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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Δημοσιογραφία χαΐ παιδαγωγία.—Περί τοϋ γλωσσικού παρ’ ημΐν ζητήματος— I πόμνημα περί 
διδαχτιχών βιβλίων.

ΔΗΜΟΣΙΟΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΠΓΙΑ

Τά δύο ταΰτα κατά το φαινόμενον λίαν διάφο
ρά, άντίθετα, πολέμια ίσως κατά τινας, έχουσιν 
έν τούτοις πλείστας κοινάς άρχάς· νά εΐπη τις 
OTt εινε το αύτό πράγμα ίσως δέν θά ήτο λίαν 
τολμηρόν. ‘Ό,τι η παιδαγωγία 1) διά τούς παΐδας, 
ταύτό δήπου ή' δημοσιογραφία διά τούς άνεπτυγ- 
μένους. Ό αυτός πόνος, ή αύτή άνία διά τάς ξέ- 
νας τών εύγενών τούτων έργων φύσεις, άλλά και 
η' αύτη αύταπάρνησις, ή αύτη καρτερία, ή αύτη 
λεπτή, υψηλή, πραγματική όντως ήθεκή ήδονή 
διά τάς αληθείς ανθρωπίνους φύσεις. Μύρια δσα 
ώς μ'ωρία παρά τοΐς κοινοΐς, τοΐς ύλικοΐς άνθρώποις 
θεωρούμενα, διά τόν άληθή δημοσιογράφον, τόν 
άληθή παιδαγωγόν είναι δ ΰψιστος σκοπός τοϋ 
βίου των ή δέ επιτυχία και τών ελάχιστων μερών 
τοϋ σκοποΰ τούτου άποτελεϊ’ ήδονήν άφατον, άκα- 
τανόητον τοΐς κοινοΐς, τοΐς τετριμ'μίνοις, τοΐς έν τή 
ίλύϊ τοϋ βίου καθήμαξευμένοις άνθρώποις.

Ό δημοσιογράφος ώς καί ό παιδαγωγός δέν 
γνωρίζουσιν έορτάς, άναπαύσιις, dolce far niente. 
Όταν δέν’άσχολώνται μέ άνθρώπους καί παΐδας, 
ασχολούνται μέ ιδέας, μέ ζητήματα. Τό φύλλον 
έκτυποϋται μόλις καί έτερον άρχεται γεννώμενον 
ίν τφ νφ, άναβρΰον έκ τής καρδίας. Πρέπει νά 
ϊστανται άμφότεροι άείποτε μέ τό μειδίαμα είς τά 
χείλη, άλλοτε πάλιν σοβαροί καί άλλοτε αύστη- 
ροί, δίκαιοι όμως πάντοτε καί επιεικείς, μειλίχιοι,

1) Ό δρος παεδαγμιγιχή έχει ύψηλοτίραν σημασίαν, ει 
«αί γίνεται συνήθως άμφοτέρων άδιαφόρως τών όρων 
ΖΡήσις.

τι ι : ..·...··. 

συμπονοϋντες καί συνηδόμενοι τοΐς άνθρώποις, καί 
τοΐς έλαχίστοις αύτών, άνευ ύπερβολών, άνευ ε
σπευσμένων διαβημάτων,καί τοΰτο διά βίου καί διά 
τά αύτά, πρέπει τέλος νά ώσι ψυχολογοι άμα καί 
λογικοί. Μόνοις αύτοϊς κάτ’ έςοχην δέν έπιτρέπε
ται νά «μουτξώσωσιϊ τίποτε. Τά πάντα πρέπει 
κατά στάθμην νά κρίνωσι, νά προλαμβάνωσι, νά 
διορθώσιν.

Ή φρόνησες καί ή κρίσις είσί τά θέμεθλα τής 
τε δημοσιογραφίας καί τής παιδαγωγίας. Δέν πρέ
πει νά καταστρέφωμεν μίαν κοινήν άγαθήν ύπόλη- 
ψιν συμπολίτου η παιδός έπιπολαίως έκ παραστά
σεων ψευδών καί ύπούλων’ δέν πρέπει νά πράττω- 
μεν τοΰτο ούδ’ έάν ή ύπόληψις εκείνη έχη τυχόν 
καί τινα ψεκτά μέν, άλλ’ άσημαντα διά τόν δλον 
χαρακτήρα, διά τόν δλον άνδρα, εύκόλως άλλως 
τε διορθούμενα καί άποβλέποντα ιδιαίτατα είς 
αύτόν τοΰτον τόν κατ’ ιδίαν βίον τοΰ συμπολίτου 
ήμών, η είς την ΐδιάζουσαν τοϋ παιδός φύσιν, Τί 
θά έλέγετε, κύριοι δημοσιογράφοι, κύριοι παιδαγω
γοί, έάν μηχανικός τις εντεταλμένος παρά τής πο
λιτείας νά έπιθεωρήση τάς οικοδομάς τής πόλεως 
διέτασσε την κατεδάφισιν λαμπρών καί εδραίων 
μεγάρων, ένεκα ψηγμάτων τινών βεβαίως ούχί τε- 
κτο νικών, άλλ’ άσημάντων τόΰ κονιάματος ; η άν 
ήγεμών άρκούντως ισχυρός διέτασσε τήν κατεδά- 
φισιν δλης πόλεως πρός κανονικωτέραν ρύθμισιν 
τών οδών καί τών πλατειών ; Θά έλέγετε βεβαίως, 
δτι δ μηχανικός έκεΐνος, δ ήγεμών έκεΐνος ήδύναν
το νά ώσι κάλλιστα καί χοιροβοσκοί, χωρίς ή μη
χανική ή τό ηγεμονικόν άξίωμα νά αΐσθανθώσι τήν 
έλαχίστην έλλιιψιν, τό έλάχιστον κενόν, άλλ ’ έξ 
έναντίας σφρίγος τε καί πλησμονήν ταΰτ’ ήθελον 
προσλάβη’ διότι δύναται τις είπεΐν έν ειδει ήθικοΰ
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ψυχολογικόν άξίωμα δτι ; άήν κρίσιν διαφεύγει ή 
αλήθεια, ώς διαφεύγουβι τήν μνήμην τά γεγο
νότα. Έν τούτοις διολισθαίνομεν διά σοφιστικών 
φρασειδίων τήν ομολογίαν περί τής άδυναμίας τής 
ήμετέρας κρίσεως. Τούτο δήλον δτι είναι άπόδει- 
ξις οφθαλμοφανής τής μεγίστης σημασίας, ήν δι
καίως άποδίδομεν τή κρίσει, καί δμως πλεϊστοι τών*,  
δημοσιογράφων καί τών παιδαγωγών ού τήν πρέ- 
πουσαν χρήσιν ταύτης ποιούνται.

Ή δημοσιογραφία ένουμένη μετά τής κοινής 
γνώμης, γινΟμένη εν μετ’ αύτής, διευθύνει αύτήν 
άσυναισθήτως κατά τόν ίδιον χαρακτήρα, κατά 
τήν ιδίαν μόρφωσιν, κατά τήν ίδιαν περί τών 
πραγμάτων ύπόληψιν, λοιπόν κατά τήν ιδίαν κρί
σιν. Ή δημ'οσιογράφια δέν θά είχε τοσαύτην δύ- 
ναμιν, έάν, άντιτιθεμένη άποτόμως τώ κοινώ, έ— 
φώνει αύτφ ύπεροπτικώς τά δέοντα γενέσθαϊ ώς 
άπό καθέδρας· δταν δέ πράττη τούτο, άπαιτοϋσ.α 
τούτο ή έκεΐνο άποτόμως — ένεκα ,τής συναισθή- 
σεως τού δικαίου καί τοΰ ορθού καί τοϋ καθήκον
τος— παρά προσώπων καί άρχών, άποτυγχάνει.

Ό αύτός ψυχολογικός λόγος είναι ή αιτία τής 
ακαρπίας τών ψιλών άπό καθέδρας λόγων πολλών 
διδασκάλων καί παιδαγωγών. Ή άποτομία, ή 
προσταγή, καί δταν άκόμη περιβάλλωνται άκατα- 
γώνιστον αλήθειαν, γεννώσιν έν ήμΐν άκουσίως άν- 
τίδρασιν, καί δταν δή μοιραία ώσιν οίκτράν στεί- 
ρωσιν. Συμβαίνει δηλ. ώς καί έν πλείστοις άλλοις 
καί ένταΰθα ψυχολογικόν φαινόμενον δμοιον τώ φυ- 
σικώ φαινομένφ. Ώς δή τή υλική πιέσει ύλεκή 
άντιτίθεται αντίδρασις, ταύτης δέ τής πιέσεφς με
γίστης ούσης και διαρκεστάτης, ή άντίδρ,ασις, εί- 
κός, καταστρέφεται, ή έλαστικότης τού έλατηρίου 
έκμηδενίζεται, οΰτω, που καί .έν τώ ήθικφ κόσμο), 
καί δή έν τφ θέματι ήμών τή δημοσιογραφία καί 
τή παιδαγωγία. Πολλαί καί άπότομοι καξ .διαρ
κείς καί βκρεϊαι προσταγαί, συμβουλαί, νουθεσίαι 
έπιφέρουσι ψυχολογικήν ,άντίδρασιν μέ δλον τό , σέ
βας τών άρχών πρός τήν κοινήν γνώμην, έ.πιτρα- 
πευομένην ύπό τού τύπου, με δλον τό καθήκον, τό 
σέβας τών τροφίμων πρός τόν παιδαγωγόν,: «ά- 
κούσατέ με, κρινόν, άρχαί ! αράξατε τούτο, μή 
πράττετε έκεΐνο!» δ δέ παιδαγωγός πρός τούς μα
θητάς του : «ε'πι&υμώ τούλάχιστον νά μέ αγα
πάτε ! . . . απαιτώ νά μέ σέβεσθε !» Διά δέ τήν 
άντίδρασιν ταύτην οί τε, όσοι τοιοϋτοι, δημοσιο
γράφοι καί οί παιδαγωγοί άμεταπείστως ταΐς σφα- 
λεραϊς αύτών γνώμαις έμμένουσιν, όξύχολοι γιγνό- 
μενοι καί μισοΰντες τό κοινόν καί τούς μαθητάς,

Ό,τι άρα οί τοιοϋτοι παιδαγωγοί καί δημοσιο
γράφοι θεωροϋσιν ώς «μαύρην άχαριστίαν», δέν. είναι 
άλλο παρά άπλή συνέπεια τής έσφαλμένης αύτών 
σταδιοδρομίας. Ή άγάπη καί τό σέβας βίιγ δέν 
έπιβάλλονται, άλλ’ ύφαρπάζονται, προσκτώνται 
διά μείζονος άγάπης, διά μείζονος σεβασμού. Άν
θρωπος μή αγαπών τούς άλλους, καίτοι άξιος

άξιώματος οτι άνθρώπων τινων κοΰ αύτή άπλώς 
ή άπομάκρινσις έκ τής έπιστήμης, τής τέχνης ή 
τής ύπηρεσίας πληροί τό κενόν, όπερ ή παρουσία 
αύτών ένεποίει αύταΐς καί δπερ μετά μόχθου και 
άνίας οί άλλοι αύτών παράγοντες έν μέρει συνε- 
πλήρουν, εννοείται δέ έν τή εύτυχεστέρα συνδρομή 
τοιούτων παραγόντων, εί δέ μή, τό έργον κατα
στρέφεται, ψηγμάτων καΐ κενών δυσπληρώτων παν- 
ταχόθεν άναφυομένων, ώς είναι επίσης βέβαιον ότι 
καί αύτή άπλώς ή έκτός τής έπιστήμη;, τής τέ
χνης ή τής ύπηρεσίας διαμονή άλλων πάλιν άν
δρών έμποιεϊ αύταΐς κενόν δυσπλήρωτον, πλήν τής 
προσγιγνομένης αδικίας τοΐς τε άνδράσι καί τοϊς 

ίργοις.Ό άληθής λοιπόν δημοσιογράφος, δ άληθής 
παιδαγωγός δέν πρέπει νά ώσιν δμοιοι τφ μηχα- 
νικώ εκείνφ, τώ ήγεμόνι έκείνφ, τοσούτφ [/.άλλον 
καθ’ όσον όμοιας ζημίας έπιφέρουσι τά σφαλματα 
τοϋ [μηχανικού, τοϋ ήγεμόνος, τοϋ δημοσιογράφου, 
τοϋ παιδαγωγού. Πάσα δύναμις δεξιώς έντός τής 
ηθικής άπόψεως τών πραγμάτων χειριζομένη φέρει 
μεγίστην ώφέλειαν, εί δέ μή, μεγίστης βλάβης πρό
ξενος γίγνεται- ή δέ δημοσιογραφία καί ή παι
δαγωγία, ή μηχανική καί ή ήγεμονία εΐσί πραγ- 
ματικαί δυνάμεις, άλλ ’ ώς τοιαϋται πρέπει νά 
χειρίζωνται μετά προσοχής καί έπιφυλάξεως- διότι 
εις τήν άρνησιν πάσης άξίας έπέρχεται στείρωσις 
πνευματική, εις δέ τόν άκρον, τόν άκαιρον ένθου- 
σιασμόν έπέρχεται τό γελοϊον, έτέρκ καί τούτο 
πηγή στειρώσεως. Διά τούτο άρα έπειδή ήτε δη
μοσιογραφία καί ή παιδαγωγία είσί δυνάμεις πρέ
πει νά άποκλεισθή αύτών πάσα αύθαιρεσία, πάσα 
απερισκεψία- κατορθοϋται δέ τούτο διά τής κα- 
θάρσεως τής παιδαγωγίας καί τής δημοσιογραφίας 
άπό τής άκρισίας. Άνθρωποι άκριτοβουλοι — πιθα
νόν, βέβαιον καί εις άλλα—εις τήν παιδαγωγίαν 
δμως καί τήν δημοσιογραφίαν εΐσί λίαν έπιζήμιοι' 
έκεΐνο δπερ δέον νά ή άπκραίτητον στοιχεϊον χα
ρακτηριστικόν τού δημοσιογράφου καί τού παιδα
γωγού είναι ή κρίβις.

Τό κύριον τούτο χαρακτηριστικόν τοϋ άνθρώπου 
καθόλου, δπερ λίαν εύκολον ώς τά πολλά φαί
νεται, μόνον εις τάς δυσ/ερείας τοϋ βίου κατα- 
φωράται καί δμολογεΐται ώς έλλιπές. 'Ότι δέ τούτο 
είναι αύτή ή προσωπικότης τοϋ άνθρώπου, νοείται 
έκ τοϋ ένδοιασμοϋ τοϋ νά όμολογήσωμεν τήν τού
του άσθένειαν ή καί έλλειψιν. Λέγομεν π.χ. «έάν 
δέν μέ άπατφ ή μνήμη» — «δέν ένθυμοϋμαι κα
λώς»— «έχω άσθενή την μνήμην» κτλ. ούδέποτε 
δμως σοβαρώς: «έάν δέν μέ άπατ^ ή κρίσις» — 
«δέν κρίνω καλώς» — «έχω άσθενή κρίσιν» κτλ. 
Τά δέ : «κατά τήν έμήν δόξαν» — «κατά τήν 
κρίσιν μου» — «κατ’έμέ κριτήν» — «ώς έγώ πείθω 
έμαυτόν» κτλ. όγκον μάλλον ένέχουσι παρά ένδοια- 
σμόν περί τής όρθότητος τής κρίσεως. Καί δμως 
τά αύτά τή μνήμη πάσχει καί ή κρίσις, καί είναι

άγάπης, καί μή σεβόμενος έαυτόν οΰτε τήν 
άγάπην οΰτε τόν σεβασμόν τών άλλων δύναται νά 
έλκύση. Ταύτα πάντα είσίν άληθή, απλά καί σα
φή, άβίαστα, αύθόρμητα, ρυθμίζοντα ού μόνον τήν 
σχέσιν τοϋ κοινού πρός τούς δημοσιογράφους καί 
την τών μαθητών πρός τούς παιδαγωγούς, άλλά 
καί έκείνην τοϋ έλαχίστου ύπηκόου πρός τόν ισχυ
ρότατοι μονάρχην. Έάν ή άγάπη τών λαών είναι 
ή ισχύς τών βασιλέων, ή άγάπη αΰτη τότε δέον 
νά ή άμοιβαία, πηγάζουσα κυρίως ' έκ τού πρός 
τούς λαούς καί πρός έαυτούς σεβασμού τών βα
σιλέων. ■ ' ' '

“Ο,τι άρα παρά τοϊς άψυχολογήτοις τών δημο
σιογράφων καί παιδαγωγών θεωρείται ώς κακία 
καί διαστροφή τής ανθρώπινης φύσεως δέν είναι ώς 
έπί τό πλεϊστον άλλο τι παρά άγνοια μόνον απλής 
τίνος1 ψυχολογικής άληθξίας ή έλλειψις κρίσεως. 
Όθεν ή ψυχολογία καί είδικώτερον ή άσκησις καί 
άνάπτυξις τής κρίσεως έπρεπε νά είναι τό κύριον 
μέλημα τών τε διδασκαλείων ώς καί δημοσιογρα
φική? ήτές χάριν τής άξιοπρεπεΐας τοϋ τύ
που καί τών συμφερόντων τοϋ τόπου εύχής καί 
τούτο έργον θά ήτο, άν ίδρύετο έν Άθήναις. Μνείαν 
δή καί τούτου άπλώς οΰτω' δυσί λέξεσϊ ποιόύμεθα, 
έπειδή περί εύχών καί πάλιν ό λόγος.

Α. Δ. ΓΡΑΦΕΙΑΔΗΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΑΡ’ ΗΜΐΝ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
(Συνέχεια και τέλος). 
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Συχνάκις άκούομεν καί άναγινώσκομεν τό κατ’ 
ούδέν λογικώΐερον ούδ’ εύπρεπέστέρον τοϋ προηγου
μένου επιχείρημα, δτι δπως τά νεώτερα έθνη άπο- 
βαλόντα τήν νεκράν λατινικήν γλώσσαν άνέπτυ- 
ξαν τάς έθνεκάς αύτών γλώσσας, άπό δέ τοϋ χρόνου 
τούτου χρονολογείται καί τών λαών τούτων είς τήν 
έπιστήμην, τήν τέχνην, τόν Λολιτικόν καί θρησκευ
τικόν βίον καί καθόλου είς τόν έξανθρωπισμόν έπί- 
δοσις, δπως οί τά έθνικά ιδιώματα άντί τής λατι
νικής είσαγαγόντες θεοποιούνται νύν ώς πρωτοστά- 
ται τής έθνικής αύτών προόδου, οΰτως οφείλει νά 
πράξη καί τό 'Ελληνικόν έθνος ύπέρ τής έπιδό- 
σεως αύτοϋ, οΰτως όφείλουσι νά πράξωσι καί οΐ 
πεπαιδευμένοι “Ελληνες,δπως άξιωθώσιν όμοιας δό- 
ξης πρός τήν τοϋ Παρακέλσου, τοϋ Λεσιγγίου καί 
τών άλλων. Άλλ’ ούτοε παντάπασιν έπιλανθάνον- 
ται δτι ή Λατινική γλώσσα ήτο ξένη τοϊς λαοϊς 
έκείνοις καί νεκρά γλώσσα, ή δ’ Ελληνική εινε 
γλώσσα ζώσα καί σφριγώσα, γλώσσα, ήν ούδέ
ποτε δ Ελληνικός λαός έπαύσατο λαλών,δτι άκρι
βώς δ,τι δ Παρακέλσος καί οι άλλοι έκεϊνοι άνδρες . 
έπραξαν ύπέρ τής έθνικής αύτών γλώσσης, τούτο 
διατελοϋσι πράττοντες οί πεπαιδευμένοι τοϋ Ελ
ληνικού έ'θνους άπό τοϋ δεκάτου έκτου αίώνος, ήτοι 

καλλιεργοϋσι καί καθαίρουσι τήν έθνικήν γλώσσαν, 
ήτις ένεκα τής άμαθείας καί κακοδαιμονίας, είς ήν 
περιέπεσε τό Ελληνικόν έθνος, άπέβαλε τόν πλού
τον αύτής καί κατερρυπάνθη συνανακραθεϊσα μετά 
ξένων καί βαρβάρων γλωσσών.

Είς άλλην άντίφασιν περιπίπτουσιν δτι ζητοϋσι 
κοινήν τών 'Ελλήνων γλώσσαν ή, ώς λέγουσιν, 
έ&νικήν γλώσσαν, καί δμως τήν κοινήν τών Ελλή
νων γλώσσαν άποβάλλουσι καί ζητοϋσι νά είσαγά- 
γωσιν ύ#’ ούδενός άλλου αποδεκτήν γινομένην 
γλώσσαν ή μόνον ύπό τών έπαινούντων αύτήν καί 
δή καί ούδ ’ ύπ’αύτών τών έπαινούντων αύτήν.

Φαίνεται δέ δτι ούδ’ ή λέξις κοινή καί έΰνική 
έχει ώρισμένην ίν τή διανοίρε αύτών έννοιαν. Κοινή 
γλώσσα εινε έκείνη, ής τό έθνος ποιείται χρήσιν έν 
τώ βουλευτηρίφ, έν τοΐς δίκαστηρίοις, έν τοϊς σχο
λείοις, έν ταΐς αίθούσαις καί ταΐς πλατείαις, έπί τοϋ 
άμβωνος, έν τή έφημεριδογραφία,έν ταΐς συγγραφαϊς 
καί πάσαις ταΐς κοινωνικαϊς αύτοϋ σχέσεσιν ούχί 
δέ έκείνη, ήν ούδείς σεμνολογών μεταχειρίζεται, 
άλλά μόνον ή βωμολοχία, ή τόν γέλωτα τοϋάκροω- 
μένου νά διεγείρη έπιδιώκουσα. Τά χυδαϊστί γρα
φόμενα άναγινώσκομεν ούχί ώς διανοητικήν παρα
γωγήν, ζωήν διαρκή έχουσαν, άλλ’ ώς άθυρμά τι 
παράδοξον καί παράτροπον καί περίεργον καί στιγ- 
μιαϊον, δπερ τό πολύ έγείρει έν ήμΐν τήν εύαρέ— 
σκειαν δτι γινώσκει δ γράφων νά άπομιμήται τόν 
άπαίδευτον, τόν άγροϊκον, τόν βωμολόχον, τήν 
άκομψίαν τής γλώσσης καί τήν άκαμψίαν τής διά
νοιας. Τούτο νομίζουσι θαυμασμόν καί ένταΰθα κεϊ- 
ται ή μεγίστη άπάτη, ή αύταπάτη τών χυδαιο- 
λογούντων, δτι, έν ω άναγινώσκονται μετά τής 
περιεργείας μέχρι τίνος βαθμού δύνανται νά προ- 
βώσιν άσχημονοϋντες περί τήν γλώσσαν καί δια- 
στρέφοντες τήν τοϋ καλοΰ αίσθησιν, νομίζουσιν δτι 
άξιοϋνται τιμών καί θαυμάζονται. Άλλ’δσον θαυ- 
μάζούσιν ούτοι τούς Πτωχοπροδρόμους τής δυστυ
χούς ήμών Βυζαντιακής περιόδου, τοσοΰτον θαυμα
σμόν όφείλουσι ν’ άπεκδέχωνται καί αύτοί ύπο τοΰ 
φιλοκάλου καί πεπαιδευμένου 'Ελληνικού έθνους.

Ό περί χυδαιολογίας θόρυβος δέν ειναί προϊόν 
πραγματικής άνάγκης άλλ’ είνέ τι παρείσακτον, 
ξένον, είνε οί άφροί τοΰ έν τή Έσπερίιρ έγερ- 
θέντος κλύδωνος ύπέρ τής προφορικής, τής ά
γριας, τής άχαλινώτου γλώσσης. "Οπως δέ τό 
κοινωνικόν ζήτημα τό βαθύν εχον λόγον έν ταΐς 
κοινωνίαις τής Εσπερίας μετεφυτεύθη γελοιωδώς 
καί παρ’ ήμΐν, δπως πρό τίνος έτι χρόνου ήτο τοΰ 
συρμού τό έκφαυλίζειν τήν Βυζαντιακήν ήμών ιστο
ρίαν σύμπασαν καΐ ύπολαμβάνειν τούς Βυζαντινούς 
άνθρώπινα βδελύγματα, διότι οΰτως ήθελον αύτούς 
οί έκ συστήματος ή έκ συνήθειας ύβρίζοντες τούς 
Έλληνας τοϋ Βυζαντίου, οί παπικοί, παρ’ ών ήν- 
τλοϋμεν τάς περί Βυζαντίου γνώσεις ήμών, οΰτως 
άλογίστως άναμασώμεθα ώς γελοίοι ύποκριταί 
δσους μετά τίνος δικαίου άφορισμούς έκσφενδονίζου.
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σιν οί περί την γλωσσολογικήν επιστήμην ασχο
λούμενοι Έσπέριοι περί της μορφώσεως τών ιδίων 
γλωσσών..

Εντεύθεν έχουσι την καταγωγήν δσα ασύστατα 
καί άσύμφυλα και παράκοπα καταχέουσιν ύμών, 
φίλοι συμπατριώται.-

Άλλά ταύτα ούδέν κοινόν ε’χουσι προς τό παρ’ 
ήμΐν γλωσσικόν ζήτημα. Έκεΐνοι ζητούσε νά μορ- 
φώσωσιν έξ ύπαρχής γλώσσαν, ήμεϊς δέ έχομεν 
ήδη τελειοτάτην. "Εχομεν άγαλμα λαξευθέν ύπό 
τού έθνους τών· Φειδιών καί Πραξιτελών παρά τό 
άγαλμα τούτο ούδέν κακοτέχνημα δύναται νά 
σταθή. Εινε άνάγκη πρώτον νά κλείσή τό ήμέτε- 
ρον Πανεπιστήμιον, νά διαλυθώσι τά γυμνάσια, 
τά σχολεία, νά κλείσωσιν αί εκκλησίας, νά εκβαρ
βαρωθώ τό Ελληνικόν έθνος σύμπαν, άλλ’ ούδέ 
τούτο άρκεϊ, εινε άνάγκη προσέτι, νά έξορισθή έκ 
τών πανεπιστημίων καί τών άλλων εκπαιδευτη
ρίων τού παλαιού καί νέου κόσμου ή 'Ελληνική 
γλώσσα, εινε άνάγκη νά καώσιν αί βιβλιοθήκαι,νά 
έξαλειφθή παντελώς έκ τού προσώπου τής γής ή 
Ελληνική γλώσσα, ϊνα τραπή ή γλώσσα ,ήμών τήν 
πρός τά χείρω πορείαν, ϊνα διακοπή ή συνέχεια 
αύτής μετά τής αρχαίας, Έφ’ δσον ύπάρχει τε- 
μάχιον Πλάτωνος καί Εύαγγελίου σφζόμενον, πρός 
αύτό θά κανονιζη δ Έλλην τήν γλώσσαν αύτού.

Μή ταράττεσθε λοιπόν. Ή γλωσσική συνέχεια 
δέν εινε δυνατόν νά διακοπή, ή πολυπόθητος ύμΐν 
γλωσσική τού έθνους ένότης χωρεΐ πρός τό τέρμα 
αύτής άκατασχέτως. Αί πρός άλλαγήν πορείας άν-
τεδράσεις έγένοντο πρότερον άπειλητικώτεραι, άλλά , 
κατ’ ούδέν ϊσχυσαν ν’ άνακόψωσι τήν φυσικήν, 
τήν δρμητικήν τής γλώσσης πορείαν, τήν ύπό χι
λιάδων έτών ύπορεδειγμένην.

Ό Βιλλαράς καί δ Κωνσταντάς καί δ Φιλιππίδης 
έγένοντο άρχηγοί νέας γραμματικής, άλλ’ αυτοί 
ούτοι ενεϊδον τό μάταιον τού έγχειρήματος αύτών 
καί άνακρουσάμενοι πρύμναν ή μάλλον ύπό τής βίας 
τών πραγμάτων παρασυρθέντες ήναγκάσθησαν καί 
άκοντες, ώς αύτοί δμολογούσι, νά φυλάττωσι παν- 
ταγού τούς τύπους τής Ελληνικής.

Μή θορυβεϊσθε, άγαπητοί συμπατριώται. Ή τήν 
ένότητα αύτής ύπέρ πάν άγαθόν τιθεμένη Ελληνική 
φυλή δέν δύναται ποτέ σωφρονούσα νά έκλέξχ) ώς 
ένότητος αύτής όργανον γλωσσικόν χάος, τό πάθος 
τής πυργοποιϊας, οίον παρέχουσι τά κατά χώρας 
ιδιώματα τών Ελλήνων, άλλά θά ποθή, θά επι
διώκω) όργανον ένιαϊον. Τοιούτον δέ ύπό τών αιώ
νων έσταθμισμένον, κάλλιστον καί θαυμαστόν ώς 
τάριστουργήματα τού Ώροοξιτέλους καί τού Φει- 
δίου καί τού Λυσίππου, εινε ή κοινή τών Ελλήνων 
γλώσσα.

Τό Ελληνικόν έθνος κέκτηται ήδη κοινήν γλώσ
σαν, δι’ ής δ ρήτωρ τού έν Άθήναις βουλευτηρίου 
συγκινεΐ πάντα δπουδήποτε γής εύρισκόμενον "Ελ

ληνα, εκτός άν εινε ούτος έκ τών άποβαλόντων 
τήν πάτριον φωνήν έχει κοινήν γλώσσαν, δι’ής δ 
ίεροκήρυξ εισάγει τάς θρησκευτικάς άληθείας είς -, 
τάς ψυχάς τών 'Ελλήνων, δι’ ής οί συγγραφείς 
διδάσκουσι καί τέρπουσι τούς φιλαναγνωστούντας 
τών Ελλήνων, δι’ ή; διδάσκεται ή έπιστήμη, δι’ 
ής άνακοινούμεθα άλλήλοις τά διανοήματα καί τά . 
συναισθήματα ήμών, δπου άν εύρεθώμεν, έν Θεσσα- * 
λονίκη, έν Κωνοταντινουπόλει, έν Τραπεζούντι, έν 
Άμισώ, έν Ιερουσαλήμ, έν Σμύρνη, έν Κύπρφ, έν 
Αλεξάνδρειά πανταχοΰ, δπου άν δμόφυλοι ήμών 
ύπάρχωσι. Έχομεν πλέον ή κοενήν τών Ελλήνων 
γλώσσαν,έχομεν ήδη παγκόσμιον, διεθνής γλώσσαν, 
δι’ ής συγκοινωνούμεν μετά τών πεπαιδευμένων Ε
σπεριών καί Αμερικανών καί δπου δήποτε ύπό τόν 
ούράνιον θόλον διατρίβουσι πεπαιδευμένοι άνδρες· 
διότι τά έν τή γλώσση ήμών γραφόμενα άναγινώ- 
σκονται νύν εύχερέστατα παρά τών σοφών καί έπι- 
στημόνων άλλοδαπών.

Τό έργον ήμών οφείλει νά εινε ούχί πώς ν’ ά- 
ποβάλωμεν τήν κοινήν τών 'Ελλήνων γλώσσαν, 
τήν παγκόσμιον καταστάσαν ήδη, άλλά πώς νά 
καταστήσωμεν αύτήν δμαλωτέραν, εύπρεπεστέραν, 
άξίαν τής -τιμ^ς, ής ήξίωσαν αύτήν σοφοί άνδρες 
προτείναντες ώς διεθνή τών πεπαιδευμένων τού 
κόσμου γλώσσαν.

’Εθνικόν άρα έργον είναι δ περαιτέρω καθαρμός 
αύτής άπό τών ξενισμών, τών βαρβαρισμών, τών 
σολοικισμών, τών άκαιρολεξιών καί δ πλουτισμός 
αύτής έκ τού. λαμπρότατου τών άρχαίων θησαυρού 
καί ή δημιουργία νέου κατά τήν φύσιν καί τόν τύ
πον έκείνης φιλ οτεχνουμένου. Τούτο απαιτεί τού 
έθνους ή πρόοδος, τό μέλλον αύτού, τούτο δ έξωραϊ- 
σμός τής φαντασίας αύτού, τούτο ή ευπρέπεια ή 
κοσμιότης, ή σεμνότης.

Μή άθυμεϊτε, φίλοι συμπατριώται. Άνω ποτα
μών ού χωρούσι παγαί. Ή τροπή τής γλώσσης πρός 
τά όπίσω είναι άδύνατος’

Α’. Όσον άναπτύσσεται καί έξανθρωπίζεται τό 
έθνος τοσούτον πλουτεϊ καί νέων έννοιών. Πάσα δέ 
νέα έννοια καί νέον διανόημα άπαιτεΐ καί αισθητόν 
σύμβολον,λέξιν ή φράσιν πρός ένσάρκωσιν τού διανο
ήματος. Άν μέν ή έννοια εινε ήδη γνωστή τοΐς άρ
χαίοις καί ύπάρχη καί αισθητόν αύτής σύμβολον ύπό 
τής’Ελληνικής διανοίας κατεσκευασμένον καί έν τοΐς 
προγονικοϊς θησαυροϊς άποτεταμιευμένον, θά εινε 
άτοπος τις άνθρωπος δ Έλλην, έάν θελήση νά.τα- 
λαιπωρήται πρός κατασκευήν νέας λέξεως καί μή 
έπαναγάγη προθύμως είς τήν ζωήν τήν ήδη ύπάρ— 
χουσαν καί έν τή εθνική αύτού γραμματείς έν χρή- 
σει ούσαν. Άν δέ ή έννοια εινε δλως νέα, ούδεμία 
δύναμις δύναται νά κωλύση τό 'Ελληνικόν έθνος 
νά σχηματίση δρον Ελληνικόν,ήτοι μετέχοντα τής 
φύσεως τής Ελληνικής γλώσσης, ήτις φύσιν έχει 
νά δεικνύη τάς έννοιας σαφείς, καθαράς, διαυγείς, 

ώς τό κάτοπτρον τάς τών πραγμάτων εικόνας. 
Τήν παραδοχήν δρων ξένης γλώσσης άποκρούουσι 

καί αί νεώτεραι γλώσσαι, ών ή σύστασις ειναε δα
νειακόν άθροισμα, καί ών ή γλώσσα έχει πολύ τό 
συνθηματικόν στοιχεΐον. Ή δέ Ελληνική διάνοια 
δέν άνέχεται κατ’ ούδένα τρόπον τοιαύτα, διότι 
εινε συνειθισμένη νά διορφ διά τών λέξεων τάς 
έννοιας, διότι τό συνθηματικόν στοιχεΐον δέν έχει 
χώραν έν αύτφ, διότι ξένα στοιχεία δέν άνέχεται.

Β'. Άνω ποταμών ού χωρούσι παγαί· διότι ή 
γλώσσα έπιζητεΐ τό κάλλος. Ό λέγων δσον άπαί- 
δευτος καί άν εινε, προσπαθεί πάντοτε νά καλλύ- 
νη τόν λόγον αύτοΰ, νά φανή σεμνότερος. Ή τάσις 
αΰτη εϊνε τόσον γενική και οΰτως είπεΐν άνθρωπική, 
ώστε καθ ’ έκάστην άκούομεν άπαιδεύτους άνθρώ- 
πους έκ φιλαρεσκείας ποιουμένους γελοίαν χρήσιν 
σεμνών ύπ’ αύτών θεωρουμένων λέξεων καί φράσεων.

Γ'. Άνω ποταμών ού χωρούσι παγαί- διότι ή 
γλώσσα έπιζητεΐ τήν σαφήνειαν, ήτοι δ λέγων θέ
λει νά έννοήται ύπό τού άκούοντος· παν επομένως 
πρός τόν σκοπόν τούτον άντιβαϊνον άποκρούεται ώς 
διαφθεϊρον καί ματαιούν τόν σκοπόν. Τό δέ μεταχει- 
ρίζεσθαι διαλεκτικάς εκφράσεις καί λέξεις άντιβαίνει 
πρός τόν σκοπόν τούτον· διότι όλίγοις μόνοες εινε 
τά διαλεκτικά γνωστά. Τά προτερήματα δέ ταύτα 
κέκτηται μέν ή άρχαιζουσα,στερείται δέ ή χυδαία.

Καί ή χωρούσα λοιπόν τού έθνους άνάπτυξις έν 
τε τή θεωρίοι καί τή πράξει καί δ φυσικός έρως του 
έχειν όργανον έπιτήδειον πρός άνακοίνωσιν τών 
διανοημάτων καί συναισθημάτων αύτού, ήτοι τού 
έχειν γλώσσαν καθαράν, διαυγή, εικονικήν, εΰφω- 
νον, σεμνήν, εύρυθμον καί αρμονικήν καί ή φυσική 
ροπή τού άνθρώπου, πρός τό γίνεσθαι άρεστόν τφ 
άκούοντι, πρός τό κερδαίνειν αύτόν διά τού κάλ
λους τής φράσεως καί δ διακαίων τάς τών Ελλή
νων ψυχάς έξ δτου άφυπνίσθη έν αύτοϊς ή έννοια 
τής δμοφυλίας και τής συγγένειας καί τής στενής 
μετ' άλλήλων συνδέσεως, ένί λόγφ δ πόθος τής 
γλωσσικής ένότητος, θ’ άπομακρύνη πάντοτε τό 
Έλληνικρν έθνος πάσης είσηγήσεως, έξ ής θα έκιν- 
δύνευον τά έπιδιωκόμενα ταύτα άγαθκ, καί θ’ άν 
τέχηται άπρίξ τής δδού, ήτις άγει πρός τό ποθητόν 
τέλος.

Δέν θά άκολουθήση λοιπόν τόν τρόπον τού έκφρά- 
ζεσθαι τών διαλεκτικώς λαλούντων, τών. άγροίκων, 
τών άμαθών,τών μόνας τάς άπολύτως τής ζωής ά- 
νάγκας δι’άρρύθμων φωνών μετά χειρονομιών δυνα- 
μένων νά έκδηλώσωσιν,άλλά τήν γλώσσαν τών κα
λών ^ητόρων, τών εύφυών καί σοφών αύτού συγγρα
φέων.Θά μεταχειρίζηται τήν γλώσσαν έκείνην, περί 
ής δ Κικέρων έλεγεν δτι, άν δ Ζεύς άνθρωπίνην ώμί- 
λει γλώσσαν, δέν θά μετεχειρίζετο τελειοτέραν τής 
'Ελληνικής,καί έτερος δτι άν ή φύσις αύτή έλάμβανε 
φωνητικά όργανα, διά τής Έλληνίδος φωνής θά 
ήρμήνευεν ήμΐν τά μυστήρια αύτής.

Μή φοβεϊσθε λοιπόν, ή γλωσσική ένότης ούδένα 

διατρέχει κίνδυνον. Μελετάτε τόν χαριέστατον Λου
κιανόν, τόν Γαληνόν, τούς άλλους μεγάλους ύμών 
πατριώτας, μελετάτε τόν Πλάτωνα, τήν Αττικήν 
μέλισσαν, τόν Ξινοφώντα, έμπλήσατε τήν διάνοιαν 
ύμών Ελληνικών εικόνων, τό ούς ύμών 'Ελληνικής 
αρμονίας, ϊνα μεταβιβάσητε ταύτα καί είς τόν λό
γον ύμών, ϊνα αύξήσητε τόν πλούτον καί τό κάλ
λος καί τήν χάριν καί τήν σαφήνειαν καί τήν λο
γικήν καθαρότητα καί τήν εύκαμψίαν τής κοινής 
ύμών γλώσσης, ϊνα καταστήσωμεν αύτήν έξαίσιον 
εθνικόν όργανον καί άσπαστήν διεθνή γλώσσαν. 
Άς συντελέσωμεν καί ήμεϊς ώς τό πάλαι οί άρ- 
χαϊοι Μικρασιάται νά καταστή ή'Ελλάς διδασκα- 
λεϊον τής ύφηλίου περί τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν 
καί ώς ποτέ οί Κικέρωνες καί οί άλλοι ήρχοντο εις 
τήν 'Ελλάδα, ϊνα παραλάβωσι τήν 'Ελληνικήν 
παίδευσιν, οΰτω καί πάλιν είς τά Έλληνικά πα
νεπιστήμια, είς τάς Έλληνικάς πόλεις όφείλουσε νά 
έρχωνται οί ε’φιέμενοι παιδείας 'Ελληνικής άλλο- 
δαποί. Εινε δέ όνειδος, Ελληνικού έθνους ύπάρ- 
χοντος, νά μεταβαίνωσιν είς τήν Γερμανίαν καί 
τήν Γαλλίαν καί τήν Αγγλίαν πρός έκμάθησιν 
τής Ελληνικής γλώσσης.

Πρός δέ τούς παραπικράναντας ήμας καί πρόσ- 
καιρον άθυμίαν καταντλήσαντας ήμών λέγομεν δτι 
δ βαθύς καί αιώνιος πόθος πρός πρόσκτησιν γλωσ
σικής ένότητος έτι μάλλον έκκαίεται διά τής άντι- 
δράσεως ταύτης.

Μά τόν πατριώτην ήμών θειον Όμηρον, μά τήν 
ίεράν γλώσσαν, ήν έξηγίασε τό Εύαγγέλιον, δι’ής 
έδοξάσθησαν, οί Γαληνοί καί οί Λουκιανοίκαί οί 
Στράβωνες καί οί Βασίλειοι καί οί Χρυσόστομοι 
καί οί Φώτιοι καί οί Ευγενικοί καί οί Σχολάριοι 
ούδέποτε ούδαμώς θά παρεκκλίνωμεν, ήν οί πατέρες 
έχάραξαν πρός πλήρη άπάντων τών Ελλήνων 
γλωσσικήν ένότητα.

Μαργαρίτης Ευαγγελιδης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

περί διδακτικών βιβλίων τής επιτροπείας των ουγ- 
γραφέων, διατνπω&εν ύπό Θ. Ν. Άποτολο- 

πούλον, καί ε’κδο&εν ύπό Α, Ν. Άποοτολοπονλον.
Έν Ά&ήναίς 1894. σελ. 96.

Πολλοί συγγραφείς βιβλίων βλέποντες τήν καταστροφήν 
τής έκπαιδεύσεως, ήν ύποτρέφει ό άθλιος νόμος περί έγ- 
κρίσεως ένός μόνου βιβλίου, διόρισαν τριμελή επιτροπήν 
άποτελουμένην έκ τών κκ. Ίγ. Μοσχάκη, Ίω. Μεσολωρά 
καί Θ. Άποστολοπούλου, ίνα έμφανισθή πρός τόν πρωθυ
πουργόν καί είπη τούς λόγους αύτών κατά τοϋ νόμου 
τούτου, παρακαλέσω, δέ αύτόν νά καταργήσω) ή τροπο
ποιήσω] τόν νόμον. Ό πρωθυπουργός παρεκάλεσε τήν έπι- 
τροπείαν νά ύποβάλω] αύτώ γραπτώς τούς λόγους ώς και 
σχέδιον τοΰ πρακτέου. Ταϋτα πάντα εξετέλεσεν ή επιτρο
πεία. Τάς σκέψεις τής έπιτροπείας έχομεν νϋν τύποις έκ-
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δεδομένας ύπο τοϋ χ. Αποστόλου Α. Άποστολοπούλου, 
ας δύνανται να άναγνώσωσιν οί θέλοντες να λάβωσι μίαν 
ιδέαν τής καταστροφής, ής ά νόμος ουτος άπειργάσατο χαί 
θά άπεργάσηται έν τώ μέλλοντι. Ό λόγιος έχδότης τοϋ 
ύπομνήματος προσέθηχε ίδιας σημειώσεις έν τώ ύπομνή- 
ματι, αϊτινες άποκαλύπτουσι σκανδαλώδη πράγματα.Τού
των μίαν σηιιείωσιν άς έπιτραπή ήμΐν νά αναδημοσιεύ· 
σωμεν τήν έξής :

«Φρίξατε, έάν άρχή ή φρίκη ! κατά τόν ΒΡΛ' 
Νόμον περί διαγωνισμού διδακτικών βιβλίων έγέ
νετο ύπό τού Υπουργείου τής Παιδείας προκήρυ
ξες, εν ή περιλαμβάνονται πολλά τά κακά καί ίδιο- 
τελή,έξ ών ώς έν παραδείγματι άναπτύσσομεν μόνον 
τάδε· «προκηρύσσεται, Άλφαβητάριον, άνευ εικό
νων, οπερ έσται διμερές, συγκείμενον έκ τοΰ 
παρασκευαστικού τής απταίστου καί τοϋ παρα
σκευαστικού τής λογικής άναγνώσεως. Τδ μέγε
θος δ' εκατέρου τών μερών τούτων έστω έως 
τεσσάρων τυπογραφικών φύλλων.» ήτοι έξ όκτώ 
έν συνόλφ τυπογραφικών φύλλων. Σημειωτέον δτι 
Άλφαβητάριον τοιοΰτο, άνευ μάλιστα εικόνων, 
ύπάρχει έν κυκλοφορία μόνον τό τού Παπαμάρκου 
και ούδενός άλλου- έν άμφοτέροες δέ τοΐς προτε- 
λεσθεϊσι διαγωνισμοϊς προεκηρύχθη Άλφαβητάριον 
έκ ΤΕΣΣΑΡΩΝ μόνον τυπογραφικών φύλλων καί 
ούχί έξ όκτώ, δσα δηλαδή συνέρραψεν ή Παπα- 
μάρκειος απεραντολογία, έξ ής προκύπτει ζημία 
τρις μεγίστη διά τούς μαθητάς καί τούς γονείς, 
ή έξής. Κατά τό άρθρον 4 τού ρηθέντος Νόμου 
,ΒΡΛ' « η τιμή κατά τδ τυπογραφικόν φύλλον 
δρίζεται διά τά βιβλία τών δημοτικών σχολείων 
είς λεπτά όκτώ.·» "Ωστε Άλφαβητάριον έξ όκτώ, 
κατά τήν προκήρυξιν, τυπογραφικών φύλλων, ών 
έκαστον διατιμάται όκτώ λεπτών, θά πωλήται 
τοΐς μαθηταϊς ύποχρεωτικώς ώς χαρτόσημον άντί 
64 λεπτών- τά 64 δέ ταύτα λεπτά πολλάκις θά 
διπλασιάζωσι τούλάχιστον αί διάφοροι κερδοσκο- 
πικαί χεϊρες τών μεταπωλητών, έ'ως νά φθά- 
σωσι τά Αλφαβητάρια έξ Αθηνών είς χεϊρας 
τών μικρών μαθητών τών διαφόρων άποκέντρων 
χωρίων τής Ελλάδος. Ώστε τό Άλφαβητάριον 
θά πωλήται άντί 64 καί 80 καί 120 λεπτών 
τοΐς μαθηταϊς, θά είναι δέ ύποχρεωτικώς έπιβε- 
βλημένον ώς χαρτόσημον ένώ πάντα τά έν κυ
κλοφορία Αλφαβητάρια πωλούνται νΰν άπό 3 λε
πτών μέχρι 25 μόνον. Πόση λοιπόν ή διαφορά τής 
τιμής καί πηλίκηή κατακραυγή τών γονέων κατά 
τών αντιπροσώπων αύτών, τών τοιούτους νόμους 
ψηφιζόντων ; Καταλαμβάνετε λοιπόν, κύριοι Βου
λευταί, τί σάς μαγειρεύει δ κ. Παπαμάρκος μέ τό 
σοβαρώς έπτοημένον καί δουλοπρεπές έκεΐνο ήθος 
τό τοΐς θρασυδείλοις προσιδιάζον; Άς έγκριθή καί 
θά έγκριθή, τό Άλφαβητάριον καί λοιπά βιβλία 
αύτού, διά νά θησαυρίζη αύτός, καί κατά διαβό
λου Πατρίς καί Πολιτεία καί Κυβέρνησις καί Βου
λευταί καί γονείς.

Άλλά θά μάς έρωτήση τις, πώς ήξεύρε,τε οτε 
τοϋ Παπαμάρκου τά βιβλία έγκριθήσονται καί 
όχι άλλου τινός; Έδώ είναι τό φρικτόν! Ό άνθρω
πος προύνόησε περί τούτου. Καί τί έπραξε νομίζετε; 
Ακούσατε πρός Θεού ! Κατεσκεύασε πρώτον .τόν 
νόμον έλλιπέστατον καί έλαστικώτατον^^εά Βα
σιλικού δέ είτα Διατάγματος έξήρεσε τοΰ γενικού·, 
κανόνος μόνον τά ίδικά του βιβλία, ·καί διά τής 
ύπουργικής προκηρύξεως έξησφάλισεν όριστικώς είς 
έαυτόν τό γέρας- διότι α’.) έκαμε τήν προκήρυξιν, 
κατά τε τό περιεχόμενον τής ύλης τών βιβλίων του 
καί τήν οιαίρεσιν αύτής, άκριβώς δπως είχε γρά- 
ψη αύτός τά ίδικά του βιβλία- β’.) πλήν τούτου 
προεκήρυξε τά βιβλία τών δημοτικών σχολείων 
άνευ εικόνων! «διότι σήμερον άντί σμικροτάτης δα- ·' 
πάνης δύναται πάν σχολειον καί πάς διδάσκαλος 
νά έχη (κολοκύθια—τούμπανα) ίδιον βιβλίον εικό
νων». ώς γράφει δ ίδιος, (ίδέ “Υθλους Παπαμάρ
κου, σελ. 184. σημ), πράγματι δμως διότι έφεί- 
σθη χρημάτων νά: θέση τοιαύτας αύτός έν τοΐς βι-» 
βλίοις του, ένώ οί προτελεσθέντες διαγωνισμοί 
άπήτουν ρητώς μετ ’ εικόνων, δπως είναι- ορθόν καί 
λογικόν καί παιδευτικόν καί δπως γίνεται είς δλον 
τον κόσμον-έν τοΐς διδακτικοϊς βιβλίοις τών κατω
τέρων σχολείων, διότι πολλάκις μία είχών λαλεΐ 
τοΐς παισίν εύγλωττότερον πολλών σελίδων καί 
πολλών διδασκαλικών χειλέων- γ1 ) το απουδαιό- 
τατον δμως πάντων είναι έν άρθρω 5. τοϋ Β. Διατ. 
τής 20 Φεβρουάριου 1893 γράφει τάδε- - «'Έκα
στον τυπογραφικόν φύλλον πρέπει νά περιέχη πε-'· 
ρίπου 27,000 τυπογραφικά στοιχεία, τών
φύλλων τών άναγνωοτοζών βοβλέωΎ τών 
δημοτικών σχολείων, ών τό μέν Άλφα- 
βητάροον πρέπες νά περεέχν] έν ολω έν 

μέν τώ «ρώτω μέρεο . ΚΟΟ οτθο» 
χεϊα!! έν τω δευτέρω δέ αύτού μέρεε 
περο τά Ιβ ίίΟΟχιτχ τυπογραφοκόν 
φύλλον, ό δέ δεύτεροςκ*ο  τρίτος τόμος 
τοΰ ’Αναγνωσματαρίου περο τά 1 SOOO 
στοοχεία κατά τυπογραφικόν φύλλον ό 
δέ τέταρτος τού αυτού βιβλίου περί τά 
2200 Ο στοιχεία κατά φύλλον». Τί τά 
ήθελες τόσα λόγια, εύλογημένε ; Ήρκουν έξ μονόν 
λέξεις, αύται: πλήν τών βιβλίων ΙΙαπάμάρ. 
κου άνεξελέγκτως έγκριΰησομένων. Φρί- 
ξατε λοιπόν, έάν άρκή ή φρίκη ! Πράγμα πρωτά- 
κουστον ! ’Εξασφαλίζει έκ τών προτέρων στεγά- 
νώς τήν έγκρισιν τών βιβλίων του ό'-άαλιγκάπη- 
λος, ώς δέν αίσχύνεταε νά γράφη αύτός διά τούς 
άλλους, Παπαμάρκος, ούχί μόνον προκηρύσσων δια
γωνισμόν συμφωνότατον πρός το περιεχόμενον τών 
ιδίων του αναγνωσματαρίων, άλλά καί ποιών έξαί- 
ρεσιν, κατά τήν έκτασιν, διά μόνα τά ίδικά του 
βιβλία ! ένφ διά τό δημοτικόν σχολειον προκηρύσ
σονται καί άλλα, πλήν τών άναγνωστικών, τά 
όποια ό έρίφης δέν έξαιρεΐ, διότι δέν είναι ίδικά 

του. Λοιπόν 27600 στοιχεία -;κάτά τυπογραφικόν 
φύλλον διζ άπαντας τούς συγγραφείς και κατά τόν 
διαγωνισμόν τοΰ 1884,καί κατά, τόν τοϋ 1888 καί 
κατά’πόν.τοϋ 1894, εξαιρείται μόνον δ privilegi- 
βΓΪμδ··'Παπάμάρκος δ όποιος δέν πρέπει νά συμ
μορφωθώ πρός τόν'Νόμον, άλλ’ ό Νόμος πρός αύ
τόν! Πρός χάριν λοιπόν τοϋ κυρίου αύτοϋ νά συγ
γραφής Άλφαβητάριον μέ 42500 στοιχεία! Κύριε 
έλέησον ! Οία δέσμευσι; χειρών ! Οία έδιοτέλεια ! 
Οϊα άνάισχυντία ! 42500 άλφαβητικά στοιχεία ! 
Καί όντως έσχομεν τήν ύπομονήν ν’ άριθμήσωμεν 
έν πρός έν πάντα τά στοιχεία τοϋ Αλφαβηταρίου 
τοϋ Παπαμάρκου καί νά εύοωμεν έν τφ Α’ μέρει 
30130 ε’ν τώ καθαρώ κειμένφ μόνον- συνυπολογί- 
σαντες δ’ είτα κοίί τά «τών επικεφαλίδων καί τών 
διακένων χώρων, άατά τούς νόμους τής τυπογρα
φικής τέχνης, εΰρομεν άκόμη 12127 στοιχεία, 
δπερ έστιν έν συνόλφ 42,257 ! Δηλαδή έδιδάχθη- 
μεν δτι· ή νιοφία καί ή μάθησις και ή έκπαίδευσις 
τών έλληνοπαίδων θά κανονίζωνται τοϋ λοιποϋ 
κάτ ’ αριθμόν τυπογραφικών στοιχείων 142500 στοι
χεία ! Ούδ^ περτελήφθη άί',· τοΐς έξαιρετικοϊς τού- 
τδις σχετικόν, έν τφ Β. Διατάγματι -τής 16 Μαρ- 
τίού 1893, έπί τώ σκοπώ ινα πάνοπλα ταύτα 
ά'άτισχύσωσι.» · A. Ν. ΑπΟΧΤΟλ0π0ΫλΟΣ

6· ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑ 
μοί . -------- . Γ'· ...ί ■ . .

, Τό άνώτατον τής γής μέρος, δπερ φαίνεται ήμΐν 
καλείται έδαφος. Ύπάρχουσι δέ έδάφη γεώδη, 
ψαμμώδη καί πετρώδη.. Τό γεώδες έδαφος είναι 
φύραμα διαφόρων χωμάτων οίον πυλοϋ, άργίλλου, 
άμμου. Τό ψαμμώδες έ'δαφος σύγκειται έκ χονδρών 
χαλικίων ή έκ λεπτής άμμου. Ή λίαν λεπτή άμ- 
μος καλείται κονεορτος, έάν εύκόλως ύπό τού άνε
μου άναφέρηται. Τό δέ πετρώδες έ'δαφος άπβτε- 
λεϊτα< ή έκ βράχων ή έκ λίθων ή έκ κροκαλών. 
Όσφ δέ περισσότερα συστατικά γεώδη έχει έν 
έδαφος, τόσον εύφορώτερον είναι, μάλιστα δέ άν 
καλλιεργείται καλώς.

Τόπους, ένθα ύπάρχρυσι ΰδατα πολλά καί έν 
οίς’φύοντάε^χόρτα, βούρλα, καλοϋμεν τέλματα, 
έλη, βάλτους. Τινά τών ύλών δέν έχουσι πολύ 
ύδωρ καί τά έν αύτοϊς φυτά σήπονται καί σχημα- 
τίζουσι γήν άνθρακοειδή, ήν καλοΰσι τύρφην χρη- 
σιμοποιουμένην πρός θέρμανσιν. Διά τής διοχετεύ- 
σεως δέ ' τών ύδάτων καί διά τής καλλιέργειας 
τής γής ταύτης δυνάμεθα τά τέλματά νά μετα- 
βάλωμεν εις εύφορους τόπους.

Σημ. Τά μαδήματα, ταΰτα τής πατριδογραφίας είναι προ- 
ωρισμένα διά μαθητάς ελληνικών σχολείων,Δύνανται δμως 
καί έν δημοτικώ σχολείω’ νά γίνη τών πλείστων αύτών 
χρήσις. Γράοομεν ταΰτα, ΐνα δείςωμεν δτι καί έν τή 
γεωγραφίςι ίινάι άνάγκη.' νά πνεύσγ τό μεταρρυβμιστιχόν 
πνεΰμα τής 'παιδαγωγικής (έπιστήμης καί ύποδειχνύομεν 
προχείρως τί. είναι δυνατόν νά γίνη- Οί διδάσκαλοι άς 
λαβωσιν έντεϋβεν άφορμήν καί άς έπινοήσωσιν ορθότερα.

Ο Ύ

Πηλός εύρίσκεται πολλάκις έν τή γή αμιγής 
καί άνορύσσεται ύπό τών άνθρώπων χρησιμοποιού
μενος έν τή αγγειοπλαστική. Ωσαύτως καί λίθοι, 
άποκόπτονται έκ βράχων μάλιστα δέ μάρμαρα. 
Καλείται δέ δ τόπος ούτος, ένθα έξάγονται λίθη, 
λατομεΐον. Άλλά καί άνθρακες έξάγονται έκ 
τής γής, οϊτινες διάφοροι δντες καλούνται λιθάν
θρακες, γαιάνθρακες, άνθρακΐται. Άλλά πλήν 
τών λίθων καί τών άνθράκων έξορύσσεται έκ τής 
γής καί άλας, τδ καλούμενον ορυκτόν. Παρ’ήμΐν 
τό άλας γίνεται έκ τής θαλάσσης δι’ έξατμίσεως 
είς τάς λεγομένας άλυκάς ή άλυκίδας ή άλοπήγια. 
Έκ τής γής έξορύσσονται καί τά μέταλλα π. χ. 

μόλυβδος έν Λαυρίφ.
Είς τούς άγρούς είναι χωρία, έχοντα έκαστον 

τούς άγρούς του καί τά σύνορα, δι’ ών χωρίζεται 
ή περιοχή τοϋ ένός χωρίου άπό τοϋ άλλου. Έν τοΐς 
άγροϊς οί κάτοικοι είναι ώς έπί το πολύ ή γεωργοί ή 
κτηνοτρόφοι.Διά τούτο βλέπομεν έκεϊ σταύλους τών 
ζώων,άχυρώνας,ποιμενεκάς καλύβας,στάνας κτλ.Ό 
πολιτικός άρχων τοϋ χωρίου είναι δ ειδικός πάρεδρος 
έκλεγόμενος έν μυστική ψηφοφορίφ ύπο τοϋ λαοϋ.

“Οταν είναι αιθρία, φαίνεται ό ούρανός.ώς μέ
γιστος τις θόλος. ού τά άκρα πέριξ φθάνουσι μέχρι 
τής γής. Έάν δέν ύπήρχον δρη, ώς συμβαίνει έν 
τφ άνοικτώ πελάγει, τότε θά έφαίνετο ήμΐν δτι 
τά όρια μεταξύ γής καί ούρανοΰ θά άπετέλουν 
κύκλον. Τόν κύκλον τούτον καλοϋσιν δρίζοντα. 
Έπειδή δέ ολα τά σημεία τοϋ ούρανοΰ (άστέρες, 
κομήται κλπ.) δέν άπέχουσιν ισάκις άπο τοϋ όρί
ζοντος καλοϋμεν τήν άπόστασιν έκάστου άπό τοϋ 
όρίζοντος ύψος αύτοϋ. Τό μεγαλείτερον δέ ύψος 
έχει τό ύπεράνω τής κεφαλής ήμών σημεΐον τοϋ 
ούρανοΰ, δπερ καλοϋμεν κατακόρυφον ή Ζενίθ.

Ό ήλιος, έάν τό παράθυρον τής οικίας ήμών 
βλέπη πρός νότον, εισέρχεται κατά τήν μεσημβρίαν 
έντός καί είς πολύ μέν βάθος τόν χειμώνα,είς έλάχι- 
στον δέ τό θέρος. Δένδρον κατά τήν μεσημβρίαν 
κατά τάς διαφόρους ώρας τοϋ έτους ρίπτει σκιάν 
διάφορον κατά τό μήκος.Κατά τάϋτα ό ήλιος κατά 
τήν μεσημβρίαν πρέπει νά εύρίσκηται κατά τάς 
διαφόρους ώρας τοϋ έτους καί είς διάφορον θέσιν.Διά 
τοΰτο άς παρατηρήσωμεν άκριβέστερον τήν κίνησιν 
τοϋ ήλιου.

α') Κατά τήν 9/21 Μαρτίου άνατέλλει ό ήλιος 
τό πρωί άκριβώς κατά τήν 6 ώραν, δύει δέ κατί 
τό άντίθετον άκρον άκριβώς κατά τήν 6 ώραν 
εσπέρας. Είναι δέ ήμέρα καί νύξ ϊσαι. Ή όδός τοϋ 
ήλίου έν τφ ούρανώ είναι ημικύκλιον. Ημερήσιον 
καί νυκτερινόν τόξον είναι ίσα.

β') Άπό 9)21 ’Ιουνίου ή μέν άνατολή τοϋ ήλίου 
καθ’ ήμέραν γίνεται πρωτήτερα, ή δέ δύσις βραδύ- 
τερον.Καί αί μέν ήμέραι γίνονται μεγαλεΐτεραι, άί 5» \ ' f ■ ··*..->  » · * --οε νύκτες 
άνατέλλει 
ρειότερον.

μικρότεραι. Άλλά καί τό μέρος, ένθα 
ή δύνει ό ήλιος καθ’ ήμέραν έρχεται βο- 
Ραβδίον ρίπτει τήν μεσημβρίαν σκιάν
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γίνομ,ένην καθ’ ήμέραν μικροτέραν. Κςεθ ’ έκάστην 
μεσημβρίαν ό ήλιος ίσταταται ύψηλότιρον είς τόν 
ουρανόν. Τά ήμερήσια τόξα τοϋ ήλιου γίνονται 
μεγαλείτερα, τά Si νυκτερινά μικρότερα τοϋ ημι
κυκλίου.

γ') Κατά τήν 9J21 ’Ιουνίου ανατέλλει ό ήλιος 
κατά τήν 4 1/2 ώραν περίπου τήν πρωίαν καί <ϊύει 
κατά τήν 7 ώραν έσπέρας. Ή ήμέρα ίιαρκεϊ 
15 ώρας, ή ίέ νύξ 9. Ή 9 ’Ιουνίου είναι ή μεγί
στη τών ήμερων. Τά σημεία καί τής άνατολής καί 
τής δύσεως τοϋ ήλίου κατ’ αύτήν τήν ήμέραν ει-

ναι τά μάλιστα κείμενα πρός βορράν. Ή σκιά τής 
^άβίου κατά τήν μεσημβρίαν είναι ή βραχύτατη 
πασών. Ό ήλιος κατά τήν μεηημβρίαν φθάνει 
ήίη τό ΰψιστον αύτοϋ σημεΐον. Τό ήμερήσιον τό
ξον τοϋ ήλίου είναι τό μέγιστον, . τό ίέ νυκτερινόν 
το έλάχιστον. Κεΐται Si τό νυκτερινόν τόξον πλη
σίον τοϋ ορίζοντας καί $ιά τοϋτο αί νύκτες, είναι, 
φωταυγεϊς ώς κατ’ άλλας ώρας τοϋ έτους συμβαί
νει κατά τό λυκαυγές.
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