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ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ Τ Ο Υ Σ
Μέσα στή γεμάτη άπό προσδοκίες ατμόσφαιρα, φτίδια ενός ανεδαφικού φεουδαλισμού, πρόμαχοι τής
πού δημιοΰργησεν ή παρουσία τοϋ κ. Βενιζέλου στήν κακορίζικης «παράδοσης», ενοοΰν μάφτό διαιώνηση
πολιτική σκηνή, ξεπροβάλει και πάλι
επιταχτικό τό τοΰ ψεφτοκλασικισμοΰ, γλωσική αποκατάσταση, δηπρόβλημα τής ελληνικής Παιδείας. Οί
άντιπολιτεβό- λαδή, ξαναγΰρισμα στό ιδανικό τών «χλοΰνων και
μενες εφημερίδες σέ σειρά άπό άρθρατους καί έρεβ- «άφύων»,λεξικράτεια, ιδεολογικές παπαρδέλες, β ύζα ι
νες ’τους τόφεραν στήν πρώτη γραμή. Ό πρΰτανις τινισμό, περιούσιο λαό, προγονοπληξία, νοσταλγία
διαμαρτύρεται γιά τό κύμα τής άγραματωσύνης καί κοντισμοΰ, τά «καλά γραματικά», χριστιανισμό τών
δημοσιέβει γιά νά επικυρώσει τή διαμαρτυρία του τά σταβροκοπημάτων, τών λιτανειών καί τοΰ παλιού
άποτελέσματα τών εισιτηρίων Ιξετάσεων στό Π ανεπι- ημερολόγιου, εθνικισμό τών άρματωλών καί κλεφτών,
στήμιο. Οί συμπολιτεβόμενες εφημερίδες συνιστοΰν τών «άπογόνων τοΰ Κρούμου», τής «Κόκινης μηλιάς»
υπομονή, πεποίθηση στόν κυβερνήτη και χαμογελούν τοΰ «πας μή "Ελλην βάρβαρος», τούτοι ξένοι, «κουμισοειρωνικά γιά τούς άνυπόμονους
καί περήφανα τόφραγκοι», ηθική τοΰ «πατριαρχικού σπιτιού», των
γιά τά μελούμενα άποτελέσματα. Δέ
βλέπετε, πώς «ιερών παραδόσεων τής^ ελληνικής οικογένειας». Καί
ξεριζώθηκε ή ληστεία καί πώς φτήνηνε τό ψ ω μί;’Έ τ σ ι δλα άφτά ενοεΐται γιά τό> «λαό», τό λαο των^ αναλφαθ ά ανορθω θεί ριζικά και ή Παιδεία. Ό Υ π ο υ ρ γ ό ς βητών καί ξυπόλητων, τών βουτηγμένων στη βρωμά,
καί δ Κυβερνήτης δέν άναιροϋν στάνοιχτά τις προεστήν άρώστια καί στήν πρόληψη.Γιατί άφτοι οι ίδιοι,
κλογικέ: υποσχέσεις. Στοχάζονται πάντα νά κάνουν δπως καί οί άλλοι, κανονίζουν τή ζωή τους μεσα στα
κάτι σπουδαίο, μά δ προϋπολογισμός, τό Ισοζύγιο, ή- πλαίσια ενός καθαρά
μιμητικού καί κούφιου άστι„
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άνάγκη οικονομίας τούς βαζουν εμπόδια. Θά τα υπερ
εβλάβεια η άνεβλάβεια, χρηματισμος χωρίς όρια καί
νικήσουν. Περιμένετε καί αισιοδοξεΐτε !
φραγμό, διπλή ηθική, ξεχαρβαλωμα οικογενιακο, π ατριδοκαπηλεία, απιστία σέ κάθε ιδανικό.
Έ μ ε ΐ ς λοιπόν οί «έξω φρενών» επαναστατες, οι
«άνατροπεΐς»γιατί άνησυχοϋμε καί γιατί γκρινιαζομε;
Τί ζητοΰμε;Γιατί προεξοφλοΰμε τήν άποτυχία τοΰ άνθρώ που, πού άπ ’ άφτόν δ λαός πιστέβει, πώς θά
βρει τή σωτηρία τ ο υ ; Χρέος μας είναι ναπαντήσουμε καί νά ξεκαι^αρίσουμε αλλη μια φορα τη
θέση μας. Καί δ καλύτερος τροπος γι αφτο είναι να
ίδοϋμε πρώτα πρώτα τί ενοοΰν οι άλλοι ζητώντας
ανόρθωση τής Παιδείας.
Οί βασιλικοί, οί άντιδημοκρατικοί, οί άντιβενιζε·
λικοί, ύπολείματα τοΰ μεσαιωνισμού, ιδεολογικά ξε-

Καί οί άλλοι,οί φιλελέφτεροι τί ενοοΰν άνόρθωση
τής Π αιδείας ;Ά φ τ ο ί, κύριοι αντιπρόσωποι τής αστι
κής τάξης, καί τοΰ κεφαλαιοκρατισμού, αντικρίζουν
τήν άνόρθιοοη τής παιδείας προπάντων σάν πρό
βλημα οικονομικής ικανότητας. Ά φ τ ο ί πριν δεκαπέντε
χρόνια χτυπούσαν το μεσαιωνισμό και τϊ|ν προγονοπληξία, ήθελαν συχρονισμό, δημοτικισμό, νεοελλη
νική πραγματικότητα. Συχρονισμό, δηλαδή καλή μί
μηση τών Έ β ρ ω π α ίω ν , δημοτικισμό, δηλαδή άντι-

κατάσταση τής γλωσικής ψεφτιας καί τοΰ άπιαστου
άρχαϊστικοΰ ιδανικού μέ τή γλωσική αλήθεια, πού
ταφτόχρονα σημαίνει κατάργηση τής πνεβματικήςσπατάλης τοΰ 'Έ λληνα σε κυνήγημα κούφιων ?έξεων.
Καί νεοελληνική πραγματικότητα, δηλαδή στήριγμα
τοΰ πολιτισμού μας στά γνήσια, ντόπια, νεοελληνικά
στοιχεία, στήν παράδοση τοΰ δημοτικού τραγουδιοϋ
καί τής άγροτοποιμενικής καί μικροαστικής ζωής τών
τριών τελεφταίων αιώνων τοΰ έλληνισμοΰ. Ά π ό τήν
αλλη μεριά εισαγωγή τών στοιχείων εκείνων τής Π α ι 
δείας, πού θά μορφώνουν τόν ικανό βιομήχανο, τρα
πεζίτη, έμπορο καί τεχνίτη τής σύγχρονης αστικής
οικονομίας. Τήν ψεφτοθρησκεφτική παράδοση τών
τύπων χωρίς νά τήν εγκρίνουν καί νά τήν προασπί
ζουν δέν τήν έθιγαν, τή θεωρούσαν «άδιάφορον».
Τή μετατροπή τοΰ «πατριαρχικού σπιτιού» στό σύγ
χρονο αστικό σπίτι μέ τή χαλαρωμένη εξουσία τών
πατέρων και αδελφών καί τήν οικονομική καί ηθική
χειραφέτηση τής γυναίκας, τήν έβνοούσαν σιωπηλά.
Τόν δνειροπόλο εθνικισμό τής «Μεγάλης Ι δ έ α ς » , τόν
ήθελαν ρεαλιστικό άπολυτρωτισμό καί αστικό «κρα
τικό εθνισμό» μέ αρκετά ιμπεριαλιστικά στοιχεία.
’Έ χοντας τήν εξουσία στά χέρια τους, απάνω στήν
κρίσιμη περίοδο τών βαλκανικών καί τοΰ παγκόσμιου
πόλεμου, χειρίστηκαν μέ εξαιρετική δυναμικότητα
καί διορατικότητα τά γενικά πολιτικά, τά εξωτερικά
καί διπλωματικά ζητήματα. Καί τριπλασίασαν τήν
Ε λλ ά δ α . Καί δέχονται σήμερα γιά ολοκληρωμένο τό
κράτος καί παρατούν δπω ς λένε, ο,τι έμεινε έξω στή
Θράκη, Μικρασία καί αλλού. Σ τήν εσωτερική τους
δμως πολιτική στάθηκαν μισοί, αναποφάσιστοι καϊ
στό τέλος ψέφτικοι. Μισοφιλεργάτες, μισοφιλαγρότες, μισοδημοτικιστές. Σ τά 1913 άφησαν τή φίλελέφτερη μεταρύθμιση τής Παιδείας στά χαρτιά. Σ τά
1917 απάνω σέ μιά στιγμή επαναστατικής δράσης
έβαλαν τή δημοτική γλώσα στις τέσερις τάξεις τοΰ
λαϊκοΰ σκολειοΰ. ’Έ π ε ι τ α οί καιροί άλάξανε. Ρούσικη
επανάσταση, κομουνισμός, μεταπολεμική αστάθεια,

« Π ώ ς μπορεί νά ζεΐ ένας άνθρωπος, πού
λογικό του, χωρί: νά ριχτεί στήν πάλη πού κάνει
ορίζοντας τό σκοπό πού έχει βάλει στή ζωή του
αγωνίζονται συχνά καί μέ κίντυνο τής ζωής τους,
πού τούς πέφτει ;»

ξεπεσμός τών αξιών τοΰ άστικοΰ καθεστώτος. Α ν τ ί 
δραση.
***
Σ ήμερα βέβαια μέ τά λόγια υπόσχονται «ριζική»
ανόρθωση τής Παιδείας. Μά καλά καλά δέν ξέρουν
τί θέλουν. Μ προς γκρεμός καί πίσω ρέμα. Ν ά προ
χωρήσουν σέ μιά λαϊκή μεταρύθμιση τής παιδείας ;
Τούς τρομάζει κάθε τι, πού δίνει δπλα στή λαϊκή
μάζα. Ν ά περιορίσουν τόν κλασικισμό; θά τούς
φωνάζουν π ώ ; είναι μαλιαροκομουνιστές. Νά βάλουν
τή δημοτική γλώσα πέρα γιά πέρα στήν παιδεία;
Ούτε ιδέα γι άφτό. Τό ιδανικό μιας τεχνικής, καί
επαγγελματικής διαφοροποίησης τής Παιδείας, πού
θά μορφώσει τόν οίκονομιακά ικανό αστό, τούς έρ 
χεται βολικό, Μά δέν έχουν τήν ορμή ούτε άφτό νά
τό καταπιαστούν σοβαρά. Δέν πιστέβουν οί ίδιοι, δέν
έχουν καί πίσω τους μιά συρονισμένη αντιδραστική
φιλοσοφία, γιά νά βαδίσουν άλα Μουσολίνι σένα ξαναζέσταμα ενός κρατικοΰ πατριωτισμοΰ, μιας πει{)αρχημένης θρησκεφτικότητας,μιάς οικογενειακής ηθικής
τοΰ «πατριαρχικού σπιτιού». Δεσμώτες στό οικονο
μικό πρόβλημα, σ<ή φαγέδαινα τοΰ ξένου καί τοΰ
ντόπιου καπιταλισμού καί στά συμφέροντα μιας
επαγγελματικές στρατοκρατίας, πού στέκεται πίσω
τους πάνοπλη καί απειλητική, αδυνατούν νά διαθέ
σουν τά μεγάλα ποσά, πού χρειάζονται γιά νά γίνει
^άτι ουσιαστικό μέσα στήν απέραντη αθλιότητα τής
σημερινής ελληνικής Παιδείας. Θά πετάξουν ψίχουλα,
θ ά ξεγελάσουν μέ χαρτιά, ως πού ή μοιραία στιγμή
τής κατατριβής τους θά τούς κάνει ανίκανους γιά
κάί)ε τι. Ή εποχή δέν τούς δίνει φτερά προόδου
έστω καί αστικής. Τό βαρύ μολύβι τής αντίδρασης,
τής παγκόσμιας καί τής ντόπιας τούς σέρνει.
Τά τριάμισυ έκαρομύρια, οί αναλφάβητοι έλληνες,
θά είναι αναλφάβητοι καί δταν τόν κ. Βενιζέλο
τόν αντικαταστήσει ένας οποιοσδήποτε σπαθοφόρος
διχτάτορας ή ένα βασιλικό νεβρόσπαστο.
Κι εμείς τί ζητούμε ;

δέν έχει τέλεια χάσει τή συνείδηση του καί τό
ή ανθρωπότητα γιά τήν ύπαρξη της, καί, π ερ ι
στό νά ωφελιέται άπό τήν εργασία ά φ τώ ν πού
καί ν5 άφξαίνε; μέ τής άπατήσεις του τό βάρος,
Σολοτόϊ

Σ XΟ Λ IA
ΜΙΑ Δ ΙΑ Μ Α ΡΤΥ Ρ ΙΑ . Ό «Νέος Δ ρ ό μ ο ς » , θεωρεί
χρέος του νά δκιμ α ρΐυρηθεϊ γιατί εξακολουθεί νά κατα
διώκεται η εργατική τάξη μας άπό τήν σημερινή κυβέρ
νηση γιά τά πολιτικά της φρονήματα. Δέν είναι ήθικό,
μά οΰιε καί νόμιμο νά υπάρχουν στον τόπο μας, πού υ π ο 
τίθεται πώς κυβερνιέται δημοκρατικά καί φιλελέφτερα, ά ν
θρω ποι εξόριστοι γιά τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, όποιες
κι άν εϊναι. Ά ν είναι ένοχοι γιά ορισμένο αδίκημα, ή Είσαγγελική Ά ρ χ ή εχει τήν υποχρέωση νά προκαλέσει τήν
δίκη τους. Ά ν δέν είναι,τότες πώς δικαιολογιέται ν’ α π ομα 
κρύνονται τόσοι άνθρωποι άπό τήν δουλειά καί άπό τήν
οικογένεια τους καί νά είναι εξόριστοι στά ξερονήσια τοϋ
Αιγαίου;
*

ΨΩ Μ Ι ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Φ Α Ι -. Ή διιμοκοπία, πού γίνεται
τις ημέρες αυτές γύρω άπό τήν κυβερνητική πολιτική γιά
τό ψωμί, αξίζει νά υποσημειωθεί. Ή βιομηχανοποίηση τής
παραγωγής τοΰ ψωμιοϋ εχει πολλά καλά, κι αποτελεί α να μ 
φισβήτητη πρόοδο απέναντι στό προηγούμενο οικονομικό
σύστημα. "Ομως δέ λύνει τό ζήτημα. Π ρώτο για τί ποιός
θά μάς εξασφαλίσει αργότερα άπό τήν άρπαχτικότητα
καί τήν μονοπώληση τής παραγωγής άπό τήν νέαν άφτή
β ιομ η χα νία ; Δέφτερο, γιατί ή βιομηχανοποίηση γενικά ε’ίναι
μιά άπό τίς πολλές απόψεις τοΰ προβλήματος γιά τήν
ελατωση τοΰ κοστου τής ζωής. Ειδικά πώς μπορεί νά έ’χει
θετικά αποτελέσματα, άφού μένει ανασφάλιστη κι άπρόβλεφτη ή πρώτη της ΰλη, πού μπορεί νά φτηνήνει μόνο
αν ένταθεΐ συστηματικά ή έσωτερική παραγωγή ; Τελε
φταία, στήν περίπτωση μας, γίνεται μέ επιβάρυνση άλλων
ειδών (άφξηση μεταλικής δραχμής γιά τούς τελωνειακούς
δασμούς άπό 14 σέ 15). Είναι φανερό λοιπόν ότι, κείνο πού
θά πάψουμε νά τό δίνουμε γιά τό ψωμί, θά άρχίσουμε
νά τό δίνουμε γιά τό προσφάι. Καί τότε ποϋ είναι τό
κέρδος ;

*
* *

ΤΟ ΚΟΙΝ Ω ΝΙΚΟ ΜΑΣ Π ΡΟΒ Λ ΗΜ Α. Έ τ σ ι όμως
φούντωσε πάλι τό κοινωνικό μας πρόβλημα. Ή β ιο μ η χα 
νοποίηση καταργεί τήν μικρή χειροποίητη άρτοπαραγωγή.
Τό επαγγελματικό ζήτημα παρουσιάζεται ετσι μέ καινούρ
για οξύτητα. Προχτές oi αμαξάδες καί τά άφτοκίνητα συγ
κοινωνίας, χτές οί λεμβούχοι, σήμερα οί άρτοποιοί κι άβριο
ποιός ξέρει άκόμα ποιοι άλλοι. Μιά τεράστια μεταβολή γ ί
νεται ετσι, μιά άνασύνθετη τών παραγωγικών μας δυνάμεων,
πού τό περισότερο, πέρνα άπαρατήρητη. Τί θά μποροΰσε
νά κινήσει τίς σοσιαλιστικές δυνάμεις στόν τόπο μας ;

*
*

*

Η ΓΑ Λ ΙΚ Η Κ Ρ ΙΣ Η .
“Αλλη μιά Κυβέρνηση Συνασπισμοΰ, πού πέφτει στις ημέρες μας ! Ή Γαλική κρίση,
αποτέλεσμα τής όξυτατης πολεμικής άπό τό Ριζοσπαστικό
Κόμα στό Συνέδριο τής A n g e rs , είναι σημαντική. Ή
διάσπαση τών αριστερών, τήν εμποδίζει βέβαια νά φανε
ρώσει άμεσα τά αποτελέσματα της. Φαινομενικά τίποτε δέν
άλαξε καί τά πράγματα έξακολουθοΰν τήν κανονισμένη

πορεία τους. "Ομως ποιός θά μποροΰσε νά άρνηθεί τήν
βαθύτερη σημασία, πού κρύβει γιά τό μέλον ή κρίση
άφτή ; κι άκόμα νά μή δει σ’ άφτή τό μεγάλο ρήγμα
πού θά χωρίζει όσο πάει περισότερο τά δεξιά, κι άπό
άφτά άκόμη τά μετριοπαθή κόματα τής άριστεράς ;

*
* *
ΚΟΜΑΤΑ ΚΑΙ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Ζ Ω Η . Ε ίναι όμως πολύ
χαραχτηριστικό καί τοΰτο : ότι τήν κρίση δέν τήν προκάλεσε οΰτε ή πολιτική δυσπιστία τής Βουλής πρός τόν
Ε θ ν ικ ό Συνασπισμό, ούτε τό ότι άποχωρίστηκε άπ’ άφτόν
ό κοινοβουλεφτικός όμιλος τοΰ Ριζοσπαστικό Σοσιαλιστικού
Κοματος, μά ότι τόν τελεφιαΐο τόν πίεσε τόσο τό Γενικό
Συνέδριο τής A n g e rs , πού ελαβαν μέρος κι οί έξωκοινοβουλεφτικές κοματικές οργανώσεις, Έ τ σ ι στήν πολιτική
ζωή ή σημασία καί ή θέση τοΰ Κ όμαιος σάν κοινοβουλεφτικοΰ όργάνισμοΰ υποχωρεί μπρός στις κοινωνικές οργα
νώσεις του, πού άποχτοΰν τήν πρωτοβουλία καί πού τό
διεφτύνουν στή δράση του,

*
* *
Π ΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Α Ν Τ ΙΔ Ρ Α Σ Η . Καί κάτι πού δέν π ρέ
πει νά περάσει άπαρατήρητο : Τό Ριζοσπαστικό—Σοσιαλι
στικό Κόμμα διαφώνησε αρχικά άπό τό εκπαιδεφτικό ζ ή 
τημα. Μέ μιά διάταξη στά άρθρο 70 καί 71 τοΰ προϋπολο*
γισμοΰ 1928—1929, ό Ε θ ν ικ ό ς Συνασπισμός προσπάθησε
ν 1 άνατρέψει τό Λαϊκό Σχολείο τοΰ 1905 καί νά ξαναφέρει
τίς 'Ιερατικές άποστολές, μ’ όλες τίς τιμές. Καί σύμπτωση
περίεργη. Ό Γαλικός αντιδραστικός τύπος είχε τήν ίδια
γνώμη μέ τήν « « Έ ό τ ΐ α » , πού κάποτε φοβήθηκε (χωρίς δά
νά υπάρχει κάί λόγος!) ότι «διά ζήτημα δευτερεΰον όπως
τό εκπαιδευτικόν» μποροΰσε νά γίνει υπουργική κρίση καί
νά πέσει κι ό δικός μας Συνασπισμός, πριν συμπληρώσει
τό εθνικόν έ’ργον του.
*

* *
0 1 ΜΕΓΑΛΟ Ι Κ ΑΜ Π Ο Τ ΙΝ ΙΣΜ Ο Ι. Τάκούσαμε κι αυτό*
Σ τις Δελφικές γιορτές, όπου μιλάει ό «Δελφικός Λόγος» καί
άπό τόν «όμφαλό τής γής», θάντιχήσει τό ιδανικό, πού θά
ξαναγενήσει τή σύγχρονη άνθρωπότητα, θά κουβαλήσουν,
λέει, «Ιερόν πΰρ» άπό τόν τάφο τοΰ Γάλλου «Άγνωστου
στρατιώτη». *Ω άφταστο μεγαλείο θεατρινισμοΰ καί άρλούμπας ' Τί δέ μπορείς νά σκαρφιστείς 1 Τί δουλειά εχει ό
Γάλλος «άγνιοστος στρατιώτης», τό έρημο θύμα, ή ό ήρωας,
άν θέλετε, τοϋ πιο άγριου ίμππεριαλισμοϋ, μέ τήν ένωση
τόίν ανθρώπων κάτω άπο έ’να παγκόσμια άπολυτρωτικό σύμ
βολο; Καί γιατί ό Γάλλος καί όχι ό Έ λ λη να ς, ό Σέρβος, ό
Βούλγαρος, ό Τούρκος,ό Ι ν δ ό ς ή ό Σενεγαλέζος «’Άγνωστος
στρατιώιης»;Τό ιδανικό λοιπόν τής σημερινής άστικής π α 
τρίδας καί τής καπιταλιστικής έκμετάλεψης ‘πρόκειται νά
λαλήσει άπό τόν «όμφαλό» τής γής ; Καί τό ελληνικό κρά
τος, λέει, πού στερεί τό ψίχουλο τής μόρφωσης άπό τό λαό,
θά ξοδέψει, λέει, έκατομύρια, γ ι’ άφτά τά τά πανηγύρια.
Πολύ φυσικά. Μ ήπως κι άφτό δέ μοιάζει λίγο πολύ μ*
Σικελιανική αρλούμπα;

Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Α . Τόγραψαν οί εφημερίδες: Ή
«'Ιερά Σύνοδος τής Ε κ κ λ η σ ία ς τής Ε λ λ ά δ ο ς · , μόλις συγ
κροτήθηκε σέ δ(οδεκάθεο, άρχισε τις μεγάλες ενέργειες.
"Εκαμε, λέει, εγκύκλιο καί συσταίνει στό ποίμνιο της τή
«Νέα Διδασκαλική 'Ομοσπονδία», γιατί άφτή εϊναι θεοφ ο
βούμενη. Έ ν ώ οί εφτά χιλιάδες δασκάλοι πού ανήκουν στήν

παλιά δασκαλική ομοσπονδία εϊναι άθεοι καί αντίχριστοι.
"Ωστε έγιναν κιόλας τόσο πολλοί οί άθεοι στήν Ε λ λ ά δ α ;
Νά έ'να πρώτης τάξεως θρησκεφτικό κατόρθωμα τής Με
γάλης Ε κκ λησίας. Λίγο ακόμα νά ξακολουθήσουν οί σεβά
σμιοι Πατέρες νά ανακατώνονται στά ζητήματα τής Π α ι 
δείας καί θά πετύχουν άκόμη μεγαλύτερα.

Θ Ε Α ΤΡ Ο ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ
Β'
Τ ά παιδιά δέν πρέπει νά βλέπουν παρά πάντα
τέλεια πράγματα. Μά οί δάσκαλοι στήν επαρχία ξέ
ρουν, πώς περνάνε συχνά κάτι ελεεινά μπουλού
κια ηθοποιώ ν (τέτια γίνονται ακόμα και μέσα στήν
’Α θήνα !),εφοδιασμένα μέ διαταγές τοϋ υπουργείου—
ποιος τούς τις δ ί ν ε ι !— Καί μαζέβονται τά δυστυχισμέ
να τά παιδιά, βιαστικά και μέ άνέκφραστη τή χαρά
τους, και κάτω άπό τά βλέματα τού Γυμνασιάρχη και
τών καί)ηγητών, ποΰ,σάν τζαμπατζήδες άφτοί,κάνουν
καί θόρυβο και παρατηρήσεις μέσα στήν παράσταση,
βλέπουν τά χειρότερα έργα πού υπάρχουν στό θέα
τρο.Γιατί τά μπουλούκια έχουν τέτιο δραματολόγιο.
Καί τό πιό φοβερό εϊναι δτι τήν άλλη μέρα ό Γυμνασιάρχης, πού εϊναι συνήθως καθαρεβουσιάνος— καί
Γυμνασιάρχης καθαρεβουσιάνος θ ά πει έ'να δψιμο
ή πρώιμο γερόντιο, άντιπνεβματικό, άντιθεατρικό καί
άντιπολιτισμένο, ουσιαστικά άγράματο καί άδιανόητο.
«άγράματος σά Γυμνασιάρχης», εϊναι ή καλύτερη
παρομοίωση πού έχω κ άνει—άφτός λοιπόν διατάζει
νά κάνουν σύνθεση— θεέ μου, άφτές οί κακές συνθέ
σεις, πού γίνονται ύστερα άπό τις εκδρομές, τις τελε
τές ή τις παραστάσεις καί πού κάνουν τά παιδιά νά
βαριούνται τις χαρές τους, γιατί θά τις κάνουν τό
πρωί φιλολογία! — όχι τίποτε άλλο,
παρά «πώς
Ιπραγματεύθη ό ποιητής (! ; ό Σ. Βασιλειάδης π.χ.)
τό έργον έν σχέσει πρός τόν άριστοτελικόν κανόνα».
Παρακολούθησα μιά τέτια παράσταση. Παιζότανε
ή «Γαλάτεια». Τ ά κρυφά γέλια πού γινόντουσαν
ήταν άλλο πράμα ! Στό τέλος μόνο τά είχε φλομώσει
ή καθαρέβουσα τοΰ φριχτού δραματουργού καί είχαν
χάσει τήν έφθυμία τους, αν καί, ας τό πώ τώρα, ό
καλύτερος τρόπος νά τή σιχαθοΰν τά παιδιά τήν
έρημη τήν καθαρέβουσα, εϊναι νά τούς τή διδάξει
κανείς δσο μπορεί πιό έφσυνείδητα καί νά τ’ άναγκάσει νά τήν προσέξουν.
Κ άθε δάσκαλος θά όνειρέβεται φυσικά διαφορε
τικές παραστάσεις. ’Ό χ ι σάν τά πρόβατά τά παιδιά,
άλλά προετοιμασμένα γιά τήν αίστ^ητική άπολύτρωση.
Στήν ’Α θήνα τό πράμα είναι πιό έφκολο. Σ τήν έπαρ-

χία, δταν δέν περιοδέβουν οί δυό μεγάλοι θίασοι ή κα
νένας καλός σάν τόν περσινό τού Βεάκη, θ ά έπρεπε
μόνο μέσα στό σκολειό νά κάνουν δ,τι μπορούν. Μακρυά άπό τις φιλότεχνες φιλανθρωπίες! Μά καί άπό
τώρα κάτι θ ά μπορούσε νά γίνει στήν ’Α θήνα. Ρίχνω
τό δόλωμα στή Μαρίκα, στό Βεάκη, στήν έβγενική
πάντα φιλοδοξία τών ’Α μηράδων, πού σκηματίζουν
γερό θίασο, στή Χαλκούση και στόν πιό κατάλληλο γιά
νά μάς βοηθήσει μέ τήν Ε π α γ γ ε λ μ α τικ ή , στόν πιό
σημαντικό σκηνοθέτη τής εποχής μας, στό Φώτο
Πολίτη καί στόν Π απαγεωργίου μέ τό Ώ δ ε ΐο . "Ολοι
άφτοί θά βοηθήσουν τό έργο μας, δταν ξέρουμε νά
τούς τό ζητήσουμε μέ γνώση καί χωρίς πρόληψη.
Ή Λογοτεχνία μας δέν έχει καλιεργήσει ξεχωρι
στά τήν παιδική θεατρική Λογοτεχνία ούτε καί τήν
παιδική Λογοτεχνία γενικά. Συμβαίνει συχνά οί λο
γοτέχνες νά θυμούνται κάπου— κάπου καί τά παιδιά
καί νά γράφ ουν κάτι προορισμένο γι’ άφτά. "Ομως
παίρνουν μονοκόματα πολύ τήν άποψη τους καί γρά
φουν αν δχι παιδιάτικα ούτε δμω ς καί παιδικά. Τό
παιδί γιά νά συγκινηθεΐ δέ χρειάζεται νά τοΰ μιλούν
είδικά γιά βώλους π.χ. καί γιά κούκλες1φτάνει νά μπο
ρεί νά καταλάβει κάτι τι καί δέν πειράζει αν τό θέμα
δέν εϊναι παρμένο άπό τις συνήθειες του. Τέτια
άπάνω —κάτω εϊναι τά πιό χρήσιμα βιβλία πάντα πού
έχουν παιδικό θέατρο καί πού κυκλοφορήσανε τώρα
τελεφταία. π.χ. τοΰ Ξενόπουλου δυό τόμοι, άλλοι δυό,
ό ένας τού Π , Χ άρη καί δ άλλος μαζί μέ τόν I. Παναγιωτόπουλο
(συλογή) καί ένα τοϋ Κ. Χαραλάμπους. Ά φ τ ά γραφήκανε σχεδόν σάν κατά παραγγε·
λία γιά νά παιχτούν στις γιορτές πού κάνουν τά με
γάλα Ιδιωτικά σχολεία καί γι’ άφ τό δέ θά μπορούν
νά τά παρακολουθήσουν καί νά τά χαροϋν οχι μόνο
τά παιδιά τής επαρχίας άλλά ούτε καί τά παιδιά πού
γεμίζουν τ’ άλλα σχολεία τής ’Αθήνας. ’Έ χ ο υ ν συνή 
θεις μικροαστικές καί πλουτοκρατικές'μιλούν γιά τσάγια, γιά φρυγανιές, γιά γλυκά, πού θά τά κλέψουν
τά παιδιά, γιά θείες καλές, γιά γκρίνιες καί γενικά
γιά δτι. αΐστάνονται τά πλουσιόπαιδα μέ τήν ηθική
τους. "Ολοι εκείνοι οί μικροί ήρωες μέ τά κα-

Ο ΝΕΟΣ
Δ Ε Λ Τ ΙΟ

ΤΟΥ
Β γα ίνει

ρετικά' θά ήθελα μόνο νά μή γράφουν προγραματικά
παιδικά έργα, άλλά ν’ άφήσουν τόν έαφτό τους νά
έργάζκται καί άν βγει τίποτα, πού νά εϊναι κα?ό καί
γιά παιδιά, άκόμα καλύτερα. Τοΰ ’Άντερσεν τά διη
γήματα εϊναι πρώτα έργα Τέχνης καί τό « 'Έ ν α φ ά ν 
τασμα» τοΰ Χάμσουν («Φιλική εταιρεία») καί δ «Σκάθαρος» τοΰ Φ άμπρ στό ίδιο περιοδικό (μετάφρ Β.
Δασκαλάκη) συγκινοΰνε τά παιδιά πιό πολύ άπό δλα
τά «είδικά» έργα. Τέτιο είναι καί τό τελεφταΐο βι
βλίο τοΰ Δ. Ίωανόπουλου, τό «Π αιδικό Θέατρο»,
πού μοΰ έδωσε καί τήν άφορμή γι’ άφτό τό σημεί
ωμα καί πού εϊναι πιό χρήσιμο, γιατί έχει πιό πλα
τιές κωμοδιοΰλες, πού εϊναι γραμένες μέ μιά πολύ
καλή καί υποδειγματική θεατρικότητα,
εντελώς
φραντσέζικη φυσικά, δπω ς καί δλα τά νεοελληνικά
θεατρικά έργα, άν εξαιρέσει κανείς τή θαβμαστότατη
«Δράκαινα» τοϋ Μπόγρη.
Μέ δδηγούς λοιπόν, τεχνικούς περισότερο, τά βι
βλία πού άνάφερα τώρα καί στηριγμένοι πιό πολύ
στήν έντεχνη Λογοτεχνία, ποΰ, κι άν εϊναι γενημένη
μεσα στο ίδιο περιβάλο, δίνει πιό μεγάλη συγκίνη
ση, θ ά προχωρήσουμε καί θά γυμνάσουμε τά παιδιά
μας μέ τήν ελπίδα πώς δέ χάνουμε τόν καιρό μας.
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πρίτσια τους και μέ τά γαλατ μπούρεκα τους και
μέ τις καμαριέρες τους λίγα παιδιά θά καταχτή
σουν, δταν δέν τά φουρκίσουν μέ τήν καλοκάγαθη
καί δήθεν χριστιανικήν άγάπη, πού δείχνουν στά
φτω χά παιδιά οί πλουσιόπαιδες μέ τή «μαμά» καί
μέ τό «μπαμπά»' φυσικά δίν μοϋ περνάει άπό τό
νοϋ νά κατηγορήσω γι’ άφτό οΰτε τόν Ξενόπουλο
οΰτε τό Χ άρη' δέ μπορούσαν νά γράψουν δ ια φ ο 

Η ΔΗΜ ΟΣΙΑ Π ΑΙΔ ΕΙΑ

Γ ιάνης Σ ιδέρης

ΣΤΗ Ν Τ Σ Ε Χ Ο Σ Λ Ο Β Α Κ ΙΑ

’Ά ν ή άλαγή τον καθεστώτος στη Τσεχοσλοβα
κία έγινε χωρίς νά χυθεί αϊμα κι αν σέ τόσο λίγο
διάστημα (10 χρόνια) ή νεαρή δημοκρατία σημείωσε
τόσες πρόοδες,
άφτό πρέπει νά αποδοθεί στό
δτι δ λαός της είχε έκπαιδεφτεΐ καλά. Στις μεγαλύ
τερες περιφέρειες, Βοημία, Μοραβία καί Σιλεσία, πού
άπ ’ τά 1869 δρίστηκε ή σχολική φοίτηση οχτάχρονη,
οί άγράματοι κατέβηκαν σιά 4 ο)ο' άντίθετα στήν
Ύ π ο κ α ρ π ά θ ια Ρω σία
καί στή Σλοβακία, παλιά
τμήματα τής Ουγγαρίας, πού ή σχολική φοίτηση
ήταν μόνο εξάχρονη, δ ά ςιθμ ό ς τών άγράματων μέσα
στόν ενήλικο πληθυσμό είναι ακόμη μεγάλος.
Σ τήν άπογραφή τοϋ 1921 βρέθηκαν στή Σλοβα
κία 14.71 ο)ο καί στήν Ύ π ο κ α ρ π ά θ ια Ρ ο σ ί α 50.03
άτομα, πού δέν ήξεραν γρα φ ή καί άνάγνωση.
Έ ξ αιτίας αυτής τής άνισότητας, ή Τσεχοσλο
βακική Βουλή θέλησε νά ενοποιήσει τούς σχολικούς
νόμους. Σ τά 1922 προσπάθησε μέ τό «Μικρό Σ χ ο 
λικό Νόμο» νά εφαρμόσει σ’ δλο τό κράτος τήν
οχτάχρονη υποχρεωτική σχολική φοίτηση καί λιγό

στεψε τό μεγάλο άριθμό τών μαθητών, πού είχε κάθε
τάξη, άπό 80 σέ 75, 70, 66 καί τελεφταία σέ 60.
Προστέθηκαν ακόμη στά σχολικά προγράματα ή
αστική διδασκαλία καί ή άστική μόρφωση (ιστορία
τής παραγωγής, τής οργάνωσης καί τής διαρύθμισης
τοϋ Κράτους) καί χειρωναχτικές εργασίες. Τά θρησκεφτικά δέν εϊναι πιά ύποχρεαηικό μάθημα, μπο
ρούν δηλαδή, δσοι γονείς θέλουν νά ζητήσουν πριν
άρχίσει τό σχολικό έτος νά άπαλάξουν ά π ’ άφ τά τά
παιδιά τους.
Ό ίδιος νόμος δρισε, άπό τό προσωπικό τών κα
τωτέρων σχολείων το μισό νά εϊναι δάσκαλοι καί
τό άλλο μισό δασκάλες. Τις περισεβοΰμενες μονές
θέσεις δ ιεφ θυντώ νκαί δασκάλων θά τις παίρνουν στά
σχολεία τών αγοριών δάσκαλοι καί στά σχολεία τών
κοριτσιών δασκάλες. Τ ά κατώτερα σχολεία στά χ ω 
ριά έχουν 1 έως 8 τάξεις, στις πόλεις ιιόνο 5, επει
δή εδώ οί μαθητές συμπληρώνουν τή μόρφωση
τους στά άνώτερα δημοτικά ή μέσα σχολεία.
Τά
άνώτερα
δημοτικά
σχολειά
(ιδρυμένα

άπό τό νόμο τοΰ 1869) παρουσιάζουν ειδικό τύπο
στή Τσεχοσλοβακία. Ε ϊν α ι χωρισμένα σέ τμήματα
άγοριών και κοριτσιών, έχουν τρεις τάξεις και δέχον
ται τούς απόφοιτους τής Π έμπτης τοΰ προκαταρ
χτικοΰ. Τά πάρα κάτω δείχνουν τήν ανάπτυξη τών
σχολείων άφ τώ ν : στά 1920 υπήρχαν 1412 τέτια σχο
λεία μέ 245,118 μαθητές' στά 1926— 27 1736 σχο
λεία μέ 310,000 μαθητές (144,409 μαθήτριες). Σ τά
ίδια χρόνια στά κατώτερα σχολεία φοίτησανί .403.823
μαθητές (709.541 μαθήτριες).
Τό χαραχιηριστικό τής δημόσιας Παιδείας στήν
Τσοχοσλοβακία είναι ή προσπάθεια νά εφαρμοστεί
τό αξίωμα τοΰ Ά μ . Κομένιου «τό παιδί νά διδάσκε
ται στή μητρική του γλώσα», Γ ι άφτό τά σχολεία
χωρίζονται σύμφ ω να μέ τή μητρική γλώσα τών μα
θητώ ν.’Έ τ σ ι στήν τελεφταία άπογραφή,(31 τοΰ Ό χ τ .
1926) βρέθηκαν 9419 κατώτερα τσοχοσλοβαχικά σχο
λεία μέ 922.901 μαθητές, 484 ρωσσικά μέ 62,854
μαθητές, 3287 γερμανικά μέ 195,551 μαθητές, 794
ουγγρικά μέ 91,367 ααθητές, 160 πολωνικά μέ 10,
407 μαθητές, 2 ρουμανικά μέ 296 μαθητές, 9 εβραϊ
κά μέ 613 μαθητές και 76 άλλα και μιχτά (δυο ή τρεις
γλώσες μαζύ) μέ 19.834 μαθήτές και μαθήτριες. Μέ
τό ίδιο σύστημα είναι χωρισμένα καί τά άνώτερα
και κατώτερα προκαταρχτικά σχολεία. Κι επειδή ή
άπογραφ ή τοΰ 1921 σέ σύνολο κατοίκων 13.604.807
έδωκε 65.53ο)ο Τσεχοσλοβάκους, 3.44ο)ο Ρώσσους
καί Ουκρανούς, 23.36ο)ο Γερμανούς, 5.58ο)ο Ο ύ 
γγρους, 1.3δο)ο Ε β ρ α ίο υ ς, Ο.ό7ο)ο Πολωνούς καί
0 . 17ο)ο διάφορους, φαίνεται οτι ό άριθμός τών σχο
λείων εϊναι ανάλογος μέ τό πλήθος κάθε εθνότητας.
Τό ζήτημα τών κατώτερων καί άνώτερων πρόκα ταρχτικών σχολείων σχετικά μέ τίς μειονότητες, τό
κανόνισε ό νόμος τοΰ 1919 καί ό συμπληρωματικός
τοΰ 1920· to κράτος πληρώνει τά έξοδα καί τό
Υ π ο υ ρ γ ε ίο τής Π αιδείας άναλαβαίνει τήν εγκατάστα
ση καί τή διοίκηση τών σχολείων στις μιχτές γλωσικά
κοινότητες, πού δέ μπορούν άπό τό νόμο νά ιδρύ
σουνε σχολείο μειονότητας Γ ιά νά ιδρυθεί έ'να τέτιο
σχολείο, χρειάζεται νά υπάρχουνε τουλάχιστο 40 μ α 
θητές μέ μητρική γλώσα τή γλώσα τούτης τής κοινό
τητας καί γιά ανώτερο δημοτικό νά έχει ή κοι
νότητα τής σχολικής περιφέρειας 400 μαθητές. Τά
σχολεία άφ τά είναι 983 κατώτερα καί 157 άνώτερα.
Γ ιά τά καθυστερημένα παιδιά δημιουργήθηκαν
καί σχολεία καί τάξεις καί γιά τούς κωφάλαλους, τυ
φλούς καί ανάπηρους ειδικά ιδρύματα μέ σχολείο
μαζί. Γ ι άφτούς, τούς φυσικά αδικημένους, υπάρχουν
γ 4 εκπαιδεφτήρια μέ 4351 μαθητές κι άκόμα 102

βοηθητικές τάξεις στις πόλεις.
Γ ιά τό προσχολικό παιδί (3 - 6 ) χρονών λειτουρ
γούν στις πόλεις 1584 «μητρικά σχολειά», άσυλα καί
βρεφοκομεία μέ 9 9.1 34 παιδιά. "Ενα καινούργιο νομοσκέδιο άναθέτει στις κοινότητες νά συντηροΰνε τά
«μητρικά σχολεία».
Οί εθνικές σχολές, δηλαδή τά κατώτερα σχολεία
καί τά άνώτερα δημοτικά, εχτός άπό τά σχολεία
τών μειονοτήτων, συντηρούνται άπό τίς ίδιες τίς π ε 
ριφέρειες τους μέ τή βοήθεια τοΰ Κράτους. Ι δ ιω τ ικ ά
σχολειά υπάρχουν Ιλά/,ιστα στή Τσεχοσλοβακία.
Τά μέσα σχολεία χωρίζουνται σέ 4 τύπους : 1) στά
κλασικά, γυμνάσια, μέ διδασκαλία λατινικών άπο τη
πρώτη τάξη καί ελληνικών άπό τή πέμπτη, 2) στά
πραχτικά γυμνάσια, μέ. διδασκαλία λατινικών άπό τή
πρώτη τάξη καί γαλικών ή άγγλικών άπό τή πέμπτη,
3) στά λύκεια, ιιέ διδασκαλία λατινικών άπό τή πέμ
πτη τάξη, διδασκαλία γαλικών ή άγγλικών άπό τή
δέφτερη καί μιας άλλης σύγχρονης γλώσας άπό τήν
έβδομη καί 4) στά σύγχρονα λύκεια μέ τεχνική μ ό ρ 
φωση καί διδασκαλία γαλικών η άγγλικών άπό τή
δέφτερη τάξη. "Ολα άφ τά τά σχολεία είναι δχτατάξια.
Σ τά 1927 μεταρυθμίστηκαν τά μέσα σχολεία άπάνω σέ καινούργια προγράματα καί ορίστηκε σάν βάση
κοινή τετράχρονη φοίτηση καί γιά τά κλασικά καί
γιά τά πραχτικά γυμνάσια μέ διδασκαλία τών ελλη
νικών στά κλασικά καί τών γαλικών ή άγγλικών στά
πραχτικά άπό τή 5 τάξη. ’Έ τ σ ι σκηματίστηκαν 2
ζέβγη μέσων σχολείων: 1) τά ανθρωπιστικά γυμνά
σια (κλασικά καί πραχτικά) καί 2) οί πραχτικές σχολές
(πραχτική σχολή καί πραχτικο γυμνάσιο μεταρυθμισμένο). Α π ο μ έ ν ε ι τώρα νά κυρωθούν μέ νόμο οί δυο
άφτοί τύποι μέσων σχολείων πού δ καιΊένας τους πε
ριλαβαίνει στις άνώτερες 4 τάξεις δυο κλάδους,
Γ ιά τά κορίτσια ιδρύθηκαν στις μεγάλες πόλεις
μέσα σχολεία τών πάρα πάνω τύπων, τούς επιτρέπε
ται δμως νά φοιτούν καί στά σχολεία τών άγοριών
καί άποτελοΰνε τό ι/ 4 μέσα στό σύνολο τών μαθητών
τής Μέσης. Σ τά 1927 28 φο'τησαν στις 30 σχολές
κοριτσιών 7671 μαθήτριες καί στών άγοριών 15222.
Τό σύνολο τών σχολών τής Μέσης εϊναι 297 χαί οί
μαθητές 102,912.
Οί δάσκαλοι μορφώνονταν ως τώρα στά «πρό
τυπα λύκεια γιά δασκάλους» τής σειράς τών σχολείων
τής Μέση:. Χωρισμένα σέ λύκεια άρένων, θηλέων
καί μιχτά, δέχονταν μαθητές τής τετάρτης τών μέ
σων ή άπόφοιτους τών άνώτερων προκαταρχτικών.
Μερικά ήταν μονοτάξια γιά τούς άπόφοιτους τών
μέσων σχολείων, πού ήθελαν νά γίνουν δάσκαλοι ή

διτάξια γιά τις δασκάλες τής «οικιακής μόρφωσης»
(σΰνολο 11) η τής έπιστάτριες τών μητρικών σχολείων
(σύνολο 8). Τά 65 «πρότυπα λύκεια γιά δασκάλους»
είχαν 7735 μαθητές. Τά μαθήματα τελείωναν μέ τις
διπλωματικές εξετά εις. ’Έ π ε ιτ α άπο πραγματική
διετή φοίτηση δ δάσκαλος περνούσε νέες εξετάσεις
γιά τό πιστοποιητικό παιδαγωγικής ικανότητας,
απαραίτητο γιά νά γίνει τιτλούχος δάσκαλος. Οΐ δά
σκαλο1 τών κατώτερων προκαταρχτικών μπορούν νά
διοριστούν στά άνώτερα μετά άπο άδιακοπη υπηρεσία
τό λιγότερο 30 μηνών και αφού περάσουν εξετάσεις
σέ ένα άπό τούς ακόλουθους κλάδους: Γραματικη,
ιστορία, μαθηματικά, φυσική ιστορία η τεχνικά. Απο
τήν ίδρυση τής δημοκρατίας παρατηρεΐται στους δ α 
σκάλους και στ'ις δασκάλες ή τάση νά παρακολουθούνε
πανεπιστημιακά μαθήματα. Γ ιά τό σκοπόν αφτόν
ιδρύσανε στή Π ρ ά γ α καί στό Βέρνο, μέ δικά τους
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Οί προτάσεις πού υποβλήθηκαν άπό τήν ομαδα καθηθηγητών τής ’Αθήνας καί τοΰ Π ειρ αιά στό Σύνδεσμο Α τ 
τικής εϊναι οί άκόλου&ες : (δές προηγούμενο φυλο, σ. 8 )
Τό διοικητικό σύστημα τής Παιδεία ς πρέπει νά στηρί
ζεται σέ δυό γενικές αρχές: α') Στήν αποκέντρωση τής κρα
τικής εξουσίας καί β'): Στήν άφτοδιοίκηση τών προσωπι
κών παραγόντων τής Παιδείας.
Γιά νά εφαρμοστούν οί αρχές άφτές σύμφωνα μέ τούς
σημερινούς άνιικειμενικούς όρους προτείνομε :
1) Νά οργανωθεί διοικητικά ό κεντρικός πυρήνας τής
Παιδείας δηλαδή τό σχο λείο μέ τόν άκόλουθο τρόπο.
α') Σέ κάθε σχολείο πρέπει υστέρα άπό σχετική προπαι
δεία τών δασκάλων καί προετοιμασία τών παιδιών νά λει
τουργήσει ή σχολική κ ο ινό τη τα , δργανο άφτοδιοίκησης τών
παιδιών.
β") Σέ κάθε σχολείο πρέπει νά οργανωθεί, μέ π ρ αγμ α 
τική διοικητική υπόσταση, ό σύλογος τών δασκάλων ή τών
καθηγητών.
γ') Σέ κάθε σχολείο πρέπει νά υπάρχει Σχολική επιτροπή
άπό γο νείς, πού θά εκλέγονται κάθε χρόνο άπό τούς γ ο
νείς ή κηδεμόνες τών παιδιών, πού φοιτούν εκείνη τή
χρονιά στό σχολείο. Ή σχολική επιτροπή θά συγκεντρώσει
τήν πρόνοια γιά δλα τά περισχολικά ζητήματα. Τά σημε
ρινά έργα τών σχολικών επιτροπών καί τοϋ ταμείου έκπαιδεφτικής προνοίας θά συγκεντρωθούν στις σχολικές έπιτροπές.
2) Νά αναδιοργανωθούν τά τοπικά εποπτικά συμβούλια.
α') Ή ς πρός τη σύστασή τους.Νά άποτελεστοΰν 1 ) άπό 2
αιρετά μέλη, δασκάλους, πού θά εκλέγονται κάθε χρόνο
άπό τούς δασκάλους τής περιφέρειας, 2 ) άπό 2 αιρετά μέλη,
γονείς, μέλη σχολικών επιτροπών, πού θά εκλέγονται άπό

μέσα, σχολές άνώτερων παιδαγω γικώ ν σ π ο υ δ ώ ν σ’
άφτές οί καθηγητές τού Πανεπιστήμιου κάνουν δια
λέξεις κάθε Σάβατο καί Κυριακή γιά νά μπορούν
νά τούς άκούνε και οί δάσκαλοι τών επαρχιών.
Γ ιά νά μεταρυθμιστεϊ ή μόρφωση τών δασκάλων
τό Υ π ο υ ρ γ ε ίο εχει έτοιμο νομοσχέδιο, πού προβλέ
πει νά ίδρυθούν παιδαγωγικές μονόχρονες Ά κ α δ η μίες μέ μαθητές απόφοιτους τών μέσων σχολείων.
Γ ιά τούς δασκάλους τών προκαταρχτικών σχολείων
προβλέπεται ειδικό μονόχρονο τμήμα μέσα στις ίδιες
Ά κα δ η μ ίες.
Οί καθηγητές τής Μέσης έκπαιδέβονται τέσερα
χρόνια στά Πανεπιστήμια Καί γιά τή δική τους
μόρφωση ετοιμάζεται μεταρύθμιση και θά προπαρασκεβάζονται πιό πολύ στά παιδαγωγικά, θεωρητικά
και πραχτικά.
(άκολουθεί συνέχεια)

Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν ΔΙΕΣ
τά μέλη των σχολικών επιτροπών τής περιφέρειας καί 3) άπό
τόν επιθεωρητή.
β') Ώ ς ττρόζ τά εργα τους. Στά σημερινά προσωπικά
διοικητικά έ'ργα τους νά προστεθούν έργα σχολικής πρό·
νοια*ς καί'έποπτείας τών σχολικών επιτροπών καί άλλα.
3) Νά ίδρυθούν έφτΑ τούλάχιστο διεφθύνσεις Π αιδείας
σέ αντίστοιχα κέντρα τού κράτους μέ προϊστάμενο <5ιεφ& υντή τής Π αιδείας σέ δλη τήν περιφέρεια. Νά ίδρυθούν
εφτά άνάλογα π ερ ιφ ερ εια κ ά Σ υ μ β ο ύλια μέ δυό τμήματά·
α') Τ μ ή μ α δ η μ ο τικ ή ς : Μέλη. Διεφθυντής τής Παιδείας^
2 δηαοδιδάσκαλοι αιρετοί, 2 άπό τις Σχολικές επιτροπές
αιρετοί, 2 μέλη τού τοπικού Νομαρχιακού Συμβούλιου
(δταν θά ίδρυθούν.) β ) Τ μ ή μ α Μ έσης Π αιδείας. Μέλη
Διεφθυντής τής Παιδείας, 2 καθηγητές αιρετοί, 2 μέλη
Σχολικών ’Επιτροπών τής Μέσης Παιδεία ς αιρετά άπό τις
σχολικές επιτροπές τής Μέσης Παιδείας ή 2 μέλη τού το 
πικού Νομαρχιακού Συμβουλίου (δταν θά ϊδρυ9ούν).
Συνεδριάσεις, α') Κ ατά τμ ή μ α τα . ’Έ ρ γ α : προσωπικά
διοικητικά. Τό τμήμα Δημοτικής δεφτεροβάθ,^ιο καί τε
λειωτικό γιά τούς λειτουργούς τής Δημοτικής. Τό τμήμα τής
Μέσης π ρ ατοβάθμιο γιά τούς λειτουργούς τής Μέσης.
β') Κ ο ινές. Γ ιά τά εργα γενικής έποπτείας καί σχολικής
πρόνοιας.
γ') Γ ενικες. Σ ’ άφτές (θά γίνεται 2—3 φορές τό χρόνο)
μετέχουν καί οί έπιθεωρητές τής Δημοτικής και Μέσης
Παιδείας τής περιφέρειας. ’Έ ρ γ α γενικά : Προγράματα,
διδαχτικά βιβλία περιφέρειας. ’Απόφαση γιά τό είδος τών
σχολείων πού χρειάζονται νά ίδρυθούν, γιά μετεκπαιδεφτικά
μαθήματα, γιά συνέδρια κ.τ.δμ.
4) Νά αναδιοργανωθεί τό έκπαιδεφτικό Συμβούλιο, 4
μέλη μόνιμα, 6 αιρετά. (3 δημοδιδάσκαλοι, 3 καθηγητές).
2 Μέλη έκταχτα. Μέλη μετακλητά, (ό αριθμός τους ο ρίζε
ται κάθε φορά άνάλογα μέ τά έργα). Τά μετακλητά μέλη
εϊναι ή ειδικοί επιστήμονες ή μέλη τοΰ κλάδου, Διεφθυντές
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Παιδείας, Ε π ιθ εω ρ η τ ές Μέσης καί Ε π ιθ ε ω ρ η τ έ ς Δημοτικής,
Διεφθυντές Διδασκαλείων, Γυμνασιάρχες, Διεφθυντές Δημο
ιικών σχολείων ή μέλη τής κοινωνία:, Βουλεφτές, Ν ομαρχι
κοί Σύμβουλοι, μέλη εμπορικών ή τεχνικών επιμελητηρίων,
αντιπρόσωποι εργατικών δμοσπονδιών καί αγροτικών ο ρ 
γανώσεων κ.τ.λ.
”Ε ρ γα το ϋ Σ υ μ β ο ύλο υ α') Π ρο σ ω π ικ ά διο ικ η τικ ά . (Δι
εφθυντές Π αιδείας, Γενικοί επιθεωρητές, Ε π ιθ ε ω ρ η τ έ ς Δη
μοτικής, Διεφθυντές Διδασκαλείων. Δεφτεροβάθμιο συμ
βούλιο γιά τούς λειτουργούς τής Μέσης) β') Γενικά Νομο
παρασκευαστικά.γ') Ε π ο π τ ικ ά , Καθοδηγητικά, Προγράματα,
'Οδηγίες, Διδαχτικά Βιβλία, Γενική Πρόνοια γιά τήν όρ
γάνωση καί τή λειτουργία τής Παιδείας.
Συνεδριάσεις Τ μ η μ α τικ έ ς (προσω πικά διοικητικά).α').ϊΓοινές και β') Γ εν ικ ές γιά τά άλλα έ'ργα. Στις κοινές μ ετέ
χουν καί τά εκταχτα μέλη. Στις γενικές καί μετακλητά
μέ?.η.

Ή οργάνωση τών Σχολείων
ακόλουθες γενικές άρχές :

πρέπει νά στηριχτεί στις

1) ’Ί ση δυνατότητα γιά δλους τούς πολίτες, αγόρια καί
κορίτσια, νά μορφωθούν ανάλογα μέ τίς ψυχικές των
Ικανότητες.
2 ) Ό σ ο μπορεί μεγαλύτερη ενότητα καί απλότητα στό
σύστημα τών σχολείων.

3) Συνδυασμός γενικής καί επαγγελματικής μόρφωσης.
4) Ή
ϊδια μόρφωση γ ι ’ αγόρια καί γιά κορίτια.
(Συνδιδασκαλία καί παιδεία γενικά).
Γιά νά εφαρμοστούν δσο επιτρέπουν οί σημερινοί άντι
κειμενικοί δροι στήν Ε λ λ ά δ α , προτείνομε :
1) Νά οργανωθεί κοινή υποχρεωτική λαϊκή Παιδεία
άγοριών καί κοριτσιών γιά εφ τά χρόνια.
Τά σημερινά εξα ετή δη μ ο τικ ά οχολεΐα νά γίνουν έφταετή. Τά σημερινά τριετή ^ελλη νικ ά σχο λεία » νά πάρουν
τό πρόγραμα τών τριών άνότερων τάξεων τοΰ Δημοτικοΰ
σχολείου.
2) Νά προστεθεί έ'νας χρόνος υποχρεωτική μετεκπ ■·'δεφση γιά τά παιδιά, πού δέ θά πηγαίνουν στή Μέση
Παιδεία.
3) Τό πρόγραμα στις τρεις άνοκερες τάξεις τοΰ δη μ ο 
τικού σχολείου θά έ'χει έπαγγελμαιικό προσανατολισμό, ανά
λογα μέ τίς τοπικές συνθήκες, τό ίδιο καί ή τάξη τής
υποχρεωτικής μετεκπαίδεφσης.
4) Νά οργανωθούν π εντά χρ ο να σχολεία συνδυα σμένης
γενικής καί επαγγελματικής Μέσης Παιδείας.
Κάθε πεντάχρονο Γυμνάσιο νά μπορεί μέ προσθήκη
ανάλογων καθηγητών, μέ κατάλι λη διαρύθμιση τών προ
γραμάτων καί μέ κατανομή τών μαθητώ ν σύμφωνα μέ
τίς ικανότητες καί τά εν δ ια φ έ ρ ο ν τ α τους νά διαφΟΓ
ποιηθεί μέ τίς ακόλουθες μορφές:
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Α '. ’Οργάνωση της Π αιδείας
1) Τό Δημοτικό σχολείο νά είναι γιά τήν ώρα εξάχρονο,
στηριγμένο στις άρχές τοΰ Σχολείου εργασίας.
1) Γυμνάσιο εξάχρονο μέ κοινό πρόγραμα γιά τίς τρεις
τάξεις καί μέ διαφοροποίηση σ ά ς άνώτερες τάξεις.
3) “Ιδρυση νυχτερινών Σχολείων γιά τούς άγράματους.
4) Β α θμ ια ία κατάργηση τοΰ Έλληνικοΰ Σχολείου.
5) Νά ίδρυθούνε δίχρονα σχολεία γιά τή γενική καί
επαγγελματική μόρφωση εκείνων πού βγαίνουν από τό
Δημοτικό Σχολείο χωρίς νά ακολουθούνε τή Μέση Παιδεία.
Β ' . Δ ιοίκηση τής Π α ιδεία ;
1) Ή Διοίκηση δλων τών σχολείων κάθε είδους νά
ύπαχτεί στό 'Υπουργείο τής Παιδείας.
2) Κεντρικό Ε κ π α ιδ ε φ τικ ό Συμβούλιο μέ ανάλογα αι
ρετά καί ταχτικά μέλη. Καθηγητές τοΰ Πανεπιστημίου δέν
έχουνε θέση.
3) Πέντε περιφερειακά συμβούλια σ’ δλο τό Κράτος.
Τά μισά μέλη τους θά εϊναι αιρετά άπό καθηγητές. Ά π ό
τά άλλα μέλη ένας Γεν. ’Ε πιθεω ρητής (εισηγητής), ένας
λαϊκός αντιπρόσωπος (πού δέν θά ψηφίζει σέ προσωπικά
ζητήματα) καί ένας Διεφθυντής πού θά εϊναι Π ροϊστά
μενος.
Κ α ι ή π ιο σ πο υδα ία α πόφ α ση :
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τής 'Ομοσπονδίας άποτελέστηκε άπό τούς κ. κ. Δ. Γιδαράκο (Πρόεδρο) Β. Πετρούvui, Μ
Κιτρινιάρη καί Β. Παπαγεωργίου.
’Έ τσι, ή στ' Γενική Συνέλεφση εκπλήρωσε κι έφέτος τό
σκο.τό της.

Φ ΡΟ Ν ΤΙΣΤΗ ΡΙΑ
Τήν Πέμπτη 22 τοΰ Νοέμβρη άρχισαν τά Φροντιστή
ρια τής χρονιάς 1928— 1929, σύμφωνα μέ τό πρόγραμα
πού δημοσιέψαμε στό προηγούμενο φύλο. Ό Πρόεδρος
τής Δ. Ε έκαμε πρώτα εισήγηση πάνω στόν σκοπό τών
Φροντιστηρίων, πού είναι ή ανάπτυξη άπό τόν ομιλητή ενός
θέματος, πού αναλαβαίνει μέσα στό επιστημονικό καί φιλο
σοφικό πλαίσιο του, κι ή συζήτηση ύστερα τών διαφόρων
απόψεων πού γενά. Μετά τήν εισήγηση άφτή τοΰ Π ροέ
δρου ό ομιλητής Χρ. Χωμενίδης έκαμε τήν πρώτη ομιλία
του, πού εϊχε γιά κύριο άντικείμενο τήν κατατόπιση στή
βιολογία καί τών διαφόρων θεωριών πού σήμερα κρατοΰν
γιά τήν εξέλιξη τής ζωής.
Τό Φροντιστήριο θά συνεχιστεί τήν ερχόμενη Πέμπτη
29 τοϋ Νοέμβρη στήν αίθουσα τής 'Εταιρ ίας τών Π ολιτι
κών ’Επιστημών (Μέγαρο Καραπάνου) ώρα 7 μ. μ Στό
πρώτο φροντιστήριο παρεβρέθηκαν καί περισότερα άπό 70
ακροατές, πού δέν ήταν μέλη τού Ε. Ο.

1)
Κλασικό γυμνάσιο, 2) Πραχτικά Γυμνάσιο, 3) Ε μ π ο 
ΕΚ Δ Ο ΤΙΚ Ο Σ Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Σ Ν Ε Α Ζ Ω Η
ρικό Γυμνάσιο, 4) Γεωργικό Γυμνάσιο, 5) Τεχνικό Γυμνά
Παρακαλοΰνται οί Συνεταίροι πού καθυστερούν άκόμα
σιο 6 ) Ναυτικό Γυμνάσιο.
τήν εισφορά τους νά περάσουν άπό τά Γ ραφ εία μας (οδός
5) Νά οργανωθεί λαϊκή μετεκπαίδεφση γιά τό σημερινό
αναλφάβητο καί αμόρφωτο λαό.

Σταδίου 28—Μέγαρο Έ φεσίου άρ. 59) γιά νά τήν ταχτοπιοήσουν.

