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ΤΟ “ ΙΔΙΩΝΥΜΟ ΑΔΙΚΗΜΑ,,

'Η  «Φιλελέφτερη Κυβέρνησης αποφάσισε να ψ η 
φίσει νόμο γιά να χαραχτηρίσει τόν κομουνισμό 
Ιδιώνυμο αδίκημα, νά φυλακίζει δσους έχουν κομου
νιστικές η άλλες ιδέες καί τίς εφράζουν, μέ έξη μήνες 
φυλακή, νά πάβει τις εφημερίδες καί τά περιοδικά 
πού διαδίδουν ιό κομουνισμό, νά διαλύει τά σωμα
τεία, καί νά πάβει τούς δημόσιους ύπάληλους, πού 
έχουν κομουνιστικές ή άλλες δοξασίες. Τούς δασκάλους 
μάλιστα καί τούς στρατιωτικούς χωρίς δικαστική από
φαση καί χωρίς καν κολάσιμη πράξη ή μί-τάδοση 
τών ιδεών τους σέ άλλους.

Δέν πρόκειται νά γράψουμε άρθρο γεμάτο ιερή 
άγσνάχτηση γιά τά μέτρα άφτά. Θά Όέλ«με νά συ
ζητήσουμε ψύχραιμα καί νά προβάλουμε μερικές 
απορίες. ’Ό χ ι  γιατί θά σταματήσουμε τήν ψήφιση 
τοΰ νόμου. Μά γιατί πρέπει στις συνειδήσεις τών 
ανθρώπων νά χαραχτεί ή πράξη αφτίί τής Κυβέρνη 
σης καί νά πάρει τό σωστό της χαραχτηρισμό.

* * 
*

ζωής ή θανάτου τής σημερινής πολιτείας, τοΰ ση
μερινού καθεστώτος, ή τής άρχουσας τάξης,· θά ήταν 
όλότελα αστήριχτο.

Μά άν άφτό δέ συντρέχει, ή βία σά μέτρο μόνι
μης πρόνοια γιά μελοντικούς κιντύνους, είναι τό 
καλύτερο μέσο γιά νά π'ροκαλέσει καί νά μεγαλώσει 
τούς κίνδυνους (tipτούς. Ή  βια είναι το καλύτερο λί
πασμα τών ιδεών, καί ή αδικία είναι ό μοχλός τής 
επανάστασης. Στήν κατάσταση δέν υπάρχουν τά στοι
χεία τοΰ πανικού, πού δείχνει ή άρχουσα τάξη. Γιατί 
λοιπόν άδικεΐ ; Ά δικε! γιά νά εξυπηρετήσει τούς σκο
πούς της. γιά νά προάγει τά συμφέροντα της, γιά νά 
παίρνει δάνεια, γιά νά κρατεί στό σκοτάδι, στήν 
άγνοια καί στή σιωπή τά θύματα της.

* * *

Καί πρώτα πρώτα ρωτάμε. Ποιά ανάγκη επι
βάλει τά βίαια άφτά μέιρα ; Μήπως βλέπει ή αστι
κή κοινωνία νά είναι μπροστά της τόσο φοβερος 
καί άμεσος ό κίντυνος τής βίαιη: ανατροπής ; Κάθε 
άλλο. Ά π ό  τίς τελεφταίες εκλογές τό κοιιουνιστικο 
κόμα βγή^ε σχεδόν εκμηδενισμένο. Ούτε έ^α βουλε- 
φτή δέν έχει στό κοινοβούλιο. Ούτε ή πλειονοψηφία 
τής εργατικής τάΕης ανήκει στό κομουνιστικό κόμα. 
Ούτε μιά κάν απεργία επίμονη καί επικίντυνη οργα
νώθηκε τόν τελεφταΐο καιρό. Ούτε οί δηιιόσιοι ύπά- 
ληλοι παρουσιάζουν κανένα άνοβρασμό. Ου ε οί δα- 
σκάλοι καμιά κομουνιστική ροπή.

Τό νά πει λοιπόν κανείς, πώς ή βία έγινε αναπό
δραστη σάν u l t im a  ra t io  γιά μιά νόμιμη άμυνα

Καί επειδή αδικεί, πέφτει σέ μιά ολοφάνερη 
ηθική αντίφαση μέ τΰν ίδιο τόν έαφτο της. Και 
άφαιρεϊ άπό τίς ενέργειες της κάθε τιμιότητα, κάθε 
ειλικρίνεια. Προχτές άκόμα ψηφίστηκε τό καινούρ
γιο Σύνταγμα τής Ελληνικής Δημοκρατίας. Τό Σ ύν
ταγμα άφτό ορίζει, πώς ολες οί εξουσίες πηγάζουν 
άπό τό λαό καί υπάρχουν γιά χάρη τοΰ λαοΰ. Ά ρ α  
καί δλη ή πολιτική δύναμη ασκείται γιά τό συμφέ
ρον τοΰ λαοΰ. Κριτί,ς δμως γιά τό συμφέρον του καί 
γιά τήν άσκηση τής εξουσίας εϊναι ό ίδιος ο λαος 
καί γιά νά κρίνει πρέπει νά στοχάζεται καί γιά νά 
στοχάζεται πρέπει νά φωτίζεται. Γιατί λοιπόν εμπο
δίζεται μέ τή βία ό φωτισμός του ; ’Ά ν  τό φώς, πού 
θά τοΰ δώσουν έστω καί οί κομουνιστές είναι πλανερό 
καί αντίθετο μέ τά συμφέροντα του, μή δέν έχουν δλα 
τά μέσα νά ξεδιαλύνουν τήν πλάνη του καί νά τόν 
φωτίσουν σωστά οί αντίπαλοι τοΰ κομουνισμού ;

Μά ϊσα ίσα τό Κράτος καί ή αστική τάξη έχουν



τά μεσα. Γο χρήμα, την οργάνωση, τόν τύπο, τήν 
εκλησία, το σκολειό, δλα τάχουν στά χέρια τους. “Ολα 
τά μέσα τοΰ φωτισμού είναι όργανα τους θεληματικά. 
Εχουν μαζί τους χαί τή δύναμη τής παράδοσης, και 

τη δύναμη τής ψυχικής αδράνειας τής μάζας. Έ χ ο υ ν  
το παν και οι άλλοι το τίποτε. Γιατ'ι λοιπόν νά φοβούν
ται τόσο πολΰ ;

Εμποδίζοντας μέ τή βία τή διαμόρφωση τής κοι
νής γνώμης, την ελεφτερη κρίση τοϋ λαοΰ, άναιροϋν 
τή βασική προϋπόθεση τής δημοκρατία:. Ά π ό  τή 
στιγμή, που ψηφίζονται τετιοι νόμοι, δημοκρατία δέν 
υπάρχει.

*
* *

Μά το ιδιο Σύνταγμα ορίζει και κατοχυρώνει 
μαλιστα τη λεφτεριά τής σκέψης, τή λεφτεριά τοϋ τΰ- 
που, τη λεφτεριά τών πολιτών νά συνεταιρίζονται, 
«οπως ορίζουν οί νόμοι τοΰ Κράτους.» Μά είναι 
φανερό, πως οί νόμοι δέ μποροΰν νά είναι τέτιοι, 
πού νά κάνουν άνΰπαρχτη άφτή τή λεφτεριά, ή νά 
τήν εξασφαλίζουν μόνο σέκείνους πού μιλοΰν σύμ
φωνα μέ τά συμφέροντα μιας τάξης.

Μπορεί δμως ή λεφτεριά άφτή νά εϊναι άπό- 
λυτη; Μαλιστα, Ό τα ν  πρόκειται γιά λεφτεριά στο- 
χασμοΰ, συζητησης και διαμόρφωσης γνώμης πρέπει 
νά είναι άπόλυτη. Ποιο θά  εϊναι τό κριτήριο τοϋ 
περιορισμού; Ιό  λεγόμενό συμφέρο τής ολότητας; 
Μά ποιος τό ορίζει άφτό τό συμφέρο τής ολότητας; 
Ισα ισα η λεφτερια τής γνώμης εϊναι άπαραίτητη 

για να κριθεΐ αν υπάρχει και ποιο εϊναι τό συμφέρο 
τής ολότητας. Ά ρ α  καταργώντας άφτή τή λεφτεριά> 
το καθορίζουμε αφταιρετα σύμφωνα μέ τά συμφέ
ροντα μιας τάξης. "Οπως ό συντηρητισμός ή ό μο
ναρχισμός ή ό δημοκρατιομός ή ό ριζοσπαστισμός 
ετσι και ο σοσιαλισμος και ό κομουνισμός σάν πολι 
τικές ιδεολογίες, δηλαδή σάν ορισμένες αντιλήψεις 
γιά τή διαμόρφωση τής πολιτείας και \ής κοινωνι
κής ζωής έχουν κάθε δικαίωμα νά υπάρχουν και νά 
διαφωτίζουν άπό τήν άποψη τους τό λαό.

Μά εδώ μπαίνουν στή μέση τά επιχειρήματα de 
facto. 0 ά  μάς ποϋν, γιατί δέ βλέπετε τί γίνεται στή 
Ρω σία; Ή  άπάντηση εϊναι απλή. Ή  Ρωσία δέν έχει 
τό Σύνταγμα τής ελληνικής Δημοκρατίας. Ε ϊναι συν 
ακόλουθη καί τίμια. Έ κ ε ί εϊναι διχτατο^ία τοϋ προ
λεταριάτου. φανερή, καθαρή, όμολογημένη. Ά ς  κα
θορίσουμε λοιπόν καί μεΐς ποιανής τάξης διχτατορία 
είναι τό Ελληνικό Κράτος. ’Ά ς  ομολογήσουμε πώς 
εϊναι απολυταρχία άλά Μουσουλίνι ή Πρίμο ντε Ρι- 
βερα. Και τοτε δέ θά ζητάει κανείς λεφτεριά τοΰ

λόγου. Θά ξέρει, περι τίνος πρόκειται καί θά ενεργεί 
άνάλογα.

*
* *

Και τώρα ενα τρίτο ερώτημα. Ποιος εϊναι κο
μουνιστής καί ποιος προπαγαντίζει τόν κομουνισμό; 
Αφτό εϊναι απόλυτη ανάγκη νά καθοριστεί, civ δέν 
πρόκειται ό νόμος πού θά ψηφιστεί νά γίνει ενα 
μέσο καθολικής βίας καί συντριβής τοΰ κάθε ενοχλη
τικού άντίπαλου.

Είναι γνωστό, οτι στον τοπο μας, δπου οί ένοιες 
είναι τοσο ακαθόριστες, κυμαινόμενες καί \θολές, 
οπού οι διάνοιες είναι τόσο σκοτισμένες δπου ή 
αμαθεια είναι τοσο απόλυτη και τοσο κραβγαστική, 
είναι το δυσκολοτερο πρόβλημα νά καθοριστεί μέ 
την ακρίβεια, που απαιτεί η απονομή τής δικαιοσύ
νης, ενα τόσο λεπτό σημείο.

Ο δημοτικιστής είναι κομουνιστής. Ρωτήστε τόν 
κ. Χατζιδακη. Οποιος εϊναι εΐλικρινά άντιπολεμικός 
καί φιλειρηνιστής, εϊναι κομουνιστής. "Οποιος ζη
τάει μιά λαϊκή έκπαιδεφτική μεταρύθμιση, εϊναι κο
μουνιστής. "Οποιος υποστηρίζει τόν Ιλέφτερο γάμο 
είναι κομουνιστής. Οποιος ζητάει τη χειραφέτηση τής 
γυναίκας, εϊναι κομουνιστής. "Οποις ζητάει χωρισμό 
Έκλησίας καί Κράτους εϊναι κομουνιστής. "Οποιος 
πιστέβει στήν θεωρία τοΰ ιστορικού ΰλισμοΰ εϊναι 
κομουνιστής. Οποιος ζητάει νά καλυτερέψει τού; 
ορούς τής άθλιας ζωής του έστω καί μέ άπεργία, εϊναι 
κομουνιστής. Οποιος πει, πώς εϊναι σοσιαλιστής, 
δχι βέβαια κατά τόν αστείο τρόπο, πού εϊναι σοσια
λιστής δ κ. Δρακούλης, εϊναι κομουνιστής. Ό  «Έκ- 
παιδεφτικός "Ομιλος» ποτέ δέν ήταν, οΰτε εϊναι κο- 
μουνιστικο σωματείο. ΙΤαντα διαδηλωσε πως δέν έχει 
καμία σχέση με πολίτικα κοματα. Ποτέ δέν προπα- 
γάντισε τή βίαιη άνατροπή, πού δέ χωρεΐ μάλιστα 
στα πνεβματικα καθεστώτα. Και ομως τόν εϊπαν 
και τον πιστεβουν και εισαγγελείς άκόμα γιά σωμ <- 
τεΐο κομουνιστικό.

Μεσα σε μια τετια συγχυση ενοιών, μέσα σέ μιά 
τετια αντιδραστική διάθεση, ποιος θά ξεφύγει άπό 
το πάθος, τό σκοτεινο συμφέρον καί τή δημοκοπία, 
πού θάναζητοΰν παντού τά θύματα τους; Ί σ ω ς  
μάλιστα γιά νά περιλάβει καί δλα άφτά τό νομοσχέδιο 
προσθέτει παντού «κομουνιστικήν ή άλλην  κινησιν» 
«κομουνιστικός ή αλλας  ιδέας» «κομουνιστικός ή 
Άλλας δοξασίας». Τί περιέχεται μέσα σέ κείνο τό 
«άλλας»;

Εϊναι δμως άραγες άρκετό και τό γνώρισμα τής 
«βιαίας άνατροπής τοϋ κοινωνικού καιθεστώτος» γιά 
να XCtQd̂ TT|Qt(J8l XOV Χ0|Λ0υνΐ(7[Α0 \ A.V lU7C0Oe00U|i,£



δτι έ'να σοσιαλιστικό η ενα κομουνιστικό κόμα πάρει 
τήν πλειονοψηφία στις εκλογές και ή αστική Κυβέρ
νηση δέν παραδίνει τήν εξουσία, από ποΰ αρχίζει ή 
ρία ; Ά ν  δ κ. Βενιζέλος μετά τις εκλογές τοΰ 1920 
δέν παράδινε τήν εξουσία, καί οί βασιλικοί ζητούσαν 
νά τοΰ τήν πάρουν, ποιος θά είχε αρχίσει τή βία; Μά 
και γενικότερα, δταν ή σημερινή Κυβέρνηση βάζει τό 
χωροφύλακα νά βουλώσει κάθε στόμα, πού ζητάει 
μιά ριζική άλαγή στή σημερινή κατάσταση τοΰ λαοΰ, 
ποιός αρχίζει τή βία; Λίγη σκέψη άρ-εϊ γιά νά δείξει 
πώς ή βία υπάρχει σήμερα κιόλας άπό μέρος τής 
άρχουσας τάξης. ’Ά ν  ή άρχή τής πλ ιοψηφίας είναι 
απόλυτα σεβαστή, πρέπει νά είναι τό ίδιο απόλυτα 
σεβαστή ή λεφτεριά γιά τή διαμόρφωση της. Ά λ ιώ ς  
εχομε κάθε δικαίωμα νά ποΰμε, πώς ή μειονοψηφία 
βιάζει τήν πλειονοψηφία. Καί ή βίαιη συντήρηση δέ
διαφέρει σέ τίποτα άπό τή βίαιη ανατροπή.

*
* *

Καί ενα τελεφτ «Ιο ερώτημα. Έ κπαιδεφτικό! ύπά- 
ληλοι ή στρατιωτικοί, λέει, τό νομοσχέδιο, «καίτοι  
μη ύποπ εσόντες  ώς κολάσιμον π ρα ξιν  κατά τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου, εφόσον Ε Χ Ο Υ Ν  ή 
διαδίδουν κομουνιστικός ιδέας» πάβον αι οριστικά. 
Ά φ τ ό  τό τερατούργημα τοΰ «ΕΧ Ο Υ Ν », ποιά συ
νείδηση ανθρώπου μπορεί νά τό ανεχτεί; Ά ναζοΰν 
λοιπόν οί πιό μά<βρες μέρες τοΰ μεσαίωνα, ή ίερή 
εξάταση, 6 ελεγχος τής συνείδησης, τό ξέσκισμα καί 
τό κουρέλιασμα τοΰ έσωτερικοΰ ανθρώπου; Μά άς μήν 
άγαναχτοΰμε: Μόνο οί ανίδεοι μπορεί νά ξαφνίζονται.

Χ ΑΡΑ Χ ΤΗ ΡΙΣΤΙΚ Ο ΤΑ ΤΟ  : Ή  «Φοιτητική Συντρο
φιά» οργάνωσε τρεις συγκεντρώσεις στό θέατρο Κοτο
πούλη γιά τό πρόβλημα τής άγραματωσύνης. Στις δυό 
πρώτες, μίλησε 6 κ. Γληνός, Στήν τρίτη ό κ. Ντεγιάνης. 
Ό  κ. Γληνός έκαμε τήν πρώτη πλατιά επιστημονική ανά
λυση τοϋ θέματος. Χαραχτήρισε τό φαινόμενο, αναζήτησε 
τά βαθύτερα αίτια, έδειξε τά μέσα της θεραπείας. Τό 
θέατρο ήταν άσφυχτικά γεμάτο άπό ένα άκροαιήριο, ποΰ 
παρακολούθησε μέ προσοχή καί συγκίνηση καί ενθουσια
σμό τούς ομιλητές. Καμιά εφημερίδα δέν αφιέρωσε δυό 
λέξες γιά τις ομιλίες άφιές. Τις αγνοήσανε όλότελα. Έ νώ  
καταχωρήσανε σέ μακρότατες συήλες τους δλου τοΰ κόσμου 
τις ανοησίες, λ! όνο ένας συντάχτης τής Καθημερινής «σκόρ
πισε» εφκολο δημοσιογραφικό πνέβμα διασυρμοϋ γιά τήν 
πρώτη' χαραχτηρισιικότατο τό φαινόμενο γιά τήν είλικρί 
νεια καί γιά τή πρόθεση κείνων, ποΰ έσκισαν τάχα τά 
ρούχα τους γιά τήν άγραματωσύνη.

*
* *

Η «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ». "Οσο γιά τό «Ριζοσπάστη»

’Ά ς  συζητήσουμε ακόμη λίγο Καί ας ρωτήσουμε. Ή  
ΓαλικήΈπανάσταση εϊναι ή δέν εϊναι «βιαία άνατραπή 
κοινωνικοΰ καθεστώτος;» Λοιπόν οίν έ'νας δάσκαλος 
διδάσκει στά πα διά τή Γαλική Έ πανά σ ια ση , πού απ’ 
άφτή πηγάζει και ιό σημερινό καθεστώς καί στόν τόπο 
μας, θά τήν επιδοκιμάσει ή θά τήν άποδοκιμάσει ; 
’Ά ν  τήν επιδοκιμάσει, διδάσ-ιει καί μένα τόσο μάλιστα 
εξαίσιο παράδειγμα, πόσο είναι καλή μιά «βιαία 
ανατροπή κοινωνικοΰ καθεστώτος» δταν άφτό κατα
ντήσει τυρανικό καί άνελέφτερο δπως τό φεουδαρ 
χικό καθεστώς. Ά ν  λοιπόν, καί τό σημερινό καθε
στώς γίνει μέ νόμους, σάν άφτόν, πού πρόκειται νά 
ψηφιστεί, επίσης άνελέφτερο καί τυρανικό, ποιός θά 
εμποδίσει τό παιδί νά κάμει τό συλογισμό, πώς καί 
γιά σήμερα δέ θά ήταν άσκημη ή βίαιη ανατροπή ; 
Ά ρ α  ό δάσκαλος, πού θά παινέσει τή Γαλική Ε π α 
νάσταση προπαγαντίζει τή βιαία ανατροπή καί πρέπει 
νά παφτεΐ καί νά πάει καί φυλακή καί νά εξοριστεί 
κιόλας. Ε ϊναι παραδοξολογία άφτό, πού λέμε; ’Ό χ ι  
βέβαια. Ε ϊναι αναγκαία συνέπεια ενός τόσο παρά
λογου νόμου.

’Ά ν  ή Κυβέρνηση έπιμείνει καί τόν ψηφίσει, 
εϊναι βέβαιο πώς αρχίζει ό αστικός μεσαίωνας στήν 
Έ λάδα  πριν νά σβήσουν τά σημάδια τοΰ Βυζαντινού 
μεσαίωνα καί τής Τούρκικης σκλαβιάς. Κάθε άνθρω 
πος, πού εχει καί μιά στάλα ηθικής άξιοπρέπειας καί 
συνείδηση πνεβματικής λεφτεριάς, πρέπει νά καταπο
λεμήσει μέ δλη του τή δύναμη ένα τέτιο ολέθριο νο- 
μοθέτημα.

ή κρίση του ήταν πολύ άπλή. Τά βρήκε δλα άφτά ωραίες 
«μπουρμπουλήθρες». Καί τό μόνο, πού δέν είναι μπουρ- 

) μπουλήθρα είναι νά λύνεις δλα τά προβλήματα μέ μιά γε-
ναία ξεφούλκηση : «Κάτω ή μπουρζουαζία».

***
L, ΚΑΙ Λ ΙΓ Η  Ν Τ Ρ Ο Π Η  ΔΕ ΒΛΑΦΤΕΙ. ΟΙ εκδότες τοΰ
} Δελτίου τής «'Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Έκπαιδεύ-
 ̂ σεως» θύμωσαν τρομερά άπό τή έκθεση γιά (ή δράση τους,

πού δημοσιέφτηκε στό «Νέο Δρόμο». Καί μάς βρίζουν. Μά 
 ̂ τί τούς ωφελεί άφτό; Θά ήταν καλύτερα νά μας έδειχναν

:ί τί έκαμαν άφτοί γιά νά ωριμάζει ή συνείδηση τοϋ κλάδου
u άπάνω στά προβλήματα, πού τόν άπασχολοΰν. Κι αν τό·

καμαν άφτό, θάβλεπαν ότι δέν κάνουν τίποτε άλλο παρά 
ν νά είναι όργανα ρουσφετολογίας. Καί θάβλεπαν ακόμη,

δτι δχι μόνο οί προτάσεις τοΰ κ. Χωραφά, μά καί δσα 
^ πρόχειρα καί άσυνάρτητα καί χωρίς κάν νά τά κατανοοΰν

συστηματικά, τά παρουσίασαν ώς τώρα τάχα .γιά πρό
γραμα τους, έχουν τήν πηγή τους σέκείνους, πού τούς ονο
μάζουν «θίασο ιδεολογικής ακροβασίας». Καί λίγη ντροπή 

» δέ βλάφτει.

Σ X Ο Λ I Α



ΚΑΙ Ο «Π ΕΡΙΟ  ΣΙΟ Σ  ΛΑΟΣ;» Τηλεγράφημα άπό 
τήν Πόλη στις 19 τοΰ Δεκέμβρη μας πληροφόρησε, πώς ό 
Κεμάλ έβγαλε διαταγή νά περάσουν όλοι οί Τοΰρκοι ώς 45 
χρόνων άπό ειδικά σκολειά γιά νά μάθουν ανάγνωση καί 
γραφή μέ τό νέο αλφάβητο. "Οπου σημαίνει, πώς σέ λίγα 
χρόνια δέ θά εϊναι κανένας αναλφάβητος στήν Τουρκία 
Καί ο <τιεριούσιος Λαός»;

** *
ΜΙΑ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  ΓΙΑ ΝΑΡΧΙΣΟΥΜΕ. Τό συμβού

λιο τής δημοδιδασκαλικής όμοσπονδίας δημοσίεψε «ανα
κοινωθέν» όπου λέει, πώς τά αιτήματα πού περιέχει τό 
ψήφισμα τής Φοιτητικής Συντροφιάς τά αποκρούει καί 
ταπαρνιέται. Εϊμαοτε πολυ περίεργοι νά μας ποΰν συγκεκρι
μένα, ποιό αίτημα δέ βρίσκουν σύμφωνο μέ τά συμφέροντα 
τής λαϊκής παιδείας καί μέ τά πνεβματικά συμφέροντα τοΰ 
ελληνικού λαοΰ. Τούς ΐρώτονμε πο>ύ φιλικά, γιατί θέλουμε 
νά συζητήσουμε μαζί τους «επί τής ουσία.» καί πιστέβουμει 
πως θά θελησουν νά μάς διαφο)τίσουν.

** *
Δ ΙΧ ΤΑ ΤΟΡΙΚΗ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. Ή  αστική, κο.νοβουλε. 

φτική άντιπολίτεψη, υστέρα άπό τό επεισόδιο μέ τίς ’Ε π ι
τροπές στή Βουλή, ξαφνιάστηκε. Κι έκαμε μιά τρομαχτική 
διαπίστωση: πώς έχουμε Διχτατορία. Μά ήταν άνάγκη νά 
συμβεΐ τό επεισόδιο άφτό γιά νά τό καταλάβουμε;

Χρόνια τιάρα έχει αποδειχτεί πώς ολόκληρος ό μηχανι
σμός τής βα.'ιλεβόμενης ή άβασίλεφτης Δημοκρατίας, ότα 
μάλιστα τή βοηθάει καί τό πλειοψηφικό, καταλήγει στή

ί ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗ Σ

Β'.

Στό προηγούμενο σημείωμα μ«ς αναλύσαμε τό 
φαινόμενό τής αγραματωσυνης, δπως παρουσιάστη
κε στις είσιτήριες εξετάσεις τοΰ Πανεπιστημίου στά 
τεσερα στοιχεία του, ανορθογραφία, ανικανότητα 
στή διατύπωση τών νοημάτων, έ'λειψη γνώσεων, ανι
κανότητα στοχασμοΰ και κρίσης.

Αν τωρα προσπαθήσουμε νά κατανοήσουμε τή 
σημασία τοΰ φαινόμενου, πρέπει νά δ ακρίνουμε τή 
στενά εκπαιδεφτικη σημασία του άπο τή γενικότερη 
κοινωνι ή.

Η εκπαιδεφτικη σημασία τ< ΰ φαινόμενου εϊναι, 
πως οι νεοι, που ιέλιωσαν τό Γυμνάσιο παρουσιά 
ζονται φριχτά έλατο ματικοί στή διανοητ κοί τους 
μόρφωση. Ενα είδος άπό τίς ικανότητες ιους, δηλ. 
ή έκφραση τοΰ ψυχικού των κόσμου μέ τό λόγο, ό 
γνωστικός των πλοΰτος καί ή κριτική λειτουργία τοΰ 
νοΰ των δέν παρουσιάζουν καμιά αρτιότητα αντί 
στοιχη μέ τήν ηλικία τους, μέ τά χρόνια, πού σπου
δάζουν,.καί μέ τήν πρόθεση τους νά γίνουν έπιστή 
μονές.

Γιά το αν υπάρχουν άλλες ικανότητες στους νέους

πρωθυπουργική παντοδυναμία, δηλ. σέ μιά συγκαλυμένη δι- 
χτατορία. Το να διαπιστώνεις λοιπόν άφτό τό πράμα τί ση
μασία μπορεί νά έχει; Σημασία έχουν μόνο τά μέσα πού θά 
δημιουργήσουν τήν άληθινή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Κι άφτά ποτέ 
δέ θά τά δώσουν τά αστικά κόματα. Γιατί άφτά έχουν συμ- 
φέρο νά κρατούν τήν κυρίαρχη εξουσία άντίθετα μέ τή 
λαϊκή θέληση

*
Φ Ο ΙΤ Η Τ Ε Σ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ. Ό  Σύλογος τών Φοιτητών, 

πού εϊναι καί δημόσιοι ύπάληλοι, μάς έστειλε μιά διαμαρ
τυρία ίου γιά την Κυβερνητική άπόφαση νά άπολυθοΰν άπό 
τις θεσεις τους οσοι δημοσιοι ύπάληλοι είναι μάζί καί Φοι
τητές. Πριν άκόμα λάβουμε τή διαμαρτυρία άφτή είχαμε 
γράψει πόσο σπασμωδικό κι άσκοπο—πρόστεσε καί αντιλαϊκό 

θα ήταν τό μέτρο αφτο άν πραγματοποιότανε. Δέν πι-  
στέβουμε βέβαια πώς μπορεί νά γίνει ουσιαστική επιστη
μονική εργασία άπο τσ Φοιτητη, όταν άντί νά παρακολουθεί 
τά μαθήματα του, άσχολιέται σέ δημόσια ή ίδιαηιχή υπηρε
σία. Ούτε άκόμα πιστέβουμε πώς συμφέρει στήν πνεβματική, 
οικονομική καί τεχνική άνάπτυξη τοΰ τόπου ή φάμπρικα 
πνεβμ ,τικών προλεταριο>ν ανίκανων γιά κάθε δημιουργική 
δράση. Ομως αφτά ζητήματα £έν τά λύνουν οί μονοκοντι- 
λιές. Ούοε ακόμα επιτρέπεται ή όποιαδήποτε λύση τους νά 
ξεσπάσει στό κεφάλι τών σημερινών φοιτητών κι ΰπαλήλων. 
I I άφτό κι ή Κυβέρνηση φαίνεται νά άλοξε γ\ώμη. "Ομως 
καί σά οκέψη άπλή νά τό πάρουμε δείχνει τήν αντιλαϊκή 
πρόχειρη καί αμελέτητη Κυβερνητική διάθεση, απέναντι οτά 
πιό σημαντικά προβλήματα μας.

ΑΓΡΑΜ ΑΤΩ ΣΥΝ Η Σ

αφτοιις. όπως και για τήν ηθική τθ"ς κατάσταση 
δέν έχουμε καμιά ένδειξη. Δέν αντικρίζουμε λοιπόν 
ολάκερο τό μορφωτικό πρόβλημα, μά έ'να μέρος του 
καί σαφτό μόνο περιορίζουμε τήν έρεβνα'μας.

Ως προς τήν κοινωνική σημασία τοϋ φαινόμε
νου πρέπει πάλι νά μην ξεχνάμε, πώς οί νέοι άφτο 
άποτελοΰν τούς πνεβματικούς νεοσύλεχτους τής άστι 
κής τάξης, τά πνεβματικά βλα τάρια ιης.

Ολο τό έκπαιδ φτικό σΰσιημα αφτούς υπηρετεί, 
γι αφτούς θυσιάστηκαν τά παιδιά τοΰ δημοτικού 
σκολειού, γΓ αφτούς έμει αν αμόρφωτοι δσοι έφυγαν 
άπο το «τλληνικο» σκολείο παίρνοτας μαζί τους γιά 
εφόδιο στή ζωή τό «άγήοχ"» καί τό «έλήλυθα» «εϊ- 
ληλΰθειν».

Ιο  πρόβλημα τους είναι τό πρόβλημα τής αστι
κής παιδείας, ενώ τό πρόβλημα τής λαϊκής παιδείας 
είναι πολ” γενικότερο καί πολύ ουσιαστικότερο.

'Ύστερα άπό τίς προεισαγωγικές άφτές παρατη 
ρήσεις, μποροΰμε τωρα -νά μποΰμε στήν ανάλυση 
τών αιτίων τής αγραματωσυνης, Τό κεντρικό ερώ
τημα θα είναι. Γιατί οί νέοι αυτοί, πού αφιέρωσαν 
έντεκα χρόνια τής ζωής τους γιά νά μάθουν γράματα,



Ο Ν Ε Ο Σ  Δ Ρ Ο Μ Ο Σ
Δ Ε Λ Τ ΙΟ  Τ Ο Υ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Φ Τ Ι Κ Ο Υ  Ο Μ ΙΛΟ Υ 

Β γ α ίν ε »  κάθε 13 η μ έ ρ ε ς  

Διεφ& ύνεται άπο Σ νντα χ τικ ή  Ε π ιτ ρ ο π ή

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
Χ ρ ο ν ι ά τ ι κ η ..................................... , Δρχ. 50
Έξάμηνη ......................................  > 2 5

Τιμή κάθε φύλο» δρχ. 2.50 
Τά μέλη τον Ε. Ο. παίρνουν τό cfύλ.> δωρπ'η 

ΓΡΑΦΕΙΑ : ’Αθήνα, όδός Σταδίου 28 (Μέγ. Έψεσίου) 

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο Σ  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Σ  

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

“ ιΜ Ε Α Ζ Ω Η , ,

ποΰ πέρασαν δλϊ] c η ο χάλα τών σκοειώ ν τής γενι
κής μόρφωσης, μένουν άγράματοι ; Προκειμέ' Ου νά 
δοθεί άπάντ ση στο ερώτημα άφτό, οί περισότευοι 
μένουν στήν επιφάνεια. Βλέπουν· ιδ άμεσο παρόν, 
αναζητούν τά άμεσα αϊτια, δέν πηγαίνουν βαθύτερα.

’Έχοντας δμως στό νοΰ μας, πώς τό φαινόμενο 
δέν είναι μόνο σημερινό, πρέπει νά κάνουμε μιά βα
σική διάκρ ση. Υ πάρχουν βέβαια και μερικές αφορ
μές, πού συντελέψανε ν είναι σήμερα η άγραματω- 
σΰνη πιό χτυπητή καί πιό γενική. Τέιιες φόρμες, 
τέτια παροδικά, συμπτωματικά καί δχι ουσιαστικά 
αίτια είναι τά περισότερα άπ’ δσα άναφέρανε δ >οι 
μίλησαν γιά τό θέμα. "Οτι οι καθηγητές δέ βγήκαν 
τά τελεφταία χρόνια κ </ά μορφωμένοι άπο τό Πανε
πιστήμιο, δτι ό πόλεμος έφερε ανωμαλίες. έτίταξη 
σκολειών, στρατολογία δασκάλων, άταϊ,ία τών παι
διών στή φοίτηση, δ η  τά χτίρια δέν εϊναι κατάληλα, 
δτι οί μιστοί τών δασκάλων εϊναι μικροί καί τά π α 
ρόμοια.

Ά π ό  τά αϊτια, πού σχειίζοντα μέ τόν πόλεμο και 
τή μεταπολεμική περίοδο δυό πρό πάντων εϊναι άξιο- 
πρόσεχτα. Τό ένα εϊναι ή γενική χαλάρωση τή; 
ένοιας τοϋ καθήκοντος, μιά χαριστική διάθεση πού 
πήρε τή μορφή σχεδόν έπ δημίας άπό χαριστικά μέ
τρα καί στό Πανεπιστήμιο καί στή Μέση Πα δεία. 
Γονιοί, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, δάσκαλοι καί παι 
διά, δλοι συντελέσανε νά επιβάλουν στήν παιδεία μιά 
χαλάρωση. Τό φαινόμενα άφτό, πού έχει τις ρίζες 
του στή γενική μεταπολεμική ψυχολογία καί παρου
σιάστηκε λίγο πολύ σέ δλους τούς λαούς, σιγά σιγά 
σβήνει μόνο του. Ό  άνταγωησμός οξύνει τήν πάλη 
τής ζωής καί τεντώνει τά χαλαρωμένα νέβρα.

Τό δέφτερο καί μονιμότερο καί πιό άξιοπρόσεχτο 
αίτιο εϊναι ένας καθολικός αστικός αριβισμός, πού 
έχει πιάσει τά αγροτικά πρό πάντων στρώματα. 
Ά φ τό ς  εκδηλώνεται δχι μόνο σάν αστυφιλία, μά καί 
μέ τήν τάση νά «σπ ουδ άσουν» τά παιδιά. Νάλά- 
ξουν δηλαδή κοινωνική κατάσταση μέ τά γράματα. 
Ά φ τ ό ς  ό αριβισμός είχε γιά αποτέλεσμα σέμάς νά 
μεγαλώσει σέ έπικίντυνο σημείο τήν υπερτροφία τής 
Μέσης Παιδείας. Ιδρ ύ θη κ α ν  ελληνικά σκολειά καί 
γυμνάσια καί σέ μικρά χωριά. "Ολα τά σκολειά 
άφτά πλημΰρισαν άπό μαθητές. Τά μέσα τής Π αι
δείας, πού ήταν και πριν λιγοστά καί άιελα, έγιναν 
ανεπαρκέστατα. Οΰτε προσωπικό, ούτε σκύλα"', ι,ϋτε 
όργωνα διδασκαλίας, ούτε επιλογή στά παιδιά, υύιε 
άνετη δουλειά στή Μέση Παιδεία. Παιδιά μέ τί; πιό 
διαφορετικές ικανότητες συρέουν δλα στό «φιλολ >γι 
κό» Γυμνάσ,ο. Ά φ τ ό  εϊναι βέβαια ένας πολύ σημαν
τικός συντελεστής γιά την ανεπάρκεια, πού παρου 
σιάζο ν τά παιδιά στό τέλος τών σπουδών τους. Τό 
σημείο δμως τοΰτο σχετίζεται μέ τό γενικ > πρόβλημα 
τοΰ εκπαιδεφτικοϋ συστήματος καί κεί πρέπει νά βρει 
τή λύση του.

"Ολα δμως τοιπα τά αϊτια δέν εϊναι αρκετά γιά 
νά μάς δώίουν τήν ουσιαστική εξήγηση τοΰ φαι. ό 
μενού τή; άγραματωσύνης. 'Υπάρχουν ακλα β α θύ 
τερα, πού μά; εξηγούν τήν αποτυχία τής ελληνικής 
Παιδείας δχι μόνο σήμερα, μά καί εδώ καί εκατό 
χρόνια. Μόνο άμα κατορθώσουμε νά αναλύσουμε 
συστηματικά άφτά τά αϊτια, θά μπ ροΰμε νά ποΰμε, 
πώς φτάσαμε στή ρίζα τοΰ κακοϋ.

Τά αϊτια άφτά εϊναι τά ακόλουθα. 1) ΤΙ χρε* 
ωκοπία τής νεοελλη\ικής ύρθογραφίας. 2 ) 'Η  χ ρ ε ο 
κοπία τής καθαρέβουσας γλώσας. 3) Ή  χρεωκοπία 
τοΰ ψεφτοκλασικοΰ ίδα ικοΰ τής παιδείας μας καί
4) η χρεωκοπία τοΰ εκπαιδεφτικοϋ συστήματος.

Τά τέσερα τούτα σημεία, άμα άναλυθοΰν, μπο 
ροϋν νά μάς δώσουν μιάν εικόνα γιά τή γενεσιουργία 
τής «άγραματωσύνης» καί νά μάς οδηγήσουν στά 
μέσα τής θεραπείας.

Τά σημεία άφτά θά τά εξετάσου, ε στό ακόλουθο 
σημείωμα μας.

Δ. Γ

'Ό σ ο ι Φέλουν νά βοη&ήσουν τόν Ν Ε Ο  \ 
Δ Ρ Ο Μ Ο  στόν άγώνα του, π ρ έ π ε ι  νά γ ί-  · 
νουν συνδρομητές του. !



Η  Λ Α Τ Κ Η  Π Α Ι Δ Ε Ι Α  Κ Α !  Η  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  Τ Ω Ν  Ε Θ Ν Ω Ν

'Η  Γενική Γραματεία της Κοινωνίας τών Ε θ ν ώ ν  
μάς έστειλε τίς τελεφταΐες μέρες διάφορες πληροφο
ρίες γιά τή δράση τοΰ τμήματος τίϊς πνεβματικής 
συνεργασίας σχετικά μέ τή χρησιμοποίηση ποϋ μ πο
ρεί νά έχει τό σκολειό στό νά αναπτύξει καί νά υπο
βοηθήσει τήν ειρηνική συμβίωση τών Λαών. 'II 
συμπλήρωση τής ύλης τοΰ φύλου δέν μάς άφησε χώρο 
νά γράψουμε γιά τις πιο ενδιαφέρουσες άπό τίς 
παραπάνω πληροφορίες. Ε λπ ίζουμε  νά τό κατορθώ
σουμε στό ερχόμενο. Στό μεταξύ δμως μπορούμε νά 
πάρουμε μιά θέση απέναντι στό πρόβλημα, πού 
θέτουν.

Είναι φανερό καί αναμφισβήτητο πώς ή Κοινω 
νία τών Ε θ ν ώ ν  σάν θεωρητική σύληψη καί ιδεολο
γική fo rm u la  κλείνεται μέσα στό Σοσιαλιστικό ’Ιδα 
νικό. Ε ίναι δμως τό ίδιο φανερό καί αναμφισβήτητο 
τό πόσο δέν ικανοποιεί κάθε σοσιαλιστή ή σημερινή 
εργασία της καί οί απώτεροι σκοποί πού εξυπηρετεί. 
Ή  Κοινωνία τών Ε θ ν ώ ν ,  θεσμός γιά τήν πολιτική, 
οικονομική καί πνεβματική συνεργασία τών Λαών, 
είναι σήμερα άνύπαρχτη. 'Η  Κεφαλαιοκρατία τήν 
έκαμε παιχνίδι γιά τά συμφέροντα της, καί γι άφτά 
καί μόνο γι άφτά τή χρησιμοποιεί, σκεπάζοντας μέ 
τή γοητεία της τούς απόκρυφους σκοπούς της.

"Ομως άφτό τό γεγονός, δτι υπάρχει άκόμα καί 
χωρίς καμιά ουσιαστική επίδραση στή Διεθνική ζωή 
καί χωρίς νά τολμά ή Κεφαλαιοκρατία νά τήν καταρ
γήσει φανερά, δείχνει πώς φοβάται νά άντιτεθεΐ 
άπροκάλυφτα μέ τό λαϊκό συναίστημα καί τή δυ
ναμική αξία πού κλείνει δ θεσμός.

Κι δταν παρουσιάζεται ετσι ή πραγματικότητα, 
θά  ήταν μιά καθαρή άσυνέπεια νά τήν αγνοήσει ό 
Σοσιαλισμός. ’Ό χ ι  βέβαια γιατί μπορεί νά πιστέβει 
πώς θεωρητικές συζητήσεις καί λόγοι ακαδημαϊκοί γιά

Οί ομιλίες γ ιά  τήν άγραματω σύνη
"Οπως τό αναγγείλαμε άπό τό προηγούμενο φ ύ 

λο μας σέ δυο ομιλίες του—ή πρώτη ύστερα άπό πα
ράκληση τής Φοιτητικής Συντροφιάς Ιπαναλήφτηκε. 
καί δέφτερη φ ορά —ό Πρόεδρος τής Δ. Ε. κ. Δ. 
Γληνός εξέτασε πλατιά τό φαινόμενο τής άγραματω- 
σίνης, πού τόσο θόρυβο έκανε τελεφταία γι’ άφτό 
δ αστικός τύπος. Στό πυκνότατο ακροατήριο πού

τόν αφοπλισμό καί γιά τήν ειρήνη, μπορούν νά έχουν 
ενα θετικό άποτέλεσμα. "Οσο υπάρχουν οί ουσιαστι
κές άφορμές γιά κάθε πόλεμο, δηλ. ή κεφαλαιοκρα
τική οίκονομία μέ τούς ανταγωνισμούς της, τίς ιμπε
ριαλιστικές της βλέψεις, τό μιλιταρισμό της, καί δλα 
δσα τήν παρακολουθούν, κάθε είρηνιστική προσπά
θεια θά  είναι καθαρός καί απλός ιδεαλισμός, χρήσι- '  
μος ίσως γιά ορισμένες στιγμές καί γιά ορισμένα 
συμφέροντα, άχρηστος δμως γιά τό σκοπό πού φ ι
λοδοξεί νά πραγματοποιήσει — Μόνο δταν πέσει ή 
κεφαλαιοκρατική οίκονομία, θά μπορέσουμε νά μιλή
σουμε πραγματικά γιά ειρήνη. Μά γιατί μιά μαχη
τική ανάγκη υποχρεώνει τό Σοσιαλισμό νά παρακο
λουθεί τήν κεφαλαιοκρατία σέ κάθε της βήμα, σέ 
κάθε σταθμό, νά εισχωρεί σέ κάθε θεσμό της, καί 
νά ενισχύει κάθε τι, πού έστω καί έμεσα μπορεί νά 
τήν περιορίσει, νά τής άντιτάξει ενα αντίπαλο φόβο 
στήν κυρίαρχη δράση της.

Πόσο περισότερο πρέπει νά εφαρμόζεται άφτό 
γιά θεσμούς, πού καί δυναμικά άκόμα, συμβολίζουν 
μιαν έντονη αποδοκιμασία τής κεφαλαιοκρατίας στήν 
πιο βάρβαρη μορφή τής δράσης της, στον πόλεμο ; 
Γ ι’ άφτό λοιπόν ή Κοινωνία τών Ε θ ν ώ ν  δηλ. ή 
ειρηνική συνεργασία τών Λ >ών στό πολιτικό, πνεβ- 
μαακό καί οικονομικό επίπεδο, προέχταση τοΰ Σο- 
σιαλισμοΰ στή Διεθνική Ζωή, είναι καί δικό μας 
ιδανικό, πού έχουμε χρέος νά τό άναπτύσουμε, νά τό 
προπαγανδίζουμε, νά τό κάνουμε θέση στον αγώνα 
μας. ’Αντίθετα δέ μάς δεσμέβει ή σημερινή άσκηση 
του. Ύπηρετεΐ καθαρά καί απλά τίς ανάγκες τής Κεφα- 
λαιοκρατίσς καί ή κριτική τοΰ σημείου άφτοΰ είναι 
υποχρέωση γιά κάθε σοσιαλιστή.

Στράτη  Σω μερίτη

παρακολούθησε τίς διαλέξεις άφτές δ πρόεδρος τής 
Δ. Ε. άνάπτυξε τά αντικειμενικά αϊτια τής άγρα- 
ματωσύνης, δηλ. τή χρεωκοπία τής καθαρέβουσας καί 
τοΰ έκπαιδεφτικοΰ μας συστήματος, πού δέν άντα- 
ποκρίνεται πίά στή δημόσια συνείδηση καί τίς άνάγ- 
κες τής εποχής, καί υπόδειξε τήν ανάγκη νά απλο
ποιηθεί τό ορθογραφικό σύστημα, νά μπει ή Δημο
τική σ’ δλα τά Σκολειά άπό τό δημοτικό ως τό Π α 
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νεπιστήμιο, καί νά αναδιοργανωθεί το εκπαιδεφτικό 
σύστημα σέ λαϊκές βάσεις, προτάσεις πού τό ακροατή
ριο δέχτηκε μέ μεγάλο ενθουσιασμό.

Στό σημείωμα τοΰ προηγούμενου φύλου μας γιά 
τό ζήτημα άφτό καί στή σημερινή συνέχεια του, 
δσοι δέν παρακολούθησαν τις ομιλίες θά βροΰν τό 
ουσιαστικό περιεχόμενο τους στίς γενικές του γρα- 
μές. Ελπίζουμε νά μπορέσουμε νά τ:ς κυκλοφορή
σουμε ολόκληρες καί σ’ ιδιαίτερο βιβλιαράκι Σ ιό  με
ταξύ, στό ερχόμενο φύλο μας, θά δημοσιέψουμε καί 
τό ψήφισμα, πού εγινε δεχτό άπό τή Φοιτητική 
Συντροφιά ύστερα κι άπό τήν ομιλία γιά τό ίδιο 
ζήτημα τοΰ Γενικοΰ Γραματέα τής Διδασκαλικής 
'Ομοσπονδίας κ. Ντεγιάνη.

Τά Φροντιστήρια.
Τό πρώτο φροντιστήριο, τέλειωσε στίς 20 τοΰ 

Δεκέμβρη. Στή συζήτηση πού εγινε πάνω στίς ομ ι
λίες τοϋ κ. Χωμενίδη, έλαβαν μέρος οι κ. Σταβρό- 
πουλος, Προκοπίου, Σωμερίτης καί Γ ληνός, καί 
αναπτύξανε ώρισμένες άνιιρήσεις τους καί αντίθετες 
απόψεις τους, πάνω στίς θέσεις πού δέχτηκε ό ομιλη
τής. Μετά τίς γιορτές, στίς 10 τοΰ Γενάρη \Ίά άρχί-

Α· Σ Β Ω Λ Ο Υ - Τ ό  νέο ν Σ ύ ν τ α γ μ α  κ α ι  α ί (3ά(5εις 
το ϋ  Π ο λ ιτ ε ύ μ α τ ο ς .

"Ενα βιβλίο πού αξίζει νά μιλήσουμε γ ι’ άφτό ιδιαίτε
ρα. Ό  κ. Α. Σβώλος, παλιό μέλος του Ε.Ο., δέν έχει ανάγκη 
νά τόν συστήσουμε στούς αναγνώστες μας. ’Αληθινά επ ι
στημονικό μυαλό, πλαηά αντίληψη, βαθιά κριτικότητα 
εϊναι τά κύρια χαραχτηριστικά του. Τό καινούργιο βιβλίο 
του, αληθινό απόχτημα γιά τήν επιστήμη μας, πραγματικό 
υπόδειγμα καλοσυνείδητης εργασίας, άπαλαγμένο άπό κάθε 
ένοικρατική προκατάληψη, στηριγμένο στήν κοινωνιολογική 
αντίληψη καί μέθοδο, μπορεί νά διαβαστεί άπό κάθε μορ
φωμένο άνθρωπο. ’Ίσιος ορισμένες σελίδες του νά μήν ικα
νοποιήσουν, όσους εϊναι συνηθισμένοι νά βλέπουν όλα τά 
πράματα δογματικά καί μονόπλεβρα. ’Ίσως άκόμα σέ ορι
σμένα μέρη του νά εϊναι υπερβολικά αισιόδοξο γιά τήν 
τύχη καί τήν εξέλιξη μερικών θεσμών. "Ομως τό σύνολο 
του εϊναι έ'να άκαταμάχητο καί κατηγορηματικό επιχείρημα 
γιά τ ι ;  καινούργιες ιδέες. Σάν τέτιο τό χαιρετάμε καί τό 
συσταίνουμε στους αναγνώστες αας.

Κ Ω Σ Τ Α  Τ Τ Ε Ρ Δ ΙΚ Α Ρ Η · 'Η  ’ A y v n d -s t a  
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Ή  μελέτη άφτή δέν πρόκειται νά κριθϋϊ σιό επιστημο
νικό της περιεχόμενο. ’Άλλοι,  πιό ειδικοί, είναι αρμόδιοι 
νά to  κάμουν. Γενικά μας παρουσιάζεται σάν μιά μεθοδική 
καί συνειδητή επιστημονική δουλειά. Ξέχωρα όμως άπό τά 
ειδικά άφτά προτερήματα της έχει τό αναμφισβήτητο προτέ
ρημα οτι είναι γραμένη στή Δημοτική. "Ocav τόσοι καί τό 

σει τό Φροντιστήριο τοΰ κ. Σωμερίτη γιά τήν εξέλιξη 
τής Δημοκρατίας. Οί ομιλίες στό Φροντιστήριο άφτό 
θά εϊναι τέσερις μέ τήν ακόλουθη υποδιαίρεση : 
'Ομιλία πρώτη : Τό φιλοσοφικό ξεκίνημα και ή κοι
νωνιολογική εξήγηση τής Φιλελέφιερης Δημοκρατίας. 
'Ομιλία δέφτερη : Οί πολιτικές άρχές τής Φιλελέφτε 
ρης Δημοκρατίας. Ό μιλ ία  τρίτη : Οί καινούργιες 
Δυνάμεις. 'Ομιλία τέταρτη : Σκέψεις καί συμπερά
σματα. Θ< γίνουν στίς 10, 17, 24 καί 31 τοΰ Γε
νάρη.

Τμήμα ’Αθήνας.

Καλούνται τά Μέλη τού Τμήματος σέ ταχτική Γ ε 
νική Συνέλεφση στίς 14 τοΰ Γενάρη 1929 ώρα 6 μ.μ. 
στήν αίθουσα τής Ε τα ιρ ία ς  Πολιτικών Ε π ιστημώ ν , 

θέματα! Λογοδοσία  τοπικής Ε π ιτ ρ ο π ή ς .

Ά ρ χ ια ιρ εσ ίες .

Τμήμα Πειραια'

Καλοΰ ται τά Μέλη τοΰ Τμήματος σέ ταχτική 
Γενική Συιέλεφση στίς 9 τοΰ Γενάρη 1929 ώρα 7 
μ. μ στά Γραφεία τοΰ Σωματείου. (Μέγαρο Έ φ ε-  
σίου) Θέμα. Ά ρ χ ι α ι ρ ε σ ί ε ξ .

σοι νέοι επιστήμονες μας, πού κάνουν τόν επαναστάτη καί 
τόν προοδεφτικό, μακαρονίζουν κσί λογοκοποϋν στήν καθα
ρέβουσα πελαγωμένοι μέσα στά ίδια τά νοήματα τους, 
πού δέν κατορθώνουν νά τά έκφράσουν, τό παράδειγμα τού 
κ. Κώστα Περδικάρη, δέ μπορεί παρά νά δώσει ελπίδες. 
’Αρκεί νά μήν εϊναι ό πρώτος ενθουσιασμός, πού θά τόν 
σβύσει ο πόθος τής γρήγορης επιτυχίας.

Σ. Σ.
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Ποιητής, κανονικά, εϊναι κείνος, πού άρχισε μικρός νά 
γράφει και πού προχώρησε, παρακολουθώντας τή ζωή 
πού τόν στηρίζει. Ό  κ. Λαύρας άρχισε νά γράφει, όταν 
πιά δέν ήτανε καθόλου νέος καί τοϋτο φανερώνει πώς δέν 
τόν έφερε στήν Τέχνη τό ταλέντο παρά λόγοι άλλοι, ανε
ξάρτητοι άπό τή θέληση του.

Είχαν οτόν τόπο μας παλαιότερα τήν ίδέα ότι τό νά 
είναι κανείς «ποιητής» ήταν τό πιό ψηλό σημείο, πού 
μποριΐ νά φτάσει ό άνθρωπος καί πώς όλα θά διορθωθούν 
μέ τήν «Ποίηση». Καί γιά τό γλωσικό ζήτημα πιριμένανε 
τό Δάντη, πού θά μά; έ'φερνε τή σωτηρία. Ό  Παλαμάς 
έχ ΐ ι  γράψει στίχους μέ τό σωρό, πού ύμνοΰν τόν «ποι
ητή» καί πού λιβανίζουν βέβαια τόν ϊδιο τόν έαφτό του, 
γιατί εϊναι «ποιητής». Ιίι άφού τό κάνει άφτό κατά κόρο ό 
Παλαμας, ή πηγή τοϋ νεοελληνικού «λυρισμού» καί τής 
κακομοιριά; του, φυσικό ήταν καί όλοι οΐ άλλοι νά τονί
σουμε τόν ϊδιο ύμνο στήν «ποιητική» τους ιδιότητα. Μέσα
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σέ μιά κοινωνία, πού δέν εϊχε άλλα ενδιαφέροντα παρά 
κάτι φιλολογικούς καβγάδες, καί πού υψώνει τόν αριβισμό 
σέ πρόσταγμα—μέ τό δίκιο του καί ό κ. Λαύρας νόμισε, 
πώς πρέπει στό τέλος πιά νά γράψει ποιήματα κι άφτός.

"Οταν πρωτοφάνηκε άρεοε κάπως' όποιος γράψει δυό· 
τρεις στίχους, πού νά μήν είναι τέλεια κουτοί, αρέσει. 
“Υστερα δμως δέ σταμάτησε, γιατί δέ μπορούσε αλήθεια, 
κι έ’γραψε συλογές ολόκληρες. Κοπιάζει πολύ ό κακομοί
ρης \ά  βρίσκει τά θέματά του κι δπως—δπως πότε άοπά 
χνεται άπό τόν Παλαμα καί πότε ζητάει νά τόν βοηθήσει 
ο Πολέμης, καί πότε στό ’ίδιο στιχούργημα συνεργάζονται 
καί οί δυό μαζί ή καί άλλοι διάφοροι συνάδερφοι' ό κ· 
Λαύρας παίζει συνήθως δέφτερους καί τρίτους ρόλους μέσα 
στούς στίχους του. Μερικές φορές μάλιστα, γιατί έτσι 
έπρεπε νά γίνει, κατρακυλάει πιό κάτω κι άπό τόν Πολέμη.

Έ δ ώ  καί κάμποσα χρόνια γίνεται πολύς λόγος γιά τή 
«νεοελληνική πραγματικότητα» καί γιά τις ξεχωριστές καί 
γόνιμες αξίες, που τις κρύβουν μέσα τους οί ρωμιοί καί πού 
μ’ άφτές θά πλάσουν τό «νεοελληνικό πολιτισμό». Καί ό κ. 
Λαύρας ήταν προετοιμασμένος, έ'νεκα τά χρόνια, νά τις 
δεχτεί τις θεωρίες τής «νεοελληνικότητας» μιά καί δουλέ- 
βει στήν «”Βστία», δπως κάθε καλός ύπάληλος πρέπει νά 
σκέφτεται πάντα γιά τήν πραμάτεια τοΰ μαγαζιού του, 
τόσο περισότερο μάλιστα, δταν δπως συμβαίνει μέ τήν 
«’Εστία», ή πραμάτεια άφτή είναι άπό τις χειρότερες τοϋ 
είδους της. Έβγενική βέβαια εϊναι ή φιλοδοξία νά συντελέ- 
σει κανείς γιά έναν πολιτισμό. "Εγραψε λοιπόν καί ό κ. 
Λαύρας τις «Σιγαλές φωνές»- μπορεί νά τοϋ τό διάταξε καί 
ό άρχισυντάχτης.

Δέ θά μιλήσω ού'τε γιά τήν άτήμαντη ποιητική δύναμη 
τοϋ κ. Λαύρα, ούτε καί γιά τή γλώσα, πού δέν τήν ξέρει, 
άλλά κι αν ακόμα οί στίχοι του ήταν τέλειοι, δέ θά μ’ 
έ'νιαζε' έλειψη άπό τέλειους στίχους δέν έχουμε στήν Έλ- 
λάία.

Ό  κ. Λαύρα: έχει κανονίσει τήν «ποίηση» του μέ τήν 
Πλάκα, πέρνοντας παράδειγμα άπό τ ι ς . πλακιώτικες σκη
νές, πού πετυχαίνουν στήν έπιθεώρηση.

Μά τί νά τής ζη λ έψ ο μ ε  τής Πλάκας; τόν παλαιοκομα- 
τισμό της, τά μακριά μαλιά, τήν παρθενία της, τις βρώμες 
της ή τά ποιήματα, πού έχει έμπνέψει στόν κ Λαύρα; Εί 
μαι Πλακκότ,ις καί ξέρω πώς καί στις πιό μάκρυνε, επαρ
χίες δέν εϊναι καθόλου τιμητικό νά λέει κανείς πλακιώτης 
τήν καταγωγή του.

Συχνά βλέπω στή γειτονιά μου ένα γέρο στραβολαίμη 
[ιέ τά γαλάζια του τά πανωβράκ:α, πατριώτη μου. Τόν λένε 
«Τό Γιάνη μου θέλω». Πηγαίνει καβάλα σιό γάδαρο 
του κάθε πρωί στό χωράφι του' μοΰ ερχεται νά τοΰ (£ω 
νάξω: «Γειά σου ιδανικό τοΰ κ. Λαύρα» μά δέν τό κάνα), 
γιατί φοβάμαι τήν τσάπα του, πού άνεβοκατεβαίνει ρ υ θ 
μικά δεμένη στόν πίσω γάτζο τοΰ σαμαριού, καθώς τσιγ
κλάει τό ζώο του δ γέρος καί τό βρίζει άρβανίτικα. Ά λλά 
ξεχασα καί τήν θειά μου τήν κερά Κλίνω τή μαμή μέ τό 
φέσι, άπό τή Βλασαροΰ, πού τήν καμάρωνε δλη ή Πλάκα 
μέ τήν κόρη της τήν Ά φ ρ ό δω  τήν ξακουσμένη, πού πήρε 
κείνο τό βερέμη τοΰ Άγιαποστολίτη, τόν μπεκρή, πού τής 
έψησε τής άραχλης τό ψάρι στά χείλη' κι έτρεχε ή κακο
μοίρα σ’ δλες τις αγρυπνίες τοϋ Προφήτη ’Ελισαίο, στήν 
Παλιά Στρατώνα καί πήγαινε καί στόν “Αγιο Φανούριο μέ 
τήν πήτα τρία Σάβατα, γιά νά τής φανερώσει φίλους κα ι

νούργιου; νά τή σώσουνε καί νά σκοτώνονται γιά δάφτηνε 
στις ταβέρνες... Ά χ  ! Ντουνιά ψέφτη καί Χάρο κλέφτη!... 
Γ ιέτο'

Νά ή Ποίηση τοϋ κ. Λαύρα,- ή λάσπη τής Πλάκας— 
άλήθεια, οί «ποιητές» δέ -μπορούν νά περπατήσουν στήν 
άσφαλτο; — Βοηθάνε τέτια γραψίματα τόν άνθρωπο σέ 
τίποτα; Γαζίες καί βρύσες! Λεβέντες τής ταβέρνας καί 
χαροκαμένες1 Ή  λύπη καί ή χαρά καί ή φτορά ! Φιλοσο
φίες, πού δέν καταδέχονται νά τις κάνουν οΰτε τά μικρά 
παιδιά! Ποιητής δέ μπορεί νά εϊναι ποτέ έκεϊνος πού είναι 
αφελής. Άλλά, αφού τόν εμπνέει ή «νεοελληνική πράγμα 
τικότητα» δέ μ,τοροΰσε νά γράψει καί τίποτε άλλο' γιατί 
ποΰ θά τό βρίσκε;

Γιά τις γαζίες καί γιά τό χώμα τής Α θήνας καί γιά 
τού3 παληκαράδες γράψανε καί ό Πορφύρας καί δ Μαλακά- 
σης. Άλλά, στήν εποχή τους, ό δημοτικισμός τά ζήταγε δλ’ 
άφ ιά  καί ήταν πρόοδο μπροστά στόν κλασικισμό νά τά λα
χταράει κανείς' γι’ άφτό καί τά ποιήματα τους είναι Ποίηση. 
Σήμερα τά ϊδια θέματα δέ μπορεί νά τά πιάσει στά χέρια 
του παρά μόνο έ'νας άνθρωπος χαλαρωμένος καί μάλιστα 
δχι καί πολύ πρωτότυπος.

Τήν πάρα πάνω εικόνα μέ τό σαμάρι καί τ’ άλλα τά 
προσφέρω στόν κ. Λαύρα, άν καί ξέρει μονάχος του νά 
πέρνει- νά κρύβει δέν ξέρει' καί τόν συμβουλέβω νά τά με
ταχειριστεί στή δέφτερη έκδοση—γιατί θά τήν κάμει!

Τά ιδανικά τοΰ κ. Λαύρα εϊναι θέμα γιά τήν ποίηση: 
άλλά γιά ποίηση σατιρική, γραμένη άγρια καί πονεμένα 
δχι γιά μισοκακόμοιρο—καί τέτιο μάλιστα—ρωμαντισμό.

(;) Κ Ο Κ ΙΝ Α Κ Η  Ή  τ ε λ ε υ τ α ία  Σ υ μ φ ω ν ία .
Ποιήματα

Κοσμικό, οίχτρό καί δυστυχισμένο θύμα τής άβλής τοϋ 
κ. Σικελιανοϋ, πού σά...θεός θέλει γ ρω του καί... δαίμονες, 
Ό .. .ποιητής τόν έχει τόν κ. Σικελιανό γιά πρότυπο καί τόν 
ρεζιλέβει, άν καί δ κ. Σικελιανός δέν είχε άνάγκη νά τόν 
ρεζιλέψουν οί άλλοι: Βρήκε μόνος του τις Δελφικές γιορτές.

Γιάνης Σιδέρης

ΟΙ Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΕ Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ
Δ. Οίκονομίδη : «Στόν Απέραντο Κόσμο» ποιήματα 

Ά θή- 'α  1923 ^ρα χ .  15.
Θράοου Καστανάκη·. « Ή  χορέφτρια Κοντεσίνα Φελι- 

τσιιά—Παρισινά διηγήματα. Βιβλιοπωλείο « ’Εστίας» Τιμή 
Δραχ. 25.

Π. Πρεβελάκη : «Στρατιώτες». Α θ ή ν α  1928 Τιμή Δρ. 15
Socie te  des N a t i o n s : «C om m ent faire  co n n a i t re  la  

Socie te  des N a t io n s  e t  d eve lop pe r  Γ e sp r i t  de C o o p e ra 
t ion  in tellec tuel le  Internationale». G eneve .  1927.

L I B R E  D irec teu r  le P ro fesseu r  L o u is  Roussel.  
M o ntpe ll ie r ,  F ran ce ,  n. os 72—73. F rs .  1 ,50.

'Αγών τών Παριοίων , έβδομαδιαίος, φύλο 175 τής 8. 
τοϋ Δεκέμβρη 1928. Τιμή φύλου frs 0,80.

Νέοι Ρυϋ·μοί.  Μηνιάτικο Λογοτεχνικό Περιοδικό. Χρο
νιά Λ' φ. Δ' καί Ε '  Ν)βριος 1928.

’Α γροτ ική  Ζωή.  Μηνιαίο Γιωργικό καί χτηνατροφικό 
περιοδικ '). Σ)βριος 1928

Λάβαμε καί τή «Διακήρυξη τοϋ Κ αλιτεχνικον  Ό μ ίλου  
Ή ϋ-οη ο ιώ ν» καί θά μιλήσουμε γ ι’ άφτήν στό ερχόμενο 
φύλο.


