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Παρακαλοϋμεν τους καθυστεοοϋν- 
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συστημένη επιστολή.

Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Διδάκτορος της Φιλοσοφίας, κα'ι ειδικώς της παιδαγωγι

κής, πρώην γενικού έπιθεωρητού τών δημοτικών 
σχολείων τού Κράτους, μέλους τακτικού τοΰ έν 

Γερμανία συλλόγου τού πρδς διάδοσιν της 
έπιστημονικής Παιδαγωγικής κλπ.
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Συνδρομή έτησία προπληρωτέα
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Άποστέλλεται διά συστημένης 
επιστολής εις μονόγροσσα γραμ
ματόσημα Τουρκίας (5 γρ.1 φρ.

Άριθ. 23 Έν Άθήναις τή 2Η Ιανουαοίον 1*94.  Έτος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Γνώμη Φιλίππου Ίωάννου περί τής νέας 'Ελληνικής γλώσσης. — Τό Ύπουργειον τής Παι
δείας καϊ ή Έθνική ήμών Ιστορία. — 'Ανέκδοτα έκ τοϋ διαγωνισμού τών βιβλίων.—Τά δύο ορφανά.

ΓΝΩΜΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

(Συνέχεια, ίδέ Έκπαίδ. φύλλον 21).

6) Τά σύνθετα έκ τών προθέσεων έ κ, π ρ ό, κ α
τά ρήματα,συντάσσονται δυνάμει τής προθέσεως μετά 
γενικής, ής προτίθεται πολλάκις πρός πλειοτέραν 
σαφήνειαν ή αύτή πρόθεσις ή έν τή συνθέσει τοϋ 
ρήματος’ οίον εκβάλλω «τής οικίας», ή «έκ τής 
οικίας» προτάσσω «τής φάλαγγος», ή «πρό τής 
φάλαγγας» τούς εύζώνους· ό λαός καταβοφ «τών 
αρχόντων», «κατά τών αρχόντων».

7) Τά ρήματα τά σημαίνοντα έπαινον ή κατά- 
κρισιν, θαυμασμόν,κατηγορίαν, συγγνώμην, οίκτιρ- 
μόν, δέχονται άντί τής παρά τοΐς άρχαίοις ψεΆής 
γενικής γενικήν μετά τοΰ ένεκα, ή αιτιατικήν 
μετά τής δ ι ά' οίον επαινώ, θαυμάζω «σε ένεκα 
τής αρετής», ή «διά τήν άρετήν»· τόν κατακρίνω, 
τόν κατηγορώ, τόν συγχωρώ «ένεκα ταύτης τής 
πράξεως», ή «δ? αύτήν τήν πραξιν»' τόν οίκτεί- 
ρω «ένεκα τοϋ δυστυχήματος του», ή «διά τό δυ
στύχημά του».

8) Άντί τής γενικής τής παρά τοΐς άρχαίοις 
δηλωτικής τής τιμής έπί τών έκτίμησιν, ανταλλα
γήν, άγοράν ή πώλησιν σημαινόντων ρημάτων, 
τίθεται κατά τήν νέαν γλώσσαν γενική μετά τής 
άντί προθέσεως, ή αιτιατική μετά τής δ ι ά' 
ή δέ ψιλή αιτιατική είναι ένταΰθα άδοκιμωτέρα, 
οίον' έκτιμώ, αγοράζω, πωλώ τήν οικίαν «άντί 
δεκακισχιλίων δραχμών,ή διά δεκακισχιλίας δραχ
μάς, ή μόνον «δεκακισχιλίας δραχμάς».

9) Άντί τής παρά τοϊς άρχαίοις χρονικής γε
νικής, όταν μέν άορίστως σημαίνη τι τών φυσικών 
καί άνακυκλουμένων μερών τοΰ χρόνου, η χρόνον, 

ούτινος έν τή διαρκεία συμβαίνει τι, τίθεται κατά 
τήν νέαν γλώσσαν αιτιατική, οίον- ό ταχυδρόμος 
έρχεται «ήμέραν» καί άναχωρεϊ «νύκτα»; φυτά 
τινα άνθοΰσι «τόν χειμώνα» «τό αύτο έτος» συ
νέβη λοιμός μέγας. “Οταν δέ σημαίνει μήκος χρό
νου, ένω συμβαίνει τι, τίθεται αιτιατική μετά τής 
προθέσεως είς’ τό άτμόπλοιον ήλθεν άπό Σύρου 
«είς δέκα ώρας».

10) Τά παραθετικά έπίθετα καί έτι τά ρήματα 
τά σημαίνοντα προτίμησιν συντάσσονται μετά γε
νικής, ή μετά αιτιατικής καί τής προθέσεως παρά 
ή γή είναι μεγαλειτέρα «τής σελήνης», ή παρά 
«τήν σελήνην»' προτιμώ, προκρίνω τήν πενίαν 
«τοΰ άδικου πλούτου», ή «παρά τόν άδικον πλοΰ- 
τον ».

11) Αί παρά τοϊς άρχαίοις πεζογράφοις μετά 
γενικής συντασσόμεναι προθέσεις τηροΰσι καί έν τή 
νέγ γλώσση τήν αύτήν σύνταξιν καί σημασίαν. Ό— 
λίγισται δέ είναι αί έξαιρέσεις' τοιαύτη π. χ. είναι 
ή τής πρός προθέσεως,ήτις συντάσσεται μετά γε
νικής μόνον έπί Ικεσίας, οίον «πρός Θεοϋ»· καί 
έπί γ ε ν ε α λ ο γ ί α ς, οίον «πρός πατρός» θείος' 
ούχί δέ καί έπ’ άλλης τινός σημασίας.

β" . Περί χρήσεως τών έγκλίσεων καί τής μετο
χής τών ρημάτων. Άντί τοΰ έκλιπόντος άρχαίου 
τύπου τής εύκτικής έγκλίσεως μεταχειρίζεται ή νέα 
γλώσσα έπί μέν εύχής τήν υποτακτικήν μετά τοΰ 
μορίου είθε’ οίον «είθε διαμένης άείποτε υγιής»· 
«είθε ζήσης έτι πολλά»' είς δέ παράστασιν τοΰ α
βέβαιου, ή τοΰ δυνατοΰ τοΰ έν τη διανοίιγ μόνον 
ύπάρχοντος, μεταχειρίζεται πολλάκις τήν ύ π ο- 
θετ ικήν καλουμένην έγκλισιν, ήτις κατά μί- 
μησιν τών νεωτέρων γλωσσών σχηματίζεται έκ τοΰ 
βοηθητικοΰ ρήματος ήθελον καί τής άπαρεμφά
του τοΰ έκάστοτε προκειμένου ρήματος. Περί δέ
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τής γαήΐίως της ύποθετικής ταύτης έγκλίσεως καί 
της υποτακτικής σημειωτέον τα έξής.

1) Έπί προσταγής, παρακλήσεως, παρακελεύ- 
σεως καί ένδόσεως μεταχειρίζεται ή νέα γλώσσα έπί 
τοΰ α'. καί του γ’. προσώπου την υποτακτικήν μετά 
τοϋ μορίου άς (=άφες, άγε), οίον «άς έλθη ό Πέ 
τρος»- «άς μοι συγχώρηση ό Θεός»' «άς δράμω- 
μεν είς βοήθειαν άς γένη δπως θέλεις.

2) Έπί έρωτήσεως απλής,ή έμφαντικής δισταγ
μού, αποδοκιμασίας, οργής, τίθεται ύποτακτική 
μετά τοϋ μορίου ν ά (ούχί δέ τοΰ ΐνα, άν καί έκ 
τούτου παρεφθάρη έκεΐνο), οίον τί νά πράξω; τί 
νά εΐπη τις; νά μείνω, ή νά άπέλθω; τόν ευεργέ
την μου νά λησμονήσω; νά σοί συγχωρήσω μετά 
τοιαύτην έπιβουλήν; Τό αύτό γίνεται καί έπί πλά
γιας έρωτήσεως. οίον’ είπέ μοι τί νά πράξω' συνε- 
βουλεύθην τόν ιατρόν, πώς νά διαιτώμαι.

2) "Οσα ρήματα προστίθενται είς ρήματα ση
μαίνοντα θέλησιν, έπιθυμίαν, ή θυμικήν κατάστ»- 
σιν, είς' συμπλήρωσιν τής τούτων έννοιας, τίθενται 
καθ’ ύποτακτικήν μετά τοΰ μορίου, ϊ ν α, ή όρθό
τερον μετά ’τοΰ ν ά (1) οίον θέλω «ΐνα γράψω», 
ή όρθότερον «νά γράψω»' έπιθυμώ «επιθυμώ ίνα 
πλουτήσω ή νά πλουτήσω»' συμφωνώ, δέχομαι «ϊ
να ή να μοιρασθώμεν» έξ ίσου' άρνοϋμαι «νά πρά
ξω» τοΰτο' φοβούμαι, αίσχύνομαι «νά λαλήσω δη
μοσίως. Άλλ’ είς τά έπιθυμίας σημαντικά προστί
θεται τό συμπληρωτικόν ρήμα καί καθ’ ύποθετικήν 
έγκλισιν είς έμφασιν αμφιβολίας μέν, άν άναφέρη- 
ται είς τό μέλλον, οίον «έπεθύμουν ή έπιθυμώ νά 
ήθελε» βρέξη αΰριον" αμφιβολίας δέ, ή ανυπαρξίας 
έάν άναφέρηται είς τό παρελθόν, οίον- «Μετά τήν 
άναχώρησίν μου αύτόθεν μετενόησα καί έπεθύμησα 
νά ήθελον μείνη, ή νά έμενον». Ούτω τίθενται καί 
δσα ρήματα προστίθενται είς ρήματα σημαίνοντα 
δύναμιν, έθος, οφειλήν, ή καθόλου ένέργειάν τινα, 
ή κατάστασιν τοΰ ύποκειμένου έχουσαν άναγκαίαν 
αναφοράν προς άλλην τινά ενέργειαν ή κατάστασιν, 
ήτις δέν είναι τό τέλος, άλλ’ ή αναγκαία συμπλή
ρωσες τής έννοιας έκείνης, οίον «δύναμαι, συνειθί- 
σθην νά έργάζωμαι δλην τήν ήμέραν' μανθάνω, 
γνωρίζω νά τιμώ τούς άξιους (διότι ένταϋθα τά 
γνωστικά ρήματα περιέχουσι τήν έννοιαν τοϋ δύνα- 
σθαι)' οφείλω νά αγαπώ τόν πλησίον' άρχιζω νά

(1) Ότι χαι είς τά θέλησιν κ. τ. λ σημαίνοντα βήματα 
δυνατόν νά προστεθώσι τά συμπληροΰντα τήν έννοιαν αύ
τών ρήματα καθ’ ύποτακτικήν μετά τοϋ μορίου ΐνα, 
δεικεύει τδ Ευαγγελικόν' δπωςθέλετε ΐνα ποιώ- 
σιν ύμϊνοί άνθρωποι, κ. τ. λ "Ισως καί τδ Ομη
ρικόν ή έθέλεις ίφρ’ αύτός έ χ η ς γέρας' 
έπειδή δμως τό ΐ ν α είναι τελεκόν, τό δέ είς τά περί ών 
ένταϋθα δ λόγος δήυατα προστιθέμενον ρήμα δέν παριστή 
τόν σκοπόν ή τό τέλοςς άλλά το άντικείμενον, ή τό άμε
σον συμπλήρωμα αύτών, προτιμοτέοα φαίνεται έπ’ αύτών 
ή χρήσις τοϋ νά, δπερ άπό τοΰ ΐνα παραφθαρέν μετέ- 
6αλέ πώς ήδη τήν ποοτέραν του τελικήν σημασίαν. 

διδάσκωμαι μαθηματικά, έπαυσα νά φοιτώ είς τό 
σχολειον- ήμέλησας νά μοί γράψης.»

4) Όσα ρήματα προστίθενται είς ρήματα σημαί- - 
νοντα φροντίδα, σπουδήν, παρασκευήν, προσταγήν, 
παρακίνησιν καί δλως έπίδρασίν τινα έπ’ άλλου, ή 
εις τά τούτων άντίθετα, καί συμπληροΰσι τήν τού
των έννοιαν, τίθενται ομοίως καθ’ ύποτακτικήν > 
μετά τοΰ μορίου ν ά, όρθότερον δέ μετά τοΰ ΐνα 
(διότι είς τά τοιαΰτα ρήματα δύναται νά θεωρηθή 
το σημαινόμενον τοΰ προσαρτωμένου ρήματος ώς 
σκοπός, τέλος, τοΰ είς δ προσαρτάται) οίον επιμε
λούμαι, έφρόντισα, σπουδάζω «νά, ή ίνα τελειώσω 
τό έργον, νά, ή ϊνα σωθή» ό κινδυνεύων προστάσ- 
σω, παρακινώ τούς νέους «νά, ή ίνα έπιμελώνται' 
άφήνω τούς παΐδας «νά παίζωσι»' σοί λέγω «νά 
προσέχης (διότι ένταϋθα τό λεκτικόν ρήμα ίσοδυνα- 
μεΐ μέ τό «παραγγέλλω»). Το συμπληρωτικόν ρή
μα προστίθεται είς τά ρηθέντα ρήματα καθ’ ύπο
τακτικήν άδιαφόρως, είτε ταΰτα είναι χρόνου ένε- 
στώτος ή μέλλοντος είτε παρωχημένου' καί είπέ 
εκείνο παριστη τι γεγονός καί βέβαιον, ή άνύπαρ- 
κτον, αμφίβολον. Όπου δμως τό αρχικόν ρήμα 
είναι χρόνου παρφχημένου, τό δέ συμπληρωτικόν 
παριστ^ τι μή λαβόν ύπαρξιν, τίθεται άντί τή; ύ- 
ποτακτικής ύ π ο θ ε τ ι κ ή,οίονό στρατηγός προσ- 
έταξε τόν στρατόν «νά μή ήθελε προχωρήση» μα
κράν διώκων τούς έχθρούς, άλλ’ ή προσταγή αύ
τοΰ δέν έτηρήθη.

5) Όσα ρήματα προστίθενται είς έπίθετα ση
μαίνοντα δύναμιν, ικανότητα, έπιτηδειότητα, προ
θυμίαν, ή είς όνόματα ταύτόσημα μέ τά ρηθέντα 
άνωτέρω (3. 4.) ρήματα, τίθενται ομοίως καθ’ύ
ποτακτικήν, οίον, δυνατός, ικανός, έπιτήδειος, πρό
θυμος «νά εύεργετή» τούς φίλους' ή έπιθυμία μου 
«νά πλουτίσω» δέν είναι τοσαύτη δση ή σπουδή 
«νά αύξήσω τάς γνώσεις μου.

6) "Οσα ρήματα προστίθενται είς ρήματα ση
μαίνοντα φόβον, μέριμναν, προσοχήν, φύλαξιν καί 
συμπληροΰσι τήν έννοιαν τούτων, ήτοι έκφράζουσι 
τό άντικείμενον τοΰ φόβου, κτλ., έάν μέν έκφρά- 
ζωσι τοΰτο ώς τι παρελθόν έν τώ παρόντι, ή πα
ρελθόν έν τώ παρελθόντι, τίθενται καθ’ οριστικήν 
μετά τοΰ μορίου μ ή, μήπως, οίον φοβούμαι 
έφοβήθην «μή συνέβη τι κακόν»' άνησύχουν, «μή ό 
πατήρ ένόσει ή ένόσησεν»' έάν δέ ώς ένεστώς, ή 
μέλλων, καθ’ ύποτακτικήν, οίον' φοβούμαι μερι
μνώ, φυλάσσομαι, «μή ύπάρχη ή μή συμβή τι 
κακόν»' έάν δέ ώς μέλλον έν τώ παρελθόντι, καθ' 
ύποθετικήν, οίον' έφοβήθην, έφυλασσόμην «μή ή
θελε συμβή τι». Συνήθως δμως δέν λαμβάνεται 
ύπ’ όψιν ή διαφορά τοΰ άπλώς μέλλοντος ώς τοϋ 
έν τω παρελθόντι μέλλοντος, άλλά τίθεται καί κα
τά ταύτην τήν περίστασιν ύποτακτική' οίον, έφο
βήθην «μή συμβή τι κακόν».

7) Έπί λόγων τελικών, ήτοι σημαινόντων σκο
πόν τέλος μετά τοΰ ΐνα (άδοκιμώτερον μετά τοΰ 

να) τίθεται συνήθως τό ρήμα καθ’ ύποτακτικήν, 
ούτινοσδήποτε χρόνου καί άν είναι τό άφ’ού έξαρ
τάται ρήμα, οίον' κατέβαλαν, καταβάλλω, θέλω 
καταβάλει πάσαν προσπάθειαν, «ϊνα σώσω» τον 
άθώον. Τίθεται δμως τό τόν σκοπόν ή τό τέλος ση
μαίνον ρήμα καί κατ' ενεστώτα ή άόριστον ύποθε- 
τικής, ή καί κατά παρατατικόν οριστικής, έάν τό 
άφ’ ού έξαρτάται ρήμα είναι χρόνου παρφχημένου, 
ό δέ σκοπός δέν έλαβεν υπαρξνν, ή ήτο άπίθανος, 
οίον' σοί παρέδωκα τήν έπιστολήν, «ϊνα ήθελες έγ- 
χειρίση» αύτήν άσφαλώς είς τόν φίλον (άλλά δέν 
τήν ένεχείρισας)' παρεκάλεσα τόν Πέτρον «ΐνα μή 
ήθελεν άναχωοήση» πρό τής επανόδου μου (άλλ’ 
άνεχώρησεν).

8) Έπί άοριστολογίας κατόπιν άναφορικών άν- 
τωνυμιών ή επιθέτων, είς ά προστίθεται πολλάκις 
καί ό άοριστολογικός ά ν, ή κατόπιν τών χρονικών 
επιρρημάτων δταν, όπόταν, άφ’ού, έ’ως 
ο ύ, πριν, τίθεται τό ρήμα καθ’ ύποτακτικήν, 
έάν σημαίνη τι παρόν ή μέλλον (διότι ένταϋθα έκ- 
φράζεται ούχί τι πραγματικόν, άλλά δυνατόν, άπό 
περιστάσεων έξαρτώμενον, ή καί προσδοκώμενον)' 
οίον «δστις έπιμελήται, δστις έπιμεληθή τών μα
θημάτων του, μανθάνει»' είπέ εις τούς «δσοι έρωτώ- 
σιν», είς τούς «δσοι έρωτήσωσι» περί έμοϋ δτι ύ- 
γιαίνω' τό γένος, «όποιον καί άν ήναι», δέν αύξά- 
νει ούτε έλαττώνει τήν προσωπικήν τοϋ άνθρώπου 
άξίαν' δταν ήναι πανσέληνος, ό ήλεος δέν 
έκλείπει' περίμενέ με ώς ού έλθω' «μή άναχω- 
ρήσης, πριν έλθω». Έάν δέ σημαίνη τι παρελθόν, 
τίθεται καθ’ οριστικήν, οίον, «δ,τι καί άν συνέβη, 
δπως καί άν είχε το πράγμα», ή περί αύτοΰ συ- 
ζήτησις είναι ήδη ματαία. Όταν δέ άναφέρηται 
εϊς τι έν παρελθόντε μέλλον, τίθεται καί καθ’ ύπο
θετικήν έγκλισιν, οίον' έσυμφωνήθη άνακωχή ό
πλων, έως ού έκάτερος στρατηγός «ήθελε ζητήση 
καί λάβη» παρά τής Κυβεονήσεώς, του οδηγίας. 
'Ομοίως καθ’ ύποθετικήν τίθεται τό ρήμα, δταν 
σημαίνη τι δυνατόν, μή προσδοκώμενον, άλλ’ έν τή 
διανοία μόνον ύπάρχον' οίον «δστις ήθελε σωθή» 
έξ ήμών άπό τοΰ παρόντος κινδύνου, άς φροντίση 
περί τών οικείων ήμών είς δέ τά έξής παραδείγ
ματα' «δστις έπιμελεϊται», προκύπτει' εύθύμει, «έ
ως ού είσαι» νέος' έπέμεινε παρακαλών, έως ού ελα- 
βε τό ποθούμενον' τίθεται οριστική, διότι σημαί
νουσι πραγματικόν τι'

9) Τό ρήμα προτάσεων άναφορικών, ή χρονολο
γικών, ή ύποθετικών, προσαρτωμένων είς πρότασιν 
άρχικήν χρόνου παρωχημένου, τίθεται κατ’ εγκλισιν 
ύποθετικήν, ή κατά παρατατικόν οριστικής, ίνα 
παραστήση τι ώς πολλάκις έπαναλαμβανόμενον, 
«ον, ό Κΰρος παριππεύων παρετήρει τάς τάξεις 
τοΰ στρατού' καί όσους μέν «ήθελεν ΐδει (ή έβλε
πε) βαδίζοντας έν εύταξίφ καί σιωπή, πλησιάζων 
τούς ήρώτα τινες ήσαν· καί άφοΰ «ήθελε μάθει (ή 
εμάνθανε)» τοΰτο,τούς έπήνει' έάν δέ «ήθελε παρα

ό Πέτρος

τά

τηρήση (ή παρετήρει)» τινας θορυβουμένους, έζή- 
ταζε τήν αιτίαν, κτλ.

10) Ή ύποθετική έγκλισις είναι προσέτι κατά 
τήν νέαν γλώσσαν έν χρήσει, όπου κατά τήν άρ- 
χαίαν τίθεται εύκτική μετά τοΰ διστακτικοΰ, ή δυ
νητικού άν, ήτοι όπου ό λέγων έκφράζει τήν ίδιαν 
του γνώμην ίκ μετριοφροσύνης μετά δισταγμού, 
καί άν ήθελεν είσθαι βέβαια, οίον- προτιμότερος 
«ήθελεν είσθαι» ό θάνατος τής άτιμου ζωής' σπα
νίως δέ καί όπου παριστάταί τι ώς δυνατόν, οίον· 
πώς «ήθελε πετάση» (=δυνατόν νά πετάση) τις 
χωρίς πτερύγων ;

11) Τά άπό δοξαστικών καί λεκτικών ρημάτων 
παρφχημένου χρόνου έξαρτώμενα ρήματα τίθενται 
κατ’ ένεστώτα ή κατ’ άόριστον ύποθετικής έγκλί- 
σεως, δταν παριστάνηταί τε μέλλον έν παρελθόντι 
παρατεταμένον, ή άνευ παρατάσεως, οίον νέος ών 
έπίστευον, δτι «ήθελον έχει» πάντοτε τάς αύτάς 
σωματικάς δυνάμεις' ό Πέτρος μοί είπεν, δτι «ή
θελεν έπανέλθει» πρός έμέ τήν έπαύριον. Πολλάκις 
δμως δέν λαμβάνεται ύπ’ όψιν ή διάκοισις τοΰ α
πλώς μέλλοντος καΐ τοΰ έν τώ παρελθόντι μέλλον
τος, άλλά τό άπό τοιούτων ρημάτων έξαρτώμενον 
ρήμα, τίθίται καθ’ οριστικήν, ώς έάν τό άφ’ ού 
έξαρτάται ήτο χρόνου ίνεστώτος, οίον 
μοί είπεν, δτε «θέλει έπανέλθεε» τήν επαύριον.

Περί δέ τών ύποθετικών λόγων σημειωτέον 
έξής.

1) Έάν τό ήγούμενον τοΰ ύποθετικοΰ λόγου εί 
ναι απλή ύπόθεσις, άνευ παρεμφάσεως τής πραγ
ματικότητας ή δυνατότητος αύτοΰ, ή δέ τής τοι
αύτης ύποθέσεως άκολουθία είναι βέβαια, τίθεται 
καί τά ήγούμενον καί τό επόμενον καθ’ οριστικήν 
έγκλισεν, έν τώ προσήκοντι χρόνω' άλλά τό ήγού
μενον μετά τοΰ μορίου έάν ήε’ιμέν, οίον' 
έάν (ε ί μέν) είναι ήλιος, είναι ήμέρα, «έ
άν περιεπάτεις, έκινεϊσο»' «έάν πρό ολίγου έφαγες, 
δέν πείνας. Έάν δέ ή ύπόθεσις άναφέρηται είς τό 
μέλλον, παρίσταται μόνον ώς δ υνατή,^καί διά 
τούτο τό ήγούμενον τίθεται τότε καθ’ ύποτακτικήν.

2) Έάν τό ήγούμενον είναι άνύπαρκτον, άδύνα
τον ή άπίστευτον, ή δέ άκολουθία τοΰ έπομένου βέ
βαια ή άβεβαία, τίθεται.

α' Καί ήγούμενον καί έπόμενον κατά παρατα
τικόν χρόνον οριστικής, εϊτε άναφέρονται είς τό πα
ρόν, είτε είς τό παρελθόν, οίον- έάν είχον χρή· 
ματα, σοί έ δ ι δ ο ν (χθές ή σήμερον), έάν έ- 
τ ρ ω γ ο ν, δέν έ π ε ί ν ω ν.

β'. Τό μέν ήγούμενον κατά παρατατικόν οριστι
κής, τό δέ έπόμενον κατά τον προσήκοντα χρόνον 
τής ύποθετικής, οίον «έάν είχες φρόνησιν δέν ήθε
λες δαπανρί, ή δέν ήθελες δαπανήση» τον χρόνον 
τής νεότητός σου είς μάτην.

γ'. Τό μέν ήγούμενον, άναφερόμενον είς τό πα
ρελθόν, καθ’ ύπερσυντελικόν οριστικής, τό δ’ έπό
μενον κατά παρατατικόν οριστικής, ή κατά τόν 

ει-
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προσήκοντα χρόνον της ύποθετικής, οίον" «έάν είχον 
λάβει» χθές τήν έπιστολήν σου, έ λ ά μ. β αν ες 
σήμερον, ή «ήθελες έχει» σήμερον, ή «ήθελες λά
βει άμέσως» τήν άπόκρισιν.

δ'- Καί ήγούμενον καί επόμενον καθ’ ύποθετικήν 
έγκλισιν, οίον- «έάν ήθελον γνωρίζει, ή ήθελον μά
θει» τήν δυστυχίαν τοΰ φίλου, «δέν ήθελε μένει, ή 
δέν ήθελε μείνη» αβοήθητος.

Σημ. έάν ή ακολουθία είναι αβέβαια, τίθεται τδ έπόμε- 
νον, ή καθ’ οριστικήν μετά τοϋ ίσιος, ή καθ’ ύποθετι
κήν.

3) Έάν δέ τό ήγούμενον νοήται μόνον ώς δυνα
τόν, επομένως είναι δλως άβέβαιον καίπερ μή άδύ
νατον, το δ’ επόμενον αμφίβολον, τίθεται έκάτερον 
καθ’ ύποθετικήν έγκλισιν έν τφ προσήκοντι χρόνφ, 
οίον όφείλομεν νά φερώμεθα πρός τούς δυστυχείς 
οΰτως, όπως «ήθέλομεν ίπιθυμήση» νά φέρωνται 
άλλοι πρός ήμας, έάν «ήθελε συμβή» εις ήμάς 
δυστυχία τις. Έάν τις «ήθελε δειχθή» πρός τούς 
γονείς του άχάριστος, δικαίως ήθελεν έφελκύσει 
καθ’ έαυτοΰ τήν κοινήν κατάκρισιν καί αποστροφήν 
ή έκφρασις δέν διαφέρει ένταΰθα τής άνωτέρω 2, δ'· 
ή έννοια όμως είναι πολύ διάφορος.

4) Έάν δέ τό ήγούμενον είναι δυνατόν, έξαρτώ- 
μενον άπό τινων περιστάσεων, επομένως προσδοκα- 
ται κατά τό μάλλον, ή ήττον, ή δέ άκολουθία εί
ναι βέβαια, τίθεται τό μέν ήγούμενον καθ’ ύποτα
κτικήν μετά τοΰ άν, τό δέ επόμενον καθ’ οριστικήν, 
ή άλλην παρεμφατικήν έγκλισιν, οίον έάν ή σ σ ι 
φιλομαθής, «θέλεις γείνη» καί πολυμαθής. «Έάν 
πνεύση» ούριος άνεμος, εισπλέει τό πλοϊον. 
«Έάν λάβης» χρείαν χρημάτων, «δήλωσόν μοι» 
τοΰτο, ή «μή τό κρύψης» άπ’έμοΰ.

Ή άπαρέμφατος έγκλισις μένει κατά τήν νέαν 
γλώσσαν έν χρήσει μόνον ώς ονοματική, οίον τό 
γράφειν, τό λέγει ν, κ.τ.λ., τά δέ ε ι δ ε
κ ά καλούμενα ύπό τών άρχαιοτέρων Γραμματικών 
απαρέμφατα, ήτοι τά τόπον έπέχοντα άντικειμένου 
τών γνωστικών, δοξαστικών καί λεκτικών ή δηλω
τικών ρημάτων, άναλύονται εις τό μόριον ό τ ι καί 
τόν προσήκοντα χρόνον τής οριστικής ή ύποθετικής 
έγκλίσεως, οίον- γνωρίζω, έγνώρισα, «ότι είσαι» δί
καιος" έπίστευσα ότι διά τής ευεργεσίας «ήθελον 
μαλάξη» τήν καρδίαν του. *0  στρατηγός άνήγγει- 
λεν, έδήλωσεν, ότι οΐ εχθροί «έπλησίαζον, ή εί
χον πλησιάση» ήδη, ή «ήθελαν προσβάλει» τήν πό
λιν έπαύριον. Τά δέ τελικά καλούμενα άπα- 
ρέμφατα (άτινα είναι ή κυριώτερον τελικά, ή- 
TOt έκφράζουσι τό τέλος, τόν σκοπόν τοΰ άφ’ ού έ- 
ξαρτώνται ρήματος ή άποτελεστικά, ήτοι 
σημαίνουσιν ένέργειάν τενα ή κατάστασιν, έν ή ά- 
ποτελεϊται ή άλλως άτελής έννοια τοΰ άφ’ ού ίξαρ- 
τώνται ρήματος, ήτοι ή έννοια τής θελήσεως, έπιθυ
μίας, δυνάμεως, έπιτηδειότητος, σπουδής, τής δι
δασκαλίας, παρακινήσεως, προσταγής, τής έκλογής, 
άποστολής καί τών όμοιων ή τών αντίθετων αύτών 

(ΐδέ β', 3, 4, 5), άναλύονται είς τά μόρια «ίνα ή 
νά» καί τόν προσήκοντα χρόνον τής ύποτακτικής του 
ρήματος· οίον θέλω, έπιθυμώ, προστάσσω,παρακαλώ 
«νά μοί γράφης» συχνά- (βούλομαι, έπιθυμώ,κελεύω, 
παρακαλώ σε θαμά έπιστέλλειν μοι) φροντίζω, σπου
δάζω «νά άναπληρώ» καθ’ ήμέραν τά έλλείματά 
μου (επιμελούμαι, σπουδάζω άεί τά ίλλείποντά μοι ( 
άναπληροΰν)· είναι δυνατός, επιτήδειος, άνίκανος νά ' 
πράξη τοΰτο)" (δυνατός κτλ. εστι πράξαι τοΰτο). 
Σημειωτέον δέ ένταΰθα ότι τά έπίθετα τά σημαί
νοντα δύναμιν, Ικανότητα, έπιτηδειότητα συντάσ
σονται ίσως όρθότερον καί μετά όνοματικοΰ άπαρεμ
φάτου καί τής ε ΐ ς προθέσεως, οίον· δυνατός, ικανός, 
επιτήδειος είς τό πράσσειν τοΰτο.

ΓΙερΐ δέ άλλων τινων τής άπαρεμφάτου παρά 
τοϊς άρχαίοις χρήσεων σημειωτέον τά έξής.

1) Τό παρά τοϊς άρχαίοις άπαρέμφατον μετά 
τοΰ ώστε, όταν μέν σημαίνη συνθήκην, ή άμοι- 
βήν, εκφράζεται δΓ ύποτακτικής τοΰ ρήματος μετά 
τοΰ ι ν α, ή μετά τοΰ ν ά, προτιθεμένων τότε καί 
τών λέξεων «έπί συνθήκη, έπ’ άμοιβή"» οίον έξήν 
τοϊς ύμετέροις προγόνοις τών λοιπών άρχειν Ελ
λήνων, «ώστε αύτούς ύπακούειν βασιλεϊ = έπί συν
θήκη νά ύπακούωσιν αύτοί είς τόν βασιλέα" ώστε 
τήν γυναίκα άπολαβεϊν», πόσα άν μοι χρήματα 
δοίης ; — ίνα λάβης όπίσω τήν γυναϊκά σου, 
πόσα χρήματα ήθελες μοί δώση ; “Οταν δέ ση
μαίνη σκοπόν, τέλος, έκφραζεται μόνον δΓ ύποτα
κτικής μετά τοΰ ίνα ή ν ά, οίον οί τριάκοντα έ- 
βουλήθησαν ’Ελευσίνα έξιδιώσασθαι, ώστε είναι σφίσι 
καταφυγήν =ϊναχρησιμεύση είς αύτούς ώς 
καταφύγιον.

2) Τό άπαρέμφατον τό κατά τήν άρχαίαν Γραμ
ματικήν συγκριτικά έπίθετα μετά τών μορίων ή, ή 
ώστε παρακολουθούν έκφέρει ή νέα γλώσσα κατά 
διαφόρους τρόπους, π. χ. τό νόσημα μεϊζον ή φ ε- 
ρ ε t ν == τό νόσημα είναι μεγαλήτερον τοΰ ύπο- 
φερτοΰ, ή μεγαλήτερον παρό δύναται τις νά ύπο
φέρη. Οί Λακεδαιμόνιοι ήσθοντο Έκδικον έλάττω 
δύναμιν έχοντα, ή «ώστε τούς φίλους ώφελεϊν.» = 
Οί Λακεδαιμόνιοι έμαθον, ότι ό Έκδικος είχε δύ- 
ναμιν «μικροτέραν τής ικανής είς βοήθειαν τών φί
λων- ή μικροτέραν ή όση ήρκει ϊνα βοηθή τούς φί
λους, ή οΰτω μικράν, ώστε δέν ήδύνατο νά βοηθήση 
τούς φίλους.»

3) Τό δέ ένεργητικόν άπαρέμφατον μετά τοϋ 
περιοριστικού μορίου ώ ς, ή ώ ς γ ε, τό προστιθέμε
νον παρά τών άρχαίων εϊς τι κατηγόρημα, ίνα πε- 
ριορισθή τούτου ή σημασία καί μή νοήται άπολύ- 
τως, άλλά σχετικώς, εκφράζεται ομοίως κατά δια
φόρους τρόπους, π. χ. ταΰτ’ ουν, ώς ύπομνή- 
σ α ι (==ώς πρός ύπόμνησιν), νΰν ΐκανώς εϊρηται. — 
Εύ λέγει ό άνήρ, «ώς γε ούτωσί άκοϋσαι»=ό άνήρ 
όρθώς λέγει, «ώς έκ πρώτης άκοής, ή καθόσον δυ
νατόν νά κρίνη τις έκ πρώτης άκοής». — Ούτοι οΐ 
άνθρωποι άτοπώτατοί τινές είσιν, «ώς γ' έν φιλο-

σόφοις τιθέναι=ούτοι οΐ άνθρωποι είναι λίαν, ή τό
σον άτοποι, «ώστε τούλάχιστον δέν δύναται τις νά 
τούς κατατάξη είς τούς φιλοσόφους».— Ούδ’ έγώ 
ψέγω τούτους τούς άνδρας, «ώς γε διακόνους είναι 
πόλεως»=ούδ’ έγώ κατακρίνω τούς άνδρας τούτους, 
«έξεταζομένους ώς διακόνους τής πόλεως.»

4) Τό άπαρέμφατον μετά τοΰ ώστε, τό έκφρά- 
ζον παρά τοϊς άρχαίοις τήν άκολουθίαν τοϋ έν τή 
άρχική προτάσει δηλουμένου, καί έκφράζον αύτήν 
ώς ψιλήν άκολουθίαν, έπομένως ούτε ώς πραγματι
κόν τι, οΰτε ώς μή τοιοϋτο, εκφράζεται διά τοΰ 
ώστε καί τής ύποτακτικής τοΰ ρήματος μετά τοΰ 
μορίου νά, οίον ούπω οί καεροί παρεληλύθασιν,ώστ’ 
ήδη μάτην είναι τό μεμνήσθαι περί αύτών = δέν 
παρήλθον άκόμη αί άρμόδιαι περιστάσεις, «ώστε νά 
είναι» ήδη μάταιον τό άναφέρειν αύτά είς τήν μνή
μην ή άναρμοστία τών ούτω παρατασσομένων μο
ρίων ώ ζ" ε καί ν ά καθιστά επιθυμητήν τήν εΰρεσιν 
άλλης τινός άρμοδιωτέρας έκφράσεως τής αύτής έν
νοιας" μέχρι δέ τούτου άς ύποφέρωμεν έξ άνάγκης 
τόν βαρβαρισμόν. (α).

8) Ή παρά τοϊς άρχαίοις προσταγής, ευχής’ ή 
παρακλήσεως, καί ίν εκφωνήσει άγανακτήσεως ή 
θαυμασμού σημαντική άπαρέμφατος, έκφέρεται νΰν 
διά τής ύποτακτικής τού ρήματος μετά τοΰ ν ά οίον" 
νά άπέλθη ς άμέσως" νά μέ περιμείνης, έως ού 
έπανέλθω" Θεέ μου, νά ά ξ ι ω θ ώ καί έγώ τοιού
του τέλους’νά χάρης τό φώς τών οφθαλμών σου 1 «νά 
έλεήσης» τήν δυστυχίαν μου I «νά ελεήσω» τόν κα- 
κοΰργον ! σέ θαυμάζω, «νά άμελής» οΰτω τής 
ύγείας σου !

ΙΙερ’ι δέ τής χρήσεως τής μετοχής τών ρημάτων 
σημειωτέον τά έξής.

1) Ή επιθετική μετοχή, ήτοι ή τόπον επίθετου 
κατέχουσα, είναι ομοίως έν χρήσει έν τή νεωτέρρε 
γλώσση ώς καί έν τή άρχαίςο, π. χ. ό «πλουτών» 
(= ό πλούσιος) άνήρ ρέπει είς τήν φιληδονίαν" «τοΰ 
εύτυχοΰντος» (=εύτυχοϋς) άνθρώπου πάντες είναι 
φίλοι. Καί κατά παράλειψιν τοΰ ούσιαστικοΰ" π. χ. 
ό ύ γ ι α ί ν ων (=ύγιής),ό φ ι λ ο σ ο φ ών (=φιλό- 
σοφος)· όπενόμενος (= πένης).

2) Ή άναφορική, ήτις άναλύεται εις άνα- 
φορικήν άντωνυμίαν καί ε’ις τό ρήμα, ή χρονική, 
ήτις άναλύεται είς χρονικόν έπίρρημα καί είς τό ρή
μα, έτι δέ «ή ύποθετική, ή αίτιολογική, ή έναντιω- 
ματική, αϊτινες άναλύονται είς σύνδεσμον ύποθετικόν, 
αίτιολογικόν, ίναντιωματικόν καί είς τό ρήμα, είναι 
ομοίως καί έν τή νέα γλώσση έν χρήσει, οίον γνωρίζω 
άνθρωπον λαλοΰντα (οστις λαλεϊ) δέκα διαφό
ρους γλώσσας" πικρά μετανοεί, δστις νέος <5ν( = 
(ένφ είναι νέος) δέν φροντίζει νά άποκτήση έφόδιον 
εις το γήρας. Ταΰτα είπών (=άφοΰ είπεν), ίκά- 
θισε" δ ύ ο ν τ ο ς τοΰ ήλιου (=ένφ έδυεν ό ήλιος),

(α) Τά μόρια ώστε νά έδύνατο ίσως ένταΰθα νά ανα- 
«Ληρωθώσι διά τοΰ ψιλοΰ μορίου ίνα 

ίπανήλθον είς τήν πόλιν" «κοπάσαντος τοΰ άνεμου» 
(=άφοΰ έκόπασεν ό άνεμος), άνήχθημεν" ό γέρων 
φ ι λ ε ρ αστών (= έάν φιλεραστή) γίνεται γελοίος 
καί άηδής. «θεοΰ θέλοντος» (=έάν δ Θεός θέλη), 
πλέη τις καί έπί ψιάθου. ό Άδάμ έξωρίσθη τοΰ πα
ραδείσου, π α ρ α β ά ς (=διότι παρέβη) τήν εντο
λήν τοΰ Θεοΰ «χειμώνος επελθόντος» (= έπειδή 
έπήλθε κακοκαιρία), προσωρμίσθημεν είς Σαλαμίνα" 
ό Σωκράτης καί «άδίκως άποθνήσκων» (καίτοι άδί- 
κως άπέθνησκε), δέν ήγανάκτησε κατά τών καταδι- 
κασάντων αύτόν είς θάνατον" καί ύβριζόμενος 
(άν καί ύβρίζετο) ήνείχετο. Σημειωτέον δέ, ότε ή 
νέα γλώσσα άγαπα πλειότερον τής άρχαίας τήν άνά- 
λυσιν τών τοιούτων μετοχών.

3) Καί ή τρόπου ή μέσου σημαντική μετοχή είναι 
έν χρήσει έν τή νέ^εγλώσση, π. χ. ό Σωκράτης διήλθε 
τόν βίον του διδάσκων τούς νέους" ό Πέτρος 
έπλουτίσθη εμπορευόμενος" οί ναΰτοι τοΰ 
βυθισθέντος πλοί·υ έσώθησαν κολυμβώντες. ‘Η με
τοχή αΰτη δέν άναλύεται, ώς αί άνωτέρω, είς τό 
ρήμα καί άλλην τινά λέξιν, άλλ’ είς φράσιν προθετό- 
πτωτον, οίον" ό Σωκράτης διήλθε τόν βίον «έν τή 
διδασκαλία»" Ό Πέτρος έπλουτίσθη «διά τοϋ έμ- 
πορίου». οΐ ναΰτοι έσώθησαν «διά κολυμβήματος».

4) Ή δέ τελική μετοχή, ήτις έν τή αρχαία 
γλώσση συντάσσεται μετά τών κινήσεως σημαντικών 
ρημάτων (οίον έρχομαι φ ράσων" άπειμι θεασό- 
μένος), είναι όλως άχρηστος 4ν τή νέα·

5) Αΐ δέ συμπληρωματικαί μετοχαί, 
αϊτινες έν τή άρχαίηγλώσση σνντάσσονται μεθ’ ώρι
σμένων τινών ειδών ρημάτων κατά τόν τρόπον τής 
άπαρεμφάτου ή άλλων συμπληρωμάτων, καί χρησι- 
μεύουσιν είς συμπλήρωσιν τής έννοιας αύτών, έκφέ- 
ρονται έν τή νέα γλώσση ώς έξής.

α'. Ή συμπληρωματική μετοχή ή παρά τοϊς άρ
χαίοις συντασσομένη μετά ρημάτων σημαινόντων 
«εναρξιν, λήξιν, παράτασιν» τής ύπ’ έκείνων δηλου- 
μένης ένεργείας ή καταστάσεως, είναι καί έν τή νεω- 
τέρα γλώσση έν χρήσει, οίον" «άρχωμαι λέγων παύο
μαι», ή συνηθέστερον παύω (ούδετερω;) «γράφων· 
διέμεινεν ύγιαίνων.» Άλλά συνηθέστερον, έάν τό ρή
μα σημαίνη έναρξιν ή λήξιν, τίθεται άντί τής μετοχής 
ή γενική του ονοματικού άπαρεμφάτου, οίον" «άρ- 
χομαι τοΰ λέγειν, παύω του γράφειν-» έτι συνηθε- 
στέρα, άλλ’ άδοκιμωτέρα, είναι ήχρήσις τής ύποτα
κτικής μετά τοΰ μορίου νά άντί τής συμπληρωματι
κής τών ρηθέντων ρημάτων μετοχής, οίον- «άρχομαι 
νά λέγω,παύω νά γράφω- έξακολουθώ νά πολεμώ.

β'. Καΐ ή συμπληρωματική μετοχή ή συντασσο
μένη κατά τούς άρχαίους μετά ρημάτων σημαινόντων 
τήν ψυχικήν ή σωματικήν ϊσχύν ή άσθένειαν, τήν 
δεικνυομένην πρός τήν ύπ’ έκείνης δηλουμένην ενέρ
γειαν, πάθησιν, ή κατάστασιν, είναι εύχρηστος καΐ 
έν τή νέα γλώσση, οίον- «ανέχομαι λοιδορούμενος, 
ύποφέρω δερόμενος, άντέχω πολεμούμενος, άπηύ- 
δησα λέγων, άπέκαμον τρέχων». Άδοκιμωτέρα είναι 
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ή άνάλυσις τών τοιούτων μετοχών εις την υποτα
κτικήν τοΰ ρήματος καί τό μόρων νά, οίον «υποφέρω 
νά δέρωμαι, άπέκαμον νά λέγω, νά τρέχω.

γ'. Καί ή συμπληρωματική μετοχή ή συντασσο- 
μένη μετά ρημάτων σημαινόντων τήν ψυχικήν αϊ- 
σθησιν ή διάθεσιν τήν δεικνυόμενης πρός τήν ύπ*  ε
κείνης δηλουμένην ένέργειαν, πάθησιν ή κατάστα- 
σιν, μένει καί νϋν έν χρήσει, άλλά συνηθέστερον α
ναλύεται εις τήν οριστικήν τοΰ ρήματος καί τό μό
ρων ότι, οίον «χαίρω, λυπούμαι, αίσχύνομαι, αγα
νακτώ άκούων ταϋτα» η ότι «ακούω ταϋτα- μετανοώ 
εύεργετήσας», ή ότι εΰηργέτησα τόν άχάριστον».

δ'. ‘Η δέ συμπληρωματική μετοχή ή έν τή αρχαία 
γλώσση συντασσομένη μετά ρημάτων γνωστικών 
έζέλιπεν άπό τής νέας γλώσσης- τίθεται δ’ άντ’ αυ
τής ή οριστική τοΰ βήματος μετά τοΰ μορίου ότι, 
οίον- «γνωρίζω, ότι είμαι θνητός» (=γινώσκω θνη
τός ών)- μανθάνω ότι ό Παΰλος νοσεί ( —πυνθάνομαι 
τόν Παΰλον νοσοΰντα).

ε'. Ή δέ συμπληρωματική μετοχή ή κατά τήν 
άρχαίαν γλώσσαν συντασσομένη μετά ρημάτων κατ’ 
αίσθησιν άντιληπτικών μένει έν χρήσει καί έν τή νέα 
γλώσση, ή αναλύεται είς τήν οριστικήν τοΰ ρήματος 
καί τό μόρων ότι, οίον- «βλέπω τον φίλον έρχόμενον, 
ή ότι ό φίλος έρχεται- άκούω τά κύματα κροτοΰντα, 
ή ότι κροτοΰσιν, είς τήν ακτήν- αισθάνομαι τήν καρ
διάν μου πιεζομένην, ή ότι πιέζεται ή καρδία μου».

ζ' . Ή δε συμπληρωματική μετοχή, ήτις παρά 
τοΐς άρχαίοις συνετάσσετο μετά ρημάτων δηλώσεως, 
δείζεως καί εύρέσεως σημαντικών, άν μέν ταϋτα είναι 
ένεργητικά, μένει καί κατά τήν νέαν γλώσσαν έν 
χρήσει, άναφερομένη μόνον εις τό άντικείμενον τοΰ 
βήματος, οίον ό χρόνος «θέλει δηλώση ή δείξη» 
τούς λόγους μου άληθεύοντας, ό Μενέλαος 
«κατίλαβεν ή εύρε» τόν Πρωτέα κοιμώμενον. 
Ουδέποτε δέ άναφέρεται ή τοιαύτη μετοχή είς τό ύ- 
ποκείμενον, ώς εύρίσκεται άναφερομένη παρά τοΐς 
άρχαίοις, οίον- «έδήλωσα, έδειξα άληθεύων». Έάν 
δέ τά ρηθέντα βήματα είναι παθητικά, εύρίσκεται ή 
μετοχή άναφερομένη καί είς τό ύποκείμενον, οίον- 
«έδείχθη, έφάνη επίβουλος ών- ό Πρωτεύς κατελή- 
φθη, εύρέθη κοιμώμενος.Σημειωτέον δέ ότι μετά τών 
δηλώσεως καί δείζεως σημαντικών ρημάτων μετα
χειρίζεται ή νέα γλώσσα συνηθέστερον άντί τής συμ
πληρωματικής μετοχής τήν οριστικήν τοΰ ρήματος, 
μετά τοΰ μορίου ότι, οίον- ό χρόνος «θέλει δείξη, 
ότι οί λόγοι μου άληθεύουσιν».

Αΰτη είναι έν συντόμφ ή περί τής νέας γλώσσης 
τοΰ ήμετέρου γένους γνώμη μου. Ούδείς γνωρίζει 
πλέον έμοΰ, πόσον άτελές είναι τό σχεδίασμα τοϋτο, 
καί πόσον είναι έπιδεκτικόν άναπτύζεως καί διορθώ- 
σιως. Πιστεύω όμως, ότι εύρίσκονται έν αύτφ αί 
κυριώτεραι ίχνογραφικαί γραμμαί τής όλης είκόνος 
τής ήμετέρας γλώσσης- αί γραμμαί έκεΐναι, άφ’ ών 
ή νέα γλώσσα δέν δύναται νά έκκλίνη πολύ, άν μέλλη 
νά τηρήση όσον δυνατόν πλειοτέραν πρός τήν άρ

χαίαν συγγένειαν καί ένταυτφ νά μή καταστή είς 
τόν Ελληνικόν λαόν ξένη καί δυσκατάληπτος, ή 
δυσμάθητβς λίαν καί δύσχρηστος. Ή περαιτέρω άνά- 
πτυζις τής περί γλώσσης διδασκαλίας άπαιτεϊ άκρι- 
βεστέραν τών έπί μέρους έζέτασιν, ήτις δέν είναι 
έργον συντομωτάτης διατριβής, οΐα είναι ή παροΰσα. 
Πολλά ζητήματα μερικώτερα έμειναν ένταϋθα άθι
κτα- ϊσως δέ λάβω άφορμήν νά δηλώσω ακολούθως 
τήν περί αύτών γνώμην μου.- Έπί τοΰ παρόντος 
λέγω μόνον, ότι είς ορθοτέραν λύσιν τών πολλών 
καί διαφόρων περί γλώσσης ζητημάτων άνάγκη νά 
κατασταθή ή νέα Ελληνική γλώσσα κύριον θέμα 
είδικοΰ περιοδικού συγγράμματος, οίος ό νΰν έν Άθή- 
ναις έκδιδόμενος Φ ι λ ί σ τ ω ρ, έν ω θέλουσι δημο- 
σιεύεσθαι άφιλονείκως αί περί έκάστου αύτών διάφοροι 
γνώμαι τών λογιών ομογενών.

Έν Άθήναις α' Σεπτεμβρίου 1861
Φόλοππος Ίωάννου.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Έάν έν τοΐς σχολείοις τοϋ έθνους ήμών έκτος 
τής Ελλάδος άπηγορεύετο ύπό αρχής τίνος ή έ
θνική ήμών ιστορία, νομίζομεν ότι ήθελον πάντες 
καί μικροί καί μεγάλοι αΐσθανθή παλμόν καί ίεράν 
άγανάκτησιν καί άπογοήτευσιν έν τή καρδίρι αύτών 
διότι ήμεϊς ούδέν άλλο άπολύτως έχομεν παρηγο
ρούν και θερμαϊνον καί άνδρίζον ημάς ή μόνον τήν 
ιστορίαν ήμών. Οί Βούλγαροι ζηλοτύπως πρός τήν 
ιστορίαν ήμών έχοντες σφετερίζονται τον μέγαν ’Α
λέξανδρον καί τόν ’Αριστοτέλην καί δεά τής άναγνώ- 
σεως τών έργων αύτών ζητοΰσι νά έμβάλωσιν αύτοϊς 
φρόνημα δεικνύοντες οποίων προγόνων είναι τέκνα, τό 
Ύπουργεΐον δμως τής Ελλάδος, χωρίς νά φοβηθή 
θεόν ούδέ νά έντραπή καθόλου, κατήργησε τό μά
θημα τής ιστορίας έν τοΐς δημοτικοϊς σχολείοις,δηλ. 
τήν βασιλίδα τών μαθημάτων, τήν ψυχήν τής εθνι
κής ήμών παιδεύσεως. Ό άμφιβάλλων άς άναγνώ- 
ση τήν προκήρυξιν τοϋ Ύπουργείου περί διαγωνισμού 
τών βιβλίων, έν ή ούδέν, άπολύτως ούδέν, 
ζητείται βιβλίον ιστορίας. Εϊχομεν πρό τίνος χρόνου 
πληροφορηθή δτι τό μάθημα τής Ελληνικής ιστο
ρίας δέν είχε συμπεριληφθή έν τοΐς προγράμμασι τών 
σχολείων ’Αθηνών καί Πειραιώς κατά διαταγήν τοϋ 
κ. τμηματάρχου τής δημοτικής Έκπαιδεύσεως, ούδέ 
έν τφ προτύπφ σχολείφ τώ προσηρτημένφ είς τό έν 
Άθήναις Διδασκαλεΐον, ού μάλιστα, ώς έμάθομεν,δ 
Διευθυντής κ. Φ. Γεωργαντάς είπε πρός τούς διδα
σκάλους έκπλαγέντας διά τοϋτο καί ζητοϋντας νά 
μάθωσι τήν αιτίαν δτι ή ιστορία δέν δύναται νά κα- 
τανοηθή παρά τών μαθητών, άλλ’ ήλπίζομεν δτι ό 
κ. Υπουργός τής Έκπαιδεύσεως, εύθύς ώς έπληρο- 
φοοεϊτο περί τούτου θά έδίδασκε τούς αύθάδεις τών 
νόμων παραβάτας, δτι έν τφ σχολικώ νόμφ άνα- 

γράφεται έν τοΐς σπουδαιοτάτοις τό μάθημα τής ε
θνικής ιστορίας καί δτι δέν έπιτρέπεται αύτοϊς νά 
άσχημονώσι, νά έκτελεσθή δέ τάχιστα ό νόμος.Πλήν 
παρά προσδοκίαν βλέπομεν δτι, ού μόνον τό έν τοΐς 
σχολείοις γινόμενον ατόπημα άκόμη δέν έπηνωρθώ- 
θη, άλλά καί έν τή προκηρύξει διά τής παραλεί- 
ψεως τοϋ μαθήματος τής ιστορίας το σκάνδαλον 
λαμβάνει επίσημον χαρακτήρα. Νομίζομεν δτι έχο- 
μεν καθήκον νά έπιστήσωμεν ιδιαιτέρως έπί τοϋ ζη
τήματος τούτου τήν προσοχήν τοϋ κ. Ύπουργοϋ 
καί νά παρακαλέσωμεν εύσεβάστως νά διατάξη νά 
έφαρμοσθή ό νόμος. “Αν δ κ. τμηματάρχης διά λό
γους, οΰς αύτός γινώσκει, δέν δεάκηται φιλικώς προς 
τήν έθνικήν ήμών ιστορίαν ή πρός τόν λαόν τής 
Ελλάδος, άς παραιτηθή καί άς φύγη.Έν δσφ όμως 
είναι ύπάλληλος καί πλ,ηρώνεται μέ παχεΐς μισθούς 
μόνον διά νά έκτελή εύσυνειδήτως τούς νόμους, ή 
άθέτησις αύτών ή σκόπιμος μάλιστα προκειμένου 
περί σοβαρού ζητήματος, οίον είναι ή διδασκαλία ή 
μη τής έθνικής ιστορίας έν τοΐς σχολείοις τής Έλλά- 
οος, γινόμενη μάλιστα έν άγνοια τοϋ προϊσταμένου 
ύπουργοϋ, είναι πράξις, ήν δέν δυνάμεθα αρκούντως 
νά χαρακτηρίσωμεν.

Επειδή περί τής σπουδαιότητος τοϋ μαθήματος 
τής ιστορίας έν τοΐς δημοτ. σχολείοις μέλλομεν έν 
έκτάσει νά πραγματευθώμεν, άρκούμεθα ένταϋθα νά 
αναφέρωμεν την ρήσιν μεγάλου Άγγλου περί ιστο
ρίας είπόντος τά έξής-

«Διά τών δημοτικών σχολείων δ λαός συνδέεται 
μετά τοϋ Έθνους του. Διότι έν τοΐς σχολείοις τού- 
τοις διδάσκεται ή ιστορία, ή δέ όστορέα, καί ή 
γλώσσα είναι ή φύσία τής έθνικότητος. Διά τοϋτο 
πάς δημοδιδάσκαλος είναι απόστολος τής έθνικής 
ιδέας.»

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΚ ΤΟΪ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Κατά τόν πρώτον διαγωνισμόν ή λογική τοϋ κ. 
Άρ. Σπαθάκη δέν έθεωρήθη άξια τοϋ βραβείου. 
Κριτής δέ καί εισηγητής ήτο δ κ. Χρ. Παπαδόπου- 
λος, καθηγητής τής φιλοσοφίας έν τφ έθνικώ Πανε
πιστήμια». Κατά τήν δευτέραν δμως περίοδον τοϋ 
διαγωνισμού συνέβη τούναντίον. Είς τόν διαγωνι
σμόν τούτον είχε ύποβάλη καί ό Χρ. Παπαδόπου- 
λος λογικήν καί δ κ. Σπαθάκης. Οί κριταί τήν μέν 
λογικήν τοϋ κ. Χρ. Παπαδοπούλου άπέρριψαν, ένέ- 
κριναν δέ τήν τοϋ κ. Σπαθάκη.

Κατά τήν πρώτην περίοδον τοϋ διαγωνισμού 
ένεκρίθη ή ψυχολογία τοϋ κ. Δ. ’Ολυμπίου, δέν 
ένεκρίθη δέ ή τοϋ κ. Άρ. Σπαθάκη. Ό κ. Σπαθά
της, δστις διδάσκει τά φιλοσοφικά μαθήματα έν τφ 
Αρσακείφ, μή άποδεχόμενος τάς ψυχολογικάς θεω

ρίας τοϋ κ. Δ. ’Ολυμπίου, δέν ήδύνατο φυσικώς έν 

τή διδασκαλία του νά έχη ώς βάσιν τό έγκριθέν έγ- 
χειρίδιον καί ήκολούθει τφ βιβλίφ τφ ίδικώ του εύ 
ποιών. Άλλά τοϋτο άντέβαινεν είς τόν νόμον περί 
διαγωνισμού, καθ’ δν πάντες οί καθηγηταί ώφει- 
λον νά διδάσκωσι τό βιβλίον τοϋ κ. ’Ολυμπίου. Καί 
τοϋτο έχων πρό οφθαλμών δ κ. ’Ολύμπιος κατήγ
γειλε τόν κ. Σπαθάκην είς τό Ύπουργεΐον δι’ ανα
φοράς ώς παρανομοϋντα. Τό δέ ‘Υπουργεΐον ύπο- 
μνήσαν είς τόν κ. Σπαθάκην τόν νόμον έλαβε διδα- 
κτικώτατον μάθημα δτι τάς ψυχολογικάς θεωρίας 
τοϋ κ. ’Ολυμπίου αποκρούει, κατέκρενε δέ ταύτας 
καί διά τοϋ τύπου,θεωρεί δέ έργον έσχατης άσυνει- 
δησίας νά διδάσκη πράγματα, άπερ κατά τήν πεποί- 
θησίν του είναι πλημμελέστατα. Καί τό Ύπουρ
γεΐον δύναται πολύ καλά νά ζητήση τήν παϋσίν 
του έν τώ Αρσακείφ, ούχί δμως καί νά έξα- 
ναγκάση αύτόν νά άρνηθή πεποιθήσεις, άς έσχημά- 
τισεν έν συντόνφ καί μακρδί μελέτη τών φιλοσοφικών 
ζητημάτων. Καί τό Ύπουργεΐον έσίγησε πεισθέν δτι 
δ κ. Σπαθάκης ήτο έν τώ δικαίφ διδάσκων κατά 
τό βιβλίον του καί ούχί κατά τό ξένον. Θά ήτο δέ 
μεσαιωνισμός καί άρνησις τοϋ πνεύματος τοϋ αίώ— 
νος, άν τό Ύπουργεΐον έπραττεν άλλως.

Κατά τόν δεύτερον διαγωνισμόν ένεκρίθη ή παι
δαγωγική τοϋ κ. Σπαθάκη. Κριτής καί εισηγητής 
ήτο δ κ. X. Παπαμάρκου. Καί δμως δ κύριος ού
τος δέν έδίδασκε κατά τό βιβλίον, δπερ αύτός έβρά- 
βευσε, μάλιστα δέ κατέκρινε τοϋτο, δπερ μαρτυρεί 
τί πράγμα είναι μερικοί κριταί, έξ ών ή πολιτεία 
έξαρτά την βελτίωσιν τών σχολείων.

Εις τόν πρώτον διαγωνισμόν ένεκρίθη τό άλφαβη- 
τάριον τοϋ κ. Σκορδέλη, έν δέ τώ δευτέρφ άπερρί- 
φθη, μόνον διότι ήλλαξαν οί κριταί. Τοϋτ’ αύτό ψη- 
τέον καί περί τής ιστορίας τοϋ κ. Φραγκίστα, καί 
περί άλλων βραβευθέντων βιβλίων,

Ταϋτα πάντα τί άποδεικνύουσι ; "Οτι ή άξια ή 
ή άπαξία παντός βιβλίου είναι σχετική κατά τούς 
κριτάς καί άπόδειξις τούτου είναι δτι τό αύτό βι- 
βλίον έν μιρί περιόδφ άποθεοϋται καί έν τή άλλη 
άποταρταροϋται ώς το χείριστον πάντων τών βι
βλίων, καί δτι τό βραβευθέν βιβλίον δέν είναι τό 
κάλλιστον άπολύτως, άλλά σχετικώς πρός τούς κρι- 
τάς καί δτι ένδέχεται νά είναι τό χείριστον πάντων. 
Τούτων οΰτως έχόντων δέν είναι δ διαγωνισμός καί 
ή έγκρισις ένός βιβλίου μέσον όπισθοδρομικόν τοϋ 
έθνους καί δέν νομίζουσι καθήκον οί νομοθετοϋντες 
έν τή βουλή έκλεκτοί τοϋ έθνους νά άπέχωνται έπι- 
μελώς τοιούτων νομοθετημάτων, ά παρακωλύουσι 
τήν πρόοδον τής παιδείας ;
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ΤΑ ΔΥΟ ΟΡΦΑΝΑ
Δυο άδελφάκια δλόξανθα, μικρά καί όρφανούλια, 

μέ χίλια χάδια καί φιλιά, 
ς’ τή; μάννα; του; τήν αγκαλιά, 

έπέσανε νά κοιμηθούν τά δόλια νηστικούλια 

κρυωμένα μαζωχτήκαν» σέ μι’ άχυρένία κλίνη, 
yti σκέπασμα του; τά φτωχά 
μιά ψάθα είχαν μοναχά,

π’ άλλη φτωχή τήν έδωκε ς’τή φτώχια ελεημοσύνη 

λίγω ψωμάκι κρίθινο έφάνανε τδ βράδυ, 
ξερό, κατάξερο κι’ αύτό I 
μέ τδ λυχνάρι τους σβυστόΐ

τάχ’ εϊχ’ ή μάννα ή άμοιρη γ^ά νά τούς βίξη λάδι ;

'Η δόλια ποΰ τά μάτια της νά κλείση δέν μπορούσε, 
’καμώθη πώς θά κοιμηθή' 
σέ λίγο ν’ άντισηκωθή

κλαύμένο, τδ μικρότερο μικρό της προσπαθούσε·

ή μάννα του τδ ρώτησε, φως μου, ποΰ θές νά πάμε ; 
πέσε βλαστάρι μου καλό, 
νά κοιμηθήςμά τδ μικρδ

τής άπλογήθη—δέν μπορώ μανούλα μου, πεινάμε —

’πετάχτη τάλλο καί μαζί τώρα τά δυ’ όρφανούλ,ια 
φωνάζουν, κλαίνε· τά φιλιά 
τά χάδια, καί ή αγκαλιά

δέν τά ωφελούνε τίποτε γιατ’ είνε νηστικούλια.

Πνιγμε'ν ’ή χήρα ς’ τδν καυμό, μέ βουρκωμένα μάτια, 
έρρίχτη έξω ς’ τήν αύλή 
μέ ξέσκεπη τήν κεφαλή,

κ’ εύρέθηκε ς’ άρχόντισας μαρμάρινα παλάτια

Γιά τδ Θεό, ανοιχτέ μου I πεθαίνουν τά παιδιά μου ! 
λίγο ψωμάκι, χριστιανοί 
ς’ τή δύστυχη τήν ορφανή

μάννα τά γέννησε κι’αύτά, σπλαγχνίσ’αρχόντισσά μου!

Άνοιξ’ ή θύρα- μιά κυρά γεμάτη ’περιφάνεια 
’βγήκε· τί νειάτα! τί ώμορφιά I 
μαχε ή ψυχή της συννεφιά,

—Τί θές έδώ ;—γιά τδ Θεό, λυπήσου τήν όρφάνια 1

— Έδώ τδ δίδουν τδ ψωμί μ’ δλόμαυρε; πλεξίδες, 
δώσ’ τες άν θέλης, εΐ δέ μή, 
γιά νά σοΰ δώσουμε ψωμί,

άπδ τδ νοΰ σου ξέγραφτο, δέν έχεις χήρα ελπίδες.

Άγριεψ’ άπδ τδν πόνο της'ή μάννα καί ψαλίδι,
— ς’ τά άγρια βουνά ή ώρ’ αύτή— 
γιά τή; πλεξίδες της ζητεί, 

τής είχε ή δόλια μιά φορά καμάρι καί στολίδι !

τής τώφεραν τδ άρπαξε, ς’ τά μάτια τήν τηρούνε, 
—Λοιπδν τής θέλεις—μέ φωνή 
πόνου τής είπε—χριστιανό ;

τής θέλω ναι,—πάρ’τες λοιπόν, κι' όχΐές νά σοΰ γινούνεί

Έτσ’ είπε, και τδ έσήκωσε είς τδ δεξί της χέρι, 
τ’ άλλο, τής πιάνει μέ όρμή! 
Μά μιά φωνή φωνάζει—μή— 

κ*  «κρέμασε ς’ τά χέρια της «να γοργδ ξεφτέρι'
^"'"Έκ"τΛ Τ«πογραφ«Ίβν^ατα'στημάτων^^ΣΤΗΚίίΝΪΤΑΝ^^^^

Ό Γιώργος ήταν, τό μικρδ τής άσπλαγχνης παιδάκι, 
μή κόβη; τά μαλλιά σου —μή.— 
φτωχούλα μου, νά, νά ψωμί !

πρόφθασε τά παιδάκια σου, νά ! δώσ’ τους καί τυράκι.

’ψηλά, έκύτταξε ή φτωχή, καί μεσ’ άπ’ τήν καρδιά της 
κάμε το, Θέ’ μου, στρατηγό, 
μιά ήμέρα νά τδ εδώ κ’ έγώ, ,

είπε· καί δράτει τδ ψωμί καί τρέχει ς’ τά παιδιά ’της.

Άλαλ' ή μάννα του έμεινε· μέ τόλμη,δ Γεώργος τότε 
γυρίζει καί τής δμιλαΐ"
—μάνν’άσπλαγχνη, μάννα τρελλή,

Ώς πότε ψευδοχρισπανοί, θά εϊμεθα ώς πότε !

κι*  ώμοιαζε το χρυσόπαιδο αύτδ τήν ώρα έκείνη 
σάν αγγελούδι φωτεινό, 
η’ απδ ψηλά τδν ούρανδ 

χρυσές αχτίδες δ Θεδς ς’ τήν δψι του άφίνει.

"On' έτυχε καί διάβαιναν, ποΰ ξεύραν άπ’άρφάν^α, 
είς τδ σχολειό τήν ώρ’ αύτή 
έδιηγοΰντο τήν αυγή

πώς είδαν λάμψι κι*  έπεφτε μεσ’ άπδ τά ούράνια.

"Εγραψα χατά την ήμέραν τϋν Τριϋν ΊβραρχΆν 
Ό δημοδιδάσκαλος Κοντοβαζαίνης

’ίω. Π. Ρηγύπουλος 
Έκ Ζυγοβιστίου τή: Γορτυνίας.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΩΝ ΙΙΑΙΔΩΝ 
ΉΤΟΙ 

άναγνωσματάριον διά τιιν πρώτην 
τάξιν τοΰ δημοτικού σχολείου 

άμφοτέρων τών φύλων
Ϊ’ΠΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΧΩΝΟΥ 
διευθυντοΰ τής σχολής τών άρρένων έν Καΐρφ.

Έν Άβήναες βελ. 78 τιμ,ή λεπτά 1Ό·
Τό βιβλίον τοΰτο κρίνομεν άξιον ιδίας μνείας έν 

τή ’Εκπαιδεύσει, διότι αναγράφει ώς άρχήν τήν έν 
Γερμανίά πολύκροτον άρχήν τής συγκεντρώσεως τών 
μαθημάτων, ήν μάλιστα ό Τ. Ziller έπιμελέστατα 
άνέπτυξε καί έκαλλιέργησεν καί έφήρμοσεν, θετών 
ώς βάσιν τής μορφωτικής διδασκαλίας τά μαθή
ματα τά θρησκευτικά καί Ιστορικά, δηλ. τά μαθή
ματα τά έχοντα σκοπόν τήν μόρφωσιν τής ήθικής 
προαιρέσεως τοϋ μαθητοΰ, τά δέ λοιπά καθιστών 
ύπηρετικά τοΰ μαθήματος τούτου. Άλλ’ ό Ziller 
θέλει πρό παντός ύλην πρός άνάγνωσιν τών παίδων 
κλασικήν, δπερ πρέπει νά μή παραβλέπη δ άκο- 
λουθών τό σύστημα τοΰ Ziller, διότι είναι ή πρώτη 
καί κυριωτάτη άπαίτησις τοΰ συστήματος του. Περί 
τούτου ΐδέ Έκπαίδευσιν, έτος 1892 φυλ. 7 καί 8 
σ. 89.ι

Ποροραμάτων διόθωσις· γραπτέον τδ σελ. 168 ΙΙλάτ· 
θιαιτ. τδ σελ. 168 έργον δυσεύρετο ν,


