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Νέαν Ελληνικήν γλώσσαν καλοΰμεν τήν τε λα- 
λουμενην καΐ γραφομένην σήμερον ύπό πάντων τών 
εις τήν ελληνικήν ομοεθνίαν άνηκόντων άνθρώπων. 
Κατά ταΰτα ή νέα ελληνική γλώσσα περιλαμβάνει 
τό σύνολον τών λέξεων, δι’ ών δυνάμεθα νά μετα- 
δώσωμεν τάς έννοιας ήμών πρός τούς άλλους. Προς 
σχηματισμόν δέ τής γλώσσης ταύτης ει’ργάσθη καί 
έργάζεται σύμπας ό λαός άπό τοΰ κατωτάτου ip- 
γάτου μέχρι τοΰ άνωτάτου έπιστήμονος. Επει
δή δέ ή γλώσσα έκάστου είναι πλούσια ή πτωχή λέ
ξεων άναλόγως τών πνευματικών χρειών τοΰ άνθρώ- 
που και τής ψυχικής αΰτοΰ μορφώσεως, έπεται ότι 
ή γλώσσα τών απαίδευτων είναι άτελής καΐ πενι
χρά συγκρινομένη πρός τήν γλώσσαν τών πεπαι
δευμένων. Καί τό σχολεΐον μεταδίδον διά τών 
διαφόρων μαθημάτων ποικίλας γνώσεις κατ’ άνάγ
κην μεταδίδει ταύτας διά λε'ξεων καί φράσεων καΐ 
συντελεί είς τόν πλουτισμόν τοΰ γλωσσικού τών μα
θητών θησαυρού. Είς ήμάς τούς “Ελληνας έδωκε ό 
θεό ς πάντα τά δυστυχήματα, έδωκε δέ καΐ έν άγα- 
θόν καθ' όσον άφορα τήν γλώσσαν. Ή γλώσσα ή
μών ή κοινή ώς έκ τής άπαιδευσίας τοΰ έθνους έν 
χρόνοις δυστυχίας κατέστη πτωχή καί άνεπαρκής 
προς ύψηλότερον πνευματικόν βίον. Άλλ’ εύ- 
συχώς έχομεν τήν παλαιάν γλώσσαν, οία διε- 
βωθη έν τοϊς βιβλίοις, θαυμαστήν διά τόν πλού
τον καΐ τήν άκρίβειαν τής φράσεως, έξ ής δυ- 
ναμεθα νά πλουτίζωμεν τήν καθωμιλημένην γλώσ

σαν καθεστώντες αύτήν όσημέραι έπιτηδειοτέ- 
ραν προς έκφρασιν τών ήμετέρων διανοημάτων. 
Αλλ ένταΰθα ύπάρχει καί « μεγαλείτερος ήμών 

σκόπελος. Δέν άρνεΐται τις δτι ή γλώσσα τού Πλά
τωνος καϊ τοΰ Δημοσθένους είναι πάγκαλόν τι πράγ
μα, καΐ δτι δύνανται μεγαλοφυείς άνδρες διά συν
τόνου έργασίας νά προαχθώσιν έν τή γλώσση, Α
στε νά δύνανται νά άκριβολογώσι γράφοντες θαυμα- 
σίως αύτήν κατά τά υποδείγματα τών κλα
σικών. Άλλά δέν πρέπει νά λησμονώμεν ότι ή 
γλώσσα ενός έθνους είναι καί διά τούς μεγάλους καΐ 

ια τους μικρούς και οτι πρεπει πάντες αυτήν α- 
κούοντες νά έννοώσι. Διά τοΰτο δέν είναι φρόνιμον 
ή διαφορά άπό τής συνήθους λαλιάς νά είναι το- 
σαύτη, ώστε νά έγείρηται μεσότοιχον μεταξύ λαοΰ 
καί λογιών. Άλλ’ ώς είναι κακόν τό άποφεύγειν 
πάσαν λέξιν έν τφ στόματι τοΰ λαοΰ ύπάρχουσαν, 
εί καΐ είναι πολλάκις έλληνικωτάτη καί έκφραστι- 
κωτάτη, μόνον ϊνα μή ύποληφθή τις άγοραΐος, οΰ
τω πάλιν είναι χυδαΐον νά άρκώμεθα είς τήν γλώσ
σαν τών άπαιδεύτων άποφεύγοντες πάσαν λέξιν καΐ 
φράσιν έκ τής γλώσσης τών παλαιών είλημμένην, 
δι ’ ής δυνάμεθα άκριβέστερον καΐ κομψότερον νά 
έκφράσωμεν τά διανοήματα ήμών. Και τών δύο 
τούτων χρήσεων άνεφάνησαν οπαδοί ίν τοϊς καθ’ 
ήμάς χρόνοις οί άγαν καθαρεύοντες καί οΐ άγαν 
χυδαίζοντες, είς ους δύναται τις νά ψέξη ότι άμ- 
φότεροι αποχωρίζονται διά τοΰ γλωσσικού αύτών ι
διώματος τοΰ βίου τοΰ λαοΰ .

Ή γλώσσα είναι ό στενότατος δεσμός πάντων ό 
συνδέων τούς άνθρώπους πρός τούς προγενεστέρους 
και πρός τούς συγχρόνους τού έθνους του Υπάρχει 
όέ ώς τοιαύτη ή γλώσσα δι’ έ'καστόν, έφ’ όσον ού
τος όμιλεϊ καΐ έννοεΐ αύτήν, Καί μόνον τοιαύτη 
γλώσσα είναι ζώσα, ήτις συνδέει τούς άνθρώπους
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εις μίαν ολότητα, ήτες sits ώς λόγος είτε ώς γρα
φή άναβλύζει έκ τοΰ βίου καί άγει είς τόν βίον. 'Η 
γλώσσα, ή έν τω λεξικφ, ή έν τή γραμματική, ή 
έν τοϊς βιβλίοις ύπάρχουσα, ή μη κατανοουμένη 
ύπό του λαοΰ, είναι γλώσσα νεκρά, αύτη ύπάρχει 
άλλά δέν ζή.

Ό Σολομών λέγει «καλλίτερον ξών κύων 
η νεκρ'ος λέων» καί ήμεϊς λέγομεν καλλίτερον ά- 
τελεστέρα γλώσσα άλλά ζώσα, ή τελειότατη άλλά 
νεκρά. Ή γλώσσα έκάστου άνθρώπου προϋπάρχει 
έν τή νέα γενεά έν ή γεννάται, έν τή κοινωνία, 
έν ή ζή. Ή γλώσσα αΰτη, ήν καλοΰμεν μητρικήν, 
έχει τήν αύτήν σημασίαν διά τβν άνθρωπον, οΐαν 
έχει δι*  αύτόν έν τφ φυσικώ κόσμφ ή πατρίς, έν 
δέ τω ήθικώ ή συνείδησις. Καί καθώς τήν άγάπην, 
ήν φύσει εχει. ό άνθρωπος προς τόν τόπον τής γεν· 
νήσεώς του, ένθα ήκουσε τό πρώτον τό όνομά του, 
ένθα εύρεν ειλικρινή καί άδολον έμπιστοσύνην καί 
τελείαν εύδαιμονίαν παρά τών γονέων συγγενών καί 
φίλων, μεταφέρει προ; τήν όλην πατρίοα καί πρός 
τήν όλην ανθρωπότητα, καθώς έκ τής συνειδήσεω; 
διδάσκεται τί φευκτέον καί τί ποιητέον, οΰτω καί 
έκ τής μητρικής γλώσσης διδάσκεται μετ’ εύκο- 
λίας καί λεπτότητας νά έκφράζη τά αισθήματα 
καί διανοήματα αύτοΰ, όπερ δέν κατορθοϊ δι’ 
ούδεμία; ξένη; γλώσσης, όσον τελείως τάύτην καί 
άν έκμάθη. Καί ή μητρική γλώσσα επιβάλλει ή
μϊν πολλάκις περιορισμούς, έξουσιάζει τήν σκέψιν ή
μών καί περιορίζει αύτής τήν έλευθερίαν. Άλλ’ ό 
περιορισμός αύτής είναι ώ; κύριος, μεθ’ ού συνηυ- 
ξήθη ό ύπηρέτης,ού γινώσκει ούτος πάσας τάς ιδιο
τροπίας, τάς διαθέσεις, τά; απαιτήσεις καί ού άρ
χει, έν ω φαίνεται ότι τόν υπηρετεί. Έν ω τού- 
ναντίον ή ξένη γλώσσα είναι τραχύς δεσπότης, ό- 
στις φέρεται προς τά νοήματα ήμών καί τά συν
αισθήματα ώς κατακτητής πρδς χώραν πολεμίαν. 
Καί διά τοΰτο μόνον έν τή μητρική γλώσση δύ
νανται νά τελεσθώσι μεγάλα. Αί ζώσαι γλώσσαι, 
εί καί άτελέστεραι, παρήγαγον έργα μεγάλα όχι 
όμως καί αί νεκραί κλασικαί. Άλλά καί αί κλασικαί, 
δταν έζων, έποίησαν μεγάλα.

Μέ τήν έκμάθησιν δέ καί τήν χρήσιν τής μητρι
κής γλώσσης έρχεται ό άνθρωπος εις έπικοινωνίαν 
πρός τό πνεΰμα τοΰ λαοΰ. Έν τή γλώσση είναι ή 
όλη ένός λαοΰ περί τοϋ κόσμου θεωρία, ή όλη αύ
τοΰ άντίλ,ηψις, ή προαιρεσις. ή μόρφωσις, σύμπασα 
αύτοΰ ή νόησις. Άλλ’ ή γνώσις τής γλώσσης δέν 
έπιτυγχάνεται παρά πάντωνκατά τον αύτόν τρόπον 
καί ύπάρχουν μεγάλαι διαφοραί έν έκάστφ άν- 
θρώπφ καί κατά τόν τρόπον τής άντιλήψεω; τών 
λέξεων καί κατά τον πλίΰτον αυτών. Αί έννοιαι 
έν έκάσιη γλώσση είναι νεκραί καϊ άναμένουσι 
τήν πνοήν τής άτομεκής ένεργείας τοΰ πνεύ
ματος καί τής καρδίας, ΐνα λάβωσε ζωήν. Καί 
διά τοΰτο βλέπομεν ότι οί άνθρωποι διαφέ- 
ρουσιν άλλήλων και κατά τό κράτος, ό άσκοΰ-

σιν έπί τής γλώσσης καί κατά τήν έκτασιν, ής άρ- 
χουσι καί κατά τήν μορφήν καί λεπτότητα μεθ’ 
ής διαχειρίζονται αύτήν. Ή διαφορά τών άνθρώ
πων άποκρυσταλλοΰται έν τή γλώσση. 'Ομίλησε 
ίνα ΐδω ποιος είσαι, είπεν ήδη ό Χαρμίδης παρά 
Πλάτωνι.

Διά τούς λόγους τούτους έπιθυμοΰμεν δ γραπτός 
ήμών λόγος, ή γλώσσα τών λογιών νά μή ςραρου- 
σιάζη τοιαύτην διαφοράν άπό τήν γλώσσαν τήν συ- 
νηίιζομένην, ώστε νά μή έννοή αύτήν δ λαός. Άλ
λά τοΰτο δέν θά είπη ότι πρέπει νά έμμείνωμεν εις 
τό χυδαϊον ίδίωυ.α.

Νομίζομεν ότι ό Κοραής είχεν άντιληφθή τοΰ 
ορθού καί τό ύπόδειγμα τοΰ σοφοΰ άνδράς ήδύνατο 
νά προφυλάξη πως τούς μεταγενεστέρους άπό παρ
έκτροπα; καί άπό ματαιοπονίας. Άλλά δυστυχώς 
ανεφάνησαν συγγραφείς, οϊτινες έχθρικώς πρός τήν 
κρατούσαν γλώσσαν διακείμενοε καί θέλοντες νά έ- 
πιδείξωσι άρχαιομάθειαν ή φιλολογικήν δεινότητα 
μετεχειρίσθησαν γλώσσαν πλουσιωτάτην μέν άρ- . 
χαίων λέξεων άλλα σφόδρα ήμαρτημένην καί περί 
τήν λέξιν καί περί τήν σύνταξιν. Καίά τούτων έπ- 
ήλθε δριμύ; ό κ. Κόντος, όστις ώς ισχυρός βορ
ράς έκαθάρισε τήν γλωσσικήν άτμόσφαεραν άπό τά 
γλωσσικά μιάσματα, άτινα είχον εισχώρηση είς 
αύτήν καί ύπέδειξε καθαρώτατα τήν πορείαν, ήν 
οφείλει νά άκολουθή ή γλώσσα. Αί άρχαί τοΰ κ. 
Κόντου περί τής γλώσσης ήμών δύνανται νά άνα- 
χθώσιν είς τάς έξής τρεις, άς ό κ. Δ. Θερειανός έξ- 
έθηκεν έν τφ βεβλίω αύτοΰ περί Κοραή Τομ. Β'. 
σελ. 2C4— 265 έχούσας ώς έξής· «Ήμεϊς άσπαζό- 
μεθα καθόλου τάς τρεις θεμελιώδεις τοΰ κ. Κόν
του άρχάς συναδούσας πρός τάς ύφηγήσεις τοΰ 
Κοραή α'.) ότι δέν είναι πάντοτε δυνατόν νά 
μεταρρυθμίζωνται οί τής καθωμιλημένης λαλιας τύ
ποι κατά τούς κανόνας τής τών παλαιών''Ελλήνων 
φωνςή' β’.) ότι οί λόγιοι, καταφρονοΰντες λέξεων 
καλλίστων σωζομένων έν τή ιδιωτική φωνή, κακώς 
πράττουσι παραλαμβάνοντες άλλας δήθεν έλληνι- 
κωτέρας καί κομψοτέρας, ούδαμοΰ εύρεσκομένα; πα
ρά τοϊς δοκίμοις συγγραφεΰσΓ γ'.) ότι πολλώ κάλ- 
λιον είναι νά στέργη τις τά κοινολεκτούμενα ή σπου- 
δάζων περί τά χαριέστατα νά σολοικίζη δεινότα
τα. "Ωστε κατά τήν διδασκαλίαν τοΰ καθηγητοΰ τό 
«άφανίζω είναι όρθότερον τοΰ έξοντώ, τό «διαφορά» 
όρθότερον τοΰ δήθεν έλληνικώτατα κατεσκευαομένου 
«διένεξι;» τά καθωμιλημένα «είσοδιάζω» καί «έξ- 
οδιάζω» ορθότερα τών άποβλήτων καί άσυστάτων 
«είσοδεύω» καί έξοδεύω», τό τής συνήθειας «ολί
γον έλειψε νά πνιγή ό άνθρωπος» Ορθότερον προε- 
νηνεγμένον καίσυντεταγμένον του σχολαστικοΰ «παρ’ 
ολίγον νά πνιγή ό άνθρωπος τό «έγγίζω τό ζήτη
μα» βέλτιον τοΰ «θίγω τό ζήτημα, τό «κάμνω 
λόγον» καί το «έκαμα λόγον» έλληνικώτερα καί 
ορθότερα τοϋ «ποιώ λόγον» καί έποίησα λόγον». Ή 
χρήσις καινολεκτουμένων καί πεπατημένων λέξεων

είναι άσυγκρίτφ τώ λόγφ προτιμότερα τή; 
σεω; λέξεων άκομψων καί άδοκίμων έχουσών 
νίκην χροιάν άλλ’ ήκιστα έλληνινήν».

Ώς πρός τό γλωσσικόν ζήτημα παρ’ ήμϊν 
ξύ τών διαφόρων θεωριών 
νΰν καιροί; άκούονται, 
τοΰ κ.Κόντου είναι όρθότεραι.’Οσα οί έναντία δόξά 
ζοντες λέγουσι, μάλιστα δέ έσχάτως ό κ. 'Ροίδης 
διά τοΰ συγγράμματος του «τών ειδώλων», δύναν
ται νά χρησιμεύσωσι πρό; σωφρονισμόν τινων νά μη 
καταφρονώσι τής καθωμιλημένης γλώσσης άποφεύ- 
γοντες τάς έλληνικάς μέν άλλά τετριμμένα; καί γνω 
στά; εί; πάντα λέξεις καί μεταχειριζόμ-νοι σπανία; 
καί άγνωστους πρός έκπληξιν.

Οί λόγοι, ούς φέρουσιν οίκ. Δ .Βερναρδάκης, Έμ. 
'Ροίδης καί οί άλλοι πολέμιοι τοΰ κ. Κόντου, κατά 
τών άρχών τών γλωσσικών αύτοΰ άποδεικνύονται 
άσθενέστατοι, έάν λάβωμεν ύπ’ όψει ότι οί νΰν πρός 
τάς άρχάς αύτάς άντιμαχόμενοι καί πρότερον καί 
νΰν ούχ ήκιστα ποιοΰνται τών άρχών τούτων χρή
σιν καί γράφοντες καί λαλοΰντες. Μάλιστα δέ φοο- 
νοϋμεν ότι,έάν δέν ένεφανίζοντο έπί τής σκηνής ό κ. 
Κόντος, τάς διορθωτικά; τάσεις αύτοΰ βεβαίως έν 
άσθενεστέρφ μέτρφ θά έζετέλουν οί πολεμοΰντε; σή
μερον αύτάς. Δέν βλέπομεν δέ διά τί νά μή άνήκη 

» τών θιασωτών τής καθκρευ- 
ς καί ό 'Ροίδης 
;ς ήν άνήκει καί 

ότι ό τελευταίος ώς 
, Γ_ „τ„, f--------,ι τών γλωσσικών
πραγμάτων ή καί δι’ άλλου; λόγου; είναι ό άομο- 
διώτατο; πάντων νά έχη τήν νικώσαν γνώμην. Βε
βαίως ή συστηματική παράβασις τών γλωσσικών κα
νόνων τοΰ κ. Κόντου δεν παρέχει εί; ούδένα τό δι
καίωμα νά άποτελέση ιδίαν αίρεσιν ή σχολήν γλωσ
σικήν. Ό κ. 'Ροίδης έκαυχήθη έν τοϊς είδώλοι; του 
ότι κατώρθωσε νά γράψη όλον σύγγραμμα χωρίς νά 
μεταχειρισθή ούδαμοΰ έν αύτω άναδιπλασιασμόν (Ί- 
δέ Έμ. ’Ροίδου είδωλα σελ. 333). Νομίζομεν δέ 
ότι καί ό κ. Βερν’αρδάκης καί ό κ. 'Ροίδης ήδύναν- 
το νά γράφωσι γλαφυρώς καί κομψώς τηροϋντες, 
άκριβώς τάς άρχάς τοΰ Κόντου, όσον έπιτυγχάνουσι 
τούτων παοαβαίνοντε; αύτάς. Ή γλαφυρότης καί 
η κομψότης είναι πλεονέκτημα τοΰ συγγραφέως, 
όστις δύναται τάς λέξεις μιας γλώσσης οίαςδήποτε 
ω; άρχιτέκτων καλό; νά προσαρμόση οΰτως, ώστε 
νά άποτελεσθή όμαλότης τοΰ λόγου καί άοαονία.

τους 
αε

τούς 
ά κχί

χρή- 
έλλη-

μετα-
, αΐτινες μάλιστα έν τοϊς 

ι, μοί φαίνεται ότι αί άρχαί

είς τήν αύτήν χορείαν
ούσης γλώσσης καί ό κ. Βερναοδάκη: 
καί ό κ. Πανταζίδη; καί οί άλλοι εί 
ό κ. Κόντος μέ τήν διαφοράν 
βαθύτερον έγκύψα; είς τήν μελέτην
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"Οσον δέ καί άν διατείνωνται ότι άνήκουσιν 
οπαδού; τής άντιπάλου 
ρίδος ή γλώσσα όμως, μεθ’ 
ισχυρισμούς των αύτούς, 
καί πρότεοον καί νΰν 
σιν αύτούς οπαδού; τή;
φαίνεται ότι δύο αίρέσει; γλωσσικαί 
ύπάρχουσιν ή τοΰ καθαρεύοντος λόγου 
λωσι; ύπάρχει καθαρωτάτη έν

> εις 
πρό; τόν κ. Κόντον 

η; έκφέρουσι 
τά συγγράμματα, 
έκδίδουσι άνακηρύττου- 

καθαρευούσης. Καί μοί 
παρ’ ήμϊν 
, ού έκδή- 

τοϊς γραφομέ-

νοις ύπό τοΰ κ. Κ. Κόντου καί ή 
λόγου, ού άντιπρόσωπος δύναται ' 
ύ κ. Ψυχάρης. Άν δέ μετάξι 
Κόντου καί τών άλλων οπαδών 
γλώσση; ύπάρχουσι 
ένθα Γ.ύ. , 
στου ίκανότητοι 
σαν, 
παιτεϊται τελεία 
πάντες νομίζοντες εϋκολον τό πράγμα ή μή εχοντε;

• ! 
έκάστου άνθρώπου νά έκ- 

; καί σαφη- 
Ή άρχή, ήν διετύπωσαν 

«τοΰ γλωσσικοΰ αί- 
νά χρη- 

τής άκριβοΰς καί όο- 
Μόνον ό γλωσσι- 

τή; σημασία; τών 
γνώσις πρέπει νά 

Κ άρχή, τό δέ 
κατόπιν έπικουρι- 

τοΰ μέσου είτε 
τήν έκλογήν 

τόν λόγον δυσκίνητον καί 
τί θά ώφελήση ήμας τό 

, , ...... .. .1 φρενήρης
ή παράφρων, δημόσιος όδό; ή δημοσ α οδός, διένε- 
ξις ή διαφορά, άποθανατιζω ή αποθανατίζω, ύπό 
μιμνήσκω σέ ή υπομιμνήσκω σοι, μυώ τινά τι ή 
μυώ τινα είς τι,μετενάστευον ή μετηνάστευον καί το 
άπειρον πλήθος, περί ών ποιείται λόγον ό κ. Κόντος 
έν ταϊ;«Γλωσσικαϊ; παρατηοήσεσι ταϊςάναφερομέναις 
είςτήν νέαν Ελληνικήν γλώσσαν» .Ένταϋθα δέν έζαρ- 
κεϊ τό αίσθημα, άλλ’ ή γνώσις τή; ελληνική; γλώσ
ση; ή άκριβή; καί αύτή πρέπει νά γίνη ήμϊν οδη
γό; τή; ορθή; χοήσεω; τή; γλώσσης.

Άνακεφαλαιοΰντε; τήν γνώμην ήμών περί τή; 
νέα; ήμών γλώσσης λέγομεν ότι ή καθαρά γλώσσα, 
οΐα καθορίζεται ύπό τοΰ κ. Κόντου, πρέπει νά εί
ναι ή γλώσσα πρός ήν πρέπει νά παρασκευάσωμεν 
τού; μαθητάς. Σκοπό; δέ τή; διδασκαλίας τή; ελ
ληνική; γλώσση; είναι νά παιδευθώσιν οί μηθηταί 
οΰτως ώστε 1. νά έννοώσι τήν γλώσσαν τήν γρα- 
φομένην τών περιοδικών συγγραμάτων, τών έφη- 
μερίδων, τών ιστορικών συγγραμμάτων, τοΰ κη

τών ποιημάτων, τοϋ Εύαγγελιου- 2. νά 
......... διηγώνται, νά περιγρά- 

άναπτύσσωσί τι, νά έκφράζωνται, χωρίς 
νά δύ- 

τά; ιδέα; των, 
βαρβαρισμούς ή

διακρίσεις 
μεγαλειτέρα; 
νά γράφη ώ;

μέν έκ τής

διότι πρό; άκριβή χρήσιν

; τοΰ χυδαίου 
νά άνακηρυχΟή 

,ύ τής γλώσσης τοϋ κ. 
τής καθαρευούσης 
τοΰτο προέρχεται 

ή μικροτέρας έκά- 
πρέπει τήν γλώσ- 

ι τής γλώσσης ά- 
:___*>... _____ -αύτή; σπουδή, όπερ δέν ποιοΰσι

τόν άπαιτούμενον χρόνον περί άλλα ασχολούμενοι 
ένθα δέ έκ τή; ιδιοφυία; f Λ.
φράζηται καί νά γράφη μετ’ εύκολίας 
νιας καί χάοιτο; ή όχι. 
οί περί τόν κ. Βεοναρδάκην 
σθήματος» είναι λίαν σαθρά ούδέ δύναται

,ός
χρήσεως. 
άκριβής 

συντάζεώ;
τή; γλώσση 

; έπέρχεται ) 
παν πρόσκομ.μα έκ 
τών λέξεων είτε περί

σιμεύση ώ; ασφαλή; οδηγό 
θή; τή; γλώσσης 
κό; νοΰς δηλ. ή 
λέξεων καί τή; 
είναι ή θεμελιώδη 
γλωσσικόν αίσθημα ά 
κόν, ΐνα αίοη πάν · 
περί τήν θέσιν ·------
αύτών, όπερ θά καθίστα 
άνιαοόν. Δέν βλέπομεν εί; 
γλωσσικόν αίσθημα άν πρέπει νά εΐπωμεν

μερίδων, 
ρύγματος, 
δύνανται προφορικώς 
φωσι, νά 
νά περιπίπτωσιν εί; σφάλματα γλωσσ κά' 3. 
νανταε καί γραπτώς νά έκθέτωσι 
χωρΐ; νά κάμνωσιν άνορθογραφίας, Γ..Γ_..Γ„{__ _ .,
σολοικισμούς. Άλλ’όπω; έπιτευχθώσι πάντα ταΰτα, 
άπαιτεϊται πλήν τής πρακτική; γλωσσικής άσκή- 
σεω; γινόμενη; έν άπασι τοϊς μαθήμασι,νά γίνη καί 
ίδίγ τής γλώσσης ^θεωρητική διδασκαλία, ήν καλοϋ-
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μεν γραμματικήν. Ή διδασκαλία αύτη σκοπόν έχει 
νά έξεγείρη τήν γλωσσικήν συνείδησιν τών μαθη
τών καΐ νά καταστήσγι αύτούς προσεκτικούς είς τήν 
όρθήν χρήσιν τής γλώσσης. Πρός τούτο άριστον μέ
σον είναι ή αναλυτική μέθοδος, δι’ ής οΐ εφευρισκό
μενοι κανόνες ριζοβολοΰσι βαθύτερον είς τόν νοΰν 
τών υ,αθητών ή οΐ κανόνες οΐ κτώμενοι διά τής 
συνθετικής μεθόδου. Διό πρέπει νά ληφθή ύπ’ όψιν ή 
γλώσσα τών μαθητών καί αύτής κατ’ άρχάς μέν 
νά διβρθωθή ή εύκρινής προφορά τών συμφώνων 
καΐ φωνηέντων ίπΐ προτάσεων διαφερουσών τον μα
θητήν. Τοιαΰται προτάσεις είναι άπλά άσμάτια, 
μύθοι, γνωμικά, αινίγματα κτλ. Μετά δέ ταΰτα, 
ίνα έννοήσωβιν οί μαθηταί «τι έκαστη λέξις είναι 
έκφραβις μιάς έννοιας, γίνεται άνάλυσις ποιηματίων 
κατ’ έρώτησιν καί άπόκρισιν, ένθα έξαίρονται τής 
απλής προτάσεως τά κύρια μέρη καί ερμηνεύεται 
τών λέζεών ή σημασία. Ή τοιαύτη δέ άνάλυσις τής 
απλής προτάβεως είναι πολλοϋ λογου άξια’ διότι έπί 
ταύτης στηρίζεται όλη ή γλωσσική διδασκαλία, α
ποβαίνει δέ καί πρός λογικήν άσκησιν τοΰ μαθητοΰ 
σπουδαιότατον μάθημα.— Έν τή άναλύσει ταύτη 
θά γνωρίση ό μαθητής τάς διαφόρους κλίσεις 
τών ονομάτων, τούς τύπους τών παραθετικών, 
τών ρημάτων, τών αντωνυμιών κλπ. Έκ τής άνα
λύσεως δε ταύτης θά προκύψη ή άνάγκη τής δια- 
φοροτρόπου έκφράσεως τών διανοημάτων, έκ δέ τής 
συλλογής έν τετραδίοις παρά τών μαθητών τών δι
αφόρων συγγενών τύπων θά γίνη δυνατή ή συστη
ματική κατάταξις αύτών καί διδασκαλία καθ’ ώρι- 
σμίνας κατηγορίας.

Ή Ελληνική γλώσσα διαιρείται είς προφορικήν 
καΐ γραπτήν. Καί τής μέν προφορικής γλώσσης 
κύριον συστατικόν είναι ή ορθοέπεια, τής δέ 
γραπτής ή ορθογραφία. Καί ή μέν ορθοέπεια 
περιλαμβάνει ού μόνον τήν καλήν προφοράν τών 
λέξεων καί κατά τά φωνήεντα καί κατά τά σύμφω
να, άλλά καί τήν χρήσιν τών καταλλήλων λέξεων 
καί τήν σύνδεσιν τών έννοιών προς άλλήλας την 
πρέπουσαν, τήν άλλως λεγομένην λογικήν ακολου
θίαν, καί τήν κατ’ έννοιαν καί μετ’ήθους τής γλώσ
σης κατά τά έξαγγελλόμενα έκφρασιν ή άπαγγελίαν. 
Περίεργον δέ ότι είς τήν ορθοέπειαν έν τοϊς σχο
λείοις ή ούδεμία ή ελάχιστη γίνεται επιμέλεια, έν 
φ κατά τόν βίον συχνότατα μέν γίνεται χρήσις του 
προφορικού λόγου, σπανιώτερον δέ τού γραπτού. 
Πολλοί τών διδασκάλων φρονούσιν ότι, όταν τις γι- 
νώσκη νά γράφη καλώς, δύναται άμα καί νά όμιλή 
καλώς. Άλλά τοΰτο δέν είναι άληθές. Τό έναντίον 
είναι άληθέστερον, ότι οί όρθώς όμιλοΰντες δύνανται 
καί άληθώς νά γράφωσι. Ή προφορική ομιλία α
παιτεί συλλογήν τής ψυχής μείζονα, κίνησιν πνεύ
ματος ταχυτέραν τού γραπτού λόγου, όστις δύνα
ται καί νά άναμένη, άλλά μάλιστα θάρρος καί ψυ
χικήν άφοβίαν. Καί πρός τοΰτο φθάνει τις διά τής 
άσκήσεως. Τό δέ περιεργότατον πάντων είναι ότι 

καί πεπαιδευμένοι άνδρες προφορικώς συνδιαλεγόμε- 
νοι δεικνύονται άμελέστατοι περί τήν γλώσσαν κατά 
τε τήν προφοράν καΐ τήν άκριβολογίαν. Τήν ορθοέ
πειαν φυλάττουσι ίσως διά τό δικαστήρεον, δεά 
τήν διδασκαλίαν, διά τό άπ’ άαβωνος κήρυγμα, διά 
τούς λόγους έν τή βουλή καί έν δημοσίαις συνεδρίαις, 
έν ταΐς καθ’ ημέραν άναστροφαϊς δμως φιληδοΰσιν 
είς τά ράκη τής χυδαίας λαλιάς όμιλοΰντες, μάλι
στα αύτήν ώς έν τή ίδίφ εαυτών πατρίδι φυλάττον- 
τες εύλαβώς τήν τε προφοράν τών συμφώνων καί 
φωνηέντων. Νομίζομεν ότι ή ορθοέπεια είναι α- 
κοιβέστατος τής άνθρωπίνης παιδεύσεως γνώρισμα 
καί συστατικόν καΐ ούδείς λόγος συνηγορεί νά άπο- 
φεύγωμεν αύτήν

Οί άρχαϊοε οί θαμασίως έν παντί πράγματι εύ- 
στοχήσαντες τοΰ ορθού δύνανται καί ένταΰθα να 
χρησιμεύσωσιν ήμΐν ώς διδάσκαλοι τοΰ τί πρέπει νά 
γίνεται έν τή έκπαιδεύσει τών νέων καί κατά την 
παρασκευήν αύτών είς τήν γλώσσαν. Τις δέ αγνοεί 
τό τοΰ 'Ομήρου Ίλ. 1. 443.

Τούνεκά ικε προέηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα 
μύθων τε ρητήρ’ έμιναι, πρηκτήρά τε έργων».

Ό Κουϊντιλιανός (Instit. X. C. 7)λέγει.'Ο ύψιστος 
καρπός τών σπουδών καί ούτως είπεϊν ή πλουσιω- 
τάτη αμοιβή μακροχρονίου έργασίας είναι ή τέχνη 
τοΰ αύτοσχεδίως λέγειν». Άλλ’ έν τοϊς καθ’ ήμάς 
χρόνοις ό νους τών άνθρώπων έτράπη είς τά πράγ
ματα καί ολιγωρεί τοΰ λόγου. 'Ο Schleiermacher 
λέγει περί τούτου τά έξής. «Ή μονομερής τάσις, 
νά δυνάμεθα νά γράφωμεν καλώς, ούχί όμως καί νά 
ομιλώυ.εν, είναι έν τοϊς νΰν καιροϊς λίαν ολέθριον 
πράγμα. Ύπάρχουσι πολλαί περιστάσεις,καθ άς μό
νον διά τής άμέσου προσωπικής έμφανίσεως δύναται 
τις νά κατορθώση τι. Καί άν δεχθώμεν δτι ύπάρχεε 
πλήρης ή γνώσις πράγματός τίνος εϊς τινα άνθρωπον, 
λείπει όμως παρ’ αύτού ή δεξιότης νά έκδηλοϊ την 
γνώσιν του ταύτην, τότε άπόλλυται ή ενέργεια καί 
τής καλλίστης γνώσεως. Άλλ’έκτός τούτου εεναι καΐ 
έλλειψις παιδεύσεως τό νά μ.ή εϊναί ίις είς κατάστασιν 
νά μεταδίδη πρεπόντως τάς σκέψεις του ευθυς περί 
τίνος πράγματος. Καί διά τοΰτο εύχής έργον είναι 
έκαστος νά δύναται πάραυτα νά έκφράζη τάς σκέψεις 
του μετά τάξεως καΐ σαφήνειας. Και όσω μάλλον 
παρ’ ήμΐν έπεκρατούσιν έν τοϊς πράγμασι τής πο
λιτείας ή χρήσις άποκλειστικώς τής γραπτής γλώσ
σης μέχρι τοιαύτης υπερβολής, ώστε νά γίνηται ή 
μεταβολή ποθητή,μάλιστα δέ εϊς τινα τών Γερμανι
κών Κρατών ήρξατο ήδη ή τοιαύτη βελτίωσις,τοσού- 
τφ πρέπει δραστικώτερον ήμεϊς νά ένεργήσωμεν καί 
νά άπαιτήσωμεν νά γίνωνται ασκήσεις είς τήν προφο
ρικήν ομιλίαν έν τοϊς σχολείοις». Καΐ ταΰτα μεν 
περί όρθοεπείας. Περί δέ τής ορθογραφίας, ήτις 
περιλαμβάνει τήν όρθήν τών λέξεων γραφήν καΐ 
σύνταξιν, καί ήτις θεωρείται ώς γνώμων τής μορφώ
σεως τοΰ άνθρώπου, συντελεί βεβαίως καΐ τό όμμα 

τοΰ άνθρώπου καί ή όρθή τών λέξεων έκφώνησις, 
άλλά σπουδαιότατον μέσον πάντων πρέπει νά θεω- 
ρήται ό κανών. Πρός τοΰτο άπαιτεΐται βραδεία ά- 
νάννωσις, όρθογραφικαι τών λέξεων άναλύσεις άπό 
στόματος,άντιγραφή άπό μνήμης μεμαθημένου ποιή
ματος ή προσευχής ή άλλου τοιούτου, άσκήσεις συ
χνοί πρός έμπέδωσιν κανόνων περί τήν ορθογραφίαν 
λέξεων καί προτάσεων κτλ. Περί τοΰ πράγματος 
τούτου θά διαλάβωμεν έν τφ έπομένφ φύλλφ μετ’ 
άκριβείας.

ΠΕΡΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ

Συμβαίνει ένίοτε έν τή όδώ ή έν τινι δήμο" 
σίφ τόπω νά παρατηρήσωμεν παράδοξόν τινα άν~ 
θρωπον, κινούντο σπασμωδώς τάς χεϊράς του μετά 
μορφασμών λίαν χαρακτηριστικών τοΰ προσώπου καί 
γρυλισμοΰ τίνος άνάρθρου καί λαρυγγικού. Δέος 
Tt άκουσίως καταλαμβάνει ήμάς· καί οίκτος έπί τή 
θέζκ τής συνήθως έκφραστικής καΐ νοήμονος δψεως 
τοΰ άνθρώπου τούτου, άκουσίως δέ άναφωνοΰμεν. 
Τί κρίμα ! — Είναι κωφάλαλος μή μ.ορφωθείς. 'Η 
ζωηρά εκείνη μιμική του δέν είναι τούλάχιστον ά- 
ποτέλεσμα μεθοδικής διδασκαλίας. Έννοούμεν οτι 
ό άνθρωπος έκεϊνος έχει φυσικήν πνεύματος ευφυΐαν 
καί ζωηρότητα, δεά τοΰτο τ»ν οίκτείρομεν- ό οί- 
κτιρμός μ.ας έν τούτοις θέλει αύξηθή έτι μάλλον, 
έάν άναλογισθώμεν ότι ό εύφυής ούτος άνθρωπος 
έχει καί άρτια καΐ ύγιέστατα τά φωνητικά του όρ
γανα, καΐ όμως έλλείψει καταλλήλου ειδικής διδα
σκαλίας δέν δύναται νά ποιήσηται χρήσιν τούτων, 
άλλ’ έν τή σφοδρά αύτοϋ έπιθυμίφ τής πρός τούς 
συμπολίτας του κοινωνίας είναι ήναγκασμένος νά 
φέρηται ούτω παραδόξως, ώς έπί τό πλεϊστον μή εν
νοούμενος, παρεξηγούμενος και άναιδώς ένίοτε ύπό 
τών άγυιοπαίδων σκωπτόμενος.

Υπό τοιούτους συνήθεις όρους ό κωφάλαλος ούτος 
έχει βεβαίως πολλήν τήν τόλμην, πηγάζουσαν έκ 
τοΰ διακαούς πόθου τής μετά τών όμοιων του κοι
νωνίας- συνηθέστερον δμως δ κωφάλαλος κρύπτεται, 
καΐ μόνον μ.ετά συμπαθών τινων οικείων του τολμά 
νά συνεννοήται ούτω πως άτελώς καί έπιμόχθως.

Εντεύθεν αρα δήλον πόσον ωφέλιμος καΐ ευερ
γετική, πόσον άληθώς φιλανθρωπική άποβαίνει μία 
έκ παίδων ειδική ε’πι επιστημονικών βάσεων τεθε— 
μελιωμένη διδασκαλία τών ατυχών τούτων όιιοίων 
μας.

Πρό τοΰ κωφαλάλου, τοΰ τή δεινή ταύτη συμ
φορά περιπεσόντος πλησίον ήμών, άντιπαρέρχονται 
παντός άξιώματος άνθρωποι, έπιστήμονες, Ιερείς, 
ιατροί. Τις δ’ έν τούτοις έστΐν ό άγαθός Σαμαρείτης;

( Ο παιδαγωγός. Ούτος—όπερ δέν δύναται ό ία- 
τρός — καταπαύει αυτου τούς ερεθισμούς, τούς μορ

φασμούς,τά; παραδόξους κινήσεις,δωρεϊται αύτώ ευ
πρέπειαν, παρρησίαν, εύρυτέραν διάνοιαν, μάθησιν, 
χρήσιν τών φωνητικών του οργάνων, πληροί τήν 
καρδίαν αύτοϋ χαράς, άποδίδει αύτόν τέλος έκ του 
σκότους τής αιώνιας άπογνώσεως εϊς τό φώς τής 
άνθρωπότητος — είς έαυτόν καί τόν κόσμον.

Άρχή δέ άληθοΰς υπέρ τών κωφαλάλων μερίμνης 
καί έμβριθοΰς περί τής διδασκαλίας αύτών σκέψεως 
έγένετο κυρίως άπό τοΰ 18ου αίώνος. Έν τή άρ- 
χαιότητι οΐ κωφάλαλοι έθεωροΰντο, ώς κάί παρ’ ή
μΐν καΐ άλλαχοΰ, ώς άνεπίδεκτοι μαθήσεως, πλήν 
σπανίων τινών έζαιρέσεων καί οή έν τοϊς τεχνεκοϊς 
μαθήμασιν. Έν δέ τφ μέσφ αίώνι καί έκ θρησκευ
τικών μάλιστα ένδοιασμών άπεϊχον τής διδασκαλίας 
καΐ μορφώσεως άνθρώπων παοά Θεοΰ ούτω πως κα- 
ταδεδικασμένων (!)—«σημειωμένων», κατά τήν κοι
νήν τοΰ όχλου έκφρασιν —. Περί τά τέλη δμως 
τοΰ μέσου αίώνος, έν τή ήοΐ τοΰ νεωτέρου πνεύ
ματος ήρξαντο οί άνθρωποι νά διορώσι τήν άρτίαν 
τών κωφαλάλων διάνοιαν έν τοϊς άποτελέσμασιν αύ
τής μετά παιδικής, ώς είκός, έκπλήξεως.

Επιφανέστεροι δέ διδάσκαλοι τών κωφαλάλων 
έγένοντο οί έξής : Ό 'Ισπανός μοναχός Πόντσε 
(Pedro de Ponce 1584), δ Γερμανός ίεροκήρυξ 
Πάσχα (Ioackim Pascka,1527—28)· έτι δέ μάλ
λον, κατά τύν 17ον καί 18ον αιώνα, ό 'Ισπανός 
Βονέ, ό ’Ολλανδός "Ελμοντ, ό Ελβετός Άμμαν, ό 
Άγγλος Βάλλις καί δ Πορτογάλλος Περέϊρας.

Οί έπιφανέστατοι όμως πάντων, καί τών όποιων 
ή έξόχως φιλανθρωπική καί επιστημονική έργασία 
καΐ νΰν έτι ώς διαρκή; έπί τής πασχούσης άνθρω
πότητος εύλογία παραμένει, είναι δ άββάς Κάρολος 
Έπέ (Charles Michel Abe de Γ Epee), Ιδρυτής 
σχολείου κωφαλάλων έν Βερσαλλίαις, έν ετει 1765, 
οπερ άπό τοΰ 1791 άνέλαβεν ή Πολιτεία, καί ό 
Σαμουήλ Έϊνικκε (Samuel Heinicke) έν Έππεν- 
δορφ παρά τψ Άμβούργφ (1768) Ιδρυτής (1778) 
τοϋ διασήμου προτύπου Σχολείου κωφαλάλων έν 
Λειψές, έν τώ όποιφ καί ό γράφων τάς όλίγας ταύ
τας γραμμάς έπί μακρόν χρρνον έμυήθη τήν ειδικήν 
τής διδασκαλίας τών κωφαλάλων μέθοδον, τήν έπι- 
κοατεστέραν νϋν Εύρώπη, χάρις είς τήν φιλικήν προ
θυμίαν τοϋ διαπρεπούς έπιστήμονος, τοΰ διευθύνσν- 
τος νΰν τό Σχολοϊον εκείνο, κ. Δος Έϊχλερ.

Λ. Λ. Γραφειάδης.

(ακολουθεί)
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ψυχολογίας

ΥΠΟ

ΘΕΜ Ι· ΜΙΧΑΛΟΓΤΟΥΛΟΥ
Διευθυντοΰ τοΰ έν Θεσσαλίοι Διδασκαλείου

·—<►—·
(Συνέχεια)

II
Ό κ. Μιχαλόπουλος έν πρώτοις δέν είναι σύμ

φωνος πρός πάντας τούς λοιπούς παρ’ήμΐν συγγρα
φείς Αλφαβηταρίων, ώς πρός τήν χρήσιν τής ανα
λυτικής μεθόδου' καθότι ώς γράφει, «πάντες οΐ λοι- 
»ποΐ ποιούνται ατελή χρήσιν τής άναλύσεως, άνα- 
»λύοντες εύθύς έν τοΐς πρώτοις μαθήμασι ού μόνον 
»τάς γνωστάς λέξεις καί τάς συλλαβάς των, 
»άλλ’ αμέσως καί ταύτας τάς μήπω καλώς γνω- 
Βσθείσας συλλαβάς, είς τά στοιχειά των έπειγόμενοι 
νά φθάσωσι τό ταχύτερου είς τά γράμματα τοϋ αλ
φαβήτου καί τήν έκ τούτων σύνθεσιν νέων συλλα- 
»βών ρίπτοντες ούτω καί πάλιν τούς μικρούς παϊ- 
»δας άπ’ αύτής τής πρώτης ήμέρας εις τάς άγκά- 
»λας τής καταδεδικασμένης πλέον συνθετικής μεθό- 
»δου». Συνεπής τή ίδίμ αύτοΰ ταύτη άρχή ό κ. 
Μιχαλόπουλος άναλύων 9 έν όλφ λέξεις εις τάς 
συλαβάς των δέν προβαίνει καί είς τήν άνάλυσιν αύ
τών είς τά στοιχειά των διότι,ώς λέγει «ή άνάλυσις 
τώνσυλλαβών είς τάστοεχεϊά των είναιτόδυσκολώτερον 
μέρος τής άναλύσεως, δεν έπιτυγχάνεται δέ τυχαίως. 
Διά νά είναι δέ ή άνάλυσις πραγματική κατά τόν 
Συγγραφέα πρέπει «νά προπαραβκευάζηται ψυχο
λογικές». Πώς όμως προπαρασκευάζεται ψυχολο- 
γικώς ή άνάλυσις,δέν μάς δίδει νά έννοήσωμεν καθό
λου ό άξιότιμος Συγγραφεύς' μόνον προσθέτει «τον 
σκοπόν δέ τοΰτον, τής ψυχολογικής τούτεστεν προ- 
παρασκευής τής άναλύσεως, έπιδιώκει τό προκείμε- 
νον Αον τεύχος τοΰ ’Αλφαβηταρίου μας». Ώς νά 
λησμονή δμως όσα γράφει έπιφέρει, ύστερα άπό 
δύο σειράς. «Διά τοΰ Αλφαβηταρίου τούτου, έν 
ώ διδώβκωμεν την άνάγνωβιν κατορθοϋμεν έν ταύ- 
τώ νά κινώμεν καί τό πνεΰμα τοΰ μαθητοΰ». Έκ 
πάντων τούτων καί ίδια έκ τής κατά φαντασίαν 
μόνον άσυμφωνίας αύτοΰ προς τους λοιπούς συγγρα
φείς Αλφαβηταρίων ό κ. Μιχ. καταφωράται μή 
κατέχων σαφώς τό ζήτημα τής πρώτης άναγνώσεως 
καί συγχέων φοβερά τάς 27ooa5z»ji>stgVoriibungenJ 
τής άναγνώσεως καί γραφής μέ το έργον τοΰ ’Αλ
φαβηταρίου, πράγματα όλως διόλου διαφορετικά. 
Έπειτα ούδέ αύτός γνωρίζει τί έπιδιώκει διά τοΰ 
«νέου Έλλ. ’Αλφαβηταρίου του, άφοΰ τό συνέταξε 
μέν πρός τόν σκοπόν νά προπαρασκευάσω τήν άνά- 
λυσιν, άλλά αύτό διδάσκει καί τήν άνάγνωσιν ! I 
Τοΰτο μόνον θά ήρκει νά δείξη είς τον άναγνώστην 
ρπόσον έπιπολαίαν καί ουγκεχυμένην ιδέαν περί τοϋ

σκοποΰ του ’Αλφαβηταρίου — τής βάσεως δηλ. τής 
όλης έργασίας — έχει ό άξιότιμος Διευθυντής τοΰ έν 
Ααρίση Διδασκαλείου. Τό Άλφαβητάριον νά προ
παρασκευάζω τήν άνάλυσιν ! ! ’Ιδού μία· έκ τών 
ίδίων τοΰ κ. Μιχαλοπούλου άρχών. Ή άρχή αΰτη 
είναι άληθώς όλως ιδία, πρωτότυπος δηλαδή. Διότι 
παρ’ άπαντι τω σωφρονοΰντι παιδαγωγική κόσμφ 
τό Άλφαβητάριον πολύ διάφορον σκοπόν φοΰ ανω
τέρω προτίθεται. Τό Άλφαβητάριον, έννοω τό έ- 
πιστημονικώς συντεταγμένον, είς προπαρασκευάς 
άναλύσεων συλλαβών καί λέξεων δέν κατατρίβει τόν 
καιρόν του. Τοΰτο είναι έργον τών «Προασκήσεων» 
Τό Άλφαβητάριον, παοαλαμβάνον προπαοεσκευα- 
σμένους πλέον τούς· μαθητάς είς άναλύσεις προτά
σεων, λέξεων καί συλλαβών καί τέλεον έξησκημέ- 
νους είς τό νά κατανοώσι τάς διαφοράς τών φωνών 
έκάστης συλλαβής καθώς έπίσης προηγμένους καί 
είς τό γράφειν τάς στοιχειώδεις γραμμάς τής γρα
φής, προβαίνει είς τό κυρίως έργον του, είς τήν δεΐ- 
ξιν δηλ. τών σημειώσεων τών φωνών και τήν κατά- 
δειξιν τής δυνάμεως έκάστης φωνής καθ’ έαυτήν τε 
καί έν πάσι τοΐς δυνατοϊς συνδυασμοϊς αύτής μετ’ 
άλλων φωνών, μέ άλλας λέξεις είς τήν κατάδειξιν 
τοΰ μηχανισμού τής άναγνώσεως καί γραφής περαι- 
νομένου πάντοτε έν λέξεσι, διά νά παραλείπωμεν 
τούς άπωτέρω σκοπούς του. Έν τώ τοιούτφ Αλφα- 
βηταοίω ποτέ δέν άπαντ^ τις άναλύσεις λέςεων και 
συλλαβών, άλλά μόνον κατατεταγμένας λέξεις καί 
προτάσεις άναλυθείσας ήδη καί συντεθείσας κατά 
τήν έπί τοΰ πίνακος διδασκαλίαν. Τοΰτο ουδεες 
πιστεύου.εν νά θελήση νά μάς το αμφισβήτηση. 
Άλλά καί ό κ. Μιχαλόπουλος θά πεισθή πιστεύο- 
μεν περί τής όρθότητος τών σκέψεών μας, έάν λάβη 
τόν κόπον — διότι φαίνεται ότι δέν έλαβε—ν’ άνοιξη 
όποιον δήποτε τών πολυπληθών γερμανικών αλφα
βηταρίων, άφ’ ού πρός τά ίδικά μας άπαξιοΐ νά 
συμφωνήση. Έκεϊ θά ϊδη ότι τοΰ ’Αλφαβηταρίου 
έργον δέν είναι «ή ψυχολογική προπαοασκευη τής 
άναλύσεως» ώς τό τοΰ Α’ τεύχους τοΰ 'Αλφαβητα
ρίου. Έκεϊ δύναται νά ϊδη καί ύστερα νά εϊπη και 
είς ήμάς, έάν έκδίδωνται Αλφαβητάρια έξ ενός μόνου 
τυπογραφικού φύλλου. Έάν δέ άνοιξη καί τινα τών 
πολυπληθεστάτων περί πρώτης αναγνώσεως θεωρη
τικών πραγματειών θά πεισθή καί ό ίδιος ότι ή βά- 
σις τοΰ Α' τεύχους τοΰ Έλλ. Αλφαβηταρίου, η 
προπαραπκευή δηλ. τής άναλύσεως, ποσον σαθρά καί 
ξένη διά τό Άλφαβητάριον είναι.

III
Ίσως όμως ό κ. Μιχαλόπουλος ήθελε διά τοϋ 

Αου τεύχους τοΰ Αλφαβηταρίου του νά δώση είς 
τούς μαθητάς του οδηγόν τινα διά τά πρώτα μα
θήματα τής άναγνώσεως. Έάν τοΰτο πραγματικώς 
έσκόπει ώφειλε πρώτον μέν νά μή έπιγράψη αύτό 
«νέον έλλ. Άλφαβητάριον», διότι ώς εϊδομεν άνω- 
τέρω πολύ διάφορον σκοπόν προτίθεται τό Άλφα
βητάριον ή νά προπαρασκευάσω την άνάλυσιν, άλλά

μάλλον ιιδλίγα μα&ήματα προαβκήοεων τής πρώ
της άναγνώβεως» πρός χρήσιν μόνον τών διδασκά
λων. Έπειτα καί ώς προάσκησιν διά τό κυρίως έρ
γον τοΰ ’Αλφαβηταρίου, έάν προώριζε τό πρώτον 
τεΰχος τών Αλφαβηταρίων του ό κ. Μεχαλόπουλος 
καί τότε πάλιν ώφειλε νά δώση είς αύτό πάντα τά 
πρός τον σκοπον τοΰτον κατάλλ,ηλα στοιχεία. Ούδέ 
τοΰτο όμως έκαμε.Διότι αί προασκήσεις,(Vorubun- 
gen) ώς πάντες γινώσκουσιν ,άρχονται έκ τής άναλύ
σεως μικρών προτάσεων ειλημμένων έκ τοΰ κύκλου 
τών γνώσεων τοΰ μαθητου. «Ό μαθητής όμιλεΐ έν 
«προτάσεσι,λέγει ό Piein,(das Erste Schuljahr σελ. 
»Ι87), άλλ’ ή πρότασις είναι οι’ αύτόν έν άδιαί- 
»ρετον ολον. Τούτων ένεκα προτάσεις πρώτον άνα- 
«λύονται είς λεξεις». «Μέ τήν άπό στόματος όμως 
«άνάλυσιν, λέγει περαιτέρω, συνδέεται καί ή ίχνο— 
»γράφησις. Αύτη χρησιμεύει πρός έντύπωσιν τών 
»καθ έκαστον μερών τής προτάσεως καί προπαρα- 
«σκευάζει την μετά ταΰτα γραπτήν άπεικόνισιν», 
Αμφότεραι όμως αί αναγκαώταται καί πρώται αύ

ται ασκήσεις τών «Προασκήσεων» έλλείπουσι τέλεον 
έκ τοΰ Αου τεύχους τοΰ Ν. Έλλ. Άλφ., τοΰ καθ’ 
ΰπόθεσιν διά προάσκησιν τής άναγνώσεως συντα- 
χθέντος. Αλλά καί ή τελευταία βαθμίς τών «προα
σκήσεων, ή άνάλυσις τών συλλαβών εις τά στοιχειά 
των καΐ ή έξ αύτών άνασύνθεσις συλλαβών παντελώς 
ελλείπει έξ αύτοΰ. Τό Αον τεΰχος τοΰ «Νέου Έλλ. 
Αλφαβηταρίου» ασχολεΐται παραδόξως μόνον μέ 

την άνάλυσιν, 9 λέξεων είς τάς συλλαβάς των καΐ 
κατά τρόπον αληθώς πρωτότυπον. Εκλέγω πρός 
άνάλυσιν τάς εξής είκή καί ώς έτυχε είλημμένας λέ- 

; ξεις' βουνό, κουνούπι, μούρο, κηπουρός, τόπι, οδος, 
σουβλί, χου/t καί τροχος, καί άναλύει έκάστην έξ 
αυτών κατά τον αυτόν τρόπον.Θέτει είς τήν κορυφήν 
τής πυ/ακίδος τήν εικόνα τής άναλυομένης καί συν
τεθειμένης λέζεως καί ύπ’ αύτήν προχωρεί ώς εξής. 
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Αντί πάσης άλλης περιγραφής άντέγραψα δύο 
σελίοας έκ τοΰ «κατά τάς άπαιτήσεις τής ψυχολο
γίας» συντεταμμένου Έλλ. Αλφαβηταρίου διά νά 
λάβη δ αναγνώστης σαφή ιδέαν τής πρωτοτύπου 
άληθώς ταύτης μεθόδου τής πρώτης άναγνώσεως 
καί γραφής. Οΐ περίεργοι τών άναγνωστών δυνα
τόν βεβαίως νά έρωτήσωσι μετ’ έμοΰ τον άξεότιμον 
συγγραφέα, διατί άναλύων τήν λέξιν βουνο, έθεσεν 
7άκις τήν αύτήν συλλαβήν βου καί τοσάκις τήν νο, 
άλλοτε μέ παχέα καί άλλοτε μέ λεπτά στοιχεία, 
καί νά μή θέση αύτήν 15άκις; Διατί δέ τήν συλ
λαβήν χου μόνον 6άκις; Πώς δέ, έν ω δέν σκοπεί 
νά διδάξη τήν άνάγνωσιν, άλλά μόνον νά προπαρα- 
σκευάση τήν άνάλυσιν, πρώτον μέν άπεικονίζει τάς 
λέξεις μέ αύτά τά σημεία τών στοιχείων, μέ τά ό
ποια βραδύτερον θά διδάξη τήν άνάγνωσιν, έν φ οί 
πάντες γνωρίζουσι ότι έν ταϊς «προασκήσεσι» τάς 
προτάσεις, τάς λέξεις, τάς συλλαβάς καί τάς φω- 
νάς αύτών άπεικονίζομεν διά γραμμών, μεγάλων 
καί μικρών καί σταυρών καί τόξων καί στιγμών. 
Ό Rein, ό Fechner, ό Miinch έξ όσων γνωρί
ζω, καί δέν αμφιβάλλω πάντες οί σωφρονοΰντες καί 
σπουδαίως άσχοληθέντες είς τάς τής πρώτης άνα
γνώσεως, ταύτά συμβουλεύουσι καί φρονοΰσι. Rein 
λ. χ. λέγει· Dio Wort-Elemente werden eben- 
fals fixirt und zwar durch Piinkte .... So viel 
Worter der Satrenthalt, seviel Kurze Wort- 
striche kammen unter der langen Satzstrich 
οηλ. «τά στοιχεία τής ( άναλυομένης ) λέξεως 
μονιμοποιούνται συνήθως διά στιγμών.“Οσας λέξεις 
περιέχει ή πρότασις, τόσας βραχείας γραμμάς φέρο- 
μεν ύπό τήν μεγάλην γραμμήν τής προτάσεως.» 
Επειτα πώς προβαίνει καί είς τήν σύνθεσιν λέξεων 

προτάσεων έκ τών ήδη γνωστών, μήπω όμως άνα- 
λυθεισών συλλαβών, έν ω προτίθεται κυρίως νά προ- 
παρασκευάση ψυχολογικώς τήν άνάλυσιν. Είς τήν 
4ην σελ. λ. χ. άναλύων τήν πρότυπον λέξιν (ΝθΓ- 
mahvort)*ouvoQ«t  είς τάς συλλαβάς της δράττε- 
ται τής εύκαιρίας νά συνθέση καί τήν λέξιν κουπς, 
είς τήν σελ. 6 άναλύων τό μ,ουρο συνθέτει τήν ά- 
περινόητον λέξιν κουκουρο καί τήν φράσιν (!) 
βουνο μου, είς τήν 7ην άναλύων τό «κηπουρός, 
συνθέτει καΐ τήν λέξιν κηρός καί περαιτέρω τάς 
φράσεις «το το πι μου,» «τό κου πι μου,» «δος μου 
το το πι μου,» «δος μου το μου ρο μου» κτλ.

Ο κ. Μιχαλόπουλος ήθέλησε φαίνεται μέ ένα κυ
νηγητό νά πιάση δύο λαγούς εναντίον τής παροι
μίας «όποιος κυνηγάει δύο λαγούς χάνει καί τόν 
ένα». Δηλαδη μαζή μέ «τήν ψυχολογικήν προ— 
παραβκευήν τής άναλύσεως» νά διδάξη καί τήν 
άνάγνωβιν. Τό τοιοΰτον όμως καί απλοϊκότητα με
γάλην καί άνακολουθίαν πρός τάς ίδιας αύτοΰ άρχάς 
μαρτυρεί. Ο Συγγραφεύς έν πρώτοις όφλισκάνεε 
απλοϊκότητα πιστεύων, ότι άρκεϊ ν’άναλυθή ή λέ
ξις κηπουρός λ, χ. εις τάς συλλαβάς της μόνον 
καί τότε είναι δυνατόν καί εύκολον εις τόν νουν τοΰ
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μαθητου να συνθέση έκ τών συλλαβών τούτων xij 
καί ρος, τών μήπω άνάλυθεισών είς τά στοιχειά 
των, καί άλλας λέξεις καί φράσεις μάλιστα ! ’Α
γνοεί φαίνεται ό κ. Μιχαλόπουλος ότι ή σύνθεσις 
λέξεων φράσεων προϋποθέτει έκ μέρους του μαθητοΰ 
σαφή γνώσιν της δυνάμεως έκάστης τών αναλυόμε
νων φωνών. ’Αγνοεί φαίνεται ό αξιότιμος συγγρα
φεύς, ότι αί συλλαβαί δεν είναι χαρακτήρες,— όπως 
ή Σινική γραφή τών σημείων τών λέξεων, — άλλά 
διηρθρωμέναι ενότητες στοιχείων καί άνευ σαφούς 
γνώσεως τών καθ' έκαστον στοιχείων τούτων ή σύν- 
θεσις λέξεων καί φράσεων, άν μη αδύνατος, μηχα
νική μόνον θά είναι ; Χωρίς ό μαθητής νά γνωρίζορ 
σαφώς τήν δύναμιν έκατέρας τών φωνών x καί 
πώς άλλως ή μηχανικά; θ’ άναγνώση τήν συλλα
βήν XVJ, καθώς επίσης καΐ τήν συλλαβήν ρος, 
έάν πρότερον δέν γνωρίση τάς φωνάς ρ, ο, καί ς; 
‘Η πιστεύετε, κύριε Μιχαλόπουλε, ότι είναι δυνα
τόν νά λύση γραπτώς πρόβλημα διαιρέσεως δ μαθη
τής ό άγνοών νά γράφη τά αραβικά ψηφία ; Τοϋτ’ 
αύτό—καί δυσκολώτερον ίσως είναι—αύτό τό όποιον 
Υμείς πιστεύετε τόσον εύκολον, ν’ άναγνώση 
δηλ. λέξεις καί φράσεις ό μαθητής ό άγνοών τήν 
δύναμιν τών καθ’ έκαστα στοιχείων. Έάν ήτο εύ
κολος καί δυνατή ή έκ τών συλλαβών μόνον σύνθε- 
σις άλλων λέξεων, άνευ πρότερον σαφούς γνώσεως 
τών στοιχείων αύτής, τότε περιττή θά ήτο ή τε
λευταία βαθμίς τών «ΙΙροασκήσεων», ή άνάλυσις 
δηλ. τών συλλαβών εϊς τά στοιχειά των, πράγμα τό 
όποιον καί δ κ. Μιχαλόπουλος δέν πιστεύω νά πα- 
ραδέχηται ώς ορθόν.

Δημοσθένης ’Δνΰρεάδηί
(ακολουθεί)

Μετ’ έπιτάσεως διαδίδεται ότι ό νέος Υπουργός 
τής Παιδείας άπαλάττει τής ύπηρεσίας τόν γενικόν 
επιθεωρητήν τών σχολείων κ. X. Παπαμάρκου. Ή 
είδησις αΰτη έγέννησε χαράν είς πάντας τούς δημο
διδασκάλους άναλογιζομένους όπόσων κακών αίτιος 
άπέβη εις τά σχολεία καί είς τούς διδασκάλους ό κ. 
ούτος διά τών άσυνέτων εκπαιδευτικών μέτρων, ών 
εισηγητής έγένετο είς τήν πεσοΰσαν Κυβέρνησιν. 
Επόμενον δέ ήτο δ νέος 'Υπουργός, όστις εχει περί 
τής άποστολής τών δημοτικών σχολείων άλλας ιδέας 
όλως διαφόρους προς τάς ιδέας τοΰ κ. Παπαμάρ
κου νά καλέση έπί τήν άρχήν άλλον άνδρα, ού αί 
ΐδέαι νά άποβλέπουν τό καλόν τών σχολείων καί 
τών λειτουργών αύτών ούχί δέ τόν όλεθρον. Άνα- 
βάλλομεν έν καιρώ νά πραγματευθώμεν έν έκτάσει 
περί τών καταστροφών,αϊτινες έγένοντο άπό τοΰ παρ
ελθόντος έτους εις τόν διδασκαλικόν κλάδον, ινα μή 
ύπάρξη μηδείς ό άμφιβάλλων ότι δ κ. X. Παπαμάρ
κου είναι δ άστοργότατος πάντων τών γενικών έπι- 
θεωρητών τών δημοτικών σχολείων, όσοι έγένοντο 
τοιοΰτοι άπό τής συστάσεως τοΰ βασιλείου, δείξας 
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ότι είναι δεσπότης σκληρός τών άδυνάτων, σκυλα- 
κώδης δέ καί πρόθυμος έκτελεστής τών διαταγών 
τών ισχυρών παραδίδων καί υπηρεσίαν καί πρόσωπα 
εις τήν διάκρισιν αύτών. Ώς πρός δέ τήν .εμπειρίαν 
τοΰ έργου του ή σύγχυσες καί ή άκαταστασία τών 
δημοτικών σχολείων καί ή παροιμιώδης τών νομοθε
τημάτων άκρισία άναβιβάζουν αύτόν είς εξαιρετικήν 
θέσιν ώστε νά μή καταδέχηταί τις νά κάανη περί 
τοεούτων πραγμάτων λόγον. Είς τόν κ. Εύταξίαν, 
οστις θά άπαλλάξη τά σχολεία τοιούτου όλετήρος 
αρμόζει νά ρηθή τό έν Ίλιάδ. Β. 272

ΤΩ πόποι, ή δη μυρί’ Όδυσσεΰς έσδλα έοργε, 
Βουλάς τ’ έξάρχων άγαδάς, πολεμάν τε κορύσσων· 
Νΰν δέ τδ δή μέγ’ άριστον έν Άργείοισιν έοεξεν, 
Ός τδν λωβητήρα έπεσβόλον έσχ*  άγοράων. 
Ού βήν μιν πάλιν αύΟις θυμός άγήνωρ 
Νεικείειν προέχοντας άνειδείοις έπέεσσιν.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΤΙΜΑΟΪ
Βιβλία διδακτικά τοϋ κ. II. II. Οικονόμου 

πανταχοϋ καί έν Έλλάδι κα'ι έν Τουρκία 
καί έν τοϊς δημοσίοις και ίδιωτικοϊς σχο
λείοις γενόμενα μετ’ ένθουσιασμοϋ αποδε
κτά καί παρά διδασκάλων καί παρά μαθη
τών καί παρά τών οικογενειών αύτών, ώς 
μαρτυρεί τό πλήθος τών έκδόσεων αύτών, 
εύρίσκονται παρ’ ήμΐν έχοντα ώς έξής.

Α' ΤΑΞΙΣ, ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

Άλφαβητάριον έκδοσις 13. 1893. 
Πρώτα αναγνώσματα τών παίδων έκδ. 3. 
Μεθοδική αριθμητική Τεύχος Α'. έκδ. 3.

Β' ΤΑΞΙΣ, ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Άρχαί τοϋ πολιτισμού ('Ροβινσών) έκ- 
δοσις 6.

Μεθοδική αριθμητική τεύχος Β' έκδ. 3.
Γ' ΤΑΞΙΣ, ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 

’Οδύσσεια έκδοσις νέα.
Διηγήματα καθ’ "Ομηρον έκδοσις 11. 
Μεθοδική αριθμητική τεύχος Γ' έκδ. 3. 
Γραμματική μεθοδική έκδοσις 6. 
Παλαιά Διαθήκη 1892.

Δ' ΤΑΞΙΣ, ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

’.Αναγνώσματα καθ’ Ηρόδοτον έκδ. νέα.
Χαρακτήρες έκ της νέας Ελληνικής ι

στορίας.·
Μεθοδική αριθμητική τεύχος Δ . έκδ. 3.
Καινή Διαθήκη 1892.
Γραμματική μεθοδική έκδοσις 6.


