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Ε ίνα ι 6 Κ υπάρισσος δεντρό, μά κάποτε παιδ ί ’τα ν 
αγαπημένο ά π ’ to θεό, πού ξα ίρει νά  ρυθμϊζη 
κα ί της κ ιθάρας τις χορδές καί τή νευρά τοΰ τόξου. (')

Οί Νύμφες, πού λημέριαζαν στούς κάμπους της Κ αρθα ϊας; (2) 
μιαν έλαφο ετρεφαν ιερή, μεγάλη. Π λατΰν ίσκιο 
στήν κεφαλή της έρριχναν πυκνά  τά  κέρατά της, 
πού χρυσωμένα άσ τράφτανε  στόν ηλιο. Κρεμασμένα 
ά π ’ το στρογγύλο  της λαιμό γ ιορντάνια  δ ιαμαντένια  
στις ώ μοπλάτες έφ τα να ν . Καί κόσμημα άσημένιο 
ψηλά στό μέτωπο δεμένο μέ λεπτές λουρίδες 
κουνιόνταν. Συνομίληκά της δυό μαργαριτάρια 
στ’ αότιά της έλα μ π α ν καί γύρω  στάσαρκα μηλίγγια .

Μέ τον καιρό τή δείλια  της τή φυσική είχε χάσει 
στά σπ ίτ ια  σ ύχνα ζε  κ ’ εκ ε ί συνείθ ιζε νά  δίνη 
γ ιά  χάδια τό λαιμό σέ χέρια κα ί γνω σ τώ ν κι ά γνώ σ τω ν . 
Μά ά π ’ δλους πιότερο άρεσε, Κ υπάρισσε, σ εσένα .
’Εσύ τήν εφερνες σέ ν ιές  βοσκές, έσύ σέ βρύσες 
μέ γάργαρα  νερά ' κ ’ έσύ χιλιόχρωμα λουλούδια 
στά κέρατά της επλεκες κα ί κάποτε καβάλα  
στή ράχη της, εδώ κ ’ έκε ΐ φαιδρός τήν ώδηγοΰσες 
δετή μέ γκέμια κόκκινα άπό τά παλό  της στόμα.

(1) Ό  Φοίβος ΆπΦλΧώνας. (2) Καρθαμά. πόλη άπάνω στό νησί Κέα (Τζιο).
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Ζέστη μεσημεριάτικη. Μ έσα στή φ λό γα  τοΰ ήλιου
στό π ερ ιγ ιάλ ι ά νά β α νε  οί δ αγκάνες τοΰ Καρκίνου. (3) 
Στόν ϊσκ ιο δέντρου καί στή χλόη τά  μέλη της άπλώ νε ι 
ήλιοκαμένη ή ελαφ ος και τή δροσιά α να π νέε ι.
’Ά σκεφ τα  έκε ΐ ό Κ υπάρισσος την πλή γω σε μέ δόρυ- 
κ ι’ ώ ς τή θωρεΐ νά  του πεθα ίνη  ά π ’ τήν πικρή πληγή της, 
κ ι5 αυτός τό θάνατο  ζητάει. Τοΰ κάκου ό Φοίβος τουειπε 
λό γ ια  παρηγοριάς π ο λλά , πώ ς δέν ά ξ ίζε ι τάχα  
όλόθλιφτη τή ζήση του νά  κάνη γ ιά  ενα  ελάφ ι.
Μ’ αυτός μέ στεναγμούς μιλεΓ κι ά π ’ τούς θεούς γυρεύει 
στερνή μιά χάρη : νά  πένθη παντοτινά  θλιμμένος.
Κι5 άπό τά  πλήθια δάκρυα του τό γα ΐμ ά  του έξαντλήθη 
κ ι’ άρχ ίνησαν τά  μέλη του νά  σ ιγοπρασ ιν ίζουν.
Καί τά μαλλιά , πού π έφτανε στό μέτωπό του τάσπρο, 
δεντρίσια χαίτη γένηκαν καί στή δροσούλα φρίσσουν 
π αντο τινά  ά γ να ντεύο ντα ς  τόν ουρανό μέ τάστρα .

Κι ό Φοίβος μ’ ά να σ τενα γμ ο ύς , γεμάτος θλίψη, τουειπε :
« θ ά  σε θρηνήσω ,'δύστυχε' κ ’ έσύ θά κ λ α ΐς  τούς άλλο υς 
καί π ά ντα  θα σα ι σύντροφος του κάθε λυπημένου».

MIX. Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

(1) Μέ τά λεγόμενό  του έδώ γ ιά  τόν Κάβουρα, ό ποιητής υπ α ιν ίσ σ ετα ι τή 
θέση τοΰ ήλιου, κατά  τήν άρχή τοΰ καλοκαιριοΰ, στό ζφδ ιο  τοΰ Καρκίνου.

ΦΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ 

ι

■*Ω ουρανέ Μ αρτιάτικης άνέφ ελης έσπέρας 
μέ χομογέλια άμέτρητα λουλουδισμένε άστραφτερά , 
τοΰ πόνου τ ’ άνημέρευτο κα ί μανιασμένο τέρας 
πώ ς μέρευες κα ί κοίμ ιζες μές στήν καρδιά μου μιά φορά !

Τώρα τούς πόνους έδ ιω ξαν, κυνηγητές, τά  χρόνια 
κι ουτε σ α ΐτες  καυτερές τώρα τά  στήθη μου τρυποΰν.
Μ’ άχ  1 ουτε της όλόφωτης σ ιωπής σου π ιά  τ ’ άηδόνια 
Τήν Ά π ο λ λ ώ νε ΐα  μέθη τω ν μές τήν καρδιά μου δέ σκορπούν,

ΠΑΥΛΟΣ ΤΑ1ΝΑΡΙΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (Μετάφρ. Π. ^ΙΦΑΡΑ)

Π Ε Ρ Ι  Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η Σ

(Συνέχεια άπό τό τεΰχος 4 σελ. 103)

’Αναγκαστικά λοιπόν τά σιοιχεΐα κάθε τραγωδίας, άπό τά όποια έξαρτάται ή 
ποιότητά της, είναι εξη' ό μΰθος, οί χαρακτήρες, τό λεκτικό, ή διάνοια, ή σκηνο
θεσία κι ή μουσική. ’Από τοΰτα δύο καθορίζουν τά μέσα. ενα τον τρόπο, τρία τό 
αντικείμενο της μιμήσεως κι εκτός απ’ αυτά δέν υπάρχει τίποτε άλλο. Αύτά λοιπόν 
τά στοιχεία μεταχειρίζονται δλοι, άς ποΰμ’ε, οί ποιητές, γιατί κάθε τραγωδία Ιχει 
καί σκηνοθεσία καί χαρακτήρες καί μΰθο καί λεκτικό καί τραγούδι καί διάνοια.

Το σπουδαιότερο απ’ 5λ’ αυτά εϊν" ή σύνθεση των γεγονότων γιατί ή τραγω
δία δέ μιμείται ανθρώπους, άλλά πράξη, ζωή, ευτυχία καί δυστυχία.Ή ευτυχία κι ή 
δυστυχία έρχονται άπό τις πράξεις κι 6 κάθε σκοπός είναι πράξη κι δχι ποιότητα. 
Ή ποιότητα καθορίζεται άπό τό χαρακτήρα, άλλά ή ευτυχία καί τάντίθετο άπό 
τις πράξεις. Λοιπόν οί ποιητές δέν κάνουν τήν τραγωδία γιά νά μιμηθοΟν τούς 
χαρακτήρες, άλλά συμπεριλαμβάνουν κι αυτούς γιά τις πράξεις. "Ωστε σκοπός κάθε 
τραγωδίας ειν’ οί πράξεις καί ό μύθος' κι ό σκοπός είναι τό σπουδαιότερο άπ’ δλα.

’Ακόμη καί τούτο■ χωρίς πράξη δέ μπορεί νά γίνη τραγωδία, ενώ χωρίς χα
ρακτήρες μπορεί, δπως οί τραγωδίες των πιο πολλών νέων καί πολλών άλλων 
ακόμη. Αυτό βλέπομε καί στό Ζεϋξι, δταν τόν συγκρίνομε μέ τόν Πολύγνωτο' δ 
Πολύγνωτος Ιχει μεγάλη έπιτηδειότητα νάπεικονίζη τό χαρακτήρα των προσώπων, 
ένω οί ζωγραφιές τοΰ Ζεΰξι δέ δείχνουν καθόλου χαρακτήρες.

’Ακόμη, αν κανένας βάλει στή σειρά φράσεις πού περιγράφουν χαρακτήρες, 
δσο πετυχημένες κι αν είναι στό λεκτικό καί στή διάνοια, δέ θά φτάση σΐό άποτέ- 
λεσμα πού επιδιώκει ή τραγωδία, ενώ θά πετύχη πολύ καλύτερα μιά τραγωδία 
κατώτερη σ’ αύτά, δταν έχη μΰθο καί σύνθεση γεγονότων. Ά ς  μην παραλείψομε 
μάλιστα καί τούτο, δτι τά πιό συγκινητικά μέρη τής τραγωδίας, δηλ. οί περιπέτειες 
κι οί άναγνωρίσεις, είναι στοιχεία τοΰ μύθου.

’Άλλη τέλος απόδειξη γιά τή σποϋδαιότητα τού μύθου είναι, δτι κι οι άρχά- 
ριοι ποιητές δείχνουν περισσότερη ικανότητα στό λεκτικό καί στήν πετυχημένη 
έκφραση των χαρακτήρων παρά στή σύνθεση των γεγονότων, δπως δλοι σχεδόν 
οί παλαιότατοι.

Άρχή λοιπόν καί, άς ποΟμε, ψυχή της τραγωδίας είναι ό μΰθος' κατόπι έρ
χονται οί χαρακτήρες ’Έτσι πάνω κάτω συμβαίνει καί στή ζωγραφική· δηλαδή 
άν τύχαινε νάλείψη κανείς μιά εικόνα μέ τά ωραιότερα χρώματα χωρίς κανένα 
σχέδιο, δέ θά προκαλοΰσε τήν ίδια εύχαρίστηση, δπως άν θά σχεδίαζε πρωτήτερα 
τήν εικόνα. Είναι λοιπόν ή τραγωδία μίμηση πράξεως καί γι αύτο πρέπει πρώτα, 
πρώτα νά μιμήται τά πρόσωπα, πού πράττουν.

Τρίτο είναι ή διάνοια, δηλ. ή ικανότητα νά λέγη κανείς ποια είναι ή κατα- 
σταση καί τί πρέπει ya γίνη' αυτό δηλ. πού, δταν πρόκειται γιά δημηγορώ, άνή- 
κει στήν τέχνη τοΰ πολιτικού καί τοΰ ρήτορα· καί γι χύχο οί παλιοί ποιητές έκαναν
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τά πρόσωπα τής τραγωδίας νά μιλδνε σάν πολιτικοί, καί οΕ σημερινοί σάν ρήτορες. 
Χαρακτήρας είν= δ τρόπος μέ τον όποιο έκδηλώνομε τήν προτίμησή μας, δηλ. τί 
προτιμά κανείς καί τί άπεφεύγει, δταν δέ γίνεται άμεσα φανερή' γι αυτό οΕ λόγοι 
πού δέν έκδηλώνουν μιά προτίμηση δεν έχουν σχέση μέ τό χαρακτήρα. Διάνοια 
είναι οι λόγοι μέ τούς όποιους αποδείχνομε δτι ύπάρχει ή δέν υπάρχει κάτι ή Υε_ 
νικώτερα εκφράζομε μιά γνώμη [όχι προτίμηση].

Τέταρτο στοιχείο τοΰ λόγου είναι τό λεκτικό, κι έννοω λεκτικό, δπως είπαμε 
καί πρωτήτερα, τή χρησιμοποίηση των λέξεων γιά τήν έκφραση των διανοημάτων. 
Το λεκτικό Ιχει τήν ίδια άξία καί στόν πεζό καί στον εμμετρο λόγο.

’Από τά ύπόλοιπα, τό τραγούδι είναι τό συοιχεΐο πού μας δίνει τή μεγαλύτερη 
Ευχαρίστηση. Ή  σκηνική διακόσμηση μας διασκεδάζει, άλλά είναι στοιχείο εντε
λώς εμπειρικό καί δέν εχει καμμιά σχέση μέ τήν ποιητική τέχνη, γιατί ή τραγω
δία Ιχει τήν άξία της καί χωρίς παράσταση καί υποκριτές. Καί μάλιστα ή έργα- 
σία ή σχετική μέ τό θεαματικό μέρος άνήκει πιό πολύ στην τέχνη τοΰ σκευοποιοϋ 
παρά τοΰ ποιητή.
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Άφοΰ λοιπόν τά προσδιωρίσαμε αυτά, άς ποΰμε τώρα τί λογής πρέπει νάειναι 
ή σύνθεση των γεγονότων, πού είναι τό πρώτο καί σπουδαιότατο στοιχείο τής 
τραγωδίας.

Δεχτήκαμε πώς ή τραγωδία είναι μίμηση πράξεως όλόκληρης, που εχει κά
ποια Ικταση, (γιατί υπάρχει κι ολόκληρο πού δέν εχει καθόλου Ικταση).

'Ολόκληρο είν’ αυτό πδχει άρχή καί μέση καί τέλος. ’Αρχή είν’ αυτό πού δέ 
συμβαίνει αναγκαστικά κατόπιν από κάποιο άλλο, παρά είναι φυσικό νά βρίσκονται 
ή νά γίνονται άλλα κατόπι του. Τέλος είναι τό αντίθετο, αυτό πού είναι φυσικό νά 
βρίσκεται κατόπιν άπό άλλο ή άναγκαστικά ή κατά σύμπτωση κι ϋστερ’ άπ’ αυτό 
δέν άκολουθεϊ τίποτε. Μέση είν’ αυτό πού βρίσκεται κατόπιν άπό άλλο καί πάλι 
άκολουθεΐται άπό άλλο.

Πρέπει λοιπόν οΕ καλοσυνθεμένοι μΰθοι νά μήν αρχίζουν άπ’ δπου τύχει άλλά 
νάχουν γίνει σύμφωνα μ’ αύτούς τούς κανόνες.

Τό ώραΐο, είτε ζώο, είτε όποιοδήποτε πράγμα πού άποτελεΐται άπό μέρη, δέν 
άρκεΐ μονάχα νάχει τά μέρη του καλοταιριασμένα, άλλά πρέπει κι ή έκτασή του 
νά μήν είναι όποιαδήποτε, γιατί τό ώραΐο είναι έκταση καί τάξη, καί γι αΰτό ουτ’ 
Ινα πάρα πολύ μικρό ζωο μπορεί νάειναι ώραΐο (γιατί τό κύταγμά του γίνεται σ’Ινα 
χρονικό σημείο σχεδόν άνεπαίσθητο καί δέ μάς δίνει ξεκαθαρισμένη έντύπωση) ούτε 
πάρα πολύ μεγάλο (γιατί δέ μπορούμε νά τάντιληφθοΰμε.μ’ Ινα κύταγμα καί βλέ
ποντας τά μέρη του ξεχωριστά χάνομε τήν έντύπωση πώς είναι ενα καί όλόκληρο. 
"Ετσι θά συνέβαινε άν λ.χ βρισκόταν Ινα ζωο μεγάλο κάμποσα Ικατομμύρια μέτρα). 
"Ωστε δπως τά σώματα καί τά ζώα πρέπει νάχουν Ικταση, πού νά τήν άντιλαμβα- 
νόμαστε καλά μ’ ενα κύταγμα, ετσι κι οι μΰθοι πρέπει νάχουν Ικταση πού νά τήν 
συγκρατεΐ καλά ή μνήμη μας.

Τό δριο τής έκτάσεως πού κανονίζεται άπ’ τή διάρκεια καί τήν εντύπωση τής 
παραστάσεως τήν ήμέρα των άγώνων, δέν εχει καμμιά σχέση μέ τήν Τέχνη, γιατί
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άν^τύχαινε νά συναγωνιστούν έκατό τραγωδίες, θά κανόνιζε τήν έκτασή τους ή κλε
ψύδρα, δπως και γινότανε καποια φορα, καθώς λένε. Τό δριο πού συμφωνεί μέ τή 
φύση τοΰ πράγματος είν’ αυτό' ή έκταση νάειναι δσο τό δυνατό μεγαλύτερη, άλλά 
μέχρι τό σημείο πού νά μπορή νά γίνεται αντιληπτή όλόκληρη σάν Ινα σύνολο' 
αυτό είναι τό καλύτερο. Μπορούμε άκόμη νά δώσωμε κι αυτόν τό γενικέ κανόνα" ή 
έκταση τής τραγωδίας πρεπει νάειναι τόση, δση χρειάζεται ή διαδοχική σειρά των 
γεγονότων γιά νά μεταβάλη τήν κατάσταση από δυστυχία σ’ ευτυχία ή άπό ευτυχία 
σέ δυστυχία σύμφωνα μέ τούς νόμους τής πιθανότητας ή τής άνάγκης.

8
Ό μΰθος γιά νά είναι ενας δέν άρκεΐ νάναφέρεται σ ενα πρόσωπο, δπως νομί

ζουν μερικοί, γιατί στό ενα πρόσωπο μπορεί νά συμβοΰν πολλά καί άπειρα πού· δέν 
έχουν καμμιά ενότητα, κι ετσι ενα πρόσωπο μπορεί νά κάμη πολλές πράξεις, πού 
δέν αποτελούν μιά ενιαία πράξη. Αυτός είν’ ό λόγος πού φαίνονται δτι άπότυχαν 
δσοι ποιητές έχουν συνθέσει Ήρακληΐδα καί Θησηίδα κι άλλα παρόμοια ποιήματα, 
γιατί νομίζουν δτι, άφοΰ ήταν ενας ό Ηρακλής, ενας πρέπει νάειναι κι ό μΰθος.
Ομως ό Ομηρος, δπως και στ αλλα είναι ανώτερος, ετσι καί τοΰτο φαίνεται πώς 

το πρόσεξε καλα, θελεις άπο την τέχνη του, θέλεις άπό φυσικό χάρισμά του. Συν
θέτοντας δηλαδή τήν ’Οδύσσεια δέν πήρε δ?α δσα συνέβησαν στόν Όδυσσέα, δπως 
λ.χ. δτι πληγώθηκε στόν Παρνασσό κι δτι εκαμε τόν τρελλό τήν Ιποχή τοΰ συνα- 
θροισμοΰ, (γεγονοτα πού δέν Ιχουν σύνδεσμο άναγκαστικό ή πιθανό, ώστε τό Ινα 
να φερνει το αλλο), αλλα συνθεσε την Οδύσσεια γύρω σέ μία πράξη, δπως τήν 
ώρισαμε Γό ίδιο πάλι εκαμε καί γιά τήν Ίλιάδα.

Πρεπει λοιπον, δπως καί στις άλλες μιμητικές τέχνες ή μία μίμηση άναφέ- 
ρεται σ ενα άντικείμενο, ετσι καί στό μΰθο, άφοΰ είναι μίμηση πράξεως, νάειναι 
μίμηση μιας και όλόκληρης, πού τά διάφορα στοιχεία της νάειναι ετσι ταιρια
σμένα, ωστε μόλις μετακινηθή η αφαιρεθή κάποιο νάλλάζει καί νά χάνει τή συνο
χή του τό σύνολο. Γιατί άν ενα μέρος μπορεί νά υπάρχει ή νά μήν υπάρχει, χωρίς 
νά φερνή καμμια μεταβολή, αυτό δέ μπορεί νά θεωρήται μέρος τοΰ συνόλου.

9
Απ οσα είπαμε γίνεται φανερό πως το εργο τοΰ ποιητή δέν είναι νά παρι

στάνει τά πραγματα δπως έγιναν, άλλά δπως θάηταν δυνατό νά γίνουν σύμφωνα 
μέ τις απαιτήσεις τής πιθανότητας ή τής άνάγκης. Ή διαφορά τοΰ Εστορικοΰ καί 
τοΰ ποιητή δέν είναι δτι μεταχειρίζεται τόν εμμετρο ή τόν πεζό λόγο, (γιατί θά 
μποροΰσε κανείς νά γράψει τήν ιστορία τοΰ Ηροδότου σέ στίχους' άλλά δπως κι άν 
ήταν γραμμένη είτε σέ στίχους είτε σέ πεζό )όγο, θάταν πάντα Εστορία). Ή διά
φορά είναι, δτι ό ενας παριστάνει τά πράγματα δπως άκριβως Ιγιναν κι ό άλλος 
δπως θάηταν δυνατό νά γίνουν. Γι αύτό ή ποίηση είναι σπουδαιότερη καί φιλοσο- 
φικωτερη άπό τήν Εστορία, γιατί ή ποίηση Ινδιαφέρεται γιαύτά γενικά, ένώ ή 
Εστορία γιά τά μερικά. Γενικά είναι τοΰτο, δτι ό άνθρωπος μέ τό δείνα χαρακτήρα 
συμβαίνει νά λέγη τά δείνα λόγια καί νά κάνη τις δείνα πράξεις ούμφωνα μέ τούς 
νόμους τής ανάγκης ή τής πιθανότητας. Μ’ αύτά άσχολεΐται ή ποίηση δίνοντας
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ονόματα στούς χαρακτηριστικούς τύπους. Μερικό είναι το τι εκαμε η τι cTtafts 
[ενα ώρισμένο πρόσωπο] λ.χ. ο ’Αλκιβιάδης.

Τοΰ το στήν κωμωδία είναι ολοφάνερο. Ά μα πλεξουν τό μΰθο μέ πραςεις π ι
θανές δίνουν στό κάθε πρόσιοπο, δτι δνομα τύχει, χωρίς νά συνθέτουν τους στίχους 
των γιά ώρισμένα άτομα, δπως οί ιαμβοποιοι. Στην τραγωοια ομως διατηρούν τά 
πραγματικά ονόματα, γιατί τό δυνατό νά γίνει μας πείθει περισσότερο. Δηλαδή δσα 
δέν έγιναν άκόμη, δέν πιστεύομε πώς είναι δυνατά, δσα δμως έγιναν είναι φανερό 
ποκ είναι δυνατά, γιατί δέ θά γινοντουσαν άν ήταν αδύνατα. Μολαταύτα καί σέ 
μερικές τραγωδίες ενα δυό μονάχα ονόματα είναι πραγματικά κι ολα τάλλα πλα
στά. Σέ μερικές πάλι δέν είναι κανένα πραγματικό, δπως στον Άνθέα τοΰ Ά γά- 
θωνα. Στήν τραγωδία αυτή γεγονότα καί πρόσωπα είν= δλα πλαστά, κι δμως δέ μας 
ευχαριστεί λιγώτερο. “Ωστε δέν πρέπει νά προσπαθούμε μέ κάθε τρόπο νά μένουμε 
πιστοί στους μύθους, τους γνωστούς άπ’ τήν παράδοση, δταν τούς παίρνομε γιά υπό
θεση τραγωδίας. Αύτό θάηταν γελοίο, αφού καί τά γνωστά, είναι γνωστά σέ λίγους 
μόνο κ ι δμως είναι ευχάριστα σ’ δλους.

Γίνεται λοιπόν άπ’ αύτά φανερό πώς ό ποιητής είναι περισσότερό συνθέτης 
μύθων παρά στίχων, έφ’ όσον δ ποιητής κρίνεται άπό τή μίμηση και μιμείται 
πράξεις. Κι άν τύχη νά συνθέτη πράγματα πού έγιναν, δέν είναι λιγώτερο ποιητής, 
γιατί δέν εμποδίζει τίποτε μερικά γεγονότα νάχουν γίνει, δπως επρεπε νά γίνουν 
κι δπως ήταν δυνατό νά γίνουν, κι ό ποιητής τότε κρίνεται άπό τήν εκλογή τους.

Άπό [θύς απλούς μύθους καί τις πράξεις χειρότερες είναι οί επεισοδιακές. 
Μΰθο επεισοδιακό εννοώ εκείνον, πού ή σειρά των επεισοδίων του δέν επιβάλλεται 
άπό τις απαιτήσεις τής πιθανότητας ή τής ανάγκης. Τέτοιους μύθους συνθέτουν 
οί άνίκανοι ποιητές άπ’ τήν Ανικανότητά τους κι οί ίκανοί εξ αιτίας των ύποκριτών, 
γιατί μιά πού συνθέτουν δράματα γιά τούς [δραματικούς] άγων^ς, δίνουν σ ενα 
μέρος έκταση περισσότερη άπ’ τό κανονικό, [γιά νά έιίμεταλλευτοΰν τήν ικανότητα 
ένός υποκριτή], κι ετσι αναγκάζονται πολλές φορές νά στρεβλώσουν τή συνεχεία.

Έ  τραγωδία είναι μίμηση δχι μόνο μιας πράξεως ολόκληρης, άλλά καί γεγο
νότων πού προκαλοΰν τό φόβο καί τή συμπόνια' γιά νάχουν τά γεγονότα αυτή τή 
δύναμη πρέπει νάρχωνται απροσδόκητα άλλά καί νά προέρχονται τό ενα άπο τό 
άλλο, γιατί τότε μας φαίνονται πολύ περισσότερο θαυμαστά, παρά άν συμβαίνουν 
τυχαία κι είναι άσχετα μεταξύ τους. ’Ακόμη κι άπό τά τυχαία προκαλοΰν τό θαυ
μασμό μας περισσότερο, εκείνα πού φαίνεται πώς έγιναν επίτηδες, δπως λ.χ. τό γε
γονός δτι ό άνδριάντας τοΰ Μίτυος στό Άργος επεσε άπάνω στό φονιά τοΰ Μίτυος, 
έκεΤ πού αύτός τόν παρατηρούσε καί τόν σκότωσε. Τέτοια γεγονότα φαίνεται πώς 
δέν οφείλονται στή σύμπτωση. Επομένως οί καλοί μύθοι δέν πρέπει νά παραβαί
νουν κι αύτές τις άρχές.

(Συνέχεια στό άλλο φύλλο)

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΝΑΙ Ή  ΘΕΡΪΣΤΑΙ
ΕΙΔΥΛΛΙΟ X

ΜΙΛΩΝ.—Σάν τί έχεις , δόλιε θεριστή Β ουκα ΐε , σήμερα πάθει ;
Τ’ αυλά κ ι σου ίσ ια  δέ μπορείς σά ν  πρώτα ν ’ άκλουθήσης 
κι ουτε θερίζεις γλήγορα, δπως δλοι, μά ξεμένεις 
σά ν πρόβατο πού τρύπησε τό πόδι του τ ’ ά γκά θ ι 
καί π ίσω  ά π ’ τό κοπάδι του ξεμένει. Τί θά κάνης 
στερνά, άφοΰ τώρα άθέριστο τ ’ αυλά κ ι σου τ ’ άφ ίνε ις  .

ΒΟΥΚΑΙΟΣ.—Μ ίλω να , άκούραστε, σκληρέ καθώ ς ή πέτρα , π ες  μου 
κάπο ιον πού λείπει σούτυχε ποτέ σου νά  ποθήσης ;

ΜΙΛ.—Ποτέ. Γι αύτούς πού λε ίπ ο υνε  τί πόθο νάχη ό εργάτης ;
ΒΟΥΚ.—Ουτε γ ι ’ άγάπη  σούτυχε ποτέ σου ν ’ άγρυπνήσης ;
ΜΙΛ.—Ουτε. Κακό στό μακελειό νά  συνειθ ίζη  ό σκύλλος.
ΒΟΥΚ.—-’Εγώ δμως, Μ ίλω να , ά γα π ώ , έντεκα  μέρες τώρα.
ΜΙΛ.—Μ πορείς κι άεροκοπανάς. Μά εγώ  καιρό δέν έ'χω.
ΒΟΥΚ.—Γι αύτό μπροστά στά πόδια μου, άφ ό ντα ς τάχω  σπείρει 

δλα τά  π ά ντα  άσ κά λ ισ τα  τάχω  άφημένα ώ ς τώρα.
ΜΙΛ.—Καί πο ιά  σέ κάνει νά  πονής :
ΒΟΥΚ— Τοΰ Π ολυβώτα ή κόρη

π ώ π α ιξε  γ ιά  τούς θεριστές, τις ά λ λ ες , τό σουραύλι.
ΜΙΛ.—Τό χέρι του έβαλε ό θεός στό φταίχτη. “Ο,τι ζητούσες 

τόπαθες. Τώρα όλονυχτίς γ ιά  σέ θά ψάλλη  ή άκρίδα (*)
ΒΟΥΚ.—Νά κοροϊδεύης άρχισες. Δέν ε ίν ε  ό Πλούτος μόνο 

τυφλός, ά λ λ ά  κι ό Έ ρ ω τα ς . Λόγο μή λές μεγάλο.
ΜΙΛ.—Λόγο δέ λέω  μεγάλο εγώ . Μ ονάχα σύ, μή στέκης :

Πάρ τό δρεπάνι, δούλευε καί πές κ έ'να τραγούδι 
γ ιά  τήν καλή σου. Πιο δμορφα θέ νά  δουλέψης έτσι.
Σέ ξα ίρω  άπό άλλοτε , καλός πώ ς ε ίσ α ι στό τραγούδι.

(’Ωδή)

ΒΟΥΚ.—Πιερίδες(**), τραγουδήστε τη τή λιγερή μαζί μου, 
γ ια τ ί δ,τι σ ε ίς  ά γγ ίζ ετε , θεές, γ ίν ε τα ι ώραΐο .

Γλυκειά  Βομβύκα, δλοι σέ λεν  στεγνή  κ ’ήλιοκαημένη 
σωστή Σ υρ ιά να—μοναχός έ γώ  σέ λέω  μελένια .

(*) Ή έννο ια  δηλαδή τής κόρης, πού εΐνε λ ιγνή  κ ’ ηλιοψημένη, καθώς θά 
ίδοΰμε πάρα κάτω .

(**) Οί Μοΰσες λέγονταν  Π ιερίδες γ ια τ ί π ισ τευό ταν π ώ ς Μμεναν στό βουνό 
Πίερος τής Μακεδονίας.
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Ή  γ ίδα  π ά ντα  κυνηγάει τό ωραιότερο τρ ιφύλλι, 
τή γ ίδα  ό λύκος, άκλουθάει κι ό γερανός τ ’ άλέτρ ι 
γ ιά  σπόρους, κα ί γώ  σένα νε  πού μ5 εχεις ξετρελάνει.

“Ά ς  ήταγ νά χα  τ ’ ά γα θ ά  πού ό Κροΐσσος λένε δτι ε ίχ ε  : 
στήν ’Αφροδίτη ά γά λμ α τα  χρυσά θά κανα  τάμμα 
τούς δυό μας. Σύ μέ τούς α υλο ύς στό χέρι καί μέ ρόδο 
κα ί μήλο, εγώ  μ’ ώραία  στολή κα ί μ’ άλα φ ρ ά  σα ντά λ ια .

Γ λυκειά  Βομβύκα ! Ε ΐνε λ ιγ νά  τά  πόδια σου, ή φωνή σου. 
μεθυστικιά κ ’ οΐ τρόποι σου τ ’ ε ΐν ε  νά  πω  δέ βρίσκω.

ΜΙΑ.— Δ έν ξα ίραμε, πώ ς τραγουδεϊ, τόσο καλά  ό Β ουκαΐος.
Πώς τα ίρ ιασεν αρμονικά τά  λό γ ια  στό σκοπό του !
Ά λ λ ο ί, Κρίμα στά γ ένε ια  μου, πού διόλου δέν ε ίμ α ι άξιο ς 
Μ’ ακούσε τώρα α ύτά  πού λεν  στό θείο  τό Λιτυέρση : (*)

(’ξ2δή)

Δήμητρα σύ, πολύκαρπη, κάντο γερό δσο πα ίρνει 
έτοΟτο τό χωράφι μου κα ί καρπερό κα ί πλούσιο.

Σ φ ίγγετε τά  χερόβολα κα λά , δεματοδέτες,
νά  μήν τά  ίδή κανείς  κα ί ε ίπ ή : κρ ΐμας στό μεροδούλι

Πρός τό βορριά τ ις  θημωνιές βάλτε, γ ιά  πρός τή δύση,
’Έ τσι τά στάχυα  ά ξα ίνο υνε , φουσκώ νουν γ ά λ ι—γά λ ι.

Ό σ ο ι ά λ ω ν ίζο υν  μή ζήταν νά  κάνουν μεσημέρι :
Τήν ώρα κείνη τρ ίβοντα ι σά ν άχερα τά  στάχυα .

Καί σάν ξυπ νά  ό κορυδαλλός τό θέρο άρχίστε ' πάφτε 
σάν κοιμηθή. Π λα γιά σετε  μέ τό πολύ τό κάμμα.

Κ αλότυχος ό βάτραχος, ζωή πού τήν περνάει, 
πα ιδ ιά , δέ νο ιά ζετα ι τό τί θά π ιή—βρίσκει δσο θέλει.

Κ αλλίτερα βράσε φακή, φ ιλάργυρε επ ιστάτη , 
μήν κόβοντας τό κύμ ινο , τά  δάχτυλά  σου κόψης.

Τέτοια τραγούδ ια  πρέπουνε σ ’ εκείνους πού δουλεύουν 
στόν ήλιο. Καί τόν έρωτα , Β ουκα ΐε , τό, θλιβερό σου 
στη μ άννα  σου ά ϊν τ ε  νά  τόν πής ταχ ιά , σά ν θά ξυπνήση.

Μεταφρ. ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

(*) Λ ιτυέρσης, πρόσωπο μυθολογικό, προστάτης των θεριστών.

Ξ Ε Ν Α  Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α

ΓΚΑΙΤΕ

Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι  1

Δίπλα στο μεγάλο τό ποτάμι, πού τά νερά του είχανε φουσκώσει κ’ είχαν 
ξεχειλίσει μέ τήν τελευταία γερή βροχή, ξαπλωμένος μες στό καλυβάκι του κοιμώ- 
ταν δ περαματάρης άποκαμωμένος απ’ τής ημέρας τόν κάματο. Μες στά βαθιά 
μεσάνυχτα δυνατές φωνές τόν εξυπνήσαν' ακούσε και κατάλαβε πώς ήταν ταξι
διώτες που θάθελαν νά τούς περάση αντίπερα.

"Οταν λοιπόν έβγήκε άπό τήν πόρτα, ειδε δυό μεγάλα Τελώνια νά στέκουν 
άπό πάνω άπ’ τή δεμένη βάρκα και νά τόν βεβαιώνουνε πώς είναι βιαστικά πολύ 
καί πώς θάπρεπε κι δλας νά βρίσκουνται στήν αντίπερα δχθη. Ό  Γέροντας δέν 
εχασε καιρό, έλυσε τή βάρκα και μέ τή συνηθισμένη δεξιοσύνη του τράβηξε γραμ
μή πάνω άπό τό ποτάμι, ενώ οι ξένοι του μιλούσανε γοργά-γοργά τή σφυριχτή 
κι άγνωστη γλώσσα τους καί κάπου-κάπου ξέσπαγαν σέ γέλια δυνατά, χοροπη
δώντας ακατάπαυτα, μιά στις κουπαστές και στούς πάγκους, μιά εδώ κι έκεΐ μές 
στό κατάστρωμα τής βάρκας.

— Ή  βάρκα γέρνει ! φώναξε ό γέροντας, κι αν αναδεύεστε ετσι όλο-ενα, 
μπορεί καί νά τουμπάρη’ καθήστε κάτω πλανεροί Εωσφόροι !

Σάν ακόυσαν αυτή τή συμβουλή, εβάλανε κ’ οί δυό τά γέλια, κοροΐδεψαν τό 
Γέροντα κ’ έστριφογύρισαν άκόμη πιο πολύ. Τότε κι αΐιτός ύπόφερε υπομονητικά 
τις άταξίες τους και σέ λίγο φτάσανε στήν άντίπερα ό'χθη.

— Νά, πάρε γιά τόν κόπο σου ! τοΰ φώναξαν οί ταξιδιώτες, κι άρχισαν νά 
τινάζουνται καί πλήθος λαμπερά χρυσά νομίσματα έπεσαν μέσα στή υγρή τή 
βάρκα.

— Γιά δνομα τοΰ Θεοΰ, τί κάνετε αύτοΰ ! φώναξε ό Γέροντας, σέ συμφορά 
μεγάλη θά μέ ρίξετε ! ’Ά ν ενα χρυσό νόμισμα έπεφτε μέσα στά νερά, τότε τό 
ποτάμι, πού δέν μπορεί νά ύποφέρη αυτό τό μέταλλο, θά φούσκωνε αγριεμένο 
θά μέ κατάπινε στά τρομερά του κύματα και μένα καί τή βάρκα και ποιος ξέρει

(1) Τό περίφημο αύτό διήγη(Α  τοΰ Γκαΐτε μέ τή βαθύτατη και απόκρυφη ση
μασία του γράφηκε κατά  τό 1795. Πολλοί ασχολήθηκαν μέ τήν ερμηνεία τοΰ «Πα- 
ραμυθιοϋ» αϋτοϋ. Ό μεγάλος συγγραφέας του δέ θέλησε νά  δώση ποτέ καμμίαν 
εξήγηση, ίσ ω ς  γ ια τ ί θά κατέστρεφε τήν ομορφιά κα ί τήν ποίηση των συμβόλων του 
μ ετατρέποντάς τα σέ μιά κοινή φιλοσοφική κοσμοθεωρία. Μήπως άλλω στε  ή ζωή 
όλόκληρη δέν ε ίνα ι γ ιά  μάς ενα  ανεξήγητο  μαγικό παραμύθι ; «Τά είκοσι πρό
σωπα πού μπλέκοντα ι στή δράση τοΰ π α ρ α μ υ & ιο ΰ  μου—γράφει ό ίδ ιος σ ’ ενα  γράμ
μα του στό Σ ίλλερ, πού τοΰ ζητούσε εξη γήσεις—ε ιν ’ ά λλα  τόσα α ιν ίγμ ατα ' δσοι 
λο ιπόν άγαποΰν τά  α ιν ίγματα , έ'χουν δ,τι τούς χρειάζετα ι». Οί τελευτα ίο ι α ύτο ίθά  
εΰρουν, ά ν  θελήσουν, πολύτιμο βοηθό τους στήν ερμηνευτική τους προσπάθεια  τις 
εργασ ίες τοΰ W irth: Gcethe, le Serpent Vert καί τοΰ August W olfstieg : Goethes 
Marchen von der grtinen Schlange.
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τ'ι θά μπορούσατε νά πάθετε και σεις· πάρετε πίσω τά λεφτά σας!
— Δέν μπορούμε νά πάρουμε πίσω δ,τι ετινάξαμε απο πανω μας, αποκρί-

θηκαν εκείνοι.
— ’Έτσι λοιπόν μέ βάζετε στον κόπο, νά μαζέψω τά φλουριά σας και νάβγω

νά τά θάψω δξω στή γη ! είπε 6 Γέροντας σκύβοντας καί βάζοντας τα ενα ενα
μές στό σκούφο του.

Τά Τελώνια πήδησαν εξω άπό τή βάρκα, καί τότε δ Γέροντας τούς φώναξε’ ,
καί ποϋ είναι δ κοπος μου λοιπον ;

— "Οποιος δέ δέχεται λεφτά, πρέπει νά δουλεΰη δωρεάν ! άποκριθήκαν τά
Τελώνια.

— Πρέπει νά ξέρετε πώς μόνο μέ καρπούς τής γης μπορώ νά πληρωθώ.
— Μέ καρπούς τής γης; Εμείς τούς περιφρονοΰμε καί ποτέ δέν τούς δοκι

μάσαμε. _ x
—Κι δμως δέν μπορώ νά σας άφήσω νά φύγετε, προτού μού ύποσχεθήτε νά

μού φέρετε τρία κουνουπίδια, τρεις άγγινάρες καί τρία μεγάλα κρεμμύδια.
Τά Τελώνια τό ρίξανε στ5 αστεία καί κάνανε νά φύγουν, μά Ινοιώσανε πώς 

ήτανε μέ τρόπο ακατανόητο κολλημένα στο έδαφος ποτε τους άλλοτε δέν είχαν
δοκιμάσει τόσο δυσάρεστο συναίσθημα.

Τού ύποσχεθήκανε λοιπόν πώς δέ θάργούσαν νά Ικπληρώσουν τήν επιθυμία 
του, καί τότε αυτός τούς ελευτέρωσε κ εσπρωξε πέρα τή βάρκα του. "Ητανε κι δλας 
άοκετά μακριά, οταν εκείλ'α τοΰ φωναξανε.

— Γέρο, άκου, Γέρο ! ξεχάσαμε τό σπουδαιότερο !
Μά ήτανε πιά μακριά καί δέν τούς ακούσε. ’Άφησε νά τόν πάρη τό 

ποτάμι πλάϊ-πλάϊ στήν δχθη κατά κάτω, γιά νά πάη νά παραχώση τό επικίνδυνο 
χρυσάφι σ’ ενα βουνότοπο, πού δέν μπορούσαν τά νερά ποτέ τους νά τόν φτά
σουν. Εύρήκε μιά τρομαχτική χαράδρα ανάμεσα σέ {ίεόρατα βράχια, τό πέταξε 
εκεί μέσα καί κίνησε ξανά γιά τήν καλύβα του.

Μέσα σ’ εκείνη τή χαράδρα βρισκότανε τό πράσινο κι ωραίο φίδι. Γό κου
δούνισμα τών ν ο μ ισ μ ά τ ω ν  πούπεφταν τό ξύπνησε άπ’ τόν ύπνο του. Μόλις άντί- 
κρυσετά λαμπερά δισκάκια, άρχισε αμέσως νά τά καταπίνη μέ λαιμαργία μεγάλη, 
καί νά ψάχνη προσεχτικά· παντού, μέσα στών βράχων τις σκισμές, καί μες στούς 
θάμνους, δπου είχαν σκορπιστή τά νομίσματα, μήν τύχη καί κανένα τού ξεφύγει.

Καί μόλις τά κατάπιε, ενοιωσε, μέ τό πλέο| ευχάριστο συναίσθημα νά λυώνη 
τό χουσάφι μές στά σπλάχνα του καί σ δλο του ν απλώνεται τό σώμα, καί πα
ρατήρησε μέ μεγάλη του χαρά πώς είχε γίνει διάφανο καί φεγγοβόλο. Ά πό καιρό 
το είχαν βεβαιώσει πώς ήταν δυνατό νά τού συμβή τό φαινόμενο τούτο’ καθώς 
δμως αμφέβαλλε πολύ, πώς αύτό τό φώς μπορούσε νά βασιάξη, ή περιέργεια 
κι δ πόθος του, νά εξασφαλίση τό μέλλον, τδσπρωξαν νά βγή άπό τό βράχο, γιά 
νά ψάξη γαύρη, ποιος τάχα νάχε σκορπιοει εκει μέσα τ ωραίο χρυοαφί.

Δέν ηΰρε κανένα. Ώσιόσο μεγάλη αίσθάνθηκε ευχαρίστηση άποθαυμάζοντας 
τό εύχάρισι:ο φώς πού έσκόρπιζε γύρω του στή δροσερή πρασιναδα, καθώς εσερ·̂  
νοταν ανάμεσα στά χόρτα καί στούς θάμνους. "Ολα τά φύ?Λα φαίνονταν σά σμα
ραγδένια κι δλα τά λουλούδια σα μεταμορφωμένα κι ολόλαμπρα.
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Τού κακού ερεύνησε παντού τήν άγρια μοναξιά’ ωστόσο πάλι μεγαλώσανε 
οι ελπίδες του σα βγήκε σ ενα ύψωμα κι άντίκρυσε πέρα μακριά, δμοια μέ 
τή δική του κάποια λάμψη. Ά ,  νά, επί τέλους, είπε, βρήκα τό ταίρι μου, καί 
τράβηξε γραμμή κατα κεΐ. Δέν ελογάριασε καθόλου πόσο ήτάνε δυσάρεστο νά 
σερνεται μες απο βάλτους και καλαμια, γιατί δσο κι αν προτιμούσε νά ζή στών 
βουνών τά λιβάδια καί στις ψηλές βραχοσκισμάδες, νά τρέοοεται μέ τάρωματι- 
σμένα χορταράκια, καί μέ τήν απαλή δροσιά ή σέ κρουστάλλινη πηγή τή δίψα του 
νά σβύνη, θα μπορούσε ωστόσο, γιά τό λατρεμένο του χρυσάφι καί γιά τήν ελ
πίδα τού λαμπρού φωτός, δ,τι τού ζητούσαν νά τό κάνη.

Κατακουρασμένο εφτασε τέλος σ ενα βαλτοτοπο, δπου παίζανε τά δυό μαε 
τα τελώνια. Ετρεξε κατά πάνω τους, τά χαιρέτησε καταχαρούμενο που συναν
τούσε τόσο ευχάριστους καί συγγενικούς του αφεντάδες. Τά Τελώνια έτρίβονταν 
©τό σώμα του, πηδούσαν άπό πάνω του καί γελούσαν κατά τον τρόπο τους. Κυρ5
Οφιέ, τού λέγανε, αν κι ανήκεις στήν οριζόντια γραμμή, αύτό δέν έχει τίποτα

να κάνη’ ή αλήθεια είναι πώς μόνο κατά τά φαινόμενα εχομε κάποια συγγένεια, 
γιατί, νά ! γιά κοίταξε (κι απάνω σ’ αύτά οί δυο φλόγες εθυσίασαν δλο τους τό 
πλάτος κι έγιναν δσο μπορούσαν μακρουλές καί μυτερές), πόσο δμορφα μάς ντύ
νει εμας,  ̂ τους άρχοντες τής κάθετης γραμμής τό λυγερό αύτό μάκρος’ μή μας 
παρεξηγήσης, φίλε μου, μά ποιά οικογένεια μπορεί νά παινευτή γιά τούτο ; άπό 
τότε που υπάρχουνε Τελώνια μήτε ξαπλώθηκε κανένα μήτε κάθησε.

Τό φ ίδ ι αισθανόταν μεγάλη στενοχώρια κοντά σέ τέτοιους συ/γενείς' γιατί 
δσο κι αν Ισήκωνε ψηλά τό κεφάλι του, τονοιωθε καλά πώς θάναγκαζόταν πάλι 
στή γή νά τό σκύψη, αν ήθελε νάλλάξη θέση’ κι δσο δοκίμασε πρωτίτερα ξεχω
ριστή εύχαρίσιηση μές στό σκοτεινό του τό δασάκι, τόσο τώρα τοΰ φαινότανε 
πως εχανι; άπ’ τή λάμψη του κάθε στιγμή δίπλα σέ τοΰτα τά ξαδέρφια του’ κ5 ετσι
φοβηθηκε πως στο τέλος θέ νά σβυνόταν εντελώς.

Μες στην ανησυχία του αυτη, ροοτησε βιαστικά τούς δυό άφεντάδε:, μήπως 
μπορούσανε νά τό πληροφορήσουν, άπό πούθε, ερχότανε τό άστραφτερό χρυσάφι, 
πού είχε προ λίγου πέσει μέ; στή βραχοχαράδρα' τοΰ ειχε περάσ’ ή ιδέα πώς 
ήτανε χρυσή βροχή, πού εστάλαζε γραμμή απ’ τόν ουρανό. Τά Τελώνια βάλανε 
τα γέλια καί τιναχτηκαν κ ,εύθύς πλήθος πολύ χρυσά νομίσματα πετάχτηκαν ολό
γυρά τους. Τό φίδ ι έρρίχτηκε γοργά νά τά καταβροχθίση. Τρώγε μέ τήν ησυχία 
σου, κυρ Οφιε, είπαν τά ευγενικά άρχοντόπουλα, μπορούμε νά σού δώσουμε 
δσα θέλεις.

Τινάχτηκαν άκόμη μερικές φορές καί μέ τόση γρηγοράδα, πού τό φίδι δεν 
προφτανε πια να χαιατιιη το πολύτιμο φαγί tod. Η λάμψη του αρχιοε νά μ,ε- 
γαλώνη ολοφάνερα’ πραγματικά φεγγοβολούσε τώρα ολόλαμπρο, ενώ τά Τελώνια 
είχαν πολυ αδυνατήσει καί μικρώσει, χωρίς νά χάσουν δμως ούτε σταλιά απ’ τήν 
ευθυμία τους.

Είμαι γιά πάντα πιά δικός σας, ειπε τό φ ίδ ι, σάν κατώρθωσε νά ξαναπάρη 
άνάσα μετά άπό τό δείπνο του' ζητήστε μου δ,τι θέλετε’ δ,τι πέρνα άπό μένα, θά 
τό κάνω.5

— Θαυμάσια ! φώναξαν τά Τ ίλώνια’ πές μας λοιπόν πού κατοικεί ή ωραία
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Λίλια ! Πήγαινε μας δσο μπορείς πιο γρήγορα στό παλάτι καί στόν κήπο τής 
ωραίας Λίλιας, πεθαίνομε άπό ανυπομονησία νά πέσουμε στά πόδια της.

— Αυτό πού ζητάτε, είπε τό φ ίδ ι μέ βαθύ αναστεναγμό, δέν μπορώ νά σάς 
τό κάνω αμέσως. Ή  ωραία Λίλια κατοικεί δυστυχώς άπό τήν άλλη μεριά τοΰ 
ποταμού.

— Άπό τήν άλλη μεριά τοΰ ποταμού ! Τί κρίμα ! και μεϊς περασαμε από 
δώθε, μέσα στήν άγρια τούτη νύχτα ! Τί σκληρό πού είναι τό ποτάμι πού μάς 
χωρίζει τώρα ! Δέ θάταν δυνατό νά ξαναφωνάξουμε τό Γέροντα ;

— Χαμένος κόπος θάτανε, ξαναειπε τό φ ίδ ι, γιατί ακόμη κι αν τόν απαν
τούσατε σέ τούτην τήν δχ8η δέ θά μπορούσε να σας παρη πέρα έχει την αδεια 
νά περάση εδώθε τόν καθένα, μά κανέναν εκεΐθε.

— 'Ωραία τήν έπάθαμΐ ! ’Άλλο μέσο δέν υπάρχει νά περάσουμε τό ποτάμι ;
 Ύ πάρ,ουν κάνα-δυό μά δχι γιά τούτη τή στιγμή. Έ γώ  ® ϊδιος θά μπο

ρούσα νά περάσω πέρα τάρχοντόπουλα, άλλά δχι πριν άπό τό μεσημέρι.
— Αυτή τήν ώρα δέ μάς αρέσει !μάς νά ταξιδεύουμε.
— Τότε μπορείτε νά περάσετε κατά τό βράδυ, απάνω στή σκιά τοΰ Γίγαντα.
— Κα'ι τί πρέπει νά κάνουμε ;
— Ό  μεγάλος Γίγαντας, πού μένει εδώ κοντά, δέν μπορεί νά κάνη τίποτα 

μέ τό σώμα του" τά χέρια του μήτε άχυρο δέ θά μπορούσαν νά σηκώσουν, οι ώμοι 
του δέ θά βαστοΰσαν ούτε ενα δεμάτι" ή σκιά του δμως μπορεί πολλά να κανη, 
ίσως δλα. Γι αυτό τή μεγαλύτερη του δύναμη τήν εχει κατά τήν ανατολή και κατά 
τή δύση τοΰ ήλιου, κα'ι δέν έχει παρά νά καθήση κάνεις τό βραδάκι στούς ώμους 
τής σκιάς του1 τότε 6 Γίγαντας τραβάει σιγά-σιγά κατά τήν δχθη κ η σκιά περ
νάει τόν ταξιδιώτη άπό τήν άλλη τή μεριά. Μ’ αν θέλετε κατά τό μεσημέρι ναρθήτε 
εκεί στήν άκρούλα τοΰ δάσους, δπου τά δέντρα κατεβαίνουν ίσαμε κάτω στό νερό, 
μπορώ νά σάς περάσω μοναχός μου και στήν ωραία Λίλια νά σάς συστήσω. Αν 
πάλι φοβόσαστε τό μεσημεριάτικο λιοπύρι, τότε πηγαίνετε νά βρήιε κατα τό 
βραδάκι τό Γίγαντα σ’έκεΐνο εκεί τό βραχολιμανάκι, και δίχως άλλο θά σάς φερθή 
πολύ ευγενικά.

Τ’άρχοντόπουλα τότε απομακρύνθηκαν μέ μιά ελαφριάν υπόκλιση, και το 
φίδ ι ευχαριστήθηκε πού ξέμπλεξε άπό δαΰτα, δχι μόνο γιατ’ ήθελε να χαρή το 
ίδιο του τό φως, μά καί γιατί περίμενε νά ικανοποίηση κάποια του περιεργεια, 
πού άπό καιρό τώρα τό βασάνιζε κατά περίεργο τρόπο.

Μές στις βραχοχαράδρες, δπου συχνά σερνόταν πέρα-δώθε, είχε κάνει σ ενα 
μέρος κάποια περίεργη άνακάλυψη γιατί, αν ήταν άναγκασμένο νά ερπη χωρίς 
φώς μές σ’ εκείνα τά βάραθρα, είχε ως τόσο κατορθώσει νά ξεχωρίζη μέ τήν άφη 
καλά καλά τάντικείμενα. Είχε συνηθίσει νά συναντάει παντού μόνο άκανόνιστα 
φυσικά σώματα" πότε γλιστρούσε ανάμεσα στις αιχμές μεγάλων κρυστάλλων, πότε 
αισθανότανε τις μύτες ή τις φλέβες τού φυσικού αργύρου, καί πότε έφερνε στό 
φώς μαζί του τό ένα ή τό άλλο πολύτιμο πετράδι.

Μετάφρ, I. ΟΙΚ.
(Ή  συνέχεια στό άλλο φύλλο)

Η ΝΕΑ Π ΑΙΔΑ ΓΩ ΓΙΚ Η

α .ηαμ αΊ 'ρε:

Η ΜΕΘΟΔΟΣ DECROLY
(Σ υνέχεια άπό τό προηγούμενο). Μετάφ. Ά γλ . Μ ετάλλινου

Προφύλαξη άπό τό κρΰβ.
ΤΑ Ζ Ω Α .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.

, ,  Εννοια Πώς προφυλάγονται τά ζώα. Πώς τά προφυλάγομε εμείς. Πώς 
εκείνα μάς προφυλάγουν.

Παράσταση. Τρόποι. Πώς προφυλάγονται τά ζώα άπό τό κρύο. Κείνα 
πού παθαίνουν νάρκη . βατράχια, μύδια, σκουλήκια, χρυσαλίδες, σαύρες, χελώ- 
ρες, σφήκες (ύπνος χωρίς τροφή).

Κείνα που κάνουν προμήθειες : σκίουροι, ποντίκια (βλέπε συσχετισμό).
Τ αποδημητικά : χελιδόνια, τσίχλες, κορυδαλλοί.
Κείνα πού μένουν : σπουργίτια, μερικά έντομα (φαρφάλες κ.τ.λ.)

ουλια που μάς έρχονται από χώρες πιο ψυχρές: καρδερίνες, κοράκια, ύπο- 
λαϊδες, κοκκινολαίμηδες.

Π ω , έμεΐς τά βοηϋ·αμε. Φωλιές, σιτοβολώνες, σταΰλοι, κοτέτσια, περιστε- 
ρεωνες, κουνελοφωλιές, καλάθες γιά γάτους, κάποτε καί ενα είδος ρούχων.

Πως έκεΐνα  μα-ς βοη&οϋν νά προφυλαγώμαστε άπό τό κρύο. Τί μας δί
νουν . μαλλί μετάξι, δέρμα, προβιά. Ή  δράση τους (άλογα πού μεταφέρουν 
υλικά για κτίσιμο).

Δράση τω ν πα ιδ ιώ ν , α) Στό σχολειό. Ψάχνουν ή στό σχολειό ή στούς 
περίπατους τους νά βροΰν ζώα χωμένα στή γη, έντομα κρυμμένα κάτω από πέ
τρες, στις ρίζες των δέντρων, σκουλήκια εντόμων, κ.τ.λ β) Στό σ π ίτ ι. Σχεδιά
ζουν μερικες σκηνές πού σ’αυτές νά φαίνεται ή άναζήτηση ναρκωμένων ζώων.

Κανουν συλλογές απο μαλλί, δέρμα, μετάξι.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ.

“Εννοια . Ζητούν τήν αιτία μερικών φαινομένων, πού έχουν παοατηρήσει ή 
παρατηρούν.

Γιατί δέν μπορούμε νά υποφέρουμε τό κρΰο ;
Γιατί τα ζοοα εξαφανίζονται τό χειμώνα \
Γιατί κάνει κρύο στό εμπρός μέρος τοΰ σχολείου και ζέστη στό πίσω ;

, R θάστασν- Τ<*όπ01· Γ ι« ^  ™ σκουλήκια χώνονται μέσα στή γή καί δέν 
ανεβαίνουν στα δέντρα ;

 ̂ ΙΙως γίνεται και τά χελιδόνια φεύγουν σε χώρες θερμές καί δέν τά άπατά 
ή εποχή ;

, ΓΐαΧΙ εχ0με πε0ισσότερη ζέστη δταν φοράμε ρούχα πλατεία ; Χρώμα τών 
ρούχων.

Γ ιατί σταν κανείς κρυώνη γίνεται χλωμός xcti ξυλιάζουν τά δάχτυλά του ;
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Γιατ'ι έχομε ζέστη, δταν φορούμε μάλλινα ροΰχα ; (Παίρνουν ενα πανωφόρι 
άπό τήν ιματιοθήκη' κάνει κρύο' τό φορούν' τί γίνεται).

Γιατί τό μαλλί είναι πιο ζεστό από τά μπαμπάκι, άπό τό πανί ;
Γιατί κάνουν παπούτσια άπό μαλλί, άπό μετάξι ; (αδιάβροχο, φθορά).
Δράση π α ιδ ιώ ν  α) Στό σχολειό. Προσωπικά πειραματα η προσωπικές 

κρίσεις, β) Στό σπ ίτ ι. Εικονογράφηση μερικών γνωρισμάτων που έχουν εξα
κριβώσει.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ.
’Έννοια. Πραχτικές εφαρμογές : Χρησιμοποίηση τοΰ μαλλιού, τοΰ μεταξιού, 

τοΰ δέρματος, τών γουναρικών.
Παράσταση. Τρόποι. Κατασκευάζουν εναν αργαλειό. Φτιάχνουν φορέματα, 

γάντια, παπούτσια δερμάτινα κ.τ.λ. (Ντύσιμο κούκλας). Πλένουν ροΰχα. i υαλί- 
ζουν παπούτσια.

Χρησιμοποίηση τοΰ πάχους : κάνουν φρυγανιές. Σέ τι χρησιμεύει τό μαλλί . 
ροΰχα, πανωφόρια, γιλέκια, κάλτσες, γάντια, σκοΰφοι, σάλια, εσάρπες, σοσόνια, 
σκεπάσματα, στρώματα, μαξιλάρες, ποδοσκεπασματα, παντούφλες, χαλια, κουρτί
νες γιά θύρες, παραγέμισμα μαξιλαριών. '

Σέ τί χρησιμεύει τό μετάζι '. ροΰχα, παλτα, καπέλα, γαντια, καλασες, παρα- 
βάν, άσπρόρουχα.

Τό δέρμα · γάντια, παπούτσια, ροΰχα (αυτοκινητιστών, αεροπορων, κυνη
γών), γκέτες, μπόττες, γάντια' τά γουναρικά : γούνες, παλτα, καπέλα, μανσον, 
παντούφλες, γάντια, καρπήτες (χαλιά).

’Ε π ίσ κ εψ η . Επισκέπτονται τά καταστήματα τής πόλης.
Δράση μα&ητών α) Στό σχολειό. Φτιάχνουν οσα πραγματα είναι δυνατόν 

δλες τις πράξεις, πού άναγκαιοΰν γιά τή χρησιμοποίηση αυτών τών πραγμάτων, 
β) Στό σπ ίτ ι. Σχεδιάζουν πράγματα πού έκαμαν στήν τάξη. Κάποτε φτιάχνουν 
κανένα άντικείμενο, ή τελειώνουν κανένα που νά αρχισαν στο σχολείο.

ΜΕΤΡΟ.
’Έ ννοια. Μετρικές ασκήσεις μέ ροΰχα : βάρος, διαστασεις, πάχος. Μέτρο με 

τή βοήθεια ρούχων. ’Ασκήσεις τών αισθήσεων σέ υφάσματα.
Παράσταση. Τρόποι. Βάρος μάλλινων ρούχων παραβαλλομενβ με βάρος 

μεταξωτών κ.τ.λ. βάρος τοΰ εξώρουχου παραβαλλόμενο μέ τό βάρος τοΰ άσπρό- 
ρουχου.

Παραβολή τοΰ μάκρους διαφόριον φορεμάτων (ποιος εχει τό πιο μακρύ φό
ρεμα ; ποιος τό πιο κοντό ; Νά μετρήσουν μέ τά χέρια. Ποιος έχει τό πιο βαρύ 
παλτό ; τό πιό μεγάλο παπούτσι, τό πιο μεγάλο γά ντ ι; Ποσα παιδιά είναι στην 
τάξη ; πόσα ίευγάρια παπούτσια ; Ποσα παπούτσια ; Ποσα παλτα , Ποσα μα
νίκια ;)

Ά πό τά ίΐώα πού άνάφεραν ποιο είναι τό πιο μεγάλο ; ποιά ι,ώα είναι ψη
λότερα άπό τά παιδιά ; κοντότερα ;

Πόσα ροΰχα φορούν τά παιδιά ; πόσα μαλλινα ; Παραβαλλουν το βάρος 
ϊδιας ποσότητας κ.τ.λ. μαλλιού, δέρματος, μεταξιοΰ χωρητικότητα ισου βάρους 
μαλλιού, δέρματος. Ή  ϊδια χαραβολή δταν τά υλικά αύτά είναι βρεμένα.
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Νά αναγνωρίσουν μέ τήν αφή μαλλί, δέρμα μετάξι κι άλλα υλικά.
Να παραβαλουν το μάκρος ενος παιδικού παλτού μέ κείνο τής μητέρας τους' 

τα παπούτσια τους μέ κείνα τοΰ πατέρα τους, κ.τ.λ.
Ποσα παλτα μπορούμε να απλώσουμε πάνω σ’ έ'να τραπέζι. 'Όλα τους τά 

πόδια αν προστεθούν κάνουν τό μάκρος τής τάξης;
Συνολική τιμη τών μάλλινων ρούχων που φορούν. Πόσον καιρό θέλουν γιά 

να φορέσουν ενα παπούτσι, το παλτό τους. Προσδιορίζουν δλα τά είδη τών υφα
σμάτων πού είναι πιό ζεστά.

αράση τώ ν πα ιδ ιώ ν, α) Στο σχολειό. Κάθε παιδί πειραματίζεται χωρι
στά η λαβαίνει μέρος στά πειραματα, που κάνουν δλα τά παιδιά μαζί. β) Στό 
σπ ίτ ι. Σχεδιάζουν δ,τι έκαμαν στο σχολείο, ή ξανακάνουν μερικά μετρικά πει
ράματα.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΕ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.
Εννοια. Ποιοτητα τών υφασματων. Ποιότητα τών ρούχων. Τήν επίδραση 

τοΰ κρύου : μερικές εκφράσεις.
Παρασταση. Τρόποι, αεδιαλεγοϋν τά κομάτια άπό ύφασμα πού έφεραν 

τά παιδιά. Ορίζουν τό είδος του : μάλλινο, μπαμπακερό, κτλ. Βάζουν Ιτικέττες 
στά ξεδιαλεγμένα χωρίς νά νοιάζονται γιά τήν ποιότητα' μεταξωτά, μάλλινα, μα
λακά, σκληρά, άγανά, σφιχτά, κ.τ.λ.

Ιδιότητες ενός φουστανιού : στενό, σφιχτό, εφαρμοσμένο, κοντό, μικρό, 
μεγάλο, φαρδύ, μακρύ, σχισμένο, ξερραμενο, μπαλωμένο, μενταρισμένο, καινούρ
γιο, παληο, λεκιασμενο, βρώμικο, τσαλακωμένο, αμελημένο, ξετραχηλισμένο, κα
θαρό, περιποιημένο, τής ώρας.

Κρυο, ριγηλό, δροσερο, ψυχρά, τουρτουρίζω, κρυάδα, παγωμένο, κρυσταλ
λωμένο, λυιομένο. Ντυμένη στήν τρίχα, φορεΐ 4 σπιθαμές φουστάνι. Ντύθηκε 
τής φτήνιας, κ.τ.λ.

Δράση τών μα&ητών. α) Στό σχολειό. Κάνουν συλλογές άπό υφάσματα 
(ή όποιαδηποτε πράγματα) μάλλινα, μεταξωτά, μαλλακά, σκληρά, στερεά, και
νούργια, μεταχειρισμένα, φθαρμένα, άγανά, σφιχιά, μέ πέλο κ.τ.λ. Προσδιορί
ζουν τα παιδιά τις διάφορες ιδιότητες πού έχουν τά φορέματά τους β) Σιό  
σπ ίτ ι. Ψάχνουν νά βροΰν γιά νά φέρουν στό σχολειό κάθε λογής κουρέλια πού 
το είδος τους θά τό προσδιορίσουν στήν τάξη.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.
Εννοια. Κατοικία, ρουχισμός, τροφή τών ψυχρών χωρών. Προφύλαξη άπό 

τό κρύο τών ζώων τών θερμών χωρών.
Παράσταση. Τροποι. Κατοικίες τών Έσκιμώων (σκεπασμένες μέ πάγο).
Αγριοι, πού κανουν σκηνές άπό πίλημα. Υπόγειες καλύβες σκεπασμένες μέ 

παγο. Σπηλιές μέσα στη γη, Ροϋχα : Δέρματα άπό τάραντους, σκύλλους, άρκου- 
δοποντικούς, κ.τ.λ. Στολίδια άπό φτερά. Τροφή. Ωμό λίπος (φάλαινες, φώκιες, 
ν|κχρι παστό). Λαιμαργία, Πώς προστατεύονται τά ζώα άπό τό κρύο : μέ τό 
λίπος (φαλαινα, φώκια κ.τ.λ.), μέ το γουναρικό. Αλλαγή χρώματος' άνταρκτική 
αλεπού . γκρίζα τό καλοκαίρι, γαλάζια τό χειμώνα. Ποντικός τοΰ βορρά, σπόροι 
στη ποντικότρυπά του γιά τό χειμώνα' έλειός (μικρό μαστοφόρο ζώο), ξεχειμω
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νιάζει σέ κουφάλα δέντρου. Σκίουρος, καρύδια, βελανίδια, φ η γ ίν ε ς  μέσα σέ κου- 
φάλες δέντρων.

Δράση τών πα ιδ ιώ ν, α) Στό σχολείο. ’Αναπαράσταση τοπείων των ψυχρών 
χωοών' ντΰνουν μέ φορεσιά Έσκιμώων κοΰκλες η πρόσωπα φτιαγμένα απο πηλο. 
β) Στό σ π ίτ ι. Φτιάχνουν σπηλιές, σκηνές, κ.τ.λ. ψάχνουν νά βροϋν εικόνες, η 
εικονογραφούν μέ σχέδια. Μπορούν νά ψάχνουν γιά εικόνες καί πριν άπό τό 
μάθημα.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.
“Εννοια. Γειτονικά μέρη δπου αχρηστεύουν ρούχα, δπου τά πουλούν.
Τό ίδιο γιά τά κάρβουνα, τζάκια, κεντρική θέρμανση. Τό ίδιο γιά υλικά 

οικοδομής, εργολάβοι, προμηθευτές.
Παράσταση. Τρόποι. Πού υπάρχουν καταστήίΐατα άπό γουναρικά, ρούχα, 

παπούτσια, γάντια ; Πού βάζουν τα ρούχα στο σπίτι ; (Κρεμάστρες, ντουλάπες). 
Πού τά βάζουν στό σχολείο ;

’.Ε π ισκέψ ε ις . Νά δούν σ’ ενα γουνάδικο γούνες. Νά δούν εναν τσαγκάρη 
πώς εργάζεται. Νά πάνε νά δούν στο δρομο την τοποθεσία και τον αριθμό με
ρικών καταστημάτων.

Δράση τω ν πα ιδ ιώ ν, α) Στό σχολειό. Σχέδιο τού σχολείου σχέδιο τής 
συνοικίας. 'Οδοιπορικό (βιβλίο) για τους περίπατους που έκαμαν.

β) Στό σπ ίτ ι. Παρασταίνουν οχέδια στό τετράδιο’ κανουν το σχέδιο τού σπι
τιού καί δείχνουν πού βρίσκεται ή ιματιοθηκη, η κρεμαστρα.

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.
"Εννοια. Πότε κάνει κρΰο. Σέ ποιές ώρες τής ημέρας κάνει περισσότερο 

κούο ; Πότε φόρεσαν τά χειμωνιάτικα ρούχα, το παλτό, τις μάλλινες κάλτσες, τά 
χοντρά γάντια, κ.τ.λ., ξαναβλέπουν τόν πίνακα πού έκαμαν στην τάξη, λογαριά
ζουν, παρατηρούν τόν καιρό πού χρησιμοποίησαν γιά νά φθείρουν, νά φορέουν, 
νά λερώσουν, ν’ αγοράσουν ρούχα.

Παράσταση. Τρόποι. Σέ πόσους μήνες καταστρέφουν ενα φόρεμα, ενα ζευ
γάρι σόλες, γάντα, έ’να παλτό ; Ποσον καιρό βαζουν τα χειμωνιάτικα ρούχα , 

Άπό πόσον καιρό τά έχουν; Πόσο ακόμα θά τά κρατησουν ; Πόσες μερες τό 
κάθε παιδί κρατά τήν ποδιά του καθαρή ; Πότε τούς αγόρασαν τό τελευταίο τους 
φόρεμα ; Ά πό πότε κάνει κρΰο ; βρέχει ; φυσάει ;

Δράση τώ ν πα ιδ ιώ ν, α) Στό σχολειό. Μερικές παρατηρήσεις θά γίνωνται 
ταχτικά κάθε μέρα. ’Άλλες θά σημειώνωνται μέ ενα σχέδιο, β) Στό σ π ίτ ι. Ζη
τούν μερικές πληροφορίες άπδ τή μητέρα τους, άλλες τις μαζεύουν μόνα τους.

ΣΧΕΔΙΟ.
*Έ ννο ια . Μικρές σκηνές άπό τή ζωή τού σχολείου.
Δράση τώ ν π α ιδ ιώ ν ατό σχολειό. Εργασία μέ τή φαντασία (άφοΰ τβ θέμα

δοθή) ή μόνον μέ έξήγηση.
Μ ηχανοποίηση. Φροντίζουν ιδιαιτέρως να άφαιροΰν το κύριο ελάττωμά

τού καθίνός.
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ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ.
"Εννοια Σπουδαιότητα τής ωφέλειας τών ζώων, καί συνέπειές της. Αξία

τών ρούχων.
Παράσταση. Τρόποι. Ωφέλεια, πού μάς παρέχουν τά ζώα : συνέπειά της 

είναι πώς οφείλομε νά φερόμαστε ευγενικά μαζί τους.
Πρέπει νά είναι κανείς περιποιητικός' πώς πρέπει νά κρεμά τά ρούχα του 

στήν κρεμάστρα (στό σχολείο), νά μήν τά λερώνη, κ.τ.λ. κ.τ.λ.
Πώς πρέπει νά προφυλάγωμε τά μάλλινα ρούχα άπό τούς σκόρους. Πώς τά 

βουρτσίζομε, πώς τά καθαρίζομε, πώς βγάζομε τούς λεκέδες.
Δράση τών π α ιδ ιώ ν στό σχολειό. Παρασταίνουν μέ ίστοριοΰλες χαριτωμέ

νες πράξεις τών παιδιών μέ τά ζώα. Να τά κάνουν νά τις βρίσκουν μόνα τους.
Μ ηχανοποίηση . Νά προσέχουν κάθε μέρα τήν τάξη τής ιματιοθήκης.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ-
"Εννοια. Σκηνές πού τις εζησαν ή τις φαντάστηκαν.
Παράσταση. Τρόποι. Παίζουν τό τσαγκάρικο’ δοκιμάζουν παπούτσια. Παί

ζουν τό κατάστημα μέ ρούχα, τό κυνήγι καί τούς κυνηγούς. Μιμούνται τά καθαρά 
καί περιποιητικά παιδιά, τά βρώμικα. Παίζουν τούς Έσκιμωους, τον υφαντή, τό 
τσαγκάρη, τό χτίστη

Δράση τώ ν πα ιδ ιώ ν ατό σχολειό. Μιμούνται μερικές εργασίες πού άνάφε- 
ραν’ τις μετατρέπουν σέ σκηνές καί σέ ομαδικά παιγνίδια.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ.
Τό τσαγκαρόπουλο. Ό  καρβουνιάρης κ.τ.λ.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ.
νΕ ννοια. (Βλέπε Συσχετισμό, άπό κεί λαβαίνει κανείς αφορμή). Συνδυά

ζουν π’ αστική. χαρτοκοπτική, χτίσιμο μέ χαρτόνι, μέ ξύλα.
Παράσταση. Τρόποι. Τοποθετούν τά ζώα πού άνάφεραν στό συνηθισμένο 

τους πλαίσιο. Τοπεΐα, σκηνές τών ψυχρών χωρών. —Τοπεΐα,, σκηνές τοΰ χειμώνα— 
Σκηνές κυνηγών "Ενα κοπάδι πρόβατα περνά τό χωριό.

Φτιάχνουν ελκυθρα. Κάνουν ενα φόρεμα άπό χαρτί, ένα γάντι, ενα παπούτσι.
Δράση τώ ν π α ιδ ιώ ν στό σχολειό. Τό καθένα παίρνει ενα ενεργό μέρος στις 

σκηνές πού μιμούνται νά δίνουν πολλή σημασία στήν πράξη.
ΑΝΑΓΝΩΣΗ.

"Εννοια. Πληθυντικός, θηλυκό, μέ μορφή παιγνιδιών. Ή  συνειθισμένη ορ
θογραφία (φύλλο, χειμώνας, ενα, ωχρό, ύπολαΐδα. κτλ )

Παράσταση. Τρόποι. Τοιχοκολλήσεις καί παιγνίδια.
Δράση τώ ν πα ιδ ιώ ν, α) Στό σχολειό. Δίνουν στά παιδιά παιγνίδια άνά-

γνωσης, άκόμα καί πριν τούς δόσουν τόν κανόνα τής ορθογραφίας. Γραφόυν 
μερικά παραδείγματα στά τετράδια, β) Στό σ π ίτ ι. Τόν ενικό, που έγραψαν άτό 
σχολειό τόν μετατρέπουν στόν πληθυντικό' εικονογραφούν, κάποτε μελετούν μερι
κές λέξεις, πού είναι στις υπαγορεύσεις.

Μ ηχανοποίηση. ’Επαναλαμβάνουν κάθε μέρα' διαβάζουν τις λέξεις τ©ν 
τοιχοκολλήσεων.



178 O. Lemari6

ΓΡΑΦΗ.
"Εννοια. (Βλέπε ανάγνωση)
Παράσταση. Τρόποι. Περνούν τά θέματά τους άπό τά μαθήματα της ανά

γνωσης, τά συνδυάζουν σέ μικρές υπαγορεύσεις.
Δράση τώ ν πα ιδ ιώ ν στό Σχολειό. Επιμένουν στό φροντισμένο γράψιμο 

κάθε φορά πού γράφουν.
Μ ηχανοποίηση. ’Ά ν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνουν κάθε μέρα τήν ίδια 

άσκηση γιά νά διορθώσουν ενα ελάττωμα.
(Έ  συνέχεια στό άλλλο φύλλο)

Ο. LEMRRlg

Τ Ο  Π Α Ι Γ Ν Ι Δ Ι  Τ Ο Υ  Π Α Ι Δ Ι Ο Υ
(Σ υνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Τά πνευματικά παιγνίδια
Σ’ αυτή τήν Ιπιγραφή περιλαμβάνονται τά κυριώτερα παιγνίδι* πού άσκοΰν 

τις πνευματικές ικανότητες τοΰ παιδιού. Τά παιγνίδια αύτά τά χωρίζομε σέ πεντε 
μέρη : Πα:γνίδια προσοχής, μνήμης κρίσης, εφεύρεσης, λογοπαίγνια.

Ιο) Τά πρώτα διασκεδάζουν τά πολύ μικρά παιδιά. "Έχουν σκοπό νά τά κά
μουν νά συγκρατήσου-' τήν προσοχή τους, νά τά κάμουν νά μπορούν νά δίνουν 
άμέσως τήν άπάντηση "Οταν τό παιδί παίζη τό «πετάει . . . πετάει τό πουλί» 
είναι προσεχτικό, τό ίδιο κι δταν εκθέτη τά δάχτυλά του στό στριφογύρισμα τοΰ 
γερακοτρόφο,υ, πού τοΰ τραγουδάει γιά νά άποκοιμηθή: «Ό ταν δ Βασιληάς βγαίνει 
κυνήγι. ...»  "Ενα δευτερόλεπτο νά μήν προσεξη, πιάνεται !

2ο) Τά παιγνίδια μνήμης. "Οταν π. χ. τό παιδί παρακολουθή ώς τά 1? τό 
μικρό παιδικό ερωτηματολόγιο, ασκεί τή μνήμη του. Τό ίδιο κι δταν άφοσιώνεται 
ενα λεπτό γιά νά συγκράτηση τά 10 αντικείμενα πού έχουν τοποθετήσει πάν-Λ στό 
τραπέζι (παιγνίδι τοΰ Kim) χωρίς νά >άνη λάθος ή δταν επαναλαμβάνη: «Αύτό 
είναι τό σπίτι πού τό έχτισε δ, Γιακουμής» κι άλλες π-.λύ πιό παράξενες απαγ
γελίες.

3ο) ’Απειράριθμες ποικιλίες έχουν τά παιγνίδια κρίσης. Αύτά είναι πολλά 
μικρά προβλήματα, πνύ άρεσου; ύπερβολικά στό παιδί καί μηχανεύεται νά τά 
λύση. Κι αύτά ζητούν νά χρησιμοποιήση τό παιδί δλες του τις πνευματικές ικα
νότητες. Πρέπει νά σκέφτεται καί νά λογαριάζη γιά νά περάση μέ τή βάρκα 
άπό τή μιάν δχτη τού ποταμού στήν άλλη, χωρίς v i κάνη λάθος, τά λύκο. τό 
χόρτο καί τ’ άρνί, γ ι i  v i βάζη σέ ίσια γραμμή τ ι  τρία χαλίκια στό τετράγωνο 
μέ τις διαγώνιες, γιά v i ξαναβάλη μέσα στά κουτί του μέ τήν άριθμητική σειρά 
τους τά 19 πρώτα ψηφία πού έχουν οί 19 μικροί κύβοι κ.τ.λ. ΙΙιό έξυπνο ακόμα, 
είναι τό ντόμινο καί τό τάβλι. ’Έρχονται τέλος δλα τά παιγνίδια μέ τό νταμιέ (6 
λύκος, οί ντάμες,-τό σκάκι), αληθινές ασκήσεις τακτικής μέ' περίπλοκα προβλή
ματα, πού δέν Ιχουν δλα τήν ίδια αξία, πού ?έ βαδίζουν δλα μέ τήν ίδια πορεία,
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καί δέν Ιχουν κανόνες συνθηματικούς πού νά περιορίζουν άκόμα τις δυνατές επι
τυχίες ! Ό λη ή έξυπνάδα βάζεται σέ κίνηση είτε δταν πρόκειται τά παιδί νά έπι- 
τεθή, είτε δταν πρό-κειται νά άμυνθή. Τά απειράριθμα παιγνίδια μέ χαρτιά δίνουν 
άνάλογα προβλήματα.’Εδώ οι πεσσοί άντικαταστχίνονται μέ χαρτιά' δμως αύτά έχουν 
περισσότερη αίσθηση, είναι σχεδόν πρόσωπα· γι αύτό κάνοντας συνδυασμούς μέ 
τούς αριθμούς φαντάζεται κανείς πώς κάνει μάχη ή γάμους ! Είναι τόσα πολλά 
αύτά τά παιγνίδια μέ χαρτιχ πού ύπάρχουν τέτοια γιά δλες τις ήλικίες. Έ  μάχη, 
τά 31, δ κίτρινος νάνος, είναι γιά τχ μικρά' οί μεγάλοι Ιχουν τά πικέτο, τό μπε- 
ζίκι, τζ δυό τής πίκας καί τοΰ σπαθιού καί τό έφτά τή; κούπας καί τού καρό, 
τό μπριτζ, τά γουίσ, κ.τ.λ. μέ τις χίλιων λογιών μορφές τους. — Σ’ αύτά τά παι
γνίδια τής κρίσης υπάγεται καί τό μπιγιάρδο' αύτό απαιτεί βέβαια έπιδεξιότητα 
χεριών, επιζητεί δμως άκόμα περισσότερο γιά τήν επιτυχία νά προηγηθή υπολο
γισμός. — Τέλος εξαίρετα παιγνίδια κρίσης είναι τά διάφορα χτισίματα, πού προ
σπαθεί νά κάμη τό παιδί' μέ ξύλινους κύβους χτίζει σπίτια, πύργους, γεφύρια' 
Ινώνοντας διάφορα μηχανικά κομμάτια κάνει λογιών-λογιών συναρμογές. Εδώ, 
γιά νά πετύχη ενα έργο νά είναι στερεό, τοΰ χρειάζεται νά λύση είκοσι μικρά 
προβλήματα ισορροπίας.

4ο) Τά παιγνίδια εφεύρεσης τά άγαπά πολύ τά παιδί. Πόσο το έλκύουν αύτά 
τά κομάτια τής πασιέντσας, πού είναι κομένα ιδιόρρυθμα ! Ψαύοντας κι εξετάζον
τας τό κάθε κομάτι πετυχαίνει νά ξαναφτιάξη τό μωσαϊκό καί νά άνασυστήση τό 
σχέδιο. Ή «κάρτα —γρίφος» προκαλεΐ τήν περιέργειά του. Δέν τήν αφήνει άν δέν 
βρή τό πρόσωπο πού κρύβει. Τά ίδιο κάνει μέ .κάθε μάντεμα. Μιά κι έρεθιστή άπ’ 
τό παιγνίδι δέν τό αφήνει πριν εξαντλήσει δλα του τά μέσα.

5ο) Τά λογοπαίγνια . Αύτά άξίζουν ειδικά νά άναφερθοΰν γιατί εχει μεγάλη 
σημασία δ λόγος στή ζωή τοΰ παιδιού. Πρώτα-πρώτα τό διασκεδάζουν οί γλωσ
σοδέτες. Παίζει επαναλαμβάνοντας πέντε φορές χωρίς καθόλου νά σταματήση' 
« ’’Ασπρη πέτρα ξέξασπρη κι άπ’ τόν ήλιο ςεξασπρότερη» ή «Καλημέρα, καμη- 
λάρη, καμηλάρη, καλημέρα». "Γστερα έρχονται τά λαχνίσματα μέ τις όμοιοκατα- 
ληξίες'«’Άμ στράμ ντάμ, πίκι πίκι ράμ, πούρι πούρι ράμ, άμ στράμ ντάμ»."Γστερα 
έρχονται τά όμώνυμα, οι συλλαβόγριφοι, τά καλαμπούρια. — Τέλος οί γραφτές 
λέξεις προμηθεύουν στό παιδί κι αύτές μέ τή σειρά τους διάφορα παιγνίδια : λε- 
ξίγριφους αναγραμματισμούς, στοιχειόγριφους, φωνηεντόλιπα, έλιποσύμφωνα, 
διχτυωτά, κυβόλεξα κλπ.

Σέ δλα αύτά δέν τό ενδιαφέρουν τά παιδί οί ιδέες' τά διασκεδάζουν οί ήχοι, ή 
τά γράμματα. Αύτά τά παιγνίδια τοΰ τροχίζουν πολλές φορές πολύ τό μυαλό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

Παιγνίδια δημιουργήματα.
Σ’ αύτό:τό κεφάλαιο περιλαμβάνονται δλα κείνα τά παιγνίδια, πού κάνει μόνο 

του τά παιδί δταν φτιάχνη κάτι.τι. Είναι ή απαρχή τού «homo faber* ! Ή χαρά 
πού τού δίνουν αύτά τά παιγνίδια είναι πού θριαμβεύει μέ τό υλικά καί πετυχαί
νει τό «Ιργο».

Καί τί δέ φτιάχνει μέ τά δέκα του δάκτυλα, μέ τό ψαλίδι καί προπάντων...·
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μ’ Ινα μαχαίρι ! Τ.ποτα δέν. αλλάζει τόσο, δσο τό υλ·.κό πού κατεργάζεται. Κι είνε 
αυτά τό υλικό σχεδόν 3,τι πέφτει στά χέρια τοΰ παιδιού, δ,τι μπορεί νά πλάστη, 
νά κοπή, νά σχιστή.

1) Στήν πρώτη ήλικία τό παιδί σωριάζε: αδέξια τόν άμμο καί τήν κάνει 
φρούρια τής στιγμής- μεγαλώνοντας φτιάχει με γνώση άχυρώματα μέ τοΰβλα ή μέ 
κομμάτια ξύλο πού άφισαν σωρό οί εργάτες Μέ τό χιόνι φτιάχνει τόν αστείο «χιο
νάνθρωπο», πού τοΰ δίνει ζωή. βάζοντας του μιά πίπα, ενα καπελλο, μιά σκοΰπα...

Μέ τόν πηλό φτιάχνει φανταστικά άγαλματάκια, πού τά στολίζει μέ δυό μι
κρές πετρούλες γιά μάτια.

2) Στήν άρχή τό παιδί κάνει στό νερό κύκλους, πού πλαταίνουν καί διασταυ
ρώνονται κι υστέρα σάν γίνη πιό επιδέξιος πεταλιδιστης ρίχνει μακρια τό λιθάρι
μέσα στό νερό γιά νά ξαναπηδήση.

3) Μέ τό ξύλο θά φτιάξη σαΐτα, πλοιαράκια πού πλέουν στό ρυάκι, θά κάμη 
επίσης τή δαχτυλήθρα νά περιστρέφεται σέ μιάν ακίδα, θά φτιάση ρηξίπυλο (κά- 
στΓα) άπό κουφοξυλιά, πού ξεπετα τό γέμισμα άπό στουπί... .Μέ τό τρύπιο κουκού
τσι τοΰ βερύκοκου δέν κάνει μιά στριγγιά σφυρίχτρα ;

4) Μέ τά λουλούδια' μ’ αυτά πιό πολύ παίζουν τά κορίτ ια καί φτιάχνουν 
ενα σωρό πραματάκια : στεφάνια από κισσούς καί περιπλοκάδες, ποικιλόχρωμες 
ανθοδέσμες, γκιρλάντες.... Δέν ξεχνούν ούτε τή μακρουλή κλημαξίδα πού μ" αύτή 
μιμούνται θαυμάσια τήν ουρά τής νύφης !

5) Τά σκοινιά προμηθεύουν στό παιδί λουριά γιά ζέψιμο, τό καμτσίκι τοΰ
άααξά .. Ανάμεσα στά δάχτυλά του ό ευλύγιστος σπάγγος κάνει παραπάνω άπό
δέκα διασκεδαστικά παιγνίδια. Μ’ αυτόν κάνει τό πριόνι, ψεύτικους κόμπους πού 
λύνονται μονομιάς... Μ5 αύτόν φτιάχνει δίχτυα γιά ψάρεμα ή γιά κυνήγημα πετα
λούδας... άν δέν κάνη σφεντόνα γιά νά πετάη πέτρες.

6) Τί καί τί δέ φτιάχνει τ ί παιδί καί μέ τό χαρτί. Τό διπλώνει μέ χίλιους 
τρόπους! Φτιάχει κοκοράκια, πλοία, κουτιά, σαΐτες, αεροπλάνα, χαρταετούς... Κό
βει χρωματιστό χαρτί καί φτιάχνει λογιών λογιών κουκλίτσες μέ καπέλα καί φου
στάνια πάλι άπό χαρτί. Τό κόβει λουρίδες καί κάνει γκιρλάντες καί στεφάνια, φυ
σαρμόνικες ..

Καί τί υλικό άκόμα εχει τό παιδί γιά μουντζούρες καί σχέδια. Οπως όταν 
εχη ενα μαχαίρι στο χέρι άν βρή ενα ξυλο θά τού κάμη σχισμές, ετσι κι δταν ο ή 
μιάν άσπρη επιφάνεια (τοίχο ή χαρτί) θά πασχίση νά τού κάμη πάνω Ινα σχέδιο. 
Μέ τό μολύβι ή μέ τήν πέννα θ ί κάμη τό πορτραΐτο τών συμμαθητών του καί κοντά 
σ’ αύτό θά κάμη δέντρο, σπίτι,άλογο,πουλί.“Εχει στ* χέρια του κουτί μέ χρώματα; 
διπλή χαρά άπό τό σχέδιο θά τοΰ χαρίση αύτή ή ποικιλία τών χρωμάτων.

"Ολα αυτά τά δημιουργήματα τού παιδιού είναι εφήμερα εργα ! Δέν διαρκούν 
περισσότερο άπό δσο διαρκούν οί σαπουνόφουσκές του ! Μά δσο μικρά κι άν είναι, 
είναι κατάχτηση δική του. Το διασκεδάζει, ή κατασκευή τους, άλλΐ τό διασκεδάζει 
καί τά χάλασμά τους. Πρέπει δέ τά δημιούργημά του νά ταιριάζη καί μέ τήν υπό
ληψή του. Κι άν τά έργο του άποτύχη, γρήγορα θά το σπάση ή θά τό σβύση. Γιά 
κείνο δμως πού περηφανεύεται, ζητεί θαυμαστές καί διστάζει γιά μιά στιγμή νά το 
κχταστρέψη. 419 είναι το Ιργο αότό Ινα κομάτι άπό τόν έαυτό του :·

ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ;
2  γΙΜ. Σ τό  προηγούμενο στή σελίδα 157 στίχο 8ο κατά λά/θος πέρασε ή λέξη «πειρασμών» άντί «πε

ριορισμών».
• (Σ υνέχεια  άπό τό προηγούμενο)

Μά ποιά Θά είναι ή άποψη αυτή, ή άποψη τοΰ δασκάλου ή εκείνη τής Κυ
βέρνησης ; Κι εδώ άκόμα οί γνώμες διαφέρουν. Οί άτομικιστές ύποστηρίζουν πώς 
«δ δάσκαλος εχει τό ίδιο δικαίωμα δπως καί τό παιδί στήν ελευθερία τής σκέ
ψης. Είναι φυσικό στόν άνθρωπον νά προσπαθή νά κάνη τόν άλλο νά βλέπη μέ τόν 
τρόπο πού βλέπει ό ίδιος, είναι λοιπόν άνώφελο νά θέλωμε <5 παιδαγωγός νά είναι 
διαφορετικός άπό τούς άλλους ανθρώπους».

Μά οί εθνικιστές άπαντοΰν ;—καί βρίσκει τέτοιους κανείς σέ δλες τις χώρες.— 
«Πρέπει νά παραδεχτούμε πώς σ3 ενα δημόσιο σχολειά ό δάσκαλος είναι μισθωτός 
τοΰ Κράτους καί πρέπει νά φανερώνη τήν άποψη τού Κράτους», «θά  πρόδινε κα
νείς τήν έντολή πού τοΰ έμπιστεύεται τό Κράτος, μοΰ είπε ό Τούρκος Υπουργός 
τής Παιδείας, άν ό δάσκαλος σύσταινε μίαν άποψη διαφορετική άπό τήν επίσημη».

Στήν Κίνα ό επιτετραμμένος τής Παιδείας μιας μεγάλης έπαρχίας μοΰ δή
λωσε : «Ποτέ δέ θά χρησιμοποιήσω ενα δάσκαλο, πού ή γνώμη του θά ήταν δια
φορετική από κείνη τού Κράτους». Τέλος στή Γερμανία ενας παλαιός καί διάση
μος 'Υπουργός τής Παιδείας μοΰ είπε : «'Όταν ενας δάσκαλος, μέ πλήρη συνεί
δηση, δέ}/ μπορεί νά διδάξη τήν άποψη τού Κράτους, δέν εχει παρά νά παραιτηθή 
άπό τήν ύπηρεσία του. Το Κράτος οφείλει νά μπορή νά λογαριάζη στή νομιμότητα 
τών ύπαλλήλων του».

’Απεναντίας άλλοι στοχαστικοί χτυπόΰ/ σφοδρά αύτή τήν αντίληψη πώς δ δά
σκαλος είναι πληρεξούσιος τοΰ Κράτους. «'Ο δάσκαλος, λένε, δέν είναι δργανο 
τής πολιτικής μερίδας, πού ή τύχη τής στιγμής έφερε στήν εξουσία, είναι υπηρέτης 
τής ανθρωπότητας. Τά υψηλότερο καθήκον τού δασκάλου είναι νά Ιξυπηρετή ενα 
πλατύ ανθρώπινο ιδανικό κι άν θέλωμε νά μήν είναι νευρόσπαστο στά χέρια τών 
πολιτικών, πρέπει νά τοΰ άφήνωμε τήν ελευθερία νά Ιξυπηρετή αυτό τό ιδανικό 
δπως τό αντιλαμβάνεται».

Τά δυό μου τελευτα ία ερωτήματα, άν καί άπό γενική άποψη συνδέονται 
μέ τά προηγούμενα, αφορούσαν περισσότερο τήν καθαυτά άργάνωση τού σχολείου 
άπό τήν κοινωνική άποψη τοΰ προβλήματος

’Ιδού τό πρώτο. «Τά προγράμματα σπουδών—τά «curriculum » §πως λέμε 
στήν ’Αμερική—πρέπει κυρίως νά είναι οργανωμένα μέ βάση τά επιστημονικά δε
δομένα, πού παρέχουν οί ανάγκες τή: Κοινωνίας τον μεγάλων, ή πρέπει νά πάρουν 
κέντρο καί σκοπό τήν ανάπτυξη τοΰ παιδιού ;»

"Ρίνας άπό τούς μεγαλύτερούς μας ’Αμερικανούς παιδαγωγούς, δ K ilpatrik , 
μαθητής τοΰ John D wey, βεβαιώνει πώς πρέπει νά μορφωθούμε σχετικά μ’ εναν 
πολιτισμό πού βρίσκεται στό δρόμο τής εξέλιξης. Δέν ξαίρουμε, λέει, τί τά μέλλον 
φυλάγει στά παιδιά μας' εμείς δφείλουμε νά τά προπαρασκευάσωμε ν’ άντιμετω- 
πίζουν συνθήκες, πού ακατάπαυτα μεταβάλλονται.

Δέ θά τό πετύχωμε, άν προσφέρωμε στά παιδιά μιά σοφία δλο όργανωμένη, 
άν παραγεμίσωμε τό μυαλό τους μέ γεγονότα καί άν τά κάμωμε νά άκολουθοΰν 
τρόπους πού χαραχτηρίζουν εναν κόσμο, πού χάνεται ή πού εχει ήδη περάσει.

’  \ς προσπαθήσωμε τουναντίον νά τούς δόσωμε μιάν αγωγή τέτοια, πού ή 
δράση τους νά αγωνίζεται διαρκώς μέ νέα προβλήματα πού θά τά προπαρασκευά 
σωμε νά τά λύσουν. Ή καλύτερη προπαρασκευή γιά τό μέλλον είναι-νά ζοΰν καλέ 
τά παρόν. Ή παιδεία τότε μόνον είναι ζωτική καί δεχτή, δταν άνταποκρίνεται σά 
μιά τωρινή ανάγκη τοΰ ατόμου, πού άνατρέφομε. "Ενα πρόγραμμα μέ βάση τις 
άνάγκες τοΰ μεγάλου δέν θά μπορούσε νά εχη αύτή τή ζωτικότητα.

Βρίσκει κανείς, κυρίως στήν Κίνα και στήν Ιαπωνία, μερικούς παιδαγιογούς
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πού έχουν ύποστή τήν επίδραση των ιδεών τών K i'patrik ' άλλά λίγοι άπ’ αυτούς 
γενικά τόσο στήν Ανατολή δσο καί στή Δύση είναι έτοιμοι νά τον ακολουθήσουν 
ώς τό τέρμα. Κι αύτό παρατηρεΐται καί στήν Αμερική επίσης. Οί περισσότεροι 
άπό κείνου; πού δέχτηκαν νά πάρουν ώς κέντρο τής αγωγής τό παιδί, εδοσαν σ’αύτό 
γνώσεΐί καί εμπειρία πού απαιτεί ή κοινωνία τών μεγάλων. Ιίολύ λίγοι είναι εκείνοι 
πού δέχονται νά έμπιστευθοΰν τούς σκοπούς τής αγωγής στις απαιτήσεις τών ενδια
φερόντων τού παιδιού. Κείνο πού θέλουν αύτοί οί τελευταίοι είναι νά προσδιορίσουν 
ενα πρόγραμμα άπό τις πιθανές ανάγκες, πού θά α ίσ θα νθ η  τά παιδί σάν γίνη με
γάλος, νά προσφέρουν Ινα πρόγραμμα κάνοντας έκκληση στις ενέργειες καί στά 
καθαυτό ενδιαφέροντα τής παιδικής ήλικίας.

’Άν είναι άνάγκη, θά κατευθύνουν τή σχολική δράση καί θά επενεργήσουν σ’αύτή 
τόσο πολύ πού τό παιδί νά αίστανθή τήν ανάγκη νά μάθη δ,τι ό μεγάλος θεωρεί ώς 
απόλυτα απαραίτητο. "Οταν πρόκειται νά προσδιορίσουν αυτές τις άπαραίτητες 
γνώσεις στρέφονται στήν επιστήμη καί στήν αγωγή. Σέ μιάν εποχή, πού τά σχο
λικά προγράμματα—κι αυτά συμβαίνει σ’ ολόκληρο τόν κόσμο—Ιχουν συνταχθή 
χωρίς καμιά προηγούμενη πειραματική ερευνά τών αναγκών τής σύγχρονης κοινω
νίας, πού τόσο λίγοι παιδαγωγοί επιδίδονται σ’ αύτό τά είδος τών ερευνών, είναι 
παρ’ δλα αύτά Ινθαρρυντικό v i πιστοποιή κανείς πόσο παραδέχονται παντού τήν 
άνάγκη καί τή χρησιμότητα αυτών τών εργασιών.

Τό τελενταϊο μον έρώτημα αφορούσε αύτό, πού στήν Αμερική κακά λέμε 
διανοητική υγιεινή καί πού θά ταίριαζε καλύτερα τά βνομα συναισθηματική 
υγιεινή.

"Ενα άπό τά πιό σημαντικά εργα τής ΙΤαιδείας είναι νά άσχοληθή μέ τή ζωή 
τών ψυχικών παθήσεων τοΰ παιδιοΰ, νά προσπαθήση νά βοηΰήση νά λύση τις 
διαφορές τών αισθημάτων,πού μέ τήν οξεία μορφή τους καταλήγουν,σέ ψυχονευρώσεις 
καί ψυχώσεις καί μέ τήν πιά κοινή μορφή μεταφράζονται μέ τό χαμό τής ευτυχίας 
καί τήν έλλειψη προσαρμογής τοΰ ατόμου στή ζωή. Ιδίως τά σχολικά προβλήματα 
τής πειθαρχίας πρέπει νά λύωνται μέ τις ανταμοιβές και τιμωρίες ή νά είναι άντι- 
κείμενο μιας ψυχολογικής μελέτης αιτίων, πού εξηγούν τήν έλλειψη συμπεριφοράς ; 
Τά Σχολειά τέλος πρέπει νά ξαίρη σέ μιά περίσταση νά σφετερίζεται ενα μέρος τής 
δράσης καί τών ποσών, πού ξοδεύονται γιά τήν εκπαίδευση, γιά τήν επίδοση σ’αύτή 
τήν εργασία τής άναπροσαρμογής τής παιδικής ήλικίας ;

Σέ πολλές χώρες αύτά τά ζητήματα ήσαν άπό κείνα,πού πολλοί παιδαγωγοί δέν 
ακόυσαν νά γίνεται λόγος γι αύτά ή πού δέν τά είχαν σκεφτή.

Ά λλοι Ικαναν τή σκέψη πώς δσο κι άν έπιθυμαΰσαν τή μελέτη αύτοΰ τοΰ προβλή
ματος στό μέλλον, είχαν νά λύσουν πολλά έπείγοντα προβλήματα καί δέν μπορού
σαν νά ριψοκινδυνέψουν σ’ αύτά τά δρόμο. Καθώς τά δήλωσε ενας άραβας παιδαγω
γός : «Αύτό είναι ή πολυτέλεια τής αγωγής καί σήμερα παλεύουμε γιά τά πολύ 
άναγκαΐα. Σέ μιά χώρα πλούσια σάν τήν Άμερίχ,ή θά μπορήτε νά σκεφτήτε τέτοια 
προβλήματα, μά έμεϊς καθώς είμαστε φτωχοί καί πρωτόπειροι πρέπει πρώτα νά 
μάθωμε τό λαό μας ·νά εργάζεται, νά διαβάζη καί νά γράφη».

Καθώς ερχόμουν άπ’ τήν Ανατολή μόνον δταν ερτασχ στήν Τουρκία είδα πού 
τό ερώτημά μου προκάλεσε κάποιο ενδιαφέρον. Στή Ρωσσία ασχολούνται τώρα μέ 
τό ερώτημα αύτό λαβαίνοντα; αφορμή από τήν «Παιδολογία». Έ κεΐ σέ διάφορες πό
λεις είναι δργανωμενα Γνωμοδοτικά κέντρχ, δπου οι γονείς καί οί δασκάλοι παίρνουν 
πληροφορίες σχετικές μέ τά προβλήματα τον ψυχικών καί διανοητικών παθήσεων 
τής παιδικής ήλικίας καί τής άναπροσαρμογής τών παιδιών. ’Έπειτα δλοι οί 
δασκάλοι είναι μπασμένοι σ' αύτά τά ζητήματα. Στή Γερμανία δίνουν με
γάλη σημασία στό πρόβλημα αύτό, μά τό αληθινό κέντρο μελέτης είναι στήν 
Αυστρία. Υποθέτω πώς θά σά: είνε πολύ γνωστές οί εργασίες τοΰ Aichorn
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μέ τά παιδιά καί τούς δασκάλους καθώς Ιπίσης οί σχολικές κλινικές τοΰ Adler (') 
δπου οί γονείς, οί δασκάλοι καί οί μαθητές είναι μπασμένοι στήν ατομική 
ψυχολογία, ώστε περιττεύει νά μιλήσω σχετικά μ’ αύτές. ’Οφείλω δμως νά δη
λώσω πώς, μέ χεροπιαστές άποδείξεις, Ιχω βεβαιωθή πώς κάποιοι Αυστριακοί 
παιδαγωγοί θεώρησαν αυτή τή μελέτη τών ατομικών διαφορών τής παιδικής 
ήλικίας σάν ενα ούσιαστικό μέρος τοΰ έργου τής άγωγής.

Ά ν  τώρα θέλωμε νά κατέχωμε δλο τά θέμα, παρατηρούμε παντοΰ τήν άντί" 
νομία, πού υπάρχει μεταξύ τοΰ ατόμου καί τής κοινωνίας. Μέ τά πρώτο μου έρώ
τημα ρωτώ άν ό σκοπος τής Παιδείας είναι ή διατήρηση ή ή σύσταση Ινάς ξεχω- 
ριστοΰ τύπου Κοινωνίας ή ή Ιλεύθερη άνάπτυξη τοΰ παιδιοΰ.

Στο δεύτερο άν ή άτομική συνείδηση οφείλει ή δχι νάύποκύπτη στις απαιτή
σεις τής Κοινωνίας.

Στό τρίτο άν ή διδασκαλία τής ίστορίας όφείλει νά προσανατολίζη τά παιδί σέ 
μιά μορφή τής Κοινωνίας ώρισμένη έκ τών προτέρων ή πρέπει νά άφήνη τά παιδί 
νά σχηματίση ελεύθερα δική του γνώμη.

Είναι τό ίδιο έρώτημα ελεύθερης σκέψης, πού ξανάρχεται στήν ερευνά μας γιά 
τήν έλεύθερη συζήτηση. Τό ξαναβρίσκουμε άκόμα δταί πρόκηται νά μάθωμε άν 
τά προγράμματα πρέπη νά συνταχτοΰν παίρνοντας κέντρο τό παιδί, τόν κύκλο τών 
ενεργειών του καί τά ένδιαφέροντά του ή άν τουναντίον πρέπη νά γίνουν τέτοια 
γιά νά ικανοποιούν τις αξιώσεις τής Κοινωνίας, πού θά ύποστή τά παιδί, σάν θά 
γίνη μεγάλος. Άκόμα καί τά τελευταίο έρώτημα τό σχετικά μέ τήν ψυχοπαθολο- 
γική ζωή τοΰ παιδιοΰ εχει σχέση μέ τήν προσαρμογή τών προσωπικών επιθυμιών 
τοΰ παιδιοΰ στις κοινωνικές απαιτήσεις.

Κάθε φορά έχομε άνακαλύψει μιά μεγάλη διαφωνία σκέψης, άκόμα καί στούς 
παιδαγωγούς τής πρώτης σειράς, Δέν υπάρχει κανένα μέσο γιά νά συμβιβάσωμε 
αύτές τις διαφωνίες. Εξετάζοντας γενικά τό άτομο καί τήν κοινωνία, αύτά είναι 
συνολικά άνεξάρτητα τά ενα άπό τά άλλο καί πρέπει νά μπορή κανείς νά ίκα- 
νοποιή τή διπλή τους άπαίτηση.

Έ  γνώμη μου είναι : τά νά προσπαθούμε νά προσαρμόζωμε τά παιδί σέ-μιά 
προκατειλημμένη κοινωνική μορφή μού φαίνεται ώς σ’ενα σημείο, αναγκαίο κι επι
θυμητό ! Μά άν αύτή ή μορφή είναι πάρα πολύ αυστηρή, ή άπόπειρα είναι έπικίν- 
δυνη: ή ρίζα ενός δέντρου, δσο λεπτή κι άν είναι, επειδή αυξάνει, σπάει τά βράχο 
πού τήν ϊχ ε ι αιχμαλωτισμένη. Τά ίδιο συμβαίνει καί μέ τις κοινωνικές μορφές πού 
ακατάπαυτα καταστρέφοντα: καί έχουν καταστραφή μέ τήν άκοάτητη αύξηση τοΰ 
ανθρώπου. Ό  άνθρωπος χρειάζεται μιά κοινωνικήν οργάνωση, μά τή χρειάζεται 
ελαστική καί πλαστική, ικανή νά ύποστή τή μεταβλητή ενέργεια τής αυξηοής του, 
τών άτόμων, πού άποτελοΰν τήν κοινωνία ! Μάς χρειάζεται νά μορφώ- 
σωμε τά παιδιά παρουσιάζοντας σ’ αύτά τήν καθαρήν βψη τών πραγμάτων γιά νά 
καταλάβουν πώς Ινα προσωπικό πλεονέχτημα πού άποχτήθηκε είς βάρος τής Κοινω
νίας πού σ’ αυτήν άνήκουν, είναι κατά βάθος μιά αύταπάτη, γιατί ή καθαυτό τους 
ευτυχία είναι άλληλέγγυα μέ κείνη τοΰ συνόλου. Έ τσι πρέπει νά άποχτήσουν καί 
τήν ίδέα πώς ή ευημερία τής χώρας τους είναι συνδεμένη μέ τήν ευημερία τοΰ, κό
σμου, πού κι αύτή πάλι έξχρτατχι άπό τήν εύημερία δλων τών χωρών πού τόν 
αποτελούν. Μιά χώρα πού ή εθνική πολιτκή της περιφρονεί τήν παγκόσμιαν εύη
μερία ή τήν έξαρτά άπό τις καθχρές της άνάγκες παραλογίζεται κι αύτοκτονεΐ.

Ά ν  ή ίστορία πρέπει νά υπακούη σέ μιά τάση, αύτή άς προσανατολίζεται σέ 
μιά παγκόσμια άποψη' κι αύτό δχι γιά νά άγνοοΰν τις ευθύνες καί τις κατάλληλες

1) "Ενα άπό τά πιό σπουδαία fefrya αύτοΰ του ξακουστού ψυχίατρου και ψυ. 
χολόγου, ή «Άνθρωπογνωσία», μεταφρασμένο άπό τόν κ. Γ. Παλαιολόγο, κύκλο 
φόρησε τώρα τελευταία.
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περιστάσεις Ινός έθνους ή μιας τάξης,άλλά γιά νά καταλάβουν πώς κάθε έθνος είναι 
Ινα όλοκληρωτικό μέρος Ινός μεγάλου συ-Όλου. L ιά νά δόση κάνεις αύτο το  ̂ ^ρυσ- 
ανατολισμδ στήν Εστορία δεν είναι άνά ;κη καθολου νά παραμορφώσωμε την αλή
θεια ή νά παροξύνωμε τά γεγονότα. Ή οικονομική καί κοινωνική εξελιξη τή,. 
άνθρωπότητας,δταν τήν έκθέτουν τίμια κα ί’όλοκληρωτικά, καταλήγει μοιραία ν απο- 
δείχνη πόσο μάταιος είναι Ινας στενός εθνισμός καί πόσο πραγματική ή διεθνής 
άλληλεγγύη.

Ή  ελευθερία στή συζήτηση είναι μιά ανάγκη, άλλ’ ά; της δόσωμε γιά προ- . 
στασία τό κριτικό πνεύμα πού δοξάζει τή χρησιμοποίηση, κατά_ τό διάστημα τών 
πολιτικά)/ συζητήσεων, γεγονότων κι δχι προλήψεων καθώς επίσης κι Ινα πνεύμα 
άνεχτικό, διάπλατο στίς διάφορες απόψεις ένός ζητήματος^ 'Ο δάσκαλος πρέπει νά 
είναι ποτισμένος μ’ αυτό τό κριτικό πνεύμα και, χωρίς νά άρήνη τόν εαυτό του να 
κυριαρχήται άπό τις άπόψεις μιας τάξης η ένός πολιτικού κομματο», να κανη το 
παιδί νά δη τά πράγματα με τό παγκόσμιο ανθρώπινο πρίσμα.

Κάθε προπαγάνδα άπό μέρος τού δασκάλου είτε έθνικιστική ή άντιεθνιστική, 
κομμουνιστική ή κεφαλαιοκρατική, επειδή εχει ταση ■-ά καμη τό παιδί νά δεχτή 
τήν προσωπική άποψη τοΰ δασκάλου ή τήν επίσημη άποψη,^ είναι μιά παραβίασή 
τής ελεύθερης σκέψης, πού είναι ουσιώδης στήν κοινωνική εξελιξη.

Κι δταν πρόκειται νά συντάξωμε Ι\α πρόγραμμα σπουδών χρειάζεται νά τού 
δόσωμε Ιλαστικόιητα, άλλά μαζί νά τοΰ δόσωμε καί διάταξη. Νά άρνιώμαστε '/ά 
δόσωμε σημασία στίς απαιτήσεις (γνώση κι εμπειρία), πού ή κοινωνία θά εχ/j α^ 
τόν μεγάλο, είναι νά άφήσωμε τό παιδί άοπλο μπρος στό καινωνικο εργο, ».ού
τοΰ ανήκει. _ x

Μά δν τό σχολειό, παύοντας νά είναι άπομονωμένο (σάν μοναστήρι), απο τή ςωτ,
πού τό περιβάλλει, ξανοιχτή στήν πραγματική κοινωνική ζωή, αν ή άγωγή γίνη 
ολοκληρωτικό μέρος τής ζωής, τότε θά είναι κάπως εύκολο νά κάμωμε το παιδί 
νά αίστανθή τήν ανάγκη των γνώσεων καί τών δεξιοτήτων, ^ού η συμμετοχής του 
στή ζωή τών μεγάλων θά άπαιτήση. Στό σχολειό, δπως στή ζωή πρέπει νά ΰπάρχη 
θέση γιά τή δημιουργική σκέψη καί δράση άν δχι, η άναπτυξη παύει, ή ζωή 
άποτραβιέται καί τά άτομο, δπως ή κοινωνία, τείνει νά ^άπονεκρωθή

Μιά γερή κοινωνία πρέπει νά άποτελήται άπο ατομα γερά. Η ψυχική 
ύγεία είναι πολύ πιό σημαντική άπό ιή σωματική υγεία, είναι ή βάση τής 
πνευματικής υγείας. "Ενα άπό τά μεγάλα χάσματα τής  ̂σημερινής αγωγής, και 
εξ άφορμής αυτών μιά άπό τις αιτίες τόν κακών, πού μαστίζουν τήν κοινωνία, όφει ■ 
λεται στό δτΐ'δέ δίνουμε σημασία στίς ψυχικές άτομικέ; διαφορές τού παιΟι,οΰ, 
διαφορές μεταξύ τών προσωπικών εμπνεύσεων καί τών κοινωνικών απαιτήσεων, δια
φορές πού ξαναβρίσκονται άκόμα στή διαφορά τών σκοπών, πού στίς διάφορες χώρες 
ζητουν νά πετύχουν οί μεγάλοι παιδαγωγοί.

Στήν Παιδαγωγική Ιπιστήμη πρέπει νά ζητήσωμε τά μέσα νά βοηθήσωμε τό 
παιδί νά λύση τις καθαρά δικές του δυσκολίες, σ αυτήν πρέπει νά ζητήσωμε πως 
συμφέρει νά προσαρμόσωμε τήν άγωγή σας άνάγκες ένός ατόμου στό δρόμο τής 
.ανάπτυξής του. Χάρη σ’ αύτή τήν επιστήμη μέ τόν κχιρό θά ιδρύσωμε μια παιδεία 
πού θ’ άποδείξη στό άτομο δλη τή σημασία τής όλοτελικής κι ^ολοκληρωτικής %οι- 
νων'κης σ υ νερ γ α σ ία ς ,καί στήν κοι-ωνία πώς, γιά νά ζήση καί νά εξελιχθή Ιχει ανάγκη 
άπό' ελεύθερη σκέψη, ελεύθερη δράση καϊάτομα μέ τήν πιό πλατεία τους σημασία.

Δέν είναι αυτός, πήτε μου, ενα; σκοτός πού γι αυτόν μπορούμε νά ενώσουμε 
;ίς  προσπάθειες μας ;

(Μετάφρ.) Άγλ. Μετάλλινου

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΝΕΤΚΑΣ

Υπάρχει μιά μικρή πόλη, προάστειο τού Σικάγου, ή Βινέτκα' οί κάτοικοί της, 
φτωχοί ή πλούσιοι, στέλνουν τά παιδιά τους στά δημόσια σχολεία.

Τρίχ απ’ αυτά είναι δημοτικά, ποοωρισμένα γιά παιδιά άπό 3—11 χρονών, 
ενα είναι «Jun iorh igh school» μέ μαθητές άπό 1 ώς 13 χρονών ’Από κεΐ επειτα 
τά παιδιά πάνε στο «Township h igh school», σημαντικό ίδρυμα, πού συγκεν
τρώνει τά παιδιά ιής Βινέτκας καί τριών άλλων προαστείων τέτοιου είδους.

Τά σχολικά χτίρια τή: Βινέτκας είναι καινούργια, καθαρά, καλά αερισμένα, 
καλά φωτισμένα, ευχάριστα στήν δψή, εύχάριστα γιά κατοικία. Τό καθένα μέ γύρω- 
γύρω δέντρα,. δεντράκια καί λειβάδια καί μέ πολλή ν εχταση γιά τά παιγνίδια τών 
παιδιών. Είναι καλά επιπλωμένα μέ πράγματα εύκολομετακίνητα. Τά διαμερίσματα 
καί ειδικά κείνα, πού προορίζονται γιά μικρί παιδιά, είναι στολισμένα σάν τό 
σπίτι τους μέ λουλούδια καί μπερτέδες καί τά ζωογονούν κόκκινα ψάρια καί που
λιά. "Ας μπούμε σ’ Ινα άπ’ αύτά τά χτίρια κι ας παρακολουθήσωμε τά-παιδιά πάνω 
στή δουλειά’ βρισκόμαστε στήν πρώτη τάξη, σέ παιδιά 6 χρονών. Ό λα τά παιδιά, 
αγόρια καί κορίτσια, κάθονται σέ μικρά τραπέζια χρωματισμένα μέ κρέμ λαδομπο
γιές καί σκεπασμένα μέ μ./.ρά τραπεζομάντηλα μέ φράντζες άπό ύφασμα χρωμα
τιστό, πού τά σχέδιασαν καί τά κέντησαν τά ίδια τά παιδιά. Γύρω στούς τοί
χους βλέπομε ζω/ραφιές : εικονογραφημένες ιστορίες πού τούς έχουν διηγηθή, 
αναμνήσεις άπό πράγματα πού είδαν στούς εξοχικούς τους περιπάτους. Κι αυτές 
οί ζωγραφιές μέ οΐαστάσεις-μεγάλες, 5 0 χ 7 0  έκατμ, περίπου, είναι πλαισιωμένες 
μέ ξύλο φυσικό πού το ετοίμασαν τά παιδιά καί τά διακόσμησαν σύμφωνα μέ τά 
προσωπικά τους γούστα.

Το :ιάθε παιδί δουλεύει, μά τό καθένα κάνει δική του δουλειά’ Ινα μαθαίνει 
νά ξεχωρί η φρχσεις, άλλο νά ξεχωρίζη λέξεις, άλλο βρίσκει τό γνωστό του ■ εξι 
λόγιο διαβάζοντας μιάν ιστορία Λίγα παιδιά απασχολούνται άκριβώς μέ τήν ίδια 
δουλειά.

Όλα είναι κανονισμένα ετσι πού το κάθε παιδί νά μπορή νά μαθαίνη μόνο 
του καί να διο(.θώνη τή δική του δουλειά. Ή όλότελη συγκέντρωσή τους, δταν 
είναι σκυμμένα πάνω στή δουλειά, κι ή όλόιελη ξεκούρασή τους, δταν διακόβουν 
γιά νά φλυαρήσουν, είναι πραγματικά παιδικές. Ό δάσκαλος κυκλοφορεί άνάμεσά 
τους καί πότε κάθεται λίγο κοντά στό Ι/α παιδί, π(?τε δίνει θάρρος σέ άλλο καί 
πότε μαζεύει μερικά σέ μικρές ομάδες καί τούς εξηγεί κάποιο σημείο τής δουλειάς 
τους. Σ’ δλη τήν άτμόσφαιρα τής τάξης είναι σκορπισμένη φιλοφροσύνη κι εύθυμη 
καί σοβαρή δουλειά. "Ηρθε ή ώρα πού μοιράζονται τό γάλα. Τά παιδιά μοιράζον
ται τά μικρά μπουκαλάκια καί τό καθένα πίνει μ’ ενα άχυρο τό γάλα τήν ώρα, 
πού ό δάσκαλος τούς διαβάζει μιάν ίστορία.

Τώρα τά παιδιά θά εργαστούν γιά νά φτιάξουν τή μικρή αγροικία Πήγαν κι 
είδαν μιά μικρή άγροικία στά χωριό μέ τήν άποθήκη της, τις γελάδες, τά πουλε
ρικά καί τά γρούνια. θέλουν νά κάμουν μιάν άγροικία—παιγνίδι γιά νά τήν έχουν 
στήν τάξη τους ’Έχουν δλα τις ιδέες τους σχετικά μέ τά μέσα τής εχτέλεσής της. 
"Ενα άγόρι εφερε Ινα μεγάλο κουτί άπό τό σπίτι'του κι αύτά θά είναι ή άρχή τής
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αποθήκης. Πολλά έπλασαν μέ πηλό ή έφτιαξαν άπό άχυρο μικρά ζώα. Ά λλα σχέ
διασαν μοντέλα σύμφωνα μέ τήν ιδέα που έχουν σχηματίσει γιά τό υποστατικό— 
τύπο. 'Όλα τά παιδιά Ιχουν ιδέες καί δλα τίς κάνουν γνωστές γιά συζήτηση. 
Παίρνουν αποφάσεις και βάζονται στή δουλειά μέ πριόνι, μέ σφυρί, μέ πινέλο, μέ 
πηλό καί νά τα δλα πάλι βαθειά άπασχολημένα.

Ά ς  πάμε στήν τέταρτη τάξη κι άς μείνουμε κάμποσες ώρες γιά νά παρατηρή
σουμε τά παιδιά αύτά τών 9 χρόνων πάνω στή δουλειά. Ά ς  παμε πρωί πρωί πριν 
έρθουν τά παιδιά.

Έ να ενα μπαίνει στήν τάξη, κάθεται στή θέση του καί βγάζει άπό τό συρτάρι 
του μιά έργασία άρχινημένη.

"Αν τριγυρίσωμε άνάμεσά τους, βλέπομε πώς οΕ περισσότεροι κάνουν 
άριθμητική, άλλοι έργάζονται σ’ άλλα μαθήματα. ’Άς σταματήσουμε κοντά στά 
γραφείο τοΰ Κάρολου, τοΰ γιοΰ τοΰ χασάπη τής συνοικίας. Κι αύτός, σάν δλα σχε
δόν τ’ άλλα παιδιά, εχει δροσιά κχί χρώμα, είναι ντυμένος καθαρά κι εχει φυσι
κές κι ελεύθερες στάσεις. Α ρχίζει νά μελετά τή διαίρεση μέ πολυψήφιο αριθμό. 
Συμβουλεύεται τά βιβλίο του καί βρίσκει μιάν άπλήν εξήγηση γραμμένη ετσι που 
νά τήν καταλαβαίνη. Ή  εξήγηση τον κάνει νά προχωρήση ενα μόνον βήμα' τοΰ 
δείχνει πώς μπορεί νά γράψη τί ώς τώρα εμαθε από τή διαίρεση μέ μονοψήφιο. 
Τοΰ δίνονται πολλά παραδείγματα μέ ολόκληρη τή λύση. Ό Κάρολος σκεπάζει 
τήν καθεμιά άπ’ αυτές τίς λύσεις μ’ ενα κομάτι χαρτί καί προσπαθεί νά λύση 
μόν:ς του τά προβλήματα' υστέρα παραβάλλει τήν έργασία του μέ τίς υποδεί
ξεις τοΰ βιβλίου.

"Υστερα άπό μιά ή δυό άκαρπες προσπάθειες άνακαλύφτει τόν τρόπο καί γυ
ρίζει στή σελίδα τών άσκήσεων. Οί πρώτες είναι στήν παράγραφο Α. Έχτελεΐ τά 
περιεχόμενο τής παραγράφου μέ τό νά συμβουλεύεται, άν εχη μερικές άμφιβο- 
λίες, πού καί πού τήν εξήγηση. Άφοΰ τελείωση τίς 8 — 10 ασκήσεις πού εχει ή 
παράγραφος βρίσκει στά κάτω μέρος τής σελιδ. ς μιά σημείωση «Για τις απαντή
σεις βλέπε σελ. 9». Στή σελίδα 9 βρίσκει τίς λύσεις όλων τών άσκήσεων. Παρα
βάλλει μ’ αύτές τήν έργασία του καί βρίσκει δυό λαθεμένες λύσεις. Ξαναγυρίζε^ 
στή σελίδα τών άσκήσεων καί καταπιάνεται μέ τήν παράγραφο Β. Αύτή ή παρά
γραφος Ιχει 5 νέα παραδείγματα τοΰ ίδιου είδους μέ κείνα, πού εκαμε πριν. Μιά 
ματιά στή σελίδα 9 γιά νά βεβαιωθή άν οί άηαντήσεις του είναι σωστές καί άν ή 
έργασία του είναι δπως πρέπει νά είναι. Αύτή τή φορά δέν Ιχει λάθη' προχωρεί 
στις παράγραφες Γ' καί Δ' κι αρχίζει τή δεύτερη βαθμίδα τής ερχόμενης σελίδας.

Ό Κάρολος εργάζεται χωρίς νά τόν άπασχολή ούτε τά κουδούνι ούτε τ’ άλλα 
παιδιά' είναι βαθειά άπορροφημένος γιατί μπαίνει σ’ ενα νέο μηχανισμό. Κάποτε 
μερικά σημεία τής άσκησης τον στενοχωρούν λιγάκι. Πλησιάζει ενα συμμαθητή καί 
τοΰ ζητεί νά τόν βοηθήση—διαλέγοντας βέβαια εναν πιό προχωρημένον άπ’ αύτόν. 
Ά ν  δέν ικανοποιηθή από τήν άπάντηση έκείνου, τότε ρωτά τό δάσκαλό του.

”Ac ρίξωμε μιά ματιά στά άλλα παιδιά ενα τελειώνει τόν πολλαπλασιασμό 
του μέ πολυψήφιο, ενα άλλο εχει περάσει τόν Κάρολο. ’Έχει τελειώσει τίς 8 πρώ
τες βαθμίδες τ·,ς διαίρεσης μέ πολυψήφιο καί τώρα άπασχολείται μέ πρακτικές 
άσκήσεις. Αύτό τά είδος test αξίζει νά εξεταστή στις λεπτομέρειες. Άποτελείται
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άπό 7 παραδείγματα πού τά καθένα άνταποκρίνεται στήν καθαυτά έργασία τής 
διαίρεσης μέ πολυψήφιο. "Ενα άπ’ αύτά είναι δλω; διόλου άπλά χωρίς καμιά δυσ
κολία' Ινα άλλο εχει 0 στήν άπάντηση Ινα τρίτο αφήνει Ινα υπόλοιπο καί ουτω 
καθεξής. Τελειώνοντας αύτά τό είδος εξέτασης τό παιδί βρίσκει τήν επόμενη υπό
δειξη : «Παράβαλε τίς άπαντήσεις σου μέ κείνες τής σελίδας 30. Ά ν  ή έργασία 
σου είναι σωσιή, ζήτησε άπό τά δάσκαλο ενα πραγματικά test». Γυρίζει στή σελίδα 
30 γιά νά διόρθωση τήν εργασία του καί κεί βρίσκει τίς έπόμενες υποδείξεις καί 
λύσεις :

« ’Ά ν  δέ βρής 4 στήν πρώτη άπάντηση, τό (III) κάτω  άπό τό 4 σοϋ δείχνει νά 
ψάξης στή σελίδα III τοΰ βιβλίου μέ τά διορθωμένα θέματα. Κάμε τ ίς 5 πράξεις 
πού σοΰ υποδεικνύει κι δταν διορθώσης τήν εργασία  σου, μπορείς νά περάσης 
στον τύπο 2 τών πρακτικών άσκήσεων (Βλ. παραδείγματα)».

Τό παιδί Ικαμε λάθη στις ασκήσεις 4 καί 6 , σ’ εκείνες πού Ιχουν στά τέλος 
μηδέν. Πηγαίνει ήσυχα στά γραφείο τοΰ δατκάλου γιά νά τοΰ δόση τό βιβλίο μέ 
τά διορθωμένα. Συμβουλεύεται τίς σελίδες πού τοΰ υποδεικνύουν καί κάνει τήν 
αναγραφόμενη έργασία. "Γστερα ξαναγυρίζει στά δικό του βιβλίο καί καταπιάνεται 
μέ το δεύτερο τύπο τών προπαρασκευαστικών tests. Λυτός ό τύπος είναι στά στοι
χεία πού έςετάζει ίδιος μέ τόν τύπο [, δαως οί απαντήσεις είναι διαφορετικές 
Αύτή τή φορά τό παιδί δέν εκαμε λάθος καί ζητεί άπό τό δάσκαλό του Ινα πραγ
ματικά test Ό δάσκαλο; τοΰ δίνει εν ί. βιβλίο μέ tests, πού δέν δίνει τις άπαντή- 
σεις, άλλά περιέχει ενα test, πού άνταποκρίνεται ακριβώς μέ τόν τύπο που μόλις 
πριν εκαμε. Δέν ύτάρχει δόλο:, δέν υπάρχουν παρχδείγαατα πού νά περμχουν 
καμιά δυσκολία, ξένη μέ τά test πού τά παιδί εμαθε. Αύτά τά test περιλαβαίνει 
δλοκληρωτικά τις 8 πρώτες βαθμίδες τή; έργασία; τής διαίρεσης μέ πολυψήφιο 
άριθμό. Τό πραγματικό test περιλαβαίνει τού; ίδιου; σταθμού;. Τελειώνει αύτό τά 
test καί τά βάζει πάνω στά γραφείο τοΰ δασκάλου γιά νά τ ' διόρθωση κι ΰσιερα 
άοχίζει ενα άλλο είδος άσκηση;

Ή Ελένη τώρα μόλις Ιλαβε άπό τό δάσκαλό της |/α test πολλαπλατίαιμοΰ μέ 
πολυψήφιο άριθμό πού Ικ>μ; χτές Αύτή ή ά-.κηση δέ βλθμο ογήθηκ-: Δυό πρά 
ξ£ΐς Ιχουν γύρω γύρω εναν κύκλο καί πλάϊ άπό τήν κάθε μια όποδίικνύετάι ό άρι- 
βμ-ί τήζ σε/ίδχς τοΰ βιβλίου μέ τίς διορθώσεις, δπου τό πχιδί θά βρή μ ιί νέα 
σειρά άσκήιεων τοΰ αύτοΰ είδους μέ κείν;ς πού δέ μπόρεσε νά λύτη. Ή Ελένη 
παίρνει Ινα άντίτυπο τοΰ βιβλίου μέ τίς διορθώσεις άπό τό γραφΰο τοΰ δασκάλου 
καί κάνει τ!ς πράξεις πού υποδεικνύονται' διορθώνει ή ίδια τήν έργασία της κ*ί 
βεβαιώνεται πώς κάνει άκόμα /άθη. Ξαναγυρίζει οτήν αρχικήν εξήγηση στά δικό 
της βιβλίο, μπορεί δμως vi μήν άνακιλύψη τήν αιτία τών λαθών της. (Μέ δση 
φροντίδα κι άν είναι προετοιμασμένο τό υλικό, έρχεται τέλος καί μιά στιγμή πού 
τό παιδί δέν μπορεί vi άαοφύγη τήν άμεση βοήθίΐα τοΰ δασκάλου) Σηκώνει τά 
χέρι καί σέ Λίγο ό δάσκαλος τήν πλησιάζει γιά νά τής δόση τήν ά,ταιτούμενη 
εξήγηση.

Κάθε στιγμή ό δασκαλος βρίσκεται άνάμεσα στα παιδιά καί δουλεύει μαζί 
του βοηθώντας τό ενα νά ύπερπηδήση μιά δυσκολία, υποκινώντας τά άλλο, βά
ζοντας σε συναγωνισμό δυά μχθητές λιγώτιρο δραστήριους' διδάσκει κάθε στιγμή,
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ά λά δεν κάνει ποτέ διδασκαλία σ’δλη χήν τάςη κιουτε ακούει ποτέ συνολικηαπαγγελια.
Το μάθημα τής ’Αριθμητικής διαρκεί περίπου 40 λεπτά. Μερικά παιδιά δι»- 

κόψανε τη μελέτη τους πριν τής ώρας. Μερικά δούλεψαν στά γλωσικα μαθήματα 
ή διάβασχν καί μελέτησαν Ιστορία καί Γεωγραφία. Αυτοί οί μαθητές έχουν κα- 
ταταχτή στούς « ’Ανεξάρτητους» καί γι’ αυτο το λογο μπορούν νά χωρίσουν τις 
ώρες τους δπως φαντάζονται. Ή  μπορεί νά είναι παιδιά προχωρημένα στήν Αρι
θμητική, νά καθυστερούν σ’ άλλα μαθήματα καί ό δάσκαλος νά τά συμβούλεψε νά 
άΐ'/οληθαΰν περισσότερο καιρό μέ τά θέματα, πού ο αυτά είναι αδύνατα. Γό μά
θημά τελειώνει κι ό Κάρολος δέν τό βλεπεΓ ο δασκαλος τοΰ ρίχνει μια μαυια, 
βεβαιώνεται πώς είναι άπορροφημένος άπό τή νέα του δουλειά καί δέν τόν ενοχλεί. 
Οί άλλοι μαθητές παίρνουν ήσυχα τό βιβλίο τους τής Γραμματικής κι αρχίζουν 
δμοιες ατομικές ασκήσεις.

Σ’ αύτό τό νέο μάθημα συναντούν καί πάλι ασκήσεις πρακτικές μέ τέτοια 
3ειρι βαλμένες πού τά παιδιά, πού έχουν περάσει ένα σταθμό, νά μποροΰν ν απο- 
σ/ουν άπό τήν συμπληρωματική προπαρασκευή καί νά περάσουν στόν επόμενο 
σταθμό, ένω εκείνα πού κάνουν ακόμα >άθη νά βρίσκουν μιά δεύτερη, τρίτη καί 
τέταρτη ευκαιρία ν’ ασκηθούν γιά νά καταλάβουν τό θέμα πριν περασουν στό επό
μενο. Καί πάλι βρίσκομε παιδιά νά έχουν φτάσει σέ διαφορετικούς αριθμούς εργα
σίας. Καί νά, ενα πού άρχισε το πρόγραμμα τής 5ης τάξης άν καί είναι μαθητής 
τή; τετάρτης. Έ να άλλο δέν εχει άκόμα τελειώσει τήν εργασία τής τρίτης. Κάθε 
μαθητής βαδίζει με τό δικό τον βήμα, καθένας αντοελέγχεται και συνεχίζει 
νά ά ^κήται στά σημεία πού είναι αδύνατος. Κάθε μαθητής επίσης, δταν τειλειώση 
τό προπαρασκευαστικό test, κάνει εναν άπό τούς ελέγχους πού τοΰ δίνει δ δά
σκαλος, Αύτά τά test πού λέγονται «διαγνωστικά» καθώς επίσης καί τά προπα
ρασκευαστικά κι ή ΰλη τής διδασκαλίας τά έχει ετοιμάσει από πριν μιά ομαδα 
δασκάλων πού άπό κοινοΰ εργάζονται καί τά επιθεωρούν τόσο πού νά προσαρμό- 
ζωνται άκριβώς στίς ανάγκες τών παιδιών. Ε ίνα ι προορισμένα δχι γ ιά  νά 
βαϋ'μολογονν τά πα ιδ ιά , άλλά γιά  νά πιοτοπο ιονν  τά σημεία, π υ ν  σ αντα  
τό κά’&ε πα ιδ ί εχει Ανάγκη νά βοη&ηϋ'ή. Γι’ αύτό καί τά παιδιά δεν τά φο
βούνται, τουναντίον τά ζητούν. To test είναι μέσο γιά νά απόδειξη τό παιδί στόν 
έαυτό του καί στό δάσκαλό του πώς είναι έτοιμο νά ττεράση σ ενα νεο σταθμό 
Μιά αποτυχία σ’ αύτή τήν περίσταση σημαίνει άπλούστατα πώς εχει ανάγκη το 
παιδί νά έργαστή άκόμα σέ μερικά σημεία καί δέν υπάγεται καθυστέρηση στήν 
ανάπτυξή του.

Κάθε test είναι μέ πολλές ισοδύναμες μορφές συνταγμένο ετσι πού ό δάσκαλος 
μπορεί νά δόση τέτοια σέ διάφορα παιδιά. Κι ούτε υπάρχει κίνδυνος οί άπαντή- 
σεις νά έχουν σχέσεις μεταξύ τους. Δέν προσπαθούν καθόλου νά άπατοΰν γιατί 
είναι γνωστό άπό πριν τί περιέχουν τά test τά προπαρασκευαστικά αύτά test 
άτοτελοΰνται άπό τά ίδια στοιχεία.

*% *
ΤΗρθε ή ώρα τού διαλείμματος. Οί μαθητές αύτής τής τάξης καί κείνοι άπό 

δυό ή τρεις άλλες τάξεις πηγαίνουν στό γήπεδο γιά παιγνίδι. Έ κεΐ βρίσκουν ενα 
δάσκαλο ειδικό πού τούς βοηθάει νά οργανώσουν οί ίδιοι τις όμάδες ένός δμαδικού
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παιγνιδιού. Τήν ώρα τού παιγνιδιού πασχίζει νά τούς κάμη νά αίστανθοΰν τό ιδα
νικό κάθε υπαίθριας άσκησης, τήν καλή σχέση μεταξύ συντρόφων καί τό πνεΰμα 
τής όμάδας. Τό γήπεδο δέν είναι μονάχα μέρος γ ά διάλειμμα καί σωματική 
άσκηση· εκεί μαθαίνουν τήν άλληλεγγύη καί τήν άξία τής Ιπιμονής καί τής συνερ
γασίας.

Τό διάλειμμα τελειώνει καί άλλα μαθήματα άντικατασταίνουν εκείνα πού γί 
νονται στό γήπεδο τ*ν παιγνίδιών.

Τά παιδιά τραγουδούν δχι τραγούδια γραμμένα ειδικά γιά τή διδασκαλία, 
άλλά δμορφα παλιά λαϊκά γερμανικά, ρωσσικά, σπανιόλικα, άγγλικά ή μελω
δίες άπο Ιργα μεγάλων μουσικών. Τραγουδούν γιατί τούς ευχαριστεί, τά τραγούδι 
χωρίς νά χάνουν καιρό γιά τις άσκήσεις : «do, re, mi, fa, sol». Τέτοιες 
άσκήσεις προορίζονται γιά τις άνώτερες τάξεις, γιά μαθητές πού επιθυμούν νά 
ειδικευτούν στή μουσική.

"Υστερα ό δάσκαλος άρχίζει νά διαβάζη στούς μαθητές του μιάν ιστορία ή 
ενα ποίημα καί σχετικά μ’ αύτά κάνει συζήτηση μαζί τους Αύτή ή εργασία γίνε
ται γιά νά μάθουν τά παιδιά νά έχτιμοΰν κι δχι ν’ άποχτήσουν γνώσεις' είναι μιά 
εργασία τελείως έλεύθερη, δέν βαθμολογείται καί δέν εχει καμιά σχέση μέ τήν
κριτική πού προσδιορίζει τά πέρασμα άπό τή μιά τάξη στήν άλλη.

** *
’ Ηρθε ή ώρα τής συγκέντρωσης. Τά παιδιά μαζεύονται σέ μιάν αίθουσα, δπου 

200 ή 300 άλλοι μαθητές είναι μαζεμένοι. Χτές μιά τάξη παράστησε ενα εργο 
πού σύνθεσε. Αύριο ή συγκέντρωση θά άφιερωθή σέ διάλεξη μέ προβολή εικόνων 
μά σήμερχ είναι μιά συγκέντρωση διοικητικής φύσεως.

Πρόεδρος τής συνεδρίασης αύτής είναι ενα κορίτσι 12 χρονών, πού ή ψηφο
φορία τό εφερε στήν πολυθρόνα. Ό γραμματέας, ενα άγόρι, διαβάζει τά πρακτικά 
τής τελευταίας συνεδρίασης. Μερικές διοικητικής φύσεως ύποθέσεις διεκπεραίώ- 
θηκαν άμέσως, ύστερα ή πράεορος ζητεί άν υπίρχη κάτι τί νέο Ό φίλος μας ό 
Κάρολος τής 4ης τάξης σηκώνεται. «Στήν τελευταία διοικητική συγκέντρωση τής 
τάξης μας, λέει, συζητήσαμε σχετικά μέ τις πομπέτες στό σχολειό. Πολλοί μαθη
τές έχουν φέρει τέτοιες καί πετούν δ Ινας στό άλλο νερό στό διάλειμμα καί στούς 
διαδρόμους. Οί συμμαθητές μας έχουν τή γνώμη πώς δεν πρέπει αύτά νά τό ανε
χτούμε». Ό Κάρολο; κάθεται καί ζητεί το λόγο ενα παιδί τής.πέμπτης τάξης. 
«Κι εμείς συζηιήσαμε σχετικά μ’ αύτό στήν τάξη μας κι άποφασισαμε πώς μπο
ρούν νά φέρνουν τέτοιες πομπέτες στό σχολειό, άλλά νά τις χρησιμοποιούν σέ μιά 
γωνία στά γήπεδο, ’Έτσι κείνοι πού θέλουν νά παίξουν μ’ αυτές παίζουν σέ 
κείνο τό μέρος. Ή γνώμη μ.ου είναι πώς' δε θά μπορούσαμε νά στερήσωμε δλον 
τόν κόσμο νά εχη πομπέτες επειδή λίγοι μαθητές δέν τις θέλουν. Έ ξ άλλου δέ 
βλέπω τι κακό μποροΰν νά κάμουν».

"Ενα κορίτσι σηκώνεται. «Τά άγόρια γεμίζουν τις πομπέτες μέ βρώμικο 
νερό, Μπορεί αυτά νά εχη μικρόβια μέσα πού νά μάς δόσουν άρρώστιες, ’Έπειτα 
λερώνονται καί τά ρούχα μας. - Δέν είμαι τής γνώμης νά έπ^τρέψωμε τις πομπέτες 
ατό σχολειό».

.('Η συνέχεια στό άλλο φύλλο)



ΚΑ Λ Λ ΙΤΕ ΧΝΙΚ Η  ΚΙΝΗΣΗ

Η KOYΛ^ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 
ΚΑΙ Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ

Μές στό γαλήνιο  καί θαλερό π λ α ί
σ ιο  τοΰ «Ό μίλου Ά ντ ισφα ιρ ίσ εω ς», 
itoO επάνω  άπό τ ίς κορφές τώ ν δέν
τρων βλέπει κανείς νά  υψώνουν τήν 
επιβλητική τους χάρη τά ερείπ ια  τοΰ 
Ό λυμπιείου, α ιώνιο  σύμβολο τής άκα
τάλυτης ελληνικής ψυχής, έκαμε ή 
ΚούΚα ΙΙρ ά το ιχα  τήν επ ίδειξη τής τόσο 
αθόρυβα συντελοΰμενης έργασ ία ς της- 
Τμήματα τής σχολής της, ομάδες πα ι
δ ικές κι ομάδες μ εγάλω ν, μάς έδειξαν 
μέ ποιόν τρόπο θά μπορούσαμε νά 
επ ιδιώξουμε τή σωματική μας δ ιάπλα- 
ση, γ ιά  νά  κατορθώσουμε νά  φτάσου
με στήν ψυχική αρμονία κ' έτσ ι νά πα- 
ρουσιαστή τό άνθρώπινο δν ώ ς άρμο- 
νικό υλικό κα ί πνευματικό σύνολο, κα
τάλληλο νά χρησιμοποιηθή στήν ίδρυ
ση μιάς άνώτερης καλλιτεχνικής κοι
νωνίας.

Σήμερα, πού ή μηχανοποίηση τής 
ζωής άχρηστεύει δσο πάει τό άνθρώ
πινο σώμα ή τό άναγκάζει νά  κάνη 
ώρισμένες μονόπλευρες κ ινήσεις, ώσ
που νά  καταντήση ένα τερατώδες κι 
αφύσικο κατασκεύασμα’ σήμερα πού 
έχάσαμε κάθε επαφή μας μέ τή γή 
καί κλεισμένοι καλά μέσα στά ροΰχα 
μας καί στά τετράγω να  κουτιά μας. 
δηλητηριαζόμαστε άσυναίσθητα χά
νοντας λ ίγο  λίγο  τήν εύεργετικήν έπ ί 
δράση τοΰ φωτός καί τοΰ άέρα, —σή
μερα ή προσπάθεια τής Κούλας Πρά- 
τσικα έχει εντελώ ς εξα ιρετική σημασία

Κ οιτάξετε τή νεολα ία  μας, τό μέλ
λον τής φυλής μας ! Ά πό  μικρά παιδ ιά  
ϊσαμε τό άνθισμα τής ήβης τους καί 
πέρα, οί νέοι μας καμπουριάζουν έξη 
έω ς έφτά ώρες τής ημέρας βιδωμένοι 
σ ' απα ίσ ια  τοΰ σχολείου θρανία , άπό 
τήν καταστροφή τών οποίων μάταια 
προσπαθεί νά  τά σώση ή δυστυχισμένη 
γυμναστική μέ τίς δυό τρεις έβδομα' 
δ ια ΐες ώρες της. Ά πό  άντίδραση πρός 
τή γενικήν αύτήν κι άφύσικην έντε- 
λώ ς άκινησ ία , τά  πα ιδ ιά  μας ζητοΰν 
διέξοδο πρός τόν άθλητισμό' άλλά  
πρός πο ιον άθλητισμό : Τά παλ ιά  γυ 

μνάσια κι οί παλα ΐσ τρες, ή μουσική 
κι ό χορός δέ βρίσκουν π ιά  καμμιά 
θέση στόν τόπο έτοΰτο πού τά δημι
ούργησε. Καί μόιο οί επιχειρηματίες, 
οί εκμ εταλλευτές τής φυσικής αύτής 
τάσεω ς τής νεότητας, κατώρθωσαν νά 
έπωφεληθοΰν διαστρεβλώνοντας τά σώ 
ματα μέ τά ποδόσφαιρα καί τ ίς πυγ
μαχίες κι άπονεκρώνοντας κάθε ευγε
νική ροπή μές στις άποβλακωμένες 
δ ιάνο ιες πού διευθύνουν τίς άψυχες 
π ιά  σωματικές μηχανές τους.

Μέσα στή φριχτή κι άπελπ ιστικήν 
αύτή κατάσταση έρχετα ι μιά γυνα ίκα  
μέ τή θερμή κ’ αίσθαντική ψυχή της, 
τήν εύκολοσυγκίνητη μπροστά σέ κάθ& 
ώραΐο, τήν ποτισμένη άπό τήν άφτα
στη όμορφιά ένός παρελθόντος, πού 
ε ίνα ι γ ιά  μδς περισσότερο δνειρο π α 
ρά πραγματικότης, καί προσπαθεί νά 
φέρη κάποια άντίδραση μές στήν άη- 
διαστική πεζότητα πού μας περικυ- 
κλώ νε ι καί νά  μετάγγιση λίγη ποίηση 
στήν καθημερινή άνούσια  ζωή μας. 
Ξ αναφέρνει σ’ επαφή τό άνθρώπινο 
σώμα μέ τόν άέρα  καί τό φώς, τό δι
δάσκει τ ί θά πή ρυθμός, τό έλευτερώ- 
νε ι άπό τό βάρος του κι άπό τήν άχα 
ρη δυσκινησία του καί κατορθώνει νά 
τοΰ διδάξη ποιά μουσική αρμονία κρύ
βεται μέσα σέ κάθε κίνήση, πο ιά  κί
νηση μπορεί νά κρύβεται μέσα σέ κά
θε μουσ κή Παίρνει τό σώμα δχι ώς 
ένα  άψυχο δργανο πού είνα ι υποχρεω 
μένο νά  δυναμώση τούς μυώνες του 
α νάλογα  πρός τ ίς ά νάγκες τής ζωής 
του, ά λ λ ’ ώ ς ενα  έμψυχο δν πού εχει 
άνάγκη μέ κάθε του κίνηση, μέ κάθε 
του στάση, νά  έκφράση αρμονικά τήν 
κρυμμένη στά  βάθη του ψυχή.

’Ίσαμε έδώ ή άσκηση αύτή δέ μπο
ρούσε βέβαια νά  περιοριστή σέ στενό 
κύκλο άνθρώπων, γ ια τ ί δλοι μας έχου
με τήν άνάγκη της.

Ά πό  δώ καί πέρα δμως. δταν δια- 
πλάσουμε τό σώμα μας άρμονικά καί 
γίνουμε κύριοι τών κινήσεών του, ώ σ 
τε ν ’ άποκτήσουμε τήν καλλιτεχνική  
φυσικότητα πού τούς χρειάζετα ι καί 
μαζί μ’ αύτή μιά κάποια ψυχική ίσορ-
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ροπία, άρχίζουμε νά μπαίνουμε στό 
βασίλειο τής τέχνης, δπου πολλο ί ο[ 
κλητοί, άλλά  ολίγο ι οί εκλεκτοί· κι δ
πω ς γ ιά  κάθε τέχνη βρίσκουμε κάποια 
ΐσην ή έντελώ ς ύποτυπώδη προπαίδεια 
μές τέν έκπαίδευσή μας έτσι θάπρεπε 
νά  βρίσκωμε καί τήν προπαίδεια  τής 
ορχηστικής, άπ ’ δπου θά ξεπηδοΰσαν 
μιά μέρα οί μεγάλοι οδηγοί της.

Ή Κούλα Πράτσικα μας έδωσε μιά 
ιδέα τοΰ τί μπορεί νά γίνη καί στό 
σημείο αύτό.

Πήρε τή μουσική τών λα ϊκώ ν μας 
χορών τήν τόσο πλούσ ια  σέ άνεκμετάλ- 
λευτο ρυθμικό κι ορχηστικό ύλικό κι 
έλευτερώ νοντάς την άπό κάθε πιστή 
λαογραφική άναπαράσταση κατώρθω- 
σε νά  παρουσιάση μιά έλεύτερη σύν
θεση, κατάλληλη νά έρμηνευτή όρχη- 
στικά μέ τόν ίδιο έλεύτερο τρόπο. 
Κ’ έτσ ι κλείνοντας τόν κύκλο ξα νά 
σμιξε τή μουσική τών λα ϊκώ ν χορών 
μας κι αύτούς τούς ίδ ιους μέ τήν άρ- 
χα ίαν ελληνικήν αύτή τέχνη. Μέ τόν 
τρόπον αυτό δέν έδωσε μιά ψεύτικη 
ζωή σέ πράγματα πού δέ μποροΰν νά 
άναστηθοΰν, ά λλά  έδημιούργησε τήν 
πανάρχαιαν αύτή τέχνη άπό τό α ιώ 
νια  ζωντανό ύλικό της.

Γιά τοΰτο ελπίζουμε πώς άπό τή σχο
λή αυτή πού μέ τόσο ζήλο καί μέ τό
ση άγάπη εργάζετα ι γ ιά  ένα  γενικώ- 
τερο καλό, θά ξεπηδήσουν άργά ή 
γρήγορα δυό μ εγάλα  άγαθά ' πρώτα - 
πρώτα θά συνειδητοποιηθή μέσα μας 
ή άνάγκη τής σοβαρής φροντίδας γ ιά  
τή σωματική μας διάπλαση, πού θά 
δημιουργήση άργότερα γ ε ν ιέ ς  πιό σύμ
φω νες πρός τά προαιώνια  έθνικά ιδα
νικά  μας, καί δεύτερο θά έμφυσήση 
νέα ζωή σέ μιά τέχνη πού τόσο άνθι
σε στή χώρα ετούτη κα ί πού ε ίνα ι σή
μερα έντελώ ς σβυσμένη, .

Νά γ ια τ ί δέ μπορούμε νά  μείνουμε 
άσυγκίνητο ι μπρος στήν εύγενικήν αυ
τή προσπάθεια καί γ ια τ ί αισθανόμα
στε βαθειά τήν άνάγκη νά συγχαρούμε 
τήν έμψυχώτρια τής αθόρυβης καί 
λαμπρής αύτής έργασ ίας. καθώς καί 
τήν άκούραστη βοηθό της Πόλυ Ματέϋ.

ί. ΟΙΚ.

Β Ι Β Λ Ι Α

MIX. Γ. ΠΕΤΡΙΔΗ. «Τά ν ιά τα  itoir 
δνι|/οΰν)) (Μυθιστόρημα). Φαίνεται βέ
βαιο, πώς σ ’ ένα λυρικό ποιητή, συνη
θισμένο πάντα  νά  κυνηγά επίμονα τή 
λυρική έξαρση, δέν ε ίνα ι καί τόοο εύ
κολο νά  καταπ ιά νετα ι νηφάλια  μ’ έρ
γα  τέχνης στόν πεζό λόγο, άκόμα κα
μιά φορά καί μ’ αύτό τό δράμα, πού 
τέλος πάντω ν στέκετα ι πιό σιμά στή 
λυρική ποίηση. ’Αναμφισβήτητα, ό ποιη
τής αύτός πρέπει νά  ε ίνα ι ικανός νά  
χαλ ιναγω γή  τέλε ια  τό φτερούγισμα 
τής φαντασ ία ς του, πρέπει νά  έχη πο
λύ ισορροπημένη τήν καλλιτεχνική  του 
διάθεση, πρέπει μ’ άλλα  λόγια  νά ε ί
να ι άληθινός τεχνίτης, γ ιά  νά  μπορέση 
νά μάς δώση κι ενα πεζό λογοτέχνη
μα, άξιο, δχι μόνο νά  τό θαυμάσωμε, 
μά καί νά τό άγαπήσωμε.

Ό κ. Μιχ. Γ. Πετρίδης, άπό τό Κα- 
στελλόριζο. δέν ε ίνα ι βέβαια τυχαίος 
λυρικός ποιητής. Ά τό  σειρά ποιητικών 
του βιβλίων, ό στίχος του ό μουσικός, 
ό μεστός άπό νόημα πλατύ  καί μέ ά 
ξια , από νόημα μέ θέλγητρο, πού δέν 
έχει τήν έφήμερη λάμψη, σκόρπισε 
στόν ψυχικό μας κόσμο ά γνω στες πολ
λ ές  φορές ήδονές. Κι δμως ό κ. Πετρί
δης, μαζί μέ τ ’ ά λλα  του, κατώρθωσε 
ισάξια  νά  μάς δώση κι ένα  πεζό λογο
τέχνημα, μιά νουβέλλα  μέ άναλογίες 
μυθιστορήματος, «Τά ν ιάτα  πού δι
ψούν», πού ίσ ω ς εΐ'-'αι άπό τά πιό άξιο- 
πρόσεχτα προϊόντα τής τελευτα ία ς 
πνευματικής συγκομιδής μας. "Ενα 
βιβλίο, πού τοΰ άξιζες καί νά  θαυμα
στή καί ν ’1 άγαπηθή.

θ έμ α  ή άσυγκράτητη θέληση ένός 
νέου, πού λαχταρά  νά  ξεχυθή σάν ορ
μητικό πνεΰμα σέ ορίζοντες π λατύτε
ρους άπό τόν ορίζοντα τοΰ μικροΰ 
του νησιοΰ' ένός νέου, πού θέλε ι επ ί
μονα νά προοδέψη, νά  μεγαλουρνήση. 
μά πού πάντα  τραγικά  συναντά  ιιιά 
σκληρή άντίσταση καί χτυπά καί μα
τώνει τά φτερά του. Ώ ς πού έρχεται 
στιγμή νά σκεφτή,πώς θά ήταν πιό εύτυ- 
χισμένος, άν έμενε στό νησάκι του, άν 
καρφωνόταν στό σημείο, άπ ' δπου ξ ε 
κίνησε γ ιά  τήν τρικυμισμένη ζωή του.
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Τήν τύχη τοΰ ήρωα τοΰ κ. Πετρίδη 
<οϊ περισσότεροι τή δοκιμάσαμε, ποιός 
λ ίγο , ποιός πολύ, γ ια τ ί κι οί περισσό' 
τεροι νοιώσαμε τήν ώθηση καί ΐή  λ α 
χτάρα, πού λαμ παδ ιάζει τής νιότης ή 
φωτιά . Kcti γ ι ’ αύτό, τά εργο, πού μας 
χάρισε ό ποιητής, ε ίνα ι τόσο ανθρώ
π ινο  καί τόσο αληθινό. ’Αληθινό καί 
γ ιά  ενα  άκόμα λόγο παραπάνω , γ ια τ ί 
ο  κ. Πετρίδης στή διήγησή του μέσα 
παρεμβάλλει, σάν δυναμικά στοιχεία· 
καί κομμάτια άπό τήν ίδ ια  του ζωή- 
Κι αλήθεια, τί χρειάζετα ι περισσότερο 
γ ιά  ενα  εργο τέχνης, άπό τό νά  ε ίνα 1· 
άληθινό κι άνθρώπινο ;

Πρέπει δμως νά  παραδεχτούμε, π ώ ς 
δέν ε ίνα ι μικρότερης σημασίας δόνα’ 
μικό στοιχείο καί ή ικανότητα τοΰ 
ποιητή, πού κατώρθωσε, δχι μόνο νά 
δώση στή δημιουργία του μιά λιτή καί 
απέριττη αρχιτεκτονική, χωρίς έπανα- 
στατικές α ξ ιώ σ ε ις  άμφίβολης άξίας , 
ά λλά  καί νά συγκρατήση τήν πλούσια  
του ποιητική διάθεση, ώστε νά μή τήν 
άφίση νά παρασύρη στήν όρμή της δλα 
εκείνα  τά αύτοφυή λουλούδια  τού λό
γου, πού διανθίζουν τήν ώοαία του δι
ήγηση.

«Τά νιάτα  πού διψούν», μέ τή μορ
φή πού παρουσιάζοντα ι, επ ιβάλλουν 
εύθύς άμέσως στή συνείδησή μας τό 
συγγραφέα τους καί ε ίνα ι αναμφισβή
τητα ενα βιβλί) ώφελιμ ιστικό, πού 
πρέπει νά  τά διαβάσουν μέ προσοχή 
δλοι δσοι βασανίζονται άπό τήν α γω 
νία  γ ιά  τήν κατάχτηση τών ιδανικών 
Καί δχι μόνον νά τό διαβάσουν, ά λλά  
καί νά  τό άγαπήσουν είλ ικρινά .

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ

Β. ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ, «Μ α νιά τ ικ ιι Μοι- 
ρ ο λ ό γ ια » .—Ό κ. Πετρούνιας, σ υγγρα 
φέας μανιάτης πού α ισθάνετα ι τήν ιδ ι
αίτερη ομορφιά τής πατρ ίδας του καί 
τήν αγα πά ει πραγματικά , περισυνέλε- 
ξε μέ στοργή κα ί μάς εμφανίζει μιά 
σειρά άπό Μ ανιάτικα Μοιρολογια, προ
τάσσοντας στή συλλογή του μιά ώραι- 
ότατη μελέτη, καθώς καί πλήρη βι

βλιογραφία, γ ιά  δσους θέλουν νά με
λετηθούν τό έντελώ ς ιδιότυπο αύτό 
δημιούργημα τής μανιάτικης ψυχής.

Ή συλλογή τοΰ κ. Πετρούνια περΓ 
έχει 70 μοιρολόγια, παρμένα σχεδόν 
δλα άπό τήν περ ιφέρεια  τής Κίττας 
καί Λ άγγιας πού ε ίνα ι ή πηγή κα ί ή 
μάννα τοΰ μανιάτικου μοιρολογιού. 
Τά 70 αύτά  μοιρολόγια μαρτυρούν, 
άπό τήν πρώτη άκόμα άνάγνωση, δτι 
ό συλλέκτης έχει ύπ ’ δψη του ύλικό 
πολύ περισσότερο άπό αύτό πού μάς 
παρουσιάζει καί πώ ς έφρόντισε νά μάς 
δώση μόνο δτι φέρνει τή σφραγίδα 
τής ανόθευτης λα ϊκής δημιουργίας.

Γιαυτό εχει κανείς  τήν έντύσωση 
δτι κάθε μοιρολόγι τής συλλογής αύ
τής ε ίνα ι τό άντιπροσωπευτικώτερο 
καί τελειότερο ολόκληρης ομάδας 
ίδ ιου τύπου μοιρολογιών, πού έχουν 
πηγάσει άπό παρόμοια περιστατικά, 
πού εκφράζουνε τόν ϊδιο πόνο, τόν 
ίδιο χαημό. "Ετσι θά μποροΰσε κανείς 
νά  ίσχυριστή πώ ς μέσα στά 70 μοιρο- 
μόγια τής συλλογής καθρεφτίζετα ι ό
λόκληρη ή ψυχή τής Μάνης μ’ δλο τό 
σνναισθηματικό της πλούτο. Δέ λ ε ί
πουν οϋτε οί γεμάτο ι σπαραχτικό λυ
ρισμό θρήνοι τών μαννάδων γ ιά  τά 
χαμένα τους πα ιδ ιά  ούτε τά  συγκλο
νιστικά  δραματικά σχεδιάσματα τών 
τραγουδιών τοΰ γδικιωμοΰ. πού λινό  
άπέχουν μόνο άπό τό σχεδίασμα αλη 
θ ινής τραγωδίας.

’Α ξιέπα ινη ε ίν ’ άκόμη. κι ή προσπά
θεια τοΰ συλλέκτη νά  διατηρήση άνό- 
θευτο τό λξκτικό κα ί ν ’ άποδόση, δσο 
ε ίνα ι βέβαια δυνατό, τήν ιδιωματική 
μανιάτικη προφορά.

I. Ο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επειδή πολλοί άπο τούς συν

δρομητές μας καδώς και τούς 
συνεργάτες μας έχουν σκορπι
στή στις έ|οχές, αναγκαστικά νά  
κυκλοφορήσωμε τά τεύχη ’Ιου
λίου και Αύγουστου μαζί κατά 
τό τέλος Αύγούστου.

Snu . Στό προήνούμ. τεΰχος στό ποίημα «Μ παλλάντα»  ̂ά ντί γαύρη ματιά έγινε 
μ α ύ ρη , καί ή ανγη τής νιότης, ανλή  Καί στό κζίτικό σημείωμα γ ιά  τό βιβλίο τοΰ 
Κ. Γαβρεοέα ή ααφ έοζατη EIKQVQP SyLVe ςνφ υέοτα τη .


