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Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η

Σ ά ν  ύπνος ή ζωή  μου κι άνονείρευτος, 
καί ή ψυχή μου κ ο ιλ ά δα  τοΟ θανάτου .
’Αντί ου ρανός α π ά ν ω  μου τό τίποτε, 
καί μιας έρμιας χ ερ σ ά δ α  τό έδώ  κάτου ...

Π οιά φ λέβα  καί βουβή σ ιγά  κι όλ ά νοιξε  
καί τ ά ρ α ξε  ό σ π α σ μ ό ς  καί έχΰθη τό α ίμ α  ; 
Π οιός ίσκιος καί γραμμ ένο έγινε π ρ ό σ ω π ο  ; 
Π οιας θολής κ ρ υ ά δα ς π ύρω σε  τό  βλέμμα ;

ΠοθοΟν, σημώνουν, πάνε, ζευ γα ρ ώ νον τα ι 
πρώτη φ ορά  γιά φίλημα τά  χείλη, 
τά χ α  π οιος θεός τόν κόσμο ξα να γέν νη σε  ; 
πρώτη φ ορά  ήρθες, άνθισες ’ Απρίλη ;

Ό  μ έγας κ όσμ ος άναστήθη γύρω  μου, 
ή μέσα  μου ό μ ίκρόκοσμος ποΰ έγ ώ  ’ μαι ; 
σ π λ ά χ ν α  μου, έσεΐς  χορεύετε στόν  ’Ό λ υ μ π ο  ; 
καρδιά  uou, έσΰ  π ετάς ού ρανοδρόμ ε  ;

Π ώ ς σήμανε ή κ αμ π άνα  τής ά ν ά σ τ α σ η ς  ; 
π ώ ς γ ιο ρ τά ζω  τό Π ά σχ α  τοΰ Κυρίου ;
Οί κόσμοι έ ξω  ά π ό  μ άς, γνώριμοι κι άχ α ροι, 
π ώ ς είναι μυστικές χαρές τοΰ θείου ;

Τ ά  π άντα  νέα καί γύρω  μου και μέσα  μου, 
π ώ ς ά λ λ α ξα ν  καί π ώ ς όρθοσταθή κ αν  ; 
’Ά γ γ ε λ ο ς  ήρθε, εντάφια π έτρα  κύλησε 

κιάναστηθήκαν.

ΛΙ ΛΗ ΙΡΙΚΩΒΙΔΗ



ΔΙΟΝ. ΣΟΛΟΜΟΥ
Η  Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Τ Η

( ’Ανάλυση τοϋ ποιήματος &α6 τον κ. Γιάγκον 1 Αργνρόπονλβν).

Π οια είναι τούτη Ωσάν τά φύλλα
πού κατεβαίνει Τής ροδαριάς,
Άσπροεντυμένη "Όταν χαράζη
Ό χ  τό βουνό ; Και η αύ,γούλα
Τώρα πού τούτη Λ επτί1 βοοχοϋλα
Ή  κόρη φαίνεται Στέλνει δροσιάς.
Τό χόρτο γένεται Και τών μαλλιώνε της
Ά ν θ ι  απαλό. Τό ωραίο πλήθος
Κι’ ευθύς ανοίγει Πάνω στό στήθος
Τά ώραία του κάλη Λάμπει ξανθό.
Καί τό κεφάλι ’Έχουν τά μάτια της
Συχνά κουνεΐ. "Οταν γελούνε
Κι’ ερωτεμένο Τό χρώμα ποΰναι
Νά μή τό άφίση Στόν ουρανό.
Ν ά τό πατήση Ποιά είναι τούτη
Παρακαλεΐ. Πού κατεβαίνει
Κόκκινα κι’ ώμορφα Άσπροεντυμένη
’Έχει τά χεΐλα " ° Ι  ™ ;

Πρόκειται γιά τό γνωστό σέ δλους και μάλιστα στούς παλαιοτερους,  ̂ αγα
πημένο τραγουδάκι : «Π οιά είναι τούτη -  πού κατεβαίνει -  άσπροεντυμενη  ̂
ο ι  το βουνό ; » Τό τραγούδι, λοιπόν, αυιό δέν είναι άλλο παρα το ωραίο, αγνό 
καί αισθηματικό ποίημα τοϋ Σολωμοΰ « Η  Αγνώριστη», πού ίσω , ισω , πο ι  ̂
νά μήν εγνώοιζαν ουδέ καν τόν ποιητή του. Ύπέστη δμως τόσες παραλλαγές,^ κ 
εχει τόσο παραποιηθή, ώστε νά δικαιολογή τελείως τόν τίτλο του. Γι αυτο ακόμα
περισσότεοο αξίζει ν’ άσχοληθή κάνεις μέ τό ποίημα αύτό.

Στήν «"Αγνωστη» ό Σολωμός υψώνει εναν ύμνο στα νειατα, στην ομορφιά,
πού τήν εκπροσωπεί τώρα, καθώς κατεβαίνει άπ τό βουνό, μια νέα «άσπροεν-
τυμένη» σύμβολο ίσως και τοϋτο τής απολύτου αγνότητάς. Και η εντύπωση του 
ποιητή γίνεται άκόμα πιό Ισχυρή, δσο Εκείνη τοϋ είναι άγνωστη και ξενη.

ητής «άνθι άπαλό». Τό χόρτο ερωτεύεται τήν « ’Ά γνω στη ». Και ο ερως, που ολα 
τά μεταμορφώνει, μέ τήν άγαθή, τήν εξυψωτική του επίδραση, άσκει και τωρα 
τή μαγευτική του δύναμη. Μεταβάλλει τό χόρτο σέ λουλουδι . . .

Τό ποίημα αύτό τοϋ Σολωμοΰ είναι πολύ άπλό κ εύκολο στην κατανόηση,. 
”Εχει δμως καί τοϋτο τή σφραγίδα τοϋ μεγάλου ποιητη. Εκτος απο τις ω ρα ιό 
τατες ποιητικές του εικόνες, καθώς εΐναι :

«Κόκκινα κι’ ώμορφα Οταν χαραζη
"Εχει τά χεΐλα Καί ή αυγοϋλα
'Ωσάν τά φύλλα Λεπτή βροχοϋλα
Τής ροδαριας, Στέλνει δροσιάς.
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’Έχει στιχουργικές αρετές σπάνιες. Ό  στίχος χορευτός κι ενθουσιώδης, έχει 
πλαστικότητα καί γοητεία στά λυγίσματα του, μουσικότητα καί αρμονία.

Μεταχειρίστηκε στό ποίημα αυτό δ Σολωμός τά πιό σύντομα καί γι’ αύτό 
ακριβώς, τά δυσκολώτερα μέτρα. Τό ελάχισco, πού ήμπορεί νά φτιαστή ενας 
τεχνικός στίχος.

Στήν «Ά γ ν ω σ τη »  οί στίχοι είναι συνταιριασμένοι πεντασύλλαβοι, τετρα
σύλλαβοι καί κάποτε εξασύλλαβοι. Οϊ λίγοι εξασύλλαβοι πού υπάρχουν, είναι καί 
αυτοί ώς γιά νά δίνουν μέ τήν μετρική τους ποικιλία, καθώς μάλιστα είναι προ
παροξύτονοι, περισσότερη χάρη στό ποίημα. Σέ τόσο λιγοσύλλαβους στίχους, έτσι 
συνταιριασμένους, δέν εχει γράψει ό ,Σολωμός πολλά ποιήματα. Έκτος άπό τήν 
«Ά γν ω στη », μόνο τήν «Τρελλή Μάννα» καί τήν «Ψυχούλα».

Μέ τά ποιήματα αύτά ό Σολωμός μάς έδωκε τό μέτρο τής εντελείας τών 
ολιγοσύλλαβων αυτών στίχων.

Γιά τήν ίστορία τής τέχνης τοΰ στίχου άναφέρομε πώς, πολύ μετά τό Σ ο 
λωμό, νεώτεροι ποιητές μεταχειριστήκανε άκόμα πιό ολιγοσύλλαβους στίχους, 
καί κυρίως τόν τρισύλλαβο. Πολύ σπάνια δμως καί περισσότερο, γιά νά δείξουν 
στιχουργική δεξιοτεχνία.

Στήν «Άγν<»στη», αξίζει άκόμα νά προσέξωμε δυό τετράστιχα : Τό πρώτο 
καί τό τελευταίο τοϋ ποιήματος. Πρόκειται γιά δυό εντελώς δμοια, κι ωστόσο 
διαφορετικά στήν έννοια. Στήν αρχή ό ποιητής μέ τούς στίχους : «Π οιά είναι
τούτη — Πού κατεβαίνει — Άσπροεντυμένη — Ό χ  τό βουνό ; » δση κι αν 
εχη αντικειμενικότητα τό ποίημά του, δείχνει ολο τό θαυμασμό του, γιά τήν 
ωραία κόρη. Ά λλ ’  δ θαυμασμός, κατά τόν Σταντάλ, είναι τό πρώτο στάδιο τοΰ 
έρωτος. Καί πράγματι, δ έρως κι έδώ ακολουθεί. Τό έραηευμένο λουλούδι ήταν 
ίσως, αύτός ό ποιητής. . . .  Γ ι’ αύτό καθώς επαναλαμβάνει στό τέλος τού ποιή
ματος τού; πρώτους πάλι στίχους : «Π οιά είναι τούτη — Πού κατεβαίνει — 
Άσπροεντυμένη — Ό χ  τό βουνό ; » δέν εΐναι πιά απλώς γοητευμένος, δπως 
στήν αρχή, άλλ' Ιρωτευμένος τώρα, κ’ έχει δλο τό παράπονο τοΰ ανθρώπου, γιά 
τήν ώραία Εκείνη πού θά εξακολούθηση νά τοΰ εΐναι άγνωστη καί ξένη... Γι" 
αύτό καί ή απαγγελία τών δύο αυτών τετραστίχων, αν καί εΐναι εντελώς δμοια, 
δέν θά εΐναι ή ϊδια. Ά λλ ’ ανάλογη μέ τήν ψυχολογική κατάσταση τοΰ ποιητή, 
θά εκφράζη τίς δυό διαφορετικές συναισθηματικές του καταστάσεις.

Γενικώς ή «Ά γ ν ω σ τη » τοΰ Σολωμοΰ εΐναι ενα χαριτωμένο, αβρό, δαντελ- 
λωτό, θά έλεγα, ποίημα, τόσο στή μορφή, άπό εξωτερικής, τεχνικής άπόψεως 
δσο καί στήν ουσία, άπό άπόψεως ποιητικού περιεχομένου. Γεννά ενα ευάρεστο 
συναίσθημα, ώσάν ν’ ά^τικρύζη κανείς σέ κήπο, μισανοιγμένα γλυκομύρι σ τ . ί  

τριαντάφυλλα στό πιό γλυκό ανοιξιάτικο φώς.
Γ ι’ αύτό μερικοί παρασύρθηκαν καί θέλουν νά ποϋν, πώς δ ποιητής παρα

σταίνει μέ τό ποίημα αύτό τήν Άνοιξη.Εξεζητημένη παραδοχή. Ή  «Α γνώριστη» 
εΐναι τό άγνωστο Κορίτσι, σέ ανοιξιάτικη βέβαια, ή θερινή ώρα, μ’ δλη τή δρο
σερή ομορφιά τών νεανικών της χρόνοον, πού σαγηνεύει καί αιχμαλωτίζει... Καί 
6 ποιητής μέ τό λυρικό του στίχο, έδωκε μέ αντικειμενικότητα, δλη τήν έκφραση 
τής συναισθηματικής αυτής καταστάσεως, Γ Ι Β Γ Κ Ο Σ  Β Ρ ΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ



μ π α α α α ν τ α

’Αφιερωμένη στούς νεαρούς ποιητές.

Ε ίμ α σ τ ε  μεΐς π ’ ενα  πρω ΐ κ ινήσαμε τ ’ Α πρίλη, 
μέ τήν ά γνή  καρδιά  μας ενθουσιασμό γεμάτη  
μέ θριαμβικό χα μ ό γελ ο  στά  π α ιδ ικ ά  μας χείλη 
κα ί μέ μιά φ λόγα άκράτητη στ ’ ά δείλ ιστό  μας ματι.
’ Α ρ ά δ α , ά ρ ά δα  τό στενό πήραμε μονοπάτι 
τοΰ κάμπου πού λ ο υζό τα νε στήν πρω ινή  δροσιά 
κα ί Σ ταυροφ όροι μές σέ π λ ά νο υ  όνείρου τήν απατη  
γ ιά  κά π οια  δόξα  άστραφτερή τραβούμε δλο μπροστά.

Ε ίμ α σ τ ε  μεΐς τής Χ ίμ α ιρ α ς  οί έραστές κ ι’ οί φίλοι, 
δλοι μέ μ ιάν άπόφ αση άμετάτρεπτη  φ ευγάτοι 
στή Χ ώ ρ α ν ά  βραδυάσω με πού τήν υμνούν οί θρύλοι, 
τοΰ Κ άστρου νά  πατήσω με τό μ α γικό  Π αλάτι.
Κ υτά ζομ ε περήφανοι πρός τούρανοΰ τά  πλάτη, 
τή γής δέν κ α τα δέχετα ι ή μαύρη μας ματιά  
καί Δ όν  Κ ιχώ τες, στήν αύλή τής νειότης τή δροσάτη, 
γ ιά  κά π οια  δόξα  άστραφ τερή τραβούμε δλο μπροστά·

Ε ίμ α σ τ ε  μεΐς ο ί τρα γικο ί κΓ ά ν ίδεο ι ναυτίλο ι 
ό π ο ύ  τό π ε ίσ μ α  τών θεώ ν, τής Μ οίρας τό ινάτι 
ξαρμ ά τω τους, ά το ίμασ τους, μάς έχει ξαπ οσ τειλει 
τοΰ π όντου νά  δα μ ά σω μ ε τάκατοπόνητο ά τι - 
κ ι’ ά π ’ τήν Κ ολ χ ίδα  ά νύρπα χτο  ν ’ά ρ π ά ξω μ ε Δ ερμάτι.
Κ α ί σ κ ίζο ντα ς  τά  κύματα  μέ τόλμη τά π λ α τειά , 
μεΐς ’Α ρ γο να ύ τες  ά π ρ α γο ι κα ί μ’ όνειρα χορτάτοι, 
γ ιά  κά π οια  δόξα  άστραφ τερή τραβούμε δλο μπροστά.

Ε ίμ α σ τ ε  μεΐς πού μάς γυρνούν οί φρόνιμοι τήν πλάτη 
κ ι’ οί πραχτικο ί μάς προσπερνούν μ ’ ειρωνική ματια .
Μ ά τί μάς μέλει; "Ω ς τήν πνοή του στήθους τήν ύστατη 
γ ιά  κάπ οια  δ ό ξα  άστραφ τερή τραβούμε ολο μπροστά.

ΠΑΥΛΟΣ ΤΑ1ΝΑΡ1ΤΗΣ
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Τ Ο  Μ Ε Λ Ο Δ Ρ Α Μ Α ! * )

Έσυνηθίσαμε, εΐναι αλήθεια, νά θεωρούμε τό μελόδραμα ως ένα είδος κα
θαρά μουσικό. Μας ενδιαφέρει ή ορχήστρα του, μας ενδιαφέρουν οί φωνές τών 
τραγουδιστών του, μας ενδιαφέρουν τά κόρα του, μάς ενδιαφέρει άκόμη ό πλού
τος— η ή κακομοιριά— τοϋ σκηνικοϋ διακόσμου, δέ μοίς ενδιαφέρει δμως ποτέ τό 
αρμονικό σύνολο, πού θά επρεπε ν’ άποτελή τό μουσικό καί τό δραματικό στοι
χείο, δέ μας ενδιαφέρει καθόλου σέ ποιά σχέση βρίσκονται ή μουσική καί ή ποί
ηση, οι δυο άχώρισιες αυτές αδερφάδες, καί γιά τοΰτο, μή ζητώντας καμμιά 
πνευματικήν εξύψωση άπό τό είδος αυτό τής τέχνης, αφηνόμαστε στήν καθαρά 
αισθησιακή μουσική απόλαυση καί άδιαφοροϋμε τελείως, άν ή καημένη ή Ζίλδα 
συνήντησε «στήν έκκλησιά πού πήγαινε, νέον λαμπρόν καί όλέθρ ιον  !, άν ή 
Αονκία  ή άθλια  εκτεινε τόν  σ ύ ζυ γ ό ν  της  /  η αν ή Ά ίντα είναι Φ αραώνων  
κόρη!. . .  αρκεί μόνο δλ’ αυτά νά συμβαίνουν συνωδευμένα άπό ωραιότατη μου
σική, καί νά εκφράζωνται μέ τις γλυκύτατες φωνές τών τραγουδιστών.

Δέ συνέβαιναν δμως τά ίδια πράματα, εδώ καί μερικές χιλιάδες χρόνια, στόν 
ί'διο τούτο τόπ.ο, δπου γιά πρώτη φορά βλάστησε τό υπέροχο κι αθάνατο αυτό 
λουλούδι, τό αληθινό μελόδραμα, ή άφταστη αρχαία ελληνική τραγωδία, γιά τήν 
οποίαν τόσο Ισυνηθίσαμε νά ύπερηφανευώμαστε, καί μέ τό δίκιο μας άλλωστε, 
άφοΰ άπό τότε τέτοιο θαΰμα δέν ξανάειδε δ κόσμος.

Δέ θάτανε λοιπόν παράξενο ν’ άρχίσωμε άπό κεί τήν ιστορία τοϋ μελοδρά
ματος, άφοΰ τό είδος αύτό δέν είναι τίποτε άλλο παρά ενα ξεθωριασμένο αντί
γραφο τής αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, τοϋ ΰψηλοΰ εκείνου εϊδους τής τέχνης 
πού κατώρθωσε νά συνενώση αρμονικά δλες τις τέχνες, «έχοντας γιά σώμα τήν 
όρχηση, γιά ψυχή του τή μουσική καί γιά νοΰ την ποίηση.» (Schuret)

Δέν πρέπει δμως νά λησμονούμε πώς τήν εποχήν εκείνην δυό εντελώς χωρι
στές σήμερα τέχνες άποτελοϋσαν μιά καί μόνη καί πώς ό ποιητής ήταν μαζί καί 
μουσικός. Έ τσ ι  μπορεί νά εξηγηθή πώς στήν άρχαία τραγωδία οί δυό αύιές 
τέχνες εύρέθηκαν τόσο αρμονικά ενωμένες, άν καί εμείς σήμερα μόνο τήν ποίι,ση 
τών έργων εκείνων μπορούμε ν’ άντιληφθοϋμε. "Οταν δμως άργότερα οί τέχνες 
αύτές χωρίστηκαν οριστικά, χωρίστηκε καί ή τραγωδία σέ δύο' στό ενα μέρος 
κυριάρχησε ή ποίηση καί δημιούργησε τό δραμα, στό άλλο κυριάρχησε ή μουσι
κή, καί μεταχειρίστηκε τήν ποίηση τόιχο μόνο, δσο τής χρειάστηκε γιά ν’ άπο-

*) Επειδή πολλοί άπό τούς αναγνώστες  μας, καί ιδίως τών επαρχιών, πού δέν 
μπόρεσαν νά παρακολουθήσουν τήν οργανωμένη άπό τό περιοδικό μας συναυ- 
λία-διάλεξη τής 5 Μαΐου, έξέφρασαν τήν επιθυμία νά διαβάσουν τουλάχιστο 
τήν ομιλία τοΰ κ. I. Οίκονομίδη, τή δημοσιεύουμε στό σημερινό μας φύλλο. Λυπώ- 
μαστε δμως είλικρινά πού μδς είναι αδύνατο νά δώσουμε μιά ιδέα στούς άναγνώ 
στες μας αυτούς τοΰ άληθινά αριστοτεχνικού τρόπου, μέ τόν όποιον ή κυρία Κεν. 
ταύρου-Οίκονομίδου έξετέλεσε τό πλουσιώτατο πρόγραμμά της, δίνοντας έ'τσι 
στό ακροατήριό της μιά μεγάλη αισθητικήν άπόλαυση, άλλά  καί δείχνοντάς του 
καθαρότατα τήν εξέλιξη, τούς σταθμούς καί τόν τοπικό χαρακτήρα τοΰ μουσικο- 
θεατρικοΰ αύτοΰ είδους, άπό τήν άρχή του ίσαμε σήμερα.
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vvooc  δ θείος πόθος τής ενσωματώσεως τής μέθης τή, ζω η „  το πνευμ 
Ζ Ζ ^ Χ  ^ ώ ν ε Γ τ ά δ ν τ α ,  καϊ τα πλημμύριζε, από ϊ νθ ο νο ια σ μ ο  τα 
κάνει δηλαδή νά αισθάνονται πώς δ θεός Ιγέμισε τήν ύπαρξη τους^ και διπλ 
στο Διόνυσο δ ’Α π όλλω ν, το θειο καϊ ακατάλυτο φως, ο θεος της εμπνευσε j ,  
δ λόγος της υπερκόσμιας διάνοιας, ή άχτιδόβολη εκδήλωση της αιώνιας ο μ ο * φ > * ς .
Ή  σ ύ ν θ ε σ η  τών δόο αυτών έδημιούργησε τήν αρχαία Ιλληνικη 
κατανυκτικήν αυτή λειτουργία τοΰ άνθρώπινου πνεύματος με, στου, εξαίσιο ς 
ναούς τών άρχαίων θεάτρων, ποΰ δμοιους δέν κατώρθωσε  πια ν « ^ ν α «  
δ κόσαος, άφοΰ τδ θέατρο κατάντησε καθαρή εμπορική επιχείρηση, και = μ 
ρεΐ πιά νάναι θρησκευτική γιορτή, δπου δ λαδς νά συγκεντρώνεται για ν αντι

ν π Ή Γϊ Υ ΐ  τ ο  α ε ν ο ί λ ο  Ό scxixcx 3 ,
6 Μές στους ναοΰς αύτούς εμφανίστηκε δ Α Ι ^ Χ " .  & μ«γας εκείνος μύστη

τών Έλευσινίων Μυστηοίων, 0 υπέροχος ποιητής, του οποίου ο Προμηθέας

“ ” Μ νί' “  “ “ π ώ ;, ”*  αόνη αιτία τών βασάνων του είναι δτι αγάπησε παρα πολυ του, ανθρώπους.
Ε ρ α ν ί σ τ η κ ε  ό Σοφοκλής,  γιά νά τελειοποίηση τήν τραγωδία , για να πα- 

1  . “  «aiovsc 'τήν » 0α ,μ «« .»ή  του 8 ίο „  Μ »  *  " “ “ " “ “ ' j

vac ™ " "  “ “  Γ Ι  ” C . ' -  ί  4>-toiic θ εού ς— »5 άν&ρωπότης  καϊ κατι περισσότερό απο ' ’ ,
θοω π ος. 'δ άνθρωπος πού μέ τδ στόμα τής ’ Αντιγόνης διαλαλει πως δεν επ. 
στη νά μισή, άλλά γιά ν’ άγατάη ! ούτοι συνέχθειν αλλα συμφιλειν εφττν.

Κ’ ε μ φ α ν ί σ τ η κ ε  τελευταίος δ Ευριπίδης, γιά νά σημείωση με τη ρεαλιστική 
του αν τΓ ψ η , πο'ύ τον κάνει νά παίρνει τή φαινομενική πραγματικότητα ω ,
αλήθεια τήν πρώτη αρχή τής παρακμής τής τραγω  ιας.  ̂  ̂ ( .·> ~

Αύτή ήταν ή δημιουργία καϊ ή ζωή τοΰ δραματικού και μουσικου α

ρΐδnvc τής τέχνης στήν αρχαιότητα. , , „
“ Ο τ α ν  δαως ΰστερ5 άπδ δυο χιλιάδες περίπου χρονιά, .αναγεννιέται η 

τ ο ι κ ή  α ύ τ Γ τ έ χ ^ ,  τά πράγματα έχουν πλέον άλλαξε, Ή  ποίηση και η μουσική 
_ ο \ > νοιηιστέί καί κάθε μιά δουλεύει καϊ δημιουργεί στον κυκΛο της.

■ Z i Z  Γ ε ν ί  «ους ο „ „ ί ™ <  Κ »  Φ  - “ Ί *  “ ! οΙ,“ νεΜ:
i  ,  « Γ , « ; » 0 5  on « Η * - *  του »'>  ό μουυικός ,ά  με « « ο , ™  ο , ,  ο

ΓΓ ,ο ί ί ΐ α ο ε  Ή  άν «,«η  Λ Μ Λ  «  * * ·  5” » «  - »
Ζ  ' ^ ο  Ι ί ό  μουσικό; «υχνά . ό .  V »  νά Μ » » ,  -  « « 0

του, καϊ πρό παντός δταν σκεφθή νά γράψη για το θέατρο.
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Τδ μελόδραμα λοιπόν δέν είναι τίποτ’ άλλο παρά ή προσπάθεια, πού έγινε 
κατά τους νεωτερους χρόνους γιά νά ξαναενοοθοϋν σέ αρμονικό σύνολο οί τέχνες 
εκείνες που δημιούργησαν τήν αρχαία τραγωδία. Ά λ λ ’ δπως ήταν άγνωστες πιά 
η μια στην αλλη, δέν ήταν εύκολο νά συνεννοηθοΰν ευθύς μεταξύ τους, είναι μά
λιστα ζητημα άν ίσαμε σήμερα τδ κατώρθωσαν, εκτός μερικών σποραδικών πε
ριπτώσεων.

Κάθε αληθινή τέχνη εΐναι στήν αρχή της αυθόρμητη καϊ ούτε μονάχα απ’ 
τό λαό γεννιέται ούτε μονάχα άπό τήν αριστοκρατία τοΰ πνεύματος, νά ποΰμε, 
αλλά κι απο τά δυό μαζί. Δημιουργειται δηλαδή, δταν μιά τάξη φωτισμένη τής 
κοινωνίας ή ένας άνθρωπος μεγαλοφυής πιάνει και τελειοποιεί τή λαϊκή τέχνη.

Αλλά τό μελόδραμα δέ γεννήθηκε έτσι. Δημιουργήθηκε μές στά σαλόνια 
τών ιταλών πριγκήπων τοΰ 16ου αιώνα, καί θά παραμείνη γιά τοΰτο δημιούρ
γημα τής αισθητικής ιδιοτροπίας τών αρχόντων εκείνων, κι δχι αποτέλεσμα εσω
τερικής ψυχικής ανάγκης, τής μόνης δηλαδή αιτίας, πού δημιουργεί τή ζωντανή 
τέχνη. Η αρχή λοιπόν αύτή τοΰ μελοδράματος μας δείχνει δτι πρόκειται γιά 
ένα ψεύτικο είδος, χωρίς βέβαια τοΰτο νά εμποδίζη ώρισμένους συνθέτες νάχουν 
δημιουργηση αληθινά αριστουργήματα, και νά δώσουν στό μελόδραμα τήν υψη
λότερη και τελειότερη μορφή του.

Τό είδος αυτο στήν αρχή του δέν ήταν τίποτ3 άλλο παρά ή παρεμβολή δια
φόρων τραγουδιών σέ δραματικά έργα, λαϊκών σκοπών διασκευασμένων, μά πού 
καμμια δεν είχαν σχέση με το έργο. Τόσο μάλιστα δέν είχαν εσωτερικό σύνδε
σμο μέ την υπόθεση, ώστε κανένας δέν παραξενεύτηκε, δταν στά 1597 ό Ό ρά - 
τιος Βεκκι παρενεβαλε στο έργο του Com edia A rm onica μουσικούς μ ονολόγονς  
εκτελεσμένους άπό πέντε  φωνές. Αύτά είναι τά πρώτα βήματα τοΰ νέου αύτοΰ 
μουσικού είδους, τά οποία δμως μάς ώδήγησαν γλήγορα πρός έργα σημαντικώ- 
τερα, αληθινών δημιουργών δπως δ Πέρι και ό Μοντεβέρντε.

Τρία κυρίως εΐναι τά στοιχεία πού άπετέλεσαν τό μελόδραμα : ή Άρια, τδ 
ρετσιτατίβο, καί τό κόρο. ’Αλλά οί μονότονοι λαϊκοί σκοποί μέ τις πολλές επα
ναλήψεις τους, πού αντιπροσώπευσαν στήν αρχή τήν άρια, δχι μόνο δέν προσέ
θεσαν κανένα δραματικό στοιχείο, άλλά καί παρεμπόδισαν τή σκηνική δράση. Γιά 
τοΰτο παραμελήθηκαν καί τά λόγια τών τραγουδιών αύτών, καί σιγά σιγά τό 
τραγούδι μεταβλήθηχε σς μιά σειρά ατελεύτητη λαρυγγισμών, δπου ή ποίηση δέν 
εΐχε καμμιά θέση. Τραγουδούσαν γιά νά τραγουδούνε' μεταχειρίζονταν, κατά τήν 
τόσο επιτυχημένην έκφραση τοΰ Berlioz, τό λαρύγγι, οπως μεταχειρίζεται κανείς 
ένα κλαρίνο. Ά π ό  τοΰτο προήλθε καί ή ανούσια, μονότονη καί πολλές φορές γε
λοία μιμική τών ηθοποιών τοϋ μελοδράματος, πού ή παράδοσή της δέν μάς είναι 
δυστυχώς καθόλου άγνωστη.

Ώ ς μόνος σύνδεσμος μεταξύ τών μουσικών μερών τοϋ έργου, μονωδιών, 
δυα>διών κλπ., απαραίτητος γιά νά ύποδηλωθή οπωσδήποτε ή δραματική δρά
ση, άπόμειναν τά διαλογικά μέρη, μεταμορφωμένα κιαύτά σέ ρετσιτατίβα, γιά νά 
μήν υπάρχουν μέρη στερημένα εντελώς τοϋ μουσικοϋ χαρακτήρα. Τέλος τό τρίτο 
μέρος τοΰ μελοδράματος, τό κόρο, εΐναι ένα παραγέμισμα χωρίς καμμιά δραμα
τική σημασία, χωρίς καμμιά φυσικότητα, καί χωρίς κανένα εσωτερικό σύνδεσμο
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US τό εογο Ά ν  προσ8έσονμβ τώ0«  xal τό μ^λλετο, αύχο πια το εντελώς άσχετο 
ποό' τό εργο διακοσμητικό σχο.χεΐο, θά ’έχωμε μπρός μας το μελόδραμα τελεί .

'  ’ "Οπως είναι βέβαια φυσικό, τά στοιχεία αυτά δέν μπορούν ν «π ο τ ίσ ο υ ν
, ° Γ „ ν , Ι .  Καί γιά ,οΟ .ο * *  «ν ο ,ι . .ή .  S . ™ *  ™  r m " ° V

,α ΐ  το» αναληδοφανοϋς, «ό .α » Ρλέ,ο.με Ιπ άν» « ή  «»ηνή <™5 ' “ ι,00ς
ανθρώπους— δπως λέει δ Γ κ α ΐτ ε -ν ά  συναπαντιώνται κι αλληλοχαιρετιωνται τρα
, οΜ ™ ,  νά διαβάζουνε « ,α ,ο .δ ,σ ,ά  ,ά  « , μ μ α , ώ » . ,  , 0»  ^
Φράζουνε χραγουδισχά χήν άγάπη χους, χα μιση χους, ολα τα βάσανα τους χρ
γουδισχά νά μάχωνχαι χαΐ τραγουδιστά νά ξεψυχάνε !»  ' [ ?
αική εντύπωση εξαφανίζεναι, δταν χό μελόδραμα είναι αληθινό εργο χεχ,ης.

Ά π ό  χήν ’ Ιταλία, δπου γεννήθηκε κι δπου άνθισε^ και με χο χρονο  ̂ η 
μιούργησε άληθινά αριστουργήμαχα. χό μελόδραμα ξαπλώθηκε στη Γαλλία, οπ 
ύπέσχη βέβαια χή βαθειάν επίδραση τού γαλλικού πνεύματος, αν και οι γα 
συνθέτες χοϋ Π οΰ και 18ου αιώνα δεν άλλαξαν σχεδόν καθόλου χ η  μορφή του 
ΟΤ μεγάλοι δμως δημιουργοί, καθώς δ Λοΰλλι, δ Ραμώ, δ Γκρεχρυ άφησαν τη 
σφοαγίδα τους ζωηρότατη στό μουσικό αυτό είδος, ετόνωσαν^ τή δράση του κ 
εδωκαν νέα πνοή δχι μόνο στό μουσικό, άλλά καί στό καθαρα δραματικό στοι
χείο τοϋ μελοδράματος. Δέν υπάρχει τίποτα πιό αυθόρμητο και πιο χαριτωμεν
άπό χίς κωμικές όπερες χου 1 κρεχρύ. , , „  ά $0

Ά ν  άκουγε κανείς καί σήμερα άκόμη χο αριστούργημα του, το ΠχαρΟο
τ ό Λεοντόκαρδο,  θάχπ δίχως άλλο τό συναίσθημα π ω ; μεχαφερεχαι στις υψη ες 
καί απολαυστικές εκείνες σφαϊρες_ τής τέχνης, πού δημιουργούν σ τ . ^ ρ ω π ο  
τήν αίσθηση μιας ανώτερης ζωής. Τό δραματικό μερο.,, α̂ν κ , ■ ,
άκόμα χή συμβαχική χου μορφή, μας προκαλεΐ Ιν χοΰχοις ενχελως^ιδιαιχερο εν- 
διαφέοον, και ή άπλή καί άπροσποίηχη μουσική του ξεχειλίζει απο δροσιά και 
υγεία . 'Ο  ρυθμός τής μουσικής ποτέ δέν παραβιάζει, δπως χοσο συχνά συμβαί
νει, τό ρυθμό τής φράσης' στίχος καί ήχος αποτελούν αδιασπασχο, σύνολο και 
ή ποίηση άδεοφώνεται πάλι μέ τή μουσική. Είναι κρίμα που το μελόδραμα τούτο, 
δπω^ δυστυχώςκαί τόσα άλλα, δέν μπορεί καί ίσως ποτέ δέ θά μπόρεση να μας
ΥΟϊΐτεύση cuto ελλτ)νιχϊ]ζ σχηνηζ.  ̂  ̂  ̂ ,

Τήν τελειωτική δμως μορφή τού μελοδράματος δεν μπορούσε να ττ| δωση ι
κωμική όπερα' εμελλε νά τή δημιουργήση, δπως ήταν φυσικό, η τραγωδία. Και 
χήν χελειοποίηση αύτή τή χρωστάμε σέ μιά άπό τίς ύπεροχες εκείνες φυσιογνω
μίες σ’ Ινα από τά εξαιρετικά εκείνα πνεύματα, πού έχουν τη δύναμη να δημι
ουργούν νέες μοοφές στήν τέχνη, τή χρωστάμε στήν ύψηλήν ’έμπνευση ενος ασύγ
κριτου μουσουργού, στόν Γκλούκ  Μέ τόση δύναμη αΐσθάνθηκε το μεγαλείο της 
αρχαίας ελληνικής τραγωδίας ό μέγας αύτός συνθέτης, καί με τόση ποιητικη διά 
θεση εργάστηκε, ώστε κατώρθωσε περισσότερο άπ όλους τους άλλους να το πλη- 
σιάση, ν’ άποδώση μέ τή μελωδία τή βαθύτατη τοϋ λόγου συγκίνηση,_να του 
έμφυσήση αληθινή δραματική πνοή, νά επαναφέρη στή σκηνη το πνεύμα της 
αρχαίας τραγωδίας, καί ν’ άνεβάση τό μελόδραμα στήν ψηλότερη κορφή του. 
Ή  γερή ίου ιδιοσυγκρασία κατώρθωσε νά νικήση τήν επίδραση του περιβαλλον- 
ιός του νά ξεφύγη από τήν ψεύτικην ά,μόπφαιρα τών σαλονιών καί των αυλών
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και νά δραματιστή χήν αναγέννηση χής αρχαίας Μούσας. Καί ή Μούσα αύχή 
μάς ξαναμιλάει πραγμαχικά μέ χή λύρα χοϋ «Ό ρφ έα » χου, πού μάς κρατάει μα
γεμένους μπροστά του' γιατί δ Γκλούκ μάς παρουσιάζει ανθρώπους δπου πάλ- 
λονται άπό ζωή, κι όχι απλώς μαριονέττες πού τραγουδάνε. Ά κόμα καί χό μπαλ- 
λέχο μεχαμορφώνεται κάτω άπό τή δημιουργική πνοή τοϋ μουσουργού καί παίρ
νει τήν ψηλή θέση πού είχε δώσει στό χορό της ή αρχαία τραγωδία. Στόν 
Γκλούκ λοιπόν οφείλουμε τό αληθινό λυρικό δράμα, τό μελόδραμα στήν τε
λειότερη μορφή του.

Πολλοί, καί μεταξύ τους σημαντικά πνεύματα, καταπολέμησαν τίς καινοτο
μίες του, βλέποντας πώς τά εργα του δέν είχαν καμμιά σχέση μέ τήν καθιερω
μένη μορφή. ’Έφτασαν μάλιστα μέχρι τοϋ νά ποϋν πώς αύτό δέν είναι πιά τρα
γούδι. 'Αλλά τά φωτισμένα πνεύματα κατάλαβαν τήν αξία τοϋ έργου του καί 
τόν υποστήριξαν. «Δέν ξέρω, αν είναι τραγούδι ή δχι — άποκρίθηκε κάποτε κά
ποιος σοφός (δ Grim m ) μετά τήν παράσταση χής « ’ Ιφιγένειας έν Ταύροις» — 
ϊσως δμως είναι κάχι πολύ καλύχερο, γιαχί μέ κάνει νά ξεχνώ τήν δπερα καί νά 
ξαναβρίσκωμαι στήν ελληνική τραγωδία».

Π ώς τό κατώρθωσε μέ τά εργα του τό θαύμα αύτό δ Γκλούκ, καί σέ ποιές 
αρχές επάνω στήριξε τή δηαιουργία του μάς τό εξηγεί μόνος του στό μικρό πρό
λογο πού προτάσσει στήν «Ά λκιστη».

—  «"Ocav επεχείρησα νά συνθέσω τή μουσική τής «Άλκιστης» — γράφει,— 
είχα σκοπό νά άποφύγω κάθε υπερβολή, πού ή κακώς εννοούμενη ματαιοδοξία 
τών τραγουδιστός καί ή υπερβολική ύ.τοχωρητικόιητα τών μουσουργών είχαν 
εισαγάγει στήν ιταλικήν δπερα, καί οί δπ Ιες είχαν μεταβάλει τό μεγαλοπρεπέ
στερο καί ωραιότερο τών θεαμάτων στό γελοιοδέστερο καί τό πληχτικώτερο δλων 
Προσπάθησα νά περιορίσω τή μουσική στό πραγματικό της εργο, νά τήν αναγ
κάσω δηλαδή νά εμβαφύνη στήν ποίηση, γιά νά ένισχύση χήν έκφραση χών 
αϊσθημάχων καί χό δραμαχικό ενδιαφέρον, χωρίς νά διακόπχη καί νά ψυχραίνη 
χή δράση μέ περιττά στολίδια. Έ νόμισα πώς ή μουσική ώφειλε νά πρόσθεση 
στήν ποίηση, δτι προσθέτουν στό σωστό καί καλά συνθεμένο σχέδιο τά ζωηρά 
χρώματα καί δ επιτυχημένος συνδυασμός τών φωτοσκιάσεων, πού χρησιμεύουν 
γιά νά ζίοντανεύουν τις μορφές, χωρίς νά άλλοιώνουν τό περίγραμμά τους».

Αύιές είναι οί μεταρρυθμίσεις πού τό μεγάλο αύτό πνεύμα επέφερε στό 
μελόδραμα, καί οί δποΐες ετοίμασαν αργότερα τό δρόμο τοϋ Βάγνερ.

Οί διάδοχοι χοϋ Γκλούκ μπορεί άπό μουσικής άπόψεως νά δημιούργησαν 
κάτι γιά τό μελόδραμα, άλλά δέν τοϋ πρόσθεσαν χίποχα Ι'ι καλύχερα κάχι άφαι- 
ρεσαν άπό χή σκηνική χου δράση. Οΰτε αύτός δ μεγαλύτερος χών μουσικών, καί 
άκριβώς γιαχί είναι μόνο μουσικός, δΜ όζα ρ τ , καμμιά δέν επιφέρει ούσιασχική 
μεταρρύθμιση σχό είδος αύτό. Ό  μεγαλόπνοος συνθέτης χοϋ «Δον Ζουάν» καί 
χής «Μαγικής Φλογέρας» ξέρει νά έκφραση δλα χά συναισθήμαχα, άλλά χά εκ
φράζει μόνο μέ τή μουσική. Ή  ποίηση δέν τόν ενδιαφέρει, παρά μόνο γιατί χοϋ 
δίνει άφορμή νά εκφράση αύχός χέλεια, δ,χι απόδωσε χόσο άσκημα δ δραματι- 
κός χου ποιητής. Γιαύτό πλουτίζει τό μελόδραμα μέ εμπνευσμένα μουσικά εργα) 
δέν ασκεί δμως καμμιάν επίδραση στήν εξέλιξη τής δραματικής του μορφής. Ά ν
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δ Μόζαρτ είχε τήν τύχη νά συνάντηση ενα μεγάλον ποιητη και ν αδερφωση την 
τέχνη 'του μέ τή δική του, θά είχε δίχως άλλο δημιουργητει το τελειο και αλη
θινό μελόδραμα. Τά ανούσια δμως κείμενα πού τοΰ παρουσίαζαν οι λιμπρεχχιστες
του τον ανάγκασαν νά παραμείνη μόνο μεγάλος μουσικος. ^  ^

Άλλά ποιός αναζητούσε, καί ποιός άλλωστε αναζητεί ακόμη και σήμερα 
δραματική πνοή μές στδ μελόδραμα ; Εκείνο πού εύχαριστοϋσε κι ευχαριστεί το 
μεγάλο κοινό δέν είναι ή ποίηση και η δραματική άληθεια, είναι οι εύκολες κα 
γοητευτικές μελωδίες, πού πλημμυρίζουνε ταύτιά καί βαυκαλιζουν χην ψυχη, *αι 
πού τις σιγοτραγουδούμε σά βγαίνουμε από τό θέατρο. Απο τετοιες λοιπόν με 
λωδίες, πού δχι σπάνια Ιγγίζουνε τό υπέροχο, είναι γεματα τα εργα του Ροσσινι. 
Χωρίς νά δίνη κι αύτός καμμιά σημασία στά μετριώιατα λιμπρεττα που του πα
ρουσίαζαν, ήξερε νά τά πλημμυρίζει άπό μουσική και να τα εςαγνιζη, ικανο
ποιώντας μέ τις πλούσιες, μέ τις ανεξάντλητες μελωδίες του κ α ι  τραγουδιστάδες, 
καί κοινό, καί λιμποειτίστες, καί δίνοντας έτσι στό μελόδραμα τη^μορφη που και 
σήμερα ακόμη προτιμάει 0 περισσότερος κόσμος, χωρίς βέβαια ναναι ',ια τούτο 
κ’ ή καλύτερη, έκτος εάν θεωρήσουμε τό μελόδραμα ώς δχι αληθινή μορφή τέχνης
άλλ’ ώς απλή διασκέδαση. x c

Έ τ σ ι  μπορούμε τρεις μεγάλους σταθμούς νά διακρίνουμε στην ιστορία^ του
μελοδράματος : τή σοβαρή καί υψηλή τέχνη τοΰ Γκλούκ, τή γιομάτη δροσιά και
συγκίνηση τέχνη τοΰ Μόζαρτ, καί την επιπόλαιη καί καθαρα αισθησιακη ταση
τοΰ Ροσσίνι. Ά π ό  τόν συνδυασμό τώ ν  τριών αυτών τάσεων δημιουργηθηκε αρ-
γότεοα 0 επικοατέστερος τύπος τοϋ μελοδράματος, > ω ς  ιόν βλέπουμε και ση-
μεοα. Δέ θάχαμε παρά νά εξετάσουμε χωριστά τό εργο τών μικρών και μεγάλων
μουσουργών, τά μελοδράματα τών B ellini καί τών Verdi, τών Auber και των
G ounod  τών H aendel καί τών W eber καί τόσων άλλων για να ανακαλυψωμε.
τά ίδια αύτά προτερήματα καί τά ίδια ελαττώματα. Ά λλά ούτε ό χρόνος ουτε ο
τόπο- μάς τό επιτρέπει. Στό βιαστικό καί εναέριο αυτό ταξίδι μας αναμεσα απο
αιώνες κι άπό χώρες, αντικρύσαμε μόνο λίγες πολύ ψηλές κορφές, που^ ελαμπανε
στόν ήλιο, γιά νά μπορέσουμε νά φανταστούμε δλη την κίνηση που οργιάζει
κάτω άπό τόν ίσκιο τους, σέ χαμηλότερα ύψη καί νά σχηματίσουμε μια κάποιο
ίδέα γιά τό είδος αύτό, πού έπρεπε νδναι ή τέλεια ένωση τής δραματικής και της
μουσικής τέχνης. Καί φτάνοντας έτσι ώς τή χτεσινή, δν δχι ως τη σημερινη
εποχή μας, θά σταματήσουμε στή σημαντικώτερη για το νεωτερο μελόδραμα
ιδιοφυία, μπρός στήν κολοσσιαία μορφή τοΰ Βάγνερ, πού μας παρθυσιάζει, όπως
0 Γκλούκ, τό μελόδραμα,- δχι ώς ενα κατώτερο είδος και ως μιαν απλη διασκε
δαση τοΰ κοινού, 'άλλ’ ώς αληθινό εργο τέχνης. , ,  , , '

Άλλ’  ό Βάγνεο εκτός άπό τή θερμή του ιδ ιοσυγκρασία, έκτος απο τον ζωηρό 
ιδεαλισμό του, εκτός άπό τήν αλύγιστη θέλησή του, έχει καί κάτι άλλο που τον 
οδηγεί μοιραία πρός τά μεγάλα έργα τοΰ εϊδους αύτοΰ : Δεν είναι μονο μουσι
κός, είναι μαζί καί δραματικός ποιητής. "Υστερα άπό τόσους αιώνες χωρισμού, 
οί δυό άδερφάδες Μούσες ξαναενώνονται μέσα του με τέτοια ακαταμαχητη  ̂ υ 
ναμη, ώστε δημιουργοΰν τό άληθινό μελόδραμα' γιατί τό διέγνωσε αμέσως μονος
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του καί τό ειπε, πώς τό βασικό σφάλμα τοΰ μελοδράματος είναι δτι παίρνει τό 
σκοπό ώς μέσον καί τό μέσον ώς σκοτό.

Προκειμένου βέβαια περί θεάτρου ποιός άλλος μπορεί ναναι ό σκοπός έκτος 
άπό τό δράμα, καί τί άλλο μπορεί ναναι ή μουσική εκτός άπό τό μέσον γιά τήν 
τελειότερη, τήν πλήρη, τήν ιδανική έκφρασή του ; Στα κοινό μελόδραμα δλα 
ύπακούουν στή μουσική, δλη ή σκηνική δράση εξαρτάται άπό τό ρυθμό της, τά 
πρόσωπα είναι άτλες μαριονέττες καί ποτέ τους άνθρωποι ζωντανοί. Στά εργα 
τοΰ Βάγνερ οί ρόλοι άντιστρέφονται- δσο κι αν επικρατή τό μουσικό στοιχείο, 
τό πρόσωπο ξαναπαίρνει τήν κυρίαρχη θέση του κι δλα υποτάσσονται σ’ αύτό, δλα 
πηγάζουν απ’ αύτό καί υποβοηθούν τήν έκφρασή του. Ό  άνθρωπος είναι παντού 
καί πάντοτε ή ψυχή τής δράσης, κι δχι ενα απλό συμπληρωματικό δργανο τής 
ορχήστρας, Γιά τοϋτο τά έργα τοΰ άληθινοϋ αίκοϋ ποιηχή— τοΰ μουσικού καί 
δραματικού πιιηχή—είναι χόσο διαφορετικά άπό δλα χά άλλα.

Ό  Βάγνερ προ3παθεΙ νά ξανανεώιη χίς τέχνες καί νά τίς κάνη νά συνερ
γαστούν γιά ενα μοναδικό σκοπό, γιά τή δημιουργία τοϋ τέλειου δράματος,— 
κάτι ανάλογου πρός τήν αρχαία τραγωδία μέσα στό σύγχρονο πολιτισμό. Τό επέ
τυχε; Ό  πόλεμος πού δημιουργηθηκε γύρω του, δέν μπορεί ν’ άποτελέση από
δειξη τοϋ εναντίου Άλλά κι αν άκόμα ή προσπάθειά του άπομείνη μεμονωμένη 
καί δίχω; επίδραση, τά έργα του θά είναι πάντοτε τ’ αριστουργήματα τοϋ μελο
δραματικού είδους.

Αυτή είναι σέ λίγες γραμμές ή ιστορική εξέλιξη τοϋ μελοδράματος. Μιά γε
νική άνασκόπηση τή; σημερινής παραγοογής καί ό καθορισμός τών κατευθύνσεων 
τη; δέ θάλλαζε ϊσ^ς καθόλου τίς αντιλήψεις μας. “Οσο γιά τή χώρα ετούτη, πού 
είχε άλλοτε τήν ευτυχία νά παραγάγη τάφταστα άριστουργήματα τοΰ μουσικοΰ 
δράματο;, τίς τραγωδίες της, δέν έχουμε δυστυχώς νά ποΰμε άκόμη τίποτα. Κ ’ 
ευχόμαστε νά κατευθύνουν προς τό είδος αύτό οΐ μουσουργοί μας τίς δυνάμεις 
του;, γιά νά μπορέσουμε περήρανοι μιά μέρα νά ποΰμε πώς, ξανακ?ιείνοντας 
τέλος τόν κύκλο, έπιστρέψαμε πάλι έκεΐ, άπ’ δπου αναχωρήσαμε.

Ά ς  άφήσωιιε δμως σι;ούς μουσουργούς μας τή φροντίδα νά φανούν όπως- 
δηποιε, αργά ή γρήγορα, αντάξιοι τής τρομερή; κληρονομιάς πού τούς βαραίνει, 
κ’ εμείς α; απολαύσουμε δσ ) μπορούμε τή σύμφωνη ή δχι μέ τίς απαιτήσεις τοϋ 
καθαυτό μελοδράματος μά πάντα γλυκειά καί βαυκαλισιική μουσική, πού ξέρει νά 
έπενεργή επάνω μας χωρίς χή μεσολάβηση τής φαντασίας καί τής ιδέας, τή μου
σική πού πηγαίνει κατευθείαν στήν ψυχή μας, πού μάς εγγίζει μές στά μύχια 
τής ύπάρξεώς μας, καί ξεκουράζει μέ τή μέθη χών αισθήσεων χόν κουρασμένο 
άπό χή σκέψη νοϋ.

I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
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ΚΡΑΣΙ

Είναι αλήθεια πώς απο τούς πανάρχαιους χρόνους τό κρασί μεγάλο ρόλο 
έπα.ζε στή Θρησκευτική— Κοινωνική και Φιλολογική ζωή τών πολιτισμένων λαών 
δπως ήσαν οί αρχαίοι μας πρόγονοι κα'ι οί Ρωμαίοι.

* Καί είναι, βέβαια, πεοιττό νά τονίση κανείς τήν έξέχουσα σημασία καί τον 
υψηλό συμβολισμό πού είχε τό κρασί τόσο στήν αρχαία ελληνική, δσο καί στήν 
δική μας χριστιανική θρησκεία, δπου κοντά στό στάχυ τοΰ σιταριού θεωρήθηκε 
βασικό στοιχείο τής ζωής γιατί άν τό ενα τρέφει καί συντηρεί τη ζωή, τό άλλο 
•/αοίζει τή χαρά, τόν Ινθουσιασμό καί τήν ξενοιασιά. Καί αν είς τήν αρχαία ελλη
νική θρησκεία, τά βασικά αύτά στοιχεία τής ζωής, εκπροσωπούνται άπό δύο θεό
τητες, τή Δήμητρα καί τό Διόνυσο, τοϋ οποίου ή λατρεία Ιπρόσφερε στήν αν
θρωπότητα τήν ποιητικώτερη σύλληψη τοϋ άνθρώπινου πνεύματος, τό δράμα, 
είναι γνωστό δτι καί στή χριστιανική θρησκεία πέρασαν στήν πρώτη θέση τής 
λατρείας τά δύο αυτά στοιχεία : σιτάρι καί κ ρ α σ ί= ά ρ Εος καί οίνος μετουσιωσ- 
μένα ai σώμα καί αίμα, διατηρώντας μ’ αυτό τόν τρόπο αδιάπτωτο τόν υψηλό 
συμβολισμό τής ευχαριστίας πρός τό θείο διά τής μεταρσιώσεως καί τοϋ ενθου

σιασμού. _ / V ν 1 /
’Αφού είπαμε αύτά γιά τή θέση τοϋ κρασιού στή θρησκεία και στη λατρεία,

πολύ λίγα, φυσικά, άπόσα μπορεί νά δή κανείς στίς άλλες εκδηλώσεις τής ζωής, 
δηλαδή στά ήθη καί τά έθιμα τών ανθρώπων, άς δοΰμε τώρα τά άλλα δυο ζη
τήματα : ό ρόλος τοΰ κρασιού στήν κοινωνική καί στή φιλολογική ζωή τών άρχαίων
μας προγόνων και επειτα των Ριομαιων. ^

Γνωρίζει 6 καθένας μας σήμερα πώς τό κρασάκι απαιτεί ορεκτικά μεζελίκια 
καί καλή καί εύθυμη παρέα μερακλήδων, δπως τή λένε- μ αύτούς τούς δρους πί- 
νειαι τό κρασί μέ κέφι, μέ διάφορες συζητήσεις, άναλόγως τοϋ ποιοϋ τής συν
τροφιάς βέβαια, καί μέ εύθυμα τέλος τραγούδια. —  Δέν κουβεντιάζουμε βέβαια 
γιά τις γνωστές κοασοκαιανοίξεις μέ τά τραγικά τους αποτελέσματα σέ παρεξη
γήσεις καί εγκλήματα. -  At, λοιπόν, τούς ίδιους δρους τής σημερινής κρασοπο- 
σίας βλέπουμε καί στούς παλιούς μας προγόνους, μέ πολύ διαφορετική μορφή 
καί πολύ ενδιαφέρον πρωτόκολλον, στό αρχαίο Συμπόσιο, πού ήταν . μιά χαρα
κτηριστική άποψη τής κοσμικής κινήσεως τών Ελλήνων και τών Ρωμαίων.

Καί είμαι βέβαιος δτι πολύς κόσμος σήμερα ακούοντας συμπόσιο εχει μόνο 
τή χονδροειδή ιδέα άπό ενα πλούσιο φαγοπότι, άπό ενα σάν νά λέμε, τρικού
βερτο γλέντι, πού εδινε καί παίρνε τό κρασοκατέβασμα καί τά τραγούδια’ δμως 
δέν ήταν τέτοιο πράμα καθώς θά δοΰμε. Υπήρχαν καί τότε, βέβαια, οί κρασο
πατέρες καί μάλιστα γενναίοι, εγίνονταν καί τότε απρέπειες πάνω στό μεθύσι, 
άλλά αύτά αποτελούν άλλο ζήτημα καί δχι τό σοβαρο και το οργανωμένο συμ
πόσιο, πού έχουμε υπόψη μας, πού ήταν δηλαδή μία ευχάριστη συγκέντρωση δια
φόρων σπουδαίων, τής πολιτείας ή τών γραμμάτων, προσώπων προσκαλεσμενων 
στό σπίτι ή στήν έπαυλη ενός φίλου, καί δπου μαζί μέ τά ποικίλα φαγητά και 
τά μυρωδάτα κρασιά, νεροβαφτισμένα πάντοτε, γίνονταν σπουδαίες συζητήσεις
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φιλοσοφικές, καλλιτεχνικές, πολιτικές κ.τ.λ. έτσι πού νά υποστηρίζεται πώς κι 
αυτός ο φιλοσοφικός διάλογος είναι καρπός αυτών τών συζητήσεων.

Οχι μονάχα οι Ελληνες άλλά καί οί Πέρσες είχαν αύτό τό σύστημα τοΰ νά 
συζητούν για σπουδαιότατα ζητήματα, καί εθνικής φύσεως άκόμη, στό τραπέζι 
καί αυτοί οί Εβραίοι άφοΰ άλλίϋςτε ξέρουμε πώς καί ό ’Ιησούς Χριστός πιστός 
στην παράδοση, καθώς λέει ή Γραφή, άνοιγε ψηλές συζητήσεις στό τραπέζι μέ 
τους άλλους ομοτράπεζους, βρίσκοντας τήν ευκαιρία νά διδάσκη αυτούς' καί 
αύτή τήν παράδοση «τοΰ διαλέγεσθαι έν συμποσίω» έτήρησε καί δταν παιέδωσε 
στούς μαθητές του, τήν αιώνια παρακαταθήκη τής άναμνήσεοός του, μέ τό υπερ
φυσικό εκείνο μυστήριο τής μετουσιώσειος πού έτελέστηκε στό λεγόμενο Μυστικό 
Δείπνο.

Μά τί ήταν τέλος πάντων αυτο το συμπόσιο' τί περίεργα έχουμε νά προ
σέξουμε , πώς καί ποΰ ξετυλίγονταν ; Ας δοΰμε τί μάς παρέδωκαν συγκεκριμμέ- 
νως γιαυτά οι άρχαίοι συγγραφείς, κι ύστερα βλέπουμε καί τό φιλολογικό είδος 
πού προήλθε άπ αύτές τις συγκεντρώσεις. Καί άς περιγράψουμε πρώτα πρώτα 
τό συμπόσιο.

Σ Υ Μ Π Ο Σ ΙΟ

Πολίτες μέ ψηλή θέση στήν κοινωνία, μέ αξιώματα καί μέ άφθονο πλοΰτο, 
γιά διάφορες ευτυχείς άφορμές^ εϊτε γιά τή νίκη στούς άγώνες, εϊτε γιά οικογε
νειακή γιορτή, ειτε γιά διάφορους, τέλος πάντων, ευνόητους λόγους, έκαλοΰσαν 
σπίτι τους τους φίλους σέ συμπόσιό. Καί δέν ήταν μόνον αυτοί πού είχαν τόν 
τροπο, και έκαναν ενα συμπόσιό, άλλά καί περίφημες εταίρες, δπως λ. χ. ή ωραιό
τατη Κορινθία, εταίρα Λαΐς, ή οποία «μέσα σι:ούς φημισμένους πολυδένδρους καί 
πολυανθείς κήπους, μεσα στίς μαγικές άνταύγειες ξωτικής φωτοχυσίας, μέσα «εις 
τας πρασιας κ·χι τας σκιαδας, τους πηδαχας καί τούς φιλοπαίγμονας καταρράκτας, 
τά αριστοτεχνικά αγαλματοι και τάς εικόνας» έκα,λοΰσε είς ευωχίαν στρατηγούς καί 
φιλοσοφους καί ευπατρίδες ελληνες καί ξένους, κοιλώντας τους μέσα στίς μεθυ
στικές μυρωδιές τών λουλουδιών καί τών αρωμάτων, τών πικάντικων φαγητών 
και τών αρωματικών κρασιών τής Χίου καί τής Ρόδου καί τής Θάσου, χύνοντας 
στίς φλέβες τους ζωη χαρα καί Ερωτα. Αύτή ή παρέκβαση ήταν κατάλληλη γιά 
πλαίσιο τοΰ περιβάλλοντος μεσα στο οποίον γίνονταν τό συμπόσιο, τοΰ οποίου
δίνουμε μια μικρή ιδεα. Ας δοΰμε τώρα τή συγκέντρωση.

Κατα το σουρουπο αρχιζαν νά μαζευωνται οί προσκαλεσμένοι στό συμπόσιο 
γινομενοι δεκτοί απο τους επίτηδες υπηρέτες οί όποιοι τούς υποδέχονταν, τούς 
λυοΰσαν τά υποδήματα καί τούς έπλεναν τά πόδια. Ά ς  σημειωθή δέ δτι μαζί
μέ τούς καλεσμενους ετρύπωναν συνήθους καί άκάλεστοι διάφοροι, οί οποίοι έπί-
σης εγίνοντο δεκτοί, καθώς και πολλοί παράσιτοι, λεγόμενοι. Ά φ οΰ  θά έπαιρναν 
ό καθένας τήν ιορισμένη του θέση, έπλαιναν τά χέρια τους σέ λεκάνες πού κρά- 
ταγαν δούλοι, ^απλωμένοι δέ σέ ντιβάνια πού σκεπάζονταν μέ πλούσια καί 
παχειά στρώματα, χαλιά καί μαξιλάρια, καί άκουμπώντας στόν δεξ ό ή τόν αρι
στερόν αγκώνα, περίμεναν τούς υπηρέτες νά τούς φέρουν το πινακίδιο, δηλαδή 
τον καταλογο τών φαγητών, πού κατά τήν εκλογήν τους θά τούς προσφέ-
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δούλο, εμπ η ^  άγνό καί άδολο κρασί, «οίνον ακρατον»,
μενιο μ“ ®Τ®“ π h σάν αΰΐ6 πο{, π(νανει καϊ αυτός δ οίνος χρησίμευε για τη

= * λϊ £Γ=
· *  ΐ 5 ν £  ! f , a; , t ' . o t ' v S v ,  » ο , δ ί .

“  ' νΠΛΑ- λέει δ Ξενοφών : «ά ς  δ ’ έσπεισαν και επαιανισαν...»
Γ ° 1 : Γ κ Σ '  II) Κ αί εοχονταν έπειτα 8^ « .  νάΧα. Φ ί» « «( « ν .  Συμπ Κε_φ. 11). Λ α  X ^  κρασ0ποσία Ά ν α β ε  τό κέφι,

ί ΐΓ τ ϊ τ ε ’ γ^νότανΤίΗλογή ένός βασιληά τοΰ συμποσίου η συμποσίαρχου; καθώς 
τόν έλεγαν, δ δποΐος άναλάμβανε τήν υποχρέωση Ιπϊ τχ, βασει καθιερωμένων κ 

6 ων, τών «συμποτικών νόμων», να ρυθμίζη τήν ξελιξη του 
I ν έκανόνιζε καϊ πόσο νερό θά μπή στό κρασί' (συνήθως 3 η 2 μερη νερο, με 
1 κρασί) αύτός έπέβαλλε καί π ο ι ν έ ς  σέ κείνους πού έχαναν στα παιγνίδια, π 
έδιναν καί παιρναν στή χαρούμενη, αύτή συγκέντρωση' μια δε τέτοια ποινή ήταν 
«τό απνευστί πίνειν τήν κύαθον» κίι άλλες διάφορες. Ο συμποσιαρχος, τελο,, 
Γ τ ό  μποροΰσε νά είχε καί τό προσόν δτι ή τ α ν  δ μεγαλύτερος κρασοπατέρας ολων 
L i  "και γιαύτό έπαιρνε καϊ τό αξίωμα. “Οσο γιά τό νεροβαφτισμα του κρασιού 
πού' άναφεραμε, είναι γνωστό βέβαια, πώς οί άρχαΐοι
(=άκρατον οίνον) άλλά κρασί, δηλαδή κραμα με νερο ενομιζετο δε άξιο, περ 
φοονήσεω; δ «άκοατοπότης» ώς μέθυσος καϊ βάρβαρος (πλατ. Νομοί 637), τε
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τοιοι αναφέρονται διάφοροι, και αύτος δ Κλεομένη;. Ό π ω ς  επίσης άναφέρονται 
μέ κάποια περιφρόνηση καϊ οί ύδροπότες, πού δέν έπιναν κρασί. Τό κράμα τοϋ 
οίνου και νεροϋ γινόταν μέσα σέ επίτηδες δοχεία μεγάλα, πού λέγονταν καϊ κρα
τήρες ή ψυκτήρες αν είχαν στή μέση πάγο ή χιόνι γιά νά διατηρήται τό κρασί 
δροσερο. Κερνούσαν δέ γύρω γύρω τού; συμποσιάζοντας, οι οίνοχόοι, νέοι 
ωραίοι πάντοτε.

Μέσα, τώρα, στήν αίθουσα δέν πιστεύω νά νομίζετε πώς βασίλευε θρησκευ
τική αξιοπρεπεια. Ό χ ι, τό γλέντι ήταν τερπνότατοκαί θορυβωδέστατο, δπως καί 
οι συζητησεις γονιμώτατες καί σπουδαίες, δπως καί τά αστεία, τά πειράγματα, 
οι αισχροί υπαινιγμοί, καί δσα άλλα είναι ευνόητα, γίνονταν μέ μέτρο φυσικά 
τό ποιόν τής παρέας.

Οι κιθαρωδοί, οι τυμπανιστές, οί αύλητρίδες καί δρχηστρίδες, οί θαυματο
ποιοί (ταχυδακτυλουργοί, ακροβαται, κ τ.λ.) καί οί γελωτοποιοί, σκορποΰσαν τή 
χαρα και την απόλαυση εκεί μέσα. Τά τραγούδια φυσικά ήταν στήν πρώτη θέση' 
τραγουδοΰσαν και αυτοί οι πινοντες. έκτος τών κιθαρωδών, άοιδών κ.λ.π. τρα
γούδησε καί ό σεμνός Σωκράτης σένα τέτοιο συμπόσιο, καθώς μάς λέγει δ Εΰπο- 
λις σένα απόσπασμα κωμωδίας του (fr. 361 kock ), τραγούδησε λοιπόν μέ τή 
σειρά του κι’ αυτός ενα ποίημα τοΰ Στησιχώρου.

Καί δέν ήταν μόνον α .τά  πού άναβαν τό κέφι, άλλά καί τά λογοπαίγνια, τά 
αινίγματα και οι γρΰφοι (είκάζειν—άντικάζειν) τά ξυνά πειράγματα, καί τά ώραΐα 
κολακευτικα λόγια' παιχνίδια μέ συνέπειες καταδικαστικές γιά τόν νικημένο 
οπως ο κότταβος, (= τ ο  πέταγμα σε μιά κρεμασμένη πλάστιγγα τοϋ κρασιοΰ πού 
έμενε στο ποτήρι καί ανάλογα τοΰ κρότου ή τής κλίσεως πού έδινε στή ζυγαριά 
ικρινετο η νικη, κατόπιν άπο πολλές επαναλήψεις, δπότε καί ό νικημένος αναγ
κάζονταν νά κατεβάση γρήγωρα γρήγωρα (πίνειν πρός β ίαν)  μεγάλη ποσότητα 
κρασί)' άλλο παιχνίδι ήταν δ άστραγαλισμός σαν τό δικό μας π·νι:όβολα μέ ζάρια 
κτλ. (πολδ. Θ. 118). Στό τέλος τά ποτήρια άντικαταστοΰσαν τά κέρατα, μεγάλης 
χωρητικότητας, ώς που ή ώρα ήταν πολύ περασμένη, πολλές φορές ξημέρωνε, 
και άρχιζαν νά σηκώνωνται γιά τά σπίτια τους, άλλοι μπορώντας νά σταθοΰν στά 
πόδια τους κι άλλοι στηρι.ζόμενοι σέ δούλους, κι άλλοι πού δέν μπορούσαν νά 
κανουν βήμα άπό τό μεθύσι έμεναν έκεΐ μέχρι νά συνέλθουν. Β/αίνοντας δέ 
έξω τά στεφάνια πού φόραγαν τά έβαζαν στόν Έ ρμη πού ήτο μπροστά στή θύρα 
τοΰ σπιτιοΰ, οί δέ νεαροί στή θύρα τής λατρευτής τω ν .—

Καί τώρα ας αναφέρουμε τούς συγγράφεις καί ποιητές πού μάς μιλοΰν σχε
τικά μέ τό συμπόσιο και Ιν γένει γιά τήν κρασοκατάνοιξη καί τό γλέντι, πληροφο- 
ριοντας εμάς σήμερα γιά τη κοινωνική ζωή καί τά ήθη τοΰ αρχαίου βίου.

Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Δέν πιστεύουμε, πρός θεοΰ, δ α  θά μάς κατηγορήση κανείς πώς παραλεί
ψαμε, η αγνοήσαμε, τοΰτο η εκείνο. Πολλοί πάνε γυρεύοντας γιά τέτοια επί
δειξη πολυμαθειας, εμεΐς ομως ενα σκίτσο δίνουμε άπό ολα αύτά γιά τά όποια 
γράφτηκαν βιβλιοθήκες ολόκληρες. Ό  Ό μ ηρος, λοιπόν, (Ό δύσ, α. 150, καί φ. 
430 καί 2ο) μάς πληροφορεί πως τραγούδι καί χορός στολίζουν τό τραπέζι (= τ ό
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γεύμα), «μολπή τ’ όρχηστίς τε...αναθήματα δαιτος». Και οι Θεοί στον Ολυμπον 
στά περίφημα γλέντια καί τά συμπόσιά τους διασκέδαζαν μέ την κιθαρα τοϋ 
Α πόλλωνα’ καί λέει δ Ό ράτιος (Carm I, 3 2  1 3 ) <<0 decus Phoebi et dapibus 
supremi Grata testudo jov is»  πού μάς αντηχεί τόν ομηρικό ΰμνρ στόν Ερμή 
(W 3 2 -3 3 )· Οι περίφημοι Έ πτά σοφοί τής Έλλαδος, κατά την παραδοση, σ ενα 
τέτοιο συμπόσιο έλαβαν τήν ευκαιρία νά θεμελιώσουν και να μορφοποιησουν την 
πρακτική τους φιλοσοφία σέ αποφθέγματα, πού μέχρι τώρα σάν παροιμίες τά 
’χουμε καί ’ μεΐς. Καί τοΰτο μαρτυρεί δ Πλούταρχος. Τον εκτον αιώνα οι Λυρικοί 
ποιητές γράφουν στίχους εμπνευσμένους άπο το συμπο:;ιο. « Ί !  καλα που περνάει, 
κανείς σ3 ένα συμπόσιο, δταν πηγαινοέρχωνται οι κύλικες γυρεο, και πίνεις κρασί 
ξαπλίϋμένος καί κουβεντιάζοντας ευχάριστα» λέε. ο Φωκυλίδης. Κι ο £,ενοφανης 
δ Κολοφώνιος γράφει γιά ενα σεμνό συμπόσιο με έντιμα και τερπνά τραγούδια. 
Κι3 δ Θέογνις άπό τά Μέγαρα, αγαπάει τό συμπόσιο καί ή γνωμική του ποίηση 
είναι καί συμποσιακή, καί δταν αποτείνεται πρός τόν αγαπημένο του τον Κύρνο 
τού υπόσχεται συμπόσια καί δείπνα. “Αλλος πάλι, Ιων ο Χίος σενα απόσπασμα 
ελεγείας του εξυμνεί τή χαρά, τή χαρά τοϋ συμποσίου προσκαλωντας στο πιοτο 
καί αλλού πάλι ό ίδιος αναφέρει συμπόσια που ελαβαν μέρος ο Κιμων και ο Σ ο 
φοκλής. 'Η  Λεσβία Σαπφώ καί δ ’Αλκαίος συνεθεσαν συμποτικα ασματα, οπως 
ό Στησίχορος παιάνες γιά νά ψάλλωνται «μετά δειπνον» δηλαδη την α>ρα που 
άρχιζε δ πότος, τό συμπόσιο, καί πού καθώς είδαμε, γίνονταν η σπονδή στόν 
Δία. Μάλιστα τό παλαιότερο δείγμα συμποτικοΰ τέτοιου παιάνα, φαίνεται νά 
είναι τό 32ον απόσπασμα τοϋ ’Αλκμάνος, τον οποίον φαίνεται δέν τραγουδ,ού- 
σαν οι συμποσιάζοντες άλλά άλλοι εκεί. Οσον αφορά για τον Ανακρεοντα, τον 
δποιον δ άθηναΐος λυρικός Κριτίας ονομάζει «συμποσίων ερεθισμα» μαθαίνουμε 
άπό τόν Παυσανία 125, 1 δτι πάνω στην ’ Ακρόπολη υπήρχε αγαλμα τοϋ Ανα- 
κρέοντα παριστάνοντάς τον σαν μεθυσμένο τραγουδιστή : «και οι το σχήμα εστιν, 
οιον αδοντος αν εν μέθη γενοιτο ανθρώπου». Ο Ανακρέων είναι που ι_ηταει 
νά μή μιλή κανείς, μπροσιά στό ξέχειλο ποτήρι, για τιποτ άλλο παρα για Μού
σες καί ’Αφροδίτη κι’ δχι γιά πολέμους :

«Ου φιλέω, δς κρητήρι παρά πλέη οΐνοποτάζων 
νείκεα καί πόλεμον δακρυόεντα λέγει 
άλλ’ δστις Μουσέων τε άγλαά δώ ρ ’ ’Αφροδίτης 

V συμμίσγοον ερατής μνήσκεται ευφροσύνης.
Αυτός είναι ό χατ3 ε£οχήν τεοιητής του κρασιοΰ, τοΰ συμττοσιοί), τοΰ ερο3τα, τοΰ 
τραγουδιοϋ, τοϋ χοροϋ καί τοϋ παιγνιδιού.

Καί δχι μονάχα τέτοια τραγούδια καί παρόμοια έχουμε στά συμπόσια, αλλά 
καί επινίκεια, συχνά αντηχούν μέ τους μιεθυστικους παλμούς τής κιθαρας καί του, 
ηδονικούς στεναγμούς τοΰ αυλού.

Καί ποιητές σαν τόν Πίνδαρο συναγΛνίζονταν γύρω στό τραπέζι τοΰ Ιερωνος 
τών Συρρακουσών ψάλλοντες : «οία παίζομεν φίλαν ανδρες αμφί θαμα τραπεζαν» 
(Όλυμπ. I, 16-17).

Φυσικά υπήρχαν καί τραγούδια επίτηδες φτιαγμένα γιά συμπόσια τέτοια 
ήταν τά σπόλια, τραγούδια ανώμαλα μέ διακοπές και αύτοσχεδιασμους, καί τά

Η ΝΕΑ ΠΑ Ι ΔΑ Γ ΩΓ Ι ΚΗ

Α . Η Α Μ Α Ϊ Ρ Ξ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ DECROLY
(Συνίχεια άπό τό προηγούμενο^. Μετάφ. Ά γ λ .  Μετάλλινου

Η Φ Ω Τ Ι Α
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.

’Έ ν ν ο ια . Παραγωγή τής φωτιάς. Π ώς γίνεται ή καύση τών σωμάτων. 
Τά σώματα, καλοί ή κακοί αγωγοί τής, θερμότητας. ’Ακτινοβολία. Ή  θερμότητα 
καί ή βλάστηση, Τά καυστικά ί>γρά : Αιθέρας, νέφτη, οινόπνευμα.

Παράσταση. Τρόποι. Π ειράματα: Γυάλινη ράβδος καί μεταλλικό σίρμα. 
Ποιο θέλει περισσότερον καιρό γιά νά θερμανθη. Βάζουν ανθρακιά πάνω σέ 
στρώμα άμμου, πάνω στό χέρι, ύστερα πάνω σέ μεταλλική πλάκα. Πείραμα τοΰ 
Ingenhousz (*). Σταμνάκια γεμάτα βραστό νερό καί σκεπασμένα μέ πανί, μπα
μπάκι, μαλλί. Ταχύτητα ψύξης. Τοποθετούν θερμόμετρο κοντά σ’ ένα σώμα θερμό’ 
άκτινοβολία τής θερμότητας. Κερί αναμμένο σέ μπουκαλάκι κλειστό, (ανάγκη νά 
ΰπάρχη αέρας). Επίδραση τής θερμότητας στά στερεά σοόματα (διαστολή), στά 
υγρά (θερμόμετρο), στά αέρια.

(1) Ό  Ingenhousz ήταν Ό λ λα νδός  χημικός καί φυσικός (1730 — 1799). "Αφισε 
ωραίες εργασίες σχετικές μέ τή Θερμότητα. ’Έ δ ο σ ε  τό ονομά του σέ μιά μικρή 
συσκευή γιά τήν αγωγιμότητα τών μετάλλων.

εγκώμια (sv-κώμφ) πού μετά τό τέλος συνι^θω; τοΰ συμποσίου τραγσυδοΰσεν ή 
χαρούμενη παρέα τών συμποσιαστών σιό δρόμο.

’Έ τσι, λοιπόν, καθώς είδαμε ρίχνοντας μιά ματιά στή σημασία πού είχε τό 
κρασί στήν κοινωνική ζωή τών παλαιών, πώς ήταν οργανωμένο τό συμπόσιο καί 
ποία φιλολογική κίνηση εκτός άπό τήν κοσμική, δημιουργηθηκε γύρω άπ’ αυτά, 
έχουμε κληρονομήσει εμείς σήμερα ένα πολύ Ινδιαφέρον φιλολογικό είδος πού μάς 
κληροδότησαν οι ένδοξό εεροι συ/γραφείς κα' ποιητές τής αρχαιότητας μαζί μέ τά 
άλλα τους άριστουργήααια, οποος δ Πλάτων, δ Ξενοφών, ό ’Αθήναιος, Λουκια
νός, Πλούταρχος κ.λ.π. πού άναφέραμε παραπάνω, πού μάς έκληροδότησαν τά 
αθάνατα «Συμπόσια» οι πρώτοι δύο, τούς «Δειπνοσοφιστάς» δ άλλος, τούς 
« Επτά σοφούς εν συμποσίιρ» δ τέταρτος καί «Συμπόσιο» δ τελευταίος, ας 
προσθέσουμε δέ καί τόν ’ Αριστοτέλη πού έγραψε κι αύτός «Συμπόσιον» πού 
χάθηκε.

Καί αύτά είναι αρκετά γιά τό ζήτημα πού έθέσαμε Κρασί —Συμπόσιο — Φι
λολογία, στήν αρχαία Ελλάδα, καί άλλοτε θά εξετάσουμε, μέσες άκρες πάλι, τό 
ί'διο θέμα^στήΙΡώμη.

Δ. ΤΡΙΒΟΛΗΣ
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Πείραμα μέ σπίρτο, με κερί
Ιο) Παράγουν φ ω :ι«  μέ τρίψιμο, με χτύπημα, μέ πέτρες, μέ ξύλα σκληρά.
2ο) Ό ,τ ι  καίεεαι μέ φλόγα, χωρίς φλόγα. Θερμαίνουν τά υγρά έ* τών κάτω, 

γιατί ; (παράδ. : διαστολή, θερμόμετρο). Ποΰ κάνει περισσότερη ^ζέστη κοντά σιό 
πάτωμα ; — Πιό ψηλά ; Τά πλακάκια φαίνονται πιο κρύα άπο τό πάτωμα.

Ειατί ;
'Όταν ή φλόγα είναι πάρα πολύ δυνατή, το γυαλί τής λαμτας σπάει, Γιατί ,
Διαλΰουν παραφφίνη διαβρέχοντα; ενα κομμάτι χαρτί που τοποθετείται σέ 

κάθετες η πλάγιες θέσεις, αναλογα με τις θερμογόνες αχτίνες.
Ε πίδραση τής θερμότητας σ’ δλη τή βλάστηση.
Δράση τώ ν  μ αθ η τώ ν ,  α) Σ τό  Σχολείο.  ’ Ατομική εργασία σέ κάθε πεί

ραμα πού είναι δυνατόν, αναζήτηση τών υλικών πΤροετοιμασία Ιχτέλεση. : ) Στό  
σπίτι.  "Αν είναι ανάγκη, αναζήτηση διαφόρων αντικειμένων, διαφόροον υλικών, 
πού χρειάζονται γιά τις παρατηρήσεις. ’ Επικόλληση σχεδίων στό τετράδιο.

Μηχανικές ασκήσεις , Φέρνουν αντικείμενα, πού μποροΰν νά καοΰν.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ.

’Έ ννοια .  Διάσταση, υλικό εργαλείων. Υλικό, χρώμα, σχήμα απο το καθε 
τί πού έρχεται σέ μεγάλη επαφή μέ τή φωτιά.  ̂ .

Σπίτι : 'Υλικά πού χρησιμοποιούνται γιά τήν κατασκευή του' τοποθέτηση
και χρήση τών παραθύρων' τζάκια και καπνοδοχες.

Σέ τί χρησιμεύει στόν άνθρωπο ή φωτιά ' παλη εναντία στο κρυο προπαρα- 
σκευή τών τροφώ ν ’ απολύμανση' καθαριότητα' πηγη δύναμης, βιομηχανίες.

Ποιά υλικά παράγουν φωτιά ; γιατί ; πώς ;
Π αράσταση. Τρόποι. Αιτία τών διαστάσεων πού έχουν τά σκεύη πού 

χοησιμοποιοΰνται στή φωτιά (μήκος, σχήμα, πυροσκαλιστήρι, άνοιγμα τών άκρων 
τής τσιμπίδας), τό χρώμα τους, θέση τών άεριστήρων.

'Υλικά πού χρησιμοποιοΰνται γιά ο,τι έρχεται σ επαφή με τις θερμάστρες, 
στήν κατασκευή τών τζακιών κ.τ.λ.

Γιατί οι κατσαρόλες είναι άπ’ αυτό ή εκείνο το υλικό (αναλογα μέ τό αν 
βαζωνται σέ μεγάλη φωτιά ή οχι)' χρώμα πού έχουν οι θερμάστρες χρώμα και 
σ^ήμα πού έχουν οί καοσαρόλες- δέν έχουν γωνίες.

Γ ιατί τά παράθυρα δέν τοποθετούνται κοντά στην οροφή ; Γιατί οι καπνο- 
δόχες δέ φτάνουν ά ς τή γη ; I ιατι τα σπίτια κατασκευαί,ονται απο πετρες και 
σίδερο καί λίγο ξύλο' γιατί οί Κογκολέζικες καλύβες κατασκευάζονται άπό υλικά 
πού ανάβουν εύκολα ;

Τί πρέπει νά κάμωμε γιά νά άνάψη ή φωτιά ; γιά νά σβύση ;
’Επισκέψεις. ’Επίσκεψη σέ σιδηροπωλείο. Επίσκεψη στο εργοστάσιο, που 

φτιάχνουν κατσαρόλες άπό άλουμίνιουμ-
Δράση τώ ν  μ α θ η τώ ν ,  α) Σ τό  σχολείο.  Νά εξετάσουν τά πράγματα χωρίς 

τά αναγκαία τους γνωρίσματα. Νά δοΰν τ’ αποτελέσματα, β) Σ το  σπίτι.  Εικο
νογραφούν τά γνωρίσματα πού έχουν άναγνωριστή αναγκαία.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
”Εννοια  'Η  φωτιά μεσολαβή γιά τήν τροφή, τή θέρμανση, τά παιγνίδια. 

Τέχνες, εμπόριο, πού προέρχονται απ’ αυτήν.
Π αράσταση. Τρόποι. 'Η  φακιά μεσολαβίΐ γιά τήν τροφή’ ξαναζεσταμένη, 

διαλυτική, προσαρμοσμένη στά γούστα1 πώς άνάβομε φωτιά ’ πώς τή διατηροΰμε' 
τί υλικό καίει κανείς ; ξύλο ; άχυρο ; πετροκάρβουνο; φωταέριο ; τύρβη ; Ποΰ 
μεταχειρίζεται κανείς αύτά τά διάφορα υλικά ; Γιατί ;

Οί τέχνες πού ζητούν τή βοήθεια τής φωτιάς : ψωμάς, ζαχαροπλάστης, κε
ραμιδάς, σιδεράς, ΰελουργός, αγγειοπλάστης.

Καταστήματα, πού πουλούν τά πράγματα πού διατηρούν τή θερμότητα : 
σιδεροπωλεΐα.

Τέχνες καί επαγγέλματα πού δημιούργησε ή φωτιά : καρβουνιάρης, καπνο
δοχοκαθαριστής, πυροσβέστης, θερμαστής. Πυροβόλα (θερμότητα μεταποιημένη 
σέ Ι(_)γασία). Ή  φωτιά διασκέδαση : βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, φωταγωγία
(στις γιορτές).

'Επισκέψεις. Επίσκεψη σέ ψωμάδικο, ζαχαροπλαστείο, κεραμοποιεΐο, κα
νατάδικο.

Δράση τώ ν  μ α θ η τώ ν ,  α) Σ τό  Σχολείο .  ’Επισκέψεις σέ εργοστάσια, δπου 
βλέπουν τή χρησιμοποίηση τής φωτιάς, β) Σ τ ό  σπίτι.  Σχέδια στό τετράδιο άπό 
τά πράγματα, πού είδαν. Προσθέτουν κάποτ= στό σχέδιο καί κανένα άπόκομα 
(ανάγκη γιά μιά πιό ακριβή παρατήρηση).

ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΕ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚ Η ΣΕΙΣ.
"Εννοια. Λέξεις πού φανερώνουν τίς διάφορες μορφές τής φωτιάς. Κοινές 

καί χιουμουριστικές εκφράσεις.
Π αράσταση. Τρόποι. Πΰο, πΐ'ροβολισμός, πυρκαϊά, πυρετός, λιοπύρι, 

υγρό πΰρ, εφέστιο πΰρ, πυρίτη; λίθο:, μπαροΰτι, πυρολαβίδα, πυρώνω, πυρο
στιά, ανεμοπύρωμα, πυρπολώ, Ε στία , ανέστιος (χωρίς σπίτι), πύρινος, λάμψη, 
πνεύμα λαμπρό, λαμπτήρας, πυγολαμπίδα, φεγγοβόλημα, φώς, φανάρι, φ ω τοβο
λίδες, φώς φανερό, φωτιά καί λαΰρα, φλόγα, ολος φωτιά καί φλόγα, ή φωτιά 
τής κόλασης, μή ρήχνεις λάδι στή φωτιά, πήρε φωτιά, δχι αστεία μέ τή φωτιά, 
ανάφλεξη, κουφοβράζω, κάψα, καίεται, βράζω μέσα μου, σβύνει ή ζωή μου, 
αύτός πάει έσβυσε (καταστράφηκε), χώνεψε ή φωτιά, χώβολη, τό πήρε ή φωτιά, 
έγινε κάρβουνο, έγινε στάχτη, καβουρδίζω, ζεσταίνω, ανάβω, άναψε δ καβγάς, 
άναψε τό γλέντι, χύνω θερμά δάκρυα, θερμά συγχαρητήρια, ψήνω μέ σιγανή 
φωτιά, δέν είναι καπνός χωρίς φωτιά, γιά σένα καί στή φωτιά νά πέσω, κάτι 
μαγειρεύεται κ.τ.λ.

Δράση τώ ν  μ α θ η τώ ν ,  α) Στό  σχολείο. ’Α ν είναι δυνατό δ κάθε μαθητής 
έχτελεΐ τή στάση πού φανερώνει τήν έκφραση. Ά λλοι μαθητές αρχίζουν φράσεις 
πού τίς συμπληρώνουν άλλοι μέ τήν έκφραση ή μέ τή λέξη. Προκαλοΰν δσο 
τό δυνατό τό φαινόμενο τή στιγμή πού δίνεται ή λέξη. β) Σ τό  σπίτι.  Μιά 
φράση καί έ'να σχέδιο.

ΜΕΤΡΟ.
’Έ ννο ια .  ’Όγκος τοΰ φτυαριού γιά κάρβουνα παραβαλλόμενος μέ τόν
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ογκο τοΰ κουβά. 3Αλλαγή όγκου, εςωτερικου, τών σωματιον που πλησιάζουν 
στή φωτιά, προβλήματα. Αριθμητικές ασχηιεις με σπίρτα. Π οσο κάρβουνο κα
ταναλώνεται σέ μιά μέρα γιά να ζεσταθή μια τα;η. Ογκο; τοΰ σπίρτου της 
θερμάστρας.

Π αράσταση. Τρόποι. Διαφορά βάρους, δγκου, σωμάτων πού καίονται 
(ξύλο, ψωμί, κάρβουνο). Πόσες φτυαριές κάρβουνα περιέχει ενας κουβάς, πόσες 
δυό, τρεις κουβάδες κ.τ.λ. Π όσα κομάτια κάρβουνο χωροΰν σ' ενα φτυάρι, σέ 
δυό. Π όσα φτυάρια γεμάτα μέ τόσα και τόσα κομάτια. ’ Αντοχή στή θερμότητα. 
Πλησιάζουν στή φωτιά τά διάφορα μέρη τοΰ σώματος' ποιο είναι τό πιό ευαί
σθητο. Σπίρτα άπό ξύλο, άπό χαρτί1 ποιά καίονται γρηγορώτερα. Πόσες στίβες 
άπό 5, 6, 7 σπίρτα είναι σέ ενα κουτί, σέ δυο, σε τρια κ.τ.λ, Υψος, πλάτος 
τών κουτιών άπό σπίρτα. Χωρητικότητα τοΰ μισοΰ κουτιού, ενος τέταρτου κ.τ.λ. 
Ά φ ο ΰ  τό σπίρτο άπό χαρτί κάηκε ολόκληρο, Ινώ τό σπίρτο άπό ξύλο κάηκε τό 
μισό, τί μάκρος πρέπει νά εχη τό σπίρτο άπό χαρτί γιά νά καοΰν μαζί.

Δράση τώ ν  μ α θ η τ ώ ν . α) Σ τό  σχολείο. Απο κοινοΰ βεβαιώνονται για τό 
προσωπικό πείραμα μερικών μαθητών. Προσωπικά πειραματα, ατομικές ασκή
σεις. Μέ τή βοήθεια τών σπίρτων κάνουν μηχανικές άριθμητικές ασκήσεις, 
β) Στό σπίτι.  Προβλήματα εφαρμογής τών πειραμάτων πού έγιναν στην τάξη. 
Πειράματα, ελαφρά τροποποιημένα, τά ξανακάνουν στό σπίτι, αναγραφουν τά 
αποτελέσματα στό τετράδιο.

Μ ηχανοποίηση .  Αριθμητικά παιγνίδια. Μηχανικές αριθμητικές ασκήσεις.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜ ΟΣ.

“Ε ννο ια . 'Η  φ ω τ ι ά  γ ιά  τη θέρμ ανσ η  (ποΰ είναι Εντοπισμένη),  το πϊτρο- 
κάρβουνο γιά  τό φωτισμό. Ή  φωτιά στη φυση, η επίδραση της στη βλάστηση, 
μετεωρολογικά φαινόμενα.

Π αράσταση . Τρόποι. Σύνεργα τών τζακιών Αντικείμενα που απαιτεί η 
φωτιά : παραβάν (τελάρο μέ χοντρό χαρτί η μέ ύφασμα, που σκεπάζει τό άνοιγμά 
τοΰ τζακιοΰ δταν δέν είναι άναμμενο). κ.τ λ. Ά ιαφ ορες θερμάστρες : κουζίνες
(ηλεκτρική, μέ κάρβουνο ή ξύλα κ.τ.λ.) καλοριφέρ, σαλαμαντρες, διάφορά ειδη 
μαγκαλιών, μεταλλικά δοχεία γιά θέρμανση βαγονιών, αμαξιών κ. τ. λ. ζεστά 
τοΰβλα, θέρμανση μέ ακτινοβολία.

Ή  φωτιά γιά τό φωτισμό : λάμπες, φαναρια, λαμπιόνια, μαγικές λατερνες, 
διάφοροι εϊδη κεριών, καντήλια κ. τ. λ.

Γιατί εχει κάνεις ανάγκη τή φωτιά ; 'Ό  τι οίλλο τη συμπληρώνει : σπιιι,
ροΰχα, τροφή, κίνηση. Ή  βλάστηση τό καλοκαίρι και στις θερμες χώρες. Ζ ώα 
τών θερμών χωρών και τοΰ καλοκαιριού. Γιατί χρησιμοποιεί κάνεις το φυση· 
τήρι, τί ήταν πριν άπ’ αύτό και τί μετά, τί εΐναι το πετροκάρβουνο. Τα ανθρα
κωρυχεία, τό μεθάνιο (άέριο Ικρηχτικό που βγαίνει απο τα ανθρακωρυχεία) Γιά 
πικές δουλειές τοΰ σπιτιού χρειαζόμαστε τή φωτιά ;

’Ε πισκέψ εις . Πηγαίνουν νά δοΰν γκαζόμετρο.
Δράση τώ ν  μ α θ η τώ ν ,  α) Σ τό  Σχολείο .  Ό ,τ ι  μποροΰν νά δοΰν καί νά εξε

τάσουν στό σχολειό, τό ίδιο και ο,τι μποροΰν νά δοΰν και νά εξετάσουν στο δρομο· 
Κάποτε επικαλούνται μόνον τή μνήμη τους (κεΐνα πού ξαίρουν τά σχεδιάζουν στό
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χαρτί, β) Σ τό  σπίτι.  Συνιστάται ή ερευνά σέ βιβλία εικονογραφημένα και άπό 
κεΐ παίρνουν εικόνες και σχέδια.

ΣΥΣΧ Ε Τ ΙΣΜ Ο Σ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ.
“Εννοια.  'Η  θερμότητα, ή ηφαιστειογενής δύναμη, παραγωγική δύναμη, 

πρόσοδοι τών θερμών χωρών, ί ίώς θερμαίνονται σέ άλλες χώρες. Ή  καύσιμη 
ύλη πού χρησιμοποιοΰν. Π ώς παράγουν φωτιά. Ά ν  έχουν μεγαλύτερη ή μικρό
τερη άνάγκη άπό θέρμανση.

Π αράσταση. Τρόποι. Πού τοποθετούν τή θέρμανση στά σπίτια. Ποΰ 
εΐναι τά τζάκια, υί καπνοδοχες, οί άποθήκες γιά κάρβουνο. Τά ηφαίστεια. Τί 
μας ερχεται άπό τίς θερμές χώρες, τρόφιμα, ροΰχα, εμπόριο. Ζ ώ α  καί φυτά τών 
θερμών χωρών. Ή  τροφή, ό ρουχισμός, ή κατοικία σιό Κογκό. Κάνει περισσό
τερη ζέστη στόν ισημερινό, στις κοιλάδες, λιγότερη στόν πόλο, στά βουνά.

3Ε πισκέψεις . “Επισκέπτονται τά διάφορα μέρη τοΰ σπιτιού γιά νά βεβαιω- 
θοΰν γιά τήν τοποθεσία τής φωτιάς.

Δράση τώ ν  μ αθ η τώ ν ,  α) Στό Σχολείο .  Οί ξυλέμποροι, οί άνθρακέμποροι 
τής γειτονιάς. Ε φαρμόζουν μερικές άπό τίς συνήθειες τής ζωής τών Κογκολέζων 
(εργαλεία, πρωταρχική προπαρασχευή). β) Σ τό  σπίτι. Σχέδια ή εικόνες πού 
παριστάνοϋν τήν ίδέα στό τετράδιο. Νά φέρουν δλες τίς εικόνες ή οποιαδήποτε 
πράγματα σχετικά μέ τό θέμα, πού έχει πριν εξεταστή.

ΣΥΣΧ ΕΤΙΣΜ Ο Σ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ.
”Ε ννο ια . Ή  φωτιά στήν αρχαιότητα. Σέ ποιές περιστάσεις μεσολαβεί.
Παράσταση. Τρόποι. Λατρεία τής φωτιάς. Ε στία . "Ηφαιστος. Έ στιά- 

δες. Βασανιστήρια. Πυρά. ’Έ θιμα : ρίχνουν σιή φωιιά  μέρος τροφής, γυρίζουν 
τό ποτήρι στό νοτιά πριν πιοΰν' ή δοκιμασία τής άθωόιητας ή τής ενοχής τοΰ 
υπόδικου μέ τή φωτιά. Φωπαγωγία, χοροί. 3Από ποιο μήνα καίει ή φωτιά στήν 
τάξη ;

Δράση τώ ν  πα ιδ ιώ ν,  α) Σ ιό  Σχολειό . Παριστάνουν τά παιδιά μερικές 
σκηνές πού θυμίζουν κείνες τή; άρχαίας εποχής, β) Σ τό  σπ ίτι ,  ’Αναζητοΰν εικό
νες άποδεικτικές.

ΣΧΕΔΙΟ.
’Έννοια.  Τό φώς καί ή σχιά.
Παράσταση. Τρόποι.  Εντυπώσεις άπ5 τη σκιά : ένα μέρος τής τάξης,

μιά γωνιά τοΰ χήπου. "Αντικείμενα τοποθετημένα πάνω στό τραπέζι. “ Ενα παιδί 
τοποθετημένο σέ διαφορετικές μεριές. Τό χέρι σέ διαφορετικές στάσεις. Συλουέτ- 
τες καθενός άπό τίς σκιές πού πέφτουν πάνω σ3 ενα χαρτί στόν τοίχο Μιά πυρ* 
καϊά, οί πυροσβέστες. Μιά άνθρακιά. Φωτιά άπό ξύλα. Οί εστίες.

Δράση τώ ν  π α ιδ ιώ ν , α) Σ τό  Σχολειό .  Α τομικά σχέδια άπό προσωπική 
παρατήρηση, β) Σ τό  σπίτι.  Κάνουν ενα άπ3 αύτά ΐά σχέδια άλλάξον»ας τή θέση 
τής εστίας τοΰ φωτός.

ΗΘΙΚΗ.
Εννοια.  'Η  φωτιά : Οί κίνδυνοί ΐης, ή χρησιμότηίά τήί) ή άνάγΚη ίης. Μί 

ποιο τρόπο οφείλουν νά συνδέουν τίς οδηγίες τους (Μέ μορφήν ιστορίας).
Π αράσταση. Τρόποι. Κίνδυνος νά παίξουν μέ ΐά σπίρτα, νά αγγίζουν τή
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φωτιά. Π ώς σβύνουν τη φωτιά : ενα παιδί παίρνει φωτιά (καίγεται), τί πρεπει 
νά κάνουμε γιά νά ζεσταίνουμε τούς φτωχούς. Τί προφυλάξεις πρέπει νά λαβαί
νομε μέ τά σκεύη, τήν τροφή, τά ρούχα, δταν τά πλησιάζομε στή φ ω τι". Τί 
πρέπει νά κάνωμε κα'ι τι νά μήν κάνωμε οταν παίρνη φωτιά ενα δωμάτιο.

Δράση τώ ν  μ α θ η τώ ν ,  α) Σ τ ο  σχολειό .  Μιμούνται μερικά ολέθρια επακό
λουθα και σιήν αρχή τήν προειοιμασία τής τραγωδίας, β) Σ τό  σπίτι.  Σχέδιο : 
τήν ιστορία πού διηγήθηχαν τήν παριστάνουν- κα'ι πάλι μέ πολλούς πίναχες πού 
ό καθένας θυμίζει μιάν αλλαγή τής σκηνής.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ.
"Εννοια. Διάφορες κινήσεις εξ αφορμής τής φωτιάς.
Παράσταση. Τρόποι. Κινήσεις που κάνουν γιά νά ανάψουν και νά δια

τηρήσουν τή φωτιά. Κινήσεις τοϋ καρβουνιάρη οταν ξεφορτώνη τά σακκιά, δταν 
τ’ άδειάζη, δταν άδειάζη τά σακκιά μέ τά κάρβουνα, κ.τ.λ. Κινήσεις πού κάνουν 
οι σχετικοί τεχνίτες (βλεπε τεχνολογία, παιγνίδι πυροσβεστών).

Δράση τώ ν  μ α θ η τώ ν ,  α) Σ τό  σχολειό. Ασκήσεις βούλησης, τις συνδέουν 
μέ τήν αιτία, διάφορες στάσεις τών δακτύλων, διάφορα κουνήματα τών χεριών, 
β) Σ τό  σπ ίτι .  ’Ασκούνται σέ κινήσεις πού παρουσιάζουν δυσκολία.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ.
"Εννοια.  Ό σ ο  τό δυνατόν δραματο'.τοιοΰν τό κάθε τι προσφεροντας ο καθε

μαθητής μιά Ιργασία.  ̂  ̂ ,
Π αράσταση. Τρόποι.  Φτιάχνουν μικρά σακκιά γιά κάρβουνα και το χε-

ραμάξι δπου θά τά βάζουν, δαυλιστήρια, διάφορα είδη άπό τσιμπίδες, φτυαρία. 
Οί διάφορες εστίες. Κατασκευάζουν έ’να σπίτι μέ τζάκι σε τροπο που να μπορούν 
νά ανάβουν φωτιά. Κάνουν ενα μικρό φουρνελο με ενα κουτί απο κονσερβε,. Κα
νουν ανθρακιά (χώβολη).

ΑΝΑΓΝΩΣΗ.
"Εννοια. Συγκεντρώνουν σέ καρτέλες τις λεξεις πο\ι περίΓχουν τους ήχους . 

ui, au, oi, ou (άπό λίξεις γνωστές).
Π α ρά στα ση . Τρόποι. Δύτες οί λεξεις έχουν συλλεχθή στο διάστημά τής 

παρατήρησης. Αυτές οί λέξεις συνοδεύονται μέ εικόνες. Κανουν μικρές υπαγο
ρεύσεις. /

Δοάση τώ ν  μ αθ η τώ ν ,  α) Σ τ ό  σχολειό. Εικόνες και λεξεις σε ξεχωριστες 
καρτούλες. Τοποθετούν τις λέξεις χωρίς είκονα, τις ανακατευουν, υστέρα κάνουν την 
ίδια άσκηση. Ταχύτητα, νά μεσολαβή ή μιμική, β) Στό  σπίτι.  Προετοιμασία 
παιγνιδιών. ”Η ακόμα καλύτερα νά επικολλούν στά τετράδια, άφοΰ τά μεταχειρι
στούν κι επομένως γνωσιτά.

Μ η χ ανοπ ο ίη ση . Ξαναδιαβάζουν κάθε μερα τις γνωστές λεξεις. Κανουν μι
κρές φράσεις μέ τή βοήθεια αυτών τών λέξεων.

ΓΡΑΦΗ.
"Εννοια.  Παιγνίδια κα'ι ορθογραφίες πάνω σε θέματα της αναγνωοηζ.
Παράσταση. Τρόποι  ’ Ασκήσεις βαθμιαίες γιά νά παρασκευάσουν τήν 

αύθόρμηιη γραφή τών λέξεων. Γράφουν λέξεις πού διαβασαν.
Δράση τώ ν  μ α θ η τώ ν ,  α) Σ τό  σχολειό. Ό  κάθε μαθητης γράφει μια καρ- 

ΐοΰλα γιά τόν πλαϊνό του ή τήν πλαϊνή του' άναγκη να είναι ετσι γραμμένη που 
νά διαβάζεται, β) Σ τό  σπίτι.  Κάποτε γίνεται άσκηση καθαρής γραφής.

Μ η χ α νο π ο ίη ση . Κά^ε μέρα αντιγράφουν μιά φράση,
(Ή  συνέχεια στό άλλο φΰλλο)

Π Ο ΙΟ Σ  Ο Σ Κ Ο Π Ο Σ  Τ Η Σ  Α Γ Ω ΓΗ Σ  ;

Διάλεξη τοΰ Κου k V a s h b u rn e ,  ΈπιΘεωρητοΰ τών δημοτικών σχολείων 
τής πόλης Wiimetka (προάστειο τοϋ Σικάγου) πού εγινε στό Διε
θνές Παιδαγωγικό Συνέδριο στό Παρίσι τό 1931.

Ή  άγωγή, σάν επιστήμη, αποβλέπει στά μέσα κι δχι στόν τελικό σκοπό. Ό  
τελικός σκοπός ανήκει στή φιλοσοφία ή στήν ενόραση νά τόν προσδιορίση. "Οσον 
αφορά τήν ενόραση, τή φιλοσοφία καί πιο πρόσφατα τήν παραγωγική ψυχολογία, 
αυτές είχαν τάση νά καταπατούν τό καθαυτό έδαφος της επιστήμης έχοντας τήν 
αξίωση νά θεσπίζουν μέθοδε; καί τρόπους. ’Απ’ τήν άλλη μεριά, ή επιστήμη τής 
αγωγής επρεπε τόσο σθεναρά νά άμύνεται ενάντια στίς τέτοιες άξιώσεις, πού πολλές 
φορές εφτανε στό σημείο νά ξέχνα πώς οί σκοποί τής αγωγής δέν είναι, ή πολύ 
λίγο είναι, τής δικαιοδοσίας της.

Μά δσο αυτοί οί σκοποί δέν προσδιορίζονται καί δέν εξετάζονται καθαρά, ή 
επιστήμη τής αγωγής περιορίζεται σε μιάν άκαρπη προσπάθεια έχοντας σκοπό νά 
εχτελή κιαλά ενα εργο πού δέν εχει προσδιοριστή. Πρέπει κανείς νά όμολογήση 
πώς συχνά αυτοί οί σκοποί τής αγωγής έχουν περιοριστή σέ δρια τόσο αόριστα, 
τόσο γενικά, πού δέν μπορούσαν νά χρησιμέψουν σάν όδηγός στήν παιδαγωγική 
επιστήμη.

Στίς διάφορες χώρες ή άγωγή είναι οργανωμένη χωρίς νά εχη ώς βάση της 
τό νά είναι καθαρή καί ώρισμένη, δμως ποτέ περισσότερο άπό σήμερα δέν εχει 
κανείς στραφή μέ περισσότερη άγωνία στήν άγωγή γιά νά τής ζητήση τή λύση 
προβλημάτων, πού μάς απασχολούν.

Σήμερα, ή άνθρωπότητα ξυπνά σιγά-σιγά μέ τήν ιδέα πώς τής είναι δυνατό 
νά διαμόρφωση τήν τύχη της. Σαστισμένη καί σωφρονισμένη μπρος στήν έξαφνική 
κυριότητά της τών φυσικών δυνάμεων, φοβαται νά- δ , αυτή τή δύναμη νά στραφή 
ενάντιά της καί βλέπει στήν άγωγή ε/α μέσο γιά νά άναπτύξη άρμοικά τή δύ
ναμη καί τό χαραχτήρα καί νά σχεδίαση τή γενική κατεύθυνση τής εξέλιξης τοΰ 
ανθρώπου.

Ή  άνθρωπότητα δέν πίτυχε ακόμα νά ταιριάξη τή σκέψη της κ?ί τις δυνάμεις 
της· ένώ άπό οικονομική άποψη είναι μιά, μένει χωρισμένη, δσον άφορα τήν πολι
τική καί τήν άγωγή. Οί διάφορες χώρες, άντί νά ένεργοΰν σάν ενα δ/.ο, ένεργοΰν 
μεμονωμένα, άλληλοαγνοώντας τις προσπάθειές τους. Καί δμως αύτή ή συνάφεια 
προσπαθειών θά πρέπη νά έπιβληθή, άν ή άνθρωπότητα θέλη νά έλέγξη τις ΐΰχες 
τής' κάθε χώρα πρέπει νά γνωρίζη τό σκοπό πού σ' κδτόν ΐεί'.ουν οί πρθσιΐάθεΐε| 
άλλων λαών.

Οί τΐολλοι ψαύουν τυφλά, μά όπάρχουν καί μερικοί, Λου σκέφΐονΐαι βαθ£ιά *1 
άγ'ωνίζονται νά κατευθύνουν ΐήν άγωγή σ’ ίνα σκοπό καθαρό, συγκεντρώνοντας τΐξ 
προσπάθειες δλων, αύτοί είναι οί κύριοι τής σκέψης καί τής δράσης· μέρικοί βλέ=· 
πουν καθαρά σιό άμεσο μέλλον, άλλοι βλέπουν πιό έμπρός, μά κανένα| τους δέ'/ 
εΐναι ίκανός νά άντιμετωπίση μόνος του δλο τό δρόμο πού ϊχομε νά δΐατρέξωμε.

Ή  συνάφεια τών άνθρώπινων προσπαθειών θά πρόκυψη, Ιν μέρει ΐουλάχίστονι 
άπό τή συνάφεια τής σκέψης καί τής δράσης αυτόν τών αρχηγών. Άφοΰ, σήμερα, 
γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τοΰ κόσμου, ή άγω^ή φαίνεται πώ ; πρέπει νά γίνη 
παγκόσμια, κι άφοΰ τή νομίζομε ικανή νά ξαναπροσανατολίση τις άνθρώπινές τύχες, 
στούς μεγάλους παιδαγωγούς τών διαφόρων χωρΰν άνηκει το ευγενικό εργονα βοη
θήσουν— συνταυτίζοντας τις προσπάθειές τους— τήν άνθρωπότητα νά χρησιμοποίησή 
τή δύ/αμή της, γιά νά μεγαλώση καί νά άνθιση κι δχι νά καταστραφή. Μήπω|
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στίς διάφορες χώρες αυτοί οί μεγάλοι μορφωτές έχουν συνείδηση τών σκο
πών τους ; Ποιοι είναι αυτοί οί σκοποί ·, Άλληλοσυγκρούονται, συμπληρώνονται 
άρμονικά ή είναι οί ίδιοι ; Γιά νά βρώ μιάν απάντηση, περισσότερο ή λιγώτερο 
πλήρη, σ’ αύτά τά έρώτήματα, ήρθα νά συναντήσω τους μεγάλους παιδαγωγούς 
της ’ Ασίας καί της Εύρώπης καί τούς εχω πολιορκήσει με ερωτήματα.

ΔΙν μου μένει και δς γιά νά σας δόσω άλλο άπο μιά σύντομη σειρά ερωτη
μάτων καί σ5 αυτχ θά εχω μιά σύντομη σειρά ά ιαντήσεων. Ουτε καί μπορο νά 
τρέχω νά κάνω σύγκριση άπό χώρα σέ χώρα, κείνο πού μπορώ εΐναι νά σάς  ̂ δείξω 
μόνον τή γενική έννοια απαντήσεων χρησιμοποιώντας μερικά τυπικά υποδείγματα.

Τό πρώτο  μου έρ ώ ιη μ ζ  sl/xι σχετικό με τήν ενεργεί* πού ή αγωγή μπορεί 
νά άσκηση πάνω στό κοινωνικό οικοδόμημα καί τή/ αναπτυξη τοΰ ατομου,

«Ζητάτε, ρώτησα, νά διατηρήσετε καί νά τελειοποιήσετε την υπαρχουσα κοινω
νία, ή επιθυμείτε νά πραγματοποιήσετε μιά νέα κοινωνία ένός τύπου καθαρά προ
κατειλημμένου άπό άποψη κοινωνική, πολιτική καί οικονομική' η τέλος απασχο
λείστε μόνον στδ νά αναπτύξετε όσο το δυνατόν καλύτερα κάθε άτομο χωρίς νά 
σάς νοιάζη καί πολύ νά βρίσετε άπδ πριν ενα τύπο κοινωνικής δργάνωσης, γιατί 
έλπίζετε πώς άτομα έτσι μορφωμένα θά ξαίρουν καλύτερα νά λύσουν τά κοινωνικά 
προβλήματα, πού δέν μπορεί νά τά λύση ή σημερινή γενέά ;»

Μπορεί κανείς νά βρή όποιαδήποτε άπό αύτές τίς τρεις εναλλαγές ή τούς ποι
κίλους συνδυασμούς καί συμβιβασμούς, ανάμεσα στούς μορφωτικούς σκοπούς τών 
μεγάλων παιδαγωγών τών διαφόρων χωρών.

Σ τή ν  Ι α π ω ν ί α ,  υπάρχει συμφωνία νά κατευθύνουν αποκλειστικά τίς προσπά- 
θεις τής αγωγής πρός τόν πρώτο σκοπό, δηλαδή, τή διατήρηση καί τελειοποίηση 
τής υπάρχουσας Κοινωνίας. Τό πρόσωπο τοΰ Αύτοκράτορα εΐναι ιερό' φαντάζονται 
τδ ιαπωνικό Ιθνος σάν μιά μεγάλη οικογένεια έχοντας τήν εθνική της θρησκεία, 
θρησκεία αρκετά συγκαταβατική, στδ νά δέχεται στήν αγκαλιά της τούς οπαδούς 
δλων τών άλλων δογμάτων. Ή  Ιαπωνία πρέπει νά μείνη κεφαλαιοκρατική, αύτο- 
κρατορική καί Ινα δλο.

«θέλομε ή Ιαπωνία νά τελειοποιηθή μένοντας ή Ιδια», μας είπε ό καθηγητή; 
Vashida τοΰ Αύτοκρατορικοΰ Πανεπιστήμιου καί μ3 αύτό εξέφραζε πολύ καθαρά 
τή σκέψη όλων των παιδαγωγών, πού τούς ζητήσαμε τή γνώμη. Καί δμως, καί 
στήν ’ Ιαπωνία άκόμα, καταλαβαίνουν πώς είναι ανάγκη νά άναπτυχθή ολοτελικά 
τδ άτομο γιά νά έχη ό Αύτοκράτορας υπηκόους ικανούς νά εξυπηρετήσουν, οσο
τό δυνατό καλύτερα, τήν Αυτοκρατορία του.

Ά λ λ ά  παρά τήν όμόφωνη αύτή συμφωνία νά διατηρήσουν τήν παροΰσα κοι
νωνικήν όργάνωση, δέν φαίνεται ή μέριμνα,'πού Ιλαβαν κεϊ κάτω γιά τήν Ιξέ/ιξη 
τής Παιδαγωγικής επιστήμης, νά μπορέση νά δόση εγγύηση γιά τή σίγουρη επι
τυχία τοΰ σκοποΰ της. Κι αύτό τδ είδα καθαρά δταν πήγα στήν Ιαπωνική Βουλή 
κι άκουσα νά· -ζητοΰν επίμονα πιό αυστηρά μέτρα γιά νά τιμωρήσουν κάθε κομμου
νιστική έκδήλωση τών φοιτητών. "Οσον άφορά τούς κομμουνιστές τής Ρωσσίας,  
αύτοί διάλεξαν τή δεύτερη εναλλαγή' βάζουν δλα τους τά δυνατά νά πραγματοποι
ήσουν μία νέα κοινωνία, πού τδ πολιτικό καί οικονομικό της οικοδόμημα Ιχει κα
θαρά προσδιοριστή. Πάνω σ’ αύτό οί Ρώσσοι έχουν ομοφωνία τδ ίδιο δπως καί οί 
’ Ιάπωνες, άλλά οί πρώτοι αγωνίζονται γι αύτό τό πρόβλημα μέ ζέση καί ώρισμένο 
πρόγραμμα. Ή  Ροοσσία είναι ή μόνη χώρα στόν κόσμο πού μεταρρύθμισε ολοκλη
ρωτικά τδ σύστημα τής άγωγής καί χρησιμοποιεί κατά βάθος τήν παιδαγωγική
γιά νά πετύχη τδ σκοπό πού σ’ αυτόν έχει άφοσιωθή.

Μά έδώ σταματά, μ5 αύτά τά δυό παραδείγματα ή όμόφωνη συμφωνία τοΰ 
Ιθνους.

Στήν Κ ίνα ,  οταν θέλουν νά δημιουργήσουν μιά νέα κοινωνία, κάποιοι παιδα
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γωγοί νομίζουν πώς είναι ανάγκη νά τήν κεντρώσουν πάνω στήν άπό παράδοση 
εκπαίδευσή τους' άλλοι θέλουν νά «Ιξευρωπαίσουν» τή χώρα, κι άλλοι αντίθετα 
άπό τού; Ρώσσους καί τούς ’ Ιάπωνες— πού θέλουν νά μορφώσουν τό άτομο γιά μιάν 
ώρισμένη Κοινωνία^σκέφτονται πώς θά πετύχουν τδ σκοπό τους μέ τήν πλατεία 
ανάπτυξη τής προσωπικότητας.- Δηλαδή στήν Κίνα επιθυμούν νά μορφώσουν τά 
πνίδ.ά σέ μιά κοινοί,ίά βασισμένη πάνω στις μεγάλες άρχ·ς πού Ιβαλε ό Sun Yat 
Sen, άλλά ζητοΰν πριν άπ" δλα νά άναπτύξουν όλοτελικά τά άτομα άφήνοντας σ’ 
αύτά νά κρίνουν γιά τήν λεπτομερειακήν οργάνωση τής Κίνας τοΰ μέλλοντος.

Στήν Π ολωνία  — κι αύτό συμβαίνει καί στις ’Αραβικές χώρες  — δέν έχουν 
παρά άόριστη συνιίδηση τής μορφής τής Κοινωνίας, πού επιθυμοΰν νά δημιουργήσουν.

Στις περισσότερες χώρες πολλοί μεγάλοι παιδαγωγοί διαλέγουν καθαρά τήν 
τρίτη εναλλαγή : τήν ανάπτυξη τοΰ άτόμου χωρίς καμιά προσπάθεια νά προσδιορί
σουν άπο πριν τήν μορφή τής Κοινωνίας' κι ώς παραδείγματα άναφέρνομε τά πολύ 
γνωστά ονόματα τοΰ Γκάντι στις ’ Ινδίες καί τοΰ ’ Αϊνστάιν στή Γερμανία. Αύτοί οί 
δυό άνθρωποι θά ήθελαν νά δοΰν δλες τίς προσπάθειες τής άγωγής νά τείνουν στήν 
άνάπτυξη τοΰ χαρακτήρα, τής καθαρής σκέψης καί τής έννοιας τοΰ κοινωνικού 
υπεύθυνου. Σέ άτομα Ιτσι μορφωμένα εγκαταλείπουν θεληματικά τή φροντίδα τής 
μέλλουσας οργάνωσης τής χώρας τους. Πολυάριθμοι είναι έπίσης έκείνοι πού θά 
ήθελαν νά περιλάβουν σέ Ινα δλο, μέ κάθε μέτρο δυνατό, τδ ιδανικό τής εξέλιξης 
τοΰ ατόμου καί τδ ιδανικό τής εξέλιξης τοΰ Ιχνους, γιατί τά νομίζουν άχώριστα. 
Αυτός είναι ενας τύπος πολύ προκλητικός, μά ή ίδια ή γενικότητά του άφαιρεΐ 
άπο τή / άπλότητά του πολλήν ά:ία, άφοΰ πιέζουν μ’ ερωτήσεις τούς συζητητές 
τους κι άνα-αλύφχιυν πολυάριθμες διαφορές μεταξύ αύτής,τής όλοτελικής ανάπτυ
ξης τοΰ ατόμου καί τής προσαρμογής του σέ μιά Κοινωνία, πού ή μορφή της έχει 
οριστεί έκ τών προτέρων.

Τά άλλα ερωτήματα τής ερευνάς μας άναφέρονται ακριβώς, περισσότερο ή λι
γώτερο, σ’ αύτό το σημείο. Ίδοΰ π. χ. τό δεύτερο έρώτημα  ;

«Σέ περίπτωση διαφοράς μεταξύ τών απαιτήσεων τής χώρας καί τών στενών 
πεποιθήσεων τοΰ άτόμου, πώς θά εύχόσαστε νά μορφωθούν τά παιδιά σας, νά ύπα- 
κούουν στή συνείδησή τους ή στή χώρα τους ·».

Καί σ’ αύτό άκόμα, στήν ’ .'απωνία καί στή Ρωσσία οί απαντήσεις είναι καθα
ρές : στή χώρα πρώτα Τό πιό ιερό καθήκον τ·>ΰ άτόμου εΐ/αι νά θυσιαστή γιά τή: 
χώρα του ή γιά τόν κολλεκτιοισμό. Στήν ’ Ιαπωνία δέν υπάρχει υψηλότερος ήθι- 
κός νόμος άπδ τήν πίστη στόν Αύτοκράτορα' στή Ρωσσία, άπό τήν ένθουσιώδικη 
αποδοχή τών αποφάσεων τής κολλεκτίβας.

Οι χώρες πού άγωνίζονται γιά τήν ανεξαρτησία τους η γιά τήν ενότητά τους 
έχουν τήν ίδια γνώμη. Οί πιό φανατικοί έθνικιστές τοΰ Ναγκίνου καί πολλές φορές 
κι εκείνοι τών Ινδιών, οί πλεϊστοι τής Τουρκίας καί τής Πολωνίας καί σχεδόν δλοι 
οί άρχηγοί τών ’ Αραβικών χω ρώ ν,  συμφωνούν στή σ<έψη πώς στή χώρα τους 
έχει πολύ έπ,κρατήσει ό ατομισμός καί πώς ή εθνική τους ύπαρξη εςαρτάται 
άπό τήν πειθαρχία τοΰ άτόμου στδ Κράτος. Κι δμως μερικοί Κινέζοι άρχηγοί, 
δπως ό φιλόσοφος Au Shih, σκέφτονται πώς δταν ύπάρχη διαφορά μεταξύ τής 
άτομικής συνείδησης καί τών άπαιτήσεων τοΰ Κράτους, τδ άτομο πρέπει νά άκο- 
λουθή τή φωνή τής καρδιάς του Πολλοί ίνδιάνοι εθνκιστές σκέφτονται τδ ίδιο, 
μή έξαιρουμένου καί τοΰ Jawarhalal Nehru καί τοΰ Γκάντι- τό ίδιο συμβαίνει 
καί μέ μερικούς βαθειά στοχαστικούς γερμανους καί κυρίως μέ τόν Αϊνστάιν.

Μά δπως τδ είπε κι ό ίδιος ό Neliru, δέν πρέπει οί προσωπικές πεποιθή
σεις νά χρησιμεύουν ως μανδύας στις ποταπές πράξεις καί στδ συμφέρο1 πρέπει νά 
είναι ειλικρινείς, βαθειές καί νά είμαστε έτοιμοι νά ύποφερωμε σέ μιά περίσταση 
γι αύτές.
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Μερικές άπδ τις προσωπικότητες, ποΰ συμβουλευτήκαμε, προσπάθησαν ν’ άπο- 
φύγουν τή συζήτηση υποστηρίζοντας πώς ή ατομική συνείδηση πρεπει νά είναι σε 
τέτοιο σημείο εθνικοποιημένη που νά μήν γνωρίζη κανείς πώς  ̂ υπάρχει διαφορά 
μεταξύ τής συνείδησης κχί τών απαιτήσεων τοΰ Κράτους' αλλ’ αυτό αντιστέκεται 
στή βασικήν ίδέα πού Ιχομε γιά τή συνείδηση, άφοΰ αύ ή εχει άμεσα κι αύτοό- 
ητα τήν έννοια τοΰ καλοΰ καί τοΰ κακοΰ,

Τό τρίτο ερώτημα  είναι σχετικό μέ τίς διαφορές, πού υπάρχουν μεταξύ τοΰ 
έθνισμοΰ καί τοΰ διεθνισμοΰ.

« ’ Οφείλομε νά μορφώσουμε τά παιδιά μας ετσι πού νά βάζουν πάνω άπό κάθε 
άλλη θεωρία τά συμφέροντα καί τήν ευημερία τής χώρας τους η οφείλουν σέ πε 
ρίπτωση άνάγκη. νά μποροΰν νά θυσιάζουν τά φαινομενικά συμφέροντα γιά τά συμ
φέροντα καί τήν ευημερία τοΰ συνόλου τών άλλων χωρών ; »

Ό  Γκά>ν. καί ό Αϊνστάιν σ’ αυτό συμφωνούν μέ τόν έαυτό ^τους πρώτα ή 
άνθρωπότητ*. ’Άλλοι επίσης στοχαστικοί είναι όμόφρονες μ’ αύτούς,^ μ’ αυτοί δέν 
είναι πολυάριθμοι. Οί χώρες πού Ιχουν καταδυναστευτή (έχτός άπό τίς ’Ινδίες) πα
ραχωρούν τ /jv πρώτη θέση στό έθνικό συμφέρον.

Σ τή ν  Α ίγ υ π το ,  στή Σ υ ρ ία ,  στό  ’Ιράκ,  λένε καθαρά : « Ά ν  θέλουμε ν’
άποτινάξουμε τόν ξένο ζυγό, πρέπει νά δημιουργήσουμε στά μέλη μιας μελλούμενης 
'Ομοσπονδίας τών Αραβικών χωρών γερή άραβική  συνείδηση θελουμε ναι, νά άλ- 
ληλοβοηθηθοΰμε, άλλά εμείς πού υποφέρουμε άπό ξένη καταπίεση δέν θά ̂ μπορούμε 
νά σταματήσωμε κάθε άντίρρηση γιά τήν παγκόσμια ευημερία. Μιά κινέζικη προ
σωπικότητα μάς ελεγε : «Τά μεγάλα κυρίαρχα κράτη μάλιστα,  ̂ νά υιοθετήσουν τή 
διδασκαλία τοΰ διεθνισμού, δμως γιά μιά αδύνατη χώρα, πού αγωνίζεται ενάντια 
στήν - ξένη καταπίεση, αυτή ή διδασκαλία στερείται έννοιας' μπορεί νά ταιριαύ,/j 
στήν ’ Ιαπωνία καί σέ άλλες Ευρωπαϊκές δ->ναμεις, μα ετσι όπως είναι σήμερα ή 
χώρα μας, δέν εΐναι καμωμένη γιά μάς».

Ό σον αφορά τήν ’.Ι α π ω ν ία , Ικεΐ μιλούν πολύ γιά διεθνισμό, μα δε μποροΰ/ 
νά παραδεχτούν πώς αύτός μπορεί ναρθή σέ σύγκρουση μέ τό συμφέρον τοΰ έθνους. 
Ξανακάνουν κεΐ κάτω τήν άγαπητή σύγκριση μέ τήν οικογένεια : Ή  ’Ιαπωνία είναι 
μιά οικογένεια τής Παγκόσμιας Κοινωνίας. Φυσικά αύτη η οικογενεια^ θά υπερά
σπιση τά συμφέροντά της καί τήν τιμή της άπό τό σφετερισμδ τών άλλο) > οικογε
νειών, μά ή χώρα αναγνωρίζει πώς εΐναι ενα κομάτι τής [Ιαγκόσμιας Κοινωνίας 
καί θά πασχίση νά συντρέξη στήν ευημερία τής ανθρωπότητας. Πιστεύουν πώς 
έφαρμόζοντας στις σχέσεις μεταξύ εθνών τίς ίδιες ηθικές αρχές, πού υπάρχουν με
ταξύ τών άτόμων, θά πρέπη νά έχουν τή δύναμη νά αποφεύγουν κάθε σύγκρουση.

"Ενας μεγάλος γερμανός Παιδαγωγός μοΰ έξομολογήθηκε : «Διαοαίνομε μιά
περίοδο κοινωνικής έξέλιξης καί στό ρεΰμα της αναφαίνονται μεγάλα Ιθνη. Στό 
παρελθόν ήταν ή έποχή τών φυλών, ή έποχή τών φεουδαρχιών, τώρα ζοΰμε^ τήν 
έποχή τών εθνών, θαρθή Ενας καιρός πού τά Ιθνη θά Ινωθοΰν σέ μιά Παγκόσμια 
Κοινότητα, μά δέ θά μπορούσαμε άπό σήμερα νά κινούμαστε Ιτσι σάν νά είχε φτάσει 
αύτός ό μελλούμενος καιρός. Πρέπει νά ζοΰμε αλοτελικά τη σημερινη κατάσταση, 
άν θίλωμε νά προκαλέαωμε τήν πραγματοποίηση τοΰ μέλλοντος. ’Έτσι λοιπόν γιά 
τώρα άς μένουμε οτό γήπεδο τοΰ έθνισμοΰ».

Στή Ρ ω ασία  ή απάντηση εΐναι πολλύ διαφορετική. « Ά ν  μέ Παγκόσμια Κοι
νότητα εννοείτε τό προλεταριάτο δλων τών χωρών, τότε ναι, πρώτα ο διεθνή 
σμός. Κείνο πού μάς ενδιαφέρει δέν εΐναι τόσο ή ρωσσική  ̂επανάσταση, δσο ή 
παγκόσμια επανάσταση. Διδάσκουμε τόν πατριωτισμό μόνον ώς μέσο γιά να υπε
ρασπίζουμε τήν επανάσταση άπό τίς επιθέσεις τών κεφαλαιοκρατικών δυνάμεων 
καί γιά νά ύπερασπίζουμε τήν ευημερία τών εργατών ολόκληρου τοΰ κόσμου, ιδού 
ό βασικός μας σκοπός».
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’Έτσι οταν κανείς εχη στήν άγωγή τών παιδιών τήν ελπίδα πώς θά δή νά 
εξαφανίζεται ό πόλεμος μεταξύ τών εθνών, χάνει μάλλον τό θάρρος του νά άκούη 
τούς ΐδ ους αύτούς μεγάλους παιδαγωγούς. Κείνοι πού δέχονται μ’ δλη τους τήν 
καρδιά νά βάζουν τήν ευτυχία τής ανθρωπότητας πάνω άπό τήν ευημερία τοΰ έθνους, 
εΐναι λίγοι. Πολλοί ζητοΰν νά ξεφάγ-,υν τό ερώτημα, υποστηρίζοντας πώς δέν 
μπορεί νά υπάρχη σύγκρουση μεταξύ τδν συμφερόντων τής χώρας καί τών συμφε
ρόντων τοΰ υπόλοιπου κόσμου. Ό λοι θέλουν τήν ειρήνη καί τήν ειρηνική λύση — 
κάθε φορά πού αύτό εΐναι δυνατό— δλων τών διεθνών προβλημάτων, άλλά ή μόνη 
χώρα, πού γιά μορφωτικό σκοπό της δέχεται νά βάλη πάνω άπ ολα την ευτυχία 
τής ανθρωπότητας, άντιμετωπίζει ώς μέσο γιά τήν επιτυχία του την πιο λυπηρη 
μορφή τοΰ πολέμου, τήν επανάσταση.

«Πώς σέ διάφορες χώρες φαντάζονται τή διδασκαλία τής ιστορίας ; Αύτή ή 
διδασκαλία θά εΐναι εθνικιστική καί θά τείνη σέ κάτι ή θά μείνη δσο τό δυνα
τόν αντικειμενική ; Ή  ιστορία θά εΐναι μιά μορφή προπαγάνδας ή, γιά νά μετριάση 
κανείς τήν έκφραση, θά εΐναι ενα μέσο καθαρό γιά τήν ανάπτυξη μερικών αισθη
μάτων καί μερικών δ αθέσεων τοΰ πνεύματος ; ’Ή μήπως θά είναι μιά επιστήμη 
πού ξεκινώντας άπ’ αυτήν οί αυριανοί πολίτες θά μποροΰν νά σχηματήσουν μιά 
προσωπική γνώμη ; »

Α υ τό  η ιαν  τό τέταρτό μας ερώτημα.
Καί σ’ αύτό άκόμη οί μεγάλοι παιδαγωγοί διαφωνοΰ/. Έ χ ω  δμως τή γνώμη 

πώς μπορεί κανείς νά ταξινομήση τίς απαντήσεις τους ανάλογα μέ τό πλάτος τής 
άποψης πού τίς εμπνέει.

Εκείνοι, πού ή σκέψη τους βασίζεται σέ πλατιά θεμέλια καί φτάνει ώς σ ’ 
2να δψηλό ιδανικό, θέλουν, όποιαδήποτε κι άν εΐναι ή έθνικότητά τ υς, ή διδα
σκαλία τής ιστορίας καί τά εγχειρίδιά της, νά εΐναι δσο τό δυνατόν ά τικειμενικά. 
«Ό  τελικός σκοπός, πού επικρχτεΐ στήν άγωγή, εΐναι ή άλήθεια, λένε, άς μήν τήν 
διαστρέφουμε γιά τήν έξυπηρέτηση τωρινών ή τοπικιστικών σκοπών».

Ά λλοι επαναλαμβάνοντας αύτές τίς λέξεις, τροποποιούν τή σημασία τους στίς 
άπαντήσεις τους :

«Αύτό έξαρτάται άπό τήν ηλικία τών παιδιών, λένε. Ή  πρώτη παιδική ήλι- 
κία έχει τή θρησκεία τών ήρώων, άς μήν τήν εξαπατάμε δείχνοντας της τίς άδυ- 
ναμίες τών μεγάλων άνδρών, γιατί πολύ γρήγορα ή ήλικία αύτή θά βγή άπά τήν 
πλάνη. “Οσον άφορά τά εθνικά σφάλματα, τό παιδί εΐναι πολύ μικρό γιά νά κατα- 
λάβη τή σημασία τους. Ά ς  περιμένουμε νά μεγαλώση περισσότερο καί τότε νά 
τοΰ δείξουμε τά σφάλματα τής χώρας του».

Τίς περισσότερες φορές άρνοΰνται πώς ή Εστορία μπορούσε νά εΐναι πιό αντικει
μενική. «Μήν μπορώντας νά διδάξουμε δλα τά γεγονότα, συμπεραίνουν, πρέπει νά 
κάμουμε μιάν εκλογή. ’Απαιτείται δύναμη γιά νά διαλέξη κανείς τά σημεία πού 
σ’ αυτά θά έπιμείνη περισσότερο' αυτό τό διάλεγμα έξαρτάται φυσικά άπό συμπά
θειες καθαρά υποκειμενικές τοΰ συγγραφέα».

Έ τσι λοιπόν τό έρώτημα δέν εχει σημασία. Ά λ λ 3 δμως οί πιό πολλές άπ’ 
αύτές ΐίς προσωπικότητες, πού υπεράσπιζαν αύτή τή γνώμη, άναγνώριζαν πώς 
ύπάρχει μιά σημαντική διαφορά μεταξύ τής διδασκαλίας τής ιστορίας, πού πασχίζει 
νά εΐναι αντικειμενική κι έκείνης πού φανερά ζητεί νά δημιουργήση στό παιδί μιά 
γνώμη διαφορετική. ’Έκλιναν σχεδόν δλες σέ μιά διδασκαλία άντικειμενική.

Κι έδώ άκόμα ή Ρωσσία παρουσιάζεται νά εχη περισσότερη συνείδηση τοΰ 
σκοπού της καί πιό εΐλικρινά τό ομολογεί. Ή  ιστορία, τέτοια πού είναι και σέ τέ
τοιον καιρό, πρέπει νά διδάσκετζι στά ανώτερο επίπεδο τών σπουδδν' καί οί κοινω
νικές επιστήμες, πού βασίζονται στή σύγχρονη ζωή, καί ή ιστορία, έκεΐ πού διδά
σκεται, έξηγοΰνται μέ τή διαύγεια τοΰ μαρξισμού καί προσανατολίζονται στόν 
κομμουνισμό καί στήν παγκόσμια επανάσταση.



Washburn^

Μεταξύ τών πεπεισμένων όπαδών τή; αυστηρής αλήθειας καί τής Αντικειμε
νικότητας, σχετικά μέ τή διδασκαλία τής Ιστορίας καί έκείνων, πού— δπως οί Ρώσ- 
a0r μεταχειρίζονται φανερά τήν ίστορία καί τίς κοινωνικές έπιστήμες για νά κα
τηχήσουν τη νεολαία, ή πλειονότητα τών μεγάλων παιδαγωγόν παίρνει ενδιάμεση 
ί)£αη. ’ Αμφιβάλλουν γιά τή δυνατότητα μιάς διδασκαλίας στενά αντικειμενικής και 
δέν είναι δλως διόλου πεπεσμένοι γιά τήν ανάγκη της. "Ομως δέ θέλουν νά παρα
δεχτούν πώς είναι οπαδοί μιάς εθνικιστικής καί δογματικής διδασκαλίας καί ιδού 
ή δήλωσή τους: « Ά ς  τείνουμε στήν αντικειμενικότητα, άλ)ά άς ξαίρουμε καλά 
πώς, όποιαδήποτε κι άν είναι ή προσπαθεια μας, η διδασκαλία μας τής ιστορίας 
θά ύποστή μιάν εθνική στρέβλωση, πού δέν μπορούμε νά τήν άποφύγουμε».

Τό άκόλον&ο ερώτημα  ήταν σχετικό μέ τήν ελευθερία στή  ̂συζητηση . 
«Στό σχολείο τά παιδιά θά έχουν τήν άδεια νά συζητήσουν κάθε ζήτημα,  ̂ δσο 
λεπτό κι άν είναι ; Ά ν  ναι, ό δάσκαλος θά πρέπη νά βάζη ολα τά δυνατά του 
νά όδηγή τά παιδιά σέ κάποια άποψη ; Ποιά θά είναι αύτή ή άποψη, η δικη του 
ή εκείνη τής κυβέρνησης του ; » -

Αύτό τό σύνολο τών ερωτημάτων εΐναι πολύ ενδιαφέρον σχετικά μέ τή δια
φορά τών απαντήσεων, πού προ/άλεσε καί θά προκαλέση. Ή^πιό συντηρητική 
άποψη ήταν έκείνων, πού απάντησαν πώς τό σχολεΓό εγινε γιά τήν εκπαίδευση κι 
δχι γιά συζητήσεις χωρίς έλεγχο, Ό  ρόλος τοΰ μαθητή είναι νά μάθη εκείνο πού 
ο δάσκαλός του τοΰ μαθαίνει' δσο γιά τό δάσκαλο, είναι έκεΐ γιά ν̂ά άπηχή την 
επίσημη γνώμη. Πρέπει έν τούτοις νά όμολογήσωμε πώς λίγοι, έχτός άπ’ αύτούς 
τής Ιαπωνίας, ήταν εκείνοι πού στάθηκαν σ’ αύτή τή στάση τών άκρων. Τίς πιό 
πολλές φορές ύπερεπαινοΰσαν μιά κάποια ελευθερία συζήτησης κι ύστερα τής 
έβαζαν δρια. Τό επιχείρημα, πού έπικαλοΰνται συχνά είναι ή ήλικία των παιδιών. 
Μερικ.ί βρίσκουν πώς μποροΰν νά γίνουν αύτες οι συζητησεις μονον άτιο φοιτη
τές, δηλαδή προορίζουν αύτή τήν ελευθερία γιά μια μειονοτητα, στηριζομ=νοι στα 
πλεονεχτήματα, πού δίνουν στούς φοιτητές μιά πλατειά γνώση τών γεγονότων, μια 
κάποια ώρίμανση πνεύματος, τή μελέτη γιά χρονιά πολλά τής^επίσημης^ γνώ
μης.-Τότε μόνον— σκέφτονται αύτοί οί παιδαγωγοί — εΐναι η στιγμή πού οι νεοι θά 
εκφράσουν τίς δικές τους απόψεις.

’Άλλοι τήν προορίζουν γιά τήν εφηβική ήλικία, άπό 14 —1(5 χρονών, κανον- 
τας τή σκέψη πώς σ’ αύτ?; τήν ηλικία ό έφηβος αρχίζει να ενδιαφέρεταί Υ̂ιά̂  τίς 
δημόσιες υποθέσεις, ένώ πιό μικρά παιδιά θά ήταν ανίκανα νά θίξουν αυτά τά ζη
τήματα μέ γνώση.

’’Αλλοι υποστηρίζουν τήν ήλικία τών 10 χρόνων. Αλλοι τέλος, κι αύτοι είναι
οί π.ό φιλελεύθεροι, λένε, πώς, άσχετα μέ τήν ήλικία, πρέπει, άπό τή στιγμή πού
τά παιδιά κάνουν ερωτήσεις γιά δημόσιες ύποθεσεις, νά τους δίνομε θαρρο» να
συζητοΰν στό σχολείο μέ τή φωτισμένη διευθυνση τοΰ δασκαλου

Ά λλος περιορισμός σχετικός μέ τή / ελεύθερη .συζήτηση εΐναι ή εκλογή θε
μάτων γιά συζήτηση. Αύτός ό περιορισμός μπορεί νά έίςαρτηθή. η άπο τήν έλλειψη 
έπαρκών γνώσεων άπό μέρος τών παιδιών, ή άπό τήν ιδια φυση του ζητηματος 
πού. θά συζητηθή

Στήν πράξη, δλοι παραδέχονται πως τα παιδια δέ θά μπορούσαν νά συ^ητ/j-
σουν Ινα ζήτημα πού δέν καταλαβαίνουν τά ούσιώδη του δεδομένα μά έδώ παρου
σιάζεται μιά'διαφωνία .· γιά άλλους μέν αύτό εΐναι ένας αρκετός λόγος γιά  ̂ νά μή 
γίνη ή συζήτηση, γιά άλλους δέ ή άναγκαία περιέργεια θά προκαλέση αμέσως τή 
διδασκαλία γεγονότων, πού είναι απαραίτητα γιά συζήτηση.

Πρέπει νά σημειώση κανείς πώς οί παιδαγωγοί απέχουν π&λύ̂  νά σύμφωνη 
οουν στό νά όρίσουν τί τά παιδιά μποροΰν νά καταλάβουν στήν ήλικία πού μποροΰν 
νά θιχτούν τά διάφορα ζητήματα. Τά νά ταύτιση αύτές τίς διαφορετικές γνώμες(
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εΐναι έργο τής πειραματικής ερευνάς κι’ δχι τοΰ φιλοσοφικού ή ψυχολογικού σϋλ- 
λογισμοΰ.

Ά π ό  τή δική μας άποψη : άπό τούς τελικούς σκοπούς πού προσδιορίζουν στήν 
άγω ή μόνον μάς ενδιαφέρει νά γνωρίζωμ* άν παραδέχωνται ή δχι τήν έλίύθερη 
συζήτηση γιά δλα τά ζητήματα, πού τά παιδιά εΐναι ίκα/ά νά συζητήσου . Αύτό 
μάς ξαναφέρνει τούς περιορισμούς πού εΐναι άχώριστοι άπό τό ίδιο τό αντικείμενο 
τών ζητημάτων, πού μπορεί νά απασχολήσουν τό παιδί.

Κείνοι πού πιστεύουν στήν ανάγκη αύτών τών πειρασμών τών σχετικήν μέ
τήν ελευθερία στή συζήτηση—καί είναι πολυάριθμοι— δέ θέλουν νά πραγματεύον
ται κάθε ουζήτηση παίρνοντας άφορμή άπό τήν κατά βάθος οργάνωση τοΰ Κρά
τους, πού εχει γίνει ή πού θά γίνη.

Ά ν  ή μορφή τοΰ Κράτους θά είναι δημοκρατική δέν θά παραδεχτή κανείς 
έ'εύθερη συζήτηση γιά τά πλεονεχτήματα τής διχτατορίας ή τής μοναρχίας· αύτό 
τό έχουν πει πολλές φορές στην Πολωνία, στή Γερμανία, στήν Τουρκία, στήν Κίνα.

Ά ν  τουναντίον το Κράτος, δπως ή ’Ιαπωνία, πρέπει νά διατηρήση τή σημε
ρινή' του μορφή, θά απαγορέψουν απόλυτα κάθε συζήτηση πού όρμάται άπό τήν 
έπιθυμητή κατάργηση τής μοναρχίας. Ά ν , δπως στή Ραησία, πρέπει νά καθιδρυθή 
ό κομμουνισμός, οί μαθητές δέν θά συζητήσουν τά πλεονεχτήματα, πού δυνατήν νά 
εχη ο γυρισμός τοΰ τσαρισμού καί τής ίδιοχτησίας

Δέν μπόρεσα νά συζητήσω τό ερώτημα μέ ’Ιταλούς παιδαγωγούς, μά είμαι βέ
βαιος πώς εκείνοι, πού κατέχουν τήν εξουσία, θά πολεμούσαν μιά συζήτηση γιά τά 
αδικήματα μιάς δικτατορίας.

Πολλοί παιδαγωγοί, πού συμφωνούν στήν άπαγόρεψη κάθε συζήτησης γι αύτά 
τά βασικά ζητήματα, δέχονται τουναντίον τήν έλεύθερη συζήτηση δλων τών άλλων 
προβλημάτων έτσι στή Ρωσσία οί μαθητές- έχουν κάθε έλευθερία νά συζητήσουν 
κάθε λογής ζητήματα σχετικά μέ τίς δημόσιες υποθέσεις.

Σχεδόν σέ. κάθε χώρα, έχτός ίσως άπό τήν ’ Ιαπωνία, συναντά κανείς μερι
κούς τολμηρούς στοχαστικούς πού παραδέχονται τήν έλεύθερη συζήτηση δλων τών 
ζητημάτων στό σχολειό : « Ά ν  τά παιδιά, λένε, πρέπει νά γίνουν φωτισμένοι πο
λίτες, πρέπει εύθύς έξ άρχής νά μάθουν νά αντιμετωπίζουν τά ούσ ώδη ζητήματα 
φανερά κι επιστημονικά. Νά άπαγορέψης τήν έλεύθερη συζήτηση στό σχολειό, εΐναι 
σάν νά προκαλής τή λαθραία συζήτηση έξω άπ’ τό σχολειό. Μέ τό νά γίνεται αύτή 
ή συζήτηση δίχως έλεγχο, κινδυνεύουν τά παιδιά νά παραδοθούν σ’ ανεύθυνους 
ταραξίες ή νά βγάζουν συμπεράσματα παίρνοντας άφορμή άπό γεγονότα κακά γινο- 
μένα. Προτιμότερο είναι νά κάνουν στό σχολειό συζήτηση μέ -τόν ύπεύθυνο δάσκα
λο, πού θά τούς συνηθίση νά έξετάζουν έπιστημονικά τά ζητήματα πού θίγονται».

Παντού παραδέχονται πώς ό δάσκαλος πρέπει νά διευθύνη ή νά προσανατο- 
λίζη τή συζήτηση. 'Όμως έκείνοι, πού θέλουν ν’ αναπτύξουν οτό παιδί τό maxi- 
mun τής έλεύθερης σκέψης, θά ήθελαν νά περιορίσουν τά ρόλο τοΰ δασκάλου στό νά 
παρουσιάζη γεγονότα καί στή λογική τοΰ συλλογισμού. Άφίνουν τά παιδιά ελεύ
θερα νά καταλήξουν, άδιάφορο σέ ποιά συμπεράσματα, αρκεί, παίρνοντας άφορμή 
άπό πραγματικά γεγονότα, νά συζητούν τά πράγματα μέ σύνεση— έστω κι άν αύτά 
τά συμπεράσματα αντιστέκονται στις γνώμες τοΰ δασκάλου καί τής Κυβέρνησης. 
Τέλος κάποιοι παιδαγωγοί θά εύχονταν νά δοΰν τό δάσκαλο νά προσανατολίζη τή 
συζήτηση σέ μιά διαφορετική άποψη. Αύτή εί'/at ή ελεύθερη συζήτηση μά πού 
γίνεται μ’ επιδέξια καθοδήγηση. (Έ  συνέχεια στό άλλο φύλλο)

Σημ . Μδς συγχωρούν οί αναγνώστες μας πού άπό ελλειψη χώρου τό τέλος της 
διάλεξης αυτής θά περαστή στό άλλο φύλλο. Στό  άλλο φύλλο θά κάμουμε 
γνωστή καί τήν εργασία  πού γίνεται στά  σχολεία τής Βινέτκας.
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7ΩΓΡΑΦ1ΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΖΑ'Ι'ΡΗ 

Στή μεγάλη σάλλ α  τοΰ Ζαππείου 
τήν προωρισμένη γιά καλλιτεχνικές 
εκθέσεις, έκδέτει ενας "Ελληνας τήν 
καταγωγή ζω γράφ ος , άλλά  Γερμανός 
στήν τέχνη και στή σκέψη του, ό Ζαΐ- 
ρης άπό τό Μόναχο. Ή  έκθεσή του 
είναι δμολογουμένως άπό τίς καλύ
τερες πού είδαμε στην Αθήνα. Ενα 
αρμονικό σύνολο γεμίζει δλη τήν πελώ
ρια αίθουσα μέ τή δουλειά δλης τής 
ζωής του, 38 χρόνων δουλειά που τήν 
έφερε άπό τήν Γερμανία στήν Ε λ λ ά δα . 
Ό  κ. Ζαΐρης είναι ζω γράφ ος  διακοσμη- 
τικός, συνθέτης δυνατός, σχεδιαστής 
καί χρωματιστής. Μιά γλυκειά μελαγ
χολία και ποίηση πηγάζει άπό τό 
εργο του, μελαγχολία, γιατί σέ δλα 
τά εργα του βλέπει κανείς τόν εργάτη* 
τόν άνθρωπο πού μέ πόνο κερδίζει τή 
ζωή του σκυμμένος μαρτυρικά επάνω 
στή δουλειά του, υποταγμένος στή 
μοίρα του, νά τρώη μέ τόν ίδρώ -fa τοΰ 
προσώπου του τό ψωμι του. Σ αυτό 
θυμίζει, μπορεί νά είπή κανείς, τόν 
Βέλγο γλύπτη Μενιέ μέ τούς μεταλ. 
λορύχους του, αν καί έκεΐνος ήταν 
πιό ρεαλιστής, τοΰ έλειπε ή ποίηση 
καί τό αίσθημα. “ Ισως σ ’ αύτό μοιάζει 
μέ τόν Ε λ β ε τ ό  Χόντλερ καί τή σχολή 
τοΰ Κλίμτ κ.λ.π. Πάντως ή δουλειά του 
εχει έκεΐνο, πού λέγεται στήν τέχνη 
ρωμαλαΐο. Τά εργα  τής περιόδου αϋτής 
εΐναι, «οί κοφινάδες», «ό ψαράς μπα
λώνει δίχτυα», «ό βαρέλας», «οί ψαρά
δες τραβούν δίχτυ», «ό πεζόβολος», 
«ψαράς σηκώνει καϊκόπανο»,«τό γυαλί» 
κ.λ.π. Πριν άπ’ αύτά «οί σιδερότρες», 
«τό γυμνό», «ή αυγουλου» κ.λ.π.

Ό  κ. Ζαΐρης μέ τήν έκθεσή του μάς 
έχάρισε στιγμές αληθινής καλλιτεχνι
κής σκγκινήσεως καί τήν εύχαρίστηση 
νά γνωρίσουμε έναν άξιο ξενητεμένο 
ελληνα ζωγράφο.

ΣΠΥΡΟΣ BYKTQP10I
Β ΙΒΛ ΙΑ .

Π. ΓΑΒΡΕΣΕΑ. — και Νέα
Π αιδαγωγική . Μέθοδος D e e r a l v .

Ό  κ. Π. Γαβρεσέας, καθηγητής τών

φυσικών, είναι άπό τ ο ύ ς  εκπαιδευτικούς 
πού έστειλε τό κράτος κατόπι δ ιαγω 
νισμού στά  Πανεπιστήμια τής δυτικής 
Ευρώπης, γιά νά παρακολουθήσουν 
άπό κοντά τίς τελευταίες έπιστημονι 
κές προόδους καί τίς νεώτερες κατευ
θύνσεις τ ή ς  Παιδαγωγικής. Μόλις έγύ- 
ρισε πάλι στόν τόπο μας, υστερ άπά 
τριών χρόνων σπουδές στό Παρίσι καί 
σ τ ί ς  Βρυξέλλες, είχε τήν εύγενική φι
λοδοξία  νά μάς παρουσιάση μ’ ενα 
βιβλίο τά σημαντικώτερα στοιχεία τής 
νέας Παιδαγωγικής, καί νά έξετάση 
μέ τό νέο επιστημονικό φώς τά δικά 
μας παιδαγωγικά προβλήματα, γ:ά νά 
βγάλη ώρισμένα συμπεράσματα, απλά 
κ α ί  πειστικά, γιά τίς έλλείψεις μας καί 
γιά τά μέσα μέ τά όποιο! εΐναι δυνατό
νά διοργανωθοΰν.

Τό βιβλίο τ ο υ  διαιρείται σέ δυο μέρη’ 
τό πρώτο επιγράφεται Π οιες  εΐναι οί  
απαιτήσεις  τοΰ  νέου  Σ χ ολείου  καί τό 
δεύτερο ή μέ&οδος  D c c r o l v .  Οσο γιά 
τό δεύτερο δέ θάσχοληθοΰμε στό σύν
τομο αύτό σημείωμά μας, γιατί οί ά- 
ναγνώστες τών « Γ ρ α μ μ ά τω νλ ειν’ α ρ 
κετά ενημερωμένοι στή μέθοδο Decroly 
άπό τή μετάφραση τής έκλεκτής συ- 
νεργάτιδας τοΰ περιοδικού κ. Ά γ λ .  Με
τάλλινου. θ ά  περιοριστούμε μόνο νά 
σημειώσωμε, δτι ό συγγραφέας χωρίς 
άσκοπες περιστροφές καί περιπλανή
σεις σέ θεωρητικούς λαβυρίνθους, ξ ε 
χωρίζοντας πάντα μέ σπάνια δεξιό
τητα; τά βασικά ζητήματα άπό τά δευ- 
τερεύοντα, κατορθώνει μέσα σ έξήντα 
σελίδες νά μάς δώση μιά εικόνα 
εύφυέστατη κι άπό κάθε άποψη τέλεια 
τής καινούργιας και σχεδόν άγνωστης 
στόν τόπο μας μεθόδου. Επίσης μ 
άποσπάσματα  μαθητικών τετραδίων, 
περιγραφές εργασιών κα'ι φωτογραφίες 
προλαμβάνει νά διαλύση και τήν πα
ραμικρή αμφιβολία γιά τήν επιτυχία 
τής έφαρμομής της στή σχολική πράξη.

Στό πρώτο  μέρος εξετάζει τή δια
φορά του νέου σχολείου απο το πα
λαιό μέ τρόπο πού πείθει άπόλυτα τόν 
άναγνώστη, δτι ό συγγραφέας κοιτέχει 
τό θέμα του γενικά καί λεπτομερειακά 
κι’ δτι τά συμπεράσματά  του είναι cpy
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σικό κι’ άβίαστο καταστάλαγμα σοφής 
άτομικής πείρας καί φωτισμένης επι
στημονικής ερευνάς. Δεν παραλείπει 
καμμιά άπό τίς σοβα ρ ώ τερ ες  —και πιό 
επικίνδυνες — ελλείψεις κι’ άντινομίες 
τής οργάνωσης τοΰ παλαιοΰ σχολείου 
καί προχωρώντας βήμα-βήμα, μέ τή 
βοήθεια τής Βιολογίας καί τής Πειρα
ματικής Ψυχολογίας, - άνατρέπει τίς 
σαθρές βάσεις τους καί δίνει τά σχέ
δια τής δημιουργίας τοΰ νέου Σ χο 
λείου. Ειδικά γιά τήν Ελληνική πραγ
ματικότητα σημαντικώτατο είναι τό 
κεφάλαιο <ι'Η γλώσσα τοϋ  Σ χ ο λ ε ίο υ». 
Έκεΐ έξετάζοντας τό γλωσσικό μας 
ζήτημα άπό Βιολογική καί Ψυχολογική 
άποψη, δίνει άπαντήσεις άποστομωτι- 
κές σ ’ δλα τά έπιχειρήματα τής άνεύθυ- 
νης συναισθηματικής καί υποκειμενι
κής κριτικής, πού γίνεται έ ξω  φρενών 
μόλις θιχτή ενα γιώτα ή μιά κεραία 
άπό τό ίερό κι’ άπαραβίαστο γλωσσικό 
καθεστώς, στό όποιο βρίσκεται προσ- 
κολλημένη μέχρι σήμερα. ’Επίσης τό 
κεφάλαιο « τρ ό π ο ς  διδασκαλίας» εΐν’ ενα 
θαυμαστό κομμάτι, πού εμπνέει τήν 
πεποίθηση, δτι τό νέο σχολείο π’ άγω- 
νίζεται ν’ άντικαταστήση τό παλαιό, 
είναι πραγματικά μιά εξυγιαντική πνοή 
κι’ δχι μιά συνηθισμένη μανία μεταβο
λής πού δέν έχομε καθόλου τήν άνάγκη 
της.

Π. Γ. Ξ.

Ο Π Α ΙΔ ΙΚ Ο Σ Μ Ο Ρ Φ Ω ΤΙΚ Ο Σ Κ ΙΝ Η 
Μ ΑΤΟ ΓΡΑΦ Ο Σ Σ Τ Η Ν  ΕΛ ΛΑ ΔΑ
Στήν Ε λ λ ά δ α  άπό πολλά χρόνια 

γίνεται μιά μεγάλη κίνηση γιά τήν 
ίδρυση Παιδικού Μορφωτικοΰ Κινημα
τογράφου.

Στήν δλη αύτή κίνηση ψυχή εΐναι ή 
κ. Ρίτα Γ. Κορομηλά, ή όποία πολλά 
τώ ρα  χρόνια μ’ άφοσίωση πραγματική 
εργάζεται γιά τά σκοπό αύτό.

Πολλές φορές έβλεπε τούς κάθε Υ 
πουργούς τής Παιδείας καί μέ φανα
τισμό έκανε εισηγήσεις προσπαθώντας 
μέ κάθε τρόπο νά κατωρθώση κάτι.

Εύτυχώς κατώρθωσε καί πήρε κά
ποια μικρή πίστωση άπ ’ τήν Τράπεζα 
κι’ άρχισε νά δημιουργή παιδικές πα
ραστάσεις  σέ διάφορα κινηματοθέα

τρα, «’Αττικό» κ.λ.π., μέ ελάχιστη εί
σοδο. ’Έ τσι κατώρθωσε λίγο-λίγο 
νά ταχτοποίηση τό χρέος στήν Τρά
πεζα κάί νά συγκεντρώση ενα άρκετά 
ικανό άριθμό άπό ταινίες παιδικοΰ πε
ριεχομένου.

Οί προσπάθειές της δμ ως  αύτές προ- 
σέκρουσαν στήν άρνηση τών επιχειρη
ματιών τών κινηματοθεάτρων, οί όποιοι 
μέ διάφορα προσχήματα δέγ παραχω
ρούσαν τίς αΐθουσές τους.

Ά π ’ αύτό τό γεγονός άναγκάσθηκε 
νά στραφή στό Κράτος καί νά ζητήση 
τή συνδρομή του καί τήν προστασία  
του. Τό Ύπουργείον Παιδείας άνέθεσε 
στόν κ. Λαμπαδάριο, Διευθυντήν τής 
Σχολικής Υγιεινής τοΰ Υπουργείου 
Παιδείας, τή συνεργασία μέ τό σκοπό 
αύτό καί τελευταία στό άρμόδιο τμήμα 
τών Καλών τεχνών, τό όποιον καταρ
τίζει σχετικό νομοσχέδιο. Μ’ αύτό θά 
άσχοληθοΰμε στό επόμενο φΰλλο.

Ή κ. Ρίτα Γ. Κορομηλά έκτος άπ’ 
δλ ’ αύτά κατώρθωσε μέ Νόμο καί πέ
τυχε τήν άπαγόρευση σέ άνηλίκους νά 
παρακολουθούν τίς συνηθισμένες ται
νίες, τών όποιων ή σεξουαλιστική δημι
ουργικότητα είναι γνωστή σ ’ δλους. Ή 
κ. Κορομηλά άλλοτε άντιπροσώπευσε 
τό Ελληνικό Κράτος στά Διεθνές συ
νέδριο Παιδικών Κινηματογράφων πού 
έγινε στή Ρώμη, δημοσίευσε δέ καί 
σχετικά άρθρα στό Περιοδικό «Διεθνής 
Έπιθεώρησις τοΰ Μορφωτικού Κινημα
τογράφου» δργανο τής Κοινωνίας τών 
Εθνών. Τό περιοδικό αύτό έκδίδεται 
στή Ρώμη.

Τό περιοδικό μας εύχεται νά όλο. 
κληρώση τίς προσπάθειές της ή κ. 
Κορομηλά, άφοΰ μάλιστα έχει γιά β ο 
ηθό τό τμήμα Καλών Τεχνών τοΰ 'Υ
πουργείου Παιδείας, τή Διεύθυνση τοΰ 
οποίου έχει ό άριστος καλλιτέχνης κ. 
Ν. Καλογερόπουλος. Φρονούμε δέ πώς 
τό Κράτος πρέπει πολύ σοβαρ ά  νά 
σκεφτή καί νά λάβη πιό ενεργό μέρος 
σ ’ δλες  τίς προσπάθειες αύτές, γιά νά 
μήν ΰστερήση κι’ αύτό, νά δείξη δη
λαδή πώς εργάζεται πραγματικά καί 
παράλληλα  πρός τίς άλλες προσπά
θειες. ’Ά ς  εχη παράδειγμα δλα τ ’ 
άλλα  έθνη, καί Ιδίως τήν Ιταλία, ή
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ότίοία ίδρυσε  τήν π ερ ίφ η μ η ^ .  U. ·Ε· 
εργ ασ τή ρ ιο  παιδικών Ταινιων πλουσίου 
περιεχομένου ' ή τ ο ι :  Γεω γραφ ικ ού ,  Η
θών καί Ε θ ίμ ω ν ,  ’Α ρ χ α ιο λο γ ία ς ,  Γνω- 
σ ε ω ν  (’Α στρονομ ία ,  Βοτανική, Χημεία, 
Ζ ω ο λ ο γ ία  κ. λ. π.) Γ εω ρ γ ία ς ,  Πολιτι
σμού. Υ γιεινής,  Μ εταφορώ ν ,  ( Α ε ρ ο 
π λά να ,  Σ ιδηρόδρομοι ,  ’Α τμ ό π λ ο ια  κλπ ) 

Τ ό  περιοδικό μ ας  είναι απ ο φ α σ ι 
σμ ένο  νά ένισχύση μ’ δ λ α τ ά  μ έσ α  πού 
διαθέτει τό σκ οπό  αύτό  παράλληλοί 
π ρ ό ς  τις ά λ λ ε ς  δ λ ε ς  ενέργειες  καί 
εχ ε ιελ εύ θ ερ ε ς  τίς σ τή λ ες  του σ ’δλ ο υ ς  
πού π ρ α γμ α τ ικ ά  ένδιαφερονται, με 
μ εγάλη  δέ εύχαρίστηση^ θέλει νά  ά- 
κούση τίς γ ν ώ μ ε ς  δ λ ω ν  δ σ ο ι  μπορούν 
νά  βοηθήσουν τήν π ρ ο σπ ά θ εια  ̂ αυτή^

Β Ι Β Λ Ι Α
Γ. Σ. ΔΟ Υ Ρ Α , Δόξα (ποιήματα _εκδ. 

«Φ λάμμα»)·Σέ ω ρ α ιό τ α τ η  έκδοση, δ π ω ς  
ά λ λ ω σ τ ε  τό  συνηθίζει, ό κ. Δ ο ύ ρ α ς  μας  
παρου σ ιάζε ι  ενα νέον τ ομ ο  π οιή ματα  
του. Ή  ποίηση τοΰ κ. Δ ο ύ ρ α  κατεβαί
νει πάντα  άπ ό  τούς  ούρανούς,   ̂ π ρ ός  
τού ς  όποιου ς  τ ό σ ο  επίμονα στρέφει ο 
ποιητής τ ά  β λ έμ μ α τ ά  του. Τ ό  θρησκευ
τικό συναίσθημα είναι βέβα ια  ή σ π ο υ 
δαιότερη  καί πρωταρχική πηγή καθε 
έμ π νεύ σεω ς  καί γ ιά  τοϋτο ή ποίηση 
σ ’ αύτό  χ ρ ω σ τ ά ε ι  τά  μ εγ α λ ύ τ ερ α  αρι- 
σ τ ο υ ρ γ ή μ α τ ά  της. Ά κ ό μ η  καί σή μ ερα  
πού οί θρησκείες  έ ξ έπ εσ α ν  ή ά λ λ α ξ α ν  
δψη, θά  μ π ο ρο ύ σ α μ ε  νά  άνακαλύψουμε 
τό συναίσθημα τοΰτο, μέ τή μυστική 
του μορφή, μ έσ α  σ τ ό  βά θ ο ς  καθε 
ποιητή, φτάνη νά μή σταθή τό^βλεμμα 
μ ας  στήν απατηλή  επιφάνεια των  π ρ α γ 
μάτων. Ά π ό  τήν π ρ οα ιώ ν ια  αυτή πηγή, 
τήν τ ό σ ο  παλαιή  δ σ ο  καί άνθρω π ος ,  
αντλεί  ό  κ. Δ ο ύ ρ α ς  τά  ποί-ήματά του. 
Τ ρ α γ ο υ δ ά ε ι  τό  θεό, τό  θεό ε ξ ω  άπο  τις 
θρησκείες  καί τούς  θρησκευτικούς τυ- 
πους, τό  θεό πού ζή μ έσ α  ιου, ο π ω ς  
ζή καί γ ύ ρ ω  του μ έ σ α  στή φύση.

Στήν  άχραντη  βουνοκορφή 
πεΰκο μονάχο στέκει,^ 
καί στήν  α ίθ ρ ια —ψυχή αδερφ ή  — 
όνειρο  ούράνιο πλέκει'
Καί τδνειρό  του προσευχή ' 
κιώς  τό φιλει ό α γ έ ρ α ς ,  
τ ’ α κ ού ω  νά  λέη : μάννα μου ή γη 
κι ό ο ύ ρ α ν ό ς  π α τ έ ρ α ς  '.
’Έ τ σ ι  γνήσια  καί κατακάθαρη_ αντη

χεί ή εμπνευση τοΰ ποιητ_ή, καί  ̂π^ρό 
πάντων σ τ ά  π ο ιή μ α τα  εκείνα, ^οϋ ξε- 
φεύγοντας* άπό  τό ύμνογραφικό^ υφος 
απλώ νονται  καί αγ κ αλιάζου ν  τή φύση 
ολόκληρη καί π α ρ ο υ σ ιά ζο υ ν  σ τ ά  μα- 
τια μας  τήν αρμονική καί γεμάτη  
ομορφιάν  εικόνα τής δημιουργίας  του 
ο ίκ οδομ ή μ ατος ’ίτοΰ  σύμπαντος. " Ισ ω ς

άπό  τήν ο π τ α σ ία  αύτή γοητευμένο^ 
ψάλλει ό  ποιητής.

Π ουλάκια τιλήθος σ τ ά  κρυφά 
τοΰ βάτου  άναφ τεριάζουν  

καί μέ φω ν οΰ λες  κρένουνε 
γλυκές, κι’ αν α γ α λ λ ιά ζο υ ν .

"Εχω, καρδιά, μ’ έσένανε 
τό  β ά τ ο  π αρομοιάσδι ,  

μ ’ δ σ ε ς  σ τ ό  βά θ ο ς  σου  λαλ ιές  
ή πίστη εχει φ ω λ ιά σ ε ι  !

Α ρ μ ο ν ικ ό ς  καί ά π λ ό ς  ό  στ ίχος  του 
φτερουγίζει  πάντα  τριγύρω  μ ας  σ ά  με
λωδική καί ελ α φ ρ ό τα τη  μουσική που 
κατεβαίνη μές  τ ’ ά γ ν ω σ τ α  του άπειρου.
’Ά σ τ ρ ο  ά π ό σ π ε ρ ο ,  πού λάμ π εις  π ά ν ω  

ά π ’ τό  βουνό,
σέ  κυττώ  καί μέ κυττάζεις  μές στό

βραδυνο.
Σ οΰ  μ ιλώ  στή μ ο ν α ξ ιά  μου, 
μοΰ μιλεις κι' εσύ,
ιιιάν άχ τίδα  σου ώ ς  τ α  βαθη με περ

νάει,
χρυσή.

ΒΡΗΒΕΥΣΙΣ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ Λ Σ Μ Λ Τ Ω Ν

Ά ν εκ ο ιν ώ θ η σ α ν  πρό  τ^ινος τ ά  α π ο 
τελ έ σ μ α τ α  τοΰ ύπό τοΰ Υπουργείου  
τής Π αιδείας  προκηρυχθέντος πέρυσι 
δ ιαγω νισμού  Σ χολ ικ ώ ν  Α σ μ ά τ ω ν ,  α- 
ναβληθέντος  δέ διά  τεχνικούς λ ο γ ου ς ,  
ινα κριθή εφ έτος  μ ετά  _ τήν γενομενην 
ήδη άνακοίνωσιν  τώ ν  άπο^τελεσματων 
τοΰ έφετεινοΰ διαγωνισμού.^

Κ ατά  τόν ά γ ώ ν α  τοΰτον τήν κριτικήν 
Ε π ιτρο π εία ν  ά π ε τ έ λ ε σ α ν  οί κ. κ Δ. 
Λάμψας, π ρ ό ε δ ρ ο ς ,  Ί. Ρ ω μ ανός ,  Μ. Μα- 
λ α κ ά σ η ς  καί οί μουσικοί Ν. Λ α β δ α ς  
καί Μ. Βάρβογλης.  Έ βρ α β ευ θ η σ α ν  δε  5 
έν ,δλω ά σ μ α τ α ,  τ ά  έ ξ η ς :  1) ” Α Υ¥ελ° ζ  
Φύλακας (μουσική Δ. Λαυραγκα), Ζ 
Χ ριστούγεννα (μουσική Γ. Χ ωραφα),  3) 
Στή  σ ημ αία  μ α ς  (μουσική Λαυραγκα), 
4) Τ ό παραμύθι (μουσική Γ. Λαμπελετ) 
καί 5) Ή  κυψέλη (μουσική Γ . Χωραφα).

’ Εκ τώ ν  5 βραβευθεντων, τω ν  τριών  
π ρ ώ τ ω ν  τά  π ο ιή μ α τα  άνήκουν εις τον 
κ Σ τέλ .  Σ π ερ ά ν τ σ α ν ,  τ ο ΰ  τέταρτου  εις 
τόν κ. Ζ. Π απαντωντίου  καί τοΰ πέμ 
πτου εις τόν I. Πολέμην. _ _

Τοΰ έφετεινοΰ διαγωνισμού , τα  α π ο 
τ ελ έ σ μ α τ α  είχον άνακοινωθή ώ ς  γ ν ω 
στόν, κ ατά  Φεβρουάριον. Την κριτικήν 
’ Επιτροπείαν άπετέλουν  τότε  οι κ. κ. 
Λάμψας, Ρ ω μ ανός ,  Μ αλακάσης,  Λαυ- 
ρ ά γ κ α ς  καί Σοφ . Σπανουδη. Ε.βραβ&υ~ 
θησαν δ έ  4 ά σ μ α τ α :  «Τής Μαριω_ς η 
κούκλα» καί ή «Π εταλου δίτσα »  του κ. 
Ν. Λ ά β δ α  επί στίχων  του κ. Σ τελ .  Ζ π ε  
ράντσα ,  ή «Μ α ριγ ώ »  του κ. Λ αβ^α επι 
στίχων  τοΰ κ Ζ. Π απαντωνιου  και το 
«Β ραδάκι»  τοϋ κ. Π απαύοαννου  ,,επι 
στίχων  τοϋ κ. Βελμύρα.


