελα ή κοντύ
λια που συμβουλεύει 6 Σολωμός τόν ποιητή νά μή τή λησμονη: «ή 
εικόνα τοΟ μικρού χλωρού βάτου εις τούς άσπρους άμμους τής Ά φρι-

στόνϊδιο τομο τό ποίημα τού Διάκου. Κι άν δέν είναι ή είκόν* τού μι- 
Χρού χλωρού βατού, είναι ή ζωγραφιά τής μεγάλης άπίστευτης άγά- 
πης που δλα τα χλωραίνει γύρω της. Ή  μεγάλη άγάπη δχι πιά πρός

- ό , Τ  , ε Ϊ Γ  ^ Γ ^ νϊίμέν,ΐν £δέΚ’ μά * άϊ άπϊί ένός άνθρώπου 
πρός έναν άλλον άνθρωπο, πού δέν άνταμώνει πια, πού ξεχωρίζει- ή
φιλία, πού είναι πάθος καί τό χρέος πού γίνεται θυσία- ό έρωτας,
πού σα νά μάς έρχεται άπό τά βάθη δέν ξέρω ποιού πλατωνικού
Φαίδρου, μιαν άπέραντη πνοή στοργής γύρω άπό τήν πιό άγρια

Ζ  f  Τ  φΐ,ίκης τραγωδία?· *° Λαμπέτης, ό ψυχογιός τού
Αστραπόγιαννου φεύγοντας, λαχταρώντας, τρώγοντας, πολεμώντας,

καί πέφτοντας, μέ τό κεφάλι Ινός νεκρού, τού ψυχοπατέρα του. Νά
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ό ρομαντισμός τού μικροκάμωτου μπροστά στό «Διάκο» τραγουδιού
τού «’Αστραπόγιαννου», μά ταιριασμένος άρμονικά με τό χαραχτήρα
τού κλέφτη, μέ τά παραδομένα τής κλέφτικης ζωής. 'Ο ρομαντικός
ποιητής πού είναι ή καρδιά τού Βαλαωρίτη, καί ό ιστορικός ποιητής
πού είναι ή φαντασία του, συμδιβάζοντ’ έδώ καί συνεργάζονται.

«Λαμπέτη, έσβήστηκα! Ώ ρ α  τήν ώρα 
φεύγη ανυπόμονη, π ετά  ή  ψυχή·
Σ ΐά .κ ρ ύ α  τά  χείλη  μου στέκεται τώρα, 
σκϋψ* κ α ί πιέ την* μ ' Ινα  φιλί.

«Λαμπέτη, χόρταβ* τή  δύναμή μου, 
μέσα βτά  στήθια σου θέλω νά βρω 
στερνό λιμέρι μου, θέλω ή πνοή μου 
νά βρή στά σπλάχνα σου τόν οδρανό.

Μ όχτα χ α ί πλάκωσαν σάν άγριοι σκύλοι, 
γ ιά  τό  κεφάλι μ ο υ . . .  τ ί  καρτερείς I 
Φορτώσου τάρματα, τό  καρυοφύλλι,

' κόψε μ» γλήγορα, μή  μ ' άρνηβής».

‘Ολόρθο έπέταξε τάξιο λεπίδι, 
ταγέρι ξέσκισε, παίρνει φτερό.

Ά σ τρ α ψ ε, σφύριξε γοργό σά φίδι, 
τό  δέντρο έλύγισε στή γή  νεκρό.

Βαριά σπαράζει φοβερή στό χέρι του Λαμπέτη 
ή  κάρα  τ ’ ’Αστραπόγιαννου. Τό μ ά τι Ανταριασμένο 
του σκοτωμένου τρεΕς φορές άνεβοκατεβαίνει 
κ α ί βασιλεύει σκοτεινό. Στό μέτωπό του ή  νύχτα 
ξαπλώθηκε αξημέρωτη. Αέν άφηκ* ή ψυχή του 
άλλο σημάδι όπίσω της παρά σταχνό τό  στόμα, 
σά μιάν αχτίδα  φεγγαριού στό μάρμαρο τού τάφου,
Ινα  χαμόγελο βουβό, νεκρό, σαβανωμένο
στοδ γέροντα ταρματω λοδ τά  κάτασπρα τά  γένεια.

Ή  καλύτερη κριτική γιά τό ποίημα θά ήτανε ν’ άπαγγελθή δλό- 
κληρο. Γραμμένο μονομιάς, σάν άπό έμπνευση καί μόνο, άπρομελέ- 
τητα, στήν έξοχή τής Μαδουρής, κάτου άπό τόν ίσκιο μιάς μεγάλης 
έλιάς, όχι πιά μέ τόν πατροπαράδοτο δεκαπεντασύλλαβο, άλλά μέ 
μέτρα γοργότερα, σφιχΐότερα, πού ζωηρότερα μάς παρασταίνουν τό 
δρόμο, τόν άγώνα, τό δαρμό, τό χαλασμό, τόν έρωτα, τό θανατο, 
είναι ποίημα Ιξαιρετικής πνοής μέσα στήν τέχνη τού Βαλαωρίτη.

*
Μέ τό «Φωτ ε ι ν ό »  γυρίζουμε στό κανονικό ξετύλιμα τού Βαλαω

ρίτη. Ό  ποιητής δέν είναι νέας πιά. Μά νιάτα καί γεράματα, λόγια
2
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χωρίς νόημα γιά τό έργο, γενικά, τού καλλιτέχνη καί, χωριστά, τού 
Βαλαωρίτη. 'Η  ΜοΟσα του μέ τό κύλημα του χρόνου, καθώς συχνά 
συμβαίνει, πήρε δλο της τό άνθισμα, μπήκε μέσα σε δλο της τό 
νόημα, είναι δέσποινα της τέχνης της. 'Ο Βαλαωρίτης, άηδιασμένος 
άπό τή μικροπολιτική, παραιτημένος άπό τά πολιτικά όφίκια, στην 
έξοχή του άποσυρμένος. Δοσμένος στήν οικογένεια του. Κάποια του 
γράμματα πού μιλεϊ για τδν Άντρέα του, τό ύστερότοκο παιδάκι 
του, είναι σάν τραγούδια κι αυτά στοργής. Βασανισμένος κι άπό τήν 
άρρωστια του, πού σέ λίγο θά τόν έφερνε στόν τάφο- μά κι άπό 
τήν άρρωστια του ύπερευχίσθητος· δηλαδή σέ κατάσταση πού ύπη- 
ρετεΐ τήν ποίηση κι εύκολύνει τή γέννα της. Γιατί καί ή ποίηση 
καί άρρώστια είναι, καθώς είναι καί ύγεία. 'Ο Βαλαωρίτης γνω
ρισμένος πίό στενά μέ τή Λευκάδα του, άδερφωμένος μέ τούς ταπει
νούς τού λαού, ένας μέ κείνους καί στή σκέψη καί στήν έκφραση, 
είναι ό ίδιος Φωτεινός, καθώς σωστά μάς τό ύποβάλλει δ στοργικός 
βιογράφος του: Τριγύρω του

ουντβίμματα καί χαλασμοί. Γαδρα παντοδ καί λύσσα.
Κανένα γλυκοχάραμα, νύχτα, σκοτάίι, πίσσα.

Άρνήθηκε τήν κλίφτουργιά, τά φλογερά δνειρώ της,
κι έγινε ζευγολάτης.

Μέσα στό ποίημα του «Φωτεινού» έβαλε τήν καρδιά του ό ποιη
τής πιό πολύ. Καί καθώς ό Λευκαδίτης καπετάνιος, σπρωγμένος άπό 
τή δύναμη των πραγμάτων, καί στή μοναξιά του μέσα, ξαναγύρισε 
στ’ άρματά του καί μ’ δλα του τά γερατειά, γιά νά ξαναστυλώση 
τήν ξεπεσμένη πατρίδα του, γιά νά διώξη τόν ξένο, έτσι κι ό Φωτει
νός ποιητής, σπρωγμένος άπό τή δύναμη πού τόν κυβερνούσε μέσα 
του, καί στή μοναξιά του μέσα, ξαναγύρισε στ’ άρματά του· στήν 
τέχνη του. Ό  στίχος, μέσα στ’ άρματωλικά του χέρια, σά λεπίδι 
ξανάστραψε, ξαναβρόντηξε σάν καρυοφύλλι. Μά τά χέρια δέν τρέ
μουν, καί ό στίχος άλάθευτα χτυπά. Καί τή δάφνη πού θά τήν όνει- 
ρεύοταν ό νέος, τήν έδρεψεν ό μισόκοπος. Γιά κακή μοίρα 6 «Φωτει
νός» άπόμεινε άτέλειωτος. Ό  θάνατος έδρεψε κι αδτός τόν ποιητή· 
πενήντα πέντε χρόνων. Λείπει άπό τό ποίημα τούτο τό τελευταίο 
χτένισμα. Μά δέν τού λείπει τίποτε σχεδόν άπ’ δσα ξεχωρίζουν τή 
δύναμη, τή χάρη, τή μαστοριά τού βαλαωριτισμού. Δέν έχουμε στά 
χέρια μας τόν καιρό πού χρειάζεται γιά  νά γίνη σωστή άνάλυση 
τού Ιργου. Μάς φέρνει πίσω, πρός τό μεσαιώνα, στά 1357, στήν 
έπανάσταση πού άναψαν οί Λευκαδίτες γιά νά τινάξουν άπό πάνω
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τους τό ζυγό τού Βενετσάνου. Τό ποίημα δέν τό διακρίνει ή όμηρική, 
καθώς παρατηρήσαμε, άμεροληψία τού «Διάκου». Είναι γιομάτο καί 
νευρικά τρέμει έδώ καί κεί άπό τό μίσος έναντίον τού καταχτητή' 
δέν είναι δ Τούρκος π:ά· είναι ό Φράγκος· είναι, άκριβέστερα, ό 
ξ έ ν ο ς .  Στόν καιρό πού γράφεται τό ποίημα ή άτμοσφαίρα τών 
πατριωτών θολωμένη άπό τή γενική δυσαρέσκεια κατά τών δυνατών 
τής Ευρώπης. Τό αΐστημα τούτο τού παράπονου, τής πίκρας, τού 
θυμού κατά τού εύρωπαίου δυνατού, άρκετό γιά νά ξυπνηση μέσα 
στήν ιστορική φαντασία τού ποιητή δλες τις άνάμεσ άπό τούς 
αιώνες εικόνες τού Ελληνισμού, κατατρεμένου άπό τόν ξένο, είτε 
τόν Τούρκο, είτε τόν Φράγκο, τούτον έπικιντυνότερο άπό κείνον' τό 
αϊστημ’ αύτό έρμηνεύει ό Φωτεινός. Τό ποίημα, συνθεμένο μέ τήν 
δρμή καί μέ τή γνώση πού μάς ξεδιπλώνονται στό Διάκο, μέ δλο 
τό γλωσσικό πλούτο πού τόν έκμεταλλεύεται, καθώς ¿κείνος ξέρει, 
μόλα ταϋτα είναι καί κάτι άλλο. Ταξιδεύουμε στ άνοιχτά, άρμενί- 
ζουμε πρός φανταχτερώτερους δρίζοντες, είμαστε στά χρόνια τά 
βυζαντινά· άπάνω σέ νεόφερτο δλικό δοκιμάζει τώρα τήν πλάστρα 
δύναμή της ή άρματωλική ΜοΟσα:

Τοδ Νικηφόρου τό οπαθί μπορίΤ νά μάς οκ«πάση'
*1ναί παιδί παλικαράς, κι ή μάνα π όχιι πλάθει 
ταντρβιωμίνο του κορμί, ή Παλαιολογίνα, 
τόν κέντρωβ' αίμα βασιλιά. . .

Έ τσ ι ό ποιητής πλαταίνει τά σύνορα τού βασιλείου του, καί 
μαζί γίνεται ό πρόδρομος τού σημαντικού ξετυλιγμοΰ πού βλέπουμε 
γύρω μας, δσοι θέλουμε κι δσοι μπορούμε νά τόν προσέξουμε' τού 
ξετυλιγμοΰ πού έμπασε στήν παράδοση τής νέας έλληνικής πατριδο
λάτρισσας τέχνης νέα στοιχεία καί θέματα, τό Βούλγαρο άγνάντια 
στόν Τούρκο, τή Μακεδονία άγνάντια στήν Ή πειρο, μέ νέους ήρωες 
καί νέους μελετητές, τό ξετύλιγμα πού φωτίζει καί πού πλουτίζει τό 
ιδανικό τής σύγχρονης ποιητικής δημιουργίας, κι άς δουλεύη κομ
μένα, λιγοστά, άργά, μισά — καί στόν πεζό καί στόν έμμετρο λόγο, 
μέ τή ζωή, μέ τά πρόσωπα, μέ τό νόημα τού βυζαντινού προγονι
κού κόσμου. ’Αλλά μ’ δλο τό μίσος καί μ δλη τήν δργή κατά τού 
ξένου — τό σκληρό καί τό άλύγιστο καί τής ψυχής καί τού στίχου 
μέσα στό ποίημα τού «Θανάση Διάκου», σά νά λυγίζεται καί σά νά 
τρυφεραίνη έδώ πέρα. Πάντα μέσα στήν ταραχή, στόν άγώνα, στό 
μαρτύριο- μά τώρα σά νά είμαστε πιό κοντά μπροστά σέ κάποιο 
πρόσωπο πού μελαγχολικά μάς χαμογελά ή πού μάς θυμίζει κάτι
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άπό τό Ιπικό γαλήνεμα. Μέσα στο μούγκρισμα τών δπλων πού έτοι- 
μάζονται νά γίνουν τ’ άστροπελέκια,μιά κελαηδίστρα φωνή ξεχωρίζει:

S i  παράμερο λαγκάδι Κι άντιβλέπει ατό·, καθρέφτη
κατεβαίνει μιάν αύγή του ν8ρ0δ κρυφά κρυφά
διφασμένο Ινα κοπάδι τό βοσκό τον ψυχοκλέφτη
καί ξανοίγίΐ μιά πηγή. πού τής έριχνί φιλιά.

Αένβ δτ' ήταν στοιχτιωμένη ..............................................
κι βίχβ φίλο Ινα οτοιχ*ιό - Έ χ ω  κόρη αυτή τή βρύση
πού ΐή ν  ήθελε κλεισμένη παγαπάς τόσον καιρό,
νά μή βλέπη οδτ’ ουρανό. Έ λα , πιέ v i  σ4 βροσίση
..............................................  τό παρθένο της ν8ρό.

3τρέφ«ι άνήσυχο τό μάτι Τότε άπλώνει μές 0 τά βά«η
τή βρυσούλα του νά ί8ή τό καλόβουλο στοιχειό,
άν κοιμάται στό κρεβάτι, τόν άφρό της παίρνει, πλάθει,
άν οτενάζη, άν άγρυπνή. δίνει σάρκα στό νερό,

κι ή παιδούλα του προβαίνει 
δροσοστάλαχτη, ξανθή, 
φέγγει ή χώρα φωτισμένη 
άπό τέτοια αναλαμπή.

Ή  κελαηδίστρα φωνή τής θωδούλας είναι, τής άκριβοθυγατέρας 
του Φωτεινού:

Δέν είχε κλείσει δεκαφτά, κι άμεστο μοσκοβόλα 
τοδ λόγγου ταγριολούλουδο. Ποτέ παρόμοιο μάτι 
τή δύση δέν έφώτιβε πατέρα έβδομηντάρη, 
οδτε ταγέρι του Μαγιοδ τόση δροσιά καί γλύκα 
χύνει ποτέ σέ σωθικά μυριοφαρμακωμένα 
δση σκορπούσε όλόγυρα μέ τόν άνασασμό της . . .
Μέ τό τραγούδι κάθεται στόν άργαλειό κι δφαίνει, 
μέ τό τραγούδι βιάζεται, μέ τό τραγούδι φέρνει 
τή στάμνα στό κεφάλι τ η ς . . . 2x0 βότανο, στό θέρο, 
παντού στό στειρολόγημα, στόν τρύγο, στό κοπάδι, 
δθε περάση, τής χαράς τά σύγνεφ" αποδιώχνει 
καί βασιλεύει δπου σταθή παρηγοριά καί γέλιο.
Δροσοσταλίδα τής αδγής, χαρά, χαρά στά χείλη 
πού θά τήν πιουν μ’ Ινα φιλί . . .

Ό  θησαυρός τήςκαρδιάς τού πατέρα πού μοιρολόησε τούς χαμούς 
τής Μαρίας καί τής Ναθαλουλας του καί πού κρυφονειρεύεται τούς 
περαστικούς άγγέλους του, 6 θησαυρός αύτός ξοδεύεται γιά νά στο- 
λιστή τού Φωτεινού ή κόρη. Καί κάτι άκόμα έδώ σά νά μας ψιθυ- 
ρίζη πώς ό ποιητής σύνθετε τούς στίχους τού Φωτεινού, δχι τόσο
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μέ τή φλόγα τής πολεμικής μανίας, δσο μέ κάποια δάκρυα άποχαι- 
ρετισμού στά μάτια του. Τό τραγούδι τού κύκνου. Σά νά ξάνοιγε 
καί σά νά μάντευε μέσα στή σκιά τό χέρι τού θανάτου πού άπλώνοταν 
κι έψαχνε γιά νά τόνε συλλάβη. Ό  ποιητής πάντ’ άρματωλός, άκλό- 
νητος, μέ τό μέγα Ιθνικό του όνειρο- μά στόν ίδιο καιρό κάτι σάν 
όνειρο άλλο, ή νοσταλγία τής ζωής πού θά τήν άφηνε, τόν κάνει, 
κάπου κάπου, γαληνότερα νά στοχάζεται, μά καί παθητικά νά τρέμη 
τώρα. Μάς τό λέει ό ίδιος ό στίχος του πού συναλλάζεται, τώρα 
δεκαπεντασύλλαβος όμοιοκατάληχτος,τώρα δεκαπεντασύλλαβος χωρίς 
ρίμα, τό γύρισμα τής όμοιοκαταληξίας, πού δίνει στήν ποίηση λυρι· 
κώτερον άερα καί ύποκειμενικώτερο. Έ πειτα  6 ποιητής, άπό τήν 
άφιλοπρόσωπη άγάπη πρός τό χωριάτη γύρω του, άπό τή συγκρα· 
τητή συναναστροφή μέ τούς άγρότες τής "Αγια Μαύρας καί μέ τούς 
Άκαρνάνες άντίκρυ του, ρουμελιώτες αγνούς, άγάλια άγάλια καί 
αποκλειστικότερα γίνεται κι αύτός λαός όλος. Τής λαϊκής ψυχήςι 
χυμένης δχι μέ τή ρητορική ζέστη — ό Βαλαωρίτης δέν είναι καλά 
καλά ρητορικός ποιητής — δχι μέ τό λυρικό τόν οίστρο — ό Βαλα
ωρίτης δέν είναι λυρικός ποιητής — άλλά κυριώτατα μέ τήν άναπα- 
ράσταση τού τρόπου τού αίσθαντικού καί τού τρόπου τού έκφραστι- 
κού ένός λαού, ό Φωτεινός θά μενη ώραΐο δείγμα.

— «Έχιύ, σ κ ο υ λ ή κ ι  ά γ ν ώ ρ ια ιο », κράζει πρός τό γέροντα πολέ
μαρχο φαντασμένος ό ’Ιταλός δυνάστης,

έγώ, σκουλήκι αγνώριστο, δ Τζόρτζης δ Γρατσιάνος, 
αφέντης σου παντοτινός, τύραγνος, άρχοντάς σου.
Αύτό τό χώμα πού πατώ, οΐ πέτρες, τά  νερά σου, 
ήμερο κι άγριο κλαρί, ταγέρι σου, ή ψυχή σου, 
τά ζωντανά σου, τά παιδιά, τό αϊμα σου, ή τιμή σου,

δλα δικά μου, μάθε το . . .

Καί καθώς ό Φωτεινός ρίχνει κατά πρόσωπο τού ξένου τή λέξη 
λ α ό ς :—Ποιος είναι αύτός ό λαός; χλευαστικά ρωτά κι έπιμένει στό 
ρώτημα 6 άριστοκράτης Βενετός: μ ο υ  α υ τό  τό  λ ε ίψ α ν ο  π ο υ

θ ά  β ρ ικ ο λ α κ ιά σ η ». Κι Ó Φωτεινός, μέσα σ’ Ινα θαυμάσιο ξέσπασμα 
τής λαϊκής μαρτυρεμένης ψυχής, τού άποκρίνεται:

Έ γώ , δ φτωχός δ Φωτεινός, δ γέρος δ ξεσκλιάρης,
πού ρίχνω έδώ τό σπόρο μου γιά νά μού τόνε πάρης,
εγώ πού μέ τόν ίδρωτα τά χώματα ζυμώνω,
γιά νά τρώη άλλος τό ψωμί, πού τρέχω, καί κεντρώνω
τήν άγριλίδα τού βουνού, καί πού δέν Ιχω λάδι
ν' άνάφτω τό καντήλι μου, καί ζώ μέσα στόν άδη-
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έγώ πού μέ τά  νύχια μοο άναποδογαρίζω  
τό  λόγγο  καί τά ριζιμιά γιά νά ο&ς τά στολίζω 
μέ κλήματα πού ίέν τρογδ καί πού ποτέ δέν Ιχω  
λίγο κρασί κεφαλιακό τή γλώσσα μοο νά βρέχω' 
έγώ 4 φτωχός 4 μυλωνάς, ποϋ ζώ ο’ αιώνια ζάλη 
καί -παίρνω κέρδο, πληρωμή, προοφάγι τήν πασπάλη, 
πού δέν δρίζω τό παιδί, πού πάντα ζώ μέ τρόμο, 
καί πού δέ βρίσκω έδώ στή γή γιά νά μέ κρίνη νόμο, 
αύτός, αύτός είν’ 6 Λαός . . .

Ό  περίφημος Μπέμπελ, Ινας άπό τούς άρχηγούς τού γερμανικού 
κοινωνισμού, σέ κάποιο του λόγο στα 1893, μνημονεύοντας Ινα ποί
ημα τού Ά ιν ε  — 6 Ά ινε  ποιητής έπαναστάτης, βέβαια, δμως δχι 
καί σοσιαλιστής — τό χαραχτήρισε ό Μπέμπελ « στήν Ιντέλειαν 
Ικφραση τής σοσιαλιστικής ιδέας». ’Ανάλογα οί στίχοι πού τώρ’ Ακού
σατε, θά μπορούσανε γκαρδιακά ν’ άντιλαληθοΟν άπό τούς προλετάριους 
καί τής έξοχής καί τής χώρας, καθώς εικονικά ξεσκεπάζονται τά 
παθήματα, εύγλωττα σά νά διαλαλοΰν καί τά δικαιώματα τού βασα
νισμένου λαού:

Λύτό τό βόιδι τό μανό π' όσο βαθιά ρουχνίζει,
τόσο εύκολα μιγιάζεται κι άνεμοστροβιλίζει.

Έ τσι τό τραγούδι τού ποιητή ξεπερνά συχνά τό σημείο πού σκο
πεύει" Ιτσι Ινας πατριδολάτρης άοιδός σαλεύει τά σπλάχνα μας καί 
άπό συγκίνηση καθαρώτερ’ ανθρώπινη, πού πάει παραπέρα κι άπό 
τά σύνορα των πατρίδων.

*

Ή  γνωριμιά τού Βαλαωρίτη μέ τόν έλληνικό λαό προικίζει τό 
στίχο τού Φωτεινού καί μέ μιάν άλλη χάρη- μέ τήν ί λ α ρ ό τ η τ α, κάτι 
σαν ειρωνεία όμηρικη" κατι σά χιούμορ· κέφι θά Ιπρεπε νά τό πούμε. 
Μά κάτι πού διαφέρει άπό τό σατυρικό κέντημα, άκόμα κι άπό τό 
παιχνιδιάρικο τό ύφος. Κάτι πού άνετα πρέπει νά γλιστρά άπό τό 
όψηλδ καί κατανυχτικό στήν οικιακή Ομιλία πού χωρατεύει· κάτι δχι 
εύκολο νά κεντηθή μέσα στό λεπτότατο ύφασμα πού λέγεται στίχος, 
καί πού Ινα άπρόσεχτο κίνημα, παραπανιστό, μπορεί νά τό ξεσκίση. 
Κάτι πού θέλει εύλυγισία καί στής σκέψης τό περπάτημα καί στής 
γλώσσας τό μεταχείρισμα. Τέτοιο κέφι συχνά τό άπαντοΰμε στα Ιργα
κορυφαίων τής ποιητικής τέχνης πού καθρεφτίζουν άκέρια τή ζωή.
Ά πό  τόν "Ομηρο στό Σεξπήρο, άπό τό Σεξπήρο στόν Γκετε, άπό 
τό Γκετε στό Μιστράλ, άντιθετα μέ τήν ποίηση πού παρουσιάζεται
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σχεδόν πάντα μέ λειτουργική κατάνυξη καί ιερατικήν έπισημότητα 
καί σάν εκστατική. Καί δώ ξεχωριστός δ Βαλαωρίτης, μέ τής λαϊκής 
ψυχής τή ματιά καί τήν δρεξη, μάς δίνει κάποια δείγματα τέτοιας 
χάρης, Ιχτός άπό τήν άγρια ειρωνεία τής Χάμκως στή Φροσύνη, άπό 
τά μετωρίσματα τού Μήτρου στό Διάκο, καί άπό μερικούς στίχους 
τού Καλόγιανου, κυριώτερα, σχεδόν σέ δλο τό τρίτο άσμα τού Φωτει
νού, πού τό γιομίζει ή κουβέντα των δυό γέρων δπλαρχηγών. Οί γέροι 
τό κουτσοπίνουν, καί ρουφώντας τό ήδονικό κεροπάτι «πόχε ι  πα
τ έ ρα  πατρι νό καί  μάνα μαυροδάφνη»,  βρίσκουν τρόπο νά μάς 
παραστήσουν μέ τή λαμπερά, καί σοφά εικονική τους πλούσια γλώσσα, 
τήν κατάσταση τής Ιθνικής ψυχής στήν παραμονή ένός σηκωμού- 
καί ή είκόνα δλη σά μαλακά νοτισμένη άπό κρασοκατάνυξη. Τό 
σφιχτό δυσκολοξεδιάλυτο άδέρφωμα τής τέχνης τού ποιητή μέ τήν 
ψυχή τού λαού, καί στό νόημα καί στήν έκφραση πού κάνει τήν 
ποίηση νά σταματά πιο πολύ στις λεπτομέρειες, άπό κοντά, τών 
πραγμάτων, παρά στό σύνολο κι άπό κάποιαν άπόσταση, κι άπό κεΐ 
νά παίρνη τό πέταμά της, Ιξαίρετα ό Βαλαωρίτης τό βάζει σ’ Ινέρ- 
γεια μέ τό στίχο- κι Ιτσι ή ποίηση τού Βαλαωρίτη είναι μαζί καί 
γέφυρα πού μάς περνά άπό τό στίχο, στόν πεζό λόγο τόν καλλιτε
χνικό, άπό τό Εστορικό ποίημα στό Ιπικό διήγημα- καί πού μάς 
κάνει νά στοχαστούμε πώς υπάρχει καί στής νέας μας δημιουργικής 
φιλολογίας τό περπάτημα Ινας ρυθμός, μιά παράδοση, κάτι σάν 
έξελιξη, κάτι σά μεταμόρφωση- πώς μέ δλα του τά έμπόδια ό δρόμος 
αύτός είναι ύποκείμενο τής μελέτης τού ιστορικού.

*

’Εδώ σταματούμε σήμερα. Στήν άλλην όμιλία, θά τερματίσουμε 
τόν περίπατό μας μέσα στούς κύκλους τού «Φωτεινού», θά ρίξουμε 
ύστερα μιά πλατειά ματιά στό σύνολο τού έπικού Ιργου τού ποιητή, 
καί άλλάζοντας .δρόμο, θά σταματήσουμε σέ κάποιες γωνιές καί θά 
σκύψουμε σέ κάποιες λεπτομέρειες τού Ιργου. θ ά  κοιτάξουμε πώς ό 
ποιητής φέρνεται άγνάντια καί στά μεγάλα αιώνια θέματα τού 
λυρισμού, στόν Ιρωτα, στό θάνατο, στή φύση, στό κοσμικό πρόβλημα, 
καί άν καί πώς έκφράζει κάτι κι άπό κείνα. Καί θά τελειώσουμε 
μέ τήν άνάγνωση καί μέ τήν άνάλυση τού «Ξεριζωμένου Δέντρου». 
Είναι τό ποίημα πού βρίσκουμε τό Βαλαωρίτη μέσα σέ δλους τούς 
τόπους του καί μέ δλους του τούς τρόπους.
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Ή  δεύτερη όμ ιΐία  '.

Στην πρώτη μου όμιλία στήν αίθουσα τού «Εκπαιδευτικοί) 
Όμίλου» πού μοΰ έκαμε τήν· τιμή νά μέ βάλη στό πρόγραμμα τών 
ρητόρων του, παράστησα πρώτα τήν έντύπωση πού προξένησε στήν 
παιδική μου φαντασία ή άποκάλυψη τών ποιημάτων τοΟ Βαλαωρίτη. 
Εξέτασα ύστερα, πάντα μέσα στά στενά σύνορα μιάς όμιλίας, τήν 
ποίηση τούτη, σέ δ τι μάς δείχνει χαραχτηριστικό, καί στήν ούσία 
καί στή μορφή της· μέ τό φώς τοΟ κριτικού λόγου καί μέ τή 
θέρμη τής άγάπης πρδς τόν άνθρωπο καί πρδς τόν ποιητή προσπά
θησα νά δείξω ζωγραφιστά τής Μούσας τού Βαλαωρίτη καί στήν 
πνοή της καί στήν τέχνη της καί στή γλώσσα της, τό νόημα καί 
τήν ¿μορφιά. Καί γενικώτερα, καί κυρίως, άπάνου στά μακρόστιχα 
ιστορικά τραγούδια του, στήν «Κυρά Φροσύνη», στό άριστούργημα 
τού «Θανάση Διάκου*, στό θαυμαστό «Άστραπόγιαννο», καί στό 
«Φωτεινό», τό πλατύ καί πλούσιο, τό κύκνειον άσμα τού ποιητή. 
Μέσα σ’ αύτό ή ποίηση τού Βαλαωρίτη σφοδρή καί άγρια άπό τό 
μίσος έναντίον τοΟ ξένου, δμως άπαλαίνεται άπό Ινα γλυκύτατο 
φύσημα στοργής, έμψυχωμένο πιό πολύ στήν παρθενική θωδούλα, 
στήν ήρωίδα του, κάτι σάν άποχαιρετισμός πρός τή ζω ή . πού θά 
τήν άφηνε πρόωρ’ · άκόμα 6 έθνοπλάστης ραψωδός. Σήμερα στήν 
αίθουσα τού Λυκείου τών Έλληνίδων πού εύγενικά μάς φιλοξενεί, 
καί πριν περάσω καί σταθώ σέ άλλα μονοπάτια τού ποιητικού του 
δάσους, θά τερματίσω πρώτα τόν περίπατό μου στούς χλοερούς 
κύκλους τού «Φωτεινού».

*

Καθώς παρατήρησα στήν προηγούμενην όμιλία, ή Μούσα πού 
έμπνέει δλο σχεδόν τό ίργο τού Βαλαωρίτη καί πού τήν ένσαρκώνει 
τήν έθνικήν ιδέα, είναι ή Ή πειρο. Τού ποιητή πάντοτε ή φαντασία 
μέ αύτήν άγκαλιασμένη,

καθώς ριζώνει ή άγριλιά καί σφίγγεται στό βράχο, 
άγκαλιασμένη πάντοτε στήν πέτρα ποό τήν έχει.

Καί κράζει σ’ Ινα του λόγο πρός τούς συμπολίτες του: «Ένιωσα 
δτι κυκλοφορούσε μέσα μου τό αίμα τής Ηπείρου». Ό  λόγος αύτός 
έκφωνημένος πρό πενήντα χρόνων άκριβώς, άμέσως ύστερ’ άπό τήν 
ένωση τών Έφτά Νησιών, Ιν άπό τά σπάνια δείγματα πού μάς

1 Στις 13 τοδ Γενάρη τοδ 1914.
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άφησε ό Βαλαωρίτης πεζού λόγου στή δημοτική γλώσσα, μάς δείχνει 
τόν ποιητή, μέ μόνη τήν ένταση καί τή δύναμη τού πατριωτικού 
του πυρετού άνεβασμένο σάν απάνω σέ βάθρο ένός προφήτη. Καί πώς 
ταιριάζουν τά σάν προφητικά τούτα λόγια μέ τήν ποιητική μας 
γλώσσα, πού είναι καί κείνη σάν άπό ύφασμα προφητικό. «Βλέπω, 
κράζει, έναν άντρείο λαό νά μουγκρίζη όλόγυρά μου καί μές στή 
ματιά του ξανοίγω δτι σάν Ιρθη ή ώρα, δέ θά φοβηθή νά χύση τό 
αίμα του πολεμώντας τούς Ιχθρούς του. . .  Βλέπω άντικρύ μου τά 
βουνά τής ’Ηπείρου μελαγχολικά, μαυροφορεμένα, κι έχω τωρα τήν 
πεποίθηση δτι γλήγορα θά τ’ άνεβούμε νικηταϊ καί τροπαιούχοι». Καί 
πώς μοΰ έρχονται στό νού τά λόγια πού τώρα τελευταία σημείωνα 
άπό τήν άφορμή ένός μνημοσύνου στό χρόνιασμ’ άπάνου τού ήρωικού 
θανάτου στήν κορφή τού. ήπειρωτικοϋ Δρίσκου ένός άλλου πόσο 
διαφορετικού ποιητή, τού λεπτότεχνου σμιλευτή τού στίχου, πού θρη
νούμε. Έ γραφ α : «Τά δπλα μας άπέξω άπό τά Γιάννενα καί μέσα 
στήν Ή πειρο, σά νά συνεχίζουν καί σά νά πραγματοποιούν τήν 
ποίηση τού Βαλαωρίτη». "Όμως ή ποίηση τούτη έρχεται στιγμή κι ή 
ματιά της, σά νά μεγάλωσε ξαφνικά ή άχτίνα της, καί σά νά βλέπη 
μάκρος ασυνήθιστο τό κοίταμά της, έρχεται στιγμή κι άγκαλιάζει 
δχι πιά ώρισμένους αγιασμένους άπό τήν ιστορία μας τόπους, άλλα 
τήν ίδια τήν μεγάλη τήν δλη τήν ιδεατή μητέρα, τήν Ελλάδα, στό 
πέρασμά της μέσ’ άπό τούς αίώνες' «le m irac le  grec», καθώς θά 
έλεγε ό Ρενάν, τό έλληνικό θάμα. Ή  ματιά τούτη ρίχνεται στό 
δεύτερο άσμα τού Φωτεινού. Έ κεΐ πού ό σοφός άπό τήν Πόλη καλό
γερος, δάσκαλος τού Φωτεινού, μπάζει τό μαθητή του στό νόημα 
τής έθνικής ιστορίας.

Τοδπ* ι ό  πώς ανάμεσα σέ τρίβολα' κι αγκάθια 
μιά μέρα θέλησε δ θεός νά σπείρη Ινα λουλούδι 
δποδχε χίλιες ομορφιές καί χίλιες εύωδίες 
κι δποδ δταν ¿μεγάλωσε καί πρόβαλε δροσάτο, 
δεύτερος ήλιος ίλαμφε, καί τήν ψυχή τοδ κόσμου, 
π' οδτε δέν είχε άνάκαρα κρυφά ν’ άναστενάζη, 
τή ζέστανε, τή στόλισε μ’ ακούραστα φτερούγια, 
τήν έμαθε πώς νά πετά. Καί τό λουλούδι έκείνο 
πόπρεπε νάναι Αμάραντο, τό βάφτισεν Ε λλάδα.

Ό  ποιητής τού «Διάκου» άντιπαθούσε τό ταίριασμα τών άρχαίων 
κλεινών ¿νομάτων μέ τά νέα δοξασμένα ¿νόματα. Στό ποίημα τού 
«Διάκου» δέ μνημονεύεται ούτ’ ένα δνομα ούτ’ ένα κλέος άπό τούς 
άρχαίους κλασικούς καιρούς. Ό  ποιητής τού «Φωτεινού» πιστός δέν
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μπορούσε νά μείνη στήν άρχή τούτη· βλέπει πλατύτερ’, άρμονικώ- 
τερα στοχάζεται. ’Αρχίζει νά έννοη πώς δέν είναι άταίριαστα μέσα 
στδ περιβόλι του συμπλεγμένα μέ χΐς πρασινάδες καί σκεπασμένα μέ 
τα φυλλώματα μάρμαρα χρυσωμέν’ άπδ τήν πολυκαιρία, συντρίμ
ματα ωραιότερα κι άπδ τά άκέρια, πού τά καθιερώνει ή Κλειώ καί 
ή τέχνη τά ξαναζή. ’Αρχίζει καί ρυθμίζει μέσα στδ τραγούδι του 
άρχαΤες Ινθύμησες, άρχαΐα δνόματα· καί πλουτίζει τό στίχο του μέ 
τδ άνάκρασμα τής δόξας τών κλασικών αίώνων, πού μπάζει μέσα 
στήν άρματωλική ζωηράδα τής γλώσσας του μια σεμνή χάρη. Νά 
πώς δείχνονται, πώς Ôπ α ι ν ί σ σ ο ν τ α ι  — καλύτερα νά πούμε -  τά 
σαλαμίνεια τρόπαια:

Τοδπβ ότι εκείνη ή θάλασσα ή φραγκοπατημένη 
είχε ρονφήξες λαίμαργα τανθρώπινα χοπάΐια  
πού μ ’ §ναν 3έρξη βασιλιά ¿χύθηκαν να φάνε 
ταοτάλωτο τό λοόλουδο . . . .  ^ακολουθούσε νύχια, 
ύπνος, νεκρίλα, σίδερα, καί γλίτωσε τον κόσμο

Καί νά ή ώραία καί μέ δλα τά τολμηρά μιας νεολογικής 
έκφρασης ̂  μά πόσο άνετη -  αναπαράσταση τής ναυμαχίας τού 
Ακτίου με τόν Όκτάβιο νικητή καί μέ τδν ’Αντώνιο, θύμα τής άπαί- 

σιας γυναίκας:

Τούδειξ’ Ικεί παράμερα τή Σάλτενη, τόν Κόρφο, 
καί τοΟπε πώς ¿σμίξανε καί πως κριαρωθήκαν 
μίσα σ’ αύτό tó  στένωμα για τή σκλαβιά τού κόσμου 
δυό πολέμαρχοι φοβεροί, καί πώς δ νικημένος, 
από δυό λάμψες πόβλεπε ναστράφτουν ¿μπροστά του, 
τής Κλεοπάτρας τή ματιά κι iv a  μεγάλο θρόνο,
¿διάλεξε τήν δμορφιά καί σβήστηκε μαζί της

Καί νά τού Κράτους τού Βυζαντινού τδ ζωγράφισμα:
Τουπέ πώς Ινας βασιλιάς, 6 Μέγας ΚωσταντΓνος, 
τήν πρώτη μέρα πάδραξε οτά χέρια τήν κορώνα 
¿ξάνοιξε «τι ¿πάνω της πηχτή πηχτή σαν αίμα 
τήν εσκοτίδιαζε ή σκουριά καί θά τήν έτρωγε δλη 
άν δέν τής έδινε βαφή καί βάφτισμα καί χρίσμα 
τή λάμψη τής Ανατολής, τό φώς τού Σταυρωμένου 
και τού Βοσπόρου τά νερά. Καί πάραυτα φυτρώνει 
στο πρόσταγμα τού γίγαντα μέσ’ άπ’ τά κύματά μας 
τό Κράτος τό Βυζαντινό, πόζησε χίλια χρόνια 
χωρίς Iva ξανάσασμα, ξεσπαθωμένο πάντα, 
για νά κρατή τήν άβυσσο, πού μούγκριζε νά πνίξη 
τή Δύση τήν άχάριστη . . .
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Καί νά Iva πλατύτερο άπ’ δλα καί σά χαλκοχυμένο παρουσία- 
σμα τών ιστορικών καιρών, άπδ τδ ποίημα στήν γκρεμισμένη «Στήλη 
τού Όλυμπιείου»:

Σά νάσουν ραχοκόκαλο προκατακλυσμιαίο 
δ χρόνος σέ ξεκλείδωσε, καί κάθε σου σφοντύλι 
σέπεται τώρα κατά γής καί τδ πατούν οί σκύλοι . - .

Ά μ ετρες είδες γενεές νά λάμψουν, νά γεράσοον,
νά λιώσουνε σάν τό κερί . . . Βαρβάρους νά περάσουν 
σά σίφουνας κατάμαυρος . . . Α κόυσες τό σφυρί τους 
νά σού συντρίβη τό κορμ ί. . . Ένιωσες τήν πνοή τους
έπάνωθέ σου νά διαβή καί νά σέ κιτρινίση
σά φύλλο π' άσπλαχνος βοριάς περνώντας έχει ψήσει.

Έ στερα . . . νύχτα φοβερή, κρυφό χτικιό, νεκρίλα, 
γεράματ', αποκάρωμα, καί φράγκικη σαπίλα

Ή  ποιητική έρμηνεία, τδ έπικδ άντικαθρέφτισμα τής έθνικής
ψυχής άνάμεσ’ άπδ τούς αιώνες- ó Ξέρξης, δ ’Αντώνιος καί ή Κλεο
πάτρα, δ Κωσταντΐνος, τδ Κράτος τό Βυζαντινό, ή έπιδρομή τού
Φράγκου, τδ πέρασμα τού βαρβάρου, θέματα γιά  νά μάς δώσουνε
νά καταλάβουμε πώς κοίταξε ν’ άνοιξη τό δημιουργικό σκεπάρνι τού 
Βαλαωρίτη πλατύτερους δρόμους γιά  Ιργα γενναιότερα- τό ρητορικό 
μαζί καί ζωγραφικό λογάριασμα τών άρχαϊκών περασμένων μέ τήν 
όλοζώντανη γλώσσα προσδίνουνε μια κίνηση έπιβλητικώτερη στο 
άνυπόταχτο φτερωτό βήμα τού άρματωλισμού.

*

Καί δμως ή πιδ ξεχωριστή άρετή, καί δμως ή σημαντικώτερη προ
κοπή τής τέχνης τού Βαλαωρίτη στοΰ «Φωτεινού» τδ ποίημα,βρίσκε
ται άλλοϋ- δέν είναι ή ματιά πού μακριάθε ό ποιητής ρίχνει στδ θαμα- 
τουργδ ξετύλιμα τής Ιλληνικής ψυχής. Είναι τδ στήριγμα πού βρίσκει 
στη γωνιά πού γεννήθηκε γιά νά τραγουδήση μέ δλη του τή δύναμη 
καί μέ δλη του τή χάρη. Δέν είναι τδ σύγνεφο πού θέλει νά σιμώση 
δ άιτός. Είναι τού άηδονιού τδ χαμηλό κλαδί. Είναι ό τ ο π ι κ ι σ μ ό ς  
τού Ιργου. Είναι τδ νησί του, είναι ή Λευκάδα του. Πατεϊ στερεά, 
γιατί πατεϊ σέ γνώριμα χώματα, θ ά  ταίριαζ’ έδώ νά θυμηθούμε τά 
λόγια τού ήρωα τού ’Ιψεν, στδ δραματικό του άριστοόργημα, στδ 
«Brand»: «Καθώς τό δέντρο βυθίζει τίς ρίζες του στή γη, ό άνθρω
πος άνάγκη νά στηριχτή στδν τόπο πού γεννήθηκε. ’Ανίσως καί δέ 
βρίσκει αύτοϋ τροφή γιά τή δράση του, άγονος καί καταραμένος 
είναι σέ δ τι λέει καί σέ δ τι πράττει». Τήν ίδια ίδέα, δχι μέ τή
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βιβλική τήν ίερατικότητα τοΟ σκανδιναβού έθναποστόλου, μά μέ τή 
ρητορική ζωηράδα τοΟ νεαρού "Ελληνα πατριώτη δ Βαλαωρίτης 
σά νά μάς τή θυμίζη στά λόγια τοΟτα βγαλμέυ’ άπό πολιτική δημη
γορία του στά 1857: «Πολλάκις ή ιδέα τοΟ πατριωτισμού σμικρύ- 
νεται τοσοΟτον, ώστε άπορεϊ τις έκ πρώτης άφετηρίας πώς δύναται 
νά θέση τήν Ιδραν της Ιπί ένός βράχου, Ιπί ένός σκοπέλου, έπί 
μιάς γωνίας. Και μόλον τούτο, Κύριοι, τδ πράγμα έχει οδτω». "Ενας 
βράχος έφτασε τής Μούσας τού Βαλαωρίτη γιά νά τδν κάμη θαβώρ. 
'Η  Ελλάδα, μέ δλο της τό φωτοστέφανο, σάν άφηρημένο νόημα. 
Η .Ηπειρο, μέ δλη τή λατρεία τού ποιητή πρός έκείνη, σάν παρά

μερη όπτασία. Μά ή Λευκάδα; Τή σφιχτοκρατεί- τήν ξέρει- τή ζή 
καί τόνε ζή. Σπιθαμή πρός σπιθαμή τούς έψαξε τούς τόπους της. 
Δούλεψε μέ τις πέτρες της, καί μέ τούς άνθρώπους της άνακατεύ- 
τηκε, έσπειρε ατά χώματά της, χάρηκε τις δμορφιές της, μέ τά 
μάτια του, μέ τά χέρια του, μέ τή ζωή του, μέ τήν ψυχή του, μέ 
τά συμφέροντά του, μέ τό βιός του, μέ τό είναι του. «’Από τή 
μεγάλη γνώση τών πραγμάτων, ή μεγάλη άγάπη» μάς είπε ό μεγα
λοφυής Ιταλός, ό διανοητικώτατος Λεονάρδος Νταβίντση. Καί θά 
πρόσθετα: ’Από τή μεγάλη άγάπη, τό μεγάλο τραγούδι. Καί γιά 
τήν άγάπη του Ινας ποιητής — γενικός είναι ό κανόνας — δσο κι άν 
άπλώνη τά φτερά του θεόρατα στήν έκταση, ένταση τού χρειάζεται, 
ή ένταση τού φτάνει. Καί σέ κλουβί μέσα βρίσκει τρόπο νά έκφράση 
καί τ άπέραντα. Καί τό κλουβί γίνεται κόσμος.

Βίνος ζυγός 8έν Ιγ*φ* τοδ ΦιοτκνοΟ τήν πλάτη.
Γι’ αότόν, γιά τούς συντρόφους του, τά Σταυρωτά κι ή Έ λάτη
ήταν λιμίρια απάτητα, κι όκείθε ροβολοδσαν
καί κάβ’ έχτρό πού φύτρων*, τή νύχτα π*λ*κοδβαν.
Τό ρίμα τού Σαρακηνοδ, τάγριο Δημοσάρι, 
χΙλι«ς φορές τό χόρτασε μ* φράγκικο κουφάρι 
κι ήταν σωρός τά κόκαλα πού στήν Κουφή Λαγκάδα
καί στή Νεράιόα άσπρίζανβ γυμνά στήν πρασινάδα.
Μόνος άκόμ- άπόμενε. Τό Γήταυρο, τόν Πάλα, 
τό Διγενή, τό Ρουπακιά, τούς Ιφαγε ή κρεμάλα 
κι άλλους ίσύντριψε δ τροχός. . .

Τό ποίημα τού «Φωτεινού» καί μ’ δλο του τό έδώ καί κει μισο-
τέλειωτο, είναι μεστό άπό είκονική ποίηση, γιατί γιομάτο είναι άπό
τό νησί τού ποιητή. Καί οί τοποθεσίες οί λευκαδίτικες, καί οί Λευ- 
καδΐτες πολεμιστές πού ή φήμη τους δέ βγαίνει .έξω άπό τά σύνορα 
τών τοπικών παραδομένων, ζωγραφισμένα, τραγουδημένα, καί άπλώς
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άραδιασμένα άπό τόν ποιητή, τά Σταυρωτά κι ή Έ λάτη, τό ρέμα 
τού Σαρακηνού, ή Νεράιδα, ή Κουφή Λαγκάδα, ό Πάλας, ό Ρουπα
κιάς, ό θεοχάρης, ό Ζάλογγος, παίρνουν άφάνταστη έπισημότητα, καί 
μελωδικά ήχοϋνε, σάν άναγνωρισμένα πιά άπό τήν ιστορία και 
καθιερωμέν’ άπό τήν έθνική συνείδηση. Νομίζουμε πώς δέν τ’ άκούμε 
πρώτη φορά. Πνοή, πού μάς θυμίζει κάτι άπό τό χαραχτήρα τών 
ποιημάτων τού Φριδερίκου Μιστράλ, τού άθανάτου όμηρίδη τής 
Προβιγκίας, πού σάν κόσμον όλόκληρο μάς ξεσκεπάζει τή στενή 
πατρίδα του, πνέει κι άνάμεσα άπό τούς στίχους τού «Φωτεινού».

*

Σέ μιάν όμιλ.ία μου, έδώ καί λίγα χρόνια, άπό τήν αφορμή τής 
άλλήλογραφίας τού Βαλαωρίτη μέ τό Αασκαράτο, μνημόνευα τά 
κάπως πικρά σάν δλα' του λόγια τούτα τού περίφημου σατυρικού 
τής Κεφαλλονιάς. «"Ενα μεγάλο έπικό ποίημα ήθελε άθανατίσει τό 
Βαλαωρίτη. Μά ή έποχή μας είναι δλη πολιτική. Καί προτιμάμε 
νά βρεθούμε γιά κάμποσες ήμερες άνάμεσα σέ κάμποσους γλιδήδες 
άντιπροσώπους, παρά νά δουλέψουμε γιά  νά δώσουμε τού πνεύματός 
μας άναλογίες μεγάλες σέ κείνον τόν κλάδον πού είν’ ό ίδικός μας 
καί πού ήθελε κάμει αθάνατη τήν ένθύμησή μας». Τά λόγια τούτα, 
μολονότι γραμμένα πρίν ακόμα νά δώση ό Βαλαωρίτης τό έργο 
του όλάκερο, ίσως βαραίνουν άπό άρκετή άλήθεια. Μά δχι τόσο 
ή πολιτική, δσο είδικώτερα, ό περισπασμός άπό τίς βουλευτι
κές φροντίδες θά στάθηκεν Ιμπόδιο στό κανονικό καί στό άκέριο 
ξετύλιμα τού ποιητή. Κι δμως κι άνάμεσ’ άπ’ δλα τά έμπόδια τούτα, 
καί μέ λογής άτυχήματα, ό δρόμος έγινε. Τό μεγάλο Ιπικό ποίημα 
ίσως δέν τό άνακαλύψη ό κάπως βιαστικός έξεταστής τής παραγωγής 
τού Βαλαωρίτη. Σάν κομμάτια, θέμελα καί τοίχοι τού Ιπικού χτιρίου, 
πού δέν οίκοδομήθηκε, θά τού φανούν τά ποιήματα πού μάς άφησε. 
Έ πειτα  ό Βαλαωρίτης έχασε σ’ ένα του ταξίδι τόν «Τυφλό Χορμο- 
βίτη», ποίημα πού ίστοροΰσε τήν καταστροφή τού Χόρμοβου άπό 
τδν Άλήπασα. Μέσα σέ άλλο του πλατιά σχεδιασμένο, καθώς φαί
νεται, ήρωικό έπος, τό «Γώγο», θά δμνοΰσε «δλα τά αιματηρά 
Ιπεισόδια τού έθνικού βίου άπό τά 1812 ώς τό χαμό τού Μεσολογ
γίου. ’Αλλά μόνο τό ώραΐο προοίμιο έχουμε άπό τό ποίημα τούτο. 
Καί μ’ αύτό πού δέν έγραψε, καί μέ κείνο πού έχασε, καί μέ δσα 
μάς άφησε χαράζετ’ ένας Ιπικός κύκλος τής έθνικής ζωής. Ό  
Βαλαωρίτης θά μπορούσε νά ξάν«Λή λόγο ένός. ξένου ποιητή
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βαθυστόχαστου: « "Ενα βιβλίο, δέν τό φτιάνω. Γίνεται μόνο του. 
'Ωριμάζει καί μεγαλώνει ατό νου μου σάν καρπός1». Τά «Μνημό
συνα», ό «Θανάσης Διάκος», ό «Φωτεινός», τά κομμάτια τούτα, 
κάνουν δλα μαζί τό μεγάλο έπικό ποίημα πού όρέγοταν ό Λασκα- 
ράτος. Τό ποίημα τούτο δέν είναι μέ μιά πνοή καί μέ μιά τέχνη 
χυμένο· δέν είναι ά δ ι ά π τ ω τ ο ν .  Μά γιά τούτο ίσως καί ή άλήθεια 
του χτυπητότερη, καί περισσότερο νά άγαπηθή άξίζει. Μάλιστα 
¿κείνους πού τό ΙννοοΟν τό Ιργο ένός ποιητή δχι τόσο άπό τή σοφή 
του σύνθεση, δσο άπό τό ψυχόρμητο καί σάν άπρομελέτητο ξεδί
πλωμά του, τό μεγάλο αύτό έπικό ποίημα, δσο κι άν ό ποιητής του 
είχε χαράξει άπό πρίν τή γραμμή πού θ’ άκολουθοΟσε ό δρόμος του, 
τό ποίημα τούτο έτσι ριμμένο άγάλια άγάλια, σε χρονικά διαστήματα, 
κομμένο έδώ καί κεΐ, καί σάν άπό τή δύναμη των πράγμάτων φερ
μένο, τούς φτάνει γιά  νά τούς συγκινήση δσο δέ θά τούς συγκινούσε 
μιά μακρόστιχη σύμμετρα δργανωμένη έποποιία. Συχνά πυκνά ένας 
ποιητής καί μέσα στό είδος τής τέχνης πού θέλει νά συνέχιση, γίνε
ται δημιουργός, δχι τόσο γιατί ακολουθεί τούς κανόνες τού είδους, 
δσο γιατί μάς δίνει μαζί μέ τά Ιργο του καί νέους κανόνες τού 
είδους. Τό πνεύμα τό άνήσυχο τού σατυρικού τής Κεφαλλονιάς άς 
ήσυχάση. Ή  Ινθύμηση τού Βαλαωρίτη θά μένη άθάνατη.

*

Ο Βαλαωρίτης δ έν  ε ί ν α ι  λυρι κός .  Δέ βρίσκεται στούς στίχους 
του σχεδόν καμιά προσωπική ¿ξομολόγηση, κανένα σημάδι άτομικής 
ξεχωριστής ζωής, τίποτε, πού — καί χωρίς καμιά ¿ξομολόγηση — 
νά μάς δώση νά καταλάβουμε πώς πέρασε βαθιά κρίσιμες στιγμές 
άπό μελαγχολία, πλήξη, χαρά, πόνο, έκσταση. Τό τραγούδι του δέ 
μοιάζει μητε μέ μονόλογο άνθρώπου πού δέ φροντίζει άν τόν άκούν 
ή άν μόνος του βρίσκεται, ούτε μέ παραλήρημα μουσικό. Δέ γέρνει 
γιά νά μετρήση τούς χτύπους τής καρδιάς του· δέν ύψώνει μάτια 
πρός τά αιώνια κοσμικά προβλήματα. Δέν Ιχει άπό τή λυρική τήν 
¿μορφιά μητε τό ψιθυριστά καί μυστικά είπωμένο γοργό ξεσκέπασμα 
τής ψυχής ένός άνθρώπου, μήτε τό διθυραμβικό μεθύσι πού χορεύει 
άκράτητα καί άλαλάζει καί πετά μέ τά φτερά τού ύμνου καί στά 
πάντα χύνεται. Καί πολύ περισσότερο δέν κατρακυλά στό μηδενισμό 
τού λυρικού ποιητή πού βυθίζεται μέσα στό ύποκείμενο, δσο πού

1 Ό  ΑΗτεά ά ε Λ ^ ο γ .
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χάνεται μέσα του. Τό άντικείμενο, καί ώρισμένο, δχι τό ύποκείμενο 
είναι 6 κόσμος τού Βαλαωρίτη. 'Ο Βαλαωρίτης μάλιστα — καθώς ό 
ίδιος μάς παρασταίνει σ’ ένα του γράμμα πρός τό Ροίδη τό μεγάλο 
του φίλο — δέν ξεχωρίζει ύποκείμενο καί άντικείμενα. 'Οπωσδήποτε 
οί ώρες πού μάς παρουσιάζεται μέ κάποια λυρική, πινδαρική ή σαπ
φική διάθεση, δέν είναι οί χαραχτηριστικές ώρες του· δέν είναι τότε 
ό καλύτερος Βαλαωρίτης. Ή  ώδή στόν άντριάντα τού ΙΓατριάρχη 
καί στήν ένωση τής Επτάνησος, ή «Δάφνη καί τ’ άηδόνι»,ή «Εικοστή 
πέμπτη Μαρτίου», ή «Πρωτομαρτιά ή τό Χελιδόνι», ό «Κανάρης», τά 
ποιήματα τούτα, δσο κι άν παίρνουνε κι αύτά τό κύλημά τους άπό 
τή μονάκριβή του πηγή τής πατριδολατρείας, Ιργα είναι πού βέβαια 
κρατάν πάντα τή σφραγίδα τού ¿ργαστηριοΰ πού τά έβγαλε1 άλλά 
μάς δείχνουνε σάν εύκολοκούραστο τόν ποιητή τους· κι άν παραβλη
θούν μέ άνάλογα έργα στήν ξένη καί στή δική μας ποίηση, δέ θά 
βγούνε κερδισμέν’ άπό τή σύγκριση' Ιπειδή χρειάζεται σε τέτοιου 
είδους έργα τό κέντημα κάποιου οίστρου πού ό Βαλαωρίτης δέν 
τό ξέρει.

'Ο  Βαλαωρίτης σχεδόν ποτέ δέ μάς λέει έγώ.  Σάν ποιητής κοι
νωνικός, πολιτειακός, πατριδολάτρης, πάντα σχεδόν μιλά μέ τό 
έμε ΐ ς .  Στοχάζομαι πώς μέ χαρά μπορούσε νά τούς έπαναλάβη τούς 
στίχους τού Ούίτμαν, τού μεγαλώτατου ψάλτη τής άμερικανικής 
δημοκρατίας: «Δέν περιορίζομαι στό τραγούδι τού έγώ. Προφέρω τό 
λόγο τού νέου κόσμου, τό λόγο πού λέει: ' Ο λ ο ι  μαζί !»

Γιά τούτο καί ή άγάπη, έννοώ τήν όρμή πού σέρνει πρός τή 
γυναίκα, καί πού γιομίζει, ¿κείνη σχεδόν μόνη, τά ποτήρια τού λυρι
κού συμποσίου, ή άγάπη, τό άνεξάντλητο θέμα, καί τό πιό έπιδε- 
χτικό νά δείξη τούς λογής χρωματισμούς μιάς ψυχής, δέ λείπει 
βέβαια όλότελα άπό τήν ποίηση τού Βαλαωρίτη· άλλά μάς παρου
σιάζεται βιαστική, περαστική, σάν κάτι παραπανιστό, γιά νά γοργο- 
σβήση, πολύ σπάνια, σέ μετρημένα στά πέντε μας δάχτυλα τραγούδια 
της ώριμώτερης ήλικίας τού ποιητή:

Μ’ αρέσει μές στήν άβυσσο τού μαύρου τού ματιού σου 
νά βλέπω τό κυμάτισμα, κυρά, τού λογισμού σου 
καί νά ξανοίγω, Ούράνω μου, μές στό βαθύ σκοτάδι 
πού πλημμυρεΕ τήν κόρη σου, τό φλογερό τόν άδη 

πόκαψε Αμέτρητες καρδιές . . .
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Γιατί κ’ έγώ, ψυχούλα μου, 
νά μή χαρώ λιγάκι 
μιάν ώρα ξάστερη μ’ έσε;
Κι Ιού πικρά μέ κοίταξες, 
άχνή σάν πεθαμμένη 
καί σάν τό μάρμαρο βουβή' 
αγάπη, ώσάν νά μόλεγες, 
αγάπη ποτισμένη 
μ* τέτοιο δάκρυ, πάντα ζή.

τέτοιες πού ίσο κι άν είναι έρωτικά διαχυτικές, μέ τής 
λέξης τή στρογγυλάδα, μέ τό χρώμα καί μέ τόν τόνο τους καί μόνο, 
παντα σφραγισμένες είναι άπό τή λεβεντιά τοΟ βαλαωριτισμού, δέν 
ύπαρχουν σχεδόν άλλες μέσα στό περιβόλι του γι’ άνθολόγημα, δμοια 
καί άπεριφραστα παθητικές. Βλέπει κανείς πώς δ ποιητής δέν είναι 
ξένος πρός την έρωτική συγκίνηση, μά πώς τόν έρωτα πάντα ό Βαλα- 
ωριτης θά προτίμησε νά τόν ζήση πιό πολύ παρά νά τόν τραγουδά. 
Είναι καποια διαφορά. Τό έργο του δλο κίνηση μέσα στό σεισμό μιάς 
τρικυμισμένης ένέργειας μάς λέει πώς ό ποιητής δέν έχει καιρό νά 
χανη σέ παράπονα πού λυγίζουν καί σέ χάιδια πού λιγώνουν -  
Ομως άν ή λυρική άγάπη είναι ξένη άπό τήν ποίηση τούτη, άν δέν 

είναι σκοπός άνεξάρτητος, φανερώνεται μολαταύτα ύποταχτική τής 
τέχνης τού Βαλαωρίτη· πάντα κι αύτή μέσο γιά νά Ιξαρθή ό έπικός 
χαραχτήρας τής τέχνης αύτής. Ό  Βαλαωρίτης, ποιητής έπικός, είναι 
τοσο ρουφημενος άπό τήν άντικειμενική παράσταση τής ιδέας του, 
ωστε κι αύτά τά σύντομα τραγούδια του, πού μετροδνται στά δάχτυλα, 
είναι κι αύτά μικρά έπικά 'κομμάτια- δέν είναι ¿ξομολόγησες- είναι 
ιστορίες- δέν είναι δμνοι- είναι παραμύθια- δέν είναι μονόλογοι- είναι 
διάλογοι- ό .Βράχος καί τό Κύμα», τό «Σήμαντρο», ή «Κυρά Φανε
ρωμένη», τό «Παράμερο λαγκάδι» μέσα στό Φωτεινό, τό «Ξεριζω
μένο Δέντρο», ή «’Αγράμπελη», τά «Ρόδο καί ή Δροσούλα».

Οδτε νερού γαργάρισμα, 
ούτ' αηδονιού τραγούδι" 
άγνωοτη μ ’ ϊκαψε φωτιά, 
δυνάμωσέ μου τήν καρδιά 
πρίν πέσουνε τά φύλλα μου, 
τής νιότης μου τό χνούδι.—
Χρυσό στεφανοσκέπασμα 
ξαπλώνει τό φεγγάρι 
πάνου σέ κείνα τά φτωχά.
Μιά νύχτα ζήσαν μοναχά, 
μι* νύχτα καί ξεψύχησαν.
Ποιός νάχε τέτοια χάρη!

Είπε ή βροοούλα όλόχαρη 
στό ρόδο πού διψούσε 
καί μέ τά φύλλα του ανοιχτά 
σά χείλη πούβελαν φιλιά, 
ψηλά ταβτέρια κοίταζε 
καί τήν έκαρτερούσε, 
είπε ή δροσούλα όλόχαρη: 
—Περήφανο λουλούδι, 
ποιός σοΟ είπε άπόψε πώς θαρθώ 
οτόν κόρφο σου νά κοιμηθώ; 
Μήπως νερού γαργάρισμα, 
μήν άηδονιού τραγούδι; —

Μή μέ σπαράζεις, άσπλαχνη,
μέ τά παράπονά σου,
μή μέ ποτίζεις άλοή".
μήν κλαίς, μή μου πικραίνεσαι'
γιατί κάθε ματιά σου
πάντα τό δάκρυ νά τή σδή;
Πές μου, τί θέλεις, άσπλαχνη;
Γιατί χολή, φαρμάκι
θά είν’ ή άγάπη σου γιά μέ;
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Τή ζωγραφιά τού έρωτικού πάθους πρέπει νά τήν άναζητήσουμε 
πλατύτερα καί άνετώτερα ξετυλιγμένη, στήν Κυρά Φροσύνη καί στό 
Φωτεινό. Στό πρώτο ποίημα, ρομαντικά, βυρωνικά, καί κάπως άσυ- 
γύριστα καί άτεχνα* δμως δμορφα άπό τής νιότης τή δροσιά καί τή 
φλόγα, στή σατανική δρμή τού Άλήπασα:

Καθώς ανθίζει ή μυγδαλιά μέ τά πολλά τά χιόνια, 
άνθιζε μές στά Γιάννινα καί ή Κυρά Φροσύνη.
Μιά μέρα τήν απάντησα" Ιδιάδηκε σιμά μου 
καί θάμπωσαν τά μάτια μου' κρυφή άνατριχίλα 
μ’ έσφαξε μές στά κόκαλα . . .
Έπέρασε πολύς καιρός καί πάντα στόνειρό μου 
τήν έβλεπα' τής άπλωνα τά χέρια νά τήν πιάσω 
καί μόφευγε σάν τόν άφρό στά δάχτυλα τού ναύτη,

•πού κιντυνεύει νά πνιγή πιστεύοντας πώς σφίγγει 
τήν άσπρη πέτρα τού γιαλού πού θά τόνε γλιτώση . . .
Δέν είμαι Ά λ ή ς  Τεπενλελής, δέν είμαι γιός τής Χάμκως 
άνίσως στό κρεβάτι μου δέν τήν ίδώ νά πέση.

"Ολως διόλου άντίθετα, μέ δ τι κρύβει μέσα στά βαθιά μιάς 
κόρης παρθενικό καί ειδυλλιακό, σέ στίχους δμως καί γλωσσικά καί 
τεχνικά πολύ προχωρημένους, ζωγραφίζεται ή άγάπη στό «Φωτεινό», 
ή άγάπη τής θωδούλας, δμως χωρίς καμιά περιπέτεια, ώς Ικέί πού 
φτάνει τό ποίημα, χωρίς δραματική σύγκρουση:

. . . .  Μέσα σ’ έκείνη τήν καρδιά π’ ώς τότε σφραγισμένη 
δέν ένιωθε τό κέντημα τού πόνου καί τήν πίκρα, 
μιά μελισσοΰλα παρδαλή πού τήν* λέν Ά γάπη , 
κι άντί τά δεντρολίβανα νά βόακη καί τά ρόδα 
βυζαίνει ανθρώπινες ψυχές κι έκ*ϊθε πίνει ή κλέφτρα 
δση άν έβρή μοσκοβολιά, όση άν έβρή γλυκάία, 
είχε φωλιάσει μυστικά κι *ίχε ξυπνήσει τώρα.
Κι ένώ τής έκατάβρεχε τά σπλάχνα μέ τό μέλι, 
π’ άκοόραστα ξεδιάλεγε μέσα σέ τέτοιο κήπο, 
χωρίς νά θέλη κάποτε, στήν τρέλα, στό θυμό της 
τή μαύρη τήν έλόχευε σκληρά μέ τόν όοκρό της.

*

Ό  θάνατ ος  κινίϊ καί συγκινεί τό βαλαωριτικό τραγούδι περισσό
τερο άπό τόν ¿ρωτα. Μπορεί κανείς νά πή πώς μέσα ατόν κόσμο 
πού μάς φέρνει δ Βαλαωρίτης δέ δουλεύουν «Έ ρως καί Χάρος» 
πάντοτε καθώς τό θέλει άλλος ποιητής, άλλά ό Χάρος, μονοκράτο
ρας. Τούς ήρωες καί τούς μάρτυρες τού Γένους ό θάνατος τούς άγιά- 
ζει καί τούς άθανατίζει' άπό τά κόκαλα τών μνημάτων χτίζεται
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άγάλια άγάλια τό έθνικό οικοδόμημα. Τά ποιήματα τοΟ Βαλαωρίτη 
δλα είναι μνημόσυνα. Ό  εύλαβητικός ποιητής δέ ρίχνει τρισάγια καί 
δέ μνημονεύει λειτουργικά -τους κλέφτες μόνο καί τούς άρματωλούς, 
μά καί πόσα πλάσματα κοιμισμένα πρόωρ’ άπό τόν άξύπνητον ύπνο, 
πού τά λάτρεψε καί τά πόνεσε, πατέρας, συγγενής, φίλος, συμπο
λίτης! Παντα ό ποιητής, κοινωνικός· δέν ξέρει τήν άπομόνωση· θέλει 
ν’ άνταμωθή, νά συνεργαστή, νά συντροφευτή, νά συγκλάψη. Είναι 
ό ποιητής πολιτευτής. «“Ολοι μαζί». Στόν τόμο τών «Μνημοσυνών» 
τά μοιρολόγια του Ιμπνέονται άπό περιστατικά τής κοινωνικής 
ζωής· στέλνονται, συλλυπητήρια, παρηγοριές, προς γνώριμους, πρός 
φίλους. Καί δμως μέσα σέ αύτά δλα, στις εύτυχισμένες του στιγμές 
ό ποιητής άξια φανερώνεται. 'Ο θάνατος τδν κάνει νά βρίσκη τόνους 
πλαστικώτερους καί σοβαρώτερους, Ιδώ καί κεΐ, κι άπ’ δσους τοΟ 
προσφέρει ό πόθος. Γίνετ’ αίσθητότερος κάποιος λυρισμός, μά πάντα 
ή προσπάθεια πρός τή μυθοπλαστική έκφραση. Τό μοιρολόγι πάει νά 
γινη διήγηση. 'Ο μαύρος θάνατος σχεδόν πάντα ό άνθρωπόμορφος, 
σκιαύγεια δλος, Χάρος:

 κάποιος είπε πώς εψές τό βράδυ βράδι,
είδε κάποιονε νά φεύγη σάν καπνός μ  τόν αγέρα' 
τάλογό τον ήταν μαδρο σάν τής νύχτας τό σκοτάδι 

κι έλαφρό σάν τόν αιθέρα.
Κι άλλοΟ: '

2τόν πολυτάραχο γιαλό τοδ κόομοο μιάν ήμέρα 
διαβάτης ανυπόμονος περνά, σάν τόν αγέρα' 
τό πάτημά τον φάνηκε στήν άμμο μιάν αδγή· 
άγριο τό κδμα πέρασε τή νύχτα χαί τό σβεί.

ή ό στίχος:

¿βγήκε Χάρος θεριστής κρνφά νανθολογήση . . .

Καί οί πλαστικοί στίχοι πού τούς θαύμαζε ό Εμμανουήλ Ροίδης:
Ωργωνε 6 Χάρος, ώργωνε τή γή πού τόνε τρέμει.

Τανλακια τον είναι μνήματα, ό σπόρος τον φαρμάκι . . .
Όργωνε δ Χάρος, ώργωνε. Τά μαδρα τον τά βόδια 
φυσομανάν στό κέντημα τής άσπλαχνης βονκέντρας.
"Οθε περάση τό γεννΐ ξαναγνρίζει δέντρα, 
ξεθεμελιώνει ριζιμιά καί συνεπαίρνει κόσμους.

 ̂ Ο θάνατος, μέ τό κοσμικό μυστήριο πού τόνε ζώνει, είναι τό θέμα 
πού, εύλογώτερα, πλησιάζει τόν ποιητή πρός τή θεωρία τών δλων.
Ο Βαλαωρίτης κάθε άλλο παρά φιλόσοφος ποιητής. "Ομως κάποτε,
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κί άς είναι σπάνια, τό μυστήριο τού θανάτου μιά φιλοσοφική διά
θεση τοΟ ξανοίγει· καί τότε ή άντίθεση μεταξύ τής βουνίσιας, άπλής 
εύρωστης άρματωλικής μορφής τού λόγου καί τής στοχαστικής 
ούσίας τού λόγου αύτοΰ, προσθέτει κι αύτή στό τραγούδι καί μάς 
θυμίζει πώς τά σύνορα τής καρδιάς καί μόνης είναι χαρασμένα πλα
τύτερα παρ’ δσο τά ύποθέτουμε.

Ό  μονόλογος τοδ Ά λή  στήν «Κυρώ Φροσύνη» θά έπρεπε νά 
σημειωθή έδώ, καί μέ δλο τό άπλαστο τοΟ στίχου του, γιά 
ζωηρό δείγμα ρομαντικού πάθους πού θέλει νά φιλοσοφήση. Προ
τιμώ νά σταθώ σέ συντομώτερα, τεχνικώτέρα έκφραστικά κομμάτια:

Μ’ αυτό -ιό παντοδύναμο τό χέρι μου άν σφραγίζω, 
άν κλειώ τή θύρα τής ζωής, μ* τάλλο μον ξεσκίζω 
τά σύγνεφα, τήν καταχνιά, τον κόσμον τό σκοτάδι, 
κι άνοίγω όλόφωτο οΰρανό καταπλενρα στόν Ά δ η .
Ά ν  είμαι Χάρος χαλαστής, είμαι καί Χάρος π λ ά σ τ η ς ! . .

Αυτός ό άφαντος τροχός, λέγει γιά τοδ κόσμου κύκλου τά αιώνια 
γυρίσματα, πού άνεβοκατεβαίνουν,

αδτός δ άφαντος τροχός, τό ακοίμητο Ανεμίδι, 
είναι βαθύ μυστήριο ή τοχερό παιγνίδι;

Καί στήν «Κυρά Φανερωμένη» :
Μέσα στον κόσμου τή γλοκειά τήν άφθαρτη άρμονία, 
ποιά θέληση καί ποιά καρδιά, ποιά παντοδυναμία 
έσύμπλεξε, έζενγάρωσε τό σφύριγμα ταστρίτη, 
τοδ καταρράχτη τή βοή, τον λύκον, τοδ πετρίτη 
καί ταϊτοδ τό ρνάσιμο, μέ τό γλυκό τραγούδι 
πού χύνει άπό τά στήθια τον τό μαύρο οτεφανούδι;
Καί ποιός, καί ποιος έπρόσταξ* μέσα σαντή τήν πλάση 
νά συναντιέται άδερφικά, χωρίς νά τή χαλάση, 
τό περιστέρι κι ό σκόρπιός, δ χαμελιός κι ό κρίνος, 
φιλί καί ψυχομάχημα, χαμόγελο καί θρήνος;

Καί ή Ιντονώτερη άπό φιλοσοφική πνοή κινημένη κραυγή, σ’ ένα 
πατέρα πού Ιχασε τό παιδί του:

. . . .  Νόμος τοδ κόσμον είν’ ή Φθορά, καί δέ θέ νά χορτάση 
ή φοβερή δρακόντισσα π ρ ίν . καταπιή τήν πλάση.
Ταηδδνι, ταγριολούλονδο, τό δέντρο, τό κοτρώνι, 
ταγγελοκώματο κορμί ταγλύκαντον σου Άντώνη, 
δλα ένα χέρι τά κρατεί, μιά δύναμη ταφήνει 
ακλόνητη στό δάκρυ μας, χωρίς έλεημοσύνη.
Χαλά τόν κόσμο πόπλαθε, τόν ξαναπλάθει άχόμα,
άκούραστο, αχαλίνωτο τό διάπλατό της στόμα
δαγκά, συντρίβει αδιάκοπα ότι Ιβρη έδώ στή σφαίρα . . .
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Αλλά μελετητικοί τόνοι σάν αυτούς, σπάνια ξεφεύγουν άπό τήν 
έπική μουσική τού ποιητή· στή σκάλα της έπάνω άνεβοκατεβαίνουν, 
τρέχουν πέρα ώς πέρα ιστορία έθνική κι έλληνική φύση. Ή  γή μας 

• μέ τά φυσικά της γνωρίσματα, άπρίληδες καί βαρυχειμωνιές, τών 
ανθρώπων της ή ζωή μέ τά ή θη ϊους κα! μ  τά Ιθ[μά τουξ) χαθρ8.
φτιζονται άπό τδ Βαλαωρίτη, καθαρά, φωτεινά, κι άπό κοντά, στά· 
καθέκαστα. Ό  Βαλαωρίτης είναι καρδιά καί ζωγραφιά. Καί τήν 
καρδιά τούτη καί τή ζωγραφιά σέ 5 τι Ιχει συμπαθητικώτερο τή 
βρίσκομε μέσα στδ θρήνο πού τού έμπνέει δ χαμός τής κορούλας του:

Τώρα π ' άνθίζ’ ή κυκλαμιώ καί κάβε σπόρο πόχει 
κρυφό κρεβάτι μές ατή γή, ξυπνά τό πρωτοβρδχι, 
πού πριν άρχίσουν οί χ ι£νιές, ή πάχνη, ταγριοκαίρι, 
ξεγελασμένα τά πουλιά μέ τή στερνή γλυκάδα 
π’ δλόγυρά του φεύγοντας σκορπά τό καλοκαίρι, 
στολίζονται μέ μυρουδιές, μ· άνθούς, μέ πρασινάδα, 
τώρα, παιδί μου, ζήλεψες τό στείρο τό σκοτάδι, 
τοδ τάφου τά στολίσματα, τήν ερημιά, ιό ν  Ά δ η ;
Μοσκοβολά ή άλιφασκιά, μικρή μ©ι> Ναθαλούλα, '
τά ρείκη, οΐ δάφνες, οί μυρτιές ποτίζονται δροσοόλα 
καί τόν άγέρα πλημμυροδν μέ τήν άνοπνοή τους.
Στόν ήλιο τοδ φθινόπωρου σά ζωντανά λουλούδια' 
οί καλογιάννοι χαίρονται. . . Μέ τή γλυκειά φωνή τους 
σχό βάτ© π’ άκουρμαίνεται λαλουν τά στεφανοόδια 
τά βάσανα τής ξενιτιάς . . .  Κι έσύ στό γέροντά σου 
στέλνεις, παιδί μου, άνέλπιστα τά νεκρολίβανά σου;

*

Ό  Βαλαωρίτής, άνθρωπος πού ζή στόν άνοιχτόν άέρα, πού βλέπει 
καί πού ξέρει, φυσιογνώστης φυσιολάτρης, ποιητής. Δύσκολα θά 
βρούμε στή νέα μας φιλολογία ποιητή πού νά μπορή νά τού συγ- 
κριθή μέ τή γνώση τών ώραίων φυσικών λεπτομερειών καί μέ τήν 
άκριδόλογη π ε ρ ι γ ρ α φ ή  τους. Πρέπει νά ταξιδέψουμε μακριά ατούς 
άρχαίους, άπό τούς Όμήρους καί τούς Ήσιόδους Ισα μέ τούς θεο-
κρίτους καί τούς Βιργιλίους, πού πάντα βρίσκονται πολύ πιο κοντά
ατή φύση άπό τούς νεώτερους καί πού είναι πρώτ’ άπ’ δλα παρατη
ρητές, γιά νά βρούμε συγκριτικά παραδείγματα. Ή  περιγραφή στά 
Βαλαωρίτη, γενικώτερη, προχειρότερη, στά παλαιότερα, βαθμηδόν 
καί δσο πιό πολύ δυναμώνει καί πιό πολύ πρδ? τήν έντέλεια πλησιά
ζω  ή τεχνική του, ή περιγραφή γίνεται άκριβέστερη, καθαρώτερη,
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πιό πολύ άκουμπά στή λεπτομέρεια- λ. χ . στήν «Κυρά Φροσύνη» 
τού φτάνουν γιά τήν εικόνα του οί στίχοι τούτοι:

Φ υτά, λουλούδια δλόχαρα κοσμούν τά  παραθύρια, 
κ α ί ρίχνουν χ ίλ ιες μυρουδιές κ α ί χαίρονται στόν ήλιο.

ή οί στίχοι τούτοι:
δλόγυρά της έστεκαν σάν άνθη, σάν Αστέρια,
σάν τ ίς  ρανίδες τής δροσιάς στής κ ιτρ ιάς τό  φύλλο,
κόρες πολλές . . . Έ π α ίζανε κ α ί μάζωναν λουλούδια . . .

Μά πώς άλλάζει, καί μέ τί πλούσιες χρωματιές ή περιγραφή στό 
«Διάκο» μεστώνεται:

Μοσκοβολάει τριγύρω του κ α ί τόν σφιχταγκαλιάζει 
στόν κόρφο της ή  άνοιξη, σά νά ήτανε παιδί της.
Χαρούμενα τά  λούλουδα φιλοδν τό μέτωπό του.
Χάνει μέ μιας τήν άσχημιά κ α ί τήν ταπεινοσόνη- 
δ  έρμος δ άζώηρος, ή ποταπή ή  λαψάνα, 
γλυκαίνει τό χαμαίϊρυο, στοϋ χαμαιλιοδ τή  ρίζα 
άποκοιμιέται δ θάνατος, κ α ί τό περιπλοκάδι 
πού πάντα  κρύβεται δειλό, καί τάπλερο κορμί του 
άλλοδ στυλώνει τό  φ τω χό, δυναμωμένο τώρα 
τρελό περηφανεύεται, κ α ί θέλει νά κλαρώση 
σταντρειωμένο μέτωπο γ ιά  νά φανή πώς ήταν 
στή φοβερή παραμονή μιά  τρ ίχ ’ ά π ’ τά  μαλλιά  του.

Πρέπει νά πάμε στό «Φωτεινό» γιά νά χαρούμε άπό τό μάστορα 
στό είδος του ποιητή άντικαθρεφτίσματα τού φυσικού κόσμου τέτοια:

Έ κατακάθισε δ βοριάς κ α ί τόψιμο τδ  χιόνι 
μέ τή  νοτιά  που πιάστηκε γοργά  γοργά  άναλιώνει 
κ α ί κάθε μιά νεροσυρμή, κάθε φτω χό λαγκάδι, 
μέ τά  νερά πού πλημμυροδν μουγκρίζει στό σκοτάδι.
Έ γιναν  βάλτοι τά  βουνά, οί ράχες έποντιάσαν, 
πελάγωσαν οί χω ραφ ιίς, παντοδ πηγές έσκάσαν . . .

Καί τό άλλο:
— θωδούλα, δταν σωριάζονται τά  γνέφη στήν Έ λ ά τη

κ ι Αντίκρυ Αστράφτη δ Ζάλογγος κ ι έρθή τό χρυσοποόλι 
καί τά  σπουργίτια άνταριαστοδν στήν κδρνια τους τό  βράδυ 
κ α ί βιαστικές οί μέλισοες Αφήσουν τή βοσκή τους, 

μακριά δεν είναι ή  χειμωνιά . . .

Τέτοια δυνατά άπό τήν παρατήρηση δείγματα δέ μάς τά δίνει 
6 Βαλαωρίτης μονάχα στήν άναπαράσταση τού φυτικού ή τού μετε
ωρολογικού κόσμου. ’Ανάλογα καί ζωογνώστης καί άνθρωπογνώ-
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στης μάς δείχνεται δ ποιητής καί ζωγράφος καί ήθογράφος τόσο 
έντονος καί τόσο έξουσιαστής ιών θεμάτων του δσο πιό πολύ τονώνει 
καί πιό πολύ στόν Ιδιο τον καιρό δείχνεται πώς Ιξουσιάζει γλώσσα 
καί στίχο. Μάς λείπει 6 καιρός γιά νά ίδούμε πώς μας παρουσιά
ζεται & σκύλος, έξαφνα, στήν ποίηση τούτη, άπό τό σκύλο τοΟ Βλα- 
χαβα^ϊσα μέ τή Λάμια τήν Περατιανή, τή σκύλα τής θωδούλας μέσα 
στο Φωτεινό' γιά νά άντικρύσουμε τις θαυμαστές εικονογραφίες τού 
άλογου σπαρμένες μέσα στούς στίχους τού Βαλαωρίτη άπό τό άτι 
τής «Φυγής» στά «Μνημόσυνα» ίσα μέ τήν Άστέρω, τή σιοέρικη 
φοράδα τού Θανάση Διάκου. Στό τρίτο άσμα ό θάνατος τού άλογου 
τού δερβίση πού τό παίρνει τό βόλι τού Διάκου άξίζει χωριστά 
νά παρουσιαστή:

Του χιίροιξ* τό λάρυγγα, του Αέρισε τό σφάχτη, 
τοδ ροΰφηξ» τή λεβεντιά, τοΟ οβϊί τήν περηφάνεια 
Καί μεθυσμένο άπό χαρά λυσσομανάει καί φεύγει . . .
Τό άτι άναστυλώθηκε, στερνή παλικαριά του, 
τά λάγανά του αίμάτωσαν, λυγάνε οί κλείδωσές του,· 
καί ροβολά νεκρό στή γή. Τυχομαχάει, κι άκόμα 

κρατεί ταφτιά του τεντωτά . . .

Καί δστερα ή .ζωή τών άνθρώπων, πού είναι άπό σώμα καί άπό 
ψυχή μαζί, γλώσσα, ήθη, άρματα, τό φόρεμα, τό χωρατό, ή βλαστή
μια, τό μαρτύριο, δλα ζοΰνε στό Βαλαωρίτη, φυσιογνωστικά, μ’ έναν 
ώραίο ποιητικόν όλισμό πού συχνά πυκνά τού άρέσει νά μάς ύπο- 
6άλη λεπτόλογα φρίκης καί άποτροπιασμού σκηνές σάν Ικεΐνες τού 
Θανάση Βάγια, τής αύλής τού Άλήπασα, σάν τήν άσύγκριτην εικόνα 
τού γύφτου τού Διάκου καί τού μαρτυρίου του. Ά λλά ό Βαλαωρίτης 
δέν είναι τοπογράφος, καί ζωγράφος δέν είναι μόνο άπό τόν έρωτα 
πρός τήν τοπογραφία καί άπό κλίση πρός τή μέ δαντική σφοδρό- 
τητα, άν δχι τέχνη, άναπαράσταση τών κολασμένων τού κόσμου 
τούτου. "Ολες του οί εικόνες δέν είναι παρά κορνίζες πού στολίζουν 
καί πού Ιντονώτερα δείχνουν τόν Ινα του τό μεγάλο πίνακα: τόν 
άνθρωπο τόν ήρωα, πού πολεμά, πού μαρτυρεί καί πού πεθαίνει 
καθώς Ιζησε. Τόν ήρωα πού συμβολίζει τό Ιλληνικό έθνος, πού δσο 
κι άν σκλαβώθηκεί τήν Ιλευθεριά έρωτεύεται, καί δσο καί νά 
πεθαίνη άθάνατο είναι.

Μέσα στούς λογής τρόπους πού ένας μεγάλος ποιητής μετα
χειρίζεται γιά νά ξανανιώση τά γερασμένα τής τέχνης γύρω 
του, δύο είναι κυριώτατοι. "Οταν ή ποίηση ξεπέφτη σέ μιάν
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άψυχη στιχουργημένη περιγραφή τών καθέκαστα γύρω της, μέ 
μικρόχαρα άραδιάσματα λεπτομερειών καί άντικειμένων, χωρίς 
αίσθημα, χωρίς φιλοσοφία, χωρίς φαντασία, έρχεται ό ποιητής καί 
μάς θυμίζει πώς ή ποίηση δέν είναι περιγραφή, δέν είναι ζωγραφιά, 
πώς είναι κάτι άλλο, άπλούστερο καί βαθύτερο μαζί, συνθετικώτερο, 
ύπονοητικώτερο. Έ ρχετα ι λ. χ . ό Σολωμός καί μάς λέει: «Κοντά 
είναι τό χρυσόφτερο». Καί μέ τό Ιπίθετο τούτο πρέπει νά ν.ιώσουμε 
πώς γιά κάποιο πουλί θέλει νά μάς πή ό ποιητής· κι αύτό φτάνει, καί 
είναι προτιμότερο άπό χίλιων λογιών περιγραφές δλων^τών πουλιών 
τού κόσμου.Ή  μάς λέει: «Λούλουδα μύρια, άσπρα, γαλάζια, κόκκινα,' 
κάί κρύβουνε τή χλόη». Κι αυτό μάς φτάνει, γιά νά στρωθούν άντί- 
κρυ μας μοσκοβολά δλα τού κόσμου τά περιβόλια. Ά λλά δστερα στών 
μέτριων καί στών άδέξιων τά χέρια καί ή μουσική ποίηση ξεπεφτει 
σέ μιά γλωσσική φτωχή ρουτίνα εδκολης, άτεχνης, χαλαρής, νερου
λιασμένης άοριστολογίας, παραγιομιστής άπό φεγγάρια, άστερια, 
πουλιά, λουλούδια, πού μόνο σέ κάποιων ντιλετάντηδων σαλόνια έχει 
πέραση, καί ή γερά θρεμμένη καλαισθησία, δέν μπορεί παρά να τή 
σιχαίνεται. Τότε έρχεται ό Βαλαωρίτης. Καί φτάνει.

Φ

Κάθε φορά πού ξεφυλλίζω τούς τόμους τού Βαλαωρίτη,^σταματώ 
μέ ξεχωριστή προσοχή στό ποίημα πού Ιπιγράφεται. «Τό Ξ ε ρ ι ζ ω 
μέ ν ο  Δέ ν τ ρ ο » .  Είναι συνθετικό ποίημα: μέσα του δείχνονται σχεδόν 
δλοι οί τόποι πού διατρίβει καί δλοι οί τρόποι πού μεταχειρίζεται δ 
ποιητής στά τραγούδια του. Δέν ξέρουμε τό ποίημα μόνο’ ξέρουμε καί 
τήν ίστορία του. Καθώς τά συνταιριάζει μέσα στήν πατριδολάτρισσα 
ψυχή του ποιητική καί πολιτική, έτσι ό ιστοριοδίφης καί λεξιθήρας 
ποιητής έξηγεί σέ σημειώματα καί σέ λεξιλόγια, συμπληρώνει, καί 
ύπομνηματίζει τό στίχο με τόν πεζό λόγο. Κι έτσι μάς Ιμπιστεύεται 
μαζί μέ τό έργο, καί τό όργανο πού τό μαστόρεψε καί τήν άφορμή τού 
έργου, μάς παραδίνει καί τό μηχανισμό τής έργασίας του. Τό σύστημα 
τούτο μπορεί νά σβήνη μέγα μέρος άπό τήν όνειρεμένη μυστική 
γοητεία ένός τραγουδιού. Ά λλά  ό Βαλαωρίτης δέ φροντίζει πώς νά 
μάς ταξιδέψη στή χώρα τού όνείρου, πώς νά μάς άνυψωση στόν 
οδρανό τού ΙκστατικοΟ- κοιτάζει περισσότερο πώς νά ξυπνήση τήν 
ένέργεια, πώς νά μάς σπρώξη μπροστά μέ τόν ένθουσιασμο τού 
πατριδολάτρη. Καί σά νά πιστεύη πώς αισθάνεσαι ζωηρότερα δ τι 
καί καλύτερα καταλαβαίνεις. Τό «Ξεριζωμένο Δέντρο» σφιχταντα-
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μώνει τό ύποκείμενο τοδ ποιητή καί τ’ άντικείμενα πού τόνε συγκι- 
νούν, άράδ’ άράδα. Είναι μαζί ζωγραφιά, παράδοση, ρεμβασμός, 
αύτοβιογραφία, θρΟλος καί θρήνος. Ά π δ  τδ έξοχικό του- έρημητήριο 
τής Μαδουρής ξαγναντεύει τό κατέβασμα ένδς χειμάρρου πού έσερνε 
στά τρικυμισμένα του νερά ένα θεόρατο δέντρο. Κατά τόν τρόπο του, 
τδ  ̂ θέαμα τού γίνετ’ έμπνευση, ποίημα ή έμπνευση, τδ ποίημα’ 
διηγηση· καί ή διήγηση ξετυλίγεται δραματικά. Ό  διάλογος καί δώ. 
Πάντα-έπικός.

— Δέντρο, πώς κοίτεσαι νεκρό στόν άμμμο τοΟ γιαλοδ μ ο υ ;
Ποιο χέρι σέ ξερίζωσε, ποιά δύναμη σέ πήρε 
από τή ράχη τοδ βουνοδ καί β’ έριξε σχό κ δ μ α ;

’Εσένα χά γεράματα δέ σ' είχαν σαρακώαίί, 
στατάραγα κλωνάρια σου έκατοστάδες χρόνοι, 
χωρίς νά χά λυγίσουνε, έστέκαν σωριασμένοι, 
στή σιδερένια φλούδα σου, χωρίς νά τήνε γδάρη, 
τοδ λόγγοο ταγριοδάμαλο τά κέρατα έτροχοδσε.
Πές μοι>, πώς κοίτεβαι νεκρό, ροιιπάκι, σχό γιαλό μου;

Κατέβαινε δλοψονοχωτο, άποκρίνεται τδ δέντρο, καί τής ρεμα- 
ταριάς τδ πλημμύρισμα ζωγραφίζεται μέ τή στρογγυλή καί μέ τήν 
πλούσια παραστατικότητα τής γλώσσας τοδ ποιητή:

Κατέβαινε δλοφοόσκωτο προχτές, τό Δημοοάρι, 
μουγκρίζοντας οτό διάβα του, σά νά ζητούσε άμάχη.
Δέν τό βαστοδσαν ριζιμιά, δέν τό κρατούσαν φράχτες.
Στό πέρασμά του έγέρνανε σά νά τό προσκυνούσαν 
οί σχίνοι, ταγριοπρίναρα. Τό κδμα στό θυμό του 
έροβολοδσε πάντα έμπρός. . .  
καί πέφτει κατακέφαλα μ’ δλη τήν άντρειά του, 
γιά νά ρουφήξη |ν α  κοντρί πού τόφραζε τό δρόμο.

Μά ή πέτρα, τό κ ο ντρ ί-κ α θ ώ ς τή λ έε ι-σ χετ ίζε τα ι μέ τοπική 
παράδοση άρκετή γιά νά βάλη σέ κίνηση τήν άρματωλική, τήν ελλη
νική,— θά έλεγα ξεχωριστά στήν περίσταση τούτη, — φαντασία τοΟ 
ποιητή. Απάνω στήν πέτρα έκείνη μέ προδοσιά σκοτώθηκε 6 Ά ργύ
ρης. Ποιδς είν’ αύτδς 6 Ά ργύρης; 'Απλούστατα, καθώς θά λέγαμε 
σήμερα μέ τήν πεζή γλώσσα καί μέ τήν πεζότερη σκέψη μας, Ινας 
φυγόδικος, Ινας ληστής, πληγή καί τρομάρα τού τόπου του· ένας 
άπδ κείνους πού ζοΟνε μέ τδ βόλι καί μέ τδ μαχαίρι, κι άπδ βόλι 
πεθαίνουν δταν δέν προφτάσ’ ή δικαιοσύνη νά κάμη τήν κρίση της 
μέ τή λαιμητόμο. Ό μω ς 6 Άργύρης θάμπωνε καί βάσκαινε τή 
λαίκή φαντασία, καί μέ τδν τρόμο πού έσπερνε, καί μέ δλη τή
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λάμψη τής παλικαριάς καί τής άντρειοσύνης μέσ’ άπδ τό σκότος τής 
κακίας του. Κακούργος αίμοβόρος, άδιάφορο. ‘Ηταν άντρειωμένος' 
αύτό έφτανε. Είδωλο. Ή  λατρεία τής δύναμης. Στήν περίπτωση 
τούτη ή ποιητική ίδέα τής ζωής άντίμαχη μέ τήν ήθικολογική 
άντίληψη τής ζωής. «'Ενας άληθινδς ζωγράφος, λέγει κάπου é 
μεγάλος κριτικός, ό Ταίν, θά ίδή μ’ εύχαρίστηση ένα καλά συναρ
μοσμένο, Ινα στιβαρδ χέρι άπλωμένο, κι άς άπλωνεται τδ χέρι 
έκεΐνο γιά νά σκοτώση κάποιον». Κι Ινας ποιητής σάν τδ Βαλαω- 
ρίτη, δηλαδή δ έλληνικδς λαός μέσα σε δ τι κρύβει καθαρώτερο καί 
βαθύτερο, άλλά καί γενικώτερα, Ινας . ζωγραφικός καλλιτέχνης, πού 
βλέπει καί πού τιμά τή ζωή πρώτ’ άπ’ δλα άπδ τήν δψη της τήν 
πλαστική καί τήν αισθητική, παράξενο δέν είναι πώς παρασταίνει 
τδν Άργύρη μέ δραματικά χρώματα, πού φαντάζουν, πώς δέν μπορεί 
καλά νά κρύψη τδ θαυμασμό του πρδς τή δύναμη, δσο κι άν είναι 
άντικανονική καί άποτρόπαια ή έκδήλωσή της, κι άς μήν τήν έξα- 
γνίζη τδ μαρτύριο τών τουρκομάχων ήρώων κλεφτών, τών Κατσαν- 
τωναίων καί τών Βλαχάβηδων. Φταίνε οί καιροί γιά τούτο. Μήτε 
μπορεί νά κρύψη τήν καταφρόνεσή του πρδς τούς άθλιους πού μέ 
προδοσιά τόνε χτυπήσανε, δσο κι άν ήταν οί άνθρωποι έκεΐνοι εδερ- 
γέτες τού τόπου μέ τδ θάνατο τού ληστή.

— "Εστεκα Ιγύ.' xai κοίταζα, μιλεΐ τδ δέντρο, 
κι απ' τή βουβή τήν πέτρα 

άκουσα χότε μιά φωνή σά νάδγαινε άπ' τόν Ά δ η :
— «Πέρνα, ποτάμι, μέριασε, σδρε νά σκιάζης άλλους, 

έμβ μέ πάτησε βαρύ ποδάρι άνχρειωμένου, 
μέ στοίχειωσ* τό αίμα του, κι είμαι θεμελιωμένο, 
γιά  νά φωνάζω ανάθεμα σέ κείνους πού προδίνουν.
Είμαι χ 'Ά ρ γό ρ η  τό κοντρί, είμαι τ 'Ά ρ γ ύ ρ η  4 τάφος».
Τό κδμα άναστυλώθηκε, άφρομανάει, θεριεύει.
Τότε μέ μιάς έψήλωσε κι ή πέτρα τό κεφάλι 
καί στόν πλατύ τόν ώμο της ταγιόκλημα άνθισμένο 
ξαπλώθηκε σά νά  ήτανε τοδ σκοτωμένου ή χίτη.

'Ολόγυρά της οί μυρτιές γοργά συμπυκνωθήκαν, 
οφιχτά τήν «περίπλεξαν καί φάνηκε 4 Άργύρης 
δλόρθος...
Φεύγουν μέ τρόμο τά νερά. ΤοΟ πεθαμένου 6 Ισκιος 
τά κυνηγάει καί τά πατεΤ. Τό χνότο του τά σκίζει.

Α ρμένιζε τό φάντασμα. Τά νεκρολίβανά του 
τάχει φτερούγια στά πλευρά κι Ανεμοδέρνει Χ άρος. . .

Ό  σεισμός αύτδς κι 6 χαλασμός άπδ τό πέρασμα τού βρικόλακα 
εκείνου, δμως πάνια στοιχείου δύναμης καί καταστροφής, πήρε σβάρνα
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τόφαντο φώς. Ό  Ιδιος πάντα, άπόγονος τών άρματωλών, μόνο στενο
χωρημένος κάπως, σά μιά γυναίκα μέ άδρό κορμί, άπό τόν κορσέ τής 
ομοιοκαταληξίας. Μέ την κυρία πού λέγεται Ρίμα δέν τά πηγαίνει 
πολύ καλά ό Βαλαωρίτης, κι δσες φορές, άν καί δχι πολύ συχνά, τή 
μεταχειρίζεται, είναι σάν άνθρωπος πού πονοκεφαλά. Η τέχνη 
τού ’Αστραπόγιαννου μέ τούς γοργούς σφιχτοδεμένους στίχους πού 
ριμάρουν είναι γέννημα έξαιρετικής στιγμής Ιπικής μέθης. Καί στό 
«Φωτεινό» ό ποιητής πρός τό τέλος τής ζωής του, ώριμος πιά καί 
πλουτισμένος άπό τά «μεγαλόπρεπα γεράματα», συμφιλιώνεται καί 
μέ τήν έμοιοκαταληξία, καθώς συμφιλιώνεται μέ πολλά τής ζωής 
γύρω του. Ό  ποιητής τού «Ξεριζωμένου Δέντρου», είναι ό άκουρα· 
στος πεζοδρόμος, ό νυχτοπαρωρίτης τριγυριστής μέσα στά δάση 
κι άπάνου στά βουνά' διπλός κυνηγητής: τών φαντασμάτων, άπό τή 
μιά μεριά— «μέγα μέρος τής ζωής μου τό Ιζησα μέ τή συναναστροφή 
τών φαντασμάτων» είπε σέ κάποια του δημηγορία- «πνευματικός 
τών πεθαμένων» δνομάζεται άλλου ό ψάλτης τών Μνημοσυνών 
κι άπό τήν άλλη τή μεριά, άπλούστατα, κυνηγός, χωρίς κανένα 
προσδιορισμό:

Τά Βίντρα 4-ιρίζαν κατά γ^ς γνρτά, ξεριζωμένα, 
τά νυχτοπούλια ¿σκούζανε τριγύρω μου Αγριεμένα, 

ν κι έγώ μ’ 4να τουφέκι
¿νόμιζα πώς ήμουνα βροντή κι αστροπελέκι.

Στό τελευταίο τούτο δίστιχο ή παράσταση τής άρρενωπής χαράς 
τού κυνηγού είναι σά νά συμβολίζη μαζί— χωρίς νά τό ύποπτευεται 
ό ποιητής — καί τή δύναμη τής ιδέας πού όψώνετ’ έδώ κάτου σέ 
νόμο τής ζωής καί πού κάνει τόν άνθρωπο νά πιστεύη παρασυρμένος 
άπό μόνης τής φαντασίας του τό δπλο, σάν τόν κυνηγό μέ τό του
φέκι του, πώς είναι κύριος τών δλων, έκεΐ πού είναι μέσα στά σύμ- 
παντα μιά περαστική στιγμή. Μιά ίδεαλιστική φιλοσοφία τό βαθαίνει 
άπροσδόκητα τό άβαθο τούτο δίστιχο.

«Πίκρες πουν' οΐ &&ύμηοζς ! ■> Ό  ποιητής άφήνει πάλε τό παι
γνίδι τής όμοιοκαταληξίας, καί σά νά σκεπάζη τό πρόσωπο μέ τά 
δυό του χέρία καί σά ν’ άφήνεται μέ τά μάτια του κλεισμένα ό 
άκάματος πεζολάτης, άκινητεί, δεμένος άπό τήν άνάμνηση και 
μελαγχολεί:

Πικρές πουν’ οϊ ένθύμησες! Τότε τό μέτωπό μου 
πλατύς καθάριος ουρανός, δέν τό «Ιχαν αδλακώσει 
τοδ χρόνου τά ξεσκίσματα, ot πόθοι, τά φαρμάκια.
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Σάν πύργος io tex«  ψηλό κι άπάνω too έφωλιάζαν 
χιλιάδες δνίιρα χρυσά, λές .κι ήταν χελιδόνια 
XI έφόγαν μ* τήν άνοιξη, τά σκόρπιο* & χειμβνας.
Τώρα τό σκέπασαν μέ μιάς ot καταχνιές τού κόσμου, 
συγνέφιασ*, σχοι/διασ*, καί ραγισμένη πλάκα  
άνάμβοα στοδ χίφαλιοδ τάψυχο μοναστήρι 
atitpo ξαπλώνεται, βουβό, τοδ λογισμοδ μοο τάφος.
Τί κρίμα τόσο γλήγορα νά φεύγουνε τά νιότα!

Μέ τόν τελευταίο τούτο στίχο τόσο άπλά καί τόσο κοινά, μά
τόσο σπαραχτικά ό ποιητής πονεί άπό το παράπονο τό πιό άνθρώ-
πινο πού θά σαλεύη πάντα σπασμωδιχά τά χείλη κ«1 τού ποιητή
καί τοΟ άνθρώπου, δσο θά δπάρχη ποίηση καί άνθρωπότη. ’Αλλά 
δσο ν άράξη στόν τελειωτικό τούτο στίχο, τί ψαξίματα, σχεδόν 
άνωφελα, μέ τυφλού χέρια, στά κελλιά μέσα τοΟ άψυχου μοναστη
ριού του πού είναι τό κεφάλι, καθώς είκονικά τό λέει. ‘Ο ποιητής 
τα κλεΐ τά μάτια του στόν έξωτερικό τόν κόσμο πού είναι ό κόσμος 
του καί ή χαρά του. Πώς άγωνίζεται στδ μακροβούτι πού κάνει 
στή μαύρη θάλασσα τής Ινθόμησης νά πιάση κάτι στά χέρια του! 
ΤοΟ κάκου! ΤοΟ φεύγουν δλα, καθώς τό φάντασμα τής Κυρά Φρο- 
3ύνης άπό τά χέρια τοΟ άκόλαστου Τεπενλελή. Γιατί 0 ποιητής 
μας θυμίζει με τούς στίχους τούτους τή νεανική τεχνοτροπία τής 
Κυρά Φροσύνης μέ τήν άσιατική σπατάλη τών μεταφορών πού 
άσύμμετρα· καί φανταχτερά συνεργάζονται κι άνακατώνονται, χωρίς 
νά προφταίνουμε κάν νά δοκιμάσουμε καί μεΐς άπό τό γοργοπέρασμά 
τους. Τό μέτωπο είναι οόρανός, κι εύτύς έπειτα πύργος, κι έπειτα 
πλακα ραγισμένη τοΟ μοναστηριού κι έπειτα τάφος, ’Αλλά Βαλαω- 
ρίτης καί κλεισμένα μάτια δέν ταιριάζουνε. Βαλαωρίτης καί μάτια 
γυρισμένα άποκλειστικά πρός τόν κόσμο τόν Ισωτερικό είναι κάτι 
άφύσικο. Σά νά μή στεκεται στό χαραχτήρα καί στόν προορισμό 
τής τέχνης του νά παραστρατίζη σέ ρεμβασμούς καί ν’ άργοπορή 
στά παράπονα τής άτομικής ζωής. "Οσο κι άν Ιπαθε, κι δ τι κι άν 
έπαθε στή ζωή wu, σά νά μήν Ιχη, σά νά μή Βέλη τίποτε σημαν- 
τικό γιά τή ζωή του νά μάς ξεμυστηρευτή. Γιά τοΟτο πόσο διαφέ
ρουν οί άμέσως παρακάτου στίχοι, δπου τ’ άνοίγει τά, μάτια του ό 
ποιητής, τό ξαναβλέπει μπροστά του τό ξεριζωμένο δέντρο, καί μαζί 
μ αυτό τις ώραΐες λεπτομέρειες τής πραγματικής ζωής πού είναι 
ό άξιος, μέ μαστοριάν άραδιαστής καί είκονογράφος της.

"Οταν χ ι έσό τό δύστυχο, χλωρό καί στολισμένο, 
έοήκωνες μισουρανίς ταλύγιστα κλωνάρια,
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στόν Ισκιο σου βίλάζοντας ίτρ ιχε τό κοπάδι, 
δ πιστικός χαρούμενος σ' άγάτα* σάν πατέρα.
Χήρες γριές πανόρφανες καί ξετραχηλισμένες 
σοδ παίρναν ταντιρρίματα ώσάν έλβημοσύνη, 
κι όταν τά ρίχναν στή φωτιά κι δλόγυρα στά θράκια 
μέ τό φτωχό προσάναμμα τή νήστεια άποκοιμοδσαν, 
τότ» σ’ εόχολογούσανε καί λέγαν στήν Παρθένο 
νά σοδ στοιχβιώνη τά κλαριά, νά σοδ χαρίζη χρόνια. . .  

Έμαραθήκαν* γιά  μάς τοδ κόσμου οί πρασινάδες-

Ό  ποιητής δέ σταματά έδώ τό συνθετικό τοΟτο ποίημα. Ξανα- 
γυρίζει στή μελαγχολία του. "Ομως τώρα ή μελαγχολία του άπό 
τό δραμα τής όλόστερνης, τής υπέρτατης στιγμής πού μάς κλεΐ τά 
μάτια μιά γιά πάντα γιά τό άγύριστο ταξίδι, ή μελαγχολία του 
άρρενωπή άρμονίζεται άπροσδόκητα μέ τήν πατριδολάτρισσα λεβεν
τιά τής βαλαωρίτικης τέχνης :

Πλάστη μεγαλοδύναμε! Σπλαχνίσου με τήν ώρα
πού θάρθη ό Χάρος νά με βρή, καί πριν σβηστή' τό φώς μου,
στείλε μου πάλι νά τά ίδώ μ’ όλη τήν δμορφιά τους
τής νιότης μου τά όνείρατα! Ά φ ες  τα νά φορέσουν
τά ροδοκάλλια τής αύγής, καί στό προσκέφαλό μου
ναρθοδν νά μέ ραντίσουνε χτυπώντας τά φτερούγια
μέ πάχνη άπό τόν Κίσσαβο . . .

Ό  ποιητής, άνήλικο παιδάκι, πόσες φορές — ό ίδιος μάς τό 
ιίπε  — ξανοίγοντας άπό μακριά τήν καταχνιά τοΟ Πίνδου, τήν 
έπαιρνε γιά καπνό τουφεκιού «καί πρόσμενε καί πρόσμενε ν’ άκούση 
τή βοή του». Αύτός ό βουνόθρεφτος καί μέ τού βουνού τόν δγκο 
ξεχωρίζοντας άπό τις ζωές τού μαραζάρη κάμπου γύρω του πολεμό- 
χαρος ραψωδός προσμένει τά  όνείρατα τής νιότης του—φανερό πώς 
είναι τ ί  μεγάλα όνείρατα τής μεγάλης έθνικής ιδέας, πού είναι τά 
κατ’ έξοχήν δικά του όνείρατα — αότά προσμένει νά τού ραντίσουν 
τά μαλλιά, μπορεί έως τότε τ’ άσπρα του μαλλιά, μέ τό άγίασμα πού 
είναι πάχνη άπό τόν Κίσσαβο.

Ό  γέρος θά πεθάνη, καθώς ώνειρευόταν τό άνήλικο παιδί. Καί 
μήπως τό γιγαντόκορμο δέντρο πού τό ξερίζωσε· ή φοβερή τρικυμία 
καί τό πάτησε ό στοιχειωμένος ίσκιος ένός άντρειωμένου, μήπως δέν 
είναι τό σύμβολο τής ζωής τής ίδιας τοΟ ποιητή πού Ιζησε μέ ΐά  
φαντάσματα τών άρματωλών καί τών τουρκομάχων, δσο πού τό φέραν 
μιάν ώρα άρχύτερα τό τέλος του οί ίσκιοι τών άντρειωμένων, τό 
πάθος του καί ή μανία του ; Ό  ίδιος μάς τό προείπε σ’ ένα στίχο του:

Έ χω  γιά  σέ, πατρίδα μου, στά στήθη χαλασμό !
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Αφίίρών&ται ο* χζίνσυς που μ ί  
τά ¿νάματά τονς τή  στολίζουν.

Π Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Ι

Μέ -ιά πρώτα «»ΛΑ σαλέματα πού χάνει στά χρόνια τής αχλαδιάς τό έλλη- 
νικο έθνος γιΑ τήν πνευματική του Αναγέννηση παρουσιάζεται ατούς πνευματι
κούς του Αρχηγούς χαί τό σπουδαιότατο ζήτημα, μέ ποιΑ γλώσσα θά μορφωθή ό 
έλληνιχός λαός. Αν στή Δυτική Εύρώπη οι διάφοροι λαοί έκαναν τήν άν'αγέν- 
νησή τους τον Ιδιο χαιρό πού Αναγνώριζαν χαί καθιέρωναν τή δημοτική τους 
γλώσσα, χαί ή καλλιέργειώ της γίνονταν παράλληλα μέ τή δημιουργία τού έθκ- 
χου πολιτισμού, στήν Ε λλά δα  ή λαϊκή γλώσσα ήταν ίλότελα  παραμ,λημενη’ 
χα  Ισια ίσια οτήν έποχή πού ό κόσμος πλούτιζε μ* τό έμπόριο χαί ξυπνοδσ, 
πού τά σχολεία πλήθαιναν χαί δ ευρωπαϊκός πολιτισμός έρχονταν σέ Ιπαφή μέ 
τ σκλαβωμένο έθνος έλειπε ή κοινή γραφομένη γλώσσα πού θά χρησ£μ*ι>5 η ά  
δργανο έχπολιτιστιχό. Τοδ Σ ο φ ι α ν ο ύ  ή φωνή, πού από τά 1550 είχε ζητήσει 
ν* μεταφραστούν στή ζωντανή γλώσσα οί αρχαίοι κλασικοί, δέν είχε Ακουστή 
χαί παραδείγματα σάν τοδ Σ κ ο ύ φ ο υ ,  τοδ Μ η ν , ά τ η ,  τού Δ α μ ω δ ο δ  είχαν 
|*1νει μονωμένα· οί σοφοί έξακολουθοδσαν νμ γράφουν τ’ Αρχαία τόυς ή μιά 
αρχαϊκή και καθαρεύουσα γλώσσα πού δσο χαί Αν προσπαθούσε νΑ νεωτερίση χ ΐ ί  
νΑ συμβιβάση νέα γλώσσα καί Αρχαία παράδοση, οδτ» ώρισμένη μορφή είχε

ίλώσσΐ'0081 άΧ°μ ν  ^  ΛάΡν’ ° 5τί μ” ° ρο5θ6ί νά πώ« ή σύγχρονη λαϊκή

_ Τώρα δμως, γύρω στΑ 1800, οί προσπάθειες γιΑ την καθιέρωση τής δημοτι- 
χης γίνονται πιό συνειδητές, πιό συστηματικές καί προγραμματικές. Τό νιώθουν 
καί το Απαιτούν. Για νΑ πάη μπροστΑ τό έθνος πρέπει νΑ μεταχειριστή για κοινή 
γραφομένη τήν κοινή του γλώσσα, τή γλώσσα ποό μιλεΐ ό λαός. Καί αύτήν 
προσπαθούν οί συνήγοροί της νΑ γράφουν, Αν καί δέν μπορούν πάντα -  καθώς δά 
έγινε χαί στις Αλλες έθνικές γλώσσες άμα πρωτογράφηκαν -  ν’ Αποφύγουν δλ*  
τά ιδιωματικά ή τΑ λόγια στοιχεία.

ΜΑ τήν παιδεία είχαν χ ι έχουν στά χέρια τους Φαναριώτες Αριστοκράτες χαί 
ίερωμενοι, μαζί τους καί Αλλοι δάσκαλοι, καί ή Αστική τάξη πού τώρα μόλις 
ΑρχισενΑ ξ υ π ν ά -α υ τ ή .ή τ α ν  πού στή Δυτική Εύρώπη πολέμησε χαί νίκησε 
μέ τη δημοτιχη της γλώσσα τΑ λατινικά τοδ μεσαιωνικού κ ρ ά τ ο υ ς -μ έ σ α  στήν 
Αντίθεση μέ τον Όθομανό καταχτητή Αγκαλιάζει τΑ ιδανικά τής βυζαντινής 

 ̂ όλιγαρχίας. Καί ή φωνη τών «χυδαϊστών» δέν Ακούεται. Α κ όμ η  καί τοδ Κοραή 
οι «ι>μβιβαοτι>4ς μόνο πρόοχαφη νίκη χαίρονται.

Καταρτζής, Κωνσταντάς 47

ΔΗΜ ΗΤΡΑΚΗΙ Φ Ω Τ ΙΑ Δ Η Σ  ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ
1. Άνατράφηκε στήν Πόλη σέ φαναριώτικους κύκλους κι έζησε έπειτα στό 

Βουκουρέστι, πνευματικά κέντρο τοδ έλληνισμοδ. Α φού μελέτησε λατινικά xaj 
γαλλικά καί τή σχέση μεταξύ τους καί μέ τή δική μας γλώσσα, Αρχαία καί νέα, 
πείστηκε πώς Αντίθετα μέ τή γνώμη πού όλοι πίστευαν μπορούσε καί ή νέα 
έλληνική γλώσσα νά καθρεφτίση δλόκληρη τή νεοελληνική ζωή, καί πώς έπρεπε 
αύτό νά γίνη γιά  νά έκπολιτιστή τό έθνος. Είπε τή γνώμη του κιόλας στά 1782, 
καί έδωσε Αφορμή αργότερα νά συζητηθή «τό ζήτημα τής γλώσσης» στό Βουκου
ρέστι' μά οί λόγιοι δέν τόν κατάλαβαν- τόν έγέλασαν καί πολύ λίγοι πεί
στηκαν. Καί δμως ήταν μιά «ιδέα», είπε κάποιος τής έποχής του, πού «προσ
διορίζει καί εις ήμάς τήν σημαντικωτάτην έποχήν τής καλλιέργειας μας», δηλ. 
πού καθορίζει τό σ η μ α ν τ ι κ ώ τ α τ ο  σ τ α θ μ ό  ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ο ύ  π ο λ ι 
τ ι σ μ ο ύ .

Είναι άνάγκη νά συγγράψουμε τίς έπιστήμες καί τέχνες ρωμαϊ
κά, γίά νά προκόβουν οί νέοι μας πιό γλήγορα καί μέ πίό θεμέλιο 
εις δλα.

Σέ κάθε Ιθνος πεπαιδευμένο προτιμιέται ή καλύτερη διάλε
κτός του.

Σ ’ δλον τόν κόσμο δξω άπό τό Χακάνη τής Κίνας . . .  κανένας 
άλλος δέν Ιχ ’ έξουσία νά δώση σέ μιά λέξη τό πάθος όποΟ δέν 
| χ ’ αύτή στό στόμα τού λαοΟ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ (1753-1844)
2 . Ίεροδιάκονος άπό τή Θεσσαλία καί σχολΑρχης στό Βουκουρέστι έκανε 

περίφημο τό σχολείο του στίς Μηλιές, ώνειρεύτηκε τήν ίδρυση Ακαδημίας, καί 
μαζί μέ Αλλους ίδρυσε τή Φιλόμουσο Εταιρεία. Πληρεξούσιος στή Α' ’Εθνική 
συνέλευση κι έφορος τής παιδείας στή νεοσύστατη κυβέρνηση έργΑστηκε βσο 
λίγοι γιΑ τήν Αναγέννηση τοδ έθνους του. Μαζί μέ τό Φιλιππίδη έβγαλε στά 
1791 μιά Γεωγραφία στή ζωντανή γλώσσα, μ’ ένα πρόλογο δπου τήν δπερασπί; 
ζονται μέ πλούσια έπιχβιρήματα. ΤΑ έπιχειρήματα δμως δέν έπιασαν, καί δεύ
τερος τόμος πιά δέ βγήκε.

Έ να  έθνος ένόσω άμελεΐ καί καταφρονεί τή φυσική του γλωσσά, 
άμελεΐ καί καταφρονεί τόν άνθρωπισμό του, διά νά πώ έτσι.

Τό πρώτο καί φυσικό μάθημα τών νέων πρέπει νά είναι ή σπουδή 
τής μητρικής τους γλώσσας . . .  κάθε άλλη μέθοδος είναι όλέθρια 
διά τούς άρχαρίους, μάλιστα τό νά τούς βάνουν είς μιά παλαιά 
γλώσσα πρώτο μάθημα’ άπ ' έδώ λοιπόν προέρχεται όποΟ διαβάζουν 
καί δέν μαθαίνουν τίποτες’ καί τό χειρότερο είναι όποΟ μέ αύτόν τόν 
όλέθριο τρόπο τής σπουδής έξαμβλύνεται ό νοΟς τους, καθώς μέ 
μια καλή μέθοδο όξύνεται καί τελειοποιείται.
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Δέν θέλουν νά ήξεύρουν άν Ιχουν γλώσσα, καί ίσχυρογνωμούν 
έτσι είς τήν άμάθειά τους. Ά χ Ι  τί καταισχύνη εϊν’ είς τούς παλαιούς 
Έ λληνας νά Ιχουν τέτοιους άπογόνους . .  .

θέλοντας νά Ιβγόυν άπό μιά άτοπία, τό πώς δέν πρέπει νά άφή- 
νωμεν τή γλώσσα μας άκαλλιέργητη, πέφτουν είς μιά άλλη πολλά 
χειρότερη, λέγοντας πώς καλλιέργειά της είναι νά μακραίνη άπό 
τό καθωμιλημένο ιδίωμα καί νά Ιγγίζη είς τό έλληνικό καί κατ’ 
αύτή τή στραβή καί παράλογη άρχή τους δίνουν κάτι κανόνας καί 
χαρακτήρας οί όποίοι χαρακτηρίζουν Ινα άφύσικο καί άμορφο τέρας, 
μιά γλώσσα μικτή άπό δύο τρία μόρια ρωμαίικα καί λέξες σχημα
τισμένε.; καί συνταγμένες κατά τόν τύπο τής έλληνικής, καί τήν 
δνομάζουν μιξοβάρβαρη, καί Ικαμαν καλύτερα νά τήν ώνόμαζαν 
μνξοβάρβαρη.

Ό  τι πάρη (μιά γλώσσα) άπό τή μητέρα της, δσο καί άπό άλλες 
ξένες γλώσσες, διά νά τά οίκειοποιηθή καί τά κάμη έδικά της, 
πρέπει νά τά μεταμορφώνη δσο τό δυνατό είς τήν άδική της φύση, 
άν θέλη νά φανή καλλιεργημένη, καί δχι μπαλωμένη μέ λογής 
λογιών μπαλώματα. Αύτό Ικαμαν καί κάμνουν δλο Ινα οί Εγγλέζοι, 
οί Φραντζέζοι, οί ’Ιταλοί, οί Σπανιόλοι, καί δσοι Ιτυχαν νά Ιβρουν 
τή γλώσσα τους άκαλλιέργητη- αύτό Ικαμαν μιά φορά καί οί Λατί
νοι· αύτό Ικαμαν —-άκούσετε — καί οί προπάτορες μας Έλληνες, δ τι 
έπήραν άπό άλλες γλώσσες, τό ¿μεταποίησαν είς τή φύση τής Ιδι- 
κής των τόσο, όποΟ καί οί ίδιοι ίσως μετά καιρόν έδυσκολεύόυνταν 
νά τό γνωρίσουν. . . .  Αύτό άς κάμωμεν καί ήμείς, οί άπόγονοι τών 
περιφήμων εκείνων ή γλώσσα μας Ιχει τύπους σχηματιστικούς, Ιχει 
κλίση, Ιχει κανόνας συντακτικούς· λοιπόν δταν θά γράψωμεν είς 
.αύτήν, πρέπει νά άκολουθήσωμεν τούς τόπους της, τήν κλίση της, 
τούς κανόνας της όποΟ είναι ή ψυχή καί τό χαρακτηριστικό τής 
κάθε γλώσσας, τά όποια τά εόρίσκομεν δχι είς τόν άέρα θεωρώντας, 
μήτε σέ άλλη γραμματική σκαλίζοντας, άλλά μέσα στήν ίδια γλώσσα, 
παρατηρώντας τή φύση της, τουτέστι τήν κοινή χρήση όπού είναι 
δημιουργός καί γραμματική κάθε γλώσσας αύτή είναι καλλι
έργεια γλώσσας, καί έκεΐνο όποΟ λέγουν πώς καλλιέργεια είναι νά 
τήν έγγίζωμεν είς τό έλληνικό, είναι κακοέργεια, άν συγχωρήται 
νά είπώ Ιτσι, διαφθορά- διά τϊ δσο γυρεύομεν νά τήν πλησιάσωμεν 
είς τό έλληνικό, τόσο τήν μακραίνομεν άπό τή φύση της, τό όποιο 
βέβαια Ινας φρόνιμος δέν ήμπορεΐ νά τό είπή καλλιέργεια.

Τά πάθη, τήν κλίση καί τή μορφή τών λέξεων τά έμετα-
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χειρίζονταν, δταν έγραφαν, ό Πλάτων καί ό Δημοσθένης άκριβέ- 
στατα, καθώς τά μεταχειρίζονταν, δταν ώμιλοΰσαν ό παπουτσής καί 
ό ράφτης καί ό μάγειρας τού καιρού τους, καί δέν είχαν ξεχωριστή 
κλίση καί σχηματισμό οί σοφοί άπό τούς κοινούς.

Ά χ !  πότε νά άρχίσουν καί οί δικοί μας νά μιμηθούν είς τή 
γλώσσα τούς Εγγλέζους καί τά λοιπά έθνη τής Εύρώπης. Επειδή 
εποχή τής τελειοποιήσεως του πνεύματος Ινός Ιθνους είναι ή άρχή 
τής καλλιεργήσεως τής γλώσσης του· διά τί, καθώς Ινας νεωτερικός 
συγγραφεύς λέγει, τό πνεύμα ένός Ιθνους δέν ή μ π ο ρ ε ι  νά τελειοποιήται 
παρά δταν τελειοποιή τό Ιθνος τήν γλώσσα του. Φλυαρεί έκεΐνος 
όπου λέγει πώς ή φιλοσοφία δέν πρέπει νά ο ν γ γ ί γ ν ™  
κ α ί δ η μ ώ δ ε ι  γλ ώ α σ γ ,,  καί δέν στοχάζεται πώς ό ’Αριστοτέλης καί 
ό Πλάτων καί οί άλλοι παλαιοί φιλόσοφοι είς τήν χύδην καί δημώδη
γλώσσαν ώμιλοΰσαν καί έγραφαν.

"Οσο καταφρονούμε·/ τή γλώσσα μας, θέλομεν μένει άμαθεις καί 
δυστυχείς καί Ινα κοινό έρμαιο, μιά κοινή βοσκή τών άλλων.

Δ Α Ν ΙΗ Λ  Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η Σ

3. Ιερομόναχος άπό τή Θεσσαλία καί δάσκαλος στδ Γιάσι, μέ μόρφωση έγκυ- 
κλοπαιδική, φίλος καί συνεργάτης τού Κωσταντδ, συνηγόρησε σάν τους άλλους 
κληρικούς πού Ινιωθαν τήν άνάγκη νά ήθικοποιηθήδ αμόρφωτος λαός, γιά μιάν 
άπλή γλώσσα, Γι’ αύτό τά βάζει στούς προλόγους τών έργων που μεταφράζω 
μέ τούς λόγιους πού «έπινόησαν οί άθλιοι Ινα τρόπο νά ξιπάζουν τόν κοινον 
άνθρωπον» καί αντί νά γράφουν Βταν W % V, ^ Υήκε ή Μ * « · *<>Uk  φορές 
λέγουν 5ταν δπτηται, ίκβηκε, πολλάς φοράς καί «τόσες άλλες μωρολογίες». 
Ωστόσο οι άρχαίστές κάθε είδους ώνόμασαν τή γλώσσα τών δύο ιερωμένων της 
Θεσσαλίας «γλώσσα τών πακάληδων τής Ζαγοράς».

Ήξεύρω, τό άκουσα μάλιστα πολλές φορές, δτι τινές λέγουν, δτι 
αύτή δέν είναι γλώσσα μας. Καλά- άλλα διά τί τήν όμιλούν; Σκέψου, 
φίλε- τούτο δέν είναι μία άντίφασις πολλά παράξενη; Ή  γλωσσά 
μας, όπού τήν έβυζάξαμεν άπό τίς μητέρες μας δέν είναι γλώσσα 
μας! Ή  έγώ παραφρονώ καί δέν ήξεύρω τί λαλώ’ ή αύτοί . . .  αλλ 
άστείζονται- δέν πιστεύω δά μέ τά σωστά τους νά όμιλούν οδτω 
παράλογα (1817).

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  ( 1 7 7 2 - 1 8 4 7 )

4. Μαζί μέ τό Βηλαρά καί τό Σολωμά άπό τούς «γενάρχες» τής νεοελληνι
κής φιλολογίας, μέ έγκυκλοπαιδικώτατη μόρφωση, σπούδασε γιατρική καί νομικά 

* * Τ  1 . .  λ .  . . ι A e r t i t a o u
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Φωτιάδη στό Βουκουρέστι, πού ίιποατήριζτ τότε τήν άρχαία γλώσσα γιά κοινή 
γραφομένη, κλονίστηκε άπό τόν Καταρτζή, καί θέλησε νά παρουσίαση «ιό συστη
ματοποιημένες τις νέες ίϊέες γιά τή γλώσσα. Είδε δμως τις ανωμαλίες της 
άμα δοκίμασε νά τή γράψη — ακαλλιέργητη ακόμα — καί γιά νά 6οηθήση τον 
κανονισμό της καί τή διδασκαλία της έγραψε τή «Γραμματική τής Αίολοδωρι- 
*ής ήτοι τής όμιλουμένης τορινής τών 'Ελλήνων γλόσσας» (1805). Στό «"Ονειρο» 
πού συνώδεψε τά «Λυρικά» του (1811), έκθέτει καί τις γλωσσικές του ιδέες.

Άνίσως συγκρίνωμεν 8λες τής Εδρώπης τές πρωτότυπες καί 
παράγωγες γλώσσες, εδρίσκομεν δτι, θεωρώντας τό πράγμα άπαθέ- 
στερον, ή τωρινή ελληνική γλώσσα, τήν όποιαν κοινώς λαλοΟμεν,
είναι συντομώτερη καί όμαλώτερη δλων τών λοιπώ ν Ά ς  μή
γινόμεσθεν, ώ "Ελληνες, τό λοιπόν μητραλοΐαι- άς μή τήν λακτίσω- 
μεν άς τήν τιμήσωμεν, καθώς όμιλώντας οβτω καί συγγράφοντας 
αδτήν δτι τιμώντας την ή άτιμάζοντάς την, τόν Ιαυτόν μας τιμοΟμεν 
ή άτιμάζομεν . . .  'Ως πότε, ώ "Ελληνες, μωραίνομεν; δέν γνωρί- 
ζομεν τό αίτιον καί τήν πηγήν τής άμαθείας μας πόθεν προέρ
χεται; δχι βέβαι’ ά π ' άλλοΟ, παρά διά τί προσμένομεν νά μάθωμεν 
τήν παλαιοτάτην αττικήν γλώσσαν, καί είς αδτήν ν ',  άκούσωμεν 
ιδέαν φιλοσοφίας καί ίστορέας· μανθάνομεν, άποθνήσκομεν καί παύο- 
μεν· |χ !  ώ "Ελληνες, οί Μούσες κατεσιώπησαν ό Έλικώνας όδύ- 
ρεται· ό Παρνασσός στενάζει- ό Περμησός έξηράνθηκέν ή δάφνη 
κατεμαράνθηκεν. «ΝΟν δάκρυα βρύετε πάντα. Νυν άλγεα έλθετε 
πάντα. Κεντάτ’ έμά σπλάγχνα καί ήτορν. θρηνώ κι έγώ μέ τόν 
Άλκμάνα.

θεωρώντας τήν ρωμαϊκήν γλώσσαν άπαθώς, καί μέ μάτι φιλο
σοφικόν δχι άσχετα καί άπολύτως, άλλ’ ώς δργανον είς έκφρα-
σιν, καί άνάπτυξιν τών ίδεών μας, τήν εδρίσκω καί όμαλήν, καί 
εύλύγιστην, καί έχοντας δύναμιν καί φύσιν νά έκφράση. καί ν’ άνα- 
πτύξη κάθε λογής ίδέαν δθεν ώς τέτοιαν τή άληθεία μέ καμίαν 
τοΟ κόσμου γλώσσαν δέν τήν άλλάζω, καί άπ’ δλες τήν προτιμώ διά 
τά τόσα της χαρίσματα . . . .  Είς καιρόν όπου τό γένος σας έχει 
γλώσσαν άξιόλογην, καί θαυμαστήν, έσέϊς μήν ήξεύροντάς τ ην . . .  
φωνάζετε, κόφτοντας παλάβρες άσυλλόγιστα, πώς δέν έχει γλώσ
σαν  καί βέβαια δποιος ώς τέτοιο τό θεατρίζει, καί δέν καταδέ
χεται νά γράφη καί νά όμιλή τήν κοινώς άποδεγμένην γλώσσαν 
του, αδτός μέ φαίνεται, καί τό καταφρονεί καί τό ¿ξευτελίζει.

Τήν γλώσσαν τήν μορφώνει ή συνήθεια, δ καιρός, οί περιστά- 
σεις, ή άνάγκη καί τά παρόμοια, καί δχι όλίγοι λογιώτατοι, καί 
φατριαστχί σου δάσκαλοι. Δεν ήμπορεΐς νά καταλάβης, δτ’ ή γλώσσα
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δέν στέκ’ είς τό στόμα ¿λιγωτάτων, σάν έσένα δασκάλων, άλλ’ είς 
τήν όλότητα τοΟ λαοΟ, καί τοΟ πλήθους.

Οί λέξες, πάρ’ το πρ’ όφθαλμών πλέον, είναι σημάδια τών πραγ
μάτων, καί άλλο δέν ζητουμεν άπ’ αδτές, παρά νά μάς φανερώνουν 
τά πράγματα, δσον ενδέχεται καθώς είναι.

Αιώνια δεν κάμνουν άλλο οί απόγονοι παρεξ ν άλλάζουν καί 
νά μετασχηματίζουν τήν γλώσσαν τών προγόνων τους· τό όποιον 
είν’ δλότελ’ άδύνατον νά έμποδισθή. Καί θά Ιρθη ένας καιρός αδτήν 
τήν γλώσσαν μας νά μήν τήν καταλαμβάνουν οί άπόγονοί μας, 
καθώς κι έμεΐς τών παλαιών Ελλήνων προγόνων μας . . . .  Μή 
λοιπόν φαντάζεσαι τήν άλλαγήν τών έλληνικών είς τά ρωμάίκα 
βαρβαρότητα, άμάθειαν καί φθοράν άλλά βάρβαρον καί φθαρμένον 
λέγε τόν νοΰν, όποΰ δέν γνωρίζει τήν άλήθειαν.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΛΙΔΑΣ (1 7 6 7 -1 8 2 9 )
5 . Ά π ό  τούς φωτεινότερους λόγιους τής έποχής, πολύγλωσσος, πολύξερος καί 

με φιλοσοφική μόρφωση, σπουδαγμένος — καθώς καί οί άλλοι πού είδαμε γιά 
χρόνια στήν Ευρώπη, Ιγινε διευθυντής σχολής στά Γιάννινα (1796 — 1820) 
καί στή Λευκάδα, καί ήταν 6 πρώτος πού δίδαξε λατινικά καί φυσική πειραμα
τική στήν Ε λλά δα . «Άνθρωπος» καί πατριώτης, μέ άγάπη άνακατεύτηκε στά 
ζητήματα πού συγκινούσαν τό Μνος τ ο υ — χωρίς νά ξεφύγη, σάν τόν Κοραή, 
τήν κατηγορία τής άθείας — καί στό γλωσσικό ζήτημα πολέμησε δσους δπο- 
ατήριζαν πώς ή νέα γλώσσα είναι ή ίδια ή άρχαία καί ζητούσαν τή βαθμιαία 

της διόρθωση.

 Έπιθυμοδσα, φίλε, νά ένθυμηθής τόν παλαιόν μας Η ρ ά 
κλειτον, δστις Ιλεγεν, δτι δίς είς τόν αυτόν ποταμόν δέν πλέει τινάς· 
άλλ’ άν ό ποταμός άκαταπαύστως είς πάσαν στιγμήν μεταβαλλό
μενος δέν μενη ό αδτός, ή γλώσσα άρα δέν είναι ποταμός καθ’ Ικά- 
στην μεταβαλλόμενος; (1812).

Τί θέ νά είπή βαθμηδόν πλησιάζουσαν, αδτό δέν τό νοώ- άν 
πλησιάζη δέν είναι ή αύτή κατά πάντα, καί έάν είναι, πώς πλησιά
ζει; Τοδτο ήτον συλλογισμός τών άπερασμένων μακαρονιστών καί 
τών πρό ήμών.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΗΛΑΡΑΣ (1 7 7 1 - 1 8 2 3 )
6 . Μαθητής τού Φαλίδα, πολύγλωσσος καί μέ πλούσια έγκυκλοπαιδική μόρ

φωση, γιατρός καί φιλόσοφος, έκεϊ πού συνώδευε τό γιό τού Άλήπασα στά 
ταξίδια του στήν έλληνική πατρίδα, ώνειροπολούοε πώς νά ξεσκλαβωθή πνευμα
τικά τδ έθνος του. Στή «Ρομέηκη γλόσα» (1814), στό «Λογιώτατο ταξιδιώτη», στόν 
«Κολοκυθούλη», σιή «Γραφή Ρωμαίου πρός ΡωμαΓον γιά τή γλώσσα τους» πολέ-



|Χ1)0* αλύπητα τ4 όνειρα τ<δν «άερόμοαλων μακαρονιστάδων», των «σοφών διορθω- 
τάίο>ντϊ)ί γλωσσάς μας», κς όλων τών «προκομμένων» πού πλημμόρηοαν τό «προ
ληπτικό βασίλειο» καί «ψάλθηκαν μέ τά σωστά τους ν* άναστήσουν» τήν παλιά 
γλώσσα. Μαζί μέ αμίμητη χάρη καί διαλεχτική δείχνει δ Γιαννιώτης ποιητής 
ατίς γλωσσικές του μίλέτες μιά γερή αντίληψη γιά τά γλωσσικά φαινόμενα, πού 
βέν τροποποίησε καβόλο« αργότερα ή άγνωστη άκόμη τότε γλωσσική Ιπιστήμη.

"Αν λοιπόν οί γραμματισμένοι μας άπό τώρα καί ¿μπρος μετα
χειριστούν την τωρεσνή γλώσσα τοΟ τόπου τους — φτάνει πρώτα νά 
τή μάθωμε καλά, έπειδής δέν τήν παραξέρομε — καί μέ ταύτη 
ξηγήσουν τις τέχνες καί έπιστήμες, τότες δά είναι έλπίδα καί τό 
γένος νά ώφεληθή καί νά καλυτερέψη, και ή γλώσσα νά λάψη καί 
νά γενή σάν ή άλλοτεσνή τού Ξενοφώντα, τοΟ Άνακρέοντα καί 
καλύτερη, καί αύτσί νά τιμηθούν καί ν’ άγαπηθοΟν άπό τό γένος 
τους έπειδής θά τούς καταλαβαίνη. Ά ν  δμως λέν, δτι ή τωρεσνή 
μας γλώσσα είναι χυδαία, βάρβαρη καί λειψή, τά μυαλά τους 
βέβαια είναι χυδαία, βάρβαρα καί λειψά, ήγουν παραλαλοΟν καί 
ξενοκρένουν. *Αμ πώς άλλιώς;

Τά λόγοΜ, ποιέειν, λεγέμενος, ίμμί, έοοί, φή, ή, μοΐαα, μώοα, 
άχονσα,οιός, χάρ^ων, μέζων, &μμε . . . καί τλ κομμένα το5 ‘Ομήρου 
κρΤ, Άλφι, χάρη καί δώ -  Δώς π ο ύ  χαλχοδαύς δώ - τουτα^ λέγω, καί 
άλλα παρόμοια πάθη τής άλλοτεσνής γλώσσας κατά καιρούς καί 
τόπους τά ¿νομάζουν οί λογιώτατοι τού καιρού μας θαμαστά, θεϊκά 
καί ούρανοκατέβατα καί τά πάθη καί άποκοπές καί άλλαγές τών 
γραμμάτων τής τωρεσνής γλώσσας μας, δπου δέν είναι διαφορετικά 
από τα παλιά, καθώς: λέν, τρών, χρονσάφι, τος, χαθηχα, τών άμμα- 
ηώ, τολοιπονίς, πρικδ άντίς πιχρό, φλέγα, γλέπω, καθώς ήτονε 
τς άρετής πηγή χαϊ τς Αρχοντιάς ή φλέγα . . .  δλα τούτα τά πάθη τά 
¿νομάζουν βαρβαρικά, χυδαία, διαβολικά καί άδοανέβατα. Ντροπή 
τους, δπου λέγονται καί λογιώτατοι καί Έλληνες, καί δέν δνομά- 
ζονται Γσοϋκσοι, Έσκιμόοι καί Λάπονες, τά άμαθέστερα γένη τής 
γής δπου άναφέρει ή γεωγραφία. Ά μ  πώς άλλιώς νά τούς ¿νομάσω; 
φίλε μου! τούς πιάνει νά λεν τή γλώσσα μας χυδαία καί βάρβαρη, καί 
νάναι και φιλόσοφοι; Καί δέν έντρέπονται ούδέ άπό τόν τυπογράφο 
τής Βενετιάς, δπου δέν ¿νομάζει τήν κρητική γλώσσα χυδαία, 
μόν’ φυσική.

Καί αύτό τό σκέλεθρο (ή καθαρεύουσα καί άρχαίζουσα) τό 
ποταπο καί άνοστο καί αφύσικο δέν είναι ντροπή μας νά κατατυρα- 
γνάη τό γένος μας κοντά δυό χιλιάδες χρόνια; καί νά τό κατασταίνη,
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καθώς καί τό καιάστησε, άμαθέστατο; καί τούς γραμματισμένους 
του κουτούς καί αναίσθητους, καθώς τούς βλέπομε όλοενα, οί όποίοι 
δέν ξοδιάζουν τόν καιρό τους σ’ άλλο παρά νά μαθαίνουν μιά γλώσσα 
ψεύτικη, τήν κοινή, καί ν’ αγωνίζονται νά τήν καταστήσουν σάν 
τήν άπεθαμένη αττική, καί χάνοντας τόν πολύτιμον καιρό σέ ταύ- 
τες τές άνοησίες καί τρέλες δέν κατώρθωσαν τίποτες, καί άφήκαν 
καί τά μυαλά τους άδεια άπό έπιστήμες καί άναγκαίες γνώσες τού 
κόσμου, καί κατάντησαν άερόμυαλοι; Καί γ ια τί; Επειδής στοχά
ζονται δτι τό γένος μας γλώσσα δέν έχει καί αύτοί έμαθαν τό σκέ
λεθρο, καί θέλουν τή γλώσσα όπου έχει τό γένος, τήν όποιαν τή 
στοχάζονται χυδαία καί χαλασμένη, νά τή μπολιάσουν μέ τά στε- 
γνάδια καί ξεράδια τού σκέλεθρου τους γιά νά ξεχυδαϊση. Καί τό 
μπόλιασμα τούτο πώς άγωνίζονται νά τό κάμουν; Άκουσε' κολνάν 
άπό ένα ν στόν πάτο τής λέξης γιά νά μένη άττικό άπαρέμφατο, 
καθώς γράψειν . .  . Σ’ άλλες πάλε λέξες στόν πάτο οί άττικώτατοι 
γραμματισμένοι μας βάνουν άκέριες συλλαβές, καθώς: λάδιον, τεψιον, 
κραοίον, μάτιον, φρύδιον, μονοζάχιον, ρεπάνιον καί σ’ άλλες σβηούν 
τό ι τής αιολικής αιτιατικής γιά νά γένη άττική, καθώς, ταΐς μου- 
οαις αιολικά, τάς μονοας άττικά ή αιτιατική- καί έτσι σχηματίζουν 
δλες τές αιολικές αιτιατικές τής γλώσσας μας λέγοντας- τάς λάοπας, 
τάς μύξας, τάς καραβίδας, τας καταγραφάς, τάς χαλάς γυναίκας . . .

"Ενα έλληνόπουλο παιδεύεται κάμποσα χρόνια νά μάθη τή 
φυσική του γλώσσα. . .  καί ύστερα είναι χρεία νά πηγαίνη καί στό 
σκολειό νά τήν άπομάθη άπό τόν δάσκαλο καί νά τήν κρένη καλά, 
καί νά . τήν καλογράφη, καί νά τήν άναγνώθη καλά' 6 δάσκαλός του 
δμως . . . άντίς νά τού δείξη τά γράμματα καί τά ψηφιά τής γλώσ
σας του, τού δείχνει τά ψηφιά καί γράμματα μιάς άλλης γλώσσας 
ψεύτικης, καθώς καί γραμματικής, καί τού λέει πώς «τούτη ή 
γραμματική θά σέ μάθη τήν αληθινή καί σωστή γλώσσα’ έπειδής 
αυτή όπόμαθες καί κρένεις καί κρένω, είναι γλώσσα χυδαία, βάρ
βαρη καί χαλασμένην καί έτσι τούτο τό δύστυχο έλληνόπουλο, 
δπου έπήγε στό σκολειό νά μάθη νά γράφη καί νά διαβάζη τή 
γλώσσα του, καί μέ τούτο νά μάθη καί γνώσες άναγκαίες καί χρή
σιμες καί στήν πίστη του καί στή ζωή του, χάνει τό πνέμα του τό 
ζωηρό καί έλληνικό, κουτιάζει καί βγαίνει άπ’ αύτό τό σκολειό τό 
έλληνικό μέ τις  πέντε κλίσες τού Λάσκαρη, καί μέ τές πέντε πτώ- 
σες καί μέ καμιά δεκαριά λέξες ψευτοαττικές καί άλλες τόσες 
γενικές απόλυτες, άπό τές όποιες άν είπή καί καμιά ατούς συμπο-
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λΐτες το» τή λέει μέ τόση περηφάνεια, πώς τάχα κάτι λέγει καί 
τη στοχάζεται σα μαργαριτάρι ή σά διαμάντι.

Τή φράση εις τά τραγούδι τής Σαπφώς, δπου λέγει χαμ μ'εν 
γλωσσά εαγε- τό πάει νά είπή κατατσακίστηκε, καί ατή
γλωσσά, δπου δεν είναι κόκαλο, δέν ταιριάζει αυτή ή μεταφορά· 
ρωμαίικΛ δμως λέγεται καλύτερα καί φυσικώτερα ή γλώσσα μον ίδέ- 
θηκε. Τετοιες φρασες, φίλε μου, θαμαστές έχει ή γλώσσα μας

κ«Τ ¿ Ε  Λ  ψ£υτΤ 1Γ !  ΤΟϋί ^  ^  έ^ ντά^  « θ ώ ς  χ *1 λεξες διάφορες είς διάφορα νοήματα: καθώς πρόσωπο, μον-
τσοννο, μοντρο' καί τό πρόσωπο τό μεταχειρίζεται ή γλωσσά μας σέ
νόημα ύψηλό, καθώς ΐχει πρόσωπο ό ^ ^ ικ ό , καί τό /ιοίτρο σέ
νόημα ποταπό, καθώς χαρά στά μοντρα τον, καί τό μούτσουνο σέ
μεσιο, καθυ,ς ^  τη μούτσουνα νάρθη. Έ χε ι άκόμη καί όνόματα
αυςητικα καί καταφρονετικά, δπου ή άλλοτεσνή δέν τά' είνε καί
τούτα μέ διάφορες κατάληξες σέ διαφορετικά νόημα, καθώς· 'μάτι,
ματαρος μαχαρονα καί -μαιονοα, καί ή κατάληξη είς ρος φανερόνει
τά μεγάλο καί άσχημο μάτι· ή κατάληξη δμως είς ρόνα καί ο*σα
παραστένει τά μεγάλο καί δμορφο μάτι, καθώς μαρτυράει καί τά
κοινά τραγούδι: μανροματονοα και ξανθή... Έ χ ε ι βέβαια ή γλώσσα
μας πλουτη άσωτα διά κάθε ύπόθεση, φτάνει μονάχα νά τή σπου-
δαςωμε καλα καί νά τή μεταχειριστούμε καθώς πρέπει, καί ποτέ δέ

5*5 ΐ ψ ΐ ί α νβ ? 0ύξωμ£ στ’ &ξ61χ' κί *ν θέλωμε καί καινούριες 
λέξες ή σύνθετες ή παράγωγες νά κάμωμε, πρέπει ν’ άκολουθδμε τή
φυσητης, ήγουν νά μιμούμεστε άλλες παρόμοιες δπου Ιχει- καθώ 
είναι στή γλώσσα μας ή λέξη αίρεσ<άρηζ, δπου βγαίνει άπά τήν αίρεση, 
ήμπορούμε λοιπόν νά είπούμε καί είδησιάρης. άπά τήν είδηση- είναι 
ροσερος άπό τή δρόσο, ήμπορεί νά γένη καί καινούριο παράγωγο 

νοσερο! άπά τη νοσο, καθώς καί £ * ,« , ύστερός, δπου λεγεται· είναι 
καί σύνθετο δνομα ψαρόμναλος, κατά τούτο μπορεί νά γένη καί 
νεκρομυαλος, καί άερόμναλος καί παπυρόμναλος. Έ τσ ι έκαμαν καί 
ο£ παλαιοί ποιητάδες μας, ό 'Ομηρος, ό Ησίοδος καί οί Ιπίλοιποι 
καί έπλουτισαν τή γλώσσα τους, τά όποίο άν τ’ άκολουθήσωμε 
κι ΙμεΤς τώρα διορθώνομε τή γλώσσα μας καί τήν κατασταίνομε 
πλούσια οάν τήν άλλοχε^νή

Δέ στοχάζομαι εύγένεια τής γλώσσας τά ιον καί ως, μόν’ στοχά
ζομαι ευγενική τή γλώσσα, δπου παρασταίνει καί ξηγάει τές ιδέες 
τού άνθρωπο» συντομώτερα, φανερώτερα καί νοστιμώτερα γιά τή 
γλυκή άρμονια τού ρυθμού της . . .  'Οσοι φλυαρούν πώς ή γραικική
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γλώσσα δσο σιμώνει στήν έλληνική τόσο καλύτερη γένεται, μού 
φαίνεται τό ίδιο σά νά έπιμελιόνταν μιά νιά φυσικά δμορφη καί 
χαριτωμένη νά διορθώνη καί νά σιάζη τό πρόσωπό της σάν τής 
γριάς γιά νά μοιάση στήν ομορφιά δπου εκείνη είχε στά νιάτα της 
καί πλιά δέν έχει- στοχασμός παράξενος καί άξιος γιά τά μυαλά 
τών γραμματισμένων μας.

Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ι Ο Σ  Κ Ο Ρ Α Η Σ  ( 1 7 4 8 - 1 8 3 3 )
7 . Ψυχή πλημμυρισμένη άπό αγάπη γιά τήν Ε λλάδα , γιατρός, φιλόλογος, 

φιλόσοφος χ ι έκδοτης αρχαίων κλασικών, Ιναν καημό είχε καί μ’ Ινα όνειρο ζουσε 
καί δούλευε ξενιτεμένος 'στό Παρίσι, νά μορφωθούν οί πατριώτες τον «Γραικοί* 
καί νά ώριμάση ή πατρίδα του γιά μιά νέα έλεύθερη ζωή' χαί αναγνωρίζοντας 
πώς «οί Ιταλοί, οί Γάλλοι, οί Ά γγ λ ο ι, τότε αληθώς άρχισαν νά έλευθερουνται 
άπό τήν βαρβαρότητα, όταν οί λόγιοι αύτών άνδρες κατεχέρησαν νά γράφωσιν 
είς τήν κοινήν αύτών γλώσσαν», πολέμησε με όλο του τό μεγάλο κύρος χήν 
«πρόληψη» τής άρχαιομανίας καί όσους ήθελαν νά καθιερωθούν τ ’ αρχαία έλλη- 
νικά (λ. χ. Κομμητάς),'ή*άρχαΪζουσα γλώσσα τής εκκλησίας (Λούκας) ή τά λογιωτα- 
τίστικα φαναριώτικα (Κοδρικάς). Καί κήρυξε πώς είναι «κακή καί διεστραμμένη 
συνήθεια νά καταφρονώμεν τήν νέαν», τή γλώσσα τού λαοϋ μας, «τήν δποίαν 
έθηλάσαμεν μέ τό μητρικόν γάλα», ή νά θέλωμε νά τήν «έξελληνίοωμεν».

Έ τσ ι όμως, καθώς μάλιστα πολέμησε καί τό σύστημα τής διδασκαλία; καί 
τ9ιί γραμματικής, καί δείχτηκε καί γενικώτερα -  ποτισμένος καθώς ήταν καί 
άπό τις ιδέες πού βλάστησαν στή γαλλική επανάσταση -  φιλελεύθερος σέ άλλα  
ζητήματα, έγινε κοινός στόχος γιά όλα V αντιδραστικά στοιχεία -  ιδίως ιερω
μένους καί Φαναριώτες — καί τόν είπαν άγράμματο, χωρίς γλωσσικό αίσθημα, 
πού έμαθε τά Ιλληνικά του στό Παρίσι άπό καραβοκύρηδες καί «παρεπιδήμους 
πραγματευτάς» κι ανακατεύει όσα χιώτικα τοθ Μισέ Μπερνή θυμάται καί άλλες 
διαλεχτικές -  «γλωσσηματικάς» -  λέξεις καί φράσεις γιατί δέν, ξέρει τή γλώσσα 
πού μιλούν στά καλά σπίτια — «τήν εύρυθμον φράσιν τών α γενώ ν. — πως 
μέσ' άπό τό γραφείο του δημιουργεί καινούριες καί στραβές λέξεις, καί γυρεύει 
νά έπιβάλη στό έθνος δική του γλώσσα χυδαία καί μέ λέξεις κακοήθεις, κρονό
ληρο καί δποκριτή, δημαγωγό, χρεωκοπημένο φιλόσοφο, κακό γραμματικό, αχά
ριστο τέκνο τής Ε λλάδος, άνατροπέα όλης τής εκκλησιαστικής καί πολιτικής 
,Κίραδόβεως, άπατρι καί άθεο. Οί φίλοι τοδ Κοραή ήταν πληρωμένοι — «μισθωτά 
μορμολύκεια». Καί 4 ίδιος ό Πατριάρχης, δ έθνομάρτυς Γρηγόριος, γράφοντας 
στόν Κοδρικά (1820), τόν κύριο υβριστή καί αντίθετο του Κοραή, άποκηρυσσει 
τούς μάταιους γλωσσικούς νεωτερισμούς του, πού κατατροπώθηκαν άπο τον 
«χριστιανίζοντα» προασπιστή τής έλευθερίας.

Ά ν  αυτή ήταν ή άμοιβή τοδ μεγάλου πατριώτη μέ τήν άγνή έλληνική ψυχή, 
πού |iè ύπομνήματα φώτιζε τούς ξένους γιά τήν άναγέννηση του έθνους του καί 
μέ βιβλία γύρευε νά ξεσκλαβώση του; δικούς του άπό τήν πρόληψη καί τήν 
παράδοσή, οδτε δ ίδιος δμως μπόρεσε νά ελευθερωθή όλότελα άπό τή γλωσσική 
πρόληψη τοδ καιροδ του' γιατί άντίθετα μέ τους άλλους συνήγορους τής κοινής, 
ζητούσε μιά καλλιέργεια τής δημοτικής καί «διόρθωσιν» τών «βαρβαρικών»
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οτοιχίίων πού καί δι,οκολοίφάρμοοτη ήταν καί γλήγορα κατάντηοε μ« τούς 
«όπαόούς» του ο' ίναν άχαλίνωτο καθαρωμό πίσω πρός τ’ αρχαία, Ιντελώς αντί
θετο πρός τή βάση τής αρχικής .του διδασκαλίας. Του Κοραή οΐ φίλοι νόμιζαν 
πώ ς νικούσαν τού μεγάλου δασκάλου οΐ θεωρίες- καί όμως νικούσαν μόνο γιατί 
είχαν παυσει νά είναι οί δικίς του καί κυριαρχούσαν οί ιδέες τού εξαρχαισμού 
που ό Κοραής είχε πολεμήσει. Είναι λοιπόν στραβό νά έπικαλούνται τόν Κοραή 
για πατέρα καί ύπερασπιβτή τής σημερινής επίσημης γλώσσας ! Με πολύ περισ
σότερο δίκαιο θά τού δοθή μια θέση κοντά στούς άλλους σονήγορους τής κοινής.

Τό κοινόν ιδίωμα δέν είναι άξιοκαταφρόνητον ώς πρεσβεύουν 
οί μωροί!

Η γλωσσά είναι iv άπό τά πλέον αναπαλλοτρίωτα τοΟ έθνους 
κτήματα. Ά πό  τά κτήμα τούτο μετέχουν δλα τά μέλη τού Ιθνους 
με δημοκρατικήν, νά εϊπω ούτως, ισότητα4 κανείς, δσον ήθελεν είσθαι 
σοφός, οδτ’ Ιχει, ούτε δύναταί ποθεν νά λάβη τό δίκαιον νά λέγη 
πρδς τδ Ιθνος: «Οδτω θέλω νά λαλής, οδτω νά γράφης». "Οστις 
έπαγγελλόμενος να γράφη είς τήν κοινήν γλώσσαν, μακρύνεται τόσον 
άπό τον κοινόν τρόπον του λέγειν, έκείνος ζητεί πράγμα, τό όποιον 
οδδ’ ό σκληρότατος τύραννος είναι καλός νά κατορθώση.

Μόνος ό καιρός Ιχει τήν Ιξουσίαν νά μεταβάλλη των έθνών τάς 
διαλέκτους, καθώς μεταβάλλει καί τά Ιθνη.

Καί ό καλλωπισμός. .  .τής γλώσσης Ιχει δρια, τά "όποια δστις 
άγωνίζεται νά όπερπηδήση γίνεται τύραννος . . .  Ά λλο τι δημοτι- 
κώτερον παρά τήν γλώσσαν δέν είναι . . .  Ή  γλώσσα είναι αύτό 
τό Ιθνος.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ ( 1 7 9 8 - 1 8 5 7 )
8 . Α ρχηγός καί δδηγητής τής νέας μας φιλολογίας σέ δική της, οργανική, αλη

θινά έθνικη έξσλιξη έξύψωσΐ κι έξτυγένισβ μέ τή δημιουργική του πνοή καί τή 
νέα έλληνική γλώσσα, κι έδ .ιξ , πώς μέ τή γλώσσα αύτή, καθώς τίντ μορφωθή 
στήν πολύχρονη ιστορική έξίλιξη του Ιλληνικου γένους, σέ ήμέ? ΐς μ ΐγ αλ3ίου 
καί ήμέρ*ς δυστυχίας καί σκλαβιάς, Ινας καλλιτέχνης μπορούσε νά έκφράση κάθε 
αίσθημα καί κάθε σκεφη, καί μέ τή γλώσσα αύτή νά γίνη έ θ ν ι κ ό ς  ποιητής.

*0 Σολωμός δέν είναι μόνο ό ποιητής τού ’Εθνικού Τ μνου. Είναι καί ό δπέρο- 
χος συνήγορος τής γλώσσας πού μεταχειρίστηκε κι έξευγένισε, τής γλώσσας 
τού λαού του, τής .χυδαίας». Γιά νά τήν δπερασπίση απ’ όσους περιφρονητικά 
μιλούσαν γι αυτήν έγραψε ένα .Αιάλογο» (1824), όπου δ φιλόσοφος, ό σοφολο
γιότατος καί ό π ο ι η τ ή ς - δ  ίδιος ό Ποιητής -  συζητούν γιά τή γλώσσα πού 
πρέπει να γράψη τό έθνος.

Μήγαρις Ιχω άλλο στό νοΰ μου, πάρεξ έλευθερία καί γλώσσα- 
Εκείνη άρχισε νά πατή ιά  κεφάλι« τά τούρκικα, τούτη θέλει

πατήσει όγλήγορα τά σοφολογιωτατίστικα, καί Ιπειτα άγκαλιασμένες 
καί οί δύο θέλει προχωρήσουν είς τό δρόμο τής δόξας, χωρίς ποτέ 
νά γυρίσουν δπίσω, άν κανένας σοφολογιωτατος κραζη ή κανένας 
Τούρκος βαβίζη- γιατί γιά μέ είναι δμοιοι καί οί δυο.

Ώ ς πότε θά πηγαίνη όμπρός αύτή ή δπόθεση; Ινας λαός άπό 
τό !να μέρος νά όμιλή σ’ Ιναν τρόπο, όλίγοι άνθρωποι άπό τό άλλο 
νά Ιλπίζουν νά κάμουν τόν λαόν νά όμιλή μίαν γλώσσαν δικήν τους-

Πόσες διάλεκτοι; πόσες; Κοίτα καλά, μή σέ άπατήση ή διαφορά 
τής προφοράς, Ινώ κρίνεις τές διαλέκτους τής Ελλάδος' δέκα λόγια, 
όποΰ έμείς Ιχουμε άλλιώτικα άπό κείνα, δποΰ έχουν είς τό Μόριά, 
τϊ πειράζουν; Έ πειτα  ποιες είναι τούτες οί μεγάλες διαφορές; Έμέίς 
λέμε πάτερό, καί άλλου λένε πάτερο, έμείς λέμε ματία, καί άλλου 
λένε ματιά, Ιμείς λέμε άέρας, καί άλλου λένε άγέρας, έμείς ήμπο- 
ροννε, καί άλλου λένε ήμπορονν τί διαφορές είναι τούτες- δέν άκουό- 
μασθε άνάμεσό μας;

Πρώτον μέν δέν άκουσα ποτέ πώς ή φτώχεια μιας γλώσσας είναι 
άρκετό δικαιολόγημα, γιά νά τήν άλλάξουν οί σπουδαίοι' δεύτερον 
δέ, ποιος αποφάσισε πώς είναι φτωχή; . . .  οί σοφοί;. . .  άς είναι' 
καί οί σοφοί δεν σού φαίνονται πώς ήμπορούν νά πάρουν λάθος; . . .  
Είς τήν έποχή τού Δάντη, δλοι οί σοφοί, καθώς τούς κράζεις Ισύ, 
δέν (τδν) έκατάτρεξαν; δέν τού έλεγαν πώς ή γλώσσα είναι διε
φθαρμένη, δυστυχισμένη, φτωχή, καί πώς δέν είναι άξια νά τή 
γράφη άνθρωπος, όπού Ιχει σοφία; Δέν αύθαδίασαν νά φωνάξουν 
πώς έπρεπε νά διπλώρουν μέ τά συγγράμματα του τό πιπέρι; Τί 
λοιπόν μού φέρνεις έξω τούς σοφούς; γιά νά μέ τρομάξης;. . . Είναι 
τώρα Ινας στήν ’Ιταλία πού νά μή σπουδάζη, γιά νά μάθη τή 
γλώσσα, τό Δάντη;

Δέν δποφέρεσαι πλέον! Έσύ όμιλείς γιά έλευθερία; έσύ, όπού 
έχεις άλυσωμένον τόν νούν σου άπό δσες περισπωμένες έγράφηκαν 
άπό τήν έφεύρεση τήν όρθογραφίας Ιως τώρα, Ισύ όμιλείς γιά έλευ
θερία; Είδαμε τό δφελος όπού έκάμετε μέ τά φώτα σας είς τήν 
έπανάσταση τής Ελλάδας' άκούσαμε ποιητάδες άνόητους, πού ήθε
λαν νά άθανατίσουν τούς ήρωες, καί οί παινεμένοι ήρωες δέν έκατα- 
λάβαιναν λέξη’ άκούσαμε πεζούς σκοτεινόμυαλους, οί όποιοι έπροσ- 
παθούσαν νά άνάψουν φλόγα πολέμου είς τό λαό, καί άρχινούσαν μέ 
τή λέξη προτροπή . .  . Ώ  νέοι συμμαθητάδες μου, πώς ήμπορείτε να 
λάβετε ποτέ Ιλπίδα νά τραγουδήσουν καί τά δικά σας πολεμικά τρα
γούδια, (σάν οί Σπαρτιάτες τού Τυρταίου), έάν σάς τρυπούν τ’ άφτιά

Σολωμό; 5*7
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οί διδάσκαλοί σας μέ βρώματα, μέ θονριον, καί μέ παρόμοια. Ώ  
σοφολογιώτατοι! αύτά είναι τά μαθήματα δπου τούς δίνετε, και θέλετε 
να τους φωτίσετε! τόσο κάνει νά τούς φωτίσετε καί μέ μιά φούχτα 
στάχτη στά μάτια!

Δέν ήξεύρεις τί συλλογίζεσαι. Νά άλλάξης τή γλώσσα Ινός λαού! 
Σύρε λοιπόν, τριγύρισε τήν Ελλάδα,_ σϋρε νάβρης τήν κόρη, καί πές 
της μέ τί λόγια πρέπει νά λέγη δτι ή εδμορφότερη εύμορφιά τού 
κορμιού της είναι ή τιμή· άμε νάβρης τούς πολεμάρχους, ψηλάφισέ 
τους τές λαβωματιές, καί πές τους δτι πρέπει νά τές λεν τραύματα' 
άμε νάβρης τδν άσπρομάλλη, ό όποιος θυμάται πόσον αίμα μάς έρού- 
φηξεν ό Αλής, καί πές του μέ τι λόγια πρέπει νά παρασταίνη βρέφη, 
παρθένες, γέροντες άδικοσκοτωμένους έξήντα χιλιάδες.

•θέλει άλλο παρά λέξες διακονεμένες γιά νά ώφελήσης ένα λαό, 
ό όποιος πολεμάει για τήν Ιλευθερία. . .  Οί σοφολογιώτατοι προσ
παθούν νά τυφλώσουν τό γένος .. . Μοϋ πονεί ή ψυχή μου· οί δικοί 
μας χύνουν τό αίμα τους άποκάτω από τό σταυρό, γιά νά μάς 
κάμουν έλευθέρους, καί (οί σοφολογιώτατοι) πολεμούν, γι’ άνταμοιβή? 
νά τούς σηκώσουν τή. γλώσσα.

Ι Ο Ν Ι Ο Ι

"Αμα ξέσπασε ή ’Επανάσταση ή πνευματική αναγέννηση τοδ ίλληνικοδ 
λαοδ μόλις *1χε αρχίσει καί ή συζήτηση γιά τό γλωσσικό ζήτημα δέν είχε ακόμη 
φτάσει σε (Βρισμένα συμπεράσματα. Ή  ίίέα  νά καθιερωβή δ ιά  μ ι α ς  ή αρχαία 
αττική είχε δειχτή καί πραχτικά απραγματοποίητη, καί είχε χάσει τούς περισσο
τέρους οπαδούς της' οί λόγιοι δμως δέν είχαν άπελπιστή. Καί άφοδ στό βασίλειο 
σιωπηλά καθιερώθηκε ή νέα γλώσσα, διωρθωμένη όμως, καί μέ τό άρχαϊο τυπικό, 
οί λόγιοι πίστευαν πώς άν πσλιτογραφοδσαν όλο καί περισσότερο άρχαΐες λέξεις 
καί αττικές συντάξεις γλήγορα θά φτάναμε — σέ δυό τρεις γ ε ν ε έ ς - σ τ - αρχαία, 
ή σέ μιά γλώσσα πού νά τούς είναι' κοντά, ή πού θά τούς μοιάζη. "Ετσι ένώ στό 
έλληνικό βασίλειο είχε θρονιαστή ή βυζαντινή παράδοση καί οί άφορισμοί Σού- 
τσων καί Ραγκαβήϊων είχαν άποκλείσει τή δημοτική άκόμη καί άπό τήν ποίηση, 
μένουν στά ‘Εφτάνησα, έξω άπό τό έλεύθερο κράτος μά πιά κοντά στό σύγχρονο 
ευρωπαϊκό πολιτισμό, πιστοί στή λαϊκή γλώσσα καί παράδοση, οί συνεχιστές τού 
έργου τοδ Σολωμοδ.

Από κεϊ τό έλληνικό πνεύμα πλούσια γονιμοποιημένο άπό τή Δύση κι έλεύ
θερο άπό σκουριασμένες άλυσίδες τών περασμένων, αφήνει καί άκούονται άπό 
καιρό σέ καιρό διαμαρτυρίες έντονες γιά τοδ λογιωτατισμοδ τό πραξικόπημα 
πού άργοπορεΐ τό άνθισμα Ινός νεοελληνικού πολιτισμοδ. "Ετσι στά χρόνια πού 
τό ’Εθνικό Πανεπιστήμιο μέ τούς δασκάλους του θ' αποφάσιζε σέ ποιό γλωσ-
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οικό τύπο θά έμπνέεται δ ποιητής τής άναγεννημένης Ε λλάδας καί ξενιτεύονταν 
άπό κεϊ ή ποίηση, άπό τά Εφτάνησα έρχονται μαζί μέ τίς πολυτιμότερες συμ
βολές γιά τήν έθνική μας φιλολογία, οί πρώτες καλομελετημένες προσπάθειες γιά 
τήν καλλιέργεια καί μόρφωση δχι μόνο ποιητικοΟ μά καί πεζοδ έντεχνου δημο
τικού λόγου.

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  Τ ν Π Α Λ Δ Ο Σ  ( 1 8 1 4 - 1 8 8 3 )
9. ‘Ο γλυκός τραγουδιστής άπό τήν Κεφαλληνία καί άνώτερος δικαστής 

στήν Κέρκυρα συνώδεφε τή μοναδική του ποιητική συλλογή (1856), άφιερω- 
μένη στό Σολωμό, μέ μιά θερμή συνηγορία γιά τήν ποιητική γλώσσα καί τό μετα- 
χείρισμά της καί στόν πεζό λόγο. Καί αργότερα, ξενιτεμένος, σέ εποχή πού τά  
ποιήματα του, μέ δλη τους τήν καταφρονημένη γλώσσα άρχισαν νά περνούν 
στοδ λαοδ τό στόμα, άφορμή παίρνοντας άπό τούς άδικους άφορισμούς τοδ 
Ραγκαδή γιά  τή δημοτική, άκόμη μιά φορά κατακρίνει έντονα, σ’ ένα του 
γράμμα στό Μαρτζώκη, τή διγλωσσία πού βασιλεύει στό βασίλειο καί βαστά τόν 
έλληνικό λαό σέ άμάθεια (1880).

Ίσω ς θέλει παραξενοφανή εις πολλούς δτι μεταχειριζόμεθα τήν 
δημοτική γλώσσα, δχι μόνον είς τήν ποιησιν, άλλά καί είς τό πεζόν· 
κι ήμέΐς έδυνάμεθα ν’ άποκριθούμε δτι τούτη είναι ή σημερινή 
γλώσσα τών Ελλήνων. Δέν είναι ή περίστασις τώρα νά έξεχάσωμεν 
έκτεταμένα τό ζήτημα τής γλώσσας, ζήτημα πολύ περισσότερο κοι
νωνικό παρά φιλολογικό, διότι άπ’ αύτό κρέμεται ή ζωή καί ή πρό
οδος τού έθνους δλου . . .  Ά ν  ήτον άλήθεια δτι ή ζωντανή γλώσσα 
είν’ άνάξια νά γράφεται, ποία άνήκουστη δυστυχία εις τό έθνος! 
Διά τόν φτωχόν λαόν, όποΰ πρέπει νά έργάζεται διά νά ζή, καί δέν 
τού άπομένουν χρήματα καί καιρός ν’ άγοράζη γραμματικές καί 
λεξικά, καί νά μάθη νά τά μεταχειρίζεται, δέν ήθελ’ δπάρχουν 
βιβλία! Οί προκομμένοι ήθελε γράφουν μόνον διά τούς προκομμέ
νους. Οί άπόγονοι έκείνου τού λαού, πού Ιμπνεόταν ύψηλά Ιθνικα 
αισθήματα τραγουδώντας τά ποιήματα τού Όμήρου, καί όποΰ συν
αγμένος είς τά ’Ολύμπια γρικούσε τήν άνάγνωση τής άθάνατης
ιστορίας ήθελ’ είναι καταδικασμένοι είς παντοτινήν άμάθειαν.
Ή  δημοτικώτερη φιλολογία τής οικουμένης ήθελε καταντήσει προ- 
νόμιον όλίγων, καί τότε πού πρόοδος, πού πολιτισμός, πού έθνική 
ύπαρξις! (1856).

Λέγουν δτι ή ζωντανή γλώσσα είναι άκανόνιστη· λογική άντί- 
φασις· τό νά είπή κανείς δτι μιά γλώσσα είναι άκανόνιστη, είναι σά 
νά πή δτι μιά γλώσσα δέν δπάρχει. .  . *Ας τήν καθαρίσωμε, άς τήν 
πλουτύνωμε μέ παλαιές λέξες δταν λείπουν οί νέες . . . άλλά χωρίς
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νά φθείρωμε τήν έδική της ώραιότητα, συντρίβοντες τ’ Αρμονικά της 
μέλη, χωρίς ν’ άλλάξωμε τή γραμματική! Καταφρονώντες τή δημο
τική, δηλαδή, τήν μόνη ζωντανή γλώσσα, καταφρονούμε τον Ιαυτόν 
μας, άρνούμεθα τήν Ιστορίαν μας, καί δέν άφανίζομε, Ιπειδή δέν 
ήμποροΟμε, άλλα βέβαια άργοποροΰμε τό μέλλον μας. Ή  εύγέυεια 
μιας γλώσσας Ιξαρτάται δχι άπό τές λέξες, άλλ’ άπό τό ύφος, άπό 
τή σύνθεση δηλαδή των λέξεων . . . .

"Οποιος άγωνίζεται νά φέρη σχίσματα είς τήν θρησκεία καί είς 
τήν γλώσσα, άγωνίζεται ν’ άφανίση τό έθνος . . . .  Ά ν  οί λόγτοτ, μέ 
τά σχολεία καί τά πανεπιστήμια, ήθελ’ Ιπιτύχουν είς τήν έλευθερω- 
μένην Ελλάδα, ν' άναστήσουν τήν παλαιά γλώσσα ή άλλη παρό
μοια, Ιπάνω είς τά έρείπια τής νέας, ποΟ πλέον Ικείνη ή Ιθνική 
Ινότητα πού δλοι άναστενάζουν! Ή  δλη ή έλληνική φυλή είναι ίσως 
κλεισμένη μέσα είς τήν Ιλευθερωμένην Ε λλάδα; Λόγιοι τής Ε λλά 
δος, έσείς άγαπάτε βέβαια τό έθνος, κι έπιθυμεΐτε νά τό ίδήτε άξιο 
τής παλαιάς του δόξας, μεγάλο, εύτυχισμένο· συγκοινωνήσετε μέ τόν 
λαόν, όμιλήσετέ του τή γλώσσα του, πού είναι ή γλώσσα τού Καραί- 
σκάκη, τού Μπότσαρη, τού Κολοκοτρώνη, τού Μιαούλη· διατάξετέ 
τον, καί αύτδς θέλει σάς έμπνεύσει καί θέλει σάς δοξάσει.

Γιά νά μάθη κανείς τήν Ιπίσημη γλώσσα άνάγκη 'πρώτα νά 
σπουδάσή τ’ αρχαία· καί άν 6 ελληνικός λαός βρίσκεται άκόμη σέ 
τέτοια άπαιδευσία καί άμάθεια φταίει ή γλώσσα πού τού δίνουν καί 
πού δέν καταλαβαίνει. Τόν τελευταίο καιρό κατάχτησε ή δημοτική τήν 
ποίηση' καιρός όμως ν’ άρχίση νά γράφεται καί στά πεζά. Τήν Ιθνική 
Ινότητα μόνο στή γλώσσα πού τό έθνος μιλεί μπορούμε νά τή στη- 
ρίξωμε, στή γλώσσα τών ήρώων τού Είκοσιένα. . . Δεν έχομε καιρό 
νά χάνωμε. Είναι καθήκον, μάλιστα τών νέων, ν’ άγωνιστούν μέ τήν 
ψυχή τους στόν άγώνα αύτόν (1880' ίταλικό πρωτότυπο).

Ηθελα νά τό νιώσουν οί λόγιοι μας, καί άκόμη περισσότερο οί 
νέοι μας, δτι τό γλωσσικό ζήτημα δέν είναι μόνο λογοτεχνικό, μά 
πολύ^ περισσότερο ζήτημα πολιτισμού" άπ’ αύτό έξαρτάται τό μέλλον 
τού έθνους.

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Β Α Λ Α Ω Ρ Ι Τ Η Σ  ¡ 1 8 2 4 - 1 8 7 9 )
10. Ποιητής άπό τή Λευκάδα, είχε ¿νεργότατο μέρος στην κοινωνική καί 

πολιτική ζωή του Ιλληνικου κράτους· γι' αυτό καί ένιωσε βαθύτερα άπό κάθε 
άλλον ποιητή τών Έφτάνησων τή δύναμη καί τήν κοινωνική αλήθεια τής καθα
ρεύουσας. Καί τ ό  αποτέλεσμα: στά πεζά του ακολούθησε, συνήθως, μόνος άπό
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τούς σύγχρονους του Έφτανήσιους — μήν ξεχνούμε πώς ήταν καί μαθητής 
καθαρευουσιάνου τρανού — τήν επίσημη γλώσσα· στήν ποίηση όμως δέν έννοοϋσε
τήν παραμικρή παραχώρηση.

Ή ταν δ ποιητής 4 έθνικός πού μετάιρερε τήν έφτανησιώτικη παράδοση στην 
έλληνική πρωτεύουσα καί πολέμησε αλύπητα, μέ πάθος κι επιτυχία, τήν καθα
ρεύουσα πού βασίλευε τότε πέρα πέρα. Ύμνους έψαλλε τής δημοτικής σε κάθε 
ευκαιρία έμπνευσμένους, λεξιλόγια συνώδευαν τά ποιήματά του γιά  νά έξηγήσουν 
τις άγνωστες — ιδιωματικές κάποτε — δημοττκές λέξεις που θά πλούτιζαν τήν 
κοινή γλώσσα" καί δμως τό Πανεπιστήμιο πού καλά καλά ούτε ν’ άκούση δέν ήθελε 
τή -χυδαία· γλώσσα, αύτόν έκάλεσε, νά χαιρετίση «διά τής ήδυεποδς καί 
έθνικωτάτης ήμών γλώσσης» τόν εθνομάρτυρα. Καί ή γλώσσα πού οί έχτροί της 
έλεγαν πώς δέν είναι κοινή, καί πώς μόνο ιδιώματα ύπάρχουν πού δέν τά καταλα
βαίνομε δλοι μας, συγκίνησε δλους πού τόν άκουσαν καί δ ποιητής γιόρταζε 
τήν ίοτορική του έπιτυχία σά νίκη έθνική καί οά νίκη τής Ιδέας.

Δέν είναι άπίθανον, (γράφει άφιερώνοντας τά «Μνημόσυνά» του 
στόν πεθερό του Αιμίλιο Τυπάλδο), νά μ’ έρωτήσης πρός τί τά μηδα
μινά ταΰτα στιχουργήματα άνέγραψα είς τήν κοινήν καθωμιλημένην 
γλώσσαν, περιβάλλων αύτά ούτω πως χιτώνα εύτελέστερον τής ιδίας 
αύτών άξίας. Ούτε ή άτομική μου βαρύτης, ούτε αί αξιώσεις μου 
είναι τοιαύται, ώστε ν’ άναδεχθώ Ινταύθα τήν συζήτησιν προβλήμα
τος, τό όποιον έθνος άκέραιον καί χρόνοι πολλοί δύνανται μόνοι 
νά λύσωσι. Μόνον σέ λέγω δτι κατ’ έμέ δέν άμφιβάλλω άπό τούδε 
δτι ή γλώσσα τού λαού θέλει είναι ή γλώσσα τής ρομαντικής, δημο
τικής ή λυρικής ποιήσεώς μας. Πρέπει μάλιστα έπισημως νά καθιε- 
ρωθή είς τόν σκοπόν τούτον δπως οί δυνάμενοι είσέλθωσιν άδιστά- 
κτως είς τήν πορείαν ταότην πλουτίζοντες καί μορφώνοντες αύτήν
(1857). . '

Οί σοφοί, οί λόγιοι άς προσπαθήσωσιν, άν είναι δυνατόν, ν’ άνε- 
γείρωσι τήν ήδη τεθνηκυίαν. Ούτε δύναμαι ούτε θέλω νά γίνω 
μάντις κακών. Ή  γλώσσα τού λαού είναι μία- 'Η  γλώσσα τών λογίων 
είνε πολυειδής... Ή  γλώσσα τού λαού δέν είναι πτωχή, είναι πλα- 
στικωτάτη καί ποιητικωτάτη. . .  είναι ή μόνη έκφρασις τής νέας 
Ιλληνικής ποιήσεως. Αύτομάτως γεννηθεΐσα, δέν είναι Ιργον τγ;ς 
τ£χνης ώς ή τώρα σκευαζομένη, είναι ό μόνος βλαστός δ έναπομεί- 
νας έπί τού γηραιού δένδρου τής εθνικότητάς μας.

Όποιαιδήποτε καί άν είναι αί έλπίδες, αί προσδοκίαι τών διε- 
πόντων τώρα τήν νέαν έλληνικήν φιλολογίαν δέν πρέπει κατ’ ούδένα 
τρόπον ούτε νά θυσιάσωσιν ούτε νά κερματίσωσι τήν γλώσσαν τού 
λαού. Είς τήν γλώσσαν ταύτην ¿μοιρολόγησε τό έθνος τό ελληνικόν 
άπό Μοάμεθ τού δευτέρου μέχρι Ρήγα τού λι/τρωτοΟ. Είς τήν γλώσ
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σαν ταύτην Ιτραγώδησεν ό κλέφτης έπί τού Πίνδου, έπί τοΟ Κισσά- 
βου, έπί τού Όλύμπου. "Αν .είναι καί έρείπιον, ώς τοιοΟτον άς τά 
σεβασθωμεν. Τά δεσμά, οί θρήνοι, οί διωγμοί, τά μαρτύρια, αί άπαγ- 
χονίσεις, τά αίματα, αί παντοϊαι καταστροφαί τά καθιέρωσαν Ή  
έθνική ποίησις τά περιέβαλε μέ τάν άειθαλή κισσόν τη ς .. .  Λύτρωσον 
αύτά καί σύ, Ελλάς, έλευθέρα, καί μή καταδεχθής νά περιφρονήσης 
τόσον τά ένδυμα τής πτωχείας σου. Μή καταδεχθής νά λησμονήσης 
τά ίεράν σύνθημα, δι’ οδ συνεννοήθησαν άπά περάτων τής γής μέχρι 
τών κόλπων σου τά διεσκορπισμένα τέκνα σου.

Είναι γραμμένο, (γράφει γιά  Ινα του ποίημα στά Αασκαράτο), είς 
τή δημοτική μας γλώσσα. Έπροσπάθησα μάλιστα τώρα δσο μπό
ρεσα να τήνε κανονίσω, νά την πλουτίσω καί νά τήν δψώσω γιά νά 
δείξω δτι είναι άρκετή νά έκφράση όλα τής ψυχής τά πετάσματα. 
Καμία φορά ή ό στίχος ή τά είδος τής ιδέας μέ ύπεχρέωσε νά 
«αραβώ τάν κανόνα, άλλά πολύ σπανίως. Τά πεζά είναι γραμμένα 
είς γλώσσαν λογιωτατίστικην. Καί σοΟ ζητώ συμπάθεια διά τούτο 
μου τό άμάρτημα. Ά λλά ήθέλησα νά άποφύγω τήν κατηγορία ¿πού 
κάμνουνε είς τούς Έφτανησίους, λέγοντας άτι γράφομε τή γλώσσα 
τού λαού, γιατί δέ γνωρίζομε τήν άλλη (1859).

Σάς όμιλώ, (είπε στά λαά τής Λευκάδας έπειτα άπά τις Ικλογές 
γιά τήν Ένωση), 'είς τήν δημοτική μας γλώσσα καί άφησα κατά μέρος 
τήν καθαρεύουσα. Είναι ή γλώσσα όποΟ λαλεί 6 μικρός καί δ μεγά- 
λος, ό πλούσιος καί ό φτωχός, δ πεπαιδευμένος καί δ άμαθής, είναι 
ή γλώσσα ¿πού βγαίνει άπά τά φυλλοκάρδια καί ¿πού δ καθένας άπά 
ήμάς τήν έμαθε βυζαίνοντας τό γάλα τής μητρός του. Ή  γλώσσα 
τού πεπαιδευμένου είναι πλασμένη μέ τή στάχτη καί τά κόκαλα 
τών πεθαμένων. Ή  γλώσσα τού λαού είναι ζυμωμένη μέ τά αίμα καί 
τήν ψυχή τών ζωντανών Ελλήνων. Έ χ ε ι προζύμι πόνους άτελεύτη- 
τους, Ιλπίδες αθάνατες, καί τά γαλάχτισμά της είναι συνθεμένο μέ 
δάκρυα, μέ ίδρωτα, καί μέ χολή (1863).

ν ’Αν, δπάΡΧγ} τι> (γράφει τού Ροΐδη), τό όποιον ίσκότωσε τήν πράς 
την ποίησιν έμφυτον όρμήν τής έλληνικής φυλής κατά τήν σημερι
νήν εποχήν, δέν είναι ή ελλειψις άρμοδίας άτμοσφαίρας πράς περί- 
θαλψιν καί άνατροφήν της ποιητικής αύτοφυούς διαθέσεως, δχι, δχι, 
όχι, άλλ’ ό Λογιωτατισμός. Αύτάς έπνιξε τά έμβρυα !ν τή κοιλία τών 
μητέρων καί άπερρόφησε πάσαν ίκμάδα καί πάσαν ζωτικότητα. 
Καλέ, σοΟ φαίνεται λίγο νά έχης πάντοτε έπάνωθέν σου τάν Βλά- 
χον, τάν ... τάν... μέ τάν πέλεκυν έτοιμους νά σέ καρατομήσωσιν, άν
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ήθελες τολμήσει ν’ άφαιρέσης τά ν έκ τών αιτιατικών ή άν έπεδίω- 
ξες νά είσαγάγης είς τούς στίχους σου λέξεις τινάς ή φράσεις άνη- 
κούστους είς τήν δημοτικήν γλώσσαν; Νά μή είσαι ποτέ δεκτός είς 
τά ποιητικά διαγωνίσματα, νά σέ προπηλακίζουν αιωνίως, νά σ έ . 
χλευάζουν, ώς ó Α. Σούτσος έτόλμα νά χλευάζη τάν Σολωμόν, καί 
νά φυλάττουν τάς δάφνας καί τά έγκώμια είς μονούς τους δπαδους 
των; Ό  Λογιωτατισμός! Αύτάς κατέφαγε καί τούς ώραίους ποιητι
κούς χρόνους τού Ζαλοκώστα καί τού Παράσχου καί τού Τανταλίδου 
καί πολλών άλλων, οίτινες βεβαίως θά ήσαν σήμερον τό κόσμημα καί 
τά άγλάισμα τού έλληνικού Παρνασσού άν, περιφρονούντες τών 
γραμματικών τάς μωράς άξιώσεις έπεδίδοντο είς τήν καλλιέργειαν 
τού δημοτικού πλούτου καί περιέβαλλον τάς ίδεας διά τής σαρκάς 
καί τού αίματος τού ζώντος έλληνισμού άντί τών σαβάνων κόσμου 
παλαιού, σαρακοφαγωμένου, καταρρέοντος. Έ  τυραννία αδτη τού 
Λογιωτατισμού έπνιξε τήν ποίησιν έν Έλλάδι καί έχρειάσθη μεγάλη 
έπιμονή καί μεγαλυτέρα υπομονή μέχρις ού ίδη τις τήν Σύγκλητον 
τού Εθνικού Πανεπιστημίου προσκαλούσαν ένα κηρυγμένον άντάρ- 
την, ένα άδιόρθωτον καί παρήκοον χωριάτην ποιητήν, Ιμέ, διά νά 
τού άναθέση καί διαπιστευθή τήν έξύμνησιν τού Πατριάρχου Γρηγο- 
ρίου, δεχομένη έκ τών προτέρων ώς δρον ειρήνης καί συνδιαλλαγής, 
τήν Ιπίσημον έν τή περιπτώσει ταύτη καθιέρωσιν τής δημοτικής 
γλώσσης έν τή έθνική ποιήσει (1877).

Τώρα ή δημοτική ποίησις δέν φοβείται πλέον διωγμούς καί 
ύβρεις. Έκάθισε τροπαιούχος καί νικηφόρος έπί τού τραχήλου τού 
Λογιωτατισμού. Ά λλά πριν ή έπουλωθώσιν αί μαστιγώσεις τών άγω- 
νοδικών, πριν ή λησμονηθώσι τά άναθέματα καθ' ήμών τών χυδαϊ- 
ζόντων, τών προδοτών τού έλληνισμού, τών φωτοσβεστών, άπαιτεΐται 
καιρός, καί μόλις παρέλθη, μόλις άκούσης δτι ό Βλάχος δέν φοβείται 
πλέον νά γράψη πάω άντί ίπά γω  ή πορεύομαι, τρά>ς άντί τρώγεις ή 
Ιοθίεις, ώ ! τότε θά ΐδης εύθύς βλαστάνοντα έπί τού έλληνικού έδά- 
φους εύωδέστατα καί ποικίλα τά άνθη τής νεωτέρας ήμών ποιησεως.

Δύναμαι δμως άδιστάκτως νά ύποστηρίξω δτι συνέτεινα κι έγώ 
πολύ είς τάν θάνατον τού Λογιωτατισμού καί είς τήν μόρφωσιν τής 
δημοτικής γλώσσης, πλουτίσας αδτήν δι’ δλικοΰ ίκανού νά πληρώση 
τάς άνάγκας τής σημερινής τού έθνους έργασίας. Ή  τοιαύτη πράς 
πλουτισμόν τάς δημοτικής γλώσσης μανία μου ύπηγόρευσε καί τάς 
πολλάς σημειώσεις, δι' ών παρεγέμισα τά ποιητικά μου έργα ... 
Ά λλά πώς είχα νά κάμω; Ποιός έφώναζεν έδώθεν τί σημαίνει αύτή ή
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λ ώ θ ρ α -  άλλως τί δηλοί τδ ρ ε κ ά ζ ω ,  τί τά ψ ρ ιμ ά ζ ω .  Τί είναι ή κ ν κ λ α μ ιά ,  

τί ό ζ ύ θ ο ς ,  τί δ  ζ ά ρ κ ο ς ,  τ ί  δ  ο π λ ή ν ο ς  καί τ ί τό π ε ρ ιπ λ ο κ ά δ ι ;  Πόθεν 
κατάγεται τδ ρ ε ύ ω , τ ο  ο α λ α γ ά ό > καί πάει λέγοντας; 0? πρό ΙμοΟ 
γράψαντες τήν δημοτικήν... δέν είχον διαθέσιμον παρά πτωχοτάτην 
άποθήκην γλωσσικού δλικοΰ. Ά ν  δέ λάβης τόν κόπον νά άναγνώσης 
τάν «Διάκον» ή τόν «Άστραπόγιαννον», θά ΐδης δτι ή γλώσσα του 
λαοδ έθαυματούργησεν έπαρκέσασα είς δλας τάς άνάγκας τής ήρωι- 
κής ποιησεως. Φανταζεσαι τί θά είναι μετά παρέλευσιν μιας Ικατον- 
ταετηρίδος, δταν, μή ύπάρχοντος τοΟ ΛογιωτατισμοΟ, δλοι θ’ άσχο- 
λώνιαι είς τήν τελεχοποίησιν καί τόν πλουτισμόν της.

Οί λογιώτατοι νομίζουν δτι ή δημοτική γλώσσα καί ή δημοτική, 
ποίησις είναι γεννήματα καί θρέμματα τών τριόδων, δζουσαι τό οινό
πνευμα καί τήν κραιπάλην, άξιόλογοι ίσως πρός διατύπωσιν.αισχρών 
καί αιματηρών ύβρεων καί βλασφημιών, ουδέποτε δ’ ίκαναί ή άξιαι 
νά έκγράσωσιν αισθήματα δψηλά καί εύγενεϊς έννοιας. Ώ ς τοιαύτην 
λοιπόν τήν περιεφρόνησαν, τήν άπεκήρυξαν, καί μή καταδεχθέντες 
νά τήν σπουδάσωσι προσεπάθησαν νά τήν θάψωσιν όλοζωντανήν 
Ώργίσθησαν κατ’ έμοϋ, διότι τήν δημώδη γλώσσαν ΙΘεώρησα γνή
σιον προϊόν τού νεωτέρου έλληνισμοΟ, στοιχείον άπαραίτητον έθνικής 
άναστάσεως, παραφυάδα ύπερήφανον βλαστήσασαν μέν έκ του άψύ- 
χου κορμού τοΟ άποθανόντος έλληνικοΟ κόσμου, άλλ’ έχουσαν κάλ
λος πρωτότυπον, ζωήν ίδίαν, ψυχήν άκατάβλητον, μέλλον λαμπρόν 
καί μέγα. Τί τούς Ιβλαπτεν ή παραφυάς αδτη ή έπί μάκρους αιώνας 
ποτισθεϊσα διά ποταμού αίμάτων καί δακρύων, τί τούς έβλαπτε καί 
συνώμοσαν νά τήν πνίξωσιν ή νά τήν μαράνωσι βρέχοντες αύτήν 
άδιακόπως δξος καί χολήν; ΤοΟ κάκου κοπιώσι καί βασανίζονται. 
"Οσον τήν κατακόπτουν καί τήν ποδοπατούν, τόσον έκείνη θά Θρα- 
σομανά καί θά άνδρειεύεται. Βεβαίως ή στιγμή είναι κρισιμωτάτη 
καί έπικίνδυνος, καθώς είναι έν γένει δλαι αί ριζικαί μεταβολαί, 
είτε άνήκουν είς τόν ήθικόν, είτε άνήκουν είς τόν φυσικόν κόσμον.

Μή φοβοΟ. 'Οσον ή πίεσις τοΟ ΛογιωτατισμοΟ υπήρξε μεγάλη, 
τόσον έπρεπε νά είναι ζωηρά καί ή έξέγερσις. Μή φοβοΟ... Άρκέΐ 
μόνον οί νέοι τής Ελλάδος ποιηταί νά μή δειλιάσωσιν άπέναντι τών 
τελευταίων άπηλπισμένων εφόδων τοϋ ΛογιωτατισμοΟ, δντες δε 
βέβαιοι περί τοΟ τελικοΟ θριάμβου νά άσχοληθώσι σπουδαίως συλλέ- 
γοντες, καθαίροντες, συννάττοντες, τούς άπεράντους θησαυρούς τής 
δημοτικής ήμών γλώσσης, τής γλώσσης έκείνης δΓ ής ό νέος Έ λλην 
κατά τόν άτελεΰτητον αιώνα τής δουλείας του έμοιρολόγησε, δι' ής
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έτραγούδησε, δι' ής ένεψυχώθη έν τώ μακρώ άγώνι κατά τών 
πατροπαραδότων έχθρών του. Ή  μεταβολή υπήρξε τραχεία, άπροσδό- 
κητος. Κρυφό σαράκι έτρωγε τό κουφάρι του ΛογιωτατισμοΟ καί ένώ 
έφαίνετο ρωμαλέος, ροδοκόκκινος, στιβαρός, αίφνης σωριάζεται καί 
καταπίπτει.

Έθνος άνευ έθνικής ποιήσεως δέν άναγεννάται. . .  ’Ανάγκη λοι
πόν άφευκτος νά γεννηθή καί νά προαχθή παρ’ ήμΐν ή δημοτική 
ποίησις, ήτις μόνη δύναται νά είναι καί έθνική. Πρός τόν σκοπόν δέ 
τούτον πρέπει νά ταφή διά παντός δ  Λογιωτατισμός.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΛΥΛΑΣ ( Ι 8 2 6 Ί 8 9 8 )

11. Πολιτίυχής Κερκυραίος, φίλος καί μαθητής τοδ Σολωμοδ, μορφή εξαι
ρετική για τή μόρφωσή τον καί τήν ήθική το« προσωπικότητα, ήξερε κοντά 
οχ’ αρχαία πολλές ξένες φιλολογίες, καί (ονειρεύτηκε, πλουτίζοντας τής δημο
τικής τό λεξιλόγιο καί τό τοπικό, νά τήν έξυψώση με Ανώτερα ποιητικά έργα, 
ώστε νά γίνη άξια κοινή γραφομένη τοδ έλληνικοδ ϊθνο«ς. Υπομνηματιστής 
σοφάς τοδ έργου τοδ Σολωμοδ πλούτισε τή φιλολογία μας μέ έμπνε«σμένες μετα
φράσεις από τόν "Ομηρο καί τό Σεξπήρο στή μουσική έκείνη γλώσσα πού τόσο 
τεχνικά ξέρουν καί γράφουν οί συνεχιστές τής σχολής τοδ Σολωμοδ.

Στή γλώσσα, ιδίως στά πεζά, οδτε πραχτικά ούτε θεωρητικά Ακολούθησε 
πάντοτε μέ σταθερότητα τό Αρκετά ριζοσπαστικό σύστημα πού στήν Αρχή παρου
σίασε, καί φαίνεται πώς ή επίσημη γλώσσα στό έλληνικό κράτος τόν έκαμε σιγά 
σιγά νά βλέπη περισσότερο τήν Ανάγκη κάποιου συμβιβασμού- πάντα όμως όμοια 
.ντονα πολέμησε τήν Αντιποιητική ψεύτικη γλώσσα, έτσι στό μοναδικό του 
πρόλογο στήν έκδοση τοδ Σολωμοδ (1859) καί στή μικρή γλωσσική μελέτη «Ή 
φιλολογική μας γλώσσα» (1892).

'Η  ποίηση, ή όποία δέν ήμπορεΐ νά άναπνέη παρά είς τές άγκά- 
λες τής φύσης, δέν στέργει άλλο δργανον είμή τή ζωντανή φωνή 
μέ τούς τύπους της, ή όποία δέν είναι είμή ή λαχταριστή καρδιά 
δλης τής κοινωνίας- ούτε άλλην πρέπει νά παραδεχθή ό πεζός λόγος, 
άν δέν θέλη νά καταντήση ξερός λογικός μηχανισμός, ικανός, ώσάν 
τά μαθηματικά σχήματα, νά ύπηρετή τόν νοΟ, άφωνος δμως καί 
άκαρπος πρός τήν κοινωνία, τής όποιας είναι καλεσμένος νά χαρίση 
τά καλά τοΟ φωτισμοΟ. Αύτόν τόν δρόμον άκολούθησαν δαες φιλο
λογίες εύτύχησαν νά έβρουν είς τό έθνος γλώσσαν έπιδεχτικήν νά 
καταστηθή μεταδότρια τοΟ πολιτισμού καί τής σοφίας. Καί τέτοια 
φαίνεται ή άπλή μας.

'Η  άπλή μας φαίνεται προωρισμένη νά δεχθή μέσα της καί νά 
συγχωνέψη δτι φαίνεται άφθαρτο είς τήν κληρονομιά τής άρχαιότη- 
το£, καί δτι έβγαλε ό νέος εύρωπαϊκδς κόσμος- έκφραστικώτατη,
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έπειδή δσο βαρύτερα ήταν πλακωμένο, τόσο έβαθυνετο τό αύτδνομο 
έλληνικό πνεύμα, τόσο ζωντανότερα ή φύση μέ λυπηρές βαφές έντυ- 
πώνετο μές στή φαντασία καί τό αίσθημα τού λαού, καθαρισμένα είς 
τό φώς τού Εύαγγελίου. Ή  καθαρεύουσα, ώς ήταν απ’ άρχής στερη
μένη πνευματικής ζωής, πάσχει πρόωρον γήρας, καί ήδη σέρνει 
ζωντόνεκρον δπαρξιν πολλοί τό αισθάνονται καί τό βλέπουν· κα! 
δμως στέργουν τήν καθαρεύουσαν, διότι ¿κληρονόμησαν τήν πεποί- 
θησιν ότι ή Δημοτική είναι φύσει άνίκανος νά τήν άντικατα- 
στήση. (1892).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ ΙΩ ΤΗ Σ  (1814-1896)

12. Aèv ήταν ποιητής, οάν τούς άλλου; Ίόνιου;, έγςνΐ δμως 6 ά π ο λ ο γ η τ ή ;  
τής σχολής των. Λόγιος ελληνοδιδάσκαλος καί βιβλιοθηκάριος οτή Ζάκυνθο 
Ιβλεπε Ιργαοία έθνική πολύτιμη νά παραγνωρίζεται άπό τή οτενοκβφαλιά τών 
άθηναίικων φιλολογικών κύκλων, άκου« τού; ελευθερωμένους Έ λληνες νά 
λέγουν γι* τήν δπέροχη δημιουργική Ιργαοία ένός ΣολωμοΟ, ενός Τυπάλδου, ένός 
Βαλαωρίτη πώς θέλουν τάχα νά επιβάλουν τή χυδαία τους γλώσσα καί νά νομο
θετήσουν «καθ’ δλον τό Πανελλήνιον» «τήν όπισθοδρόμησιν τής γλώσοης καί τήν 
έν διεφθαρμένη καταστάσει διατήρησιν αύτής»· δέν μπορούσε ν’ άκοόη νά «χλευά- 
ζωνται» οί πατριώτες του «φραγκόφωνοι», καί «μιξοσόλοικοι» καί άποφάσισε νά 
βγάλη μιάν απάντηση στά «καθαπτόμενα Ιπί ποιητών καί πεζογράφων» Soot 
«δημοτικήν ̂ δφήν έχρήσαντο οδ μόνον έν Έπτανήοω άλλά καί πανταχοδ τής 
Ελλάδος». "Ετσι βγήκε ή «Περί δημοτικής Ιν Έ λλάδι γλώσοης διατριβή» (1859), 

αφιερωμένη σ’ Ιναν άπό τούς κυριώτερους άντιπρόσωπους τοδ καθαρισμού, τόν 
δπουργό καί καθηγητή στό Πανεπιστήμιο ’Αλέξανδρο Ραγκαβή.

Ολόκληρη τήν ιστορία τής ελληνικής γλώσσας προσπάθησε νά μάς δώση δ 
ιστορικός τής Επτάνησου σέ γενικές γραμμές, καί μαζί τήν άπολογία γιά τή 
νεώτερή της φάση, τή δημοτική, τήν πλούσια καί παραστατική καί εδηχη. Mè δλη 
τή στρυφνή του έκφραση -  οί ίταλομαθημένοι Ίόνιοι δέν έδειξαν ιδιαίτερη άγάπη 
στόν καθαρισμό οδτε έμαθαν νά συλλογίζωνται στήν έπίσημη γλώσσα τοδ κρά
τους— εδκολα άναγνωρίζομ* τόν άνθρωπο μέ τή βαθειά σκέψη, πού δέ χάνεται 
σέ μικρό καθέκαστα καί δέ θαμπώνεται άπό εδκολες έπιτυχίες τοδ γλωσσικού 
καθαρισμοδ, καθώς οί σύγχρονοί του δάσκαλοι στήν πρωτεύουσα, μά ξέρει καί 
άγκαλιάζει όλόκληρο τό ζήτημα καί φωτίζει τήν Ιστορία του. Τί άντίθεοη μέ τόν 
Επτανήσιο λόγιο καί δσα θά έλεγε τότε ή άργότερα ένας συνάδελφος του ’Αθη

ναίος. Βέβαια δ τι λέει καλά καλά δέν είναι καινούριο’ καί δ Βηλαράς καί άλλοι 
είχαν πει άλλοτε δμοια. Μά σέ έποχή άκόμη σκλαβιάς είχαν μείνει «κείνα σέ 
στενώτερο κύκλο. Καί στά χρόνια πού πέρασαν, στό Ιλεύθερο κράτος είχε 
άπλωθή ή μόρφωση, είχαν ίδρυθή λογής λογιών σχολεία καί Πανεπιστήμιο' δ 
καθαρισμός είχε άρχίσει νά δείχνη τις δυσκολίες του, καί τό κυριώτερο, ή 
«χυδαία» γλώσσα είχε καλλιεργηθή άπό λογοτέχνες άξίας. Καιρός δπάρχει άκόμη 
γιά νά φωτιστούν οί μορφωμένοι γιά τή μητρική τους γλώσσα. Σημαντικό πώς 
αύτή τή φορά δάσκαλος είναι πού συνηγορεί γιά τήν άναγνώρισή της. θ ’ ακου
στή άραγε ή φωνή του;
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Οί νϋν δπερελληνίζοντες λόγιοι ώθησαν τήν γραφόμενην γλώσσαν 
είς άρχαϊσμόν άκατάληπτον είς τόν κοινόν λαόν, καί πάντη άσύμμορ· 
φον τής φύσεως καί τοϋ λεκτικού τής λαλουμένης γλώσσης, ώς Ιμόρ- 
φωσεν.ή νεωτέρα ελληνική κοινωνία. Βεβαίως λανθάνονται οδτο ι. .  . 
κατά μίαν περίοδον τού λόγου άρχαίζοντες, κατ’ άλλην δέ χυδαιολο- 
γούντες, καθ’ δμοιόμορφον χαρακτήρα άρχαίου ή νεωτέρου Ιλληνι- 
κού λόγου οδτε λαλούσιν οδτε γράφουσιν... Γράφουσιν μόνον περί 
έαυτών, καί εννοούνται άφ’ εαυτών, ό δέ λαός χρειαζόμενος νά διδά- 
σκηται καθήκοντα, καί διαιωνίζη οικεία έργα, ούδέν ώφελείται Ικ 
τών άρχαϊσμών ή έννοεί έκ τών γραφομένων δπ’ αύτών. Αί δέ συγ- 
γραφαί τών άρχαίστών μένουσιν είς τήν δψιν τών νουνεχών τού λαού 
ώς τερατώδη καί άφιλόκαλα οικοδομήματα, Ιπισσωρεύοντα έπί τών 
νέων τετορνευμένων δλών των κατά νεωτέραν άρχιτεκτονικήν, καί 
άλλας πλείονας σαθράς, αίτινες μετεφέρθησαν Ικ  τίνος παλαιού Ιρει- 
πίου, πρώην λαξευθεΐσαι δι’ άλλου τεκτονικού σχεδιάσματος. Ε πειδή  
δέ δ νεώτερος έλληνικός λαός δέν διακρίνεται πλέον ώς άρχαίος 
Δωριεύς, Αίολιεύς ή Ίω ν , άλλ’ ώς όρθόδοξο; χριστιανός συναδελφου- 
μενος μετά τού όμεθνούς διά του αύτού ίδιώματος τής γλώσσης καί 
τών αύτών έξεων, τυχών καί παθημάτων, δέν δύναται πλέον καί 
ίδιορρυθμως νά λαλήση καί γράψη διά τής παλαιός διαλεκτικής μορ
φής ίωνίζων, άττικίζων, αίολίζων καί δωρίζων έν τή κοινή αύτού 
συνηθεία. Διότι ούδεμία παλαιά γλώσσα διά μόνης γραμματικής 
φιλοπονίας Ιπανέρχεται είς τήν πρώτην άρχαίαν μορφήν της λαλου- 

• μένη καί γραφομένη δπό κοινού λαού, Ιχοντος θρησκείαν, ήθη καί 
Ιπιτηδεύματα κατά διαφοράν τού άρχαίου προγόνου του. Ή  παρούσα 
κοινωνία τού Έλληνος Ιχει νεωτέρας άρχάς, έξεις καί νεοφανή 
θεσμόν, θρησκείαν, οικοδομήματα, ένδυμα, δπλα, σκεύη, Ιπιτηδεύ- 
ματα, πορισμόν καί έν γένει άπαντα κοινωνικόν βίον δλως διάφορα 
τού άρχαίου, τά όποια άδυνατεί νά μετατρέψη καί άρχαίση ό λόγιος, 
ώς ήσαν έπί Δημοσθένους καί Όμηρου. Επομένως ματαιοπονοΰσι 
καί ούδέν ώφελοΟσι τόν κοινόν λαόν οί άρχαϊσταί, δταν μή άκολου- 
θώσι σύστημα γλώσσης άνάλογον καί συγκαταβατικόν είς τήν εύλη- 
ψίαν τού λαού, ό όποιος συναισθανόμενος τήν προγονικήν αύτού 
περηφάνειαν, σπεύδει ένθουσιασμένος είς τήν δόξαν, ήτις τόν περιμέ
νει άνθρωπιζόμενος ώς περιφανής χριστιανός Έ λλην μεταξύ τών 
πολιτισμένων έθνών τής νεωτέρας εύρωπαϊκής κοινωνίας.

Έρευνήσαντες τήν φύσιν τής δημοτικής γλώσσης τού Έλληνος, 
εδρομεν αύτήν γνησίαν καί δλως έλληνικήν διαφέρει ή νεωτέρα υφή
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τής άρχαίας. . .  κατά καθολικόν νόμον πάσης άνθρωπίνου ζώσης 
γλώσσης, ήτις μειαβάλλει μορφήν καί λέξιν, ώς ή κοινωνία έν ή ζή 
τό λαλοΟν Ιθνος, άγεται καί μορφούται. Εδρομεν δέ δτι οί μεταπλα- 
σμοί. . .  είναι όμοιόμορφοι καί κοινοί πρός άπαντα? τούς λαούς τής 
Ε λ λ ά δο ς ... Διά ταΟτα ή καθομιλουμένη ήμώ ν... φύσει καί πράγ
ματι έλληνική ζή άπ’ αίώνος έν τώ στόματι τοΰ "Ελληνος, συμμορ- 
φουμένη καί άκολουθοΰσα δλας τάς έθνικάς αότοΟ άνάγκας. Έ άν 
λοιπόν δέν έχη διαλέκτους ή δημοτική δφή, διατί μέν νά καταδικά- 
ζηται ό Επτανησιος δτι λαλεΐ ιδίωμα διαλεκτικόν νόθον καί ξενο- 
φυές, πάς δέ δημοτικός ποιητής καί πεζογράφος έν γένει τής Ε λλά 
δος νά περιφρονήται καί άποστρέφηται ώς μιξοσόλοικος καί βαρβα- 
ρόφωνος; Αί ξενικαί λεξεις καί πάσα βαρβαροφωνία καί Ικφρασις 
άήθης καί άπροσάρμοστος είς τήν άνθρώπινον λογικότητα δφείλουσι 
βεβαίως νά άπομακρύνωνται. Ά λλ’ ή μορφή τής λαλιάς, οίαν προσέ- 
κτησεν δΓ εύφωνίαν καί έξομάλυνσιν ή γλώσσα τού δημότου, ούδό- 
λως νομίζω δτι πρέπει νά άποθώνται παρά νουνεχούς λογίου σκο- 
πευοντος γνησίαν, καθαράν, όμοιόμορφον καί κοινήν ,ύφήν πρός 
πάντα 'Ελληνα δημότην. Επομένως άδικείται τά μείζω 6 Έπτανή- 
σιος ποιητής καί δημόΐης χλευαζόμενος ώς μιξοβάρβαρος καί διε
φθαρμένος τήν έλληνικήν φωνήν, ενώ ώς συναισθάνεται καί αύτός τό 
έλληνικόν αίμα κυκλοφορούν είς τάς φλέβας τής γενεάς του, καί 
συμμετέχων έκ τών αύτών παθημάτων καί δόξης τής έλληνικής 
τυΧή5> έπεφάνη διά τών μεγαλοφυών άνδρών του δχι μικρός συνερ
γάτης είς τό έλληνικόν μεγαλεΐον, καί έλάλησε καί έγραψε τήν 
αύτήν γλώσσαν, καθ’ δσας μεταβολάς Ιπαθεν αδτη είς τό σύνολον 
τών έθνικών περιπτώσεων.

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ  ( 1 8 1 I - 19 0  ί >

_ 13. Μυαλό παρατηρητικό καί φιλελεύθερο, κ ατ' έξοχήν πολεμιστής καί 
«διώκτης τών προλήψεων» δέν μπορούσε 6  ποιητής τοό ΛηξουριοΟ νά  μή  χτυ- 
πήση τό  λογιω τατισμό καί τήν ψεύτική του γλώ σσα. Τή νεοελληνική διγλωσσία  
τήν έκρινε μ έ τήν ίδια όξύνοια καί τόν ίδιο »πολιτισμό» καθώς καί οί άλλοι 
ποιητές άπό τά  'Εφτάνησα — ίσως μάλιστα νά ε ίχε  κάποια έπίδραση καί στοδ 
Βαλαω ρίτη τό  δημοτικισμό, γιά  τά  π εζά  του. Στό «Προβόδισμα» τών «Στιχουρ
γημάτω ν» του (1872), στήν άλληλογραφ ία  του μέ τό  Βαλαω ρίτη καί άλλοδ  
βλέπομε τ ί σημασία έδινε στήν καθιέρωση τής ζω ντανής γλώ σσας γιά  τήν προ
κοπή τού έθνους. Π ραχτικά όμω ς ξεχω ρίζει άπό τούς ά λλους Έ φτανήσιους σέ 
τοΟτο : ένώ έκείνοι μ ’ όλους τούς ιδιωτισμούς πού μεταχειρίστηκαν προσπάθησαν 
νά  γράψουν τήν κοινή γλώ σσα καί νά  τήν έξυψώσουν, 4 ίδιος, πολύ λιγώτερο
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ποιητής, μεταχειρίστηκε τή γλώ σσα τής πατρίδας του ό π ω ς  μιλιούνταν, χω ρίς 
προσπάθεια νά  μόρφωση Ινα ν κοινό έξευγενισμένο τύπο.

Τό γλωσσικό ζήτημα δέν είναι φιλολογικό παρά κοινωνικό’ τό 
ζήτημα είναι μέ ποιά γλώσσα θά καλυτερέψη, θά μορφωθή καί θά 
εύημερήση τό έθνος. "Οσο οί λογιώτατοι, ή δυστυχία τού έθνους, 
θά έπιμένουν στήν άφύσικη καί τεχνητή γλώσσα τους, τό έλληνικό- 
πνεύμα θά μένη κοιμισμένο, καί τό έθνος θά Ιξακολουθή νά είναι 
άμόρφωτο καί βάρβαρο. Μά δ σχολαστικισμός δέν μπόρεσε ούτε θά 
μπόρεση νά πνίξη τήν έθνική γλώσσα, κι άδικα κοπιάζουν οί 
λογιώτατοι.

Ή  άφυσικότητα είναι ή μανία τών άποπλανημένων λογιωτάτων, 
ή δυστυχία τού έλληνικού έθνους... Εκείνο τό έθνος δέν είναι προ- 
ωρισμένο νά μείνη έλεύθερο, δπου οί λόγιοι έχουν άρχή τους νά 
μιλούνε σέ τέτοιο τρόπο μπερδεμένο... Τό πνεύμα τής Ελλάδας 
κοιμάται δπνο βαθύ, καί όνειρεύεται νά τρώη κολοκύθια ώμά. Επειδή 
ό λογιωτατισμός άντιτά του σβγεί καί νεκρώνει τά πνεύματα ... Οί 
λογιώτατοι προσποιούμενοι νά μιλούν είς τό έθνος σέ γλώσσα καλύ
τερη άπό τή δική του, μιλούνε καί γράφουνε σέ γλώσσα πού τό 
έθνος δέν έννοεΐ, καί μένει άδίδαχτο καί άμαθές, καί βάρβαρο, καί 
άκολούθως προδομένο άπό τούτους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΕΜΕΝΟΣ ( t  1907)

14. Πρώτη φορά έπειτα  άπό τό  Β η λ α ρ ί ξαναφανερώνεται— μόλη  τήν έλλειψη  
ιδιαίτερης γλω σσολογικής προπαιδείας— τέτοιο γλω σσολογημένο μυαλό. Ά π ό  τήν 
Πρέβεζα πού γεννήθηκε πέραοε στήν Κέρκυρα, καί κοντά  οέ μιά μικρή ποιη
τική συλλογή  έβγαλε δυο φω τεινότατα βιβλιαράκια, «Τό ζήτημ α  τής γλώσσας»  
(1873), καί «Πάλε περί γλώσσας» (1875), γ ιά  νά ξεσπαθώοη γιά  τή  ζωντανή  
γλώ σσα. Γιά τή γλώ σσα μίλησε καί άργότβρα, στή «Διαθήκη» του (1901), έκεΐ 
όμω ς γιά  νά  πολεμήση καί τή  ριζική λύση τώ ν ψυχαρικών.

Πώς 4 Κ ονεμένος ήταν μυαλό φιλελεύθερο τό  ξέρομε καί άπό τό  βιβλίο του 
γ ιά  τήν «Οικογένεια». Μά καί στις γλω σσικές του μ ελέτες μάς ξαφνίζει. Κριτική 
του δασκαλισμού καί τής διγλωσσίας συστηματική, επιχειρήματα ά π λά  καί 
φωτεινά δπου δείχνεται δ κοινδς νους ανώτερος άπ' δλες τις γλω σσολογίες, προτά
σεις γ ιά  τή γλωσσική μεταρρύθμιση καλομελετημένες. Κ αί κοντά  σ' αυτά μιά π εζο 
γραφία σέ δημοτική γλώ σσα δχι μέ τό σύστημα πού άκολούθησε άργότερα 0 
Φ υχάρης, μ ά  στρωτή, κανονική καί σύμφωνα μέ τήν κ α λομ ελιτη μ ένη  χρησιμο
ποίηση αρκετώ ν λόγιω ν οτοιχείων.

Τό ζήτημα τής γλώσσας είναι ζήτημα άπλό κι όποΟ τό κάνουν 
μεγάλο μερικοί μέ τή φαντασία τους. Μιά γλώσσα μάς χρειάζεται. 
Ποιά είν’ ή πλέον άρμόδια γιά μ ά ς ;— Στοχάζομαι ή κοινή, ή όμι-
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Έ χ ε ί  καθώς χαΐ « ή  μελέτη τον «Περί εθνικής γλώσσης καί έθνικής Ιστορίας» 
(1889), μι* δμιλία γιά  τή δημοτική εκπαίδευση σέ δασκάλους δασχαλος ήταν 
6 Ιδιος δ Καλοσγοδρος - τ ό ν ισ ε  τήν έθνική σημασία πού έχει τδ γλωσσικό 
ζήτημα, καί συνηγόρησε, βλέποντας κάθε άλλη λύση δύσκολη, για  την Υ λ ο 

ποίηση τής γραφομένης.

Ό χ ι !  ή γλώσσα τοΟ έλληνικοΟ λαού δέν είναι οδτε άνάξια να 
γίνη γλώσσα τών φωτισμένων άνθρώπων, οδτε άνεπίδεκτος τής 
τεχνικής Ικείνης διαμορφώσεως, τήν όποιαν Ιλαβον καί άλλαι τών 
πολιτισμένων Ιθνών τής Εύρώπης, καί άν οί άναντιρρήτως φιλοπα
τ ρ ίε ς  λόγιοι τής άρχής τοΟ αίώνος, άντί ν’ άγωνισθοΟν νά τήν 
ρίψουν, είχαν εννοήσει αδτήν τήν άλήθειαν, ίσως δέν θά εΐχομεν 
σήμερον τήν γλωσσικήν Ικείνην σύγχυσιν όμοια τής όποιας οδτε εις 
σκοτεινούς αιώνας άλλων Ιθνών άνεφάνη, δέν θά εΐχομεν τήν δυσκο
λίαν Ικείνην τής έκπαιδεύσεώς μας, ή όποία, ώς νά ήθελε να γλυ- 
κάνη τούς φιλελευθέρους θεσμούς μας, σχεδόν σταματά τήν φιλο
πρόοδον όρμήν τοΟ λαοϋ μας· θά είχαμεν γλώσσαν άπλήν, όμαλην, 
μίαν, ίκανήν νά Ικφράζη καί τά άφελέστερα καί τά βαθύτερα αισθή
ματα τής ψυχής, καί τάς αοφωτέρας ιδέας τοΟ πνεύματος, μέ μίαν 
καί μόνην γραμματικήν, μέ Ιναν καί μόνον όργανισμόν ζωντανόν 
καί Ιμψυχον, ό όποιος πολύ εδκολώτερα καί πολύ άποτελεσματικω- 
τερα θά Ισυντελοδσεν είς τήν μόρφωσιν τοΟ φιλομαθεστάτου ίσως
τών λαών τής οικουμένης.

"Αν τό σφάλμα Ιγινεν ήδη, καί δυστυχώς δέν ένοήθη Ιγκαίρως, 
ήμείς έχομεν τό θάρρος νά πιστεύωμεν, δτι τό κακόν δέν είναι 
άνεπανόρθωτον.

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Ι  Μ ΑΡΤΖΩ ΚΗ Σ  < 13 5 5 - 19» 2)

16. Ζαχύνθιος ποιητής. Τή γνώμη του γιά τήν έθνική γλώσσα τήν έχομε σέ 
μι« λιγόλογη διαμαρτυρία στην έφημερίδα «Ακρόπολη», «μα ψηφίστηκε από 
τήν ’Αναθεωρητική Βουλή τό ανελεύθερο γλωσοικό δρθρο (1911).

Ή  δημοτική είναι ή γλώσσα πού γράφω άπό τά πρώτα μου τά 
χρόνια καί ποτέ δέν τήν άπαρνήθηκα καί πάντα ένόμισα δτι αύτή 
είναι ή άληθινή γλώσσα πού άντιπροσωπεόει τό έλληνικό πνεΟμα.

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ (18 6 0 -1 9 12 )

17 Ό  αριστοτέχνης τής «Λήθης» καί τών μοναδικών του σονέτων, ό τελευ
ταίος άπο τή σχολή τοΟ Σολωμοδ. Μαθητής του Πολυλ«, δυο νοσταλγίες έκρυβε 
στ’ άπόβαθα τής ψυχής του, τήν έ θ ν ι κ ή  α π ο κ α τ ά σ τ α σ η  τ ο δ  έ λ λ η -
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ν ι σ μ ο υ  κ , ί  τ ή ς  δ η μ ο τ ι κ ή ς  τ ή ν  έ π ι κ ρ ά τ η σ η ,  χα£ τίς δϋ6 ριζ(βμίν.ς
στη λατρεία τής πατρίδας. Γι'αύτό διπλός καημός πού χάναμε Ιδαφος στή Μακε. 
δονία μέ τήν ψεύτικη γλώσσα.

Ό  Μαβίλης ήταν άπό τούς πιστότερους. φίλους τοδ 'Εκπαιδευτικού 'Ομίλου 
καί άπό τους εμπνευσμένους άπόστολους ίνός έθνικιστικοβ δημοτικισμού. "Εζησε 
μακριά από τόν κόσμο, μά ή κοινωνική του δράση άφησε δυό σημάδια: τό λόγο 
του στην Εθνοσυνέλευση γιά τό γλωσσικό ζήτημα (1911), καί τούς αγώνες του στήν 
Κρήτη, καί στήν Ήπειρο, δυό φορές. Δικός του ήταν καί δ στίχος «μά δ καημός 
τής πατρίδας δέ μ ’ άφήνει»· καί γι’ αυτήν πολεμώντας έπεσε στό Δρίσκο.

Χυδαία γλδσσα δέν όπάρχεί' όπάρχουσι χυδαίο; άνθρωποί, καί 
δπάρχουσι πολλοί χυδαίοι άνθρωποι όμιλοϋντες τήν καθαρεύουσαν.

Η λαμπρότερα καί ή άφθαρτοτέρα περγαμηνή τού έθνους ήμ&ν 
δέν είναι ή γλώσσα, τήν όποιαν έκ των βιβλίων δύναται νά μάθη καί 
«ί« ξένος άνθρωπος, άλλ’ ή γλώσσα ή παραδοθεϊσα άπό πατρδς εις 
υίόν διά τών αιώνων. Καί δι’ αύτής τής γλώσσης μόνον είναι δυνατόν 
δχι μόνον νά φωτισθή ή διάνοια τοΟ λαού, άλλά νά μορφωθή ή 
καρδια του, νά μάθη νά θυσιάζη §ν μέρος τού έαυτοϋ του καί τών 
υπαρχόντων του έν άνάγκη διά τό κοινόν καλόν, νά μάθη τήν αύτα- 
πάρνησιν καί τήν ^αότοθυσίαν, τήν όποιαν ό έλληνικός λαός έχει 
πάντοτε, διότι ή ένέργεια τοΟ σχολείου εότυχώς έμεινε μόνον έν τή 
έπιφανεία καί δέν έθιξε τά μυχιαίτατα αύτοϋ. Ά λλά έκεϊνοι.έπί τών 
όποίων έπέδρασαν έπί πλειότερον χρόνον τά σχολεία μας, έφεραν 
τήν εικόνα, τήν όποιαν έχομεν έκτετυλιγμένην ένώπιον ήμών κατά 
τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα· έχομεν τάς καταχρήσεις, έχομεν τάς 
ψευδείς καταμηνύσεις, έχομεν τάς ψευδείς συκοφαντίας.

Η Π Ρ Ω Τ Ε Υ Ο Υ Σ Α

Στό έλεόθερο βασίλειο ή επίσημη γλώσσα έξαρχαίζεται τόν 19 αιώνα δλο 
καί περισσότερό. Στήν άρχή, καθώς ήθελε καί δ Κοραής -  σε μερικές καταλή
ξεις, στις νεωτερικώτερες λέξεις, στή φωνολογία' έπειτα σιγά σιγά δλο καί βαθύ
τερα, σέ δλο τδ λεξιλόγιο, στή μορφολογία δλόκληρη, στή σύνταξη. "Ο τι δέ 
μοιάζει άρχαίο φαίνεται σά νά μήν είναι άξιο νά γράφεται, καί γιά δεκαετηρίδες 
δλοκληρες στό δημοτικό σχολείο διδάσκεται ή άρχαία αττική γραμματική, απο
κλειστικά. Περισσότερο καθαρίζεται 6 πεζός λόγος, ιδίως τών λογιώ ν οταθερώ- 
τερα, συστηματικώτερα, μέ περισσότερη Ιπιτυχία, μέ λιγώτερους βαρδαρισμούς 
Η αναρχία δμως μεγαλώνει καί τά λάθη αυξάνουν δσο πλαταίνει δ κύκλος εκεί

νων πού θά γράψουν τή νέα γλώσσα, δσο παρουσιάζεται καί δ λαός μέ τήν αξίωση 
καί τήν αναγκη νά χρησιμοποιήση τήν «έξηυγενισμένη» πιά εθνική γλώσσα. Καί 
το άποτέλεσμα: Ένώ πρώτα δ Κοραής είχε κηρύξει πώς δχι τών λογίων μά τού
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λαού ή κοινή γλώσσα πρέπει νά καθιερωθή καί αυτήν νά καλλιεργήσωμε, μέ τδν 
καθαρισμό ϊγινε ή «κοινή» μιά γλώσσα πού δ λαδς δέν μπορεί πιά νά τή μεταχειρι- 
στή σά δική του, καί ή έθνική γλώσσα, τό πολύτιμο δργανο τής έθνικής ζωής, 
σκίστηκε σέ δύο' καί τό χάσμα μεταξύ τους γίνεται δλο καί μεγαλύτερο. 01 
γραμματικοί βγάζουν τώρα καί τή θεωρία πώς αύτό είναι σωστό καί φυσικό, 
γιατί σέ δλο τόν κόσμο 6 λαός έχει άλλη γλώσσα, καί δέν άκούστηκε νά μάς 
δρίζη αύτός πώς θά γράψωμε καί πώς θά μιλήσομε. 'Ο Ραγκαβής βρίσκει τώρα 
τοδ Κοραή τή γλώσσα βάρβαρη, καί δ Κόντος τής ψαρεύει λάθη.

Σάν κάποια τυφλή μοίρα νά σπρώχνη τούς «μορφωμένους» σ' αύτόν τό 
δρόμο. Καί δμως, καθώς καί πρώτα είχαν φανερωθή διαφορετικές γνώμες, έτσι 
καί τώρα δέ λείπουν οί αντιρρήσεις, δχι μόνο μέσα άπό τόν κύκλο τών καθαριστών, 
πού σύμφωνοι στή βάση τοδ καθαρισμού βρίσκουν μόνο πώς προχωρεί πολύ 
γλήγορα, ή πώς έπρεπε νά γίνεται διαφορετικά, μά καί άπό κείνους πού στέ
κονται μακρύτερα. Έφτανήσιοι πού άπό νωρίς μετοίκησαν στό νεοσύστατο βασί
λειο καί δυσκολεύονταν νά συνταιριάσουν μέ τό λογιωτατισμό τοΟ έλεύθερου κρά- 

. τους τόν ίδνιο πολιτισμό' άντρες πού έζησαν τή μεγάλη έποχή τοδ Είκοσιένα 
καί δεν μπορούσαν τόσο εύκολα νά ξεχάσουν τή γλώσσα πού δόξασαν οί άγράμ- 
ματοι άγωνιστές' ποιητές, πού όσο κι άν έζοδσαν μέσα στό μικρό κράτος μέ τά 
μεγάλα ιδανικά δέν τό έπαιρναν άπόφαση νά ξεγράψουν τή μητρική τους γλώσσα 
καί νά  συγκινηθοδν άπό τό κατασκεύασμα πού ζητοδσε νά τούς έπιβάλη μιά 
δασκάλικη απολυταρχία- ξένοι πού ζοδσαν στήν Ε λλά δα  κι έβλεπαν μέ άπορία 
ένα λαό σύγχρονο νά καταφρονάη τή γλώσσα του καί νά κυνηγά ψεύτικα ιδανικά' 
δλοι τέλος οί τόσο ποικίλοι καί αντίθετοι στήν προέλευση, τή ζωή, τήν έποχή, 
τό επάγγελμα πού μαζεύτηκαν στό νέο πνευματικό κέντρο, τήν έλληνική πρω
τεύουσα, κι ένιωθαν άπό έσωτερική άνάγκη πώς ή άληθινή γλώσσα τοδ έθνους 
τους είχε αναφαίρετα δικαιώματα' δλοι αύτοί ένώνονται γιά  έξήντα χρόνια μέσα 
σέ μιά πότε δειλή καί μασημένη καί πότε — δλο καί περισσότερο —  έντονη δια
μαρτυρία γιά τό στραβό δρόμο πού άκολουθοδσε τό κράτος στόν «καθαρισμό» 
τής έθνικής γλώσσας.

ΣΠΥΡ ΙΔΩ Ν  ΤΡ ΙΚΟ ΥΠΗΣ  (1788-1873)

18. Γενικός γραμματέας τής επικράτειας έπί Καποδίστρια, πρωθυπουργός 
τής πρώτης βασιλείας, γερουσιαστής καί πρέσδυς, είναι άπό τους πιό μορφωμένους 
στό νεοσύστατο κράτος. Τήν άγάπη του γιά  τή γλώσσα τών άγωνιστών τοδ Είκο
σιένα τήν έδειξε γράφοντας σ’ αυτήν — στό πείσμα τής έπίσημης γλώσσας καί 
τών πανεπιστημιακών ποιητικών διαγωνισμών — τά ποιητικά του έργα' έτσι τοδ 
Τυρταίου τή μετάφραση, «Τί τιμή στό παλικάρι». Στις σοφές του συμβουλές 
χρωστούμε τό πώς 6 Σολωμός έπαυσε νά γράφη ιταλικά καί μέ τή μελέτη τών 
δημοτικών τραγουδιών έγινε θεμελιωτής τής λογοτεχνίας μας, καί ξέρομε άπό τό 
Βικέλα πώς άργότερα είχε συμβουλέψει καί αύτόν, νέο ακόμη, ν' άφήση 
τ '  άρχαία έξάμετρα καί τήν καθαρεύουσα γιά «νά μεταχειρισθή τήν χυδαίαν 
γλώσσαν, τήν γλώσσαν τής ποιήσεως καί τής καρδίας τών Ελλήνων».

Στά πεζά πάλι δ Τρικούπης δέν είχε τή δύναμη ν’ άντισταθή στό άπλωμα 
τοδ καθαρισμοδ. Καί βλέπομε στούς «Αδτοσχέδιους λόγους» του πώς δ ίδιος 
άνθρωπος άλλαξε μέσα σέ 40 χρόνια σιγά σιγά τό γλωσσικό τύπο, άκολουθώντας
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τών άλλων τό παράδειγμα. Δέν κέρδισαν βέβαια οί λόγοι του καί 8έ φαίνεται νά 
πολυσυμπαθούσε 6 ίδιος τήν καθαρεύουσα, πού μέ τόσα ώραία δνειρα είχε γεν- 
νηθή, πι όμως απειλούσε τώρα — αυτή, · ή έθνική γλώσσα— ν’ άνοιξη χάσμα  
μεταξύ λαοδ καί παιδείας. Καί άπό τό στόμα τοι> άκούμε για πρώτη φορά πώς 
γλώσσα λαϊκή καί γλώσσα «διωρθωμένη» χωρίστηκαν, καί πρέπει νά φροντίσωμε 
νά γίνουν πάλι οί δύο μ ία  γλώσσα.

Είναι σημαντικό πώς έπειτα άπό 20 χρόνια έλεύβερο βίο, δ στοχαστικός 
Ιστορικός τοδ Είκοσιένα, άφοΰ έλαβε άφορμή νά «μελετήση βαίΙέως» τά «τής 
σημερινής γλώσοης» έφτασε στο συμπέρασμα πώς μόλις πέβανε έκείνος πού 
γύρευε άπό τήν κοινή γλώσσα τήν «κοινήν κατάληψιν», κιόλας άρχισαν ν' άπομα- 
κρυνωνται «πέραν τοδ δέοντος» άπό τήν κοινή γλώσσα καί αναγκάζεται νά 
φωνάξη στόν Πρόλογο τής ’Ιστορίας του τό «Μή π ε ρ α ι τ έ ρ ω »  (1853). Προσέχει 
καί i  ίδιος νά μιλήση όσο γίνεται πιό άπλά στό έθνος του για τήν ιστορία του, 
στή γλώσσα του, γράφει επίτηδες τριάντα  άντί τρ ιάκοντα , σαράντα, τ,ονψέκι 
κι δχι άπλον η  τνφ έκ ιο ν , κανόνι, ΐτρ ιο γα , νά δέχετα ι, Σιάλωνα, Ζ η το νν ι, καί 
κάνει σωστότατες παρατηρήσεις για τήν ένότητα τής γραμματικής λαοδ καί 
γραμματισμένων, πού καί σήμερα πολλοί άπό τού; τελευταίους δυσκολεύονται 
νά τις καταλάβουν. Μά «δ τρόπος τοδ άττικίζειν τόοον έπλεόνασεν», ώστε καί δ 
ίδιος ξεχνιέται, καί δμολογεί πώς συχνά παραβαίνει τις άρχές πού νομίζει «μόνας 
δγιεϊς». Ά φοδ δμως τέτοια ήταν ή δύναμη τοδ άττικισμοδ δέ θά έμενε ή συμ
βουλή του μάταιη ; καί τί θά γίνονταν αργότερα, άμα θά έσβηνε ή γενεά πού νομο
θέτησε τό «μέτριο» καθαρισμό, άφοδ τόσο γλήγορα είχε άποξενωθή ή γλώσσα της 
ή «διωρθωμένη» άπό τόν έλληνικό λαό ;

ΙΓολλάς χάριτάς Ιχει ή κοινή γλώσσα, καί άφιλόκαλος είναι δστις 
δέν τάς αισθάνεται καί δέν ευφραίνεται άναγινώσκων τά έν αυτή 
καθαρώς γραφόμενα.

Σφάλλει δστις φρονεί δτι άρκεΐ νά καταλαμβάνη μόνον 6 λαός 
δ τι λαλεϊ καί δ τι γράφει 6 πεπαιδευμένος. '0  λαός άνάγκη πάσα 
νά γράφη δπως λαλεΤ καί δπως γράφει 6 πεπαιδευμένος. Δέν λέγω 
ώς πρός τόν τρόπον καθ’ 8ν οδτος έκφράζεται, διότι τούτο είναι 
Ιργον τής φύσεώς του, τής παιδείας του καί τής μελέτης του· ούδ’ ώς 
πρός τάς λέξεις, τάς όποιας μεταχειρίζεται, διότι δέν Ιλαβεν έκείνος 
τήν άνατροφήν τούτου· άλλ’ ώς πρός τόν σχηματισμόν καί τάς κλί
σεις τών μερών τού λόγου. Ά ς  παρατηρήσωμεν δτι άν καί διαφο- 
ροτρόπως έκφράζωνται of πεπαιδευμένοι καί άπαίδευτοι τών καθ’ ήμάς 
σοφών Ιθνών, μίαν δμως καί τήν αύτήν έχουν γραμματικήν, οί μέν 
θεωρητικώς, οί δέ πρακτικώς συντάττοντες καί κλίνοντες καί σχη- 
ματίζοντες καθ’ Iva καί τόν αυτόν τρόπον δλοι άπαραλλάκτως καί όνό- 
ματα καί σώματα. . .  Λυπηρόν δτι οί πλεϊστοι τών ήμετέρων λογίων, 
γοητευόμενοι δπό τής άναγνώσεως τών άττικών συγγραφέων, έξέ- 
κλιναν τής όδού τα ύ τη ς... 'Η  άσκεπτος αύτη ροπή εις τό άττικίζειν

Ζαλοκώστας, Τερτσέτης 7δ

είναι Ιτι μάλλον λυπηρά, διότι άπομακρύνει υπέρ τι άλλο τήν γρα
πτήν γλώσσαν τής κοινής τού λαού, χωρίς νά τήν φωτίζη ή νά τήν 
καθαρίζη, ώς μηδεμίαν χρείαν Ιχουσαν τοιούτου καθαρισμού. Τοι- 
αύτη ροπή, μηδέν ώφελοΟσα καί πολύ βλάπτουσα, Ιχει κατ’ έμέ, 
άνάγκην άναστολής.

Δυσκολεύεται δ λαός ν’ άλλάξη τόν σχηματισμόν καί τήν σύν
ταξιν τού λόγου του, άλλά δέν δυσκολεύεται νά μανθάνη λέξεις τής 
προγονικής τουγλώσσης μή τήν σήμερον έν χρ ή σ ε ι... Ή  γλώσσα 
είναι κτήμα δλου τού έθνους, καί δσον άξιέπαινος είναι ό πλουτίζων 
τό εθνικόν τούτο κτήμα, τόσον άξιόμεμπτος σφετεριστής τού κτή
ματος τούτου είναι δστις τό μεταποιεί καί τό διαχειρίζεται κατά τήν 
δρεξίν του. '0  τοιούτος άντί νά έπιταχύνη παρεμποδίζει τήν τελειο- 
ποίησιν τής γλώσσης του, καί άναστέλλει άντί νά ένισχύη τήν δια
νοητικήν πρόοδον τού έθνους του.

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ  ΖΑΛΟΚΩ ΣΤΑΣ  <1805-1837)

19. Ά π ό  τά πρώτα θύματα τής δασκαλοκρατίας. ’Αγωνιστής στό Μίσολόγγι 
καί στήν έλίύθίρη Ε λλά δα  στρατιωτικός — «καταλοματίας»—  ήταν «σύγχρονος 
άτυχούς κοινωνίας εις μαραομόν άπαληγούσης» κι Ιζησε ψάλλοντας τά τρόπαια 
τών αγύριστων χρόνων. Μά οί ποιητικοί διαγωνισμοί δέν ήξ»ραν παρά καθα
ρεύουσα, δ «Φώτος καί ή Φρόσω», τό ειδυλλιακό έπεισόδιο τοδ Είκοσιένα, τό 
είχε άπορρίψει Ó Ραγκαβής γιά τή γλώσσα του, καί πείστηκε καί δ ποιητής ποό 
θαύμαζε τό Σολωμό, νά τραγουδά οτήν επίσημη γλώσσα. Καί δέν τήν έγραφε 
άσκημα, ούτε πολύ σχολαστικά. "Ομως — τό ίδιο έγινε καί μέ τόν Παράσχο, πού 
κι αύτός έγραψε τά περισσότερά του ποιήματα στήν καθαρεύουσα — σήμερα δέ 
θυμούμαστε δσα βραβεύτηκαν, καθώς τό ‘Ε ις άμεσον Αείποτε διάγιον άσχολι'αν*, 
άλλά μάς συγκινοΟν κι αγαπήσαμε δσα γράφηκαν στή γλώσσα μας, τό «Φίλημα», 
τήν «Πέρδικα», «Ό  βοριάς πού τ’ άρνάκια παγώνει».

Ό  Ζαλοκώστας δέν έγραψε καθαρά τή γνώμη του γιά τό γλωσσικά ζήτημα’ 
δταν δμως, άπογοητευμένος άπό τών κριτών τήν αντίληψη τόν ρωτά σ' ένα του 
ποίημα ή Μούσα «Ό  δ ά σ κ α λ ο ς... σοδ πάγωσε τό αίμα; Δάσκαλος πού κατη
γορεί καί τίποτε δέ γράφει;» δέ μοιάζει σά μιά λυπηρή δμολογία τοδ ποιητή 
πού αξιώθηκε άπό τόν "Οθωνα τόν ίδιο νά βραβευτή γιά Iva του καθαρευου
σιάνικο ποίημα, καί μαζί μιά έκ τών προτέρων διαμαρτυρία δλων εκείνων πού 
θυσίασαν τήν έμπνευσή τους στή ψυχρή γλώσσα, ή απάντηση. . . ;

’Αλήθεια λές· ό δάσκαλος μου γύρισε τή γνώμη’ 
καί άπελπισμένος σήμερα θά κάψω τά χαρτιά μου.

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ  Τ Ε Ρ Τ Σ Ε Τ Η Σ  (1808 -1874 )

20. ’Εθνικός τόνος χρωματίζει τήν ποίηση τοδ έλεγειακοδ πού χάρισε ή 
Ζάκυνθος στήν ’Ελλάδα έλευθερωμένη καί πού προσπαθώντας νά ξαναζωντανέψη 
μέ τή νέα γλώσσα τήν παλιά Ε λλάδα , τό είχε καημό πώς στ’ δνομα τών
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άρΧ* ίβ>ν ίτσι *ίχβ ξεγράψω τό κρώτος τή γλώοσα έκείνων πού
το δημιούργησαν. ’Αφού βοήθηαε τόν «γόνα  όπως μπορούσε άπό τή Δυτική

r i " :  ^  *«*»« ^
τόν Οθωνα (1833) με τό «Φίλημά» του: *’Ελλάδα μου, πατρίδα μον, <5 τάφε τών 
γονιών μ ο υ . . . »  Mè τό Ζαλοκώστα συναγωνίστηκε στους πανεπιστημιακούς δια
γωνισμούς γιά τήν ποιητική δάφνη χωρίς όμως νά τόν μιμηθή καί ν' άπαρνηβή 
την «δπλή γλώσσα»’ μέ τ ’ δνομα αυτό Ιβγαλε και μιά συλλογή ατά 1847.

* i t i v  Χ Ρ ^ ^ μ ε  καί τά «’Απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη» γραμμένα 
στή γλώσσα μας, «καθ’ ύπαγόρευσιν εκείνου», σ’ αυτόν καί τήν ώνακάλυψη του 
«Αιάλογου» τού ΣολωμοΟ. Δικαστής κι έπειτα γιά  χρόνια έφορος στή βιβλιοθήκη 
τής Βουλής δέν τό είχε ντροπή του «εις τήν πρωτεύουσαν τής Ε λλάδος να μιλή 
καί νώ γράφη τή γλώσσα του Εολοκοτρώνη, του Μιαούλη καί τού Μπότσαρη» 
Μεσα στων καθαρευουσιάνων τα θούρια καί τίς ύποσχέσεις 4 ποιητής μάντευε 
πως άν ή γλώσσα ή δασκάλικη καθαρίζονταν δέν πρίβαινε δμως παράλληλα ή 
άναγέννηση καί 4 Ικπολιτισμός τού λαού του’ καί δέν άφηνε ευκαιρία, ούτε στίς 
εκδόσεις τών ποιημάτων πού οΐ ποιητικές επιτροπές δέ βράβευαν γιά τή 
«χυδαία» τους γλώσσα, οδτε στούς πανηγυρικούς τής 25 Μαρτίου πού κάθε χρόνο 
μπρος στους Ιπίσημους έβγαζε, νά λέη μέ τή συνηθισμένη άφέλεια τήν άλήθεια, μέ 
τή γλώσσα έκείνη τήν άπλή, πού χωρίς νά είναι ή δημοτική, έπαιρνε δμως άπό 
ΧΛ δλη τη ζωη καί τήν ψυχή της, περιφρονώντας τή γραμματική τήν Ιπίσημη. 
Συνταγματική διαταξη δέν δπήρχε ακόμα' 4 ποιητής ωστόσο παρακαλούσ* τούς 
βουλευτές πού δκουαν τό λόγο του «Περί τών μεγάλων συμφερόντων τής πατρί- 
4ος» «νά μην τον καταφρονήσουν γιατί ήταν γραμμένος άπλά». Κι ένας καθηγητής 
απο το Πανεπιστήμιο τού έδινε στά κρυφά θάρρος' άς γράφουν οί άλλοι τήν 
Ιπίσημη καθαρεύουσα καί δέν πειράζει' «σύ δμως προσπάθει πάντοτε όσον κάλ- 
λιον δυνασαι να γράφης είς τήν άπλήν γλώσσαν, ίνα μείνη ώς μνημ,ΐον τής 
γενεάς ή δποία επεχείρησε τήν ένδοξον παλιγγενεσίαν».

Ή  λογιωτατοκρατία ¿στάθη ή όχιά  πού ¿δάγκασε τό έθνος είς 
τα νήπία τής ήλικίας του, καί τοΟ ¿μάρανε χάριν καί νεότητα (1844).

Είναι τάχα καί άνάγκη νά άπολογηθώ, άν έγραψα είς τό άπλό 
τήν μετάφραοίν μου; δχι, ¿πειδή ήξεύρω δτι δέν μέ κατηγορείτε· 
άλλά θά δικαιολογήσω... τ ί; δέν τό ύποπτεύεσθε, τόν λογιωτατι- 
σμόν. Προσέχετε, παρακαλώ. Πρωτεύει είς τούς σοφούς μας, κύριοι 
άκροαταί, ό πόθος τής μορφής, τοΟ τύπου τών λέξεων άθώον, θείον 
τό Ιργον, ή προσπάθεια... άλλά ή μελέτη τών σοφών φεύγει, 
πιστεύω, άπό τό όρθόν, δταν προτιμούν σχηματισμούς, κατάληξιν’ 
λαλιάν τοΟ άρχαίου αίώνος, καί προσβάλλουν τήν εύμορφιάν ή εύμορ- 
? ιά> ζωή, χλωρασιά? άντί νά πιάσουν τόν Μάη, άσταχολογοΟν τά 
μαραμένα φύλλα τοδ φθινοπώρου. Διατί γινόμεθα τυφλοί, καί δέν 
βλεπομεν τόν ήλιον είς τήν ήμέραν; διατί καταφρονοΟμεν καί είς 
τόν πεζόν λόγον τήν π ο ίη σ ή  τήν χάριν τής άπλής; διατί άναθεμα- 
τίζομεν τήν νεότητά της, τήν παρθενίαν της; Ά ν  πατήση τό
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ποδάρι της είς τό Πανεπιστήμιο, θάνατος! Τό ίερώτερο άσμα τής 
φυλής μας είναι γραμμένο είς τήν κοινήν φράσιν (1859).

Μήν έπιθυμήσετε, κύριοι, είς τόν χειρότερον έχθρόν σας, άν 
Ιχετε, νά γράφη άπλά, είς τήν κοινήν γλώσσαν τοΟ έθνους, τόση ή 
δυσκολία της, τόσος ό καημός της! Ά ν  άπό τά 1821 καί 22 οί 
σοφοί τής φυλής μας Ικαταγίνοντο νά γράφουν άπλά, δσοι θά ήθέ- 
λαμε νά γράφωμεν σήμερον, θά είχαμεν πλέον εδκολίαν . .  . καί τό 
Ιθνος δύναμιν μεγάλην, διπλήν, τετραπλήν.

*Ώ ς πότε παλικάρια νά ζοΰμεν στά στενά, μονάχοι σάν λεον- 
τάρια στές ράχες, στά βουνά, σπηλιές νά κατοικοδμεν, νά βλέπωμεν 
κλαδιά, νά φεύγωμε τόν κόσμο γιά τήν πικρήν σκλαβιά. Καλύτερα μιάς 
ώρας έλεόθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνους σκλαβιά καί φυλακή. . . »  
Τά κοινά τραγούδια τοΟ άδικοθάνατου Ρήγα Ιγκρέμισαν ώς οί 
σάλπιγγες είς τήν ’Ιεριχώ τά τείχη τής Τριπολιτσάς/έτίναξαν είς 
τόν άέρα μέ τούς άλλοφύλους τά φρούρια τής Μονεμβασιάς, τού 
Ναυπλίου, τών Αθηνών καί τά τρικάταρτα τοδ έχθροΰ. Τά λογιωτα- 
τίστικα άσματα, πιστεύσατέ μου, δέν ¿γκρέμισαν ποτέ, δέν σαλεύουν 
οδτε τήν άράχνην τοδ κοκόρου τής καμινάδας.

Είμαι άναγκασμένος νά ζητήσω συγγνώμην άπό τό κοινόν τής 
Ελλάδος νά μήν μέ άποστραφή άν μεταχειρίζωμαι τήν άπλήν γλώσ
σαν. "Οποιος, κύριοι, τώρα τήν γράφει, μοιάζει δτι άντιπολιτεύεται· 
κακό. Τόσον κυριαρχεί ή καθαρεύουσα, καί Ιθαψε σχεδόν τήν άπλήν 
τί νά είπώ πρός δικαιολογίαν μου; ή άπλή γλώσσα είναι ή γλώσσα 
τοδ Ιτους 1821, αύτήν ώμιλούσαμεν, μέ ¿κείνην Ιζησα, άνετράφηκα' 
θύμημα γλυκό. Δέν άντιλέγω δτι άπό τόν παλαιόν καιρόν τοδ Ιτους 
1821 ή γλώσσα δέν έπροώδευσε τρομερά. Χάριν λόγου ή Βοστίτζα 
δέν ώνομάζετο Α ϊγιον  άν πρόθυμος καταπάτης, βίγλα, μάς είδο- 
ποιοδσε τότε δτι ό άρειμάνιος κεχαγιάς τοδ Χουρσίτ πασά διαβαίνει 
άπό τό Αϊγιον κανείς δέν θά έσείετο' θά Ιλέγαμεν: τό Αίγιον Ιχει 
τόξα καί σφενδόνες νά τόν πολεμήσουν. Ή  Σύρα δέν ήτον άκόμη ή 
Σδρος' ή κοράσιον, Σνρος άγόρι ος· καί ή Σύρα είναι Ιλληνικό, 
άλλ’ ή Σδρος βαθύτερο.

Ή  κακοκεφαλιά τών Σπετζιωτών ¿μπόδισε οί Σπέτσες νά λέγων- 
ται Τνπάρηνος. Έ γ ινε  καί βασιλικό διάταγμα, άλλά οί δύο πρωτό- 
γεροι τών περιφήμων Σπετζιών Χατζή Γιάννης Μέξης καί Χατζή 
Άνδρέας Αναργύρου καί ό ναύαρχος Άνδροδτσος δέν τό Ιστερξαν 
δτι είναι Τυπαρήνιον πιάνονται άπό άρματα είπαν, παίζει τρομπόνΐ' 
καί τό βασιλικό διάταγμα μέ κρεμάμενα πτερά έπέταξε είς τόι
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παμπάλαιον αίώνα τού Ώγύγου καί τού Δευκαλίωνος, καί ο( Σπετζιώ- 
τ$ς Ιμειναν Σπετζιώτες (1864).

Η άπλή γλωσσά μου φαίνεται ώραΐα, κάλλος, γλυκομίλητη, 
τρέμουν τά φύλλα της καρδίας άκούοντάς τη ν  I, κύριοι, νά ώμιλού- 
σαμεν δλοι τήν γλώσσαν τοΟ εχους 1821, ποία εύτυχία! Έ τον όμό- 
νοια, ήτον άδελφοσύνη· 5έν λέγω δτι καί τότε δέν ήτον μαυράδια, 
άλλα τά Ιχει καί ό ήλιος, Τώρα άν δέν σφάλλω πας Έ λλην, κάθε 
πολίτης, Ιχει θαρρώ καί τήν γραμματικήν του. Στρέγεσθε, κύριοι, 
οί νέοι καί οί νέες νά άκούσετε, οί γέροντες νά ένθυμηθήτε, ποία 
γλώσσα ήτο τότε είς χρήσιν, δέχεσθε νά σάς είπώ ¿λίγους στίχους 
είς τήν γλώσσαν τού καιρού; . . .

Συναναστρεφόμενος μέ Ιναν άξιόλογον συμπολίτην μας τόν Γεώρ
γιον Εύλαμπίου. . .  ήλθε λόγος καί έρευνα περί ληστείας. Δέν Ιννοεΐς, 
μοΟ είπε, ποια τά αίτιά της; Λέγε, άποκρίνομαι. Αιτία δτι δέν είναι 
είς χρήσιν άπό τούς λογίους ή άπλή γλώσσα, ή φωνή τοΟ λαού. 
άπόρησα είς τό αίτιατό του, καί τού άπάντησα μέ άσβηστόν γέλωτα. 
Μή γελάς, μου λέγετ σαν κακοφανισμένος, γνωρίζω καί γνωρίζεις 
δτι άλλοτε περιφέροντο είς άνάγνωσιν τού λαού διάφορα'βιβλία είς 
κοινήν φράσιν, ήθικά, θεολογικα- άλλα ύψωναν είς ήρωικούς στοχα
σμούς, άλλα ¿σφράγιζαν είς τήν καρδίαν τοΟ χριστιανού τό σέβας 
τής θεότητος· ή καταδρομή άπό τούς λογίους τής κοινής γλώσσας, 
ώς τάχα βάρβαρη καί άνεπιτήδεια, έκαμε νά λείψουν αύτά τά 
βιβλία . . . ,  ή μή καθαρή . .  . δημοτική φράσις τοΟ βιβλίου, ή.τά χαλί
κια τής καθαρευούσης διώχνουν άπό εδχάριστην άνάγνωσιν ή άκρόα- 
σιν τόν Έλληνα, καί δύναμαι νά μαρτυρήσω δτι ό εδγενής λαός τής 
Ελλάδος μένει έρημος διδασκαλίας. Είδα τότε τό φιλόπατρι, τήν 
άξίαν τής γνώμης τού Κ. Εύλαμπίου, έπειδή θεωρεί τήν γλώσσαν 
έπιστήμην εύεργετικήν τής κοινωνίας- άλλά ποιαν γλώσσαν; τήν γνω
στήν ή τήν άγνωστην; τό σκοτάδι ή τό φώς; ποία ή γνωστή; τών 
πολλών, τού λαού (1869).

Περιβόητα είς τόν κόσμον τά άνδραγαθήματα τού Κωνσταντίνου 
Κανάρη μέ τούς μετρητούς είς τά δάχτυλα συντρόφους του- άπό τό 
στόμα τού άνδρός έχω άκούσει, πώς ναύτης νεώτατος άκόμη τήν 
ήλικίαν δταν άραζεν είς λιμένα, έδιάλεγεν Ιρημο παραθαλάσσιο καί 
καθήμενος είς άγριο λιθάρι ¿διάβαζε έργα καί βίον τού Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου, καί είς τήν άνάγνωσιν έτρεχαν δάκρυα, βρύση οί όφθαλ- 
μοί του- ή διήγησις ήβρεν άντίλαλον είς τήν καλοπλασμένην καρ
διάν τού νέου Ψαριανού' θά ήτον τό ίδιον άν κατά τύχην είχε πάρει
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νά διαβάση , , . τόν Άρριανόν μέ τά σχόλια τού Δούκα καί μέ πολύ
φυλλον λεξικόν είς τό πλάγι;

Χοίρε λοιπόν, άπλή γλώσσα, άφού τόν έρωτα άναψες τών φιλο- 
κινδύνων κατορθωμάτων είς τά μεγαλόψυχα στήθη ένός τών προμά
χων τής έλληνικής έλευθερίας . . . Άλίμονον άν είς τήν νέαν 
Ελλάδα έφαίνετο νέος "Ομηρος στιχουργός τής άπλής- τό γλυκόφω- 
νον στόμα του θά έμάγευεν δλην τήν φυλήν. . .  Ολες αί προσπά
θειες τών σοφών τού γένους διά τήν διόρθωσιν τής νέας έλληνικής 
φωνής θά διεσκορπίζοντο ώς νέφη είς τήν λάμψιν τού ήλίου.

ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ  ΒΙΚΕΛΑΣ (1835-1908)

21. Γιά τήν έποχή εκείνη τήν τόσο παράξενη σήμερα γι* μάς, δύο μόλις 
γενεές νεώτερους, πού άκόμη καί οί άρχαίοι ο* γλώσσα άρχαία σχεδόν μεταφρά
ζονταν—γιά νά συγκινήσουν τούς νέους "Ελληνες—έχουν γενικώτερο ένδιαφέρον <Λ 
«Φιλολογικές έξομολογήσεις» του ήικέλα· ζωγραφίζουν τά γλωσσικά ρεύματα 
τής έποχής καί τήν πάλη μεταξύ «δημώδους καί γλώσσης διωρθωμένης» πού 
ένιωθε μέσα του κάθε νέος μέ κάποια φλέδα καλλιτεχνική. Ή ταν τό πρώτο σάλεμα, 
πού έτοίμαζε τό ξεσκλάδωμα τής ποιητικής γλώσσας.

*0 συγγραφέας τοδ Λουκή Λάρα, έμπορος τότε στό Λονδίνο, είναι γεμάτος 
ένδιαφίρον γιά τή φιλολογική κίνηση τής πατρίδα; του. Τά πρώτα του ποιήματα 
είναι στή γλώσσα τή σχολική, στήν καθαρεύουσα· είναι ή γλώσσα τών ποιητικών 
διαγωνισμών, ή γλώσσα τής «Πανδώρας» καί τών μεγαλώνυμων καθαρευουσιάνων, 
γραμματικών καί λογίων. Μέ δλο του τό σέδας δμως γι' αύτούς γλήγορα άρχίζει 
καί αμφιβάλλει. Συζητεί μέ τό Ραγκαδή, χωρίς δμως νά πειστή. Μόλις διάβασε 
τοδ Βαλαωρίτη τ*  πρώτα ποιήματα ή καρδιά του πήγε πιά στή δημοτική. Ό  
Τρικούπης καί δ Τυπάλδος, σε γράμματα καί σέ συζητήσεις τόν πείθουν δλο καί 
περισσότερο. Τελείωσε. Γράφει πιά τά ποιήματά του στή ζωντανή γλώσσα. ’Αλλη
λογραφεί καί μέ τή μητέρα του γιά  τή γλώσσα, γιά  νά δικαιολογηθή ή άλλαξο- 
πιστία του. Μά ώς που θά τολμήση νά νεωτερίση; θά γράψη στή μητρική γλώσσα 
πού καί ή ίδια ή μητέρα καταφρονεί, καί τά πεζά του; Μιά φορά, μεταφράζοντας 
τή συνηγορία γι’ αυτήν ένός ξένου, λίγο άκόμη καί θά τό είχε κάνει.

Ή ταν τέτοια ή έποχή, πού δσο κι άν ένιωθε κανείς μερικές αλήθειες, ή 
πραγματικότητα έπρεπε νά τόν κάνη πολύ πιό συμδιδαοτικό. Λίγοι είναι έκεϊνοι 
πού μποροΟν νά ζήσουν άρνούμενοι τό κάθετι γύρω τους καί μέσα τους, καί δ 
Βικέλας άπό νωρίς δείχνει πώς μέ τό παραπάνω ένδιαφέρεται γιά τούς άλλους 
καί γιά  κάποια συμβιβαστική λύση, ώστε νά μή τόν περιμένωμε ριζοσπαστικώτερο. 
Γιά τή δημοτική στήν πεζογραφία δέν είχε άκόμη έρθει τό πλήρωμα τοδ χρόνου, 
καί δ Βικέλας προτίμησε τή μίση δδό. Καί άφοδ άργότερα αύτός πρωτόβγαλε τή 
«γλώσσα τών αιθουσών», ζήτησε νά έφαρμόση τή μέση καί στά βιβλιαράκια τοδ 
«Συλλόγου τών ώφελίμων βιβλίων», πού τοδ ήταν ιδρυτής καί ψυχή του: «δμαλή, 
δσον ένεστιν δμοιόμορφος, άπέχουσα έπίσης καί τής άρχαίζοόσης καί τής λεγο- 
μένης δημώδους». Ά ν  ήταν γραμμένα σέ γλώσσα δημοτική — δμαλή βέβαια 
πάντα καί δμοιδμορφη — ή ώφέλεια πού θά είχαν σκορπίσει στόν έλληνισμό θά
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Ϊ λ  ? Τ '  μ“°Τβ *““ * 9ίκαΐ°1· ’ΑρΧΜ6 πώ* 6 Βι*έλα< Vtnl-
Γ  Τ  ¿ 7  "8νήντα ΧΡ0νΐ“  Τ1“ τί> γλ ®βοα * *  m  χίνίυνο v i
όνομαοτή «βέβηλος, μετάφραζϊ τόν Ό μηρο (1868) -  « 'Ω σάν βοννίσ,ος λέοντας

1 1 · Ε η Τ “ " Π ^ £ ί" ' , ' καί °έ 5 μ 0 ΐ α  ^ α ν ή γ λ ώ ο , α  Ικανέ γνωατό 
την ΕΧλαία to  Σ*|π5)ρο. Τούς καθαρτυουοιάνους θίωρητικά «4ν τούς πολέμησε 

μά γι αυτοος Ιγραψε τό Επίγραμμα (1859) :

HoG τήν τραβάτε, ώ γραμματισμένοι, 
τήν νέα γλώσσα τήν έλληνική;
Εμπρός έχ.είνη μόνη της πηγαίνει· 
άφήτε την νά ίδούμε πού θά βγή.

■Τήν σέρνετε ¿πίσω τήν καημένη, 
ένώ αύτή έμπρός γερά πατεΐ. 
θ ά  σπάση τό σχοινί πού τήν τραβάτε, 
καί δλοι σας τ ’ άνάσκελα θά πάτε.

ΑΝΤΏΝΙΟΣ Φ ΑΤΣΕΑΣ  (1823-1878)

22. Γεννημένος βτά Κύθηρα, άπόφοιτος της Άκαβημίας οτήν Κέρκυρα καί 
γιά Χρόν:« καθηγητης τών μαθηματικών στό Ιλεύθτρο κράτος αίοθάνονταν καί 

? 1 I  τ0 ύ ί  * U ou? Έφτανήοιοος, πνιγμένος μέσα στη γλωσσική ατμόσφαιρα 
που είχε δημιουργήσει δ Χογιωτατισμός, καί ένθουσιώδης καί φιλελεύθερος καθώς 
ήταν είχε πολεμήσει στά Εφτάνησα τήν καταπίεση τών Ά γ γ λ ω ν  —  δέν άφησε 
ευκαιρία νά μή τόν γτυπήση, είτε μέ ανώνυμα φυλλάδια αποτείνεται ώς . · 0  
Χωριάτης δ Κεφαλλωνίτης* πρός τούς πολιτικούς τής Έπτανήσου (1860), είτε 

θ ί Γ  ΐέ ν δ π ο “ΡΤβ τής Παιδείας τήν έκπαιδευτική άνόρ-
« « S T * *  ^  δ7>μ0° ίαί ΚΧί liu0TiK^  * » « * · « « « «  των νέων Έ λλή .

νων» (1000) · είτε ποιήματα καί κωμωδίες δημοσιεύει (1870, 1871), είτε σε 
ποιητικούς διαγωνισμούς χάνει τό βραβείο (1870). Καί δταν στην τελευταία περί
σταση οί άγωνοδίκες -  μεταξύ τους καί δ Μιστριώτης -  ξετρύπωσαν τό «θανά
σιμου άμαρτημα τής γλώσσης., πού δέν ήταν ή «χαθανενονσα, καθώς ώριζ* ό 
Αγωνοθέτης μα μόνο ή «*01ν ή ,,  ένδ Εσια ίσια ή Απλή του γλδσσα ήταν »μεγίστη 
άρ*τή, τιμή προς τό έθνος άνυψοόμενον διά τής γλώσσης του», δ ποιητής πού 
ακούε άπό τους μεγαλώνυμους έλλανοδίκες πώς οί γλωσσικές του ίδέες διαφωνούν

Ζ Υ  ^  4λ0μ6λίία? tS v  ^ ίων ^  καί δούλης
Ελλάδος παραδεδεγμένα», Αποτείνεται μέ μιά έκκληση στό Πανεπιστήμιο τού '

Ϊ ο ί ν ί Γ ;  7 7  PUtaVt’ γΐά *  γ ',ρέψ7) ^  ^  μεγάλης τότε
Γερμανίας έπί φαινομενης μέν ιδιωτικής διαφοράς, άλλά κυρίως έθνικής ύποθέ-
οεως, αποδλεπούσης τήν ζωήν τού έθνους: άν δικαιούνται... νά δμιλώσιν έλ,υθέ-
ρως καί νάγραφωσι τήν γλώσσαν των παρά τήν γνώμην του Ελληνικού Πανεπι-

δε ί Γ ν 7 ; ! ^ ΐ ; Γ ν Γ τεί τάί εϊ5 νά τήν « -

■ Διαδεχόμαστε τούς παλαιούς Έλληνες· μά άντίς μετρώντες τί 
ήταν έκεϊνοι και τι έμεις καί έντρεπόμενοι πώς έχομε τό όνομά τους
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καί κατοικούμε τόν τόπο τους, νά ζητήσωμε μέ τα έργα μας νά τούς 
πλησίάσωμε, τούς ξεθάφτομε μοναχά καί φορούμε τά ρούχα τους νά 
καμαρωθούμε.. . 'Η  έλληνική άρχαιότης ώς τά τώρα διά τήν κακή 
χρήση όποΰ τού θησαυρού της Ικάμαμε, μέ τές πρόληψες όπού 
έμβασε μάς έφερε μεγάλη ζημία. Τό αίσθημα όποΰ οί λογιώτατοι 
μέ αύτήν μάς έμπνέουνε, είναι Ινας καπνός όπού σκορπάει ό πρώτος 
άνεμος, καί ή γραμματική όπού μάς έφορτωσανε έξαιτίας της, μάς 
τρώει τά καλύτερα χρόνια τής ζωής μας, χωρίς νά τήν μαθαίνώμε καί 
μάς σηκώνει καί τό σωστό νού όπού μάς χαρίζει ό τοπος μας (1850).

Έθνος όλόκληρον δέν άφήνει τήν θρησκείαν του καί τήν γλώσ
σαν του, άλλά δι’ αυτών προάγεται δταν Ιχη  όδηγούς φρονίμους· 
δστις δέ ζητεί τυραννικώς νά τού άλλάξη τήν γλώσσαν του διά νά 
τού έπιβάλη άποθαμένην, πρέπει νά προσέξη μήπως ζητών νά θάψη 
τούς ζώντας διά νά άναστήση τούς τεθνεώτας, διεγείρη τών ζώντων 
τήν άγανάκτησιν καί κάμωσι τρίμματα τά λείψανα τών άποθαμένων 
ήδη δέ ή πρόληψις άντί νά καταστήση σεβαστήν τήν αρχαιότητα, 
ήρχισε νά διεγείρη τήν κατ’ αύτής περιφρόνησιν καί τήν άηδίαν 
έπειδή δέν άνασταίνονται τά άποθαμενα, οί μακαρονισταί Ιταλοί, 
Γερμανοί, Ά γγλο ι καί Γάλλοι άπέθανον, ό Δάντης καί αί νεώτεραι 
γλώσσαι ζώσιν οΟτω καί αί τωριναί προλήψεις θά άποθάνωσι, 
μένουσαι όνειδος τής έποχής μας είςτήν έθνικήν μας ιστορίαν. Ά λλ ’ 
έστω ότι πνίγοντες διά τινας αιώνας τήν έλευθέραν τού έθνους άνά- 
πτυξιν, διά νά βασιλεύη ψωροαριστοκρατία λογιωτάτων έκαμε καί 
τούς χωρικούς νά όμιλώσιν Ιλληνικά, ήγουν μέ άπαρέμφατα, μέ 
μετοχάς, μέ έγκλίσεις καί μέ βλα τά μόρια τής άρχαίας. Νομίζετε 
ότι κατωρθώθη τ ι ; Μέ συγχωρεΐτε, ό χαλβά« έγινε μελόπιτα. 
Ε πειδή  ή άρχαία γλώσσα είναι προϊόν τού άρχαιου Ιλευθέρου και 
μεγάλου έλληνικοΰ πολιτισμού- άλλά καί ή γλώσσα άν άναστηθή, 
έκεΐνος ό πολιτισμός δέν έπανέρχεται, χωρίς τάς εύτυχεΐς περιστά
σεις αϊτινες τόν προήγαγον. Ό  δέ άρχαΐος έλληνικός πολιτισμός, 
λέγει ό Έ βδερ είναι άνθος τό όποϊον έπέρασεν. Νά μορφώσωμεν 
τήν γλώσσαν μας. Καί τίς τό άρνεϊταί' άλλά πρώτον γλώσσης μόρ- 
φωσις σημαίνει κυρίως έθνους μόρφωσις, ήγουν έλευθερία, δύναμις 
έθνική, πλούτη καί μόρφωσις τού νοός καί τής αίσθήσεως τού έθνους. 
Ή  δέ γλώσσα είναι κτήμα τού έθνους· δέν έχει Ιπομένως κανείς τό 
δικαίωμα νά έπιβάλλη είς τό έθνος τήν γλώσσαν τού άτόμου του ή 
τής σχολής του· διότι τό έθνος τόν άφήνει καί άεροβατεϊ. Πρέπει είς 
τήν διόρθωσιν νά τίθεται βάσις ή δπάρχουσα, καί δχι τυραννικώς νά
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ζητήται ή Ιξάλειψις τής έθνικής ιστορίας άπό τής άλώσεως της 
Κωνσταντινουπόλεως καί έπειτα, ένώ τότε κυρίως άρχίζει τό νέον 
έλληνικόν Ιθνος (1856).

Καλλιεργοΰντες τήν έλληνικήν μέ τήν Ιξευτέλισιν καί τήν περι
φρόνησή τής γλώσσης μας, θάπτομεν τό Ιθνος μας τό ζών ήτοι δπι- 
σθοδρομουμεν. ’Αμελείται λοιπόν ή γλώσσα ή Ιθνική καί μέ αύτό 
ή έλευθέρα άνάπτυξις τού Ιθνους· διότι ό λογιωτατισμός τό περί- 
φρονεί καί Ινδομύχως τό μισεί· λέγει δέ δτι θέλει τήν άρχαίαν όχι 
διότι αισθάνεται τί άξίζει ή άρχαία, άλλ’ Ιπειδή κατά περίστασιν οί 
όπαδοι του Ιμαθον δύο άπαρέμφατα άπό τενεκέ νά δεσπόζη τό 
Ιθνος μέ τήν κουτοπονηριάν δλη ή άτιμία τοΟ Ιθνους, δλος του ό 
Ιξευτελισμός, ό μαρασμός εις τόν όποιον εύρίσκεται είναι άποτέ- 
λεσμα τού λογιωτατισμοΰ.

Τό Ιθνος είναι χαμένον άν δέν καταβληθή γλήγορα ό λογιω- 
τατισμός καί μέ αύτόν ό ευρωπαϊκός πιθηκισμός.

Εγώ, κύριοι, δέν ήμπορώ νά άρνηθώ τήν μητέρα μου. . . Πεζά 
ήμπορώ νά γράψω έλληνικώτερα· άλλ’ άμα γίνωμαι ποιητής . . . 
άπαιτητική ή μητρική γλώσσα μοΟ παρουσιάζεται καί μου Ιπανα- 
στατεΐ τό πνεΟμα. Εις έμένα λέγει εύρίσκεται ό ποιητικός σου θησαυ
ρός, αί μεταφοραί. αί παροιμίαι, οί τύποι οί κοινοί, άπλούν τών μεγά
λων ιδεών ένδυμα, δ νέος έλληνικός βίος, τά όποία μικρός έμαθες, 
μέ τά όποία είσαι ζυμωμένος· άν δέν μέ άκούσης νά Ιχης τήν 
κατάρα μου. Καί ή μητρική κατάρα μέ ¿μποδίζει νά άλλαξοπιστήσω, 
νά γίνω φαρισαίος σοφολογιώτατος. Αύτή δέ ή έπιμονή είς τήν 
θρησκείαν τών πατέρων μου μέ έχει παρά πολύ ζημιωμένον άλλά 
ύποφέρω άγογγύστως καί άκόμη έν τώ δεσμωτηρίω είς αύτήν τήν 
γλώσσαν ήθελα κηρύξει είς τούς συνδεσμώτας μου νά τούς παρη
γορήσω (1871).

Αί άρχαί τάς όποίας πρεσβεύει ό έλληνικός φαρισαϊσμός Ιμπο- 
δίζουσι τήν άνάπτυξιν τής άφελούς ποιήσεως. . .  "Ο τι Ιχομεν είναι 
ξένον καί άρνούμεθα τά ίδικά μας καλά, τά άπλά ήθη μας καί τήν 
ζώσαν γλώσσαν μας· τόσον βαθέως είς τήν ψυχήν μας είναι ριζωμένη 
τής μηδαμινότητός μας ή συναίσθησις, καί οδτω άγαλλόμεθα κυλιό
μενοι είς τόν βόρβορον, ώς οί χοίροι· μέ τοιαύτας δέ άρχάς, μέ τοιαΰτα 
αισθήματα θέλομεν νά κυριεύσωμεν καί τήν Κωνσταντινούπολιν. 
'Η  τυφλή μίμησις είναι ίδιον πιθήκου,. . .  ήμείς τόσον είμεθα χαμηλά, 
ώστε δέν τολμώμεν νά είπωμεν δτι ύπάρχομεν· είμεθα άληθείς είδω- 
λολατραι· λατρεύομεν τά είδωλα τής μωρίας τού εύρωπαϊκού συρμού
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καί τάς λέξεις τάς έλληνικάς, τής αρχαίας 'Ελλάδος τό δέρμα. . .  
'Η  είδωλολατρεία τών Ιλληνικών λέξεων πτωχαίνει άντί νά πλουτιζη 
τήν γλώσσαν καί είς τύπους ξηρούς θυσιάζει τήν άληθή τού Ιθνους 
άνάπτυξιν. . . Τόν 'Ομηρον, τόν Αισχύλον, τόν Σοφοκλέα, τόν Πίν
δαρον . .  . αυτούς δέν έννοούμεν ήμείς, κύριοι, οίτινες σπουδάζοντες 
τες έλληνικά Ιγηράσαμεν αυτά είναι πράγματα περασμένα τά όποία 
πρέπει νά μιμηθοδμεν διά νά άποκτήσωμεν ιδικήν μας φιλολογίαν 
ζωντανήν.

'Η  γλώσσα ή Ιθνική είναι τού λαού ιδιοκτησία... οί ίδικοί μας 
δμο): σοφολογιώτατοι έγιναν δικτάτορες . . . τίνι δικαιώματι;. . .  Πώς 
είναι δυνατόν τό ρεύμα τής γλώσσης νά περιορισθή; Τώρα μέ μίαν 
άξιναριά χώμα τό κρατείς, διότι τό Ιθνος δέν αισθάνεται τήν δπαρ- 
ξίν του, δέν έχει δύναμιν άλλ’ άμα δυναμώση καί συναισθανθή 
δλίγον, ή πρώτη κατεβασιά θά φουσκώση τό ρεύμα καί θά συνε- 
πάρη τούς φαρισαίους μέ δλα των τά γελοία προσκόμματα.

Ό  άποκηρύττων τήν κοινήν γλώσσαν λαμβάνει θέσιν στρατηγού, 
δστις προστάζει τούς στρατιώτας του νά καύσωσι τήν άποσκευήν 
των. ’Αλλά τούτο πράττει ό στρατηγός δταν προβλέπη μέγα κέρδος 
ή μέγαν κίνδυνον έδώ δμως τό κέρδος ούδέν, ούδείς δ κίνδυνος καί 
μεγίστη ή ζημία: Ό  άποκηρύττων τήν κοινήν διά νά είσάγη έλλη
νικά λεξίδια . .  . δμοιάζει τσοπάνην, δστις πυρπολεί δάση δρυών ή 
πευκών διά νά φυτρώση χόρτον νά φάγουν τά γίδια του. Επειδή 

•Ιστω, πολλά καλά ήρπασες τόν έθνικόν θησαυρόν τού λαού, τήν 
γλώσσαν του, καί μέ αύτήν τά άληθώς έλληνικά ήθη του, καί τόν 
Ιρριψες είς τούς δρόμους, διά τό καλόν του, ώς άνήλικον έβαλες 
φωτιά καί τού Ικαυσες τό καλύβι, άφήνων αύτόν είς τό ύπαιθρον, 
διά νά τού κατασκευάσης ώραΐον οίκον μεγαλοπρεπή· ¿ξεπλήρωσες 
τήν ύπόσχεσίν σου καί τόν ¿ξεπαίδευσες; τόν ¿μποδίζεις νά τραγουδή, 
τού ¿μόρφωσες τήν κρίσιν; Ό χ ι ,  κύριοι, είς λεξίδια κενά νοήματος, 
είς τό δέρμα της άρχαίας Ελλάδος έθυσιάσθη ή Ιθνική έκπαίδευσις· 
ή έλληνική τεχνολογία είναι τό πρώτον καί σχεδόν μόνον τών δημο
τικών σχολείων καί τών γυμνασίων μέλημα- καί δμως ούτε καί αύτό 
κατορθοΰται· οί μαθηταί τών γυμνασίων μεταβαίνουν είς τό πανεπι- 
στήμιον άγνοούντες καί αύτά τά στοιχεία τής ορθογραφίας . . .  Ή  
σημερινή σοφία μας είναι τύραννος . . .  Ή  φιλολογία περιωρίσθη είς 
ξηρούς τούς τύπους τής έλληνικής . . .  Μέ τύπους ναναρίζονται τά 
παιδιά είς τά δευτερεύοντα σχολεία, μεταβαίνουν είς τό πανεπιστή- 
μιον έν γένει νήπια καί έξέρχονται καπάτσοι. . .  Τά μαθήματα τών
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γυμνασίων είναι Ιμετικά . . .  ή διδασκαλία Ιν ιώ  πανεπιστήμιο είναι 
θυελλ«· Ακροάζεται δ μαθητής άπό πρωίας μέχρις Ισπέρας χωρίς νά 
μελετά καί άφού διέλθη τά έτη τής σχολής κάθεται άλλα τόσα νά 
χώνευση ώς ή καμήλα τά Αρπασθέν νερόν καί όποθηκευθέν είς τήν 
κοιλίαν της. Ή  τοιαύτη κατάστασις τής έκπαιδεύσεως διατηρεί τήν 
τυραννίαν τών σχολαστικών καί ή τυραννία τών σχολαστικών τήν 
τοιαυτην άθλίαν του Ιθνους κατάστασιν . . . Άναπνέομεν, κύριοι, 
άερα βυζαντινής καί σχολαστικής Ατμόσφαιρας . .  . Καιράς νά άπο- 
τινάξωμεν αύτόν τάν ζυγάν καί νά Αναγνωρίσωμεν τήν γλώσσαν μας 
κο« καθ’ έαυτήν νά τήν καλλιεργοΟμεν. Έ ω ς τώρα ή ζωντανή μας 
γλωσσά ¿δούλευε τήν Ιλληνικήν καί ένεκρούτο- καιρός τά κτήματα 
των νεκρών νά γίνωσιν ιδιοκτησία τών ζώντων καί νά άναστηθώσιν 
χ ι αί λεξεις αί έλληνικαί, άλλ’ ό πατριωτισμός τών άρχαίων Ε λ λ ή 

νων καί τό εύγενές καί γόνιμον πνεύμα των

ΜΙΧΑΗΛ Δ Ε Φ Ν Ε Ρ

^ Λ Λ ΐ ; λ °γ0{ τή * * * * *  Ιγΐν£ ν ί0 ί άκό^  τής γλωσσοΧο-
1 «  Γ  ηνΐΧ0 ανε,1ΐα' ή μ ·0 (1872)’ ***“ “  βιβλιοθηχοίριος τή ς Ε θν ικ ές
βιβλιοθήκης ίδρυσε σύλλογο τής δ η μ ο τ ικ ή , πρότβινε τή  σύνταξη μεγάλου νεο
ελληνικού Ετυμολογικού Λεξικού άφιεριυμένου στον Κοραή, Εβγαλε μια σειρά 
λαί,κα διηγήματα στη δημοτική κι Εργάστηκε γιά μερικά χρόνια στη μελέτη τής 
νεοελληνικής γλωσσάς. Φωτισμένος άπο τά  πορίσματα τής γλωσσολογίαο, τό 
παραδειγμα τών πολιτισμένων λαών κ α ί τήν κοινωνική ζωή τής πατρίδας του 
δπερασπίστηκ« τή  γλώσσα τού Ιλληνικου λαού σ τ ' δνομα τής φυλετικής του 
¡ίιοφυιας. των αναλλοίωτων γλωσσικών νόμων, τής τέχνης, καί του πνεύματος 
τής γλωσσάς, που δέν αφήνει νά χω ρίζω νται μορφή καί ουσία. Ά ντικρύζοντας 
έτσι το  νεοελληνικό πρόβλημα άπό ψηλότερα καί μ· Επιχειρήματα ασυνήθιστα 
στους συγχρόνους του επιστημονικούς κύκλους πολέμησε σέ περιοδικά κ ι Εφημε
ρ ία ς  τή  στενόκαρδη αντίληψη καθηγητών μεγαλώνυμων σάν τό Φ ίλιππο Ίωάννου 
καί τόν Κοντο κ α ί καλουσε, Γερμανός αύτός, τούς Νεοέλληνες νά σεβαστούν χή 
μητρική τους γλωσσά -  δοκίμασε μάλιστα καί 6 ίδιος νά τή  γράψη. ΣΕ 7 θέσεις 
ανακεφαλαιωσε καί συνώψισε τή  γνώμη του. Οί καθαρευουσιάνοι τόν κατηγό
ρησαν Φράγκο κ ι Ε βραίο .

Η νύν όμιλουμένη διάλεκτος είναι τό ζωηρότατον καί άσφαλέ- 
στατον τεκμήριον τής γνησίας .καταγωγής τών νΟν Ελλήνων, τεκμή- 
ριον δπερ άφανίζει τάς θεωρίας τού Φαλμεράιερ καί τού δπαδοΰ 
αυτού Γερβελ. ΙΤρός τήν γλώσσαν των λοιπόν πρέπει οί Έλληνες νά 
στρέφουν τήν προσοχήν (1-872).
, έλληνική γλώσσα ζή, καθώς κάθε άλλη, κυρίως στό λαό, καί 

ς ιςή της γίνεται σύμφωνα μέ έσωτερικούς όργανικούς νόμους...

Δέφνερ

θ ά  πή ίσως κανείς: «Μήπως βοήθησαν τή διαφθορά τής γλώσσας 
οί διάφοροι λαοί πού κυριάρχησαν στήν Ελλάδα καί τά νησιά της 
άπό τήν εποχή τών Ρωμαίων ώς τόν αιώνα μας;» Στήν έρώτηση 
αύτή άπαντώ μ’ Ινα κατηγορηματικό όχι-. (1874- τό πρωτότυπο 
γερμανικά).

Ή  πόλη τής πόλης, ό κόρακας τον κόρακα, ο βασιλέας ή βασι
λιάς Σέ κανένα Γερμανό δάσκαλο δέν πέρασε άκόμη ή ιδέα νά 
πή χαλασμένους καί βάρβαρους τούς τύπους τής γλώσσας του, γιατί 
διαφέρουν άπό τούς παλιούς γερμανικούς. "Αν έλεγε Ινας Γερμανός 
φιλόλογος: «γιατί νά λέμε καί νά γράφωμε der H ahn , des H ah n es ... 
die H äh n e  καί όχι der H ahn , des H a h n e n ...  d ie  H ah n en  καθώς 
έλεγαν καί στά παλιά γερμανικά;» θα τόν έπαιρναν γιά παλαβό. 
Έ δώ  δμως σέ αύτό τό ζήτημα είναι όλοι παλαβοί, κι έτσι κοντεύουν 
νά πάρουν αύτοί γιά τρελούς ¿κείνους πού τά έχουν σωστά.

Ό  κ. Φίλιππος Ίωάννου όνομάζει τούς τέτοιους τυπους βάρβα
ρους, άδικώντας έτσι τή γλώσσα του . . .  τούς λέει καί π α ρ α κ ε κ ο μ -  

μ έ ν ο ν ς -  έχει δίκαιο' μά ίσια ίσια οί κουτσουρεμένοι αύτοί τύποι 
μαρτυρούν τή ζωή τής γλώσσας- γιατί ζωή στή γλώσσα θά πή φωνη
τική άλλοίωση . . .  χάνονται οί καταλήξεις καί καταστρέφονται οί ήχοι· 
τό γαλλικό ceil είναι βέβαια πολύ πιό μακριά άπό τό oculus παρά 
τό νεοελληνικό μ ά τ ι  άπό τό ό μ μ ά τ ω ν .  Μά σέ κανένα Γάλλο δέ θά 
περάση ή ίδέα νά πή πώς τό œiî είναι βάρβαρη λέξη. Μήν είναι τό 
μ ά τ ι  τύπος βάρβαρος γιατί μέ τό πέρασμα τών χρόνων έχασε τό ο 
ή γιατί έχασε τό ον; Κρίμας πού δέν ήταν καί οί Αρχαίο: Έλληνες 
καλύτεροι γλωσσολόγοι καί δέ φρόντιζαν γιά τήν παλαιότερη κατά
σταση τής γλώσσας τους ! "Αν ήξερε ό Πλάτωνας, πώς στό ή σ α ν , 

σ τ ό μ α  κτλ. είχε χαθή Ινα τ ,  στό ε π τ ά ,  δ έ κ α ,  ί γ ώ  κτλ. ένα μ ,  στό 
λ έ γ ε τ ε  ένα ς, Ισως θά έλεγε καί αύτός στους πατριώτες του: «Γιατί 
νά λέμε καί νά γράφωμε το  σ τ ό μ α ,  ή σ α ν , ί π τ ά ,  λ έ γ ε τ ε  κτλ. ένώ θά 
μπορούσαμε νά μεταχειριζόμαστε σωστότερα το  σ τ ό μ α τ ,  ή σ α ν τ ,  ί π τ ά  μ ,  

ί γ ώ μ ,  ή τουλάχιστο έ π τ ά ν ,  Ι γ ώ ν ,  λ έ γ ε τ ε ς ,  καί θά μάς καταλάβαινε καί 
ό λαός τό ίδιο καλά;

(Οί 7 θέσεις:) (1) Είναι τών άδυνάτων νά ξαναφέρη κανείς 
τ’ αρχαία έλληνικά γιά σημερινή φιλολογική γλώσσα, γιατί τό 
πνεύμα τους είναι έντελώς ξένο στή συνείδηση τού λαού κι Ιπειδή 
καμιά άρχαία γλώσσα δέν μπορεί νά ξαναχρησιμοποιηθή μόνο μέ 
τις προσπάθειες τών γραμματικών γιά γλώσσα προφορική καί γρα-
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φτη ένος λαού πού είναι Ιντελώς διαφορετικός άπό τούς προ- 
γονους του στή θρησκεία, στις συνήθειες, στά Επαγγέλματα.

(2) Ά λλο τόσο άδύνατο είναι νά στηθή στό θρόνο για φιλολο
γική γλωσσά μιά άρχαΐα Ελληνική άνακατωμένη μέ μερικά στοινε’α 
της δημοτικής γλώσσας, γιατί δέν είναι δυνατό νά όπάρξη μιά γλώσσα 
άνακατωμένη άπό δυό γραμματικές καί γιατί μέ τά στοιχεία αύτά
τ*, π*Ρ^ α άπό τ*Γ' *«νή, ή γλώσσα δλη δέ γίνεται προσιτώτερη 
στή συνείδηση καί τήν κατάληψη τού λαοΟ.

(3) Ά ν  θέλουν οί νέοι "Ελληνες νά μορφώσουν φιλολογική 
γλωσσά γιε Αληθινή ζωή καί μέ τή δύναμη νά ζήση, πρέπει νά γίνη 
αυτο στή ραση τών σημερινών διαλεχτών.

(4) Δέν είναι ανάγκη να προτιμηθή μιά διάλεχτος· μπορούν οί 
συγγραφείς νά γράψουν σέ μιά καί τήν ίδια γλώσσα, Αδιαφορώντας 
γ ιά τη ν  πατρίδα τους καί τή διάλεχτό τους, τή γλώσσα πού βρίσκεται 
σέ δλες μεσα τις διαλέχτους καί είναι κοινή, πού μπορούμε μέ τό 
Δαντη να δνομάσωμε v u lg a re  illustre . Πολλές είναι οί νεοελλη
νικές διαλεχτοί, μα ή νεοελληνική γλώσσα είναι μία κ ι.Ινει μί« 
γραμματική. λ μ «

(δ) 'Ως πρός τή γραμματική πρέπει ν’ άκολουθήσουν οί συγγρα- 
φείς. τή νέα γλώσσα. Δέν πρέπει νά στενοχωρεθούν πού όπάρνουν 
μονο δυο πτώσεις καί κλίσεις, πώς. οί καταλήξεις στις κλίσεις καί 
συζυγίες διαφέρουν άπό τις Αρχαίες, πώς τά παραθετικά, ό μέλλοντας, 
δ παρακείμενος, τό Απαρέμφατο κτλ. είναι περιφραστικά- αύτό είναι 
ίσια ίσια ή Αναλυτική φύση τής νέας Ελληνικής πού τήν ξεχωρίζει 
άπό τα συνθετικά Αρχαία.

(6) 'Ως πρός.τή σύνταξη πρέπει ν’ άκολουθήσουν οί συγγραφείς 
τό πνεύμα τής νέας γλώσσας. ^

. (7) 'Ως πρός τό λεξιλόγιο, τά νεοελληνικά δέχτηκαν κάμποσες
ξένες λεξεις, καθώς δλες οί γλώσσες του κόσμου, καί μάλιστα οί νέες 
ώτή φιλολογική γλώσσα πού θά καθιερωθή μπορεί κανείς να τις βγάλη,
«V Ιχη ή σημερινή κοινή γλώσσα καί οί διάλεχτοί της λέξεις, πού 
να εκφράζουν όλόκληρες τις σχετικές έννοιες. Γιά καινούριες ίδέες 
μπορεί να δημιουργήση ή γλώσσα πού ίσια ίσια έχει μεγάλη δημιουρ
γική δύναμη γιά  κάθε είδους σύνθετα, νέες λέξεις ή καί νά δανειστή 
άπό τ  αρχαία, μά πρέπει νά τούς δώση τό νεωτερικό τύπο μέ 
άναλογες καταλήξεις, ή τέλος νά πολιτογραφήση ξένες λέξεις, τό 
καλύτερο απο τά ιταλικά...

Ροΐδης 87

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗΣ (1835-1904)

24. Έ νώ  ό καθαρισμός Ικανέ τή γλώσσα τής πεζογραφίας όλο καί πιό 
αφύσικη κ ι έπνιγε τήν καλλιτεχνική  δημιουργία, παρουσιάστηκε δ συγγραφέας 
τής Πάπισσας Ιω άννα ς έπικριτής ιο ύ  λογιωτατισμοδ ώδιάλλαχτος κ α ι σατυριστής 
τού κοντισμοΟ αμίμητος. Ά π ό  μικρός δίγλωσσος — τά  ιταλικά τά  ήξερε σά 
μητρική του γλώσσα — μόλις δοκίμασε νά γράψη ένιωσε, πώς ή διγλωσσία μας 
εΐνε κάτι έξαιρετικό- καί αύτός, δ «γεννημένος συγγραφεύς», δέν άργησε νά δή 
δτι άδύνατο νά γράψη χωρίς νά «προσκρούση* είτε σΙ τύπους άρχαϊκούς καί 
άνοστους, είτε σέ λέξεις δήθεν χυδαίες κ ι έξωρισμένες γ ι’ αυτό άπό τή  γραφομένη 
μας. Κ αί γ ιά  καιρό ε ίχε  παυσει νά γράφη.

Ε ίναι ό πρώτος πού στά νέα χρόνια πολέμησε συστηματικά τή  διγλωσσία καί 
δέν άφησε ευκαιρία πού νά μή τήν πολεμήση μέ τά  πλούσια βέλη πού τού έδινε 
ή  γλωσσομάθεια, ή  πολυμάθεια, ή καλλιτεχνική  του αντίληψη, τό  γλωσσικό 
αίσθημα τό  ανέπαφο άπό τό  λογιωτατισμό. Κιόλας στά 5860 παραπονέθηκε 
μεταφράζοντας τό  «'Οδοιπορικόν* τού Σατοίριάν, πώς ή καθαρεύουσα είναι 
«σύμμικτον πράμα ποικίλων χυδαϊσμών, ξενισμών καί αρχαϊσμών άκαίρων». Στά 
1877 καί αργότερα, στόν ιστορικό του φιλολογικό «καβγά» μέ τό Βλάχο «περί 
συγχρόνου νεοελληνικής ποιήσεως» δείχνει πώς μόνο δ τ ι γράφηκε στή δημοτική 
είναι αληθινό κ α ί θά μπορέση νά μείνη στό νεοελληνικό Παρνασσό. Γιά τό γλωσ
σικό ζήτημα  αλληλογραφεί μέ τό  Βαλαωρίτη κ α ί μέ τόν Ψ υχάρη, καί δημο
σιεύονται οί γνώ μες του σέ περιοδικά κ ι έφημερίδες. Στά 1888 δπεραοπίζεται μέ 
μιά  μοναδική μικρή μελέτη τόν Φυχάρη, στά 1893 γράφει τά  περίφημα «Είδωλα», 
αφιερωμένα στό βασιλέα, κα ί μπλέκεται ύστερα σε αγώνες γλωσσικούς μέ 
τόν Πολυλά καί τό Χ ατζιδάκι, πού τόν είχε έπικρίνε: μέ τό «ΕΙδώλων κατά- 
λυσις* (1894).

Στή γλωσσική κριτική μάς έδωσε δ Ροίδης άπδ τ ις  καλύτερές του σελίδες. 
Πρότεινε, ιδίως στά Είδωλα, τήν άπλοποίηση τής γραφομένης. Μά βαρέθηκε, 
φαίνεται, νά κοπιάση κ α ί νά βοηθήση δ ίδιος τό  έργο πού μέ τόση θέρμη δποστή- 
ριξε. Ωστόσο τά  Ε ίδωλά του διαβάστηκαν πολύ- κα! πολλοί άπό κείνους πού άκο- 
λουθούν σήμερα τή  γλωσσική μεταρρύθμιση στό ΡοΙδη χρωστούν τό  φωτισμό τους.

Μόνον κατόρθωμα τών δήθεν διορθωτών τής γλώσσης δπήρξε 
ν’ άτιμάσωσι και νά καταστήσωσιν άχρηστον έν τώ γραπτώ λόγω 
τόν πλούτον της λαλουμένης, χωρίς νά μεταδώσωσιν εις τούς έκτα- 
φέντας Αττικισμούς ζωήν πραγματικήν, ήτις διά μόνου τού στόματος 
ούχί δέ και του καλάμου δύναται νά έμφυσηθή. Τήν αύτήν δυσά- 
ρεστον αϊσθησιν κατήντησεν οδτω νά προξενή είς ήμάς καί ή προσ
θήκη καί ή παράλειψις τού Αναδιπλασιασμού, καί ή χρήσις καί ή 
άποφυγή τής δοτικής πλείστων δνομάτων, καί τό σεις καί τό νμεΐς, 
καί ή μύτη  καί ή ρίς, καί τό έπρόσφερα καί τό προσήνεγκον, καί τό 
¿δάγκασα καί τό ίδηξα  καί Αναρίθμητα άλλα, μεταξύ τών όποιων 
ταλαντεύεται δ γράφων, ώς ναυτιών θαλασσοπόρος μεταξύ Χαρόβδεως 
καί Σκύλλης. Πάν τό μή άφορήτως σχολαστικόν φαίνεται ήμΐν



σήμερον χυδαΤον άντί δέ νά δλιγοστεύη διά τού χρόνου, αίιξάνει 
καί κορυφούται τό κακόν, διά τής καθ’ ήμέραν άποκοπής ζώντος 
τινός μέλους τού λόγου καί τής άντικαταστάσεως αύτοΟ δι’ όζοντος 
άττικοΟ ψοφιμιού (1881).

Ό  γράφων νεοελληνιστί εδρίσκεται πρά τού διλήμματος, ή νά 
παραιτηθή τής μεταδόσεως πάσης αύτοΟ ιδέας, τής μή δυναμένης νά 
έκφρασθή διά των δλιγίστων άχρόων, ήτοι κοινών τή άρχαία καί τή 
όμιλουμένη όνομάτων, ή ν’ άναμίξη τό γλωσσικόν ζήτημα εις οίον- 
δηποτε πραγματεύεται θεμα, μολύνων διά του ρυπάσματος τούτου 
τήν διαύγειαν πάσης Ιννοίας καί τήν ζωηρότητα πάσης είκόνος. Πώς 
δέ νά συμβιβάση μετά τής συγκινήσεως εξ οίουδήποτε αισθήματος ή 
τής διεγέρσεως οίουδήποτε πάθους, μετά λύπης ή γέλωτος, μετά 
χαρά; ή δακρύων, τόν διχασμόν τής προσοχής τοΟ αναγνώστου 
μεταξύ τούτων καί τής τηρήσεως ή τής παραβάσεως γραμματικών 
κανόνων; Τούς δ ε δ α κ ρ υ σ μ έ ν ο ν ς  ¿φθαλμούς ξηραίνει ό αναδιπλα
σιασμός, οί -δέ δ α χ ρ υ σ μ έ ν ο ι  όζουσιν άφορισμού τών λογίων, δημοτικής 
έπιτηδεύσεως, Έπτανήσου καί Λασκαράτου . . . Τό έπίθετον β υ ζ α ν 

τ ιν ό ς  άνακαλεΐ άμέσως εις τόν νουν μεγαλοπρεπείς ναούς, κόνιν 
ιπποδρόμου, άναθυμιάσεις λιβάνου, χρυσοποίκιλτα μωσαϊκά, σκιερά 
κελλία, όφθαλμών έξορύξεις, ρόπαλα εικονοκλαστών, δργια καί τρο
πάρια, πορφύρας καί ράσα, πατρικίους άσπαζομένους τό σανδάλιον 
έταιρών, χήνα; σιτοφαγουντας επί τού γυμνού στήθους τής θεοδώρας 
καί δσα άλλα Ισυνήθισέ τις παιδιόθεν μετά τών βυζαντινών νά συν- 
δέη. Ά λλ ’ άμα μεταβαπτισθώσιν οδτοι β υ ζ α ν τ ιν ο ί ,  άμέσως άναμι- 
γνύονται εις τάς άνωτέρω ιστορικά; άναμνήσεις αί «Γλωσσικαί» του 
κ. Κόντου «Παρατηρήσεις»· εις τήν δσμήν τού λιβάνου πνοή διδα
σκαλικής κινάβρας, εις τούς ιπποδρομικούς άγώνας γραμματικαί 
έριδες τού κ, Βερναρδάκη πρός «τόν σοφόν τής Όλλάνδας», κομβο
λόγια παραπομπών, ύβρεων καί μηνύσεων κατά τού Κοραή, τού 
θεοτόκη, τού Οίκονομου καί τού Άσωπίου έπί άγραμματοσύνη, μανία 
άνθρώπου διατάσσοντος τούς σήμερον Έ λληνας νά λέγωσιν δ ψ  ά ν α -  

χ ά ζ ο μ α ι  άντί ο π ισ θ ο δ ρ ο μ ώ ,  άνεξήγητος μακροθυμία κυβερνήσεως 
άνεχομένης τοιούτο κήρυγμα άπό έδρας Πανεπιστημίου, καί πάν 
άλλο ούδεμίαν Ιχον σχέσιν πρός τούς Παλαιολόγους καί τήν Χρυ- 
σομαλλώ.

Οί κατακόρως άναμασώντις δτι συμπροοδεύει, ήτοι έξαρχαΐζεται 
μετα τής γραπτής καί ή λαλουμένη, καί ώς παράδειγμα φέροντες 
βουλευτάς, εισαγγελείς, δικηγόρους καί ιεροκήρυκας μονολογούντας,
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ήθελον είναι πολύ πειστικώτεροι, άν ηύδόκουν νά πληροφορήσωσιν 
ήμάς τίνα οί ρήτορες ούτοι· λαλούσι γλώσσαν συνευθυμούντες μετά 
φίλων, δπομένοντες τούς πόνους χειρουργικής έγχειρίσεως, Ιπιπλήτ- 
τοντες παϊδα θραύσαντα ποτήριον, άποχαιρετώντες έκπνεοντα συγ
γενή, πατούμενοι καθ’ όδόν δπό άπροσέκτου διαβάτου, γονατίζοντες 
ένώπιον γυναικός ή παραληρούντες έν όνείρω. Ουδόλως ένταύθα 
πρόκειται περί γλώσσης τού λαού καί γλώσσης τών λογίων, άλλά 
περί διγλωσσίας τών αύτών άνθρώπων, τών Ιχόντων γλώσσαν ζων
τανήν, δι’ ής Ικφράζουσι πάντα αύτών τά αισθήματα καί τά πάθη, 
καί καταδικαζομένων νά μεταχειρίζωνται γράφοντες ή άγορεύοντες 
άλλην τινά, δι’ ής είναι άπολύτως άδύνατος ή Ικφρασις παντός 
αισθήματος και παντός πάθους.

Τ ί τώ δντι ν’ άπαντήση τις είς άνθρώπους έπιμένοντας νά άντι- 
τάσσωσιν είς τήν άθλιότητα τών τύπων, οδς αγωνίζονται ν’ άναστή- 
σωσι, τήν τελειότητα τών άρχαίων συγγραφέων καί ποιητών; Τό 
αδτό περίπου ώ ; άν Ιλεγον δτι πρέπει νά προτιμηθώσι τών σήμερον 
έν χρήσει δξυτέρων έργαλείων αί σμΐλαι, τά γλύφανα καί οί κοπείς 
τών άρχαίων έρμογλύφων, διά τόν λόγον δτι τελειότερα τών σημε- 
ρινών είναι τά έργα τού Μύρωνος καί Πραξιτέλους (1888).

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Ι  ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ  (1834-1907)

25. Φ ιλόλογος κ α ί — όσο κ ι άν είναι σπάνιο στήν Ιστορία τή ς νεοελληνικής 
έπιστήμης -  καλλιτέχνης, καθηγητής τής 'Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο, ύπομνη- 
ματιστής τοδ Εύριπίδη κ α ί δραματικός, σήκωσε τή  σημαία κ ατά  to o  κοντισμοο 
τόν καιρό πού τοδ Κόντοο τό  άστρο μεσουρανούσε, κ ι έγραφε χοντά  σέ πολλές 
άλλες -  συνήθως ανώνυμες -γ λ ω σ σ ικ έ ς  8ιατρι6ές τό περίφημο «ΦευδαττικισμοΟ 
Έ λεγχο ς»  (1884), ώς απάντηση στις «Γλωσσικές παρατηρήσεις» (1»»**) του 
Κόντου. Μέ τό βιβλίο αυτό, γεμάτο φωτεινές άλήθειες γ ιά  τό  γλωσσικό ζήτημα 
κ α ί τήν τελευταία του έξέλιξη ξεσπά τέλος πάντων μέσα άπό τους φιλολογικούς 
κύκλους ή  άντίδραση στά  χρεωκοπημένα ¡δανικά τή ς καθαρεύουσας, δείχνεται 
τό  αδιέξοδο, τοποθετείται τό  γλωσσικό ζήτημα  στήν αληθινή του θέση καί στιγ
ματίζετα ι γενικώτερα καί βαθύτερα ή ψευτιά πού ακολουθούσε τό  έθνος στην

κοινωνική του ζωή.
ΤοΟ Βερναρδάκη ή  γνώ μη έχει κ α ί άλλιώ ς γενικώτερη σημασία, άμα συλ ογι- 

στουμ. πώ ς αντίθετα μέ το δρόμο πού ακολούθησαν άλλοι, πρωτοφανερώνεται 
καθαρευουσιάνος, κ α ί μόνο σιγά σιγά κρυσταλλώνεται ή αντίληψή του σέ Ιδέες που 
οδτε κ α ί 6 ίδιος θά (Ονειρεύτηκε νέος, ούτε καλά  καλά είχε  τή  δύναμη ν άναμε- 
τρήση τ ις  συνέπειες του ι. "Οταν μέ τήν «Εικασία» του νίκησε στον ποιητικο διαγω
νισμό του 185δ του Τερτσέτη καί του Ζαλοκώστα τήν «κοινήν κ α ί χυδαίαν γλώσ
σαν» άκόμη κ α ί οί ορθόδοξοι κριτές πού τοδ έδωσαν τό βραβείο έβρισκαν ύπερβολική 
τήν πο ιητική  του γλώσσα, μέ τά  βλεμμ,αίνω ν, άμννηνά, σίντιις, ρ η γμ » , σζνφιίος,
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κα! δικαιολογείται δ νέος δραματικό; στήν «επισημβίωση» τοΒ Ιργου του δ τ ι δν 
«ούδεί; δπάρχει οϋδ’ ί ί ν «  δυνατόν νά δηάρξη νομοθίτη; Ιτερος παρά μόνην τής 
προγονικής ήμών γλώσση; τήν γραμματικήν» για  τ ’ δ λλ α  μπορεί 6 καθένας νά 
μείνη Ιλεόθερος «ν’ άνατρέχη πρός τήν παλαιάν γλώσσαν ή κ α ί ν’ δποβκιρτά 
αδτής». Καί τό σύστημα αυτό ακολούθησε δ  συγγραφέας τής Μαρίας Δοξαπατρή 
σέ όλη του τή  δραματική έργασία. Γλήγορα όμως δείχνει κάποια  συμπάθεια προς 
τή δημοτική. Καί οτά δράματά του τής δίνει μ ιά  μικρή θέση, καί στά 1863 
εισηγητής τώρα ό Ιδιος πο ιητικο ί διαγωνισμού, κηρύσσει πώς αύτός κ α ί ο! συνά
δελφοί του «οΰδαμώς είναι διώκται τή ς δημοτικής έν τή  ποιήσει» μα τήν «στέρ- 
γουσι κ α ί άποδέχονται », κ α ί τή θέλουν μάλιστα «καθαρών καί άμικτον καί 
γνησίαν ».

Του Βερναρδάκη ή  δημιουργική έργασία είναι γραμμένη, δυστυχώς, στήν 
καθαρεύουσα· δμορφη καί μελετημένη, μά  πάντα  αρχα ϊκή καί κρόα γ ιά  μάς τούς 
σημερινούς. Ή  καλλιτεχνική  του δμως ιδιοφυία δεν τόν δφησε οδτε τότε ν’ άκο· 
λουθήση στενόκαρδα τούς άττικοδς κανόνες, κα! διαμαρτυρήθηκε έντογώ τατα άμα 
δ Κόντος ζήτησε νά έπιβάλη τή γραμματική  του κ α ί στήν ποιητική γλώσσα. Είναι 
ά π ο τ ίς  σπάνιες φορές δπου τέ  προσωπικό π ά θο ς— δικαιολογημένο έδώ — Ικανέ 
καί ακούστηκαν οτδ γλωσσικόν άγώνα αλήθειες σωτήριες, άντί νά θολώσουν τή 
συζήτηση. Ο ποιητής άπαρνήθηκε κ α ί τό δάσκαλο πού έκρυβε μέσα του δ ίδιος 
άνθρωπος, καί δφώθηκε σέ επικριτή δλόκληρου τού γλωσσικού καθεστώτος καί 
προδρομο τοδ δημοτικισμού διαλεχτό. Μαζί με τό  Ροΐβη ήταν δ Βερνάρδάκης δ 
σημαντικώτατος γλωσσικός πολεμιστής τά  χρόνια έκεϊνα κ α ί ίδίως στους λόγιους 
κύκλους βοήθησε νά συλλογιστούν τό  γλωσσικό ζήτημα χωρίς τό  πρίσμα τοΟ 
κοντισμοδ. Καθώς δ Ροΐδης, πρότεινε τήν άπλοποίηση τή ς γραφόμένης δσο 
που να ξαναενωθή μέ τήν «καθομιλουμένη», έμεινε δμως ξένος άπό τήν κίνηση τοδ 
δημοτικισμού πού λίγο  άργότερα φάνηκε.

“Από τής συστάσεως τού έλληνικοδ βασιλείου, τό έλληνικόν έθνος 
είχε πρόχειρον γλώσσαν νά μεταχειρισθή, τήν γλώσσαν τοΟ ελλη
νικοί) λαοδ, καί τήν άπελάκτισεν, Ιθυσίασε δέ καί θυσιάζει τήν μίαν 
κατόπιν τής άλλης γενεάς εις ένα Μολόχ, είς εν δνομα κενόν, εις 
μίαν λέξιν άπατηλήν, εις τήν παλαιάν έλληνικήν, ήτις άπό πολλών 
άίώνων δέν δπάρχει, καί εις τόν άττικισμόν δστις έξέπνευσε μετά 
τοο Δημοσθένους έν Καλαυρία . . .  Ποία είναι τ’ άποτελέσματα τής 
πλάνης ταύτης είναι πασίγνωστον.. . Ή  θρησκευτική έλεεινότης τοΟ 
τε λαοΟ καί τοΟ κλήρου σχεδόν όλο κλήρου όφείλεται είς τόν διχα
σμόν τοΟτον τής γλώσσης . . . Τό έλληνικόν έθνος κατεδαπάνησε 
δι’ έκατονταετηρίδων δλων τάς άρίστας αυτού δυνάμεις είς φιλολο
γίαν νόθον καί παρά φύσιν (1884).

"Ο τι σειρά μακρά αιώνων κατώρθωσε, τοΟτο δέν είναι ίκανή νά 
καταστρέψη ή δρεξις ένός λογιωτάτου, ή δέκα, ή εΤκοσιν ή όλόκλη- 
ρος γενεά.

.Τί πρός ήμάς Ιάν δπήρχεν ή δέν όπήρχε παρά τοίς άρχαίοις
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οδτος ή έκεϊνος ό τόπος; οδδεμίαν αύτά έχουσιν ή δύνανται νά Ιχωσι 
σχέσιν πρός τήν σημερινήν ήμών γλώσσαν.

Ήνοιξαν καί άνοίγουσιν όσημέραι πληγάς είς τό δύστηνον σώμα 
τής έθνικής γλώσσης οί κονδυλοφόροι των λογιωτάτων.

Κρηπίς καί βάσις τής ήμετέρας γλώσσης στερεά καί άμετακίνη- 
τος έπρεπε νά είνε πάντοτε αδτή ή ζώσα γλώσσα τοΟ χαριτι θεία 
ζώντος καί δπάρχοντος έλληνικου έθνους, δχι ή άρχαία έλληνική, 
ήτις είναι νεκρά καί νεκρών γλώσσα, έτι δ’ όλιγώτερον μία διάλεκτος 
τής άρχαίας, ή άττική.

"Ο τι καθ’ ήμάς έπρεπε νά μετεγχυθή οδτως είπεϊν είς τήν σημε
ρινήν τοΟ έθνους γλώσσαν Ικ τής άρχαίμς, ήτο κυρίως μέν καί κατά 
πρώτον λόγον τό πνεΟμα αδτής, ή δφή τοΟ λόγου, καί ή σύνταξις, 
καθ’ ,δσον ένεχώρει, είτα δ’ αί λέξεις, δσυ>ν εΐχομεν άπαραίτητον 
χρείαν, διότι δέν δπήρχον έν τή δημώδει είτε αύταί αδται, είτε άλλαι 
συνώνυμοι. Τό τυπικόν τής άρχαίας, ώς τό νεκρότατον του μεγάλου 
νεκροΟ μέρος, έπρεπε νά μένη βαθύτατα καί είς αίώνα τόν άπαντα 
θαμμένον είς τά σπλάγχνα τής γής.

Καθ’ ήμάς, έάν γράψη τις σήμερον είδα π.χ. καί δχι είδον, δέν 
βαρβαρίζει, άλλ’ δρθοεπεί καί καλλιεπεί, διότι τοΟτον τόν τύπον 
μεταχειρίζεται έξ άμνημονεύτων χρόνων καί άπανταχοΟ τό ζών καί 
δπάρχον έλληνικόν έθνος. Τόν τύπον δέ τοδτον θά προετιμώμεν καί 
διά πολλούς άλλους λόγους, άλλ’ είς ήμάς ήρκει είς καί μόνος ό 
πάντων ύπατος καί βαρυσταθμότατος, τό δτι οδτω λέγει τό έθνος. 
Τάναντία δογματίζει ή νέα γενεά. Δι’ αδτό τοΟτο, δτι οδτω λέγει τό 
έθνος τό βάρβαρον καί τρισβάρβαρον, .δέν πρέπει νά λέγωμεν είδα, 
άπαγε τής βλασφημίας! άλλά εϊδον, διότι οδτως έλεγον οί ’Αττικοί.

'Η  σημερινή έλληνική όφείλει δχι νά καρκινοβατή πρδς τήν 
άρχαίαν άττικήν άλλά τουναντίον νά χωρή βαθμηδόν όλονέν πρός 
τήν ζώσαν γλώσσαν τοδ λαοδ, βαθμηδόν καί άδιακόπως άνακαινι- 
ζομένη ώς πρός τό πρότυπον τοδτο, μέχρις οδ ή γραπτή γλώσσα τοδ 
έθνους συναφομοιωθή πρός τήν καθομιλουμένην, τήν μόνην άληθή, 
τήν μόνην πραγματικήν τοδ έλληνικου έθνους γλώσσαν.

Πώς είναι δυνατόν νά καταρτίση ποτέ έθνικήν γλώσσαν καί φιλο
λογίαν έθνος οδδεμίαν έχον πεποίθησιν είς έαυτό, έθνος άποβλέπον 
μετ’ αίσχύνης είς τά ίδια αδτοΰ πράγματα, έθνος, δπερ προσπαθεί 
νά συγκαλύψη καί άποκρύψη τήν μητρικήν του γλώσσαν έν παντί 
καί πάντοτε καί έκ παντός τρόπου, προτιμά δέ νά ψελλίζη μάλλον 
φραγκιστί, καί νά μεταχειρίζεται γλώσσαν άνύπαρκτον μάλλον, παρά
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νά φωρβθή όμιλούν τήν μητρικήν του, ήν νομίζει καί ονομάζει 
χυδαίαν. ’Ιδού πού κείται ή πέτρα τού σκανδάλου, τδ προαιώνιον 
καί ανυπέρβλητον πρόσκομμα είς δ προσκόπτει δ φαντασιώδης ήμών 
έγωισμός, ή πτωχαλοζονεία τού δμετέρου έθνους.

Την σήμερον ήθελεν έχει ή πατρίς ήμών πλήρη καί τελείαν 
γλώσσαν, έάν δέν διεσώζετο άπό τού βαρβαρικοΟ καιακλυσμού ή 
άρχαι'α έλληνική φιλολογία, έξ ής ή μέν δύσις άνεζωογονήθη πολι- 
τικώς καί πνευματικής, ήμεϊς δέ άπενεκρώθημεν καί άπονεκρούμεθα 
δλονέν ώς έξ αύτής.

"Οπως τά πάντα έν τή πολιτεία ήμών είναι ψευδή καί παρά 
φύσιν, τοιούτον ψευδή καί παρά φύσιν τύπον έπρεπε έπί τέλους νά 
λάβη καί ή καθ’ήμάς γλώσσα. Πώς είναι δυνατόν νά καταρτισθή 
γλώσσα έλληνική εν πολιτεία έν ή βασιλεύει τό ψεύδος καί κυβερνά 
ή άπάτη; Ολη ή ήθική ούσία τού πολιτικού καί κοινωνικού ήμών 
βίου είνε ή έπιπόλαιος έπίφασις, τό φαινόμενον, δ τύπος. Τίς θεσμός, 
ή θρησκευτικός, η πολιτικός καί κοινωνικός, δέν κατήντησεν εις τάς 
χεϊρας ήμών νεκρόν γράμμα, κενός τύπος;

ΓΕΠ ΡΠ Ο Σ ΒΙΖΥΗΝΟΣ (+  1895)

26 . Μαθητευόμενος ράφτης, δποψήφιος μοναχός, φοιτητής τή ς φ ιλολογίας 
καί δφηγητής τή ς φιλοσοφίας άρχισε τό  ποιητικό του στάδιο μέ τόν «Κάδρο», 
γραμμένο στην καθαρεύουσα, πού πήρε κ α ί βραβείο (1874)· μά  εκ ε ί πού ποιητές 
σύγχρονοί του καθώς ί  Βασιλειάδης καί 4 Παπαρρηγόπουλος θυσίασαν τήν 
Ιμπνευσή τους στό βωμό τή ς έπίσημης γλώσσας, δ ποιητής μέ τή  θλιβερή ειμαρ
μένη χάρισε στό νεοελληνικό Παρναασό ποίημα καθώς δ «Μαρμαρωμένος βασι
λιάς». Καί μέ μιά  μικρή του μελέτη γιά τή  σχολική γλώσσα — «άιατί ή  μηλιά 
δέν Ιγ ινίμηΧ ία*  (1885) — έδειξε δ παιδαγω γός ποιητής, πώς δέν ήθελε τή ζων
τανή γλώσσα μόνο γ ιά  τήν ποίησή, κ α ί πώς τό καθαρευουσιάνικο ¡δανικό τής 
περασμένης γενεάς δέν του ε ίχ ε  πνίξει τή σωστή αντίληψη γιά  τή γλώσσα πού θά 
μορφώση τό  παιδί κ α ί τό λαό.

Τό περί νεοελληνικής γλώσσης ζήτημα, τό οόσιωδέστερον κατ’ 
έμέ των δσα έπρεπε νά έπασχολούν τό ήμέτερον έθνος, ούσιωδέστε- 
ρον ίσως καί αότού άκόμη τού άνατολικού ζητήματος.. . .

Η μανία τών θελόντων νά διδάσκωσιν ούχί τήν φύσιν τών πραγ
μάτων, είσάγοντες τά τελευταία υπό τά γνωστά αύτών ονόματα, αλλά 
άγνωστους λέξεις, δι’ ών άπαιτούσι νά όνομάζωνται άγνωστα πράγ
ματα, καθισιά τήν Ιλληνικήν μόρφωσιν σισύφειον μόχθον καί κατα
δικάζει τό έθνος εις τόν διά πνευματικής άσιτίας χείριστον θάνατον.

Βιζνηνός, Πμοβελέγγιος

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Μ Ε Ν Η Σ  Π Ρ Ο Β Ε Λ Ε Γ Π Ο Σ

27 . Πρωτόγραψε τά  ποιητικά  του έργα στήν τ ιχνη τή  γλώσσα, καθώς δλοι 
οί σύγχρονοί του, είναι δμως άπό κείνους πού γλήγορα βρήκαν τήν αληθινή ποιη
τ ική  γλώσσα- Καί ε ίχε  τό  ευτύχημα άπό τούς πρώτους νά χαιρετίση το απλωμα 
της καί νά τήν ύπερασπίση ώς εισηγητής, μαζί μέ τόν Πολίτη κ α ί τό Ροίδη, στό 
Φιλαδέλφειο ποιητικό διαγωνισμό τού 1890, όπου βραβεύτηκαν του Παλαμά τά 
«Μάτια τή ς ψυχής μου* μαζί μέ του Πολέμη τά  «Ε ρείπ ια», κι επαινέθηκαν τά  
«’Αγροτικά» τοδ Κρυστάλλη.

Ό  πρό πολλού μεταξύ τών δύο ιδιωμάτων υφιστάμενος άγων, 
ήρξατο έπ’ έσχάτων τών ήμερων σιωπηλώς λυόμενος ύπέρ τής δημώ
δους. Ή  καθαρεύουσα, ήν, ώς άνθος θερμοκηπίου έκαλλιέργησαν έν 
τοΐς θερμοκηπίοις αύτών οί λόγιοι, έκλείπει βαθμηδόν, καί ή λύρα 
στέφεται μέ τό εύώδες καί άκμαΐον άνθος τής δημώδους. Ή  δέ άνα- 
καίνισις τής νεοελληνικής ποιήσεως, ύπέρ ής πολλοί καί καλοί 
ποιηταί εις μάτην έμόχθησαν ταφέντες δπό τά ψυχρά σάβανα τής 
καθαρευούσης, βεβαίως θέλει έπιτευχθή έν μέλλοντι χρόνω διά τής 
δημώδους· διά ταύτης θέλει έγκεντρισθή εις τό άσθενικόν δένδρον 
τής ποιήσεώς μας νέος καί εύρωστος χυμός, ό χυμός τής ποιήσεως, 
τής όποιας τό ιδεώδες κυοφορείται εις τά σφριγώντα σπλάγχνα τής 
δημώδους γλώσσης. Τό έρατεινόν τούτο ιδεώδες υπνώττει έκεί, ώς ή 
μαγευμένη βασιλοπούλα τών παραμυθιών, άναμένουσα τόν τολμηρόν 
έραστήν, δστις μέ Ιν διάπυρον φίλημα θέλει άφυπνίσει αύτήν εις 
άφατον κόσμον ελληνικού φωτός καί άρμονίας.

Ό  "Ελλην ποιητής σήμερον δέν πρέπει νά είναι μόνον δημιουρ
γός ποιημάτων, άλλά καί δημιουργός γλώσσης, ής κυρίως Ιχομεν 
άνάγκην.

ΟΙ ΛΟΓ ΙΟ Ι

01 ιστορικές, γλωσσολογικές κ α ί λαογραφικές σπουδές αρχίζουν κ α ί μετα 
φυτεύονται άπό νέους επιστήμονες κ α ί στήν Ε λ λ ά δ α ' έτσι σ’ ένα μικρό κύκλο ή 
επιστημονική σκέψη κάνει νά βλέπουν μέ ίστορικώτερο μ ά τι καί χω ρίς τήν τρο
μοκρατία του σοβινισμού τή  νέα ’Ελλάδα κ α ί τή  σχέση της μέ τήν αρχαία, σέ 
κάθε ίθνογραφική εκδήλωση. Ή  μελέτη αύτή τή ς νεοελληνικής λαογραφίας 
μπαίνει δλο κ α ί τολμηρότερα στό πρόγραμμα νεοσύστατων συλλόγων κ α ί περιο
δικών — άν καί γ ιά  καιρό άκόμη τονίζεται μέ τά παραπάνω ή  σημασία της γιά  τη 
σχέση της μέ τήν κλασική αρχαιότητα. -  Έ τ σ ι προκηρύσσει άπό τά  1870 δ 
«Φιλολογικός Σύλλογος» στήν Πδλη γονιμώτατους διαγωνισμούς γιά  τή  συλλογή 
τών «ζώντων έν τή  γλώσση τού έλληνικοδ λαού μνημείων» κ α ί τήν ϊδια χρονιά
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r m í ' l í  Τ ? Γ Γ“ 4? Μ>λΙ™  ** *  «  aSw oκαι άλλους τά  »Νεοελληνικά αναλεκτα», περιοδικό που θά μαζέφη « η  καί | θω α

_ ? μέ Τή .μβλ<τ^  tí} í ν ία ί  Τ ^ώ σ,ας κ α ί (,τορίας 8έν μπορεί παρά  ν’ άπλωθή

Ι ν λ  ΐ Γ *  καπ°1“  4Λ βΤΪ|μβνιχώ ,·Ρ1> Τ *  τή στραβή λύση πού μιά
αγλωσσολόγητη γενεά ε ίχε  άναγκαστή νά δώση στό γλωσσικό ζήτημα κ α ί μβι.

Χ ω ΐ  άα -ΡΤ “ Τ0λ0 γ “  Χής έπ£° ,,μ η ί άρχίζει και σαλεύει. Μά
ν , Γ  ) “ ντ£χΤϋ"° ·  Γ ιατί * Η νικώ τερη ψυχολογία τών νέων τότε επιστημό
νων είναι συντηρητική, κα! είναι τ,δν άδυνάτων νά φανερωθούν οί ίδιοι έξω Τ π ό  
τό  γραφείο τους στή ζωή έπαναστάτες χτυπώ ντας στή βάση του iv a  ιδανικό πού 
ανή κ , κ ι αυτό στη δική τους γεν ικώ τ.ρη  ιδεολογία. ’Επειδή λοιπόν ή γλωσσική 
μεταρρύθμιση θά έρχονταν σέ άμεση αντίθεση μ* κοινωνικά καθεστώτα κ α ί ίδαν-κά 
κ ι ϊπ ρ ε π . να παρουσιαστή επαναστατική, τό  δημοτικισμό α κ α δ η μ α ϊ κ ά  μόνο 
σα θεωρητική άληθεια μπορούσαν νά τόν νιώσουν -  καί μάλιστα όσο τούς έλειπε ή 
καλλιτεχνική  άντίληψη καί Α ν ά γ κ η . - κ α ί  τό πολύ νά δείξουν επιστημονικό 
ένδιαφερον κ α ί αγάπη πλατω νική, Ιτοιμοι V ακολουθήσουν ίσως ώς όπαδοί άμα

ΐ ί  χ Τ  Χ“Γ ι  Τ  0^ ' V * 01ν<0νί* μ ί ° “  τ° ν του χαραχτήρα.
Τής αλήθειας δηλαδη η  άναγνώριση δέν ήταν τέτοια πού νά συνταράξη τόν
άνθρωπο, νά μιτακινήση κ α ί ν’ άναποδογυρίση τό  συναισθηματικό του κόσμο καί 
νά τους σπρώξη V άληθέψουν κ α ί μέσα στό έθνος πού τόσο στραβά είχε μάθει “ 
πιστευη, τη σωτήρια άλήθεια πού γ ιά  τήν ώρα ιδανική μόνο ε ίχε  αξία κ α ί άλήθεια 

- έ  γλωσσικούς αγώνες μπερδεύτηκαν οί περισσότεροί τους, μά  δ χαραχτήρας 
τους ήταν σχεδόν πάντοτε ύπερδολικά προσωπικός κ α ί ποτέ σχεδόν -  έξαιρείται 
ό Βερναρδακης -  δέ χτύπησε δ άντίγνωμος τή  βάση τού γ λ ω ΐ ι ο ύ  κ ά θ ε τ ο ς !  
Συζητούσαν γ ια  μισό αιώνα καί μάλωναν αδιάκοπα γ ιά  τή γλώσσα, χωρίς νά κατα- 
ληξουν σέ κάποιο συμπέρασμα, χω ρίς νά φωτίσουν τό έθνος, χωρίς νά κατορθώ
σουν οί ίδιοι νά γράψουν πιό άνθρωπινά. Καί άργότερα, άμα  6 δημοτικισμός 
άρχισε να μεστωνη, ή δέν έδειξαν πώ ς τόν κατάλαδαν καί περιωρίστηκαν σέ μεμ- 
ψιμοιρίες κ ι έπικρίσεις ή  -  όσοι τους είχαν άνοιχτή κάπω ς περισσότερο -  συμμα
ζεύτηκαν κ«ί δυνάμωσαν τήν αντίδραση, από φόδο γιά τή  νέα σκέψη κ α ί τά  νέα 
ιδανικα. Ουτε στά τελευταία  χρόνια έγραψε ποτέ κανείς τους άπλούστερα καί 
κείνοι ακόμη που άναγνώρι,αν πώς έπρεπε V άπλοποιηθή ή  γ ρ α φ ο μ έ ν η ^  

έκαναν γ ιά  νά βοηθήσουν μέ τό παράδειγμά τους τήν Απλοποίηση- ίσια ίσια 
ακολούθησαν τα  συνηθισμένα, κ « ί μάλιστα τή «φιλολογική* γ λ ώ σ σ α -κ ο ν τ ικ ή  ή 
όχι που παρουσιάζει τον αύστηρότερο κ α ί άντιλαϊκώτερο τύπο τής καθα-
ρβυοοσας. ^

Έ τσ ι έμειναν τά  έφόδια πού ή Ιπιστήμη Ιτοίμασε γιά  τήν δπεράσπιση του 
δημοτικισμού γιά  νά χρησιμοποιηθούν από καλλιτέχνες φιλέλευθερους, έπανα- 
στάτες ίδεολογους κ α ι άλλους νέους μέ λιγώτερους δεσμούς μέ τό  περιβάλλον

ή ΐ Γ ε σ Γ έ  7  μπ°ΡΟϋσα:  V4 r‘V°ÜV * *  νέας ’Ιδέας. Καί σ’ αυτούς
Ι ω τ ι σ α ί  !  '1 ~  ή  έδωσε δ έπιστημονικός«φωτισμός*—ήταν σημαντική. 1 %
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28. Κ ρητικός μέ ανατροφή έφτανησιώτικη, γιός εκείνου πού στά πατριω τικά  
του δράματα, γραμμένα στά μεγάλα χρόνια κ α ί αφιερωμένα στήν άναγεννημένη 
Ε λ λ ά δ α  έκανε άκόμη κ α ί τό  Μάρκο Μπότσαρη Βόοοαριν B oooaQ tm , έδειξε καθα- 
ρώτερα άπό κάθε άλλον σέ τ ί  περίεργες άντιφάσεις μπερδεύτηκαν οί λόγιοι άμα 
δοκίμασαν μέ κάποια  στοχαστική ειλικρίνεια νά συμβιβάσουν τή γλωσσική άλήθεια μέ 
τά  Ιδανικά τής κοινωνίας τους καί τής έποχής τους. Τά ιστορικά κ α ί κριτικοφιλο- 

'λογικά  του έργα τά  έγραψε σε μιά  καθαρεύουσα κ α τ’ έξοχήν ιδιόρρυθμη, κάποτε 
στρυφνή κ α ί συχνά άσυνήθιστη, με σπάνιες έκφράσεις κ α ί δικές του λέξεις πού 
δν άπό τό τε  είχαν ξυπνήσει τά  γλωσσολογικά ένστικτα των όμόγλωσαών μας μέ 
κάθε δίκαιο θά τόν ώνόμαζαν τό μεγαλύτερο μαλλιαρό. Κ αί δμως, χωρίς νά τό 
περιμένης κατεβαίνει έξαφνα άπό τά  ύψη τής άγέρωχης καθαρεύουσάς του — στήν 
εισαγωγή στά ‘'Δ ημοτικά Ά σ μ α τα *  (1850), στίς «Βυζαντινές Μελέτες» (1857), 
στις «Σκέψεις περί έλληνικής ποιήσεως» (1859), στήν Κριτική γ ιά  τό  έργο τού 
Τυπάλδου (1860) — κ α ί παρουσιάζεται επ ικριτής τή ς διγλωσσίας κ α ί θρηνεί 
νοσταλγικά τήν άδικημένη λαϊκή γλώσσα. Πιστεύει πώς ή  γλώσσα πού χάλασε 
μπορεί σέ πενήντα άκόμη χρόνια νά ξαναδιορθωθή — δν πιστεύαμε τούς περα
σμένους λόγιους, αύτό έπρεπε νά ε ίχε  κιόλας γίνει στά χρόνια του Ζαμπέλιου — 
κ α ί όμως ψάλλει ύμνους τής ποιητικής γλώσσας κ α ί προφητικά  μαντεύει τήν 
άποκατάστασή της στήν έθνική συνείδηση. Σέ μιά. σπάνια κριτική κάνει — δ 
«σοφώτατος τών Ε λλήνω ν» — τή  διάγνωση τή ς διγλωσσίας κ α ί φω τίζει τή 
γένεση της, κ α ί δείχνει πώς έχει κ α ί τ ή  δύναμη κ α ί τό  θάρρος ν’ άπορήση γιά  
τά  προβλήματα πού γεννούσε τό γλωσσικό ζήτημα  σέ κάθε άνθρωπο μέ σκέψη. 
Κ αί άφού άναγνώρισε τ ί  σημασία ε ίχε  πού μεταχειρίστηκε δ  Σολωμός τή  δημο
τική , άπορεί στό τέλος δ ίδ ιος πώς ήταν δυνατό νά θελήση μέ γλώσσα «δημώδη 
παντάπαοι» νά έκφράση ανώτερα διανοήματα, βάζοντας έτσι «ένδυμα στενόν καί 
πενιχρόν έπ ί πελώριον ήριοος ανάστημα».. . Καί ά καταστάλαχτη δπως φανερώνεται 
ή γνώμη τού συγγραφέα τών «Κρητικών γάμων» μάς. συγκινεί. Παρακολουθούμε 
μ’ ενδιαφέρον τόν Έ φτανήσιο, πού κατορθώνει νά σηκωθή απάνω άπό τήν πρό
ληψη, κ α ί πού συχνά πυκνά μάς φωτίζει μέ σκέψεις φωτεινές κ ι Ιξηγήσεις βαθυ
στόχαστες πού δέ μάς είχαν συνηθίσει οί συνάδελφοί του λόγιοι.

Ά λλοι λέγουσιν’ ή δείνα λέξις είναι βαρβαρική. — Βαρβαρική! 
καί δ ια τ ί;— Διότι τό λεξικόν δέν περιλαμβάνει αύτήν. — Ά λλ ’ έάν 
μετεχειρίσθησαν αύτήν οί πατέρες μας πρό δέκα πέντε καί εΤκοσιν 
αιώνων, έάν ή λέξις αίιτή είναι ώρισμένη νά έκφράση άρτιφανές 
τι φαινόμενον τών προηγουμένων πολιτισμών. . .  τίνος ένεκα τολμώ· 
μεν νά τήν έξοστρακίσωμεν, κατασχίζοντες μίαν σελίδα τής ιστο
ρίας; (1850),

Καθώς γάρ ό έκ γενετής στερούμενος άκοής, άλαλος διά βίου 
άπομένει, οδτω λαός, παιδείας προκαταρκτικής στερούμενος, ή έθνος 
δρφανόν άπλής καί εύκαταμαθήτου γλώσσης εις άτελεύτητον πέπρω- 
ται βαρβαρότητα. Άξιοθρήνητον τό γένος, δπου ή γραφομένη γλώσσα

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ ( f  1881)
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λάκκον όρύττειν βαθύν μεταξύ γραμματικών καί άγραμματικεύτων. 
μεταξύ άκαδημίας καί έργοστασίου.

Δέν άμαρτάνομεν λέγοντες τό κεφαλαίο χατον (γνώρισμα τοΟ χρι
στιανικού έλληνισμού). Ή  κοινή καί καθομιλουμένη γλώσσα, ό 
άγραφος μέν καί άπαραβίαστος. ούτος νόμος τής έπί τεσσαράκοντα 
περίπου αιώνας πολιτευθείσης Ιλληνικής φυλής· ή παράδοσις αδτη 
Τών άλληλενδέτων έθνικών μας φάσεων, είναι πραγματικώς τό μόνον 
λείψανον τής ναυαγησάσης άρχαιότητος, ήμιν ύπό τών μέσων χρόνων 
μεταδοθέν, τό μόνον Ιμβιον μνημόσυνον, έν ώ συγκεφαλαωΟται σχε
δόν ό συνολος βίος τού γένους, έν ώ όλομελής έσοπτρίζεται ή κατά 
καιρούς όπό παντοδαπών περιστάσεων διαμελισθεΐσα ελληνική διά
νοια . .  . Τόδε μόνον έξέφυγε τόν όλεθρον- ή κοινή λέξις, ή άπό τής 
Ιλληνικής σαρκός καί τής Ιλληνικής ψυχής άδιαχώριστος αύτη ψυχή 
καί γνώμη . . .  Τίς βέβαιοί ότι τή λέξει ταύτη δέν έναποκλείεται ό 
μόνος πειστικός λόγος τής σωτηρίας μας, ή Ιρμηνεία τών πολλών 
καί δεινών μας περιπετειών, ή διαθήκη τών σκοτεινών μας αίώνων, 
τού έλληνικοΟ δήμου ή σοφία καί εύφυίά, δτι έν αύτή δέν Ιγκρύ- 
πτεται τό μυστήριον τής παλιγγενεσίας μας, έάν .άληθώς. ή λέξις 
αύτή δπαρχει ό στερρότερος τών δεσμών, δσοι συνείρουσι τήν νυν 
Εύρώπην πρός τήν μουσοτρόφον πατρίδα του Όμήρου καί.τοΰ Πλά
τωνος. Καί όμως · οί μάταιοι ήμείς καί άφιλόκαλοι, καί μηδεμίαν 
έμβριθή σπουδήν κεκτημένοι, άφροντίστως σχίζομεν τάς σελίδας τοΰ 
βιβλίου αύτοΰ, ή σπαράττομεν τά φύλλα του, ή άπορρίπτομεν αύτό 
ώς χαμερπες τι καί μηδαμινόν. "Οταν δμως έλθη καιρός έπιστήμης· 
δταν ή συγκριτική φιλολογία άναβιβάση τό άσύρραπτον χειρόγραφον 
είς τήν πρέπουσαν αύτών περιωπήν δταν έκ τοΟ χοός καί τοΟ εόρώ- 
τος, οίτινες περικαλύπτουσιν αύτό, νέον φώς άληθείας Ιξαστράψη, 
καί είς τά άρματα τών γλωττολόγων έκπηδήση ό είσέτι άδιερμή- 
νευτος νόμος τής Ιλληνικής έθνότητος, τότε, θαρρούμεν, ό έξηυγε- 
νισμένος κόσμος άκριβέστερον ή άλλαχοϋ θέλει άναγνώσει έν αύτή, 
τήν μέθοδον δι ής ή θεια Πρόνοια άδιαλείπτως διετήρησε τόν βίον 
τόν έλληνικόν είς κοινωνίαν πνεύματος μετά πάντων τών έν Χριστώ 
πολιτευθέντων, καί σήμερον διαπρεπόντων εύρωπαίκών λαών (1857).

Ά ντί γλώσσης άπλής, πασιγνώστου, συντόμου, δραστικής, έπιτα- 
κτικής, γλωσσης τήν ικμαδα καί ζωτικότητα άρυομένης έκ τού 
παρόντος, γλώσσης έπεικτικώς ένσαρκουμένης έν τή έργασία, τώ 
καμάτω, τή καθημερινή τοΰ γένους ζωή καί προκοπή, άντί γλώσσης 
όσημέραι συναρμοζομένης πρός τάς βιωτικάς άνάγκας, πρός τάς
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εΰχάς, πρός τάς άνυπερθέτους έξαιτήσεις τού γένους, ήμείς, τουναν
τίον, άριστοεπείας χάριν, μεταχειριζόμεθα καί καθιεροΟμεν γλώσσαν 
μάλλον έπί μάλλον χωριζομένην άπό τής δλικής συνεργασίας, καί 
τής όργανικής άναπτύξεως, καί τής φιλοπροόδου διαθέσεως τοΟ 
λαού . . . Έξιστάμενοι καί τοΟ νΟν αίώνος, δπως έπιδιώξωμεν έπα- 
νόρθωσιν εποχής, ής ό άντιφωτισμός έπί τό δρομαίον ρεΟμα τής 
ιστορίας πλανά τό βλέμμα μας, ήμεΐς, παρά πάσαν τοΟ κόσμου 
προσδοκίαν, παλινδρομοΰμεν, καρκινοβατοϋμεν, άναποδίζομεν πρός 
άνυπαρξίαν του παρελθόντος, είς μέν τό σημερινόν καί τήν Ιμβιον 
ύποκαθιστώντες πάν δ τι πεπαλαιωμένον καί εύρωτιών, είς δέ τό 
εδχρηστον άντικαθιστώντες τό άχρηστον . . . άποθέτομεν ίδιοχεί- 
ρως τοΟ γάμου τό ένδυμα, καί τό σάβανον Ινδυόμεθα ίδιοχείρως. 'Ως 
έκ τής ίδιοτρόπου καί μοναδικής ταύτης εξεως, δύο τινάς ΙτεροφυεΤς 
ζωάς έ άλλοεθνής διακρίνει έν ήμίν, ζωάς συγχρόνους μέν, άλλ’ ώσαύ- 
τως έλλιπεΐς· άνω μέν, τήν ζωήν τής διανοητικής άφαιρέσεως, τής 
ματαιοσπουδίας, τής καρκινοβασίας, κατωτέρω δέ, τήν θετικωτέραν 
άλλων τής τού γένους ύλικής άναπτύξεως. . . .  Δύο θελήσεις άντιθέ- 
τους, δύο κινήσεις, δύο πνεύματα, δύο γλώσσας έν άδιακόπω συγ- 
κρούσει καί άμοιβαία ζημία παρατηρεί (1859).

Τίνες Ιδέξαντο παρ’ ήμΐν τόν νεωτερισμόν;. . , ιεροκήρυκες . . .  
ήσπάσαντο μετ’ ένθουσιασμοΟ τήν χυδαίαν γλώσσαν, ήτις κατά 
μίμησιν τής λοιπής χριστιανοσύνης καί συμφώνως πρός τάς άρχάς 
τής εύαγγελικής φωταγωγήσεως, εύθυπόρως άπετείνετο πρός τήν 
πλειονότητα τού γένους. . . Διά τοιούτου νεωτερισμού, παρεισφρή- 
σαντος είς τόν άμβωνα, είσδύσαντος έν τή διδακτική πεζογραφία, 
άλλά καί καθιερωθεντος έφεξής ύφ’ ιεροδιδασκάλων,. . .  δ Ιλληνι- 
κός λαός έγεύθη άμέσως, χωρίς βοήθειας λεξικού καί γραμματικής, 
χωρίς παρεμβάσεως διερμηνέως, έγεύθη, (ώς γεύονται πάντες οί λαοί 
τής χριστιανικής άναμορφώσεως, ώς γεύονται τά είς έλευθερίαν καί 
κράτος προωρισμένα γένη) καί τής ίεράς διδαχής, καί τής ποιήσεως, 
καί τής έγκυκλίου μαθήσεως, καί πάσης στοιχειώδους ψυχαγωγίας, 
8 έστίν, ή λογία μερίς συνδιελέχθη πρός τήν άπαίδευτον καί παι- 
δεύσεως δεομένην μερίδα τοΟ γένους κατά τό Ιθος τοΟ νΟν πολιτισμού.

Προέβη φωτίζον καί εύεργετούν τό σωτηριώδες σύστημα μέχρι 
λήξεως τού δπέρ αύτονομίας άγώνος. Τότε δμως άντιπερισπασμός 
έπέρχεται. Νέηλύς τις άρχαιολατρεία έκ Γερμανίας δρμωμένη, Ιφορ- 
μίζεται έπίκουρος πρός τόν έγχώριον καί πατροπαράδοτον λογιωτα- 
τισμόν. Τής δέ σχολαστικής συμμαχίας ύπερισχυσάσης έν Άθήναις,

7
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ή ποιητική καί χριστιανική καί εύρωπαΐκή παράδοσις προγράφεται, 
καταδικάζεται, έκπτωτος κηρύττεται- Ή  γλώσσα τήν ¿ποιαν έσεβά- 
σθησαν οί βάρβαροι καί ηύλαβήθησαν είκοσιν αιώνες, ή γλώσσα τού 
αέματος καί τής θυσίας στηλιτεύεται ώς άγενής καί αναξιοπρεπής. 
Έ κτοτε ό δαίμων τού Πανελληνίου έσκέπασε τό πρόσωπον. Άναμέ- 
σον ’Αθηνών καί λοιπής Ελλάδος άναβέβηκεν Ασυμφωνία. Καί περί 
μέν τήν έθνικήν φιλολογίαν, πλήρης άναρχία καί σύγχυσις· μεταξύ 
δέ πλήθους καί πεπαιδευμένου, χάσμα βαθύ (1860).

Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν  Π Η Λ Λ ίΚ Α Σ
29 . Καθηγητής τής νομικής στό Πανεπιστήμιο ήταν πρότανις καί κριτής στά 

πρώτα χρόνια τού ποιητικού διαγωνισμού, καί στόν Απολογισμό. τής πρυτανείας 
του μιλεΕ γιά τό έπεισόδιο πού προκάλεσε ή απόφαση τής έπιτροπής νά μή' βρα- 
δευτή κανένα Ιργο (1852). Κι έπειδή ένας από τούς όρους τού διαγωνισμού ήταν νά 
γράφωνται τά ποιήματα σέ καθαρεύουσα, ό Αγωνοθέτης, έμπορος στο Τριέστι, 
σ' ένα του γράμμα προς τόν πρότανι παίρνει τδ μέρος τής επιτροπής καί λέει τήν 
Απορία του, πώς σέ όλα τά πολιτισμένα Ιθνη δ ποιητής είναι έκεΕνος πού μορφώ
νει τή γλώσσα, καί μόνο σέ μδς γίνεται τό παράξενο, ένώ οί πεζογράφοι κιόλας 
«καθαρεύουσι» κι έκαναν τή γλώσσα τους «γνησίαν θυγατέρα τής αρχαίας», οί 
«τούς φοιίολήπτους έπαγγελλόμενοι τών χυδαιοτάτων λέξεων καί φράσεων ποι
ούνται χρήσιν». Ά ν  δ πατριώτης έμπορος γνώριζε περισσότερα από τούς λόγιους 
τού καιρού του θά ήξερε πώς καί στ’ Αλλα έθνη δ ποιητής ήταν πού πρώτος 
καλλιέργησε τή «χυδαία» γλώσσα, καί πώς φυσικώτατο ήταν νΑ γίνη τό ίδιο καί 
στήν Ε λλάδα. Μά δέν πρέπει ν' Απορήσωμε έμείς γιά  τή σοφή κρίση πού τού 
αντιτάσσει στήν έπίσημη λογοδοσία ό καθηγητής τής νομικής δταν προφητικά 
συμδουλεύη νΑ μήν Αφήσωμε «τό πνεύμα τής αρχής» τού Κοραή καί παίρνη γιά 
καλόν οίωνό τό ότι «ή συμπάθεια τών περισσοτέρων έκλινεν εις τό ποίημα τού 
δποίου ήτο φανερή ή προσπάθεια νά είναι Απλόν»;

'Η  σκιά τοδ περασμένου δέν άντικατασταίνει ούτε άξίζει τήν 
ζώσαν πραγματικότητα, τήν διαφανή Ικφρασιν τής παρουσίας τοΟ 
πνεύματος. Ή  Αρχαιολογία έχει τήν θέσιν της εις τόν χορόν τών 
ιστορικών Ιπιστημών, άλλά εις νέαν ποίησιν Αρχαιολογικόν Ινδυμα 
λέξεων καί φράσεων, φαίνεται άντιφατικόν ή. πνοή τών κοιμητη
ρίων ξηραίνει τό τρυφερόν τοΰ αισθήματος.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Α Σ Ω Π ΙΟ Σ  ( 1 7 8 9 * 1 8 7 2 )
30. Μαθητής σάν τό Βηλαρά τού Φαλίδα στά Γιάννινα, καθηγητής τής φιλο

λογίας στήν Ίόνιο Ακαδημία καί άργότερα στό ’Εθνικό Πανεπιστήμιο (Από τό 
1843) Από τούς όνομαστότερους, έγραφε τήν καθαρεύουσα τής έποχής του, Αρκετά 
αρχαϊκά μάλιστα, σά φιλόλογος πού ήταν. Τού Παναγιώτη Σούτσου όμως ή 
«Νέα σχολή τού γραφόμενου λόγου ή Ανάστασις τής Αρχαίας έλληνικής γλώσοης
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έννοουμένης ύπό πάντων» (1853) - -  βιβλίο αστείο γεμάτο Από τις Ασυναρτησίες 
πού μάς συνήθισε τά τελευταία χρόνια ή καθαρευουσιάνικη πολεμική—  τού έδωσε 
Αφορμή στά «ΣούτσειΑ» του (1853) νά χτυπήση τόν έξαρχαϊσμό τής φαναριώτι- 
κης σχολής καί τις Αντιποιητικές της Ιδιότητες, νά έπαινέση τή δημοτική 
γλώσσα καί νά δείξη μέ πειστικά παραδείγματα Από τόν Τερτσέτη, τόν Τρικούπη, 
τό Σούτσο καί τόν Κοραή, πώς δλοι οί καθαρισμοί τού κόσμου καί όλες οί προσ
πάθειες τών δασκάλων δέν κατώρθωναν νά δημισυγήσουν κάτι έφάμιλλο μέ τή 
δημοτική ποίηση καί κείνους πού μιμήθηκαν τή γλώσσα της.

Άφοΰ Απαξ οί ομογενείς λόγιοι άπεφάσισαν νά μεταρρυθμί- 
σωσι τήν γλώσσαν έπί τό άττικώτερον ήμείς ούτε κριταί γινό- 
μεθα, ούτε άντιλέγομεν...  Ά λλά  τούτου Ινεκα ού κωλυόμεθα είπεΐν 
ότι καί ή παραμελουμένη μή άττικίζουσα, καί διά τό έπικρατήσαν 
έθος καί δι* άρετήν ενδόμυχον, έχει χάριτας ίκανάς, τάς όποίας δέν 
δύναται νά άναπληρώση ή έν τοίς βιβλίοις άττικωτέρα.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Β Ρ Α ΪΛ Α Σ  Α ΡΜ ΕΝ Η Σ < 1 8 12 -18 6 5 )
31. Στήν εποχή πού ή γλώσσα τής Ιστορίας τού Τρικούπη δέν ήταν 

αρκετά καθαρεύουσα γιά τούς καθαρευουσιάνικους κύκλους τής «Πανδώρας» καί 
είχεν εξόριστη ή γλώσσα τής καρδιάς καί άπό τήν ποίηση Αξίζει νά χαιρετιστή 
κάθε άναγνώριση τής «χυδαίας», μάλιστα άμα έρχεται άπό άντρες τής περιωπής 
τού Βράιλα. Πολιτικός καί φιλόσοφος άπό τήν Κέρκυρα, καθηγητής στό Ίόνιο 
Πανεπιστήμιο, σύμβουλος τής ’Επικράτειας, δπουργός καί πρίσδυς, σέ μιά του 
μελέτη στήν Πανδώρα γιά τό ποιητικό έργο τού Τυπάλδου είπε καί τ’ Ακόλουθα 
λόγια γιά τή δημοτική (1858):

Καί νόμιμος, ένίοτε δέ καί Απαραίτητος είναι ή κατά τήν έλλη- 
νικήν ποίησιν χρήσις τής δημώδους διαλέκτου, διότι καί αδτη ούχ 
ήττον τής τών λογίων είναι νόμιμον καί αύθόρμητον προϊόν τής 
έλληνικής γής, τής έλληνικής διανοίας, τής Ιλληνικής ιστορίας . . . 
Πώς νά έκφράσωμεν τάς περιπαθείς σκηνάς τής έπαναστάσεως, τά 
ήρωικά αισθήματα τών αύτουργών της, τάς δουλικάς ήμέρας τής 
πατρίδος, τά πάθη, τούς έρωτας, τάς έλπίδας τού έλληνικοΟ λαού, 
χωρίς ν’ άντλήσωμεν τούς τύπους τής ποιητικής διαλέκτου έξ αύτοΟ 
έκείνου τού άκενώτου θησαυρού τών δημοτικών άσμάτων τόν όποιον 
Ιχομεν πάντοτε πρόχειρον καί τοσούτον θαυμάζουσι καί φθονούσιν 
οί ξένοι;

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Φ Ρ Υ Δ Η Σ  ( 1 8 2 6 * 1 8 6 6 )
32 . Ά π ό  τή / πατρίδα του Καππαδοκία ήρθε στήν Ε λλάδα , σπούδασε ύστερα 

στή Γερμανία γραμματική καί γλωσσολογία, κι έγινε στά 1861 καθηγητής στό 
Εθνικό Πανεπιστήμιο. Σέ διάφορες γλωσσικές διατριβές στό -Φιλίστορα» (1861-
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1865) καί στο βραβευμένο «Δοκίμων τής ιστορία« τ-SJc ίλληνικής γλώσσης» 
φώτισε, όσο μπορούσε, τή γένεση τη« δημοτικής καί τόνισε πώς ή νέα γλώσσα 
είναι άναγκαία, φυσική καί όργανική έξέλιξη τής άρχαίας.

'Η  νεοελληνική είναι νεωτάτη φάσις ή Ισχάτη πρός ήμδς ήλικία 
τής άρχαίας, είς ήν αδτη κατήντησεν ήρέμα, διά μακρών αίώνων 
δχι βιαίως καί τυχαίως, άλλ’ οίκοθεν κατ’ αναγκαίους τή ιδία φύσει 
έγκειμένους νόμους (1861).

Αλλά τά περί διαστάσεως των δύο μερίδων τής γλώσσης είρη- 
μένα — (τής δημοτικής καί τής λογίας)— δέν δικαιώνουσι τούς άτό- 
πως -διατεινομένους ν’ άναστήσωσιν Ιν τινι γλώσση τύπους άπ’ αίώ
νων ήδη κατηργημένους, νεκρούς καί ψυχρούς άντί τών έπίσης 
άπ’ αίώνων κατ’ ούσιώδη τής γλώσσης άλλοίωσιν καθιερωμένων, οίοι 
π. χ. έν τή έλληνικη οί άναλελυμένοι χρόνοι, οί μέλλοντες, οί παρα
κείμενοι καί οί ύπερσυντέλικοι, έπειτα ή περίφρασις τού άπαρεμφά- 
το υ ... καί τής εύκτικής άπέναντι τών άρχαίων απλών έπειτα τά πλη
ρέστερα καί σωματωδέστερα είμαι, εϊοαι, είναι, εϊμεθα κτλ. &ν είμαι, 
εϊααι κτλ. άντί των λεπτών καί λιπόσαρκων ειμί, εΐ ( ~ ή ,  έοτί, έαμεν 
κτλ. έάν ώ (— ο), ης ( ~ ι ς ) ,  ή κτλ. Ικανά  ΙπαΘεν ή γλώσσα έκ 
τού άκρου ζήλου τών Ιπί όκτωκαίδεκα αίώνας άττικιστών. Ά ς  μή 
τήν άσχημίσουν περισσότερον νέοι σπαραγμοί. Ά ς  μή προχωρήση 
6 ζήλος τών νέων διορθωτών καί αύτολεγομένων καθαρτών τής 
γλώσσης . . .  Τίνες Πλάτωνες θά άνεχθώσι τούς νέους έπιτηδευτάς 
περί τήν γλώσσαν τού έθνους άσχημονούντας;

Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  ΙΠ Α Ν Ν Ο Υ ( f  188 0 )
33. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο άπό τά 1839' δέν έχει καλά καλά έδώ τή 

θί° η ™ντο<1ϊ« διαιΡι(* «  ™υ “Περί τής νεωτέρας ελληνικής γλώσ-
οης» (1861, 1863) -  καλομελετημένες καί μέ κάποια γενικώτερη αντίληψη πού 
σπανια βρίσκομε στού« συνήγορους τοδ καθαρισμού-άποκρούει τή χρήση τής 
άνυκαρχτης κοινής «χυδαίας» γ λ ώ σ σ η ς -Ιξ ω  ο π ότι γράφεται «πρός διδα
σκαλίαν καί τέρψιν τοδ όχλου» — καί συνηγορεί γιά μιά μέση δδδ άρχαϊκώτερή 
άπο τοδ Κοραή, σέ μιά έποχή πού ή συνταγή αύτή είχε φέρει το έθνος στήν 
καθαρεύουσα, τή διγλωσσία, τήν αγλωσσία. Κηρύχτηκε δμως καθώς αργότερα δ 
Χατζιδάκις γιά τό μετριασμδ τοδ άρχαϊσμοδ, σύστησε ν’ άποφεύγουν δοτικές 
άπροθετες, μονολεχτικδ μέλλοντα, παρακείμενο καί προστακτική τριτοπρόσωπη 
καί αναγνώρισε πώς δ  λαδς δίκαιο είναι νά καταλαβαίνη τή γλώσσα του Χαρα- 
χτηριστική ή συγκατάβαση αύτή στά δίκαια τοδ λαοδ γιά δλους μας τούς 
λόγιους. Μά καί αύτή μισή. Γιατί οδτε δ πόθος τοδ άρχαϊσμοδ τούς άφησε ποτέ 
νά δουν πώς ί  λαδς άπό καιρδ έπαυσε πιά νά καταλαβαίνη τή γλώσσα «του» οδτε 
οί ίδιοι τόλμησαν νά έφαρμόσουν τή συμβουλή του«· καί ή καθαρεύουσά τους 
εξακολούθησε άπβίραχτη τό δρόμο της.
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Ή  κοινή γλώσσα πρέπει νά Ιχη βάσιν τήν νΟν λαλουμένην, Γνα 
μή καταστή τού λαού άλλοτρία.

"Εκαστος όφείλει γράφων νά γράφη ούτω, ώστε έκ τών 6π’ αύτού 
γραφόμενων νά είναι δυνατόν νά Ιξαχθή γραμματική τής γλώσσης.

Χρεία προσοχής ϊνα μή γίνηται έν τή νέα έλληνική γλώσση 
χρήσις λέξεων άρχαίων καί είς τόν λαόν άκαταλήπτων, εί μή δπου 
τούτο καθίσταται άναγκαΐον δι’ Ιλλειψιν συνήθους καί Ιν ταυτώ 
όρθώς ¿σχηματισμένης καί άρμοδίας λέξεως.

Γ Ε Ο Ρ Π Ο Ι  Μ ΙΣ Τ Ρ ΙΠ Τ Η Ι

34 . Καθηγητής τών Ιλληνικών γραμμάτων στό Πανεπιστήμιο 4.’) χρόνια 
(1868-1912) καί όργανωτής τής «Επιτροπείας πρός Ιννομον άμυναν τής έθνικής 
γλώσσης» (1911) ήταν, άροδ άρχισε ν' άπλώνεται ό δημοτικισμός, ό κύριος υπο
κινητής σέ κάθε αντιδραστικό κίνημα, στά Ευαγγελικά (1901), στά Όρεστειακά 
(1903) καί στις λυπηρές σκηνές γιά τό γλωσσικό άρθρο στό Σύνταγμα (1911). 
"Ομως νέος άν.όμη, στήν έποχή τής παντοδυναμίας του Κόντου, άφησ· ν’ άκου- 
στοδν άπό τό επίσημο πανεπιστημιακό βήμα λόγια θερμά καί ασυνήθιστα γιά τή 
γλώσσα πού αργότερα κατάτρεξε (1873).

Έ  δημοτική ήμών γλώσσα όσονδήποτε πτωχή καί ρερακωμένη 
καί άν δποτεθή, είναι πάντοτε ίκανή νά άνέλθη μέχρις εκείνου τού 
ύψους, ένώ συνήθως αίθεροβάμονες άετοί άρέσκονται νά δολιχο- 
δρομώσιν.

Αί λέξεις, άς ήκουσέ τις παρά μητρός καί τών άδελφών, αί φρά
σεις αίτινες ¿χρησιμέυσαν τό πρώτον προγύμνασμα τών ψελλισμάτων 
καί λαλαγημάτων αύτοϋ, έχουσι γλυκείας άναμνήσεις, μυστηριώδη 
καί άγραφον τινά ίστορίαν, &ν στερούνται αί λέξεις αί άντληθεΐσαι 
έκ τών λεξικών καί ταμιευθεΐσαι Ιν τή μνήμη . . .

Τάς λέξεις ταύτας ήκουσέ τις άνευ τών άσπασμών καί τών μει
διαμάτων τής μητρός, δέν συνήντησεν έν ταΐς άφηγήσεσι τού πατρός, 
δέν Ιγνώρισεν έν τοΐς μύθοις τής γραίας τής οίκογενείας καί διά 
τούτων δέν άντήλλαξε τά τρυφερά τής παιδικής ήλικϊας αισθήματα 
μετά τών όμηλίκων. Καί δμως τοιαύται είναι αί έκ τών λεξικών 
άντληθεΐσαι λέξεις. Τούτου Ινεκεν μή πλανώμεθα δτι αί λέξεις 
παλμοί της καρδίας καί καρδιοχτύπι, αελήνη καί φεγγάρι, τραγούδι 
καί άομα, καλός καί όμορφος, παμμέλας καί ολόμαυρος, όφθαλμοι 
καί μάτια, ίλενθερία καί ίλενθεριά, Ιχουσι τήν αύτήν σημασίαν. Μονον 
άναίσθητος δύναται νά συγχέη τήν σπουδαιοτάτην τών λέξεων 
διαφοράν οδτε σημειουμένην οδτε δυναμένην νά σημειωθή έν 
τοΐς λεξικοΐς.
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Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ  Β Ε Ρ Γ Ω Τ Η Σ

35. 'Από τά 'Εφτάνησα καί αύτός, λόγιος, δημοσίίψί ατά 1873 iva «Δοκί- 
μιον περί τής διδαβκαλίας τί,ς έλληνικής γλώσσης», επαινεμένο άπό το «Σύλλογο 
πρός 8ιά8οσιν τών έλληνικών γραμμάτων». Στήν έποχή πού γιά Ιλληνιχά διδά- 
οκονταν ακόμη ατό δημοτικό σχολείο ή αρχαία γλώσσα ό Βεργωτής, μέ «κίν
δυνον» καθώς λέγει, «νά έκμανώαιν οί φανατικοί τής άρχαιότητος έραοταί, 
σκανδαλισθέντβς. . .  ότι τολμώμεν νά έκθρονίσωμεν τήν θείαν του Πλάτωνος 
γλώσσαν . . .  καί νά δψώσωμίν τό ρακόδυτον καί πίνιχρόν τής καθομιλουμένης 
ιδίωμα· ύποατηρίζει ότι δέν «ίναι δυνατό νά διδάσκωνται στό δημοτικό σχο
λείο μαζί αρχαία καί νέα γλώσσα, ότι μιά πρέπει νά είναι ή «βάσις τής παι
δείας»^ καί ότι αυτή πρέπει νά είναι ή νέα, «ή ζώσα τού έθνους γλώσσα». Γιά 
τήν καθωμιλημένη δέ μοιάζει νά έχη πολύ ξεκαθαρισμένες ιδέες, γιατί εννοεί μέ 
αύτήν τά λογιωτατίστικα, πού καθώς ό ίδιος λέει, κατά τά τρία τέταρτα είναι 
τά Τδια τ’ αρχαία, καί ίσως αύτός είναι ό λόγος πού ή ιδέα του δέ φάνηκε τόσο 
επαναστατική όσο οτή βάση της ήταν, 'Ωστόσο πρέπει νά τόν ευγνωμονούμε γιατί 
τόσο έπίμονα ξεχώρισε τήν άρχαία άττική από τή νέα γλώσσα, καί ζήτησε νά 
δείξη πώς ή πρώτη δέν μπορεί νά *χη καμιά θέση στό νεοελληνικά δημο
τικό σχολείο. ’Αλήθεια δλοφάνερη, πού οδτε σήμερα ακόμη δέν κατώρθωσε 
ν’ άναγνωριστή δλότελα.

Είναι μέν άληθές δτι ό θρόνος, δν κατέχει σήμερον έν τοις δημο- 
τικοΐς σχολειοις ή γλωσσά τού μεγάλου φιλοσόφου, ούδέν έχει το 
ζηλευτόν ΙλευθεροΟντες δέ τούς ένδοξους τού Σωκράτους όμιλητάς 
άπό τής φυλακής τών μικρών σχολείων,1 Ινθα τ’ άριότουργήματα 
αύτών γίνονται θυσία πρός Ιξάσκησιν τών πρωτοπείρων περί τήν 
κλίσιν τών μερών του λόγου' ΙλευθεροΟντες, λεγομεν, αύτούς, Ιχομεν 
τήν πεποίθησιν δτι δέν πράττομεν έγκλημα καθοσιώσεως . .  . Όφεί- 
λομεν δέ νά είσαγάγωμεν τήν σπουδήν τής καθομιλουμένης καί 
δι’ αύτήν προσέτι τήν μόρφωσιν αδτής, ώς γλώσσης έθνικής· διότι 
ούδαμώς άλλως δύναται εύκολώτερον καί φιλολογικώς νά διασκευα- 
σθή, καί αίσθητικώς νά καλλωπισθή, είμή διδασκομένη ώς βάσις τής 
δλης παιδείας. Ούτω πως θά δυνηθώμεν νά λαλήσωμεν καί νά γρά- 
ψωμεν^αύτήν μεθ’ δσης οΐον τε άκριβείας καί χάριτος . . .  Έ π ί τή 
πεποιθησει λοιπόν δτι υπηρετοϋμεν ή μάλλον διαμορφοΟμεν τήν τών 
παίδων έκπαίδευσιν, Ιπισπεύδομεν τήν τής όμιλουμένης γλώσσης 
τελειοποίησιν, έπιτυγχάνομεν τήν άκριβεστέραν τής άρχαίας σπου
δήν, έάν είσαγάγωμεν τήν νέαν έλληνικήν ώς βάσιν τής διδασκαλίας 
τών παίδων, δέν διστάζομεν νά έπαναλάβωμεν τήν πρότασιν ήμών.

ΣΠ ΥΡ ΙΔ Ω Ν  ΛΑΜΠΡΟΣ

36. Καθηγητής τής 'Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο από ΐά  1887 κι έκδοτης 
μεσαιωνικών καί νεοελληνικών φιλολογικοϊστορικών κειμένων δημοσίεψε καί τό

πρώτο κείμενο τής δημοτικής «Τό πρώτον δημώδες άσμα τής νέας Ιλληνικής 
γλώσσης» (1879). Ή  μεγάλη του συγγραφική έργασία, έπιστημονική, φιλολογική 
καί μεταφραστική, είναι, στήν πιό διαλεχτή καθαρεύουσα. 'Ωστόσο τις σπάνιες 
φορές πού Ιτυχε νά μιλήση γιά τήν ίλληνική διγλωςσία έδειξε πώς ένιωθε τί 
σημασία έχει γιά ένα έθνος καί τή φιλολογία του μιά ζωντανή, πρωτότυπη λαϊκή 

γλώσσα.

Τό καθ’ ήμάς ήθέλομεν προτιμήσει τήν πτωχικήν περιβολήν τής 
καθωμιλημένης άντί τών δανείων τούτων έσθημάτων. Ά λλ ’ άπεναν- 
τίας οί Βυζαντίνοι περιφρονούσι τήν άληθινήν γλώσσαν καί άπο- 
στρέφουσιν άπ’ αύτής το πρόσωπον μετ’ άλαζονείας. Καί δμως ή 
βυζαντινή φιλολογία ήθελε τραπή άλλην όδόν φυσικωτέραν καί 
έθνικωτέραν, άν Ινωρίς ήθελον Ιπιληφθή οί συγγραφείς αύτών πρός 
Ικφρασιν φυσικήν τών ίδεών αύτών καί αισθημάτων τής γλώσσης 
τοΟ λαοΟ' τά δέ προϊόντα τοΟ βυζανπακού λόγου θά ήσαν έμπλεα 
ζωής, άν οί συγγραφείς, άντί νά καταδάλλωσι μόχθους πολλούς είς 
ψιττακισμόν άττικών φράσεων, έπεχείρουν εύθαρσώς είς τήν φιλολο
γικήν διατύπωσιν τής γλώσσης ήν έλάλουν άνά τάς όδούς καί 4ν τώ 
οϊκω, άμελοΟντες τής συνθηματικής έκείνης καί έξ άρχαίων ρακών 
συνερραμμένης ήτις ήτο ή έπίσημος γλώσσα τού κράτους, τής Εκκλη
σίας καί τών συγγραφέων (1879).

Ή  νέα ποιητική σχολή, ή σχολή τής άντιδράσεως, ώς ώνόμασα 
αύτήν, τούτο έχει τό χαρακτηριστικόν, δτι άρύεται τήν έμπνευσιν 
αύτής έκ τής άληθείας, δτι βαπτίζει τόν κάλαμον είς τά καλλίρροα 
νάματα τού γνησίου αισθήματος, δτι άντικατοπτρίζει τόν ζωντανόν 
βίον τού έθνους, καί δίκην άποκαλύψεως άνοίγεται πρό τών δφθαλ- 
μών αύτής τό γοητευτικόν θέαμα λαού, ού συναισθάνεται τήν Εθνι
κήν, οδ συμμερίζεται τά ιδεώδη, μεθ’ ού συγχαίρει καί συμπάσχει. 
Διά τούτο τοιαύτη ποίησις παθαινομένη παθαίνει, συγκινουμένη 
συγκινεί, γοητευόμενη γοητεύει. Τοιαύτη μόνον ποίησις ήδύνατο καί 
ώφειλε ν’ άντικαταστήση στιχουργίαν νεκράν καί καλοδάμονα, όρμα- 
θολογούσ»ν στίχους ψυχρούς έξ άναμνήσεων σχολικών ή έξ δθνείας 
μιμήσεως. Τοιαύτη μόνον ποίησις ήδύνατο νά όμιλήση είς τήν καρ- 
δίαν τού έθνους τήν γλώσσαν, ήν είχε λαλήσει είς αύτό ό Σολωμός 
καί ό Κάλδος, ό Ζαλοκώστας καί δ Βαλαωρίτης καί νά συγκινήση 
αύτό καί νά ύψώση καί νά φρονηματίση, δμνούσα τά κλέα άνδρών 
ή είκονϊζουσα τόν βίον, 8ν δέν μετέβαλε μακρών αίώνών συμφορά 
καί άγωνία, ή άναπαριστάνουσα τάς καλλονάς τού Ιλληνικού ούρα- 
νού, τού ώραίου έδάφους τής πατρίου γής, τής περικλυζούσης τήν
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έλληνικήν πατρίδα γλαυκής θαλάσσης. Τοιαύτη ποίησις προσεπά- 
θησε νά Ινωτισθή των παλμών τής Ιθνικής καροίας, ν’ άκροασθή 
τών ήδέων ήχων, οδς Ικπέμπει επί τής έλληνικής γής άπ’ άκρου 
έως άκρου λαός, οδ δέν Ισδεσαν τόν βίον, τους πόθους, τά όνειρα, 
τήν γλώσσαν αίώνες δλοι (1804).

ΓΕΠΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
37. Μαθητής του Κόντου καί καθηγητής τής αρχαίας γραμματικής στό 

Πανειτιοτήμω Α«ό τά 1885 ήταν 6 πρότβς άντιπρόσωπο; τής v ia ; γλωσσολογίας 
στην Ελλάδα καί μέ τίς πολοάριθμτς τον μελέτες γιά τή δημοτική γλίδσσα έγινε 
θεμελιωτής τών σπονδιΰν τής νεοελληνικήν γιά νά βοηθήση τή μελέτη της ίδρμσε 
το Σύλλογο Κοραή (1891) καί τή Γλωσσική Εταιρεία (1901) καί μέ τήν πανεπιστη
μιακή τοο διδασκαλία βοήθησε νά Ιλαττωθοδν ο£ προλήψεις γιά τή νέα μας γλιδσσα 
•Απο νωρίς ανακατώθηκε στοός γλωσσικούς αγώνες, κ ιέχειϊσω ; γράώίι τά περισ
σότερα για τό γλωσσικό πρόβλημα, άν .καί δέν είναι εύκολο νά σονοψιστή ή γνώμη 
τον γιά τήν πραχτική λύση. Σύστησε νά μή μεταχειρίζωνται άπαρέμαατο, μετοχή, 
άπόλυτη μετοχή, μέσο άόριστο, άπλό μέλλοντα καί μονολεχτικό παρακείμενο 
(1884), τόνισε Ιδίως τόν κ ο ι ν ω ν ι κ ό  χαραχτήρα τής διγλωσσίας μας καί τούς Ι σ τ ο 
ρ ι κ ο ύ ς  λόγο«; ποο τή γέννησαν καί πρότεινε μέση δδό, συμβιβασμό, Απλοποίηση 
καί τη «γλωσσά τών αιθουσών». Ή  συμβολή του στήγλωσσική μεταρρύθμιση είχε 
αυστηρά ακαδημαϊκό χαραχτήρα' πραχτικά ακολούθησε τή γλώσσα τών φιλολο
γικών κύκλων καί ήρθε σέ άμεση αντίθεση μέ τό δημοτικισμό κάθε φορά πού 
φανερώθηκε προγραμματικά, μέ χαραχτήρα έπαναστατικό (Τυχάρης), συμβιβα
στικό (Κροόμπαχερ), ή έλαφρά έξελιχτικό (Βερναρδάκης, Ροΐδης). Ή ταν Ιδρυτής 
και συντάχτης στά «Πάτρια».

Ατοπος είναι ό λόγος ό πολλάκις προφερόμενος, δτι τοΟτο ή 
έκεΐνο τό φαινόμενου είναι τού λαού, είναι χυδαίον, έπλάσθη δπό 
άμαθούς, επομένως δέν Ιχει λόγον. . . Δύναμαι νά διαβεβαιώσω τούς 
προφέροντας δτι πολλών μείζων κανονικότης καί τάξις παρατηρεΐται 
έν τή γλώσσα τού χωρικού δστις ούδέποτε άνέγνω βιβλίον, i) | ν τή 
γλωσσά τή έν Άθήναις δφ’ ήμών λαλουμένη . . .- ή γλώσσα τού λαού 
δέν είναι άλογος καί ακανόνιστος (1881).

Συμβαίνει δηλ. παρ’ ήμΐν τό θαυμαστόν δτι γράφοντες δέν σκε- 
πτόμεθα ούδ’ έξετάζομεν συνήθως πώς λέγεται ή πώς συντάσσεται 
τούτο ή εκείνο παρ' ήμΐν, άλλά πώς Ιλέγετο ή πώς συνετάσσετο υπό 
τών παλαιών. Οΰτω δέ κατήντησεν, ώστε ούδείς άνθρώπων να 
δύνηται σήμερον νά γράψη δρθώς ούδέ τό ελάχιστον, άν μή Ιχη 
ικανήν γνώσιν τής άρχαίας, καί τό χειρότερον δτι ούδέ νά έννοήση 
πάντα τά δφ’ ήμών γραφόμενα δρθώς δύναται άνευ τής γνώσεως 
τής αρχαία;· καί τό Ιτι άτοπώτερον δτι δσφ τις μάλλον τήν γραφο- 
μένην γλώσσαν κανονίζει κατά τά παλα ιότατα πρότυπα καί δή δσω
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έντελέστερον παραμελεί τής .συνήθους ήμών λαλιάς καί άπομακρύ* 
νεται άπ’ αδτής, τοσούτιρ εδπρεπέστερον νομίζεται δτι γράφει, καί 
σχεδόν πάσα ή σύνταξις τής άρχαίας γλώσσης μετά τών πολυπλό- 
κων αδτής σχημάτων είσάγεται κατά μικρόν, κ. τ. τ. ώστε μά τήν 
αλήθειαν δέν είναι παράδοξον, άν κατά τόν αδτόν τρόπον βαίνοντες 
παραλάβωμεν ήμέραν τινά καί τήν κατ’ αιτιατικήν τού άπαρεμφά- 
του σύνταξιν καί οδτω καταντήσωμεν μια χαρά είς τήν κοινήν ή καί 
τήν νεωτέραν άττικήν. ΤοΟτο κατά τινας ίσως θά. είναι ή άκρα 
τελειότης τής νέας έλληνική;, καθ’ ήμάς δέ θά είναι μεγάλη έθνική 
συμφορά. Διότι οδτω κίνδυνος είναι νά διαιρεθώμεν δπως οί παλαιοί 
Αιγύπτιοι καί Ινδοί κ.λ.π. είς διαφόρους τάξεις σινικού τείχους Ιγει- 
ρομένου μεταξύ τών τάξεων τούτων. Τής άρχομένης δέ διαιρέσεως 
ταύτης παρατηροϋμεν τό λυπηρόν σύμπτωμα δτι βιβλία ή φύλλα 
άξια νά φωτίσωσι τό έθνος δέν έπιδίδουσι· τουναντίον δέ φύλλα ¿λ** 
θρίως Ιπί τών λαόν Ιπιδρώντα, διά τόν μόνον λόγον δτι γράφονται 
έν. γλώσση έντελώς καταληπτή τοΐς πολλοΐς προβαίνουσι τάχιστα είς 
άκμήν, κατά χιλιάδας ίκανάς έκτυπούμενα. Καί δμως αδτοί ήμεΐς 
άναγκάζομεν τούς πολλούς ν* άναγινώσκωσιν αδτα, δταν τα χρήσιμα 
καί νά έξευγενίσωσι τόν λαόν δυνάμενα προσπαθώμεν να γραφωμεν 
έν γλώσση άκαταλήπτφ τοΐς πολλοΐς. Άγωνιζόμενοι λοιπόν παντί 
τρόπφ νά καταστήσωμεν τήν γραφομένην γλώσσαν εύγενεοτέραν, 
άφήνομεν νά γίνηται δ έλληνικός λαός αγενέστερος. Ώ ς πολύτιμον 
άληθώς τό τίμημα τής έξευγενίσεως καί καθαρότητος ταύτης! Αν 
έγράφομεν δπως δ άοίδιμος Κοραής περίπου, τ. έ. σαφώς- τοΐς πάσι, 
βεβαίως δέν θά ώρμων οδτοι σήμερον είς τήν άνάγνωσιν τών πάν 
θειον καί άνθρώπινον Ιμπαιζουσών τούτων σατυρών (1883).

Αί φράσεις: βάρβαρον, διεφθαρμενον, ελεεινόν, Ιδίωμα καί διά
λεκτος ή γλώσσα, λεγόμεναι επί τής δημώδους, τής άπλής λαλου
μένης ήμών γλώσσης, είναι καί ασεβείς καί αμαρτημεναι. . . Η 
μητρική ήμών γλώσσα, τ. I. ή γλώσσα έκείνη, ήν ή μητηρ προσμει- 
διώσα Ιδίδαξεν ήμάς κατ’ άρχά; νά ψελλίζωμεν, έπειτα δέ και 
ν’ άρθρώμεν καί άπροσκόπτως νά μεταχειριζώμεθα, ή μετά του μητρι
κού γάλακτος συνθηλασθεΐσα, ώς είπεΐν, έγένετο Ιν ήμΐν σάρξ καί 
αίμα, έδρεύει έν τή καρδία ήμών, καί είναι είκονικωτάτη καί ζωη- 
ροτάτη, πάντοτε έπί τών χειλέων μας, οδδεποτε Ιγκαταλιιπουσα 
ήμάς. . . Διά ταύτης τής γλώσσης καί ούχί δι’ άλλης μανθάνομεν 
κατά τά 3 ή 4 πρώτα έτη τής ήλικίας ήμών άνευ τινός δπερβολής 
πολλφ πλείονα ή δσα κατά τήν τετραετή φοίτησιν είς τό Πανεπι-
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στημιον.. .  Είναι καί ήγιασμένη ή γλώσσα αΰτη, διότι δι’ «ύτής 
έξεφραζον οί ταλαίπωροι πατέρες ήμών τό φοβερόν κήρυγμα τής 
έθνικής ήμων άναστάσεως, καί Μ  «ύτής έψαλλον καί τάς συμφοράς 
καί τα έπισοδεια τών άγώνων. Ά λλ ’ άν άποβλέποντες είς ταΟτα

δΧΙ άσέβί1α χαί άκΡα *«ταισχύνη νά δνομάζωμεν 
τό από 15 καί πλέον αιώνων πνευματικόν δργανον τού Ιθνους ήμών 
βάρβαρον καί διεφθαρμένον, δφείλομεν νά ήξεύρωμεν, ότι ούν ήττον 
ήμαρτημέναι κρίνονται αί όνομασίαι αύται, καί άν άποβλέψωμεν εις

ί Τ Τ Ϊ Γ ΐ  Λύτών λ0γ0ν· - ' Έ ν ^  ^ ώ σ η ,  πάσα μεταβολή 
και άποβολή φθόγγων, τύπων κ.τ.λ. εύθύς 6π ' άλλων τής θέσεως
αυτών καταλαμβανόμενης, δεικνύει πνευματικήν κίνησιν, πρόοδον 
αναπτυξιν, ούχί δέ διαφθοράν, κατάπτωσιν.

0ύδέν καθεστός κακώς Ιχον κατέπεσε διά κραυγών καί θορύβων 
άλλα δια συντόνου έργασίας. Έ άν λοιπόν τά κατά τήν γραφομέ- 
νην ήμων γλώσσαν εχωσι κακώς, καί άν τήν θέσιν αύτής όφείλη 
μιαν ήμέραν νά λάβη ή δημοτική, άνάγκη άπαραίτητος έργασίας 
Ιπιμελεστάτης καί άκριβεστάτης Ιπ ’ «δτής ταύτης τής δημοτικής. . .  . 
Εφ δσον δέν έξευρεθώσιν οί περί τούς φθόγγους καί τήν κλίσίν νόμοι 

τής δημοτικής καί γνωσθή δσον τό δυνατόν άκριβέστατα ή δύναμις καί 
ή σημασία έκάστου «ύτών, δέν είναι δυνατόν άκριβέστατα νά γραφθή 
δπ ουδενός όπωσδήποτε καθαρά. . .  Πάντες ήξεύρομεν τό δημοτικόν 

- άμορφος ή ά μο ρφ ο ς... δτι δέ τούτο Ιλάχιστον άφίσταται τού άρναίου 
εύμορφος βλέπει έκαστος καί πρός τούτοις δτι. δπό πάντων θά κατα- 
νοηθή μεταβαλλόμμενον είς «ότό. Καί δμως ή άπαγγελία τού εύμορφος 
καταπατεί θεμελιώδη φθογγικόν νόμον τής ελληνικής γλώσσης· διότι 
τό σύμπλεγμα β + μ  είναι δλως άφόρητον. Ούδείς λοιπόν έχων γνώσιν 
τού φθογγικού τούτου νόμου θά τολμήση νά προφέρη καί γράφη 
τόν τύπον τούτον καί τούς όμοιους αύτψ γράφων τήν δημοτικήν (1884)

Εφ δσον δέν θά κατορθωθή νά γνωσθή άκριβώς καί γρά- 
φηται όπωσδήποτε .καθαρά καί άμιγής ή δημοτική, δέν είναι δυνα
τόν.™  ί η  άξ[ωσ6[ς ν, 4νβλά6ϊ τ , βαρ, τατα καί σπουδα[,τατα

καθήκοντα, όποια πάσα γραφόμενη γλώσσα Ιχει νά έκτελή . . .  
Επί την έρευναν λοιπόν καί συναγωγήν τής δημοτικής άς τρέψωσι 

την προσοχήν των, δσοι άμφιβάλλουσι περί μέλλοντος τής νύν γρα
φόμενης «δτη είναι ή άρίστη καί ή μόνη όδός. . . "Οταν περισυνα- 
χθή καί έτοιμασθή τό όλικόν, τότε μόνον θά εδρεθή, άς τό έλπίζω- 
μεν, καί 6 άρχιτέκτων Σέξπηρ ή Δάντε, δστις θά ίδρυση τό περί
βλεπτον οικοδόμημα τής γλώσσης.
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Ώφειλον νά μεταβληθώσι καί τά είς ενς τριτόκλιτα όνόματα- 
διότι μεταβαλλόμενα κατ’ άνάγκην φωνητικώς είς βαοάέφς, βαοιλεψ, 
χαλκέφς, χαλκέφ, δέν ήδύναντο νά διασωθώσιν άτε τής προφοράς 

' ταύτης άδυνάτου οδσης έν τή λαλουμένη έλληνική γλώσση. Κατά 
ταύτα ώφειλον πρό τού νά Ιλθωσιν είς τήν προφοράν ταύτην νά 
μεταπλασθώσιν είς τά γνωστά ό βαοιλέας, 6 χαλκέας, 6 φονεας.. . 
Βασίλενμα, κλαυθμός, &νεν, ψεύοτης, ζευκτής (πρόφερε . ..  βαοίλεβμα, 
κλαφθμός, ανεφ, ψέφοτης, ζέφκτης) . . .  ώφειλον κατ’ άναγκην ανα- 
πόδραστον νά μεταβληθώσιν. . .  ήτο άπολύτως άδύνατον νά μένη ή 
κλίσις καί αί λέξεις άναλλοίωτοι καί άπαθε'ις άφού ή φωνητική 
είχε τοσούτον μεταβληθή. "Οτι σήμερον όνόματα είς εύς είσαγόμενα 
μεταποιούνται είς ές, είναι βέβαιον, οίον Ό ρφες  (1888).

Είναι ψευδής καί ή πολλάκις δπό πολλών πρεσβευομένη άντί- 
θετος περί τής δημώδους γνώμη, καθ’ ήν άδύνατον νά γένηται ποτε 
αύτής χρήσις διά τόν παράδοξον λόγον, δτι αύτη μόνον όστά, σκε
λετός τις είναι, στερείται δμως σαρκός καί δέν ήξεόρω τίνων άλλων 
πραγμάτων. . . Είναι πασιφανές δτι μείζονα ζωηρότητα ^καί ίσχύν 
καί εύτραπελίαν έχει καί βαθύτερον αίσθημα έκφράζει πάντοτε και 
πανταχού ή δημώδης φράσις τής ,τετορνευμένης. Λοιπόν πώς δύναται 
γλώσσα ισχυρά καί εύτράπελος καί βαθύ αίσθημα έκφράζουσα νά 
λέγηται δτι δέν έχει σάρκας καί νεύρα, άλλά μόνον όστά, τ. έ. δτι 
είναι νεκρά; . . .  Ή  διά τής γλωσσικής έπιστήμης τρανότατα κατα- 
δειχθείσα καί πασίγνωστος άλήθεια είναι δτι έπειδή αί διά τής 
γλώσσης παριστάμεναι σχέσεις είναι άπειράρ.ιθμοι πάσα γλώσσα 
καί πάσα διάλεκτος δύναται κατ’ άρχήν νά ,έχη καί δντως έχει τήν 
ικανότητα νά Ικφράζη δεξιώτερον άλλης πολλάς ή όλίγας τών σχέ
σεων τούτων (1890).

Πάντες δουλεύομε'/ τή συνήθεια! Τό έπ' έμέ όμολογώ παρρησία 
δτι ανήκω είς «τούς έξ άνάγκης δποτασσομένους νά γράφωσι^ τήν 
έπικρατήσασαν γλώσσαν», διότι διαβλέπω τά έλαττώματα αυτής, 
νοώ δ' δμως καί τάς ίσχυροτάτας τής συνήθειας ρίζας καί δή καί 
δέν επιθυμώ ζητών νά γένωμαι αίρεσιάρχης καί διορθωτής τών 
κακώς κειμένων, ού μόνον νά πάθω τό τού ’Ικάρου πάθημα, άλλά 
καί τελευταίον νομισθείς παραδοξολόγος μηδ’ έν τοις δυνατοίς νά 
πιστεύωμαι, δπερ συχνά βλέπομεν συμβαίνον πολλοίς (1890).

Ή  θεωρία περί τής εύγενείας τών άρχαίων τύπων καί τής εύτε- 
λείας τών νέων είναι άξιολύπητος πλάνη.

Ή  παρά τήν καθαρεύουσαν χρήσις τής δημώδους ή δημωδεστε-
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Ρ« ί *αθαρευούσης οδ μόνον λυπηρόν δέν είναι, άλλά καί μίγ άλως 
δυνατα, να συντέλεση εις μόρφωσιν άξιολόγου έθνιχής φιλολογίας 

μονον τύχη δεξ<ών καλλιτεχνών... Νά αυντελέσωμεν *  τήνΤ δ ΐ  
δωσιν «0 έργοδ· αδτών άτυχώς δέν δυνάμεθα, πάση δ’ δμως δυνάμει 
προτρεπομεν «δτους καί παραθαρρύνομεν εις τον εύγενή άγώνα 
ΗμεΤς ώς μαθηταί Ικείνων μετά τών έννοιών θά παραλάβωμεν καί 

την γλώσσαν αδτών (1891). μ και

δτι ή  τ έ ο ^  *Γ°*μεν’ θά *** 6«Ρβ«λήν, άν τις ι’σχυρισθή < ή τέως παραμέλησις τής λαλουμένης ήμών γλώσσης καί 8* ίδτής
τοΟ̂  πνευματικού θησαυρού καί βίου τού έθνους ήμών όπήρξε τών
Γ ο Γ ν Γ  Π '1ων ^ ' ¡ 1} 0λ0̂  ^  στειρώσεως έν τοΤς καθ’ ήμας
νίυ ν ω σ οΓκΤ ?  ^  ^  π ώ υ*Ρό- υ  ** άγό-νου γλωσσικού ζητήματος εν τή παραμελήσει ταύτη έχει τήν πρώ·
την αδτοΰ αιτίαν (1892). λ ; πρω

- · · ΑΕ πλάναι αδται καί α ί έντεύθεν βλάβαι άπό τινων έτών «Λ™

£ ΐ Τ θ ^  α ν η 1"  τθ0τ° *αί τθλμηρίτερον ^ Χ ^ σ α ν  οί καθ’
βλ ίτο λ0Γγθϋ. κβλλ'τεχνβίί νά ΦΡάΦω™  « δ φ  τήν πρότερον άπό- δλητον νομιζομενην δημοτικήν.

Ε ίνα ι δμως άναμφισβήτητον δτι όσημέραι περιορίζεται ώ νο-Λα,ο 
κα τής γραφόμενης ή καθαρευοόσης καί τών ποικίλων τοπικών ίδιω-

Ζ Λ α  Τ  1 “  V ^  * *  «“ " »  * *  κ« ^ ο -
άπένουσα Γ  “ " Τ  ^ ωματων ««νουμίνη καί έξ ίσου άμφοτέρων
πεπα δ ' " Τ  , 1 π °λ“  ^  Έλλάδθ? καί ϊο υ Ρ>“'«< δπό τε
ν ά Τ ν ο Ζ θ Γ ϊό  άμφ°τέρων τ&ν Φύλων καί δόναται
σμοΰ έ 1 6 λλΪΟ ί Τ  7 Τ  91 ά σ τ ΐκ ίδ -  **« Ανάγκην πλουτι-
έ λ λ « ν ^  ί  ί Τ  ^  ^  μ*λ £ τ Φ  ™ τ α χ ο ύ  τής ελληνίδος γής λαλουμένην έλληνικήν γλώσσαν Γνα ... λαβόντες τά
κοινά καί χρήσιμα συμπήξωμεν τήν ήμετέραν κοινήν.

άοετάο Τ ν  γλώσσηί κα1 Τά« πολλά? ποικίλας «δτής
τ ο7τ ω δ V  0τ°ν ^  ^  καί Φ  >επτά
Γ λ  π θ έ λ Γ δ δ ^  Τ  Χ Ρ"  Χαί δύν*μΐν’ Τάί τικάς πλοκά

τήν γλωσσικήν ταυτην φάσιν καί συντελέσει οδτως εις εδρυτέραν 
γνώσιν καί χρήσιν αδτής, δπως καί άλλαχού τούτο συνέβη 
σώ ’ -μ*Χ · 'Εσπερίας έθνη διά τών λαλουμένων- γλωσ-
Ζ - Γ Γ 1  ”* * « « δ«ίϊ»«· ~ ί  ^ ¡ ΤξΜ Ι  τψ

*»! ’ «* — βνρ,ν, ή , „ 0„ δ ί  Ζ »  1·1

-
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Ή  νεωτερα λαλουμένη έλληνική καί τής άρχαίας διέσωσε πλεΐ* 
στας άρετάς, καί νέας άνέπτυξεν οόκ δλίγας, ώστε δΰναται φρονώ 
νά συγκριθή πρός πάσαν άλλην εδρωπαϊκήν γλώσσαν . . .  Τάς νεω- 
τέρας άρετάς ταύτας καί παραπλησίας κατεφρόνησεν 6 γραπτός 
ήμών λόγος... ΟδδεμΕα δ’ άμφιβολία δτι άν σήμερον δνδρες Ιχοντες 
τάς άρετάς τών άρχαίων ’Αθηναίων συνέτασσον έν τή νεωτάτη γλωσ
σική φάσει ταΰτη φιλολογικά καλλιτεχνήματα άντάξια τών άρχαίων, 
αδτη θά καθίστατο ή γραπτή γλώσσα τοΟ έθνους δλου.. .  Μόνη ή 
έργασία θά νικήση, καλώς δ! θά πράξωσιν οί συνηγοροΰντες δπέρ 
τής χρήσεως τής δημοτικής εις τόν γραπτόν ήμών λόγον νά μή 
λησμονήσωσι τόν δρον τοδτον (1892).

ΟΕ λογοτέχναι Ιχουσι βεβαίως δίκαιον, διότι ή γραφόμενη 
γλώσσα έπλάσθη κυρίως υπό λογίων έπιστημόνων εις έπιστημονικους 
καί άλλους τοΟ βίου σκοπούς,. . .  οί δέ λογοτέχναι δέν μετέσχον 
ένεργώς οδδ’ ¿πρωταγωνίστησαν, δπως ώφειλον, κατά τήν δημιουρ
γίαν αδτής...  Τ π ’ ανθρώπων δρα μάλλον σκεπτομένων ή αίσθανο- 
μένων καί εις δλϊγα τινά' σχετικώς έκάστων άρκουμένων κατασκευα- 
σθεΐσα έξαρκεί μέν εις τάς άνάγκας αύτών, άλλ’ όστερεί πιθανώς εις 
πιστήν καλλιτεχνικήν παράστασιν όλοκλήρου ψυχολογικοΟ κόσμου 
αισθημάτων καί διανοημάτων, όποιον έπιδιώκει νά παραστήση ό 
καλλιτέχνης (1893).

’Επί τούτου καί μόνου στηρίζεται ή διαφορά τών γνησίων 
δημωδών λέξεων άπό τών δανεισθεισών είτε έκ τής άρχαιας Ιλληνι- 
κής είτε έξ άλλης γλώσσης, δτι δηλαδή αί άληθώς δημοτικαί είναι 
πασίγνωστοι, τουναντίον δ* αί πλεΐσται τών δανεισθεισών μόνοις τοίς 
λογίοις, δι’ δ καί μείζονα αίσθησιν έχομεν τών δημοτικών (1898).

Ή  δημώδης είναι άληθώς φυσική διάδοχος τών προγενεστέρων 
τής γλώσσης μορφών, προσέλαδε δέ τόν νεωτερικόν αδτής τύπον 
πολλούς αιώνας πρό τής δουλώσεως του έθνους δπό τών Τούρκων.

Είναι σήμερον έκτός πάσης αμφιβολίας δτι ή γλώσσα τής συμ- 
πάσης Ελλάδος, τών Σποράδων καί Κυκλάδων, τής Κρήτης καί τής 
Κάτω ’Ιταλίας άποτελούσι μίαν καί μόνην γλώσσαν, εις ιδιώματα 
τοπικά, άλλ’ ούκ είς διαλέκτους διαιρουμένην.

Ή  όμιλουμένη γλώσσα Ινός έθνους έχει δγιά καί νεαράν ζωτι
κήν δύναμιν, ήτις επί τέλους Εκανοΐ αύτήν νά έκτοπιση και άντικα- 
ταστήση τήν λογίαν γλώσσαν. !ξ ής καταγεται.

Ζώσαι γλώσσαι είναι αί λαλούμεναι, νεκραί δέ δσαι διασώζονται 
έν άντιγράφοις ή έντύποις βιβλίοις.
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’Αληθώς είπεϊν ή γλώσσα ζή Ιν μόναις ταις ψυχαΐς καί έπί τών 
χειλέων τού λαλοΟντος αύτήν έθνους.

Ως γνωστόν, καί αί λέξεις τής προφορικής παραδόσεως δσαι 
σήμερον είναι κοιναί καί τετριμμένοι ή καί χυδαΐαι δύνανται κατ’ 
άρχήν άν τυχόν τύχωσι καλλιεργίας, νά έξευγενισθώσι, καί τανά- 
παλιν αί σεμναί τής γραπτής παραδόσεως νά καταστώσι συν τώ 
χρόνψ κοιναί καί τετριμμένοι ή καί χυδαΐαι (1908).

Ούκ δρθώς χαρακτηρίζομαι κεκηρυγμένος εχθρός τής δημοτικής 
γλώσσης. Διότι Ιπ ’ άληθείας ¿φρόντισα καί ¿καλλιέργησα αύτήν 
κατά δόναμιν, πάντως περισσότερον τών νΟν έπαινετών αύτής. Είναι 
άληθές δτι δέν ήθέλησα νά κάμω αύτής καί πρακτικήν χρήσιν, άλλά 
τούτο ήρμήνευσα πρό πολλοΟ είπών ήδη κατά τό 1 8 9 2 ...  δτι «δέν 
είμαι καλλιτέχνης, άλλά ιστορικός έρευνητής τής νεωτέράς Ιλληνι- 
*ήί> μεταχειρίζομαι άρα δποιον γλωσσικόν τύπον εύρίσκω γνωστόν 
καί συνήθη, θά Ιγραφον καί άττικιστί καί λατινιστί δπως γράφω 
καί γερμανιστί, άν τούτων Ιγίνετο ύπά τών περί έμέ χρ ή σ ις ... θά 
μοι συμφωνήσωσιν, έλπίζω, πάντες οί άμερόληπτοι κριταί, δτι ή 
απαθής καί άκριβής ίστορική έρευνα καί ή έπιστημονική έρμηνεία 
τών φαινομένων τής νέας έλληνικής είναι άρίστη όδός είς τό νά 
μάθωμεν καί ¿κτιμήσωμεν τάς άρετάς αύτής καί δή καί, άν ποτε 
κριθή καλόν, μεταχειρισθώμεν αύτήν προσηκόντως.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

38. Καθηγητής ατό Πανεπιστήμιο άπό τά 1890 θεμέλιωσε μέ συστηματική 
πολύχρονη έργασία τή νεοελληνική λαογραφία, ίνα  έργο του όποίου τούς πρώ
τους πλουσίους καρπού; έχομε στό περιοδικό «Λαογραφία* καί στίς μνημειακές 
συλλογές «Παραδόσεις» καί «Παροιμίαι» τού έλληνικοδ λαού. Μέ τή λαογραφική 
του εργασία καλλιέργησε άπό νωρίς, σέ περασμένα χρόνια, στούς λογοτεχνικούς 
κυκλους την αγάπη γιά τις έκδηλώσεις τής λαϊκής ψυχής καί τήν έξεικόνισή τους 

Μπορεί νά θεωρηθή δ τυπικός καί ιδανικός αντιπρόσωπος τής χτεσινής 
γενεάς τών λογίων. Φυσικά καθαρευουσιάνος, άν καί αφιέρωσε τή ζωή του οτή 
μελέτη τής ψυχής τού λαού μας. 2 τούς γλωσσικούς άγώνες δέν ανακατώθηκε, 
πιστεύοντας πώς ή κοινή «εθνική γ λ ώ σ σ α » -ή  καθαρεύουσα-δέν είχε τίποτε νά 
πάθη, και πως άπό Ιναν κοινωνικό αγώνα μόνο ωφέλιμες τάσεις θά μπορούσαν νά 
νικήσουν, δποιο καί νά ήταν τό άποτέλεσμα' άντιστάθηκε καθώς δ Πανταζίδης δ 
Λάμπρος καί άλλοι στού κοντισμοδ τίς ύπερβολές καί άναγνώρισβ τής δημοτικής 
τί£ Καί μΜ  ά^ομνημόν,υτη έποχή, στά 1889, ώς εισηγητής τού
«Φιλαδελφείου ποιητικού άγώνος» βρώοεψε μαζί μέ τό Σπ. Σακελλαρόπουλο καί 
τό Σκυλίτση του Παλαμά τόν «Τμνον είς τήν Άθηνάν». Είναι ή κρίοη Ικείνη ή 
έπισημοποίηση ένός άπό τούς πρώτους σταθμούς τής δημοτικής, Μερικούς μήνες 
αφου φάνηκε τό «Ταξίδι» τού Ψυχάρη, σέ ποιητικό διαγωνισμό όπου πλημμυρούν
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-ά  έργα στή δημοτική καί σέ πανήγυρη αφιερωμένη «β!ς έπίδειξιν καί προαγωγήν 
τών ύλικών καί διανοητικών δυνάμεων τού ύμετέρου έθνους», μέ αγωνοθέτη και με 
κριτές καθαρευουσιάνους, βραβεύεται Ινα έργο πού τραγουδεί στη νέα γλώσσα τη 
δόξα τών Αθηνών «έν ή συλλήβδην περιλαμβάνεται πασα ή έλληνικη δοξα , 
«έκφράζον τά κλέη τού παρελθόντος καί τάς έλπίδας του μέλλοντος» καί ανα 
γνωρίζεται πώς δ ποιητής χωρίς νά «παρεκκλίνη» άπό τή λαϊκή γλωσσά χαι 
‘διά τού παραδείγματος του εύγλώττω; άνασκευάζων τήν γνώμην τών φρονουν- 
των ότι ή δημώδης γλώσσα είναι έν τή ποιήσει δργανον άνεπιτηδειον καί εν 
πολλοΐς ανεπαρκές» κατώρθωσε νά δημιουργήση «έργον αντάξιον του θέματος» 
καί νά τού φυσήξη «τό Μ *  Ικεϊνο θρησκευτικόν αίσθημα τών παλαιοτατων 
ποιητών» ώστε νά μήν είναι τόσο «σύγχρονον ποίημα» δσο «παράφρασις αρχαίου 
άπολεσθέντος ύμνου». Πριν άκόμη ή δημοτική άντρειέψη καί δ κόσμος σαοτίση, 
έχομε τήν έπίσημη καλομελετημένη δμολογία πώς ή σημερινή γλώσσα μπορεί νά 
μάς ξαναζωντανέψη τήν αρχαιότητα καί νά ψάλη τό ιδανικό «προς ό όφείλει νά 
κατευθύνηται αείποτε τό έλληνικόν έθνος». Τί κρϊμα που ή έλληνικη έπιστήμη 
δέν μπόρεσε όμοια σοφά νά χειραγώγηση τό δημοτικισμό και στα παρακάτω του

βήματα !
‘Ο ποιητής προέκρινε τήν δημώδη γλώσσαν, φρονών δτι διά ταυτης 

οί ποιηταί τής νεωτέρας Ελλάδος δύνανται νά χωρήσωσιν εύθύτερον 
πρός τόν προορισμόν αύτών. Μόνη άληθώς γλώσσα ζωντανή δύναται 
νά μεταδώση τήν πνοήν τής ζωής είς πλάσματα έκλελειποτων χρό
νων καί συνάψη δι’ άφανών, κρίκων τούς δύο κόσμους, ούς άχανες 
διάστημα χωρίζει άλλήλων, τόν άρχαιον καί τόν νεώτερον.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ( Ι 8 4 Ι - Ι 9 0 2 )

39. Νομικός, ιδρυτής, έφορος καί γραμματέας τής Ιστορικής καί ’Εθνολο
γικής Εταιρείας (1882) κατάγινε στήν ίστορική γεωγραφία και δημοσιεψε οημαν- 
τικές έργασίες γιά τή γεωγραφία καί τήν ιστορία τής πατρίδας μας. Γιά το 
γλωσσικό ζήτημα «έν έγραψε’ δπερασπίστηκε όμως συχνά τις τοπωνυμίες τής 
έλληνκής γης άπό τίς άστεϊες προσπάθειες τού επίσημου κράτους καί όλων 
έκείνων πού επιμένουν στή θέση τους νά βάλουν άρχαϊα έλληνικα όνοματα.

Τά γεωγραφικά όνόματα τιθέμενα 6πό τού λαού πρεπει να 
μείνωσιν άναλλοίωτα έφ’ δσον ούτος έν τή ίστορική έκδηλώσει τά 
άποδέχεταί’ δέν είναι έργον ούτε ένός άτόμου, ούτε κυβερνησεως ή 
μεταβολή . . .  Καί διατί νά λησμονήσωμεν τάς ήμέρας τής δουλειάς; 
Μήπως τέσσαρα έκατομμύρια δμοφύλων δέν διατελοΟσιν ύπό τήν 
δουλείαν; Είναι κακόν τό νά Ινθυμήται ό λαός τό παρελθόν αύτου, 
διά τό όποιον άλλως ή νέα γενεά δέν εόθύνεται;. . . Τοιαυτα όνβί η 
δέν έξαλείφονται διά μιας μονοκονδυλιάς, άλλά δι’ άλλων Ιργασιων 
καί μόχθων καί θυσιών...  Δόξα άπολεσθεισα δέν Ιπανέρχεται δι’ άλλα- 
γής λέξεων καί φράσεων, ούδέ άναιροΰνται διά τοιούτων φιλολογι
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κών παιγνίων ίβτορικβί, γλωβσολογικαί και έθνολογικαί άλιί- 
θβιαι (1892).

Πρεσβεύω δτι οόδείς Ιχει τό δικαίωμα άνευ λόγου ν’ άντικα- 
θιστά δνόματα κοινά γεωγραφικά, πρό «ίώνων καθιερωθέντα, συνδεό
μενα άναποσπάστως μετά τής μεσαιωνικής καί τής νέας ιστορίας τής 
Ελλάδος, μετά τών Ιννομων σχέσεων των κατοίκων, μετά τής συνή

θειας, μόνον και μόνον διότι θεωρεί ταδτα βάρβαρα, σλαβικά, ένετικά 
ή τουρκικά. *Αν τά δνόματα ταΰτα είναι ίχνη τής διαβάσεως ξένων 
φυλών έπί τοΟ έλληνικοθ Ιδάφους τις Ιχει τό δικαίωμα νά διαγράφη 
τά ίχνη ταΟτα Ικ  τής ιστορίας; "Αν θεωρή τά ίχνη ταΟτα βάρβαρα, 
δς δψώση αυτός παρ’ «ότά τά ένδοξα μνημεία τοΟ νεωτέρου πολιτι- 
σμοΟ του. Δίκαιον δέ μέγα είχον οί Σπετσιώται νά Ιξεγερθώσι σύμ- 
παντεςτό 1834 κατά διατάγματος τής Άντιβασιλείας, δι’ ο'δ ήθέλησε 
νά όνομάση τον δήμον Σπετσών δήμον Τυζαρήνον

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ

40. Καθηγητής τής έλληνικής ‘Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο -  τά' τελευταία 
χρόνια βουλευτή; στήν τούρκικη Βουλή -  είναι όπαδός τής Ιπίοημης γλώσσας 
καί δέν είχε ποτέ συμπάθεια γιά τή δημοτική. Στή δημοσιογραφική όμως έρευνα 
πού ακόλουθηοε τις ταραχές τών Όρεστειακών σέ μιά του ανακοίνωση έδειξε πώς 
αναγνωρίζει τό δικαίωμα καί τή σημασία τού δημοτικισμού.

Η καθαρεύουσα λεγομένη γλώσσα έδημιούργησεν ήδη τό κράτος 
αότής !ν τή ίστορία καί διά τής Ιστορίας . . .  Ά ς  δημιουργήσωσι 
λοιπόν καί οί όπαδοί τής δημοτικής άγωνιζόμενοι κατά τής συμπά- 
<*ήξ μέχρι νΰν ίστορίας καί δς καταστήσωσι τήν γλώσσαν ταύτην 
Ιπικρατεστέραν τής λεγομένης καθαρευούσης. Μέγιστον καί ένδοξό- 

. τατον έσται τό Ιργον αύτό. θ ά  είναι τό αότό ώς έάν έοημιούργουν 
:· νέαν ίστορίαν, νέον ιστορικόν καί πνευματικόν βίον. ’Αλλά τούτο 

μόνον πρέπει νά έχωσιν ύπ’ δψει δτι τοΟ μεγάλου αύτοΟ σκοποΟ 
πρέπει νά Ιπιτύχωσιν ούχί διά συζητήσεων καί δημιουργίας γλωσ
σικών ζητημάτων, άλλά διά δυνάμεως πραγματικής. Διά .γλώσσης 
Ιπιβαλλούσης τό κράτος αδτής εις τήν Ιθνικήν συνείδησιν καί διά 
φιλολογίας δημιουργούσης άληθές κράτος πνευματικόν έν τώ Ιθνικώ 
βίω, διά γλωσσης τέλος Ικφραζούσης πιστώς καί άκραιφνώς τό 
βάθος τής έθνικής συνειδήσεως καί τό δψος πάντων τών ιδεωδών τοΟ 
έθνικοδ καί πνευματικοΟ βίου. Οΰτω ή γλώσσα αύτών δυναται νά 
καταστή ίσως Ιν τώ μέλλοντι. . .  Ιξ αότής τής φόσεως τών πραγμά-

Κ α ρ ολ ίδη ς, Τ ο ικ ο ύ π η ς

των γλώσσα ού μόνον διηγημάτων, περιοδικών καί θεάτρου, άλλα 
καί πολιτείας καί έκκλησίας καί σχολείων πρός^δόξαν τής γενεάς 
τής τοιαότην έγκαινιζούσης νέαν περίοδον Ιν τώ σύμπαντι τοΟ Ιλλη- 
νικοΟ έθνους (1903).

*

Χ Α Ρ ΙΛ Α Ο Σ  Τ Ρ ΙΚ Ο Υ Π Η Σ  ( 1 8 3 2 - 1 8 9 6 )
41 . ¿έν πρόφτασε νά δή τό δημοτικισμό παρά στά πρώτα του βήματα καί 

δέν έγραψε ποτέ τίποτε γιά τό γλωσσικό ζήτημα’ άλλά δέν πρέπει νά περάση έδω 
απαρατήρητη ή γνώμη πού είχε ό μεγάλος πολίτησ γιά τό 
πήρε τέτοια σημασία. Γνωρίζομε άπό διάφορες πληροφορίες αξιόπιστες δτ 
Χαοίλαος Τρικούπης, φωτισμένος Χσως κιόλας άπό του πατέρα του - ¡ ' - χ ί λ η ψ η  
καί στό πρώτο κήρυγμα τοδ Φοχαρη δέν έμεινε ασυγκίνητος και μ -διαφέρον  
άκολούθησε τ* άποτελέσματά του. Ή ταν, καθώς μάς Χέει μια απο τις πληροφορίες 
αύτές, «εδνους πρός τό τελευταίον κίνημα τής γλωσσικής αποκαταστασεως μας».

ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ

Σημαντικός σταθμός στήν πνευματική ζωή τής νέας Ε λλάδας είναι ή έποχή 
άπό τά 1880 ώς σήμερα. Τόν καιρό πού οΐ άθηναίικοι λογοτεχνικοί κύκλοι άρχι

μονική σκέψη δυναμώνει καί ή συνείδηση πώς μέ όλα τά στοιχεία τοδ πολιτισμού 
πού έχουν δειχτή καί τότε καί αργότερα ή π ν ε υ μ α τ ικ ή  άναγέννηση ^ου έθνους ( 
δέν έχει πετύχει, καί μέ δλη τή θέληση που συχνά φανερώθηκε οί πλούσιες εθνι ς 
δυνάμεις δέν μπόρεσαν νά καλλιεργηθούν καί V αναδωσουν μιά δμορφηνάνθ,ση  
πολιτισμού έθνικοδ. Ή  π α ι δ ε ί α, μέ δλη της τήν προοδο, μεσαιωνική, ψευτοκλα 
σική χωρίς νά μορφώνη τό άτομο καί χωρίς άληθινά εθνικό χαραχτηρα ή 
Η ί κ ή  μ ό ρ φ ω σ η  σέ δλες τις τάξεις, καί ιδίως γιά τή γυναίκα πρωτόγονη 
οδτε τ έ χ ν η  1 ε  ε π ι σ τ ή μ η  έλληνική’ οί π ν ε υ μ α τ ι κ ο ί  δρ ί ζ ο , τ ε ς  της 
ανώτερης κοινωνίας στενοί, χωρίς κοινή γνώμη φωτισμένη χωρίς γενοα,ηερη  
φιλοσοφική αντίληψη’ ή εσωτερική κιέξωτερική πολιτική χ *  * (* « « «  
τιστη καί ή κ υ δ  έ ρνη σή του χωρίς καλομελετημένες κεντρικές ίδέες^ Σύμβολο 
χαραχτηριατικό σέ δλην «ύτήν τήν κατάσταση τό επίσημο δργανο τής εθνικής 
ζωής ή κ α θ α ρ ε ύ ο υ σ α ,  ή τεχνητή γλώσσα πού δέ στάθηκε ίκανη νά βγάλη 
φιλολογία, ποτισμένη τήν περιφρόνηση τών άληθινώτερων έθνικών στοιχείων 
1  άρχαιομανία καί τήν ξενολατρεία. Μέ δμοιο τρόπο πνίγεται καί κάθε άλλη 
δϊμ οτ^ ή  παράδοση. Πώς είναι δυνατό νά Μ  τό έθνος τό δρόμο τής ζωης και 
νά έναρμονίση τις πλούσιες λαϊκές του δυνάμεις σέ λειτουργίες γόνιμες καί προο
δευτικές κράτους πολιτισμένου;

•Η άντίδραση, μέ κύριο χαραχτηριστικό τήν άρνηση της ^  ^  .
κρίνεια καί τήν ανάγκη έθνικής ζωής συμφωνότερης μέ τήν αλήθεια καί τις | 
ί ρ α γ ί ΐ  Ι ά μ ε ι Ι  τοδ έθνους ^νερώ νεται πρώτα στούς λογοτεχνικούς
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χΰχλοΐίζ (1880-1890). Ή  καλλιτεχνική αντίληψη μέσα σέ μιά εδοίωνη ζύμωση 
τών άθηναίικων πνευματικών κύκλων αρχίζει ν’ άποζητά μεγαλύτερη έπαφή μέ 
τό σύγχρονο έλληνικδ λαό- μελετά τή ζωή του καί τις παραδόσεις το«, ζωγρα
φίζει τά ήθη το«. Ή  δημοτική γλώσσα Αναγνωρισμένη πιά στήν ποίηση ξεμυτίζει 
καί «τό διάλογο τών διηγημάτων. Οί λογοτεχνικοί κύκλοι είναι έτοιμοι νά 
δεχτούν τό κ ή ρ ο γ μ α  τ ο ύ  Φ υ χ ά ρ η ,  πού δψώνει τή ζωντανή γλώσσα τοδ 
έλληνικοδ λαοδ σέ κοινή εθνική γραφομένη (1888).

Έ πειτα άπό τό πρώτο σάστισμα ή γλωσσική μεταρρύθμιση άρχίζει καί 
Απλώνεται, ή όλότελα ριζοσπαστικά σύμφωνα μέ τού Τυχάρη τή διδασκαλία, 
μάλιστα στούς στβνώτερους λογοτεχνικούς κύκλους, ή τις περισσότερες φορές 
καί πλατύτερα—μέ γλωσσική μορφή λιγώτβρο έπαναστατική καί μέ περισσότερη 
Αναγνώριση γιά τή γλωσσική έπίδραση' κι έπειτα άπό τήν «'Εστία*, τό φιλολο
γικό περιοδικό τοδ Δ ρ ο σ ί ν η πού φιλοξένησε (1891 -1894) έργα τοδ Φυχάρη, 
Πάλλη, "Εφταλιώτη, Παλαμά, Πολυλδ, Καρκακαβίτσα, Παπαδιαμάντη, Εενόπου- 
λου, Χρηστοβασίλη, Χατζόπουλου 4., Καλοσγούρου, μόλις τέλειωσε δ άτυχος 
πόλεμος παρουσιάζεται στήν «Τέχνη» ή δημοτική γλώσσα γιά πρώτη φορά 
συστηματικά γραμμένη καί προγραμματικά, μαζί μέ τήν προσπάθεια γιά τή 
δημιουργία τέχνης γνησιώτερα έλληνικής.

*Αν τόν πρώτο καιρό ό δημοτικισμός μοιάζη σάν ανάγκη περισσότερο λογο
τεχνική κι α ι σ θ η τ ι κ ή ,  καί ή έπανάσταση τών πνευματικών κύκλων είναι 
κυρίως συνειδητή κι εντοπισμένη στής γ λ ώ σ σ α ς  τή μεταρρύθμιση, μέ τό νέον 
αίώνα, στά χρόνια τής μεγαλύτερης έθνικής κακομοιριάς όπου ή έθνική συνείδηση 
έναγώνια γυρεύει σκύβοντας μέσα της νά βρή τόν έαυτό της, τονίζεται όλο καί 
περισσότερο ή Ανάγκη γιά τήν έ κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  αναγέννηση καί δ δημοτικισμός 
παίρνει συνειδητά πλατύτερη κοινωνική σημασία' οί Αντιπρόσωποί του Αντικρύ- 
ζουν όλα τά π ρ ο β λ ή μ α τ α  πού Αρχίζουν νά παρουσιάζωνται στή ζωή τοδ 
έθνους των, καί ακόμη καί άλλα προοδευτικά κινήματα καί όργανώσεις άλλης 
πηγής έπηρεάζονται Από τοδ δημοτικισμού τήν ιδέα. Τήν έποχή αύτή βγαίνει δ 
«Νουμδς», Ιδρύονται ή «Εταιρεία ή έθνική γλώσσα» στήν 'Αθήνα καί άλλοι 
σύλλογοι δημοτικιστών σέ άλλες έλληνικές πόλεις, βγαίνουν βιβλία στή λαϊκή 
γλώσσα Από Ανθρώπους έξω άπό τή δημοτικίστικη κίνηση, τή δημοτική γλώσσα 
βάζουν «τό πρόγραμμά τους όργανώσεις πολιτικές καθώς οί κοινωνιολόγοι καί 
τό Λαϊκό τους κόμμα. Οί πολυάριθμοι (19) δποστηριχτές τοδ δημοτικισμού στήν 
’Αναθεωρητική Β ο υ λ ή  (1911) καί ή ίδρυση τοδ Εκπαιδευτικού 'Ομίλου (1910) 
άπό πολιτευόμενους καί άλλους πολίτες πού δέν είχαν άμεση σχέση μέ τή φιλο
λογική καί γλωσσική κίνηση πιστώνει πιά πώς δ δημοτικισμός έπαυσε νά είναι 
Απαίτηση λίγων λογογράφων ή «αίρεσις» κι έγινε α ξ ί ω σ η  μ έ ρ ο υ ς  τ ή ς  
κ ο ι ν ω ν ί α ς  — Α ν ά γ κ η  κ ο ι ν ω ν ι κ ή .  Γι’ αυτό μαζί μέ τό άπλωμά 
του δυνάμωσε στά τελευταία χρόνια καί ή Αντίδραση τών συντηρητικών κύκλων 
πού ξέσπασε στις ταραχές τών Εύαγγελικών, τών Όρεστειακών, τών Συνταγμα
τικών καί τών «Άθεϊστικών» τοδ Βόλου. Κρίμα — κρίμα Ακόμη καί γιά τό δημο
τικισμό —  πού οί αντίπαλοί του δέν είχαν γιά νά τόν πολεμήσουν καλύτερα έπι- 
χειρήματα άπό τή βία καί τή δημοκοπία, τό πνίξιμο τής σκέψης καί τή δια
στροφή τής αλήθειας, τό άνακάτωμα τών πάντων καί τήν έξόβριση τής έθνικής 
γλώσσας.
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Οί πολιτικές καί πολεμικές περιπέτειες τών τελευταίων χρόνων, καθώς έφε
ραν τό έθνος πιό κοντά στή ζωή καί τήν αύτοκυβέρνηση έφεραν νέα δύναμη στό 
άπλωμα τής ’Ιδέας' ώστόσο ή κίνηση τοδ δημοτικισμού δέν καταστάλαξε Ακόμη 
ούτε είναι εδκολο νά καθορίσωμε στις λεπτομέρειες τό δρόμο πού θ’ Ακολουθήση. 
Μά μπορούμε άπό τώρα νά βεβαιώσωμε τις έπιτυχίες του καί νά δικαιώοωμε τις 
έλπίδες του. Γ λ ω σ σ ι κ ή  ό μ ο ι ο μ ο ρ φ ί α  Απόλυτη δέν πήρε βέβαια ή νέα 
μας γραφομένη Ακόμη οδτε μπορούσε αύτό νά γίνη μέσα σέ λίγα χρόνια' βαραί
νουν Απάνω μας Αμαρτίες αιώνων, γιά δυό χιλιάδες χρόνια ή έλληνική παιδεία 
στηρίζονταν οτήν περιφρόνηση τής ζωντανής γλώσσας κι έχομε καί τό παράδειγμα 
Απο άλλες εύρωπαίκές γλώσσες πού άν καί μέ εύνοΐκώτερους δρους μόνο μέ τόν 
καιρό καί μέ σύντονη εργασία καί καλλιέργεια κατωρθώθηκε νά φτάσουν στό 
ύψος τής αποστολής τους καί νά γίνουν όργανο τέλειο λαοδ πολιτισμένου. Μήν 
ξεχνούμε καί πώς ή διγλωσσία μας είναι έκδήλωση κοινωνική πού θά σβήση 
σιγά σιγά μαζί μέ τή βαθμιαία ζύμωση καί Αλλοίωση στή σκέψη καί τήν αισθη
ματολογία τής κοινωνίας. Μά καί δ τι ώς σήμερα κατωρθώθηκε είναι σημαντικό. 
Ή  φ ι λ ο λ ο γ ί α  όλόκληρη — ποίηση, θέατρο, πεζή λογοτεχνία — γράφεται πιά 
σήμερα Αποκλειστικά στήν κοινή ζωντανή γλώσσα, κι έγιναν κι ευοίωνες προσ
πάθειες γιά  τή σ ο β α ρ ώ τ ε ρ η  π ε ζ ο γ ρ α φ ί α .  Έδώ γιά τήν ώρα μοιάζει 
Αναγκαίο νά διατηρηθούν κάπως περισσότερα λόγια στοιχεία, καί μόνο μέ τόν 
καιρό μποροδμε νά έλπίσωμε μιά έξίσωση στή γλωσσική μορφή μέ τήν ποιητική 
γλώσσα. Ή  πνοή τού δημοτικισμού άρχισε νά φυσά καί μέσα στούς έ κ π α ιδ ε υ- 
τ  ι κ ο ύ ς  κύκλους καί πολλά σημάδια δείχνουν πώς ή έρχόμενη γενεά θά βρή στό 
έλληνικό σχολείο τήν έθνική γλώσσα καίτή νεοελληνική φιλολογία στή θέση πού 
δ δημοτικισμός άξίωσε νά τούς δοθή. Τό έργο αύτό θέλησε νά βοηθήση καί 6 

«'Εκπαιδευτικός Ό μιλος».
Ηά καί άσχετα μέ τό τ ί γυρεύει νά πετύχη δ δημοτικισμός καί Ανεξάρτητα 

Από τήν τελική έπιτυχία τών αγώνων του πρέπει ξεχωριστά νά τονιστή ή ή θ ι κ  ή 
τ  ο υ σ η μ α σ £ α γιά  τήν πνευματική ζωή τής έλληνικής κοινωνίας. Εεκούνηαε 
τή νεοελληνική σκέψη, έβγαλε άγωνιστές, φανέρωσε χαραχτήρες, έδειξε τή σημα
σία ένδς άγώνα γιά  τήν επικράτηση ένός Ι δ α ν ι κ ο ύ ,  κι έτσι στή θέση μιάς 
ούτοπίας πού είχε γιά  τούς πατέρες μας τοδ 1800 ιδανική ά  ξ ί α μά πού ξεθώριασε 
μέσα σέ μερικές δεκαετηρίδες ώστε νά έκμεταλλεύωνται γιά λογαριασμό της τά 
πολυτιμότερα τοδ έθνους Αερολόγοι λογιώτατοι καί δημοκόποι πατριώτες, έδωσε 
πάλι περιεχόμενο ζ ω ν τ α ν ό  — καί πραγματοποιήσιμο — σ’ ένα ιδανικό, ζητεί 
νά ξυπνήση τό έθνος Από τή νάρκη πού τού άφησε τό ξύπνημα τοδ 1800, καί 
μαζί μέ τήν αύτοπεποίθηση καί τό σεβασμό στόν έαυτό του, στήν άξία του καί 
στή σημασία του τήν ιστορική νά τό φωτίση στό σκοτεινό δρόμο πού τοδ κρύβει 
ή μοίρα. Τιμή σέ όλους τούς έργάτες τοδ νεοελληνικού πολιτισμού, τιμή σέ 

κείνον πού τούς ξύπνησε.
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(ΤΟ ΚΗΡΥΓΜ Α)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ

42 . Από τήν έποχή τού Καταρτζί) πολλοί ίίχαν συνηγορήσω γιΑ τή ζων
τανή γλώσσα, καί στά 50 χρόνια πού ύπήρχε ιό  έλβόθβρο βασίλειο συχνά δέίχτη- 
καν τά κακά τής διγλωσσίας καί ζητήθηκε νά γυρίσωμ* στή ζωή, τό κήρυγμα 
όμως αδτό δέν $ίχ* κατορθώσει νά φέρη πραχτικά αποτελέσματα. Τών Απολο
γητών τής δημοτικής ή δέν Ακούονταν καθόλου ή φωνή ή δέν έγραφαν αδτοί 
δπως δίδασκαν, ή στηρίζονταν οί Ιδιοι σέ συμβιβαστικές καί μέ τό παραπάνω 
Αντιφατικές Αρχές ή τό παράδειγμά τους έμενε άγνωστο ή τούς έλειπε τό κύρος. 
Τότε φανερώθηκε δ Ψυχάρης. Χιώτης σάν τόν Κοραή, σάν έκεΐνος πέρασε τή 
ζωή του στό Παρίσι, όπου έγινε καί καθηγητής τής νεοελληνικής στό Πανεπι
στήμιο καί στή σχολή τών Άνατολικίδν γλωσσών. ’Από κεί πρώτη φορά σέ μιά 
γαλλική του μελέτη «Αοκίμιο νεοελληνικής ιστορικής γραμματικής» (1886) — 
καί Βστερα στό περίφημό του «Ταξίδι» (1888) καί μιά σειρά έπιστημονικές καί 
λογοτεχνικές μελέτες σέ περιοδικά, έφημερίδες καί βιβλία δποστήριξε δτι γιά νά 
προκόψη τό έλληνικό έθνος πρέπει νά καθιερώση — γ ι ά κ ά θ ε  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  
έ κ δ ή λ ω σ η  — τήν κοινή, νεοελληνική, δημοτική γλώσσα μ έ  δ λ ο υ ς  τ ο ύ ς  
κ α ν ό ν ε ς  π ο ύ  β γ α ί ν ο υ ν  Α π ό  τ ή  μ ε λ έ τ η  τ η ς .  Μακριά Από τήν 
Ελλάδα είχε τή δύναμη νά δή καθαρώτερα τή γλωσσική της άρρώστεια μέ τά 

μάτια τής έπιστήμης καί τής τέχνης, καί μέ Ακούραστη συστηματική λεπτόλογη 
καίμεθοδολογημένη πολεμική, μέ τήν Ακλόνητη πίστη καί προσκόλληση σέ ξεκα
θαρισμένες γλωσσικές Αρχές καί μέ τή συστηματική τους πραχτική έφαρμογή 
κατώρθωσε νά ξυπνήση πιά τή γλωσσική συνείδηση τών φωτισμένων τοδ έθνους 
πού σέ μιά πλατέιά κοινωνική κίνηση γυρεύουν Από τότε νά λυθή έπί τέλους τό 
ζήτημα που γιά δυό χιλιάδες χρόνια άλυτο βασανίζει τό έθνος. Έ τσ ι έγινε 0 
Ψυχάρης πατέρας τού δημοτικισμού καί όδηγητής Ακόμη καί κείνων πού έχουν 
διαφορετική γνώμη στήν πράξη καί δέν Αναγνωρίζουν τή γλωσσική του κηδεμονία.

*0 Ψυχάρης Αντιπροσωπεύει κυρίως — μαζί μέ τόν Πάλλη καί μερικούς Από 
τούς πρώτους του οπαδούς — τήν πρώτη φάση τοδ δημοτικισμού- είναι συνειδητή 
ή πλατύτερή του έκπαιδευτική καί κοινωνική σημασία, μά μέ κάποια Αποκλειστι
κότητα έπιδιώκεται ή μεταρρύθμιση τών γλωσσικών τύπων, καί ζητείται Από τόν 
καθένα δ άμεσος καί Απόλυτος σεβασμός τών νόμων τής καθαρής λαίκής γλώσ
σας. Η έπιμονή ώστόσο σέ μερικούς τύπους — δσο κι Αν ήταν Αναγκαία στήν 
Αρχή, και χρήσιμη Ακόμη καί Αργότερα σάν ιδανικό τέρμα — άπομάκρυνε πολλούς 
πού. βρέθηκαν στήν Ανάγκη νά χρησιμοποιήσουν τή νέα γραφομένη σέ δλη τους 
τήν κοινωνική ζωή, καί Απείλησε νά φέρη τή διαίρεση σέ μιά κίνηση πού είναι 
μία. Είμαστε Ακόμη μέσα στή γλωσσική ζύμωση καί δέν είναι δυνατό νά κρίνωμε 
Από τώρα τήν Απόλυτη όρθότητα δλων τών τύπων πού ζήτησε 6 Ψυχάρης νά 
καθιερώση. Φυσικό είναι καί νά δποθέσωμε πώς μιά νέα γενεά πού θά έχη λιγώ- 
τερη' τήν έπίδραση τής λόγιας γλώσσας θά αισθάνεται περισσότερο τή δύναμη 
τών κανόνων τής δημοτικής. Ά π ό  τήν Αλλη δμως μεριά μέ τόν Ψυχάρη 
γεννήθηκε σήμερα στή γλωσσική μας συνείδησή μιά ύπερευαισθησία πού δέ συμ
βιβάζεται πάντοτε εύκολα μέ τίς αισθητικές καί κοινωνικές Ανάγκες καί τών πιό
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φωτισμένων, καί φέρνίΐ τήν δποφία μήπως ή καθαρά γλωσσολογική σκέψή καί ή 
φυσική έπιθυμία νά δημιουργηθή γλώσσα δσο γίνεται πιό κατάλληλη γιά τή 
μόρφωση τού έθνους, μήπως κρύβουν κάποια δποτίμηση γιά τήν έπίδραση τής 
γλώσσας πού ώς τώρα Αποκλειστικά διαβάζαμε καί γιά  τόν κοινωνικό χαραχτήρα 
γενικά τής γλώσσας.

Τδ πώς ή καθαρεύουσα θά έπικρατήση, θά γίνη κλασική, θά 
καθιερωθή καί θά γίνη ή γλώσσα τής Ανατολής είναι όνειρο πού 
ποτέ δέ θά πάρη σάρκα, άφοϋ ιστορικοί λόγοι ¿μποδίζουν άπόλυτα 
νά πραγματοποιηθή αύτδ (1886- τδ πρωτότυπο γαλλικά).

Έ να  Ιθνος βαστά τή θέση του στόν κόσμο μόνο δταν Ιχη  πνευ
ματική ζωή- καί άν φιλοδοξούμε — κι Ιτσι πρέπει — νά πάρωμε μιά 
τέτοια θέση πρέπει νά καθιερώσωμε μιά έθνική λογοτεχνική γλώσσα.

Στή μορφολογία παρουσιάζονται δυσκολίες σοβαρώτερες, σά λ. χ. 
στδ σχηματισμό τού πληθυντικού τού συγγραφέα. Μά έδώ δέν μπαί
νουν κανόνες έκ τών προτέρων θά μπορούσε κανείς νά γράψη καί 
τδν άρχαίο τύπο, άν δέν Ιχη είπωθή καί δ νεωτερικός, καί δέ θέλη νά 
δημιουργήση Ιναν τύπο μέ άναλογία. θ ά  μπορούσε δμως μ’ Ινα πρα
ξικόπημα νά μεταχειριστή καί τδν όμαλώτερο τύπο. Κι ένας μεγάλος 
πεζογράφος θά μπορούσε νά τδν καθιερώση.

Στδν δλέθριο δρόμο πού πήρε ή γραφτή γλώσσα μόνο μιά γερή 
άντίδραση μπορεί νά σώση τή γλώσσα- πρέπει νά τήν άρπάξη κανείς 
άπδ τά χέρια τών δασκάλων. Είναι λυπηρό: κατάντησε οί περισσότεροι 
"Ελληνες νά μήν ξέρουν τή γλώσσα τους.

Γλώσσα καί πατρίδα είναι τδ ίδιο. Νά πολεμά κανείς γιά τήν 
πατρίδα του ή γιά  τήν έθνική τή γλώσσα, ένας είναι δ άγώνας. 
Πάντα αμύνεται περί πάτρης (1888).

Πολεμώ γιά τήν έθνική μας γλώσσα. Έ να  έθνος, γιά νά 
γίνη Ιθνος, θέλει δυδ πράματα- νά μεγαλώσουνε τά σύνορά του καί 
νά κάμη φιλολογία δική του. "Αμα δείξη πώς ξέρει τί άξίζει ή 
δημοτική του γλώσσα κι άμα δέν ντρέπεται γι’ αύτή τή γλώσσα, 
βλέπουμε πώς τόντις είναι Ιθνος. Πρέπει νά μεγαλώση δχι μόνο τά 
φυσικά, μά καί τά νοερά του τά σύνορα. Γι’ αύτά τά σύνορα 
πολεμώ.

Πιό άμαθο πράμα δέν άκουσα παρά νά τή λέν τή ρωμαίικη 
γλώσσα ψ νχάριχη. . .  Στό Ιθνος άνήκει ή γλώσσα, άφού είναι ή 

, μόνη του γλώσσα. Αίώνες κι αίώνες τήν είχαμε μέσα στήν καρδιά 
μας κι άπάνω στά χείλη μας, κι άρνιούμαστε νά τή δείξουμε στδ 
χαρτί (1901).
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θαρρώ πώς είναι άδύνατο, ή πολύ πολύ δύσκολο νά μάθη· κανείς 
τήν άρχαία, δσο διδάσκεται ή καθαρεύουσα, καί πώς θά μάθουνε 
καλά τήν άρχαία, ώς καί τά παιδιά, μόνο σά θά κάνουνε τήν έξή- 
γηση στή δημοτική, σά θά διδάσκεται στά σκολειά ή δημοτική (1903).

Ο λαός είναι πού μιλεΐ τήν άρχαία. “Ενας άρχαΐος τύπος, γιά 
ν άλλάξη, έπρεπε άδιάκοπα κι άπό τά παλιά τά χρόνια ίσα μέ 
τώρα, νά βρίσκεται στό στόμα τού λαού, γιατί άλλιώς δέ θ’ άλλαζε 
ποτές. Ό  ίδιος άθρωπος πού είπε πρώτα φιλέω, είπε λίγο λίγο φιλώ 
καί κατάντησε σήμερα νά προφέρνη ψιλό. Μ’ αύτό τον τρόπο, κάθε 
λέξή πού θά σοδ πή 6 λαός, είναι άρχαία, γιατί κάθε ώρα τήν Ιλεγε 
διαφορετικά κι ώστόσο ήτανε πάντοτες ή ίδια. “Αμα πάς νά ξεσκο- 
νίσης τά βιβλία καί ν’ άρπάξης μέσα τή λέξη πού σ’ άρέσει, δέ 
μιλεΐς άρχαία· παίρνεις μιά λέξη άπό τούς άρχαίους, μά αυτή ή 
λέξη δέν Ιχει ιστορική σειρά, δέν τήν Ιλεγε πάντα ό λαός· άρχαία 
δέν είναι. Δέν είναι πατροπαράδοτος τύπος, δπως είναι πατροπαρά
δοτη δλη μας ή δημοτική (1905).

Δέν πιστεύω νάχη κανένας τό δικαίωμα νά πή πώς θέλουμε 
νά έπιβάλονμε γλώσσα στό Ιθνος. Τό Ιθνος λέει ψωμί, νερό, κρασί, 
κεφάλι, χέρια, ποδάρια. Είναι μάλιστα πανελλήνια. Κι αύτά γρά
φουμε· λοιπόν τό Ιθνος μάς έπιβάλλει τή γλώσσα του, δχι Ιμείς 
δική μας γλώσσα στό Ιθνος. Ή  καθαρεύουσα γράφει άρτος, ϋδωρ. 
οϊνος, κεφαλή, χειρ, πούς. Λοιπόν αύτή έπιβάλλει γλώσσα καί στό 
Ιθνος καί σέ μάς. Γό Ιθνος κλίνει τον ψοομιοΰ, τον ποδαριού, τής 
βρύσης, τον πατέρα, τής μάνας. Τό ίδιο καί μεΐς. Έ τσ ι κλίνουμε καί 
τόν κλητήρα— δ κλητήρας, τον κλητήρα, ή πλάση, τής πλάσης. Λοιπόν 
Ιμείς δέν Ιπιβάλαμε γραμματική στό Ιθνος· τό Ιθνος όλοένα μάς 
έπιβάλλει τή γραμματική του . . .  Έ γ ινε  πρωτόκλιτη κι ή έπιφύλαξη, 
δπως ή βρύση, ράχη, μύτη, κτλ. Λοιπόν καί πάλι έμεΐς δέν Ιπιβάλλουμε 
τά πρωτόκλιτα" μάς τα έπιβάλλει τό Ιθνος· μάς τά έπιβάλλοννε ώς κι οί 
δασκάλοι. Αύτοί όμως πώς κάνουνε; Παίρνουνε μιά λέξη πού τήν 
ξερει δλο τό Ιθνος και τήν άλλάζουνε" ό σφουγγαράς γίνεται οπογ- 
γαλιεύς, δηλαδή σπογγαλιέφς — μέ κλίση άγνωστη καί στούς άρχαίους 
καί στό λαό· ή ταχτική γενική βαρελιού γίνεται καί τούτη βαρελιού- 
λοιπόν οί δασκάλοι επιβάλλουνε στό Ιθνος καί γλώσσα καί δννπαρχτη 
γραμματική.

Ό  λόγος δέν είναι γιά τό τί καταλαβαίνει δ λαός, παρά γιά τό 
τί μπορεί νά γίνη γλώσσα του. Μάθε του τις πιδ άσυνήθιστες λέξεις 
— κι είσαι άναγκασμένος νά τού τις μάθης, μιά καί θά τοδ μάθης
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Ιπιστήμη, μιά καί θά τοδ μάθης άς είναι κι άπλή φιλολογία
μάθε του νόστος, μάθε του Ιππεία, μάθε του δ τι άγαπάς καί
ξήγησέ του το. Καί τώρα σέ ρωτώ. θ ά  μπορή νά κλίνη ό λαός 
νόοτος, νόοτον, Ιππεία, ΐππείας; Ά ν  μπορή, τέλειωσε· χρυσές οί 
λέξεις. Μπορεί δμως νά κλίνη τόν πατήρ  σου καί τής γλώσσης 
σου; “Οχι, γιατί θά τά μάθαινε κιόλας άπό τόν καιρό πού τοδ 
τά κοπανίζεις. Άφοδ δέν τάμαθε, δέν κάνουνε καί πέταξέ τα. 
Γιά νά ύπάρχη γλώσσα, χρειάζεται νά δπάρχουνε τουλάχιστο δυό 
νομάτοι πού νά τή μιλούνε κι οί δυό. “Γστερις άπό τούς δυό, βγαί
νουνε τέσσερεις, κι δστερις άπό τούς τέσσερεις, πολλαπλασιάζοντας
καί πηγαίνοντας, βγαίνει Ιθνος, Ιθνος άλάκαιρο πού μιά γλώσσα 
μιλεΐ, άφοδ έμαθε μιά.

Τό Ιθνος είναι ή άρχή μας καί ό σκοπός μας. “Εθνος είμαστε 
δλοι, καί γραμματισμένοι καί άγράμματοι. 'Ο άπλός ό άθρωπος πού 
στόν πόλεμο θά σκοτωθή γιά  τήν πατρίδα, πού γιά  τήν πατρίδα 
γίνεται στρατιώτης, Ιχει τό δικαίωμα νά καταλαβαινη τής πατρίδας 
του τή γλώσσα. Τό Ιθνικό, τό άγιο, τό μόνο χρέος είναι νά κάμουμε 
γλώσσα πού νά μπορή ό καθένας νά τή μάθη, νά τή μιλή καί νά 
τή γράφη. θ ά  μάθη, θά μιλή καί θά γράφη ώς κ ιό  χωρικός ό πιό 
άμαθής, τά έθνικά, δχι τ’ άλλα· τ’ άλλα, κανένας άλάθευτα δέν θά 
μαθαίνη, γιατί δέν τά ξέρει καί τό Ιθνος. Ό  πατέρας, τον πατέρα, 
τό παιδί, τον παιδιού, νά τί θά μάθουνε δλοι. Μέ προσοχή καί μέ 
σέβας νά βαστοδμε τούς τύπους τούς έθνικούς, τήν Ιθνική μας γραμ
ματική (1907).

Δική μου γλώσσα δέν Ιχω  καί δέν Ιφτειασα γλώσσα, γιατί πλά
στης δέν είμαι. Γράφω τήν κοινή γλώσσα τοδ λαοδ- δταν ή δημοτική 
μας γλώσσα δέν Ιχη μιά λέξη πού μάς χρειάζεται, παίρνω τή λέξη 
άπό τήν άρχαία καί προσπαθώ, δσο είναι δυνατό, νά τήν ταιριάζω 
μέ τή γραμματική τοδ λαοδ . . .  ϋροσπάθησα νά τή γράψω κανονικά, 
νά φυλάγω τούς νόμους της, νά προσέξω στή φωνολογία, στή μορ
φολογία, στό τυπικό καί στή σύνταξη τής δημοτικής γραμματικής. 
(1888).

Χρέος μας είναι νά γυρεύουμε τό κοινό καί στή δημοτική καί 
στήν καθαρεύουσα, δταν καθαρεύουσα καί δημοτική συφωνοδνε.

"Οταν ή καθαρεύουσα συνηθίζη κανέναν τύπο πού είναι, πού 
ξέρουμε πώς είναι δημοτικός, σωστό καί μεΐς νά παραδεχτοδμε τόν 
ίδιο, άντίς νά παραγυρεύουμε άξαφνα δημοτικώτερους τόπους.
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Β Λ Α Σ ΙΟ Σ  Γ Α Β Ρ ΙΗ Λ ΙΔ Η Ι
43 . Πρωτότυπος δημοσιογράφβς νεωτεριστής καί ανακαινιστής τοδ έλληνι- 

κοΰ τύπου ήταν 6 πρώτο« πού μεταχειρίστηκε στήν ελληνική δημοσιογραφία 
γλώσσα όλοένα άπλούστερη καί ζωντανότερη. Ά μ α  βγήκε τό «Ταξίδι» τοδ 
Ψυχάρη — τήν άλλη μέρα— χαιρέτισε χαρμόσυνα τή γλωσσική μεταρρύθμιση καί 
δέν άφησε από τότε εύκαιρία πού νά μή χτυπήση στήν «Ακρόπολη» του τό σχο
λαστικισμό καί νά μή συνηγορήση θερμά γιά τή γλωσσική μεταρρύθμιση καί γιά 
κάθε φιλελεύθερη ιδέα. Ά π ό πρωτοβουλία του (οργανώθηκε στά 1900 στήν 
«Ακρόπολη» καί τό ‘ Πανελλήνιον δημοψήφισμα» γιά τό γλωσσικό ζήτημα.

Χάσμα μέγα ήνεώγη μεταξύ τής άνεπτυγμένης τάξεως καί τού 
λαού. Μετεχειρίζετο έκείνη γλώσσαν, ήν ό λαός δέν έννόει. Ό  λαός 
ώμιλούσε ρωμαίικα, οί άνεπτυγμένοι έλάλουν ή έγραφον κινέζικα. 
Τό δέ άποτέλεσμα; Οί λόγιοι έμορφώθησαν είς λαμπρούς ήμιμαθείας 
άγυρτας, ό δέ λαός έξηγριώθη καί άπεκτηνώθη. Ή  επιστήμη, τό 
δίκαιον, ή ήθική, ή ποίησις, τό κήρυγμα, οί νόμοι, τά στρατιωτικά 
προστάγματα, δ τύπος, τά περιοδικά, δλα περνοΟσαν χιλιάδας λεύ
γας άπάνω άπό τά κεφάλια τού λαού, δπως περνοΟν τά μετέωρα 
καί αί βολίδες. Τό δέ άποτέλεσμα; ’Από τά γυμνάσια έξέρχονται 
άνορθόγραφοι, άπό τό Πανεπιστήμιον άνεπιστήμονες, τό δίκαιον μετε- 
βλήθη είς έμπόριον, τά γράμματα είς κοντισμούς, ή φιλοσοφία είς 
μαλακίαν, ή ιατρική είς κομπογιαννιτισμόν, ή μηχανική είς χρημα- 
τοληστείαν, ή ποίησις είς σουδάριον, ό τύπος έκυκλοφόρει μεταξύ 
300 καί 500 άνθρώπων είς δλην τήν Ελλάδα. Τόσοι τόν κατελάμ- 
βαναν, τόσοι τόν ύπεστήριζον (1888).

ι Καί τώρα οί λόγιοι άττικίζουν καί ό λαός φονεύει. Καί τώρα οί 
ιεροκήρυκες χρυσοστομίζουν καί δ λαός βλάσφημε?. Καί τώρα οί 
νομοθέται ίουστινιανίζουν καί πανδεκτίζουν καί ό λαός εγκληματεί. 
Καί τώρα ό κ. πρωθυπουργός δέν μεταχειρίζεται μέν ξενικήν λέξιν 
είς τάς δημηγορίας του, άλλ’ ό λαός πληρώνει τούς φόρους μόνον 
διά τόν φόβον τού βούρδουλα, διά τόν φόβον τού τόκου. . .  Καί τώρα 
πλήρες χάσμα μεταξύ ανεπτυγμένων καί λαού. ’Εθνική φιλολογία, 
ντζίφος! Έθν.κή ποίησις, ντζίφος! ’Εθνική γλώσσα, ντζίφος! ’Εθνική 
έπιστήμη, ντζίφος I Μηδενικά έπί μηδενικών. Μόνον οί φόνοι, αί 
άναιρέσεις, τά τραύματα, αί φυγοδικίαι καί αί ζωοκλοπαί άποτε- 
λούσι τάς άριθμητικάς μονάδας.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Ι  ί Κ Α Ζ Α Ν Τ Ζ Η Σ
44 . Ά μ α  τό κήρυγμα του Φυχάρη ξαναζωντάνεψε τούς φιλολογικούς καβγά

δες γιά τή γλώσσα παρουσιάστηκε άπό τή Νέα Ύόρκη έξαφνα στό φιλελληνικό

περιοδικό τής 'Ολλανδίας «Ελλάς» 6 λόγιος δημοσιογράφος άπό τά Γιάννινα μέ 
άρθρα γραμμένα γαλλικά ξεσπαθωμένος γιά τή γλωσσική μεταρρύθμιση (1892). 
Τπερασπίζεται τόν Φυχάρη, πολεμά τόν κοντισμό των άθηναίικων κύκλων καί 
ύστερα ξαναχάνεται γιά νά ξανακουστή στά 1913, στήν πατρίδα του ελευθερωμένη, 
άικός του είναι καί ό πρόλογος στήν πρώτη έκδοση τών έργων τοΒ Κρυστάλλη' 
Ό  Καζαντζής είναι άπό τούς πρώτους μεταψυχαρικούς πού έγραψαν σέ Απλή 
γλώσσα.

Ένθερμο όπαδό τής δημοτικής, μέ λέει ό Χατζιδάκις. ’Οπαδός 
βέβαια, είμαι, θαυμάζω πολύ τις σοφές της άφέλειες, τις χαριτωμένες 
της φράσεις, τις γραφικές της λέξεις. Καί θλίβομαι νά τις βλέπω 
παραγνωρισμένες άπό ξερούς ήχους, άπό φράσεις πού γιά μόνη τους 
χάρη έχουν τήν άρχαιότητά τους τήν άνανεωμένη. . .  Καί μπορούσα 
νά μή γίνω «θερμός» άμα βλέπω μιά μειοψηφία πού κάνει πιό 
θόρυβο παρά δουλειά, νά θέλη νά ίπιβάλη σέ όλόκληρο Ινα έθνος 
πού συλλογίζεται, πού μιλε?, πού γράφει μιά γλώσσα πεθαμένη, σάν 
κάποιο ίδίωμα ίερατικό, πού άκόμη καί δσοι μάς παρουσιάζονται σάν 
ιεροφάντες του δέν κατέχουν τό μηχανισμό του; Είναι νά μή λυσ- 
σάξη κανείς άμα βλέπη έκείνους πού έβγαλαν τόσα άριστουργήματα 
σάν τις δυό Κυρά Φροσύνες, τις Δάφνες, τήν Πάπισσα Ιωάννα, τά 
ποιήματα τού Σολωμού, νά έξευτ3λίζωνται, ν’ άναθεματίζωνται άπό 
κείνους πού έχουν γιά μόνη φιλολογική άποσκευή ένα χοντρό τόμο 
άπό Γλωσσικές Παρατηρήσεις καί τούς μικρούς τόμους τού Κοραή!

"Αμα βλέπη τούς ποιητικούς διαγωνισμούς νά καταντούν διαγω
νισμοί θεματογραφίας καί νά δίνωνται τά βραβεία καί οί Ινθαρρυνσεις 
σά νά είχαμε νά κοιτάξωμε γιά ρητορικά θέματα, δχι τήν ποιητική 
έμπνευση μά τή γραμματική ικανότητα;

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ Α Μ Π Υ Σ Η Σ  ( + 1 9 0 1 )
45. Κριτικός καί συγγραφέας έργων θεατρικών, πολεμιστής καί άπαρνητής, 

ήταν ό άτυχος νέος πού τόσο γλήγορα πίθανε γιά ν' άφήση άτέλειωτο τό έργο 
του άπό τους πρώτους πού συγκινήθηκαν μέ τό κήρυγμα τοδ Ψυχάρη. Ά ν  δμως 
ακολούθησε σ ιήν άρχή ριζοσπαστικά τό γλωσσικό του σύστημα —  κι έδωσε αφορ
μήν μάλιστα αυτός πρώτος μέ τό γράψιμό του καί τήν τεχνοτροπία του νά βγή 
τ' δνομα μαλλιαρός -  είναι καί δ πρώτος πού ένιωσε τίς πραχτικές δυσκολίες καί 
πολέμησε μέ μιά του μελέτη στό «Περιοδικό» τοδ Βώκου (1900) τόν «ψυχα
ρισμό» πού μέ τούς νέους του κανόνες άντιστρατεύεται καί αυτός τήν τέχνη 

καί τή «ζωή».
Ό  δασκαλισμός δέν κουρνιάζει στή γλώσσα' κουρνιάζει στήν 

ψυχή (1897).
Δέν είναι μόνον ή στενοχώρια ή άσφυχτική τής κωδικοποιημενης
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γραμματικής πού Επιβάλλει δ ψυχαρισμός. Δεν είναι μόνον 6 μονό
τονος άντίλαλος ό ξεβγαλμένος άπό τόν πεισματάρη φθογγολογικό 
της ίπιστήμης Εξαναγκασμό, πού ύπερμάχεται ό ψυχαρισμός. Είναι 
ή κατ’ άναλογίαν καί στή γενική Εκδήλωση της ζωής φανερωνόμενη 
ταση τού φκιασιδιού καί της μάσκας καί τούτο είναι πού Εγώ θέλω 
να συντρίψω (1900).

Ή  κωδικοποιημένη γραμματική είναι μιά γρουσούζα μάνα πού 
θέλει νά πνίξη τά νέα της παιδιά.

ΚΠ2ΤΑΝΤ1ΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
46. Ποιητής, μεταφραατής καί κριτικίς, μέ τό ψ*υδώνυμο Πέτρος Βαβι- 

λικός, ήταν καί έκδότης τής .Τ έχνη ς,, τον κρώτου «ριοδικο» πού βγήκε οτή 
δημοτικη (1898), κι έδωσε αφορμή βτοός ανίδεους τοδ καθημερινού τύπον νά 
μιλήσουν γ ώ  τή «Μαστοροαύνην καί τούς μαλλιαρούς. Ή ταν καί δ πρώτος, 
μαζί μέ τό Σκληρό πού θέλησε νά δή μέσα στό δημοτικισμό μιά κίνηση 
σοσιαλιστική. 1 '

Ή  Τ έχν η . . .  δέ θά κοιτάξη νά δώση στό έθνος δ τι τυχόν τού 
άρέσει, μά Εκείνο πού πρέπει νά τού άρέση καί πρέπει νά τού άρεση 
γιατί άπ τήν ψυχή του βγαίνει (1898).

Στό λαό άνήκει κιόλας ή γλώσσα πού θέλουμε νά τήν άνεδάσουμε 
σέ γραφτή γλώσσα τού Ιθνους. Σήμερα παρασύρθηκε καί 'στ5 δνομα 
της θρησκείας καί της πατρίδας καταδίκασε μονάχος του γιά πολλά 
χρόνια τήν πολιτιστική του Εξέλιξη, καταδίκασε τό ΙΘνος νά γυρίση 
πρός τά πίσω τήν πλώρη του. "Ομως μέσα στή ροή τού χρόνου οί 
πλάνες της στιγμής μένουνε στιγμές. Τό φώτισμα τού ίδιου του λαού 
μπορεί μονάχα νά διορθώση τό σφάλμα του. Στό φώτισμα τού λαού 
λοιπόν είναι κι ό άγώνας γιά κείνους άπό τούς δημοτικιστές, πού 
νιώθουνε πώς τό ζήτημά μας είναι δεμένο μαζί μ | τήν κοινωνική 
καί πολιτική άνάπτυξη του τόπου... Καί μόνο ή τάξη αύτή θά Επιβάλη
,  Υλ*βσα, γιατί δική της είναι ή γλώσσα αύτή,
οπως δική της είναι κι ή ζωή πού μέλλεται (1911).

(ΤΟ ΑΠΛΩΜΑ)

ΑΛΕ ΙΑΝ ΤΡΟ Σ  ΠΑΛΛΗΣ
47. Φοιτητής τής φιλολογίας ένα χρόνο στό Εθνικό Πανεπιστήμιο καί ύστερα 

για χρόνια διευθυντής τοϋ μεγάλου εμπορικού οίκου τών αδερφών Ράλλη στις 
•Ινδίες και στην ’Αγγλία. Κοντά σέ μιά κριτική Ικδοση τής Α ντιγόνης πλούτισε 
τη νέα μας φιλολογία μέ «Τραγουδάκια γιά παιδιά« (1889) καί μέ μεταφράσεις
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άπό τούς αρχαίους, τόν Ευριπίδη, τό θουχιδίδη καί μάλιστα τήν ποιητική **4- 
δοση τής δμηρικής Ίλιάδας στή γλώσσα καί στόν κόσμο τών δημοτικών τραγου- 
διών (1892), βραβευμένη άπό τό «Σύλλογο γιά τήν προκοπή τών έλληνικών γραμ

μάτων« στό Παρίσι.
Τή δημοτική τήν ξέρει δσο λίγοι, καί είναι μαζί με τόν Έφταλιώτη άπό τούς 

πρώτους πού πίστεψαν στή γλωσσική μεταρρύθμιση, καί ζήτησαν νά έφαρμόσουν 
πιστά, μονοχύμματα καί χωρίς συμβιβασμούς τό σύστημα τοδ Ψυχάρη. «Ό  λύγος 
δ σός άλήθειά έστι» βρίσκεται βαλμένο στό άφιέρωμα τής Ίλιάδας. Η καλοπρο
αίρετη δμως μετάφραση τής Καινής Διαθήκης στάθηκε άτυχη, κι Ιδωσε άφορμή 
στις απροσδόκητες καί άδικαιολόγητες ταραχές τών Ευαγγελικών (1901). Ή  
θρησκευτική παρεξήγηση καί μιά παιδιάτικη έθνική φιλυποψία θόλωσαν τότε τήν 
κοινή γνώμη καί άνακατώθηκε καί ή πολιτική· ώστόσο στά Εύαγγελικά έχομε τό 
πρώτο άντιδραστικό κίνημα. Ά π ό  τότε άρχισ* νά πλάθεται στους κύκλους τών 
άνίδεων γύρω στό γλωσσικόν άγώνα ή μυθολογία γιά  τό μαλλιαρισμό καί τους 
σκοπούς του, τΙς λέξεις πού τάχα κατασκευάζουν καί τά ρούβλια. Ά π ό  τήν ίδια 
δμως έποχή σημειώνομε καί τό δρμητικώτερο άπλωμα τού δημοτικισμού.

Τό Εθνος Επρεπε νά Εχη πολλά, πάρα πολλά μάλιστα, όνειρα καί 
πόθους. Νά, τό μισό είναι σκλαβωμένο άκόμα· δέν Επρεπε νά είναι 
παντοτινό δνειρο, νύχτα καί μέρα, καί πόθος τό να λευτερωθούν τά 
σκλαβωμένα μας τ’ άδέρφια; Έ χουμε Επειτα μέσα στό Ελληνικό 
κράτος τούς ξένους καί μάς κυβερνούν, αυτό πού λέμε «Ελεγχο» — 
Ελεγχο κι αιώνιο μας δνειδος· δέν Επρεπε νά είναι άσβηστος πόθος 
τού Εθνους μας νά πλύνουμεαύ τήν τήν ντροπή; Είναι τρία μόλις χρό
νια πού πάθαμε ήττα άγνωστη πρίν στήν ιστορία — Εμείς οί Έ λ λ η 
νες· δέν Επρεπε νά είναι πόθος μα; κι όνειρο νά κάνουμε στρατό 
παλικαριών, κι όχι μωρολόγων μέσα στή Βουλή καί μονομάχων μέ 
καλογέρους; Δέν Επρεπε νά είναι δνειρό μας νά Εχουμε λίγη δικαιο
σύνη, λίγη άσφάλεια, πανεπιστήμιο μ* Επιστήμη, πέντε Εξι σκολειά 
τής προκοπής: Χίλια δνειρα καί μύριους πόθους Επρεπε νά Εχη το 
Εθνος. Μά τί τάχα, δέν Εχει κανένα; Δέ λέω αύτό· Εχει Εναν πόθο 
κι όνειρο μεγάλο, φλογισμένο, παντοτινό, άπορουφητικό, τό ν’ άλλάξη 
Εθνισμό καί γλώσσα, καί νά φραγκολεβαντινιάση άπ5 άκρη ώς- άκρη. 
Κι άς τού πούμε τό δίκιο του· τό κατορθώνει γλήγορα βιαστικά καί 
στήν’Αθήνα τώρα κάν τ’ δνειρό του Εγινε χεροπιαστή άλήθεια (1901).

."Ο πω ς μέ τήν άρχαία φιλολογία, Ετσι καί μέ τή θεία  Γραφή 
δέν ύπάρχει λαός στόν κόσμό τόσο άδιάφορος δσο είμαστε Εμείς (1901).

Γράφω Ετσι καί γιά λόγους θεωρητικούς καί γιά  λόγους Επιστη
μονικούς, καί άπό άνάγκη αισθητική καί άπό άνάγκη πραχτική καί 
άπό άνάγκη πατριωτική . . .  Δέν Εγραφα πάντα Ετσι στό πεζό. θεω 
ρητικά μού άνοιξε πρώτα τά μάτια ό Βερναρδάκης· πραχτικά ό 
ψοχάρης. 'Η  Εσωτερική άνάγκη πού μ5 άνάγκασε ν’ άλλάξω είναι 
ό κοινός νούς (1903).
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ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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ύπονοεΤται τδ «έστ(». Αύτδ ξέρει, κι αύτδ δχι πάντα (1897).
Τ’ άληθινο τδ γλωσσικέ τδ ζήτημα είναι δχι ρωμαίικα ή άττικά, 

μόνο ρωμαίικα ή βουλγάρικα, τούρκικα ή άρβανίτικα’ καί πώς μια 
καί μοναχή γιατρειά έχει αύτδ τδ γλωσσικό τδ ζήτημα: Τή γιατρειά 
τής άρετής, τής παλικαριάς, τής λησμονησιάς τοΟ «έγώ».

Γράφω στή δημοτική γλώσσα. Γράφω σ’ αυτή τή γλώσσα Ιπειδή 
είναι ή μόνη μας γλώσσα. Είναι άνάγκη δχι μόνο αισθητική, παρά 
έθνική (1903).

Κ Ω Ι Τ Η Σ  ΠΑΛΑΜΑΣ

49. Ά ν  άλλοι στήν άρχή θαμπώθηκαν από τις διάφανες καί ξεκομμένες θεω
ρίες τοδ Ψυχάρη, γιά νά τρομάξοσν έπειτα τίς δνσκολίες στήν έφαρμογή καί νά 
γίνουν σιγά σιγά μετριοπαθέστεροι, δ Π αλαμίς είναι από κείνους που οιγά σιγά 
μά δλο καί μέ περισσότερη έπιμονή, πίστη καί αγάπη αναγνώρισε τά δίκαια τής 
μητρικής γλώσσας. Κιόλας στά 1880 πρωτοστατεί μέ τό Λροσίνη στήν πο'ιητική 
ζύμωση καί γράφει τά ποιήματά του στή δημοτική, μά μόνο σχά 1900 σδήνρυν οι 
τελευταίες αμφιβολίες γιά τό μεταχείρισμά της σέ κάθε είδος λόγου. Τον Ιδιο 
καιρό μιά παράλληλη έξέλιξη δψώνει τόν Παλαμά σε εθνικό μας ποιητή. "Εκλεισε 
μέσα του τήν .'Ελλάδα τών τελευταίων χρόνων μέ τίς κακομοιριές καί τήν ταπεί
νωσή της, μέ τίς νοσταλγίες, τού; φόβους καί τίς ελπίδες της, μέ τίς προσπά
θειες, τά σαλέματα καί τίς επιτυχίες γιά τήν έθνική άποκατάσταση καί τήν ποιη
τική άναγέννηση. Είναι δ ποιητής τοδ «άωδεκάλογου- καί τού «Προφητικού». .

Μά γι' αυτό είναι δ Παλαμδς καί δ ποιητής τού Λημστικισμού πού δλο καί σφί- 
χτότερα αγκάλιασε τήν ιδέα του καί κήρυξε τό κήρυγμά του. Καθώς στήν ουσία έτσι 
καί στή μορφή Ιγινε πιστός του άκόλουθος καί ύπερασπιστής, καί καθώς τή γλώσσα 
καλλιέργησε καί πλούτισε καί Οψωσε, έτσι καί δ ίδιος σέ περιστάσεις εξαιρετικές 
γλωσσικών διωγμών ύψώθηκε — ό ποιητής τής «’Ασάλευτης Ζωής» — σύμδολο 
τής ’Ιδέας.

Έ ξω  άπδ τή λογοτεχνική ¿μορφιά δ τι θά μάς πλησιάοη μιά 
φορά πρδς τήν άρχαία δόξα, είναι τδ· δούλεμα καί τδ προόδευμα 
τής δημοτικής μας, τής Ιθνικής μας γλώσσας, ώς γλώσσας γραμ
μένης (1900).

Κάθε τους έπίθεση έναντίον μας καί κάθε έπίθετο πού μάς κολ
λάνε τάχα Ιξευτελιστικδ γιά  νά μάς στιγματίσουν, καί κάθε γνώ
ρισμα δεν ξέρω ποιοϋ χυδαϊσμού καί ποιου ψυχαρισμού καί ποιοϋ 
μαλλιαρισμού, είναι γιά μένα τίτλος τιμής. Καί είναι δόξα μου πώς 
είμαι ποιητής πού κάποιο έχω άνάστημα ποιητικό, δσο κοντό καί 
άν είναι, μπροστά σέ νάνους γύρω μου, καί πιδ πολύ άπ’ δλα χαρά 
μου είναι καί δόξα μου ή γλώσσα μου πού τή γράφω καί τή δου
λεύω καί τήν άνυψώνω' ή γλώσσα τών. ήρωικών μας τραγουδιών 
καί τού Ρήγα καί τού Σολωμού, ή γλώσσα πού τδ έθνος, δσο κι άν



m ’Απολογία τής Δημοτικής

πολεμάνε νά τής κόψουν τό δρόμο οί άλόγιστοι, μίλησε καί μιλίί, 
κάθε φορά πού θέλβι νά ψίθυρίση ή νά βροντήξη κάτι βαθύ καί 
κάτι Ιγκάρδιο* Ινα κελάηδημα κι Ινα τραγούδι (1903).

Ο τι πρό πάντων ήθελα σήμερα νά τονίσω είναι ή χαρά πού 
χαίρομαι γιατί ξανοίγω τήν πρόοδο μιάς ιδέας, μεγάλης ιδέας, τήν 
πρόοδο τής δημοτικής μας γλώσσας, βαθύτερα έννοημένης καί πλα
τύτερα καί πιό γενναία μεταχειρισμένης, ώς όργάνου ποιητικού καί 
λογοτεχνικού, γενικώτατα. Ή  ίδέα προχωρεί πολύ άργά καί μέ πολλά 
σκονταματα. Μή λησμονούμε τήν παροιμία: «’Αγάλια άγάλια πάς 
μακριά». Τής προκοπής αύτής έκφραστικώτατο σημάδι είναι άκριβώς 
ή μεταφραστική Ιργασία καί τού κ. Σωτηριάδη καί τού κ. Χρη- 
στομάνου.

Καθώς τό Ινα μέ τό άλλο ζωγραφίζεται τό άναμμα τών φώτων 
στόν '«Άγαμέμνονα» άπό τή μιάν άκρη στήν άλλη, μήνυμα πώς 
πάρθηκεν ή Τροία καί πώς θριάμβευσαν οί "Ελληνες, ίτσι άπό δώ 
κι άπό κεί, 6 Ινας μέ τόν άλλο, δ τι έχομε κάπως γενναίο καί κάπως 
αίσθαντικό, μέ κάποια φαντασία καί μέ κάποια καρδιά,,τή γλώσσα 
τής φαντασίας καί τής ζωής μεταχειρίζεται κάθε πού θέλει νά 
δουλέψη γιά τήν προκοπή τής λογοτεχνίας μας, γιά τής κοινω
νίας μας τό φώτισμα, γιά  τό γκρέμισμα ένός κάστρου, γιά τύ 
θρίαμβο μιάς ίδέας.' Καί 6 κύκλος δλων αύτών, άργά άργά, άγάλια 
γάλια, άπό δώ κι άπό κεί, άπ’ δλες τίς μεριές, πλαταίνει καί πυκνώ
νεται. Ή  πνοή τής ζωής άς τά σαρώση τά άπομεινάρια τής ψευτιάς 
καί τής νέκρας.

Τί θέλουν Ικεΐνοι πού άγωνίζονται γιά τή γλωσσική τήν ίδέα; 
θέλουν, δπως φώτισε τή δική τους τή συνείδηση, νά φωτίση γλήγορα 
ή άργά καί δλην τή συνείδηση μέσα σέ κάθε δύναμη τού έθνους. 
Ναρθή καιρός πού ή δημοτική γλώσσα ν’ άντικαταστήση πέρα γιά 
πέρα τήν καθαρεύουσα. Νά μή διαβάζεται μονάχα στά γραψίματα 
λίγων ή πολλών ποιητών ή πεζογράφων, άλλά καθώς γίνεται στή 
ζωή, δμοια νά μαθαίνεται στό σκολειό. Νά διδάσκεται. Μ’ αύτή 
ν άρχίζη καί σ αύτή νά τελειώνη κάθε είδους παιδεία, άρχαία καί 
νέα, άπό τδ άλφαβητάρι ώς τή φιλοσοφία, μ’ αύτή νά μαθαίνουμε 
καί τά παλιά γράμματα καί τά καινούρια. .  . Ή  νέα γλώσσα πρέπει 
νά έπισημοποιηθή νά γίνη. καί τού κράτους γλώσσα. . .  Ό  λόγος 
είναι νά γίνη τδ καθολικό δργανο τής ίθνικής ζωής, άπό τ’ άπλού- 
στερα τής ζωής καί τά ταπεινότερα, ώς τά πιό σημαντικά καί τά 
πολυσύνθετα· σέ δλους τούς κύκλους τής ένέργειας (1904).

Παλαμάς 127

Διάβασα τώρα τελευταία γιά τήν τελετή πού έγινε στή Μεγάλη 
Σκολή τού Γένους καί είδα τό λόγο τής Α. θ . Π. τού Πατριάρχη 
μας . . .  Μολονότι συνηθισμένος νά βλέπω καί ν’ άκούω, κι άπό τούς 
έπίσημους κι άπό τούς άσήμαντους, λογισμούς Αστήριχτους κι έπι- 
χειρήματα στόν άέρα γιά τή ζωντανή μας τή γλώσσα πού κρατά 
καί πού σπέρνει τό Λόγο τής ’Αλήθειας καί τής ’Ομορφιάς, μέ άπο- 
ρία σταμάτησα στόν έξής παράγραφο τής πατριαρχικής έμιλίας: 
«"Ισως θά γνωρίζετε δτι ή Ιλληνική κυβέρνησις έβράβευσε τριάκοντα 
λογίους, παρασημοφορήσασα αδτούς. Μεταξύ τών παρασημοφορη- 
θέντων δέν θά εδρητε κανένα άπολύτως μαλλιαρόν. Πάντες οδτοι 
μεταχειρίζονται γλώσσαν καλήν μέ μερικά τοπικά ιδιώματα» (1911).

Σέβομαι καί τιμώ τήν Α. θ . Π. κι εύλαβώς τήν άσπάζομαι τήν 
δεξιάν της. Μά τό δυστύχημα είναι πώς βρίσκομαι μέσα στόν κύκλο 
τών «τριάκοντα λογιών», πού, καθώς γράψαν οί έφημερίδες, τούς 
παρασημοφόρεσε, καλοπροαίρετα, ή Ιλληνική πολιτεία. Δέν ξερω άν 
άληθεύη τό άκουσμα. Ξέρω μονάχα πώς δσο καί νά κολακεύη τούς 
παρασημοφορεμένους τό εύγενικό τούτο ξεχωρισμα τής Α. θ .  Π., δσο 
κι άν θά μπορούσε τούτο νά λογαριαστή, ξεχωριστά γιά μένα, σά 
συχωροχάρτι,. . . ξέρω πώς δ τέτοιος γλωσσικός χαραχτηρισμός τών 
τριάντα άπό τέτοιαν Ιπίσημη πηγή θά είναι γιά  κάμποσους άπό 
δαύτους Ανέλπιστος περισσότερο άπό κάθετι.

Ξέρω πώς ό Μαλλιαρισμός βασιλεύει. Ξέρω πώς άπό τή στενο
χώρια τού φαντασμένου καθαρευθυσάνου κι άπό τήν άλαφροσύνη τού 
άνίδεου . . .  μαλλιαροί λέγονται δσοι, δέξια ή άδέξια, δυνατά ή Αδύ
νατα, μέ βαθιοχάραχτη βούλα ή μέ τήν άγαθη τους μοναχα διάθεση, 
άπό τούς πολύπειρους τεχνίτες τού Λόγου ίσα μέ τούς Αγίνωτους 
παραγεμιστές τού χαρτιού, δέν περιορίζονται νά τή μιλάνε, σάν κάθε 
Ρωμιός γύρω του, στό βρόντο κάπως καί πρόχειρα, μά καί τή γρά
φουνε πιό σπουδασμένα καί πιό προσεχτικά τη ζωντανή μας τή 
γλώσσα, τήν κοινή, τήν έθνική, πού κρατά καί πού σπέρνει τό Λόγο 
τής ’Αλήθειας καί τής ’Ομορφιάς. Γλώσσα «καλή» καί γλώσσα 
«κακή» δέν δπάρχει- κάθε γλώσσα, άπό τή μεριά πού τή βλέπεις, 
μπορείς νά τήν ξεχωρίσης καλή ή κακή, σχετικά καί ύποκειμενικά, 
άνάλογα μέ τή σωστή ή μέ τήν ξίκικη ζυγαριά τού γούστου σου 
πού τή ζυγιάζει. "Ο τι δέν ξέρω, είναι τά «μερικά τοπικά ιδιώματα» 
πού πλουμίζουν τήν «καλή» γλώσσα τών τριάντα παρασημοφορε· 
μένων. Ξέρω πώς άνάμεσα στούς τριάντα τούτους βρίσκονται λογο
τέχνες πού δποιος θά ήθελε σωστά νά τούς χαραχτηρήση άναγκα-
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σμένος θά ήτανε νά τούς « ή ' μαλλιαρούς, δσο κι άν μπορούσε νά μή 
τό θέλαν έκεΐνοι γιά τόν έαυτό τοος τ’ δνομα τοΟτο, άπό κάποια 
πάντ’ άφορμή. Κι άπάνου άπ’ δλα ξέρω πώς είμαι, στρογγυλά καί 
χτυπητά, μαλλιαρός άπολντω ς, καί πώς, βλέποντας ποιοί σημα
δεύονται μέ τήν έτικέτα τούτη, τό θεωρώ έπαινό μου καί τό λογα
ριάζω δόξα μου μαλλιαρός νά κράζωμαι. Καί ό μαλλιαρισμός, τό είπα 
καί τό ξαναλέω, είναι ή άρετή μου.

Ξέρω πώς ή άδιαφορία, άκατάδεχτη, καί ή σιωπή, καταφρονε
τική, άξίζουνε στην ώρα τους, κι έχουνε χάρη καί νόημα. Μά ξέρω. 
πώς είναι κάποιες κρίσιμες ώρες, κάποιες στιγμές πού παρουσιάζονται 
σά νά μέλλεται ν’ άποφασιστή κάτιτι σημαντικό, καί πώς τότε κάθε 
άνθρωπος πού φωτίζεται άπό μιά συνείδηση, καί πού φέρνεται άπό 
μιαν ίδέα, δπου καί δπως, μέ δποιους κι άν Ιχη  νά κάνη 'πρέπει νά 
δίνη τό παρώ ν, καί νά στέκεται, στρατιώτης. 'Οποιος κι άν είναι ό 
άντίπαλος πού φοβερίζει, είτε γιά νά ξεκαρδίζεσαι άπό τά γέλια, 
είτε γιά νά τινάζεσαι άπό θυμό, ό άνθρωπος έκεΐνος πρέπει νά.τοΰ 
φωνάζη: « Αλτ! Έ δώ  είμαστε!» Ξέρω πώς άπάνου σ’ ένα έπιστη- 
μονικό ψέμα, στό ψέμα πώς ή μιά, ή όλοζώντανη γλώσσα μας 
είν έλεεινό περιμάζωμα λογής λογής βαρβαρικών τάχα, τρέχα γύρευε, 
διαλέχτων ξέρω πώς άπάνου σ’ ένα ήθικό ψέμα, στό ψέμα πού άγω- 
νίζεται νά παραστήση τούς δημοτικιστές, πέρα ώς πέρα, συφεροντο- 
λόγους πού κοιτάζουνε τήν τσέπη τους, .αγράμματους χωρίς ιδανικό, 
προδότες γιά τήν κρεμάλα' ξέρω πώς άπάνου στά δυο τούτα ψέματα 
θεμελιώνεται τό κάστρο πού μέσα του φυλάνε τή σεβάσμια άρχόν- 
τισσα, τήν άνήλιαγη γεροντοκόρη, τήν Καθαρεύουσα, καθώς τή λένε. 
Δέρω πώς καί μόνο τό γεγονός πώς ζητήθηκε ή περιφρούρηση τής 
τιμής της άπό τό Σύνταγμα, καί πώς ήρθε ή άναφορά της μέσα στη 
Βουλή, πρέπει νά τού λογαριαστή τού δημοτικισμού γιά νίκη του καί 
γιά θρίαμβός του.

Καί ποιός είναι έκεΐνος, πού καί χωρίς νά είναι βέρος δημοτι
κιστής, κι άς τρομάζη μήν τόν· πούνε μαλλιαρό, κι άς διαμαρτύρεται 
πώς δέν είναι ψυχαριστής, ποιός είν’ έκεΐνος πού μπορεί καί· σωπαίνει 
σέ περίσταση σαν τούτη, φτάνει νάχη κάποιαν άντίληψη τής άμαρ- 
τίας που μάς κόλλησε τό σκολειό καί ή μακροχρόνια γραφτή 
παράδοση;

Κι άν μπορούσε ή άδύνατη φωνή μου νά φτάση ίσα μέ τά παιδιά 
τής Μεγάλης τού. Γένους Σκολής, καί ίσα μέ δλους τούς καθαρούς 
καί τούς φρέσκους μέ τό νού τους -καί μέ τήν καρδιά τους, πού Ινα.

Φ ωτιάδης 129

φτερό σαλεύει μέσα στό νού τους καί μέσα στήν καρδιά τους τινά
ζεται .μιά φλόγα, στούς λεβέντες τού Σήμερα, στού Αύριο τούς άντρες, 
στά νιάτα καί τού άγοριού καί τής παρθένας πού μέσα τους θαμπό* 
χαράζει ό δροσόλουστος κόσμος τού μελλόμενου, θά φώναζα πρός 
δλους αύτούς: Άνίσως καί κάτιτι μέσα σας νιώθετε, καί θέλετε 
άκέρια καί γιά τά παντοτινά νά τό πλάσετε, καθώς ή δική σας ή 
καρδιά τό θέλει, καί μιά τριγύρω σας ψυχή σάς τό έμπνέει, κάτιτι, 
άπό τό γράμμα τό άπλό πρός τό σύντροφό σας ίσα μέ τό Ιργο τής 
μεγαλοφάνταστης σκέψης, γράφτε το στή συκοφαντημένη γλώσσα, 
στήν άγνή δική σας γλώσσα, στή γλώσσα τή λεγομένη μαλλιαρή. 
Καί μή φοβάστε νά έκφράζετε μέ κείνη καί νά μεταφέρνετε σέ κείνη 
κάθε λογής ίδέα, άπό τις 'Ιερές Γραφές καί τά προγονικά σας τά 
βιβλία, ίσα μέ τούς πιό κρυφούς, τούς πιό δικούς σας λογισμούς. 
Γιατί έτσι δοκιμάζεται στό χαρτί άπάνου, κι Ιτσι πλουτίζεται κάθε 
γλώσσα, έτσι άπό φυσική καί μιλημένη μονάχα, γίνεται τεχνική 
καί φιλολογική. Στά ζητήματα τού Λόγου, άπάνου κι άπό κάθε έπί- 
σημη κορφή τής Πολιτείας, ή ψηλότερη κορφή, ό Ποιητής, θησαυ- 
ριστής καί θησαυροφύλακας καί τών έθνικών καί τών άνθρώπινων 
ιδανικών, μέ τό ρυθμό τής μουσικής σκέψης, κλεΐ μέσα του πολύ 
βαθύτερ’ άπό άλλους τή συνείδηση τής γλωσσικής άλήθειας, καθώς 
βαστά τό χρυσό κλειδί τής δμορφιάς. ΟΕ λαοί έκεΐνοι ζούνε καί μπρός 
τραβάνε πού παίρνουνε γιά δάσκαλο τού Λόγου τους τόν Ποιητή.

Φ Ω Τ Η Σ  Φ Ω Τ ΙΑ Δ Η Σ

50 . Γιατρός στήν Πόλη. Είδε τόν έλληνισμό νά χάνη — μέ δλη τον τήν 
ιδιοφυία καί δπεροχή — μπρός οτ’ άλλα έθνη καί κατάλαβε πώς έφταιε σ’ αυτό 
τό κατώτερο έκπαιδευτικδ σύστημα καί πριν άπ’ δλα μιά ψεύτικη γλώσσα γιά  
δργανο τής διδασκαλίας. Μέ τόν πόνο τού πατέρα πού βλέπει τά  παιδιά του νά 
βασανίζωνται ϊγραψε Ινα φωτεινό βιβλίο, «Τό γλωσσικόν μας ζήτημα κ' ή έκπαι· 
δευτική μας άναγέννησις» (1902), καί μέ αϋιά δνοιξε τούς όρίζοντες τών δημοτι
κιστών καί άπλωσε τή σημασία τής γλώσσας μέσα στό έκπαιδευτικό πρόβλημα.

Τοδ Φωτιάδη ή προσωπικότητα είναι σημαντική καί γιατί μέ τό φανέρωμά 
του βλέπομε τό δημοτικισμό νά ώριμάζη κι Ιξω άπό τά όρια τής ίλεΰθερης 
"Ελλάδας, στήν άκρόπολη τής καίαρεόουσας, έκεί πού ή σκλαβιά κάνει καί 
άγκαλιάζουν άκόμη σφιχτότερα τό Ιδανικό τής αρχαϊκής γλώσσας.

Γιά νά περάση τό παιδί άπ τήν άγραμματοσύνη στά γράμματα 
δέν ύπάρχει παρά Ινας σωστός τρόπος. Δηλαδή δλοι μας, δηλαδή τό 
Ιθνος άλάκερο κι ή έκπαίδεψη άλάκερη, άπ τό σκολειό τής γειτο
νιάς ώς τήν άκαδημία νά νιώση δτι άρχή καί τέλος είναι άύτό τό

9
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λαϊκέ βίωμα, αύτό πού τό λέν χυδαΐον καί πεπατημένον, δσοι δέν 
έχουν νιώθει τί θά πή γλώσσα, σ’ ένα έθνος καί γιά ένα έθνος.

Ά ν  δ νους μπορή νά μορφωθή μέ μιά ή άλλη ξένη γλώσσα,-ή 
καρδιά δμως, ή ψυχή τοΟ παιδιού νά μορφωθή γιά τό έθνος δέν 
μπορεί παρά κατά ένα μονάχα τρόπο, δηλαδή μέ τή γλώσσα, μέ τή 
μουσική, μέ τήν ποίηση, μέ τις άλλες σπιτικές κι δμαδικές συνήθειες 
πού διατήρησε ζωντανές δ λαός, καί τις παραδίνει ζωντανές μέ τή 
γλώσσα του. ’Απ’ αύτά θά πάρ’ ή Ιθνική μόρφωση νά καλλιεργήση 
δ τι χρειάζεται γιά τό π α ιδ ί. .  . Εθνική ζωή κι έθνική μόρφωση 
άπό μιά'ς ρίζας δύναμη βλασταίνουν, κι αύτής τής ρίζας τό σκουλήκι 
είναι ή καθαρεύουσα —  καί νά γιατί ξεραίνονται έκεΐνα πούπρεπε 
δλοένα νά βλασταίνουν.

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
51 . Συγγραφέας, άπό τά 1903 διευθυντής τού «Νουμά», άφιέρωοε τό 

φύλλο του οτό δημοτικισμό, τοδ Ιδωσε σε δύσκολες μέρες μοναδικό στήριγμα 
καί συγκέντρωσε έκεΤ μέσα πολύτιμες σελίδες γιά τήν πρόοδο τού δημοτικισμού 
καί άλλα μεγάλα ζητήματα πού οτά τελευταία χρόνια άπασχόλησαν τούς πνευμα
τικούς μας κύκλους.

Ακλόνητη σάν βράχος μένει ή γλώσσα μας στήν τιμημενη θέση 
της, άφού είναι θεμελιωμένη μέσα στήν καρδιά τού λαού, μέσα στήν 
ψυχή τού έθνους (1903).

(ΤΟ ΔΥΝΑΜΩΜΑ)

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Σ Ω Τ Η Ρ ΙΑ Δ Η Σ
52. Καθηγητής τής Ιστορίας οτό "Εθνικό Πανεπιοτήμιο, άπό τούς πρώτους 

πού σέ περασμένα κιόλας χρόνια είχαν νιώοει τήν Εκπαιδευτική ιδίως άνάγκη γιά 
τήν γλωσσική μεταρρύθμιση, συνεργάστηκε πάντοτε μ ι  τούς νέους γιά νά βοηθήοη 
τό γλωσσικόν αγώνα χωρίς νά περιοριστή οέ πλατωνικούς θαυμασμούς τής δημο
τικής. Ή ταν άπό τούς ιδρυτές τής έταιρείας «Ή  έθνική γλώσσα» καί τού 
«’Εκπαιδευτικού Όμίλου», καί μέ τή μετάφρασή του τής άρχαίας Όρέστειας 
έδωσε άφορμή νά ξεσπάση πάλι ή άντίδραση σέ μάταια κινήματα. Τή γνώμη του 
γιά  τό γλωσσικό ζήτημα ξέρομε άπό συνεντεύξεις έφημερίδων.

Ή  Οπαρξις τού έθνους ήμών Ιξαρτάται άπό τής έπικρατήσεως τής 
δημώδους (1901).

Βάσις καί θεμέλιο τής γλώσσας μας πρέπει νά είναι ή δημοτική, 
χωρίς δμως μέ φανατισμό ν’ άποκλείσωμε τέτοιες κατακτήσεις τής 
καθαρεύουσας πού έμπήκαν πλέον εις τήν κοινή χρήση (1903).

Καί έγώ «θανάσιμα μισώ τήν καθαρεύουσα». Δέν λέω τήν καθα
ρεύουσα τού Κόντ&υ, Βάση, Χατζιδάκι, άλλά καί αύτή τήν κατά τό 
φαινόμενον άπλ&ύστερη, άλλά πάντοτε άττικίζουσα τών έφημερίδων. 
Ούτε ζωή, ούτε δύναμη, ούτε μέλλον άναγνωρίζω είς αυτα.

Ή  έργασία μας σήμερα πρέπει νά ξεκινήση άπό δύο σημεϊα: άπό 
τήν άπλούστευση τής καθαρεύουσας, πρό πάντων είς τα διδακτικά 
μας βιβλία καί είς τάς μεταφράσεις τών άρχαίων . . . , καί δεύτερον 
άπό τήν . εισαγωγή τής δημοτικής παντού δπου αύτή εύρίσκει είσοδο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Μ Α Ν Ο Σ  (1  1 90 b )
53 . Νοσταλγός ίνός θεάτρου νεοελληνικού άφιέρωοε τά τελευταία χρόνια 

τής ζωής του στή δημιουργία του καί σημείωσε μ* τή «Νέα Σκηνή» του στήν 
έξέλιξή του νέα εποχή. Στό θέατρό του παίχτηκε καί ή «Αντιγόνη» σέ δική του 
μετάφραση" άλλά μερικές δυνατές λέξεις πού είχε μεταχειριστή, καθώς tcno iS i, 
χ/.οτποοχούφι πείραξαν στήν έποχή τών Όρεστειακών τούς άρχαιομαθείς. Σ αύτόν 
χρωστά ή νέα μας φιλολογία τό «Βιβλίο τής Αύτοκράτειρας "Ελισάβετ» τήν 
«Κερένια κούκλα» καί «Τά τρία φιλιά». Καί σ’ αύτόν, καθώς καί στού Χατζό- 
πουλου τις αριστοτεχνικές μεταφράσεις, χρωστά ό δημοτικισμός πώς τόσο γλή- 
γορα νίκησε μέσα στό θέατρο.

Πρέπει νά Ιννοηθή τέλος πάντων, δτι μόνη ή δημοτική γλώσσα 
είναι καλή διά τό έθνος (1903).

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΔ Η Σ
54. Γιατρός στό βασιλικό ναυτικό, μέ τό φιλολογικό ψευδώνυμο Παύλος 

Νιρβάνας άπό τούς γνωστότερους καί άγαπητότερους διηγηματογράφους καί — 
μόλα του τά καθαρευουσιάνικα χρονογραφήματα στις έφημερίδες — άπό τούς 
καλούς φίλους τής δημοτικής. Είναι ό μεθυγράφος τού γλωσσικού ζητήματος 
πού πολέμησε τήν καθαρεύουσα δείχνοντας τ' άστεία της. Ά μ α  τό πολύκροτο 
βιβλίο τού Κρούμπαχερ ξανάδωσε άφορμή ν' άνακινηθή τό γλωσσικό ζήτημα, τό 
φιλολογικό περιοδικό «Παναθήναια» τού Κ. Μιχαηλίδη τού είχε άναθέσει τό περί
φημο δημοψήφισμα στούς φιλολογικούς κύκλους, * Ή  γλώσσα μας, έρευνα 
ψυχολογική καί πρακτική» (1903). Έ γραψε άκόμη τή «Γλωσσική αυτοβιογραφία» 
(1905), καί σέ διάφορες περιστάσεις γλωσσικών ανησυχιών καί αντιδραστικών 
κινημάτων Επίκαιρα άρθρα καί χρονογραφήματα σέ έφημερίδες καί περιοδικά.

. . .  Ά π  τήν ήμερα έκείνη πολλοί μέ σταματούσαν στό δρόμο, μ’ Ινα 
παραπονετικό ύφος, μέ μιά συμπάθεια παράξενη καί μούλεγαν. — Τί 
έ π α θ ε ς  άδελφέ; Γιατί αύτό; — Τί έπαθα ;— Πώς έχάλασες έτσι τή 
γλώσσα σου;... ΟΕ άνθρωποι αύτοί ήτανε φανερό πώς μέ είχαν βγάλει 
άπ τήν υπόληψή τους. Τό καταλάβαινα καί γώ. Κάτι μού έλειπε. Ώ ς 
τώρα είχα κάτιτι παραπάνω άπό τόν άλλο κόσμο. «Κατεϊχον τήν 
γλώσσαν». "Ενα διαβατήριο γιά τήν άθανασία. Μπορούσα νά λέω
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κάθε κουταμάρα, κάθε άνοστιά,κάθε άνοησία, κάθε τρέλα, μπορούσα 
ν® ??» *β1 ¿ποτέ, δλοι άνοιγαν τά στόμα τους μέ θαυμασμό: 
« Ο διάβολος, τί ώραϊα πού τά λέει». Κάποτε θυμούμαι, σ’ Ιναν έπι- 
κήδειο, Ιχασα τή σειρά μου κι άρχισα άπάνω κάτω νά λέω · «Έν 
^  συναισθήσει τών θλιβερών ύπέρ τά θλιβερά, αί έγκόσμιαι δυνά
μεις άνατεινόμεναι πράς τά θέσφατα, οΐμοι! τό τέρμα τών άγώνων, 
άφ ών όρμάται άελλόπους ή Ιδέα, φρικι£ και λωφάζει άνέφικτος 
τού ©δρανίου φωτός, τών μαρτυρίων τά σέλας, πέραν, πέραν έκεΐ 
πράς τά αιθέρια δψη, πράς τά βάθη, τά σκότη τ’ άτέρμονα, πέραν. 
1 αίαν-έχεις Ιλαφράν, άξιομακάριστε φίλε». Τά δάκρυα Ισταζαν σάν 
βροχή άπ τά στασίδια τής Ικκλησίας. Καί δταν ό παπάς έξεφώνησε: 
«Δεύτε τελευταΐον άσπασμόν», οί άνθρωποι έξαλλοι, ώς κι «δτοί οί 
συγγενείς τού νεκρού, δρμησαν άπάνω μου, έκαναν τάν σταυρό τους 
καί άντί νά φιλούν τάν νεκρό, φιλούσαν έμενα. -  Μπράβο, μπράβο, 
αύτή τή φορά έπέρασες καί τάν Φιλήμονα (1905).

Τωρα τά είχα χάσει δλ’ αύτά. Ήμουν καί γώ ένας άνθρωπος σάν 
δλους τούς άνθρώπους. Μιλούσα βπως μιλούσε ό τελευταίος άνθρω
πος.  ̂Εγραφα τά ίδιο. Οδτε μπορούσα πιά νά βγάλω λόγο χωρίς 
χαρτί· άν τάχανα στή μέση, άλίμονο μου. θ ά  μ’ έπαιρναν μέ τά 
λεμόνια. 'Οσοι μ’ άγαπούσαν μέ λυπούνταν κατάκαρδα. "Ενας σεβα
στός μου φίλος μέ πήρε μιά φορά κατά μ έ ρ ο ς .-Έ χ ω  νά σού πώ 
κάτιτι σοβαρό. Ταράχθηκα. — Δέν κάνεις καθόλου καλά.,Έ πήρες 
κακά δρόμο. 'Ολη ή κοινωνία τάχει μαζί σου . . .  Έ γώ  άρχισα νά 
κιτρινίζω. Καθένας κρύβει πάντα κάτω άπ τή σκούφια του κάτι 
πού τάν άνησυχεΐ— Τί θέλετε νά πήτε; Δέν έννοώ. — Μ’ έννοεΐς 
πολύ καλα. Τί σού ήλθε νά χαλάσης τ ή . .  . γλώσσα σου;

α ν τ ρ ε α ς  κ α ρ κ α β ι τ ς α ς

55 . Στρατιω^κός γ ιατρδς, άπά τούς  γνωοτάτίρους ¡σ η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς  μας, 
ζουγραφιοε τη νιοελληνική λαϊκή ψυχή, τά χ ωρίχό καί τά ναύτη. Σ’ ϊνα  άλλητο- 
ρ,κο μυθιστόρημα, τάν . ’Αρχαιολόγο» (1904), ζή ιηβε νά ί8ίξη> μίνο  
πηγαίνει μπρος στη ζωή, άτομο ή έθνος, πού άντλβϊ άπά τούς προγόνους του 

τ Π ϊ μ α . ί ρ γ ΐ ^  ^  ** " 6ρ” ρ£ζΜαι °* Ψ ·* « « ! ΜΨήβή πού πνίγει

Τούς προγόνους μας τούς τιμώ καί τούς δοξάζω. Ή ταν μεγάλοι 
άνθρωποι ναι· μά πρέπει νά ζήσουμε καί μεΐς. Καί νά ζήσουμε τή 
σημερινή ζωή, δπως Ιζησαν καί κείνοι τή δική τους.

Τά παρελθάν δσο καί άν είναι ένδοξο δέν ώφελεί τίποτα σέ 
κείνον που περιφρονεϊ τά παράν καί λησμονεί τά μέλλον.
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Δέ λέω· καλά είναι τά περασμένα- διπλασιάζουνε— τί λέω διπλα
σιάζουνε; πολλαπλασιάζουνε τά θάρρος τ’ άνθρώπου. Καί μάλιστα 
δταν είναι περασμένα σάν τά δικά μας. Μά καί πόσες φορές τά 
χαλαρώνουν! .  . .  Στά χτήμα του ήταν, μά κατάντησε σήμερα ζητιά
νος. — Έσύ δμως δέ θά φερθής έτσι. θ ά  ζητήσης τή ζωή, δχι στά 
κόκαλα τών παππούδων σου παρά στά χέρια σου. . .

ΜΑΡΚΟΣ ΤΣ ΙΡ ΙΜ Ω ΚΟ Σ

56 . Ά π ά  τούς ιδρυτές τού ’Εκπαιδευτικού 'Ομίλου καί τής «Εταιρείας ή 
’Εθνική γλώσσα» πού ιδρύθηκε «νά βοηθήση τή μελέτη, τά ξάπλωμα καί τά μετα- 
χβίρισμα τής ζωντανής ίλληνικής γλώσσας σέ δλους τούς κύκλους τής κοινω
νικής ζωής καί σέ δλα τά είδη τού γραφτού λόγου» (1904). Έστρεψε άπά τούς 
πρώτους τήν προσοχή τών δημοτικιστών στή σχέση τής γλώσσας με τήν έκπαι- 
δευτική άναγέννήση σέ δυό βιβλία, «Τά παλιά καί τά καινούρια» (1905), καί 
«Οί λοξοί στρατοκόποι» (1909), καί πλαταίνοντας τή σημασία τής γλωσσικής 
μεταρρύθμισης τόνισε τήν όλέθρια επίδραση πού έχουν ή προγονοπληξία καί ή 
διγλωσσία μας στήν έ κ π α ί δ ε υ σ η  τού λαού μας καί σέ άλόκληρη τήν κ ο ι 
ν ω ν ι κ ή  μας ζωή.

Οί Νεοέλληνες όγδάντα χρόνια καρκινοβάτησαν κι άπά σκλάβοι 
καταχτηταί τής ελευθερίάς κατάντησαν συνταγματικοί ραγιάδες άνά- 
ξιοτ ζωής . . . Ά ν  καταντήσαμε ραγιάδες «Ιλευθεριάζοντες» τά χρω
στούμε στήν καταφρόνια τού ζωντανού «έγώ» τής Ρωμιοσύνης καί 
τήν προσκόλλησή μας σέ δασκαλοπαρασκευασμένη έλληνοπρέπεια. 
Καί χρειάζονται μόχθοι καί κόποι γιά νά γκρεμιστή ή παλιά πίστη 
στά παχιά λόγια πού άπάνω της, φανταζόμενοι πώς χτίζουνε σ’ έδα
φος στερεό, αίώνες τώρα θεμελίωναν οί δάσκαλοι τά ίδανικά τού 
δύσμοιρου έθνους (1905).

θεμέλια στή μόρφωση τού Ρωμιού νά χρησιμεύσουν ή ιστορία 
τών χρόνων τής σκλαβιάς καί τού Είκοσιένα, οί γνήσιες έθνικές 
παραδόσεις καί ή έθνική. γλώσσα, δχι βέβαια ή νεκρή, τά αδτοκά- 
βδαλο δασκαλικά κατασκεύασμα, άλλά ή λαλουμένη, ή ζωντανή 
γλώσσα μας.

Ή  ποιότης τής Ικπαιδεύσεως είναι καί αύτή άποτέλεσμα τού 
πνευματικού καί ήθικοΰ ποιου τής κοινωνίας μας. Μιά κοινωνία 
άμόρφωτη, γεμάτη προλήψεις, πού φαίνεται σάν άποτέλεσμα τού 
μεσαιωνικού της σχολείου, είναι συνάμα καί ή αίτια τής καταστά- 
σεως τού σχολείου της . . .  Τά νά ζητούμε διόρθωμα καί άνάπλασιν 
τού σχολείου δσο ή κοινωνία βρίσκεται στά σημερινά πνευματικά καί 
ήθικά έπίπεδο, μου φαίνεται σάν άνόητο αίτημα (1909).
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Ζ Α Χ Α Ρ ΙΑ Σ  Π Α Π Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Υ
57. Ξϊχοιριατή φιιβιογνιομία ατή 'νεοελληνική δημοσιογραφία καί λογοτεχνία, 

οήμίρα νομάρχης, Π ολέμ η « οοχνά ατδν τύπο το δαοκαλιομό οβ κάθε του ίκδή- 
λαση, κι Ιδγαλ* στά 1913, νομάρχης στή Σίρα, μιά Εγκύκλιο στούς εργάτες, γιά 
νά σοοτήση τούς Εργατικούς οονιταιρισμούς, σέ γλώβοα άπλή — τό πρώτο πάλι 
Εγγραφο Επειτα από τού Στίλλάκη τή δικαστική άπόφαση (1901).—Ή τα ν καί από 
τούς πρώτους όπαδούς τής ‘Εταιρείας «Ή Εθνική γλώσσα» κι Εγραψε τήν προκή
ρυξή της «Πρός τό Ελληνικό κοινό» (1901).

Οί Αλησμόνητοι τού Είκοσιένα Ιδωκαν στό κράτος πού τόφτιαξαν 
μέ τήν Αγραμματοσύνη των τήν έντολή νά πλάση Έλληνες, Ανθρώ
πους σφραγισμένους μέ τόν χαρακτήρα τής φυλής, άξιους νά κρα
τήσουν τήν έθνική κληρονομιά, καί νά παίξουν τό μέρος των στόν 
πολιτισμό. Είν’ έβδομήντα χρόνια πού τό σχολείο έργάξεται νά 
έφαρμόση αύτή τήν έντολή μέ τή γραμματική καί τό συνταχιικό. 
Κι έβδομήντα χρόνων ζωή είναι αρκετή νά τή διαβάσωμε στούς 
Ανθρώπους της, στά Ιργα των, γιά νά κρίνωμε τό Ιργο τού 
σχολείου . . . Μπορεί νά όπάρχουν άνθρωποι πού βλέπουν έκεΐ μέσα 
τό Ιθνικό μεγαλείο. ’Εμείς δέ βλέπομε τίποτε άλλο παρά τή γραμ
ματική πουχει Αρπάξει τό παιδί άπ τον κόρφο τής μάνας του καί 
τού δίνει Αντί γάλα μητρικό, Αντί φώς καί άέρα, τύπους κλασικούς 
νά καταπίνη. Πρέπει νά τά ξαναποΟμε, Αν καί γράφτηκαν χίλιες 
φορές, Αν κι είναι τόσο λυπηρά καί τραγικά. Τό έλληνόπουλο 
πηγαίνει στό σκολειό. Καί τό σκολειό πού έπρεπε νά είναι συνέχεια 
τού σπιτιού, ό δασκαλος πού έπρεπε νά είναι τελειοποίηση τής 
μητέρας, τό βιβλίο πού έπρεπε νά είναι ζωγραφιά των πραγμάτων 
πού τό παιδί βλέπει γύρω του, Ανοιγμα νέου όρίζοντα κι άνεβασμα 
τής παιδικής ψυχής πρός τόν κόσμο, τού παρουσιάζουν σύμβολα 
Αλλόκοτα καί τρομαχτικά.

Ό  τρόπος τής διδασκαλίας τών Αρχαίων κειμένων στήν Ελλάδα, 
μας παριστάνει τούς Αρχαίους "Ελληνες σάν ένδοξα πτώματα. Ε μείς 
τούς θέλομε νά ζούν σήμερα μεταξύ μας, πρέπει έπί τέλους νά τό 
νιώσουμε, καί πρό πάντων νά δώσουμε στά παιδιά νά τό νιώσουν, 
πως ήσαν κι αυτοί άνθρωποι φυσικοί σάν έμείς, Από κόκαλα καί 
κρέας, άνθρωποι μέ τά πάθη πού δέρνουν τόν Ινα κιαίώνιον άνθρωπο 
άπ Αρχής τού κόσμου ίσα μέ σήμερα. Μόνον τότε κάθε πράξη των 
θά φαίνεται φυσική, κάθε κίνημά των σκόπιμο, κάθε λόγος των έξη·» 
γημένος. Τότε τά κείμενα θά φανούν έκείνο πού είναι, δηλαδή ζωή. 
Δεν είναι μυθικά φαντάσματα αύτοί οί άρχαΐοι πατέρες, είναι ζωή. 
"Οσο άπλούστερα τούς νιώσουμε ζωντανούς, τόσο μεγαλύτερο θά
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μάς φανή δ τι έκαμαν. "Οταν ό έλληνικός λαός — κι αύτό συμβαίνει 
βήμερα — θεωρή τήν τραγωδία ώς κάτι συνθηματικό καί βροντερό, 
πού δέν πρέπει νά λαλή στή ζωντανή γλώσσα, Αλλά σέ καθαρεύουσα 
γιά νά βροντά, κι Ας μήν τήν καταλαβαίνουμε, σημαίνει πώς δ 
δυστυχισμένος αύτός λαός έχει δποχρεωθή Από τό δασκαλισμό νά 
είναι κι αύτός ψεύτης, δπως είναι καί κείνος. Τούτο είναι ή Αληθινή 
δημοκοπία τού δασκαλισμού. Κι έτσι καταντήσαμε, στήν παράσταση 
Αρχαίας τραγωδίας, νά βλέπωμε νά μιλή στήν καθαρεύουσα ποιός; 
Ό  Αρχαίος τσοπάνος. Σά νά είχε καί νά διάβαζε τόν Πλάτωνα, 
Απάνω στόν Κιθαιρώνα, πού έβοσκε τά πρόβατά του. Καί τώρα δ 
έλληνικός λαός Ακούει πώς είν’ Ανόσιο έγκλημα ένας βασιλεύς 
Αρχαίας τραγωδίας νά μιλήση ζωντανή γλώσσα Απάνω στό θέατρο. 
Πρέπει, τού λένε οί δάσκαλοι, νά μιλήση γλώσσαν μεγαλοπρεπή. 
Νά μιλή καί στά πάθη του καί στούς θυμούς του καί στούς πόνους 
του γλώσσαν Αρχαιοπρεπή. Ό  Κρέων νά θυμώνη καί νά μιλή 
άρχαιοπρεπώς. Ό  Οίδίπους νά σπαράζη Από τόν πόνο τών χυμένων 
ματιών του καί νά μιλή ,άρχαιοπρεπέστατα. ’Εκεί έφτασεν ή ψευτιά. 
’Αλίμονο Αν αύτό λέγεται κλασική παιδεία.

Μάς παρουσιάζουν τό έθνικό ζήτημα, καί φωνάζουν πώς άμα 
ρίξωμε τήν καθαρεύουσα καταστρέφομε τήν Ινότητα τήν έθνική. 
Εύκολο έπιχείρημα, δχι δμως καί σοβαρό. Ενωμένο είναι τό έθνος 
μόνον δταν Ιχη μιά γλώσσα πού τή νιώθει. Ενωμένο δέν είναι άμα 
τό διαιρούν σέ γραμματισμένους καί σ’ Αγράμματους. Ενωμένο θά 
είναι άμα ό λαός άνεβή στούς λογίους καί κείνοι κατεβούν στό λαό. 
Καί χωρισμένο σέ δύο είναι τώρα πού τό πνεύμα κι ό λαός στέκουν 
σέ Απόσταση τρομακτική. Τό μεγάλο δπλο του έθνους στή Μακε
δονία είναι τό σχολείο. Κι δμως έκεϊνοι πού Αγαπούν τήν Αλήθεια 
τό φωνάζουν καθαρά'πώς αύτό τό δπλο θά ήταν φοβερά έπικίνδυνο 
στούς έχθρούς, Αν τά έλληνόπουλα τής Μακεδονίας έμάθαιναν τή 
μητρική τους γλώσσα στό σχολείο, καί δέν Ιπάλαιβαν μέ τή γραμ
ματική. Γιά τά σχολεία πού πρέπει νά σύρουν τόσους πληθυσμούς 
μικρών Ελλήνων πρός τήν Ελλάδα, μέσα σέ τέτοιον φυλετικόν 
Αγώνα, ή έθνική γλώσσα είν’ ό δυνατώτερος μαγνήτης. Στά νηπια
γωγεία τής Μακεδονίας τά βουλγαρόφωνα έλληνόπουλα ώς τό έτος 
1900 δέν έμάθαιναν ούτε λέξη έλληνική, γιατί οί δασκάλες τάβαζαν 
νά διαβάζουν κείμενα τής Αττικής ή τής καθαρεύουσας καί νά μαθαί
νουν Απόξω κομμάτια ν’ Απαγγέλλουν. Καί στις έξετάσεις τά βουλ
γαρόφωνα έλληνόπουλα έλεγαν Απόξω όλόκληρα Ιλληνικά χωρία,
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ένώ δέν ήξεραν τήν έλληνική γλώσσα! 'Ως πού τά είδαν αύτά οί 
άρμόδιοι και ξύπνησαν, Ικαμαν νέον κανονισμό καί διέταξαν νά 
διδάσκεται στά βουλγαρόφωνα παιδιά άποκλειστικώς ή μητρική 
γλώσσα. Είναι τάχα παράδοξο άν πούμε πώς τό ϊδ ιο  έπρεπε νά γίνη 
καί γιά τά έλληνόφωνα παιδιά τής Μακεδονίας; Είναι ύπερβολικό 
άν^πάρωμε αύτή τή λεπτομέρεια γιά Ιπιχείρημα τής δημοτικής 
γλώσσας; ΐ ό  Τδιο γίνεται καί μέ τους σλαβόφωνους καί βλαχοφώνους 
"Ελληνες τής Μακεδονίας. Κι αύτούς τούς χάνει τό Γένος, γιατί τό 
σχολείο δέν είναι ικανό’ νά τούς μεταβάλη σ’ έλληνοφώνους, άφού 
τούς μαθαίνει γλώσσα νεκρή. Τό βουλγάρικο δμως σχολείο μπορεί 
νά τούς κάνη βουλγαροφώνους, γιατί ή γλώσσα τού Βουλγάρου 
δασκάλου, ή γλώσσα τών βουλγαρικών διδακτικών βιβλίων, είναι ή 
ίδια γλώσσα τής κοινωνίας όπου ζή καί δουλεύει. '

"Οσοι νιώθουν τί φρικτός είναι στή Μακεδονία 6 φυλετικός άγώ- 
νας, δσοι νιώθουν πώς ή έθνική κληρονομιά δέν.παίρνεται μέ καπνούς, 
άλλά μ’ έργασία φυλετική, πώς ή ιδέα τού αγώνα πρέπει νά μπή 
στό αίμα τής φυλής καί νά ριζωθή στή γή τών δούλων, θά δώσουν 
βέβαια τό δίκιο σέ μάς κι δχι ατούς άλλους πού ύψώνουν γιά δπλο 
τούς παπύρους τής γραμματικής.

• ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

58 . 44 θα έπρεπε νά λείψη από δώ τ' όνομα ένός από τούς δημοτικώτεροος 
βυγγραφείς τής δημοτικής. Έ μεινε πάντοτε μακριά άπό τις όργανώσε^ς τιδν 
δημοτικιστών καί γιά τή γλώοοα δέν έγραψε. Υπάρχει όμως καλύτερη ουνηγορία 
απ’ όσα έγραψε οτή γλώσσα αύτή, είτε μετ’ όνομά τον. είτε ώ{ Γιάννος Έ παχτί- 
της, απο τήν Ιποχή πού τού <Γυχάρη οί θεωρίες καλά καλά 84ν είχαν ακουστή, 
πλουτίζοντας τή νεοελληνική φιλολογία άδιάκοπα ώς τά τελευταία χρόνια ;

Ο τι γράφω είν’ ένα μίλήμα μέ τό κοινό. Γιατ’ είναι μίλημα μέ 
τόν ίδιο τόν έαυτό μου. Βγαλμένος είμαι άπό τή λαϊκή ψυχή καί 
γω. Κάθε μου δνειρο πρίν πάρη σάρκα, πρέπει νά πιάση ρίζες άπ τή 
λαϊκή ψυχή. Πρέπει νά ποτιστή άπό τήν πηγή της. Δέν είμαι ξένος 
της Ιγώ. Είμαι άπό τήν Ελλάδα, τήν πλατειά καί τή μεγάλη 
Τή γλώσσα, μιά κι είπα νά τή γράφω, δέ θέλω πιά νά τή συλλο- 
γίζωμαι. Άφού ή καρδιά μου πρώτα μούδειξε τό δρόμο της, άφού 
κι ό νούς μου τόνε φώτισε έπειτα, άποφάσισα νά μή γλωσσολογώ... 
Γράφω γιά τής μορφής τήν δμορφιά, γράφω γιά τήν ούσία, δχι 
δμως γιά τή γλώσσα μοναχά (1908).
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Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Ι  ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

59 . Έ γραψ ε.τά  διηγήματα του στή δημοτική μά μπόρεσε σάν τό Βλάχο· - 
γιάννη πάντοτε νά ξεφύγη τήν κατηγόρια πού «μαλλιαρισμού». Γιά τή δημοτική 
ξεσπάθωσε, μά ή γλώσσα του επιδοκιμάστηκε άκόμη καί άπό κείνους πού πολέ
μησαν τό δημοτικισμό. Τό ιστορικό του δράμα «Αγώ νες τού Σουλιού γιά  τήν 
πατρίδα, δράμα έμμετρο σέ πράξες πέντε» (1901) βραβεύτηκε άπό τό σύλλογο 
Ελληνισμό καί ή έπιτροπή — δ Καλοστύπης καί δ Μιστριώτης — βρήκαν.τή  
γλώσσα του ώραία δημοτική· καί τά «Διηγήματα τής Βενιτειάς» (1899) συνωδεύ- 
τηκαν από μιά εύνοΐκώτατη κρίση τοΰ Χατζιβάκι γιά  τή γλώσσα τους. Ό  Χρηστο
βασίλης δποοχέθηκε καί μιά «Γραμματική τής γλώσσας τού Ιλληνικού λαού».

Τά 99 "/ο τών γραμματισμένων μας καί τών σοφολογιωτάτων μας 
έχουν έκφράσμένη γνώμη εναντίον τής δημοτικής, δηλαδή τής μητρι
κής μας γλώσσας ό δε λαός, πού άπαρτίζει τά 99 %  δλου τοΟ.έθνους 
οδτ’ έρωτιέται, ,οδτε ψήφο έχει, γιατί τόν έχει τυφλωμένο ή γραμμα
τική τής άττικής καί ή καθαρεύουσα, καί δέν έμαθε νά διαβάζη βιβλία.

Γλώσσα δλών τών φιλολογικών μου έργων είναι ή  δημοτικη, καί 
θά είναι. Τή δημοτική τήν ύποστηρίζω ώς έθνική γλώσσα, πού 
θ’ άναμορφώση τό δυστυχισμένο έθνος μας, πού τόχει καταδικασμένο 
δ δασκαλισμός σ’ αιώνια τύφλωση κ ι άγραμματοσύνη. Μέ δλον.τόν 
πόλεμο τών δασκάλων καί τής δασκαλόφρονης Πολιτείας, ή έθνική 
γλώσσα, ή γλώσσα ή δημοτική, θά νικήση τή γλώσσα τών δασκάλων, 
τήν καθαρεύουσα, βπως νίκησε ή ιταλική τή λατινική. . .  Μιά τέτοια 
μέρα θ’ άνατείλη άργά ή γλήγορα καί στήν Ελλάδα μας, κι οί διά
φοροι σχολαστικοί δασκάλοι, πού έξαρτοΰν τήν εύημερία καί τή δόξα 
τού έθνους άπό τές δοτικές,'¿τούς παρακειμένους, τούς ύπερσυντε- 
λικοός, τούς μέσους άορίστους, τές άπόλυτες γενικές καί τ’ άπαρέμ- 
φατα τής άρχαίας έλληνικής γλώσσας, θά σκορπιστούν καί θά δια
λυθούν, δπως σκορπίζονται καί διαλύονται, οί μαύρες σκιές στές 
πρώτες ροδοδάχτυλες άχτίδες τής άνατολής τού ήλιου, και θά τρέ- 
ξουν νά κρυφτούν σάν οί βρικόλακοι στά καταχθόνια! Π ότε'θ’ άνα
τείλη έκείνη ή άγια ήμέρα; Πότε θ’ άνατείλη ή πνευματική άνά- 
σταση τού έλληνικοϋ γένους, μεγαλύτερη, κι άπό τήν άνάσταση 
τού 1821; (1899).

Καί άν ό δασκαλισμός πολεμάη τήν έθνική μας γλώσσα, ό σοφός 
κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις είναι μέ τό μέρος μας, είναι μέ τήν έθνική 
γλώσσα καί της προφητεύει τή νίκη της. Πολλές φορές τόν έρώτησα 
κιδλο.τήν ίδια άπάντηση Ιλαβα:. «Ή  δημοτική, έπρεπε νά κυριαρ- 
χήση. Ή  δημοτική θά νικήση!» "Οταν Ιχωμε τήν προφητεία τέτοιου 
σοφού άντρός, πού θαυμάζει καί σέβεται δλη ή Εδρωπη κι ή Αμε-
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ρική βτό είδος του, δέν δίνω καμιά προσοχή γιά ίλες τές δασκαλικές 
μωρολογίες. Οί δασκάλοι μέ τούς όπαδούς τους μάς ύβρίζουν τούς 
έργάτες τής δημοτικής γλώσσας. Μάς λέγουν χυδαίους, μάς λέγουν 
τρελούς, μάς λέγουν Αγραμμάτους, μάς λέγουν μαλλιαρούς, καί πολλά 
άλλα, Ινώ δ Αληθινός, έπιστήμονας, ¿ σοφός καθηγητής τού Πανε
πιστημίου μας κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις μάς διαβάζει μάς μελετάει καί 
μάς κρίνει.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΙΕΝΟΓΤΟΥΛΟΣ

60. Ίσω ς ν’ Ανήκη περισσότερο στήν πρώτη περίοδο τού δημοτικισμό». Γιατί 
ατά πρώτα του βήματα, δταν έφημερίδες οάν τό «Άστυ» μ* τόν Κακλαμάνο 
φιλοξενοδσαν άφοβα τ’ άρθρα τοδ Φυχάρη χαί τών νεοφώτιστων τις γνώμες γιά 
τις νέες γλωσσικές θεωρίες, βγήκε νά Υπερασπιστή τό συγγραφέα το3 «Ταξιδιού» 
καί ί ν  χαί γράφοντας στήν καθαρεύουσα — ποιές Ακόμη τολμούσε νά γράψη 
τότε πεζό στή δημοτική; — κήρυξε μέ τόλμη τό νέο εδαγγέλιο. Η& τό πλού
σιο του λογοτεχνικό έργο — θέατρο καί διήγημα — άργότερα κυρίως καί σιγά 
σιγά φανερώθηκε, καί καθώς γράφηκε σε ζωντανή γλώσσα αποτελεί τήν οδσια- 
στικώτερη συμβολή τοδ Εενόπουλου στο δημοτικισμό. Γιατί τόν Ιδιο καιρό έπαυσε 
4 συγγραφέας τής Φωτεινής Σάντρη νά δπεραοπίζεται τό δημοτικισμό. Ό χ ι  πώς 
γύρισε καθαρευουσιάνος — θ’ άρνιούνταν τότε 0 Ιδιος τό έργο του — μά γιατί 
έπαυσε νά συμφωνή μέ τή ριζική πολιτική πού οί αρχηγοί τοβ δημοτικισμού 
όλο καί τολμηρότερα ζητο3σαν νά χαράξουν, καί τήν τάση αυτή συχνά πολέμησε 
καί συχνά πολεμήθήκε γι’ αδτδ άπό τούς όρθόδοξους.

Ετσι, άντίθετα άπό τό δρόμο πού άκολοΰθηαε 6 Παλαμδς, 6 Βενόπουλος 
παρουσιάζεται σάν τυπικός Αντιπρόσωπος όλων έκείνων πού άφοΒ στήν άρχή 
ένθουοιάστηκαν μέ τό νέο κήρυγμα άναγκάοτηκαν έπειτα νά προβοΟν σέ σημαντικό 
συμβιβασμό, όχι πάντοτε χωρίς αμφιβολίες καί ψάξιμο καί λοξοδρομίες, καί χωρίς 
ίσως νά κατασταλάξουν ποτέ σέ ώρισμένη γνώμη καί θετικές προτάσεις. Ή  σημα
σία όμως τής γνώμης του μένει, γιατί λογοτέχνης ό Ιδιος, οδτε στών δασκάλων 
τό στρατόπεδο άνήκει, οδτε τήν πρόληψη γνώρισε -  άφοδ μάλιστα στήν άρχή 
δπερασπίστηχε ακέραιο τό σύστημα το3 Φυχάρη — κι έτσι ή έξέλιξή τοο παρου
σιάζει μιάν Αντικειμενικότητα σεβαστή, χρήσιμη άκόμη καί διδαχτική καί γιά 
τους πιό όρθόδοξους μέ τήν είλικρινή της Αντιπολίτευση.

Νομιζομεν δτι Ιχομεν γλώσσαν, νομίζομεν δτι Ιχομεν φιλολογίαν, 
νομίζομεν «τι είμεθα Ιθνος, Ινώ οδτε γλώσσα είναι αδτή τήν ¿ποίαν 
Ιχομεν — ή τουλάχιστον έπισήμως καλλιεργοΰμεν — οδτε φιλολογία 
άξια δνόματος καί τοδ σκοποΟ είναι δυνατόν νά προαχθή έξ 
έξ αύτής, οδτε Ιθνος, Ινόσω είμεθα έστερημένοι τών δύο τούτων 
ζωτικών Ιφοδίων τά όποια ήνωμένα άποτελούσι τήν ψυχήν (1891).

Έ χομεν ίδρυμένον τόν άνδρίάντα τού Κοραή καί δλοι μας φέρο- 
μεν καθημερινώς είς τό στόμα τ’ δνομά του ώς μεγάλου καί έθνικοΟ
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σοφού- Καί δμω; τό άληθέστερόν του δίδαγμα δέν ήθελήσαμεν 
ν’ άκούσωμεν, οδτε τό παράδειγμά του νά μιμηθώμεν, οδτε το Ιργον
του νά Ιξακολουθήσωμεν.

Έ φ ’ δσον δ Έ λλην μαθητής πριν άρχίση, άν θέλη, τήν Ικμά- 
θησιν τήζ αρχαίας, τής νεκράς γλώσσης, δέν άκουσθή ώς μικρός 
Σέρβος ή. Βούλγαρος τουλάχιστον, νά κλίνη δποχρεωτικώς είς τήν 
ζωντανήν, τήν άληθινήν του γλώσσαν, ενικός όν. ή πατρίδα, γεν. τής 
πατρίδας, αίτ. τήν πατρίδα, κλητ. ώ πατρίδα, πληθ. δν. οί πατρίδες, 
γεν. τών πατρίδανν(ε), αίτ. τις πατρίδες, κλητ. ώ πατρίδες, δέν ήμπο- 
ρεί κανείς νά είναι ήσυχος περί τής Ιθνικής ύπάρξεως καί δπεροχής 
τού έλληνισμοΟ. Καί πολύ φοβοΟμαι, Ιπαναλέγω, μήπως είναι πλέον 
αδύνατον ν’ άντηχήση Ιγκαίρως ή σώτειρα φωνή τοδ μικρού μαθη- 
τού, καί μήπως είς τό μέλλον -  όχι πολύ μακρυσμένον μέλλον -  
δταν θά είναι ήδη συγκροτημένον τό μέγα, τό άπέραντον Ανατολικόν 
κράτος, άφού θ’ άκμάζη έ νυν άπό τής Δύσεως Ικτοπιζόμενος πολι
τισμός, ή μικρά μας Ε λλάς θ’ άποτελή μίαν άφωμοιωμένην αύτοΟ 
έπαρχίαν, δπό τήν δεσποτείαν άλλης φυλής, ή όποια δσον μικρόν 
καί βάρβαρον κρατίδιον Αποτελεί σήμερον, βαδίζει δμως εύθεΐαν όδδν 
καί Ιχει Ιθνικωτέρας ήμών άρετάς.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Β Λ Α Σ Τ Ο Σ

61. Διευθυντής τού έμπορικοδ οίκου τών Ράλληδων στίς Ινδίες, κριτικός 
καί λογοτέχνης πρωτότυπος, είναι δ «Έρμονας» τών σονέτων τής «Άργώς» καί 
«Τής Ζωής», Από τούς ριζοσπαστικότερους οπαδούς τής γλωσσικής μεταρρύθμισης, 
πού έργάστηκε άπό τούς πρώτους στόν πλουτεσμό τής δημοτικής. Μεταξύ τών 
νεώτερων είναι Από τούς χαραχτηριστικώτερους Αντιπρόσωπους τοδ δημοτικισμοί.’ 
τόνισε πώς «ρέπει ή έθνική συνείδηση νά έρθη σέ άρτιώτερη έπίγνωση του έαυτου 
της καί νά στηρίζη τό δρόμο της σέ δ τι άπό τήν Ιστορία της μένει ακόμη αλη
θινό καί .γόνιμο. Συχνά μίλησε καί γιά  τό γλωσσικό ζήτημα γιά νά ξεκαθαρίση 
τά αιτήματα τοδ δημοτικισμού καί νά τονίση τή σημασία του.

Στήν Ελλάδα σήμερα έχουμε μείς έργα, έχουμε παράδοση; Έ ργα  
δέν Ιχουμε. ’Εμείς πού ζούμε τίποτε ποτέ δέν κάναμε. Λαός κομμα
τιασμένος, Ανοργάνωτη κοινωνία, ξεχαρβαλωμένες βαρβαροσυνες καί 
πρώιμα, σαπίσματα πολιτισμού. Προστυχόπαιδα καί γεροντόπαιδα. 
Δέ χτίσαμε Ακόμα, δέν είμαστε αύτοδύναμη φυλή; δέν ξερουμε τί 
θεμε καί δέν ξέρουμε τί Αγαπούμε — Ιξόν τήν επίδειξη καί τό ραχάτι. 
Παράδοσες είχαμε. Μά τις κόψαμε. Ή  δική μας παράδοση βαστουσε 
άπό τό Βυζάντιο καί τή Βενετιά,' άπό τά άρβανίτικα βουνά καί τά 
ρουμελιώτικα -τραγούδια. Μά ή κλασική Αρρώστια πού άφάνισε τή
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γαλλική άριστοκρατία ατά 1789 καί ζύμωσε τις παράταιρες δήμο- 
κρατικές λευτεριές των λατινικώ λαώνε, μάς έριξε καί μάς μπρού
μυτα μπροστά ατά.γελοία είδωλα τής άπόλυτης δημαγωγίας καί τής 
δογματικής Ιδεολογίας. Δέν τό νιώσαμε δμως π ώ ς 'ή  παράδοση δέν 
μπορεί άληθεια νά πεθάνη όλότελα ποτέ, καί πώς δέν μπορεί Ινας 
λαός να την κόψη μέ τόν μπαλτά έκεί δπου τό δρέγεται γιατί θέλει 
να ξαναρχιση τήν ιστορία του άπό κεί πού τού φαντάζει πιο δοξα- 
στικη. Απαρνηθηκαμε έτσι τόν Ιαυτό μας τόν άληθινό, μά καθώς 
αυτό ήτανε άδυνατο να πετύχη τέλεια, δέν καταφέραμε νά ξαναγεν- 
νηθοΟμε στα καλούπια πού μάς άρεζαν. Καί μείναμε δίχως πειθαρ
χία ίστορικη δίχως ήθική άρχοντιά, δίχως δργανική σοβαράδα. Τό 
ιστορικό μπάσιμο φέρνει κι ήθικα ξεστρατώματα. Κοινωνία πού ντρέ
πεται γι« τα περασμένα της καί πονηρεύεται να ξεκλέψη' άλλα πού

1 ^ 9 0 6 )  Τ* ’ δείχν"  ^

- ° ΧΛ ,>Εμΐ ί  μΐΧρ0ί 5έ θά Τίνο^ 6· ΟΟτε τό θέμε ούτε τό μπο
ρούμε. Οδτ^είναι άλήθεια κείνο πού λές πώς έμεΐς θέμε νά άγνοή- 
σουμε τόν Ελληνισμό καί νά βασιστούμε στη Ρωμιοσύνη καί μόνο 
Εμείς τίποτε δεν άγνοούμε θεληματικά. Ό λ α  τά θέμε, φτάνει νά είναι

κΓάπό Γ Τ , “ ' 5 Τ Ι μεΐνε ζωντανά ΐήν <Ελλάδα ^  άΡΧ«ί«κι άπό τό Βυζάντιο τό άκριτικό κι άπό δλη τή ρωμαίικη ζωή, δλα 
τα θέμε για να φτιάσουμε τήν καινούρια φυλή τού έθνους (1908).

Σ Τ α ΜΑΤΙΟΣ ς τ α μ α τ ι α δ η ς

62. Καθηγητής τών μαθηματικών, μίλησε πάντοτε γι* χ* γλωσσ-χδ « τπ ,α

: ~ 5
Δέ γνωρίζω δημοτική καί μαλλιαρή. Γνωρίζω δημοτική δμορφα 

γραμμένη καί δημοτική γραμμένη άσχημα. Γνωρίζω άκόμη δημο- 
κη καθαρή καί δημοτική τής άνάγκης, δηλαδή άνακατωμένη μέ

1 1 1 1 1 7  ? .  Γ θαρ1 0ϋσας · ■ ■ ■ "Ε* « τ* *  - β ί α
6X6*7» Π  5  γ  ή δημετίκή δέ δά ν’' άποφύγηόλότελα τήν έπιδραση τής καθαρεύουσας, μέ τό νά λέη δμως πώς ή

τ ΐ  Ι ο · "  “ ^  ^ δή ή γλβσσ“  τ°° δημο^
«  I  χ Τ  Υ ¥τί“σχή · · ' · άποδ£ίΧν^  πώς δέν πήρε

είδηση άπό γλωσσικό ζήτημα . . . .  Εξακολουθώ νά μήν ξέρω τί
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άκριβώς σημαίνει μαλλιαρός καί είμαι άνίκανος νά καταλάβω σέ τί 
διαφέρει ή γλώσσα τού Παλαμά άπό τή γλώσσα τού Βαλαωρίτη (1.903).

Ποιός τρελάθηκε ν’ άρνηθή τή δύναμη τής σάτυρας τού «Ρω
μιού» ; ’Αλλά φαντασθήτε μιάν ώδή στόν Αισχύλο συνθεμένη σέ τούτη 
τή γλώσσα: *Αρ’ οϊβθα τεμπελόοκνλο, και τής οοφίας εδρα, πώ ς το 
ρωμαίικο μναλό διά παντός άπέδρα;— Ά ρ  οίσθα άρχαια' απεδρα 
ύψηλή καθαρεύουσα' οοφίας εδρα χαμηλή καθαρεύουσα' ρω,μαίικο 
μναλό δημοτική' τεμπελόοκνλο χυδαία. Μέ τέτοιο γλωσσικό μουσείο 
φιλολογία σοβαρή δέ γίνεται, κι άς δπάρχουν άνθρωποι πού. βρί
σκουν στό «Ρωμιό» τή λύση τού γλωσσικού ζητήματος.

Τό είπαν πολλοί: τό γλωσσικό ζήτημα τό έθνος θά τό λύση, δέ 
θά τό λύσουν άτομα. Μιά λεπτομέρεια μόνο ξέχασαν νά. προσθέσουν, : 
δτι áv οί πολλοί θά έκδώσουν τήν άπόφαοη, τήν ειοήγηοη δμως θά 
τήν κάμουν οί λίγοι. Τις καινούριες άλήθειες δέν είδαμε ποτέ νά τις 
βρίσκουν τά Ιθνη σύσσωμα' τίς βρίσκουν άτομα καί τά άτομα τις 
κηρύττουν. Λάθος λοιπόν μεγάλο είναι νά δποβάλλη κανείς τό 
ζήτημα στήν κρίση τού κόσμου: «ποια γλώσσα προτιμάτε;» κι άπ’ τήν 
άπάντηση νά βγάζη συμπέρασμα. Για ν’ άπαντήση τό έθνος σωστά, 
πρέπει πρώτα νά τό καταλάβη τό ζήτημα· άλλά. δτ.αν θά τό έχη 
.καταλάβει, δέ θά. χρειάζεται πιά άπάντηση, γιατί θά είναι καί 
λυμένο (1904).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ

63. Καθηγητής τών μαθηματικών ατό Πανεπιστήμιο άπό τ* 1904 είναι άπό τούς 
λίγους πού φανερώθηκαν έκεΤ μέσα δπαδοί τού δημοτικισμού. Φιλελεύθερος στίς 
ιδέες του αγάπησε τό δημοτικισμό άμα ένιωσε τήν πλατύτερη σημασία του 
γλωσσικού αγώνα, καί αρχίζοντας τήν έκδοση τού ήμερολόγιου «Νέα Ζωή» (1906) 
έγραφε τό λογοτεχνικό μέρος στήν παραμελημένη ζωντανή γλώσσα πού «είναι 
Ινα μέρος μεγάλον τού έθνικού μας έγώ». Δίγο άργότερα έβγαλε μι* έκκληση 
πρός τόν Έ λληνα «Φοιτητή» (1907), άσυνήθιστη στού ακαδημαϊκούς κύκλους γιά 
τόν τολμηρό τόνο καί τίς νέες ιδέες. Νέοι άντρες καί νέες ιδέες ζητήθηκαν καί 
λίγο άργότερα, ύστερα άπό τό Γουδί, μ* δέν ήταν βέβαια εύκολο νά τίς δεχτή δ 
κόσμος άμα ήταν άληθινά «νέες». Γι’ αύτό καί ή Ανόρθωση νόμισε σωστό νά 
παύση — ευτυχώς πρόσκαιρα — τόν καθηγητή πού είχε φανερωθή δημοτικιστής καί 
ζητούσε, δυό χρόνια πρίν άπό τήν «’Επανάσταση», τήν έπανάσταση στήν κοινωνία 
καί τό κράτος, καί πριν *π’ δλα τήν έ π α ν ά σ τ α σ η  σ τ ό ν  Ι δ ι ο  έ α υ τ ό  μας .  
Γιατί έτσι μόνο θ* Ιτοιμάζονταν ή «Νέα Ε λλάδα». Καί σ’ αΰτήν είχε άφιερωσει 
προφητικά ί  έπα-ναστάτης καθηγητής ένα του ποίημα.

’Α γά π η «  τήν πατρίδα σου, άγάπησέ την μέ δλη σρυ τήν ψυχή’ 
άγάπησβ τήν ϊννοια τής πατρίδας, δπως τήν θέλεις νά γίνη. Μπορεί
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νά γίνη έτσι! Ή  άγάπη, κάθε άγάπη είναι θυσία. Καί γι' αντό δέν 
είναι άγάπη τής πατρίδας οί φωνές καί ο! λόγοι τής 25 Μαρτίου 
Μ πορεί ή φυλή σου νά γίνη ευτυχισμένη, άλλ’ δχι βέβαια σέ μια 
καί σέ δυδ γενεές. Έσύ δέν θά τήν χαρής τήν πατρίδα σου στήν
άκμή της, ούτε τά παιδιά σου ούτε τά Ιγγόνια σου Ισως Ά λ λ ’
ϊσα ίσα αντό είναι άγάπη: νά μήν έργασθής γιά τήν δυστυχισμένη 
σου φυλή, μέ τήν έλπίδα ν’ άπολαύσης άργότερα τ’ άγαθά των 
κόπων σου, δχι, νά έργασθής άπδ τό δπέρτατο καθήκον τής άγά- 
πης τής φυλής σου. Γιά ν’ άρχίση ή πατρίδα σου νά μπαίνη στδ 
δρόμο τΟΟ πολιτισμοΟ, χρειάζονται πολλά . . . .  δχι λόγια, πολλά 
πράγματα.· Καί χρειάζεται καιρδς πολύς, πολλές γενεές νά περάσουν, 
γιά νά φθάση τόν πολιτισμό, χρειάζεται καί χρήμα, άλλά χρειάζε
ται προπάντων νονς καί άγάπη. Σκέψου έπειτα, πώς μπορείς έσύ νά 
ώφελήσης τήν πατρίδα σου, νά συντέλεσης στήν άρχή τής άναγεν- 
νήσεώς της. Κοίταξε τήν παρούσα γενεά, προσπάθησε νά διακρίνης 
τά σφάλματα πού κάνει, κοίταξε τή μικρότητά της, τή διαφθορά της, 
καί μίσησε μεσα σου βαθιά τό ψέμα, τό ψέμα πον καταστρέφει τά 
εθνη. Αύριο έσύ θά γίνης πολίτης τής παρούσης γενεάς· θά δής τρι
γύρω σου άνθρώπους χωρίς χαρακτήρα μέ τήν άγάπη τής πατρίδας 
στδ στόμα καί μέ τά χέρια βουτημένα στήν κλοπή καί στήν κατά
χρηση. Έσύ, αύριο, θά γίνης καθηγητής, όπάλληλος, ιατρός,'δήμαρ
χος,, ύπουργδς καί πρωθυπουργός ίσως. Προσπάθησε — αντό. είναι 
άγάπη τής πατρίδας! — ποτέ νά μήν πάρης θέση γιά τήν δποία νά 
νιώθης—  καί προσπάθησε νά μάθης νά νιώθης — πώς δέν είσαι 
άξιος. Προσπάθησε — αντό είναι άγάπη τής πατρίδας! — σέ κάθε 
θέση καί σέ κάθε άξίωμα, νά κάνης τό χρέος σου, νά είσαι τίμιος, νά 
προσπαθής νά είσαι άντάξιος πρδς τήν εύθύνη τής θέσεώς σου. Προσπά
θησε νά έγκολπωθής τις ιδέες, πού δλος ό άλλος κόσμος, έξω άπό τήν 
πατρίδα σου, έχει σήμερα περί τιμιότητος, περί πολιτικών δικαιωμάτων, 
περί τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, περί τών άτομικών, ιδέες, πού οί 
περισσότερες είναι οί έναντίες, πού Ιχομε ΙμεΤς έδώ ακόμα . . .  Προσπά
θησε νά διαδώσης τις ιδέες σου — άφού ύσιερ’ άπδ βαθειά σκέψη καί 
πολλή μελέτη τις σχήματίσης—μές στή φυλή σου. Προσπάθησε νά έχης, 
ν’ άποκτήσης ένα «έγώ», πού νά είναι πάντα σέ άρμονία έσωτερική 
μέ τδν Ιαυτό του. θρησκεία σου νά είναι τό ’ έγώ» σου αύτό, προσ
πάθησε νά τό άνεβάζης όλοένα ψηλότερα στήν υπόληψη τοΰ Ιαυτού 
σου. · Σκέψου καί κατάλαβε, δτι μόνο ένα άθροισμα άπό τέτοια 
άτομικά «έγώ» μεγάλα κάνουν Ινα έθνος μ’ ένα μεγάλο «έγώ».
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Τήν άμιλλα τού «έγώ» σου πρδς τά άλλα «έγώ» στδν δρόμο 
τών υψηλών πράξεων, τής άγάπης, τής θυσίας, αύτή νά Ιχης 
πάντοτε ζωηρή μέσα σου. Ή  φιλοτιμία μεγαλουργεί. Καί στήν 
άγάπη τής πατρίδας σου, τήν άμιλλα νά έχης βάση σου, δχι τήν 
πατραγαθία! Ό χ ι  τί ήταν προ τριών χιλιάδων χρόνων ή φυλη σου, 
άλλά τί είναι σήμερα καί πώς μπορεί νά γίνη καλύτερη. Ή  έθνική 
φιλοτιμία μεγαλ¿υpγ^ΐ. Τδ έργο σου είναι βαρύτατο, δχι μΔνο^γΜβτι 
πρέπει νά έργασθής, άλλά γιατί θά έργασθής έναντίοντων ιδεών της
τωρινής γενεάς, ώς έπί τδ πλείστον. _ .

*Η φυλή σου έχει κληρονομήσει άπό τά παλιά της τά χρόνια πολλές 
ιδέες πού τότε ήταν οί ιδέες τής άνθρωπότητος,τώρα δμως έπάλιωσαν, 
ή άνθρωπότης άπόκτησε άλλες πιδ σωστές, πιδ φωτεινές. Αύτδ είναι 
πρόοδος: νά άλλάζουν καί οί ίδέες. Έσύ προσπάθησε νά καταλάβης 
βαθιά, δτι τδ καλύτερο δείγμα τού ποσού τής άναπτύξεως ένδς άνθρώπου 
δέν είναι τόσο οί γνώσεις οί έπιστημονικές, οί τεχνικές κτλ., δσο οί 
Ιδέες καί πρό πάντων ή άπαλλαγή άπδ τίς προκαταλήψεις, τίςΆπδ 
ιστορικές παραδόσεις προλήψεις καί παλιές ίδέες, πού δέν συμβιβά
ζονται πιά μέ τήν σημερινή έποχή. Τόσο περισσότερο ένας άνθρω
πος είναι πολιτισμένος καί άναπτυγμένος, δσο οί ίδέες του είναι 
δικές τον, καμωμένες άπδ δικούς τον συλλογισμούς καί σκέψεις ή 
καί άπδ τών άλλων, πού έσκέφθηκαν πολύ, έσκέφθηκαν βαθιά . . . , 
ποτέ δμως δέν είναι οί ίδέες, πού τδ πλήθος, πού άκολουθεί παντα 
τά παλιά, έχει άπδ ιστορική παράδοση, χωρίς ποτέ νά σκεφθή γιατί. 
Τδ «έγώ» σου νά Ιχη  τήν φιλοτιμία νά είναι πάντοτε στίς ίδέες 
ίνήμερο, νά Ιχη τίς ίδέες τον εικοστού αΐώνος. Διάβασε τίς ίδέες τών 
μεγάλων φιλοσόφων καί ρώτησε καί τδν δικό σου τδν νού καί τήν 
δική σου τή σκέψη . . .  Προσπάθησε νά καταλάβης τίς ίδέες, τίς 
μεθόδους, τίς βάσεις τοδ σημερινού πολιτισμού, θ ά  δής τότε μονομιάς 
δλες τίς παλιές ίδέες, πού κρατούν τδν τόπο σου καί τήν φυλή σου 
πίσω καί μακριά άπδ τδν άλλο πολιτισμένο κόσμο, θ ά  καταλάβης, 
πόσο, σέ δλα, στή γλώσσα, στή λογοτεχνία, στήν ψυχική μας ζωη,. 
μάς λείπει δικό μας «έγώ», πώς προσπαθούμε νά στηριχθούμε στδ 
«έγώ» τής φυλής μας τδ πρδ τριών χιλιάδων χρόνων... θ α  δής ριζω
μένη τήν μεσαιωνική ίδέα, δτι ή έργασία, καί μάλιστα ή τεχνική, ή 
βιομηχανική, είναι ντροπή, θά δής τδν τόπο σου γυμνό , άπδ κάθε 
βιομηχανία, έξαρτημένο γιά  δλα άπδ τήν Εύρώπη, γυμνό άπδ γεωρ
γία, ν’ άγοράζη τ’ άβγά τών έχθρών του, θά δής XV έλλειψη 
γνώμης, πού νά καταλαβαίνη. καί νά έπιβάλη τήν θέλησή της, θά
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Χ ΐ  * ^ τημα !  άΐΙΟφασίσϊί *άθε 5λλο« παρά τόν βίδικό. 
θάδής·τήν πατρίδα σου διαιρεμένη σέ δυό μεγάλα έχθρικά στρατό-

Î *  ^  Î  ά0Χ' ύσης’ 6X1 Ι χ °με *Ηαί ««ρισσεύματα^ καί
ί λ , ν ν Γ Τ  Τ Γ τα Λ \ θά μ 5 ΐ φέρ0υν Χ Ρ ^ ο η ία  καί τον ξένο 
Ï Ï 2 ’ Ϊ ? β · δ%  · ' · θά % · · ·  Καί θά κλάψης μέσα σου
£  L r “  ‘θ '  ^ τάστα?^ « Μ  ^  α ρ ί δ α ς  σου. Κλάψε· άλλ’ «ότό 
g v  άρχει Ορκίσου, πώς ^  U  αυντελέσης, δσο μπορείς καί

Sw!fc σόυ ,?r  μίΛ μ7 άλ>ί; &ωτβ^ '  ¿«ανάσταση τής ’φυλής σου. Ιπανάσταση έναντίον τών σημερινών της ίδεών καί έπά- 
νάσταση γ:ά τόν Ιξευρ.παϊσμό της· άΓ λ’%
χωρίς αίμ«, θ άρχιση, σκεψου, πρώτα ànb οένα, άπό τήν δική σοΪ

S i t e s  " ° “ ’ , ού ^ , 4  · “ ■ «  * * <  V  ί « *
. Ή  καλύτερη άγάπη τής πατρίδας είναι τό νά μάθή κανείς γιά

α ίνα λ Χ εΓ  I - ’ *  £Ϊ·αΐ ™ * - W * ·  Αύτό είναι τόμεγαλύτερο καθήκον προς τήν .πατρίδα κάθε άνθρώπου καί πού 
πάντων τον ψοιτητον.

Εύπνήβε, πατρώα μου, γοργή - Μήν κουμπδς ώχρή, 4 ^

Σ τ ί  Γ  f “ PÙ , t0V * * ■ " *  ' " *  ’ * *  σπαομένα £ £ ,  ν
n 3 ? u * c « *  Λ  * *  3ΐή r% ZW  **«>  »ΦΡ trot καί παλμούς Ν ιβ «  (U( « «  σπλαχνα σου τό *Βγώ σου! Στή ζωή χήν ϊωρινήι ^

2  μ8Τάλ“  Χ1 ,V8^  ν ί* ^  Α Χ ! -  παρελθόν τό 3ί6αστό

n w t ; v * r πίβ— ·
Μιά γενιά νωθρή *αΐ κοιμισμένη ! Έ να  μέλλον Ί λ ί ν Γ Ζ Ι Ι ^ ’

Εύπνησε, πατρίδα μου γοργή 
. Ά π ό  τόν βαρύ τόν λήθαργό σου,

Στήριξε χά πόδια σου σχή γή,
Νιώσε μές σχά σπλάχνα σου χό ’Εγώ σου!

ΜΕΝΟΣ Φ ΙΛ Η Ν ΤΑ Ι

^  τ ° 3 έΧληνΐκ0°  * P X * i» - iv « (  άλλος Μικρασιάτης δ

γ λ ώ σ σ α !» Κ » >  ^  " *  ^  ΐή  τής Ρωμαίικ’ν,ς
^ £ * £ 7 ^  Ζ  ^  Γ * μμ* ™ '  * * * * * *  ΤΧδσσα μ«ς ποείδε χό φώς από τότε που άρχισε.ν’ άπλώνεχαι 6 δημοτικισμός «Ο Φ ιλ έ τ α ,  
Χρησιμοποίησε ,τ ή  γραμματική του, χΒ)ρί£ và , lvM^  « L o x *  
πολλούς νέους όρους μέ άσυνήθιστη· μορφή, καί αντιπροσωπεύει μ«ζί μέ 
* λλββ« ^  κατεύθυνση μέσα σχό δημοτικισμό. . ' *

Δημοτική παίδεψη δέν μπορεί νά γίνη παρά σέ δημοτική γλώσσα.
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ΓΕΏ ΡΓΙΟΣ  ΚΛΝΣΤΑΝΤΙΝ ΙΔΗΣ

65. Δέν έχει νά δείξη ή νεοελληνική σκέψη πολλά βιβλία σάν «Τό κοινω
νικόν μας πρόβλημα* που έβγαλε σχά 1907 από χή Γερμανία πού σπούδαζε ένας 
νίος γιατρός με χά ψευδώνυμο Γ. Σκληρός. ’Ερευνώντας τά αίτια τής ίθνικής 
κακοδαιμονίας, πού Χσια ίσια σχά χρόνια έκείνα είχε φτάσει στό απροχώρητο, ύπο- 
οτήριξε πώς τίποτε δέ φταίει άπό δσα συνήθως νομίζονται — πολίτευμα, συναλ- 
λαγή, τύπος, δυναστεία — ούτε καί κείνα πού πολλοί δημοτικιστές πίστεψαν ή I 
γλώσσα καί ή παιδεία — μπορεί νά είναι ή πρώτη αίτια τού χακοδ. Κανένα τους \ 
8έν εξηγεί τήν εθνική άρρώστεια' δλα τους είναι «άπλα μόνον συμπτώματα» καί 
«τήν γενικήν αιτίαν τής άσθενείας πρέπει νά τήν ζητήση κανείς πολύ βαθύτερα».
Ή  βαθύτερη αύτή αιτία είναι πώς λείπουν άπό τούς μορφωμένους νέους ’Ελληνες 
ξεκαθαρισμένες κοινωνικές αντιλήψεις καί τό θάρρος τής γνώμης στό άτομο, 
λείπουν πολιτικά κόμματα μέ αρχές, λείπει ή συνειδητή κατανομή καί δ ι α ί ρε ση  
τ ών  κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  τ ά ξ ε ω ν  πού μέ τ’ άντίθετά τους συμφέροντα θ’ άγωνιστοδν 
μεταξύ τους καί θά πλουτίσουν τήν εθνική ζωή. Μόλα αύτά άναγνώρισε 6 συγγρα
φέας τή σημασία τοδ δημοτικισμού, δποστήριξε δμως πώς τό γλωσσικό ζήτημα «δέν 
είναι τόσον ακαδημαϊκής καί πολιτικής φύσεως» μά «στενώτατα ουνδεδεμένον μέ 
δλόκληρον Ιστορικόν καί κοινωνικόν οικοδόμημα». ΓΓ αύτό δ γλωσσικός αγώνας θά 
πετύχη — καθώς όλοι οί αγώνες τής ιδέας καί κάθε πρόοδος — μόνο άμα στηριχτή 
«έπίδλοκλήρου κοινωνικής τάξεως»’ καί τέτοια νόμιζε δ συγγραφέας — τουλάχιστο 
τήν έποχή έκείνη — «τόν κατώτερον λαόν»' αδτόν έπρεπε οί δημοτικιστές νά τόν 
αφυπνίσουν, νά τόν άναπτύξουν, νά τόν διοργανώσουν «μεταχειριζόμενοι τήν ζων
τανήν μητρικήν γλώσσαν ώς δργανον προπαγάνδας».

01 ίδέες τοδ Σκληρού χωρίς νά είναι στή βάση τους πρωτότυπες πρώτη φορά 
έφαρμόστηκαν στή νεοελληνική ζωή καί ζήτησαν τή βαθύτερη έξήγηση τών 
προβλημάτων τής νεοελληνικής ιστορίας. Μερικές τους άναπτύχτηκαν διεξοδικώ- 
τερα σε μελετημένα άρθρα στό Νουμά κι έδωσαν αφορμή νά γεννηθούν γόνιμες 
συζητήσεις καί νά τονιστούν καλύτερα καί τών αντίθετων οί γνώμες. Μά καί άπό 
άλλη άποψη ένδιαφερει τό δημοτικισμό τό φανέρωμα τοδ «Κοινωνικοί προβλή
ματος». Γιατί 6 στοχαστικός συγγραφέας του άπό άλλο κύκλο ίδεών έγινε δημο- JJ. 
τικιστής άμα ένιωσε τή ζωή πού έκλεινε δ δημοτικισμός μέσα του, καί χωρίς 
καλά καλά νά άνήκη στίς τάξεις του άναγνώρισε πώς «οί δημοτικισταί είναι έπί 
τοδ παρόντος τά μόνα σχεδόν δγιά στοιχεία τοδ τόπου, Ικανά πρός θετικήν κοι
νωνικήν Ιργασίαν» πού «κατώρθωσαν ν’ άπαλλαγοδν ¡οχυρών προλήψεων» καί 
έκλήθησαν 5πό τής Ιστορίας νά παίξουν σπουδαίου ρόλον είς τήν άναγέννηοιν τής 
κοινωνίας μας».

*0 Σκληρός σημειώνει κάποιο σταθμό καί στήν ιστορία τοδ έλληνικοδ οοσια- 
λισμοδ. Λίγο άργότερα παρουσιάζονται οί «κοινωνιολόγοι» καί Ιδρύονται τά  
διάφορα έργατικά καί λαϊκά σωματεία. Ά π ό  τότε φανερώνονται καί μέσα οτούς 
κύκλους τών δημοτικιστών έκείνοι πού κηρύσσονται καί σοσιαλιστές, καθώς καί 
μερικοί πού θέλησαν νά ταυτίσουν τή γλωσσική μεταρρύθμιση μέ μιά λαϊκή < 
άντιαστική κίνηση.

Είς τοιαότην άτμόσφαιραν πρωτοφανοΟς ψεύδους καί άπάτης, τής 
έποίας βάσις μέν είναι ή βυζαντινή σχολαστικότης είς δλα, άσιατικά

10
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ένστικτα, άποκτηθέντα σέ πολυχρόνιον δουλείαν, καί κακή άπομί- 
μησις τών Αρνητικών μόνον μερών τής εύρωπαίκής μπουρζουαζίας, 
εξωτερικόν δέ περικάλυμμα χείμαρρος μεγάλων καί πομπωδών λέξεων 
περί παρελθόντων μεγαλείων, πού δεν δύναται νά Ιχουν σήμερον 
οόδεμίαν πρακτικήν σημασίαν, μόνον δέ πρός φενακισμόν καί άπο- 
ολακωσιν χρησιμεύουν, είς τοιαύτην Ατμόσφαιραν... μόνον άμά- 

α0φιστεία’ έλαστικότης σκέψεων καί φρονημάτων, άνειλι- 
κρινεια χαρακτήρος, πρό πάντων δέ έγωιστική άτομικότης ήμπορεΐ 
νά υπάρχη, θαυμάσια κρυπτόμενη όπισθεν τών μεγάλων λέξεων. 
Άλλά'καιρός νά έπέλθη άντίδρασις είς τό άθλιον αύτό καθεστώς. 
Καιρός ή σχολαστικότης καί τό ψεύδος νά χτυπηθούν κατακέφαλα 
καί ή πραγματικότης, οίαδήποτε καί άν είναι νά διατυπωθή άμει- 
λίκτως (1907).

 ̂ Τόν κλαοιχιομό καί φ ά ελλψ π μ ό  τής εύρωπαϊκής αριστοκρα
τίας τόν έπωφελήθηκε καλά ή Ιλληνική έπανάσταση, δυστυχώς δμως 
κατόπι τόν πλήρωσε πολύ άκρ,βά: Τό έθνος τόσο ένθουσιάστηκε 
και ύπνωτίστηκε μέ τά ψευτοκλασικά όνειρα καί τή συμπάθεια τής 
Εύρωπης, ώστε καί μετά τήν άπελευθέρωση του έφόρτωσε στή ράχη 
του κολοσσιαίο ψευτοκλασικό φορτίο κάτω άπό τό όποίο στενάζει ώς 
τά τώρα. Έ  εύρώπαίκή άριστοκρατία είς τό μεταξύ άνατράπηκε οί 
άδιάφόροι στόν κλασικισμό άστοί ¿θριάμβευσαν, οί έχθροί τού άρχαίου 
δουλοπρεποΟς κόσμου προλετάριοι άρχισαν νά παίζουν σπουδαίο 
κοινωνικό ρόλο, καί οί άφελεϊς ΡωμιοΙ περιμένουν άκόμη καί Απο
ρούν γιατί ή Εύρώπη έπαυσε νά συγκινήται μέ τούς «κλασικούς 
Έ λληνας»! (1908); %

Σκοντάβουν καί κείνοι πού νομίζουν πώς ή ζωντανή γλώσσα θά 
γιατρέψη τή σαπίλα μας. ’Αφήνω πού ή «ψόφια γλώσσα» δέν είναι 
ή μόνη αΙτέα τού κακοΟ, άλλά μόνο ξνα άπό τά Αποτελέσματα άλλου 
βαθύτερου κακόν- μά καί άν παραδεχτούμε άκόμη ότι «ύτή είναι ή 
κεντρική^ αίτία τοΰ κακού, καί πάλι τό ζήτημα δέ λύεται καθόλου, 
γιατί πρεπει νά άποδειχτή τό σπουδαιότερο: ποιά δύναμη θά άναγ- 
κάση τούς «κυρίαρχους πάτριους» νά παραδεχτούν τή ζωντανή 
γλωσσά, άφοϋ ώς τά τώρα κρίνουν καλό νά ύπερασπίζωνται φανα- 
τικα τήν ψόφια! Τό λαό — τό μόνο πού μπορούσε νά έπιβληθή — τόν 
άποφευγουν άκριβώς οί νατοωναλίστες μ«ς Χαί φοβούνται τήν άφό- 
πνιση καί χειραφέτησή του!
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Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ

66 . Δικηγόρο« «τά Χανιά προσπάθησε με μιά μελέτη «τό Νουμά — «Δημοτι
κισμό« χαί μπουρζουαζισμός» (1912) - ν ά  δείξη τούς Μ ντεροο« κοινωνικούς παρά
γοντες πού κανονίζουν τήν εξέλιξη τοδ γλωσσικόν ζητήματος χαι ζήτησε γ ιά τ ό  
δημοτικισμό μιά ξεκαθαρισμένη κοινιονικοπολιτική ενέργεια, γιά  νά πολεμηθή 
καλύτερα ή αντιδραστική στάοη τών συντηρητικών κύκλων. Ή ταν καί πρωτερ
γάτη« στήν ίδρυση τού Σ υλλόγου  γιά τήν έθνική γλώβσα δ £ολωμό«> οτά Χανια
(1909) του πρώτου δημοτικίστικου κέντρου στήν Ιξω Ε λλά δα  έπειτα άπό τό 
.•Αδερφάτο» τή« Πόλη« (1908). Μέ τό γλωσσικό αύτό σύλλογο παρουσιάζεται δ 
δημοτικισμό«, ά« είναι καί γιά λίγο, ώργανωμένο« -  μέ 66 μέλη -  μακριά άπο 
τό πνευματικό κέντρο τής πρωτεύουσα« καί μέ πρόγραμμα πλατύτερο «να 
διδάξη τό θάρρο« στήν άλήθεια καί τήν αγάπη στήν πρόοδο, χτυπώντας τήν 

πρόληψη».

Τί είναι ό δημοτικισμός; Αίρεση γλωσσική, κοινωνική, μεταρρυθ- 
μιστική ιδεολογία; κόμμα πολιτικό; Κάτι παραπάνω άπό δλα αύτά, 
κάτι πού δλα αύτά τά περιέχει. Ά λλαγμα, ξανακαινούργεμα τής 
συνείδησης τοΟ έλληνικου έθνους, καθαρισμένης σέ δλες τίς γωνιές 
άπό μούχλες καί άράχνες ιστορικές. ’Αποτέλεσμα αδτής τής άλλα- r 
γης είναι ένας διαφορετικός τρόπος τού αίσθάνεσθαι, τού σκέπτεσθαι ,. 
καί τού.θέλειν. 'Ο γνήσιος δημοτικιστής θέλει ή ζωή του καί ή 
ζωή τής κοινωνίας του νά πάψη νά είναι ιστορική, μιμητική καί 
Ιξωτερική, νά γίνη σύγχρονη, έσωτερική, άληθινή, ζωντανή. Μ’ άλλα 
λόγια θέλει ή έλληνική κοινωνία νά έκδηλώση δικο της σημερινό 
πραγματικό πολιτισμό (1912).

Μέσα σ’ αύτά ή γλώσσα τί ρόλο παίζει; Διπλό. Πραγματικό καί 
συμβολικό μαζί. Ή  άνυπαρξία άληθινού νεοελληνικού πολιτισμού, 
δηλαδή ή άχαμνή Ιξωτερική μίμηση, ή ψευτιά τής ζωής μας, η 
ήθική σύγχυση, ή άναρχία καί τό άνακάτωμα τής έλληνικής κοινω
νίας, ή Ανεπιστημοσύνη τών δήθεν μορφωμένων καί ή Αμάθεια τού 
λαού, δλα ¿τούτα άμεσα ή έμμεσα όφείλονται σέ μιά μοναδικήν 
αίτία. Στήν ιστορική σχολαστική παράδοση τής φυλής μέ τήν άττι- 
κόφανη γλώσσα της. Αδτή ή τεχνητή γλώσσα στάθηκε δλωσδιόλου 
ξένη πρός τόν πολιτισμό τού άγράμματου λαού κι οί γραμματισμένοι 
έξαιτίας της δέν ¿μόρφωσαν κανένα άληθινό νεοελληνικό πολιτισμό
γιά νά τόν έκδηλώση.

Μά ή γλώσσα, καθώς είπαμε, είναι καί σύμβολο γιά τόν άγωνα 
τού δημοτικισμού. 'Ο σχολαστικισμός Ιπνιξε κάθε άληθινό φανέρωμα 
τής ζωής μας κι ή ψευτιά έγινε άπαραίτητος δρος γιά τό συγκρά- 
τημα καί τό ξετύλιγμα τής δικής του πραγματικότητας άπάνω στήν
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ψεύτικη βαση της. Ό  νεοέλληνας, δ γραμματισμένος έννοώ, γιά δλα 
τά πράματα πού σχετίζονται μέ τή ζωή του τήν άτομική, τήν κοινω
νική, τήν πολιτική, τήν έθνική, Ιχει έννοιες άόριστες, συγχυσμένες πάρα 
πολύ άλληλοσυγκρουόμενες καί ψεύτικες. Χτυπώντας λοιπόν δ δημο
τικισμός τό φόρεμα τών ψεύτικων έννοιών δηλαδή τή γλώσσα, θέλει 
νά χτυπήση τήν ϊδια τήν ψευτιά. Ή  γλώσσα γιά μάς είναι δ τι ο£ 
είκόνες γιά τούς βυζαντινούς είκονομάχους. Μέ τή διαφορά δτι ή 
καθαρεύουσα δέν είναι άπλώς μιά Ικδήλωση τής ψευτιάς μας άλλά 
καί ή κυριώτερη αίτία. Καί δημοτικισμός θά πή έπανάσταση Ινάντια 
στήν παράδοση καί στό σύνολο κοινωνικό καθεστώς πού αύτή έδη- 
μιούργησε.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

67. Μόλςς ί  Σύλλογος «Σολωμός» οτά Χάνι* ΑναγκΑοτηκί vát *Χί£ση Από 
τόν πόλεμο πού τού είχαν σηκώοε; οΐ γλωοοαμύντορες οτήν κρητιχή πρωτεύουσα 
τίί ϊδιεε μέρες ξαναοοοταΐνονταν δ «Σύλλογος δημοτςκωτών 'Ηρακλείου Κρή
της δ Σολωμός». Έ τσι t¿  ϊίιο  μεγάλο έθνικό όνομα τοΒ νεοελληνικού ΠαρναοοοΒ 
σομβόλιζ* καί πάλι τήν ’Ιδέα κι έδειχνε τή δύναμή της, πού καμιά Ανελεύθερη 
πίεβη καί καμιά τρομοκρατία δέν μπορούσε νά τήν πνίξη. Τήν πρωτοβουλία γιά τό 
νέο αυτό κέντρο του δημοτικισμού είχε ένας νέος συγγραφέας στό ’Ηράκλειο, δ

K«S*«5*M K , γνωστός μέ τό ψευδώνυμο Πέτρος Ψηλορείτης, πού ό «Πρωτο- 
μάστοράς» του είναι τό πρώτο πεζό έργο στή δημοτική πού βραβεύτηκε σέ έπί- 
σημο ποιητικό διαγωνισμό καί άπό καθηγητές στό Πανεπιστήμιο (1906). Ωστόσο 
δ «Σολωμός» δέ βρήκε περισσότερο σεβασμό στό Η ράκλειο. Έδωσε Αφορμή στήν 
όχλαγωγία νά δργιάση καί μόνο ένας βαρκάρης ΤοΒρκος βρέθηκε νά ξεπροβοδίση 
τον πρωτεργάτη του, μέ τήν ίδέα πού έκεΐνος πού τόσο άντιθνιχά  είχε έργαστή 
θά ήταν καί φίλος τών έχτρών τής Ε λλάδας.

ΆφοΟ ή καθαρεύουσα δπως κι αύτοί οί δασκάλοι τ’ όμολογοΟν, 
δέν μπορεί νά Ιξωτερικέψη τόν κόσμο τών αισθημάτων, πώς μπορεί 
πλιά τό Ιθνος νά συγκινηθή άπό ένα κήρυγμα πού νά συναρπάζη 
τΙς ψυχές καί νά σπρώχνη στά μεγάλα τά έργα, πώς μπορεί νά Ιπι- 
κοινωνήση καί νά συνταραχτή άπό ένα μεγάλο αίσθημα, νά συντα- 
ραχτή σύσσωμο, άπό τόν κατώτερο ώς τόν άνώτερο, άπό τά βάθη 
τής ’Ηπείρρυ ώς τά πέρατα τής Άσίας δπου σκορπισμένοι περιμέ
νουνε ο£ Έλληνες τό λυτρωμό; (1909).

Κι άν τά οικονομικά μας πληθύνουν, κι άν Ιχωμε θωρηχτά καί 
άντιτορπιλλικά χιλιάδες, κι άν Ιχωμε όργανισμούς στρατών τέλειους, 
κι άν τό σύνταγμά μας είναι Ινα νομικό άριστούργημα ή δέν είναι 
καλό κι Ιρθουν έθνοσυνέλευσες καί τ’ άλλάξουν, κι άν άλλάξωμε 
βασιλιάδες κι όπουργούς δλα αύτά δέν Ιχουν καμιά, άπολύτως καμιά
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σημασία. "Ολα αύτά ποτέ τους δέ θά μπορέσουν νά μάς σώσουν. 
Ά πό  τίποτα άπ’ αύτά δέν Ιχομε άνάγκη. Ά π ό  Ινα μόνο Ιχομε 
άνάγκη. Ά πό  άνθρώπους. Ά ν  δέ μορφώσωμε «ανθρώπους» — άντρες 
πού νά μποροΟν νά νιώσουν τό μεγάλο κοινωνικό κι έθνικό προορι
σμό τους καί μητέρες πού νά ξέρουν ν’ άναθρέψουν τά παιδιά τους 
στήν άγάπη τής Πίστης καί τής Πατρίδας — τίποτα, κανένα νομο- 
θέτημα, καμιά Βουλή, καμιά προσπάθεια δέ θά μπόρεση νά μάς 
σώση. Καί γιά νά μορφωθούν οί χαραχτήρες αύτοί χρειάζεται άπό 
τά πιό μικρά τους χρόνια νά μορφωθή ή καρδιά κι δ νούς τους, καί 
γιά νά μορφωθή ή καρδιά κι ό νους Ινα μόνο μέσο ύπάρχει ή 
γλώσσα. Καί τέτοια γλώσσα μορφωτική τής καρδιάς καί του νού 
μιά μόνο ύπάρχει, ή γλώσσα τής μητέρας, πού είναι μέσα στό αίμα 
μας καί στήν ψυχή μας καί πού μόνη μπορεί νά μάς συγκίνηση 
καί νά ξυπνήση μέσα μας τίς μεγάλες όρμές τής φυλής μας.

Είναι φοβερό. Μάς κατηγορούν έμάς τούς δημοτικιστές πώς περί- 
φρονοΰμε τούς προγόνους μας. Ακούσετε τί λένε αύτοί καί τί λέμε 
έμεΐς καί συγκρίνετε. Γιατί ’ναι καιρός πλιά νά πάψη αύτή ή κωμω
δία πού παίζεται είς βάρος τού λαού. ΟΕ δασκάλοι λένε: «Τίποτα 
ώραιότερο άπό τά Ιργα τών προγόνων μας. 'Η  γλώσσα τους, ή φιλο
λογία τους, ή τέχνη, δλα τους είναι τέλεια. "Ο τι Ιχομε έμεΐς σή
μερα, γλώσσα, φιλολογία, τέχνη, είναι χυδαίο καί βάρβαρο. Καί 
πρέπει νά τά πετάξωμε πέρα καί νά γυρίσωμε πίσω άντιγράφοντας 
τούς προγόνους». — Έ μεΐς λέμε: «Τίποτα ώραιότερο άπό τά έργα 
τών προγόνων μας. Ή  γλώσσα τους, ή φιλολογία, ή τέχνη, δλα τους 
είναι τέλεια. Κι Ιχομε μεγάλο καθήκον γιατί φέρνομε μεγάλο δνομα 
καί πρέπει διπλά άπό .τούς άλλους λαούς νά έργαστούμε γιά νά 
κάμωμε κάτιτι άντάξιο τών προγόνων. Γιατί ή ζωή πηγαίνει μπροστά 
καί ποτέ δέ γυρίζει πίσω. Καί γΓ αύτό νά τούς άντιγράφωμε καί νά 
τούς παπαγαλίζωμε, ούτε δυνατόν είναι ούτε καί πρέπει. Δέν είναι 
δυνατό γιατί νόμος φυσικός είναι δλα ν’ άλλάζουν μέ τόν καιρό καί 
κάθε έποχή νάχη δική της έξέλιξη καί στή γλώσσα καί στή φιλολο
γία καί στήν τέχνη. Ούτε καί πρέπει, γιατί άν Ιχωμε φιλοτιμία πρέπει 
κάτι καί μείς δικό μας νά κάμωμε συνεχίζοντας κι δχι άντιγράφον- 
τας τό Ιργο τών προγόνων». Συγκρίνετε τώρα. Καί πέστε ποιός 
καλύτερα άντιλαμβάνεται, έμεΐς ή οί δασκάλοι, τά καθήκοντα πού 
μάς έπιβάλλει τό μεγάλο δνομα πού φέρνομε;
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΓΟ ΥΜ ΗΣ

68. Ά π ό  τούς νεώτερους δημοτικιστές, άκόλουθος στό δπουργεϊο τών Ε ξω 
τερικών, πρωτοστάτησε ώς φοιτητής στήν ίδρυση τής «Φοιτητικής Συντροφιάς»
(1910), τοδ φοιτητικού συλλόγου πού σκοπό είχε «νά βοηθήση τήν καθιέρωση τής 
ζωντανής γλώσσας : έ  όλα τά είδη τού γραφτού μας λόγου».

Ά ν  καί λιγόζωη ήταν ή Ινωση αύτή διπλά χαρμόσυνο σημάδι μέσα στή 
μεσαιωνική σκέψη πού έδειξαν οί Έ λληνες φοιτητές κάθε φορά ποό πρωτοστά
τησαν στόν πόλεμο κατά τοδ δημοτικισμού. 'Αφού σε Ιστορικά πιά ψηφίσματα 
στιγμάτισαν τήν έθνική γλώσσα (1901) καί κήρυξαν τήν έπάνοδο «γοργψ ποδί» 
στή γλώσσα τοδ Βενοφώντος (1903) καί παράδωσαν στό «αιώνιον άνάθεμα» 
δλους τούς ¿παδούς της (1911), τά δμορφα καί άπλά λόγια πού ακούστηκαν άπό 
τή Φοιτητική Συντροφιά έδωσαν τήν έλπίδα πώς καί μέσα άπό τό «ίερόν έαρ» 
τής σημερινής γενεάς μπορεί ή πατρίδα νά περιμένη περισσότερη σκέψη, πιό 
στοχαστικό ένθουσιασμό, μεγαλύτερο σεβασμό τής αλήθειας καί αληθινή μόρφωση.

Νιώσαμε πιά πώς δίχως ειλικρίνεια δέ θά μπορέσουμε νά κατα
φέρουμε τίποτε καλά καί άντρίκειο. Καί είδαμε πώς δέ γίνεται 
μεγαλύτερη άνειλικρίνεια άπό τό νά περιφρονοΟμε τή γλώσσα τής 
μάνας μας. Είδαμε πώς είναι ντροπή νά κρυβόμαστε καί νά ντρεπό
μαστε τόν έαυτό μας άντίς νά περηφανευόμαστε. Καί εαυτός μας 
είναι ή ζωντανή μας γλώσσα. Γι’ αύτό μαζευτήκαμε κι άποφασίσαμε 
νά μήν τό παραδεχόμαστε θεωρητικά μονάχα, μά νά τό κάνουμε 
καί πράξη (1910).

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Φ ΡΑΓΚΟ ΥΔΗ Σ

69 . Τί πειοτικώτβρσ έπιχείρημα γιά όσους φαντάζονται καί όλο τό ξαναλέ- 
γουν, πώς μέ τήν καθιέρωση τής γλώσσας τοδ λαού διασπούμε τήν έθνική ένό- 
τητα, παρά όταν βλέπωμε πατριώτες μεγάλους άπό τή σκλαβωμένη Ε λλάδα καί 
άποστόλους τής έθνικής ιδέας άκοόραστους νά βγαίνουν οί ίδιοι συνήγοροι τής 
δημοτικής; Έ πειτα  άπό τούς Πολίτες πού συχνά ένώθηκαν γύρω στό Φωτιάδη 
έχομε τύν ’Αλέξανδρο Έμμανουηλίδη άπό τή Σμύρνη, πού παρουσιάστηκε έκεϊ 
θερμός άπολογητής τής ζωντανής γλώσσας —  τόν ίδιο πού τώρα τελευταία, 
στήν έποχή τών μικρασιατικών άντιελληνικών διωγμών δπερασπίστηκε έντονα 
μέσα στήν τούρκικη Βουλή τά έλληνικά δίκαια- — καί σέ μιάν άλλη άκρη 
τοδ έλληνιομοδ, στήν Κύπρο, ό διευθυντής τής «’Αλήθειας» Μ. Φραγκούδης, 
συχνά κήρυξε στό φύλλο του καί άλλοδ τού δημοτικισμού τίς ιδέες.

’Ας ζήσουμε τήν έθνική μας ζωή σύμφωνα μέ τήν έποχή καί 
μέ τις άνάγκες τοΟ έθνους, άγωνιζόμενοι στόν παγκόσμιον άνταγω- 
νισμόν νά κρατήσουμε τή θέση τής δοξασμένης φυλής, πού τή βαραί
νει, άλίμονο, τόσο βαρειά κληρονομιά. Τότες καί μόνο θέ νάμεθα 
άξιοι ν’ άντικρύσουμε τούς προγόνους, σάν μπορέσουμε κάτι καί μεΤς 
μιά μέρα νά καταφέρουμε δικό μας στά γράμματα, στις έπιστήμες 
καί στήν Τέχνη (1905).
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ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

70. ’Από τήν έποχή τών Εύαγγελικών άκούονταν στή Βουλή μας οί πιό 
λυπηρές σπερμολογίε; γιά τή δημοτική μας γλώσσα καί τήν κίνηση πού προ
σπαθεί νά τήν ύψωση σέ γλώσσα εθνική, καί νά ύψώση μαζί καί τό έθνος πού τή 
μιλεί. Ό  πρώτος πού μίλησε εκεί θαρραλέα γιά νά χτυπήση τή γλώσσα τών 
έπίσημων διδαχτικών καί νά δπερασπιοτή τήν άπλή ήταν 4 βουλευτής Καφαντά
ρης, στά 1909, μαζί μέ τόν Α. Παναγιωτόπουλο, άλλοτε δποοργό. Ό  ίδιος δια- 
μαρτυρήθηκε άργότερα στόν τύπο άμα μπήκε ή γλωσσική διάταξη στο νέο 

σύνταγμα (1911).
Ή  άναγραφή τής περί γλώσσης διατάξεως ώς πράξις πολιτική 

θά κατήσχυνε οίανδήποτε βάρβαρον έποχήν πνευματικοί) δεσποτισμοΟ.
Ποίας θλιβεράς σκέψεις δέν θά έμπνευση τό θέαμα λαού, δστις 

άλαλάζων άποδοκιμάζει τήν γλώσσαν του ώς ξένην, ώς δργανον 
προδοτών, καί άνακηρύσσει πολιτικήν άρχήν του τήν άρχαΐζουσαν 
λεξιθηρίαν μετά τών θρησκευτικών τύπων ώς μόνον μέσον σωτη
ρίας καί έθνικής προόδου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

71. Οικονομολόγος καί πολιτευόμενος, άπό τούς Ιδρυτές τοδ Εκπαιδευτικοί 
‘Ομίλου, ίδρυσε μαζί μέ τόν Π. Ά ραίαντινό, Α. Μυλωνά, Ί .  Αυμπερόπουλο, 
θρ. Πετμεζά, Κ. Τριανταφυλλόπουλο, θ . Κουτουπη, Α. Αελμούζο τήν «Κοι
νωνιολογική Εταιρεία» (1908), πού σκοπόν είχε νά βοηθήση τήν καλλιέργεια 
τών κοινωνικών ζητημάτων καί τήν ίδρυση λαϊκού σοσιαλιστικού μεταρρυθμι- 
στικού κόμματος, καί μαζί μέ τούς άλλους κοινωνιολόγους ένώθηκε στήν 
πρώτη ’Αναθεωρητική Βουλή σ’ §να λαΤκό κόμμα, τό πρώτο κόμμα άρχών 
στήν έξέλιξη του πολίτικου μας βίου. Μαζί τους διαμαρτυρήθχε στά 1908 στό 
νομικό περιοδικό «Δικαιοσύνη» όταν 4 ύπουργός τής παιδείας Α. Στεφανόπουλος 
ζήτησε εξ αίτιας τοδ γλωσσικού ζητήματος νά περιορίση τήν έλεύθερη σκέψη Ινος 
ύπαλλήλου, τοδ Παλάμδ, καί με αύτούς ζήτησε — στήν έπανάσταση τού Γουδωδ 
μέ  τό «Τί πρέπει νά γίνη» (1909) καί άργότερα μέ τό «Πρόγραμμα τοδ λαϊκού 
κόμματος» (1910) -  τήν «καλλιέργεια τής δμιλουμένης γλώσσης» στό σχολείο. 
Στις Ιστορικές συνεδρίες τής Βουλής γιά τό γλωσσικό άρθρο στό σύνταγμα συνη
γόρησε θερμά μαζί μέ τούς κοινωνιολόγους καί τούς άλλους δμοϊδεάτες γιά τή 
ζωντανή γλώσσα καί τήν έλεύθερη σκέψη, καί άργότερα στό ζήτημα τοδ διορι- 
σμοδ τοδ Μενάρδου στό Πανεπιστήμιο (1911) τόνισε τή σημασία τού νέου.πολι- 
τισμοδ πού τό άνθισμά του έτοιμάζει 4 δημοτικισμός.

Εκείνο πού έπρεπε νά προκαλέση σκέψεις είναι, δτι τά καλύ
τερα πνεύματα πού έγέννησεν ή νέα Ε λλάς ήκολούθησαν εις τό γλωσ
σικόν ζήτημα διάφορον δρόμον άπό έκεΐνον τόν όποιον Ιχαραξεν τό 
κράτος (1908).

Πώς θά ήτο δυνατόν νά άπαγορευθή είς άνωτάτους υπαλλήλους, 
καί μάλιστα είς έκείνους, είς τούς όποίους έχει άνατεθή ή καλλιέρ
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γεια και ή διάδοσις τών έπιστημών νά τούς άπαγορευθή ή έκπλή- 
ρωσις του άνθρωπίνου, τού στοιχειωδεστάτου κοινωνικού καθήκοντος 
νά εκφράζουν δημοσία τάς σκέψεις των; Χωρίς τήν έκπλήρωσιν 
* το°  ^θήκοντος, πώς είναι δυνατόν νά γίνη τό Ιλάχιστον 
ρήμα προόδου εις ένα τόπον;

Δέν είναι ή δημοτική άποτέλεσμα τής μακράς δουλείας, τής άμα- 
θείας τού έλληνικού λαού, άλλ’ είναι τουναντίον ή γραφόμενη γλώσσα 
άποτελεσμα τής μακράς δουλείας, τής δημιουργικής άδυναμίας 
αύτού (1911).

, Πώ5 μ π ο ρ είτε  νά ¿μποδίσετε τόν Ιλληνικόν λαόν νά μεταμόρ
φωση ̂ ¿λιγον κατ’ όλίγον τήν γλώσσαν του; Δύνασθε νά έκδώσετε 
οίασδήποτε θέλετε έπιταγάς· δέν τάς φοβούμαι έγώ, 6 όποιος είμαι 
θαυμαστής τής δημοτικής γλώσσης, διότι ή γλώσσα είναι τό κατ’ έξο- 
χήν δημοκρατικόν άνθος τής άνθρωπίνης ψυχής καί δέν άνέχεται 
κανένα τύραννον. Οόδείς νομοθέτης δυναται νά Ιμποδίση τήν Ιξέ- 
λιξίν της. Δύνασθε νά θέσετε τοιαύτας έπιταγάς δπως ή προτεινο- 

I μένη, πράττοντες δμως τούτο σημαίνει δτι άρνεισθε τήν ζωήν, καί 
> άρνούμενοι τήν ζωήν δέν κάμνετε Ιργον σοβαρόν.

Η Ιπίκλησις τού μεγάλου παρελθόντος τής φυλής ήμών εις' 
ώρισμένην περίοδον τού έθνικού ήμών βίου τά μέγιστα ,συνετέλεσε 
είς άναζωπύρωσιν τού έθνικού φρονήματος καί είς τήν άνάστασιν τού 
Γένους. ’Αλλά τής τοιαύτης έπικλήσεως τού άρχαίου μεγαλείου Ιγινε 
μετά τήν άπελευθέρωσίν μας τοιαύτη κατάχρησις, ώστε ήμποδίσθη 
τό έθνος άπο τού νά βλέπη με θετικόν δμμα πρός τό παρόν καί νά 
έργάζεται Ιπιτυχώς πρός δημιουργίαν μεγάλου μέλλοντος. Τό έπιχεί- 
ρημα ίου πατριωτισμού καί τού Ιθνισμοδ Ιχρησίμευσεν ώς δορά 
λέοντος, δπως καλύψη καί άνέλθουν ύψηλά άνθρωποι κενοί διανοη- 
ηκώς καί μέ καρδίαν δχι καθαράν. Κατά τής τοιαύτης έκμεταλλεύ- 
σεως τών ιδεωδών τού έθνους έξηγερθη πάντοτε μία φωτισμένη 
μερίς τού έθνους, άπό τού Κοραή καί τού ΣολωμοΟ μέχρι τών συγ
χρόνων λογοτεχνών μας καί ήγωνίσθη δχι δπως παύση τό έθνος 
ένθυμουμενον τήν καταγωγήν του τήν μεγάλην — τούτο δέν ύπεστη- 
ρίχθη π ο τ έ - ά λ λ ’ δπως πείση αότό, δτι ή μεγαλυτέρα' άπόδε ιξις 
τής καταγωγής του τής μεγάλης είναι δχι ή διαρκής έπίκλησις 
αύτής, άλλ’ ή Ικτέλεσις έργων μεγάλων άνταξίων τών έργων τών 
προγόνων. ’Αγωνίζεται ή μερίς αδτη νά πείση τό έθνος δτι τότε 
μόνον θά άποδείξη δτι κατάγεται άπό τούς μεγάλους Έλληνας, δίαν 
άναπτύξη ίδιον, σύγχρονον πολιτισμόν διά δημιουργίας έργων πνευ
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ματικών καί δλικών πρωτοτύπων, πράγμα τό όποιον δέν ήμπορεί νά 
γίνη ποτέ, έφόσον είς τάς σκέψεις καί τά έργα τών προγόνων ήμών 
καί άναφορικώς είς τόν τύπον τής έξωτερικεύσεως αύτών καί άνα- 
φορικώς είς τό περιεχόμενον αύτών άποδίδεται κύρος αύθεντικόν καί 
άπόλυτον. "Οπως οί άρχαίοι, έτσι καί ήμεΐς Ιχομεν δικαίωμα καί 
ύποχρέωσιν νά δημιουργήσωμεν ίδιον πολιτισμόν. Εαν δέ τό μεγα- 
λείον τού άρχαίου πολιτισμού Ιξακολουθήση νά μάς είναι Ιμπόδιον 
είς τούτο, πρέπει νά είπωμεν, δτι δχι εύτύχημα, άλλά κατάρα είναι 
πού είμεθα άπόγονοι τόσον μεγάλων προγόνων (1911).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΙ

72. Αικηγόρος καί πολιτίυόμΐνος, άπό τούς κοινωνιολόγους. Μαζί τους Αγω
νίστηκε γιά τήν έλϊυίερία τής σκέψης καί τής γλώσσας στήν ’Αναθεωρητική 
Βουλή, όταν τό γλωσσικό ζήτημα τή χώριζε σε 5ύο στρατόπεδα, καί ή Έ λλάία  
δλόκληρη, τυφλωμένη Ιπειτα άπό τά δημοσιεύματα τών Αντιδραστικών, ζητούσε 
τήν «περιφρούρηση» τής έπίσημης καί τό πνίξιμο τής Αληθινής της γλώσσας.

Είμεθα άπόγονοι τών άρχαίων Ελλήνων, αίσθημα ίστορικώς 
δικαιολογημένον, άλλά φοβούμαι δτι τό αίσθημα τούτο κινδυνεύει 
νά καταστήση ήμάς διαρκείς ¿Μ/όνους καί κινδυνεύομεν νά πάθωμεν 
άνιάτως άπό τό νόσημα τό όποιον άλίμονον είς τό έθνος άν τό πάθω
μεν, άπό Ιπιγονισμόν. Συναισθανόμεθα δτι είμεθα άπόγονοι τών 
άρχαίων Ελλήνων καί διαρκώς στρέφοντες τά βλέμματα ήμών πρός 
τά δπίσω ζητούμεν, δχι νά όμοιάσωμεν έσωτερικώς πρός έκείνους, 
ζητούμεν νά βεβαιώσωμεν δλον τόν κόσμον, δτι είμεθα ήμεΐς αύτοί 
οί άρχΟΐοι "Ελληνες καί νά πείσωμεν δλον τόν κόσμον δτι όφείλει 
δι’ αύτό καί μόνον νά μάς σ έβ ετα ι... Ά λλά  δέν πρέπει νά μάς 
παρασύρη τόσον τό αίσθημα τούτο, ώστε νά παραμείνωμευ μόνον 
ίπίγονοι. Πρέπει νά γΐνωμεν καί πρόγονοι άπογόνων. Αύτό ζητούμεν 
ήμεΐς. Δέν λέγω δέ ιαύτα Ιννοών νά θίξω μόνον τήν θεωρίαν τής 
Ιξελίξεωζ τής γλώσης, άλλ’ έννοών νά κτυπήσω §ν νόσημα, τό 
όποιον μέχρις Ισχάτων είχεν έπιπολάσει είς τήν Ελλάδα καί είχε 
κυριαρχήσει έφ’ δλου τού έλληνικοΟ βίου. Είχομεν έως τωρα τόν 
λογιωτατισμόν, δστις έδίδασκεν δτι είναι περιττόν νά άσχολούμεθα 
περί στρατού καί ναυτικού, περί φορολογίας καί πρακτικής έκπαι- 
δεύσεως, περί γεωργίας καί Ιμπορίου καί βιομηχανίας. Ά ρκεΐ δτι 
έχομεν τήν γλώσσαν, τά άρχαΐα μνημεία καί ίδού, χάρις είς αύτά 
θά έλθη ή Εύρώπη νά μάς βοηθήση, διότι όφείλει νά μάς βοηθήση, 
ήμάς τούς άρχαίους "Ελληνας, καί άλίμονον της, έάν δέν τό πράξη.
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Αύτή ή ψυχολογία πρέπει έπί τέλους νά λείψη. Νομίζω, δτι τό συνέ- 
δριον τούτο μακράν τού νά ακεφθή νά καθηλώση ήμάς διά τής βίας 
είς την γλώσσαν των άρχαίων Ελλήνων, όφείλει νά θέση τάς βάσεις 
τής πνευματικής, ήθικής καί οικονομικής άναγεννήσεως τής Ε λλά 
δος, ωστε νά παύσωμεν πλέον νά έχωμεν τόν φακιριβμόν, τόν όποΤον 
ένέπνευσεν ό λογιοηατισμός, καί τόν ¿ποιον έως τώρα δυστυχώς 
παντού έπεδείξαμεν, διαρκώς ώς Ινδοί όμφαλοσκοπούντες καί δνει- 
ροπολούντες καί καυχώμενοι μόνον, διότι εΤμεθα άπόγονοι ένδοξων 
προγόνων.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Α Ν Ο Σ ( ψ  1 9 1 3 )

73. Πατριώτης *γνος καί ψυχή ποιητική, επαναστάτης στήν Κρήτη καί 
πολεμιστής βτό 1918, μέλος τής Ιταιριίας «Ή έθνική γλώσσα» καί τοδ Ε κπαι
δευτικού ‘Ομίλου. Στοός λογοτεχνικούς κύκλους είχε γνωριατή κυρίως μέ μιά 
ποιητική συλλογή καί μέ τή μετάφραση τής «’Αντιγόνης.» στή νέα μας γλώσσα, 
καί γι αύτήν ξεσπάθωσε από τούς πρώτους στήν ’Αναθεωρητική Βουλή.

Δέν δπάρχει κωμικωτέρα άπαίτησις έκείνης, τοΟ νά δεσμεύσωμεν 
τάς Ιρχομένας γενεάς διά τής άναγραφής |ν  τψ συντάγματι ότι ή 
έπίσημος γλώσσα είναι ή καθαρεύουσα. Λησμονούν... δτι ή γλώσσα 
είναι ζών δργανισμός, καί δτι δφίσταται τάς περιπετεΐας όργανισμού 
ζώντος. Μόνον αί νεκραί γλώσσαι δέν μεταβάλλονται πλέον, ώς λ. χ. 
ή άρχαία άττική; Είναι απολιθώματα.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Δ Ε Μ Ε Ρ Τ Ζ Η Σ

74 . 'Από τούς Ιδρυτές τοΟ ’Εκπαιδευτικού ‘Ομίλου μαζί μέ τό συνυπουρνό 
του σήμερα Α. Διομήδη, συνηγόρησε στήν ’Αναθεωρητική Βουλή γιά τά δικαιώ
ματα τής ζωντανής γλώσσας, καί γι’ αύτό άποκηρύχτηκε μαζί μέ τούς συνιδεάτες 
άπό τούς φοιτητές καί άλλα σωματεία.

Επείσθην μετά μακράς σειράς έτών παρατηρήσεις δτι είναι άπο- 
λύτως άδύνατον ή καρδία καί ή ψυχή τού έθνους νά έκφρασθή διά 
γλώσσης τήν όποιαν έννοούσι τελείως άλλ’ άμυδρώς αισθάνονται, 
μόνον έκείνοι δσοι ηδτύχησαν ένδελεχώς καί Ιπί μακρά έτη νά 
σπουδάσωσιν είς τά άνώτερα σχολεία. Καί κατά φυσικόν λόγον Ιπεί- 
σθην δτι είναι άδύνατον νά προοδεύση τό έλληνικόν γένος,'τό όποιον 
δέν άποτελείται μόνον άπό τούς σπουδάσαντας είς τά άνώτερα σχο
λεία, Ιάν ή καθαρεύουσα αύιου γλώσσα, ό γραπτός δηλαδή λόγος, 
διά τού όποίου διαδίδεται ή γνώσις, προάγεται ή σκέψις καί συντε- 
λεΤται ή άληθής μόρφωσις, δέν ύποστη τοιαύτην έξέλιξιν, δέν κατέλθη 
πρός τήν δημοτικήν. . . .  ώστε νά γίνη κτήμα κοινόν σύμπαντος τού

Μάνος, Δεμερτξής, Λιμπερόπονλος, Ζαβιτσιάνος

ΙλληνικοΟ έθνους, τού έθνους τό όποιον έχει άνάγκην ούχί γραμμά
των άλλά μορφώσεως τού στοιχειώδους νού καί τής καρδίας, τού 
έθνους τό όποίον βεβαίως δέν άποτελείται μόνον έξ έκείνων οί όποιοι 
Ιτυχον νά εύτυχήσωσιν δπως άποκτήσωσιν άπολυτήρια καί διπλώματα.

Είναι άναντίρρητον καί πρέπει νά έννοήσωμεν — έάν δέ δέν τό 
έννοήσωμεν κατεστράφημεν κατά κράτος — δτι ούδέποτε είς ούδένα 
αίώνα ή γλώσσα άπετέλεσε σκοπόν τού βίου τών έθνών, άλλα τό κύριον 
μέσον δι’ οδ προήχθησαν οί λαοί. Ά λλ’ Ιρωτώ: πώς είναι δυνατόν 
νά προαχθή λαός τις μεταχειριζόμενος γλώσσαν, τής όποιας δέν είναι 
δυνατόν νά αίσθανθή αύτήν ταύτην τήν δπόστασιν; ’Εθνική είναι 
μόνον ή γλώσσα, ή όποία έκφράζει δχι μόνον τήν διάνοιαν τού 
έθνους, άλλά καί τήν καρδίαν καί τήν ψυχήν αύτού.

Έ  συμμετοχή μου είς τόν * ’Εκπαιδευτικόν "Ομιλον» είναι ή εύγε- 
νεστέρα πράξις τής ζωής μου, διά τήν όποιαν σεμνύνομαι καί θά 
έξακολουθώ νά σεμνόνωμαι.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Λ ΙΜ Π Ε Ρ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ

74 . Γιατρός καί βουλευτής άπό τούς κοινωνιολόγους δπερασπίστηκε τά δίκαια 
τής δημοτικής καί τής ελευθερίας τής σκέψης. Γιά τήν ίδια άκόμη ιδέα άγωνίστη- 
καν στις Ιστορικές έκεΐνες συνεδρίες οί βουλευτές Κουλούμβαρδος, Πετμεζάς
— έπειτα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο — Κουτοόπης, Κλάδης, Τοιριμώκος
— άργότερα ύποοργός — Καραπάνος, Κλάδης, θεοδωρόπουλος.

Έ  έργασίμ ή γενομένη ίνα προσέγγιση ό γραπτός ήμών λόγος 
πρός τόν προφορικόν δέν είναι άντεθνική, άλλά τουναντίον έθνωφε- 
λής. Επομένως δέν είναι ούτε συμφέρον ούτε φιλελεύθερον νά Ιμπο- 
δίσωσι τούς δπαλλήλους άπό τού νά συμμετέχουν είς τήν έργασίαν 
ταύτην.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Ζ Α Β ΙΤ Σ ΙΑ Ν Ο Σ

75 . Φίλος καί πατριώτης τοδ Μαβίλη, μέλος τοδ ’Εκπαιδευτικού'Ομίλου 
καί πρόεδρος τής Βουλής, τήν έποχή τών γλωσσικών ύπερασπίστηκε στήν ’Ανα
θεωρητική Βουλή τό δημοτικισμό καί κατάκρινε τήν άστεία πολεμική τών Αντί
θετων, πού ποτέ δέν κατώρθωσαν νά μεταχειριστούν στόν άγώνα τους δξια καί 
σοβαρά έπιχειρήματα καί ν’ άντικρύσουν τή γλωσσική μεταρρύθμιση στήν πραγ

ματική της ουσία.

'Ο  δπό τών όπαδών τής καθαρευούσης τεθείς τρόπος πολεμικής 
συνίσταται τούτο μέν είς τήν δποστήριξιν γεγονότων μή δυναμένων 
οδτε πόρρωθεν νά άποδειχθώσι, καί διά τούτο μή άπεχόντων βεβαίως 
πολύ τής συκοφαντίας, τούτο δέ είς τήν προσπάθειαν δπως έξ ώρι-
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σμένων λέξεων καί περικοπών κρίνωσιν Ιπιστημονικάς κορυφάς
χωρίς να λαμβάνω« τόν κόπον νά συνδέω«' τάς περικοπάς ταύτας
πρός τό συνολον τών Εργων..'. καί χωρίς ν«  σκεφθώσιν δτι ώρι-
σμένα συστήματα καί διδασκαλία: όλόκληροι δέν είναι δυνατόν νά
κριθώσιν Εκ τής πανθομολογουμένης άποτυχίας δπαδών τινων ή Εξ
ώρισμένων σφαλμάτων Εξημμένων ή άμαθών ύποστηρικτών τών Εν 
λόγψ  συστημάτων.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

76. Πρωθυπουργός άπό τό κίνημα σιό Γουδί, κυβέρνησε τΙς τό νε , το0 Ιλλ„ . 
νω μ Λ  τα τεσσ.ρ« τ, λ ί^ α μίγάλΛ ^  ^  £

πλούσια φιλολογία τοδ δημοτικισμοδ χαί άναγνώρι,ε τή σημασία του γ ιά ΐή ν  πνευ-

Ε ϋ  μ“  · ^  Ι Τ * 1' Καί ατή Βοϋλ<1 *°Ρ * ακούστηκαν ά*έ  τό άνώτατο
αξίωμα που είχε ίίέες φιλελεύθερες κ? ί  ασυνήθιστες γ ώ  τήν προγονοπληξία ,

. * 1 , 4  .μανδαρινισμό., πού Εκαναν τόν περιούσιο λαό Εν λόγοις νά γίνπ Ιπ* 1  
άπο Εκατό χρονιά Ελεύθερη ζωή τδ καταφρόνημα καί Εξουθένωμα I ,  Εργοις

μ 2*τ0ΐα τ6λμη ^ Ρ “00·  4 "Ρύεδρος τοδ δπουργιχοδ συμβουλίου άπό 
τό Επίοημο ήμααλήθειες πού γεννήθηκαν καί ώρίμα0*ν μ4σα „ ο6{ δημοτιχί-

Ι Γ Ζ ί ^ Γ '  μπ/ ΡΓ  νά 5π0Οτ7* ^  * * 1 γλωσσική μεταρρύθμιση δπως 
θ& ταίριαζε δταν ώργιαζ, ή δημοκοπία καί ή αντίδραση. ίτ ή ν  ανώμαλη Εποχή τών

ίΓ τ ή ^ λ 7 1 ·° 8 - ρο Γ σύνταγμα δί™ χβ νάγια τή γλωσσά βρήκε δμως πάντα λόγου; νά τιμήση χή γλώσσα τοδ λαοδ

“ ; ϊ , ι : ζ γ °ρ'“4 * - ,4 " * ·  - Λ ;

Μόνον οΕ δημαγωγοΟντες τον λαόν, οί θέλοντες νά φέρωσιν αύτόν 
είς άποφάσεις όλεθρίας διά τδ μέλλον δύνανται νά λέγωσιν είς τόν 
λαόν, «συ είσαι ό λαός ό περιούσιος* καί δλα τά γινόμενα είς τόν 
άλλον κόσμον δια σέ δέν Εφαρμόζονται. Ό ντες ό περιούσιος λαός 
τόν όποιον ή δημαγωγία Εκάστοτε διεκήρυξε, έφθάσαμεν νά γίνωμεν 
άπό τόν περιούσιον λαόν Εν λόγοις τό καταφρόνημ« τών λαών Εν 
ργοις. Καί ούτω προήλθεν ή κατάστασις είς τήν όποίαν εύρέθη τό 

κράτος πρό όλιγου άκόμη χρόνου, λαός, ό όποιος κατήντησε νά μή 
Εχη ουδεμιαν ουναμιν Γνα άμύνηται ύπέρ τών συμφερόντων του, Γνα 
άμυνηται ύπέρ τών Εθνικών αύτού ιδεωδών, λαός, ό όποΤος κατήν
τησε να νομιζη δτι μόνον οι’ Επαιτείας δόναται νά προασπίζη τά 
Εθνικά «ότου συμφέροντα, ό όποίος κατήντησεν Εκεί δπου ήχθημεν,
«ίς τήν Εξέγερσιν καί τήν Έπανάστασιν (1911).

 ̂ΖητοΟντες νά παραστήσωμεν τόν Ελληνικόν λαόν ώς περιούσιον 
και κολακευοντες αύτόν καί καπηλευόμενοι τόν πατριωτισμόν του, 
κατηντήσαμεν νά φέρωμεν αύτόν είς θέσιν, ώστε πρό διετίας νά
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καταστή Εξουθένωμα τών λαών...  Τοιαύτη είναι ή άντίληψίς μου κατά 
τού μανδαρινισμού καί τής προγονοπληξίας, ή όποία, άφού Εφθασε 
νά φονεύση παρ’ ήμϊν τό άρχαίον πνεύμα, τό όποιον Εδόξασε τήν 
άρχαίαν Ελλάδα, Επικαλείται μόνον τάς παλαιάς περγαμηνάς, διά 
νά περιαγάγη τόν δίσκον τής Επαιτείας είς τούς ισχυρούς.

Έπεβιβάσθημεν Επί πλοίου καί άνεπετάσαμεν τά Εστία κατευθυ- 
νόμενοι είς τήν γλώσσαν, άν όχι παλαιοιέραν, άλλά τουλάχιστον 
τού Ξενοφώντος, καί μόλις μετά μακράν σειράν δεκαετηρίδων παρε- 
τηρήσαμεν δτι τό ταξίδιον τούτο δέν ήτο δυνατόν νά φθάση είς πέρας. 
. . .  Έμάθομεν διά τής προόδου τών φώτων, διά τών διδαγμάτων τής 
γλωσσολογίας, δτι δέν Ιχει τίποτε νά κερδίση τό Εθνος μας, καί άν 
άκόμη ήτο δυνατόν νά άναβιώση ό μονολεκτικός μέλλων ή ό παρα
κείμενος ή ό ύπερσυντελικός (1911).

Τό δυστύχημα τής διγλωσσίας είναι προωρισμένον νά βαρύνη 
δχι μόνον τήν γενεάν τήν ίδικήν μας, άλλά καί πολλάς άκόμη 
γενεάς, φοβούμαι.

Ή  δημοτική γλώσσα, Εκτός τού έαυτής πλούτου δύναται νά 
πλουιίζηται Εκ τού άκενώτου λεξικού τής άρχαίας γλώσσης, τών 
λέξεων μόνον προσαρμοζομένων πρός τόν τύπον τής δημοτικής.

Ή  δημοτική ήμών ποίησις είναι Εν κειμήλιον, τό όποιον Εάν 
ήθέλομεν νά άποκλείσωμεν άπό τού κύκλου τών βιβλίων τών άνα- 
γνωστικών θά Εφονεύομεν ήθικώς τό Εθνος (1911).

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Σ Υ Ψ Ω Μ Ο Σ

77 . Ά φ οδ γιά μέρες είχαν άκουστή κάβε εΤδους γνώμες καί θεωρίες μέσα 
οτήν ’Αναθεωρητική Βουλή" καί άποφαοίστηκε τό γλωββικό άρθρο καιρός ήταν 
νά σκυψη τό Ιθνος οτήν ψυχή του, καί ν’ άκούοη τή γνώμη τού Λογοτίχνη καί 
χοΰ Ποιητή, έκείνου πού μαντεύει τήν κρυμμένη θέληση τοδ λαοδ του καί πού 
πρώτος, βέ όλους τούς τόπους, καλλιέργησε τήν εθνική γλώσσα. Ή  εύκαιρία 
αύτή δόθηκε άπό τό φιλελεύθερο φύλλο «’Ακρόπολη», πού στις στήλες της γιά 
μέρες Ενώθηκαν σέ μιάν αυθόρμητη διαμαρτυρία, άνίσχυροι φαινομενικά μπρός 
στοδ δχλου τό ξέσπασμα, διαλεχτοί αντιπρόσωποι τών έλληνικών γραμμάτων. 
Ά π ό  τούς πρώτους παρουσιάστηκε έκεί νά κρίνη τής εθνικής Αντιπροσωπείας τήν 
Ετυμηγορία ό Σύφωμος — ό «Λάμπρος Πορφύρας» — πού μΕ τ ’ άπαλά καί τρυφερά 
του τραγούδια Εχει πάρει μιά άπό τΙς πρώτες ΘΕσεις στό νεοελληνικό Παρνασσό.

Κωμικό καί άνελεύθερο. Γέννημα τού δασκάλου, τού ραγιά, τού 
καφενέ, τών καπηλειών. Ά ξιοι τών πολιτών πού τό Εχειροκρότησαν.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π Ο Ρ ΙΩ Τ Η Σ

78. Ποιητής καί μεταφραστής, άπό τούς πιστότερους φίλους τής γλωσσικής 
ιδέας, διαμαρτυρήθηχβ μαζί μέ τούς άλλους στήν «Ακρόπολη» γιά τό γλωσ- 
βικό άρθρο.

Εγω θά μιλώ καί θά γράφω τή γλώσσα μου, πού κανένα Σύν
ταγμα δέν μπορεί νά μοΟ τήν άλλάξη· τή γλώσσα πού βύζαξα μέ τό 
γάλα τής μάνας μου, καί μ’ αδτή ζώ καί όπάρχω. Τή γλώσσα τή 
ζωντανή τοΟ έθνους μου. Τήν ¿λεύτερη σκέψη μου καί τόν έλεύτερο 
λόγο μουποιός μπορεί νά μοΟ τ’ άλυσοδέση;

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

79 . Στόν άγώνα γιά  τή γλώσσα τή μ η τ ρ ι κ ή σωστό ν’ άκούονταν καί τής 
γυναίκας ή γνώμη, έκείνης πού μέ τά πρώτα χάδια τή γλώοοα της οτού παιδιού 
της τήν ψυχή χαράζει ώστε νά μίνη έκεί πάντοτε στ’ άποβαθά του ουνυφασμένη 
μέ τίς πολυτιμότερες καί πιό γόνιμες τής ζωής του άναμνήσεις, καί κείνης πού 
οτόν άντρα άργότερα'τής καρδιάς της τή γλώοοα μιλεί, οτό πείσμα κάθε γλώσοας 
τής δουλειάς νεκρής, καί καθαρεύουσας.

Αν δμως ή ίλληνίδα γυναίκα δέ βγήκε νά δπεραοπιστή δπως ταιριάζει τή 
γλώοοα τή δική της, πού άπό μητέρα οέ παιδί έλοένα άπό γενεά οέ γενεά σάν 
πολύτιμη παρακαταθήκη μεταδίνεται, δέ φταίει μόνο ή άσήμαντη θέση πού Ιχει 
άκόμη ή γυναίκα στούς κοινωνικούς άγώνες τής πατρίδας μας. Γιατί- ίσια ίσια 
στών γυναικών τόν κύκλο βρίσκεις χωρίς νά τό περιμένης— ακόμη καί άμα'δέ 
βγήκαν άπό άροάκειο— τίς πιό φανατισμένες δπέρμαχες τής γλώσσας πού ποτέ 
σ αύτή δέ μιλούμε ψυχή μέ ψυχή. Καί όταν αύτες βρίσκωνται στίς άνώτερές μορ
φωμένες τάξεις δέν μπορούμε παρά νά τό άποδώσωμε καί στήν έλλειψη γνήσιας 
έλληνικής άνατροφής. Μορφωμένες τό περιοοότερο άπό άλλόφυλες δασκάλες 
μέ ξένη γλώσα, οέ αύτή μιλούν καί γράφουν συχνότερα, μέ αύτήν έκφράζονται 
εύκολώτερα κι έγκαρδιώτερα, καί αποξενωμένες — περισσότερο άπό τούς άντρες —  
άπό τήν άληθινή γλώσσα τού λαού των, καί χωρίς νά δποψιάζωνται τήν πλούσια 
έθνική ζωή πού πίσω της κρύβεται, γ ι’ αύτήν έχουν μόνο τήν περιφρόνηση τού 
«χυδαίου», καί μόνο γιά τήν καθαρεύουσα τούς περισσεύει κάποιος ψυχρός θαυμα- 
σμός, μαθημένος κάποτε καί αύτός άπό τά χρόνια πού παπαγαλίζονταν μερικοί 
αρχαίοι συγγραφείς.

’Ωστόσο βρήκε ή δημοτική καί μέσα στίς έλληνίδες τούς φίλους της. θά  μπο- 
ροδοε κανείς νά πή τήν ’Αλεξάνδρα Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ  στήν Πόλη, τή συγγρα
φέα διηγημάτων γιά.παιδιά, πού γιά  τήν άγάπη της γιά  τή γλώσσα τών παιδιών 
είχε άποκλειστή άπό τίς πολίτικες έκπαιδευτικές έπιτροπές κι εφημερίδες, τή 
«Φωτεινή Άκροπολίτισσα», γνωστή άπό τήν προκήρυξή της στίς «ΡωμιοποΟλες» 
(1908), τήν Καλλιρρόη Π α ρ ρ έ ν ,  πού πρώτη έργάστηκε στήν ’Ελλάδα γιά  τή 
χειραφέτηση τής γυναίκας καί δημιούργησε κάποια γυναικεία κίνηση μέ τήν 
Εφημερίδα τών Κυριών, μέ τήν Επαγγελματική Σχολή καί μέ τό Λύκειο τών 
Ελληνίδων, τήν Αδρα θ ε ο δ ω ρ ο π ο ύ λ ο υ ,  τήν ψυχή τού Κυριάκού Σχολείου, 

τήν Πηνελόπη Α έ λ τ α ,  πού χάρισε τελευταία στά έλληνόπουλα τά μοναδικά
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της Ιστορικά διηγήματα. Ά ν  ή τελευταία μεταχειρίστηκε τή ζωντανή γλωσσά 
ώς φυσικό καί απαραίτητο μέσο γιά νά έπικοινωνήση μέ τήν παιδική ψυχή, 
καί άν ή κ. θεοδωροπούλου θεώρησε πιά τό γλωσσικό ζήτημα λυμένο καί 
στή ζωντανή γλώσσα παρουσίασε τή συγγραφική της έργασία, ή κ . Παρρέν, 
άναγκασμένη άπό τόν άγώνα της νά κάνη πολύ περισσότερες παραχωρήσεις στών 
όμόφυλών της τίς ϊδέες, βγήκε δμως στρατιώτης τής γλωσσικής ιδέας σέ μέρες 
δύσκολες πού καί πολλοί άντρες δίσταζαν ν’ ακουστούν μέ τή γνώμη τους. Έ τσι  
στήν εποχή τών Όρεστειακών, δταν στήν «’Ακρόπολη» αποτείνονταν οτ’ άσυλλό- 
γιστα παιδιά, πού ζητούσαν άπό τό Πανεπιστήμιο ν’ άπαγορευτή ή μετάφραση τών 
αρχαίων άριστουργημάτων, καί τόνιζε τή σημασία καί τά δίκαια πού έχει ή 
γ υ ν α ί κ α  στόν άγώνα γιά  τήν έπικράτηση τής μητρικής γλώσσας.

Μιά γυναίκα ένιωσε καί μάς άποκάλυψε μιά βαθειά καί κρυμμένη άλήθεια 
πού λίγοι ίσως άπ’ δλους τούς άντρες θά είχαν καταλάβει, δσοι πολέμησαν γιά τή 
μητρική τους γλώσσα.

Εις τά ζητήματα μάλιστα τής θρησκείας καί τής γλώσσηζ αί 
γυναίκες έχουν δπέρ τούς άνδρας δικαιώματα άπαραβιαστα, διότι 
αύταί ιδίως μαζί με τό μητρικόν γάλα καί μέ τήν λαχτάραν καυτόν 
πόνον καί τά ποικίλα αισθήματα τής πολυτρόπως δοκιμασθείσης 
ψυχής των μετέδιδαν αύτά εις τάς γενεάς τοΟ μέλλοντος (1903).

Ό  πόλεμος ό όποιος γίνεται έναντίον τοΟ ώραίου καί μεγάλου 
έργου τών μητέρων μας μετεβλήθη είς έχθροπραξίας καί έκεΐναι αί 
όποιαι έθρεψαν καί έγαλούχησαν τάς γενεάς τής ώραιοτέρας περιό
δου τής έθνικής μας ζωής, διατρέχουν τόν κίνδυνον νά διαγραφοΟν 
¡ιέ μίαν μονοκονδυλιάν άπό τόν κατάλογον τών έλληνίδων, διότι δέν 
¿φόρεσαν κοθόρνους καί πτυχωτούς χιτώνας καί δέν διετήρησαν καί 
μάς μετέδωκαν άναλλοίωτον τό γλωσσικόν ιδίωμα τού Δενοφώντος
καί τού ΙΙλάτωνος.

’Αχάριστοι καί άγνώμονες οέ μητραλοΐαι τής σήμερον πρός τό 
φρόνημα τό έθνικόν καί τήν εδεργετικήν δράσιν τών Έλληνίδιψ, αί 
δπόίαι ¿κυοφόρησαν τάς"' γενεάς τών γιγάντων τής έλληνικής έπα- 
ναστάσεως. . .  ζητούν νά άμαυρώσουν καί σκοτεινιάσουν καί τάς 
μόνας φωτεινάς άκτΤνας τής πνευματικής ζωής . .  ·

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ

80 . Ό  Τσιριμώκος στήν ’Αθήνα καί δ Φωτιάδης άπό τήν Πόλη είχαν ήδη 
άπαιτήσει νά θεμελιωθή τό σχολείο μας στή νεοελληνική γλώσσα, φιλολογία καί 
Ιστορία, καί τόν ίδιο περίπου καιρό έξω άπό τούς δημοτικίστικους κύκλους είχε 
κάπου παραπονεθή δ Γ. Παπασωτηρίου, διευθυντής τότε διδασκαλείου, πώς 4-νώ 
σέ άλλους τόπους ¿χουν οί δάσκαλοι «δργανον έπιτηδειότατον» γιά νά «άναπτύ- 
ξουν τόν νούν καί διαπλάσουν τήν καρδίαν τών μαθητών» μόνο ‘ ό Έ λλη ν διδά
σκαλος» δέν μπορεί νά τό κάνη γιατί τού «άπαγορεύεται τό χυδαίζειν» καί τού
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ίπιβΑλλεται γλώοβα πού το παώί «δέν έννοεί» (1907). Ό  κύκλος έκείνων πού 
ένιωθαν αύχά καί νοσταλγούσαν μι*  Ιχπαιδεοτική μίταρρύθμισν, σύμφωνα μέ τό 
«ν*ομα το8 δημοτιχιομοα μεγάλων*, μά τά σχολεία έξακολουβο3σ«ν τόν παλιέ 
δρόμο, οί έπίσημοι δεν είχαν καιρό, νοδ ή δύναμη νά κάνουν τίποτε, οι δάσκαλοι

’‘αταλάί£*1ναν ^ ίέν  ™λμο5σαν, καί οί γονείς δέν ήξεραν τί τούς γίνεται ί, 
κι εύχαριστημένοι νά μήν ήταν δέν ήξεραν συνήθως καλά καλά τί θέλοσν. Τό 
έλληνικο σχολείο, σά γνήσιο παιδί τής σύγχρονης κοινωνίας δέν ήταν καλύτερό 
της καί άδονατοΟσε νά βρή σ’ αύτή κάποια βοήθεια πού νά τό σηκώση — καί νά 
τή σηκωση Ιπ*ιτα -  σέ ανώτερη πνευματική σφαίρα. Τήν άλλαγή θά μποροδσε 
νά φέρη μόνο μιά έπανάσταση μέσα στήν Ικπαιδεοτική ρουτίνα καί γ ι’ αύτή χρειά
ζονταν μιά νέα Ιδεολογία πού θά έδινε τό πρόγραμμά της στό νέο σχολείο, ένας 
εμπνευσμένος παιδαγωγός μέ πλούσια μόρφωση πού θά φυσούσε ζωή στό πρό- 
γραμμα καί να γίνονταν δ πρώτος του έφαρμοστής, καί άκόμη μιά κοινωνία πού 
κάπως θά βοηθούσε μέ τό ενδιαφέρον της καί μέ τήν άναγνώρισή της τό Ιργο 
που στη δικη της τήν Ανύψωση Αποβλέπει.

'Ενας φωτεινός γιατρός άπό τό Βόλο, δ Γ. Εαράτσης, κάλεσε τόν Α. Δελ- 
μοδζο νά δωση πρόγραμμα καί διεύθυνση στό νεοσύστατο «’Ανώτερον δημοτικόν 
Παρθεναγωγείον Βόλου» (1908), κι έτσι Ιγ ιν , δ Δ,λμοδζος δ πρώτος έφαρμοστής 
τής Ιδέας του δημοτικισμού μέσα στήν έκπαίδευση. Γιά π ρ ώ τ η  φ ο ρ ά  έπαιρ
ναν μέσα στό έλληνικό σχολείο ή φιλολογία καί δ πολιτισμός τών νέων Ε λ λ ή 
νων τη θ,ση πού τούς πρέπει καί τό σχολείο του γίνονταν τό πρώτο αληθινά 
εθνικό σχολείο οτήν Ε λλά δα . Μόρφωση άνθρωπινή πρώτα πρώτα, άληθινή, έξαν- 
θρωπιστική, εθνική, καλλιέργεια τής σκέψης, τής αύτενεργειας καί τής Ατομικό
τητας του παιδιού, άρμονική ανάπτυξη του συναισθηματικού κόσμου, τού αισθή
ματος τού θρησκευτικού καί τής φιλοπατρίας καί πριν άπ' δλα κι απάνω Απ’ όλα 
σεβασμός καί καλλιέργεια καί μόρφωση -  όσο αύτό μπορούσε νά γίνη μέσα σε 
κοινωνία προληπτική, συντηρητική καί καχόποπτη -  τής μ η τ ρ ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς  
του παιδιού, τής έθνικής του γλώσσας.

Το αποτέλεσμα ή τ α ν -μ ό λ ις  είχαν άρχίσει νά συγκομίζονται οί πλούσιοι 
καρποί μιάς ανώτερης διδασκαλίας-τό έξαφνο κλείσιμο τού σχολείο« έπειτα άπό 
την πίεση του δχλου τών ανίδεων (1911), τήν Ιδια εποχή πού δμοιες ταραχές 
στήν πρωτεύουσα ζητούσαν νά πνίξουν μέ τή βία καί μέ τους τύπους μιά κίνηση 
πνευματική που ίσια ίσια έρχονταν νά συντρίψη τών τύπων τή βασιλεία, καί πού 
μπρος στήν αχαλίνωτη δρμή της δ ίδιος δ πανίσχυρος πρωθυπουργός Αναγκάζονταν 
νά δποχωρηση. Ο έπίλογος δόθηκε στή δίκη τού Ναυπλίου (1914) δπου οί πρωτερ
γάτες τού σχολείου Βόλου παρουσιάστηκαν δπόδικοι. 2τήν Ιστορική αυτή δίκη 
που μόνο σέ πολύ περασμένα χρόνια θά ταίριαζε στάθηκαν άκόμη μιά φορά Αντι
μέτωπη ή νέα σκέψη, ή δημιουργία, τό πνεύμα καί δ πολιτισμός μέ τά λείψανα 
του μεσαιωνισμού. Η Αθωωτική δμως Απόφαση Από τό φωτισμένο δικαστήριο 
σβήνει το στίγμα μέ το δποίο ή κοινωνία κόντεψε γ,Α μιά στιγμή νά σημαδευτή
ζητώντας να ύψωση σέ μάρτυρες έκείνους πού θέλησαν νά τήν δδηγήσουν στό 
δρομο τής ζωής.

Η άπαισια περί τήν γλώσσαν πρόληψις Ιπισήμων και άνεπισή- 
μων άπέκλεισαν άσυναισθήτως άπό δλα τά σχολεία κάθε έθνικήν

Δελμοΰζος 161

πνοήν. Διότι ή γλώσσα είναι <5 φορεύς τών νοημάτων καί αισθημά
των έκείνων πού τήν λαλούν, εις δέ τήν δημοτικήν μας Ιχεί άπο- 
κρυσταλλώσει ό έλληνικός λαός δπως κανείς τήν ιστορίαν του, τόν 
πόνον του, τούς έθνικούς του πόθους, τό πνεϋμα του. Είς τά δημο
τικά μας τραγούδια, τάς παραδόσεις καί παροιμίας θά εδρετε τόν 
χαρακτήρα του καί είς αότά θά μελετήσετε καί δι’ αύτών θά δώσετε 
είς τό παιδί λαχταριστήν τήν εικόνα τοΟ νέου έλληνισμοϋ. 'Ο  κλέ
φτης καί ό ραγιάς δι’ αύτών θά σάς δώση τήν ψυχολογίαν του καί 
τήν ψυχολογίαν τής έποχής του· τόν τρόπον τής ζωής του, τήν 
λατρείαν πρός τήν φύσην, τ’ άρματά του είς τόν πόλεμον, τήν άγω- 
νίαν του — Τούρκοι βαοτάτε χάρματα λίγο νά ξαναοάνω, τάς Ιλπίδας 
του — Σώπαοε, κνρά Δέαποινα ■. .  'Ωραιότερα άκόμη θά σάς δμιληση 
μέ παραδόσεις δπως 6 Μαρμαριο μένος βαοιλιας, τό κνηαρίοι κτλ. 
Τά τραγούδια τής Ξενιτειας θά σάς δώσουν τήν μοναδικήν άγάπην 
πρός τό έλληνικόν χώμα, τά μοιρολόγια του τήν λατρείαν πρός τήν 
ζω ήν καί ή άπλή καί κλασική μορφή τής δημοτικής ποιήσεως 
θ’ άνοιξη τά μάτια τών μαθητών σας πρός τήν άπλήν ώραιότητα 
τής έλληνικής φύσεως. . .  Τόν κόσμον αύτόν πρέπει νά τόν γνωρίση 
τό παιδί κατάβαθα, διότι είναι ό ίδικός του κόσμος, δ κόσμος τοΟ 
έθνους του. Είς αδτόν καί δι’ αύτοΟ θά κιρδίση, καθώς είπομεν, τό 
παιδί ζωντανήν εικόνα τοϋ νέου ΙλληνισμοΟ. Καί τά παιδιά, καί τοΟ 
δημοτικού σχολείου άκόμη, πρέπει νά κερδίσουν εικόνας όλο κλή
ρων έποχών (1911).

Ό  νέος έλληνισμός θά σάς δώση τό κλειδί διά νά εισαγάγετε τό 
παιδί είς τόν βυζαντιακόν καί πρό πάντων τόν άρχαίον έλληνισμόν. 
Είναι άδύνατον καί ό μαθητής τού γυμνασίου άκόμη νά καταλάβη 
δπως πρέπει, νά αίσθανθή τόν Ό μηρόν του, άν δέν ξέρη τόν νέον 
Όμηρον, τόν Λαόν του· οδτε θά αίσθανθή δπως πρέπει τήν άπλήν 
μορφήν τής άρχαίας τέχνης χωρίς τήν βοήθειαν τής τέχνης τού 
νεοελληνικού λαού. ’Ακόμη καί ή δμορφιά, ή δύναμις, ό πλούτος 
τών μεταφορών, ή πλαστικότης κτλ. τής άρχαίας γλώσσης άδύνατον 
νά γίνουν αισθητά, χειροπιαστά, άν δέν στηριχθοΰν είς τήν σύγκρισιν 
καί τήν μελέτην τής δημοτικής μας κλπ. Γι’ αύτό -  προσθέσατε 
άκόμη καί τήν άνιαράν καί βέβηλον μετάφρασιν τών κλασικών μας— 
δ άρχαΐος κόσμος καί ή συνέχειά του, ή άλλαγή τής μορφής του, δ 
βυζαντιακός καί δ νέος — 4δώ είναι ή Ινότης — μένει κλεισμένος καί 
διά τούς άποφοίτους τών γυμνασίων μας.
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ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ

81. Ξίχωριστή σημασία i /s c  γιά Ινα πολιτισμένο λαέ μιά πλούσια παιδική 
φιλολογία πού θά βοηθήση τέ έργο τοο σχολείοι*. Για τό μεγάλο αύτό σκοπέ 
παρουσιάστηκε πολύτιμη συνεργάτισσα τοδ δημοτικισμού, μιά ξεχωριστή γυναικεία 
φυσιογνωμία, ή κ. Δέλτα, πού μέ τις «Παιδικές» της «σελίδες» θέλησε νά δώση 
στά έλληνόπουλα βιβλία έ λ λ η ν ι κ ά ,  πλημμυρισμένα από τήν άγάπη τής πατρίδας 
κι εμπνευσμένα από μιά ανώτερη ήθική αντίληψη, άγνωστη στά σημερινά άνα- 
γνωστικά. Ά π ό  τήν ίδια γράφηκαν οί «Στοχασμοί περί τής άγώγής τών παιδιών 
μας» (1911) καί μιά κριτική γιά «Τ’ αναγνωστικά μας» (1913) στό Δελτίο τοδ 
Εκπαιδευτικού 'Ομίλου.

Φαντάστηκε άραγε ποτέ κανένας ύπουργός της Δημοσίας Έ κπα- 
δεύσεως τι έγκλημα έκανε δταν παραδέχτηκε τά βιβλία αδτά γιά νά 
έπιβάλη σ’ δλα τά δυστυχισμένα παιδά τοΟ έλληνισμού,τό βάσανο 
γιά έξι χρονιά της ζωής τους νά διαβάζουν «χωρίς νά γυρεύουν νά 
καταλάβουν»; (1913).

Τρελαίνονται γιά τά ξένα τους βιβλία καί μισούν τό βιβλίο τό 
έλληνικό. Εύτυχισμένα δσα διαβάζουν ξένες γλώσσες! Τά περισσό
τερα ομως έλληνοπαιδα δε μαθαίνουν παρά έλληνικά, καί άύτά είναι 
τά δυστυχισμένα παιδιά πού μεγαλώνουν χωρίς καμιά πνευματική 
τροφή, άφοϋ τ’ άναγνωστικά μας δεν τούς μαθαίνουν παρά λέξεις 
πού 0ά τούς χρησιμεύσουν γιά λίγες ώρες μόνο, άφού μόλις κλεί- 
σουν τό βιβλίο, κλείνουν μέσα καί δσα έμαθαν.

ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ  Γ ΛΗΝΟΣ

82. Ά π ό  τούς‘νεώιερούς μας παιδαγωγούς, διευθυντής τοδ Διδασκαλείου τής 
Μέσης Έκπαιδεύσεως άπό τά 1912. "Οταν άρχισε δ πόλεμος γιά τά νέα μεταρ- 
ρυθμιστικά νομοσχέδια του υπουργού τής παιδείας Ί . Τσιριμώκου τά ύπερασπί- 
στηκε σέ μιά σειρά άρθρα στή «Νέα Ελλάδα» (1914) κι έδειξε πώς 6 δημοτικι- 
σμός βρήκε έμπνευσμενο αντιπρόσωπο καί μέσα στους έπίσημους έκπαιδευτικούς 
κύκλους. Έ πειτα άπέ φωτεινή διάγνωση τής σημερινής μας «παιδείας» στήριξε 
σέ γενικώτατη βάση τήν ανάγκη γιά τή ριζική της μεταρρύθμιση καί τόνισε τήν 
ανάγκη νά φύγη πιά δ ψευτοκλασικισμός καί νά πάρη ή νεοελληνική φιλολογία 
στό σχολείο τή θέση πού τής ανήκει' γιατί πρέπει τέλος νά ξαναπάρη ή νεοελλη
νική φυλή σωστή θέση πρός τήν παράδοσή της γιά νά μπορέση νά ζήση ανάλογα 
μέ τή σημερινή της ύπόσταση. Διπλά χαρμόσυνο άν τήν Ιδια χρονιά πού ή άθώωοη 
τοδ Ναυπλίου έκανε πλατύτερα γνωστούς τούς καρπούς τοδ σχολείου Βόλου, ένας 
υπουργός νεωτεριστής παρουσίαζε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση πρώτη φορά έπη- 
ρεαομένη άπό τίς ιδέες τοδ δημοτικισμού, καί μέσα άπό τούς έπίσημους παιδα
γωγούς φανερώνονταν τέτοιος άξιος δπερασπιστής.

Διατί λοιπόν αδτή ή γενική, ή όμόφωνος καταδίκη κατά της 
Ικπαιδεύσεώς μας; Διατί αύτή ή γενική κατάκρισις; Καί κατά τίνος
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στρέφεται αδτη; Ά πό  τί είναι δυσηρεστημένη καί τΐ θέλει νά ϊδη 
μεταβαλλόμενον ή έλληνική κοινωνία; θέλει άραγε νά μανθάνουν 
περισσότερα άρχαΐα έλληνικά οί φοιτώντες είς τό Ιλληνικόν σχολεΐον 
τού Μεσενικόλα ή των Σοφάδων λόγου χάριν, καί δι’ αύτό δυσφορεί 
ή έλληνική κοινωνία; Ά ν  συμβαίνη τοιούτο τότε ύπ’ αύτό τό πνεύμα 
πρέπει νά γίνη ή μεταρρύθμισις καί πρέπει νά κάμωμεν τό έλληνι- 
κόν σχολειον τού Μεσενικόλα ή τών Σοφάδων πεντατάξιον μέ δέκα 
ώρας άρχαΐα έλληνικά τήν έβδομάδα εις Ικάστην τάξιν διά νά γίνουν 
ίκανοί οί κάτοικοι έξακολουθούντες νά μεταχειρίζωνται είς αιώνα 
τόν άπαντα τό ήσιόδειον άροτρον διά τά χωράφια των νά προσ
φωνούν τουλάχιστον καί τά βόδια των εις ήσιόδειον γλώσσαν. 
Ά λ λ ’ δσοι έχουν μάτι καί άφτί διά νά ΐδουν καί διά νά άκούουν, 
δσοι δεν έξετάζουν τούς πόθους τής κοινωνίας όπό τό στενόν πρίσμα 
τών προκαταλήψεων των, δσοι δύνανται νά αισθανθούν τα πράγματα 
καί νά άναλύσουν τούς δρους τής νεοελληνικής ζωής, διά νά διίδουν 
τήν γραμμήν τής προόδου καί τής βελτιώσεως, άλλα βλέπουν τα 
αίτια τής δυσφορίας καί τής κατακρίσεως καί άλλα βλέπουν τά αιτή
ματα τής μεταρρυθμίσεως.

Τά άτομα καί οί λαοί φέρουν έν έαυτοϊς ή έχουν Ιν τφ περιβάλ- 
λοντί των δρους ή εύνοϊκούς διά τήν άνάπτυξιν καί προαγωγήν τής 
ζωής των ή δυσμενείς. Αί δεξιότητες τών άτόμων αί διανοητικά! καί 
ήθικαί ικανότητες των, αί προδιαθέσεις των, ό άτομικός καί φιλετικός 
χαρακτήρ, αί παραδόσεις των, τά ήθη των, αί δικαιολογικαί άντι- 
λήψεις των, ή πολιτειακή των μόρφωσις, & βαθμός τής έπιστημονι- 
κότητος, ό βαθμός τής καλλιτεχνικής ή τεχνουργικής, ή έμπορικής 
ίδιοφυίας των άποτελούν τούς Ισωτερικούς δυσμενείς ή εύνοϊκούς 
δρους. Ό  χαρακτήρ τής χώρας, ή φόσις τού έδάφους, ή γεωγραφική 
θέσις, οί περιβάλλοντες λαοί άποτελούν τούς έξωτερικούς δρους. Ή  
παιδεία ή εύνοούσα τήν άνάπτυξιν καί ένίσχυσιν τών εύνοϊκών δρων 
καί βοηθούσα τά άτομα καί τά έθνη είς δπερνίκησιν τών δυσμενών 
είναι άγαθή παιδεία. *Η άτελώς βοηθούσα τούς ευνοϊκούς, ή δποθάλ- 
πουσα τούς δυσμενείς, ή μή αϊρουσα τάς δυσχερείας, ή κολακεύουσα 
τά έλαττώματα τού ατομικού ή έθνικού χαρακχήρος είναι κακή παι
δεία. Τί Ιπραξεν λαιπόν ή έλληνική παιδεία; Ά ς  ίδωμεν έν γενικαίς 
γραμμαΐς τούς δρους. Παρέλαβε λαόν φύσει προικισμένον, μέ εύφυίαν, 
μέ δξύτητα άντιλήψεως, μέ τάσιν προοδευτικήν, λαόν εύφυέστατον, 
λαόν διψώντα τό φώς, λαόν δστις ώς άτομον μέ τήν λιτότητα του, 
μέ τήν αντοχήν του, μέ τήν ικανότητα τής προσαρμογής του εύδο-
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κιμεΤ π ά ντο χφ ν  εύνοϊκφ κοινωνική περιβάλλοντι ώς άποδεικνύει ή 
έπιτυχία τών Ελλήνων Ιγκατεστημένων έν ’Αγγλία λ. χ. Λαόν μ! 
έντονον συνείδησιν φυλετικήν, άλλά καί λαόν διατελοΟντα Ιν άμαθεία, 
άτομικιστήν, ρέποντα πρός τήν εδκολον Ιπιτυχίαν, πρός τό ταχύ καί 
«κόπον κέρδος, λαόν ορώντα ούχί Ιν συνεχείφ καί σταθερώς, άλλά 
κατά παρορμήσεις καί Ιντάσεις ίσχυράς, άλλά παροδικάς, λαόν 
άνοργάνωτον, βεβαρυμένον διά προλήψεων τετρακοσιετοΟς δουλείας. 
Ύπήρχεν έλλειψις έπιστημονικότητος, έλλειψις θετικισμού, περιφρό
νησή τής. γής, περιφρόνησις τής Ιργασίας, άγεοια τών δρων τής 
νεωτέρας ζωής. Παράδοσις ισχυρά, άλλά τά ήθη καθυστερημένα ώς 
Ικ  τής δουλείας. Τό πολιτειακόν πνεύμα άνύπαρκτον. Ή  χώρα δπό 
γεωγραφικήν θέσιν εύνοϊκώτατα τοποθετημένη, ώς κλίμα θαυμασία 
ώς ναυτιλιακή άφετηρία έξοχος. Ά λλά τό έδαφος κατεστραμμένος 
ή γή έγκαταλελειμμένη. Αί πλουτοπαραγωγικαί δυνάμεις Ιν ληθαργίφ.

Τί Ιπραξεν Ιν συνόλψ ή παιδεία άπένατι τδν δεδομένων τούτων; 
Τόν μέν λαόν τόν πολύν, τόν έργάτην τής γής, τόν κτηνοτρόφον, τόν 
χειρώνακτα, τόν τεχνίτην, τό όμολογούν δλοι δμοφώνως, τόν άφησεν 
εις τό σκότος, είς τήν πρόληψιν, είς τήν άμάθειαν. Τού Ινίσχυσε τήν 
περιφρόνησιν τής γής, δέν τόν Ιβοήθησε νά προαχθή είς τάς τέχνας, 
τού Ινίσχυσε τήν τάσιν πρός τήν εδκολον άνάδειξιν καί' τό- ταχύ 
κέρδος δηλ. πρός τόν μεταπρατισμόν, καί τόν Ιστειλεν είς τήν Α μ ε
ρικήν ή τόν άφησεν Ιδώ ταπεινωμένου, γυμνητεύοντα, καλλιερ- 
γούντα πρωτογόνως, κτηνοτροφούντα πρωτογόνως, προτιμωντα τήν 
γητειά διά νά θεραπεύση τά ζώα του άπό τό φώς τής επιστήμης. 
Γλώσσαν δέν τού Ιδωκε, πρακτικάς δεξιότητας δέν τού ¿καλλιέργησε. 
Χρησίμους γνώσεις δέν τού μετέδωκε. Τού παρέσχεν δμως τήν εύκο- 
λίαν νά όπάγη είς τό έλληνικόν όχολείον καί νά μάθη, δτι 6 παρα
κείμενος τού &γω είναι άγήοχα. Ά λ λ ’ είς τόν έμπορον, τόν τεχνίτην 
τής πόλεως, τόν μικροαστόν Ιν γένει τί Ιδωκε; Τόν Ιπλάνησε με τό 
άπραγματοποίητον ιδανικόν τής είσδύσεώς του είς τό πνεύμα τού 
άρχαίου κόσμου διά τής άναγνώσεως δέκα σελίδων τού Ξενοφώντος 
καί τής γνώσεως τού τυπικού τής άττικής διαλέκτου. Καί άντί τής 
χίμαιρας ταυτης τού άφησε κοιμωμένας ή τού παρεξέτρεψεν είς 
λογοκοπίαν καί κενήν οϊησιν δλας τάς άλλας ικανότητας. Τήν φυσι
κήν εύφυίαν τού έλληνικού λαού μήπως έχειραγώγησεν ή παιδεία 
είς κατάκτησιν τής φύσεως, μήπως τήν μετέβαλεν είς δΰναμιν παρα- 
τηρήσεως καί σκοπίμου ένεργείας, ή τήν παρεξέτρεψεν είς άναζή- 
τησιν καί άπομνημόνευσιν λέξεων καί τόπων, είς διάκρισιν τών σημα
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σιών τού γε καί τού γάρ; Μάτια ελληνικά, μάτια έξυπνα καί άκτινο- 
βόλα, όσάκις σάς άντικρύζω μέσα είς τάξιν σχολείου δποδουλωμένα 
είς τό άγονον αύτό κυνήγημα πόσον σάς συμπονώ, ώ άθώα θύματα 
τής Ικπαιδευτικής μας λεξιμανίας.

Ά π ό  τούς άρχαίους δύναται νά λάβη μόνον ό φέρων ήδη εν 
Ιαυτψ τήν δόναμιν νά λάβη καί τά μέσα νά δημιουργήση, ένψ_ ό 
προσερχόμενος κενός, ό περιφρονών τά δημιουργικά του μέσα ούδέν 
δύναται νά λάβη.

Έ φ ’ δσον λοιπόν Ινυπάρχει Ιν τή μεταρρυθμίσει ή άναγνώρισις 
τού νεωτέρου έλληνισμοΰ 6φ’ δλας τάς Ικδηλώσεις του, !φ ’ δσον 
παρέχεται είς τόν νέον έλληνισμόν ή άρμόζουσα θέσις είς τό νέον 
Ικπαιδευτικόν σύστημα, δημιουργέΐται ήδη Ιν τή Ικπαιδεύσει καί 
ήδη τό πρώτον, ό πρώτος, ό θεμελιώδης δρος τής δπάρξεως αληθούς 
κλασικισμού, δηλαδή ζωντανής καί άληθινής έκ τής μελέτης τών 
αρχαίων ώφελείας. Έ φ ’δσον κατεφρονεΐτο ό νέος Ιλληνισμός, προσηρ- 
χόμεθα προς τούς άρχαίους κενοί καί δέν ήτο δυνατόν είμή νά άπο- 
κομίζωμεν τούς άναδιπλασιασμούς καί τούς μέσους άορίστους μόνον. 
"Οταν θά προσέλθωμεν φέροντες ήδη τά μέσα τά δημιουργικά, θά 
διδαχθώμεν τήν άρετήν Ικείνων, είς τήν Ιπεξεργασίαν τών μέσων 
μας. Διά τούτο τήν άναγνώρισιν τής νέας Ιλληνικής ώς βάσεως τής 
διδασκαλίας Ιν τψ δημοτικψ σχολείφ, τήν παροχήν θέσεως πρός 
μελέτην τών δημιουργημάτων τής νεοελληνικής λογοτεχνίας καί 
δλων τών Ικδηλώσεων τού νεοελληνικού πολιτισμού είς πάσας τάς 
τάξεις τών παιδαγωγούντων σχολείων θεωρώ ώς τόν πρώτον δρον 
τής γενέσεως άληθούς κλασικισμού τής ούσίας καί διατείνομαι δτι 
τότε καί μόνον τότε, δταν δηλαδή ό νέος Ιλληνισμός γίνη βάσις τής 
ζωής μας, τότε θά Ιπωφεληθώμεν άπό τήν διδασκαλίαν τών άρχαίων.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Τ Ο Π α Λ Η Ι

83. Πολιτευόμενος καί πρώην υπουργός, άπό τούς ιδρυτές τού ’Εκπαιδευ
τικού ‘Ομίλου συνηγόρησε συχνά στόν τόπο για τήν εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
καί τήν άνάγκη νά καθιερωθή μέσα στό σχολείο — καθώς γίνεται σέ όλα τά μέρη 
τοδ κόσμου — ή κοινή μητρική γλώσσα. 2τή δίκη τοδ Ναυπλίου ώς μάρτυς τής 
ύπερασπίσεως έπλεξε τόν πανηγυρικό του σχολείου καί βοήθησε τόν εισαγγελέα 
νά καταλάβη άπό ποιες αφορμές σηκώθηκε ή 4¡¡έγερση πού είχε αποτέλεσμα τό 
κλείσιμο του σχολείου. Ή  διάγνωσή του είχε δμως πολύ γενικώτερη οημασία καί 
χωρίς Ισως νά τό θέλη έξηγοϋσε έκείνη τή στιγμή 6 ξεχωριστός πολιτευτής καί 
μερικά άπό τά πρώτα αίτια πού σταματοΰνίάκόμη τής δημοτικής τή νίκη.

Διά τό σχολείον, κύριε'πρόεδρε, όφείλω νά σάς εϊπω δτι καίτοι
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τυχαίως ίδρύθη έν Βόλψ είμαι ¿περήφανος διότι ήναψεν έν τη έκαρ- 
χία  μου Εν φώς Εκπαιδευτικόν τό όποιον ήτο προωρισμένον νά 
καταυγαση όλόκληρον τήν σκοτεινήν παιδείαν μας, άλλά λυποΟμαι 
είλικρινώς διότι ένεκα μή Επιβολής Επί τών λαϊκών τάξεων, ιδίως

δ*λ°“ 6 ίποΙο< έξηγέρθη, τό φώς τούτο Ιοβέσθη. Έ κ  τοΟ 
σχολείου Εκείνου άνέμενον, κ. πρόεδρε, Εκείνοι οί όποιοι άσχολούνται 
περί τα^τοιαύτα, τόν πειραματισμόν Επί τών νέων μεταρρυθμιστών 
ίδεων της Εκπαιδευσεως αί όποίαι βεβαίως θά Ιδιώρθωνον τό έκπαι- 
ευτικόν σύστημα τό ίσχύον. ’Ιδία δέ άνεμένομεν μεγίστην Ιπίδρασιν 

ίπ ί τής έκπαιδευσεως.

Εννοώ Βχλο, τήν άμάθειαν άνεξαρτήτως τού κοινωνικού στρώ-
ματος είς τό όποιον εδρίσκεταί τις. Εννοώ δέ δχλον σ/ετικώς έπί
τοΟ ζητήματος τουτου Ιπ ι τού όποίου ή συζήτησις, τδν θέλοντα νά
ρυθμίση τούτο χωρίς νά είναι ό αρμόδιος, χωρίς νά τό γνωρίζη
Δυναται νά είναι είς πολίτην κάλλιστος περί τά θρησκευτικά, άλλά
περί τά Εκπαιδευτικά νά μή Ιχη  ούόεμίαν άντίληψιν. Τόν πολίτην 
τοΟ,.ν .¡μ « , 4„„χρεωμίν„  σ„ς , τώ# „  γ . ^

ί ί ί  τόν δχλον, διότι σάς λέγω δέν έννοώ δχλον τόν άνθρωπον τής 
κατωτερας ταξεως, 4φ· οδ αί τάξεις κυρίως Ιξαρτώντκι άπό τήν 
παιδείαν καί τήν μάθησιν. '

Πλήν τής άμαθείας, ή δποία δύναται νά έδρεύη καί είς άνθρώ- 
πους οί όποιοι φορούν καπέλο καί άν θέλετε μάλιστα καί ψηλό, 
πλήν τής άμαθειας έρχονται διάφορα συμφέροντα μικρά, είναι ή 
ρουτίνα των παλαιών διδασκάλων, οί όποιοι προσέβλεπον μετά δέους 
τά άναμενόμενα άποτελέσματα τοΟ σχολείου, διότι θά Ιβλεπον τό 
έκπαιδευτικόν αύτών οικοδόμημα, τό όποΤον έπί τόσα έτη είχον 
κτήμα των καί ένεκα τού όποίου δικαιολογούν τήν ύπαρξίν των καί 
τόν μισθόν τον όποιον λαμβάνουν έκ του προϋπολογισμού, καταρρέον 
και τότε δέν θα ήσαν είς θέσιν αύτοί νά διδάσκουν, Διότι δέν θά 
τούς ήρκει τότε νά γνωρίζουν μόνον τήν καθαρεύουσαν, έπρεπε νά 
γνωρίζουν τήν δημοτικήν, διότι είναι μεν βέβαιον δτι όμιλούν τήν 
δημοτικήν,^άλλ’ είναι λίαν Ενδεχόμενόν άν δχι βέβαιον νά μήν ήμπορούν 
να τήν γραφουν, διότι ή δημοτική αποτελεί Ιν ύφος τό όποιον πρέ
πει να διδαχθούν, νά συνηθίσουν, δπως παν φιλολογικόν δφος. Σημειώ
σατε «τι τό δέος «ύτό τό όποιον κατέλαβε τούς δημοδιδασκάλους 
έφθανε μέχρι των άνωτάτων λειτουργών τής έκπαιδευσεως, διότι έάν 
έπετυγχανε τό πρόγραμμα τού σχολείου τούτου, θά άπεδεικνύοντο 
δλοι αύτοί πλανώμενοι είς τάς προβλέψεις των καί θά άπετέλουν
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τούς μόνους κατηγορουμένους απέναντι τού έθνους, διότι διά τών 
Εκπαιδευτικών αυτών ιδεών έστρέβλωσαν έπί τόσα έτη τήν Ελληνι
κήν νεολαίαν, ήτις μανθάνουσα μόνον γράμματα και όχι τά πράγματα 
έξήρχετο έκ τού σχολείου άκατάρτιστος καί άνερμάτιστος.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΡΑΓΟ ΥΜ ΗΣ

84 . Ανώτερος διπλωματικός δπάλληλος — πρέσβυς σήμερα στήν Πετρούπολη 
— ήταν μαζί μέ τόν Πετροκόκκινο καί τόν Τσιριμώκο άπό τούς Ιδρυτές τής 
εταιρείας «Ή εθνική γλώσσα» καί τοδ Εκπαιδευτικού ‘Ομίλου. Ά π ό  τούς ζων- 
τανώτερους Αντιπρόσωπους του δημοτικισμοΒ είναι καί 0 σημαντικώτερος άπο- 
στολος τοδ έθνικισμοδ. Πολύμορφος καί πολυκίνητος Ανακατώθηκε άπό νωρίς 
στούς φυλετικούς Αγώνες τής Μακεδονίας καί δημοσίεψε όταν Ιπεσε δ Παύλος 
Μελας τό «Μαρτύρων καί ήρώων αίμα» (1905), "Οσο περισσότερο καθαρίζεται ή 
προσωπικότητα τοδ συγγραφέα τόσο παίρνει τό ϊργο του καί κοινωνική σημασία, 
κι έπειτα Από τή «Σαμοθράκη» του, κι έπειτα άπό τις προκηρύξεις του «στούς 
ξεσκλαβωμένους καί στούς άξεσχλάβωτους Έ λληνες, γιατί Ιλευτεροι Ελληνες 
δέν δπΑρχουν πιΑ ή Ακόμη’, μάς παρουσιάζει στά δύο του τελευταία βιβλία Ινα 
σταθμό στήν πνευματική ιστορία τών τελευταίων χρόνων. Μέ τό «Όσοι ζωντανοί»
(1911) ζήτησε νά προσανατολίση τό σημερινό Έ λληνα  στά προβλήματα — τά 
έθνικ* Ιδίως — τής έλληνικής φυλής καί νά δώαη έτσι τό γενικό πρόγραμμα μιδς 
φιλελεύθερης έθνικιστικής Ιδεολογίας' καί τελευταία στό «Νεοελληνικό πολι
τισμό» (1914) δείχνει, άκουμπώντας στή δημοτική γλώσσα καί παράδοση, ποιά 
είναι τά στοιχεία πού Οά στηρίξουν τή δημιουργία ένός νεοελληνικού πολιτισμοδ. 
Στό ίδιο βιβλίο ζήτησε νά συστηματοποιήση τις διάφορες εκδηλώσεις πού παρου
σίασε ώς τώρα δ δημοτικισμός. _

Ό  δημοτικισμός είναι αίσθημα, δέ στηρίζεται άπαραιτητα σέ 
γλωσσολογικές θεωρίες, γ ι’ αύτδ καί πέφτουν έξω δσοι θέλουν νά 
τόν πολεμήσουν μέ έπιχειρήματ.α τής λογικής τους. Ούτε είναι 
άνάγκη νά γίνη κανείς γλωσσολόγος γιά νά είναι δημοτικιστής (1911 )· 

'Οσοι φυλάγουν τήν καθαρεύουσα είναι οί ύπερβολικά συντηρη
τικοί καί εύχαριστημένοι, κοιτάζουν κατά πίσω, στά περασμένα, καί 
τά ψευτολατρεύουν καί άποξεραίνονται. "Οσοι διαλέγουν τή δημο
τική κοιτάζουν τό σήμερα καί τό έδώ κι όμπρός, τά Ερχόμενα τά 

.χρόνια. Οί πρώτοι χαίρονται νά μένουν δεμένοι μέ τό τί Εζήσαμε, 
άκουμπούν τήν ύπαρξή τους μόνο στά μικροσυμφέροντά τους, στις 
δουλίτσες τους καί στά προγονικά μεγαλεία, οί δεύτεροι πιό άνεξάρ- 
τητοι άπ’ «λα τά περασμένα είτε μεγαλεία είτε μικρότητες, έλευτε- 
ρώνουν τή σκέψη τους καί προετοιμάζουν τό τί έχουμε νά ζήσουμε 
σάν έθνος καί σάν άνθρωποι, τά έργα πού θά γίνουν. Οί πρώτοι 
προσμένουν, άσάλευτοι, μέ πεποίθηση μοιρολατρική, κάτι καλό για 
τά μελλόμενα τά χρόνια, χωρίς νά φαντάζωνται δμως πώς είναι
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τήν τίμπίλ[ά χους χαθόλου· οί δεύτεροι θέΐονν 
Τ κ“^ ( αδΐ0’ κα1 κο*“*>>ν καί κουνιούνται γιά νά τδ δημιουργή- 
σουν πρώτοι είναι στειρεμένοι, στραγγισμένοι, στειμένοι, ξεζου
μισμένοι, ο δεύτεροι, πλούσιοι καί ζουμεροί, είναι έτοιμοι κάτι νά 
δεχτοον καί κάτι νά γεννήσουν. Ή  γλωσσική άλλαγή σημαίνει ψυχο
λογική άλλαγη, καί γι’ αύτδ περισσότερο μ’ Ινδιαφέρει. Οί δημοτι- 
Χΐ^Γές μέ τδ νά γίνηκαν άξιοι νά διαλύσουν μιά παράδοση πού 
κατάντησε πρόληψη καί βραχνάς, είναι έτοιμοι καί κάθε άλλη πρό-

τ 1 Λ 7  Τ?ν 1*τΧ™°ν άΛ0 κοντ* καί νά Φ  πετάξουν άπδ πάνω 
τους. Δέν είναι δμως ούτε καλό ούτε έξυπνο νά δέχωνται άνεξέταστα 
δποια καί ναναι ξενοφερμένη ίδέα, γιατί βέβαια καί ή παράδοση καί 
ή θύμηση τών περασμένων, δηλαδή ή ίστορία ή δποσύνειδη, είναι 
χρήσιμες για ένα έθνος, άφοδ είναι ένας άπδ τούς παράγοντες πού 
συνεδένουν τά άτομα καί συντηρούν τδ έθνικδ έγώ. Καί οί' συντηρη
τικοί, δπως καί οί προοδευτικοί, χρειάζονται γιά τά Ιθνη. Μά ήθελα 
ήν παράδοση δχι πρόληψη, καί τήν ιστορική' άντίληψη τέτοια πού 

νά μήν παραλή τήν ένέργεια καί νά μήν άλυσοδένη τή ζωντανάδ*

έκ χ ΐ!  / ωΑ ° ίάνθρωπ0ί π°° θά ^ ^ « ή σ ο υ ν  σ’ ίλες τις 
έκδηλωσες τής έθνικής ζωής σέ τούτη τή γενεά, θά είναι δλοι τους

Μά Ζ Ζ Γ  Λ  ^  ^  ξ ΐ° ίμ0ί Υίά νά δίχτο0ν τ ί  δημοτικισμό.
λ7α.π π ο ί Τ 1 δΤ τί*1σμ0ζ άπό άπλύ ϊ  φωτισμένη άντί
ληψη που είναι, να καταντηση καί παράγοντας γιά  τδ δυνάμωμα

' ^ μ°τίΧίσμάς είναΐ μ<5ν° α1θθ^ «  καί μερικών άνοιχτοματηδων, είναι καί ήθική δύναμη άφοΟ μάς σπρώχνε

γ ; :ί :ζ  τ,ίνίι ^ ^  *χωση καί στδ χαραχτήρα μας.
Έ  δημοτική παράδοση είναι μέσα μας σάν τδ χνάρι τής ψυχής 

μας, αύτην άκολουθώντας καί άνεβαίνοντας βρίσκουμε 4  Ψ ^ ή  μας

θ ΐ  « Ϊ Λ  Γ  · *Η δημοτική παράδοση
θά μάς όδηγηση να ζυγώσουμε ώς τήν πηγή «δτή τής ζωής καί νά

πρώτα μ αύτήν δσο παίρνει καί γιά νά γνωριστούμε έχουμε όδη- 
γήτρα τήν παραδοση τή δημοτική. Μά ένω είναι δική μας πώς δέν

ΐΣΖίΤΙϊ ς τήν έθόλωσαν ή λο*ιώτα^  » * « « "1  κ«ϊ ήεισβολή ένδς ξένου, τού- εόρωπαϊκού λεγόμενου πολιτισμού, τόσο πού 
πήγαιναν νά πνίξουν τή δημοτική παράδοση, καί θά τήν έπνιγαν άν
δέν ήταν έφτάψυχη (1914). γ

Τδ νά νιώθης τήν καταγωγή σου, τή συνέχεια τού έθνικού έγώ
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σου, τήν ίστορία πού σοϋ κάνει συνειδητό δσο καί νά είναι τδ 
πέρασμα τού έθνους σου μέσα στούς αιώνες, τή γειτονιά σου μέ τδ 
Είκοσιένα, μέ τήν τουρκοκρατία, μέ τδ βυζαντινό πολιτισμό, μέ τά 
έθιμα τών πατέρων σου, μέ τή σκέψη τους, μέ τδ κράτος τους, δέν 
είναι «προγονοπληξία» είναι άπλή καί καλή «προγονολατρεία», 
θύμηση τών περασμένων, γνωρισμδς μέ τδν έαυτό σου. Καί αύτή ή 
προγονολατρεία πρέπει νά βρίσκεται, είναι ή παράδοση ή χρήσιμη. 
’Από τις δυδ παράδοσες πού μάς κληροδότησε δ βυζαντινός πολι
τισμός, τή σχολαστική λογιώτατη καί τή λαϊκή δημοτική, ή μία 
πρέπει νά ξεχωριστή άπδ τήν άλλη, ή μιά γιά  νά πολεμηθή άλύ- 
πητα, γιατί παραλεΐ κάθε ζωντανάδα, ξεραίνει κάθε ζουμερότητα τού 
έθνους, σκοτώνει κάθε όρμή δημιουργίας καί δυναμώνει κιόλα κατά 
παράδοξο τρόπο τήν άρχαιοντυμένη ξενολατρεία, ή άλλη άπαραίτητο 
νά καλλιεργηθή γιατί είναι ή γνήσια πηγή τής ζωής τού σημερινού 
έθνους. Ή  διαφορά τής μιάς άπδ τήν άλλη μπορεί νά συμβολιστή 
έτσι. Ή  λογιώτατη παράδοση σού μαθαίνει, μέ τήν κλασική μόρφωση, 
μέ βιβλία καί σκολειά καί δασκάλους σάν κάτι ξένο άπδ σένα, τί ήταν 
τδν άρχαΐο καιρό αί Νηρηίδες καί δ Χάρων. Ή  δημοτική παράδοση 
σού μαθαίνει,' στοματικά άπδ πατέρα ή μητέρα σέ γιδ ή κόρη, τις 
Νεράιδες καί τδ Χάρο, τά δικά μας γνώριμα πρόσωπα. Λοιπόν χον
τρικά δέν ταιριάζει νά πολεμιέται ή παράδοση, έθνος χωρίς παρά
δοση δέν ύπάρχει, καί μεις οί ίδιοι οί ζωντανοί, παράδοση δημιουρ
γούμε κάθε μέρα' γιά  τά έρχόμενα τά χρόνια καί γιά τις νεωτερες 
γενεές μέ τις πράξες μας καί μέ τή σκέψη μας, άλλά νά ξεχωρί
ζουμε τί είναι γιά χτύπημα καί τί δχι μόνο δέν είναι, παρά καί νά 
γνωριστή τελειότερα πρέπει καί νά δουλευτή γιά νά άνθοβολήση. 
Καί οί δυδ είναι παράδοσες, μά ή μιά είναι έξωτερική καί θρόνιασε 
στήν ψυχή τών γραμματισμένων καί μονάχα ξέβαψε άπάνω ατό 
λαό, Ινώ ή άλλη είναι εσωτερική, φωλιάζει στήν ψυχή τού λαού, 
είναι αύτή ή ίδια ή ψυχή τού έθνους καί άνεδαίνει άπδ τδ λαό πρδς 
πρός μιά νέα τάξη γραμματισμένων πού τώρα καί λίγα χρόνια 
άρχισε νά σχηματίζεται. Ίσ ω ς νά ήταν άνάγκη νά περάση τδ έθνος 
μιά φορά άπδ τήν έπίδραση τής λογιώτατης παράδοσης πού μπορεί 
καί νά τού χρησίμεψε κάποτε, μά τώρα πού ή άνάγκη αύτή πέρασε» 
μάς είναι πιά καί περιττή καί βλαβερή.

Βγήκαν μερικοί, καί δημοτικιστές άκόμα, καί είπαν πώς οί τελευ
ταίοι πόλεμοι καί ή νίκη μας δείχνει πώς δέ μάς έβλαψε ό λογιω- 
τατισμός καί πώς. σ’ αύτόν χρωστούμε τί; νίκη. Μά γιατί νά μή
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στοχαστούν μεγαλύτερη θά ήταν ή νίκη άν οέν ύπαρχε λογιω- 
τατισμος; Δεν μπορούσε τάχα νά ήταν τελειότερη ή νίκη· Καί δέν 
είναι δυνατή άραγε νά έμπόδισε τήν τελειότητα τδ βάρος τοδ λογιω- 
τατισμού που μας έπλάκωνε καί αλυσόδενε τή σκέψη μας, τών περισ
σότερων, δηλαδή τών περισσότερων άπό κείνους πού διοικούσαν;

άνθοητ!>ϊ,Ιϊ ,ΙΙ>1·<,μ0?ε 8τναί ^  τθύ? Έ λ λ ^ 8« ζ ^ μ «  άνθρώπινο. Ό  άνθρωπος διαφερει άπό τα άλλα ζώα μέ τό νά έχη τό λόγο καί δέν

Ικ  7  ,άνθρώπ,ν° πρ^ α ά η ί  Φ  γίνεται πιό ¡λεύτερη 
2 Τ Τ  γ °υ· ? '  έμπόδια Βτό
άνθο' " ακ[στο0ν! *έν δπάρχ« ζήτημα πού νά ένδιαφέρνη τδν

νες αύτό ΐ ?  *  ^  ^  « *  Τ *  το Γ ς^ λ λ η !νες «υτδ είναι τό ζητημα τού δημοτικισμού. Πολλοί δημοτικιστές
μέ τό να έτυχε νά είναι καί θετικιστές, καί άλλοι σοσιαλιστές

σ α ό Τ Λ ^  δΐϊμ0τίκ^ όζ θά πΐί θ^ικισμός, καί άλλοι σοσιαλι-’ 
ομός, ένβ δημοτικισμός θά πή κάτι πολύ πλατύτερο, βαθύτερο καί 
πλουσιωτερο. Αύτοί είναι οί πρόδρομο, Ά λλά πρέπει νά γνωριστούν 
άναμεταξυ τους, να τό νιωσουν πώς συγγενεύουν, νά λάβουν· συνεί
δηση πως κάνουν ό καθένας στό είδος του καί μέ διάφορες μορφές 

ίδιο πράμα, πως ή ίδια πνοή τούς πήρε καί τούς όδηγεί πρός τή

για νά βάλουν σέ δρόμο τό μέγα έργο. θ ά  Ιρθη καί αύτό.

πολ,Γκ ί γΙνεία τ°° Μν0υί °ά 6ΐναί άλύγιστη στή θέληση καί
πολύ διαφορετική άπό τούς άλλους "Ελληνες καί στή σκέψη καί
στήν αίσθηση. Νεα αισθητική θά τή φωτίζη καί θά τήν Ινθουσιάζη

τ Ι Ζ  Κ 1 7  Τ Τ *  ^  ψύαη ΧΛΙ ^ κρύϊ8Ρ“  άπό κάθε δογμα
τισμό. Καί θα κάνη πάντα άπερίμεντα Ιργα, δηλαδή τέτοια πού ή

£ ΐ " " *  94 -  - « ■ * · <
Ξεσκέπασε τή δημοτική παράδοση καί πρόσωπο μέ πρόσωπο θά 

άντικρυσης γυμνή τήν ψυχή σου: "Επειτα, καλλιεργώντας τήν παρά- 
- η  αύτή καί άνεδαίνοντας κατά τις ρ ίζ4  της κα^πρΓσέχοντας παί

¿ « Γ  7  ψ7 ’ θά πρθ6λέψΤίί τθύί νέ0^  δΡ ^  πού δύνεσαι νά 
άνοιξης, τό/ πολιτισμό που μπορείς μέ τό Ιθνος σου νά δημιουργήσης.

θ ,χωΡΙ Λ5**4 ° γυναίκ6? π Ρώτα πρώτα μπορούν νά σου δείξουν 
χαθαρωτερα ά™ καθε άλλον, τό μονοπάτι γιά να άνηφορίαης κατά

σου ν  ν 0̂ ' " τ°· ΧΤ 0 ^ σκ61ί τή Ρ Ή  το°  άνθρώπου τής φυλής 
« ο  γιατί είναι κάτι πλατύτερο άπό τήν οικογένεια- καί δχι άκόμα

ΧΟΐνωνία> ^ λον!ίτ[ ^  τούτης. Καί στις πολιτείες στό λαό
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μπορείς νά μελετήσης τή ζωή τής φυλής σου γιατί δε μολεύτηκε 
όλότελα άπό ξενισμούς καί σχολαστικισμούς... Χναρια τής παρά
δοσης θά σού δώσουν τά νησιώτικα καί τά άλλα κεντήματα καί 
ύφάσματα, τά τραγούδια καί οί χοροί, οί παροιμίες πού καθρεφτί
ζουν τήν πείρα καί τή σοφία τού λαού, τά παραμύθια ώς καί οί 
πρόληψες, οί ίστορικές προφορικές παράδοσες, τά συνήθεια, το σπίτι 
μέ δ τι βρίσκεται μέσα. "Ολα αύτά σού φανερώνονται μέ τή λαϊκή 
γλώσσα καί χωρίς αυτήν είναι σά νά μήν ύπάρχουν, γιατί μόνο μέ 
δαύτη μπορούν καί μεταδίδονται πιστά άπό άνθρωπο σέ άνθρωπο 
καί άπό γενιά σέ γενιά. Καί 0 χορός δίχως τραγούδι δέ στεκεται 
καί τό τραγούδι δίχως ποίημα καί τό ποίημα χωρίς γλώσσα, καί τό 
φάσιμο ή μάνα μέ παράδειγμα άλλά καί μέ λόγια θά τό διδάξη τής 
κόρης της. καί κάθε δργανο γιά τό φάσιμο καί τδ κέντημα και δλα 
τά σκεύη τού νοικοκυριού καί δ τι περιτριγυρίζει τόν άνθρωπο στήν · 
καθημερινή του ζωή έχει δνομα. Ξερίζωσε τή λ α ϊ κ ή  σου γλωσσά 
καί θά χάσης τήν ψυχή σου. Μονάχα κάτι κληρονομιές ασυνειδες 
θά άπομείνουν μέσα σου πού θά ξεπροβάλλουν έξαφνα για να 
δείχνουν στούς ξένους πώς δέν είσαι όλότελα δικός τους, κα * 
είσαι χωρίς πατρίδα ώς πού μέ τήν έπιγαμία τά παιδιά σου και τα 
Ιγγόνια σου νά ριζώσουν σ’ άλλη πατρίδα καί νά έξωτερικευουν 
τήν ψυχή τους σ’ άλλη γλώσσα. Μέ τό νά μή γίνεται νά ξεφορτω
θούμε όλότελα τή γλώσσα μας τή λαϊκή, δσο τουλάχιστο ζοΰμε 
στδν τόπο μας, συνεχίζουμε τήν ψυχή τού έθνους μας,^ μ  δλα τα 
ξένα ή τά παλιά πού φορτωνόμαστε. Πήγαινε λοιπόν στά δημοτικά 
τραγούδια, στή δημοτική τέχνη καί στή χωριάτικη καί τή  ̂λαϊκή 
ζωή γιά νάβρης τή γλώσσα σου καί τήν ψυχή σου, καί μ’ αύτά τα 
έφόδια, άν Ιχης όρμή μέσα σου καί φύσημα, θά πλάσης δ τι θελεις, 
παράδοση καί πολιτισμό, καί άλήθεια καί φιλοσοφία.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΔΗ Σ
85 . 2υντάχτης στό «Ιστορικόν Λεξικόν τής Ε λληνική ς γλώσσης», άπό τούς 

π ρ ώ το ς  Ιδρυτές τής έταιρείας «Ή έθνική γλώσσα· έγραφε τήν «’Ορθογραφία» 
καί άλλες γλωσσικές μελέτες δπου συνηγόρησε γιά τή γλωσσική μεταρρύθμιση. 
Έ πειτα άπό τις γλωσσικές ταραχές γιά τό άρθρσ στό σύνταγμα δημσσίεψ. στη 
Γερμανία μια σύντομη Ιστορία τού δημοτικισμού (1912). Ό  ϊδιος έγραψε στη 

μελέτη αύτή τόν έπίλογο.

Ό  δημοτικισμός σιγά σιγά νικά . . .  Δέ συμφώνησαν βέβαια άκόμη 
σέ δλα, σέ λεπτομέρειες τής έφαρμογής, στήν έκτίμηση τής επιρροής,
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** #
Στήν έποχή πού οί Γάλλοι είχαν άρχίσει νά γράφουν τή μητρική 

τους γλώσσα, Ινας νέος ποιητής άπδ τήν «Πλειάδα», ό Jo ach im  
du Bellay, έβγαλε ένα βιβλίο — σάν προκήρυξη τής νέας φιλολο-, 
γικής σχολής τών φίλων του — «La deffense e t illu s tra tio n  de  la 
la n g u e  frari9oise» (1549). Έ κ εϊ έδειχνε στούς Γάλλους σοφούς πώς ή 
καταφρονημένη άκόμη γλώσσα τού γαλλικού λαού δέν ήταν βάρβαρη, 
δέν ήταν φτωχή, δέν ήταν άνίκανη νά Ικφράση άνώτερες φιλοσο
φικές ίδέες— καθώς πίστευαν κι έλεγαν οί λατινομαθημένοι λόγιοι 
— καί πώς ή γλώσσα αύτή μπορούσε κι έπρεπε νά καλλιεργηθή καί 
νά γίνη έθνική γραφομένη γλώσσα τών Γάλλων. Οί άντιλογιες τών 
σοφών δέν Ιλειψαν μά δ καιρός έδωσε δίκαιο στδν D u Bellay καί 
τούς φίλους του λογοτέχνες· ή μητρική τους γλώσσα, τά σημερινά 
γαλλικά, νίκησαν καί καθιερώθηκαν. Σέ ποιόν θά περνούσε σήμερα 
ή ιδέα νά ξαναπή τά Τδια;

Νά χρειάζονταν άραγε άκόμη σέ μάς σήμερα Ινα δμοιο βιβλίο 
πού νά ύπερασπίζεται άπό δμοια πρόληψη τή γλώσσα τού έλληνι- 
κού λαού καί νά δείχνη δλες της τίς άρετές; Ίσω ς πιά δχι. Γιατί 
συχνότατα δλα αύτά ειπώθηκαν τά τελευταία χρόνια καί πολλοί 
άρχισαν μέ κάποια άγάπη νά προσέχουν τό πολύτιμο τού έθνους 
μας κειμήλιο, τή λαϊκή του γλώσσα. Κι έτσι δμως δυσκολεύονται 
οί περισσότεροι νά παραδεχτούν τήν καθιέρωση τής γλωσσάς αύτής 
στδ σχολείο καί στήν κοινωνική ζωή, καί πολεμούν γι αδτδ εκείνους 
πού τήν καλλιεργούν καί τήν έτοιμάζουν νά γίνη έθνικό δργανο — 
τούς μαλλιαρούς. Καί μέ δσα λέγουν δείχνουν πώς δημοτικισμό φαν
τάζονται τό παλιοκονβέντας καί τό καρδοννικο ξινο καί πως δέν 
κατάλαβαν τού δημοτικισμού τή βαθύτερη σημασία,τήν έ κ π ο λ ι τ ι -  
σ τ ι κ ή  καί τήν κατ’ έξοχήν έ θ ν ι κή .

Γι’ αυτό μού φαίνεται πώς ή «άπολογία» αύτή τής δημοτικής θά 
είναι ώφέλιμη. Ξαναθυμίζει στήν κοινωνία πού τόσο γλήγορα ξέχασε 
τή χτεσινή της ίστορία, σέ σύντομες είκόνες, πώς έκριναν την έθνική 
γλώσσα καί ποιά γνώμη είχαν γιά τήν καθιέρωσή της διαλεχτοί 
άντιπρόσωποι τού νέου έλληνισμοΰ. Σ ’ Ιναν τόπο δπου ή άτομική 
σκέψη γυρεύει νά στηριχτη στδ κύρος τών μεγάλων δνομάτων αύτδ 
παίρνει ιδιαίτερη σημασία.

Δέ μάς ενδιαφέρει τόσο Ιδώ νά ξέρωμε ποιούς κανόνες άκολου- 
θούσε ό καθένας τους ή πώς νόμιζαν πως έπρεπε να γράφεται ή 
λαϊκή γλώσσα ή άκόμη τό πώς αύτή σιγά σιγά διαμορφώθηκε, άπό
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τις πρώτες προσπάθειες τού Καταρτζί) καί τών συγχρόνων του ώς 
στούς σημερινούς έθνικούς συγγραφείς, πού μέ τέτοια έπιτυχία ξεχω
ρίζουν τά κοινά άπό τά ιδιωματικά καί προσπαθούν νά Ιναρμονίσουν 
μέ τή λαϊκή γλώσσα τά λόγια στοιχεία πού νομίζουν σωστό νά δια
τηρήσουν. Μά τό γενικώτερο, τό βαθύτερο καί σημαντικώτερο· ή 
φ ω ν ή  πο ύ  ά π ’ δ λ ω ν  σ χ ε δ ό ν  τ ά  σ τ ό μ α τ α  άκούμε :  Τό  έθνος 
π ρ έ π ε ι  ν ά ρ ν η θ ή  τ ήν  π α ρ ά δ ο σ η  τ ών  τ ύ π ω ν  π ο ύ  τού  π ν ί
γ ε ι  τή  ζω ή , κ α ί  π ρ έ π ε ι  μ α ζ ί  μέ  τή  γ λ ώ σ σ α  τ ου  ν’ άνα-  
γ ν ω ρ ί σ η  ά κ έ ρ α ι α  τ ή  σ η μ ε ρ ι ν ή  τ ο υ  έ θ ν ι κ ή  ύ π ό σ τ α σ η  
γ ι ά  νά  π ά η  έ μ π ρ ό ς .  Καί κάτι βέβαια θά πή πώς στήν ίδια γνώμη 
καταλήγουν δλοι σχεδόν όσοι στά τελευταία 120 χρόνια ξεχώρισαν 
στή σκέψη, στήν τέχνη καί στίς Ιπιστήμες, όλοι δσοι στά τελευταία 
χρόνια έργάζονται στή δημιουργία τοΟ πολιτισμού μας. Ποιά όνόματα 
έχει νά στήση άπέναντί τους ή γλώσσα ή τεχνητή;

Σά μιά πολύφωνη λύρα άκούμε άπό κείνους· πού πέρασαν τις 
Αμφιβολίες καί τις όμολογίες καί τϊς διαμαρτυρίες νά ένώνωνται 
σ έναν Ύμνο γιά τήν Έθνική Γλώσσα. Λές καί είναι ή  ψυχή του 
έθνους πού έτσι μιλει. Τί δύναμη έκρυβε λοιπόν μέσα της άπέραντη 
ή σχολαστική παράδοση, ποιά άδράνεια φωλιάζει στή σκέψη μας 
καί στή πνευματική μας ζωή, ώστε νά μή γίνουν νωρίτερα, ώστε νά 
μήν έχουν γίνει κιόλας ζωή καί άλήθεια οί άπλές ιδέες πού τό έθνος 
ένιωσε καί πίστεψε στήν πιό φωτισμένη του συνείδηση;

Καί μαντεύεις· είτε λίγοι καί άραιοί στήν άρχή συνηγορούν γιά 
τήν καταφρονημένη γλώσσα, εΤτε πυκνώνονται άργότερα οί όπαδοί 
της Ιδέας σέ μιά κοινωνική κίνηση, τόσο βαθιά χαραγμένος φανε
ρώνεται ό δημοτικισμός στήν έθνική συνείδηση, ώστε έξω άπό κάθε 
πρόσωπό πού τόν ύπερασπίζεται ή τόν πολεμά, παρουσιάζεται μέσα 
στην ίστορία μέ τις ποικίλες της καί Αντίθετες τάσεις σά θ έ λ η σ η  τού 
έθνους  καί αύτός, καί μάλιστα ή ειλικρινέστερη καί ή καλύτερη.

Τό είδαμε. Τό κάθε Αντιδραστικό κίνημα πού μάς έκανε σαστι
σμένοι νά ξανασυλλογιστούμε καί ν’ άναμετρήσωμε τήν έπιβλητική 
τής παράδοσης δύναμη ήταν πάντοτε νέος σταθμός στήν έξέλιξη τής 
Ιδέας πού τήν έφερνε πάντα καί πιό κοντά στή Ζωή. Τό άληθινώ- 

τερο έπιχείρημα πού ζωογονεί άκόμη τήν Αντίδραση καί πού βαστά 
στή ζωή τήν καθαρεύουσα είναι ή πίστη πού τής έχει ή σημερινή 
γενεά. Γό αύριο θά δείξη ώς πού θά φτάση ή δύναμή της καί ώς 
πού θα έχη τή δύναμη ή πίστη αδτή ν’ άντισταθή στή νέα θρησκεία. 
Και όταν, Αργά ή γλήγορα, φτάση ή μέρα τής νίκης, τότε καί τά
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παιδιά μας θά κληρονομήσουν μαζί μέ τή γλώσσα τους, σεβαστή 
καί άμόλυντη, τόν πολιτισμό πού θά δημιουργήση μιά Έλλαδα μέ 
πλατύτερους πνευματικούς όρίζοντες, μέ μεγαλύτερη καί πιό αντρική 
πίστη στήν πηγή του μεγαλείου της καί στή δύναμη τοΟ λαού της.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Ο Ι  Ξ Ε Ν Ο Ι
Γι4 τή στενή συνάφεια τής νέας μας γλώσσας καί τής αρχαίας καί μέ τή 

,ημαντικώτατη θέση που κατέχουν οί γλωσσικοί Αγώνες στήν Ιστορία τοδ νεοελ
ληνικού πολιτισμοδ φυσικό ήταν να ένδιαφερθοδν καί ξένοι έπιστημονες στο γλωσ
σικό' μας ζήτημα καί ν’ άκουστοδν συχνά μέ τή γνώμη τους. Οσο και αν αυτό 
κατακρίθηκε τά τελευταία χρόνια 4«* όσους δέν ευχαριστούσε ή ξενη ετυμηγορία 
οί γνώμες αδτές μάς είναι καλοπρόσδεχτες καί ωφέλιμες μαλιστα αμα έρχονται 
Από δντρες πού γνώρισαν τήν πατρίδα μας καί μελέτησαν τή φιλολογία της ή 
πού μ  τή σοφή τους πείρα μίλησαν γιά ένα ζήτημα πού γενικά και στή βάση 
του είναι τό ίδιο μέ όμοια Ιστορικά φαινόμενα άλλων τόπων καί χρόνων.

Έ τσι, άπό τήν εποχή που δ μαρκήσιος Πουότι σαστισμένος απο τήν όξύτητα 
των γλωσσικών αγώνων έξορκίζει μ’ ένα του γράμμα άπό τη Νεάπολη τους 
«■Ανδρες Έ λληνες» V Αντικρίσουν μέ μεγαλύτερη γαλήνη το ζήτημά τους 
(1819) ώς τά τελευταία δέκα πέντε χρόνια πού ξαναπήρε ή μεταρρυθμιστικη ιδέα
νέα  ό ρ μ ή  καί πυκνές ξανακούστηκαν τών ξένων σοφών οί γνώμες μ ^ Ρ Ο ^  νά
ξεχωρίσωμε δύο κύριες τάσεις. Ό σο δ «φιλελληνισμός»_Ρ“^ ε υ ε ι  και οί «νθρω 

τής Εσπερίας νοσταλγούν καί βλέπουν μ.σα ατηνεα Ελλάδα την Αρχαία, 
τόσο εύκολώτερα ένθουσιάζονται καί αύτοί γιά το ιδανικό της Αρχαίας 
μάλιστα όταν τούς λείπη ή βαθειΑ γνώση τοδ νεοελληνικού κοσμου. Οι τελευταίες 
τους παραφυάδες μόλις τις τελευταίες δεκαετηρίδες χάνονται.

Οί Αλλοι ήξεραν πώς ή ζωή είναι σέ κάθε τοπο, ακόμη και τον πιό ευτυχι 
σμένο, ένωμένη μέ τό σπάσιμο Αναχρονιστικών μεσαιωνικών παραδόσεων καί |̂ έ 
αγάπη λιγώτερο ένθουσιαστική μά πιότερο συγκρατητή καί φωτερή παρακολού^ 
θησαν^ τά στοιχεία καί τά ρεύματα πού θά ήταν γόνιμα γιά την αναγέννηση του 
έλληνικοδ λαού. Καί όσο ή νέα κοινωνική κατάσταση τής Ευρώπης λ * « « ·® ·  
τούς παλιούς «φιλέλληνες» καί ή ιστορική σκέψη δίδασκε τη σωστότερη έκτί 
μ η ,η  κλασικών χρόνων καί νέας Ε λλάδας, τόσο πλήθαιναν καί « ί ν ο ^ ο δ  μ * £  
ροδσαν στοχαστικώτερα νά νιώσουν τήν κίνηση του δημοτικισμου Κ ετσι όλο 
τους σχεδόν όσοι στά τελευταία χρόνια μίλησαν με γνώση της έλληνικης ζωής 
συμφώνησαν στό ότι ή καθαρεύουσα είναι όλέθρια καί πρεπει να φυγη, *αιδικ« ω- 
σαν μέ μ ιά  φωνή στίς γενικές γραμμές τή μεταρρυθμιστικη κίνηση. Και ξεχω
ρίζουν κάποτε οί γνώμες τους γιατί άπό ψηλότερα καί βαθύτερα από ^ ς  έκρι 
ναν τή νεοελληνική διγλωσσία. Γλωσσικές λεπτομέρειες φυσικά ούτε μπορούσαν 
νά κρίνουν· μά ένιωσαν τόν κοινωνικό χαραχτήρα τοδ δημοτικισμού καί τόνισα 
τήν εκπολιτιστική του σημασία.
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ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΦΟΡΙΕΛ (1772*1884)

στο ν π°Χή π°ύ V iv 0 't “ ^
τ ο ν « r  l  »  μ0/ φ(°μ ϊν“ ν K **™ tov 5Χ» μέ τόν τρόπο πού Μ  τον άξιζε Ινα έθνος μέ &Χη το„ άξία Kai μέ θέαη τψ1}μ<νη άνάμ5οα 3χούς á U o

Χ · Γ λ Τ Γ ζ Γ  * ,Τ Τ Τ ιί  α£(δν8ί τώρα δέ μαοδν 01 βο*οί W P · « * *
δεύοντΤ  '  ν* κλάψ°“ν t0  Χαμ0 ,ο δ  «Κ  πολιτισμού, καί ταξί-

Λ5 δέν κΛν° “ν παρά v i  W · * » «  ^  <Ρ·ί*« καί τή σκόνη των
1 1 ] Ζ ΚΊ  7  τ η ί’ *"*  «Ρί» ν* χάσκουν μπρος στ* πιόΑμφίβολα άχ /αρια έκεινου „ο» ήτανπρδ eóo χα£ χρ(Λν ^

7 ·8 ίχ*τομ μ ΰρ ι« , τά βέβαια καί ζωντανά λείψανά τών άρχάίοέν,. . .  οί ,οφοί

1 7 1 Í  · ° % Τ °  ϊ *  ^  *°®V Ράτσ“ * " * * ■ * » *  6·«»μένη  «* τέτοιοσημείο που ν αξίζη μ0»ο την περιφρόνηση ή τόν οίκτο των πολιτισμένων». Έ τσ ι
μιλείτην εποχή εκείνη Ινας άπό τούς λόγιους πού μπόρεσε ν* δή την véa Ελλάδα 

1 μ ΐ 1 ” Ρ“ϊμ Μ “ ώ ,ίΡ *’ 6 Φοριέλ, διοικητικός δπάλληλος στήν άρχή, ίοτο- 
Μέ τώ λ Γ ΧΙ>10ί’ αΧαέ ” * Χέλ0ί χαθγ> ™ *  ’ ϊά  Πανεπιστήμιο στό Παρίσι.
“ νπ παο Τ  Γ *  ν& Μ* « Ρ ^ τ ε ρ η  **ρίδει« καί δικαιο
σύνη παρα ώς τότε τά ήβη, τό χαραχτήρα καί τήν ιδιοφυία τών νέων Ελλήνων»

, Τ ^ ί Ζ  Γ  * Γ  ? δ μΐά °“λλ0γή άπέ Χ* w · « *  *ν«ι
r l  τή u 2 Í !  1  V  ^  Έλλάδαί’ **“ - ό Ριβλίογιά τη μβλετη τής-νεοελκηνικής» Ιβγαλ. ατά 1824, στήν εποχή πού δ μ,νάλοο

δΓν7“5 Λ 4Γ ΙΧ* *ΡίΗ  Χήν πρώτϊ> mXX* r t  τώ" δημοτικών μας τράγου- 
δ ιώ ν-«Δ η μ οτικά  τραγούδα τής σύγχρονης Ελλάδας» -  συνωδευμέν« με δΤ θ -

ί Π υ Γ ά θ Γ  8ί-βΤ γή ΧΛί V -  «  βοήθησε ν* κτνήοη

Ι β ε Ζ  Τ ο "  ”  ^  ϊ1& *  μΐΚΡ6 λ“6 ~ 6 * 4 ^
νά ; Εΐ Τ  λ0γ1“  5Γ1 β ν*ν μέ τ,ς W t o o U f  τους καί τις πληροφορίες τους
Β 4 6 α Τ Τ  τού ” *** ? ^  " ° X'ÍTlfir' β“λλ°Τ* 10ϋ χαί "αράλ4ιψαν
^  * ! UV τη το“« χα ί ΤΛ Χό γλωσσικό τους ζήτημα. Ίσω ς

íé  á Z  άγίνν? θΓ ε μΐ4 ^  01 - Χ Ρ ^ κ Τ λ ό π ο ν ^μέ άπορία ν* μαζεόη μ* τίτοιο σεδασμό καί άγάπη δ πολύγλωσσος Γάλλος κριτι
κός τά τραγούδια καί τη γλώσσα τοδ λαοδ τους, καί κείνος ν* μαβαίνη πώς iva 
βνος μπορεί μβ τέτοιο τρόπο να περιφρονή τή μητρική του γλώσσα. Τούς Ικανέ

δ ιΤ  “ “  μΤ  δπ0ΧωΡΤίθη· Γίατ1 &ν s!Xe ά^ ό ο ε ι μόνο τόν κοινό νοδ καί τή 
β κή του κρίση 8é θαγραφ* στήν Ικδοση τών τραγουδιών τό τελικόν ν ίκ ε ί πού’ 
ο σύγχρονοι Ελληνες δέν τό προφέρουν καί «*· άκολουθοδσ* πιστά στήν δρβογρα- 
φ α τη δημοτικη προφορά.. «Μά οί περισσότεροι, λέει, άπό τούς Έ λληνες πού 
συμβουλεύτηκα για το σχέδιό μου, μέ βεβαίωσαν πώς ή όρβογραφία αύτή έντε-

κ Γ ϊτσ Τ κ ο λ Τ θ  ^  X“ ‘ 0 ,4  *Λλ1* 64 ^Φ νιζε τούς πατριώτες’ τους·
κ ι ϊτσ ι ακολούθησα τη γνώμη τους.. Ποιός ξέρει; Ίσω ς νά μήν πείραζε τότε άν

Τ Ζ Τ Γ Τ  p<,"iV’ 010 ^  · · · *Λ,ά r¿” ****>  -  *»*"· ^  μνβιο.
ν· άκολ 'Λ ’ ’ 7  Χα1 άκθΧθ,Μ,,σί Xil ^ " ^ ' Ι  x®v φίλων του Ελλήνων. Μά 
ν ακολούθησαν καί κείνοι άμα ήρθαν γιά τήν πατρίδα τους πιό εύτυχισμένες
μέρ»ί τις πολύτιμες και σοφές συμβουλές του γιά τή γλώσσα τους τή μητο J
καί γιά τα  δημοτικά τους τραγούδια, πού έπρεπε «νά τά γνωρίσουν καί νά τά
καλλιεργήσουν καί νά μήν τ ’ άφήσουν νά χαθούν»;... «...Ά νξαναποχτήσουν τήν

ανεξαρτησία τους, άν Ιρθη ή μέρα πού θά μπορέσουν ειρηνικά νά καλλιεργήσουν 
τά σπάνια χαρίσματα πού τούς έδωσε ή φύση, μέ κάθε δίκαιο μπορούμε νά έλπί- 
ζωμε πώς γλήγορα θά φτάσουν, ίσως καί θά ξβπεράσουν τόν πολιτισμό τών άλλων 
ευρωπαϊκών λαών. Οί επιστήμες θά ξανανθίσουν στήν πατρίδα τους, ή φιλοσοφία 
θ’ άνοίξη νέες σχολές, οί καλές τέχνες θά δώσουν νέα Αριστουργήματα . . .  Μά άς 
μήν τούς κάνουν οί όμορφες αυτές έλπίδες νά περιφρονήσουν έργο ταπεινό καί 
εύκολο. "Ας μαζέψουν γλήγορα ό τ ι  δέν έχει χαθή άπό τά δημοτικά τραγούδια. 
Ή  Ευρώπη θά τούς εϋγνωμονή . . .  καί θά είναι καί οί ίδιοι ευχαριστημένοι νά 
μπορούν μιά μέρα νά συγκρίνουν δ τι δημιούργησε μιά σοφή καί μελετημένη 
ποίηση, μέ αύτά τ' άπλά μνημεία τής Ιστορίας καί τών ήθών τών πατέρων τους». 
Πέρασαν άπό τότε σχεδόν έκατό χρόνια. Νά τόν Ακόυσαν ; *0 ίολω μός, ό Βαλαω- 
ρίτης άργησαν νά βροδν μιμητές. Καί τοδ Πολίτη τό έργο μόνο μέ τό δημοτικισμό 
βρήκε τήν Αναγνώριση πού τού έπρεπε . . .

Είναι ίδχολο νά άποδίίξωμε πώς ή δημοτική έρχεται άπό μεταβολή 
τής άρχαΐας· άρκεΐ μόνο νά μή νομίση κανείς πώς ή άλλαγή αύτή 
είναι γλήγορη, τυχαία καί πρόσφατη, ή πώς Ιγινε άμα πήραν τήν 
Πόλη οί Τούρκοι ή σέ δ τι άλλη ώρισμένη έποχή. Αύτό δέ θά μπο- 
ροΟσε πιά νά ύποστηριχτή . . .

Ή  νέα έλληνική είναι μιά γλώσσα άξιοσημείωτη γιά δλα. Μέ 
ύλικό όμογενές καί πλούσιο καθώς τά γερμανικά, διαφανής σάν τά 
γαλλικά, πιό εύλύγιστη άπό τά ιταλικά καί άρμονικώτερη άπό τά ισπα
νικά, δέν τής λείπε: τίποτε ώστε άπό τώρα νά μή τήν πιστέψωμε τήν πιό 
ώραία εύρωπαϊκή γλώσσα- καί χωρίς καμιά άμφιβολία είναι έκείνη πού 
δέχεται τή μεγαλύτερη τελειοποίηση. Μέ δποια γλώσσα καί άν τή 
συγκρίνωμε μόνο άπό τ’ άρχαία Ιλληνικά, μπορεί νά φανή κατώτερη 
πού είναι ή νέα τους φάση. Καί δώ δέ βρίσκεται ή αιτία στά πράματα, 
δσο στά περιστατικά. ~Ας ξαναγίνουν οί "Ελληνες έθνος, άς άποχτηση 
τό έθνος συγγραφείς ικανούς νά διδάξουν κάτι σπουδαίο καί ώφέλιμο, 
συγγραφείς πού νά αισθανθούν πώς ή δοξα καί ή ευημερία τής 
πατρίδας τους άπό δώ καί μπρος βρίσκονται μπροστά κι όχι πίσω, 
στήν τωρινή φορά τών πραγμάτων καί δχι σέ ματαιες προσπάθειες 
νά γυρίσουν πίσω, καί γλήγορα θά γίνουν τά νεα έλληνικα γλώσσα, 
πού χωρίς νά μοιάζη μέ τ* άρχαία περισσότερο άπό τώρα, δέ θά 
Ιχη τίποτε νά τούς ζηλέψη.

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  Τ Ο Μ Α Ζ Ε Ο Σ  ( 1 8 0 2 - 1 8 7 4 )

87. Μελετητής καί οχολιαοτής τοδ Δάντη ήξερε μέ πόβες δυσκολίες καί προ
λήψεις είχε ν' αγωνιστή δ μεγαλύτερος ποιητής τής 'Ιταλίας όσο πού νά νικήση 
ή «χύδαια γλώσσα» πού έξύψωσε καί ν’ άναγνωριατή κοινή κι έθνική όλων τών 
’Ιταλών' καί καθώς ήταν λογοτέχνης δ ίδιος καί μέ άγάπη καλλιέργησε τά τοσκά-

12

Φοριέλ, Τομαζέος 1̂ 7
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νικά το» γνώριζε καλύτερα άπό κάθε άλλον τήν άξία μιάς ζωντανές έθνικής 
γλωσσάς, -που μπορεί «άντοτ. ν’ άντλή άπό τής λ«ϊχ*  ψυχής τήν πλούσια 
κι αστείρευτη πηγή. Κριτικός πολύγλωσσος άφιέρωσε στη συλλογή το» «Δημώδη 
τραγούδια» (1842) έναν τόμο γιά τή δημοτική μας ποίηση- καί άπό τήν Κέρκυρα 
δπο» ζουσε Ιξοριστος 6 μεγάλος πατριώτης μ’ ένδιαφέρον άκολουθοδοε τά πρώτα 
βήματα τής νέας μας λογοτεχνίας, σοφά ώδηγημένης άπό τούς φίλοος το» στά 
Εφτάνησά. "Εβλεπε ξαναζωντανεμένο στήν πατρίδα τής ελευθερίας τόν Τδιο 

άγώνα γιά τήν έθνική γλώσσα ποό αιώνες πρωτύτερα πολεμήθηκε στή δική 
το» πατρίδα καί δέ δίσταζε γράφοντας στούς 'Ελληνες φίλους του νά προφη- 
τέφη τη νίκη.

Τ-ά άδύνατα πνεύματα ή οί δειλοί άπό άπειρία ή οί μάταιοι 
κι έλαφροί άποφεύγουν τήν κοινή γλώσσα, γιατί δεν είναι αρκετοί 
νά τήν εύγενίσουν μέ τά δικά τους νοήματα καί αισθήματα, μέ τέχνη 
δική τους- δθεν άναζητούν τήν εύγένεια τού δφους στή γραμματική 
τής νεκρής λαλιάς, πού συγγραφείς πεθαμένοι Ιμεταχειρίσθηκαν 
μ’ ευγένεια θαυμαστή.

ΝΑΪ'Τ

88. Ζοϋσε φαίνεται στήν Ε λλάδα καί βλέποντας τό περίεργο γλωσσικό πεί
ραμα που δλόκληρο έθνος είχε καταπιαστή προσπάθησε μέ μερικές συμβουλές νά 
τους σταματήση στόν όλέθριο δρόμο, δημοσιευμένες σ’ Ινα περιοδικό τής εποχής.

Πιστεύω δττ ή παρούσα τών Ελλήνων γλώσσα ποτέ δέν θά έπι- 
στρέψη είς τήν άρχαίαν μορφήν, καί δτι άν είναι δυνατόν, δέν πρέ
πει νά έπιθυμώμεν τούτο (1865).

Η άρχαία έλληνική πρέπει νά είναι ή πηγή τών λέξεων, άλλά 
πρέπει νά ύπάγητε είς τήν πηγήν μόνον δταν έχητε χρείαν τού 
καθαρού δδατος.

Καί έάν ήθελεν Ιπαναφερθή ή άρχαία γλώσσα ό λαός ήθελε τήν 
φθείρει, καί ζήτημα είναι κατά πόσον ήθελον διαφέρει τά αποτε
λέσματα τής βελτιώσεως τής δημώδους γλώσσης καί τής άποκα- 
ταστάσεως.

ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ  ΠΕΡΟ  (1832-1914)

89. Παλιός έταΐρος τής γαλλικής σχολής, καθηγητής στό Πανεπιστήμιο στό 
Παρίσι μέλος καί γραμματέας τής ’Ακαδημίας τών Επιγραφών ήταν συγγραφέας 
πολλών σπουδαίων έργων γιά τόν άρχαίο έλληνικό κόσμο καί αγάπησε τή νέα 
Ε λλάδα όμοια μέ τήν άρχαία. Τή γνώμη του γιά τό γλωσσικό ζήτητα τήν είπε 
στις «’Αναμνήσεις άπό Ινα ταξίδι στή Μικρή Ά σ ία - (1864).

Σέ δσους γράφουν καί μιλούν στή Βουλή, στό Πανεπιστήμιο, 
στις έφημερίδες ή άλλοΰ, βασιλεύει μιά άμιλλα, ποιός θ’ άπομα-

κρυνθή περισσότερο άπό ¿κείνο πού ώνόμαζαν έδώ καί 40 χρόνια 
ρωμαίικα ή νέα έλληνικά, γιά νά έρθουν κοντότερα στ’ άρχαία. Ό  
ένας καμαρώνει πώς έβγαλε μιά λέξη καταγωγής τούρκικης ή ιτα
λικής πού δλος ό κόσμος καταλάβαινε, κι έβαλε στή θέση της μιά 
λέξη πού ξετρύπωσε σέ καμιά γωνιά παράμερη τής άρχαίας γλώσ
σας καί πού θά βρίσκωνται στήν πόλη δέκα άνθρωποι νά τήν κατα
λαβαίνουν καί μήν ξεχνάς πώς ή πρώτη της σημασία ξεχώριζε μέ 
μιά σημαντικά διαφορετική άπόχρωση, άπό τό είδος αυτό τής όψί- 
γονης σημασίας πού τής επιβάλλει σήμερα Ινός λόγιου ή ιδιοτροπία. 
Έ να ς άλλος δέν μπορεί νά κρύψη τή χαρά του πού μεταχειρίστηκε 
σέ μιά φράση πού σάς λέει τήν άρχαία δοτική, πού ειχε χαθή άπό 
τή νεοελληνική κλίση. Είναι παράξενο θέαμα όλοκληρο έθνος να 
ξχη γ[νη σχολαστικό, καί κατά τήν ιδέα μου μέ τό παιχνίδι αυτό 
Ιχει χάσει πολύ ή γλώσσα τά τελευταία είκοσι χρόνια ώς πρός τή 
ζωή καί τήν πρωτοτυπία.

Φαντάζονται ίσως πώς μιλούν έλληνικά άμα γράφουν . . .  τό 
διπλωματικόν σώμα, συνταγματική αΐρεσις ή άμα μεταφράζουν κατά 
λέξη φράσεις γαλλικές καθώς λαμβάνει χώραν! Αύτό τό περίεργο 
λογιωτατίστικο καί προσποιημένο ιδίωμα μού πειράζει τά νεύρα. Πόσο 
προτιμώ, δσο καί άν τή λέν βάρβαρη μ’ ένα περιφρονητικό χαμό
γελο οί λόγιοι ’Αθηναίοι, τή γλώσσα τών δημοτικών τραγουδιών 
πού τόσο συχνά άκουσα άπό τούς ψαράδες τού Αιγαίου, άπό τούς 
άγωγιάτες στή Ρούμελη, Ινώ περπατούσαν σιγά πλάι στό άλογό 
τους, σέ κάποιο μονοπάτι τού βουνού. Ποσο πλούσια είναι από ζων
τανές καί απλές φράσεις, ήχηρέί ονοματοποιίες, πετυχημένα σύν
θετα πού ή λαϊκή φαντασία δημιούργησε χωρίς κανένα κόπο!

Σταυροκοπιέται ό περίφημος καθαριστής στήν πρωτεύουσα γιά 
τις άρβανίτικες καί τις τούρκικες λέξεις . .  . μά πόσο είναι ή γλώσσα 
αύτή τού ναύτη καί τού βοσκού πιό πρωτότυπη, πιρ ζωντανή, θά 
Ιλεγα μάλιστα καί περισσότερο έλληνική άπό έκείνην πού μιλούν 
στό Πανεπιστήμιο τών ’Αθηνών !

Ι ΟΥΛΙ ΕΤΑ ΑΔΑΜ

90 . Λόγια Γαλλίδα έγραψε κοντά στ’ άλλα μιά σύντομη Ιστορία γιά τή 
νεοελληνική ποίηση — «Οί σύγχρονοι ποιηταί τής Ελλάδος» (1882) — καί κεΐ 
άναγνώρισε τή σημασία τής ζωντανής γλώσσας γιά τήν ποίηση, τή λογοτεχνία, 

καί τήν πνευματική μας ζωή.

Νάιτ, Περό, Άδάμ 1̂ 9
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Εαν τό έλληνικόν πνεύμα εόρίσκεται είσέτι είς τά πρώτα αύτού 
βήματα, έάν ή Ελλάς δέν Ιχ η  Ιθνικήν άληθώς φιλολογίαν, έάν ή 
διανοητική πατρίς δέν άπηλλάγη τής ξενικής εισβολής, έν άλλαις 
λεςεσιν έαν ή Ιλευθερα Ικφραοις τού άναγεννωμένου έλληνικού πνεύ
ματος δεν κατωρθώθη είσέτι ύπεύθυνον είναι τό Πανεπιστήμιον διότι 
άνευ τού φραγμοΟ δν Ιθεσεν, άνευ τού άδοσωπήτου πολέμου δν 
έκηρυξε κατά τής αυθορμήτου ποιήσεως, παραδεχόμενον είς τούς 
διαγωνισμούς μόνους τούς είς τήν ύπ’ «ύτοΟ προστατευομένην 
γλώσσαν γεγραμμένους στίχους, άνευ τών στεφάνων οδς άποκλει- 
στικως έχορήγει είς είδος τι Ιπισήμου ποιήσεως, τό έθνικόν πνεύμα 
δπερ πάντοτε έκδηλούται βραδύτερου έν τψ πεζώ λόγω, ήθελεν 
έλευθερως σταδιοδρομήσει έν τφ  σταδίφ τών μουσών, χ«£ παρα
σκευάσει οδτω τήν γέννησιν φιλολογίας ούσιωδώς έλληνικής.

Ή  γλώσσα λαού τίνος δέν άποχωρίζεται τής διανοίας'καί τού 
πνεύματός του.

ϊ ό  νά θέλητ ι ς  νά έπιβάλη είς λαόν τινα Ιτοίμην γλώσσαν, Ινώ 
κέκτηται ήδη ίδιαν, έπί προφάσει δτι αδτη δέν είναι όρθή, είναι 
ματαιοπονια, παραβιασι; τού πνεύματός του. άπόπειρα κατά τής ένδο- 
μυχου «ύτοΟ άναπτύξεως άναστολή τής διανοητικής «ύτοΟ προόδου

Εαν τό Πανεπιστήμιον τών ’Αθηνών άντί άκαδημαϊκής καί τέχνη- 
τής γλωσσης παραδέχετο τήν καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα κοινήν ή 
γλώσσα αΟτη θά είχεν ήδη προαχθή είς μέγαν βαθμόν τελειοποιήσεως.

Α Ν ΑΤΟ Λ φ ρ α ν ς

91. Γάλλος άκαδημαϊκός καί συγγραφέας. Μίλη08 γιά τέ γλωσοικί μα; 
ζητημα στο γαλλικό -Χρόνο», σε μιά του κριτική γιά τή -Ζούλει«· τοδ Ψοχάρη.

Δέν ξαναζωντανεύει κανείς ούτε τις γλώσσες ούτε τούς πολιτι
σμούς καί για νά γράφη κανείς σάν τόν Πλάτωνα πρέπει καί νά ζή 
καθώς εκείνος.. Οί Έ λληνες έχουν μιά κοινή γλώσσα. Ά ν  τήν 
έγραφαν θα γίνονταν γλώσσα λογοτεχνική. Κάθε γλώσσα είναι εύγε- 
νικη δταν σ αύτην ειπώθηκαν εύγενικές ιδέες. Καί οί σημερινοί 
Ελληνες που δεν ύψωθηκαν άκόμη στήν έπίγνωση τών έπιστημο- 

νικών αληθειών περιφρονούν τήν κοινή τους καί δημοτική γλώσσα, 
σα να μήν ήταν τού λόγου ό πρώτος νόμος νά είναι κοινός σέ δλον 
τόν κοσμο ̂  καί νά τόν καταλαβαίνη ό καθένας, θέλουν νά γράφουν 
αλλιώς απ δ,τι μιλούν, καί δέ συλλογίζονται πώς λέξεις πού γρά
φομε πατώντας τούς γλωσσικούς κανόνες είναι τέρατα.
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ΓΑΣΤΟΝ  ΔΕΣΑΝ

92. ’Αρχαίος Ιταίρος τής γαλλικής σχολής καί συγγραφέας έγραψε διάφορες 
μελέτες γιά τήν Ε λλάδα , κοντά στ’ άλλα καί μιά όμορφη περιήγηση, «Ή σημε
ρινή Ε λλάδα» (1892)· εκεί αφιερώνει Ινα κεφάλαιο στό γλωσσικό μας ζήτημα 
πού ίσια ίσια είχε αρχίσει νά ξαναβράζη.

'Η  φροντίδα νά ξαναζωντανέψουν μέ κάθε τρόπο τήν αρχαιότητα 
έμπλεξε τούς Έ λληνες σέ φιλολογικές φαντασιοπληξίες πού άνησυ- 
χούν καί πού σκανδαλίζουν κάποτε τούς γλωσσολόγους.

Δέν έχουν άκόμη γλώσσα ώρισμένη καί όριστική ή καλύτερα 
βρίσκονται σέ πολύ δύσκολη θέση, γιατί έχουν πολλές καί δέν ξέρουν 
ποιά άπ’ δλες νά πρωτοδιαλέξουν.

. . .  Σβήνουν άπό τήν Ιστορία τις έκατονταετηρίδες πού τούς ένο- 
χλούν. Βεβαιώνουν πώς άπό τόν Περικλή ώς τόν κ. Κωνσταντοπουλο 
τίποτε δέν έγινε. Γι’ αύτούς τό τραμ τού Φαλήρου δέν είναι τράμ- 
είναι ίπποοιδηρόδρομος. Τό καπέλο γίνεται πίλος, τό κανόνι τηλεβό
λο ν. Τό μαντίλι είναι λατινικό- μερικοί θά ήθελαν νά βάλουν στή 
θέση του τό ρινόμακτρον. Αυτή ή άναμορφωτική μανία πάει καί σέ 
πράματα πού δέν είναι δουλειά τών σοφών . .  . Οί γεροκαπετανιοι 
στίς Κυκλάδες λέγουν άπλά κατά τήν περίσταση τράβα, ΐοα, βίρα, 
μάινα, φούντα. Ό  Κανάρης δέ μιλούσε άλλιώτικα άμα έκαψε στά 
νερά τής Χίου τόν Καπετάνπασα. Σήμερα οί άξιωματιχοί στό βασι
λικό ναυτικό, δταν θέλουν νά ρίξουν τήν άγκυρα φωνάζουν άπό πάνω 
άπό τή γέφυρα σά νά ήταν στήν ’Ακαδημία: Πόντιοον! Είδαν 
κι έπαθαν ώς πού νά καταλάβουν τά πληρώματα αότή τήν προσ
ταχτική τού άορίστου. Οί νεοσύλλεχτοι στό ναυτικό, απλοϊκοί άνθρω
ποι, άπό τήν Ά ντρο, τήν Α νάφη ή τή μακρινή ’Αμοργό ήθελαν 
άκόμη νά πιστέψουν πώς τό πόντιοον είναι Ινας Ά γγλο ς λόρδος. 
Κι έπειτα, είμαστε άραγε βέβαιοι πώς άμα άραξε ό Όδυσσέας 
στό νησί τής Καλυψώς είχε καταφύγει σέ τέτοιες εύγλωττίες γιά 
νά διατάξη τούς χειρισμούς τής άγκυροβολίας.

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΟΥΙΤΝΕΪ

93 . Οί γνώμες τών ξένων γιά τή γλώσσα μας ϊρχονταν τις περισσότερες φορές 
άπό λόγιους πού γιά δδηγό δέν είχαν καμιά ειδική προπαιδεία. Μά ίσια ίσια στά 
χρόνια αύτά ή γλωσσική επιστήμη σημειώνει νέο σταθμό στήν έξέλιξή της, καί 
άφοδ μελετήθηκαν ιστορικά καί συγκριτικά διάφορες γλώσσες κατορθώνειή γενική 
γλωσσολογία καί κρίνει στοχαστικώτερα τά φαινόμενα καί τήν Ιστορία κάθε γλώσ
σας. ‘Ο νεοελληνικός καθαρισμός κυνηγά ίσια ίσια τώρα τά τολμηρότερα δνειρα. 
ΙΙώς θά τόν κρίνη ή γλωσσική έπιστήμη; άραγε θά τόν δικαιώση ;
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’Αντιπρόσωπος χαραχτηριστικός τής Ιποχής αύτής είναι δ ινδολόγος Οΰίτνεΐ, 
καθηγητής τής γλωσσολογίας στις Ενωμένες πολιτείες (1854). ν τά κλασικά τοι> 
έργα -  ’Αρχές τής γλωσσολογίας (1867) καί Ζωή τής γλώσσας (1875) -  συστη
ματοποίησε καί ξεκαθάρισε τούς γενικούς γλωσσικούς νόμους καί κήρυξε πώς 
αναγκαστικά κάθε γλώσσα μέ τόν καιρό σιγά σιγά αλλάζει· πώς γλώσσα δέν 
είναι κάτι ξεχωριστό καί αύθύπαρχτο μά σχετίζεται άμεσώτατα μέ τό λαό πού τή 
μιλει ασυνείδητα, καί πώς μόνο στά χείλη του καί στήν ψυχή του μπορεί αληθινά 
νά ζήση γιά νά τήν πούμε γλώσσα του καί γλώσσα ζωντανή, θά συγκινηθή άραγε 
δ Ούίτνεϊ άπό τά σχέδια τών 'Ελλήνων γραμματικών ;

Κάνουν τώρα μερικοί στήν Ελλάδα τή σχολαστική καί ούτοπική 
προσπάθεια νά βάλουν τόν πολυτάραχο λαό τοΟ σημερινού μικροϋ καί 
άσημου βασιλείου νά μιλή καί νά γράφη καθώς Ικαναν o ? ήρωικοί 
τους πρόγονοι. .  . Μά δεν Ιχομε νά περιμένωμε άπό αότό τό πείραμα 
πολλά. *Αν πετύχαινε θά είναι ή πρώτη φορά σέ δλη τήν ιστορία 
τών γλωσσών δπου κατωρθώθηκε Ινα τέτοιο πράμα.

ΕΜΙΛΙΟΣ ΕΓΚΖΕΡ (1813-1885)

94. 'Ελληνιστής, καθηγητής στό Παρίσι καί μέλος τοΟ Ινστιτούτου αγάπησε 
τήν 'Ελλάδα καί κατάγινε καί μέ τή νέα της γλώσσα. Γιά τό ζήτημα τό γλωσ
σικό έγραψε στή διατριβή του «Περί τής γλώσσης καί τού έθνους τών Ε λλή νω ν. 
(1864) πού διαβάστηκε στήν έπέτειο συνεδρία των πέντε άκαδημιών στό Παρίσι, 
καί στό σημαντικό του έργο «Ό Ελληνισμός στή Γαλλία»· (1869). Έ κεί 
σ’ Ινα παράρτημα ύπερασπίζεται τή ζωντανή γλώσσα καί μέ δλη του τήν < αγάπη 
γιά τήν άναγεννημένη Ε λ λά δ α , τονίζει τήν άνάγκη νά καθιερωθή.

. . .  θεωρώ μέ λύπην μου τήν άκαιρον ταύτην καί έπιτετηδευμέ- 
νην μίμησιν τής άρχαιότητος. Πάσα γλώσσα καθώς καί πάσα έθνι- 
κότης τής νέας Εύρώπης Ιχεί τόν Ιδιον αυτής χαρακτήρα, δστις 
είναι ή άπεικόνισις τής ίστορίας της· ή δέ Ε λλάς δέν ήμπορεΐ χάρίν 
της παλαιάς της δόξης ν’ άπαρνηθή τούς αίώνας δσο: τήν χωρίζουν 
άπό τήν έποχήν τού Περικλέους, ή του Αλεξάνδρου, ή τού Θεοδο
σίου καί δέν είναι δυνατόν νά οίκειοποιηθή σήμερον τήν γλώσσαν 
τών Μαραθωνομάχων, ή ιών πολεμιστών τών Άρβήλων, ή τών πρώ
των πατέρων τής Εκκλησίας, ή καί του πατριάρχου Φωτίου, τόν 
όποιον τιμςί πάντοτε, ώς όπέρμαχον τής θρησκευτικής, της άνεξαρ- 
τησίας. Καί άς μέ συγχωρήσωσιν οί φίλοι μου “Ελληνες νά τοΐς είπω 
μέ ειλικρινή παρρησίαν, δτι τό καλύτερον θά ήτο νά παραδεχθώσι 
τάς μεταβολάς δσαι έγιναν πλέον, καί νά μή προσπαθώσι νά Ιπιφέ- 
ρωσι ριζικήν άναμόρφωσιν τής σημερινής ζώσης γλώσσης τής Ε λλά
δος. Mol άρέσκει ν’ άκούω τόν έκδότην τού Κολοκοτρώνη νά λέγη 
δτι τά άπομνημονεύματα τού γέρου στρατηγού, καθώς καί ή ζωή
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του, είναι «μία άποζημίωσις τού θρήνου τοΟ 1453»’  ̂άλλά προς 
τιμήν του ήρωός του αύτου χαίρω δτι δέν έβαλενεί ς  τά χείλη 
του τήν γλώσσαν τών λογίων ’Αθηναίων ή τών άκαδημιών τής 
Δύσεως (1864).

Οί τύποι πού ξεχωρίζουν τά ρωμαίικα άπό τ’ άρχαΐα Ιλληνικα 
δέν είναι παρά ή τελευταία φάση εργασίας αιώνων οί προγενέστερες 
φάσεις αντιπροσωπεύονται ποικιλότροπα μέ πλήθος αύθεντικα μνη
μεία, άπό τίς Ιπιγραφές στό δημοτικό ιδίωμα ώς στά έργα άκόμη 
τών συγγραφέων πού τιμούν τόν ελληνισμό (1869).

Ή  ελληνική φιλοπατρία πήρε στραβό δρόμο με τό νά γυρευη να 
ξανανεβη τούσ αιώνες πίσω. Κάνουν μπρός στά μάτια μας δ τι θα 
είχε κάνει ή Γαλλία στόν 11. αίώνα άν θυσίαζε στά λατινικά τής 
εκκλησίας τά γαλλικά τών τρουβαδούρων.

1. Σ Τ Ο Υ Α Ρ Τ  ΜΠΛΑΚΙ

95. Δέν ίλειψαν ούτε άπό τήν ’Αγγλία οί λόγιοι πού συνηγόρησαν γιά τή 
δημοτική. Έ τσι δ έλληνιστής Μπλάκι, καθηγητής στο ’Εδιμβούργο εγινε 
ύστερα άπό Ινα ταξίδι στήν κλασική γή θερμός φίλος της νεας Ελλάδας και 
σύστησε τή μελέτη τής νέας της γλώσσας. Μά μέ δλη του τήν άγαπη γιά την 
ά ρ χα ιότη τα -είνα ι δ μεταφραστής τοδ Αισχύλου καί τοδ Ομηρου και δ συγγρα
φέας τών «Ελληνικών ώρών» — κατώρθωαε χωρίς νά θαμπωθή άπο την αίγλη 
της νάκρίνη σωστά τή νέα γλώσσα καί νά δποστηρίξη τ’ άναφαίρετά της δίκαια. 
Έ τσι σέ μιά συνεδρία τής Βασιλικής ’Ακαδημίας τοδ Λονδίνου (1872) είπε 

γι’ αύτήν τ’ άκόλουθα :

Κάθε γλώσσα ζωντανή έχει τή δύναμη καί τό δικαίωμα να 
δημιουργή τύπους νέους. ΆφοΟ μπορούσαν οί άρχαΐοι “Ελληνες νά 
λέγουν δχι μόνο γλυκνς μά καί γλυκερός, δχι μόνο όμαλώ μα και 
δμαλίζω, δέ βλέπω γιά ποιό λόγο θά κατηγορήσωμε τούς νεώτερους 
πού λέγουν βρωμερός άντί βοωμώδης καί δακρύζω  άντί <5ακρνω  .. 
Οί περισσότερες άπό τίς νέες λέξεις. . .  πρέπει νά τιμηθούν σαν άνθι
σμα τής γλώσσας καθαρά Ιθνικό. "Αν τίς πήτε .χαλασμένες» λεγω 
πώς είστε σχολαστικοί καί δέν ξέρετε τί σάς γίνεται.

Γ Ο Υ Σ Τ Α Β Ο Σ  ΜΑΪΕΡ

96'. Καί πριν άκόμη άπό τόν Οΰίτνεΐ ένας παλιός γλωσσολόγος άπό τούς 
φιλολογικούς κύκλους είχε όμοια μιλήσει γιά  τό νεοελληνικό καθαρισμό, δ Γεώρ
γιος Κούρτιος, καί είχε ονομάσει τ ’ άποτελέσματά του τεχνητά, ψεύτικα κι έπί- 
φοβα (1857). Τήν ίδια όμως χρονιά έγραφε καί δ αδερφός του γιά το ίδιο ζήτημα, 
δ περίφημος Ιστορικός καί αρχαιολόγος Έρνέστος Κούρτιος πού Ικανέ τίς ανα- 
σκαφές στήν ’Ολυμπία, καί ύποστήριζε πώς καί δ «τελευταίος κάτοικος» στην
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Ελλαδα ΜΟ,τ π *  καθαρεύουσα. θά  ήταν „ *  τώρα καιρός ν' ακουστή καί ή γνώμη
γλωσσολόγων ειδεχωτερων, πού κ0ντ« στή γ,νικώ τ.ρη γλωσσική προπαιδεία

α είχαν χαΐ τήν έξακριβωμένη γνώση τής νέας γλώσσας, χαί θά μπορούσαν έπειτα

***  πΡ° Τ Χή άντίληΨη μ ί * * "  περισσότερο κύρος νά μιλήσουν γιά τ ή Τ “

£ ΐ Γ  λ Γ £“' Καί α" 0ί δ4ν δργ,,σαν νά ·Α Ρ Χ « «  νά βλέπουν οί
Ευρωπα.οι φιλόλογοι πως δεν ήταν χαλασμένη ή νέα μας γλώσσα γιατί τάχα δέ
σοντασσονταν πια καθώς στ' άρχαϊα ή από μέ γ ,ν » ή ,  χαί οί γλωσσολόγοι πού |6λε·
παν τις κλασικές γλώσσες στήν ιστορική το«« έξέλιξη μέ όλα το«ς τά στραβά χαί
όλες τους τις «τέλειες άρχισαν μέ άγάπη νά ένδιαφέρωνται γ·.ά τις νέες γλώσσες
κοντά κοντά σ αυτές γιά τή νεοελληνική. Ά π ό  τους πρώτους ανοίγει τή σειρά

Ρ’ κ ηϊ,|τη? 0ϋΤ»ριαιχής γλωσσολογίας στό Γχράτς 
(186GH δ συγγραφέας τής «Ελληνικής Γραμματικής,, πού πλούτισε καί τη 
νεοελληνική γραμματιχή μέ πλούσιες συμβολές.

Είναι στραβό άμα κρίνει κανείς τή νεοελληνική γλώσσα νά τή 
σχετιζη μέ τό ζήτημα άν 6 λαός είναι ανακατωμένος πολύ ή λίγο μέ 
ξένα στοιχεία . .  . Μόλις θά βρή κανείς στήν ιστορία μιά χώρα πού νά 
δοκίμασε τέτοια άξιολύπητη μοίρα καθώς τήν έλληνική γή . . .  μά 
σαστίζομε μέ τή ζωτικότητα καί τήν άντίσταση τής έλληνικής γλώσ
σας, πού Εξακολούθησε νά δπάρχη μέ δλες αύτές τις συνθήκες τόσο 
λιγο ευνοϊκές. "Ενα μόνο είναι 6 κύριος χαραχτήρας μιάς γλώσσας, 
καί άν χαθή σβήνει ή ίδια' αύτό είναι ή γραμματική ύφή στήν 
κλίση τών ρημάτων καί τών δνομάτων (1877).

 ̂Βλέπομε συχνά άνθρώπους άπό κατώτερες τάξεις πού άνέβηκαν 
και πήραν θέση στούς άνώτερους κοινωνικούς κύκλους, νά βάζουν 
δλα τους τά δυνατά γιά νά βγάλουν άπό πάνω τους κάθε άνάμνηση 
τών περασμένων τους·. . .  τό ίδιο συμβαίνει στούς Έλληνες μέ τή 
γλωσσά τους. Οί καημένες οί λαϊκές διάλεχτες έπεσαν στή δυσμένεια 
τών μορφωμένων Ελλήνων, άφότου άρχισαν νά νιώθουν τόν έαυτό τους 
αύτοκυβέρνητο. θέλουν ν’ άπαρνηθοΟν τήν Εξέλιξη χίλιων χρόνων καί 
να μιλούν και νά γράφουν σήμερα καθώς στήν Εποχή τής άκμής τής 
παλιάς Ελλάδας. Μιλώ γιά τις προσπάθειες τών νέων Ελλήνων νά 
δημιουργήσουν φιλολογική γλώσσα. Είναι βέβαια αύτό Εσωτερικό 
ζήτημα τού έθνους, καί πέφτει δύσκολο νά μιλήση ένας ξένος· δποιος 
δμως Ενδιαφέρεται γιά τό μέλλον τού πολυδοκιμασμένου αύτου λαού' 
δέ θά δή χωρίς λύπη πώς βρίσκεται σέ πλάνες πού είναι Εν μέρει 
πολύ σοβαρές. "Οποιος πάρη μιά έλληνική Εφημερίδα ή κι Ινα Επι
στημονικό βιβλίο, θ’ άπορήση πόσο εύκολα μπορεί νά διαβάση καί νά 
καταλάβη, άρκεΐ νά ξέρη τ’ άρχαϊα, γιατί είναι γραμμένα σέ γλώσσα 
που βέβαια δέ θά πολυνοστιμεύονταν στόν Πλάτωνα καί τό Δημο
σθένη, μά πού δέν άπομακρύνεται πολύ άπό τούς κανόνες τής μετ«-
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γενέστερης γλώσσας. Άρνήθηκαν δηλαδή τό δικαίωμα τής ζωής στις 
περισσότερες ιδιορρυθμίες πού χαραχτηρίζουν τά νέα Ελληνικά, καθώς 
κι δλες τις νέες γλώσσες, κι έβαλαν άσυλλόγιστα πίσω στή θέση τους 
αρχαίους τύπους καί Εκφράσεις, έτσι πού δλο μαζί παρουσίαζες ένα 
παράξενο άνακάτωμα άπό άληθινή ζωή καί νεκρό δλικό. Μέ λόγιες 
έταιρείες δμως καί ψηφίσματα άκαδημαϊκών δέν μπορεί νά γυρίση 
πίσω δ τι ιστορικά Εξελίχτηκε- είναι σά νά ήθελαν νά δοκιμάσουν 
έξαφνα σέ μάς νά γράφωμε μεσαιωνικά γερμανικά. ’Αλλιώς γεννιέται 
μιά γραφομένη . . .  Καί γιά τήν Ελλάδα θά είναι δυνατή μιά φιλο
λογική γλώσσα μόνο άν βασιστή στά σημερινά δημοτικά ιδιώματα.

ΕΔ Ο Υ Α Ρ Δ Ο Σ  ΦΡΙΜΑΝ (1823-1892)

97 . Σκότος Ιστορικός, κριτικός καί μεγάλος συγγρα φ ές ήταν χαί φίλος 
τής Έ λλά ϊα ς. Στήν πατρίδα το« αγωνίστηκε γιά νά βαστάξη ή άγγλικη γλώσσα 
δοο γίνονταν τόν αγγλοσαξονικό της χαραχτήρα. Καί σέ μιά το« μελέτη γιοςτο«« 
Ιστορικούς τών Βυζαντινών φανέρωσε τή συμπάθεια το« γιά  τή νέα μας γλωσσά.

'Υποστηρίζω πώς θά ήταν σωστότερο καί πιό ώφέλιμο γιά τήν 
πατρίδα άν πρό πενήντα χρόνων έμεναν πιστοί οί νέοι Ελληνες στή 
γλώσσα πού μιλούν, άν καλλιεργούσαν τούς πόρους της καί τής 
γύρευαν μιά θέση κοντά στις άλλες εύρωπαϊκές γλώσσες, παρά νά 
προσπαθούν . . .  νά άναστήσουν ένα γλωσσικό τύπο πού δέν μπορεί 
ν’ άναστηθή . . .  Τ ά  νεοελληνικά πού γράφουν δέν είναι παρά έλλη
νική θεματογραφία, καί μάλιστα μέ πολλά λάθη.

ΕΜΙΛΙΟΣ ΛΕΓΚΡΑΝ (1841-1903)

98. Ά π ό  τούς πρώτο«? επιστήμονες πού μελέτησαν τή σημερινή μας γλώσσα 
τήν άγάπησε γιά τή δική της σημασία, άσχετα μέ τήν αρχαιότητα, κι έγινε άπο 
τά 1869 ό ακούραστος έκδοτης μεσαιωνικών καί νεοελληνικών κειμένων στις 
πολύτομες συλλογές «Δημώδης έλληνική βιβλιοθήκη» καί «Συλλογή μνημείων για
τή μελέτη τής έλληνικής γλώσσας».

01 σύγχρονοί το« φιλόλογοι άποροδσαν πώς μπορεί να καταγίνεται μ ένα 
«άπαίσιο ιδίωμα χωρίς γραμματική», αύτός δμως έβγαζε κιόλας στά 1878 τή 
Γραμματική τής νεοελληνικής, κι έπειτα Χρηστομάθεια καί Λεξικό. Και δταν το 
«Εγχειρίδιο συνομιλίας» τόν ανάγκασε δ έκδοτη; νά τδ γράψη στήν καθαρεύουσα. 

• δικαιολογήθηκε στόν πρόλογο σέ δημοτική, στή γλώσσα πού θαύμασε ολη του τη 
ζωή, που τής θυσίασε ένα μεγάλο μέρος τής εργασίας το« χαί που δέν άφησε 
περίσταση πού νά μήν ύμνήση τίς χάρες της.

Ή  Εξαίσια αυτή γλώσσα, ή τόσο ζωντανή, τόσο^ εύκολοκίνητη, 
μέ τόσες εικόνες γεμάτη, μέ τέτοιο πλούτο φραστικό, ή τόσο Ενερ
γητική καί τόσο μελω δική... (1885).
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Μέ τό παραπάνω υποτίμησαν οί Έ λληνες τούς θησαυρούς τής 
δημοτικής τους γλώσσας- άμα τή μελετήσουν περισσότερο θά πει
στούν πώς το ζωντάνεμα τής άρχαιας γλώσσας είναι άνώφελο και 
βλαβερό... Δέν όπάρχει ιδέα, δσο ψηλή καί άν είναι, πού νά μήν 
μπορή κανείς νά τήν έκφραση όπως χρειάζεται μέ τή βοήθεια τής 
δημοτικής (1892). '

Το ένδοξο δνομα Μ πότοαρης δέν ύπάρχει πιά· στην Ελλάδα βρί- 
σκεται πιά μόνο Βότοαρης. Παράξενος τρόπος μά τήν άλήθεια νά 
σεβεσαι τους προγόνους σου. Ά λ λη  αναποδιά είναι νά Ιξορίζουν δλα 
τα κυρία πού δέν είναι κατά βάθος έλληνικά. Περίεργο πού δέν προ- 
γραφηκε άκόμη ό Κωνσταντίνος- μά ποιός ξέρει; ίσως τή στιγμή 
αυτή κάποιος λογιώτατος τό Ικρινε άνάξιο νά τόχουν Ικεινοι πού 
όνειρευονται νά ξαναπάρουν τήν αύτοκρατορία τού , τελευταίου 
ΙΙαλαιολόγου.

Ο ΥΜ Τ7ΕΡΤΟ Σ Π ΕΡΝ Ο

Π . , " ·  Γ] α>α0ΰλύ1 0^  1 *  νεοελληνικής φιλολογίας „ ή  2ορ6όνα στό

χι Ι ν ο α Γ * ΐ η ί Χ° ϋ Χαί Χ0ΰ Ψ’-,Χ“ ΡΤ' Ιζ7>08 ^  ΧΡ^ια σίήν 'Ελλάδα
κ ΐ Ι ι Γ <Γ ^  γΐά ? λώο™  στ' άλλα
Ζ ο ΐ ζ  Τ% ^  Έ ίλ^ ί:ί ,1897>· ^  Τλ-οας δηλαδή τής

Τούς άρέσει να κατηγορουν τά νέα έλληνικά πώς είναι γλώσσα 
χαλασμένη. Μα ποιός ύπάρχει σήμερα πού νά μήν ξέρη πώς ή 
λέξη «υτή δέν εχει καμιά σημασία γιά τή γλ ώ σ σ α ;... Τά νέα 
έλληνικά δε διδάσκονται πουθενά στήν Ελλάδα ' μά δλοι οί Έλληνες 
τα ξέρουν καί τά μιλούν φυσικά. Τά μεταχειρίζονται καί στ’ άθη-

τ ύ π Γ ς 0 ’ άνακατεύθνταί ^  ^  ^  ^  *“ Ρικο6« λόΤ '^ ί

Η δίνλωσσία ε’χει γιά τό έλληνικό Ιθνος όλέθριες συνέπειες. 

Ε Δ Ο Υ Α Ρ Δ Ο Σ  Σ Β ΙΤ Σ Ε Ρ
100. Καθηγητής τής γλωσσολογίας ατό Πανεπιστήμιο τής Ζυρίχης Έ νε-

Ζ Γ "  “ Τ · Μ ί “ !1λ’" “ 4 χΡΖ ,  5 «κάποτε και γιά τη νεα μας γλώσσα καί τό γλωσσικό μας ζήτημα.

^  ;  · Είχε παραγγείλει σ’ Ινα του ταξίδι στήν ’Ανατολή, στή 
-μυρνη, κραοι μαύρο, δταν ό όπηρέτης, άνθρωπος μέ μόρφωση, τόν 
έρωτησε θριαμβευτικά οίνον μελανόν θέλετε; Δύσκολα μπορεί κανε'-ς 
να ζουγραφιση ζωντανώτερα τή γλωσσική κατάσταση στή σημερινή

Ελλάδα. ’Από τή μιά μεριά ή γλώσσα τού ΙλληνικοΟ λαοΟ — ώς 
πρό δλίγου περιφρονημένη καί τάχα εκφυλισμένη— πού γι’ αυτήν 
Ινδιαφέρεται ό γερμανός γλωσσοδίφης *αί λαογράφος, μια κοινή 
γλώσσα πού μιλιέται κυρίως στις μεγαλύτερες πόλεις μά πού καί 
στή χώρα παντού τήν καταλαβαίνουν τουλάχιστο . . .  από τήν 
άλλη μεριά ή άρχαΐζουσα γραφομένη, ή γλώσσα τής έκκλησίας, τού 
σχολείου, τών βιβλίων, γενικά τής άνώτερης μόρφωσης, που την 
Ιμαθε καί ό δπηρέτης πού γυρεύει ν’ άρνηθή τοΟ λαού τή γλώσσα, 
μά πού δέν τήν ξέρει τόσο βαθιά, άφού τήν παθαίνει και μεταχει
ρίζεται Ιναν τύπο σά μελανόν πού δέν είναι οδτε άρχαιος ούτε 

νέος (1900).
’Ανυπέρβλητη είναι σήμερα ή άντίθεση μεταξύ τής λαϊκής γλωσ

σάς πού έξελίχτηκε φυσικά καί τής λογίας, πού άπό αιώνες Ιζησε 
σά μέσα σέ μιά σέρα. ’Απέχουν σημαντικώτατα στή φωνολογία, 
τήν κλίση, τή σύνταξη, τό λεξιλόγιο. Έ νας άπόφοιτος τού γυμνά
σιού μας θά καταλάβαινε ένα φύλλο άπό τό «Άστυ» χωρίς πάρα 
πολύ μεγάλες δυσκολίες· μπρός σ’ ένα κομμάτι άπό τή δημοτική 
λογοτεχνία, άκόμη καί άν δέν Ιχη διαλεχτικό χρωματισμό, θ άπο- 
μείνη ξένος καί δέ θά ξέρη τί νά κάνη.

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  Ν Τ ΙΤ Ρ ΙΧ
101. ‘Υφηγητής στή Λιψία έγραψε τήν «Ιστορία τής βυζαντινής καί νεοελ

ληνικής λογοτεχνίας» (1&02) καί άλλες νεοελληνικές γλωσσικές μελέτες, να έχε'- 
μεταφράσει γερμανικά διάφορα νεοελληνικά διηγήματα. Οί γλωσσικές μας δια
μάχες των τελευταίων χρόνων τοΟ έδωσαν ευκαιρία νά ουνηγορήση γιά τή δημο
τική' ήταν όμως καί μιά άπό τις αίτιες που δέν Υποστηρίχτηκε άπό τήν ‘Ελλάδα 

ατό ακαδημαϊκό του στάδιο.

'Ο βυζαντινός ελληνισμός έχοιμάζονταν νά έξελληνίση δλό- 
κληρη τή Χερσόνησο του Αίμου . . .  Ά ν  δέν προχώρησε τόσο πολύ 
ό λόγος είναι πώς οί Έ λληνες είχαν μιά τεχνητή γλώ σσα... καί 
άφηναν νά χάνεται περιφρονημένη ή γλώσσα τού λαού, ή μονη 
όργανική καί β ιώ σιμη... Τό ίδιο γίνεται πάλι σήμερα στή Μακεδο
νία, δπου ό ελληνισμός, άκριβώς γιά τή γλωσσική του άνικανότητα, 
αναγκάζεται νά ύποχωρή δλο καί περισσότερο στούς Σλάβους (1902).

Τό άπαίσιο γλωσσικό ζήτημα είναι τό μεγαλύτερο έμπόδιο για 
ν’ άποχτήσουν οί Έλληνες σύγχρονη μόρφωση.

Είναι φανερό πώς λογοτεχνία γραμμένη στή μισόνεκρη γλώσσα

Περνό, Σδίισερ, Ντίτριχ ι®'
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δέν μπορεί νά ?χ η  ζω ντανή έπίοραση, μάλιστα στά έργα  τή ς φαν
τασίας, κ ι ούτε είναι δυνατέ μέ τή  γλώσσα αύτή νά διαοοθή καί νά 
καρποφορηση ευρω παϊκές πολιτισμός.

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  Κ ΡΟ ΥΜ Π Α Χ ΕΡ  (1 8 5 6 - 1 9 0 9 )

vt* J 02i ' f P? ’iii τ% β"ζανηνολοΥ1'“«' Τή€ βυζαντινής καί νεοελλη
νικής φιλολογίας οτο Πανε«ι,τήμι0 τού Μονάχου, ουγγραφεας τής «Ιστορίας
τής βυζαντινής λογοτεχνίας» χαί έχ5ότχς τού «Βυζαντινού περιοδικού·, ήταν
δβαθύτερος μελετά ς καί γνώοτης τής μεοαιωνικής μας λογοτεχνίας χαί βοή-
θησε οοο ir0i Τ4* . J  ̂ 80UV χαί ν' άΤ«»ή30ΐ,ν οτή Ιόοη τις νεοελληνικές οπον-
δίς. W o  οτην Ελλαδα έμαθαν οι περισσότεροι πώς δπάρχει μόνο άμα βγήκε

βιβλίο του για το γλωσσικό μας ζήτημα -  «Τό πρόβλημα τής νεοελληνικ*«
γραφομίνης» (1903) -  καί δόθηκε ατούς άντιδραστικοός εύχαιρία να τον ποδν
μισέλληνα, πληρωμένο από τούς Ρώσους, ανήξερο τής γλώσσας μας.

. °  Γ φ0ί " ° 6 βϊό Ελλάδα» (1886) είχε μιλήσει είνοίκά
για τη ζωντανή μας γλώσσα έδωσε στό βιβλίο αυτό -άφοδ στδ μεταξύ είχε γεν- 
νηθή και άπλωθή ή τελεοταία κίνηση -  τό τελειότερο καί φωτεινότερο έργο πού 
γράφηκε ως τώρα ΤιΑ τή διγλωσσία μας καί τήν ιστορία της. Φωτίζει από παντού 
τη σημερινή κατάσταση, καθορίζει γενικά τό δρόμο πού έχει ν' άκολουθήση ή 
γλωσσική μεταρρύθμιση καί άποτρέποντας άπά τις ύπερβολές προτείνει τή νε ο- 
δημοτική ,  που κρατεί για βάση τοδ λαού τή γλώσσα, πολιτογραφεί όμως καί 
οσα λόγια στοιχεία φαίνονται απαραίτητα καί βιώσιμα.

Έτσι μέ όλη τήν αντικειμενικότητα πού προσπάθησε νά κρατήση δ βαθυστό
χαστος συγγραφέας έγραψε τήν καλύτερη άπολογία τού δημοτικισμού καί μαζί 
Ινα φωτεινό δδηγο γιά τό αύριο. Τό «Πρόβλημα, του είναι αληθινά σταθμός στοΟ 
δημοτικισμού την έξελιξη. “Αν δμως γράφηκε μέ ενθουσιασμό ασυνήθιστο γιά τό

ΓαΓοΓΓ* τ°λ/Χαί μέΓ Γ η ϊώ  πατΡίδ“ μ“? 4γνή’ * «Ψ«*»και οί αδικαιολόγητες έπιθέσεις που αδιάκοπα πιά τού έρχονταν άπό τόν έλληνικό 
τυπο πίκραναν τά τελευταία του χρόνια. Καί βέβαια δέν πρόβλεπε όταν προφή
τευε την πνευματική μας αναγέννηση πώς λίγο αργότερα, στό τέλος τής ζωής

£  “ 5 1  Τηϊ μ“™* ( 8) ϊ1λ ίπίλΟΪΟ οτί Ιρϊο Λοΰ μ4

Ή  φύση καί ή ζω ή  θά νικήσουν καί δώ μέ τή δύναμή τους στο 
τέλος τέ  σχολαστικισμέ καί τ έ  άτομ ικέ πείσμα. Μόνο τότε τό έλλη- 
ν;κό έθνος 0ά ζήση στήν άληθίνή σημασία πού Ι χ ε ι  ή  λέξη, καί 
μονο τοτε θά μπορέση μ έ όλες του τις δυνάμεις νά  κάνη  τέ μέρος 
του στήν Ιργα σ ία  τού πολιτισμού (1886).

, V,Μ* καί ν*  ΤίΤαν άχόμη  ή z t '/yrW  γλώσσα π ιέ  εύκολομάθητη, 
αυτο δεν αρκεί. Προορισμός της δεν είναι μ η χα ν ικ ά  νά μεταδίνη Ινα  
ώρισμενο περιεχόμενο. Θ ά μπορούσε τότε νά πραγματοπο ιηθή  καί 
τ  όνειρο μιάς ιδανικής παγκόσμιας γλώσσας . . .  Μιά Βιώσιμη γρα- 
φομενη πρέπει, άν θέλη  νά ζήση, νά μπορή νά επαρκέση  σέ άνω-

τερες άξιώσεις. Τόσο ζωντανή πρέπει νά είναι, ώστε όχι μόνο νά 
τήν καταλαβαίνουν, μά καί νά τήν αίσθάνωνται' τόσο ζωντανή, ώστε 
νά ξεπετιέται άπέ τήν ψυχή καί άκράτητη ν’ άνοίγη τις καρδιές 
έκείνων πού θ' άκούσουν' τόσο ζωντανή πρέπει νά είναι, ώστε νά 
Ιχη  τή δύναμη νά δίνη στέ περιεχόμενο καλλιτεχνικές μορφές- 
πρέπει νά είναι τόσο στενά συνυφασμένη μέ τ ' άπόβαθα τής ψυχής 
τού λαού, ώστε νά μπορή νά μεταδίνη ανόθευτα τά πιέ βαθια καί 
τά πιέ μεγάλα άπ’ όσα συγκινοϋν τήν καρδιά ένές άνθρώπου, σέ 
τρικυμίες καί σέ στενοχώριες- πρέπει πρίν άπ ' όλα νά είναι κάτι 
τόσο ζωντανό, κινητό, εύπλαστο, ώστε μέσα της νά διατυπώνονται 
καθαρά καί αληθινά ή ιδιοφυία καί ή ατομικότητα μιάς προσωπι
κότητα·:, ώστε νά μπορή νά δημιουργηθή άπό αύτήν ύφος πρωτό
τυπό καί νά είναι δυνατέ νά μιλήση σέ αύτήν Ινα μεγάλο μυαλό μέ 
τρόπο ώστε νά σύρη πίσω του εναν λαόν όλόκληρο καί νά τόν όδη- 
γήση σέ εύγενικώτερους σκοπούς. Ή  καθαρεύουσα δμως μάς παρατά 
στή μέση όταν έρχονται τέτοιες άπαιτήσεις καί πρέπει νά τέ κάνη γιατί 
Ινα μεγάλο της μέρος μαθαίνεται τεχνητά μέ τή γραμματική, τέ λεξικέ 
καί τέ σχολείο, καί κρέμεται ύπερβολικά άπό τή μηχανική μνήμη καί 
άπό τή στάθμιοη τή λογική. Δέ βυζάχτηκε μέ τής μητέρας τέ γάλα, 
δέν τήν έμαθαν μαζί μέ τά παιδικά παιχνίδια, δέ ζεστάθηκε μέ τής 
νιότης τή φωτιά, δε δέθηκε μέ τήν έσωτερική άγωγή τού άνθρώπου, 
μέ δλα δσα Ιζησε ή ψυχή του, μέ τις έπιθυμίες του, τις λαχτάρες 
του, τις ελπίδες του. Είναι ή καθαρεύουσα γλ,ώσσα χάρτινη μέ τή 
χειρότερη σημασία πού μπορούμε νά βάλομε στή λέξη. Σκλαβώνει 
τις πιέ λεπτές σκέψεις καί τά πιέ ψιλόλεπτα σαλέματα τού αισθή
ματος, αντί νά τ’ άγκαλιάζη καί νά τούς δποτάσσεται. Τήν άπόλυτη 
γνησιότητα στήν έκφραση, τό ιδανικέ δλων τών μεγάλων συγγρα
φέων τού κόσμου, θά τή δούμε νά ναυαγή μπρός στήν ξεραΐλα 
σταφιδιασμένων τύπων Ό  ένθεος οίστρος τού καλλιτεχνικού ενθου
σιασμού μπερδεύεται καί σκοντάβει, σά μέσα σέ χαμόκλαδα καί 
άγκάθια, μέσα στούς πολύπλοκους γραμματικούς κανόνες καί τίζ
έξαιρέσεις τους (1903).

Μεγάλη σημασία έχει τό γλωσσικό ζήτημα καί για τήν πολιτική 
τών Ελλήνων, ιδίως γιά τό ζήτημα πώς θά διατηρηθή καί θ’ άπλωθή 
τό έθνος τους. Στή μεγάλη άμιλλα πού έχουν νά συναγωνιστούν 
μέ άλλους νέους λαούς είναι ό σχολαστικισμός τών λογιών τους 
μεγάλο έμπόδιο . . .  Σέρβοι, Βούλγαροι, άκόμη καί Ρουμάνοι, ’Αρβα
νίτες καί ’Αρμένιοι κάνουν άποτελεσματικά προπαγάντα σέ χώρες 
μέ ανακατωμένο πληθυσμό.
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Η ψευτιά καί τό τεχνητό της γλώσσας έπηρεάζει όλόκληρη τή 
ζωή του έθνους. Δημιουργεί. έναν όλέθριο διχασμό στήν ψυχή του 
καθενός καθώς καί δλου τού λαού. Γεννά ή εύοδώνει παντού κούφιες 
φράσεις, Ασυλλόγιστη εύχαρίστηση σέ πομπώδεις ήχους λέξεων, καί 
δείλια έκει δπου πρόκειται νά Ιμβαθύνη κανείς σοβαρά. Χάνει ή 
έσωτερική ζωή τήν Ινότητά της. Ή  ψυχή του λαοΟ μοιάζει μ’ Ιναν 
άνθρωπο πού μένει φυσικός μόνο μέσα στούς τέσσερεις τοίχους του 
σπιτιού του, καί πού παρουσιάζεται καί μιλεί δημόσια μόνο σά θεα- 
τρινος . .  Από τή μιά μεριά μορφώνεται μιά μειοψηφία πού 
τεχνητά έμαθε νά μεταχειρίζεται τή γλώσσα, άπό τήν άλλη στέκε
ται ή μεγάλη πλειοψηφία τών άμόρφωτων, πού δυσκολεύονται νά 
καταλαβουν τή φιλολογική γλώσσα, καί δυσκολεύονται άκόμη περισ
σότερό νά έκφράσουν στή γλώσσα αύτή δικές τους σκέψεις. Έ τσ ι 
δμως μέ τόν καιρό μαραζιάζει Ινα πολύτιμο λαϊκό στοιχείο, ή μέση 
τάξη των μορφωμένων. Ίσω ς νά είναι άκόμη μακριά αδτοί οί κίν
δυνοι μά άν δέ γελιέμαι μπορούμε κιόλας νά παρατηρήσωμε άνη· 
συχαστικες άπαρχές ένός τέτοιου διχασμού τού λαού.

θ α  περάση άκόμη πολύς καιρός δσο πού νά νικηθούν δλα τά 
εμπόδια, έξωτερικά κι Ισωτερικά, καί νά δυναμώση ή νέα φιλολογική 
γλωσσά, νά έξευγενιστή καί νά λαγαριστή μέ τή συνεργασία δλων 
των κύκλων, ώστε νά φτάση στό ύψος τού προορισμού της. Είναι 
όμως γι αύτό άδικο καί Αδικαιολόγητο νά έρχωνται τώρα μερικοί 
λογιοι, ν Αρπάζουν άπό τή νέα γλώσσα τίποτε κακοφτιασμένες ή 
με τό παραπανω χοντρές έκφράσεις, καί ν ' άποκηρύχνουν στ' όνομά 
τους τήν άρχή όλόκληρη. Δείχνουν κρυμμένη κακεντρέχεια ή πνευ
ματική νωθρότητα άμα κατηγορούν πολλοί τή νέα γραφομένη πώς 
ούτε κάν είναι γλώσσα, διι δέν είναι παρά αύθαίρετο κατασκεύα
σμα μερικών Ελλήνων πού ζούν στό Ιξωτερικό, πώς δέν τήν κατα
λαβαίνουν οί γνήσιοι Έλληνες κτλ. Βέβαια στό πρώτο άντίκρυσμα 
μοιάζει λιγο σάν ξένη στή σοβαρή πεζογραφία πού γράφον
ταν ώς τώρα Αποκλειστικά στήν καθαρεύουσα, ή γλώσσα πού 
πάντα άκουε πρίν κανείς στό σπίτι καί στό δρόμο μά δέν τήν είχε 
δει άκομη τυπωμένη παρά σέ τίποτε ποιήματα, συλλογές παροιμιών 
κτλ., ούτε είναι άπιθανο νά ξεφεύγουν τίποτε άσάφειες δταν κανείς 
πρωτομεταχειρίζεται λαϊκές λέξεις γιά άφηρημένες έννοιες ή πολύ
πλοκες σκέψεις. Ή  φυσική γλώσσα ήταν γιά πολύν καιρό άφημένη 
στήν τυχη της, άπεριποίητη καί άμόρφωτη, καί δέν μπορεί βέβαια 
δια μιας νά βολευτή στις περίτεχνες αίθουσες τίς λογοτεχνίας. Μοιάζει
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με μ ιά  όμορφη καί όλόδροση, μά  ήλιοκαμένη κ α ί αχτένιστη καί κου- 
ρελ ιάρικη  χω ριατοπούλα , πού βρίσκεται έξαφνα σέ μιά πόλη , σ ένα 
όμορφο σαλόνι, κ ι έχ ε ι νά κάνη  μέ μορφωμένες καί φτιααιδωμένες 
κυρίες κα ί κύριους. «Μαύρη είμαι κ ι όμορφη». «Μή βλέψητέ με δτι 
Ιγ ώ  είμι μεμελανω μένη, ότι παρέβλεψ έ με ό ήλιος». Γ ιά νά μιλήσω 
χω ρ ίς  εικόνες κα ί παραβολές, δλα  τά  δυσάρεστα πού ένοχλοϋν 
σήμερα δταν πρόκειτα ι νά καθιερω θή ή δημοτική , δεν έχουν νά 
κάνουν τ ίποτε μέ τήν ουσία κ α ί ' μέ ιόν  καιρό θά περάσουν . . .  Ιό  
κύριο ε ίν α ι— κ α ί αύτό τό παρασιω πούν έπίμονα πολλοί Αντίπαλοι 
πώ ς βρέθηκε ή σωστή άρχή , τό τελειωτικό ξεκόλλημα άπό τήν 
ά ρ χα ία  καί βυζαντινή  παράδοση, ή  προσαρμογή, μέ ά γά π η  κ α ί μέ 
καρδιά , στή γλώσσα καί τή  ζω ή  τού παρόντος, τό νεανικό τολμηρό 
βλέμμα πρός τό μέλλον. Δέν είναι καμω μένοι οί Έ λ λ η ν ες , στό σώμα 
τους καί τήν ψυχή τους, διαφορετικά άπό τούς άλλους άνθρωπους- 
ό τ ι  φ άνηκε σέ δλα τά  πολιτισμένα έθνη σωτήριο γ ιά  τή  φ ιλολογία  
τους καί γ ιά  κάθε τους πνευματική καί ύλική πρόοδο, ή  δσο γίνετα ι 
στενώτερη έπαφ ή  μέ τήν παλλόμενη  ζω ή , αύτό δέ θά μπορέσουν 
νά  τό περιφρονήσουν καί οί Έ λ λ η ν ες , άν θέλουν νά έχουν μέλλον 
όμορφο, θ ά  τό έχουν αύτό τό μέλλον, κα ί θά βαδίσουν πρός μιά νέα 
έποχή , άν τινάξουν άπό πάνω  τους τό στενόχωρο καί βαρύ ζυγό  τής. 
νεκρής γραμματικής. Καί αύτό γ ίνετα ι χω ρ ίς  ν’ άναγκαστή  κάνεις 
νά έγκαταλείψ η  δλη τήν  παράδοση τής γραφομένης μέ τά  χρήσιμά 
της νεω τερικά στοιχεία. Είναι χω ρ ίς  άμφιβολία γ ιά  τήν Ελλάδα τό 
σημαντικώ τατο ζή τη μ α  τού μέλλοντος, ά ν  θά βρή τό έθνος , τή  
γνώ ση, τή  θέληση καί τή  δύναμη, νά κάνη  άκόμη έγκαίρω ς στόν 20. 
αιώνα, δ τι άμέλησε τό 19. Κ άθε χρονιά  πού πά ει χα μ ένη  χάνετα ι 

γ ιά  πάντα.
Π ρέπει νά μελετήση κανείς τό ζή τη μ α  τό γλωσσικό έξω άπό 

’κάθε ρομαντική πρόληψ η καί κάθε δασκαλική  σοφιστεία, σά ζήτημα  
πολιτιομον μέ τή  βαθύτατη σημασία, μαζί μέ δλα τα  συγγενικά 
φαινόμενα τού πολ ιτισ μ ού . . .  Πόσο σπουδαία καί πόσο βαθύτατη 
σημασία έχ ε ι τό γλωσσικό ζή τη μ α  γ ιά  τις έρχόμενες γενεές στήν 
Ε λ λ ά δ α  ούτε κάν μπορούμε άκόμη νά τό ύπολογίσω με σήμερα σέ δλη 
τήν  έκταση. Έ χ ω  τήν πεποίθηση πώ ς έχ ε ι γ ιά  τό μέλλον σοβαρώτερα 
έπακόλουθα άπό τό μεγάλο άγώ να τής ’Α νεξαρτησίας στις άρχές 

τού 19. αιώνα.
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ΑΛΒΕΡΤΟ Σ  ΤΟ ΥΜ Π

άηό ~ ό  ΠΚν.™χημιο χθΰ 2τρ«0β0ΰργ0„ είνΐΜ
¡ Ζ ]Γ Ι  ξ ς. 6 κ α λ ϋ ' ε ? 0 ί  * ν ώ β " Κ  ^  Τ λ ώ β σ α ς  μ α ί  σ χ ή ν  £ ο τ ο ρ ι* η  τ η {  
έ ξ ε λ ι ξ η  α π0 χ  α ρ χ α τ α ,  * ,  Ι γ ρ α ψ ,  μΛ μ ο ν α >ι κ ή  Γ ρ « μ μ « χ ι Χ · χ *  ν ι β . χ ^

ϊ1*  λ*“ Χ*  γλώσ0α? * αθό,ί  * αί *λλ.ς μ5λέι$ς γΛ τή
γλ-οσα, λογοτεχνία *  εθνογραφία. Οΐ γλββ„ χέί μα? ^  ^  ^

βϋΧνά άφ° Ρμή ν“ ^  ίό  κοινό καί ν*
ί π ε ι Γ ^ Γ  ΐ  ΚΡΓ μ? Χ? ’ π α  ΐή  ϊλω,3ΐκή ·* * * # * » +  Τίλεοχαΐα, όταν 

ί  ταΡ«Χέί γςά χό άρθρο σχο σύνταγμα φάνηκε χοΟ Τριανταφολλίόη 
' φ“ ' 1στΐκ''' μ4λ<τ^- ^,μοοίεψε βτί ϊϊιο  περιοδικό μαζί μέ &\χ00( γ « « ,

Γ « 2 ’1Τ’ ! Τ  ω ,1” : μΛ !* " ’1 ""ύ ^  ' ’ · --“ X ? £
Χ Χ Γ Χ " ” ’ " 4 *  * “ ·  ·— -  - * *  χ  *«

Ε ! ν „  ω ή β , «  „ ώ ! 4  , , Μ λ 1 ψ ^  γ(βφομί>)1 ε!να; 

ιστορικόν προϊόν» μακρού άδιάκοπου πολιτισμού, αύτό δμως δέν

Ζ σ Ι Τ  '  ^  σ° β“ Ρά Έ0ύς ”Ελλΐ]νες νά « λ λ ι^ ρ γ ή σ ο ,;  άλλο
γλωσσικό τυπο. Κ αι ποσα «γνήσια προϊόντα πολιτισμού» δέν έπρεπε
μέ το πέρασμα τών αιώνων να Αποχωρήσουν σέ νέες έποχές. Βέβαια,

• ^  Κ ινέζοι κοιτάζουν την  ιστορική τους παράδοση μέ ιερό σεβα
σμό, σαν κατι αιώνιο καί άμετάβλητο -  μά  τέτοιος είναι κ α ί ό σημερι
νός τους πολιτισμός. Σέ δλους τούς άντιδραστικούς άρέσει'νά δ ικα ιο
λογούν τήν  άντίσταση τους στούς νεωτερισμούς λέγοντας τό αιώνιο

ϊ Ι ΐ Ί Ζ ^ Ύ  Τ · ' Αν  ήταν *  άντί^ Φ ·Ί  Κ ινέζων καθο-

λ υ τ α ο ν Γ  ί  Τ  ^  ^  Δντΐ**> ΕύΡώπ* τ+’ν *™ -
' Α Ί  5°υλοπαΡ°ιΧία’ ^  μεσαιωνική διαδικασία κα ί άλλα 

πολλά θα είχαμε σήμερα άκόμη, καθώς στό μεσαιώνα καί τήν άνα- 
γέννηση, τα  ατινικα γ ια  καθολική , λόγια, Ιπ ίσ η μ η  γλώσσα ( 1906).

 ̂Δεν ύπάρχει άμφιβολία πώ ς ή πνευματική  ζω ή  τών Ε λ λ ή νω ν  Ιγ ε ι 
άναγκη  να ζωογονηθή. Ε ίναι ή  πνευματική  ξεραΐλα άποτέλεσμα τής 
κυριαρχίας της καθαρεύουσας ή  μήπω ς είναι ή  καθαρεύουσα σημάδι

δ Γ σ Γ Τ ^ « φτωΧεΐΚί 5 Β Ρίσχονταί ™  δύο σέ άλληλοεπί- - 
δράση, μ «  δποιος περιμενει «κόμη άπό τούς Έ λ λ η ν ε ς  προκοπή
χι ευημερία  πρέπει ν ’ άπαντήση να ι στό πρώτο ρώ τημά  καί νά

Ζ ΐ ί Χ" Ε η  ή 7 7 ” “ ή ζωή θ’ άνθ£ση καί πάλ[ ^
! Γ θ  Ρ ί Γ  7 ίξ  ^  ΤΟυξ ΐά  δΜ μά έν6ξ ψεύτικου κλασικι- 
Ζ ΐ ;  Λ μ?  π ρ επ "  να φθβθύμαστδ ^  ύ Ελληνισμός νικηθή ■ 
«πό τούς νεωτερους λαούς στή Χερσόνησο τού Αίμου, πού γ ια  φ

χ ° η λ ό τ ε η  μ ί  ‘ΐν“  . ¿ « λ

Καθώς παρατήρησε Ινας εύφυής συγγραφέας άπό τήν Ελλάδα, 
γιά τούς σημερινούς "Ελληνες άρχίζουν όί νεώτεροι χρόνοι μαζί μέ 
τήν Επανάσταση, καί τό δτι δέν κατώρθωσαν άκόμη καλά καλά 
νά περάσουν στή νέα εποχή, φαίνεται άπό τό δτι πολεμούν άκόμη 
γιά μιά σύγχρονη λογοτεχνική γλώσσα. Δέν πέρασαν άκόμη οί 
"Ελληνες άπό ¿κείνην τήν αναστάτωση πού έφερε στή Δύση στό 
τέλος τού μεσαιώνα στούς λατινικούς λαούς μαζί μέ τήν lingua 
v o lg aris  τή νέα τους λαϊκή συνείδηση (1908).

*Αν είχαν οί "Ελληνες τή γλώσσα μόνο πού γράφουν γιά Από
δειξη τή ς '  καταγωγής τους, θά τήν είχαν άσκημα. ~Αν ύπάρχη 
τίποτε πού ν’ άποδείχνη τήν ¿σωτερική συνοχή τού παλιού καί τού 
νέου έθνους, αύτό είναι τού λαον ή γλώσσα, ό λαός δ νεοελλη·. 
νικός, καί σήμερα δέν άμφιβάλλει κανείς άπό ¿κείνους πού μελέτη
σαν τό ζήτημα δτι ή θεωρία τού Φαλμεράιερ ήταν στραβή. Έ χουν 
τό δικαίωμα οί σημερινοί "Ελληνες νά όνομάζωνται άπόγονοι τών 
άρχαίων, άν. καί Ανακατώθηκαν μέ ξένο αίμα — καθώς κάθε άλλος 
εύρωπαϊκός λαός. Καταλαβαίνει κανείς πώς ό Φαλμεράιερ έρέθισε 
τούς "Ελληνες, είναι δμως λυπηρό δτι τούς έσπρωξε πιό βαθιά στην 
πλάνη πού ¿μπόδισε κι έβλαψε τή λογοτεχνική έξέλιξη τού λαού.

Οί όπαδοί τού νεωτερισμού άγωνίζονται γιά τά πολυτιμότατα 
άγαθά τού λαού των, γιά μιά έθνική γλώσσα, μιά Ιθνική λογοτεχνία 
κι ¿ν γένει γιά Ιθνική άτομικότητα.

Τό δίκαιο τής ζωής είναι μέ τό μέρος τών νεωτεριστών, καί πρέ
πει νά παρακαλή κανείς τού λαού τό δαιμόνιο νά μήν πνίξουν πάλι 
τούς καλούς σπόρους στήν άνάπτυξή τους ή βία καί ή άνοησία. Δέν 
πρόκειται μόνο γιά τή φιλολογία καί δέν πρόκειται στό γλωσσικό 
ζήτημα μόνο γιά τή λογοτεχνία καί τήν έθνική 'ανατροφή, μα καί 
γιά τήν πολιτική θέση του Ιλληνικού κράτους. Εμποδίζεται ή δύναμη 
τού λαού ν’ άπλωθή μέ τή δυσάρεστη γλωσσική κατάσταση, πού 
προπάντων στά σχολεία τής δ^σοπορας φανερώνεται στά βλαβερά 
της αποτελέσματα. "Ενας λαός πού παρατά τή μητρική του γλώσσα 
καί μάλιστα τή βρίζει, είναι σά νά μισοαρνήται τήν ύπαρξή του — 
τουλάχιστο στήν Ευρώπη. Στόν πολιτικό κι έκπολιτιστικό συνα
γωνισμό μέ τούς άλλους βαλκανικούς λαούς τότε μόνο θά μπορέση ή 

' Ελλάδα νά -βαστάξη καί νά νικήση, άν δέν κοκαλιάση σέ καμιά 
έκδήλωση τής ζωής ούτε στήν έκφραση τής σκέψης, μόνο τιμήση 
τήν πρόοδο καί τή φυσική Ιξέλιξη.

Οί λόγιοι τής Ευρώπης πού καταγίνονται μέ τά μεσαιωνικά και
1 <3
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νέα  ̂έλληνικά όχι έρασιτεχνικά μά σάν έπιστήμονες, είναι σχεδόν 
χωρίς έξαιρεση μέ τό μέρος τοΟ δημοτικισμού καί τό δήλωσαν συχνά 
και καθαρά . .  . "Οποιος ξέρει άπό ιστορία τής έλληνικής γλώσσας 
χαμογελά σάν άκούει τις έρασιτεχνικές καί αντιεπιστημονικές ιδέες, 
μέ τις ¿ποιες οί συνήγοροι τής έπίσημης γλώσσας καί δ καθηγητής 
Μιστριωτης ύπερασπίζονται τήν άποψή τους, καί άπορεΐ πόσο λίγη 
φρονιμάδα καί σεβασμό τοΟ έαυτοΟ των δείχνουν άμα βρίζουν τή 
μητρική τους γλώσσα, τή δημοτική (1912).

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  ΜΠΡΟΥΚΜΑΝ

, ,α ,- J 04 ' Σ τ°  "Πρ<ίβλγ|μαί Τ0°  ΚΡ°ύμπαχ*ρ καί «τήν « 'Α πάντηση. τού Χ ατζιδάχι 
(1904) μεταφρασμένη σέ περίληψη κ α ί γερμανικά (1905) είχαν κατασταλάξει σι 
γλωσσικοί αγώνες σέ 8υό μνημειακά έργα, πού μέ όλη τή συμβιβαστικότητα των 
συγγραφέων τους φανερώνονταν άντιμετωπες καί άσυμδίβαστες οί δυό κύριες 
τάσεις στό γλωσσικόν αγώνα, ή  καθαρεύουσα κ α ί ό δημοτικισμός, ή  παράδοση 
κ α ί ή ζωή. Κάποια γλώσσα έπρεπε έπί τέλους νά γίνη βάση τής νέας γραφόμενης, 
και στη «νεοδημοτική» τού Κρούμπαχερ άντιτάχτηκε άπό τόν έπικριτή του ή 
«νεοκαθαρεόουσαν, ή  γλώσσα πού γιά  βάση της βαστά πάντα  τή  σημερινή καθα
ρεύουσα, δεχεται δμως κ α ί αναγνωρίζει κάμποσες λέξεις καί τύπους άπό τήν 
κοινή γλώσσα πού μιλούμε.

Τότε παρουσιάστηκε μέ τό ύπέροχο κύρος του κριτής ό Μπρούκμαν, άπό τις 
κορυφές τής γλωσσικής έπιστήμης, καθηγητής τής γλωσσολογίας στό -Ηανεπ·στή- 
μιο τής Λιψίας καί συγγραφέας μεγάλης Έ λληνικής γραμματικής. Μέ τό  «Γλώσσα 
που T P ^ e ta i  καί γλώσοα δημοτική, καί τό γλωσσικό ζήτημα τω ν σημερινών Ε λ λ ή 
νω ν. (1906) εδειξε τόν τρόπο πού έγινε ή  γραφομένη οέ δλά τά  πολιτισμένα Ιθνη 
κ ι έπειτα φανερωσ* γενικά τό δρόμο πού νόμιζε πώς έπρεπε ν’ άκολουθήοη ή 
γλωσσική μεταρρύθμιση οτήν Έ λλαδα . Ό  Μπρούκμαν έχει όπογράψει μαζί μέ τόν 
Τουμπ κ α ι τους άλλους Γερμανούς τή  δήλωση γιά  τό γλωσσικό ζήτημα.

Κάποιες βαθειές βλάβες στή σημερινή Ελλάδα δέν είναι δυνατό 
νά γιατρευτούν δσο βαστά αύιή ή διγλωσσία.

Αν ή κατάσταση τής σημερινής γλώσσας δεν είναι δγιής στήν 
Ελλάδα, καθώς παραδέχεται καί ό Χατζιδάκις, τουλάχιστον έμμεσα, 

πρέπει νά έχουν άδιάκοπα στό νοΟ τους πως θά ξαναπάρουν τά 
πράματα τό σωστό δρόμο. "Αν δέ βλέπη σήμερα ή «πλειοψηφώ* των 
Ελλήνων» — δηλαδή οί περισσότεροι άπό κείνους πού ξέρουν τή 

γραφομένη καί πού κοντά σέ όλόκληρο τό λαό είναι ή  μειοψηφία 
- π ώ ς  βρίσκεται σέ δρόμο στραβό, δέν έχει αύτό καμιά σημασία.
Η  απαίτηση γιά μιά ριζική μεταρρύθμιση πρέπει πάντοτε νά ξανα- 

τονίζεται καί δέν έπιτρέπεται νά πή κανείς «πολύ άργά».
Πρέπει νά γίνη συμβιβασμός· μα ή Χυρά .Γραφομένη» πρέπει 

να κατέβη από τά θρονο της πολλά σκαλοπάτια, ϋτή  φωνητική, στό
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τυπικό, γιά τά ούσιώδη άκόμη καί στή σύνταξη πρέπει ν’ άκολου- 
θήσουν τή γλώσσα τοΟ λαοΟ, γιά νά γίνη ή γραφομένη άπό τήν 
άρχή δσο γίνεται περισσότερο ζωντανός όργανισμός.

Κ. Π.

Γιά. τή σύνταξη τής μελέτης αύτής έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες οΐ κ. κ. 
¿ π . Λάμπρος καθηγητής, Κ. Παλαμδς, Δ. Πετροκόκκινος, Ν. Πολίτης καθηγητής 

κ α ί Μ. Τριανταφυλλίδης.

Λ Α Θ Η  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α
δ ιά β α ζε  

φράσεις, γ ιατ ί δέν ξέρει 
ευκτική 
πολλψ  μείζων 
έπεισόδια
πνευματική αναγέννηση 
μάς διαβάζει, μάς 
Καραπάνος

οεΧ. στ. α ντ ί

55 27 φράσεις γ ιατ ί δέν, ξέρει
104 15 μετοχή
104 28 πολλών μείζων
106 4 έπισόδεια
126 20 ποιητική αναγέννηση
138 6 μάς διαβάζει μάς
155 21 Καραπάνος, Κλάδης
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Τ Ρ Ι Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ
Α. Δ Ε Λ Μ Ο Υ Ζ Ο Υ

B’ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ*

I . Ή ΰ·ικό  καί πνενματιχό ξεοχλάβωμα.

Στή μελέτη πού δημοσιεύτηκε στόν περασμένο τόμο το0 Δελτίου 
μέ τόν τίτλο «Πώς πήρα τά παιδιά***, είδαμε δτι ή ίσοπεδωτική 
μηχανή τού δημοτικού σχολείου είχε άφανίσει κάθε ίχνος άπό άτο- 
μικότητα ή σωστότερα τήν είχε άναγκάσει νά κρύβεται κατω άπό 
τήν ύποκρισία καί τό ψέμα· δλες σχεδόν οί μαθήτριες παρουσίαζαν 
στούς δασκάλους των Ιναν κοινό σχολικό τύπο μέ γενικά χαρακτη
ριστικά τδν παπαγαλισμό, τό ραγιαδισμό καί τή σωματική καχεξία. 
Φυσικά μέ τέτοιους δρους κάθε μορφωτική έπίδραση τοΟ σχολείου 
ήταν άδύνατη. Έ πρεπε λοιπόν δλα τά παιδιά νά ξαναγυρίσουν στό 
γενικό φυσικό τύπο τής ήλικίας τους, στήν κίνηση καί στή χαρά 
τής ζωής, καί τό καθένα νά φτάση στό σωστό φανέρωμα τού άτο- 
μικοϋ του χαρακτήρα' νά παρουσιαστούν τά παιδιά στούς δασκάλους 
των έμπρός, είτε μέσα στήν τάξη είτε καί εξω στά διαλείμματα καί 
στούς περιπάτους, δπως παρουσιάζονται σ’ δλο τόν άλλο κόσμο, στό 
σπίτι τους καί στήν κοινωνία. Έ πρεπε μ’ άλλα λόγια οί μαθήτριες 
νά ξαναγίνουν καί για τό σχολείο παιδιά, νά ξαναγυρίσουν πρός τή 
φύση καί πρός τή ζωή, γιά νά γίνη δυνατή πραγματική έπίδραση 
καί μόρφωση.

Διάφορες δμως γενικές καί τοπικές συνθήκες, πού θά τις ίδούμε

* Σύντομη περίληψη άπό τή  μελέτη αύτή έδωσα φέτος σέ δϋό διαλέξεις 
μου πού έγιναν στόν Ε κπαιδευτικό "Ομιλο.

** Δελτίο 'Εκπαιδευτικού 'Ομίλου 3 (1913) σ. 1 -2 7 . (Βγήκε κ α ί σέ χω ρι
στό φυλλάδιο στή σειρά τή ς «Βιβλιοθήκης τού 'Εκπαιδευτικού 'Ομίλου»). Στή 
μελέτη εκείνη παραπέμπω συχνά παρακάτω .
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άλλοτε, καί πρό πάντων oí συνθήκες πού μας ¿μπόδισαν νά μετα
χειριστούμε αμέσως ¿να άπό τά σπουδαιότερα μέσα γιά τό σκοπό 
μας, τή ζωντανή δηλ. γλώσσα, Ιχαναν τό έργο μας δυσκολώτατο. 
Η πρώτη δοκιμή πού ¿γινε γιά νά μιλούν καί νά γράφουν o i μαθή- 

τριες δπως μιλούσαν καί ατό σπίτι τους, βρήκε πρόθυμη τήν έκμε- 
ταλλευση^στον τύπο, καί σηκώθηκε ίτσι άντίδραση καί μέσα στό 
σχολειρ. Έ πρεπε λοιπόν νά έπιβληθή παντού ό φυσικός λόγος άπό 
τα πραγματα κι άπό Ισωτερική άνάγκη. Κι’ αύτό θά γινόταν τόσο 
γρηγορωτερα, δσο πιό πολύ θά μίκραινε ή άπόσταση πού χώριζε 
δάσκαλους καί παιδιά, δσο περισσότερο θά έμπαινε τό σχολείο 
μας στή ζωή, καί δσο άφθονώτερα θ’ άντλούσε ά π ' αύτή τό όλικδ 
τής διδασκαλίας καί τήν Ιπίδρασή του. Σ ’ αύτή δμως τήν προσ
πάθεια ήμουν μόνος, όχι τόσο γιατί τό διδακτικό προσωπικό ήταν 
βοηθητικό, δσο γιατί έβρισκα στούς πιό πολλούς συνεργάτες μου 
άντιληψη διαφορετική πού κάποτε έφτανε ώς τήν άντίδραση. Έ πρεπε 
λοιπόν ή άτομική προσπάθεια καί κάθε άντίθετη έπίδραση να έξου- 
δετερώση καί νά δημιουργήση τέτοιες συνθήκες, πού νά προσαρ· 
μοστή^ σ’ αύτές άσύνείδα καί ή έργασία δλου τού προσωπικού. Καί 
άπ αύτή τήν άποψη ήταν εύχάριστο πού είχα στήν τάξη μου τά 
περισσότερα μαθήματα άπ’ δλους, καί ό καιρός μ! άφηνε νά είμαι 
παντα μαζί μέ τά παιδιά καί Ιξω άπό τήν τάξη, στά διαλείμματα, 
στό περιβόλι καί στούς περιπάτους. Έ τσ ι είχα στά χέρια μου δλη 
σχεδόν τή σχολική ζωή.

Ά πό  τά μαθήματά μου κυρίως ή ιστορία καί τά νεοελληνικά 
έδιναν τις πιό πολλές εύκαιρίες γιά ν’ άντλώ άφθονο ύλικό άπό 

τήν ̂  πραγματική ζωή. Στήν ιστορία τά βιβλία -  ή άστείρευτη 
αύτή πηγή τού παπαγαλισμού -  είχαν άντικατασταθή άπό τόν προ
φορικό λόγο καί τήν τέχνη τού δασκάλου, καί τά ιστορικά γεγονότα 
τά ̂ έβλεπαν τά παιδιά Ιμπρός τους ζωντανά καί στήν αιτιώδη τους 
σχέση καί άλληλουχία. Τούς κινούσαν τό ένδιαφέρον καί τό μυαλό 
πού τό άναγκάζαμε νά συνεργάζεται μαζί μας, μά δσο κι’ άν παρου
σιάζαμε τό θέμα μέ καινούρια μορφή, είχε πάντα μολυνθή άπό τά 
σχετικά βιβλία καί τή διδασκαλία των περασμένων χρόνων. Έτσι, 
δταν ζητούσαμε ν’ άποδώσουν μιά μικρή ένότητα, ή γνωστή φρα
σεολογία πού είδαμε άλλού («Πώς πήρα τά παιδιά», σ. 2, 8, 16 κτλ.). 
άνέβαινε στά χείλη τους, καί ή έλεύθερη καί φυσική διήγηση άνα- 
κατευόταν ή καί ύποχωρούσε στά: οί γενναίοι καί φιλελεύθεροι ¿κείνοι 
άνδρες — οί αίμοβόροι καί άγριοι Τούρκοι — ό Κωνσταντΐνοο Παλαιο- 
λόγος, φιλελεύθερος, γενναίος καί φιλόπατρις κτλ. κτλ. Πάντα δμως
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στά λόγια τους κάτι έμενε άπό τή φυσικότητα πού τήν έφερνε αΛ/οτε 
ή μίμηση καί άλλοτε ή άνάγκη.

Ά λλά  είχαμε σ’ αύτό τό μάθημα καί κάτι άλλο που δέν τό ̂ είχε 
πειράξει καθόλου τό δημοτικό σχολείο, κάτι πού γεμίζει καί ζων
τανεύει τήν ιστορία. Είναι τά δημοτικά μνημεία, παραδόσεις δηλ. 
καί τραγούδια καί διάφορα έπεισόδια χαρακτηριστικά γιά Ινα σημαν
τικό ιστορικό περιστατικό ή καί γιά δλόκληρη έποχή, άνέκδοτα 
κτλ. πού τά βρίσκομε σέ άπομνημονεύματα καί άλλα σχετικά^ έργα 
ή καί στήν προφορική άκόμα παράδοση. Ή  νεοελληνική ίστορια μας 
έγει εύτυχώς τέτοιο θησαυρό μεγάλο άνεκμετάλλευτο ώς σήμερα, 
καί μπορεί νά πή κανείς πώς δέν ύπάρχουν νεώτερα ιστορικά γεγο
νότα πού νά μην έχουν τό τραγούδι τους, τήν παράδοσή τους, 
τ’ άνέκδοτά τους. Τά περισσότερα άπ’ αύτά ζούν άκόμα στό λαό μας 
καί ζούσαν άκόμα στήν οικογενειακή ζωή πολλών παιδιών. Τά είχαν, 
άκούσει άπό τούς γεροντότερους τού σπιτιού, καί τά είχαν βέβαια 
άκούσει μέ τήν άπλή καί φυσική μορφή τους. Μά καί άγνωστα νά 
ήταν, ή έπίδρασή τους είναι τόσο μεγάλη σέ δποιον τά πρωτακουει, 
πού τού σκλαβώνει τήν προσοχή καί τό ενδιαφέρον γιατί είναι βγαλ- 
μένα άπό τή ζωή. Έ τσ ι άν στό μάθημα π.-χ; γιά τήν πολιορκία τής 
Τριπολιτσάς τό βιβλίο έδειχνε άκόμα τήν έπίδρασή του στή φρασεο
λογία τών παιδιών, παραδόσεις καί άνέκδοτα δπως «πώς τιμώρησε 
ό Κολοκοτρώνης τή βάρδια πού κοιμόταν ή τούς λιποτάκτες», πώς 
μιλούσε στούς στρατιώτες», «πώς τούς γύμναζε κ λ π ί1), ή τραγούδια 
δπως, «Ήταν* μέρα βροχερή καί νύχτα χιονισμένη — δταν γιά τήν 
Τριπολιτσά ξεκίνησε ό Κιαμίλης» κλπ., ξέφευγαν δλως διόλου άπό 
τή συνηθισμένη σχολική έργασία καί τό περιβάλλον της. Σέ τέτοια 
θέματα έβρισκα τήν παιδική ψυχή καί τό παιδικό μυαλό παρθένα, 
τ’ άκουγαν μέ πραγματική συγκίνηση καί τά ξανάλεγαν πάλι σαν
παραμύθι. .

Ά π ό  τά δημοτικά μνημεία πού άνάφερα παραπάνω τάπιό  πολλά
τά έπεξεργαζόμαστε στά νεοελληνικά. Ε κτός δμως άπ’ αύτά στό 
νεοελληνικό μάθημα ή νεώτερη λογοτεχνία έδινε ύλικό καταλληλό
τατο καί άγνωστο ώς τότέ στις μαθήτριες, θυμούμαι δταν τούς 
πρωτοδιάβασα τό πρώτο μέρος τού έθνικοΰ μας ύμνου καί τό άνα- 
λύσαμε, είχαν συγκινηθή έτσι πού γιά πολλή ώρα ύστερα άπό τό 
μάθημα ένιωθες στή στάση τους καί στις μορφές τους τή βαθειά 
έπίδραση τού ποιήματος. Τά τελευταία μου λόγια πώς ήταν ντροπή 
νά μήν ξέρουν ούτε τ’ δνομα κάν τού ποιητή, τις έκαμαν δλες να 
σκύψουν τό κεφάλι. Καί δταν ξαναγυρίσαμε πάλι στήν ταξη μας καί
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ρώτησα τί μαθημα ήθελαν νά κάμωμε εκείνη τήν ώρα, με μιά φωνή 
ζήτησαν νά τούς μιλήσω γιά τή ζωή τού Σολωμού. Τήν ίδια έντύ- 
πωση τούς Ικαναν άργότερα άλλα ίργ* τού Σολωμοΰ, τού Τυπάλ- 
δου,.τού Βαλαωρίτη κ. 5. Σ:γά σιγά ήρθαν καί δημοτικά πεζογρα
φήματα δπως τού Βλαχογιάννη π.χ. «ή Σουλιωτοπούλα» κτλ. Μέ τά 
θέματα αύτά είχε ταραχτή δ συναισθηματικός τους κόσμος γιά πρώτη 
φορά, καί ή ταραχή αύτή καί ή πραγματική συγκίνηση έδινε στά 
λόγια τους όλοένα καί πιο πολύ αίσθημα, δηλ. φυσικότητα.

Επειτα στούς σχολικούς μας περιπάτους, πού γίνονταν ταχτικώ- 
τατα μία καί συχνά δυό φορές τή βδομάδα, πάντα κάτι θά είχχ  νά 
τούς πώ πού νά τις Ινδιαφέρη, καί σιγά σιγά άρχισαν έδώ καί κεΐ 
νά μοΟ λένε καί οί μαθήτριες κάτι άπό τή δική τους ζωή καί τό 
δικό τους κόσμο. Καί δ τι ήταν δικό τους καί δέ θύμιζε το σχολείο 
τδ έλεγαν άπλά καί φυσικά. Τούς πρώτους μήνες δλη μα: ή σχολική 
ζωή είχε συγκεντρωθή κυρίως στούς περιπάτους καί τις Ικδρομές, 
γιατί ή αύλή του σχολείου ήταν μικρή καί δεν είχαμε κατορθώσει 
άκόμη νά βρούμε κατάλληλο μέρος γιά τά διαλείμματα καί γιά τό 
περιβόλι μας.^ Παντού δμως, καί μέσα στήν τάξη μου κ’ Ιξω, 
ζητούσα μέ καθε τρόπο νά υποχώρηση στήν άντίληψη των παιδιών 

' ό διδάσκαλος στό δάσκαλο, ό χωροφύλακας δηλ. στον άνθρωπο πού 
Ινδιαφέρεται γιά τή  μόρφωσή τους κ’ αισθάνεται τήν άνάγκη νά 
λαβη καί αύτός μέρος στή μικρή ζωή τους. Τό παιδί νιώθει τό ενδια
φέρον, τήν αγάπη καί τήν έκτίμηση πού δείχνεις γ ι’ αύτό, καί σέ 
πληρώνει μέ τό ίδιο νόμισμα. ’Ανεπαίσθητα άρχιζε ό τρόμος νά ύπο- 
χωρή στήν έμπιστοσύνη καί τήν έκτίμηση, ό ραγιαδισμός στήν 
ειλικρίνεια.

Αύτό ήταν τό γενικό. Συχνά δμως είχαμε καί έξαιρέσεις, άπό- 
τομα δηλ. ξανακυλήματα παιδιών πρός τδν πρώτο σχολικό τύπο πού 
είδαμε. Κι’ αύτό γινόταν γιά δυό λόγους: πρώτα γιατί τέτοια είνα- 
ή ψυχολογία του ραγιά· ή έλευθερία πού τού δίνεις τόν κάνει προσ
τυχό καί άναιδή. ’Αλλά τέτοια κρούσματα δεν ήταν συχνά καί γρή
γορα Ιλειψαν δλως διόλου. Μά ό δεύτερος και κύριος λόγος ήταν ή 
μεγάλη διαφορά πού χώριζε τά μέλη τοΰ προσωπικού ώς πρός τήν 
ιδεολογία καί τήν ήθική καί πνευματική άξια τους- ή διαφορά 
αυτή έφτανε κάποτε ώς τήν αντίθεση, καί μέ τέτοιους δρους δέν 
ήταν βέβαια δυνατό νά εχωμε ένότητα στήν έργασία μας. Ή  έλευ
θερία πού είχε δοθή στις μαθήτριές μας, μόνο μέ τήν πνευματική, 
τήν ήθική καί τή σωματική άκόμα υπεροχή τού δασκάλου μπορούσε

νά συγκρατηθή στά δρια πού έπρεπε. Ανώτερος βέβαια ρυθμιστής 
της Ιλευθερίας είναι ή συναίσθηση τής άτομικής εύθύνης και τοΰ 
καθήκοντος μά χρειαζόταν καιρός πολύς ώσπου νά φτάσουν τα παι
διά σ’ αύτή τή συναίσθηση. Ώ ς τότε θά τά ρύθμιζε δλα ή αυθεντία 
τού δασκάλου, πού στήν άρχή θά πρόβαλε έλοφάνερη καί κάποτε καί 
καταπιεστική, σιγά σιγά δμως θ’ άποτραβιόταν καί θα χανόταν πισω 
άπό τήν άπρόσωπη κατηγορική προσταγή πού θά τήν ύψωνε άπανω 
της ή ίδια ή μαθητική κοινότητα. ’'Ετσι ή έλευθερία τών παιδιών, 
ή γενική αύτή άρχή του Α. Δ. Παρθεναγωγείου, Ινώ στους δάσκα
λους πού ήξεραν τή δουλειά τους ρυθμιζόταν σέ πολύφωνη άρμονια, 
σ’ άλλους δασκάλους ξεσπούσε σέ διαβολική παραφωνία καί άναρ- 
νία. Γιαυτό σέ ώρισμένα μαθήματα ήμουν ύποχρεωμένος^ να βρι- 
σκωμαι κ’ εγώ σχεδόν πάντα μέσα στήν τάξη. Μά τότε άπο δάσκα
λος γινόμουν πάλι χωροφύλακας, καί ύπήρχε-φόβος να καταατρέψω 
»όνος μου δ τι μέ τόσον κόπο προσπαθούσα νά πετύχω· τήν οχλο
βοή διαδεχόταν ή νέκρα καί πολλές μαθήτριες αναγκάζονταν να 
καταφεύγουν ξανά στό ψέμα καί στήν ύποκρισία. Ηξερα πως το 
λάθος δέν ήταν τών παιδιών, άφοΟ δμως ήταν άνάγκη να συνεργα
στώ μ’ αύτούς τούς δασκάλους, έπρεπε νά προσπαθώ παντα να ^κρα
τιέται ή θέση τους στήν τάξη σ’ ένα έπίπεδο ύποφερτο. Ετσι θεΛον- 
τας καί μή τιμωρούσα κάποτε, μά ή τιμωρία άπομακραινε πιο πολυ
τά παιδιά άπό κοντά μου.

Καί δμως μέ δλα αύτά τά ξανακυλήματα και τις δυσκολίες προ- 
χωρούσαμε γενικά πρός τά Ιμπρός, μόνο πού 6 δρομος μας ήταν 
«δρόμος μετ’ έμποδίων».

*

Οί μαθήτριες, καθώς είπαμε, καί στά μαθήματά τους κ’ έξω άπό 
τήν τάξη δείχνονταν τώρα φυσικώτερες καί ζωντανωτερες έμπρος 
« ό  δάσκαλο, κάθε μία ούμφωνα μέ τό δικό της χαρακτήρα που 
άρχιζε νά ξεχωρίζη- Στά χείλη τους σιγά σιγα έπικρατουσε ό φυσ, 
κός προφορικός λόγος, πού καθρέφτιζε τήν κάθε μιά ατομικό
τητα όλοένα καί πιό καθαρά. Μόλις δμως έπιαναν τα παιδια την 
πένα, έπεφταν πάλι στόν κοινό μαθητικό τυπο που 
καί ή παλιά γνωστή μας συνήθεια Ιπιβαλλόταν παντού. Την είδαμε 
στήν έκθεση πού δώσαμε γιά τούς άρματωλους καί κλεφτες, ( . .  
ίδιο βιβλίο σ. 1 2 ), καί τή βλέπομε σέ άλλες παρόμοιες Ικθεσ.ις. I 
νά πετύχωμε τό πνευματικό καί ήθικό ςεσκλαβωμά τους και
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χαρτί, sπρεπε να πάρωμε θέματα παρθένα καί άμόλυ,τα άπό ιό 
παλιό σχολείο, καί τέτοια θέματα μας έδινε πολλά ή σχολική καί ή 
οικογενειακή ζωή. ’Εδώ δμώς βρίσκαμε τήν πιό μεγάλη δυσκολία, 
γιατί οί μαθήτριες μας είχαν τή γνώμη πώς άξίζει νά γράφεται 
μονάχοι δ τι θυμίζει τό βιβλίο καί τά περιεχόμενό του, ήθικοφλύαρα 
δηλ. διηγημάτια μέ τά συμπεράσματά τους καί τά παρόμοια. Κάθε 
άλλο, iva έπεισόδιο π. χ . πού τούς τύχαινε στό δρόμο ή στό σπίτι, 
δέν ήταν σωστό νά γράφεται, δεν είχε καμιά σημασία, κανένα λόγο' 
στό χαρτί περιφρονοΟσαν ακόμα τήν ίδια τους τή ζωή.

Κάποτε τους είπα νά μοΟ γράψουν τί τους έκανε πιό μεγάλη 
έντύπωση άπδ τή χθεσινή ήμέρα: «Κάθε μέρα, είπα, μας τυχαίνουν 
άρκετά περιστατικά, στό σπίτι π. χ. μέ τ ' άοέρφια μας ή με τούς 
γονείς μας, έξω στό δρόμο ή στόν περίπατο, Ιοώ στό σχολε'ιο μας 
στήν ταξη ή στά διαλείμματα. Μέσα σ’ αύτά είναι πάντα κάτι πού 
μάς κάνει πιό μεγάλη έντύπωση από τ’ άλλα». Φυσικά δλες οί 
μαθήτριες τά έχασαν δέν ήξεραν τί νά γράψουν,·δέ θυμόνταν τίποτα 
καί ή διαμαρτυρία γιά τό θέμα πού έδωσα ήταν γενική. Ρώτησα μία 
πού διαμαρτυρόταν ζωηρότερα άπό τις άλλες. »Σένα δε σού έτυχε 
τίποτα-χθες, δέν παρατήρησες τίποτα ιδιαίτερο, δλη ή. ήμέρα σου 
πήγε χαμένη;» .’Απάντηση: «Τίποτα, μόνο ψόφησε τό σκυλί μου». 
Ολες οί συμμαθήτριές της χαμογέλασαν. Τήν ξαναρώτησα. « Έ , 

κι αύτό δέ σου έκανε έντύπωση;» — «Ναί ,  ά λ λ ά  γ 'ι’ α ύ τ δ  
δ έ ν  ά ξ ί ζ ε ι  νά γ ρ ά ψ η  κ α ν ε ί ς » — Μέ διάφορες ¿ρωτήσεις προσ
πάθησα νά τής δώσω νά καταλάβη πώς είχε ένα θέμα πολύ 
δμορφο. Δυό τρεις πήραν θάρρος καί μοΟ είπαν κάτι δικό τους· 
ο^ άλλ*ς σώπαιναν μέ δυσφορία. ’Αναγκάστηκα νά ρωτώ
κάθε μία χωριστά· άνασκάλευαν τις άναμνήσεις τους, έλεγαν μερικές 
μέ μεγάλη δυσκολία, τις σταματούσα στή χαρακτηριστικώτερη καί 
τις έκανα να τήν προσέξουν. Σ ’ δλα δμως τά χείλη άνέβαινε.ή στε
ρεότυπη άπάντηση. «Μά τί; γιά τήν υπηρέτρια νά γράψω ή γιά τήν 
έπισκεψη;» κτλ. Δέν τό χωρούσε τό μυαλό τους πώς τόσο· άσήμαντα 
ή σωστότερα τόσα πρόστυχα θέματα μπορούσαν νά γραφούν. Γενικά 
οί ¿ρωτήσεις πού έκανα σέ κάθε μία — έκτος άπό τήν κυρία τού 
σ κ υ λ ιο ύ -ένα  μόνο σκοπό είχαν: νά τις κάνω νά θυμηθούν καί νά 
δποδείξω άπό τις έντυπώσεις τους. τήν καταλληλότερη· έτσι δέν προ
χωρούσα σέ άνάλυση καμιά. Πήρα 24 Ικθέσεις -  τόσες μαθήτριες ήταν

Τρία χρόνια δάσκαλος 203

έκείνη τήν ώρα στήν τάξη*— μά οί περισσότερες είναι χρονογρα- 
φικές καί ξερότατες. Π. χ.
ή Ε λ έ ν η  Ψ . έγραψε· «Χθες ήλθεν μία φίλη μον καί ή χαρά μον 
ήτο Απερίγραπτος«·. Αύτή ήταν δλη ή έκθεσή της.

ΤΙ Σ ω τ η τ ρ ί α  Κ.: -Χ θες κατά τήν 3 ώραν περίπου μετά 
μεοημβρίαν [ήλθεν]** ή Αγαπητή μον έξαδέλφη μετά τον Αδελφόν 
της πρός Αποχαιρετισμόν. Διότι οντος ήθελεν νά μεταβή είς Ζαγο
ράν-. (πρβλ. ίδιο βιβλίο σ. 7 σημ. 2).

Ή  Ε 5 α  Λ.: «Χθές εις τό μάθημα των Μαθηματικών δ κύριος 
Τ. μέ έπέπληξε διότι έγέλων«. (πρβλ. ϊδ. β. σ. 6).

"Αλλη: «Χθές ήναγκάοθην νά μείνω είς τό οχολεϊον διότι την 
πρώτην ώραν εκάμαμεν μάθημα καί διά τοντο ϊμεινα καί Ιγώ  καί 
αί αλλαι ονμμαθήτριαί μον δοαι εκαμον μάθημα καί έκάμαμεν γνμνα- 
ο τικψ  αί δέ άλλαι αί δποιαι δεν ϊκαμον μάθημα ίξήλθον είς περί
πατον-. Ά  ν θ ή  Φ.

Έ τσ ι είναι οί περισσότερες ¿κθέσεις(2) καί μάς δείχνουν πόσο 
δύσκολα κινιόταν τό μαθητικό μυαλό, μόλις φεύγαμε άπό τά συνη
θισμένα σχολικά θέματα, τή γνωστή δηλ. φρασεολογία καί τόν παπα- 
γαλισμό, καί πλησιάζαμε κάπως στή ζωή. Έ δώ  τίποτα δέν μπορούσε 
νά τίς βοηθήση άπ’ δ τι είχαν μάθει στ’ άλλα σχολεία, τό μυαλό 
έπρεπε νά σκεφτή μοναχό του άπάνω στα πράγματα καί ή ψυχή 
νά κινηθή άπό τή φυλακή της. Μακριά άπό τό χαρτί, στή δίδασκα- 
λία μου ή έξω άπό τήν τάξη, δλες σχεδόν είχαν άρχίσει καθώς είδαμε 
νά δείχνωνται φυσικώτερες καί ειλικρινέστερες- μόλις δμως στάθηκαν 
μόνες τους έμπρός στό χαρτί, στέρεψαν μονομιάς δλα καί νεκρώ
θηκαν. Γιατί τό χαρτί είναι τό σύμβολο τών σχολείων μας καί τό 
σκιάχτρο τών παιδιών. Χαρτί θά πή διδάσκαλος, καλλιεπεια, βαθμο
λογία, τιμωρίες. Κάποια μαθήτρια π. χ. ήθελε νά γράψη γιά  τά σπει- 
ριά τού προσώπου της πού ζήτησε νά τά γιατρέψη μέ μιά άλοιφή 
καί τά έκανε χειρότερα. Μέ ρώτησε πώς λέγονται τά σπειριά στήν 
έλληνική γλώσσα. Τής είπα δτι λέγονται «σπειριά». — "Οχι άποκρί-

* Τό ντάντεμα πού έκαναν οί περισσότερες μητέρες στά κορίτσια τους ήταν 
τέτοιο πού κ α ί τό  ελαφρότερο συναχάκι κ α ί μιά ασήμαντη κακοκαιρία έφταναν 
γ ιά  νά τά  κλειδώσουν μέσα στό σπίτι. Τό κακό  αύτό πού στήν αρχή ήταν μεγάλο 
κ α ί μας δυσκόλευε τή  δουλειά μας, σιγά σιγά μετριαζόταν, ώσπου τέλος ελειψε

σχεδόν ολως διόλου.
** S i  αγκύλες κλείνω λέξεις ή φράσεις πού παραλείπουν τά  παιδιά άπό παρα

δρομή ή  πού είναι κακογραμμένες καί δυσκολοδιάδαστες.
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θηκε, Ιννοώ πώς λέγονται καλύτερα>. Κ ’ Ιπειδή δεν ήξερα νά τής 
πώ καλύτερη λέξη, προτίμησε νά γράψη γ ι’ άλλο θέμα. Ά λλοτε 
πάλι άλλη μαθήτρια σέ κάποια έκθεσή της ξεχάστηκε κ’ έγραψε 
τή λέξη «γάιδαρος«. Γρήγορα δμως κατάλαβε τό Ανοσιούργημα πού 
έκαμε, καί θέλησε νά τά διόρθωση κλείνοντας τόν καημένο τόν 
γάιδαρο μέσα σέ παρένθεση· μά στή σαστισμάρα της λησμόνησε νά 
τού κόλληση δίπλα τό λόγιο σύμβολό του.

Μόλις τέσσερες μαθήτριες ξεφεύγουν πραγματικά άπό τή γενική 
ξεραΐλα κασμάς δίνουν κάτι ξεχωριστό; Δυο άπ ' αύτές έγραψαν γιά 
το χειμωνιάτικο στρώσιμο τοΟ σπιτιού. Τό θέμα είναι τό ίδιο, μά 
κάθε μιά γράφει διαφορετικά, καί στις γραμμές τους θαμποφαίν’εται 
τό θετικό μυαλό καί τό λεπτό παρατηρητικό τής μ ιάς:

 ̂ « Χ θ ές  ¡στρώ σαμε τό σπίτι μα ς. Έ γ έ ν ε το  δέ  μ εγά λη  φασαρία  
διότι 'όλα τα  έπ ιπ λα  εκάστου δω ματίου τά μ ετεκ ο μ ίζα μ εν  εις άλλο 
x a í διά  τούτο ή οικία μ α ς  ήτο  άνω κάτω . Τό θέα μα  ήτο  πολύ  
ωραιον, διότι τά τρία άδελφάκια μ ο υ  έπαιζον ε π ί  τω ν ταπήτω ν κ α ί 

διεακέδαζαν μετα κομ ίζοντα  τά  έπιπλα. Ά λ λ ά  δέν διεσκέδαζαν μόνον  
a m a  διότι κ α ί ε γώ ,μ ετά  τή ς  δεντέρας άδελφής μ ο υ  ίπ α ίζσ /ιεν  τρα -  

_ οώααι άριστερά κ α ί δεξιά τούς τά π η τα ς». ’Ι φ ι γ έ ν ε ι α  Ξ. 
καί στήν άλλη τό νοικοκυρίστικο καί αίσθαντικό παιδί:

, " Τω θ α έφθασεν δ  χειμώ να ς κ α ί πρέπει νά στρώ σω μεν τό
σπίτι κ α ί νά άνάψ ω μεν φω τιά . Χ θ ές  λοιπόν κ α ί έμείς  έστρώ σαμεν τό 
i πάνω  π ά τω μ α  τό π ρ ω ί κα ί μετά  μεσημβρία ν  τό κάτω  κ α ί άνάψ αμεν  
κ α ί φω τιά  κ α ί μ α ς  Iζέσταινε θαυμάσια . "Ο χι όμω ς μόνον ίμ έ ϊς  
κρνω νομεν άλλά άκόμη κ α ί τά άνθη. Διά to m o  προχθές όπου  είχε  

; πο λύ  κρύο  τά  ̂ άνθη ίμ α ρά νθ ησα ν  κ α ί τά εδάναμεν μέσα  εις τόν διά
δρομον κ α ί εις τάς γω νίας τής σκάλας, φ αντασθήτε την φασαρίαν τον 
σπιτιού. ‘ Ε ατόλισαν δέ  τόν διάδρομον  τά άνθη ώ ς νά είναι άνθοκο- 
μεΐον». Ά θ η ν ά  Ρ.

Η Λ ι ν α  Λ. γιά τό θέμα πού της φαινόταν άστεΐο ν’ άπασνο- 
λήση τή σοβαρή της πένα έγραψε:

« Η  λνπ η  την όποιαν ήσθάνθην κατά  τήν χθεσινήν ημέραν.

Χ θ ες  μ ετα  μ α κρ ά ν  νόσον ¿τελεύτη σ ε <5 πιστός κ α ί α γα π ητός μ ο υ  
κ ύω ν ’Έ κ τω ρ , τόν όποιον ήγά π ω ν πάρα  πολύ , διότι ήτο  έξνπνον  
σκυλάκι και εξετέλει διάφορα πα ιγνίδια ' ήτο λευκόν, το ν  εφ όρω ν δέ 
κ α ί μ ία ν  κόκκινη κορδελίτσα καί ήτο  κονκλάκι. Τέλος μ έ  δάκρυα  είς 
τους όφ θαλμονς έθεσα τούτο  μ έ  τάς Ιδίας μ ο υ  χείρας είς τήν τελεν-
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ταίαν τον κατοικίαν, κ α ί ε π ' a i  τής  έθεσα ένα λίθον επ ί το ν  οποίον 
έγραψ α  « 'Ε ν θ ά δε  κειται ό π ιστός μ ο ν  κύω ν».

Τά λόγια τής Λ ί ν α ς, πρό πάντων στήν άρχή καί στό τέλος, 
μάς θυμίζουν κάπως τόν ψευτορομαντισμό άπό τήν πρώτη έκθεσή 
της: « Έ ν θ ύ μ ιο ν  μα θητικόν  βίου. Ή τ ο  μ η ν  Ό κ τώ μ δ ρ ιο ς  ότε άπεφ α -  
σίααμεν  νά διοργανώ σω μεν έκδρομ ήν  ι ira·» κτλ. (ίδ. β. σ. 9). Εδώ 
δμως τή φρασεολογία πού είχε μάθει άπ’ έξω άπό βιβλία, Ιφημερίδες 
καί περασμένες σχολικές Ικθέσεις, τή μεταχειρίζεται συνειδητά γιά 
νά δώση τά πρώτα δείγματα άπό τή λεπτή της ειρωνεία. Γιατί μέ 
τό χαρακτηριστικό τίτλο πού δίνει στήν έκθεση της, καί μέ τις φρά
σεις «μετά  μ α κρ ά ν  νόσον έτελεύτησεν  . . .  » καί «μέ δάκρνα  εις τούς 
οφ θαλμ ούς έθεσα τούτο  είς τήν τελενταίαν του κατο ικ ίαν» έξωτερι- 
κεύει τήν άντίληψή της δτι τέτοιο θέμα δέν αξίζει γιά έκθεση. Καί 
δμως μερικές φράσεις δπως «ήτο έξνπνον σκυλάκι, τον εφ όρω ν δέ 
κ α ί μ ία ν  κόκκινη κορδελίτσα κα ί ήτο  κονκλάκι*  δείχνουν τήν πραγ
ματική άγάπη τού παιδιού γιά τό σκυλί του.

Καί οώ βλέπομε άκόμα κάτι άλλο πολύ χαρακτηριστικό. Μόλις 
τό παιδί αίσθάνθηκε πραγματικά, ξέχασε τόν κννα  καί μίλησε γιά τό 
σκυλάκι του μέ τόν τρόπο πού είδαμε, πήρε δηλ. ό λόγος του στοι
χεία ζωντανά. Τό ίδιο βλέπομε καί στις άλλες δυό Ικθέσεις πού 
ξεχωρίσαμε παραπάνω. Τά στοιχεία αύτά του φυσικού λόγου τά έπι- 
βάλλει ή τό αίσθημα δπως π. χ. στή Λ ί ν α  Λ., ή ή άνάγκη, τό 
φτωχό δηλ. λεξιλόγιο πού διαθέτουν τά παιδιά άπό τήν Ιπίσημη 
γλώσσα καί ή άστάθεια στή γνώση τού τυπικού. Συνήθως δμως είναι 
καί οί δύο λόγοι μαζί, δπως στήν Ά θ η ν ά  P.*.

Ή  Μ α ρ ί α  Σ χ .,  πού στήν έκθεσή της γιά τόν πρώτο περίπατο 
ζήτησε νά φτάση τόν ψευτορωμαντισμό τής Λίνας: «τά 'πάντα  ήσαν  
ώραΐα, υ ήλιος έρριπ τε ζω ηοώ ς τάς άκήνο,ς του» κτλ., έγραψε τώρα 
έτσι: « Χ θ ες  είς τήν τρίτην ώ ραν τής προοΐας ε ίχα μ ε κοπτική , εγώ  
ελησμόνησα τήν κοπτικήν, κα ί ή διδασκάλισσά μ ο ν  εμαλαισε και μ ο ύ  
είπε νά μ ή ν  ξεχάσω  άλλην φ ορά  τήν κοπτική ν  μου».—Τελείωσε 
νωρίτερα άπ ' δλες, πήγα στή θέση της, είδα τά γραφόμενα της, 
χαμογέλασα καί τής σύστησα άλλη φορά νά μήν ξεχνά. Μέ κοίταξε

* Πρβλ. ά κ ίμ α  τήν ακόλουθη ϊκθεση τή ς Ε ù θ α λ ί α ς  Α : «Χθες μόλις εξν- 
πνησα κα ί ήγέρθην ί χ  τής κλίνης, Αμέσως κατελήφθην άπό ζάλη κα ί δέν ήδηνάμην 
νά αυνίλθω. Α μ έσ ω ς  ήλθεν ή μητέρα κα ί μου εδωαε κάμποσες ξυλιές κα ί μ έ  έρόν- 
τισεν μέ όλίγον νερόν καί κατόπιν ένεδνθην κα ί ήλθον είς τό οχολεΐον».
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πονηρά καί γέλασε όλο τό πρόσωπό τ η ς -Δ έ ν  τό ξέχασα μά τό είπα 
έ τ σ ι . - 1 ι« τ ι;-Κ ο κ κ ίν η σ ε  καί μέ ρώτησε άν πρέπη νά τό γράψη. 
1 ης έδωσα τό τετράδα της, νόμισε σωστό νά σβήση τήν πρώτη 
χ εση^ κ γράψε. «Χθες είς τήν τρίτψ· ώραν τής πρωίας είχαμε 

κοπτικην. Εγώ  έκαμα γεύματα  δτι ¿ξέχασα τήν κοπτικήν μον διά νά 
νπαγω απανω* καί κάμνω μάθημα. Ή  διδασχάλιοσά μον μέ  ¿μά
λωσε κώ  μον είπε νά μήν το ξεχάσω άλλην φορά. Καί δεν μ έ  άφησε 
να πηγαίνω ¿πάνω. Τότε της είπα δτι άλλην φορά δέν θά τό ξεχάσω».

*

< Ή  Μαρία στή σύντομη έκθεσή της, δπου όμολογεΐ πώς γέλασε 
τη δασκαλ« τής κοπτικής, μάς Ιδωσε τήν πρώτη χεροπιαστή άπό- 
οειξη ο* ή απόσταση πού χώριζε τά παιδιά άπό τό δάσκαλο άρνίζει 
να μικραινη. Καί δσο μικρότερη γίνεται ή άπόσταση αύτή, τόσο 
πιό ποκυ ξεθαρρεύει καί φανερώνει καί στό χαρτί τόν κόσμο της ή 
εφτασφράγιστη καί δειλιασμένη παιδική ψυχή. Ή  πρόληψη πού 
χώριζε τα θέματα σέ εύγενικά καί πρόστυχα άρχίζει νά ύποχωρή 
στή σωστή άντίληψη, καί όταν γιά δεύτερη φορά έδωσα στήν τάξη

Γ  π* ί μ01° .?εμα;  : Τ6 * « ° 1 δΐαν 1 «****>  τό πρωί»·
και σέ λιγο παλι -απο τή χθεσινή ή μέρα», βρήκα μεγαλύτερη προ
θυμία καί μικρότερη δυσκολία καί δισταγμό.

Έ  ν ,λ έ Ι ! ία Ψ · π· χ · π °" τί>ν πΡώτγ) μ«« είπε λακωνικώ- 
τατα. -Χ θες ηλθεν μια φίλη μου καί ή χαρά μον ήτο Απερίγραπτος. 
τώρα κάπως κινηθηκε: <Χθ(ς έλεγα είς τήν μητέρα μον δη  έξ δλων 
των μαθημάτων μο ί Αρέσει δ περίπατος διότι διασκεδάζομεν πολύ 
ώραια και μαλιστα ή Ανάβασις των βουνών. Τότε μον Απήντησεν -
1Ναί °°ΰ α*έ™  δ Μ  δσάκις πηγαίνης πάντοτε έρχεσαι
βραχνιασμένη. Λ

ίδια μαθήτρια γιά τό θέμα «δταν ξυπνώ τό πρωί», έγραψε: 
*1αθ ημέραν με σηκώνει ή ύπηρέτριά μον τήν β ώραν τής πρωίας 
αλλα *οπιαζει πολύ καί αύτή καί ¿γώ διότι μον Αρέσει-δ πρωινός 
νπνος. Μόλις σηκωθώ μον φέρνει τό γάλα μου, τδ όποιον δέν μον 
αρεσει και πολλάκις τό δίδω είς τήν ύπηρέτριαν Αφον μον ίγγνηθή

_ Επειδή ή σπουδαιότερη ί,αφορά στις μαθήτριες ήταν τά περισσότερα ή 
λ.γωτερα γραμματικα λαθη πού έχαναν, αναγκάστηκα τούς πρώτους μήνες να

1 2 Ζ ^ α -  *«ί νά τούς χάνι» σέ »ιαίτερη αίθουσα ειδικές
άοκησεις. Αυτο είναι το μαθημα πού ίννοει ή Μαρία Σχ.
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πώς δέν θά τά είπή είς τήν μητέρα μου καί πίνει πολύ ευχαρίστως. 
Έ πειτα  ¿νόνομαι καί έρχομαι είς τό οχολεϊον πολύ ενχαριστημίνη>,{··)_

Ή Ά Θ η ν ά Ρ .  πού μάς είπε παραπάνω γιά τό χειμωνιάτικο 
στρώσιμο τού σπιτιού, γράφει τώρα: «Αιά νά σηκωνώμεθα πολύ 
πρω ί βάζομε τό ξυπνητήρι είς τάς 5 τώρα δέ ¿συνηθίσα/ιεν καί δέν 
μάς κάμει κόπον. Μόλις σηκωθούμε κατεβαίνομε·· κάτω είς τήν τρα
πεζαρίαν καί ή υπηρέτρια άνάπτει τήν σόμπα καί εγώ μέ τόν Αδελφό 
μον διαβάζομε. "Αμα δμως δέν έχω διάβασμα κάθομαι καί εργά
ζομαι, βάνομε δέ καί στοίχημα μέ  τήν υπηρέτρια διά νά Ιδωμεν 
ποιος θά τό ιελειώυη μπροστύτερα καί δποιος δέν τό τελειώαη ώς 
τότε δπον εΐπαμεν τρώει άπό μία μπαταιά. Κατόπιν τρώμε τό γάλα 
μας καί έτοιμαζόμεθα διά τό σχολέϊον».

"Άλλη, ή Δ α ν ά η  Σ., έγραψε μέ τόν τίτλο: « Σήμερον τήν 
πρωίαν. — Σήμερον τήν πρωίαν εσηκώθηκα είς τάς 8 παρά 20, ήμην 
θυμωμένη μέ τήν ύπηρέτριά μον διότι δέν μέ ¿σήκωσε πολύ πρωί, 
δέν ήρκε μόνον τοντο Αλλά είχα χάσει καί τά βιβλία μον διότι ήνοιξε 
τήν σάκα μον νά πάρη τό μολνβδοκόνδνλόν μον καί μέ τά ¿σκόρπισε 
δλα. 'Επλύθηκα Αμέσο>ς έφαγα καί έφυγα' Αλλά δτε ήλθα εις τό 
οχολεϊον ήτο πρω ί καί δέν επήγαινε καλά τό ώρολόγιον μα ς». 
(πρβλ. ίδ. β. σ. 5)*.

Καί άλλη τέλος: « Ή  μήτηρ μον καθ' έκάατην πρωίαν περί τήν 
7 ώραν τής πρωίας έρχεται είς τό δωμάτιόν μον διά νά μέ  ξυπνηση. 
Ά μέοω ς λοιπόν ίγείρομαι, ενδνομαι, πλύνομαι προσεύχομαι καί τέλος 
καταβαίνω είς τήν τραπεζαρίαν διά νά πάρω τό τσάι μον. Ώ  πόσον 
μ  αρέσει εκείνη ή στιγμή διότι πέριξ τής τραπέζης είναι δλα τά 
άδελφάκια μον. “Εχομεν ένα μικρόν δ όποιος θυμώνει μέ τήν παρα
μικρόν παρατήρηαιν. ’Εάν π. χ. ή μαμά τον πή μή  Γιώργο πάρι/ς 
άλλη ζάχαρη ή διατί ¿πήρες τό κονλονράκι τής Αδελφής οον Αμέσως 
θυμώνει, κλαίει, ρίπτει τό γάλα τον, καί δλα αντά έπικνροννται μέ 
κάνα δνό μπάτσονς τής μαμάς. ”Επειτα εγείρομαι καί έρχομαι είς τό

* Ή  ίδια μαθήτρια κάποια μέρα μπήκε πολύ αργά στήν τάξη. 01 συμμαθή-
τριές της έγραφαν δλες γιά ένα θέμα πού τούς είχα  δώσει καί κόντευαν νά τελειώ-
σουν.'Γιά νά μήν κάθεται άνεργη καί ή Δ α ν ά η 2., τής είπα νά μου γράψη:
γ ι α τ ί  ά ρ γ η σ ε .  Σέ λίγο μοδ έδωσε τήν άκόλουθη έκθεσή τ η ς : *Σ ή μ ερ ο ν  τήν 
π ρω ία ν, αφ ο ν  ¿οηχώ θην πολύ π ρ ω ί ενεδύΟην, έπλνθην, έφ αγα  κ α ί  ήμ ο νν  ή το ιμ α -' 
βμένη διά τό  σχολίων, άλλα ή μ ή τη ρ  μ ο ν  δ ίν  μ έ  άφ ινε  νά έλθω . Κατ’ ά ρ χά ί έΰΐώ- 
πονν έπειτα  ήρχιοα  νά κλα ίω . Έ ν ο )  ¿πήγε ή  μ ή τη ρ  μ ο ν  έπάνω  διά νά δώ ση τό  
κινίνο·' το ν  Αδελφού μ ο ν  δο ιις  είνα ι άοΟενή;, ίγ ώ  έφ νγο ν  χω ρ ώ  νά μ ε  ίδή* .
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σχολεΐον δπον ελπίζω δη θά μορφωθώ καλύτερον». Γα ρ υ φ α λ λ ι ά  Γ.(*).
Τό ίδιο άπό τις 14 έκθέσεις πού πήρα μέ τόν τίτλο: «’Από τή 

χθεσινή ήμέρα* ο£ πιό πολλές τώρα είναι χαρακτηριστικές γιά τήν 
κάθε μιά μαθήτρια. Ή  Ζ ω ή Β. π. χ. βρήκε τή χαρά της στή ρόκα 
καί τή διατύπωσε άπλά όπως καί τό άντικείμενο πού τήν προκάλεσε: 
«Χθές τύ πρωί ιιόλις ήλθα εις τό σχολεΐον βλέπω τήν κνρά Ά ρ γυρ ώ  
νά γνέθη αμέσως ένεθνμήθην τήν γιαγιάν μον δπον έγνεθε είς ιό 
χωριό. Τότε βγάζω  τό καπέλο μον καί ίπήγα καί έπήρα άπό τήν κ. 
Ά ρ γυ ρ ώ  τήν ρόκα καί τό άδράκτι καί ήρχιαα νά γνέθω. Διότι μου 
αρέσει πολύ αν τή ή δουλειά».

Ά λλη  πού στή δοκιμαστική έκθεσή της γιά τόν κόρακα καί τήν 
άλωπού τελείωσε μέ τό ακόλουθο συμπέρασμα «ό όψωθείς έαυτόν 
ταπεινώνεται δ δέ ταπεινός έαυτόν ύψωθήσεται», διηγήθηκε τώρα 
ένα δνειρο πού είδε. Ή  διήγησή της πού τή χαρακτηρίζει ή πολύ
λογη υπερβολή — ένα σωστό φρασεολογικό παραλήρημα πού θά 
χρειαστή συστηματική θεραπεία , γιά νά μετριαστή — μάς δίνει στό 
τέλος κάτι άπό τή λαϊκή παιδαγωγική: «Εξύπνησα έντρομος καί 
διηγήθην τό φοβερόν δνειρόν μον είς τούς γονείς μον. Τότε δ πατήρ 
μον μον είπε ν δη δταν άτακτώ καί δέν προσεύγωμαι, τύιε βλέπω 
άσχημα όνειρα. Καί αληθώς /ιοί εϊπεν διότι εγώ δέν προσηυχήθην, 
διότι ¿νύσταζα πολύ καί άπεκοιμήθην δίχως rá  προσευχηθώ». 
Φ α ν ή  Η. (πρβλ. ?δ. β. σ. 20).

'Η  Λ ί ν α  Λ., δηλ. ή «ήτο μήν Όκτώμβριος» κλπ. έγραψε τώ ρα: 
εΧθές τό άπόγενμα δταν ίπήγα εις τό σπίτι μον είδα μετ’ έκπλή- 
ξεως ότι δ καλός μον παπονς μας έστειλε πάρα πολλά μήλα καί 
8 κηρίθρες τάς όποιας άγαπώ νπερβολικώς. Τότε καί ίγώ  έγύρεψα 
άπό τήν μητέρα μον καί μον έδωσεν έν τεμάχιω· πολύ μικρόν. Τότε 
καί εγώ επήρα κρυφά άπό τήν μητέρα μον καί έτσι ¿χόρτασα έπειδή 
δέν μέ έφθασεν. "Εφαγα δέ καί 2  μήλα αν καί ήθελα περισσότερα 
αλλά δεν μέ άφινε ή μητέρα μου νά φάγω περισσότερα άλλ’ ίγώ  τής 
είπα δτι δ κ. διευθυντής μάς είπε διι πρέπει νά τρώγωμεν πολλά 
αλλά δέν μέ άφινε μέ κανένα τρόπον, (πρβλ. παραπάνω σ. 204).

Ά πό  τήν έκθεση τής ίδιας μαθήτριας γιά τό σκυλάκι της μπο
ρούσε ίσως νά συμπεράνη κανείς γενική άγάπη τού παιδιού αύτού γιά 
τά ζώα. Ή  ξαδέρφη της δμως, ή Σ τ α μ α τ ί ν α Σ .  φρόντισε νά 
μάς βγάλη άπό τέτοια πλάνη καί νά δείξη πόσο άναγκαία ήταν ή 
έπέμβαοη τού δασκάλου. Γιατί γράφει: "Χθες μετίΰην εις τήν ¿¿¡α
δελφήν μον διά νά μελειήοωμε τά μαθήματα τά όποια εΐχομεν
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σήμερον. "Οταν δέ ¿τελειώσαμε τά μαθήματα μας βγήκαμε εις τήν 
αυλήν διά νά παίξωμε. Έ νώ  παίζαμε βλέπομε ένα ποντίκι να πέρνα 
έμπροσθέν μας έμεΐς ίφοβήθημεν καί φωνάζαμε- τότε τό πιάσαμε 
καί τό δέσαμε μέ μίαν κλωστήν καί παίζαμε μέ αυτό. Οταν δε 
παίξαμε έπί πολλήν ώραν τό βαρεθήκαμε καί είχαμε ένα τενεκε νερο 
καί τό βάλαμε μέσα καί ¿πνίγη». Ή  Σ τ α μ α τ ί ν α Σ .  είναι^ ή^ ενρε- 
θεισα έν διλήμματι ¿νώπιον του άπειρον καί μαγευτικόν εκείνον 
θεάματος δπερ έπεκτείνετο ίνώπιόν μας άπορο'νσα τί νά θανμάση κλπ. 
στόν πρώτο μας περίπατο (κτ. ίδ. β. σ. 10 ) (5).

*

"Ενα πρωί, δταν κατέβηκα στό γραφείο μου, βρήκα μερικες 
μαθήτριες νά κάθωνται γύρω στό τζάκι, δπου έκαιγε καλοαναμμενη 
φωτιά. Ή  έπιστάτρια καθισμένη κοντά τους μέ τή ρόκα στό χέρι 
ένεθε, καί δλες φλυαρούσαν σιγά. Μόλις μέ είδαν νά μπαίνω, ή 
πολύχρονη συνήθεια τις έκανε νά τιναχτούν άπάνω μονομιάς 
ταραγμένες κ’ έτοιμες νά φύγουν τούς είπα νά καθίσουν δπως πρώτα, 
καί κάθισα καί γώ μαζί τους. Έ τσ ι έμπρός στήν δμορφη φωτιά 
άνοιξα σιγά σιγά κουβέντα, καί χωρίς νά τό νιώσουν άρχισαν ή μια 
μέ τήν άλλη νά λένε τά δικά τους, πώς περνούν στό σπίτι τους γυρω 
στή σόμπα ή στό τζάκι κ. ά. Αργότερα, δταν ήρθε ή ώρα καί μπη- 
καμε στήν τάξη, έφερα πάλι τήν κουβέντα πού κάναμε στό γραφείο, 
κάθε μία είχε νά πή καί τό δικό της, κ’ έτσι ήρθε μόνο του τό θεμα 
«τό βράδυ μετά τό φαγητό. ή «χόριο στό τζάκι, χόριο στή θερμάστρα».

Πήρα 22 έκθέσεις, καί απ’ αύτές οί περισσότερες μάς δίνουν ένα 
κομμάτι άπό τήν ήρεμη ή τή ζωηρή ζωή τού σπιτιού, άνάλογα 
πάντα μέ τή δύναμη κάθε μαθήτριας πού άρχίζει τωρα να φαιν«τ«ι 
πιό καθαρά. Παίρνω τρία παραδείγματα, τά πιό χαρακτηριστικά ( ).

«Η Β α σ ι λ ι κ ή  Ν.-έγραψε: Έ Ις  τήν οικίαν μας τήν ¿όπεραν 
συναθροιζόμεθα δλοι γύρωθεν τής θερμάστρας περιμένοντες τόν άρχη- 
γόν τής οίκίας δπως έλθη καί μας φέρη τίποτε γλυκίσματα, 
μέ τά όποια περνώμεν τόν καιρόν μας. Μόλις έλθη μ ά ς ώ  δίδει, και 
τότε γίνεται χαλασμός κόσμον γύρω τής θερμάστρας, αν και εϊμεθα 
μόνον δύο άδέλφια. Τότε μαλώνουμε ποώς νά πάρη τά περισσότερα, 
δταν τέλος πάντων ήσνχάσωμεν τά ψήνομε καί τά τρώμεν. Επειτα 
άρχίζει τό γενμαώΟιαν τελειώση καί αύτό, πάλιν άρχίζομεν τα πρώτα 
δηλαδή γύρω τής θερμάστρας. Πρώτα πρό τον θανάτου τον άδελ-  ̂
φον, εϊμεθα πολύ περισσότερον εύχάριστοι δχι μονον διότι είναι οι
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γονείς μον λυπημένοι πάντοτε, αλλά διότι τώρα ή γιαγιά δέν μάς 
λέει πλέον παραμύθια, διότι .λέει ένθνμεΐται τόν έγγονόν της τού 
όποιου του ήρεσχον πολύ τά παραμύθια». (Πρβλ. ΐδ. β. σ. 14 σημ. 
καί α. 20).

Ή  Μα ρ ί α  2 χ .,  ή ψευτορομαντική στόν πρώτο μας περίπατο, ή - 
μαθήτρια πού μάς είπε παραπάνω πώς γέλασε τή δασκάλα τής κοπτι- 
κής, δσο πάει καί γίνεται άληθινώτερη: «Τά ίοπέρας μετά τό 
φαγητόν ονναθροιζόμεθα δλοι πλησίον τής έστίας καί οι γονείς μον 
ή άναγινώσχουν έφημερίδας ή όμιλοϋν περί διαφόρων ζητημάτων. 
Ά λ λ  εγώ μετά τον άδελφον βαρννόμεθα νά άκούσωμεν περί τών 
ομιλιών. Τότε ¿γώ λέγω  «παίζομε χαρτάκια; δ άδελφός μου λέγει « θά 
παιζωμε άλλο. οε πολλά λεπτά*. Τοτε έγω λέγω έχω νά γράψω, 
ψέματα. "Ε ! τότε μου λέγει οέ λίγα λεπτά. ”Α !  αν είναι οέ λίγα 
παίζω, καί οηκώνομαι την πρωίαν καί γράφω. Κ αί άρχίζομε νά 
παίζωμε. Αυτός όμως μου κοιτάζει τά χαρτιά καί εγώ κάμνω ότι 
δέν τόν βλέπω, καί άμα κερδίζη του λέγω  «δέν σου δίδω τά λεπτά 
γιατί μου κοίταζες τά χαρτιά»· τότε αυτός φωνάζει νά τον .τά δώσω 
καί μου λέγει *όταν θά ξαναπαίξωμε, τά λεπτά θά τά δίνομε εις τήν 
αδελφήν μον τήν μεγαλντέρα. Καί πηγαίνομε υστέρα νά κοιμηθούμε*.

'Η  Ά ρ τ ε  μ ι ς  Π., πού τή δοκιμαστική Ικθεσή της γιά τόν 
κόρακα καί τήν άλωπού τήν τελείωσε μέ τή φράση: τότε θά ήσουν 
δ βασιλεύς των πτηνών έάν είχες μυελόν» καί άργότερα γιά τό θέμα 
«άπό τή χθεσινή ήμερα» έγραψε: «Χθές ήλθεν δ υπηρέτης τής 
μάμης μον εκ τον χωρίου Λ. διά νά άγοράση διάφορα τρόφιμα των 
όποιων στερούνται, καί μάς έφερε μέλι καί μήλα. 'Οποίαν χαράν 
ήσθάνθημεν ότε Ιμάθαμεν ότι είναι όλοι καλά, πολύ δέ ελυπήθημεν 
διά τόν απ’ αυτών χωρισμόν» —  τώρα γράφει: «Τό δείπνο — Ή  
καλύτερη ώρα τής ημέρας μον είναι εκείνη που κάθομαι ατό τραπέζι 
πρώτον γιατί είμαι λιγάκι λαίμαργος καί δεύτερον γιατί τότε μόνον 
βρίσκω καιρόν νά μιλήσω μ έ  τά αδέλφια μον νά πώ κανένα άστεΐο 
νά γελάσωμε ή νά μου πουν καμιά είρωνία γιά τή λαιμαργία μον. 
"Επίσης εύχαριστονμαι γιατί βλέπω τόν πατέρα μον ποϋ όλη τήν 
ήμέρα δέν έρχεται ένεκα τής εργασίας τον. Μετά τό τραπέζι εχω 
πάντοτε όρεξι γιά φλυαρίας καί άστειότητας, ποτέ όμως γιά μελέτη 
καί μόνον όταν έχω νά [γράψω] άναγκαοτικώς σηκώνομαι ενωρίς. 
Γελώ προ παντός μ έ  τη μικρή άδελφονλα μον που είναι στήν τετάοτη 
τάξι, μόλις φάη αρχίζει τά κλάματα■ τότε θά θνμηθή τή γραμματική 
τότε τήν ιερά Ιστορία τότε τήν αντιγραφή που δέν έγραψε καί άρχίζει

νά μέ παρακαλή κλαίοντας νά τής διαβάσω τά μαθήματα της. Ο 
πατέρας καί ή μητέρα μον παίρνουν τές εφημερίδες καί διαβάζουν αι 
άδελφαί μου τά περιοδικά, πολλάκις δέ γιά νά γελάσουν μέ τον 
παπονν μον που τά άστεία τον έχουν πολύ γούστο παίρνουν τά φιγου
ρίνια καί προσποιούνται ότι τόν βωτονν πώς νά βάψουν τό φόρεμά 
των ή πώς νά κάνουν τό καπέλο τους. Τοντο ν άκονση δ παπονς 
μου καί παίρνει καιρό, άνάβει τό τσιγαράκι του, κάθεται κοντά στο 
τζάκι καί άρχίζει τόν φιλιππικό που μάς κάνει καί ξεκαρδιζομεθα 
στά γέλια. "Εσείς τό πάθατε λέει σάν έκεΐνον ποϋ έτρεχε στο δρόμο 
γιά νά προφθάση νά πάη γρήγορα στό σπίτι τό καπέλο, νά μην άργήαη 
καί περάση ή μόδα».

*

Βρισκόμαστε στό τέλος τής πρώτης τριμηνίας, καί δσο προχωρούμε 
βλέπομε πώς οί μαθήτριες καί στά γραπτά τους ξεφεύγουν από 
τόν κοινό σχολικό τύπο πού παρουσίασαν στήν άρχή, και πλησιά
ζουν ποιές λίγο ποιες πολύ στό γενικό φυσικό τύπο τής ήλικίας 
τους καί κάθε μία στόν ιδιαίτερό της χαρακτήρα. ’Ανάλογα μέ τό 
πλησίασμα αδτό είναι καί τά ζ ω ν τ α ν ά  στοιχεία— λέξεις καί τύποι 
πού προβάλλουν στό γραπτό τους λόγο. Καί αύτά δφείλονται. καθώς 
είδαμε, καί σέ έξωτερική αιτία: στήν άστάθεια δηλ. ώς πρός τή 
γνώση τού τυπικού καί στή φτώχεια τού λεκτικού πού διαθέτουν τα 
παιδιά άπό τήν καθαρεύουσα γιά τά πράγματα καί τίς σχέσεις τής 
καθημερινής ζωής, καί σέ άνάγκη έσωτερική· γιατί τώρα προσέχουν 
περισσότερο τό θέμα πού τίς Ινδιαφέρει καί κάποτε καί τίς συγκι- 
νεί, καί δχι τή διατύπωση· έπειτα μέ τήν προσοχή καί τήν έκτιμηση 
τής ίδιας των τής ζωής δποχωρεί καί ή περιφρόνηση στό σωστό 
δργανό της.

Ή  Ιξελιξη τού γραπτού λόγου, ώς έδώ πού τήν είδαμε, 
άκολουθεί Ινα σταθερό δρόμο, μόνο πού άλλες τόν τρέχουν πιό 
γρήγορα καί άλλες πιό άργά. ’Αρχίζουν άπό^ τήν καθαρεύουσα 
πού δέν τήν ξέρουν, παίρνουν σιγά σιγά λίγα στοιχεία ^άπό 
τήν όμιλουμένη, αύτά πληθαίνουν όλοένα, κ’ έτσι πέφτουν σ Ινα 
τραγελαφικό άνακάτωμα άπό λέξεις καί τύπους ζωντανούς καί 
νεκρούς. Αύτό γίνεται στις περισσότερες καί χτυπητά παραδείγ
ματα είναι ή πολύτιμη έκθεση τής Β α σ ι λ ι κ ή ς  Ν. μέ τά ιγνρω- 
θεν τής θερμάστρας>, τής Λ ί ν α ς  Λ. γιά τά μήλα τού παππού 
κλπ. Μερικές συντομεύουν τό δρόμο καί φαίνεται σά νά κανουν
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ένα άπότομο πήδημα άπό τή συνθηματική καί ψυχρή διατύπωση σέ 
μΕα διατύπωση φυσικώτερη καί άληθινώτερη· έτσι π.χ. ή Ά ρ τ ε -  
μ ι ς  Π. στήν έκθεσή της γιά τό δείπνο πού είδαμε τελευταία. Μερι
κές πάλι πάνε άργά.πολύ καί μόλις έδώ καί κεί άφήνουν νά μπαίνη 
στά γραφόμενα τους κάποια φυσικότητα· έτσι ή ’Ι φ ι γ έ ν ε ι α  Σ «τό 
στρώσιμο του σπιτιού* (σ. 204), «τό πρωί» (σ. 207) κτλ. Δύο τέλος 
χωρίς νά τό καταλάβουν, πέφτουν στήν άρχή πού ύποστηρίζουν μερι
κός λόγιοι καί γλωσσολόγοι μας, καί γράφουν φυσικά μονάχα στό 
διάλογο· τό είδαμε στήν έκθεση τής Γ α ρ υ φ α λ λ ι ά ς  Γ. «δταν εξυ- 
πνώ τήν πρωίαν» (σ. 207), καί τής Μα ρ ί α ς  Σ χ . «τό βράδυ μετά τό 
φαγητόν». ‘

*

Γο άργδ δμως ή γρήγορο αύτό σίμωμα τού γραπτού λόγου πρός 
τή φυσικότητα τό έχομε γενικό, σέ δλες σχεδόν τις μαθήτριες, 
μοναχα στά ζωντανά καί άσυνήθιστα θέματα πού είδαμε παραπάνω. 
Γιατί μόλις παρουσιάζεται θέμα πού νά σχετίζεται μέ τήν περασμένη 
σχολική εργασία, μέ βιβλία ή παλιές πρότυπες εκθέσεις καί άλλα 
χαρτί«, ό γραπτός λόγος άρκετών παιδιών γυρίζει άπότομα στήν 
άρχική του  ̂μορφή, καί φέρνει μαζί του δλα τά ψυχικά καί πνευμα
τικά Ιλαττώματα πού παρουσίαζαν οί μαθήτριες δταν πρωτοήρθαν 
στό Α. Δ. Παρθεναγωγείο.

Έ τσ ι π.χ. ή Γ α ρ υ φ α λ ι ά  Γ., πού μάς έδωσε τή χαριτωμένη 
σκηνή με τό πρωινό τσάι (σ. 207), λίγες μέρες άργότερα έγραψε τήν 
άκολουθη έκθεση γιά θέμα πού τό ζήτησε μόνη της: *Πρός φ  
άγαπητήν μου φίλην Ε λένην  77. ¿y Πετρονπόλει. -  Μή ϊχονσα ,«ώ· 
τερον τι νά σοί γράψω άρκονμαι νά οοί περιγράφω μίαν ίκδρομήν 
τήν δποίαν έκάμομεν μετά τής μητρός μου ίω ς τήν ^γρ ιά ν . Δέν 

■δύνασαι νά φαντασθής πόοον κ α τ ’ a i  τήν τήν εποχήν μ » άρέοει δ 
περίπατος διότι δέν υπάρχει ούτε ζέστη ανυπόφορος ούτε ή οκόνη ή 
τόσον ένοχλητική 'επομένως εϋκόλως δννσταί τις νά άναβή καί τό 
-νψηλότερον δρος. Τέλος εφθάοαμεν πεζή εις τήν Ά γρ ιό ν  είοήλθομεν 
είς ίνα κήπον και συλλέζαμεν διάφορα είδη ανθέων. Μή νομίσης 
φίλη μον δτι Ιπειδή εδρισκόμεθα εις τόν φθινόπωραν δέν εχομεν 

-Μ η  δπως σεις είς τήν 'Ρωσίαν. Μετά ταυ τα επιστρέψαμεν πάλιν 
πεζή^ είς τήν οικίαν μας. — Άναμένονσα επιστολήν σον σέ άαπάζομαι 
—- I  αρυφαλλιά Γ » . 2 αναγυρίζει δηλ. στήν κούφια φρασεολογία, 
χανεται σ’ αυτή χάνοντας συγχρόνως καί τή λογική σειρά, καί γιά
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τό κύριο θέμα της, γιά τήν έκδρομή πού ύποσχέθηκε στήν άρχή δτι 
θά τήν περιγράψη στή φιλενάδα' της, δέ μάς είπε τίποτα. Ή  ίδια 
μαθήτρια έγραψε άμέσως στό έπόμενο μάθημα τή σωστή καί μετρη
μένη έκθεση «τό βράδυ μετά τό φαγητό». (Σημ. 6).

Έ  Μ α ρ ί α  Σ χ ., ή μαθήτρια δηλ. πού έγραψε τόσο σωστά πώς 
περνά τό βράδυ μετά τό φαγητό (σ. 2 10 ), καί λίγο πριν πώς γέλασε 
τή δασκάλα τής κοπτικής (σ. 206), δταν έδωσα γιά δεύτερη φορά τό 
θέμα ·άπό τή. χθεσινή ήμερα-, μέ παρακάλεσε νά τήν άφήσω νά 
γράψη ενα γράμμα σέ μια φιλενάδα της. Στό τέλος μού παρουσίασε 
μιά έκθεση εξωφρενική. Ντράπηκε άργότερα καί τήν έσβησε, μά μέ 
δλα τά σβησίματά της διαβάζω τ’ άκόλουθα. ε Αγάπη τή μοι φίλη. — 
Α ναγνω ρίζω  τό δίκαιον των εναντίον σον παραπόνων καί κρίνεις έκ 
των φαινομένων καί είσθε ήδη πεπεισμένη δη ώς πρός τήν τελευ- 
ταίαν τής αδελφής μου κάρταν σον δτι σας ¿λησμόνησα τελείως καί 
δμως αύτη ή ακέψις σον είναι μία μεγάλη άπατη ... Δύναμαι νά σέ 
εϊπω αν εν κολακείας δτι πάντοτε σέ ¿νθνμονμαι καί δέν σέ λησμονώ 
ποτέ. "Ενεκεν δμως των μαθημάτων καί τής ασθένειας τής μητρός 
μον ήργησα νά σέ γράψω. Σήμερον δέ· δπον είναι κακοκαιρία και 
δέν δύναμαι νά έξέλθω εις περίπατον σοί έγραψα τήν πρό πολλοί) 
αναμενομένην ¿πιστολήν μ ο ν .— Άναμένα/ επιστολήν σον δπως μάθω  
περί των ασχολιών σον καί διασκεδάσεών σον— ή φίλη σον Μαρία Σχ.». 
Α ρκετή τιμωρία ήταν δτι καί ή ίδια, δταν τη  ρώτησα έμπρός στήν 
τάξη τί έννοοΰσε μέ τά γραφόμενά της, στήν άρχή δέν μπορούσε νά 
δώση καμιά άπάντηση. Σάστισε, κοκκίνησε, καί όμολογώντας πώς 
ή μητέρα της βρίσκεται πολύ καλά στήν υγεία της καί ό καιρός 
είναι θαυμάσιος μάς έκαμε τέλος τήν άποκάλυψη δτι είχε μάθη 
άπ’ Ιξω ένα γράμμα σταλμένο στήν άδερφή της άπό κάποια φιλε
νάδα της· τό έμαθε, λέει, γιατί τής άρεσε πολύ.

Ά λ λ η  μαθήτρια, ή Ν ί ν α  Τζ. ,  έφυγε άπό τό σχολείο μας πριν 
άκόμα τελείωση ή πρώτη τριμηνία. Τήν πήρε ό πατέρας της, γιατί 
ήθελε πολλά άρχαΐα έλληνικά. Δυστυχώς οί πολύτιμες έκθέσεις της 
χάθηκαν μέ τή δικογραφία των «άθέων», καί μόνο μία γιά τό νεκρο
ταφείο βρίσκεται άκόμα στά χέρια μου, καταταγμένη άπό τότε στό 
κεφάλαιο τό σχετικό μέ τόν ψευτορομαντισμό. Στις σημειώσεις μου 
δμως βρίσκω πώς ή μαθήτρια αύτή γιά τά θέματα «δταν ξυπνώ τό 
πρωί» καί τό «βράδυ μετά τό φαγητό» είχε γράψει κάτι ξεχωριστό 
άπό τις άλλες. Ά πό  τήν τελευταία μάλιστα έκθεση πού μού έκανε 
ιδιαίτερη έντύπωση,έχωσημειώσει μιά μοναδική σκηνή δπουπεριγρά-
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φει πώς τό βράδυ στά κρεβάτια παίζει με τ ’ άδέρφια της, φωνάζουν 
δλα μαζί καί χαλούν τδν κόσμο' έξαφνα άνεβαίνει άπάνω ή μητέρα 
τους, καί μόλις τήν άκουνε προσπαθούν ποιός νά πρωτοκρυφτή κάτω 
άπό τό πάπλωμα καί νά κάνουν τόν κοιμισμένο' ή μητέρα φεύγει, 
καί ξαναρχίζουν πάλι τά Τδια, ώσπου σβήνει τό καντήλι καί ή 
γλώσσα τους δένεται άπό τδν τρόμο. -  Ύστερα άπ’ αύτή τήν έκθεση, 
δταν Ιδωσα νά μού γράψουν γιά ένα περίπατο πού είχαμε κάμει στό 
νεκροταφείο, ή Ν ί ν α Τ ζ . ,  κορίτσι 1 1 - 1 2  χρόνων, έγραφε έτσι: 
« . . . ‘Εγώ  μόλις είσήλθον εις τό προαύλιον ανιόν, βλέπουσα τούς 
δεξιόθεν καί Αριστερόθεν διαφόρους τάφους, πολυτελείς τε καί πενι- 
χρονς, τους πληρούντας τήν πόλιν των νεκρών Αναμιμνησκομένη και 
σκεπτομενη πολλά, μεταξύ των όποιων καί τό ότι πόσαι δυστυχείς 
υπάρξεις καί Αφανείς iv τω προσκαίρφ αντω β ίφ  θύματα βδελυρδς 
τύχης άνάξια αύτής καλύπτονται υπό τό ψυχρόν χώμα ένω τούναντίον 
πόσαι Αλλαι Αντιθέτου φύσεως καί Αντάξιοι τής τύχης των Αναπαύονται 
ΰπ αντο διά τής Ιξελίξεως τού Ανθρωπίνου καί ματαίου τούτον βίου. 
Φερομένη ούτως, έψθασα ίπ ί τέλους κα'ι είς τήν σκέψιν ' ότι πάντες 
μίαν ήμέραν θά επιστρέψωμεν είς τό Ιξ ον συνετέθημεν» κλπ. κλπ. 
Ή  «αίθεροβάμων λεξικράτεια καί ή άσύντακτος καλλιέπεια» Ινδς 
παιδιού, πού δέν. μπορούσε στις πρώτες του έκθέσεις νά χαράξη στήν 
καθαρεύουσα δυό λέξεις χωρίς λάθος γραμματικό, μας δείχνουν πώς 
δλη ή άνόητη μελαγχολία δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν έξυπνη 
καί ζωηρότατη μικρούλα, μά όφείλετατ στή μνήμη της πού τή 
βάραιναν άκόμη έξάχρονες παλιές άμαρτίες.

Γιά^τό ίδιο θέμα ή Κ α τ ί ν α  Τ. έγραψε: «Τό παρελθόν Σάδόα- 
τον έπήγομεν είς τό νεκροταφεΐον όπου δλίγαι μαθήτριαι είσήλθον 
εντός αύτον καί παρετηρούσαμεν μετά συγκινητικής μορφής τήν 
αίωνίαν κατοικίαν καί ¿αυλλογίσθην ότι καί ήμείς ένταύθα θά μείνω- 
μεν αιώνια, διά τούτο δέ πρέπει νά τό ίπισκεπτώμεθα όσον τό δυνα
τόν συχνότερα διά νά βλέπομεν τήν μέλλονσαν κατοικίαν.·» Ή  μνήμη 
τής Κατίνας Τ. είναι πιο άδύνατη κι’ άπδ τής Μαρίας Σχ., γιαυτδ 
κι’ άπδ τήν παλιά σχολική φρασεολογία κράτησε μόνο λίγες φράσεις, 
κι’ αύτές κομματιασμένες καί άσύντακτες· μά τήν ιδεολογία πού 
ζητούσε νά σταλάξη άλλοτε τό έπίσημο σχολείο σέ πλάσματα ζων
τανά, τήν άπόδωσε πιστά, δπως καί ή συμμαθήτριά της Νίνα.

■Όταν πλησίαζαν τά Χριστούγεννα, είχαν μαζέψει οί μαθήτριες 
μεταξύ τους χρήματα μέ τό σκοπό νά τά δώσουν στή «Φιλόπτωχον 
έν Χριστψ άδελφότητα» τού Βόλου γιά νά βγάλη άπό τή φυλακή

Ινα δυό φυλακισμένους γιά πολιτικά χρέη. Μαζί μέ τά χρήματα 
ήθελαν νά στείλουν καί ένα γράμμα. Τούς είπα νά γράψουν στό 
σχολείο κάθε τρείς τέσσερες μαθήτριες άπό Ινα σχέδιο γιά γράμμα, 
καί θά στέλναμε τό καλύτερο. Δέν έκαμα καμιά προετοιμασία, καί 
δμως τά περισσότερα γράμματα ταιριάζουν σά να είναι άπό τό ίδιο 
καλούπι. Τέτοιο ή άνάλογο θέμα θά τούς ειχε δοθή άλλοτε καί στό 
δημοτικό σχολείο, κ ’ έτσι μπορεί νά έξηγηθούν τ ’ άκόλουθα: 
«Πρός τήν Αξιότιμον επιτροπήν τής εν Χριστώ Αδελφότητος.— ’Επί 
τή ευκαιρία ότι πλησιάζει ή εορτή τών Χριστουγέννων ίσως ή μεγα
λύτερα πασών τών εορτών οκεπτόμεναι ότι κατά τήν έορτήν ταυ [την] 
πάντες Ιπιθνμούν νά ενρίσκωνται πλησίον είς ό τι Αγαπούν περισσό
τερον. ‘Αλλά δυστυχώς ύπάρχουν άνθρωποι oí Óποιοι ευρισκονται 
μακράν τών συγγενών των δι Ασήμαντον ποσον. Διά τούτο παρακι
νούμενοι είτε εκ εύσπλαχνίας είτε εκ σνγκινήσεως Απεφασίσαμεν νά 
κάμωμεν έρανον ΰπ,έρ τών φυλακισμένων καί νά δννηθώμεν νά απο- 
φυλακίσωμεν έστω καί ένα εξ αυτών.» Σ ο φ ί α  Κ. (συνένοχοι: 
Έ  λ έ ν η Ψ . καί Ά  θ η ν S Ρ.).

Ή :  «Αί μαθήτριαι τού ’Ανώτερου Παρθεναγωγείου Απεφάσισαν 
νά συλλέξουν ποσόν τι καί νά προσδράμουν τούς πτωχούς φυλακι
σμένους οΐτινες χρεωστούντες ποσόν τι Αναγκάζονται να φνλακισθώ- 
ο ιν ... 'Ό θ εν  παρακινηθείσαι υπό τών ενγενών αισθημάτων προσφέ
ρουν τό ποσόν εκ 3 0  δραχμώ ν...»  κλπ. Μ α ρ ι γ ώ  I. σύν Λ ί ν α  
καί Γ α ρ υ φ α λ λ ι ά  Γ.

Ή  «δπασαι αι μαθήτριαι κινούμενοι υπό τής φιλανθρωττίας καί 
ευσπλαχνίας απεφασίσαμεν» κλπ. Ε ύ δ ο κ  ι α Μ. και Ε ύ θ α λ ί α Α.

Τό φαινόμενο αύτό πού είδαμε παραπάνω, νά παρουσιάζωνται 
έξαφνα τά παιδιά μασκαρεμένα καί άγνωριστα, θά τό άπαντησωμε 
καί άργότερα σέ θέματα πατριωτικά, γιατί σ’ αύτά πρό πάντων 
έργάζονται τά δημοτικά σχολεία, έπομένως σ’ αύτά φαίνεται πιό 
πολύ καί ή Ιπίδρασή τους, πού κάποτε παρουσιάζεται τραγική καί 
άγιάτρευτη.

*

Καθώς είδαμε οί περισσότερες μαθήτριες πήραν άπό άνάγκη 
τόσα πολλά ζωντανά στοιχεία στό γραπτό τους λόγο, κι’ αύτά έπι- 
δράσανε έτσι στήν καθαρεύουσα πού τούς χρησίμευε πάντα ώς βάση, 
ώστε έφτασαν στό τέλος σέ μιά αηδέστατη γλωσσική σαλάτα. 
Ή  γλώσσα τους μοιάζει μ’ Ινα σπίτι γκρεμισμένο πού στά χαλά-
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σματά του άνθούν διάφορα είδη λουλούδια καί αγκάθια. Έ τσ ι δμως 
δέν μπορούσαμε νά Ιξακολουθήσωμε, καί είχε πιά έρθει μόνη της ή 
κατάλληλη στιγμή γιά ν’ άρχίση συστηματική καί συνειδητή ή έπί- 
δραση τού δασκάλου. Κ ι’ αυτή άρχισε τώρα νά γίνεται, μά μέ τέτοιον 
τροπο πού ν’ απλώνεται σ’ δλη τήν τάξη χωρίς τό φόβο νά σηκώση 
νέα άντίδραση.

Έ βαζα μιά μαθήτρια καί διάβαζε δυνατά τήν έκθεσή της Ιμπρός 
στις συμμαθήτριές της, ή καί τή διάβαζα μόνος μου έτσι πού σ’ δλες 
χτυπούσε άσχημα τό γλωσσικό άνακάτωμα. Αδτό συχνότατα μάς 
θύμιζέ Ιναν άνθρωπο μέ σκληρό καπέλο, με φράκο καί 'φουστανέλα· 
καί τέτοια εικόνα κάθε άλλο βέβαια παρά ώραία ήταν. Αισθάνονταν 
δλες τήν άνάγκη τής όμοιομορφίας καί ζητούσαν να συμμορφώσουν 
καί τήν έκθεση πού διαβάζαμε σύμφωνα μέ τήν καλαισθητική αύτή 
αναγκη. Μέ τή βοήθεια τή δική μου καί τή συνεργασία δλων των 
παιδιών δίναμε στις τραγελαφικές Ικθέσεις μιά μορφή στρωτή καί 
όμαλη, πρώτα στήν όμιλουμένη καί δστερα στήν καθαρεύουσα. Γιά 
πολλούς λόγους σ’ αύτή τήν έργασία δέν έπρεπε νά έπιβληθή άπό 
τό δάσκαλο τίποτα πού θά τάραζε τό γλωσσικό αίσθημα τών παιδιών 
έκτος βέβαια σέ περιπτώσεις πού τό αίσθημα αύτό πρόβαλλε πολύ 
στρεβλωμένο καί νόθο (π. χ. ήοθανόμψ  άντί αίοθανόμουν κ λ π ). Ώ ς 
κανόνα είχαμε πάντα τήν εύαισθησία τού άφτιού καί τόν προφορικό 
λόγο πού άνθούσε πιά άβίαστος ατά μαθητικά χείλη· τά θέματα 
ηταν τέτοια πού ή περασμένη σχολική έργασία έπαιζε ρόλο πολύ 
μικρό ή καί κανένα. Αισθητό νόθεμα είχαμε πρό πάντων στή φωνή- 
τικη, κι αύτό επιβαλλόταν κυρίως άπό τήν πολύχρονη συνήθεια τού 
ματιού· δλες π. χ. πρόφεραν φτάνω, ήρθα, μά δταν ήθελαν νά γρά
ψουν κάτι δικό τους, οί περισσότερες έγραφαν φθάνω, ήλθα. Σ’ αύτά 
δμως δέν μπορούσα νά Ιπιμείνω άκόμα, γιατί ήταν νωρίς.

Στις διάφορες φράσεις πού τις γυρίζαμε άπό τήν όμιλουμένη 
στήν καθαρεύουσα ή καί τό άντίθετο, είχαμε πάντα τήν εύκαιρία νά 
παρατηρησωμε ένα σωρό φαινόμενα, γραμματικά, συντακτικά καί 
άλλα· αύτά τά συστηματοποιούσαμε μέ τό σκοπό νά ξεχωρίση σιγά 
σιγα ό μηχανισμός τών δυο γλωσσών καί νά γίνη συνειδητός. "Οταν 
«ϊχαμε νά μεταφέρωμε ένα θέμα ζωντανό στήν καθαρεύουσα, βρί- 
σκαμε άκόμα πολλές Ικφράσεις πού ήταν άδύνατο νά μεταφραστούν 
κατά λέξη. Αύτές έπρεπε νά τις άποδώσωμε μέ περίφραση, μά ή 
διαφορά στήν παραστατικότητα χτυπούσε άμέσως στις μαθήτριες,
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καί πολλές προτιμούσαν νά τ’ άφήσουν άμετάφραστα δπως ήταν. 
"Οταν είπα π. χ . στή Λ ί ν α Λ. νά προσαρμόση στό καθαρευουσιάνικο 
κείμενο τά λίγα ζωντανά στοιχεία πού είχε στήν έκθεση γιά τό σκυλί 
της, τό έκαμε: «ό κνοχν ξφερεν ερυθράν ταινίαν εις τόν λαιμόν καί 
ήτοώραιότατοςτ, μά δέ θέλησε νά τό γράψη γιατί αύτό, καθώς είπε, 
δέ μεταφράζεται, γίνεται άστεΐο. Τέτοια δμως στοιχεία ήταν πολλά, 
καί δσο προχωρούσαμε στήν ειλικρίνεια καί τήν κίνηση, τόσο καί 
πλήθαιναν. Ά λλά καί γενικά ξεχωρίζοντας τις δυο γλώσσες είχαμε 
άμεση άντιπαράσταση τού φυσικού μέ τό τεχνητό, τής ζωής μέ τήν 
ξεραΐλα· κΓ αύτό τό αισθάνονταν τά παιδιά μοναχά τους.

Ή  εργασία αύτή πού γινόταν μέ μερικές εκθέσεις ήταν περιορι
σμένη κ’ έπρεπε νά συμπληρωθή. Γιαυτό σέ λίγο παίρναμε.διάφορα 
θέματα, άνέκδοτα π. χ. τού Καραΐσκάκη καί άλλων, τά γράφαμε 
στόν πίνακα καί τά μεταφέραμε άπό τήν όμιλουμένη στήν καθα-· 
ρεύουσα ή καί τό άντίθετο, θέματα δηλ; άπό τή λογία παράδοση τά 
γυρίζαμε στήν όμιλουμένη. Σιγά σιγά τέτοιες άσκήσεις άρχισα νά 
τούς δίνω καί στό σπίτι, καί κοίταζα δστε στήν κάθε μία νά έχωμε 
άρκετό δλικό γιά ένα γλωσσικό φαινόμενο, τις μετοχές π. χ . ή τήν 
αύξηση σέ άπλά ή σύνθετα ρήματα κλπ., γιά κάθε φαινόμενο πού 
έπρεπε νά έξεταστή καί νά Ιμπεδωθή.

Οί μαθήτριες είχαν τήν έλευθερία νά γράφουν τις Ικθέσεις τους 
σέ δποια γλώσσα προτιμούσαν μονάχα Ινα έπρεπε νά προσέχουν, 
ν’ άποφεύγουν τό άσχημο άνακάτωμα’ κι αύτό στις περισσότερες είχε 

'γίνει Ισωτερική άνάγκη. Μά δσο προχωρούσαμε τά θέματα γίνονταν 
πιό πλούσια καί πιό ζωντανά, ή σωστότερα στά ίδια τά παιδιά — 
μέ τήν Ιμπιστοσύνη πού τούς κέρδιζε δ δάσκαλος, μέ τή μεθοδική 
διδασκαλία καί τό πλούσιο δλικό της — πλήθαιναν οί παραστάσεις 
των καί δυνάμωνε ή θέληση νά δώσουν καί στά γραπτά τους δσο 
μπορούσαν πιό πολύ άπό τό δικό τους κόσμο. Ή  γλωσσική τους 
δμως ικανότητα στήν καθαρεύουσα ήταν πολύ φτωχότερη άπό τις 
σκέψεις, τις παρατηρήσεις καί τά συναισθήματα πού είχαν νά διατυ
πώσουν, γιαυτό μόνο στή ζωντανή γλώσσα μπορούσαν νά εκφρα
στούν χωρίς νά σκοντάψουν στήν εικόνα μέ τό σκληρό καπέλο, τό 
φράκο καί τή φουστανέλα. ’Εκτός δμως άπ’ αύτό τό λόγο, γιά τά 
περισσότερα παιδιά έπαιζε τώρα σπουδαιότατο ρόλο καί ή άνάγκη 
ή Ισωτερική νά δίνουν καί στά γραφόμενά τους δσο μπορούσαν 
φυσικώτερη μορφή- Στρωτή όπωσδήποτε γλώσσα μόλις στό τέλος τού 
χρόνου κατορθώνουν οί περισσότερες νά γράψουν, μά γιά δλες σχε-
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δόν άλλαζε: άπό τώρα ή ^  toö γρχκχοΟ λόγου χ«ί άπό χήυ 
καθαρεύουσα πέφτουν στήν όμιλουμένη. Έξ© καί χ *  προβάλλουν, 
άλλοΟ πιο λίγα κι’ άλλοΟ πιό πολλά, στοιχεία άπό τή λογία παρά- 
δοση, μα μέ μιχρή Απόδειξη χ«1 βοή 06ια άφομοιώνονται τά περισ- 
σότερα, κ Ιτσι πετυχαίνομε κάποια σχετική ομοιομορφία. Ε ξαιρέ
σεις Ιχομε μόνο δυό τρεις χ«ί αυτό γιά έξωτερικούς λόγους* μ« 
κι αότές σιό τέλος Αποτάσσονται στή γενική άνάγκη 

_ Οί σημαντικώτεροι σταθμοί σ’ «Ατή τή γλωσσική έξέλιξη, πού 
μας δίνουν συγχρόνως και τήν πνευματική καί ήθική έξέλιξτ, των 
παιδιών, είναι τέσσερες: ή έκθεση γιά τά Χριστούγεννα, γιά τήν 
έκδρομή στήν Αγριά, γιά τό Μαρμαρωμένο Βασιλιά, καί τέλος γιά 

πεΡ:βόλ[ μ«ί· Τή δεύτερη καί τήν τελευταία θά τις δούμε σέ Ιδιαί
τερα κεφαλαία παρακάτω. Έδώ -  άφήνοντας τδν Ινδιάμεσο σταθμό 
για δσους ένδιαφέρει είδικά τό ζήτημα αυτό -  θά πάμε άμέσως στήν 
τελευταία τριμηνία τοΟ πρώτου χρόνου δπου δόθηκε ό μαρμαρω- 
μενος βασιλιάς. r  νν- V

A'. ΤΑ Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α

, ΗΖωή Β; 5100 μάς Ι8ο)«  μέ λίγα λίγια τήν ά ^
· τ Ϊ  Γ·Α ?  Τ Ψ °’ * *  ^ ΐπάΧί  '*> » * · * · » ■  ζ» ή  Μ* τήν *κΛ θϋβη έκθεσή 
2  Μ  ^  των Χριστουγέννων αρχίζω ή ¿τ0ιμαβία. Τήν πρωίαν

Ϊ ί Γ Γ ” !  7 ”* * *  Χ"£ τραγοι,8ο0ν *  *«Μ μ,ρ«. Τά τραγούδια αυτάΜ  * * * * * * *  έως τας 7 μ . μ . -ΕΛϊίτα δλην τήν ήμέραν ^  οιγι)ρ<ς  „

αου θά I  ' κ ’μ* σΤί ° tÓ τραπέζ'· δ«ΕΡΧ«· Ά φού φάγωμ, ή μητέρα
μου θα ίρίση ποΐα απ0 τ άδέλφία μου θά π * ,ε  είς τήν εκκλησίαν' Τό πρωί όλα

T i :  V“ t  “U "  *  ,iVat 8üV" ÖV· TÓt* και κοιμηθηκαΖ' ΐ £τας ä » σηκωθήκαμεν είς τάς τρείς έχτύπησεν ή ¿κκλησί* καί έπήγαμεν. 'Επειδή 
XÖ σπίτι μας είναι λίγο μακριά άπό τήν έκκλησίαν καί έπειδή 2 ήτο φεγγά

σ ΙναΤ άίΓ ο I " “! “ ’AXr < T*  « ν  ξέρω έκανα καί I L  
σ iva λάκκο μέ λάσπες καί με νερό καί iytvav τά πόδια μου μούσκεμα Ei- τύν
έκκλησίαν ήχο πάρα πολύς κόσμος. Τί όμορφα πού είναι νά πηγαίνη κανείς 2

Τ όΓ * I  ^κλησίαν· 'Αφ0ΰ τίλίία>°* ή εκκλησία έδγήκαμε μόλις έφεγγΐ

* « Z t Z l l  π’ λ λ Τ '  ’ ° · “ ν Φθάσ“μεν *ίδαμ*ν tÓ Τραπέζι ^  καθήσαμεν κα φαγαμεν μέ πολλήν χαραν καί μέ πολλήν δρεξιν έπειτα άρχίσαμεν νά

S w t r  -  i r r , άπί tó w p i  Ιη^ αμεν *  ■*»·κε ήσαν καί άλλες έξαδελφές μου καί άρχίσαμεν νά τραγουδούμε καί νά

T a t  ά :  ,VÖXWV·- έΜ9τΡ<Φαμεν *  *  π .^ .λ  ¿ 8 )
 3 ^ _ Λν_  θ*°η ατ7)ν παΡ«πάνω «Ρ*ΥΡ«φή έχομε στήν άκόλουθη έκθεση τής

τού * °  0"0U8a''ÓT? 0'  λ0γ0ί ήΤΚν ή 5ϋ0^ μ « Χ ^ ή  και πεισματάρικη άντίδραση 
σπιτιού που κι αυτη πάλι έβρισκε τροφή στή νεοπλουτική αντίληψη τού 

κοινωνικού ξεχωρισμοΒ μέ τή γλωσσική ευγένεια, δπως μέ τά ρούχα κτλ,
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Ι φ ι γ έ ν ε ι α ς  Ζ., πού μάς δίνει κάτι άπό τή ζωή πολλδν σπιτιδν στις πόλεις: 
«Τήν παραμονήν τδν Χριστουγέννων γίνεται μεγάλη φασαρία διότι αί μέν ύπηρε- 
τριαι άσχολοδνται είς τόν καθαρισμόν τής οικίας καί είς τήν κατασκευήν τδν 
γλυκισμάτων έγώ δέ μετά τής αδελφής μου προσπαθούμεν νά κρεμάσωμεν επάνω 
άπό τά κρεββάτια μας κάρτας, ζωγραφιές καί δ,τι άλλα κομψοτεχνήματα Ιχομ.ν, 
διά νά στολίσωμεν τά δωμάτιά μας. Τήν έπομένην δηλ. τά Χριοτούγεννα σηκω- 
νόμεθα όλοι πρωί. Ε μ ε ίς  δέ τά παιδιά άρχίζομεν καί τραγουδούμεν διάφορα 
άσματα π. χ .  «ή γέννησίς σου Χριστέ δ θεός . . . » ,  τά  Χριστουγεννιάτικα καλανδα»· 
καί παίζομεν διάφορα έμβατήρια μουσικής. Τά μεσημέρι στρώσαμε τό τραπέζι 
καί τό οτολίσαμεν μέ πολλά άνθη διά νά καταστήσωμεν αύτό ώραιότερον. Μετά 
τό φαγητόν οί μέν γονείς μας κατεκλίθησαν ήμεΐς δέ άνεπαόθημεν άναγινωσκουσαι 
διάφορα βιβλία. Κατόπιν τό απόγευμα έξήλθαμεν είς τήν προκυμαίαν καί μετά 
δυσκολίας ήδυνήθημεν νά εδρωμεν θέσεις είς τό ζυθοπωλεϊον διότι ήτο κοομος 
πολύς», {πρβλ. π. σελ. 204). Ή  ’Ιφιγένεια 3 ., είναι άπό τίς έξαιρέσεις «ου είπα
παραπάνω σχετικά μέ τή γλώσσα’ μένει στό μετρημένο άνακάτωμα, καί είναι 
άπό τίς 2 - 3  πού κατέχουν καλούτσικα τήν καθαρεύουσα.

Χαρακτηριστική πάλι γιά τήν άντίθεαη τής ζωής μέσα στήν ίδια «όλη είναι 
ή έκθεση τής μικρής μαθήτριας Φ « ί δ ρ «  ς  Δ., πού τό σπίτι της ανήκει σε κοι
νωνικό κύκλο διαφορετικό άπό τής ’Ιφιγένειας: «Ή έορτή τδ ν  Χριστουγέννων 
είναι μεγάλη διά τούτο πάντοτε τήν περιμένομε μετά μεγάλης άνυπομονησίας. 
Τήν παραμονήν άπό τό πρωί ώς τό βράδυ, δλα τά παιδιά γυρίζουν στά σπίτια καί 
τραγουδούν τήν γέννησιν ιού ’Ιησού Χριστού’ ήμεΐς δέ είς τό σπίτι κάμνομεν διά
φορα γλυκίσματα καί φαγητά διά τήν άλλην ήμέραν, σιγυρίζομεν καί τέλος 
προετοιμαζόμεθα γιά τά Χριστούγεννα’ είς τάς δύο ή ώρα χτυπούν αί καμπάνες 
γιά  νά δπάγουν δλοι οί χριστιανοί νά άκούσουν τήν λειτουργίαν έγώ δέ δέν επήγα 
διότι άποδραδής είχα είπή είς τόν μπαμπά μου νά μέ ξυπνήση, άλλ’ δ μπαμπάς 
έπειδή ήτο νύκτα καί έκανε καί κρύο δέν μέ έξύπνησε άλλά πήγε μδνος του. 
Μετ’ ολίγον έγώ έξύπνησα καί δέν ηδρα τόν μπαμπά τότε ήρχισα νά κλαίω καί 
έλεγα διατί δέν μέ έξύπνησε. Έ πειτα  ήλθε ή μαμά καί μού είπε δτι άκόμη είμαι 
μικρή νά πηγαίνω τήν νύκτα είς τήν έκκλησίαν, καί είναι τό Ιδιο νά πάω τό πρωί 
δπου ήθελα νά  κοινωνήσω. Έ πειτα ήλθε δ μπαμπάς καί είχαμε έτοιμο τό τραπέζι 
γιά  νά φάμε τήν σούπαν’ δταν άποφάγαμε έπήγα μέ τούς αδελφούς μου είς τάς 
θείας μου καί στήν μανιά. Τό μεσημέρι έφάγαμ* μέ πολύ μεγάλη δρεξιν κα 
κατόπιν έξήλθομεν περίπατον είς τούς αγρούς γιά  καθαρόν άερα’ κατά τάς 4  δέ 
επήγαμεν είς τήν παραλίαν καί έπιστρέψαμεν είς τάς 8  δπου μάς είχε τραπέζι ή 
θεία μου’ μετά τό φαγητόν έτραγουδήααμ* άρκετήν ώραν, έπί τέλους νυστάξαμε 
καί πήγαμε στό σπίτι καί κοιμηθήκαμε πολύ εύχαριστημένοι εκ τής μεγάλης 

ταότης έορτής». («ρ6λ· « ·  β· « * ·  5  κ«1 «ελ. 11 οημ.).
Ά λ λ α  παραδείγματα: 1. «"Οταν «λησιάζή ή ήμέρα τών Χριστουγέννων κα, 

προπάντων τήν παραμονή, έχομε πολλές δουλιές. Συγυρίζομε τό σπίτι καί κάνομε 
γλυκίσματα πηγαίνομε νωρίς καί κοιμούμεθα, έπειδή εϊμεθα κουρασμένοι, καί 
διδτι τήν νύκτα κατά τάς τρείς ή ώρα θέλομε νά σηκωθούμε γιά νά πάμε στήν 
εκκλησία. Ό τα ν δέ έπιατρέφωμε στό σπίτι εδρίσκομε τό φαγητό έτοιμο καί 
τρώγομε. Δύτή τήν ήμέρα τό σπίτι έχει πάρει άλλιώτικη δψι». Π ε ρ σ ε φ ό ν η Δ.

2, «Όλοι Ιπιθυμούμε τά Χριστούγεννα, γιατί μάς Ινθυμίζουν τήν γεννηοιν του
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δίν τρων, αλλά αναπαύονται όλίγον καί 3ταν 2 7 ^ 6  Π°λΧθί δμω«
έσπέραν άλλοι μέν πηγαίνουν π,» ι„ »  .- Γ, μ50Υ"ιέ ί51 τίτ5 τρών. Τήν

Β · λ β « ? «  Μπ· ("Ρβλ· ®. 3. « λ .  ΐ Γ α ^ Γ χ « !  σ Γ λ Λ ί Γ “  *  *  0πίΐ1“  τϋ)ϊ·

^ 2 X 7  ^ 7 ^  άνϋπομ°·εύρίσκεται σέ μεγάλη άταόί» IV; . ραλίστα έβδομαδα τό σπίτι
. « ω : : : Χ  ·„■»;Γ * “ “  » *  — * » ·» «
τους. Μείς καταγινόμαστε νά κ Γ ω Γ  ν Ι τ ,  , τρ« ^ ν  μέ τό Κ ο ρ ά κ ι
μεγάλη χαρά τελειώνει ή ^  ” * *  “ *
σ*<ος τού Χ ρ ισ τ ά  Α£ καμπάνα Χτσπσσν κατά τήν α ί Τ ^ ^ Υ ^ Ζ
λειτοοργία γίνεται μέ μεγάλ» κατάν.,Ρ. ϊ - „ .  «νησεια στις ό  ή ωρα. Η
μ ^ ω ν  καί τελειώνει ή έκκλησίά κατά τές“ β Τ ^ .  7 7 7 1  7 ^ "

— γ ·  π" *"■
διατύπωση καί στό δφος, μοιάζουν τόσο πσλύ μεταξύ τ ο „ ! Τ  ^  ΤλωοβικΫ'
Χ“ΠΟϋ καί ι ο λ ο γ ί α ,  πού φαίνεται σά νά βγήκαν7πό - Γ ^ Γ ^  * “ *
καλούπι αυτό τό έτοίμασε δ δά σ κ α λέ Λπί · καλουπι. Τό

■ -  « *  -  ^  7 Ζ 7 ™ Ρ̂  *  * -
δ ίδιος άδεξιβς ερωτήσεις πού Ικλειναν μέσα τοος καί τ ή ν Τ ά  "“ " 1
Τραμμα ήταν: ή παραμονή μέ τις προετοιμασίες της 7 7 x 7 7 · ' '  3Χ5,'ά'
γενικά, καί έπειτα ειδικά τό φ,τεινό νοόνο στ,« ! -  Γη ΧΡ-” ^ γεννα  πρ(δτα 
μαθήτριες μένουν δπως οί τρεις τελευταίεσ σ ' ' 7  ηαί5ι0υ· 0 ί κ ι°  ™ΧΧί ς  
όπως οί τρεις πρώτες, ξεφεύγουν κ α ^ Ι Γ δ  νΓ  ^  Υ*ν^ “· * *  χ <ϊ*<.'
βτικό όμως είναι καί στις τρεις πρώτες τό κοω Γίάή ^  Γ  ξ,χ,υριστ,{· Χ“Ρ«κτηρι- 
“πό τά γενικά στά ειδικά Πώε ι»σ· ■ " 0<°’ κάνουν τή μετάβαση
• ν  - , , τ„ ργ„„  ,4
τό φαγητό (σ. 209), καί θά τό ίδοδμε καί πα η ° ' ώ ί>Ρ'ί ί ’1 μ ϊτ*
μ«ί, * » υ  θά δοθή όλη ή σχετική έργασία τού δασΤ άλΓ

έδωσα νά μού γράψουν γιά τά ν 01, τ .  ι κ.αντζερια. Οταν αργότερα τούς
νά γράφουν βν ήξεραν καμιά ιστορία
"»¡ρα τις τρεις ακόλουθες έκθέσεις: ^ ικα ντζίρ ια . Μ αυτό το θέμα

1- « . . .  Τό βράδυ ήρθε δ πατέρας μου καί άφοδ φάναμε υά^ «ί 
* *  ™  καλλικαντξέρια. -  Μιά φορά ήταν Ι ν ί  2  Τ  Γ *“ * ^

παραμονή των Φώτων ή παπαδιά άναψε φωτιά γιά νά Λ ? * ^  παπαδΐ“ ' τή“
Ό τα ν ήλθε ή ώρα νά τό ψήσουν καί τό βάλουν στ* Γ “ γο,,ροϋνίπο« ^ ·
-  « ,  τή γειτονιά καί τά γειτονόπουλα ξήλευαν. Χ ϊ Τ Χ ^  μ Τ μ ^ ν
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τά καλλικαντξέρια' μπήκαν λοιπόν οτό σταδλο του παπά καί άρχισαν νά πειρά
ζουν τά ζώα' τά κακομοίρα τά ζώα δέν μποροΟσαν νά σταθούν άπό τούς πόνους. 
Τότε δ παπάς νόμισε πώς ήταν καλλικαντξέρια καί πήρε τό θυμιατό καί άρχισε 
νά θυμιατίζη τό σταδλο' αλλά τά παιδιά όχι μόνον δέν έφυγαν αλλά τά χτυπού
σαν περισσότερον' δ παπάς φοβήθηκε καί πήρε τήν παπαδιά καί πήγαν σ' ένα 
σπίτι συγγενικό τους καί άφησαν τό γουρουνόπουλο ατή φωτιά. Τά παιδιά άμα 
είδαν δτι ό παπάς μέ τήν παπαδιά Ιφυγον βγήκαν άπό τό σταδλο καί φάγαν δλο 
τό γουρουνόπουλο τοϋ παπά καί σηκώθησαν καί φύγαν. Τήν άλλη μέρα πού 
γύρισε δ παπάς καί είδε ότι τό γουρουνόπουλο ήταν φαγωμένο τό κατάλαβαν μά 
.ήταν άργά — Καί έτσι έπέρασε ή βραδειά μας μιά χαρά !! ' Λ ί ν α Λ. (πρβλ. 
παραπάνω σελ. 208).

2, «Έφτασε ή μέρα τών Χριστουγέννων . , . Ά λ λ ά  χιονίζει πρός μεγάλη 
λύπη τών μικρών παιδιών. Μέσα σ’ ένα σπίτι γίνεται μεγάλος καυγάς. Ό  Γιάννης, 
ένα μικρό παιδί έως έντεκα χρόνων, λέει τής μητέρας του. Μητέρα θά μ’ άφήσης 
νά πάω νά τραγουδήσω; — "Οχι νά μή πψς γιατί κάνει κρύο. — "Οχι μητέρα άφησε 
με. Πεθερά. — "Αφησε το τό παιδί νά πάη άφοδ θέλη. "Ανοιξε τήν πόρτα καί 
■έφυγε άφίνοντας νύφη καί πεθερά νά μαλώνουν. Πήγε βρήκε καί άλλα παιδιά 
καί πήγαν νά τραγουδήσουν. Έτραγούδησαν ώς τό μεσημέρι. "Ο,τι λεπτά είχαν 
μάσει τά  ξόδεψαν ένφ έπαιζαν. Ό  Γιάννης έχασε όσα λεπτά μάζεψε καί έμεινε 
χρεώστης δύο δεκάρες. Τό βράδυ ή μητέρα του δέν τόν ήθελε μέσα καί έκλεισε 
τις πόρτες. Τέλος πάντων μέ τά πολλά μπήκε. Τόν πιάνει ή μητέρα καί τόν 
δέρνει. — Ό λα λά  μανουλα μου δεν τό ξανακάνω ! Τόν άφησε ή μητέρα. Έ ρχεται 
μετ' όλίγη ώρα καί δ πατέρας τόν βρίζει καί τόν απαγόρευσαν νά φάη τό βράδυ. 
— Τό πρωί δταν ξύπνησε θυμήθηκε τό χρέος του τρέχει στό φουστάνι τής γιαγιάς 
του παίρνει δύο δεκάρες καί ξαναπέφτει στό κρεββάτι. Έξαφνα βλέπει ένα καλλι- 
κάντζαρο καί με νεύματα τού λέει. Βάλε πίσω τά λεπτά στή τσέπη τής γιαγιάς 
σου. ’Αμέσως τρέχει καί τά βάζει πίσω· Ή ρθε ή μητέρα του τότε μέσα καί τής 
λέει θά σέ φάη τό καλλικαντξέρμ 'Αλλά παρατηρεί προσεκτικώτερον καί τό 
καλλικάντζαρι ήτο ένα σεντόνι στό παράθυρσ>. Ε ύ τ ε ρ π η Π .  Ρωτώντας τή 
μαθήτρια αύτή πού άκρυσε τήν Ιστορία πού έγραψε, έμαθα πώς τήν είχε διαβάσει 
σέ κάποια έφημερίδα, νομίζω τή «Θεσσαλία». Δυστυχώς δε φρόντισα νά βρώ τό 
πρωτότυπο γιά νά ίδώ κατά πόσο μοιάζει καί άν έχει τήν ϊδια γλωσσική μορφή. 
"Οπως καί νά είναι, εδώ έχομε μιά ζωηρότατη καί χαριτωμένη απόδοση άπό 
μαθήτρια'πού είχε παρουσιάσει στήν άρχή τήν πιό πεισματάρικη άντίδραση στήν 
«πρόστυχον γλώσσαν τού όχλου». Είναι άπό τις όυό τρεις εξαιρέσεις πού ξέρουν 
καλούτσικα τήν καθαρεύουσα. Στήν έκθεσή της γιά  τόν πρώτο σχολικό περίπατο 

•είχε δείξει τόν ίδιο ψευτορωμαντισμό μέ τις άλλες' «ήτο αληθώς μαγεία» κλπ. 
’Αργότερα στό θέμα «άπό τή χθεσινή ήμερα» έγραψε μέ τόν τίτλο «μόνη εν τή 
οίκίφ» έτσ ι: «Τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον ή μητέρα μου κατήλθεν εκ Ζ. τήν 14 
Σεπτεμβρίου καί μέ κατέλιπεν δπως επιστρέψω εις τάς 5  Όκτωμβρίου. Φεόγουσα 
μοδ άφησε τά κλειδιά. Έχάρην διότι πρώτην φοράν μοδ άφησε τά κλειδιά ήμην 
νοιχοκοιρά. Ά λ λ ’ είδον κατόπιν πόσον ώραΐα είναι. Ά φοδ παρήλθε μιά ήμερα 
έμελαγχόλησα φοβερά σκεπτομένη ότι ήμην νοικοκυρά, ότι είχα είς βάρος μου 
δλην τήν οικίαν. Τότε έσκέφθην τήν μητέρα μου πώς δέν εβαρύνθη καί αύτή 
αύτήν τήν ζωήν ένφ εγώ είς μίαν ήμέραν έμελαγχόλησα. Τότε έσκέφθην πώς όλα 
τα σκεπ.τωνται ο) γ.ονείς».



Α. Δελμοήζου

3. «Ό  πατίρας μου 9ποόδα« στή Κων/πολιν. Στό μέρος που ήταν, δέν ι ίχ ι  
σχολεία καί αναγκάζονταν κάθε πρωί, νά πηγαίνη άπό τό Ινα χωριό στό άλλο 
καί νά γυρίζη τό βράδυ. Μιά μέρα ένφ πήγαινε σχολείο είδε ένα άνθρωπο πολύ 
δψηλόν καί ένόμιβε δτι ήτο καλλικάντζαρος, φοβήθηκε πολό καί άπό τό φόβο 
t o u  ήτο κατακίτρινος οδτε μποροΟσε νά κοονηθή. Ε κείνος όμως 8έν ήταν καλλι- 
κάντζαρος, άλλά ήταν Ινας χωρικός ποδ βαστοδσε πάνω άπό τό κεφάλι τοι> Ινα 
δέρμα άπό γελάδι. Ό τα ν λοιπόν πλησίασε καί είδε τόν πατέρα μου είς αυτήν τήν 
κατάστασιν τόν έλυπήθη καί άφοδ πέταξε κάτω τό δέρμα είπε « μή φοβάσαι 
παιδί μου δέν σέ πειράζω». Ό  πατήρ μου όμως δέν μποροδσε νά προχωρήση 
έπέστρεψεν λοιπόν εις τό σπίτι τοο καί διηγείτο τό γεγονός». Ά  ρ τ ε μ ι ς  Π. 
(Πρβλ. παραπάνω σελ. 210). .

Β'. Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ

Κάποτε έδωσα νά μού γράψουν έκθεση μέ θέμα τήν παράδοση 
τού Μαρμαρωμένου Βασιλιά, καί σύστησα νά προτιμήσουν τήν καθα
ρεύουσα. "Ολες οί έκθέσεις πού πήρα περιορίζονται στήν παράδοση 
καί δέν ξεχωρίζουν μεταξύ τους παρά μόνο στίς περισσότερες ή 
λιγώτερες άσυνταξίες, άκυρολεξίες, Ιπαναλήψεις κλπ. ϊ ά  λάθη αύτά 
έχουν βέβαια λιγοστέψει άπό τήν άρχή τοΟ χρόνου ώς τώρα, σ’ άλλες 
πιό λίγο καί σ άλλες πιό πολύ. Σ’ δλες δμως ή ξεραΐλα είναι γενική 
καί κανένα παιδί δέ μού έδωσε τίποτα ίδιαίτερο· ή προσοχή τους 

: 8ίΧ® PlX rf  Οίή γλωσσική διατύπωση. Τό ποίημα τού ΒιζυηνοΟ «Ό  
τελευταίος Παλαιολόγος» ήταν γνωστό στήν τάξη, γιατί τό είχαμε 
διδάξει στήν άρχή, δταν μιλούσαμε γιά τήν Πόλη. Μά ήέπίδρασή 
του φάνηκε μονάχα σέ μιά μαθήτρια, στήν Ά ρ τ ε μ η  Π., πού σύμ
φωνα μ’ αύτό άνάπτυξε τό θέμα της σέ διάλογο. Ό τα ν  κοιτάζαμε 
τά γραπτά, διάβασα τήν έκθεσή της Ιμπρός σ’δλη τήν τάξη:

«Μιά βραδειά, πήγε δ έγγονός νά κοιμηθή οτό σπίτι τής γιαγιάς 
τον. Ηταν έκεϊ οί δνό τους μοναχοί. Ό  έγγονός στεναχωρέθηκε καί 
λεει τής γιαγιάς τον. — Γιαγιά μον, δέ ξέρεις καμιά Ιστορία, νά μού 
πής νά περάση ή ώρα; είναι νωρίς, ακόμα δέν πρέπει νά κοιμη
θούμε. ¿έρω παιδί μον μιά πολύ ώραία ιστορία. — ’Εμπρός γιαγιά 
μον λέγε. —Ά ρ χ ισ ε  λοιπόν νά τον λέη. Πριν πάρονν οί Τούρκοι τήν 
Πόλι δ βασιλιάς πήγαινε έδώ κ ’ έχει καί έδινε θάρρος στους στρα
τιώτες καί έσχότωνε οσονς Τούρκους έβρισκε. Μιά φορά, ένφ  πολε
μούσε μέ μερικούς Τούρκους, έχτύπησαν τό αλογό τον καί έπεσε 
κατά γής καί μόλις σήκωσε τό σπαθί τον ένας Τούρκος, γιά νά τόν 
σχοτώση, ήρθε ένας άγγελος, άρπαξε τό βασιλιά καί τόν πήγε σέ μιά 
απιλιά, κάτω άπό τή Χρυσό πόρτα. —  Α κ ό μ α  έκεϊ είναι, λέει δ έγγονός; 
Ν αι παιδί μον. — Πώς δέν πέθανε τόσα χρόνια εκεΐ κάτω χωρίς

φαγητό χωρίς νερό! —  Τόν έμαρμάρωαε δ άγγελος. — Τώρα δέν 
ξέρει κανείς τό δρόμο, νά πάη γιαγιά μον νά τόν π ά ρη ; — θά  
σηκωθή μόνος τον παιδί μον, δταν έλθη ή ωρα θα παρη το σπαθί στο 
χέρι καί θά σκοτώση τούς Τούρκους. ’ Αλλά ποιός ξέρει άν θά ζήαω 
εως τότε νά ίδώ τήν Πόλη ελεύθερη». Ά ρ τ ε  μι ς  Π. (Πρβλ. π. σ. 222).

Ή  έκθεση αύτή έκαμε έντύπωση σ’ δλες τίς μαθήτριες, έπωφε- 
λήθηκα τήν έπιδοκιμασία τούς καί σύστησα σ’ δσες ήθελαν νά ξανα
γράψουν τό ίδιο θέμα μέ μορφή διαλογική. Πήρα έτσι 16 έκθέσεις, 
δλες γραμμένες ζωντανά- άκόμα καί δυό μαθήτριες — ή Σ ο φ ί α  Κ. 
καί ή ’Ι φ ι γ έ ν ε ι α  3 . — άπόρθητες ώς τώρα καί σωστές δασκαλο- 
καθέντρες στή γλώσσα, δέν μπόρεσαν νά κρατηθούν, καί στό διά
λογο έπεσαν στή δημοτική. Μέ τή γλωσσική Ιλευθερία σά νά 
έσπασαν τά δεσμά, καί ή φαντασία καί συχνά τό αίσθημα τού κάθε 
παιδιού άπλωσαν φτερά διάπλατα. Στις πιό πολλές δούλεψε μόνο ή 
φαντασία. Ή  είσαγωγή είναι τυχαία καί μέ μάκρος δυσανάλογο μέ 
τό κύριο θέμα, καί οί έρωτήσεις κι’ αύτες είναι τυχαίες ή έπιτηδες 
βαλμένες γιά νά δοθή ή απάντηση πού χρειάζεται, δπως γίνεται σέ 
πολλά νεοελληνικά δράματα. Καί δμως ή ώφέλεια ήταν διπλή: Σά 
ν’ άνάβρυσε έξαφνα ή πηγή των παραμυθιών, καί ή γλώσσα στίς 
περισσότερες γίνεται άρκετά στρωτή καί πλούσια σέ λεκτικό καί 
σύνδεση, καί τό δφος άπλό καί φυσικό. Τόν ίδιο πλούτο έχομε στά 
συναισθήματα καί στίς παραστάσεις τους, καί χτυπά πιό πολύ 
σ’ δσες είχαν δείξει ώς τώρα φτώχεια καί ξεραΐλα. Έ τσ ι π. χ . στήν 
Ε ύ θ α λ ί α Α .:

«Σέ μιά πόλιν κατοικούσε μιά γριά πού τή λέγαν κνρά Μαρονλα. 
Οί γειτόνισσες πού κάθονταν γύρω στό σπίτι της πήγαιναν τή νύχτα 
μέ τά παιδιά τονς νστερα άπό τό φαγητό καί τής έκαμαν συντροφιά. 
Μαζεύονταν δλοι γύρω στή φωτιά καί τούς έλεγε πολλές Ιστορίες για 
τήν σκλαβιά τών Ελλήνων καί γιά τά κατορθώματά τονς. Τούς διηγή- 
θηκε δέ καί μιά Ιστορία γιά τήν άλωση τής Πόλης. "Οιαν οί Τούρκοι 
πολιορκούσαν τήν Πόλη καί ήλθε ή ώρα τής άλώσεως, δ Παλαιολό- 
γος δ αντοκράτορας τών ’Ελλήνων ήταν έξω άπό τήν Ά γ ια  - Σόφιά 
καί πολεμούσε καβάλλα στ’ άλογό τον. Μερικά μικρά παιδιά τής 
έλεγαν. «Τόν είδες έσν τόν βασιλιά;»  ’Εκείνη δέ έλεγεν τόν είδα 
ήμουν αάν έαάς μ ικρά  πάω νά γίνω εκατό χρονον καί άκόμη τόν 
θυμάμαι. Καί κεΐ πού πολεμούσε μέ  τό σπαθί στό χέρι ό βασιλιάς 
σκοτώνεται τό άλογό τον καί πέφτει, τότε αυτός φώναξε· «δέν βρίσκε
ται ένας χριστιανός νά πάρη τό κεφάλι μον, πρίν μέ σκλαβώσουν;»
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Τότε μιά σφαίρα άράπικη τόν δίπτει κάτω. "'Απίθανε δ βασιλιάς,—  
ΙΙοτε παιδάκια μου κοψαται. ’Επειδή δέ δ θεός δέν ήθελε νά άφήση 
τους "Ελληνες χωρίς βασιλιά, γ ι’ αί,τό προστάζει έναν άγγελον νά 
παη να τόν πάρη. Τότε ό άγγελος πήρε τό σπαθί του έδιωξε τούς 
εχθρούς τον ΙΙαλαιολόγον καί τόν πήγε σ’ ίνα σπήλαιο κάτω άπό τή 
Λρνσοποτα κ’ Ικεί μένει ώς τώρα, καί περιμένει τόν άγγελον νά τόν 
ςνπνήση.Κ αί πάλιν τά παιδιά τήν ¿ρώτησαν «Τώρα δέν ή μπορεί 
να ξνπνηση δ βασιλάς; — Ά π ό  καιρό αέ καιρό ξυπνά καί σηκώνει 
το κεφάλι τον στό βαθύ τόν ύπνο. Κ αί θά τον δώση πάλι τό σπαθί

αΥΥ̂ ° ί  ^  θάρθϋ νά πολεΜ °η · ‘ Οάρθή πάλι; » θάρθΤΙ παιδάκια 
μον θάρθη. Μά δταν έρθη— ,πότε; πότε;» -" Ο τα ν  μεγαλώσετε παι- 
διά μον καί άρματωθήτε τότε δ άγγελος θά ξνπνήση τόν ΙΙαλαιολόγον 
θα τον δώση τό σπαθί, θά διώξη τούς Τούρκους άπό τήν Πόλη, καί 
θα τους παη μακριά, πίσω άπό τήν Κόκκινη Μηλιά γιά νά μή γυρί
σουν πίσω». Εύ θ α λ ί α  Α. (πρβλ. ίδ.β. σελ. 4, 12 καί π. « λ .  205)
Η μαθήτρια αύτή γράφοντας γιά τό ίδιο θέμα στήν καθαρεύουσα 

άρχισε έτσι: « Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι μία  Ελληνική παρά- 
δοσις ή όποια μάς διηγείται περί του Παλαιολόγου καί τήν πεποί- 
θησιν τήν όποιαν εϊχον οΐ "Ελληνες»· καί άκολουθεΐ ή παράδοση 
ξερότατη. Στήν παραπάνω έκθεση τής Ε ύ θ α λ ί α ς  Α. έχομε άκόμα 
νά παρατηρήσωμε κάτι χαρακτηριστικό. Τδ ποίημα τοΟ ΒιζυηνοΟ 
έχει έπιδρασει σ’ αύτή όχι μόνο στη μορφή, μά και στή φρασεολο
γία· φράσεις όλόκληρες άπό τό ποίημα τις βρίσκομε μέσα στήν 
έκθεση. Καί δμως πόσο διαφορετική είναι ή έπίδραση αύτή άπό τό 

•τραγελαφικό άνακάτωμα πού είδαμε στήν πρώτη έκθεση των παιδιών 
γιά τόν^κόρακα καί τήν άλωπού! Έ κεΐ στίχοι άπό καθαρευουσιά- 
νικο ποίημα που είχαν μάθει άλλοτε, στά πρώτα χρόνια τού δημοτι
κού σχολείου, όρμούν στή μνήμη μερικών κ’ έτσι άνακατεύουν έμμε
τρα καί πεζά χωρίς νά προσέξουν καθόλου στό περιεχόμενο. Έδώ 
έχομε τόσο αρμονική άφομοίωση, που μονάχα δποιος ξέρει τό σχε
τικό ποίημα μπορεί νά καταλάβη τήν Ιπίδρασή του.

Τή διαφορά πού είδαμε στήν τελευταία έκθεση τής Εύθαλίας 
απο τις πρώτες πού έγραψε, τήν έχομε καί σ’ δλες τις κατώτερες 
μαθήτριες, καί σέ μερικές μάλιστα άπ’ αύτές ή διήγηση φτάνει 
κάπου τή γοργότητα καί τήν άπλότητα τών παραμυθιών. Έ τσ ι π. χ. 
στήν ’Α ν θ ή  Φ.  «Μιά φορά ένας γέρος πήγε σ ’ ένα γνωστό τον 
σπίτι. 1  αύτο τό σπίτι ήταν μιά μητέρα καί είχε δύο παιδάκια. Τά 
παιδιά μόλις κάθηαε δ παπούς άρχισαν νά φωνάζουν παπον πες
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μας μιά Ιστορία παπον πές μας. "Ο παπονς γιά νά τά ήσνχάση είπε: 
καθήστε φρόνιμα νά σάς πώ. ’Αρχίζει δ παπονς, τά παιδιά τόν άκονν. 
"Οταν θέλαπάρονν τήν Πόλι οι Τούρκοι, δ βασιλιάς μας πήγε μέ τό 
στρατό τον . . .  (πρβλ. παραπάνω σελ. 203).

Πιό πολύ στή Σ ε β α σ τ ή  Π. :  «"Ενας κυνηγός ήθελε νά πάη νά 
κννηγήση. Καί είχε έξ παιδιά' τότε τά παιδιά άρχισαν νά μαλώνουν 
ποιό θά πάη άπ’ αυτά μαζί τον. Τό μικρότερο δέν μιλούσε παρά 
κάθονταν σέ μιά γωνιά καί κοιτούσε . . .  "Οταν ήρθε ή ώρα νά πάη δ 
[κυνηγός]  πήρε ιό μικρότερο διότι αυτό δέν είχε Ιδη άλλη φορά διότι 
ήτο πάντοτε άρρωστον. ’Αφού φύγανε ποιός ξέρει τί νά κάνουν πίσω 
αυτά τά παιδιά πού δέν τά πήρε. "Αμα προχωρήσανε πολύ κουραστή
κανε καί καθήσανε αέ μία πέτρα γιά νά ξεκονρασθονν. 'Αλλά άντί νά 
καθήοουν λίγο έκάθησαν πολύ καί νύκτοισε καί ήρχισε νά ψνχαλίζη. 
Γιά νά γυρίσουν πίσω, τό χωργιό των ήτο μακριά καί δέν μπορούσαν 
νά πάνε. Ε ξω  πάλι νά μείνουν ¿φοβείτο μήπως τον κρνώση τό παιδί 
καί δέν είχανε τίποτα νά φάνε. ’ Αμέσως κοίταξε και είδε άπέναντι 
τον μιά καλύβα πολύ μικρή καί ένα φως μόλις φαίνονταν, καί άπε- 
•φάσισε νά πάη νά μείνη ¿κείνο τό βράδυ ίκει. "Οταν έφθασεν καί 
κτύπησε τήν πόρτα βγήκε μιά γριά καί τούς άνοιξε' τονς έβανε μεαα, 
καί είχε λίγη φωτιά. Ζεσταθήκανε καί έπειτα τούς έβανε καί φάγανε 
δ,τι είχε. Τό παιδί δέν μπορούσε νά καθήση διότι ¿θυμότανε τά 
άδέλφια τον καί τά παιγνίδια. Καί τά παραμύθια τής γιαγιάς τον. 
Καί δ πατέρας τον επειδή γνώριζε δτι τον άρέσανε τον παιδιού τον 
τά παραμύθια είπε τής γριάς νά πή  καμιά ιστορία γιά νά περάαη ή 
ώρα (διότι καί αυτός δέν είχε τίποτε νά διαβάση γιά νά περάση ή 
ώρα). Καί άρχίνισε νά λέη ή γριά. Ξέρεις παιδί μον δταν πολεμού
σανε οι Τούρκοι μέ τούς "Ελληνες βγήκε νά πελεμήση καί δ βασιλιάς 
Κωνσταντίνος. ’Αφού πολεμούσε ένας Τούρκος τού σκότωσε το άλογο 
τον καί έπεσε καί αυτός. ’Αλλά ήρθε ένας άγγελος καί τόν πήρε» κλπ. 
κλπ. Τή Σ ε β α σ τ ή θ . τή γνωρίσαμε στήν άρχή μέ άρρωστη προ
σοχή καί βούληση, μέ άδυναμία νά συγκεντρωθή έστω καί γιά λίγα 
λεπτά (ϊδ. β. σ. 13 σημ. καί σ. 17). Τί ρόλο έπαιζε στήν άρρώστια αύτή 
ή καθαρεύουσα τό βλέπομε κάπως συγκρίνοντας τήν παραπάνω 
έκθεσή της μέ τήν πρώτη έκθεση πού έγραψε πάλι γιά τό μαρμα· 
ρωμένο βασιλιά: «"Οταν έπεαεν ή Πόλις έξήλθαν οϊ "Ελληνες διά να 
πολεμήσουν μέ τούς Τούρκους έξήλθεν δέ καί 6 Κωνσταντίνος διά νά 
πολεμήαη. Ε χ ω  δέ νά σάς διηγηθώ τήν Ιστορίαν τον μαρμαρωμένον 
βασιλιά. Έ ν φ  ¿πολέμα κατά τών Τούρκων, εις Τούρκος έφόνεναεν
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τό αλογόν τον καί διά νά μή  πέση εις τάς χεΐρας των Τούρκων ήλθε 
εις άγγελος καί τόν πήγε εις ένα σπήλαιον» κλπ. κλπ. ♦

Αλλη σημαντική ωφέλεια στις διαλογικες έκθέσεις γιά τό μαρ· 
μαρωμένο βασιλιά είχαμε άπό τά ψυχολογικά λάθη πού ήταν 
γεμάτα τά γραπτά των παιδιών. Γιατί καί εισαγωγή καί διάλογος 
ήταν, καθώς είπαμε, άψυχολόγητα, βαλμένα Ιτσι στήν τύχη, ή καί μέ 
πρόθεση πού φαινόταν καί σέ μικρό παιδί άκόμα. Πήρα 4 - 5  τέτοιες 
έκθέσεις καί ώδήγησα τις μαθήτριες νά ίδοΟν τά λάθη καί νά βρούν 
τόν τρόπο πού έπρεπε νά διορθωθούν. Σ’ αύτό μάς βοήθησε πολύ καί 
ή σύγκριση μέ τά μετρημένα γραπτά πού ξεχώριζαν άπό τ’ άλλα, 
γιατί είχαν μέρη πολύ δμορφα καί άσύνειδα σωστά ψυχολογη
μένα. Έ τσ ι είναι ή έκθεση τής Ζ ω ή ς  Β. :

«Μία φορά δυό βασάόπονλα πήγαν νά κυνηγήσουν. Στό δρόμο 
νύχτωσε καί άπεφάσιααν νά ξενυχτίσουν επάνω σέ δένδρα καί τό 
πρω ί πάλιν νά κυνηγήσουν. Έ κ ε ΐ  πού έλεγαν αυτά βλέπουν ένα γέρο 
ώς 86 χρονών τσομπάνο μέ τά πρόβατά τον. Τά βασιλόπουλα δταν 
τόν είδαν πήγαν κοντά τον καί τόν βώτησαν που πηγαίνει' αυτός είπε 
δτι πηγαίνει τά πρόβατα στη μάνδρα. — Καί που θά κοιμηθής είπε 
τό ένα βασιλόπουλο.— 'Εγώ , έκεϊ κοντά παιδιά μου. — Τότε ναρ- 
θοϋμε καί μεΐς έκεί που πας είπαν καί τά δυό μαζν. ¿Ελάτε παι- 
διά μου. —  Πήγαν ατό μανδρί, ό τσοπάνος έβαλε τά πρόβατά τον ατό 
μανδρί καί κάθηαε πιό πέρα μέ τά βασιλόπουλα, πήρε τή φλογέρα 
του καί άρχισε νά τραγονδή τόν Γ έρο · Δήμο. Τότε άρχισε νά λίγη 
γιά τούς Τούρκους δτι καί αυτός έπολέμησε δτι έοκότωσε πολλούς 
Τούρκους καί τά μάτια τον άρχισαν νά δακρύζουν. Τά βασάόπονλα 
δταν είδαν τόν γέρο νά λυπάται καί νά θυμάται τά νιάτα του θέλησαν 
ν ' άλλάξουν όμιλία καί τό ένα τόν ρώτησε- δέν μάς λές παπου καμιά 
Ιστορία δσο νά βγη τό φεγγάρι; Τότε 6 γέρος άρχισε νά λέγη τήν 
ιστορία τον μαρμαρωμένον βασιλιά. 'Ό ταν ή Πόλι έπεσε στά χέρια 
των Τούρκων ό μακαρίτης ό Κωσταντΐνος ήταν καβάλλα στό άλογό 
τον καί σκότωνε πολλούς Τούρκους' άλλ' έκεΐ έπεσε τ’ άλογό του 
γιατί το σκότωσαν. Τοτε 6 Κωνσταντίνος έπεσε καί αύτός- έκεΐ έρχε
ται ένας άγγελος παίρνει τό σπαθί άπ’ τά χέρια τον καί τόν πάει σέ 
μιά σπηλιά και τόν ¿μαρμάρωσε. Τόν ¿μαρμάρωσε; είπε τό ένα βασι
λόπουλο. Ναί παιδιά μου τόν μαρμάρωσε καί ¿κεΐ βρίσκεται ώς 
αυτήν τήν ώρα. — Καί τόν είδες σύ πα που; είπε πάλι. —’Ό χ ι παιδιά
μου, άλλα δ παπούς μου ό συχωρεμένος μου τδλεγε πού τόν είδε.__
Και τί κάμνει εκεί μεσα είπε τό άλλο; — Καρτερεί τήν ώρα πού
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θάρθη δ ίδιος άγγελος νά τόν ξεμαρμαρώση καί νά τον δώση τό 
σπαθί τον πάλι καί θά βγή ό Κωνσταντίνος καβάλλα στ’ άλογό τον 
έξω καί θά διώξη τούς Τούρκους ώς τήν Κόκκινη Μηλιά. Τά βασι
λόπουλα ηυχαρίστησαν τόν τσομπάνο καί πήγαν καί κοιμηθήκαν ¿κεΐ 
κοντά. Τό πρω ί σηκωθήκανε καί κινήσανε γιά τό κυνήγι». (πρβλ, 
παραπάνω σελ. 218).

'Η  άλλη έκθεση είναι τής Β α σ ι λ ι κ ή ς  Ν. Αύτή άλλοτε μέ 8λα 
τά «γύρωθεν τής θερμάστρας» κ. τ. δ. μάς άφησε κάτι νά μαντέ- 
ψωμε άπό τό συναισθηματικό της πλούτο καί τήν παρατήρηση πού 
πλημμυρίζει τώρα τά γραφόμενά της: «Μιά φορά δύο οίκογένειες 
έταξίδευαν μόνες (γιατί έτνχε νά μήν είναι άλλες σ' αύτό τό βαπόρι). 
Μόλα ταύτα δμως μέσα στό βαπόρι δέν στενοχωριέται κανένας δταν 
δ καιρός είναι καλός' άλλά κατά δυστυχίαν ήταν κρύος καί βροχερός 
καιρός γ ι' αύτό έμειναν μέσα δλοι μαζί καί μιλούσαν γιά διάφορα 
πράγματα. —  Ή  μία οικογένεια άπετελεΐτο άπό τούς γονείς 3  παιδιά 
καί τή γιαγιά τών παιδιών. Ή  δέ άλλη άπο τούς γονείς 2  παιδιά καί 
τό παποϋ τών παιδιών δ όποιος ήταν Κων/πολίτης. — Στήν άρχή δ 
παπούς μέ τή γιαγιά μιλούσαν μαζί. 01 δέ γονείς τής μιας οικογένειας 
μέ τούς γονείς τής άλλης πάλι μαζι και τα παιδια έπαιζαν. Εξαφνα 
άκονααν τό παπου μέ τή γιαγιά νά μιλάνε γιά τό μαρμαρωμένο 
βασιλιά καί δλοι στάθηκαν ν ’ Ακούσουν κ ' έγινε σιωπή. Τότε λέγει 
ή μητέρα στό παποΰ δηλαδή ατό πατέρα της' «εμπρός γιατί στάθηκες; 
λέγε ν ’ Ακούσωμε κ ' έμείς γιά τό μαρμαρωμένο βασιλιά' δέν τό είχαμε 
Ακούσει άλλη φορά.

Παπούς. — Ν ά στή Πόλι δταν έγινε πόλεμος καί ήθελαν οί Τούρ
κοι νά μάς τή πάρουν ήταν βασιλιάς ό Κιον. ΓΙαλαιολόγος.

Γονείς. — (δλοι μαζί) Αύτό δά, τό ξέρομε.
Παπούς. — Μά περιμένετε λοιπόν. Αύτός δ Ιίαλαιολόγος ηταν 

παλληκάρι κ’ έτρεχε κ ’ έσφαζε Τούρκους.
'Έγγονοι. — ’Αφού ήταν παλληκάρι γιατί μάς τή πήραν τή Πόλι;
Παπούς — Γιατί δέν είχαμε πολλούς στρατιώτες ενφ Τούρκοι 

ήσαν πολλοί.
Μ ητέρα.— Ε μ π ρ ό ς  λέγε ν ’ Ακούσωμε.
Παπούς. — Λοιπόν οί στρατιώτες τον σκοτώθηκαν κ ' έμεινε μόνος.
Γιαγιά. — " Α ! αύτή τήν Ιστορία τήν είχα Ακούσει! Τώρα τή

θυμούμαι λίγο λίγο.
’Έγγονος. — (κουνάει τό γόνα τής γιαγιάς). Τότε γιαγιά Αφού τή
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'Ως τώρα είδαμε άπό τήν καταπιεστική όμοιομορφία νά προβάλ
λουν δειλά στήν αρχή, άργότερα δμως πλουσιώτεροι καί πολύμορφοι 
οΕ παιδικοί χαρακτήρες· 6 ραγιαδισμός καί ή υποκρισία ύποχωρούν 
στήν ειλικρίνεια καί στήν άνάγκη νά δώση κάθε μαθήτρια κάτι 
αληθινά δικό της. Γό πνευματικό καί ήθικό αύτό ξεσκλάβωμα τών 
παιδιών τό είδαμε έν μέρει νά καθρεφτίζεται στήν έξέλιξη τοΟ γρα
πτού των λόγου, πού από τή φτώχεια, τήν άσυναρτησία καί τό 
φκιασιδι μέ τή δύναμη τών πραγμάτων καί στό τέλος μέ τή συνει- 
δητή πιά Ιπιδραση τού δασκάλου έφτασε στόν πλούτο καί τή φυσι
κότητα τής όμιλουμένης. Καί δμως ούτε ό γενικός φυσικός τύπος 
τών παιδιών, ούτε ό χαρακτήρας τού καθενδς φάνηκε άκόμα σ’ δλο 
τό πλάτος καί τήν ένταση του. Γιατί δπως τών μεγάλων έτσι καί 
τών μικρών δ ήθικός καί πνευματικός κόσμος είναι πολυμερής καί 
πλούσιος, καί γιά νά Ιχωμε πιστή τήν εικόνα άπό τήν έξέλιξη τών 
παιδιών στόν πρώτο σχολικό χρόνο, άνάγκη νά πλησιάσωμε δσο 
μπορούμε στήν πολυμερεια αύτή. Τούτο θά τό έπιχειρήσωμε παρα
κάτω παρακολουθώντας τις μαθήτριες στή σχολική τους ζωή, πού 
θά μάς τή δώσουν οί περίπατοι καί τό περιβόλι μας.

I I .  Ή  σχολική μας ζωή.

1. ΪΙε^ίτΐαζοι χαι £χ3(ιομίς.

Καθώς ξέρομε, οί σχολικοί περίπατοι καί οί έκδρομές έχουν 
διπλό σκοπό: πρώτα νά ύπηρετήσουν τό γενικό σκοπό κάθε σχο
λείου, να συντελεσουν δηλ, στή μόρφωση χαρακτήρων δυναμώνον
τας τις σωματικές, τις πνευματικές καί τις ήθικές δυνάμεις τών παι
διών καί δεύτερο νά ύποβοηθήσουν τή βαθύτερη κατανόηση σέ 
ώρισμένα μαθήματα, ιστορικά, φυσιογνωστικά καί άλλα.

Γιά νά πετύχωμε τόν πρώτο, τό γενικό σκοπό, πρέπει ν’ άφή- 
σωμε τό παιδί έλευθερο καί νά τού δώσωμε εύκαιρία ν’ άποχτήση 
τήν πεΐρα πού ή πόλη ή ή τρεμούλα τού πατέρα καί τής μητέρας 
τού ¿μποδίζει· νά παλαίψη μέ φυσικές δυσκολίες καί νά μάθη νά 
τις ύπερνικά. Τό δισταχτικό παιδί θά τό βοηθήση βέβαια ό δάσκαλος, 
μά έτσι πού νά μήν τού προσβάλλη τή φιλοτιμία καί νά τού βλάπτη 
τήν αύτενέργεια· σέ λίγο άπό δισταχτικό θά γίνη τολμηρό μά προ
σεχτικό. Γιαυτό άπό τόν Ισιο καί όμαλδ δρόμο προτιμότερος είναι
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ó άνώμαλος. Τό άνέβασμα στό βουνό, τό κατέβασμα σέ άπότομα 
μέρη γυμνάζουν τό σώμα καί τό μάτι, κρατούν τήν προσοχή σέ 
Ινταση, δυναμώνουν τή θέληση καί τήν αύτενέργεια. Ό  περίπατοί 
μάς φέρνει σέ άμεση συνάφεια μέ τή φύση καί τα πράγματα, τήν 
πηγή δηλ. τής γνώσης καί των γνώσεων, καί τά παιδιά σιμώνουν 
πιό πολύ τό Ινα μέ τό άλλο, καί μέ τό δάσκαλο. Έ ξω  στήν έξοχή, 
θά δοθούν στό δάσκαλο χίλιες δυό εύκαιρίες- για νά κεντήση τήν 
παρατηρητικότητα των παιδιών στό γύρω τους κόσμο, στά τόσα 
αίσθητικά καί φυσικά φαινόμενα πού μάς παρουσιάζει. Καί δσο 
περισσότερο παρατηρούμε, τόσο βαθύτερα αισθανόμαστε καί τόσο 
πλουσιώτερο ξυπνά έντός μας τό ένδιαφέρον καί ή άγάπη πρός τή 
φύση. "Ολα δμως αύτά, δταν μάλιστα πρόκειται γιά άνώτερο σχο
λείο, προϋποθέτουν στό δάσκαλο όχι μόνο σωματική ικανότητα καί 
άντοχή, άλλά καί ένιαία γενική μόρφωση άνώτερη. Πρέπει νά κατέ- 
χη  καλά τό φυσικό καί ίστορικό κόσμο, καί ν’ άποτελή μιά συμμε
τρική όλότητα. Τότε μόνο μπορεί νά έκμεταλλευτή τις τόσες εύκαι
ρίες πού του παρουσιάζονται γιά τό σκοπό του, καί τότε γίνεται 
πραγματικός δημιουργός. Ά π ’ αδτή τήν άποψη δ καλύτερος παιδα
γωγός είναι ό φιλόσοφος.

"Οσο γιά τούς περιπάτους καί τίς Ικδρομές πού άκολουθοΰν ειδικό 
σκοπό, νά δώσουν τίς άναγκαιες έποπτείες ή τά μέσα τής έφαρμογής 
σέ ώρισμένα μαθήματα καί νά δποβοηθήσουν Ιτσι τή βαθύτερη 
κατανόησή τους, τό πράγμα είναι εύκολώτερο καί μέ τό μονομε- 
ρεστατο άκομα δάσκαλο. Γιατί πηγαίνει προετοιμασμένος γιά Ινα 
ώρισμένο σκοπό καί μπορεί νά περιοριστή μονάχα σ’ αύτόν.

*

Τέτοια σέ γενικές γραμμές ήταν ή άντίληψη πού ακολουθούσε 
τό Α. Δ. Παρθεναγωγείο στούς περιπάτους του καί τίς έκδρομές. Ή  
μεγάλη τους μορφωτική σημασία άπαιτούσε νά γίνωνται ταχτικά 
καί συχνά- γιαυτό στό πρόγραμμα είχε όριστή Ινα άπόγεμα τή βδο
μάδα γιά περίπατο, καί άλλο Ινα άπόγεμα πού μάς έμενε έλεύθερο 
μπορούσαμε νά τό χρησιμοποιήσωμε γιά τόν ίδιο σκοπό. Καί έξω 
δμως άπό τό πρόγραμμα άφιερώναμε κάποτε δλη τήν ήμέρα γιά 
έκδρομή σέ μέρη μακρινώτερα. Α κόμα κάθε δάσκαλος του σχολείου 
μας είχε τό δικαίωμα συμφωνώντας μέ τή διεύθυνση τής σχολής νά 
πάρη τίς μαθήτριές του έξω στήν έξοχή, δταν τό νόμιζε σωστό γιά 
τό μάθημά του.
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Ταχτικώτατα λοιπόν μιά φορά ' τή βδομάδα, καί συχνά δύο, 
πήγαινα τά παιδιά περίπατο. Δέν τά έβαζα στή γραμμή, τ’ <*φήνα 
έλεύθερα, μά στήν άρχή ήταν σάν τό κατάδικο πού γιά χρόνια του 
βάραιναν τά σίδερα χέρια καί πόδια. Ούτε νά περπατήσουν δέν 
ήξεραν. Πήγαιναν δυό δυό άργά καί σκυφτά σά μουδιασμένα καί 
άνόρεχτα. Μόλις πλησίαζα, τό στόμα σφραγιζόταν. Πολύ λίγες έπαιρ
ναν θάρρος, μά γρήγορα ένιωθα τό θάρρος νά γίνεται θράσος καί 
άναίδεια. Δέν άργησε δμως καί πολύ νά κυκλοφορήση τό αίμα 
ζωηρότερα καί νά σκορπιστή στή συντροφιά τους κάποια κίνηση 
καί χαρά.

Στό ιτρώτο μέρος τής μελέτης μου αύτής (ίδ. β. σελ. 26) έδωσα 
τό σκίτσο άπό κάποιον περίπατο πού κάναμε σ' Ινα λόφο κοντά στό 
Βόλο. Κορίτσια 11- 14  χρόνων κοίταζαν μέ τρόμο τό δψος τό 
κωμικό γιά τήν ήλικέα τους, καί δέν άποφάσισαν ν’ άνεβοΟν παρά 
δστερα άπό κατηφορική προσταγή. Κατεβαίνοντας έπειτα τό λόφο 
έτρεμαν νά πηδήσουν άπό μισό μέτρο δψος, τά έχαναν όλότελα δταν 
έβρισκαν Ιμπρός τους πέτρες, καί άν έπεφτε καμία, καθόταν έκεΐ 
περιμένοντας τό θάνατο.

’Από τό Βόλο στήν Ά γριά  έχει Ιναν πλατύ παράλιο δρόμο πού 
δψώνεται άπό τή θάλασσα ώς δέκα μέτρα δψος σέ άρκετή άπόσταση. 
Κάτω, άκρη άκρη στή θάλασσα, είναι δλο πέτρες, άλλου μακριές 
καί γυαλιστερές καί άλλοΰ άπότομες καί κομματιασμένες. Σέ λίγο 
πήγα τά παιδιά περίπατο σέ κείνο τό μέρος. Φυσικά έκεΐ οί δυσκο
λίες ήταν μεγαλύτερες, καί ό τρόμος καί ό δισταγμός τους κωμικο
τραγικός. Χρειάστηκε Ιπιβολή μεγάλη καί κάποτε καί άπειλή στις 
περισσότερες, γιά ν’ άποφασίαουν νά κατεβοΟν κάτω. Τρίκλιζαν σέ 
κάθε βήμα καί στήν πιό άσήμαντη δυσκολία έμεναν κόκκαλο. Συχνά 
θύμιζαν τό μωρό πού μαθαίνει τά πρώτα βήματά του. Πήγαινα 
κοντά τους καί τούς Ιλεγα νά περάσουν ή νά πηδήσουν. Έτρεμαν 
σά γύφτοι μέ τά μάτια όλάνοιχτα καί θαρρούσαν πώς θά κάμουν τό 
salto  m o rta le .— Δέν μπορώ, θά πέσω! — Δέν πέφτεις, πήδησε γρή
γορα, πέρνα μέ θάρρος!— Χρειαζόταν Ιπιβολή γιά νά τονωθή ή 
βουλητική παραλυσία, γιατί κυρίως ή βούλησή τους Ιπασχε. Αμα 
έπιμέναμε περνούσαν, δειλά στήν άρχή, μά δσο πήγαιναν καί άφο- 
βώτέρα. Έ πειτα  δ τι τούς δυνάμωνε ήταν ή πείρα καί ή χαρά πού 
αισθάνεται κανείς δταν ύπερνικά μιά δυσκολία, είτε ήθική είναι είτε 
ύλική. Εννοείται πώς σέ 2 -3  μαθήτριες πού ό φόβος τους έφτανε 
στά δρια τού παθολογικού, ή σέ μιά στρογγυλή καί παχειά πού ό
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τρόμος τη ; πήγαζε άπό πραγματική σωμάτική δυσκινησία, χρειαζό
ταν θετικώτερη βοήθεια. Τούς Ιδινα τό χέρι μου κ’ έτσι μόνο περνού- 
σαν. Αυτο δμως δσο νά συνηθίσουν.

Έ νας άπό τούς πιό συχνούς περιπάτους μας ήταν σέ κάποιο 
βαθύ καί πλατύ χείμαρρο, γεμάτο άπό μεγάλα γυαλιστερά χαλίκια

ΡΡάΧ°υ<· Σ’ 6λο ^  μάκρος άπάνω στις δχθες πήγαιναν δυό 
μονοπάτια άναπαυτικώτατα. Φυσικά τά παιδιά προτιμούσαν τήν άνά- 
παυση, καί μάλιστα δταν ήταν νερό μέσα στδ ποτάμι. Καί δμως 
έπρεπε να κατεβούν κάτω στά χαλίκια, δπου χρειαζόταν σβελτάδα, 
προσοχή, λύγισμα καί ζύγιασμα τού σώματος σ’ «λες τις διευθύνσεις, 
για να μπόρεση κανείς νά κρατήση τήν ίσορροπία του. "Οπου βρί
σκαμε νερό περισσότερο καί άπλωμένο ώς 3 -4  μέτρα, ξαναρχόταν ' 
πάλι ό δισταγμός καί ό φόβος· οί περισσότερες ήταν έτοιμες ν’'άνε- 
βούν στα ίσια μονοπάτια καί να κάμουν άρκετό δρόμο, γιά νά περά
σουν στά σίγουρα άπό τό μεγάλο καί στερεό γιοφύρι. Έδώ δμως 
έρχοταν στή μέση ή προσταγή τού δασκάλου· δέν τις άφηνα, Ιπρεπε 
να φτιάσουν μόνες τους Ινά πρόχειρο πέρασμα μέ πέτρες κι’ άπό κεΐ 
νά περάσουν. Μπορούσε βέβαια νά πέση καμιά μέσα στό νερό, μά τό 
κακό ήταν μικρό έμπρός στή σημαντική ώφέλεια πού είχαν δλες άπό 
τέτοια ψυχική καί σωματική γυμναστική. «Έπροχωρήσαμεν* γρά
φει ή Έ ό τ υ χ  ία  Β. στήν έκθεσή της γιά ένα τέτοιον περίπατο 
Ικαί ^ ν μ ε ν  &  τόν ποταμόν Αλλά θελήσασα νά διαβώ διά ωας 
δκρας αίφνης δλισθήσαοα ίβυθίσθη δ είς ποΰς μον ¿ντός τον δδατος 
τοιαυτη ητο ή Αφορμή καί αί συμμαθήτριαί μον ■ έξερράγησαν' είς 
Ακράτητους γέλωτος*. 'Η  ζημία πού βράχηκε «είς πους» είναι βέβαια 
άσημαντη έμπρός στήν ώφέλεια πού είχαν κυρίως μαθήτριες σάν τή 
Σ ω τ η ρ ί α  Κρ., γιά τήν όποία κάποια συμμαθήτριά της γράφει·
• . . . μ ο ί  έκαμεν έντύπωοιν ή θέα τον ποταμού διά τον όποιον 
διηλθομεν και ό φόβος τής Σ ω τ η ρ ί α ς  Κρ., ή όποία ήρχωε νά 
κλαιη, διότι δέν ήδυνατο νά περάση·».

*

Καθώς είπαμε, οί περίπατοι δέν είχαν σκοπό μονάχα νά γυμνά
σουν τό σώμα, τή θέληση καί τήν αύτενέργεια τών παιδιών, μά νά 
τούς ξυπνήσουν άκόμα καί νά τούς μορφώσουν τό παρατηρητικό καί τό 
ενδιαφέρον. Αφορμές γιά τήν πνευματική, τήν αισθητική καί τήν 
ήθικη μόρφωση παρουσιάζονταν χίλιες δυό καί δσες μπορούσα τις 
εκμεταλλευόμουν δπως έπρεπε. Γι’ αύτό δμως, δπως καί γιά τούς

περιπάτους μας γενικά καί τήν Ιπίδρασή τους, θ’ άφήσω σύμφωνα 
μέ τήν άρχή πού άκολουθώ σ’ αδτές τις μελέτες νά μάς μιλήσουν 
δσο γίνεται οί ίδιες ο£ μαθήτριες μέ τά γραπτά τους.

Είδαμε άλλού (ΐδ. β. σ. 8 κ. π.) τήν έκθεση γιά τόν πρώτο σχολικό 
μας περίπατο. Αύτός μασκαρεύτηκε έκεΐ μέσα σέ «ένθνμιον μαθη
τικόν βίου* δπου δλα, καί ή φύση καί τά λόγια τού δασκάλου, ήταν 
«μαγεία , αληθώς ή καταπληκτικώς ωραία»· δλες οί μαθήτριες γύρι
σαν στό σχολείο «κατά διαταγήν τον κ. Λιενθνντον καταευχαριστη- 
μέναι ή καταενθουσιασμέναι» καί μερικές μάλιστα ·μ έ  τήν ελπίδα 
ότι ταχέως ήθελον ¿παναλάδη τόν διασκεδαστικόν τούτον περίπατον*. 
Τίποτα ιδιαίτερο έκτός άπό άφθονους ψευτορομαντισμούς δανεισμέ
νους άπό βιβλία ή άπό παλιές σχολικές έκθέσεις, ψευτορομαντισμούς 
πού φτιασίδωναν τή φύση κ ' έβρισκαν τροφή στή σωματική καί 
βουλητική άνικανότητα τών παιδιών.

Τό δεύτερο μήνα, κατά τό τέλος, είπα νά μου γράψουν γιά 
έναν περίπατο πού έκανα μέ τό πρώτο τμήμα * στόν Άναυρο. 
Τό χαρακτηριστικό ήταν κυρίως ό έσπερινός πού άκούσαμε στό 
Ιξωκλήσι, καί αύτός θά χρησίμευε γιά κέντρο. Πήρα Ιννιά*'* Ικθέ- 
σεις, δλες διαφορετικές, καί σέ κάθε μία έχομε κάτι ιδιαίτερο. 
Έ  γνωστή μας π. χ. Μ α ρ ί α  Σ χ .  γράφει: « Ε σ π ε ρ ι ν ό ς — Τό 
παρελθόν Σάββατον έξήλθομεν είς περίπατον πέραν τον Άνανρον. 
’Ε κεί ήτο ένα μικρό ¿ξωκλήσι, ήτο παλαιόν καί υπό τήν γην. Ε ντό ς  
αντοΰ ήτο δύο θόλοι, μετ' ολίγον ήλθεν καί ό Ιερεύς όστις ήρχισεν 
τόν ίοπερινόν. Ό  έσπερινός ήτο ώραιος, προπάντων δταν ήκονε τις 
τά κύματα κτνπώντα έπί τών πετρών καί Αφρίζοντα, επάνω εις τήν 
θάλασσαν πετονσαν γλάροι καί εκαμον καλντέραν τήν θάλασσαν 
καθώς καί τόν έσπερινόν. Μετά τό τέλος Αναχωρήσαμεν, δλαι αί 
μαθήτριαι διά τό σχολείον, ευχαριστημένοι διά τόν ώραΐον Ιοπερινόν, 
καί τήν ώραιαν θάλασσαν, μέ  τόν δυνατόν Αέρα», (πρβλ. Μα ρ ί α  Σχ .  
παραπάνω σελ. 205, 210). Κ’ έδώ βέβαια έχομε έπίθετα «ώραίος καί 
ώραία», μά είναι άληθινά γιά τό παιδί δστερα άπ’ δσα λέει γιά τή 
θάλασσα καί τόν έσπερινό.

Γιά άλλη δμως μαθήτρια.· «ό καιρός ήτο συννεφώδης, ¿φύσα 
Ανεμος ό όποιος ήτο πολύ ¿νοχλητικός καί ώς ¿κ τούτου κρίνουσα ίκ 
του έαυτον μου δέν μοί ήρεσεν ό περίπατος». Μ α ρ ι γ ώ  I. «Είς τόν

Τρία χρόνια δάσκαλος 233

* Κτ, παραπάνω οελ. 206 αημ· 
** Κτ. σημ. 4.
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δρόμον δέ δπου πηγαίναμε ήτο άέρας καί ήταν γελοίο διότι έβλεπέ 
τις νά πέφτουν τά καπέλα των ώραιότερον δέ ήτο διότι ¿βλέπαμε τά 
κύματα νά κτνπονν εις τάς πέτρας», γράφει ή Σ τ α μ α τ ί ν α  Ρ. 
(πρβλ. ?δ. β. σελ. 10)· καί άλλη: « . . .  διηνθννθημεν είς τό ν ’Άνανρον 
δστις ένεκα τον χειμώνος ήρημιόθη. Ά λλ ά  επειδή ¿φύσα σφοδοός 
άνεμος μάς άναοτάτωσεν. ’Αφού πρώτον εξηιάοαμεν πολλά πράγματα 
Ιπ ί τον δρέονς Ικ τον δποίον ¿ξέβαλον λίθους πολλοί ίργάται. Μετά 
προχωρήοαντες δλίγον είσήλθομεν είς τόν ναόν τής Παναγίας, 6 
όποιος είναι κάτωθεν τής σιδηροδρομικής γραμμής καί παρά τήν 
παραλίαν είς τήν όποιαν Ικτύπονν τά κύματα καί ήτο ενχάριστον. 
Αλλ Ιπειδή παρήλθεν ή ώρα καί ήτο καιρός έσπερινόν κατ' εκείνην 

τήν ώραν ήλθεν καί ο ίερενς δστις ¿ξετέλεσεν τόν έσπερινόν. ' Ημείς 
δέ ήκροάσθημεν αυτόν μετά προσοχής, καί μετά τό τέλος τον έσπε- 
ρινον άνεχωρήσαμεν». Ε ύ  θ α λ ί α  Α. (πρβλ.ίό. β. σελ 4 καί 12 σημ).

Σε άλλη Ικαμε πιό μεγάλη εντύπωση τό έξωκλήσι καί τονίζει 
ιδιαίτερα αύτό: « . . .  ' 0  ναό? οντος εύρίσκετο άπό πολλών Ιτέδν, 
λέγεται δέ άπό τά πρώτα έτη τον χριστιανισμόν δστις καταδιώκει ο 
νπο τών ειδωλολάτρων, καί ΐνα μή οι χριστιανοί άνακαλύπτωνται 
ηναγκαζοντο να προσεύχωνται τόν θεόν εντός ’υπογείων σπηλαίων 
καί άλλαχον· δθεν ό ναός οντος πιθανόν νά ενρίσκεται άπό τήν έπο- 
χην Iκείνην. Τωρα δμως Ιπιδιωρθώθη έθεσαν εικόνας κανδύλας καί 
άλλα πράγματα χρήσιμα διά ναούς. 'Ό ταν δέ εισέρχεται τις εις αυτόν 
νομίζει δτι ενρίσκεται εντός σπηλαίου είναι δλίγον σκοτεινός κα ί διά 
τοντο ήνοιξαν δπήν είς τό άνω μέρος καί άκριδώς επί τον Ά γ ιο ν  
Βήματος πρός φωτισμόν. Είναι ενχάριστον κανείς νά μένη εντός 
αύτον καί ν ’ άκονη τήν θείαν λειτουργίαν, ιδίως κατά τό θέρος διε 
φνσψ δ δροσερός αήρ τής θαλάσσης διά τοντο πολλοί κατά τήν έπο- 
χήν ταντην προτιμούν νά εκκλησιάζωνται είς αυτήν. ’Εντός δέ αύτον 
μένει δ διαχειριστής» κλπ. Κατίνα Τ. (πρβλ. 214).

Οσο για τόν έσπερινό «εύρίσκετο καί ένα μικρό παιδί τό όποιον 
ϊψαλλλε αλλά αυτό άπο τήν βίαν τον νά τελείωση γρήγορα τά μισά 
λόγια τά έτρωγεν». Μ α ρ ί ν α  Κλ.  Τό νιαούρισμα δμως τού παιδιού 
δεν ¿μπόδισε τή Σ ε β α σ τ ή  Θ. νά ύψωθή σέ πραγματική θρησκευ
τική κατάνυξη : « . . ."Οπόν έοτάθημεν μετά μεγάλης ενλαδείας καί 
ήκούσαμεν τόν έσπερινόν. Ά λλ ά  δεν ¿ψάλλετο νπό καλόν ψάλτον. 
Μάς άρεσεν ή θέσις τον βράχον. "Οταν αί άκτΐνες τον ήλιον Ικτύπη- 
σαν επάνω είς τόν Κύριον ήμών Ίησονν Χριστόν εφαίνετο ώς νά 
ήτο έντός τον σπηλαίου τον», (πρβλ. ίδ. β. σελ. 17).
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Μιά μαθήτρια έβραιοπούλα. πού θρησκευτικοί λόγοι τήν έμπό- 
διζαν νά μπή σέ χριστιανική έκκλησία μάς ίδωσε σέ μια χαρακτη
ριστική έκθεση τήν ψυχολογία τής φυλής της: « . . .  ο καιρός ήτο 
πολύ άκατάστατος. Ε ίχε δυνατόν άέρα ώστε τά καπέλα μας τα. είχαμε 
στά γέοια . - Τότε ¿πήγαμεν είς τό έξωκλήσιον και αφον ¿ζητησαν 
τό κλειδί τον καλογήρον δ όποιος ήτο έκεϊ, ήνοιξε, καί ¿πήγαν μεσα 
καί ¿προσκύνησαν τά κορίτσια. Ά λ λ ’ δ ,ώ  έμεινα έξω και επεριμενα 
αύτά έβλεπα τή θάλασσα πού είχε πολύ μεγάλα κύματα τα όποια 
ήσαν άσπρα, καί έφοβούμην πολύ. Ά λ λ ά  άφον βγήκαν τά κορίτσια 
άπό τό ¿ξωκλήσι κατέβηκα καί έγώ καί τότε ήκονσα να λέγουν δτι 
τό ¿ξωκλήσι αύτό έγινε χάριν μιας είκόνος ή όποια εύρεθη προ 
πολλών ¿τών. Ά φ ο ν  έπαυσαν αύτή τήν όμιλίαν ήρχιοε να ^  λε™ 
δ κ. Διευθυντής ένα ποίημα . . . Ε ύ τ υ χ ί α Β .  (πρβλ. Ϊ8. β. 5 *« ·18)'

*

-Οταν πλησίαζαν τά Χριστούγεννα. Ιβαλα πάλι νά μοΟ γράψουν 
γιά έναν περίπατο πού πήγα μέ λίγες μαθήτριες στον Ανω Βολο. 
-Οπως στόν έσπερινό στό έξωκλήσι, Ιτσι καί δ© δέν Ιγινε καμία 
προπαρασκευή, μόνο τούς είπα νά περιοριστούνε σ’ δ τι τους Ικαμε
ιδιαίτερη έντόπωση. Πήρα οχτώ έκθέσεις:

Ή  «ήτο μήν Όκτώμβρισς δτε άπεφασίσαμεν νά διοργανωσωμεν
έκδρομήν τινα» γράφει τώρα: «Μπό τό,· ^  ^
τό όποιον μον έκαμε ϊντύπωσι είναι. 1) Α ί περιπλοκάδες, αί όποιοι 
περιτριγύριζαν τό παλαιόν ¿κείνο οικοδόμημα τό όποιον τωρα χρη·^ 
σιμεύει ώς στανλος ένός δνον. 2 , Η  θέα τον ποταμού, δια τον 
όποιον διήλθομεν καί ό φόβος τής Σωτηρίας ή όποια ήρχωε να κλαιη 
διότι δέν ήδύνατο νά περάση. 3) Ή  άνάβασις της Γαρνφαλλιας I . 
¿πί τον δνον και ή χρησίμενσις τής Εύδοκίας Μ. ώς ονηλάτης. Α) Ο 
δνος ό όποιος έπεσε είς τήν λάσπην καί δέν ήθελε να σηκωθη με 
κανένα τρόπον. Τότε ό κύριός του ήναγκάσθη νά τόν ξεφορτωση καί 
τοιουτοτρόπως ό άνόητος δνος ήγέρθη, καί ό κύριός τον ήρχισε να 
τόν κτνπα καί νά τον λέγη διάφορα λόγια, δ) Ή  χαρα την όποιαν 
ήσθάνθην δταν εύρήκατε τήν τόπα τής ' Ελένης διότι την είχα πετάξει 
εγώ μέσα στά άγκάθια». Λ ί ν α  Λ. ;

Έ  Σ τ α μ α τ ί ν α  Ρ., πού στόν πρώτο μας περίπατο «ευρεθη έν 
διλήμματι τί πρώτον νά θαυμάαη ένώπιον τού άπειρου καί μαγευτικού 
έκείνου θεάματος», περιορίζεται τώρα ταπεινότατα και μέ πραγματικό
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Ινδιαφέρον^σ’ Ινα φτωχό καλύβι καί τό γάιδαρο του: «Πιό πολλή έντύ- 
πωαι μου έκαμε ή ίξοχιχή καλύβα τήν όποιαν έάν χήν έβλεπε κανείς 
απ έξω θά ένόμιζε τ ί ήτο μέσα, διότι οί κισσοί πού ήταν έξω τής καλν- 
6ης ήταν ώραΐοι καί ψηλοί. "Οταν μπήκα μέσα ήταν τό καλύβι αέ πέτρας 
κτισμένο μέσα δε στην άλλη κάμαρα ήτο ένας γάϊδαοος καί είχε τά 

' ματια τον [γυρισμένα] καί όποιος έμπαινε μέσα τόν έκοίταζε μέ 
μεγάλη προσοχή. Τό καλύβι αύτό φαίνεται ότι θά ήτο κατοικίσιμον 
κατα τονς Αρχαίους χρόνους. Ε ίχε μέσα καί ,ιίαν πινακωτή μή νερό» *

Το ίδιο καί ή Ε ύ δ ο κ ί α  Μ., πού στήν πρώτη έκθεσή της λέει 
δτι έκαμε ·τό καλοκαίρι «πολλάς ¿κδρομάς, ένα διά τούτων άναχου- 
φ ισ θηδ  νους της έκ των κατά τό έτος διαφόρων μελετών καί Άλλων 
φ ρ ο ν τ ίδ ω ν ό τ ι  .¿ξήρχετο εις διαφόρους έξσχάς, θαυμάζονσα τά 
χέριξ αυτής», καί άκόμα δττ «οϋτω έληξεν δ μήν οϋτως οϊσα πλή- 
ρης ευχαριστημένη■>, έπιμένει τώρα ταπεινά στην άτυ/ία ένός γαϊδά- 
ρου: «...*Όταν φθάααμε σχεδόν στύ μισό δρόμο είδαμε ένα γάιδαρο 
οπονητο  πολυ φορτωμένος καί άπό τό βάρος έπεσε. Δεν ίσηκωνό- 
τανε άν δεν τόν ξεφόρτωνε δ άγωγιάτης. Εμείς στήν άρχήν ίνοαί- 
οαμε οτι άπέθανε Αλλά κατόπιν τόν εϊδομεν καί σηκώθηκε μέ δομή 
και τιναχθηκε άπό τά νερά καί τές λάσπες διότι τό μέρος αύτό"ήτο 
ολο νερα». (πρβλ. ίδ. β. σελ. 100 καί 122).

Αλλη πάλι μάς δείχνει πόσο διαφορετικά ΙπιδροΟσε τώρα στά 
π«ιδια τό μάθημα τής ιστορίας: «Περισσοτέραν δέ ίντύπωσιν τον 
περιπάτου μου έκανε ή διάβασις τον ποταμού. Διότι νπεράνω τον 
ποταμού νψονντο Απόκρημνοι βράχοι κάτωθεν δέ των βράχων έρρεεν 
δ ποταμός Κραφσίνδων. Κατ' 'εκείνην δέ τήν στιγμήν Ινεθυαήθην 
τό Σούλι». Δ ή μ η τ ρ α  Ε.

* ’Εκθέσεις 6 πως ή παραπάνω, πού μ&( | 8ιναν ¿φ„ρμή νά

Z l T ' ^ ^ r  ή τΛν 'Caiít,5v' ϊβε*ίΧ·Ρ« μέ όλες τις
μαθήτριες. Ιστε?α α«0 τέτοια έξέτασν, ί.ώρθο,σε ή 2 ταματίνα μόν*  τήν
έκθεση της «τσι: «Π,ο πολλή ίντνπω οι μον έκαμε ή ί ξοχιΧή Χαλύβα τήν όποιαν

Γ Ί *  Λ **” « * ' * < » ·  * * *  Su  κάτ, άψαΤο πθαγμα  θά ^ 6Χ,  μέσα.
Α π  έ?<„ από το καλύβι ησαν ωροΤοι κα ί νψ ,μ ο , κ ιοοο ίο ί όποιο, τό  είχαν πεο,κν-

* 7 " ?  t,pft.avar / , ( m  τής ’ Οταν μπήκα  μέσα ατό καλύβι, ήταν κτισμένο
μ ε  π ετρ ε , κ,α ,μαν δψρ,,μένο. είς δύο διαμερίσματα· είς μ έν  τό πρώ τον δ,αμέο,σμα 
ήταν  m *  y a i S y e  και ειχε ,ά  μά ιια  τον γυρισμένα πρός ήμάς κα ί οποίος εΰπα,νε 
μέοα τόν κο,ταζε μ ε  μεχάΧη προσοχή. Είς δέ τό άλλο διαμέρισμα ήταν μ ία  πινακωτή 
μ ε  νερο. Α πο  τοντο καταΐαβα δτι τό καλύβι θά ήτο κατοικία,μον άλλοτε». Μέ δλά

S& Zm tZ? rP“ t ó ’ή · * · - »  * · *  « *  -
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Καί άλλη, ή Φ α ν ή  Η., γράφει: «*0 χθεσινός περίπατος είς 
”Ανω Βόλον, μάς ενχαρίστησεν πολύ καί πρό πόντιον τό υψηλόν 
¿κείνον δένδρον είς τό όποιον παρατηρήσαμεν δη  εντός αυτού νπήρ- 
χεν κοίλωμα καί είς τό όποιον ήδύνατο κάλλιστα να κρνβή λωπο
δύτης τις. Καί β ' μάς έφερεν τήν περιέργειαν ή θέα του ποταμού ό 
δπόίος διήρχετο κάτωθεν άποκρήμνων βράχων. Καί τέλος τά πάντα 
δσα ΰπήρχον εν τω χώρω μάς ευχαρίστησαν πολύ», (κτ. π. σ. 208 καί 
ϊδ. β. σ. 6, 20).

Στις τρείς τελευταίες μαθήτριες έκαμε ιδιαίτερη έντύπωση κάτι 
πού καμιά άλλη συμμαθήτριά τους δέν τό πρόσεξε: «Κατόπιν εξηκο- 
λονθήσαμεν τόν δρόμον μας καί Ιφθάσαμεν είς εν καφενεΐον δ κ. 
Διευθυντής μάς εκέρασε λεμονάδες». Ε ύ α  Λ. « Οταν έπιστρέφομεν 
εϊδομεν εν καφενεΐον είς τό όποιον ό κ. Δ. παρήγγειλε νά φερωσι 
λεμόνια τά όποια έκοπτεν ό κ. Δ. καί μάς τα εμοίραζε». Σ ω τ η ρ ί α  
Κ ρ. « , . .Έτρύγαμε τότε άπ’ εκεί καί μετέβημεν είς ένα καφενεΐον 
καί διέταξε ό κ. Δ. νά δώσωσι είς τάς μαθήτριας λεμονάδες έπειδή 
ήσαν κουρασμένοι». Ε ύ τ υ χ ί α  Β. Καί οί τρεις αύτές μαθήτριες 
είναι έβραιοπούλες, καί ίσως γι’ αύτό νά τόνισαν τό κέρασμα, άφοϋ 
καμιά άλληλεπίδραση δέν μπορούσε νά γίνη τήν ώρα πού έγραψαν, 
γιατί κάθονταν στήν τάξη ή μία μακριά άπό τήν άλλη. Ή  τελευταία 
μαθήτρια καί σ’ αύτές άκόμη τις λίγες γραμμές, δπου μιλεΐ σά νά 
στέκεται ξέχωρα άπό τις άλλες, μάς δίνει κάτι άπό τόν άποτρα- 
βηγμένο χαρακτήρα της. (πρβλ. παραπάνω σελ. 235).

*

Κατά τό τέλος τής δεύτερης τριμηνίας κάμαμε μιά Ικδρομή στήν 
’Αγριά μέ δλες τις μαθήτριες. 'Η  Ζ ω ή  Β. μάς έδωσε τήν άκόλουθη 
λεπτομερέστατη περιγραφή: «Τό Σάββατο στ ή 1 ι/2 πήγαμε στήν 
Αγριά' πήγαμε μέ  τό τραίνο καί γυρίσαμε μέ τα ποδιά. Οταν φθά- 

σαμε στό σταθμό τής Ά γρ ια ς προχωρήσαμε πρός τα Λεχωνιά' ήμεϊς 
θέλαμε νά πάμε ατά Λεχώνια, άλλ’ δ κ. Διευθυντής δέν τό επέτρεψε. 
Ά φ ο ν  προχωρήσαμε είς άρκετό διάστημα καθήοαμε' έγώ δμως μέ 
κάτι άλλες σνμμαθήτριές μον δέν έκαθήσαμε αλλά πήγαμε καί έκα- 
θήααμε αέ μιά ελιά καί εκεί τραγουδούσαμε' έπειτα κατεβήκαμε καί 
προχωρήσαμε μέσα στές έλιές καί φθάσαμε σ ενα σπιτάκι. Εκεϊ 
είδαμε μιά γυναίκα τήν παρακαλέσαμε νά μάς δωαη νερο, άλλ εκείνη 
μάς εϊπε νά πάμε κάτω ατό μαγγανοπήγαδο γιά νά μάς βγάλη φρέ
σκο· πήγαμε καί εϊδαμε τό μαγγανοπήγαδο' χρειαζότανε γιά νά βγάλη
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νερό γιά τόν κήπο που ήταν έχει κοντά. Ά φ ο ϋ  μας έδωσε νερό 
καιεβήκαμε άπό ένα δρομάκο καί βγήκαμε σιή γραμμή τον σιδηρο
δρόμου· ίκεί κοντά βλέπομε νά ίρχο,νιαι καί αί άλλοι σνμμαθήιριές 
μου μ έ  τόν κ. Λ., τές είπαμε γιά τό μαγγανοπήγαδο καί κινήσανε 
καί κείνες νά πάνε νά τό Ιδούνε- ήμεϊς κινήσαμε νά ίρχώμασιε σιγά 
σιγά. Επειτα μάς έφθασαν καί άί άλλες καί προχωρούσαμε δλες μαζί. 
’ Οταν βγήκαμε έξω άπό τήν Ά γρ ιό  είδαμε ένα γρύπο καί τραβού
σανε τά δίκτυα, ¿κεί σταθήκαμε έως πού τά τράβηξαν καί πήραμε 
καί ψάρια- έπειτα ξεκινήσαμε καί Απ' έκεϊ καί ψθάσαμε εδώ ατάς 
0  V*· Κουραστήκαμε λίγο, άλλά δέν πειράζει διότι περάσαμε ευχά
ριστα*.

Τήν περιγραφή αύτή θά προσπαθήσω νά τή συμπληρώσω παίρνον
τας δ τι πρέπει άι*ό τίς διάφορες έκθέσεις των παιδιών, γιά νά ίδοϋμε 
καθαρώτερα τή ζωή πού βασίλευε στήν εκδρομή μας. Έ  Λ ί ν α  Λ. 
μάς δίνει τήν ακολουβη εικόνα, χαρακτηριστική γιά τό περιβάλλον 
καί τό πνεύμα τη ς: « . . .  "Οταν ήμασταν σιό σταθμό τον Βόλον καί 
περιμέναμε τό τραίνο οΐ περισσότεροι λονστροι ήρθαν καί στέκονταν 
κοντά μας καί γελούσαν γιατί τούς έφαίνετο παράξενο που μάς είδαν 
δλες μαζι. Καθώς καί οι αμαξάδες ρωτούσαν ό ένας τόν άλλοι’ καί 
έλεγαν «ένας δάσκαλος τά έχει, .  Τέλος ήλθεν τό τραίνο καί μπήκαμε 
μέσα άλλά τά βαγόνια ήταν μικρά καί δέν-μας χωρούσαν καλά καί 
αναγκασθήκαμε νά βγούμε έξω. ΙΙρίν δμως καλοκαθήσωμε εφθάσαμε 
στήν Α γρ ιά .. . . »  Έ  Λίνα δμως δε θυμήθηκε ή ίσως καί δέν 
τόλμησε νά μάς πή κάτι χρήσιμο γιά τό έργο τού δασκάλου, κάποια 
άσυνειδη προστυχιά λίγων παιδιών πού τή μαθαίνομε άπό τήν 0μο· 
λογία άλλης μαθήτριας: «. . . ’Εγώ μέ άλλα κορίτσια βγήκα έξω άπό 
τό τραίνο καί δταν έβλέπαμεν κανένα άνθρωπον τόν ¡γελούσαμεν καί 
φωναζαμεν**. Ε ύ θ α λ ί α Α .  «"Οταν βγήκαμε έξω» γράφει άλλη, 
-¡είδαμε ένα μεγάλο δένδρο' 7 κορίτσια τό Αγκάλιασαν. ' Οταν περπα
τήσαμε λίγο καθήσαμε καί είπε δ κ. Δ. σ’ Ιμένα καί τήν Ά ν θ ή  νά 
τρέξωμε- ή Ά ν θ ή  μ έ  πέρασε καί ό κ. Δ. είπε πώς αύτή θά πάρη 
καλύτερον βαθμόν». Σ ω τ η ρ ί α  Κρ.  — «Είς τόν δρόμον, δέ δπου 
πηγαίναμε είχαμε τά τόπια καί έφαγα πολλές στό κεφάλι» συμ
πληρώνει ή 2  τ α μ α τ ί ν α Π. -  ’Από άλλη μαθήτρια μαθαίνομε πώς

* Γιά τό σύντομο ταξίδι ή Μ α ρ ί ν α Κ λ .  λέει : · , . . .  Σ τό  δρόμο πού χηγαί- 
ναμιν παραιηρούοομιν τήν  ώραία* &έαν τής φνσιως- άπό τό iva  μέρος β ίέπ α μ ι 
τήν θάλαοοαν χ α ί άπό τό άλλο τά βοννά».
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χώρισαν ή Ζωή καί άλλες συμμαθήτριές της καί τράβηξαν τό δικό 
τους δρόμο: ζΜετά περπατήσαμε ολίγον διά νά εϋρωμε κατάλληλον 
μέρος νά καθήοωμε. Χωρισθήκαμε εις δύο τμήματα' οί άλλες πήγανε 
και έβλεπαν διάφορα μέρη τής έξοχης. ’ Εμείς καθήσαμε καί μάς 
διάβασε μιά πολύ ώραία Ιστορία ό κ. Δ. περί τού βοσκού καί του 
λύκου». Ε ύ δ ο κ ί α  Μ. — Στήν ίστορϊα αύτή "βλέπομε ότι έκεϊνος, 
ό δποΐος είναι φθονερός, δέν έχει καλό τέλος», γράφει άλλη. 'Ο τι ή 
γνώμη ιών παιδιών ήταν ελεύθερη καί δχι «κατά διαταγήν» τό 
βεβαιώνει ή Β α σ ι λ ι κ ή  Ν. « . . .  Τότε δ κ. διευθυντής τούς είπε 
μιά Ιστορία, ή όποια καθώς λέγουν ήτο ώραία άλλά δέν τήν ήκονσα 
γιά νά τήν κρίνω» *. Αύτή είχε φύγει τό άλλο τμήμα καί μερικές 
άπ’ αύτές τίς μαθήτριες άνέβηκαν σ' ένα δέντρο1 « . . .  είμαστε δέ 
απάνω στό δένδρο 5 - 6  κορίτσια καί καθόμασταν τοιουτοτρόπως ώστε 
άν μάς έβλεπε κανείς θά ίνύμιζε δτι χορεύαμε». Σ τ α μ α τ ί ν α Ρ .  
’Εκεί άπάνω «άρχισαν νά τραγουδούν τόν εθνικό ύμνο». — Στό γυρι
σμό, ένώ έπρεπε νά προχωρούμε μαζί, ή Μ α ρ ί α  Σχ .  '¡μετ’ άτινας 
άλλα?», δπως γράφει, έμεινε πολύ πίσω. «Καί κοιτάζαμε νά ΐδωμε 
άν έχη ή θάλασσα Αχινούς καί καβούρια. ΕΙς ένα μέρος εϊδσ πολλούς 
άχινούς καί έβαλα τό χέρι ώς τή μέση διά νά πάρω μερικούς. Άλλά 
δέν έφθανα καί μπήκα μέσα καί εβράχηοαν τά παπούτσια μου. Καί 
ύστερα άφον έλαβον μερικούς έφνγον, αλλά ένεκεν τον νερού τά 
παπούτσια μέ έστένεψαν καί δέν μπορούσα νά περιπατήσω. Μετά 
πολλον δέ κόπον έφθασον τάς άλλας συμμαθητρίας μου καί φύγαμε 
μαζί».

Μιά μαθήτρια, ή Β α σ ι λ ι κ ή  Ν., χωρίζοντας στήν έκθεσή της 
δεύτερο μέρος μέ τόν τίτλο «τι μου άρεσε περισσότερο» τονίζει τίς 
ακόλουθες έντυπώσεις:

« 1) Ή  ησυχία πον εϊχε ή θάλασσα.

*  Ή  ελευθερία πού είχαν οί μαθήτριες στούς περιπάτους νά κάθονται καί
ν' άκοδνε δ τι διάβαζε ή τούς έλεγε 4 δάσκαλός τους μονάχα δσες πραγματικά το 
ήθελαν, χωρίς καμιά έξωτερική βία ή επιβολή, συντελούσε πολύ στήν ελευθερία 
τής γνώμης τους. "Οταν δμως ήταν νά γίνη συστηματική διδασκαλία μέ ώρισμένο 
σκοπό, δταν είχαμε νά παρατηρήσωμε καί έξετάσωμε ένα φαινόμενο π. χ . φυσικό 
ή αισθητικό κλπ., τότε φυσικά Ιλειπε κάθε ατομική έλευθερίακαί σέ τέτοιες περι
στάσεις δλη ή τάξη έπρεπε νά είναι μαζεμένη γύρω στό δάσκαλο. Μά χαρακτη
ριστικό είναι δτι σιγά σιγά καί στις προαιρετικές ακροάσεις οί εξαιρέσεις ίλειφαν 
δλως διόλου.



240 Α. Δελμουζου

, , 2) Ι ά π Ι λΜ  δέν^ α το* ¿'¿ονς τά όποΐα έφαίνοντο ώς
να άπίτΐλονν Ζνα σπίτι χωρίς χώρισμα*.

3) Τό μαγγανοπήγαδο.
4) 01 ψαράδες πού ψάρεναν.
5) Τά ψάρια πού τινάζονταν όταν τά έβγαλαν άπό τή θάλασσα».

νόταν Ζ Γ Ι  Τ ” °τ0 ^  *<*' /« *  φ * -νοταν πως δεν είδα τιποτα>.
Ή  όμολογί* τής Βασιλικής γιά ΐή  μβγάλη ^  ^  

πως κ α ΐτα  τελευταία λόγια τής Λίνας: .μείναμε στό γρϋπο πολλή 
ωρα και οσο να γνρίσωμε νύχτωσε καί φοβόμαστε νά πάμε σπίτια 
μ<*ς» -  τα τ6βο άνττθ.τα μέ τά «κατά διαταγήν εύχαριστημένε« καί 
καταενθουσιασμέναι» τού πρώτου πεΡι π ά τ ο ο ~ ή τ ί \ Λ ^ Ι  
μαθημα για τό δασκαλο πού δέν 6πολ- *· £_

φ  πα;δίωνΥκαί ϊ ^ β ο . - , ^ · ^ ,  γΧ ;
Φ ρ ο σ υ ν η Χ  β/ί έκαμαν περισσοτέραν ίντύπωσιν ,ό μαγγανοπή
γαδο πον πότιζε ενα μεγάλο κήπο καί ή τράτα ίπειόή δέν είχα ίδή 

μου». Ιό  δτι δμως μια ή και περισσότερες.μαθήτριες δέν είχαν 
ίδη ποτέ τους γριπο, δέν ήταν βέβαια αρκετός λόγος γιά νά μάς
« , .τ η » .» ,  1 .«  , ίοη  Μά ή ^  οί ^  Ρ7 Τ4'
γυμνά τα χαλκινα ποδιά καί χέρια, καί ή τράτα μέ τδν περίεργο

Ζ Γ » Τ  <5ρ“  δί1λι,ο°’ ίδ ,“ ν ™ δ“μοναδική εόκαιρια να όδηγηση τα παιδιά νά παρατηρήσουν καί 
να α^ΒανθοΟν χοολ κύά.γΐίΆτ/ν τγ^λ Α*. %
τερα στό σχολείο. ’ Χ Ρ ή ^ ^ ιο υ σ α μ ε  άργό-

Κάτι άπ’ «δτή τήν άποψη μάς δίνει ή Ά ρ τ ε μ ι ς  Π. στήν

παοαπά ^  ^  ^  ^  Ζω^  πο£>παραπάνω πρώτη πρώτη. Εκείνη χρονογραφική, πλούσια, χωρίς
δμως να τονιζη^ τίποτα ιδιαίτερο. Τούτη γενικωτατη τονίζει πολλά
που δείχνουν πως «πδ τέτοια έκδρομή δέ γύρισαν τά παιδιά μόνο
ευχαριστημένα ή κουρασμένα, μά καί μέ πλούσιες παρατηρήσεις

Ά ρτεμι φανερώνονται άπό τώρα, σ’ άλλες

Π̂ Ϊ ! Τ 6ΐ· ϋ0ν μ°ϋ ™',μα" Τά *«*« «* *«*· λέγονται
»* ** $0ΧΊΙίατ“*αν μ ία  σπηλιά». Ε υ τ έ ρ π η  Π.

^  ίίκ,νήααμί 0Ι“ ^  * ·»  3,0«, **«„ 6'

ενη,χηςεσυ * , οι, εφ τα ο τς -Μ ο ιμ ο ν ο έ μ *  ποοον έ ,ο μ ι  άχόμΨ„  Μαρ ί ν α  Κ λ. κλπ.
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δμως μαθήτριες θά φανερωθούν άργότερα. — “Πολύ καιρό είχαμε νά 
πάμε περίπατο ϊ'νεκα τής κακοκαιρίας, προχθές όμως τό Σάββατο 
ό περίπατός μας ήταν μακρινός καί μάς ευχαρίστησε πολύ. Πήγαμε 
μέ τό σιδηρόδρομο ώς τήν Ά γρ ιά  καί έπισιρέψαμε πεζή. "Οταν φθά- 
σαμε στήν Ά γρ ιά  προχωρήσαμε μισή ώρα καί καθήσα/ιΐε β  iva 
μέρος- ό ήλιος μάς θέρμαινε μέ τές άκτινες τον καί βλέπαμε άπί. 
ναντι μας έλιές πολλές με  τό ώραιον φαιόχρονν χρώμα τονς πον 
χρύσιζε άπ τές ηλιακές άκτινες. ’Εκεί ό κ. διευθυντής μάς διηγήθηκε 
f.uá ιστορία πον δέν τήν ακόυσαν όλες γιατί πολλές ήταν άνεβασμένες 
ίπάνω ατά δένδρα καί τραγουδούσαν καί φώναζαν χαρούμενες, άλλες 
δέ παρατηρούσαν ira  πηγάδι καί διεσκέδαζαν μέ τό θόρυβο πον 
προξενούσε τό άνακατενόμενο νερό■ άλήθεια ήταν άξιο περιεργείας 
τό πηγαδάκι έκείνο. Πρώτη φορά είδα τέτοιο σύστημα. Σ ’ ενα μακρύ 
£υλο δεμενο ενα άλογο, γύριζε μιά ρόδα πέριξ τής οποίας ήταν κοε- 
μασμένα πολλά μικρά κονβαδάκια πού γέμιζαν καί χύνονταν σέ 
ώρισμένο μέρος. Στήν άκρη τού πηγαδιού ήταν iva μεγάλο καρούλι 
πού χρησίμευε γιά νά τραβούν νερό μέ τήν τριχιά. Ό  κ. διενθ. θέλησε 
νά βγάλη νερό γιατί διψούσε, αλλά μιά άδεξιότης τον μάς ϊκαμε νά 
γελάαωμε πολύ χύθηκε τό νερό όλο επάνω ατά φορέματά το ν  δέν 
ηταν βέβαια ευχάριστο τό πράγμα  άλλα μας φάνηκε τόσο αστείο. — 
* Αφού καθησαμε στο πηγάδι πολλή ώρα κινήσαμε νά φύγωμε. 
Στό δρόμο είδαμε χήνες πολλές κατάλευκες αάν νάταν χιονισμένες, 
περπατούσαν σιγά σιγά μέ τό ιδιόρρυθμο βάδισμά των καί τές κοί
ταζα μέ μεγάλη ενχαρίστησι, όταν έπεσαν στή θάλασσα καί κολυ
μπούσαν χαριτωμένα. Λίγο μακρύτερα καμιά εικοσαριά ψαράδες μέ 
τήν περίεργη και άφελή φορεσιά των τραβούσαν γρύπο άραδιασμένοι 
αέ δυό σχοινιά. Φορούσαν κοντά πανταλόνια ώς τό γόνα, είχαν τά 
χέρια καί τά πόδια γυμνά, καί μέ όλη τή δύναμή τους τραβούσαν 
τήν τριχιά, ενώ τά νεύρα ιών χεριών των ήταν έξωγκωμένα. ”Οταν 
τούς είδε Ó κ. διευθυντής θυμήθηκε ενα όμορφο ποίημα γιά ψαράδες 
πού άρχιζε « i-για μόλα»' τό άπήγγεάε γιά νά τ’ άκούσωμε». Δ.

*

Μιά δυό μαθήτριες άναφέρανε στις έκθέσεις τους πώς ό δάσκα
λος στήν έξοχή είχε Απαγγείλει κάποιο ποίημα. Στις σημειώσεις

* Ά π ό  όώ καί κάτω ξεσηκώνω τήν έκθεση άπό τό διιορθωμένο αντίγραφο,
γιατί τό πρόχειρο φύλλο όπου ήταν ή ουνέχ«ια, όπως τήν πρωτόγραψε ή μα&ή- 
τρια, χάθηκε. Καί αέ όποια άλλη έκθεση παρουσιάζεται τέτο ια  περίπτωση θά τήν 
ξεχωρίζω στό τέλος με τό γράμμα Λ.

16
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μου βρίσκω τά σκίτσο άπό Ινα σχολικά περίπατο πού έγινε μέ τήν 
ίδια τάξη τό δεύτερο χρόνο. Τό ξεσηκώνω έοώ, άν καί πηδούμε έτσι 
Ινα χρόνο έμπρός, γιατί μάς δείχνει πόσο βαθύτερα μάς κάνει ό 
καλλιτέχνης νά αισθανθούμε τη φύση, καί πόσο βαθύτερα πάλι μάς 
δδηγεΐ ή παρατήρηση στή φύση γιά νά νιώσωμε Ινα καλλιτέχνημα.
« . . .  Σκαρφαλώνοντας στούς βράχους πηγαίναμε άκρη άκρη στή 
θάλασσα. Οί μεγαλύτερες μαθήτριες μάς άκολουθοΟσαν παραπίσω. 
Κουρασμένοι κάπως βρήκαμε Ινα μέρος ήσυχο, σά μικρό λιμανάκι· 
καθίσαμε σέ μιά πλατειά καί στρωτή πλάκα καί κοιτούσαμε πέρα. 
Ή  θάλασσα άπλωνόταν έμπρός μας άτάραχη, καί ό ήλιος Ιγερνε 

, πρός τή δύση τυλιγμένος σέ σύννεφα άπαλά. Μιά γλύκα καί ήρεμία 
χυμένη σε θάλασσα καί οόρανό Ιπιβάλλανε καί στά παιδιά άκόμα τή 
σιγή· — « Τί όμορφα είναι!» είπε μιά καί σώπασε. Τούς είπα 
με δυό λόγια τήν υπόθεση άπό τήν «Τρελή μάνα» τού Σολωμοΰ. 
Ήρθαν καί οί άλλες πού είχαν μείνει λίγο παραπίσω καί κάθισαν 
σιμά μας άθόρυβα.

Τώρα πού ή ξάστερη Τώρα πού ανοίγεται
νύχτα μονάχους κάθε καρδία
μας βρήκε άπάντεχα, . οτή θλίψη, άκοόσετε
καί κεϊ στούς βράχους μιάν ιστορία
σχίζεται ή θάλασσα πού τήν αισθάνονται
σιγαλινά. τά σωθικά . . .

’Απάγγειλα δλο τό ποίημα, σταθήκαμε λίγο, καί ύστερα ξαναπαίρ- 
νοντας σιγά σιγά τά λόγια τού ποιητή προσπάθησα νά βάλω τά 
παιδιά στό νόημα. Ή  ψυχή τους είχε άνοτχτή στήν ποίηση δπως τό 
λουλούδι στόν ήλιο. Ερωτήσεις Ικαναν λίγες έδώ καί κεί, κι' αυτές 
μέ ήρεμη καί άρμονική φωνή, σάν νά τή ζητούσε τό περιβάλλον. 
"Οταν τελειώσαμε, τά παιδιά μείναν γιά πολλή ώρα βυθισμένα καί 
σιωπηλά, καί ή γύρω γλυκύτατη γαλήνη σά νά είχε χυθή σ’ δλες - 
τις μορφές.— Κάποια είπει «Τώρα μου φαίνεται όμορφότερη ή 
φύσις!» Καί άλλη : «ναί, πώς ταιριάζει τό ποίημα αύτό μέ τή φύσι 
τώρα!» — "Ωσπου χωριστήκαμε ένιωθε κανείς τί βαθιά πού άγγιζε 
ό ποιητής τήν παιδική ψυχή».

Σκοπός μου δέν είναι'βέβαια νά γράψω είδική μελέτη γιά τούς 
σχολικούς περιπάτους καί τις έκδρομές, καί οί γενικές γραμμές πού 
Ιδωσα στήν αρχή, καθώς καί τό τελευταίο μου σκίτσο, σκόπευαν

Τρία χρόνια δάσκαλος 243

κυρίως νά συστηματοποιήσουν καί νά φωτίσουν καλύτερα δ τι μάς 
έδωσαν τά ίδια τά παιδιά μέ τά γραπτά τους. Καί άπό τά γραπτά 
τους πάλι πήρα έκεΤνα πού μιλοΟν γιά τούς τρεις περιπάτους πού 
είδαμε, γιατί σ’ αυτά δέν είχε γίνει καμιά προπαρασκευή. Ή θελα 
νά έχω χεροπιαστή τήν κίνηση στό παρατηρητικό καί στό ενδιαφέρον 
τών παιδιών καθώς καί τό άργδ μά σταθερό κατέβασμά τους πρός τή 
φύση καί πρός τή ζωή, γιά σύγκριση μέ τή μηχανική όμοιομορφϊα καί 
τήν άκινησία τών πρώτων μηνών, καί μάλιστα τού πρώτου περιπά
του. Αύτό μπορούσε νά δοθή μόνο άν έλειπε κάθε Ιπίδραση τού 
δασκάλου, καί χυνόταν στό χαρτί αύθόρμητο. Έ τσ ι κ’ έγινε, καί τό 
μόνο πού τούς σύστησα ήταν νά τονίσουν δ τι τούς έκαμε ιδιαίτερη 
εντύπωση. Γιαυτό ό αναγνώστης δέν πρέπει νά ζητήση στις σχετικές 
έκθέσεις περισσότερα άπ’ δ τι ζητούσα έγώ ό ίδιος· ούτε πρότυπο 
σχολικής έκδρομής θέλησα νά δώσω ούτε πρότυπο γιά  τήν έκμε- 
τάλλευση τής έκδρομής ή τού περιπάτου άπό τό μάθημα τών έκθέ- 
σεων ή άπό άλλα μαθήματα*. Είδαμε Ινα κομμάτι τής ζωής άπ’ δπου 
άντλοϋσε τό A. Α. Παρθεναγωγείο τή μορφωτική του έπίδραση. Τά 
παραπάνω γραπτά λίγα πράματα μάς άφησαν νά ίδοΰμε άπό τήν 
έπίδραση αύτή, πού θά τή ζητήσωμε αργότερα δχι μονάχα στά 
γραπτά μά καί άλλοϋ, γιατί άντανακλά σ’ δλες τις πνευματικές καί 
ήθικές έκδηλώσεις τής μαθητικής κοινωνίας καί τού κάθε παιδιού.

Ό  σκοπός καί ή σταθερή κατεύθυνση τής μελέτης αύτής δέν 
έπιτρέπει ν’ άπλωθώ περισσότερο καί νά μιλήσω άκόμα καί γιά τούς 
περιπάτους καί τις έκορομές πού γίνονταν μέ τόν ώρισμένο σκοπό 
νά μάς δώσουν τά έποπτικά μέσα ή τά μέσα τής έφαρμογής σέ διά
φορα μαθήματα, φυσιογνωστικά καί άλλα. Τό πρώτο δμως τούτο 
μέρος τής σχολικής μας ζωής όφείλω νά τό κλείσω μέ μιά δμολογία: 
Στούς περιπάτους μας δπήρξαν στιγμές πολλές πού άισθάνθηκα βαθύ
τατα τή χαρά τής δημιουργίας μέσα σ’ Ιναν παιδικό κόσμο ζωντανό, 
κ’ εύλόγησα τό έργο τού δασκάλου. Υπήρξαν δμως καί στιγμές πού 
μέ πόνο καί ντροπή δέν ένιωθα τόν έαυτό μου στό ύψος ένός δασκά
λου δημιουργού. Γι’ αύτόν, δπως είπα στήν άρχή, εκτός άπό τή σωμα
τική, τήν ήθική καί τήν πνευματική ύπεροχή, είναι άπαραίτητη ή

* Έ τσι π. χ . τό έξιοκλήσι τής Γορίτσας θά μάς βοηθοδσε γιά τό «χροφό 
σκολειό» τού Γκιίζη, καί ή περιγραφή τοο .θά μδς εδινε θέμα γιά  κοινή έκθεση 
καί αφορμή γιά ειδική επίσκεψη μέ ώρισμένο σκοπό τήν προσεχτική Ιξέτασή 
too. Τό ϊδιο ή καλύβα μέ τόν κισσό καί τό γάιδαρο τοο, τό μαγγανοπήγαδο, 
6 γρίπο; κλπ.
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άνώτερή γενική καί συμμετρική μόρφωση. Δυστυχώς σέ μένα έλειπε 
ή συμμετρία, δ φυσικός κόσμος μοϋ ήταν κάποτε σέ οδσιαστικές 
λεπτομέρειες σφραγισμένος καί άγνωστος, καί έπικρατοΟσε πολύ ή 
αισθητική καί ή ιστορική γνώση. Καί ή μονομέρεια αότή ήταν πιό 
αισθητή στούς περιπάτους, δπου είχαμε έμπρός μας όλόκληρη τή 
φύση. Γιατί πολλές εύκαιρίες κατάλληλες γιά ν ' άναπτύξω τό παρα
τηρητικό, τή σκέψη καί τό Ινδιαφέρον των παιδιών, τις άφηνα άπό 
ανάγκη ανεκμετάλλευτες. "Επειτα μιά φορά καί είχαν αρχίσει οί 
μαθήτριες μας νά παρατηρούν, νά σκέπτωνται, νά ένδιαφέρωνται καί 
νά ρωτούν, μου έκαναν κάποτε καί Ιρωτήσεις πού μοΟ γεννούσαν 
τό συναίσθημα πού είπα παραπάνω. Ήξερα τό χρέος τού δασκάλου, 
πώς δέν πρέπει ποτέ ν άποκρουη μιά λογική έρώτηση, ένα λογικό 
«γιατί» κάθε παιδιού. Ή ξερα πώς κάθε δάσκαλος όμολογώντας στούς 
μαθητάς του καί τή δική του άγνοια σέ μερικά ζητήματα, βλάπτει 
λιγώιερο παρά άν θελήση νά τήν κρύψη μέ τόν άποκρουστικό τρόπο 
ή μέ τήν άδιαφορία του. Γιατί καί τά δυό σκοτώνουν τό ένδιαφέρον. 
Γιαυτό σέ παρόμοιες περιστάσεις περιωριζόμουν νά ύποδείξω μόνο, 
ξαναγινόμουν καί γώ μαθητής, καί μέ δλα τά παιδιά ζητούσαμε νά 
μάς φωτίση δ καθηγητής, ό ειδικός γιά τά φυσιογνωστικά. Είναι 
αλήθεια πώς άν αύτός μάς άκολουθοΰσε στόν περίπατο, ή ζημία θά 
ήταν πολύ μικρότερη. Δυστυχώς δμως αύτός δέν μπορούσε νά διά
θεση στό σχολείο μας άλλον καιρό άπό τις ώρες πού δίδασκε στήν 
ταξη. "Ετσι Ιπόμενο ήταν νά τονιστή ή μόρφωση των παιδιών πιό 
πολύ άπό τήν αισθητική μεριά, μέ βλάβη βέβαια τού γενικού σκο
πού πού είχε τό Α. Δ. Παρθεναγωγείο. Μά δτι κ’ έτσι άκόμα οί 
περίπατοι τού σχολείου μας είχαν μεγάλη επίδραση στή γενική· 
μόρφωση τών παιδιών, φάνηκε κάπως παραπάνω καί θά τά δείξουν 
αργότερα χεροπιαστά οί ίδιες οί μαθήτριες.

3 . Τ ό  π ερ ιβ ό λ ι μα ς.

Κάποια άπό τις ήμέρες πού είχαν όριστή γιά εκθέσεις ρώτησα 
τις μαθήτριες τί θέμα θά προτιμούσαν νά τούς δώσω νάμοΰ γρά
ψουν. Ολες σώπαιναν. «Καθώς βλέπω» τούς είπα, «τό γράψιμο δέ 
σάς ένθουσιάζει καθόλου. Ίσω ς θά προτιμούσατε ν’ άφήσωμε τώρα 
τίς έκθεσεις καί νά κάνωμε άλλο μάθημα: θρησκευτικά, Ιστορία, 
Λουκή Λάρα . .  . ή νά πάμε στό περιβόλι; » Ή  λέξη π  ε ρ ι β ό λ ι τίς 
ήλέκτρισε, τήν ξαναείπαν δλα τά στόματα, καί μόνο που δέν πειά- 
χτηκαν δλες μονομιάς έξω. - -  «Μά γιατί σάς αρέσει τόσο πολύ;» _
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Πάλι άρχισαν νά μιλούν δλες μαζί, άλλες μεταξύ τους σιγά ή γελών
τας, άλλες σέ μένα. «’Ό πω ς φωνάζετε» τούς είπα, «δέν μπορώ νά 
καταλάβω τίποτα’ καλύτερα δσες έχουν νά μου είποϋν κάτι νά 
σηκώσουν τά χέρια». ’Ό λα τά χέρια τινάχτηκαν ψηλά καί τά μάτια 
κοιτούσαν μέ άδημονία. Ρώτησα μία καί άρχισε νά μού λέη πώς 
τής άρέσει τό περιβόλι γιατί έκεΐ δέν έχουν ούτε γράψιμο ούτε διά
βασμα, μόνο σκάβουν καί παίζουν ή γελούν μέ τήν τάδε πού δέν 
μπορεί νά σκάψη άπό τό πάχος κ. ά. Τά χέρια τινάζονταν πιό πολύ 
τώρα καί μερικά στόματα δέν μπορούσαν νά συγκρατήσουν φράσεις, 
έπεισόδια κ’ έντυπώσεις πού γέμιζαν τόν άέρα. Μ' ένα έλαφρό 
■χτύπημα στό τραπέζι έκαμα τό σάλο νά γαληνέψη. — «Ό λες δπως 

.βλέπω, Ιχετε νά μού είπήτε πολλά πράγματα πού γίνονται στά τμή
ματά σας· άν δμως ρωτήσω καθεμιά χωριστά, δέ θά τελειώσωμε 
ποτέ’ γιαυτό προτιμότερο νά μου τά γράψετε. Καθεμία νά μοΰ 
γράψη γιά τό τμήμα της, άν τά πάη καλά μέ τίς συντρόφισσές της, 
άν τελείωσε τό σκάψιμο, τί σχήμα έκανε ή τί σχήμα λογαριάζει νά 
κάνη, τί θά φυτέψη, καί δ τι άλλο έχει νά μου είπή». Μέ σύντομες 
έρωτήσεις βγάλαμε δτι έπρεπε νά μιλήσουν πρώτα γιά τήν ίστορία 
τού περιβολιού, πώς μάς γελούσαν τόσον καιρό καί δέ μάς τό έδιναν, 
έπειτα νά τό περιγράψουν μέ δυό λόγια δλο, νά μοΰ είποΟν δηλ. 
πώς είναι καί τί σχήμα έχει, καί ύστερα καθεμία νά γράψη γιά τό 
δικό της τμήμα. Σύστησα σ’ δσες ήθελαν νά δώσουν στό θέμα τους 
διαλογική μορφή, καί τόνισα πώς δέν έπρεπε νά βιαστούν γιά νά 
τελειώσουν γρήγορα, άφοΟ είχαν στή διάθεσή τους καί τίς δυό 
ώρες τών Ιλληνικών, δπως άλλωστε γινόταν γιά κάθε μεγαλύτερη 
έκθεση. Σέ λίγο δλες είχαν άφιερωθή στό γράψιμο. Πήρα 28 έκθέ- 
σεις. Ή θελα νά έχω άπό τά ίδια τά παιδιά δσο μπορούσε πιστότερη 
τήν εικόνα άπό τήν έργασία πού έγινε στό περιβόλι μας καί τή ζωή 
πού βασίλευε έκεί μέσα’ γιαυτό ύστερα άπό καιρό Ιδωσα στήν 
τάξη μου τό θέμα «καί πάλι τό περιβόλι». Οί Ικθέσεις αύτές μέ τίς 
προηγούμενες θά μάς δώσουν δ τι ζητούμε.

Σ ’ ένα σχολικό ανθόκηπο καί λαχανόκηπο μπορούν ή νά Ιργά- 
ζωνται δλα τά παιδιά μαζί γιά ένα κοινό σκοπό, ή τό καθένα νά 
καλλιεργή ιδιαίτερο μέρος δικό του, ή νά χωρίζωνται σέ όμάδες καί 
κάθε όμάδα νά παίρνη χωριστό τμήμα, ή τέλος νά συνδυάζωνται 
μαζί ό πρώτος μέ τό δεύτερο ή τόν τρίτο τρόπο τής Ιργασίας. Γιά 
ν’ άναπτυχτή τό πνεύμα τής άλληλεγγύης χωρίς βλάβη τής ατομικής 
πρωτοβουλίας καί γιά νά κεντηθή καλύτερα ή άμιλλα τών παιδιών,
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προτίμησα γιά τό περιβόλι μας τήν έργασία κατά όμάδες. Γιά τόν 
ίδιο λόγο έδωσα σ' αύτές σωστή αυτοδιοίκηση, και τις άφησα νά 
σχηματιστούν άπό τις ίδιες τις μαθήτριες μέ τήν αντίληψη δτι έτσι 
θά είχα περισσότερη ζωή καί άρμονία σέ κάθε κοινότητα. "Αν τώρα 
τδ σύστημα αύτό— μέ δλες τις δυσκολίες πού έφεραν στδ δάσκαλο 
οί μικρές πρό πάντων μαθήτριες — είχε άποτελέσματα ικανοποιητικά 
ή δχι, θά μάς τό ποΟν τά ίδια τά παιδιά μέ τά γραπτά τους*.

Τό περιβόλι μας ή σωστότερα τή μάντρα τή χωρίσαμε σέ 10 
τμήματα, καί τό καθένα άνάλογα μέ τό μέγεθος πού είχε τό άναλά- 
βανε 2 -5  κορίτσια. Έ τσ ι οί έκθέσεις των κοριτσι&ν πού καλλιεργού
σαν τό ίδιο μέρος μάς δίνουν μιά εικόνα τού μικρού περιβολιού τους, 
φωτισμένηάπό διάφορες άπόψεις σύμφωνα μέ τήν ατομικότητα κάθε 
μαθήτριας.Άπό τά μικρά αύτά περιβόλια θά ίδοΟμε εδώ τά πιό χαρα
κτηριστικά, κι’ άπό τις έκθέσεις πού άναφέρονται στ’ άλλα τμήματα 
θά πάρωμε μονάχα δσα μέρη χρειάζονται γιά τό σκοπό μας. "Οποιος 
δμως θέλει πλουσιώτερο σχετικό ύλικό, θά τό (3ρή στις έκθέσεις πού 
σημειώνονται στό τέλος τής μελέτης αύτής. ΟΕ διάφορες όμάδες 
χωρίζονταν σέ όμάδες μέ μικρές καί μέ μεγάλες μαθήτριες, θ ’ άρχί- 
σωμε άπό τό ζωηρότερο καί πλουσιώτερο τμήμα τών μεγάλων.

Τ μ ή μ α  Α ' .

1. ‘ Τό πήραμε τέλος πάντων αυτό τό περιβόλι. 'Α π ’ τόν ’Οκτώμ- 
δριο τό περιμέναμε. Ό  κ. Σαράισης καί <5 κ. Διευθυντής μάς έλεγαν 
ανριο θά τό πάρωμε τήν άλλη ίβδομάδα θά τό εχωμε μέ 3 - 4  μέρες 
θά τό ίδούμζ' πέρασαν όμως 5  μήνες καί μόλις τήν περασμένη έδδο- 
μάδα πήραμε τό περιζήτητο αυτό περιβόλι. Τό πήραμε, άλλά πρώτα 
μάς έβγαλαν τήν ψυχή μας. Είναι ένα οικόπεδο 2 2  μέτρα μάκρος

* Γιά νά Ικτιμήση 4 αναγνώστης σωστά τ ’ άποτελέσματα τοδ περιβολιού 
μας, είναι ανάγκη νά μώθη δτι ή μάντρα πού κατωρθώσαμε νά πάρωμε ύστερα 
άπό χίλια βάσανα, ήταν προσωρινή, δπως καί τό σχολείο μας' γιατί τόν άλλο 
χρόνο θά νοικιάζαμε μεγαλύτερο κτίριο σέ άλλη συνοικία καί κεί θά ήταν δ 
μόνιμος πιά καί σωστός σχολικός κήπος. Ή  μάντρα θά μάς χρησίμευε τώρα γιά 
τή γυμναστική, τά διαλείμματα καί τά παιχνίδια, γιά δπαίθρια διδασκαλία καί 
γιά πρόχειρο περιβόλι. 2 ’ αύτό θά γυμνάζονταν οί μαθήτριες στό σκάψιμο, στό 
φύτεμα, κλπ., θά κερδίζαμε ύλικό γιά τή διδασκαλία τών φυσιογνωστικών καί 
τήν έφαρμογή της, καί θά προσπαθούσαμε νά βγάλωμε σπόρους καί φυτώρια 
γιά τό ερχόμενο.
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καί 14 μέτρα πλάτος. Μέσα τό μοιράσαμε σέ τετράγωνα- καθένα έχει 
μάκρος 5 7* μέτρα καί πλάτος 4. ’Εγώ  καί οί φιληνάδες μου Λίνα 
Λ., Ενθαλία Α., Κατίνα Π. καί ή Μαρία Σχ., ή όποια μόνον τον 
άριθμόν αυξάνει ή κανμένη γιατί τό πάχος της δέν τήν έπιτρέπει νά 
ακάπτη καί κάθε άλλο πράγμα πού χρειάζεται γιά ένα κήπο [πήγαμε 
μα ζί] ."Οταν πήγαμε καί Αρχίσαμε νά σκάβωμε, δέν μάς φάνηκε 
τόσο δύσκολο πράγμα ' άλλά έπειτα, όταν Αρχίσαμε νά βγάζωμε ίκεΐ- 
νες τις πέτρες τό βαρεθήκαμε ώσπου νά τό τελειώαωμε. Τώρα όμως 
πού τό σχεδιάσαμε δέν μάς κάνει καρδιά νά φύγω/u . Επειδή  τό 
τμήμα μας δέν ήταν τετράγωνο καί δέν θά μπορούσαμε νά τον 
δώαωμε σχήμα κανονικόν βγάλαμε 1 '/a μέτρο Από τό μάκρος νά 
τό φυτεύσωμε λαχανικά καί έτσι έγινε τετράγωνο. "Οταν καμαμε το 
τεράγωνο, έπρεπε νά τό σχεδιάσωμε καί τότε Αρχίσαμε νά μη συμ
φωνούμε. ’Εγώ  μέ τή Λίνα Λ. λέγαμε νά κάμω με μία μαργαρίτα- ή 
Κατίνα Τ. έλεγε ένα Αλλο σχήμα ή Ενθαλία Α. ένα Ανθρώπινο κεφάλι- 
Αν πήιε όμως γιά τή Μαρία, οντε κάν βωτονσε' μάς Αφινε στη 
θέλησί μας καί όποιο θά έκλέγαμε ημείς εκείνο θά ήθελε καί αυτή. 
Κάθε μία λοιπόν ήθελε νά γίνη ή ιδέα της, άλλά τρεις ίδεες δεν 
χωρούσαν σ’ ένα τόσο μικρό χώρο, καί όσο νά σνμφωνήσωμε είδαμε 
καί πάθαμε- ή Ευθαλία έλεγε' «νά κάμω με κεφάλι είναι σχέδιο Αον- 
νείθιστο»' ή Κατίνα Τ. έλεγε- ‘ όχι κανμένη, δέν είναι τίποτε- νά 
κάμωμε αύτό τό σχέδιο» καί μάς έδειχνε ένα σχέδιο πολυσύνθετο. 
Ή  Λίνα καί Ιγώ  λέγαμε καί καλά νά γίνη μία μαργαρίτα και ούτε 
κεφάλια ούτε μπερδεψιές σάν εκείνες που μάς έλεγε ή Κατίνα^ Τ. 
Τέλος πάντων έγινε τό δικό μας*. Τό σχεδιάσαμε λοιπόν καί τώρα 
περιμένομε κοπριά γιά νά βάλωμε καί έπειτα θά φυτ εύσωμε διάφορα 
λουλούδια. Στό ένα φύλλο τής μαργαρίτας θά φντενοωμε ̂  βιολέτες, 
στό άλλο γαρονφαλλιές, στό άλλο παπαρούνες, στό Αλλο γλυκά ματάκια 
στό Αλλο πανσέδες, ατό Αλλο πασχαλούδες στό άλλο ήμερες παπα
ρούνες καί οτή μέση ζουμπονλάκια δακράκια καί μιά τριανταφυλλιά. 
Στό κήπο άπό τά λαχανικά θά φντεύσωμε κρομμύδια σκόρδα μαϊ- 
δανό μαρούλια φασονλιές καί δ,τι άλλο χωρεΐ». Ζ ω ή Β. (πρβλ. 
παραπάνω σελ. 226).

*  * Έ γώ  ήθελα νά κάμω μεν ira  κεφάλι επειδή δέ δέν ήθελαν a i άλλες για τούτο 
ϊχαμαν iva  σχέδιο μαογαρίτας- τό δείξαμε είς τόν κ . Διευθ. τοΰ  άρεσε και άποφα- 
οίσαμε νά τό κάμω με.'Ό ταν τό τελε,ώοαμεν αλλα κορίτσια  τούς άρεσε, αλλα έλεγαν 
τ ίπ ια τ  έλα είναι α υ ιή ; Ά λλά 'εμ α ς  δέν μάς έβλαψαν τίποτα a i  τα, άφον μας άρεσε 
ο,τι ήθελαν άς έλεγαν ο ί άλλες». Ε ΰ θ α λ ί ά  Α.
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2. «Μιά φορά πρό 5  μηνών μας είχε πη ό κ. Διευθυντής άτι θά 
πάρωμε 'ένα περιβόλι■ αλλά δσο νά γίνη ή Ικλογή πέραοε 6 καιρός. 
Στήν αρχή είπαμε νά πάρωμε τον κ. Γκλαβανή, έπειτα του κ. Πανα 
άλλά δέν μάς τό έδινε, έπειτα τον κ. Άθαναοάκη, έπειτα καί εγώ δέν 
ξέρω [τίνος], καί ατό τέλος πάλι του κ. Πανα- αλλά καλύτερα νά μή  
τό παίρναμε γιατί είχε τόσες πέτρες δοες χρειάζεται νά οτρωθή δλος 
ό Βόλος. Καί δέν φτάνει μόνον αυτό άλλά άφού τό καθαρίσαμε καί 
τό σκάψαμε μέ τήν Ζωή Β. τόσο πολύ ώσπου βγάλανε τά'χέρια μας 
φουακαλίδες, υστέρα δ καλός ό 5 Αφέντης μάς τό πήρε καί τό έδωσε 
στή Σεβαστή θ . κλπ. καί μάς έβαλε σέ άλλο μπελιά : γιατί τής Σ. 
καί Μ. τό μέρος ήταν δλο πέτρες καί ήταν καί άσκαφτο. Ά λ λ ’ ας 
είναι άφου τό ήθελε 6 'Αφέντης, τι νά κάνωμε αυτά έχει δ κόσμος (7). 
Συμφωνήσαμε λοιπόν καί έμέίς μέ τή Ζωή νά πάρωμε· καί άλλες 
γιά νά μας βοηθήσουν καί νά μείνωμεν άλες μαζί. Ά φ ·.ύ  λοιπόν τό 
σκάψαμε άρχίσαμε νά εκλέγωμε τό σχέδιο- κατά τήν έκλογή τον σχε
δίου έγινε σωστός διάλογος: Τά πρόσωπα Ζωή Β., Εύθαλία Α., 
Κατίνα Τ., Μαρία Σχ. π. χ.

Ζ ω ή: Τώρα θά κάνω 2 - 3  σχήματα γιά νά διαλέξωμε.
Κατίνα: Νά καϋμένη νά κάνωμε μιά καρδιά !
Ζωή : Καρδιά καί πλεμόνια /  Τώρα σάς είπα θά σάς δείξω.
Εύθαλία: Έ λα  καϋμένη Ζωή- τώρα θά κάνης σχήματά καί άλλο 

τι- νά κάνωμε ένα δ,τι.
Κατίνα: Τί δ,τι καλέ Εύθαλία- άφησε νά μάς δείξη ή ζωή 

πού ξέρει.
Εύθαλία : Νά φκιάαωμε ένα κεφάλι με μιά μεγάλη μύτη.
Ζωή : Καλό είναι, νά τό κάνωμε.
Κ ατίνα: θ ά  γελάη καί δ κόσμος μέ μάς.
Μαρία : Καί τί ανάγκη έχομε;
Ζωή : Νά κάνωμε μιά μαργαρίτα μέ  5  φύλλα καί τά φύλλα 

μέ γωνίες.
Μαρία καί Ενθαλια: θ ά  είναι άσχημο καϋμένη.
Ζωή : Νά τό δείξωμε στόν *Αφέντη καί αύτός θά μάς.πή.
Εύθαλία καί Μ αρία: "Οχι καϋμένη μή τό δείχνεις- καλό είναι.
Π ήγαμε ατό περιβόλι πού χορεύουν οι διάβολοι (κότες) καί άπο- 

φασίοαμεν νά τό κάμω με μέ 8  φύλλα καί δχι μέ γωνίες. *Ας είναι 
δόξα τ φ  θεώ τό κάναμε, άλλά άκόμα δέν τό φυτεύσαμε γιατί δέν 
έχομε κάπρον. Τό τί θά φυτεύσωμε δέ σάς τό γράφω, γιατί τό ίθεώ
ρησα περιιιό άφοϋ θά τό γράψη ή Ζ ω ή  Β. καί επειδή γνωρίζω δν,
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θά είναι τά ίδια». Λ ί ν α  Λ. (πρβλ. π. σ. 220, 238). — Ή  Λίνα καθό
ταν στο Ι'λο θρανίο μέ τή Ζωή Β. καί είχε τό δικαίωμα, δπως καί 
κάθε άλλη, νά συνεννοήται άθόρυβα μέ τή διπλανή συμμαθήτριά της.

3. «Μπράβο, κυρία Μαρία, έσύ κάθεσαι καί έμεΐς σάν βλάκιδες 
καθόμαστε καί βγάζομε μιά ώρα τές πέτρες μου λέγει ή Ζ ω ή» .— 
ο Ναι εγώ κάθομαι που έβγαλα τόσες πέτρες καί άκόμα βγάζω;» — 
Καί άπό ποιό μέρος έβγαλες τές πέτρες μου λέγει ή Λίνα. — «Δέν 
κοιτάς καϋμένη έβγαλα τές πέτρες απ’ τό μέρος που θά φυτέψωμε 
φακές». «“Α ψέμα- αύτές δέν τές έβγαλα εγώ;». «Ναί 2 - 3  έβγαλες 
καί λές πώς τές έβγαλες εσύ». ’Έ πειτα  ή Εύθαλία Α. δέν έχει σκα
λιστήρι καί πηγαίνω εγώ νά τής φέρω ένα- έπειδή άργησα πολύ 
ήλθε ή Κατίνα Τ. νά μέ φωνάξη. Αύτές έσκαβαν καί έγώ καθόμουν 
καί κοίταζα τά άλλα περιβόλια. «.Μαρία!» μέ  φωνάζει ή Ζωη «έλα 
λιγάκι νά σκνψης γιά νά ξεπαχύνης καί να βγαλης τές πετρες απ το 
δρόμο» .— «Έβγαλα τόσες πέτρες καί δέν μπορώ νά βγάλω άλλες». 
— *Βέβαια χιά νά μήν ξεπαχύνης λιγάκι». ’Έ πειτα  κτυπάει ιό  κου
δούνι γιά νά πάμε σχολείο καί κάνωμε ' Ελληνικά. Καί ένφ  πηγαίναμε 
ή Ζωή μουρμούριζε καί έλεγε" «έμεΐς δέν μπορούμε να περπατήσω με 
άπό τό σκύψιμο καί σύ γιά νά μήν άδυνατίσης λιγάκι δέν έσκυψες 
διόλου». Είχε καί άλλα νά μοϋ πή, εύτυχώς είχαμε ύστερα Ελληνικά». 
Μ α ρ ί α  Σχ .  (πρβλ. παραπάνω σελ. 210, 239).

Ή  Μαρία Σχ. στήν παραπάνω έκθεσή της ώς κύριο έλατήριο τής ασήμαντης 
δουλειάς πού κάνει στό τμήμα της αφήνει νά φαίνεται ή τεμπελιά' τό πάχος της 
πού τό ειρωνεύεται καί ή ίδια, μόλις τό μεταχειρίζεται ώς πρόσχημα γιά νά 
πετύχη τό σκοπό της' γ ι’ αυτόν έχει άλλο όπλο, τήν πονηριά καί τό ψέμα, καί 
σά νά καυχιέται γι’ αυτά. Έ τσι, όπως μάς παρουσιάζει τά πράγματα ή Μαρία 
Σχ., θά μπορούσε κανείς νά συμπεράνη ότι ή έλευθερία πού ίδωσα στόν καταρ
τισμό τ<3ν δμάδων καί γενικά δ αποκεντρωτικός τρόπος τής εργασίας στό περι
βόλι μας, εδώ ειδικά έβλαψε άντί νά ώφελήση, άφοδ έπέτρεψε σ’ ένα παιδί τήν 
τεμπελιά καί τή συνοδεία τη; : τό ψέμα καί τήν πονηριά. Τά πράγματα όμως δέν 
είναι Ιτσι. Ή  Μαρία είχε τέτοια ύπερσαρκία πού ούτε μπορούσε ούτε Ιπρεπε νά 
έργάζεται σωματικά πολύ, καί μάλιστα σέ δύσκολη δουλειά δπως ήταν τό σκάψιμο 
καί τό καθάρισμα. Χρειαζόταν ειδική θεραπεία μέ συνεργασία τού σπιτιού, επιμονή 
και ύπομονή γιά νά διορθωθή μέ τόν καιρό τό φυσικό ελάττωμά της χωρίς νά 
έχωμε κακές συνέπειες. Γιαυτό στό περιβόλι δούλευε πάντα πολύ λιγώτερο άπό τις 
συντρόφισσες της, άρκετά όμως γιά τήν κατάστασή της. Ώ στε ή πραγματική 
αιτία τής ασήμαντης δουλειάς της δέν είναι ή τεμπελιά, μά ή αδυναμία. Τήν 
αδυναμία αύτή τήν αισθάνονται οί συντρόφισσές της, γιαυτό καί τήν ανέχονται. 
Μά μεγάλο ρόλο παίζει εδώ καί δ ιδιαίτερος σύνδεσμος των παιδιών μεταξύ τους. 
Ά ν  έλειπε δ σύνδεσμος αύτός, ή άνοχή θά ήταν πολύ περιωρισμένη, έπομενοις καί 
γκρίνιες θά είχαμε τήν καταφυγή στήν πονηριά καί στό ψέμα συχνότατη. ’Ενώ
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τωρα Ιχομ* κατ' οδβίαν t ó  ίδιο συναίσθημα τ% ά λλ η λ εγγυ *  πού τό άπαντουμε 
συχνά στα τμήματα των μεγάλων όχι όμως καί τφν μικρών: Ή  Ί Ψ,γέ,·ε,α Ξ. 
πρώτα έσκαψε ά ρχιτό  μέρος, γράφδί ή συντρόφισσά της Σαπφώ Πλ. «άλλά τώρα 
επίίόη της πονούν τά μό ,,α  ζης Sé,· σκάπτε,, S ir  πε,ράζε, δμως θά σχάψω με ε μ ε ί ς , . -
Γιατί δμως ή Μαρία φέρνει ώς ελατήριο τήν τεμπελιά ¡ Ό  χαρακτήρας της καί τό 
κωμικό της έλάττωμα επιτρέπουν οτίς φιλενάδες της άφθονες τίς είρωνίες- αύτή 
βέβαια πρέπει ν' άμυνθή, καί τίς πληρώνει μέ τό δικό της νόμισμα: τ . . .  ή S t 
Μ αρω  Σ χ . έλεγε χαλά έχανα χ α ί Siv έσκαψα, σείς ηοααταν χαζές χ α ί  καθόσασταν 
και σκαβαζε·. γράφει ή συντρόφισσά της Κατίνα Τ. Στόν ϊ?ι0 λόγο οφείλονται οί 
μικροπονηριές καί τά ψέματά της, πού μ’ αυτά ζητεί άκόμα ν' άποφύγη τήν 
είρωνία. Τίς είρωνίες καί τά πειράγματα πού προκαλοδν αθώα καί φυσική, νατά  
βάθος όμως άπρεπη άμυνα, θά τά είχαμε βέβαια καί άν ακολουθούσαμε στο περι
βόλι μας άλλο σύστημα έργασίας, μόνο πού τότε θά σκοντάβαμε σέ κοριτσίστικες 
γκρίνιες καί άμυνα χειρότερη, όσο καλόβουλη κι' άν δείχνονταν ή παχύσαρκη 
μαθήτρια. —  Κατά τή γνώμη μου λοιπόν τό μόνο κακό πού ξεχωρίζει σ' αύτό τό 
ζήτημα είναι 6 τρόπος τής άμυνας, πού θά ήταν όμως ό ίδιος ή καί χειρότερος 
με όποιο άλλο σύστημα κι' άν είχαμε. Μά μήν ξεχνούμε ότι αμύνεται ένα παιδί 
καί σωστότερα Ινα έλληνόπουλο, πού ή φυλή του καθρεφτίζεται στόν «πολύμητιν 
Οδυσσέα». Γιά νά ύψωθή δ παιδικός κόσμος σε άντίληψη ήθικώτερη χρειάζεται 

καιρός πολύς καί αγώνας μεγάλος.

Καθώς βλέπομε άπό τό πρώτο τμήμα, ή αυτενέργεια καί ή 
άμιλλα τών παιδιών κορυφώνεται δταν έρχεται τό ζήτημα γιά τό 
σχέδιο, τό φύτεμα καί τό στόλισμα κάθε μικροΟ περιβολιού. Τό κάθε 

' άτομο βασανίζεται νά δώση τό καλύτερο σχέδιο. Τό Τδιο καί κάθε 
όμάδα· ή άτυχη έμπνευση βρίσκει άλύπητη τήν κριτική, κι’ αύτή 
πάλι κεντά τή φιλοτιμία καί τήν δρεξη γιά νά δημιουργηθή κάτι 
καλύτερο. Έ τσ ι π. χ . στό

Β '.  Τ μ ή μ α

πού τό έχουν δυό μαθήτριες- ή μί« γράφει: « . . .  Ά φ ο ν  τό σκάψαμε 
3 - 5  φορές σκεπτόμασταν τί σχήμα νά χάνωμε. Κάναμε πολλά οχε- 
όια, άπό δλα μας άρεσε όνο καρδιές, μία άπό τή μιά μεριά χαί μία 
άπό τήν άλλη, χα ί μέσα ατή μέση ένα ύψωμα άπό χώμα· άλλα τά 
κορίτσια μόλις τό είδαν άρχισαν νά λένε δτι αυτό τό νψωμα είναι 
στάρι και θά χάνωμε μνημόσυνο, χαί μάλιστα μία έγραψε σ’ ένα
χαρτί έπανω ατό νψωμα- «ενταύθα κεΐται»· καθώς καί τον χ. Δ. δεν
τον άρεσε. Κ ’ εμείς άφον μας έλεγαν α ’ντά σχεφθήχαμε χαί χάναμε 
ένα άστέρι ατή μέση, χα ί έτσι δέν είχαν τ ί νά είπονν τά κορίτσια, 
διότι τούς άρεσε πιό καλύτερα άπό τά πρώτο· άλλά άκόμα δέν τό 
φυτέψαμε». Δ ή μ η τ ρ α  Ε. (πρβλ. παραπάνω σελ. 236).

Τι συμβόλιζαν οί δυό καρδιές μάς τό λέει ή συντρόφισσά της

Φ ρ ο σ ύ ν η Χ .  « · · · Ά φ ο ν  τό σκάψαμε χαλά, χαλά νά λέγεται, άρχί- 
σαμε νά χάνωμε τό σχήμα, τήν πρώτην φοράν χάναμε ένα ύψωμα 
ατή μέση χαί εις τά πλάγια άπό μίαν καρδιά, χαί λέγαμε ή μία είναι 
τής Δήμητρας χαί ή άλλη δική μου. Ά λλ ά  τά κορίτσια μας έλεγαν
δτι είναι σάν μνημόσυνο πεθαμμενου. . . »  κλπ.

Ά ν  ή ίδέα τών δυό παιδιών νά συμβολίσουν τήν άγάπη τους στό 
στό χώμα ήταν δμορφη καί.χαρακτηριστική, τό δψωμα δμως που 
χώρισε τίς καρδιές τους άξιζε τήν κρίση πού τού έγινε. Κι’ αύτή 
έσωσε άπό παρόμοιο άνοσιούργημα καί τό διπλανό, τό

Γ ' .  Τ μ ή μ α

πού τό είχαν κι’ αύτό δυό μαθήτριες. . ’Επειτα θέλαμε νά κάνωμε 
τό σχήμα» γράφει ή Σ τ α μ α τ ί ν α  Ρ. ¡-Πρώτα είπαμε νά χάνωμε 
ένα ύψος στή μέοη, άλλ’ έπειδή τό έκαμε ή Φροσννη X . χαί τής 
είπαν δη Ινθάδε κείται, είπαμε νά μή τό χάνωμε γιατί θά μάς 
κοροϊδεύουν χαί μάς- γ ι’ αύτό ψχιάσαμε ημισέληνο χαί άπό τό ένα 
μέρος άπό τήν ήμισεληνο φχιάσαμε ένα άστρο, ή δέ εξαδέλφη μου 
λέεν τί φχιάνεις αυτού μωρή ξαδέρφη, τώρα είναι μέρα δέν είναι 
νύχια·», (πρβλ. παραπάνω σελ. 208).

Έ τσ ι ατά τμήματα μέ τίς μεγάλες μαθήτριες δλα πάνε σχεδόν 
χωρίς δυσκολία* καί στίς μικρές τους κοινότητες ή αύτοδιοίκηση 
σπάνια έχει άνάγκη άπό τήν έπέμβαση τού «άφέντη», δπως μέ 
βάφτισαν — γιά πρώτη φορά τό έμαθα άπό τίς έκθέσεις τους — στο 
Α' τμήμα. Ά ν  πειράζωνται τά παιδιά μεταξύ τους, τά πειράγματά 
τους ή δίνουν άφορμή νά ξεσπάση ή παιδική ζωηρότητα καί ή χαρά, 
ή είναι κεντρί γιά τή φιλοτιμία καί τήν άμιλλα καί δέν ταράζουν 
τήν όμαδική καί καρποφόρα έργασία (*).

*

"Οσο δμως προχωρούμε σέ τμήματα μέ μικρότερες μαθήτριες**, 
τόσο συχνότερα παρουσιάζεται ή άνάγκη νά Ιπεμβαίνω, γιατί έδώ ό 
άτομικός Ιγωισμός ,τείνει πάντοτε νά ταράξη τό πνεύμα τής συνερ
γασίας. Καί δώ δμως, χωρίς νά περιορίζεται καί πολύ ή αύτοδιοί
κηση τών παιδιών, ή δουλειά προχωρεί καλά. Ά λλά  τό τμήμα των

* Μιά προσωρινή μά χαρακτηριστική έξαίρεση θά τή δούμε παρακάτω.
** Κτ. σημ. 8, τήν έκθεση Ά θηνδς Ρ.
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πιό μικρών μέ τις καθημερινές γκρίνιες, τούς θυμούς, τά συνερίσματα 
κλπ. λιγάκι άκόμα καί θά έπεφτε στήν άναρχία. Μάς τό λένε εν 
μερει τά ίδια τά παιδιά;

Τ μ ή μ α  Ζ ' .

"Ο ταν π ή ρ α μ ε  [τή  μά ντρα ], π ή γα μ ε  κ α ί μ ά ς  έδω σε ό κ 
Διενθ. σε κάθε μ ί α τ ό  μ έρ ο ς  της. "Οποια ήθελε π ή γ α ν ε  μ α ζ ί  μ έ  άλλη. 
Ε γω  π ή γα  μ ε  τή  Σ ω τηρ ία  Κρ. ’Ε π ειδή  είχε χιονίστρες ϊσ χα φ τε  μόνον 

και γω  μ α ζεν α  τά  χορτάρια. Κοντά μ α ς  ήτα ν ή Φ ανή Η . ή Φαίδρα  
Δ. κ α ί ή Κ λεονίκη Οίκ. Τήν άλλη μ έρ α  ή Σ ω τη ρ ία  Κρ. έλιπε. Έ γ ώ  
τδσκαψ α μ όνη  μου. Ή  Φ αίδρα ά. θύμω σε κα ί έφ υ γε  Από τήν Φανή 
Η . και τήν Κλεονίκη Οίκ. Τ ότε τις  εϊπα  άν θέλονν νά τό ένώ σω με  
Ο κ. Δ ιενθ. Αντί τής Φ αίδρας έβαλε τήν Ε ϋ α  Λ . Α ύ τές  όέλησαν νά 

το ένωσεομε κ α ί Αρχίσαμε νά τό ένώ νω με. Ε ίχα μ ε  5  αέρες τό οκά - 
ψ τα με Ο ταν τό σκάψ αμε π ή γα μ ε  τήν άλλη μέρ α  γιά  νά ψκιάσεομε 
τα σχέδια. Β λεπ ο μ ε  ένα σχέδιο φκιασμένο. Λ έμ ε  ποιός τδκανε αύτό;  
Ο κ. Διενθ-, ό όποιος τό έκαμεν γελούσε κ α ί έλεγε ίκ  θαύματος  

γινηκε. Φ κιάσαμε κ ι 'ά λ λ ο  σχέδιο ίδιο μ  αύτό  π ο υ  μ ά ς  έκανεν δ  κ. 
Διενθ-, κα ι συλλογιζόμασταν τ ί  θά κάνω μ ε μ έσ ’ τή μ έση . ‘Ε κείνο  τό 
Απόγευμα  θύμω σε ή Φ ανή Η . μ έ  τήν Κ λεονίκη Οίκ. κ α ί έφ υ γε  κα ί 
π ή γε  μ ε  τήν Ε ύτνχ ία  Β . “Η θελε ή κυρ ία  νά  πά ρη  μ έρ ο ς  γ ια τί είχε 
σκάψει και αυτή. ‘Α λλά  ό κ. Διενθ. τήν είπε νά έρθη μ α ζν  μ α ς  ή  νά 
καθηση μ ε  τή Ε ύ τν χ ία  Β . Τά χαλάσαμε έκεΐνα τά σχέδια  κ α ί φ κ ιά -  
σα με ένα μεγά λο  Α π ' τό βιβλίο. Τ ώ ρα  θέλομε νά φ κ ιά σω με τούς 
δρομονς κα ι έπειτα  νά τό φντεύσω με. ’Α ν θ ή  Φ. (πρβλ. π. σ. 224)

2. «Τό σχολείο μ α ς  ‘ενοίκιασε ένα περιβόλι γιά νά κ ά νω μ ε γυ μ ν ά - 
στικη. Ε π ειδή  τό μ έρ ο ς  ήταν πο λύ  ό κ. Διενθ. μ α ς  είπε τό μ έρος  
π ο υ  περισσεύει νά τό κάνω μ ε περιβόλι. Ά φ ο ν  τό έμοίρασε στες 
μα θήτρ ιες έμενα  μ ε  έβαλε μ έ  τήν Σ ω τηρ ία  Κ ρ., τήν Κλεονίκη Ο ίκ , 
την Φανη Η  κ α ί τήν ‘Α νθ ή  φ .  Τές π ρ ο η ες  ήμ ερες  σκα λίζα με κα ί 
ήμασταν π ο λν  ευχαριστημένες. Σ έ  λίγες μ έρ ες  θύμω σε ή Φανή μ έ  
τη ν  Κ λεονίκη κ α ί έψ νγε  Από τό  περιβόλι κ α ί π ή γε  μ έ  τήν Ε ύ τνχ ία  
Β  Κ ατόπ ιν Αρχίσαμε τούς καυγάδες. Η  Σ ω τη ρ ία  Κ ρ. μ ο υ  έλεγε δέ 
σκάβεις καλά Ε ϋ α ». Ή  Κ λεονίκη  « Ε ϋ α  για τί δέ  σκάβεις; τεμπέλιασες» 
Ε γω  της έλεγα  κανμένη  Κ λεονίκη δλο θέλεις νά σκάβω». ‘Α νθ ή  Φ 
«κανμενη Ε ϋ α  έσκαψες πολύ κα ί θέλεις νά ξεκονραστής. ’Ε π ί  τέλους

κΜ ; ? ω  θά φ ύ γω  *αί ξτοί ή μ α σ τε  μ έχ ρ ι τώ ρα θυμω μένες» . Ε ϋ α  Λ. 
(πρβλ. ίδ. β, σελ. 6 καί π. σ. 203) (9).

"Exot στόν κοριτσίστικο αύτό μικρόκοσμο τδ πείσμα καί 6 Ιγωι- 
σμός πήγαινε νά παραλύση κάθε συνεργασία. Έ πρεπε λοιπόν νά 
τούς πάρη κανείς τήν αύτοδιοίκηση, καί τούς μικροεγωισμούς νά 
τούς δποτάξη σέ μιά ανώτερη θέληση. 'Ο δάσκαλος στ’ άλλα 
τμήματα, συνεργάτης καί βοηθός, ρύθμιζε τήν εργασία τους Ιτσι πού 
φαινόταν πώς δλα πήγαζαν από τήν άτομική πρωτοβουλία. ’Εδώ 
δμως έπρεπε νά είναι πάντα μαζί τους καί νά πάρη αύτός δλη τή 
διεύθυνση στά χέρια του. Μά γ ι’ αύτό χρειαζόταν καιρός πολύ περισ
σότερος άπ’ δτι είχα στή"διάθεσή μου, αφού έπρεπε νά έπιβλέπω, νά 
βοηθώ καί νά έργάζωμαι παντού*. Κυριώτερη άφορμή στις γκρίνιες 
καί στήν άνακατωσούρα ήταν ή πεισματάρα Φαίδρα Δ., καί άπό 
κοντά Ιρχόταν ή συντρόφισσά της Φανή Η. Γιαυτό σκέφτηκα γιά 
μιά στιγμή νά χωρίσω αύτές τις δυό καί νά βάλω καθεμιά μονάχη 
νά καλλιεργήση. δικό της μέρος. Έ τσ ι βέβαια θ’ άποφεύγαμε τις 
γκρίνιες, μά τό ζήτημα ήταν νά συνηθίσουν οί άνυπόταχτοι εγωισμοί 
στήν ύποταγή καί σιγά σιγά στήν αύτοκυριαρχία καί τή συνεργασία. 
Στό Η' τμήμα ήταν δυό μαθήτριες, ή μία δμως σέ λίγες ήμερες θά 
έφευγε· στό χαρακτήρα αύτής πού θά έμενε μοναχή είχα πεποί
θηση**, καί σ’αύτήν Ιμπιστεύτηκα τήν μικρή καί πεισματάρα Φαίδρα. 
Ε πειδή  σέ λίγο ή Κλεονίκη Οίκ. θ’ άποφοιτούσε, άφησα νά ένωθούν 
τά χωριστά ώς τώρα τμήματα τών μικρών. Μά καί ή Φανή Η. δεν 
μπορούσε εύκολα νά συμβιβαστή· γιά τόν ίδιο λοιπόν λόγο τήν έβαλα 
κι’ αύτή στό Θ' τμήμα μέ τήν Εύτυχία Β. δπου έργαζόταν καί ή 
γυναίκα μου. ’Έτσι στό Ζ' τμήμα έμειναν τρεις, άρκετές πιά άφού 
τό δύσκολο σκάψιμο καί τό καθάρισμα ειχε τελειώσει- στή μικρή 
τους κοινότητα τά πείσματα μετριάζονται τώρα τόσο, πού ή δουλειά 
πηγαίνει καλά καί μά; δίνει τέλος άρκετά εύχάριστα άποτελέσματα. 
Δυστυχώς μόνο μία έγραψε γιά τό θέμα «καί πάλι τό περιβόλι», 
κι" άπ’ αύτή δμως μαθαίνομε δ τι θέλομε:

Κ α ί πάλι τό  περιβόλι.

*Τήν περασμένη Κ υριακή  π ή γα  σέ μ ιά  παλιά φ ιλενάδα μ ο ν , που  
ήμασταν ονμμαθήτριες.

* « . . .  Ε υτυχώ ς μας έβοήθησε ο κ. Δ . —  Σ κάβει κα ί έκείνος; — Βέβαια οδη
γεί κα ί βοηθεϊ τά κορίτσια». ’Ι φ ι γ έ ν ε ι α  Ξ. "Και ποιός θά οάς δειξ}} να τό κάμετε; 
[τό σχέδιο] —  Μόνες μας κα ί θά μάς βοηΟήομ κα ί ό κ . Δ.». Σ ο φ ί α  Κ. κλπ.

* * 1  . . .  Α ί  περιοοάτεραι μαθήτριαι ατά χέρια τους έκαμαν ¿όζους- έγιναν και
,,ί  δικά μον άλλά d ir  είναι όπως εις τις άλλες, διότι ώς ξέρεις τά δικά μον χέρια  
ήταν γυμνασμένα άπό άλλες δανλιές». Μ α ρ ί α  Κ λ.
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Αύτή άρχισε καί μ ε  ρωτούσε γιά τό σχολείο καί γιά διάφορα άλλα 
πραγματα. ’Έπειτα μέ ρώτησε καί γιά τό περιβόλι τί γίνεται καί πώς 
παει ;

Εγώ) ’Έ τσ ι καί hoi.
Φ.) Δε μου λές πόσες εΐσαοτε;
’Εγώ) Πρώτα ήμασταν 5 καί τώρα μείναμε 3.
Φ.) Πώς αύτό ;
Ε γώ) Η  Φανή Η. μάλωσε μέ την Κλεονίκη Οϊκ. καί έφυγε.
Φ.) 'Ήσασταν 4 ή άλλη τί έγινε;

Η β ά ε νά πάγη ατό χωριό καί έφυγε καί ήμεις μείναμε 3
Φ.). Ποιες καί ποιες εΐσαοτε;

, >Ε?ώ)  ' Ε ?ώ’ * Εϋα Λ - * « ' ί  Ά νθή . Ά χ  r* άκούσης καί τό χει
ρότερο που πά&αμε.

Φ ) Τί έγεινε (λοιπόν θά μ  ον βγάλης την ψυχή όσο νά μου τό πής).
Εγώ) Μιά νύχτα ποιός ξέρει, ποιός ήρθε καί μας ξερρίζωοε τά 

κουκιά, τα κρεμμύδια καί τά μαρούλια καί εφκιασαν μιά σαλάτα 
έκτακτη.

Φ.) Πήραν καί άπό άλλα κορίτσια;
'Εγώ) Π ώ ς! πήραν καί τής Φανής τούς πανσέδες.

, ^ εν ?λείς τ'π°τε άλλο νά μου πής γιά τό περιβόλι, μ’ άρέσει 
ν ακονω.

Εγώ) Νά δέν έχομε τουλούμπα καί πηγαίνομε ατό σχολείο νά 
. πέρνωμε νερό.

Φ.) Δέν είναι κοπιαστικό.
‘Εγώ) Μπα, καϋμένη, μας άρέσει αυτή ή δουλειά καί έπειτα 

/.ιπροστα ατό περιβόλι δέν κοιτάζομε κόπο.
τΆονς τόσον κόπο που κάνετε σας έπιαααν τά λουλούδια; 

. . .  , 1 ^  Ετσι xat ^τ01' κόμπασα που δέν Ιπιασαν τά πετάξαμε, 
άλλα ολα τάλλα έπιαααν καί άνθισαν.

Καληνύχτισα καί έφυγα-». Σ ω τ η ρ ί α  Κρ.  (πρβλ. ΐδ. Ö. σ. 7 σημ.
2 καί στό τέλος σημ. 9).

 ̂ Καί ή πεισματάρα Φαίδρα Δ. εργάστηκε τώρα καλά. καί στή 
δεύτερη Ικθεσή ιης κάτι μας λέει σχετικό μέ τή  μεγαλύτερη σνν- 
τρόφισσά της στό νέο, τό

Η ' .  Τ  μ  ή  μ α .

Και πάλι το περιβόλι.

« Οταν τελειώσαμε τό σκάψιμο, κάναμε τό σχήμα καί φυτέψαμε 
λουλούδια καί όσπρια. Ή μ εις  φυτέβαμε καί οί κότες καί τά κοράκια 
μας τά έτρωγαν τά όσπρια, καί τά λουλούδια τά ξερρίζωναν σέ'λίγες

Α. Δελμοΰζου Τρία χρόνια δάσκαλος 2 5 5

μέρες τά κοράκια δέν ήρθαν πιά γιατί φαίνεται δτι ¿χόρτασαν καί 
έπειδής δέν εϋρισκαν άλλα νά φαν πού είχαν φυτρώσει' άπό τότε 
έφυγαν καί τά δυο εμπόδια καί μας άφησαν νά κάνωμε τήν έργασία 
μας ' όταν τά φυτέψαμε, έπρεπε καί νά τά ποτίσωμε καί δεν είχαμε 
βγάλει νερό στό περιβόλι' <5 κ. Διευθ. μάς έλεγε πηγαίνετε νά φέρετε 
νερό άπό τό σχολείο καί μεις δέν πηγαίναμε. Τέλος ο τ ι  ήθελαν να 
ξεραθούν άπό τό νερό πήγαμε καί φέραμε. Ολα επιασαν. Οταν 
εφθασε τό Πάσχα τότε βάλαμε καί φασόλια■ τά ποτίσαμε καί φύγαμε, 
γιατί ήταν παραμονές καί δέν είχαμε σχολείο.

Τή μεγάλη Παρασκευή ήρθε ή Φανή Η. στό σπίτι τό δικό μου, 
μέ πήρε καί πήγαμε νά τό ποτίσωμε. ’ Αλλά δ κ. Διευθ. δέν ήταν 
εκεί καί μεϊς φύγαμε χωρίς νά τό ποτίσωμε. Μετά τού θω μά  ήρθαμε 
σχολείο, μέ μιά μεγάλη χαρά πήγαμε στό περιβόλι καί τί νά ιδού με ! 
ολα ήταν άνω κάτω- ατό δικό μου περιβόλι μόνον οι φασουλιές είχαν 
μεγαλώ σει.Ά ν πήτε,γιά τά μαρούλια άπό 13 μόνον ενα μάς άφησαν 
καί αυτό μισό καί χωρίς φύλλα. Α π’ τά λουλούδια μάς πήραν δυό 
ρίζες πανσέδες γαρύφαλλα καί άλλα.“ Ε π ε ι τ α  έ γ ώ  δέ ν  ή θ ε λ α  νά 
π ο τ ί σ ω  ά φ ο ύ  μ ά ς  π ή ρ α ν  τ ά  κ α λ λ ί τ ε ρ α  λ ο υ λ ο ύ δ ι α  κ α ι  
έ λ ε γ α  δτ ι  δ έ ν  σ η κ ώ ν ω  τ ό ν  τ ε ν ε κ έ  κ α ί  ή Μ α ρ ί ν α  Κλ.  
φ ώ ν α ζ ε  θά σ έ  δ ι ώ ξ ω  ά π ό  τό π ε ρ ι β ό λ ι .  Τωρα τα περιποιο- 
μεθα καί τά ποτίζομε. Τά λουλούδια μεγάλωσαν βάλαμε καί κρομ
μύδια καί αυτά μεγάλωσαν έγώ έφερα καί άλλα τρία μαρούλια και 
κοντεύουν νά κλείσονν. Δέν ξέρω πώς ατά βεπάνια καί στό κάρδαμο 
είναι κάμπιες καί τά τρώγουν μιά μέρα είχαμε δηλ. Ιγω και ή Μαρίνα 
2 κρίνους στό νερό καί μάς τούς πήραν. Τό σχέδιό μας Ιπειδή δέν 
ήτο τόσον καλό τό χάλασα καί έκανα άλλο σχέδιον πιό ώραΐο’ οί 
άλλες μέ έλεγαν δέν βαριέσαι νά τό ξανακάνης καί μόλα ταντα τό 
έκανα καί τά φύτευαα ολα τά λουλούδια που είχα βγάλει άπ το πρώτο 
σχήμα. Κάναμε καί μία τέντα καί έγινε στό τμήμα τό δικό μου κοντά. 
Τό πρω ΐ καί τό βράδυ άλλη δουλειά δέν κάνω νά τό καθαρίζω καί 
νά γιομίζη* γύρω στό σχήμα έβαλα καί φακή καί τώρα τήν περι
μένω νά βγή.

«Αυτά γιά  τό περιβόλι.” Φ α ί δ ρ α  Δ. (πρβλ. Ϊδ, β. σ. 5, I I  3"τ}μ· 
καί σελ. 219).

* «Κάθε φορά πέφτουν τά φύλλα μέοα οτό τμήμα μας·» Μαρίνα Κλ.
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T 4 ! S io  x a l  ή ' Φ α ν ή  Η . σ τό  νέο  ΐ ή ς  τ ί  

Θ '- Τ μ ή μ α .

Έδώ ή συντρόφισσα * *  ή Ευτυχία Β. μάς ί ,^ ρ υ θ μ ο
χαρακτήρα που αξίζει ν& μιλήσωμε γι’ αύτον ιδιαίτερα, ·;,ατί μ* ;  δίί ά . 
τί προσοχή απαιτ«t τά εργο του Κ οκάλου όταν θέλη »· άναθρέψη διομα ya i δ 
νούμερα, καί πόσο βλαβερή μπορ5ί νά είναι κάποτε ή απροσεξία too. Ή  Εύτονα  
Β. ήρεμη, σιωπηλη, μελαγχολική καί άποτραβηγμένη στόν έαοτό της, στεκόταν 
μακρια απσ τις σομμαβήτριές της· ήταν σ’ όλες καί 0· δλα αδιάφορη κα' ψυχρή

Γ  * i VWX ί ° ϋλη Χαί *ύϊ,ν;Χή °* *λ8ί· 2 4  V“ ^  αισθανόταν τήν ανάγκη νά 
κΐ/ηθή, να παίξη, να γελαση κι’ αύτή. Στά ταιχνίδια τών άλλων έμενε παράμερα 
ηοοχος Αεατης, χωρίς νά λαίαίνη μέρ0ξ, χαί δοί? έ θέλησα ν άτ ήν  
παρακινήσω νά παίξη, αυτή άπστρ«6·.όταν πιό πολύ στόν έαυτό της. Είχε μέσα 
της κατι βαθιά θρησκευτικό, καί ή διαφορά τής θρησκείας της μέ τή δική μας

. ? ' “ W ·  ° 8 κ **01*  αποβτ* ° Ί  τις άλλες- τό λέει ή **« 3Χήν έκθεσή της
«Ισπερινός στό έξωκλήσι* (σ. 235). Δέν ήταν όμως μσνάχα «ύτός δ λόγος για'· 
χαί μέι τις λίγες δμόθρησκές της δέν είχε ποτέ ιδιαίτερο σύνδεσμο. 24 κάτι άσκή- 
σεις γλωσσικές^μοδ έγραψε κάποτε τήν ακόλουθη φράση- « δ  Ζνθρω„οι μ ή  * *

? * * *  * * * * ? ” ' “υ ΐ“ 84 λ0γΐα τ“ τ ί9 °  άιαίριαστα γιά Ινα παιδί, καί άν 
α κ ,μ α  τ αποδωσωμε σέ περασμένη σχολική επίδραση (δπως τό «δ υψωθείς έαυτόν 
ταπεινονεται δ δέ ταπεινός έαυτόν δψωθήσεται. τής Φανής Η.,, | 5γαιν«ν μόλα 
ταοτα απσ_αληθινη πίστη. Σέ μιά έκθεσή της «άπό τή .χθεσινή ήμί?α» γράφει: 
« . . .  άίχ ™  ™ * τθ'ψ α* « ί 51>.αι ανμμαθή ιβιαι· μου  iH τοΒ n te in ,to Yi e l oy

Ζ , Τ Γ μεν ΡΨ~ Τ  *0' βίμα ***ζών *x*t6ia"
• ,  να χ ^ χ ο ν ν . * .  T t w e  περιωρισμένη αντίληψη δέν μπορούσε βέβαια νά είναι 

ίλκοστικη για τίς συμμαθήτριές της. Ε κτός όμως απ’ αύτά κάποια φράση 
στην εκθε,ή της «δ έσπερινός στό έξωκλήσι» μάς δίνει άλλη βαθύτερη αιτία 
στην Φιλολογική της κατάσταση- οί άλλες μαθήτριες είχαν μπή μέσα στήν ίκκ) η- 
σία «υτη εμεινε μόνη έξω καί «έβλεπε, δπως λέει, τά μεγάλα άσπρα κύματα 
κα φοδστα, πολύ·. Μια ψυχική δειλία έμπρός στή μεγάλη ζωή καί τήν κίνηση 
είτε απο τη φυση είτε από τ’ άλλα παιδιά τής κλόνιζε τήν αύτοπεποίθηση J  
την εσπρωχν* άθελα στή μόνωσή της. Τή φαινομενική αδιαφορία της τήν πλή-ω- 
ναν οί συμμαθήτριές της μέ άδιαφορία καί δ άρρωστος έγωισμός της ρίχνον £  

ό δικο της λάθος στσύς άλλους τήν έκανε νά βλέπη τόν ίαοτο της σάν παρΤμ, 
λημενο και παραπεταμενο στήν κοινότητα τού σχολείο« μας.

ε ίν * ν " !Γ  θέϊ αμ8 ,V’ ? ΡΧί0ωμ8 δ0νλίΛ  5τέ περιβόλι, ένώ οί άλλες μαθήτριες 
^ 7 : f ax as' τ ίί δοιί« ίμί5«{ι ή Εύτ«χία Β. έμεινε μονάχη. 2χέφτηκα

W  :  π ιΐ / Γ  "π0 ·4 * ° λλά μά &̂ ΡΧ8 ^  νά^αίσθανθή τόν
Γ  ;  ·ξ Γ°” ίν Γ 0ςΧ" ' ζ<0ή π°ϋ βα=ίλ£’̂  04 άντί νά παρα-ρθή απ α«τη. Γιαυτό νόμισα σωστότερο νά τή βάλω σ’ Ινα τμήμα μέ τή

γσναίκα μο«, άφο« μάλιστα συχνά μώούσαμε μαζί γιά τόν περίεργο χαρακτήρα

σ -ώ σ Γ τ*  π“ " πΡ0:παθ0δσε νά τ ΐν  «μίΜτοούνη, νά τής στέ
ν ω σ η  την αυτοπεποίθηση καί σιγά σιγά νά τήν μπάσή στή σχολ κή ζωή. ·Η

* Πρ6λ. άκόμα π. Ε Ú τ « χ  i a Β. σ. 282 καί 237.
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Ευτυχία μέ μεγάλη χαρά, δπως καί ή ίδια γράφει, δέχτηκε τή μεγάλη euvcpó- 
φισσά της, καί σά νά τό πήρε μάλιστα γιά  ιδιαίτερη εδνοια. Ή  δουλειά είχε 
αρχίσει, καί τότε τής είπα νά πάρουν στό τμήμα τους κ’ Ινα μικρό μέρος άπό 
τή γωνιά πού περίσσευε, μέ τήν δπόσχεση, δπως λέει ή Εύτυχία, δτι καί γώ θά 
τίς βοηθούσα ιδιαίτερα. 'Η γυναίκα μου δμως αναγκάστηκε σέ λίγο ν' άραιώαη 
τήν έργασία της στόν κήπο, χαί γώ πού έπρεπε νά δδηγίδ καί νά βοηθώ παντού δέν 
μπορούσα ν’ άφιερωθώ μόνο σ' Ινα τμήμα. Γιαυτό έστελνα κορίτσια άπδ διάφορα 
τμήματα μέ τήν έντολή νά τή βοηθήσουν στό σκάψιμο. Μά τό τμήμα αυτό έμεινε 
πίσω, καί μόλις τό είδα έπωφελήθηκα μιά άπδ τίς συνηθισμένες γκρίνιες των 
μικρών κ' έβαλα γιά  συντρόφισσα τής Ευτυχίας Β. τή Φανή Η., πού θά έβρισκε, 
δπως είπα, άνοχή καί θά έδινε ζήλο, δουλειά καί χαρά. Αύτά είναι τά  γεγονότα 
πού ή Ε5α Α. τά παίρνει καί τά διατυπώνει στήν έκθεσή της σύμφωνα μέ τόν 
άποτραβηγμένο "χαρακτήρα της :

«Ά π ό  πολύ καιρό λέγαμε νά ένοικιάσουμε ένα περιβόλι γιά νά κάνουμε 
γυμναστική καί νά φυτεύουμε καί διάφορα άνθη κλπ. Ά λ λ ά  δυστυχώς είχαμε ένα 
περιβόλι κοντά στό σχολείο καί δεν μάς τό έδιναν. Ό  κ. Διευθ. έφρόντιζε μέ δλα 
τά μέσα γιά νά τό πάρουμε, άλλά μέ κανένα τρόπο δέν μάς τό δίναν. Α φού μάς 
έβασάνισαν τόσον καιρό μάς τό έδωσαν. Ή  χαρά μας ήταν μεγάλη όταν ακούσαμε 
δτι τό πήραμε τό περιβόλι. Μιά μέρα μάς πήρε δ κ. Διευθ. καί πήγαμε νά τό 
ίδούμε’ είναι μεγάλο πολύ, ήταν γεμάτο χόρτα μεγάλα καί είχε πέτρες κλπ. Τότε 
άρχισε νά μάς δρίζη τά διάφορα μέρη σέ κάθε μία. Α φού μάς έμοίρασε τά μέρη 
τήν άλλη μέρα παρήγγειλε νά μάς κάμουν τά σκαλιστήρια γιά νά σκάβουμε καί 
καθαρίζουμε τό μέρος. 2έ λίγες μέρες μάς φέραν τά σκαλιστήρια. ’Εμένα μέ έβαλε 
δ κ. Διευθ. μέ τήν Κυρίαν του καί ήμουν ευχαριστημένη μοδ έδωσε δέ ένα μέρος 
κοντά σέ μία γωνία" άλλ’ Ιπειδή τή γωνία δέν τήν είχε καμία μοΟ είπε νά τήν 
πάρω καί αυτή χαί είπε δτι θά έλθη καί δ κ . Διευθ. τότε έχάρηχα πιό πολύ διότι 
θά είχα  καί άλλον νά μέ βοηθή καί νά τελειώσω τό μέρος μου πιό γρήγορα. 
Ά λ λ ά  δυστυχώς ή γωνία ήταν γεμάτη πέτρες μεγάλες καί ή στενοχωρία μου 
ήταν μεγάλη διότι ή Κυρία τού Διεοθ. δέν ήρχετο συχνά είς τόν κήπον καί δ Κ, 
Διευθ. δέν έρχονταν στό μέρος μας, άλλά πήγαινε καί βοηθούσε τίς άλλες" κάπου 
κάπου έλεγε σέ κανένα κορίτσι νά μέ βοηθήση άλλά καί κείνο έρχονταν λίγο καί 
έφευγε πάλι γιά νά πάη στό δικό της μέρος. Έγώ όσο έβλεπα τά κορίτσια άλλα  
νά έχουν καθαρίση τό μέρος τους καί άλλα νά κάμουν τά σχήματα έγώ πιό πολύ 
έστενοχωρούμουν. Ά λ λ ά  χθές ήλθε ή Φανή Η. διότι δέν ήθελε τό μέρος της καί 
έτσι θά τελειώσουμε όλίγο πιό γρήγορα. Τώρα σκεπτόμαστε τί σχέδια νά τού 
κάμωμε άλλά έχουμε καιρό άκόμη γιατί άκόμα σκάβουμε καί καθαρίζουμε τίς 
πέτρες. Στό περιβόλι έχουμε καί όλίγα παλαιά θρανία γιά νά κάμουμε μαθήματα 
Ε λληνικά κλπ. Ά λ λ ά  είναι ήλιος καί μάς καίει καί αναγκαζόμαστε μερικές νά 
βάλωμε ψάθινα «απέλλα». Ε ύ τ υ χ ί α  Β. (πρίλ. ίδ. β. σ. 5 ,1 8  καί παραπ. σ. 285).

Ό σο κι’ άν χάρηκα μέ τήν πρόοδο πού μού παρουσίασε ή παραπάνω έκθεση 
καί στό ύφος καί στό λεκτικό καί στόν πλούτο άπό τίς παραστάσεις, ή χαρά μου 
ήταν πολύ μικρότερη άπό τή λύπη πού άπό λάθος δικό μου βρήκαν τροφή 
συναισθήματα πού είχαν φανερωθή καί ζητούσα νά τά πολεμήσω. Τώρα βέβαια 
μέ τή νέα συντρόφισσα χύνεται καί δώ κάποια ζωή καί χαρά πού είχε χωρίς άμφι- 
βολία ευεργετική έπίδραση καί στήν αποξενωμένη μαθήτρια. Ά π ό  τήν ίδια δέν
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τό μαθαίνομε, γιατί δέν ύπολόγιοα δυστοχώς τότε πόβο αημαντικό θά ήταν νά 
ίχβ) έκθεσή της μ έ  τό θέμα «καί πάλι τό περιδόλι». Κάτι όμως μαθαίνομε άπό 
τήν έκθεση τής σοντρόφισσάς της· Φανής Η.

Καί πάλι τό περιβόλι.

-Ά φ ο ν  καθαρίσαμε καί φυτέψαμε τό περιβόλι, μας έτνχαν πολλά 
περιστατικά τά όποια όχι νά μάς ώφελήσονν άλλά νά μάς καταστρέ
φουν εντελώς τό περιβόλι μας. Καί ο ' άπό αύτά είναι ή λεηλασία πού 
μάς έκαμαν κατά τάς ημέρας του Πάσχα, διότι δεν είχαμε σχολείο 
καί γ ί  αύτό κάποιος θά βρήκε ευκαιρία καί ήλθε αάν καλός νοικοκύ
ρης. Πρώτα πρώτα δά πιστεύω νά ήλθε στό δικό μου περιβόλι διότι 
είναι κοντά στό τοίχο καί μου έβγαλε δλους τούς πανσέδες που εϊχα 
με κούρεψε όλα τά κρεμμύδια μέ πάτησε μερικά μπιζέλια καί πολλά 
άλλα- καί όχι μόνον τό δικό μου περιβόλι άλλά καί άπό άλλα περιβό
λια έκαμε ζημιές, άπό τήν Φαίδρα Δ. έβγαλε όλα τά μαρούλια, τά 
κρεμμύδια, θάβαλε καί λίγο ξνδάκι μέ λίγο λαδάχι καί έκαμε μιά 
σαλάτα πολύ καλή μέ τό κατόρθωμα που έκαμε. Τέλος πάντων πεοά- 
σαν όλα αύτά βάλαμε καί άλλα λουλούδια καί πάλι έγινε καλό τό περι
βόλι άλλά όχι όπως πρώτα, Καλά τά φυτενσαμε, τά τακτοποιήσαμε 
έπειτα όμως θέλαμε καί νερό. Μάς είπε λοιπόν ο κ. Διευθυντής 
ότι θά έχωμε νερό μέσα στό περιβόλι μας, άλλά έπειτα 'μάς είπε ότι 
δέν είναι δυσκολία νά παίρνωμε νερό καί άπό τήν τουλούμπα του 
σχολείου' τότε καί μέίς άρχίοαμε λίγο λίγο καί πέρνομε νερό καί ποτί
ζομε τό περιβόλι μας καί γίνεται άνθηρό καί ώράίο καί άνοίγουν τά 
λουλούδια μιά χαρά.

Μετά μάς είπε δ κ. Διευθυντής ότι θά ίρχώμαστε κάποτε νά 
κάνωμε μάθημα άλλά δέν ήτο δυνατόν, διότι μάς έμπόδιζεν δ ήλιος- 
τότε δ κ. Διευθυντής πήρε ένα μάστορα καί μάς έκαμε μιά τέντα μέ 
διάφορα χόρτα καί δέν μάς πειράζει διόλου δ ήλιος- ερχόμεθα τώρα 
τακτικά καί κάνομε μάθημα καί πιστεύω νά ίρχώμαστε τακτικά νά 
κάνωμε καί μ έ  τον κ. Τσαμασφΰρον φυτολογία διότι εϊμεθα τώρα 
είς ιό μάθημα τής γονιμοποιήαεως καί μάς δείχνει τά διάφορα άνθη 
πώς γονιμοποιουνταν καί έτσι ίξακολονθοϋμεν τά μαθήματα μας μέ  
πολλήν ίπιμέλειαν. Φ α ν ή Η. *, (πρβλ. ίδ. β. σ. 6 καί π. σελ. 237).

* Χαρακτηριστικό είναι πώς καί ot 8ι>ό μαθήτριες πού ξεχώρισα άπό τό 
τμήμα τών μικρών, ή Φαίδρα Δ. καί ή Φανή Η., στις έκθεσεκ τοϋς «καί πάλι τό 
περιβόλι» μιλονν σά νά πρόκειται γιά δικό τους μόνο τμήμα καί δική τους μονάχα 

αλλαξα τό σχέδιο — έγώ τό ¿ψύΐ£ψα — αχό τό δικό μου τμήμα  
μου εογαλί τους χανσέδτς χοϋ  ίΐχα* κτλ.
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’Από τΙς τρείς έκθέσεις πού είδαμε παραπάνω μέ τό θέμα «καί 
πάλι τό περιβόλι», μάθαμε πώς τ’ άποτελέσματα ατά τρία τουλά
χιστο τμήματα ήταν ευχάριστα, μέ δλες τίς δυσκολίες πού είχαμε 
νά ύπερνικήσωμε. Ή  λεηλασία τών λουλουδιών μας που έγινε στίς 
διακοπές του Πάσχα, ήταν σχεδόν γενική, καί γιά  μιά στιγμή άπο- 
γοητεύτηκαν τά περισσότερα παιδιά, σάν είδαν τούς κόπους των 
χαμένους *. Μέ τήν καλή όμως θέληση οί ζημιές διωρθώθηκαν γρή
γορα. Ή  άγρια έπίθεση τών κορακιών μάς έδειξε πόσο βλαβερά 
είναι τά μαύρα αύτά πουλιά καί πώς έπρεπε ν’ άποφύγωμε τήν 
καταστροφή πού έφερναν. Μά τό μεγαλύτερο Ιμπόδιο ήταν τό νερό 
πού έπρεπε νά τό κουβαλούν άπό τό σχολείο 5 0 -6 0  μέτρα μακριά. 
Στήν άρχή μάς ύποσχέθηκαν άπό τή δημαρχία 8τι θά βάλουν 
τρόμπα μεσα στή μάντρα, άλλά τά έξοδα ήταν πολλά, δ προϋπολο
γισμός τού σχολείου είχε Ιξαντληθή, καί πίστωση δέ μάς έδιναν γιά 
πράγμα πού θά μάς χρησίμευε μόνο 2 -3  μήνες άκόμα- γιατί τόν 
έρχόμενο χρόνο θ’ άλλάζαμε καί σχολείο καί περιβόλι. Οί μικρό
τερες μαθήτριες κουβαλούσαν τό νερό μέ προθυμία, μα οί μεγαλύ
τερες δεν ήθελαν νά περνούν μέ τόν τενεκέ στά χέρια σέ δρόμο, 
έστω καί άπόκεντρο. Καί δμως μέ τήν ιδέα δτι σέ λίγο θά βγάλουν 
νερό μέσα στό περιβόλι, πότιζαν καί αύτές, άναγκαστικά δμως καί 
άπρόθυμα. Μά δταν είδαν δτι ή τρόμπα δέν μπορεί νά γίνη, ή άντί- 
στασή τους σ’ Ινα ίδίως τμήμα έφτασε ώς τήν άπεργία. Δυό τρείς 
μάγκες πού μάς ΙνοχλοΟσαν, δταν πρωτοπηραμε τό περιβόλι, ούτε 
ξαναφάνηκαν άπό τό φόβο τής άστυνομίας. Ό  δρόμος τού σχολείου 
μας ήταν παράμερος καί οί διαβάτες άραιοΕ. "Ωστε ό κύριος λόγος 
πού τίς έκανε δισταχτικές ήταν ή ν τ ρ ο π ή  γ ι ά  τ ή ν  π ρ ό σ τ υ χ η  
δ ο υ λ ε ι ά .  Πού άκούστηκε ώς τώρα κορίτσια καλών οικογενειών νά 
κουβαλούν τενεκέδες μέ νερό, καί μάλιστα στό δρόμο! Γιαυτό έπε- 
μενα, καί δταν ζήτησαν νά πάρουν μέ πληρωμή 2 -3  παιδιά γιά νά 
κουβαλούν αύτά νερό ώς τό περιβόλι, δέν τό έπέτρεψα. Οί μικρές 
πότιζαν ταχτικά τά τμήματά τους, ώσπου τέλος ή άμιλλα, μά προ
πάντων ή φωνή τών διψασμένων λουλουδιών — τών παιδιών τους 
ύψώθηκε πιό δυνατή άπό τή φωνή τού δασκάλου καί ξυπνώντας, 
δπως τό περίμενα, τό συμπαθητικό συναίσθημα στίς μεγάλες νίκησε

* Έ  Φαίδρα Δ. μάλιβΐα Απογοητεύτηκε, όπως τό λίει καί ή ίδια, τόσο πού 

δέν ήθελε πιά νά δουλέψη.



A. Δελμούξου

κάθε δισταγμό. Ωραιότατα περ ιγράγα  τήν Ισωτερική αύτή πάλη 
στήν έκθεση της ή Ζωή Β. άπό τό πρώτο τμήμα, άπ’ δπου είχα καί 
τήν πιό μεγάλη άντίδραση

Τμήμα Α'.

Κ αί πάλι τό περιβόλι.

«’Αφού τό σχεδιάσαμε τό τμήμα μας. έπρεπε νά τό φυτεύσωμε· 
και καθώς σάς προεΐπα τ ί  λουλούδια θά βάζαμε αύτά καί φντεύσαμε. 
Ωσπου να πιάσουν δεν μάς έκανε καί πολύ γούστο, άλλα μόλις άρχι
σαν νά βγάζουν φύλλα άμέσως μάς ήλθε ή άρεξις καί τό περιποιό- 
μασταν*. ’Αμέσως είδαμε άτι χρειάζεται νερό, πράγμα τό όποιον δεν 

νά τό ζητήσωμε άπό πρίν γιά νά μάς τό έχουν έτοιμο' 
άλλά καί νά ζητούσαμε δέν θά μάς τό έβαζαν, γιατί έως τώρα δέν 
μας τό έφεραν στήν άρχή παριγοριόμασταν γιατί μας έλεγαν πότε ό 
κ. Σαράτσης, πότε ό κ. Διευθυντής, πότε ή κ. Κονκονσλή άτι αύριο 
τήν Δευτέρα θά στείλουν άπό τή δημαρχία νά μάς βγάλουν μάλιστα 
μας ελεγαν καί τόν τόπο που θά μάς τό έφερναν γιά νά'είναι κοντά 
σ άλα τά τμήματα, στο δικό μας μπροστά. ΉμεΙς σ’ αύτό τό διά
στημα κοδαλονσαμε νερό καί έλεγε ή μιά στήν άλλη· έ  κανμένη θά 
τελειώσουν τά βάσανά μας· νά τώρα άπό τήν άλλη έβδομάδα θά τό 
έχωμε μεσα στό περιβόλι μας καί θά ποτίζωμε δσο θέλομε. Ά λλά  
περιμέναμε μιά^ δυό έβδομάδες, ένα μήνα καί ούτε νερό ούτε άνθρώ- 
πους γιά νά μάς βγάλουν ήμεΐς παραπονεθήκαμε γ ι' αυτό καί συμ
φωνήσαμε νά μήν ποτίσω με πιά &ν δέν μας βγάλουν νερό: Έ ν  τώ 
μεταξύ έμεγάλωναν τά λουλούδια μας· μπιζέλια, κρεμμυδάκια, ακορ- 
δακια, φακή, βεβύθια, καλαμποκιές, μαρούλια φύτρωσαν άλα καί άλα 
θέλανε νερό καί μάς φαινόταν αά νά μάς παρακαλονααν νά τά ποτί-

ν „, * “ * περίμ,ναν τά παιδιά νά καρποφορήβουν οί κόποι τους,
,  /  -ΐαφίΡ! ν 7tapaKeXou0o45av ^  ^ ρ ιγμα καί μεγάλωμα τβ ν  λουλουδιών 

ΐ  'A 9 i <v a P · ' · · '  "Οταν τά φυτέψαμε, αύτά Ιπ,ιδή  
_Χ .  “  ‘ ? ίζα τύ  θ ο ύ ρ ι ο  χώμα, μαραίνονταν καί μοΟ έλεγε ή Ίφιγέ-

νεια S. δτι δέν θα πιάσουν. Ά λ λ ά  έγώ δίν τό έπίοτευα, γιατί καί είς τό σπίτΓμουt e x r  δ0Χ8ρα hm< καί ΐώ
* Τ  ί  “  Ιφΐγίν81*  = ·: Κ6™ Ά θηνα θά ανθίσουν αύτά τά

-E v i μ “ ;5 γ<°  1 βαρέθ,ίκα' δλ0 * όλλ*  s£v“‘’ * « <  Μ* έχουν Λουλούδια. -  
ί Γ  ΤΡήγ0Ρ*  θί λ“ (  V’ άνθί° ° “ν ’ Μέ t0v ™  θά γ ί ν η .-
» ώ ν α Γ Γ ί^ Γ  Γ  κ“ ί ,ίδα  πίντ* ανοιγμένους καί 1μ7σως
^  \  Ιφιγίνίΐα καί τή Βασιλική καί τούς είπα' δές I. καί συ Β. ποδ έχετε
παράπονο δτι τα λουλούδια μας δίν Ανθίζουν!»
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οωμε, γιατί τά φύλλα τους έπεφταν κάτω από τή δίψα, καί ήμεΐς 
άναγκαζόμασταν νά τά ποτίσωμε *. Μόλις φύτρωσαν τά φασόλια 
έρχονταν κάτι κοράκια καί μάς τά ξεφύτρωναν. ’Εμείς μόλις τά 
είδαμε σκεπάσαμε τά φασόλια μέ έφημερίδες καί έτσι μεγάλωσαν καί 
δέν μπορούσαν πιά νά μάς τά ξερριζώσονν. Έ πειτα  πάλι τώρα πού 
κάναμε παύσεις γιά τό Πάσχα ήλθαν κάτι ζηλιάριδες καί μάς έβγα
λαν τά μαρούλια φαίνεται τή Μ. Παρασκευή, γιατί ήταν κατάλληλα 
γιά σαλάτα. ‘Ημεΐς στόν τόπο πού ήταν τά μαρούλια βάλαμε ντομα- 
ηές. Τώρα μεγάλωσαν τά λουλούδια άνθισαν καί πρασίνισαν, καί τά 
λαχανικά καί αύτά βγάζουν λουλούδια γιά νά δέσουν καρπό, θέλουν 
άμως νερό γιά νά μεγαλώσουν ακόμα καί αύτον τά φέρνομε σκούρα 
λίγο. Ευτυχώς εΐμεθα 5  ή 4 διότι ή καϋμένη ή Μαρία, καθώς σάς 
έλεγα πρίν, δέν μπορεί νά ποτίζη». Ζ ω ή  Β. (πρβλ. παραπ. σ. 246).

Τ μ ή μ α  I ' .

Έ νώ δμως μικρές καί μεγάλες δλες έργάζονταν μέ προθυμία, 
στό δέκατο τμήμα δπου είχαν συγκεντρωθή τέσσερες οί μεγαλύτερες 
μαθήτριες ή δουλειά δέν πήγαινε καθόλου καλά. Τούς έπεφτε βαρύ 
τό σκάψιμο, ίσως τούς φαινόταν καί άσκοπο, στις άφθονες πέτρες 
πού είχε τό τμήμα τους βρήκαν κάπως τή δικαιολογία πού γύρευαν, 
κ’ έτσι έμεναν πάντα στήν άρχή. Δέ θέλησα νά τούς έπιβληθώ 
μέ τήν πεποίθηση πώς τά πράγματα θά έπιβληθοΟν μόνα τους. Καί 
δέ γελάστηκα- σέ λίγες μέρες σκάψιμο καί σχέδιο τελείωσαν, μέ 
τ’ άποτελέσματα γεννήθηκε ή άγάπη τής δουλειάς καί όλοένα μεγά
λωνε, ώσπου μάς έδωσε στό τέλος ένα άπό τά ώραιότερα καί πλου- 
σιώτερα τμήματα. Πώς έγινε αύτό χωρίς τήν Ιπέμβαση τού δασκά
λου, πού καθόλου άπίθανο άν γινόταν νά είχε άντίθετα άποτελέ
σματα, μάς τό λένε τά ίδια τά παιδιά στις έκθέσεις τους:

« . . . Ντρέπομαι» γράφει ή Γ α ρ υ φ α λ λ ι ά  Γ. στή θεία της, 
-νά σου πώ άτι τό δικό μας τμήμα, τό όποιον ανήκει σέ τέααερες, 
δέν είναι ούτε άπό τίς πέτρες καθαρισμένο' διότι καί οί τέσσερες 
καθήμεθα καί σχεδιάζαμε πώς νά κάμω με τό σχήμα, καί λέγαμε

* * . . .  2τήν άρχή μερικές μαθήτριες δέν ήθελαν νά παίρνουν νερό άπό τό 
σχολείο καί δέν πότιζαν, έπειτα δμως φαίνεται λυπήθηκαν τά λουλούδια τους'καί 
άρχισαν νά ποτίζουν καί άκόμη ποτίζουν». Β α λ σ,α μ ή Μ π.

« . . .  *0 κ. Α. μάς έλεγε πηγαίνετε νά φέρετε νερό άπό τό σχολείο καί ήμεΐς 
δέν πηγαίναμε. Τέλος δτι ήθελαν νά ξεραθούν άπό τό νερό πήγαμε καί φέραμε». 
Φ α ί δ ρ α  Δ.



μάλιστα νά μην τό πούμε σέ κανένα καί τό κάνουν τό ίδιον. Καί 
τώρα!  τώρα δλη ¿κείνη ή χαρά τής πρώτης ήμέρας μετεβλήθη οέ 
λνπη ίσως δέ καί ζήλια, γιατί βλέπομε 'ότι όλα είναι έτοιμα καί τό 
δικο μας .. . Πιστεύω δμως οέ λίγες μέρες θά είναι έτοιμο καί θά 
σού γράψω τότε τά άνθη πού θά φυτεύσωμε». (πρβλ. π. σ. 212).

•Η συντρόφισσά της Ε ύ δ ο κ ί α  Μ. προσπαθεί νά δικαιολογήση 
τήν άργητα, άδέξια δμως, άφού στήν ακόλουθη περίοδο όμολογεϊ 
τήν άμέλειά τους χωρίς νά τό θελη: "Ολα χά κορίχοια ίοκαψαν τό 
τμήμα τους έκαναν τό όχημα, καί ¿μεΐς άκόμη, έπειδή τό δικό μας 
μέρος έχει πολλές πέτρες. Α λλά  καί εμείς τώρα βάλαμε επιμέλεια 
καί οέ δύο τρεις ή μέρες θά τό τελειώσουμε καί θά τό κάμω με καλν- 
τερο άπό τά άλλα. νΕχουμε δέ οκοπόν τό έξης σχήμα νά κάμουμε:

Α. Δελμοΰζου

Αν ή Ε ύ δ ο κ ί α  Μ. δέ μάς είπε καθαρά τά έλατήρια που τις 
έσπρωξαν στή δουλειά, μάς κάνει δμως νά χαροΟμε με τά άπο- 
τελέσματά τη ς:

Καί πάλι τό περιβόλι.

« Τωρα πιά ατό περιβόλι τελειώοαμεν άπό τό σκάψιμο καί άπό 
φυτευμα,^ έχομε μόνον νά τό ποτίζωμε καί νά βγάζουμε χορτάρια. 
Τώρα μας άρέσει πιό πολύ διότι άνοιξαν τά λουλούδια, οΐ παπαρούνες 
μάλιστα καί οΐ βιολέτες μέ τά ζωηρά τους χρώματα μας τό κάνουν 
πιο φιγονρατο. Αυτά τά λίγα είναι γιά τά λουλούδια μάς. Τά όσπρια 
έπισης προώδευοαν κΤ αίτά, οΐ φακές μεγάλωσαν καί πλησιάζουν νά 
Ανθίσουν, τά κρεμμύδια καί τά σκόρδα φύτρωσαν καί οί φασολιές 
χρειάζονται ξύλα γιά νά τις στηρίζουμε. ’Επειδή δέ είναι κοντά ατό 
τοίχο θά Απλώσουν έπειτα σάν περιπλοκάδα καί θά δίνουν σκιά καί 
στα άλλα,. Ε ύ δ ο κ ί α  Μ. (πρβλ. ίδ. β. σ. 6 καί παραπ. σ. 236).
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Τό ίδιο καί ή Ά  λ κ μ ή ν η Τ σ. « / ο  δικό μας τμήμα έμεινε άπό 
δλα τά άλλα τμήματα πίσω ατό σκάψιμο διότι πάντοτε δταν θά ¿ρχό- 
μεθα στό περιβόλι νά σκάψωμε, θά Αρχίζαμε τήν κουβέντα. Τά κορί
τσια δλα μάς έλεγαν εσείς πότε θά κάμετε τό σχέδιο; Λοιπόν καί 
ημείς μιά μέρα βάλαμε δλα τά δυνατά μας καί τό σχεδιάσαμε ήμεθα 
δέ δλο χαρά διότι ¿τελείωσε καί τό δικό μας. Τήν άλλη ημέρα φέραμε 
άνθη καί τά φυτέψαμε, ευτυχώς δέ έπιασαν δλα καί τό περιβόλι μας 
έγινε ένα άπό τά ωραιότερα. Ήλθαν αί ημέρες τον Πάσχα, έπρόχειτο 
δέ νά κάμωμε 15 ήμερες διακοπές, καί Ισκεπτόμεθα τί θά γίνη τό 
περιβόλι. ’Αλλά δ κ. Διευθυντής είχε τήν καλοσύνη νά πάρη δύο 
λούστρονς καί νά μάς τό ποτίζη. Τήν Τρίτη τό Πάσχα δταν ήλθαμε 
ατό σχολείο, ή πρώτη δουλειά μας ήταν νά πάρωμε τό κλειδί καί νά 
τρέξοψ,ε στό περιβόλι. ’Εγώ καί ή Ευδοκία Μ. τρέξαμε αμέσως στό 
τμήμα μας νά τό Ιδονμε, τό αυτό δέ έκαμε καί κάθε μιά. Πολλές 
δταν έπήγαν στό τμήμα των τό βρήκαν άνω κάτω — διότι κατά τάς 
ήμέρας των διακοπών μπήκαν μέσα παιδιά καί ξερρίζωσαν άρκετα 
άνθη. ’Αλλά ευτυχώς ¿μάς δεν μάς πείραξαν τίποτε. Τώρα τό περι
βόλι μας είναι μιά χαρά διότι δλα τά άνθη άνοιξαν.

’Εγώ  τέλος πάντων τό δικό μας περιβόλι δέν τό παραβάλλω μέ 
κανένα».*

*

Έ τσ ι δλα τά μικρά περιβόλια πρόκοψαν (ι0), καί έβγαλαν λουλού
δια, φυτώρια καί σπόρους, πού θά μάς χρησίμευαν τόν άλλο χρόνο 
γιά τό μόνιμο πιά περιβόλι πού θά παίρναμε. Μά σέ δυό δμάδες δέν 
άρεσε τό σχέδιο πού είχαν κάμει στό τμήμα τους καί θέλησαν νά τό 
άλλάξουν. Είχαν πιά φυτέψει τά λουλούδια καί δμως άφησα νά γίνη 
ή άλλαγή, γιατί έτσι θά είχαμε μιά καλή άσκηση γιά τή μεταφύ- 
τεψη. Γιά τό ένα, τό δγδοο τμήμα, μάς μίλησε ή Φαίδρα Δ. (σ. 254), 
καί τ’ άποτελέσματα τής άλλαγής τά τόνισε ή συντρόφισσά της 
Μ α ρ ί ν α  Κλ.  « . . .  τώρα δμως έγινε ωραιότερο, δλο δέ τό περι-

* Πρ6λ. δοκιμαστική Ικθίση ' Α λ κ μ ή ν η ς  Τσ.: « . . . άλλ' επειδή [ή  άλώπηξ] 
δέν ήδύνατο νά άνέ&η επ ί τον δένδρου ήκονοε δμως κ ο κ  δ κ  ο ί κόρακες κολακεύ
ονται κα ί ήρχισε νά έπαινή τόν κόρακα διά τά ά,ραΐα τον πτερά. Διότι είχε πολλά π ρ ο -. 
τερήματα κ α ί αύτός μόνον ήξιζε νά είναι βασιλεύς τών πτηνών ό δε κόραξ επειδή 
ήθελε νά δείξη ότι είχε καλήν φωνήν ήνοιξε τό οτόμα τον κα ί άρχιοε νά φωνάζρ 
•χ ρ ά χ  κράκ > τό δ ί  ιεμάχιον τον κρέατος (πεοεν κατά γης. Τότε δέ άλώπηξ τρέξαοα 
ήρπαοε τό κρέας . . . »



β01ί μας ε! ναι 2τδ άλλο δμως, τό τέταρτο τμήμα
τα περισσότερα λουλούδια μαράθηκαν, κι’ αύτό έκτός άπό τό μάθημα

"ωμένη!|κ θ ε ^ : ίδωσΕ ^  **Ρ“

Τ μ ή μ α  Δ '.

Καί πάλι ιό περιβόλι.

, «Κ°Ψ °> ~ ^ πάντοτε με τη μικρή μον Αδελφή, γιατί φοβάται 
μονη της,, και επειδή αύτή έχει κάθε βράδν δρεξι γιά κονβέντα καί 
δε» μ  άφινει νά κοιμηθώ, Αναγκάζομαι νά ιής δίδω Απαντήσεις- χθές 
τ ο β ρ α δ ν έ ν φ  ¿γώ. αρχισα νά κοιμούμαι, αυτή μέ κοννονσε καί 
φώναζε Αρτεμακι οήκω νά μιλήοωμε, δεν μπορώ κανμένη νά κοι
μηθώ. Να ζήσης Άρτεμονλα μον δκονσέ με θά σον πώ  γιά τό περι
βόλι πον ο άρεοει. Δύο φιλενάδες μον άπό τό σχολειό μας ζήλεψαν 
ά π ο π  περιβόλι σας καί θέλησαν νά φτιάσονν καί κείνες, Αλλ’ δν τό 
δης Αρτεμις αύτό τό. περιβόλι, θά ξεκαρδιστής στά γέλια- φαντάσον 
σήκωσαν την αμμο Απ' την αύλή τον σχολείον μας καί έσκαφταν μέ  
κάτι σίδερα στενά μακριά. Αλήθεια μέ τέτοια σκαλίζετε καί σείς - Τι 
ωραίος ομως πον είναι 6 δικός σας κήπος /  Έ γώ  πέρασα μιά μέρα

έκΗ κθ{ 6εν μ  Ικανε κα^ ι ά  νά φύγω. θυμάσαι πον μέ μάλωσε 
μια μερα ή μαμά μον γιατί άργησα; έκεΐ έχασα τήν ώρα μον. 
Είδες τι ώραια πον είναι τά λονλονδάκια τ ί πρασινάδα, Αριστούρ
γημα ποσο μεγάλωσαν τά σπέρματα οΐ λαχανόκηποι πόσο μ  άρέσονν. 
Μονσν το δικό σον σχέδιο δέν είναι καλό- γιατί καάμένη, ~Αρτεμις, 
να μην είναι καλο και το δικό σον, ¿γώ νόμιζα πώς θάταν καλύτερο 
απ ά λ α ; -Π ο τ έ  το είδες τό δικό μ ο ν ; - , Μ ι ά  μέρα πρίν τον 
Πάσχα». Α . γι αντο δέν σον άρεσε, δν τό δής τώρα, θά σαστίσης. 
Εϊναχ το καλύτερο σχέδιο πον μπορεί νά ΰπάρξη μέ  τήν διαφορά δτι 
δεν έχει άκομη λονλονδια, γιατί ¿κείνα πον ξαναφυτέψαμε μαραθή- 
καν ■ δ ςά να ι ομως άφον ,ό  σχέδιο είναι καλό, θά γίνονν καί τά

, * ", Ϋ ΐαν, * ά*αμε πβ&Τ0 ° ™ α κ α ί ψ ν ιίψ σ μ ι λονλονδια, χιάσανε δλα Καί
* * " * !  * Τ  Γ  10 * * *  *  τήν Α . Π  , ί Ι Π ί

ζ : ζ ζ : μ^ μοΐ ϊ 7 ?  *  * * ”  * * ^
, ^  ' ήταν π Μ  δύσκολος, τόν άφήοαμε στήν δκον Τίλστ

Ζ Τ ,Γ α  ‘χνΤ αφ,α β ^ * α μ ί  * “ * * * 0 η ίδ ιο .  Βγάλαμε τά λονλονδια καθώς
Ϊ Γ  Ι Ζ μ<1'  Ζ  * “"*** τ°  <̂ ' °  *α ί V * * * * /”  λουλούδια, άλλά τά πεοισ-
1 7 η μαΪ Ϊ  Γ Τ  φ ' ραμε φακή * α ίβ ά ™ * ' Οτό σχέδιο κα ί φυτέψομεκαι άλλα λονλονδια . .  .» 2  α π  φ ώ Π λ. (π ρ ίλ . οιλ . 269, 272}
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λονλούδια— “Ά χ !  τι καλά, πόσο χαίρομαι τώρα- θά περάσω νά τό 
Ιδώ καμιά μέρα «.

«Τώρα έλα νά κοιμηθούμε, είναι άργά ».
— Καλή ννχτα>·. — ’Α ρ τ ε μ ι ς  Π. (πρβλ. π. α. 222 καί 241).

*

’Αρχίσαμε άπό μιά Ομοιομορφία τραγική. Νέκρα, φτώχεια, ψευ- 
τορομαντισμός, ραγιαδισμός, άσυναρτησία παπαγάλων, αύτά ήταν τά 
γενικά χαρακτηριστικά τού δλικοΰ πού είχε νά μόρφωση ό δάσκα
λος. Τά περισσότερα δμως άπ’ αύτά τά έλαττώματα ήταν σχολικά 
καί τήν έκδήλωσή τους τήν προκαλοΟσε μονάχα τό σχολείο, δ μόνος 
τους δημιουργός. ¿'Αρχηγού, βιβλίων καί τετραδίων άπόντων» οί 
μαθήτριες μόνες τους μεταξύ τους ή στό σπίτι μέ τούς δικούς των 
καί Ιξω στήν κοινωνία ούτε ψευτορομαντικές, ούτε φτωχές, ούτε 
ασυνάρτητες ήταν.

"Ενα κομματιασμένο καθρέφτη τής Ομοιομορφίας αύτής είχαμε 
στά γραπτά τους, καί στό περιεχόμενο καί στή μορφή. "Οπου δέν 
ήταν πιστή άντιγραφή, είχαμε τήν ίδια σχεδόν μορφή, ύφος παιδιών 
μικρομεγάλων: μακριές, άσύντακτες περίοδοι ή μπλεγμένες πολύ
πλοκα καί συχνά χωρίς διέξοδο καμιά, ή μέ προτάσεις παράλυτες 
καί λαχανιασμένες, περίοδοι γεμάτες σαχλότατες έπαναλήψεις άπό 
λέξεις, φράσεις καί συνδέσμους, μέ άκυρολεξίες καί συχνούς παρα- 
λογισμούς. ’Αν δπήρχαν έξαιρέσεις, αύτές περιωρίζονταν κυρίως στή 
γλωσσική διατύπωση καί μετριόνταν στά τρία τέσσαρα δάχτυλα.

’Από τά σκονισμένα αύτά σύννεφα κατεβήκαμε σέ δχτώ μήνες 
στήν παιδική πραγματικότητα, δπου βασιλεύει ή κίνηση, ή δράση 
καί ή χαρά τής ζωής. ’Αν συλλογιστούμε δτι τήν πραγματικότητα 
αύτή μάς τήν έδωσαν τά παιδιά μέ τά γραπτά τους, καί δτι πάντα 
στά γραπτά μόνο τόν ίσκιο άπό τά πράγματα μπορούμε νά έχωμε, 
τότε θά είμαστε βέβαιοι πώς τό Α. Δ. Παρθεναγωγείο κατώρθωσε νά 
δημιουργήση τέτοιο περιβάλλον, δπου άναπνέει έλεύθερη ή παιδική 
ψυχή καί άνοίγει δλα τά πλούτη της.

Φτάσαμε στό σημείο πού οί μαθήτριες κατεβαίνοντας στή φύση 
καί στή ζωή έγιναν καί γιά τό δάσκαλο παιδιά. *0 δάσκαλος τώρα 
έχει έμπρός του Ιναν έ λ λ η ν ι κ ό  μικρόκοσμο, ή σωστότερα ένα 
μικρόν έλληνικό γυναικόκοσμο. "Οτι έκεί πέρα δέν είναι δλα ρόδινα 
τό είδαμε, καί είναι φυσικό άφοΟ τώρα πατούμε στή γή κ’ έχομε 
νά κάνωμε μέ παιδιά καί δχι μέ κούκλες. Τό γυναικόκοσμο αύτό



m A. Δελμοΰζου

αύτό τον χαρακτηρίζει ώραΐα μια μικρούλα μαθήτρια σέ κάποια 
έκθεσή της. "Οταν δλες έγραφαν για τό θέμα «καί πάλι το περιβόλι», 
αύτή έπέμεινε νά γράψη κάτι άλλο πού δέν ήθελε νά μού τό πή. 
Τής έδωσα τήν άδεια κ’ έτσι Ιγραψε τ’ άκόλουθα: «Χθες ¿κατάλαβα 
την σν(ΐπεριφορά των σνμμαθητριών μου. "Οταν σχολάοαμε πήγα νά 
παρω τό καπέλο μου καί τί νά τό ίδώ; ήταν χάλια. ’Επειδή δέν τοι'<ς 
άρεσει, το χάλασαν. ’Εγώ αυτό θέλω νά φορέσω, αντές νά μή τές νοιάζη. 
Τέλος πάντων πήρα νά τό διορθώσω άλλά πώς νά τό διορθώσω.' Πήγα  
στο σπίτι μου ξεσκούφωτη καί με κλάματα τά είπα δλα ατή μητέρα 
μον, ή δποία γάνιασε όσο νά τό διορθώση. ’ Από  τά κλάματα μέ πόνεσε 
τό κεφάλι μον καί δέν ήρθα σχολείο ». ’ Α ν θ ή  Φ. (πρβλ. άκόμη τήν 
έκθεσή της γιά τδ περιβόλι σ. 252).

Σημειώνω έοώ πάλι μία άπό τις πρώτες έκθέσεις πού έγραψε ή 
ίδια μαθήτρια: « Χθές ήναγκάσθην νά μείνω εις τό σχόλεΐον διότι 
τήν πρώτην ώραν ¿κάμαμεν μάθημα καί διά τοντο έμεινα καί ίγώ  
καί αί 8λλαι σνμμαθήτριαί μον δσαι εκαμον μάθημα καί εκάμαμεν 
γυμναστικήν αί δέ άλλαι αί δποίαι δέν εκαμον μάθημα έξήλθον εις 
περίπατον». Συγκρίνοντας τις δυο αύτές έκθέσεις έχομε ένα τυπικό 
παράδειγμα γιά τή μορφή πού παρουσιάζουν τά γραπτά δλων σχεδόν 
τών παιδιών, τά πρώτα καί τά τελευταία. Στήν άρχή ή μορφή είναι 
μάσκα του μυαλού καί τής ψυχής· στό τέλος ή ταχτοποιημένη μορφή, 
πλούσια σέ λεκτικό καί σύνδεση, γεμάτη άπό ζωηρή συντομία, 
καθρεφτίζει τό μηχανισμό τού παιδικού μυαλού καί τή ν . παιδική 
ψυχή. Ό  καθρέφτης αύτός μπορούσε νά μάς δοθή καί μάς δόθηκε 
μονάχα δταν τό παιδί ελεύθερο πιά κατώρθωσε νά έξωτερικεύση τόν 
ένδιάθετο λόγο του.

Τό σημείο αύτό, δπου έφερε έργασία όχτώ μηνών, έργασία πιό 
πολύ άρνητική παρά δημιουργική, ήταν άπαραίτητη προϋπόθεση γιά 
νά γίνη δυνατή ή πραγματική δημιουργία. Κι’ αύτή θά τή δούμε 
τό δεύτερο καί τόν τρίτο χρόνο.

’Επειδή τό κεφάλαιο δπου άναπτύσσεται τό εκπαιδευτικό σύστημα 
άνεξάρτητα άπό τις ύποχωρήσεις καί τις λοξοδρομίες πού τού έπι- 
,βάλλανε διάφορες τοπικές καί γενικές συνθήκες, μένει άκόμα άνέκ- 
δοτο, καί ό επίλογος — δπου θά γίνη δ χωρισμός τού προσωρινού 
καί εφήμερου άπό τό μόνιμο καί σταθερό πού μάς δίνει τό έκπαιδευ- 
τικό πείραμα τού Βόλου — θ’ άργήση άκόμα νά φανή, είναι ανάγκη 
νά δοθή άπό τώρα κάποια έξήγηση, γιά ν’ άποφύγωμε τά βιαστικά
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συμπεράσματα καί τις παρεξηγήσεις. Ό  τρόπος πού μεταχειρίστηκε 
τό Α. Δ. Παρθεναγωγείο γιά νά σπρώξη τις μαθήτριες καί στά γρα
πτά τους άπό τήν ψόφια καί άσυνάρτητη φρασεολογία σ’ ένα λόγο 
ζωντανό καί φυσικό, άξίζει μόνο καί μόνο γιατί μάς δείχνει άκατα
μάχητη τή δύναμη τών πραγμάτων καί τό δικαίωμα πού έχει σέ 
κάθε σχολείο ή ζωή καί τό γλωσσικό της δργανο. νΕξω άπ’ αύτό, 
τέτοιος τρόπος είναι άντιπαιδαγωγικός καί ή βλάβη του σημαντική. 
Τά παιδιά πού πήρα άπό τά δημοτικά σχολεία ήταν καί στόν προ
φορικό καί στό γραπτό τους λόγο τρομερά παραμορφωμένα. Τό 
σωστό λοιπόν ήταν ν’ άρχίση άμέσως ή συστηματική διδασκαλία τής 
γλώσσας μας, κι’ αύτή νά έξακολουθήση άνόθευτη δλο τόν πρώτο καί 
τό δεύτερο χρόνο. Καί μονάχα δταν πιά θά έμπεδωνόταν στά παι
διά καλά τό δργανο τό χρήσιμο γιά τό σκοπό μας, άπό τή μέση 
τού δεύτερου χρόνου καί δστερα, θά μπορούσε χωρίς ζημία νά. 
διδαχτή ή λογία παράδοση, άρχίζοντας άπό τά εύαγγέλια καί 
τελειώνοντας στό σύλλογο τών «ώφελίμων βιβλίων» ή καί στα χρο
νογραφήματα τού τύπου. Καί δμως άντίθετα μέ τή σωστή αύτή άντί- 
ληψη, γιά νά κρατηθή τό σχολείο άναγκάστηκα χάνοντας πολύτιμο 
καιρό νά τραβήξω ένα δρόμο μακρινό, γιά νά φτάσω δστερα άπό 
πολλά έμπόδ’.α στό γλωσσικό σκοπό τού Α. Παρθεναγωγείου. "Αν ή 
έργασία πού έγινε τούς πρώτους μήνες γιά  νά Ιπιβληθοΰν τά πράγ
ματα μόνα τους στις άντιδραστικές καί κακομαθημένες μαθήτριες 
καί νά τις σπρώξουν σ’ ένα λόγο φυσικό, μπορή νά στηριχτή στήν 
παιδαγωγική έπιστήμη, άπό κεί καί πέρα δμως ένα μέτρο έπι- 
βαλλόταν: νά καθαρίζωνται τά γραπτά τους άπό τά νεκρά στοιχεία 
καί δλες οί γλωσσικές άσκήσεις νά τείνουν μόνο σέ μιά γλώσσα 
στρωτή καί ζωντανή. Καί μονάχα δταν θά είχε πιά Ιμπεδωθή 
αύτή ή γλώσσα, μόνο τότε ν’ άρχίση ή μεταφορά στήν καθα
ρεύουσα. Στό σχολείο μας δμως τή μεταφορά αύτή τήν κάναμε 
άμέσως άπό τόν 3 -4  μήνα, γιατί ή ύπαρξη τού παρθεναγωγείου 
έξαρτόταν άπό τήν παράκαιρη Ιμφάνιση τής καθαρεύουσας. Έ τσ ι 
καί πολύτιμος καιρός χανόταν μέ βλάβη τής άλλης έργασίας καί 
ή γλωσσική σύγχυση κρεμιόταν άπάνω μας άδιάκοπη φοβέρα. 
Γιά πρώτη φορά τότε ένιωσα τόσο τραγική τή διγλωσσία πού 
κλονίστηκα άν έπρεπε τάχα νά έξακολουθήση τέτοιο μαρτύριο 
ή νά τελειώνω πετώντας κατάμουτρα στήν κοινωνία τή γλωσσική 
της πρόληψη μ’ δλα τά Ιπακόλουθά της. Μά μέ κρατούσε Ινα 
χρέος άνώτερο.
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Καί άκόμα κάτι: Παραπάνω Ιδωια τις Ικθέσεις πιστότατα δπως 
πρωτοέχοον γραφή ατό χαρτί, χωρίς διόρθωση καμιά, καί μόνο οί 
άνορθογραφιες λείπουν. ΕΕνάι νά πούμε τό πρώτο χέρι, πού δεν 
έμενε Ιτσι οδτε στή μορφή καί κάποτε οδτε καί στό περιεχόμενο, μά 
διορθωνόταν άπό τά ίδια τά παιδιά μέ τήν ύπόδειξη τού δασκάλου· 
Τέτοια διωρθωμένα γραπτά είδαμε Iva δυό* καί θά ίδούμε πιό 
πολλά τό δεύτερο καί τδν τρίτο χρόνο. Μά πρέπει νά τονιστή άπό 
τώρα δτι τή γλώσσα πού μάς παρουσιάζουν οί έκθέσεις στο τέλος 
τΟΟ πρώτου χρόνου καί άργότερα, καί διωρθωμένη άκόμα άν είναι, 
δέν τή δίνομε Ιδώ γιά πρότυπο γλωσσικό. Γιατί καί οί μαθήτριες οί 
παραμορφωμένες άπό τήν έξάχρονη διδασκαλία τού δημοτικού σχο
λείου, καί ή κοινωνική πρόληψη καί άλλοι λόγοι μέ δποχρέωσαν ν’ άνέ- 
χωμαι παραχωρήσεις, πού άν τις δεχτούμε είναι άδύνατο νά δώσωμε 
στά παιδιά μας καί στό λαό μας όργανο γλωσσικό κατάλληλο γιά 
τή μόρφωσή τους. Στό Βόλο Ιγινε Iva πείραμα πού δέν Ιπιτρέπεται 
νά ξαναγίνη. Τό πείραμα αυτό ήθικά δικαιολογείται κυρίως γιατί 
έπιτρέπει στούς διαλεχτούς νά ποϋν στήν πολιτεία: Μέ μισά μέτρα, 
μέ χίλια δυό Ιμποδια και άλλα τόσα λάθη Ιφτασε κάποτε Iva σχο
λείο σέ άποτελέσματα πού δέ συγκρίνονται μέ 8 τι μάς δίνουν τά 
δικά σου σχολεία. Δώσετε μας τό σχολείο καί τήν έλευθερία, καί 
θά σάς όδηγήσωμε σέ μιά παιδεία πού ν’ άξίζη τ’ όνομα έ λ λ η ν ι κή.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Ο  *Ό  Κολοκοτρώνης βίς Χρυβοβίτοι είχε συνήθειαν κάβε δύο ήμερος νά 
καταιβάζη τούς στρατιώτας κάτω ι ίς  τόν κάμπον, νά βάλλη τούςδπασπιστάς τον 
νά τούς μετρούν, νά τούς όμιλη καί νά τούς λέγη νά κάμοον άνά δύο δύο διά
φορα κινήματα μέ τά τουφέκια των. καί πως νά φέρωνται, νά τούς έμψυχώνη, νά 
τούς κάμη νά γνωρίζωνται καί νά άγαπώνται καί νά πο/ούνται αναμεταξύ των, 
όταν έδλεπεν 4 ένας τόν ά λλον μάλιστα Ισταιναν καθώς οί τακτικοί τά τουφέ
κια των δλα μαζύ πυραμίδας, έπαιζαν, ώμιλούσαν, Ιρριχναν τό λιθάρι, έχόρευαν, 
έπήδαγαν, καί έπειτα μέ μίαν φωνήν τούς έπανέφερε πάλιν εις τά άρματα.

Μίαν νύκτα μάλιστα άπεκοιμήθη ή β ά ρ δ ι α ,  τούς έπήρε καί τούς εφερεν 
εκεί εις τόν τόπον, όπου τού; έμετροΟσε, καί άφ' ού έκαμε τετράγωνον καί 15α- 
λεν εις τήν μέαην τούς στρατιώτας, οί όποιοι ήσαν είς τήν βάρδια, τούς έκαμε

* Κτ. παραπ. Ιχθ, Ζταματίνας Ρ. σελ. 236 καί έκθ. Ά ρ τεμ ις Π. σ. 240.
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λόγον περί τού κινδύνου όταν αποκοιμάται ή βάρδια. Έ πειτα  έρώτηοε τούς στρα
τιώτας, έπειδή οί περισσότεροι ήσαν τζοπάνιδές άν είχαν σκυλλους, καί άπεκρί- 
θησαν μάλιστα. "Αν οί σκύλλοι, τούς είπε, δέν έφόλατταν, καί 4 λύκος έτρωγε τά  
πρόβατα, τί τούς έκάμνετε ; Τούς έσκοτώναμεν είπαν, καί έφροντίζαμεν δι' άλλους 
σκύλλους καλλιτέρους. Τότε 4 Κολοκοτρώνης είπε' νά μήν τούς σκοτώσωμεν διά 
πρώτην φοράν, άλλά θά τούς βάλλω εις έκείνην τήν μεριά καί νά περάσετε όλοι 
άπό έκεί καί νά τούς φτύσετε ιίς τά μούτρα των διά νά μήν τό κάμουν άλλην 
φοράν.........

Πολλάκις έφευγαν οί στρατιώται χωρίς άδειαν καί διά τούτο τό πράγμα ήτο 
πολύ άγανακτησμενος δ αρχηγός καί εσυλλογίζετο' έφοβέριζε τούς άπειθείς κα{ 
Ιλεγεν, ότι θά κώμη ένα δικαοτήριον νά τούς κρίνη καί νά τούς σκοτώνη. Μίαν 
ήμέραν έπιασεν ή αστυνομία ένα ύποπτον διά προδοσίαν, ότι έσκόπευε τάχα νά 
δπάγη εις τήν Τριπολιτσάνείς τούς Τούρκους, τόν έβαλαν είς φύλαξιν, οί δέ άξιω· 
ματικοί τού άρχηγού καί χωριστά οί ύπασπισταί του έκαμαν τήν άκόλουθον ωμό
τητα, άλλά πολύ ωφέλιμον διά τήν σωτηρίαν τιδν άλλων' τόν έστειλαν τόν προ
δότην καταδικασθέντα είς τού Τσαλτή τόν Έ λατον άπό κάτω, όπου σταυρώνει ό 
δρόμος, καί τόν έκαμαν τέσσαρα κομμάτια. Έκρέμασαν τά κομμάτια τριγύρω 
τού τόπου όπου τόν έλιάνισαν, καί τά κοιλάντερα καί αίματα έμειναν κατάστρατα 
καί τά έβλεπαν οί βιαβάται καί συγγενείς τών στρατιωτών, οί όποιοι άπό έκεί 
¿περνούσαν. Ά φ ' ού έμαθαν ταύτο οί στρατιώται άνεχατώθησαν καί έγειναν σάν 
πεθαμένοι άπό τόν φόβον των. Τότε 4 άρχηγός διέταξε νά καταιβούν οί στρατιώ- 
ται είς τόν τόπον, όπου έμέτραγε τούς στρατιώτας διά νά τούς έξετάση, καί άφ' ού 
τούς έξέταοε τούς έδιάβασεν έπειτα τήν διαταγήν τής ήμέρας καί είπεν ό,τι όποιος 
φύγη χωρίς άδειαν τού καπετάνιου του θεωρείται ώς λιποτάκτης καί ότι αυτή 
είνε ή τύχη του. Δεν έτολμούσαν πλέον νά αναχώρηση κανένας χωρίς άδειαν γρα
πτήν τού ίδίου άρχηγού, διότι τούς έπιαναν οί φυλάττοντβς άοτυνόμοι τού στρα
τοπέδου- έπειδή είχεν άστυνομίαν διά νά γνωρίζη ποιος έφευγε καί ποίος ήρχετο 
είς τό στρατόπεβον καί ό,τι έγίνετο, καί τί έλεγαν ο! στρατιώται αναμεταξύ των».

Φωτάκου’Απομνημονεύματα τής'Ελλ. Έπαναστάσεως, τόμος Α' σελ. 146 κ . π.
(*) Δυό μαθήτριες πού τά θέματά τους είναι άνάλογα μέ ό τ ι  έγραφαν ή 

Ε λένη  ·Ρ. καί ή Σωτηρία Κ., δείχνουν κάποια διαφορά καί ξεφεύγουν κάπως άπό 
τήν ξερή άφήγηση:

α’. «Χθες έπήγον είς τήν Κ. καί καθήμεθα είς τόν έξώστην, καί θαυμάζομεν
τήν θέαν τής θαλάσσης καί τά πλοία τά όποια ήρχοντο. Έ πειτα δέ διασκεδάσαμεν
μέ τόν μικρόν της εξάδελφον, ό όποίος ήτο μικρός καί χαριτωμένος μδς έλεγε 
πολλά πράγματα, άλλ' έπειδή ήτο μικρόν καί δέν τά έπρόφερε καλά, γελούσαμεν 
πολύ. Έ πειτα βέ έπέστρβψα είς τήν οικίαν μού, τά έλεγα τής άδελφής μου ή 
όποια έγέλά». Σ α π φ ώ  Π λ.

6’. «Χθές τήν 12 καί ’/- ώραν έκαθήμβθα στό τραπέζι καί τρώγαμε, τότε
ήλθε ή μητέρα τής δπηρετρίας μας διά νά τήν πάρη ένφ άκόμη δέν ετελείωσε τό 
έτος της, άλλά τήν πήρε διότι ήθελε νά τήν υίοθετήση είς θείος της. 'Ημείς όμως 
τήν έλυπήθημβν διότι ήτο πάρα πολύ καλή έτελείωνε τάς εργασίας της καί έκά- 
θητο μαζί μέ ήμάς όπου έβλεπε τήν έργασίαν τήν όποιαν κάναμε διά νά τήν 
μάθη». Φ ρ ο σ ύ ν η  X.

( ’ ) Χαρακτηριστική είναι ή σύγκριση μέ τήν ακόλουθη έκθεση όπου μιλά
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πάλι γιά επίσκεψη, και πού τήν έγραφε λίγο άργότβρα, δταν κά π ο τε μ π ή κ ε  στήν 
τάξη της την ώρα πού είχε πιά δοθή στις συμμαθήτριές της άλλο κοινό θέμα κα; 
δλες έγραφαν. «'Από τήν χθεσινή ήμέρα. — Χθες ¿πήγα είς ιήν μεγαλυτέραν 
άδελφήν μοι* διά νά ίδω περί τής ύγείας της. Μόλις έπήγα τά άνεφιάκια μου έτρε- 
ξαν καί μέ περιεκύκλωσαν καί μέ έφώναζον θεία θεία θεία. Έ πειτα τά ήναγχα- 
λίοθην καί τά ¿φίλησα καί τά Ιδωκα διάφορα πραγματάκια τά δποία τά ευχαρί
στησαν πολύ. Μετ' όλίγην (Βραν έπήγα εις τήν οικίαν μοι> καί τά έδιηγήθην εις τήν 
μητέρα μου ή δποία εδχαριστήθη πολύ διότι τούς ηδρα υγιείς δλους».

(*) Κάποτε πήγαμε μέ τό Ινα τμήμα από τήν τάξη μοο περίπατο οέ κάποιο 
¿ξωκλήσι, καί τήν άλλη μέρα έβαλα δβες είχαν ακολουθήσει τόν περίπατο νά 
γράφουν τ ις  έντυπώοεις τους. Τις σχετικές έκθέοεις τις είδαμε ατό κεφάλαιο τό 
άφιερωμένο .'ειδικά στους περιπάτους (σελ. 233). Σ’ όσες μαθήτριες δέν είχαν έρθει 
μαζί μας έδωσα θέμα : «Τό πρωί δταν ξυπνώ» ή «σήμερα τό πρωί*. Πήρα μ ’ αυτό 
τό θέμα 9 έκθέσεις, καί εκτός άπό τις τέσσερες πού έδωσα στό κείμενο σημειώνω 
άκόμα καί τίςϊάκόλόοθες τρείς :

α'. «Σήμερον τήν πρωίαν μέ έξύπνησε ή αδελφή μου είς τάς 7 καί 20 ήτο δέ 
γελοίον τό νά μέ έβλεπε τις διότι τόσον ταχέως ένεδόθην ώστε ίδρωσα. Κατόπιν 
¿προγευμάτισα άλλά τόσον βιαστικά ώστε δ μισός κορκός τοδ ώοδ μου έπεσε 
κατά γής· καί τοιουτοτρόπως έφαγα τό λεύκωμα. Έ φυγα δτε ήτο 8 ή ώρα καί 
ήλθον είς τό σχολείον είς τάς 8  καί 5  άσθμαίνουσα, άλλά ευτυχώς cet μαδήτριαι 
ήσαν είς τήν αύλήν». Ί  φ[ι γ  έ ν̂ ε ι α S.

β'. «Καθ’ έκάστην έσπέραν όταν μέλλω νά κατακλιθώ κουρδίζω τό ξυπνητήρι 
τού ώρολογίου μου διά νά εγείρωμαι είς ώραν τακτικήν. Πριν νά έγερθώ δμως 
εγώ εγείρεται δ πατήρ μου, διότι ή έργασία του είναι τοιαύτη. "Οταν θά έγερθώ 
πλύνομαι κτενίζομαι και κατόπιν πηγαίνω μετά τής αδελφής μου είς τό είκονο- 
στάσιον ίνα ένώσωμεν τάς δεήσεις μας 5πέρ τών γονέων ήμών. Κατόπιν πηγαί
νομε είς τήν τραπεζαρίαν καί πίνομεν τό γάλα μας δταν δμως είναι .Τετάρτη ή 
Παρασκευή πίνουμε καφέ». Λ ί ν α  Λ.

γ". «Ό ταν ξυπνώ πλένομαι κτενίζομαι βάζω τά δποδήματά μου ντύνομαι 
τρώγω καί έάν μοδ μείνη ώρα κάμνω τό έργόχειρόν μου καί έπειτα έρχομαι είς 
τό σχολείον άκούουσα τά μαθήματα». Α ν θ ή  Φ.

( 5) Αντίθετα μέ τήν έκθεση τής Ζ ω ή ς  (σελ. 208) πού μυρίζει χωριό, άλλη 
μαθήτρια, ή Σ ο φ ί α Κ., μάς έδωσε κάτι άπό τόν κόσμο τών σαλονιών μέ φρασεο
λογία άνάλογη : «Χθες μ. μ. καί μετά τό σχολείον είσελθοδοα είς τήν οικίαν καί 
ζητήσασα τόν αδελφόν μου μοδ είπον ότι μετέβη είς τήν οικίαν τοδ κ. Α. Ή  
μήτηρ μου ώσαύτως ήτοιμάζετο νά μεταβή είς τήν οίκίαν τοδ κ. Α. μοδ είπεν δέ 
δταν τελειώσω άπό τήν Μουσικήν Εταιρείαν νά μεταδώ καί έγώ. Τότε καί έγώ 
ένδυθείσα μετέβην είς τήν Μ. Εταιρείαν δπου είχαμε μάθημα μέ τόν κ. Κ. Έ πειτα  
δέ τελειώσασα τό μάθημά μετέβην είς τόν χ , Α. διότι είναι τό τελευταίον après- 
m idi διότι τήν δεοτέραν άναχωρώσι διά Κάϊρον καί διά τούτο καί δ αδελφός καί 
έγώ άνεδάλαμεν τήν έπίσκεψιν είς τά πλοία τοδ Έ λλ. στόλου τά δποία είναι πρό 
ήμερών ήγκυροδολημένα ένταδθα. Ά λ λ ά  άς άφήσωμεν τήν έπίσκεψιν τών πλοίων 
καί άς μεταβώμεν πάλιν είς τό κύριον θέμα. Κατόπιν Ιπρόσφεραν τσάι έπειτα δέ 
έθέσαμεν τόν φωνόγραφον καί έχορεύσαμεν κλείσαντες δμως τήν θόραν διότι δέν 
ήθέλαμεν νά μάς ίδώσιν οί άλλοι. Έ πειτα τελειώσαντες μετέδημεν είς τήν αίθου
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σαν άφοδ ήραίωσεν δ κόσμος. Καί περί τάς 7 >/ί  μετέδημεν είς τήν οίκίαν πολύ 
κουρασμένοι έκ τοδ χοροδ». (πρβλ. σελ. 215).

( 6) Ά λ λ α  παραδείγματα:
α'. «Κάθε βράδυ μετά τό φαγητόν μαζευόμεθα είς τήν τραπεζαρίαν έως δτου 

έλθη ή 10 ώρα διά νά κοιμηθοδμεν. *0 θείος μου διαβάζει έφημερίδας, καί ή θεία 
μου τό ίδιον. Έ γώ  δέ κάθημαι μέτά τής άδελφής μου καί κεντώμεν μικρόν τι 
έργόχειρόν. Καί οδτω διέρχεται ή ώρα. Τώρα δμως έπειδή λείπει δ θείος μου τρώγο- 
μεν ένωρύτερα καί φυσικά κοιμώμεθα ένωρύτερα». Ε υ δ ο κ ί α  Μ. (πρβλ. σ ελ .236).

6'. «Μετά τό δεϊπνον καθήμεθα δλοι είς τήν τραπεζαρίαν καί ό μέν αδελφός 
μου μελετά έγώ δέ πηγαίνω δπως βοηθήσω τήν δπηρέτριαν νά έκδυσωμεν τά σέσ- 
σαρα μικρά. ’Αφού βέ όλα φορέσουν τά νυχτικά των άρχίζει μάχη μέ τά προσκε- 
φάλαια είς τάς όποιας λαμβάνω καί έγώ μέρος' έπειτα άφοδ τά σκεπάσωμεν κατα- 
δαίνω καί πάλιν καί έάν δ αδελφός μου ¿τελείωσε τά μαθήματά του παίζομεν χαρ
τάκια άλλά χωρίς λεπτά πάντοτε διότι δ πατέρας δέν μάς άφίνει. Έ άν δέ δέν 
|χ η  τελειώσει τότε άναγινώσκω κανέν ώμέλιμον βιβλίον». Γ α ρ υ φ α λ λ ι ά  Γ. 
(πρβλ. σελ. 212).

γ', ιΧ θ ε ί  ιό  εοπέρας. — Χθες κατά τήν 7 ΐν ώραν μ. μ. μετά τό φαγη
τόν ή ύπηρέτριά μας ήθελε νά σιδερώση τά ροδχα τής μπουγάδας καί ήμείς καθή- 
σαμεν καί λέγαμε παραμύθια' τήν 10*1» ώραν έπειδή νυστάξαμε έπήγαμε νά κοι- 
μηθοδμε». Φ ρ ο σ ό ν η  X. (πρδλ. σελ. 269 σημ. 2).

δ'. «Τό βράδυ πριν τού φαγητοδ μελετώ καί γράφω είς τήν τραπεζαρίαν μέ 
τήν άδελφήν μου. Μετά έρχεται 6 πατέρας μου καί τρώγομεν' όταν δμως τρώγωμε 
δέν άρκεί ποδ τρώγομεν έμείς, άλλά άπό κάτω άπό τό τραπέζι [τρώγει] καί ή 
γάτα μας καί τά σκυλάκι μας. Μετά τό φαγητόν έρχεται ό θείος μου μέ τήν θεία 
καί παίζουμε χαρτάκια, δταν φύγουν αυτοί ό πατήρ μου καί ή μήτηρ μου πηγαί
νουν καί κοιμώνται, καί έγώ μέ τήν άδελφήν μου παίζομε διάφορα παιγνίδια έως 
δτου νά νυστάξωμε». Λ ί ν α  Λ. (πρδλ. ίδ. β. σ. 9. καί παραπ. σελ. 205).

ε’. «Είς τάς 7 τά δυό μικρότερα αδέλφια μου τρώγουν διότι πεινοδν καί νυστά
ζουν. Ά φοδ φάγουν αρχίζουν νά πηδάν άπό τήν μίαν καρέκλαν είς τήν άλλην ή 
παίζουν τό κρυφτό καί μιά χαρά ύπάρχει είς τάς ψυχάς των. Είς τάς 8 έρχεται δ 
πατήρ μου αμέσως καθόμαστε στό τραπέζι καί άφοδ φάγωμεν καθόμαστε δλοι καί 
οί μέν γονείς μου μέ τήν γιαγ.άν μου συνομιλούν περί διαφόρων πραγμάτων, εγώ 
δέ μετά τής μεγαλυτέρας μου άδελφής ή παίζομεν ντόμινα ή έργαζόμεθα άκουω- 
σαι τήν συνομιλίαν». Ζ ω ή Β. (πρδλ. !δ. β. σ. 17 καί παραπ. σελ- 208).

( ’ ) Τά παιδιά παρακολουθούσαν μ" ενδιαφέρον καί αδημονία δλες τις προσ
πάθειες καί τις δικές μου καί τής έφορείας τής σχολής γιά νά βρούμε τήν ποθητή 
μάντρα, καί στενοχωρημένα στή στενή αυλή τοδ σχολείου μας δοκίμαζαν μαζί 
μας τήν άπογοήτευση άπό τις διάφορες αποτυχίες. Ό τα ν πετύχαμε δ τι θέλαμε, 
πήγα μέ τήν τάξη μου* στή μάντρα καί χάραξα πρόχειρα μέ τό σκαλιστήρι τό 
γενικό σχέδιο, ποδ θά ήταν τά τμήματα κλπ. Κάθε δμάδα ίτρεξε τότε νά καπα· 
ρώση τό μέρος πού τής άρεσε' μερικές μάλιστα στό ζήλο τους άρχισαν κατά 
τά διαλείμματα τή δουλειά. Ό ταν μάς έφεραν δλα τά σκαλιστήρια καί ήρθε ή 
ώρα πού θ' άρχίζαμε τό μάθημα, τότε μέτρησα μέ τά παιδιά τό οικόπεδο. Έ γινε 
τό σχέδιο στό χαρτί, ύπολογίσαμε κάθε τμήμα πόσο έπρεπε νά είναι, βάλαμε 
σπάγγους χ ’ έτσι χωρίσαμε τά διάφορα τμήματα. Τότε έτυχε μερικές νά τρα-
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βηχτοδν πιό πέρα οκό τό μέρας πού είχαν πάρει στήν άρχή χαί x i είχαν μισοκα- 
θαρίσει, χαί νά πέσουν a i  μέρος δσχαφτο χαί άχαθάριστο. «Ό ταν S i άρχίσαμε νά 
x i αχάίω με ολίγο, χό άφήσαμε διότι μετρήσαμε δλα χά περιβόλια χαί τό διχό 
μας x i  περιβόλι χό πήραν άλλες», γράφει ή Ε ύ θ α λ I α Α. Ή  συντρόφισσά χης 
δμως Κ α τ ί ν α  Τ. δεν περιορίζεται ν' άναφέρη μόνο τή δυσάρεστη μετακίνηση, 
μά μάς λέει χαί τήν ένιύπωαη πού τούς έκανε : “Μόλις χό πήραμε άρχίβαμε νά 
σχάφτωμε μέ μεγάλη έπιμέλεια* τέλος είχαμε σκάψει σχεδόν χό μιοό χαί τά χέρια 
μας είχαν γίνει δλο φουσχαλίδες, δ δέ χ . διευθυντής δεν τό είχε μετρήσει, 'Αλλά 
δυστυχώς όταν το μέτρησε χό μέρος τό δποίον είχαμε σκάψει έμεϊς χό πήραν αί 
Β. κλπ., αί όποίαι δέν είχαν σκάψει διόλου χαί πήραν τό έτοιμο μέρος. Ε μ είς  χό 
λέγαμε αναμεταξύ μας. Ή  Εδθαλία Α. έλεγε’ χρίμας δ κόπος μας, καθήσαμε χαί 
βγάλαμε όλες τες πέτρες χαί χά χορτάρια χαί τό πήραν έτοιμο- ή δέ Μ α ρ ί α  S  χ. 
έλεγε" χαλά έκανα καί δεν έσκαψα, σείς ήσασταν χαζές καί χαβόσασταν καί σκά
βατε». (πρβλ. 12. ρ. σ. 14 καί π . σ. 214 καί 234). Τό λάθος τού δασκάλου έδώ 
είναι φανερό. Δέν έπρεπε νά επιτρέψη καμιά έργασία πριν ταχτοποιηθούν δλα. 
Έ τσι έδωσε άφορμή νά γεννηθή σε μερικές μαθήτριες ή συναίσθηση τής αδικίας" 
ύποκόπτουν δμως γιατί «αότά έχει δ κόσμος» δπως λέει είρωνικώτατα ή Λ ί ν α  
Λ. στήν έχθεσή της. (σελ. 248).

( 8) Τ Ο  Π Ε Ρ Ι Β Ο Λ Ι  Μ Α Σ

* Τ μ ή μ α  Δ '.

α’. «’Από καιρό μάς είπε δ κ. Διευθυντής, δτι θά πάρωμε Ινα περιβόλι· 
πρώτα ζητήσαμε τοδ κ. Πανά τδ περιβόλι, άλλά δέν μάς τό εδωκε" έπειτα ζητή
σαμε Ινα άλλο καί τελευταία πήραμε πάλι τοδ κ. ϋανδ. Τό περιβόλι τό μοιρά
σαμε σέ δύο μέρη" στό Ινα θά κάνωμε γυμναστική χαί ατό άλλο μόνο σκάπτουμε" 
τό μοιράσαμε σέ τμήματα. Έ γώ  πήρα τό τετράγωνο μέ τήν Ά  ρ τ % μ ι Π.,‘τήν 

Ι φ ι γ έ ν ε ι α  3.  χαί  τή Β α σ ι λ ι κ ή  Ν.  Ή  ’ Ι φ ι γ έ ν ε ι α  πρώτα έσκαψε άρκετό 
μέρος, άλλά τώρα έπειδή τής πονούν τά μάτια της δέν σκάπτει, δέν πειράζει δμως 
θά σκάψωμε έμείς. Στό τετράγωνο ήταν πολλές πέτρες, γιά τοδτο στήν άρχή δέν 
μοδ ήρβσε, άλλά κατόπιν άφοδ τό σκάψαμε, βγάλαμε τις πέτρες καί έκάναμε τό 
σχέδιο, ήθελα νά είμαι πάντοτε έκεί. 2τό έπάνω μέρος κάναμε τετράγωνα μικρά 
καί φυτέψαμε φακή, βεβίθια, φασούλια, κλπ. στό μέσον κάναμε ένα άστέρικαί φυτέ
ψαμε διάφορα λουλούδια». Σ α π φ ώ  Π λ .* .

6'. «Μέ μεγάλη άνυπομονησία πβρίμενα νά πάρωμε τό περιβόλι, γιατί νόμιζα 
πώς μέσα στά ώραΐα εκείνα χορταράκια, μόνον γυμναστική θά κάναμε καί δτι 
θά βάλαμε θρανία νά κάμωμε καμιά φορά μάθημα. Ό τα ν δμως τό πήραμε, καί 
άκουσα δτι θά βγάνωμε τά χόρτα καί δτι έπρεπε νά τό σκάψωμε γιά νά τό φυτέ- 
ψωμε, δέ μοδ άρεσε καί πολύ, γιατί ήθελε πολύ κόπο. Ά ν  ήταν σκαμμένο καλά 
— . . .  *

■ Π ρ β λ . ό ο κ ιμ . Ικ ό .  τ ή ς  Γύ ια ς  μ α θ ή τ ρ ια ς :  · .  . .  « Τ ι  ώ ρ α ΐο ;  κ ο ύ  ε ίσ α ι1 έχ ε ις  ώ ρ α ΐο  
χρ ώ μ α , ά ρ α ια  π τ ε ρ ά  έ ά ν  ε ίχ ε ς  κ α ί  φ ω ν ή ν  θ ά  ε ίσ α ι χ α ί  4  β α σ ιλ εύ ς  ό λω ν  τ ώ ν  ζ φ ω ν . Τ ό τε  
4  χό ρ α ξ  δ ιά  ν α  δ ε ίξ η  8 u  έ χ ε ι  χ α ί  φ ω ν ή ν  έ φ ώ ν α |ε  κ ρ ά  κ ρ ά  χ α ί  Ι χ ε ο ε ν  τ ό  κ ρ έα ς  ε ίς  τ ή ν  
γ ή ν  τ ό  ό π ο ιο ν  ά ρ π ά σ α ς  ή  Λ λώ πηξ ή ρ χ ισ ε  ν ό  τ ό  τ ρ ώ γ η . Κ α τ ό π ιν  ε ίπ ε ν  ε ίς  τ ο ν  κόρα κα , 
θ ά  ε ίσ α ι ό  β α σ ιλ εύ ς  τ ό ν  ζ φ ω ν  έ ά ν  ε ίχ ε ς  μ υ ελ ό ν . Δ ιό τ ι έγά> 4 ιά  τ ά ς  κ ο λ α χ ία ς  μ ο υ  σού 
έκ α μ α  κ α ί  ά φ η σ ες  τ ό  κ ρ έα ς  τ ό  ό π ο ιο ν  έπ εσ εν  ε ίς  τ ή ν  γ ή ν  τ ό  ή ρ π α σ α  è y è  κ α ί  τ ό  Ιφ α -  
γ ο ν » . (π ρ β λ . Α κόμη (ό  β . σ . 8S κ α ί  π α ρ α π ά ν ω  σ η μ . 2, σ ελ . Μ 9Ι.
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θά τό φυτεύαμε, θά γίνονταν αμέσως τά λουλούδια καί θά ήταν πολύ ωραίο. Αλλά 
τώρα ώσπου νά τό σκάψωμε καί νά τό καθαρίσωμε άπό τις πέτρες, θά περάοη 
πολύς καιρός καί δέν θά γίνουν τά λουλούδια γιά τές έξετάσεις τής γυμναστικής, 
άν καί δέν πιστεύω να κάμωμε, άφοδ δέ κάμομε γυμναστική άρκετή δμως γυμνα
στική είναι τό σκάψιμο.

Καί άν τό φυτέψωμε, δέν πιστεύω νά πρόκυψη, γιατί τό βράδυ θά μπαίνουν 
μέσα παιδιά, θά τά ξεφυτρώνουν καί θά τά κάμουν ελεεινά, δπως χθές τό βράδυ 
μπήκαν μέσα καί επειδή δέν είχαν τί νά κάμουν, γιατί τά σχέδια ποδ έκαμαν μερι
κές δέν φαίνονταν τή νύχτα, σήκωσαν τά θρανία γιά σημάδι δτι μπήκαν μέσα». 
" Α ρ τ ε μ ι ς  Π. (πρβλ. π . σελ. 222 καί 241).

γ '·  Ό  κ ή π ο ς  μ α ς .

Έ  γ ώ. Προχθές Μαρία μάς έδωσαν ένα περιβόλι. Είναι άνωθεν του σχο
λείου μας, είς πολλήν δλίγην άπόστασιν. Έ χει σχήμα όρθογωνίου.

Μ α ρ. Καί τ; κάνετε στό περιβόλι σας παίζετε ;
Έ  γ  ώ. Ό χ ι : Ό  κ. Διευθυντής έχώρισεν αύτό είς 10 τετράγωνα καί είς έκα

στον τετράγωνον είναι 3 - 4  μαθήτριαι.
Είς τήν μέσην είναι πλατεία λεωφόρος. Είς ταύτην τήν λεωφόρον έτοποθε- 

τήθησαν θρανία διά νά μάς παραδίδη καί μαθήματα είς τό ύπαιθρον.
Μ α ρ. Μέ ποιά κορίτσια σέ έβαλεν δ κ . Διευθυντής ;
Έ  γ  ώ. Έγώ είμαι μέ τήν Β. Ν. μέ τήν Α. Π. καί μέ τήν Σ. Π. Εϊμεθα

4 κορίτσια.
Μ α ρ. Διατί δέν έχετε καί τήν "Α θ η ν & Ρ . ;
’Ε γ ώ .  Δέν τήν ίχομεν διότι εκείνη είναι είς τό Ιον τμήμα χαί όταν ίχη  

έκείνη ήμείς δέν Ιχομεν καί θά γίνεται σύγχυσις-
Μ α  ρ. Δέν έθύμωσεν ;
Έ γ  ώ. “Οχι.
Αοιπόν ήγοράσαμεν σκαλιστήρια καί ήρχισεν ή έργασία δηλ. τό σκάψιμον.
Μ α ρ. Ό λ ο  σκάβετε ;
Έ  γ  ώ. Βέβαια, έως δτου καθαρισθή άπό τάς άκαθαρσίας. Διότι δέν δύνασαι 

νά φαντασθής τί λείψανα εύρίσκομεν.
Μ α ρ. Τί;
Έ γ  ώ. Πέτρες, χόρτα, κόκκαλα κτένες κ.τ.λ.
Σήμερον όμως έχαράξαμεν καί τό σχεδιον του κήπου μας. Είναι ώραίον άλλ’ 

είναι πολύ δύσκολον. Ά λ λ ’ ευτυχώς μάς έβοήθησεν δ κ. Διευθυντής.
Μ α ρ. Σκάβει καί έκείνος ;
Έ γ ώ . Βέβαια δδηγεί καί βοηθεί τά  κορίτσια.
Μα ρ .  Πότε θάάρχίσητε νά φυτεύετε.
Έ γ ώ .  Αϋριον ή μεθαύριον, διότι πλησιάζομεν νά τό τελειώσωμεν.
Μα ρ .  Κρίμα νά μήν είμαι καί έγώ στό σχολείον σας νά σκάβω.
Έ  γ  ώ. Τοδ χρόνου θά έλθης». ’Ι φ ι γ έ ν ε ι α  3 . (πρβλ. π . σ. 204 καί 218).

δ'. Τ ό π ε ρ 1 6 ό λ ι .

«Χθές πήγα στή θεία μου γιά νά ζητήσω κάποιο βιβλίο. ’Εκεί μέ ρωτοδ- 
σαν γιά τό σχολείο καί τά μαθήματά,μας.

18
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•Εγώ δέ ιούς είπα" στά μαθήματα πηγαίνομεν χαλά. Τώρα μάλιστα πήραμε 
περιβόλι χ ι ’ αρχίσαμε νά τό καλλιεργούμε.

θ ε ί α .  Μά προφταίνετε έπειτ’ από τόσα μαθήματα νά σκάβετε καί νά 
φυτέβετε;

Έ  γ  ώ. ’Επειδή μάς αρέσουν τά άνθη γι’ αύτό προφταίνομε.
θ ε ί α .  Πίς μου τ£ θά φυτέψετε μέσα καί πώς είναι αύτό τό περιβόλι; Τούς 

είπα δτι τό περιβόλι Ιχει σχήμα όρθογωνίου τό μοιρασθήκαμε καί πήραμε άπό 
4  μίτρα κάθε 4 κορίτσια.

θ ε ί α .  Έ να  μέτρο Ινα κορίτσι ; Λοιπόν Ινα κορίτσι θά σκάφη καί θά φυτέψη 
iv a  μέτρο.

Έ  γ  ώ. Naí, iv a  κορίτσι θά τό σκάφη άλλά δέν θά τό φυτέψη γιατί μπορεί 
ύ ή -ΐχ ΐ  τέτοια λουλούδια ποδ πρέπει νά φυτέψη. θά  τό φυτέψουν βλες μαζί.

θ ε ί α .  Λέν λερώνετε τίς ποδιές σας;
Έ  γ  ώ. Ηά δσες θέλουν νά μή τίς λερώνουν έχουν άλλες έπίτηδες γιά τό 

σκάψιμο.
θ ε ί α .  Τί σχέδιο θά κάνετε τό δικό σας τό μέρος ;
Έ  γ  ώ. 'Εμείς στήν άκρη θά άφήσωμε λίγο μέρος γιά τίς περιπλοκάδες έπειτα 

άπό τίς περιπλοκάδες άκόμα λίγο μέρος γιά φασουλιες πατατιές κρεμμύδια κ.τ.λ. 
κ' έπειτα θ’ άρχίσωμε τό σχέδιο.

θ ε ί α .  Τί σχέδιο ;
Έ  γ  ώ. (σηκώθηκα πήρα άπό τό γραφείο iv a  χαρτί καί Ινα μολύβι καί έκανα 

τό σχήμα αύτό).

Τό είδε καί μοδ είπε- είναι ώραϊο μέ ρώτησε άκόμη τί θά βάλωμε γύρω. ’Εγώ 
τής είπα φακή γιά  νά μεγαλώση γρήγορα καί στή μίση άλλα λουλούδια. Έ πειτα  
μοδδωσε τό βιβλίο καί έφυγα·. Β α σ ι λ ι κ ή  Ν. (πρβλ. π . σ. 209, 227)..

Τ μ ή μ α  Κ .

α'. Τέλος πήραμε τό περιβόλι. Είναι Ινα δρθογώνιον πολύ μεγάλο άλλά δίν 
θά τό σκάψαμε δλο γιατί θέλομε νά κάναμε Γυμναστική· κάθε μία πήρε ένα μέρος 
μέ δποιο κορίτσι ήθελε καί άρχισε νά τό καθαρίζη. Ε μ είς εϊμεθα 4 μαθήτριες, 
τώρα τό έχομε σκάψει καί ζητούμε σχέδιο. Ευτυχώς σήμερα τό πρωί έφερε ή 
Φιλιππίδου Ινα βιβλίο μέ σχέδια καί άπ’ έκεΐ έκλέξαμε Ινα δέν θά σάς τό γράψω
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διότι είναι δύσκολο- άπό τό δρθογώνιο χωρίσαμε Ινα μέρος εις τό δποΕον θά φυτεό- 
σωμε λάχανα. 2τό σχέδιο θά φυτεύσωμε διάφορα λουλούδια. Σέ λίγους μήνας 
πιστεύουμε νά ανοίξουν καί τότε θά τά κόβαμε μέ εύχαρίστησι καί δποιος θά τά 
βλέπη θά τού λέμε δτι γινήκανε αύτά τά άνθη άπό δικούς μας κόπους». ' Ε λ έ ν η  Φ. 
(πρβλ. π . σελ. 203, 206).

§’. «Χθες μόλις πήγα σπίτι εύρηκα μιά κυρία μέ τή μητέρα. Έ πειτα  άπό 
λίγο ήλθεν ή μητέρα μιάς φίλης μου καί έπειτα καί αδτή μέ τήν άβελφή της. 
Ά λλ" έπειδή ήθελε νά πάη περίπατο καί εγώ ελυπήθην πολύ ποδ θά έφευγε παρε- 
κάλεσα τήν μητέρα μου νά μέ άφήαη νά πάμε μαζί. Ή  μητέρα στήν αρχή δέν μέ 
άφηνε γιατί θά ήρχετο Ινα άλλο κορίτσι νά καθήσωμε" άλλά άφοδ τήν παρεκά- 
λεσα πολύ μέ άφησε. Ανεβήκαμε άπό τή Μεταμόρφωση έπάνω, περάσαμε άπό τή 
Πλατεία τής Ελευθερίας καί άπό τήν δδόν Όρμινίου κατεβήκαμε στήν παραλία.

Ε κ ε ί ποδ λέγαμε γιά τά μαθήματα μέ ρώτησε τί μαθήματα είχαμε χθές. Τής 
είπα τά μαθήματα καί μεταξύ αύτών τής είπα πώς είχαμε καί περιβόλι. Τής 
φάνηκε παράξενο ποδ σκάβομε καί με ρώτησε; Καί πώς θά τό κάνετε ; —  Κάθε
μία έχει τό δικό της σχέδιο. —  Κάθε μία έχει τό δικό της μέρος ; — Ό χ ι  δά·
είμαστε άπό 4  σέ κάθε τμήμα, γιατί άν είχε κάθε μία τό δικό της μέρος, ήθέλαμε
ένα περιβόλι άπό έκείνα ποδ δέν ύπάρχουν.

— Καί πόσο είναι τό κάθε τμήμα ;
— Δέν ξέρω άκριβώς, άλλά νομίζω 4 μέτρα πλάτος καί 5  '/? μήκος.
—  Τό σκάβετε άκόμη ;
— Είναι πολλές ποδ τό σκάψανε καί κάνανε καί τό σχέδιο. Ά λ λ ά  έμείς δέν 

τό κάναμε άκόμη. Αύριο πιστεύω πώς θά τό κάμωμε.
—  Καί σάν τί σχέδιο θά τά κάμ ετε;
— Δέν ξέρω αύριο'θά Ικλέξωμε.
— Καί ποιός θά σάς δείξη νά τό κά μ ετε; .
— Μόνες μας καί θά μάς βοηθήση καί ά κ. Διευθυντής.
— Καί τί θά φυτεύσετε ;
—  θ ά  χωρίσωμε ένα μεγάλο μέρος γιά λαχανόκηπο καί εις τό άλλο θά φυτέ- 

ψωμε άνθη" δ τι θέλει κάθε μιά.
— Καί σείς τί σκέπτεσθε νά φυτεύσετε;

’ — Τριανταφυλλιές, λεβαντίνη, κρινάκια κλπ.
— Καί εις τόν λαχανόκηπο;
— Εις τό λαχανόκηπο ρεπάνια, κουκιά, φακή καί δ τι άλλο θέλομε.
— Πιστεύω νά σάς άρέση αύτό τό μάθημα ;
— Πολύ γιατί 1®ν διασκεδάζομε λέμε άστεία καί 2®ν δέν Ιχομε νά μελετή- 

αωμε στό σπίτι.
— Καί πότε θά τελείωση;
— Μά δέν ξέρω. Ά λ λ ά  καί νά τελειώση θέλει πότισμα κάθε μέρα καί έτσι 

μιά ώρα τήν ήμέρα θά είμαστε έκεί.
Έ τσι ήλθε ή ώρα γιά τήν έκκλησία καί άκόμη δεν είχαμε τελειώσει». 

Σ ο φ ί α  Κ. (πρβλ. π . σ. 215 καί σημ. 5  σελ. 270).
Τ μ ή μ α  C'.

α’. «Πρό καιροδ έλέγαμε νά άγοράσωμβ περιβόλι, άλλά δέν τό κατωρθώναμε’ 
τή μιά φορά μάς έλεγε ό ιδιοκτήτης δτι θά μάς τό δώση καί τήν άλλη δτι δεν μάς
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το δίνει Μ αυτόν τον τρόπο έπέρασε πολύς καιρός καί μόλίς τώρα κατορθώσαμε 
να το πάρωμε. Μόλις το έπήραμε, βάλαμε ανθρώπους νά τό καθαρίσουν, γιατί είχε 
πολλά σκουπίδια, πέτρες, χόρτα καί άλλα πολλοί' άφοδ τό καθάρισαν, πήγαμε 
και μάς έδωσε ό κ. Διευθυντής άπό Ινα μέρος σέ όλα τά κορίτσια' άλλα γιά ευκο
λία μας τό πήραμε τέσσερα, πέντε κορίτσια μαζί καί άρχίσαμε νά σκάβομε ά φ ο 0 
π ρ ώ τ α  φ έ ρ α μ ε  λ ε π τ ά  κ α ί  Α γ ο ρ ά σ α μ ε  σ κ α λ ι σ τ ή ρ ι α * .

Εως τώρα σχεδόν όλα τά κορίτσια τό σχηματίσανε. 'Ημείς δηλ. εγώ, ή 
Σ ε β α σ τ ή  θ. ,  ή Ά θ η ν ά  Φ.  κ«ί  ή Ά ν δ ρ ο ν ί κ η  Ν„ έχομε στή μέση δύο 
κύκλους καί στές γωνιές κάτι τρίγωνα.

Τώρα θέλομε κοπριά καί λουλούδια. "Ωσπου νά τό σκάψωμ, είδαμε καί 
πάθαμε, πρώτον γιατί είχε πολλές πέτρες καί δεύτερον είχαμε τά παιδιά πού μάς 
πετουσαν σάπια λεμόνια. Γύρα γύρα στό περιβόλι έχει πεζοδλ.ς όχι καί πολύ 
ψηλές γι «υτο σήμερα τό πρωί, πήγε τό δεύτερο τμήμα καί βρήκε τά θρανία, τά  
δποία έχομε έκεί καί κάνομε μάθημα, δρθια καί ύποθέσανε ότι παιδιά κατεβήκαν 
καί τά « η σ α ν .» . Β «  λ σ α μ ή Μπ. (πρβλ. 19. β. σ. 12 σημ. καί 18, καί π. σελ. 220).

Π ροχθές πήγα σέ μια φίλη μου διά νά καθήσωμε. Ά φοδ δέ έίπαμε πολλά  
μέ έ σ τ η σ ε  τί γίνεται τό σχολείον μας καί άν πήραμε περιβόλι, διότι τής ,Ιχα  πή 
δτι θά εύρωμ, κανένα. -  Τώρα δέν σοδ λέω ψέματα τό «ήραμε. 'Εκεί κοντά στό 
σχολείο μας ήταν Ινα περιβόλι πολύ μεγάλο καί είχαν τήν καλοσύνη νά μάς τό 
δώσουν. Τήν πρώτη φοράν πού πήγαμε δέν μάς έκανε καί τόσην έντύπωσιν, διότι 
ε χε  π ίτΡ*ί χορτάρι, αλλα τό μεράσαμε εις τετραγωνικά μέτρα. "Εγώ δέ πήρα

τ Γ χ ο ρ ΐ ; » ; ^ “  ^  "λ λ ϊς 3  φαΗ ί ,Ι0“· ¡’ϊ / λ α ί ε  τί^πέτρεςκαί

Φ ί λ η .  Καί είχε πολύ χορτάρι;
Έ  γ  ώ. Είχε αλλά τό βγάλαμε.
Φ ί λ η .  Καί πώς τό βγάλατε, μέ τά χέρια ;
Έ  γ  ώ. Μπά τί λές, πήραμε σκαλιστήρια καί τό καθαρίσαμε. Χθές κάναμε 

και το σχέδιο. Γ

Η Φ ί λ η μ ο υ. Δέν πιστεύω μόνες σας νά τό κάνατε · 

κάναμε!* * *  * *' ^  Μν ώραίο σχέδιο πού

Φ ί λ η .  Κα ί τ ί ν ά  είναι αύτό τό σχέδιο ; -Κ ά θ η σ ε  νά στό πώ. "Εχομε άφή,ει ' 
γιά να φυτέψωμε φακή, κουκιά κλπ. ^ Ψν

Φ. Καί δέν θά έχετε ανάγκη νά άγοράζετε; θά  παίρνετε απ' έκεί.
Ε γ  «*. Τί λές, ήμείς θά τά έχωμε έκεί γιά νά στολίζουν.

Φ ί λ η μ ο υ. Γύρω μέ τί θά τό περιφράξετε ;
Ε γ  ω. Μέ φακή. — Μπά, γιατί μέ φακή καί δχι μέ λεβαντίνη ; 

γ  ω. Διότι ή φακή μεγαλώνει περισσότερο. Μέσα θά βάνωμε λουλούδια κτλ. 
καί θά σέ παρακαλέσω νά μου δώσης καί σύ όλίγα.

Φ ί λ η  μ ο υ  Εύχαρίστως.

Έ  γ  ώ. Μή νομίσης. ότι μόνο γιά λουλούδια εχομε μέρος' έχομε καί γιά νά 
κάνωμε μαθήματα, καί γιά γυμναστική. Τ

«ητά 1 2 Ζ Τ  “<Ιΐή ΐήν |8χώβ1“  ή ^  * *"**«·“ «««> ^  μΕ μΕνωα ιτυ.
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Φ ί λ η  μ ο υ .  Σείς τό σκάψατε καί κείνο ;
Έ  γ  ώ. "Οχι.
Φ ί λ η  μ ο υ .  Καί ποιός ; — « Ήρθαν άνθρωποι καί μαζέψανε τις πέτρες' έκεί 

δέ ποδ θά κάνωμε γυμναστική ήρθε Ινα γεροντάκι καί έβανε τις κατσίκες καί τό 
φάγαν*' δέν ξέρεις τί ιστορίες ποδ ήξερε γιά νά μάς πή, αλλά φάγανε τό χορτάρι 
καί δέν είχε άλλο καί γι' αύτό δέν έρχεται.

'Εκείνο τό απόγευμα πέρασε χωρίς νά τό καταλάβωμε». Σ ε β α σ τ ή  θ . 
(πρβλ. ϊδ. β. σ. 17 καί π. σελ. 284, 225).

γ ’. «Μόλις άρχισεν τό σχολείον είχαμε πή νά πάρωμεν Ινα περιβόλι. Στήν 
άρχή δέν μάς τό εδωναν καί έλεγαν πώς τό θέλουν. Τώρα μάς τό έδωσαν' εμείς 
μόλις μάς είπε δ κ. διευθυντής ότι μας τό έδωσαν χαρήκαμε πολύ *αί αμέσως 
παραγγείλαμε τσαπιά, καί μόλις μάς τά έφεραν, άρχίσαμεν νά σκάβωμεν μετά 
πολλής χαράς. Ά λ λ ά  τό τμήμα αύτό καί όλα τά άλλα τμήματα είχαν πολλά  
λιθάρια, καί διά τούτο αναγκασθήκαμε νά τό σκάψωμεν επί 4 φορές, καί τά χέρια 
μας είχαν βγάλει βόζους. Μετά άφοδ τελειώσαμε τό σκάψιμο άρχίσαμε νά τό 
στρώνωμε. Ή μασταν στό δικό μας τμήμα 4  κορίτσια, ή Ά  θ η ν ά Φ . ,  Β α λ σ α μ ή  
Μ., Σ ε β α σ τ ή  θ . καί Ιγώ. Ό ταν τελειώσαμε τό στρώσιμο άρχίσαμε νά κάμνωμε 
τά σχέδιο. Ά λ λ ά  επειδή τό τμήμα μας έχει σχήμα όρθογώνιον, θά τό κάνωμε 
τετράγωνο διά νά φυτευσωμε τόν κήπο καί όσο περισσεύει θά τό κάνωμε λαχανό
κηπο». Ά ν δ ρ ο ν ί κ η  Ντ. (πρβλ. ίδ. β. σ. 10 καί 19).

δ’. «Α π ' τήν άρχή του σχολείου 6 κ. Κ. Δ. μάς έλεγε ότι θά πάρωμε ένα 
οικόπεδο, θά τό σκάβαμε καί θά τό καλλιεργούσαμε. Τέλος, άφοδ βλέπαμε άλλα  
οικόπεδα καί κανένα δέν μάς άρεσε, βρήκαμε Ινα ώραΐον οικόπεδο μεγάλο καί 
κοντά στό σχολείο. "Εμείς τό είχαμε αποφασίσει ότι τό περιβόλι τό πήραμε, άλλά 
ύστερα μάθαμε ότι ί  νοικοκύρης δεν μάς τό δίνει. Πέρασε πολύς καιρός καί τό 
περιβόλι τό ξεχάσαμε, άλλά ό κ. Δ. πάντοτε παρατηρούσε καί άλλα οικόπεδα, 
άλλά κανένα δεν τοδ άρεσε όσο εκείνο, διότι ήταν καί κοντά καί θά ήτο καλό γιά 
μάς διότι πώς θά πηγαίναμε τόσο δρόμο μέ τά τσαπιά, άν ήταν μακριά. Ά λ λ ά  
φαίνεται ότι δ κ. Σαράτσης παρακάλεσε τό/ νοικοκύρη καί μέ πολλάς παρακλήσεις 
μάς τό έδωσε. Ε μ είς δέ άμα τό μάθαμε δέ βλέπαμε τήν ώρα πότε νά άγοράσωμε 
τά τσαπιά καί νά άρχίσωμε τήν έργασία μας.

Άφού τό πήραμε καί άγοράσαμε τά τσαπιά, άρχισε ή έργασία μέ μεγάλη 
επιθυμία. Τό περιβόλι μάς τό έχώρισε δ κ . Δ. σέ τμήματα καί κάθε τέσσερα κορί
τσια [πήραν] άπό ένα τμήμα. "Εγώ κατ' άρχάς θά έπαιρνα τό τμήμα μου μαζί μέ 
τές φιλενάδες μου " Ι φ ι γ έ ν ε ι α  Β. καί Β α σ ι λ ι κ ή Ν. άλλά ύστερα μάς είπε 
ό κ. Δ. ότι κάθε κορίτσι θά είναι μέ τό τμήμα του * καί τήν ώρα ποδ θά έργάζων- 
ται Ικείνες εγώ θά έχω μάθημα *αί έτσι οδτε ή μία θά εύχαριστήται ούτε ή άλλη. 
Διά τοδτο αποφάσισα καί τό πήρα μέ τήν Σ ε β α σ τ ή  θ-,  Β α λ σ α μ ή  Μ. καί  
Ά ν δ ρ ο ν ί κ η  Ν.

Τώρα'τό ξεχορταριάσαμε καί αρχίσαμε νά κάνωμε τά σχέδια. "Οταν όμως 
ήταν ακόμη τά χόρτα ένας γέρος τσοπάνος έρχονταν μέ τις γίδες του καί τίς 
έβοσκε, έμεϊς δέ πηγαίναμε στό γέρο καί μάς έλεγε ιστορίες πώς βταν ήταν οι 
ΤοΒρκοι στό χωριό του δέν τους άφιναν νά πάνε άπ' τδνα χωριό στάλλο κάρβουνα,

*  Κ τ .  π α ς α π .  β .  206 σ η μ .
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πατάτες, άλεύρι καί άλλα. Μετά δυό τρεις μέρες τό ξεχορταριάσαμε, τό σκάψαμε 
καί τό αφήσαμε νά φουσχώση.

'Α λλά όταν σκάβαμε άκόμη ή κιίρία Σ ε β α σ τ ή  πότε έρχονταν πότε δέν έρχον
ταν καί εύρισκε προφάσεις ότι πήρε κινίνο, λάδι καί πολλά άλλα. Ύστερα δμως 
πο8 άρχίσαμε τά σχέδια έρχονταν καί ανακατεύονταν. Ά ς  άφήσωμε τώρα αύτά 
καί άς πιάσωμε τό σχέδιο.

Είς τό σχέδιό μας μάς βοήθησε καί δ κ. Δ. Στήν άρχή έμείς θέλαμε νά κάνωμε 
ένα άστρο μέ τέσσαρες γωνίες, άλλά ύστερα δ κ. i .  μάς έδωσε ένα άλλο σχέδιο 
καί έκείνο κάναμε. Ά λ λ ά  δεν τό τελειώσαμε καί δέν φαίνονταν ώραίο καί ή Κυρία 
Λ ί ν α  Λ. μάς κοροϊδεύει" έχει όμως δίκαιον διότι καί εμείς δταν έκαμε τό σχέδιό 
της τήν κοροϊδεύαμε.

Τώρα τό τελειώσαμε καί περιμένομε νά άγοράσωμε κοπριά καί νά μάς βγά
νουν νερό γιά νά φυτέψωμε, διότι άμα δέν έχωμε νερό τά λουλούδια θά ξεραθούν*. 
Ά  θ η ν ά Ρ. (πρβλ. π. σελ. 204, 207).

(8) Τ μ ή μ α  Ζ .

α'. «Τό περιβόλι μας εδρίσκεται παραπλεύρως τού περιβολιού τής Ε υ τ υ 
χ ί α ς  Β. 'Εχει σχήμα όρθογωνίου. Πρώτον ήμεθα 5  μαθήτριαι. Ά λ λ ά  φαίνε
ται δτι ή Φ α ν ή  Η. δέν έμεινε εύχαριστημενη καί διά τούτο έφυγε καί μείναμε 
4  μαθήτριαι. Αρχίσαμε λοιπόν καί διωρθώναμε τό χώμα γιά νά κάνωμε κανένα 
σχήμα κατάλληλο. "Οταν ήρθαμε στό σχολειό πήγαμε στό περιβόλι καί ζητή
σαμε άπό τόν κ. Διευθ. τό βιβλίο μέ τά σχήματα καί διαλέξαμε.

Αύτό τό σχήμα πού,διαλέξαμε τδκαμε δ κ. διευθυντής σ’ ένα χαρτί καί μάς 
τδδωσε. 'Ημείς άρχίσαμε τότε τή δουλειά μας*. Σ ω τ η ρ ί α  Κ ρ.* .’

β . « Ο κ. Σαράτσης μέ τόν κ. Διευθ· άπό τάς άρχάς έφρόντιζαν γιά νά μάς 
βροδν ένα περιβόλι νά γυμναζώμεθα γιατί ή αύλή τού σχολείου είναι μικρά. Ά λλά  
πουθενά δέν εδρισκαν δπως τό ήθελαν μέ ψηλό τοίχο κλπ. Ή ταν ένα κατάλληλο 
γιά μάς κοντά στό σχολείο άλλά δέν μάς τό έδωσαν. Τέλος 6 κύριος πού τό είχεν 
μάς τό έδωσεν τέλη Ίανουαρίου.

Π ρ β λ . » .  p . ο . 7 σ η μ . S ., κ ο ί  τ ’  ά κ ό λ ο υ θ α  τ ή ς  ίδ ια ς  μ α β ή τ ρ ια ς  Σ ω τ η ρ ί α ς  Κ :  
« . . .  Δ ιά  ν ά  τ ό ν  ά π ο χω ρ ίσ ω μ κ ν  [το ν  σ ίδηρον] έ ξ  α ίιτώ ν  τ * ν  οόαΟδν ό ά  τ ό ν  θέσ ω μ *ν  

ό ψ ικ α μ ίν ω ν  ο ί ό π ο ιο ι Θ 4  ίχ ω σ ι  δ υ ν α τ ό ν  * 0ρ  κ α ί  δ ιά  μ τγά λ ω ν  φ υ σ ερ ώ ν  τ ό  π υ ρ  γ ίν ε τ α ι  
» λ ε ο ν  δ υ ν α τ ό ν  δ π ο υ  θ ό τ ο υ σ ι ο ί  ίρ γ ό τ α ι  §ν μ ε τά λ λ ε υ μ α  σ ιδ ή ρ ο υ  κ α ι  εν  ά ν δ ρ α κ ο ς . . . .  Τ ό ν  
χ υ το σ ίδ η ρ ο ν  έ ά ν  τ ό ν  σ φ υ ρ η λα τή σ ο υ σ ι δ ιά  β α ρ έω ν  σ φ υ ρ ώ ν  κ α ί τ ό ν  δ ε ρ μ ά ν ο υ σ ι π ο λ ύ  κ α ί 
δχουσ ι έρ γ α λ ε ία  δ π ο υ  τ ό ν  έκ βά λλου σ ι σ ύ το ς  ό ν ο μ ά ζ ε τα ι σ φ υ ρ η λ ό το ς»  . . .  «’Ε κ  τ ή ς  χδ εσ ι·  
ν ή ς  ή μ έρ α ς . Χ δ έ ς  κ ε ρ ί  τ ή ν  2α ν  ώ ρ α ν  μ . μ . μ ε τ έ β η ν  ε ίς  τ ά  έμ π ο ρ ικ ά  δ ιά  ν ’ ά γορά σω  μαλλά- 
κ ια . ‘Ε κ ε ί δ έ  ε ίδ ο ν  Sv μ ικ ρ ό ν  κ α ιδ ίσ ν  τ ό  ό π ο ίο ν  «κλα ιεν  ίγ ώ  δ ί  π λ η σ ιά σ α σ α  α ό τ ό  τ ό  ήρώ · 
τη σ α  δ ια τ ί  κ λ α ίε ι α ύ τ ό  δ έ  ά π ε κ ρ ίδ η  έ π ε ιδ ή  Ιχ α σ ε  τ ό ν  μ ε γά λ ο ν  τ ο υ  ά δελφ ό ν» . — « . . .  "Ο τα ν  
μ ε τέβ η ν  (είς  τ ό  ν ε κ ρ ο τα φ ε ίο ν ] δ ε |ιό δ ε ν  ε ίδ ο μ εν  τ ό  ώ ρ α ιό το το ν  μ ν ή μ α  το «  κ υ ρ ίο υ  Κ οντσ ό  
δ π ο υ  ή  σαν δ α μ μ έ ν α  τ ά  2 κ ο ρ ίτσ ια  τ ο υ  κ α ί 6  ά δ ε λ φ ό ς  τ ο υ  τ ό  ό π ο ιο ν  ε ίχ ε ν  8 π ο λ υ θ ρ ό ν α ς , 
τ ά  έρ γ ό χ ε ιρ α  τ ά  ό π ο ία  έκ έν τω ν  τ ά  β ιβ λ ία  τ ά  ό π ο ία  έμ ελ έ τω ν  κ α ί  π ά ν τ α  τ ά  ό π ο ία  χρ η σ ι- 
μ ε ΐο υ σ ι  δ ιά  τ ό  σ χ ο λ ε ΐο ν ..  -  Τ ή ν  έ ίκ ό ν α  το® H esse  «6 Π α τρ ω ν  Γ ε ρ μ α ν ό ς  ύ ψ ώ ν ε ι τ ή ν  
σ η μ α ία ν  τ ή ς  έ π α ν α σ τά σ ε ω ς . τ ή ν  π ε ρ ιγ ρ ά φ ε ι έ τ σ ι : « Ή λ δ ε ν  ή  ή μ ε ρ α  κ α δ ’ ή ν  δ ά  έλ εν δ ερ ω - 
δ ώ μ ε ν  ή λ δ ε ν  ή  π ρ ο σ φ ιλ ή ς  π ο δ η τ ή  έορ εή  δ λ ω ν  τ ώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν  ή  25 Μ α ρτίου  το υ  1881 δ π ο υ  
δ  Π α τ ρ ιά ρ χ η ς  δ ά  δψ Α ση τ ή ν  σ η μ α ία ν  τ ή ς  έ λ ε ν δ ε ρ ία ς  ε ί ς  τ ή ν  μ ο ν ή ν  τ η ς  Ά γ Ι σ ς  Λ α ύ ρ α ς . 
Π ά μ ε  λ ο ιπ ό ν  κ α ί  ή μ ε ί ς  ν ’ ά κ ο υ σ ο μ εν  τ ή ν  έ π ίσ η μ ο ν  α δ τ ή ν  λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ν  κ α δ ’ ή ν  τ ό  ίδ ν ο ς  
δ ά  έ λ ε υ δ ε ρ ω δ ή . Π ά μ ε  λ ο ιπ ό ν  ν ά  π ά ρ ο μ ε  κ α ί  ή μ ε ίς  τ ά  8 π λ α  ε ί ς  τ ά ς  χε ίρ α ς» .
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Πήγαμε νά τό ίδούμε" ήταν πολύ ώραίσ καί μεγάλο άλλά είχε χορτάρια καί 
γιά  αύτό ένας τσοπάνος έφερε τά πρόβατά του νά τά φάγουν.

Τήν άλλην ήμεραν δ κ. Διευθ. μάς είπεν νά φέρωμε 1,60 [δρ.] γιά νά άγορά- 
σωμεν σκαλιστήρια νά σκάψωμε τόν κήπο’ αΐ άλλες μαθήτριες έφεραν, Ιγώ  όμως 
δέν έφερα γιατί είχαμε στό σπίτι, [σκαλιστήρι]. "Οταν τά έφεραν καί τά άλλα κάθε 
ένα κορίτσι πήρε τό δικό του καί πήγαμε νά τό σκάψωμε.

Ό  κ. Διευθ. τό μοίρασε, τό μισό μέρος νά τό σκάψωμε καί νά τό φυτέψωμε 
καί τό άλλο νά κάνωμε μάθημα. Έγώ είπα στή Φ α ν ή Η. νά πάρωμε ένα μέρος 
μαζί καί δπσιο μέρος θέλαμε είπαμε οτόν κ. Δ. καί μάς έδωσε δσο έπρεπε. Δυό- 
τρεις ήμέρες σκάψαμε μαζί, τότε μάς ήλθε καί ή Κ λ ε ο ν ί κ η O i κ. Μιά ήμέρα 
θ ύ μ ω σ ε  κ α ί  μ έ  έ δ ι ω ξ ε ,  έγώ πήγα στήν Α. Τ σ ι ρ .  πού ήταν μαζί μέ τή 
Μ α ρ ί ν α Κ λ. καί είχαν πάρει πλάτος 3 μέτρα καί μάκρος 2  μέτρα. Ό τα ν το 
τελειώσαμεν σκεπτόμασταν τί σχέδιον νά τού δώσωμε" κάθε μία έλεγε τό ίδικό της 
σχέδιο, ή Α. Τ σ ι ρ .  έλεγε άλλο σχέδιο έγώ άλλο καί ή Μ α ρ ί ν α  Κλ .  άλλο. 
άλλά περιμείναμε νά μάς φέρουν καί λίπασμα καί δέν τό σχηματίσαμε. Άφού  
είδαμε πώς δέν θά μάς φέρουν συμφωνήσαμε ένα σχέδιο πού μάς τό έδωσε δ κ. Διευθ- 
καί χωρίσαμε Ινα μέρος νά φυτέψωμε δσπρια καί στό άλλο διάφορα λουλούδια.

Σήμερα θά πάμε περίπατο νά μαζέψωμε λουλούδια γιά νά τά φυτέψωμε στόν 
κήπο». Φ α ί  δ ρ α  Δ. (πρβλ. ΐδ. β. σ. 5 καί 11 σημ. καί π. σ. 219).

( |0) ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ  ΠΕΡΙΒΟΛΙ

Τ μ ή μ α  Α '.

α .  «Άφού σκάψαμε καί σχεδιάσαμε τό περιβόλι, έπόμενον ήτο νά τό φυτέ
ψωμε· τό φυτέψαμε λοιπόν μέ τά λουλούδια πού σάς γράψαμε στήν προηγοο- 
μένη έκθεση, καί περιττό νά σ&ς τά άναφέρω. Ά φ ού λοιπόν τό φυτέψαμε, κοιτά
ζαμε πώς νά τά περιποιηθούμε γιά νά πιάσουν, καί κατά καλή μας τύχη έπιασαν 
όλα" μόνον τά παυλάνια ξεράθηκαν άν καί ήταν μέ βίζες.

Στό λαχανόκηπο είχαμε μαρούλια, σκόρδα, φασόλια, κρομμύδια, μπιζέλια) 
βεβύθια καί φακή. Πριν άπ' τήν γιορτή δμως τού Πάσχα πού ήτανε σαρακοστή, 
επειδή τά μαρούλια στόν μανάβη ήταν ακριβά, έθεώρησαν καλό νά βγάλουν τά 
δικά μας" άλλ’ άς είναι θά πιαστή γιά ψυχικό. Ά λ λ α  δέν μάς βγάλανε οί άνθρω
ποι" κάναν δμως τήν ανδραγαθία τους καί τά κοράκια καί ήλθαν καί μάς βγά
λανε δλα σχεδόν τά φασούλια.

Πρός τό παρόν δέν μάς πειράζουν τίποτε, έννοείται οί άνθρωποι, γιατί τώρα 
μεγάλωσαν δλα καί δέν φοβόμαστε τά κοράκια.

Τώρα δλα τά λουλούδια είναι άνοικτά καί ώραΐα». Λ 1 ν α Λ. (πρβλ. π . σ. 248).
β". «"Οταν έτοιμάσαμεν τό περιβόλι φοτεύααμε τά λουλούδια" άλλα έπιασαν 

καί άλλα δέν έπιασαν, έπειδή τό χώμα ήτο δλο πέτρες καί δέν είχαμε νερό. Τότε 
εΐμεθα αναγκασμένες νά κοβαλοδμε νερό άπό τό σχολείο, διότι δέν βγάλαμε είς 
τό περιβόλι. Ά λ λ ε ς  κοβαλούσαν καί άλλες δέν ήθελαν. Ή μείς πρώτα, γύρω στά 
χωρίσματα, φυτεύσαμεν παφλάνια άλλά δταν κάμαμε παύσεις διά τό Πάσχα, 
επειδή δέν τά ποτίζαμε, ξεραθήκανε τά βγάλαμε · καί βάλαμε φακή. Ύστερα άπό 
λίγας ήμέρας ένεκα τής βροχής μεγάλωσε ή φακή, άλλά φύτρωσαν πολλά παλιό- 
χόρτα δχι μόνον στή φακή, άλλά σ’ δλα τά λουλούδια καί δέν τά άφηναν νά
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μέγαλωσυυν δια τούτο δτ«ν δέν εϊχαμ* μάθημα, χαθήααμε καί , 4  βγάίαμ*. Τώρα 
δ κήπος μας r t p i « « «  «ίς άνθηράν χαχάστασιν, διότι δλα τά λουλούδια μ,γάλω-

ζ :τ  κ;·’ρ“ >-»-»* »* * «* ζ χ
S Z  Ι ί ΐ ή  . τ4" · μ* Ε“ "’ ί4 λ * μ* “  "ί ™  « ι - .» > ί φ .λ χ .

Γ Γ , ΐ χ , 1 2 ; γ , χ: » γ “  “ S' ° K  -  < « ■

Τ μ ή μ α  Β \

τύ  ν*ΚΡ« «του Φυτρώσουν τά

ζτ?:;ζζ :χ»“ ~* — *  « λ .
Στο δικό μας τμήμα, τδ όποιον |χ ομϊ δύο, φυτέφαμο αντί λ,βαντίνη φακή *

i t j z : ,  μ4,°- ·*  * ,ρ“  “ί " '  ·“  *  s u -  “ ' · « » «
1 **Μ  *  too *.pi««XteB ϊχομτ φυπέψίι¡ZtLT Γ ' Χ Ρίμμΰ8ΐα’ Τά δπ0Ε“  lYlVav * α ί « * · * » « * · *  Λ λ *  84ν

τ Γ ^ θ Γ θ / χ ογ μ “ Τα I  βτΐ» ίξ* μ* ^  ^  Μ λ0"ν τ0ύ? ·Β χ ^  τ ο ύ το υ
μ ΐ τ ί  Ι τ ι σ  ™ ^  * *  *Χ“ · 8‘*  X°5™ ν* φέρνωμ,τα «οηβτιιρκ» απο το σχολίΓο». (Κ) Φ ρ ο σ ύ ν η  X,

μ ύ δ ^  χ α ί ° Γ ν 0χ·8^ β*μ·  τ ί  μίρ0? μα;· τό * » *  Φ«μ· λουλούδια, όσπρια χαί κρεμ- 
τοΓ Π . μ Χ“ Ρ“ π° δ ^  βΧέπα^  ’A U *  κατά τάς ήμέρα?
I I !  Ϊ Τ Γ «  *ΐΧ“μ· ' 0Χ0λ*'° βρ?ίΧαν τ* π *ιδ''“ * « * .  ήλθαν, μ * ς ξ,ρρίζ». 
αΟτέί τ ΐ £ ° ν  ^  ^  *** ^  άφήΜαν τ® («Ρ«« μ*? ξηρό· Καί όλος
Γοα χ Ι  Ι ο  Τ  ! ° , ™ ΧωΡίί λ00λ0^ “ · Κ“ ί Ρδνο προχθές πήρα χαί τδ καθά- 
ρ^α καί φύτεψα λίγα λουλούδια' γύρω δέ οτο σχήμα ίίχα  φμχέψ* φακή χαί τώρα

τ Τ ^ Γ £  m T Τ ’ 86 ^  φα,ίλΐα Χαί τ4 *»»***- δ X. δ,εοθμν-
τ ο ί  ί ί β  1  -  ‘ Τ 1" 1"4 μ ά θ η μ “  3 ΐ 6  π ί ρ ΐ 6 α '-  « δ  ά ν α τ ο λ ικ δ  μ έρ ο ς

. π - ρ ΐ6° λ10’’  μ α ;  μι·4  « ' «  Μ  Ι η ρ 4  φ ύ λ λ α , ά π ό  * £ , „  Ν  β ά ν α μ ε  θ ρ α ν ίΓ χ α ί  
κ α ν ο μ ι  «ΟτοΟ μ ά θ η μ α » . (Κ ) Δ ή  μ  η  τ  ρ α  Κ.

Τ μ ή  a  α  Γ ' .

UMiv * iw ,’ » etV ^ Γ Γ  ^  πίΡί6ώλΐ· * *■ ϊδ<οβί άπδ 2 μ*τρ« σέ χάθε
ΪΓ τ ’α Γ ο  f  / '  μ α τ ': ν α  Xi <νώ3αμ8 καί **»Χίβ«Ι*· ν* Μ ζ ω μ ε  τά 
Έ χ Ι Ι α ε  '̂  ^  τ4 ° ^ ψαμί Χβ1 ° * ^ δ μ ε 9 «  τί σχήμα ν* τδ δώσωμε.
ά π Γ Γ  ρ «  ημ ,ϊν0’ * λΧά “ V μδ? Spies - ί  τήν χαλάσαμε- μετά είδαμε 
4 »  Ινα Μ λίσ χαί χαναμ . 4ν« δΧΧο σχίδτο. ΆψοΟ τδ σκάψαμε χαί τδ σχεδατ-

Z J Z T * * *  Γ  7 - 4φβμ'' "0λλά ***■  Δώ ·*?***  τοΟ Πάσχα
Ιχάναμ , 8 αχοπας 4ΠΙ 3ο ήμερες δταν δέ ήλθαμε, τό ηδραμε άνο, χάτα,- μας είχαν 

χ ΐ  Ϊ  )γ "’ δ Τ ^ Ι ^  X0PT“ ^  ^  «« X - Αρχίσαμε νά τό
θ ο ν τ Χ ί Γ Ι ’ ίΜ Ρ,? 8έν ίλββμ* V* Χ0 * > "* & * » ,  «ν χαί ό χ. δ ^ -
!α ί θ ! £  Γ  Τ °  Χαί ^  Τ0 έη4τΐ3ί· ΤώΡ“  κώθί δ*ίτ6ρ°  *>**> τό  ^ ί ζ ο μ εχαί βγάζομε δσα χόρτα εχετ, τά δέ άνθη μας στέκουν χαλά' είχαμε χαί μ ερ ιές  
9Ρ«ό«λες , ις  μίαν γωνίαν τοΟ περ.τβολ^οδ, έπροχθές «νθτσαν, αλλά έΠήγ ί  ή 
2 * 6  « σ τ η  νά σκάφη χαί χωρίς νά θίλη έκοψε τά δνθη. Εις τό περτίόλτ μας
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έχομε χαί μερικά κουκιά χαί μερικά βε@ίθια, αλλά μετά λύπης μας είδαμε δτι 
έχουν ψώρα»- Π ε ρ σ ε φ ό ν η  Ζ.*,

. 6’. »Τώρα τά λουλούδια πιάσανε, τά  κουκιά μας ψώριασαν, τά σκορδάχια 
μεγάλωσαν, τά κρεμμύδια βγάλαν λουλούδια, χαί έν γενει όλα έκείνα που είχαμε 
φυτέψει πιάσαν καί βγάλαν λουλούδια. Εις μία γωνία του περιβολιού είχαμε φρά
ουλες μεγαλούτσικες- είχα καί έγώ χαρά που είχαμε φράουλες, καί πήγε ή γνω- 
στικιά ή Σ ε β α σ τ ή θ .  γιά  νά τό σκαλίση χαί μοδ λέει" κοίταξε Σταματίνα, τί 
ώραίο ιτοδ φαίνεται τώρα ποΟ είναι σκαλισμένο. — Πάω χαί έγώ νά δώ άφοδ μοδ 
λέει πώς είναι ώραΐο, χαί τί νά ίδώ ! Οί φράουλες κομμένες καί τις είχε βάλη 
άπάνω [άπάνω] γιά νά μή φαίνωνται' καί ένφ τής έλεγα δτι τής έχει αυτή κομμέ
νες δταν σκάλιζε, εκείνη νά μου λέη δτι ήταν έτσι, καί μένα μοδ φαινόταν νά 
σκάσω». Σ τ α μ α τ ί ν α  Ρτ .  (πρβλ. ϊδ. β. σ. 10 καί π. σελ. 209, ,236).

Τ μ ή μ α  Ε ' .

• Ά φοδ σκάψαμε καί καθαρίσαμε άπό τά χόρτα τό περιβόλι, ήτοι τδ τμήμα 
μας μόνον κάμαμε τό σχέδιο. Εις τήν αρχή φυτεύσαμε πολύ όλίγα άνθη άλλά  
σιγά σιγά συνεπληρώσαμε τδν αριθμό ώστε είναι αρκετά τώρα. Στήν άρχή πρώ
τον εμπόδιο ήτον κάτι κόττες του κυρίου Π. ποδ μάς χαλοδσαν τό σχέδιο, έπειτα 
τά παιδιά ήρχοντο καί μάς ξερρίζωναν τά άνθη, καί τέλος τά κοράκια ήρχοντο 
καί έτρωγαν τά δσπρια τά δποία είχαμε σπείρει' άλλά άφ' δτου φύτρωσαν δέν έχουν 
τί νά φδν καί δέν ξαναήλθαν. Καί έτσι διά τής δπομονής χατωρθώσαμεν νά άπαλ- 
λαγώμεν δλων τών εμποδίων. Τώρα φύτρωσαν δλα τά δσπρια, επιασαν τά άνθη 
καί μερικά μάλιστα έβγαλαν καί άνθη. Τά ποτίζομε κάθε βράδυ καί έτσι είμαστε 
άναγκασμένες νά γυρίζωμ» στάς 6 στό σπίτι ένφ σχολάμε στάς δ». Σο φ ί α Κ. 
(πρβλ. π. σελ. 275).

Τ μ ή μ α  Τ'.

«Άφοδ σκάψαμε τό περιβόλι μας, τό σχηματίσαμε καί φυτεύσαμε λουλούδια 
καί λαχανικά, καί γύρω στά σχήματα φακή γιά πρασινάδα. Ό λ α  τά λουλούδια

* Π ρ β λ . μ έ  τ ή ν  « α ρ α π ά ν ω  έ κ θ ε σ η  τ ή ς  Π ε ρ ο β φ ό ν η ς  Ζ. τ ή ν  έχ ΰ ε ο η  τ η ς  γ ιά  τ ά  
Χ ρ ισ το ύ γε ν ν α  (π . οβλ. 21ft). κ α ι ά χ ό μ α  τ*ά *όλου ι> α  ’Λ λ ώ η η ΐ ά ιαβα^νονσα  ή ίίέλη σ β
ν ’ άρΛ άση τ ο  κρ έα ς , άλλ* έπ β ίδ ή  δ έ ν  ή δ ά ν α τ ο  ν* άνέ?-^η  έ«1 το υ  δ ένδ ρ ο υ  ή κ ο υ σ ε δ μ ω ς  
μ ία ν  φ ορ ά ν  δ τ ι  ο ΐ  κ ό ρ α κ ες  κ ο λ α κ εύ ο ντα ι χ α ί  ή ρ χ ια β  ν ά  έ .τα ιν$  τ ό ν  κ ό ρ α κ α  δ ιά  τ ά  ώ ρ α ια  
τ ο υ  « τβ ρ ά  κ α ί δ τ ι  ε ίχ ε  π ο λ λ ά  π ρ ο τ ε ρ ή μ α τα . Κ α ί αίττός* ή ξ ιζβ  ν ά  ή τ ο  ό  βα σ ιλεύ ς  τ ώ ν  «τη *  
ν ώ ν  έ ά ν  ε ίχ ε  κ α ί  φ ω ν ή ν  ώ ρ α ία ν , ό  δ ε  κ ό ρ α | ί^έλων . . . »  κ λ π . — « . . . ’ Ε π ε ιδ ή  δ  σ ίδη ρ ος 
δ έ ν  ά π α ν τ ρ  έν  τ ή  φ ύ σ ε ι μ ό ν ο ς  ά λ λ α  ή ν ο μ έ ν ο ς  μ ε τ '  ά λλω ν  σ ω μ ά τω ν . Δ ιά  ν ά  λά β ω μ εν  δ έ  
α ύ τ ό ν  κ α θ α ρ ό ν . θ ε τ ο μ * ν  τά  δ ρ υ κ τ ά  τ ο ύ  σ ιδ ^ ρ η υ  έ ν τ ό ς  ύ φ ικ α μ ίν ω ν  δ η λ -fev σ τρ ώ μ α  δ ρ ν χ τά  
τ ο υ  σ ιδ ή ρ ο υ  κ α ί ’έν  σ τρ ώ μ α  λ ιΦ ά ν^ ρ α κ ο ς  κ α ί κόκ . κ ά τ ω θ ε ν  δ έ  φ υσώ  μ εν  δ ιά  φ υ σ ερ ώ ν δ ιά  
ν ’ ά ν α π τυ ξ ω μ εν  θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ν  μ ε γ α λ ύ τε ρ α  ν .  Τ ο ιο υ το τρ ό π ω ς  δέ  λ α μ β ά ν ο μ ε ν  τ ό ν  χ υ το σ ίδ η 
ρ ο ν  λ ε γό μ εν ο ν . Κ α τα σ κ ευ ό ζο μ εν  δ έ έ ξ  α ά το ΰ  . . . .  *0 χάλυ·^» τ ό  σ π ο υ δα ιό  «ερον ε ίδ ο ς  σ ιδ ή 
ρου  κα τα σ κ ευ ή  π ο λ υ σ ύ ν δ ε τ ο ς . Κ α τα ο κ ευ ά ζο μ εν  δ έ  έ κ τ ο υ  χά λ υ β ο ς  δ ιά φ ο ρ α  ά ν τ ικ ε ίμ ε ν α  . . . »  
κ λ π . — <βΟ τα ν  έξ έρ χ ε τα ι ή  μ ή τη ρ  μου ε ίς  π ε ρ ίπ α τ ο ν  μ ε τά  τ ώ ν  ά δελ φ ώ ν  μ ο υ  κ α ί  κ ά δ η μ α ι
μ ό ν η  μ ο υ  ε ίς  τ ο  ο π ίτ ι έ ά ν  ε ίν α ι  ά τ α κ ιο π ο ίη τ α  τ ά  β ιβ λ ία  μ ο υ  τ ά  τ α κ τ ο π ο ιώ  μ ετά  δ έ κ ά ϋ η »  
μ α ι  χ α ί μ ελετώ  δ ιά φ ο ρ α  β ιβ λ ία  έ ν ίο τ ε  δ έ  π α ρ α γ γ έ λ λ ω  τ ή ν  έξ α δ ε λ φ η ν  μ ου  ή  ό π ο ία  χ ά ϋ η -  
τ α ι  π λ η σ ίο ν  μ α ς , δ τ α ν  δέ  έλ δ η  έξ ερ χ ό μ ε^ α  είς  τ ό ν  έξώ σ τη ν  ή  ε ίς  τ ή ν  α δ λ ή ν  κ α ί  καφή» 
?  εΦ α°. Π ε ρ σ ε φ ό ν η  Ζ .
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ίπιασαν καί άνθισαν, άλλά άπό μερικά τμήματα μόλις άνθισαν τά λουλούδια έπειτα 
από δύο, τρεις μέρες τήν νύχτα πήδησαν μέβα παιδιά καί τά έβγαλαν όλα' τήν 
έπαδριο πήγαμε ατό περιβόλι χαί μόλις τό είδαν τά κορίτσια πού τά είχαν, άρχι
σαν νά φωνάζουν χαί νά λένε είς τόν χ .  Λ. νά τούς άναφέρη εις τήν αστυνομία. 
Γιά νά γίνουν τά λουλούδια χρειάζεται νερό, άλλα δέν έχομε γι' αυτό παίρνομε 
άπδ τό σχολείο χαί κοπιάζομε πολύ. 2τήν άρχή μερικές μαθήτριες δέν ήθελαν νά 
παίρνουν νερό άπό τό σχολείο χαί βίν πότιζαν, έπειτα όμως φαίνεται λυπήθηκαν 
τά λουλούδια τους καί άρχισαν νά ποτίζουν καί άκόμη ποτίζουν.

Αύτά έχω νά γράψω γιά τό περιβόλι». Β α λ σ α μ ή  Μ π . (πρβλ. ίδ. β. σ. 12 
σημ., 18 χαί π . σελ. 219).

Τά γραπτά κάθε μαθήτριας κατά χρονολογική σειρά τά βρί
σκει ό Αναγνώστης πού θέλει νά τά ξαναμελετήση καί μόνος 
του στις ακόλουθες σελίδες:

1) Ζ ω ή  Β., οτά Τρία χρόνια δάσκαλος, Α' μέρος (Πώς πήρα·τά παιδιά),
σελ. 17 καί τής μελέτης αύτής (Μέρος Β') σελ. 208, 271, 
218, 237, 226, 246, 261.

2) Λ ί ν α  Λ., μέρ. Α' σελ. 9 ,1 9  καί Β' ο .204 · 205, 270, 208, 271, 215, 235.
220, 238, 248, 279.

3) Β α σ ι λ ι κ ή  Ν., Α' σελ. 10 σημ., 14 σημ., 20, καί Β' σελ. 209, 239,
227, 273.

4) Ά  ρ τ ε μ ι ς  Π., Β' σελ. 210, 222, 2 4 1 ,2 2 2 , 272, 264.
5) Ε λ έ ν η  <Ρ., Β' σελ. 203, 206, 269, 275.
6) Ά  θ η ν ä  P., Β' σελ. 204, 207, 215, 277, 260 σημ.
7) Μ α ρ ί α  Σ χ ., Α’ σελ. 4, 9, 16 ,2 0 , 22, καί Β' σελ. 205, 2 3 3 ,2 1 3 , 210,

239, 249.
8) Σ τ α μ α τ ί ν α  P., Α' σελ. 10 χα ίΒ ' σελ. 234, 208, 238, 251, 281.
9) Σ ο φ ί α  Κ., Β 'σελ . 270, 215, 275, 281.

10) Ί  φ ι γ  έ ν ε ι α Ξ., Β' σελ. 204, 270, 219, 273.
11) Γ α ρ υ φ α λ λ  ι ά Γ., Α' σελ. 20  καί Β' σελ. 207, 212, 271, 261.
12) Ε  δ θ α λ ί α A., Α' σελ. 4, 12 σημ. 3, 20 καί Β’ σελ. 205 σημ-, 234,

215, 238, 223 · 224, 272, 279.
13) Ε δ S ο κ  ί α Μ., Α' σελ. 22, καί Β’ σελ. 215, 271, 236, 220, 239, 262.
14) Π ε ρ σ ε φ ό ν η Z., Β' σελ. 281 σημ., 219, 281.
15) ’Α λ κ μ ή ν η  Τα., Β' σελ. 268 σημ. καί 263.
16) Κ α τ ί ν α  Τ., Α' σελ. 14, 20  καί Β' σελ. 234, 214, 272.
17) Σ α π φ ώ Π λ-, Α' σελ. 22 καί Β' σελ. 269, 272 σημ., 272, 264 σημ.
18) Φ ρ ο σ ό ν η X., Β’ σελ. 269, 240, 271, 251, 280.
19) Δ ή μ η τ ρ α E., Β' σελ, 236, 240 σημ., 250, 280
20) Β α λ σ α μ  ή Μ π., Α' σελ. 12 σημ., 17, καί Β' σελ. 218, 276, 282.
21) Φ α ν ή  H., Α' σελ. 6, 15 σημ., 20, καί Β’ σελ. 208, 237, 258.
22) Φ α ί δ ρ α Δ., Α' σελ. 5, ΤΙ σημ., καί Β' σελ. 219, 255, 278.
23) Σ ε β α σ τ ή  θ., Α' σελ. 13 σημ-, 17, καί Β' σελ. 234, 225, 276.
24) Ά  ν θ ή Φ., Β’ σελ. 208, 270, 224, 252, 266.
25) Ε δ τ υ χ ί α  Β., Α'σελ! 3 ,1 8  καί 3' σελ 235, 237, 240 σημ., 2 5 6 -2 5 7 .
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26) Ε δ α Α.„ Α' σελ. 6, 10 σημ., καί Β' σελ. 2 (0 , ^  252.
27) Σ ω τ η ρ ί α Κ ρ., Α' σελ. 7 σημ., καί Β’ 2 3 7 ,2 3 8 ,2 7 8  σημ-, 278, -53 .
28)  Ά  ν δ ρ  o V  ί κ η  Ν τ., Α ’ σελ. 10, 11, 19, καί Β σελ.. 7 .

29) Ε δ τ έ ρ π η  Π., Β 'σ ελ . 2 2 1 -
30) Μ α ρ i ν α Κ λ., Β' σελ. 234, 238 σημ-, 240 σημ., 253 σημ., 255 σημ., 263.
31) Δ α ν ά η  S., Α' σελ. 5, 9  σημ., καί Β' σελ. 207. [Ό λα  τ’ άλλα γραπτα

τής Δανάης Σ. χάθηκαν]
32) Ν ί ν α  Τζ . ,  Β' σελ. 213, 214.
83) Μ α ρ ι γ ώ Ι . ,  Α' σελ. 20, 21, 233, 215. [Ή Μαριγώ I. έφυγε στό τέλος 

τής α’ τριμηνίας].



Β.  Α Ρ Θ Ρ Α

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΟΑΕΙΑ ΚΑ Ι Η ΜΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ

Α. Π Ε Τ Ρ Ι Δ Η

Ολοι παραδέχονται πώς κάθε σημερινή πολιτισμένη κοινωνία 
χωρίζεται σέ τρεις τάξεις. Τό χωρισμό αύτό, καθώς είναι γνωστό, φέρ
νει κυριώτατα τό είδος τής εργασίας πού προσφέρνει καθένας στήν 
κοινωνία γιά νά παραχτοΟν τ’ άγαθά τής ζωής καί νά προοδεύση τό 
σύνολο. Σε κάθε κοινωνικό π. χ. όργανισμό άρκετοί είναι έκεΐνοι πού 
επειδή έχουν δυνατή πνευματική μδρφωσγ} ή 5φθονα τά 6λικά άγαθά
διευθυνουνε αύτοί σχεδόν μέ τήν έργασία τους τήν κοινωνία, καί 
δημιουργώντας κάτι καινούριο πάντα, κάνουν ώστε δλο καί περισσό
τερο νά προοδεύη τό σύνολο. Τέτοιοι είναι οί έπιστήμονες, οί μεγάλοι 
κτηματίες, βιομήχφνοι καί έμποροι, οί άςιωματικοί καί οί άνώτεροι 
υπάλληλοι τού κράτους, καί άποτελοΟν τήν ά ν ώ τ ε ρ η ,  τήν άριστο- 
κρατική νά πούμε τάξη.

 ̂ Στην άλλη όλωσδιόλου άκρη βρίσκονται έκείνοι πού Ιπειδή τούς 
λείπει ή πνευματική μόρφωση ή τά δλικά μέσα, δουλεύουν μηχανικά 
τις πιό πολλές φορές, σύμφωνα μέ τις όδηγίες πού δίνουν οί άλλοι. 
Ιέτοιοι είναι δλοι οί έργατικοί δσοι μπαίνουν μισθωτοί σέ βιομηχα
νικές ή γεωργικές ή Ιμπορικές δουλειές, οί π ρ ο λ ε τ ά ρ ι ο ι ,  δπως 
τούς λένε μέ ξενική λέξη. Αύτοί αποτελούν τήν κ α τ ώ τ ε ρ η  κοινω
νική τάξη.

Ανάμεσα στις δυδ αύτές όλωσδιόλου άντίθετες άναμεταξύ των 
τάξεις στέκεται ή μ έ σ η ή ά σ τ ι κ ή  τάξη. Ά π ’ αδτή δέ λείπουν τά 
πνευματικά καί τά δλικά κεφάλαια, οδτε δμως καί τά έχει άφθονα 
πολυ. Νά Ιφεύρη τίποτε καινούριο δέν είναι ίκανή- περιορίζεται 
λοιπόν νά συνιηρή τόν πολιτισμό πού έχει ή κοινωνία από τις παλιό- 
τερες γενεες, ή νά Ιφαρμόζη τις καινούριες ίδέες έκείνων πού άνή- 
κουν σιήν άνώτερη τάξη, όδηγώντας πρό πάντων κι έπιβλέποντας 
στην εργασία της τήν κατώτερη τάξη. Σ ’ αύτήν άνήκουν οί μικροί
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γεωργοί (πού έχουν δικά τους χωράφια πάντα), οί μικροί βιομήχα- 
νοι καί έμποροι, οί κατώτεροι δπάλληλοι τού κράτους, οί παπάδες, 
οί περισσότεροι άπό τούς ιδιωτικούς δπάλληλους, γενικά «εκείνοι πού 
μέ τή λίγο ή πολύ δπεύθυνη θέση πού κατέχουν, τή δουλειά πού 
κάνουν, τή μόρφωσή τους, τήν περιουσία τους ή τό εισόδημά τους ή 
τήν κοινωνική τους θέση, μέ τήν όλωσδιόλου αστικήν δψη τής ζωής 
τους, άνυψώνονται πάνω άπό τις μεγάλες μάζες τών έργατικών 
τάξεων, χωρίς δμως καί ν' άνήκουνε, έξ αιτίας μεγάλου εισοδήματος 
στις τάξεις τών μεγάλων κεφαλαιούχων ή γαιοκτημόνων» *.

*

’Ανάλογο πρός τις άνάγκες καθεμιάς άπό τις τρεις α'δτίς κοινω
νικές τάξεις είναι τό ποσό τής γενικής παιδείας πού παρέχει ή πολι
τεία στούς πολίτες της. Έ τσ ι σέ κάθε πολιτισμένο κράτος βρίσκει 
κανείς σήμερα τριών ειδών σχολεία πού δίνουν τή γενική μόρφωση: 
ένα γιά τήν κατώτερη τάξη, άλλο γιά τή μέση, καί τρίτο γιά τήν 
άνώτερη.

Αύτό γίνεται καί στήν πατρίδα μας· άπό τότε πού μέ τόν Ιρχομό 
τού πρώτου μας βασιλέα οί φωτισμένοι Βαβαροί διωργάνωσαν τήν 
έλληνική πολιτεία, τριών είδών σχολεία ίδρύθηκαν γιά τις άνάγκες 
τού έλληνικού λαού. Τό δημοτικό, τό έλληνικό σχολείο καί τό 
γυμνάσιο (Βασιλ.· Διάταγμα τής 6 Φεβρουάριου 1834 καί τής 31 
Δεκεμβρίου 1836). Σύμφωνα μέ τή διοργάνωση αύτή τής παιδείας 
(πού έξω άπό μερικές λεπτομέρειες δέν άλλαξε ώς σήμερα), άπό 
τό δημοτικό σχολείο πρέπει νά περνούν τά παιδιά καί τών τριών 
τάξεων, άπό τά έλληνικό τά παιδιά τής μέσης καί τής άνώτερης 
(κοίτα τό άρθρ. 2 τού Β. Δ. τής 31 Δεκεμβρίου 1836 «πρώτιστος σκο
πός τών έλληνικών σχολείων είναι νά προετοιμάζουν διά τά γυμνά
σια· άλλά συγχρόνως ή έν αύτοίς έκπαίδευσις πρέπει ν’ άποτελή 
καί αύθύπαρκτόν τι δλον. . .  κατάλληλον διά τούς παίδας, δσοι δέν

* Ωραία, άν καί συνοπτικά, πραγματεύεται τό ζήτημα ή εισηγητική έκθεση 
των έκπαιδευτικιδν νομοσχέδιων πού παρομοίασε τελευταία στή Βουλή 4 υπουρ
γός κ. Τ σ ι ρ ι μ ι δ κ ο ς  (σ. 24). Γιά περισσότερες λεπτομέρειες κοίταξε τήν 
πραγματεία του κ. Ε υ τ α ξ ί α  «Ή διαβάθμισις τής γενικής παιδείας καί ή μέση 
έκπαίδευσις εν Έλλάδι», Άθήναι 1907 (σ. 11 -  16), όπου δ συγγραφέας βάση του 
χωρισμού δέχεται τήν πνευματική πρό πάντων μόρφωση. ’Επίσης καί τό βιβλίο 
τού J. W e r n i c k e  «Der M ittelstand u n d  se in e  w irtschaftliche Lage», Αιψία 
1909. Ά π ό  κεί πήρα καί τόν παραπάνω δρισμό τής μέσης τάξης.
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θέλουν μεταβή είς τά γυμνάσια, άλλ’ άπό τού έλληνικσΟ σχολείου 
άμέσως εις τόν κοινωνικόν βίον ή εις θέσιν, μή άπαιτοδσαν έκπαί- 
δευσιν γυμνασίου ή πανεπιστημίου»), καί τέλος στδ γυμνάσιο πρέπει 
νά φοιτούνε τά παιδιά τής άνώτερης τάξης— με τΙς άπαραίτητες, 
έννοείται, πάντοτε έξαιρέσεις γιά τά φτωχά παιδιά πού Ιτυχε ,νάχουν 
έξαιρετική ιδιοφυία καί πρέπει νά προχωρήσουν παραπάνω.

Κι αλήθεια, άπό τα δημοτικά μας σχολεία περνούν καί των 
τριών τάξεων τά παιδιά. Σταματούν δμως τά παιδιά τοΟ λαού, τής 
κατώτερης δηλαδή τάξης, μόλις πάρουν τό άπολυτήριο τού δημοτι
κού σχρλείου, ή βλέποντας (αύτά ή τά σπίτια των) πώς ή μόρφωση 
πού άπόχτησαν στό δημοτικό σχολείο δέν τά φτάνει γιά νά ζήσουν, 
προχωρούν καί παραπάνω, μέ τδν πόθο ν ' άρματωθούνε καλύτερα γιά 
τόν άγώνα τής ζωής, βάρος δμως στό μεταξύ δυσκολοβάσταχτο στούς 
δικούς των, κι άργότερα στήν κοινωνία; "Ολοι μας κάπως άόριστα ξέρομε 
βτι συχνά γίνεται τδ δεύτερο, δτι δηλαδή στό Ιλληνικό σχολείο φοι
τούν συχνά καί παιδιά φτωχών, φτωχότατων μεροκαματάρηδων, θά  
ήταν δμως πολύ σπουδαίο νά μάθωμε πόσα άκριβώς παιδιά τής κατώ- 
τερης τάξης παραστρατίζουν κι έρχονται στά Ιλληνικά σχολεία, κι ά ν 
τά  σ χ ο λ ε ί α  α ύ τ ά  π ρ έ π η ,  δ π ω ς  ε ί ν α ι  σ ή μ ε ρ α ,  νά  θ ε ω 
ρ ο ύ ν τ α ι  σ χ ο λ ε ί α  γ ι ά  τ ή  μ ί σ η  κ α ί  ά ν ώ τ ε ρ η . τ ά ξ η .

Γι’ αδτό θά μάς χρειαζότανε μιά στατιστική πού νά μάς έλεγε 
ποιά είναι -άπάνω κάτω ή κοινωνική θέση των οικογενειών δλων 
τών παιδιών πού φοιτούνε στά έλληνικά σχολεία,

*

Μιά τέτοια στατιστική είχα κάμει δταν κατά τό 1910— 1911 δπη- 
ρετούσα στόν Πειραιά, στό Β' έλληνικό σχολείο, καί τή δημοσιεύω 
σήμερα Ιδώ, μέ τήν έλπίδα πώς μπορεί νά δώση άφορμή σέ παρό- 
μοιες έργασίες σέ δλο τό κράτος, έργασίες πού θά είναι χρησιμώ- 
τατες, γιατί κοντά στ’ άλλα θά δώσουν τά καλύτερα έπιχειρήματα 

τά έπιχειρήματα τών άριθμών — στήν έκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Ή  δουλειά ήταν άρκετά δύσκολη. Είναι άλήθεια δτι στά μητρώα 

τών σχολείων ύπάρχει ιδιαίτερη στήλη γιά τό «έπάγγελμα τών 
γονέων», άλλ’ αύτή ή στήλη είναι σχεδόν γιά τόν τύπο. Χωρίς 
πολλήν Ιξέταση ό διευθυντής τού σχολείου γράφει έκεί δτι τού είπούνε·
6 &να? ε*ναι υπάλληλος, ξ> άλλος ¿ργατικός, 6 άλλος κτηματίας■ μά 
άπό τις άπλές αύτές λέξεις πολύ λίγα πράματα μπορεί κανείς 
βέβαια νά καταλάβη· (κτηματίας λ. χ. είναι κι αύτός πού έχει 500000 

^ άλλος πού έχει μονο 10000 καί κουτσοζή' πολλές
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φορές μάλιστα παριστάνεται εύφημιστικά ώς κτηματίας 6 άνεργος 
καί ό σουλατσαδόρος). Χρειάστηκε λοιπόν νά κάνω ιδιαίτερη έρευνα 
γιά τήν κοινωνική θέση πού είχε ό κάθε γονέας, ώστε νά έχω δσο 
μπορούσα πιό σωστές πληροφορίες. Καί πάλι δμως ό χωρισμός καί 
ή κατάταξη τών οικογενειών σέ τάξεις μ’ έβαλαν σέ πολλή πολλή 
σκοτούρα' γιατί καθώς είναι γνωστό, τά σύνορα τής άστικής τάξης 
καί πρός τά πάνω (τήν άνώτερη τάξη), καί κυριώτατα πρός τά κάτω 
(τήν κατώτερη), είναι φοβερά δυσκολοκαθόριστα. Οσο μεγάλη δμως 
κι άν ήταν καί αύτή ή δυσκολία, μπορώ νά βεβαιωσω δτι εργάστηκα, 
μέ δση μπόρεσα περισσότερην εύσυνειδησία κι Ιλπιζω πως τή νίκησα 
άνίσως δέ κάπου κάπου δ προσεχτικός άναγνώστης παραξενευτή, βλέ
ποντας νά κατατάσσω σπίτια πού ό προστάτης τους έχει Ινα ώρισμενο 
έπάγγελμα σέ τάξη, πού μέ πρώτη ματιά νομίζει πώς δέν έπρεπε νά 
καταταχτούν έκεί, τόν παρακαλώ νά θυμάται πάντα πως στό ξεδια- 
λεγμα μεταχειρίστηκα συνδυασμένα δλα τά κριτήρια, δσα μπορούσαν 
νά μοΰ χρησιμέψουν γιά νά μορφώσω βέβαιη γνώμη γιά τή θεση 
καθενός' περιουσία ή εισόδημα, μόρφωση, έπάγγελμα, άκόμη καί τις 
κοινωνικές σχέσεις καί τις έλπίδες προαγωγής πού είχεν ó Α ή ó Β 
πατέρας. "Ετσι ή κατάταξη έγινε δσο χωρούσε δίκαιη καί σωστή.

*
Στά 1910 — 1911 λοιπόν γράφηκαν στό Β' έλληνικό σχολείο 

στόν Πειραιά 147 μαθητές*. ,
Ά π ’ αύτούς στήν άνώτερη τάξη άνήκαν 13, πού οί πατέρες τους

έκαναν τ’ άκόλουθα έπαγγέλματα:
2 γιατροί 
1 φαρμακοποιός 
1 δικηγόρος
1 λοχαγός τής οικονομίας 
1 Υποπλοίαρχος τοδ Β. Ναυτικού 
1 ανθυποπλοίαρχος του Β. Ν.
1 έργοσταοιάρχης πού έφτιανε πιοτά 
1  » » » σαπούνια
1 » πού εϊχ* μηχανουργείο
2  ξυλόμποροι καί 
1 κτηματίας.

Σύνολο : 15

• Ή  ’Ε π ε τ η ρ ίδ α  τ ο δ  Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  γ ρ ά φ ε ι 1*6, γ ια τ<  τ ό ο ο ι  ή τ α ν  « τ ’ ά λ ή θ ε ια  ο ί γ ρ α μ 
μ έ ν ο ι ο τ ίς  8 Δ εκ εμ β ρ ίο υ  τ ο ύ  1910, τ ή  μέρ α  π ο ύ  δ έ θ η κ α ν  ά π ό  τ δ  ο χο λά ρ χη  ο ί π λη ρ ο φ ο - 
ρ ίε ς  ο τό  ’Υ π ο υ ρ γείο .
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Στή μέση τάξη άνήκαν 69, πού οί πατέρες τους είχαν τ’ άκό- 
λουθα έπαγγέλματα:

1 ύπολοχαγός του πεζικού, Απόστρατος 
1 ύποπλοίαρχος τοδ Β. Ν., Απόστρατος (όχι από τή Σχολή)
1 δημοδιδάσκαλος 
1 τηλεγραφητής
1 Αρχικελευστής στά συνεργεία τοδ Ναυστάθμου
2 Αρχικελευστές τοδ Β- Ν. (μάχιμοι) ;
1 αρχικελευστής οτήν 'ϊποβρύχιο "Αμυνα

10 κελευστές τοδ Β. Ν. (απ’ αύτούς ο! 8 ήταν μάχιμοι, οί 2  τοδ 
μηχανικοδ)

2  παπάδες
3 πλοίαρχοι σέ εμπορικά άτμόπλοια 
1 πλοίαρχος σέ καράβι
1 ■> σέ βαποράκι τοδ λιμένος
1 » σέ καΐκι
3  μηχανικοί σέ έμπορικά Ατμόπλοια
1 τροφοδότης σέ Ατμόπλοιο 
1 δπάλληλος στήν Εθνική Τράπεζα 
1 » σέ Ατμόμυλο
1 είσπράκτορας τής 'Εταιρείας τοδ Γκαζιοδ 
1 ναυπηγός (ναυπηγοδοε μικρά βαποράκια μέ μπενζίνα)
1 μέ εργοστάσιο γιά λεμονάδες γκαζόζ
1 πού είχε μαοδνες
3 εργολάβοι μικρών οικοδομών
2  μαραγκοί (μέ δικό τους μαγαζί)
2 ψωμάδες (τό Ιδιο)
1 χρυσοχόος (τό Ιδιο)
1 παπουτσής (τό ίδιο)
1 έπιδιορθωτής μηχανών
1 βουτηχτής (είχε δικό του καΐκι μέ σκάφαντρο)
1 έμπορος σέ σιδερικά καί ναυτικά είδη
1 » ψιλικών
1 - δφασμάτων
1 · καπνών
2 * καυσόξυλων κτλ.
2 παραγγελιοδόχοι
1 σαράφης
8  μπακάληδες
2  ταβερνάρηδες
1 καφετζής (μέ δικό του καφενείο)
1 Ιμπορος ξεπεσμένος γυαλικών (άνεργος τότε) καί 

_ 1 μικροκτηματίας.
Σ ύ ν ο λ ο 69
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Στήν κατώτερη τάξη τέλος άνήκαν οί υπόλοιποι 65, πού οί πατέ
ρες τους Ικαναν τ’ άκόλουθα έπαγγέλματα:

1 ήταν δεκάρχης τοδ τελωνείου
7 τελωνοφύλακες 
1 δπενωματάρχης
1 χωροφύλακας
2  μικροϋπάλληλοι οτό Δημοτικό φόρο
1 βαρδιάνος οτίς μαοδνες τοδ ’Εμπειρικού
2  πιλότοι γιά τά βαπόρια
1 θερμαστής σέ εμπορικό Ατμόπλοιο 
1 καμιναδόρος στοδ Τζών
3 ναύτες σ’ έμπορικά Ατμόπλοια 
1 υπηρέτης σέ καφενείο
1 καντηλανάφτης
2  περιβολάρηδες
2 καρεκλάδες
3  Αμαξάδες
1 Αραπατζής 
1 βαρκάρης
1 ψαράς
2  μάγειροι (μέ δικό τους φτωχικό μαγέρικο!
1 πετροπελεκητής
1 σουβατζής 
1 λαδοχρωματιστής 
1 βαρελάς 
1 σιδηρουργός 
1 καθαριστής καζανιών 
1 έργάτης σέ ραφτάδικο
1 » σέ παπουτσίδικο
2  έργάτες στά δφαντουργεϊα τοδ Ρετσίνα 
1 έργάτης σέ άτμόμυλο
1 έργάτης σέ κουρείο
4 έργάτες μαραγκοί
2 σφουγγαράδες
8  χαμάληδες
1 σκουπιδιάρης 
1 μανάβης τοδ δρόμου καί
3 άνεργοι (οί δύο θεσιθήρες, άλλοτε δπάλληλοι τοδ δήμου και

τοδ λιμανιού· δ τρίτος πρόσφυγας Από τήν Άχελώ )·
Σύνολο: 66

*

“Ωστε άπό τούς 147 μαθητές τού έλληνικοΟ αύτοΟ σχολείου οί 
13 άνήκαν στήν άνώτερη τάξη·

19
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69 στήν μέση ή άστική· καί οί άλλοι 
65 στήν κατώτερη τάξη.

Καί άν θελήσωμε νά βρούμε πόσοι άπό κάθε τάξη άναλογούν 
στούς 100, έχομε τούς άκόλουθους άριθμούς: ’Από 100 μαθητές 

9 «πάνω κάτω άνήκουν στήν άνώτερη τάξη 
47 » » » » μέση » καί
44 » » » » κατώτερη.

"Ωστε τ ά  μ ι σ ά  σ χ ε δ ό ν  ά π ό  τ ά  π α ι δ ι ά  τ ο 0 έ λ λ η ν ι ·  
κοΟ α δ τ ο ο  σ χ ο λ ε ί ο υ  ή τ α ν  π α ι δ ι ά  ά ν θ ρ ώ π ω ν  έ ρ γ α ·  
τ ι κ ώ ' ν — μεροδούλι μεροφάγι— πού δέν Ιπρεπε νάρθοον στο έλλη- 
νικό σχολείο, άφοΰ αύτό είναι σχολείο τής μέσης καί άνώτερης τάξης, 
καί σύμφωνα μ’ αύτόν τόν προορισμό του είναι φτιασμένο τό πρό
γραμμά του.

Τήν άναλογία αύτή μπορούμε μου φαίνεται νά τή γενικέψωμε. 
Είναι άλήθεια πώς άπ’ δτι γίνεται σ' Ινα μονάχα σχολείο δέν είναι 
σωστό νά φτάνη κανείς σέ γενικά συμπεράσματα, θυμούμαι δμως 
πώς στό σχολείο μας δέν είχαμε κάνει κανένα ξεχωριστό διάλεγμα 
κατά τό Σεπτέμβρη, δταν έρχονταν οί μαθητές γιά νά γραφούνε καί 
είμαι ύπερβέβαιος πώς άν καί στ’ άλλα τρία δημόσια έλληνικά σχο
λεία στόν Πειραιά γίνονταν παρόμοια στατιστική μελέτη, 'τά ίδια άπο- 
τελέσματα θά μάς έδινε' ίσως 5 %  παραπάνω ή παρακάτω *. Τό ίδιο

* Μπορεί κανένας εδώ νά μοδ πή πώς οί λογαριασμοί μου δέν είναι σωστοί' 
γιατί στόν Πειραιά εργάστηκαν έκείνο τό χρόνο καί άλλα τρία Ιδιωτικά έλληνικά 
σχολεία, καί κεί γράφηκαν άλλα διακόσια παιδιά άπάνω κάτω' (απάνω κάτω, 
γιατί στήν Επετηρίδα τοδ Υπουργείου το« 1 9 1 0 -1 9 1 1  δέ δίνονται'ξεχωριστοί 
αριθμοί, άλλά καί στά τρία αύτά ιδιωτικά σχολεία γράφονται ένωμένοι οί μαθη
τές καί τοδ γυμνάσιου (ή τής έμπορικής σχολής) καί τοδ έλληνικοδ σχολείου)' 
καί δλα αδτά τά παιδιά άνήκουν στήν πρώτη ή τή δεύτερη κοινωνική τάξη, γιατί 
στά ιδιωτικά σχολεία πλερώνουν καί τά δίδαχτρα τών μαθητών είναι άνώτερα 
πάντα άπό 10 δραχμές τό μήνα. Έ τσι θά έχωμε δτι σέ .773 πειραιωτόπουλα, 
δσα φοίτησαν στά 1910 -1 1  στό έλληνικό σχολείο, (573 είχαν.γραφή στά 4 δημό
σια ίλλ- σχολεία κατά τήν ίδιαέπετηρίδα), τά 252 μονάχα ανήκαν στήν γ ’ τάξη, 
δηλαδή 3 2 % , πάει νά πή τό '/, μονάχα άπό τό σύνολο. Ά ν  καί τό κατέβασμα 
αδτό τής άναλογίας άπό τά 44  στά 3 2 %  λίγο ελαττώνει τήν άξία στις παρα
τηρήσεις πού κάνω, δμως καί πάλι άπαντώ στόν έπικριτή μου πώς κάνει λάθος. 
Γιατί τόν ίδιο αδτό χρόνο φοίτησαν στις πέμπτες καί έκτες τάξεις τών πλήρων 
δημοτικών σχολείων στόν Πειραιά — κι είναι άρκετά τέτοια έκεϊ —  πολλοί μαθη
τές, ίσως καί περισσότεροι άπό 200, σχεδόν δλοι άπό τήν τρίτη κοινωνική τάξη' 
αδτοί τυπικά είναι γραμμένοι στό δημοτικό σχολείο, ουσιαστικά δμως πρέπει νά 
θεωρηθοΟν μαθητές τοδ έλληνικοδ, άφοδ τό πρόγραμμα στις δύο αδτές τάξεις
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δποθέτω θά συμβαίνη καί σ’ δλα τά έλληνικά σχολβία τού κράτους.
Συμπέρασμα. — Ή  πολιτεία σχολβίο πού νά όπλίζη γβρά τά παιδιά 

τής τρίτης τάξης γιά  τήν πάλη τής ζωής δέν έφτιασε. Κι άφοΟ 
άναγκχστικά έσπρωξεν ένα μεγάλο μέρος τού λαού πρός τ άνωτερα 
σχολεία, δέ σκέφτηκε ποτέ νά ρωτήση πόσα έπί τέλους βίναι τά 
παιδιά αύτά τής κατώτερης τάξης πού παραστρατίζουνε στά έλλη
νικά σχολεία, καί μαθαίνοντας πώς είναι τόσα πολλά νά διορθώση τό 
κακό, φτιάνοντας τελειότερα τά δημοτικά σχολεία καί ιδρύοντας 
σχολεία γιά συμπληρωτική μόρφωση τού λαού ή έπι τέλους μεταρ
ρυθμίζοντας πρός τό χαμηλότερο κάπως τό πρόγραμμα τοδ έλλη- 
νικοδ σχολείου (άνάλογα πρός τό πλήθος τών παιδιών τού λαού που 
φοιτούνε σ’ αύτό), άλλά άναγκάζβι τά μισά παιδιά, τά παιδιά τού 
έργάτη πού μόλις μπορεί νά ζήση τό σπίτι του, καί τά παιδιά τού 
έξηντάδραχμου δημόσιου ή ιδιωτικού δπηρέτη, καί τά παιδια τού 
χαμάλη καί τού σκουπιδιάρη νά βασανίζωνται τρία όλάκαιρα χρόνια 
προσπαθώντας νά μάθουνε τό τυπικό τής άττικής διαλέκτου καί τούς 
παρασάγγες τού Ξενοφώντα καθώς καί λίγα κουτσογαλλικά καί δωδε- 
κάμισυ λατινικές λέξεις — γιά μόρφωση ήθους κ»ί χαρακτήρα άς μή 
κάνωμε κουβέντα. Έ τσ ι εδνοήθηκε άπό τήν ίδια τήν πολιτεία στήν 
πατρίδα μας δ παρασιτισμός — παιδί πού τελείωσε έλληνικό σχολείο 
αδύνατο πιά νά πιάση τήν τσάπα τοΰ πατέρα του ή νά γίνη χαμά- 
λης — καί ή θεσιθηρία,ώς πού καί οί ίδιοι οί γονείς τών παιδιών κατα
λαβαίνουνε στό τέλος πώς άδικα ήρθε δ γιός τους στό έλληνικό σχο
λείο, άδικα έδωσαν τρία χρόνια τό αίμα τους γιά νά τά συντηρή
σουν (φαί, ρούχα, παπούτσια, βιβλία, τετράδια, χαρτόσημα, πέννες, 
χαρτιά καί καλαμάρια), κι έρχονται στό τέλος μέ δάκρυα παρακα- 
λώντας νά. μήν άπορριφτή τό παιδί τους, «νάχη τουλάχιστον Ινα 
χαρτί» γιά νά μπορή νά κυνηγήση κάποια άπό τίς τόσο λαμπρές 
θέσεις τοΰ δημόσιου δπηρέτη, ή γιά νά γίνη στά πίσω πίσω καί παπάς.

*

Τέτοιες στατιστικές, δπως είπα καί παραπάνω, έπρεπε νά γίνων- 
ται κάθε χρόνο σ’ δλα τά σχολεία. Έ τσ ι άπό καιρό ή πολιτεία θά 
ήξερε που περπατεί καί πώς έπρεπε νά περπατήση' καί δταν τώρα 
ψηφιστούνε τά νέα νομοσχέδια καί ίδρυθούν άληθινά πιά σχολεία

είναι τό Ιδιο κι άπαράλλαχτο μέ τό πρόγραμμα τής Α' καί Β' τοδ έλληνικοδ σχο
λείου. Καί άν γράφηκαν έκεΕ οί μαθητές, γράφηκαν μόνο καί μόνο γιά νά περά
σουν μέ άσφάλεια στήν Γ' τάξη τοδ έλληνικοδ, σύμφωνα μέ τό νόμο .ΓΧήΒ'.
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ξεχωριστά γιά κάθε μιά κοινωνική τάξη, είμαι τής γνώμης πώς ή 
άνάγκη γιά τέτοιες έργασίες δέ Θά είναι λιγώτερο Ιπιταχτική. "Ας 
εδχηΘοΟμε λοιπόν νά γίνωνται ταχτικά στό μέλλον.

Επειτα ή δουλειά αύτή Θά μποροΟσε θαυμάσια νά βοηθήση καί 
σέ άλλα ζητήματα. "Αν γίνεται — μ ' εδσυνειδησία πάντα καί λεπτό- 
λογην Ιξέταση — σέ κάθε είδος σχολείο, (δημοτικό, άστικό, γυμνά
σιο, συμπληρωτικά σχολεία κτλ.), καί γίνεται σ’ δλα τά σχολεία, θά 
μποροΟσε κανείς, άθροίζοντας τούς άριθμούς των στατιστικών δλων 
τών σχολείων Ινός χωριοΟ ή μιάς πόλης ή καί παραπάνω άκόμη, νά 
Ιχη μιά είκόνα — άρκετά άληθινή ή πλησιάζοντας πολύ πρός τήν 
άλήθεια — γιά τή σύσταση τής σημερινής Ιλληνικής κοινωνίας*, θ ά  
ήταν πολύ χρήσιμο π. χ. νά ξέρη κανείς πόση είναι άπάνω κάτω 
σέ μιά ώρισμενη περιοχή ή άναλογία τών παραγωγικών έπαγγελμά- 
των πρός τά παρασιτικά· πόσοι π. χ. οί γεωργοί, οί κτηνοτρόφοι, οί 
βιομήχανοι, οί χειροτέχνες, καί πόσοι οί έμποροι, μπακάληδες, μανά
βηδες, κουβαριστροπουλητάδες κ. οί δ., πόσοι οί έργατικοί καί σέ τί 
είδος Ιργασία καταγίνονται (πράμα πού θά έδινε καί τόν ώρισμένο 
χαραχτήρα στήν περιοχή καί θά μποροΟσε νά δείξη στήν πολιτεία 
τί είδικό σχολείο χρειάζεται σέ κείνο τό μέρος), πόσοι οί δημόσιοι 
ύπάλληλοι καί ύπηρέτες κτλ.**. Καί στό τέλος — λέω στό τέλος, άν 
καί δέν είναι τ’ δλιγώτερο σπουδαίο—ή Ιργασία αδτή θά έδινε άφορμή

* Τέτοιες στατιστικές έχουν άλήθεια οί άπογραφές τοδ πληθυσμού' μά είναι 
πολύ άόριστες καί Ιπειτα γίνονται πολύ πολύ ανάρια.

** 2τή .στατιστική η. χ . πού βλέπει δ αναγνώστης παραπίσω, άπδ 147 οικο
γενειάρχες με διάφορα έπαγγελματα, δουλεύουν σε παραγωγικά κυρίως έπαγγέλ- 
ματα, μ* κεφάλαια ή μέ τά χέρια, 80 μονάχα' (βιομήχανοι 5, βιοτέχνες κι έργατι- 
κοί 25). Ψωμίζονται από τό δημόσιο ή άπό τέ δήμο (Αξιωματικοί, δάσκαλοι, 
δπαξιωματικοί, δημόσιοι δπηρέτες, στρατιώτες κτλ.) 38 . "Εμποροι καί μεταπρά
τες είναι 26, τό '/« τ® σύνολο. Ό  ναυτικός χαραχτήρας το6 τόπου φαίνεται 
άμέσως' άπό τούς 147, γεωργοί (έξόν άπό τούς 2  περιβολάρηδες,) κανείς' ζοδν δμως 
άπό τή θάλασσα 61, (σέ πολεμικά καράβια: αξιωματικοί3 , δπαξιωματικοί 14, δηλ.. 
17· σέ έμπορικά: πλοίαρχοι 6 , μηχανικοί 8 , πιλότοι 2 , τροφοδότης 1, ναδτες 3 , θερ
μαστής 1, δηλ. 16' διάφοροι: μηχανουργός 1, ναυπηγός βενζινακάτων Ι,ίδιοχτήτης 
μαουνών 1, βουτηχτής 1, έμπορος ναυτικών ειδών 3, τελωνειακοί φύλακες 8 , ιδιω
τικός βαρδιάνος 1, καμιναδόρος 1, βαρκάρης I, ψαράς 1, καθαριστής καζανιών 1, 
σφουγγαράδες 2, χαμάληδες 8, δηλ. 28) δηλαδή τά */, άπό τό σύνολο. Ά ν  είχαμε 
τέτοια στατιστική άπ’ όλα τά σχολεία στόν Πειραιά, πόσο τελειότερη θά ήταν ή 
είκόνα τής κοινωνικής σύνθεσής του καί πόσο άκριβεστερα συμπεράσματα 8» θά 
μπορούσαμε νά βγάλωμε!

στό διευθυντή τοδ σχολείου νά μάθη ποιά είναι έπακριβώς ή μόρφωση, 
ή οικονομική καί κοινωνική θέση τής οικογένειας κάθε μαθητή του 
καί ποιός ό χαραχτήρας τών μελών της — πράμα πού σέ πολλές 
περιστάσεις θά τοδ ήταν όδηγός πολυτιμότατος στό τίώς νά φερθή 
στό παιδί*.
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* Σ. τ . Σ. Ό πω ς καί 6 συγγραφέας τής εργασίας πολύ σωστά λέει, θά ήταν 
σημαντικό άπό πολλές απόψεις νά γίνουν άνάλογες στατιστικές σέ δλα τά μέρη 
τής 'Ελλάδας· Οί δάσκαλοι σημειώνουν καί τώρα στά μαθητολόγια τους στή 
στήλη «επάγγελμα πατρός» τή δουλειά πού κάνει ό πατέρας κάθε παιδιού. Αλλά  
ή στήλη αύτή κατάντησε άχρηστη καί περιττή, θ ά  έπρεπε λοιπόν πρώτα πρώτα 
οί δάσκαλοι νά γράφουν μέ προσοχή καί καταλεπτώς τά έπαγγέλματα. Καί 
ύστερα θά έπρεπε νά βρεθή ό τρόπος νά συγκεντρωθούν αύτές οί πληροφορίες γιά 
νά χρησιμοποιηθοδν σέ μελέτες κοινωνικοεκπαιδευτικές.

Ά π ό  τό Υπουργείο λίγα μπορούμε νά έλπίζωμε. Τήν έργασία θά τήν άνα- 
λάβαινε πρόθυμα δ ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος άν καί δπάρχει φόβος, πώς πολλοί 
δάσκαλοι άπό προκατάληψη ή δειλία δέ θ' άπαντήσουν.’Εμείς δμως π α ρ α κ α -
λ ο δ μ ε ό σ ο υ ς  δ α σ κ ά λ ο υ ς  θ έ λ ο υ ν  ν ά δ ο υ λ έ ψ ο υ ν γ ι ά  τ ή ν  π ρ ό 
ο δ ο  τ ή ς  π α ι δ ε ί α ς  έξω άπό πρόληψη ν ά  μ ά ς  σ τ ε ί λ ο υ ν  τ έ τ ο ι ε ς  
σ τ α τ ι σ τ ι κ έ ς ,  θ ά  ήταν μάλιστα άκόμη καλύτερα νά σημείωναν σέ δυό στή
λες άκόμη : α) τήν π ν ε υ μ α τ ι κ ή  Ι δ ι ο φ υ ί α  τοδ κάθε μαθητή καί β) τήν 
η θ ι κ ή  τ ο υ  κ α τ ά σ τ α σ η .  Τήν πνευματική ιδιοφυία μποροδν νά τή σημειώ
σουν μέ τό γενικό βαθμό τής προόδου' τήν ήθική κατάσταση μέ τούς γενικούς 
όρους: έξαίρετος, κανονικός, μετρίως κανονικός, άνώμαλος. Καί πρέπει νά προ
σέξουν οί δάσκαλοι ώστε νά είναι οι χαραχτηρισμοί καί γιά τήν πνευματική καί 
γιά τήν ήθική κατάσταση τών παιδιών καλοζυγισμένοι καί όχι τυπικοί. ’Ονόματα 
τών παιδιών είναι περιττό νά σημειωθούν, μόνο αριθμοί, όπως έκανε καί ό κ. 
Ά . Πετρίδης. Ά κόμη καλύτερα θά ήταν μάλιστα νά μήν περιοριστούν οί στατι
στικές σ' I  ν α μόνο σχολείο μά ν’ άπλωθοδν σέ όλα τά δμοιόβαθμα τουλάχιστο 
σχολεία τοδ μέρους, πόλης ή χωριού.
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Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ

 ̂Ήμουνα πέρσι κριτής γιά τά μαθηματικά βιβλία στό διαγωνισμό 
που κάνει τό κράτος- Ιτσι μοΟ δόθηκε άφορμή νά τά κοιτάξω κάπως 
περισσότερο- δέν έχω δμως σκοπό στίς λίγες αύτές γραμμές νά κατα· 
γινω μ’ αύτά βαθύτερα, αύτό θά τό κάμω ίσως άργότερα, άν βρω 
καιρό καί ήσυχια άρκετη. Σήμερα μόνο δυό λόγια—δυό συμπερασματι
κές λέξεις — γι’ αύτά θ’ άναφέρω, πρό πάντων άπό τήν π α ι δ α γ ω 
γ ι κ ή  τους, τήν καί σπουδαιότερη νομίζω γιά διδαχτικά βιβλία δψη.

θεωρητική άριθμητική Ιχει έγκριθή τού κ. Νυστεράκη, ’Ά λγε
βρα έγκρίναμε του κ. Ρηγοπούλου καί Γεωμετρία τού ίδιου. Καί 
Τ ρ ι γ ω ν ο μ ε τ ρ ί α  θά ρωτήση κανένας; Αύτή δέν ύπάργει πιά, δηλ. 
δπαρχει, δχι δμως άνεξάρτητη καί σέ χωριστό βιβλίο, άλλά κρυφή, 
χωμένη σέ μερικά κεφάλαια τής Γεωμετρίας, πού Ιπειδή Ιχει κεφά
λαια καί γιά συναρτήσεις καί γραφικές παραστάσεις κτλ. δέν είναι 
πια, νομίζω, βιβλίο Γ ε ω μ ε τ ρ ί α ς ,  μά περισσότερο Ινα c o m p e n 
d i u m — χωρίς δμως Ά λγεβρα καί Άριθμητική.

Δέ μου άρέσει αύτή ή σύγχυση- ή Τριγωνομετρία σ’ δλο τόν 
κόσμο είναι χ ω  ρ ι σ τ ό  β ιβ λ ίο καί χ ω ρ ι σ τ ό  μ ά θ η μ α  κι Ιτσι 
ήτανε πάντα καί σέ μάς πρίν. Ά ν  δμως καί καλά Ιπρεπε νά γίνη 
Ι ν α  βιβλίο μέ τή Γεωμετρία, Ιπρεπε τουλάχιστο νά μπή στό τέλος, 
χωριστά καί μέ τόν τίτλο της: «Τριγωνομετρία», δχι δπως στό βιβλίο 
τού κ. Ρηγοπούλου μέ άλλους τίτλους: « Πε ρ ί  τ μ η μ ά τ ω ν »  κτλ. 
μέσα στό βιβλίο, δειλά καί κρυφά θά έλεγε κανένας. Δέ βρίσκω καλή 
καί τή δοκιμή κατά τό έπίσημο πρόγραμμα νά μπούν στή Γεωμετρία 
καί μερικές γνώσεις άπό τά άνώτερα μαθηματικά, σύμφωνα μέ τό 
νεώτερο γερμανικό R eform program m . Ό χ ι  δτι δέν έπιδοκιμάζω 
αύτήν τή R eform bew egung  στίς γενικές της γραμμές, μά γιατί δέ 
ρρισκω πως τό αύτό κατώρθωοε νά.δώση κάποια ίσωτδρική
ένότητα τών γνώσεων αδτών (περί συναρτήσεων κτλ.) μέ τό έπίλοιπο 
σώμα τής Γεωμετρίας.

'Ως πρός τό έπίλοιπο μαθηματικό περιεχόμενο δλων τών βιβλίων 
αύτών — άπάνω κάτω τό καί πρίν συνηθισμένο — δέ θά μιλήσω έδώ, 
καθώς είπα- έρχομαι μόνο σύντομα στό ύφος καί τή γλώσσα τους. 
Πώς ή γ λ ώ σ σ α τ ο υ ς  είναι καθαρεύουσα δέ χρειάζεται βέβαια ούτε 
νά τό πώ, άφοϋ αύτό είναι δποχρεωτικό γιά βιβλία τού κράτους. Ούτε 
θά ήτανε έπιτέλους τό χειρότερο, άν ήτανε μιά καθαρεύουσα εύκολη, 
όμαλή καί σωστή· τέτοιο σχετικά είναι τό βιβλίο τού κ. Νυστεράκη, 
πού τό διακρίνει καί κάποια σεμνή συντομία καί όλιγόλογη αύστη-

ρότητα — ίσως κάπως περισσότερη άπό κείνην πού Θά ταίριαζε σέ 
έλληνικά βιβλία γιά Έ λληνα καθηγητή καί Έ λληνες μαθητές. Ιά  
βιβλία δμως τού κ. Ρηγοπούλου — καί ή Γεωμετρία καί ή Ά λγεβρα — 
κάθε άλλο είναι παρά δπόδειγμα καθαρεύουσας «όμαλής» καί «εύκο
λης»· καί τό χειρότερο δέν είναι κάν ούτε καθαρεύουσα αύστηρη, 
«άρχαϊζουσα», δμως σωστή τέλος πάντων. Γιατί βλέπει κανείς παν-
το0  στό περσινό χειρόγραφο πού έγκρίναμε περισσότερο μάλιστα
άπό τήν τυπωμένη προηγούμενη έκδοση — φράσεις, πού τό μείζων 
π. υ. άκολουθιέται στήν ίδια γραμμή άπό τό μικρότερος, μιά χρήση 
τοθ'οί>τα>£, κάπως άντίστοιχη τού γαλλικού or (or, n o u s avons vu)
— πού δέν μπορεί ποτέ νά σταθή στήν έλληνική γλώσσα (π. χ. «έστω 
δτ ι . . .  Ούτως άν άχθώσι» κτλ. 89 τής τυπωμένης έκδοσης καί παν
τού έτσι), ινα f  καί λίγο παρακάτω νά είναι, ένα άνυπόφορο αεί κτλ.

Τό πιό παράξενο δμως στά βιβλία αύτά είναι τό ύ φ ο ς· ένα ύφος 
δεμένο, σφιχτό, ίσως άνάλογο κάπως μέ τό άρχαίο έλληνικό, πολύ 
περισσότερο' μέ τό γερμανικό, έντελώς δμως άσύμφωνο μέ τό άνα- 
λυτικό πνεύμα τής νέας έλληνικής, πού σ' αύτό μοιάζει πολύ περισσό-. 
τερο μέ τίς ρομανικές γλώσσες. Δέν είναι δμως μόνο ά φ υ σ ι κ ο τό 
ύφος αύτό, μά καί τ ό σ ο  δύσκολο, τ ό σ ο  μπλεγμένο, πού καταντά 
συχνά όλότελα άντιπαιδαγωγικό. Στήν έπίσημη έκθεση μου τονίζω
—  ήμουνα ε ι σ η γ η τ ή ς  στή Γεωμετρία και τό ίδιο κάνει καί ο 
εισηγητής τής ’Αλγεβρας στή δική τ ου— πώς τό λεχτικό καί τό 
ύφος τού βιβλίου πρέπει ν’ άλλάξη όλόκληρο γιά νά μπόρεση το 
βιβλίο νά γίνη χρήσιμο. Μά πώς μπορεί βέβαια αύτό νά γίνη, χωρίς 
.νά συγγράψη κανένας άπαρχής τό βιβλίο; Λίγα μόνο παραδείγματα 
φτάνουνε νομίζω γιά νά πιστέψη κανένας πώς δέ λέγω δπερβολή:

, - Ά πό  τή Γ ε ω μ ε τ ρ ί α :  Ή  δεδομένης περιφερείας κύκλον έξί- 
οωσις, πάσα νπό σημείου κινηθέντος ίπ ΐ δοθείσης περιφερείας διανυ- 
θεϊσα οδός, ινα τών τόξων τούτων τονς τριγοωωμετρικονς αριθμούς 
ύπολογίσωμεν (δηλαδή τό γερμανικό um  d ieser B ögen trig o n o 
m etrische Z ahlen  zu berechnen) κτλ.· αύτή προπάντων ή άγαπη να 
βάζη τό ρήμα στό τέλος κάνει φράσεις πού μόνο σέ ̂ γερμανικό άφτί 
χτυπάνε φυσικά, σέ έλληνικό δμως χτυπάνε έντελώς άφόσικα καί 
δίνουνε Ινα αίσθημα, πώς ή ροή τών λέξεων βρίσκει έμπόδια (stol
p ern d er Stil).

Νά γιά νά τελειώνωμε καί τέσσερεις όρισμοί άπό τήν Τ ρ ι 
γ ω ν ο μ ε τ ρ ί α :  1) Η μίτονον τόξου καλείται δ πρός την άκτϊνα 
τον κύκλον λόγος τής καθέτου τής ίκ  τον πέρατος τον τόξου^ άγομέ- 
νης επί τήν διά τής άρχής τον τόξον τούτον διερχομένην ̂ διάμετρον.
2) Συνημίτονον τόξου καλείται δ πρός τήν ακτίνα τον κύκλου λόγος 
τον ενθνγράμμον τμήματος τον ξχοντος αρχήν μεν τό κέντρον τον τόξον, 
τέλος δε τόν πόδα τής καθέτου τής αγόμενης ίκ  τον τέλους τον τοξον 
επί τήν διά τής αρχής τον τόξου διερχομένην διάμετρον. 3) Εφαπτο
μένη τόξον είναι δ πρός ιήν άκτίνα τον κύκλον λόγος τον τμήματος 
τής h  τή άρχή τον τόξου εφαπτομένης τον ϊχοντος αρχήν μεν τήν
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Ν. Χατζιδάκη

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟ Υ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΥ
Γ. π .

Δημοτικισμός σημαίνει βέβαια αναγνώριση τής δημοτικής γλώσ
σας. Σημαίνει άκόμη άναγνώρισή τής δημοτικής παράδοσης.

Σημαίνει δμως έπίσης καί πίστη σ’ Ινα ώρισμένο κοινωνιολογικό 
σύστημα;

Γενικώτερα: Είναι ό Δημοτικισμός κοινωνιολογικό σύστημα;
"Αν όχι, άνήκει άποκλειστικά σ’ Ινα κοινωνιολογικό σύστημα;
"Η μπορεί νά προσαρμοσθή σέ καθένα;
Τά ¿ρωτήματα είναι σημαντικά: καί θ ε ω ρ η τ ι κ ά ,  γιατί τέλος 

πάντων πρέπει νά τακτοποιηθούμε μέ τόν Ιαυτό μας, καθορίζοντας 
τήν οδσία καί τήν Ικταση πού έχει ή πίστη μας — καί π ρ α κ τ ι κ ά ,  
γιατί έτσι θά δούμε γιά ποιες συνεργασίες άρκεΐ ή κοινή πίστη στό 
Δημοτικισμό.

*
Κοινωνιολογικό σύστημα έννοώ τή «γενική* τακτοποίηση μέ τά 

προβλήματα τής κοινωνικής ζωής.Ό  Δημοτικισμός δμως είναι «μερική» 
τακτοποίηση. Μάς τακτοποιεί βέβαια μέ τό γλωσσικό πρόβλημα, καί 
άκόμη μέ τό πρόβλημα τής αληθινής παράδοσης τού έθνους, είναι 
δμως άσχετος μέ δλες τίς άλλες άφθονες μορφές τής κοινωνικής 
ζωής: πολιτικές, οικονομικές, οικογενειακές, πνευματικές, θρησκευ
τικές, ήθικές κτλ. Γιαυτό δ έ ν  ε ί ν α ι  ό Δ η μ ο τ ι κ ι σ μ ό ς  κ ο ι ν ω 
ν ι ο λ ο γ ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α .

*

Είναι δμως «τμήμα» ένός ώρισμένου κοινωνιολογικού συστήμα
τος, στό όποίον ανήκει άποκλειστικά; Ή  μπορεί νά προσαρμοσθή σέ 
καθένα;*

* Τό ¿ρώτημα μας μακραίνει άπό τό θέμα' γιατί πρέπει πρώτα νά έξετάσουμε 
πόσα καί ποιά κοινωνιολογικά συστήματα είναι δυνατά.

Ή  έξέταση αυτή είναι δύσκολη' γιατί δέν μπορεί κανείς ν’ άπαντήοη μέ 
ακρίβεια Αντικειμενική. Μπορούμε π. χ . νά πούμε :

I. Α ύ ο κοινωνικές ιδεολογίες είναι δυνατές, γιατί δύο είναι οί θεμελιώδεις 
τάοεις στήν κοινωνική ζω ή : ή σ υ ν τ ή ρ η σ η  καί ή π ρ ό ο δ ο ς .  Γιαυτό δπάρ- 
χουν μόνον μιά συντηρητική κοινωνική Ιδεολογία, μέ γενικό χαρακτηριστικό τήν 
Αναγνώριση τής Αξίας τών παλιών μορφών τής ζωής καί τήν πρακτική προσπΑ
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Συγκεκριμένα:
1. Μπορεί ό Δημοτικισμός ν’ άνήκη στό συντηρητισμό;
Τό γενικό χαρακτηριστικό τού συντηρητισμού είναι ή προτίμηση 

τού χθές, της παράδοσης. ’Αλλά καί ό Δημοτικισμός είναι Ιπίσης χθες 
καί παράδοση. Γιαυτό μπορεί έ ν α ς  σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ό ς  ν ά  ε ί ν α ι  
κ α ί  δ η μ ο τ  ι κ ι σ τ ή ς .

Πλάι στόν τονισμό τής έθνικής ύπέρ τήν κρατική πολιτική· πλάι 
στήν προσπάθεια γιά  τή διατήρηση τού θρησκευτικού αισθήματος, 
τών πατριαρχικών κοινωνικών, οικογενειακών, οικονομικών καί πολι
τικών σχέσεων, τών ήθών καί έθίμων, άκόμη καί τού ντυσίματος' μαζί 
μέ τήν έπιθυμία για μιά ιδιόρρυθμη έξέλιξη τής φυλής, άνεξάρτητη 
άπό τά «διεφθαρμένα» πρότυπα τής Δύσεως· στή γενικήν αυτή κοι
νωνιολογική του άντίληψη, πού τή χαρακτηρίζει ή προσπάθεια πρός 
«συντηρηση» παλιών μορφών τής ζωής, μπορεί δ συντηρητικός στήν 
Ελλάδα να προσαρμόση πολύ καλά καί τά Δημοτικισμό, δηλ. τήν 

άναγνωριση τής δημοτικής γλώσσας καί παράδοσης, άφοΰ κι αύτες 
άνήκουν στίς παλιές άγαπητές μορφές τής ζωής.

’Αλλά τί διαφέρει τότε ό μιστριωτικός συντηρητικός— πού είναι 
συντηρητικός γιατί Ιπιθυμεί έπίσης τό γυρισμό καί λατρεύει μέ τόν

θεια πρός έπιστροφή καί πρός συντήρησή τους — καί μιά προοδευτική, πού έπι- 
διώκει τήν άξάλιξ-τ} τής ζωής, γιατί πιβτεό.ει πώς οι νέες μορφές είναι άνώτερες 
άπό τις παλιές.

XI. Ή , κοινωνιολογικά ουοτήματα είναι τ ρ ί α ,  αντίστοιχα τού χρόνου: 
π α ρ ε λ θ ό ν ,  π α ρ ό ν ,  μ έ λ λ ο ν .  Οί πρώτοι επιθυμούν τό γυρισμό στό χθές, 
δυσαρεστημένοι μέ τό παρόν, γιατί βλέπουν πώς κάθε «αλλαγή» βλάπτει- οί δεύ
τεροι βρίσκουν λογική καί χρήσιμη τήν «πρόοδο» τού χθές ώς τδ σήμερα, στα
ματούν όμως έδώ καί φαντάζονται, πώς τό σήμερα θά είναι διαρκές' καί οί 
τρίτοι έπιθυμούν τήν ώθηση τού σήμερα πρός τό καλύτερο αδριο.

III . "Η συγκεκριμένα: 2 τά  σύγχρονα πολιτισμένα κράτη δπάρχουν τέσσε- 
ρες κοινωνικοοικονομικές τάξεις, στίς όποιες αντιστοιχούν τ έ σ σ ε ρ ε ς  κοινω
νικές ιδεολογίες. Ό  σ υ ν τ η ρ η τ ι σ μ ό ς  (0οηββΓν&τί5ΐηιιε), δ φ ι λ ε λ ε υ θ ϊ -  
ρ ι σ μ ό ς (Ι,ΛβΓεΗεπιιιβ), δ π ρ ο ο δ ε υ τ ι σ μ ό ς  (ΡΓΟ^τεεείεωυε), καί 6 σ ο σ ι 
α λ ι σ μ ό ς  (βοοϊβΐίεηιιιβ).

Μέ τήν ίδια μέθοδο θά μπορούσαμε, προσέχοντας σέ λιγώτερο θεμελιώδεις 
διαφορές, ή χρησιμοποιώντας άλλα κριτήρια καί διακρίνοντας μέ διαφορετικό 
τρόπο νά προχωρήσωμε καί νά βρούμε δσα θέλομε κοινωνιολογικά συστήματα.

Αντικειμενική άκρίβεια λοιπόν γιά νά καθορίσωμε τό ποσό κα! τό περιεχό
μενο τών κοινωνικών ιδεολογιών δέν είναι δυνατή. ’Επειδή δμως ένας καθορισμός 
μας είναι αναγκαίος, γιά νά προχωρήσωμε στήν εξέταση τού Δημοτικισμού, γιαυτό 
πρέπει νά τόν επιχειρήσωμε, μ' δλον τόν κίνδυνο τής αυθαίρετης υποκειμενικότητας.
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ίδιον έρωτα τήν παράδοση — άπό τό δημοτικιστή συντηρητικό; Στό 
δτι δ μιστριωτικός βρίσκει τήν άληθινή παράδοση τού έθνους στό 
άπώτερο παρελθόν, ένώ ό δημοτικιστής, περισσότερο φωτισμένος, τή 
βρίσκει στό χθεσινό — μιά διαφορά, θάλεγε κανείς λίγο τολμηρά, 
χρονική.

Θεωρητικά λοιπόν ό Δημοτικισμός μπορεί νά τακτοποιηθή πολύ 
καλά μέ τό συντηρητισμό. Καί ή πράξη μάς Ιπικυρώνει αύτήν τήν 
άλήθεια.'Επειδή δπάρχουν στήν Ελλάδα αριστοκράτες καί συντηρη
τικοί, πού έχουν δσα χαρακτηριστικά είπα, καί συγχρόνως είναι άπό 
τούς πλέον άφωσιωμένους πρόμαχους τού Δημοτικισμού. Καί άν οί τύποι 
αυτοί δέν ξεχώρισαν άκόμη έντελώς καθαρά, είναι γιά δύο λόγους :

α) γιατί γενικά σέ μάς ό χωρισμός τών τάξεων — ό ψυχικός 
κυρίως — δέν έχει άκόμη συντελεσθή.

β) γιατί μέ τόν άγώνα τού Δημοτικισμού κατά τού λογιωτα- 
τισμού — τό μόνο πραγματικόν άγώνα τών τελευταίων δεκαετηρί
δων— παρεξήγησαν τόν έαυτό τους καί οί συντηρητικοί, καί νόμισαν 
άπό δποβολή πώς είναι προοδευτικοί. 'Αλλά δσο καλμάρει ό γλωσ
σικός άγώνας καί προβάλλει ό κοινωνικός, τόσο θά φαίνωνται καθα- 
ρώτερα τά συντηρητιχά τους συστατικά.

2. Ά λλά  καί στό  φ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό  μ π ο ρ ε ί  ν ’ ά ν ή κ η  ό 
Δ η μ ο τ ι κ ι σ μ ό ς .  Ό χ ι  μόνο γιατί ό L ib era lism u s άναγνωρίζει 
τήν έλευθερία — τήν ελευθερία τού λαού νά όρίζη τή γλώσσα του — 
μά καί γιατί έν γένει αναγνωρίζει τό καθεστώς, τή σημερινή κατά
σταση. Καί μιά πραγματικότης τού σήμερα είναι καί ή δημοτική 
γλώσσα καί παράδοση.

3. Μέ τ ό ν  π ρ ο ο δ ε υ τ ι σ μ ό  ε ί ν α ι  π ο λ ύ  ε ύ κ ο λ ώ τ ε ρ ο  
ν ά  τ α ι ρ ι ά σ η  δ Δ η μ ο τ ι κ ι σ μ ό ς — καί γιαυτό συμβαίνει στήν 
πράξη οί περισσότεροι δημοτικιστές νά είναι καί προοδευτικοί. ’Εκτός 
άπό τούς άλλους λόγους, καί γιατί ό προοδευτισμός έχει βαθύτατη 
συνείδηση τής έξέλιξης, τής όποιας αποτέλεσμα είναι καί ό Δημο
τικισμός.

4. Μ έ τ ό  σ ο σ ι α λ ι σ μ ό  τέλος τ α ι ρ ι ά ζ ε ι  π ο λ ύ  κ α λ ά  ό 
Δ η μ ο τ ι κ ι σ μ ό ς .  ’Επειδή ό σοσιαλισμός προσπαθώντας ν' άνα- 
τρέψη τό «άστικό» καθεστώς είναι δποχρεωμένος νά χρησιμοποιήση 
όλα τά δπλα καί δλες τίς σωματικές καί ψυχικές άξίες τού προλετα
ριάτου— έπομένως καί τή δημοτική γλώσσα του, γενικώτερα, τή 
δημοτική του ιδιοσυγκρασία.

Τό συμπέρασμα είναι_δτι ό Δ η μ ο τ ι κ ι σ μ ό ς  ο δ τ ε  κ ο ι ν ω -
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ν ι ο λ ο γ ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α  ε ί ν α ι  ο δ τ ε  ά ν ή κ ε ι  ά π ο κ λ ε ι σ τ ι -  
κ ά  σέ  κ ά π ο ι ο  — ά λ λ ά  8 τ ι  μ π ο ρ ε ί  ν ά  π ρ ο σ α ρ μ ο σ θ ^  
σέ  κ α θ έ ν α .

Στό συμπέρασμα δμως αυτό θά μπορούσε ίσως ν’ άντιταχθή ή 
σοσιαλιστική θέση: δτι δηλ. «αί κρατοϋσαι» τάξεις Ιχουν συμφέρον 
νά χρησιμοποιήσουν ώς δπλο στόν άγώνα τή γλωσσική άπόσταση, 
γιαυτό δέν μποροΟν ν’ άποδεχθοΟν τό Δημοτικισμέ. ’Αλλά κ,αι άν 
δέχονταν κανείς πώς τέτοιο συμφέρον δπάρχει, καί πάλι τό συμφέ
ρον αύτό Ιξουδετερώνεται άπό τήν Ιπίσης έντονη άνάγκη τών «κρα
τουντών»· νά ζήσουν τή φυσική τους ζωή. Καί άπόδειξη, τό δτι αύτοί 
οί μορφωμένοι και οί «κρατούντες» είναι συγχρόνως καί φορείς τοϋ 
Δημοτικισμοί).

*

Ά πό τό θεωρητικό αύτδ συμπέρασμα βγαίνουν οί άκόλουθες 
π ρ α κ τ ι κ έ ς  σ υ ν έ π ε ι ε ς :

Ό τ ι έκεΐνες οί συνεργασίες μποροϋν νά στηρίζωνται στό Δημοτι
κισμό δσες Ιχουν γλωσσικούς σκοπούς (είτε γενικά, είτε στήν έκπαί- 
δευση, ή σκοπούν γενικώτερα τή συνέχεια τής δημοτικής ζωής (π. χ. 
στή μουσική, στήν άρχιτεκτονική κτλ.). Σ’ αδτές ύπάρχει σύμπτωση 
πεποιθήσεων καί σκοπών, έπομένως άπό τήν άποψη αδτή είναι 
βιώσιμες.

.  6' 'Οσες δμως συνεργασίες σκοπούν πλατύτερη κοινωνική ένέργεια,
) )  δέν μποροΟν νά βασισθοΰν στήν κοινή πίστη στό Δημοτικισμό· πρέ

πει νά Ιξετασθή άκόμη, άν δπάρχη γενικώτερη σύμπτωση τής κοι
νωνικής ιδεολογίας τών μελών, γιατί μόνο τότε μπορεί ή συνεργασία
νά είναι βιώσιμη καί νά όδηγήση σέ Ιπιτυχία*.

* 2 . τ. 2 .  Τά τελευταία δέκα χρόνια, άπό τότε πού δ δημοτικισμός άρχισε 
ν’ άΛλώνβται μέσα στήν κοινωνία καί φανερώθηκαν μέσα στούς πνευματικούς μας 

| κύκλους καί άλλες^ΐασειή', συχνά παρουσιάστηκε τό ζήτημα άν δημοτικισμός είναι 
μόνο μιά γ λ ω σ σ ι κ ή  έπανίσταση καί μεταρρύθμιση ή κάτι πού θά μπορέση νά 
έξελιχτή κι έξω άκόμη άπό τήν έκπαιδευτική άναγεννηση καί νά κράτηση ένωμέ- 
νους τούς οπαδούς του σέ μιά Οί πρώτες-συζητή
σεις φάνηκαν στό Νουμά, έπειτα άπό τού Σκληρού τό Κοινωνικό Πρόβλημα, μά 
τό ζήτημα άκόμη δέν έχει ξεκαθαριστή γιά τούς περισσότερους. Γιαυτό δημοσι
εύομε σήμερα μέ χαρά τήν παραπάνω μελέτη, κι έλπίζομε πώς θά δώση άφορμή 
νά φιλοξενήσωμε στόν ερχόμενο τόμο τοδ Δελτίου καί άλλων γνώμες γιά τό 
ίδιο ζήτημα.

Γ . ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

'Εκπαιδευτικά
Έκπαιδευχιχά άρθρα

Ή  Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  Ά ν ό ρ θ ω σ ι ς .  Ά ρθρα  του Διευθυντοδ τοδ Διδα
σκαλείου τής Μέσης κ. Δ . Γ λη νο ν .

Μέ τόν τίτλο αυτό δημοσιεύτηκαν τήν άνοιξη μιά σειρά άρθρα στήν «Νέα 
Ε λλάδα» (φύλλα τής 18, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 81 Μαρτίου) μέ θέμα τά νέα 
Ικπαιβευτικά νομοσχέδια τοδ κ. Τσιριμώκου. Γιά τά νομοσχέδια αύτά έγινε κιό
λας κάποιος λόγος στόν τελευταίο τόμο τοδ Δελτίου (σ. 276 - 279), όπου ταχτικός 
συνεργάτης σέ γενικώτατες γραμμές ζήτησε νά δείξη ποιά είναι τά κύρια χαρα
κτηριστικά τους. Τήν Ιδια περίπου εποχή βγήκαν καί στόν καθημερινό τόπο πολ
λοί, μεγάλοι καί μικροί, μέ τή γνώμη τους γιά τά νομοσχέδια αδτά, μά άπ’ δλα 
όσα μέ τήν εδκαιρία αδτή διαβάσαμε ξεχωρίζουν τ’ άρθρα πού παραπάνω είπα, 
γραμμένα άπό ξεχωριστό παιδαγωγό καί έναν άπό τούς άνώτερους λειτουργούς 
τής παιδείας μας. Καθώς δημοσιεύτηκαν σ’ ένα άπό τά πολλά καθημερινά φύλλα 
τής πρωτεύουσας ίσως νά μήν τά πρόσεξαν πολλοί άπό τούς αναγνώστες τοδ 
Δελτίου, καί άξίζει νά τούς γίνη έδώ ιδιαίτερος λόγος.

ΙΙρίδτα έχομε μιά άρκετά μεγάλη ε ι σ α γ ω γ ή  καί κεί τονίζονται οΐ 
δυσκολίες πού βρίσκει ιδίως στήν 'Ελλάδα γιά νά έφαρμοστή μιά βαθύτερη έκπαι- 
δεοτική μεταρρύθμιση. Ζητήματα πολυσύνθετα, δυσκολώτατα καί ζωτικά καθώς 
είναι τά  εκπαιδευτικά δέ θά λυθοδν βέβαια με τή συζήτηση που γίνεται —  μέσα 
κι έξω άπό τή βουλή — άπό τή στιγμή πού δποβάλλονται τά έκπαιδευτικά νομο
σχέδια ώς στή στιγμή πού θά ψηφιστούν. Γιά νά είναι κάπως εύκολη τότε ή 
άπόφαση, θά έπρεπε άδιάκοπα όλο τόν καιρό πριν νά μελετούσαν οί δάσκαλοι τά 
προβλήματα τής παιδείας, θά έπρεπε οί είδικοί, οί διδασκαλικοί σύλλογοι, τά 
έκπαιδευτικά ουνέδρια νά έχουν ώριμάσει τίς γνώμες τους καί δχι τήν τελευταία 
στιγμή, καθώς έγινε κά'θε φορά ώς τώρα άμα παρουσιάστηκαν στή βουλή έκπαι- 
δευτικά νομοσχέδια, νά τά πολεμοδν ή νά τά έπικρίνουν μόνο άρνητικά ή παθη
τικά, ένώ ίσια Χσια σέ μάς, έπειτα άπό τή νέκρα πού βασίλεψε στήν παιδεία μας, 
είναι ή μεταρρύθμιση άναγκαιοτάτη. Κύρια ελατήρια είναι τότε μόνο άντιδρα- 
στικά, ή τ’ άτομικά συμφέροντα, πού όσο καί άν έχουν καί αύτά τήν άξία τους, 
δέν πρέπει καί νά παρουσιάζωνται δπου δέν πρέπει καί νά έπισκοτίζουν τή σημα
σία τής μεταρρύθμισης. Έ πειτα μέ δλο τόν έπιστήμονικό τους χαρακτήρα είναι 
τά έκπαιδευτικά ζητήματα πρώτα πρώτα ζητήματα κ ο ι ν ω ν ι κ ά  καί γι’ αύτό 
δεν είναι ποτέ δυνατή μ ι ά μόνο λύση’ απαραίτητο δμως ή λύση τους, συντηρη
τική ή φιλελεύθερη, όπισθοδρομική, ριζοσπαστική ή σοσιαλιστική, νά στηρίζε
ται σέ μιά γ ε ν ι κ ώ τ ε ρ η  ένιαία φιλοσοφική άντίληψη γιά τήν άποστολή καί 
τά συμφέροντα' τοδ λαού.

Ακολουθεί τό κεφάλαιο Ε λ λ η ν ι κ ή  κ ο ι ν ω ν ί α  κ α ί  έ λ λ η ν ι κ ή  
π α ι δ ε ί α ,  δπου έξετάζεται, γενικά πρώτα, ή οχέση τής κοινωνίας μέ τήν παι
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δεία, τό τί περιμένει καί γυρεύει ή κοινωνία Από τά σχολεία της, καί δστερα τό 
τ£ έδωσε ώς τώρα τό έλληνικό σχολείο στόν ελληνικό λαό καί τί Ιπρεπε νά 
είχε δώσει.

Καί Ακολουθεί τό τρίτο μέρος τής μελέτης, Ή μ έ ρ α ι  ' Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς .  
"Επειτα από τή ζοφερή εικόνα τής σημερινής μας παιδείας, έξετάζεται πώς μέ 
τά νέα νομοσχέδια θά μορφωθή καλύτερα, καί απολύτως, πώς θά μορφωθή αλη
θινά ή αυριανή γενεά. Ό  άρθρογράφος Ιχει τήν πεποίθηση πώς «κρινομένη ώς 
σύστημα ή προτεινομένη μεταρρύθμιση είναι μία έκ τών πλέον συστηματικών καί 
πλέον συνακολούθων έκδηλώσεων τής άνορθωτικής ιδέας*, πού σιγά σιγά εφαρμό
ζεται δλο καί πλατύτερα καί προετοιμάζει «πάσαν έσωτερικωτέραν καί ούσιαστι- 
κωτέραν μεταβολήν καί προαγωγήν τοδ πνευματικού καθεστώτος πασών τών κοι
νωνικών τάξεων». Μέ τά μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια ξεσκλαβώνεται δ λ α ό ς  
καί ή μόρφωσή του άπό τά πνευματικά συμφέροντα τών ¿λίγων, ή Ιλληνίδα 
γ υ ν α ί κ α  βρίσκει τέλος πάντων τή μόρφωση τήν αληθινή, πού θά τήν Απο- 
δείξη άληθινή έλληνοπούλα, γυναίκα καί μητέρα, κ ά θ ε  τ ά ξ η  βρίσκει ατό κατάλ
ληλο σχολείο τή μόρφωση πού τής ανήκει, καί δίνονται στό δ ά σ κ α λ ο  τά μέσα 
νά μορφωθή επιστημονικά καί νά ξεφύγη τήν πίεση τών όλίγων, τό κύρος τών 
δνομάτων, τό μονοπώλιο τής εδρωπαϊκής έπιοτήμης.

|ί Μά τό κυριώτερο Ισως γλίστρημα τής νεοελληνικής κοινωνίας ήταν ή στραβή 
θέση πού πήρε πρός τήν παράδοσή της τή λόγίαϊ Καί Όί άβάσταχτες θυσίες πού 
σύμφωνα μέ τήν ιδεολογία αύτή κάνει ή έλληνική παιδεία σ’ έναν ψ ε ύ τ ι κ ο  
κ λ α σ ι κ ι σ μ ό .  Καί τό Αποτέλεσμα είναι — τό ξέρομε βλοι μας— έλλειψη επα- 

, φής μέ τή ζωή, έλλειψη Ισωτερικής έπαφής μέ τόν σύγχρονο νεοελληνικό κόσμο 
Ικαί τόν εύρωπαΐκά-πο-λιτιαιιό. πού μένει γιά μάς στό βάθος άναφομοίωτος. Τό 

πώς θά βοηθήση ή »έκιίαιδευτική άνόρθωαις» νά κάνη τέλος πάντων ή έλληνική 
φυλή τήν Αληθινή της Αναγέννηση, έξετάζεται στό δ- κεφάλαιο, πού επιγράφεται 
Π ρ α γ μ α τ ι σ μ ό ς ,  Σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ ό ς ,  Κ λ α σ ι κ ι σ μ ό ς .  Τά νέα νομοσχέ
δια φροντίζουν ώστε τά πραγματικά καί τά τεχνικά μαθήματα νά μήν δστεροΰν 
πιά οδτε στις ώρες πού θά μαθαίνωνται, ούτε σέ κείνους πού τά διδάσκουν, ούτε 
στά Απαραίτητα δργανα διδασκαλίας, φροντίζουν καί γιά  τις ξένες γλώσσες — 
τετραπλασιάζονται λ . χ . οί ώρες τών γαλλικών γιά τά παιδιά τών Αστών τής 
μέσης τάξης καί καταρτίζονται οί κατάλληλοι δάσκαλοι γιά τό μάθημα αύτό 
σέ ιδιαίτερη σχολή — φροντίζουν Ακόμη, καί αύτό είναι άπό τούς σπουδαιότατους 
νεωτερισμούς, γιά νά πάρη στό σχολείο μέσα τή θέση πού τής Ανήκει ή ν ε ο ε λ 
λ η ν ι κ ή  γ λ ώ σ α  κ α ί  λ ο γ ο τ ε χ ν ί α .

Μά οί τέτοιες μεταρρυθμίσεις, καί μάλιστα έκείνη πού ύψώνει τή νεοελλη
νική φιλολογία στή θέση πού έπρεπε έξ Αρχής νά έχη στό Ιλληνικό σχολείο, 
φυσικό ήταν νά μήν Αρέσουν σέ κείνους πού νομίζουν κλασικισμό τήν Αρχαία γραμ
ματική, καί πού φαντΑζονται πώς είναι δυνατό νά ύπάρχη ανθρωπισμός μέ παι
δεία πού γιά τή γλώσσα τοδ λαού δέν έχει παρά περιφρόνηση. (Γνωστό είναι πώς 
Ακόμη καί τό δημοτικό μας σχολείο γιά δεκαετηρίδες όλόκληρες γραμματική 
είχε τήν Αρχαία Αττική, πού στό τέλος μόνο κουτσουρεύτηκε λίγο γιά νά παρου- 
σιαστή ώς γραμματική τής «γραφομένης νέας έλληνικής γλώσσης»). Κι έτσι σά 
φυσική συνέπεια Ακολουθούν τά κεφάλαια Π ρ ο γ ο ν ο π λ η ξ ί α  —  π ρ ο γ ο ν ο 
λ α τ ρ ε ί α — Τ ά  δ ύ ο  ε ί δ η  τ ο υ  κ λ α σ ι κ ι μ ο ύ  καί  Ή  Α ν α γ έ ν ν η σ ι ς
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τ ο Ο κ λ α σ ι κ ι σ μ ο ύ .  Ό  άρθογράφος δείχνει εδώ πώς κλασικισμός σήμερα 
στήν Ε λλά δα  δέν δπάρχει, καί πώς μόνο «μίμησιν τούέξωτερικοδ τύπου τήςεμφα- 
νίσεως» τών Αρχαίων έχομε, ποδ μαζί μέ τήν ξ ε ν ο μ α ν ί α, όσο καί άν τΑ δύο 
είναι μισητά στό λαό μας, είναι εκείνα πού μας έμποδίζουν νά σεβαστούμε καί 
ν’ Αγαπήσωμε τό σημερινό μας εγώ καί τή σημερινή μαςδπόοταση. Καί μόνο άμα 
γίνη αύτό θ’ Αποχτήσωμε ίσως καί Αληθινό κλασικισμό.

«Ποιος είναι δ κλασικισμός αύτός, δ όποιος κινδυνεύει; Πού είναι αί Ανθρωπι
στικά! σπουδαί, κατά τών όποιων γίνεται έπιβουλή ; Άπεδείξατε πρώτον, ότι 
δπάρχει 4ν Έλλάδι τό πράγμα τούτο τό πολύτιμον, δπέρ τοδ όποιου δπεραμύνε- 
σθε, ή διά γενικών φράσεων, πομφολυγωδών λέξεων καί κενών ρητορειών έρχεσθ* 
νάπροκαλύψετε τόν πολύ γνωστόν πλέον πνευματικόν προκρουστισμόν τόν φερό- 
μενον παρ’ ήμίν δπό τό εύγενές όνομα τού κλασικισμού ; Αύτά θά έδικαιοΰτο νά 
έρωτήση πδς τις καί δέν θά είχεν άδικον. Διότι δυστυχώς τούτο τό Απλούστατον 
δέν έλαβον τόν κόπον πρώτιστα πάντων νά κάμουν οί φερόμενοι τοδ κλασικισμού 
δπέρμαχοι. Ν ά  α π ο δ ε ί ξ ο υ ν  δ η λ α δ ή ,  δ τ ι έ κ ε ί ν ο  τ ό δ π ο ί ο ν σ ή μ ε -  
ρ ο ν  γ ί ν ε τ α ι  ε ί ς  τ ά  σ χ ο λ ε ί α  μ α ς  κ α ί  ό π ω ς  γ ί ν ε τ α ι ,  ε ί ν α ι ,  
τ φ  δ ν τ ι  κ λ α σ ι κ ι σ μ ό ς ,  ε ί ν α ι  Α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ α ί  κ α ί  ε ύ γ ε ν ι σ τ ι - γ  
κ α ί  σ π ο υ δ α ί ,  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν ο  π ε ρ ί  οδ δ μ ι λ ο ύ ν  « τ ά  ε ύ γ ε ν έ - '  
σ τ ε ρ α  π ν ε ύ μ α τ α  τ ή ς  Α ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς » .  Α ν τ ί τούτου μΑς είπον: 
«Έλαττοδνται αί ώραι τών ελληνικών. Ά ρ α  γίνεται πόλεμος κατά τού κλασικι
σμού». Ά ν  έλαττοδνται αί ώραι θά τό ίδωμεν. Ά ς  ίδωμεν όμως πρώτον, τί είδους 
κλασικισμός είναι αύτός καθ’ οδ γίνεται πόλεμος.. . .  Ό  περιφρονών έαυτόν καί 
τάς ζωντανάς ήθικάς καί πνευματικάς του δυνάμεις, φαντάζεται, ότι μιμούμενος 
τόν τ ύ π ο ν ,  έξασφαλίζει καί τήν ο υ σ ί α ν ,  φαντάζεται βτι γράφων τήν γλώσσαν 
τοδ 'Ομήρου γίνεται "Ομηρος, ένδυόμενος όπως δ Περικλής γίνεται Περικλής, 
Αντιγράφων τόν Παρθενώνα γίνεται φειδίας, συντάσσων Ό λυμπιακάς ώδάς γίνεται  ̂
Πίνδαρος. Είναι ό ψευδοκλασικισμός ‘6  γενικός τύπος τοδ έκφυλισμοδ τών κλασι- 
χώ ν σπουδών, ή λατρεία καί ή μίμησις τοδ τύπου Αντί τής οδσίας. Καί δεινοτέρα V 
ταύτης μορφή είναι έκείνη, καθ' ήν φαντάζεται τις, ότι όχι κάν γράφων όπως δ 
Πλάτων, άλλ' Απλώς διεισδύων είς τάς λεπτομερείας τής γραμματικής καί Απο- 
στηθίζων τό λεξικόν, 'γίνεται ΠλΑτων.

Ή  μορφή αδτη τού ψευδοκλασικισμοδ ένεφανίσθη τυπικώς καί είς τήν ίδικήν 
μας ιστορίαν καί είς τήν ιστορίαν όλων τών λαών όσοι θαυμάζοντες τούς Αρχαίους 
μας προγόνους έζήτησαν νά στήσωσιν αύτούς ώς παράδειγμα. ’Επί μακρούς αιώ
νας ύπήρχον καί έν Ευρώπη άνθρωποι πιστεόοντες, ότι άν γράφουν λατινικάδπως 
6 Κικερων γίνονται Κικέρωνες, καί άν γράψουν λατινικούς έξαμετρους γίνονται 
Βιργίλιοι. Ή  μορφή αδτη τού κλασικισμού οΰδαμοϋ ούδέποτε έδημιούργησε μνη· 
μείον πνευματικόν δξιον λόγου. Τουναντίον όταν οί λαοί Ανεγνώριοαν έαυτούς, 
όταν ¿χρησιμοποίησαν τάς ίδιχάς των δυνάμεις καί τάίδιχά των μέσα, όταν ήντλη- 
σαν Από τούς Αρχαίους τάς ούσιαστικάς άρετάς καί ταύτας περιέβαλον μέ τήν 
μορφήν τήν Αληθή, τήν έκ τής ιδίας των ψυχής έκπηγάζουσαν, τότε ήνθισεν ό όρθός 
κλασικισμός, τότε έδημιουργήθησαν τά πνευματικά έκείνα Αριστουργήματα έφ’ οίς 
σεμνύνονται οί λαοί καί διά τά όποια Απονέμουν είς τούς αρχαίους τήν δφειλομέ- 
νην διχαίαν ευγνωμοσύνην. Συνέβη μάλιστα πολλάκις οί άνθρωποι, οί Αληθώς 
είσδύσαντες είς τό πνεύμα τών Αρχαίων καί άντλήσαντες δύναμιν έξ αύτών καί 
μιμηθέντες τάς ούσιατστικάς άρετάς των, πολλάκις νά  μή γνωρίζουν τήν γλώσ
σαν των. Αδτη είναι ήάλήθεια, ή διαπιοτουμένη 6πό τής Ιστορίας. Καί τήν Αλή
θειαν ταύτην δέν ένόησαν Αρκετά οί πλείστοι τών μετά τόν Κοραήν έρμηνευτών 
τοδ άρχαίου κόσμου. Καί είσήλθον είς όδόν άγονον, είς δδδν άεπλανημένην. Καί 
διά τοδτο τά άνθη τοδ νεοελληνικού ψευδοκλασικισμοδ είναι χάρτινοι καί ώχραί 
Απομιμήσεις τής αληθινής άνθήσεως τοΟ πνεύματος....

Προγονοπληξία καί ψευδοκλασικισμός έκυριάρχησαν μέχρι τοδδε είς τάς 
τάξεις τών πνευματικών ίθυντόρων. Διά τούτο ή τέχνη, ή δημιουργική λογοτεχνία, 
ή Αληθής φωνή τήςέθνικής συνειδήσεως, τούς άπεκήρυξε πρώτη. Διά τοδτο άπό 
τήν τοιαύτην προγονοπληξίαν και τόν τοιοδτον ψευδοκλασικισμόν πρέπει νάάπαλ-



λαγή καί ή παιδεία. Εις την λατρείαν καί τήν καλλιέργειαν χοιούτων ιδανικών 
όσον περισσοτέρας ώρας παρέχεις τόσον μεγαλυτέρας βλάβης γίνεσαι πρόξενος. 
Τό λέγει καθαρά ή εισηγητική έχθεσις τών νομοσχεδίων.

Δέν είναι λοιπόν κλασικισμός τό κατακρεούργημα τών 'Ελλήνων συγγραφέων, 
τό όποιον έτελείτο είς τά γυμνάσιά μας, μέ τάς γραμματικός καί τάς συντακτι
κός καί τάς κριτικός έπί του κειμένου παρατηρήσεις, δέν είναι κλασικισμός ούτε 
άνθρωπιστική παιδεία ή άποστήθισις τών μετό κατηγορηματικής μετοχής συντασ- 
σομένων ρημάτων, δέν είναι κλασικισμός οδτε άπόδοσις καί άντίληψις τοδ κάλ
λους των όρχαίων συγγραφέων ή αηδής εκείνη καί σχολαστική μετάφρασις, εις 
ήν καταλήγει ή έπεξεργασία αυτών καί ήν οδδείς άνθρωπος άναγινώσκων δύναται 
νό αίσθανθή οδτε ϊχνος καλαισθητικής συγκινήσεως, δέν είναι κλασικισμός ή διό 
λέξεων όγκηρών καί δι" έπιθέτων κατά κανόνα εις δπερθετικόν βαθμόν έκφερο- 
μένων έξύμνησις τών αρετών ή τοδ πνεύματος ιών προγόνων, τοδ όποιου ούδε- 
μίαν άλη_θή γνώσιν λαμβάνουν οί μαθηταί, δέν είναι κλασικισμός «αί δολιχοδρο- 
μίαι άνλ τάς αιθέριους στιβάδας» καί τό  παρόμοια βάρβαρα κενολογήματα καί 
πραγματικός μόνον άερολογήματα. Δέν είναι κλασικισμός νά λέγη τις εις τδν 
μαθητήν «ποδαπός ε! ; * ή «έλθέ δεδρο» ή «σββσον (!) τό επί τοδ πίνακος γεγραμ- 
μένα». Δέν είναι κλασικισμός ή διδασκαλία ή όποια καθιστά μ ι σ η τ ο ύ ς  τούς 
"Ελληνας συγγραφείς εις τούς μαθητάς καί ή όποία αντί πραγματικής παρορμή- 
σεως καί καλλιέργειας τής Ικανότητος πρός έπιτέλεσιν άναλόγων προς έκείνους 
έν τφ  πολιτισμφ έργων ϊν  πράγμα καταλείπει είς τήν ψυχήν των μαθητών τόν 
κόρον καί τήν ανίαν κοκ τό συναίσθημα τής πλέον άγόνου καταπονήαεως δι’ δλην 
των τήν ζωήν, συνάμα δέ τήν ιδέαν ότι αΐσθησις τοδ αρχαίου κόσμου είναι ή διό 
κενών λέξεων έξύμνησις όκαταλήπτων ιδιοτήτων.

Τόν αληθή κλασικισμόν ποιος δέν τόν ποθεί ; Ποιος δέν θέλει νό  γίνουν όλη- 
θώς δι' ήμάς οί αρχαίοι πηγή δυνάμεως, καί πρότυπα ενεργεί ας έν τ φ ’πολιτισμφ ; 
Ποιος δέν θέλει όδηγούμενοι δπό τοδ παραδείγματος έκείνων νό  καταδείξωμεν 
καί ήμείς εις δλας τός όνωτέρας έκδηλώσεις τής ζωής τήν άπαράμιλλον ζωτικό
τητα, ήν διετράνωσαν έκείνοι; Ποιος δεν ποθεί ν ό  έπιτελέσωμεν καί ήμείς έν τφ  
κόσμφ τφ σημερινφ έστω καί μετριώτερον δ,τι επετέλεσαν έκείνοι εν τφ  ίδικφ 
των ; Ποιος δέν θέλει νό  δημιουργήσωμεν έν ταίς τέχναις όπως έδημιούργησαν 
καί έκείνοι, νό  προαγάγωμεν τήν γνώσιν τής φύσεως καί τοδ κόσμου καθόλου, 
όπως τήν προήγαγον καί έκείνοι, νό  προβώμεν έν τή πολιτειακή οργανώσει είς 
βαθμόν όνάλογον εκείνου είς δν όνήχθησαν οί αρχαίοι έν τφ  περιβάλλοντί των ; 
Ποιος δέν ποθεί νό ίδη καί παρ’ ήμίν ζωντανήν φιλοσοφίαν, φιλελεύθερον 
πνεύμα, άπροκάλυπτον έρευναν τής άληθείας, άληθή λατρείαν τοδ ώραίου, άνύ- 
ψωσιν τής ήθικής συνειδήσεως καί τής κοινωνικής καί πολιτειακής άλληλεγγύής ; 
Ά λ λ ό  καί ποιος πιστεύει, ότι έπιτελοδνται 7ΐάντα ταδτα μέ τόν τρόπον, καθ’ δν 
ήλθομεν μέχρι τοδδε είς έπαφήν μέ τόν όρχαΐον κόσμον;»

Λυπούμαι πού δέν μπορώ νό βάλω έδώ περισσότερα κομμάτια από τ’ άρθρα 
τοδ κ. Γληνοδ καί νό  μιλήσω διεξοδικώτερα γιό τό περιεχόμενό τους- Είναι αλή
θεια πώς δ άρθογράφος αγγίζει τό  γενικώτερα προβλήματα καί δέν μπαίνει σέ 
λεπτομερέστερη όνάλυση τής νέας έκπαιδευτικής νομοθεσίας. Μό κι έτσι έχουν 
τ’ άρθρα αύτό ξεχωριστή σημασία, όχι μόνο γιό τό περιεχόμενό τους στό καθέ
καστα όσο καί γενικώτερα γιό τή σ κ έ ψ η  πού φανερώνουν. Πρώτη φορά νομίζω 
πώς στήν Ε λλά δα  παρουσιάζεται όντίκρυσμα ζητημάτων τέτοιας σημασίας όπό 
τέτοια γενική φιλοσοφική άντίληψη καί σπάνια είδαμε νό  υψώνεται σέ τέτοιο έπί- 
πεδο ή Επιστημονική σκέψη. Penseurs δέν μπορέσαμε όκόμη νό βγάλωμε, καί 
μάς λείπει γι’ αύτό ακόμη καί ή λέξη. Λυπηρό είναι πώς δέ βγήκε καί όπό τό άλλο 
στρατόπεδο, τών έχτρών τής νέας νομοθεσίας, άξιος προασπιστής τών καθεστώτων 
πού κινδυνεύουν τώρα. Ίσω ς νά είναι αύτό ή μεγαλύτερη καταδίκη τής σημερινής 
παιδείας. Ωστόσο τ’ άρθρα τοδ κ. Γληνοδ έλπίζομε νό  τ ό  δοδμε γλήγορα ¿ανα
δημοσιευμένα σέ χωριστό βιβλιαράκι, θ ό  μπορούσαν τότε νό  τροποποιηθούν σέ 
μερικό μέρη, ώστε νό  χάσουν κάποιον έφημεριδογραφικό χαρακτήρα πού έπρεπε 
νό πάρουν όφοδ γράφηκαν γιό έφημερίδα, καί νό  γίνουν άρτιώτερα.

Κ. κ.
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Ά π δ  τά  ξ έν α  π ερ ιο δ ικ ά  κ α ί  γ ιά  τά  ξ έν α  β ιβλία .

J ea n n e  C olin, Π α ι δ ι κ ή  Β ι β λ ι ο θ ή κ η .  Ή  Κ ° C  έξαιρεί άπ’ αύτή τή 
βιβλιοθήκη τό βιβλίο πού λέγεται «διδαχτικό καί διασκεδαστικό», τό «σιχαμένο 
χρήσιμο βιβλίο, τό δίχως φιλολογική άξια καί τό ανήθικο». 'Εκείνο πού χρειά
ζεται είναι διάλογοι, μικροί μδθοι χαριτωμένοι καί εύκολονόητοι μέ πολλές 
εικόνες, «πράξεις γλήγορες όπου φτάνομε στή λύση αμέσως». 'Ηθικό δίδαγμα δέ 
χρειάζεται καθόλου ! Τά παιδιά σιχαίνονται τό  «διηγήματα μέ τάση» καί όπο- 
στρέφονται τίς άπ’ευθείας έφαρμογές στή συμπεριφορά τους ή στό χαρακτήρα τους, 

Ή  K“ C. διηγιεται στό τέλος τό άκόλουθο άνέκδοτο καί βεβαιώνει τήν άλή- 
θεια του : Μιό κοπελούδα 9 χρονών, πολύ έξυπνη, είπε στόν πατέρα της δείχνον
τας τ ’ άναγνωστικά της τοδ σχολείου: «Δέ βρίσκεις κουτό αύτό τά βιβλία ;» — Ό  
πατέρας, μή θέλοντας νό  δώση τό λάθος στό σχολείο, άποκρίθηκε: «Ίσως δέν 
είναι πολύ διασκεδαστικά, μό άναπτύασουν τό μυαλό». — «Δέ νομίζεις όμως, άπάν- 
τησε ή μικρούλα, πώς μπορούσε τό ίδιο ν’ άναπτυχτή τό μυαλό μαθαίνοντας 
όμορφα πράγματα ; »

Π α ι δ α γ ω γ ι κ ή  Σ υ μ β ο υ λ ή .  Τήν άκόλουθη συμβουλή ζήτησε όπό τόν 
Π εοταλάτο ·η  πρό έκατό χρόνων ή «'Εταιρεία τής Δευτέρας» στό N euchâtel πού 
συζητούσε δ,τι μπορούσε νό  ενδιαφέρη τήν πόλη, ιδιαίτερα όμως τό  έκπαιδευτικό 
ζητήματα πού άσπασχολοδσαν τότε πάρα πολύ τόν κόσμο. «Τί μπορεί νά γίνη 
γιό τήν έκπαίδευση σε μιό πόλη μέ 3000 κατοίκους περίπου, πρωτεύουσα μιάς 
χώρας μέ 40000 ψυχές, καί

α) όπου οί όρχές φροντίζουν πολύ γιό τήν παιδεία καί έξοδεύουν τό χρόνο 
30000 φράγκα περίπου, χωρίς νά λογαριάσωμε τί έξοδεύουν οί ιδιώτες (δίδαχτρα), 
μό πού οί άνθρωποι πιό πολύ κοιτάζουν ν’ όποχτήσουν άνεση καί πλούτη παρά 
παιδεία καί μελέτη;

β) όπου δέ βρίσκονται δυό άτομα μορφωμένα στό ζητήματα τής παιδαγω
γικής φ ιλολογίας;

γ) όπου οί γονείς καί ή διοίκηση άντί νό  σταματήσουν, ένθαρρύνουν τή 
φυσική τάση τών παιδιών νά μαθαίνουν άπ’ όλα, νό τ ’ αγγίζουν όλα μαζί, χωρίς 
τίποτε νό μαθαίνουν βαθιά καί σωστά;

δ) όπου τ ό  παιδιά τών 5  καί 6 χρόνων έξοδεύουν 6 ώρες τή μέρα γιό ένα, 
δυό καί κάποτε καί τρία χρόνια γ ιό  ν' άποσχηθίσουν μερικό πράματα;

ε) όπου μεταχειρίζονται πρό πάντων τή μνήμη, καί γ ιό  θέματα όκόμη 
πού φαίνεται πώς πιό πολύ έχουν νό κάνουν μέ τό αίσθημα καί τήν κρίση, όπως 
ή θρησκεία, τό πρώτα στοιχεία τής γεωγραφίας κ τ λ .;

ζ) όπου δυστυχώς συλλογίζονται περισσότερο τούς δασκάλους, παρά τούς 
μαθητές των, όταν τούς διορίζουν κι όταν τούς παύουν; . . .

θ ό  ήταν περίεργο νά μαθαίναμε τί ν’ απάντησε δ Πεσταλότσης· ή άπάντησή 
του θό έγινε βέβαια προφορική — πήγαινε, καθώς λένε, συχνά στό N euchâtel) — 
γιατί δέ βρέθηκε στ’ άρχεϊα τής «Εταιρείας τής Δευτέρας»

Σ χ ο λ ι κ ά  χ ρ ο ν ι κ ά .  Ό  κ. A. Caíam e βουλευτής όπό τά καντόνι τοδ 
N euchâtel, παρακάλεσε τούς διευθυντές τών 'Αστυνομιών τής Γαλλικής Ε λβ ε
τίας νό μαζευτούν στό N euchâtel γιό νό  βάλουν μιό βάση κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ  γ ι ό  
τ ο ύ ς  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ ς » .  Ό  κανονισμός αυτός πρό πάντων θό φρόντιζε
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ν’ άπαγορευτοδν οί ταινίες πού παρουσιάζουν εγκλήματα, ή καί οί παθητικές, πού 
μπορεί νά έχουν έπίδραση βλέθρια στά παιδιά καί στούς νέους.

Ή Κ *  M arie H elm s έπεσκέφ'τηκε στήν Ιτα λ ία  τούς « π α ι δ ι κ ο ύ ς  κ ή 
π ο υ ς »  τής Maria M o n te sso r i διδάχτορα καί καθηγητή τής άνθρωπολογίας στό 
Πανεπιστήμιο τής Ρώμης καί ενθουσιάστηκε μέ δσα παρατήρησε, τόσο γιά τή μέθοδο 
πού έφαρμόζεται, δσο καί γιά τ ’ αποτελέσματα πού π έτυ χα ν.Τ ή  μέθοδό της ή 
Μοντεσόρη τήν έξήγησε στό βιβλίο του «II m étodo délia P ed agog ía  scientifica  
applicata all’ educazione infantile  nelle  case  d e i bam bini (1909) s. Ή  άρχή 
είναι ν' άπαγορεΰη κάθε κανόνα : Ή  πειθαρχία από τήν έλευθερία, νά τό Ιδανικό 
του. Τά παιδιά βρίσκονται νά πούμε σπίτι τους καί πάνε κι έρχονται όπως τούς 
καπνίση, δουλεύουν όταν τούς Ιρθη ή όρεξη. Τήν Ικανότητά τους θά τή δείξουν 
οί δασκάλισσες σέ αυτό : νά ξυπνήσουν τά παιδιά τήν δρεξη τής δουλειάς. Καί 
οί δασκάλες του σχολείου πετυχαίνουν, αφού δλα τά παιδιά πού άπαντά ό έπισκέ- 
πτης, ή τουλάχιστο πού είδε ή Κ“ H elm s, ήταν καλομαθημένα, εργατικά καί 
πειθαρχικά- ’Εκείνο πού πρωτοκοιττάν είναι ή άνατροφή τών αισθήσεων, σέ τρόπο 
πού τά παιδιά μαθαίνουν νωρίς νά παρατηρούν, νά λογαριάζουν, νά καταλαβαί
νουν μόνα τους. Τήν άνατροφή αυτή τή βοηθούν πρώτα πρώτα τά παιχνίδια ή 
τέτοιες άσκήσεις πού μοιάζουν μέ παιχνίδι. Τούς κλείνουν τά μάτια, ή δασκά- 
λισσα πηγαινοέρχεται χτυπώντας iv a  κουδουνάκι καί τό παιδί άμα τό ρωτή
σουν πρέπει ν ’ άπαντήση άπό ποια μεριά έρχεται 6 ήχος. Καί ή ίχνογραφία έχει 
τιμητική θέση. Γεωμετρικά σχήματα ξύλινα τά ρίχνουν ανακατωμένα άπάνω στό 
τραπέζι ή καί καταγής. Τό παιδί πάντοτε μέ σφαλιστά μάτια πρέπει νά πή άπό 
τήν άφή ποιό σχήμα είναι. Ή  άνάγνωση μαθαίνεται μέ τόν ίδιο τρόπο, δηλαδή 
μέ τήν άφή δσο καί μέ τήν δράση. “Ολ’ αύτά μέ φράσεις. Ή  Κ ° Μοντεσόρη 
νομίζει πώς τό παιδί δέν πρέπει ποτέ νά καταγίνεται πολλή ώρα στό ίδιο πράμα. 
Φυσικά δέν τούς δίνουν στά χέρια βιβλία. Ή  μέθοδος αύτή πού νομίζεται πολύ 
καλή στήν ’Ιταλία θ’ άποδώση τά ίδια τάχα καλά άποτελέσματα σ’ δλους τούς 
τόπους . . .  ; Γιατί δχι ;

Λ ο γο τεχν ικά

Π . Β λ α σ τό ν ,  Κ ρ ι τ ι κ ά  τ α ξ ί δ ι α .  Αθήνα 1912, 216 σελ. σχ. 8°.
Στό 1888 πρωτοφάνηκε τό «Ταξίδι* τού Τυχάρη, κι δ δημοτικισμός ριζοβό- 

λησε στή διανοητικά φαναριώτικη ώς τότε ’Αθήνα κι άρχισε νά παίρνη κοινωνική 
συνείδηση. Ά π ό  δώ καί μπρος ή παράδοση τοδ δημοτικισμού πού ώς τότε ζούσε 
παράμερα κι απομονωμένα στά Εφτάνησα βλάστησε στή νέα πρωτεύουσα του 
κράτους. Ή  ’Αθήνα έγινε πιά διανοητικό κέντρο τοδ έθνους. Ή  ζωντανή νεοελ
ληνική πρωτάρχισε μέ τό δημοτικό μοτίβο τοδ λαϊκού τραγουδιού καί μέ τό ήθο- 
γραφικό διήγημα. Ά π ’ αύτοδ ξεκίνησαν καί κοντά σ’ αύτή τήν άρχή στάθηκαν 
οί πιό άξιοι άνάμεσό μας λογογράφοι, όσοι φανερώθηκαν στά δεκαπέντα στερνά 
χρόνια τού περασμένου, αιώνα. Ά λ λ ο ι πάλι τά ίδια τούτα χρονιά, χωρίς νά πάψουν 
προσέχοντας τό ξετόλιγμα τής δημοτικής, γύρισαν άποκλειστικά τήν προσοχή 
τους σέ ξένες λυρικές τεχνοτροπίες καί σέ κηρύγματα ήθικής πού βασιλεύανε 
τότε στήν Ευρώπη. Μερικοί μάλιστα ένιωσαν τήν έπίδραση αυτή τόσο δυνατά, 
πού γύρεψαν ν’ αράξουν παντοτινά τήν ψυχή τους στήν καταχνιά τής ξενιτιάς. 
Παρόμοια τάση θά ξεχωρίζαμε ζωηρότερα στό παράδειγμα τοδ ποιητή Καμπύση.
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Στίς μεταβατικές ιστορικές εποχές καθετί πού γίνεται μέσα στά διανοητικά 
φαινόμενα, γεννιέται άπό κάποια ανάγκη’ μά συχνά τής ίδιας αύτής ανάγκης δεχό
μαστε άργότερα δχι πιά τήν δμοιόμορφη έξακολούθηση, μά κάτι σά μεταμόρ
φωση καί μαζί σάν άντίδραση. Ή  ξενιτεμένη νεοελληνική ψυχή δέν μπορούσε 
παρά νά νοσταλγήση τόν έαυτό τής, καί νά γορίση σοφώτερη καί δονατώτερη έκεϊ 
άπ' δποο ξεκίνησε.

Στά πρώτα δέκα χρόνια τοδ αιώνα μας, δυό νέοι ξάφνου πετάχτηκαν μέσ' άπό 
τά σπλάχνα τοδ δημοτικισμού, καί ζήτησαν νά χαράξουν τή συνειδητή μορφή ένός 
διανοητικού εθνικισμού, πού νά βρίσκη τήν πηγή του στόν καιρό μας. Καί λέμε 
έ θ ν ι κ ι σ μ ό στήν τέχνη τήν ψυχική έκείνη τάση καί τή φιλοσοφική άντίληψη 
πού ζητοδνε, μέσα άπό τήν εθνική παράδοση καί τήν Ιστορική θύμηση, μαζί μέ 
τό χαραχτήρα τής όλοτρόγυρα φύσης, νά ζωντανέψουν πνευματικά δημιουργή
ματα πού θά μάς δώσουνε συνείδηση κάθε μορφής περασμένου φυλετικού καιρού 
καί τής σημερινής στιγμής τοδ έθνους. Είναι αυτά πού θά μάς γνωρίσουνε μέ τόν 
εθνικό μας έαυτό, τό πλατύτερο έγώ μας, άφοδ τά βαθύτερα γνωρίσματα στόν 
άνθρωπο είναι ψυχόρμητα, δηλαδή σκοτεινές δρμές πού μάς κληρονόμησαν οί 
πεθαμένοι, κι άφοδ τά μεγάλα έργα δέν άεροκρέμονται αποκλειστικά άπό τήν 
άτομική ζωή τοδ άνθρώπου, μά ρίχνουνε ρίζες σέ πλατύτερα σύνολα κι άναδίνουν 
τις φωνές τών αίώνων. Οί δύο νέοι είναι ό "Ιδας κι δ Έ ρμονας, δσο διαφορετικός 
κι άν είναι ό ένας άπό τόν άλλον. ‘Ο πρώτος ό ώραίος πατριδολάτρης, πού μέ 
τις συγκινητικές του ιδεολογίες έριξε καινούριο φώς στήν έθνική μας συνείδηση. 
Κι ό δεύτερος δ μοναδικός ποιητής τής «Ζωής» καί τής «Ά ργώ ς», κι δ κριτι
κός δ πρωτότυπος*. Μέ τις λίγες αύτές γενικότητες θέλησα νά τοποθετήσω τόν 
έρχομό τοδ "Εμμονα.

Ύστερα άπό τά ποιήματα καί τά διηγήματα του, τά  Κ ρ ι τ ι κ ά  Τ α ξ ί δ ι α  
είναι τό τέταρτο στή σειρά βιβλίο τοδ Πέτρου Βλαστοδ. Στό γενικό τους κοίταμα 
τά Κριτικά Ταξίδια άπαρτίζονται άπό τό ήμερολόγιο καί τά γράμματα ένός 
ταξιδευτή σέ μακρινές καί σέ γνώριμες χώρες, κι άπό τά νοερά του ταξίδια άνά- 
μεσ’ άπό τις ιδέες καί τούς κριτικούς δρόμους.

Σ τ ό  Κ α σ μ ί ρ ι ,  ταξιδιώτικες ίντιάνικες περιγραφές, ό Βλαστός μάς φέρ
νει στήν ξωτική «χώρα τοδ Ήλιου», στό Σριναγκάρ, πέρα στό Πενταπόταμο καί 
στά νερά τοδ Ύδάσπη. Μέ δφος λιτό καί πυκνό, κι έξαιρετικά πλούσιο οτήν περι
γραφική τέχνη, μάς ζωγραφίζει τά μάγια καί τά θάματα τής παμπάλαιης καί 
ξωτικής γιά  μάς χώρας, άπό τούς αρχαίους ναούς, τά πράσινα κανάλια μέ τούς 
λωτούς, τά νερόχαρα φυτά, καί τά  πλεούμενα καλυβόσπιτα τοδ Ύδάσπη, ίσαμε 
τις ψηλότερες κορφές τών Ίμαλάγιων, πού ώς έκεϊ πάνω μιά καταχτήτρα φυλή 
Εΰρωπαία έφερε ένα κομμάτι πατρίδας. Καί τριγυρίζοντας έτσι καί περιγράφον- 
τας τά δσα είδε ό άνοιχτομάτης ποιητής δέ σταματά στά σχήματα τοδ έξωτερι- 
κοδ κόσμου. Ή  δημιουργία σταλάζει βαθιά μέσα στόν έσωτερικό άνθρωπο: «Ή  
άγνή κι άπείραχτη φύση ξυπνά μέσα μου κάτι πού άδερφώνεται μέ τής γυναίκας 
τήν αγάπη. Στή χάρη τής γυναίκας βλέπω κιόλας τή φυλή πού θά έρθη — τά  
όμορφα παιδιά — καί στής φύσης τή μιλιά καταλαβαίνω τής φυλής τήν πολυκαί-

* Α ξίζει έ ύ ό  ν ’ ά ν α φ έ ρ α υ μ ε  τήν χ .  Π . Δ έλτα . Ά π ό  τή ν  Ιδ ια  ά ς χ ή  ξεκινούν ο ΐ  ίσ ιο -  
ς ίε ς  πού  χάφιοε στά έλληνόποτιΧα,
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ρινη ιστορία. Τή βλέπω τή φύση όμορφη γιατ ί μοδ Θυμίζει σκοτοσύνειδα τ ις  νίκες 
ΐοΟ ανθρώπινου αγώνα μέ τά  στοιχειά. Κ ' Ιτσ ι στή γυναίκα νιώθω νά χαμογελοδνε 
τά  μελλούμενα καί στή φύση τά  τρισαίωνα περασμένα (σ. 630)».

ΆλλοΒ πάλι βλέπομε τόν αιώνιο Ρωμιό, πού δσο κ ι 4ν τόν ξενίτεψε κοσμο
πολίτικα  κ α ί τόν έφερε άπόμακρα κάποιο πατροπαράδοτο δαιμόνιο τή ς φυλής, 
όνειρεόεται τή  μικρή τοο πατρίδα κ α ί τ ις  αττικές καλω σόνες:

«Μάς έχει πιάσει τής πατρίδας ή νοσταλγία. Δεν τό  ξέρεις, μά  ξέρω πώς 
συλλογίζεται τά  περιβόλια τοδ γοθικοδ σκολειού του καί τ ις  κισσοσκέπαστες κλη- 
σιές, πώς άποθυμά τις άνοιξιάτικες ώρες στό πατρικό ποτάμι τραβώντας κουπί 
ρυθμικά. 'Ε γώ  πάλι ποθώ να πατήσω ξερούς βράχους τής ’Α ττικής, νά δώ στε
γνές γραμμές καί χρώ ματα  ξερά».

Κι όταν πιά μέ χαρά  κ α ί μέ παιδιάτικη άφροντισιά μακροξενιτεμένου γυρίζει 
στά πατρικό; χώ ματα, μάς άνασταίνει τή  θωριά τής ’Αθήνας, γράφοντας στήν 
Αγαπημένη του μέ δλες τ ις  χάρες τοδ μεστωμένου του ύφους, κ α ί μέ τή γνώριμη 
πάντα πολυμάθεια καί σοφία του. Καί παρακάτω  άνιστορεί τής πόλης τούς καη
μούς. « . . , *0 λαός πού έχτισε τέτοιο ναό (τήν Ά γ ιά  Σόφιά) δ ίχω ς’ άλλο ήτανε 
μεγάλος. Μιά θολωσιά, μιά ψυχή, ένας δπέρκοσμος ύπέρχρυσος άγέρας. Κ άτι άσά- 
λευτο πού σαλέβει μέσα του ή  ψυχή πολύπαθης ιστορίας, θύμησες, Θύμησες, Θύμη
σες ! Καί κλείνω τά  μάτια. Μά τό  φώς, τό  σπιθόχρυσο φως πού δεσπόζει χυμένο 
παντού, μοδ μιλά πύρινα λόγια. Γ ιατί αύτό δέ σβήνει. Γ ιατί μέσα του στέκουνε 
δόξες καισαρικές, σπαραχτικά  ξενόχτια, ματοκυλίσματα κ α ί πανικοί κ α ί βαγγελί
στρες νίκες. Γ ιατί λαχταρά νά δή πάλι τά  μάρμαρα νωπά κ α ί νά φανερωθούν 
δλόγυρα τ ’ ασβεστωμένα κονίσματα. Γ ιατί κάποια  φωνή προσμένει ν’ άκουστή γιά 
ν’ άμολήση τούς άντίλαλους σάν πυρκαγιές »

«Κοντοστάθηκα-στή μέση τού Γεφυριοϋ νά κοιτάξω τήν Πόλη. Πολυζώντανη, 
άσπροκέντητη, τρουλόσπαρτη θέα. Χώρα παλατινή, χώ ρα τού κάστρου κ α ί τής 
κλησιάς, τού φόρου κ α ί τής φρεγάδας. Κ αί κ άτι φώναξε μέσα μου. '2  Πόλη, θεο- 
φ ύλαχτη Πόλη, παντοβασίλισσα ήσουνα, σκλάβα βαλτοκυλιέσαι! Πού ξεθρονιά- 
στηκε ή  δόξα σου, πού χάθηκε ή αρχοντιά σου ; Κ αί νά τό  σίχαμα μέσα μου. 
Γ ιατί δέν τό  ξεχνώ πώς είμαι Ρωμιός. Κ ι δ Ρωμιός πρέπει νά σιχαίνεται τή  ζωή 
του στήν Πόλη. *Α μοΰ κλέβανε γυναίκα χρυσαγάπητη κ α ί τό  ήξερα πώς έγώ  
φταίω , έτσι θά μισούσα τόν έαυτό μου — τόν άπιστο πού δέν τή διαφέντεψε. Καί 
πάλι τό  κράζω. Πόλη, χώ ρα χαμένη, μολεμένης ομορφιάς τσαλαπατημένο κιβούρι, 
γεννήτρα τών Ύ μνων κ α ί φωλιά τού χρυσόματου άιτού, τής Παρθένας ψυχοκόρη, 
Μεσσαλίνα ήροκκή πού Ρωμιά γεννήθηκες, Έ λλήνιοοα  δοξάστηκες, Φ ράγκα ξετσι- 
πώθηκες, Τούρκα μπατάλιασες — πότε π ιά  θά σέ θάψουν κ α ί σ ένα ;» . . .  Μά παρα
κάτω  ή  δέηση στή Βυζαντινή Παρθένα τοδ γλυκαίνει τόν άγριο θυμό τής άπελ- 
πισιάς του.

’Ακολουθούν διάφορα πεζογραφήματα, οί Κ ρ ι τ ι κ έ ς ’Α ν α π ο δ ι έ ς ,  σειρά 
άρθρα γιά  βιβλία πού πρωτοφάνηκαν τό τ ε * , μέσα στ’ άλλα  μιά  μελέτη μέ τόν 
τίτλο  ή  Φ υ λ ή, μιάν ά λλη απάνω στον Π ρ α γ μ α τ ι σ μ ό ,  τό  φιλοσοφικό σύστημα

*  Ε ε χ ω ρ ισ τ ά  μ ν η μ ο ν ε ύ ο υ μ ε  έ ύ ώ  τ ή ν  κ ρ ιτ ικ ή  τ ο υ  γ ι ά  τ ό  Λ ιο ύ ε κ ά λ ο γ ο  τ ο ύ  Γ ύ φ τ ο υ .  
Ό  Β λ α σ τ ό ς  μ ά ς  Ι δ ω ο ε  ό λ ό κ λ η ρ η  τ ή ν  έ σ ω τ ε ρ ικ ή  ε ν ό τ η τ α  τ ο ν  Δ ω & εκ α λ ό γ σ υ , σ τ ό  δ η μ ιο υ ρ 
γ ικ ά  γ ρ α μ μ έ ν ο  χ ρ ιτ ικ ο γ ρ ά φ η μ ά  τ ο υ .
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τού ’Αμερικανού ίε η ιβ ε  κτλ. Τ ά  θέματα πού άγαπά νά καταπιάνεται ό Βλαστός 
είναι άπορίες κ α ί ζητήματα  τή ς ιστορικής κριτικής κ α ί τή ς κοινωνιολογίας, 
κ ι άλλες λογής λογής λογοτεχνικές βιβλιοκρισίες. Στις κριτικές σελίδες του ξανα
βρίσκουμε συχνά τόν αντίλαλο άπό τ ίς  ίδιες εκείνες ιδέες πού καταστάλαξαν 
άλλοτε πλαστικά  στά θαυμαστά του σονέτα.

Συνοψίζουμε εδώ σέ λίγα λόγια τή ς κυριώτερες έννοιες τού Βλαστού, καθώς 
πηγάζουν μέσ’ άπό τ ίς  κριτικές σελίδες τ ο υ : Τή ζωή τή  νιώθει ήρωικά καί μεγα
λοφάνταστα. Ευτυχία είναι ή  άληθινή έννοια τής ζωής. θ ά  τή  βρούμε στήν ενέρ
γεια, στό πάλαιμα, στό θεληματικό τρόπο τής ζωής τοδ ανθρώπου. Νά ζοδμε θελη
μ ατικά  καί νά έκτελοδμε, ν’ ανεβαίνουμε πάντα ψηλότερα. Δυνατό κ ι Αλύγιστο 
τό  άτομο νά δημιουργή κ α ί νά γίνεται αύτό κόσμος νομοθέτης. Τό μυστικό τής 
ζω ντάνιας του θά τό βρή μέσα στό ίδιο του σπέρμα, στό νόμο τή ς κληρονομικό
τη τα ς ' τοδ κάκου κυνηγούν οί κοινωνιστές ν ' ανεβάσουν τό  μέσον όρο τού πλή
θους, καλυτερεύοντας τό  δλικό περιβάλλον. Οί φυλετικές α ιτίες είναι δυνατώτερες 
άπό τίς κοινωνικές, κ ι αότες μάς κυβέρνησαν ίσαμε σ ή μ ερ α .’Ανώφελα λοιπόν· 
κυνηγούμε τήν ευτυχία τών πολλώ ν μέ τ ίς  σοσιαλιστικές ψυχοπόνιες, κ ι είναι 
προτιμότερο νά δυχαμώσ.ουμε~τρύ.ς..3^γουί .πού δίνουν συνείδηση στή φυλή. 'Ο 
γνησιώτερος φυλετικός τύπος τοδ "Ελληνα μέσ’ άπό τήν ιστορία είναι 6 αριστο
κράτης Ά ρ ιο ς  τοδ προίστορικοδ έλληνικοδ καιρού καί τή ς ήρωικής έποχής τών 
Α χα ιώ ν. ’Εμείς ανάγκη νά βροδμε τήν άληθινή μας Ιστορική παράδοση πού κρα
τε ί άπό τ ’ άκριτικό Βυζάντιο, τή  Βενετιά και τά  κλέφ τικα  βουνά. Κ αί θά τή 
βροδμε μέ τό  δρόμο τή ς τέχνης. Ή  τέχνη γ ιά  νά τρανέψη κ α ί νά ξαναζήαη 
κ ι αύτή πρέπει νά βρή τή  μεγάλη παράδοση κ ι ακόμα νά γίνη άπολογήτρα τών 
έργων τοδ καιροδ της. Γ ιατί ή  τέχνη δέ ζή μέ τή  χλομή ήδονή τοδ όνείρου καί 
τή ς ιδέας τό  στείρο αγκάλιασμα. "Εργα καί τέχνη, πράξη κ α ί νοδς.

Τά Κ ρ ι τ ι κ ά  Τ α ξ ί δ ι α  φανερώνουν παντοΒ τολμηρή, άδρή κ α ί πρωτό
τυπη σκέψη, συναρμολογημένη σέ οργανικό ξετύλιγμα, πού καταλήγει σέ συμμε
τρικά κ α ί πειστικά συμπεράσματα. Ή  άλύγιστη γραμμή κ ι ή όλόισα πορεία πού 
κρατεί δ Βλαστός, μάς τόνε δείχνουν συχνά σάν απόλυτο καί μονοκόμματο στήν 
άντίληψή του. Ά λ λ ο τε  πάλι τής λογικής ή  μεγάλη κατάχρηση μάς τόνε φέρνει 
σά νά στέκεται ξένος πρός τό  συναισθηματικό μέρος τής ζω ής. "Αθελα τότε αφή
νοντας τόν κριτικό αναζητούμε τόν πρώτο ποιητή, όταν τόν ώδηγουσε τό  λυρικό 
του όρμίμφυτο. θ ά  ήτανε δύσκολο ν’ άντικρύσουμε δλόκληρη τή θεωρία τής 
σκέψης τοΰ Βλαστού, χω ρίς νά φέρουμε σ ' Αντιπαράσταση όμοια μεθοδικά ξετυ
λιγμένες δοξασίες, κ ι όταν μάλιστα ή  σκέψη του αύτή Ιτυχε  νά πάρη έτσι άρτια 
κ α ί ζω ηρά Ικφραστικά μέσα. Μά ώ ς τόσο θά τολμούσαμε νά παρατηρήσουμε πώς 
στόν καιρό μας δύσκολα θά μπορούσαμε νά συμμορφωθούμε μέ τό  Αντικοινωνικό 
αίσθημα τοδ κριτικού τών «Ταξιδιών». Πώς οί εθνολογικές του δοξασίες, δσο 
κ ι αν έχουνε τήν έπιστημονική αληθοφάνεια κ α ί στή διατύπωσή τους συχνά κάτι 
άπό τή γοητεία  τοδ παραμυθιοδ —χαρίσματα πού μάς έξηγοδν ή  πολυγνωσία τοδ 
νέου κριτικοδ κ ι ή τεχνίτρα  του πένα — δέ συμφωνοδνε τελειω τικά μέ τήν απρό
σωπη έπιατήμη πού ίσαμε σήμερα δέν έχει καταλήξει σέ κανένα όριστικό συμπέ
ρασμα. Πώς ή μεγάλη του άγάπη πρός τήν ένέργεια, τόν κάνει νά παραβλέπει 
τήν απόλυτη αξία τής ιδέας, νά ξεχνά πώς είναι δύναμη κ ι αύτή πού κλείνει μέσα 
τη ς τήν πράξη καί δίνει συνείδηση στήν ενέργεια. -
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Τελειώνοντας συνοψίζουμε: 2x4  Κ ριτικά  Ταξίδια» μάς σταματούν ή περι
γραφική τους τέχνη, ή  πρωτότυπη ιστορική ματιά, ή κριτική τους τόλμη, ή αλό
γιστη ήβική κ ι οΐ άπολλώνειες αγάπες. Τό πεζογραφιχό τους ύφος σταθμός στό 
μεταχείρισμα τή ς δημοτικής. Κ ι είναι βιβλίο ποό δίχως άλλο θάπρεπε νά γνωρι- 
στή μαζί τοι* κάθε φωτισμένος δημοτικιστής.

Λ. Π.
Ί δ α ,  Μ α ρ τ ύ ρ ω ν  κ α ί  ή ρ ώ ω ν  α ί μ α - ,  2. έκδ., ’Αθήνα 1914, 145. σελ. 

σχ. 8°.
2χά  1907 πρωτοφάνηκε τό  βιβλίο τούτο. 2x4  1904 δ  Παύλος Μελάς πρόσ- 

φ ιρε στή Μακεδονία τό  αίμα του γιά  τό  ξανάνθισμα τών έθνικών αγώνων. Κάπου 
έκεί πέρα ένας σταυρός Αγιάζει τόν τόπο πού έπεσε ό ήρωικός πρόμαχος. Κάπου 
έδώ στην πέχρ’ άπάνου Ινας τεχν ίτη ς Αλαφροσκάλισε τή  δόξα του Παύλου Μελά. 
Τό βιβλίο τοΒ Ί δ α , είναι τ ’ δμορφότερο κ α ί τό  σχερεώτερο έργο τό  στυλωμένο 
γιά  νά μάς μνημονεόη κ α ί νά μάς δοξάζη Ιναν ήρωα σάν εκείνος.

Μά δέν είναι μόνο τοδτο. Καθώς δ Μελάς μέ τό  θάνατό του εκεί κάτου χάραξε 
γιά  νέα δυνατά πατήματα  τό δρόμο τής πατριω τικής Ινέργειας ποό σε λ ιγάκ ι σά 
θαματουργά καρποφόρησεν, άνάλογα δ Ί δ α ς  μέ τό  βιβλίο του δίνει ένα καινούριο 
φτέρωμα στήν πατριω τική σκέψη. ' 2 ς τότε, κ α ί γενικώτατα, δ πατριωτισμός γινό
ταν Αντικείμενο (μέσα στόν κύκλο κάποιας εργασίας διανοητικής) ή δημοσιογραφι
κής πολεμικής ή  λυρικοδ οίστρου. Κάπως παράλληλα μέ τά  παχροπαράδοτα μιας 
μισής ή  Αβοήθητης ή άτολμης, μικροπόνηρης ή  στενοκέφαλης πολιτικής, τό 
Αρθρο ή  δ  στίχος, ή γεωγραφία, αβασάνιστα, ή  ρητορική, αχαλίνω τα, μιλούσανε 
γ ιά  τή  Μακεδονία, δπηρετούσανε τήν πατριω τικήν ίδέα. 'Οπου Αγαθή ή προαίρεση- 
σεβαστή ή  πράξη. Καθένας κάνει δ ,τ ι μπορεί- ευλογημένος- μόνο νά τό  κάνη 
μέ τήν καρδιά του.

Μέ τά «Μαρτύρων καί ήρώων αίμα» κάπω ς ξεφεύγουμε Από τά  συνηθισμένα. 
ΤραβΑμε έμπρός. Πράσινα βάθη. Πλατειοί δρίζοντες. Μιά φωνή, ήσυχα ήσυχα, 
σχεδόν χωρίς κ ινήματα κ α ί χωρίς νεδρα, μά καθαρά κ α ί στρογγυλά, μάς μιλά- κ α ί 
ξέρει καλά τί λέει. Δέν τήν άκοδμε τή  φωνή αυτή οδτε Από βήμα κοινοβουλευ
τικό, οδτε Από μπαλκόνι συλλαλητηρίου. Κοντά μας είναι. Σκύβει στ' αφτί μας 
σχεδόν κ α ί μάς τά  λέει. Μά δχι κρυφά. Φανερά, π εταχτά . Κ αί δ άνθρωπος πού 
μάς μιλεί, μάς δείχνει μέ τό χέρι του κάποιους τόπους Αγνάντια μας κ α ί μάς τούς 
φέρνει τόσο κοντά, με τόν τρόπο πού γ ιά  κείνους μάς μιλεί, ώστε πιστεύουμε πώς 
φτάνει ν’ Απλώσουμε τά  χέρια μας γ ιά  νά τούς πιάσουμε τούς τόπους αυτούς. Νά 
τό μυστικό κ α ί νά τδ  χάρισμα τοδ άγνοδ του λόγου.

Τό βιβλίο τοΒ Ί δ α  έχει σελίδες είκονικώτατα περιγραφικές- μά  διήγημα δεν 
είναι. Κάποτε δψώνεται μ ε  τά  φτερά τοδ λυρισμοδ- μά τραγούδι δεν είναι. Ό  
Ά λέξης, ή  Ά γ νή , δ Καπετάν Ζέζας, δ Βούλγαρος μέσα στή φυλακή, Ινας δεσπό
της, ένας προεστός, οί ραγιάδες κ α ί οί μάρτυρες, οί χο μ ΐτις  καί οί φονιάδες 
πού μάς παρουσιάζονται μέσα σχά φύλλα του, είναι κ α ί ήρωες. είναι κ α ί πρόσωπα 
τραγικά* μά χό βιβλίο του δέν είναι δράμα. Ή  μακεδονική γή  μέσα σ’ αυτό ξετυ
λ ίγεται μέσ’ άπό τούς θαμπούς αχνούς μιάς πολύ συνοπτικής κ α ί κάπω ς ρουτι- 
νιέριχης δημοσιογραφίας ή  μιάς ποιητικής ύμνογραφικής Αοριστολογίας. Εεκαθα- 
ρίζει. Μάς δείχνεται μετρημένη, λεπτολογημένη, ξεσκεπαστά. Ό  συγγραφέας τήν 
περπάτησε τή  γή τούτη, τήν είδε μέ τά  μάτια του, τή ς κράτησε σημειώματα στό 
χαρτί του, τή ς χάραξε τ ις  ζω γραφιές της μέσα στήν καρδιά του. Τό βιβλίο τοδ
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Ί δ α , κ α ί μέ δλες τ ίς  μαρτυρημένες πληροφορίες του, μόλα τα δτα  δέν είναι κανένα 
σοβαρό δπόμνημα γιά  τ ’ αρχεία  τών δπουργείων.

Τό «Μαρτύρων καί ήρώων αίμα» είναι καθώς δλα σχεδόν τά  δημιουργικά  
βιβλία, έργο συνθετικό- καμω μένο μέ τή βοήθεια καί τών στοιχείων πού μνημονεύομε, 
μ ά πρώτ' απ’ δλα  χυμένο μέ τήν πνοή  καί μέ τή δύναμη τής πατριδολατρείας, 
βοηθημένης Από τ ά  χαρίσματα μιάς νέας φ αντασίας καί μιάς σπάνιας γιά  μάς γνω - 
ριμιάς τών πραγμάτω ν, χυμένο στόν δρείχαλκο, άπλούστατα, τοδ πεζού λόγου.

Καί δώ ταιριάζει νά σημειώσω τά  λόγια τοδ Φυχάρη (Ρόδα κ α ί Μήλα Δ ο. 
2 54): «Ή  κρίσιμη ώρα γ ιά  ένα έθνος είναι ή  ώρα πού αρχίζει κ α ί γράφει τά  π ε ζ ά .. .  
Πεζός λόγος θά π ή  σκέψη, πομονή, έργασία, κρίση κ α ί διάκριση, θά πή φαντα
σία κ α ί κριτική συνάμα, ποίηση καί σοφία, τρέλα κ α ί γνώση, θά π ή  λευτεριά 
πού γ ιά  νά τήν άπολάψης, πρέπει νάσαι πρώ τα  κύριος τοδ ΙαυτοΒ σου, αφέντης 
κ α ί του νοδ κ α ί τή ς ψυχής σου.»

Τό βιβλίο τοδ Ί δ α  είναι γιομάτο άπό ψυχή- μά  ή μεγάλη π ρ α χ τ ι κ ή  Αρετή 
τή{ ψυχής αύτής είναι πώ ς παρουσιάζεται μέσα οέ μιά μ  ο ρ φ  ή . Τό βιβλίο είναι 
καλογραμμένο- δώστε στή λέξη «καλογραμμένο» δλο της τά  νόημα- δηλαδή καλο- 
στοχασμένο. Νομίζετε πώς δέ θά μποροδσε Αλλιώτικα νά γραφτή παρά στή 
γλώσσα ποό γράφτηκε. Πόσο μακριά βρισκόμαστε Από τή  συνθηματική, κ α ί μ’ δλη 
τήν τέχνη τη ς κ α ί μ’ δλη της τήν ευγένεια, γλώοσα τών καθαρευουσιάνων, πού 
είναι πιό πολύ σάν προσωπίδα, παρά σάν πρόσωπο ! Ή  Τ έχνη μόνη ζωντανεύει 
τ ις  ιδέες κ α ί τ ίς  κάνει αποτελεσματικές.

Τό βιβλίο τοδ Ί δ α , έργο τέχνης πάντα , δέν Ιχ ε ι σκοπό του τήν καλλιτεχνική 
Απόλαυση. Μέσο του είναι ή όμορφιά γιά  τό  κήρυγμα τή ς ένεργειας. «Ή  Μακε
δονία είναι όποιου τήν π ά ρ η ΐ .. .»  «Σώνουν οί μάρτυρες!» . Ή ρθεν ή  ώρα τών 
ήρώ ω ν! Γ ιά  τοδτο φαίνεται πώ ς είναι καμωμένο μέ λιγώ τερα λόγια, μά περισσό
τερα πράγματα. Είπανε γ ιά  τό  Βαλαωρίτη πώς έβαλε τήν ποίηση στή φιλοπα
τρία . Ό  Ί δ α ς  βάζει στή φιλοπατρία τή  σκέψη. Ε ίναι τό  πρώτο του αύτό βιβλίο 
πού θά έλεγα πώς μάς φέρνει στόν κόσμο τών φυλετικών ιδανικών κ α ί σημειώνει 
σταθμό Ανάλογο μέ τούς κόσμους ποό μάς άνοίξαν καί μέ τούς σταθμούς που μάς 
φέρανε, τό  καθένα στόν κύκλο του, έργα σάν τά  προλεγόμενα τοδ Πολυλά στό 
Σολωμό, σάν τό  «Ταξίδι» τοδ Φυχάρη, σάν τή  μελέτη τοδ Ροίδη ατά 1877 γ ιά  
τήν κριτική κ α ί τήν ποίηση, σάν κάποιες σελίδες τοδ « Έ λεγχο ς ψευδαττικι
σμού» τοδ Βερναδάκη, σάν τό  σκολειό τοδ Δελμούζου στό Βόλο. Ί σ ω ς  ή  κρίση 
μου αύτή φανή κ άπω ς υπερβολική, μά  τό  «Μαρτύρων κ α ί ήρώων αίμα» Αφιερώ
νεται στούς νέους, κ α ί οί νέοι βέβαια είναι γραμμένο, γρήγορ’ Αργά, νά τδ  έχτι- 
μήσουν άξιώτερ’ άπό τούς γερασμένους έμάς. Καί οί νέοι πιστεύω πώς θά με 
δικαιώσουν. Καί δέν πρέπει νά λησμονούμε πώς είναι τό  βιβλίο τοδτο ή πρώτη 
δοκιμή, κ α ί πώς τό άκολουθήσαν αλλα, πού στεφάνωμά τους είναι τό  μανιφέστο 
γ ιά  τόν «Ε λληνικό  Πολιτισμό.» Κ α ί μέσ’ Απ’ δλα αύτά ή  προσωπογραφία τοδ 
Ίδ α , ξεχωριστή στά νέα έλληνικά στοχαστικά γράμματα, περιμένει τό  ζωγράφο 
τη ς κ α ί τόν Ιρμηνευτή. Μπορεί κριτικός νά μήν είμαι- μά  πρόθυμα θά ύπόγραφα 
μαζί μέ τόν ξένο καλολόγο*  τά  λόγια  το ύ τα : «Δέν κρίνουμε- καταλαβαίνουμε 
κ ι άγαποδμε- δλα τ ’ άλλα σχολαστικά.» χ Π4Λ

4  Ο  Μ ε ι ι ο ΐ ώ -.
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E. Sehwyzer, G e n e a l o g i s c h e  u n d  k u l t u r e l l e  S p r a c h .  
V e r w a n d s c h a f t  ('Απόσπασμα άπό τήν 'Ε πετηρίδα  τού Πανεπιστήμιου 
τή ς Ζυρίχην 1914). Ζυρίχη 1914, 14 σελ., οχ. 8°.

Έ τ σ ι όνομάζεται μιά μικρή γλωσσική μελέτη μέ συγγραφέα τον καθηγητή 
τής γλωσσολογίας στό Πανεπιστήμιο τή ς Ζορίχης, γνωστό καί από διάφορες έργα- 
σίες του γ ια  τήν έλληνική γλώσσα. Τό θέμα της είναι τέτοιο πού αξίζει νά δοθή 
έδώ μιά  σύντομη περίληψη.

Κοντά στή γενεαλογική συγγένεια των γλωσσών υπάρχει καί μ ιά  άλλη πού 
τή  γεννά 6 πολιτισμός. Συγγενεύουν μεταξύ τους οί γλώσσες δχι μόνο γιατ ί τίς 
ένώνει ή κοινή καταγω γή  κ α ί μορφώθηκαν από τή σιγανή μεταβολή κ ι εξέλιξη 
μ ιδς αρχαιότερης γλώσσας — λ. χ . τά  ιταλικά καί τά  ισπανικά πού έρχονται καί 
τά  δυό άπό τά  λατινικά — μά συγγενεύουν κ α ί όταν αιτίες πολιτικές κ α ί έκπολι- 
τιστικές δημιουργούν όμοιότητες μεταξύ τους, ένώ ή καταγω γή  τους είναι έντε- 
λώ ς διαφορετική. Ή  νέα αΰτή συγγένεια, σημαντική δσο κ α ί ή  γενεαλογική, 
βρίσκεται Ικ ε ί όπου ένας μεγάλος πολιτισμός άπλώθηκέ σε λαούς άλλόγλωσοους. 
Έ τ σ ι στ’ αρχαία χρόνια ή έλληνική γλώσσα, μέ τό νά φέρη τόν Ιλληνικό πολι
τισμό στή Ρώμη επηρέασε σημαντικά τή  γλώσσα πού έγραφαν οί Ρωμαίοι, καθώς 
πάλι αργότερα, έπειτα  άπό τή  ρωμαϊκή κατάχτηση είχαν τά  λατινικά τήν έπί- 
δρασή τους στά ίλληνικά . Μέ τήν άναγέννηοη ξεχύνονται στή Λύση πολλές έλλη- 
νολατινικές έκφράσεις, καθώς πλημμήρισε τό  ίσλαμίτικο πνεύμα κ α ί ή άρα- 
βική γλώσσα τά  περσικά κ α ί τά  τούρκικα, καθώς πότισαν τά  σανσκριστικά 
καί δ βραχμανικός πολιτισμός τό  μαλαίικο κόσμο, καθώς άπλώθηκαν τά ινδικά 
μ α ζί με τόν βουδισμό ώ ς τήν Κίνα καί ώ ς τήν Ια πω νία . Τήν ίδ ια  έπίδραση άπό- 
χτησαν τελευταία  οί νέες ευρω παϊκές γλώσσες (ιδίως τά  γαλλικά ), πού έγιναν 
όργανο στή μετάδοση τοδ ευρωπαϊκού πολιτισμού στούς γύρω λαούς.

Ή  γλωσσική αυτή συγγένεια πού μέ τέτοιο τρόπο δημιουργεί τού πολιτισμού 
τό άπλω μα δέ φανερώνεται μόνο στις λέξεις πού άπό μιά  γλώσσα ταξιδεύουν στις 
άλλες, καί πού ούτε κάν μαρτυρούν συγγένεια πολιτισμού. Τή βλέπομε κυρίως 
πίσω άπό τίς  λέξεις — στό πνεύμα, στήν ψυχή τής γλώσσας πού αναγκάζεται νά 
δεχτή  τήν ξένη έπίδραση, κ ιάς μένουν οί λέξεις τη ς όλες δικές της, καθαρές καί 
γνήσιες. Σ τ ' άρχα ία  σλαβικά καί σ τ ' αρχα ία  αρμένικα βρίσκομε σωρό σύνθετα 
πού είναι μεταφρασμένα κατά  γράμμα άπό τά  έλληνικά άντίστοιχα. Κ αί οί νεώ- 
τερες γλώσσες είναι γεμάτες μεταφορές, εικόνες, φράσεις, ιδιωτισμούς, πού έγι
ναν πιά κοινές σε κάθε μορφωμένο άνθρωπο. Κάθε μορφωμένος στήν Ευρώπη, 
κ α ί δ  Τούρκος, θά πή σήμερα Ί σ ε ϊς »  στό δ  ένικό — εξαίρεση χαραχτηριστική 
κάνουν μόνο οί 'Αρβανίτες, πού μένουν άκόμη στό «έσύ», όταν δέν προσθέτουν 
τό  «ή αφεντιά σου».

Οί όμοιότητες αυτές παρουσιάζονται βέβαια πρώ τα  κ α ί κύρια στή γλώσσα 
πού γράφεται' γιαυτό καί είναι συνήθως εύκολώτερη ή  μετάφραση άπό τίς  γλώσ
σες αΰτές παρά  άπό κάθε άλλη άρχαία γλώσσα ή  σημερινό — δς είναι καί συγ
γενικό — Ιδίωμα. "Ενα έμπορικό γράμμα μεταφρασμένο άπό τά  γερμανικά στά 
Ιλληνικά  δέν παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες πού θά είχαμε άν τό  μεταφράζαμε 
έξαφνα στό έλβετικό ιδίωμα. Ό  έξευρωπαϊσμός δμως αύτός περιορίζεται συνή
θως μόνο στό έπίπεδο τό  γλωσσικό πού χρησιμεύει γ ιά  τή  μετάδοση τοδ εύρω-
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παίκού πολιτισμού, κ ι έχομε κ α ί 8*  αντίθετα ρεύματα- Καί οί έθνικιστικές κινή
σεις πού είδαμε στόν τελευταίο αιώνα είχαν καί τό  γλωσσικό τους αντίχτυπο. 
Γ ιά  νά πολεμήσουν τήν ξένη επίδραση στή γλώσσα πήγαν πίσω στήν άγνή λαϊκή 
γλώσσα κ α ί ζήτησαν βοήθεια.. . .

Αυτά λέει με λ ίγα  λόγια δ ξένος γλωσσολόγος. Μόνο τά  τελευταία του λόγια 
πρέπει νά τροποποιηθούν λίγο  άμα  μιλήσωμε γιά  τήν Ε λλ ά δα . Γ ιατί σέ μάς 
μόνο δ  δημοτικισμός ζήτησε νά έλαττώση τήν ξένη έπίδραση μέ τήν καλλιέργεια 
τή ς λαϊκής γλώσσας καί τό  δυνάμωμα τής έθνικής ψυχής. Έν®  τό ιδανικό τής 
καθαρεύουσας, άν κ α ί στό χ α ρ τί προγράφεται κάθε ξένη λέξη, βοηθούσε τήν είσοδό 
τους στή ζωντανή δμιλία, καί άφηνε τούς ξενισμούς ελεύθερους νά γεμίσουν 
καί τήν καθαρεύουσα τήν ίδια. Αύτή ήταν ή εκδίκηση τής περιφρονημένης Ιθνι- 
κής ψυχής.

'  " ·  Τ· 
Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά

Δ . Κ α-ψάλη, Μ ε λ έ τ η  π ε ρ ί  τ ή ς  δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι κ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  
τ ο ύ  Β ί σ μ α ρ κ .  Ά θήνα ι 1914.

Μέ αυτόν τόν τίτλο  βγήκε μιά  μελέτη άπό τό οικονομολογικό φροντιστήριο 
τοδ κ. Άνδρεάδη καθηγητή στό Πανεπιστήμιο. Αυτό δικαιολογεί μ ιά  κριτική 
σ’ αύτή τή θέση καί μάς δίνει συνάμα αφορμή νά έξετάσωμε γενικώτερα ποιός 
είναι δ σκοπός χ α ί ή σημασία τής φροντιστηριακής διατριβής.

Ο κύριος σκοπός της είναι νά μάθη στό φοιτητή πού πρώτη φορά Ιπ ιχειρεί 
έπιστημονική έργασία, τή  μέθοδό τη ς. Ή  άξία τη ς βρίσκεται στήν μέθοδο τήν περισ
σότερο ή λιγώτερο έπιστημονική, χ α ί όχι τόσο στήν ούσία τή  περισσότερο ή λιγώ- 
τερο σπουδαία. Καί άφού μ ' αύτό ό σκοπός είναι τέτοιος, τά  χαρακτηριστικά κάθε 
φροντιστηριακής έργασίας ε ίνα ι: τό  θέμα όσο τό  δυνατό συγκεκριμένο, περιωρι- 
σμένο σέ στενά όρια, γιά νά μήν πελαγώση ό φοιτητής. Ή  βιβλιογραφία καί τό 
λοιπό δλικό — άφήνω κ ατά  μέρος πώς οί καλύτερες φροντιστηριακές εργασίες 
είναι έκεϊνες πού όδηγοδν τό  φοιτητή στήν αύτοπαρατήρηση, τήν άμεση έπαφή 
μέ τά  πράματα — νά Ιχ η  τέτοια μορφή πού νά μπορή δ φοιτητής νά έξαντλήση 
τό  θέμα του- Γ ιατί αύτό είναι τό  πιό σπουδαίο: ή  φροντιστηριακή έργασία πρέπει 
νά είναι ό τύπος μιάς μικρής τέλειας έπιατημονικής εργασίας. Ε ίναι τό  βαθμόμε- 
τρο γ ιά  τήν έπιστημονική άνάπτυξη ένδς έθνους.

Κοντά δμως σ’ αυτόν τόν Υποκειμενικά σκοπό οί φροντιστηριακές εργασίες, 
ίδίως Ινός οικονομικού φροντιστηρίου, έχουν κ α ί έναν άλλον, άντικειμενικό. ’Εξε
τάζουν μέ έμβρίθεια χ α ί ψιλολογούν ειδικά ζητήματα, ίδίως τής εθνικής οικο
νομίας τού τόπου, κ α ί αποτελούν έτσι τήν ασφαλέστερη βάση καί πηγή  γιά  κάθε 
γενικώτερη έπιστημονική έργασία. θ '  αναφέρω έδ® ένα παράδειγμα : Ό τ α ν  στή 
Γερμανία μέ τό συναγωνισμό τή ς μεγαλοβιομηχανίας, τό  πρόβλημα γιά  τήν ύπαρξη 
τού χειροτέχνη γίνονταν κάθε ήμερα όξύτερο άνάλαβε τό  γνωστό V erein  fü r 
S o z ia lp o litik  νά μελετήση τήν κατάσταση τών διαφόρων χειροτεχνών, καθώς 
καί τούς οικονομικούς κ α ί κοινωνικούς όρους πού έγεννιούταν με τόν άνταγωνι- 
σμό γ ι’ αυτές μέ τόν άνταγωνισμό τής μεγαλοβιομηχανίας. 2 τά  οικονομολογικά 
φροντιστήρια τής Χάλης κ α ί τή ς Λιψίας άνάλαβαν φοιτητές νά Ιξετάοουν, δ καθέ
νας μονογραφικά ένα είδος χειροτεχνίας, τούς ψωμάδες, μαραγκούς, ώρολογάδες 
κ τλ ., νά βρούν τ ί  ρόλο είχαν αύτοί σέ περασμένους καιρούς (ιστορικό μέρος), τί
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πεδίο παραγω γής καί έργασίας τούς άπόμενε δστερ' άπό τό  συναγωνισμό τής ίργο- 
στασιοδιομηχανίας (οικονομικό μέρος), κ α ί πώς άλλαξαν στόν καιρό αύτό οί διά
φοροι κοινωνικοί όροι τή ς ζω ής τους (κοινωνικό μέρος). S ' αύτό τό  παράδειγμα 
φανερώνεται καλά  ό δποκειμένιχός γ ιά  τό  φοιτητή κ α ί Ó άντικειμενικός γ ιά  τήν 
επιστήμη καί τήν έθνική οικονομία σκοπός κάθε φροντιστηριακής έργασίας.

Ή  μελέτη τού κ. Καψάλη γράφηκε μέ έπιμέλεια πού τήν έπαίνεσε καί δ 
καθηγητής του κ. Ά νδρεάδης στό πρόλογό του. Γράφηκε κ α ί σε μιά  έποχή πού 
ευχής έργο είναι νά βρή όσο τό δυνατό περισσότερους αναγνώστες. Δέν έχει όμως 
άπό καμιά άποψη τή  μορφή πού πρέπει νά έχη μιά φροντιστηριακή έργασία. 
Καί ιδιαίτερα στήν Ε λ λ ά δ α  μέ τήν τάση πού έχομε γ ιά  γενικότητες κ α ί γ ιά  εύκολη 
συνθετική έργασία μέ αμφίβολες κάποτε βάσεις, μου φαίνεται πώ ς άπό τά  φροντι
στήρια πρέπει ν’ άρχίση ή  έπιστημονική μας αναγέννηση. Πρέπει ν’ άλλάξη ή 
μορφή τή ς φροντιστηριακής διατριβής.

Δ. Κ.

Π .  Ζ α β β α ί ί α ,  H ρ ο ϊ  σ t  ο ρ ι κ ή ά ρ χ α ι ο λ ο γ ί α .  Ά θήνα ι 1909 (έως 
1914), 879 σελ. σχ. 8° μέγα. Ε ξα ίρετη , πολύ επιμελής, μεθοδική, ευσύνοπτη, . 
χρηαιμώ τατη έπιστημονική έργασία. Ε ίναι ένα σύνολο πού δέν τοδ λείπει καμιά 
λεπτομέρεια- τήν λέει σύνοψη μαθημάτων δ συγγρ. καί είναι πραγματικώ ς τέλεια 
μαθήματα γιά  τό καθένα ζήτημα  τά  κεφάλαιά του. "Ολες οί έποχές κ α ί όλες οί 
χώρες μέ τήν προϊστορία τους περνούν έμπρός στά μάτια  τού άναγνώστη σάν 
εικόνες μέ τά  πρόσωπά τους — ίδώ  θά είποδμε μέ όλα τ - άντικείμενα, εργαλεία, 
σκεύη, όπλα, τά  λείψανα τών κατοικιών τών άνθρώπων πού έφτασαν άπό μια 
πρωτόγονη κ α ί σχεδόν κτηνώδη κατάσταση σέ μιάν ανθρώπινη ζω ή, σέ μιάν ήμέ- 
ρωση στήν αρχή κ α ί κατόπιν σ' έναν πολιτισμό, τόν πολιτισμό πού βρίσκεται 
πίσω άπό κάθε ιστορία γραπτή  τής άνθρωπότητας. Τί σελίδες αύτες, διαφορετι
κές άπό κείνες πού μάς παρουσιάζει ή γραπτή  Ιστορία! ’Αντί βιβλίο έχομε εδώ 
Ινα  πανόραμα, τόν κόσμο μέ τΙς μεγαλύτερε; κοινωνίες κ α ί μέ τά  βασίλειά του 
στό τέλος, σάν πετρωμένες μορφές, άλαλες κ α ί ακίνητες, δμως στή θέση τους 
κ α ί άληθινές. Διήγηση δέν άκοδμε άλλά βλέπομε ζωή, τή  σκέψη του δέν αισθα
νόμαστε, μά  παρακολουθούμε τήν εργασία τους. Καί ό καρπός αύτής μαζεύεται 
σιγά σιγά, κ α ί ή καλύβα γίνεται παλά τι, κ α ί δ μισόγυμνος άγριος γίνεται άνθρω
πος κ ατά  τήν εικόνα καί δμοίωση τή  δική μας. Βγαίνομε στό φώς πλέον τής 
ιστορίας, στήν πρώτη τη ς άύγή τουλάχιστο, πού θά τήν διαδεχτή πλέον ή δλο- 
φω τη ήμερα της. Τέτοιο είναι τό  βιβλίο. "Ενα πολύ μικρότερο, περιληπτικώ τερο, 
κ α ί διακριτικά θά έλεγα : όλίγο ποιητικώτερο, μπορούσε νά γίνη άκόμα πιό χρή
σιμο, κ α ί μαζί κ α ί τερπνό, διδακτικώτερο Ανάγνωσμα δχι μόνο γ ιά  τόν πολυ 
κόσμο, πού λαχταρά γ ιά  τέτοια  πράμ ατα  ανώτερης σοφίας, μά  κ α ί γ ιά  τόν όλίγο 
πού τόν λέμε έπιστημονικό, γ ιά  τόν όποίο γράφηκε φανερά τό  βιβλίο. 2τή  μορφή 
δμως πού θέλησε νά τού δώση δ συγγρ. είναι τέλειο. Π ρακτικώτατο σκοπόν έχει 
ένα «προσάρτημα», καθώς τ '  όνομάζει, στά τέλος μέ μιά  πολύ καλά  ταχτοποιη
μένη πραγματεία  γ ιά  τά  συστήματα τή ς γραφής άπό τούς παμπάλαιους καιρούς, 
ώσότου ήλθε στόν κόσμο τό έλληνικό αλφάβητο. Οί αρκετά  έπιτυχημένες απεικο
νίσεις, τό έκλεχτό  χαρτί, δ καθαρός τύπος είναι άλλα καλά προσόντα τού βιβλίου 
πού αξίζουν νά μνημονευτούν. Γιά τήν τόση καί τόσο ποικίλη ύλη πολύ καλά 
καταρτισμένα είναι κ α ί τά  εδρετήρια ονομάτων κ α ί πραγμάτων. Ά ν  έχη καί
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μικρές άνακρίβειες ή  καμ ιά  παράληψ η, δέν εϊναι εύκολο νά κρίνωμε ο δτί 8ϋνατό νά 
τ  αναφερωμε σέ μία γενική έξέταση τή ς αξίας το«. ΟΕ είδικώτεροι θά παρατηρή
σουν καί θά διόρθωσήν τέτοιες μικρές έλλείψεις, άναπόφευκτες κ α ί στά τελ.ιό- 
τα τα  έργα, μόνοι τους' γ ιά  τούς μή πολύ ειδικούς δέν έχουν καμιά σημασία καί 
περνούν απαρατήρητες.

Γ. Σ.

Θ εοδώρου Κ  Κ ο νχο νθ 5 , Λ ί  π  p ώ τ  ο. ι έ π ι γ ρ α φ « !  χ .5 ν Κ ύ α γ γ ε -  
λ  ι ω  ν. Αθήναι 1914, 80  σελ. σχ. 8°.

Στή μελέτη αδτή δ κ. Κοντούρας μ&ς 8ε£χνει μέ λόγους έσωτερικούς καί 
εξωτερικούς ότι τά  τέσσερα πρώτα βιβλία τής Καινής Διαθήκης δεν ώνομάζονταν 
α π  την αρχή Ευαγγέλια, α λλ ’ ότι το κ ατά  Λουκάν ε ίχε  τήν έπιγραφή «λόγος», 
δηλ. διήγηση, καί τ  άλλα τρ ία  μήν έχοντας άλλην έπιγραφη ώνομάζονταν, όπως 
το  συνήθιζαν οί Εβραίοι, άπό τήν πρώτη λέξη ή  φράση το8 κειμένου.

Δέν είναι εδκολο να δριστή ή εποχή που καθιερώθηκε νά λέγω νται evavyê-

Ζ  ,  *  ^ λία ;  “0 " ως φΚίνεταί ά π  ^  ί ™ τ 0λ·η του Κ λή μ α το ς Ρώμης,
f  '< 4  π Ρ°« Κ°ρινθιους έπιστολή λέγετα ι Ευαγγέλιο, στήν έποχή του έλεγαν 
ετσι χω ρίς διάκριση όλα τά  βιβλία τής Κ. Δ. 'Α λλά  νωρίς, ά π  τις αρχές τοδ f  
αιώνα γίνεται καθαρή διάκριση κ α ί λέγονται τά  4  βιβλία εέαχχέλια καί τ ’ άλλα 
απόστοίος. Ο συγγρ. o tó  τέλος, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, παρακολουθεί τήν έξέ-

Χ ρ Γ σ τ ι α ί ι σ μ ί Γ  * * *  *  &{ ^  * p,bz0U i  α ί < δ ν 8 «  ΐ ο δ

Έ  μελέτη τοδ κ. Κοντουρά είναι γραμμένη μέ πολλήν επιμέλεια καί εΰσυν- 
ειδησ£α κ α ί μέ γνώση τών πηγών. Βρίσκομε όμως νά τής παρατηρήσωμε πώς 
γα  ν ,ι  συχνά απο τό  θέμα (π. χ. έκεϊ πού περιγράφει τήν ακμή τή ς Α ντιόχεια

Ζ - λ l ’< ξ*1ί T2U 01,νδέ0μ0“ Ε“ ΐρ ^  * αί ^ ‘λοσοφίας ά π ’ αφορμή
του Λουκά (σ. 21 -1 3 ), στό γ ια τ ί φαίνεται νά γράφηκε ή  Διδαχή στις άρχές του 
β αιώνα (σ. 43), στις έβραϊκές ονομασίες τών βιβλίων τή ς Π. Δ (σ 17) κ τλ  ) 
Οποιος γράφει μονογραφία πρέπει τ ’ άλλα ζητήματα  νά τά  θεωρή γνωστά κ α ί 

νά μην τ  άπλωνη κ α ί τ ’ άποδείχνη, γ ιατ ί άλλιώς καταντά  στό απροχώρητο καί 
βλάπτει τη  συνοχή τοδ θέματός του. Καί στο δ’ κεφάλαιο θά ήταν προτιμότερο 
άν οί παραπομπές κ α ί τα  χω ρία  γράφονταν ώς Υποσημειώσεις καί βχι στό κείμενο.

βο Γ »f <0r T W ’ *° Χ ρ ι σ τ  ® « i v  T Ü τ ί Χ ν η· Ά θή να ι1 9 1 4 , 180 σελ. σχ.0°, με 37 εικόνες. Α

Ό  συγγρ. πραγματεύεται τήν έξέλιξη τής μορφής „ δ  Χριστοδ στή χριστια- 
νικη τέχνη. Στο α μέρος (σ. 9 - 58) εξετάζονται οί γνώμες τών έκκλ. συγγραφέων 
γ ιά  το  ζήτημα αύτό, που δεν είχαν μείνει όλοι σύμφωνοι. ‘Αλλοι έλεγαν τό  Χρί
στον άσχημο, άλλοι ώ ραίον  όλοι στηρίζονταν σε χω ρία  τή ς γραφής. ’Από τόν ε '

α  Αρχίζει νά έπ ικρατή  ή γνώμη ότι δ Χριστός ήταν ώραίος.
Ώ ς  τόν δ· αιώνα ήξεραν πολύ λίγες εικόνες τοδ Χρίστου ή τουλάχιστο 

δέν είχαν διασωθή φ ιλολογικά. Ά π ό  τόν δ' αίώνα μνημονεύονται είκόνες καί 
μάλιστα αγάλματα, που παριστοδσαν κατά  τή λαϊκή παράδοση τό  Χριστό. Ά π ό  
τον ς  αίώνα φανερώνονται είκόνες πού ή παράδοση τις ε ίπε αχειροποίητες. Οί 
εικόνες αυτές πληθαίνουν τον 8. αίώνα, καί τότε είναι ίσως πού παρουσιάζοντα· 
κ α ί οί είκόνες τοδ Λουκά.

Στο β μέρος (σ. 59 · 142) έξετάζεται ιστορικά ή μορφή τού ΧριστοΟ άπό τά
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αρχα ία  χριστιανικά μνημεία πού σώζονται· Ή  άρχαιότατη χριστιανική τέχνη παρι
στάνει συμβολικά ή  άλληγορικά τό  πρόσωπο τοδ Χριοτοδ ώς ίχθύν, άμνό, καλόν 
ποιμένα κ τλ ., ώ ς τόν 7. αίώνα. Π αράλληλα μέ τις άλληγορικές αύτές παραστά
σεις δοκιμάζουν κ α ί προσωπογραφίες τοδ Χριστοδ, ή κατά  τδν έλληνιστικό τρόπο 
ώραίο άγένειο νέο, (μέ μακρειά κόμη κ ατά  τό μικρασιατικό τόπο ή  μέ μικρή 
σγουρή κόμη κ ατά  τόν άλεξαντρινό), ή  κατά  τόν ιουδαϊκό τύπο, πού έπικράτησε 
στό τέλος άπό τόν 7. αίώνα, μέ χωρισμένη τήν κόμη καί τά  γένεια.

Στά βυζαντινά χρόνια κυριαρχεί δ ιουδαϊκός τύπος· μόνο πού δ τρόπος τής 
παραστάσεως αλλάζει. Οί Βυζαντινοί προσέχουν κυρίως τή  μορφή τοδ Χριστοδ 
πού κάθεται σέ θρόνο — του Παντοκράτορος — δλόσωμος ή  σέ προτομή, μέσα σέ 
πολύχρωμο κύκλο. Καί σ’ ένα παράρτημα (σ. 143 -1 0 9 ) εξετάζεται ή έξέλιξη τής 
μορφής τοδ Χριστοδ στούς χρόνους τή ς Αναγεννήσεως κ α ί τή ς νεώτερης καί σύγ
χρονης γερμανικής τέχνης.

Τό βιβλίο τοδ κ. Σωτηρίου είναι γραμμένο με πολλήν έπιμελεια κ ι έχει καί 
37 είκόνες. Δέν επ ιζη τε ί τήν έπιστημονικήν Ιξέταση τοδ ζητήμ ατος ά λλά  μάς γνω
ρίζει τά  πορίσματά της, κ α ί θά είναι χρήσιμο βχι μόνο στους έπιστήμονες άλλά 
κ α ί σέ κάθε φιλότεχνο. Τό κείμενο tlv a t πλουτισμένο μέ πολλές σημειώσεις σχε
τικές μέ τ ις  πηγές καί μάλιστα τ ις  έλληνικές. Πρέπει τέλος νά ποδμε, πρός 
έπαινο τοδ κ. Σωτηρίου ότι είναι έλεύθερος άπό προκαταλήψεις κ α ί άπό μεταγε
νέστερες επιρροές πού τ ίς  παραδέχονται μερικοί φανατικοί ώς ιερή παράδοση τής 
’Εκκλησίας.

Σ η .  Δ α γ ο π ά τη ,  Γ ε ρ μ α ν ό ς  ό Β’ Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς  Κ ω  ν /π  ό λ ε ω  ς — 
Ν ι x a  I α ς  (1222 -1240). Β ί ο ς  σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α  κ α ί  δ ι δ α κ α λ ί α  α ύ τ ο δ -  
Α ν έ κ δ ο τ ο ι  ό μ ι λ ί α ι  κ α ί  έ π ι σ τ ο λ α ί  τ ό  π ρ ώ τ ο ν  έ κ δ ι δ ό μ ε ν α τ .  
Ά θήνα ι 1914, 363 σελ. σχ. 8°.

Στόν πρόλογο δ συγγρ. έξηγεί γ ια τ ί διάλεξε τό  θέμα του άπό τήν έκκλησια- 
στικήν ιστορία τών μέσων χρόνων καί γ ιατ ί στό μέλλον θά περιορίση τή μελέτη 
του σ’ αύτή τή  χρονική περίοδο. «Ά πό  τοδ όγδοου μέχρι τοδ δωδεκάτου αίώνος» 
λέγει κάπω ς Υπερβολικά, «έν συνεργασίφ μετά τοδ κράτους έκπληροϊ ή  ’Ανατο
λική έκκλησ ίατό  μεγαλύτερον τών έργων αυτής». Στήν εισαγωγή (σ. 1 -1 5 )  έκθέ- 
τε ι ό συγγρ. τ ίς  πολιτικές καί εκκλησιαστικές συνθήκες τήν έποχή πού άνέδηκε 
στόν πατριαρχικό θρόνο Γερμανός 6 Β ' κ α ί τό  Ιστορικό τοδ οίκουμενικοδ θρόνου 
άπό τήν άλωση τής Πόλης άπό τούς Λατίνους ώς τό  1822 που έγινε πατριάρχης 
δ Γερμανός.

Στό πρώτο μέρος (σ. 16 - 124) εξετάζεται δ βίος τοδ Γερμανού Β' καί μάλι
στα ή  πατριαρχική του δράση πού τά  κυριώτερά τη ς σημεία είναι τ ’ άκόλουθα: 
ή ένίσχυση τοδ λαου στήν πρωτεύουσα κ α ί στήν Κύπρο απέναντι τοδ δυτικοδ 
κλήρου' ή  προφύλαξη τών πιστών άπδ τούς κινδύνους τή ς αίρέσεως τών Βογομί- 
λων' ή  θαρρετή του στάση στήν εκκλησιαστική διαφορά μεταξύ τοδ οίκουμενικοδ 
πατριαρχείου κ α ί τών επισκόπων τοδ δεσποτάτου τής ’Ηπείρου πού ήθελαν νά 
ένεργοδν ανεξάρτητα' ή ίδρυση ανεξάρτητης βουλγαρικής έκκλησίας όταν δ ’Ιωα
κείμ ώνομάστηκε άρχηγδς τής αυτόνομης βουλγ. εκκλησίας μέ τόν τίτλο πατρι- 
άρχου τοδ Τυρνόβου. Οί διαπραγματεύσεις γ ιά  τήν ένωση μέ τήν αρμένικη εκκλη
σία' ή διαπραγμάτευση γιά  πολιτικούς λόγους μέ τόν πάπα  Γρηγόριο τόν θ", γιά  
νά στείλη κληρικούς νά συζητήση γ ιά  τ ’ αμφισβητούμενα σημεϊα άν κ α ί δέν
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πίστευε δυνατή τήν Ινωση. 'Από τή  διοικητική δράση του Γερμανού τοδ Β' τόν 
κρίνει δ  συγγρ. ώ ς 'δεξιόν κυβερνήτην τής έκκλησίας» κ α ί «ώς πληρέστατα 
άνταποκριθέντα πρός τά ς απαιτήσεις τή ς Ιποχής του».

2τό  δεύτερο μέρος (σ. 1 2 5 -2 1 8 ) έξετάζεται δ «Γερμανός ώς συγγραφείς» 
κ α ί στό τρίτο μέρος (σ. 214 - 360) έκδίδονται 16 λόγοι κ α ί δμιλίες κ α ί 3  έπιστο- 
λές του, δλα  ανέκδοτα. Ά π ό  τ ίς  δμιλίες τού Γερμανοί πού δέν τόν δείχνουν 
βέβαια πάρα πολύ μορφωμένο, βλέπομε τήν πραγματική του προσωπικότητα, τή 
γεμάτη  ένθουσιασμό κ α ί μυστικοπάβεια. Βαβό θρησκευτικό συναίσθημα, μεγάλη 
στοργή πρός τό ποίμνιό του, θερμός πατριωτισμός (μάλιστα στήν κατήχησή του) 
διακρίνονται στις δμιλίες τοδ Γερμανού- Ά π ό  τήν Ιλληνική όμως άποψη ή ρητο
ρική του φανερώνει πολλά ψεγάδια, δηλαδή έντελώ ς αυθαίρετη έρμηνεία διαφό
ρων χωρίων τή ς Γραφής, μακρύτατες περιόδους, ψευτοεπίσημο δφος, πολλές έπα- 
ναλήψεις κ α ί πολυλογία, κολοβούς συλλογισμούς, ξαφνικά κ α ί άδικαιολόγητα 
πηδήματα άπό θέμα σέ θέμα, συχνές κ α ί μακρές παραβιάσεις, άσυνδεσία στίς 
έννοιες, μέ μιά  τέλος λέξη, πολύ κακήν οικονομία τή ς ύλης.

Γιά τή  γ λ ώ σ σ α  πού μεταχειρίζεται δ  Γερμανός στά κηρύγματά του δ 
συγγραφέας παρατηρεί (σ. 2 1 0 -2 1 1 ) :  «Ή  γλώσσα αύτοδ είναι μάλλον άπλή· 
νοσεί δμως κ α ί δ Γερμανός τήν άνίατον νόσον πάντων τών βυζαντινών συγγρα
φέων. Ά ν  καί, συμβιβαζόμενος πρός τάς περιστάσεις, ζητεί νά μεταχειρισθή άπλοϋν 
δπωσδήποτε λεκτικόν, δέν παραλείπει άφ’ έτέρου νά ποιήται χρήσιν τών συνήθων 
ψιττακισμών άττικώ ν φράσεων, νά θέτη εκεί, ένθα ήδύνατο νά θέση άπλουστάτας 
λέξεις, ασυνήθεις καί σπανιωτάτας ποιητικός λέξεις. Ό  άττικισμός δμως οδτος, 
έννοείται, περιορίζεται μόνον είς τά ς λέξεις, κατά  δέ τ ’ άλλα παραβαίνονται στοι
χειώδεις συντακτικοί κανόνες, τό  δλον δέ λεκτικόν ysvvä τήν έντόπωσιν λόγων 
μεταπεφρασμένων έκ  τή ς δμιλουμένης είς τήν αττικήν, άλλ’ είς τρόπον ώστε 
μόνον άντικατάστασις λέξεων λαμβάνει χώραν, ούδ' έλάχιστον δ’ ίχνος κατανοή- 
σεως κ α ί άπομιμήσεως άττικοϋ ύφους διαφαίνεται. ’Αποτέλεσμα τούτου είναι ή 
στενοχώρια κ α ί τό άδιέξοδον, είς δ περιέρχεται ένίοτε δ λόγος, α ί μακραί περίο
δοι, αί συχνοί παρενθήκαι κ α ί τά  τοιαύτα. Κήρυξ δμως, ώς δ Γερμανός, ούτω 
βαθύ θρησκευτικόν αίσθημα έχων, πόσον θά έθελγεν, εάν δέν έκωλόετο δπό τών 
φραγμών τούτων τή ς παραδόσεως, έάν ο! λόγοι αύτού ήσαν ή δ ι' άπλών κ α ί κ ατα 
ληπτώ ν λέξεων κ α ί λεκτικού άπόδοσις τών γνώσεων, ίδεών κ α ί αισθημάτων 
αυτού ;» ’Αλήθεια πόσο θά ταίριαζε ή κρίση αύτή τού κ . Λ αγοπάτη γιά  τή  γλώσσα 
τών κηρυγμάτων τού Γερμανού δχι μόνο στούς Βυζαντινούς άλλά , με πολύ λίγες 
έξαιρέσεις, κ α ί στούς σημερινούς ιεροκήρυκες.

Μέ τό  κήρυγμα δ σκοπός του Γερμανού ήταν νά προκαλέση τή  θλίψη, τό 
μετάνιωμα, τή  συντριβή τής ψυχής μές στά δάκρυα πού τούς δίνει μεγάλη σημα
σία δπω ς καί στή νηστεία κ α ί στίς άγρυπνίες. Ζητεί μέ κάποια ύπερβολή μυστι- 
κοπάθειας νά προσεγγίζωμε τό  θεό  άπό ένα δρόμο καμωμένο μέ πένθιμους συλ
λογισμούς. 'Ο κ. Λ., σύμφωνα μέ τόν H oll, τήν έξωτερικήν αύτή μέθοδο τής 
προσεγγίσεως πρός τό  θεό  δέν τή  βρίσκει άξια καταδίκης γ ιά  τή μυστικίζουσα 
φύση τού Γερμανού' μάς φαίνεται δμως βέβαιο πώς ή  τάση αύτή ε ίχε  κακήν έπί- 
δράση στήν εκκλησία μας. Η μελέτη τού κ. Λ. είναι έργο ευσυνείδητο κ α ί σπου
δαία συμβολή στήν έκκλησιαστικήν ιστορία τών μέσων χρόνων πού δυστυχώς τόσο 
τήν παραμελούμε. Ό  συγγρ. έχει βαθειά γνώση τών πηγώ ν καί σωστή κρίση, θ ά
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μπορούσε κανείς νά παρατηρήση δτι μέ τό  παραπάνω έπιμένει στή γενική πολι
τ ική  κ ι εκκλησιαστική κατάσταση πού έπρεπε νά τήν προύποθέτει γνωστή" γιαυτό 
δμως δικαιολογείται δ  συγγρ. στή σ- 11 είσ. κ α ί 123.

Δ ι ά φ ο ρ α

Δ . Μ . Κ αΛ βοκορέση , " Ι σ τ ο ρ ί α  τ ο ύ  Π α π π ο ύ ,  1822. Χίος 1914, 
30  σελ. σχ. 8°.

Μάς έστειλαν ά π  τή  Χίο Ινα  μικρό φυλλάδιο 30  σελίδες μέ τόν παραπάνω 
τίτλο . Ε ίναι ή διήγηση τού παππού, δπως πρόχειρα τή  σημείωσε κ α ί άπλά μάς 
τήν παραδίνει ένας έγγονός του. »Στή γωνιά τής τραπεζαρίας ήτον ένας σοφάς, 
έκάθιζε δ παππούς κ ’ έμείς γύρω του μέ τό μαγκαλάκι στή μίση. Κ αί μέ τήν 
καθαρή κ α ί άργή του φωνή άρχιζε νά μάς λεγη  τήν ιστορίαν τή ς μεγάλης κατα
στροφής (σελ. 2)».

"Ο παππούς τότε στά 22 ήτον 7 · 8 χρόνων παιδί. Στίς βεγκίρες τού σπιτιού 
άκουε άπ τούς μεγάλους γ ιά  τό  άραγμα κάτω  άπ τή,Α ασκαλόπετρα τού δδρο- 
σπιτσιώτικου στόλου, γ ιά  τόν παράξενο έκεϊνον άέρα τού Σηκωμού πού φυσούσε 
στό Αιγαίο καί ήταν φόβος νά ταράξη άκαιρα τά  Ε π ά ν ω  χω ριά  τής Χίου, γ ιά  τίς 
δποψίες κ α ί τίς διάφορες δπερβασίες τών Τούρκων πού ακολούθησαν κ α ί τέλος 
γιά  τήν άκρ ιτη  άπόβαση τών Σαμιωτών μές στό άπροετοίμαστο νησί κ α ί τήν 
πολιορκία  τού Κάστρου, πού στάθηκε άφορμή στή σφαγή τών Χριστιανών καί 
τήν καταστροφή τή ς Χίου.

Οί γονείς τού παππού γιά  περισσότερη ασφάλεια κατάφυγαν σ’ ένα κτήμα 
τους" άπό κ ε ί πάλι, σά φάνηκε 6 τούρκικος στόλος, στό χω ριό  τού άνεστάτη' 
κ α ί άπό κεί ατό Πυργί, δπου τούς συμβούλεψαν νά φύγουν γ ια τ ί ήταν Τούρκοι 
ά π ’ έξω. Τή νύχτα τρύπωναν σέ καμιά εκκλησία, τήν ήμέρα κρύβονταν στούς 
σχίνους μέσα' τέλος ήβραν μιά  σπηλιά κ α ί χώθηκαν Ικ ε ί καμιά εικοσαριά άνθρω
ποι πού ήταν.

«Κάθε πρωί δ πατέρας κατέβαινε στή θάλασσα κ α ί προσπαθούσε μέ σινιάλα 
νά εδρη κανένα πλοίο περαστικό πού νά Ιλθη νά μάς σώση. Μά είτε δέν έβλεπαν 
εΧτε φοβούνταν, πλοίο δέν ήρθε καί δ πατέρας γύριζε πίσω λυπημένος.' Τό βράδυ 
άνάπταμε φωτιές μέ τόν ίδιο σκοπό μά τού κάκου». Κ ι εξακολουθεί ή διήγηση: 
πώς τούς έπιαοαν τέλος οί Τούρκοι, πώς τούς πήγαν στό Κάστρο, πώς τόν παπ
πού τόν πούλησαν σκλάβο στήν Πόλη κ α ί πώς Ικ ε ί φρόντισαν καί τόν έλευθέρω- 
σαν οί συγγενείς καί φίλοι τού σπιτιού του.

Μ’ δλη τη ς τήν τραγικότητα  ή  διήγηση αύτή είνα ι γραμμένη μέ φυσικήν 
άφέλεια πού ϊσως νάχη τήν αρχή τη ς στίς μακρινές, στίς αποκρυσταλλωμένες, 
στίς συχνά ειπωμένες θύμησες τού παππού δσο κ α ί στίς άπλές κ α ί συνοπτικές 
σημειώσεις τοδ έγγονού, μά  πού άκριβώς γιατ ί δέν είναι μελετημένη δίνει απροσ
δόκητη χάρη  κ ι ειλικρίνεια στό σύνολο τής Ιστορίας. Καμιά περιγραφή τόπου ή 
αισθήματος, καμιά περιττολογία, καμ ιά  ύ φ ο υ ς  άξίωση. Τό έναντίο, πολλά  κενά, 
πρό πάντων στόν προσδιορισμό τού χρόνου, κ α ί κάποια  καρτερική λ ιτότητα  στήν 
άφήγηση τών πιά λυπηρών περιστατικών πού μάς κάνει νά νιώθωμε ζωντανά 
Ιναν παλμό άλήθειας σέ τρομερωτάτου όνείρου.

«Άιςό τό Πυργί ξεκινήσαμε γιά  τή  Χώρα. Σ ’ δλον τό δρόμο βλέπαμε σκοτω
μένους, κρεμασμένους, κ α ί θυμούμαι πού είδα έναν παπά  σταυρωμένο. Κατεβαί
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νοντας άπό τό Θολέ Ποτάμι έβλέπαμε φλόγες, φ ω τιά  κ α ί καπνό στέν Κάμπο από 
τούς πύργους πού έκαιαν οί Τούρκοι. Μάς πάνε ίσια στό Κάστρο, κόσμος παν
τού πολύς καί μέσα σέ άσκέρι βλέπουμε πώ ς χάθηκε ή .παραμάνα μέ τό  Μ ικέ. . .  
Κατεβήκαμε οτό δρόμο πού ήταν γεμάτος άπό σκλάβους, κρατώ ντας 6 ένας τόν 
άλλον. Οί Τούρκοι έμάλιυναν πο ιές νά μάς πάρη. "Ενας μέ άρπαξε ά πέ τόν ώμο. 
Στον κοσμο μέσα χωριζόμαστε π ά λ ι κ α ί χάνομε τόν Ζωρζή καί τόν Νικολή. Ή  
μη·ΐβρα ακολουθοΟββ κας παραιχονοδνταν».

Καί ή γλώσσα σάν τό  δφος, άπλή, ανεπιτήδευτη. *0 συγγραφέας πού δέν 
ανακατώθηκε ποτέ «ύπέρ» ή «κατά» στήν προσπάθεια τών δημοτικιστών, έλυσε 
μόνος του τό  ζήτημα σύμφωνα με μία  έσώψυχη λογική πού δέν τόν έγέλασε. 
Βέβαια, δέ χειρίστηκε τή  γλώσσα λογοτεχνικά μά ούτε θά τού ζητήσωμε γιά  
τούτο εύθΟνες' ίσως μάλιστα τόν έπαινέσωμε πού άποφεύγοντας κάθε στολίδι 
περιττό κατώρθωσε ν’ άποδώση πιστά  — τουλάχιστο έτσι μδς φαίνεται -  δχι μόνο 
τήν όμιλια τού παππού του μά κ α ί κ ά τ ι άπ τήν παλα ιική χ ιώ τικη  άτμοσφαίρα 
όπου μεγάλωσε.

Ή  «Ιστορ ία  τού παππού» είναι άδύνατο νά μή  μάς θυμίση τό  Λουκή Λάρα 
γιά  λόγους τόσο φανερούς πού είναι περιττό νά τούς πούμε έδω. Μά δλωσδιόλου 
άσχετα  προς τήν φιλολογικήν άξία τού έργου τού Βικέλα πού τό  έμπνεύσθηκε 
άπό ανάλογα περιστατικά, ίσως μέ τό  νά είναι π  η  γ  ή ή ίδια ή  διήγηση τού π α π 
πού, δίνει πραγματικώτερη συγκίνηση σ’ ίνα ν  πού θέλει ν’ άγγίζη  χωρίς διάμεσο 
ή ψυχή του, πιό ιστορημένη τώρα, τήν πολύπαθη μά άπέριττη ψυχή τών περασμέ
νων γενεών. Τέτοιες πηγές, πολύτιμη συμβουλή γ ιά  τήν έσωτερικήν Ιστορία τού 
Ε λληνισμού, είναι σπάνιες δυστυχώς, μολονότι τό  γένος μας χωρίς νάχη περγαμη
νές έχει περισσότερο άπό κάθε άλλο λαό σπίτι του τήν παράδοση άνθρώπων πού 
είδαν μεγάλες άλλαγές κ ι έπαθαν πολλές συμφορές άν όλοι δέν έκαμαν κ α ί τρανά 
έργα. Ά λ λ ά  κ α ί γ ι’ αυτόν ίσια ίσια τό λόγο λείπει ά π  τό  ίλληνικό  σπίτι τό  χ  ρ ο- 
ν ι κ ο τ ή ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  πού ή γύρω κακομοιριά κ α ί ή  δσυλοσύνη τό  έμπόδι- 
σαν ν άνθιση δπως αλλού. Ό σ ο ι άκόμη θυμούνται τ ίς  διηγήσεις τών γονέων καί 
παππούδων τους θά κάμουν καλά  νά μιμηθούν τό  παράδειγμά τού κ . Καλβοκο- 
ρέση καί νά δώσουν άπλά σάν κ ι αύτόν στίς νεώτερες γενεές πού ύ  γνώρισαν τ ί 
θά πή δυσκολία, τά  στοιχεία  πού θά τ ίς  κάμουν νά νιώσουν στό α ίμα τους, Ιτσ ι 
νά πούμε, τ ίς  εθνικές περιπέτειες κ α ί τ ίς  ξεχωριστές ιδιότητες τής φυλής,

Τό βιβλιαράκι αύτό μάς φαίνεται πώς ευχάριστα θά διαβαστή κ α ί άπό τά  
π α ι δ ι ά  τ ώ ν  σ χ ο λ ε ί ω ν ,  άν μάλιστα δ δάσκαλος κατορθώση κοντά  στά 
δραματικά έπεισόδια νά χρωματίση καί νά έξηγήση δπως πρέπει τήν εθνική ψυχή 
πού προβάλλει δλοφάνερη στού μικρού Χιώτη τήν ιστορία, θ ά  βρή άφορμή δ 
δάσκαλος νά δείξη τδν ιδιαίτερο χαρακτήρα τού κάθε νησιού, τή ς κάθε έπαρχίας 
τού Ελληνισμού, τ ί  είδος ζωή έκαναν τήν έποχή πού πρωτοακούστηκε τδ  κήρυγμα 
τή ς έλευθερίας κ α ί σέ τ ί σχέση βρίσκονταν μέ τόν Τούρκο, θ ά  τονίση. τήν ύπο- 
μονή καί τήν Εγκαρτέρηση τών Ρωμιών_πρός τήν άνώτερη βία, τό  σκύψιμο συχνά 
τού κεφαλιού ώ ς νά περάση ή  θεομηνία μά κ α ί τήν έπίμονη προσήλωση σέ κ άτι 
βαθύτερο άπό τήν άγάπη τής ζ ω ή ς ;

«Μοϋ δείχνει πού ήταν ψειριασμένα καί βρώμικα (τά  ρούχα μου) μά έγώ μέ 
κανέναν τρόπο δέν ήθελα νά βάλω τά  τούρκικα φορέματα’ γιατ ί ή  μη,τέρα μάς 
ε ίχε  παραγγείλει μήν τύχη  καί τουρκέψωμε*. Καί π ά λ ι: «"Ερχεται αύτός καί
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μού δείχνει τά  ρούχα κ α ί μού λέγει» : «Βάλε τα» — «Είμαι χριστιανός» τού 
λέγω . — «Κόψει κεφάλι άν δέν βάλης» άπαντά. — «Κόψε κεφάλι» τού λέγω.

Καί αύτό κάθε μέρα ώ ς πού μιά  μέρα «κατεβαίνει αύτός μ* ένα μαχαίρι, μέ 
πιάνει κ α ί μού λέγει» : «'Εσύ Ά μ έ τ  γιόκ. Κόψει κεφάλι». —  «Κόψε κεφάλι» τού 
λέγω . — «Κατεβάζει τότε τό μαχαίρι κ α ί μού χαράζει τό  λαιμό κ α ί μού φέρνει 
τό  χέρι στή χαραματιά  γ ιά  νά ίδώ τά  α ίματα . «Κόψε, κόψε τού λέγω».

Έ δ ώ  φτάνει άβίαστα κ ι άσύνειδα στόν ήρωισμό ένα μικρό ρωμιόπουλο 7 ώς 
8 χρονών πού «δ νούς του κ ι δ  άπονούς του ήταν νά ξεφύγη», μδλη τήν άγάπη 
κ α ί τήν περιποίηση τής τούρκισσας κυράς του.

Κ αί αύτή ή έπιμονή, γνώρισμα Ιδιαίτερο τού Γένους πού λές κ ι έχει νόμο 
άκατάλυτο τό αιώνιο ξανάρχισμα, τό ξανάρχισμα τής δουλειάς πρός μιά  δική του 
επικράτηση, τό  ξανάνθισμα τή ς έλπίδας. «Έπέρασαν τόσα χρόνια» λέγει δ π α π 
πούς. Τότε ήλπ ιζα  πώς θά δώ τήν Ά γ ιά  Σόφιά έλληνική, ύστερα πώς θ ' άξιωθούν 
τά  παιδιά μου νά τήν ίδούν. Τώρα άρφγε τά  έγγόνια μου θά τό  άξιω θούν;» .

Μ. Ν.

Γ .  C Ι η α ν ν ϋ η )  Β α μ π α χ ια ,  Σ η μ ε ι ώ μ α τ α  δ ι ο ι κ η τ ι κ ά .  Α θήνα , ' 
1914, 32  σελ., σχ. 8».

Ή  μελέτη αδτή, γραμμένη στή δημοτική καί άφιερωμένη στόν Έ κ πα ι- 
δευτικό -Ό μ ιλο , μ ιλεί γενικώτερα γιά  τ ίς  «νέες χώρες κ α ί τή  διοίκησί τους». 01 
νέες χώρες διαφέρουν σημαντικά αναμεταξύ τους. "Αλλες πλησιάζουν στόν πολι
τισμό τής Παλιάς Ε λλ ά δα ς, άλλες ύστερούν καί «ύπάρχουν κ α ί έπαρχίες όπου δ 
λαός δέν ήξερε, μήτε ξέρει ακόμα τ ί  θά π ή  χρέος κ α ί τ ί  ύποχρέωσι γιά  τόν έαυτό 
του, γ ιά  τά  παιδιά  του, τό  χωριό του, τό  κράτος, τό  έθνος του». ’Ανάγκη λοιπόν 
νά έξεταστούν οί Ιδιαίτερες συνθήκες κ α ί συνήθειες σέ κ άθε τόπο προτού είσαχθή 
άπό τό  κράτος ώρισμένο δίκαιο κ α ί ώρισμένη νομοθεσία. « Ά μ α  δ νομοθέτης μ ελ ε -. 
τήσει καλά  κ α ί νιώσει μέσα του πού καί πώς πρέπει νά οτηρίζετ«ι ένας νόμος, πού 
πρέπει νά βλέπει, τ ί  είναι άνάγκη νά προβλέπει, δέ θά τού είναι κ α ί τόσο δύσκολο 
άν είναι αληθινός νομοθέτης κ α ί όχι τσαρλατάνος, νά πιάσει τό  λαό ά π  τό  χέρι 
κα ί νά τόν δδηγήσει έκ ε ί πού ή  ψυχή τού ίδιου λαχταρά».

Τό πρόβλημα δέν είναι ούτε άπό τά  εύκολώτερα ούτε μπορεί νά περιοριστή 
άποκλειστικά στίς νέες χώρες. Ό  συγγρ. φαίνεται πώ ς πιστεύει στήν παντοδυνα
μία  κ α ί πανσοφία τού νομοθέτη. Υ πήρχε μιά  φορά δλόκληρη σχολή κ α ί είναι 
άκόμη καί σήμερα πολλοί πού νομίζουν πώ ς λείπει ή  θέληση, γΓ αύτό δέ διορ
θώνονται οί ύποθέσεις μιάς πολιτείας μέ τρόπο πού νά εύτυχήση δ «λαός». Ά ν  
δμως τό  άτομο δέν μπορή παρ ' δλη τή  θέληοή του νά διαπλάση σέ δ ,τ ι έπιθυμεί 
τδν έαυτό του, πόσο περισσότερο δέν έφαρμόζεται αύτό γιά  τήν δλότητα  τών ¿ τό 
μων, γ ιά  τ ίς  κοινωνίες.

Τό κράτος δέν είναι, φαίνεται, τ ίποτε άλλο  παρά ώργανωμένη δύναμη πού 
προστατεύει συμφέροντα. Κ αί Ιπειδή τά  συμφέροντα συγκεντρωμένα σέ δμάδες ή 
τάξεις, δ χ ι μόνο συγκρούονται μά  κ α ί άλληλομάχονται, τό  κράτος δέν μπορεί νά 
τά  προστατεύση δλα, μά  άναγκαστικά θά διαλέξη. Ή  προστασία αύτή φανερώνε
τα ι στή θέλησή του, σέ νόμους. Ά π ό  αυτούς εύκολώτερα έπιβάλλονται δσοι ανή
κουν στό λεγόμενο δημόσιο δίκαιο. Πολύ σωστά λοιπόν δίνει σ’ αυτούς δ  συγγρ., 
όνομάζοντάς τους, μέ πλατύτερη έννοια βέβαια, διοικητικούς, τή μεγαλύτερη 
σημασία, γ ιατ ί σ' αύτούς φανερώνεται ζωντανώτερα κ α ί ούσιαστικώτερα ή  κατεύ
θυνση τή ς άποστολής τού κράτους.

21
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Γιά νά μιλήση κανείς γ ια  τήν νομοθεσία πού πρέπει νά δοθη στις νέες χώρες 
πρώ τα πρώ τα πρέπει νά έξετάση το  ύλικό κ α ί τήν κατεύθυνση τής παλιάς νομο
θεσίας, γιατί αδτά τά  δύο είναι δεδομένα, πού θά έχοον, μοΟ φαίνεται, μεγάλη 
Ιπίδραση στό είδος τή ς νομοθεσίας κ α ί τών νέων χωρών.

Ή  κατεύθυνση αύτή εδώ κ α ί λ ίγα  χρόνια είχε φοβερά άτομικιστικό χαρα
κτήρα. Καί δχι μόνο αύτό, άλλά τό  κράτος ύπερτιμοδσε τόσο πολύ τή  δύναμη 
τή ς παραδόσεως, ώστε πολλοί θεσμοί καί" συνήθειες εστέκονταν μόνο χάρη στήν 
έπιμονή πού έδειχνε ένάντια σε κάθε μεταρρυθμιστική τάση. Στήν έποχή αυτή 
είχαμε νομοθετική στείρωση. Ή ρθε όμως ή επανάσταση κ α ί δπω ς γίνεται πάντα 
δστερα άπό έπαναστάσεις άρχισε ένας κατακλυσμός νόμων. Τά νομοθετικά αυτά 
μέτρα τά  διακρίνει ή πνοή τής «κοινωνικής» πολιτικής. Πολλές έξουσίες τών 
ατόμων κ α ί όργανισμών όμοιων μέ άτομα, πού πριν νομίζονταν ιερά δικαιώματα 
κ α ί άπαραβίαστες έλευθερίες περιωρίστηκαν σημαντικά. Έ τ σ ι είδαμε τό  κράτος 
νά βάνη χέρι στήν έλευθερία τή ς έργασίας μέ·· τούς έργατικοός νόμους, στήν έλευ- 
θερία τών συναλλαγών μέ τόν περιορισμό τοδ τόκου, στό δικαίωμα τή ς ατομικής 
ιδιοκτησίας μέ τόν νόμο γ ιά  τούς κολήγους καί με τή  φορολογία τής κληρονο
μιάς. Ή  έπέμβαση αύτή άποδλεπει φυσικά τό συμφέρο έκείνων πού διαθέτουν γιά  
τήν κοινωνική πάλη τήν ασθενέστερη δύναμη, φυσική, οικονομική, πνευματική.

Αδτό είναι τό  γενικώτερο ά λλά  κ α ί χαρακτηριστικότερο σημάδι τής νομοθε
τικής κινήσειος πού παρουσιάστηκε μέ τήν τελευταία  Ιξελιξη. Ε ννο είτα ι πώς σέ 
πολλά σημεία παραστράτησε ή  έπέμβαση αύτή καί ή  στράφηκε ενάντια τών ασθε
νέστερων στηρίζοντας κ α ί δυναμώνοντας τή  συντηρητική παράδοση ή  άνακατώ- 
θηκε κ α ί σέ κοινωνικές .έκδηλώσεις, πού δέν ανέχονται κανένα δίκαιο, καμ ία  δία. 
Κ αί τά  δύο αυτά έλαττώ ματα  φέρνει τό  όψιμο άνακάτωμα τοδ κράτους σέ 
ζήτημα πού κρατάέι έδώ κ α ί δυό χιλιάδες χρόνια. ΙΙήρε στήν προστασία του τήν 
καθαρεύουσα κ α ί κυνήγησε τή  δημοτική, ευτυχώς κ ατά  ώρας χω ρίς ποινικές 
φοβέρες, μέ μόνη τήν ήθική ή  κάλλιο τήν άνήθικη έπίδραση πού έ χ ε ισ τέ ς  διαθέ
σεις τών πτω χώ ν δπαλλήλων.

Ό π ο ιο ς  λοιπόν προτείνει νά διορθωθούν τά «κακώς κείμενα» ή  νά δοθοδν 
οτίς νέες χώρες καλοί νόμοι πού θά όδηγήσουν, όπως λέει δ συγγρ-, τό  λαό Ικεί 
πού ή  ψυχή του λαχταρά, δέν πρέπει νά δείχνη μόνο ποια  είναι τά  καθήκοντα πού 
έχουν οι νομάρχαι κ α ί οί άλλοι δπάλληλοι, ούτε είναι ανάγκη νά τονίζη πώς δ 
νομάρχης κ α ί τά  διάφορα συμβούλια πρέπει νά φροντίζουν γιά  τό  καλό τοδ 
τόπου, γ ιατ ί αυτές τ ίς  γενικότητες τ ις  .διατύπωσαν ώραία σε νόμους κ α ί διατάγ
ματα  οί Βαβαροί όργανωταί στόν καιρό τοδ Ό θω να. Τό σπουδαίο είναι ν’ άντι- 
κρόση τά  προβλήματα πού γεννά ή  ζωή καί ή πάλη, ν’ άκολουθήση μιά  ώρισμενη 
ώρχή κ α ί κατεύθυνση, νά τή  δικαιολογήση, καί ώς συνέπεια νά παρουσιάση τά 
διάφορα μέτρα πού έχει νά προτείνη. Καί τέτοια προβλήματα πού χρειάζονται 
μεγάλες γραμμές κ α ί ξεκαθαρισμένες αρχές γιά  νά λυθοδν, παρουσιάζουν οί νέες 
χώρες πάμπολλα. Τό Αγροτικό πού συνδέεται στενά μέ τό  ζήτημα  τών προσφύ
γων, τό  έργατικό, τό  έκπαιδευτικό πού ά πα ιτεί τόσο ριζικώτερη λύση όσο έχει 
άμεση σχέση μέ τήν έπιθυμητή άφομοίωση τών άλλόγλωσσων ή καί αλλογενών 
στοιχείων. Βέβαια δέν είναι οί νέες χώρες ta b u la  ra sa  γιά  νά Ιφαρμόση τό  κρά
τος δ  τ ι τοδ κατέβη στό κεφάλι. Ά λ λ ά  π ά λ ι νά προσαρμοστή ή  νομοθεσία μέ τίς 
συνήθειες τ ίς  τοπικές κ α ί τίς συνθήκες πού ζοδοαν ώς τώρα, αύτή ή άπαίτηση
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μυρίζει λ ίγο  άπό τό δόγμα τή ς ιστορικής- σχολής, πού σέ κάθε συντηρητική καί 
άντιδραστική μορφή τή ς πολιτείας έγινε πρόσχημα ένάντια σέ μεταρρυθμιστική 
κοινωνική κίνηση.

’Π σύντομη μελέτη τοδ κ. Ίω αννίδη μάς δίνει έκλεκτό δλικό άπό τή  νέα 
Ε λ λ ά δ α  κ α ί πολύτιμα στοιχεία  γιά  τόν τυπικό, τόν εξωτερικό όργανισμό.τής 
διοικήσεως πού πρέπει νά πάρουν τά  νέα μέρη. Ά λ λ ά  γ ιά  τή  μόρφωση κ α ί τήν 
άποστολή τών δπαλλήλων πού διοικοδν όχι μόνον τίς νέες άλλά κ α ί τ ίς  παλιές 
χώρες σπουδαιότερο μου φαίνεται τό  πώς τό  κράτος θά τούς δώση τάση σύμφωνη 
μέ τήν πολιτική πού έσκιαγραφήσαμε παραπάνω. Ά ν  περιορίζεται όπως κάνει 
στό νά γεννάη μόνο νόμους κ α ί δ ιατάγματα κ α ί δέν παρακολουθή κ α ί τήν τύχη 
κ α ί τήν έξέλιξη πού παθαίνουν σέ χέρ ια  διοικητικών δπαλλήλων κ α ί δικαστών 
πού δέν έχουν καμιά συνειδητή άρχή κ α ί δέν έμπνέονται άπό κοινωνικό αίσθημα, 
τότε ά ς μήν έλπίζη  οδσιαστικώτερη μεταβολή. ^  Τ

A. Thu itib , I m  B e r g l a n d  d e r  S p h a k i o t e n  a u f  K r e t a  (Στά 
βουνά τών Σφακιανών στήν Κρήτη). Α νατύπω ση άπό τήν D e u tsch e  R u n d sch au . 
Βερολίνο 1914, σ. 405 - 426.

Ό  γνωστός γλωσσολόγος έλληνιστής καθηγητής στό Στρασβούργο ε ίχε  κάνει 
τήν άνοιξη τοδ 1912 μιά  περιοδεία στήν Ε λ λ ά δ α  κ α ί στό άρθρο του αύτό άνακοι- 
νώνει έντυπώσεις του άπό ένα ταξίδι στήν Α να τολ ική  Κ ρήτη. Καθώς ξέρει καλά 
τή  γλώσσα μας έρχεται παντού σέ άμεση έπαφή μέ τό  λαό μας, τά  ήθη του 
κ α ί τ ίς  συνήθειες του, κ ι έτσι μπορεί κ α ί δίνει όσο γίνεται άντικειμενικώτερες 
πληροφορίες.

Ή  γΧ&σσα μας στήν κοινηνιχή  ξαή

Είδαμε στόν περασμένο τόμο (σ. 813 - 318) π ώ ς όσο κ α ί άν δέ θέλωμε ν άνα- 
γνωρίσωμε έπίσημα τήν έθνική μας γλώσσα, δέ λείπουν όμως κ α ί οί ευκαιρίες 
κ ι όλο μάλιστα κ α ί συχνότερες γίνονται — όπου τή  μεταχειριζόμαστε σέ άνεπίση- 
μες κ ι έπίσημες περιστάσεις, χωρίς καμιά έπιβολή κ ι έξωτερική Ανάγκη, παρα 
μόνο άπό τήν επιθυμία νά μιλήαωμε Ανυπόκριτα τήν άληθινή μας γλώσσα. 10 
ίδιο παρατηροδμε κ α ί φέτος. Ί σ ω ς  νά μήν τό  πολυπροσέχουν οί Αναγνώστες τοδ 
καθημερινού τύπου καί νά μή  βγάζουν κανένα συμπέρασμα. Αμα όμως προσέξη 
κανείς στών καιρών τά  σημάδια δέν μπορεί παρά νά νιώση τό  σταθερό άπλωμα 
τή ς ζω ντανής γλώσσας στήν κοινωνική μας ζωή. θ ά  διαλέξωμε κ α ί σήμερα λίγα 
δείγματα  άπό τά  πιδ χαρακτηριστικά.

•Η τελευταία π ε ρ ι ο δ ε ί α  τ ο δ  β α σ ι λ έ α  μ α ς  στή Μακεδονία έδωσε 
τ ίς  όμορφότερες εύκαιρίες ν’ Ακουστούν σέ έπίσημες περιστάσεις ή  γλώσσα τής 
καρδιάς. Ή τα ν  ρί νέοι πολίτες κ α ί τά  παιδιά τους, πού πρώ τη φορά χαιρετοδσαν 
τό  Βασιλέα· τους· Ή  χαρά  τών ξεσκλαβωμένων π ιά  άδερφών ήταν τέτοια  που 
ξέχασαν τήν έπίσημη γλώσσα, ξέχασαν καί τά  έπιχειρήματα τών δασκάλων που 
τούς λέν πώς. άν μιλήσουν τή  δημοτική δέ θά τούς καταλάβουν όσοι είναι 
ά π ’ άλλο χωριό- Α κ ό μ η  κ α ί οί δάσκαλοι στή ζωντανή γλώσσα χαιρέτησαν το

βασιλέα. (1(j  y atou e. 2), διαβάζομε πώ ς στή Φ λώρινα ένα κορι
τσάκι. ή  μαθήτρια Πηνελόπη θεοδώρου χαιρέτισε τό  Βασιλέα μέ τ '  Ακόλουθα 
λ ό γ ια : «Λατρευτέ μας Βασιλιά- Καρτερούσαμε αιώνες δλόκληρους τή  σημερνή 
ή μέρα, με σβησμένα μάτια  στό σκοτάδι τή ς σκλαβιάς τό  μισητό, κ α ί πάντα  είχαμε 
στραμμένη σέ Σένα τήν έλπίδα  μας. Σάν όμως μάς έλευθέρωσες μέ τό  αλόγιστο 
σπαθί σου, δέξου τήν εύγνωμοσύνη μας μέσα σ’ αύτά τά  λουλούδια, που οι μαθή
τριες τοδ Παρθεναγωγείου ΣοΟ ,έμαζεύσαμε άπό τά  αίματωμένα χώ ματα  της 
πατρίδας μας».



Καί μαθαίνομε άπό τήν «Ε στία» (13 Μαίου σ. 3) πώς στήν Άνασβλίτσα τής 
Μακεδονίας ένας μικρός μαθητής, ό X. Κάτσανος, χαιρέτησε τό  Βασιλέα, μπρος 
στό λαό, στά σχολεία κ α ί τούς ιερείς μέ τ ’ ακόλουθα λό γ ια : «Δέξου, λατρευτέ 
Βασιλιά, τά  όλίγα αυτά  λουλούδια- Δέν είναι σάν κ α ί πρώ τα  χλω μά  κ α ί άσθινικά, 
κιτρινισμένα άπό τής πίκρες τής σκλαβιάς. "Εχουν τό  άρωμα τού πολιτισμού, τή 
δροσιά τή ς λευθεριάς, πού Σύ μάς έχάρισες. Ε ίνε κομμένα άπό χέρια  πού είναι 
πρόθυμα σέ κάθε στιγμή νά έργασθούν γ ιά  τήν τιμή κ α ί τή  δόξα τού θρόνου Σου. 
Είναι τό  μόνον δώρεν πού είχαμε νά σοδ προσφέρωμεν, άφοδ τό άλλο, τήν καρ
διά μας, άπό καιρό στήν έχομε δοσμένη! * Α! ζητω κραυγαί προσθέτει ό άνταπο- 
κριτής, κ α ί α ί έπευφημίαι τοδ συγκεντρωμένου λαού, δ  δποίος έκαμνε σάν 
τρελλός διά νά ίδή τόν Βασιλέα, ήσαν άπερίγραπτοι.

Μπράβο στά έλληνόπουλα, πού τόσο δμορφα μίλησαν στό βασιλέα τους, καί 
μπράβο κ α ί στούς δασκάλους τους, πού κ α ί οί ίδιοι άμα Ιτυχε  ευκαιρία όμοια 
μίλησαν, καθώς 6 έπιθεωρητής τή ς Φλώρινας : («Ά κρόπολις», 23 Μαίου). «Πολέ- 
μαρχε Β α σ ιλ ιά .. .  Τώρα πού γιγαντώθης στις καρδιές κ α ί τών νέων μας έλληνο- 
παίδων, πού γεννηθήκανε μέ τόν πόνο κ α ί μέ τό  δάκρυ τή ς σκλαβιάς κ α ί καρτε
ρούσανε αιώνες δλόκληρους μέ βουρκωμένα τά  μάτια  τή  σημερινή ήμέρα, άκουσε 
Βασιλιά μου τήν Υπόσχεση τους, βγαλμένη άπό τά  βάθη τής ανδρειωμένης των 
γ ιά  Σένα ψυχής».

"Αν μέ τέτοια  γλώσσα Υποδέχτηκε ή νέα γενεά στή Μακεδονία τό βασιλέα 
της, φυσικά άκούστηκε συχνά καί ή  έπίσημη γλώσσα. "Ετσι σέ χαρακτηριστική 
αντίθεση μέ τούς παραπάνω λόγους πού τούς ταράζει κ άτι άπό νιάτα καί σφρίγος 
βρίσκονται τ  άκόλουθα λόγια πού σέ όμοια περίσταση έξεφώνηοε τίς ίδιες μέρες 
Ινας σεβάσμιος μητροπολίτης.

« . . .  'Α ν  κ α ί γέρων ήδη δπερβάς τό έβδομηκοστόν έτος, έλπίζω  νά μή ϊδω 
τόν θάνατον πριν Σέ ϊδω  κ α ί Σέ προσαγορεύσω Αΰτοκράτορα τοδ Βυζ,αντίου, όπότε 
θά άναβοήσω’ Νυν άπολύοις τόν δοδλον σου Δέσποτα. ’Ε πί τή  γλυκερψ ταύτη 
έλπίδι ανακράζω ' Βασιλεύ, ζήθι ίσοίίως, Ισο ίσοβίως ή  δύναμις πρός κραταίωσιν 
καί τό  καύχημα τής εύγενεστάτης καί εύσεβεστάτης φυλής».

Μά δέν είναι μόνο σέ τέτοιες χαρμόσυνες ώρες πού άκούεται τώ ρα σέ έπίση- 
μες στιγμές ή γλώσσα ή  ζωντανή. Ή  γλώσσα τή ς καρδιάς έχει τή  θέση τη ς καί 
σέ στιγμές λύπης. Τήν άκούσαμε τελευταία  κ α ί σ’ έπικήδειους κ α ί σ’ επιμνημό
συνους λόγους. ’Ακούστηκε τ ίς  προάλλες καί στή Φλώρινα, όταν τό  'Εμπορικό 
Αδελφάτο έκαμε ένα μνημόσυνο στόν πρόδρομο τή ς Μακεδονικής έλευθερίας, τόν 

Παύλο Μελά. ‘Ο ε π ιθ ε ω ρ η τή ς  τή ς εχπ α ιό εν σ εω ς  άρχισε τόν επιμνημόσυνο του 
λόγο μέ τ ’ άκόλουθα λόγια. («Νέα Ε λ λ ά ς» , 30  Ό κ τ . 1914): ’Αγαπητοί συμπολί
τες. « Έ λ α  σπαθί μου γρήγορα τή μέση μου νά ζώσης, στ’ αδέλφια μου παρηγο
ριά κ ι έλευθεριά νά δώσης' Αύτά είναι τά  χρυσά κ α ί άγια  λόγια, αυτό είναι τό 
πονετικο τραγοδδι, πού ή  λαϊκή τής Μακεδονίας μοδσα έβαλε στό στόμα τοΰ 
Παύλου Μελά, βταν ξεκρεμνώντας γ ιά  νά ζωσθή τά  τιμημένα άρματα κινούσε στή 
Μακεδονία, γ ιά  νά σκορπίση στά σκλαβωμένα κ ι άγαπημένα του άδέλφια τή  λευ
τεριά  καί τήν παρηγοριά. Γ ιατί ποιος άπό μάς μέ λαχτάρα  καί μέ τρόμο δέν 
θυμάται τ ’ άπαίσια έκείνα χρόνια 1903 κ α ί 1904, όταν οί άγριοι τής Βουλγαριάς 
λύκοι μέ τό  προσωπείο τής λευτεριάς ξαπολύθηκαν σ’ αύτήν τήν έρμη χώρα, γιά  
νά ξαφανίοουν κάθε έλληνική ύπαρξη; Ποιός άπό μάς λησμόνησε τά  μαδρα καί 
πονετικά έκείνα τής σκλαβιάς χρόνια, όταν τό κοφτερό κ α ί δηλητηριασμένο τοδ 
Τσακαλάρωφ κ α ί Μήτρου σπαθί άπ τό ένα στ’ άλλο άκρο έθέριζε κάθε έλλη- 
νικό κ εφ ά λ ι;

Φθάνει πιά . Τό α ίμα τών μαρτύρων μας πού χύθηκε, πολύ ακριβά πλέρωσε 
τ ίς  Αμαρτίες μας. Ή λθεν 6 καιρός νά διαλυθούν τά  μαδρα σύγνεφα. Έ φθασ’ δ 
καιρός νά σκορπισθή τό  σκοτάδι, πού ώς τά  χθές σκέπαζε τή  δύστυχη αύτή χώρα.

Τά κλάματα τών όρφανών παιδιών, οί θρήνοι κ ι οί φωνές τών γυναικοπαιδών 
γεμίζουν π ιά  τόν άέρα τής Μακεδονίας κ ι δ  αντίλαλος δυνατός φθάνει στ’ αύτιά 
ίνά ς Μεγάλου λεβέντη, στ’ αύτιά τοδ Παύλου Μ ελά . . . »

Ά ν  στά περσινά της φύλλα είχε ταχτικά  ή «Ε στία» τίς πολεμικές άναμνή-
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σεις τοδ στρατιώ τη κ α ί άρχισυντάχτη τη ς Ν. Καρμπούνη, γ ιά  τ ίς  δποίες μιλήσαμε 
στόν περσινό τόμο, κ α ί πού βγήκαν τελευταία καί σέ βιβλίο, φέτος διαβάζαμε 
συχνά στήν «Έστίά» άλλου πολεμιστή, ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο δ  α ν ώ τ ε ρ ο υ  αύτήν 
τή  φορά, τ ίς  π ο λ ε μ ι κ έ ς  ά ν α μ ν ή σ ε ι ς ,  κ ι αύτές σε ζωντανή γλώσσα. Ά ς  
κρίνουν μόνοι οί άναγνώστες μας, άπό τό  άκόλουθο κομμάτι μέ τόν τ ί τ λ ο : «Οί 
πολιορκηταί —  Αί γυναίκες» κ α ί τήν Υπογραφή Λ α ύ ρ α ς .

«’Ε κεί κάτω  μακριά, μέσα σέ μιά λάκκα , πίσω άπό ψηλούς βράχους, είναι 
στημένες οί μεγάλες τετράγω νες σκηνές μέ τόν κόκκινο σταυρό. — Ό λ η  ή πομπή 
τών πληγωμένων κ α ί τών έτοιμοθανάτων τραβιέται κ ατά  κεί, χω ρίς κανείς νά 
τόν δβηγή, άπό τόν κόκκινο Σταυρό πού άντιφέγγει τήν νύκτα  άπάνω σ’ ένα 
άσπρο φανάρι. —  Ό σ ο ι είναι έ^αΤΡώ χτυπημένοι, περιμένουν νά πάψουν οί πόνοι 
τους έκεϊ. —  Ό σ ο ι είναι βαριά, κρεμοδν όλες τους τ ίς  έλπίδες στόν κόκκινο έκείνο 
Σταυρό,' καί δσοι είναι τής άπελπισίας κρατιούνται γ ιά  νά παραδώσουν τήν τελευ
τα ία  τους πνοή Υπό τήν σκέπην του. — Οί Ιδιοι γόοι άντηχοδν έκεί μέσα. — Οί 
αύτές διαμαρτυρίες, ικεσίες, προσευχές, παρακάλια στή Παναγιά, κατάρες καί 
βρισιές στούς γιατρούς. —  Γιατροί, χειροδργοι, νοσοκόμοι, γυναίκες, πηγαινοέρ
χονται μέσα σ’ αύτή τήν άτμοσφαίρα τής άπελπισίας, τή ς φρίκης, καί πολεμούν 
νά νικήσουν τόν πόνο, νά καταβάλουν τό  θάνατο.

Ποτέ δέν θά ξεχάσω τήν έκφραση τών ματιών μιάς Ηπειρώτισσας, όταν . 
άγνάντευε ψηλά ά π  τήν ’Αετοράχη τά  Γιάννενα! — Ε κ ε ίνη  τή στιγμή τής 
άρμοζε ένα τουφέκι στά χέρια. — Κ αί όταν τής έδειξα τόν κόκκινο Σταυρό πού 
έφερε στό μπράτσο : «Τόν πετώ  κ ι αύτόν», μου είπε μιά τέτοια στιγμή. Κι δταν 
άρχισε τό  κανόνι ν’ άντηχή, τά  μάτια  τη ς άστραψαν γεμ άτα  θυμό κ α ί λύσσα.

Μάτια πού άλλες φορές μισόκλειναν γ ιά  νά μήν ίδοδν μιά  άμυχή άπό καρφί
τσα, άντίκρυζαν τώ ρα τ ίς  πληγές όλάνοικτες κ ι έβλεπαν τό  πριόνι νά κόβη 
κόκαλα. — Χέρια συνηθισμένα σέ χάδια, έπιαναν ματωμένα βαμπάκια, κ ι έσφιγ
γαν τά  κορμιά τά  πονεμένα».

Ώ ς  τώ ρα νομίζαμε κ α ί φωνάζαμε πώ ς φταίν οί δάσκαλοι, άν ή  γλώσσα τοδ 
σχολείου δέ γίνεται άπλούστιρη, μόνο έξακολουθεί νά στραβώνη τά  παιδιά μας. 
Τώρα φαίνεται σά ν’ άλλαξαν τά  πράματα, κ α ί νά κατάλαβαν οί δάσκαλοι τό 
λάθος τους. Γ ιατί νά τ ί διαβάζομε στήν Α κρόπολη τή ς 4 ’Ιουνίου 1914, σ. 2, 
σέ μιά  δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α  δ η μ ο δ ι δ α σ κ ά λ ω ν  γιά  τήν Ε κπα ιδευτική  'Ε π ι
τροπή, κ α ί τυπωμένη μέ χοντρά χοντρά γράμματα : Προσελθόντες είς τά  γραφεία 
μας διίμαρτυρήθησαν πολλοί δημοδιδάσκαλοι έκ  μέρους τή ς τε  «Πανελληνίου 
Έ νώ σεω ς τών Δημοδιδασκάλων» κ α ί τοδ «Συνδέσμου τών Ε λλή νω ν δημοδιδασκά
λων». Μάς έδήλωσαν καί τά έξήςεύλογώ τατασχετικώ ς μέ τήν γλώσσαν τών βιβλίων.

— ‘Ημείς διδάσκομεν στά παιδιά, βσο μποροδμε ζωντανά. Ά ν  ή  γλώσσα τών 
βιβλίων δέν είναι κ ατά λληλη  κ α ί πάντοτε ζωντανή, τ ί  φταίμε ήμείς ; Φ τα ίνε έκεί- 
νοι πού εγκρίνουν τά  διδακτικά βιβλία. 'Η μείς μεταχειριζόμεθα τά  βργανά πού' 
μάς δίδουν.. . .

Τό κακό δμως είναι πού τώ ρα φαίνεται πώς οί γονείς είναι κείνοι πού θέλουν 
σώνει καί καλά  ν’ άνατρέφωνται τά  παιδιά  τους μέ γλώσσα «καθαράν». Καί μάς 
είπαν πώς σ’ ένα άπό τ ά  γνωστότερα άθηναίικα παρθεναγωγεία, γνωστό κ α ί γιά  τή 
γλωσσική του ορθοδοξία, τελευταία, σέ μιά  συνεδρία τής έπιτροπής, ή  πρόεδρος 
είπε πώς νομίζει πώς ή  γλώσσα πρέπει — χωρίς νά τήν παρεξηγήοουν —  νά γίνη 
άπλούστερη, δηλαδή π ιό άνθρωπινή, κ α ί βχι αί?, φ ό ν , οκν ίψ . Τά μέλη δμώς τή ς έπι- 
έπιτροπής, κυρίες καθαρευουσιάνες, τό  πήραν γ ιά  μαλλιαρισμόκαί διαμαρτυρήθηκαν.

Ε ίναι κρίμα .πού ή  έ κ κ λ η σ ί α  δέν μπόρεσε άκόμη νά καταλάβη τό  γλω σ 
σικό ζήτημα  κ α ί τή  σημασία του γιά  τή  μόρφωση ιοδ λαού μας καί τήν έθνική 
ζωή. Δέ θά είχαμε τότε κάθε τόσο έπειοόδια λυπηρά, πού νά τά  προκαλοδν οί 
Ιδιοι οί άρχηγοί τής έκκλησίας, κ α ί πού στό τέλος δέν μπορεί παρά νά σχολιά
ζο ν τα ι σέ δικό τους λογαριασμό.

’Ακόμη δέν ήσυχάσαμε άπό τήν άνάμιξη τοδ έπισκόπου Δημητριάδος καί 
τούς μεσαιωνισμούς τοδ Βόλου, κ α ί μαθαίνομε άπό τήν κυπριώ τικη έφημερίδα 
«’Αλήθεια» τής 30 Μαϊου 1914 (κύριο άρθρο «Μιστριωτισμοό», Χρονογράφημα
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«Έπβιοόδιον ένεκα τή ς γλώσσης», Γράμματα πρός τήν «Αλήθειαν» « Ό  πανιερώ· 
τατος κ α ί ή  γλώσσα»), πώς 6 t n ía x o n o f  K i t lo v  Ιδωσε αφορμή σέ μιά  γιορτή 
τού Π α  ρ θ  ε  ν α γ  ω  γ  ε ίο  υ Λ ε μ  έ σ  σ ο δ νά ξαναγίνη θόρυβος γ ιά  στό γλωσ
σικό ζήτημα. Μιά νέα, ή  48α Ε. Νικολαίδη, προσφώνησε τή  διευθύντρια πού γιόρ
ταζε τή τεσσαρακονταετηρίδα τη ς καί αύτό δχι στή γλώσσα πού μίλησαν οί άλλοι 
έπίσημοι, μά ζωντανότερη καί λιγώτερο δασκαλεμένη : Νά μερικά άπό τά  λόγια 
τ η ς : «Μαζί μέ τό στεφάνι τό  αμάραντο, μέ τό  οποίον στεφανώνει σήμερα τό τιμή- 
μένο κεφάλι σας ή Πατρίδα μας, δεχθήτε κ α ί άπό έμάς τάς συναδέλφους σας τά  
ολίγα αύτά λουλούδια, πού μέσα τους είναι κλεισμένη ή  πιό θερμή εύχή μας, νά 
βήτε γρήγορα τήν Κύπρο μας στήν άγκαλιά τή ς μάνας της, τή ς γλυκείας μας 
'Ε λλάδας, πού ήτο γιά  σάς 6 γλυκύτερος πόθος τ£  π ιό ώραίο όνειρο τής τιμημέ- 
νης ζω ής σας».

Ά π ό  τήν «Αλήθεια» μαθαίνομε πώς 4 λόγος καταχειροκροτήθηκε, κ α ί πώς 
δ κόομίος συγκινήθηκε δχι μόνο ά π ’ δσα είπε ή δμιλήτρια, μά κ ι άπό τή  γλώσσα 
τήν «εθνική», τή  γλώσσα τής καρδιάς, πού έκαμε τά  μέχρι τής στιγμής έκείνης 
αδάκρυτα μάτια νά σταλάξουν δάκρυα συγκινήσεως κ α ί ενθουσιασμοί». Ό  Σεβα- 
σμιώτατος δμως βρήκε τή  γλώσσα έπαναστατική καί έλιυθεριάζουσα καί νόμισε 
πώς έπρεπε νά καυτηριάση καί νά καταδικάση αύτό πού έγινε. Κ αί τό  άπατέλε- 
α μ α : ή  δμιλήτρια πικράθηκε, οί άλλοι πού ήταν έκεί δυσαρεστήθηκαν, κ α ί ή  δια
γω γή τοδ Σεβασμιώτατου δέν κρίθηκε καλά. Ό  κ . Φ ρ α γχ ο ύ δ η ς  τής «’Αλήθειας» 
μάς πληροφορεί σ’ Ινα  δυνατό άρθρο, πώς ή κοινωνία πού σκέπτεται δέ συμμε
ρίστηκε τή γνώμη τοδ δεσπότου της. « . . .  Τό άτυχο κίνημα τοδ Δεσπότη έφερε 
τ ’ άντίθετο άκριβώς άποτέλεσμα καί ή δημοτική βγήκε άπό τή Γιορτή τοδ Παρ
θεναγωγείου κερδισμένη, δσο δέ θά κέρδιζε μέ τό  δυνατώτερο κ ή ρ υ γ μ α .. '.»

Τό μητροπολίτη ζήτησε νά δικαιολογήση τό  περιοδικό δ «Εκκλησιαστικός 
Κήρυξ» (Αάρναξ, 1δ ’Ιουνίου 1914), τό έπίσημο δργανο τοδ επισκόπου, δποστηρί- 
ζοντας δτι ή  δασκάλισσα δέν ε ίχε  τό δικαίωμα νά έμφανίση τάς ιδέας της . . .  μέ 
γλωσσικήν περιδολήν τού «’Ομίλου τής έκπαίδεψης» κ α ί ότι ό Σεβασμιώτατος 
ε ίχε  καθήκον ν ' άνακατωθή γ ιά  νά μήν «ύποτεθή δτι ή σχολική έφ ορεία . . .  παρε- 
ξέκλινι ή σκέπτεται νά παρεκχλίνη άπό τοδ παραδεδεγμένου προγράμματος τής 
έθνικής παιδείας». (Στό τέλος ό άρθογράφος μιλεί γ ιά  τ ίς  μεμολυσμένες πηγές 
«τοδ Φυχάρη καί τοδ Ρ άλλη κ α ί τού άναρχικοδ Δελμούζου» καί άποκηρύσσει «τάς 
ιδέας τών φρενοβλαβών ύποδίκων τού Ναυπλίου πού έπιστοποιήθησαν ένόρκως 
ένώπιον τοδ Δικαστηρίου».— «Ά κόμη λ ίγα  λόγια» δνομάζεται ή άνασκευή τοδ 
παραπάνω άρθρου πού δημοσιεύει 6 Φ ραγκούδης στήν «Αλήθεια» τή ς 27 ’Ιουνίου.

Δέν είναι μόνο ή Κύπρος πού ε ίχε  τελευταία τό γλωσσικό τη ς έπεισόδιο. 
Καί στήν Τ ρ α π ε ζ ο δ ν τ α  είχαμε τόν περασμένο χρόνο μέσα στούς έκπαιδευτι- 
κούς κύκλους άλλη γλωσσική ίστορία, καθώς φαίνεται άπό Ινα  αντίγραφο άρθρου 
τής τραπεζουντιακής έφημερίδας «Φάρος τή ς Α νατολής»  (30 Μαρτ. 18 κ . 22 
Μαίου 1913) πού λάβαμε τελευταία γιά  τό  ’Αρχείο μας. Τό δημοσιεύομε δπως ε ίν α ι:

Ό  Μ α λ λ ι α ρ ι σ μ ό ς  κ α ί  τ ά  σ χ ο λ ε ί α .  Τό Συμβούλιον τών σχολείων 
συνελθόν προχθές ένησχολήθη είς τήν συζΰτησιν τού κανονισμού τοδ Ταμείου t 
προνοίας ύπέρ τών διδασκάλων. Μετά τό  ζήτημα τούτο ε ίς  έκ τών συμβούλων 
κατήγγειλε τό  Φροντιστήριον, ώς έξακολουθοδν νά καλλιεργή τόν μαλλιαρισμόν, 
παρ’ δλα τά  μέτρα, τά  δποία τό  συμβούλιον άπό πέρυσι ε ίχε  λάβει πρός καταπο- 
λέμησιν τή ς γλωσσικής ταύτης νόσου κ α ί διά τά  δποία έδέησε καί νά άπολυθώσι 
διδάσκασκαλοί τινες καλλιεργήσαντες δήθεν τά  βακτηρίδια τής νόσου ταύτης.

*0 σύμβουλος, δπως άποδείξη ταυτοχρόνως πόσης ύποστάσεως έχετα ι ή 
καταγγελία  του, δπέβαλεν αμέσως τετράδιον μαθητού τού Φροντιστηρίου περιέ* 
χον έκθέσεις έφετινάς, συνταχθείσας είς τό  μαλλιαρικδν ίδίωμα, οδτινος τεκμή
ρια διείδε καί άνωμολόγηοε καί δ  γυμνασιάρχης, παρών έν τή  συνεδριάσει καί 
έπισκοπήσας τό  τετράδιον.

Δέν ζητοδμεν, τ ίς  είναι δ  νέος απόστολος, δστις προσηλυτίζει τήν μαθητιώ· 
σαν νεότητα τής πόλεως ήμών είς τήν έξαμβλωματικήν ταύτην διάλεκτον, ήτις 
γοητεύει είσέτι δυστυχώς ούκ ολίγους. Έ κφράζομεν μόνον τήν ελπίδα, δ τ ι τό 
συμβούλιον τών σχολείων σεβόμενον κ α ί τά ς ιδίας αύτού σχετικάς αποφάσεις καί
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τήν πρό ό λίγων έτών έξενεχθείσαν έπί τού γλωσσικού ζητήματος Ψ%<?ν "»Κ 'Μ *  
λ«σ τών ’Ελλήνων, ώ ς κ α ί τήν γενικήν περί Τούτου γνώμην της δγιαινουσης πλειο 
νοψηφίας τού έθνους, ήτις ά π ό Κ ο ρ α ή  μέχρι σήμερον είργάσθη ύπέρ τή ςά π ο κ « - 
Χ ύ σ ε ω ς  τής γλωσσικής ένότητος τού ’Ελληνισμού, θά έφαρμόση αδστηρότερα 
μέτρα χάριν τής γλωσσικής άπολυμάνσεως τών ήμετέρων έχπαιδευτηρίων.

Τ ό  ζ ή τ η μ α  τ ώ ν  μ α λ λ ι α ρ ώ ν .  ’Ος ένθυμοΰνται οί άναγνώσται μας 
νρονογραφικώς δίς άνεφέραμεν περί τή ς ύπάρξεως μαλλιαρισμού *ν τφ  ΦΡον-
ί?σ τη ίίφ . Τό έοχάτω ς δλω ς άπροόπτως,· πλήν τ ε χ ν η έ ν τ ω ς ,  δημιουργήθεν ζήτημα
τή ς «Κοινωνικής Χ αραυγής*» κ α ί δ σκοπίμως υποδαυλισθείς σάλος μάς παρέ 
νουν τή  εύκαιρίαν νά έπανέλθωμεν έπί τοδ ζητήματος κ α ί νά έκθεσωμεν τά  
φράγματα ώς ϊχουσιν, δντες βέβαια δτι τά  γεγονότα δμιλούσι μόνα των^σαφέ
στατα καί εύκρινέστατα. Πρό δύο περίπου μηνών πανυ αξιεπαίνως 4 έκ τών 
μελών τοδ Συμβουλίου τών σχολείων κ. Παν. Τσαΐρίδης διατελών κηδεμων ένος 
μαθητου τοδ γυμνασίου άντελήφθη Ικ  τών τετραδίων τών εκθέσεω ντου *ήδ*μ® 
νευομένου δτι ήσαν γεγραμμέναι κ ατά  το μαλλιαρικον ί5ίωμα_ Ε π .ιδ 0 δέ παρετή 
οωσεν δ έν λόγω σύμβουλος, δτι δ κηύεμονευόμενός του έξηκολούθει κ ατά  το 
έκμαυλιστικόν τοδτο Ιδίωμα, ύπέθεσε, κ α ί δικαίως δτι άφεύκτως 4 καθηγητής του 
άνένεται, κ α ί άν δέν έπιδοκιμάζει τό  τοιούτον. , , . ,  ____ .

Τότε λοιπόν έθεώρησε καλόν κ α ί σύμφωνον π Ρος τάς άπεναντι ^  
τος ύποχρεώσεις του νά άναφέρη τό  ζή τημ α  εις το Συμβούλιον τών_σχολ^£υν και 
νά ζητήση τήν λήψιν τών δεόντων μέτρων προς πρόληψιν τή ς διαδοσεως 
κακού τό  δποίον διαδιδόμενον ύποσκάπτει τό  Ικπαγλον μεγαλείον τής άθανάτου 
X  προίόνω  '  μας γλώσοής κ α ί τείνει νά παραστήση ήμάς τους σημερινους 
Έ λ λ η ν α ς , δχ ι ώ ς γνησίους, άλλ’ ώς νόθους άπογόνους έκείνων . Κατόπιν τής 
καταγγελίας ταύτης προσεκλήθη έν τφ  συμβουλιψ 6 κ . Γυμνασιάρχη«, δστις 
πράγματι κατεδίκασεν ώ ς μαλλιαρικάς μερικάς λέξεις κ α ί Εκφράσεις ^ « έ κ θ * -  
σεως, Έ κ  τού γεγονότος τούτου τινές άντλούντες θάρρος ^ ^ ‘^ Ι  έν Έ Χ λ ^ ί 
ύπούλως δτι οί δύο λαμπροί καί σοφοί τών Μουσών θεράποντες δ τέω ς εν_ Ελλάδι 
Γυμνασιάρχης κ. Ε. Κούσης κ α ί δ εν Ά μ ισ φ  τέως τοιουτος κ. Α. Ιεροκλής ύπε 
κίνησαν τδ  γλωσσικόν ζήτημα  μέ μόνον τδν σκοπόν νά έκτοπίσουν μερικούς φίλο
λόγους κ α ί καταλάβουν αύτοί τάς θέσεις τ ω ν ! ,  ούτωο

Ευτυχώς, δ τ ι κ α ί ή  κοινή γνώμη συνεμερίσθη τό  ένδιαφέρον 9»? 
ώστε νάοιο είς τήν καλήν διάθεσιν τού Συμβουλίου συνελεγησαν άρκετά  είσέτι 
τετράδια εκθέσεων, τά  δποία Ιπαρουσιάσθησαν είς τ ό έ ν  αυνεδρίφ διατελούν Συμ- 
δούλιον. Έ κ  τή ς παρουσιασθείσης δεσμίδος τών έκθεσεων ε ξ η τ ^ η σ α ν  τ„ χ α ίως 
μερικά τετράδια, τά  δποία άπέδειξαν, δτι ή  καταγγελία  ο τ ι ί  μαλλιαρισμος ύφί 
σταται κ α ί ίσως διδάσκεται έν τή σχολή, ήσαν βάσιμοι, τούθ δπερ κ α ί πάντες οί

λείων, κ α ί ώς έκ τή ς σπουδαιότητος τών τε  καταγγελιώ ν κ α ι τών άπτών, ω ς καί 
τό  ίδιον παρεδέχθη, άποδείξεων, νομίζομεν, δτι ώφειλε νά καταχωρίση έ το  ς 
ποακτικοίο τήν δλην εξέλιξιν τού σοβαρού τουτου ζητήματος, ω ς κ α ί τά  μέτρα 
τά  Γ  »  καταλλήλω ς δτι έλήφθησαν πρός

Ό  ι ι α λ λ ι α ο ι σ μ ό ς  κ α ί  ή ’Α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί α .  Προκειμένου περί του 
ιιαλλιαοισμού οδτινος τδ μόλυσμα δέν έπαυσε δυστυχώς διαδιδόμενον μεταξύ τής 
σπουδαζούσης νεολαίας χ ία  δστις πολλάκις άπησχόλησε κ α ί τδν «Φαρον» άνα- 
γράφομεν μετά δικαίων επαίνων, δ τ ι άπεφασίσθη έν συνεδριάσει τής 
« ί α ς  νά άπολυθώσιν άφεύκτως έκ  τοδ Φροντιστηρίου οί καθηγηταί κ α ί οί διδά 
σκαλοι, οί δποίοι άνέχονια ι ε ίς  τά ς έκθέσεις τών γυμνασιακών τάξεων κανέν άλλο 
ιδίωμα γλωσσικόν έκτός τής,καθαρευούσης.

Μά καί άπό τήν επίσημη πολιτεία  είχαμε τό  φετινό χρόνο μιά μεγάλη, δλό- 
βαθη δμολογία γιά  τή  ζωντάνια τή ς .δημοτικής, καθώς μάς δόθηκε μέ την προ- 
κτ,ουΕωτοδ δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ  τ ώ  ν  σ  τ  ρ α τ  ι ω τ  ι κ  ών  τ  ρ «  γ  ο υ δ ι ώ  ν. Τέτοια
τραγούδια, λαϊκά[ δέν είχαμε άκόμη. καί γ ιά  τήν έλλειψή τους γράψαμε κιόλας
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* (Β γ ή κ ε  κ α ί  β ιβ λ ίο  μ έ  τ ό ν  τ ί τ λ ο  « Κ ο ινω ν ικ ή  Χ αραυγή»).



Ä r f ?  iiXxL?· 84 λβλοδν «»«αίνουν t i  τουφέκια» είπε
* t  \ . lwtrix^ ·  ΤΡαγουδια Θέλει δ  στρατός, τραγούδια δ  στρατός τοδ αδοιο 
τά  παιδιά, τραγούδια πού Θά διαλαλοδν τους πόθους, τ ίς  έθνικές i o u i c  τών άΛάΙ 
νατη έλπίδα, τραγούδια άπλά  πού θά συγκινοδν τή  λαϊκή ψυχή γιατ ί θά τής μιλούν 
!± l \ f a  X* r *  r * .  Μέ τά  ίδια λόγια  τη ς ί Καί λ έ «  ή  προκήρυξη: «Τ άάσ ματα  
αύτά δέον νά είναι γεγραμμένα εις γλώσσαν δβ<ρ τδ δυνατόν άπλήν». *  *

3  άναΙ Ζ Ζ Γ Ϊ Τ Ρ  * lZ ™ L ?§α6, ? τ Ί καν 7 ^α το ύ δ ια , 3 θούρια, 1 έπινίκισ καί

ΤΡ- m Ä ^ ^ S c T Ü  T w i S  μας λ“^ χ ν η πκ“ £Ζ Τ χ a f l α π ’«  π  αν"

Θ Ο Υ Ρ Ι Ο
‘Η  λό γχη  μ ο υ  εχει άνάψ ει κα ί ά σ ιρ ά φ τε ι άπό ψ ν χ ή . . . .
Α κ ο υ  . Η  φ ω νή  του γένους σαν πέλαγος ή χ ε ΐ
Μ ον γνέψ ει ¿  Β ασιλιά ς  μ ο υ  στ’ άλογο όρθός, λαμπρός ,
I  ια  μας, γ ια  τα  πα ιδ ια  μ α ς , γ ιά  τή ν  'Ε λλά δ α  ¿μπρος  /
Χ α ρ ά  οτον π ο υ  χ ιμ ή ξ η , γερ ά κ ι Ορμητικά  
Κ α ι ν ικη τή ρ ια  κράξί; οέ π ρό χω μ α  εχθρικό .
Σ τή ς  φλόγα ς ιό  μεθύσ ι, ατώ ν κανονιώ ν τή βοή  
Χ ίλ ιες  ζω ές $ά ζή ο η , αφ ήνοντας μ ια  ζα>ή.

Τής π ό τη ς  τώ ν  'Ε λ λ ή ν ω ν  ή  θύελλα αάν κινά  
Τι χαμηλα_ εϊν’ τά  υ ψ η , τ ι  κά μ π ο ι τά  β ο υ ν ά !
Σ ε  τέτοια ορμ ή  προσμένω  τ ή  νέα μ ο ν  καρδιά  
Ν α  τήνε κ α ψ η ς  το ΰ  έθνους άθάνατη φ ω τιά  !

ΖΑΧ. ΠΑΠΑέΙΤΟ Ν ΙΟΤ

Ε Π Ι Ν Ι Κ Ι Ο
Ό  Μ α ρ μ α ρ ω μ έ ν ο ς  Β α σ ιλ ιά ς

Τ ή ς  Λ ευτερ ιά ς πλατεία  σημα ίνει ή  ώ ρα  
Γ λ ν χ α  μοσχοβολάει ή  χώ ρα  
Σ τό  μ ά ρμα ρο  ή  ψ υ χ ή  ξυπνά  
Τοΰ Κ ω σταντίνου Βασιλιά .

« Ε μ π ρ ό ς> φ ω νάζει, «εμπρός ¿ρμάτε,
Σ τ η  ν ίκ η  γρ ή γο ρα  π ετά τε ,
Ε μ π ρό ς  μ ’ όλόχαρη καρδιά  
Γ ρήγορα, β ιάζομα ι, πα ιδ ιά ».
K a i β ιάζετα ι, γ ια τί προσμένει 

Ή  Π όλη το ν  ή  σκλαβω μένη,
K a i κ α ρ τερ ε ί κ ι  ή  Ά γ ια  Σ ό φ ιά  
Ν ά  τή ς  σημ άνη  Λ ευτερ ιά .

ΕΑ. Μ . Ν ΕΓΡΟ ΠΟ Μ ΤΜ  

στίχοι πολυ σκληροί κ ι ή  έκφραση δυσκολονόητη, κάποτε μάλιστα καΓ ά ν ά π η .

‘  ί ϊ Λ Λ Ι ϊ ΐ ϊ  ■

Επιθεώρηση

Δ'. ΑΠ’ ΟΣΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ

Τ ά  ά ν α γ ν ω σ τ ι χ ά  μ α ς

Γιά τό  ζήτημα  τών αναγνωστικών που δποκινήθηκε στό τελευταίο Δελ- 
τίο  μέ τή  μελέτη  τή ς κ. Δέλτα Χάβαμε άπό έναν έπιθεωρητή τής Δημοτικής 
Ικπαιδεύσεως τό  άκόλουθο γράμμα.

’ Α ξιότιμοι Κ ύριοι,

•Έ ζητή σ ατε τή  γνώμη μου σχβτικώς μέ τ '  άναγνωστικά βιβλία μας. ‘Η κυρία 
δμως Δέλτα μέ τήν τίμ ια  καί ευσυνείδητη έργασία τη ς έβαλε τά  πράγματα  στή 
θέση τους, έδειξεν δλη  τή  γυμνότητά τους καί έπαρουσίασε τήν πένθιμη άπό κάθε 
άποψη κ α ί θλιβερή τους εικόνα. Κ αί ήθελα νά τονίσω τήν έπ ιταχτική  ανάγκη 
τή ς μεταβολής τή ς γλώσσας τών βιβλίων, πράγμα τό δποίον θεωρώ σπουδαιότερο 
άπό τό  ήθοπλαστικό μέρος, πού κυρίως άπησχόληοε τήν κ. Δέλτα. Γιά νά σχη- 
ματίση ένα παιδί έννοιες, νά έμπνευσθή άπό κάτι πού διαβάζει, νά «υναισθανθή 
τέλος καί ήθικοποιηθή, ιίν ε  άπαραίτητο νά έννοή έκεϊνο πού θά διαβάση. Ί σ ω ς  
θά παρατηρήση κανείς δτι δ διδάσκαλος θά φροντίση νά έξηγήοη στό παιδί τά 
πράγματα  ώς πού νά τά  κατανοήση άπολύτως. 'Ανεξαρτήτως τοδ δτι τήν έξήγηση 
αύτή διδάσκαλος καί μαθητής θά τήν πληρώσουν πάρα πολύ άκριβά— δπως τήν 
πληρώνουν πάντοτε δυστυχώς — δταν τό  παιδί φύγη άπό τό  σχολείο κ α ί θελήση 
νά συμπληρώση τή μόρφωσή του, ποδ θά τόν εδρη τό διδάσκαλο; Προσθέτω άκόμη 
δ τ ι κ α ί οί αχαρακτήριστες αύτές ίδέες ήθικής, μέ τ ίς  δποίες κυρίως άσχολήθη ή 
κ. Δέλτα, εξευγενίζονται κάπω ς κ α ί Ιξιδανικεύονται σέ χέρια  καλών διδασκάλων, 
πού έχουν κάποια  ευρύτερη κ α ί λεπτότερη αντίληψη τής ήθικής. Ποιός δμως 
θ ' άπαλλάξη διδασκάλους κ α ί μαθητάς άπό τό  μαρτύριο τής καθαρεύουσας, πού ή 
διδασκαλία τη ς δστερα άπό τόσα χρόνια κάμνει τά  παιδιά δχι μόνο νά μήν μποροδν 
νά τήν μεταχειριστούν, άλλά κ α ί νά χάνουν κάθε γλωσσικό συναίσθημα, καί τό 
χειρότερο ,κα ί τήν ίδ ια  τή μητρική τους γλώ σσα; Ό π ο ιο ς  θέλει νά πεισθή γ ιά  τή 
φοβερή αύτή άλήθεια δέν έχει νά κάμη τίποτε άλλο, παρά  νά μπή  στό πρώτο 
δημοτικό σχολείο κ α ί νά ζητήση άπό Ινα  μαθητή νά διηγηθή κ άτι, πού νά μήν 
έχη άπομνημονεύσει άπό βιβλίο, θ ά  παρατηρήση τότε τό  φοβερό άνακάτωμα 
λέξεων κ α ί φράσεων χωρίς καμ ία  σύνδεση, χωρίς καμία συνοχή στίς έννοιες, κ α ί σε 
τέτο ιο  σημείο ώστε νά ρω τά κανείς τόν έαυτό του μήπως πρόκειται γ ιά  παιδί, άν 
δχι άκαταλόγιστο, τουλάχιστο μεθυσμένο. Νά γιατ ί δσοι μποροδν πρέπει νά φροντί
σουν νά μπή ή δημοτική στό δημοτικό σχολείο, κ α ί νά φροντίσουν νά πάρη μορφή 
άπλή κ α ί όσο γίνεται δχι ρευστή».

Γιά τό  ζήτημα  τών αναγνωστικών κ α ί τή  γλώσσα τους έλαβε δ Όμιλος* 
κι ένα άλλο γράμμα, άπό ένα. δάσκαλο στή Μακεδονία, σ’ Ινα  σλαβόφωνο μέρος. 
Τό διάβασε δ γνωστός συγγραφέας Παδλος Νιρβάνας κ ι έγραψε στή Νέα Ε λ λ ά δ α  
Ινα  άρθράκι μαζί μέ τό  γράμμα αυτό. Νομίζομε καλό νά βάλωμε έδώ δλόκληρο 
τό  χρονογράφημα, πού έχει τήν επικεφαλίδα «Τά παραπλανηθέντα ρούβλια».

. . .  Ά ς  άφήσωμεν νά δμιλήση δ  πόνος τοδ διδασκάλου, ί  όποιος έστάλη έκεί
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νά ένεργήση τήν έθνικήν προπαγάνδαν, μέ ιό  νεκρόν γλωσσικόν όργανον πού τοδ 
παρέδωκβν ή πολιτεία  κ α ί νά πολεμήση τήν επικίνδυνον έχθρικήν ζωήν μέ τόν 
άκίνδονον κ α ί ώχρόν θάνατον. «Τό χωριό δπου είμαι διδάσκαλος (έπαρχία  Καστο
ριάς) γλώσσα μητρική έχει τή  σλαβικήν, άπεσκίρτησε από τήν ’Ορθοδοξία έδώ 
κ α ί 27 χρόνια, ξαναγύρισε όμως ο ' αύτήν έπειτα  από τόν έλληνοβουλγαρικό 
πόλεμο, κ α ί πρώ τη φορά άνοιξε φέτο έλληνικό σχολείο στόν τόπον αυτόν, μ ' Ικα- 
τόν πενήντα μαθητές κ α ί μαθήτριες. Οί γονείς των παιδιών είναι άκόμη φανατι
κοί, μέ όλα δμως τά  έμπόδια πού μάς φερνουν, κατωρθώσαμε νά μιλοδν τά  παι
διά τους έλληνικά, όχι μόνο μέσα ατό σχολείο, μά κ α ί ίξιυ, οτήν Ιβιαίτερή τους 
ζωή. Αύτό τό  κατωρθώσαμε μέ τό  μάθημα τής πραγματογνωσίας.

"Ολο όμως αύτό τό  κοπιαστικό κ α ί δύσκολο έργο τής πραγματογνωσίας 
έρχετα ι γώρα κ α ί μάς τό  χαλφ  ή Ανάγνωση, μέ τά  έγκεκριμένα κ α ί έπίσημα ανα
γνωστικά βιβλία, πού μάς δίνει ή  πολιτεία . Τ ά  παιδιά τό καταλαβαίνουν κ α ί μάς 
ρωτούν μέ απορία κ α ί δικαιολογημένη αγανάκτηση. Γ ιατί νά μάθουμε άλλη 
γλώσσα, άφοϋ δέν μάθαμε άκόμη έκείνη πού μιλούν όλοι οί άνθρωποι τριγύρω μας; 
’Εμείς δέν θά γίνουμε ούτε γιατροί, οδτε δικηγόροι, κ ι άν γίνουμε, έχομε καιρό νά 
μάθουμε κ ι άλλες γλώσσες ! . . . »

Τί θ’ απαντούσατε, παρακαλώ, άν εδρίσκεσθε είς τήν θέσιν του πτω χού διδα
σκάλου τής Μακεδονίας, πρός μίαν έρώτησιν τόσον σιδηράς κ α ί αποστομωτικής 
λογικής ; Τ ί θά ε ίχα τε ν’ άντιτάξετε, ώς δικαιολογίαν είς τήν απορίαν ένός π α ι
διού, τό  όποιον έρχεται νά διδαχθή τήν μητρικήν του γλώσσαν είς τό  σχολεΐον 
κ ι εδρίσκεται έξαφνα έμπρός εις μίαν άλλην γλώσσαν, πού δέν τήν δμιλεί κανένας 
ζωντανός άνθρωπος τριγύρω του, έκτός άπό τούς νεκρούς άνθρώπους του βιβλίου 
του ; Ό  πτω χός διδάσκαλος άπήντησε, πολύ φυσικά καί πολύ λογικ,ά καί, όπως 
λέγει, άπήντησεν αύθορμήτως, χω ρίς νά πολυσκεφθή.

"Εννοια σας, παιδιά μου 1 θ ά  σάς βρώ εγώ  άλλα βιβλία καλύτερα, γ ιά  νά 
τά  καταλαβαίνετε. . . .

Γράφει λοιπόν πρός τόν Πρόεδρον τού »’Εκπαιδευτικού ‘Ομίλου», χωρίς νά 
τόν γνω ρίζη οδτε αδτόν, οδτε καλά  καλά  τό  σωματείον, τού όποιου έξ άκοής 
έπληροφορήθη τήν δπαρξιν, καί παρακαλεί μέ πόνον ψυχής.

«Γι’ αύτό, κύριε Πρόεδρε, σάς παρακαλώ πολύ, άν είναι δυνατόν, νά μάς στεί
λετε κάμποσα βιβλία κατάλληλα  γ ιά  παιδιά, σέ άπλή γλώσσα. "Οσο γ ιά  τό  άντί- 
τιμο, θά φροντίσω νά σάς τό  στείλω άμέσως, άπό δικά μου, άν κ α ί είμαι προστά
της σέ έπτά  ψυχές. "Αν είναι δυνατόν νά μάς συστήσετε καί μερικά βιβλία γ ιά  τή 
μελέτη τοΟ γλωσσικού ζητήματος, καθώς κ α ί έργα γραμμένα στή δημοτική 
γλώσσα, θά σάς θεωρούμε ευεργέτη μας. Τώρα κάθε "Ελλην πρέπει νά ένδιαφέρε- 
τα ι γ ι ' αυτό τό ζήτημα  γιατ ί όλοι βλέπομε ώ ς σκοπό μας, τό  πώς θ’ αφομοιώ
σουμε τά  ξενόφωνα μ έ ρ η . . . . »

Λέν χρειάζονται, νομίζω, σχόλια είς τό εδγλωττον αύτό γράμμα. "Ενας πτω - 
•χός διδάσκαλος βρίσκεται έξαφνα μέσα είς ένα σλαβόφωνον πληθυσμόν, ό όποίός 
έπιστρέφει κ α ί πάλιν είς τούς κόλπους τή ς πατρίδος, δστερ’ άπό τά  αποτελέ
σματα ένός ένδοξου πολέμου. Τ ά  παιδιά του πληθυσμού αδτοδ, τά  έλληνόπουλα 
αύτά τή ς αδριον, αρχίζουν νά μιλούν έλληνικά, ν’ άγαπούν τήν γλώσσαν τους καί 
νά τήν θεωρούν δικήν τους. Ό  δάσκαλος τοδ χωριού κάμνει δ ,τ ι μπορεί, ένθουσιά- 
ζεται, θερμαίνεται, δνειρεύεται νά βρεθή τριγυρισμένος άπό νέα έλληνόπουλα, νά
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πλάση στα χέρια του τήν νέαν ζύμην τού Έ λ λ ή νο ς  πολίτου κ α ί τοδ Ελλήνος 
στρατιώτου. Κ αί έξαφνα έρχετα ι τό μουχλιασμένον βιβλίον κ α ί του «  
ξαναγυρίσουν τά  παιδιά είς τήν σλαβικήν γλώσσαν, που τά  τραβά τέλος πάντων 
όπως τραβά τόν άνθρωπον κάθε ζωντανή γλώσσα, άν έξακολουθοδν ν άπαρνοδν- 
τα ι τόν έθνισμόν τους, άν μείνουν Σλάβοι κάτω  άπό τήν έλληνικήν σημαίαν, το 
άναγνωσματάριον τοδ έπισήμου κράτους δέν ένδιαφέρεται. Αύτό ένδιαφέρεται 
νά διδάξη τά  &, τήν τήν γα λή ν  κ αί όλους αύτούς τους θησαυρούς τοδ

ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ω ν ,  ^  έπληρώθη0αν άπό τούς έχθρούς τοδ γένους ρούβλια μέ 

τό  καντάρι διά τήν άναστύλωσιν τής δημοτικής. ΤΙ άνόητοι έχθρ ο ί! Αν ήξευραν 
,ό  συμφέρον τους, δ κ. Μιστριώτης θά ήτο  σήμερον έκατομμυριούχος.



Ε.  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

Ό  δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς  μ α ς  γιά τ ό  " Α λ φ α β η τ ά ρ ι ο

Ή 'Απόφαση
Κοντά στά 7 άλφαβητάρια πού μάς είχαν σταλγ) πέρσι ώς τις 

31 Δεκεμβρίοο 1913 (δές Δελτίο 1913, σ. 332) λάβαμε άκόμη 
επειτα άπύ τή νέα προθεσμία, ώς τις 30 ’Απριλίου 1914, άκόμη δύο 
αλφαβητάρια.

Η έπιτροπή τά μελέτησε δλα καί μέ λύπη της άποφάσισε πώς 
κανένα δέν είναι άξιο νά βραβευτή. Έ  κρίση της θά δημοσιευτη 
στον πρώτο άριθμδ του Δελτίου του 1915.

Ή  « Β ι β λ ι ο & ι ) κ η  τ ο ν  " Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ' Ο μ ί λ ο υ *

 ̂ Κοντά στήν «Παιδική Βιβλιοθήκη» ό Εκπαιδευτικός "Ομιλος 
αποφάσισε πέρσι να ίδρυση καί μια άλλη Βιβλιοθήκη, βγάζοντας 
μια σειράς βιβλιαράκια μέ τόν τίτλο «Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικού 
Ομίλου». Έ χ ε ι τήν ιδέα πώς ή σημερινή κοινωνία είναι άνάγκη νά 

φωτιστή γιά διάφορα ζητήματα πού σχετίζονται καί μέ τό σκοπό 
τού  ̂Ομίλου, καί γ ι’ αύτό άποφάσισε νά περιλάβη στή βιβλιοθήκη 
αυτη — πού θά _ πλουτίζεται καί μέ άνατυπώματα άπό κατάλληλα 
άρθρα τού Δελτίου' — «μικρές διαφωτιστικές μελέτες γιά  τήν παιδεία 

τή γλΦσσχ καί κάθδ· άλλο ζήτημα πούσυγγΈνεύεε μέ τήν πνευ· 
ματική μας κίνηση». 'Ανάλογα μέ τό σκοπό τους θά έχουν τά φυλ
λάδιά· αύτά μικρό όγκο, καί ή τιμή τους ώρίστηκε δσο γίνεται μικρό
τερη. Ως τώρα βγήκαν πέντε άριθμοί. Τά όνόματά τους βλέπει ό 
αναγνώστης στήν δ', σελίδα τού ¿ξώφυλλου.

Λ ο γ ο δ ο σ ί α  καί " Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  

τών ίσόδον καί ¿ξόόαν του 'Εκπαιδευτικόν ‘Ομίλου γιά τις χρόνιός : 
Γ Ο Μαΐον 1912 ώς 30 'Απριλίου 1913) καί Δ ' (1 Μαΐου 1913 

«i ώς 31 ‘Οκτωβρίου 1914).
Ά π ό  τόν καιρό πού συστήθηκε δ ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος συνηθίζομε νά 

δημοσιεύωμε στό Δελτίο τόν ’Απολογισμό τών έσόδων κ α ί τών εξόδων τής χρο
νιάς, γιά  νά βλέπουν νά μέλη του κ α ί οί συνδρομητές του Δελτίου πω ς έξοδεύον- 
τα ι τά χρήματα πού μάς δίνουν. Ά π ό  κάποια  παρεξήγηση αύτό δέν έγινε γιά  τήν 
Γ χρονιά (1912 -1 3 ), πού ό Α πολογισμός τη ς έπρεπε νά δημοσιεύονταν στό. Δελ
τίο τού 1913. Τό λάθος αύτό τό  διορθώνομε σήμερα δημοσιεύοντας τόν άπολογι- 
σμό μαζί μέ τό γράμμα πού τόν έσυνώδεψε, σάν πρωτοτυπώθηκε σέ χωριστό 
φύλλο κ α ί στάλθηκε στά μέλη τή ς ’Αθήνας καθώς καί τούς άντιπρόσωπούς μας 
στις επαρχίες κ α ί τό  Ιξωτερικό, μέ τήν παράκληση νά τό  μοιράσουν στά μέλη τού 
μέρους των.

Λογοδοσία και ’Απολογισμός 333

’Αμέσως παρακάτω  δημοσιεύεται κ α ί δ άπολογισμός τή ς Δ’ χρονιάς. Αύτός 
δμως δέ σταματά, σάν τούς περασμένους, στίς 30  τού ’Απριλίου ά λλά  στήν 31 
τού ’Οκτωβρίου, έπειδή, καθώς θά δή δ αναγνώστης άπό τά  πραχτικά  τή ς Γεν. 
Συνελεύσεως πού ψήφισε τό  νέο καταστατικό, ή  χρονιά θ’ άρχίζη άπό δώ καί 
μπρός άπό τήν 1 Ίανουαρίου καί δχι τήν 1 Μαΐου. Γι’ αύτό δποβάλαμε στή Συνέ
λευση τή ς 21 Νοεμβρίου τόν απολογισμό ώς τήν 31 ’Οκτωβρίου. Ό  απολογισμός 
τής έρχόμενης Ε ' χρονιάς θά είναι άπό τήν 1 Νοεμβρίου 1914 ώς τήν 31 Δεκεμ
βρίου 1915, κ ι άπό κεΐ καί πέρα οί χρονιές θ’ άρχίζουν άπό τήν 1 Ίανουαρίου καί 
θά τελειώνουν τήν 31 Δεκεμβρίου σύμφωνα μέ τό νόμο «περί σωματείων» πού 
στάθηκε ή  αιτία  ν’ άναθεωρηθή τό  καταστατικό τού ‘Ομίλου.

Σχόλια νά κάνωμε στό άπολογισμό τής Δ' χρονιάς δέν Ιχομε παρά νά πούμε 
μόνο πώ ς ξοδεύτηκαν άρκετά  χρήματα γιά  νά τυπωθούν μερικά βιβλία τή ς Παιδι- 
δικής μας Βιβλιοθήκης κ α ί ν άνατυπωθούν μερικές άπό τ ις  μελέτες πού δημοσι
εύτηκαν στό Δελτίο. Ή  Β’ έκδοση τού «Γιά τήν Πατρίδα» τή ς Κ ° ί Δέλτα έγινε 
μέ δικά τη ς έξοδα κ α ί γ ι’ αύτό ό ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος θερμά τήν ευχαριστεί 
γιά  τή  γενναιοδωρία τη ς τή  συνηθισμένη.

Κ αί γ ιά  ένα άλλο έχομε νά πούμε : πώ ς άποφασίσαμε άπό δώ κ α ί μπρός νά 
στέλνωμε τό  Δελτίο καθώς κ α ί τ ις  προσκλήσεις γ ιά  τίς όμιλίες σέ κείνους μονάχα 
πού πλήρωσαν τ ίς  συνδρομές τους κ α ί πώς σβήσαμε άπό τόν κατάλογό μας 
δσους δέν έχουν πληρώσει ώς τώρα. Ή  μεγάλη αύτή καθυστέρηση τή ς πληρωμής 
τών συνδρομών κ α ί στόν "Ομιλο καί στό Δελτίο μάς άνάγκασε νά κάνωμε τίς 
ακόλουθες οικονομίες :

α) Ά π ό  τά  Γραφεία — πού τό νοίκι τους είναι δρ- 140 τό  μήνα — ύπενοικιά-. 
σαμε τό  μεγαλύτερο μέρος γιά  δρ. 100 τό  μήνα — άπό τήν 1 ’Ιουλίου 1914 ώς 
τήν 31 Αύγουστου 1915 — στό Σύνδεσμο τών ξένων ανταποκριτών, καί κρατή
σαμε γιά  γραφεία μας μόνο 2 κάμαρες. Γιά νά πετύχω με τό  ύ π ε ν ο ι κ ί α σ μ α  
αύτό Αναγκαστήκαμε νά κάνωμε ήλεκτρική έγκατάσταση κ α ί κ άτι άλλες τροπο
ποιήσεις κ ι έπιδιορθώσεις πού μάς κόστισαν μαζί μέ τήν Αποζημίωση στόν πρίν 
έπιστάτη μας γιά  ν’ άφήση Αμέσως τ ίς  κάμαρες, δπου κατοικούσε μέ τήν οίκογέ- 
νειά του, δρ. 438,60. Ά π ό  τό  ύπενοίκιασμα αύτό, τά  μικρότερα έξοδα γ ιά  φωτισμό 
καί θέρμανση καί τό  μισθό τού νέου έπιστάτη πού έχομε συντροφικά μέ τό  Σύνδε
σμο τών ξένων ανταποκριτών, ύπολογίζομε πώς θά έχωμε οικονομία τό  χρόνο 
δρ. 1200. Μέ τό  ύπενοικίασμα αύτό είχαμε νά καταργήσωμε τό  α ν α γ ν ω σ τ ή ρ ι ο .  
Ή  μικρή δμως σάλα τών σημερινών γραφείων μας είναι άνοιχτή στά μέλη 4 φορές 
τήν έβδομάδα 6  - 8  μ. μ. Τ ίς δ  μ  ι λ  ί ε ς θά τ ίς  δίνωμε, δπω ς κ α ί πέρσι, άλλού καί 
δώ πρέπει νά πούμε πώς αύτό θά γίνονταν κ ι άν είχαμε κρατήσει δλόκληρα τά  
γραφεία, γ ια τ ί βρήκαμε πώς αύτά  δέ χωρούσαν άνετα τά  μέλη κ α ί τούς καλεσμέ
νους μας κ α ί γεννούσαν έτσι δυσαρέσκειες.

β) Τό Δ ε λ  τ  ί ο θά τυπώνεται σέ 750 μόνο αντίτυπα σέ ψιλό χαρτί, θά  προσ- 
φέρεται σέ λιγώ τερα πρόσωπα κ α ί μόνο γιά  τούς δημοδιδάσκαλους κ α ί τούς φοι
τητές θά είναι ή  συνδρομή του δρ. 2 . Γιά δλους τούς άλλους θά είναι δρ. 5 , έξόν 
φυσικά άπό τή συνδρομή τους στόν Ό μ ιλο .

γ) 01 ε κ δ ό σ ε ι ς  τού 'Ομίλου, δηλ. ή  παιδική βιβλιοθήκη, ή  παιδαγωγική 
κτλ . θά γίνωνται άπό δώ κ α ί μπρός δσο μπορεί οικονομικά κ α ί μόνο δταν οί 
πόροι τού ’Ομίλου τό έπιτρέπουν.

Α θήνα, Νοέμβριος 1914.



334 Διάφορα

4 Λ έκ α , ’Α θή να  1 ΛΙα ΐσν 1913.
Ά  ξ ι ό τ  ι μ  ε  Κ ύ p ι ε,

Σύμφωνα μέ τά Αρθρο 6 τοδ Καταστατικού μα«, «αλέστηκαν τήν περασμένη 
Κυριακή, 28  ’Απριλίου, οι Ιδρυτές του Έ κ πα ιδ . 'Ομίλου που βρίσκονται οτήν 
Α θήνα , γ ιά  νά έκλέξουν τή  νέα έπιτροπή. ’Επειδή από το ύ ; 38  ιδρυτές (βλ. Δελ- 
τίο  1912 σελ. 6), οΐ ΛουκΑς ΔελμοΟζος, Χρίστος Ρ άγκος κ α ί Λαυρ. Μαβίλης 
πέθαναν κ α ί δ Κ»« Α. Ά λεξανδρής έπαυσε νά θεωρήται ιδρυτής, ή  ’Επιτροπή — 
σύμφωνα μέ τό άρθρο 13 τοϋ Καταστατικού — τούς αντικατέστησε μέ τού ; κ . κ. 
Μανόλη Τριανταφυλλίβη, Κ . Ζαδιτσδνο, Κ. Σωτηρίου κ α ί Δ. Χόνδρο.

’Από τούς 27 Ιδρυτές πού βρίσκονταν στήν Α θήνα  ήρθαν στή συνέλευση οΐ 
14, δηλ. οί κ . κ. Α. Π. Δελμοδζος, Ί ω . Δραγοόμης, Κ. Ζαδιτσδνος, Ί .  θεοδωρίδης, 
Ν. Καζαντζάκης, Γ. Καφαντάρης, Α. Πανταζής, θρ . Γ. Πετμεζάς, Δ. Π. Πέτρο· 
κόκκινος, Κ. Σωτηρίου, Μ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Μάρκος 
Τσιβιμώκος κ α ί Δ. Χόνδρος. Ή  συνέλευση ψήφισε ομόφωνα γ ιά  ν έ α έ π ι τ ρ ο π ή  
τούς κ. κ. Α. Π. Δελμοδζο, Ί ω .  Δραγοόμη, 1. θεοδωρίδη, Δ. Π. Πετροκόκκινο, 
Γ. Σωτηριάδη, Μ. Τριανταφυλλίβη καί Μ. Τσιριμώχο.

Ή  Συνέλευση σύστησε στήν έπιτροπή νά παρακαλέση ίσ α  μέλη από τήν 
Α θήνα  θέλουν ν’ αύξήσουν τή  σ υ ν δ ρ ο μ ή  τους στόν "Ομιλο άπό δρ. 5 . σέ δρ. 
10., Αφού έχουν περισσότερα πλεονεχτήματα από τούς άλλους, π . χ .  τ ις  διαλέξεις 
κ. ά . . Ό σ οι δέν ειδοποιήσουν τήν έπιτροπή πώς δέ συμφωνούν, θά πή ότι παρα
δέχτηκαν αυτή τήν τροποποίηση καί ή  συνδρομή τους γιά  τήν Δ", χρονιά (1 Matou 
1918 — 3 0  ’Απριλίου 1914) θά κανονιοτή σέ δρ. 10. ’Επίσης ή Συνέλευση σύστησε 
νά κρατήση τό Δ ε λ τ ί ο  τόν έπιστημονικό χαραχτήρα πού ε ίχε  ώς τώρα. Ε ξ α ι
ρετικά φέτος, γ ιά  τ ίς  Ανώμαλες εθνικές περιστάσεις, αποφασιστικέ νά βγοδν τό 
Νοέμβριο κ α ί τά  τέσσερα τεύχη μαζί σ’ έναν τόμο. Γιά τόν ίδιο λόγο δ Ό μ ιλ ο ς 
δέν μπόρεσε αυτή τή  χρονιά νά κάνη ούτε δ ι α λ έ ξ ε ι ς  ούτε καμ ιά  άλλη έργα- 
σία έκτός άπό έκείνη πού δημοσιεύτηκε στόν Γ ’- αριθμό τοδ Δελτίου 1912 σελ. 
202 - 263. (Πρόγραμμα Δημοτικού Σχολείου, Ά νω τέρου Παρθεναγωγείου, καί 
Διδασκαλείου Κοριτσιών).

’Επειδή πολλοί μάς παρακάλεσαν, άναδάλλαμε τό  Διαγωνισμό γιά  τό -Ά λφ α- 
βητάριο ώ ς τήν 31 Δεκεμβρίου 1913. Ώ ς  τώρα λάβαμε μόνο δυό χειρόγραφα.

Ά π ό  τόν οικονομικό ά π ο λ ο γ ι σ μ ό  τή ς Γ '. χρονιάς (1 Matou 1912 — 30 
Α πριλ ίου 1913) φαίνεται ή  απροθυμία πού δείχνουν πολλά μέλη νά πληρώσουν 
τ ις  συνδρομές τους. Ε λ π ίζ ο μ ε  πώ ς θά παρακινηθούν νά στείλουν τ ις  συνδρομές 
τους όσα μέλη τίς  καθυστερούν.

Συσταίνομε στά μέλη τού ‘Ομίλου κ α ί τούς συνδρομητές τού Δελτίου νά 
διευθύνουν τά  γράμματα, τίς έπιταγές καί κάθε Ανακοίνωσή τους «Στήν ’Ε πι
τροπή τού Ε κπαιδευτικού 'Ομίλου, 4  Λέκα, Αθήνα» κ α ί δχ; ιδιαιτέρως οτό δνομα 
μελών τή ς ’Επιτροπής, γ ιά  νά μή γίνετα ι αργοπορία στήν απάντηση· κ α ί τ ή  διεκ
περαίωση τής αλληλογραφίας. Παρακαλοδμε τούς Αντιπρόσωπους στις έπαρχίες 
κα ί τό έξωτερικό νά μοιράσουν στά μέλη τού Ό μίλου κ α ί τούς συνδρομητές' τού 
Δελτίου πού κάνουν στόν τόπο τους, αύτό τό  γράμμα.

Μέ πολλή δπόληψη 
Ή  Έ π ιτρ ο π ή  τού Έ κ πα ιδ . Ό μίλου 

Α. Π . Δελμοδζος, Ίω - Δραγούμης, Ί ω .  θεοδωρίδης, Δ. Π. Πετροκόκκινος, 
Γ. Σωτηριάδης, Μαν. Τριανταφυλλίδης, Μ. Τσιριμώκος.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟλΟΓΙΣΜ ΟΕ ΤΠΝ Ε ΕΟ ήΰΝ  Κ Α Ι ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΚ Π Α ΙΔ ΕΥ ΤΙΚ Ο Υ

Ε Σ Ο Δ Α

Υ πόλοιπο στις 30  ’Απριλίου 1913 . .. 4912 82
Δωρεές στόν Ό μ ιλο 1 9 1 2 -1 3 185 —

» » » 1 9 1 3 -1 4 2466 05
» » Β 1914—15 1135 — 3782 05

Δρ. · -
Συνδρομές στόν Ό μ ιλο 1 9 1 0 -1 1  (Συνδρ. 2 X 5 ) - - . 10 —

I » > » 1 9 1 1 -1 2 (24X 5) . . 120 —
- » ·> 1912—13 (1 2 6 X 5 ). . . 136 ___

» » » 1 9 1 3 -1 4 (252X 5) . 1260
» 9 Β 1914— 15 (2 5 X 5 ) . . . 125 — 2145 --

στό Δελτίο 1911 ( Ι δ χ δ )  . ■ . 75
» > 9 1912 (1 2 1 X 6 ). . 605

» (Δ. Ε.) 1912 ( 2 X 2 ) .  . 4 —
δ> » ρ 1913 ■ (3 7 0 X 5 )·  . . 1850 -

. (Δ. Ε.) 1913 (40X 2) . . . 80 —

1914 (1 7 X 5 ) . . 85
» » (Δ. Ε.) 1914 ( 5 X 2 ) .  . 10 -

> . . . 1915 ( 1 X 5 ) .  . . 6 — 2714
! Πούλημα Δελτίου 1911 . . 5 —

» » 1912 . . 15 70
1913 . . 114 — 134 70

Ρούλημα Βιβλίων . . . 750 77
Τπενοικίαση διαμερίσματος γραφείων προς δρ. 100 τό μήνα

άπό 1 'Ιουλίου 1914 . . 505 05
"Ε κτακτα  "Εσοδα. (Πούλημα επίπλων) 184 ___

Τόκοι από καταθέσεις στήν Τράπεζα Δ. Σαμιωτάκη κ α ί Σα«
πρός 4 '/ ¿ ’/ο....................... 248 10

Δρ 15376 49

ΟΜΙΛΟΥ ΑΠΟ Τ Η Ν  1“  Μ ΑΪΟΥ 1918 ΕΠΕ Τ Η Ν  31 Ο Κ Τ. 1814

Ε Ξ Ο Δ Α

Νοίκι Γραφείων (Ιούνιος 1913 — Νοέμβ. 1 9 1 4 ) ............................
Μισθοί προσωπικοΟ κ α ί ποσοστά εισπράξεω ν................................

"Εξοδα γ ιά  τ ις  'Ο μ ιλ ίε ς ..........................................................................
Φωτισμός κ α ί ζέσταμα γραφείων........................................................
Προσθήκες στην έπίηλωση τβ ν  γ ρ α φ ε ίω ν .....................................
Ταχυδρομικά κ α ί τ η λ ε γ ρ α φ ικ ά ...............................................
Γραφική Βλη, τυπω τικά  έγκυκλίω ν  ..........................................

"Εκβοοης Παιδικής Β ιβ λ ιο θ ή κ η ς........................................................
Τύπωμα τοδ Δελτίου 1 9 1 3 .................................................................

’Αποστολή » 1 9 1 3 - · ·  ..............................................
Μέρος τυπω τικβν  τοδ Δελτίου 1 9 1 4 ..............................................

’Αγορά βιβλίων γ ιά  τή Βιβλιοθήκη  .....................................
Ά να τυπώ μα τα  άρθρων Δελτίου 1 9 1 8 ..................................  *
Η λεκτρ ική  έγκατάσταση κ α ί ά λλα  ϊξοδα οχετικά  μέ τήν δπε·

νοικίαση τοδ διαμερίσματος τβ ν  γρ α φ ε ίω ν .......................
Κατάθεση γ ιά  2*ρολόγια ή λ εκ τρ ικ ο δ ..........................................

"Ε κτακτα έ ξ ο δ α ....................................................................................
Ύπ 6 λο ι πο  : - ·  .................................

α) σέ μ ε τ ρ η τ ά ..........................................
β )|«τήν Τράπεζα Σαμιωτάκη κ α ί 2 “  πρδς 4  /8 Ιο·

Σ η μ .  Ό λ α  τά  ϊξοδα  τοδ «Γιά τήν Πατρίδα» 
τά  ϊκ α μ ε  ή  Κα Δέλτα

'Αθήνα 10 Ν οιμβρίον 1910.
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Ό  Τ α μ ία ς  το ν  'Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ό ν  Ό μ ιλ ο ν  

Α . Π . Π ΕΤΡΟ ΚΟ Κ ΚΙΝΟΣ
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Γιά ν’ άναγνωριστή ένα σωματείο από τήν πολιτεία  πρέπει σύμφωνα μέ τόν 
τελευταίο νόμο «περί σωματείων» νά συμμορφωθή τό καταστατικό το« μέ μερι
κές διατάξεις το». Ό  Ε κπα ιδευτικός "Ομιλος νόμισε πώς καλό είναι να ζητήση 
νά Ιγχριθή τό  καταστατικό του, κ α ί γ ι’ αύτό κάλεσε σύμφωνα μέ τό  νόμο τά  
μέλη το»·' σέ Συνέλευση γιά  νά κανονίσουν τό καταστατικό μέ τό  νόμο. Σέ δυό 
Συνελεύσεις (20 κ α ί 28  Νοεμβρίου) τά  μέλη πού βρέθηκαν παρόντα ψήφισαν τό 
νέο καταστατικό, πού αφού έγκριθή θά τυπωθή κ α ί θά σταλθή σέ όλα τά  μέλη. 
Οί σπουδαιότερες παραλλαγές, τυπικές καί οόσιαστικές, του νέου καταστατικού 
από τό παλιό είναι : α) ώρίστηχε ή  συνδρομή τού μέλους άπό 5  δραχμές τό χρόνο 
°έ 1 0 —β) τόν Ό μ ιλο  θά διοική Ε π ιτρ ο π ή  πού θά τήν έκλέγουνγιά  μιά  τριετία τά 
μ έ λ η  — γ) ή ’Επιτροπή θά διοική σύμφωνα μέ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό  γιά  κάθε 
χρόνο, πού θά τόν ψηφίζουν τά  μέλη σέ Συνέλευση.

Σ τή  Συνέλευση τή ς 20 Νοεμ. ή  παλιά  Διοικητική ’Επιτροπή λογοδότησε καί 
ύπόβαλε τόν άπολογισμδ άπό 1η« Μα£ου 1918 ώ ς τήν 21 Ό κτω βρ. 1914. "ύστερα 
άπό τήν ψήφιση τοδ καταστατικού ή Συνέλευση τής 28 Νοεμβρίου με ψηφοφορία 
διάλεξε τή  Διοικητική ’Επιτροπή τού ’Ομίλου κ α ί σύμφωνα μέ τό  νέο καταστα
τικό όρισε 7 μέλη τη ς τα χτικά , τούς κ. κ . Δ. Δελμούζο, Γ. Αραγούμη,Δ. Πετροκόκ- 
κινό, Γ. Σωτηριάδη, Μ. Τριανταφυλλίδη κ α ί Μ. Τσιριμιδκο κ α ί 5 άναπληρωτικά, 
τούς κ . κ . Κ. Τριανταφυλλόπουλο, Κ. Κορώνη, Ν. Κ αζαντζάκη, Α. Φ ωκά καί Δ. 
Χόνδρο. Ή  ν έ α  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή  ’Ε π ι τ ρ ο π ή  απαρτίζεται, επειδή λείπει δ κ.-
I. Δραγούμης, άπό τούς κ. κ . Α. Δελμούζο, I. θεοδωρίδη, Δ. Πετροκόκκινο, Γ. Σω 
τηριάδη, Μ. Τριανταφυλλίδη, Κ. Τριανταφυλλόπουλο κ α ί Μ. Τσιριμιδκο. Ή  Διοι
κητική  ’Επιτροπή ώρισε στήν πρώ τη συνεδρία της πρόεδρό τη ς τόν κ. I. θεοδω 
ρίδη, άναπληρωτή του τόν κ. Κ. Τριανταφυλλόπουλο, ταμία  τόν κ . Πετροκόκκινο 
κ α ί γενικό γραμματέα τόν κ. Μ. Τσιριμώκο.

Στό Ιρχόμενο Δελτίο θά δημοσιευτή δ προϋπολογισμός τού 1913 πού θά 
ψηφιστή στήν έρχομένη συνέλευση.

Σ υντρο φ ιά  τώ ν évvtà

Μάς πληροφορούν άπό τήν Κέρκυρα πώς τή 14 Ιουλ ίου  τ . I. συστήθηκε εκεί 
μ ία  καλλιτεχνική  έταιρεία μέ τ ’ όνομα «Συντροφιά τιδν Ιννιά» άπό διάφορους 
λογογράφους, ζωγράφους καί μουσικούς τούς κ. κ. Ειρήνη Δεντρινού, Κωνστ. θεο- 
τόκη, Λάμπρο Πορφύρα, Κωνστ. Χατζόπουλο λογογράφους, Δημητρ. Γαλάνη, 
Μάρκο Ζαβιτσάνο, Κωνστ. Παρθένη, ζωγράφους καί Σπύρο Σαμάρα μουσικό. 
Σκοπός τή ς Συντροφιάς είναι- «νά άντιδράση ένάντια στήν αμέλεια πού επικρα
τεί στή ¿<>£ξή τής έλληνικής.τέχνης» άκολουθώντας σέ τούτο τήν παλαιά κερ- 
κυραϊκή παράδοση πού άρχισε μέ τό  Σολωμό. Ή  Συντροφιά άποτελείτα ι άπό 
τα χτικ ά  καί Ιχ τα χ τα  μέλη : Ιδρυτές πού κατοικούν στήν Κέρκυρα, ταχτικούς 
Ανταποκριτές κ α ί συνεργάτες Ιχτα χτο υ ς καλεσμένους γιά  ώρισμένον καιρό καί 
ώρισμένη έργασία άπό τούς ιδρυτές. Ό  Αριθμός τών μελών δέν είναι περιυβρισμέ
νος; γ ιατ ί σύμφωνα μέ τό  καταστατικό τους οί Ιδρυτές μπορούν νά ψηφίσουν καί 
άλλα  τα χτ ικ ά  μέλη ή ταχτικούς ανταποκριτές, μεταξύ των Ε λλή νω ν καλλ ιτε
χνών Ικείνους πού ήθελαν βρεθή σύμφωνοι μέ τόν άρχικό σκοπό τής Συντροφιάς
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τους, Ή  Συντροφιά υπόσχεται μέ τό  καταστατικό της νά καλλιεργήση τήν καλ
λιτεχνική άντίληψη τού έλληνικοϋ κοινού, με έκδόσεις ήμερολογίων, διαλέξεις, 
εκθέσεις, συναυλίες καί γενικά  μέ δ,τι μπορεί νά συντελέση στό σκοπό της. Ειδι
κός κανονισμός θά προβλέπη κάθε ώρισμένο ζήτημα. Ή  κυρία Ειρήνη Δεντρινού 
γραμματέας τή ς Συντροφιάς μπορεί νά δώση περισσότερες πληροφορίες σ’ δποιον 
θά έπιθυμούσε νά γνωρίση λεπτομέρειες τοδ καταστατικού.

’Α ρχείο . Μ ιά  πρόσκληση.
Κάθε τόσο δημοσιεύονται σέ περιοδικά, εφημερίδες κ α ί χωριστά φυλλάδια, σέ 

όλα τά  κέντρα τού ’Ελληνισμού, άρθρα σχετικά με τό  γλωσσικό ζήτημα, τήν 
εκπαιδευτική μας αναγέννηση καί γενικώτερα, τήν πνευματική κίνηση κ α ί τήν 
κοινωνική ζωή. Αύτά, μ α ζι.μ έ  χαραχτηριστικά λογοτεχνικά έργα, θά δώσουν τό 
πρώτο άπαραίτητο δλικό γιά  εκείνον πού θά ζητήση μιά  μέρα νά ίστορήση 
τις  σύγχρονες προσπάθειες γ ιά  τήν αναγέννηση καί τή μόρφωση νεοελληνικού 
πολιτισμού.

Μέ τόν τρόπο όμως πού γίνεται στόν τόπο μας ή έκδοση βιβλίων καί περιο
δικών δύσκολο είναι νά παρακολουθή κανείς παντού δ,τι γράφεται κ α ί φυσικό νά 
χρειαστή καί άλλων ή  βοήθεια. "Οποιος νιώθει τή σημασία ένός τέτοιου αρχείου 
πού θά συγκεντρώση τό  δλικό αύτό, τόν παρακαλούμε νά στέλνη δ ,τι σχετικό 
δημοσιεύει ή διαβάζει — άσχετα μέ τ ις  ιδέες πού δποστηρίζονται — ή, άν αύτό δέ 
γίνεται, ένα σημείωμα πού νά λέη τ ί  έχει τό  άρθρο κτλ- πού βγήκε κ α ί πού Ακρι
βώς δημοσιεύτηκε. Οί πληροφορίες αύτές είναι χρήσιμες ιδίως γ ιά  δσα δημοσιεύ
ονται μακριά άπό τήν πρωτεύουσα.

Οί αποστολές αυτές παρακαλούμε νά γίνωνται πρός τόν Ε κπαιδευτικό 
Ό μ ιλο , δδ. Λέκα άρ. 4, μέ τήν πρόσθετη σημείωστη. Γ ι ά  τ ό  ’Α ρ χ ε ί ο .

Γ ιά  τούς Αναγνώστες μας
Κάθε γράμμα, συνδρομή γ ιά  τόν Ό μ ιλ ο  ή τό Δελτίο κ τλ . στέλνεται στήν 

Ε π ιτρ ο π ή  τού 'Εκπαιδευτικού Ό μίλου, κ α ί δχι σέ άτομα.
Τήν ευθύνη γ ιά  κάθε άρθρο μέ δπογραφή έχει φυσικά δ  συγγραφέας τού 

άρθρου. Δε γυρίζομε πίσω τά  χειρόγραφα.
Πολλοί άπό τούς συνδρομητές τού Δελτίου Αλλάζουν κατοικία  χωρίς νά μάς 

τό  Αναγγείλουν, κ ι έπειτα παραπονιούνται δτι δέ λαβαίνουν τό Δελτίο. Γ ι’ αύτό 
παρακαλούμε κ ά θ ε  σ υ ν δ ρ ο μ η τ ή  π ο ύ  α λ λ ά ζ ε ι  σ ύ σ τ α σ η  ν ά  μ ά ς  
ε ϊ δ ο π ο ι ή  α μ έ σ ω ς  μ’ Ινα  δελτάριο, γ ιά  νά μή γίνετα ι Ακαταστασία ή  αργο
πορία στήν αποστολή τοδ Δελτίου.

Τ Υ Π Ο ΓΡ Α Φ ΙΚ Α  ΛΑΘΗ
Παρακαλούμε τόν Αναγνώστη νά διορθώαη τ ’ Ακόλουθα λ ά θ η :
Σελ. 10. στ. 22. Ή  φράση «ξεχωρίζει τόσο άπό τή μίμηση τού παθητικού 

τραγουδιού» πρέπει νά δ ιαβαστή: « . . .  ξεχωρίζει τόσο άπό τήν παθητική μίμηση 
τού δημοτικού τραγουδιού.»

Σελ. 15. στ. 84. Ά ν τ ί  «αισθηματικά λογίζεται», νά δ ιαβαστή : «άσθματικά 
λυγίζεται.»

Σελ. 41. στ. 1 5 .’Αντί «Αντικανονική» νά διαβαστή: «Αντικοινωνική».
Τά λάθη πού έγιναν στή μελέτη «’Απολογία τή ς δημοτικής», σημειώθηκαν 

χωριστά στή σελ. 196.
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Κάθε νέος συνδρομητής τού Δ' τόμου θά λάβη τον Α’ καί τό  Β' Αν μάς 
στ »ίλη 2  δρ. γ ιά  ιό ν  πρώτο κ α ί 4  γ ιά  το  δεύτερο. Ά π ό  τον Α" τόμο λείπει τό α 
φυλλάδιο, πού έχει Ιξαντληθή. Ό  Γ ' τόμος κοστίζει 5  δρ.

Ά π ό  τά  περιεχόμενα τού Α’ τόμου 
Α. Δ ε λ μ ο ύ ζ ο υ ,  Τό πρότυπον δημοτικόν σχολείον κ α ί οί έπ ικριτα ί του.
B as Π. Δ έ λ τ α ,  Στοχασμοί περί τή ς Ανατροφής των παιδιών μας.
Α. Δ ε λ μ ο ύ ζ ο υ ,  Ά π ό  τό  κρυφό σχολείο.

Ά π ό  τά  περιεχόμενα τού Β’ τόμου 
Ε . Γ ι α  ν ν < δ η, Ή  διδασκαλία τής καθαρ»ύουσας στό έπίσημο σχολβίο.
Μ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ,  ’Επιστήμη κ α ί Ζωή. Έ ν α  βιβλίο γιά  τή  γλώσσα μας. 
Σ τ .  Ρ  α  μ  S, Ά ν  είχαμε τήν παιδεία έλεύθερη.
Δ. Π β τ ρ ο κ ό κ κ ι ν ο υ ,  *Ενα πρότυπο δημοτικό σχολβίο στήν Α γγλ ία . 
Προκήρυξη Διαγωνισμού γιά  Α λφαβητάριο.
01 ξένοι φ ίλοι τού δημοτικισμού κ α ί ό Έ κπαιδβυτιχός "Ομιλος.
Πρόγραμμα Δημοτιχού Σχολιίου, Ά νώ τβρου Παρθεναγωγείου κ α ί Διδασκαλείου 

χοριτσιών. Υ πόμνημα τού ’Εκπαιδευτικού 'Ομίλου πρός τό  Κ- Σ. Συμβούλιον 
τή ς Δημ. Έ κπαιδεόσεως.

Κ . Κ . Κ., 'Εντυπώσεις άπό τά  σχολεία τού Δήμου Α θηναίων.
Η . Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ι ό  η, Ή  παιδεία μας κ α ί ή γλώσσα της.
Ν. Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η ,  Ν .  B ergson.

Περιεχόμενα τού Γ" τόμου 
Α. Δ ε λ μ ο ύ ζ ο υ , .  Τρία χρόνια δάσκαλος (Πώς πήρα τά  παιδιά).
U . Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ,  *Η όρθογραφία μας.
Μ- Κ α λ ο μ ο ί ρ η ,  Ή  μουσιχή στό σχολειό.
Η έ λ π ω ς  Λ ο γ ο θ έ τ η ,  Ή  μουσική στά σχολεία.
Γ α λ ά τ ε ι α ς  Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η ,  Τ ί διαβάζουν τά  παιδιά μας. ■
Κ ° ί  Π. Δ έ λ τ α ,  Τά Αναγνωστικά μας.
Α. Δ., ΕΙκόνες Από τά  σχολεία μας.
Η . Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ,  Διδαχτικά τού Βηλαρά ανέκδοτα.
Γ . Β ι ζ υ η ν ο Ο ,  Διατί ή  μηλιά  δέν έγινε μηλέα.
Επιθεώρηση — Ά π* δσα μάς γράφουν — Διάφορα.

Ν έα Β ιβλ ία
“Ι6 α ,  Ε λλ η νικό ς πολιτισμός, 1913. Ά λεξάντρεια  1914, 45 σελ., οχ. 8°.
Ε. Λαμπαάαρίον, ΕΙσαγωγή είς τήν έπιστήμην τού παιδός. Παιδολογικόν έργα· 

στήριον τόύ δπουργείου τών Έ χκ λ η σ . χ .  τής δημοσίας Έ κπαιδεόσεως. Ά να- 
τόπωσις έκ  τών «Αρχείων ’Ιατρικής». Α θήνα  1912, 29 σελ., σχ. 8°.

Λ. Κατοίγρα, Υ γιεινή κ α ί νοσηλεία είς δώδεκα διαλέξεις. Α θήνα  [1914], 
107 σελ., σχ. 8°.

Α . Σαχηριάάη, Περί τής τοπογραφίας τών Αρχαίων θηβών, Ικδ. 2 ., Α θήνα  
1914, 4 0  σελ., σχ. 8°.

Κ . Σφυρή, Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τών Ανακαλύψεων. Πυθέας δ  Μασσαλιώτης.
Α θήνα  1912, 136 σελ., σχ. 8°.

Γ . Π α πα νίρέον, Ε λλ η νικό ν  μέλλον. Ά λεξάντρεια  1914, 30  σελ., σχ. 8°.

/Γελασμένοι τόμοι τοϋ Δελτίου
ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ

Μέ 70 ώς 140 σελίδες τό καθένα καί μέ μιά εικόνα σχήν άρχή. 
Τό κάθε βιβλιαράκι πουλιέται άδετο δρ.0,75.Ό μορφα δεμένο δρ.2 
(Τό Γ ιά  τή ν  Π α τ ρ ί δ α  πουλιέται καί χαρτόδετο δρ. 1.10).

1. Γ ιάννη  Β λα χο γιά ννη , Μ ε γ ά λ α  Χρ ό ν ι α  (Μεσολόγγι — 
Σούλι — Τ’ Ά ρματα — Άπ ό  τό Είκοσιένα — Διηγήματα). Βιβλίο 
έμπνευσμένο άπό τούς Άρματωλικούς χρόνους καί άπό τό μεγάλο 
’Αγώνα τού Είκοσιένα.

Γιά παιδιά 13 χρονών καί άπάνω.
2 .  Π . Σ . Δέλτα, Γ ιά  τή ν  Πα τ ρ ί δ α .  (Β' έκδοση). Ιστορικό 

διήγημα άπό τήν έποχή τών ήρωικών άγώνων τών Βυζαντινών 
αύτοκρατόρων μέ τούς Βουλγάρους.

Γιά παιδιά 10 χρονών καί άπάνω.
3 .  Ά όά μ , Ά π ό  τό  χ ω ρ ι ό  μου.  Ζωγραφιές άπό.τή νεοελ

ληνική ζωή.
Γιά παιδιά 13 χρονών καί άπάνω.
4 ·  Γιά τήν ώρα βγήκε άπό τόν άριθμό αυτό μόνο Ινα παρα

μύθι, Τά Κ ο ρ ά λ λ ι α ,  μεταφρασμένο άπό τόν Α. ΔελμοΟζο. Κο
στίζει άδετο 20  λ.

Γιά παιδιά Β χρονών καί άπάνω.
Τά βιβλία αύτά βρίσκονται στά Γ ρ α φ ε ί α  τ ού  Ε κ π α ι δ ε υ 

τ ι κ ο ύ  Ό μ ί λ ο υ ,  όδ. Λέκα 4, καί στά κυριώτερα βιβλιοπωλεία 
στήν Α θήνα καί στίς άλλες έλληνικές πόλεις. .

Γ ιά ταχυδρομικά πρέπει νά λογαριαση κανείς 10 °/0 παρα
πάνω άπό τήν άξία τους.

Γίνεται ίδιαίτερος ξεπεσμός σέ κείνους πού άγοράζουν γιά σχο
λεία, συλλόγους κτλ. πολλές σειρές άπό τό ίδιο βιβλίο.



Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α
ΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΑΡΑ 

ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤ' ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Ι ΔΑ

Μ A P T Y P f t N  Κ Α Ι  H P f f i f t N  Α Ι Μ Α
2 . ΕΚΔΟΣΗ — ΑΘΗΝΑ 1914, 146 σελ., Δρ. 2.
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Π ΕΤΡΟ Υ  ΒΛΑ ΣΤΟ Υ

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Α  Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α
ΑΘΗΝΑ 1912, 2 1 4  σελ., 8°

μας. Ούτε είναι πράμα γύρω μας πού νά μή χρειάστηκε δλάκερη τήν ανθρώπινη 
Ιστορία γιά  νά γίνη. Καί τά  παραμικρά ακόμα. Τί θένε λοιπόν αύτές οί φωνές πού 
μάς λένε νά ξεχνούμε; θένε ν' άπαρνηθούμε τόν έαυτό μας ; "Ας μή μάς σκοτί
ζουνε μέ τέτοιες άσυλλογισιές. Κι ά ιτί νά ξεχνούμε καί ν’ άποκηρύττουμε τή 
μεγάλη παράδοση καλύτερα καί πιό φρόνιμο θά ήτανε νά μαθαίναμε τή θρησκεία 
της. Λαοί κατώτεροι κι άπό μάς ξέρουνε άκόμα τήν άξια τής παράδοσης καθώς 
τήν ήξεραν κ ' οί Αρχαίοι. 'Ο σιντοϊσμός στή Γιαπωνία βασίζετα^στη λατρεία 
τών προγόνων, ποιητικά λογική λατρεία δχι πρόληψη ταπεινωτική.

Καί τό μεγάλο μάθημα πού μάς φωνάζουνε οί πρόγονοι άπό τά κατάδαθα 
τής ζωής δέν είναι — Λατρεύετε τούς τύπου; καί τά λόγια καί τις θεωρίες καί 
τή μικροζωία, μά Λατρεύετε τή δύναμη καί τή θέληση καί τή συνόργανη διά
νοια. Γβνήΐβ ΔΓΝΑΤΟΙ.

ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Η Ο ΡΘΟ ΓΡΑΦ ΙΑ ΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ 1913, 174 σελ. 8°. Δ ρ. 2.

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α :  *Η όρθογραφική καινοτομία τοδ Βλαστού — Ή  ορθογρα
φία μας — Ή  ιστορία της — Ή  σημερινή κατάσταση — Ε φ τά  θέσεις — Γενικές 
*ΡΧ*ί — Κανόνες — Ή  τονική μεταρρύθμιση — Ά λ λ ες  άπλοποιήσεις — Συμ
περάσματα — (’Επίμετρο I :) Ή  ορθογραφία στό δημοτικό σχολείο — (Ε πίμε
τρο I I :) 'Ορθογραφικά συστήματα — Σημειώσεις.

Ά π ό  τ ό ν  έ π ί λ ο γ ο : . . .  Μιά τέτοια Ανασκόπηση τών περασμένων είναι 
άσκοπη, άφού ή ίοτορία δέν ξεγίνεται. "Εθνος μέ ζωή, μέ πνευματική κίνηση καί 
σκέψη δέν ξερει οδτε άργά ούτε νωρίς, παρά μόνο προσαρμογή στις Ανάγκες τις 
σημερινές. Καί τήν ιστορία του τή μελετά δχι γιά νά δικαιολογή τήν άδράνβιά του, 
μά γιά ν’ άντλή διδάγματα, ν' άποφεύγη τά λάθη καί νά προχωρή φωτισμένο 
μπροστά. Ά ργά  γιά ν’ άποφασίσωμε τήν Απλοποίηση τής όρθογραφίας μας θά 
είναι μόνο άμα ή έθνική παιδεία σβήση πίσω άπό άγονους τύπους, κι ή πνευμα
τική νέκρα οαβάνωση κάθε έκδήλωση τής έθνικής ζω ής. . .

Ε Λ ΙΣΣΑ ΙΟ Υ  γ ι α ν ι δ η  

Γ Λ Ω Σ Σ Α  ΚΑΙ Ζ Ω Η
(β γα ίν ε ι σ έ  λ ίγο)

Ά νβ Ιντ ιχχ ]  μελέτη τού γλωσσικόν ζητήματος. “Εκδοση τον  «Προδευιι- 
κ ο ν  Κέντρου» τής Πόλης. "Εκδ. 3 . Ά & ήνα 1914 , 2 4 7  σελ., 8 ° .

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α :  (Εδας Θεοδωρίδη. Μιά κρίση γιά τό βιβλίο) — Προοί
μιο — Πώς γεννήθηκε — Μιά αίρεση — Εισαγωγή — Πλάνες — Έ  κατάσταση — 
Α νάγκη — Σκολειό — Μαλλιαρά — Παράρτημα.

Ά πό τό π ρ ο ο ί μ ι ο : . . .  Τό βιβλίο τούτο είναι μιά- εισήγηση στό έθνος, πού 
πρέπει νά καταλάβει, πρίν π ε ί τή γνώμη του. Μέ λόγια παστρικά καί μέ δπομο- 
νητική ανάλυση ζητεί νά έξηγήσει σέ κάθε μορφωμένο άνθρωπο τί πράμα είναι τό 
γλωσσικό ζήτημα, τό μεγάλο σκάνταλο τής εποχής μας. Μή φοβάστε, μή θυμώ
νετε. 01 στραβές ιδέες ποτέ δεν έπικράτησαν όριστικώς στόν κόσμο. Ά ν  ή ίδέα 
μας είναι λαθεμένη, θά τήν ακούσει τό έθνος, καί θά τήν καταδικάσει τότε Αλη
θινά. Γιά τήν ώρα μάς δίνει ψήφους κάθε μέρα περισσότερους, καί, άν είμαστε 
άκόμα μειοψηφία μέσα στό έθνος, είμαστε δμως καταπληκτική πλειοψηφία Ανά
μεσα σ' έκείνους πού φρόντισαν μέ ειλικρίνεια νά καταλάβουν τ ί λέμε.. . .

ΠΕΤΡΟ Υ  ΒΛΑΣΤΟΥ
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