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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Γνώμη Φιλίππου Ίωάννου περί τής νέας 'Ελληνικής γλώσσης.—Σκέψεις έπί τών προ- 
ταΟέντων σχολικών ζητημάτων.—’Αγγελία.ΓΝΩΜΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΟΓ | 
ΙΙΕΙ'Ι ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΑΑΙΙΝΙΚΗΣ ΓΑΟΣΣΗΣ

Έν τή προτερα μου πρό; ύμας επιστολή έξέθη- 
κα συντόμως γενιζάς τινας περί τής νέας κοινής 
τών Ελλήνων γλώσσης παρατηρήσεις- έν δέ τή 
πάρούση σχεδιάζω καθόλου τόν τύπον αυτής, έκ- 
φέρων έν πάση συντομίιρ τήν γνώμην μου πρώτον 
μέν περί τής ύλης,έπειτα δέν περί του είδους αύτής.

Α. “Υλη μέν τής γλώσσης είναι αί λέξεις, έζ ών 
αΰτη συνίσταται. Έζετάζοντες τήν νε'αν Ελληνι
κήν γλώσσαν καθ’ ΰλην, ήτοι κατά τό λεξικόν, 
εύρίσκομεν αύτήν λίαν πτωχήν, στερουμένην ιδίως 
τών1 επιστημονικών έκείνων καί τεχνικών όρων, ό
σους κατέστησεν αναγκαίους ή άπό τής δουλώσεως 
τοΰ Ελληνικού έθνους πρόοδος τών έπιστημών καί 
τεχνών. Ή πτωχεία τοΰ λεξικού τής νέας Ελλη

νικής γλώσσης είναι φυσικόν παρεπόμενον τής μα- 
κρας δουλείας τοϋ Έλληνικοΰ έθνους, δπερ άπό 
τεσσάρων αιώνων δουλειών είς έθνος βάρβαρον πο
λέμιον τής παιδείας καί επιστήμης, ήν κατεδίωκεν 
ώς εναντίαν είς τά θρησκευτικά του δόγματα, ή 
ώς έπικίνδυνον είς τό Κράτος του, εμενεν έκτοτε 
ζαταδεδιζασμένον είς άπαιδευσίαν όμοίαν τής τών 
τυράννων του. Πρός δέ θεραπείαν τής ρηθείσης 
πτωχείας απαιτούνται τά έξής.

α'. Νά συλλεχθώσιν έπιμελώς διά τών κατά 
τόπους λογιών πάσαι αΐ Έλληνεκαί λέξεις, αΐτινες 
σώζονται είς τό στόμα τοΰ λαοΰ, άλλαι άλλαχοΰ, 
ΐνα προστεθώσιν είς τό κοινόν τής γλώσσης λεξικόν 
καί είσαχθώσιν ώς δόκιμοι είς κοινήν χρήσιν. Έκ 
τής συλλογής ταύτης έλπίζεται μάλιστα ό πλουτι
σμός τοΰ ονομαστικού τών ζώων, τών φυτών, τών 
ορυκτών, τών σκευών καί εργαλείων καί διαφόρων 
τεχνών.

β’. Δι’ δσας έννοιας δέν εύρίσκονται είς τό στό
μα τοΰ λαοΰ λέξεις άρμόδιαι, εΰρίσκανται όμως είς 
τά λεξικά τής αρχαίας γλώσσης, νά ληφθώσιν έζ 
έκείνων, ά; είναι καί ασυνήθεις" διότι καί αί τοιαΰ- 
ται γίνονται κατά μικρόν συνηθέστεραι. 'Χρεία Ο
μως προσοχής, 1) ΐνα μή γίνηται έν τή νέγ Ελ
ληνική γλώσση χρήσις λέξεων άρχαίων καί εί; τόν 
λαόν άκαταλήπτων, εί μή δπου τοΰτο καθίσταται 
άναγκαϊβν δι’ έλλειψιν συνήθους καί έν ταύτφ ορ- 
θώς έσχηματισμένης καί αρμόδιας λέξεως,. ή τό 
πολύ όπου άπαιτεϊται πρός άπρφυγήν άηδοϋ; έπα- 
ναλήψεως τής αύτής λέζεως, ή πρός άλλον τινά 
ρητορικόν σκοπόν (α)' 2) ΐνα προτιμιόνται πάντοτε 
καί έκ τών άρχαίων λέξεων αί εύκαταληπτότεραι, 
έπομένως αί άνήκουσαι είς έποχήν έγγυτέραν τής 
ήμετέρας, ή. αΐ έτυμολογικώς συγγενεύουσαι με λέ
ξεις συνήθεις είς τόν. λαόν- διότι ή ετυμολογική συγ
γένεια διευκολύνει τότε καί έκείνων τήν κατάλη- 
ψιν (β)· ...

γ'. Οσαι λέξεις οΰτε είς τό στόμα τρυ λαοΰ

(α) Έξαιρουμένης άρα τής περιστάσέως ταύτης, είναι 
φευχτέα ή χρήσις λέξεων, ο’αι αΐ έξής άσίνής, θήγανοτ, 
νέμω, όιαβρε'χω ϋδατι θερμω, τιθασσο'ς, προμόσχενμα, 
ζόφος ή χαι όρφνη, υφίσταμαι ή χαι ότάώ, πανροεπής, 
ιρηγοή· προτιμητέαι δ’ άντ*  αύτών αΐ έξής, αβΛαβης, α
χάτη, βάσκοι, ζεματίζω, ήμεροι;, καταθο,Ιάς, σχοτος, ύ- 
ποφ/ρω, ό.ΙιγοΛογος, ίζΰα· τό άνάπαλιν προτιμητέον τήν 
λέξιν ετός τής χρόνος, τήν χρόνοι τής καιρός, τήν 
χρώμα τής θεωρία, διότι αί δεύτεραι έλαβον έν τή χυ
δαία, γλώσση σημασίαν διάφορον τής άληθοΰς, ή ανάρ
μοστων εις τήν ετυμολογίαν αύτών έτι προτιμητέον τήν 
χάτο.ττpor τής χαθρε'πτης τήν ε!ρα τής καθήκία' διότι 
αΐ δεύτεραι δέν έχουσι γραμματικώς κανονικόν σχημα
τισμόν.

(β) Προτιμήτέαι άρα αί λέξεις ανίατος, ανωφερής, 
καμπνρός, όζος, ύπάστεγον τών λέξεων ανηχεστος, α- 
νάντης, κυφός, ή Λορδός, γόνυ η άιαφυή, δπύροφον 
διότι έκεϊναι έχουσι συγγένειαν πρός τάς συνήθεις ιατρός, 
ανήφορος, καμπούρης, ρόζος, στέγη.
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οΰτε είς τά λεξικά της άρχαίας γλώσσης εύρίσκον
ται (καί τοιαϋται είναι πολλαί έπιστημονικαί μάλι
στα καί τεχνικαί λέξεις) άνάγκη νά δημιουργηθώ- 
σιν ύπ’ άνδρών σοφών, έχόντων άκριβή γνώσιν ούχί 
μόνον της 'Ελληνικής γλώσσης, άλλά καί τών 
πραγμάτων, είς ά άναφέρεται ή ονοματοθεσία.ΓΙλεϊ- 
σται τοιαϋται λέξεις έδημιουργήθησαν ηδη άλλαι 
παρ’ άλλου τών ήμετέρων σοφών, μάλιστα δέ άπό 
τής καθιδρύσεως τοΰ έν Άθήναις Πανεπιστημίου’ 
άλλ’ έπιτυχεστέρα καί ταχύτερα ήθελε γείνη ή ο
νοματοθεσία, έάν ή Κυβέρνησις έπέτρεπε τό έ'ργον 
είς τινα σύλλογον, περιέχοντα άνδρας πάσης έπιστή
μης καί τέχνης, ώρίζετο δ’ έν ταύτώ καί τις έφη- 
μερΐς, ϊνα δημοσιεύωνται δι’ αύτής αί δημιουρ- 
γούμιναι νέαι λέξεις καί ούτως ύποβάλλωνται είς 
τήν κρίσιν τών πανταχοϋ λογίων δμογενών. Έάν 
τις Ζωσιμας ή Βαρβάκης ή 'Ριζάρης ήθελεν άνα- 
δεχθή γενναιοφρόνως τήν πρός τοΰτο δαπάνην, ή
θελεν εύεργετήση μεγάλως τήν πατρίδα του.

Β. Τό δέ είδος τής γλώσσης περιλαμβάνει α') 
τόν σχηματισμόν, ήτοι τόν τύπον τής παραγωγής 
καί κλίσεως τών λέξεων’ β') τής μετ’ άλλήλων αύ
τών συμπλοκήν, ήτοι τήν σύνταξιν. Όθεν θέλομεν 
λαλήση καί περί έκατέοου τούτων έν πάση συν
τομία.

α') Ό σχηματισμός ήτοι ό τύπος τής παραγω
γής και κλίσεως τών λέξεων έν τή κοινή καλούμενη 
(γ) γλώσση τών άρχαίων είναι τηρητέος καί έν τή 
νέα μέ όλίγας έξαιρέσεις, ών αί κυριώτεραι σημει- 
οΰνται ένταΰθα.

Καθόλου μέν 1) οί άσυναίρετοι τύποι τών ονο
μάτων καί τών ρημάτων είναι άδόκιμοι καί φευ- 
κτέοι έκτός τενων είς οΰς (έκ τής οος) δισυλλάβων 
ουσιαστικών τής β' κλίσεως, έχουσι τον άσυναίρετον 
πληθυντικόν άριθμόν εύχρηστότερον, οίον π λ ο ΰ ς 
(έκ τοϋ πλόος), π λ ό ο ι, π λ ό ω ν. κτλ, ά ν ο υ ς 
(έκ του άνοος), άνοοι, άνόων, κτλ.

2) Ό δυϊκός άριθμος πάντων τών κλιτών τοΰ 
λόγου μερών κατέστη ήδη όλως άχρηστος.

’Ιδίως δέ έπί μέν τών πτωτικών σημειοΰνται αί 
έξής έξαιρέσεις.

1) Ή νέα Ελληνική γλώσσα έχει τύπους τινάς 
ύποκοριστικών, μεγεθυντικών, πατρωνυμικών, άν- 
δρωνυμικών καί έπαγγγέλματος σημαντικών ονομά
των, οιτινες λείπουσιν είς τήν άρχαίαν 'Ελληνικήν, 
οίον άνθρωπάκης, δενδράκιον, μι- 
κ ρ ο ύ λ η ς (μ ι κ ύ λ λ ο ς), μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο ς, 
κεφαλάς, ποδαρας, Παππαδόπου- 
λος, 'Ελληνόπουλο ν, Χρήσταινα, 
Παύλαινα, ψωμάς, άμα ξ α ς, κτλ. άλλά 
τούτων τινες δέν άρμόζουσιν εΐμή είς τόν χυδαϊον 
χαρακτήρα τοΰ λόγου.

2) Ή δοτική πτώσις μένει μέν είς τάς κλίσεις 

(γ) Οί αρχαίοι διαλεκτικοί τύποι, ολίγων εξαιρούμε
νων, είναι απαράδεκτοι είς τήν καθαρεύουσαν νέαν 
γλώσσαν.

καί δέν άποβάλλεται ολως, ώς οί περί τόν Κοραήν 
ήθελον, άλλ’ ή χρήσις αύτής περιορίζεται είς τάς 
περιστάσεις, καθ’ άς συντάσσεται μετά προθέσεως, 
οίον έν ο ύ ρ α ν ω, σύν γυναιξί καί τ ε
κ ν ο ι ς, παρά Θ ε ώ καί ά ν θ ρ ώ π ο ι ς, 
πρός τω κέρδει καί δόξαν φέρει, 
έπί τ ο ύ τ ω κ.τ.λ. Προσέτι εϊς τινας μονίμους 
φράσεις, οίον δόξα τφθεφ, χάριτιθεΐιγ  ̂
έ ρ γ ω καί λόγω. Δυσπαράδεκτος δέ μοί φαί
νεται ή χρήσις αύτής καί είς τάς λόιπάς περιστά
σεις, καθ’ άς μεταχειρίζονται αύτήν οί άρχαϊοι.

3) Τών είς α ς, α τ ο ς ουδετέρων ουσιαστικών καί 
τών είς ω ν, ο ν ο ς συγκριτικών επιθέτων η κατα 
τήν άρχαίαν γραμματικήν άποβολη τοΰ πρό τής 
καταλήξεως συμφώνου καί ή άκόλουθος συναίρεσις 
τών φωνηέντων μοί φαίνεται είς την νεαν γλώσσαν 
άπαράδεκτος. "Οθεν λεκτέον, κρέατος, κρέ
ατα, κρεάτων, καΐ ούχί κ ρ έ ω ς, κ ρ έ α, 
κρεών μείζονα, μείζονες, μείζον ας, 
καί ούχί μ ε ί ζ ω, μ ε ί ζ ο υ ς.

Έπί δέ τών ρημάτων αί έξής.
1) Ό τύπος τών είς μι ρημάτων δεν εχει χώ

ραν είς τήν Γραμματικήν τής νέας Ελληνικής 
γλώσσης’ έπειδή δέ τρία τοιαΰτα ρήματα, τό τ ί- 
θ η μ ι, τό ϊ στ η μ ι καί το δίδω μι, μένουσιν 
έτι έν χρήσει παρά τισι τών ήμετέρων λογίων, δυ
νατόν νά λογισθώσιν οί έν χρήσει τύποι αυτών ώς 
άνωμαλίαι, επομένως τά ρηθέντα ρήματα νά κατα- 
λεχθώσιν είς τά άνώααλα. Περί δέ τοΰ παραδε- 
κτεου τυπου τού υπαρκτικού ρημ,ατος ε ί υ. ι η ε ι- 
μ α ι διαφωνοΰσιν οί λόγιοι.Ό άρχαϊος αυτού τύ
πος είναι δυσπαράδεκτος, άν δέν έξορισθή άπό τής 
νέας γλώσσης παντάπασι τό άρνητικόν μόριον δέν 
(όπερ μοί φαίνεται άδύνατον)’ διότι άλλως ήθέλο— 
μεν άναγκασθή νά λέγωμεν καί γράφωμεν, δεν 
ε ί μ ί, δέν ε ί, δέν έ σ τ ί, κ.τ.έ.

2) Ό άρχαϊος τύπος τοϋ παρακειμένου, τοΰ 
ύπερσυντελικοΰ καί τού μέλλοντος έξέλιπεν είς πά
σας τάς εγκλίσεις τών ρημάτων τής νέας γλώσσης’. 
έμεινε δ’ έν χρήσει ό παθητικός παρακείμενος τής 
μετοχής καί σπανιώτατα ό ενεργητικός καί παθη
τικός αύτής μέλλων. Άντί τοΰ άρχαίου άπλοΰ τύ
που τοϋ παρακειμένου, τοΰ ύπερσυντελικοΰ καί τοΰ 
μέλλοντος έν ταΐς έγκλίσεσι παρεδέχθη, ώς γνωστόν, 
ή νέα γλώσσα σύνθετόν τινα τύπον σχηματιζόμενον 
διά τών βοηθητικών ρημάτων έχω, είμαι καί 
θέλω. Λόγιοι τινες σπουδάζουσι νά εισαγάγωσιν 
είς τήν νέαν γλώσσαν τόν άρχαϊον τών ρηθέντων 
χρόνων τύπον άλλά τήν περί τής εισαγωγής αυτού 
σπουδήν νομίζω ματαίαν’ διότε τά συνηθέστατα καί 
πολυχρηστότατα ρήματα έχουσιν τόν άπλοΰν τύπον 
τοΰ μέλλοντος καί τοΰ παρακειμένου τόσον άνώμα- 
λον ή δυσμάθητον, ώστε άπίθανον είναι, ότι θέλει 
ποτέ ε’ισαχθή είς τό στόμα τοϋ λαοΰ.’Ιδού τινα πα
ραδείγματα τοιούτων ρημάτων' φέρω, οϊσω, ένή- 
νοχα’ τρώγω, (τρώξω;), έδομαι, έδήδοκα’ τρέχω, 

θρέξομαι, δέδρομα- λέγω, λέξω ή έρώ, εί'ρηκα*  βλέ
πω, όψομαι, έώρακα’ λανθάνω, λήσομαι, λέληθα’ 
λαμβάνω, λήψομαι, εϊληφα’ πίνω, πίομαι, πέπωκα’ 
έχω, έξω, έσχηκα' έρχομαι, έλεύσομαε, έλήλυθα- 
άναβαΰω, άναβήσομαι, άναβέβηκα’ συντέμνω, συν- 
τεμώ, συντέτμηκα. Πώς θέλει είσαχθή είς τό στό
μα τοΰ λαοΰ ό άπλοΰς τύπος τοϋ μέλλοντος, τού 
παρακειμένου καί ύπερσυντελικοΰ τών ρηθέντων καί 
άλλων πολλών τοιούτων ρημάτων ; Έάν δέ είναι 
άδύνατος ή εισαγωγή τοΰ άπλοΰ τύπου τών ρηθέν
των χρόνων πολλών ρημάτων,τί ώφελεϊ ή εισαγωγή 
αύτών είς τά άλλα ρήματα ; Πρός τί νά δεχθώμεν 
είς τήν Γραμματικήν δύο διαφόρους τύπους τών ρη
θέντων χρόνων, τόν μέν χρήσιμον εϊς τινα μόνον 
ρήματα, τόν δέ χρήσιμον εϊς τινα άλλα ; Πρός τί 
ή γραμματική αύτη άνωμαλία ; Σημειωτέον προσ
έτι ότι, καί άν ήθελεν είσαχθή ό άρχαϊος άπλοΰς 
τύπος τών ρηθέντων χρόνων τών ρημάτων, ούδέ 
τότε ήθελε καθαρισθή ή νέα Γραμματική άπό τύ
πων συνθέτων καί επομένως άπό τής χρήσεως ρη
μάτων βοηθητικών διότι οί ύποθετικοί λόγοι ήθελον 
πάλιν άπαιτήσει, ώς θέλομεν ϊδει έν τώ περί συν
τάξεως, συνθέτους χρόνους. Τά λοιπά περί τού συν
θέτου τύπου τών ρηθέντων χρόνων άνήκουσιν είς τήν 
Γραμματικήν. Ένταΰθα δέ σημειωτέον, ά) δτι τά 
ούδέ τέρα ρήματα (οίον άναχωρώ, άναβαίνω) καϊ 
έτι πολλά άποθετικά άμετάβατα (οίον αμιλλώμαι, 
άγωνίζομαι, δύναμαι, μάχομαι) δέν έχουσιν είς τήν 
νέαν γλώσσαν παρακείμενον καί ύπερσυντελικόν, ώς 
μή έχοντα είς τήν άρχαίαν παθητικόν κατά τε φω
νήν καί σημασίαν παρακείμενον’ β') ότι τινές σχη- 
ματίζουσι τόν μέλλοντα τών ρημάτων ούχί διά 
τοΰ βοηθητικοΰ θέλω καί τής άπαρεμφάτου αύ
τών, άλλά διά τής άκλίτου, λέξεως θά (ήτις προ- 
ήλθεν έκ τής βαρβάρου συγχωνεύσεως τοΰ βοηθη- 
τικοΰ θέλω καί τοΰ μορίου νά) καί τής υποτα
κτικής αύτών’ οίον θά γράφω, θά γράψω, κτλ.

• αλλ’ δ σχηματισμός ούτος διά λόγους, ούς παρα- 
λείπομεν ένταΰθα διά βραχυλογίαν, είναι άδοκι- 
μώτερος’ περιοριστέος δέ ’ίσως διά τό σύντομον είς 
μόνην τήν ποίησιν.

3) Έν τή προστακτική τό α' καί τό γ' πρό- 
σωπον σχηματίζεται, ώς γνωστόν, διά τής προσθή
κης τοΰ άς (έκ παραφθοράς τού ρήματος άφες) πρό 
τών άντιστοίχων προσώπων τής ύποτακτικής, οίον 
άς γράφω, άς γράφη, άς γράφωμεν, άς γράφωσι, 
Χτλ. Υπερβολικοί τινες καθαρισταί άποδοκιμά- 
ζουσι τόν σύνθετον τοΰτον τύπον τής προστακτι
κής, άλλ’ άνευ λόγου ισχυρού.

4) Ό άρχαϊος τής εύκτικής έγκλίσεως τύπος 
έξέλιπεν είς τήν νέαν γλώσσαν άντ’ αύτοϋ δέ με
ταχειρίζεται αύτη έπί μέν εύχής άναφερομένης είς 
το παρόν ή τό μέλλον τήν ύποτακτικήν μετά τοΰ 
μορίου είθε’ οίον εϊθε (νά) σέ φυλάττη, ή σέ φυ- 
λάξη ό Θεός’ έπί δέ ρημάτων έξηρτημένων, ή 
επί λόγων άναφορικών ή χρονικών, έν οίς ή ΰπό 

τοΰ ρήματος σημαινομένη πράξις ή κατάστασις 
παριστάται ούχί ώς πραγματική καί βέβαια, άλλ’ 
ώς δυνατή, έν διανοία μόνον ύπάρχουσα, ή άμφί- 
βολος μεταχειρίζεται σύνθετόν τινα τύπον έκ τοΰ 
παρατατικοΰ τοΰ ρήματος θέλω καί τής άπαρεμ
φάτου τοΰ ρήματος’ ή προσθέτει εις τό ρήμα τό 
μόριον τάχα. Όθεν ή έξής φράσις τοΰ Ξενοφών- 
τος’ «έλεγεν, ότι νομίζοιτο, οπότε έπί δεϊπνον κα- 
λέσαι Σεύθης, δωρεϊσθαι αύτώ τούς κληθέντας.» 
Μεταφράζεται είς τήν νέαν Ελληνικήν ούτως’ «έ
λεγεν, ότι τάχα συνειθίζετο, οσάκις ό Σεύθης ήθελε 
προσκαλέση τινάς είς δεϊπνον, νά προσφέρωσιν οί 
προσκληθέντες είς αύτόν δώρα.»

5) Ή νέα Ελληνική Γραμματική κατά μίμη- 
σιν τών νέων γλωσσών παρεδέχθη καί νέαν ίδιο- 
σχημάτιστον έγκλισιν, τήν καλουμένην «ύποθετι- 
κήν». Ταύτης οί χρόνοι σχηματίζονται δοκιμώτερον 
μέν διά τοΰ βοηθητικού ρήματος «ήθελον, ες, ε,» 
κτλ., καί τής όμοιοχρόνου άπαρεμφάτου τοΰ σχη- 
ματιζομένου ρήματος’ άδοκιμώτερον δέ διά τής ά
κλίτου λέξεως θ ά καί τοΰ προσήκοντος άριθμοΰ 
καΐ προσώπου τοΰ παρατατικοΰ ή ύπερσυντελικοΰ 
τής οριστικής τού ρήματος.

6) Καί ό ίδιάζων τύπος τών μέσων ρημάτων δέν 
έχει χώραν είς τήν νέαν γλώσσαν, άλλ' άντ’ αύτοϋ 
είναι έν χρήσει έπ’ αύτοπαθείας ό παθητικός τύπος, 
όστις καί παρά τοϊς άρχαίοις άνεπλήρου έπ’ αύτο
παθείας τήν έλλειψιν τοΰ μέσου τύπου έν πολλοϊς 
ρήμασιν, οίον ίν τοϊς έξής· «εγείρομαι, ήγέρθην (ή
γειρα έμαυτόν)’ κινούμαι, έκινήθην εύφραίνομαι, 
ηύφράνθην’ έθίζομαι, είθίσθην’ παρασκευάζομαι, 
παρεσκευάσθην’ πλανώμαι, έπλανήθην· άπαλλάσ- 
σομαι, άπηλλάχθην’ άθροίζομαι, ήθροίσθην’ κατα- 
κλίνομαι, κατεκλίθην’ σώζομαι, έσώθην’ συλλέγο- 
μαι, συνελέγην έναλλάσσομαι, ένηλλάγην.»

β’). Ή δέ συμπλοκή τών λέξεων, ήτοι ή σύν
ταξις τής νέας Ελληνικής γλώσσης, καθόλου θεω- 
ρουμένη, είναι έν πολλοϊς διάφορος τής άρχαίας καί 
πολύ άπλουστέρα' διότι ή νέα ήμών γλώσσα μι- 
μουμένη τό άνεπτυγμένον τών νεωτέρων γλωσσών, 
έκφράζει, ώς προελέχθη, διά προθέσεων πολλάς ά- 
ναφοράς, αϊτινες έδηλοΰντο έν τή άρχαίςο διά ψιλών 
καταλήξεων’ άναλύει δέ τό μέν ειδικόν καλούμενου 
άπαρέμφατον είς τό μόριον ότι καί τήν προσήκου- 
σαν έγκλισιν, τό δέ τελικόν είς τό μόριον ίνα, ή 
ν ά καί είς τήν ύποτακτικήν τοΰ ρήματος, πολλάς 
δέ μετοχάς είς τό ρήμα καί είς τήν προσήκουσαν 
άναφορικήν λέξιν, ή τό προσήκον αίτιολογικόν, ύ- 
ποθετικόν, χρονικόν, τελικόν, έναντιωματικον μό- 
ptov, κτλ.

Ιδίως δέ σημειωτέον ένταΰθα περί συντάζεως 
τά έξής.

α'. Περί χρήσεως τών πτώσεων.
Ή νέα 'Ελληνική γλώσσα, μάλιστα κατά τήν 

χυδαίαν αύτής μορφήν, έχει ιδιαιτέραν ροπήν πρός 
τήν αιτιατικήν πτώσιν. Διο μεταχειρίζεται αύτήν 
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ούχί μόνον οπού ή άρχαία, άλλά καί πολλαχοΰ, 
οπού αΰτη ^χετίχειρίζετο την γενικήν, ή δοτικήν, 
ώς σημειοϋμεν κατωτέρω έν τοΐς περί χρήσεως της 
γενικής καί δοτικής. Ή έκτροπη αΰτη άπο της 
άρχαίας συντάξεως πρός έπικράτησιν της αιτιατικής 
έλαττοϋται κατά μικρόν, σπουδαζόντων τών λο
γιών νά περιορίσωσι βαθμηδόν την χρήσιν της αι
τιατικής, άποδίδοντες είς την γενικήν καί δοτικήν 
τά άρχαΐά των δίκαια,άφ'ών έξεβλήθησαν ύπ’ εκεί
νης· άλλά δυσκολώτατον κατ’ έμήν γνώμην είναι 
ν’ άρθή παντελώς. Ή νέα Ελληνική γλώσσα φεύ
γει δσον δυνατόν την χρήσιν τής δοτικής πτώ
σεως ώς άρχαϊσμόν ξενίζοντα είς τήν άκοήν όθεν

1) Τά μεταβατικά ρήματα τά σημαίνοντα ένέρ- 
γειαν παράγουσάν τι ή οπωσδήποτε μεταβάλλουσαν 
τήν κατάστασιν ή άναφοράν άντικειμένου τινός, 
έν ταύτω δέ άναφερομένην είς έτερόν τι τοΰ παρα- 
γομένου ή του μεταβαλλομένου άντικειμένου πρό
σωπον ή πράγμα, συντάσσονται κατά τήν άρχαιαν 
Γραμματικήν μετά δοτικής δηλωτικής τοΰ προσώ
που τούτου ή πράγματος- κατά δέ τήν νέαν γλώσ
σαν λαμβάνουσιν άντί τής ρηθείσης δοτικής αιτια
τικήν μετά τής προθέσεως «είς ή πρας»-οίον γράφω 
είς τόν φίλον (άντί τω φίλφ) ευχαριστήριον έπιστο- 
λήν δίδω είς τούς πτωχούς (άντί τοΐς πτωχοΐς) 
χρήματα- διηγούμαι πρός τούς παρόντας (άντί τοΐς 
παροΰσι) τό συμβάν προσηλώ τόν νοΰν μου είς τά 
λεγόμενα (άντί τοΐς λεγομένοις)- στέλλω είς τούς 
συμμάχους (άντί τοΐς συμμάχοις) βοήθειαν ό Καϊ- 
σαρ ύπέταξε τήν Γαλλίαν είς τήν Ρώμην (άντί τή 
Ρώμη). Έν τοιαύτη συντάξει μόνον αί μονοσύλ
λαβοι προσωπικαί άντωνυμίαι τίθενται πολλάκις καί 
κατά δοτικήν οίον «μοί είπες»' «σοί γράφω»' 
«τφ έδωκα χρήματα». Οι άρχαιζοντες μεταχειρί
ζονται καί έν τοΐς άλλοις πτωτικοϊς πολλάκις τήν 
δοτικήν. Άλλά τό παράδειγμά των δέν εύρίσκεε 
μιμητάς. Ή ρηθεΐσα άναφορά τής ένεργείας τοΰ 
ρήματος εϊς τι τοΰ άμέσου αύτής άντικειμένου έτε
ρον σημαίνεται πολλάκις διά συνθέσεω; τοΰ ρήμα
τος μετά τών προθέσεων «άντί, έν, έπί, περί, πρός, 
σύν, ύπό»· οίον «αντιτάσσω, έμβάλλω, έπιφέρω, 
περιάπτω, προσάγω,συνιστώ, συνάπτω,ύποτάσσω».

2) Όσα αμετάβατα ρήματα σημαίνουσι γνώμην 
ή πράξιν εύνοϊκήν, ωφέλιμον εϊς τινα, ή τό έναν- 
τίον, ή σημαίνουσι πρυσέγγισιν ή κοινωνίαν πρός 
τι, λαμβάνουσιν ομοίως άντε τής κατά τούς άρ- 
χαίους δοτικής, αιτιατικήν μετά τής «πρός ή είς» 
προθέσεως’ «ύπηρετώ, ύποχωρώ, χαρίζομαι, συγ
χωρώ εις τινα' έναντιοΰμαι, πολεμώ, στασιάζω, 
οργίζομαι, πλησιάζω, κοινωνώ πρός τινα». Πολλά 
τών τοιούτων ρημάτων μετέπεσον άπό άμεταβά- 
του είς μεταβατικήν σημασίαν, καί επομένως συν
τάσσονται μετά ψιλής αιτιατικής· οίον «έπιτιμώ, 
έπιπλήσσω, έγκαλώ, άπειλώ, ύπηρετώ, λατρεύω τι- 
νά.

3) Άντί τής χαριστικής, ή όρθότερον τής τοΰ 

διαφόρου δηλωτικής δοτικής, ήτοι τής παριστώσης 
πρόσωπον τι, πρός δ ή ύπό τοϋ ρήματος σημαινο· 
μένη ένέργεια ή κατάστασις είναι ωφέλιμός πως, ή 
βλαπτική, αρεστή ή άπάρεστος, ή καθόλου δέν εί
ναι, αδιάφορος, μεταχειρίζεται ή νέα γλώσσα γενι
κήν ελλειπτικήν τών λέξεων «χάριν, είς βλάβην, 
είς αρέσκειαν, είς άπαρέσκειαν, οίον ό χειμών μοΰ’· 
εκαυσε τά δένδρα τοΰ κήπου- τό έτος τοΰτο ήλθε 
τοΰ φίλου εύτυχές. Έάν δέν μοΰ ήσο υίός φίλου 
παλαιοΰ, ήθελον άδιαφορήση περί τής τύχης σου. 
Συνηθέστερον δμως μεταχειρίζεται τήν αιτιατικήν 
μετά τής πρός προθέσεως' οίον ό Μενέλαος έχων 
σύζυγον τήν Ελένην, ήτο πρός τούς Θεούς υιός 
τοΰ Δ(ός.

4) . Άντί τής οργανικής, ή μέσου σημαντικής 
δοτικής μεταχειρίζεται ή νέα γλώσσα αιτιατικήν 
μετά τοΰ μορίου μέ, οίον, πίνω «μέ τό ποτήρι» 
(άντί «τφ ποτηρίφ»)· άποκτώ χώραν τινά «μέ 
πόλεμον» («πολέμφ»)' εισέρχομαι είς τόν οίκον 
«μέ βίαν» («βίΐ£»). Τό μόριον μέ προήλθεν έκ της 
προθέσεως μετά κατ’ άποκοπήν- καΐ δμως εύ- 
λόγως άποδοκιμάζεται ή ύπό τιν.ων χρήσις τής 
προθέσεως μετά άντί τοΰ μ έ είς δήλωσιν τοΰ 
οργάνου- διότι ή μ ε τ ά παριστρί άναφοράν συνυ- 
πάρξεως, συνάψεως, άκολουθίας, ούχί δέ τήν έν
νοιαν οργάνου' ώστε αί φράσεις «ρίψον τήν πέ
τραν μετά τής σφενδόνης'» «πλΰνον τό πρόσωπον 
μετά τής χειρός», σημαίνουσι «ρίψον τήν πέτραν 
καί τήν σφενδόνην όμοΰ»- «πλΰνον τό πρόσωπον 
καΐ τήν χεϊρα όμοΰ». Άλλοι μεταχειρίζονται άντί 
τής οργανικής δοτικής τών άρχαίων τήν γενικήν 
μετά τής δ ι ά προθέσεως, δπερ είναι όρθότερον- 
διότι ή δ ι ά μετά γενικής σημαίνει καί τό μέσον 
καί τό όργανον (ϊδε ΙΙάτ. Θεαίτ. 184)' άλλ’ ά- 
κριβέστερον σημαίνει τό μέσον, ή τό άπώτερον 
ουχί τό άμεσον οργανον. Σημεεωτέον προσέτι, δτι 
πολλάκις γίνεται έναλλαγή τών άναφορών, λαμ- 
βανομένου τοΰ πράγματος ούχί κατά τοιάνδε τινά 
αναφοράν, άλλά καθ ’ έτέραν τινά παραπλήσιον είς 
έκείνην. Όθεν δυνάμεθα νά εϊπωμεν άδιαφόρως' 
διαπερώ τόν ποταμόν «μέ πλοϊα» («πλοίοις») καί 
«έπί πλοίων»- «μέ τά γνωστά» (τοΐς γνωστοϊς) 
ευρίσκω τά άγνωστα' καί «έκ τών γνωστών, άπό 
τών γνωστών» εύρίσκω τά άγνωστα.

5) Η τρόπου σημαντική δοτική τών άρχαίων 
έκφράζεται είς τήν νέαν γλώσσαν πολλαχώς· δι’αί- 
τιατικής μετά τής μ έ ή τής κατά προθέσεως, 
διά γενικής μετά τής δ ι ά, δι’ επιρρήματος' οίον 
«κατά ή μέ πάντα τρόπον» (παντί τρόπφ)' «διά 
τής βίας, ή μέ βίαν, ή βιαίως (βίιη) είσήλθον.

6) Άντί τής συνεκδοχικής δοτικής τών άρχαίων 
μεταχειριζόμεθα νΰν τήν αιτιατικήν μετά τής κ α- 
τ ά προθέσεως ή χωρίς αύτής' οίον Έλλην «κατά 
τό γένος, ή τό γένος'» πτωχός «κατά τό πνεΰμα 
ή το πνεΰμα» (τφ πνεύματι)' ύπερέχει «κατά τήν 
άρετήν» (άρετή).

7) Άντί τής αίτιολογικής δοτικής τών άρχαίων 
μεταχειρίζεται ή νέα γλώσσα τήν γενικήν μετά τής 
προθέσεως ύπό, ή έ κ, ή τήν αιτιατικήν μετά τής 
δ ι ά, οίον σιωπ^ «ύπό ή έκ φόβου, ή διά φόβον» 
(φόβφ)' ήμάρτησεν έξ «άγνοιας» ή δΓ «άγνοι
αν» (άγνοίιη).

8) Άντί τής δοτικής τής έν τή άρχαίορ γλώσση 
δηλωτικής τοΰ μέτρου τής έν συγκρίσει ύπεροχής 
ή έλλείψεως τίθεται κατά τήν νέαν γλώσσαν ψιλή 
αιτιατική ή μετά τής κατά προθέσεως- οίον 
«πολύ» (πολλφ) σοφώτερος- «πολλά ετη» (πολ- 
λοϊς έτεσι) πρεσβύτερος' «δύο, ή κατά δύο όρ- 
γυιάς (δυσίν όργυιαϊς) μακρότερος, βραχύτερος.

9) Άντί τής δοτικής τής συντασσομένης κατά 
τούς αρχαίους μετά βημάτων σημαινόντων θυμικήν 
τινα κατάστασιν, καί παριστώσης τό ού ένεκα τής 
τοιαύτης καταστάσεως, μεταχειρίζεται ή νέα γλώσ
σα αιτιατικήν μετά τής προθέσεως διά ή εις, 
οίον λυπούμαι «διά τά γενόμενα» (άχθομαι τοΐς 
γενομένοις)- «έπαίρομαι είς τόν πλούτον» (πλούτφ). 
Σπανίως δέ, είς δοτικήν μετά τής έ π ί οίον- έλυ- 
πήθην έπί τω θανάτφ τοΰ πατρός.

10) Άντί τής παρά τοΐς άρχαίοις χρονικής δο
τικής, μεταχειρίζεται ή νέα γλώσσα συνηθέστερον 
ψιλήν αιτιατικήν, σπανιώτερον δέ δοτικήν μετά τής 
προθέσεως έ ν' οίον «τήν έπαύριον» (τή ύστεραίμ) 
άπέπλευσαν- «τήν αύτήν ήμέραν» (τή αύτή ήμέ— 
ριγ) άπέθανεν «έν έτει» αωξ'. Καί ή ψιλή δέ δο
τική είναι ενίοτε έν χρήσει έπί τό άρχαϊκώτερον.

11) 'Όσα ρήματα περιέχουσι τήν έννοιαν τής 
ένώσεως δέχονται κατά τήν νέαν γλώσσαν άντί 
τής παρά τοΐς άρχαίοις δοτικής αίτιατιατικήν μετά 
τοΰ μορίου μ έ, ή κάλλιον γενικήν μετά τής προθέ
σεως μετά, οίον μιγνύω οίνον με ΰ δ ω ρ, ή 
μετά ΰδατος' ένόνω τήν νήσον μ έ τήν ξη
ρήν, ή μετά τής ξηράς' όσα δέ περιέχουσι 
τήν έννοιαν τής συγκρίσεως, τής έναντιώσεως καί 
άντεθέσεως, ή τής συμβιβάσεως, καί έτι τήν τής 
κοινωνίας, δέχονται άντί τή; παρά τοΐς άρχαίοις 
δοτικής αιτιατικήν μετά τοΰ μορίου μ έ, ή κάλλιον 
μετά τής προθέσεως πρός οίον' παραβάλλω τά 
παρελθόντα μ έ ή π ρ ό c τά παρόντα' συνέ- 
κρουσε τούς πολίτας μ έ ή πρός άλλήλους- ει
ρηνεύω μέ ή πρός τούς γείτονας’ κοινωνώ μέ 
ή π ρ ό ς τούς μεμολυσμένους.

12) Τά επίθετα τά σημαίνοντα ισότητα,ή ομοιό
τητα, ή φιλίαν καί οικειότητα, καί έτι τά τούτων 
άντίθετα δέχονται άντί τής παρά τοΐς άρχαίοις δο
τικής ψιλήν γενικήν, ή αιτιατικήν μετά τοΰ μορίου 
μ έ, ή κάλλιον μετά τής π ρ ο ς προθέσεως, οίον ό 
Πέτρος είναι ίσος, όμοιος, άνισος, ανόμοιος τοΰ 
Παύλου, μέ τόν Παΰλον, πρός τόν 
Παΰλον, κατά τήν άνδρείαν είμαι φίλος π α ν
το ς· τίμιου, μέ πάντα, πρός πάν
τα τ ί μ t ο ν. Έσο εχθρός τών εχθρών, 
μέ τούς εχθρούς, η πρός τούς εχ

θρούς τή; πατρίδος. 'Ομοίως συντάσσονται καί 
τά ίκ τής σύν καί όμοΰ σύνθετα επίθετα, τά 
κοινότητά τινα σημαίνοντα, οίον συγγενής 
δ μ ο ρ ος. Τά δέ έκ τών τοιούτων έπιθέτων, παρα- 
γόμενα ρήματα δέχονται άντί τής δοτικής ούχί 
γενικήν, άλλά μόνον αιτιατικήν μετά τοΰ μορίου 
μ έ, ή τής προθέσεως πρός, οίον' ούδεΐς τών άρ
χαίων ίσοΰται, ή όμοιοϋται κατά τήν πολυμάθειαν 
μ έ ή π ρ ό ς τόν Αριστοτέλη.Ό Πέτρος έφιλιώ- 
θη ή συγγενεύει μ έ, ή πρός τόν Παΰλον.

13) Άφοΰ ή χυδαία γλώσσα άπέβαλε σχεδόν 
παντελώς τήν χρήσιν τής δοτικής, έξέλιπε καί ή 
μετά δοτικής παρά τοΐς άρχαίοις σύνταξις τών προ
θέσεων άλλ’ οί λόγιοι σπουδάζουσι νά είσαγάγωσι 
πάλιν πολλαχοΰ τήν άρχαιαν έκείνην τών προθέ
σεων σύνταξιν. Δυνάμεθα δέ ήδη νά έξαγάγωμεν 
έκ τής χρήσεως τών λογιών ώς κανόνα περί τούτου 
τά εξής.

Αί προθέσεις έ ν, σύν καί παρά συντάσσονται 
καί νϋν μετά δοτικής, ώς καί έν τή άρχαία Γραμ
ματική, άλλά σπανιώτερον. Περί δέ τών άλλων 
προθέσεων σημειωτέον, ότι ή μέν πρός συντάσσε
ται μετά δοτικής, μόνον όταν σημαίνη προσθήκην, 
οίον ήκουσα «πρός τοΐς άλλοες» καί τοΰτο' ή δέ 
παρά, έπ’ έμψύχων,μόνον δταν σημαίνη τό «πλη
σίον», οίον ή άρετή καθιστά τόν άνθρωπον αγαπη
τόν «παρά Θεώ» καί «παρ*  άνθρώποις», ή δ’ έ π ί 
δταν σημαίνη τό «ού ένεκα», οίον' ύπηρετώ «έπί 
μισθφ»- μή ύψηλοφρόνει «έπί τφ πλούτφ»' σπα
νίως δέ καί όταν σημαίνη συνθήκην, οίον δα
νείζομαι «έπϊ τόκφ»- ή έξόυσίαν (μετ’ άντωνυ- 
μιών), οίον «τό έφ ’ ήμΐν, τό έπϊ σοί.

Τής δέ γενικής πτώσεως ή χρήσις κατά τήν νέαν 
Ελληνικήν γλώσσαν δέν διαφέρει πολύ τής κατά 
τήν άρχαιαν. Σημειωτέον δέ μόνον περί αύτής τά 
έξης·

1) Είς την μεριστικήν λεγομένην γενικήν προσ
τίθεται συνηθέστερον ή πρόθεσις έ κ ή άπό, οίον 
«έκ, ή άπό τών άνθρώπων» οί μέν είναι φρόνιμοι 
οί δέ μωροί' «έκ ή άπό τής τροφής» προτιμητέον 
τήν υγιεινήν παρά τήν εύχυμον- έξαιρεΐται ή μερι
στική γενική ή έξαρτωμένη άπό τοπικού ή χρονικού 
επιρρήματος- οίον «πολλαχοΰ τής γής» (ούχί ίκ 
τής γής)’ «ενίοτε τοΰ έτους» (ούχί έκ τοΰ έτους). 
Χυδαϊκώτερον τίθεται άντί τής μεριστικής γενικής 
αιτιατική μετά τής άπό προθέσεως' οίον «άπό 
τούς άνθρώπους» άλλοι μέν είναι φρόνιμοι, άλλοι 
δέ μωροί' άλλ’ ό χυδαϊσμός ούτος είναι φευκτέος.

2) ΊΙ γενική ή ύπό τών άρχαίων προστιθεμένη 
έλλειπτικώς είς τά ρήματα τά μετ’ αιτιατικής συν- 
τασσόμενα καί πάσχουσα έλλειψιν τής λέξεως μ έ— 
ρ ο ς, προσλαμβάνει πάντοτε κατά τήν νέαν γλώσ
σαν τήν πρόθεσιν έ κ ή τήν άπό' οίον δος μοι 
«έκ ή άπό τοϋ άρτου»- πιε «άπό τοΰ οίνου». Καί 
ένταϋθα έχει χώραν ό άνωτέρω φευκτέος χυδαϊ
σμός.
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3) Τά ρήματα τά σημαίνοντα α'ίσθησιν, δρεζιν, 
έπιθυμίαν, φροντίδα, αμέλειαν, μνήμην, λήθην, ε
πιτυχίαν, αποτυχίαν, συντάσσονται κατά τήν νέαν 
γλώσσαν μετά γενικής ή αιτιατικής- άλλά δοκιμω- 
τέρα είναι ή μετά γενικής σύνταξις αύτών καίπερ 
άσυνηθεστέρα εις τόν λαόν τά δέ τοιαύτην σημα
σίαν έχοντα επίθετα συντάσσονται μόνον μετά γε
νικής. ’Εξαιρούνται τών ρηθέντων ρημάτων τά ό- 
ράσεως σημαντικά, άτινα μετ’ αιτιατικής μόνον 
συντάσσονται-ομοίως εξαιρείται τό ρήμα «λησμονώ»·

4) Τά δέ ονόματα καί ρήματα τά σημαίνοντα 
μετοχήν, στέρησιν, πλήρωσιν, κένωσιν, διάκρισιν καί 
διαφοράν, άπαλλαγήν καί άποχώρισιν, συντάσ
σονται μετά γενικής ή μόνης, ή μετά τής άπό 
προθέσεως (μετά τής προθέσεως έ κ μόνα τά ση
μαίνοντα άπαλλαγήν). Ή χρήσις τής αιτιατικής 
μετά τής άπό προθέσεως είναι καί ένταϋθα φευ- 
κτίος χυδαϊσμός.

5) Τά ύπεροχής ή μειονεξίας σημαντικά ονόμα
τα καϊ ρήματα συντάσσονται μετά γενικής, οίον 
ύπερέχω, ήγεμονεύω, έλαττοΰμαι τών άλλων.

(άκολουθεϊ)

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

(Συνέχεια, ίδέ Έκπαίδ. φύλλον 20).
Μετά τοΰτο, επειδή ή «Έκπαίδευσις» επιζητεί 

παρ’ ήμών τών δημοδιδασκάλων γνώμην περί δι- 
οργανισμοϋ τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, ιδού κατω
τέρω έκφράζω έν γενικαϊς γραμμαΐς τήν έμήν.

Α’. Πρός μόρφωσιν κοινού χαρακτήρος, νομίζω 
ότε ή έκπαίδευσις άρρένων καί θηλέων έπρεπε νά 
είναι κοινή, δηλ. άρρενα καί θήλεα νά συνδιδάσκων- 
ται καί έν ταΐς πόλεσι καί έν τοϊς χωρίοις, διδά
σκαλοι δέ άμφοτέρων τών φύλων νά είναι άνδρες. 
Ταΰτα λέγων δέν εννοώ ότι ή γυνή πρέπει νά άπο- 
κλεισθη τών κοινωνικών έπαγγελμάτων, τούναντίον 
μάλιστα φρονώ, άλλά μέχρις ού καταστώσιν Ικαναί 
αί γυναίκες, άποβάλλουσαι πολλάς κακάς έξεις καί 
έλαττώματα έπιβαλλόμενα ύπό τής σημερινής κοι
νωνίας, δέον τήν παιδαγώγησιν τών τέκνων τοΰ 
λαοΰ νά άναλάβωσιν άνδρες" καί τοΰτο μάλιστα νο
μίζω ότι θά συνετέλει πρός μεταβολήν τοΰ χαρα
κτήρος τών σημερινών γυναικών. Έπισκεφθήτε ό
ποιον δήποτε παρθεναγωγειον καί θά ϊδητε τήν μα- 
ταιοδοξίαν, τήν υποκρισίαν, τήν έπίδειξιν καλλιερ- 
γουμένας είς τόν ύπέρτατον βαθμόν. Καί πώς άλλως 
δύναται νά γείνη, άφοΰ ή όλη είκών τής διδασκα- 
λίσσης καί σωματική καί πνευματική ούδέν άλλο 
παριστ^, ε’ιμή εν έπίπλαστον δν διάφορον τοϋ πραγ
ματικού ; ’Αλλά εις τήν ιδέαν μου ταύτην δύναται 
τις νά προβάλω τήν έρώτησιν. 01 άνδρες διδάσκαλοι 
θά διδάσκωσιν ραπτικήν; όχι βεβαίως. Άλλ’ όπου 
είναι δυνατόν, άς διορίζωνται πρός τοΰτο γυναίκες, 

έν δέ τοϊς χωρίοις ή διδασκαλία τής ραπτικής καί έν 
γένει τών χειροτεχνημάτων νά μένη είς τάς μητέρας.

Β’. Ή ύλη τών μαθημάτων νά προσδιορισθή και 
κατά σχολεϊα καί κατά τάξεις δι’ επισήμου αναλυ
τικού προγράμματος καί πρώτην θέσιν νά κατέχωσι 
τά φυσικά μαθήματα. >

Γ'. Ή φοίτησις νά καταστή υποχρεωτική, ούχί 
διά νόμων έπιβαλλόντων τιμωρίας, άλλά διά νόμων 
ύπισχνουμένων άμοιβάς- άμοιβάς δέ έννοώ τήν παρο
χήν προσόντων είς τούς έχοντας άπολυτήριον δημοτι
κού σχολείου καί τήν ύλικήν βοήθειαν είς τά άπορα 
τέκνα τοΰ λαοΰ, διά τής εισαγωγής διδάκτρων πλη- 
ρωνομένων ύπό τών γονέων τών εύπορων μαθητών 
καί προωρισμένων άποκλειστικώς πρός βοήθειαν τών 
άπορων. Τόν κανονισμόν τών διδάκτρων νά προσδιο
ρίζω τό δημοτικόν συμβούλιον διά καταλόγου, πε
ριέχοντας τά ονόματα πάντων τών γονέων τών έ
χόντων τέκνα τής νομίμου πρός φοίτησιν είς τά 
δημοτ. σχολεϊα ήλικίας, ε'ϊτε ταΰτα φοιτώσιν εϊτε μή.

Δ’ . 'Η έξέλεγξις τών σχολείων νά έκτελήται ύπό 
τών ίδιων διδασκάλων καί τοΰ μονίμου έπιθεώρη- 
τοΰ καί τοΰ κεντρικού εκπαιδευτικού συμβουλίου. 
Ό μόνιμος έπΛεωρητής μετά συμβουλίου έκ δη
μοδιδασκάλων συνερχομένων εις ώρισμένον κέντρον 
τοΰ νομοΰ ή τής έπαρχίας καθ’ ώρισμένον χρόνον 
νά προτείνωσι διά δεδικαιολογημένης έκθέσεως τήν 
μετάθεσιν, τήν παΰσιν, τάς τιμωρίας, τήν θεραπείαν 
πασών τών άναγκών τής έκπαιδεύσεως τής περιφέ
ρειας των, τή όμοφώνφ δέ συστάσει τοΰ έκπαιδευτι- 
κοΰ συμβουλίου νά έκτελή ή κυβέρνησις τάς προ
τάσεις αύτών.

Ε’ . Πάν νομοθετικόν μέτρον άφορών τήν έκπαί- 
δευσιν νά ύποβάληται ύπό τήν έγκρισιν τοΰ συλ
λόγου τών δημοδιδασκάλων, συνερχομένων κατά 
μήνα Αύγουστον ύποχρεωτικώς καί άνευ άμοιβής 
είς τήν έδραν τοΰ μονίμου έπιθεωρητού καί ύπο τήν 
προεδρείαν αύτοΰ συζητούντων καί ψηφιζόντων ύπέρ 
ή κατά τοϋ προτεινομένου.

Σ Γ’. Πάντες οί δημοδιδάσκαλοι νά έξέρχωνται 
έκ τών διδασκαλείων μέ τόν αύτόν μισθόν καί μέ 
διάφορον βαθμόν καί μετά πάροδον ώρισμένου χρό
νου νά προάγωνται τή προτάσει τοΰ κατά νομον 
εκπαιδευτικού συμβουλίου καί τή έγκρίσει τής προ- 
τάσεως ύπό τοΰ κεντρικού έκπαιδευτικοΰ συμβουλίου.

Ζ’ . Οί τό πρώτον έκ τών διδασκαλείων έξερχό- 
μενοι νά λαμβάνωσι μισθόν δρ. 130. καί νά διορί- 
ζωνται ώς ύφιστάμενοι είς διηρημένα σχολεϊα. Είς 
πρώτην προαγωγήν νά διορίζωνται διδάσκαλοι ήνω- 
μένων σχολείων καί νά λαμβάνωσι μισθόν δρ. 150 
Κατά τήν δευτε’ραν προαγωγήν καί μετά δεκαετή 
ύπηρεσίαν νά λαμβάνωσι μισθόν δρ. 18Q. καί νά διο- 
ρίζωνται διευθυνταί διτάξιων ή τριταξίων σχολείων. 
Καί μετά 15ετή ύπηρεσίαν νά λαμβάνωσι μισθόν 
δρ. 220 καί νά διορίζωνται ώς διδάσκαλοι ή διευ- 
θυνταί πολυταξίων σχολείων.

Η'. Νά καταργηθώσι τά ελληνικά σχολεϊα καί ή 

φοίτησις νά προσδιορισθή 6ετής και διά τό άσκοπον 
τών σημερινών σχολείων καί ένεκα τής άνάγκης πε
ρισσοτέρου χρόνου πρός διδασκαλίαν τής ΰλης τής 
ύπό τή; προόδου τής έποχής μας άπαιτουμένης’ η 
διατηρούμενων τών έλλ. σχολείων είς τάς κατωτέ- 
ρας αύτών τάξεις νά διορίζωνται δημοδιδάσκαλοι.

Ζήτημα πρώτον. Τά διδασκαλεία καθίστανται 
πάντη πριττά καί άχρηστα, διότι ούδείς θά εφθανεν 
είς τόσην μωρίαν νά έγκολπωθή ύπό τοιούτους όρους 
τό πολύμοχθον έργον τοΰ δημοδιδασκάλου.Επομένως 
τό μέτρον τής έλαττώσεως λαμβανόμενον μόνον διά 
τούς ατυχείς δημοδιδασκάλους είνε σκληρόν, άδικον 
καί άποτρόπαιον.

Ζήτημα δεύτερον. Διά τοΰ εύεργετικοΰ Νόμου 
τής απαλλαγής τών διδάκτρων άνεκουφίσθησαν οΐτε 
γονείς καί διδάσκαλοι δοξάσαντες τόν θεόν ώς έλευ- 
θεοωθέντες οί μέν τών καθημερινών ενοχλήσεων, οί 
δέ τής σκληράς τιμωρίας τοΰ έπαιτεϊν. Τά δί
δακτρα άπέβαινον πολλάκις αίτια δυσαρεσκειών, 
αΐτινες κατέληγον είς διωγμούς, έπιθέσεις καί εκ
τοπίσεις τών διδασκάλων. Καί άντί ό οίκος καί 
τό σχολεϊον νά εύρίσκωνται έν πλήρει αρμονία, 
τούναντίον ή έπανάληψις τών διδάκτρων θά έπα- 
ναφέρη τήν διάστασιν καί τόν έξευτελισμόν τών 
διδασκάλων, διότι θά εύρίσκωνται ήναγκασμένοι νά 
έπαιτοϋν πάλιν χάριν τοΰ γλίσχρου ποσού τών δι
δάκτρων. Έναυλος ύπάρχει ή κατακραυγή τής κοι
νωνίας έναντίον τής έπιβολής τών διδάκτρων είς τά 
ανώτερα σχολεία, όπου οί φοιτώντες εινε είς θέσιν νά 
πληρώνωσιν,οί δέ είς τά δημοτικά φοιτώντες πιεζόμε- 
νοι ύπό τών διδάκτρων θ’ άπομακρύνωνται τών σχο
λείων μένοντες έν τή άμαθεία καί τή βαρβαρότητα 
Υπηρετών πρό 20 ετίας εί; διάφορα σχολεϊα γνω
ρίζω έκ πείρας ότι είναι όχι μόνον εύκολον άλλά καί 
αδύνατον ν’ άντισηκωθή ή έλάττωσις τής μισθοδο
σίας διά τής έπιβολής τών διδάκτρων.

Έπί τής έποχής τών διδάκτρων έπί 150—170 
μαθητών ή είσπραξις κατά μήνα ήτο είς πολλά μέρη 
δραχμ. μόνον 2, 4, 5. 7, καί 10 κατ’ άνώτερον 
όρον, μ’ όλην τήν καταβαλλομένην προσπάθειαν, 
προστιθεμένων καί τών παλαιών χρεών. Διότι οΐ 
μέν πλεϊστοι μαθηταί ήσαν άποροι, οΐ δέ ορφανοί 
έξηροΰντο ύπό τοΰ Νόμου.,άλλοι δέ ούδέποτε έπλή- 
ρωνον. Τό αύτό περίπου θά συμβή εις Νομαρχιακά 
σχολεϊα, δπου οί μέν τών πλουσίων παϊδες φοιτώσιν 
είς ιδιωτικά, οί δέ τών άπορων είς Δημόσια σχο
λεία. Πεποίθαμεν λοιπόν ότι ή επαναφορά τών δι
δάκτρων είναε μέτρον πλημμελές καί ώς τοιοΰτον 
πρό πολλοΰ κατεδικάσθη, ή δέ είσπραξις τούτων 
ύπό τών διδασκάλων εινε μία πρόσθετος τιμωρία 
αυτών μεταξύ τών πολλών, άς ύφίστανται.

Ζήτημα τρίτον. Τούς διορισμούς, μεταθέσεις καί 
απολύσεις ενεργούν οί Βουλευταί πάντοτε κατά τάς 
ιδίας αύτών συμφεροντολογικάς άπαιτήσεις, ή τών 
Δημάρχων ή τών φίλων τοΰ κόμματος· είναι δέ 
πάντη περιττόν, άφοΰ οί πρώτοι έπισείουν τήν 

σπάθην τοΰ Δαμοκλέους έπί τοΰ τραχήλου τών δη
μοδιδασκάλων, νά λαμβάνωσι μέρος καί οί δεύτεροι.

Ζήτημα τέταρτον. Πρός χειραφέτησιν τοΰ κλά
δου τής δημοτ. έκπαιδεύσεως οί διορισμοί καίαί με
ταθέσεις πρέπει νά προτείνωνται δι’άναφοράς τών2)^ 
κατοίκων τής κοινότητος τών έν τω έκλογικφ κατα- 
λόγω έγγεγραμμένων, πρό; τό Δημοτικόν Συμβού
λιον, έξαιτουμένων παρ’ αύτοΰ τόν διορισμ.όν ή τήν 
μετάθεσιν τών δημοδιδασκάλων είς έκαστον σχολεϊον 
τού Δή μου.

"Εκαστον δημοτ. Συμβούλιον, είς ό ύπεβλήθησαν 
τοιαΰται αιτήσεις, οφείλει είς πρώτην αύτοΰ συνε
δρίαν συνερχόμενον, έντός τοΰ ’Ιουλίου μηνός, μετά 
τών Εφημερίων τών ενοριών τοΰ σχολείου, τής Ε
φορεία; αύτοΰ, καί τοΰ Δημάρχου νά έξετάση τούς 
έν αύταϊς άναφερομένους λόγους καί νά άποφασίση 
κατά πλειοψηφίαν. Ή άπόφασις τής άνωτέρω πλειο- 
ψηφίας είνε άνέκκλητος καί ταύτην ύποβάλει ό Δή
μαρχος είς τό Ύπουργεϊον έντος τριών ήμερών, καί 
έπί άρνήσει ύπόκειται είς πρόστιμον δραχμ. 200— 
300. Τό ύπουργεϊον έντος τοΰ Αύγούστου πάντοτε 
δημοσιεύει καί κοινοποιεί τάς αποφάσεις τών Δ. 
Συμβουλίων είς τούς δημοδιδασκάλους. Μετά παρέ- 
λευσιν 20 — 30 ήμερών άπό τής είς τό Ύπουργεϊον 
ύποβολής τής άποφάσεως τοΰ δημοτ. Συμβουλίου, 
ό διορισθείς ή μετατεθείς δύναται νά άναλάβη τά 
καθήκοντά του είς τήν νέαν θέσιν, λαμβάνων άπό- 
σπασμα τής άποφάσεως παρά τοΰ Δημάρχου καί 
προσάπτων τοΰτο είς τά; μισθοδοτικάς καταστάσεις, 
έως ότου ληφθή ό διορισμός ύπό τοΰ Ύπουργείου. 
Ό διορισμός ή μετάθεσις θά ίσχύη έπί 4 έτη, έκτος 
τών περιπτώσεων, άς όρίζουσι τά άρθρα 1,2, τοΰ 
ΑΦΝΗ' Νόμου. Έντός τής τετραετίας μετατίθεν
ται οί δημοδιδάσκαλοι.

Αον Έάν ύποβάλωσιν αϊτησιν μεταθέσεως εις 
θέσιν κενήν.

Βον Έάν δι’ έκτάκτους λόγους βεβαιουμένους 
δι’ έκθέσεως τοΰ Δημοτ. Συμβουλίου,τοΰ Δημάρχου 
καί τής έπιτοπείου εφορίας τοΰ σχολείου κριθή άνα
γκαία ή μετάθεσις έντός ή έκτος τοΰ Δήμου.

Ζήτημα πέμπτον. "Οσον άφορα τά όρια τής πο
λιτικής έξουσίας είς τήν έσωτερικήν έπίβλεψιν τών 
σχολικών εργασιών νομίζω ότι τά καθήκοντα αύτής 
πρέπει νά είναι τά έξής.

Αον. Αύτη θά ορίζω τό πρόγραμμα, έπεξειργα- 
μένον ύπό δεκαμελοΰς Επιτροπής παιδαγωγών καί 
πρωτοβαθμίων δημοδιδασκάλων προεδρευομένης ύπό 
τοΰ διευθυντοϋ τοΰ Διδασκαλείου καί διοριζομένης 
ύπό τοΰ Ύπουργείου. Βον. θά όρίζη όποια καί τίνων 
συγγραφέων βιβλία θά είναι έν χρήσει είς έκάστην 
τάξιν, άφιεμένων έλευθέρων τών διδασκάλων ώς πρός 
τήν έκλογήν τών ώρισμένων βιβλίων. Γον. θά κατα
νέμω είς έκάστην τάξιν τήν διδακτέαν ύλην, είς τά 
μονοτάξια, διτάξια, τριτάξια, τετρακτάξια καί θά 
καταστήση αύτήν ύποχρεωτικήν. Αον. θά διορίζη 
κατά πενταετίαν μονίμους Έπιθεωρηταΐ έπισκεπτο-
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μένους εκτάκτως άπαντα τά σχολεία τοϋ- κράτους.
Καθήκοντα δέ τών ’Επιθεωρητών είναι'
Νά επιβλέπω σιν, αν οί διδάσκαλοι έπιτελώσι ανελ

λιπώς τά καθήκοντα των συμφώνως - μέ τάς παρα
δεδεγμένα; μεθόδους καί κατά τό ώρισμένον πρόγραμ
μα.Τάς δέ επισκέψεις των εί; έκαστον σχολεΐον θά ποι- 
ώσι μετά τοΰ Δημάρχου ή Προέδρου τοϋ δημ.Συμ
βουλίου ή ένός τών μελών αύτοϋ καί τής Εφορίας 
τοΰ σχολείου, έζετάζοντε; τήν γνώμην αύτοϋ περί 
τής διαγωγής καί έπιμελεία; τοΰ διδασκάλου, συνυ- 
πογραφομένου έπί τή; έκάστοτε ύποβαλομένη; έκ- 
θέσεω; καί γνωμοδοτήσεω; τών επιθεωρητών.

Θά δίδωσε τάς άναγκαία; συμβουλά; καί οδηγία; 
ΐΐς τού; δημοδιδασκάλους, θά συσκέπτωνται μετά 
τών διδασκάλων έν συνεδριάσει περί τών ελλείψεων 
τών σχολείων, ώ; καί περί ζητημάτων ώρισμένων 
άναφερομένων εί; τήν διδασκαλίαν ή εϊς τήν διοίκη
σή τών σχολείων, τά; δέ γνώμας,δσα; ήθελον θεω- 
ρήσν) συντελεστικά; εί; τήν διόρθωσιν τών σχολείων 
θά ύποβάλαισιν ύπό τήν έγκρισιν τοΰ κεντρικού συμ
βουλίου τής Έκπαιδεύσεως.

Τά έν λόγω σχολικά ζητήματα, περί ών οί έπι
θεωρηταί θά άναφέρωσι, θέλει κανονίση ή έπιτροπή 
έκ Παιδαγωγών καί δημοδιδάσκαλων ώ; καί τά; 
έπιβαλλομένας ποινάς, καί περιπτώσει;, καθ’ άς οί 
διδάσκαλδι θά άπολύωνται τάς υπηρεσία;.

Όλας τά; εκθέσεις τών επιθεωρητών θά δικάζη 
πολυμελές εκπαιδευτικόν συμβούλων, διοριζόμενον 
ύπό τοΰ Υπουργείου έκ συνταξιούχων δημοδιδασκά
λων, καί ίί ελλείψει τούτων έκ τών έχόντων 25 έτη 
ύπηρεσίαν, καί θά άποφαίνεται άνεκκλήτως διά πλει- 
οψηφίας περί τών έπιβαλλομένων ποινών καί περί 
ληπτέων μέτρων 'διορθώσεως, άφοΰ ληφθή ύπ’ όψιν 
ή έντός 15 ημερών απολογία τοΰ διδασκάλου.

Τήν άπόφασεν τή; ποινή; θά έπιβάλη τδ εκ
παιδευτικόν συμβούλων διά τοΰ 'Υπουργείου τοϊς 
δημοδιδασκάλοις. Ούδεμία όμως ποινή έπιβάλλεται 
άνευ τής γνωμοδοτήσεω; τής πλειοψηφία; αύτοϋ.

Δύνανται νά διορισθώσιν έπιθεωρηταί καί έκ τών 
πρωτοβαθμίων δημοδιδασκάλων τών έχόντων 8 έτη 
δημοσ. ύπηρεσίαν καί φοιτησάντων έπί δύο έτη εί; 
τό φιλολογικόν τμήμα τοϋ Πανεπιστημίου.

Ό εσχάτως ψηφισθείς ΒΠΕ' Νόμος αρκετά 
περιέκοψε τά; μισθοδοσία; τών δημοδιδασκάλων .Ζη
τών δέ τις έτι νά περικόψη αύτάς εί; τά; παρούσα; 
περιστάσεις, ποιεί τό μέγιστον τών σφαλμάτων, καί 
καταφέρη καιρών τραΰμα είς τήν δημοτ. έκπαίδευσιν. 
Ούδόλω; συμφωνώ μετά τοΰ κ. Α. Αυμπεροπούλου 
περί διακρίσεω; μισθοδοσιών εί; Α' Β’ Γ' Δ1 κατη
γορία;, ό δέ Νόμο; έκανόνισε δικαίως τά; μισθοδοσίας 
συμφώνως μέ τά; οικονομικά; δυσχερείας τοΰ Δη
μοσίου ταμείου, ώστε οί όρεγόμενοι άνωτέρα; ά; 
ίγκαρτερώσιν εις τό πολύμοχθον στάδιον καί άς 
άτενίζωσιν εί; εύτυχέστερον μέλλον.

Έκ τών ών ούκ άνευ θεωρώ τήν συνεργασίαν 
Έκ του Τυπογραφείσυτών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ—18'94 Γ—3039

τών δημοδιδασκάλων,όπω; ψηφισθή παρά τή; Βουλής 
Νόμο; περί μονιμότητο; τοΰ διδασκαλικού κλάδου, 
καί τότε έκαστο; έξ ήμών δύναται νά επιτελή άφό- 
βω; τό καθήκον του, πεποιθώ; ότι θά έπέλθη βελ- 
τίωσι; τή; δημοτική; έκπαιδεύσεως.

Π. Ν. Πλητϊς
Δημοδιδάσκαλο; τοΰ έν 1'ήνω Πύργου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κ. 1ΙΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΪΛΟΪ

Τόμοι πέντε μετά άτλαντος ίότομικοΰ 
άντϊ δραχμών 20.

ΤΙ 'Ιστορία τοΰ Έλλ. Έθνους ύπό τοΰ σοφού 
καθηγ. τοΰ Πανεπ. Κ.Παπαρρηγοπούλου συγγραφεϊ- 
σα,είχε καταστή έργον δυσεύρητον, οπερ δέν ήδύνατο 
νά άγοράση τι; καί άντί 100 δραχμών. Άλλ’ ό 
μεγαλεπήβολο; έκδοτη; βιβλίων κ. Άνέστη; Κων- 
σταντινίδης άνέλαβε άντί 35 μόνον δραχμών δι’έκα- 
στον σώμα νά έκδώση αύτό έν δευτέρα βελτιωθείση 
ύπό τοΰ συγγραφέω; αύτοϋ έκδόσεε καί έφερε τήν 
μεγάλην αύτήν έπιχείρησιν εί; πέρα; μετά θαυμα
στή; ταχύτητο; καί φιλοκαλίας. Κατά χιλιάδα; δέ 
έσπευσαν πάντες οί λόγιοι τοΰ Έθνους, όπου γή; 
εύρίσκοντο, νά προμηθευθώσι άντί τή; μικρά; αύτή; 
τιμή; τήν αθάνατον ιστορίαν τών ήμετέρων προγό
νων. Άλλ’ ό άξιο; έθνική; εύγνωμοσύνη; διά τό 
ευεργέτημα τοΰτο κ. Άνέστη; Κωνσταντινίδη; θέ- 
λων τό σύγγραμμα τοΰ Παπαρρηγοπούλου νά έχωσι 
καί άναγινώσκωσι καί όσοι δέν ήδύναντο νά κατα— 
βάλωσι τά; 35 δραχμάς, άπεφάσισε 500 σώματα 
τά ύπολειπόμενα νά άφήση εί; μόνον δραχμάς 20, 
έν αίς συμπεριλαμβάνονται καί τά ταχυδρομικά τέλη 
δύο δραχμών. “Ωστε καταντά έκαστο; τόμο; έξ 
900 σελίδων άποτελούμενος, νά τιμάται δραχμών 
τριών, όπερ είναι δι’ επιστημονικόν σύγγραμμα θαύ
μα. Έπειδή ένδιαφερόμεθα τό πολύτιμον τοϋ-fo σύγ
γραμμα νά ύπάρχη καί εί; τήν πτωχήν βιβλιοθήκην 
παντός δημοδιδασκάλου, σπεύδομεν νά καταστήσω- 
μεν γνωστήν τήν άπόφασιν του εκδότου εί; τού; 
δημοδιδασκάλου; καί νά συμβουλεύσωμεν αύτού; νά 
οίκονομήσωσιν είκοσι δραχμάς, άς νά άποστείλωσιν 
έπί συστάσει δι’ έπιστολή; πρό; τόν κ. Άνέστην 
Κωνσταντινίδην εί; ’Αθήνα;, παρ’ ού θά λάβωσιν 
εύθύ; εί; δύο ταχυδρομικά δέματα πέντε τόμου; με
γάλου; τή; ’Ιστορία; τοΰ Κ. Παπαρρηγοπούλου καί 
ένα άτλαντα ιστορικόν.

Ή ευκαιρία είνε έκ τών σπανίων καί καλά θά 
κάμη πας διδάσκαλο; σπεύδων νά έπωφεληθή ές 
αύτής.


