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— Ή  Ζωή και ή Δράση τοΰ Έ κ ·

Ο Ν Ε Ο Σ  Δ Ρ Ο Μ Ο Σ

Κάτω άπο τον ελληνικό ουρανό μια δροσερή 
ατμόσφαιρα γαλανής αισιοδοξίας γεμίζει τούς τελε- 
φταίους μήνες μέ πίστη κι ελπίδα τά στήθη τοϋ 
λαού. "Ενας κυβερνήτης, πού εδωκε στο πρόσφατο 
παρελθόν αναμφισβήτητα δείγμαια διορατικότητας, 
πολιτικού ρεαλισμού και δημιουργικής θέλησης, ξα- 
ναμπήκε ορμητικός στον πολίτικο στίβο δίνοντας τις 
πιο μεγαλόστομες ύ.τόσχεσες σ.όν κουρασμένο και 
απογοητεμένο λαο. «Σε τέσερα χρόνια μεσα θά 
είναι ή Ε λλ άδα  αγνώριστο».

Γΰρω από την υπόσχεση αυτή την τόσο ελκυ
στική, απλωμένη μάλιστα οενα πρόγραμα, πού αν 
και χωρίς εσωτερική ενότητα καί ειρμό οίκονομικο- 
κοινωνικό, άγγιζε δλες τις μορφές τής ομαδικής 
ζωής τού τόπου, συγκεντρώθηκεν ή πλειονοψηφία 
τού ελληνικού λαοΰ. ’Ό χ ι  μονο η αστική ταξη, που 
ήξερε καλά, τι εσήμαινε γιά τά συμφέροντα της δ 
κυβερνήτης άφτός, μά κι οί εξαιρετικά στενοχωρημέ
νοι από τήν οικονομική κρίση μικροαστοί, οί αγρό
τες κι οί έπαγγελματίες καί οί απελπισμένοι προλε
τάριοι. Καί ή υπόσχεση είναι τέτια, πού δεν είναι 
ίσως παράδοξο, μάλι τα στην ανερματιστη και κοι. 
νωνιολογικά όλόιελα αδιαφώτιστη Ε λλάδα  των «δια- 
νοουμένων», πώς οί καθε λογής πνευματι
κοί ηγέτες τού λαοΰ ή δεχτήκανε πρόσχαρα και 
άνεπιφύλαχτα τήν υπόσχεση, ή δε βρήκανε τίποτε 
ουσιαστικό νάντιτάξουν σάφτη. Απο τα προγραματα 
τών άλλων πολιτικών κομάτων, συραματα απο κοινο
τοπίες κι επαναλήψεις χωρίς καμιά διάφορά από το 
πρόγραμα τού «’Αρχηγού τών Φιλελευθέρων», αφαι- 
ρούσε κάθε ελκτική δύναμη ή δοκιμασμένη μικρότητα 
τών αρχηγών. Ή  αστική άντιπολίτεψη - συμφυρμα 
από προσωπικές φιλοδοξίες,άπο συμφερονια φατριών

κι ατόμων κι από πάθη ταπεινωμένων εγωισμών— 
έχασε κυριολεχτικά τά πασχάλια της. Μά τό παρά
δοξο— αν υπάρχει τίποτε παράδοξο στις καταστάσεις 
πού δημιουργεί μιά ασυγκίνητη αΐτιοκρατία—είναι 
πώς κι εκείνοι πού λέγονται ή νομίζονται στον τόπο 
μας «αριστεροί» κι άφτοί ακόμη οί κομουνιστές δεί
χνουν μιά ψυχική κούραση καί δλιγοπιστία. Ε κ ε ί  ή 
τυφλή εϊδωλολατρική αισιοδοξία. Έ δ ώ  ή χωρίς βά
σιμη Ιλπίδα, ή πεισματική ή συγκρατημένη άπο- 
καρδίωση.

Κι δμως ή θέση εκείνων, πού οδηγημένοι από τό 
φώς τής κοινωνιολογικής επιστήμης, μπορούν νά 
στοχάζονυαι νηφάλια; δεν είναι ούτε μεσα στους 
πρώτους, ούτε μέσα στούς δέφτερους.

Γιατί κάτω από τό παιχνίδι άφτό τής ελαφρό- 
πιστης ελπίδας καί τού καλά υπολογισμένου κορεσμού, 
τής άπογοήτεψης τού ακόρεστου πάθους καί τής άπο- 
καρδίωσης τών ανυπόμονων «αριστερών», οί πρα- 
ματικότητες μένουν σκληρές καί άμείλιχτες. Ή  κοινω
νιολογική σύνθεση τού λαού δέν άλάζει μέ ταχυδα- 
χτυλουργίες.

Υ πάρχε ι  τεράστια αβεβαιότητα, κοινωνική άνι- 
σοροπία, φτώχεια καί πείνα, σωματική καί ψυχική, 
στήν Ελλάδα. 'Υπάρχει μιά ολιγάριθμη αστική τάξη 
σέ μεγάλο μέρος ετεροκίνητη καί παρασιτική, πού 
κυβερνάει κι απομυζάει τόν τόπο. Ετεροκίνητη, καί 
παρασιτική, νιατί οί κουπονιέρηδες, πού ουσιαστικά 
μάς κυβερνούν, έχουν τά νήματα τους δεμένα στά 
χρηματιστήρια καί τις τράπεζες τής Λοντρας και τής 
Νέας ‘Υόρκης. Καί ή χωρίς κάρβουνο καί πρώτες 
υλες βιομηχανία τού τόπου μας εϊναι το περισότερο 
δημιούργημα τών προστατεφτικών δασμών. Υ π ά ρ 
χει μιά πολυάριθμη μικροαστική τάξη, οί μικρέμ



ποροι και επαγγελματίες των πόλεων, οι δημόσιοι 
και ιδιωτικοί ύπάληλοι, οί μικροαγρότες, παλιοί και 
νεοαποκατάστατοι, πού μάταια μέ τα νύχια των χε 
ριών και των ποδιών προσπαθούν να κρατηθούν 
στον κατήφορο τής οικονομικής ανυπαρξίας, πού 
τους τραβαει αδιακοπα. Καί υπάρχει ενα απέραντο 
πλήθος αποχειρωβιωτοι άγροτοπενέστες καί άστοπε 
νεστες, ποτι ζοϋν μεσα στη φτώχεια, στην κακοίίοι- 
ρια, στη βρωμά, στην αρωστεια καί στο πνεβματικό 
•κοτάδι. Η πολιτική λεφτεριά είναι εικονική. Νά 
ενα κράτος λεφτερο, που πάει νά κατεβάσει τον τόκο 
ενος εσωτερικού δάνειου, κι ένας Εγγλέζος τραπεζί
της τού λέει αλτ ! Ή  μορφή τής νεότερης σκλαβιάς, ή 
οικονομική υποδουλωση, βαραίνει άποπνιχτικά τον τό
πο μας, Η γη μας είναι χρεωμένη καί ΰποθηκεμένη

* *
*

Ο κατατοπισμός μέσα σάφτή τήν πραγματικότητα 
είναι το πρώτο χρέος εκεινών, πού θέλουν νά ξέρουν 
καί θέλουν νά πουν καί στούς άλλους ποιος δρόμος 
οδηγεί στην απολύτρωση.

Ο « Εκπαιδεφτικός 'Όμιλος» ιδρύθηκε μέ τό 
σκοπό να βοηθησει τον ελληνικό λαό στήν απολύτρω
ση του απο το πνεβματικό σκοτάδι, νά υψώσει έτσι 
τη δυναμικότητα τού λαού καί νά γίνει εργάτης στο 
καλύτερο μελον του. Ά φ τ ό  σημαίνει ό σκοπός, πού 
γραφεται στο πρώτο άρθρο τού καταστατικού του 
«νά βοη&ήσει νάναμορφω & εϊ ή έλληνική  π α ι 
δεία». Γιατί η παιδεία δεν είναι μιά άφηρημένη 
οντοτητα, εϊναι μιά οργανική κοινωνική λειτουργία 
υπηρετική καί επίβοηθητική της ομαδικής καί τής 
ατομικής ζωής, που είναι σχεδόν απόλυτα εξαρτη
μένη από τήν πρώτη.

Ο Εκπαιδεφτικός "Ομιλος στήν πρώτη περίοδο 
τής δράσης του (1910-1927) καθορισμένος από τούς 
δρους τής αφετηρίας του, επιδίωξε τήν πνεβματική 
απολύτρωση τού λαού μέ τήν καθιέρωση τής λαϊ
κής γλώσας στο σχολείο. Οί περισότεροι από 
τούς ιδρυτές του πίστεβαν πώς άφτό ήταν τό δλο, 
πού χρειαζότανε. Μά τό πέρασμα τού καιρού έδειξε, 
πόσο λίγη αξία έχει μόνη της ή απαραίτητη αυτή 
προϋποθεση για το πνεβματικό ξύπνημα τού λαού. 
Καί εδειξε ακόμη τό πέρασμα τού καιρού, πόσο λίγο 
έπαιρναν στα σοβαρα και άφτή τη γλωσική άλ'κγή 
δλοι οί ντιλετάντηδες τού δημοτικισμού, πού τον 
χρησιμοποιούσαν για ττροσωπικο τους διαβατήριο 
στον κοσμο των μορφωμένων τάχα καί συχρονισμέ- 
νων Ελλήνων. Καί ανάμεσα σάφτούς ό ίδιος 6 Βε- 
νιζέλος. Καί απόδειξη ή αστεία μετάφραση τού Θου
κυδίδη σέ μιά μακαρονίστικη μιχτή, με άνύπαρχτους

και στήν καθαρέβουσα καί στή δημοτική τύπους.
Η  δημοτική γλώσα περιορίστηκε ουσιαστικά στις 

τεσερις πρώτες τάξες τού λαϊκού σχολειού. Στή Μέση 
Παιδεία καθιερώθηκε νομοθετικά ή καθαρέβουσα. 
Ο τύπος, η Βουλή, τά Δικαστήρια, δλοι οί δημόσιοι 

οργανισμοί μεταχειρίζονται τήν καθαρέβουσα, Ό  
διχασμός τού λαού αέ γλωσική ολιγαρχία καί σέ άμε
τρο πλήθος αναλφάβητων πληβείων διατηρήθηκε 
ακέραιος. Ο επίσημος Δημοτικισμός των «διαφω τι
σμένων αστών» άποδείχτηκε κούφιο παιγνίδισμα καί 
τέχνασμα σνομπισμοΰ. Κι έτσι ό «Εκπαιδευτικός 
Ομιλος» καί η περίφημγ) αστική Έκπαιδεφτική 

Μεταρύθμιση ψυχοραγοΰσαν στον προιΊάλαμο τών 
«πολιτικών αρχηγών» κάτω από τά ειρωνικά μειδιά
ματα τών θυρωρών.

Η  αστική τάξη κοροΐδεβε μέ κυνισμό τήν ιδέα 
τού πνεβματικού λυτρωμού τού λαού.

* *
*

Ο συγκλονισμός, πού έφερε ή κατάσταση αυτή 
στά σπλάχνα τού Έ κπαιδεφτικού Όμίλου, ή κρίση, 
που ακολούθησε καί ή διάσπαση, εδειξε, πώς ενα 
τουλάχιστο μέρος από τά μέλη τού 'Ομίλου, είχαν 
σκίσει τό μαγνάδι τού άποναρκωτικού ιδεαλισμού 
καί έβλεπαν τήν αλήθεια.

Ή  απολύτρωση τού λαού, καί ή υλική καί ή ήθι- 
κη και η πνεβματική, είναι έργο τοϋ ίδιου τού λαού, 
δέν είναι δώρο, πού θά τού προσφέρουν οί εκμετα- 
λεφτές του.

Οποιος θέλει νά ξυπνήσει τό λαό, πάει μέ τό 
λαό καί γίνεται συναγωνιστής του.

Οποιος μιλάει γιά λαϊκή απολύτρωση έξω από 
τον αγώνα, που κάνει ή προιτοπορεία τοϋ λαού, ή 
εργατιά, είναι ένας ψέφτης καί αγύρτης. Δέν υπάρχει 
σήμερα υλική, ηθική ή πνεβμαακή απολύτρωση τών 
σκλάβων, έξω άπό τον κοινωνικό αγώνα, έξω από τό 
σοσιαλιστικό ιδανικό.

Μέ τήν αναγνώριση τής βασικής άφτής αλήθειας 
μπήκε ο Εκπαιδεφτικός "Ομιλος οτό νέο τον δζ>ό· 
μο, το δρομο τής δημιουργικής αλήθειας καί τής 
ζωντάνια:.

Γ ιά  νά βοηθήσεις νάναμορφωθεΐ ή ίλληνική 
παιδεία, πρέπει νά'χεις νιώσει τό στενότατο σύνδε
σμο, πού υπάρχει ανάμεσα στήν παιδεία σαν κοινω
νικό φαινόμενο καί δλες τις άλλες κοινωνικές λει
τουργίες. “Οταν νιώσεις άφτό καί εργάζεσαι οχι γιά 
νά στερεώσεις τήν κυριαρχία τών λίγων, μά γιά νά 
σώσεις τούς πολλούς, δταν έχεις γιά αφετηρία καί γιά 
τέρμα τής ενέργειας σου τό καλό τοϋ λαού, δταν ή 
αγαπη τού λαού, πού είναι ό άνθρωπος, είναι μέσα



σου αληθινή χ ί 'ι Lomrtvtj, τότε θα γίνεις σοσιαλιστής, 
γιατ'ι θά πειστείς, πώς μόνο οταν ό λαός πάρει τήν 
εξοχ’σία στα χέρια του, θά σοισει τον εαφτό του και 
τό ούνολο,

Ά ς;τό ς  είναι δ «Νέος Λρόμος» για τον «Έ κ- 
παιδεφτικό "Ομιλο». Μά είναι ταφτόχρονα δ «Νέος  
Δρόμος», πού ανοίγεται μπροστά στο λαό για κάθε 
λυτ^ωμό του. Ο Ν Ε Ο Σ  και ό Μ Ο Ν Ο Σ. Δεν υ π ά ρ 
χει άλλος. Κάθε τι πού πρισς'έρνεται στο λαό για 
μέσο απολύτρωσης είτε Ιδεαλιστικό ναρκωτικό, είτε 
πολιτική νεομορφία, συντηρητισμοί φιλελεφθερισμο'ι 
καί φασισμοί, είναι ή μεταμφιεσμένη εκμετάλεψη.

Ή  άταόσφαιρα τής γαλανής αισιοδοξίας δέ 
θάργήσει νά δηλητηριαστρΐ από τή ν  πυκνή αναθυ
μίαση τής λαϊκής δυστυχίας.

Ό  «Νέος Δρόμος*δε\ εϊναι δργανο θεωρητικό στην καθιε
ρωμένη σημασία τοϋ δρου. Ή  θεωρία θά τοΰ χρησιμέψει γιά 
θεμέλιο στόν άγα>'α του. Ό  «Νέος Δρόμο;» έρχεται νά 
ίΐάρει μέρος στην προσπάθεια γιά τή βελτίωση καί ανύ
ψωση της άνθροι,ιινι,ς ζωής. Καί ή θέση του είναι σαφής 
καί καθορισμένη. Δέχεται καί υποστηρίξει τήν άποψη τοΰ 
σοσιαλιστικού δημοτικισμού. Πιστέβει δτι ή καλύτερη πα ι
δεία, πού αγωνίζεται νά πραγματοποιήσει τό Σωματείο, πού 
Ικπροσοκτεί, δέν είναι έ'να αόριστο νεφέλωμα, έξω άπο τήν 
κοινωνική πραματικότητα Έ δ ώ  κι εκατό χρόνια ή δημόσια 
παιδεία ήταν άγνωστη. Ή  επανάσταση τών άστών ενάντια 
στή φεουδαρχία τή δημιούργησε γιά νά άφαιρέσει τά 
παιδιά της από τήν κυριαρχία τής έκλησίας. ’Από τότε 
τά πράματα προχώρησαν. Ή  π α ιδαα  αναπτύχτηκε. Ή  
άνάγκη τοΰά.ττοΰ μεγαλοβιομήχανου νά εχει καλούς εργάτες 
Ικανούς νά εργαστούν στήν επιχείρηση του, τόν έκαμε νά 
έπεχτείνει cov κύκλο της, νά άφξήσει τό περιεχόμενο της, 
νά γίνει πιό ουσιαστική. "Ομως αύτό δέν ήταν πάντα μιά 
έκούσια παραχώρηση. Γιατί όταν δ κύριος είδε κάτω άπ’ 
άφτό τό φτερούγισμα πρός τή γνώση τό μεστωμα καινούρ
γιων δυνάμεων, πού θά μπορούσαν νά τόν κλονίσουν, ή άφ- 
τοσυντήρηση τόν έκαμε νά πνίξει τόν πόθο τοΰ μεγαλύτερου 
κέρδους.^Καί χρειάστηκαν αγώνες, καί χρειάστηκαν προσπά
θειες τεράστιες, πραματικές ειρηνικές επαναστάσεις, γιά 
τή μεταρύθμιση τοΰ Δημοιικοϋ Σχολειού, τή δημιουργία 
πραματικής τεχνικής Παιδείας, τό συχρονισμό τής Μέσης 
Παιδείας. Καί χρειάστηκαν ακόμα μεγαλύτεροι αγώνες γιά 
ν3 ανυψωθεί τό διδαχτικό προσωπικό, γιά νά άναστηθεϊ 
ό δάσκαλος ανθρωπυς διανοούμενος καί δημιουργός ψυχών, 
κάτω άπό τό βαρύ σάβανο τοϋ δασκάλου ̂ υπαλλήλου ο ρ 
γάνου τής κρατικής βίας.

"Ολα άφτά βέβαια δέ λέγονται γιά τήν Ελλάδα. Στόν 
τόπο άφτό, πού υπάρχουν άκόμα 400 χιλιάδες ψηφοφόροι 
τής Μοναρχίας κ ιό  πολιτικός σοσιαλισμός είναι άνύπαρχτος 
σχεδόν, ή προσπάθεια είναι στήν αρχή της, καί ό άγοίνας

"Οσοι πονούν αληθινά τό λαό και δσοι αγωνί
ζονται μέσα στις τάξεις του, σοσιαλιστές και κομουνι
στές, εχουνε χρέος νά δουλέψουν γερά σέ κάθε κλάδο 
γιά νά τού διαλύσουν τις πλάνες, νά τόν εμποδίσουν 
νά μεταπέσει άπό τό ενα είδωλο στο άλλο, νά τόν 
φωτίσουν.

Μακριά άπό κάθε άποκαρδίωση, άς αντλήσουν 
άπό τήν αγάπη τους, πού πρέπει νά εϊναι ήρωϊκή 
και απέραντη, τή δύναμη νά σταθούν άφτοϊ μέσα 
στους σημερινούς δύσκολους καιρούς ακλόνητοι. Ό  
Έ κπαιδεφτικός "Ομιλος στόν κύκλο τών προβλημά
των, πού τόν απασχολούν, και γενικότερα μέσα στο 
κοινωνικό πρόβλημα θά έπιτελέσει τό χρέος του.

Ά φ τ ό ς  είναι δ σκοπός, πού θά υπηρετήσει καί 
τό περιοδικό του.

σκληρότερος. Μέ ακαθόριστο to εκφραστικό γλωσικό 
δργανο μας, μέ αστική τάξη χωρίς αναπτυγμένες μεγάλες 
βιομηχανικές ανάγκες, μέ καθυστερημένο τεχνικό πολιτισμό, 
βρισκόμαστε εκεί πού άλλες κοινωνίες είχαν φτάσει πια 
πριν 50 χρόνια. Ό μ ω ς  άπό έ'να άλμα δχι ασυνήθιστο σέ 
τέτιι:ς περιστάσεις, ή καθυστέρηση αυτή δέν περιλαβαίνει 
δλους τούς παράγοντες τής ζωής μας. Γιά πολλούς τά δρια 
έχουν ξεπεραστεΐ καί ή έκπαιδεφτική επανάσταση, αγκαλιά
ζοντας δλες τις διεκδικήσεις, πού επιβεβαιώνει ή κοινωνιο
λογική εμπειρία σάν άνάγκη γιά νά ανυψωθεί ή μορφή 
καί τό περιεχόμενο τής Καινούργιας Παιδείας, ετοιμά
ζεται.

Έ τ σ ι  καθορίζονται σαφείς οί αντικειμενικοί σ-,.οποί-μας. 
Αγωνιζόμαστε γιά νά δημιουργηθεϊ ή παιδεία τοΰ λαοΰ 
πού εργάζεται καί μέ τό μόχτο του δημιουργεί τήν υλική 
έβημερία καί τήν πνεβματική κυριαρχία τών έκμεταλεφτών 
του. ’Αγωνιζόμαστε γιά τήν ανύψωση τοϋ δασκάλου πού 
είναι ό κύριος εργάτης καί δημιουργός της. Πιστέβουμε 
πώς άφτό πού ζητάμε δέ θά τό δώσει ή θεληματική συγκα
τάθεση άφτών πού κυβερνοΰν. Θά προσπαθήσουμε νά πυκνώ
σουμε τις μάζες τών αγωνιστών, νά τούς έμπνέψουμε πίστη 
καί αφοσίωση στά ιδανικά τους, νά τούς πειθαρχήσουμε 
στις εκδηλώσεις τους.Καί ή Νίκη θά έρθει, καλός καρπός 
τής προσπάθειας καί τού άγώνα μας.

* *
*

« Ό  Νέος Δρόμος> δμως δέ μιλάει μόνο στόν έκ* 
παιδεφτικό κόσμο. 'Απλούστατα γιατί δέν είναι ένα ει
δικό έκπαιδεφτικό ή παιδαγωγικό περιοδικό. Ά φ ού  δέ
χεται τό έκπαιδεφτικό πρόβλημα σάν πρόβλημα κοινωνικό, 
είναι υποχρεωμένος νά εξετάσει δλες τις απόψεις του καί νά 
βοηθήσει γιά τήν πραγματοποίηση τής κοινωνικής μετα
βολής πού είναι απαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ουσια< 
οτική  καί πρ α γμ α τικ ή  λύση του. Γ ι’ άφτό τό λόγο άπο·

Σ χ ό λ ι α



τείνεται γενικά σ’ δλους τούς κοινωνικούς παράγοντες πού 
οφείλουν νά συνειδητοποιήσουν τό πρόβλημα «φτό, νά τό 
περιλάβουν στον αγώνα του* καί νά τό κάμουν πολιτική 
πράξη, δταν έ'ρθει ή κρίσιμη στιγμή.

* **
Μ ιά  φορά δ Εκπαιδεφτικός Ό μ ιλος  ήταν τό Σωματείο 

των προοδεφτικών διανοούμενων τής κυρίαρχης τάξης 
μας. Σήμερα ε’ίναι καί πρέπει νά γίνει ακόμα περισότερο 
τό Σωματείο τής πνεβμαιικής πρωτοπορείας άφτών πού αγω
νίζονται γιά μιάν ουσιαστική καί πραγματική καλυτέρεψη 
τών δρων τής δμαδικής καί ατομικής ζωής μας. Τήν ϊδια 
γραμή θά ακολουθήσει κι ό «Νέος Δρόμος». Φωτισμένοι 
"Εργάτες, Μικροαστοί καί ’Αγρότες, διαβάζετε τόν «Νέο 
Δρόμο» ! βοηθήστε τον σιόν αγώνα του! 'Ο αγώνας γιά τήν 
Καινούργια Παιδεία είναι ή σπουδαιότερη κι ή πιό βασική 
άποψη τοϋ πολίτικου καί κοινωνικού σας προβλήματος.

* *
*

"Οπως καί ό Εκπαιδεφτικός Όμιλος, ό «Νέος Δρόμος» 
δέν ανήκει σέ κανένα πολιτικό κόμα καί σέ καμιά πολι
τική οργάνωση. Εξυπηρετε ί  τό σοσιαλιστικό αγώνα στο 
σύνολο του, ανεξάρτητα από ειδικές πολιτικές διακρίσεις 
Γι’ άφτό δέν εχει καί ιδιαίτερους πόρους πού νά τόν συν
τηρούν. Περιμένει νά ζήσει καί νά προκόψει από τήν πρό

Ρ Α Χ  V O B IS

Ή  εϊρήνη έχει γίνει στήν εποχή μας ενα εΐδος 
«πρώτης κυκλο.φορίας». Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, 
συμπολιτεβόμενοι και άντιπολι,τεβόμενοι, καθηγητές 
πανεπιστημίων και κυριακάτικοι ρήτορες είναι δλοι 
φιλειρηνικοί. Σά  μιά καινούργια θεά ή Ειρήνη λα 
τρέβεται παντοΰ, καί μόνο οϊ βωμοί και οί θυσίες 
τής λείπουν. Τό διεθνικό υπνωτήριο τής Γενέβης 
εχει βέβαια μιά προνομιούχα θέση στή λατρείαν 
άφτή.

’Από κεί άχτινοβολεΐ ή καινούργια θρησκεία καί 
τό σύνθημα της σκορπίζεται στα τέσερα σημεία τοΰ 
ορίζοντα : P a x  V obis  ! Υ πάρχε ι  δμως καί μιά αν
τίθετη άποψη σ’δλη άφτή τήν κίνηση. Γιατί βέ
βαια μιά τέτια φιλειρηνική προσπάθεια προϋπο
θέτει καί κάτι άλλο, πού δμως είναι αρκετά προ
βληματικό άν συμβαίνει. Προϋποθέτει δηλ. δτι δλος 
άφτός δ φιλειρηνικός παράδεισος πού γίνηκε άξα
φνα ό πλανήτης μας, δέν έχει πιά ανάγκη από πο 
λεμικά μέσα. Γιατί αληθινά, ποιο ουσιαστικό σκοπό 
θά  υπηρετούσε ή ειρήνη, καί ποιά θά  ήταν ή πρα- 
ματική μας διαφορά από τό 1914, άν δέν επαβε ή 
πολεμική παρασκεβή ; Συμβαίνει δμως άφτό ί Δέ 
φαίνεται καί πολύ πιί)ανό. ’Αντίθετα, παράληλα

θυμη ενίσχυση άφτών πού ενδιαφέρει ό αγώνας του, πού 
ελπίζει δτι γλήγορα θά τοϋ δώσουν τά μέσα νά μεγαλώσει 
τό σκήμα του καί νά πυκνώσει τήν έκδοση του.

* *
Ε ιρηνικά  ονμφω να και Π αιδεία . Ό  συλογισμός ε’ίναι 

απλός. Ή  Κυβέρνηση υπόσχεται άναγένηση καί μεταρυθ- 
μίσεις ριζικές σδλους τούς κλάδους τής δημόσιας ζωής. 
Άνάαεσα σ τα ΐλα  καί στήν Παιδεία. Γιά νά γίνει δμως 
όποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια στήν Παιδεία χρειάζονται 
χρήματα καί χρήματα πολλά. Καί ό ελληνικός προϋπλο- 
γισμός μέ τά σημερινά έξοδα του μόλις καί μετά βίας 
κρατάει τό άστατο ισοζύγιο του. Ποϋ θά βρεθούν τά χρή
ματα γιά δλες άφτές τις μεταρυθμίσεις, δταν τό Γενικό Λο
γιστήριο δέν εγκρίνει ούτε μιά ίδρυση δημοτικού σχολειού; 
Νά τό πύρινο έροηημα. Μέ οικονομίες; Μά από ποϋ; Ά πό 
τήν ϊδια τάχα τήν Παιδεία; Ό χ ι  βέβαια. Μέ νέους φόρους; 
Καί ή Κυβέρνηση καί ό λαός λένε δχι. Μέ χρεωστάσιο; 
Ό χ ι ,  απαντάει ό κ. Χάμπρο. Τότε άπό ποϋ; Μέ περιορισμό 
τών στρατιωτικών δαπανών. "Αρα μέ ασφάλεια εξωτερική. 
Τότε μόνο θά είχαν κάποιο σοβαρό νόημα γιά τό λαό τά 
εξωτερικά σύμφωνα καί οί περίφημοι «θρίαμβοι» τής εξω
τερικής πολιτικής. Μά σάφτό άπάνω τό κρίσιμο σημείο τά 
πράματα μένουν σκοτεινά, πολύ σκοτεινά. Καί κάθε άμρι- 
βολία γιά τήν αξία δλων αύτών τών «ελιγμών» είναι δικαι
ολογημένη.

μέ τό φιλειρηνικό οργασμό τής εποχής μας, πα- 
ράληλα μέ τά σύμφωνα, απλά καί πολαπλά, «διαι
τησίας καί μή έπιθέσεως», παράληλα μέ τή Γε- 
νέβη, τό Λοκάρνο καί τό Παρίσι, δπου τόσες κω
μωδίες παίζονται, υπάρχει καί ένας αντίθετος οργα
σμός, πού φέρνει τόν παρατηρητή σέ πραματική 
απορία. Γιατί πώς θά μπορούσαν νά εξηγηθούν, 
γιά παράδειγμα, δ τρομερός ναφτικός εξοπλισμός 
τής Β. Άιιερικής, οί περίπλοκοι ελιγμοί τής ’Α γ
γλικής διπλωματίας, οί συμαχικοί δεσμοί καί ή πο
λεμική προπαρασκεβή τής Γαλίας καί τών δορυφό
ρων της στή Μέση καί ’Ανατολική Ευρώπη, δ φ α
σιστικός, δηλ. στρατιωτικός, εξοπλισμός τής ’Ιταλίας;

Εϊναι φανερό, πώς περισότερο άπό κάθε άλλη 
περίσταση φαινόμενα καί πράματα δέ συμφω
νούν. Κι αφού ή φιλειρηνική προσπάθεια, δέν είναι 
παρά λόγια, καί ή πολεμική προπαρασκεβή πραμα- 
τική κατάσταση χεροπιαστή, πώς μπορεί νά α μ φ ι
βάλει κανείς γιά τήν κωμωδία πού παίζεται,. γιά νά 
κρύψει καί νά συγκαλύψει τήν τραγωδία, πού τά σκη
νικά της καί οί ήρωες της περιμένουν στα παρασκήνια 
τό κουδούνισμα τοΰ σκηνοθέτη ;

Ά φ τ έ ς  τις σκέψεις μσς φέρνουν στο μυαλό 
κάποιοι πανηγυρισμοί τών ημερών άφτών. Ό  άρ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜ ΟΙ
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“Ν Ε Α  Ζ Ω Η„

χηγός τών Φιλελέφτερων, δ κοινοβουλεφτκός δ ι 
κτάτορας τής 19 Αύγούστου, εϊναι τό αντικεί
μενο τους. Δέν πρόκειται νά συζητήσω τήν θέση 
πού κατέχει μέσα στήν Έ βρω πα ϊκή  διπλωματία. Θά 
ήταν δμως ά'τοπο και νά λησμονήσω πώς τήν πήρε 
τή θέση άφτή κι δτι χωρίς τήν πολεμική περιπέ
τεια τοΰ 1914 θά έμενε δ Κυβερνήτης ενός Βαλκα
νικού κράτους, όχι καί μέ μεγάλη σημασία. Δημιούρ
γημα τοΰ πολεμικού σάλου, χρωστάει χωρίς άλλο τήν 
επιτυχία του στήν προσαρμογή του μέσα στήν π α 
γκόσμια κεφαλαιοκρατική πολιτική τών Δυτικών Δυ
νάμεων, καί τήν ίδιαίιερη ελιχτική ικανότητα του 
μέσα από τή σύγκρουση συμφερόντιον καί γεγονό
των. Ό  γυρισμός του στήν πολιτική ζωή, ύστερα 
άπό οχτώ χρόνια μισοαφάνεια, δείχνει πώς δέν έχασε 
τά προτερήματα του. Ή  διαδρομή του μέσ= άπό τις 
Έβρω παϊκές πρωτέβουσες καί ή τελεφταία επίσκεψη 
του στή Γιουγκοσλαβία τόν ξαναφέρανε στή θέση 
πού κατείχε καί πριν άπό τό 1920. Πόση δμως 
διαφορά ! δ άνθρωπος πού δδήγησε τήν Ελλάδα 
μέσα στήν πολεμική συμφορά,ό πολιτικός πού τό δνο 
μα του είχε ταφτιστεΐ κάι*οτε μέ τόν πόλεμο, έγινε 
άγνώριστος. Ά ν  πιστέψουμε δσα γράφονται άφτές 
τις ημέρες, άν ξαναθυμηθοΰμε ακόμα τά προεκλο
γικά λόγια του στή Θεσαλ-νίκη, είναι ζήτημα αν 
υπήρξε πιο φιλειρηνικό πνέβμα στήν Έ βρ ώ π η . Καί 
παντού ή εμφάνιση του στήν πολιτική, άκόμα καί 
σέ χώρες πού ήταν βαθύτατα μισητός, χαιρετίζεται 
Ινθουσιαστικά. Τό πράμα καταντά περίεργο. Καί 
μά τήν άλήθεια μιά άνάλυση του δέ θά ήταν πε- 
ριτή.

Ή  εξωτερική μας πολιτική στά δυο τελεφταία

χρόνια -  στά προηγούμενα πού ακολούθησαν τή μι
κρασιατική καταστροφή ήταν άνύπαρχτη — μπορεί νά 
χωριστεί σέ δυο περίοδες.

Τά δυο κύρια χαραχτηριστικά τής σημερινής 
Εβρωπαϊκής πολιτικής— είρηνιστική προσπάθεια 

στο φαινόμενό, έντονη πολεμική προπαρασκεβή στά 
πράματα—είναι περιτό νά τά υπενθυμίσω. ’Έχουν 
ε ιπωθεί τόσα πολλά γιά τή φειλειρηνικότητα μας 
άπό τούς κυβερνήτες οτά χρόνια άφτά, κι έχουν ξο- 
δεφτεί τοσα περισοτερα άπό τούς ΐόιους «διά τήν 
αμνναν τής χωράς» ωστε το φαινόμενο νά είναι πιά 
τυπικό καί νά μή χρειάζεται ιδιαίτερη ανάπτυξη.

Κατω απ άφτο ομως υπήρξε μιά χαραχτηριστική 
διακύμανση τής πολιτικής μας, Σέ αλλα άρθρα μοΰ 
δόθηκε ή έφκαιρία νά παρουσιάσω τόν έντονο κεφα
λαιοκρατικό χαραχτήρα, πού ειχεν ή πολιτική τών 
Κυβερνήσεων τής Βουλής τοΰ 1926 (■). Πώς μπο
ρούσε νά παραλάξει καί ή εξωτερική πολιτική τους ; 
Γο κύριο εξωτερικό πρόβλημα γιά τή χω ρ ί μα: είναι 

άπό^δώ καί λίγα χρόνια, ή θέση της άπέναντι στον 
Ίταλογιουγκοσλαβικό ανταγωνισμό, Μετά τήν ορι
στική καταστροφή τής «εθνικής» μας πολιτικής στά 
1922 καί μετά τή μειονεχτική θέση, πού μάς έφερε ή 
Συνθηκη τής Δωζάνης, δημιουργήθηκαν γιά μας 
καινούργιες διεθνικές σχέσεις καί συνθήκες, πού ή 
σημασία τους ισως νά μήν έχει γίνει άκόμα δσο 
πρέπει αντιληφτη. Ως τοτε επιδιώκοντας τήν κρατι
κή μας έπέχταση, ασκούσαμε ως ενα σημείο δική μας 
εξωτερική πολίτικη, προσαρμόζοντας την μέ τήν πο
λιτική τών Δυνάμεων, πού μάς έδινε τήν πιθανότητα 
άσφαλέστερης επιτυχίας στά σχέδια μας. Ε κ α τό  
χρόνια άνεξάρτητου κρατικοΰ βίου ξοδέφτηκαν 
στήν προσπάθειαν άφτή. Τό 1922 τούς έδωσε τήν 
τραγικότερη λύση πού θά μπορούσε νά περιμένει 
κανείς. Ταφτόχρονα δμως μας άφαίρεσε καί άφτή 
τή μικρή πρωτοβουλία πού ως τότε είχαμε. Φανε
ρώθηκε έτσι άφτόματα δ παθητικός (,αραχτήρας τής 
πολιτικής μας, μέ τις άντιθέσεις πού δημιουργεί δ 
ϊμπεριπλιομός τών διαφόρων εβρωπαϊκϋν Δυνά
μεων, που έκαμε άκόμα όξύτερο ή μεταπολεμική αν
τίθεση ’Ιταλίας καί Γιουγκοσλαβίας. Τό επεισόδιο 
μέ τήν Ιταλία στήν Κέρκυρα, ή συμφωνία μέ τη 
Γιουγκοσλαβία τοϋ 1926 είναι δυο άπό τά πιο χα- 
ραχτηριστικά σημεία τοΰ φαινόμενου άφτοΰ, πού 
ξεσκίπάζουν καί δλη τή σπουδαιότητα του γιά μάς 
Είμαστε καί γιά τά δυο μέρη, δ άκραϊος— μά βα-

(1) Κοίταξε «’Αναγέννηση» χρονιά Β' τεύχη 9-10 καί 
11-12 Σ. Σωμεριτη : Πολιτικοί Στοχασμοί,



σικός— σταθμός πού ή απόχτηση του άπό τό έ'να ΐ)ά 
σημάνει τήν ήτα καί τήν καταστροφή γιά τό άλλο. 
Μέ βίαιες πράξεις προσπάθησαν καί οί δυο άφτές 
δυνάμεις στα 1923 καί 1926 νά μας εξασφαλίσουν 
μέ τό μέρος τους. Βέβαια δέν ξεφύγαμε τότε τήν 
υποταγή μας σ' αυτές άπό τήν αντίσταση πού κονς 
παρουσιάσαμε. ’Απόδειξη δτι καί μετά τή λύση τοΰ 
Κερκυραϊκοΰ επεισοδίου καί τήν άκύρωση τών Σ υμ
φωνιών τοΰ 1926, τό πρόβλημα άπόμηνε ακέραιο 
καί τό δίλημα άλυτο.

*
* *

Είναιχαραχτηριστικό δτι γιά τις Κυβερνήσεις τής 
Βουλής τοΰ 1926 τό πρόβλημα μπήκε σά ζήτημα 
προσαομι,γής σέ μιά άπό τις δυο αντίθετες ιμπερια
λιστικές δυνάμεις. Ή  εκλογή γι’ αυτές έπρεπε νά γίνει 
ανάμεσα στόν δμιλο τών μεσεβρωπαϊκών κρατών 
καί τής Γαλλίας πού άντιπροσωπέβει στήν Βαλκανι
κή ή Γιουγκοσλαβία, καί τόν δμιλο πού προσπαθού
σε νά σκηματίσει άπό τότε ή ’Ιταλία μέ τήν έμεση 
υποστήριξη τής ’Αγγλικής διπλωματίας. Τό Ίταλοελ- 
ληνοτονρκικό σύμφωνο, πού ματαίωσε ή τουρκική 
άδιαλαξία στά ζητήματα τής άνταλαγής, θά έκλεινε 
τις θαλάσιες συγκοινωνίες τής Γιουγκοσλαβίας καί θά 
τής σχημάτιζε μαζί μέ τήν ’Αλβανία καί τή Βουλγα
ρία ένα αδιάσπαστο τείχος γιά τά νέα σύνορα τη ς .Ή  
εκλογή μας άφτή δέν ήταν τυχαία. Συνδεόταν αναπό
σπαστα μέ τή συμπάθεια τής ’Αγγλικής Διπλωματίας 
σέ κάθε πολιτική κατάσταση, πού παρουσιάζει μιαν 
έντονη αντίθεση μέ τό Σοσιαλισμό καί μέ τις υπο
χρεώσεις, πού δημιούργησεν η απόλυτη εξάρτηση 
τής οικονομικής μας ανασύνταξης άπό τή Λοντρέζι- 
κη άγορά. Κι αν πραγματοποιόταν τό σχέδιο ή θ έ 
ση μας θά ήταν απόλυτα καθορισμένη κοντά στις 
Δυνάμεις, πού Ικδηλώνουν εντονότερα τήν αστική 
αντίδραση στήν εποχή μας καί ή εμπλοκή μας στόν 
πόλεμο τοΰ μέλοντος κοντά τους άναπόφεφχτη.

Θά ήταν αστείο νά φανταστεί κανείς πώς ή Κυ
βέρνηση τών Φιλελέφτερων άπόχτησε μιαν απόλυτη 
λεφτεριά «κινήσεων» στο σημείο άφτό. Ούτε ή κα- 
γωγή της, ούτε οί σκοποί της δπως τούς καθορίζουν 
οί ενέργειες καί πράξεις της ως σήμερα, δικαιολογούν 
μιά τέτια υπόθεση. Δέν πρέπει δμως νά παραβλε- 
φτούν καί ορισμένα γεγονότα, πού δέν είναι τυχαία. 
Πρώτα-πρώτα ή φανερή ψυχρότητα στις σχέσεις της 
μέ τό Λονδίνο. Ή  αποδοκιμασία τών μέσων πού 
άκολούθησεν ή προηγούμενη Κυβέρνηση στήν ο’ικο- 
νομική της προσπάθεια, ήταν μιά πρώτη αιτία, ορ ι
σμένες πρωθυπουργικές δηλώσεις άπό τήν άλλη με
ριά γιά ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, δπου ή

αντιδραστική θέση τών προηγούμενων Κυβερνήσεων 
ειχεν εκδηλωθεί δξύτατη. ”Αν προστεθεί σ’ άφ’τά, ή 
προσωρινή βέβαια,μά πάντα πραματική ελάτωση τοΰ 
αγγλικού ενδιαφέροντος γιά τά Μεσογειακά καί Βαλ
κανικά ζητήματα άπό τόν ’Αμερικανικό ανταγωνι
σμό καί τήν εσωτερική πάλη Συντηρητικοΰ καί Έ ρ -  
γατικοΰ Κόσμου, νομίζω δτι έχουμε ολόκληρη τήν 
εικόνα τών αιτίων πού οδήγησαν στο γεγονός άφτό. 
’Έ τσ ι μέ τόν ένα τρόπο ή μέ τόν άλλο ή πίεση τής 
’Αγγλικής διπλωματίας έλατώθηκε, ενώ αντίθετα άφ- 
ξήθηχε ή επιθυμία τής Γιουγκοσλαβίας, νά επιτύχει 
μιά συνενόηση, έστω καί θυσιάζοντας προσωρινά
τις πιο υπερβολικές άπό τις αξιώσεις της τοϋ 1926.

** *
’Έ τσ ι τήν πολιτική τής σημερινής ένωσης μ’ 

ένα άπό τούς δυο αντίθετους συνδυασμούς, άντικατά- 
στησεν ή πολιτική τών χωριστών συμφώνων μέ τούς 
πιο άμεσους γιά μάς παράγοντες καί τών δυό. Ά ν τ ί  
γιά τό έλληνο-ίταλο-τουρκικό σύμφωνο, έχουμε χ ω 
ριστά σύμφωνα μέ τις δυό άφτές δυνάμεις, κι άκό
μα μέ τή Γιουγκοσλαβία, ίσως καί τή Βουλγαρία 
καί ’Αλβανία. Πραγματοποιείται δμως έτσι μιά ορι
στική λύση τοΰ προβλήματος ;

Νομίζω δ χ ι :  Βέβαια δίνεται μιά προσωρινή λύ
ση στήν αντίθεση γιά τή Θεσαλονικη, κόμπο δλου 
τού ζητήματος. "Ομως τό λιμάνι άφτό καί ή σι
δηροδρομική γραμή πού τό συνδέει μέ τήν Μεσε- 
βρώπη έχουν πολεμική κι δχι ειρηνική σημασία. 
Τό εμπόριο τής Β. Μακεδονίας μπορούσε νά εξυπη
ρετηθεί θαβμάσια χωρίς τή ξώνη άφτή καί χωρίς 
τις εγγυήσεις τής γραμής. Κάτω άπ’ άφτές κρύβεται ή 
άγωνία γιά τήν κρίσιμη στιγμή τοϋ πολέμου. "Οταν ή 
αντίθεση τών δυό ιμπεριαλιστικών δμιλων τής σημερι. 
νής Έ βρ ώ π η ς  ξεσπάσει, τήν τύχη τους πιθανότατα θά 
τήν κρίνει ή κατοχή τής Θεσαλονίκης. Καί τότε τό 
πρόβλημα θά άναζήσει καί θά παρουσιαστεί μ’δλη τήν 
οξύτητα. Ή  είρηνεφτική προσπάθεια τοΰ πρωθυ- 
πουργικού ταξιδιοΰ τί μάς εξασφαλίζει γιά μιά τέ
τια περίπτωση ; Τίποτε, εχτός άπό μιά σχετική λε- 
φτεριά νά παρακολουθήσουμε τόν δμιλο πού θά μάς 
δώσει περισότερα, αν δέν τόν προλάβει εκείνος πού 
θά μπορέσει νά μάς πιέσει εντονότερα. Τόν πόλεμο 
πού μοιραία θά τόν ύποστούμε, σά συνέπεια τής πά
λης πού άπό άλλους γίνεται γύρω μας, δέν τόν εμ
ποδίζει, ούτε μπορεί νά τόν εμποδίσει. Κι έτσι, δπως 
καί γιά δλους τούς λαούς τό κήρυγμα τής Ειρήνης 
μένει χωρίς σημασία, φανέρωμα μιας δημοκοπικής 
άνάγκης τής πολυτάραχης εποχής μας.

£α)μεβίτη§.



Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η Δ ΡΑ ΣΗ  ΤΟ Υ ΕΚΠ Α ΙΔ ΕΦ ΤΙΚΟ Υ ΟΜΙΛΟΥ

Πρός τά μέλη τοϋ Ε. Ο.

Ή  Διοικητική Ε π ιτροπή  κοινοποιεί σήμερα τό και
νούργιο καταστατικό τοΰ ’Εκπαιδεφτικοϋ Όμίλου.

"Υστερα άπό τήν κρίσιμη καμπή πού σημείωσε γιά 
τό Σωματείο ή Συνέλεφση του τοΰ 1927, ήταν φανερό πώς 
είχαν δημιουργηθεϊ γι’ άφτό νέες συνθήκες εργασίας, πού 
επιβάλανε μιά πλέρια κα'ι ριζική αναδιοργάνωση του. Ή  
νέα κατατόπιση του μέσα στό έκπαιδεφτικό πρόβλημα, ή 
συμετοχή του στόν αγώνα πού κάνουν οί δυναστεβόμενες 
τάξεις γιά τήν απολύτρωση τους καί τή δημιουργία μιας 
νέας μορφής κοινωνικής ζωής, δικαιότερης καί έφτυχέ- 
στερης άπό τή σημερινή, θά έμεναν χωρίς ουσιαστικό α πο
τέλεσμα, άν δέν άλαζε ταφτόχρονα καί ολόκληρος ό μηχα
νισμός τής λειτουργίας καί τής δράσης τοΰ Σωματείου.

Είναι φανερό πώς έ'να σοσιαλιστικό Σωματείο, προϋπο
θέτει δργα.ωμένη καί πειθαρχημένη λειτουργία τών δ ια 
φόρων μερών τής δράσης του, δσο μπορεί ένεργητικότερη 
καί πιό συνειδητή συμετοχή τών μελών του στη ζωή καί 
ιούς αγώνες του.

Τούς δυό άφτοΰς δρους ζητεί νά πραγματοποιήσει ή και 
νούργια οργάνωση τοΰ Σωματείου πυύ σάς κοινοποιούμε

Τό άρθρο 6 πού προβλέπει τήν ίδρυση καί λειτουργία 
τών τμημάτων, τό άρθρο 7 πού περιόρισε τά μέλη καί τή 
θητεία τής Δ. Ε. είναι τά σημαντικότερα μέσα σ’ άφτό. 
Μέ τό πρώτο δίνεται ή δυνατότητα νά αναπτυχτεί τό 
ένδιαφέρο σας γιά τούς σκοπούς τοΰ Σωματείου σέ μιά 
πλέρια καί ζωτική δραστηριότητα μέσα σ’ άφτό.

Κάθε τμήμα θά πρέπει νά γίνει καί ένας οργανικός 
αρμός τοΰ Σωματείου. Ή  Δ. Ε. άπό τήν άλλη μεριά στη 
ρίζεται σέ μιά πιό δημοκρατική βάση καί μπορεί νά λει
τουργεί, χωρίς νά προσκρούει στις δυσχέρειες πού δημιουρ
γούσε ό μεγάλο; αριθμός τών μελών της.

’Ακόμη δμως μεγαλύτερη σημασία γιά δλα άφτά έχει 
ό Εσωτερικός Κανονισμός πού ψηφίστηκε άπό τή Δ, Ε. 
καί θά  κοινοποιηθεί σέ ιδιαίτερο φυλάδιο. Άναπτύσοντας 
τις γενικές αρχές τοϋ Καταστικοΰ σέ ειδικότερες διατάξεις, 
ρυθμίζει λεπτομερειακά τή ζωή τοΰ Σωματείου σ’ δλες τις 
πολύμορφες εκδηλώσεις, πού πρέπει νά έ'χει στό μέλον. Τά 
τοπικά τμήματα, τά Γενικά Συνέδρια τους, ή Γενική Συνέ- 
λεφση, ή Κεντρική Διοίκηση, τά Φροντιστήρια είναι σημαν
τικοί θεσμοί, πού οργανώνονται καί πειθαρχούνται στή λει
τουργία τους, σάν απαραίτητη προϋπόθεση τής μελοντικής 
ζωής τοΰ Σωματείου.

Ή  Δ. Ε. εκφράζει τήν πεποίθηση πώς τά μέλη τοΰ Σ ω 
ματείου θά τή βοηθήσουν στήν εφαρμογή τους, πού ασφα
λώς πρόκειται νά τό τονώσει καί νά τό οδηγήσει σέ μιά 
γόνιμη δράση.

’Αθήνα 12 τοΰ Ό χτώ βρη  1928

Γιά τή Διοικητική ’Επιτροπή 

Ό  Πρόεδρος Ό  Γενικός Γραματέας
Δ. Γληνός 2 . Σ ω μερίτης

Κ Α Τ Α ΣΤ Α Τ ΙΚ Ο
Τ Ο Υ  Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Φ Τ ΙΚ Ο Υ  Ο Μ ΙΛ Ο Υ 

Α'. Σ Κ Ο Π Ο Σ , Μ ΕΛ Η , Ε Δ Ρ Α -
Δημοσιέβεται σύμφωνα μέ τις τροποποιήσεις που ψ η 

φίστηκαν άπό τή Γενική Συνέλεφση τής 5 τοΰ Ιουνίου 
1928 καί πού επικυρώθηκαν μέ απόφαση τοΰ Π ρω τοδι
κείου ’Αθηνών, άριθ. 5186)1928.

Ά ρ θ ρ ο  1
Συσταίνειαι σωματείο μέ τόν τίτλο «’Εκπαιδεφτικό; 

"Ομιλος» καί μέ σκοπό νά βοηθήσει ν’ αναμορφωθεί ή 
Ελληνική Παιδεία.

Ά ρ θ ρ ο  2
Ό  «’Εκπαιδοφτικός Ό μιλος»  θά προσπαθήσει νά πετύχει 

τό σκοπό του μέ ομιλίες, περιοδικά, έφημερίδες μέ πρότυπα 
σχολεία καί μέ κάθε άλλο κατάληλο μέσο.

Ά ρ θ ρ ο  3

Ό  «Έκπαιδεφτικός "Ομιλος» έδρέβει στήν ’Αθήνα.

Β'. Μ ΕΛ Η
’Ά ρθρ ο  4

Μέλη τοΰ «Έκπαιδεφτικοϋ Όμίλου» γίνονται δσοι τό 
ζηι;ήσοΐ)ν, άφού Ιγκριθοΰν άπό τή Διοικητική ’Επιτροπή. 
Πάβουν νά είναι μέλη α') δσοι δώσουν γραφτή παραίτηση, 
β') δσοι δέν πληρώσουν τή συνδρομή ιούς δυό χρόνια, γ ) 
δσοι δείξουν διαγιογή άσυμβίβαστη πρός τό σκοπό τοΰ Ό μ ί 
λου. Γιά τούξ τελεφταίονις άποφασίζει ή Γενική Συνέλεφση.

Ά ρ θ ρ ο  5
Τό ποσό τής συνδρομής ιών μελών ορίζεται κάθε χρόνο 

άπό τήν Ταχτική Γενική Συνέλεφση. Ό  χρόνος άρχίζει άπο 
τήν 1 Ίανουαρίου καί τελειώνει τήν 31 Δεκεμβρίου.

’Ά ρθ ρ ο  6

Τά μέλη τοϋ Ό μίλου  οργανώνονται Ειποχρεωτικά σέ 
τοπικά τμήματα. Τοπικό τμήμα ιδρύεται δπου υπάρχουν 
τουλάχιστο εφτά μέλη τοΰ Σωματείου. Σέ κάθε πολη ενα 
μόνο τμήμα μπορεί νά υπάρχει- Μέλη, πού κατοικοΰν σε 
μέρη πού δέν ΰπίρχει τοπικό τμήμα, ανήκουν οργανικά στο 
πλησιέστερο τοπικό τμήμα σχετικά μέ τήν κατοικία τους. 
Τά τμήματα λειτουργούν σύμφωνα μέ τόν έσωτερικό κανο
νισμό :ίθύ θά ψηφισοεί άπό τή Δ. Ε. τοΰ Σωματείου καί θά 
επικυρωθεί άπό τήν πρώτη επόμενη Γενική Συνέλεφση τών 
μελών του.

Γ'- Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Η  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η
Ά ρ θ ρ ο  7

Τόν Ό μ ιλ ο  διοικεί διοικητική ’Επιτροπή άπό 7 μέλη.
’Ά ρθ ρ ο  8

Τά μέλη τής Δ. Ε. εκλέγονται κά&ε χρόνο στήν Ταχτική 
Γενική Συνέλεφση καθώς καί πέντε αναπληρωματικά.

“Αρθρο 9
Ή  Δ. Ε. έκλέγει άπό τά μέλη της έναν Πρόεδρο, έναν 

’Αντιπρόεδρο, ενα Γενικό Γραμάτέα, κι έναν Ταμία. Ά ν  
σιό μεταξύ παραιτηθεί ή λείψει μέλο; τής Δ. Ε. τό άντικα- 
τασταίνει ή τό αναπληρώνει ένα άπό τά αναπληρωματικά



μελη κατά σειράν πλειονοψηφίας καί σέ ίσοψηφία κανά 
αλφαβητική σειρά. Παραιτημένο θεωρείται μέλος τής Δ. 
Ε. αμα λείψει κατά α νέχε ια  άπό τρεις συνεδριάσεις αδι
καιολόγητα κατά τήν κρίση τής Δ. Ε.

’Ά ρθρ ο  10
'Η  Δ. Ε. αποφασίζει καί εφαρμόζει δλα τά μέσα πού 

βοηθούν τό σκοπό τοϋ 'Ομίλου, οργανώνει καί έποπτέβει 
τά τοπικά τμήματα τοΰ Σωματείου, συγκαλεϊ τήν ταχτική 
Γενική Συνέλεφση μιά φορά τόν χρόνο καί έχταχτη δταν 
εϊναι ά\άγκη ή δταν ζητηθεί άπό τά μέλη σύμφωνα μέ τό 
νόμο 281.

"Αρθρο 11
Τόν «"Εκπαιδεφτικό "Ομιλο» τόν άντιπροσωπόβει ό 

Πρόεδρος τής Διοικητικής Επ ιτροπής ή ο αντιπρόεδρος, 
αμα λείπει ή εμποδίζεται δ Πρόεδρος.

’Ά ρθ ρ ο  12
Ή  Δ. Ε. συνεδριάζει ταχτικά κάθε δέκα πέντε ημέρες 

καί έκταχτα δταν τήν καλέσει ό Πρόεδρος ή τό ζητήσουν 
τρία μέλη. Βρίσκεται σέ απαρτία άν εϊναι παρόντα τουλά
χιστο 4 μέλη της καί αποφασίζει μέ σχετική πλειοψηφία.

Δ'· Τ Α Χ Τ ΙΚ Η  Γ Ε Ν ΙΚ Η  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Φ Σ Η
Ά ρ θ ρ ο  13

Ή  ταχτική Γενική Συνέλεφση γίνεται τις πρώτες 10 
μέρες τοΰ Φλεβάρη υστέρα άπό πρόσκληση τής Διοικη
τικής ’Επιτροπής. Ά ν  τήν ορισμένη μέρα δέν παρου- 
σιαστοΰν τουλάχιστο τό ένα τέταρτο άπό τά μέλη τοΰ 
'Ομίλου γίνεται σέ 8 μέρες υστέρα άπό νέα πρόσκληση τής 
επιτροπής ή συνέλεφση μέ δσους έ'ρθουν. Μέ τόν ’ίδιο 
τρόπο γίνονται οί έ'κταχτες γενικές συνελέφσεις.

Ά ρ θ ρ ο  14
Ή  ταχτική Γενική Συνέλεφση ακούει τή λογοδοσία τοΰ 

περασμένου χρόνου ψηφίζει τόν προϋπολογισμό τοΰ νέου, 
εκλέγει εφτά ταχτικά καί πέντε αναπληρωματικά μέλη τής 
Δ. Ε., επίσης μιά τριμελή ’Εξελεγκτική Ε π ιτρ ο π ή  καί δύο 
αναπληρωματικά μέλη της. Ή  Γενική Συνέλεφση αποφα
σίζει μέ σχετική πλειονοψηφία τών μελών πού εϊναι παρόντα.

’Ά ρθ ρ ο  15
Γιά τήν άνα&εώρηση τοΰ καταστατικού όπως καί γιά 

κάθε ταχτική καί έκταχτη γενική συνέλεφση τά μέ'»η πού 
δέν κατοικούν στήν Α θ ή να  μπορούν νά διορίσουν αντιπρο
σώπους άπό τά μέλη τοΰ Όμίλου. Κανείς δέ μπορεί ν’ άν· 
τιπροσωπέβει περισότερα άπό 5 μέλη.

Ε'· Π Ε Ρ ΙΟ Υ Σ ΙΑ  Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η  ΚΑΙ Δ ΙΑ Λ Υ Σ Η
’Ά ρθρο  16

Τήν περιουσία τοΰ σωματείου τή διαχειρίζεται ό Τα
μίας σύμφωνα μέ εντολή τής επιτροπής. Ό  Ταμίας έ /ε ι  
δικαίωμα νά κρατεί στό ταμείο του γιά τις τρεχούμενες 
άνάγκες ως 500 δραχμές. "Οσα περισέβουν εϊναι υποχρε
ωμένος νά τά καταθέτει σέ δποια τράπεζα θά ορίσει ή Διοι
κητική Επιτροπή.

’Ά ρθρ ο  17
Γιά νά διαλυθεί τό Σωματείο σύμφωνα μέ τό άρθρο 4 

τού νόμου 281 προσκαλείται έκταχτη γενική συνέλεφση καί 
αν εϊναι παρόντα σ’ αύτή τουλάχιστο τά μισά μέλη άπο- 
φασίζεται ή διάλυση τοϋ σωματείου, άν τήν ψηφίσουν του
λάχιστον τά 3)4 άπό τά παρόντα μέλη. Ά μ α  άποφασιστεϊ

νά διαλυθεί τό Σωματείο ή περιουσία του χαρίζεται σ’ ένα 
ίδρυμα εκπαιδεφτικό πού θά ορίσει ή συ.έλεφση πού άπο- 
φάσισε τή διάλυση.

“Ά ρθ ρ ο  18

“Οτι δέν προβλέπει ειδικά τό Καταστατικό άφτό κανο" 
νίζεται μέ τό νόμο 281 «περί Σωματείων.»

Α θ ή να  12 τοΰ Ό χτώ βρη  1928

Η ΟΡΘΟΓΡΑΦ ΙΑ

Ό  Ε κπαιδεφτικός "Ομιλος εχει χρέος σήμερα νά 
εργαστεί ν’ απλοποιηθεί δσο πιο πολύ ή ορθογρα
φία τής . δημοτικής γλώσας. Τό περιοδικό «Ά ναγέ- 
νηση» εκανε μια σειρά απλοποιήσει:. Ό  'Όμιλος 
προχωρεί άκόμα πιο μπρος.

Οί ακόλουθοι κανόνες θά εφαρμοστούνε.
1) Οί δίφτογγες αν  και ευ  γράφονται αβ, αφ,  

εβ, ε φ , κραβγή, άφΐός, μαγέβω, μαγέφτηκε,εφκολος.
2) Στή λήγουσα καταργούμε τήν περισπωμένη 

κα'ι βάζουμε οξεία στά ουσιαστικά σέ άς-ής, ά, π.χ. 
ό Σοφοκλής, τοΰ Σοφοκλή, ό Π>ρικλής, τοΰ Π ερι
κλή, ό παπάς, τοΰ παπά, ό ψωμάς, τοΰ ψωμά, ή 
Ά θ η ν ά ,  τοΰ δικαστή, τοΰ καθηγητή, τοΰ λυτρωτή.

3) Καταργοΰμε τήν περισπωμένη σ’ δλα τά 
άκλιτα πού τονίζονται σιί | λήγουσα έχτός άπ3 τά ερω
τηματικά πώ ς  καί π ο ϋ  π.χ. αλλού, παντού, εδώ.

7) Καταργοΰνται τ ι διπλά σύμφωνα εχτός αϊτό 
τις λέξεις Ελλάδα  καί τά παράγωγα της, άλλος) 
άλλα, αλλού ναι πολλά.

Τις απλοποιήσεις άφτές ό "Ομιλος συσταίνει νά 
τις ακολουθήσουν δλοι δσοι γράφουνε τή δημοτική 
σέ βιβλία,σέ περιοδικά καί εφημερίδες γιά νά πάψει ή 
αναρχία καί νά μπει κάποια τάξη στήν ορθογραφία.

Φ ΡΟ Ν ΤΙΣΤΗ ΡΙΑ

Ό  Εκπαιδεφτικός "Ομιλος οργανώνει γιά τό φετεινό 
χειμώνα τά ακόλουθα Φροντιστήρια γιά τά Μέλη του 
Χρ. Χ ω μ ε ν ίδ η ς .  Βιολογία καί Κοινιονικές Επιστήμες.

"Εναρξη τήν Πέμπτη 22 τοΰ Νοέμβρη 1928.
2 .  Σ ω μ ε ρ ί τ η ς .  ‘Η  εξέλιξη τής Δημοκρατίας

"Εναρξη τήν Πέμπτη 10 τοΰ Γενάρη 1928 
Γ. Γ ε ω ρ γ α κ ό π ο υ λ ο ς ,  Τί ξέρουμε σήμερα γιά τήν υλη καί 

τήν ενέργεια.
"Εναρξη τήν Πέμπτη 7 τοΰ Φλεβάρη 1928 

Λ. Γληνδ*;.  Ή  φιλοσοφία τοΰ L en in
’Έναρξη τήν Πέμπτή 7 τοΰ Μάρτη 1928.

Τά φροντιστήρια θά γίνουν στήν Αίθουσα τής 'Εταιρίας 
τών Πολιτικών και Κοινωνικών ’Επιστημών (Μέγαρον Κα· 
ραπάνου, οδός Σταδίου 23σ) κάθε Πέμπτη άπό τις 22 τοϋ 
Νοέμβρη 1928.

Μπορούν νά τά παρακολουθήσουν καί μή μέλη τοϋ Ε. 
Ο., πληρώνοντας δικαίωμα εισόδου δρχ. 5 γιά κάθε 
ομιλία. Ό  Γραματέας τοΰ Φρονπσιήριου

Γ. Δούμας


