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Κ ι εμ είς  τ'ι ζητούμε;  — Σχόλια .—Δ. Γ. Τό κύμα  τής Ά γραματω σύνης.— 'Η  Δημόσια Π αιδεία στην Τσεχοσλοβα
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ΚΙ ΕΜ ΕΙΣ ΤΙ ΖΗ ΤΟ ΥΜ Ε ;

Κάτω από τις επιδιώξεις καί τών αντιδραστικών 
καί τών φιλελέφτερων, κάτω από τις υστερικές 
κραβγές τών πρώτων γιά πατρίδα, θρησκεία καί 
οικογένεια καί τών δέφτερων γιά κρατική ενότητα, 
πρόνοια γιά τό σύνολο, οικονομική ανόρθωση, πει
θαρχία καί τάξη, κρύβεται τό πιό ώμό, τό πιό 
άγριο, τό πιό στυγνό υλικό συμα;έρο, τό ταξικό 
καί τό ατομικό. Τό μεγάλο ψέμα τους είναι ή φρον
τίδα τους τάχα γιά τό λαό. ’Ιδανικό τους πραγμα
τικό τά κουπόνια τους, οί μίζες τους, οί «λοβιτού
ρες» τους. Φωνάζουν, γιατί δέν ξέρουν ορθογραφία 
οί νέοι, πού θά πάνε στό Πανεπιστήμιο, οί νεοσύ- 
λεχτοι τής τάξης τους, καί δέ βλέπουν, πώς τριάμισυ 
εκατομΰρια ελληνες εϊναι αναλφάβητοι. Ά φ τ ο ί  δέν 
είναι άνθρωποι, δέν έχουν δικαιώματα στή ζωή. 
Ά φ τ ο ί  πρέπει νά εϊναι καί νά μένουν σωματικά 
καί ψυχικά στραβοί. Σάρκα γιά έκμετάλεψη, οίχτρό 
κοπάδι γιά κούρεμα. Καί δταν μιλάμε γιά αντιδρα
στικούς καί φιλελέφτερους δέν κάνουμε καμιά ουσια
στική διάκριση. Γιατί δλοι του; εϊναι τό ίδιο. Ό  
τρόπος πού μιλούν μερικοί άπ’ άφτούς εϊναι δ ια φ ο 
ρετικός. Οί σκοποί τους οί ίδιοι.

'Ο συχρονισμός τών φιλελέφτερων, ή προσαρ
μογή τους στό έκμεταλεφτικό σύστημα τοϋ καπιτα
λισμού, δπως μάλιστα γίνεται στήν Ελλάδα, δέ ση
μαίνει καμιά καλυτέρεψη γιά τόν εργάτη, γιά τόν 
αγρότη, γιά τό μικροαστό. Γιατί ούτε άφτόν τόν 
προσανατολισμό τους στά όργανατικά, πνεβματικά καί 
τεχνικά καθεστώτα τών άλλων καπιταλιστικών χωρών 
κατόρθω αν νά τόν κάμουν οί φιλελέφτεροι. Κι έτσι 
ποοδόσανε καί τό φιλελέφτερο αστισμό. ’Έ γινα ν  
αντιδραστικοί, πριν προφτάσουν καλά καλά νά γίνουν 
φιλελέφτεροι. Οί περισότεροι τους μέ δργανο τήν

«Εστία»  πολεμάν τώρα μέ λύσα κι άφτό τό ψί
χουλο τήα γλωσικής μεταρΰθμισης, πού δώσανε 
στά 1917. Οί άλλοι σιωπούν. ’Ίσω ς δέν αρ
γήσουν νά τό πάρουν κι άφτό πίσω, νά τό νοθέ- 
ψουν. ’Ίσω ς δέν αργήσουμε νά ίδοΰμε κανένα Χατζι- 
δάκη η Έξαρχόπουλο πρόεδρο τής κριτικής επιτροπής 
γιά τά βιβλία τοΰ δημοτικού σκολειού. "Οσοι πιστέ- 
βουν άκόμα, πώς μπορεί σήμερα άπό μιά αστική κυ
βέρνηση νά βγει λαϊκή έκπαιδεφτική μεταρΰθμιση
εϊναι η απλοϊκοί η άγύρτες.

*
* *

Καί νά τό πρώτο άοθρο τής πίστης μας. *Η  
άρνηση τους. "Οσοι άπό μάς, παιδιά τοϋ λαοϋ καί 
σάρκα άπό τή σάρκα του, πιστέψαμε στόν Ιξελεχτι- 
κό δρόμο τοΰ ελληνικού αστισμού καί τόν άκολου- 
θήσαμε, δσο ήταν Ιπαναστατικός ενάντια στήν πνεβ- 
μχτική κυριαρχία τοΰ μεσαιωνισμού, σύγκαιρα νιώ
σαμε καί τήν αδυναμία του νά βαδίσει πιό πέρα στό 
δρόμο άφτό καί τή μεταστροφή του στήν άντίδραση 
καί τίμια καί παληκαρίσια τοΰ τινάξαμε στό πρό
σωπο καί τήν ψεφτιά του καί τήν προδοσία του.

ΓΙαλαίβοντας νά διαμορφώσουμε τήν πραγματι
κότητα καί δχι απλοί θεωρητικοί τοϋ γραφείου, 
δρώντας ομαδικά, δηλαδή κοινωνικά καί θετικά καί 
δχι μέσα σέ βολική αφαίρεση άπό τό περιβάλον, 
ενώνοντας επιστήμη" καί πράξη, πού εϊναι τό γνώ 
ρισμα τοΰ άληθινοΰ άγωνιστή, πιστέβοντας άπόλυία 
καί άφοσιωμένοι ολόψυχα στό ιδανικό τής άπολύ- 
τρωσης τοΰ λαοΰ άπό τά υλικά καί άπό τά πνεβμα
τικά δεσμά του, είδαμε τήν άλήθεια.

Καί ή άλήθεια εϊναι μιά. Ατράνταχτη καί σκληρή 
σά γρανίτης. Ή  πάλη δίπλα στό λαό καί μαζί μέ 
τό λαό. Μαζί μέ τόν εργάτη καί τόν άγρότη, τόν



άποχειροβίωτο μαχητή. Ό  σοσιαλισμός είναι σή
μερα τό στρατόπεδο τών «ανθρώπων». Και δχι μόνο 
βέβαια στήν Ελλάδα. Σ ’ δλη τή γ η .

Γιατί σ3 δλα τά μέρη τής γής, δπου ή διαμόρ- 
,φωση τών αντικειμενικών δρων εφερε στή συνειδη- 
τοποίηση τοΰ κοινωνικού προβλήματος, έγινε φανερό, 
πώς ό αστικός πολιτισμός έφτασε στό σημείο τοΰ 
κόρου. Δέν ενεργά πια έξυψωτικά γιά τό σΰνολο, 
άλλα καταστροφικά. Αγωνίζεται τώρα γιά νά κρα
τήσει στήν υποταγή, στή σκλαβιά και στήν έκμετά- 
λεψη τό μέγιστο μέρος τών ανθρώπων. Ά ρ α  και 
στήν πνεβματική σκλαβιά. 'Ο αστισμός έχασε δλα 
τά επαναστατικά του συνθήματα. Συμαχεΐ μέ δλες 
τις αντιδραστικές δυνάμεις. Μέ τόν κλήρο, μέ τούς 
στρατοκράτες, μέ τήν «παράδοση», μέ τά δόγματα, 
μέ τούς μυστικισμούς. Πολεμάει τήν επιστήμη καί τό 
σκόρπισμα τοΰ φωτός της στό λαό. Περνάει τώρα 
στήν περίοδο τής απολυταρχίας καί τοΰ σκοταδισμού. 
Δέν έχει κανένα συμφέρο . νά κάμει λαϊκές εκπαιδε- 
φτικές μεταρυθμίσεις.

Δίπλα σέ κάθε πνεβματικό άνθρωπο, σέ κάθε 
έρεβνητή καί κάθε αγωνιστή τοΰ ανθρωπισμού στέ
κεται ορατός ή αόρατος ένας χωροφύλακας. Οί νό
μοι τής Λημόσιας ’Ασφάλειας, έγιναν ή Δαμόκ*εια 
σπάθη τοΰ πνέβματος. Τό νά στοχάζεσαι λέφτερα 
γιά τά κοινωνικά προβλήματα γίνεται «ιδιώνυμο 
αδίκημα». 'Ο νέος μεσαίωνας αρχίζει νά σκεπάζει 
μέ τή μαβρίλα του τό πνεβματικό στερέωμα.

Γ ι’ άφτό, εκείνο,, πού ζητούμε μεΐς, δέ θά μάς τό 
δώσουν, θά τό πάρουμε. Καί εΐνα> τό υπέρτατο αγα
θό. Ζητοΰμε ό άνθρωπος νά γίνει «’Ά νθρω πος» . 
Ζητούμε τήν απολύτρωση άπό τήν ύλη. "Ολες οί 
αξίες νά έχουν πηγή καί τέρμα τους τόν άνθρωπο. 
Ή  καταδάμαση καί ή ρύθμιση τοΰ ύλικοΰ, σημαί
νει τήν απολύτρωση τοΰ ανθρώπινου. Γ ι ’ άφτό εί
μαστε σοσιαλιστές.

❖
* *

Καί γιά τήν παιδεία ;
Τά αιτήματα μας καί γιά τήν παιδεία δέ μπορεί 

νά είναι διαφορετικά άπό τά γενικά κοινωνικά αιτή
ματα μας. Κινιούνται στήν ίδια γραμή. Ή  παιδεία 
σάν υπηρετική τής κοινωνικής μορφής τής ζωής τήν 
οριστική διαμόρφωση της μέσα στό πλαίσιο τής σο
σιαλιστικής μορφής τής κοινωνίας θά τήν πάρει, 
δταν κυριαρχήσει στή γή ό σοσιαλισμός. Πρέπει 
δμως άπό τώρα είτε σάν αίτημα καί επαναστατικό 
σύμβολο εϊτε καί σά θετική κατάχτηση άπάνω στον 
αγώνα τοΰ κοινωνικού δυναμισμού νά κινιέται στή 
γραμή τοΰ σοσιαλισμοΰ. Γ ι ’ άφτό κάθε σοσιαλιστής

πρέπει νάχει καί έκπαιδεφτικά αιτήματα κατατοπι
σμένα μέσα στις συνθήκες τού καιροΰ του καί τοΰ 
τόπου του καί μέ δλη τή δύναμη του νά άγωνίζεται 
γιά νά πραγματωθοΰν.

’Έ τσ ι καί μεΐς μέσα στις συνθήκες τοΰ καιρού 
μας καί τοΰ τόπου μας έχουμε τα άαεσα αιτήματα 
μας γιά τή λαϊκή εκπαιδεφτική μεταρύθμιση. Τά 
διατυπώ ουμε καί δώ καλώντας δλους τούς φ ω τ ι
σμένου;, δλους τούς αγωνιστές, δλους τούς αδικη
μένους, δλους τούς άνθρώ/ιους, πού αγαπούν καί 
πονούν αληθινά τό λαό, δλους τούς δασκάλους,δλους 
τούς φοιτητές, δλους τούς μαθητές τών διδασκαλείων, 
δλους τούς κλητούς καί έκλεχτούς νά τά μελετήσουν
καί νά τά υψώσουν σύμβολα τους.

*
* *

1) Ζητοΰμε νά μπει ή δημοτική γλώσα, κα
θαρή καί κανονισμένη, σέ δλα τά σκολειά άπό τά 
κατώτερα ώς τάνώτερα.

3) Ζητοΰμε νάπλοποιηθεϊ ή ορθογραφία, προ- 
βαίνοντας καί πιο πέρα άπό κεί, πού γιά λόγους μα
χητικούς στέκεται ή ορθογραφία καί τοΰ περιοδικοΰ 
μας, στήν ολοκληρωτική κατάργηση τόνων καί πνεβ- 
μάτων.

3) Ζητοΰμε νά γίνει τό λαϊκό σκολειό οχτάχρονο. 
Έ φ τ ά  χρόνια δλημερήσιο καί ενα χρόνο συμπλη
ρωματικό.

4) Ζητοΰμε νά τροποποιηθούν καί νά προσαρμο
στούν τά προγράματα τοΰ λαϊκού σκολειού καί οί 
μέθοδες τής διδασκαλίας καί τής μόρφωσης στή ζωή 
καί τίς ανάγκες τοΰ εργάτη, τοΰ αγρότη , καί τοΰ μι 
κροαστοΰ.

5) Ζητούμε νά δοθεί μεγίστη προσοχή στήν μόρ
φωση τοΰ δασκάλου τού λαού. Νά υψωθεί άφτός 
πνεβματικά γιά νά εϊναι άξιος γιά τό μορφωτικό 
έργο του καί νά τοΰ δοθεί πρωτέβουσα θέση στήν 
ύπα'.ηλική ιεραρχία. Διδασκαλεία πολυτάξια, μετεκ- 
παίδεφση αληθινή και πολύμορφη, επιστημονική 
μόρφωση στό δάσκαλο τοΰ λαού, καί έκπαιδεφτικές 
αποστολές στά ξένα [Ιανεπιστήμια καί προ πάντων 
σέ χώρες, πού εφαρμόζουν προοδεφακά έκπαιδε- 
φτικά συστήματα.

G) Ζητοΰμε νά δοθεί βοήθεια υλική στό λαό 
γιά νά κρατάει τά παιδιά του οχτώ χρόνια στό σκο
λειό. Δωρεάν τά βιβΛία καί ή γραφική ύλη, μ αθη
τικά συσίτια, σκολειά άνθρωπινά καί πλουτισμένα μέ 
τά μορφωτικά μέσα, αναγνωστήρια μαθητικά, ιατρική 
περίθαλψη καί φάρμακα δωρεάν.

7) Ζητοΰμε λαϊκή μετεκπαίδεψη άντρών και γυ 
ναικών σέ βραδυνά, κυριακάτικα καί μεταβατικά προ 



σωρινά σκολειά ημερήσια γιά νά λείψει δ αναλφαβη
τισμός καί ή αμορφωσιά τοΰ λαοΰ. Βιβλία μορφω 
τικά γιά τό λαό στή γλώσα του.

8) Ζητοΰμε νά ύ/τοχρεωθοΰν αληθινά, νά κατα
ναγκαστούν δλοι οι εργοδότες νά μετεκπαιδέβουν μέ 
έξοδα τους καί μέσα στις εργάσιμες ώρες δ α παιδιά 
χρησιμοποιούν, πού δέν έχουν πάρει τήν κανονική 
λαϊκή μόρφα>ση.

9) Ζητοΰμε νά περιοριστεί ή Μέση Παιδεία σέ 
πέντε χρόνι* καί νά διαφοροποιηθεί άνάλογα μέ εις 
επαγγελματικές ανάγκες. Νά είναι δωρεάν καί νά 
περιοριστεί μόνο στους ικανούς. Τά παιδιά τοΰ λαοΰ 
νά έχουν υποτροφίες γιά νά σπουδάζουν στά σκολειά 
τής Μέσης Παιδείας.

10) Ζητοΰμε νά ίδρυθοΰν λαϊκά Πανεπιστήμια 
γιά νά μορφώνονται επιστημονικά δσοι δέν ακολου
θούν τόν καθιερωμένο συστηματικό δρόμο τής Π α ι
δείας, μά έχουν τις ικανότητες νά προκόψουν. \

11) Ζητοΰμε νά χορηγηθοΰν ύπ ιτροφίες στά 
φτωχά, μά άξια παιδιά σέ δλα τά άνώτερα σκολειά, 
καί νά άποκλειστοΰν μέ άληθινή δοκιμασία τών ίκα-

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ ΙΚ Ο Τ Η Τ Ε Σ : Τό 'Υπουρ
γείο τής Παιδείας διατυπώνει τήν άξίωση νά πάρει άφτό 
σιή δικαιοδοσία του δλες τις επαγγελματικές σχολές. Καί 
παρουσιάζει μάλιττα τήν αξίωση του άφτή σάν τό πιό ση- 
μαντικό σημείο τής «ριζικής» μεταρύθμισης ,πού θέλει νά 
κάμει στήν Παιδεία. Ή  σκέψη άφτή πηγάζει άπό δυό σω
στές αρχές. Τήν άρχή τής ενότητας στήν πρόνοια καί τή 
διοίκηση δλου τοϋ μορφωτικού έργου ένός λαού καί τήν άρχή 
τής ενότητας γενικής καί επαγγελματικής Παιδείας. Τήν 
προβάλει δμως τό υπουργείο τόσο άκαιρα καί μέ τόσο λίγο 
δικαιολογημένες προϋποθέσεις, δπου εϊναι προβληματικό καί 
αν θα πετύχει τήν πραγμάτωση της καί άν ή επιτυχία της 
θά ώφελήσει ή θά βλάψει. Γιατί τό 'Υπουργείο τής Παιδείας 
δεν έχει πείσει ως τώρα κανένα, πώς έχει τις οργανωτικές 
εκείνες ικανότητες, πού θά δικαιολογούσαν τήν άφξηση τής 
δικαιοδοσίας του. Ά ς  πάρουμε γιά παράδειγμα τά Διδα
σκαλεία, ένα είδος επαγγελματικά σχολεία κι άφτά. Τά χά 
λια τους είναι γνωσιά, ή καθυστέρηση τους ολοφάνερη. Κι 
ώς πρός τήν άρχή τής ενότητας, πώς δέ βλέπει τό 'Υπουρ
γείο τό παλούκι, πού εϊναι μέσα στό μάτι του, δηλαδή τά 
ιεροδιδασκαλεία, πού άποτελοΰν ξεχωριστό βασίλειο, καί 
μιά τεράστια παραφωνία μέσα στή διοίκηση του ; Ή  πρό ■ 
κειται απλά νάφξήσουμε τή ρουσφετολογική δικαιοδοσία 
τών διεφθυντών καί τών έκπαιδεφτικών συμβούλων ; Τό 
πρόβλημα έ'χει αλλού τή λύση του. Μά εϊναι φανερό καί 
απ αφτο και απο αλλα πολλά, πώς ό δημιουργικός νους 
λείπει άπό τό 'Υπουργείο τής Παιδείας.

***
ΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ Σ Τ Η  ΓΕΡΟΥΣΙΑ. Τήν ελληνική

νοτήτων δλοι εκείνοι ποΰ σπουδάζουν σάφτά μόνο 
καί μόνο γιατί έχουν τά υλικά μέσα.

12) Ζητοΰμε άληθινή αποκέντρωση καί πρό πάν
των άφτόδιοίκηση στή λαϊκή καί στή Μέση Παιδεία.

Ά φ τ ά  είναι τά σημερινά αιτήματα μας. Καί μόνο 
ή διατύπωση τους δείχνει, πόσο απέχει τό σημερινό 
Κράτος καί ή ελληνική αστική τάξη από τήν πραγ
μάτωση τους. Δέν είναι δμως πολλά ά,τ3 άφτά καί 
άπραγματοποίητα μέσα σένα άληθινά δημοκρατικό 
άστικό καθεστώς. Κι εμείς, πού τά ζητοΰμε, δέ δια
τυπώνουμε αιτήματα, πού νά στέκονται στόν αέρα, 
μά τήν τεχνική τής εφαρμογής τους στά καθέκαστα 
τήν έχουμε θέμα τής μελέτης μας. Τά αιτήματα μας 
εϊναι σωστά καί έχουν μέσα τους τή δύναμη τής 
άλήθειας τους καί τήν αξία τους γιά τό λαό.

Δέ μπορούν παρά νά εϊναι τά συνθήματα τοϋ 
μόλις νιώσει τό συμφέρον του.

Νά τόν ξυπνήσουμε, νά τόν φωτίσουμε, νά γί
νουμε οί δδηγοί του εϊναι τό χρέος μας καί πρώτα 
πρώτα τό χρέος τών δασκάλων του.

επιστήμη καί τήν ελληνική διανόηση θάντιπροσωπέψουν λοι
πόν στή Γερουσία δυό δεσποτάδες, δυό ’Ακαδημαϊκοί καί 
δυό καθηγητές άπό τό Πανεπιστήμιο τής ’Αθήνας. Πολύ 
σωστά. Στή Γερουσία πρέπει νά άποταμιεφτεί ή πεμπτου
σία τοϋ ξεμωράματος καί τής νεοελληνικής καπατσοσύνης.

* **

ΤΟ «ΙΔΙΩΝΥΜΟ ΑΔΙΚΗΜΑ» Ή τ α ν ε  μοιρόγραφτο τήν 
κορωνίδα στήν άντίδραση νά μή ιήν βάλουν τά σπιρούνια 
τοϋ κ Παγκάλου, οίίτε ή διπλωματική περίνοια τοΰ κ. Μι- 
χαλακόπουλου, οΰτε τοΰ κ. Τουρκοβασίλη ό μπασιμπουζου- 
κισμός, μά τοϋ κ. Βενιζέλου ή φιλελέφτερη διάθεση, Στή 
Θεσαλονίκη είπε ό Μέγας Κυβερνήτης: «δέν θά περίορίσω- 
μεν βέβαια τήν ελευθέραν ιδεολογικήν συζήτησιν συμφώνως 
και πρός το Σύνταγμα και τάς φιλελευθέρας ημών άρχάς». 
Στην Αθήνα ομο)ς υπάρχει «Σύνδεσμος Βιομηχάνων», 
υπάρχει «'Ένωση Τραπεζών» υπάρχει «λοβιτούρα», πού 
πρέπει νά κατοχυρωθεί. Καί έτσι ετοιμάζεται νόμος «περί 
Τυπου» και νομος «περί ιδιωνύμου αδικήματος». Ά φτό  
ενοειται δε θα εμποδίζει ολους τους πενταροδεκάρικους 
γραφιάδες τής «ελληνικής διανόησης» νά άρχίζουν τις πα
παρδέλες των με την αθανατη φράση: «Εις τήν χώραν,
δπου έγεννήθη ή ελεύθερα σκέψις καί ήνθισεν ή φιλοσο
φία....» Βέβαια στή χώρα άφτή άπό δώ καί πέρα θά δια
νοούνται οί μπότες τοΰ κ. Φοντάνα.

* *
*

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ Κ ΡΙΣΗ . Κάποιο περιοδικό, πού εμείς 
τουλάχιστο το εχτιμοΰμε, και πού, αν δέν κάνουμε λάθος,

Σ χ ό λ ι α



διεφτύνεται άπό μέλος τοϋ Ε .Ο . μάς υποδέχτηκε μέ άδικα 
σχόλια. Δέν πρόκειται ν’ απαντήσουμε. Ό  καιρός θά δείξει 
τό δίκιο τοϋ καθενός. ’Ό μω ς γιατί τόση βία καί πικρόχολη 
διάθεση ;

*■ *
*

Χ ΙΝ Ο Π Ω ΡΙΑ Τ ΙΚ Ο  ΚΟΥΒΕΝΤΟΛΟ Ι : Κάθε χινόπω. 
ρο, οταν πιάνουν τά πρωτοβρόχια, κι αρχίζουν τ’ αστρα
πόβροντα, τό κουβεντολόι πιάνει. Γιά τί αλλο ; Γιά τήν 
άγραματωσύνη. Καλοναρχάει ό πρύτανις. Ό  υπουργός τρα
βάει τά μαλιά του—άν έχει. Οί εφημερίδες άρθρογραφοϋν. 
Οί ομοσπονδίες ξεσπαθώνουν. Κι o.tav κοπάσει λιγάκι ό 
θόρυβος, ή «Εστία» σάν φαρμακερή γεροντοκόρη, ξεπρο
βάλει κι άφτή μέ μιά δίστηλη, καρυκεβμένη αντιγραφή τοϋ

Ή  ελληνική κοινωνία υποκρίνεται τον κατάπλη- 
χτο. Έ φημερ ιδογράφοι,  άποθηκάριοι τής σοφίας 
στό Πανεπιστήμιο, Πρύτανεις, «γονείς» καί πολίτες, 
«πού πονοϋν τόν τόπο», βγήκαν στις εφημερίδες καί 
σκ:ζουν τάχα τα ρούχα τους, γιατί πλάκωσε «κύμα 
άγραματωσύνης». Καί αναζητούν τα αίτια καί τή 
θεραπεία. Μά αν εϊναι κάτι θλιβερό, θλιβερότερο 
καί άπό τήν άγραματωσύνη εϊναι ό τρόπος, πού 
άντικρίζεται τό πρόβλημα. Α ληθ ινή  παράκρουση. 
Καμιά αντικειμενικότητα.Ό καθένας, δπου μισεί, εκεί 
καί λαλεΐ καί καταλαλεί. Φταίει ό Βενιζέλος, φταίει 
τό Πανεπιστήμιο, φταίνε οί καθηγητές τής Μέσης 
Παιδείας, φταίνε οί δημοδιδάσκαλοι, φταίνε οί ελλη
νοδιδάσκαλοι, φταίει δ πόλεμος, φταίνε τά θρανία, 
φταίνε οί μιστοί, φταίει τό Κράτος, μά προ πάντων 
φταίνε οί μαλιαροί, οί κομουνιστές, οί άθεοι. Ποιοι 
άλλοι; ’Ά ν  δέν ήταν... ή κ. Ρόζα Τμβριώτη δέ θά 
είχαμε άφτό τό απαίσιο κατάντημα. Καί κανένας 
δέν άντικρίζει νηφάλια τήν κατάσταση. Κανένας δέν 
αναλύει τό φαινόμενο, πού είναι τόσο πολυσύνθετο, 
τόσο βαθιά ριζωμένο στον Οργανισμό μας, μέ αλη
θινή στοργή, μέ άληιΉνό πόνο γιά τό λαό, πού γι’ 
άφτόν ουσιαστικά πρόκειται.

** *

Δέν εχει καμιά σημασία νά ρίξουμε καί μεΐς μιά 
κραβγή όποιαδήποτε μέσα στήν όχλοβοή. Χρέος μας 
είναι νά κοιτάξουμε τό πρόβλημα ψύχραιμα καί νά 
ποϋμε τή γνώμη μας χωρίς προκατάληψη. "Οσοι θέ
λουν, ας μάς προσέξουν καί ας μάς ακούσουν. "Οσοι 
θέλουν, ας ρίξουν τό ανάθεμα πάνω μας.

Σήμερα θά διαγράψουμε στις γενικές του γρα- 
μές τό ζήτημα, προσπαθώντας νά βάλουμε ενα κάποιο 
σύστημα στήν εξέταση του Θά συνεχίσουμε τή με

προηγούμενου χρόνου καί κεραβνώνει τόν ’Εκπαιδεφτικό 
"Ομιλο καί τή Μεταρύθμιση, πού δέν έγινε. "Ενας Ροΐδης 
λείπει μόνο ή ένας Λασκαράτος. Τί θέμα 1 πού θά έβρισκε !

* *
*

ΜΙΑ Ε Ξ Η Γ Η Σ Η . Στό προηγούμενο φύλο μας πέρασαν 
άρκετά τυπογραφικά λάθη, πού ελπίζουμε νά μάς τά συχω- 
ρέσουν οί αναγνώστες μας.—Δέ ζητοΰμε νά δικαιολογη
θούμε. "Οσοι έτυχε νά τυπώσουν, ξέρουν τί δυσκολίες δη- 
μιουργούνται, γιατί λείπρι τό κατάληλο ασκημένο τεχνικό 
προσωπικό. Ά φτό  δέ θά πει δτι τό κακό εϊναι άθεράπε- 
φτο. Γιά μάς τουλάχιστο, υποσχόμαστϊ δτι θά προσπαθή
σουμε, δσο μπορούμε, τό λάθος νά μήν έπαναληφτεΐ.

λέτη μας καί μέ ομιλίες καί άρίίρα θά  δώσουμε τήν 
άποψη μας πλατιά. Μέ τούς βάρβτρους δέ θά γί
νουμε βάρβαροι καί μέ τούς πρωτόγονους πρωτόγο
νοι.

Καί πρώτα πρώτα τί πιβτοποιηθηκε καί π ώ ς ; 
Στις είσιτήριες εξετάσεις τοϋ Πανεπιστήμιου έ'νας 
μέγιστος άρι{)μός άπό τελειόφοιτους τοΰ Γυμνάσιου 
έγραψαν ελεεινά. Ά π ό  τά γραφτά τους, άπό όσα 
στοιχεία δόθηκαν στή δημοσιότητα βγαίνουν τά ακό
λουθα πορίσματα. 1) Οι νέοι άφτοί άνορθογραφοΰν 
κατά τρόπο φριχτό. 2) Δέ μπορούν νά διατυπώσουν 
τά νοήματα τους 3) Δέν έχουν άκριβολογημένες γνώ
σεις ή καλύτερα δέν έχουν γνώσεις. 4) Δέν έχουν 
νοήματα, δέ στοχάζονται λογικά.

Έ δ ώ  ανοίγεται ενα πρώτο ερώτημα. Μέ ποιο 
τρόπο πιστοποιήθηκε τό φαινόμενο καί σέ ποιο βαθ
μό εϊναι πραγματικό καί γιά τά τέσερα άφτά ση
μεία ; Μέ τίς είσιτήριες εξετάσεις στό Πανεπι
στήμιο. Μά άφτό ει'ναι μιά φράση. Τί θά πει 
«είσιτήριες εξετάσεις;» δηλαδή τί είδος δοκιμα
σία γιά τήν πνεβματική ικανότητα ενός άν- 
θρώπου εϊναι άφτή ; Μέ ποιούς όρους έ γ ινα ν ; Τί 
θέματα δόθηκαν ; Μέ ποιες ψυχολογικές συνθήκες 
έγραψαν τά παιδιά ; Ά φ τ ό  εϊναι ένα στοιχείο τοΰ 
προβλήματος πολύ σημαντκό. ’Έ π ε ιτα  σέ ποιο βαθ
μό άληθέβουν όλα τά στοιχεία τοΰ φαινόμενου; 
Έ δ ώ  δέ μάς δόθηκαν άρκετά στοιχεία γιά νά 
κρίνουμε. Μόνο ή ανορθογραφία φαίνεται οριστικά 
καί απόλυτα πιστοποιημένη. Μά ας υποθέσουμε, 
πώς ή πιστοποίηση ταΰ φαινόμενου εϊναι άντικειμε- 
νική γιά όλα του τά μέρη.

“Ενα δέφτερο έρώτηαα θά ήταν, εϊναι νέο τό 
φαινόμενο; Σημερινό μόνο ή καί παλαιότερο ; Εϊναι 
μόνο μεταπολεμικό ; Έ δ ώ  θά ειχε κανείς νά παρα-

ΤΟ ΚΥΜ Α Τ Η Σ  Α ΓΡΑΜ ΑΤΩ ΣΥΝ Η Σ
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τηρήσει, πώς είσιτήριες εξετάσεις γίνονται μόνο τά 
τρία τελεφταία χρόνια. Ά ν  γινότανε και πριν άπό 
τόν πόλεμο, δέ θά είχαμε τά ϊδια αποτελέσματα ; 
"Ολα τά δεδομένα μας απαντούν, πώς τό φαινόμενο 
δέν εϊναι μόνο τωρινό. Ά ν  παρακολουθήσουμε τήν 
παιδαγωγική φιλολογία μας καί τήν κίνηση γΰρω 
άπό τό πρόβλημα τής Παιδείας τά τελεφταία πενήντα 
χρόνια, θά ίδούμε πάντα τις ίδιες κατηγορίες νά λέ 
γονται καί άπό καθαρεβουσιάνους και άπό δημοτι
κιστές, δτι δηλαδή τά παιδιά, πού τελειώνουν τό 
Γυμνάσιο οΰτε ενα γράμα δέ μπορούν νά γράψουν 
σωστά. Οΰτε τό φαινόμενο οΰτε τά αίτια, πού τό 
γενοϋν, είναι σημερινά, εϊναι πολύ βαθύτερα. Μ πο
ρεί βέβαια σήμερα νά έγιναν εντονότερα και τά α ί
τια και τά άποτελέσματα. Εϊναι δμως χρήσιμο και 
άπαραίτητο νά πιστοποιήσουμε τά χρονικά δρια τοϋ 
φαινόμενου, γιά νά πάμε ώς τις ρίζες του.

’Ά ς  άφήσουμε έ'να τρίτο ερώτημα, πού θά μπο
ρούσε νά τεθεΐ σχετικά μέ κείνους, πού φωνάζουν 
σήμερα τόσο πολύ γιά τήν κατάντια τών νέων, δη
λαδή τούς καθηγητές στό Πανεπιστήμιο. Τό ερώ
τημα δηλαδή, δχι μέ ποιά εφόδια έρχονται γιά νά 
μποΰν, μά μέ ποιά εφόδια γλωσικά και πνεβματικά 
βγαίνουν άπό τό Πανεπιστήμιο οί νέοι. Και δ'χι μό
νο σήμερα, μά πάντα. Γιατι εϊναι βέβαιο καϊ άν ήταν 
ειλικρινείς, θά τό δμολογοΰσαν πρώτοι άφτοϊ οί κα
θηγητές, δτι ή άγραματωσύνη, πού παρουσιάζουν οί 
τελειόφοιτοι τοϋ Πανεπιστήμιου στις εξετάσεις τους, 
εϊναι άκόμη φριχτότερη. Ά ν  παρακαθήσει κανείς 
στις διπλωματικές έξετάσεις δποιαςδήποτε Σχολής 
γιά λίγες μέρες,θά φρίξει γιά τις άπαντήσεις, πού δί
νουν οί υποψήφιοι επιστήμονες. ’Ά ν  τούς δώσει νά

γρ ψουν, θά ίδεΐ τήν ϊδια ασυναρτησία, τό ϊδιο πε- 
λάγωμα, τήν ϊδια αδυναμία στοχασμού καί γνώσης. 
Ε ϊναι γνωστό, πώς στις δέκα άράδες, πού γράφουν 
γιά θέμα άφτοί οί τελειόφοιτοι τής φιλολογίαα 
υπάρχουν κατά κανόνα λάθη δρθογραφικά, πολλές 
φορές χειρότερα άπ’ άφτά πού έκαμαν εφέτος ο! 
νέοι στήν ιίσιτήρια δοκιμασία του:. Έ γ ώ  δ ϊδιος 
θυμάμαι στά 1900 φοιτητή, πού άπά>τησε σέ καθη 
γητή, πού τόν άρώτησε, πόση εϊναι ή διάμετρος τοϋ 
θερμοαετρικοΰ σωλήνα ; —■ «Τεσσάρων μέτρων», 
"Ενας άλλος τελειόφοιτος τής φιλολογίας δέν 
ήξερε νάπαντήσει πότε έγινε ή εν Μαραθώνι μάχη. 
Καί δμως# τά διπλώματα δίνονται αράδα καί δέν 
υπάρχει ϊσως παράδειγμα νέου, πού νά μπήκε στό 
Πανεπιστήμιο καί νά μή βγήκΗ μέ δίπλωμα γιά λό
γους άγραματωσύνης. "Ενα τέταρτο ερώτημα 
πολύ σημαντικό θά ήταν ιί σημαίνει άφτή ή ένδειξη 
τής άνορθογραφίας, τής φραστικής άνικανότητας καί 
τής άμάθειας, γιά τήν άληθινή μόρφωση τών νέων, 
γιά τις καθολικές ικανότητες τους, γιά τήν  προετοι
μασία τους γιά τή ζωή καί μάλιστα τήν ανώτερη ζωή 
τοΰ επιστήμονα, πού έρχονται νά ζήσουν ;

Καί ένα πέμπτο τέλος ερώτημα θά ήταν. Τί ση
μαίνει τό φαινόιιενο, πού πιστοποιήθηκε καί οί άνη- 
συχίε:, πού τό παρακολούθησαν, γιά τό σύνολο τοΰ 
λαοΰ, καί προπάντων γιά τόν εργάτη, τό χωρικό καί 
τό μικροαστό, πού δέν πηγαίνει οΰτε στό Γυμνάσιο 
οΰτε στό Πανεπιστήμιο; Γ ιά  τή δική του Παιδεία, γιά 
τή δική δου μόρφωση, γιά τή δική του ζωή, τί αξία 
έχουν οί γραματισμένοι ή άγράματοι νέοι τοΰ Π α 
νεπιστήμιου, τό ιδανικό, πού προβάλεται γιά τή μ ό ρ 
φωση τους καί οί άπαιτήσεις τής άστικής τάξης γιά 
τήν Παιδεία της;

Ά φ τ ά  εϊναι τά πρώτα ερωτήματα, πού θά έθετε 
ένας επιστήμονας, άν πρόκειται νά καταπιαστεί, σο
βαρά, νηφάλια καί άντικειμ.ενικά, χωρίς προ<ατάληψη 
φωνασκίες καί βάρβαρες κραβγές, χωρίς τύφλωση 
άπό πάθη καί φόβους γιά ένα τέτιο σπουδαίο πρό
βλημα, πού μέσα του καθρεφτίζεται δλο τό ζήτημα 
τοΰ πολιτισμοϋ μας, τής ικανότητας μας γιά τή ζωή, 
τής πνεβματικής καί ηθικής οργάνωσης μας.

’Έ πειτα  θά είχε νά κατατοπιστεί στή σημασία 
τοΰ φαινόμενου, νά αναλύσει τά αίτια του τά επιφα
νειακά καί τά βαθύτερα καί έπειτα νά προβεΐ στήν 
υπόδειξη γιά τά μέσα τής θεραπείας.

Τδ πρώτο τοΰτο σημείωμα εϊναι απλά σχεδιαστι- 
κό. Σιγά-σιγά θά εξετάσουμε συστηματικά δλόκληρο 
τό πρόβλημα.

Δ. Γ.



Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ Ν  ΤΣΕ Χ Ο ΣΛ Ο Β Α Κ ΙΑ

Β'.

Οί ειδικές σχολές, διπλασιασμένες άπό τόν καιρό 
τής άλαγής τοϋ καθεστώτος, ακολουθούνε τούς· κυ- 
ριώτερους κλάδους τής βιομηχανίας, τοΰ εμπορίου 
και τής γεωργίας' τό κράτος η τις συντηρεί η ανα
λαβαίνει ένα μέρος άπό τά έξοδα τής λειτουργίας 
τους. Οί περισότερες δέχουνται μαθητές απόφοιτους 
τοΰ ανώτερου δημοτικού η τοΰ κατώτερου μέ
σου σχολείου, γιά τις βιομηχανικές δμως σχολές προ
τιμούν δσους έχουνε πραχτικές βιομηχανικές γνώσεις.

Οί βιομηχανικές κρατικές σχολές είναι τετράχρο
νες κοι ανάλογες μέ τις ανάγκες κά{)ε τόπου είναι 
καί οί κλάδοι πού διδάσκονται σ’ άφτές' π.χ. μηχα
νική, ήλεχτροτεχνική, οικοδομική, χημεία, υφαντουρ
γία, μκταλεφτική και μηχανική. Τέτιες σχολές 
λειτουργούν 'ό2 μέ 15770 μαθητές.

Στις σχολές διακοσμητικών τεχνών στήν ΓΙράγα 
οί μαθητές είδικεΰουνται στή σκεδιογράφία, πλα
στική, κεραμική, ποικιλματουργία, διακοσμητική άρ- 
χιτεχτονική, λεπτουργία. καλιτεχνική επεξεργασία ·με- 
τάλων και διακοσμητική ζωγραφική.

Οί είδ κές επαγγελματικές σχολές γίνονται γιά 
έναν ορισμένο κλάδο, ανάλογα μέ τήν κυρίαρχη βιο
μηχανία κάθε τόπου. Ε ϊναι διτάξιες και ζητοΰν πιστο
ποιητικό μαθητεβόμενου τεχήτη καί ό'χι δημοτικού ή 
μέσου σκολειού. Μέσα σ ’ άφτές υπάρχουν 23 ύφαν- 
τουργικές, 12 γιά τήν επεξεργασία τοΰ ξύλου, 5 γιά 
τά μέταλα, 79 γιά κεραμική καί επεξεργασία γιαλιοΰ, 
δέρματος, χρυσοΰ, γραφικών τεχνών, καλιτεχνικών 
κοσμημάτων, οινοποιίας, μυλωθρών, ξενοδοχειακής, 
μικροτεχναυργημάτων, ποικιλματουργίας, καλαθο
ποιίας, σειρητοποιΐας, μεταλεφτικής, κατασκεβής 
μουσικών οργάνων κ.τ.λ.

Τά σκολειά γυναικείων επαγγελμάτων ξαπλώθη
καν πολύ γρήγορα. Ε ίναι τά περισότερα «οικογε
νειακά» διτάξιχ καί δέχουνται μαθήτριες άπό τά 
άνώτερα δημοτικά ή τά κατώτερα μέσα. ΙΙροσ- 
θέτουν τώρα καί τρίτη τάξη, ειδική γιά τό ράψιμο 
άσπροροΰχων, ρούχων μόδας, ο’ικιακών κλπ. Ό  
αριθμός του φτάνει τά 110 μέ 28000 μαθήτριες.

Έ χτό ς  άπό τίς βιομηχανικές σχολές μέ τούς 
57797 μαθητές (οί 31207 είναι μαθήτριε;) διοργα- 
νώνονται καί υποχρεωτικά νυχτερινά μαθήματα γιά 
τούς μαθητεβόμενους, κοινά γιά δλους ή ειδικά γιά

κάθε κλάδο. Ή  διδασκαλία είναι ως τώρα οχτάωρη 
κάθε βδομάδα καί διαρκεΐ εφτά μήνες τό χρόνο, 
υποχρεωτική γιά δυο ή τρία χρόνια, μέ τή μεταρύθ- 
μιση δμως γίνεται δίχρονη καί θά διαρκεΐ δέκα μή 
νες τό χρόνο. Στά σκολειά άφτά θά  φοιτοΰν υπο
χρεωτικά δλοι οί νέοι, πού συμπλήρωσαν τά 14 καί 
δέν έγιναν δεχτοί σέ ά\λο σκολειό, οί εργάτες εργο
στασίων, βοηθοί νοικοκυρών κλπ. Τέτια σκολειά λει
τουργούν 1863 μέ 179,220 μαθητές (οι 30,565 είναι 
κορίτσια), χωριστά άπό τίς 135 υποχρεωτικές εμπο
ρικές σχολές μαθητεβόμενων, πού έχουν 12,287 μα
θητές (2878 κορίτσια).

Οί άνώτερες εμπορικές σχολές (εμπορικές άκαδη- 
μίες ή εμπορικές διτάξιες δημόσιες σχολές) έφτα
σαν ως τώρα τίς 167 μέ 27305 μαθητές.

Οί γεωργικές σχολές ανήκουν στό 'Υπουργείο τής 
Γεωργίας καί συντηρούνται άπό τό κράτος. Εϊναι 
άνώτερες καί κατώτερες. Στις άνώτερες έκπαιδέβουν- 
ται οί εργολάβοι μεγάλων χτημάτων, ενώ ή πραγμα- 
ματική αγροτική νεολαία μορφώνεται στις κατώτε
ρες, χωρισμένες σέ διετείς γεωργικές καί σέ διετείς ει
δικές μέ διδασκαλία μόνο τό χειμώνα. Τέτιες σχολές 
εϊναι: ή άνώτερη «Σχολή Γεωργικής Ετα ιρ ίας»  στή 
Πράγα μονόχρονη γιά τούς καλύτερους απόφοιτους 
τών άνώτερων γεωργικών σκολειών, ή σχολή λιβα- 
διών, γαλακτοκομίας, ιχθυοτροφίας, οίνοπνεβματο- 
ποιΐας, ορνιθοτροφίας, κήπων, λαχανοκήπων, άμπε- 
λουργίας. Γ  ιά τά κορίτσια τών επαρχιών γίνονται μα
θήματα μονόχρονα «οικιακών»,μάλιστα υπάρχουν καί 
σχολές τετρατάξιες στό είδος άφτό, δπως τετρατάξιες 
εϊναι καί οί άνώτερες σχολές δασοφυλάκων. ’Όλες 
άφτές οί αγροτικές σχολές φτάνουν στις 248 μέ 9022 
μαθητές (1518 μαθήτριες).

Δίπλα στις παραπάνω ήμερινές άγροτικές σχολές 
δημιουργήθηκαν άπό τά 1920 καί νυχτερινές άγρο
τικές λαϊκές σχολές. "Οπου υπάρχει τέτια σχολή ή 
άγροτική νεολαία σέ άχτίνα 6 χιλιομέτρων υποχρεώ
νεται νά φοιτήσει άπό τά 14 ως τά 16 χρόνια της.Σέ 
μερικά άπ’ άφτά τά σκολειά γίνουνται μαθήματα μα
γειρικής, ραψίματος άσπροροΰχων, ρούχων κ.λπ. γιά 
τά κορίτσια καί χειρωναχτικές εργασίες γιά τ’ αγό
ρια . Στά 1926-27 υπήρχαν 740 τέτια σκολειά μέ 
35,207 μαθητές (οί 19,640 κορίτσια).

Καί οί άνώτερες σχολές στήν Τσεχοσλοβακία εϊναι 
πολύ αναπτυγμένες. 'Υπάρχουν 4 Πανεπιστήμια (τό



ένα γερμανικό), 4 Πολυτεχνεία (τά δυο γερμανικά 
στήν ΙΙράγα και στό Βέρνο), 9 άνώτερες ανεξάρτητες 
σχολές, 2 θεολογικές, 1 άνώτερη γεωργική, 1 χτηνο- 
τροφικής, 1 μεταλεφτική, ή ’Ακαδημία τών παραγω
γικών τεχνών καί 3 άνώτερες σχολές γιά τούς πρό
σφυγες (ρώσους καί οΰκρανοΰς)' ακόμη τό κρατικό 
Μουσικό καί Δραματικό ’Ωδείο στή ΙΙράγα, τό Ωδείο 
στό Βέρνο,ή μουσική καί κολιτεχναήΓερμανική’Α κα
δημία τής Πράγας, ή κρατική σχολή άρχειοφυλάκων 
σιήν Πράγα, ή άνώτερη σχολή δημόσιας αντίληψης, 
ή κρατική σχολή στενογραφίας, 2 σχολές ανώτερων 
παιδαγωγικών σπουδών στήν Π ράγα καί στό Βέρνο,ή 
κρατική σχολή βιβλιογράφων, Τό Γαλικό ’Ινστιτούτο 
τής Πράγας καί 25 θεολογικά ’Ινστιτούτα. ’Α π’ δλες 
άφτές τις σχολές βγήκαν τό χειμερινό εξάμηνο 
1925-26 28,977 μαθητές (οί 2868 γυναίκες καί 
7683 ξένοι Ρώσοι, Πολωνοί, Ρουμάνοι, Ούγγροι, 
κ.λ.π.)

Ή  λαϊκή μετεκπαίδεψη στήν Τσεχοσλοβακία είναι 
πολύ διαδομένη. Στά 1919 ένας καινούργιος νό
μος κανόνισε τήν οργάνωση λαϊκών μαθημάτων γιά 
τήν πολιτειακή μόρφωση τών νέων καί πρόβλεψε νά

Τ Ι  Ε Γ Ι Ν Ε — ΤΙ Π Ρ Ε Π Ε Ι  ΝΑ Γ ΙΝ Ε Ι

Οί τελεφταΐες πενήντα μέρες ήταν μιά γόνιμη περίοδο 
γιά τή δράση τοΰ Ε. Ο.

Π ρώτ’ άιτ’ δλα. βγήκε ό ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. Μέ τήν κυ
κλοφορία του δέ δημιουργήθηκε μόνο ένας στενός δεσμός 
ανάμεσα στον Ε. Ο. καί στά Μέλη του. Δόθηκε ή αφορμή 
καί σέ πολλούς άλλους νά γνωρίσουν τό Σωματείο, νά άντι- 
ληφτοϋν τόν προρισμό του καί τή δράση του καί νά ένδια- 
φερθοΰν ενεργά γ ι’ άφτό. Περίπου εβδομήντα καινούργια 
μέλη στό διάστημα άφτό, είναι τό χειροπιαστό αποτέλεσμα 
τής προσπάθειας μας. 'Ιδρύθηκαν τμήματα τοΰ Σωματείου 
στήν ’Αθήνα καί στον Πειραιά' άφτό εϊναι τό δέφτερο ση
μείο. “Ολοι ξέρουν τό σύνθημα μας. "Olio μ π ο ρ ο ύ μ ε  
π ιο  π λ α τ ι ά  ο μ α δ ικ ή  δράιίη. !Ό(5ο μ π ο ρ ο ύ μ ε  μ ε 
γ α λ ύ τ ε ρ η  αποκέντρω ση τη ς  ζω η ς  τ ο ΰ  'Ο μ ίλ ο υ  άπό  
τη  Δ ιο ικ η τ ικ ή  ’Ε π ιτ ρ ο π ή  του ό τά  Μ έλη του .  Γιά 
τήν ώρα τά τμήματα ’Αθήνας καί Πειραιά θά συνεργαστούν 
στή δημόσια εμφάνιση. ’Έτσι άπό τή Δεφτέρα 10 τοΰ 
Δεκέμβρη άρχισαν οί δεκαπε\θήμερες συγκεντρώσεις τους. 
Θά συζητηθεί σ’ άφτές γιά πρώτο ζήτημα ΤΟ Π Ρ Ο Β Λ Η 
ΜΑ Τ Η Σ  ΑΓΡΑΜΑΤΩΣΥΝΗΣ μέ ομιλητή τόν κ. Δ. 
Γληνό.

Ό π ω ς  τό αναγγείλαμε άπό τό προηγούμενο φΰλο μας 
τά Φροντιστήρια άρχισαν. Ή  ομιλία τοΰ κ. Χωμενίδη έξα-

ίδρυθεΐ σέ κάθε δικαστική περιφέρεια ένα μ ορφ ω 
τικό σώμα. Στά 1926 υπήρχαν 569 μορφωτικά σώ
ματα μέ 8442 τοπικές επιτροπές, πού οργάνωσαν 
107,871 μορφωτικές συγκεντρώσεις. Ά π ό  τίς συγ
κεντρώσεις άφτές οί 47,873 ήταν διαλέξεις καί μα
θήματα μέ 3.600.000 άκροατές, 20.000 παραστάσεις 
ερασιτεχνών, 8000 παραστάσεις γιά τή νεότητα, 
7000 κινηματογραφικές παραστάσεις, 5500 λαϊκές, 
5000 παραστάσεις μέ ανδρείκελα, 1000 εκθέσεις κλπ.

Στά 1918 έγινε ένας άλλος σπουδαιότατος νόμος 
σχετικά μέ τίς κοινοτικές βιβλιοθήκες. Σύμφω να μ’ 
άφτό τό νόμο κάθε κοινότητα καί χωριό ε’ίναι υπο
χρεωμένα νά ίδρΰσουν καί νά συντηρήσουν μιά δη
μόσια βιβλιοθήκη. Γιά τίς μεγαλύτερες εθνικές μει
ονότητες ίδρΰουνται ιδιαίτερες βιβλιοθήκες. Στά 
1920 οί κοινοτικές βιβλιοθήκες ήταν 2400 μέ 1.700 
000 τόμους, στά 1926 δμως έφτασαν τίς 15,000 
μέ περισότερους άπό 5 .000.000 τόμους, τά χρονιά
τικα έσοδα ήταν 16.000.000 τσέχικες κορώνες, οί 
άναγνώστες 900,000 καί άφτοί πού δανείστηκαν βι
βλία 13.500.000.

κολούθησε στις 29 τοΰ Νοέμβρη καί στις 13 τοΰ Δεκέμβρη. 
Ή  συζήτηση θ ’ άρχίσει τήν ερχόμενη Πέμπτη 20 τοΰ Δε
κέμβρη.

"Ομως ολα άφτά δέν εξαντλούν τήν δράση τοΰ Ε. Ο. 
Πρέπει να πολαπλασιαστοΰν τά επαρχιακά τμήματα (ελπί
ζουμε γρήγορα νά ίδρυθοΰν στή Θεσσαλονίκη, Βόλο, καί 
Κέρκυρα), ν’ άφξηθοΰν τά μέλη του τουλάχιστο σέ Β00, 
νά πυκνωθούν οί σελίδες τού ΝΕΟΥ ΔΡΟΜΟΥ, νά επικοι
νωνήσουμε μέ τήν πλατιά κοινωνική μάζα, πού θά συνει
δητοποιήσει καί θά κάμει σκοπούς της τά αιτήματα μας.

Εϊναι άνάγκη νά τονίσουμε πόσο χρειάζεται νά άπασχο- 
λήσουν τά Μέλη τά προβλήματα άφτά ;

"Οτι ό καθένας Μας πρέπε ι  νά  θεωρήσει κρέος 
του  νά γρ ά φ ε ι  τ ο υ λ ά χ ισ τ ο  ένα κ α ιν ο ύ ρ γ ιο  μ έλ ο ς  
ότόν Ε.Ο., νά  έ ξ α ό φ α λ ίό ε ι  τ ο υ λ ά χ ιό τ ο  μ ι ά  Συνδρο
μ ή  γ ι ά  τό ΝΕΟ ΔΡΟΜΟ ;

Στον κύκλο του μέσα εϊναι άδύνατο νά μήν υπάρχουν 
πρόσωπα πού νά τό θέλουν. Γιατί, πρέπει νά τό πιστέψουμε, 
οί δυνάμεις υπάρχουν' δικό μας χρέος εϊναι νά τίς συγκεν
τρώσουμε καί νά τίς κατεφθύνουμε σέ γόνιμη δράση.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η

Ή  Δ. Ε. τοΰ Ε. Ο. παρακαλεΐ τά μέλη τοΰ Σωματείου 
νά ταχτοποιήσουν τό γρηγορότερο τήν συνδρομή τους γιή 
τό 1928.

I Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑ ΣΗ  ΤΟ Υ ΕΚΓΓΑΙΔΕΦ ΤΙΚΟ Υ ΟΜΙΛΟΥ 
ι          ___



Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Α Σ

Πώς βγαίνει ό ΝΕΟΣ ΔΡΟΜ ΟΣ; Ό  τρόπος δέν ε’ιναι 
μυστικός. Τόν βγάζει δ Συνεταιρισμός ΝΕΑ ΖΩΗ, ποΰ 
Ιδρύθηκε μέ τήν έ'γκριση τής Δ. Ε. τοϋ Ε. Ο. άπό Μέλη 
τοΰ Σωματείου. Σήμερα στόν εκδοτικόν άφτό Συνεταιρισμό 
συμετέχουν σχεδόν 60 μέλη τοΰ Εκπαιδεφτικοϋ Όμίλου καί 
τό Κεφάλαιο του εφτασε τις είκοσι χιλιάδες δραχμές. Είναι 
οργα\ισμός άνεξάρτητος,αναγνωρισμένος επίσημα, καί ή συ
νεταιρική μερίδα είναι δρ. εκατό. Ό  προορισμός του δέν 
πρόκειται νά σταματήσει μέ τήν έκδοση τοΰ ΝΕΟΥ ΔΡΟ 
Μ θ Υ .- -0 ά  κάμει κι άλλες εκδόσεις, βιβλία, φυλάδια, ή δτι 
άλλο παρόμοιο. Ό μιος  γιά νά πραγματοποι θοΰν άφτά, καί 
γιά νά προκόψει καί δ ΝΕΟΣ ΔΡΟΜ ΟΣ εχει άνάγκη κι άπό 
άλλους συνεταίρους. Γ ι ’ άφτό άπό τά 300 σημερινά μέλη τοΰ 
Ε. Ο. δέν πρέπει νά μείνει ενα πού νά μήν ιόν ένισχύσει, 
Είναι χρέος μας νά ζήσει καί νά προκόψει δ Εκδοτικός 
Συνεταιρισμός μας.

Άναδημοσιέβουμε μέ πολλή έφχαρίστηση τήν Π Ρ Ο Κ Η 
ΡΥ ΞΗ  τής Φοιτητικής Συντροφιάς. Ή  δράση καί οί προ
σπάθειες τοΰ Σωματείου άφτ&ϋ είναι γνωστές. Περιτό νά 
τονίσουμε έπίσης τή συμπάθεια τοΰ ’Εκπαιδεφτικοϋ 'Ο μ ί
λου γ ι’ άφτό. Μέσα στό Πανεπιστήμιο, πού συγκεντρώνεται 
δλη ή αντιδραστική πνεβματική δράτη στόν τόπο μας, ή 
«Φοιτητική Συντροφιά» είναι ενα εεχωριστό φωτεινό ση 
μάδι, πού αγωνίζεται γιά τήν πρόοδο καί τήν πνεβματική 
διαφώτηση τοϋ Φοιτητή. Ή  σημερινή προκήρυξη της δ ια 
πιστώνει δτι οί προσπάθειες της δέν πρόκειται νά σταμα
τήσουν. Σέ γλώσα άπλή καί έντονη μέ καινούργιο τονικό 
σύστημα καλεΐ τούς Φοιτητές νά τή βοηθήσουν καί νά συ
νασπιστούν γΰρω της. Τής έφκόμαστε κάθε προκοπή.

Νά καί τό κείμενο τής Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ , δτως κυκλοη ό 
ρησε :

Φ ο ιτ η τ έ ς  κ α ι  Φ ο ιτή τ ρ ιε ς
Η «Φοιτητικη Συνι:ροφια», που δεκαοχτώ ολόκληρα χρό

νια αγωνίζεται ακούραστα για τις προοδεφτικες-της ιδέες, 
αντιμετωπίζοντας την πιο λυσαπμένη αντίδραση, τον πιο 
ανήθικο πόλεμο όχι μονάχα απο ας συντηρητικές κυβερνή
σεις μα και απο ανθριόπους που τους θαρούσαμε επιστή
μονες, ή «Φοιτητικη Συντροφιά» που στους δύσκολους και
ρούς δε δείλιασε κι ούιε έριξε κάτω. τα όπλα μα κρατόντας 
ψηλα τη σημαία του αγώνα-της θαρετα πολέμησε και σύρ
θηκε υπόδικη απο διχτάτορες και διχτατορίσκους, έρχεται 
πάλι να ξαναμιλήσει σε σας, στη Φοιτητικη νεολαία. Κι έρ 
χεται να σας μιλήσει ξανανιωμένη, με τα ιδανικα-της μεγα- 
λωμένα, καθορισμένα καί προσαρμοσμένα στις σημερινες 
συνθήκες της ζωης.

Φ ο ιτ η τ έ ς  κ α ι  Φ ο ιτή τ ρ ιε ς
Ε ΙΝ Ε  σωστό να υπάρχουν ακόμα καθηγητές στο Πανε

πιστήμιο που να χτυπουν τη δημοτικη γλώσα ;
Ε ΙΝ Ε  σωσιο στη μέση κι ανώτερη εκπαίδεψη να ξακο- 

λουθει ακόμα η καθαρέβουσσα το ολέθριο έργο της ;
ΕΙΝ Ε σωστό ο εργάτης κι ο αγρότης να μένει αποξενω

μένος απ όλες τις κρατικϊς σχέσεις για μια άγνωστη, κού.·

Δημοσιέβουμε παρακάτω τήν άπόφαση τοΰ 'Υπουργείου 
τής ’Εθνικής Οικονομίας πού επικύρωσε τό Καταστατικό τοΰ 
Συνεταιρισμόν.

Ά ρ ιθ .  60195.
’Αθήναι 14 Νοεμβρίου 1928 

Ό  'Υπουργός τής ’Εθνικής Οικονομίας

"Εχοντες ύπ’ δψει τά άρθρα 2 καί δ τοΰ Νόμου 602 
«περί συνεταιρισμών» έγκρίνομεν ώς έτροποποιήθη τό υπο- 
βληθέν ήμίν έξ άρθρων 11 καταστατικόν τοΰ έν ’Αθήναις 
ίδρυθέντος συνεταιρισμοΰ υπό τήν επωνυμίαν «’Εκδοτικός 
Συνεταιρισμός «Η ΝΕΑ ΖΩΗ» συν. Π. Ε.» οΰτινος ή μέν 
μερίς ώρίσθη είς Δραχμάς εκατόν (100) ή δέ ευθύνη ϊση 
πρός τό ποσόν τών μερίδων έκάστου τών συνεταίρων.

Ή  παροΰσα δημοσιευθήτω διά τής ’Εφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως.

Ό  Υπουργός 
Π . Β ΟΥΡΛΟΥΜ ΗΣ

φια και νεκρή γλώσα ;
Ε ΙΝ Ε  σωστό να διώχνονται φοιτητές απ το Πανεπιο.τή- 

μιο γιατί τολμήσανε να έχουνε μια γνώμη απάνου σε κα- 
θαρα ιδεολογικά ζητήματα ;

Ε ΙΝ Ε  σωστό να εμποδίζεται με διάφορα ύπουλα μέσα 
ΐ; λεφτερια στη σκέψη, η λεφτερια στον τύπο ;

Ε ΙΝ Ε  σωστό η εργάτρια, η υπάληλος, η γυναίκα επιστή
μονας ν αγωνίζεται στη «δημοκρατικη» Ελάδα με όρους 
φριχτής, γι αφτην, ανισότητας ;

Ε ΙΝ Ε  σωστό να καταπατιούνται καθημερινα τα πιο 
στοιχειώδικα δικαιώματα κείνων που διαπράξαν τό φοβερο 
αφτο έγκλημα να πεινούν ;

Σας ρωτάμε ακόμα :
ΕΙΝ Ε σωστό σ όλα αφτα εμείς οι φοιτητές να ξακολου 

θούμε ν απαντάμε με μια τραγική σιωπή ;
ΟΧΙ
Φτάνει πια η παθητικη στάση !

Φ ο ιτ η τ έ ς  κ α ι  Φ ο ιτ ή τ ρ ιε ς
Σεις που θέλετε ν αντιτάξετε ένα οργανοιμένο σύνο?Λ 

ενάντια στον επίβουλο κατατρεγμό κάθε προοδεφτικης 
ιδέαο : .

Σεις που ποθείτε να είστε η πρωτοπορεία μιας κοινωνι- . 
κης αναγένησης.

Σεις που έχετε όρεξη ν αγωνιστείτε ενάντια στην πρό- 
?αιψη, στη δεισιδαιμονία, στο σχολαστικισμό που σφιχτοδέ
νουν τα χέρια της εξέλιξης.

Σεις που ποθείτε να εργαστείτε για ίο  φωτισμό και τή 
χειραφέτηση των εργαζομένων τάξεων.

Σεις που θέλετε να έχετε ένα βοηθο στον αγώνα για τ« 
φοιτητικά σας συμφέροντα,

Αφήσιε την εγκληματικη αδιαφορία σας στη σημερινη 
κρίσιμη εποχή.

Μαζεφτείτε γύρω-μας.
Βοηθείστε, τονιόστε τον αγοινα-μας
Η  νίκη θάνε δικη μας.

Η « Φ Ο ΙΤ Η Τ ΙΚ Η  Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ ΙΑ »

Φ Ο ΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΝ ΤΡΟ Φ ΙΑ


