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Άπο οκτώ ήδη δεκαετηρίδων, άφ’ ού τό Ελλη
νικόν γένος ήρχισε νά έξέρχηται άπό τής μακράς 
εκείνης πνευματικής νάρκης, είς ήν ό βαρύς τής δου
λείας χειμών είχε βυθίση αύτό, καί, οίον νέου ήδη 
έαρος άρχομένου, νέαν πνευματικήν ζωήν είς τά 
διάφορα μέλη έαυτοϋ νά αίσθάνηται διαχεομένην, 
τό περί κοινής τών Ελλήνων γλώσσης ζήτημα 
πολλάκις άνεκινήθη ύπό τών λογιών ομογενών καί 
έπρεπε φυσικώ τώ λόγω νά άνακινηθή.ΓΙόσον τό ζή
τημα τοΰτο είναι σπουδαϊον καί πόσην ή τοιάδε ή 
τοιάδε λύσις έχει επιρροήν έπί τής πνευματικής τοΰ 
γένους ήμών άναπτύζεως, εύκόλως καταλαμβάνει, 
όστις άναλογισθή ότι ή γλώσσα δέν είναι μόνον τό 
δργανον τής είς άλλήλους μεταδόσεως τών ήμετέ- 
ρων εννοιών, άλλά καί μέσον κυριώτερον τής άνα
πτύζεως τοΰ ήμετέοου πνεύματος, καί τής αύζήσεως 
καί διευκρινήσεως τών ήμετέρων γνώσεων. Διά τών 
λέξεων ούχί μόνον ορίζονται τά άλλως άόριστα καί 
μονιμούνταιζτά άλλως ρέοντα στοιχεία τής ήμετέρας 
συνειδήσεως, άλλά καί διευκολύνεται τά μέγιστα ή 
ποικίλη τών εννοιών προς άλλήλας σύγκρισις, επο
μένως ή εΰρεσις τών ποικίλων αύτών άναφορών. 
Οΰτω δέ εύρύνεται μέν ό όρίζων τών ήμετέρων γνώ
σεων, κατορθοΰται δέ ή συστηματική αύτών διάταζις 
καί ή αναγωγή αύτών είς μίαν ένότητα. Αί λέξεις 
χρησιμεύουσιν είς τάς διανοητικά? έργασίας τοΰ πνεύ
ματος, ώς είς τάς άριθμητικάς οί άραβικοί χαρακτή
ρες, δι’ ών ή σύγκρισις καί σύναψις τών άριθμών καί 
ή εύρεσις τών πολύπλοκων αύτών πρός άλλήλους 
άναφορών έξευμαρίζεται θαυμασίως. Ή επιστημο
νική άρα άνάπτυξις άνευ γλώσσης επιτήδειας είναι

1 )Έδϊ|(χοσιεύθη εν ετει 1S60 εν τώ ήαερολογίω Βρε του. 

αδύνατος· ή δέ γλώσσα παριστάνει τόν βαθμόν καί 
τόν χαρακτήρα τής επιστημονικής τών τε λαών καί 
τόν καθ’ έκαστον άνθρώπων μορφώσεως. Έκ τών 
ρηθέντων καταφαίνεται πόσον άναγκαία είναι ή τής 
γλώσσης επιμέλεια καί παρασκεύασες ώς μέσον προ- 
απαιτουμένου πάσης περί τήν επιστήμην σπουδής, 
επομένως πόσου λόγου άξιον καθίσταται τό ζήτημα 
περί τής παραδεκτέας κοινής τοΰ ήμετέρου έθνους 
γλώσσης.

Πληρών τήν ΰμετέραν επιθυμίαν εκφέρω ένταϋθα, 
μετά πάσης συντομίας αύτοσχέδιον περί τοΰ ρηθέντος 
ζητήματος γνώμην, ήτις ώς τοιαύτη είναι βεβαίως 
έν πολλοϊς άτελής καί έπιδεκτική άναπτύζεως τε 
καί διορθώσεως, άλλά κατά τάς βάσεις μοί φαίνεται 
ίκανώς στερεά, τεθεμελιωμένη έπί τής πέτρας τοΰ 
όρθοΰ λόγου. <

Περιττήν κρίνω ένταϋθα τήν ιστορικήν εκθεσιν 
τών διαφόρων γνωμών, αΐτινες ύπό διαφόρων είς 
λύσιν τοΰ ζητήματος προετάθησαν μέχρι τούδε, άρκεϊ 
δέ νά εΐπω, ότι τρεις κυριώτεραι γνώμαί, ών έκάστη 
επιδέχεται διαφοράς τινας λεπτοτέρας,διαιροΰσι νΰν 
τούς λογίους τοΰ γένους. Οί μέν αύτών πίστεύουσιν 
ότι ή κοινή τοΰ Ελληνικού γένους γλώσσα ύπάρχει 
ήδη ώρισμένη, κατ’ είδος τουλάχιστον, ύπ*  αύτοΰ 
τοΰ Ελληνικού λαού- είναι δηλονότι αύτή ή χυ
δαία γλώσσα, όποια ύπό τού Ελληνικού λαού" 
αυτομάτως μορφωθεϊσα λαλεϊται. Οί δέ, καταφρο- 
νούντες τήν ρηθεΐσαν γλώσσαν ώς πτωχήν και πολύ 
βαρβαρίζουσαν, δοξάζουσι τουναντίον, ότι κοινή τών 
Ελλήνων γλώσσα πρέπει νά δογματισθή ή άρχα α 
Ελληνική· ώστε ταύτης ή χρήσις άπαιτεϊται νά έκ- 
ταθή βαθμηδόν καί καταστή γενική. Οί δέ κρίνοντες 
τήν μέν χυδαίαν γλώσσαν άνεπιτήδειον είς τήν έπι- 
στημονικήν τοΰ γένους άνάπτυξιν διά τε τήν πτωχείαν 
τής ΰλης καί τό άκανόνιστον καί άόριστον τοΰ βαρβα- 
ρίζοντος είδους,τήν δέ άνάστασιν τής άρχαίας’Ελλη-
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νίκης και τήν εισαγωγήν αύτής εις τάς διαφόρους τοϋ 
κοινωνικού βίου σχέσεις αδύνατον, άσπάζονται μέσην 
τινά τών ρηθεισών δύο γνώμην, άποφαινόμενοι ότι 
άπαιτεΐται νά διαπλασθή κοινή τις τοΰ γένους γλώσ- 
σα, ιαή μακρυνομένη μήτε καθ’ ύλην μήτε κατ’ 
είδος άπό τής χυδαίας έπί τοσοΰτον ώστε νά άπο- 
βαίνη είς τον λαόν άκατάληπτος, διορθουμένη δέ 
καί ρυθμιζομένη, όσον ενδέχεται, κατά τόν τύπον 
τής αρχαίας καί έκ τοϋ θησαυρού εκείνης πλουτιζο- 
μένη. Άς έζετάσωμεν έκάστην τών γνωμών τούτων 
ιδίως.

Ή πρώτη τών ρηθεισών γνωμών είναι καθ’ ήμάς 
άπαράδεκτος.

α' . Διότι ήθελεν έμποδίση καί αύτήν τήν δυνατήν 
καί εύκολου πρός τόν άρχαϊον τύπον τής γλώσσης 
προσέγγισιν, καθιεροΰσα πάντα τυχαϊον βαρβαρίσμόν 
έπί μόνω τφ λόγω ότι εύρίσκεται ήδη εις τά στό
ματα τοϋ λαοϋ έπαρχίας τινός ή νήσου Ελληνικής.

β’. Διότι ήθελεν έμβάλη ήμας εις λαβύρινθον 
δυσεξίτητον ποικελωτάτων χυδαίων τύπων καί είς 
άδιαλύτους έριδας. Έάν δέν πρέπη νά έπιχειρήσω- 
μεν τό άδύνατον, τήν άνάστασιν δηλονότι τής ύπό 
τά έρείπια τοΰ άρχαίου κόσμου πρό αιώνων ταφεί- 
σης προγονικής ήμών γλώσσης, διατί νά άμελήσω- 
μεν καί αύτοΰ τοΰ δυνατού καί εύκολου,τής έφικτής 
δηλονότι διορθώσεως τής χυδαίας γλώσσης καί τής 
εύκατορθώτου διατυπώσεως αύτής πρός τήν άρχαιαν 
γραμματικήν ; Διατί νά καθιερώσωμεν παριφθαρμέ- 
νους τινάς καί βαρβάρους τύπους, οΐτινες εύκόλως 
διορθοΰνται καί εύκόλως είσάγονται διωρθωμένοι είς 
τά στόματα τοΰ λαοΰ, ώς μή διαφέροντες πολύ 
τών συνήθων, ή ώς εύκόλως ύπ’ αύτοΰ εννοούμενοι ; 
Διατί π. χ. νά λέγωμεν καί γράφωμεν ή γρηά, ή 
γρηαϊς—ή πόλη τής πόλης — ό κόρακας τοΰ κόρακα
— ό βασιλιάς, τοϋ βασιλιά — έκειός, έκειοΰ — πας, 
πάμεν, πάτε, πάν — λές, λετε, λέμεν, λέν— έλεγό— 
μουν, έλογόσουν, έλεγότουν, έλεγόμασθε, έλεγόσασθε, 
έλεγόντ-ουν—καί άλλα πολλά πολλά τοιαΰτα βάρ
βαρα καί παρακεκομμένα, ή καί έτι βαρβαρώτερα, 
ένφ δυνάμεθα άντ’ αύτών νά λέγωμεν καί νά γρά
φωμεν ορθότερα, είς δέ.τόν λαόν επίσης καταλη
πτά, ή γραία αί γραϊαι — ή πόλις τής πόλεως·— 
ό κόραξ τοϋ κορακος—ό βασιλεύς τοΰβασιλέως—έκεΐ
νος εκείνου- — ύπάγεις,ύπάγομεν,υπάγετε, ύπάγουσιν,
— λέγεις, λέγομεν, λέγετε, λέγουσιν — έλεγόμην, 
έλέγεσο, έλέγετο, έλεγόμεθα, ελέγεσθε, έλέγοντο ; 
Καί άν δέ τις άποφασίση εναντίον τοϋ όρθοΰ λόγου 
νά θυσιάση τόσους τύπους τής άρχαίας γραμματι
κής, δυναμένους εύκόλως καί εύκαταλήπτως νά είσα- 
χθώσιν είς τήν κοινήν τοΰ 'Ελληνικού γένους γλώσ
σαν, νά καθιερώση δέ τούς συνήθεις βαρβαρισμούς, 
μένει πάλιν τό έξης πολλών δυσχερειών καί άδιαλύ- 
τών ιρίδων έγκυον ζήτημα. Έπειδή ή χυδαία γλώσ
σα δέν είναι μία καί ομοιόμορφος, άλλά διαιρείται 
είς διαφόρους τοπικάς διαλέκτους, οιον τήν ΙΙελο— 
ποννησιακήν, τήν 'Επτανησιακήν, τήν Ηπειρωτι

κήν, τήν Θεσσαλικήν, τήν Χιακήν καί Κύπριαν 
κ.τ.λ. πώς όοιστέον τήν κοινήν τών Ελλήνων γλώσ
σαν ; Προς τό ερώτημα τοΰτο τρεις διάφοροι άπο- 
κρίσεις είναι δύναται αί εξής.

α’ .) Δυνάμεθα νά καθιερώσωμεν ώς κοινήν τών 
Ελλήνων γλώσσαν μίαν τινά τών διαφόρων τοπικών 
διαλέκτων, άποδοκιμάζοντες τάς λοιπάς. Άλλά τό
τε τίνα τούτων προτιμητέου ; Πώς θέλουσι συμφω- 
νήση είς την έκλογήν αύτής οΐ διαφόρους διαλέ
κτους λαλοϋντες Ελληνικοί λαοί ; ή διά τίνος νο
μοθεσίας θέλει στηριχθή ή έκλογή; έπί τής πλειονο
ψηφίας; ούδέν τούτου άτοπώτερον. Ή κρίσις περί 
τοϋ έπιτηδειοτέρου τοΰ νοΰ καί τής έπιστήμης ορ
γάνου, όποιον είναι ή γλώσσα, είς μόνον' άνήκει τόν 
νοΰν.’ νοΰς όμως καί άριθυ.Ος είναι πάν,τη ξένα πρός 
άλληλα καί άλλότρια. Έπί τής μεγαλητέρας πρός 
τούς τύπους τής άρχαίας γραμματικής συμφωνίας ; 
άλλά τότε διατί νά μή διατυπωθή ή κοινή τών 
Ελλήνων γλώσσα έτι συμφωνοτέρα προς τήν άρ- 
χαίαν, άπεκδυομένη όσον πλείονας βαρβαρισμούς δύ
ναται ν’ άπεκδυθή, χωρίς νά καταστή πρός τόν 
λαόν ξένη καί άκατάληπτος ;

β'-i) Δυνατόν νά δοθή κύρος ίσον είς πάσας τάς 
τοπικάς διαλέκτους καί άφεθή είς πάντα ΐλευθέοα ή 
έκλογή τής διαλέκτου,έν ή θέλει νά λαλή καί γράφη. 
Άλλά τότε τό Ελληνικόν γένος, καί μόνον τό Ελ
ληνικόν γένος, ούδεμίαν θέλει εχει γλώσσαν κοινήν, 
επομένως ούδεμίαν θέλει έχει γλώσσαν ίκανώς πλου- 
σίαν καί προσηκόντως διατετυπωμένην, έπιτηδείαν 
είς πλήρη παράστασιν τοΰ μεγάλου καΐ καθ’ ήμέ
ραν αύξανομένου άριθμοΰ τών τεχνικών, επιστημο
νικών κ.τ.λ. έννοιών, είς διάκρισιν τών λεπτοτάτων 
αύτών διαφορών καί άποχρώσεων πρός άλλήλας, εις 
πλήρη καί άκριβή μετάφρασιν τών εκλεκτών ποιη
μάτων, τών ρητορικών, φιλοσοφικών, Ιστορικών, ε
πιστημονικών άριστουργημάτων τών πεπολιτίσμένων 
εθνών. Ή διάπλασες γλώσσης τοιαύτης είναι μέγα 
καί δυσχεοέστατον έργον, άπαιτοϋν έπ’ αιώνας τήν 
συνέργειαν πάντων τών λογιών καί σοφών τοΰ έ
θνους’ καθίσταται δέ άδύνατος, όταν αΐ πνευματικαί 
τούτου δυνάμεις δέν συνεργάζωνται πρός ένα καί τόν 
αύτό? σκοπόν, άλλά διαιρώνται καί κατατέμνωνται 
άσχολούμεναι είς διάπλασιν πολλών όμοΰ διαλέ
κτων’ έάν μάλιστα τΟ έθνος τύχη ον οΰτω μικρόν 
ώς τό ήμέτερον, καί οί σοφοί αύτοΰ ολιγάριθμοι.

γΖ.) Δυνατόν νά συγχωρηθή ή άναμίζ χρήσις τών 
διαφόρων διαλεκτικών τύπων, θεωρουμένων πάντων 
έπίσης Ορθών καί εύχρήστων' άλλά τότε πας λόγος 
προφορικός ή γραπτός θέλει είσθαι γελοϊον φύραμα 
άνομοίων τύπων, πολυμιγής τις καί άηδής φωνών 
κυκεών. "Ενεκα δέ τής μεγάλης ποικιλίας τών χυ- 
δαϊκών τύπων, ών έκαστος λογίζεται έχων ίσον δι
καίωμα έν τή δημοκρατία τής γλώσσης, ήθελε κα— 
τάστή ή σύνταξις ελληνικής γραμματικής καΐ ό κα
νονισμός τής ελληνικής γλώσσης άόύνατος. Και ό
μως άνάγκη πάσα νά έχη ή Ελληνική γλώσσα, ώς 

πάσαι τών πεπολιτίσμένων εθνών αί γλώσσαι, κοι
νήν τινα γραμματικήν, περιέχουσαν τούς κανόνας 
πρός οΰς οφείλει νά ρυθμίζηται πας ό θέλων νά λαλή 
καΐ νά γράφη όρθώς τήν γλώσσαν, είτε ομογενής, 
είτε άλλογενής.

Έκ τών ρηθέντων συνάγεται ότι αί διάφοροι το- 
πικαί διάλεκτοι, είς άς ή χυδαία τών Ελλήνων 
γλώσσα διαιρείται, δύνανται μέν νά χρησιμεύσωσιν 
είς ασματα δημοτικά, είς κωμωδίας, είς μύθους καί 
διηγήματα, ώρισμένα πρός διδασκαλίαν καί τέρψιν 
τοϋ όχλου, ούχί δμως καί είς σπουδαίαν καΐ ύψηλήν 
ποίησιν, είς έπιστημονικά συγγράμματα, είς νομο
θεσίαν, δικηγορίαν κ.τ.λ. Πάσαι τών μεγάλων καΐ 
πεφωτισμένων τής Εύρώπης έθνών αί γλώσσαι ϊ- 
χουσιν, ώς καί ή ήμετέρα, διαφόρους άδιαπλάστους 
διαλέκτους, άλλην έν άλλη έπαρχία, ύπο τοΰ όχλου 
λαλουμένας, ών γίνεται χρήσις είς ασματα δημο
τικά, κωμωδίας κ.τ.λ. ούδεΐς δμως ούδεμίαν τών 
ρηθεισών διαλέκτων μεταχειρίζεται είς σύνταξιν 
ποιήματος σπουδαίου, συγγράμματος επιστημονικού 
ή ώρισμένου είς χρήσιν καί ωφέλειαν τών παιδείας 
μετόχων ή γεγραμματισμένων άλλά τά τοιαΰτα 
ποιήματα καί συγγράμματα συντάσσονται είς την 
κοινήν τοΰ έθνους καί γραμματικώς κεκανονισμένην 
γλώσσαν.

Έρχόμεθα ήδη είς τήν έξέτασιν τής δευτέρας τών 
ρηθεισών γνωμών, καθ’ ήν ή κοινή τοΰ ήμετέρου 
γένους γλώσσα πρέπει νά όρισθή ή άρχαία Ελλη
νική. Έάν ή άρχαιότης έκληφθή ένταϋθα κατά τε 
τήν ύλην καΐ τό είδος, ήτοι κατά τε τό λεξικόν καΐ 
κατά τήν γραμματικήν,έννοουμεν άμέσως,ότι οί την 
όηθεΐσαν γνώμην άποφαινόμενοι άποφαίνονταί τι 
άδύνατον. Τό λεξικόν τής άρχαίας Ελληνικής γλώσ
σης είναι όλως άνεπαρκές είς παράστασιν τών πολυ
αρίθμων έννοιών μέ όσας ή άπό τών άρχαίων αιώ
νων μέχρι τών ημερών ήμών γενομένη πρόοοος τών 
τεχνών καί έπιστημών έπλούτισε τό άνθρώπινον 
πνεΰμα’ άνάγκη δέ πάσα νά δημιουργηθώσι πολυ
άριθμοι νέαι λέξεις είς παράστασιν τών νεωτέρων 
έκείνων έννοιών. Άλλ’ ούτως ή άρχαία Έλληνικη 
γλώσσα δέν μένει πλέον άληθώς άρχαία’ θέλει ομοι
άζει άρχαϊον άγαλμα ένδεδυμένον κατά τάς άπαι- 
τήσεις τοΰ νέου συρμοΰ, ή ώπλισμένον μέ τηλεβό
λου, ή τηλεσκόπιου, ή μικροσκοπίαν κ.τ.λ’ άνάγκη 
άρα νά νοηθή ένταϋθα άρχαία Ελληνική γλώσσα 
μόνον κατά είδος, ήτοι κατά τήν γραμματικήν.

Άλλά καί άν κατά τήν περιωρισμένην ταύτην 
σημασίαν νοηθή, ή κοινή αύτής χρήσις μένει άκα- 
τόρθωτος. Πολλοί τύποι τής άρχαίας γραμματικής 
κατέστησαν άπ’ αιώνων εις τόν λαόν πάντη ξένοι 
καΐ άκατάληπτοι, πολύ δέ άλλοτριωτέρα κατέστη 
είς αύτόν ή άρχαία σύνταξις’ διότι ή νέα τών Ελ
λήνων γλώσσα μιμείται τό άνεπτυγμένον τών νεω
τέρων τής Εύρώπης γλωσσών, έκφράζουσα διά προ
θέσεων πολλάς άναφοράς δηλουμένας έν τή άρχαία 
γλώσση διά τής καταλήξεως, άναλύουσα δέ συνή- 

Οέστερον τάς μετοχάς είς προτάσεις άναφορικάς, αί- 
τιολογικάς, ύποθετικάς, έναντιωματικάς κ τ.λ. ή 
δέ άκριβής χρήσις τών εγκλίσεων τής ενεργητικής 
καί μέσης φωνής τών ρημάτων καί ετι πολλών μο
ρίων άπαιτεϊ διακρίσεις οΰτω λεπτάς, όποΐαι ύπερ- 
βαίνουσι τήν δύναμιν τής πνευματικής τοΰ λαοΰ ό· 
ράσεως. Τοιαύτη ούσα ή άρχαία Ελληνική γλώσσα 
καί τόσον τοϋ λαοΰ άλλοτρία, είναι άπίστευτον ότι 
θέλει ποτέ καταστή καταληπτή είς αύτόν, άδύνατον 
δέ νά είσάχθή είς τά στόματα αύτοΰ. "Οτι καί άν 
εϊπ.ωσί τινες, άφαρπαζόμενοι μάλλον ύπο τής ζωη- 
ράς φαντασίας ή οδηγούμενοι ύπό τής κρίσεως, ή 
άρχαία Ελληνική γλώσσα δέν δύναται νά έγερθή έκ 
τοΰ τάφου καί καταστή ζώσα τοΰ λαοϋ γλώσσα.

"Οθεν όφείλουσι μέν οί νέοι ομογενείς, όσοι θη- 
ρεύουσιν έν τοΐς γυμνασίοις και έν τώ Ιΐανεπιστη- 
μίω άνωτέραν παιδείαν, νά καταβάλλωσι πάσαν 
σπουδήν περί τήν άπαράμιλλον γλώσσαν τών ήμε- 
τέρων προγόνων καί άσκώνται έπιμελώς είς τό γρά- 
φειν αύτήν εύχερώς καί κομψώς, ΐνα μεταχειρίζων- 
ται αύτήν εύδοκίμως όπου οί σοφοί τής Εύρώπης 
μεταχειρίζονται τήν Ρωμαϊκήν, είς ποιήματα δη
λονότι καί συγγράμματα συντασσόμενα οιά τούς σο
φούς’ άλλ’ έπειδή ή έκμάθησις καί ή κοινή χρήσις 
τής άρχαίας Ελληνικής γλώσσης είναι άδύνατος, 
μένει άναγκαία καΐ άπαραίτητος ή διατύπωσις κοι
νής τίνος γλώσσης χρησίμου είς τά λοιπά συγγράμ
ματα καί ποιήματα, είς τήν άπό τοϋ άμβωνος δι
δασκαλίαν, είς τήν νομοθεσίαν, είς τάς κοινοβου- 
λιακάς συζητήσεις, είς τά δικαστήρια, εις τήν έφη- 
μεριδογραφίαν, καΐ είς τάς διαφόρους τοϋ κοινωνικοΰ 
βίου σχέσεις.

Λύτη δέ είναι ή τρίτη γνώμ.η, είς ής τήν έξέτασιν 
μεταβαίνομεν.

Τήν τρίτην γνώυ.ην καθ’ήν άνάγκη νά διαπλα- 
σθή ώς κοινή τών Ελλήνων γλώσσα μέση τις με
ταξύ τοΰ χυδαϊσμού τών κατά τόπον διαλέκτων καΐ 
τής καθαρότητος καΐ γραμματικής άκριβείας τής 
άρχαίας Ελληνικής, άσπάζονται ώς έλλογωτέραν οί 
πλεϊστοι τών λογιών τοϋ έθνους’ άλλά δέν συμφω- 
νοϋσι πάντες περί τοϋ τύπου αύτής, περί τοΰ βαθ
μού τής καθαρότητος καί τής πρός τήν άρχαιαν 
γραμματικήν έγγύτητος. Είναι φανερόν ότι ή κοινή 
αΰτη γλώσσα πρέπει νά έχη βάσιν τήν νϋν λαλου- 
μένην, ϊνα μή καταστή τοϋ λαοϋ άλλοτρία, άλλ’ 
ένταύτφ πρέπει νά καθαρεσθή τών κατά τόπους 
ποικίλων χυδαϊσμών καί ρυθμισθή κατά τον κοινόν 
τής άρχαίας γραμματικής τύπον έπί τοσοΰτον, έφ’ 
όσον ή ρύθμισις είναι δυνατή, ήτοι έφ’ όσον ή κατά- 
ληψις καϊ ή κατά μικρόν είς κοινήν χρήσιν εισαγωγή 
τής ούτως έρρυθμισμένης γλώσσης δέν ύπερβαίνει 
τήν νοητικήν τοΰ λαοΰ δύναμιν. *0  κανών ούτος 
απλώς οΰτω τιθέμενος είναι ορθός· άλλ*  ή έφαρμογή 
αύτοΰ είς τά καθ’ έκαστον παρέχει πολλάς δυσκο
λίας καί γεννά νέαν διαίρεσιν τών γνωμών. Άπ’ 
άρχής τής παρούσης έκατονταετηρίδος πολλά περί 



- 148 - - 149

τούτου έγράφησαν. 11ρό της 'Ελληνικής μάλιστα 
έπαναστάσεως ό Κοραής, ό Κοορικάς, Νεόφυτος δ 
Δούκας, δ Γαζής, ό Φαρμακίδης, ό ιατρός Κανέλ- 
λος καί άλλοι κατέστησαν τό περί τής νέας Ελλη
νικής ζήτημα ύπόθεσιν σπουδαίων διατριβών καί 
πολλών φιλεριστικωτέρων έν ταΐς φιλολογικαϊς έφη- 
μερίσιν άρθρων ύπερενίκα δέ ή γνώμη τοΰ Κοραή, 
πρός ήν οί πλεϊστοε τών λογιών άπέκλινον. Άλλ’ ή 
έπανάστασις τών Ελλήνων κατέπαυσε τον περί 
γλώσσης εκείνον διά γραφίδας καί μέλανος πόλεμον 
ον διεδε'χθη ό ύπέρ πολιτικής ανεξαρτησίας διά 
ξίφους καί αίματος" άπό δέ τής περατώσεως τού
του επικρατεί είς τάς περί γλώσσης δοξασίας τών 
λογιών ομογενών αληθής αναρχία, τών μέν άποκλι- 
νόντων είς τόν δημοτικώτερον τύπον, τών δέ άναο- 
ριχωμένων πρός τόν άρχαϊον, τών δέ κράμά τι τύ
πων, αρχαίων καί νέων, εκλεκτών καί χυδαίων, ά- 
κρίτως άσπαζομένων καί έν τω αύτώ κεφαλαίω καί 
πολλάκις έν τή αύτή περιόδφ αρχαίους τύπους μετά 
νέων χυδαίων άηδώς μιγνυόντων. Πάντες αισθά
νονται τήν άνάγκην τής άπό τής αναρχίας ταύτης 
άπαλλαγής" άλλά πώς κατορθοϋται αυτή; Ή φύ
σις ή ή τύχη τοΰ Ελληνικού γένους είναι παράδο
ξος" ώς έπί τοΰ ύπέρ τής πολιτικής του άνεξαρτη- 
σίας άγώνος πολλοί μέν γενναίοι καί είς τήν πατρί
δα άφωσιωμένοι άνδρες άνεφάνησαν, μεγάλα κα- 
τορθώσαντες έργα καί μεγάλων επαίνων άξιωθέντες, 
ούδείς όμως άνεδείχθη ύπερέχων τών άλλων υπερο
χήν τοιαύτην όποια ήτο ικανή νά έλκύση πρός αύ
τόν τήν κοινήν πάντων έμπιστοσύνην, καί τον κα— 
ταστήση κέντρον ένότητος τής όλης πρός τόν σκο
πόν ένεργείας τοΰ έθνους, ούτω καΐ είς τόν πνευμα
τικόν ύπέρ τής διαπλάσεως κοινής τοΰ έθνους γλώσ- 
σης αγώνα πολλοί μέν λόγου άξιοι έφάνησαν άγω- 
νισταί, πολύ τι ή ολίγον είς τήν διόρθωσιν καί τόν 
πλουτισμόν αύτής συντελέσαντες, ούδείς δμως ϊσχυσε 
νά ένώση ύπέρ τής γνώμης του πάσας τών λογιών ο
μογενών τάς ψήφους,καί διά τών ιδίων του βημάτων 
νά χαράξη τήν οδόν ήν ήθελον βαδίσει πάντες ή οί 
πλεϊστοιλόγιοιΈλληνες.Οΰτωτώνπραγμάτων έχόντων 
τις έλπίς ύπολείπεται, ότι ή προβαλλομένη ένταΰθα 
ύπ’έμοΰ γνώμη θέλει άξιωθή πλειοτέρας έπιδοκιμασί- 
ας;Ούδεμία τοιαύτη έλπίς ήθελεν ύπάρχει έάν ή γνώ
μη αΰτη ήτο ιδία τις έπίνοια,άλλ’ένταύθα δέν έκφέ- 
ρω γνώμην ιδίαν, μάλλον δέ τό συναγόμενον τήςπα- 
ρατηρήσεως τοΰ τρόπου τοΰ γράφειν ον οί πλεϊστοι 
καί κριτικώτεροι τών λογιών, μικρών τινων διαφο
ρών έξαιρουμένων, σιωπηλώς παραδέχονται. Πα
ρατηρούνται μέν έκκλίσεις τινές καί έκτροπαί άπό 
τής σχεδιαζομένης ένταΰθα τροχιάς, παρ’ άλλοις 
λογίοις άλλαι" άλλά ταύτας λογιστέον ώς τάς δια
ταράζεις έκείνας τών κινουμένων ουρανίων σωμά
των, άς τυχαίοι καί μεταβληταί έπιδράσεις άλλων 
τινων σωμάτων παράγουσι, καί ας άφαιροΰντες οί 
άστρονόμοι εύρίσκουσι τήν κανονικήν αύτών τροχιάν.

Καθόλου παραδέχομαι τόν ύπό τοΰ αειμνήστου 

Κοραή έν τισι τών έπεστολών τσυ τεθέντα κανόνα 
ότι έκαστος οφείλει γράφων νά γράφη ούτως ώστε 
έκ τών ύπ’ αύτοϋ γραφομένων νά ήναι δυνατόν νά 
έξαχθή γραμματική τις τής γλώσσης" τοΰτο συμ
βαίνει ότι οφείλει ό γράφων νά ήναι τουλάχιστον 
σύμφωνος πρός έαυτόν, ήτοι ν’ άκολουθή) σταθερώς 
κανόνας τινάς, έπομένως νά μ.ή μεταχειρίζηται άλ
λοτε άλλους τύπους, καί άλλοτε άλλον τρόπον συν
τάξεως, ότέ μέν αιρόμενος ύπόπτερος είς τάς ύπερ- 
νεφεΐς κορυφάς τοΰ άρχαίου Έλικώνος, άλλοτε δέ 
καταπίπτων είς τά χθαμαλά πεδία, άτινα γεωργεϊ ό 
όχλος πρός ύλικήν του τροφήν" ότέ μέν άντλών έκ 
τής Κασταλίας ή Ίπποκρήνης τοΰ άρχαίου Ελληνι
σμού, άλλοτε δέ έκ τών ίλυωδών τεναγών τοΰ χυδαϊ
σμού. Τόν κανόνα τοΰτον θέλω έχει ύπ’ όψιν σχε- 
διάζων έν τοϊς έξής τόν τύπον τής κοινής ήμών 
γλώσσης. ’Επειδή δέ έπί τής γλώσσης θεωρούνται 
δύο τινά, ή ΰλη καί το είδος, θέλω λαλήσει περί έ- 
κατέρων έν·άλλω άρθρω.

Έν Άθήναις τή 31 Αύγουστου 18 60.
Φόλοππος Ίωάννου.

HERBERT SEEJSTCJEEL

Τέταρτον άνάγυωβμα.

(Συνέχεια ιδε φύλλ. 16).
Ήτο γνώμη τοΰ Πεσταλότζη, ήτις μάλλον καί 

μάλλον διεδόθη, ότι ειδός τι άνατροφής πρέπει νά 
άρχηται έκ σπαργανών. Καί πάς όστις παρετήρησε 
πώς τό παιδίον άτενίζει μέ άνοικτά δμματα πρός τά 
περί αύτό, πείθεται εύκόλως ότι ή άνατροφή όντως 
άρχεται πρωϊαίτατα, είτε ήμεϊς θέλομεν τοΰτο είτε 
όχι, ότι τό ψηλαφάν, τό θέτειν είς τό στόμα πάν 
τό προστυχόν, τό άκροάσθαι μέ άνοικτόν στόμα παν
τός τόνου, πάντα ταΰτα είναι οί πρώτοι βαθμοί 
τής σειράς, ήτις καταλήγει είς τήν άνακάλυψιν ά- 
φανών πλανητών, είς τήν εΰρεσιν λογιστικών μηχα
νών, είς τήν δημιουργίαν έκτακτων εικόνων, είς τήν 
μελοποίησιν συμφωνιών καί μελοδραμάτων. Άφ’ού 
δέ ή φύσις εμφανίζεται άπό τής πρώτης ημέ
ρας οίκειοθελώς καί άναποφεύκτως ενεργός, έχομεν 
καθήκον νά μή παρεμποδίζωμεν, άλλά νά διευκολύ- 
νωμεν τήν ένέργειαν αύτής. Τοΰτο δέ πρέπει νά γέ
νη συμφώνως πρός τάς οδηγίας, άς δίδει ήμών ή 
ψυχολογία.

Αί πρώται εντυπώσεις, αϊτινες γεννώνται έν τή 
ψυχή ήμών, είναιτά ύπό τής άντιστάσεως, ύπο τοΰ 
φωτός, ύπό τοΰ ήχου κλπ. παραγόμενα άπλά καί 
άδιαίρετα αισθήματα" διότι δέν είναι δυνατόν νά 
ύπάρχωσιν έν τή ψυχή φαινόμενα ψυχικά σύνθετα 
πρό τών φαινομένων, έξ ών ταΰτα σύγκειν ται. Ή 
παοάστασις .· τοΰ σχήματος δέν είναι δυνατόν νά 
ύπάρχη, έάν δέν προηγηθή ή γνώσις τοΰ φωτός 
κατά τάς διαφόρους αύτού έντάσεις, ή τής άντι- 

στάσεως κατά, τούς διάφορους άύτής βαθμούς" διότι 
πρό πολλοΰ ήδη είναι γνωστόν ότι τό σχήμα τών 
πραγμάτων τό μέν ορατόν κρίνομεν έκ τής διαφο
ράς τοΰ φωτός, τό δέ απτόν έκ τής διαφοράς τής 
άντιστάσεως" Κατά τόν αύτόν δέ τρόπον δυνάμεθα 
νά εΐπωμεν ότι ούδεμία έναρθρος λέξις είναι κατα
ληπτή πριν γίνωσι ληπταί αί έναρθροε φωναί αί 
συνιστώσας τήν λέξιν. Καί τοΰτο ρητέον περί παν
τός έν ήμΐν συμβαίνοντος. Καί διά τοΰτο έπρεπε 
ύπείκοντες είς τόν νόμον τοΰτον τής προόδου απο 
τών απλών είς τά σύνθετα νά έχωμεν πρόχειρα 
πολλά πράγματα, άλλα μέν δι*  ών νά παριστάνον- 
το οί διάφοροι βαθμοί καί τά είδη τής άντιστάσε- 
ως, άλλα δέ, δι’ ών νά έγίνοντο γνωστοί οί διά
φοροι βαθμοί τής έντάσεως τοΰ φωτός ή καί αί ι
διότητες αύτοϋ, άλλα δέ, δι’ ών νά έγνωρίζοντο 
οί διάφοροι τόνοι κατά τήν ίσχύν, τό ύψος καί τήν 
ποιότητα αύτών. Πώς δέ ή γνώμη ήμών αΰτη, ή- 
τις έξήχθη καθαρώς έκ τής θεωρίας, έπικυροΰται διά 
τών ένστικτων τών παιδιών, πάς τις κατανοεί, άν 
ένθυμηθή, όποιαν εύχαρίστησιν εύρίσκουσι τά μικρά 
παιδία δάκνοντα τά άθύρματά των, ψηλαφώντα τά 
στιλπνά κομβία τοΰ αδελφού των, τίλλοντα τόν 
πώγωνα τοΰ πατρός των πόσον προσηλοΰνται,οταν 
βλέπωσι πράγματα μέ ποικίλους ζωηρούς χρωματι
σμούς, ά καλοΰσιν ωραία, καλά, άν δύνανται νά λέ- 
γωσι τήν λέξιν, μόνον διά τόν ζωηρόν χρωματισμόν 
των. Πώς τό πρόσωπόν των γελά,όταν άκούωσι τήν 
τροφόν φλυαρούσαν,, δταν άκούη τά κροτήματα τών 
χειρώνή άλλον τινά'τόνον,όν δέν έχουσιν άκόμη άκού- 
ση.Εύτυχώς έν τούτω κατά τήν μικράν ήλικίαν έκ- 
τελοΰνται πολλά πράγματα ίκανοποιοΰντα τήν ανα
τροφήν τών μικρών. Άλλ’ ύπολείπονται έτι περισσό
τερα νά γίνωσι,καί πρέπει νάγίνωσι,διότι τό πράγμα 
είναι πολύ σπουδαιότερον ή όσον φαίνεται έκ πρώτης 
όψεως.Πρώτον μέν διότι αί εντυπώσεις τής ήλικίας 
αύτής είναι ζωηρότεραι καί ανεξάλειπτοι ή έν πάση 
άλλη ηλικία. Έπειτα, άφ’ ού ή ηλικία αΰτη πρός 
ούδέν άλλο δύναται νά χρησιμοποιηθή, έάν διδα- 
χθώσι τώρα αύτά τά πράγματα,ά δύνανται νά άντι- 
ληφθώσι καί ά πρέπει πάντως πάς άνθρωπος νά κα- 
τέχη,έπέρχεται ούτω καί οικονομία χρόνου’διότι,έάν 
δέν ήθελε μάθη αύτά τώρα,θά έμάνθανε κατόπιν,ότε 
ήδύνατο τόν χρόνον νά χρησιμοποιήση πρός τύκαλλί- 
τερον,διότι τότε θά έχωσιν άναφανή ενεργοί πολλαί 
τής ψυχής δυνάμεις. Άλλ’ έκτός τών λόγων τούτων 
δέν πρέπει νά παρίδωμεν καί τόν τής ύγείας, ήτις 
σπουδαίως προάγεται έκ τής διαρκούς εύχαριστή- 
σεως, ήν αισθάνεται τό παιδίον άπασχολούμενον μέ 
πράγματα, ά ζητεί ή φύσις αύτοϋ καί ά μετά ιδιαι
τέρας προθυμίας ιδιοποιείται. Ή άνατροφή, ήτις 
ήθελεν είδικώς άσχοληθή μέ τό ζήτημα τοΰτο, πρέ
πει νά λάβη ώς θεμελιώδη αρχήν τών έργασιών 
της το άζίωμα το παιδαγωγικόν έκ τών αορίστων 
είς τά ώρισμένα καί συμφώνως πρός αύτήν νά θέτη 
κατ’ άρχάς πλησίον άλλήλων τά αντίθετα, διότι 

αύτά κατ’ άρχάς διακρίνονται έμφανώς άπ’ άλλή
λων. Οΰτως έκ τών τόνων νά δίδη κατ’ άρχάς νά 
διακρίνωσι τούς βαουτάτους καί όξυτάτους τόνους,έκ 
τών χρωμάτων τά ούδεμίαν.πρός άλληλα ομοιότητα 
έχοντα, έκ τών σωμάτων τά λίαν σκληρά καί τά 
λίαν μαλακά και σύν τώ χρόνω νά προβαίνη είς 
έντυπώσεις έπί μάλλον καί μάλλον συγγενείς.

’Εάν δέ έξετάσωμεν τήν πραγματογραφίαν ή, ώς 
άλλως λέγεται,τήν έποπτικήν διδασκαλίαν,ήτις είναι 
συνέχεια φυσική τής άρχικής ταύτης άσκήσεως τών 
αισθητηρίων, παρατηροΰμεν ότε ή έφαρμοζομένη 
ένταΰθα μέθοδος εύρίσκεται είς φανεράν άντίθεσιν 
πρός τήν μέθοδον τής φύσεως, ής γίνεται χρήσις καί 
έν τή παιδική ήλικίίρ καί έν τή ώρίμφ καθ’ δλην 
τήν ποοείαν τοΰ πολιτισμού. Δεότΐ έν ω έπρεπε νά 
δεικνύωνται τά πράγματα εις τούς μαθητάς καί πώς 
τά μέρη αύτών συνδέονται πρός άλληλα, βλέπομεν 
ότι ταΰτα άνακοινοΰνται είς αυτούς είτε προφο,ρι- 
κώς είτε διά βιβλίων. Άλλ’ άν λάβωμεν ύπ’ όψιν 
οτι έν τή βρεφική ήλικίιρ, μέχρι τοΰ χρόνου καθ’ 
όν μανθάνει νά έννοή τήν γλώσσαν, τό παιδίον 
συλλέγει τάς γνώσεις του μόνον διά τής ιδίας του 
πείρας, ότι καί τάς ιδιότητας τής σκληρότητος καί 
μαλακότητος τών σωμάτων, καί τάς φωνάς τών 
ζώων καΐ τών άνθρώπων ώς καί τό βάρος ώρισμένων 
αντικειμένων άποκτά διά τής ίδιας παρατηρήσεως" 
ότι καί εν τή άνδρική ήλικίι^, ότε δέν έχει πλέον 
παρ’ αύτώ κανένα διδάσκαλον ό άνθρωπος, είναι 
ήναγκασμένος μόνος νά μανθάνη διά τής παρατη
ρήσεως καί τοΰ συλλογισμού τί πρέπει έκάστοτε νά 
λέγη καί νά πράττη, έκ δέ τής περισσοτέρας καί 
άκριβεστέρας πείρας έξαρτάται ή εύδοκίμησις αύταΰ 
έν τφ βίφ,πώς είναι δυνατόν νά φαντασθώμεν ότε ή 
μέθοδος αΰτη τής αύτοδιδαχής ή παρατηρούμενη καί 
έν τή βρεφική,καί έν τή άνδρεκή ηλικία παραλλάσει 
έν τή ήλικίρ: τή μεταξύ τούτων, μάλιστα τοΰ λόγου 
όντος περί τής γνώσεως τών ιδιοτήτων τών πραγμά
των ; Δέν φαίνεται μάλλον καί ένταΰθα ή άλήθεια 
ότι μία είναι ή μέθοδος καί τήν μέθοδον αύτήν έπι- 
βάλλει ήμΐν ή φύσις αύτή, έάν μόνον έχωμεν νοΰν 
νά τήν άντιληφθώμεν καί μετριοφροσύνην νά την α- 
ναγνωρίσωμεν,Τί πράγμα άλλο είναι φανερώτερον τής 
έπεθυμίας τών παιδιών νά μή άδιαφορώμεν είς τάς 
έργασίας των ;

Δέν βλέπεις πώς τό παιδίον,δπερ κάθηται έπί τών 
γονάτων σου, πώς σοΰ φέρει πρό τών οφθαλμών σου 
τό άθυρμά του, ϊνα ϊδης καί σύ τοΰτο ; Ίδέ αύτό, 
πώς προστρΐβον τόν ύγρόν δάκτυλόν του έπί τής 
τραπέζης καί παράγον όξύν τόνον στρέφεται προς 
σέ καί σέ προσβλέπει και πάλιν έπαναλαμβάνει 
τοΰτο καί πάλιν σέ προσβλέπει θέλον διά τούτου νά 
σοΰ εΐπη" «”Ακουσον αύτόν τόν νέον τόνον.» Παρα- 
τήρησον πώς τά μεγαλείτερα παιδάκια έρχονται είς 
τό δωμάτιον καί φωνάζουσι. ’Ιδού, μαμά, έν πράγ
μα περίεργον, τί είναι έκεΐνο, μαμά; τί είναι τό 
άλλο καί ή καλή αΰτη συνήθεια τοΰ παρατηρειν, 
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τοϋ έρωταν θά έξηκολούθει έπ' άπειρον, έάν ή εύ- 
ηθηζ' μήτηρ δέν προσέταττε νά μή τήν ένοχλώσι. 
ΙΙαρατήρησον τά μικρά, τά έξερχόμενα είς περίπατον 
με την τροφόν των, πώς έκαστον τρέχει προς αύτήν 
κρατούν νέον άνθος, όπερ έκοψε καί δεικνύον τοΰτο 
φωνάζει, τί καλόν ! τί καλόν! καί έπιθυμέϊ νά 
έπιβεβαιώση τοΰτο καί ή τροφός του. Πρόσεξε, μέ 
ποϊον ζήλον καί μέ ποιαν ζωηρότητα πάν μικρόν 
παληκαράκι περιγράφει πάν ό,τι νέον είδεν, αρκεί 
μόνον νά δυνηθή νά εύρη ένα, όστις νά ένδιαφέρη- 
ται είς ό,τι τοΰτο διηγείται.

( ’Ακολουθεί)

ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΧΝΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Ό βουλευτής κ. Σπ. Στάης, πρώην καθηγητής, 
ώμίλησεν έν τή βουλή κατακρίνων τάς γινομένας 
συχνάς μεταβολάς έν τώ κλάδφ τής δημοτικής καί 
μέσης έκπαιδεύσεως καί άποφαινόμενος ότι ύπό τοι- 
ούτους όρους ούδέν είναι δυνατόν νά γίνη καλόν έν 
τή παρ’ ήμϊν έκπαιδεύσει. Ένομίζομεν ότι ή γνώμη 
αύτη θά άνεγνωρίζετο ώς όρθοτάτη καί θά έπέδρα 
ώστε είς το εξής οί κ. κ. ύπουργοί νά φείδωνται 
του κλάδου αύτοΰ περισσότερον, άν όχι χάριν τών 
διδασκάλων, ούς θεωροΰσιν έξ ούσίας άλλης κατε- 
σκευασμένους ή τούς συνήθως βροτούς, άλλά τούλά- 
χιστον χάριν τών μαθητών, ούς κατά πρώτιστον 
λόγον βλάπτει ή συχνή τών διδασκάλων αύτών αλ
λαγή. Άλλά μετά δύο ήμέρας άνεγνώσαμεν πρός 
έκπληξεν ήμών έν μια τών μάλλον διαδιδόμενων ε
φημερίδων τής πρωτευούσης τήν γνώμην ένός άνω— 
τάτου ύπαλλήλου έν τφ Ύπουργείφ τής Παιδείας, 
καθ’ δν αί συχναί μεταβολαί, αί παύσεις δηλ. καί 
μεταθέσεις, υποκινούνται ύπό τών διδασκάλων αύ
τών καί καθηγητών, οϊτινες στενοχωρούμενοι έν τφ 
τόπφ ένθα τό πρώτον διωρίσθησαν ζητοΰσιν αλλαγήν 
έπ’ έλπίδι κρείττονος θέσεως καί ούτω πιέζουν καί 
βουλευτάς καί ύπουργεϊα καί γίνονται αί μεταβολαί 
αύταί. Τίνος δέ ύπαλλήλου είναι ή ύψηλή αύτη 
φιλοσοφία, είναι περιττόν νά τόν όνομάσωμεν. Είναι 
ό ύπάλληλος αύτός, τοΰ όποιου ή ιδιόρρυθμος 
κεφαλή έπροίκισε τήν 'Ελλάδα μέ διοργανισμούς καί 
μέ σχέδια, ά πάντα παρουσιάζουσι τό εξαιρετικόν 
πλεονέκτημα ότι ούτε πρός τήν έπιστήμην συμβιβά
ζονται ούτε τά σχολεϊα ώφελοϋσι, άλλά τούναν— 
τίον όσημέραι περιάγουσιν είς άποσύνθεσιν καί σχο
λεία καί διδασκάλους. Οί διδάσκαλοι παοιστώνται 
ύπό τοΰ κυρίου τούτου ανώτερου ύπαλλήλου ώς θη- 
ρεύοντες τύχην καί κατεχόμενοι πάντες ύπό τής 
μανίας νά διασχίζωσι τά όρη καί τάς θαλάσσας τής 
'Ελλάδος περιφερόμενοι άπό πόλεως είς πόλιν καί 
άπό χωρίου είς χωρίον πρός εύρεσιν τύχης. Π. χ. 
ό κ. Γεώργιος Ζυγαλάκης, όστις είργάζετο έν Άρ- 

γαλαστή του Βώλου κατά 7)βριον έπόθησε νά δια- 
τρίψη καί ολίγον χρόνον καί έν ΙΙαροικίγ τής Πά
ρου. Υπέβαλε λοιπόν άναφοράν πρός τόν άνώτερον 
ύπάλληλον τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας, όστις 
ένέκρινε νά μεταβή έκεϊ, ΐνα διδάσκη τούς παΐδας. 
Άλλ' δτε έφθασεν έκεϊ, δέν εύρε τά πράγματα ώς 
τά ήλπιζε καί έπεθύμησε ή ψυχή του νά μεταβή είς 
Βελεστϊνον. Διά τοΰτο καί πάλιν άπετάθη πρός τόν 
σοφον αυτόν ύπάλληλον τοϋ ύπουργείου τής Παι
δείας καί ή αϊτησις τοΰ διδασκάλου ένεκρίθη καί 
ούτος πρό μηνάς άνεχώρησεν είς Βελεστϊνον. Παρα- 
δεχόμεθα ότι ό διδάσκαλος ούτος κατέχετάι ύπό τής 
μανίας νά διέρχηται όλον τό σχολικόν έτος ταξει- 
δεύων άνά τάς νήσους καί τάς ηπείρους καί ότι 
ούδαμοΰ εύρίσκει άνάπαυσιν, ούδαμοΰ εύρίσκει ήσυ- 
χίαν, ερωτώμ3ν τό σεβαστόν Ύπουργεϊον τής Παι
δείας θά εξακολούθηση άρά γε νά γίνηται τοΰ δι
δασκάλου τούτου τυφλός ύπηρέτης παρέχων αύτφ 
μισθούς διά διδασκαλίαν ήν δέν κάμνει ; Διότι τίς 
διδασκαλία είναι κατορθωτή, δταν ό διδάσκαλος ϊ- 
σταται πανταχοϋ έπί ποδός μέ τήν ράβδον τοΰ ο
δοιπόρου ή τοΰ επαίτου άνά χεϊρας ; Έφεραν ώς 
παράδειγμα τόν κ. Ζυγαλάκην, δν γινώσκω καί δν 
έκτιμώ ώς καλόν διδάσκαλον καί φίλον τοΰ καθή
κοντος, ινα έκ τοΰ παραδείγματος τούτου μάθη ό 
κόσμος όλος ότι ή γνώμη τυϋ κ. ύπαλλήλου περί 
τών συχνών μεταθέσεων τών διδασκάλων, καθ’ ήν 
δΓ αύτά ενέχονται οί διδάσκαλοι καί μόνον ούτοι, 
είναι σφοδρά ήμαρτημένη καί άδικος, καί ένταϋθα 
φαίνεται ότι αρμόζει ή παροιμία φωνάζει ό κλέφτης 
διά νά φύγη δ οίκοκύρης. Ό κ. Ζυγαλάκης επιθυ
μεί πρό παντός νά είναι διδάσκαλος έν Μηλέαι; 
τοΰ Βώλου τή πατρίδι του ή τούλάχιστον πλησίον 
αύτής. Άλλά τον Σεπτέμβριον τό Ύπουργεϊον αύ- 
θαιρέτως καί άστόργως χαριζόμενον είς πολιτικάς 
λεγομένας άπαιτήσεις έξετόπισε αύτόν είς Πάρον. 
Άν δεν ήδύνατο ό διδάσκαλος ούτος νά μείνη έν 
Πάρφ, άλλά προετίμα μάλλον νά έπανέλθη είς τήν 
θέσιν του ή εις τινα πόλιν τής έπαρχίας του, τοΰτο 
δέν δυνάμεθα αύστηρώς νά ψέξωμεν. Είναι φυσικόν 
είς τόν άνθρωπον νά άγαπά περισσότερον τον τόπον 
τής γεννήσεώς του, νά εύχαριστήται περισσότερον 
βλέπων τά βουνά καί τά δάση τής πατρίδος του, 
νά άκούη μετά μείζονος ήδονής τήν λαλιάν τών συμ
πολιτών του καί νά άναστρέφηται προθυμότερον μετ’ 
αύτών, οΐτινες έχουσι τά αύτά ήθη καί έθιμα, τούς 
αύτούς ποθους καί στοχασμούς.Καί όταν τις έκτοπίση 
τούς διδασκάλους έκ τοΰ τόπου, ένθα εύχαρίστως ερ
γάζονται, τότε ούτοι δυνάμει τής έν τή φύσει παντός 
άνθρώπου ύπαρχούσης άγάπης πρός τήν εύδαιμονίαν 
θά ζητήσωσι διά παντοίων μέσων νά άναλάβωσι πά
λιν τήν θέσιν, έξ ής βιαίως έξετοπίσθησαν.Κάί ή αί
τια τής τοιαύτης τρόπον τινά άντιδράσεως τών δι
δασκάλων δέν είναι αύτοί οί διδάσκαλοι ή ή τάσις 
δήθεν αύτών πρός τόν τυχοδιωκτικόν βίον, άλλ’ ή 
αύθαιρεσία τών υπαλλήλων τοϋ Ύπουργείου ή τής 

πολιτικής καθόλου. Ό κ. ύπάλληλος τοΰ Ύπουρ
γείου δογματίζει ότι τότε θά παύση ή μετακίνησις 
αΰτη, όταν κτισθώσιν εύπρεπή σχολεϊα καί ευπρε
πείς τών διδασκάλων κατοικίαι. ’Επειδή δέ τοΰτο 
κεϊται έν άπωτάτφ μέλλοντι, άς παρασκευασθώμεν 
νά μή ξενιζώμεθα, όταν βλέπωμεν κατά εκατοντά
δας τάς παύσεις καί μεταθέσεις τών διδασκάλων. 
Διότι κατά τόν σοφόν τοΰ Υπουργείου είς ταΰτα 
ούδείς πταίει άλλος ή οΐ διδάσκαλοι αύτοί καί ή 
ελλειψις καλών κατοικιών διά τούς διδασκάλους. Ή 
μομφή αΰτη είναι άδικωτάτη. Άλλ’ άς παρα- 
δεχθώμεν ότι τοΰτο ούτως έχει. ’Επειδή δέ εύ- 
πρεπεΐς κατοικίαι έν τοϊς χωρίοις καί ταϊς κωμοπό- 
λεσιν ούδαμοΰ ύπάρχουσι τοιαΰται, οϊας έννοεϊ ό κ. 
ύπάλληλος τοΰ 'Υπουργείου, δέν δυνάμεθα νά θεω- 
ρήσωμεν ώς άρκετήν τήν τοιαύτην μέχρι τοΰδε πεί
ραν τών διδασκάλων καί νά εΐπωμεν αύτοϊς, άν δέν 
συναισθάνωνται αύτοί άφ’εαυτών. «Μή ματαιοπονεί
τε, κύριοι διδάσκαλοι, αί οίκίαι τών χωρικών είναι 
πανταχοϋ τής Ελλάδος αί αύταί, φεισθήτε εαυτών 
καί τών μαθητών σας καί μείνατε τούλάχιστον έπί 
έν έτος είς τήν θέσιν, είς ήν μετετέθητε. Ό ζητών 
μετάθεσιν άλλαχοΰ δεικνύει άστοργίαν πρός τούς μα
θητάς του, ολιγωρίαν προς το έργον του καί ώς 
τοιοΰτος θά π3ριπίπτη καί δικαίως είς τήν δυσμέ
νειαν τής κεντρικής ύπηρεσίας. Τό ύπουργεϊον τής 
Παιδείας άγαπά τούς διδασκάλους, άλλά περισσότε
ρον αύτών άγαπα τούς μαθητάς τών σχολείων καί 
άν πρόκηται νά θυσιασθή έν έκ τών δύο τούτων 
μερών προτιμότερον είναι νά θυσιασθή τό πρώτον.» 
Τοιαύτη γλώσσα άπό τοΰ ύψους τοΰ ύπουργείου λε- 
γομένη καί περιβαλλόμενη μέ τήν δύναμιν τής έξ- 
ουσίας, ήν έχει τό ύπουργεϊον, θά μετέβαλε ώς διά 
μαγικής ράβδου τά πράγματα έπί τό βέλτιον καί θά 
συνετέλει είς τήν περιστολήν τής αύθαιρεσίας καί τής 
άκολασίας καί τής έξαχρειώσεως τής παρατηρουμέ- 
νης εν τοϊς σχολείοις, δι' ήν ό πτωχός καί άξιολύ- 
πητος καί άγαν άνεκτικός ελληνικός λαός καταβάλ
λει πέντε στρογγυλά εκατομμύρια δραχμών. Κύριε 
άνώτερε Υπάλληλε τοϋ Ύπουργείου τής Παιδείας, 
τοιαύτην στάσιν άπαιτοΰσιν όλοι οί διδάσκαλοι νά 
λάβης άπέναντι τών διωγμών αύτών, νά άνθίστασαι 
μέχρι παραιτήσεως ή παύσεως είς τάς άδικους κατ’ 
αύτών επιθέσεις τών πολιτευομένων, νά άφήσης τοΰ 
άτόμου σου τά ένστικτα κατά τών έπικρινόντων τά 
σφάλματά σου ή διαφωνούντων πρός τάς ιδέας σου, 
καί νά ζητής τάς συμβουλάς καί άλλων άνδρών έ
χόντων μελέτας τών σχολικών ήμών πραγμάτων σοΰ 
άφθονωτέρας καί όρθότερον περί τοϋ πρακτέου 
σκεπτομένους, ϊνα διά τής κοινής πολλών άρμοδίων 
συνεργασίας κατορθωθή τι καλόν έν τή εκπαιδεύσει 
τοΰ λαοΰ. Άλλά πρός Θεοΰ, μή δίδε επιχειρήματα 
συνηγοροΰντα ύπέρ τής άκολασίας, μάλιστα δέ μή 
έξουθένιζε τούς διδασκάλους θεωρών αύτούς παραι
τίους τής άκολασίας, έν ω είναι άπλώς άθύρματα 
καί παίγνια τής φατριαζούσης πολιτικής καί τής 

άσπλάγχνου καί άγαν ύποτακτικής ύπηρεσίας τοΰ 
Ύπουργείου τής Παιδείας.
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ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΑΑΤΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πολύς λόγος ήδη έγένετο έπί τφ άκούσματι τής 
έλαττώσεως τοΰ μισθοΰ τών δημοδιδασκάλων καί 
πολλαΐ ίδέαι έγράφησαν είς τάς στήλας τής «Έκ- 
παιδεύσεως» έν σχέσει πρός τήν φήμην ταύτην. Δι
καίως ή μεγάλη τών δημοδιδασκάλων άγανάκτησις 
έξεδηλώθη έπί μόνφ τφ άκούσματι τούτφ, δέν 
άμφιβάλλω δέ ότι καί πάντες οί όρθώς σκεπτόμενοι 
καί περί τών τέκνων τοΰ λαού ενδιαφερόμενοι πο
λϊται ύπό τοΰ αύτοΰ αισθήματος θά κατελήφθησαν 
καί ή έξέγερσις τής κοινής γνώμης θά έγίνετο έ- 
παισθητοτέρα, άν ή περί ής δ λόγος φήμη ήθελε 
μετατραπή είς σχέδιον νόμου ύποβληθησομένου είς 
τήν Βουλήν.

Είς έμέ τό άκουσμα τοΰτο καί πρό πάντων ή 
πρόσκλησις τής «Έκπαιδεύσεως» πρός καταπολέ- 
μησιν τοΰ μελετωμένου σχεδίου με οιέθεσεν είς τοι
αύτην έκπληξιν, ώστεΎνόμισα οτι δ πρώτος συλλα
βών τήν ιδέαν τής έλαττώσεως τοΰ μισθοΰ τών δη
μοδιδασκάλων Υπουργός ή τμηματάρχης ή σύμ
βουλος τοΰ Ύπουργείου θά εύρίσκετο είς έντελή πα
ραφροσύνην, επιχειρών νά έπαναφέρη έποχήν παρελ- 
θοΰσαν πρό 100 έτών καί πλέον, διότι, έλαττουμέ- 
νων τών μισθών, οί πλεϊστοι τών δημοδιδασκάλων 
ήθελον τραπή είς άλλα βιοποριστικά έπαγγέλματα, 
εκτός εκείνων, οϊτινες μή δυνάμενοι νά τραπώσιν είς 
άλλην ζωήν, ήθελον παραμείνη καθιστάμενοι μετά 
πάροδον μικροΰ χρόνου ήλίθιοι ύπο τής ανυποφόρου 
πείνης.

“Εκαστος άνθρωπος έν τή κοινωνία πρέπει νά ά- 
μείβηται άναλόγως τής παραγωγικότητάς του.Ό δη
μοδιδάσκαλος είναι έκ τών παραγωγικωτέρων παρα
γόντων τής κοινωνίας. Είς αύτόν είναι ανατεθειμένη 
ή έκπαίδευσις τών τέκνων τοΰ γεωργοΰ, τοϋ ποιμε- 
νος, τοΰ βιομηχάνρυ, τοΰ χειρώνακτος έν γένει.

Αί τάξεις αύται τών άνθρώπων προπαρασκευά
ζοντας μορφοΰνται καί άναπτύσσονται παρ’ αύτοΰ 
καί μόνου. Ύπό τοΰ δημοδιδασκάλου διασπείρον- 
ται καί καλλιεργούνται καί γεννώνται είς τά 90 0)θ 
έκ τών μελών τής κοινωνίας αί μεγάλα θεωρούμενα 
ίδέαι τής θρησκείας, τής φιλοπατρίας τοΰ σεβασμού 
καί τής ύποταγής πρός τούς νόμους κ.λ.π. Καί αύ- 
το'ι οί κηφήνες τής κοινωνίας έπρεπε νά χρεωστώσι 
χάριτας πρός τόν υπηρέτην των τοΰτον, τόν δημι- 
ουργοΰντα παραγωγήν άνωτέραν πρός ευημερίαν αυ
τών καί τοΰ όλου. Τάς σκέψεις ταύτας έχων ύπ' 
δψιν έξέφρασα έν άρχή τήν ιδέαν ότι ό σκεπτόμενος
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■ίςερί έλαττώσεω; τοϋ μισθοΰ τών δημοδιδασκάλων 
δέν εχει σώας τάς φρένας.

Άλλά καΐ ύπό άλλην έποψιν έξετοιζομένη ή δια- 
δοθεϊσα φήμη προξενεί φρίκην. Είναι βέβαιον δτι ό 
μάλλον φορολογούμενος είναι ό γεωργός, ό ποιμήν, 
καί έν γένει ό παραγωγεύς. 'Η πολιτεία είσπρώτ- 
τουσα τό χρήμα. τό προερχόμενον έκ τοϋ ΐδρώτος 
τοΰ χωρικού, οφείλει νά άποδώσιρ αύτό είς είδη δια
φόρων παροχών. Άλλα είς τόν χωρικόν της 'Ελ
λάδος δέν ήξεύρω, άν παρέχηται άλλο τι ύπό της 
πολιτείας, είμή εν δημ.οτικόν σχολειον καί έλεεινόν 
καί τοΰτο. Μήπως είς τούς χωρικούς δαπανμ το 
έθνος πρός ασφάλειαν τής ζωής, τής περιουσίας ή 
πρός καλλωπισμόν ή πρός άνάπτυξιν τής γεωρ
γίας ή πρός ασφάλειαν τής δημοσίου υγείας ; Δέν 
φθάνει λουπόν ό χωρικός (καί χωρικοί είναι τά 3)^ 
τών κατοίκων) νά έργάζηται νυχθημερόν πεινασμέ- 
νος, ρακένδυτος, νά τρέφη τούς κηφήνας τών πόλεων, 
άλλά πρέπεε νά τοΰ αφαιρετή καί τό μόνον ύπό τής 
πολιτείας χορήγημα καί νά καταστήση καί τόν δι
δάσκαλον αύτοΰ πένητα ; Νομίζω δτι άν ό λαός συ- 
νησθάνετο καί είχε γνώσιν τής δυνάμεως αύτοΰ, ή
θελεν απαιτήσει παρά τής πολιτείας, δπως ό πλού
τος αύτοΰ διατεθή πρεπόντως καί πρό πάντων ύπέρ 
τοΰ σχολείου του, τοϋ μ.όνου ενδιαιτήματος τών 
τέκνων του. \ τ

Μετά τάς γενικάς ταύτας σκέψεις προτίθεμαι νά. 
εξετάσω κατά πόσον έχει τό δικαίωμα οίαδήποτε 
κυβέρνησις νά περιορίση τάς δαπάνα; τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως ένεκα οικονομικών λόγων.

Κατά τούς κειμένους ήδη νόμου; τό πλεϊστον τών 
δαπανών τής δημοτ, έκπαιδεύσεως καταβάλλεται έξ 
εισφορών τών δήμων καί τών μονών, καί κατά τό 
16. άρθρον τοΰ Συντάγματος ύποχρεοΰται τό Κρά
τος «νά συντρέχη τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν κατά 
τό μέτρον τής άνάγκης τών δήμων, ώστε ό προ
βαλλόμενος λόγος δτι άνάγκαι οίκονομικαί τοϋ Κρά
τους έπιβάλλουσι τήν έλάττωσιν τών δαπανών τής 
δημοτ. έκπαιδεύσεως είναι καί αντισυνταγματικός καί 
άδικος, διότι τό Κράτος δέν έχει τό δικαίωμα τά 
χρήματα τά έξ εισφορών τών δήμων νά κρατήση 
ώς ξένα, έχει δέ καί τήν ύποχρέωσιν νά βοηθήση 
συμφώνως προς τό ανωτέρω άρθρον τοΰ Συντάγμα
τος, έκτος, άν καταργηθή τό άρθρον τοΰτο ύπό τοϋ 
σκοποϋντος τήν έλάττωσιν ή άν ό περιορισμός τών 
δαπανών γείνη πρός όφελος τών δήμων, ούδέποτε 
δέ πρός ωφέλειαν τοΰ ιδιαιτέρου τοΰ Κράτους τα
μείου. ΙΙαναγής Γ. Λ,ςβαδάς

δημοδιδάσκαλος έν Άργοσΐολίω

ΓΡΑΜΜ Α ΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Έκ Μακεδονίας. «Σεβαστέ διδάσκαλέ ! Δέξασθε παρα
καλώ, τήν διαβεβαίωσιν τής ειλικρινούς καί έξειδιασμένης 

αγάπης, ην τρέφω προς τό ύφ*  ύμών εκδίδόμενον σπου
δαιότατων περιοδικόν «ή Έκπαίδευσις», δπερ, ώς ή ύλη 
αυτού μαρτυρεί’, μεγάλως ύπισχνείται τοΐς δίδασκάλοις ώ- 
φελείας ού μην άλλά καί τοΐς σχολείοις μετά των εγκαρ
σίων ευχών, δπως ό υψιστος εύλογη τό έργον ύμών καί 
βραβεΰη τούς μόχθους, οΰς καταβάλλετε ύπέρ τοϋ έθνους». 
Εΰγνωμονοΰμεν έκ καρδίας. Φωνή έκ τής χώρας, έν ή 
ειργάσθημεν τό πρώτον καί ήτις πρώτη άνεγνώρισε ν.σί 
έφήρμοσε τό εκπαιδευτικόν ήμών σύστημα και ήν σ.γα- 
πώμεν ώς δευτέραό ήμών πατρίδα, μας συγκινεί μέχρι 
δακρύων,Εύχομαι οΐ κόποι ήμών ούτοι νά χρησιμοποιώνται 
καί εν τή προσφιλεί χώρα, ήτις έχει ανάγκην τών φώτων 
μάλιστα έν τοΐς νϋν καιροϊς.

Έκ Σμύρνης. «Πολύ μέ εύχαριστεϊ ή Έκπαίδευσις. 
Τήν εχω ώς έγκόλπιον καί τήν θεωρώ ώς απαραίτητον 
ανάγνωσμα παντί διδασκάλω ώς τό πάλαι ήν ή Ίλιάς, 
δί’ ην έρραπίσθη διδάσκαλός τις ύπό τοΰ Άλκιβιάδου, οΰ
τω καί νϋν άξιος τιμωρίας έστί πας διδάσκαλος μή έχων 
το αριστον τοΰτο περιοδικόν.»

Έκ Κορινθίας, «Άναγνωρίζοντες τήν πατρικήν στοργήν, 
ην προς απαντας τούς διδασκάλους δεικνύετε, πρός δε ί- 
δόντες καί εν τή Εκπαιδεύσει τόν θερμόν καί πλήρη επι
χειρημάτων λόγον ύμών κατά τής έλαττώσεως τοΰ μισΟοΰ 
τών διδασκάλων έκφράζομεν ύμίν τήν βαθυτάτην ήμών 
ευγνωμοσύνην.»

Έκ Πύργου «Λαμπρότατα είναι τά τελευταία μάλι
στα αρθρα τής Έκπαιδεύσεως ώς τά περί έθισμοΰ έν τοΐς 
σχολείοις κλπ. Άπό τής έδρας τών Διδασκαλείων δέν είναι 
δυνατόν άλλως ή νά δίδώνται αΐ έννοιαι συντόμως ώς κα
ταπότια καί τρόπον τινά δογματικώς. Διά τών άρθρων 
δμως τής Έκπαιδεύσεως διανοίγεται μέγας δρίζων συζη
τήσεων εν τω έγκεφάλω τών δημοδιδασκάλων

Διά νά εκπληρωθή δμως εκείνο. τό ύποίον, διακαώς ε
πιθυμείτε καί ύπερ οΰ έργαζόμεθα δηλ. ή διαμόρφωσις 
τών παίδων έπομένως καί τής κοινωνίας πρέπει ή φίλη 
Εκπαίδευσις να ειουγωρήσμ ούχί μονον tic τάς οικίας 
τών <5«ώισκά^ωκ, άλΛά χαι πάντων των βιονντων τν 
τι) κοινωνία,.

Δέν αμφιβάλλω δτι θά έχητε πληθύν απαντήσεων είς 
τά πέντε παιδαγωγικά ζητήματα. . . Κατά τήν έμήν 
γνώμην τοιοΰτο ζήτημα καί άλλα παρόμοια πρέπει νά 
λυθώσιν ύπό συμβουλίου αποτελούμε,ου έκ πάντων ή τών 
πλειόνων τών άνωτέρας παιδαγωγικής παιδείας τυχόντων 
έκ^τών παρ’ ήμίν τοίς "Ελλησι. Και δέν είναι μέν κακόν 
νά εϊπωσι και οί διδάσκαλοι τήν γνώμην των· θά παρα- 
καλέσω δμως υμάς θερμώς τελευταίο» νά κλείσητε τήν 
συζήτησιν διά τής ύμετέρας έπικρίσεως, διά νά γίνη,δ,τι 
άλλοτε έγένετο έν τώ Διδασκαλείω κατά τας ώφελιμωτά- 
τας έκείνας συνεδρίας.
■Ji Κατ’ έμήν γνώμην καλλίτερο» θάχήτο, άν έδιδοντο είς 
τούς δημοδιδασκάλους πρός λύσιν «τέρας φύσεως παιδαγω
γικά ζητήματα οιον έάν έζητοΰντο παρ’ αυτών κρίσεις 
έπί ψυχολογικών φαινομένων, έάν εκαλούντο εις συγγρα
φήν ύποδειγματικών διδασκαλιών, εις περιγραφας πολλών 
αντικειμένων εύρισκομένων έν τή περιφέρεια τοΰ τόπου, δ- 
που διδάσκουσι π. χ. όρέων, λιμνών, δασών, εθίμων, γλωσ
σικών Ιδιωμάτων, παραμυθιών καί τών τοιούτων, ά άνα- 
μένουσιν άκόμη τοΰ έπιστήμονος τήν ακριβή έξέτασιν.»

Έξ ’Αργοστολιού. «Είς άκρο» μέ ευχαριστήσατε ό’τι 
έδημοσιεύσατε τί φρονείτε περί τής ελαττώσεως τοΰ μι
σθού τών δημοδιδασκάλων ώς μέλος τής έν τώ^Ύπουργείω 
επιτροπείας. Διότι εκτός του δτι τό ύφ’ ύμών λεχθέν είναι 
αξιοπρεπές, είναι δίκαιον, είναι ορθόν καί ένδιαφέρει πολ
λούς ύμετέρους οπαδούς νά μαθωμεν τήν ύμετεραν γνώμην, 
έπρεπε νά γίνη τούτο καί ϊνα μαζευθή ..... ό παντοία 
ψεύδη άνάνδρως|διαδίδων.»

Έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟ Υ 3039—1893.


