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Ε Κ Π Μ Υ Τ ΙΚ Η  ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σ’ άπανωτά φύλλα τής έφημ. «Νέ« Ε λλάς» δ 

καθηγητής τής Παιδαγωγικής στόΠανεπιστήμιοίκ. 
X. Έξαρχόπουλος έκθέτει τις γνώμες του για τά 
νέα Εκπαιδευτικά νομοσκέδια και βρίσκεται άντίπα- 
παλδς τους,Ίίχι^στίςζλεφτομέρειες, πού δέν πιάνει 
να τις έξετάση, λέει, και πού κ’ έμείς για τήν ώρα 
δέν τις ξέρουμε άκόμη, άλλά'στίς βάσες,

Τάνομοσκέδια προτείνουν έξάχρονη^υποχρεωτι- 
κή γιά δλους έκπαίδευση στό Δημοτικό σκολείο καί 
κατόπι, γιά τή Μέση Έκπαίδευση, δρίζουν δυδ* ει
δών σκολειά παράλληλα, τά ’Αστικά,μέ τρία χρόνια 
σπουδής, καί τά Γυμνάσια, ,μ’^έξι.

Ό  κ. Έ ξ. προτείνει* 1) νά μπορούν/ δσοι μα
θητές του δημ. σκολειού θέλουν νάκολουθήσουν α
νώτερες σπουδές, νά είσάγουνται στά σκολειά τής 
Μέσης Έκπαίδευση ς^άπό τήν τέταρτη του Δημο
τικού· 2) οί δύο άνώτερες’ τάξες τού Δημοτικού σκο
λειού νά γίνουν ειδικά *κατάλληλες*γιά τά παιδιά 
τού κατώτερου λαού, ηαί*ί5) τ’ ’Αστικά σκολειά, ή 
όπως άλλοιώς θά δνομαστούν τά κατώτερα τής Μέ
σης Εκπαίδευσης, νά γίνουν τετρατάξια. Γιά τά 
Γυμνάσια, τί έχει νά πή δ κ. Έ ξ., δέν ξέρουμε,για
τί ώς σήμερα πού γράφουμε δέ δημοσιεύτηκε δλη ή 
μελέτη του. ’Από κάπιες φράσες δμως φαίνεται δτι 
τή Μέση Έκπαίδευση τή θέλει δχτάχρονη μέ δυδ 
έπάλληλα σκολειά, κι άφοΰ τδ κατώτερο τδ θέλει

Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ T O T  ΝΙΚΗΤΗ

Στην ψνχη τον ΤοΙοτίη

Μάννα, μή μέ φιλήσι-ις ! Ματοιιιένα 
Τά χέρια μου, γιά κοίτα, ακόμα στάξουν 
Μαννάδων αίμα, μάννα, σάν κ* εσένα, 
Πού στά χωριά τους κόλυβα μοιράζουν.

Νά πόίς στην εκκλησία κερί ν* ανάψεις,
Τά πόδια του Χριστού, τά ¡[ματωμένα,
Νά πέσεις νά φιλήσεις, καί γ^ κλάψεις, 
Μαζί μέ τή θλιμμένη τήν Ijp^pva.

Κι* άφ ’ τον ωκεανό τής άγιΜΒηίί'ψης 
Κι* ’Αγάπης σχώρεση γιά μ|ρΡ$ίλήσεις 
Καί ν ’ αρθείς σπίτι, μάννα, ν| μ έ  νίψεις— 
Κι* άπέ—ώ γλύκα μου—νά [ΐΓψιλήσεις.

HANS WRAC Κ

τετρατάξιο, Θά Λή δτι άφίνει τδ Γυμνάσιο όπως εί
ναι, τετρατάξιο.

Καί τά προτείνει, λέει, αυτά δ κ. Έ ξ., γιατί ή 
κοινή έξάχρονη δημοτική έκπαίδευση Θά βλάψη τδ 
δημοτικό σκολειό καί δέ Θά τάφήση νά χειραφετη- 
Θή από τή μέση έκπαίδευση, καί θά βλάψη καί τά 
σκολειά τής μέσης έκπαίδευσης.

Έ  λογική δμως πού μεταχειρίζεται γιά νά στή
ριξή τίς άντιλογίες του δέ μάς φαίνεται καθόλου 
φίνα.

Λέει δτι έξάχρονη κοινή έκπαίδευση στο δημο
τικό σκολειό θά έμποδίση τή χειραφέτηση του, για
τί καί μέ τίς έξι τάξες του, έκει πού ίσα μέ τώρα 
μέ τίς τέσσερις, θά υπηρέτη τή μέση έκπαίδευση. 
Τί έννοεϊ μ’ αύτό ; Ε ννοεί δτι, όντας κοινή ή εκ
παίδευση καί στις έξι τάξες γιά δλα τά παιδιά καί 
τής κατώτερης καί τής ανώτερης κοινωνίας, έξ ά - 
νάγκης τό πρόγραμμα τού δημ. σκολειού θά πλη- 
σιάζη το άνθρωπιστικό πρόγραμμα των σκολειών 
τής μέσης έκπαίδευσης καί γ ι’ αύιό οί άπόφοιτοιθά 
σπρώχνουνται γ ι’ άνώτερες σπουδές, ένώ δπως αυ
τός δρίζει, δηλ. λαϊκό πρόγραμμα στις δυό άνώτε
ρες τάξες, θά κλείση δ δρόμος γιά τ’ ’Αστικά 
σκολειά;

Κ* Ιτσι άν είναι, δέ βλέπουμε τί χειρότερο μπο
ρεί νά γίνη άπ’ δ,τι γίνεται σήμερα, άντίθετα μά-
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λίστα βλέπουμε καλυτέρεψη, γιατί θάχουμε παιδιά 
πιο καλά καταρτισμένα γιά τή μέση έκπαίδευση. 
Ά λλά  καί μέ τή δική του τήν πρόταση, πώς θά 
κλείση δ^δρόμος ποΰπαμε, αφού δ ίδιος τονέ κάνει 
εύκολώτερο μέ τή διάταξη νά φεύγουν απ’ τήν τέ
ταρτη όσοι θάκολουθήσουν τή μέση εκπαίδευση ; 
Ή  μήπως έτσι θά φεύγουν λιγώτεροι ; "Ισως, άν 
σκεφτ&ΰμε δτι οί πλούσιοι μπορούν νά έχουν ώρι- 
σμένο σκέδιο σπουδών γιά τά παιδιά τους, ένώ οί 
φτωχοί στο δρόμο πού βρεθούνε πάνε μέ τδ βλέ 
ποντας καί κάνοντας καί μιά πού άφήσουν τά παι
διά τους ίσα μέ τήν έ'χτη, ύστερα πιά θά βλέπουν 
σά μεγάλο βουνό τά τέσσερα χρόνια τού ανώτερου 
σκολειού. Ά λλά  μήπως δέ θά βρίσκουντ’ άνθρωποι, 
γιά νά τούς δασκαλεύουν κι αύτουνούς ; "Ή θά ο
ρίσουμε μέ νόμο ποιοί θάχουν δικαίωμα νά κόβουν 
τό δημοτικό σκολειό στή μέση καί ποιοί όχι ;

Έ πειτα, γιατί τά παιδιά τού λαού νά μήν πα
ρακολουθούν τή μόρφωση τής άνώτερης κοινωνικής 
τάξης όσο τό δυνατό περισσότερο, τουλάχιστο σ’δλο 
τό εξατάξιο σκολειό, αφού ίσα ίσα δ σκοπός μας πρέ
πει νάναι νά φέρουμε τό λαό σ’ ανώτερο επίπεδο ; 
Κι άνώτερο επίπεδο δέ σημαίνει βέβαια νά σπρώ
χνουμε τό λαό στις κλασσικές σπουδές. "Ο,τι είν’ά- 
νάγκη νά μπή στό πρόγραμμα, γιά νάγαπήσουν τά 
παιδιά τή δουλιά καί τόν τόπο τους, νά χτυπηθή το 
μεταναστευτικό πνέμα, νάποχτήσουν γνώσες άμεσα 
χρήσιμες γιά τή ζωή, όχι όμως βέβαια έπαγγελ- 
ματικές, ας μπή. Ά λλά  μήπως αυτά θάναι ζημιά, 
άν άκουστούν κι άπό τά πλουσιόπαιοα καί τάρχον- 
τόπαιδα ; Γιατί νά θέμε νά δημιουργήσουμε διαφο
ρά άπό τόσο μικρή ήλικία ; Ά πό τήν τέταρτη τού 
δημοτικού ; Καί ποιό τάχα θά είναι τό λαϊκό πρό
γραμμα γιά τις δυο άνώτερες τάξες, πού δέ θά πε- 

ριλαβαίνη άχρηστες γιά τό λαό γνώσες;Τά νομοσκέ- 
δια βρίζουν ότι αρχαία γλώσσα καί ξένη δέ θά δι
δάσκεται στό δημοτικβ σκολειό. Ποιές άλλες τάχα 
έννοεΐ δ κ. Έ ξ. άχρηστες γνώσες ; Τή μητρική 
γλώσσα, τήν άριθμητική, τήν ιστορία καί γεωγρα
φία, πού δέ θάχουν βέβαια βαρύ φόρτωμα αρχαιο
λογικό, τά φυσιογνωστικά ; "Η μήπως τις θέλει τις 
δυό τάξες σάν έπαγγελματικό σκολειό καί όχι πα ι
δαγωγικό ; Μά δέκα χρόνων παιδιά είν’ ώριμα γιά 
έκπαίδευση Ιπαγγελματική ; Κι άν είναι, είναι δί
κιο νάφήσουμε τά παιδιά τού λαού νά μπάζουνται 
στό έπαγγελματικό σκολειό μέ μόνο τεσσάρω χρονώ 
φοίτηση στό παιδαγωγικό, πού, όπως είναι μάλι
στα τώρα κι όπως δ ίδιος κ. Έ ξ. λέει, μονάχα«πα- 
ρφδίαν μορφώσεως δύναται νά παράσχη ;» Τέτιο 

πράμα μπορεί νά γίνεται μόνο έκεϊ όπου τά δημο
τικά σκολειά έχουν 8 ή 9 τάξες: Σ’ έμάς τώρα βέ

βαια τά πιότερα παιδιά τού λαού ξεσκολίζουν άπό 
τήν τέταρτη-τάξη. Ά λ λ ’ δ σκοπός δέν είναι νά φέ
ρουμε τήν καλυτέρεψη ;

Γιά δλ’ αυτά δέ βλέπουμε, πού  ̂μπορεί νάγστη- 
ριχτή ή 'αντιλογία , ότι εξάχρονη κοινή έκπαίδευση 
θά βλάψη τό δη μ. σκολειό καί θά τό κρατάη έξαρ- 
τημένο άπό τή μέση έκπαίδευση. ’Ίσα ίσα νομίζου
με ότι αυτή ή'^διάταξη τών νομοσκεόίων έχει πολύ 
στέρεη τή βάση καί πιστεύουμε ότι κ ’ οί ξένοι παι
δαγωγοί, πού ζητάνε έξι χρόνια κοινής ^έκπαίδευ- 
σης γιά όλες τις κοινωνικές τάξες, δέν το κάνουν 
μόνο μέ το σκοπό νά μετριάσουν τόν κοινωνικό χω
ρισμό καί τήν αντίθεση, όπως λέει δ κ. Έ ξ., πού 
παρατηρεί κιόλας ότι σ’ ^έμάς «τοιαΰται, όξείαι κοι- 
νωνικαί αντιθέσεις δεν υπάρχουν» — ; ; —, άλλάκα ί 

| γιατί βρίσκουν ότι δέν 'είναι αρκετή πιο λιγόχρονη 
μόρφωση γιά τήν εισαγωγή σέ σκολειά τής μέσης 
έκπαίδευσης. Έ πειτα  νά μήν ξεχνούμε καί τάγγού- 
ρι, ϊνα κατά Ράλλην εϊπωμεν, πού παρουσιάζεται 
στά δικά μας εκπαιδευτικά πράματα σά «σκόλοψ τή 
σαρκί» μας, το γλωσσικό δηλ. ζήτημα, πού κάνει 
τήν έκπαίδευση καί τή μόρφωση τών παιδιών μας 
πιο βαριοκούνητη κι άπ’ τή χελώνα. Έ στω  καί 
τέσσερα χρόνια άν φτάνουνε .σ’ άλλα πολιτισμένα 
έθνη γιά τόν πρώτο βαθμό τής μόρφωσης, σ' εμάς 
είναι λίγα καί τά έξι. Εξάχρονη λοιπόν κοινή εκ
παίδευση καί "Αγιος ο Θεός !

£
Τή Μέση πάλι Έ κπαίδευση’ πώς θά τή βλάψη 

ή εξάχρονη κοινή δημοτική ; Βρίσκει μέ τά σωστά 
του δ κ. Έ ξ. ότι προτιμότερο είναι νά μπάζουνται 
παιδιά τήςζτέταρτης*τοΰ δημοτικού— μέ όπως θέλη 
καλυτερεμένο σύστημα—σέ τετρατάξιο, έστω, αστι
κό σκολειό παρά παιδιά τής έχτης σέ τριτάξιο αστι
κό ή σέ γυμνάσιο ; Ά ν  δέν εΐτανε στή μέση τό 
γλωσσικό μας ζήτημα, δηλ. άν όργανο γλωσσικό 
τής έκπαίδευσης γίνη ή άγνή μητρική μας γλώσ
σα, ίσως ώς ένα βαθμό θά συμφωνούσαμε. Ά λλά  
τώρα; Τώρα, όπως είναι τά πράματα, ας μάς άπαν- 
τήση δ κ. Έ ξ. : Τί είναι προτιμότερο, παιδιά από
φοιτα τού τετρατάξιου δημ, σκολειού νά είσάγουν- 
ται στό γυμνάσιο, κι αύτό νά γίνη έξατάξιο, ή παι
διά άπόφοιτα έξατάξιου δημοτικού νά εισάγουνται 
σέ πεντατάξιο γυμνάσιο ; Κι ακόμη : Οί πανεπι
στημιακές σπουδές είναι προτιμότερο νά βαστούνε 
έξι χρόνια ή έφτά καί νά μπάζουμε σ’ αύτές από
φοιτους τού Ελληνικού σκολειού ή νά βαστούνε μό
νο τέσσερα καί νάχούν δικαίωμα γ ι’ αυτές οί από
φοιτοι τού γυμνασίου ;

Νομίζουμε πώς μπορούμε νά κάνουμε τις συγ-
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Σνντρομή χρονιάτικη: Για την 'Ελλάδα καί τήν

Κρήτη δρ. 10. Για τό εξωτερικό φρ. χρ. 12.50.— Για 

τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (! δρ 

τήν τριμηνία).— Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δέν 

προπλερώοει τή συντρομή του.

20 λεφτά τό φύλλο. —  Ία  περασμένα η άλλα που 

λιοΰνται στο γραφείο μας διπλή τιμή.

Βρίσκεται οτήν ’Αθήνα σ’ όλα τά κιόσκια, καί στις έπαρ 

ί χίες στά πραχτορεΓα των ’Εφημερίδων.

ΜΓΙΡΑΒΟ ί Πρώτα κι αρχή άξίζει νάποτείνου- 
με ενα μπράβο στόν κ. Πρωθυπουργό για οσα είπε 
στή Βουλή για τού; Θεσσαλούς καλλιεργητές δπως 
καί για τό σχετικό νομοσχέδιο, πού δέ θά έπιτρέπη 
για δυο χρόνια τήν έξωση άπό τή γή πού καλλιερ
γούνε. Βέβαια, δπως είπε κι 6 ίδιος δ πρωθυπουρ
γός, το νομοσχέδιο αυτό δε λύνει το αγροτικό ζή 
τημα καθόλου ούτε τάγγίζει καν, είναι ένα προ
σωρινό μέτρο, ύστερα δμωξ απ’ αυτά π ’ ακούσαμε 
καί πού δείχνουνε τά φιλοδίκαια αίστήματα τού πρω
θυπουργού μας, ελπίζουμε δτι μαζί μέ κάπια άπο- 
φασιστικότη μεγαλύτερη απ’ τή συνειθισμένη κοντά 
στά καλά αίστήματα— καί μέ τή δύναμη πού εξα
κολουθεί ακλόνητη, νομίζουμε, νά εχη ή Κυβέρνη
ση δέν πρέπει ποτές νά τής λείπη ή άποφασιστικό- 
τη —θά γίνη σύντομα δυνατό νά δοθή μιά δίκια καί 
γενναία λύση στό σοβαρώτατο άγροτικό ζήτημα.

*

ΚΑΐ ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ! Καί μαζί μέ τό μπράβο 
τού εύχούμαστε καί καλό ταξίδι γιά κεί πού πηγαί
νει. Καί θάναι καλό τό ταξίδι του, δχι δταν στή 
διάρκεια του είναι ήσυχη ή άτμόσφαιρα τής Εύρώ-

πης, άλλά δταν ύστερ’ από το τέλος του ξαστερώση 
καί γελάση καί γίνη πέρα πέρα γαλάζιος δ Ε λλη 
νικός ουρανός άπ’ το νησάκι Σάσωναίσα μέ το Κα- 
στελλόριζο, καί ίσα μέ τήν Τένεδο. "Ο,τι θέλει ας 

κάνη γιά νά τό πιτύχη αυτό δ Βενιζέλος κι δ,τι 
θέλει ας ύποσχεθή. "Ο,τι θέλει ας συμφωνήση κι δ
πως θέλει άς συνδυάση. Μοναχά χώρες Ε λληνικές 
νά μήν παραχωρήση, μοναχά πληθυσμούς Ε λ λ η 
νικούς νά μήν πουλήση, μοναχά νά ξεχάση πέρα 
καί πέρα το φυσικό τσυ, τήν ύποχωρητικότη, δταν 
πρόκειται γ ι’ αυτά ! Καλό ταξίδι λοιπόν !

*

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ’Αφομοίωση άμεση ή 
διαπαιδαγώγηση πρώτα έθνική καί πολιτική ; ρω
τούσε δ «Έ λλη ν» τής «Ε στία ς» . Τού άποκοίθηκε 
φαρδειά πλατειά δ Μπούσιος στήν « ’Ακρόπολη»; 
Ά μεση αφομοίωση. Κ’ έμείς το ίδιο λέμε, δπως τό 
γράψαμε καί σ’ ένα άρθρο προηγούμενο Κι αν είναι 
δύσκολο νά γίνουν ταχτικές συμπληρωματικές εκλο
γές, πρέπει μέ κάπιον-τρόπο νάντιπροσωπευτή ή 
Μακεδονία και οί άλλες νέες χώρες, ώς πού νά γ ί 
νουν νέες έκλογές σ’ όλο τό Κράτος, κι δχι νά κα- 
θούμαστε μέ μισή Βουλή. Κίντυνος έσωτερικός κα 
νένας δέν υπάρχει, αν φυλαχτούμε άπ’ τούς έξωτε- 
ρικούς, πού τούς υπόδειξε δ Μπούσιος. Στή Βουργα- 
ρία ώς τώρα είταν 800.000 Μουσουλμάνοι. Μήπως 
άκούστηκε κανένα κίνημά τους, καμμιά έπανάστα- 
ση ; Ή  μήπως άκούστηκε τέτιο στή Βοσνία ; Ή  
προηγήθηκε τάχα έκεί ή κοινωνική καί γλωσσική 
τους άφομοίωση ; ’Αφού καί σήμερα στή Βάρνα κ ’ 
ένα γύρο καί σ’ άλλα μέρη τής Βουργαρίας πιότε
ρα Τούρκικα άκοΰς παρά Βουργάρικα. Καί ή διαπαι
δαγώγηση ή έθνική άς πηγαίνη κι αύτή προσεχτι
κά στο δρόμο της καί παράλληλα άς πολεμήσουμε 
μ’ δσα άράδιασε δ «"Ελλην» : «Διοίκησιν χαλκέν- 
τερον καί παντεπόπτιδα», « ’Αστυνομίαν άγρυπνον», 
Δικαστές δχι γραφειοκράτες, κλήρο καί δασκάλους 
δπως πρέπει, όασκάλους-Σπυρομήλιους, δπως θά λέ
γαμε έμείς, κτλ.

Ό ανάκατος Μακεδονίτικος πληθυσμός άςδή ευ
νομία καί ασφάλεια κι άς νοιώση τήν ευζωία του 
νάνέβη μερικούς βαθμούς, κ’ έννοια σας, δέ χρειά- 
ζετ’ άλλο τίποτα. Ξέρετε πώς σκέφτεται ; Δέν π ι
στεύουμε νά σκέφτεται πολύ άλλοιώτικα άπό κάπιον 
Τούρκο τής Ά νατ. Ρωμυλίας, πσύγινε καί βουλευτής, 
νομίζουμε, στή Σοοράνιε καί πούλεγε : Μπέν μπού 
πολίτικαλαρνιάν χίτς άγναμάμ. Λέφ βάρμη, λέφ ; 
Δηλ.; Έ γώ  άπό τούτες τις πολιτικολογίες δέ σκαμ
πάζω. Ά πό λεφτά, μάλιστα (λέφ, τό βουργάρικο 
φράγκο μέ τό λεοντάρι πάνου).
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Αοιπόν, το ξαναλέμε, πρέπει άμεσα νά γίνη ή 
άφομοίωση κ ’ ή τυπική προσάρτηση, άφοΰ ουσια
στικά έγινε ή προσάρτηση, δπως τδ παρατήρησε κι 
δ Μπ&ύσιος. Γι’ αύτδ καί χαρήκαμε μέ τις σκετικές 
δήλωσες του Βενιζέλου δτι και ή Κυβέρνηση δε 
σκέφτεται άλλοιώτικα. Μήπως δμως υπάρχει καμμιά 
διχογνωμία μέ τδ Ρέπουλη ;

ΚΙ ΑΛΑΑ ΝΟΜΟΣΚΕΔΙΑ, ΑΛΑΑ.Είχαμε μι
λήσει για τα νομοσκέδια των Υπουργών τής Παι
δείας καί τής Εθνικής Οίκονομίας. Τστερ’ άπδ κεί
να υποβάλθηκαν κι άλλα μέ τδ σωρδ άπδ τδ Ρα- 
χτιβάνη—δέν τδ φκιάνει έτσι δά τδνομά του κι 
απ’ τδ Ρέπουλη. Δηλ. οιαγωνίζουνται οί υπουργοί 
μας, ποιος νά φέρη πιότερα νομοσκέδια. ’Αλλά πότε 
θά συζητηθούνε καί θά ψηφιστούν ; Πότε θάχουμε 
τδ νέο Υπουργείο τής Συγκοινωνίας ; 'Η Βουλή 
διάκοψε καί καλδ Μάρτη, σου λένε, θά ξανακοπιά- 
ση. Καλά ένα μήνα διακοπή, άφοΰ θάλείπη δ Πρω
θυπουργός. Μά δυό, δέν πάει π ο λύ ;

*

ΦΤΗΝΕΙΑ ! Κι δ Υπουργός των Οίκονομικών 
υπόβαλε νομοσκέδιο γιά μερική μεταρρύθμιση στδ 
δασμολόγιο. Κατεβάζει τδ δασμδ στδ ρίζι 9 λεφτά 
τήν οκά, στή ζάχαρη 11, στδν καφέ 65, στις κον
σέρβες (ζαμπρνι, σαλάμι, άστακούς κτλ.) άπδ 2.90 σέ 
72 1)2 λεφτά, στις σαρδέλες άπδ 2.90 σέ 1 δρ.κτλ. 
Επίσης στ’ αυτοκίνητα, στά ποδήλατα, στή μπεν
ζίνα. Στις νέες χώρες άπ’ τήν άλλη άνέβηκε δ γε- 
νικδς δασμός άπδ 11 σέ 15 ο)ο καί τδ πετρόλαδο 
φορολογήθηκε μέ 20 λεφτά. 'Ό λ’ αύτά δέ μας εύ- 
χαριστοΰν παρά ως προσωρινά μέτρα, δπως καί χα- 
ραχτηρίστηκαν άπδ τδν ίδιο τον 'Γπουργό, πού πο
λύ έξυπνα δ Κ. Σ. στήν «Ε στία »  έσατύρισε τήν 
απόφασή του γιά τή ζάχαρη. Καί γιά τδ πετρόλα
δο όποθέτουμε πώς έπιβάλθηκε ή φορολογία τών 20 
λεφτών στις νέες χώρες ώς δοκιμαστικό μέτρο, μέ 
τδ σκοπδ νά λιγοστέψη δ φόρος κατόπι γιά 8λο τδ 
Κράτος. Ά λλοιώς δέν τδν παινεύουμε τδ φόρο αύ- 
τόνε. Καί γιά ταύτοκίνητα καί τά ποδήλατα δέν 
καταλαβαίνουμε, ποιά μεγάλη άνάγκη ύπαγόρεψε 
τδν κατεβασμδ τού δασμού, έξδν δπου πρόκειται γιά 
τή συγκοινωνία.

%
ΚΟΝΦΟΓΖΙΟ. ’Αντιγράφουμε άπ’τήν «Ε στία»; 

«Χάρις είς τό^στρυφνδν τής έπισήμου Ε λληνικής 
φρασεολογίας, ή δημοσίευσις τών τροποποιήσεων τού 
δασμολογίου, αί υποβληθεϊσαι χθές είς τήν Βουλήν

καί δημοσιευόμεναι αυτούσιοι σήμερον είς τάς Εφη
μερίδας, έπροξένησαν καταπληκτικήν σύγχυσιν είς 
τδ κοινόν. Είς τάς λαϊκάς μάλιστα συνοικίας έθεω- 
ρήθ$ δτι έπίκειται ΰψωσις τών δασμών καί ήκού- 
σθησαν θρήνοι καί όδυρμοί.

’Αλλά καί αί έφημερίδες έπέτειναν τήν σύγχυ- 
σιν, διαιρεθεΐσαι είς τρεις κατηγορίχς. Υπάρχουν 
μερικαί, αί δποϊαι πίσω άπδ τήν στρυφνότητα τού 
ύφους διέγνωσαν περί τίνος πρόκειται καί τδ Εξήγη
σαν. 'Γπάρχουν άλλαι αί δποϊαι αυτήν τήν φροντί
δα τήν άφησαν είς τούς άναγνώστας των, άρκε- 
σθείσαι νά δημοσιεύσουν τά ιερογλυφικά δπως τά έ
λαβαν. Καί τέλος υπάρχουν καί έκείναι, αί δποϊαι 
έφαντάσθησαν αύξησιν τών δασμών καί τήν ¿σχο
λίασαν δυσμενώς.

Τδ κοινόν περιμένον νά φωτισθή καί καταφεΰ- 
γον είς τά φώτα τών έφημερίδων, Εσυγχύζετο άκο- 
μη περισσότερον καί τδ κομφούζιο Εξηκολούθει καί 
ίσως έξακολουθεί». Καί βέβαια Εξακολουθεί καί θά 
έξακολουθή, ώ κυρά «Ε σ τ ία », δσο τού λόγου σου 
καί δλο τδ έσνάφι δέ μολογάτε τή γλωσσ^ή άλή- 
θεια, κ ’ οί άλλες δημοσιεύουν «αυτούσια», καί λό
γου σου άλλάζεις τήν ουσία καί τήν πίστη σου δ
πως σοΰ συμφέρνει !

*
Ο ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Ό  Μ πεν& η;

λοιπόν έδέχτηκε νά γίνη κυβερνητικός υποψήφιος 
γιά τή δημαρχία. Βρίσκουμε τδ πράμα πολύ εύχά- 
Ριστο, γιατί μάς έδειξε ώς τώρα δ Μπενάκης πόσο 
πραχτικδς καί τής δουλειάς άνθρωπος είναι, πόσο 
δραστήρια έργάζεται καί άποτελεσματικά πιάνοντας 
τδν ταύρο ίσια ’πδ τά κέρατα. Τήν καλλιέργεια τού 

αίγυφτιακού μπαμπακιού σ αύτόνε τή χρωστάμε, κι 
ά δέν ¿διαδόθηκε πέρα καί πέρα δέ φταίει αύτός, 
παρά ή γραφειοκρατία καί ή έπίσημη στενοκεφα- 
λιά. Καί τώρα ή δημαρχική άρχή θά βρή άκριβώς 
τδν άνθρωπο πού χρειάζεται, κ ’ έχουμε πολλά πρά
ματα νά περιμένουμε. Ά ν  δχι άλλο, άλλά τουλά
χιστο θά φτειάση δρόμους άνθρωπινούς, γιά νά χαί
ρεται τδ αυτοκίνητό του καί νά μήν παραγγέλνη 
άεροπλάνα ! Μά δ Μπενάκης, θά μάς πούνε ίσως, 
είναι πλουτοκράτης καί δέν πρέπει, έμεΐς ¿δω του
λάχιστο, νά τδν υποστηρίζουμε. Μάλιστα, άπαντού- 
με, είναι πλουτοκράτης. Γι’ αύτδ καί δέ θά θέλαμε 
νά τδν έχουμε νομοθέτη άξαφνα γιά ίδιοχτησίας ζη
τήματα, γιά τδ άγροτικό, γιά τή φορολογία τού κε- 
φάλαιου κλπ., άν κ ’ ¿δώ πέρα άκόμα έχει νά κάνη 
καί δ πατριωτισμός, καί δ Μπενάκης φαίνεται καί 
πατριώτης. Ά λλά  γιά τή δημαρχία; Γιά σκεφτήτε 
λιγάκι, τ’ είναι προτιμότερο; Νά γίνη δή μαρχός μας
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ένας πούχει πια γίνει πλουτοκράτης στή ράχη τών 
φελλάχων ή ένας πού σοΰ ξεφυτρώνει πλουτοκράτης 
άπδ τδ δημαρχιλίκι; Δεν είναι προτιμότερο τδ πρώ
το ; Λοιπον άσπρο δλοι του Μπενάκη ί

0
500.000 .000. Τδ νέο μας δάνειο ! Ούτε λίγα, 

ούτε πολλά, I ; Τδνομά του δηλ. είναι πεντακόσα, 
γιατί έκεΐνα που θά πάρουμε πραγματικά, κ’ έμείς 
δεν ξέρουμε πόσα θάναι. Τετρακόσα $  κάτι παρα- 
πάνου. θά  πάρουμε τετρακόσα, θά πλερώσουμε πεν
τακόσα καί θά μπούμε καί κάτου από ’να νέο χα
ράτσι γιά μιαδ αιώνα τουλάχιστο ! Καί τδ ΰ·ά πά
ρουμε, κι αύτδ δέν είναι σωστό, γιατί σκεδδν τίπο
τα, κάτι ψίχουλα θά μείνουνε στά χέρια μας. Τά 
ρέστα ουτε θά τδ κουνήσουν άπδ ^δν τόπο τους, άλλά 
θά μασκαρευτοΰνε καί θά μάς έρθουνε ώς φουγάρα, 
ώς κανόνια κτλ. Χύνουμε δηλ. τδ αίμά μας — μάς 
στέλνουνε άφτονα σύνεργα γ ι’ αύτδ—γινόμαστε καί 
οικονομικά υπόδουλοι ή σωστότερα δούλοι, χτήνη. 
Αυτές είναι οί ;δουλειές τής κεφαλαιοκρατίας ! Κι 
αυτή είν’ ή ’Ανατολή, κι αυτή ή Δύση ! "Αχ, ώς 
πότε, παλληκάρια, κτλ.

0
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΛΙΘΙΑ. Έ τοι χαρκχτηρίζει 6 

ΓΙαρισιάνικος «Χρόνος» την πολιτική τής Γαλλικής 
Κυβέρνησης καί τής ’Εγγλέζικης, πού ένώ θέλουν 
τήν ειρήνη καί γι αύτδ είναι συμφέρο τους νά υπο
στηρίξουνε Ε λλάδα καί Σερβία καί νά τις δανεί- 
σουν, τά καταφέρνουν έτσι, ώστε μέ Γαλλικά χρή
ματα οί Τούρκοι, γερμανόφιλοι κιόλας τώρα, νάγο- 
ράζουνε έγγλέζικα θωρακωτά ! "Ισως νά έχη δίκιο 
δ «Χρόνος», ί'σως καί νά μήν έχη,^δηλ. θέλοντας  
οί Κυβερνήσεις πού κατηγοράει νά κάνουν τδν ήλί- 
θιο. Δέ θέλουμε, άλήθεια, αύτδ νά τδ πιστέψουμε, 
άλλά κείνο πού θέλουμε νά πούμε είναι δτι ή ή λ ι- 
θιότητά τους ξεσπάζει στδ δικό μας τδ κεφάλι, κι 
άν είταν νά φροντίσουνε γιά*'τδ δικό τους, θάτανε 
πιδ προσεχτικές. 'Όπως κι άν είναι, 6 «Χρόνος« 
συμβουλεύει οικονομική υποστήριξη Ελλάδας καί 
Σερβίας καί οίκονομικόνε Αποκλεισμδ’ τής Τουρκίας.

*
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ ΕΚΠΑΙΛΕΠΊΚΟ. Γρά-

φουμ’ άλλοδ γιά έκπαιδευτικά. ’Εδώ άς σημειώ
σουμε άκόμη δτι καί στήν έξακολούθηση τής κριτι
κής τού κ. Έ ξ. δέ βλέπουμε κανένα σοβαρδ έπιχεί- 
ρημα ένάντια στά δσα προτείνουν τά νομοσκέδια. 
’Εξακολουθεί μέ τδν Ιδιο χαβά. Ρωτάει π. χ. «Πώς 
ένώ τδ έπταετές γυμνάσιον{έτσι λέει τδΈλλ.σχολ. -[■ 
γυμν.) έθεωρεΐτο μέχρι τοΰδε Ανεπαρκές κτλ., ήδη 
ού μόνον δέν αύξάνονται τά Ιτη.,.άλλά καί περικό
πτονται....;» Καί τούς λόγους, δτι τώρα τά παιδιά 
τού έξάχρονου γυμνάσιου θά προέρχουνται άπδ έξά- 
χρονο κι δχι τετράχρονο δη μ. σκολειδ καί δτι τά 
έξ αύτά γυμνασιακά χρόνια θάποτελούνε έναν κύ
κλο καί θάποφεύγουμε τίς περιττές έπανάληψες, 
δέν τούς νομίζει σημαντικούς. Οί έπανάληψες, λέει,

πΟύ γίνουνται είνε Ασήμαντες καί δέ γίνουνται σ’ 
δλα τά μαθήματα καί Αμφιβάλλει, λέει, άν τδ νέο 
δημ. σκολειδ «θά μορφοΐ τούς Αποφοίτους...ώστε 
έντδς έξ έτών έν τφ γυμνασίω νά μανθάνωσιν έκεί- 
να» πού κατά τή γνώμη του «μόνον έντδς όκτώ 
έτών θά είναι δυνατδν νά διοαχθώσιν». Τι σοφιστικά 
πού τά λέτε, κ. ’Εξ. ! ώ λώστε Πώλε ! πού θάλεγε 
κι δ Σωκράτηςι Τούτο νά μάς π ή τε : θά  μορφώ- 
νουνται οί μαθητές τδΰ νέου δημ. σκολειού, μέ τήν 
προϋπόθεση πάντα δτι υπάρχει τδ κατάλληλο δι- 
δαχτικδ προσωπικό, τέτιοι ώστε στά έξι χρόνια τού 
γυμνάσιου νά μαθαίνουν πολύ καλύτερα καί βαθύ
τερα, δχι πιδ πολλά μαβήματα, άλλά δσα Ακρι
βώς στραβομαθαίνουν τώρα στδ μέ δυδ κύκλους 
έφτάχρονο δικό σας γυμνάσιο οί Απόφοιτοι τού τω-> 
ρινοΰ δημ. σκολειού ; Έ τσι νά 'συγκρίνετε χώρίς 
νά μπερδεύετε τά ζητήματα.

’’Αν θά προστεθούν κι Αλλα μαθήματα ή Αν ΘΑ* 
φαιρεθουν καί πώς θά κανονισθοΰν οί ώρες, πρέπει 
νά ξεταστοΰν ξεχωριστά καί νά συγκρίνουνται μέ δ- 
μοια τους.Καί γιά τίς έπανάληψες λέμε δτι δέν είναι 
Ασήμαντες καθόλου, άλλά σημαντικώτατες καί πάρα 
πολλές κι ά δέ γίνουνται σ’ δλα τά μαθήματα, γί- 
νουνται δμως στά πιότερα κ ’ έκείνα Ακριβώς πού 
τρώνε δλες τίς ώρες τού σκολειού. Όσο γιά τά ώρο- 
λόγια πάλι πού Αντιγράφει, δέ μάς πείθει ό κ, Έ ξ. 
γιατί κ ’ έδώ το ζήτημα είναι, δχι τί γίνεται Αλλού 
δπου λειτουργούν πιδ πολυτάξια καί τέλεια γυμνά
σια, άλλά αν μέ τδ νέο σύστημα μπορεί νά διδαχτή 
καλύτερα δση ύλη διδάσκεται τώρα καί σ’δσες ώρες 
διδάσκεται κι αν είναι όυνατδ νά προστεθή κάτι ή 
νάντικατασταθή μέ Αλλο χρησιμώτερο. Οί μηχανι
κές πάλι δυσκολίες πού βρίσκει γιά τή λειτουργία 
τού κλασικού καί τού πραγματικού γυμνάσιου, στδ 
ιδιο σπίτι καί μ’ ένα γυμνασιάρχη, μπορούν νά οί- 
κονομηθοΰν. Επειδή δέν υπάρχουνε σπίτια ευρύχω
ρα, δέν είναι λόγος αύτδς γιά νά πολεμηθοΰν τά 
νομοσκέδια. Πρέπει νά κάνουμε τή δουλειά μας δσο 
πιδ σωστά μπορούμε μέ δ,τι έχουμε καί δέν έχουμε, 
δπως είπε καί δ Κουντουριώτης.

•

ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΙ Ο ΖΟΛΑ ! Καί γιά ν Αφή σου με 
κατά μέρος τά έκπαιδευτικά, μάθατε καί τδ νέο ; Ό 
Ζολά, λέει δ Γάλλος Λεπελλετιέ, είτανε 'Έλληνας, 
άπδ καταγωγή του. Νά κι Αλλος λοιπδν άκόμη κον
τά στδν Κορσικανδ πού είχε «τδν Ταΰγετο πατρί
δα». Νά κι Αλλη νέα δόξα μας ! "Άς είναι πού 
μάς Αποζημιώνουνε τούλάχιστοοί Ευρωπαίοι γιά τήν 
οικονομική υποδούλωση, πού λέγαμε πάρα πάνου, 
καί γιά δ,τι Αλλο κακδ μάς κάνουν. Μάς δίνουν δό
ξα καί γροθιές. Τί Αλλο θέμε ; "Ας τά άπολάψουμε 
— κι Ας κόψουμε κ’ έμείς τώρα τήν έπιθεώρηση, 
γιατ’ έχουμ’ αύριο Χριστούγεννα.

24 12.913 ΛΥΔΟΣ ΠΟΔΑΒΡΟΣ
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟ Υ «ΕΚΠ ΟΜΙΛΟΥ» *0 «'Βχ· 

παιδευτικός "Ομιλος» άρχίνησε νά βγάζει βιβλία κατάλλη

λα για τά παιδιά μας. Ίσαμε την ώρα έβγαλε τρία, τό 

*<Γιά την Πατρίδα» τής κ. Π. Σ. Δέλτα, «Τά μεγάλα χρό 

νια» του Βλαχονιάννη κοί τά «Κοράλλια»τοΰ Άλ. Δελμού- 

ζου, Σέ λίγο θά βγούνε κι άλλα. Κ’ έτσι σιγά σιγά τά Έ  ■ - 

ληνόπουλα θάποχτήσουν τη βιβλιοθήκη τους, διαλεχτή βι

βλιοθήκη, μέ βιβλία διάλεχτά κι αληθινά ωφέλιμα, και 

τούτο θάν τό χρωστάνε στον «’Εκπαιδευτικό 'Όμιλο» πού 

σά φιλόστοργος πατέρας κοιτάζει πώς νάν τά μορφώσει 

καί νάν τά κάνει , καλούς πολίτες. "Ενα βιβλίο γιά 

νάναι κατάλληλο γιά παιδί, ανάγκη πάσα νάναι κατάλληλο 

καί γιά μεγάλο, νά μπορεί δηλ. νά διαβάζεται ευχάριστα 

κι από μεγάλονε. Τά τρία πρώτα βιβλία τού «Όμίλου»μάς 

δείχνουν πώς αύτή τή σωστή άρχή άσπάζεται κι ακολουθεί.

01 κάρτες οι πρωτοχρονιάτικες του ΑΛΚΗ. Κάτι ό

μορφες κάρτες, γελοιογραφικές, επίκαιρες, πού άναφέρ- 

νουνται όλες στούς φίλους μας τούς Βουργάρους, καμωμέ 

νες άπό έναν άγνωστο ακόμα, μά επιδέξιο καρικατουρίστα, 

τόν "Αλκή, πουλιούνται στά χαρτοπωλεία Μιχαλόπουλου, 

Βουδοόρη, Καράμπελα κι άλλου. Σάς συσταίνουμε νάν τις 

προτιμάτε γιά τις πρωτ ιχρονιάτικες εύκές σας.

—  Στο έξοχα τραγούδι τού Γιώργου τού Ράμπια πού 

τυπώθηκε πρωτοσέλιδο στο περασμένο φύλλο, ό τελευταίος 

στίχος πρέπει νά διαβαστεί έτσι :

Και στ’ αυτιά του λαγούτα λαλούνε.

Ρ Ο Δ Ο  Π Η
Ν. Ποριώτη : Ροδόπη, τραγωδία. Σχ. 8ο, σελ. 101, 

δρ. 8. Βιβλιοπώλης: Βασιλείου καί Κουκλάρας 
(οδός Σταδίου, 42), ’Αθήνα.

I ! · Ι  1ΤΗΗ1 ΙΊ I I !  Ε Μ ΙΐΓ
Φέρει εις γνώσιν των εν Πειραιεΐ καί Ά θήναις 

πωλητών τροφίμων εν γένει, δτι ό κ. Πασχάλης 
Βρασιβανόπουλος, κατά τό ΰπ ’ άριθ. 36 .403 τής 
14ης Δεκεμβρίου έ. ε. του συμβολαιογράφου ’Αθη
νών Ή ρ. Καρκουλια συμβόλαιον άνέλαβε να προ- 
μηθεΰη τοιαΰτα διά τό άτμόπλοιόν της«ΕΣΠΕΡΙΑ» 
συμβαλλόμενος προς αγοράν των μετά των τρίτων 
ϊδίω όνόματι καί δι’ ίδιον λογαριασμόν καί συνε
πώς ούδεμίαν ή Εταιρία αναγνωρίζει ύποχρέωσίν 
της ά η ένα ν τ ι τω ν τρ ίτω ν.

(ΕΚ ΤΟ Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

ΰΡΟ/ΛΟΛΟΓΙΟΝ 
ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ “ΕΧ Π Ε Ρ I >

Ί οχϋο ν  άπό 19ης Δ εκεμβρίου

Πείρα ιεύς άναχώρησις 2 μ. μ. Σαββάτου
Χίος άφιξις 2.30 π. μ. Κυριακής
Χίος άναχώρησις 4 .30 π. μ. »
Σμύρνη άφιξις 10 π. μ. »
Σμύρνη άναχιόρησις 3 μ. μ. »
Μιτυλήνη άφιξις 8 μ. μ. »
Μιτυλήνη άναχιόρησις 11 μ. μ. »
Θεσσαλονίκη άφιξις 5 μ. μ. Δευτέρας
Θεσσαλονίκη άναχώρησις 11 μ. μ. Τρίτης
Μιτυλήνη οίφιξις 5 π. μ. Τετάρτης
Μιτυλήνη άναχώρησις 8 π. μ. »
Σμύρνη άφιξις 12.30 μ. μ. »
Σμύρνη άναχώρησις 3 μ. μ. »
Χίος άφιξις 8 .30 μ. μ. »
Χίος άναχώρησις 11.30 μ. μ. »
Πειραιεύς άφιξις . 11.30 π. μ. Πέμπτης
Πειραιεύς άναχώρησις 11 .— μ. μ. »
Σύρος άφιξις ο .30 π. μ. Παρασκευής

Σύρος άναχώρησις 1 0 .— π. μ. »

’Άνδρος άφιξις 12.30 μ. μ. »
*Ανδρος άναχώρησις 1.30 μ. μ. »
Κόρθιον άφιξις 2 .30 μ. μ. »
Κόρθιον άναχώρησις 3 .30 μ. μ. »
Τήνος άφιξις 4.30 μ. μ. »
Τήνος άναχώρησις 5.30 μ. μ. »
Σύρος άφιξις 6.30 μ. μ. »
Σύρος άναχώρησις 11.30 μ. μ. »

Πειραιεύς άφιξις 5 .— μ. μ. Σαββάτου

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΙ «ΜΟΥΣΙΚΗ»
iMvecamâoO, βνβζαδιάόον καί ¿Μακρή 

13 -15 Στοά ’Αρσάκειου 13-̂ 11} Ά&ηναι

Τ εΙεντα ΐα ι ’Εκδόσεις

Tôt «Παναθήναια τού 1913», 19 τραγουδάκια Δρ. 8,4ο
Ε. Ροδίου, Ιό Σχολικά άσματα εις 2 τεύχη,τό τεύχος » 1,50 

I. Σακελλαρίδου Πήραμε τά Γιάννενα. Δάφνες μυρτιές
στά δρόμο σου » 0.0()

» » Μυριανθισμένη Χίος. Τό φλάμπουρο » Ü.G0
'Ολόκληρη ή συλλογή τής κλασικής μουσικής, μέ μεγά

λες έκπτώσεις διά τους μαθητάς των ’Ωδείων-

Μανίολΐνα, κιθάρες, βιολιά κλπ. όργανα μέ τά έξαρτήμα- 
τά των·



Ο Μο ϊΜα 2

Κριτικές αύτές έρώτησές, γιατ’ είναι δμοια κι ανάλο
γα τά πράματα σ’ αύτές μ’ έκεΐνο πού συζητούμε. 
Και νομίζουμε πώς δέ χωράει άμφισβήτηση δτι προ- 
μότερο είναι νά Ιχουμε μαθητές άπόφοιτους των ε 
ξατάξιων δημοτικών γιά τάσακά σκολειά, κι άς είν’ 
αυτά τριτάξια, άφοΰ ’ναι δύσκολο νά γίνουν τετρα
τάξια, παρά νά γίνη δπως προτείνει ό κ. Έ ξ. Γιατ^ 
πολύ εύκολώτερα καί καλύτερα θά μπορούν νά χω
νέψουν οί πιό μορφωμένοι κ’ ήλικιωμένοι μαθητές 
την ίδια ύλη συμπυκνωμένη σέ τρία χρόνια παρά οί 
μικρότεροι καί λιγώτερο μορφωμένοι αραιωμένη σέ 
τέσσερα. Κ* έδώ πάνου λέμε άκόμη, πώς καί σχετι 
κά μέ τίς ώρες πού λογαριάζει δ κ. Έ ξ., δέν Ιχει 
καί τόσο δίκιο. Καί 37 ώρες τή βδομάδα άν εΐν’ α
νάγκη νά κάνουν μάθημα οί μαθητές του άστικοΰ 
σκολειού, πάλι δέν είναι τόσο πολύ «τερατώδες», 
πού λέει, γιατί άπό τίς 37 οί 9 ή 10 είναι, σύμφω
να μέ τό δικό του λογαριασμό, γιά Γυμναστική, ’Ω
δική, Καλλιγραφία, Χειροτεχνία κλπ., κ ’ ίσως μπο
ρεί νά κοπή κάπια ώρα απ’ τά Ε λληνικά  κι άλλη 
άπ’ τά Γαλλικά δίχως ζημιά.

Κι δταν συγκρίνουμε καί ρωτάμε καί συμπεραί
νουμε δπως συμπεράναμε, έννοεΐται δτι υποθέτουμε 
πάντα δτι καίστό δημοτικό σκ,ολειό καί στό σκολειό 
τής μέσης έκπαίδευσης ύπάρχει τό κατάλληλο καί 
μορφωμένο διδαχτικό προσωπικό. Τώρα άν πραγμα
τικά δέν υπάρχει ή άν δέν είναι κατάλληλο, αύτό 
είν’ άλλο ζήτημα, κι άν πρόκειται νά τό λάβουμε 
ύπ ’ όψη, λέμε πώς δέν έχει νά· μάς άλλάξη τό σύ
στημα, παρά μόνο νά περιορίση τήν έφαρμογή του.

’Αλλά μήπως έννοεί δ κ. Έ ξ. λέγοντας δτι ή 
έξάχρονη δημοτική έκπαίδευση θά βλάψη τά σκο
λειά τής Μέσης τό δτι ύστερ* άπό έξι χρόνια σπου
δής δέ θάναι πιά άρκετά τά παιδιά πού θά θέλουν 
καί θά μπορούν νά πάνε σέ άνώτερα σκολειά ; Έ , 
τότες τόσο τό καλύτερο ! Κι δ^ΐδιος αύτό δέ θέλει, 
νά περιορίση τό ρέμα πρός τήν κλασσική έκπαίδευ
ση; Τέτιο άποτέλεσμα πρέπει νά τόν εύχαριστή, ά- 
φού φοβάται ίσα ίσα μήπως τό δημοτικό σκολειό 
δουλεύει γιά τή Μέση Έκπαίδευση. "Αν τό ρέμα 
περιοριστή, θά πή δτι δέ δουλεύει καί άς φροντίσου
με νά δίνη καί μιά μόρφωση αυτοτελή καί ίκανο- 
ποιητική. "Η μήπως είναι καλύτερα μισή καί ψεύ
τικη δημοτική έκπαίδευση καί τό ίδιο μέση παρά 
μιά σωστή καί καλή δημοτική ; Καί τ? είναι καλύ
τερο* ναύξαίνη ή μέση τάξη, έμποροι καί παράσιτοι, 
ή ή γεωργική κ ’ Ιργατική ;

Ζήτημα μονάχα μένει, δπως καί σέ προηγού
μενο φύλλο τού «Νουμά» παρατηρήσαμε, κατά πό
σο τό Ά σΐικό  σκολειό άνταποκρίνεται στίς έκπαι- 
δευτικές άνάγκες τού Ελληνικού λαού, γιατί δέ

μπορούμε νά ξεχωρίσουμε, άπό πού αρχίζει καί πού 
τελειώνει αυτή ή μέση κοινωνική τάξη πού θά τό 
χρησιμοποιήση, καί συνακόλουθα, πού καί πού πρέ- 
κει νά ίδρυθούν τά τέτια σκολειά καί κατά πόσο θά 
γίνη κατορθωτή στην πράξη ή παράλληλη ύπαρξή 
τους μέ τά Γυμνάσια. Γιατί μέ τά Ε λληνικά σκο
λειά δέν μπορούμε νά τά συγκρίνουμε, άφοΰ αυτά, 
άν καί ιδρύθηκαν γιά νάναι αύτότελα, κατάντησαν 
καί είναι προπαρασκευαστικά γιά το Γυμνάσιο. Καί 
σ’ αύτό πάνου άκριβώς το ζήτημα κάνει μερικές σω
στές παρατηρήσεις δ κ. Έ ξ. κ’ εκφράζει φόβους 
βάσιμους. ’Αλλά κ’ έδώ λέμε δτι, άν δέν μπορεί νά 
γίνη τίποτ’ άλλο, π. χ. νά λείψουν δλότελα τά με
σαία σκολειά ή νά γίνουν μόνο έπαγγελματικά καί 
γεωργικά — »άτι παρόμοιο ώς ένα μέτρο προβλεπου- 
νε, θαρρούμε, τά νομοσκέοια — δτι πρέπει νά τά δο
κιμάσουμε έπί τέλους κι αύτά τάστικά σκολειά, κι 
άργότερα θά μάς οδηγήσουν τά πράματα γιά τό κα
λύτερο. Πρέπει νά τολμήσουμε. Τόλμα καί προο
δεύεις, λέει, νομίζουμε, κι δ Βίχτωρ Ούγκώ κάπου. 
Τόλμη χρειάζεται καί κάπως ξεχωριστά, δταν πρό
κειται γιά σύστημα έκπαιδευτικό, πού είναι γνωσιό 
άπό τήν ιστορία τής έκπαίδευσης σ’ δλο τον πολιτι
σμένο κόσμο, πόσο βαριοκούνητο πράμα είναι, πόσο 
διαιωνίζεται ή έκπαιδευτική ρουτίνα.Βέβαια πού πρέ
πει νάχουμε στό νού μας δτι «ούκ έν τφ Καρί ο 
κίνδυνος κινδυνεύεται», πού λέει κι 6 Πλάτωνας 
στο Αάχητά του. ’Αλλά μπορούμ’ έδώ άδίσταχτα 
νά πούμε πώς δέν είναι καθόλου φόβος νά βρεθούμε 
σέ χειρότερη κατάσταση παρά τή σημερνή, δ,τι κι 
άν γίνη. ’Ά ς τό λάβη αύτό καλά ύπ’ όψη της ή ε
πιτροπή τής Βουλής πού άνάλαβε τά ’Εκπαιδευτικά 
νομοσκέδια, ότι δηλ. δέ φοβούμαστε χειροτέρεψη.Κι 
άς σημειώσουμε κι αύτό άκόμη .* Είπαμε μιά περί
πτωση ενδεχόμενη, νά λείψουν δλότελα τάστικά σκο
λειά. Μά τότε τί θά γίνη το διδαχτικό προσωπικό ; 
Νομίζουμε πώς φόβος νά μείνουν δίχως έργασία ό
σοι διδάσκουν σήμερα στά Ε λληνικά  σκολειά δέν 
υπάρχει, μάλιστα στίς σημερνές περιστάσεις, καί 
λοιπόν άπ’ αύτή τήν πάντα πρέπει νά είναι ήσυχοι 
καί ήσυχο νάφήσουν καί τό νομοθετικό Σώμα νάπο- 
φασίση κείνο πούναι τό καλύτερο. Έ πειτα κ ’ή πε
ρίπτωση πού είπαμε είναι πολύ λίγο πιθανή.

*Αλλη παρατήρηση τού κ. Έ ξ. είναι δτι, έπειδή 
τάστικά σκολειά θά ίδρύνουνται σέ δπωσδήποτε κεν» 
τρικώτερα μέρη παρά τά σημερνά Ε λληνικά , «θά 
δημιουργηθή μέση έκπαίδευσις δλιγαρχική», κι αύ
τό θάναι «εθνικής βλάβης πρόξενον», γιατί «α ί άρι- 
σται τάξεις τής κοινωνίας, έξ ών έκπηδώσι συνήθως
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αί μεγάλαι διάνοιαι, τά Ρηξικέλευθα και δημιουργι
κά, πνεύματα, θά μείνωσι καταδεδικασμέναι μέ μό
νην τήν μόρφωσιν του δημ. σχολείου, ιδιαιτέρως δέ 
θάδικηθώσιν έκ του μέτρου τούτου οί πληθυσμοί τών 
νήσων καί τών ορεινών μερών». Μμμμ ! Έδώ πιά 
καταλαβαίνουμε καθαρά τί τρέχει, δτι 6 καυγάς 
είναι γιά νά διατηρηθή ή κατάσταση στή μέση έκ- 
παίδευση δπως είναι κι δτι ή έννοια μας γιά τά δη
μοτικά σκολειά, μήπως βλάφτουν καί μήπως δέ χει
ραφετηθούν άπδ τη μέση έκπαίδευση είναι καμώμα
τα μονάχα ! Έδώ πιά δ κ. Έ ξ. σκέφτεται ’Αξιώτι
κα καί ούτε τονέ μέλει δτι ή παρατήρησή του έρχε
ται σ’ άντίφαση μέ δ,τι ήθελε δ ίδιος νά καταφέρη 
—τάχατες —πυργώνοντας τή διαφορά στδ πρόγραμ
μα τών δυδ ανώτερων τάξεων του εξατάξιου δημοτι
κού, δηλ. νά περιορίση τδ ρέμα πρδς τή Μέση Έ κ
παίδευση. ’ Αγκαλά κ’ έκεϊ είδαμε άλλη άντίφαση, 
τδ νά μπορούν οί μαθητές άπδ τήν τέταρτη, νά π η 
γαίνουν στή Μέση Έκπαίδευση.

Συνδυασμένες οί δυδ άντίφασες μάς δείχνουν δτι 
δ κ. Έ ξ. θέλει τή Μέση Έκπαίδευση νά τήν ακο
λουθούν μονάχα τά παιδιά τών κοτζαμπάσηδων καί- 
τών παραλήδων, πού μπορούν νάποφασίζουν γιά τά 
παιδιά τους άπδ τήν κούνια, σέ τί δρόμο θά τά βά
λουν, κι αυτούς, φαίνεται, θά έννοή «άρίστας τάξεις 
τής κοινωνίας κλπ .»  καί ζητάει νά τούς κάνη καί 
τδ ρουσφέτι νά τάχουν πολύ κοντά τους τά σκολειά 
πού τούς χρειάζουνται — πράμα πού θά τδ παραδε- 
χόμασταν,άν εΐταν δυνατδ—καί νάχουν καί οικονομία 
ένος χρόνου τραβώντας τά παιδιά τους άπο τήν τέ
ταρτη τάξη ! Γιά τά παιδιά τών άλλων θέλει άπο- 
κλεισμο ! Δεν είναι όμως, λέμ’ έμείς, καλύτερα δ 
δρόμος νάναι άνοιχτδς γιά τούς άξιους καί κλειστδς 
γιά τά μαλάκια είτε χρυσοκανθαρικά εΐτ' όχι ;

Καί άπαντούμε κιόλας δτι δέ γίνεται καθόλου δ. 
λιγαρχική μέ όσα δρίζουν τά νομοσχέδια ή μέση έκ
παίδευση, αφού βέβαια, δπου θά λείψουν τά έλληνι- 
κά σκολειά, πολύ πυκνότερα θά τά διαδεχτούν τά ε
ξατάξια δημοτικά, άντίς τά τωρινά τετρατάξ^. Δέ θά 
δίνουν μόρφωση ανώτερη οι δυδ τάξες, μολονότι θά 
λέγουνται δημοτική έκπαίδευση; Δέν άποζημιώνουν 
γιά τήν κατάργηση τών Ε λληνικών σκολειών μέ τδ 
παραπάνου ; Δέν άφαιρεϊται λοιπδν τίποτα άπ’ δ,τι 
έχει τώρα δ Ελληνικός λαός. Ίσα  ίσα τού παρέ
χεται περισσότερο. ’Αφού καί τάστικά σκολειά δ 
πολύς λαός θά τάχη πλησιέστερά του άπ’ δ,ττ είχε 
ώς τώρα τά Γυμνάσια. Κι άν δ καυγάς — δχι άπδ 
μέρος τού κ. Έ ξ. αύτή τή φορά— είναι γιά τά δι
καιώματα πού έχει τώρα δ άπόφοιτος τού σχολαρ
χείου, άς δοθούν τδ κάτω κάτω τής γραφής αυτά τά 
δικαιώματα στδν άπόφοιτο τού δημοτικού.

Γιά νά τά ξαναπουμ* ένα χεράκι ακόμη καί νά 
τελειώνουμε, δ κ. Έ ξ., μολονότι δ ίδιος έγραψε δτι 
κείνος πού θάναλάβη τήν δργάνωση τής έκπαίδευ- 
σης «θάναγκασθή πολλά μέν νά καταρρίψη καί έκ 
βάθρων νά άντικαταστήση^ πάντα δέ τά λοιπά νά 
συμπληρώση καί βελτιώση», μολονότι άναγνωρίζει 
δτι τδ τωρινό δημοτικό σκολειό «μόνον παρωδίαν 
μορφώσεως δύναται νά παράσχη», δτι σ’ άλλα έθνη 
γιά τά δημοτικά σκολειά άκόμη καί δχτώ καί πιό
τερα χρόνια .«θεωρούνται άνεπαρκή», δτι «αληθώς 
ή δημοτική έκπαίδευσις παρ’ ήμίν έχει καταντήσει 
άπλή θεραπαινίς τής μέσης Ικπαίδευσης ούδένα ί 
διον σκοπόν έπιδιώκουσα», δτι «δέν είναι άναγκαίοι 
πολλοί λόγοι πρός άπόδειξιν δτι τό παρ’ ήμίν Έ λ -  
λην. σχολείον ήκιστα άνταποκρίνεται πρός τάς προ- 
βαλλομένας αύτφ απαιτήσεις» κλπ. κλπ , δέν προ
τείνει παρά κείνα πούειδαμε, λέγοντας δτι κείνο πού 
φταίει είναι μονάχα ή άφομοίωση άπ’ τήν Πολιτεία 
τής 5ης καί 6ης τού δημοτικού, δπου λειτουργούν 
τέτιες τώρα, μέ τήν 1η καί 2η τού Ελληνικού, ή 
έλλειψη προγραμμάτων καί κάτι άλλα τέτ«ι, καί 
παρατρέχει σπουδαιότατα έπιχειρήματα πού συνη
γορούν γιά τήν κο.νή εξάχρονη δημοτική έκπαίδευ
ση σβύνοντάς τα μέ μιά μονοκοντυλιά.

11. χ. γιά τό έπιχείρημα, δτι οί τωρινοί άπόφοι- 
τοι τού δημ σκολειού πού πάνε στά Ε λληνικά ε ί
ναι αμόρφωτοι καί ακατάρτιστοι στή μητρική γλώσ
σα προπάντων, ένώ μ’ εξάχρονη δημ. έκπαίδευση 
θάναι πολύ καλύτεροι, λέει τάκόλουθα : «Τό έπ ι
χείρημα δμως τούτο θά είχε λόγον τινά, έάν οί ού
τως άποφοιτώντες από τής 4ης τάξεως τού δημοτι
κού δέν έσκόπουν νά φοιτήσωσιν εις άλλο σχολείον. 
’Αφού δμως θά μαθητεύσωσιν είς άνώτερα σχολεία, 
ένταύθα θά εχωσιν ευκαιρίαν νά συνεχίζωσι καί πε- 

ρατώσι καί τήν γλωσσικήν καί τήν λοιπήν αυτών 
μόρφωσιν». Σπολλάτη! Έ νφ  δέν ξέρουν ούτε μηχα
νική ανάγνωση καλά καλά και προσταφαίρεση, θά 
γίνουν ίκανοί νά μάθουν τή μητρική τους γλώσσα καί 
τήν άρχαία, άφού «δέν είναι δυνατόν νά νοηθή μέ
ση Ε λληνική τάξις  ήτις νά μή έχη διδαχθή τά
άρχαία Ε λληνικά καί νά μή έχη γνώσιν τού αρ
χαίου πολιτισμού», καί μιά ξένη γλώσσα κλπ. κλπ . 
και μάλιστα χωρίς καί νά παραστενοχωριοΰνται ! 
Φτάνει μονάχα τό Ελληνικό σκολειό νά γίνη τε

τρατάξιο !
Καί γιά νάντικρούση άλλο έπιχείρημα, δτι ό ά- 

χωρισμός άπό τήν τέταρτη κείνων πούναι γιά νά 
φοιτήσουν σέ σκολειά τής Μέσης Εκπαίδευσης ά- 
ναγκάζει τδ δημοτικό σκολειό νά διαιρή τό πρόγραμ
μά του σέ δυο κύκλους, λέει : «Ά λλ* ούδέ τούτο τό 
έπιχείρημα θεωρώ ισχυρόν, καθότι ουδεμία. παρί-
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σταται άνάγκη νά ύφίσταται τήν τοιαύτην εις κύ
κλους διαίρεσιν το πρόγραμμα του δημοτ. σχολείου, 
καί τούτο χάριν έκείνων, οί'τινες θά μαθητεύσωσιν 
έν τή μέση έκπαιδεύσει». Kt άλλοσπολλάτη ! Φτά
νε: πού κερδίζουν ένα χρόνο, τόσα καρβέλια, καί 
δεν πειράζει άν μαθαίνουν φέτος, πώς βράζει τδ νε
ρό, κ ’ ύστερα άπδ δυδ-τρία χρόνια, πώς έξατμίζε- 
ται ! Καί τδ πιστέψαμε τώρα; οτι δεν τονέ μέλει 
τδν κ.- Έ ξ. για κείνους πού «θά μαθητεύσουν έν τη 
μέση έκπαιδεύσει» καί δεν τούς κάνει χάρες ! Μά 
γιά τούς άλλους άραγες, πού δέ θάφήσουν τδ δημο
τικό, πού πρέπει δμως κατά τδν κ. Έ ξ. είδικά στά 
δυο τελευταία χρόνια νά τούς «παρέχεται μόρφω- 
σις άνάλογος πρδς τάς άνάγκας τών μελλόντων νά 
έπιδοθώσιν είς τά κατώτατα έπαγγέλματα» δέ γ ί
νεται ανάγκη ί  χωρισμός σέ δυο κύκλους ; Ή  ας 
κουρεύουνται κι αυτοί κ* έτσι τά προκόβουμε, ερχό
μαστε στο τ’ είχες, Γιάννη, τ’ είχα πάντα ;

Τόση συντηρητικότητα δεν περιμέναμε απ’ τδν 
κ. Έξαρχόπουλο, μολονότι καί πέρσι τά ίδια μάς 
έψαλε στη «Ν. Η μέρα». Τονέ θέλαμε «ρηξικέλευ- 
θονκαί δημιουργικόν πνεύμα». Τι διάβολο νέος άν
θρωπος είναι ; Μάλιστα μέ τόσο ρόδινο πρόσωπο, 
δηλ. μέ κόκκινο αίμα, καί σύντροφος τών Κοινω
νιολόγων κ λ π .; ’Ά μ  άπ’ τούς άλλους τί πρέπει νά 
περιμένουμε ; Ό θεδς νά μάς φ.υλάη !

22.12.913 ΛΥΔΟΣ ΠΟΔΑΒΡΟΣ

 --

Γ Υ Ρ ΙΣ Μ Ο Σ
(Στον ίλαρχο Γιάννη Καλλέργη, πού χοί- 
τεται στά χώματα του Χατζή -ΜπεϊΧίχ)

«Ich hatte einen Kameraden, 
Einen bessren firidsf du nit..» 

Το τραίνο φεύγει—χαρά ! — γυρνούμε,
Τις φαμελιές μας πάμε νά βρούμε,
Τις γυναικούλες μας καί τά παιδιά μας, — 
"Ολοι μεθύσαμε άφ’ τή χαρά μας.
Πάει πιά κΓ 5 πόλεμος—δίψα καί πείνα ,— 
Τη Δόξα πήραμε καί στην ’Αθήνα 
Πάμε—τό ξέραμε ; -  Δάφ νη, μυρσίνη 
Έφορτωθήκαμε—καί τώρα ειρήνη !...
Χατζή-Μπεϊλίκ !—Τό τραίνο τρέχει,
Μά νά, τά μάτια μας ’να δάκρυ βρέχει·
Μέσα στά σύδεντρα κάτι κοιτάξαμε :
«Ό  Θεός σχωρέσ’ τονε»—κι άπέ λουφάξαμε· 
Τό τραίνο φεύγει.... δέ σταματήσαμε....
Μόνο τό Γιάννη μας στο χώμα αφήσαμε.

Κ. ΚΑΡθΑίΟΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
Πέρσι δ πόλεμος είχε σταματήσει κάθε μουσική 

έκδήλωση* κ’ εΐτανε πολύ φυσικδ αύτδ αφού δλη 
τού έθνους μας ή δύναμη κ’ ή προσοχή είτανε συγ
κεντρωμένη σέ μιά μεγάλη κατεύθυνση. Μόλις δμως 
πέρασε ό καλλιτ&χνικδς αύτδς χειμώνας, αρχίσανε 
πάλι ν ’ άνθοννε τά δεντρά κ’ ή μουσική μας έξέ- 
λιξη νά τραβάει τδ δρόμο της.

Τήν άρχή έκανε τ’ Ώδειο μέ μιά συναυλία πού 
έδωκε ή τάξη τής «μουσικής τής κάμαρας» τού κ. 
Μπουστιντούϊ κι οφείλουμε νά δμολογήσουμε πώς 
παρουσίασε μιά μεγάλη καί καλοσυνείδητη έργασία. 
Τδ Σεπτέτο τού Σεν-σάνς, ή σονάτα τού Φράνκ, 
τδ τρίο τού Μέντελσον καί τδ Κουϊντέτο τού Δβό- 
ρακ έχτελεσμένα δλα άπδ μαθητές καί μαθήτριες 

• τού ’Ωδείου είτανε δουλεμένα καί τελειοποιημένα 
δσο δέν περιμέναμε οί άπόξω άμύητοι. Ε κείνο πού 
θά θέλαμε νά τονίσουμε έδώ είναι ή έργασία τού κ. 
Μπουστιντούϊ· οι περισσότερες έφη μερίδες πού μιλή
σανε τήν άλλη .μέρα γιά τή συναυλία αυτή μάς εκ
θειάσανε τδ παίξιμο τής δεσποσύνης Κικής Κοκώς 
ή τδ δοξάρι τής δεσποσύνης Λιλής Αολώς χωρίς 
νά λογαριάσουνε πώς πίσω άπδ τή δεσποινίδα Κι- 
κή Κοκώ ή τή δεσποινίδα Λιλή Λολώ έκρυβότανε 
ή καλοσυνείδητη δουλειά, χρόνια τώρα, ένδς δασκά
λου καί τεχνίτη έμπνευσμένου,

’Αμέσως μετά τδ κοντσέρτο τού ’Ωδείου, άρχισε 
μιά συγκομιδή άπδ συναυλίες χωρίς τέλος· λές κι 
δλοι μας οί μουσικοί ξεσπάσανε έτσι μέ μιάς υστέ
ρα άπδ τήν αναγκαστική σιωπή ένδς χρόνου.

Ό  κ. Δούνης λαμπρδς μαντολινίστας έδωκε δυδ 
συναυλίες· ή τόση δμως άνοστη ρεκλάμα, πρίν 
άπδ τδ» πρώτο του κοντσέρτο πρδ πάντων, τδν έζη - 
μίωσε μάλλον «αρά  πού τδν ώφέλησε. Κ’ έπειτα 
δσο καλά κάί νά παίζει ένας μαντολινίστας — λύρα 
φοίνικος ποτέ δέ μπορούμε νά καταλάβουμε ποιά ή 
άνάγκη νάκοΰμε Beethoven, Bruch ή Paganini σέ 
μαντολίνο—λύρα φοίνικος άντίς βιολί.

Ή  κυρία Καμπανάκη έδωκε κι αυτή μιά συ
ναυλία στο Δημοτικό1 πρόγραμμα(έξαίρουμε τά κομ
μάτια πού ’παίξανε οί τεχνίτες Τόνι, Σοΰλτσε καί 
Αογγομπάρντι) φριχτό· δλο βοκαλίζες τού παλιού 
καιρού1 φωνή ευχάριστη, άλαφριά καί καλομελετη- 
μένη ■ δσο γιά έκφραση £ δέν μπορούμε νά ειποΰμε 
τίποτα άφοΰ τά τραγούδια πού τραγούδησε δέν ε ί
χανε άλλο άπδ τρίλιες καί ρονλάντες, άν έξάιρέσου- 
με τδν «Τσοπανάκο» τού Κόκκινου.

*Η κυρία Φωκά Ιδωκε κι αυτή μιά συναυλία 
στδ Δημοτικό, Τδ πρόγραμμά της καλύτερο άπδ
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τής κυρίας Καμπανάκη· ή φωνή της γνωστή στήν 
’Αθήνα όσο καί το ρεπορτοριό της.

Τή σφραγίδα στη μουσική μας κίνηση αυτές 
τις μέρες τή χρωστάμε χωρίς αμφιβολία στήν Κα 
Σπεράντσα Καλώ. Ή  κυρία Καλώ είναι μια τεχνί 
τρα άπό τις λίγες εκείνες τις πλασμένες για τήν 
πολυθόρυβη καί πολύτροπη ζωή τοΰ κονσερτίστα* 
άκούραστη κι ακαταπόνητη ¿γέμισε τήν ’Αθήνα μέ 
τό τραγούδι της. Τέσσερις (ίσως καί περισσότερες) 
συναυλίες έδωκε μέσα σέ δέκα μέρες στο Δημοτικό, 
στο Βασιλικό, στο Ωδείο !

Ή  Καλώ έχει μια τέχνη δική της, δλότελα δι
κή της. Δεν τραγουδεϊ ένα τραγούδι: Το ζεΐ. Τδ 
πρόγραμμά της, ένα πρόγραμμα υπέροχο στή σύν
θεση μάς παρουσιάζει σέ αρμονικό ξετύλιγμα τρα
γούδια άπ’ όλες τις σκολές καί τις μουσικές έποχές, 
από τούς παλιούς Ιταλούς σαν τον Μοντεβέρντε ί
σαμε τούς πιό νέους Ρώσσους καί Γάλλους σάν τόν- 
Γκρ ετσανίνοο, τό Μουσόρσκη ή τόν Ντεμπουσί. Δέν 
ξέρει κανείς τί να πρωτοθαυμάσει· τήν υπέροχη δε- 
ςιοτεχνία πού κατορθώνει να δαμάζει τόσες άνό- 
μοιες τεχνικές δυσκολίες ή τή μεγάλη διανοητικό
τητα, πού μάς δείχνει τήν ψυχή κάθε έποχής, δσο 
κι άν καμμιά φορά καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο 
τής στέκεται νά δαμάσει τήν προσωπικότητά της. 
Τά τραγούδια του Μπετόβεν (Στήν καλή μου ξενι
τεμένη), Σούμαν (Ζωή κι αγάπη ενός ποιητή) καθώς 
καί τού Σοπέν (το Πριν από τή ράχη καί τό μυρολόι 
τής ΙΙολλώνιας) εϊτανε κατά τή γνώμη μας άληθινά 
αριστουργήματα έρμηνείας. Πρέπει δμως νά τονί
σουμε πώς τή βοήθησε σημαντικά καί τό αριστοτε
χνικό συνόδεμα τού κ. Βασενχόβεν πού ¿κορνίζαρε 
αρμονικά τό θείο της τραγούδι.

'Όσο δύσκολος κι άν είναι κανείς δέν μπορε 
παρά νά ομολογήσει πώς ή πρώτη συναυλία τοΰ 
’Ωδείου στο Δημοτικό εϊτανε μιά μεγάλη μουσική 
καί καλλιτεχνική επιτυχία. 'Η δρχήστρα του δυ& 
χρόνια τώρα πού έχουμε νάτήν ακούσουμε μάς φά
νηκε αγνώριστη καί πριν άπ’ ολα στά έγχορδα. Ό 
κ. Μαρσίκ δουλεύει δίχως αμφιβολία μέ άγάπη καί 
καλοσυνείδητα'άρχισε ή συναυλία μέ τό«ύπερμάχω», 
πού έψαλλε άπό τό υπερώο μονόφωνα μιά μεγάλη 
χορωδία τής Βυζαντικής σχολής τοΰ Ωδείου. Συγ
κινητική ή ιδέα" καί τό άκουσμα· μοΰ φαίνεται ό'μως 
πώς στά σημερινά μας αυτιά δ'σο πιό αυξάνουμε τον 
όγκο μιας μονόφωνης χορφδίας τόσο πιό αισθητή 
γίνεται ή έλλειψη τής άρμονικής έπεξεργασίας.

Τό καλύτερο μέρος τοΰ προγράμματος κοντά 
στο τραγούδι τής κυρίας Καλώ (¿τραγούδησε Χ έν- 
τελ, Καλομοίρη καί Ντυπάρκ), είτανε κατά τή 
γνώμη μας ή εισαγωγή τοΰ Γλαζουνόφ έπάνω σέ

Ε λληνικά  θέματα· ί  Γλαζουνόφ κατώρθωσε μέ τρία 
Ε λληνικά  θέματα νά μάς παρουσιάσει μιάν υπέρο
χη σλαβική σύνθεση· καί μοΰ φαίνεται ή εισαγωγή 
αύτή σάν τό κλασικό παράδειγμα στόν ισχυρι
σμό πώς δέν είναι τόσο τά ϋ'έματα  πού θά δώ
σουνε τό έθνικό χρώμα σέ μιά σύνθεση, δσο ή 
ψ υχ ή  καί ή τεχνοτροπία άκόμα· τό ίδιο μποροΰμε 
νά ποΰμε καί γιά τήν καλοδουλεμένη σύνθεση τοΰ 
κ. Μαρσίκ. Γαλλική μέ δλο της τό Ελληνικό θέμα.

Δέ βρίσκουμε καί τόσο συνταιριασμένο τό Κον
σέρτο τοΰ Mozart γιά Φλάουτο καί "Αρπα, μέ τό 
πρόγραμμα συναυλίας γεμάτης άπό νεώτερα έργα. 
Τό ίδιο κονσέρτο σέ μιά συναυλία κλασικών θά ε ί
τανε άληθινδ στόλισμα· ώςτόσο έπαίχτηκε πολύ 
καλά άπό τό μοναδικό μας φλαουτίστα κύριο Παπα- 
γεωργίου καθώς κι άπό τήν κυρία Βασενχόβεν.

ΜΟΥΣΟΤΡΑΦΗΣ

Σ. Γ. Δέν ξέχασα τον καλό βιολινίτσα τοΰ Ω 
δείου Αόττνερ κύριο ΣαΤφερ πού έδωκε τις προάλλες 
μιά συναυλία στον «Παρνασσό». Δυστυχώς δέν κα- 
τώρθωσα νά παρευρεθώ στή συναυλία αυτή· έλπίζω 
γλήγορα νά μοΰ δοθεί άλλη ευκαιρία.

ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΗ

“Η 7* Γ Ν Η.,

τό καινούριο μυθιστόρημα.. πουλιέται στά γραφεία μας καί 

erró βιβλιοπωλείο Βασιλείου καί Κουκλάρα (όδόςΣτα 

δ ίου 12). Λρ. Ι,όΟ. Γιά τό εξωτερικό 2 δη. δίχως τα

χυδρομικά.

*£%νζιωρόβω£θζ ζ ο ϋ  «& ίονμά» σ ζη  £ α γ ο ν ικ ή

δ * Π· Θ Π Α Υ Λ Ι Δ Η Σ
C 'o  The American Tobacco Co

‘ Κ Ρ Ο Ν Ι Ο Ν ’
Κ 0 Υ Ρ € 10  ΚΑΙ Μ Υ Ρ 0 Π 2 Λ € Ι 0

(‘Oáóff Σταδίου, κάτω ano τό Άρσάχιιο)

Τά φτηνότερα καί διαλεχτότερα προόματα. Κολώνια 
λουΐζας καί λεμονιού, ειδική γιά εντριβές καί λουτρά. 
’Ιδιαίτερο τμήμα γιά τίς κνρίις. Ξύρισμα καβημερνό 5 δρ 
ιό μήνα
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