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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Διδασκαλία τής νέας έλληνικής γλώσσης έν τώ δημοτικώ σχολείω.— ΙΙερι κωφαλάλων διδασκά
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ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
ΕΝ ΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΣΧΟΛΕΙΩ

Β’
Ή διδασκαλία τής γλώσσης είναι έν τών σπουδαίο- 
τάτων μαθημάτων τοΰ σχολείου. Ή γλώσσα είναι 
ή έξωτερίκευσις τών σκέψεων του άνθρώπου καί 
διά τής γλώσσης μόνον δυνάμεθα νά εΐσέλθωμεν είς 
το εργοστάσιου τοϋ πνεύματος καί φωτισθώμεν καί 
ήμεϊς καί κινηθώμεν είς παρομοίαν έργασίαν. Σκο
πόν δέ έχει ή γλωσσική διδασκαλία νά καταστήση τούς 
μαθητάς ικανούς ενθεν μεν νά έννοώσι τά διανοή
ματα τών άλλων έκφοαζόμενα διά τής γλώσσης, 
ένθεν δέ νά μεταδίδωσι καί αυτοί είς τού; άλλους 
τί σκέπτονται κατά τρόπον σαφή καί ευκρινή. Διά 
νά κατορθωθή δέ ό σκοπός ούτος πρέπει οί μαθηταί 
να μάθωσι νά σκέπτωνται πρώτον μέν έν τή γλώσση 
έπειτα δέ καί περί τής γλώσσης αύτής, έν άλλαις 
λέξεσι νά μορφωθή τών μαθητών τό γλωσσικόν 
αίσθημα καί έπειτα ή γλωσσική συνείδησις. Καί τό 
μεν πρώτον κατορθοΰται διά τής άσκήσεως τών μα
θητών νά έπιτυγχάνωσι τοϋ όρθοΰ καί έν τή κατα
νοήσει τής γλώσσης καί έν τή χρήσει αύτής, χωρίς 
να γινώσκωσι τόν λόγον τό δέ δεύτερον επιτυγχά
νεται διά τής γνώσεως τοΰ λόγου. Έν τούτφ έρευ- 
νάταιή σχέσις τών τύπων πρό; τά δι’αύτών έκδηλού- 
μενα διανοήματα καί ανευρίσκονται οί γλωσσικοί νό
μοι η κανόνες, οΐους διδάσκει ή γραμματική.

Η ωφέλεια τής γλωσσικής διδασκαλίας είναι με
γάλη. Ού μόνον συντελεί είς τήν αΰξησιν τών γνώ
σεων τοΰ μαθητοΰ, άλλά καί μορφώνει αύτόν, ώστε 
να ασκή έξουσίαν έπί τής γλώσσης καί νά δύναται 
να ίκφράζη τά διανοήματα αύτοΰ άκριβώς.

Γενναται δέ ήδη τό ζήτημα, άν πρέπει ή γλωσ
σική διδασκαλία νά γίνηται έν τφ δημοτικφ σχο— 

λείφκαϊ έν τίνι έκτάσει.Περί τούτου ύπάρχουσι διάφο
ροι γνώμαι. Πρό πολλοΰ είναι εισηγμένη παρ’ ήμϊν 
καί έν τφ δημοτικώ σχολείφ ή διδασκαλία τής 
γλώσσης κατά τον τρόπον καθ’ δν δεδάσκεκαι αΰτη 
καί έν τοϊς άνωτέροις σχολείοις, έν τοϊς έλληνικοΐς 
καί γυμνασίοις. 'Η μέθοδος τής διδασκαλίας τής 
άρχαίας γλώσσης ύπήρζε ένταϋθα τό πρότυπον, δ 
έμ.ιμήθησαν οί διδάσκαλοι. Καί τό πλήθος τών γραμ
ματικών τών γεγραμμένων πρός χρήσιν τών δημοτικών 
σχολείων άποδεικνύει ότι ή τοιουτοτρόπως γινόμενη δι
δασκαλία πρός ούδέν προσκρούει παρά τοϊς διδάσκα
λοι;. Έν τούτοις πρέπει νά έζακριβωθή,άν είναι άνάγκη 
νά γίνηται διδασκαλία τής γλώσσης κατά τήν γραμμα
τικήν ή άν δέν είναι κάλλιον κατά τήν άνάγνωσιν νά 
προστίθεται οτι είναι χρήσιμον νά γινώσκωσιν οί μα
θηταί έκ τής γραμματικής, ή τέλος άν δέν δύναται 
έντελώς καί νά λείπη έκ τοΰ δημοτικοΰ σχολείου 
πασα γραμματική διδασκαλία. Περί τοΰ πρώτου 
ζητήματος, άν πρέπει ή γραματική νά άποτελή ί
διον μάθημα έν τω δημοτικφ σχολείω καί νά διδά- 
σκηται ιδιαιτέρως, ή μάλλον έπικρατοΰσα σήμερον 
γνώμη έν Εύρώπη είναι ότι δέν πρέπει τό τοιοΰτο 
νά γίνηται Ή δέ δευτέρα γνώμη, καθ’ ήν οί μα
θηταί διδάσκονται τήν γραμματικήν έκ τής άναλύσεως 
κειμένου, οίον είναι τό άναγνωστικόν βιβλίον εχει 
πολλούς οπαδούς, ή δέ τρίτη ακούεται έδώ κ’ έκεϊ 
καί μάλιστα όταν πρόκηται περί τών άδιαιρέτων 
σχολείων. Πριν δέ εΐσέλθωμεν είς τήν έπιστημονι- 
κήν έξέτασιν έκάστης τών γνωμών τούτων, καλόν 
είναι νά παρακολουθήσωμεν τό ζήτημα τοΰτο ΐστορι- 
κώς κατά τήν θυελλώδη αύτοΰ πορείαν έν Γερμα
νίά, όπερ άπησχόλησε έκεϊ τούς μεγίστους τής χώρας 
γλωσσολόγους καί παιδαγωγικούς.

"Η διδασκαλία τής μητρικής γλώσσης μέχρι τής 
17 έκατονταετηρίδος ήτο άποκεκλεισμένη τών δη
μοτικών σχολείων τής Γερμανίας, ή δέ γλώσσα έν
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ή ήσκοΰντο οί μαθηταί ήτο ή λατινική. Ώς πρός δέ 
τήν μητρικήν γλώσσαν, τούτην έμάνθανον οί άνθρω
ποι παρά τής μητρός των καί έκ τής καθ’ ήμέραν 
άναστροφής. Πρώτος δέ ό Ratke έν άρχή τής 17 
έκατονταετηρίδος άπεπειράθη νά διδάξη πρό πάσης 
άλλης γλώσσης τούς μαθητάς του τήν μητρικήν των 
γλώσσαν. Άλλά τό πράγμα δέν εύρε μιμητάς καί 
μόλις κατά τήν αρχήν τής 18 έκατονταετηρίδος 
διά τών έργασιών τοΰ Gottsched καί Adelung κα- 
τωρθώθη, έν τοϊς άνωτέροις δμως σχολείοις, νά προσ- 
τεθή καί ίδιον μάθημα ή μητρική γλώσσα. Εί; τά 
δημοτικά δέ σχολεία είσήχθη τό μάθημα τούτο κατά 
τούς τελευταίους χρόνους. Καί σκοπός τής διοασκα- 
λείας ταύτης ήτο καθαρός πρακτικός, νά μάθωσι 
δηλ. οί μαθηταί καί έννοώσι τήν γλώσσαν καλώς 
καί νά όμιλώσιν καί νά γράφωσιν αύτήν όρθώς Πρός 
τοΰτο δέ μετεχειρίσθησαν κατ’ άρχάς τήν συνθετικήν 
υ,έθοδον, τήν διά τών γραμματικών κανόνων οδηγίαν 
πρός όρθήν τής γλώσσης χρήσιν.Καί τούτο διήρκεσε 
καθ*  όλον σχεδόν τόν 18 αιώνα. 'Εν έτει δμως 
1799 ό Wilmsen έξέδωκεν έν Βερολίνφ σύγγραμμα 
έπιγραφόμενον «οδηγός πρός σκόπιμον άσκησιν τών 
μαθητών έν τή γερμανική γλώσση έπί παραδειγμάτων 
καί άσκήσεων.»Διά τού βιβλίου τούτου καί άλλων 
ά έξέδωκεν ό Wilmsen, εισάγει έν τή διδασκαλία 
τής γλώσσης τήν άναλυτικήν μέθοδον, έκ τών παρα
δειγμάτων δηλ.είς τόν κανόνα. Έπειδή δέ τό πράγμα 
κατ’ αύτήν τήν μέθοδον ενέχει τι τό μονότονον καί 
άηδές, συμβουλεύει νά γίνωνται 
ϊνα διατηρήται ή αύτενέργεια τών 
προάγηται τό ενδιαφέρον αύτών εί; 
έργασίας. Οΰτω π. χ 
δπως οί μαθηταί άποτελέσωσι προτάσεις 
τες αύτοις κατηγορούμενα κατάλληλα, 
συμβουλεύει οί μαθηταί ενεργητικήν σύνταξιν νά 
μετατρέπωσιν είς παθητικήν, νά διακρίνωσι τά 
συνώνυμα καί νά κχμνωσε τούτων όρθήν χρήσιν έν 
τ$ λόγφ, νά εύρίσκωσε τά παράγωγα ονόματα καί 
τά τοιαΰτα. Διά τής μεθόδου ταύτης γίνεται άρχή 
τής αύτενεργείας τών μαθητών καί καταβάλλεται 
προσπάθεια νά παύση ό μηχανισμός καί ή απερισκε
ψία τών πλειοτέρων γραμματικών, οΐτινες άπήτουν 
νά μανθάνωσιν οί μαθηταί τούς κανόνας άπο στή
θους, νομίζοντες δτι ή γνώσις τού κανόνος είναι 
καί γνώσις τής γλώσσης. Μέ τήν πρόοδον δέ ταύ
την ένεφανίσθη έν τοϊς σχολείοις καί ή τάσις, δπως 
οί μαθηταί έννοώσι τί λέγουσι καί πρός τοΰτο διωρ- 
γανώθησαν ϊδιαι άσκήσεις αί πολύκροτοι «άσκήσεις 
πρός νόησιν» (Denkubugen), δι’ ών προήγετο καί 
ή γλωσσική τών μαθητών μόρφωσες· διότι μέ τάς 
άσκήσεις πρός τό όρθώς νοεϊν ήτο συνδεδεμένη καί 
ή άσκησιςπρός τό όρθώς έκφράζεσθαι.Έν τή τάσει δέ 
ταύτη προφαίνεται τής γλώσσης ό ειδολογικός σκο
πός, καθ’ δν ό άνθρωπος πορίζεται έκ τής διδασκα
λίας τής γλώσσης πλήν τοΰ κέρδους τών γνώσεων

θεματογραφίαι 
μαθητών καί 

ίς τοιούτου είδους 
χ. δίδει υποκείμενα καί άπαιτεϊ 

συνάπτον— 
Έπ’ ϊσης

καί τήν άσκησιν είς τό σκέπτεσθαι καί οΰτω γίνε
ται νοημονέστερος καί κριτικώτερος.

Ό ειδολογικό; ούτος τής διδασκαλίας τής γλώσ
σης σκοπός άνεφάνη καθαρώτατα εύθύς ώς άνεφάνη 
ή γλωσσολογική επιστήμη, ής έξοχος άντιπρόσωπος 
είναι ό Κ. Βεκκήρος. Κατά τήν γλωσσολογίαν τό 
τυπικόν τής γλώσσης είναι κλείς ή άνοίγουσα είς 
τον μαθητήν τήν πύλην, ϊνα είσαχθή καί έχνοήση 
τό έργοστάσιον τοΰ πνεύματος. «Μανθάνων ο μαθη- 
θητής τόν σχηματισμόν τοΰ λόγου καί τούς τύπους 
τών λέξεων βλέπει πώς τό ανθρώπινον πνεΰμα με
ταβάλλει τόν περικυκλοϋντα αύτόν κόσμον είς κόσμον 
έννοιών, πώς τόν κόσμον τοΰτον τών εννοιών χωρίζει 
κατά πρώτον μέν είς έννοια; τών πραγμάτων, τά 
όποια ύπάρχουν καί εις έννοιας τών ενεργειών τών 
πραγμάτων καί έπειτα καί ταύτα; καί έκείνας κατά 
γένη καί είδη ανάγει καί κατατάσσει είς ποικίλας 
διακρίσεις καί εί; 
μαθητής 
δάσκεται 
τών 
νοεϊ 
γειας 
μένος 
γλώσσαν κατανοεί

καί κατατάσσει είς ποικίλας 
ίς νόμους. Καϊ κατόπιν μανθάνων ό 

τά είδη τοΰ λόγου έν 
νά γινώσκη 

πραγμάτων, 
τάς έννοιας 
αύτών. Διά 

ό μαθητής

τή συντάξει δι-
καί νά δεακρίνη τάς σχέσεις 
ών το ανθρώπινον πνεΰαα 

πραγμάτων καί τάς ένερ- 
ένεργεία; ταύτης διδασκό- 
κατανοή τήν μητρικήν του 

τή ίδια έαυτοΰ νοήσει καί 
κρίσει γινόμενα καί τούς νόμους αύτών καί δλη ή 
γλωσσική διδασκαλία αποβαίνει οΰτω διηνεκής άσκη
σες προς έρευναν καί εΰρεσιν τών σχέσεων, καθ’ά; ό 
νους διακρίνει τάς έννοιας, καΐ τών νόμων, καθ' ούς 
συνδέει ταύτας νοών καί κρίνων. Ώς ό Θεός έφερεν 
έμπρός είς τόν πρώτον άνθρωπον πάντα τά ζώα, ϊνα 
δώση είς έκαστον τούτων τό όνομά του, οΰτω πρέ
πει καί ό διδάσκαλος νά φέρη εις τόν μαθητήν τόν 
εσωτερικόν κόσμον τοϋ παραστατικού καί νοητικοΰ 
αυτοΰ βίου.» Διά τών θεωριών τούτων ή γλωσσική 
διδασκαλία επιδιώκει ώς σκοπόν ού μόνον τό νοεϊν 
έν τή γλώσση καί διά τής γλώσσης άλλά καί τό 
νοεϊν περί τής γλώσσης δηλ. δέν επιδιώκει μόνον 
τήν όρθήν έκφρασιν αλλά καί τήν μετά λόγου έκ— 
φρασιν. Τοϋ Βεκκήρου αί ΐδέαι εύρον πολλούς οπα
δού ς καί μετ’ ακαταπόνητου ένεργείας έζήτησαν οί 
θιασώταε αύτοϋ διά τής άναλυτικής τής γλώσσης δι
δασκαλίας νά ποιήσοισι τούς μαθητάς δεξιωτέρους 
περί τό νοεϊν καί κρίνειν. Ενδιαφερόμενοι δμως μάλ
λον είς τούς τύπους τής γλώσσης ήμέλησαν δυστυ
χώς τής ούσίας καί οΰτω κατέσ-.η ή γλωσσική αυ
τών διδασκαλία διά τοϋ πλήθους τών τεχνικών ό
ρων πρός διάκρισιν τών λογικών κατηγοριών αηδής 
καί άνωφελής τοΰ πνεύματος καταπόνησις. Είς τούτο 
δέ συνετέλεσε καί ή άμέλεια περί τήν έκλογήν τών 
προτάσεων, είς τό περιεχόμενον τών όποιων ούδε
μίαν εδιδον προσοχήν, διότι δέν άπέβλεπον είς τήν 
ουσίαν, άλλ' είς τούς τύπους μόνον. Πρός άποφυγήν 
τοιούτων ατοπημάτων έζήτησαν σοφοί παιδαγωγικοί 
νά γίνηται ή γλωσσική διδασκαλία ούχί πλέον έπί 
παραδειγμάτων, άλλ’ έπί τεμαχίων λόγου συνεχούς

οι
τών
τη;
νά
τά έν

πνεΰαα

καί σκοπός τής διδασκαλίας νά μή είναι μόνον ή 
γνώσις τών τύπων, άλλά καί ή άντίληψις τής έν
νοιας. Έξηρτήθη δέ ή επιτυχία τοΰ σκοπού αύτοϋ 
έκ τοϋ καλοΰ αναγνωσματαρίου. Καί τοΰτο έγένετο 
αφορμή να άναφανή δχι άφθονία άλλά κατακλυσμός 
άναγνωσματαρίων, δ·.’ ώ'1 επιδιώκεται καί ή γλωσ
σική μόρφωσις τών μαθητών, άλλα καί ή διανοη- 
τική,προσέτι,δέ καί ή μετάδοσι; ωφελίμων πρός τούς 
μαθητά; γνώσεων. Έπειδή δέ πάντες οί σκοποί ού · 
τοι είναι διάφοροι καί άντίθετοι, ήδύναντο οί 'διδά
σκαλοι εύκόλως ν’ άποπλανηθώσι καί άλλοτε μέν 
νά έμμένωσι περισσότερον είς τόν ένα, άλλοτε δέ είς 
τόν άλλον σκοπόν καί οΰτω νά έπέρχηται βλάβη είς 
τήν μόρφωσιν τών μαθητών. Ήδύναντο π. χ. άλ
λοι μέν διδάσκαλοι νά έμμένωσιν άποκλειστικώς ή 
τόν πλεϊστον χρόνον έν τή γλωσσική τού κειμένου 
έρεύνη, έν τή τεχνολογίας, άλλοι δέ έν τή έρεύνη 
τοΰ περιεχομένου καί οΰτω νά άναφαίνωνται τά 
πλημμελήματα καί ένταΰθα, όσα έν τφ παρελθόντι 
είχον καταδειχθή καί κατακριθή. Διά τοΰτο άνεφά- 
νησαν σπουδαίοι άνδρες, ώ; ό Πάλμερος καί άλλοι, 
οΐτινες έζήτησαν νά διδάσκηται χωριστά ή γραμμα
τική ώ; ίδιον μάθημα ώς ήτο καί πρότερον. Άλλά 
καί τήν γλωσσικήν διδασκαλίαν οϊαν είσηγήσαντο ό 
Βεκκήρος καί ό Βούρστιος δριμύτατα κατέκριναν 
άλλοι, ό# δέ Βακκερνάγελος έκάλεσεν αύτήν πνευμα
τικόν αύνανισμόν. Ό Ρουμελϊνος θεωρεί πάσαν θεω
ρητικήν γλωσσικήν διδασκαλίαν ,έν τή μητρική γλώσ
ση ώ; άσκοπον καί όχληράν καί άηδή καί είς τούς δι
δασκάλους καί είς τούς μαθητάς, έν οσφ δέν υπάρ
χει ό μαθητής ώριμος πρός επιστημονικήν τοΰ πράγ
ματος έξέτασιν. Συμβουλεύει δέ τά έξής πρός γλωσ
σικήν μόρφωσιν τών μαθητών «Δότε είς τόν μαθη
τήν έν βιβλίον άνά χεϊρας, άνάγνωτε μετ’ αύτοϋ 
αύτό πολλάκις καί μετ’ έπιστάσεως, δότε έξ αύτοϋ 
νά άντιγράψη, νά άπομνημονεύση, να κάμη περιλή
ψεις, νά γράψη κατά μίμησιν αύτού, νά έχη πρό 
αύτοϋ έ’να συγγραφέα, νά στρέψη τόν νοΰν του είς 
μίαν ώρισμένην ΰλην, νά συγκεν τρώση αύτΟν είς μίαν 
ώρισμένην ύπόθεσιν καί τό πράγμ.α αίφνης γίνεται εύ- 
κολώτατον, όπερ πρότερον έφαίνετο δυσχερές, ό μα
θητής θά μάθη τήν μητρικήν του γλώσσαν καί κα
λώς καί άκριβώς.» Ό δέ Βοίλτερος λέγει περί τού
του τά έζής’ «Ή γραμματική τής μητρικής γλώσ
σης έπεξεργασία υπερβαίνει τήν άντίληψιν τών παί
δων τοΰ δημοτικού σχολείου’ διότι τούτο άγει ε’ι; 
τήν περί τή; γλώσσης σκέψιν, προϋποθέτει άρα τήν 
γνώσιν αύτής». Οδέ μέγας γλωσσολόγος ’Ιάκωβο; 
Γρίμμιο; έχαοακτηρισε τήν διδασκαλίαν τής γραμ
μικής έν τφ σχολείφ ώς «ανυπολόγιστον μικρολο- 
γίαν», ήν θά έδυσκολεύετο πολύ νά έννοήση τις τών 
παλαιών Ελλήνων ή ’Ρωμαίων έπανερχόμενος είς 
τήν ζωήν. Διά τής τοιαύτης διδασκαλίας κατα
στρέφεται ή έλευθέρα τοΰ παιδός γλωσσική άνά— 
’ττυξις καί παραγνωρίζεται θεσπέσιον τής φύσεως 
μέτρον,όπερ παρέχει ήμΐν όμοΰ μέ τό μητρικόν γάλα

τόν λόγον δν θέλει νά ϊδη κρατυνόμενον έν τή 
περιοχή τής οικογένειας. Ή γλώσσα είναι ώς πάν 
φυσικόν καί ηθικόν άνεπαίσθητόν τι, μυστηριώδες, 
δπερ έμφυτεύεται έν τή πρώτη ήλικίι»: καί διαπλάσ- 
σει τά φωνητήρια ήμών όργανα καταλλήλως πρός 
τάς ιδιοφυείς τής μητρικής γλώσσης φωνάς, τάς 
κλίσεις, τάς τροπάς, πρός τήν σκληρότητα καί μα- 
λακότητα αύτών. Τοιοϋτο βαθέως τεθεμελιωμένον 
οικοδόμημα κατά τούς φυσικούς νόμους τής σοφής 
φειδωλία; άνεγειρόμενον είναι άδύνατον νά προα- 
χθή καί εύοδωθή διά τών άφηοημένων, νοσερών καί 
πλημμελών κανόνων τών γραμματικών. Οί γνήσιοι 
ποιηταί έδειξαν χωρίς νά συμβουλεύωνται καμμίαν 
γραμματικήν, ότι δύνανται νά διαχειρίζωνται τήν 
ΰλην, τό πνεΰμα καί τούς κανόνας τής γλώσσης ά
λω; διαφόρω; τών γραμματικών καί τών λεξικογρά
φων. Πρό 600 έτών ήπίστατο (δηλ. έκαμνε καθ’ 
ήμέραν χρήσιν) πας χωρικός τοιαύτας λεπτότητας 
καί τελειότητας 
δέ κατ’ όνειρον 
κάλλιστοι τών
γυναίκες, αϊτινες δέν έταλαιπωροΰντο τότε έν τοϊς 
σχολείοις όσον σήμερον, προέφερον καθαρώτερον τάς 
λέξεις, έτοποθέτουν αύτάς κατά τρόπον θελκτικώτε· 
ρον καί έξέλεγον αύτάς φυσικώτερον, έπειδή αύται 
έσχηματίζοντο κατά τάς άναφαινομένας άνάγκας, 
ή δέ πλαστικότης καί λεπτότης τής γλώσση; οΐκο- 
θεν συμβαδίζει μέ τήν πνευματικήν τοΰ άνθρώπου 
πρόοδον». Έξ όσων άνωτέρω άνεπτύξαμεν φαίνε
ται ότι δύο είναι έκ διαμέτρου άντίθετοι περί τής 
γλώσσης θεωρία: ή μέν μία ή ειδολογική, ής άντι- 
πρόσωπο; είναι ό Βεκκήρος, ή δέ ή πραγματική, ής 
αντιπρόσωπος είναι ό Γρίμμιος. Πρός συμφιλίωσιν 
τών δύο τούτων διδασκαλιών άνεφάνη καί τρίτη ή 
λεγομένη πρακτική θεωρία, καθ’ ήν έν τή διδασκα
λία: τής γλώσσης έπιδιώκεται γνώσις τής γλώσσης 
θεωρητική καί δεξιότης πρός χρήσιν αύτής. Τό τοι- 
οΰτο επιδιώκει ή θεωρία αΰτη δεά τής γλωσσικής 
έπεξεργασία; κειμένων ίκ τοΰ αναγνωσματαρίου. ’Ε
πειδή δέ τό πράγμα κ.αταντρς ένταΰθα δυσκολώτε- 
ρον ή διά τή; συστηματικής διδασκαλίας τής γραμ
ματικής,πολλοί τών πρακτικών παιδαγωγικών ένΓερ- 
μανια ήσχολήθησαν διά τής δημοσιεύσεως γλωσσι
κών οδηγών νά καταστήσοισίν δυνατήν 
μογήν τής μεθόδου ταύτης ί 
σκάλου. Τοιοϋτοι δέ πρακτικοί μεταξύ

τής μητρικής γλώσσης του, άς ού- 
ήδύναντο νά φαντασθώσι ούδέ οί 

σήμερον γραμματικών. Κοράσια καί

τήν έφαρ- 
ύπό παντός δημοδιδα- 

.) τών άλλων 
είναι ό Kehl’ καί ό Kellner.Ή άξια δέ τής μεθόδου
ταύτη; έγκειται έν τούτφ ότι οί μαθηταί 
πους τής γλώσσης βλέπουσι είς διήγημά τι συνεχές 
καί ένιαϊον, έξ ού μόνοι τή βοήθεια τοϋ 
λου συλλέγουσι τούς τύπους τής γλώσσης, 
τούτφ νά θυσιάζηται ούτε τό πραγματικόν ούτε τό 
τεχνικόν μέρος τοΰ διηγήματος. Η μέθοδος αΰτη 
είναι ή άρίστη πασών, άλλά καί δυσχερεστάτη καί 
άπαιτεϊ δεξιώτατον διδάσκαλον.

Έκ τής ιστορικής ταύτης έκδρομής δυνάμεθα

τούς τύ-

διδασκά- 
χωρίς έν
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ταΰτα νά συναγάγωμεν ώς κέρδος οτι ή διδασκα
λία πάσης γλώσσης δύναται εις τρεις σκοπούς νά 
άποβλέπη. 1. Εις σκοπον καθαρώς πρακτικόν η εμ
πειρικόν, έάν ζητώμεν νά συνηθίσωμεν τόν μαθη
τήν είς την όρθήν χρήσιν της γλώσσης καί έν τή 
όμιλίςε καί έν τή γρα,φγί αύτής. 2. Είς σκοπόν κα
θαρώς μορφωτικόν της διανοίας, πρός λογικήν 
μόρφωσιν, έάν ζητώμεν διά της γλώσσης νά γυμνά- 
σωμεν τόν νοΰν του μαθητου είς τό σκέπτεσθαι' 
διότι λαλεϊν οΰδέν άλλο είναι η σκέπτεσθαι μεγα
λοφώνως. Τό τοιοΰτο καλοΰσι καί ειδολογικόν (For
male) της γλώσσης σκοπόν καί 3. Είς σκοπόν κα- 
θαρώς πραγματικόν η υλικόν, έάν ζητώμεν νά με- 
ταδώσωμεν είς τόν μαθητήν παντοίας γνώσεις μό
νον καί ούδέν άλλο διά της γλώσσης. Καί οί τρεις 
ούτοι σκοποί έξάγονται έκ της φύσεως αύτη; της 
γλώσσης. Διότι έν έκάστη γλώσση περιέχονται τρία 
στοιχεία ή λέξις, ή έννοια καί τό πράγμα. Είναι 
δέ αΐ λέξεις σύμβολα τών έννοιών καί όνόματα τών 
πραγμάτων. Ή λέξις π. χ. μηλον είναε όνομα τοΰ 
πράγματος μήλου άλλά καί σύμβολον της έννοιας 
αύτοΰ. Καί ϊνα κατανοώνται αί λέξεις πρέπει νά 
διδάσκωνσαι όμοΰ μέ τά πράγματα αύτά. Ό Κο- 
μένιος είπεν λίαν όρθώς έν τη μεγάλη Διδακτική 
τοΰ κεφ. 19 σελ. 162 τά έξης-

«Κατά ταΰτα αί λέξεις πρέπει νά διδάσκωνται 
καί νά έκμανθάνωνται αείποτε συνδεδεμέναι μέ τά 
πράγματα ώς αγοράζονται, πωλοΰνται καί μεταφέ- 
φονται ό οίνος μέ τό άγγεϊον, τό ξίφος μέ τό θη- 
κάριον, τά ξύλα καί οί καρποί μέ τούς φλοιούς. 
Διότι τί άλλο είναι ή λέξις ή ή θήκη τοΰ πράγμα
τος ; Οίανδήποτε γλώσσαν καί άν μανθάνωσιν^ οί 
παιδες καί αύτήν άκόμη τήν μητρικήν, πρέπει τά 
διά λέξεων σημαινόμενα πράγματα νά σαφηνίζων- 
ται. Καί τάνάπαλιν ότι βλέπουσε, άκούουσι, γεύ
ονται, άπτονται οί μαθηταί, πρέπει νά διδάσκων- 
ται νά έκφράζωνται αύτά διά τής γλώσσης, ώστε 
ή γλώσσα νά συμβαδίζη παραλλήλως μέ τήν διά
νοιαν καί τελειοποιήται. Κατά ταΰτα ό κανών έν
ταϋθα δύναται νά διατυπωθή ούτως' Όσα κατα- 
νοή τις, αύτά μόνον πρέπει νά ίκφράζηται καί τά
νάπαλιν περί όσων δμιλεϊ τις, άνάγκη καινά κατα- 
νοή αυτά.Είς ούδένα πρέπει νά έπιτρέπηταε νά όμι- 
λή περί πραγμάτων, ά δέν έννοεϊ, ή νά έννοή τι, ο 
δέν δύναται νά έκφράση. Διότι ό μή δυνάμενος νά 
έκφράση τά διανοήματα του είναι εϊδωλον καί ό ό- 
μιλών καί μή ήξεύρων τί λέγει είναι ψιττακός».

(άκολουθεΐ).

Η ΛΙΔΑΣΚΑΛΙΑ_ΤΩΝ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ
(συνέχεια).

Ό Έπέ καί ό “Εϊνικκε εις τόν αύτόν άπέβλεπσν 
σκοπόν, είς την όσον οϊόν τε τελεωτέραν μόρφωσιν 
Τθΰ κωφαλάλου, τήν άνάπτυξιν τής διανοίας αύτοΰ, 

τών αισθημάτων καί τών ψυχικών του δυνάμεων. 
Πρός έπίτευξιν όμως τοΰ εύγενοΰς καί ύψηλοΰ τού
του σκοποΰ ήκολούθησαν οί δύο ούτοι κατ’ έξοχήν 
φιλάνθρωποι άνδρες, οδούς όλως διαφόρους. Ό Έπέ 
παρετήρησεν — ώς τοΰτο άνευ τινός ιδίας περί τά 
τοιαΰτα σπουδής, άλλ’ άπλώς έξ ίδιας πείρας δύ
ναται νά έννοήση καί πας όστις μετά κωφαλάλων 
οίκειότερον καί συχνότερου συνανεστράφη —*,,ότι  οί 
κωφάλαλοι εχουσι τήν μιμικήν, τήν μητρικήν, ού
τως είπεΐν, ταύτην γλώσσαν αύτών, έκπληκτικώς 
άνεπτυγμένην, έκφράζοντες δι’ αύτής, καί μάλιστα 
μεταξύ των, τάς πλείστας άνάγκας αύτών καί μό
νον ούκ είς τόν άφηρημένον τών έννοιών χωροΰντες 
κόσμον. Ταΰτα παρατηρήσας ό Έπέ καί καταβι- 
βρωσκόμενος, ώς είπεΐν, ύπό τοΰ κατέχοντος αύτόν, 
έάν μοί έπιτρέπηται ή έκφρασες, φιλανθρωπικού δαι
μόνιου, έσκέφθη ν’ άφαιρέση έκ τής φυσικής ταύτης 
τών κωφαλάλων γλώσσης πάν τό αύθαίρετον καί είς 
τόν άμαυρόν τοΰτον καΐ άμορφον άδάμαντα νά δώση 
στιλπνότητα και μορφήν μαθηματικώς ώρισμένην. 
Έπεχείρησε δήλον ότι έκ φιλανθρωπίας καί διά τι 
τόσον αύθαίρετον καί άόριστον ώς ή μιμική καί ύπέρ 
τών κωφαλάλων ό,τι δέν έπιχειροΰσιν ή άσθενώς έπι- 
χειροΰντες δέν κατορθοΰσιν έξ έπαγγέλματος καί έπι- 
στημονικοΰ ένδιαφέροντος καί διά τήν πλουσιωτάτην 
καί λαμπροτάτην τών γλωσσών, τήν Ελληνικήν, 
καί ύπέρ τών μυριάδων Έλληνοπαίδων καί τών άλ
λων δή ήμών τών ανεπτυγμένων, τό γε σώμα, Ελ
λήνων, άφιεμένων πάντων ήμών ούτω σκληρώς παρ’ 
αύτών έρμαιον τφ τέρατι τής διγλωσσίας καί πα- 
σχόντων τό δή γελοΐον τοΰτο, διψήν δήλον ότι έν 
μέσω δύο πλουσιωτάτων πηγών. Ού μόνον δέ έπε- 
χείρησεν ό μέγας άνήρ τό μέγα έργον, άλλά καί επέ
τυχε τοΰ σκοποΰ του, συμπληρώσας τάς φυσικάς 
έλλείψεις τής μιμικής έκείνης διά τεχνητοΰ τίνος άλ- 
φαβήτου δακτυλικοΰ.

Καί ταύτην μέν τήν οδόν ήνοιξε καί μέχρι τοΰ 
σκοποΰ αύτοΰ έχώρησεν ό Έπέ· πολλοί δέ ταύτην 
άλλοι μετ’ αύτόν φιλάνθρωποι ήκολούθησαν έπί τά 
ίχνη βαίνοντες εκείνου. Ό δέ Έϊνικκε άλλην όλως 
άντίθετον ταύτης έτράπη οδόν μετά τής σταθερότη- 
τος έκείνης, ήν δίδει ή πεποίθησις ότι έπί τής άσφα- 
λεστέρας καί όρθοτέρας χωροΰμεν διό καί άποτόμως 
μάλιστα άπέρριψε πάν τό μιμικόν, είτε φυσικόν είτε 
τεχνητόν.

Ό Έϊνικκε έζήτει νά καταστήση τόν κωφάλα
λον ικανόν νά συνεννοήται μετά τών λοιπών άνθρώ
πων, όπως πράττουσι τοΰτο καί οί πλήρεις τάς αι
σθήσεις εχοντες, δηλ. διά τής κοινής γλώσσης, καί 
οΰτω νά έγκαταστήση αυτόν άμέσως έν τώ εύρεϊ κό- 
σμφ, ούχί δέ έν ίδια στενή πολιτείμ κωφαλάλων, 
διδασκάλων καί οικείων αύτών. Είς τήν μέθοδον τής 
γλωσσικής διδασκαλίας ό “Εϊνικκε είχε βεβαίως τούς 
προγενεστέρους αύτοΰ, τόν Πόντσε λ. χ. τόν Άμ- 
μαν, ούτινος τό σύγγραμμα άπλώς «Surdus 1θ- 
quens», όπερ έξ άρχής ό Έϊνικκε εϊχεν ώς βάσιν 

τής διδασκαλίας του, μαρτυρεί εύγλώττως περί τού
του' έτι δέ τόν Περέϊραν, έξ ού οί Γάλλοι έπί τό 
έθνικώτερον τήν γερμανικήν μέθοδον «Methode 
Pereira» καλοΰσι, καί ύπό τοΰτον τόν τίτλον, ή 
καί τόν « Methode de Γ articulation », έτυχεν 
αύτη παρ’ αύτοϊς εισαγωγής.

Αύται είνε αί δύο μάλλον διαδεδομένα! μέθοδοι 
τής διδασκαλίας τών κωφαλάλων βραχυλογικώς ή 
Γαλλική καί ή Γερμανική καλούμεναι, καί τών ό
ποιων, ώς εϊπομεν, ή δευτέρα είνε ή έπικρατεστέρα 
νΰν έν Εύρώπη καί όμολογουμένως ή όρθοτέρα καί 
έμπεδωτέρα. Ό δέ λόγος τούτου προφανής.

Διά τής γαλλικής μεθόδου ό κωφάλαλος άποκτφ 
γνώσεις τινάς εύχερέστερον μέν ή διά τής γερμανι
κής, άτελέστερόν δ’ όμως. Τό δέ σπουδαιότατον έν 
τούτοις ζήτημα είνε τό τής μετά τών λοιπών άν
θρώπων κοινωνίας τοΰ κωφαλάλου. Έν τούτφ δήλον 
ότι έγκειται το μέγα πλεονέκτημα τής γερμανικής 
μεθόδου άπέναντι τής γαλλικής. Ό διά τής γαλλι
κής μεθόδου έκπαιδευθείς κωφάλαλος, δηλ. διά τών 
φυσικών χειρονομιών, τής τέχνητής μιμικής, τοΰ 
δακτυλικού αλφαβήτου κλπ., δύναται νά συνεννοήται 
μόνον μετά τών όμοιπαθών αύτώ καί όμοια μεθόδφ 
έκπαιδευθέντων, άτελώς δέ καί δυσχερώς μετά τών 
συγγενών καί οικείων αύτοΰ, σχεδόν δέ ουδόλως μετά 
τών συμπολιτών του. Ούτοι πάντες όφείλουσι νά έκ- 
μάθωσι καΐ κατά τήν δυσχερή άλλως τε καί ποικί- 
λην μέθοδον τοΰ κωφαλάλου, ινα μετ’ αύτοΰ συνεν- 
νοώνται. Τοΰτο ού μόνον δυσχερέστερον διά τούς 
πλήρεις τάς αισθήσεις έχοντας καί τή γλώσση προ- 
χείρως χρωμένους ή διά τούς κωφαλάλους, τούς ύπό 
τής σκληράς άνάγκης πιεζομένους, εινε, άλλ’, όσον 
άφορ® εις την ψυχράν κοινωνίαν, αΰτο τοΰτο άδύ
νατον. Τίς έχει τήν αύταπάρνησιν νά ύποβληθή είς 
μακροχρονίους σπουδάς καί άσκήσεις πρός έκμάθησιν 
τών άπειρων φυσικών καί τεχνητών σημείων τής 
μιμικής, άπλώς ΐνα δι’ αύτών συνεννοήται μετά 
τών ξένων αύτώ κωφαλάλων, ούς τυχόν ήθελε έν τφ 
βίω συναντήση ; Κατά τήν γερμανικήν όμως μέθο
δον, έπειδή τό δρος δέν έρχεται πρός τόν κωφάλα
λον, ύπάγει άπλούστατα ούτος προς έκεΐνο. Τοΰτο 
βεβαίως είνε λίαν κοπώδες, μάλιστα δ’ έν άρχή, 
άλλ’, ώς γνωστόν, τά μετά κόπου κτώμενα άγαθά 
είσί τά βεβαιότερα.

Παρακολουθητικώς τή μεθόδφ ταύτη κατ’ άρ
χάς ό κωφάλαλος άσκεϊται διά τής άφής νά έννοή 
τόν μηχανισμόν τοΰ θώρακος καί είς κανονικάς εισ
πνοής καί έκπνοάς διά τοΰ στόματος μόνον, ούχί 
δέ διά τής ρινός, έπειτα δέ άσκεϊται είς ταχυτέρας 
ή βραδυτέρας τοιαύτα; καί διά τής ρινός μόνον καί 
είς άλλας τοιαύτας προπαρασκευαστικάς κανονικής 
άναπνοής ασκήσεις, αϊτινες συντείνουσι νά δώσωσιν 
είς τόν θώρακα καί τά φωνητικά όργανα τήν άπαι- 
τουμένην έλαστικότητα- άμα δέ ό οφθαλμός αύ
τών έθίζεται είς τήν άντίληψιν τών διαφόρων κινή
σεων τών χειλέων, τών όδόντων καί τής γλώσσης.

Ό διδάσκαλος λαμβάνων τήν χεϊρα τοΰ κωφα
λάλου θέτει αύτήν έπί τοΰ ίδιου λάρυγγος πρός αι
σθητήν παράστασιν τών δονήσεων αύτοΰ κατά τήν 
έκφώνησιν τών γραμμάτων, παρακινών άμα τον 
κωφάλαλον είς όμοίαν προσπάθειαν, ήν ούτος προ- 
θύμως καταβάλλει, θέτων έπίσης έπί τοΰ λάρυγγός 
του τήν χεϊρα. Τόν δέ σχηματισμόν τών χειλέων 
κλ. κατά τόν συλλαβισμόν έπιτυγχάνει ό κωφάλα
λος παρατηρών προσεκτικώς τόν διδάσκαλον αύτοΰ, 
είτα δέ καί αύτός έαυτόν, προσβλέπων είς κάτο
πτρου, δπερ εινε έν χρήσει κατά τήν πρώτην ταύ
την διδασκαλίαν. Τοιαΰτα δέ γράμματα παράγον
τα έν τή τραχείς δόνησιν εινε τά φωνήεντα άπλα 
τε καί διπλά καί έκ τών συμφώνων τά ήμίφωνα. 
Ή δέ δόνησις αύτη προέρχεται έκ τών φωνητικών 
χορδών κατά τήν δι’ αύτών έκπνοήν τοΰ έν τοΐς 
πνεύμασιν άέρος. Ή έντασις δέ ή ή χάλασις τών 
φωνητικών τούτων χορδών καθορίζει καί τήν ύψω- 
σιν ή τήν ταπείνωσιν τοΰ ήχου τοϋ γράμματος. Η 
δέ άπήχησις τής κοιλότητος τοΰ στόματος, ήτοι δ 
ίδιάζων τόνος, καθ’ δν συμμορφοΰται κατά τόν σχη
ματισμόν αύτοΰ ή κοιλότης αΰτη, είναι όρθώς μέν 
άνάλογος τοΰ άνοίγματος, τοΰ στόματος, άντιθέτως 
δέ άνάλογος τή; διαμέτρου αύτοΰ, είνε δηλαδή τό 
σφ ύψηλότερος όσφ μείζων ή οριζόντιο; καί δσφ έ- 
λάσσων ή κατακόρυφος τοΰ στόματος διαστολή. 
Έχεε δέ, κατά Helmholtz, ό τόνος ούτος τό μέν 
μέγιστον αύτοΰ βάθους κατά τήν έκφοράν τή; δι
φθόγγου ου, τό δέ μέγιστον αύτοΰ ύψος κατά τήν 
έκφοράν τοϋ φωνήεντος ι, σχ. η, ει, οι, υ, υι.

“Ο,τι έν τοΐς άνω έρρήθη περί τοϋ ίδιάζοντος τού
του τόνου τής στοματικής κοιλότητος, αύτό ρητέον 
καί περί τών διαστάσεων τοΰ άνοίγματος τοΰ στό
ματος καί τών τοΰ στοματικού όχετοϋ, είνε δηλαδή 
άντιθέτως άνάλογοι, ώς δηλοϋται έν τωδε τφ πί- 
νακι:

diaaraatc ζΐιάστασίί
στοματικού οχετού στοματικού ανοίγματος

ου.............. 5 ........ ...................... 1
ο (ω)......... 4 ........ ..................... 2
α................ 3 ........ ....................... 3
e(at).......... . 2 ........ ....................... 4
(υ,υι,οι) 
ι( η,ει )■ · .. 1 .... ....................... 5
Οΰτω πως προχωρεί ό διδάσκαλος τών κωφα

λάλων έν τή έργασί^ του. ΓΗ γλωσσολογία, ή φυ
σιολογία τοΰ θώρακος ιδία καί τής κεφαλής, τφ είνε 
τόσοι φάροι κατά τήν όδόν του, ύφ’ ών οδηγούμενος 
προσορμίζεται μετά τών τροφίμων αύτοΰ είς τόν ά- 
σφαλή λιμένα τής καθόλου Παιδαγωγικής, όπου 
πλέον ούτοι άποβιβάζονται καί συγκοινωνοΰσ> καί 
συμβαδίζουσι τοΐς λοιποϊς μαθηταϊς, ύστεροΰντες 
τούτων μόνον κατά τήν άκοήν, πλεονεκτοΰντες δ
μως αύτών, τών πλείστων τούλάχιστον, βεβαίως 
κατά τήν είς τά τεχνικά μαθήματα δεξιότητα καί 
ιδία βραδύτερονκατά τήν πρακτικήν έπαγγελματικήν
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Αισθανόμενοι έν τούτοις ότι ή πρώτιστη άρετή 
παντός φιλοξενούμενου, όσον εύγενώς καί μετ’ ειλι
κρινούς εύχάριστήσεως καί άν παρέχηται αύτφ ή 
φιλοξενία, εινε ή διάκρίσις, δέν χωροΰμεν είς πλειο- 
τέρας λεπτομέρειας, τόσούτώ μάλλον όσω ελλείπει, 
δυστυχώς παρ’ ήμϊν έτι αγρός —εΐνε δέ ούτος φι
λανθρωπικόν τι ίδρυμα κωφαλάλων — έν ώ δύνανται 
νά λάβωσι σάρκα καί οστά τά πορίσματα τής έπι
στήμης, καί έν ω ή πράξις, άποδίδουσα ταύτη τά 
τροφεία, νά παρέχη αύτή νέας νύξεις καί νέα ση
μεία ορμητήρια πρός τήν αλήθειαν

’Επειδή όμως θάσσον ή βράδιον έχομεν δι’ έλπί- 
δος 6τι παρ’ήμϊν θέλεε ίδρυθή σχολεϊον κωφαλά
λων— διότι δέν πιστεύω νά μείνη καί τοΰτο, ώς δυ
στυχώς, καί τόσα άλλα, εν εθνικόν pium desidi- 
rilim—καί έπειδή τόνε δυνατόν ν' άναφυώσι καί 
ζητήματα ώς τό τής προσκολλήσεως είς τό Διδα
σκαλείου σχολείου κωφαλάλων καί άσκήσεως τών δι- 
δασκαλιστών είς τήν μέθοδον τής σχετικής διδασκα
λίας, όπερ ώς νέα ιδέα ήδύνατο νά δελεάση τινάς, 
τό τής άναθέσεως τής διδασκαλίας τών κωφαλάλων 
είς χεϊρας τοΰ κλήρου καί εί τι τοιοΰτον, καλόν, νο
μίζομεν, άπό τοΰδε νά γίνη γνωστόν το άνεφάρμο- 
στον τών τοιούτων έν τή πράξει. “Ηδη ή έν Γερ- 
μανίφ καί Αυστρία πείρα απέδειξε τοΰτο.

Έκαστον έκπαιδευτικόν ίδρυμα δήλον ότι φέρει 
ίδιον χαρακτήρα, ιδίαν δ’άκολουθεϊ οδόν, καί τοι 
τόν αύτόν έπιδιώκοντα πάντα κατ’ούσίαν σκοπόν, 
έχει ώρισμένον διαθέσιμον χρόνον, ώρισμένον υλι
κόν, ώρισμένας δρώσας δυνάμεις' πάντα ταΰτα έ- 
χουσιν ύγιώς, τηρούμενου αύστηρώς τοΰ χαρακτή
ρας τοΰ έκπαιδευτηρίου, εί δέ μή εκείνα μέν παρα
βλάπτονται, αί δέ δρώσαι δυνάμεις μάτην κατατρί- 
βονται. *0  σχετικός dilettantismus εινε ή ύψίστη 
βαθμίς, έφ’ ής δύνανται ν’ άνέλθωσιν' άλλ’ άκριβώς 
ούτος εΐνε ή αιτία, δι’ ήν τά πάντα παρ’ ήμϊν άδυ- 
νατοϋσι ν’ άνακύψωσι τής οίκτρας μετριότητας. Περί 
δέ τής θέσεως τοΰ κλήρου έν τω ζητήματι τούτφ, 
άλλά τούτο άπλώς οΰτω παρέπεσεν ύπό τήν γραφί
δα, άλλως τε καί άλως ανεφάρμοστου έν τή πράξετ 
ώς προείπομεν, άποδειχθέν. Άνάγκη λοιπόν ίδιου 
σχολείου καί ειδικών διδασκάλων. Αύτά ήδη τά ’Ορ
φανοτροφεία χρήζουσιν ειδικών δι*  αύτά διδασκάλων, 
ώς ή έν τφ Όρφανοτροφείφ Χατζή Κώνστα πείρα 
άπέδειξεν. Οί έπί μακρόν χρόνον καί μετά ζήλου 
έν τώ φιλανθρωπικοί τούτφ ίδρίματι ώς διδάσκαλοι 
έογασθέντες απέκτησαν τήν χαρακτηριστικήν έκείνην 
ειδικότητα, δι’ ή, νΰν διαπρέπουσιν ώς διδάσκαλοι 
καί διευθυνταί όμοιων καταστημάτων, ώς ό διευδυν- 
τής τοΰ έν Πειραιεϊ 'Ορφανοτροφείου, ό διευθυντής 
τοΰ έν Σύρω τοιούτου κ. ά. Έάν λοιπόν καί διά 
τοιαύτα ιδρύματα, ώς τά 'Ορφανοτροφεία, ών οί 
τρόφιμοι κατ’ ούδέν διαφέρόυσι τών άλλων έν τοϊς 
λοιποϊς σχολείοις μαθητών, εί μή μόνον κατά τήν 
βιωτικήν δυστυχίαν, έάν, λέγω, καί δι’ αύτούς α
παιτούνται είδικαί μορφωτικαί δυνάμεις, πόσφ μάλ

λον διά τούς κωφαλάλους. Ό,τιδ’έν τούτοις δύνα
ται νά γίνη εινε τό έξής:

Ό κωφάλαλος στερείται μόνον τής άκοής, τάς 
λοιπάς αισθήσεις έχει καί ύγιεϊς καί οξείας, -ιδία δέ 
τήν όρασιν, τόν σπουδαιότατον τοΰτον παράγοντα 
τής διανοητικής μορφώσεως, ε’χει δέ καί τάς χεϊρας 
ασφαλείς, άντιλαμβάνεται δέ ζωηρώς τών διαφόρων 
άποχρώσεων καί άναλογιών. Δύναται λοιπόν ,να ευ
δοκίμηση είς τά τεχνικά μαθήματα καί ν’ άναδειχθή 
είς αύτά ανώτερος πολλών άλλων μαθητών. Ό δη
μόσιος λοιπόν διδάσκαλος άνακαλύπτων είς τήν πε
ριφέρειαν τής δράσεώς του παϊδα κωφάλαλον δύνα
ται ν*  απασχόληση αύτόν έπωφελώς έν τφ σχολείφ, 
άνευ ζημίας τών άλλων μαθητών, είς τήν ζωγρα
φικήν, καλλιγραφίαν, γυμναστικήν, κηπουρικήν, είς 
παιδαγωγικής παιδιάς, έκδρομάς, κ.τ.τ. Τά δέ κο
ράσια διά φιλάνθρωπου διδασκαλίσσης εύρίσκουσι 
σωστικήν άσχολίαν άκόμη καί είς είδικώτερα γυναι
κεία έργα, ώς είς τήν ραπτικήν, τήν υφαντικήν, τήν 
πλεκτικήν, τήν οικιακήν οικονομίαν καί λογιστικήν, 
τήν μαγειρικήν, πλυντικήν κ.τ.τ. Διά πάντων τού
των προάγεται σπουδαίως ό κωφάλαλος, άποκτα 
γνώσεις πολλάς καί εύεξίαν σώματος, πνεύματος 
ζωηρότητα, εύρυνσιν θώρακος καί ίσχύν πνευμόνων. 
Τί δέ βραδύτερον δύναται νά γείνη, τοΰτο άφίεται 
είς τήν εύφυίαν τοΰ παιδός καί εις τήν Ικανότητα 
καί τόν βαθμόν τής προς τόν πλησίον άγάπης τοΰ 
διδασκάλου, είς όν ή ευγνωμοσύνη τοΰ άτυχούς παι- 
δός καί τών οικείων αύτοΰ καί ή θωπεία τής ιδίας 
συνειδήσεως εΐνε, πρέπει, φρονοΰμεν, νά εΐνε άρκοΰ- 
σα αμοιβή. Έν τούτοις κατά τόν ύποδεικνυόμενον 
τοΰτον τρόπον, τής προσλήψεως δηλαδή τοΰ κωφα
λάλου είς τήν κοινήν μετά τών λοιπών διδασκαλίαν 
τών τεχνικών μαθημάτων, ό διδάσκαλος είς ούδέν 
ύποχρεοΰται, ούδέν όμως βάρος άναλαμβάνει καί 
ούδόλως παραβλάπτεται ή λοιπή τοΰ σχολείου διδα
σκαλία καί ύπηρεσία' καί όμως καί οΰτω μεγίστη 
ευεργεσία προσφέρεται τω κωφαλάλφ καί τώ είδικω 
έν τω μέλλοντι — πάντοτε έν τφ μέλλοντι!—σχο
λείφ κωφαλάλων, καθόσον άνευ τινός κόπου καί ει
δικής γνώσεως έκ μέρους τοΰ διδασκάλου, άπλώς δέ 
διά τής έμφύτου συνήθως τω κωφαλάλφ ζωηρας 
παρατηρητικότητος τών τοΰ εξωτερικού κόσμου, προ- 
λειαίνεται άφ’ έαυτής ή οδός τής ειδικής τούτου δι
δασκαλίας, έν ή ούτος εισέρχεται μετά καλώς άνε- 
πτυγμένου θώρακος, πνευμόνων, φωνητικών χορδών, 
καί τής γενικής έλαστικότητος τών οργάνων τούτων, 
τής τόσφ χρησίμου είς τόν ορθόν τής φωνής χαρα
κτηρισμόν .

Ταΰτα τω δντι δύνανται τά κοινά σχολεϊα καί οί 
έν αύτοϊς διδάσκαλοι άσινώς νά πράξωσιν ύπέρ τών 
κωφαλάλων άπό τοΰδε. Τό πράγμα έν τούτοις, ώς 
καί έν τοϊς λοιποϊς, έζαρτάται πάλιν έκ τής προσωπι- 
κότητος τού διδασκάλου καί έκ τοΰ γενικοΰ παιδα
γωγικού πνεύματος, όπερ ούτος κατά τήν έν τω Δι- 

I δασκαλείφ φοίτησίν του ήντλησεν έξ αύτοΰ, καί τοΰ 

όποιου πνεύμαΐος πηγή ζείδωρος εΐνε ή ψυχολογική 
άλήθεια,μεθ’ής τά παιδαγωγικά έν γένεε έδιδάχθησαν 
καί κατενοήθησαν, καί, είδικώτερον έπί τοΰδε ήμών 
τοΰ ζητήματος, ό γνήσιος ένθουσιασμός, μεθ’ ού ά— 
νεπτύχθη τοϊς διδασκαλισταϊς παρά τοΰ αρμοδίου 
αύτών καθηγητού ή Ιστορία τής Παιδαγωγικής, ίδια 
δέ τό περί φιλανθρωπίστών κεφάλαιον.

Λ. Α. Γραφειάδης.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΙ1Σ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ 
ΤΟΪ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΥ ΤΟΥ κ.

Θ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
(Συνέχεια ίδε προηγ. φύλλον).

Άλλά καί τοΰτο, δπερ πράττει, καί ορθόν άν 
ήτο έπιστημονικώς, πάλιν δέν είναι καθόλου σύμ
φωνον μέ τόν σκοπον, τόν όποιον προτίθεται τό Αον 
τεύχος τοΰ «Νέου Έλλ. Άλφαβηταοίου». Τί ζητεί 
ή σύνθεσίς λεξ εων και προτάσεων έκεϊ, οπού ήμεϊς 
ώριιίμε'νως σκοπούμεν μόνον «νά προπαρασκευάσω- 
μεν τήν άνάλυσιν;» Πώς θά χαρακτηρίσητε, πα
ρακαλώ τόν διδάσκαλον έκεϊνον, όστις, έν ώ προα
ναγγέλλει είς τούς μαθητάς του, ότι θά θά τούς δι- 
δάξη τό περί ατμοσφαιρικής πιέβεως, άρχίζει καί 
τούς περιγράφει τό βαρόμετρου ώς έξής : «τό βα- 
ρόμετρον, παιδιά μου είναι έν δργανον μέ τό ό
ποιον μετροΰμεν τό βάρος της άτμοβφαίρας ! » 
Άνάλογον τοΰ διδασκάλου τούτου πάσχει καί ό κ. 
Μιχαλόπουλος πομπωδώς διακηρύττων έν τώ προ- 
λόγφ του ότι τό πρώτον τεΰχός του συνετάχθη πρός 
τόν σκοπον τής ψυχολογικής προπαρασκευής τής ά- 
ναλύσεως» καί μετά ταΰτα προσθέτων λέξεις καί 
προτάσεις.

Άλλά καί έτερον άκόμη σπουδαιότατον στοιχεϊον 
δέν φέρει τό Αον τεΰχος τού Νέου Ελληνικού Άλ- 
φαβη ταρίου, ώστε νά έκληφθή σοβαρώς τοΰτο ώς 
ΙΙροάΰκηβις τής πρώτης άναγνώσεως. Εννοώ τήν 
γραφήν, περί τής όποιας ούδείς ούδαμοΰ γίνεται 
λόγος έν αύτφ. Ή γραφή, &ν είναι αχώριστος άπό 
τά ’Αλφαβητάρια τά διδάσκοντα τήν άνάγνωσιν, 
δέν πρέπει όμως παντελώς νά λείπη καί άπό τάς 
Προασκήσεις. Πάντες γινώσκομεν, ότι ή γραφή 
συνδέεται μετά τής άναγνώσεως. Ή σύνδεσις αύτη 
τής γραφής καί άναγνώσεως άρχεται εύθύς ώς ό δι
δάσκαλος άρχίση νά άναλύη τήν πρότασιν εις τάς 
λέξ εις της. ‘Ο Kaerau καί ό Shclertz '·) λέγουσιν 
»έπί λέξει. «Ή γραφή οφείλει μετά τής άναγνώσεως 
»έξ άρχής νά συνδέηται/Οσον χρόνον οί μαθηταί ά- 
«σκοΰνται είς προασκήσεις διά τήν άνάγνωσιν, άλλον 
«τόσον χρόνον ό διδάσκαλος άσκεϊ τούς μαθητάς είς 
«γραμμάς,τόξα κτλ.ώς προασκήσεις διάτήν γραφήν». 
Υποτιθεμένου λοιπόν ότι τό Αον τεύχοςτοΰ Ν.Έλλ. 
Αλφαβηταρίον τοΰ κ. Μιχαλοπούλου προώρισται

1). Πρθλ. Rein, das erstc Schuljahr σ. 180. 

διά προάσκησιν τής άναγνώσεως, ποΰ είναι αί απα
ραίτητοι προασκήσεις τής γραφής, αί εύθύς άπό τής 
πρώτης ήμέρας συνδεόμεναι μετά τής άναγνώσεως 
καί τίνι τρόπφ θά γίνωνται αύται ; Θά άσκώνται 
οί μαθηταί είς τήν γραφήν αύτών τών συλλαβών, 
δπως φέρονται έν τφ Άλφαβηταριφ, ή είς τήν 
γραφήν γραμμών εύθειών καί σταυρών καί τόξων 
καί στιγμών. Έάν τό πρώτον, τότε το Αον τεΰχος 
τού Νέου Ελληνικού Αλφαβηταρίου δέν είναι 
ώς έζ άρχής ύπεθέσαμεν προωρισμένον διά προάσκη- 
σιν τής άναγνώσεως, μόλον ότι διακηρύττει τούτο ό 
συγγραφεύς αύτού' έάν δέ τό δεύτερον, τότε πρός 
τί νά άποτυπώνται αί άναλυόμεναι λέξεις μέ γράμ
ματα τοΰ τύπου, άφ’ ού δέν πρόκειται νά άντιγρά- 
φωσιν οί μαθηταί αύτά ;

Νά διδάσκη τήν άνάγνωσιν δέν είναι είς θέσιν τό 
Αον τεΰχος τοΰ «Νέου Έλλ. Αλφαβηταρίου», διότι 
δέν συνετάχθη διά τόν σκοπόν αύτόν, νά προασκήση 
τούς μαθητάς διά τήν άνάγνωσιν ούδέ καί τούτο 
δύναται, διότι ώς ειδομεν, δέν φέρει πάντα τά στοι
χεία τών «Προασκήσεων», τί δύναται λοιπόν τότε 
νά κάμη τό κατά τάς άπαιτήτεις τής -ψυχολογίας 
συντεταγμένο» βιβλιάριου τοΰτο τοΰ κ. Διευθυντού 
τού έν Λαρίση διδασκαλείου ;

IV
Δέν ήξεύρω, έάν πρέπη ύστερον όλων τούτων 

νά έξαγάγω τό συμπέρασμα έπί τής προκειμένη; 
έργασίας τού κ. Μιχαλοπούλου. Μού φαίνεται όμως 
ότι πρέπει πρώτον νά προσθέσω ώς έπισφράγισιν 
δύο έτι— τάς πρωτοτυπωτέρας άρχάς αύτοΰ καί 
τότε τό συμπέρασμα θά έξαχθή άφ’ εαυτού. *0  κ. 
Μιχαλόπουλος είναι τής άρχής «δτι έν Άλφαβη- 
«ταρίοις συντεταγμένοις κατά τήν αναλυτικήν μέθο- 
«δον ούχί έκ τών άπλών είς τά σύνθετα, άλλά τού- 
«ναντίον έκ τών συνθέτων προσήκει νά βαίνωμεν 
«είς τά άπλά». «Κακώς, λέγει, νοηθεϊσα ύπό πολ- 
»λών τών παρ’ ήμϊν συγγραφέων καί έτι χείρον 
»έφαρμοσθεϊσα ή άρχή αΰτη τοΰ βαίνειν έκ τών 
«άπλών είς τά σύνθετα ώδήγησεν αύτούς δπως κατά 
»τήν διδασκαλίαν τής άναγνώσεως, τήν διδασκα- 
«λίαν τών διφθόγγων έπιτάσσωσι τής τών άπλών 
«φωνηέντων καί τήν διδασκαλίαν συλλαβών, οϊα ή 
τρο καί ή βλί, έπιτάσσωσι τής τών άπλουστέρων ρο 
καί λι». Έκαστος άς κρίνη τώρα τό μέγεθος τής 
πρωτοτυπίας, όσον καί παραδοξολογίας, τής άνω- 
τέρω άρχής. Κατά τήν άρχήν ταύτην όρθότερον εί- 
ναινά διδάξωμεν πρώτα νά γράφωσικαί νά άναγινώ- 
σκωσιν οί αρχάριοι τάς λέξεις β(8ν)ρ0$ρθμ,ος, 
στρατιωτικός, σωλήν, ή τάς λέξεις Ι’α, γή, 
φώς, διότι αύτό άπαιτεϊ ή . . . αναλυτική μέθο
δος τής άναγνώσεως ! Πρώτον λέξεις μέ διφθόγ
γους καί έπειτα μέ φωνήεντα, πρώτον πολυσυλλά
βους καί τελευταϊον μονοσυλλάβους, μέ άλλους 
λόγους πρώτον νά μάθη τις κατά τόν κ. Μιχαλό- 
πουλον νά τορνεύη καί νά γλύφη γλυπτάς τραπέζας 
καί τελευταϊον νά ρυκανίζη σανίδια. Καί διά τί
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τοΰτο ; Δώτι «τοΰτο προσήκει τή άναλυτική μεθό- 
δω τής άναγνώσεως» μας άπαντα δογματικώς ό 
άξιότιμος συγγραφεύς χωρίς νά δικαιολογηθή καθό
λου, χωρίς νά μάς εΐπη, καί κατά πόσον είναι λο
γική αΰτη, ή τούλάχιστον έάν ταύτην παραδέ- 
χηται καί άλλος τις έκ τών παιδαγωγικών τήςΓερ 
μανίας ή είναι μόνον έφεύρεσις έλληνική, χωρίς νά 
μάς εΐπη έάν ύπάρχη είς άλλην γλώσσαν σοντεταγ- 
μένον κατά τήν ελληνικήν αύτήν άρχήν τοΰ βαίνειν 
έκ τών δυσκολωτέρων έπίτά άπλούστερα.’Ερωτώ δέ 
τοΰτο, διότι προ οφθαλμών μου έχω έκ τών κυριω- 
τέρων παιδαγωγικών κέντρων (Βερολίνου, Γόθας, 
Γενεύης, Ζυρίχης, Στουτγάρδης, Βιέννης κτλ.), 
πάντα κατά τήν αναλυτικήν μέθοδον συντεταγμένα 
καΐ είς ούδέν έξ αύτών παρατηρώ ούδέ Ιχνος καν τής 
άρχής ταύτης τοΰ κ. Διευθυντοΰ τοΰ έν Λαρίση 
Διδασκαλείου. Έκαστον τούναντίον βλέπω ότι φιλο- 
τιμεϊται νά άρχίση αύτό μέ εύκολωτέρας καί άπλου- 
στέρας τών λέξεων ώς πρός τάς συλλαβάς τάς φω- 
νάς καί τήν γραφικήν δυσκολίαν αύτών. Ό Συγ— 
γραφεύς μάλιστα ένός έξ αύτών ό Fechner εύδο— 
κιμώτατα έργασθείς έπί πολλά ετη είς τά τής ποώ- 
τής άναγνώσεις λέγει έν τώ προλόγφ τοΰ άξιολό- 
γου αύτοΰ ’Αλφαβηταρίου Neue Fibel έν Βε- 
ρολίνω 1887 τά έξής' «Ή άπαίτησις τοΰ βαίνειν 
έκ τών άπλουστίρων έπί τά συνθετότερα πρέπει νά 
»έπεκταθή όχι μόνον είς τήν σειράν τών λέξεων καί 
»τών στοιχείων, άλλά καί είς τήν σειράν τών φω- 
»νών. Καί άλλαχοΰ ορθότατα ό αύτός’ «Είς τάς 
»πρώτας wporyjtows(Normalvorter) λέξεις χποφεύ- 
»γονται συνδυασμοί παντός τρόπου (καθώς βλ, γρ, 
»φρ), έπειδή τοΰτο είς πάντας μέν τούς μαθητάς, 
»ίδίί>! δέ είς τούς άδυνατωτέρους, κατ’ άρχάς πολ- 
»λήν δυσκολίαν παρέχει, ώστε νά διακρίνωσι τάς 
«ιδιαιτέρας φωνάς τής λέξεως. Κωλύματα δέ, τά 
»όποια μετά κόπου ύπερπηδώσιν οί μαθηταί, κατα- 
«πτοοΰσιν αύτούς καί έμβάλλουσιν αύτοϊς άμφιβο- 
»λίαν περί τής δυνάμεώς των». Καΐ περαιτέρω. 
»Αί πρώται πρότυποι λέξεις πρέπει νά ήναι έν μέ- 
»ρει μέν μονοσύλλαβοι, έν μέρει δέ δισύλλαβοι. Ου— 
«δεμία όμως συλλαβή τών δισυλλάβων νά έχη πε- 
ρισσοτέρας τών δύο φωνάς» .

Πρός ταΰτα τί έχει ν’ άπαντήση ό κ. Μιχαλό
πουλος ; Μήπως δτε «παν τά γερμανικόν δέν είναι 
καί σοφόν;» Παραδεχόμεθα πρός στιγμήν καί τοΰτο 
καί άρκούμεθα νά κάμωμεν έκκλησιν είς τήν λογι
κήν και τήν πείραν τοΰ κ. Συγγραφέως. Ερωτώ- 
μεν «Πώς παντοΰ καί πάντοτε ή άρχή τοΰ βαίνειν 
έκ τών απλών έπί τά σύνθετα» έν τή παιδαγωγία 
άναγνωρίζεται όρθοτάτη, έν δέ τή άναλυτική με- 
θόδω τής άναγνώσεως φαίνεται σφαλερά ; Μήπως 
ή φύσις τής άναλυτϊχής με&όθον είναι τοεαύτη, 
ώστε ν’ άπαιτή άντίστροφον έφαρμογήν τής άνω- 
τέρω άρχής; Ή άναλυτική μέθοδος, πάντες ό- 
μολογοΰσιν, είναι ή φυσικωτέρα μέθοδος τής άνα- 

’Εν ^Αθήναιςέκ τοϋ Τι 

πτύξεως τοΰ άνθρώπου. Τής μεθόδου ταύτης γίνεται 
χρήσις σχεδόν είς πάντα τά μαθήματα. Καί όμως 
έν τή διδασκαλία τούτων κανείς μέχρι τοΰδε δέν 
έσκέφθη νά κάμη χρήσιν τής άρχής τοΰ βαίνειν έκ 
τών συνθέτων έπί τά άπλα. Σείς, θαρρώ κ. Μιχα— 
λόπουλε, έμάθετε ξένας γλώσσας' κατά τήν έκμά- 
θησιν αύτών πώς προύβαίνετε; Ήρχίζατε πρώτον άπό 
τόν Γκαϊτε καί Σίλλερ καί Λότζε, καΐ Έρβαρτ ή 
άπο τήν μέθοδον τοΰ Χάν; Πώς δέ άφοΰ ύμε£ρ, δέν 
έκάματε αύτό, άπαιτεϊτε άπό τούς θετεις άρχα- 
ρίους νά άρχίζωσι πρώτον άπό τά σύνθετα καΐ έ
πειτα νά ερχωνται είς τά άπλα ; (άκολ.) Δ. ΑΝ

ΑΝ0ΙΞΙΣ = ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
(παιδικόν άσμα)

Κι' άν φεΰγης, καλή άνοιξι, 
μέ τ ’ ανθηρά σου κάλλη, 
μαζί δέν παίρνεις τά πουλιά 
τ’ άηδόνι έδώ θά φάλη, 
κ’ ή ήμερη ακρογιαλιά, 
θά μάς δεχθή ςτήν άγκαλιά, 
νά μάς δροσίζη πάλι I

Κι’ άν φεΰγης, καλή άνοιξι, 
τοΰ ούρανοϋ τά φώτα 
τό φεγγαράκιτό ξανθό 
θά λάμπουνε σάν πρώτα, 
καί τοΰ χαμόδρυου άνθό 
είς τούς άγρούς θά μυρισθώ. . . , 
κι’ άν δέν πιστεόης, φώτα !

Κι’ άν φεΰγης, καλή άνοιξι, 
σχίζει τό καλοκαίρι 
τά πέλαγα τά γαλανά, 
και ςτά ’δικά μας μέρη 
τρεις δλους μήνας θά γυρνά 
κι’ δηου μέ γέλι θά περνά

■ πολλά καλά θά φέρη !

Κι’ άν είσαι ή καλή άνοιξι 
έγώ ποΰ σέ γνωρίζω ; 
κλεισμένος μέσα ςτό σχολειό 
πι-πα-πι συλλαβίζω !
Μά δταν φευγης άπ’ έδώ 
τότε έλ.εύθερος πηδώ. . . 
δυό μήνες φτερουγίζω !

Καλό καλοκαιράκι μου, 
άχ, μήν άργής νά φθάσης ! 
Σέ περιμένουν τά παιδιά, 
νά τά διασκεδάσης, 
νά μας άνοιξης τήν καρδιά 
δπου είνε άμπέλι, άχλαδιά, 
και κΰμα τής θαλάσσης !

(Έκ Πειραιώς). I. Γ.
'υπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ϊ8^—303Ϊ


