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Μια τρίτη ροπή μέσα σ ιήν αστική αντίδραση 
μπορεί νά πάρει τό χαραχτηρισμό τοϋ νεορω μαντι- 
κοϋ ίδεαλισμοϋ.  Σ τήν  Έ β ρ ώ π η  ό νεοκαπιταλισμός 
καί δ έμπειριοκριτικισμός άνοιξαν τό δρόμο στά 
χίη  ΐδεαλιστικά συστήματα. Στόν τόπο μας έχουμε 
μόνο ώχρες άπηχήσες καί μικρές απαρχές. ’Α ναμφ ι
σβήτητα δμως θά  δυναμώσουν καί σέ μας οί τάσεις 
άφτές καί ολοένα θά  υψώνουν τή φωνή τους καί πε
ρισότερο.

Μία προεργασία πρός άφτή τή ροπή ήταν τό 
εργο τοϋ κ. Άποστολάκη «‘Η  ποίηση στή ζωή μας» 
έργο γραμμένο μέ βασικό οδηγό τόν Κάρλαϋλ. Τώρα 
τελεφταία ομως τό κίνημα εχει περισότερους αντι
προσώπους. Επηρεασμένοι άπό τή συντηρητική καί 
αντιδραστική «φιλοσοφία τής καΟέδρας» οί νέοι, 
πού γυρίζουν άπό τή Γερμανία άρχισαν είτε μέ 
κριτικές είτε καί μέ συστηματικές εργασίες, μέ αρκετό 
στόμφο καί μέ δογματισμό, τό ϊδεαλισ τικό κήρυγμα. 
Στήν κατηγορία άφτή, αν καί χωρίς ενότητα αναμε
ταξύ τους, άνήκουν δσα έγραψαν οί κ. κ. II. Κανελ- 
λόπους. Π . Ζήσης, Θ. Τσάτσος; I .  Οεοδωρακόπουλος 
καί ακόμη καί δ κ Λ. Βεζανής.

Ε ίν α ι  μάλιστα άρκετά χαραχτηριστικό καί γιά 
τήν αντιδραστική τάση καί γιά τό βερμπαλισμό τών 
ροπών τούτων, δτι οί νέοι άφτοί γράφουν μιάν ά- 
γρια καθαρέβουσα πού μάς ξαναφέρνει πενήντα χρό
νια πίσω. ‘Ο κ. Θ. Τσάτσος υψώνοντας πιό αποφα- 
στικά άπ’ δλους τή σημαία τοϋ ’Ορθόδοξου ‘Εγελια
νισμού, γράφει σχεδόν άρχαία Ελληνικά, μακαρονί- 
στικα ένοείται καί άθλια. Γιά ποιούς γράφουν ;

Τέλος πρός άφτό τό δρόμο, αν καί χωρίς β α θ ύ 

τερη φιλοσοφική διατύπωση, κινιέται και δ συντη- 
ριτικός δημοτικισμός μέ τό ρο)μαντι>«ό περιεχόμενο 
πού δίνει στήν ενοια τής «νεοελληνικής πραγματι
κότητας».

Έ ν ώ  δμως έχομε τόσα φανερώματα συντηρητι
κών τάσεων, μάταια θά άναζητοϋσε κανείς καμιά 
οπωσδήποτε σημαντική εκδήλωση φιλελέφτερης Αστι
κής Ιδεολογίας. Τό φαινόμενο είναι πολύ χαραχτη- 
ριστικό. Μάς δείχνει τό οριστικό γύρισμα πρός τά 
δεξιά τής αστικής τάξης καί στόν τόπο μας.Τά στρα
τόπεδα χωρίζονται, τά διάμεσα πέφτουν. Ούτε δπα- 
δούς τοΰ υλισμού, ούτε ρεαλιστές, θετικιστές, οΐίτε 
πραγματιστές,ούτε καν νεοκαντιανους ή έμπειριοκρι- 
τικιστές, έ'χουμε άφτή τή στιγμή στή’· Ε λλ ά δα  
μέ κάποια δράση. Ή  στή μιά δχτη  θά  είναι κανείς 
ή στήν ά λ λ η .Ί ΐ  μέσα στό στρατόπεδο τών συντηρη
τικών ή [ΐέσα στό στρατόπεδο τοΰ σοσιαλισμού.

Περνώντας τήν επισκόπηση τής σοσιαλιστικής 
κίνησης έ'χουμε νά κάνουμε πρώτα πρώτα τήν παρα
τήρηση, πώς δ εξο>μαρξιστικός σοσιαλισμός εϊναι 
σχεδόν άνΰπαρχτος. ‘Ο κ. Δρακοΰλης καί δ κ. Ι ’ιαν- 
νιός, οί δυο γνωστοί τύποι τών σοσιαλιστών άφτής 
τής μάρκας στήν Ε λλάδα , ούτε γράφουν τίποτα σο
βαρό, ούτε βρίσκουν καμιάν απήχηση. Τώρα τελεφ: 
ταία ιδρύθηκε ή Ε τ α ιρ ία  σοσιαλιστικών σπουδών 
καίέ'βναλε δυο qnUa τοΰ περιοδικού «Σοσιαλιστική 
Ζωή» μέ τάσεις σοσιαλιστικές, στή στενότερη σημα
σία, δηλαδή, δεφτεροδιεθνικές. Μά ή κίνηση εϊναι 
άκόμα στήν άρχή της καί δέν ξέρουμε τί θά  δώσει. 
Οί κ. ’Αρ. Σίδερης καί Γεωργτάδης, άπό τούς πα- 
λιότερους σοσιαλιστές, ποί1 δέ μπήκαν στό πλαίσιο 
τοΰ Μαρξισμού, δέν έγραψαν τίποτε τόν τελεφταΐο 
καιρό. Μέσα στήν περιοχή τοΰ γενικότερου σοσιαλι-



σμοΰ χωρίς άφστηρό κομουνιστικό ή ορθόδοξο μαρ
ξιστικό δογματισμό πινιέται ή «Σοσιαλιστική Ε γ 
κυκλοπαίδεια» και το περιοδικό «’Αναγέννηση», μά
λιστα στη δεφτερη χρονιά του. Στή σοσιαλιστική 
τέλος ιδεολογία πρέπει νά κατατάξουμε καί τό τελεφ- 
ταΐο έργο τοΰ κ. Σβώλου. «Τό νέον Σύνταγυα καί αί 
βάσεις τοΰ πολιτεύματος». Ε κ ε ίνο ι  δμως, ποΰ δού
λεψαν συστηματικότερα στό πνεβματικό επίπεδο 
είναι αναμφισβήτητα ο! κομουνιστές.

Ή  δράση τους πήρε ενα σωστό κατ’ αρχήν δρό
μο. Π ροσπάθησαν νά μεταφέρουν στή γλώσα μας 
τα κλασικα εργα τοΰ μαρξισμού. Τό «Κομουνιστικό 
Μανιφέστο» μεταφράστηκε αρκετά καλά, τό «Κε
φαλαίο» τοΰ Μαρξ βγαίνει σέ δυό μάλιστα μεταφρά
σεις, άλλα έργα τοΰ Μάρξ, τοΰ Έ νγκ ελ ς ,  τοΰ Λένιν 
και τών Λενινιστών τυπωθήκαν. Μέ πολλή προσοχή 
έγιναν πρό πάντων οί μεταφράσεις τής «Σοσιαλιστι
κή, Βιβλιοθηκης» και μερικές ά π 3 άφτές, δπως ή 
«Φιλοσοφία» τοΰ Έ νγκελς  είναι αξιόλογες. Τό περ ιο
δικό «Νέα Επιθεώρηση» υπηρετεί τήν κίνηση άφτή, 
τωρα μαλιστα απο τήν πρώτη ιοΰ Γενάρη, άρχισε 
να ξαναβγαίνει καιη«Κ ομουνιστικήΈ πιθεώρηση».Σέ 
προίτοτυπες εργασίες καί μελέτες σοβαρές ύστερε! βέ

βαια ακόμα ή σοσιαλιστική κίνηση. Γενικά δμοος δέν 
μπορεί να πει κάνεις, πο)ς δεν άσκεΐ δυνατή έλχπκήν 
επίδραση στους νέου; ή. ιδεολογία τοΰ επιστημονικού 
σοσιαλισμού.

Φ *
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Α φ ιες  u v a i  σε μ.οι πολυ γενική επισκόπηση οί 
ιδεολογικές ροπές, που παρουσιάζονται άφτή τή στιγ
μή στόν τόπο μας. "Αν πρόκειται νά προβλέψουμε, 
ποΰ πρέπει νά δοθεί καί ποΰ θά  δοθεί τό π ιθανό
τερο ή κυριότερη μάχη στό άμεσο μέλον, εμείς του
λάχιστο πιστεβουμε, πώς ή σύγκρουση θά στραφή 

' ανάμεσα στους νευρω μαντικούς Ιδεαλιατ'ες καί 
τους μαρξιστές.  Εκεί κορυφώνονται τά δυό κύρια 
ρέΡματα, ποΰ ενσαρκώνουν τήν ιδεολογική αντίθεση 
ανάμεσα στόνσυντηρητικόάστισμό καίστήνπρωτοπόρα 
εργατική τάξη. Έ νοεΐτο ι,  δτι οί αστοί έχουν δλη τή 
διάθεση νά κινητοποιήσουν τό «επιχείρημα τοϋ βούρ
δουλα» περισότερο άπό κάθε θεωρητική λογομαχία. 
Καί δπως φαίνεται άπό τή χ^ραχτηριστική σιωπή 
τών «νεαρών ιδεαλιστών φιλοσόφων» άπέναντι στό 
νόμο γιά τό «ιδιώνυμο αδίκημα*, τό επιχείρημα άφτό 
τούς εϊναι πολύ καλοπρόσδεχτο.

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Α ΔΙΚΕΣ Α Ν Η Σ Υ Χ ΙΕ Σ ,  ‘Ο κ. Νικολούδης ρ'παιξε τό 
ρολο «υπουργού τής Παιδείας»- φυσικό εϊναι νά φιγουράρει 
κάθε τόσο στήν εφημερίδα του σάν ενα =Ιδος έκπαιδεφτι- 
κοΰ προκουράτορα. Ανησυχεί λοιπόν, νιατί ή Κυβέρνηση 
δέ φέρνει τό πρόγραμα της στή Βουλή καί δέν προβλέπει 
τίποτα καλό, αφού τό υπουργείο τής Παιδείας εξακολουθεί 
νά ε ϊ \α ι  «έρμαιον τών μέχρι τούδε ριζοσπαστών τοΰ πα
λαιού καί τοΰ Νέου 'Εκπαιδεφτικοϋ Ό μίλου» . 3Άς τόν 
καθησυχάσουμε. ‘Ο «νέος» Έ κ πα ιδεφ τ ικός  "Ομιλος δέν 
εχει καμία, μά καμία απόλυτα σχέση μέ τό υπουργείο της 
Παιδείας και τα παλαια μέλη του ‘Ομίλου, πού βρίσκονται 
στό υπουργείο τής Παιδείας δέν έχουν καμιά, μά καμιά 
απόλυτα σχέση μέ τήν έκπαιδεφτική μεταρύθμιση. 0 1  άν
θρωποι φροντίζουν μόνο γιά τή ϋεσούλα ιους καί αγωνί
ζονται νά δημιουργήσουν * Ι 'εν ια ίς  Λ i t  ν ΰ  ύναεις Π α ιδε ία ς» 
γιά  νά φουσκιόνουν τό μιστό τους. Τίποτε άλλο.

*$ $

Ο ΛΑΣΚΑΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Α ΝΘΡΩ ΠΟΣ. Ό  ίδιος 
κ. Νικολούδης παραθέτε ι στό άρθρο του μέ θαβμαστικά 
καί άραιά στοιχεία γιά δείγμα τής άνταρτικότητας τοΰ;Έκ- 
παιδεφτικοϋ ‘Ομίλου τήν άρχή, πώς «δ δάσκαλος εϊναι 
πρώτα αν\)ρωπος και επιστήμονας καί έπειτα δργανο τοΰ 
Κράτους». Πολΰ σωστά. Κατά τόν κ. Νικολούόη ό δάσκα
λος δέν πρέπει νά εϊναι οΰτε άνθρωπος, οΰτε επιστήμονας.

Πρέπει νά είναι μιστόδοιιλος σκλάβος, χωρίς ά νθ ρ ω π ί  
σμό καί χιορίς επιστημονική κατάρτιση.

$% *
ΚΙ ΑΦΓΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ. Τέλος ό κ. Νικολούδης λέει καί 

τό μεγάλο μυστικό Μετανοεί καί ό Πιος γ ιά  τή λύση, πού 
δεχτηκε σάν ύπουργός, νά μείνει, ή δημοτική γλώσα στί; 
τέσερις πρώτες τάξεις ιού δημοτικού σκολειού. «Διά τάς 
βαρείας νόσους αί ριζικαί θεραπείαι». Μπράβο του; Τωρα 
είναι συ\*πής, πολύ συνεπέστερος άπό τούς κωμωδούς τής 
«έκπαιδεφτικής Μεταρΰί)μιση;» τού υπουργείου τής Παι
δείας καί τού ΙΙανεπιστημίου Θεσαλονίκης. Μά ας είναι 
βέβαιος, πώς κι άφτό θ ά  γίνει. Ό τ ι  θ ά  πόρουν πίσω 
μετανοημένοι, καί τό λίγο ποΰδωκαν στό λαό. δέν υπάρχει 
καμιά αμφιβολία. Ό  κ. Βενιζέλος ΰά ανακαλύψει σέ λίγο 
οτι ό νόμος γιά τήν εΙσαγωγή τής δημοτικής «κομουνί’ 
ζει>. Καί θ ά  αναθέσει στοΐ-g καθηγητές τοΰ Πανεπιστη 
μίου Θεσαλονίκης κ. κ. Χατζιδάκη, Αελμονζο καί Τ ρ η ν .  
ταφυλιδη νά μπάσουν τή γλώσα «τών αίθουσών τής καλής 
ημών κοινωνίας» στά σκολειά.

Λ* *
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝ Α Ι Α ΧΩ Ν ΕΦ ΤΗ , Γιά νά γίνει κα 

νείς κομουνιστής, υποτίθετα ι ,  πώς *ϊναι άν&αω,τος, πού 
μπορεί νάντικρίσ3ι μέ απόλυτη σκληρότητα καί ψυχραιμία 
τήν άλήθεια. Κ»ί δμως καί ό μ ω ς . , .Ό  Ε λ λ η ν ικ ό ς  χομου.



νισμός. . . έλλη νοφέρνει. Στό άρθρο μας γιά τό Ιδιώνυμο 
αδίκημα είπαμε σχετικά ιιβ τό καμουνιστικό κόμα, πολύ 
άντικειμεν ικά «πώς βγήκε άπό τίς εκλογές σχεδόν εκ
μηδενισμένο». Εϊναι ψέμα άφτό ; Είναι έξεφτεΗσμός ; 
Γίνεται μέ τήν πρόθεση νά μτλάξει τήν Κυβέρνηση. 
Τόσο λοιπό/ όοισμένοι άνθρωποι, χάσαν τή δύναμη τής 
αφτοκριτι^ής, ώστε δέν μπορ >ΰ ε νάντικρύ-ίουνε τήν αλή
θεια  καί νά βγάλουνε τάναγκ /ια  συμπεράσμαςα ά π ’ άφτήν ;

** *

Η  Π ΙΣ ΙΝ Η .  01 "Ελληνες κο ιουνισιέ; έχουν διαμορ
φώσει μιά ώραία φρασεολογία. Καί ίν  ιοΰν νά τή χρησιμο
ποιούν παντού καί π ιντα χωρίς καμιά στοχαστικότητα καί 
μπορονμε νά πούμε καί κα ιιά σοβαρότητ ι. Λ 'νε  λοιπόν, 
πώς καί ό «Ε κπαιδεφτικό; "Ομιλος» πο'.βμώντας τό νομο
σχέδιο γιά τό «ιδιώνυμο άδίκημχ» θέλει νά κρ ιτήσει «πι
σινή» καί νά βγει «παστρικός».

‘Ομολογούμε, π ώ ; δεν είμαστε ίκ ινοι νά κατανοήσουμε 
τή β ιθ ε ιά  λογιχή τών κομ > ινιστών. ‘Ο Ε κπα ιδεφτικός  
"Ομιλος δέν εϊναι πο'.ιτ ικό σο)ματεΐο. Ά φ τ ό  διαπιστώ
θηκε σέ γενικές συνελε’φσεις, σέ ψηφίσματα, σέ προγρα- 
ματικές άρχές τοΰ σωματείου. Δέν εϊναι έ.τομέιως σωμα
τείο κομουνιστικό. Ε ϊνα ι  σωματεία σοσιαλιστικό στήν

Δ '.
Τό δέ φτερό σημαντικότατο αϊτιο  τής άγραματω- 

σύνης, πού μας εξηγεί τήν ανικανότητα τών παιδιών 
να διατυπώσουν τά διανοήματα τους, τίς ακυριολε
ξίες, τίς ασυνταξίες, τή γραματική αβεβαιότητα, τό 
άνοστο ή ανόητο ύφος καί έμεσα μας εξηγεί σέ ίκανό 
βαθμό καί τήν ελειψη άπό γνώσεις καί άπό σωστά 
νοήματα, εϊναι ή χρεωκοπία τής καθαρέβουσας.

Γ ιατί εϊναι βέβαια φανερό, πώς αφού ή καθα- 
ρέβουσα εϊναι ή επίσημη γλώσα καί άφτή άποτελεϊ 
τό σκοπό τής γλωσικής διδασκαλίας καί στά ελλη
νικά σκολειά καί στά Γυμνάσια, άφτή εϊναι τό κα
θιερωμένο εκφραστικό μέσο γιά τόν επιστημονικό 
λόγο καί σάφτή είχαν τήν αξίωση οί καθηγητές τοϋ 
Πανεπιστημίου νά γράψουν οί νέοι τά διανοήματα 
τους, άφτή εϊναι ή αποτυχημένη. Ό τ α ν  μιά γλώσα 
δέ μαθαίνεται άφού καθίσει κανείς στό θρανίο εντεκα 
χρόνια, σημαίνει πώς ή γλώσα άφτή δέ μπορεί νά 
εϊναι τό εκφραστικό δργανο ενός λαοΰ. Εϊναι αστείο 
νά λέμε, πώς φταίει ή δημοτική, πού δέ διδάχτηκε 
παρά μόνο στίς τέσερις τάξεις τού δημοτικού σκο
λειού. Καί μάλιστα μέ άντίδραση τής κοινωνίας, μέ 
δασκάλους απροετοίμαστους καί μέ διακοπές.

Δεν εϊναι βέβαια ανάγκη νά συνοψίσουμε έδώ 
άλλη μιά φορά τό πολυθρύλητο γλο>σικο ζήτημα. 
Ή  χρεωκοπία τής καθαρέβουσας εϊναι αντικειμε

πλατειά σημασία της λέξης. Ληλαδή πιστέβει στό σοσ ια
λιστικό Ιδανικό τής κοινωνίας καί άκόμα πιστέβει πώς 
κάθε μεγάλη κοινωνική άλαγή, καί μιά ριζ ική πνεβμα
τική άπολύ-ρωση τοΰ λαοΰ, εχει γιά προϋπόθεση της τήν 
πάλη τών τάξεων. ’Εργάζεται δμως καϋαοά μέσα στό 
πνεβματικό επίπεδο. Δέν πολιτέβεται.  Τί ήθελαν λοιπόν 
οί κομουνιστές ; N't πει ό «*Ε «παιδεφτικό; Ό μ ιλ ο ς»  τά  
αντίθετα ά π ’ άφτά ; Νά δοίσει στόν ε ιφ ιό  του τό χαρα~ 
χτήρα πολίτικου σωματείου ; Όμολυγοΰμε, πώς δέν κατα '  
λαβαίνουμε, τ ί  ζηιτοΰν οί κομουνιστές.

* *-·.·■
ΟΥΤΕ Τ Ο Ν  Κ Ο Μ Ο Υ Ν ΙΣΜ Ο . Ό  «Εκπαιδεφτικός 

Ο'ΐιλος» ζ η ο ε ι  άπόλυ:η  λΕφτεοιά στή σκέψη, χωρίς κα
μιά εξαίρεση. Δέν κάνει καμιά διάκριση γ ιά  τούς κομου
νιστές. Στό άρθ-ρο μας μάλιστα γ ι ί  τό «Ιδιώ'υμο άδ ίκηοα’ 
άποδείξ'ίμε, πώς σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα τής 'Ελληνικής 
Δημοκρατίας, οί κομουνιστές έ'χουν απόλυτη λεφτεριά καί 
στήν πολιτική δράση.ΟΙ κομουνιστές όμως φαίνεται σά νά 
μήν τήν θέλουν άφτή τ^ λεφτεριά. Γιατί μερικέ; παράξενες 
ενέργειες τους τείνουν νά μάς πείσουν, πώς σάν νά επιθυ- 
μοΰν νά ψυφιστεΐ τό ιδιώνυμο. Μά ποϋ νά καταλάβει κά
νει;,  δταν ε’ίναι αμύητος, τήν άφταστη πολιτική δ ιορατι
κότητα τοΰ ‘Ελληνικού κομουνιστικού κώματος 1

νική, θεωρητική καί πραχτική. Δέ στάθηκε ικανή νά 
δαισει στό λαό εντεχνο γραφτό λόγο. Ή  δημιουργική 
λογοτεχνία άπό σαράντα χρόνια καί δώθε γράφεται 
ολάκερη στή δημοτική γλώσα.

Στέκεται ακόμα στήν πολιτική δημοσιογραφία, 
στο δικαστήριο, στή Βουλή, στήν Έ κλησ ία  καί στόν 
επιστημονικό λόγο, μά καί κάθε μέρα χάνει τό έδα
φος. Ουσιαστικά εϊναι χρεωκοπημένη καί σάφτά 
τά επίπεδα, γ ιατί δέν εκπληρώνει τό σκοπό της. Σ τ έ 
κεται «κατ’ επιβολήν» καί χωρίς εσωτερική πίστη 
στήν αξία της.Γιατί στή θεωρητική συζήτηση,πού ε- 
γινε τά τελεφταίαπενήνταχρόνια άνάμεσαστούςγλωσ- 
σολόγους καίφιλόλογους,Βερναρδάκη,Ροΐδη,Ψυχάρη, 
K ru m b a c k e r ,  Φιλήντα Γιανίδη καί Τριανταφυλίδη 
άπότήμιάμεριά,Κόντο,Μιστρκότη,Σκιά καίΧατζιδάκη 
άιτότήν άλλη μεριά,οίδημυτικιστές νίκησαν πέρα γιά 
πέρα. Κανένα επιχείρημα τών άρχαϊστών καί καθα
ρευουσιάνων δέ στάθηκε καί απόδειξη τρανή, πώς 
οί καθαρεβουσιάνοι άφησαν κατά μέρος τά γλωσικά 
επιστημονικά επιχειρήματα καί διακήρυξαν, πώς ό 
δημοτικισμός σημαίνει επιβουλή ενάντια στή θρη
σκεία, τήν πατρίδα, τήν ηθικήν, τήν οικογένεια, τήν 
εθνική παράδοση, τήν εθνική ενότητα καί τά π α 
ρόμοια.

Ή  θεωρητική καί πραχτική χρεωκοπία τής κα- 
θαρέβουσας εϊ'χε γιά αποτέλεσμα τήν υποκειμενική

Τ Ο  Κ Υ Μ Α  Τ Η Σ  Α Γ Ρ Α Μ Α Τ Π Σ Υ Ν Η Σ



ΐτίζ χρεωκοπία στή συνείδηση των δασκάλων καί 
τών καθηγητώ ν καί άφτών τών κλασικών (ριλολό- 
ycov. Σήμερα ο /ι  μόνο πια δέν πιστέψει κάνεις στό 
γυρισμό στήν αρχαία γλώσα, μά οΰτε και στήν κα- 
θαρεβουσα. Ε ϊναι πολύ λιγοστά και μέσα στό δα·· 
«καλικύ κόσμο τάπομεινάρια τής γλωσικής ορθο
δοξίας.

I ό γεγονός άφτό μάς εξηγεί, γιατί μολονότι επί- 
σημη γλώσα τής Μέσης Παιδείας είναι ή καθαρε
ύουσα, διδάσκεται τόσο ανόρεχτα, καί μέ τόση λιγο- 
πιστια, όπου τά παιδιά δέ μπορούν νά ΰποστοϋν κα
μία επίδραση άπό τούς δασκάλους τονν.

Σάφτό  δμως συντρέχει καϊ ένας άλλος λόγος. Τά 
παιδιάζοϋντή ζωή τήςγΰρω τους κοινοινίας.’Ό χ ι  μόνο 
το λαϊκό σπίτι,παρά και άφτό τό αστικό και τό αρι
στοκρατικό, ποΰ άλοτες επιτηδεβότανε στήν ομιλία 
του και μακαρόνιζε, τώρα μιλάει τή δημοτική. Τό 
ίδ ιο  το παιδί διδάχτηκε για λίγα χρόνια στήν άρχή 
τη δημοτικη, ολα τα λογοτεχνικά βιβλία καί τά παι- 
δικα και φιλολογικά περιοδικά πού διαβάζει γράφον
ται στη δημοτική, στό θέατρο, δταν πάει, άκοΰει τή 
δημοτική. Σ την  εφημερίδα ακόμη δ,τι εϊναι οπωσ
δήποτε λογοτεχνικό, το διαβάζει στή δημοτική ή 
στη μιχτή. 1 έλος ενα πλήθος άπό επιστημονικά βι
βλία γράφονται τώρα πια στή δημοτική γλώσα. Ε ί 
ναι Λοιπον πολιι φυσικό, πώ ς γλωσικός κανόναί, 
ενιαίος γλωσικός τύπος δέν υπάρχει. "Αν τό παιδί 
είναι δυνατός εκφραστικός τΰπος απολυτρώνεται καί 
γράφει στον ιδιωτικό του βιο και στις εκθέσεις του 
στό σκολειό τή δημοτική γλώσα. ’Ά ν  εϊναι περισό
τερο παθητικός ή αδύνατος εκφραστικός τιίπος προ
σπαθεί νά γράψει στο σκολειό καί στις εξετάσεις του 
τήν καθαρέβουσα καί πελαγώνει. ’Ανακατώνει τις 
δυό γλωσες, τις δυο γραματικές, μπερδέβεται άκυ- 
ριολεχτεί καί ανοηταίνει.

Σέ όποιοδήποτε σημερινό σκολειό, αν μελετή
σουμε τις εκθέσεις τών παιδιών, θά  ϊδυϋμε άφτή τήν 
κατασταση ζωγραφιστή μπροστά μας καί θά ζήσουμε 
την τραγούδια τοϋ σΰχρονου ελληνόπουλου, ποΰ κοντά 
στις άλλες τρομερες δυσκολίες τής ζωής, έχει νάντι- 
κρίσει και την προαιώνια άφτή αδυναμία τής φυλής 
του, άφτό τό ελληνικό «προπατορικόν αμάρτημα», 
ποΰ λέγεται ελληνική διγλωσία.

Ενα τρίτο σημαντικό αϊτιο  γιά τήν άγραματω- 
σύνη, στενά ενωμένο μέ τό δέφτερο, πού μάς εξηγεί 
πρό πάντων τήν ελειψη άπό γνώσεις καί άπό ουσία- ’ 
στική μόρφωση ποΰ παρουσιάζουν οί απόφοιτοι τοϋ 
Γυμνασίου, είναι ή χρεωκοπία τοϋ ψεφτοκλασικοϋ 
|δανικοϋ.

Ό  κλασικισμός στή Δόση στις δημιουργικές το 
έποχες ειχε πολύ διαφορετικό νόημα άπ’ ο,τι πήρε σέ 
μάς. Εκεί επρόκειτο μέ τή μελέτη καί τή μετουσίωση 
τών πρωτΰπο)ν, που εδωκε ό αρχαίος πολιτισμός, νά 
τονωθεί ο νεώτερος άνθρωπος στή δυναμικότητα του 
και νά υψω θεί σέ ανάλογη δημιουργία μέ τά δικά 
του μεσα. Εδω τό κλασικιστικό ιδανικό πήρε τή 
μορφή της άφτοΰσιηις ανάστασης τοϋ άρχαίου πολι
τισμού, πράμα άδύνατο άπό κάθε άποψη, άρα ψέ- 
φτικο.

Καί ομως δλη μας ή Μέση Παιδεία είναι θεμε- 
λιωμενη σαφτό τό ψέφτικυ Ιδανικό. Καί επειδή φ υ 
σικά ή σύγκρουση τής ψέφτικης άφτής ιδέας μέ τή 
ζωη, την απογυμνώνει άπό κάθε περιεχόμενο, δχι 
μόνο ή παλιά απλοϊκή πίστη τών «διδασκάλων τοϋ 
Γένους» επεσε, μά καί κείνο ακόμα, πού τής είχε 
μείνει γιά μόνο περιεχόμενο, δηλαδή ή μελέτη τών 
άρχαίων συγγραφέων, έστω καί ή μόνο γλωσική, 
γραμματική, μηχανική καί άψυχη καί άφτή γίνεται 
σήμερα στα σκολειά χωρίς καμιά πεποίθηση καί χωρίς 
καμία όρεξη. Η  « Φιλοσοφική Σχολή» τοΰ Π ανεπι
στημίου δέν κατόρθωσε νά δώσει στόν κλασικισμό» 
ούτε το περιεχόμενό, που οι νεωτεροι ξένοι κλασικοί 
φιλόλογοι πρασπαθοϋν νά τοΰ δώσουν.

Αοα η Μέση μας Π αιδεία ,  ποΰ σπαταλάει τόν 
περισοτερο και πολυτιμότερο χρόνο  της στή διδα
σκαλία τών αρχαίων Ελληνικών και τών Λατινικών 
δεν προσφερει καμιά μόρφωση σ τά παιδιά, Οί ά'λλόι 
κλάδοι τών μαθημάτω ν είναι τεράστια καθυστέοη- 
μένοι, ο κλασικισμός κούφιος. Τ ί  μόρφωση θέλομε 
νά έχουν οί απόφοιτοι τοΰ χοεωκοπημένου άφτοϋ 
Γ υμ νάσ ιου ;

Και ερχόμαστε τέλος στο τέταρτο α ΐτ 'ο  τής άγρα- 
ματωσυνης, στην χρεωκοπία ολόκληρου τοΰ έκπαιδε- 
φτικοϋ μας συστήματος.

Ό τα ν  ονομάζουμε χρεωκοπημένο τό σημερινό 
εκπαιδεφτικό μας σύστημα, δεν τό κρίνομε απόλυτα 
σύμφωνα μέ τό κοινωνικό ιδανικό μας, τό κρίνουμε 
σχετικά μεσα σε τοπο και χρονο καί συγκριτικά μέ 
τις άλλες αστικές κοινωνίες τής Δυτικής καί τής Μέ- 
σης Έ β ρ ώ π η ς .  Μιά τέτια σύγκριση μάς δίνει άμέσιος 
τά ακόλουθα πορίσματα. Τό αστικό εκπαιδεφτικό 
σύστημα, δπου εφαρμόστηκε καλά, κατόρθωσε νά 
κατεβασει τον αναλφαβητισμό δλου τοΰ λαοΰ σχεδόν 
στο μηδενικό, στην ‘Βλλάδα έ'χονμε υστέρα άπό 
εκατό χρόνια εφαρμογής του 5 5 ο ) ο  αναλφάβητους  
καϊ Sva 9 5  ο)ο άγράματους.  Τό αστικό εκπαιδε’ 
φτικό σύστημα κατόρθωσε νά υπηρετεί σχετικά καλ* 
καί μέσα στό πλαίσιο τοϋ έκμεταλεφτικοΰ oujvm
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κοΰ συστήματος, τις άνάγκές τοϋ σύχρονού άγι)οτι- 
κόϋ, τ£χνικοΰ καί άνταλάχτικοΰ πολιτισμού, τό έλλη- 
νΐκό έκπαιδεφτικό σύστημα αφήνει καί τόν αγρότη 
καί τόν τεχνίτη καί τόν έμπορο χωρίς τά απαραί
τητα εφόδια γΐά τή ζωή του. Τό αστικό εκπαιδε- 
φτικό σύστημα κατόρθωσε νά ΰπηρετήσει' σχετικά 
καλά την επιστημονική έρεβνα καί, τή μετάδοση τής 
επιστήμης, τό ελληνικό έκ,ταιδεφτικό σύστημία άφή- 
vfei τόν "ΕλληΥά τελεία άνεπιστήμόνα. Τό Αστικό 
έκπαιδεφτικό σύστήμα κατόρθωσε νά υπηρετήσει σχε- 
τΐκά καλά τό ά'Λ'ωμα τής καλαισθητικής καί φιλο
λογικής μόρφωσης, τή μελέτη παλιών καί σΰχρονων 
ξένων καί εθνικών φιλολογικών μνημείων άπό τή 
άστική πρό πάντων νεολαία» τών διαφόρων λαών. 
Τό ελληνικό έκπαιδεφτικό σύστημα οΰτε τά κλασικά, 
ούτε τά σΰχρονα ελληνικά καί ξένα φιλολογικά μνη 
μεία έφερε σέ επαφή μέ τήν ψυχή τής νεότητας. 
Ό , τ ι  γίνεται σχετικά μάφτά, γίνεται έξω άπό τό 
σκολειό.

Έ  ομολογία απάνω σάφτά τά πορίσματα είναι 
γενική, ά π5 δλα τά στρατόπεδα καί άφτών τών συν
τηρητικών. Στό σημείωμα μας τοΰτο δέ μπορούμε 
νά μποΰμε σέ περισότερες λεπτομέρειες. Έ χ ο υ ν  άλ
λωστε γραφτεί αρκετά γιά τοΰτο τό θέμα.

Τό συμπέρασμα είναι, πώς τό ελληνικό έκπαιδε- 
φτικό σύστημα καί στήν δργάνωση τών σκολειών καί 
στά πρυγράματα, καί στή μόρφωση τών δασκάλων 
καί στή διοίκηση καί στά υλικά μέσα τής αγωγής, 
αν συγκριθεί μέ τάλλα αστικά συστήματα, εϊναι από
λυτα καθυστερημένο καί χρειάζεται ριζική αναδιορ
γάνωση.

'Ύστερα λοιπόν από τή διαπίστωση, πού κά

μαμε, ώς πρός τά βαθύτερα α ίτ ια  τής άγραματωσΰ- 
νης, ε’ίναι ολοφάνερα τά μέσα, πού έπιβάλονται γιά 
τή θ ε ρ α π ε ία :

Α '.  Ώ ς  πρός τήν όρϋ·ογραφία  : Ή  σημερινή 
ελληνική δρθογραφία δέ μπορεί νά κρατηθεί. Οί λύ
σεις εΐναι τρείς. 1) ν ά π λ ο π ο ιη θ ε ΐ  το σημερινό όρΟο- 
γραφικό σύστημα συντηρητικά. Δηλαδή : Νά καταρ- 
γηθοΰν ot τόνοι καί ΐά  πνέβματα. ‘Ο ’Ελισαίος Γΐα- 
νίδης εχει προτείνει έ’να αρκετά καλό σύστημα ώς 
πρός άφτό. 'Έ ν α  αλλο σύστημα εΐναι νά κρατηθεί 
Ινας τόνος γιά κάθε τονιζόμενη λέξη. Νά καταργη- 
θοϋν τά διπλά σύμφωνα παντού. Τό αυ, ηυ, ευ, νά 
γράφονται οπως προφέρονται. ‘II  συνίζηση νά γρά
φεται παντού μέ ι. 2) Νά εισαγάγουμε τή φω νη τική  
ορθογραφ ία .  Ο ι "Ελληνες τής Ρουσίας έκαμαν τήν 
άρχή; Μποροΰμέ νά μελετήσουμε τό σύστημα τους 
καί νά τό διορθώσουμε. 3) Ν ά  π ά ρ ουμ ε  τό λατ ι
νικό Αλφάβητο.  Τ ή > τρίτη λύση θεοίροϋμε γιά ΐή  V 

καλύτερη, γιατί πρώτα πφώτα μάς εισάγει μόρψιΛά 
στήν οικογένεια τών έβρωπαϊκών λαών, έπειτα λύνει 
μΐέ μιάς ολόκληρο τό ορθογραφικό πρόβλημα. Δέ θά  
μπορεί καί θέλοντας κανείς νάνορθογραφήσει. Τρίτο  
*ui πολύ σπουδαίο: Διατηρεί ανέπαφη τήν ορθογρα
φία τής αρχαίας καί τής άρχαΐζοϋοας, δέ δημιουργεί 
επομένως διπλές οπτικές εικόνες γιά κάθε λες η. Έ τ σ ι  
ή ψυχολογική αντίσταση γιά δλους μας ύπερνικιέτοα 
μέ μιας καί έφκολύνοντάι, δσοι θά  μαθαίνουν τά αρ
χαία ελληνικά. ‘Ως πρός τό ζήτημα τοϋ « Ε θ ν ι κ ο ί  
φιλότιμου» αρκεί νά υπενθυμίσουμε, πώς καί οί πρό
γονοι μας τό αλφάβητο τό πήραν άπό τούς Φοίνικες 
καί άκόμα πώς to  Λατινικό αλφάβητο κατάγεται 
άπό τό ελληνικό.

Β Ώ ς  πρός τή γλώαα.  Νά καθιερωθεί ή δη
μοτική άπό τό δημοτικό σκολειό ώς τό Πανεπιστή
μιο. Έ ν α ς  λαός, μιά γλώσα. ’Ά ν  ή καθαρέβουσα 
έχει όποιοδήποτε μνημείο άξιο νά κρατηθε ί—πού 
εΐναι πολύ προβληματικό—νά μεταφραστεί στή δη
μοτική.

Γ '. )  Ώ ς  πρός τόν κλασικιομό : ‘ .ί σπουδή τής 
αρχαίας ελληνικής καί λατινικής νά περιοριστεί σέ 
κείνους, πού επαγγελματικά υπηρετεί, φιλόλογους, 
νομικούς, θεολόγους. Τά αρχαία λογοτεχνικά μνη
μεία νά διαβάζονται άπό δλους τούς άλλους σέ μετά
φραση στή δημοτική. Ό  «κλασικισμός» θά πάρει 
τό ουσιαστικό περιεχόμενο, πού τοϋ δίνει ή σημερινή 
στιγμή τοΰ πολιτισμοΰ.

Δ'.) Ώ ς  πρός τό έκπαιδεφτικό  ανατημα.  Τέ
λεια αναδιοργάνωση άπό τό δημοτικό σκολειό ώ,ς 
τό Πανεπιστήμιο καί ώς πρός τήν οργάνωση καί ώς



πρός τά προγράματα και ως πρός τή διοίκηση καί ώ ; 
πρός τή μόρφωση τών δασκάλοίν καί ώ ς πρός τά 
υλικά μέσα τής Παιδείας.

Ά φ τ ή  είναι ή σωστή θέση τοΰ προβλήματος τής 
αγραματωσυνης στή γενικότατη επισκόπηση του.

Καί τώρα ερχεται τό εριότηι,ια. Θά γίνουν δλα 
άφτά ; Έ μ ε ΐς  τουλάχιστο πιστέβουμε, πώς δέ θά  
γίνουν έστω καί μέσα στό πλαίσιο τής αστικής κοι
νωνίας. Γιατί ;

Έ δ ώ  ανοίγεται άλλο θέμα. Δηλαδή ή κοινωνιο
λογική έρεβνα τοΰ εκπαιδεφτικοΰ μας πρσβλήιιατος. 
Μέ κατηγόρησαν πολλοί, πώς στίς δυο διαλέξεις, 
πού έκαμα στό θέατρο Κοτοπούλη δέν εξέτασα δσο 
έπρεπε πλατειά. άφτή τήν άποψη τοϋ προβλήματος. 
Είναι σωστό. Δέν την εξέτασα καθόλρυ. Γ ιατ ί δέν 
ήταν άφτό τό θέμα μου. Οί περισότεροι βέβαια άπό 
κείνους, πού διατυπώνουν άφτή τήν κατη/ορία  τό

Στή σύνθεση τοΰ προϋπ >λ·>γισμοΰ καθρεφτίζεται ή κοι
νωνική κατάσταση. Γιά νά δείξει κανείς, μέ αναμφισβή
τητο τρόπο jcojo ένδιαφέρεται τό καπιταλιστικό καθί- 
στώς γιά τή μόρφωση καί τήν αγωγή τών παιδιών, θάταν 
δύσκολο νά βρει καλύτερο μέσο άπό τή μελέτη τών ξερών 
αλλά αποδειχτικών α ρ ιθμώ ν τοΰ προϋπολογισμού. Ά π ’ 
άφτή λοιπόν τήν ά ιοψ η  θ ά  μιλήσουμε γιά τόν εκπαιδεφτικό 
προϋπολογισμό τής Λ .ιψίας.

Μά γιά νά κάνουμε σωστή έχτίμηση πρ ίπε ι  νά ξέρουμε 
πρώτα μερικά πράγματά. Σύμφωνα μέ τίς μηνιάτικε; στα
τιστικές τής δημαρχίας γιά τό μήνα Μα η τοϋ 1928 ή Λε.- 
ipiu εχει 690.000 κατοίκου;. ’Απ' άιρτούς 99.532 εϊναι μα
θητές, που διδ ίσκονται σέ 99 χτήρια έμπιοτεβμένοι σέ 
2.974 παιδαγωγούς καί χωρίζονται οέ 3.48ο τάξεις.

Να τώρα η καταστααη τών διάφορων κλάδων στήν έκ- 
παίδεφοη ;

α ')  Δημοτικά σχολεία, 56.362 μαθηιές  σέ 1851 τάξεις.
β ')  Ε π α γ γ ελ μ α τ ικ ά  σχο?εία, 24.971 μαθητές σέ 906 

τάξεις.
γ) Ε παγγελματικά  ανώτερα σχολεία, 7081 μαθητές σέ 

341 τάξεις.
δ) Σχολεία μέσης έκπαίδεφσης, 11,348 μαθητές σέ 3S5 

τάξεις.
‘Ο μέσος δρος τώ\ μαΟητο~ιν σέ κάθε τάξη εϊναι 30,4 

στό δημοτικό σχολείο, 27,3 στό επαγγελματικό, 20,7 στό 
ανώτερο έπαγγελιιατικό, 29,7 στή μέση έκπαίδεφση.

ΟΚα τά παιδιά άπό εξη χρονών πηγα ίνουν  στό δημο
τικό σχολείο οχτώ χρόνια, έ'πυιτα στό επαγγελματικό τρ:α 
καί τελειώνει έτσι ή υποχρεωτική φοίτηση.

Στήν περιπτσ ση πού ένα παιδί προορίζεται νάπάει στή 
μέση έκπαίδεφση άφίνει τό δημοτικό σχολείο μετά τά τέ- 
σερ α χρονιά και κερνάει στο σχολείο της μέσης. *ΚκεΙ 
μένει ή εξη χρόνια ή ένέα αν πρόκειται νά εξακολούθηση 

WV (‘(Τί’,οϊς σπουδές.

κάνουν με άλλη πρόθεση. Φρονούν, πώς καί άφτό τό  

ζήτη.ια έπρεπε νά εξεταστεί μέ τό πρίσμα τής «πο
λίτικης» προπαγάντας. ‘Ομολογώ, πώς δέν ήταν 
άφτός δ σκοπός μου. Καί ούτε άν πρόκειται νά εξε
τάσω την κοινωνιολογική ά'ποψη τοΰ προβλήματος, 
θά  το κάμω μέ σκοπό πολιτικής προπαγάντας. Δέ 
νομιςω σωστό, δσο καί αν ή εποχή παρασέρνει τά 
πάντα στόν πολιτικό στίβ), νά ξεχάσομε την έρεβνα, 
τήν επιστημονική καί δσο μπορεί απροκατάληπτη 
έρεβνα τών προβλημάτων. ’Έ τσ ι  μόνο ή αλήθεια 
τών πορισμάτων μας θά  έχει τή « σ χ ε ί ΐχ ή  άηολυ-  
χότητα» της. Σκοπέβω σέ νεότερη ομιλία μου νά έρε- 
(χνησω καί την άποψη άφτή. Γ ι ’ άφτό κλείνω εδώ τά 
σημειώματα μου γιά τό θέμα τοΰτο. Τ ίς  διαλέξεις 
που έκαμα στό θέατρο Κοτοπούλη ίσως τις κυκλο
φορήσω συμπλη ρωμένες κ ιί μ,έ τήν τρίτη ομιλία μου 
σέ ιδιαίτερο φυλάδιο. Δ. Γ .

Τι να πει κανείς γ ιά  τή φοίτηση στούς διο φόρους τύ · 
πους σχολείων ; Στά δημοτικά σχολειά φοιτοΰν ε τά π α ι '  
δι i  τοΰ πρι>\εταριατου, έ.τιιδή η φοίτηση εϊναι δωρεάν 
κι ό μαθητής δέν πληρώνει μάλιστα ένα μέρος άπό τά 
πράγματα πού τοϋ χρειάζονται.  ‘Η ϊδ ια  κατάσταση στά 
επαγγελματικά σχολειά. Τά σχολειά τής μέσης έ> παίδε - 
ση; είναι φανερά σχο/ειά τοξικά. Τό ποσοστό ιών π(θλε- 
ταρίων μαθητών δεν ξεπερνάει τό 10 0)0 επειδή ούτε τά 
χρονιάτικα εκπαιδεφιικά τέλη άπό 120 μάρκα μποροΰν νά 
π /ηρωσουν ούτε τά μεγάλα έξοδα νά βαστάξουν πού χρειά1 
ζοντη ι γιά βιβλία, τ ε ιρ ίδ ια  κλπ.

I ια νά πετυχοοντή  δωρε ΐν  φοίτηση οί φτωχοί μαθητές 
πρεπει νά πάρουν βαθμό 2β, κι απάνω ενώ οί πλούσιοι 
μπορούν νά φοιτήσουν στά μέσα σχολειά καί μέ κατώιε- 
ρου; βαθμούς κι άφτό συμβαίνει μέ τά 45,5 0)0 άπό τό 
σύνολο τών μα θη τώ ν . Στούς 18.000 μαθητές 1686 κερδί
ζουν τή δωρεάν φοίτηση καί σπουδή.

Αρι&μοΙ κα ί συγκρίσεις .
Γό σύνολο τοΰ προϋπολογισμού κυμαίνεται στά 202, 

871.209 μάρκα" στόν προϋπολογισμό γιά  τήν έκπαίδεφση 
τά έξοδα είναι 1(5.942.300 μάρκα καί τά έσοδα 4.691.900 
μάρκα, ωβτε χρειαζεται νά δώσει ή πόλη μιά πίστωση 
άπό 12.250 4000 μάρκα, χωρίς νά λογαριάσουμε τούς μι- 
σιούς πού τό κράτος πληρώ ιει τά δυό τρίτα του:.

Τά έξοδα λο'πόν τοϋ σχολείου φθάνουν τά 1)12 ή 
8 ,3  ο)ο απο τό ουνολο. Ά λ λ ά  τό ποσοστό έπρεπε νά εϊναι 
τουλάχιστο 25 σύμφωνα μέ τή γνώμη τοΰ προέδρου τοΰ 
δημοτικοΰ συμβουλίου τοΰ Βερολίνου, Boss.

Σολη τή Γερμανία, ό προϋπολογισμός γ ιά  τή στοι
χειώδη καί μετασχολική έκπαίδεφση έπεοε άπό τά 1913—14 
από 10,7 ο)ο σέ 8,8 ο)ο. Στό οίκονομικό ετος 1925—26 
ενώ τά έξοδα γ ιά  τήν έκπαίδεφση εϊναι 8,8 ο)ο τά έξοδα 
γιά, τό grgaTQ καί τήν αστυνομία φτάνονν τά 30,8 ο)ο,

0  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Φ Τ Ι Κ Ο Σ  Π P 0 ‘ Υ ’ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Λ Ε Ι Ψ Ι Α Σ



ο  Ν έ ο ς  λ ρ ο μ ο ς ϊ

Έ ν ώ  μεταξύ τοΰ 1913-14 καί 1925-?6 ή οίφξηση τών 
εξόδων σιό σύνολο φτάνει τά 114,99 0)0 στήν έκπαίδεφση 
μόλις φτάνει τά 85,14 0)0.

Ά ς  γυρίσουμε τώρα μέσα στή Λειψία' γιά τά σχο?ειά 
ή Λειψία ξοδέβίΗ 17. 2·')0. 000 μάρκα ένώ τά έξοδα γιά 
ολόκληρη τή πόλη εϊναι 61.395.000 μάρκα, δηλαδή 28ο)ο 
γιά  τήν έκπαίδεφση' άλλά στά 191Η 14 ή μερίδα τής έκ- 
παίδεφσης ήταν S2.1 ο)ο δηλαδή λιγόστεψε 4,1ο;ο. ‘Η έκ
παίδεφση μένει πίσω ά π '  τις άλλες υπηρεσίες.

Πάνω κάτω, οί κοινότητες ποϋ ξόδεβαν στά 1913-14 
26,1ο)ο γιά τή στοιχιώδη καί μεταοχολική παιδεία ξοδέ- 
βουν στά 1925-19-6 13,3ο)ο, Στή Λειψία τό ποσοστό άφτό 
έπεσε στά 16,7ο)ο μαζύ μέ τούς μιστυΰς.

Γιά τά σχολειά τής μέσης ΙΙαιδείας ό μέσος δρος φτά
νει άπό 7ο)ο σέ 5,7ο)ο καί σ ιή  Λειψία άκό 7ο)ο οέ 12ο)ο

Χάνουν λοιπόν τά λαϊκίι σχο?.ειά 8,5ο)ο καί κερδίζουν 
τά μέσα 5ο)ο.

Σόλη τή Γαζών ία ξοδεύουν γιά κάθε μαθητή τοϋ δηιιο- 
τικοϋ σχο' ειοϋ 90 μάρκα καί γιά  κάθε μαθητή τοΰ μέσου 
σχολείου 435 μάρκα. ΟΙ σχετικοί αριθμοί γιά τή Λειψία 
εϊναι άπό 140,49 μάρκα καί άπό 409,20 μάρκα μαζύ μέ 
τούς μιστούς.

"Ας συγκρίνουμε τώρα άπό πιο κοντά τά ποσά πού ξο
δεύονται γιά κάβε μαθητή.

Μ αθητή; Μαθητής τοΰ 
τοϋ δημ. μέσου σχολείου
(μάρκα) (μαρκα)

Συντήρηση τών χτιρίων 5 6,20
Έ π ιπ λ α 0,84 1,43
'Υλικό διδαχτικό καί βιβλιο
θήκες γιά τούς δασκάλους 1,10 5,20
Μ αθητικές βιβλιοθήκες 0,50 2
Έ κ δρ μ ές 0,41 0,90
’Επιδιόρθωση καί ανανέωση έπίπλοον 1,35 5,50
’Αγορά ύλικοϋ 0,51 3,40

Αν κανείς λογαριάσει τώρα δτι σύμφωνα μέ τούς
φορολογικούς καταλόγου; τοΰ 1926,οί έφποροι δέν πληρώ
νουν παρά τά 2ί , 8ο)ο άπ ' τούς φόρους, β έπει άκόμα πιό 
καθαρά πώς ή τάξη τών άπορων εκβιάζεται από τή τάξη 
τών εφτόρων να πληρώνει τά σχολειά τών τελεφταίων καί 
τά έ;οδα γιά τήν αγωγή τών ϊδ .ων της τών τυράνων.

Κ ι  δμως τό Δημοτικό συμβούλιο τής Λειψίας εχει 
εργατική πλειοψηφί j..

Ο  Κ Α Λ I Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Σ  Ο Μ Ι Λ Ο Σ  Η Θ Ο Π Ο Ι Ω Ν

Τό Θέατρο, καθώς καί τήν ΠαιδΒία, δέν μπορεί νά τά 
υποστηρίξει τό σημερινό Κράτος, γιατί καί τά δυό ξυπνάνε 
τόν άνθρωπο καί δέν φέρνουν κοματικές ωφέλειες· ούτε 
τούς νιάζει καθόλου τούς άρχοντες καί γιά τά δύο' π. χ. 
σχετικά μέ τό θέατρο, τό δτι υπάρχει σήμερα τό χρωστά
με δχι βέβαια στήν «καλή τάξη», πού δεν τό τιμάει μέ 
τήν παρουσία της, έξόν μέ τίς άξιομίσητες γαλικοϋρες 
της, δταν περνάει καμιά κ. Ιί ιερά.

Οί θεατρίνοι ποτέ δέν δείξανε μόνοι τους μιά συνει
δητή προσπάθεια γιά νά κάνουν κάτι τι σοβ ιρό παρά όλο 
καί άπό τό Κράτος περιμένουν τήν κάθε βελτίωση καί 
φαντάζονται μάλιστα πώς θά  γίνει καί στίς μέρες μας καί 
τό «’Εθνικό» Θέατρο, πού δέν θ ά  τό δοϋμε καί νά μήν 
τό περιμένουμε.

Χρειαζότανε λοιπόν μιά συστηματική προσπαρασκεβή, 
πού θά  δημιουργούσε τίς προϋποθέσεις γιά ένα θέατρο τής 
προ/.οπής, ώστε, αργότερα, νά μπορεί άμεσοι νά βοηθήσει 
ένα δημοκρατικότερο Κράτος.

Καί εϊναι έφτύχημα, πού καταλάβανε καλά πώς πρέπει 
ν ’ αρχίσει ή δουλειά καί μαζεφτήκανε οί καλύιεροι θεατρί
νοι μας καί κάνανε τόν «Κ αλλιτεχνικόν  " Ομιλο Ήϋ-ο-  
π ο ιώ ν · ,  πού θ ά  δουλέψει γιά «τήν τόνωση καί συνειδη-

Δημοσιέβουμε, καθώς είχαμε αναγγείλει, τό ψήφισμα 
πού έγινε ΰσιερα άπό τίς τρεις διαλέξεις πού οργάνωσε ή 
«Φοιτητικη Συντροφιά» γιά τήν Άγραματωσύνη μέ όμι - 
λητές τόν κ. Δ. Γληνό (οί δύο πρώτες) καί τόν κ. Ντε· 
γιάνη (ή τ ρ ίτ η ) ;

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

«Ή Πολυάριθμη συγκέντρωση πού παρακολοϋθη-η στό ΘΙα- 
τρο «Κοτοπούλη» τίς 4μΛ(ες της «Φοιτητικές Συντροφιά;» 
γιά το πρόβλημα τή; ά γ ρ α μ α τω σ ύ ν η ά φ ο ϋ  άκουσε τήν &Ί&-

τοποίηση τοΰ θεατρικού αισθήματος τοΰ Κοινού, πού τόσο 
ν ιώ θε ι  τήν ανάγκη μιας άναγένησης» καθώς τό λένε καί 
σ τή * Δ ια χ ή ρ ν ξ »;» τους.

Ό  «Νέος Δρόμος» δέχτηκε μέ συγκίνηση τή «Διακή
ρυξη*  καί αχούσε με προσοχή τό θερμό λόγο τοΰ κ. Μ»-' 
ράτ, πού εξήγησε τίς τάσεις καί τούς σκοπούς τοϋ νέου 
πνεβματικοϋ μας σωματείου. Καί χαιρετάει τούς νέους 
αγωνιστές καί τούς εφχεται τήν επιτυχία, πού τήν αξίζουν. 
Κ α ι  του; ζηλεβει λ ιγάκι' γ ιά  νά γίνει ένα θέατρο καλύ
τερο υπάρχουν πιό πολλές έφκολίες παρά γιά  \ά  γίνει μιά 
Παιδεία καθώς τή λαχταροΰμε έμεΐς.

Περιμένουμε, μαζί μέ δλους πού ένδιαφέρονται γιά νά 
ξυπνήσει ο Λαός μας, τό καινούργιο θέατρο, πού θ ά  μάς 
χαρίσει ό «Καλλιτεχνικός "Ομιλος».

Κάθε μόχτος γιά νά γίνει καλύτερη ή ζωή δέν χάνεται 
ποτέ. Ά ς  τό έχουνε στό νού τους γιά τίς δύσκολες μέρες, 
πού βέβαια θ ά  τούς τύχουν στόν προοδεφτικό του; άγώνα.

Μποροΰν δμως ν ’ άντικρύσουν δλες τίς δυσκολίες νικη 
φόρα. 'Έχουν μαζί τους δχι μόνο τά πιό μεγάλα ταλέντα, 
μαζί μέ τίς πιό δια εχτές άποχρώσεις τους, άλλά πρό π α ν 
τός, xui τούς πιό μορφωμένους ανθρώπου;,  πού βρίσκον
ται στό θέατρό μας.

πτύξη τοΰ Θεματο; κχί πείστη<» πώς Ti βαθύτερα αίτια τη; 
άγραματωσύνης εΐνχι ή χοεωκοπίχ της Ιστορικής όρθογρα- 
φίας τ~γ, ‘Ελληνικη; γλώσχς, ή χρεωκοπία της κχθχρέβου - 

χρεωκοπία τοϋ ψεφτοκλασικοΰ ίδχνικοΰ κχί ή χρεωκο" 
πία του ίκπαιϊε-ρτικοϋ σι>στήμχτος, άπίφχσίζει νά ζητήσει 
άπό τήν Κυβέρνηση χαΐ άπό τή Β^υλή νά ϋοθϊτήσουν καί νά 
εφαρμόσουν τά ριζικά μέτρα, πού 9 i διορθώσουν τήν αξιο
θρήνητη μορφωτική κατάσταση τοϋ Ελληνικού λαοΰ, 

Ζητοΰμε λοιπόν :

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Η  Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ι Α



Ιο) Νά καθιίρωθεί ή κανονική δημοτική γλώόα 3άν άπο- 
κλειστικό όργανο της Πχιδείας άπό τήν πρώτη τάξη του Δη
μοτικοί) σκολείου ώ; τό Πανεπιστήμιο·

2ον) Νά άπλοποιηθεί ή 'Ελληνική ορθογραφία.
3ον) Νά αναδιοργανωθεί τό σύστημα τής Παιδείας έτσι 

πού νά ασφαλιστεί πρώτα-πρώτα έφτάχρονη λαϊκή Παιδεία 
ύποχρεωτική γιά αγόρια καί γιά κορίτσια καί στό τελεφταίο 
χωριό τής ‘Ελλάδας καί νά Οργανωθεί ύποχρεωτική συμ
πληρωματική μόρφωση τουλάχιστο γιά ενα χρόνο. Νά χορη
γηθούν στά παιδιά τοΰ λαοΰ άπό τούς δήμους, άπό τις κοινό
τητες καί άπό τό Κράτος δλα τά μέσα γιά νά πηγαίνουν στά 
σκολειό. ‘Η λαϊκή Παιδεία νά εΐναι απόλυτα δωρεάν, νά δί
νονται δωρεάν τά βιβλία καί ή γρ αφ τή  ύλη καί νά οργανω
θούν συσίτιαγιά τά φτωχά παιδιά.

4ον) Νά τροποποιηθούν τά προγράματα τοΰ λαΐκοΰ σκο
λείου έτσι πού νά ύπηρετοΰν στις τρεις άνώτερες τάξεις τους 
τις ειδικές επαγγελματικές ανάγκες των παιδιών. Νά πά
ρουν άγροτικό χαρακτήρα στις αγροτικές περιφέρειες, τεχ 
νικά χαρακτήρα στ:ς αστικές.

Γ>ον) Νά οργανωθούν κατώτερα Ε πα γγελμ ατ ικά  σκολειά 
μονόχρονα ή δίχρονα μετά τό λαϊκά ®κολειά γιά δλα τά 
είδη των επαγγελμάτων.

6ον) Νά οργανωθεί συστηματική μόρφωση γιά τούς άναλ- 
φάβητους καί γιά τούς αμόρφωτους, άντρες καί γυναίκες ώς 
τήν ήλικία των 30 ή 3δ ετών σέ σκολειά βραδινά, Κυριακά
τικα ή μεταβατικά μέ πρόγραμα γενικής ή ειδικής μόρφωσης 
άνάλογα μέ τις επαγγελματικές άνάγκες τοΰ λαοΰ.

7ον) Τά γυμνάσια νά γίνουν Πεντάχρονα ύστερα άπό έφτά- 
χρονο δημοτικό. Νά γίνεται άφστηρή επιλογή γ ι’ άφτά, άνά
λογα μέ τις πνευματικές ικανότητες τών παιδιών. ‘II περιο
ρισμένη Κρατική Μέση Παιδεία νά εΐναι δωρεάν καί τά φ ω- 
χά, μά άξια παιδιά τοΰ λαοΰ νά έχουν ίιποτροφίες γ ι ’ άατή.

Τ Ο  “ Ι Δ Ι Ω Ν Υ Μ Ο , ,

Ή  ΣννέΧεφση τοΰ  Τ μή μα τος  τή ς  Ά&ήνα,ς.

Σ ί ΐς  21 τοΰ Γενάρη δπως τό προαναγγείλαμε εγεινε ή 
ταχτική Γενική Συ\έλεφση τών μελών.

‘Ο Γραματέα; τοΰ τμήματος Γ . Αούμα; ανάπτυξε τήν 
δράση του ο τούς δυό μήνες τής λειτουργίας του, ποΰ π 8- 
ρ.ορίστηκε στό νά διοργανώσει τις όμιλίες πάνω στήν 
Ά γραματωσύνη τοΰ Προέδρου τής Δ. Ε. κ. Δ. Γληνοΰ· 
καί νά πραγματοποιήσει τή /ε ιτουργία  τών ‘Ομάδων τών 
Μελών του, πού προβλέπει ό ’Εσοκερικός κανονισμός τοΰ 
Σωματείου. Στή συζήτηση πού ακολούθησε ελαβαν μέρος 
τά μέλη κ. Γιάνης Μηλιάδης, Ίορδανίδης  καί Οϊ>*ονο- 
μίδης' απάντησαν σάφτοΰς οί κ. Γ . Δούμας καί Σ .  Σωμε 
ρίτης, Γενικός Γραματέας τής Δ. Ε . Ό  τελεφταΐος τόνισε 
γενικότερα πώς ή Λ. Ε .  οργανώνοντας τά τμήματα καί τ ΐ ;  
ομάδες άπάβλεψε σέ μιά συστηματοποιημένη καί πειθαρ,. 
χημένη δράση όνων τών μελών τοΰ Σωματείου, πού όμως 
ή πραγματοποίηση τη ;  προϋποθέτει μιά Ιδεολογική αφο
μοίωση τών μελών του,πού ακόμα σήμερα δέν ΰπάρχειπλέ" 
ρια καί μιά πειθαρχική εκδήλωση τής δράσης τους,πού δέν 
πρέπει νά παρουσιάζεται διασπασμένη καί ανοργάνωτη· 

Στις  αρχαιρεσίες πού ακολούθησαν έΐίλέχτηκβ ή κα ι
νούρια Ε π ι τ ρ ο π ή  τοΰ τμήματος γ ιά  τή περίοδο 1929 -19 30 .

Τ ά  Φ ρ ο ν τ ισ τ ή ρ ια ,

Ά π ό  τις 10 τοΟ Γενάρη, κάθε Πέμπτη έγιναν τά

£bv) Τά κλασικά 1’υμνάσια νά πΐριόριστοΰν άπόλυτα καί 
μόνο γιά κείνους πού τούς ύπηρετοϋν επαγγελματικά (φιλο
λόγους, νομικούς, Θεολόγους).

9ον) Τά κρατικά Γυμνάσια νά διαφοροποιηθούν άνάλογα 
μέ τις επαγγελματικές άνάγκες, σέ κλασικά, πραχτικά, τ εχ 
νικά, εμπορικά, γεωργικά και ναφτικά Γυμνάσια.

ΙΟον) Σέ δλα τά άνώτερα επαγγελματικά σκολειά (Πανε
πιστήμια, Πολυτεχνεία, άνώτερες οικονομικές, γεωργικές, δα
σικές, ναφτικές, κλπ. σκολές) νά γίνεται πραγματικός έλεγ
χος ικανότητας καί νά υπάρχουν δποτροφίες γιά δλα τά φτω
χά, μά ικανά νά σπουδάσουν παιδιά.

Ιΐον) Νά καταργηθοΰν άπόλυτα δλα τά χαριστικά μέτρα 
γιά τούς άνίκανους καί γιά τούς άμελείς. "Ενα τέτιο χαρι
στικά μέτρο εΐναι καί τά Ϋά μπορούν νά σπουδάζουν ανίκανα 
παιδια, μόνο καί μόνο γιατί εΐναι πλούσια.

12ον) Νά ϊδρυθοΰν μαθητικά καί λαϊκά άναγνωστήρια καί 
βιβλιοθήκες σέ κάθε σκολειά χωριοϋ ή πόλης.

13ον) Νά συχρονιστε ί  τά  Π α ν επ ισ τ ή μ ιο  καί  νά  πάψ ει  ή 
προσκόλη ^η  του σέ ιδέες απ α ρ χα ιω μ έν ες  καί  α ν εδα φ ικές .

14ίον) Νά ϊιδάσκεϋαι στά Πανεπιστήμια και στά Διδασκα
λεία ή νεοελληνική γλώσσα καί λογοτεχνία καί οί σύγχρονες 
ξένες λογοτεχνίες.

Ιόον) Νά δοθοΰν στούς φοιτητές δλα τά μέσα γιά νά μορ- 
φωθσΰν επιστημονικά, βιβλιοθήκες εργαστήρια καί φροντι
στήρια πραγματικά καί όσα χρειάζονται. Νά χορηγούνται 
όρισμένα επιστημονικά βιβλία δωρεάν ή σέ χαμηλές τιμές 
στούς πραγμχτικά φτωχούς καί ικανούς φοιτητές.

16ον) Νά ύποχρεωθοΰν οί καθηγητές νά γράφουν τά βιβλία 
τους στή δημοτική γλώσα καί νά δέχονται φροντιστηριακές 
καί Επιστημονικές έργχσίες τών φοιτητών γραμένες στή δη
μοτική γλώσα. Δέν είναι πιά σοφία ό μακαρονισμός καί ό 
άρχαϊσμός».

φροντιστήρια τοΰ  κ. Σ. Σω μερίιη  μέ τήν Εξέλιξη τής 
Δημοκρατίας, πού ή τελειααία του ομιλία εγεινε χτες 31 
τοΰ Γενάρη. Μετά τήν συζήτηση θ ά  δώσουμε μιά γενική 
περίληψη γιά τις θέσεις πού υποστήριξε ό δμιλητής κιι 
τις άντιρήσεις πού τοΰ διατυπώθηκαν.

U ρ ό ύ χ Χ η σ η .

‘Η  Διοικητική ’Επιτροπή τοϋ Ε. Ο. προσκαλεϊ τά μέλη 
τοΰ £ωμα τείου οέ ταχτική Γενική Συνέλεφση τή Δεφτέρα 
11 τοΰ Φλεβάρη 1929 ώρα 7 τό βράδυ (στήν αίθουσα τής 
‘Ετα ιρ ίας τών Πολιτικών καί Κοινωνικών ’Επιστημών).

Θέματα : 1) Λογοδοσία Διοικητικής Ε π ιτ ρ ο π ή ς .
2) Διαχειριστικός απολογισμός καί πρ ϊϋπο- 

λογισμός.
3) ’Έκθεση  Έξελεγχτικής ’Επιτροπή-,
4) Κατάθεση καί ψήφιση είδικοΰ ’Εκπαι- 

δεφτικοϋ προγράματος.
5) ’Έ γκριση  Έσω τερ ικοΰ  Κανονισμού.
G) Πρόγραμα δράσης 1929.
7) ’Αρχαιρεσίες.

Ά ν  δέ γείνει απαρτία  ή Συνέλεφση θ ά  γίνει τή Λε- 
φτέρα 18 τοΰ Φλεβάρη ώ j«  7 τό βράδυ στήν ίδ ια  αίθουσα 
μέ όσα μέλη καί αν παρεβρεθούν.

Τά επαρχιακά μέλη μπορούν νά διορίσουν αντιπροσώ
πους. Τά μέλη ποΰ δέν έχουν πληρώνει τήν συνδρομή τους 
γιά τό 1928 δέν μπορούν νά λάβουν μέρος στή Συνέλεφση.

Η  Ζ Ω Η  Κ Α Ι  Η  Δ Ρ Α Σ Η  Τ Ο Υ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Φ Τ Ι Κ Ο Υ  Ο Μ Ι Λ Ο Υ


