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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α Σ

*Ο ‘ Ε κπαιδεφ τικός  'Ό μ ιλ ο ς .

Ή  Φοιτητική Συντροφιά .
'Η  Ε τ α ιρ ία  Σοσιαλιστικώ ν Σ π ο υ δ ώ ν .

Ό  Ομιλος ’Ε π ιστη μ ονικώ ν Σ υζητήσεω ν.

"Υστερα από τή σημερινή συγκέντρωση τών με
λών τους και τις όμιλίες, πού έγιναν σ’ άφτή πάνω 
Οτό Κυβερνητικό Νομοσχέδιο «περί ασφαλείας τοΰ 
κοινωνικοΰ καθεσυώτος καί προστασίας τής ελευθε
ρίας τών πολιτών»,

Διαμαρτύρονται γιά τήν Κυβερνητική πρόταση 
πρός τή Βουλή, πού μέ τήν πρόφαση πώς εξασφαλί
ζει τήν λεφτεριά τών πολιτών και ιό  σημερινό κοι
νωνικό καθεστώς κρύβει τήν επάνοδο στήν πιό στυ
γνή καί πιό αδικαιολόγητη άπολυταρχία'

1) με τήν κατάργηση τής λεφτεριας τοΰ στο
χασμού  γιά κάθε πολίτη πού εΐναι δικαίωμα του 
ιερό καί αναφαίρετο, μά και υποχρέωση του αναμ
φ ισβήτητη, πού τή γενά ή Δημοκρατική αρχή τοΰ 
πολιτέβματος πού δίνει σέ δλους τούς πολίτες τό δι
καίωμα κα'ι τήν ικανότητα νά στοχάζονται γιά τά 
Κοινά.

2) μέ τήν κατάργηση τής λεφτερι&ς τοϋ λόγου  
κάΐ τοϋ τ ύ π ο ν  πού πρέπει νά εΐναι οί απεριόριστοι 
φορείς τής Κοινής γνώμης και οί δημιουργοί της*

3) μέ τήν κατάργηση τοϋ δικαιώματος τοϋ Σ υ -  
ναιτερισμοϋ, πού επιδιώκει τό ίδιο Νομοσχέδιο στη
ριγμένο σέ αρχές άνδραστικές καί άντίδημοκρατικέςι

4) με  τήν Αντισυνταγματική υ π α γ ω γ ή  τον  π ο 
λιτικού Αδικήματος  στά κοινά δικαστήρια, ενώ αρ
μόδια κατά τό άρθρο 100 τοΰ Συν]τος έιναι τα ορ
κωτά δικαστήρια, παραβιάζοντας έτσι καί τή συνταγή 
μ α τ ικ ή  άρχή πού καθιερώνει τό άρθρο 9 τοΰ Συν]τος

δτι κανένας δέν στερείται παρά τή θέληση του ίοΰ  - 
ορισμένου άπό τό νόμο δικαστή.

5) μέ τόν έ'λεγχο στ'ις σννειδήσεις τών i t in a i-  
δεφτικώ ν καί στρατιωτικών , πού απροκάλυπτα επι
βάλει, χωρίς νά εξασφαλίζει ούτε τό αναμφισβήτητο 
δικαίωμα τους νά κριθοΰν άπό τήν ταχτική Δικαιο
σύνη τής χώρας.

6) μέ  τήν καθιέρω ση  τώ ν Α π ά νθ ρ ω π ω ν καί 
μεσαιωνικών π ο ινώ ν  τής απέλασης καί τής εκτόπι- 
σης γιά αδικήματα πολιτικά.

Χαρακτηρίζουν κάθε κυβερνητική προσπάθεια νά 
πραγματοποιηθούν οι παραπάνω σκοποί ουσιαστική 
καί τυπική κατάλυση τής Δημοκρατίας στή χώρα μας) 
γιά χάρη μιας τάξης, πού δέν έχει κανένα δικαίωμα 
νά κρατεί γιά τόν εαφτό της τό μονοπώλιο τής πνεβ" 
ματικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής μας*

Θεωροΰν αντίθετα  δτι μέσα σέ μιά Δημοκρατία 
δλοι άνεξαίρετα οί πολίτες πρέπει νά άφίνονται λέ- 
φτεροι δχι μόνον νά στοχάζονται μά καί νά εκφρά
ζουν τους στοχασμούς τους, νά τους δημοσιέβουν μέ 
τό τύπο και νά συναιτερίζονται γιά τή προάσπιση 
τών ηθικών καί υλικών συμφερόντων τους-, αφού ά
λιώς ή Δημοκρατική άρχή τής Λαϊκής Κυριαρχίας 
καί τής Κοινής Γνώμης πού τήν ερμηνέβει καί εκ
φράζει θά  έμενε τΰπος νεκρός άπό ουσία καί στόν 
πολιτικό αγώνα τών κοινωνικών τάξεων δέν θά  εμε·* 
\ε  άλλη διέξοδο άπό τή βία και τήν άφθαιρεσία:

I V  ά ρ τ ο υ ς  τ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς

1) Διαμρτύρονται πρός τό Λαό και τή Βουλή καί 
τούς καταγγέλουν τήν Κυβερνητική προσπάθεια νά 
μεταβληθεί ή μορφή και ή ούσία τοΰ πολιτέβματος 
άπό Δημοκρατία γιά δλους τούς πολίτες σέ άπροκά»



λι·Λτη ολιγαρχία μιας μόνον τάξης, που ούτε καν τήν 
πραγματική Λαϊκή πλειοψηφία δέν αντιπροσωπέβει,

2) Ζητοΰν από τή,ν Βουλή νά καταψηφίσει τό 
Κυβερνητικό Νομοσχέδιο καί εκφράζουν τήν πεποί· 
θηση  πώς τά Δημοκρατικά Δικαστήρια καί τό Σ υ μ 
βούλιο τής Ε π ικ ρ ά τε ια ς  κι αν ψηφιστεί θά  άρνη- 
θοΰν νά τό εφαρμόσουν σύμφωνα μέ τό δικαίωμα 
καί τήν υποχρέωση πού έχουν άπό τό Σύνταγμα νά

Τ Ο  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο  Τ Η Σ

Γδ Σάβατο 2 τοΰ Φλεβάρη εγινε στό Θέατρο Κοτοπούλη ή 
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας ενάντια στά ’Ιδιώνυμο, ποϋ 
δργβίνωσε δ Ε. Ο. σέ συνεργασία μέ τή Φοιτητική Συν
τροφιά, τήν ‘Ecatpia Σοσιαλιστικών Σπουδών, καί · τόν 
“Ομιλο Επιστημονικών Συζητήσεων,

Από νωρίς =τά Θέατρο γέμισε άπό πολυάριθμο Ακροατήριο, 
μέλη τών παραπάνω Σωματείων καί πολίτες,πού προσήλ- 
θαν στή πρόσκληση τους.

Στό Προεδρείο τής Συγκέντρωσης ήταν ό Γενικός Γραμχ- 
τέως της Δ. Ε. τοδ ’Εκπαιδευτικού 'Ομίλου κ. Σ . Σωμε- 
ρίτης καί μέλη τών Δ. Σ. των άλλων Σωματείων. 

Πρώτος μίλησε i  κ. Σ. Σωμερίιης κχί είπε τά ακόλουθα :
* Ο Εκπαιδεφτικός Ομιλος, δταν γ ιά  πρώτη φορά ένας 

αντιδραστικός ‘Υπουργός, ό ‘Υπουργό; Τουρκοβασίληο, 
δημυσίεψε τό γνωστό Νομοσχέδιο του γιά τό Ιδιώνυμο 
αδίκημα οίστάνβηκε τήν ύποχρέαση νά διαδηλώσει δλη 
του τήν αντίθεση  σέ μιά τέτια προσπάθεια  καί τήν 
απόφαση ίου νά υπερασπίσει τίς βασικές άρχές, πού εϊναι 
ή προϋπόθεση γιά κάθε Δημοκρατικό Π ολίτεβμα.Ή  δράση 
του άφτή σταμάτησε τότε, άφοΰ ή ίδ ια  ή Κυβέρνηση 
έγκατάλειψε τό περίφημο κείνο νομοσχέδιο, πού έ'δειχ· ε 
δλη τήν «όυχρόνιστη καί αντιδραστική διάθεση τών 
εισηγητών του.

"Ενας άλλος 'Υπουργός σήμερα, ‘Υπουργός σέ μιά 
Κυβέρνηση, πού θέλει νά παρουσιάζεται προοδεφτική καί 
φιλελέφτερη, ξανακάνει ιήν ϊδ ια  προσπάθεια. Ά π ο ιέ λ ε -  
σμα της εϊναι ή σηιιβρινή συγκέντρωση μας.

Ο Εκπαιδέφακός Ομιλος δέν τήν οργάνωσε άπό κ α 
μιά σ ο ιμόίητα  τής στιγμής καί δέν τόν οδηγεί στή 
διαμαρτυρία του καμιά στενή πολιτ ική άποψη καί συμφέ. 
ρο. Γ ιατ ί  δέν ΰ.ιοσιηριζει ειδικά πολιτικά συμφέροντα, 
δέν έχει καματικά ελατήρια, φανερά ή κρυφά, πού νά 
τόν όδηγοϋν στή δράση του. Σωμαιεΐο  πνεβματικής π ρ ω 
το π ο ρ ε ί^ , -  γυρέβει μέ τόν επιστημονικό διαφωτισμό καί 
όρδολογισμό,νά ανοίξει καινούργιους πνεβματικούς όρίζον" 
τες a t Ις εργαζόμενες λαϊκές τάξεις, νά τοΰ; δώσει τή φυ
σική γλώσα τους, νά αναμορφώσει οέ καινούργιε; συ- 
χρΟνισμένες βάσεις τή παιδεία  τους.

' I I  προσπάθεια άφτή έχει ιστορία σύντομη μά σημαν
τική.- -Δε '.οχ1 ώ χρόνων αγώνες, μέ βαθειά απήχηση ’ στό 
σύνολο τή ;  χώρας, πού κάί '8 στιγμή γ ίνεται καί πιό φα. 
νερή, έΐυυν ύημιουργήσι ι μιά παράδοση καί έχουν ε π ι 
βάλει κ α θ ή κ ο ν τ α . - Γ ι α τ ί  ό -ii.  Ο. κι δταν άγωνιζότα.ε 
κοντά σ ιη  φιλελέφτερη μερίδα τή ; αστικής τάξης μας 
νά ν η α  οτά πνεβ;ια.ιικά σύμβολα τοϋ μεσαιωνισμού καί

μήν εφαρμοζουν νομο, πού βρίσκεται σέ ουσιαστική 
αντίθεση μαζί του.

3) Συγκροτοϋν Κοινή Ε π ι τ ρ ο π ή  άπό τά Προε
δρεία τών Διοικητικών Συμβουλίων τους, πού θά λά
βει τή φροντίδα να επιδώσει τό ψήφισμα άφτό καί 
νά τό γνωστοποιήσει ό'που πρέπει.

’Αθήνα 2 τοΰ Φλεβάρη 1929.

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η Σ

τοϋ συσκοτισιιοΰ, κ ι δταν σήμερα άπό δώ καί δυό χρό
νια άγωνίζέται γ ιά  τίς τάξεις πού εργάζονται,τήν π λ ιτ ε ιά  
μάζα τών εργατών τή ; πόλης καί τής γής, δέν εκανε 
τίποτε άλλο, δέν κάνει τίποτε άλλο άπό τό νά έργάζεται 
μέσα στο Δήμοκράτιχο ιδανικό, στήν πιό πλατεία, τή πιό 
συχρονισμένη αντίληψη του.

Μονο πραγματικα δημοκρατικές συνειδήσεις, μόνο  
ά νθρω ποι μέ πίστη στήν άξία τοΰ ανθρώπου, άδ ιϊφ ορα  
καί έξω άπό τή προνομιούχα θέση, πού δημιουργεί γιά 
όρισμέιους, τού; π ιό  λίγου;, ή σημερινή συγκρότηση τής 
κοινωνίας, μπόρεσαν νά νοιώσουν καί νά α ίστονθοΰν τό 
πνεβμ ιτ ικό  κατάντημα τοΰ λαοΰ καί νά θελήσουν νά γ ί
νουν συναγωνιστές καί συμπαραστάτες του, γ ιά  νά άπο- 
χτησει την Π αιδεία  καί τήν μόρφωση, πού έχει σκοπό 
άφτή τήν κοινωνική άνύψΛσή του,έστω καί αν ή πρα*μα- 
τοποίηση τη ;  μπορεί νά πειράξει τά συμφίροντα άφτών 
πού σήμερα κρατοΐν εγωιστικά γιά τον έαφτό τους δλα 
τά κοινωνικά προνόμια.

Ι ο  δημοκρατικό αφτό ιδανικό εϊναι κάτι στενά ύφα· 
σμένο μ αφτές τ ί ;  βάσεις πού στηρίζουν τόν Ε .  Ο. στή 
ιρ ίσ η  του. Κ ι δταν τό Σωματείο μας γυρέβει νά ξυπνή
σει συνειδήσεις, δταν θέλει3νά μορφώσει άνθρώτους, δταν 
^ητει νά υψώσει πνεβματικά τίς εργατικές τάξεις, πού 
ατομικά συμφέροντα θέλουν νά κρατοΰν βυθισμένες σιό 
σκοτάδι,  ό αγώνας του άφτός εϊναι γιά  τή Κοινωνική 
Δικαιοσύνη, γιά τή Δημοκρατική Πρόοδο εϊναι μέ μιά 
λέξη άγώνα, γιά τό Σοσιαλισμό.

Γ ιατ ί  καμιά ουσιαστική πρόοδο γιά τις λαϊκές τάξεις 
δέν θα  μπορέσει νά πραγματοποιηθεί, άν δέν άλόξουν 
ά φ ιο ί  οΐ ίδιοι οί κοινωνικοί δροι, αν δέν ά 'άξί.ι  άπό τίς 
βάσεις τη ;  ή οικονομική μας ζωή, αν δέ γίνει πραγματι- 
κόιητα ή σοσιαλισιική κοινωνία.

Σ άφτη, δταν άτό τήν εξέλιξη στούς δρους τής κοινω
νικές ζωής καί τήν συνακόλουθη άνάπτυξη τοΰ Λαοΰ σέ 
μια πολύ άνώτερη άπό τή σημερινή βαθμΠ α πολιτισμού, 
λείψει ή επιβολή πού τοϋ άσ/.εΐ ή αστική τάξη, θ ά  μ π ο 
ρέσει νά υπάρξει πραγματική κοινωνική δικαιοσύνη, θ ά  
λείψει δλοκληρωτικά ή καταπίεοη καί θ ά  μπορέσει νά 
δείξει ή Λαϊκή μοζα δλες τίς δημιουργικές Ικανότητες της 
γιά τό καλό καί γ ιά  τήν προαγωγή τοΰ άνΘ·ρώπινου πολι- 
τισμοϋ.

Αφτό τό ΐδεολογιχό ξεκίνημα φέρνει σήμερα τόν Έ .Ο .  
αγωνιστή γιά τού; Πο ιτι ούς Δημοκρατικούς μας δεσ
μούς. Τό Νομοσχέδιο πού έδίοσε αφορμή στή συγκέντρω
ση μας είναι ή ουσιαστική καί τυπική χαταργηση καί κα



ταπάτηση τους. Μ* άφτό ή κεφαλαιοκρατική τάξη ποΰ έχει 
μοναδικό της σκοπό τά συμφέροντα της καί τήν εξυπηρέ
τηση τους ξεσπά κ <1 εκδηλώνει ολόκληρο τό σχέδιο της.

Στού; σύνταγματικούς θεσμούς ποΰ δημιούργησε ή 
ίδ ια  δταν αγωνίζονταν ενάντια στή φεουδαρχία βλέπει σή
μερα κάτι πού κί^ονίζει άφτές τις β ίσεις  πού τήν στηρί
ζουν στήν εξουσία.

Νοιώθει πως γύρω της, άπδ άφτή τήν εξέλιξη τοΰ ο ι
κονομικού τη ;  συστήματος, οί λαϊκές μάζες ξυπνοϋν, συν- 
ειδοτοποιείται ενα τεράστιο ανθρώπινο υλικό, πέρνει τήν 
θέση π )ϋ τοΰ ά ιμ όζε ι  στήν ζ'οή.

Ά ς  δρίζει λοιπόν τδ άρθρο 2 τοΰ Συντάγματος πώς 
«δλαι αί έξουσίαι πηγάζουν άπδ τό ’Εθνος,υπάρχουν υπέρ 
αΰτοΰ καί ασκούνται κ α θ ’ον τρόπον ορίζει τό Σύνταγμα>.

Ά ς  είναι φανερό άπδ τό άρθρο άφτό πώς ή Λαϊκή 
εξουσία δέν μπορεί νά νοηθεί καί νά υπάρξει στήν πραγμα
τικότητα δταν π ρεμποδίζονται νά λειτουργήσουν τά με
γάλα μέσα γιά νά διαφωτιστεί ό Λαός, ό Τύπος, ό Λόγος, 
οί ομαδικές οργανώσεις του καί προκαθορίζεται ή θέληση 
του σύμφωνα μέ τά συμφέροντα τής μειοψηφίας ποΰ 
θέλει νά κυβέρνα.

Ά φ τ ά  τΓ/; επιβάλουν νά μείνει τδ άρθρο άφτό γράμα 
νεκρό. Τής επιβάλουν πριν άπό κάθε άλλο νά καταπνίξει 
κάθε Ιδέα πού μπορεί νά ξυπνήσει τις λαϊκές τάξεις καί 
νά τούς δείξει δικαιώματα ποΰ έ'χουν στή ζωή. Κι 
έτσι, ενώ αναμφισβήτητη συνέπεια τή; Λαϊκής Κυριαρ
χίας είναι δτι, αν ό Λαός στή πλειοψηφία του, πειστεί 
πώς ή σημερινή κρατική καί κοινωνική οργάνωση δέν 
είναι σωστή, μπορεί άναμφισβήτητα νά τήν άλάξει καί 
νά δώσει καινούργια μορφή στή ομαδική του ζωή, ή τάξη 
πού τήν συμφέρει νά μείνει ή σημερινή κατάσταση, ερχε- 
ται μέ τό Νομοσχέδιο τοΰ Ύπουργοΰ τών Ε σω τερ ικώ ν 
νά παρεμποδ σει στή λειτουργία του τό Λαϊκό άφτό δικαί
ωμα καί νά τοΰ βάλει άφθαίρετα δρια. ’Έ τ σ ι  δμως ή βί
αιη ά να τρ ιπ ή  τής Δημοκρατίας αρχίζει ακριβώς άπό ά 
φτούς πού παρουσιάζονται νά τήν προστατέψουν άπό κάθε 
ανατρεπτική επιβολή.

Ά ς  εξασφαλίζει λοιπόν τδ Σύνταγμα τή λεφτεριά τοΰ 
στοχασμού καί τοΰ λόγου Ή  κοινωνική μειοψηφία θέλει 
νά άποχτήσει τό δικαίωμα νά βουλώνει τά στόματα πού 
δέν τήν συμφέρουν. Ά ς  δρΐζεται πώς δ τύπος εϊναι λέ- 
φτερο:. Ή  ίδ ια  τάξη, δταν ή πένα του δέν τήν συμφέρει, 
θέ ' ει νά μπορεί νά τήν σπάσει.

Ά ς  έχουν τδ δικαίωμα οί πολίτες νά όργανόνονται 
όμαδικά γ ιά  τά ή θ ικά  καί υλικά συμφέροντα τους. 
Μιά δικαστική απόφαση, άνεξέλεχτη στήν ούσία τη-, 
πρέπει νά μπορεί νά τούς διάλυσε'.

Κ α ί  σάν κορωνίδα γιά άφτή τήν ουσιαστική κατάρ
γηση δλων τών άρθρων τοΰ Συντάγματος πού καθ ιερώ 
νουν καί ασφαλίζουν τό δημόσια δικαιώματα τών πολι
τών δηλ. δλου »οΰ Λ.αοΰ άνεξαίρετα, έρχεται ή τελεφταία 
διάταξη τοΰ Κυβερνητικού Νομοσχέδιου γιά τούς έκπαιδε- 
φτικούς καί στρατιωτικούς ΰ,ταλήλους τοΰ κράτους.Σ’άφτήν 
κορυφώνεται δλη ή επίθεση. Γιατί άρκεΐ ιά  έχουν μέσ^ 
στή συνείδηση τους δτοιαδήποτε πεποίθηση αντίθετη  μέ 
τό κοινωνικό καθεστώς γιά τά ύποστοΰν τις π ιδ άφστη- 
ρές διώξει;,  νά παφτοΰν άπό τις  θέσις τους, χωρίς δικα- 
σ Γΐκή απόφαση, σύμφωνα μέ τήν άνεξέλεχτη κρίση ενός 
υπηρεσιακού συμβουλίου. Ε ΐνα ι φανερό δμως δτι έτσι κα-

*ϊαργείται άφτή ή ανθρώπινη Ιδιότητα τής ύπάλήλου, γ ι  
ατί  μόνο μηχανικά καί άσυνείδητα δντα μποροΰν νά μήν 
έχουν π επ ο ιθ ή ιε ι ;  καί Ιδέες καί νά εΐναι τά τυφλά όρ
γανα τήο Γραφειοκρατικής ΰπαληλικής συνείδησης, πού 
γυρέβει νά τού; έπιβ ίλει τό κράτος, δχι, πιά στήν άσκηση 
τών υπηρεσιών τους, δπως κάτω άπό δρισμένες προϋπο
θέσεις θ ά  είχε δικαίωμα νά τούς αξιώσει,μά σ’ άφτή τήν 
ιδιωτική ζωή του;, σ’ άφτή τήν ύπαρξη του; σάν ά ν θ ρ ω 
π ο ί ,  σάν διαννοουμέλ ων, σάν έπιστημόνων.

"Υστερα άπό δλα άφτά ποιός μπορεί νά αμφιβάλει, 
πώς λίγους μήνες άφού θ ά  έχει ψηφιστεί τδ Κυβερνητικό 
Νομοσχέδιο, θ ά  έχει ξεσπάσει στόν τόπο μας ή πιό β ά ρ 
βαρη καί πιό μεσαιωνική άπολυταρχία τοϋ ελέγχου στίς 
συνηδήσεις καί τοΰ ήθικοϋ εκβιασμού, πού θ ά  χτυπά 
κάθε προσπάθεια, θ ά  συκοφαντεί κάθε  ήθικό  καί τ ίμ ιο  
αγώνα, καί θά  προσ/ιαθεΐ νά βάλει δλα τά πράγματα «αί 
δλες τί; Ιδέε; κάτω άπό τόν οδοστρωτήρα όρισμένιον συμ
φερόντων ;

’Ενάντια  σέ μιά τέτοια έ\έργεια δ ‘Εκπαιδεφτικός Ό 
μιλος αίστάνεται τήν υποχρέωση νά δηλώσει δλη του τήν 
αντίθεση καί νά παρουσιάσει δλους τούς κινδύνους πού 
γενά.

Οί κίνδυνοι άφτοί δέν εΐναι σηηερνοί καί άτομικοί.  
Τά πρόσωπα εΐναι υποχρεωμένα νά άγιονίζονται καί κάθε 
τι πού θ ά  είχε σκοπό νά περιορίσει τούς κινδύνους πού 
τούς δημιουργούν οί άγώνες τους θ ά  ήταν άντίθετο  πρός 
τδ ήθικο συναίσθημα, πού θέλει ιόν άγωνιστή συνακό
λουθο μέ τις άρχέ; του καί έτοιμο νά πάθε ι  κάθε συνέ
πεια γ ι ’ άφτές.

Οί κίνδυνοι πού γενιώνται θ ά  φανοΰν άργότερα καί 
θά  θίξουν δλη τήν κοινωνική ζωή. Γιατί δταν ψηφιστεί 
τδ Κυβερνητικό Νομοσχέδιο ή κοινωνική ειρήνη ποΰ θ ά  
ύτάρχει θ ά  εΐναι επιφανειακή καί ψέφτικη. Θά τήν δημι
ουργεί ή βία καί ή άφθαιρεσία δχι ή λέφτερη κι έφ- 
συνείδητη υποταγή. Κ ι  ή βία άφτή θά  κλείνει μέσα της 
τά σπέρματα τής άλλης βίας, μοιραίας πιά  καί άναπόφε- 
βγης, άφοϋ κάθε ά /λη  διέξοδο θά  έχει κλειστεί.

Κανένας δμως πραγματικά δημοκράτης, κανένας σοσι
αλιστής δέν μπορεί νά δεχτεί μιά τέτια λύση, δέν μπο
ρεί νά θελήσει μιά κοινωνική εΙρήνη, πού δημιουογιέται 
άπό τή σιωπή πού έπιβάλεται σέ μιά τάξη γιά νά προ- 
στατεφτοϋν τά συμφέφοντα μιας άλλης, μοιραία άρνηση τής 
Δημοκρατίας, πού μόνο δ λέφτερος γιά οίνους κοινωνικός 
άνταγωνισμδς μπορεί νά πραγματοποιήσει.

Ά π ό  άφτό τόν λόγο πιστέβει ό Ε. Ο- πί0? ή Λαϊκή κυ
ριαρχία, πού άναγνωρίζει τδ σημερινό μας Σύνταγμα, δέν 
μπορεί νά περιοριστεί μέ κανένα τρόπο στή διαμόρφωση της 
καί δτι πρέπει νά άφίνεται λέφτερη νά σχηματίζεται ή 
κοινή Γνώμη καί ή κοινή θέληση πού τήν εκφράζουν καί 
τήν πραγματοποιούν κάθε φορά κι αν ακόμα μπορεί νά 
έχει συνέπεια της νά μεταβληθεί ή σημερινή κοινωνική 
οργάνωση.—Πιστέβει πώς καμιά κοινωνική τάξη, έστω 
καί αν κατέχει ανώτατη πολιτική εξουσία δέν μπορεί νά 
εμποδίσει μέ βίαια μέτρα τή κοινωνική εξέλιξη καί τήν 
δημιουργία καινούργιων όρων στήν ά νθρώ πινη  ζωή. Πι- 
στέβει πώς άφτός εΐναι δ ουσιαστικός σκοπός πού επ ι
διώκουν δλες οί διάταξεις τού Συντάγματος πού άσφαλίζει 
τά ατομικά καί όμαδικά δικαιώματα τοΰ Λαοΰ καί δτ ι σάν 
τέτιες εΐναι απαραβίαστε; καί συνδέονται μέ άφτή τή



βαβική άρχή τή ;  Δημοκρατίας,ποϋ άλιώς εϊ>αι φαινάκη καί 
τύπος νεκρός άπό κάθε ζωή καί ουσία. Πιστέβει άκόμα πώς 
η Λαΐκή άφτοδιοίκηση πρέπει νά στηρίζεται στήν άρχή 
δτι κάθε πολίτης εχει τό δικαίωμα νά παρακολουθεί και 
νά έλέ/χει τήν κρατ ική  Διοίκηση καί νά διαφωτίζεται γιά 
τά ατομικά καί ομαδικά συμφέροντα του. Πώς γ ι ’ ά^τό  
τόν λόγο δέν μ τ ρ ε ί  νά ύψ ώ ν ε α ι  κανένα εμπόδιο, θετικό 
ή αρνητικό, πού νά τοϋ άφαιρεϊ τήν ικανότητα νά σκέπτε' 
ται καί άποψασίζει γ ιά  τά κοινά. Ή  λεφτεριά ιής ουνεί- 
δησης τοϋ λόγου καί τοΰ τύπου ' ή λεφτεριά τών πνεβμα" 
τικών καί επαγγελματικών όργα\ώσεων, πού συνασπίζουν 
τούς πο ,ίτες γιά τά ηθικά  καί υλικά συμφέροντά τους' ή 
λεφτεριά πρό πάντων γιά τίς συνδικαλιστικές οργανώσεις 
τής εργασία; καί τής Λημδσια; ύταληλίας, είναι τά μό α 
μέσα πού ασφαλίζουν τή λειτουργία μ ια ;  πραγματικής 
Δημοκρατίας, καί τήν προωθοΰν στό άνώτερα επίπεδο τΰς 
εξέλιξης της, στό Σοσιαλισμό, πού άπ '  άφ[ή τήν μορφή 
τής κοινωνικής οργάνωσης όποιαδήποτε επιβουλή άπό 
τούς λίγους ενάντια στούς πολλούς δέν θ α  εϊναι δυνατή.

Κι ή διαμαρτυρία τοϋ Ε. Ο. ενάντια σέ κάθε προσ
πά θε ια  νά άδρανήσουν καί νά παρεμποδιστούν στήν λει
τουργία τους οί θεσμοί πού μποροΰν νά διεφκολύν υν τή 
μετάβαση άφτή, εϊναι ή φυσική συνέπεια πού τοΰ επ ιβά
λει ή Ιστορική του παράδοση καί ή συναίσθηση τής με- 
λοντικής έφθύνης γ ιά  τήν άποστολή ποϋ νοιώθει πώς 
τόν βαραίνει».

Τελειώνοντας δ κ. Σωμερίτης δίνει τό λόγο στόν άνα- 
πρόσωπο τής Φοιτητικής Συντροφιάς κ. Δαφνή πού κάνει 
κι άφτός μιά γενική ανάλυση τοΰ Νομοσχεδίου. Τονίζει 
to  άντιδηιιοκρατικό περιεχόμενο του καί καταλήγει άναφέ* 
ροντας τήν υποχρέωση πού έχουν δλοι οί πολίτες νά άντι- 
ταχτοΰν σ αφτό κοί νά τό ματαιώσουν.

Στό σημείο άφτό δ κ. Σωμερίτης άνακοινώνει πρός 
τήν συγκέντρωση χαιρετιστήριο γράμα τής ’Εργατικής 
Βοήθειας καί δίνει τό λόγο στό κ. Λ. Ρακόπουλο, α ντ ι
πρόσωπο καί Πρόεδρο τοΰ Δ.Σ. τής ‘Εταιρίας Σοσιαλισιι 
κών Σπουδών.

‘Ο κ. Λ. Ρακόπουλος άναφέρει τίς διατάξεις τοΰ Νο
μοσχεδίου σέ αντιπαραβολή μέ τή προστασία πού δίνεται 
από τό Σύνταγμα στούς πολίτες νά δικάζονται δλα τά 
πολιτικά τους αδικήματα άπό τά ορκωτά Δικαστήρια, πού 
ζητεί να καταργήσει ή Κυβέρνηση κι ύστερα άπό μιά 
γενικότερη ανασκόπηση άναπτυσει πώς τό Νομοσχέδιο 
είναι αποτέλεσμα τής επ ιθυμίας τής άστικής τάξης νά 
καταπνίγει κάθε φωνή πού θ ά  μποροΰσε νά άποκαλΰψει 
τί κρύβεται κάτω άπο τό κοινωνικό παράδεισο τοϋ άστι-

■ - Τ  (__ __  __________

κου πο .ιτισμοϋ. 'Ορισμένοι άρ ιθμοί πού άναφέρει ό ομι
λητής δείχνουν δλη τή κοινωνική κατάντια  ποό υπάρχει 
σήμερα.

Τελεφταιος μιλεΐ ό άντιπρόσωπος τοΰ ομίλου Ε π ι 
στημονικών Συζητήσεων κ. Κανελόπουλος.—Ύ στερα  ό κ. 
Σωμερίτης αρχίζει και διαβάζει τό ψήφισμα,δταν άπό τήν 
α ίθουσα υποβάλεται ή άξίωση νά μιλήσει καί άντιπρόσω- 
πος τής "Εργατικής Βοήθειας, ^'έ μιά στιγμή δημιουρ- 
γιεται ϋόρυβος, τό Προεδρείο άρνείται νά δεχτεί τήν πρό
ταση αφτή, κι ένώ διάφοροι άκροατές, εξω άπό τά Μέλη 
τών Σωματείων, πού είχαν οργανώσει τή συγκέντρωση, 
εξακολουθούν νά επιμένουν, ό άντιπρόσωπος τής Ε .  Β. 
άνεβαίνει στή Σκηνή.

Μπρος τή πράξη άφτή τά Προεδρείο δέ θεώρησε σωστό 
να παραμεινει στή θέση του καί άποχωρεϊ έ»ώ ξένα στο ι
χεία εξακολουθούν νά θορυβοΰν μέσα στό θέατρο.

, Τελο; οταν «γίνε σχετική ησυχία τό Προεδρείο επα
νέρχεται καί διαβάζει τό ψήφισμα ποϋ δηιιοσιέβουμε 
στην πρώτη σελίδα.

, ,Μ*τά Γ0 δ ι«β»σ,ι.α του ψηφίσματος, πού εγινε δεχτό 
με ενθουσιασμό, ή συγκέντρωση διαλύθηκε.

Σχετικά μέ τό ϊδιο ζήτημα έλάβαμε άπό  τ ή  Διεθνή 
Εργατών Παιδείας (Ε λληνική  δμ ίδα) μιά έντονη 'διαααο- 

τυρια της. ‘Αναδημοσιέβουμε μέ έφχαρίστηση τήν άκό- 
Λουθη περίοδό τη ;

«Συνειδητοί  ’Εργάτες της Παι δε ίας ; .

Καιρός νά δείξετε πώς, είστε αληθ ινά  άξιοι τοΰ «ύ- 
Ψ , °ϋ «Οοορισμοΰ σας» ποϋ μόνο σαρκάζοντας σάς ά να '  
γνωρισαν οί άφθέντες σας !

 ̂ Φωτιστές καί δδηγητές εσείς πιστοί θεματοφύλακες 
των ελεφθεριών του φτωχοΰ λαοΰ. άλλά καί τών δικών 
σας, που χωρίς άφτές δέ θάστε παρά οί ταπεινοί δοΰλοι 
και θέλοντας^ ή μή οί θλιβεροί σφυρήλατες τών δεσμών 
του ίδιου τοΰ λαοΰ, σηκωθείτε δλοι καί μιά θέληση : Νά 
αποτρέψετε τή μυσα^ή πρόθεση τών άφηνιασμένων καί 
ακόλαστων κυρίαρχων ! Ή  Ε λ λ η ν ικ ή  δμάδα τών Ε ρ γ α 
τών τής Διεθνοϋς Παιδείας σας προσκαλεΐ στό συναγερμό 
για μιά διαμαρτυρία έντονη, άποφασιστική. Κινηθείτε σέ 
ομαδικές εκδηλώσεις, κινείστε τούς συλόγους καί τίς 
Ομοσπονδίες σας, άναγκάστε τες νά άφήσουν τήν εγκλη

ματική παθητικότητα καί τίς σαχλές τους θρηνωδίες 
μπροστά στό «λαοπρόβλητο, καί νά κινηθούν άποφχσι- 
στικά γιά τήν πρώτη, τήν πιό στοιχειώδικη άξίωση δλο- 
νώ ν^μ α ς ,  τήν έλέφτερη σκέψη, τήν έλέφτερη εκδήλωση 
ποΰ έρχεται νά μάς άρνηθεί ό φασιστικός νόμος».

Σ Χ Ο Λ Ι Α

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  κ. Β ΕΝ ΙΖΕΛΟΓ, ‘Ο κ. Πρω
θυπουργός χρησιμοποίησε τήν έφκαιρία πού τοΰ εδωσε 
καποια έπερώτηση γ ιά  νά έκθέσει τις κυβερνητικές άπό- 
ψεις σχετικά μέ τίς λαϊκές έλεφθερίες. Πραγματικά, φα ί
νεται πως θέλησε νά μετριάσει τήν εντύπωση άπό τό μ ε
σαιωνικό νομοσχέδ.ο, πού ετοιμάζεται νά ύποβληθεί γιά 
το ιδιώνυμο άδίκημα. ”0  κ. Πρωθυπουργός δήλωσε δτι 
«Χρειαζεται μεγίστη προσοχή διά τήν διατύπωσιν τοϋ

σχετικού νομοθετήματος». Προσοχή δηλαδή δχι ώς πρός 
τήν ουσία καί τό περιεχόμενο, παρά μόνο ώς πρός τήν 
διατύπωση. Πόσα δέν λέει ή φράση άφτή τοΰ κ. άρχηγοϋ 
τών φιλελέφτερων... Καί συνεχίζοντας ό κ. Βενιζέλος, 
άφού τόνισε καί πάλι δτι τό ζήτημα «τής διώξεωςτοϋ κο
μουνισμού εϊναι ζή τη μ α  δ ιατυπώ οεω ς οχοΧυ όναχερονς* 
προστεσε δτ ι ή Κυβέρνηση δέν ένοεΐ νά εμποδίσει τήν 
λέφτερη εκδήλωση όποιωνδήποτε ιδεών, «άρκεΐ νά μή
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΑΙΤΕΡΙΣΜ Ο Σ Π· Ε·

“ Ν Ε Α  Ζ Ω Η , ,

πρόκειται περ ί  της  νποστηρ ίξεω ς ιδεών  καί έπιβο’ ής ού- 
τών διά βΐ' ίας ανατροπή: τοΰ κοινωνικοΰ καθεστώτος». 
‘Ο κ. Πρωθυπουργός, πού δταν θέλει, μιλεϊ πολύ καϋα- 
ρά, γιατί στό σημείο αύτό ε ίναι τόσο σκοτεινός; Είναι 
λέφτερη ή εκδήλωση  όποιωνδήποτε ιδεών ή δέν είναι ; 
‘Ο κ. Πρωθυπουργός άναγιωρίζει δτι τό σημεριιό  κοινω
νικό καθεστώς «δέν εΐναι μή μου άπιου* κα’ι δηλώνει δτι 
υπάρχει ά ιάγκη  διηιεκοΰς μεταβολής» ανάγκη δ. ως, πού 
τήν αίσθάνονται κυρίως οί ιέοι «οί όποιοι δέν ανήκουν 
εις του; κομουΊστάς άλλά είς τό αστικόν καθεστώς».

Ώ σ τ ε  μονο γ ιά  δσου; ανήκουν στό άσιικό καθεατώ ; θ ά  
υπάρχει λεφτεριά σιή σκέψη ; Ι.ϊμαστε ?οιπόν λέφτεραι 
νά εκδηλώσουμε τΙς σκέψεις μας άρκεΐ μόιο νά εΐναι 
σύμφωνες μέ τ ί ;  αστυνομικές διατάξεις ; Ά φ ιή  τή λε- 
φτεριά δέχεται ό κ. Πρωθυπουργός ; ‘Ομολογούμε πώς οί 
χρησμοί τής Πυθίας δέν έχουν τόση σκοτεινότητα δσο οί 
δηλώσεις τοΰ κ. Βενιζέλου, δ :αν  μιλεϊ γιά τήν λεφτεριά 
τής σκέψης.

'Οπωσδήποτε περιμένουμε νά ίδοΰμε τήν τελική διατύ
πωση τοΰ πολυ&ρήλυτου νομοσχέδιου γιά νά καταλάβουμε 
δσα δέν καταλαβαίνουμε σήμερα.

ΕΞΕ ΓΑΣΕΙΣ, —Εΐναι τώρα δυό μήνες,πού οί Αρμόδιο 
κυβερνητικοί κύκλοι μελετούν κι ετοιμάζουν1 τό μεσαιωνικό 
νομοσχέδιο γιά τό Ιδιώνυμο αδίκημα. Κ αί μπορούμε νά 
ποΰμε πώς στούς δυό άφτούς μήνε; δίνουμε ολοι τις έξε 
τάσεις μας. Τ ί εΐναι ό καθένας—δχι τί λέει πώς ε ΐνα ι— 
φαίνεται πιά καθαρά.

Ή  Κυβέρνηση τών Φιλελέφτερων ξεσκεπάστητε: εΐναι 
ή απολυταρχικότερη καί ή άντιδημοκρατικότερη κυβέρνηση 
πού γνώρισε μέχρι σήμερα ή χώρα μας.

** *

Κ Α Ι Α Λ Λ Ο Ι.—Μά ξεσκεπάστηκαν καί πολλοί άλλοι. 
Μέ τό νομοσχέδιο αυτό ή δημοκρατία  καταλΰεται. Κι' 
δμως υπάρχει κάποια*Δημοκρατική  "Ενωση»,κάποιος • Δ η 

μοκρατικός  Σύλογος», κάποια «Δ ημ οκρα τική  Ν,ίολαία». 
Οί «δηιιοκράτες· τών όργ ηώσεων άφτών δέν νιώθουν νά 
τού; θ ίγετα ι  τίποτε: Δέν ήταν ποτέ τους π .α γμ α τ ικ ο ί  δη
μοκράτες.

Μά ακόμα τό νομοσχέδιο άφτό στραγγαλίζει τά πιό 
ανθρώπινα δικαιώματα τών δημοσίων ι'παλήλων καί Ιδ ια ί
τερα τών Έ κ -α ιδ εφ τ ικ ώ ν  λειτουργών. Τ ο ύ ;  άφαιρεΐ καί 
ιό  δικαίωμα ιής Ινδό ι ινχη; σκέψη;. Τί έκαμαν, λοιπόν καί 
τι κάνουν ή Συνομ Όπονδία τών ΰπα' ήλων καί οί Ό μ ο -  
σπονδίεα τώ ι Έ κπα ιδεφτ ικώ ν ; Φιλ ιλ γοϋν ή σωπαίνουν. 
Ι ΐ ν ι ι  οργάνωση ανθρώ πω ν λέφτερω^ ή έθελόδόυ'ων 
σκλάβων ;

Η Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Η  Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α . -  Ή  στάση 
πού έδειξε ή Γενική '  υ . ομοσπονδία τών Ε ρ γ α τώ ν  γιά τό 
ίδιο ζήτημα δέν μπορεί νά περάσει απαρατήρητη .

Ό  ‘Εκπαιδεφτικός "Ομιλος νόμισε χρέος, χου νά κα" 
λέσει κι άφτήν σέ συνεργασία γιά τήν κίνηση ενάντια 
στό Ιδ'ΐόνυμο. Μέ επίσημο έ'γγραφό της ή Γ· Σ., δέχτηκε, 
έλοβε μάλιστα μέρο; καί σέ μιά προχαταρχτική σύσκεψη 
τών Δ,Σ. τών Σωματείων πού είχαν . δεχτεί νά . συμπρά- 
ξουν στήν κίνηση τοΰ Κ.Ο. Κ ι ϋστερζ, αιφνίδια, έγκατά- 
λειψε τόν αγώνα μέ τήν πρόφαση π ώ ;  δέν μπορεί νά 
λοβει μΓρος σέ πο’ ιτ ική κίνηση καί μέ τήν δήλωση πώς 
θ ά  δράσει ανεξάρτητα. Τά γεγονότα δμως μιλοΰν καί 
δείχνουν μόνα του; τήν ά ήθε ι  ι, 'Η  κίνηση τοΰ Ε .  θ 
ήταν άπό αρχής χαί ε ι ι ε ί ' ε ώ ;  τό τέλος έξω πολιακή . 
Δέν πήρε δηλ. Κομ.ιτικό X"ραχτήρα, άφού βέβαια πο λ ι
τική θέση πήρε κ ί ύφεΓ ε νά πάρει, μέσα στό πλ· ίσιο 
τοΰ Σοσιαλισμού. Καί θ  ι ήταν πραγματικά  αστείο νά 
μή συμβεϊ άφτό, δτως άκόμα εΐναι δχι πιά άστεϊα μά 
αληθινά άπε'.πιστική ή άντίληψη πού έχουν δπως φ α ί
νεται μερικοί εργατικοί ηγέτες δτ ι μποροΰν νά υπερασπί
σουν τις έργατικέ; αξιώσεις μ ’ έ α  στενό καί κούφιο άπό 
καθε π ιλ ιτικό περιεχόμενο συνδικαλισμό. "Οσο γιά τή 
δράση τής Γ.Σ. άχόμα τήν περιμένουμε, ή μάλον δέν τή 
περιμένουμε πιά, αφού εχαοε άφτές τ ί ;  προϋποθέσει; πού 
πρεπει νά τήν στηρίζουν καί νά τήν κατέφθΐνουν στά 
αΐτήματά της.

Λ·* *

Γ ΙΑ Τ Ι  ; Στή συγκέντρωση πού οργάνωσε ό «’Βκπαι-  
δεφτικός Ό μ ιλ ο ς»  μέ άλλα 'Επιστημονικά  σωματεία ήρ
θανε μέλη της «’Εργατικής Βοήθειας» μέ φανερή π ρ ί -  
■δεοη νά οίκειοποιη&ονν  τή συγκέντρωση. Μά γιά  ποιο 
λογο ; Ή  “’Εργατική Βοήθεια» είχε κάμει δική .της συ
γκέντρωση γ»ά τό ΐ ) ιο  ζήτημ ι. Ό π ω ς ' έ μ ε ΐ ς  όέν τήν ένο- 
χλήσαμε, είχε κ ι 'ά φ τ ή  ύτοχρέ.οση νά μή μάς ενοχλήσει. 
Δεν μπορούμε νά ένοή ουμ3 ποιός εΐναι ό σκοπός τέτιων 
ενεργειών. Θ ϊ  ήθέλαμε νά έρωτήσουμε δσούς εμπνέουν 
τις ενέργειες άφιέ.; τί ζη ιοϋν άπό τόν «Ε.Ο.» ; Ή  οργά
νωσή μας-δπωί τόσες φορές τό δηλώσαμε-^εΐναι καθαρή 
εκ π α ιδ ε φ τ ικ ή .  Δέν είμαστε πο λ ιτ ικό  σωματείο. Ά κ ό μ α  
δηλώνουμε πώς κανένα άπό τά μέλη του δέν σκέφτηκε νά 
χρησιμοποιήσει τόν Ε .Ο. γιά τήν εξυπηρέτηση ΛολιτΓ 
κών του βλέψεων. Για τί λοιπόν δέν άηήνουν τόν Ε .Ο . 
στόν καθορισμένο κύκλο τής δράσης του καί γ ιατ ί  έ«6μβα<*



νουν μέ ένέργειες δχι μΟΊΟ άσκοπες, μά καί επιζήμιες 
ο Toy αγώνα, πού λένε πώ; έξυπηρειοΰν ;

* *

ΕΛΑ \ΔΛ  ΚΑΙ Τ Ο Υ ΡΚ ΙΑ . ’Από τίς εντυπώσεις πού 
στέλνει άπό τή Σμύρνη ό είδικός άποστολμένος τοΰ 
«’ΈΌ-νούς» πρέπει- νά προσέχ ουν ιδιαίτερα δσα γράφε»

γιά  τήν έζπαιδεφτική κίνηση στήν Τουραα. 'Ολόκληρη ή 
χώρα έχει γίνει ένα απέραντο σκολειό πού διδάσκεται ή 
λατινική γραφή. Γενικά, ένας έκπαιδεφπκός πυρετός έ.ιι- 
κρατεΐ στή «βάρβαρη» άφτή Χώρα. Ό  διοικητής ιή ·  
Σμύρνη; μέ άφτοιεποίΦηση δηλώ\ει πώς σέ δυό χρόνια 
μέσα δέν 8ά υπάρχει κανείς αναλφάβητος στήν Τουρκία.

'Ο  περιούσιος λαός μέ τούς 55 ο] > άναλφ ίβητους θ ά  
έξακο ουθεΐ νά πιστέβει δτι «πά; μή "Ελλην β.ίρβαρος».

Τό καθήκον μας si ναι υψηλό καί καθαρό. Νά διαδίνουμε πάντα τήν ιδέα, να τονοονου- 
με καί νά οργανώνουμε τίς ενεργήτικότες, να ελπίζουμε πάντα, νά αγωνιζόμαστε πάντα ως τήν 
οριστική νίκη τής παγκόσμιας σοσιαλιστικής δημοκρατίας, τής μητέρας τής δικαιοσύνης καί 
τής ειρήνης.

ΖΩΡΕΣ

Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ  Κ Α Ι  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ

Στήν εξέλιξη τής παιδαγωγική; θεωρίας καί πρά
ξης επικρατούσε όλο τό δέκατο ένατο αιώνα ή αντί
ληψη, πώς ή γενική μόρφωση πρέπει νά είναι από
λυτα ξεχωρισμένη από τήν επαγγελματική. Ή  Έ ρ -  
βάρτιάνή Σχολή είχε άναγάγει σέ δόγμα τήν αντί
ληψη άφτή. ’Αποτέλεσμα ήταν δχι μόνο τά σκολειά 
τής επαγγελματικής μόρφωσης νά εϊναι εντελώς ξε
χωριστά, μά καί άκόμα ή πρό,οια καί ή διοίκηση 
ΐή ς  επαγγελματικής Παιδείας νά είναι μοιρασμένη 
σέ διάφορα υπουργεία, άνάλογα μέ τήν κάθε ειδικό
τητα. ’Έ τσ ι  καί έδώ ως σήμερα οί γεωργικές κχί 
δασικές σχολές εϊναι στό Υ π ο υ ρ γε ίο  τής Γεωργίας, 
οΐέμπορικές σχολές καί μερικές επαγγελματικές στό 
‘Υπουργείο τής ’Εθνικής Οικονομίας, τό Πολυτε- 
χνε’ΐ  > καί μερικές τεχνικές σχολές (εργοδηγών, τηλε
γραφητών κλτ.) στό Υ πουργε ίο  τής Συγκοινωνίας> 
τά ορφανοτροφείο στό 'Υπουργείο τής Προνοίας, οί 
στρατιωτικές καί ναφτικές Σχολές στά αρμόδια ‘Υ 
πουργεία.

Τώρα τελεφταία τό ‘Υπουργείο τής Παιδείας εξ
άγγελο ντας σιγά-σιγά τίς ριζικές μεταρυθμίσεις, 
πού σκοπέβει νά κάμει στήν Παιδεία μας, διατύπωσε 
τήν άπαίτηση νά συγκεντρώσει άφτό τήν πρόνοια 
καί τή διοίκηση ολων τών επαγγελματικών Σχολών 
έχτός ίσ ω ς  άπό τ ις  στρατιωτικές καί ναφτικές. Δέν 
είδαμε ακόμη τά σχετικά νομοσχέδια γιά νά ξέρουμε 
τίς λεπτομέρειες.

‘Οπωσδήποτε ή άπαίτηση διατυπώθηκε, συζη
τήσεις έγιναν ανάμεσα σέ ‘Υπουργούς καί μερικούς 
ΰτίάλήλους, καί ή ενοποίηση προετοιμάζεται. ’Ά ς  
εξετάσουμε λοιπόν κι εμείς προκαταβολικά τό θέμα,

άφήνοντας νά κάνουμε τίς παρατηρήσεις μας στά 
καθέκαστα, δταν θά  ίδοΰμε το νομοσχέδιο.

Ή  ιδέα τής ενότητας επαγγελματικής καί γενικής 
μόρφωσης είναι δημιούργημα τής παιδαγωγικής θεω 
ρίας τοΰ τελεφταίου καιροϋ,πού καί άφτή επηρεάστη
κε προ πάντων άπό τήν εξέλιξη τοΰ τεχνικού πολι
τισμού. Κατανοήθηκε, πώς δέν υπάρχει έ'να μεσό
τοιχο, πού νά ξεχωρίζει τή μόρφωση τοϋ άνθρώπου 
σέ δυο κατηγορίες καί πώς τά ενδιαφέροντα τοϋ 
παιδιού εϊναι άμεσα σχετικά μέ τή ζωή, πού θά  ζή- 
σει μέσα στήν Κοινωνία καί ή μορφωτική άξία τών 
επαγγελματικών μέσων τής Π αιδ ίας  εϊναι ή ϊδ ια  μέ 
τά λεγάμενα γενικά. Ή  άρχή τής δημιουργικής ερ
γασίας, πού έπεκράτησε στήν παιδαγωγική θεωρία 
καί τείνει νά επικρατήσει καί στήν παιδαγωγική 
πράξη εϊναι καί άποτέλεσμα καί α ιτ ία  τής επίγνω
σης άφτής.

Γ ι’ άφτό καί δ «’Εκπαιδεφτικός "Ομιλος» εχει 
στό πρόγραμα του τήν άρχή τής ενότητας καί τή 
διατύπωσε κι δλας στίς προτάσεις, πού καταθέσανε 
πέρσι οί καθηγητές στό «Σύνδεσμο. ’Αττικής» (Κοί
ταξε, Νέος Δρόμος, φΰλο 2ο)

Τό υπουργείο τής Παιδείας δμως τουλάχιστο άπόσα 
ξέρουμε ώς τώρα, δέν ξεκινάει τόσο άπό τούτη 
τήν άντίληψη, δταν διατυπώνει τήν άπαίτηση νά 
πάρει στά χέρια του δλα τά εϊδη τής μόρφωσης. Π ε 
ρισότερο ξεκινάει άπό τήν ανάγκη τής «διοικητικής 
ενότητας». Θέλει δηλαδή νά συγκεντρώσει άφτό τή 
διοίκηση καί τής γενικής καί τής επαγγελματικής 
Παιδείας, γιά νά υπάρχει ετσι συστηματικότερη πρό
νοια, αντιστοιχία στά προγράματα, στή. μόρφωση



καί χρησιμοποίηση τοΰ προσωπικοί', στις διαβαΰμί- 
σης καί στά άλλα διοικητικά μέτρα.

Και ή δέφτερη βέβαια άφτή άποψη, αν και δέν 
πηγαίνει στό βάθος καί σ ιήν ουσία τής ενότητας καί 
εΐναι περισότερο εξωτερική, δέν είναι άδικαιολόγητη.

Γενιέται δμως άμέσως τό ακόλουθο ερώ τημα.Ε ΐνα1· 
τό ‘Υπουργείο τής Παιδείας προετοιμασμένο γιά μιά 
ίέτια διοικητική αφομοίω ση; Ε ϊνα ι επομένως σέ 
θέση νά κάμει άφτό καλύτερα τό έργο τής πρόνοιας 
γιά τά επαγγελματικά σκολειά, πού κάνουν τώρα τά 
άλλα ‘Υπουργεία ;

Οί θεωρίες δέν έ'χουν άξια για μιά τέτια επιχεί
ρηση. Ή  πράξη, ή ώς τά τώρα πράξη, πρέπει νά 
εϊναι οδηγός.

Καί άπό τήν άποψη άφτή θά  είχε κανείς νά κάμει 
τόσες παρατηρήσεις, ώστε άμέσως γίνεται εντελώς 
προβληματική ή αξία τής μεταρύθμισης, πού ετοι- 

 μάζειαι.
Πρώτα πρώτα τό ίδιο τό ‘Υπουργείο τής Π α ι

δείας μας δίνει ενα καταπληχτικό παράδειγμα δ ιά 
σπασης στή διοίκηση τής Παιδείας. Έ ν ώ  υπάρχει 
Έ κπαιδεφτικό  Συμβούλιο καί Διέφθαινση Παιδείας 
μέ τμήματα κα'ι υπηρεσίες πολυποίκιλες, οί ιερατι
κές Σχολές εϊναι άνεξάρτητες άπό τό σύστημα άφτό. 
Καί οχι μόνο εΐναι άνεξάρτητες, επειδή τάχα προε
τοιμάζουν παπάδες, πού επί τέλους θά ειχε κάποιο 
νόημα, μά τό χειρότερο άπόλα ετοιμάζουν δ α σ κ ά 
λους. Γίνεται δηλαδή μέσα στό ‘Υπουργείο ή ϊδια 
δουλειά, μέ δυό άνεξάρτητα συστήματα, μέ δυό ανε
ξάρτητα Συμβούλια, χωρίς ενότητα στόν έ'λεγχο, στή 
διοίκηση, στά προγράματα καί στά προσόντα τοΰ 
προσωπικού. Έ χ τ ό ς  δμως ά π ’ άφτό οί ίδιες οί υπη 
ρεσίες, πού προνοοΰν γιά τά σκολειά τής Γενικής 
Μόρφωσης, εΐναι αναμεταξύ τους χαλαρές καί άτελέ- 
στατες σέ δλη τήν οργάνωση τους. ‘Υπάρχει διέφ- 
θυνση χωριστή σωματικής άγωγής, διέφΟυνση χω ρ ι
στή υγιεινής, διέφθυνση χωριστή άρχιτεκτονικοΰ καί 
έκπαιδεφτικών τελών, πού βρίσκονται σέ εντελώς χα
λαρή σχέση άναμεταξύ τους καί πού ώς τώρα δέν 
εδωκαν κανένα δείγμα ενιαίας πρόνοιας.Καί άν περιο
ριστούμε δμως στό ϊδιο τό Έκπαιδεφτικό  Συμβούλιο 
καί στή Διέφ9υνση Παιδείας, θά είχαμε νά παρατη
ρήσουμε, πώς καί οί δυο οργανισμοί βυθισμένοι 
δλότελα στή διεκπεραίωση μέρα μέ τή μέρα μικρό - 
προσωπικών ζητημάτων, καμιά γενικότερη πρόνοια 
γιά τά σκολειά, πού διεφτ υνουν δέν κατόρθωσαν νά 
παρουσιάσουν. Ε ϊναι πασίγνωστο, πώς δέν έχουν 
ούτε τις άιελέστατες στατιστικές πληροφορίες νά 
δώσουν. Δέν ξέρουν καλά καλά πόσα σχολικά χτίρια 
ανήκουν στό κράτος, πόσα στούς δήμους καί τις κοι

νότητες. Δέν ξέρουν καλά καλά πόσους; δασκάλους 
άπό κάδε κατηγορία προσόντων έχουν στήν ιλπηρε- 
σία τους. Δέν έχουν μητρώα. Τά δελτία προσωπι
κού εΐναι άτελέστατα. Οί εκθέσεις τών. Επιθεωρητών 
μελετιούνται εντελώς βιαστικά, εϊναι σκορπισμένες 
καί άκατάταχτες, πορίσματα γενικά κανείς δέ βγάζει 
ά π ’ άφτές καί μό\ο μερικές . προσωπικές πληροφο- 
γιά τούς λειτουργούς της Μέσης Παιδείας καί άφτές 
πολύ ά'ταχτα καταχωρίζονται σέ κάτι τεφ.τέρια κου
ρελιασμένα. Βιβλίο ποιότητας επιθεωρητών δημοτι-  
κης καί Μέσης Παιδείας δέν υπάρχει. Γιά τά προγρά- 
ματα τών Γυμνασίων από δώ καί. δέκα χρόνια δέν 
έχει γίνει καμιά σοβαρή δουλειά ΓΙρηγΓάματα αναλυ
τικά τώνΔιδασκαλείων δέν έγιναν πρτέ.Καμιάγενικό- 
τερη δδηγία ούτε μεθοδική οδηγία ούτε διοικητική δέν 
έχει δοθεί ποτέ.Καμιά έποπτεία σο.βαρήδέν έγινε ποτέ 
ά π ό τ ό κ έ χ τρ ο ,  καμμιά πρωτοβουλία δέ βγήκε ά π 5 
άφτό. Μόλις καί μετά βίας έ'γινε πριν λίγα χρό
νια ένα συνέδριο γενικών επιθ ίωρητώ ν, μά ούτε 
άφτουνοΰ τά πορίσματα φάνηκαν:πουθε\ά, ούτε: ξα- 
νάγινε τίποτε άνάλογο. Κανένα δημοσίεμμα ούσια-, 
στικό δέν έχει βγει από τό υπουργείο τής  Παιδείας 
τήν τελεφταία χρονιά. Καί άφτό τό Δελτίο τοΰ ‘Υ 
πουργείου, πού έβγαινε κάποτε, έπα,ψε νά βγαίνει. .

"Υστερα άπ’ άφτή τήν καταπληχτική διοικητικής 
δργανωτική καί Ιποπτειακή άνικανότητα, τήν πραγ
ματική παραλυσία, πού παρουσιάζει τ ό , ‘,Υπο,υργεΤο- 
τής Π αιδείας, μέ ποιο δικαίωμα, μέ: ποιά. εχέγγυο, 
βγαίνει σήμίρα νά ζητή-ε ι νά πάρει στά χέρια του 
καί δλη τήν επαγγελματική Παιδεία, πού κουτσά 
στραβά διεφτύνεται άπο άλλες υπηρεσίες ;

“Οταν αφήνει άδιεκπεραίωτες χιλιάδες τρεχού
μενες υποθέσεις, δταν χρονίζουν προσωπικά καί 
πραγματικά ζητήματα αφάνταστο καιρό .μέσα στις 
νωθρές καί άσυνταχτες ύπηρεσίες του, μέ ποιο 
τουπέ ζητάει νά παραφουσκώσει τόν δργανισμό του, 
νά επιβαρύνει ακόμη τήν τρεχούμενη υπηρεσία του 
του μέ τόση δουλειά ; Ποΰ εΐναι τά προσωπικά του 
στελέχη ; Οί παιδαγωγοί πού είχαν κά π ο ιά " πείρα 
καί υπηρεσιακή κατάρτιση σκορπίστηκαν καί οί πε- 
ρισότεροι εΐναι έξω άπό τήν υπηρεσία.··Τά διδάσ«α- 
λεία διεφτύνονται τά περισότερα άπό πρόσ'ωπά' «- 
κατάληλα.

"Ολοι άφτοί οί στοχασμοί μάς δίνουν τό’ δι* 
καίωμα νά πιστέψουμε, δτι άμελέτητα, βιαστικά, 
μόνο καί μόνο γιά νά δείξει,πώς έχει καί κάποια και
νούργια ιδέα,ή υπηρεσία παράσυρε τόν 'Υπουργό τής 
Παιδείας στήν άπαίτηση άφτή. Καί ΐ ί ίο ς  μάλιστα 
ή διαγωγή μερικών προσώπων, μάς δίνει- το δι



καίωμα νά υποθέσουμε, πώς μόνο ή υστερόβουλη 
πρόθεση νά δηιαουργηΟοϋν στήν κεντρική ύ'πηιεσία 
μερικές μεγάλες θέσεις μέ παχύτατους μιστούς, είναι 
στό βάθος δλης άφτής τής προσπάθειας.

Το ‘Υπουργείο τής Παιδείας μποροΰσε, στρέ
φοντας ολόκληρη τήν προσοχή του στά εσωτερικά 
του ζητήματα, στή θεραπεία τών τρομερών πληγών, 
Λού δηλητηριάζουν δλο τόν οργανισμό τής γενικής 
μας μόρφωσης, στήν προετοιμασία τοΰ κατάληλου 
προσωπικού γιά μιά όποιαδήποτε καί τήν μικρότερη 
άκόμα μεταρύθμιση, νά αναβάλει γιά πολύ αργότερα 
τήν άπαίτηση τής πλέριας διοικητικής αφομοίωσης 
δλου τοϋ συστήματος τής Παιδείας. Τή σημερινή 
διάσπαση μποροΰσε νά τή θεραπέψει μέ τό Γενικό

Η  Ζ Ω Η  Κ Α Ι  Η  Δ Ρ Α Σ Η  Τ Ο Υ

Τ ά  Φ ρ ο ν τ ι α ι ή ρ ί κ

Στίς  18 τοΰ Φλεβάρη εγινε ή συζήτηση απάνω στίς 
προηγούμενες ομιλίες τοΰ κ. Σ. Σω.ιερίτη γιά τήν «’Ε ξέ 
λιξη τής Δημοκρατίας». Μίλησαν οί κ. Λ. Ρακό.ιουλο',  Μ. 

ΟΙκονομου( Δ. Γληνός καί Γ. Μηλιάδης. Σ ’ δ ους άπάν 

τηοε ό κ, Σ  ,Σωμερίτη-;, άντι ροΰοντα; τους ή δίνοντας 
σχετικές εξηγήσεις.

Σ ’ άφτό τό φΰ ο δέν μπόρεσε νά μδ ;  μείνΉ ό χρεία* 
ζοι'μεν0? χώρος γιά νά δημοσιέψουμε τίς περιλήψεις, κα- 
τό είχαμε αναγγείλει. Θά τό κάνουμε σέ άλλο μας φύλο.

Πρόσκληση

Ή  ταχτική Γενική Συ.έλεφση τοΰ Έ κ π α ιδ εφ α κ ο ΰ

Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
‘Αν.  καί Δ. Πουρνάρα  : «Σοσιαλιστικό καί Φιλοσο

φικό ’Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό». Μέρος Α ' (τ,'φχη 1 — 10). 
'Ακαδημαϊκό* ^ραχιιές 50.

ΚαρΧ Μαρξ. «Τό Κεφάλαιο — Κυκλι φόρησε ό νέος 
τόμος (Σ Γ'). 'Ακαδημαϊκό.

Σ τρ ά τη  Σω μερ ίτη .  'Ιστορικός 'Υλισμός καί Κ ρ ιτ ι 
κός Φιλισταϊσμός. Ά $ ή ν α  1929 Ε .  2 . ΝΕ V ΖΩ I σελ. 16 
Δραχμές 10.

Ά χ ιλΧ έω ς  Τξαρτζάνον  «Νεοελλη ική Σύνταξίς» ήτοι 
Συντακτικόν τής Νεας 'ϋλληνικής γλ.ώσσης (Δημοτικής 
καί Ό μιλουμένης).  Κολλάρος. ’Α θήνα  1928. δραχμές 60.

Κ ω σ τη  ΒεΧμνρα.  «Λίγα Τραγούδια1, έκδοση πολυτε

λής μέ σχεδιάσματα τοΰ κ. Πλακωτάρη. Ράλλης. ΆΦήνα 
1$?3, δραχμές 25.

’Εκπαιδεφτικό Συμβούλιο, πού θά απαρτίζονταν 
άπό αρμόδιους ύπαλήλους όλων τών ‘Υπουργείων, 
πόύ έχουν έκπαιδεφτικά Ιδρύματα, δπως είχε προε
τοιμαστεί τό σχέδιο άπό τό 1923. Καί θά  μπο
ροΰσε άκόμη νά προσέξει στή βαθύτερη ένοια τής. 
αρχής πού θέλει τήν ενότητα τής επαγγελματικής 
και γενικής μόρφωσης καί νά τήν πραγματοποιήσει 
δσο εΐνε δονατό, μέσα στό πλαίσιο τών σημερινών 
αρμοδιοτήτων του.

Μά, δπάίς είπαμε καί άλοτε, στό ‘Υπουργείο 
τής Παιδείας δέν υπάρχει σήμερα καμμιά αληθινή, 
δημιουργική πνοή.

Δ. ΙΥ

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Φ Τ Ι Κ Ο Υ  Ο Μ Ι Λ Ο Υ

'Ομίλου, πού ήτανε νά γίνει στίς 11  τοϋ Φλεβάρη, δέν I- 
γινε γ ατί δέν σχηματίστηκε απαρτία.

Θά γίνει τή Δεφτέρα 18 τοΰ φλεβ,ίρη καί ωοα 6 1)2 
μ μ. στήν Αίθουσα τής Ε τα ιρ ία ς  των Πολιτικών καί 
Κοι νω\ικών Ε π ισ τη μ ώ ν  μέ δσα μέλη καί civ π α ρ εβ ^ -  
•δοΰν.

Έ κ ό ο η κ έ ς  Σ υ ν α ι τ ε ρ ιο μ έ ς  Ν έ α  Ζ ο ή

Παρακαλούνται υί Συνεταίροι, πού κα.θ'υστεροΰν ά 
κόμα τήν εισφορά τους νά περάσουν άπό τά γραφεία μας 
(όδό; Σταδίου 28—Μέγαρο ’Εφεσίου άρ 59) γιά νά τήν 
ταχτοποιήσουν.

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η

Στό περασμένο φύλο τοϋ «Νέου Δρόμου* έγιναν άρκετά 
τυπογραφικά λάίΐη. Δίωρθώνουμε έδώ μτρικά σημαντικά. 
Στή σελ. 1. στήλη 1 γραμή 8 άντί «ιεοκαπιταλισμός» τό 
σωστό είναι · νεοκαντιανισμός’ . Στήν ΐδ ι ι στήλη νά δ ια 
βαστεί άντί Κανελλόπους, Κανε'.λόπουλος. Σ ιή  σελ. 3 

σιήλη 1 γρααή 5 ή φράση πρέπει νά διαβαστεί μέ ερωτη

ματικό. Σ τή  σελ. 8 στήλη 1 ό τίτλος «Τό ιδιώνυμο» είναι 
πβριτή.

"Οσοι ·ΟέΧουΊ> νά βοη&ήσονν τό Ν ΕΟ  Δ Ρ Ο Μ Ο ,  
νά γ ίνουν συνδρομητές  του.


