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Sub conservatione specificae salva anima 

R a y m o n r l  L u l l e
Είμαι άπό τή γενιά τή φημισμένη γιά τή ρωμαλέα της φαντασία καί γιά τά 

πάθη της τά φλογερά. Οί άνθρωποι μέ ώνόμασαν τρελλό- μ5 ακόμα ή επιστήμη δέ 
μας εμαθε άν ή τρέλλα είναι ή δέν εΐναι τό άκρον άωτον τής νοημοσύνης, άν σχε
δόν δλο εκείνο, πού καλοΰμε δόξα κι δλο εκείνο πού δνομάζουμε βαθύνοια δέν είναι 
άποτέλεσμα κάποιας αρρώστιας τής σκέψεως, κάποιου ιδιαίτερου πνευματικού έρε- 
θισμού εις βάρος τής καθολικής διανοήσεως. “Οσοι ονειρεύονται ξυπνητοί γνωρί
ζουν χίλια πράματα, πού ξεφεύγουν απ’ δσους Ονειρεύονται μονάχα κοιμισμένοι. 
Μές στά σκοτεινιασμένα τους δράματα παίρνει τό μάτι τους γιά μιά στιγμή τήν 
αιωνιότητα, κι άμα ξυπνούν ανατριχιάζουν βλέποντας πώς έστάθηκαν γιά λίγο, στο 
χείλος τοΰ μεγάλου μυστικού. Αρπάζουν κομμάτια κομμάτια, κάτι άπό τή γνώση 
τοΰ Καλοϋ κι άκόμη περισσότερα άπό τοΰ Κακοΰ τήν επιστήμη. Χωρίς τιμόνι καί 
πυξίδα μπαίνουνε στόν ωκεανό τοΰ αλάλητου φωτός, καί, σάν γιά ν’ άπομιμηθοΰν 
τούς τυχοδιώχτες τοΰ νουβίου γεωγράφου, aggressi sunt Mare Tenebrarum  
quid in eo esset exploraturi.

Ά ς  ποΰμε λοιπόν πώς είμαι τρελλός. Έ γώ  τουλάχιστον αναγνωρίζω πώς υπάρ
χουν μέσα μου δυό καταστάσεις χωριστές τής πνευματικής μου υποστάσεως : ή 
κατάσταση τοΰ άναμφισβήτητα καθαροΰ λογικού, πού συνδέεται μέ τις άναμνήσεις 
τών άποτελούντων τήν πρώτη περίοδο τής ζωής μου γεγονότων, καί ή κατάσταση 
τής αμφιβολίας καί τοΰ σκότους, πού άναφέρεται στό παρόν καί στή μνήμη τών 
όσων άποτελοΰν τή δεύτερη μεγάλη εποχή τοΰ βίου μου. "Ο,τι λοιπόν σας πώ γιά 
τήν πρώτη περίοδο, πιστεΰτε το' γιά δ,τι δμως σας αναφέρω άπό τόν μετέπειτα 
καιρό, μή δίνετε πίστη, παρά μονάχα δσο τδ βρίσκετε σωστό. Ν’ αμφιβάλλετε 
μάλιστα έντελώς ή, άν δέν μπορείτε ν’ αμφιβάλλετε,γενήτε σείς ό Οίδίπους τοΰ αι
νίγματος αύτοΰ.

Εκείνη πού σΐά νιατα μου άγαποΰσα, καί πού γιά χάρη της χαράζω σήμερα 
τήν καθαρή καί ξάστερην αυτήν ενθύμησή μου, ήταν ή μοναχοκόρη τής μοναδι
κής αδερφής τής άπό καιρό μακαρίτισσας μητέρας μου, Ελεονόρα ήτανε τόνομα
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τής εξαδερφης μου αυτής. Κατοικούσαμε πάντα μαζί, κάτου άπδ τόν f/λιο των τρο
πικών, στήν Κοιλάοα τής Πολύχρωμης-Χλόης. Ποτέ βήματα ανθρώπινα δέν είχαν 
εισχωρήσει μές στήν κοιλάδα εκείνη δίχως οδηγό· γιατί απλωνότανε μακριά, πίσω 
από κατι γιγαντενιες βουνοσειρές, πού υψώνονταν δρθόστητες ολόγυρα, κρύβοντας 
άπ τό φώς τοΰ ήλιου τίς πιό χαριτωμένες της γωνίτσες. Κανένας δρόμος χαρα
γμένος δεν αύλάκωνε τή γύραθε χώρα καί γιά νά φτάση κανείς ώς τήν ευτυχισμένη 
μας φωλιά, επρεπε ν άναμερίση τά φυλλώματα μυριάδων δέντρων μές στά δάση 
καί νά μηδένιση τή δόξα μυριάδων αρωματισμένων λουλουδιών. ’Έτσι εντελώς μο
νάχοι μας εζούσαμε καί τίποτ’ άλλο άπό τόν κόσμο δέ γνωρίζαμε, παρά μονάχα 
εκείνη τήν κοιλάδα, έγώ ή εξαδέρφη μου καί ή μάννα της.

Απάνω άπό τις σκοτεινές τίς χώρες, ποΰ ήτανε πέρ’ άπ5 τά βουνά, στήν άκρη 
τοΰ όλοκλειστου βασιλείου μας, γλιστροΰσε ένα στενό καί βαθύ ποταμάκι πιό λαμ
περό απ τό κάθε τι εκτός άπό τά μάτια της Ελεονόρας- καί δώθε κείθε φιδοσέρ
νοντας τούς άπειρους μαιάνδρους του, ξέφευγε στό τέλος μές άπά μιά κατασκότεινη 
κλεισούρα, αναμεσα από κάτι βουνά πιό σκοτεινά άκόμα κι άπό κείνα πού έβγαινε. 
Τώνομαζαμε τό ποταμάκι τής Σιωπής' γιατί έμοιαζε σά νάχε μές στδ ρέμα του 
καπο,ιαν επίδραση ειρηνευτική. Κανένα μούρμουρο δέν έβγαινε άπ’ τήν κοίτη του, 
καί πλανιόταν όλοΰθε τόσο απαλά, ώστε οί κόκκοι τής άμμου, παρόμοιοι μέ μαρ
γαριτάρι α, που τοσο μας άρεσε νά τούς παρατηρούμε στό βάθος του, δέν έκουνιόν- 
τανε καθολου, αλλ αναπαύονταν σέ ασάλευτη ευτυχία, καθένας στήν άρχαία του 
πρώτη θέση, λαμποκοπώντας μέ μιά αιώνια λάμψη.

Οί δχτες τοΰ ποταμιού καί χίλιων άλλων μικρών λαμπερών ρυακιών, πού άπό 
δρομους διάφορους γλιστρούσανε πρός το δικό του ρέμα' δλο τό μέρος πού απλωνό
τανε άπ τις δχτες ίσαμε τό βυθό τό βοτσαλένιο, ανάμεσα άπ’ τά διάφανα τά βάθη' 
ολο τό μέρος, λεγω, καθώς κι ολάκερη ή επιφάνεια τής κοιλάδας, άπό τό ποτα
μάκι ώς μέ τά γύραθε βουνά, ήτανε στρωμένη άπδ χλόη πρασινόλευκη, πυκνή, 
κοντή, παντοΰ ομαλή κι αρωματισμένη άπδ βανίλια, μά τόσο άστροσπαρμένη σ’ 
δλη της τήν έκταση άπό νεραγκοΰλες κίτρινες, άσπρες μαργαρίτες, όλοπόρφυρες 
βιολεττες καί κοκκινους ωσάν ρουμπίνια άσφόδελους, πού ή θαυμαστή της δμορφιά 
μιλούσε στις καρδιές μας μέ τόνους ηχηρούς γιά τήν άγάπη καί τή δόξα τοΰ Θεοΰ.

Κ έπειτα έδώ κ5 εκεί ξεπετιόνταν, σάν έκρήξεις ονείρων, μπουκέτα δέντρων 
φανταστικών, πού οί λεπτοί καί ψηλοί κορμοί τους δέν έστεκαν ολόισιοι, άλλά 
έγερναν χαριτωμένα πρός τδ φώς, πού ερχότανε τό μεσημέρι νά έπισκεφτή τά 
κέντρο τής κοιλάδας. Οί φλούδες τους ήταν κατάστιχτες άπά τή ζωηρή τού έβένου 
καί τοΰ άργυρου λάμψη καί πιά λείες άπό τό καθετί Ικτός άπά τά μάγουλα τής 
Ελεονόρας τόσο πού δίχως τό λαμπρό πράσινο χρώμα τών πελώριων φύλλων πού 
απλωνουνταν άπ τίς κορφές των ωσάν μακρες τρεμάμενες γραμμές καί παίζανε μέ 
τούς Ζέφυρους, θά τάπαιρνε κανείς γιά τερατώδη φίδια τής Συρίας, πού δοξολο
γούσανε στόν ήλιο, τδ θεό τους.

Δεκαπεντε χρονιά εγώ κ ή Ελεονόρα, πιασμένοι άπό τά χέρια, πλανηθήκαμε 
σ’ εκείνη τήν κοιλάδα, προτού νά μπή μές στις καρδιές μας ό έρως. Καί τοΰτο 
έγίνηκε ενα βράδυ κατά τά δεκαπέντε χρόνια της καί τά είκοσι μου εμένα, καθώς 
καθόμαστε κι οί δυό μας σφιχταγκαλιασμένοι, κάτου άπδ τά φιδωτά δέντρα καί

Ξένα διηγήματα 99

παρατηρούσαμε τήν εικόνα μας μές στά νερά τοΰ ποτάμιου τής Σιωπής. Κανένα 
λόγο δέν προφέραμε δλο τδ βράδυ έκείνης τής γλυκιας μέρας· άκόμη μάλιστα καί 
τάλλο τδ πρωί τά λόγια μας ήταν τρεμουλιαστά καί σπάνια. Είχαμε ανασύρει τόν 
θεόν Έ ρω τα  μέσα άπά κείνα τά νερά κι αισθανόμαστε τώρα πώς είχε έκεΐνος ξα- 
νανάψη μέσα μας τίς φλογερές ψυχές τών προγόνων μας. Τά πάθη, πού αιώνες 
όλάκερους ήταν τό χαραχτηριστικό τής γενιάς μας, πληθώρμησαν μαζί μέ τίς φαν
τασιοπληξίες, πού τήν είχαν εξίσου δοξάσει, κι δλα μαζί φυσήξανε μιά φρενια
σμένη εύδαιμονία πάνου στήν Κοιλάδα τής Πολύχρωμης-Χλόης. Τά πάντα μεταμορ
φωθήκανε. Παράξενα λουλούδια λαμπερά κι άστερόμορφα πετάχτηκαν άπδ τά δέν
τρα, δπου κανένα.λουλούδι δέν είχε ώς τότε φανή. Τοΰ πράσινου χαλιοΰ οί άπο- 
χρώσεις έγίνανε πιά χτυπητές' μιά μιά άποτραβήχτηκαν οί λευκές μαργαριτούλες 
καί στή θέση κάθε μιάς τους δέκα ασφόδελοι ξεπετάχτηκαν κόκκινοι σά ρου
μπίνια. Κι όλοΰθε μές στά μονοπάτια μας ξέσπασε ή ζωή ' γιατί δ μεγάλος Ε ρ ω 
διός, πού άκόμα δέν τόν είχαμε γνωρίσε , μ’ δλα τά χαρούμενα λαμπρόχρωμα που
λάκια, ξάπλωσε τ’ όλοπόρφυρο φτέρωμά του μπροστά μας, ψαράκια χρυσά κι άση- 
μένια γιομίσανε τό ποταμάκι, πού μέσα άπο τά στήθια του κάποιο μουρμούρισμα 
λίγο-λίγο βγήκε, μουρμούρισμα πού γίνηκε στό τέλος μιά μελωδία βαυκαλιστική,πιό 
θεϊκή άπ’ τή μελωδία τής λύρας τής αιολικής κι άπ5 δλα πιό γλυκύτερη έκτος άπ’ τή 
φωνή τής Ελεονόρας. Καί τότε ενα μεγάλο σύννεφο, πού τδχαμε πολύν καιρό παρα
μονέψει κατά τά μέρη τοΰ “ Εσπέρου, ξεκίνησε κι αύτό άπά κεΐ, περιχυμένο μέ χρυ
σάφι καί πορφύρα κι απλώθηκε γαλήνια άπάνωθέ μας, καί κατέβηκε μέρα τήν ήμέρα 
δλο καί χαμηλότερα, έκαμε ν’ άνακουμπήσουν οί άκρες του άπάνου στις βουνοκορ
φές, μεταβάλλοντας τή σκοτεινιά τους σέ μεγαλοπρέπεια καί κλείνοντας μας, θαρρείς, 
γιά τούς αιώνες τών αιώνων, μές σέ μιά μαγική φυλακή, δλο λαμπρότητα καί δόξα.

Σεραφική ήταν τής Ελεονόρας ή δμορφιά. ’Άλλωστε ήταν μιά κόρη δίχως έπι- 
τήδεψη κι άθώα καθώς ή σύντομη ζωή πού είχε περάσει στά λουλούδια άνάμεσα. 
Πονηράδα καμιά δέ μασκάρευε τίς όρμές τής αγάπης πού έθέρμαινε τήν καρδιά της, 
καί άναδιφοΰσε μα'ί μου τίς πιό κρύφιές της πτυχές, ένώ πλανιόμαστε μές στήν 
Κοιλάδα τής Πολύχρωμης-Χλόης καί συνομιλούσαμε γιά τίς μεγάλες, τίς τελευ
ταίες της μεταβολές.

Τέλος άφοΰ μοΰ μίλησε μιά μέρα μέ τά δάκρυα στά μάτια, γιά τή σκληρή 
τελική μεταμόρφωση τής φτωχής ’Ανθρωπότητας, δέν δνειρεύτηκε πιά άπό τότε 
τίποτ5 άλλο παρά αύτά τά θλιβερό ζήτημα, άνακατώνοντάς το σέ κάθε μας ομιλία, 
καθώς άκριβώς στά τραγούδια τοΰ βάρδου τής Σιράζ οί ίδιες εικόνες πεισματικά 
παρουσιάζονται σέ κάθε σοβαρή μεταλλαγή τής φράσεως,

Είχε άντιληφτή πώς τοΰ θανάτου τό δάχτυλο ήταν στό στήθος της άπάνω καί 
πώς, καθώς τά- έφήμερο, είχε τόσο τέλεια ωριμάσει σ’ δμορφιά, μόνο καί μόνο γιά 
νά πεθάνη' δμως. γιαύτήν δλοι τοϋ τάφου οί τρόμοι συγκεντρώνονταν σέ μιά μονάχα 
σκέψη, πού μοΰ τήν άποκάλυψε ένα βράδυ μετά το ήλιοβασίλεμα, στις δχτιές τοΰ 
Ποταμού τής Σιωπής, θλιβότανε πού συλλογιόταν πώς άμα θά τήν έθαβα μές στήν 
Κοιλάδα τής Πολύχρωμης-Χλόης, θάφηνα πιά γιά πάντα τά ευτυχισμένα έκεΐνα 
μέρη καί θά πήγαινα νά χαρίσω τόν ερωτά μου, πού τώρα δλο τό πάθος του σ’ αύτήν 
ήταν δοσμένο, σέ κάποια κόρη τοΰ έξω κόσμου, τοΰ πρόστυχου. Κι άπό καιρό σέ
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καιρόν επεφτα ορμητικά στά πόδια της Ελεονόρας καί της Ιλεγα νά της όρκιστώ, 
σ’ αυτήν καί στόν Ουρανό, πώς δέ θά παντρευόμουνα ποτέ μου καμιά κόρη της 
Γης καί πώς δέ θά δειχνόμουνα ποτέ καί μέ κανέναν τρόπον άπιστος στήν αγα
πημένη θύμηση της, οΰτε στή θύμηση τής βερμής αγάπης, που μοΰ είχε χαρίσει. 
Κ’ επικαλέστηκα τόν Παντοδύναμο Ρυθμιστή τοΰ Σύμπαντος ώς μάρτυρα τοΰ 
επίσημου καί γεμάτου εύλάβεια δρκου μου. Κ ’ ή κατάρα, πού τβύς ίκέτευα νά μοΰ 
ρίξουν, ’ Εκείνος κι εκείνη, — εκείνη μι’ άγια στόν Παράδεισο,—  άν ποτέ παράβαινα 
τόν δρκο μου, ήταν μιά τιμωρία τόσο φριχτή, πού δέν μπορώ νά τήν εμπιστευτώ 
στό χαρτί. Καί, στά λόγια μου αύτά, τά λαμπερά τής Ελεονόρα; μάτια λάμψανε 
ακόμα περισσότερο' κι αναστέναξε σά νά ξαλαφρώθηκε τό στήθος της άπό θα
νάσιμο βάρος· έτρεμούλιασε, κι έκλαψε πικρότατα, μά Ιδέχτηκε τόν δρκο μου, 
(γιατί μήπως δέν ήτανε παιδί ; )  κι ό δρκος μου τής Ικανέ γλυκύτερη τήν κλίνη 
τοΰ θανάτου. Κ ’ ύστερα άπό λίγες μέρες, πεθαίνοντας ειρηνικά, μοΰ ελεγε πώς σ’ 
αντάλλαγμα τοΰ δ,τι είχα κάνει γιά τή γαλήνη τοΰ πνεύματός της, θά έπαγρυπνοΰσε 
δίπλα μου μέ τό ίδιο αύτό πνεΰμα μετά τό θάνατό της, καί πώς, άν τής επιτρεπό
ταν, θάρχότανε νά τήνε ιδώ καμμιά φορά τή νύχτα- μά πώς, άν αύτό πάλι ξεπερ- 
νοΰσε τά προνόμια πού έχουν στόν Παράδεισο οί ψυχές, θά μποροΰσε τουλάχιστον 
νά μοΰ δίνη συχνά σημάδια τής παρουσίας της, στενάζοντας άπάνωθέ μου μέσα 
στις αύρες τις εσπερινές, ή γεμίζοντας τάν αέρα, πού θ’ άνάπνεα, μέ τάρώματα 
των αγγελικών θυμιατηριών. Καί μέ τά λόγια αύτά στά χείλη της άφησε τήν άθώα 
ζωή της δίνοντας ετσι τέλος στήν πρώτην εποχή τής δικής μου.

Έμίλησα ώς έδώ πιστά. Μά δταν διαβαίνω στό δρόμο τοΰ χρόνου, τό δριο αύτό 
πού εστησεν ό θάνατος τής πολυαγαπημένης μου, κι δταν προχωρ© στή δεύτερη 
περίοδο τής ζωής μου, νιώθω πώς ενα σύννεφο μαζεύεται μές στό μυαλό μου κι 
άμφιβάλλω κ’ έγώ μόνος μου γιά τήν καλή κατάσταση τής μνήμης μου. "Ομως 
αφήστε με νά εξακολουθήσω. Βαριά τά χρόνια έσύρθηκαν ενα πρός ενα κι ακόμα 
κατοικοΰσα στήν Κοιλάδα τής Πολύχρωμης-Χλόης. Μά δεύτερη άλλαγή συνέβηκε 
στά πάντα. Τ ’ άστερόμορφα λουλούδια βυθηστήκανε μές στούς κορμούς τών δέντρων 
καί πιά δέν εφανήκανε ποτέ. Τά χρώματα τοΰ πράσινου χαλιοΰ ξεθώριασαν κ’ 
ενας ενας οί ασφόδελοι άφανίστηκαν, οί κόκκινοι σάν τδ ρουμπίνι, καί στή θέση 
τους δεκάδες φύτρωσαν μενεξέδες σκοτεινοί, δμοιοι μέ μάτια πού κλείνανε σπα
σμωδικά άπ’ τόν πόνο καί πάντα ξεχείλιζαν άπό δροσοδάκρυα. Κ’ ή Ζωή άπομα- 
κρύθηκε άπ’ τά μονοπάτια μας γιατί ό μεγάλος ’Ερωδιός δέν άπλωνε πιά μπροστά 
μας τό πορφυρό του φτέρωμα, άλλά θλιμμένα πέταξε πέρα άπό τήν κοιλάδα πρός 
τά βουνά, μ’ δλα μαζί τά χαρωπά λαμπερόχρωμα πουλάκια, πού είχαν τόν ερχομό 
του συνοδέψει. Καί τάσημένια καί χρυσά ψαράκια φύγανε κολυμπώντας πέρ’ άπ’ 
τή ρεματιά, πρός τήν κατώτατη άκρη τοΰ βασιλείου μας, καί ποτέ πιά δέν δμόρ- 
φηναν τό άπαλά ποταμάκι. Κ’ ή χαϊδευτική εκείνη μουσική, που ήταν πιο γλυκειά 
άπ3 τή λύρα τήν αιολική κι άπό τό κάθε τί έκτος άπ’ τή φωνή τής ’Ελεονόρας, πέ- 
θανε λίγο-λίγο καί τό μουρμούρισμά της σιγά-σιγά ελαττώθηκε, ώς πού τό ποταμάκι 
ξαναγύρισε επί τέλους έντελώς στήν πρώτη του κι επίσημη σιωπή. Κ’ επειτα, τέ
λος, τδ πελώριο σύννεφο άνυψώθηκε, κι άφήνοντας τών βουνών τις κορφές νά ξα- 
ναβυθιστοΰν στά πρώτα τους σκοτάδια, ξανακατρακύλησε πρός τις χώρες τοΰ Έ σπε-
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ρου κ’ έπήρε μακριά άπό τήν Κοιλάδα τής Πολύχρωμης-Χλόης τό άπειρο θέαμα
τής πορφύρας καί τοΰ μεγαλείου του.

'Ωστόσο ή ’Ελεονόρα δέν είχε λησμονήσει τις ύποσχέσεις της· γιατί άκουγα τό
άναταλάντεμα τών άγγελικών θυματηριών κοντά μου. Καί χείμαρροι αρωμάτων 
ούρανικών έκυμάτιζαν πάντα, μέσα στήν κοιλάδα. Κατά τις ώρες τής μοναξιάς, 
δταν ή καρδιά μου χτυποΰσε βαριά, οί άνέμοι πού δροσιζε τό μέτωπο μου έρχονταν 
γεμάτοι άναστενάγματα γλυκά, καί μουρμουρίσματα συγκεχυμένα πλημμύριζαν συ
χνά τόν άέρα τής νύχτας, καί μιά φορά,— ώ ! μιά φορά μονάχα !— με ςυπνησαν από 
τόν ϋπνο μου, δμοιο μέ ύπνο θανάτου, άϋλα χείλη άκουμπισμένα στά δικα μου.

Καί μ’ δλα ταΰτα τό κενό τής καρδιάς μου δέν έγέμισε. Ποθοΰσα φλογερά τόν 
έρωτα, δπου άλλοτε τήν πλημμυροΰσε καί τήν ξεχείλιζε. Στό τέλος εκείνη ή Κοι
λάδα, ή γεμάτη άναμνήσεις τής Ελεονόρας, εγινε γιά μένα αίτια λύπης καί τήν 
εγκατέλειψα γιά πάντα, γιά τις ματαιοδοξίες καί τούς πολυτάραχους θριάμβους 
τοΰ κόσμου.

Βρισκόμουνα σέ μιά παράξενη πολιτεία, δπου τά πάντα ήτανε καμωμένα, γιά 
νά σβήσουν άπ’ τή μνήμη μου τά γλυκά όνειρα, πού είχα ονειρευτή τόσον καιρό 
μές στήν Κοιλάδα τής Πολύχρωμης-Χλόης. Οι τελετές κ’ οί παράτες τής βασιλι 
κής αύλής, κι δ φρενιασμένος κρότος τών σπαθιών, δλα θαμπώναν καί μεθοΰσαν τό 
μυαλό μου. Μά ώς τότε ή ψυχή μου είχε μείνει πιστή στούς δρκους της καί κατά 
τις σιωπηλές τής νύχτας ώρες ή Ελεονόρα πάντα μούδινε τά σημεία τής παρου
σίας της. ’Έξαφνα επαψαν οί εκδηλώσεις εκείνες· κι ό κόσμος μπρος στά μάτια 
μου γίνηκε μαΰρος- ήμουνα κατατρομαγμένος άπό. τις φλογερές πού μέ κρατοΰσαν 
σκέψεις, κι άπό τούς τρομερούς τούς πειρασμούς, πού μέ πολιορκούσαν, γιατί άπό 
μακριά, άπό πολύ μακριά, άπά κάποια χώρα άγνωστη είχε έρθή, στήν αύλή τοΰ 
βασιλιά πού ύπηρετοΰσα, μιά κόρη, πού ή όμορφιά της κυρίεψε άμέσως τήν άπο- 
στάτισσα καρδιά μου ,— καί πού προσκύνησα στό βωμό της, χωρίς ούτε τήν 
έλάχιστη αντίσταση, μέ τήν πιά θερμή καί τήν πιο βδελυρήν ερωτική είδωλολα- 
τρεία. Τί ήταν, άλήθεια, τό πάθος μου γιά τήν κόρη εκείνη τής κοιλάδας μπράς 
στή θέρμη, στά φρένιασμα καί στή συναρπάζουσα έκσταση τής λατρείας, μέ τήν 
οποίαν έσκόρπιζα τή δακρυσμένη μου ψυχήν όλάκερη στά πόδια τής αιθέριας Έ ρ- 
μενγάρδης ; —  ”Ω ! λαμπρότατη ήτανε ή σεραφική Έρμενγάρδη ! Κ’ ή ιδέα ετούτη 
δέν άφηνε θέση γιά καμιάν άλλη μέσα μου. —  ”Ω ! θεϊκή ήταν ή άγγελόμορφη 
Έρμενγάρδη ! Κι δταν βύθιζα τό βλέμμα μου στά βάθη τών ματιών της, πού ήταν 
γιομάτα θύμησες, εκείνα μόνο δνειρευόμουνα —  κ’ έκείνην.

Τήν παντρεύτηκα' —  καί δέ φοβήθηκα τήν κατάρα πού είχα ρίξει απάνω μου, 
κ’ ή πίκρα της δέν ήρθε νά μέ βρή. Καί μιά φορά, μιά φορά μόνο, μέσα στής 
νύχτα; τή σιωπή, τά γλυκαναστενάγματα, πού μέ είχαν παρατήσει, ξαναπεράσανε 
τοΰ παραθύρου μου τις γρίλλιες καί μεταβληθήκανε σέ μιά γλυκειά καί γνώριμη 
φωνή, πού μοΰ ελεγε :

«Κοιμήσου ειρηνικά ! γιατί τό Πνεΰμα τής αγάπης εΐναι δ μεγάλος άρχοντας, 
πού κυβερνά καί κρίνει, καί κλείνοντας μές στήν καρδιά σου εκείνη, πού τδνομά 
της είναι Έρμενγάρδη, λευτερώνεσαι, γιά λόγους, πού θά μάθης. σάν ερθης στόν 
ούρανό, άπό τούς δρκους σου πρός τήν Ελεονόρα». ΕΔΓΗ Ρ ΠΟΕ.
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Μ Ο Ν Ο Σ Τ Ι Χ Α

Μ έ κάτι ή πίστη σου  α ς  δεθή, σ ά  μ3 άγκυ ρα  καράβι.

Τ ό π ά θ ος, ϋπουλη φ ωτιά , μας καίει γλυκ αίνοντας μας. 

Μ ιλεΐ σ τ ά  μάτια σου  ή ψυχή, γ ελ α  ή καρδιά  σ τ ά  χείλη. 

Δ ύση . Ρουμπίνια τά  νησιά σέ  ζαφειρένιο δίσκο.

Π όσο  θλίφτά μου μίλησαν τά  μάτια σου , ορφ α ν ό  μου ! 

Ε σβυσε ή δ ά δ α  της κ αρδιάς ; Κι ό νοΟς θά σκοτεινιάση. 

Α π έρ α ν τα  όνειρα κλειστά μές σέ μιά ζωή  το σ ο ύ λ α  . . . 

Τής κ α λ ο σ ύ ν η ς ταραομα κι άν  χύνεται πληθαίνει.

"Α λλοι, αν  πεθάνη μ έσα  μ ας τοΰ γυρισμού ή έλπίδα.

Σ έ  θόρυβο ξ ε σ π ά ς , χ αρά . Στή σ ιγαλ ιά  κ λα ΐς , λύπη.

Τ όν  π όνο άπ α λοκ οίμ ιζε  στήν κούνια τής ελπ ίδας.

Τ ώ ρ α  δέν εΤν’ οι ξενιτιές ά λ ά ρ γ α , εντός μου ά ρ ά ξα ν . 

Κ άθε πού σέ  ξα ν α κ ο ιτώ , δείχνεις καινούρια , £> π λάση .

Σ τό  φ ώ ς σου , Ε λ λ ά δ α ,  λύθηκαν τής ομ ορφ ιάς τά  μ άγια.

Κ άπ οιω ν  οί τά φ οι κ ελ α η δ ο ύ ν  π α ιά ν α ς  κ’ ή σιγή τους.

M IX . Γ. Π Ε Τ Ρ ΙΔ Η Σ
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (Μετάφρ. Π. πΙΦΑΡΑ)

Π Ε Ρ Ι  Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η Σ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

4

Τήν ποίηση φαίνεται πώς τήν έγέννησαν δύο αιτίες, κι αυτές φυσικές. Πρώτα 
ή μίμηση, πού είναι έμφυτη στούς άνθρώιτους -άπό τήν παιδική τους ήλικία (αύτή 
μάλιστα είναι ή διαφορά τοΰ ανθρώπου άπ® τάλλα ζώα, δτ’ είναι πολύ περισσό
τερό μιμητικός κι δτι τις πρώτες γνώσεις του τις άποκτά μέ τή μίμηση) κι επειτα 
ή χαρά πού φέρνουν σ’ δλους οί μιμήσεις.

Τοϋτο άποδεικνύεται άπ’ τήν εντύπωση πού μάς κάνουν τά εργα τής Τέχνης, 
δηλ. δσα πράγματα μάς προξενούν μεγάλη δυσαρέσκεια, όταν τά βλέπομε στήν 
πραγματικότητα, χαιρόμαστε πολύ νά κοιτάζομε τις εικόνες τους, κα'ι μάλιστα τις 
πιο πετυχημένες, δπως λ. χ. τις μορφές τών πιο σιχαμερών ζώων καί τών νεκρών. 
Αιτία τής χαράς αυτής εΐναι τοΰτο' δτι ή μάθηση ευχαριστεί εξαιρετικά δχι μόνο 
τούς φιλοσόφους, άλλά καί τούς άλλους τό ίδιο, (μέ τή διαφορά πώς αυτοί [οι 
άλλοι] παίρνουν μικρό μερίδιο). Γιά τοΰτο οι άνθρωποι νιώθουν ευχαρίστηση σάν 
βλέπουν τις εικόνες, γιατί κοιτάζοντας μαθαίνουν καί προσπαθούν νά καταλάβουν τό 
κάθε τί, λ. χ. δτι αύτός εΐναι ό τάδε' καί γιαύτό άν κάποιος δέν εχη ίδεΐ άπό 
πριν τό αντικείμενο πού εΐκονίζεται, δέ θά εύχαριστηθή άπό τή μίμηση, παρ’ άπό 
τή λεπτότητα τής τέχνης ή άπό τό χρώμα ή άπό κάτι άλλο παρόμοιο.

Άφοΰ μας εΐναι έμφυτα ή μίμηση κι ή μελωδία κι ό ρυθμός, (γιατί τά μέτρα 
είναι μέρη τοΰ ρυθμοΰ), στήν αρχή. δσοι είχαν άπό φυσικό τους μεγαλύτερη κλίση 
σαύτά, δημιούργησαν τήν ποίηση μέ τ’ αύτοσχεδιάσματά τους, κάνοντας σιγά σιγά 
μικρές προόδους.

’Έπειτα ή ποίηση χωρίστηκε σύμφωνα μέ τούς χαρακτήρες τών ποιητών, 
γιατί οί σοβαρότεροι επιζητούσαν νά μιμοΰνται τις εξαιρετικές πράξεις, καί γενι- 
κώτερα τις πράξεις τών εξαιρετικών ανθρώπων, ένώ οί ταπεινότεροι τις πράξεις 
τών φαύλων, κάνοντας στήν άρχή ποιήματα κοροϊδευτικά, δπως οί άλλοι ύμνους 
κι εγκώμια. Ά π ό  τούς προγενέστερους τοΰ Όμηρου ποιητές, πού θά ήταν φυσικά 
πολλοί, δέ μάς έσώθηκε κανένα τέτοιο ποίημα' άπό τόν “Ομηρο κι υστέρα δμως 
βρίσκονται, λ. χ. ό Μαργίτης τοΰ ίδιου τοΰ Όμηρου κι άλλα παρόμοια, στά 
όποια φανερώθηκε τό μέτρο πού τούς ταιριάζει, δηλ. τό ιαμβικό, γιατί μέ τό μέτρο 
αύτό Ιάμβιζον  [έκορόι'δευαν] ενας τόν άλλον. ’Έτσι λοιπόν οί παλιοί χωρίστηκαν 
σέ ποιητές ήρωϊκών κι ιαμβικών στίχων. Καί βλέπομε δτι ό "Ομηρος, δπως στή 
σπουδαία ποίηση ήταν ό έξοχώτερος ποιητής, (γιατί μόνο σ’ αυτόν συμβαίνει τά 
εργα του, έκτός πού εΐναι ώραΐα, νάειναι καί δραματικές μιμήσεις), έτσι καί στήν 
κωμωδία πρώτος αύτός έχάραξε τό σχέδιό της, γιατί αντί νά συνθέση ενα συνηθι
σμένο κοροϊδευτικό ποίημα εκανε μιά δραματική μίμηση τοΰ γελοίου' άφοΰ ό Μαρ-
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γίτης έχει τήν ιδία αναλογία μέ τίς κωμωδίες, δπως ή Ίλιάδα κι ή ’Οδύσσεια μέ 
τίς τραγωδίες.

Οταν πια φανερωθήκαν ή τραγωδία κι ή κωμωδία, δσοι είχαν κλίση στήν 
ποίηση, σύμφωνα μέ τό χαρακτήρα τους, έγιναν αντί γιά ιαμβογράφοι, κωμωδο
ποιοί κι αντί γιά επικοί ποιητές τραγωδοποιοί, γιατί αυτά τά νέα λογοτεχνικά 
είδη ήσαν άνώτερα κι άγαπητότερα άπό τά παλιά.

( Η εξεταση των ειδών τής τραγωδίας, άν αναπτύχθηκαν ικανοποιητικά αύτά 
καθεαυτά καί σχετικά μέ τό θέατρο, δέ μάς ενδιαφέρει εδώ.)

Άφοΰ λοιπόν ή τραγωδία δημιουργήθηκε άπ’ τ’ αύτοσχεδιάσματα (αύτή άπό 
τούς ύποκριτές τοΰ διθύραμβου κι ή κωμωδία άπό τούς υποκριτές τών φαλλικών, 
τά όποία καί σήμερα διατηρούνται σέ πολλές πόλεις κατά παράδοση) έπαιρνε σιγά 
σιγά μεγαλύτερη έκταση, δσο οί ποιητές προσέχοντας τά ειδικά στοιχεία της τούς 
έδιναν μεγαλύτερη άνάπτυξη, κι άφοΰ πολλές μεταβολές έπέρασε, σταμάτησε πιά 
οταν πέτυχε τή φυσική μορφή της.

Ό  πρώτος, πού αύξησε τόν άριθμό τών υποκριτών άπό ενα σέ δύο καί περι- 
ώρισε τά χορικά κι Ικανέ σημαντικότερο μέρος τής τραγωδίας τό διάλογο, ήταν ό 
Αισχύλος. Τούς τρεις υποκριτές καί τή σκηνογραφία τάμπασε ό Σοφοκλής. Μέ τίς 
μεταβολές αύτές καί τό μέγεθος τής τραγωδίας, πού είχε διαμορφωθή άπό μύθους 
μικρούς καί τό κωμικό λεκτικό της, {γιατί στήν αρχή της ήταν σατυρική), εγινε μέ 
τόν καιρό μεγαλύτερο καί σοβαρότερο' καί τό μέτρο της άπό [τροχαϊκό] τετράμε
τρο εγινε ιαμβικό. Τό [τροχαϊκό] τετράμετρο τά μεταχειριζόντουσαν στήν.άρχή, 
γιατί ή τραγωδία είχε χαρακτήρα σατυρικό καί πολλές χορευτικές κινήσεις, οταν 
δμως εγινε διαλογική ό χαρακτήρας της εύρήκε πάλι τό"κατάλληλο μέτρο, γιατί τό 
ιαμβικά μέτρο ταιριάζει περισσότερο άπ δλα στά διάλογο. Απόδειξη γι αύτά είναι 
δτι στήν καθημερινή μας συζήτηση λέμε πάρα πολλές φορές ιαμβικούς στίχους, 
Ινώ εξάμετρους πολύ σπάνια καί ξεφεύγοντας άπ’ τό ρυθμό τής ομιλίας.

("Οσο γιά τόν αριθμό τών έπεισοδίων καί τίς άλλες τελειοποιήσεις θά προτι
μήσω νά μήν κάνομε λόγο, γιατί θά ήταν πολύ επίπονο νά καταπιαστούμε μ’ δλες 
τίς λεπτομέρειες).

5
Ή  κωμωδία μιμείται, καθώς είπαμε, πράξεις πιό ταπεινές οί όποιες δμως 

προέρχονται δχι άπό όποιοδήποτε ελάττωμα, άλλά άπό τά γελοίο πού είναι στοι
χείο τοΰ άσχημου. Γιατί τό γελοίο είν’ ελάττωμα καί άσχημιά πού δέν προκαλεϊ 
δδύνη ή ζημία, δπως λ.χ. ή κωμική προσωπίδα πού είναι άσχημη καί “ παραμορ
φωμένη χωρίς όδύνη.

"Οσο γιά τήν τραγωδία δέ μάς είναι άγνωστες ούτε οί μεταβατικές μορφές της 
ουτε οί ποιητές που την εδημιουργησαν, αλλά τής κωμωδίας έμειναν στά σκοτεινά, 
γιατί δέν τής έδιναν σημασία στήν αρχή καί δέν τήν εξέταζαν καί γι’ αύτά μά
λιστα ό Άρχων  άργησε πολύ νά παραχωρήσει χορό γιά κωμωδίες καί μέχρι τότε 
λάβαιναν μέρος [στά χορό τής κωμωδίας] δσοι τδθελαν μόνοι τους.

Οι ποιητές της κωμωδίας είναι γνωστοί άπό τήν εποχή πού πήρε κι αύτή
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κάποια σταθερή μορφή. Ά λλά ποιος έκανόνισε τά προσωπεία, τούς λόγους, τάν 
άριθμό τών ηθοποιών καί τά παρόμοια δέν ξαίρομε, παρά μόνο πώς οί πρώτοι πού 
σύνθεσαν μύθους [υποθέσεις] είναι ό Επίχαρμος κι ό Φορμις, γιατί πρωτοφανερω- 
θηκε στή Σικελία. Ά π ό  τούς Αθηναίους πρώτος ό Κράτης παράτησε τήν προσω
πική σάτυρα κι άρχισε νά συνθέτη γενικώτερα θέματα καί μύθους.

5 β
Λοιπόν ή εποποιία συμφωνεί μέ τήν τραγωδία στή χρησιμοποίηση τοΰ μέτρου 

καί σ:ή  μίμηση τών σπουδαίων πράξεων, αλλα διαφερει σε τοΰτο, οτι δηλ. περιο
ρίζεται σ’ ενα μόνο μέτρο καί είναι απαγγελία. Διαφέρουν άκόμη καί στό μήκος, 
γιατί ή μιά πασχίζει δσο μπορεί νά περιοριστή σέ γεγονότα πού γίνονται μέσα 
στά χρονικό διάστημα μιάς ήμέρας μονάχα ή τουλάχιστο νά ξεφύγη λίγο, ενώ ή 
εποποιία δέν εχει χρονικούς περιορισμούς. Μ’ δλα ταΰτα στήν αρχή αύτό πού συμ
βαίνει στά επικά ποιήματα γινότανε καί στις τραγωδίες. "Οσο γιά τ ,8 στοιχεία τους, 
μερικά είναι κοινά, μερικά προσιδιάζουν μόνο στήν τραγωδία κι έτσι δποιος ξαίρει 
τί είναι καλή καί κακή τραγωδία, ξαίρει καί γιά τήν εποποιία, γιατί τά στοιχεία 
τής έποποιίας τάχει κι ή τραγωδία, ενώ τής τραγωδίας δέν τάχει ολα ή εποποιία.

6
"Οσο γιά τήν ποίηση πού πραγματοποιεί τή μίμηση μέ τούς έξάμετρους [δηλ. 

γιά τήν εποποιία] καί γιά τήν κωμωδία θά κάνομε λόγο κατόπι' τώρα θά μιλήσουμε 
γιά τήν τραγωδία βγάζοντας τόν ορισμό τής ούσίας της άπ’ δσα έχομε ειπεί. Έ  
τραγωδία λοιπόν είναι μίμηση πράξεως σπουδαίας κι όλόκληρης μέ συγκεκριμένη 
έκταση. Γίνεται μέ λόγο καλλωπισμένο καί διαφορετικό γιά τό καθένα άπ’ τά ξεχω
ριστά κομμάτια της. Παρουσιάζει δράση προσώπων δχι απαγγελία ένός, καί φέρνει 
μέ τδ φόβο καί μέ τή συμπόνια τόν εξαγνισμό τών δεινοπαθημάτων πού π'ροκαλοΰν 
αύτές τίς συγκινήσεις.

Λέγοντας καλλωπισμένο  λόγο, εννοώ νάχει ρυθμό μελωδία καί τραγούδι και 
λέγοντας διαφορετικό  yia  τό καθένα  άπ τα ξεχω ριστά  κομματια της , εννοώ, 
δτι μερικά κομμάτια τής τραγωδίας έχουν μόνο μέτρο κι άλλα τραγούδι. Αφοΰ 
πραγματοποιούν τή μίμηση πρόσωπα μέ δράση πρώτο στοιχείο τής τραγωδίας είναι 
ή σκηνοθεσία τοΰ θεάματος κι έπειτα έρχονται τό λεκτικό καί τό τραγούδι, γιατί 
αύτά είναι τά μέσα μέ τά όποία γίνεται ή μίμηση. Λεκτικά εννοώ τή σύνθεση τοΰ 
έμμετρου λόγου καί τραγούδι αύτό, πού ή σημασία του είν’ όλοφάνερη.

Ά φοΰ πάλι είναι μίμηση πράξεως-, κι ή πράξη προϋποθέτει άνθρώπους πού 
τήν έκτελοΰν, κι αύτοί πρέπει άναγκαστικά νάχουν τοΰτον ή εκείνο τό χαρακτήρα 
κι αύτήν ή εκείνη τή διάνοια, (γιατί σ’ αύτά προσέχοντας καθορίζομε την ποιότητα 
τών πράξεων), οί φυσικές αίτιες τών πράξεων είναι δύο : ή διανοια κι ό χαρακτήρας.

Κι άπ’ αύτές κρίνεται ή έπιτυχία κι ή αποτυχία δλων. Μίμηση τής πράξεως 
είναι ό μΰθος, καί μΰθο έννοώ τή σύνθεση τών γεγονότων. Χαρακτήρας είναι τά 
στοιχεία άπό τά όποια κρίνομε τήν ποιότητα τών άνθρώπων πού έκτελοΰν πράξεις. 
Διάνοια, δσα λένε γιά νάποδείξουν κάτι ή γιά νά έκφράσουν τή γνώμη τους.

(Ακολουθεί)



ΒΑΡΚΟΥΛΑ ΣΥΡΕ ΣΤΟ ΚΑΛΟ

Μ ές στόν  απ έρ α ντο  γ ιαλό  — 
βα ρκ ού λ α , σΰρε στό  κ α λ ό  ! —  
λευκό πανί αρμενίζει, 
κΰμα μέ κΰμα πάει μακριά 
καί π ίσω  δέ γυρίζει.
Μ ές στόν  ά π έρ α ν το  γ ιαλ ό  —  
βαρκού λα , σΰρε στό  κ α λ ό  — 
λευκό πανί άρμενίζει . . .

Έ ρ μ ο  τό δρόμ ο  άκ ολ ου θά  
καί π ίσω  δέ γυρίζει' 
μέ τό γαλήνιο φ ώ ς μεθά 
πού όλοΟθε άντιφεγγίζει 
μές στόν  ά π έρ α ντο  γ ια λό  . . .  — 
βαρκού λα , σΰρε στό  κ αλό  !

Μ ές στόν  ά π έρ α ν το  γ ιαλό  
σ ά ν  άφρη τοΰ κυμάτου 
μακριά σ ’ όρ ίζον τα  θολό 
χάνεται έκεΤθε κ άτου ' 
παίρνει τή σκέψη μου μαζί, 
παίρνει καί τ ά  όνειρά μου —-

FATA MORGANA

Κύριε, δ ό σ ε  δύναμη στόν  άθλιον έμένα 
Τ όν  άθεον , πού γύ ρισα  στήν πίστη σου  ξα ν ά .
Π ολύ περιπλανήθηκα μές στήν άμ φ ιβολία ,
Τήν τρομερή της ερημιά, χωρίς π αρηγοριά .
Τ ό σύννεφό Σ ου  σκοτεινό π ετοΰσε καί βροντούσε,
Σ τόν  Ο υ ρανό  Σ ου  κεραυνός, σ ίδερο  καί φ ωτιά .
Μ έ μούσκεψ ’ ή νεροποντή, μέ σ τ έ γ ν ω σ ’ ή φ ω τιά  Σ ου  
Κ' ή φ λ ό γ α  τοΰ "Η λιου Σ ου  λαμπρή μέ φώτισε ξα ν ά . 
Στεγνή  ή ψυχή μου δίψ ασε. Σ ω ριάστη κ α  στήν πέτρα 
Τοΰ κατω φ λιού  τής κ όλ αση ς, πού πάει τό μονοπάτι 
Τ άγ ύριστο , περίπλεχτο, β ά τα  καί χ όρ τ ’ άγκ α θερά ,

Τής άρμυρής λίμνης νερά
Καί τά π ια  καί πικράθηκα . . .

Φ αρμάκι στά ζει ή γ λ ώ σ σ α  μου καί π ά γ ω σ ’ ή κ αρδιά ' 
Μ οΰ λύθηκαν τά  γ ό ν α τ α  k l  ό τρ όμ ος  ήρθ’ έμπ ρός μου :
« —  Π άμε, κ5 ήρθ ’ ή συντέλεια  πιά ! » . . .

Σ υντέλεια  . . . Γιατί τά χ α  !
Δ έν  ή σανε Σ ύ  ό Α θ ά ν α τ ο ς  κ3 έγ ώ  όμ οιος Σ ου  δέν ήμουν ; 
Ο α μ α ρ τ ω λ ό ς  κι ο ά ν ά ξ ιο ς  Σ ου  ναμαι θ ε ό ς  σ ά ν  Ε σ έ ν α  ;

cΑ γ . ϋ α ρ α σ χ ε υ ή ,  Μυτιλήνη.

X. ΧΑΡΗΣ

στό  έλεύτερο τό π έλ α ο  ζή, 
έλεύτερη ή χ α ρ ά  μου.

Μ ές στόν  ά π έρ α ν το  γ ιαλό, 
βα ρκ ού λ α , σΰρε στό  κ αλό  !
Κι3 αν  δής τό  κύματα βουνά 
ν ’ ά γγ ίζου νε  τά στέρ ια  
κι5 ά ν  τά  λευκά σου  τά  πανιά  
τά  σκίσουνε τ 5 άγ έρ ια , 
κ α τά ρ α  ρίχνω σου  κ 3 εύχή 
νά  μή γυρίσης π ίσ ω ' 
κάλλιο νά  σ ’ εχουνε οί άφροί 
π α ρ ά  νά  σ ’ άντικρύσω  
συντρίμια σ ’ ερμη άκ ρογιαλ ιά  
στήν άμ μ ουδιά  χ ω μένα , 
καί τά  όνειρά σου  τά  π αλιά  
μαζί σου  ά π οθ α μ έν α  . . . .
Μ ές στόν  ά π έρ α ν το  γ ιαλό , 
βα ρ κ ού λ α , σΰρε σ τό  κ α λ ό !

I. Ο ΙΚΟ Μ Ο Μ ΙΔΗΣ
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Ε Π ΙΚ Η  ΚΑ Ι Δ Ρ Α Μ Α Τ ΙΚ Η  Π Ο ΙΗ Σ Η

Τόσο ό επικός οσο καί δ δραματικός ποιητής υποτάσσονται κ’ οί δυό στούς 
κοινούς ποιητικούς κανόνες καί πρό πάντων στους κανόνες τής ενότητας και τής 
δράσεως. Ά λλωστε κ’ οί δυό τους πραγματεύονται δμοια αντικείμενα καί μπορούν 
κ’ οί δυό τους νά μεταχειριστούν κάθε λογής θέματα. Ή  ούσιαστικώτερη δμως 
διαφορά τους έγκειται σε τοΰτο, δτι δ επικός παρουσιάζει ενα περιστατικό ώς έντε
λώς περασμένο, ένώ δ δραματικός τό εκθέτει ώς έντελώς σύγχρονο. Ά ν  πάλι θελή- 
σωμε νά έξετάσωμε λεπτομερειακά τους νομούς που ακολουθούν και ο ενας και ο 
άλλος άπό τήν άποψη τής ανθρώπινης φύσεως, πρέπει νά φανταστούμε καί τό 
ραψωδό καί τδ μίμο ώς ποιητές περιτρυγιρισμένους πάντα τόν ένα άπό τό ήσυχο 
άκροατήριό του, τόν άλλον άπ’ τούς ανυπομονους θεατές καί άκροατες του, καί 
τότε δέ θά μάς είναι δύσκολο ν’ άντιληφθοΰμε τί ταιριάζει καλύτερα σέ καθένα άπ’ 
τά δύο αύτά ποιητικά είδη, πιά κυρίως αντικείμενα ανήκουν στο καθένα, και πια 
κυρίως θέματα μπορούνε νά εξυπηρετήσουν και λεο} κυρίως, γιατί, δπως εσημειωσα 
πάρα πάνω, κανενός δέν εΐναι δυνατόν να όιεκδικησουν την αποκλειστικότητα.

Τά αντικείμενα τοΰ ’Έπους καί τής Τραγωδίας πρέπει νά είναι καθαρώς αν
θρώπινα, σπουδαία καί γεμάτα πάθος τά πρόσωπα πρέπει νά εύρίσκωνται σέ τέτοιο 
βαθμό πολιτισμού ώστε ή· αυτενέργειά τους νά είναι έντελώς άνεμπόδιστη, καί ή 
δράση τους νά μήν κανονίζεται από ηθικά, πολίτικα η μ^χανικα αίτια, αλλ απο 
τήν ίδια τήν προσωπικότητά τους. Απο την άποψην αυτη καταλ/.^λοταται για τους 
ποιητές ήταν οί ελληνικοί μύθοι τών ηρωικών χρόνων. Η επική αοίησ^ μάς 
παρουσιάζει κυρίως ώρισμενη προσωπική δράση, ή τραγωδία κυρίως ώρισμένο προ
σωπικό πάθος' ή επική ποίηση μάς φανερώνει τόν άνθρωπο στήν εξωτερική του 
δράση : πολέμους, ταξίδια, κάθες λογής έπιχειρήσεως, πού νάχουν κάποιαν αισθη
ματική έκταση, ή τραγωδία μάς περιγράφει τήν έσωτερική δράση τοΰ ανθρώπου, γιά 
τοΰτο καί ή σκηνική δράση τής σωστής τραγωδίας δέν απαιτεί πιο μεγάλο χώρο.

Οί κόσμοι, τούς όποιους τά δύο αύτά ποιητικά είδη είναι υποχρεωμένα νά εξε
τάζουν, είναι κοινοί' 1) Ό  φυσικός κόσμος, καί κατά πρώτον λόγον δ κοντινός, 
αύτό;, στον δποΐον άνήκουν τά περιγραφομενα πρόσωπα και που τα περιβάλλει. 
Μέσα στόν κόσμον αύτόν, ό δραματικός ποιητης στεκει, ως επι τό πλεΐστον, σ ένα 
σταθερό σημείο, ένώ ό έπικός κινείται πιο ελεύθερα, σέ μεγαλύτερο χώρο. Κατά 
δεύτερον λόγον ό μακρυνότερος φυσικός κόσμος, μ’ άλλους λόγους ή φύση όλοκληρη' 
τόν κόσμον αυτόν ό έπικός ποιητής, πού άπευθυνεται προ παντός στη φαντασία, 
τόν φέρνει πιό κοντά μας μέ τις παρομοιώσεις του' ό δραματικός ομως τόν μετα
χειρίζεται πολύ μετρημένα. 2) Ό  ήθικός κόσμος, κοινός κι αύτός καί γιά τούς δυό, 
πού μπορεί νά περιγραφή καί μάλιστα μέ μεγάλη επιτυχία τοσο στις φυσιολογικές 
-δσο καί στις παθολογικές του περιπτώσεις. 3) Ό  κόσμος τών φαντασιών, τών προ
αισθημάτων, τών όραματισμών, τών συμπτωσεων, τοΰ μοιραίου. Ο κοσμος αυτός 
είναι άνοιχτδς καί γιά τούς δυό, μέ μόνη την παρατηρηση πώς πρεπει νά χρησι- 
μοποιήται λογικά, πράγμα πού παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες για τούς νεωτερους, 
γιατί δέ βρίσκουμε εύκολα τρόπο ν’ άντικαταστησωμε τα υπερφυσικά δντα, τους 
θεούς, τούς μάντεις καί τούς χρησμούς τών αρχαίων.-
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Εξετάζοντας γενικά τον τρόπο, μέ τόν όποιον οί δύο αύτοί ποιητές μεταχει
ρίζονται τό θέμα τους, θά ίδοΰμε πώς ό ραψωδός, πού Ικθέτει 2να Ιντελώς περα
σμένο περιστατικό, μας εμφανίζεται ώς άνθρωπος σοφός πού μέ τήν ήρεμη σω 
φροσύνη του στέκεται πάνω άπό τά γεγονότα. 'Η  τέχνη του σκοπόν έχει νά ειρη- 
νέψη τούς ακροατές, γιά νά τόν άκοΰν εύχάριστα καί πολλήν ώρα. Κατανέμει Ιξ 
ίσου τό ενδιαφέρον, γιατί δέν είναι σέ θέση ν’ άντισταθμίση άμέσως μιά πάρα πολύ 
ζωηρήν έντύπωση" μπορεί νά κινήται ελεύθερα νά προχωρή καί νά γυρίζη πισω 
κατά βούληση- μπορεί κανείς παντού νά τόν άκολουθήση, γιατί άποτείνεται στή 
φαντασία μονάχα, στή δύναμη αύτή πού άναπαράγει τις εικόνες, καί πού ίσαμε ενα 
σημείο τής είναι αδιάφορα άν θά φέρη τήν μιά ή τήν άλλη.Ό  ραψωδός θά Ιπρεπε, 
ώς άνώτερο ον, νά μή εμφανίζεται ό ίδιος στδ ποίημά του" θά μπορούσε νά τό 
άπαγγέλλη κρυμμένος πίσω άπό ενα παραπέτασμα, ώστε νά χάνωμε κάθε ίδέα προ
σωπικότητας καί νά νομίζωμε πώς άκοϋμε γενικά τή φωνή τής Μούσας. Ό  μίμος 
δμως εύρίσκεται άκριβώς στήν άντίθετη θέση. Μάς εμφανίζεται σάν Ινα ώρισμένο 
υποκείμενο' έπιζητεΐ νά Ινδιαφερθοΰμε αποκλειστικά γιά τό άτομό του καί τό στε- 
νώτατ% μέ αύτό συνδεόμενο περιβάλλον του, ώστε νά συμπάσχωμε γιά τούς ψυχι
κούς καί σωματικούς του πόνους, νά συμμεριζώμαστε τίς δυστυχίες του καί νά 
ξεχνάμε γιά χάρη του τόν ίδιο τόν έαυτό μας. Προχωρεί βέβαια κι αύτός σιγά- 
σιγά στό εργο του, μπορεί δμως νά έπιδιώξη νά έπιδραση κατα ·,ωηροτερο 
καί τολμηρότερο τρόπο, γιατί τό ταυτόχρονο τών αισθημάτων Ιπιτρέπει στό δρα
ματικό ποιητή νά έξαλείψη μιά πολύ ισχυρή έντύπωση μέ μιάν άλλη άσθενέστερη. 
Ό  θεατής-άκροατής πρέπει νά βρίσκεται, μέ κατάλληλο τρόπο, σέ διαρκή υπερέν
ταση τών αίσθήσεών του- δέν επιτρέπεται, νά παραδίνεται δ νοΰς του σέ συλλογι
σμούς, πρέπει νά παρακολουθή τό Ιργο μέ πάθος, καί ή φαντασία του νά ήρεμή, 
σχεδόν νά μένη άχρησιμοποίητη' κι δταν άκόμη διατυπώνεται κάτι αφηγηματικά, 
πρέπει τήν ίδια στιγμή,,νά παρουσιάζεται καί παραστατικά μπροστά στά μάτια μας.

ΓΚΑΙΤΕ

Ή  κ αρδιά  τότε  είναι ευχαριστημένη δτα ν  είναι καθαρή.

Ν ά βαδΐζη  καί νά  κοιτάζη προσεχτικά τό δρόμ ο  του, α ύ τό  · εΐναι τό 
πιό ου σ ιώ δες καθήκον τοΰ άνθρώ π ου .

'Έ ν α  ευγενικό πνεύμα τρ α β ά  τά  ευγενικά π νεύμ ατα  καί ξαίρει νά  τά  
καρφώνει κοντά  του.

Ό  ά ν θ ρ ω π ο ς  πιστεύει π ώ ς  όδη γεϊ τή ζω ή  του, διευθύνει τόν έαυτό 
το υ - δμ ω ς μιά άκ αταμ άχη τη  δύναμη τόν τρ α β ά  σ τό  π επρωμένο.

"Α ν ή κ αρδιά  σου  δέν εΐναι πιό μεγάλη ά π ’ τήν καρδιά  τώ ν  ά λ λ ω ν , 
άν  δέν ε ίσα ι ικανός ν ά  ξεπ ερά ση ς ά τ ά ρ α χ α  δλ α  τά  τυ χ α ία  συ μ βάντα , 
που θά  β α σ ά ν ιζα ν  μιά άδύνατη  ψυχή, σύ ό ίδιος μ’ δσ ε ς  τιμές, γα λ όν ια , 
σ τα υ ρού ς κι άν  έχης, ά κ όμ α  καί τό  στέμ μα , δέ θά ε ίσα ι ά λ λ ο  π α ρ ά  ενας 
κοινός ά ν θ ρ ω π ος .

Γκαΐτε

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Μ α ϊστρ ά λ ι πήρε πάλι βρα δυ ν ό .
Β ουνά καί κ άβου ς γύρω  κι ού ρανό , 
στήν ίδια  τά  θ ω ρ ώ  ν ά  σμίγουν τάξη .
’Έ τσ ι καί πριν φ λ οίσβ ιζα ν  τ ά  νερά , 
κι ό μ ώ λ ος δ π ω ς ήταν  μιά φ ο ρ ά ' 
τίποτες ό καιρός δέν έχει ά λ λ ά ξει.

Καί τής Λ ειψ οκουτάλας οί στροφ ές 
στόν  ίδιο τους ρυθμό φ ω τά ν  κι αύτές, 
κι ά π ό  τό θρόνο άν ιστορά ν  τοΰ Ξέρξη 
ώ ς  τοΰ  Κ α ραϊσκάκη  τήν ά ν τρ ιά ' 
γιατί στήν ξακ ουσμ ένη "αύτή  μεριά 
π ά ν τα  τιμές νά  δίνουμ ’ έχει στέρξει.

Τ ου  Α ιγ ά λ εω  τό  π α ρ ά σ τ η μ ’ άντικρύ 
πού μούσκευε τής δστρ ιας ή πικρή 
άρμ ύ ρα  στέκει τ ώ ρ α  μές σ τ ά  μύρα 
τώ ν  πεύκων, καί ξυπνάει τό σ ο  γλυκές 
άν άμ νη σες καί π όθους καί παλιές 
δ ό ξε ς  π δστησε ά θ ά ν α τες  ή μ οίρα .

Καί νιώ θω  τά  μ εσά νυ χ τ ’ ά π α λ ά
τόν  ϊσκιο τής βα ρ κ ού λ α ς ν ά  κυλά,
καί στό  άν οιγ μ α  ένός κόρφου άση μ ω μ ένου
κάπιονε μακρυνό χτύπο κουπιού
καί τρίξιμο ένός γέλιου καί φιλιού
μές σ τ ά  σ φ ιχ τα γ κ α λ ιά σ μ α τα  πνιγμένου.

Στής ’ Α γά π η ς τρελ λ ά  γέροι καί νιοί 
ζητάμ ε νά  μπλεχτούμε τό  σκοινί, 
άφ οΰ  τά  χρόνια δέν περνάν δ ώ  κάτου  
μήτε γερνάν . Κι άν  έρθη μιά βρα διά  
μ έσα  στοΰ  θυμαριού τή μυρω διά  
ξεχνιέτ’  εύθύς ή πίκρα τού θανάτου .

Κ ’ ε ίν ’ δλ α  φ ρέσκα έδώ  καί ζω ν τα ν ά  
καί π ρ ό σ χ α ρ α  καί θεία  στή σ ιγαλ ιά  
π ’ άπ λ ώ ν ετα ι σ ά  μυστική ά ρμ ονία , 
σ ά ν  δνειρο πού σβύνει, ώ ς  πού νά  βγή, 
γ ιά  νά  διαλύση ό  “Η λιος τήν αύγή 
τώ ν  σκ οταδιώ ν  τίς άχ ν ες στήν αιθρία.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΡΦΗΣ



Η ΝΕΑ Π ΑΙ ΔΑΓΩΓΙ ΚΗ

Α . Η Α Μ Α Ί  D E

Η ΜΕΘΟΔΟΣ DECROLY
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο) Μετάφ. Αγλ. Μετάλλινου

Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α  ΚΑΙ ΤΤΡΟΤΤΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩ Ν  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν

’ Ιδού πώς καταρτίστηκε δώ  και μερικά χρόνια τό πρόγραμμα δλου τοΰ χρό 
νου από δπου πέρνομε τήν ίλη τών μαθηματων μας.

I. Τό παιδί καί οί ανάγκες του.
II. Τό περιβάλλον πού γιά τό παιδί χωρίζεται : 1) στην οικογένεια 2) τό 

σχολείο 3) τήν κοινωνία 4) τά ζώα 5) τά φυτά 6 ) τη γη 7) τόν ήλιο.
Είναι τώρα τέσσερα χρόνια πού ό D ecroly πραγματεύεται ενα θεμα ιό χρο\ο. 
Ιο Τήν τροφή' 2 ο τήν πάλη ενάντια στις καιρικές μεταβολές' 3ο τήν άμυνα

4ο τήν εργασία μέ αλληλεγγύη.
Παραθέτομε λεπτομερειακό σχέδιο εργασίας ενός ολοκλήρου χρόνου .

Π Α Ρ Α ΔΕ ΙΓ Μ Α  Ε Φ Α ΡΜ Ο ΓΗ Σ (')

Η ΑΜΥΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ Υ Σ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

Τό πρόγραμμα περιέχει :
Ιο  Τή μελέτη τών έκδηλώσεο^ν, πού φ.ανερώνονται στ'ις ζωντανές υπάρξεις 

σχετικά μέ τήν προφύλαξη καί τήν πάλη τους ενάντια στούς κινδύνους πού προ
έρχονται άπό τό υλικό περιβάλλον (έχτός άπό κείνους, πού προέρχονται^ άπό τή 
■Θερμοκρασία, τόν άνεμο ή τήν υγρασία πού άναφέρονται στό κεφαλαίο τής ανάγ
κης τής πάλης ενάντια στις καιρικές μεταβολες. 2)

’Ανάμεσα σ’ αύτούς τούς κινδύνους υπάρχουν κυρίθ3ς οί πολυάριθμες μορφές 
πού μ’ αύτές κινδυνεύει ή ζωή τών ζωντανών υπάρξεων άπό τό νερό, τη φωτιά, 
τό πέσιμο βαρειών σωμάτων, τις απρόοπτες συμφορές, (έκρηξη, σεισμοί) τά τοξικα
αέρια, τά μεταλλικά δηλητήρια κ.τ.λ.

2 ο Τή μελέτη τών αντιδράσεων, πού παρουσιάζονται στις ζωντανές υπάρξεις 
άπό τήν επίδραση τών προσβολών πού προκαλοϋν τά ζώα, τά φυτά ή οι άνθρω
ποι. Αύτές οί προσβολές γίνονται ή στήν επιφάνεια τοϋ σώματος ή στο έσωτε- 
ρικό. Παραδείγματα : παράσιτα τοΰ δέρματος, λεβίθες, μικρόβια στό αίμα, βλα
βερά, επικίνδυνα καί φαρμακερά ζώα, τοξικά φυτά, κακά χόρτα κ τ. λ.

Γιά ν' άρχίσωμε αύτή τή μελέτη πρέπει νά προμηθευτούμε καί ^νά παρου 
σιάζωμε ζωντανά στά μάτια τών παιδιών μιά σειρά ζώων, που είν εύκολο νά 
βρεθούν παντού ή νά παρατηρούμε εκείνα,πού συναντάμε πιό συχνά στό μέρος μας. 

Στήν ακόλουθη σειρά θά βρή κανείς πάρα πολλά θέματα γιά μελέτη .

(1) Συμβουλευτήτε τό βιβλίο: Τό νέο Δημοτικά σχολειό Decroly καί Boon 
σχετικά μέ τό πρόγραμμα συσχετιζομένων ίδεων πάλη ενάντια στις καιρικές 
μεταβολές». Μετ. ’ Αγλαΐας Μετάλλινου. "Εκδοση A. I. Ράλλη Εΰριπίδου 6.

(2) Αύτό τό μέρος τοΟ προγράμματος δημοσιεύτηκε στή Rivista di Psicologia
τοϋ Ferrari στήν Ιταλία.
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Μαλάκια, οστρακόδερμα καί σκουλήκια τοΰ γλυκού νερού, διάφορα σκουλή
κια εντόμων, κάμπιες, κάραβος, υδρόβια έντομα, ύδρόφυλλα, γρύλλος, σαρανταπο- 
δαροΰσα, μερμήγκι, μέλισσα, σφήκα, ΐουλος, σκολόπενδρα, αράχνη, μίγα, κου
νούπι, ψύλλος, ψήρα, σπουργίτης, κότα, χήνα, σκύλος, γάτος, κουνέλι, ινδόχοιρος, 
γελάδα, άλογο, κατσίκα, πρόβατο, γάιδαρος, ποντίκι, σκαντζόχοιρος, νυφίτσα, νυ
χτερίδα κ.τ.λ.

Σχετικά μέ τά φυτά, οί περίπατοι στήν έξοχή, στό δάσος, στό βοτανικό κήπο 
θά μ[7ς κάμουν νά άνακαλύψωμε χαρακτηριστικούς τύπους τών διαφόρων βλα
βερών φυτών (φυτά φαρμακερά, τσουκνίδες, παράσιτα, μαγιές, μανιτάρια κ.τ.λ.).

ΠΡΩΤΟ Σ Μ Η Ν Α Σ: α) Μέ ποια μέσα αμύνεται τό π α ι δ ί :  κραυγή, νΰχια,
δόντια, χτυπήματα, χρησιμοποίηση δπλων γιά χτύπημα ή βολή, νά μένη ακίνητο, 
νά κρύβεται, νά φεύγη. Τρόποι άμυνας τών οργάνων, (μάτι, αυτί, μύτη κλπ.)

β) Ε ξέταση καί παρατήρηση ζώων καί φυτών. Τρόποι καί μέσα τής άμυ
νάς τους.

Μέ ποια μέσα αμύνεται τό ζώ ο  : δμοια μέ κείνα πού έχει τό παιδί. ’ Αμυνα 
μέ τό πάχος τού δέρματος, μέ τά λέπια καί τίς φολίδες, μέ αγκάθια, κεντριά, 
κέρατα κ.τ.λ. μέ τό χρώμα, μέ τό μιμητισμό. Μέ ραμφιές ή σαγωνιές, μέ νυχιές, 
μέ μικρά κέρατα μ5 δλο τό σώμα (φίδια) μέ τήν ουρά, μέ τή μύτη (προβοσκίδα), 
μέ δηλητήριο, μ’ απλά τσιμπήματα ή τοξικά. ’Ασφυξιογόνα αέρια, καυστικά 
υγρά, κείνα πού μυρίζουν άσχημα ή θολώνουν, ακινησία, προσποίηση, θ ά 
νατος κ.τ.λ.

Μέ ποια μέσα αμύνεται τό φ υτό .
γ) Παρατηρήσεις σχετικές μέ τά μέσα πού μεταχειρίζεται ό άνθρωπος, δταν ζή 

μόνος ή μέ άλλους ανθρώπους γιά νά υπεράσπιση τόν έαυτό του ή τήν ίδιοχτη- 
σία του; Περιφράγματα, κάγκελα, θύρες μέ κλειδαριές, σύρτες, καγκελόφραχτα 
παράθυρα, χρηματοκιβώτια κ.τ.λ. ’ Αστυνομία, χωροφύλακες, νυκτοφύλακες, δικα
στήρια, φυλακές, πυροσβέστες κ.τ.λ."Οπλα, φρούρια, τάφροι (νά δοΰν στρατιωτικά 
γυμνάσια).

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΜΗΝΑΣ : ’ Ανάλογα μέ τίς συνθήκες τοΰ περι
βάλλοντος καί τά μέσα πού αύτό διαθέτει' τά παιδιά θά δοΰν πώς τά βοηθούν 
στήν άμυνά τους τά φυτά, τά ζώα, τά ορυκτά, ή οί άνθρωποι (οικογένεια, σχο
λείο, κοινωνία). Ή  σειρά δέν εΐναι αμετάβλητη ούτε δώ , ούτε καί αλλού.

Δέ θά χάσουν δέ ποτέ τήν ευκαιρία νά μαζεύουν δοκουμέντα άπό πρώτο χέρι 
γιά τά τω ρ ^ ά  γεγονότα. Αύτό τό μάζεμα μπορεί νά χρειαστή αργότερα γιά υλικό 
συσχετισμού. Έ ν  ανάγκη θά άφήσουν στό τετράδιο τής παρατήρησης καί τοΰ 
συσχετισμοΰ μιά θέση ελεύθερη γιά νά βάλουν Ικίτΐ τίς αποδείξεις πού θά μαζέ
ψουν σιό διάστημα τοΰ χρόνου. Μέ μαθητές πιό ηλικιωμένους (πάνω τών 10  
χρονών) μεταχειριζόμαστε τό σύστημα τών καρτελών.

Η ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ : α) 'Ά μ υ να  τω ν  ζώ ω ν :  Όμαδική κατάταξη τών 
ζώων ανάλογα μέ τά μέσα τής άμυνάς τους, πού νά ταιριάζη μέ μιά ζωολογική 
ταξινόμηση πολύ στοιχειώδη: Οικογένειες άπό σκουλήκια τής γης, μύδια, καρα
βίδες, μΐγες, πεταλούδες, μηλολόνθες, μέλισσες, μερμήγκια, ψάρια, βατράχια, σαύ
ρες, φίδια,σπουργίτια, κότες, κουνέλια, γελάδες, άλογα, σκύλους, γάτους, πιθήκους.
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Θά παρουσιατή άνάγκη άπό νέες παρατηρήσεις τών ζώων, ποΰ τον πρώτο
μήνα τά παρατήρησαν πολύ σύντομα.

β) Π οια  ζώ α  προκαλοϋν κ ινδύνους  σ τόν  ά νθ ρ ω π ο  : Τα πρωτόζωα, τα
σκουλήκια (παράσιτα), τά μαλάκια (δηλητηρίαση), τά οστρακόδερμα, τα έντομα 
(παοάσιτα, φαρμακερά, βλαβερά, επικίνδυνα κ.τ.λ.) τα ψαρια τα αμφίβια^ και 
τά ερπετά (σαΰρες, φίδια) τά πουλιά, τά θηλαστικα. Καταταξη σχετική με τη 
μορφή τοϋ κινδύνου, πού προκαλοϋν.

β') Κ ίνδ υ ν ο ι  π ού  προκαλοϋν τά  ζώα  στά ζώ α .  
β") Κ ίνδ υνο ι  πού  προκαλοϋν τά ζώα  στά φυτά .
γ) Μ έσα Άμυνας ένάντια  στά ζώ α  : Κυνήγι, ψάρεμα, παγίδες κ.τ.λ. κυνή

γημα στίςμΐγες, τά κουνούπια, προφύλαξη άπό ψύλλους, σκουλήκια κ.τ.λ.  ̂
δ) Τά ζώ α  β ο η θ ο ύ ν  τό ν  Ά νθρω πο  στήν  Άμυνά του  : Ειδική μελετη ενο, 

ή περισσότερων ζώων ανάλογα μέ τις ευκαιρίες. Παράδειγμα Παραβολή του 
σκύλου μέ τό γάτο, τοϋ σκύλου με τ’ αλογο, τής νυχτερίδας με την υπολαιδα
(αν είναι δυνατόν), τοϋ σκαντζόχοιρου μέτόν τυφλοπόντικα.  ̂ ^

ε) Τά ζώ α  β ο η θ ο ύ ν  τά  ζώ α  καί τά φ υτά  σ τήν  Άμυνά τους. Αυτο πιο πολυ
στις άσκήσεις συσχετισμού σέ μαθητές πού πιά έχουν μυηθή (9 - 1 0  χρονών).  ̂

στ) Ό  Άνθρωπος β ο η θ ε ΐ  τά ζώα  στήν Άμυνά τους.  Π ως τα προστατεύει 
από τό θάνατο, τήν κλοπή, τήν αρρώστια, τους κίνδυνους. ^

Σχετικά μέ τούς σκύλους : Προστασία τους άπό τό κακομεταχειρισμα (να
βλέπουν στούς δρόμους σκύλους ζεμένους, ζώα φορτωμένα, πως ζεφουν τα αλόγα,
κολάνες προστατευτικές).

Σχετικά μέ τ’ άλογα. Προστασία τών αλόγων.
Σχετικά μέ τά ζώα, πού μεταφέρουν στά σφαγεία.
Σχετικά μέ τά πουλιά (κανονισμός κυνηγιού μέ παγίδες).
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟΣ ΜΗΝΑΣ : Η ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ Η ΓΗ. Οί πετρες,

τό νερό, τό φωταέριο κ.τ.λ. , , ,
α) Κ ίνδ υ ν ο ι  π ο ύ  προκαλοϋν τά  όρυκτά στόν  Άνθρωπο : Νερο, πλημμύρες, 

χιόνι, βρασμός ρευμάτων, χιονοστιβάδες. Φωτιά, πυρκαϊά, άτύχημα άπό σιδε-
ρόδρομο, έκρηξη. Σεισμοί και ήφαίστεια κ.τ.λ.

β) Μ έσα Άμυνας ένάντια  ατούς κ ινδύνους.  Προχώματα, φραγμοί (εναντία
στις χιονοστιβάδες) γεφύρια κ.τ.λ. /

γ) Τά ορυκτά β ο η θ ο ϋ ν  τόν Ά νθρω πο.  Πανοπλίες, παγίδες, περιφράγματα,
οπλα, φρούρια, τάφροι, υπόστεγα, άσφυξιογόνα._άέρια, φαρμακερά βέλη κ.τ.λ.

8) Τά όανχζά βοτί'Ο'ονν ζο. φ νζα  χαι ζα  ζοοα.
ε) Ό  Άνθρωπος β ο η θ ε ΐ  τά δρυκτά  : Διατήρηση τών βουνών κ.τ.λ. 

Έ Κ Τ Ο Σ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΟΣ ΜΗΝΑΣ : Η ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ. 
α) 'Ομαδική κατάταξη τώ ν  φ υ τώ ν  άνάλογα μέ τά  μέσα της Άμυνας τους :

μυρωδιά, γεύση, αγκάθια, φλούδα, χυμός κ.τ.λ.
β) Κ ίνδυνο ι ,  π ού  τά φ υτά  προκαλοϋν στόν  Άνθρωπο.  Τα φαρμακερα

φυτά, τά Ιπικίνδυνα (αγκάθια), τά φυτά πηγές αρρώστιας (μικρόβια), 
β') Κ ίνδυνο ι ,  π ο ύ  προκαλοϋν τά φ υ τά  στά ζώ α .

β") Κ ίνδυνο ι,  π ού  προκαλοϋν τά φ υτά  ατά φ υτά  : παράσιτα, μανιτάρια, 
βότανα.

γ) Μ έσα Άμυνας ενάντια  στά φ υτά .
δ) Τά φ υτά  β ο η θ ο ϋ ν  τον  Άνθρωπο νά υπερασπ ιστή  : Ιο  άπο τα ζώα (βέ

λος, παγίδα, δηλητήρια, φράχτες) 2 ο από τά άλλα φυτά (παράσιτα, μανιτάρια, 
βότανα, εργαλεία ξύλινα γιά νά βγάζουν τά κακά χόρτα) 3ο άπό τά ορυκτά, τή 
γη (ξύλινα προχώματα, ξύλινοι φραγμοί, ξύλινα γεφύρια).

ε) Τά φ υτά  β ο η θ ο ϋ ν  τά φ υτά  και τά ζώα.
στ) Ό  Άνθρωπος β ο η θ ε ΐ  τά φ υτά  : Τά λευτερώνει άπό τά κακά χόρτα, τά

παράσιτα, πολεμά τις αρρώστιες τους (βοήθεια ενάντια στήν ξηρασία, τή ζέστη
και τό κρύο).

ΟΓΔΟ ΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ : Η ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οϊκογέ- 
νεια, σχολείο, κοινωνία.

α) Οί ηθικοί καί κοινωνικοί κίνδυνοι, τα ελαττώματα τοΰ παιδιοϋ, οι κα
κοποιοί.

β) Ή  βοήθεια τής οίκογενείας.
γ) 'Η  βοήθεια τοϋ σχολείου.
δ) Ή  βοήθεια τής κοινωνίας’ ή αστυνομία, οί χωροφύλακες οί πυροσβέστες

οί πράκτορες τών γραφείων ύγιπνής, οί φυλακές τό δικαστήριο, τά νοσοκομεία.
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΜΗΝΑ. Ο ΗΛΙΟΣ, ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ Η ΑΜΥΝΑ.
'Π βοήθεια τοϋ ήλιου, κίνδυνοι τή νύχτα, στό σκοτάδι (τό φώς μας βοηθεΐ 

νά βλέπωμε τούς εχθρούς. Ηλιοθεραπείες ενάντια σέ μερικές αρρώστιες).
ΔΕΚ ΑΤΟΣ Μ Η Ν ΑΣ: Επανάληψη. Δοκίμια συνθέσεων στσύς πίνακες, σχέ

δια κ.τ.λ.
Α Ν Α ΓΚ Η  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
Ή  άνάγκη τοΰ ανθρώπου νά τρώγη, νά πίνη, νά είναι-καθαρός, νά έχη 

ρούχα, στέγη, νά χρησιμοποιή τή φωτιά.
Ή  άνάγκη νά καλλιεργή τή γή, νά εχη κτηνοτροφία. Ή  άνάγκη νά φτιάχνη 

υφάσματα, ροΰχα καί ήδη καλλωπισμοΰ.
Ή  ανάγκη νά χτίζη σπίτια, νά βγάζη υλικά γιά τήν κατασκευή τους, νά 

φτιάχνη έπιπλα.
Ή  άνάγκη άπό καύσιμη ύλη, ή άνάγκη νά προφυλάγεται άπό τις αρρώστιες.
Ή  κατασκευή εργαλείων καί μηχανών γιά εργοστάσια κι εργαστήρια.
Ή  άνάγκη άπό δρόμους καί άπό μέσα συγκοινωνίας.
'H  -ανάγκη άπό μέσα επικοινωνίας.
Γιά δλα αύτά πρέπει τά όργανα νά κινούνται, νά πιάνουν, χρειάζεται νά μιε- 

σολαβούν τά διάφορα μέρη τοΰ σώματος, αλλαγή θέσης κ.τ.λ.
. Αύτά άκόμα ζητούν τήν κατασκευή καί τό στήσιμο τών μηχανών, τήν εξημε- 

ρωση ζώων, τό μετασχηματισμό προϊόντων ζωϊκής, φυτικής καί ορυκτής πηγής- 
τήν κατασκευή καί τή* διατήρηση τών δρόμων, τών καναλιών, ποταμών καί λι
μένων' τήν κατασκευή μεγάλου αριθμού μέσων συγκοινωνίας σέ ξηρά καί σέ 
θάλασσα.
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I. Ci κινήοείξ τών άνδρώπων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
A. Οί διάφορες κινήσεις το ν  χεριού, τοϋ καρπού, χοΰ^βραχιονιου, του 

ώιιου, τοϋ κορμού, τών κνημών, τών ποδιών, τοϋ λαιμού, τού πρόσω.to y , των 
ματιών, τής γλώσσας κ. τ. λ. Κινήσεις πού ζητούν τη μεσολάβηση των οστών. 
Κινήσεις πού δέ ζητούν τή μεσολάβηση τών δοτών. Τά κυριώτερα οστα και

άοθρώσεις. ,
Οΐ μυεί. Κυριώτεροι μύες πού χρησιμοποιούνται στις κινήσεις που ζητουν τη

μεσολάβηση τών οστών. Τούς διαφόρους μοχλούς, πού θυμίζουν. Παραστατικό 
μάθημα. Ή  δύναμη τών μυών. Παραστατικό μάθημα μέ σακκια απο αμμο και 
πέτρες η μέ σιδερένιο ραβδί η σκοινί και τροχαλία. Γρηγοράδα των κινήσεων. 
Πειράιιατα. Ρυθμός τών κινήσεων. Π ειςάματα— μίμηση ενός γνωσιου ρυθμου, 
πού είδαν ή δκουσαν.Άκρίβεια τών κινήσεων. Π ειράμαια-ρίχνουν ενα τοπι μεσα 
άπό ενα άνοιγμα. Ζυγαριά. Πειράματα. Έπιτηδειότητα, Διάφορα πειραματα 
κοατοϋν ενα μπαστούνι κάθετο πανω στο απλωμένο χερι.

'  ’Αποτελέσματα Απο τήν εξάσκηση τή: γρηγοράδας και τής ακρίβειας τών κι
νήσεων. Πειράματα. _ f

Κούραση τών μυών. Παραστατικό μάθημα — τρέξιμο, ορθοστασία,^ πηδημα 
μέ τό ενα πόδι. νά τεντώνουν τά χέρια μέ αντικείμενα καί χωρίς αντικείμενα' να 
βαστάνε λίγη ώρα ε"να σάκκο μέ 1 0  κιλά βάρος χρησιμοποιώντας τά χέρια, τους 
ώμους, τόν κορμό, τά μέλη κ.τ λ. ν’ ανοίγουν ενα πακέτο δσο μπορούν πιο γρή
γορα, νά φτιάχνουν ενα πακέτο, νά τακτοποιούν χάρτες κι άλλα αντικείμενα, ^να 
κουβαλούν ενα ποτήρι η αλλο δοχείο γεμάτο νερό, νά κουβαλούν ενα πραμα
στό κεφάλι, στούς ώμους κ.τ.λ. , , , -

Β. Κινήσεις  τώ ν  χεριών  στή  δουλειά. Τό χέρι δμοιο με τελειο εργαλείο.
Τά όσια και οι μύες τοΰ χεριού. Διάφορες βαθμίδες λυγίσματος και τεντώματος. 
Πειράματα. Διάφορες κινήσεις τοΰ χοντρού δάχτυλου και τοΰ δείχτη.

Διάφορες κινήσεις τοΰ χεριού (χωρίς τή βοήθεια τού βραχιονιοΰ) . νά τσιμπά,
νά γρατζουνίζη, νά παίρνη, νά σπρώχνη, νά πιέζη, νά σβήνη, να σπαη, να
άπλώνη, νά σχεδιάζη, νά τιλύγη κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Κινήσεις τοϋ χεριοΰ μέ τή βοήθεια τοϋ βραχιονιοΰ (ίδιες κινήσεις μα πιο 
δυνατές). Κινήσεις τοϋ χεριοΰ μέ τή βοήθεια τών ώμων (οΐ ίδιες κι ακόμα να 
σηκώνη, νά χαμηλώνη, νά στηρίζη, νά σπάη, νά κουβαλή). Κινήσεις τοΰ χεριού 
μέ τή βοήθεια τοΰ κορμού. Κινήσεις τοΰ χεριοΰ μέ τή βοήθεια των ποδιών. 
Ε ργασία  πού απαιτεί τή μεσολάβηση τών δυό χεριών.

Γ. Κ ινήσεις  π ου  προκαλοϋνται άπο τις διάφορες έργασίες τής καθημ ε
ρινής ζωής. Ντύσιμο, λούσιμο, στε/νιομα, περίπατος κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Δ Κ ινήσεις  τώ ν  χεριών και τώ ν  δ ιαφ όρω ν  μερών τοϋ  σώματος π ο υ  
πρόκαλοΰν τά διάφορα επαγγέλματα. (Τίς παρατηρούν στό σπίτι, στόν περί-
πανο, στό ταξίδι κ.τ.λ. καί τις μιμούνται).

Ή  μαγείρισσα καί ή πλύστρα—κόβουν, χύνουν, ραντίζουν, μαδοΰν, αγορά*
ζουν, καθαρίζουν κ·τ.λ.
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Ό  ζαχαροπλάσιης, ό ψωμάς —ζυμώνουν, πλάθουν, βάζουν στό φοΰρνο κ.τ.λ.
Ό  γεωργός, ό σπορέας, δ χωρικός.
Ό  κηπουρός, ό βοσκός, ό κτηνίατρο;, ό έμπορος.
Ό  ύραντής, ό κόφτης, δ ράφτης.
Ό  κρεοπώλης, ό βυρσοδέψης.
Ό  σιδεράς, ό μηχανικός, ό κλειδαράς.
Ό  ξυλουργός, ό λεπτουργός.
"Ομαδική κατάταξη τών έπαγγελιιάτων ανάλογα μέ τίς διάφορες κινήσεις πού 

κάνουν— ανάλογα μέ τή δύναμη, πού πρέπει νά χρησιμοποιούν.
Ε. Κινήσεις , πού άπαιτοϋν τά διάφορα είδη τών παιγνιδιών.
Παιγνίδια μέ ό'ργανα, χωρίς όργανα. Παιγνίδια, ατομικά, ομαδικά. Σπόρ

X . \ 3 / ■**και σωματικές ασκήσεις.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜ ΟΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ- Επαγγέλματα καί ασχολίες άλλης χοίρας. 

Στό Κογκό. Στήν Κίνα.
ΣΥΣΧ ΕΤΙΣΜ Ο Σ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ. ’Επαγγέλματα καί έργασίες περασμένης εποχής.

II. Κινήσεις τών ζώων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Παρατηρούν τά ζώά τοΰ σχολείου (έντομα, πουλιά, βατράχια, 
σκύλο, γάτο κ τ.λ.) τοΰ δρόμου, τής χώρας (άλογα, αγελάδες κ.τ.λ.).

Παραβολή τών κινήσεών τους μέ κείνες τοΰ παιδιοΰ. Παρατήρηση καί ανα
θεώρηση τών κινήσεων τοΰ πιάσιμου μέ τό στόμα, μέ τό ράμφος, μέ τά νύχια, 
μέ τίς φτεροΰγες κ.τ.λ.

Παοατήρητη καί αναθεώρηση τών κινήσεων, πού κάνουν γιά νά φάνε (μερη 
τοϋ ζώου πού μεσολαβούν σ’ αύτές τίς κινήσεις).

Διαφορά μεταξύ γάτου καί σκύλου, ποντικού καί κουνελιού κ.τ.λ. πουλιά, ψα- 
ρια, έντομα.

Κινήσεις πού κάνει τό ζώο γιά νά προφυλαχτή άπό τό κρύο. Κινήσεις γιά νά 
άμυνθή καί νά Ιπιτεθή. Κινή^ις γιά νά περιτοιηθή τά μικρά του. Κινήσεις γιά 
νά ύπηρετήση τήν ομάδα του. Κινήσεις πού κάνει δταν παίζη.

ΣΥΣΧ Ε Τ ΙΣΜ Ο Σ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ.
Τά προηγούμενα σημεία άναφέρονται σέ ζώα τών ξένων χωρών (ειδική με- 

λέιη τής ζωολογίας τοΰ Κογκό γιά τά παιδιά τοϋ Βελγίου).
Α. Ή  έργασία τών ζώ ω ν  γιά τόν Άνθρωπο και με τόν άνθρωπο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στή χώρα μα: τώρα. Τά ζώα πού βοηθούν τόν άνθρωπο στή 

δουλειά του : Τό άλογο, ό γάιδαρος, τό βόδι, τό μουλάρι, ό σκύλος κ.τ.λ. (ανα
θεώρηση τών τροφών, κατοικία, άμυνα),

Βοηθούν στή γεο^ργία (σπέρνουν καλλιεργοΰ», μαζεύουν, αλωνίζουν κ.τ.λ.). 
Βοηθοΰν στό νά φυλάγουν άλλα ζ ώ α —δ σκύλος που φυλάγει τά κοπάδια κ.τ.λ. 
Βοηθοΰν στήν μεταφορά τό άλογο, τό μουλάρι, ό γάιδαρος κ.τ.λ. Βοηθοΰν στη 

■βιομηχανία—χρησιμοποίηση τοΰ σκύλου στήν κατασκευή βουτύρου, κ.τ.λ.
Τά ζώα πού βοηθοΰν τόν άνθρωπο στά σπόρ και στίς διασκεδάσεις.
Ό  άνθρωπος γιά νά βοηθηθή στή δουλειά του χρησιμοποιεί τά προϊόντα τών 

ζώ ω ν—λίπο:, κόκκιλα, κέρατα, τρίτες, νύ^ια, δέρμα χ,υ,λ.
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ΣΥΣΧ ΕΤΙΣΜ Ο Σ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ. Σήμερα σέ άλλες χώρες. Τα ζωα των άλλων 
χωρών ποΰ βοηθούν τού; ανθρώπους τών πόλεων. Ζώ α  τών πόλεων πού ^βοηθούν 
τούς ανθρώπους τής εξοχής. Ζώα πού βοηθοϋν τούς ανθρώπους τής ακτής.

Στις ψυχρές χώρες— οί λάπωνες, τάρανδος, σκύλος.
Στις θερμές χώρες— ελέφαντας, καμήλα, δρομσδα άγριογάϊδαρος, λαμας κτλ.
Στά βουνά— Ελβετία, τό μουλάρι.
Στην ακτή.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜ ΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ. Στήν αρχαία εποχή τα ζωα τα μεταχειρίζον

ταν πολύ περισσότερο άπό σήμερα. Ζ ωα τών πρωτόγονων λαών Βαβυλώνιοι, 
Φοίνικες Αιγύπτιοι, "Ελληνες, Ρωμαίοι και Γαλατες κ.τ.λ.

Β '. ‘Η  έργααία τοϋ  α νθ ρ ώ π ο υ  γιά  τά ζώα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ- Στή χώρα μας αυτή τή στιγμή. Κτηνοτροφία άλογα, γε

λάδες, σκύλοι κ.τ.λ. Χτίρια γιά τή προφύλαξη τών ζώ ω ν — σταϋλοι. ^
’ Εργασία τοΰ κτηνίατρου— Σχολές κτηνιάτρων. Νοσοκομεία γιά ζωα, κοιμη

τήρια. Γεωργικά σχολεία, μαθήματα γιά μισθώματα κτημάτων, κτηνοτροφία* 
Πτηνοτροφία καί μελισσοτροφία. Έπαγγέματα σχετικά μέ τήν περιποίηση των 
ζώ ω ν— βοσκός, υπηρέτης σέ υποστατικό κ.τ.λ.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜ ΟΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ. Τά ζώα πού τώρα τρέφουν στις άλλες χώ
ρες. Στις διάφορες χώρες τής Ευρώπης. Στό Κογκό. Στις ψυχρές χώρες.

Στις θερμές χώρες —ελαφαντοτροφία, στρουθοκαιιηλοτροφία, καμηλοτροφια.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜ ΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ. Ζώα ποΰ έτρεφαν στην αρχαία εποχή. Οι 

πρωτόγονοι, οί Βαβυλώνιοι κ.τ.λ.

III. Κινήσεις τών φυτών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Α ργές κινήσεις τών φυτών. Φυτα ακίνητα καί φυτά ελεύ
θερα, πού αλλάζουν θέση. Κινήσεις πού άπαιτοΰν τή μεσολάβηση των διαφόρων 
μερών τοϋ φυτοϋ, μάτια, φύλλα, λουλούδια, ρίζες, μέρη τοϋ λουλουδιού).

Ε πίδραση τοΰ φωτός, τής ζέστης, τής υγρασίας— παρατήρηση καί πειράματα.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜ ΟΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ- Κινήσεις τών φυτών άλλων χωρών.
Α '. Φυτά π ου  β ο η θ ο ϋ ν  τόν  ά νθ ρ ω π ο  στή δουλειά  του.
Β '.  ’Η  έργααία τοϋ  ά νθ ρ ώ π ο υ  γιά  τή β οήθ ε ια  τώ ν  φ υ τώ ν .

IV . Κινήσεις ορυκτών.

Κινήσεις τοϋ ά έ ρ α - άνεμος, μπόρες, στρόβιλοι κυκλώνες (δές τό πρόγραμμα 
γιά τήν άμυνα ενάντια στούς κινδύνους). Οί κυριώτεροι άνεμοι καί ή επίδρασή 
τους στή θερμοκρασία, στή βροχή, στήν υγεία κ.τ.λ. Γρηγοράδα τοΰ άνεμου.

Κινήσεις τοΰ νεροϋ  —πτώση νεροΰ, βροχή, χιονοστιβάδες, πάγος, παγετώνες. 
’ Αποτελέσματα τής κίνησης τοΰ νεροϋ. Κύλισμα τών ποταμών προς τη θαλασσα. 
Ε ξ ά τ μ ισ η  — σύννεφα, βροχή. Διανομή νεροϋ στις πόλεις— σπίτια, δρόμοι, δε
ξαμενές.

Κινήσεις τών λ ίθ ω ν — επίδραση τοΰ καιροϋ, τοΰ νεροϋ, τών χιονοστιβάδων, 
τών σεισμών, τών εκρήξεων τών ηφαιστείων κ. τ. λ, Κρυστάλλωση διάλυση, 
λυώσιμο. Μεταβολή τής ακτής σέ διάφορα μέρη.
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Α ' . Π ώς  τ ά  δρνκτά  β ο η θ ο ϋ ν  τόν  Άνθρωπο στην  έργααία το ν .
Ό  άέρας — άνεμος, μύλοι. Ό  αέρας άπό υγιεινή άποψη (βλέπε πρόγραμμα 

άμυνας). Χρησιμοποίησή του γιά τις μεταφορές.
Τό νερό  — μύλοι, λιθάνθρακας, δύναμη τών νερών τού ποταμού, τής π α 

λίρροιας. Τί αποτελέσματα φέρνει τό νερό στούς βράχους —διάβρωση. Διάβρωση 
τοΰ εδάφους, επίδραση τής παγωνιάς. Χρησιμοποίησή του στις μεταφορές.

β '  CJJ έργααία το ν  ά ν θ ρ ώ π ο ν  γιά τά όρνκ τά .— ’Εμποδίζει  τις πλμμμν-  
ρες με τή διατή 3ηση τώ ν  δασώ ν.  (Βλεπε πρόγραμμα αμυνας).

Διατήρηση τών γραφικών τοπίων. Ε ργασία  γιά νά βροΰν πηγάδια (νερό, 
πετρέλαιο). Ε ργασία  γιά τήν εξαγωγή μετάλλων (μετκλλα). Εργασία λατομείου, 
ώρυχείων κ.τ.λ. Τεχνες καί επαγγέλματα σχετικά μέ τά ορυκτά. Ε ταιρία  ύδάτων, 
υδραυλικές μηχανές, γέφυρες.

V . Έργααία τής κοινωνίας

Α'. Π ώς έργάζεται ή οικογένεια γιά  τό παιδί.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Ή  οικογένεια τοΰ παιδιοϋ καί ή εργασία της γιά τό παιδί. 

Ή  εργασία τής μητέρας— στό σπίτι, έξω άπό τό σπίτι (αναθεώρηση). Ή  εργασία 
τοΰ πατέρα — στό σπίτι, έξω άπό τό σπίτι (αναθεώρηση) Ο ί άνθρωποι πού 
βοηθοϋν τή μητέρα καί τόν πατέρα. Ο ί αδερφοί καί αδερφές. Παραβολή διαφό
ρων οίκογενειών. Δυσκολίες που οι γονείς πρεπει να υπερπηδοΰν.

Ε ργασία  τοΰ παιδιοϋ γιά τήν οΐκογένειά του Γιά τούς γονείς του, τούς 
αδερφούς, τις αδερφές καί τούς άλλους τοΰ σπιτιού. Π ώς τό παιδί μπορεί να 
βοηθήση ; Παραβολή τών διαφόρων βοηθειών-, πού κάνουν διάφορα παιδιά στις 
διάφορες οικογένειες. Τό φτωχό παιδί βοηθάει περισσότερο τήν οικογένεια του 
από τό πλούσιο. Γιατί ; Μιά επίσκεψη στις φτωχές συνοικίες τής πόλης. ’Α να
φορές πού κάνουν τά παιδια για το πώς βοηθοϋν τα σπίτια τους.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜ ΟΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ. Ή  οικογένεια στις ξένες χώρες.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜ ΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ. 'Η  οικογένεια τόν παληό καιρό.
Β ’. ‘Ε ργασία  τής κοινωνίας και το ν  παιδιοϋ .
Ό  καταμερισμός τής  έργασίας. —  Παραβολή με τα διάφορά μερη τοϋ

σοόματοζ-
Ό μαδική  έργααία.
’Ατομική έργααία.
Τέχνες που προμηθευουν τροφές, ποτα. Κτηνοτροφία, μισθώματα κτημαιων, 

ψάρεμα, κατασκευή τροφών (άναθεώρηση). Τέχνες πού προμηθεΰουν στέγη, φο- 
οέματα (άναθεώρηση). Τέχνες καί επαγγέλματα πού βοηθούν στήν άμυνα ενάντια 
στούς κινδύνους, τις άρρώσαες καί τούς εχθρούς μας. Τέχνες καί επαγγέλματα 
χαρακτηριστικά τών πόλεων. Κράτος καί κυβέρνηση. Τέχνες καί επαγγέλματα 
σχετικά μέ τό εμπόριο, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες (ταχυδρομεία, τηλέγραφοι, 
τηλέφωνα κ.τ.λ.). Πίνακες διαφόροον τεχνών πού νά δείχνουν τις σχέσεις τους. 
Παραγωγοί φυσικών προϊόντων : γεωργός, κτηνοτρόφος, κηπουρός, μιναδόρος, 
ξυλοκόπος. Μεταφορά αυτών τών προίοντων : οδηγος, μηχανοδηγός, ψαράς
κ.τ.λ. Βιομηχανίες πού μετασχηματίζουν αύτά τά προϊόντα καί τά κατασκευά-
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ζουν : κονσέρβες, γαλατάς, τυροποιός, ζυθοποιός. Κ λωστήρια— υφαντήρια. Γυ- 
\|>οπλάστες, χτίστες. Βιομηχανίες πού μεταχειρίζονται τό ξύλο, τό πριόνι λε
πτουργός. Βιομηχανίες πού χρησιμοποιούν το σίδερο χυτήρια κ.τ.λ. Βιομηχα
νίες πού χρησιμοποιούν τό χαλκό, το τζίγκο, το μολυβί κ.τ.λ. Βιομηχανίες για 
τήν κατασκευή εργαλείων, μηχανών. Διανομή και κατασκευή τών ειδών εμπο
ρευμάτων. ’Έμποροι χοντρικής πο)λησης, έμποροι λιανικής, μεταπωλητες, τ α ξ ι 
διώτες κ.τ λ. Διαχειρίσεις και ελευθέρια επαγγέλματα.

Γ\ ’Εργασία  τοϋ  σχολείον  γ ιά  τό παιδί.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
Ή  έργασία τοϋ  σχολείου  γιά τό πα ιδί  : Ί ά  πρόσωπα που έργαςονται για 

τό παιδί στό σχολείο. Οί δασκάλοι και οι δασκάλες η εσωσχολικη και εξωσχο
λική εργασία τους. 'Η  Διεύθυνση — η εργασία της. Η επιστατρια και οί βοη- 
■Οειές της. 'Η  Διεύθυνση τών σχολείων. Ο επιθεωρητής. Το Υπονργεΐον τής 
Παιδείας καί τών Θρησκευμάτων.

Ή  έργασία το ν  π α ιδ ιοΰ  στό  σχολείο  : Σχολεία που σ αυτά θά παη αρ
γότερα τό παιδί. Σέ ποια ήλικία ; Έπίοκιψη αυτιον τών σχολείων. Γί μα
θαίνουν έκεΐ ; Οι παιδικοί κήποι. Αλλα σχολεία τής πόλης επαγγελματικό 
βιοτεχνικά, λΰκεια, καλλιτεχνικές σχολές, σχολεία για μεγάλους, ηλικία εγγραφής 
αριθμός παιδιών κ.τ.λ.

ΣΥΣΧ ΕΤ ΙΣΜ Ο Σ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ.
Τά έίλλα σχολεία  τής επαρχίας, τοϋ  κράτονς. Επαγγελματικά, βιομηχα. 

νικά, λύκεια, ακαδημία, πανεπιστήμια, διδασκαλεία, γυμνάσια κ.τ.λ. Σχολεία 
άλλων χωρών — Κογκό — Ινδίες —  Κίνα 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜ ΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ.
Σχολεία  τής Αρχαιότητας'. ’ Αρχαίοι, βωμοί, Βαβυλώνιοι, Αιγύπτιοι, Ελλη

νες, Ρωμαίοι κ.τ.λ.
Κάθε σημείο αύτοΰ τοΰ προγράμματος έχει μελετηθή κατά βάθος. Οί προπα- 

ρασκευές τών μαθημάτων επίσης έγιναν μέ τρόπο ειδικό. Η Δις D ecordes, δα 
σκάλα στό σχολείο D ecroly στήν ό5ό Erm itage, ειχ,ε τήν καλώσύνη νά μοΰ δόση 
αύτή τήν προπαρασκευή πού εγινε μέ τή συνεργασία τ?ΰ Δόκτορα.

(’ Ακολουθεί)

ΣΚΕ Ψ ΕΙΣ  ΚΑΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Τ Α  ΑΠΟ ΤΟ  Β ΙΒ Λ ΙΟ  ΤΟ Υ  Μ ΕΓΑΛΟ Υ 
ΣΥ ΓΓΡ Α Φ Ε Α  Ο Υ Ε Λ Σ  ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ SANDERSON
Ό  κυριώτερος σκ οπ ός  ένός σχολείου  δέν είναι νά  διδάσκη ά λ λ ά  νά  

κάνη τούς μαθητές του  νά  βλέπ ουν τήν κ α τά σ τα σ η  και τίς άν άγκ ες της 
άν θ ρ ω π ότη τα ς δ ίνοντα ς σ ’ αυ τού ς μερικές έννοιες γιά  τήν εξέλιξη τής 
ψυχής καί του π νεύμ ατος τοΰ άν θρώ π ου , κ άπ οιαν  ίδέα γ ιά  τήν π ρ ό ο δ ο  
τής άκέψης καί τοΰ ιδανικού του.

Ο υ σιαστικ ός σκ οπ ός τής ά γ ω γ ή ς  είναι νά  δόση  στό  ά το μ ο  περισσότερη  
ζω ή , ν ά  τοΰ μ ετάδοση  περισσότερη  δημιουργική δύναμη. "Α ν άκολουθή 
κανείς αύ τό  τό  σκ οπ ό  δλ α  τά  ά λ λ α  θάρθοϋν ώ ς  συμ πλή ρω μ α.

Σκέψ εις διά τή ν  Αγωγή τοϋ  Π αιδιοΰ

Ή  ά γ ω γ ή  πρέπει νά  τείνη, νά  έμποδίζη τήν τρομερή διασπ άθιση  ζωή ς 
καί τα λ έν τω ν  πού γίνεται σήμερα. Χ άρ ις  σέ  μιάν ά γ ω γ ή  πιό πραγματική, 
πιό κανονική ή π α ρ α γ ω γ ή  τής ά ν θ ρ ω π ότη τα ς  θά μ π ορού σε νά ε ΐν α 1· 
καταπληκτικά αύξημένη.

Ή  έπιστημονική δ ιδα σ κ α λ ία  πρέπει νά  είναι ζω ντανή , ελαστική καί 
π άντα  νά  ά ν α νεώ ν ετα ι. Δ έν  πρέπει νά  πλέη σέ  μιάν ά τμ όσ φ α ιρ α  σ τα σ ι
μότητας κι οριστικών λ ύ σεω ν .

Πρέπει τά  σ χ ο λ ε ία  νά  βρίσκ ω νται σέ  στενή επικοινωνία μέ τή ζωή  τής 
χ ώ ρ α ς . Οί μαθητές φ εύ γον τας ά π ’  α ύ τά  πρέπει νά  εΐναι εφ οδιασμ ένοι μέ 
ζήλο γ ιά  τή δουλειά  πού θ ’ ά ν α λ ά β ο υ ν  καί κ α λ ά  ώ πλισμένοι γιά νά  τήν 
κάμουν. Ή  ζωή  του μ εγ άλου  δέν πρέπει νά  εΐναι μιά άποκήρυξη τής σ χ ο 
λικής του ζω ή ς, μά τουναντίον ή εξακ ολούθη ση  καί τό ξά ν ο ιγμ α  τής μ α 
θητικής ζω ή ς.

Κ άθε λ α ό ς  θά έπρεπε νά  δημιουργήση ενα μ εγ άλ ο  εθνικό σ τρ α τό  με 
νέου τύπου στρ α τιώ τες  πού νά  ά γ ω ν ίζω ν τα ι ενάντια στήν άμ άθεια , στήν 
ά ρ ρ ώ σ τε ια  καί στή δια φ θορά .

Π ροσπ αθή στε νά  μπαίνετε στή σκέψη τώ ν  μ εγ ά λ ω ν  δ α σ κ ά λ ω ν  τοΰ κό
σμου. Δημ ιουργή σατε μιά βιβλιοθήκη, δ σ ο  μικρή κι άν εΐναι, καί μάθετε 
νά  τήν ά γ α π α τ ε . Ε ΐναι γν ω σ τό  κείνο πού έλεγε ό R u sk in  π ώ ς τά  βιβλία 
εΐναι «θη σα υ ρός βα σ ιλ η ά » .

Ε ξ α γ ν ίσ α τ ε  τήν καρδιά  σ α ς , ά ν α π τύ ξα τε  τήν εύφυΐα σ α ς , κ α τα σ τρ έ 
ψετε δ,τι μ έσα  σ α ς  έχετε τό  ταπεινό, έτοιμαστήτε νά  μπήτε σέ  κείνο τό 
π αλά τι, π αλ ά τι ένός νέου κ όσμ ου , πού δ έ ν ά ν ο ίγ ε ι  π α ρ ά  μ π ρος στή δου 
λειά καί στήν ά ξ ια . Κ ανείς π λούτος δέν μπορεί νά  δω ροδοκ ή ση , κ ανένα  
τέχ να σμ α  δέν μπορεί νά ξεγ ελ ά σ η  τό  φ ύλακα τοΟ π αλα τιού  τώ ν  εύγε. 
νώ ν σκέψ εων. . , .

Οί μαθητές πρέπει νά  μπαίνουν ελεύθερα σέ  δλ α  τά  διαμ ερίσμ ατα  
τοΟ σχολείου  ά κ όμ α  καί στις α ίθ ο υ σ ες  πού εΐναι γεμ άτες μέ συσκευές, 
ό ρ γ α ν α  καί πολύτιμα κι ελκυστικά βιβλία. Πρέπει ν ά  έχουν τό  δικαίω μα 
μά μεταχειρίζωνται ελεύθερα δ,τι τού ς χρειάζεται. Σ α στίζει κανείς βλέ
π ον τα ς  π ό σ ο  ελ ά χ ισ τα  άντικείμενα χάνουν ή κατα στρέφ ου ν .

Ό  κ α τ ά λ ο γ ο ς  τώ ν  έποπτικών μέσω ν τής δ ιδα σκ α λ ία ς  έχει ολ οκ λη ρω 
τικά ά ν ατρα π ή  α ύ τά  τά  τελ ευ τα ία  χρόνια. Σ ’ αύ τό  θά μ π ορού σα  νά  
π ρ οσ θ έσ ω  πιό σημαντικές άπ αιτή σεις ά κ ό μ α . θ ά  ζη τού σα  π. χ. κήπους 
—  ά π έρ α ν του ς κήπους —  καί εκτάσεις γής γιά  άγροτικ ό  π ειραμ ατισμ ό. 
Σ έ  μιά π ερίσταση  ό διευθυντής ά ς  βά ζει στή διάθεση τοΟ σχολείου  τό 
δικό του σπίτι καί τόν κήπο του. (Ε ύτυχώς τέτοια  π α ρ α δ ε ίγ μ α τα  άρχ ισα ν  
νά π α ρ ου σ ιά ζω ν τα ι συχνά καί στόν  τόπ ο  μ α ς μεταξύ  τώ ν  δα σ κ ά λ ω ν ).
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Βραβεία ’Ακαδημίας κα'ι δάσκαλοι.
Σ έ μιά -πανηγυρική συνεδρίαση  τής 25ης Μ αρτίου ή Α καδημία  Αθη

νώ ν έμ οίρασε  τά  δ ιά φ ορα  βρ α β ε ία  της.
1 ) Σ τό  δη μ οδιδά σκ α λ ο  Μ α ρ γ α ρ ίτα ς  Ε δ έ σ σ η ς  κ. Π αν. Ζ ιώ ταν  βρα βείο

Μ πενάκη δρ. 3000 γιατί εχει καταρτίσει π ρότυπο σχολικό κήπο.
2) Σ τό  δη μ οδιδά σκ α λ ο  Π ιτσά Κορινθίας κ. Β ασ . Ν τόκα β ρ α βε ίο  Μ πε

νάκη δρ, 3000, γιατί έργάστηκε ά π οτελ εσ μ α τικ ά  γιά  τήν π α ρ α γ ω γ ή  της 
γ εω ρ γ ία ς.

3) Σ τό  δη μ οδιδά σκ α λ ο  Κ αλλιθέας Δ ω ρ ίδ ο ς  κ. Ή λ . Κ ω νστα ν τελ λ ο  β ρ α 
βείο  Μ πενάκη δρ. 2000, διότι μέ έ ξο δ ά  του έκαμε συλλογή  γεωργικώ ν 
έργαλείω ν , βιβλιοθήκη, γεω ργικ ό μ ουσείο  καί σχολικό κήπο.

Τ ά  «Γ ρ ά μ μ α τα »  συγχαίρουν θερμά τούς δ α σ κ ά λ ο υ ς  ποΰ βραβεύτηκαν
γιατί γίνονται π ρότυπ α  στή λαϊκή μ ας εκπαίδευση πού τόση  άνάγκη  έχει
ά π ό  τέτοια  ά ν α ζω ο γ ό ν η σ η . ___________

Π Ω Σ  Ε Ρ ΓΑ ΖΟ Ν ΤΑ Ι Τ Α  Σ Χ Ο Λ Ε ΙΑ  Σ Τ Η Ν  ΑΓΓΛΙΑ
(Σειρά ομιλιών στό Μαράσλειο)

Ή  κ. Μ υρσίνη Κ λεάνθους —Π απαδημητρίου, ά λ λ ο τε  διευθύντρια τοΰ 
Δ ιδα σκ αλ είου  Ν ηπ]γών Κ αλλιθέας, έδωκε μιά σειρά  π α ιδα γ ω γ ικ ώ ν  ομι
λιών στήν α ίθ ο υ σ α  τοΰ Μ α ρ α σλ είου .

Στις ομιλίες αύ τές άν ά π τυ ξε  π ώ ς εργ ά ζον τα ι τά  σ χ ο λ ε ία  της ’Α γγ λ ία ς ,
πού ή ϊδια  σέ  δ ιά φ ορα  χρονικά δ ιαστή μ ατα  τόν τελευ τα ίο  αύτόν  καιρό 
έπισκέψτηκε καί συστηματικά π αρακ ολού θη σε. Οί όμιλίες της ήταν τό  π ό 
ρισμα  τής ερευνάς της, τής συζήτησης μέ τό  διδακτικό π ροσω π ικό  καί τής 
π αρακ ολού θη ση ς τώ ν  π αιδιών στή σχολική του ς εργ α σ ία . ΤΗ ταν εντυπώ 
σεις δχι ά π ό  θεωρητικές μελέτες, ά λ λ ά  ά π ό  τήν π ράξη .

Ή  όμιλήτρια ά ν α κ ο ίν ω σε  δτι στήν ’Α γ γ λ ία  εφ α ρ μ όζον τα ι δ ιά φ ορα  
Π αιδαγω γικ ά  συ στή μ α τα , δπ ω ς π. χ. τό σύστημα Μ ον τεσ σόρ ι, Ν τάλτον  
τώ ν  Π ρόζεκτς καί ά λ λ α . Δ έν  κ άνω μ ε περίληψη σχετική μέ τά  δ ιάφ ορα  
αύ τά  π α ιδα γ ω γ ικ ά  συ στή μ α τα , δπ ω ς τά  είδε  ή κ. Κ λ ε ά ν θ ο υ ς-Β ία π α δ η - 
μητρίου στήν εφαρμογή  τους καί στά  α π ο τελ έσ μ α τά  του ς, γιατί θά  τά  
δημοσιέψη ή ίδια σέ βιβλίο κι έτσι ό εκπαιδευτικός κ όσμ ος τοΰ  τόπ ου  μας
θά λάβη τήν ευκαιρία άναλυτι,κά νά τά  μελετήση.

Δ έν  μποροΰμε δ μ ω ς νά  π α ρ α σ ιω π ή σ ω μ ε  δύο π ρ ά γ μ α τα  : α ) τά  θ α υ 
μασμό  μ ας γ ιά  τήν άκ ού ραστη  αύτή Π α ιδ α γ ω γ ό , πού, ένώ  δέ βρίσκεται 
σέ  ενεργό υπηρεσία, κ α τα βά λ λ ει κόπ ους καί δ α π ά ν ες  γιά νά  π αρακολουθή  
τήν π ρ ό ο δ ο , πού γίνεται στόν  έ ξω  κόσμ ο σχετικά μέ τά  π α ιδα γ ω γ ικ ά  ζη
τή μ α τα , νά  μ άς τή μεταδίδη καί νά  μ άς συμβουλεύη τί μπορεί καί στόν  
τόπ ο  μας νά  γίνη· καί β) τήν πίκρα  πού μ ά ς π ροκ ά λ εσ ε  ή άδ ια φ ορ ία  τών 
έδώ  λειτουργώ ν τής εκπ αιδεύσεω ς, πού, ένώ  είχαν τήν εύκαιρ’ία νά  π α ρ α 
κολουθήσουν τις όμιλίες καί νά  κ ατα τοπ ιστούν  σ τ ά -  νέα  π α ιδα γ ω γ ικ ά , 
ρ εύ μ α τα : μόλις έλάχιστοι π α ρ α κ ολ ού θ η σα ν  δλη τή σειρά  τώ ν  ομιλιών.

Τ ά  «Γ ρ ά μ μ α τα »  άπ οφ εύγουν κατ ,άρχήν τέτοιες κριτικές, ά λ λ  επειδή 
τό θέμα ήταν κ α θ α ρ ά  π α ιδα γω γ ικ ό  γι' αύ τό  κάνομ ε αύτή τήν π α ρ α 
τήρηση.

Τ Ο  Γ Γ Α Ι Δ Ν Ι Δ Ι  Τ Ο Υ  Π Α Ι Δ Ι Ο Υ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
*

Τ ά  σωματικά παιγνίδια.

Χωρίς νά παραλείψωμε εδώ τήν πρόοδο πού φανερώνεται άπό 6 - 1 5  χρόνων 
θά χωρίσωμε σέ εξι κατηγορίες τά σωματικά παιγνίδια τοΰ παιδιοϋ : Παιγνίδα δύ
ναμης, καρτερίας, γρηγοράδας, ευκινησίας, ισορροπίας καί έπιδεξιότητας.

Ιο Π αιγνίδ ια  δύναμης. Αύτά τά βρίσκομε πιο πολύ στό αγόρι παρά στό κο
ρίτσι. Αυτά δέ γεννιώνται μόνον άπό τάν πλεονασμό νέων ενεργειών, πού βρίσκουν 
ευχαρίστηση στό νά δοκιμάζουν τή δύναμή τους, άλλά επίσης άπό τήν άόριστη 
επιθυμία πού έχουν τά παιδιά νά μιμούνται άπό τώρα τις εργασίες τών μεγάλων, 
καί πιδ συνειδητά ακόμα, άπό τή μέριμνα νά παλαίσουν -μέ τούς συντρόφους τους 
δείχνοντας σ’ αυτούς τή δύναμή τους. Τό παιδί παίζει τόν «Η ρακλή» πάντα μπρο
στά σέ κάποιον.

Καί θά δείξη τή δύναμή του τό παιδί μέ δλα του σχεδόν τά μέλη. Γιά νά 
δείξη πώς εχει γερά νεφρά θά σηκώση το άδερφάκι του κι άκόμα καί τό μεγαλύ
τερο του. Γιά νά άποδείξη πώς ή πυγμή του είναι δυνατή θά σφίξη τό χέρι ένός 
συντρόφου του ώς που εκείνος νά τοΰ ζητήση χάρη ή θά βχλη δλα του τά δυνατά 
νά άνοιξη τό χέρι τοΰ φίλου του ή νά τοΰ τό κάμψη χωρίς εκείνος νά θέλη. θά  
επίδειξη τή δύναμη τοΰ βραχιονιοΰ του ρήχνοντας δσο μπορεί πιά μακρυά μιά 
βαρειά πέτρα ή πετώντας τά τόπι πιο ψηλά κι άπ’ τά ψηλά δέντρα. Μέ τό πή
δημα θά δείξη τή δύναμη τής κνήμης του. Καί θά κάμη λογιών-λογιών πηδή
ματα : πήδημα σέ μάκρος, πήδημα σέ ΰψος, πήδημα μέ τά πόδια Ινωμένα.

2ο) Παιγνίδ ια  καρτερίας. Αύτά είναι μιά ποικιλία τοΰ πρώτου μέ τή δια
φορά, πού μπάζουν ενα ηθικό στοιχείο, τήν επιμονή. "Ενα παιδί άπό φιλοτιμία θά 
έξακολουθήση τό παιγνίδι ώς τό ανώτατο σημείο τών δυνάμεων του, ενώ ενα άλλο 
(επίσης -ρωμαλέο, άλλά μέ λιγώτερο θάρρος) τά άφίνεί μέ τό πρώτο πού θά κουρα- 
στή. Τύπος παιγνιδιού καρτερίας εΐναι τό εξακολουθητικό τρέξιμο. Τά παιδί δέν 
δείχνει σ3 αύτά μόνον τή δύναμή του, άλλά καί τήν επιμονή του καί τήν τέχνη νά 
οΐκονομάη τις προσπάθειές του γιά νά διαρκούν. Καί ποΰ δέ θέλει νά δείξη τήν 
αντοχή του ! Θά βαστάξη τήν αναπνοή του δσο μπορεί περισσότερο γιά νά επανα- 
λάβη είκοσι φόρες μιά φράση. Μέ άλλο παιγνίδι θά άσκηθή νά κρατάη τό γέλιο 
του. Δέ δοκιμάζει τη δύναμη τής ματιάς του αναγκάζοντας τά σύντροφό του νά 
κλειή τά μάτια πριν άπό τά δικά του ; "Ολα αύτά εΐναι, κατά βάθος, ασκήσεις 
εξουσίας καί δύναμης.

3ο) Ά λ λ η  μορφή τής σωμαιΐκής δύναμης εΐναι ή γρηγοράδα.  Τά περισσό
τερα παιγνίδια μέ τρέξιμο σ’ αύτή τήν κατηγορία ανήκουν π. χ. τρέξιμο πού νικη 
τής του εΐναι εκείνος πού φτάνει πρώτος στό τέρμα, τρέξιμο γιά νά πιάση τούς 
άλλους ή γιά νά τούς ξεφύγη. Γι αύτά τά παιδιά μιμοΰνται τό γάτο ή τό λύκο κτλ. 
Μή λησμονάμε καί τά πήδημα μέ τό σκοινάκι, τά τσέρκι καί τό κλασσικά παιγνίδι

Ο. LEM RRIE
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μέ τις τέσσερις γωνιές. Αυτά είναι παιγνίδια προπάντων γιά τίς κνήμες καί ή νίκη 
ά,ήκει στόν πιό γρήγορο.

4ο) Τά π α ιγν ίδ ια  ευκινησίας. Αύτά καλλιεργούν πιό πολύ τή γοργότητα 
των κινήσεων παρά τήν ευκινησία των οργάνων. Τό παιδί παίζει γιά νά δόση στά 
χέρια καί στά δάκτυλά του τό m axim un τής εύλυγισίας κι είναι περήφανο άν λυ- 
γίση τις αρθρώσεις του περισσότερο άπό ενα σύντροφό του! Δείχνει τήν ελαστικό
τητα άπό τά γόνατά του πηδώντας καθισμένο στις 'φτέρνες (πήδημα τοΰ βατράχου), 
τήν ελαστικότητα τή; σπονδυλικής του στήλης κάνοντας συνέχεια ενα σωρό τοΰμ- 
πες καί τήν ελαστικότητα άπό δλο του τδ σώμα μέ τό πήδημα τοΰ προβάτου. Ή  
νίκη εδ δ ανήκει λιγώτερο στόν πιό δυνατό καί περισσότερο στόν πιό εύκίνητο καί 
στόν πιό ελαφρό.

5ο) Τά π α ιγνίδ ια  ισορροπίας  εΐναι ενας συνδυασμός άπό τά προηγούμενα μό
νον πού σ’ αύτά εδώ παρουσιάζεται ενα είδος υπολογισμού καί προσοχής τών μυών. 
Πρέπει γιά νά αποφεύγουν τό πέσιμο νά συνδέουν προσπάθειες καί κινήσεις. Η 
πρώτη απόπειρα εκδηλώνεται μέ τά κάγκελα τής σκάλας, πού τά κατεβαίνουν 
πρώτα ξαπλωμένοι πάνω μέ τήν κοιλιά καί ύστερα καβάλλικευτά. “Υστερα ερχεται 
τό τρέξιμο μέ τά ξυλοπόδαρα, τό περπάτημα πάνω στό δοκάρι κ. τ. λ. Οί πιό 
επιδέξιοι θά περπατήσουν μέ τά χέρια ή θά περιστρέφουν τό σώμα τους περπα
τώντας μιά μέ τά χέρια μιά μέ τά πόδια. Τέλος θά απόχτηση τό παιδί τήν ισορ
ροπία πάνω στό ποδήλατο.

6ο. Τά παιγνίδ ια  έπιδεξιότητας.  Γι’ αύτά χρησιμοποιούν τήν ευκινησία τοΰ 
σώματος μέ Ινα πνευματικό στοιχείο γιά τήν προσαρμογή σέ ενα εξωτερικό αποτέ
λεσμά. Τό στοιχείο αύτό είναι ή διεύθυνση τών κινήσεων ή ή κατάλληλη περίσταση 
πού αύτές θά γίνουν.

Ή  πρώτη μορφή είναι ακριβώς τό σημάδεμα. Καί σ’ αυτό άνταποκρίνονται σχε
δόν δλα τά παιγνίδια μέ τό τόπι. Σημαδεύουν γιά νά χτυπήσουν τό σύντροφό τους' 
σημαδεύουν γιά νά ξεφύγουν τό χτύ.-„ημα ή γιά νά αρπάξουν τό τόπι στό πέταγμα του.

Μαζί μέ τή διεύθυνση πρέπει νά λογαριάσουν καί τή βολή, δταν παίζουν π. χ. 
βώλους, αμάδες, ρακέττα, δταν μπάζουν τή σφαίρα στό σημάδι, δταν παίζουν τσού- 
νια, σαΐτα, διάβολό, βιλβουκέΐο, τέννις, κροκέτο κ.τ.λ. Τήν επιτυχία σ’ αύτά τά 
παιγνίδια τήν εξασφαλίζουν ή ταχύτητα καί ή άκρίβεια. Τέλος στά παιγνίδια μέ 
ραβδιά ή μέ κότσια θριαμβεύει ή λεπταλόγα επιδεξιότητα μαζί μέ μιάν ατάραχη 
υπομονή.

Καθώς είπαμε καί στήν αρχή τα περισσότερα άπ’ αύτά τά σωματικά παιγνίδια 
είναι παιγνίδια άγοριών. Μά έχουν καί τά κορίτσια τά δικά τους, λιγώτερο ορμη
τικά καί μέ λιγώτερο θόρυβο "Οπως τ’ άδέρφια τους τό ίδιο κ’ αύτά ξαίρουν δλες 
τίς μορφές τοΰ τρεξίματος ’Αλλά αύτά προτιμούν τά ρυθμικά  πα ιγνίδ ια  (κάθε 
λογής κούνιες, κύκλου; καί παιδικούς χορούς). Τό βίαιο πέταγμα τής μπάλλας, 
πού σ’ αύτό δύσκολα προσαρμόζονται οί μύες τή ; ώμοπλάτης καί τού στήθους τους, 
μ’ εύχαρίστηση τό άντικαταχταίνουν μέ τό άρπαστό ή μέ ενα δργανο μουσικό.

Τά κορίτσια Ιχουν σέ υπόληψη περισσότερο τήν ευκινησία καί τή χάρη παρά 
τή σωματική δύναμη.
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Παιγνίδχα μέ πονηριά·

’Από τά παιγνίδια μι πονηριά θά άναφέρωμε δυό τύπους : τό κρυφτό  καί τό 
τέχνασμα.

Καί οί δυό αυτοί τύποι ανακατεύονται στά παιγνίδια τοΰ παιδιού μέ κίνηση 
γιά νά προσθέσουν ενα καινούργιο ενδιαφέρον, επειδή άσκοΰν μιά νέα λειτουργία · 
τήν ευφυΐα.

Ιο. Τδ κρυφτό'  αύτά περιλαμβάνει πρόσωπα."Ενα παιδί κρύβεται ή πηγαίνει 
νά βρή τόν κρυμμένο συμπαίχτη του πού πρέπει νά τόν άγγιξη πριν εκείνος φτάσει 
στό ώρισμένο μέρος. Αύτή εΐναι ή άπλή του μορφή. Παίρνει δμως συνθετώτερη 
μορφή. Τήν ώρα πού ενας κυνηγός κρύβει τό πρόσωπό του, τό κυνήγι του χώνεται 
στις φωληές του. Κυνηγός καί κυνήγι κάνουν μιά πάλη διορατικότητας πού προ
παρασκευάζει γιά τόν άγώνα γρηγοράδας. Μαθαίνουν πρώτα νά βρίσκουν τό ζη
τούμενο καί μ’ αύτό διασκεδάζουν. 'Ύστερα μηχανεύονται τί νά κάμουν γιά νά μή 
βρίσκωνται εύκολα καί αύτή ή δ·.α ,κέοαση δέν εΐναι μικρότερη. “Γστερα ερχεται 
ή σειρά τών πραγμάτων καί βρίσκουν γι αύτά τίς πιο αναπάντεχες θεσεις. Ασκηση 
Ιφευρεηκότητας γιά κείνον πού τά κρύβει καί για κείνον πού τά ξετρυπώνει. Στό 
παιγνίδι πού κρχταμε κάτι καί το περνάμε κρυφά σε άλλους ή γρηγοραδα και η 
μυστικότητα τής κίνησης φέρουν τήν επιτυχία.

Είναι καί μιά άλλη άσκηση οξυδέρκειας, ή «τυρλόμυιγα». Με τά μάτ.α δεμενα 
πρέπει ενα παιδί νά πιάίί] ε>α άπό τά άλλα πού τό περιπαίζουν θά τό άνα* 
γνωρίση άπό τό άγγελμα ή τό «ζεστό χέρι» καί πρέπει με τό χτύπημα νά άνακα- 
λύψη ποιος χτύπησε. Καί στις δυο περιπτώσεις πρόκειται πιό πολύ νά άνακα. 
λύψη τό συμπαίχτη πιύ κρύβεται παρά νά τον πιάιη. Και τό παιγνίδι εΐναι καί 
γιά τά δυο μέρη. Διασκεδάζει καί δ ε/ας πού δελεάζει τόν στιγμιαίο τυφλό, οια- 
σκεδάζει καί δ άλλος πού τοΰ κάνει ανώφελο καθε τέχνασμά του.

2ο) “Οσον άφορα τό τέχνασμα  μπαίνει άπό πολύ ενωρίς στήν τακτική τοΰ τρε
ξίματος. Κάνοντας ξαφ.νικά άποτομες στροφές κοβουν την ορμη τοΰ κυνηγού, 
τόν κουράζουν καί κάνουν τό κυνηγητό του δισταχτικό. Κάνοντας απότομες στρο
φές πετυχαίνουν ν’ αλλάζουν θέση ατιμώρητα στις «τέσσερις γωνίες». Στό παιγνίδι 
μέ τό τόπι Ιπίσης ή πονηριά παίζει τ^ ρόλο της. Ό  κυνηγός σας κάνει νά 
πιστέψετε πώς εΐναι άφηρημένος, πώς σημαδεύει άλλο πρόσωπο. Και το τοπι του 
σάς χτυπά χωρίς νά εΐττε έτοιμος νά ξεφύγετε τό χτύπημα.

Τέλος κάποτε τό παιδί κάνει μιά άληθινή κατεργαριά (μέ προσώπο, λόγο, μέ 
τά δάκτυλα) γιά νά πείση τό σύντροφο πώς δ βώλος πού κρύβει στό δεξί του χέρι 
είναι κλεισμένος στό αριστερό του χέρι. ’ Αγώνας λεπτότητας. Ο ενας ζητεί να 
ξεγελάση καί νά προτρέψη.Ό άλλος ζητά νά άποφύγη τό τέχνασμα. Είναι παιγνίδι 
καί ε/ας διαγωνισμός πνεύματος.
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Μέ τήν επιθυμία νά προσφέρωμε στους συνδρομητές μας και γε
νικά στούς αναγνώστες μας κάτι περισσότερο άπό τή συνηθισμένη 
ύλη ένός περιοδικού, αποφασίσαμε νά όργανώσωμε γιά χάρη τους, 
μιά σειρά άπό συναυλίες και διαλεξεις, που ή καλλιτεχνική τους από
λαυση νά μήν είναι άπρόσιτη στά οικονομικά μέσα όλων μας, καθώς 
συνήθως συμβαίνει στόν τόπο μας. ’Αναλαμβάνομε λοιπόν γιά τοΰτο 
τήν οργάνωση τής συναυλίας—διαλεξεως της κυρίας Σ Ο Φ ΙΑ Σ  ΚΕΝ- 
Τ Α Υ Ρ Ο Υ -Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΔ Ο Υ , π«τύ άναγγείλαμί στό προηγούμενο τεύ
χος μας κα'ι πού θά γίνη, όχι, δπως είχαμε γράψει, στις 28 ’Απριλίου, 
άλλά στις 5 Μαΐου, ήμερα Σάββατο και ώρα 7 μ μ., στήν αίθουσα τού 
Ω δείου ’Αθηνών. Κατά τήν πρώτη αύτή γιορτή, πού έχει τήν εύτυ- 
χία νά οργάνωση τό περιοδικό μας, ή κ· ίικονομίδου θά τραγουδήση 
διάφορες άριες παλαιών και νεωτέρων μελοδραμάτων και ό κ. I. CI- 
κονομίδης θά μιλήση γιά τήν ιστορία και τήν εξέλιξη τού μουσικο- 
θεατρικού αύτού, είδους. Παρακαλοΰμε τούς αναγνώστες μας να μάς 
τιμήσουν όλοι μέ τήν παρουσία τους, ένισχύοντας έτσι την προσπά- 
θειά μας αύτή
ΜΟΥΣΙΚΗ

"Ενα ενδιαφέρον ρεσιτάλ τραγου
διού, εδωσε στά Όλύμπια ή Δίς Λοΰλα 
Μαύτα, μέ τδ «Κύκνειον Ά σ μ α »  τοΰ 
Σοϋμπερτ καί εργα τών Πφίτσνερ, 
Βόλφ, Κόρνγκολντ καί Κράϊσλερ.

Τό πρόγραμμα άνήγγελλε κάπως 
πομπώδικα δτι γιά πρώτη φορά έκτε- 
λοΰνται τά δεκατέσσερα αυτά τραγού
δια, αν καί ανάμεσα τους βρίσκονται 
ή «Σερενάτα» —ή τόσο δημοφιλής εξ 
αιτίας τοϋ Κινηματογράφου τώρα τε 
λευχαία— ό «Σ ω σίας», ό «Ά τλα ς», ή 
«Ψαροπούλα», ή «Πόλις» κλπ., λίντερ 
πού τόσο συχνά τραγουδιώνται στις 
συναυλίες

Β βαια ή δίς Μαΰτα τραγούδησε 
μαζί τά δεκατέσσερα τι-λευταΐα τραγού
δια τοϋ συνθέιη. Ά λλά εδώ είναι τό 
λάθος. Ή  σειρά αυτή δέν αποτελεί 
εναν κύκλο δπως ή « ’Ό μορφη Μ όλω
ν οϋ» καί τό «Χειμωνιάτικο ταξίδι» 
πού παρουσιάζουν σύνολο μουσικό καί 
ποιητικό, άλλά είναι απλώς τά τελευ
ταία τοΰ συνθέτη πού δ έκδότηςΤοβίας 
Χάσλινγκεο εκδίδοντάς τα δυό μήνες 
μετά τό θάνατό του, τούς εδωσε τό 
συνειθισμένο σ° αύτές τις περιπτώσεις 
τίτλο : «Κύκνειον Ά σ μ α » . (Η,ά ήτανε 
άλλωστε λιγάκι ή μάλλον πολύ πε

ρίεργο δ γεμάτος ζωή καί ευθυμία 
Σοϋμπερτ νά γράψη έν γνώσει τά τε
λευταία τραγούδια τής ζωής του ! 
Τό ιστορικό είναι τό εξής : Μέσα στά 
χαρτιά τοϋ Μπετόβεν, χάρη στόν . 
στενό του φίλο τόν Σίντλερ, βρήκε ο 
Σοϋμπερτ Ιφτά τραγούδια τοϋ Ρέλ- 
σταπ πού δέν πρόφτασε δ γιγάντιος 
μουσικός νά τά μεταχειριστή καί άπό 
μεγάλη αγάπη καί σεβασμό προς αυ
τόν · τά έτόνισε δημιουργώντας ετσι 
σωστά αριστουργήματα. Τά άλλα εξη 
είναι απάνω οέ ποιήματα τού Χάΐνε 
καί μάλιστα άπδ τό «Βιβλίο τών 
τραγουδιών» καί ενα το τελευταίο, το 
«Ταχυδρομικό περιστέρι» τοΰ Σαιντλ.

Κύκλος τραγουδιών άπδ τρεις ποιη
τές εντελώς διαφορετικούς καί μέ τόσο 
ασύνδετο μεταξύ τους περιεχόμενο δέν 
μπορεί βέβαια νά γίνη ’Έ τσι τά τρα
γούδια αύτά τά γραμμένα για φωνές 
μέ ποικίλον χαρακτήρα, παρουσίαζαν 
κάποιαν ανομοιομορφία στήν εκτέλεση 
πού αδικούσε τήν Δίδα Μαύτα- καί 
άσφαλώς δέν ήσαν τά βαρεία η δρα
ματικά πού τής πήγαιναν καλύτερα 
καί' στή φωνή και στο υφος. Η 
«Σερενάτα», ή «Ψαροπούλα» καί με
ρικά άλλα τής πήγαιναν πολύ καλύ
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τερα μέ τή δροσιά τους καί τήν ελα
φράδα τους.

'H  Δίς Μαύτα πού έχει μιά τόσο 
όμορφη φωνή καί ωραιότατα pianis- 
simi —τά παραμεταχειρίζεται μάλιστα 
γιαύτό— αδικείται φοβερά άπό τήν 
κακή, πολύ κακή της άρθρωση. Η 
γερμανικά τραγουδάει ή ελληνικά ή σέ 
δποια άλλη γλώσσα, είναι τέλεια ακα
τάληπτη καί έτσι ό ακροατής πού πα
ρακολουθεί ενα τόσο άναρθρο τρα
γούδι πλήττει μάλλον παρά ευχαρι
στιέται. Κρίμα πού δέν μπόρεσε η ' 
δέν θέλησε νά διόρθωση τό ελάττωμά 
της αυτό. Δέν έχει ίσως καταλάβει 
π ώ ς 'τό  τραγούδι καί είδικώτερα τό 
λίντ είναι στενά δεμένο μέ τήν ποίηση 
καί δτι γιαύτό, τό μουσικό αύτό είδος 
στέκει άπάι ω άπδ κάθε οργανική 
μουσική ! 'Ωραία φωνή λοιπόν άλλά 
καί λόγια  !

Τήν καλλιτέχνιδα συνώδευσε δ πια
νίστας κ Σ Φαραντάτος κάτι περισ
σότερο άπό αριστοτεχνικά. "Ετσι τό 
μπιζάρισμα μερικών κοματιών τοΰ 
ανήκε ολοκληρωτικά δπως π. χ. ο 
« ’ Αποχαιρετισμός» πού τδ πιάνο τόσο 
ωραία μιμείται τόν καλπασμό τοϋ 
αλόγου,ώστε θάλεγε κανείς πώς ακούει 
τόν καβαλλάρη νά περνάη βιαστικά 
τούς δρόμους τής αγαπημένης του πό
λης τραγουδώντας :

Χαρούμενη χώρα, πατρίδα μου, γειά
[σου !

περνώ καβαλλάρης καί φεύγω μακριά,
περιβόλια,λουλούδια, σπιτάκια, κοπέλλες
γιά μένα δέν πιάνουν τά μαγιασας πια.

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

Β Ι Β Λ Ι Α .

ΣΟΦΙΑ Μ ΑΥΡΟΕΙΔ Η—ΠΑΠΑΔΑΚΗ, 
Ώ ρ ες  * Λγάτΐης (ποιήματα, εκδ. «Φλάμ- 
μα» 1934, δρ. 25).

Ή γυναίκα εχει πάντα κάτι ξεχωρι
στό νά προσφέρη στήν ποίηση' εχει 
τήν ιδιαίτερη εκείνη ευαισθησία ποΰ 
χαρακτηρίζει τό φΟλο της' εχει νά 
προσφέρη τήν τρυφερή καί γεμάτη α 
γάπη ψυχή της, τήν ψυχή πού δέχεται 
κάθε εξωτερικήν επίδραση, πού πάλ- 
λεται σά  λύρα αιολική καί στήν ελα

φρότερη πνοή τοΰ Ζεφύρου, καί δύνα- 
ται τά πάντα νά έκφράση, νά ΰψωθή 
πολλές φορές ίσαμε τό μεγαλείο τών 
συναρπαστικών συγκινήσεων, νά φτάση 
κάποτε ώ ς  τή ρ ομαλεότη τα  τών αν
δρικών αισθημάτων.

Ά λ λ ά  τις περισσότερες φορές.ή ψυχή 
αύτή- δέν αισθάνεται τήν άνάγκη τοΰ 
ώρισμένου σκοποΰ καί δέν άναζητάει 
νά βρή καί νά δημιουργήση.

Ή γυναίκα δέχεται, αισθάνεται κ’ 
εκφράζει συλλαμβάνει άλλά  δέν γέννα.

Ή  δημιουργική θέληση δέν κυβέρνα 
τό πνεΰμα της. Παίρνει τό σπόρο  α 
πέξω  καί τόν κάνει νά βλαστήση μέ τόν 
ενθουσιασμό καί μέ τή θέρμη τής α γ ά 
πης της.

Γιαύτό δέ δημιουργεί καινούργιες 
μορφές στήν ποίηση. Τής χαρίζει τήν 
τρυφεράδα της, τήν εύαισθησία της, τή 
φωτιά της' μά δέν αλλάζει τίποτε καί 
τίποτε δέν τής προσθέτει. Μας κάνει 
μόνο νά μεθούμε άπ ’ τή συγκινημένη 
μουσική τών αισθημάτων.Μας κάνει νά 
αισθανόμαστε κάθε μικροχαρά καί 
κάθε μικρολύπη πού καθημερινά γεν
νιέται καί σβύνετ'αι μές στήν καρδιά 
μας, απαρατήρητη σχεδόν, τις περισ 
σότερες  φορές πνιγμένη καί καταπον- 
τισμένη μές άτίς τεράστιες δίνες τοΰ- 
άκράτητου χειμάρρου τής ζωής.
“ Οταν ή γυναίκα τραγουδάει τά πράγ
ματα εκείνα, πού δλοι οί ποιητές σέ 
κάθε τόπο καί σέ κάθε χρόνο τά τρα
γούδησαν, βρίσκει τή μικρολεπτομέ- 
ρεια πού κανείς δέν τήν είδε καί πού 
ω σ τ ό σ ο  εκφράζει απλοϊκά τό πονεμένο 
ταπεινό αίσθημά της, τόσο  ανθρώπινα, 
τόσο  γλυκά καί παραπονεμένα.

"Ετσι ή γυναικεία λύρα δίνει στήν 
ποίηση τό μουσικώτερο παλμό της.

Αύτές τις σκέψεις ίσως μπορούσε νά 
γεννήση στόν καθέναν τό πρώτο αύτό 
βιβλίο, πού μέσα στις λίγες σελίδες 
του ή ποιήτρια κυρία Σοφία Μαυ- 
ροειδή — Παπαδάκη θέλησε νά κλείση 
ολόκληρο τόν έαυτό της. Ό  τίτλος 
του είναι άλλωστε  αποκαλυπτικός : 
« ' 'Ώρες αγάπης». 'Η ποιήτρια άγαπάει. 
κι άγαπάει απεγνωσμένα. Κάθε της 
κίνηση, κάθε της σκέψη, κάθε της Εμ
πνευση κυβερνιέται άπό τό κυρίαρχο
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αύτό αίσθημα πού εξουσιάζει τήν 
ψυχή της. Και πριν άκόμα to  αίσθημα 
αύτό συναντήσει τό συγκεκριμένο αν
τικείμενο πού θά περιβάλη, εύρίσκεται 
διάχυτο καί έρευνα γύρω του γεμάτο 
άνησυχία.

«Σ έ  περιμένω, Ά γάπ η , μήν άργήσης

καί τή δίκιά μου πόρτα νά χτυπήσης. 
Κλειστό ή ψυχή μπουμπούκι λαχταρά  
νά ζεσταθεί στόν ήλιο σου νάνοίξέι»...

Αύτοί μόνο οί στίχοι μάς δείχνουν 
π ώ ς  δχι μόνο δέ θάργήση ή άγάπη 
νάρθη, μά πώς εστησε κι δλας τό 
θρόνο της μές στήν ψυχή τήςποιήτριας 
καί καρτεράει μ’ άνυπομονησία νά 
προσφερθή,νά γονατίση μπροστά  στόν 
λατρεμένο της θεό, νά τοΰ φιλήση τά 
πόδια, νάρωματίση τό κορμί του μ’ 
δλα  τ ά  πλούσια ά ρώ μ ατά  της^

«Κ’έγώ γιά τάκριβό σου καλωσόρισμα, 
στήν ερημιά μου μέσα δ,τι είχα ύφάνει, 
κάθε μου ιδανικό, κάθε θησαύρισμα t 
κι δ,τι τή ζήση ώς τώ ρα  μουχε εύφράνει 
τίς πεθυμιές γιά τ’ άγνω στα  μελούμενα, 
τίς θύμησες πού πάντα στρέφουν πίσω, 
φιλοδοξίες, έλπίδες, σχέδια κι’ δνειρα> 
τά  καια. τό ν  ερχομό  σου  νά  φ ω τ ίσ ω » .

Καί ή άγάπη αύτή εΐναι τόσο τέλεια, 
είναι τόσο  έντατική, πού πλημμυρίζει 
τήν ψυχή της καί τήν κάνει ν’ άνοιγει 
σ ά  λουλούδι στόν ήλιο τής δημιουρ
γίας' τήν κάνει νά ξαναπαίρνει, γε 
μάτη χαρά, τή θέση της μέσα στή φύση’ 
νά ξαναβρίσκη τόν προορισμό της, V’ 
άγκαλιάζη τόν κόσμο ολόκληρο στή 
στοργική καί τρυφερή άγκαλιά της :

«Σ τούς  δρόμους περπατώ σά  μεθυ_
[σμένη.

τά σπίτια, τά  παράθυρα γελούνε' 
τό κάθε τι είναι ώραΐο καί νά πληθαίνει 
τήν εύτυχία μου μόνο εχει σκοπό, 
μύρια τραγούδια μέσα μου αντηχούνε 
κι δλο τόν κόσμο διάπλατα άγαπώ.»

Μ’ δλην δμ ως  τή γλυκειά ταπεινω" 
σύνη καί μ’ δλη τή βαθειάν υποταγή 
πού αισθάνεται ή έρωτευμένη ψυχή 
της, ή πίκρα τής εγκαρτέρησης, τό

σαράκι τής ζήλιας, ή άδιάκοπη άνησυ
χία τήν τρώνε. Ή άγάπη δέν τή λυ
τρώνει' δέν τή φτάνει ν’ άγαπά  θέλει 
ν’ άγαπιέται. Καί τό μαρτύριο αύτό 
είναι ή γλυκύτερη άπόλαυσή της, γιατί 
είναι ή βεβαίωση τοΰ μεγαλείου τής 
αγάπης της. Είναι σά  νά λέη : «ίδέστε 
πώς βασανίζομαι, γιατί άγάπησα τόσο!» 
Γ\αύτό, άν καμμιά φορά περνά άπό τό 
νοΰ της νά  τινάξη πέρα δλο αύτό τό 
γλυκύτατο βασανιστήριό της, ξαναγυ- 
ρίζει βιαστικά, μέ περισσότερη έγκαρ- 
τέρηση σ ’ αύτό.

«Συνεπαρμένη πάλι άπ’τήν άγάπη σου, 
σκλάβα στοΰ πόθου τ ’ άλυτα πλεμάτια, 
νά με ξανά  παιχνίδι μέσ’ σ τά  χέρια σου 
νά σέ κοιτάζω μ’ έκσταση στά  μάτια.
Τή λευτεριά μου, τή φτωχή γαλήνη μου, 
τήν ταπεινή γωνίτσα ποΰχα φτιάσει, 
τή θέληση, τή δύναμη, τή λύτρωση, 
δλα μέ μιάς άπόψε τάχω χάσει».

’Έ τσι τραγουδάει ακατάπαυτα τήν 
άσίγαστη τρικυμία τών αισθημάτων 
της' τόν ένθουσιασμό, τήν κατάπτωση, 
τήν ελπίδα, τήν απογοήτευση, τήν πι
κρία. Τά ποιήματά της είναι ή κραυ
γές τής ψυχής της' τάγαπάει δλα,γιατί 
είναι κομμάτια άπ’ τή ζωή της' λαχ 
ταράει νά ζή τήν τρικυμισμένη ύπαρξή 
τους. Δέν υψώθηκε άκόμη άπάνωθέ 
τους καί δέν . έκυριάρχησε τά αίσθή- 
ματά της μέ τήν τέχνη,—άφήνεται, καί 
σ ά  γυναίκα πουναι, αισθάνεται εύχα. 
ρίστηση νά τήν κυριαρχούν.

«Ά γ άπ η  τό μεγάλο σου τό ψέμα 
τώχω ρουφήξει άκέριο' κι’ εγινε αίμα 
μέσα μου τό πικρό σου δηλητήριο.
Κι’ δμως  στό τρυφερό σου τό μυστήριο 
ετσι μαγευτικά ξεγελασμένη, 
π ά ν .α  ή ψυχή μου ά ς  ήτανε νά μένει».

Γι αύτό, μ’ δλες τίς μεταπτώσεις μ 
δλες τίς άμφιταλαντεύσεις, μ’ δλο τό 
ξέσπ ασμ α  έδω κ’ έκεΐ τοΰ αισθήματος 
τής άνταρσίας, ό τελικός άπολογισμός 
της εΐναι τοϋτος'

« “ Ολη ή ζωή μου, άτέλειωτη θυσία 
στόν έρω τα  εχει σβύσει εύλαβικά».

Κ αλλιτεχνική κίνηση m

Κι δ μ ο ;  θά λί γχχζ  πώς μόλις τ ώ ρ α  
άρχίζει ή ζωή αύτή.

Ά λ λ ά  ή άληθινή τέχνη άρχίζει έκεΐ 
πού ή τρικυμία τών παθών δαμάζεται 
καί ή αρμονία κυριεύει τήν ψυχή. Γ ι 
αύτό καί τά ώραιότερα  τραγούδια της 
δέν εΐναι μές στά  ερωτικά τής συλλο
γής· εΐναι εκείνα πού γράφηκαν, δταν 
ή εξαγνισμένη άπ’ τή φωτιά τών πα
θών ψυχή άνεβαίνει στις υπερκόσμιες 
σφαίρες κι άγναντεύει γαληνεμένη κι 
ατάραχη τό μυστήριο τής ζωής, καί 
βλέπει πώς

«έκεΐ πού μιά ζωή πάει νά σβύση 
άπειρες λάμπουν μ έσ ’ στών νιών τά

[μάτια*!
ώριμες πιά νά βγοΰν στής γής τά

[πλάτια.

’ Εδώ ή ποιήτρια νιώθει πώς τά δρια 
τής ζω ής καί τοΰ θανάτου συγχέον- 
ται, πώ ς  ό σπόρος  πεθαίνει γιά νά 
γεννηθή τό φυτό, πώ ς  ή ζωή θά μπο
ρούσε νά όνομαστή θάνατος, καί ό 
θάνατος ζωή. Τό γαλήνιο αίσθημα 
ποΰ πλημμυρίζει τά ποιήματα τοΰ εί
δους αύτοΰ μάς άναγκάζει νάναγνω- 
ρίσουμε τή γνήσια ποιητική φλέβα τής 
ποιήτριας. Τά τραγούδια πού εΐναι 
άφιερωμένα στό  χωριό της καί στό θά' 
νατο τοΰ πατέρα  της πάλλονται άπό 
τήν αρμονία τών αισθημάτων

Μά σύ σ ’ επίγειο μήνυμα, 
ταύτί σου δέ στηλώνεις' 
σοΰ δίνει τή γαλήνη 

τό χώμ α  πού εΰεργετικό, 
χωρίς πιά νά τ ’ οργώνεις, 
στήν αγκαλιά σέ κλείνει.

Μέσα στή συλλογήν αύτή διακρίνουμε 
κ’ ένα τρίτο είδος τραγουδιών' είναι ε
κείνα πού ίσω ς  έκψράζουν τίς κοινωνιο
λογικές ιδέες τής ποιήτριας.Τραγούδια 
λιγάκι τής μόδας, πεζολογικά μάλλον 
καί θεματσγραφικά. Α ν ά μ ε σ α  άπό τις 
γραμμές τους άκούει κανείς μιάν άγα- 
ναχτησμένη φωνή νά κ ρ ά ζ η : «Πρέπει 
άλήθεια ν’ άλλάξη  ό ρυθμός τής ζωής! 
Δέν μπορούνε τά κούφια κεφάλια νά-

χουνε στά  χέρια- τους τό χρήμα καί 
τήν εΰτϋχία τών άλλων, τών πολλών 
πού άγωνίζονται χωρίς νά δύνανται νά 
ζήσουν!» Ά λ λ ά  δταν ή τέχνη γίνει 
σκλάβα καί κήρυκας ώρισμένης ιδεο
λογίας παύει πιά νάναι τέχνη. Ή «λαϊ
κή αγορά»,ή «Δασκάλα», τό «Ίδαίτερο 
Μάθημα» εΐναι τραγούδια εμπνευσμένα 
άπό τήν καθημερινή άνθρώπινη ίστο
ρία, εΐναι συγκινημένα, άν θέλετε, άλ
λά  θά μπορούσε νάταν περισσότερο 
ρεαλιστικά διηγήματα παρά  ποιήματα. 
Στό  κάτω-κάτω τί τή μέλει τήν ποίηση 
άν ή δασκάλα εχει φαρυγγίτη ; σχεδόν 
δλοι οί δάσκαλοι κι δσοι άλλοι μετα
χειρίζονται έπαγγελματικά τή φωνή 
τους πάσχουν άπ ’ αύτή τήν άρρώστια ' 
περισσότερο άπό τούς στίχους θά μπο- 
ροΰσαν νά τούς άνακουφίσουν μερικές 
παστίλλιες ! Ά λ λ ’ δχι, μήν ειρωνεύε
στε, άκούω νά μοΰ λένε, δέν εΐναι 
αύτό' εΐναι ή πικρή, ή τραγική μοίρα 
μερικών ταπεινών πλασμάστων  πού 
ω σ τ ό σ ο  έχουν τά ίδια δικαιώματα μέ 
τούς άλλους στή ζωή. Καί ποιός μάς 
έμποδίζει νά διεκδικήσουμε τά δικαιώ
ματα αύτά καί νά τά πάρουμε μέ τό 
χέρι μας; Ό  στίβος είναι έλεύθερος κ’ 
οί άγωνιζόμενοι ποτέ δέ λείπουν.Άλλά 
ή ποιήτρια δέ φλέγεται άπό επανα
στατική φωτιά, τραγουδάει παθητικά 
τούς ταπεινούς καί καταφρονεμένους' 
μόνο πού δέν ταίριασε άκόμη τή λύρα 
της δσο  πρέπει στό είδος αύτό τοΰ 
τραγουδιοΰ.

Μ’ δ,τι κι άν λέη ή ποιήτρια στόν 
έπίλογό της, ή ξάστερη τής γαλήνης 
ώ ρα  δέν ήρθε άκόμη. Κάτι τό άκατα- 
στάλαχτο  καί τό θολό σκοτίζει άκόμη 
τήν τέχνη της. Πουθενά δέ βλέπουμε 
τόν ποιητή πού «θρηνωδεί τήν πρώτη 
του χαμένη άνησυχία.» Ή ά£'ησυχία 
ουτε μπορεί κι’ ουτε πρέπει νά πάψη. 
Εκείνο πού λείπει πολλές φορές άπό 
τόν καλλιτέχνη εΐναι ή αύτοκυριάρ' 
χηση κι ό ξά στερ ος  νοΰς πού τόν όδη" 
γεϊ σταθερά μέσα άπτ> τ ’ άσίγαστα  
πελάγη.

1. 0 1 Κ 0 Μ 0 Μ ΙΔ Η Σ
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Π. Βυζάντιος —

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΔΥΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ.
Studio.

"Υστερα άπό απουσία αρκετών ετών, 
ιδού πάλι ό αγαπητός μας ζω γράφ ος  
εκθέτει μία σειρά άπό 72 έργα του στό 
Studio. Πιο φρέσκος τώρα, πιο καθα
ρός, και στό χρώμα καί στή σκέψη, πιο 
κατασταλαγμένος καί πιο σύμφωνος 
μέ τόν έαυτό του και μέ τόν τόπο του.
Γιατί τώ ρα  πιά ό κ. Βυζάντιος είναι 
“ Ελλην ζω γράφ ος  τής 'Ελληνικής ζωής 
καί τοΰ Έλληνικοΰ υπαίθρου. Ί σ ω ς  
γιά δείγμα μόνο τών παλαιών του ά- 
ναζητήσεων έχει έκθέσει καί τήν «Πα
λιά ’Αθήνα» (άριθ. 6). ” Ας ρίξουμε δ 
μως μιά ματιά κι ά ς  εξετάσουμε τά 
εργ(χ του λεπτομερειακά.

Οί «Χωρικές» άριθ. 2 καί άρ ι̂θ. 50 
είναι ώ ς  συνθέσεις, ώς  χρώμα 
ώ ς  στυλιζάρισμα τά καλύτερα τής έκ- 
θέσεως. Ή «μητρόπολη» (άριθ, 11) έχει 
καί φώς καί χρώμα καλό. θ ά  ήταν 
σχολαστικό νά μιλήση κανείς γιά τό 
καθένα χωριστά, γιατί δλ α  έχουν και 
φώς καί χρώμα ελληνικό καί σύνθεση 
καλή καϊ στυλιζάρισμα πρώτης^ τά- 
ξεως , πράγμα πού τιμά τό καλλιτέχνη 
καί δικαιώνει τήν προσπάθειά του. Με. 
ρικές Gouaches έχουν γραμμή πού θυ
μίζει σχέδια τοΰ Γκαβαρνί, τόσο  είναι 
σπαρταριστές καϊ χιουμοριστικές. Νο
μίζουμε μάλιστα δτι έάν με ιδιαίτερη 
επιμέλεια καλλιεργούσε καί to είδος 
τοΰτο τής ζωγραφικής δ κ. Βυζάντιος, 
θά είχαμε πολλά  πράγματα  νά θαυ
μάσουμε στό μέλλον.

Έ λ ά βαμ ε
’3 τΐίστημολόγος Γ. Γαρδιχας

Ευάγγελος Ιωαννίδης
Στό  Κεντρικά ξενοδοχείο,δπου ή γκα- 

λερήΣτρατηχοπούλου,εκθέτει ό συμπα
θής καί ώ ς  άνθρωπος καί ώ ς  ζω γράφ ος  
κ.Εΰάγγελος Ίωαννίδης, παλαιά φυσιο
γνωμία τών ’Αθηνών. Τά έργα του άν- 
τιπροσωπεύουν δλη τήν πολυχρόνια, 
σαράντα χρόνων, εργασία του' σχέδια, 
μελέτες γιά προσωπογραφίες, συνθέ
σεις τοπία, εικόνες τής ζωής, τύποι τής 
έποχής, ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Χ ω
ρίς απόπειρες τολμηρών πτήσεων, χ ω 
ρίς εκζήτηση τοΰ νέου γιά λόγους εν
τυπωσιακούς, ό ευγενικός ζω γράφ ος  
έσχεδίαζε γιά τόν έαυτόν του δ,τι τόν
συγκινοΟσε. ■ r

Ά π ό  δλη αύτή τήν εργασία  εκείνο
ποΰ προκαλεΐ τόν θαυμασμό είναι ή 
ευγένεια ή λεπτότης καί ή άβρότης 
τής γραμμής καί τοΰ αισθήματος. Μιά 
γλυκειά ποίηση και κάπου-κάπου μιά 
άόριστη μελαγχολία πλανιέται γύρω 
άπό τά χαϊδέματα τοΰ μολυβιοΰ του 
επάνω στό  χαρτί. Ή  ευγένεια καί ή 
χάρη αύτή μάς θυμίζουν τά σχέδια τοΰ 
Μπουσέ καί τοΰ Βαττώ. ’Ά ν  καί σπού
δασε  στή Γερμανία τό έργο του δμως 
έχει κάτι άπό τό γαλλικό πνεΰμα τοΰ· 
18ου αιώνα.

Τίποτα δέ θά πρόσθετε κανείς αν 
έμιλοΰσε γιά τό καθένα άπό τά εργα 
του ή μερικά χωριστά γιατί δλα 
μαζί άποτελοΰν ένα σύνολο καί φανε
ρώνουν γιά τήν ψυχή τοϋ καλλιτέχνη, 
τή ζωή του ολόκληρη, τις προτιμήσεις 
καί τις άγάπες του. Γιά μερικές ελαιο
γραφίες του καί συνθέσεις πού είχε 
έκθέσει στό Ζάππειο τελευταία μιλή
σαμε σέ προηγούμενο σημείωμα.

ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΟΣ

Γ_ Βαλέτα κριτική στόν έλεγχο τοΰ‘ Ο ’ϋπιστημολόγος Γ. Γαρδίκας υπο 
Γαρδίκα κατά τοΰ κ.Λορεντζάτου.

Ή  προοχολική αγωγή τοϋ παιδιοϋ Π. Παρή, δρ. 25.
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