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‘0  Εκπαιδεφτικός "Όμιλος έχοντας γιά σκοπό 
ίου  νά βοηθήσει νά αναμορφωθεί ριζικά ή παιδεία 
τοΰ ελληνικού λαοΰ,βρίσκει πώς μέσα στό πλαίσιο τής 
σημερινής αστικής κοινωνίας δέν 'υπαρχουν οί δροι 
για μιά τέτια θλοχλητωπ:-.ή άναμ ·ρίρα>ση7 ^ . 'Γ1 ΐ«  
ύψωσε». πνεΒματίΗα καί ηθικά όλοκίηοο τό λαό 
Γ ι ’ άφτό πιστέβει άπόλυτα στό σοσιαλιστικό Ιδανικό 
τής κοινωνίας. ΙΙιστέβει δηλαδή πώς οί αντικειμε
νικοί δροι τής παραγωγής καί άνταλαγής τών υλικών 
αγαθών όδηγοϋν σιγά σιγά στή μεταβολή τής ατο
μικής καπιταλιστικής οικονομίας σέ ομαδική σοσια
λιστική οικονομία μέ βάση τήν κατάργηση τής 
εκμετάλεψης τοϋ ανθρώπου άπό τόν άνθρωπο και 
τήν κατάργηση τών κοινωνικών τάξεων. Πιστέβει 
ακόμη, πώς ή μεταβολή άφτή, οσο προετοιμάζεται 
αντικειμενικά, φέρνει μαζί της τή συνειδητοποίηση 
τοΰ κοινωνικοΰ προβλήιιατος σέ δλες τις απόψεις 
του στήν τάξη, πού εΐναι ό κύριος φορέας τής άλα- 
γής, δηλαδή τήν εργατική καί τήν κάνει πρωταγω
νίστρια στόν αγώνα γιά τή νέα μορφή τής ανθρώ 
πινης ζωής.

Κάτω άπό τήν πίεση τής βασικής άφτής κίνησης 
γενιέται γιά δλες τις κοινωνικές λειτουργίες μιά νέα 
προοπτική, ή προοπτική τής νέας μορφής τους μέσα 
στήν ερχόμενη κοινωνία. ’Έ τ σ ι  καί γιά τήν παιδεία, 
ποΰ εϊναι μιά άπόλυτα κοινωνικά καθορισμένη λει
τουργία, προβάλονται άπό τώρα καί μέσα από τά 
διδόμενα τής πραγματικότητας οί ιδανικές γραμές  
τής καινούργιας, τής σοσιαλιστικής μορφής της.

‘Ο Ε κπαιδεφτικός  "Ομιλος θέλει νά ΐ'πηοετι'οεί 
δσο μπορεί τή μελέτη, τήν προετοιμασία καί τήν 
ποαγμάτωση τής σοσιαλιστικής παιδείας. Γ ια τ ί  
άφτή θά ανεβάσει καί τό οίτομο καί τό σύνολο π λ η - 

πρός ' ό ίδανί'/,ό μιαίς ζ<Ά^ς·^ΜΦθΦ^!ίνη$·, 
_ππο" ή σκλαβιά, ή ταπείνωση,ή άόικία, τό μίσος, ή 

πίκρα τής ζωής θά  εϊναι λιγότερη, καί ή λεφτεριά, 
ή ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ή ανθρώπινη  άληλεγγΰη, 
ή δικαιοσύνη, ή αγάπη καί ή χαρά τής ζωής,θά εΐναι 
αξίες πιό άμεσες καί πιό πραγματικές γιά δλα τά 
μέλη τής ανθρώπινης κοινωνίας. Μέσα στή σοσια
λιστική κοινωνία εργάζονται δλοι γ ιά  δλους, ό κα
θένας άνάλογα με τη δύναμη του, γ ιά  νά ικ α νο 
πο ιούν  δλοι τις κοινές Α νθρώ π ινες  άνάγκες τους. 
Ή  πρώτη λοιπόν άρχή γιά τή σοσιαλιστική παιδεία 
θα  εϊναι νά π α ρ έχ ε ι  ίση δυνατότητα σέ δλους 
τούς ανθρώ πους , άντρες κάΐ γυνα ίκ ες ,νά  μ ο ρ φ ώ 
νεται ό καθένας άνάλογα μέ τΙς ικανότητες του, 
γιά νά μπορεί αργότερα μέσα στή σοσιαλιστική ερ
γατική κοινότητα νά έπιτελεϊ τή λειτουργία, πού 
άνταποκρίνεται καλύτερα στις σωματικές καί -ψυ
χικές του ικανότητες. Ό  ιδανικός σκοπός τής σοσ-ια* 
φιστικής αγωγής καί μόρφωσης θά  εϊναι νά κάμει 
τόν κάθε ά'νθρωπο ικανό μέ βάση τή σωματική του 
υγεία, τήν πλέρια ανάπτυξη τών ικανοτήτων του, 
τή δημιουργική εργασία, τήν κοινωνική δικαιοσύνη, 
τήν ηθική εφθύνη γιά τό σύνολο καί τήν καθολική 
ανθρώπινη άληλεγγΰη, νά υψώνεται πρός τή λε- 
φτεριά καί τή  χαρά τής ζωής.



‘Ομάδα καί άτομο είναι συναρτημένα στήν ανά
πτυξη τους. "Οσο άφξαίνει κα'ι πλαταίνει ή όμαδικό- 
τητα, τόσο απολυτρώνεται τό άτομο στις άνώτερες 
λειτουργίες του κα'ι κινιέται μέσα στή σφαίρα τής 
λεφτβριάς.

Ή  ΰπερνίκηση και ρύθμιση τοϋ υλικού σημαίνει 
τήν απολύτρωση τοΰ άνθρώπινου. Ή  μετάθεση τής 
αξίας τοΰ ανθρώπου άπό τά εξω πρός τά μέσα, σ.πό 
το υλικό αγαθό στόν άνθρωπο, είναι ή πραγμάτωση 
ταΰ ανθρωπισμού.

*11 εθνική πατρίδα, διάμεσος σταθμός τοϋ όμα- 
δισμοΰ, δημιούργημα τής άιομιστικής Οικονομίας, 
θά δώσει τή θέση της στήν υπερεθνική ολότητα, 
τήν ανθρώπινη πατρίδα, τήν κοινωνία τών άνθρώ- 
πων, δημιούργημα τής ομαδικής οικονομίας. Ή  
σοσιαλιστική κοινωνία πραγματώνει τόν άνθρω- 
πισμό. ’Έ τ σ ι  ή σοσιαλιστική κοινωνία δημιουργεί 
τήν απαραίτητη προϋτόθεση γιά τήν αληθινή μόρ
φωση τοΰ άνθρώπου. Μόνο μέσα σάφτή τό σύνολο 
μορφώνει τό άτομο κα'ι τό άτομο μορφώνεται γιά τό 
σύνολο.Ένώ στή σημερινή ταξική κοινωνία,τό άτομο 
μορφώνεται γιά την τάξη ή τήν εθνική πατρίδα,άρα 
ενάντια στήν άλλη τάξη ή στίς #λλες πατρίδες, ρ> 
νάντια στο σύνολο. Γ ια τ ί  τό σύνολο εϊναι πριιγιι 7 λ; 
κά σήμερα άνύπαρχτο. Ά π ’ αφτούς τούς γεν-κούξ 
στοχασμούς βγαίνουν τά ακόλουθα συμπεράσματα.

1. Στή  σοσιαλιστική κοινωνία τό σύνολο εχει συμ
φέρον στήν πλέρια ανάπτυξη τοΰ κάθε ατόμου κα'ι 
τοΰ δημιουργεί τή δυνατότητα τής πλέριας άνά- 
πτυξης. Γ ιά  τήν άνάπτυξη άφτή απαραίτητη προϋπό
θεση είναι ή σωματική ύγε ία  τοΰ κάθε ανθρώ
που. Η  πρόνοια  γ ιά  τή σωματική υ γε ία  καί τή 
σωματική αγωγή μπαίνει αληθινά μέσα στόν κύκλο 
τής παιδείας. Ή  καλή τροφή, ή καλή περιποίηση ,  
ή υγ ιε ινή  άγω γή  τοΰ κ ά θ ε  π α ιδ ιού  είναι τό π ρ ώ 
το οργανικό στο ιχείο  τής σοσιαλιστικής παιδείας.

2 .  Τό δέφτερο  οργανικό στοιχείο της εϊναι ή δυ
νατότητα γιά τήν πλέρια  άνάπτυξη  τών ψ υ χ ικ ώ ν  
ικανοτήτω ν του.  Ή  επιστημονική μελέτη καϊ άνά
πτυξη τών \|>υχικών ικανοτήτων τοΰ κάθε παιδιού, ή 
καθοδήγηση του σάφτή κα'ιή παροχή δλων τών μέ
σων, πού τής χρειάζονται, γίνονται γιά τή σοσιαλι
στική παιδεία κανόνες.

3. Τό κάθε άτομο εχει δικαίωμα νά υπάρχει μέ
σα στή σοσιαλιστική κοινωνία μόνο γ ιατ ϊ εργάζε
ται, μόνο γιατϊ εϊναι ενα κύταρο τοΰ ομαδικού ορ
γανισμού. ‘Η  δημιουργική  έργασία  εϊναι τό μέσο

τής ύπαρξης τοΰ άνθρώπου. Μέσα στή σοσιαλιστική 
κοινωνία ή δημιουργική έργασία εϊναι ή εβγενέστατη 
και τιμιότατη τοΰ άν{)ρώπου ενέργεια. Ά φ τ ή  εϊναι 
ή βάση τής ζωής καί τής άνθρώπινης αξίας. Δημι
ουργική  έργασία ε ϊνα ι κ ά θ ε  ένέργεια  τοϋ άνθρώ  
π ο υ ,  π ο ύ  πα ράγε ι  υλ ικά  καί πνεβμ α τικά  άγα θά  
άπαραίχητα  στήν ύπαρξη  τής α νθ ρώ πινης  κοι
νωνίας. Ή  δημιουργική  έργασία εϊνα ι άξία α π ό 
λυτη  γ ιά  τήν Α νθρώ π ινη  κοινω νία . Μ όνο ό έ ρ ·  
γάτης ε ϊναι ά νθρω πος.  Γ ιά  νά γίνεις άνί)ρωπος, 

'πρέπει νά γίνεις εργάτης. Ή  παιδεία πρέπει νά 
κάμει τό κάθε παιδ'ι εργάτη, δυναμικό φορέα δηιιι^ 
ουργικής εργασίας. Ή  δημιουργική εργασία δέν 
εχει διαφορισμό στήν άξία της, μπορεί νά εχει δια- 
φορισμό μόνο στό είδος της κα'ι οί άνθρω ποι δια
φοροποιούνται κατά τό είδος τής δημιουργική; ερ
γασίας, πού εϊναι ικανοί νά κάμουν, δσο μπορεί κα
λύτερα, χωρ'ις άφτό νά σημαίνει διαφοροποίηση 
στήν άξία τους κα'ι στά δικαιώματα τους στή ζωή.

Κα'ι άκόμα γιά νά μή σκοτώνεται τό άτομο μέσα 
στήν απόλυτη ειδίκεψη,ή ικανότητα του γιά εργασία 
πρέπει νά γίνεται μέ τήν παιδεία δσο μπορεί πιό 
πολύτροπη, δπως πολύτροπη θά  είναι καί, ή^δουλειά, 
Ιΐΐίυ θά προσφέρνει ατην κοινωνία κα'ι οι κοινωνι
κές λειτουργίες, πού θά  υπηρετεί. ‘Η  μέθοδο τής 
πολύτροπης δημιουργικής εργασίας εϊναι ή μόνη, 
πού ασφαλίζει τή δημιουργία τής πλέρια α ναπτυ
γμένης άιομικότητας. ’Έ τσ ι  τό κάθε σκολειό πρε- 
πει νά εϊναι σκολειό εργασίας, να προετοιμάζει τόν 
άνθρωπο γιά τήν έργασία καϊ μέ μέσο τήν έργασία. 
Ή  δημιουργική εργασία είναι κα'ι σκοπός μορφω
τικός και μέσο μορφωτικό. Τό σκολειό εϊναι ερ
γαστήριο.

4. Κάθε έργο άποτελείται άπό δυο στοιχεία βα
σικά, τήν ουσία καϊ τή μορφή.

Ουσία καϊ μορφή είναι άληλένδετα και συνεξαρ- 

τημένα. "Ομως τήν ικανότητα γ.ά τή δημιουργία 

τής ουσίας τοϋ έργου δίνει στόν άνθρωπο ή γνώση, 
ή επιστήμη. Τήν ικανότητα γιά τή δημιουργία τής 

μορφής τοΰ έργου δίνει στόν άνθρω πο ή τέχνη. 

'Ε π ιστήμη  και τ έχνη  εϊναι τά δυο μέσα πού 

οπλίζουν τήν ικανότητα γιά δημιουργική έργασία, 

οί δυο στύλοι τής παιδείας. Τ ό  έπιστέγασμα εϊναι 

ή επιστημονική θεωρία τοϋ κόσμου καϊ τής ζωής. 

Τίποτε άλλο δέν έχει θέση μέσα σίά  σύνορα τής 

κοινής παιδείαξ.
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I. Ό ργ κνω οη  της Παιδείας,

α )  Π αιδοτροφεία . Ν η π ιο κ ο μ ε ία .  Π α ιδ ικο ί  Στα&μοΙ.

Γ ιά  νά ασφαλίζεται ή σωματική 'ύγεία καί κανονική 
ανάπτυξη τοϋ παιδιού ή Κοινότητα πρέπει νά προνοεΐ νά 
ΰπ ίρχουν  στά κατάληλα μέρη κοντά σέ εργοστάσια, κοντά, 
στά αγροτικά σκο/.8ΐά, νηπ ιοκομεία  κα ι  πα ιδ ικ ο ί  σ τα θ μο ί  
γ ιά  τά πα ιδ ιά , πού οί γονιοί τους λείπουν όλη τη μέρα 
άπό τό σπίτι .

Έ κ ε ί  τά πα ιδ ιά  βρίσκουν έπίβλεψη, περιποίηση,τροφή, 
παιχνίδι.

Γενικότερη καί μονΐ}ΐότερη πρόνοια πρέπει νά δίνουν 
στά πα ιδιά  τά κοινά πα ιδοτροφ εία ,  δπου τά πα ιδ ιά  των 
φτωχών γονιών ij εκείνων,πού flu. θέλουν νά τά παραδω- 
σουν, θ ά  έχουν όλόκληρη τήν οικογενειακή περίθαλψη, 
τροφή, κατοικία, καθαριότητα, υγιεινή, πα ιχνίδ ι ,  ανα 
τροφή.

β )  Ν η π ι α γ ω γ ε ί α .  Τά παιδιά  άπό ηλικία 1 ει»ς G χοο- 
νών συγκεντριόνονται τή μέρα στά νηπ ια γω γε ία ,  δπου με 
κατάλληλα μέσα ύποβ.>ηΟείται καί συστηματοποιείται η 
κο,λιέργεια δλων τών Ικαχοτήτων τους.

γ)  ‘Ενια ίο  σκολειό εργασίας.  "Ολα τα παιδιά  αγόρια 
καί κορίτσια μαζί άπό 6 - 1 δ χρονών μορφώνονται ατό 
ένιαΐο σκολειό εργασίας. Ή  μόρφωση σάφτό διαρκεΐ ένιά 
χρόνια. Τά παιδιά πηγαίνουν δλη τήν ημέρα στό σκολειό.
Τό ένιαΐο σκολειό εργασίας είναι εργαστήριο. Ή  διαφο
ροποίηση του m m  απλή : αστικό  εργαστήριο -Αγροτικό  
εργαστήριο.

■Ο μαθητής άπό 9 χρόνων λογαριάζεται γιά εργάτης 
μα·θητεβόμενος. Μπαίνει στό γενικό κανονισμό εργασίας 
μέ ορισμένα δικαιώματα και όρισμένες υποχρεώσεις.

δ) Μέσα επ α γγελ μ α τ ικ ά  σκολειά. Τ ά  μέσα επαγγελ
ματικά σκολειά είναι διαφοροποιημένα κατά εϊδη επαγ
γελμάτων και τά πα ιδ ιά  μοιράζονται σάφτά ανάλογα μέ 
τ ίς  ικανότητες των. Τί μόρφωση σάφτά δ ι α ρ κ ε ΐ  τρία χρό
νια  καί λειτουργούν ημερήσια  καί βραδννά.  "Ολοι οί π ο 
λίτες, αγόρια καί κορίτσια, ως τά 18 χρόνια της ηλικίας 
τους είναι υποχρεωμένοι νά φοιτήσουν σάφτά είτε τη 
μέρα ε'ίτε τό βράδυ.

ϊ )  Ά ν ώ τ ε ρ α  επ α γγελ μ α τ ικ ά  σκολειά.  [Πανεπιστήμια. 
Πολυτεχνεία. ’Ανώτερες εμπορικές. Γεωργικές, Δασικές 
Σχολές κτλ.]

Σάφτά πηγαίνουν, δσόι χρειάζονται στήν κοινωνία 
άπό κάθε είδος καί έχουν τήν ικανότητα γ ιά  άνώτερη 
μόρφωση. Ή  μόρφωση διαρκεΐ τέσερα χρόνια καί είναι κι
άφτά ημερήσια καί βραδυνά.

ξ) Λ α ϊκ ά  Π α ν ε π ισ τ ή μ ια . Στά  Λαϊκά. Πανεπιστήμια 
πηγαίνουν δσοι δέν φοιτούν στά άνώτερα επαγγελματικά 
σκολειά .Τά Λαϊκά Πανεπιστήμια μεταδίνουν όλες τ ίς  ε π ι 
στημονικές γνιύσεις απλοποιημένες σ '  δλους τους πολίτες 
x u i  τούς διαμορφώνουν τή γενική κοσμοθεωρία καί β ιο 
θεω ρ ία  τους.

η) Μ ορφ ω τικά  ιδρύματα.  Ή  μόρφωση τοϋ πολίτη 
στή  σοσιαλιστική κοινωνία διαρκεΐ σέ δλη του τή ζωη. 
Γ ιά  τό σκοπόν άφτό λειτουργούν 1) Λαϊκά πε ιρ α μ α τ ικ ά

εργαστήρια  2 )  Α α ϊκ α  καλ ιτεχν ικα  εργαστήρ ια . σ )  Α α ι - 
κά Ω δ ε ία .  4 )  Μουσεία 5 )  'Ε κ θ έσ ε ι ς  6 )  Λ α ' ι 'κ ε ς  β ι 
β λ ιο θ ήκ ες  7 )  Διαλέξεις  8 )  Θέατρα 9 )  Σ υναβλ ίε ί .

■9) Ε ιδ ικ ά  σκολειά. Γ ιά  τά καθυστερημένα παιδιά  
πρέπει νά λειτουργούν Ιδιαίτερες τάξεις ή Ιδιαίτερα σκο
λειά. ΣέΤδιαίτερα σκολειά μορφώνονται καί τά τυφλά, 
βουβά καί άλλα βλαμένα πα ιδ ιά  γ ιά  τίς δουλιές, πού 
μποροΰν νά κάμουν.

'Ιδ ιαίτερα σκολειά λειτουργούν γιά τά μίσοάρωστα ή 
άρο στα παιδιά , ( ’Εξοχικά ή δασικά ή θαλασινά σκολειά 
καί Σανατόρια—σκολειά).

II T c  π α ιδ ί ,

Στή  σοσιαλιστική κοινωνία τό π α ιδ ί  άνήκει ατό σύ
νολο. "Οσοι γονιοί θέλουν, μποροΰν νά κρατούν τά παιδιά 
καί νά τάνατρέφουν κοντά τους άρκεΐ νά συμορφώνονται 
μέ τού; δρου;, πού δ ί .ε ι  τό Κοινό γιά τήν περίθαλψη τού 
παιδιού.

"Αμα εξασφαλίζονται άφτοί οί δροι, ή υποχρέωση 
τοΰ κάθε πολίτη γ ιά  δημόσια μόρφωση αρχίζει άπό τόν 
έ/το χρόνο της ηλικίας του καί διαρκεΐ ώ ;  τά είκοσι
δυό του χρόνια.

Ή  υποχρέωση άφτή ώς τά Ιο χρόνια τή; ίωής «ου 
εΐ .αι. γιά δλη τήν ημέρα. Ά π ό  κεί ώς τά 22 γ ιά  ορι
σμένες ημερήσιες ή βράδυ,ές ώρες.

Ί’λ Κοινό "ji/σφα ιζβι στό -κ ίβε π·Η$ί τροφή. ρούχα,
. ίβλίύ κιι: γραφ ι/ή  όλη, λουτρά, υ,'ίει ή π.ρίίΗ/·,·
ψη, μόρφωση καί ψυχαγωγία. Τ ό  παιδί ώς. τά Ιο του 
χρόνια παρέχει στό σχολικό εργαστήριο τήν έργ σ α τ ο υ . 
Αφού το π α ιδ ί  τελειώσει τό ενιαίο σκολειό έργ ισ ί  ις , πού 

εϊναι υποχρεωτικό γιά δλους καί γ ια  δλη τή μερα, ανά
λογα μέ τ ι ς  επιστημονικά πιστοποιημένες Ι,.ανόιητες του 
καί τις ανάγκες τοΰ Κοιιοϋ ή πηγαί,ε ι  οβνα μέσο έπαγ- 
γε'.ματικό σκολειό ή βγαίνει στή ζωή. Σ τή  δ-'φ-ερη π ε 
ρίπτωση ύποχρώνεται ώς τά t t to o i  δυό χρόνια τής ήλι 
κίας του νά συμπληρώνει τή μόρφωση του στά βραδυνά 
μέσα επαγγελματικά σκολειά καί αργότερα στό Λαϊκό Πα
νεπιστήμιο.

Τό ΪΊ ιο  γίνεται γιά κ ενούς ,  πού τελειώνουν τά μεσα 
επαγγελματικά σ<ολειί.  Ή  βγαίνουν στή ζωή ή άνάλογα 
μέ τ ίς  ικανότητες των καί ι ι ς  ά\άγκες τοϋ Κ ο ιιοϋ  π η 
γαίνουν στάνώτερα επ Λγγελματικάν σκολειά.

Ιίέρα άπό  τά 22 χρόνια ό κάθε πολίτης μορφώ ε ιο ι  
στίς λέφτερες ώρες του π η γ ά ζ ο ν τ α ς  άνολογα μέ τήν 
κλίση του σέ λαϊκά πε ιραμαιικα  εργαστήρια, σέ λαϊκά 
καλιτεχνικά εργαστήρια, σέ λ ϊ<·· ωδεία, βιβλιοθήκες, 
διαλέξεις, θέατρα, συναβλιες, μουσεία, εκθέσεις. .

’Έ τσ ι στή σοσιαλιστική ; οι ωνία δ οι οί πολίτες έχουν 
κατά βάση τίς ΐΗ %  μορφωτικές δυνατότητες.

III.  Ό  δ ά σ κ α λ ο ς  κ α ί  ό γ ια τ ρ ό ς

‘Ανάλογα μέ τό σύστημα τών σκολειών ΰπ,ίρχονν 
δυό ειδών δασκάλοι, ό γενικός δάσκ ιλος καί ό εΠικός ‘δά-



σκαλος -/ατά τις επιστήμες καί τ ις  τέχνες. Ό  γενικός ε ΐ 
ναι ό δάσκαλος τοϋ ενιαίου σκολειού εργασίας. Ό  ειδικός 
εϊναι ο δάσκαλος σ ta  έπαγγε? ματικά σκολειό, μεσα καί 
άνώτερα, καί στά Λαϊκά Πανεπιστήμια.

Ό  γενικός δάσκαλος μορφώνεται στό μέσο καί ανώ
τερο είδικό επαγγελματικό σκολειό γ ιά  δασκάλους, (μέσο 
καί ανώτερο Διδασκαλείο, Πανεπιστήμιο ή ’Α καδημ ία ;‘οί 
ειδικοί στά ειδικά μέσα  καί άνώτερα επαγγελματικά 
σκολειά.

1 ε κάθε σκολείο ή ομαδα σκολειών είναι διορισμέ
νος γιατρός. Α ν ή κ ε ι  στό διδαχτικό προσωπικό. Διδάσκει 
τήν υγιεινή, διεψθύνει τή οωματική περίθαλψη' τών π α ι
διών, τή μαθητική κλινική καί ξεχωρίζει τά παιδιά, 
πού θ ά  πάνε σέ περισχο/ ικό ίδρυμα.

I V  Τ ο  σ κ ο λ ε ιό  κ α ί  τίχ, π ε ρ ισ χ β λ ικ ά  Ι δ ρ ύ μ α τ α

Τό σκολειό εΐναι τό κέντρο τής πνεβματικής ζωής 
τή? κοινότητας. Λ υροι σ αφτο πλεκεται δλο τό σύστημα 
τών μορφωτικών ιδρυμάτων, Οί i/ ίθουσες τοΊ εΐναι ανοι
χτές μέρα καί βράδυ καί χρησιμοποιούνται αδιάκοπα γιά 
το μορφωτικοιέργο. Ή  φροντίδα γιά τήν ίδρυση του, τή 
συντηρηση του, τόν πλουτισμό του εΐναι έ'ργο τής σχολι
κή; επιτροπής.

Περιέχει τις αίθουσες τής διδασκαλίας γιά τήν ήμε- 
ρησια και βραδυνή εργασία,^τήν οΐβουσα γιά τις κ ινημα
τογραφικές ι μουσΐκές~«αί-θεατρικές ταραστάσεις, τά ερ 
γαστήρια, τή μαθητική 'κ α ί  λαϊκή βιβλιοθήκη καί τά 
αναγνωστήρια, τό σχολικό" μουσείο, τό σχολικό κήπο, τά 
λουτρά, τό συσίτιο, τό γυμναστήριο. Α _

Τί· δλο εΐνα* 83 .-οίτέχνης m i  στολίζετα ι  μέ γλ*>Λ~ .  
κά καί ζωγραφικά έ'ργα. Ε ΐνα ι  ή Έ κ λ η σ ιά  τοϋ μέ,.όν
τας.

Τα πέρ ισχολ ικά  ιδρύματα,  ποΰ τά συντηρεί τό Κρά-
καιμιάή πολλές κοινότητες μαζί ενωμένες, εΐναι ή μα- 

ϋ-ήτικη κλ ιν ική ,  οι τάξεις  γιά τά καϋ-νστερη μένα παιδιά,  
τά ειδικά σκολειά γιά βλαμένα, η μισοάρωστα πα ιδ ιά ,  οί 
πα ιδ ικ ές  εξοχές , τά πα ιδ ικ ά  σανατόρια. Γ ι ’ άφτά προνοεΐ 
μιά ή πολλές σχολικές επιτροπές μαζί.

V . Τ ά  π ρ β Υ ρ ά μ α τα ,  ο ί  μ έ δ ο δ ε ; ,  ή σ χ ο λ ή  ή ζα η .

Τά προγράματα  ε ΐναι άπόλυτα προσαρμοσμένα σάς 
άνάγκες τής ομαδικής ζωής καί διαφοροποιημένα σύμ
φωνα μ’άφτές. Τό παιδί κινιέται μέσα στό πρόγραμα 
άνάλογα ; μέ τις Ικανότητες του καθαρισμένες άπό τήν 
επιστημονική παρατήρηση τοϋ δασκάλου.

’Επιστήμη κ ο ί |  Τέχνη καί Τεχνική κυριαρχούν στό 
πρόγραμα.

Ή  ιστορική διδασκαλία διέπεται άπό τήν ιδέα τοϋ 
καθολικού ανθρο>πισμοϋ.Θρησκεφτική διδασκαλία δέν υπάρ
χει στό πρόγοαμα.

Ό  Ιδανικός σκοπός τής μόρφωση;, ή μόρφωση τού 
εργάτη -  ανθρώπου καί τέλεια αναπτυγμένου ατόμου, είναι 
στή β ίσ η  ο λ η ς τής ά /ωγής καί τής διδασκαλίας. Ά μ εσ ο ;  
σκοπός καί μέσο τής διδασκαλίας ή δημιουργία εργον  
αΛο τό πα ιδ ί.  ‘Η  μεφοδο τής  δημιουργικής^εργασίας  ε ί 
ναι ή  μόνη καί ή ίδ ια  γιά δλα τά  μαθήματα.

Ή  σχολ ική  ζωή, μικρογραφία τής κοινωνικής ζωής, 
μορφοόνει μέσα στή σχολική κοινότητα τόν πολίτη, μέλος 
της ανθρώπινης κοι\ωνίας. Α γ ό ρ ια  καί κορίτσια διδά
σκονται “μαζί σδλες τις βαθμίδες τής παιδείας.

VI. Διοί ·ηση τίϊς παιδείας,

Η  διοίκηση τής  πα ιδε ία ς  δ ιέπ ετα ι  άπο τή ν  άρχή τον  
αφτοκαι^ορισμου τον  ατόμον ~μέσα στο πλαίσ ιο  τον  σν 
νόλον. Προσωπικοί παράγοντες τής παιδείας είναι τό 
π α ιδ ί ,  ο δασκαλος  καί ο γονιός—π ο λ ίτη ς .  Συνεργάζονται 
καί οι τρεις καθαρίζοντας’ 6 καθένας στόν κύκλο 
του καί οί τρεις μαζι τό δλο έργο τής παιδείας. Εέντοο 
της δράσης τοϋ παιδιοϋ η σχολική κο ινό τη τα , τοϋ δα
σκάλου ό σχολικός σνΧογος τών δασκάλου, τοϋ γονιοϋ — 
πολίτη η σχολική ε π ι τ ρ ο π ή . ΙΙροέχταση  τής δράσης τοϋ 
παιδ:οϋ δ σύλογο; τών δασκάλων καί ή σχολική επιτρο
πή. ΙΙροέχταση τής δράσης τοΰ δασκάλου ή σχολική κοι
νότητα καί η σχολική επιτροπή, ό δασχαλ.ικός σύλογο:, ή 
δασκαλική ομοσπονδία, τό τοπικδ σχολικό συμβούλιο, τό 
περιφερειακό συμβούλιο, τό^γενικό σχο’ ικό συμβούλιο, τό 
\  πουργειο τής Παιδείας. Προέχταση τής δράσης τοϋ 

γονιοϋ πολίτη, η σχολική κοινότητα, ό σχολικός σύλογος 
τών δασκαλών, το τοπικο συμβούλιο, τό περιφερειακό 
συμβουλιο, τό γενικό σχολικό συμβού\ιο.

Τά κέντρα λοιπόν τής διοίκησης εΐναι τά άκόλουθα.
1) Σ χολ ικ ή  κοινότητα .  Τά παιδιά «άθε σκολείου άπό 

τέλοϋν σχολική κοινότητα. Σάφτή μετέχουν μέ ψήφο συμ- 
βουλεφτική οί δασκάλοι τοΰ σκο1 ειοΰ καί τά μέλη τής σχο
λικής επιτροπής. Ή  σχολική κοινότητα εΐναι τό όργανο 
τής άφτοδιοίκησης τών παιδιών. Ί-Ιχει γνώμη γιά δλα. τα 
ζητήματα τής ζωής τοΰ σκολείου ποΰ άφοροΰν τά παιδιά. 
Γιά ορισμένα ζητήμαια παίρνει αποφάσεις,γιά άλλα διατυ
πώνει προστάσεις καί γνώμες στό σύλογο τών δασκάλων 
καί στή σχολική επιτροπή.

2 )  ΣνΧογος τών δασκάλων'κά'&’ε σκολέιον. Ο ί δασκά- 
λοι κάθε σκολείου αποτε?.'οϋν σέ’λογο.^ Σάφτον μετέχουν 
γιά  δρισμένα ζητηματα μέ συμβουλεφτική ψήφο αντιπρό
σωποι τής σχολικής κοινοτητας καί μέλη τής σχολικής ε
πιτροπής. Ό  σύλογος εχει τήν επιστημονική διέφθυνση 
τοΰ σκολείου, ρυθμίζει τό έ'ργο τών δασκάλων καί τήν 
εφαρμογή τιον προγραμάτων, ορίζει κάθε χρόνο τό διε- 
φθυντή  τοΰ σκολειού καί προτείνει στή σχολική^έπιτροπή, 
και στιζ  άνώτερες διοικητικές αρχές, δ σ α  χρειάζονιαι νά 
γίνουν γιά τήν προκοπή τοΰ'σκολειοΰ.

3 )  Σ χο λ ικ ή  ε π ι τρ ο π ή  κά·&ε ζσκολειον.  ’Εκλέγεται 
κάθε χρόνο άπό τούς, γονείς τών παιδιών, άντρες καί γυ
ναίκες. Σάφτή μετέχουν γιά 'όρισμένα-^θέματα μέ συμβου
λεφτική ψήφο άντιπρόσωποι τής σχολικής κοινότητας καί 
τοϋ συλόγου_ τών δασκάλων.

Ή  σχολική επιτροπή προνοεΐ γιάξτό σχολικό ΐδρυ.ια 
(χτίσιμο, συντήρηση, πλουτισμό),γιά τά συσίτια τών π ι

διών, γιά τις υποτροφίες, γιά τή υλικά βοηθήματα, γιά 
τή μαθητική κλιν ική κα ί 'γ εν ικά  γιά δλο τόν υλικό εφο
διασμό τοΰ ιδρύματος. Διατυπώνει προτάσεις καί ε π ιθ υ 
μίες στό σύλογο τών δασκά'-ων γιά τήν πνεβματική ζωή 
τοΰ ίδρύματος.

4) Τ οπικός  Δασκαλικός Σύλογος:  'Ό λ ο ι  οί δασκάλοι
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γενικοί καί είδ ινοί, ορισμένη; διοικητικής, περιφέρειας 
άποτελοΰν το π ικ ό  δασκαλάκο σύλογο. Ό  δασκα- 
λίκός σύλογος οργανώνει τά τοπ κα δασκαλικά συνέδρια 
κάθε χρόνο, μελετά δλα τά έκπαιδεφτικά ζητήματα τοΰ 
τόπου, διατυπώνει προτάσεις στό τοπικό σχολικό Σ υμ 
βούλιο, εκλέγει τό σχολικό επιθεωρητή γ ιά  πέντε χ ιό ν ια  
καί τού; άντιπροσώπου; τών δασκάλων στό τοπικο συμ
βούλιο γιά δυό χρόνια.

5) ‘I I  π ερ ιφ ερ ε ια κ ή  δασκαλική 'Ο μοσπονδ ία .  ’Ό λ ο ι  
οΓ δασκάλοι γενικοί καί ειδικοί, ορισμένης γενικής περι
φέρεια; άποτελοΰν ομοσπονδία.

Ό  Ό μ ο σ π ο ν δ ία  οργανώνει τά περιφερειακά δασκα- 
λικά συνέδρια’ κάθε δυό χρόνια, μελετάει δλα τά εκπαι- 
δεφτικά ζητήματα τής περιφέρειας, διατυπώνει προτά
σεις στό περιφερειακό σχολικό Συμβούλιο, εκλέγει τόν πε
ριφερειακό δ ιεφθυντή  τή ; παιδείας καί τούς γενικούς 
επ ιθεωρητές τής περιφέρειας γ ιά  πέντε χρόνια καί τού 
αντιπροσώπους τών δασκάλων στό περιφερειακό σχολικ 
συμβούλιο γ ιά  δυό χρόνια. λ

6) eH  γεν ικ ή  δασκαλική  c Ο μοσπονδ ία .Οί δασκαλοιτής 
Δημοκρατίας άποτελοΰν τή  γ εν ικ ή  δασκαλική 'Ο μοσπονδία  
Ή  Ό μοσπονδία  μελετάει δλα τά γ ε ν ι κ ά  έκπαιδεφτικά π ρ ο .  
βλήματα τής Δημοκρατίας, συγκαλεΐ τά γενικά δασκαλικά 
συνέδρια κάθε τρία χρόνια, εκλέγει τούς αντιπροσώπους 
τών δασκάλων στό γενικό συμβούλιο γ ιά  δυό χρόνια ,τού? 
τρεις γενικούς Σύμβουλους, τούς τμηματάρχες καί διε 
φθυντές τοΰ 'Υπουργείου τής Παιδείας γιά  πέντε χρόνια

X) Το το π ικ ό  σχολικό Σ υμβούλιο .  Σάφτό μ ετέχο υν 
δυό αντιπρόσωποι τών δασκάλων, δυό αντιπρόσωποι τών 
σχολικών επιτροπών καί ό σχολικός επ ιθεωρητής. Π ρ ο 

νοεΐ γ ιά  δλα τά σχολικά ζητήμ ι τα τής τοπικής περιφε- 
ρειας. Ε π ικ υ ρ ώ ν ε ι  τούς προϋ ολογισμούς δλων τών σ χο 
λικών επιτροπών τής περιφέρειας. Δικάζει όλες τις υπο
θέσεις τών δασκάλων τής περιφέρειας, Διορίζει τούς δα
σκάλους τής περιφέρειας καί τούς μεταθέσει μέσα σάφτή. 
‘Αποφασίζει ποΰ θ ι  ίδρυθούν σκολειά καί τ ί  είδους. Με
λετά τά  προγράματα καί τ ις  προτάσεις τών σχολικών 
κοινοτήτων, τών δασκαλικών συλόγων καί τών σχολικών 
επιτροπών τής περιφέρειας. Δίνει οδηγίες - στά σχολικά 
ιδρύματα καί διατυπώνει προτάσεις στό περιφερειακό 
σχολικό Συμβούλιο. I

8) Τό περ ιφ ερ ε ιακ ό  σχολικό συμβούλιο.  Σάφτό με
τέχουν τέσερις αντ ιπρόσω ποι τών όασκάλφυ τής γενικής 
περιφέρειας,τέσεριςάντι«ρ5σωποι τώνσχολικώνέπιτροπών, 
όδιεφθ·υντής τής παιδείας τής περιφέρεια; καίμε συμβ ·υ- 
λεφτική καί ε ισηγητική ψήφο οί γενικοί καί σχολικοί 
επιθεωρητές τής γενικής περιφέρειας. Προνοεΐ γ ιά  δλα 
τά σχολικά ζητήματα τή ;  γενικής περιφέρειας. Λικάζει 
τις έφέσεΐί  δλων τών δασκάλων επάνω σέ αποφάσεις τοΰ 
τοπικοΰ συμβούλιου. Μεταθέτει δασκάλους άπό τοπική 
περιφέρεια σέ άλλη. Κανονίζει τά προγράματα. Μελετά 
τις προτάσεις τών τοπικών Συμβουλίων καί διατυπώνει 
προτάσεις στό Γενικό Σχολικό Συμβούλιο.

9 ) Τό Γενικό  Σχολ ικό  Σ υμβούλιο .  Σάςκό μετέχουν 
έξη αντιπρόσωποι τών δασκάλων, εξη αντιπρόσωποι τών 
σχολικών επ ιτροπών καί τρεις Γενικοί Σύμβουλοι τής 
Παιδείας. Μέ συμβουλεφτική καί εισηγητική ψήφο οί εί-  
δικοί δ ιεφθυνιές  καί τμηματάρχες τοϋ Υπουργείου.

Ά φ τ ό  προνοεΐ γιά ό .α τά γενικά ζητήματα τής Παι- 
δεί·.*·; τή ; Δημοκρατίας,

Λ Φ *
*

Ή  προοπτική γιά τήν οργανική μορφή τής π α ι 
δείας μέσα στή σοσιαλιστική κοινωνία σκοπόν έχει 
νά μάς δείξει μόνο μερικές γενικές οδηγητικές γρα- 
μές. Τά καθέκαστα, πού περιέχει ή παραπάνω προ
οπτική δίνονται γιά νά κάμουν πιό ξεκάθαρες τις 
γραμές άφτές. Ε ϊναι μάλιστα π ιθανό  πώς καί άλλες 
ταξικές μορφές τής κοινωνίας θ ά  μεσολαβήσουν ώς 
πού νά ολοκληρωθεί ή καθαρή σοσιαλιστική μορφή. 
Διατυπώνοντας δμως τά αμεαα α ίιήματα t o v  Έ κ -  
παιδεφτι,κον ‘Ο μιλον  γιά μιά ριζική λαϊκή μετα- 
ρύθμιση τής παιδείας μέσα στούς σημερινούς αντι
κειμενικούς δρους τής Ε λληνικής  αστικής κοινωνί
ας ήταν ανάγκη νά έχουμε μπροστά μας γιά στα
θερό οδηγό τήν προοπτική, πού μάς δίνει τό ιδα
νικό τής καθαρής σοσιαλιστικής κοινωνίας, οσο 
μπορούμε νά τήν ίδούμε άπό τώρα.

Γ ' .  ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

I. ΓΕΝ ΙΚ Α  ΑΐτΗΜ Α.ΤΑ

Ή  σημερινή ελληνική κοινωνία εϊναι ταξικά δρ- 
ανωμένη. Ό  τρόπος τής παραγωγής, άνταλαγής

και κατανομής τών υλικών αγαθώ ν αναγκαστικά δ ι
αιρεί τό* λαό σέ τάξεις. 'Η  τάξη τών μεγαλοαστών 
(τραπεζίτες, βιομήχανοι,εφοπλιστές, έμποροι, μεγα- 
λοχτηματίες) περιλαβαίνει τό πολύ τό ένα εικοστό



τοϋ λαοΰ. Ά φ τ ο ί  ουσιαστικά εκμεταλέβονται και 
απολαβαίνουν τήν έργασία δλων τών άλλων. Ή  τά
ξη τών μικροαστών (μικροβιομήχανοι, μικροέμπο- 
ροι, μικροχτήματίες αστοί και γεωργοί, ύπάληλοι 
πολιτικοί, στρατιωτικοί κα'ι ιδιωτικοί) περιλαβαίνει 
τά τρία περίπου δέκατα τοϋ λαοΰ. ' I I  τάξη τών 
φτω χώ ν, τών άχτηιιόνοον, τών προλεταρίων (μι
κρού πάλη λοι, μεροκαματιάρηδες εργάτες τής πόλης 
και τοΰ άγροΰ^περιλαβαίνει δλον τόν υπόλοιπο λαό, 
περίπου τά εξη δέκατα. Ή  δυνατότητα πού παρου
σιάζεται σέ ορισμένα ατομα, νάλάξουν κοινωνική 
τάξη μέ τήν προσο)πική τους έργοσία ή μέ τή μόρ
φωση τους, είναι όλότελ" φαινομενική. Γ ια τ ί  οί τα
ξικές αναλογίες μένουν οί ίδιες ή κα'ι χειροτερέβουν 
μέ τήν ανάπτυξη τοϋ καπιταλισμού, πού σέρνει ολο
ένα πρός τόν τρίτη τάξη μεγάλες ομάδες άπό τη δέ- 
φτερη.

Ή  σημερινή κατάσταση τής ελληνικής παιδείας 
διαμορφωμένη άπό ιστορικά καί κοινωνικά αίτια 
δίνει γιά αποτέλεσμα αναλφαβητισμό, άγραματωσύ- 
νη και, άμορφο)σιά γιά τό μέγιστο πλήθος τοϋ λαοΰ, 
τά οχτώ ή ένιά δέκατα, άτελη, απροσάρμοστη και 
παραστρατημένη μόρφωση γιά τό υπόλοιπο.

Γ ιά  νά δ ιορθω θεί ή κατάσταση άφτή είναι 
ανάγκη,

1) Νά γίνει σοβαρή κα'ι ειλικρινής προσπάθεια 
νά δημιουργηθοΰν για δλα τά παιδιά, δσο μπορεί 
περισότερο ίσες δυνατότητες γιά νά μορφωθούν 
ανάλογα μέ τις ικανότητες τους κα'ι ανεξάρτητα άπό 
τήν οικονομική θέση τής οικογένειας τους. Νά δο
θούν στήν παιδεία τά απαραίτητα υλικά μέσα γιά 
τήν άνάπτυξη της. Τό ελληνικό Κράτος, πού σή
μερα ξοδέβει γιά τήν παιδείκ δχι μόνο πολύ λιγό- 
τερα απ δσα ξοδέβουν αναλογικά οί πολιτισμένοι 
Έ βρω πα ϊκο ί λαοί, μά κα'ι λιγότερα ά π ’ δσα ξοδέ
βουν οί Βούλγαροι, Τούρκοι και Σέρβοι, νά χορη
γήσει γιά τήν παιδεία τά άπαραίτητα μέσα, αντι
στρέφοντας κι δλας τή φριχτή δυσαναλογία ανά
μεσα στίς δαπάνες γιά τή Μέση Παιδεία πού αφόρα 
τό 1 ] 10 τοΰ λαού, καί τίς δαπάνες γιά τή λαϊκή πα ι
δεία, πού άφορα τά 9] 10 τοϋ λαοΰ. Οί δήμοι καί οί 
κοινότητες, πού τώρα έχουν ουσιαστικά παραιτηθεί 
άπό κάθε φροντίδα γιά τη λαϊκή μόρφωση, νά υπο
χρεωθούν νά φροντίζουν καί άφτοί δαπανώντας ανά
λογα γιά ορισμένα έργα, (συσίτια παιδιών, βιβλία 
καί γραφική ύλη, υποτροφίες φτωχών παιδιών, σχο
λικά χτίρια, σχολικές βιβλιοθήκες, όργανα καί μέσα 
διδασκαλίας, γυμναστήρια, σχολικούς κήπους, σχο
λικά λουτρά, παιδικές Ιξοχές κ.τ.λ.)

2) Νά δοθεί σοβαρή καί ειλικρινής προσοχή γιά 
νά γίνει αληθινά γενική καί υποχρεωτική ή π α ι
δεία γιά αγόρια καί κορίτσια τουλάχιστο ώς τό δ ί- 
κατο τέταρτο έτος τής ηλικίας τους. (Νά καταγρά
φονται δλα τά παιδιά, αγόρια καί κορίτσια,στά λη
ξιαρχεία, νά παοακολουθούνται συστηματικά άπό τίς 
κοινοτικές καί έκπαιδεφτικές άρχές ως τά 14 χρόνια 
τους, να δοθεί στίς έκπαιδεφτικές άρχές τό δικαί
ωμα τοΰ καταναγκασμού γιά τήν υποχρεωτική φ ο ί
τηση, νά έφκολυνθεΐ ή φοίτηση στά φτωχά παιδιά 
με τήν παροχή υλικών μέσων (βιβλίων, γραφικής 
ύλης, τροφής), νά άπαγορεφτεί συστηματικά ή χρη
σιμοποίηση παιδιών,άγοριών καί κοριτσιών,κάτω άπό 
14χρονών άπό εργοδότες ή άπο γονιούς—-εργοδότες, 
νά προσαρμοστούν τά προγράματα στίς πραγματικές 
μελοντικές επαγγελματικές άνάγκες τών παιδιών, 
νά απλοποιηθε ί ή σχολική έργασία,νά δημιουργηθεϊ 
αληθινή σχολική ζωή καί ψυχαγωγία).

3) Νά μεταρυθμιστεΐ ριζι/.ά τ6 σύστημα τών 
σκολειού, έτσι πού νά εξασφαλιστεί πρώτα πρώτα ή 
μόρφωση γιά τά ένιά δέκατα τοϋ λοΰ, πού αποτε
λούν τήν τρίτη καί δέφτερη τάξη. Τά προγράματα 
τών σκολειών νά κανονιστούν μέ τήν άποψη τής 
ενότητας γενικής καί επαγγελματικής μόρφωσης καί 
νά προσαρμοστούν στίς σημερινές άνάγκες τού τε
χνικού καί αγροτικού πολιτισμού. Ή  μέθοδος τοΰ 
σκολειού τής Ιργασίάς νά γενικεφτεΐ ό'το είναι μ π ο 
ρετό περισότερο μέσ-* στά πλαίσια τής σημερινής 
μορφής τής ειδικεμένης εργασίας. Νά δοθεί πραγ
ματική προσοχή στή σωματική αγωγή τών π α ι
διών καί στήν ΰγιεινή χωρίς άμεση υπαγωγή σέ στρα
τιωτικούς σκοπούς. Νά οργανωθεί ή σχολική ζωή.

4) Νά χτυπηθούν τά σημερινά ψέφτικα ιδανικά, 
πού κυριαρχούν ακόμη στήν ελληνική παιδεία. Ό  
ψεφτοκλιίοικισμός μέ τήν αριστοκρατική περιφρό
νηση τής δημιουργικής εργασίας καί τήν προγονο
πληξία, ό παρασιτισμός ",αί μεταπρατισμός καί τό 
κυνήγημα τού έ'φκολου κέρδους καί τής κοινωνικής 
ανάδειξης μέ τά λεγάμενα «ελευθέρια επαγγέλματα» , 
δ εθνικός φχνατισμός καί ή καλιέργεια μίσους καί 
καταφρόνησης απέναντι στους ξένους καί μάλιστα 
τούς γειτονικούς λαούς,* ό ελληνοκεντρισμός καί ο

* Σχετικά μέ τό άφάνταοτο καί χυδαίο εθνικιστικό μέ- 
^ο ς ,π ο ν  καλιεργείται σήμερα στά σκολειά μας, κοίταξε τήν 
εκΟεση, πού δημοσιέφτηκε απάνω σιά σχολικά μας βιβλία 
στήν E nquete de la  D o ta tio n  C arnegie  sur les liv res  
sco la ires. P aris. 1927. Τόμ. Β '. Σ ελ .ΙΙ ϊ—200.



ρομαντικός δημοτικισμός μέ τήν αντίληψη ενός ίδό- 
τυπου τάχα ελληνικού πολιτισμού και δ θρη- 
σκεφτικός σκοταδισμός. Καί απεναντίας νά καλιερ- 
γηθεΐ στά σκ >λειά ό σεβασμός και ή αγάπη της δη
μιουργικής έργασί<|| κάθε μορφής, ή κοινωνική ά
ληλεγγΰη, τό συναίστημα τής κοινωνικής εφΟύνης 
καί δ υπερεθνικός ανθρωπισμός.

δ) Νά απλοποιηθεί, νά έφκολυνθεΐ καί νά ένο~ 
ποιηθεί τό εργο τής παιδείας μέ τήν καθιέρωση τής 
δημοτικής γλώσας άπό τό λαϊκό σκολειό ώς τό Π α 
νεπιστήμιο. Τά διδαχτικά βιβλία σδλες τις βαθμίδες 
νά γράφονται στή δημοτικη γλώσα. Νά απλοποιηθεί 
δσο μπορεί περισότερο ή σημερινή ορθογραφία.

0) Οί δάσκαλοι κάθε βαθμού καί πρό πάντων ο"1 
δάσκαλοι τοΰ· λα 'ι 'κοϋ σκολειού νά μορφώνοντα1

II ΕΙΔΙΚ Α

α) ’Opyavojon τής παιδείας

1 )  Β ρ εφ ικ ο ί  καί νηπιακο'ι σταθμοί.  Σ τ ί .  
εργατικές, προσφυγικές καί λ α 'ι ’κές σ.:νοΐ- 
κίες καί κοντά στά μεγάλα εργοστάσια, πού χρησιμο
ποιούν καί γυναίκες εργάτριες, νά ίδρυθούν μέ πρό 
νοια κρατική, κοινοτική καί έργοδοτική, σταθμοί γ ια 
τά βρέφη καί νήπια τών φτωχών μητέρων, πού να  
παρέχουν περίθαλψη στά βρέφη καί νήπια ώς τριών 
ετών άπό τις εξη τό πρωί' ώς τις εξη τό βράδυ.

2 )  Ν η π ια γω γε ία .  Στά ίδ ια  κέντρα καί γενικα 
στις λ ά ν κ ε ς  συνοικίες τών πόλεων καί στά χωριά 
δπου εϊναι δυνατό, νά ίδρυθούν μέ κρατική καί κοι
νοτική πρόνοια νη π ια γω γε ία  γιά τά παιδιά άπό 
τριών ώς εξη ετών, δπου μαζί μέ τή σωματική πε
ρίθαλψη καί υγιεινούς δρους διαμονής θ ά  γίνεται και 
συστημαιικη καλιέργεια τών πνεβματικών ίκανοτή" 
των τους μέ κατάληλες εργασίες καί παιγνίδια .

3  ‘Ε νια ίο  λαΐκο σκολειό. Νά οργανωθεί όχτά” 
χρονη υποχρεωτική ενιαία μόρφωση γιά δλα τά παι 
διά αγόρια καί κορίτσια άπό εξη ώς δεκατεσάρων 
ετών μέ συνεκπαίδεψη καί συνδιδασκωλία. Τά εφτά 
χρόνια όλοημερήσιο υποχρεωτικό σκολειό καί έ'να 
χρόνο συμπληρωματικό. Τά σημερινά λεγάμενα ελλη
νικά σκολειά νά συγχωνεφτούν μέ τά δημοτικά καί νά 
χρησιμοποιηθεί σάφτά έ'να μέρος άπό τό σημερινέ 
προσωπικό τής Μέσης Παιδείας, φιλόλογοι, μαθημ α
τικοί καί φυσικοί, διατηρώντας τά σημερινά δ ικαιώ
ματα τους, βαθμού,|μιστού καί προαγωγής.

'Π  παιδεία στό ενιαίο λ α Ί ’κό σκολειό νά χορη
γείται δλότελα δωρεάν, δπως καί τά βιβλία και ή

^ατ’ αρχήν σ ή ε π ισ τ ή μ ο ν ε ς  καί συνάμα «φού κα- 
ταργηθεϊ κάθε βασική διάκριση «νάμεσα στούς δα
σκάλους τών διαφόρων βαθμών καί ανάμεσα σέ άν
τρες καί γυναίκες, νά δοθεί γενικά στό δάσκαλο 
μέσα στήν ΰπαληλική Ιεραρχία ή θέση, πού τού 
ταιριάζει.

7) Στή  διοίκηση τής παιδείας νά κυριαρχήσει, 
δσο μπορεί περισότερο, ή άρχή τής άφτοδιοίκησης 
καί τής αποκέντρωσης. ‘Ο λαός νά συμετέχει πραγ
ματικά στήν πρόνοια γιά τήν παιδεία τών παιδιών 
του.

8) Νά χτυπηθεί ή σημερινή κατάσταση της φρ ι
χτής άγραματωσύνης τοΰ λαοΰ μέ τήν οργάνωση 
συστηματικής υποχρεωτικής λα 'Γκής μόρφωσης γιά 
τούς άναλφάβητους, άπό 1 2 —50 ετών.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

γραφική ύλη. Γ ιά  τά πολύ φτωχά παιδιά νά δίνον 
ται καί υλικά βοηθήματα, ώς πού νά τελειώσουν τό 
λα'Γκό σκολειό. Οί εργοδότες νά υποχρεωθούν νά 
στέλνουν τά παιδιά στό συμπληρωματικό σκολειό 
όρισμένες ώρες άπό τις εργάσιμες καί πληρωνόμενες.

4) Μέση Π αιδεία.  Νά οργανωθούν 30 — 40 
τύ «ολύ κρατικά Γυμνάσια πεντάχρονα μέ πρόνρα- 
μα διαφοροποιημένο κατά τις ικανότητες τών παι
διών καί τις άνάγκες τών επαγγελμάτα>ν, έτσι πού 
τό παιδί νά μπορεί τα τρία τελεφταία χρόνια νά 
ακολουθεί ή τό κλασικό, ή τό πραγματικό, ή τύ τε
χνικό, ή τό εμπορικό, ή τό γεωργικό ή τύ ναφτικό 
πρόγραμα.

Στά κρατικά Γυμνάσια θά  μπαίνει ορισμένος 
άριθμύς παιδιών μέ συστηματική άφστηρή επιλογή 
άνάλογα μέ τις Ικανότητες των. Ή  παιδεία στά κρα
τικά Γυμνάσια νά χορηγείται δλότελα δωρεάν καί 
μέ πολλές υποτροφίες γιά τά φτωχά μά ά'ξια παιδιά.

Ά π ό  τό σημερινό προσωπικό τής Μέσης Π α ι
δείας νά χρησιμοποιηθούν οί φιλόλογοι, μαθημα
τικοί, φυσικοί, γυμναστές, καθηγητές τών ξένων 
γλωσών καί τών τεχνικών μαθημάτων, ύστερα άπό 
γενική επιλογή. 01 θεολόγοι σύμφωνα καί μέ τις 
σπουδές τΌυε κ α ίτό ν  προορισμό τους νά τοποθε
τηθούν στήν «ίεράν διακονίαν» τής εκκλησίας.

"Οσα παιδιά επιθυμούν νά σπουδάσουν «τή 

Μέση Παιδεία καί έχουν τά μέσα νά πληρώσουν, 

μά δέ βρίσκουν θέση στά Κρατικά Γυμνάσια, πού 

θά εϊναι προορισμένα κατ’ αρχήν γιά τά φτωχά μά 

«ξια παιδιά, νά σπουδάζουν σέ ιδιωτικά γυμνάσια;



πού θά  λειτουργούν κάτω άπό τον άφητηρό έλεγχο 
τοΰ Κράτους.

δ )  Ειδική επαγγελματική  μόρφωση.  Νά ο j y ά 
νω θεΐ κατώτερη δίχρονη επ α γγελμ α τ ικ ή  ειδική  
μόρφω ση  γιά παιδιά, πού τελειώνουν το λαϊκό 
σκολειό, σέ επαγγελματικά σχολειά ημερήσια και 
εσπερινά. Κα'ι σάφτά τά σκολειά ή μάρ;φωση κα'ι 
δλα τά χρειαζούμενα μέσα νά παρέχονται δωρεάν. 
Τά προϊόντα τής εργασίας τών παιδιών θά  μένουν 
σέ όφελος τοϋ σκολείου.

Νά οργανωθούν μεσαία πεντάχρονα ειδικά επαγ
γελματικά σκολειά γιά δσα επαγγέλματα δέν προετοι
μάζει καθόλου ή άρκετά τό Γυμνάσιο.

Και έδώ ή μόρφωση νά παρέχεται δωρεάν υστέρα 
άπό άφστηρή επιλογή καί κατά τις ικανότητες τών 
παιδιών. Σ ’ δλα τά σκολειά τής Μέσης Παιδείας^ 
γενικά κα'ι ειδικά,ή μόρφωση άγοριών κα'ι κοριτσιών 
νά είναι κοινή. 'Ορισμέναμόνο μα!)ήματαμποροΰν νά 
διδάσκονται χωριστά ή ειδικά σέ μιά κατηγορία 
παιδιών*,

6 )  Ά ν ώ τ ε ρ α  επ α γγελμ α τ ικ ά  σκολειά. [ΙΙανε- 
πιστήμια, Πολυτεχνεία, Ά νώ τερες οικονομικές, γε
ωργικές, δασολογικές Σχολές, Παιδαγωγικές Ά κ α -  
δημίες]. Σέ δλα τά άνώτερα επαγγελματικά σκολειά 
νά ορίζεται ό αριθμός τών μαθητώ ν, πού Θά^γίϊΌυν 
δεχτοί υστέρα άπό άφστηρή επιλογή ανάλογα μέ τίς 
ικανότητες τών νέων. Ή  μόρφωση νά παρέχεται δω
ρεάν κα'ι στά φτωχά καί άξια παιδιά νά δίνονται τά 
βιβλία δωρεάν καί υποτροφίες.

Νά οργανωθούν δλα τά σκολειά άφτά μέ τήν 
άρχή τής εργασίας, μέ τά άνάλογα εργαστήρια καί 
φροντιστήρια. Νά δημοκρατοποιηθεϊ ή διοίκηση 
τών σκολειών καί νά μετέχουν στή διοίκηση καί οί 
φοιτητές δργανίομένοι σέ κοινότητες.

Νά οργανωθεί ή φοιτητική ζωή, έτσι πού οί φοι
τητές νά άναπτύσουν αρμονικά τίς σωματικές, πνευ
ματικές καί καλαισθητικές ικανότητες των. Σέ δλα 
τά άνώτερα επαγγελματικά σκολειά νά είναι δεχτές 
μέ ίσα δικαιώματα καί οί γυναίκες.

Ιδ ια ίτερα  στή φιλολογική Σχο^ή τών Πανεπι
στημίων ζητοΰμε νά ίδρυθοΰν έδρες γιά τή διδα
σκαλία τής Κοινωνιολογίας, τής Νέας Ε λληνικής  
γλώσας καί λογοτεχνίας καί τών ξένων Λογοτεχνιών.

β) Ή  μόρφΜαη τών δαακάλων.

Οί δάσκαλοι τοΰ ενιαίου λαϊκού σκολειού, άφού 
τελειώσουν τό Γυμνάσιο πρέπει νά σπουδάσουν σέ 
ειδικές Παιδαγωγικές ’Ακαδημίες ή Διδασκαλεία γιά

τρία χρόνια. Ή  μόρφωση τους πρέπει νά είναι προ
σαρμοσμένη στις άνάγκες τοΰ οχτάχρονου λαϊκού 
σκολειού. Τό πτυχίο τής Π α ιδαγω γικής  ’Ακαδημίας 
ή τοΰ Διδαακαλείου ιά  ϊσοδυναμεΐ μέ πτυχίο τοΰ 
Πανεπιστημίου καί ή διαβάθμιση τών δασκάλων 
κάθε βαθμού νά εϊναι ενιαία.

'Ορισμένες Παιδαγωγικέ; Ά κ α θη μ ίες  πρέπει νά 
Ιχουν ειδικό σκοπό τη μόρφωση δασκάλων γιά τά 
τεχνικά μαθήματα, γιά τή μουσική, γιά τίς ξένες 
γλώσες.

Οί δάσκαλοι των ειδ ικώ1' μαθημάτω ν στά Γ υ 
μνάσια καί ca μεσαία έπαγγελματικάΣκολειά μορφώ
νονται στά αντίστοιχα άνώτερα επαγγελματικά Σκο
λειά καί επί ενα χρόνο μορφιυνονται καί άσκούνται 
παιδαγωγικά σέ ειδικά τμήματα τής Παιδαγωγική? 
Ά κ α δη ιι ία ς  ’Αθηνών καI Θεσαλονίκης.

Γ ιά  νά ετοιμαστεί τό προσωπικό γιά τή νέα ορ
γάνωση τών σκολειών δλων τών βαθμών είναι α 
νάγκη νά γίνουν άμέσως οί ακόλουθε; ενέργειες"

1 )  Ν ά  οργα νω θ ούν  συστηματοποιημένες έκ- 
π α ιδ εφ τ ικ ες  άποστολες στήν 'Ε βρώ π η , στήν ’Α 
μερική καϊ στή Ρ ω σία  γιά νά μελετήσουν α) τήν 
οργάνωση πού ενιαίου λαϊκού σκολειού μέ βάση την 
άρχή τής εργασίας β) τήν οργάνωση τής μόρφωσης 
τών δασκάλων γ) νά είδικεφτοΰν ορισμένος αριθμός 
άπό επιστήμονες στήν Παιδαγωγική καί στήν Κοι- 
νωλογία, νά μορφωθούν ειδικοί επιστήμονες γιά τά 
τεχνικά μαθήματα, νά μορφωθούν ειδικοί επιστήμο
νες στούς διαφόρους κλάδους τών επιστημονικών 
μαθημάτω ν νών Σχολών τών Πανεπιστημίων, πού 
μορφώνουν δασκάλους καί τών Παιδαγωγικών Ά -  
καδημιών καί νά σπουδάσουν ξένες γλώσες και λο
γοτεχνίες. ‘Ως πρός τό τελεφταΐο μπορούν νά μετα- 
κληθοΰν άπό τώρα ειδικοί ξένοι επιστήμονες.

2) Νά λειτουργήσει ή Π αιδαγωγική  ’Ακαδημία3 Α
θηνών καί νά ιδρυθεί δέφτερη Παιδαγωγική ’Ακα
δημία στή Οεσαλονίκη μέ δίχρονη φοίτηση γιά νά 
μορφώσουν σημερινούς λειτουργούς τής Μέσης Π αι
δείας στά Παιδαγωγικά, στή Φιλοσοφία καί Κοινω- 
λογία καί στή Νέα Ε λληνική  γλώσα καί Λογοτεχνία 
β) σημερινούς δημοδιδασκάλους γιά τήν οργάνωση 
τοΰ νέου ενιαίου οχτάχρονου λαϊκοΰ σκολειού. ‘Η 
σημερινή μετεκπαίδε\[»η τών δημοδιδασκάλων στό 
Πανεπιστήμιο νά καταργηθεΐ,γ ιατί γίνεται ατελέστα
τα.Νά ίδρυθεΐσέκάθε νομό πρωτότυπο λαϊκό σκολειό.

3) Νά λειτουργήσουν επί μιά πενταετία συστη
ματικά δίμηνα καλοκαιρινά μετεκπαιδεφτικά μαθή
ματα σέ διάφορα κέντρα τής χώρας γιά νά περάσουν 
δλοι οί σημερινοί δημοδιδάσκαλοι.



γ> ΗρογράμαΐΚ,  μέθοδο, αχβλίκή ζωή.

Το πρόγραμα τοϋ ενιαίου λαϊκοΰ σκολειού νά 
διαφοροποιηθεί στά τρία τελεφταία χρόνια και στόν 
τέταρτο συμπληρωματικό.'Η  διαφοροποίηση θά  εΐναι 
διπλή, αστική τεχνική-άγροτική τεχνική.

Ά π ό  τά προγράματα νά άφαιρεθεΐ κάθε τι πε- 
ριτο και ή ϋλη τής διδασκαλίας νά εΐναι προσαρ
μοσμένη στό σκοπό τής δημιουργίας πραχτικ οϋ  έρ
γ ο υ  άπό τό παιδί. Τά στοιχεία τής κοινωνικής ζωής, 
πού περιβάλει τύ παιδί, άποτελοΰν τή - βάση γιά τή 
μόρφωση του, μέ βαθμιαία αναγωγή στή γενική 
ανθρώπινη ζωή. Τή διδασκαλία τής ιστορίας πρέπει 
νά διίπει ή ιδέα τής ανθρώπινης άληλεγγΰης. Ή  δι
δασκαλία στοιχείων τής πολιτειολογίας συμπληρώνει 
τήν άγωγη τοϋ πολίτη, που πραχτικά θεμελιοονεται 
μέσα στη ζωή τής σχολικής κοινότητας.

Ή  διδασκαλία τών θρησκϊφτικών δέν εΐναι εργο 
τοΰ σκολείου. Τ Ι  μέθοδο, ποΰ διέπει όλο τό σχολικό 
εργο στηρίζεται στό προσωπικό ενδιαφέρον και τήν 
εργασία τοϋ παιδιοϋ.

Ό  δάσκαλος εΐναι οδηγός και συνεργάτης τών 
παιδιών. Ή  σχολική ζωή  πρέπει νά οργανωθεί 
πλούσια καί πολύτροπη δημιουρ/ώντας γιά τά παι
διά ατμόσφαιρα άφτενέργειες και χαράς μέ τήν κινη
τοποίηση δλων τών ενδιαφερόντων τους και τή δράση 
δλων τών Ικανοτήτων τους.

Τό πρόγραμα τών Γυμνασί«>ν άπάνοο σέ μιά ενι
αία βάση πρέπει νά διαφοροποιείται στά τρία τελε- 
φ ια ία  χρόνια μέ τήν προσθαφαίρεση μαθημάτων α 
νάλογα μέ τά βασικά τμήματα τοΰ Γυμνασίου. Τά 
αρχαία ‘Ελληνικά καί τά Λατινικά νά διδάσκοντα!, 
πλατιά μόνο στο κλασικό τμήμα.

Στά άλλα κοντά σέ μιά περιορισμένη διδασκαλία 
τής αρχαίας Ε λληνικής , νά διδάσκονται τά κλασικά 
έργα μεταφρασμένα στή δημοτική γλώσα. 'Η  νέα 
Ε λλ ην ική  γλώσα νά διδάσκεται συστηματικά σέ δλα 
τά τμήματα. ’Επίσης νά διδάσκεται και μιά δέφτερη 
ξένη γλώσα ’Αγγλικά ήΓερμανικά σέ δσα πα ιδ ιά  θέ" 
λουν.

'Υποχρεωτικό μάθημα σέ δλα τά τμήματα πρέπει 
νά εΐναι και τά στοιχεία Κοινωνιολογίας καί Π ο λ ι
τειολογίας.

‘Η  μέθοδο τής διδασκαλίας καί οι αρχές τής 
σχολικής ζωής πρέπει νά εΐναι οί ίδιες μέ τοΰ 
λαϊκοΰ σκολειού καί στά Γυμνάσια, δπως καί στά 
άνώτερα επαγγελματικά σκολειά.

δ \ )  Διοίκηση τής Παιδείας.

"Οσο ζοΰμε μέσα στό κοινοβουλεφτικό σύστημα

τής αστικής Δημοκρατίας τό αίτημα τής Αφτοδιοί
κησης,  ποΰ βγαίνει άπό την άρχή τοΰ άφτοκαθο- 
ρισμοϋ τών προσωπικών παραγόντων τής παιδείας 
άναγκαστικά περιορίζεται άπό τό Κράτος, πού σάν 
γενικός Ιντολοδόχος τής θέλησης τών πολιτών σχε
τικά μέ τή διοίκηση τους άντιπροσωπέβει έστω καί 
πλασματικά τή βούληση τους καί γιά τή διοίκηση 
τής παιδείας. Ά π ό  τήν κατάσταση άφτή βγαίνει 
ενα μιχτό σύστημα. Ή  γενική βούληση τοΰ Κράτους 
εϊναι συγκεντρωμένη στην εχτελεστική εξουσία καί 
ιδιαίτερα γιά τήν παιδεία στόν 'υπουργό τής Παι
δείας. Γιά νά μετριαστεί δμως ό άπόλυτα συγκεν
τρωτικός χαραχτήρας τής εκτελεστικής εξουσίας άνα- 
γνωρίζεται γιά σκόπιμη ή άρχή τής άποκέντρωιιης.
'Η  Αποκέντρωση  εΐναι έμεση εκδήλωση τοΰ άφτο- 
καθορισμοΰ τών πολιτών γιά τόν τρόπο, ποΰ πρέπρι 
νά διοικεΐται ή παιδεία. Ή  Αφτοδιοίκηαη  ε ΐνα ι ά
μεση εκδήλωση τοΰ άφτοκαθορισμοϋ τών προσωπικών 
παραγόντων τής παιδείας, δηλαδή τοΰ πα ιδ ιοϋ , τοϋ  
δασκάλου, τοϋ γονιοϋ.  Ε κ ε ίνο  λοιπόν, πού ζητοΰμε 
γιά σήμερα εΐναι πλατιά  άφτοδιοίκηση  ουγκερα 
σμένη μέ Αποκέντρωση.

Ή  διοίκηση εΐναι μέσο, δέν εΐναι σκοπός. Σ κο
πός εΐναι ή μόρφωση τών πολιτών. Ή  διοίκηση 
τρέπει νά ασφαλίζει τήν καλή λειτουργία τοΰ σκο~ 

ο,’ καί τήν πρόοδο του.
Τό σκολειό εΐναι τό τέρμα, ό άρχικός πυρήνας 

μά καί ό τελικός σκοπός δλου τοΰ διοικητικοΰ συ
στήματος.

Σύμφωνα μαφτές τις αρχές ζητοΰμε.
1) Νά διαμορφίΰθεΐ ό πυρήνας τής διοίκησης 

δηλαδή τό σκολειό μέ συμετοχή καί τών τριών προ
σωπικών παραγόντων τής παιδείας. Τά παιδιά άφ- 
τοδιακούνται μέ τή Σ χολική  κο.νότ ητα.  Ή  σχολική 
κοινότητα πρέπει νά γίνει οργανικός θεσμός γιά δλα 
τά σκολειά άπό τό λαϊκό ώς τά άνώτερα επαγγελμα
τικά. Στήν κοινότητα συμετέχουν μέ συμβουλεφτική 
ψήφο ό σύλογος τών δασκάλων καί ή σχολική επι
τροπή.

Οί δάσκαλοι άφτοδιοικούνται με τό σχολικό σ ύ 
λογο τών δασκάλων. Ά φ τ ό ;  πρέπει νά οργανωθεί 
δσο μπορεί πληρέστερα’ό διεφθυντής τοΰ κάθε σκο
λείου πρέπει νά εκλέγεται άπό τό σύλογο τών δα
σκάλων μέ ορισμένη θητεία ανανεώσιμη.

Οί γονιοί άφτοδιοικούνται μέ τή σχολική  έπ ι-  
τροπή.  Ή  σχολική επιτροπή εκλέγεται άπό τους 
γονιούς τών παιδιών, πού φοιτοΰν σέ κάθε σκολειό 
κάθε χρύνο. Δικαίωμα ψήφου καί εκλογής έχουν 
καί δ πατέρας καί ή μητέρα τοΰ κάθε παιδιοΰ. Το



έργο της σχολικής επιτροπής συγκεντρώνεται, προ 
πάντων στήν υλική πρόνοια γιά δλα τά σχολικά κα'ι 
περισχολικά ιδρύματα.

Τά τρία άφτά στοιχεία τής άφτοδιοίκησης τοΰ 
σκολειού; συνεργάζονται αναμεταξύ τους.

2) Ζητοΰμε νά αναδιοργανωθούν τά εποπτικά 
συμβούλια τής λαϊκής παιδείας. Πρέπει νά μετέχουν 
δυό δάσκαλοι, .δυό γονείς κα'ι δ κρατικός επιθεωρη
τής τής λαϊκής, παιδείας. Σάν έχταχτα μέλη πρέπει 
νά μετέχουν σάφτά για βρισμένα εργα ό νομομηχα- 
νικός, ό νομογεωπόνος, ό υγειονομικός επιθεωρητής 
τής περιφέρειας. Οι δάσκαλοι θά  εκλέγονται κάθε 
χρόνο άπό τούς οργανωμένους δασκάλους τής περι
φέρειας, οι γονιοί άπό τίς σχολικές επιτροπές τών 
λαϊκών σκολειών τής περιφέρειας. Τό έργο ίών επο
πτικών συμβουλίων έχτός άπό τά προσεοπικά διοι
κητικά πρέπει νά περιλάβει τήν εφαρμογή τοΰ νόμου 
τής υποχρεωτική? φοίτησης, τήν τελική έγκριση τών 
προϋπολογισμών και τών σχεδίων τών σχολικών επι
τροπών γιά δλα τά έργα τους, και ακόμη τήν πρό
νοια γιά τά σχολικά . προγράματα καί γιά τά νέα 
σχολικά καί περί σχολικά ιδρύματα τής περιφέρειας, 
πού  άφοροΰν τή λαϊκή παιδεία.

:->) Ζητοΰμε νά. ίδρυθοΰν , εφτά περιφερειακές 
.δ ιεφO.yvoFic παιδε ίας σέ,δλο τό κράτος καί ίσ (^ ιθ μ «  
περιφερειακά Συμβούλια. Το περιφερειακό Συμβού
λιο θά αποτελεστεΐ από τό δ ίεφθυντή τής Παιδείας, 
από τέσερα αιρετά μέλη δασκάλους, δυό τοΰ λαϊκοΰ 
σκολειού και δυό τής μέσης καί ειδικής επαγγελμα
τικής παιδείας, άπό τέσερα αίρετά μέλη σχολικών 
επιτροπών δυό τής λαϊκής καί δυό τής μέσης καί ε
παγγελματικής παιδείας.’Έ χταχτα  μέλη μέ εισηγητική 
καί συμβουλεφτική ψήφο θά  μετέχουν γιά ορισμένα 
ζητήματα οί επιθεωρητές τής μέσης καί τής λαϊκής 
παιδείας, περιφερειακοί διεφθυντές τής γεωργίας, 
υγειονομικοί επιθεωρητές καί ά'λλα ειδικά πρόσωπα. 
Τά περιφερειακά συμβούλια διαιρεμένα σέ δυό τμή
ματα λαϊκής καί. μέσης παιδείας μέ συνεδριάσεις 
ειδικές, κοινές καί γενικές, θά  προνοοΰν γιά έργα 

ϊ α) Διοικητικά.Δηλαδή θά  είναι δεφτερόδικά γιά τά 
προσωπικά ϊητήματα τής λαϊκής παιδείας καί πρωτό
δικα, γιά τά προσωπικά ζητήματα τή :  μέσης παιδείας, 
γ ϊνικής καί επαγγελματικής, καί θά εγκρίνουν τελικά 
τούςπροϋπολογισμούς καί τά σχέόια έ'ργων τών σχο
λικών επιτροπών τής Μέσης Π αιδείας.β) Ε π ο π τ ικ ά  
καί καθοδηγητικά γ) έργα σχολικής πρόνοιας γιά τά 
προγράμματα, τά διδαχτικά βιβλία κ α ί(δλα τά ζητή
ματα τής ί'δρυσης σχολικών καί περισχολικών ιδρυ
μάτων τής μέσης παιδείας,γενικής καί ειδικής.

4) Ζητοΰμε νά αναδιοργανωθεί τό Έ κπα ιδεφτ ι-  
κό Συμβούλιο. Νά αποτελεστεΐ άπό 6 μέλη μόνιμα 
ανάλογα μέ τίς διάφορες ειδικότητες τής Παιδείας 
καί 6 αίρετά, τρία άπότή λαϊκή καί τρία άπό τή 
Μέση Παιδεία. ’Έ χταχτα  μέλη μέ εισηγητική καί 
συμβουλεφτική ψήφο νά μετέχουν σάψτόδ περιφερει
ακός διεφθυντής τής Παιδείας ’Αθηνών, επιθεωρη
τές τής Μέσης καί Λαϊκής Παιδείας, δ δ ιεφθυντής 
τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Α θ η ν ώ ν  καί Γυμ να
σιάρχες, διεφθυντές είδικών επαγγελματικών Σ χο 
λών, διεφθυντές λαϊκών σκολειών, μέλη εμπορικών 
καί τεχνικών επιμελητηρίων καί αντιπρόσωποι ερ
γατικών καί αγροτικών 'Ομοσπονδιών.

Τ ά  καθέκαστα τής συμετοχής τους ορίζονται 
κάθε φορά μέ απόφαση τοΰ Συμβουλίου.

Τό Συυβούλιό διαιρεμένο σέ δυό τμήματα, λαϊκής 
καί μέσης παιδείας, μέ συνεδριάσεις είδικές, κοινές 
καί γενικές προνοεί γιά έργα α) Διοικητικά (Δ ιορι
σμοί καί δωσιδικία Δ ιεφθυντών Παιδείας, Ε π ι θ ε 
ωρητών Μέσης καί Λαϊκής Παιδείας, Δ ιεφθυντών 
Παιδαγωγικών Ά καδημιών. Δεφτερόδικες αποφά
σεις γιά προσωπικά ζητήματα τής Μέσης Παιδείας 
γενικής καί επαγγελματικής.) β) ’Εποπτικά καί κα
θοδηγητικά καί οργάνωση συνεδρίων τοπ ικώ ν ,π ερ ί-Ν 
φερείακών καί γενικών γ) "Εργα γενικής πρόνοιας 
γιά τά προγράματα καί τά διδαχτικά βιβλία, δ) Νο- 
μοπαρασκεβαστικά.

5) Ζητοΰμε νά αναδιοργανωθεί τό 'Υπουργείο 
τής Παιδείας. Νά συγκεντρώσει τήν πρόνοια γιά 
δλα τά είδη τής Παιδείας έχτός άπό τή στρατιωτική 
καί νά ενοποιήσει τή διοίκηση- Ο ί τμηματάρχες 
καί διεφθυντές τής λα 'ι 'κής, μέσης καί επαγγελμα
τικής παιδείας καθώς καί τής λα'ι 'κής- μετεκπαίδε- 
ψης νά εϊναι άπό τό προσωπικό τής παιδείας καί 
μετακλητοί μέ όρισμένη θητεία τό πολύ τρίχρονη 
καί ανανεώσιμη. Ζητοΰμε νά οργανωθεί ειδική υπη
ρεσία στατιστικής. Νά καταργηθει τό άρχιτεχτονικό 
τμήμα καί τό τμήιια έκπαιδεφτικών τελών,πού θά  γ ί 
νουν περιτά μέ τή νέα οργάνωση τής παιδείας.Νά δη- 
μοσιέβεται επετηρίδα τοΰ 'Υπουργείου μέ όλες τίς 
στατιστικές πληροφορίες καί τή σχετική νομοθεσία 
καί αποσπάσματα άπ'ϊ τή γενική έκθεση τοΰ εκπαι- 
δεφτικοΰ Συμβουλίου καί τίς εκθέσεις τών περ ιφ ε
ρειακών Δ ιεφθυντών καί τών επιθεωρητών τής Μ έ
σης καί Λ α'ι 'κής Παιδείας.

ε') Σ χολ ικά  χτίρια  καί περισχολικά Ιδρύματα.

Ζητοΰμε νά εφαρμοστεί ή άρχή τής άφτοδιοί.-κη-’



σης δσο μπορεί πλατύτερα στην πρόνοια για τά 
υλικά μέσα τής παιδείας. 'Η  πρόνοια αφτη πρέπει 
νά συγκεντρωθεί στή μαθητική κοινότητα, στό σΰ- 
λογο τών δασκάλων και πρό π ά ν rcov στη σχολική 
επιτροπή κα'ι τό κράτος νά παρεχει τη βοήθεια του 
μέ τόν τΰπο τής επιχορήγησης στις σχολικές Ιπ ι-  
τροπές.

Τά σημερινά ταμεία έκπαιδεφτικής προνοίας νά 
καταργηθοΰν. Τό σχέδιο τοΰ σκολείου να καταρτί
ζεται μέ φροντίδα τής σχο'.ικήςίέπιτροπής καί νά έγ- 
κρίνεται οριστικά άπό τό εποπτικό Συμβούλιο δπου 
θά  μετέχει γιά τεχνικός Σύμβουλος ο νομομηχανι- 
κός. Τό σχολικό χτίριο πρέπει νά γίνει τό κα- 
θαφτό  «σπίτι τοΰ παιδιοΰ». Νά περιλάβει εχτος απο 
τις αίθουσες διδασκαλίες, και μεγάλη αίθουσα γιά 
τις συνεδριάσεις και τελετές, τα έργαστηρια, τη μα
θητική βιβλιοθήκη, τά λουτρά. Πρέπει νά εχει πάν
τα άβλή και κήπο. Νά εϊναι κα'ι υγιεινό και κα- 
λιτεχνικά διακοσμημένο. Ή  Σ χ ο λ ικ ή  Ε π ιτρ οπ ή  
θά  φροντίζει και γιά τή συντήρηση και τόν πλουτι
σμό του μέ δλα τά χρειαζούμενα, μαζϊ με τη σχο
λική κοινότητα και τό σύλογο τών δασκάλων.

Ζητοΰμε νά πάρει τό Κράτος επάνω του τη φρον- 
τίδα γ ιά τά περισχολικά ιδρύματα υποχρεώνοντας 
σάφτό καί τούς δήμους καί τις κοινότητες και νά 
μήν εΐναι πιά έρ /ο ιδιωτικής φ ιλανθρωπικής διά
θεσης ή πρόνοια γιά τά καθυστερημένα καί άρω- 
στα παιδιά. Σ τά  μεγάλα κέντρα νά ίδρυθούν σέ 
ορισμένα σκολειά τάξεις γιά καθυστερημένα παιδιά 
καί σκολειά γιά βλαμένα παιδιά (τυφλά, κωφάλαλα 
επιληπτικά κτλ.) 01 σχολικές εξοχές νά εφαρμο
στούν δσο μπορεί πλατύτερα.

Τό καθήκον μας εϊναι υψηλό καί καθαρό, 
με καί νά οργανώνουμε τϊς ενεργητικότητες, νά 
τήν οριστική νίκη τής παγκόσμιας σοσιαλιστικής 
καί τής ειρήνης.

.. . ---- - - -

Ζητοΰμε νά αναδιοργανωθεί.η σχολιατρική υπη
ρεσία καί νά λειτουργήσουν μαθητικές πολικλινικές 

σέ δλα τά κέντρα.

a t ' . )  Λ κ ϊ λ π  Μ6τεΛΠ«ίδεψη \ ν , ϊ» .κ  Π α ν ε π ι α τ ή μ ι * .

‘Η σημερινή ντροπή τοϋ άναλφαβητισμοΰ τών 
μισών Ε λλ ήνω ν  πρέπει νά λείψει. Ζητοΰμε άπο τό 
Κράτος νά τό θεωρήσει υποχρέωση του. Γ ι ’ άφτό 
πρέπει νά οργανωθεί είδική υπηρεσία Λα ι κής Με- 
τεκπαίδεψης καί νά προνοήσει γιά νά περάσουν υ
ποχρεωτικά άπό τά θρανία  τοΰ σκολειού δλοι οί 
αναλφάβητοι εως τήν ηλικία τών 50 χρονών σέ π έ 
ντε χρόνια μέσα.

Ή  υπηρεσία άφτή θά  χρησιμοποίησή γ ιά  τούς 
σκοπούς της τό σημερινό διδαχτικό προσωπικό κα
θώς καί ιδιώτες, πού θά  προετοιμαστούν μέ κατά- 
ληλο τρόπο, θ ά  καταρτίσει ειδικό πρόγραμα καί θά  
έκδώσει τά χρειαζούμενα βιβλία.

Γ ιά  νά υψώνεται μόνιμα τό πνεβματικό Ιπίπ«δο 
δλων τών πολιτών, πού δέ θά  παίρνουν άνώτερημόρ- 
φωση ζητοΰμε νά ίδρυθούν μέ κρατική πρόνοΜ* Λ α ϊ 
κά  Π ανεπ ιστήμ ια  ή Λ αομορφ ω τικά  Ιδρύματα, 
παντού δπου μπορεί νά συγκεντρωθεί τό καταληλο 
διδαχτικό προσωπικό. Τα Λ α 'ι ’κά Πανεπιστήμια θ α  
είναι βραδυνά καί θάχουν σκοπό νά εκλαι'κέβουν 
τις επιστήμες,φυσικές καί κοινωνικές,έτσι που ο κά
θε πολίτης νά άποχτά δσο μπορεί καθαρότερη επί* 
γνώση γιά τό γύρω του φυσικό καί κοινωνικό περιβα-

λον.

'Α θήνα , Φλεβάρης 1929

Νά διαδίνουμε πάντα τήν ιδέα, νά τονώνου- 
ελπίζουμε πάντα, νά αγωνιζόμαστε πάντα ως 
δημοκρατίας, τής μητέρας τής δικαιοσύνης

Ζ Ω Ρ Ε Σ
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Φ  ρβνηστήρια

Η  συζήτηση απάνω στή διάλεξη τοΰ κ.Σωμερίτη περί 
Δημοκρατίας βάσταξε τέσερις Πέμπτες. ’Έλαβαν μέρος 
σαφτή πολλοί ομιλητές. Ή κυριότερη συζήτηση έγινε α 
πάνω στό χαρακτήρα τής σημερινής Ρούσικης Δημοκρα
τίας. Ή  συζήτηση τέλιωσε τήν περασμένη Πέμπτη 28 τοΰ 
Φλεβάρη. Στό ερχόμενο φύλο θά δημοσιέψουμε αναλυτι
κότερα τα πορίσματα της, *Από τήν ερχόμενη Πέμπτη 7 
τοΰ Μάρτη θά αρχίσουν οι όμιλίες τοΰ κ. Γεωργακοπούλου 
μέ τό θέμα «Τί γνωρίζουμε σήμερα γιά τήν ΰλη καί τήν 
ενέργεια».

Γενική Συνέλεφαη'

Τή Δεφτέρα 18 τοΰ Φλεβάρη άρχισε ή έφβτεινή Γενική 
Συνέλεφση τοϋ 'Ομίλου καί συνεχίστηκε τή Δεφτέρα 25 
τοΰ Φλεβάρη. Ώ ς τώρα διαβάστηκε ή έκθεση τής Διοι
κητικής Επιτροπής, ή έκθεση τής Εξελεγκτικής Ε π ι 
τροπής, ή έκθεση τοϋ ταμία τοϋ Συνεταιρισμού «Νέα 
Ζωή» γιά τήν οίκονομική πορεία τοΰ περιοδικού «Νέος 
Δρόμος» 6 οικονομικός απολογισμός καί ό προϋπολογισμός 
τοϋ 'Ομίλου καί άρχισε ό έλεγχος απάνω στό έργο τής 
Διοικητικής ‘Επιτροπής καί συνεχίζεται ακόμη, ‘Η έφέ- 
τεΐνή Γενική Συνέλεφση θά έχει Ιδιαίτερη σημασία, γιατί 
σαφτή πρόκειται νά υποβληθεί τό "Εκπαιδεφτικό πρό- 
γραμα τοΰ Ό μίλου άπό τόν κ. Γληνό, πού τό σχέδιο του 
δημοσιέβουμε στό σημερινό φύλο, *Η σχετική είαή-,η.^ 
ΐοΰ  κ. Γληνοΰ θά αρχίσει ίσως τή Δεφτέρα & τοΰ Μάρι-,,.

Παράκληαη.

Παρακαλοΰμε θερμά τά μέλη τοΰ ‘Ομίλου έδώ καί στίς 
επαρχίες στείλουν τή συντρομή τοϋ 1928 δσα τήν Κα- 
θύστέροΰν άκόμη, καθώς καί τή συντρομή τοϋ 1929. Τό 
σωματείο έχει «πολίτη ανάγκη άπό τήν οικονομική ενί
σχυση τών μελών του. Kctl ή πληρωμή τής συντρομής 
εϊναι τό πρώτο καί ελάχιστο χρέος, πού έχει νά εκπλή
ρωσή ό καθένας, πού ένδιαφέρεται είλικρινά γιά τούς σκο
πούς τού ‘Ομίλου. Τά μέλη τοΰ σωματείου «((ιαίνουν κα
θημερινά. Σήμερα εϊναι πάνω άπό τριακόσια. ‘Η Διοικη
τική ’ϋπ « ρ ο π ή  ελΛίζει πώς με τή δραστηριότητα τών 
μελών γρήγορα θά περάσουν τά πεντακόσια. Κάθε μέλος 
έχει υποχρέωση νά άφξαίνη τά μέλη τοϋ ‘Ομίλου καί τούς 
συντρομητάς τοϋ «Νέου Δρόμου.»

Επίσης παρακαλοΰμε θερμά, δσους δέν έχουν πληρώ
σει άκόμη τίς μερίδες τους στό συνεταιρισμό «Νέα Ζωή» 
νά τό κάμουν τά συντομότερο. Γιατί άλιώς ό «Νέος Δρό
μος» θά αναγκαστεί .ή νά αραιώσει τήν έκδοση του ή νά 
σταματήσει δλοτελα. Οι αγώνες δέ γίνονται χωρίς θ υ 
σίες.

Τμήματα τοΰ ‘Ομίλου.

Είναι ανάγκη νά όργα^ωθοϋν τά επαρχιακά τμήματα, 
ιού ‘Ομίλου. Στή θεσαλονίκη, Δράμα, Κεφαλονιά, Κέρ
κυρα, Μεσολόγγι καί Καλαμάτα υπάρχουν άρκετά μέλη 
τοΰ ‘Ομίλ·υ γιά νά ίδριθοϋν τμήματα. -

Συσταίνουμε στά μέλητών επαρχιών νά συνενοηθοϋν 
αναμεταξύ τους καί μέ τή διοικητική επιτροπή γιά νά 
προχωρήσει σύντομα άφτή ή οργανωτική δουλειά.

Καταστατικό καί έβωτερικόξ κανονισμός  
τοΰ ‘Ομίλου

Γυπώι^ηκε σέ Ιδιαίτερο φυλάδιο τό Καταστατικό καί ό 
’Εσωτερικός κανονισμός τοΰ ‘Ομίλου καί πουλιέται, δρ. 5. 
Παρακαλοΰμε τά μέλη έδώ καί στίς επαρχίες νά μά; στεί
λουν τό άντίτιμο μαζί μι τή συντρομή τους γιά νά τούς 
τό στείλουμε.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
' Ο λγας Ο ικονόμου. "Ενα εκπολιτιστικό έργο. ’Εργά

τες τής γής καί τοΰ «νεύματος. (Μ ελέιη Γεωργική-’Εκ- 
παιδεφτική) ’Αθήνα 1929.

Ή  δα Οίκονόμου μιά δσσκάλισα μέ θερμή ψυχή καί ζων
τάνιά,είδε στήν Ή πειρο τό περασμένο καλοκαίρι ένα εργο 
πολιτισμού,πού εντελώς αθόρυβα,χωρίς καμιά ρεκλάμα καί 
χωρίς άξιώσεις γίνεται εκεί πάνω στήν Κόνιτσα. Εϊναι ή 
Άναγιωστοπούλειος Γεωργική Σχολή. Ή  δίδα Οίκονόμου 
μάς δίνει στό βιβλιαράκι της μιά ολοζώντανη είκόνα τοϋ 
σκολειοΰ άφτοΰ. Τό βλέπει μέ μά™ φωτισμένου παιδαγω
γού καί βρίσκει εκεί μέσα πραγματοποιημένο ένα πρότυπο 
σκολειό εργασίας. ‘Υγεία, ίσορόπηση ψυχική, δουλειά δη
μιουργική, αγάπη τής γη; κυριαρχούν στό ίδρυμα τούτο. 
Θά έπρεπε^ νά χρησιμέψει γιά πρότυπο καί γιά πολλά αλλα 
ιδρύματα ανάλογα. Καί θά έπρεπε πρό πάντων νά τό ίδοΰν 
ολοι οί δάσκαλοι τής Η π είρου . Μέ δικαιολογημένη πίκρα 
ή δίδα Οικονόμου περιγράφει πόσο αδιαφόρετα περνούν 
δίπλα oaipco τό αληθινό έργο πολιιισμοΰ δασκάλοι, επ ι
θεωρητές καί άλλοι διοικητικοί προϊστάμενοι τοΰ τόπου.

Τό έργο τής δας .Οικονόμου αξίζει νά διαβαστεί άπό 
δλους τούς δασκάλους καί άπό κείνους, πού λένε, δτι πο· 
νοϋν γιά τό γεωργικό καί τό γενικό πολιτισμό τοΰ τόπου 
^ ■ Κ. Σ .

ΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μ ε λ έ τ ε ς  ; Βγαίνουν κάθε δεκαπέντε μέρες. Σ .  48 Ί 
σαμε τώρα βγήκανε :

1 °Ε λλης Λ α μ η ρ ίδ η  : Ό  Μπέρξον καί ή φιλοσοφία 
του,

2  ’Ε ρ . Μοτέρξον : 'Η Διανοητική Προσπάθεια.
3  Ή  Ν εώ τε^η  Φ υσική  : (σχετικά άρθρα) Βιβλιακά 

Καταστήματα Γ. Η . Καλλέργη. Τό καθένα πουλιέται 
δραχ. 5.

’Ό λ γ α ς  Ο ικονόμου : Έ να  εκπολιτιστικό έργο —Ε ρ γά 
της τής γής καί τοΰ πνεύματος. (Μελέτη Γεωργική καί 
’Εκπαιδευτική— Α θ ή να  1829. Δραχ. 10.

Ζω ρές κ χ ΐ ’ϊρ ό τα κ υ  : Ή φιλοσοφία καί ή Κοινωνιολογία 
τοΰ Τολστόϊ. ’Ακαδημαϊκόν δραχ. 10

Ά ρ χ ε ιο ν  φ ιλοσοφ ίας κα ι θεω ρίας τώ ν ’Ε π ισ τη μ ώ ν  
Περιοδικό (φ. Ιο). Μελέτη Ρίκι-ρτ Φράγκ κλπ. ’Ακαδημα
ϊκό. Δραχ. 25.


