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Η Α Ν Α ΙΣΧ ΥΝ ΤΗ ΙΛΑΡΟ ΤΡΑΓΩ ΔΙΑ
Τις μέρες άφτές παίχτηκε άλλη μιά φορά μ π ρ ο 
στά στον ανίδεο λαδ ή αναίσχυντη ιλαροτραγωδία.
Ε ϊν α ι ή τέταρτη μεγάλη παράσταση. Σ τά 1889 υστέ
ρα άπο κάποιες τραγικές εθνικές περιπέτειες δ Τρικοΰπης ενδιαφέρθηκε γιά τδ έκπαιδεφτικό πρόβλημα.
Ό Παπαμάρκου, παιδαγωγός γεμάτος ζωτικότητα,
επιθεώρησε τά σκολειά. Ζωγράφισε τήν άφάνταστη
κατάντια τής ελληνικής παιδείας. Νομοσχέδια ετοι
μάστηκαν, συζητήσεις έγιναν. Έ π ε ι τ α βρέθηκε, πώς
δ προϋπολογισμός τοΰ Κράτους δέν αντέχει και δλα
έμειναν στήν αθλιότητα τους.
Στά 1899 υστέρα, αφού οί Τοΰρκοι κατέβηκαν ώς
τή Λαμία, δόθηκε ή δέφτερη μεγάλη παράσταση. Ό
Θεοτόκης ένδιαφέρθηκε γιά τήν παιδεία. Ό Εΰτα
ξίας, υπουργός τής Παιδείας, ζωγράφισε μέ χτυπητά
χρώματα τδ κατάντημα τής ελληνικής παιδείας. Ν ο
μοσχέδια ετοιμάστηκαν, συζητήσεις έγιναν. "Υστερα
βρέθηκε, πώς τά οικονομικά τοΰ Κράτους δέν αν
τέχουν σέ έκπαιδεφτική μεταρΰθμιση και δλα έμει
ναν εκεί πού ήταν.
Σ τά 1913, οργασμός εθνικής ανόρθωσης. Ό Βεν ζέλος ενδιαφέρθηκε γιά τήν Παιδεία. Ό Τσιριμώκος, υπουργός τής Π ιδείας, μέ μιά πολυσέλιδη έκ
θεση του στή Βουλή ζωγράφισε τό κατάντημα τής
ελληνικής Παιδείας. Νομοσχέδια ετοιμάστηκαν, συζη
τήσεις έγιναν. "Υστερα βρέθηκε, πώς άλλες σημαν
τικότερες μέριμνες πρέπει νά άπασχολήσουν τούς
κυβερνήτες. Κ ι δλα έμειναν στήν πατροπαράδοτη
κακομοιριά τους.
Δέ μιλάμε γιά τις ενδιάμεσες μικροπαραστάσεις,
Μά τώρα πάλι δ ίδιος Κυβερνήτης άνάλαβε νά κάμει
αγνώριστη τήν Ε λλ ά δ α . Κα'ι πριν άπό τις εκλογές
μίλησε καί γιά τήν παιδεία. Στό γράμα, πού ζητοΰ-

σε νά πείσει τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας νά άλάξει τό εκλογικό σΰστημα, έφερε γιά πρώτο επιχείρημα τή δύναμη, πού τοΰ χρειάζεται γιά νά άναδιοργανώσει ριζικά τήν Παιδεία καί νάντικρίσει τήν κοι
νωνική άντίδραση, πού θά γενηθεΐ, άμα προσπα
θήσει νά χτυπήσει βαθειά τό κακό. Σ τό λόγο του
στή Θεσαλονίκη μπήκε καί σέ λεπτομέρειες. " Ε 
φτασε νά μιλήσει καί γιά τό σκολειό εργασίας μέ
τρόπο, πού έδειχνε, πώς δέν καταλαβαίνει περί τίνος
πρόκειται.
“Υστερα άπό τις εκλογές, δ κ. Γόντικας, υπουρ
γός τής Παιδείας, προβαίνει σέ μακρές άνακοινώσεις,
"Ολα θά διορθω θούν .
Καί έξαφνα στήν πρώτη κρούση γκρεμίζονται δλοι
οί πύργοι τών υποσχέσεων. «’Εάν» καί «εφόσον»
άντέχει δ προϋπολογισμός τοΰ Κράτους, «’Εάν» καί
«εφόσον» έξεβρεθοΰν οί πόροι, «εάν» καί «εφόσον»,
δηλαδή δέ θά γίνει πάλι τίποτε. Ή τετάρτη παρά
σταση τής τραγικής ίλαροτραγωδίας άρχισε. Τό τέλος
εϊναι γνωστό.
Ό κ. υπουργός γιά νά σώσει τό «φιλότιμο» καί
τό δικό του καί τό κυβερνητικό, θά διατάξει τούς
«αρμοδίους διεφθυντάς» νά ετοιμάσουν τή «νομοθε
τική» εργασία. Θάνοίξουν τά συρτάρια, θά ξεσκονι
στούν τά παλ ά νομοσχέδια, θά φρεσκαριστοΰν καί
θά αλατιστούν μέ τις «νέες ιδέες», θ ά σερβιριστούν
μέ μεγαλόστομες καί σοφές εκθέσεις στή βουλή. Ό
κυβερνητικός τύπος θά κρούσει τά τύμπανα. Εύοί,
εύάν, έλελίΰ!! « Ό Μέγας Κυβερνήτης» τηρεί τις
υποσχέσεις του. Συζητήσεις θάνοίξουν στή Βουλή καί
στόν τύπο. Θά ψηφιστοΰν μερικά « π ρ οσ ω π ικ ά »
νομοσχέδια. ’Έ π ε ι τ α θά βρεθεί, πώς άλλα ζητήματα
εϊναι πιό επείγοντα καί δλοι θά καθήσουν ένδοξοι

και ικανοποιημένοι στις δάφνες τους. Δηλαδή δ Κ υ
βερνήτης στον πρωθυπουργικό θώκο, δ υπουργός
στον υπουργικό καί οί διεφθυντές τοΰ υπουργείου
στο διεφθυντικό. Τό υπουργείο θά διεκπεραιώνει
χαρτιά, και θά ενεργεί τά προσωπικά ρουσφέτια,
οί λειτουργοί τής Μέσης Παιδείας θ ά ξερομασοϋν
τόν υπερσυντέλικο τοΰ «ελήλυθα», οί δημοδιδάσκα
λοι θ ά κυνηγούν τόν άσΰληφτο τιμάριθμο, οί μ αθη
τές θά νυστάζουν στά θρανία αποναρκωμένοι άπό τή
βόχα τοϋ δηλητηριασμένου αέρα, υλικού και πνεβματικοΰ, πού αναπνέουν, οί πρύτανεις θά δια μ αρ τύ
ρονται κάθε χρόνο γιά τό «κύμα τής άγραματωσύνης», δ λαός θά ψηφίζει Βενιζέλο ή Βασιλιά, καί ή

Ε λ λ ά δ α θά κατεβαίνει ένα ένα τά σκαλοπάτια τοΰ
ξεπεσμού, ως πού νάρθει πάλι ή στιγμή νά παιχτεί
ή αναίσχυντη ιλαροτραγωδία πού ονομάζεται «εκπαιδ εφ α κή αναδιοργάνωση», μπροστά στον ανίδεο λαό.
*
* *
Στις γεωγραφίες συμβαίνει κιόλας ένα λάθος ση
μαντικό. Τοποθετοΰν τήν Ε λ λ ά δ α δυτικότερα από
τήν Τουρκία. Ψέματα. Ε ϊναι άνατολικότερα. Έ κ ε ί
κατά τό ’Αφγανιστάν. Δέ θάργήσει νά πάει ακόμη
άνατολι· ότερα. Δουλέβουν γι’ αυτό ακούραστα τά
Ρούσικα Σόβιετ, δ Κεμάλ καί ή ελληνική αστική
τάξη.

ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ε Ρ ΓΑ
Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Σ . «’Αλλά θ ά στηρίξωμεν ακό
μη άποτίλεσματικώτερον τό κοινωνικήν κ αθε
στώς διά τής επιβαλλομένης ά μ ε σ ο υ κ α ί ρ ι 
ζ ι κ ή ς μεταρρυθμίσεως τοΰ εκπαιδευτικού μας
συστήματος
....’Αλλά καί τό δημοτικόν σχολεΐον. τό
δποΐον μορφοΰμενον είς σχολεΐον εργασίας,
πρέπει σοβαρώς νά μεριμνήσωμεν, δπω ς καταστή γενικώς εξατάξ'ον μέ τήν ευχήν δπως
βραδΰτερον γίνη καί έπτατάξιον...
(Προεκλογικός λόγος Θεσσαλονίκης)
Γ Ο Ν Τ Ι Κ Α Σ , (Υπουργός τής Παιδείας). "Υ
πάρχουν προτάσεις περί συστάσεως πλέον τών
200 σχολείων. Δέν υπάρχει απροθυμία εκ μέ
ρους τοΰ Υ π ουρ γείου, αλλά λόγοι οικονομικοί

Σ

κωλύουν τήν σύστασιν τών σχολείων τούτων.
“Οσον αφ ορά τά εκπαιδευτικά νομοσχέδια, έφ ’
δσον ταΰτα συνδέονται μέ μίαν ωρισμένην δ α 
πάνην τήν οποίαν θεω ρώ απαραίτητον καϊ
έ φ ’ δαον ή Κ υ β έ ρ ν η α ις δέν ά π ε φ ά σ ια ε π ό ϋ·εν ϋ·ά έξεύρχ] τήν δ α π ά ν η ν ταύτην, έλάχ ισ τα ν ο μ ο σ χ έδ ια ϋ'ά ύ π ο β ά λ ω εις τήν
Β ο υ λ ή ν . ’Ε ά ν λ ο ιπ ό ν έξ α σ φ α λ ισ & ο ΰ ν τά
μέσα τοϋτα κατά τήν σ υ ζ ή τ η σ ιν , βεβαίως θά
υποβάλω κατά τό μέτρον τοΰ δυνατοΰ υπό
τήν κρίσ«ν υμών καί υπό τόν έλεγχον υμών ρι
ζικήν άναθ ώρησιν».
( Ά π ό τά Πραχτικά τής Βουλής).
29)Χ)28

χ ό λ ι α

Τ ό Κ ό μ α τώ ν Φ ιλελέφτερω ν ήρθε στήν εξουσία, άφοΰ
άνάλαβε μιά ρητή θποχρέωση σ’ όσους ζήτησε νά τό ψη 
φίσουν : νά αναδιοργανώσει καί κάμει πραγματική τήν
παιδεία τοϋ λαοΰ. Ό σημερινός Πρωθυπουργός, έχτός
άπό άλλες κατηγορηματικές δηλώσεις του, προτρέποντας
τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας νά υπογράψει τό Ν. Δ. πού
θ ά καταργούσε τό αναλογικό εκλογικό σύστημα, τοϋ δήλωσε
καθαρά δτι τό πλειοψηφικό ήταν απαραίτητο γιά νά δώσει
τήν ισχυρή Κυβέρνηση, πού θά πραγματοποιούσε τήν έκπαιδεφτική μεταρύθμιση, πού έχει ανάγκη ό τόπος. Ά π ό
τότε πέρασαν πέντε μήνες. Τό αναλογικό καταργήθηκε.
"Εγιναν οί εκλογές. Καί ή 19 Άβγούστου έδωσε στήν Κ υ 
βέρνηση τήν καταπληχτική πλειονοψηφία, πού σήμερα τήν
στηρίζει. Έ τ σ ι ή συγκαλυμένη διχτατορία της θεμελιώθηκε.
Τί έγινε ομως γιά τήν παιδεία ;'Όπως φαίνεται πολλά καϊ

σπουδαία,πού άν τά καλοεξετάσεις δέ βγάζουν τίποτε. Γιατί
τί άλλο σημαίνει ή δήλωση τοϋ Ύ πουργοϋ τής Παιδεία ς
πού άναδημοσιέβουμε δτι ετοίμασε «σειράν νομοσχεδίων»
πού δμως « δ ι’ έλλειψιν χρηματικών πόρων» είναι άτραγματοποίητα καί δέν πρόκειται νά τά υποβάλει στή Βουλή ;
Κι έτσι δείχνεται πόσο είχαμε δίκιο, υποστηρίζοντας ότι
άπό τήν αστική τάξη μας οΰτε θά γίνει ποτέ τίποτα γιά τήν
Παιδεία καί δτι οί υποσχέσεις πού δίνει κάθε φορά γ ι’ άφτήν
είναι πολιτική φιλολογία καί αναίσχυντη απάτη τοΰ λαοΰ.

*
* *

Κ ά π ο ιο ς άπό τούς «αντιπροσώπους τοϋ λαοΰ> στήν
ίδια συνεδρίαση τής Βουλής είχε τήν πρωτάκουστην ιδέα νά
παρσκαλέσει «τόν 'Υπουργόν τής Παιδείας», «όπως δηλώσ^
σαφώς ποιον είναι τό πρόγραμμα του». Μά ό έβλογημένος
άφτός ό άνθρωπος σέ τί σφαίρες βρίσκεται καί δέν ξέρει
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Τά μέλη τοΰ Ε. Ο. παίρνουν τό
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τήν ικανότητα νά συγκινηθοΰν καί νά καταλάβουν τί
σημασία εχ,ει 6 ενας γιά τόν άλλον.
Λογαριαζω πως και άλλοι θα είχαν νά παοατηρήσουν πιό επιστημονικά τό πράμα, άν θέλανε νά
δοκιμάσουν τήν επίδραση τοΰ θεάτρου γενικά απάνω
στις ψυχές τών παιδιών χαί θά μπορούσαμε νά τ®
συζητήσουμε καί στό περιοδικό μας καί στά τμή
ματα τοΰ Ομίλου τώρα πού δργανώνουνται. Τό
κέρδος θά είναι τριπλό: «ελκυστικό», «διδαχτικό»,
σχετικά μέ τις συνθέσεις καί «αισθητικό».
Οΰτε χρειάζεται κανείς δισταγμός, γιατί καί τά
θεατρικά βιβλία είναι τά πιό φτηνά καί τά πιό Ιφχάριστα γιά νά τά μελετήσει κανείς. Δέν χρειάζεται νά

πιστεψει ο δασ&ΐαλος πως είναι μεγάλος παιδαγωγός
γιά νά ριχιεϊ στήν άποτελεσματική δουλειά. Χωρίς
νά ξεχνάω καθολου τί Όά πει επιστημονική κατάρ
τιση καί φ ιλισοφ ική μελετη, νομίζω πώς τό πιό
σπουδαίο είναι ή άγάπη πού πρέπει νά αϊστάνεται
κανείς, δταν λέει τή λέξη «παιδί». Μέσα στήν τάξη τά
παιδιά μοιάζουν μέ μιά χούφτα σπάνια διαμάντια,
που τα κοιτάζει ο χρυσικό; μέ τήν πιό μεγάλη λα
χτάρα καί μέ τήν πιό μεγάλη στοογή, κοπιάζοντας
να τους βρει το πιο κ^ταληλο δέσιμο γιά νά τά
στείλει στον κοσμο ά σ φ α λ ί’ μένα καί αιώνια. 5,Ας
συλογιστεΐ καθένας τή ζωή τή δική του καί τις π ί
κρες του και να προσπαθήσει νά δημιουργήσει μιά
ζωη για τους αγαπημένους μικρούς του αντίθετη μέ
τή μάβρη τή δική του καί νά τούς δώσει δλα τά
χρήσιμα όπλα' καί ιό νά βρει κανείς τόν πιό καλό
τρόπο νά τούς καλιεργήσει τό μυαλό τους μέ τις συν
θέσεις δέν είναι βέβαια μικρό κέρδος. Τή Λογοτεχνία
της γλωσας του, ενοείται, πρέπει νά τήν ξέρει κανείς
— άφτό είναι αναγκαία προϋπόθεση. Καί μη μοΰ
πει κανένας, άν/ έτυχε,κατά λάθος,ν’ ακούσει πώς εγώ
γρά φ ω Λογοτεχνία, δτι άφτή μέ θερμαίνει γιά τέτιες δουλειές. "Ο χι’ προίτα ή λατρεία στήν έ'νοιά
«παιδί» καί υστέρα τ’ άλλα, πού, δταν θέλει κανείς,
εϊναι περισότερο άπό εφκολα.
Και οταν το μελετήσουμε κ ιί δοΰμε τί μπορεί νά
γίνει, θά έχουμε πολλές εφκολίες, άν καί εξω άπό τό
σχολείο θελήσουμε νά προσφέρουμε στά παιδιά μας
τις θεατρικές χαρές.
(Λκολουθδΐ συ-νέχεια)

Γ ιάνης Σ ιδέρης

Υ Λ ΙΚ Η ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ Θ Ε ΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΣΤΗ

Σ Ο Β ΙΕ Τ ΙΚ Η

«Πρέπει στήν κοινωνία μας νά
υψωθεί ό δάσκαλος σέ μιά θέση, πού
δέν ειχε ποτέ, πού δέν έ'χει καί που
δέ θά μπορέσει νάχει στήν αστική
κοινωνία».
Λ έν ιν

Η υλική καί νομική θέση τοΰ δασκαλικού
προσωπικοΰ τών λαϊκών σχολειών καλυτερέβει άνά* Ο Ν Ε Ο Σ ΔΡ Ο Μ Ο Σ αρχίζει άπό σήμερα μιά σειρά
από διαφ»τιστικά α ρθρα πάνω στή ξένη έκπαιδεφτική κ ί
νηση.—Θα προσπαθήσει έ’τσι νά δώσει μιά γενική εικόνα
γιά τήν προσπάθεια, πού γίνεται παντού γιά νά καλυτερέψει
η παιδεία καί ταφτόχρονα ή πνεβματική καί υλική εξασφά
λιση τοΰ κύριου εργάτη της : τοϋ δασκάλου.

Ρ Ω Σ ΙΑ *

λογα με τήν προαγωγή τής εθνικής οικονομίας στις
σοβιετικες δημοκρατίες. Ε να κυβερνητικό διάταγμα
ορίζει κάθε χρόνο τό m i n i m u m τοΰ μιστοΰ, πού θά
π«ίρνει ο δάσκαλος κι άφτό γράφεται στόν π ρ ο ϋ
πολογισμό τών εχτελεστικών επιτροπών τή,ς χώρας ^
τής επαρχίας.
Γό m i n i m u m ορίζεται ανάλογα μέ τήν οικονο
μική εβημερία τοΰ τόπου καί μεγαλώνει μαζί της.
=Από τήν άποψη άφτή οί διάφορες επαρχίες χω ρ ί
στηκαν σέ ζώνες, π.χ. στά 1925-1926, 1926-1927
καί 1927-28· άφτό τό m i n i m u m έδειξε τις άκόλουθες μεταβολές:

i
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tov «Κύκλωπα» τοΰ·Έ βριπίδη στήν έξοχη μετάφραση
τοΰ «Ταμείου» ή ημέρα πού είχα κάνει οΰνθεση, π ή 
τοϋ Π άλ λη .'Έ ν α διήγημα, μέ τήν ϊδια αξία στο είδος
γαινα νά πληρω θώ χωρίς τήν ιδέα πώς είμαι χαρα
του, θα έκανε πολύ λιγότερην εντύπωση άπό τόν
μοφάης Έ ν ώ δυο φορές έμεινα άπένταρος,γιατί ντρε
«Κύκλωπα», πού έφερε μέσα στο σχολείο ενθουσια
πόμουνα νά παρουσιαστώ στον ταμία, βγαίνοντας άπό
σμούς καί τούς άνοιξε ενα δρόμο γιά καινούργιες συγ την Α ' ελλην. πού τά εί'χα ζαλίσει τά κακομοίρα, εχτεκινήσεις, πολυτιμότατες νιά τή ζωή τους, μέ τήν ιδέα
λώντας τό εγκληματικό Π ρόγραμα, πού ορίζει νά μα
πώς ή αισθητική συγκίνηση δίν παίζει μικρό ρόλο
θαίνουν παιδιά 10 χρονών τή γριιματική τής αρχαίας,
στήν πρόοδο τοΰ ανθρώπου. Διάβασα πάλι, δταν ό
καθώς δά τη διδάσκουμε στή Μέση Παιδεία.
λόγος τό εφερε, σέ παιδιά τής Β'. Έ λλην. τήν Δ',
Προετοιμάζοντας λοιπόν τις συνθέσεις πού θά
πράξη τοΰ « Ε μ π ό ρ ο υ τής Βενετίας», άλλο μεγαλούρέγραφαν τά παιδιά, δταν ήτανε νά δώσω εγώ τόθέμ α,
γημα τοϋ Πάλλη, αφού έκανα μιά μικρή περίλη καί ζητώντας το άπό τή γύρω τους ζωή καί
ψη γιά τά προηγούμενα και γιά τά κατοπινά.
αλαζοντας το, άν τΰχαινε μέσα στήν τάξη κανένα επει
’Οφείλω νά δμολογήσω πώς ό Σάυλωκ, εκεί στο
σόδιό πού θά μποροΰσε νά τό μεταχειριστώ —εί'δα
δικαστήριο συγκίνησε πιο πολύ άπό τόν Κύκλωπα.
πώς δλο τή χρόνο πήγαινε βέβαια κ α λ ά - δ σ ο μ π ο 
Κι δταν μπόρεσχ νά ετοιμάσω μιά παράσταση στο
ροΰσε, κ αλά !—ή διηγηματική σύνθεση, έβλεπα δμως
σχολείο μου μέ τήν πράξη άφτή τοΰ « Ε μ π ό ρ ο υ » καί
πώς θά ερχότανε πάντα κάποιος κόρος, βλαβερός βέ
μέ μιά κωμωδία τοΰ Λάσκαρη, ή εφτυχία τών π α ι  βαια και άχρηστος. Τά ϊδια θέματα λοιπόν ή καί άλλα
διών τής επαρχίας ειχε κορυφωθεΐ, εϊχαν δεθεί πιο
καινούργια προσπάθησα νά υποβάλω τήν ιδέα νά τά
πολύ μέ τό Σχολείο καί ήταν πιά σκλάβοι μ ο υ — άν
γράψουν διαλογικά, θεατρικά. Στηριγμένος στις προ
μπορώ νά τό πώ άφτό ! —Πλάι λοιπόν μέ τήν αι ηγούμενες εργασίες τούς έσπρωξα περισόιερο καί εϊ*α
σθητική χαρά εϊχαν'πάθει καί μιά γοητεία, μιά υπο τετραδία με ομορφους διάλογους, πού περιγράφανε
βολή, πού μέ βοηθοΰσε καί μοϋ άνοιγε μ’ εμ: ι
ενα θέμα μέ ακρίβεια καί μέ σταθερότητα, πού ή συ
στοσΰνη τις καρδιές τους— “Ενα διήγημα γιά τό Β ύ  νηθισμένη διηγηματική σύνθεση δέ μάς τήν ειχε
ρωνα τοΰ Καμποΰρογλου.(Νεοελληνικά Π απαντωνίου,
δώσει. Ως που στο τέλος, αφού είχαν κάνει κάμποσες
τόμος Β') καί ενα χριστουγενιάτικο διήγημα τοΰ Πατέτιες συνθέσεις - λαβαίνω ενα χειρόγραφο πρόγραμα
παδιαμάντη (Νεοελληνικά Κοντόπουλου,τόμος Β') πού
για μιά θεατρική παράσταση πού χ^ά τήν έδινε ένας
τά παίξανε σέ μιά εκδρομή, σκηνοθετώντας τα μαζί
καινούργιος θίασος— ώρα 2. 30, δπως στο Παρίσι — .
μου καί μοιράζοντας τούς ρόλους μαζί καί μέ τή δ ι  Είσοδο μιά δραχμή. Τά έργα ήταν τό «Πατρικό
δασκαλία τής «Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ» (Νεοελληνικά
σπίτι» τοΰ Σ. Δ άφνη καί ενα άλλο : «ή ’Α γωνία τών
Π απαντω νίου, τόμος Γ'), πού έφερε τήν άνάγπη νά
εξετάσεων», γραμένο άαό μιάν ομάδα τής Γ” Έλληνιμιλήσουμε πιο πολύ γιά θέατρο καί γιά θεατρικά
κοΰ. Οταν πήγα,βρέθηκα σ’ έ'ναν αχυρώνα καλοσκουέργα— μ’ Ιπεισαν πώς δέν είχα κάνει άσκημα πού
πισμενο, που ειχε μιά σκηνή καθαρή καί άνετη’ ειχε
έ’ δωσα θάρος στις μιμητικές τους ορμές. "Αφτές τις καί αβλαια καί σκηνογραφίες άπό χαρτί τεντωμένο
δοκιμές τις έκαμα καί στήν επαρχία καί στήν ’Αθήνα
σε μεγαλα τελαρα. Πιένα μοναδική" ήταν δλη ή γει
καί είδα πώς καί ο! επαρχιώτες (1° καί 2° έλλην.
τονιά και οί γονιοί τών συγγραφέων καί τών εχτεσχολεία τής Θήβας) καί οί ’Α θηναίοι τής συνοικίας
λεστών. Σ ένα δέντρο ψηλά ήταν καί ένα πολύχρω
(10° καί 18° ελλην. σχολεία) καί ιώ ν κέντρων (ίδιω
μο πρόγραμα, ορθογώνιο καί μεγάλο— Σ τά παιδιά
τικές πα ,ιαδόσεις) πάντα δεχόντουσαν τή «θεατρικό
είχε φουντώσει ή άφτενέργεια καί πολλές τους ώρες
τητα» χαρούμενοι καί ώφελημένοι.
ιις είχαν ξεδεψει για μιά «δουλειά»" τό σχολείο είχε
’Έ χ ω δώσει δλη μου τήν ψυχή στο νά κάνω μέ
κάπως γίνει ζωη, Οί 60 δραχμές πού εισπράξανε ξοτά παιδιά συνθέσεις καί έβλογώ τό νομοθέτη, πού
δεφτήκανε γιά σκηνογραφίες καί γιά ν’ αγοραστούν
έβαλε τέσερις ώρες τά Νέα ελληνικά, γιατί δλοι qi
έργα. "Υστερα βέβαια θά βαρεθήκανε τά παιδιά" θ ’
σκεφτικισμοί σχετικά μέ τή σημασία τής ’Επιστήμης
άφήσανε καί τά θέατρα καί τό νά γράφουν ομαδικά
καί τής Τέχνης γιά τή χαρά τής ζωής σβΰνουν μπρο εργα" μετατέθηκα και δεν ξέρω" δμως έτσι θά γίνηκε.
στά στο ιδανικό νά μ,τορεΐ κανείς νά μάθει τό παιδί
Ε ίχα ν συνηθίσει στ’ άποτελέσματα τής συντρο
νά μιλάει καί νά εκφράζει τά αίστήματα του δσο γί
φικής δουλειάς. ’Ά γ ρ υ π ν α τά παρακολουθούσα, π ρ ο 
νεται πιο συνειδητά. Ε ϊναι μιά ώφέλεια πού μπορεί
σέχοντας μήπως γενηθεΐ μέσα τους κανένας ερασιτε
καί πρέπει νά τή δώσει τό Σχολείο. Τό σκέφτηκα
χνισμός, που δεν τον ήθελα καθόλου. Δέν σκόπεβα
πολύ κι δταν τύχαινε στήν επαρχία νά είναι ή μέρα
νά κάνω κανένα λόγιο, άλλά ανθρώ πους, πού νά εχ©υν

οτι τό πρόσωπο τοϋ «Ύπουργοΰ τής Παιδείας*, δπως καί
δλων τών "Υπουργών, κι άφτοΰ τοΰ ’ίδιου του «έπερωτήσαντος» είναι άνύπαρχτο γιά τό δημόσιο βίο μας ; Γ ιατι γι
άφτόν υπάρχει μόνον ό «’Ελευθέριος Βενιζέλος» κι ολοι οι
άλλοι είναι μαριονέτες πού τις διεφτύνει άπό τά κρυφά ή καί
άπό τά φανερά κατά τήν περίσταση. Δέφτερο δτι τό Κυβερ
νητικό πρόγραμα ολόκληρο, άρα καί τό έκπαιδεφτικό. ηταν
γιά τά προεκλογικά συλαλητήρια κι δχι γιά τή Βουλή ;
δταν άφτά γινόντανε, ποΰ ήταν «ό έπερωτήσας» ;

*
*

*

Κ α ι ομω ς ό Έ λ . Βενιζέλος φροντίζει γιά τή Λαϊκή
Παιδεία. "Ετσι τουλάχιστο νομίζουν ή «Ε στία» καί τό « Έ λ .
Βήμα». Καί λένε : απόδειξη τό ταξίδι του στις Σπέτσες. Τό
ένδιαφέρο τοΰ πρώτου Πολίτη τής Ε λ λ η ν ικ ή ς Δημοκρα
τίας !Καί μάλιστα, (άκουσον ! άκουσον ! δπως θά φώναζαν
στήν 'Αγγλική Βουλή) ταξιδέβοντας συζήτησε μέ τόν Υ π ο υ ρ 
γό τής Π αιδείας γιά τήν περίφημη Μεταρύθμιση ! "Ετσι
λοιπόν συνδυάστηκε τό τερπνό μέ τό ώφέλιμο και στό γ ρ α 
φικό νησάκι δόθηκε ή αφορμή στόν κ. Πρόεδρο νά σκορ
πίσει νέες υποσχέσεις. Θά έπρεπε δμως μέ τήν έφκαιρία
άφτή νά ξεκαθαριστοΰν ορισμένα πράματα. Ή Σχολή τών
Σπετσών, δπως καί τό Κολέγιο τοΰ Ψυχικού δέν πρόκειται
νά λύσουν τό έκπαιδεφτικό μας πρόβλημα. "Οσοι μποροΰν
νά πληρώσουν γιά τά παιδιά τους δίδαχτρα πενήντα χιλιάδες
δραχμές τόν χρόνο, έχουν μόνο τήν δυσκολία νά διαλέξουν
τό σκολειό πού θά τά στείλουν. Κοίταξε καί τά γραφόμενα
κάποιου μεγαλόσχημου παιδαγωγού μας. Γ ι’ άφτούς πρ ό 
βλημα δέν υπάρχει. Ή ίδρυση λοιπόν μιας Σχολής σάν
τών Σπετσών είναι άσυγχώρετη σπ:ατάλη καί δείχνει πόσο
λείπει κάθε Κυβερνητικό πρόγραμα γιά τή Λαϊκή Παιδεία.
Γιατί ποιός θά μπορούσε νά άρνηθεϊ δτι άπό τά 25 έχαυομύρια πού πετιούνται κεί γιά νά μαθαίνουν γκόλφ καί τέ
νις τά παιδιά τών νεοπλούτων μας,δέ θά μπορούσαν νά οίκονομηθοΰν τόσες ανοιχτές πληγές τής άνύπαρχτης ουσιαστικά
λαϊκής μας παιδείας ;

*
* *

’Α η ο λα ψ ο τικ ή ή πρώτη συνεδρίαση τής Καινούργιας
Βουλής. Ποτέ δέν φανερώθηκαν περισότερο κούφιες δλες

Θ ΕΑΤΡΟ
Τό Θέατρο είναι από δλη τήν άλλη Τέχνη Ικεΐνο
πού ταιριάζει πιό πολύ μέ τό χαραχτήρα τοϋ παιδιού,
πού αίστάνεται τή ζωή σάν παιχνίδι γεμάτο φ ώ ς καί
χαρές, κίνηση καί δράση χωρίς θεωρίες. Γ ι’ άφτό καί
τό σχολείο θ ά βρισκότανε πάρα πολύ μέσα στόν
προορισμό του, αν προσπαθούσε νά δυναμώσει τά
θεατρικά του ενστιχτα καί θά ειχε μιά θετικήν Ιπιτυχία, πού ή ωφέλεια της θ ά κρατούσε σέ δλη τή ζωή
τού παιδιού. Κι άλήθεια, οί μεγάλοι τή θεατρικήν
άφταπάτη τη δέχονται πιό λιγοστεμένη, ενώ τά π α ι
διά, μέσα στις πανηγυρικές ώρες πού βλέπουν θέα
τρο, αίστάνονται πιό γεμάτη τήν καλιτεχνικήν ήδονή
καί τή δέχονται πιό βαθιά. Τά διηγήματα καί τά ποι

οι θεωρίες τής Δημοκρατίας καί τοΰ Φιλελεφτερισμοΰ. Ταπείνωμα καί ξεφτέλισμα τών θεσμών ήταν το κύριο χαραχτηριστικό της.—Πρόστεσε ακόμα : ελειψη πολίτικου θαρους καί αληθινής αρετής σ’ δλους οσοι θέλουν να π α ρου
σιάζονται ηγέτες καί ρυθμιστές τής ζω ής τοΰ δυστυχου ά φ 
τοΰ λαοΰ !

*
* *
Σ τή ν ίδια συνεδρίαση, μέσα στά πολλά σημειώθηκε και
ή ακόλουθη μεταβολή στά Κοινοβουλεφτικα μας έθιμα. Στις
πρωθυπουργικές δηλώσεις ειπώθηκαν πολλές φορές οι φ ρ ά 
σεις : «ή Κυβέρνησις μου» «οί 'Υπουργοί μου». Καθώς ξέ
ραμε οί φράσεις άφτές ήταν συνηθισμένες στους βασιλικούς
λόγους. Οί πρωθυπουργοί ποτέ δέν μίλησαν ώς τώρα ετσι.
Μήπως τό πέρασμα άπό τή Ρ ώ μ η έχει καμία σχέση μέ τή
νέαν άφτή φρασεολογία ; Ρωτάμε.

*
* *
Τ ο ύ ρ κ ικ η Ά να γένη σ η και Ν εο ελλη νική ’Ε ξυ π νά δα :
Στήν Τουρκία γίνεται μιά τεράστια πνεβματική άναγένηση.
Ά φ τ ό , πού τόσο επιφανειακά κρίνεται σάν άλαγή τοϋ Τουρκικου αλφάβητου μέ τό λατινικό, είναι στό βάθος ένα βημα
γιγαντιαϊο προσανατολισμοΰ στή σύχρονη ζωή και μια κα·
θαφτό βιολογική ανανέωση τοϋ τούρκικου λαοϋ.
Οχι
μόνο μπαίνουν μορφικά στήν οικογένεια τών έβρωπαίκών
λαών, δχι μόνο εισάγουν τή φωνητική ορθογραφία καί α π λο
ποιούν καταπληχτικά τή διδασκαλία τής γλώσας τους καί
χτυποϋν στή ρίζα του του τόν αναλφαβητισμό, μα καί λυνουν οριστικά τό γλωσικό τους ζήτημα. Ά φ τ ό πού δέν κα 
τόρθωσε ακόμα νά λύσει δ περιούσιος ελληνικός λαός. Ή
Άραβοπερσική καθαρέβουσα τών Τούρκων καταλύθηκε. Ή
γλώσα τής <άγορας» τής Κωσταντινούπολης δίνει τόν κ α 
νόνα γιά τήν προφορά καί τή γραφή. Μά ποΰ νά τά κατα
λάβουν άφτά οί έξυπνοι έλληνες δημοσιογράφοι ; "Ενας άπ
άφτούς έκαμε καί χιούμορ. Πίστεβε λέει, πως τό «αμάν
γιαβρούμ’ προφέρεται τό ίδιο καί μέσα καί έξω απο τήν
«αγορά» τής Πόλης. Ναί, βέβαια. Έ ν ώ στήν Ελλαδα, που
άλιώς μιλάει ή αγορά καί άλιώς γράφει ό σοφός κοντυλο·
φόρος, έχομε τή δόξα τοϋ 55 ο)ο αναλφαβητισμού.

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ
ήματα πού μαθαίνουν τά παιδιά τούς είναι βαρετα
λόγια μόνο τις περισότερες φορές καί άδικα λαχα*
νιάζει κανείς νά βγάλει κάτι, πού νά τό νιώσουν καί
νά τό χαρούν. Μέ τό θέατρο ομως γίνεται τό αντί
θετο* δ διάλογος του φέρνει δ,τι εχουμε νά δώσουμε
πιό άπάνω, δίνει άμεσα τή συγκίνηση καί γενάει τό
πιό θερμό ένδιαφέρο γιά τούς ήρωες, πού τούς π α 
ρακολουθεί μέ δλη του τήν καρδιά— καί δέ μάς νοιά
ζει βέβαια γιά τού ηρωες, δσο γιά τό τί θά πάρουν
οί ψυχές τών παιδιών άπό τις πράξεις τους.
Ε ίχα τήν εφτυχί x νά δώ τά νεαρά τους πρόσωπα
φλογισμένα άπό τήν πιό έντονη έφχαρίστηση, δταν,
κάνοντας δοκιμή,διάβασα σέ παιδιά τής Α' ελληνικού

Γιά τούς δασκάλους τοϋ I
βαθμοϋ (λαϊκό σχολειό)
Χρονιά

Γιά τούς δασκάλους τοΰ άνώτερου λαϊκοΰ σκολειού
Ζώνες

Ζώνες

I

II

III

IV

V

27

54

50

45

45

37

35

32

65

60

55

50

45

42

39

80

75

70

65

60

I

II

1925)26

38

35

33

30

1926)27

44

41

37

1927)28

52

49

44

V

I I I IV

Ά π ό ιόν πίνακα· άφτό βλέπουμε πώς τό m i n i 
m u m μεγαλώνει άπό χρονιά σέ χρονιά κι δτι αύξη
σε πιά τώρα σχετικά μέ τό σχολικό έτος 1925 1926
στις ακόλουθες αναλογίες :
Γ ιά τούς δασκάλους τοϋ I βαθμοΰ (λαϊκό σχολειό)
σύμφωνσ μέ τις ζώνες

I

II

III

IV

V

36ο)ο 40°)ο 37ο)ο 40ο)ο 44ο)ο
Γιά τούς δασκάλους τοΰ ανώτερου λαϊκού σχολίου
I
32, 5ο)ο

II
33, So)o

III

V

IV

35, 7ο)ο

35, 3ο)ο

38, 3ο)ο

Διαπιστώνεται λοιπόν στά σχολειά τοΰ I βαθμοΰ
σχετικά μέ τό m i n i m u m αύξηση άπό :
Ζώνες
'Επαρχίες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A rk h an g elsk .
M oscou
. . . .
L e n i n g r a d (πόλη) .
L e n i n g r a d (επαρχία)
S talin g rad . . . .
V la d im ir
,
M ourm ansk
.

I

II

III
—

.

15,5o)o —
10,3o)o —
—

8o)o

—
—
—
9o)o
—
—

Γ ιά νά πραγματοποιηθεί ή απόφαση πού πάρθηκε άπό to Χ Π Ι πανρωσικό συνέδριο τών Σοβιέτ,
απάνω σέ πρόταση τοΰ Λουνατσάρσκη, τοΰ Ιπίτροπου τής δημόσιας παιδείας, ή κεντρική έχτελεστική Ε π ι τ ρ ο π ή και τό Συμβοΰλιο τών επιτρόπων
τοΰ λαοΰ τής Σοβιετικής Ρω σίας ψήφισαν«νά καθιερωθοΰνε περιοδικά έπιμίστια γιά τούς δασκάλους
πού εργάζονται στά λαϊκά σχολεία και γενικά σδλα

τά σχολεία τής κοινωνικής παιδείας» τό διάταγμα
αυτό πρόβλεπε :
Γ ιά περιοδικά έπιμίστια, πού νά προσθέωυνται
στο βασικό μιστό κάθε φορά, πού δ δάσκαλος θά
συμπληρώνει μιά περίοδο πεντάχρονης υπηρεσίας
στά σχολεία, ως ενα ποσό άπό 4 έπιμίστια.
Γ ιά νάχει κανείς δικαίωμα νά γραφ τεί σέ μιά
άπό τις δμάδες «δοκίμων» πρέπει νάχει διδάξει του
λάχιστο 5 χρόνια κάτω άπό τό σοβιετικό πολίτεβμα.
Τά έπιμίστια κανονίστηκαν έτσι :
1) Γ ιά τούς δασκάλους τών λαϊκών σχολείων πού
βγήκαν άπό άνώτερο σχολείο ή πού συμπλήρωσαν
τή μόρφωση τους σέ ειδικό μέσο παιδαγωγικό ίδ ρ υ 
μα, 72 ρούβλια τό χρόνο.
2) Γ ιά τούς άλλους δασκάλους τών λαϊκών σχο
λειών, 60 ρούβλια τό χρόνο.
3) Γ ιά τούς δασκάλους τών άνώτερων λαϊκών
σχολειών πού πήραν ανώτερη μόρφω ση, 150 ρού
βλια τό χρόνο.
4) Γ ιά τούς άλλους δασκάλους τών άνώτερων
λαϊκών σχολείων, 100 ρούβλια τό χρόνο.
Ό νόμος αυτός καλυτερέβει αισθητά τήν υλική
θέση τοΰ δασκάλου και τοΰ δίνει τή βεβαιότητα πώς
μπορεί νά αυξήσει τό εισόδημα του ά\άλογα μέ τή
παιδαγωγική του προεξάσκηση.
Μέ δλη τή δύσκολη οικονομική κατάσταση, οί δά
σκαλοι παίρνουν ειδική σύνταξη άπό 240 ρούβλια τό
χρόνο άφού υπηρετήσουν 25 χρόνια στο σχολείο.
’Έ χ ο υ μ ε λόγους νά πιστέβουμε πώς τό ποσό
άφτής τής σύνταξης θά μεγαλώνει μέ τό οικονομικό
επίπεδο τοΰ τόπου. Σ τήν περίπτωση πού δ συνταξι
ούχος επιθυμεί νά εξακολουθήσει νά διδάσκει παίρνει
έχτός άπό τό μιστό του και τή μισή του σύνταξη
καί μετά τό θάνατο του τά πρόσωπα πού συντη
ρούσε ώφελιοΰνται τή σύνταξη του. Ή σύνταξη δέν
βαρύνεται άπό κανένα φόρο.
“Εξω άπό τί; συντάξεις πού δίνουνται γιά άστένεια ή έπειτα άπό έναν ορισμένο αριθμό χρονών
υπηρεσίας, οί δάσκαλοι μπορούν, αν άποχτήσανε ει
δικούς τίτλους στο διδαχτικό πεδίο, νά πετύχουνε
συντάξεις προσωπικές πού μεταβιβάζουνται ύστερα
άπό τό θάνατο τους στις οικογένειες τους.
Σ τά 1926 δόθηκαν 173 τέτιες συντάξεις σέ δα
σκάλους. Έ χ τ ό ς άπό τή προοδεφτική άφξηση τοΰ
μιστού, τά περιοδικά έπιμίστια καί τις συντάξεις,
οί δάσκαλοι στή Σοβιετική Ρωσία, άπολαβαίνουνε,
σχετικά μέ τις άλλες εργαζόμενες κατηγορίες, μιά δλό
κληρη σειρά άπό προνόμια. Οί δάσκαλοι τών άγροτικών σχολείων έχουν κατοικία καί θέρμανση δωρεάν ή

παίρνουν έπιμίστιο 10ο)ο. Τά παιδιά τοϋ διδαχτικοΰ
προσωπικού μπαίνουν δωρεάν καί στήν ίδ ια σειρά
μέ τά παιδιά τών εργατών σδλα τά σχολικά Ιδ ρ ύ
ματα άπ ’ τό μητρικό σχολείο ώς τά ανώτερα. Οί δ ά 
σκαλοι τών αγροτικών σχολειών άπαλάσουνται άκόμα
καί άπό τή στρατιωτική υπηρεσία δσο διαρκεί ή παι
δαγωγική του; δράση. Ή Σοβιετική Ρ ω σία δχι μονο
ανέχεται νά διδάσκουνε μαζύ οί σΰζυγοι ή σιιγγενεϊς
άλλά άπαγορέβει νά μετατεθή σέ νέα θέση καί ο ένας
άπό τούς συζΰγους χωρίς τή συγκατάθεση τους. Η
διδασκαλία στό σοβιετικό σχολείο εργασίας άπαιτεΐ
άπό τόν παιδαγω γό μόρφωση δσο τό δυνατό ανώ
τερη. Γιά τό σκοπό αυτό διοργανώνουνται καί στό
κέντρο καί στις επαρχίες μ αθήματα καί διαλέξεις.
Ό δάσκαλος διατηρεί τή θέση του καί τό μιστό
του, δσο παρακολουθεί άφ τά τά μαθήματα. Καμιά
άπό τις εργαζόμενες κατηγορίες δέν άπολαβαίνει στή
σοβιετική δημοκρατία τόσο μακρόχρονη άδεια δσο οί
δάσκαλοι,πού έχουν καί τις δίμηνες δια κοπ ές.Ή σοβιε
τική κυβέρνηση υποστηρίζει μέ εντελώς έξαιρετικό
ένδιαφέρο τήν εργασία τής δασκάλας-μητέρας, γι’
άφτό, σύμφ ω να μέ τις κυβερνητικές κατεφθΰνσεις, οί
δάσκαλοι έχουν δικαίωμα νά μπάζουν τά παιδιά τους
τό καλοκαίρι σέ εξοχικά σχολεία, σανατόρια κλπ.
ώστε νά μπορέσουν καί άφτοί νά επω φελήθυϋν άπό
τις διακοπές καί νά άναλάβουνε. Ή έγκυα δασκάλα
έχει δικαίωμα νά πάρει τετράμηνη άδεια έχτός άπό τις
κανονικές διακοπές. "Οσο διαρκούν οί διακοπές κανείς
δέν έχει δικαίωμα νά επιβάλει στό δάσκαλο τεχνική
δουλειά ή δουλεία γραφείου πού βγαίνει έξω άπό τά
επαγγελματικά του καθήκοντα. Μόνο τά τμήματα τής
δημοσίας παιδείας μπορούν νά τούς καλούνε, μέσα
στήν ειδικότητα τους καί γιά τό συμφέρο τού σχο
λείου πού έργάζουνται, σέ ορισμένες εργασίες γιά νά
καταρτίσουν σχολικά διαγράματα καί προγράματα,
νά προετοιμάσουν τά σχετικά γιά τήν άκόλουθη σχο
λική περίοδο, ν’ ακούσουν διαλέξεις πού συντελούνε
στή ποιοτική εξύψωση τους, νά οργανώσουν βραδιές
καί τέλος γιά νά παίρνουν μέρος σέ συγκετρώσεις γο
νέων ή σέ σχολικά συνέδρια.
Ή εργασία τού παιδαγω γού, δπως ή εργασία
κάθε μιστωτού εργάτη, κανονίζεται άπό τό κώδικα
τής εργατικής νομοθεσίας, άπό τις διοικητικές διατά
ξεις, άπό τις προσαρτημένες εξηγήσεις καί οδηγίες καί
άπό μιά σειρά συμφωνητικά, περιληπτικά συμβόλαια,
κανονισμού; άπό έσωτερ,κές διατάξεις, εγκυκλίους τής
Ε π ιτ ρ ο π ή ς γιά ιή δημόσια π α ι'ε ία κλπ.
Σ ύ μ φ ω ν ά μέ τό συμβόλαιο τής εργασίας κανείς
δέν έχει δικαίωμα νά μεταθέσει τόν παιδαγωγό άπό

τό ένα σχολε'ΐο στό αλλο χωρίς τή ρητή του συγκα
τάθεση. Ε π ε ι δ ή ή παιδαγωγική εργασία άπαιτεΐ νά
μελετηθούνε βαθειά οί οικονομικοί καί οί πολίτικοι
δροι τού τόπου καί επειδή ό δάσκαλος στά μάτια τών
μαθητώ ν καί τών κατοίκων πρέπει νάχει κάποιο κύ
ρος πού δέν μπορεί νά άποχτηθεΐ παρά μόνο μετά
άπό μακρόχρονη διαμονή στό ίδιο μέρος, ή Ε π ι τ ρ ο 
πή τοΰ λαοΰ γιά τή δημόσια παιδεία απαγόρεψε
μέ πολλές εγκυκλίους, γιά τό συμφέρο καί τοΰ σχο
λείου καί τοΰ διδαχτικοΰ προσωπικού, νά μεταθετεται
επιπόλαια ένας παιδαγωγός απο μια θεση σε αλλη.Οι
μεταβολές πρέπει νά εϊναι δικαιολογημένες καί νά
γίνουνται μόνο στις διακοπές. Γ ιά κάθε ιδιαίτερη πε
ρίπτωση οί μεταβολές άπαιτοΰνε τή συγκατάθεση
τοΰ ένδιαφερόμενου καί τή συναίνεση τοΰ Συνδικάτου
εργατών παιδείας.
Σέ περίπτωση μετάθεσης άπό μιά περιοχή σέ
άλλη, δ δάσκαλος έχει δικαίωμα σέ άποζημίωση γιά
έξοδα ταξιδιού καί μεταφοράς άποσκεβών, γιά τα
ξίδι πάνω άπό έξη ήμερες σέ όδοιπορικά ’ί σα μέ τό
1)24 τοΰ μηνιαίου μιστού του καί σένα εφάπαξ
βοήθημα ίσο μέ τό μηνιαίο μιστό πού έπαιρνε οτή
θέση πού άφίνει. ’Έ ξ ω άπ’ άφ τά δ δάσκαλος παίρνει
καί τό μιστό του δσο διαρκεί τό άπάνω άπό έξη ημέ
ρες ταξίδι. "Αν ταξιδέβει σέ δρισμένες χώρες περι
σότερο άπό 1000 χιλ. μέ τό σιδηρόδρομο ή 500 χιλ.
μέ τά άλλα μέσα συγκοινωνίας τό ποσοστό τής άποζημίωσης διπλασιάζεται.
Κάθε παραβάτης τής ίσχύουσας νομοθεσίας γιά
τό διορισμό, τήν άπόλυση καί τή μετάθεση ή τό μιστό
τοΰ διδαχτικοΰ προσωπικού στις σοβιετικές δημοκρα
τίες, ενάγεται στά ποινικά δικασιήρι *' τά δικαιώματα
τών μελών τής παιδείας
προστατέβουνται
δχι
μόνο άπό τά Συνδικάτα άλλά προ παντός άπό τό κο
μουνιστικό κόμα καί άπό τή δημόσια σοβιετική
γνώμη.

Ν εα Β ιβλία
Ό «Νέος Δρόμος» άναγγέλνει ολα τά νέα βιβλία, πού
ενα αντίτυπο τους στέλνεται στά γραφεία του (όδός Σ τα 
δίου 28).
Δ. Ίω α ν ν ο π ο ν λ ο υ : Παιδικό Θέατρο, ’Αθήνα (Βιβλιο
θήκη τής «’Εφημεριδοΰλας μας». Τυπογραφικά Καταστή
ματα Ά λεξ. Μυράτ σ. 93 δρ. 15.
J e a n P s i c h a r i : U n p a y s q u i n e v e u t p a s d e s a la n g u e . P a r i s . M e r c u re de F r a n c e . 1928 . σελ. 63.
’Α'&ανασίου Ά ρ γ ν ρ ο π ο ύ λ ο ν - Κελαδήματα.
γικά άσματα. Ά θ ή ν α ι, Σιδέρης. 1928.
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01 Δ Α Σ Κ Α Λ ΙΚ Ε Σ Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν ΔΙΕΣ
Η Στ . γενική Συνέλεψη τής 'Ομοσπονδίας τών λει
τουργών τής Μέσης Παιδείας, πού έ'γιν* στήν ’Αθήνα τόν
περασμένο Ιούλιο, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη άπό τόν
Ικπαιδεφτικό κόσμο.
Προσπάθησε, βέβαια, ή Διβίκηση τής 'Ομοσπονδίας νά
τής δώσει κάθε επισημότητα. Υ πουργικοί χαιρετισμοί
ακούστηκαν, άνακοινωθένεα τών αποφάσεων της δημόσιε*
φτήκανε στον ημερήσιο τύπο. Καί δμως μόνο τούς ίδιους
τους εκπαιδεφτικους λειτουργούς Sh στάθηκε ικανή νά
συγκινήσει.
Αφτό ήτανε φυσικό. Ή Διοίκηση τής 'Ομοσπονδίας κα
τάρτισε μιά μακροτατη ήμερησία διάταξη μέ θέματα σπου
δαία, όρισε την ήμερα τής Συνέλεψης καί περίμενε τόν
ερχομό τών αντιπροσώπων. Ά φ τ ή ήταν δλη ή ετοιμασία
τοΰ Συνέδριου ! Μεσα στήν πλούσιαν άφτήν ήμερησία διάταξη
υπήρχανε ζητήματα σχετικά μέ τή Διοίκηση τής Παιδείας,
μέ την οργάνωση τών Σχολείων, μέ τά σωματειακά δικαιώ
ματα των εκπαιδεφτικών λειτουργών. Καί δμως πάνω στά
σημαντικά άφτά ζητήματα ή Διοίκηση τής 'Ομοσπονδίας
καλεσε τους αντιπροσώπους νά συζητήσουνε, χωρίς καμιά
προηγούμενη ιδεολογική ζύμωση. Καί τό σπουδαιότερο,
οϋτε ή ϊδια ή Διοίκηση δέν είχε συζητήσει τά θέματα άφτά.
Καμία εισηγηση δικη της δέ μπόρεσε νά παρουσιάσει.
Ανέτοιμη, αμελετητη, άνιδεη περίμενε νά φωτιστεί άπο τή
Συνέλεψη, svco από το αλλο μέρος ή Συνέλεψη ήρθε νά
φωτιστεί απο τη Διοίκηση. “Ετσι, ψάχνοντας στά σκοτεινά,
τό άψυχο καί άπογοητευτικό άφτό Σώμα έβγαλε μερικές εμ
πειρικές αποφάσεις χωρίς κι άφτοί οί ίδιοι πού τις ψ η φ ί
σανε νάχουνε καμιά σοβαρά έχτίμηση σ’ άφτές. Καί άναρωτιεται κάνεις, αν άξιζε τόν κόπο νά ξοδεφτοϋνε χρήματα
καί νά κουραστοΰν άνθρωποι γιά νά δείξουνε τήν πνεβμα
τική άφτή φτώχια. Έ χ τ ό ς άν ό μόνος σκοπός τής Συνέ-

λεψης άφτής ήτανε νά ξαναεκλεχτοϋν ορισμένα πρόσωπα
στή Διοίκηση.
Και όμως. Ή φετεινή Συνέλεψη σημείωσε ενα σταθμό
στη ζωη τής 'Ομοσπονδίας. Γιατί εδωοε τήν έφ καιρία νά
φανερωθεί γιά πρώτη φορά μιά ιδεολογική ομάδα μέ όρι·
βμένο πρόγραμα μέσα σιήν 'Ομοσπονδία. Ή ομάδα άφτή
ξεπήδησε στό Σύνδεσμο ’Αττικής. Παράσυρε τό Σύνδεσμο
σέ ιδεολογική συζήτηση. Ε ΐσηγήθηκε καί ανάπτυξε προτά
σεις ορισμένες για τη Διοίκηση τής Παιδείας καί γιά τήν
οργάνωση τών σχολείων. Οί προτάσεις άφτές, πού υπόβαλε
ό κ. Χωραφάς, στηριγμένες πάνω στις σύγχρονες βάσεις τής
επιστημης και τής πείρας, αντιμετωπίστηκαν από τήν αντί
δραση με προχειρολογήματα, γενήματα αμάθειας ή έμπαθ ιας. Καί γιά πρώτη φορά ό Σύνδεσμος ’Αττικής βρέθηκε
μπροστά σε μιά σοβαρή ιδεολογική συζήτηση. Ή άντίδραση φρύαξε. Μεταχειρίστηκε δλα τά θεμιτά καί αθέμιτα
—δυστυχώς—άκόμα μέσα γιά νά σταματήσει τή συζήτηση.
Καί όταν είδε πώς ο'ι προτάσεις άφτές έγιναν δεχτές άπό τήν
πλειόψηφία, δέ δίστασε ή αντίδραση νά μεταχειριστεί κι
άλλα άκόμα «τεχνικά» μέσα, πού είχαν άποτέλεσμα νά
βγουν άντιπρόσωποι δικοί τους. “Ετσι, ή Συνέλεψη συγ
κροτήθηκε σάν ένα στενό οικογενειακό συμβούλιο, πού ήρθε
να χειροκροτήσει τά μέλη τής Διοίκησης. Οι άπόψεις, πού
γιά πρώτη φορά άκουστήκανε στό Σύνδεσμο Ά τ ικ ή ς δέ
στάθηκε δυνατό νάκουστοΰνε στό κυρίαρχο σώμα τής 'Ο μο
σπονδίας. ’Αδιάφορο. Τό πρώτο βήμα έ’γινε. 'Ο δρόμος
ανοίχτηκε. Θα τον εξακολουθήσουνε μέ θάρος εκείνοι πού
μπορέσανε νά τόν άνοίξουν.
Στό ερχόμενο φύλο θά δημοσιέψουμε τις προτάσεις πού
υποβλήθηκαν άπό τήν ομάδα τών καθηγητών στό Σύνδε
σμο Ά τικ ή ς καί τις σπουδαιότερες άποφάσεις τοΰ Συνε
δρίου.

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η Δ ΡΑ ΣΗ Τ Ο Υ Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Φ Τ ΙΚ Ο Υ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΜ ΗΜ Α

ΑΘΗΝΑΣ

Τήν Δεφτέρα, 29 τοΰ Ό χ τώ β ρ η , έγινε στήν αίθουσα τής
‘Εταιρίας ιώ ν Πολιτικών ’Επιστημών ή πρώτη ταχτική Συνέλεφση τοΰ τμήματος. "Υστερα άπό μιά σύντομη Εισήγηση
τοΰ Προέδρου καί τοΰ Γενικοΰ Γραματέα τής Δ. Ε. τοΰ
Ε. Ο. ή Συνέλεφση έκαμε τις αρχαιρεσίες γιά νά οργανωθεί
ή Διοίκηση τοΰ τμήματος. Τό χειμωνιάτικο πρόγραμα
εργασίας τοΰ τμήματος θά τό ανακοινώσουμε ατό ερχόμενο
φύλο μας.
Ο

ΕΚ Δ Ο ΤΙΚ Ο Σ

Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣΜ Ο Σ

ΜΑΣ

Π ώ ς βγαίνει ό Ν Ε Ο Σ Δ ΡΟΜ ΟΣ ; Ό τρόπος δέν είναι
μυστικός. Τόν βγάζει ό Συνεταιρισμός ΝΕΑ ΖΩΗ, πού

ιδρύθηκε μέ τήν έγκριση τής Δ. Ε τοΰ Ε. Ο. άπό Μέλη
τοΰ Σωματείου. — Σήμερα στον εκδοτικόν άφτό Συνεταιρισμό
συμϊτέχουν σχεδόν 60 μέλη τοΰ Έκπαιδβφτικοΰ Ό μ ίλ ο υ καί
τό Κε>φάλαιο του έφτασε τις είκοσι χιλιάδες δραχμές. Είναι
οργανισμός άνεξάρτητος, αναγνωρισμένος επίσημα, κι ή συ
νεταιρική μερίδα εϊναι Δρ. εκατό. 'Ο προορισμός του δέν
πρόκειται νά σταματήσει μέ τήν έκδοση τοΰ Ν ΕΟ Υ Δ Ρ Ο 
ΜΟΥ.— Θά κάμει κι άλλες εκδόσεις, βιβλία, φυλάδια. ή δτι
άλλο παρόμοιο. "Ομως γιά νά πραγματοποιηθούν άφτά, καί
νά γιά π·ροκόψει κι ό Ν Ε Ο Σ Δ Ρ Ο Μ Ο Σ έχει ανάγκη κι άπό
άλλους συνεταίρους.Γι’ άφοό άπό τά 250 σημερινά μέλη τοΰ
Ε. Ο. δέν πρέίίει νά μείνει ένα πού νά μή τόν ένισχύσει.
Εϊναι χρέος ^ας νά ζήσει καί νά προκόψει ό εκδοτικός
Συνεταιρισμός ρ,ας.

