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Καράβι ά π λώ νε ι τά φτερά καί π ά ε ι μέ πρίμο αγέρα  
σκορπίζοντας στό διάβα του χερόβολα τούς κρίνους. 
Κάθε του ξάρτι κ ελα ϊδ ε ΐ, χαρούμενη φλογέρα, 
καί π ν ίγ ε ι τούς παθητικούς τοΰ δροσομπάτη θρήνους.
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Μ ά τά φτω χά , τά σ ά λευτα , τά γερασμένα ξύλα  
όπού σα π ίζο υν άχρηστα ρ ιγμένα στή στεριά, 
σάμπω ς νά  τά  συγκλόνισ ε κρυφή μια α νατρ ιχ ίλα  
καί σάμπω ς νά να σ τένα ξα ν , άργότρ ιξαν βαρειά.
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Καί πά λ ι έγώ  προσκυνητής χαμοσυρτός ματώνω  
τά  όλόγυμνα τά  πόδια μου στοΟ δρόμου σου τά γκά θ ια , 
κλειστό σπ ιτάκι σ ιωπηλό, μέ τό στερνό μου πόνο 
άμαρτωλό λιβανω τό , μέ τά σβυστά μου πάθ ια .

Δ έν πεθυμώ  τήν πρώτη μου χαρά γ ιά  ναυρω  πά λ ι 
νά  πλημμυρίση άκράτητη μές σ τάδεια νά  μου στήθη.
Μ 5 ά ς  ήτουν μόνο ναυρ ισκα  στή δροσερή σου άγκάλη  
τά δάκρυα πού μάπόλειψαν, τόν ϋπνο  πού μάρνήθη.
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ΑΡ1ΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (Μετάφρ Π. ^,ΙΦΑΡΑ)

Π Ε Ρ Ι  Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η Σ
(Συνέχεια άπό τό τεΰχος 6 σελ. 166)
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Άπό τούς μύθους άλλοι είναι άπλοι κι’ άλλοι σύνθετοι' γιατί κ ι3 οί πράξεις 

τις όποιες μιμούνται οί μύθοι τέτοιες είναι στήν πραγματικότητα. 'Απλή πράξη 
Ιννοώ εκείνη πού γίνεται, δπως ώρίσαμε, μέ συνέχεια κι’ ένότητα καί τ=λειώνει 
χωρίς περιπέτεια ή αναγνώριση. Σύνθετη πάλι, δποια φτάνει στό τέλος μέ ανα
γνώριση ή περιπέτεια ή καί τά δυό Αύτά δμως πρέπει νά προκύπτουν άπό τήν 
ίδια τή σύνθεση τοΰ μύθου, ώστε ν’ απορρέουν άπό τά προηγούμενα σύμφωνα μέ 
τίς άπαιτήσεις τής ανάγκης ή τής πιθανότητας. Γιατί Ιχει μεγάΛη διαφορά τό νά 
προκύπτουν τοΰτα άπό κείνα καί τό νά γίνονται τοΰτα κατόπιν άπό κείνα.
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Περιπέτεια είναι ή μεταβολή τής καταστάσεως στό αντίθετο, σύμφωνα μέ τά 
προηγούμενα, δηλ. σύμφωνα μέ τούς νόμους τή ; πιθανότητας ή τής ανάγκης. "Οπως 
λ. χ. στόν Οίδίποδα, ενώ ήρθε ό αγγελιοφόρος γιά νά κάμει τόν Οίδίποδα νά χα- 
ρεΐ καί νά τόν άπαλλάξει άπό τό φόβο γιά τή μητέρα του, μέ τό νά ξεσκεπάσει 
ποιός ήταν [ό Οίδίπους], κατώρθωσε τό αντίθετο. Καί στό Λυγκέα, ενώ αύτόν τόν 
πήγαιναν νά τόν σκοτώσουν κι’ ό Δαναός ακολουθούσε γιά νά τόν σκοτώσει, τδφ=- 
ραν τά πράγματα νά σωθεί ό πρώτος καί νά σκοτωθεί ό δεύτερος.

’Αναγνώριση είναι, καθώς φανερώνει κι’ ή λέξη, ή μεταβολή άπό τήν άγνοια 
στή γνωριμία ή [άπό τήν έχθρα] στή φιλία ή [άπό τή φιλία] στήν έχθρα τών προ
σώπων πού πρόκειται νά εύτυχήσουν ή νά δυστυχήσουν. Ή καλύτερη αναγνώριση 
είναι, δταν συνοδεύεται μέ περιπέτεια, δπως λ. χ. στόν Οίδίποδα. ’Εκτός αύτής 
υπάρχουν βέβαια κ ι’ άλλες άναγνωρίσεις, γιατί συμβαίνει καμμιά φορά νά προκύ
πτουν κ ι’ άπό τάψυχα πράγματα ή άπό τά τυχαία γεγονότα καί μπορεί άκόμη ν’ 
άναγνωρίσει κανείς άν μιά πράξη είναι ή δέν είναι δική του. Άλλά ή άναγνώριση 
πού ταιριάζει τέλεια στό μύθο καί στήν πράξη είν’ αύτή πού άναφέραμε, γιατί 
αύτή Ιχει τή δύναμη νά προκαλέσει τή συμπόνια ή τό φόβο. Καί ή τραγωδία 
είναι μίμηση τών πράξεων πού προκαλοΰν αύτές τίς συγκινήσεις. Εκτός τούτου 
τάτυχήματα καί οί ευτυχίες άπό τέτοια γεγονότα συμβαίνουν.

Άφοΰ ή άναγνώριση γίνεται σέ πρόσωπα, Ιχουμε μιά περίπτωση πού ό Ενας 
αναγνωρίζει τόν άλλο, δταν αύτός είναι γνωστός, κι’ άλλη πού πρέπει κ ι’ οί δυό 
νά γνωρίσουν ενας τόν άλλο, δπως λ. χ. στήν « ’Ιφιγένεια έν Γαύροις» δπου δ 
Όρέστης γνώρισε τήν ’ Ιφιγένεια άπ’ τήν επιστολή, άλλά χρειαζόταν κ ι’ άλλη άνα
γνώριση γιά νά γνωρίσει κ ι’ ή ’Ιφιγένεια τόν Όρέστη.

Δυό μέρη λοιπόν τοΰ μύθου είναι ή περιπέτεια κ ι’ ή άναγνώριοη. Τρίτο-είναι 
τό πάθημα. Πάθημα είναι κάθε πράξη πού φέρνει τό θάνατο ή τήν έδύνη, δπως
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οί φόνοι πού γίνονται στή σκηνή, οί άνυπόφοροι πόνοι, οί τραυματισμοί κ ι’ δλα τά 
παρόμοια.
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Μιλήσαμε μέχρι; εδώ γιά τά στοιχεία τής τραγωδίας, πού δημιουργούν τό εί
δος της Ά ν τώρα πάρωμε βάση τήν έκταση καί τά ξεχωριστά τμήματα στά όποια 
μπορεί νά διαιρεθεί, τά μέρη της είναι τάκόλουθα : Πρόλογος, επεισόδιο, έξοδος, 
χορικο. Ιό τελευταίο διακρινεται παλι σε δυο : παροοος καί στάσιμο. Τά μέρη 
αύτά είναι κοινά σ δλες τις τραγωδίες, Τά ιδιαίτερα, πού υπάρχουν μόνο σέ μερι
κές, είναι τά «άπό σκηνής» καί οί κόμμοι.

Πρόλογος είναι ενα ολόκληρο τμήμα τραγωδίας, πού βρίσκεται πριν άπό τήν 
πάροδο τού χορού, επεισόδιο, ενα όλόκληρο τμήμα τραγωδίας άνάμεσα σέ δύο ολό
κληρα χορικά, έξοδος, ενα όλόκληρο τμήμα τραγωδίας πού δέν υπάρχει κατόπι του 
τραγούδισμα τού χορού.

’Από τ* χορικά, πάροδος λέγεται όλόκληρο τό πρώτο κομμάτι πού λέγει ό 
χορος, στάσιμο, τό τραγούδισμα τού χορού πού δέν εχει στίχους άναπαιστικούς 
και τροχαϊκούς. Κόμμο; λέγεται ό κοινό; θρήνος τού χορού καί τών υποκριτών 
άπό τή σκηνή.
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Συνεχίζοντας τώρα θά μΐ\ή;ομε κατά σϊίρά γιά τά πράγματα πού πρέ ιει νά 

επιζητούν καί τά πράγματα πού πρέπει '/αποφεύγουν εκείνοι πού συνθέτουν τούς 
μυθους και γιά τ ι; προϋποθέσεις πού χρειάζονται γιά νά φέρει ή τραγωδία τάπο 
τέλεσμά- της

Αφού λοιπόν ή υπόθεση τή; εξαιρετική; τραγωδίας δέν πρέπει νάναι άπλή 
αλλά σύνθετη καί μάλιστα νά μιμείται πράξεις, πού προκαλούν τό φόβο καί τή 
συμπόνια, (γιατί τούτο είναι τό χαρακτηριστικό τής μίμησης αύτής), γίνεται αμέ
σως φανερό πώς ούτε οι ενάρετοι άνθρωποι πρέπει νά παρουσιάζονται πέφτοντας 
άπο τήν ευτυχία στη δυστυχία (γιατί αύτό προκαλεΐ τήν άγανάχτηση άντί γιά το 
φόβο και τή συμπόνια), ούτε οΐ κακοί άπό τή δυστυχία στήν εύτυχίχ, (γιατί αύτό 
περισσότερό ά,τό κάθε άλλο είν όλότελα ξένο πρός τήν τραγωδία καί δέν εχει τ ί
ποτε τό τραγικό, γιατί ούτε τή φιλανθρωπία μας [κανοπο.εΐ ούτε τή συμπόνια ή 
τό φόβο προκαλεΐ)' ούτε πάλι ό πολύ κακός νά πέφτει άπό τήν εύτυχία στή δυ- 
στυχία, (γιατί μιά παρόμοια σύνθεση μπορεί νά ικανοποιεί τή φιλανθρωπία μα;, 
άλλά^δέν προκαλεΐ ούτε τή συμ-όν.α ούτε τό φόβο, γιατί τό ενα, δηλ. ή συμπόνια' 
γεννιέται για κάποιον πού δυστυχεί χωρίς νά τάξίζει καί τό άλλο, δηλ. ό φόβος, 
για κάποιον ομοιο μας. "Ωστε μιά σύνθεση σάν τήν προηγούμενη δέ θά μας φέρνει 
ούτε συμπόνια ούτε^φόβο). Μένει λοιπόν ό άνθρωπος πού βρίσκεται άνάμεσα σ’ 
δλους αυτούς, κ ι’ είν’ εκείνος πού μήτε γιά τήν άρετή. καί τή δικαιοσύνη του δια- 
κρίνεται καί μήτε άπό τήν κακία καί τήν αδικία του πέφτιι στή ουσιυχία, παρά 
μονον απο καποια πλάνη του. Καί πρέπει αύτός νάνήκει στούς άνθρώπους πδγιναν 
γνωστοί γιά τή μεγάλη δόξα και τ ψ  εύτυχία τους, δπως 4 Οξδίλο^ας, ό θυέ
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στης, κι" άλλοι ξακουστοί άντρες πού κατάγονται άπο παρόμοια γένη.
Είν’ άνάγκη λοιπόν ό πετυχημένος μΰθος νάειναι άπλός, δχι διπλός, δπως νο

μίζουν μερικοί, καί νά φέρνει δχι απο τη δυστυχία στην ευτυχία αλλά τα/τιθετο, 
άπό τήν ευτυχία στή δυστυχία, κ ι’ δχι για κακουργήματα παρά γιά κάποια μεγάλη 
πλάνη ένός ανθρώπου σάν κ ι’ αυτούς πού είπαμε ή καλύτερου ή καί χειρότερου. 
’Απόδειξη εχομε αύτό πού γίνεται. Στά παλια χρονιά δηλ. οι ποιητές έπαιρναν 
στή σειρά οποίους μύθους τύχαινε, τώρα δμως οι καλύτερες τραγωδίες έχουν τη/ 
όπόθεσή τους άπ’ τήν ιστορία λίγων σπιτιών, δηλ. άναφέρονται στόν Άλκμέωνα, 
στόν Οίδίποδα, στόν Όρέστη, στό Μελέαγρο, στό Θυέστη, στόν Τήλεφο καί σ’ δσους 
άλλους ετυχε νά πάθουν ή νά προξενήσουν φοβερά δυστυχήματα.

Λοιπόν αύτή τή σύνθεση πρέπει νάχει μιά πολύ καλή τραγωδία καί σύμφωνη 
μέ τούς κανόνες τής τέχνης. Γι’ αύτό έχουν άδικο δσοι κατηγοροΰν τόν Ευριπίδη 
πώς επιδιώκει συστηματικά τοΰτο στίς τραγωδίες του και πώς οι πιό πολλές του 
τελειώνουν στή δυστυχία, γιατί, καθώς είπαμε, τοΰτο είναι το σωστό. Κι ή πιο 
μεγάλη άπόδειξη είν’ αύτή· στή σκηνή καί στούς άγωνες οί παρόμοιες .τραγωδίες 
φαίνονται τραγικώτατες, αν παιχτοΰν καλα, κι ο Ευριπίδης, μολονότι στην οικο
νομία τών άλλων στοιχείων δέν τά καταφέρνει τοσο, φαίνεται δμως πολύ τραγι- 
κώτερος άπό τούς άλλους ποιητές.

Δεύτερη έρχεται μιά άλλη τραγωδία, πού μερικοί τη θεωροΰν και πρώτη, 
εκείνη πώχει διπλή σύνθεση, σάν τήν ’Οδύσσεια, καί τελειώνει αναποδιαζοντας την 
τύχη καί τών καλών καί τών κακών. Αύτήν τήν κάνει νά φαίνεται σπουδαιότερη 
ή άδυναμία τοΰ θεατρικοΰ κοινοΰ, (γιατί κΓ οί ποιητές συμμορφώνονται μέ τις 
επιθυμίες τών θεατών καί φροντίζουν νά τις ικανοποιούν). 'Όμως ή ευχαρίστηση 
πού μάς δίνει αύτή δέν εχει σχέση μέ τήν τραγωδία, παρά μόνο μέ τήν κωμωδία,
γιατί εκεί κ ι’ οί πιό εχθροί στό μΰθο, δπως δ Όρέστης κι ο Αιγισθος, τ.-λευταΐα
φεύγουν [άπό τή σκηνή] φιλιωμένοι καί δέ σκοτώνεται κανένας.

14
Ό φόβος κι’ ή συμπόνια μπορεί νά γεννηθούν κι’ άπό τό θέαμα μόνον, άλλά 

τό σπουδαιότερο κ ι’ αύτό πού ταιριάζει πιό πολύ στήν άξία τοΰ καλοΰ ποιητή 
είναι νά προκληθοΰν άπό τή σειρά τών γεγονότων. Πρέπει δηλ. νά γίνεται ή συν- 
θεοη τοΰ μύθου καί χωρίς τήν προϋπόθεση τοΰ θεάματος, μέ τέτοιο τροπο,^που να 
πιάνει φοίκη καί συμπόνια τόν ακροατή μόνον άπό τά γεγονότα, δπως παθαίνει κα
νείς, δταν ακούει τό μΰθο τοΰ Οίδίποδα. Τά νά προκαλεΐ κανείς αύτές^τίς συγκινή
σεις μέ τά θέαμα είναι κ ι’ άπό τήν τέχνη κάπως ξένο, κ ι3 έξαρταται άπό τα έξοδα 
τοΰ χορηγού. "Οσοι πάλι μέ τό θέαμα δέν αποβλέπουν νά κινήσουν τά φόβο π*ρα 
μόνον τό θαυμασμό, δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τήν τραγωδία, γιατί  ̂ δέν πρέπει 
νά ζητάμε άπό τήν τραγωδία κάθε είδους συγκίνηση, άλλά μόνο τήν αποκλειστικά 
δική της. Κι’ άφοΰ δ ποιητής πρέπει μέ τή μίμηση νά προκαλέαει τό φόβο καί τή 
ουμπόνια είναι φανερό πώς πρέπει νά πετύχει τοΰτο με τα γεγονοτα.

Ά ς  ίδοΰ(Λε Έώρ« ποια είνα ι-αύτά τά γεγονότα.
01 άνθρωποί κάνουν τέτοΐ?ς πράξεις- [πού προκαλοΰν τό φοβο κτλ.] ανα
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γκαστικά θάειναι μεταξύ τους ή φίλοι ή εχθροί ή αδιάφοροι. ’Άν βλάπτει κάποιος 
εχθρός τόν εχθρό του ή πρόκειται νά τόν βλάψει, τά πράγμα δέ φέρνει καμμιά 
συμπόνια άλλά μόνο δημιουργεί ενα πάθημα. Τό ίδιο καί μεταξύ τών άδιαφόρων. 
"Οταν δμως τά παθήματα συμβαίνουν άνάμεσα σέ φίλους, δπως λ. χ. άν σκοτώνει 
ή πρόκειται νά σκοτώσει ή όπωσδήποτε νά βλάψει αδελφός τόν άδελφό ή γυιός τόν 
πατέρα ή μητέρα τά γυιά ή γυιός τή μητέρα, αυτές τις περιπτώσεις πρέπει νά 
τις προτιμοΰμε.

Τούς μύθους πού μας είναι γνωστοί άπά τήν παράδοση δέ μποροΰμε νά τούς 
τροποποιοΰμε, (δπως λ. χ. γιά τήν Κλυταιμνήστρα πού σκοτώθηκεν άπά τόν 
Ορεστη και γιά τήν Εριφύλη άπό τόν Άλκμέωνα). Πρέπει λοιπόν ό ποιητής μόνο 

νά ξεδιαλεγει τά στοιχεία πού βρίσκονται στήν παράδοση καί νά τά χρησιμοποιεί 
καλα. Τι εννοώ καλά, θά το εξηγήσω.

Την [τραγική] πράξη μπορεί να την κάνουν, δπως γίνεται στίς συνθέσεις τών 
παλαιών ποιητών, πρόσωπα πού γνωρίζουν καί ξαίρουν τή φιλία τους ή τή συγγε- 
νειά τους, δπως κ ι’ δ Ευριπίδης παρουσίασε τή Μήδεια νά σκοτώνει τά παιδιά 
της. Μπορεί ομως νά κάνουν τη φοβερή πράξη χωρίς νά ξαίρουν τή συγγενειά τους 
καί νά τή μάθουν υστέρα, δπως ό Οίδίποδας τοΰ Σοφοκλή. Έ κεΐ βέβαια τά κακό 
εχει γίνει πριν αρχίσει τό δράμα, μπορεί δμως νά γίνει καί μέσα στήν τραγωδίαν, 
δίίως κάνει ο Αλκμεωνας τοΰ Άστυδάμαντα κ ι’ ό Τηλέγονος στόν Όδυσσέα τραυ
ματία. Εκτός απ αύτά υπάρχει άκόμη καί μιά τρίτη περίπτωση, δταν ενας εκεί 
που σκοπεύει να Ικτελεσει κάποιο άθεραπευτο κακό σέ φίλο του ή συγγενή του 
χωρίς νά τόν γνωρίζει, τόν γνωρίσει πριν τά κάμει. ’Άλλη περίπτωση δέν υπάρχει 
γιατί ή θά κάμει κανείς ή δέ θά κάμει καί ή θά γνωρίζει ή δέ θά γνωρίζει. Ά π ’ 
αυτά τό χειρότερο είναι όταν αυτός πού πρόκειται νά κάμει τό κακό γνωρίζοντας 
άναβάλει και δέν τά κάμει, γιατί καί τήν άγανάχτηση προκαλεΐ καί τραγικά δέν 
είναι, αφοΰ οέ φερνει παθημα. Γι αυτό κανείς δέ χρησιμοποιεί τέτοια περίπτωση, 
παρα πολυ σπανια, οπως λ. χ. στην Αντιγόνη ή συμπεριφορά τοΰ Αϊμονα πρός 
τόν Κρεοντα. Κατόπιν ερχεται τό νά έκτελέσει τήν πράξη [γνωρίζοντας]. Καλύ
τερο είναι νά κάμει τήν πράξη χωρίς νά γνωρίζει καί νά γνωρίσει υστέρα, γιατί 
τδτι καί την αγαναχτηση δεν προκαλεΐ κ ι’ ή άναγνώριση φέρνει μεγάλη έκπληξη. 
Τά πιό καλύτερο ομως απ δλα είν’ αύτό πού άναφέραμε στήν τρίτη περίπτωση, 
δπως λ. χ. στόν Κρεσφοντη ή Μερόπη πρόκειται νά σκοτώσει τό γυιό της, άλλά 
τόν αναγνωρίζει καί δέν τόν σκοτώνει καί στήν ’Ιφιγένεια τά ίδιο ή αδελφή τόν 
άδελφο καί στήν Ελλη ο γυιός πρόκειται νά πουλήσει τή μητέρα του, άλλά τήν 
αναγνωρίζει.

Γι αυτους τούς λογους συμβαίνει κ ι’ αύτό πού είπαμε πρωτήτερα, δτι δηλ. 
οι τραγωδίες δεν αναφερονται σέ πολλές οικογένειες. Γιατί οί ποιητές μέ πολλές 
άναζητησεις τυχαία κι δχι απά τήν τέχνη τους εύρήκαν τούς μύθους πού βοηθάνε 
στήν επιτυχία τους Αναγκάζονται λοιπόν νά καταφεύγουν δλοι σ’ αυτές τις οικο
γένειες πώχουν πάθει τά κατάλληλα γιά τήν τραγωδία παθήματα.

Οσο γιά τή σύνθεση τών γεγονότων καί γιά τήν ποιότητα τών μύθων άς μεί
νομε σ’ αύτά.

(Συνέχεια στό αλλο  φύλλο)



ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 
ΤΑ ΕΝΙ ΚΙΡΚΗΣ

Και στήν Αιαία εφτάσαμε, νησί, πού έκατοικοΰσεν 
ή Κίρκη, τρομερή θεά μ’ ανθρώπινη φωνουλα, 
ή ωριομαλλοΰσ’ αύτάδερφη τοΰ κακοβούλου Αΐήτη' 
κ’ οι δυό τον κοσιιοφωτιστη τον Ηλιο είχαν πατέρα, 
κ1 είχαν τήν Πέρση μάννα τους, τοΰ Ώκεανοΰ τήν κόρη. 
Έ κεΐ τό πλοίο αράξαμε βουβοί στό περιγιάλι, 
μέί σέ λιμάνι απάνεμο, που θεος μας ο^δηγοΰσε 
κα'ι βγαίνοντας πέσαμε κεΐ δυό μέρες και δυό νύχτες 
και τήν καρδιά μας έτρωγαν ό κάματος και οΐ πίκρες.

Μά δταν τήν τρίτη χάραξε ή ωριομαλλοΰσ’ Αυγουλά, 
τό κοφτερό μου παίρνοντας σπαθί και το κοντάρι, 
γοργά άπό τό καράβι μου σέ ξάγναντο ανεβαίνω, 
μην άγναντέψω εργα θνητών κι άφογκραστώ λαλιά τους. 
Και στάθηκα σ’ άκροβραχου τη βιγλα ανεβασμενος, 
και νά, ’πό τήν πλατύδρομη τή γη καπνό αντικρύζιο, 
μές άπό λόγγους και δρυμά, στής Κίρκης τά παλάτια. 
Στέκω και διαλογίζομαι και διαμετραω τό νοΰ μου 
νά πάω νά μάθω, ως είδα εκεί φωτιάς καπνό νά βγαίνη ; 
'Ωστόσο τούτο πιο κοίλο στο λογισμο μου εφανη 
πρώτα νά σύρω στό γιαλό, στό πλοίο μου, καί νά δώσω 
νά φαν οι σύντροφοι κι απε να στειλω για να μάθουν- 

Μά εκεί που ζύγωνα κοντά στό διπλιορο καραβι, 
κάποιος θά μέ σπλαχνίστηκε θεός, πού μόνος ήμουν, 
και στέλνει μου ύψικερατο, τρανό στο δρομο ελάφι, 
πού στό ποτάμι άπ’ τή βοσκή κατέβαινε τοΰ δάσου, 
νά πιή νερό, γιατ'ι ενοιωθε βαρυ τοΰ ηλιοΰ το καμα.
Σάν εβγαινε, του δινοο χεικχμεσίζ στη
πέρα γιά πέρα τό περνάει τό χάλκινο κοντάρι,
καί πέφτει χάμου βόγγοντας, κα'ι πεταξε ή ψυχη τ υ.
Τότε, πατώντας το, τραβάω απ τη λαβωματια του
τό χάλκινο κοντάρι μου, χάμω οτή γή τό γέρνω
κι αφήνω το, καί σπάζοντας κλωνάρια καί λυγόνες,
πλέκω σά μιάν όργυιά σκοινί καλοστριμμενο ολοΰθε,
καί τοΰ πελώριου τοΰ θεριοΰ δενω μαζί τά ποδιά,
καί τό περνάω στό σβέρκο μου και πάω γιά τό καράβι
μέ τό κοντάρι στήριγμα, τί βολετό δέν ήταν
μέ τδνα χέρι νά κρατώ θεορατο ζώο στόν ώμο.
Μπρος στό καράβι ρίχνω το καί παω σιμα και κρένω
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με λόγια γλυκομίλητα κι άσκώνω τούς συντρόφους
«ώ φίλοι, μ ολους τούς καημούς δέ θέ νά κατεβοΰμε, 

πριν νάρθη άκόμα ή μέρα μας, μές στοΰ “4 δη τά παλάτια. 
Μόν’ έλα, δσο εχουμε ψωμί καί πιώμα στό καράβι, 
μη λησμονάμε το φαγι καί μή μας δέρνη ή πείνα »

Ειπα κ ευθυς τα λόγια μου τάκοΰν, ξεσκεπαζόνται, 
στο περιγιάλι βγαίνουνε τοΰ ασίγαστου πελάγου, 
κ’ εκεί τό λάφι έθαύμαζαν, πού ήταν θεριό μεγάλο.
Σά χόρτασαν τά μάτια τους τό θαμα νά θωροϋνε, 
νίψαν τά χέρια κ’ έστησαν υπέροχο τραπέζι.
Ετσι εκεί τοτε ολημερις κι δσο νά δύση ό ήλιος, 

μ’ άφθονο κρέας γλεντούσαμε καί μέ γλυκό κρασάκι.
Καί ό ήλιος σά βασίλεψε καί τό σκοτάδι άπλώθη, 
νά κοιμηθούμε γύραμε σι άκροθαλάσσι χάμω.
Κι ως ήρθε ή ροδοδάχτυλη νυχτοφερμένη αύγούλα. 
σέ σύνάξη τούς έκραξα καί τοΰτα σέ δλους ειπα'

’Ώ φίλοι, εδώ δέν ξέρουμε, ποΰ δύσμα καί ποΰ αΰγούλα, 
ποϋθε βυθάει κατ’ άπ’ τή γης ό φωτοδότης ήλιος, 
και ποΰθε βγαίνει' μον εμπρός, γοργά ας συλλογιστούμε, 
μή καί καν’ άλλο είναι στρατί' μά εγώ θαρρώ δέν είναι. 
Γιατ ειδα εκεί πού ανέβηκα, στοΰ άκρόβραχου τή βίγλα, 
νησί, πού γύρω άπέραντος τό στεφανώνει πόνιος, 
και χαμηλό ξαπλώνεται, καί στοΰ νησιοΰ τή μέση, 
μές άπό λόγγους καί δρυμά, καπνό τά μάτια μου είδαν.

’Έτσι ειπα κ’ ή καρδούλα τους στά σ[ήθια ,τους ερράγη, 
τοΰ Λαιστρυγόνα τά φριχτά σά θυμηθήκαν εργα 
κ,α τή μανία τοΰ Κύκλωπα τοΰ άκαρδου άνθρω.τοφάγου. 
Καί κλαΐγαν καί βογγούσανε καί χύναν μαΰρο δάκρυ' 
αλλ οσο και να μύρονταν σέ τί θέ νά φελοΰσε ;
Τοτε κ εγω, αριθμιζοντας, χωρίζω τούς συντρόφους 
σέ μέρη δυό κ’ ενα αρχηγό γιά τό καθένα ορίζω' 
για τονα εμε, το θεομορφον Εύρύλοχο γιά τάλλο.
Γοργά σέ κράνος χάλκινο τινάζομε τούς κλήρους, 
κι ο κλήρος τοΰ τρανοψυχου τοΰ Εύρύλοχου επετάχτη.
Κιναει να πάη κ είκοσιδυό σύντροφοι άκολουθάνε' ·
κλαιν οι που φευγουν, και θρηνούν δσοι απομένουν πίσω.

Μες σέ λαγκαδα ευρηκανε τής Κίρκης τά παλάτια 
χτισμένα σ’ ενα ξέφωτο μέ λαξεμένες πέτρες' 
τριγύρω λύκοι τοΰ βουνοΰ καθόνταν καί λιοντάρια, 
πού τάχε εκείνη μέ κακά βοτάνια μαγεμένα.
Στούς άντρες δέν εχυμηξαν, μόν’ τίς μακρές ουρές τους 
κουνώντας εσηκωθηκαν και τους καλοδέχονταν.
Καθώς αφέντη τά σκυλιά, σάν ερχεται άπό δείπνο,
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τόν καλοδέχονται, γιατί πάντα λιχουδιά φέρνει, 
ετσι κ’ οί δυνατώνυχοι λύκοι καί τά λιοντάρια 
τούς χαΐδευαν' κ’ έτρόμαξαν τάγρια θεριά θωρώντας.
Στέκουν στή θύρα τής θεάς μέ τις ωραίες πλεξούδες, 220
τήν Κίρκη άκοΰν νά τραγουδή με τή γλυκειά λαλιά της, 
κι αθάνατο τρανό πανί, σάν τών θεών, νά ύφαίνϊ], 
τά ωραία καί τά ψιλόφαντα χαριτωμένα υφάδια.
Τότε δ Πολίτης κρένει τους, ό άξιος πολέμαρχος,
που δ πιό πιστός καί λατρευτός άπ’ τούς συντρόφους μου ήταν- 225

«*Ω φίλοι, κάποια μέσαθε στόν αργαλειόν υφαίνει 
καί τραγουδάει γλυκά-γλυκά κι δλο άντηχάει τό σπίτι, 
θεά ή γυναίκα' ας κράξουμε γοργά καί μήν άργοΰμε.»

’Έτσι τούς είπε' κ’ έκραξαν εκείνοι καί καλοϋσαν.
Καί βγαίνει αύτή καί τις λαμπρές ευθύς ανοίγει θΰρες 230
καί τούς καλεΐ' κι αστόχαστα τήν άκλουθοϋσαν δλοι' 
μά έμεινε πίσ’ δ Εύρύλοχος, σά νάνοιωθε παγίδα.
Τούς μπάζει εκείνη, σέ σκαμνιά καί θρονους τους καθίζει, 
κι ανακατώνει τους τυρί, μέλι ξανθό κι άλεΰρι
μές σέ πραμνιώτικο κρασί, καί στο φαγί τους σμίγει 23ο
φίλτρα φριχτά, πού δλότελα τή γή τους νά ξε/.άσουν, 
καί τότε σάν τούς έδωσε καί τδπιαν, τούς χτυπάει 
μ’ ενα ραβδί καί κλείνει τους στό χοιροστάσι μέσα.
Κ’ εκείνοι χοίρων κεφαλές, φωνή καί τρίχες είχαν,
καί σώμα, κι δμως πάντα δ νοΰς άπόμενε σάν πρώτα. 240
“Ετσι κλεισμένοι έκλαίγανε καί ρίχνει τους ή Κίρκη
τροφή, τοΰ πρίνου τούς καρπούς, ακρανια, βαλανίδια,
πού οί χοίροι οι χαμωκΰλητοι να τρώνε συνηθάνε.

Κι ό Εύρύλοχος γυρνάει γοργά στό μαΰρο τρεχαντήρι, 
γιά τούς συντρόφους νά μάς πή, και τη φριχτή τους μοίρα. ^45
Μά λέξη δέν εδύνοταν νά βγάλη, κι ας ποθούσε' 
κατάκαρδα τόν έθλιβεν ο πονος και τα ματια 
δάκρια γέμιζαν, κ’ έπνιγε τό κλάμα τήν ψυχή του.
Ά λλ3 δταν σαστισμένοι πι ι τόν έρωτούσαμε δλοι,
τότε μάς είπε τό χαμο τών άλλων μας συντρόφων 250

«Τραβούσαμε, Όδυσσέα λαμπρέ, μες στά δρυμα, οπως είπες, 
καί σέ λαγκάδα βρήκαμε τρισεμορφο παλατι, 
χτισμένο σ’ ενα ξέφωτο μέ λαξεμενες πετρες.
ΈκεΙ υφαινε στόν αργαλειό καί γλυκοτραγουδούσε
θεά η γυναίκα' κ5 έκραξαν οί φίλοι καί καλοϋσαν' 255
καί βγαίνει ευθύς καί τις λαμπρές ανοίγει εκείνη θΰρες,
καί τούς καλεΐ κι αστόχαστα τήν άκλουθήσαν δλοι-
δμως εγώ πισώμεινα, σά νάνοιωσα παγίδα.
Κι άφαντοι έγιναν δλοι τους, κανείς δεν ξαναφανη
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κι ώρα πολλήν εκάθησα κι άγνάντευα δλοένα. 260
Έ τσ ’ είπε" καί τό χάλκινο περνάω εγώ στόν ώμο 

τό άσημοκάρφωτο, μακρύ σπαθί μου καί τά τόξα 
καί πάλι τόνε πρόσταξα τό δρόμο νά μοΰ δείξη.
Τά γόνατα αγκαλιάζοντας αυτός μέ παρεκάλει
[καί δέρνοταν καί μούλεγε μέ φτερωμένα λόγια]' 265

«Μή σέρνεις με άθελα γιά κεΐ, μόν’ άσε με ’δω πέρα' 
σοΰ λέω πώς μήτε σύ θάρθής, θεογέννητε, μητ’ άλλον 
θά φέρης πίσω σύντροφο. Μόνο γοργά μέ τούτους 
ας φεύγουμε, μή καί σωθοΰμ’ άπό τή μαύρη μέρα.
Αύτά μοΰ λέει καί τότ’ εγώ γυρίζω καί τοΰ κρένω' 270

Εύρύλοχε, μένε, σά θές, εδώ, στή θέση ετούτη, 
στο κούφιο μαυροκάραβο κοντά, νά τρώς νά πίνης' 
ομως εγώ θά πάω, γιατί τρανή μέ βιάζει ανάγκη.

Έ τσ ι ειπα, κι άπ’ τή θάλασσα κι απ’ τό καράβι φεύγω.
Μά εκεί πού, μές απ’ τά ιερά λαγκάδια περπατώντας, 275
εζύγωνα στής μάγισσας τής Κίρκης τό παλάτι, 
νά κι δ χρυσόρραβδος Έρμης, στό σπίτι ως ετραβούσα 
προβάλλει εμπρός μου, παίρνοντας παλληκαριοϋ τήν όψη, 
που πρωτανθοΰν τά γένεια του, κ’ ή νιότη του δλο χάρη' 
καί σφίγγοντας τό χέρι μου τά λόγια αύτά μοΰ λέγει' 280

«Ποϋ πας εδώθε, δύστηνε, σέ τόπο πού δέν ξέρεις, 
μές στά βουνά μονάχος σου ; Στό στέρεο χοιροστάσι 
τής Κίρκης οί σύντροφοι σου σά χοίροι είναι κλεισμένοι.
Νά τούς λυτρώσης έρχεσαι ’δώ πέρα ; εγώ σού λέγω
δέ θά γυρίσης μητ’ έσύ, θά μείνης, δπου οί άλλοι. 285
Μόν’ έλα, κι άπ’ τή συμφορά νά σέ γλυτά»σω θέλω'
νά, πάρε τό σωτήριο αύτό βοτάνι καί στής Κίρκης
έμπα τό δώμα' άπ’ τήν κακή θά σέ φυλάη τήν ώρα.
“Ολες τής Κίρκης θά σοΰ είπώ τις δολερές τις τέχνες.
Θέ νά σοΰ φτιάση φαγητό καί φίλτρα θά σοΰ ρίξη' 290
ωστόσο δέ θά δυνηθή μ’ αύτό νά σέ μαγέψη, 
τί τό βοτάνι τό καλό, πού εγώ θέ νά σοΰ δώσω, 
θέ νά σκορπάη τά μάγια της' άκου καί τάλλα τώρα'
Μέ τή μακριά βεργούλα της άμα σ’ άγγίση ή Κίρκη,
άπ’ τό πλευρό σου τράβα εσύ τό κοφτερό σπαθί σου,
κι ωρμησε ευθύς απάνω της, πώς τάχα θά τή σφάξης. 295
Τρεμοντας τότε θά σοΰ είπή μαζί της νά πλαγιάσης,
κ’ έχε στό νοΰ σου τής θεάς μήν άρνηθής τήν κλίνη*
ετσι καί σένα θά νοιαστή κι αυτούς θά λευτερώση.
Μά νά σοΰ άμώση γύρεψε τών θεών τό μέγαν δρκο,
πώς άλλο δέ θά βουληθή κακό γιά σέ κανένα, 300
μήπως αντρειά καί δύναμη, σά γυμνωθής σοΰ άρπάξη.
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Είπε καί ξερριζώνοντας τό βότανο άπ’ τό χώμα 
τοΰ "Αργού ό φονιάς, μοΰ τδδωσε καί μοΰδειξε πως ηταν.
Κ’ ήτανε μαΰρη ή ρίζα του καί τάνθι του σά γαλα-
«μώλυ» τό λέγουν οί θεοί, καί δύσκολα οι άνθρωποι ^Οο
τό ξερριζώνουν οί θνητοί' οΐ θεοί μπορούν τά παντα.

Τότες έκίνησε ό Έρμης γιά τοΰ ’Όλυμπου τις ράχες 
μές απ’ τά δάση τοΰ νησιοΰ, κ’ εγώ κατά τής Κίρκης 
τραβάω τόν πύργο, καί πολλά κλωθόφερνα στό νοΰ μου.
Στέκω στή θυρα τής θεάς μέ τίς ωραίες πλεξούδες  ̂̂
καί κράζω καθώς στάθηκα, καί τή φωνή μου ακούει.
Βγαίνει ή θεά καί τίς λαμπρές ευθύς ανοίγει θυρες, 
καί μέ καλεΐ, κ’ εγώ άκλουθώ μέ τήν καρδια θλιμμένη.
Σ’ άργυροκάρφωτο θρονί μέ πάει καί μέ καθίζει,
[ωραίο καί μυριοσκάλιστο καί μέ σκαμνί στά πόδια]. 31ο
Καί μοΰφτιανε χυλό νά πιώ μές σέ χρυσό ποτήρι 
κ’ έρριχνε φίλτρα, τό κακό στό νοΰ της μελετώντας 
Καί σάν τό πήρα κ’ ήπια το χωρίς νά μέ μαγεψη, 
μέ τό ραβδί χτυπώντας με μοΰ λέει καί μοΰ φοοναζει 
«Σύρε καί σύ τούς φίλους σου νά βρής στο χοιροστασι». 3^0

Είπε' κ’ εγώ, γυμνο5νοντας τό κοφτερό σπαθί μου, 
στήν Κίρκη όρμάω σά νάθελα νά τήνε κομματιασω.
Βγαίνει φωνή σπαραχτική, στά γόνατά μου πεφτει, 
καί κλαίει καί δέρνεται καί λέει μέ φτερωμενα λόγια

«Ποιος είσαι σύ; ποΰθ’ έρχεσαι; ποιά ή χώρα σου, οΐ γονιοί σου; 32ο 
θάμ α ! καί πώς δέ σ’ έπιασαν τά φίλτρα τοΰτα πουπιες ! 
κανείς ποτέ δέ βάσταξε θνητός στά βότανα μου, 
μιας καί τά πιή καί τό φραγμό περάσουν τών δοντιών του.
’Έχεις στά στήθια σου ψυχή πού δέν τήν πιάνουν μάγια.
Ά  ! θασαι ό τετραπέρατος εκείνος Όδυσσέας, 
πού δλο δ χρυσόρραβδος Ερμής μοΰ τδλεγε πώς θάρθη 
μέ τό γοργό καράβι του, γυρνωντας απ την Τροία 
Μόν’ έλα βάλε τό σπαθί στή θήκη του καί πάμε 
στήν κλίνη μου νά γΰρουμε νά σφιχταγκαλιαστούμε, 
στά χάδια μας καί στά φιλιά νά βρούμε εμπιστοσύνη. 33ο

Αύτά μοΰ λέει, κ’ ευθύς εγώ τής απαντάω καί κρένω'
5Ω Κίρκη, πώς μοΰ τό ζητάς ναμαι καλός μαζί σου, 
πού έκαμες τούς συντρόφους μου μές στό παλάτι χοίρους ; 
καί μένα μέ κρατείς εδώ καί δολερά καλεΐς με,
στό θάλαμό σου νά χωθώ, σοήν κλίνη σου νά γύρω, 340
γιά νά μ’ εύρής ξαρμάτωτο νά πάρης τήν άντρειά μου !
Ποτέ δέ θά θελήσω εγώ στήν κλίνη σου ν ’ ανέβω, 
σά δέ δεχτής εσύ, θεά, τρανό ναμωσης ορκο, 
πώς άλλη μαύρη συμφορά δέ μελετάς γιά μένα.
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Ειπα κι ευθύς ορκίζεται καθώς τής έζητοΰσα. 345
Κ έτσι λοιπόν σάν άμωσε καί τελείωσε τόν δρκο, 
στής Κίρκης τότε ανέβηκα τό τρισωραΐο κρεββάτι.
Ώστόσω συγυρίζανε μές στό παλάτι οί βάγιες'
τεσσερις μές στά σπίτια της καί προκομμένες ήταν,
δπου τίς είχαν οί πηγές καί τάλση γεννημένες 350
καί τά ιερά πού χύνονται στή θάλασσα ποτάμια.
Ή  μιά στούς θρόνους έστρωνε τά πορφυρά στρωσίδια,
πανώρια πάνω σε σκουτιά λινά απλωμένα κάτου'
ή δεύτερη τους έστηνε μπρος στά θρονιά τραπέζια
δλάργυρα, κι απίθωνε χρυσά πανέρια απάνω" 355
ή τρίτη ένέρωνε κρασί μές σ’ αργυρή κροντήρα
γλυκό σά μέλι, κ’ έβαζε παντού χρυσά ποτήρια'
κ’ ή τέταρτη φέρνει νερό, τρανή φωτιάν άνάφτει
κάτω άπό μέγα τρίποδα καί τό νερό θερμαίνει.

Καί τό νερό σάν έβρασε στό αστραφτερό λεβέτι, 360
μέ βάζει μέσα στό λουτρό κι άπ* τό τρανό τριπόδι, 
σάν τό συγκέρασε, απαλό κ’ ευχάριστο νά γίνη, 
μέ λούζει περιχύνοντας καί τό κεφάλι καί ώμους, 
τόν καρδιοφάγο κάματο νά πάρη άπ’ τό κορμί μου.
Σά μ’ έλουσε καί μάλειψε μέ μυρωμένο λάδι
καί τή χλαμύδα μούβαλε καί τόν ωραίο χιτώνα, 365
σ’ άργυροκάρφωτο θρονί μέ πάει καί μέ καθίζει, 
ώραιο καί μυριοπλούμιστο καί μέ σκαμνί στά πόδια.
[KJ ή βάγια ρίχνει μου νερό μ’ ωριόχρυσο λαγήνι,
τά χέρια πάνω άπ’ άργυρό λεγένι γιά νά νίψω,
κ’ έπειτα στρώνει δίπλα μου γιαλιστερό τραπέζι' 370
κ’ ή τροφοδότρα ή σεβαστή βάνει ψωμί μπροστά μου
καί πλούσια απλώνει φαγητά, δ,τι είχε καί δέν είχε].
Καί μούλεγε νά φάω, μά εμέ δέν τδστεργε ή καρδιά μου' 
καθόμουν μέ τό νοΰ μου άλλοϋ καί τάβλεπα δλα μαύρα.

Καί ή Κίρκη, σά μ’ άντίκρυσε νά μήν απλώνω χέρι 375
στό φαγητό, παρά βαρειά νά μέ κατέχη λύπη, 
στέκει σιμά καί μοΰ λαλεΐ μέ φτερωμένα λόγια'

«Πώς έτσι κάθεσαι βουβός καί τρώς τά σωθικά σου, 
κι ουδέ ψωμί κι ουδέ πιοτόν έγγίζεις, Όδυσσέα ;
Μή γι άλλο δόλο νοιάζεσαι ; γιατί φοβάσαι άκόμα, 380
καί τώρα πού σ’ ώρκίστηκα τόν πιό μεγάλον δρκο ;

Αύτά μοΰ λέει κ’ ευθύς εγώ τής απαντάω καί κρένω'
(ο Κίρκη, και ποιος άνθρωπος, πού έχει καρδιά στά στήθια,
θέ νά βαστοϋσε στό φαγί καί στό πιοτό ν ’ άπλώση,
προτοΰ νά ϊδοΰν τά μάτια του λυμένους τούς συντρόφους ; 385
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Ά λλ’ αν νά φάγω καί νά πιω τό θές μέ τήν καρδιά σου, 
λύσε νά ίδοΰν τά μάτια μου τους λατρεμενους φίλους.

Ειπα κ5 ή Κίρκη διάβηκε τό μέγαρο κρατώντας 
ραβδί στό χέρι κι άνοιξε τοΰ ντροπαριοΰ τις θΰρες, 
κι έξω τούς βγάνει, δμοιους παχιά κ5 έννιάχρονα γουρούνια. 390 
Τότες αγνάντια εστάθηκαν και δίπλα τους περνώντας 
εκείνη μ’ άλλο βότανο τούς άλειβε εναν ενα 
κι άπ’ τό κορμί τους έπεφταν οί τρίχες πού φύτρωσαν 
άπό τής Κίρκης τής σεπτής τό βλαβερό τό φίλτρο.
Καί ξαναγίναν άνθρωποι, σάν πρώτα, μα πιο νεοι, 395
μέ λυγερή κορμοστασιά καί μέ περισσά κάλλη.
Σά μέ γνώρισαν έσφιγγε τά χέρια μου δ καθένας, 
κι δλους γλυκό παράπονο τούς πήρε, καί τό σπίτι 
άχολογοΰσε τρομερά, πού ως κ’ ή θεά έλυπήθη'
κοντά μου εστάθη ή ασύγκριτη κι αύτά μοΰ λέει τά λόγια' 400 

«Θεογέννητε τοΰ Λαέρτη γιέ, πολύτεχνε Όδυσσέα, 
πήγαινε τώρα στό γοργό καράβι στ’ ακρογιάλι, 
καί πρώτα-πρώτα στή στεριά τραβήξτε τό καράβι, 
καί τάρμενα μές στίς σπηλιές καί τάγαθά σας κρύψτε, 
καί μέ τούς άλλους σύντροφους αντάμα εδώ γυρίστε». 405

’Έτσι έλεγε καί μοΰ έπειθε τάντρειωμένα σπλάχνα, 
καί κίνησα στό πλοίο νά παω στο περιγιάλι κατω.
Κ’ ηύρα στό γοργοκάραβο τους λατρευτους συντροφους 
νά κλαΐνε καί νά δέρνουνται, νά χύνουν μαΰρο δάκρυ.
Σάν τά μοσχάρια, πού κλειστά σε μάντρες μες στον κάμπο 410
χοροπηδούν δλα μαζί τριγύρω απ το κοπάδι
τις αγελάδες, σά γυρνούν χορτάρι χορτασμένες,
κ’ οί φράχτες πιά δέν τά κρατούν, μά συχνομουγκανίζουν
καί γύρω απ’ τις μαννάδες τους ορμοΰν, ετσι κ εκείνοι,
σά μ’ ΐδανε τά μάτια τους, ώρμήσαν δακρυσμενοι'
καί τούς λαχτάρησε ή καρδιά, σά νάχανε γυρίση 415
στήν ίδια τήν πατρίδα τους, τή βραχωιήν ’Ιθάκη,
τή χώρα πού τούς γέννησε καί πού μεγάλωσε τους.
Καί μές στά κλάματα μοΰ λεν μέ φτερωμένα λόγια’

Ό  γυρισμός σου, θεότρεφε, τόση χαρά μάς φέρνει, 
στήν πατρική σά νάρθαμε τή χώρα, στήν Ιθάκη. 420
Μά τό χαμό άνιστόρα μας τών άλλων μας συντρόφων.

Ε ίπαν’ κ’ εγώ μέ μαλακά τούς απαντούσα λόγια’
Ποώτα κι αρχής ας βγάλουμε τό πλοίο στο περιγιάλι,
καί στίς σπηλιές ας κρύψουμε τάρμενα καί τό βιός μας’
καί κάντε γ?.ήγορα καί σεις μαζί μου γιά νάρθήτε 425
στής Κίρκης τάγια δώματα, νά ίδήτε τούς συντρόφους,
νά τρώνε καί νά πίνουνε, γιατί δλα πλούσια τάχουν.
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Ειπα’ κ’ Ικεΐνοι υπάκουσαν γοργά’ καί μόνον ενας, 
ο Εύρύλοχος, μοΰ εμπόδιζε τούς άλλους τούς συντρόφους’
(καί κράζει τους καί τούς λαλεΐ μέ φτερωμένα λόγια]’

Α, δολιοι, ποΰ πηγαίνομε ; πιά συμφορά ποθείτε ; 
στής Κίρκης νά κατέβουμε τό μέγαρον, δπου δλους. 
η χοίρους θέ νά κάνη μας, ή λύκους, ή λιοντάρια, 
γιά νά φυλάμε τό τρανό παλάτι κι άθελα μας ! 
ϋεχασατε τον Κύκλωπα, σά μπήκαν στό μαντρί του 
οί φίλοι μας κι ό άπότοκος μαζί τους Όδυσσέας ;
Ά π ’ αύτουνοΰ τήν άμυαλιά χαθήκανε κι’ εκείνοι.

Ε ίπε’ καί διαλογίστηκα μές στής ψυχής τά βάθη, 
νά σύρω τό μακρύ σπαθί άπ’ τό χοντρό μερί μου 
καί μιά νά δώσω του, στή γή νά πέση ή κεφαλή του, 
άν καί τόν είχα συγγενή πολύ στενό’ μά οί φίλοι, 
άλλος, άλλοΰθε, μέ γλυκά μέ συγκρατοΰσαν λόγια’

«Θεογέννητε, τοΰτον, αν θές, Ιδώ τόν παρατάμε, 
κι αύτοΰ στό πλοίο ας κάθεται, τό πλοίο γιά νά5φυλάη’ 
εμάς στής Κίρκης τα ιερά παλάτια ώδήγησέ μας». 445

Ε ίπαν’ κι άπό τή θάλασσα κι άπό τό πλοίο κινάμε’ 
κι ό Εύρύλοχος δέν έμεινε στό κουφωτό καράβι 
μά ήρθε μαζί, τί Ισκιάχτηκε τήν άγρια μου φοβέρα.

Ή  Κίρκη στά παλάτια της τούς άλλους μας συντρόφους 
φροντιστικά τούς έλουσε, τούς άλειψε μέ μύρα 450
καί χνουδωτές τούς έβαλε χλαμύδες καί χιτώνες· 
κι δλους τούς ηΰραμε καλά στρωμένους στό τραπέζι.
Καί σάν ξαναϊδωθήκανε καί ξανανταμωθήκαν, 
εκλαΐγαν καί στενάζανε, πού σειώταν τό παλάτι.
Κοντά μου εστάθη ή ασύγκριτη θεά καί μοΰ ειπε τότε’ 455
[Θεογέννητε τοΰ Λαέρτη γιέ, πολύτεχνε Όδυσσέα,]
αφήστε πια το ασίγαστο γοητό’ μή δέν τό ξέρω
μες στο μυριόψαρο γιαλό πόσα δεινά σάς ηύραν,
και ποσοι στη στεριά σκληροί σάς έβλαψαν άνθρώποι !
Μόν’ έλα, τρώγετε ψωμί καί πίνετε κρασάκι, 460
οσο πού μές στά στήθια σας ν’ άντρειωθή ή ψυχή σας, 
ως δταν πρωταφήσατε τή βραχερήν ’Ιθάκη, 
τή γή σας, τήν πατρίδα σας. Τώρ’ άψυχοι, θλιμμένοι, 
παντα θυμάστε τους φτωχούς παραδαρμούς, κι ό νοΰ σας, 
άπό τά τόσα βάσανα, καμμιά χαρά δέ βρίσκει. 465

Ετσι μάς είπε, κ’ έπεισε τήν αντρική ψυχή μας.
Εκεί λοιπον όλημερίς, δσο νά κλείση χρόνος, 

μ5 άφθονο κρέας γλεντούσαμε καί μέ γλυκό κρασάκι.
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ΓΚΑΙΤΕ

Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι
(Συνέχεια)

Μέ μεγάλη του δμως έκπληξη α’ισθάνθηκε κλεισμένα μές στό κοίλωμα ένος 
βράχου, αντικείμενα πού μαρτυρούσαν τό πέρασμα τού ανθρώπινου χεριού' τοίχους 
στρωτούς, πού δέν μπορούσε νά τούς άνεβή, κανονικές απότομες γωνιές, καλοφτια- 
σμένες κολώνες, κα'ι τό περιεργότερο άπ’ δλα, ανθρώπινα αγάλματα, που πολ
λές φορές τυλίχτηκε τριγύρω τους κ’ είχε σχηματίσει τήν Ιδέα πώς έπρεπε ναναι 
άπό χαλκό, ή άπό καλά-καλά γιαλισμένο μάρμαρο. Έ νοιωθε λοιπόν τήν επιθυ
μία ν’ άντιληφθή και μέ τά μάτια του έπ'ι τέλους δλ’ αυτά πού είχε αίσθανθή 
και νά βεβαιωθή γιά τις υποθέσεις του. Θαρρούσε πιά πώς ήτανε σέ θέση νά 
φωτίση μέ τό δικό του τό φώς Ικείνη τήν υπόγεια και θαυμαστή στοά, κ5 ελ- 
πιζε πώς θά μπορούσε μονομιάς νά γνωριστή έντελώς μέ τά παράξενα εκείνα 
αντικείμενα. Τράβηξε λοιπόν γρήγορα-γρήγορα και παίρνοντας τό γνώριμο του 
δρόμο δέν άργησε νά βρή κα'ι σκισμάδα, άπ5 δπου συνήθιζε νά χώνεται μες 
στό ναό.

Μόλις εύρέθηκε έκεΐ μέσα, κοίταξε μέ περιέργεια γύρω-γύρω' αν και ή 
λάμψη του δέν μπορούσε νά φωτίση ολόκληρο τό χώρο, τά κοντινά ομως αντι
κείμενα φαίνονταν αρκετά καθαρά. Μέ κατάπληξη και τρόμο ειδε τοτε να στεκη 
εμπρός του-, ψηλά, μέσα σέ μιάν άστραφτερή άχυβάδα, τόλόχρυσο άγαλμα ένός σε
βάσμιου βασιλέα. Τό άγαλμα εκείνο ήταν υπερφυσικού μεγέθους, αλλά το σχήμα 
του δλο έδινε τήν εντύπωση μάλλον κοντού παρά ψηλού ανθρώπου. Τ ομορφο- 
καμωμένο σώμα του ήτανε διπλωμένο σ’ εν" απλό μανδύα, κ’ ένα στεφάνι απο 
ίδρυού κλαρί κρατούσε σηκωμένα τά μαλλιά του.

Μόλις τό φίδι έκάρφωσε τά μάτια σ’ εκείνη τή σεβάσμια μορφή, ο βασι
λιάς έ,χίλησε και τοΰ είπε :

— Ποΰθ’ έρχεσαι ;
— Μές άπό τίς χαράδρες, δπου είναι τό χρυσάφι, άποκρίθηκε τό φίδι.
— Τ’ είναι λαμπρότερο άπό τό χρυσάφι ; ρώτησε ό βασιλιάς.
— Τό φώς, απάντησε τό φίδι.
— Κα'ι τ’ είναι παρηγορητικώτερο άπ’ τό φώς ; ξαναρώτησε δ βασιλιάς.
— Ό  λόγος, άποκρίθηκε έκεΐνο.
Στά λόγια αύτά, γυρίζοντας τά μάτια του άντίκρυσε δίπλα του ένα αλλο όλό- 

λάμπρο άγαλμα. Ή ταν ένας άσημένιος βασιλιάς μέ ψηλή κα'ι λυγερή κορμοστασιά, 
καθισμένος μέσα σέ μιάν άλλην άχυβάδα. Πλούσια κα'ι πλουμιστά φορέματα σκε- 
πάζαν τό κορμί του" τό στέμμα του, τό σκήπτρο, τό ζουνάρι του λάμπαν άπ τά 
πολύτιμα πετράδια. Περήφανη γαλήνη χυνόταν στό πρόσωπό του, και φαινόταν 
σά νάθελε κάτι νά πή, δταν μιά μαύρη ώς τή στιγμήν εκείνη φλέβα, διαιχλαδισμένη
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στό μαρμάρινο τοίχο, έλαμψε ξαφνικά καί σκόρπισε μές σ’ δλο τό ναό ένα ευχά
ριστο φώς. Στο φώς εκείνο ειδε το φιδ ι τον τρίτο βασιλιά. Χάλκινος δπως ήταν 
κ ιι μεγαλόσωμός, κι οπως στεκόταν εκεί δα στο ρόπαλό του ακουμπισμένος καί 
δαφνοστεφανωμένος, έμοιαζε περισσότερο μέ βράχο παρά μέ άνθρωπο. Μά έκεΐ 
που πήγαινε να κοιταξη κατα τον τέταρτο βασιλιά πού εστέκονταν ακόμη πιό 
μ (κρια του, οι τοίχοι ανοίχτηκαν, η λαμπερή φλόγα έλαμψε σάν αστραπή, κ’ 
εξαφανίστηκε.

Τότε ενας άνθρωπος, πού βγήκε άπό κεΐ μέσα, ουτε ψηλός ούτε κοντός,
έτραβηξε την προσοχή τού φιδιού. Ηταν ντυμένος σά χωριάτης κα'ι κρατούσε στό
χερι ένα λυχνάρι πού σκόρπιζε ήσυχη κ ευχάριστη στό μάτι λάμψη καί πού έφώ-
τι,ε  κατα πολυ περίεργο τροπο, ολοκληρο το δώμα έκεΐνο, χωρίς νά ρίχνη ούτε 
μιά σκιά.

Γιατί έρχεσαι, άφού έχουμε φώς ; έρώτησε δ χρυσός βασιλιάς.
—Ξέρεις πώς δέν πρέπει νά φωτίζω τά σκοτάδια.

Μήπως η βασιλεία μου τελειώνει; ρώτησε δ ασημένιος βασιλιάς.
—Κάλλιο αργά παρά ποτέ, άποκρίθηκε ό γέροντας.
—Τότε δ χάλκινος βασιλιάς άρχισε νά ρωτάει μέ δυνατή φωνή.
-—Πότε θά σηκωθώ ;
—Σέ λίγο, άποκρίθηκε δ γέροντας.
- Μ έ  ποιόν πρέπει νά ενωθώ ;

Με τους μεγαλύτερους αδερφούς σου, ειπε δ γέροντας.
—Καί τί θά γίνη δ πιό νέος ; ρώτησε δ βασιλιάς.
—Θά καθήση κάτω, ξανάειπε δ γέροντας.
— Δεν είμαι κουρασμένος, φώναξε ο τέταρτος βασιλιάς μέ φωνή βραχνή καί 

ψί-υδή.
Εκεί που αυτοί μιλούσαν, το φιδι έφερε γύρα τό ναό, έκοίταξε καλά-καλά 

τά πάντα καί παρατηρούσε τώρα άπό κοντά τόν τέταρτο βασιλιά. Στεκόταν 
ακουμπισμένος σε μιά κολώνα" εύσωμος καθώς ήταν φαινόταν περισσότερο βαρύς 
παρά ωραίος. Ηταν δμως αδύνατο νά διακρίνη κανείς άπό τί μέταλλο ήταν χυ
μένο τό αγαλμα του. Εξεταζοντας το καλά-καλά, έβλεπε κανείς πώς ήταν ένα 
μίγμα από ^τρια μέταλλα, άπό τά όποια ήτανε καμωμένοι οΐ αδερφοί του Φαί- 
verui δμως δτι στό χύσιμο τά μέταλλα αύτά δέν είχαν ένωθή εντελώς' φλέβες 
χρυσές καί αργυρές διατρέχαν ακατάστατα τή χάλκινη μάζα καί δίναν στό άγαλμα 
δυσάρεστη ό'ψη.

'Ωστόσο δ χρυσός βασιλιάς ξαναρώτησε τόν άνθρωπο.
—Πόσα μυστικά γνωρίζεις ;
—Τρία, τοΰ απάντησε δ γέροντας.
—Ποιο είναι τό σπουδαιότερο ; ρώτησε δ άσημένιος βασιλιάς.
—Αύτό πού ξέρουν δλοι, άποκρίθηκε δ γέροντας.
— Δέ θά τό φανερώσης καί σέ μας ; ρώτησε δ χάλκινος.
— Μόλις μάθω τό τέταρτο, είπε δ γέροντας.

Καί τί μέ νοιάζει εμένα ; μουρμούρισε μονάχος του δ μιχτός βασιλιάς
Εγω το ξερω το τέταρτο, ειπε το φιδι, πλησίασε τό γέροντα και κάτι τοΰ 

σφύριξε στ5 αυτί.
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Ή ρθε τδ πλήρωμα τοΰ χρόνου ! εφώναξε δ γέροντας μέ φωνή τρομερή. 
Έβούηξε ό ναός, τά μετάλλινα αγάλματα αντήχησαν, καί τήν ίδια στιγμή ο 
γέροντας εχάθηκε κατα τή δύση κα'ι τδ φίδ ι κατά τήν ανατολή, περνώντας και 
οι δυό τους μέ μεγάλη ταχύτητα μές άπ5 τις σκισμάδες τών βράχων.

"Ολοι οι δρόμοι πού περνούσε δ γέρος έγέμιζαν ξοπίσω του χρυσάφι, γιατί 
τδ λυχνάρι του είχε τή μαγική δύναμη νά μεταβάλλει, κάθε πέτρα σέ χρυσάφι, 
κάθε ξΰλο σέ ασήμι, τά νεκρά ζώα σέ πολύτιμα πετράδια καί νά Ικμηδενίζη τά 
μέταλλα. Άλλά γιά νάχει αυτή τή δύναμη, έπρεπε νά φωτίζη μονάχο του" αν 
άλλο φώς ήτανε δίπλα του, ερριχνε μόνο μιά ωραία καθαρή λάμψη, που παρη
γορούσε πάντα κάθε ζωντανό.

Ό  γέροντας έμπήκε στήν καλΰβα του, τή χτισμένη απάνω στά βουνά, καί 
βρήκε τή γυναίκα του στήν πιο τρανή απελπισία. Καθόταν πλάι στό τζάκι κ 
εκλαιγε καί δέν μπορούσε νά ήσυχάση.

— ’Άχ, τί δυστυχισμένη ποΰμαι ! φώναξε, καλά δέν ήθελα σήμερα να σ’ α- 
φήσω νά φ ύ γη ς !

— Τί τρέχει λοιπόν ; ρώτησε ό γέροντας ήσυχώτατα.
—Μόλις έφυγες, τού είπε εκείνη μέ λυγμοΰς, παρουσιαστήκανε στήν πόρτα 

μας δυό ταξιδιώτες πολύ ζωηροί" έκανα τήν κουταμάρα νά τούς άφήσω ναμπουν 
μέσα, μοϋ έφάνηκαν άνθρωποι ευγενικοί καί καθώς πρέπει' ήταν ντυμένοι μ 
ελαφρές φλογίτσες, πού θά μπορούσες νά τούς πάρης γιά τελώνια. Μόλις εμπήκαν 
μές στό σπίτι, άρχισαν νά μέ κολακεύουν μέ τόσο αδιάντροπα λόγια και τοσο 
γίναν ενοχλητικοί, πού ντρέπομαι καί νά τδ συλλογιέμαι.

—Έ , ειπε δ γέροντας χαμογελώντας, θά θελήσαν δίχως άλλο ν αστειευθούνε 
γιατί ή ηλικία σου δέν επιτρέπει βέβαια τίποτε περισσότερό απο τις συνηθισμέ
νες, φιλοφρονήσεις.

—Ή  ηλικία μου ; ή ηλικία μου ; φώναξε ή γυναίκα' ολη την ωρα για την 
ηλικία μου θ ’ άκοΰω ; Είμαι δά τόσο γερασμένη ; Συνηθισμένες φιλοφρονήσεις ! 
Έ γώ  τό ξέρω. Καί γιά κοίταξε γΰρω σου πώς έκατάντησαν οι τοίχοι ; Δε βλε- 
πεις τις παλιές τις πέτρες πού εκατό χρόνια τώρα δε φαίνονταν πια ; ολο το 
χρυσάφι τό γλύψαν καί τό φάγαν' δέν μπορείς νά φανταστής μέ τ?ί γρηγοραδα 
κι δλο μού λέγανε πώς ήταν νοστιμώτερο άπ3 τδ κοινό χρυσάφι. Καί σαν εκα- 
θαρίσανε καλάκαλά τούς τοίχους, φαινόντανε πολύ ευχαριστημένοι, και μαλιστα 
δέν άργησαν νά γίνουν ψηλότεροι, χοντρότεροι καί πιο λαμπροί. Επειτα ξα- 
ναρχίσαν τά πειράγματά τους, μοΰ λέγαν χίλια λόγια, με κραζανε βασίλισσα τους, 
τινάζονταν καί πλήθος χρυσά νομίσματα πεφτανε γύρω' για ιδες ακόμη ποσα 
λάμπουν εκεί κάτω απ’ τδ κάθισμα. Άλλά, τί δυστυχία ! ο σκυλλος μας έφαγε 
κάνα-δυό, καί ιδές ! νά τον, εκεί στο τζάκι πεθαμενος’ το καημένο το ζώο ! 
Είμαι απαρηγόρητη. Τό είδα σάν είχανε πιά φύγει, αλλοιώς δε θαχα υποσχεθή 
νά πληρώσω τδ χρέος τους στόν περαματάρη.

—Τί τοΰ χρωστάνε ; ρώτησε δ γέροντας.
—Τρία' κουνουπίδια, είπε ή γυναίκα, τρεις άγγινάρες καί τρία κρεμμύδια' 

τούς ΰποσχέθηκα, άμα ξημβρωση, νά τά πάω κάτω στο ποτάμι.
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Δέν πειράζει νά τούς κάνεις αύτή τή χάρη, άποκρίθηκε δ γέροντας, γιατί 
μ αυτη την ευκαιρία θά μάς φανούν κ3 εκείνοι χρήσιμοι σέ κάτι.
, l·*®? είναι χρήσιμοι, δεν ξερω άπό υποσχέσεις κι δοκούς άλλο

τίποτα.
Εκεί πού μίλαγαν σβύστηχε σιγά-σιγά ή φωτιά στό τζάκι, δ γέροντας 

εσκέπασε τά κάρβουνα μέ πολλή στάχτη, παραμέρισε τάστραφιερά χρυσά νομί
σματα, κ5̂ ετσι φώτιζε πάλι τό λυχνάρι του μονάχο' στήν δμορφή του λάμψη 
ξανασκεπάστηκαν οί τοίχοι μέ χρυσάφι κι δ σκύλλος έγινε άπό τόν ωραιότερο 
όνυχα που μπορεί κανείς νά φανταστή. 0 ? εναλλαγές τών σκοτεινών καί μαύρων
χρωμάτων τοΰ πολύτιμου αυτού λίθου, τόν μετέβαλαν στό σπανιοότεοο εργο 
τέχνης.

Παρε το καλαθι σου, είπε ο γέροντας, καί βάλε μέσα τόν δνυχα' έπειτα βάλε 
γυρω-γυρω τά τρία κουνουπίδια, τις τρεις άγγινάρες καί τά τρία κρεμμύδια καί 
πήγαινε τα στό ποτάμι. Κατα το μεσημέρι βάλε τό φίδ ι νά σέ περάση πέρα καί 
πήγαινε νά επισκεφθής την ωραία Λίλια' δόσε της τόν δνυχα, θά τόν άγγίση καί 
θα ζωντανεψη, καθώς πεθαίνει κάθε ζωντανό πού αγγίζει. “Ετσι θ ’ άποκτήση 
έ'ναν πιστό σύντροφο. Πες ίης νά μή λυπάται, γιατί ή απολύτρωσή της πλησι
άζει τη μεγαλύτερη δυστυχία νά τή θεωρή ώς τή μεγαλύτερη ευτυχία, γιατ 
ήρθε πιά τό πλήρωμα τοΰ χρόνου.

Η γερόντισσα ταχτοποίησε το καλάθι της καί μόλις ξημέρωσε, πήρε τό 
δρομο. Αστραφτερός ανάτειλεν ο ήλιος κ" εφοότιζε τό ποτάμι πού λαμποκοπούσε 
πέρα μακρυά η γυναίκα προχωρούσε μέ βήμα αργό, γιατί τό καλάθι τής βά
ραινε το κεφάλι όχι ωστοσο εξ αίτιας τού βάρους τού δνυχα. "Ο,τι πεθαμένο 
κουβαλούσε δέν το αισθανόταν' ίσα-ΐσα μάλιστα πού τό καλαθάκι άνασηκονώταν 
καί κρεμόταν επάνω άπ τό κεφάλι της, "Ομως ένα φρέσκο λαχανικδ ή ενα μι
κρό ζωάκι ζωντανό την βαραιναν εξαιρετικά. Είχε προχαιρήσει αρκετήν ώρα 
μεμψιμοιρώντας, οταν έξαφνα σταμάτησε κατατρομαγμένη, γιατί σχεδόν είχε 
πατήσει άπανω στην σκια τού Γίγαντα, πού άπλώνοταν ΐσαμ5 αυτήν μέσα στόν 
κάμπο. Και μόλις τοτε αντικρυσε τόν τεράστιο Γίγαντα, πού είχε πάρει τό 
λουτρο του στο ποτάμι, να βγαίνη μέσα άπ= τά νερά, καί δέν ήξερε πώς νά τόν 
αποφυγή. Μόλις αυτός τήν αντελήφθηκε, άρχισε ν ’ αστειεύεται καί νά τήν 
χαιρετά καί τά χέρια τής σκιάς του χώθηκαν άμέσως στό καλάθι. Ελαφρά ελαφρά 
καί με μεγάλη τέχνη επήραν ενα κουνουπίδι, μιά άγγινάρα κ5 ένα κρεμμύδι καί 
τάφεραν στό στόμα τοΰ Γίγαντα, πού προχώρησε μακρύτερα τραβοίντας δίπλα 
στο ποτάμι, κι άφησε ελεύθερο στή γερόντισσα τό δρόμο.

Συλλογιζόταν-μήπως θάτανε καλύτες>α νά γυρίση πίσω στό περβόλι της καί 
νά ξαναπαρη τά λαχανικά που έλείψαν άπό τό καλάθι της, μά δλο προχωρούσε 
μέ τή σκέψη αύτή, ώς πού σέ λίγο έφτασε στού ποταμού τήν δχθη. °Ωρα πολλή 
καθησε και περιμενε τον περαματαρη και τον είδε τέλος νά ζυγώνη φέρνοντας 
έναν παραξενο ταξιδιώτη. Ενα ευγενικό κι ωοαΐο παλληκάρι, πού δέν έχόρταινε 
νά τό κοιτάζη κατέβηκε άπό τό καΐκι.

— Τί μοΰ φέρνεις ; φώναξε δ βαρκάρης.
— Τά λαχανικά πού σοΰ χρωστούνε τά Τελώνια, τοΰ άπάντησέ ή γυναίκα 

καί τάβγαλε άπό τό καλάθι.
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ί** Μόλις ειδε 6 γέροντας πώς ήταν μονο δυο απο το καθε είδος λυπηθηκε 
πολύ κα'ι τής ειπε πώς δέν ήταν δυνατόν νά τα δεχτή. Η γεροντισσα τον 
χιλιοπαρακάλεσε νά τά πάρη, τοΰ εξήγησε πώς δέν μπορούσε τωρα νά ξαναγυ- 
ρίση στό σπίτι και πώς θά τήν εβάραιναν πολυ στό δρομο που ειχε ακόμη εμ
πρός της. Εκείνος δμως έπέμεινε στήν άρνηση του και την εβεβαιωσε πως δέν 
ήταν καθόλου στό χέρι του νά κάνη άλλοιώς.

— “Ο,τι ανήκει σέ μένα πρέπει νά τό άφήσω απείραχτο εννιά ωρες, και 
δέν έχω τό δικαίωμα νά πάρω τίποτα, πρ'ιν νά δώσω τό τρίτο στο ποτάμι.

Έ πειτ3 άπό πολλή συζήτηση τής ειπε τέλος 6 γέροντας.
— Υπάρχει ακόμη ενα μέσο. Ά ν  άναλαμβάνης τήν υποχρέωση μόνη σου 

απέναντι τοΰ ποταμιού κι άναγνωρίζης πώς τοΰ τά χρωστάς εσυ, τοτε μπορώ 
νά πάρω τά εξι κομμάτια' δμως υπάρχει κάποιος κίνδυνος σ αύτο.

— Ά λλ’ αν κρατήσω τό λόγο μου, υπάρχει φόβος νά πάθω τίποτα ;
—Ουτε τό παραμικρό. Βάλε τό χέρι σου μές στό ποτάμι, τής ειπε ό γέρον

τας, κα'ι δόσε τήν υπόσχεση πώς θά ξοφλήσης τό χρέος σέ είκοσι τεσσερις ώρες.
Ή  γεροντισσα έκαμε δπως τής είπε- μά τί τρομάρα πήρε σάν έβγαλε από 

τό νερό κατάμαυρο σάν κάρβουνο τό χέρι της ! ’Άρχισε τοτε να τά βαζη μέ το 
γέροντα, νά τοΰ φωνάζη πώς τά χέρια της ήτανε πάντα τό στολίδι της κα'ι πως 
μ5 δλες τις βαρείες δουλειές είχε κατορθώσει νά τά κρατήση πάντα χαριτωμένα 
κα'ι λευκά τά ευγενικά αυτά μέλη της. Παρατηρώντας έπειτα τό χέρι της μέ με
γάλη θλίψη, έβαλε τις φωνές απελπισμένη.

— Αυτό είναι ακόμη πιό χειρότερο! Γιά ιδές πώς έλυωσε και χάθηκε! Είναι 
πολύ μικρότερο από τάλλο.

— Γιά τήν ώρα, μόνο φαίνεται έτσι, ειπε δ γέροντας, μ3 άν δέν κράτησης τό 
λόγο σου, μπορεί νά γίνη αληθινά. Τό χέρι σου θ ’ αφανίζεται σιγά-σιγά, ώς 
πού στό τέλος νά Ιξαφανιστή εντελώς, χωρίς ωστόσο κα'ι νά πάψης νά τό μετα
χειρίζεσαι. "Ολα θά μπορής μ3 αυτό νά τά κάνης δπως πάντα, μά δέ θά το 
βλέπη πιά κανείς.

—Καλύτερα νά μή μπορούσα νά τό μεταχειριστώ, κι δλοι νά τό βλεπανε στη 
θέση του, είπε ή γεροντισσα’ άλλως τε δλα αύτά δέν έχουν καμμιά σημασία, θά 
κρατήσω τό λόγο μου, κ’ έτσι σέ λίγο θά ελευθερωθώ άπό τό μαΰρο αυτό πε
τσί κι άπ3 τήν ανησυχία. Καί παίρνοντας βιαστικά τό καλάθι της, πού ύψοίθηκε 
μονάχο του απάνω άπ’ τούς ώμους της καί μονάχο του στεκόταν στον άερα, κι* 
νησε βιαστικά νά συναντήση τό παλληκαράκι, πού περπατούσε σιγαλά στοΰ πο- 
ταμιοΰ την όχθη πέρα, στους λογισμούς του βυθισμένο. 'Η θαυμαστή ομορφιά 
του κ’ ή φορεσιά του ή παράξενη είχαν πολύ χτυπήσει τή γεροντισσα.

'Ολόλαμπρη αρματωσιά σκέπαζε τδμορφο κορμί του, χωρίς νά τοΰ δεσμεύη 
τις κινήσεις. Ά πό τούς ώμους του κρεμόταν πορφυρός μανδύας, γύρω άπ’ τό 
ξέσκεπο κεφάλι του κυμάτιζαν τά καστανά πεντάμορφα βοστρύχια του, το αγνο 
πρόσωπό του καί τά καλοκαμωμένα πόδια του, τά φώτιζαν οι αχτίδες τού ήλιου. 
Μέ γυμνό πέλμα εβάδιζε καρτερικά στήν καυτερή τήν άμμο καί φαινόταν σά να 
μήν αισθάνεται καμμιά εξωτερικήν εντύπωση, σέ βαθειά λύπη βυθισμένος.

Ή  φλύαρη γεροντισσα, προσπαθοΰίε ν’ άνοιξη ομιλία μαζί του, μά εκείνος

Παραμΰϋ·ι 211

τής απαντούσε πάντα μέ τοσο λίγες λέξεις, ώσπου στό τέλος κουρασμένη πιά νά 
τού μιλαη τοΰ κάκου πάντα, μ’ δλο πού τήν κρατούσαν τά δμορφά του μάτια, 
τόν άποχαιρέτισε λέγοντας του.

—Περπατάς πολύ σιγά, παλληκάρι μου, κ’ εγώ βιάζομαι, γιατί φοβάμαι μή
πως χασω τή στιγμή, πού μπορώ νά περάσω τό ποτάμι, πάνω στό πράσινο φ ίδ ι, 
για νά παω νά δώσω στήν πεντάμορφη Λίλια τδμορφο τούτο δώρο πού τής 
στελνει ο άντρας μου. Κ’ ευθύς έτάχυνε τό βήμα της" άλλά καί τό παλληκαράκι, 
σά νά ξύπνησε, κίνησε βιαστικά νά τήν προφτάση.

—Πηγαίνεις στήν πεντάμορφη Λίλια ! τής έφιόναξε, μά τότε θά πάμε μαζί. 
Τί είν" αυτό τό δώρο πού τής πηγαίνεις ;

— Παλληκάρι μου, δέν είναι σιυστό, άφοΰ τόση ώρα απαντούσες μέ μονοσύλ
λαβα στις ερωτήσεις μου, νά ρωτάς τώρα μέ τόση ζωηρότητα γιά τά μυστικά 
μου. Λογος σου καί λόγος μου, σά θέλεις- διηγήσου μου τά πάθη σου καί τή 
ζωή σου κ’ εγώ δ,τι είναι θά σοΰ είπώ γιά μέ καί γιά τό δώρο μου.

Αμέσως έσυμφώνησαν’ ή γραία τοΰ διηγήθηκε τά δικά της, τήν ιστορία 
τοΰ σκύλλου, καί τόν άφησε νά ιδή τό θαυμάσιο εκ<ΰνο δώρο.

Σήκωσε τοτε τό παλληκάρι άπ’ τό καλάθι τό φυσικό εκείνο έργο τέχνης καί 
πήρε στην αγκαλιά του τό σκΰλλο πού φαινόταν σά νά γλυκοκοιμάται.

— Ευτυχισμένο ζώο ! έφώναξε, θά σ’ αγγίξουν τά χέρια της, καί θά σοΰ ξα- 
ναδωσουν τή ζωη, ενώ εμείς οί ζωντανοί τήν αποφεύγουμε, μή καί μάς εύρη ή 
μαύρη μοίρα. Κι δμως τί λέω ! μαύρη μοίρα I Μήπως δέν είναι τάχα πολύ πιό 
σκληρό καί πιό τρομερό νά ζή κανείς ώσάν παράλυτος σιμά της παρά νά πεθάνη 
από τό χέρι της ; Γιά ίδές με ! είπε στή γεροντισσα, γιά κοίταξε πώς έχω κα
ταντήσει ! Τούτη τήν αρματωσιά, πού δέν τήν ντρόπιασα στόν πόλεμο, καί τού
τη την πορφύρα, πού προσπαθούσα σοφά κυβερνώντας νά τήν κερδίσω, μοΰ 
τάφησε ή μοίρα καί τά δύο, τό ένα, γιά βάρος περιττό, τάλλο, στολίδι χωρίς 
σημασία. Στέμμα καί σκήπτρο καί σπαθί τάχω πετάξει, καί είμαι τώρα γυμνός 
καί στερημενος, δσο κάθε άλλο τέκνο τής γης, γιατί έχουνε τόσο κακήν επίδραση 
τά γαλανά κι ώραΐα της μάτια, πού παίρνουνε τή δύναμη άπό κάθε πλάσμα 
ζωντανό καί πού αναγκάζουν, δσους δέν έσκότωσε τό άγγιγμα τού χεριού της νά 
νοιώθουν πώς δέν είναι πιά παρά ζωντανοί κινούμενοι ΐσκοι.

Ετσι εξακολούθησε τά παράπονά του, δίχως νά ικανοποίηση καθόλου τήν 
περιεργεια τής γερόντισσας πού ήθελε νά πληροφορηθή τόσο γιά τήν εσωτερική 
δσο και γιά τήν εξωτερική κατάστασή του. Ούτε τοΰ πατέρα του, ούτε τοΰ βα
σιλείου του τδνομα κατώρθιοσε νά μάθη. ’Εκείνος χάϊδευε τόν πετρωμένο σκύλλο 
πού.οί αχτίδες τού ήλιου καί τό θερμό στήθος τού νέου τόν ζέσταναν, σά νάταν 
ζωντανός. Όλο ρωτούσε γιά τόν άνθρωπο μέ τό λυχνάρι καί γιά τάποτελέσματα 
τοΰ θείου φωτός, λες κ’ υποσχότανε πολλά καλά στή θλιβερή ύπαρξή του γιά τό 
μέλλον.

Μετάφρ. I. ΟΙΚ.

ν  (Ή  συνέχεια στό άλλο φύλλα)
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Η ΝΕΑ Π Α ΙΔΑ ΓΩ ΓΙΚ Η

ΤΑ GESTALTEN ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ή σημασία τους —'Η συμβολή τους στην Παιδαγωγική.

'Η Γερμανική Φ υσιολογική Ψ υχολογία , άρχισε προ πολλοΰ ν ’ άπο- 
μακρΰνεται άπό τό θετικ ισμ ό , τ ις  μετρήσεις, κα ί τις φυσ ικές έπιστήμες, 
κα ί τοΰτο μάς εύχαρ ιστεΐ ύπερβολικά , γ ια τ ί ποτέ δέν π ιστέψαμε πώ ς ή 
ψυχή μπορεί νά  μετρηθή, νά  ύποκύψη στούς μαθηματικούς νόμους, κα 
νά  άναλυθή  σέ μαθηματικές φόρμουλες κα ι εξ ισώ σεις. 1

Ή  ποσοτική αύτή ψυχολογία  ε ίχε τήν άρχή της στό Δημόκριτο, πού 
υποστήριξε πώ ς ή ψυχή ά π ο τελε ΐτα ι άπό μικρότατα όλοστρόγγυλα  
άτομα, πού σ κ έπ το ντα ι—ή ϋλη σκέπτετα ι τήν ΰλη.

Νά θέλης νά  έρμηνέψης τό συναίσθημα τής ο ικογενειακής τιμής, τή 
λαχτάρα  τής μ άνας γ ιά  τό πα ιδ ί, τό δάκρυ τής ερωμένης τό άληθινό , ή 
τό ψεύτικο μέ τόσα εκατομμύρια δονήσεις, ή άκηνοβολήσεις^ ή ερε
θισμούς, ή άντιδράσεις, κα ί τά  παρόμοια, ε ίν α ι άστεΐο .

'Η σημερινή Γερμανική ψυχολογία  ε ίνα ι ποιοτική, κα ί δχι ποσοτική.
Τά τ ελ ευ τα ία  είκοσ ι χρόνια ή Ευρώπη έπαθε ριζικές κο ινω νικές, 

πολιτικές, κα ί οικονομικές ά λ λ α γ έ ς , πού ε ίνα ι σ υνέπεια  ψυχ ικώ ν άλ- 
λ α γώ ν .

Ό  άνθρωπος, στίς μεταβατικές αύτές περιόδους, ύπερεκχειλ ιζετα ι 
άπό ά συνήθεις έξωτερ ικούς έρεθισμούς κα ί άπειρες κα ινούρ ιες εντυπ ώ 
σεις, πού α δ υνα τε ί νά  τ ις  συνθέση ' μέσα στό νέο πλα ίσ ιο  πού σχηματί
ζετα ι, δέν μπορεί νά  κάνη τήν άνάλογη  σύνθεση τής ψυχικής ζωής, κα ί 
κάπω ς σαστίζει.

Ή  τωρινή Γερμανική ψυχολογία  ά σ χ ο λε ΐτα ι μέ τή σύνθεση κα ι οχι
μέ τά  facta. _ r , , ,Q

Ή  ψυχολογία  στή Γερμανία ε ϊτα ν ε  κα ί ε ίν α ι άκομη, κατ αντιϋεση
πρός τήν ’Αμερικανική, περισσότερο φιλοσοφική ή επιστημονική. Ο Αμε
ρικανός ψυχολόγος δέν μπορεί νά  καταλάβη πώ ς μιά ερευνά η ενα  συμ
πέρασμα της φυσιολογικής ή πειραματικής ψυχολογ ίας μπορεί να  σχετί
ζετα ι μέ τή φ ιλοσοφία . _

Μερικοί ψυχολόγοι επ ιμένουν στή πειραματική μέθοδο ο Wund , 
ό Ziehen, ό Ebbinhaus, ό G. Ε. Muller—καί θέτουν τήν έμφαση στή φ υ 
σιολογική άποψη. Ά λ λ ο ι ,  δπω ς ε ίνα ι ό Lipps, ό Cornelius, ό Brentano, ό 
Ehrenfels, ό Meinong, ύ W itasek, ό Stumpf, ό Pfander, ό Brunswig, ό 
Scheler, επ ιμένουν στή μέθοδο τής αύτοπαρατηρησίας ( in sp e c t io n ) 
καί στίς άνώ τερες « ν ο ε ρ έ ς  π ο ρ ε ί ε ς » .  'Ε να  άλλο  γκρούπ ψυχολόγω ν 
μεταξύ τώ ν πειραματιστώ ν, κα ί καθαρώ ν ψυχολόγω ν, πού ε ίνα ι ή Σχολή 
τώ ν W urzburg, Kulpe, Marbe, Biihler, H onigswald, καί ά λ λ ω ν , έχουν
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κάμει σημαντικές συμβολές στήν επ ιστημολογία , λογική, ηθική, α ισθη
τική —W issenschaftstheorie, κα ί ά λλα  φ ιλοσοφικά πεδ ία , δπου φα ίνετα ι 
δτι ή ψυχολογία  έχει άκόμη πολύ στενή σχέση πρός τή φιλοσοφία.

Στή σημερινή Γερμανική ψυχολογία  διακρίνομε πολλές συλλή
ψεις, πού έχουν μεγάλην όμοιότητα μέ κ ε ίνες  πού α νά π τυ ξε  ή φιλοσοφική 
Σκέψη. Ο Νεο Κ αντισμός έχει πολύ έπιδράσει στά σημερινά eoncepta 
τής σημερινής γερμανικής ψυχολογίας. Ή  σύγχρονη ψυχολογία  επ ιμένει 
σ τίς  λειτουργίες καί στίς  πρ άξεις  παρά στά φα ινόμενα , στή δυναμική καί 
δχι στατική άποψη, στή συνθετική καί δχι άναλυτική , βλέπει σ ύ ν ο λ α ,  
καί δχι μέρη κα ί στο ιχεία .

Η ποιοτική αύτή τάση στήν ψυχολογία  παρατηρεΐτα ι κα ί στίς κο ινω 
νικές επιστήμες κα ί στή φυσική άκόμη, δπου τό ήλεκτριόν δέν ε ίνα ι π ιά  
ενα  κομμάτι σκληρό ΰλης, ε ίνα ι ένα  σύστημα άπό κύματα , άκτινοβολίες, 
πού συμπεριφέρονται κατά  τόν α τρόπον -  δηλαδή, ποιότητα.

Τό σώμα τοΰ άνθρώπου ά π ο τελε ΐτα ι άπό πο λλά  στο ιχεία , ά λ λ ’ ό 
άνθρω πος ώ ς τέτοιος ε ίνα ι έ ν α  σ τ ο ι χ ε ΐ  ο—τρέχει, κάθετα ι, πηδάει, 
τρώει, δουλεύει, γελά ε ι, θυμώνει, α γα π ά ε ι, μ ισεί, σκέπτετα ι ώς ένα  σύ
νολο , ώ ς μιά μονάδα. Καί δέν ε ίνα ι τό ϊδιο στο ιχείο  γ ιά  τόν κο ινωνιο
λόγο, πού ε ίνα ι γ ιά  τόν οικονομολόγο.

Ή  βάση> κα ί ή άρχή γ ιά  τή ψυχολογία  αύτή ε ίνα ι ή όλότητα τοΰ 
ατόμου, καί δχι οί ενσυνείδητες πορείες ή καταστάσεις . Ό  άνθρωπος ε ΐνε  
ένα ς , όλάκερος, άκέρα ιος, ένα  σύνολο . Ό  άνθρω πος δέν ε ίνα ι κ α τ α -  
σ  τ ά σ ε ι ς ,ε ίν α ι μιά μονάδα τελολογική , καί έχει μπροστά του ώρισμέ- 
νους σκοπούς.

Ο Stern παραδέχετα ι δτι ή ψυχική κα ί φυσική πλευρ ά  τοΰ άτόμου, 
ύπόκειντα ι σέ μηχανική ερμηνεία. Ά λ λ ά  τό δλο σύστημα άντιμ ετω π ί- 
ζει έ να ν  άνταγω νισμό  τελο λο γικώ ν καί μηχανικών άρχών, μεταξύ τοΰ 
ύποκειμένου κα ί τοΰ άντικειμένου.

Ό  άνταγω ν ισ μ ό ς δμως αυτός ε ξα φ α ν ίζ ετα ι μπροστά στόν τελολο- 
μηχανικό παραλληλισμό . Ό  ανταγω νισ μ ό ς αυτός δέν ε ίνα ι ό ίδ ιος μέ τόν 
δυϊσμό τοΰ σώματος κα ί τής ψυχής, γ ια τ ί μποροΰμε νά  έρμηνέψουμε σω 
ματικά φα ινόμ ενα  τελο λο γ ικώ ς , κα ί ψυχ ικά φα ινόμενα , μηχανικώς.

Τό άτομο λο ιπόν ε ίνα ι, ψυχοφυσ ικώ ς, ούδέτερο. Δέν μποροΰμε ν ’ 
άρχίσουμε μέ τό περιεχόμενο τής σ υ νε ίδ η σ η ς1. Τόσο ή φυσική ζωή, δσο 
κα ί ή ψυχική, γ ιά  τή ψυχολογία  αύτή , ε ίν α ι φαινόμενο δευτερογενές. 'Η 
αδια ίρετη όλότητα τοΰ προσώπου ε ίνα ι τό πρωτεΰον. Τό πρόσωπο (τό 
άτομο) ε ίν α ι in ■ divisibile. Η ψυχική ζωή «φ ιδογλιστράει» σά ν τόν κα 
πνό , γ ιά  νά  δανειστούμε μία Παλαμική φράση. Ό  άνθρω πος, ή όλότητα

1 Ή θ εω ρ ία  τοΰ ΈπιψαινομενισμοΟ , βεβαιώνει δτι ή συνείδηση ε ίνα ι ενα  
δευτερεϋον προϊόν τής πορείας τής Ζωής1 καί δτι δέν πα ίζε ι ενεργό  ή δημιουργικό 
ρόλο στή συμπεριφορά τοΰ άνθρώπου. Τή θεωρία αύτή υποστήριξε καί ό 
H uxley. Ό Lloyd Morgan παραδέχετα ι δτι ε ίνα ι ενα  άναδυόμενον (emergent) δπως 
καί ή ζωή, χωρίς προηγούμενο! συγγενή .
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τοΰ ανθρώπου, έχει νά  έκπληρώση σκοπό, δπως «κυλ ιέτα ι οτά σάπ ια  
βάλτα  τής Ζωής». 'Η ψυχή, «δσο κοντά μας καί νάρθή, π ά ντα  μακρυά 
θά στέκη». Ό  άνθρωπος ε ίνα ι κοντά μας. Ή  σκοπιμότητα δέν υπο νο εί 
κα τ ’ α νά γκη ν καί συνείδηση, ξεπερνάει τό φυσικό κα ί τό ψυχικό. Κάθε 
πράξη καί άντίδραση, ό Stern, τήν ερμηνεύει ώς τό προ ϊόν μιας έσωτερι- 
κής τάσης καί ένός εξωτερ ικού πα ρ ά γο ντα .

Ψ υχολογικώς, τό πρόσωπο κα ί τό περ ιβάλλον άλλη λο εξαρ τώ ντα ι, 
γ ια τ ί οί τάσεις , πού δ ιευθύνοντα ι πρός ώρισμένους σκοπούς, προδιαθέτουν 
τό άτομο νά  συλλέξη  ενα  κομμάτι τοΰ άντικειμ ενικοΰ κόσμου, ώ ς « π ε 
ρ ιβάλλον», καί έξ άλλου οί άντικειμ ενικο ί παρ άγο ντες  του περ ιβάλλον
τος άπο φα σ ίζουν ά ν  ή τελολογική  ενέρ γε ια  τού «προσώπου» πρέπει νά  
φτάση στό σκοπό της. Τήν παληά  φόρμουλα : S ~ R  (Stim ulus—Response),

έρεθισμός, αντίδραση, δ Stern έ κ α ν ε ^  ίρ εΒ .σ μ ό ς-π ρ ό σ ω π ο .
R αντίδραση.

'Έ νας ερεθισμός φωτός π. χ. δέν προκαλεΐ άντίληψη, ά λ λ ά  κάνει τό 
πρόσωπο ν ’ άντιδράση, επί τή βάσει τώ ν «αύτο -τελολογ ικώ ν» του τάσεω ν. 
Ή  ψυχική πλευρά του «προσώπου» δέν θεω ρείτα ι πλέον ώς άθροισμα 
ένσυνείδη τω ν στοιχείων.

Ό  Stern δείχνει δτι τά  ψυχικά φα ινόμ ενα  ή ψυχ ικά  στο ιχεία  προϋ
ποθέτουν τήν ύπαρξη πράξεω ν, οΐ όπο ιες προϋποθέτουν δ ιαθέσεις, κλπ. 
ά λ λ ’ έκε ΐνο  πού μας ενδ ιαφέρει ε ίνα ι ό ρόλος τής δλης ψυχικής ζωής, 
τοΰ ψυχοφυσικώς ουδέτερου «προσώπου». Τό φυσικό καί τό ψυχικό μέρος 
ε ίνα ι ζεγμ ένα  μαζί στή σκόπιμη συμπεριφορά τού «προσώπου».

Ή  νεώτερη συμβολή τώ ν Γερμανών στή ψυχολογία , ε ΐν α ι ή λεγάμενη 
«G estalt psychologies.

Ά π ό  τήν ψυχολογία  αύτή έχει μ εγάλω ς νά  ώφεληθή ή Π αιδαγωγική 
Ψ υχολογία , μ’ δλες τίς ενα ντ ίο ν  της επ ιθέσεις. Οί Wertheimer, Kohler, 
καί Koffka, επ ιμένουν στό ποιοτικό μέρος.

Τά φα ινόμενα  άτενίζουμε όλόκληρα, καί χωρίς προκατάληψη (uu- 
befangenes Sehen). 'Η ά νά λυση  καταστρέφει τό χαρακτηριστικό σύνολο. 
"Οταν ά τεν ίζω  εις ενα  δένδρο, βλέπω  τό δένδρο στό σύνολό του, βλέπω  
δένδρο, δέν βλέπω  κορμό φ ύλλα , κα ί κλάδους. Γ ιά νά  ίδώ κορμό, 
φ ύλλα  κα ί κλάδους, πρέπει νά  σταματήσω ν ’ αναλύσω τό δένδρο, καί 
χ ά νω  τό δένδρο, τό σύνολο «δένδρο» καταστρέφετα ι.

"Οταν ρ ίχνω τή ματιά μου στό γα λ α νό  ούρανό, βλέπω  ένα  συνεχές 
γα λα νό  σύνολο, χωρίς νά  σπάη πουθενά , βλέπω  ένα  όμογενές σύνολο, 
κα ί τούτο ε ίνα ι θετική ιδιότητα τού γα λα νο ύ  ουρανού, ε ίν α ι τό χαρα
κτηριστικό του—καί αύτό ε ίν α ι πού βλέπω .

Ή  παρατήρηση μάς δείχνει δτι τά φα ινόμενα  ε ίν α ι gestaltet. "Ο ταν 
βλέπω  ένα  σπ ίτ ι κα ί ένα  δένδρο, δέν μού φέρνουν, ά ς πούμε, 250 σπ ιτικές 
αισθήσεις τό ένα , κα ί 282 δένδρινες α ισθήσεις τό άλλο . Έ κε ΐνο  πού 
βλέπω  έγώ  ε ίνα ι ένα  σπίτι κα ί ένα  δένδρο. Ό  φα ινομενικός (αισθητικός) 
κόσμος, δέν ε ίνα ι γ ιά  μένα, γ ιά  τό πρόσωπο, ένα ς  άιρθμός αισθήσεων,
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ε ίνα ι άντικείμ ενα , σ ύ νο λα -g e s ta l t e t .  "Ωστε ή Σχολή τής Gestalt άπορ- 
ρ ίπτει τή μέθοδο τής ά νά λυση ς ώ ς τό κύριο μέσο τής επιστημονικής ψυ
χολογία ς, εις τά ύπερβολικά άκρα τής όπο ιας πήγε ό Τίτσενερ. Τό γ ε 
γονός, εννο ε ίτα ι, δτι ε ίν α ι gesta ltet, δέν σημαίνει δτ, δέν ύπόκειντα ι καί 
σέ νόμους.

Ό  W ertheimer έμόρφωσε τή φυσιολογική ύπ όθεση, δτι δέν ε ΐνα ι ή 
διέγερση ή ό ερεθισμός ώρ ισμένων έγκ εφ αλ ικώ ν κυττάρω ν, ουτε τό σύνολο 
χωριστών δ ιεγέρσεω ν ή έρεθισμών, πού ε ΐν α ι ύπ εύθυνα  γ ιά  τή φα ινομε
νική κίνηση, ά λ λ ά  πρέπει νά  ύποθέσουμε όλόκληρες πορείες, σύνολα , πού 
προέρχονται άπό τόν ερεθισμό ώρ ισμένω ν κυττάρω ν. Φ αινόμενα δπως 
ή «κίνηση», τό «σχήμα» κλπ . δέν τά  εξηγούν οί καθαρώς ψυχολογικές 
άρχές.

Ποτέ δέν έχουμε ερεθισμό απο λύτω ς μεμονωμένο, πάντοτε έχουμε 
ένα  group άπό ερεθισμούς, κα ί έκε ΐνο  πού μας έρμηνεύει τό φαινόμενο 
δέν ε ΐνα ι οί τοπικές ιδιότητες τώ ν έρεθισμών, ά λ λ ’ οί σχέσεις τώ ν ιδιοτή
τω ν  α ϋτώ ν  μεταξύ τους.

«G estalten» λέει ό Kohler, ε ΐν α ι κατα στάσ εις  ή πορείες, τώ ν όποιων 
οί χαρακτηριστικές ιδιότητες δέν ε ΐνα ι τό σύνολο τώ ν ιδιοτήτων τώ ν 
μερών τους. Η μελωδία δέν ε ΐνα ι ένα  σύνολο άπό νότες, ε ΐνα ι κάτι π α 
ραπάνω , έγκλείε ι κάτι άλλο  πού δέν τό έχουν οί νότες. Δέν υπάρχουν 
άνεξάρτητα  στο ιχεία , υπάρχουν σύνολα . Τά φυσ ιολογικά gestalten , σύμ-. 
φω να  μέ τή θεωρία αύτή, πρέπει ν ’ άνταπο κρ ίνω ντα ι πρός τά ψυχικά 
gastalten .

Ο Kohler, τώρα τελ ευ τα ία , έπροσπάθησε νά  άποδείξη τήν ύπαρξη 
φυσ ικώ ν gestalten .

Στις τελ ευ τα ίε ς  έρευνες τής Φυσικής γύρω  στό άτομο, νομίζω  δτι 
βλέπω  gestalten. Τό άτομο έχει ιδιότητες πού δέν έχουν τά ήλεκτριόντα, 
άπό τά  όπο ια  ά πο τελε ΐτα ι. "Οταν ε ΐνα ι μόνα τους, προτού νά  ενωθούν 
γ ιά  ν ’ άπο τελέσουν τό άτομο, έχουν ιδιότητες πού τίς χάνουν στήν 
ένωση καί άποκτοΰν ήλεκτρομαγνητικές ιδιότητες πού τ ίς  ξα να χ ά νο υν , 
δ τα ν άποκοποϋν άπό τό άτομο.

Τό δένδρο, λέει ό Mach, «μέ τό σκληρό του φαιό κορμό, τούς άμέ- 
τρητους κλάδους του,πού τούς δέρνει ό άέρας, καί τά μαλακά του άπειρα 
φ ύλλα , μάς φ α ίνετα ι (μοιάζει) ένα  έν ια ΐο  άδιαίρετο δλο». Ή  Gestalt 
πα ίρνει τήν πράξη ώ ς ένα  σύνολο άδιαίρετο in divisible. Τά στο ιχεία , τά 
μέρη άπό τά  όπο ια  ά π ο τελε ΐτα ι, έχουν λειτουργική σχέση μέ τό σύνολο, 
ά λ λ ά  τό σύνολο δ ιαφέρει π ο ι ο τ ι κ ώ ς άπό τά μέρη.

; Στ,ϊ ν α ν άγνω ση  βλέπει λέξε ις , ή προτάσεις, καλύτερα  προτάσεις 
όλόκληρες—σύνολα . Δ έν βλέπει, κα ί δέν πρέπει νά  βλέπη, γράμματα.

Ο μαθητής πού ά π α σ χ ο λε ΐτα ι μέ τά  γράμματα, χάνει τίς έννο ιες 
τά  σύνολα , καί ε ίν α ι πολύ όπισθοδρομικός.

Στήν Π αιδαγωγική Ε πιστήμη, ή Gestalt psychologie, κάνει τήν Ακό
λουθη συμβολή :
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Βρίσκει δτι ή π ε ΐ ρ α ,  ή ε π α ν ά λ η ψ η ,  ή ά σ κ η σ η ,  κλπ. δ έ ν  
ε ί ν α ι  υ π ε ύ θ υ ν ε ς  γ ι ά  τ ή ν  ε μ φ ά ν ι σ η  τ ώ ν  g e s t a l t e n ,  ά λ λ ά  
π ρ έ π ε ι  ν ά  π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ο υ μ ε  g e s t a l t e n ,  γ ι ά τ ή ν ά π ό -  
κ τ η σ η  τ η ς π ε ί ρ α ς  σ τ ή μ ά θ η σ η .

Ό  φαινομενικός κόσμος ά π ο τελε ΐτα ι γ ιά  μας άπό σύνολα  μέ ση
μασίες, άπό άντικείμ ενα , πού ε ίν α ι κα λά , κακά , ώ ρα ΐα , άσχημα, άπο- 
κρουστικά, έλκυστικά , σκληρά, μαλακά  κλπ.

Ό  K rueger δείχνει δτι τό σύνολο , ή «συνολική ποιότητα» τής Ge
stalt, κυρ ιαρχεί στίς μερικές ποιότητες τώ ν μ ερ ώ ν,' δτι τά  μέρη αύτά  
συμμετέχουν κατά  διαφόρους βαθμούς στή συνολική ποιότητα, τό σύνολο 
δμως ε ίν α ι άλλο , καί ε ίνα ι «πρότερον». Πρώτα σχηματίζουμε τήν άντί- 
ληψη τοΰ συνόλου, καί έπειτα  τώ ν μερών του. Πρώτα βλέπουμε τήν 
’Αφροδίτη καί έπειτα  τά χείλη της. Δέν σας θυμίζει τήν Ά ρ ισ το τέλε ιο  
θεωρία λ ίγο  ;

Κι’ έτσι, δταν παίρνουμε τά  σύνολα , μποροΰμε νά  τά  σχετίζουμε 
κα ί μέ κο ινωνικές κατα στάσ εις , εύκολώ τερα—μέ τή θρησκεία, τούς νό . 
μους, τά  ήθη κα ί έθιμα, κλπ.

Τό νεΰμα , ή λέξη, ή πρόταση, ή πράξη, κλπ άνήκουν σ ’ ε να  σύνολο  
(Strukturzusammenhang) κα ί εκε ίνο  πού πέφτει στήν άντίληψή μσς ε ίνα ι 
τό σύνολο κα ί δχι τά  μέρη του.

’Εδώ άπάνο υ στηρίχτηκε όλόκληρη ή «Ψ υχολογία  τής ’Α νά γνω ση ς» . 
Στήν άνάγνωση τά πα ιδ ιά  άπό τό νη π ια γω γε ίο  κα ί τήν πρώτη τάξη μα
θα ίνουν πρώτα προτάσεις χωρίς νά  μποροΰν νά  διακρίνουν τις λέξεις, 
άκολούθω ς τις  λέξε ις , χωρίς νά  γνω ρ ίζουν τά γράμματα , καί τ ε λ ευ τα ία  
τά  γράμματα.

"Οταν βλέπω  ενα  δένδρο δέν προσέχω τά  κλω νάρ ια , ουτε τόν κορμό 
ά λ λ ά  τό δένδρο στό σύνολό του. "Αν προσέξω  τά  κλω νάρ ια , χάνω  τό 
δένδρο.

Ή  ψυχολογία  πού άσ χο λε ΐτα ι μ ε τά  στο ιχεία , χάνει τά  σύνολα , πού 
ε ίνα ι οί άνώτερες πορείες τοΰ νοΰ. Αύτό ισχυρ ίζετα ι ή Gestaltpsychologie. 
Τό βλέπουμε στήν καθημερινή μας ζωή. ’Ε κείνος πού άσ χ ο λε ΐτα ι μέ τ ις  
λεπτομέρειες, τά  μικρά πράγματα , χάνει τά  άνώ τερα , τά  μ εγαλείτερα , 
τά  υψηλότερα. ’Έ χει erudition, ά λ λ ’ δχι μόρφωση, έχει γνώ σεις , μά 
δχι culture. Λέει πολλά , γ ια τ ί τά  ξέρει, μά δέν κα τα λή γε ι π ο υ 
θενά . "Ενα έργο πρέπει νά  τό διαβάσης πρώτα όλόκληρο. μονορούφι, 
νά  τό δής στό σύνολό του, κι έπ ειτα  νά  έπανέρθης στίς λεπτομέρειες. 
"Αν άρχίσης μέ τις  λεπτομέρειες, ποτέ δέν θά καταλάβης τό σύνολο—τήν 
πλατύτερη έννο ια , θά τή χάσης. Π αράδειγμα οί ’Α ρχαίο ι "Ε λληνες σ υγ 
γρ α φ είς  δπως δ ιδάσκονταν στά  γυμ νά σ ια . Κ ανένας μαθητής δέν μπο- 
ροΰσε νά  διηγηθή μιά όλόκληρη τραγω δ ία  τοΰ Σοφοκλή στό σύνολό της.

Πρέπει ν ’ ά λλά ξη  ή βάση, πού παίρνουμε κα ί ή Gestalt τήν ά λ λα ξε . 
Παίρνει τήν προσωπικότητα τοΰ άνθρώπου, δλο τόν άνθρωπο, καί τόν εξε
τά ζει στίς δ ιάφορες εκδηλώσεις του, μέσα στό κοινωνικό περ ιβάλλον πού
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ζ ε ι, που περιορίζεται ίστορικώς νά  ποΰμε, γ ια τ ί τό φυσικό περ ιβάλλον τοΰ 
άνθρώπου δέν ε ίνα ι π ιά  natura pura, έχει ύποστή τις επ ιδράσεις τής
ανθρώ π ινη ς ε φ εύ ρ ε σ η ς -τ ο ΰ  μυαλοΰ. 1

Ο Spranger δ ιακρίνει εξι τύπους άνθρώ πω ν: τόν θεωρητικό, τόν οικο
νομικό, τόν αισθητικό, τόν κοινωνικό, τόν θρήσκο, καί τόν άνθρωπο 
τής πυγμής. Γ ιά τόν Spranger, ή άντίληψη τής ' «έννο ια ς»  έχει σημαντική 
αξ ια . Ψ υχολογΐκώς, βλέπουμε ή άντιλαμβανόμ αστε συνήθω ς σύνολα , 
τά  όπο ια  έχουν κάπο ιες σχέσεις, έννο ιες. Τό σύνολο  πού δέν έχει έννο ια , 
δέν έχει κα ί άξίοτ. Τα μέρη δλα μαζί πρέπει νά  σχηματίζουν μ ιάν έννο ια  
Το μυαλό ε ίνα ι κάτι π α ρ α π ά νω  άπό ενα  τελολογικό κατασκεύασμ α , διευ- 
θυνόμενο άπό τις έμφυτες τάσεις , γ ιά  τήν αυτοσυντήρηση.

Τό μυαλό βλέπει σύνολο, έννο ιες , σημασίες, σχέσεις. Καί πραγμα- 
τικα . εκεΐ νο π °ϋ  έχουμε κοινό, ε ίν α ι ή έννο ια  τής υποκειμενικής μας π ε ί
ρας, καί δχι οί πορείες α υ τές  καθαυτές.

‘Η λεπτομερειακή άνάλυση  τώ ν α ισθήσεων, συνα ισθημάτω ν, π α ρ α 
στάσεω ν, συγκινήσεων·, βουλητικών πράξεω ν, κλπ . τοΰ άτόμου, άνήκει στήν 
«επεξηγηματική ψυχολογία» (explonatory). Ό  Spranger χωρίς νά  ένδια- 
φέρεται γ ιά  τέτοιες ά να λ ύσ ε ις , εξετά ζε ι τή σχέση τοΰ άνθρώπου πρός τό 
ιστορικό περ ιβάλλον, πού ζε ΐ. 'Ωρισμένοι ερεθισμοί γ ιά  τόν Spranger, δέν 
εξασφα λ ίζο υν ώρ ισμένες άντιδράσεις έκ μέρους τοΰ άνθρώπου. 'Ο ά ν 
θρωπος, νά  τό βάλουμε στή Δ αρβίνεια  γλώ σσ α , ε ίνα ι οργανισμός, καί 
οχι μηχανισμός. Τό άτομο ε ίνα ι ένα  βιολογικό, ά λ λ ά  κα ί ιστορικό δν, 
καί πρέπει νά  βλέπουμε τις πράξεις  του, ώ ς πρός τις σχέσεις α ύτώ ν μέ 
τή τέχνη, τήν έπιστήμη, τή θρησκεία, κλπ . δηλαδή, στίς εκδηλώσεις του, 
στή μορφωτική ζωή. Οί άπόψεις τοΰ Spranger, θά λέγαμ ε, ενδιαφέρουν 
περισσότερο τόν κο ινωνιολόγο , καί τό φιλόσοφο, παρά τόν ψυχολόγο.

Λέμε δτι ό άνθρω πος ε ίνα ι κα ί ιστορικό δν, γ ια τ ί τό πραγματικό δε- 
δομενο τής συνείδησης, κ αλύπ τετα ι συνήθω ς μέ «παραδόσεις» «θεω 
ρ ίες» «έρμηνεΐες»· θά τό καταλάβετε ά ν  τό έφαρμόσετε στά  φα ινόμ ενα  τώ ν 
χρωμάτων καί τής καλλονής. Η

Τό κόκκινο (τό χρώμα γενικώτερα) δέν ε ίνα ι α ίσθηση, δέν ε ίνα ι 
α ίσθημα, ουτε δόνηση, ουτε κυτταρική πορεία, δέν μπορεί ν ’ ά π α λλα - 
γή άπό τήν «ούσ ία» του (essentia, wesenheiten) πού ε ίν α ι τό «κόκκινο».

Τώρα ποΰ ε ίνα ι τό κόκκινο ; στό κόκκινο άντικείμ ενο  ; δχι Έ κ ε ΐ 
ε ΐνα ι μόνον δονήσεις μέ μιά ταχύτητα . Στό οπτικό νεΰρο ; καί έκε ΐ βρί· 
σκουμε επίσης δονήσεις μέ άλλη  ταχύτητα. Στά έγκεφ αλ ίκά  κύτταρα ; 
οχι. Καί εκ ε ί βρίσκομε πά λ ι δονήσεις μέ άλλη  ταχύτητα . Ποΰ ε ίνα ι λο ι
πόν τό κόκκινο ; Μ ήπως στό Έ γώ  μας > Ά λ λ ’ ά ν  τό έγώ  μας ε ΐνα ι κ ά 
πο ια  οντότητα, θ ’ άπο τελήτα ι κα ί αύτό άπό κύτταρα , ή άτουα , ή ήλε- 
κτρ ιόντα , δηλαδή, ενέργεια , (κύματα, άκτινοβολήσεις). "Ωστε κα ί σ ’ 
αυτο πά λ ι θά βροΰμε δονήσεις μέ κάπο ια  ταχύτητα. Ά λ λ ά  τό κόκκινο 
που θά τό βροϋμε ; Στίς παραδόσεις τοΰ άτόμου. Ό  ενα ς  τό μισεί, ό
άλλο ς το α γ α π ά . Τ ίποτα δέν μάς βοηθάει ν ’ ά ναλύσω μ ε τό κόκκινο ’ θά 
το τιαρουμε λο ιπόν όττοος τό βρήκαμε,
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Ή  σύγχρονη Φυσική, δπως καί ό Δημόκριτος, εσπασε τόν κόσμο 
εις τά  «εξ ώ ν συνετέθη». Ό  ’Αριστοτέλης δμως άφησε τ ’ αντικείμ ενα  
δπως τά βρήκε, άφησε σ ύ νο λ α —βουνά, ποτάμ ια , δένδρα, θά λα σ σ α , ου
ρανό, ’Αφροδίτη. 'Η σύγχρονη Φυσική τά  έσπασε δλα αυτά , κα ί μας 
έρριξε σ ’ ενα  π έλαγο  άπό άκτινοβολήσεις, άπό κύματα ηλεκτρ ικά. Χ ά
σαμε τ ’ άντικείμ ενα . Ή  ’Αφροδίτη δέν ε ίνα ι π ιά  ’Αφροδίτη, έγ ιν ε  
τόσα έκατομμύρια κύματα ! Καί καλά  ή ’Αφροδίτη μέ τό δίκηο της, γ ια τ ί 
βγήκε άπό τά  κύματα , μά τό σπ ίτι, ή πέτρα , τό δένδρο, τό κόκκινο ;

Ή  G e s t a l t  π ή ρ ε  τ ή ν  ’Α φ ρ ο δ ί τ η  κ α ί  μ ά ς  τ ή ν έ δ ω σ ε  
κ α ί  π ά λ ι  ώ ς  ε ν α  σ ύ ν ο λ ο ,  ώ ς  μ ί α ,  ά δ ι α ί ρ ε τ η  κ α λ λ ο ν ή .  
Έ πέστρεψε στή- Μ εταφυσική του ’Αριστοτέλη.

'Η σύγχρονη λο ιπόν γερμανική Ψ υχολογία  ξα να συνέθεσ ε  τόν ά ν 
θρωπο κα ί τόν παρουσ ίασε ώ ς ενα  σύνολο, ενα  δλο εν ια ίο , ποΰ ενερ 
γ ε ί, μ ισεί, ά γα π ά ε ι, σκέπτετα ι. "Εκαμε σ ύ ν θ ε σ η ,  κ α τ ’ άντίθεση  τής 
προγενέστερης ψυχολογ ία ς, πού έκανε ά ν ά λ  υ σ η.

Σ ικάγο. ’ Απρίλης 1934.
Γ. Ν. Π απανικολόπουλος 

(Α. Μ. τοΰ Π ανεπιστημίου τοΰ Σικάγου)

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΝΕΤΚΑΣ
Σημ. Στό προηγούμενο στή σελίδα 188 στίχο 33 πέρασε ή λέξη  υ π ά γ ε τ α ι  

άντί έ π ά y ε τ α ι
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

"Ενα άγόρι λ έ ε ι: «θά μπορούσαμε νά ζητήσωμε άπό εναν επιστάτη νά μάς 
εχη μερικούς κουβάδες μέ καθαρό νερό καί νά άπαγορεύσωμε νά γεμίζουν τίς πομ- 
πέτες μ’ άλλο νερό. Κι άν περιορίσωμε τή χρήση τους σ’ Ινα μέρος τοΰ γηπέδου, 
δέν βλέπω, μά τήν αλήθεια, νά κάνουν κανένα κακό».

Ό Κάρολος παίρνει τό λόγο : Τό νερό δέ θά μείνη καθαρό, αν δλοι γεμίζουν 
άπ’ αύτό τίς πομπέτες τους. Κι επειτα κείνοι πού θά θέλουν νά παίξουν αύτό τό 
παιγνίδι γιά νά προφυλαχτοΰν, θά κρύβωνται πίσω άπό κείνους πού δέ θέλουν νά 
παίξουν αύτό δέν είναι σωστό. Προτείνω νά άπαγορευτοΰν δλως διόλου οί πομπέ
τες στό σχολειό καί στό γήπεδο τών παιγνιδιών».

Ή πρόταση υποστηρίχτηκε, άκολούθησε μιά μικρή συζήτηση, ύστερα εγινε 
ψηφοφορία. Μιά μεγάλη πλειονότητα βρέθηκε ενάντια γιά τίς πομπέτες. (’Από τότε 
οί πομπέτες δέν ξαναφάνηκαν στό σχολειό γιατί τά παιδιά υποτάσσονται στούς κα ■ 
νόνες πού επιβάλλουν).

Τά παιδιά τό μεσημέρι πηγαίνουν στά σπίτια τους.
** *

Τό άπόγευμα στήν ϊδια τάξη έχουν άνάγνωση. Κάθε παιδί εχει διαφορετικό 
βιβλίο, πού τό διάλεξε μέ τχ tests τής ανάγνωσης άπό τόν κατάλογο με διάφο-
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ρες βαθμίδες τών σχολείων τής Βινέτκας, καμωμένο άπό τούς C. W. καί Mabel 
Vogel. Ούτε δυό παιδιά δέν έχουν τό ίδιο βιβλίο ούτε και κανένα παιδί παίρνει 
ενα βιβλίο πολύ δύσκολο γι αυτό. Κάθε παιδί διαβάζει μόνο του' ό δάσκαλος κυ
κλοφορεί μέσα στήν τάξη καί βάζει τά παιδιά ενα-ενα μέ τή σειρά τους νά δια
βάσουν.  ̂Τό κάθε παιδί διαβάζει μόνον γιά τό δάσκαλο κι δχι γιά τό υπόλοιπο τής 
τάξης. Ό  δάσκαλος, δταν είναι άνάγκη, παρατείνει τό διάβασμα, σπάνια δμως 
αύτό τυχαίνει. Ό Κάρολος τέ/.ειωσε τό βιβλίο τιυ , καί γράφει μ;ά σύνθεση σχε
τική με τήν ανάγνωσή του. Αυτός δ άπολογισμός εχει διπλό σκοπό : δείχνει στό 
δάσκαλο, άν τό παιδί κατάλαβε, καί χρειάζεται καί σάν άσκηση γιά τή γλώσσα. 
Ενα άλλο παιδί υποβάλλεται σέ σύντομη προφορική εξέταση γιά ενα βιβλίο πού 

τελείωσε για τήν εξέταση αύτή δ δάσκαλος χρησιμοποιεί εναν ιύπο test πού τόν 
εχει έτοιμο άπό πριν γιά νά εύκολύνη τήν εργασία. Μιά μαθήτρια δίνει στό δάσκαλο 
μια καρτέλα πούτά γραφόμενά της μαρτυρούν πώς τό βιβλίο εχει διαβαστή. Αύτή 
ή μαθήτρια δέν ξαίρει άν θά τής δοθή ή δχ: test σχετικό μέ τό βιβλίο πού διά
βασε. Επειδή δμως δ δάσκαλος φ  πρόσεξε τήν ώρα πού διάβαζε καί βεβαιώθηκε 
Τϊ̂ σο άπορροφημένη ήταν, άποφάσισε νά μήν τής δοθή τό test.

Γστερα ερχεται ή ώρα τής κοίνωνιολογίας. "Αντί νά μείνωμε στήν Δ 'τάξη, 
που^δινόνται οί άρχές αύτοΰ τοΰ μαθήματος, άς παμε, στήν ΣΤ' τάξη, δποιΐ 
θα οοϋμε παιδιά 11 χρονών νά έργάζωνται.

• Στη Ί κοινωνιολογία βρίσκομε γιά πρώτη -φορά δλα τά παιδιά νά έργάζωνται 
με τοιοιο γενικό θέμα. Υπάρχουν καί μερικά πού έχουν σχεδόν τελειώσει τήν 
ανάγνωση τής ιστορίας τών W ikings(') κι άλλα πάλι πού μόλις άρχίζουν.Έ μελέτη 
τ0>ν W lk ln£s περιλαμβάνει συγχρόνως τήν ιστορία καί τή γεωγραφία αύτό® τού 
γενναίου βόρειου λαού γιατί είναι άδύνατο νά καταλάβουν τούς W ikings χωρίς νά 
γ νω ^ ο υν κάπως τή χώρα πού κατοικούσαν.

Σε ° ';Λ τ * σΧ°λεϊα τήζ Βινέτκας ή ίστ,ρία κ ύ  ή γεωγραφία συνδέονται καί 
οεν μαθαινονται χωριστά, υ ί  λαοί θά Ιχουν ζήσει σέ κάποιο μέρος. Καί γιά νά 
μάθουν τα πα ίιιά  τή ζωή τους έ.τιβάλλεται νά γνωρίσουν τόσο τήν ιστορία τους 
δσο καί τή γεωγραφία τους.

Αν εξετάσωμε τό υλικό, βρίσκουμε πώς είναι συντα^μένο άπ/,ά μέ τρόπο πού 
κινεί τά ενδιαφέρον καί μέ κάποια έννοια δραματικής τέχνης. Βεβαιωνόμαστε πώς 
ή ζωγράφιση αύτοΰ τοΰ άγνωστου στά παιδιά πολιτισμού αποδόθηκε τόσο ζωντανή 
ώστε τό παιδί αισθάνεται πώς τή ζεΐ.

Διαβαζοντας δσα άφοροΰν τούς W ikings τά παιδιά σχεδιάζουν χάοτες αέ τήν 
τοπογραφία τής χώρα: , δπου αύτός ό λαός εζησε καί τήν πορεία τής μετανάστευ
σής του. Μόλις ενας μαθητής τελειώση ενα θέμα περνά σέ μιά πρακτική άσκηση 
πού μ αυτήν μπορεί νά έλέγξη ό ίδιο; τίς γνώσεις πού άπόχτησε. "Οταν τό άπο- 
τέλεσμα είναι ικανοποιητικό, ζητεί άπό τό δάσκαλό του ενα πιό δύσκολο test κι 
ετσι πάλι έςαντλεΐ ολοκληρωτικά τό θέμα δπως καί στά άλλα μαθήαατα

, V Σκανδιναυοί_ πειρατές, πού άπό τόν 1 1 « ώ ς τό 12ο α ιώ να  είχαν κατέβη
σ ολες τ ις θάλασσες τής Εύρώπης κι είχαν, φτάσει κι ώς τή Κων|πολη,
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Ά λλά οί κοινωνικές επιστήμες (ιστορία καί γεωγραφία) δέν είναι μαθήματα 
μόνον γιά άτομική μελέτη. Δέν άρκεΐ νά άποχτήσουν γνώσεις. Οσο κι άν είναι 
σημαντικό τά παιδιά νά γνωρίζουν μερικά βασικα γεγονότα, είναι άκόμα πιο ση
μαντικό νά άποχτήσουν τήν πείρα τής κοινωνικής ζωής καί να τους γεννηθούν οί 
δημιουργικές τους δυνάμεις. Γι αύτό οί μαθητές σ αυτό τό μαθημα δεν προχω
ρούν ακριβώς τό καθένα μέ τό δικό του τρόπο. Οταν ενας μαθητης τελείωση ενα 
θέμα πρίν άπό τούς συμμαθητές του, τοΰ επιτρέπεται νά χρησιμοποίηση τόν καιρό, 
πού τοΰ μένει, η γιά άριθμητική, γλώσσες κι άνάγνωση ή, άν θέλη, και για μερικές 
συμπληρωματικές λεπτομέρειες τοΰ θέματος πού ήδη έμελετησε. Ο μαθητής, πού 
είναι εξαιρετικά άργόπορος στήν άφομοίωση αύτοΰ τοΰ μαθήματος, μπορεί να διά
θεση τόν καιρό του σέ άλλους κλάδους πού ή μελετη τους είναι εντελώς άτομικη, 
γιά νά μήν καθυστέρηση δλο τό υπόλοιπο τής ομάδας του. Αφοΰ δλα τά μαθήματα 
Ιχτός τών κοινωνικών γνώσεων, είναι εντελώς άτομικοποιημενα, θα μποροΰμε, χω 
ρίς νά παραβιάσωμε τήν άρχή τής ατομικής άπόχτησης τών γνώσεων, νά συγκεν- 
τρώσωμε δλα τά παιδιά στή μελέτη ένός θέματος γενικοΰ σ αύτό μόνον τό μά
θημα. Ά ς  παρατηρήσουμε αύτή τήν όμάδα τής ΣΤ' τάξης.

*;Je %

Μελετά τό κάθε παιδί τή ζωή τών W ik ings- προσπαθεί νά φανταστή πώς 
ζεΐ τδ ϊδιο σέ κείνη τήν περιπετειώδη εποχή καί παίρνει τήν άπόφαση νά δργα- 
νώση μιά γιορτή τών W ik ings. "Ολα τα παιδιά Ιχουν ήδη άρχίσει νά αλλάζουν 
τήν τάξη τους σέ αίθουσα γιορτής τών W ikings. Σέ μιάν άκρη τής αίθουσας Ιχουν 
Ινα θρόνο, δπου θά καθήση ό άρχηγός τους. Δυό κορίτσια φτιάχνουν χαλιά, πού 
θά τά κρεμάσουν άπό τή μιά καί τήν άλλη μεριά τοΰ θρόνου. Κάθε άγόρι φτιάχνει 
τή δική του άσπίδα στολισμένη δπως τή φαντάζεται. ’Ιδού μιά όμάδα πού φτιά
χνει ενα μονόξυλο- μιά άλλη πήγε στήν αποθήκη ξυλείας γιά νά δανειστή ξύλα 
νά κάμουν τό τραπέζι τών W ik ings. Μερικά κορίτσια συζητοΰν γιά τά φαγητά 
τής γιορτής. Διαβάζουν βιβλία σχετικά μέ τόν τρόπο τής διατροφής αύτοΰ τοΰ λαού· 
Ό  Επιθεωρητής τών Καλών Τεχνών μπαίνει καί δίνει συμβουλές- λέγει με
ρικά σχετικά μέ τούς τάπητες, τις ασπίδες καί πρό πάντων άπαντά στίς βιαστικές 
έρωτήσεις τών κοριτσιών πού ετοιμάζονται νά φτιάξουν τις ντυμασιές. Τά παιδιά 
τραγουδούν τήν ώρα πού εργάζονται, θά  έμαθαν στό διάστημα τοΰ χρόνου κάποιο 
σκανδιναυϊκό τραγούδι γιατί ό Ιπιθεωρητής τής Μουσικής ήξαιρε πώς τά παιδιά 
ένδιαφέρονται γιά τούς W ikings καί τώρα άποφάσισαν νά τραγουδήσουν αύτή τή 
μελωδία στή γιορτή.

Έ να άγόρι εξηγεί στούς συμμαθητές του πώς νά φτιάξουν τά κέρατα γιά νά 
πίνουν. «Ό  πατέρας μου έργάζεται στήν άγορά πού πουλοΰν κρέας, λέει, καί θά 
μπορή νά μάς φέρη κέρατα άπό βόδι. Θά τά μπογιατίσωμε καί θά πιοΰμε άπό μέσα 
κεΐ τό ύδρόμελί μας».

Σέ μιά τέτοια δράση σάν αύτήν ή έφευρετικότητα κι ή πρωτοβουλία βρίσκουν 
πολύ καλές εύκαιρίες γιά ν’ ασκηθούν. Κάθε παιδί Ινθαρρύνεται νά κάνη κάτι δια
φορετικό άπό τούς συμμαθητές του, νά εκφράζεται, νά δημιουργή. Καί δλα τά παι
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διά χρησιμοποιούν τά^ξεχωριστά ταλέντα καί γνώσεις τους γιά νά ώφεληθή δσο τό 
δυνατόν περισσότερό η ομαδική εργασία.

-Η αίθουσα τών W ikings δέν προορίζεται βέβαια νά οιδάξη στά παιδιά τήν 
ιστορία. Η ποσότητα χρόνου πού θά θυσιαστή σ3 αύτό τό μοναδικό σχέδιο-έχτέ- 
λεση είναι ό/.οκληρωτικά δυσανάλογο μέ τις χρήσιμες γνώσεις πού θ’ άποχτήσουν- 
Αυτή ή εργασία είναι τό Αποτέλεσμα τών άναγνωσμάτων, τών σχετικών μέ τό 
θεμα, τό αποτελεσμα μάλλον τής πραγματικής Ιργασίας παρά τό μέσον γιά άπό- 
χτηση γνωσεων. Ή εργασία μπορεί νά γίνη πιό οικονομικά μέ τό άμεσο μέσο τής 
ανάγνωσης καί τής μελέτης. Άλλά αύτή ή άνάγνωση καί μελέτη γεννά ιδέες γιά 
την πράξη. αυτές τις ιδεες δίνουν ελευθερία κίνησης κι αύτές γίνονται ή βάση 
της δημιουργικής έκφρασης καί ή προπαρασκευή τής ομαδικής εργασίας.

_ κάθ* τ<*ξη ύπάρχει ενας πίνακας πού σ’ αυτόν ό δάσκαλος βρίσκει τις 
γνώμες των Επιθεωρητών σχετικά μέ τά είδη εργασίας καί τις πηγές άνάγνωσης 
γ» αυτόν και για τα παιδια καθώς επίσης καί υποδείξεις γιά τό πώς θά χρησιμο
ποιούνται οί εργασίες τών παιγνιδιών, τών μαθημάτων μουσικής, τέχνης καί 
κοινών ιολογίας στή συνολική έργασία. Αύτός ό πίνακας είναι καθαρά συμβου
λευτικός. Καθε δασκαλος καί κάθε όμάδα παιδιών οργανώνουν μέ τό δικό του  ̂
τροπο τις ομαδικές καί δημιουργικές εργασίες.

Ή μέρα τελειώνει πολύ γρήγορα καί τά παιδιά αφήνουν τό σνολείο ένονταί 
στο νοΰ το σχέδιό τους, 5

*

έπίακεφτ°ΰμε καί τδ « Junior high school».
Α ό μοιάζει σε πολλά σημεία μέ τό δημοτικό σχολειό Έ κεΐ επίσης τά παι-

π\οθ ΐΐΤ ά π ο ρί: μ ένείγ ίάά τομ ^  «"■ *■ · * * * *
ά Γ νε  αιά ΐ Γ * ' ^  μεΡ" ες Γ ώσ£ίς καί μ£ρΐκά τεΧνίκά· μαθητής δέν
λις τήν $ccvo£ ν  ? '4 τΤ , τε ει(ύσει κι οδτε εξακολουθεί τήν έργασία αύτή μό-

7  * 7 ?  Γ  ^  0 έπίσϊϊί ^ ίσκ^ ε Τ'* αντικείμενο μελέτης
όλόκληρα tests μέ φροντίδα καμωμένα. Έ κεΐ επίσης βασιλεύει ή ποοσωπική εύ

S i t L T /  ηΡωΤίκά ^ άκρθαματ:κί! §^ασκαλί« κι οί όμαδικέ^ άπαγγελίες
‘- Γ κεΐ 10 « ύθόΡΜτο καί ™ φυσικό, πού συνοδεύουν πά τα τήνεφαρμογή ελεύθερων μεθόδων άγωγής. ψ

· !  έ?ώί!ααγγειοπλαστική καθώ; καί ν ιά  « i e - ι  - suauu, για τη ;
Έ κεΐ ύπάονει u ti η ’ ■ '  < * T<° V τεΧν“ ν καί τών Επαγγελμάτων.
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σχολεία τού ίδιου τύπου, δπου ιιέσα κέί τ* s ■> ( « ρ ι ν ι κ ά'ϊν-ί™ *, » . ou μεσα κι? τα παιδια διαρκώς κυκλοφορούν.
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τήρηση τής Ανάπτυξης τής ζωής στή γή άπό τά μικρό :κοπικό πρωτόζωο ώς τόν 
άνθρωπο. Πολύ χρονικό διάστημα καί μέ πολλή προσοχή αφιερώνονται στή μελέτη 
τής ζωής τοΰ ανθρώπου. Σ’ αυτό τό μάθημα τά παιδιά μαθαίνουν με μιά μορφή τε
λείως αληθινή τά σχετικά τής άναπαραγωγής τοΰ άνθρώ,του. Τους μαθαίνουν τις 
λειτουργίες τών οργάνων άναπαραγωγής καθώς καί τήν περιποίηση αύτών. Τους δί
νουν τήν ευκαιρία νά κάνουν ελεύθερα δλες τίς ερωτήσεις πού έπιθυμοΰν Καμιά 
άπ’ αύτές δέν άποπέμπεται, μόνον πού οί απαντήσεις δέν επιτρέπουν καμιά περί
φραση. 'Όλη ή ατμόσφαιρα τής τάξης είναι υγιής, ειλικρινής, επιστημονική.

Είναι επίσης ή άτμόσφαιρα ίδεαλιατική. Τό φΰλο δέν εξετάζεται μόνον γιά τή 
βιολογική του λειτουργία, άλλά επίσης γιά τή βαθύτερη του λειτουργία τή σχε
τική μέ τήν προσωπική καί κοινωνική άντανάκλαση. Τά ζητήματα διαγωγής συ- 
ζητοΰνται ελεύθερα καί τό μάθημα μεταβά)λεται κάποτε σέ μάθημα ηθικής.

Ό λοι οί μαθητές τής Ζ'. τάξης παρακολουθούν υποχρεωτικά αύτό τό μά
θημα. Υπάρχουν ώρες διαφορετικές γιά τά αγόρια καί διαφορετικές γιά τά κορί
τσια. Μπορούν δμως μερικοί γονείς νά Απαλλάξουν τό παιδί τους άπ’ αύτό τό μά
θημα, άν μέ μιά προσωπική αίτηση αναφέρουν πώς άναλαμβάνουν νά τοΰ δόσουν 
οί ίδιοι μιά διδασκαλία επίσης πλήρη. Ά λλ ’ αύτό σπάνια συμβαίνει. Γενικά πεί
θουν τούς γονείς καί δέν απομακραίνουν τό παιδί άπό τό μάθημα αύτό, γιατί τότε 
έρεθίζεται περισσότερο ή περιέργειά του. Οί περισσότεροι δμως γονείς εύνοοΰν 
πολύ τό μάθημα αύτό.

Τά αποτελέσματα τών μαθημάτων βιολογίας, πού έ'χουμε δώ καί εννιά χρόνια 
καί περισσότερο, είναι ολοκληρωτικά ικανοποιητικά. Βα3ΐλεύει σ’αύτά άξιοσημΐΐω- 
το καθάριο πνεΰμα καί άμεμπτη διαγωγή μεταξύ τών μαθητών πού τό παρακο
λουθούν.

*

Τά περισσότερα παιδιά τοΰ σχολείου αύτοΰ πηγαίνουν, δταν χτυπά τό κου
δούνι, άπό τή μιάν αίθουσα στήν άλλη σύμφωνα μέ τό ωριαίο πρόγραμμα. Μερικά 
άπ’ αύτά κάνουν εξαίρεση κι εξακολουθούν νά μένουν μέσα στήν τάξη ή συνεχίζουν 
τή δουλειά τους στό εργαστήριο αντί νά κάνουν άρ-ιθμητική. “Οταν ζητήση κανείς 
πληροφορίες μαθαίνει πώς αύτά τά παιδιά άνήκόυν ή στήν ομάδα τών «ανεξαρτή
των» ή στήν όμάοα τών «υπό έπιτήρηση». Τά μέλη αύτής τής τελευταίας ομάδας 
είναι ύποχρεωμένα ν’ άκολουθοΰν τό ήμερήσιο πρόγραμμα έχτός άν πάρουν ειδικήν 
άδεια νά μή λάβουν μέρος. Οί ανεξάρτητοι, τουναντίον, οργανώνουν μόνοι τους τά 
προγράμματά τους, τό ίδιο δπως γίνεται μέ τό σύστημα Dalton. Γιά να καταταχθή 
μεταξύ τών ανεξάρτητων ένας μαθητής συμπληρώνει σέ μιά έντυπη δήλωση πώς θά 
κάμη καλή χρήση τής ελευθερίας του, άν τοΰ δόθή. Αύτή ή δήλωση ύποβαλ- 
λεται σέ δλους τούς δαίκάλους του, στήν ομάδα πού άσχολεΐταί μέ τα κοινωνικά 
ζητήματα, στό συμβούλιο τών φοιτητών, καθώς καί στούς μαθητές πού είναι ήδη 
μέλη τής έμάδας τών ανεξάρτητων. "Ολα αύτά τά παιδιά ψηφίζουν χωρίς νά συ
ζητούν γιά τά προτερήματα, ή ελαττώματα τού υποψήφιου. Τά μέλη τής- ομάοας-, 
τών ανεξάρτητων δικαιολογούν τήν ψήφο τους δποια κι αν εΐναι. ϊστερα η διευ- 
θυνση■ αποφασίζει τελευταία. Ά ν  ή απόφασή της slvay Αρνητική, καλεϊ ό Διευθυν-
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της τό ^παιδι καί συζητοΰν μαζί τίς αιτίες, πού προκάλεσαν τήν άρνηση σέ τρόπο 
που του δίνει νά καταλάβη πώς μπορεί νά τελειοποιηθή καί νά πετύχη αύτό πού

fif AV Χώ Ιπίθυ*^ πΡ«γματικά νά γίνη δεχτό στήν ομάδα, εΐναι πιθανό
πως θα τό κατορθώση γρήγορα ή άργά. Τά περισσότερα παιδιά τό έπιθυμοΰν αύτό 
γιατί ό τρόπος συμπεριφοράς τών Ανεξάρτητων έπιβάλλει Ινα πιό Ανώτερο έπίπεδο 
μελέτης καί μεγαλύτερη ελευθερία μέ μεγαλύτερη εύθύνη.

 ̂ Πολλά παιδια πού όρίζονται ώς ανεξάρτητοι συμμορφώνονται μέ τό ίσχύον 
πρόγραμμα καθημερινής μελέτης γιατί τό βρίσκουν βολετό καί πολύ ισορροπημένο.

Αλλα πάλι, πού θέλουν νά τό τροποποιήσουν, εΐναι ελεύθερα νά τό κάνουν.
, * Junlor H igh School» μερικά μαθήματα γίνονται όμαδικά. Όταν π.χ.

γίνεται συζήτηση σχετική μέ κοινωνικές επιστήμες δλοι οί μαθητές μαζί καί οί 
«ανεξάρτητοι» καί οί «6πά έπιτήρηση» οφείλουν νά εΐναι παρόντες. Κανείς Ανεξάρ
τητος μαθητής δέν θά ήθελε νά καθυστέρηση τούς άλλους μέ τήν απουσία του, 
δταν ή παρουσία του είναι απαραίτητη. Γιαύτά οί μαθητές, πού έχουν σκοπό ν’ α
πουσιάσουν, είδοποιοΰν τόν καθηγητή γιά νά μή γίνωνται τέτοιες ανωμαλίες. Μόνον 
για τήν Αριθμητική, Γραμματική, Εργαστήριο, Μαγειρική, Γαπτική, Τυπογρα- 
φε.ο, ο Ανεξάρτητος μαθητης ορίζει τά δικό του καθημερινό ώριαΐο πρόγραμμα καί 
εΐναι κύριος τοΰ έαυτοΰ του.

Αν προσέξουμε ενα μαθητή ιδιαιτέρως θά δοΰμε πώς πάνω κάτω ή μισή του 
μέρα είναι πιασμένη μέ σχολικές μελέτες (απόχτηση γνώσεων καί τεχνικών) καί ή 
άλλη μισή εΐναι Αφιερωμένη σέ μελέτες τής έκλογής του ή σέ ειδικά μαθήματα μέ 
κοινωνικές τάσεις. Toy βρίσκομε στά γήπεδο τών παιγνιδιών νά λαβαίνη μέρος σέ 
όμα ικα παιγνίδια επίσης καί σε διαλεςεις που έχουν σκοπό νά μορφώσουν τήν 
Ορεξη του καί τήν κρίση του σχετικά μέ τή μουσική. Τόν βρίσκουμε Ακόμη στήν 
^ρχηστρα τής «Εύθυμης Λέσχης»· λαβαίνει τέλος μέρος σέ όποιοδήποτε είδος δη
μιουργικής έργασ-ας. Άπό 25—30 ειδικές έργασίες, πού άσκοΰν διάφορες πνευμα
τικές ικανότητες, εχει διαλέξει κείνες, πού ταιριάζουν περισσότερο στις Ανάγκε: 
του καί στά ενδιαφέροντα του. Ακόμη είναι υποχρεωμένος νά παρακολουθήση με
ρικά αλλα μαθήματα πού σ’ αύτά εΐναι Απαραίτητη ή παρουσία δλων τών μαθητών 
μαθήματα πού πραγματεύονται ούσιώδη θέματα σχετικά μέ γνώσεις καί τεχνικά.
1  αυτά εχει νά ύπερπηδήση εμπόδια κάθε σταθμοΰ γιά νά περάση στόν άλλο, 
συνεπώς προχωρεί Ανάλογα μέ τήν προσωπική του πρόοδο.

Δεν υπάρχει σχολείο πού νά μπορή νά βασταχτή πολύν καιρό χωρίς τή βοή
θεια τών γονέαν. IV αύτά στή Βινέτκα οί γονείς βρίσκονται σέ επαφή τόσο 
με τις επισκεψεις τους στό σχολείο, πού πολύ τίς ενθαρρύνουν, δσο καί μέ τόν 
τυπο, καθώς επίσης καί μέ Ινα δραστήριο καί καλά οργανωμένο Σύνδεσμο πού 
ενώνει δασκάλους καί γονείς. Ό Σύνδεσμος αύτός φροντίζει νά συναντιώνται σέ 
καθε ταξη, σέ κάθε σχολείο, σέ κάθε χωριό, δασκάλοι μέ γονείς. Στά διάστηαα 
αυτό των συγκεντρώσεων δίνεται μέ τή μεγαλύτερη εύκολία ή εύκαιρία, σ’ δσους 
θέλουν, να κάνουν ερωτήσεις καί νά ζητοΰν πληροφορίες. Οί κριτικές εΐναι πάντα 
κα .οπροσδεχτες. Τά παράπονα τών γονέων δίνουν πάντα άφορμή γιά έρευνα. Όσ<= 
γιά τίς γενικές κριτικές πού Αφοράν τίς μέθοδες, τά προγράμματα καθώς καί τό 
επίπεδο τών σπουδών, αύτές χρησιμεύουν ώς βάσεις σέ έπισιημονικές έρευνες καί
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σέ μελέτες. ’Άν αύτές οί έρευνες άνακαλύψουν πώς οι κριτικές ήταν δικαιολογημέ
νες, ή σχολική οργάνωση τροποποιείται. ”Αν τουναντίον τά συμπέρασμα ευνοεί 
τις μέβιδες πού ισχύουν, άπαντοΰν στους κριτικούς εκθέτοντας τά πράγματα. Αυτός 
ό τρόπος ενέργειας καθώς κα'ι τό γεγονός δτι οί μαθητές είναι ευτυχισμένοι στό 
σχ^λ?ίο καί δτι στό Πανεπιστήμιο,άφοΰ περάσουν τις έςιτάσεις τους, δείχνονται πάνω 
άπό τό μέτριο επίπεδο, εξηγούν πώς ή μάζα των γονέων τής Βινετκα υποστηρίζει 
μ’ δλη τήν καρδιά της τή δράση τοΰ σχολείου, 'ίπάρχουν φυσικά μερικές έξαιρε- 
σεις, άλλ3 αύτές αποτελούν μιά τόσο αδύνατη μειονότητα, πού εδώ καί 9 χρόνια 
τουλάχιστον καμιά εκλογή μέλους τοΰ Συμβουλίου τών Σχολείων Οέν συζητήθηκε. 
Τά σχολεία μένουν εντελώς ξένα σέ κάθε πολιτική καί τά μέλη τής επιτροπής, 
άντρες καί γυναίκες, εκλέγονται άτο τούς ίκανωτέρους τής κοινότητας,άνάλογα μέ 
τό πλάτος τών απόψεων τους καί τών υπηρεσιών πού μποροΰν νά προσφέρουν στίς 
υποχρεώσεις τους. Άκόμη δέ, τό Συμβούλιο τών σχολείων δέν μεσολαβεί ποτέ στα 
επαγγελματικά ζητήματα. Αποφασίζει γενικές κατευθύνσεις κι αφήνει κάθε ελευ
θερία στό Διευθυντή καί στούς δατκάλους νά κάνουν τά σχολεία κέντρα πού σ 
αύτά τα παιδιά μορφώνονται κι άναπτύσσονται.

* *
Ά ς  τελειώσουμε αύτή τήν έκθεση γιά τά σχολεία τής Βιννέτκας προσπαθών

τας νά συμπεράνουμε, άπό τις παρατηρήσεις μας πάνω στίς σχολικές εργασίες, 
τις άρχές τής άτομικής αγωγής πού <3 αύτές βασίζεται ή οργάνωση αύτών τών 
σχολείων.

Καί πρώτα πρώτα βλέπουμε πώς τό πρόγραμμα χωρίζεται σέ δυό μέρη, πού 
διακρίνονται καθαρά το ενα άπό το άλλο: Τό ενα περιλαμβάνει τις γνώσεις και τά 
τε)^νικά πού άποχτοΰν ίσαμε ώρισμένο επίπεδο δλοι οι μαθητές. Τό άλλο άποτελεί- 
ται άπό κίνητρα κι εύκαιρίες πού πρΟσφέρονται σχετικά με δημιουργικη εργασία 
πού ενδιαφέρει τήν όλότητα τών παιδιών.

Έπιθυμοΰμε, δλα μας τά παιδιά νά ξαίρουν νά διαβάζουν μέ τόν ίδιο τρόπο- 
θέλομε νά βρίσκουν δλα τό ίδιο άθροισμα στήν ίδια πρόσθεση. Επίσης πρέπει δλα 
νά κατέχουν τήν ίδια έννοια τής γεωγραφικής θέσης τοΰ Παρισιοΰ. Θέλομε δλοι οί 
μαθητές μας νά φέρνουν μπρός τους τό ίδιο πρόσωπο καί το ίδιο εργο δταν άκοΰνε 
νά προφέρουν τό δνομα τοΰ Χριστόφορου Κολόμβου.

Επειδή δμως αύτά τά παιδιά είναι προικισμένα πολύ διαφορετικά δσον 
αφορά τήν εύκολία τοΰ νά άντιλαμβάνωνται καί νά άφομοιώνουν τά γεγονότα καί 
τις γνώσεις, γι αύτό βρέθηκε μιά μέθοδος, πού μ’ αυτήν όποιαοήποτε ευφυΐα νά 
φτάνη σ’ αύτό τό άποτέλεσμα μέ τό δικό της ρυθμό. Αύτό το σύτημα περιλαμβάνει 
τις τρεις επόμενες βαθμίδες.

Ιο) Οί έπιδιωκόμενοι σκοποί ορίζονται μέ πολλήν άκρίβεια. Αύτοί είναι άνά- 
λογοι μέ τήν άρχή τής έρευνας τών άληθινών άναγκών τής κολλεκτίβας καί ταξι
νομούνται σύμφωνα μέ τά αποτελέσματα παρατηρήσεων καί ερευνών πού προσδιο
ρίζουν τήν ικανότητα άφομοίωσης τών παιδιών στίς διάφορες ηλικίες τους. Κάθε 
κανονικό παιδί μπορεί νά τούς φτάση, κάθε παιδί οφείλει νά άφομοιώση όλοκλη- 
ρωτικά τις γνώσεις, πού άναφέραμε. Φυσικά γιά τά παιδιά, πού Οστεροΰν, τό πρό
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γραμμα τροποποιείται- τις τροποποιήσεις αύτές τις κάνει τό Εκπαιδευτικό Γνωμο- 
δοτικό τμήμα, πού μ3 επιμέλεια μελετά καθεμιά περίπτωση πού εξαιρείται. "Ολα 
τ αλλα παιδια απαιτείται νά εκπληρώσουν δλους τούς έπιδιωκόμενρυς σκοπούς.

2ο) Η ΰλη τών διαφόρων μαθημάτιον εχει έπινοηθή καί συνταχτή μέ τρόπο 
πού ό μαθητης μόνος του νά διδάσκεται, μόνος του νά διορθώνη τά σφάλματά του. 
Γό κάθε παιοί μπορεί μόνο του νά διδαχτή τήν ΰλη κάθε βαθμίδας καί νά περάση 
στήν έπόμενη χωρίς νά καθυστερή περιμένοντας όποιοδήποτε άλλο παιδί. Διορ
θώνει τό ιδιο δλη του τήν καθημερινή εργασία καί τά προπαρασκευαστικά του 
tests.

3ο) Δίνουν στά παιδιά έλεγχτικά tests σέ δυό — τρεις διαφορετικές μορφές. 
Μ αύτά τά tests ο μαθητής διακρίνει σέ ποιά σημεία είναι άδύνατος καί βεβαιώ
νεται άν είναι έτοιμος νά πάρη ενα πραγματικό test. ’Άλλης μορφής έλεγχτικά 
tests έχουν στα χέρια τους οί δασκάλοι καί τά μοιράζουν στά παιδιά δταν προ* 
κειται νά διορθώσουν τά άποτελέσματα. Αύτά δέν περιέχουν, κανένα στοιχείο πού 
νά μην εχη περίΛηφθή στά προπαρασκευαστικά τέτοια, πού έχουν στή διάθεσή τουί 
τά παιδια. Ολα αυτά τά είδη τών tests είναι ετσι καμωμένα ώστε νά στέλνουν τά 
παιδια στις διορθωτικές ασκήσεις πού τούς είναι αναγκαίες γιά νά συμπληρώσουν 
τα κενα πού ήρθαν σέ φώς μ" αύτά τά tests. Τά μόνα σχόλια πού γίνονται πάνω 
σ αυτάν άμα συμπληρωθοΰν, είναι υποδείξεις πού παραπέμπουν τδ παιδί στή 
δουλειά πού θά κάνη γιά νά φτάση στό σκοπό πού επιθυμεί. “Οταν ό μαθητής άπο- 
τυχαινη σέ ένα test κάνει τήν πρακτική έργασία πού τοΰ ύποδεικνύεται κι 
υστέρα κάνει τά ίδιο test μέ άλλη μορφή. Περίπου τό μισό του πρωί καί τό 
μισό του άπόγευμα είναι πιασμένα μ3 αύτή τήν έργασία τής απόχτησης γνώσεων 
καί τεχνικών. Σ’ αυτά τά μαθήματα ή μετάβαση άπό τόν ένα σταθμό στον άλλο 
είναι άτομική, έξακολουθητική κι ανεξάρτητη γιά κάθε άτομο. Δέν έπιβάλλει κα
μιάν άλλαγή διαμερισμάτων. Ή  αίθουσα δ που εργάζεται τό παιδί προσδιορίζεται 
άνάλογα μέ την κοινωνική του ήλικία, μέ τήν ήλικία παιδιών, πού κάνουν καλή 
συντροφιά, δταν μαζεύωνται τό άλλο μισό πρωί καί τό άλλο μισό άπόγευμα πού 
τούς μένουν ελεύθερα γιά τις ομαδικές ή δημιουργικές εργασίες. Τά παιδιά μα
ζεύονται συχνά γιά εργασίες σχετικές μέ κοινωνικές επιστήμες, λογοτεχνία, κριτι
κές μελέτες τής μουσικής, τής τέχνης καί τής λογοτεχνίας, συγκεντρώσεις στό γή
πεδο τών παιγνιδιών, γιά τή σύνταξη, εικονογράφηση, έκδοση τής σχολικής έφημε- 
ρίδας, πού ζεΐ άπό τις ίδιες τους οικονομίες καί γιά μιάν άτέλειωτη ποικιλία μέ
σων πού κεντοΰν τή δημιουργική προσπάθεια τοΰ παιδιού καί τήν άνάπτυξη τών 
αισθηματων τής αλληλεγγύης. "Άν καί συχνά κι άπό άνάγκη υπάρχει στενή σχέση 
μεταξύ τής ομαδικής καί άτομικής εργασίας, 6 σκοπός τών εργασιών τής ομάδας καί 
τής δημιουργικής εργασίας δέν είναι ή απόχτηση τών μαθημάτων τοΰ προγράμματος. 
Ό δεσμός πού υπάρχει, δταν ύπάρχη, γεννιέται μόνος του σάν συνέπεια. Ή δη
μιουργική εργασία παρακινεί το παιδί νάγίνη διαφορετικό άπό τούς συμμαθητές του. 
Είναι ακριβώς τό άντίθετοάπό τήν έργασία, πού γίνεται μέ τήν άφομοίωση γνώ
σεων, έργασία πού γίνεται άπο δλους τούξ συντρόφους του καί πού μπορεί έξ άλλου 
νά προκαλήΐαι άπό τή δημιουργική έργασία. Ή 'διαφοροποίηση είναι ούσιώδης 
δρος της εξέλιξης. Τά σχολειά τοΰ παληοΰ καιροΰ-δέν είχαν διαπιστώσει άρκετά
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καθαρα την αναγκαιότητα τής διαφοροποίησης μεταξύ τών μαθητών. Μέ τή δη
μιουργική έργασία τά σχολεία τής Βιννέτκας βάζουν τά δυνατά τους γιά νά προ- 
καλο,ν τήν ποικιλία, πρωτοτυπία καί πρωτοβουλία.

, Kt δ·αως 6 υπερβολικός ατομικισμός θά είχε ώς άποτέλεσμα μιά φυγόκεντρη 
κίνηση πού θά μπορούσε νά καταστρέψη τήν κολλεκτίβα. Ή  κοινωνική συνείδηση 
είναι μια αληθινή άνάγκη στο σημερινό στάδιο τής άνάπτυξης τοΰ ανθρώπου. Γι 
αυτο προσπαθεί νά παρουσιάζη κανείς τή δημιουργική έργασία σ’ ενα κοινωνικό 
πλαίσιο ετσι πού κάθε παιδί νά μπορή νά συμβάλη μέ τή δράση του καί τίς ιδιαί
τερες ικανό τη τές του στήν έπ,τυχία τής όμαδικής έπιχείρησης Τά δραματικά δο
κίμια, οι συζητήσεις, τά παιγνίδια καί τά κάθε λο/ής όμαδικά σχέδια κι έκτελέ 
σεις τείνουν νά μορφώσουν αύτό πού λέμε κοινωνική συνείδηση.
 ̂  ̂Θα θυμηθή κάνεις πώς γυρνώντας μέσα στις τάξεις τής Βιννέτκας δέν εχομε

ακούσει καμιάν όμαδική άπαγγελία, καί οί έξηγήσεις, πού προορίζονται σέ δλη τήν 
ταξη συγχρόνως, είναι πολύ λίγες. Αύτά τά λογής μαθήματα άντικαταστάθηκαν μ’ 
ενα υλικό, πού αύτό τό ίδιο δ.δάσκει.Όσον άφορα τίς άπαγγελίες αύτές παραχώρη
σαν τη εση του* στα ελεγκτικά tests άπό τή μιά μεριά καί στις όμαδικές καί δη
μιουργικές εργασίες άπό τήν άλλη.

*

Τα σχολεία τής Βινέτκας δέν είναι Ιργον έντελώς τελειωμένο' είναι μάλλον 
σχολεία πειραματικά πού δοκιμάζουν νέες μέθοδες καί μέ φροντίδα μετροΰν τά 
αποτελέσματα τους. Στούς διάφορους κλάδους έφαρμόζουν τήν έπιστημονική μέθοδο 
για ν ανακαλυψουν άν τά άποτελέσματα σχετικά μέ τήν απόχτηση γνώσεων, 
οεςιοτητων, ηθικής, είναι πραγματικά. Όσο αναπτύσσεται ή. έπιστημονική αντί.
, η μ“ ς * '4 Τήν άγωγί! έ^εΐς τροποποιούμε τίς μέθοδές μας τής Ιρευνας κι αύτό 

γίνεται αδιακοπα. Επικεφαλής αύτής τής έπιστημονικής ερευνάς βρίσκονται δυό, 
καλα οργανωμένα καί καλά Εφοδιασμένα σέ ύλικό, τμήματα : ζό έρευνητικό καί 
το γνωμοδοτικο. Τό έρευνητικό διευθύνεται άπό τόν Mabel Vogel Morphett 
που κάνει ερευνες σχετικές μέ τά γενικά σχολ.κά ζητήματα : δηλαδή ποιά πρέπει 
να είναι τα προγράμματα, σέ ποιο σταθμό τής άνάπτυξής τους τά παιδιά είναι πε
ρισσότερό ικανά νά κάνουν μερικές μελέτες, ποιά μέθοδος δίνει τήν καλίτερη άπό- 
δοση κ.τ.λ. Αύτ* τα προβλήματα τά θέτουν συχνά οί καθηγητές, δταν συγκεντρώ
νονται στήν τάξη καί πολλές φορές οί ίδιοι αύτοί αναλαμβάνουν νά βροΰν τή λύση 
γιατί ή δράση τοΰ έρευνητικοΰ τμήματος προορίζεται μάλλον γιά προβλήματα πού 
άπαιτοΰν μακρόχρονη καί ειδική έργασία.

Το γνωμοδοτικο τμήμα διευθυνεται από τόν France Dummer καί είναι ενα 
εργαστήριο πού οί ερευνές του άφοροΰν τήν ατομική προσαρμογή τών παιδιών Σ' 
αύτό κοινοποιούν τίς ανακαλύψεις τους ό ψυχίατρος, ό ψυχολόγος, ό γιατρός καί ο̂  
σύμβουλοι καί συσταίνουν μέ ποιες μέθοδες καί τρόπους μπορεί νά προσαρμοστή 
καθε παιδί πού τούς παρουσίασε δυσκολίες.

Αύτοί οί δυό όργανισμοί άποτελοΰν τό δλοκληρωτικό μέρος τής σχολικής όργά- 
νωσης· καί οί δυό τροποποιοΰν έξακολουθητικά τίς λεπτομέρειες τής λειτουργίας τών 
σχολείων. Οί έπόμενες αρχές διευθύνουν δλη τήν έργασία τών σχολείων τής Βιννέτ- 
κας : Καθε παιοι εχει τ ί δικαίωμα ν’ απόχτηση τίς γνώσεις καί τά τεχνικά πού θά
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τοΰ είναι άπαραιτήτως αναγκαία στήΐζωή. Κάθε παιδί έχει τό δικαίωμα νά ζή δλη 
τήν παιδική του ζωή φυσικά καί εύθυμα.Ή πρόοδος τοΰ ανθρώπου είναι λειτουργία 
τής ολης άνάπτυξης τών ικανοτήτων έκάστου ατόμου' καί τό καλό τής ανθρώπινης 
κολλεκτίβας απαιτεί τήν άναπτυξη σέ κάθε άτομο μιας ζωντανής κοινωνικής συνεί
δησης.

Είναι λοιπόν λογικο τα σχολεία σ αυτό τόν ομορφο τόπο τής Βιννέτκας νά 
προσπαθούν νά είναι κέντρα, δπου τά παιδιά ζοΰν εύτυχισμένα, έχουν ελευθερία 
γιά δημιουργία, ζοΰν κοινωνικά, έκφράζωνται σάν παιδιά καί δπου συγχρόνως 
προετοιμάζονται όλοτελικά κι επιστημονικά νά λάβουν μέρος στή ζωή, πού τά πε- 
ριοάλλει. C. Washburne.

Α . Η Α Μ Α 'Ι 'Ρ Ε

Η ΜΕΘΟΔΟΣ DECROLY
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο) Μ ετάφ. Ά γ λ , Μ ετάλλινου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DECROLY
Πεινώ.—Διψώ.

Τά όργανα πού χρησιμοποιούμε Τό μήλο καί τ ’ αχλάδι.
γιοχ να τρώμε xcu vex jttvcopie. Ιο (jtctcpuAι xcti το λετττοχάριιδο
Οί φθ ινοπω ρ ινο ί καρποί. Τό μούσμουλο και τό κυδώνι.
Τά φαγώσιμα ζώα. Τό πορτοκάλι καί τό λεμόνι.
Τά γενματα, Τό βώδι καί τό γουρούνι.
Τά λαχανικά. Τό κουνέλι καί ή κότα.
Το ψ ω μ ί. 'Η πάπια καί ή χήνα.
Το γάλα. Τό ψάρι καί τό μιύδι.
Το ανγο και το- κρέας. Ή  πατάτα καί τό γογγύλι.
Τό άλάτι. Τό παντζάρι κι ή πρικαλίδα.
Τά ποτά. Τό καρότο κι ή ντομάτα.
Τά μαγειρικά σκεύη. Τό μπιζέλι καί τό φασόλι.
Τά πιάτα, τά μαχαιροπήρουνα. Οί δημητριακοί καρποί.
Τό κάστανο καί τό καρύδι. Ή  ζάχαρη καί ή σοκολάτα.

’Αναπνέω.
Τά όργανα τής αναπνοής.
Ό  αέρας.

Πλένομαι (κρατώ τό σώμα μου καθαρό).
Οί φροντίδες γιά τόν καλλωπισμό.
Ή  οικογένεια, τό σχολείο και ή κοινωνία φροντίζουν νά τρέφεται καλά τό 

παιδί, νά ζή σέ διαμερίσματα καλά αερισμένα καί νά είναι πολύ καθαρό.
Γ ι αύτό καί τό παιδί αγαπά τήν οίκογένειά του, τό σχολείο του καί τήν κοι

νωνία.
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Κ ρ υ ώ ν ω .

Τά όργανα πού αισθάνονται τό κρΰο. Τί συμβαίνει δταν κανείς κρυώνη, δταν 
ενα φυτό η έ'να ζώο κρυώνη.
Τό χιόνι και ό πάγος. Τό παλτό και τό αδιάβροχο.
Ό  άνεμος και ή βροχή. Τό δέρμα και τό γουναρικό.
Τά δέντρα τό χειμώνα. Τό καουτσούκ και ή δμπρέλλα.
Τά ροϋχα (συνολική επισκόπηση) Τό μαλλί καί τό μπαμπάκι.
Τά παπούτσια. Τό μετάξι και τό λινό.
Τά καπέλα. Οί πέτρες και ή άμμος.
Οί διάφορες κατοικίες. Τά τούβλα και ή λάσπη (μάλτα).
Τό πατρικό σπ ίτ ι. Τά κεραμίδια κα'ι οί πλάκες.
Οί κατοικίες τών άγρ ιων καί κατοι- Τό ξύλο καί τό σίδερο (στήν κατοικία).

κ ιδ ίω ν ζώ ω ν.
Υ λ ικ ά  γιά τήν κατασκευή σπ ιτ ιώ ν . Ή  κρεββατοκάμαρα καί ή κουζίνα.
Τό πανταλόνι καί τό σακκάκι. Τό κατώγι καί ή σοφίτα.
Τό φόρεμα καί δ κορσές. Οί διάφορες θερμάνσεις.
Τό ποκάμισο καί ή φανέλλα. Τό κάρβουνο καί τό ξύλο.
Ή  κάλτσα καί τό γάντι.

Ή  οικογένεια φυλάει τό παιδί άπό τό κρύο 
Τό σχολείο »  »  »  »
Ή  κοινωνία »  »  » »
Οί παράγοντες αυτοί φροντίζουν νά είναι καλά ντυμένο τό παιδί, σέ καλό 

σπίτι, με θέρμανση καλή' γ ι5 αύτό καί τό παιδί τούς αγαπά.

Φ οβαμα ι (αμύνομαι).
Τί συμβαίνει δταν φοβάμαι. Τά τυχαία συμβάνια καί οί κ ίνδυνο ι στό 

«πίτι, *τό δρόμο, στό σταθμό, στή διώρυγα στήν εξοχή κτλ.
Τά ράμφη τον γκαζιού, τά δόντια καί τά νύχ ια  τών ζώ ω ν.
Τά ζώα πού βοη&οϋν τόν άν&ρωπο στήν άμυνά του,
Τά μέσα προστασίας, άσφάλειας καί άμυνας. Στό σπίτι, στό δρόμο, κοντά στό 

νερό, μέσα. στούς σταθμούς κτλ.
Τά επικίνδυνα ζώα. Ή  άμυνα ενάντια στή πυρκαϊά.
Τά επικίνδυνα φυτά. Τά ελαττώματα, πού πρέπει κανείς νά πολεμά.
Τά όργανα τών αισθήσεων ως μέσα Ό  αστυνόμος καί οί αστυφύλακες.

άμυνας. Ό  πυροσβέστης καί οί οδοκαθαριστές.
Τά αίτια τών ασθενειών.

Ή  οικογένεια, τό σχολείο καί ή κοινωνία προστατεύουν τό παιδί, τό προ
φυλάγουν άπό πολυάριθμους κινδύνους καί γι αύτό τό παιδί τούς αγαπά.

Ε ρ γ ά ζ ο μ α ι .
ΓΙώς εργάζομαι. Τά εργαλεία πού χρησιμοποιώ στήν έργασία μου.
Τό χέρι στήν έργασία. Τά συνεργεία.
Η δύναμη τοΰ άν&ρώπον καί τώ ν ζώ ω ν  Τό ηλεκτρικό καί ή άσετυλίνη.
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Τά ίργαλεΐα  καί οί μηχανές. 
Τό φωταέριο .—Τό πετρέλαιο,

Τά έπαγγέλματα τών δρόμων.
Δρόμοι μεγάλοι καί μικροί.
Τά μέσα μεταφοράς.

Ίό πλοίο καί τό αεροπλάνο.
Το τραίνο καί το αυτοκίνητο.

Ή  οικογένεια βοηθά καί προετοιμάζει τό 
Τό σχολείο »  »
Ή  κοινωνία »  »
Καί γι αύτό τό παιδί τους αγαπά.

Η ανάπαυση ύστερα άπό τήν 
εργασία. Ο ύπνος.

Οί ασχολίες τήν ώρα τής ανά
παυσης καί τά παιχνίδια.

Οί γιορτές τού χρόνου.
Τά κάρρα καί τόχεραμάξι.
Τά ποτάμια καί οί διώρυγες. 

Ή  θάλασσα.
Ή  μπισικλέττά και τό αμάξι.
Τό άλογο καί ό γάιδαρος, 

παιδί στήν έργασία.
» »
»  »

Ό  ή λ ιο ς  (επανάληψη)

Δίνει το φως και τη θερμότητα. Προκαλεΐ τόν άνεμο καί τή βροχή.
Κάνει νά φυτριόνουν τά φυτά. πού τρώνε τά ζώα κι οί άνθρωποι καί πού

χρησιμεύουν γιά τήν κατοικία, τό ρουχισμό καί τή θέρμανση.
Γο παιδί αγαπά τον ηλιο, γιατί χωρίς αυτόν δέν θά υπήρχαν ούτε φυτά

ούτε ζώα. πού απ  ̂ αύτά έχει ανάγκη γιά νά ζήση.

Θέματα ευκαιρίας.

Τό φθινόπω ρο

Η αρχή τού σχολ. χρόνου 
Τά δέντρα τό φθινόπωρο.
Τά ζώα » »
Τά άνθη » »
Οί καρποί » »
Ή  έξοχή » »

Ό  "Αη-Βασίλης καί τά παιχνίδια. 
Τήν άνοιξη 

Οί σπόροι καί ή βλάστηση.
Τά φυτά πού πολλαπλασιάζονται 

μέ μοσχεύματα,
Τά μάτια καί οί βολβρί.
Τά πρώτα λουλούδια τής άνοιξης 
Τά ζώα τήν άνοιξη.
Ή  γέννηση τών μικρών ζώων 

(κοτόπουλα, κουνέλια).

Τό χειμώνα

Χειμωνιάτικα χορταρικά.
Καρποί πού διατηρούνται τό χειμώνα. 
Τά Χριστούγεννα.
Τά ζώα τό χειμώνα.

Ίό καλοκαίρι
Τά δέντρα καί τά φυτά. 
Τά λουλούδια

Οι καοποι.
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Σ^ΕΔΙΒΓΡλΜΜλ ΕΡΓλΣΙλΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ (̂ΡΟΓΙΙλΣ 
Πρώτη χρονιά.

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σεπτέμβρης Οί άνάγκες του Τό παιδί.

Όκτώβρης-Νοέμβρης Πεινώ. Οί καρποί.

Δεκέμβρης Παίζω. Άη-Βασίλης καί τά παιχνίδια.

Γενάρης-Φλεβάρης Κρυώνω. Τά ροΰχα.

Μάρτης-’Απρ ίλης Κρυώνα) Ή  φωτιά.

Μάης Τά λουλοΰδια (θέμα ευκαιρίας).

Ίοΰνιος Εργάζομαι. Τό χέρι καί τό πόδι.

’ Ιούλιος Ό  ήλιος.

"Επανάληψη.

Δεύτερη χρονιά.

Σεπτέμβρης Οί άνάγκες του. Τό παιδί.

Όκτώβρης -Νοέμβρης Διψώ. Τό νερό.

Δεκέμβρης-Γενάρης Κρυώνο). Προφύλαξη άπό τό κρΰο.

Φλεβάρης-Μάρτης Κρυώνω. Τό κάρβουνο καί τό ξΰλο.

Ά  π ρ ί λη ς- Μ ά η ς Τά φυτά (ί)·έμα ευκαιρίας).

Ίοΰνιος Εργάγομαι.

....
Τά μέσα μεταφοράς.

’ Ιούλιος Ό  ήλιος.

’Επανάληψη.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ

ΗΘΙΚΟ

ΕΚΦΡΑΣΗ
ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ

Ανάγνωση
Γραφή

ΕΚΦΡΑΣΗ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

Χειροτεχνία 
Σχέδιο 

Πλαστική 
Εκδρομές κα ί π ε

ρ ίπατο ι

Οί άνάγκες τού παιδιοΰ.
Τό παιδί, οί ανάγκες του, οι κινήσεις του.
Τό παιδί μέσα στήν τάξη.

Πώς γίνονται οί κινήσεις, πώς ικανοποιούνται οί άνάγκες. 
Τά παιδιά μέσα στις άλλες τάξεις.

Θέση τοΰ παιδιοΰ μέσα στήν τάξη—(μπρος, πίσω, δεξιά, 
κτλ.) τής τάξης, μέσα στό σχολείο.

Ποΰ βρίσκεται τό παιδί στις 8 ή ώρα, άπό τις 8 ώς τις 
10 , στό διάλειμμα, τό μεσημέρι, τό απόγευμα, στις 4 , 
πότε σκοτεινιάζει; Ποΰ τό παιδί βρισκόταν χτές ; 
Ποΰ θά είναι αΰριο ; Ή  τάξη τό προκ, τό απόγευμα.

"Ενα παιδί—πολλά παιδιά—λίγο—πολΰ. Τό μεγαλ,ΰτερο 
τό μικρότερο— τό δυνατώτερο — τό άδυνατώτερο—κτλ. 
Τό ϊδιο γιά τό υλικό τής τάξης. Γίνονται πίνακες σύγ
κρισης.

'Ομόνοια μέσα στήν τάξη.

Φράσεις σχετικές μέ τήν παρατήρηση ποΰ εκφράζουν 
παραγγέλματα γραμμένα πάνω σέ χαρτόνι.
’Αντιγραφή γνωστών φράσεων.

’Αποκόμματα άπό καταλόγους. — ’Έρευνες σχετικές μέ 
τό παιδί.
’Εκφράσεις σχετικές μέ τις ασκήσεις παρατήρησης και 
συσχετισμοΰ.

ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΝΟΕΜΒΡΗΣ Πεινώ. Οί καρποί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

Οί πιό κοινοί καρποί—καρποί άγριοι καί καλλιεργήσι
μοι, καρποί νωποί, ξεροί, διατηρούμενοι.

Χρησιμοποίηση τών καρπών.Τρόποι προπαρασκευής, δια
τήρησης, κτλ, Παραβολές.—’Αθροίσματα.—Σύνθεση.
Πώς μαζεΰουν, στέλνουν, πουλοΰν, τρώνε τούς καρπούς.

’Από ποΰ προέρχονται οί καρποί.—Καταστήματα.—Άγο- 
γορά.—Χεραμάξι. — Λε\>τρόκηπος.—Ξένες χώρες.—Με
ταφορά τών καρπών.
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ΧΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ

ΕΚΦΡΑΣΗ
ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ

'Α νάγνω ση
Γραφή

ΕΚΦΡΑΣΗ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

Πλαστική
Σχέδιο

Χειροτεχνία

ΗΘΙΚΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

Διάρκεια διατήρησης τών καρπών μέσα στήν τάξη. Πόσος 
καιρός χρειάζεται γιά τήν κατασκευή κομπόστας—γιά νά 
μή φαμιε κτλ.

Κλίμακα σύγκρισης. ’Αριθμός—Σχήμα. Χρώμια.—Μέγε
θος. ’— Πάχος. — Βάρος. — Γεύση. — Τραχύτητα μεταξύ 
καρπών τοΰ αύτοΰ είδους και διαφορετικών ειδών.
Πώς πουλιώνται οί καρποί, πόσο. Διαφορετικές ποσότη
τες για τό ϊδι.ο βάρος—διαφορετικές τιμές.
Κάνουν αθροίσματα καρπών 2 , 4 , 6 , κτλ.
Ασκήσεις αριθμητικής μέ καρπούς.
Αγοράζουν οί δασκάλοι μιαζί μέ τά παιδιά καρπούς, τούς 

πληρώνουν.
Ασκήσεις στήν τάξη : αγορές, πωλήσεις, πληρωμές.

Περιληπτικές φράσεις παρατήρησης. Τοιχοκολλοΰν τά ονό
ματα, τά αντικείμενα (έπιπλα τής τάξης), αντικείμενα κα- 

μΐύΰμένα μέ πηλό, κτλ, Κατασκευή πολυάριθμων παιγνι- 
διών ανάγνωσης σχετικών μέ τήν παρατήρηση, παιγνίδια 
πού κάνουν νά προοδεύη τάχιστα ή διδασκαλία τής 
άνάγκης. ’Αντιγραφή τών φράσεων τής ανάγνωσης. Ει
κονογράφηση τών πρόχειρων σχεδιασμάτων.

Πλάσιμιο καρπών. ’Αποκόμματα. — Σχέδιο έκφρασης. 
(Άρά μέσα στήν τάξη). Φτιάχνουν κομπόστες. Σχέδιο : 
Καρποί.
‘Ομαδική έργασία. Ή  αγορά.—Ό  δνντρόκηπός, κτλ. Πα
ριστάνουν στήν άμμο. (Πλαστική. Χαρτοκοπτική). Συν
θέσεις σέ πίνακες (Ξηροί καρποί, Φαγώσιμοι κτλ.). Χα- 
ράσσουν στήν άμμιο τό δρόμο πού παίρνουν γιά νά 
πάνε στήν αγορά.

Κίνδυνος νά καταπίνουν κουκούτσια.
Κίνδυνος άπό πράσινους καρπούς, άπό κατάχρηση καρπών.

Παίζω. Ό  "An—Βααίληξ και τά παιγνίδια.

Ένα κατάστημα παιγνιδιών. Τό παιδί και ή κούκλα. Τό 
νευρόσπαστο τών άγοριών.
Γά χρήσιμα δώρα. Χριστούγεννα. "Αη — Βασίλης Δώρα.

Εκείνοι πού παίζουν. Γιατί ; Πώς ; Ποΰ ; Πότε ; Πώς 
πρέπει νά περιποιούνται τά παιγνίδια.
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ΤΟΠΙΚΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ

ΕΚΦΡΑΣΗ
ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ

'Α νάγνω ση
Γραφή.

ΕΚΦΡΑΣΗ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

Πλαστική
Σχέδιο

Χειροτεχνία

ΗΘΙΚΗ

ΙΙοΰ πουλοΰν τά παιγνίδια ; Ποΰ παίζουν ; Παιγνίδια 
μέσα στό σπίτι, παιγνίδια στό ύπαιθρό.
Θεση τοΰ καταστημιατος τών παιχνιδιών σχετικά μιέ τό 
σχολείο, μέ τό γήπεδο τών παιχνιδιών.

Ποτε παίζουν ; Ποσον καιρό ; Ποτε λαβαίνει κανείς παι
γνίδια ; Παιγνίδια πού διατηρούνται περισσότερο, και
νούργια, μεταχειρισμένα, παληά.

Κλίμακες σύγκρισης.
Μέ πόσο παίζουν ;
Τό κέρδος κι δ χαμός στά παιχνίδια.

Παιγνίδια σάν τόμπολα. Άνασχημιατισμιός φράσεων μιέ τή 
βοήθεια φράσεων χωρισμένων σέ λέξεις. Γράμματα τοΰ 
τύπου. ’Αναγραφή φράσεων σέ καρτέλες.
’Αντιγραφή. Εικονογράφηση μικρών ιστοριών σχετικών 
μέ τήν παρατήρηση. ’Αντιγραφή μικρών φράσεων.

Κατασκευή κούκλας, παιγνιδιών (τόμπολας κτλ.). Αποκόμ
ματα από καταλόγους παιγνιδιών.
Εικονογράφηση τών τετραδίων παρατήρησης.
Πρόχειρα σχεδιαγραφηματα άπό σκηνές παιγνιδιών.
Σχέδιο παιγνιδιών.
Φτιάξιμο καταστήματος παιγνιδιών.

Νά σκέφτωνται τούς φτιοχούς.
Νά περιποιούνται τά παιγνίδια.

ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ Κρυώνω. Τά ροΰχα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

Τά ρούχα τής κούκλας τους ’Ασπρόρουχα—Έξώρουχα, Τό 
μαλλί. Γό πρόβατο (επίσκεψη σέ σφαγείο). Ό  ράφτης 
Η ράφτρα. Τά επαγγέλματα τής ραφτικής. Τά καπέλλα-. 

Τιι παπούτσια. Γά γουναρικά. Μερικά ζώα άπ’ αύτά 
πού δίνουν γούνες.

Τά ρούχα άπό διαφορετική άποψη. (Ή  μόδα). Διατήρη
ση τών ρούχων' Ί ί τά φθείρει, τά καταστρέφει; Τά 
ροΰχα είναι αναλογα μιε τα. πρόσωπα, άνάλογα μιέ τά 
επαγγέλματα.
Εκείνοι πού έχουν ρούχα. Τί άντικαθιστα τά ρούχα στά 

ζωα. Γα φυτά, Κείνοι πού φτιάχνουν τά οοΰχα.
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ΤΟΠΙΚΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ

ΕΚΦΡΑΣΗ
ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ

ΕΚΦΡΑΣΗ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

ΗΘΙΚΗ

Χαρακτηριστικές ενδυμασίες τών ξένων λαών (από πίνακες 
και εικόνες).
Ποΰ είδαν πρόβατα, στάνη. Ά πό ποΰ παράγεται τό 
μπαμπακι ; Μεταφορά. Ή  μόδα στήν πόλη, στό χω
ριό.

Η σημερινη μοδα. Ή  μόδα στήν εποχή τών μητέρων> 
τών γιαγιαδων. Ή  ιστορία τών ρούχων. Τα ροΰχα 
ανάλογα μέ τις εποχές. Διάρκεια τών ρούχων.

Συγκριτικοί πίνακες τών διαφόρων ρούχων, τών υφασμά
των, τών επαγγελμάτων. Α ξία . Διάρκεια. Διατήρηση 
Συγκριτική αξία τών ροΰχων.
Για την κατασκευή τοΰ φορέματος (βλ. Χειροτεχνία). Μέ
τρα, έξοδα κατασκευής κτλ.
Υπολογίζουν ποσα πουκάμισα, μιισοφόρια, κτλ. βγαίνουν 

από δοσμιένα υφάσματα. Μεταχειρίζονται τό χέρι, τό 
τό δάκτυλο, τή σπιθαμή.
Προβλήματα σχετικά μέ τά παιγνίδια, μέ τά ροΰχα. Σχέ
ση βάρους μιεταξύ ακατέργαστου μαλλιού και πλυμιένου.

Ανάγνωση  : Καρτέλες τόμπολας (ροϋχα). Άνασχηματι- 
σμιος φράσεων με τή βοήθεια λέξεων. Έξακολουθοΰν νά 
μαζεΰουν λέξεις πάνω σέ καρτέλες. Διαφορετικό χρώμα 
γιά τήν συλλαβή πού εγινε λόγος.
Ορθογραφία : Τά παιδιά-συνίί’έτουν τήν ύπαγόρεψή τους. 
Ελεύθερη έργασία : Τά παιδιά γράφουν αΰθόρμιητα μι

κρές φράσεις πού τις εικονογραφούν.

Κατασκευή ενός ροΰχου. Κοπτική τών ρούχων. Σχέδια. 
Φιγουρίνια (φορέματα εσωτερικά, εξοοτερικά, άγοριών, κο- 
ριτσιών, χειμωνιάτικα, καλοκαιρινά, παλαιά, μοντέρνα.)

Περιποίηση τών ρούχοον. Παιδιά φτωχά δίχίος ροΰχα.

ΜΑΡΤΗΣ —ΑΠΡΙΛΗΣ Κ ρυώνω. Ή  φω τιά .

Παραγωγή τής φωτιάς. Πώς γίνεται ή καΰση τών σωμά
των. Τά σώματα καλοί ή κακοί αγωγοί τής θερμό
τητας Άχτινοβολία. Ή  θερμότητα και ή βλάστηση. 
Τά καυστικά υγρά. Ό  αιθέρας. Νεΰτη. Οινόπνευμα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ανάβουν φωτιά. Τριβή. Χτύπημα. Πέτρες. Ξΰλα ξερά.
Ό ,τ ι καίεται χωρίς φλόγα, μέ φλόγα. Ύλικό, χρώμα, 
σχήμα άπό τό κάθε τί πού πλησιάζει στή φωτιά. 
Χρήση τής φωτιάς. Πάλη ενάντια στό κρύο. Προπα- 
ρασκευή τών τροφών, άπομολυσμός, καθαριότητα, πηγή 
δύναμης. Βιομηχανίες.
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ΤΟΠΙΚΟΣ
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ΜΕΤΡΟ

ΕΚΦΡΑΣΗ
ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ

Ή  φωτιά γιά τή θέρμανση (ποΰ εντοπίζεται). Τό πε
τροκάρβουνο γιά τό φωτισμό. Ή  φωτιά στή φύση' ή 
επίδρασή της στή βλάστηση' μετεωρολογικά φαινόμενα 
Αναγκαία αντικείμενα πού τά δημιούργησε ή φοηιά. 
Παραβάν κτλ. Διάφορες θερμάστρες : κουζίνες (ηλε
κτρική, μέ κάρβου\ ο ή ξύλα κτλ.) καλοριφέρ, σαλαμάν- 
τρες, διάφορα είδη μαγκαλιών. Μεταλλικά δοχεία γιά 
θέρμανση βαγονιών, άμαξιών κτλ. ζεστά τούβλα, θέρ
μανση μέ ακτινοβολία.
Ή  φωτιά γιά τό φωτισμό : λάμπες, φανάρια, λαμπιό
νια, μαγικές λατέρνες, διάφορα εϊδη κεριών, καντήλια 
κτλ. Γιατί έχει κάνεις άνάγκη τή φωτιά.

Ή  θερμότητα, ή ηφαιστειογενής δύναμη, παραγωγική 
δύναμη. Πρόσοδοι τών θερμών χωρών.Ποΰ βάζουν τά 
τζάκια στό σπίτι. Ποΰ είναι οι καπνοδόχες. Οί καρβου
ναποθήκες. Ό ,τι μάς έρχεται άπό θερμές χώρες, τροφή, 
ροΰχα, Ιμπόριο. Ή  ζοωλογία καί ή βλάστήση τών θερ
μών χωρών. Ή  τροφή, ό ρουχισμός κι ή κατοικία τοΰ 
Κογκό.

Ά πό ποιο μήνα καίει ή φωτιά στήν τάξη ; Γιά πόσον 
καιρό καίει ή φωτιά στήν τάξη ;

“Ογκος τοΰ φτυαριού γιά κάρβουνα παραβαλλόμενος μέ 
τόν όγκο τοΰ κουβά. Αλλαγή δγκου, ό'ψης τών σωμά
των πού προσεγγίζουν σιή φωπά . Αριθμητικές ασκή
σεις μέ σπίρτα. Ποσότητα κάρβουνου πού καίει σέ μιά 
μέρα ή θερμάστρα τής τάξης. ’Όγκος ένός σπίρτου. 
“Ογκος τοΰ τζακιοΰ.

Λ εξιλόγιο : Πρόσεξε νά μή σέ πιάση ή τσιμπίδα. Τσι
μπίδες. Καρβουνιάρης. Ανάβω. Σβύνω. Άνθρακώνω. 
Καίω. Καταναλώνω Κροτώ. Γίνομαι στάχτη. Τρίζω. 
Ζεσταίνω. Παίρνω φωτιά Ξαναζεσταίνω. Δαδί. Ά να- 
δαυλιστήρι. ’Ανασκαλεύω. Φλογίζω.

'Α νάγνω ση : Ασκήσεις καί παιγνίδια μέ λέξεις γνωστές. 
Ξεχωρίζουν συλλαβές καί ξαναβρίσκουν τίς δμοιες σέ 
λέξεις γνωστές. Μικρές ιστορίες πού περιέχουν τίς γνω 
στές λέξεις.

’Ορθογραφία : Κάθε μέρα μικρή ύπαγόρεψή σχετική μέ 
τήν παρατήρηση.
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ΕΚΦΡΑΣΗ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΑΑΕΝΗ

H01KH

ΜΑΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ

Σχέδιο : Τό φως κα'ι ή σκιά. Μιά πυρκαϊά. Μαγκάλι.
Φωτιά από ξύλα. Τά τζάκια.

'Εργασίες: Φτιάχνουν μικρούς σάκκους γιά κάρβουνα. 
Χεραμάξι γιά νά τά κουβαλή. Άναδαυλιστήρι. Τ σ ι
μπίδες. Άγγιστρα. Φτυάρια.

Τά διάφορα τζάκια. Φτιάχνουν σπίτι μέ καπνοδόχο. Σκη
νές γυμω στη φωτιά. Κανουν μιά μικρή φουφοϋ μέ 
ενα κουτί άπό κονσέρβα. Κάνουν ανθρακιά.

Η φωτιά. Οι κίνδυνοί της. 'Η χρησιμότητά της. 'Η 
ανάγκη της (μέ μορφήν ιστορίας).
Τί πρέπει κανείς νά κάνη καί τί νά μήν κάνη, δταν 
πιάση φωτιά ένα δωμάτιο.

ϊά  λουλούδια. (Θέμα ευκαιρίας)

Ίά  λουλούδια τής εποχής. Δαμασκηνιά. ’Αχλαδιά. Κερα
σιά. (σειρά τής άνθησης). Μαζεύουν τά τωρινά λουλού

δια καί τά βαζουν πολλά μαζί κατά πώς φυτρώνουν 
πάνω σ’ ένα δέντρο ή πάνω στή γη.
Π ρίν άπό τά φύλλα. Μέ τά φύλλα. "Υστερα άπό τά φύλλα. 
"Αν εΐναι μεμονωμένα ή πολλά μαζί. Ανάλογα μέ τό 
χρώμα τους, τό σχήμα τους, τίς λεπτομέρειες των με
ρών τους. “Ανάλογα μέ τις συνθήκες τής γονιμότητάς 
τους.

Πόσοι στήμονες, πόσα πέταλα, σέπαλα σέ ένα άνθος, σέ 
πολλά1 πόσα άνθη σ’ ένα φυτό, σέ πολλά.
Ά νθ η  τοΰ μήνα.Τακτοποίησή τους σέ βαθμίδες ανάλογα 
μέ τό μέγεθος. Πόσα χωρεΐ νά βαστα τό χέρι. Πόσα 
χωρεΐ ένα βαζο. Παραβάλλουν μέγεθος πετάλων και μέ · 
γεθος δακτυλου. Ποσα σε ένα χέρι. Ταξινόμηση τών 
λουλουδιών σύμφωνα μέ τή μυρωδιά τους. Σχήμα τών 
πετάλων. Σχήματα: κύκλος, ημικύκλιο. Παραβάλλυνν 
μέ τετράγωνο, διάμεση, διάμετρο.
Ποια λουλούδια είναι πιό μικρά άπό τά δάκτυλα- τό 
χερι. Μεγαλύτερα από δάκτυλο, χέρι, μάτι, κεφάλι. 
Σύγκριση βάρους ξερών λουλουδιών, δροσερών. Πόσα 
ξερα λουλουδια αναλογοΰν σε ισο βάρος δροσερών λου
λουδιών.
Κάνουν ματσάκια λουλουδιών μέ δμοιο χρώμα.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΦΡΑΣΗ
ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ

ΕΚΦΡΑΣΗ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

ΗΘΙΚΗ
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Τί κάνει ό άνθρωπος γιά νά έχη λουλούδια. Κηπουρικές 
εργασίες. Τά άνθη στις γιορχές, στά γεύματα, δώρα, 
ενταφιασμούς, ακολουθίες. Ανθισμένο λειβάδι.
Μέ τί φτιάχνομε τά τεχνητά λουλούδια ; Πώς ξεραίνομε 
τά λουλούδια ; Τί κάνομε μέ τά λουλούδια στούς κή
πους. Ή  αγορά τών λουλουδιών.

Σέ ποιο μέρος τοΰ κήπου φυτεύομε τά άνθη.
Ποΰ τά δέντρα ;
Ποΰ βάζομε τά μπουκέτα τών λουλουδιών ; Ποΰ βάζομε 
τά βάζα; Ποΰ βάζομε τά μαραμένα λουλούδια ; Ποΰ 
πηγαίνουν ; Άνθοκόμος κηπουρός.
Καταστήματα πού πουλοΰν άνθη, στέφανα.
Ποιά λουλούδια στολίζουν τούς ανθώνες, τίς βραγιές,τούς 
δημόσιους κήπους, τά κοιμητήρια.

Εμφάνιση τών πρώτων λουλουδιών, τών τελευταίων. 
Διάρκεια τών λουλουδιών, λουλούδια πού μαραίνονται 
γρήγορα. Ά πό πότε πουλοΰν τά λουλούδια στό δρόμο.

Λ εξιλόγιο : Μυρουδιά, μυρωμένο, δίχως μυρωδιά, ευω
διάζει, μοσκομυρίζει κτλ. Χρώμα άχρωμο, ωχρό, πολύ
χρωμο, παρδαλό. Βαφή.
’Ανάγνωση : Ανάγνωση μικρών ισιοριών σχετικών μέ τό 
κέντρον ενδιαφέροντος. Ανάγνωση κειμένου άπό τυπω
μένο άναγνο)στικό.
’Ορθογραφία : Οΐ μαθητές κάνουν περιλήψεις τών πα
ρατηρήσεων. Τό κείμενο θά χρησιμέψη καί γιά ύπαγό- 
ρεψη. Θά έλκυστή ή προσοχή στόν πληθυντικό τών 
ονομάτων. Ασκήσεις. Παιγνίδια.

Σχέδιο : Τά λουλούδια. Τά διάφορα μέρη ένός λουλου* 
διοΰ. Δέντρα ανθισμένα. Κήπος. Άνθοπώλισσα. Μά

ζεμα λουλουδιών. Ή  γιορτή τής μητέρας.
Χειροτεχνία : Κηπουρική. Φτιάχνουν τεχνητά λουλούδια. 
Αγορά τών λουλουδιών. Άνθοκόμος.

Πλεονεκτήματα λουλουδιών (τροφή, ομορφιά, βιομηχανία, 
στολίδι γιά τον άνθρωπο).
Πώς μαζεύουν λουλούδια ; ΓΙεριποίηοη πού άπαιτοΰν τά 
λουλούδια. Τό παιδί οφείλει νά τά σέβεται.
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ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ

ΕΚΦΡΑΣΗ
ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ

Ά ν ά γ ν ω σ η
Ο ρθογραφ ία
Λεξιλόγιο

A. Hamai'de

Εργάζομαι. Τό χέρι *od τ© πόδι.

Παραβολή μεταξύ τοΰ χεριού καί τοΰ ποδιού. Όμοιόιη- 
τες. Διάφορες. Κίνηση τού χεριού μόνου ή μέ τή βοή 
θεια τοΰ βραχιονιοΰ, κίνηση τών δυο χεριών, τοΰ σώ 
ματος.
Κίνηση τού ποδιού καί προ πάντων στό παιδί.
Το χερι γιά το παιδί. Γα μερη τοΰ χεριού, τοΰ ποδιού. 
Γιατί δυο χέρια, δυο ποδιά. Αντικείμενα φτιαγμένα γιά 
νά πιάνωνται με τό χέρι. Τά αντικείμενα πού προσαρ
μόζονται στό πόδι. Χρησιμότητα χεριών, ποδιών. Ε ρ 
γαλεία πού χρησιμοποιεί το χερι. Εργαλεία πού κινεί τό 
πόδι ή βοηθάει γιά νά κινούνται.

Χειροτεχνικές εργασίες. Χειρωναχτικά επαγγέλματα. Π αι
γνίδια που τά παίζουν προ παντός μέ τό χέρι. Παιγνίδι 
πού τό παίζουν προ παντός μέ τό πόδι. Προφύλαξη τοΰ 
χεριού, προφύλαξη τοΰ ποδιού.

Ιδρυση στη συνοικία μαγαζιών, οπου πουλιώνται τά 
χειροτεχνικά εργα. Παπούτσια, παπουτσήδες, γαντάδικο, 
Σχέδια στην αμμο. Σχέδιο τής συνοικίας πάνοο στό πά
τωμα.

Πόσος καιρός χρησιμοποιείται γιά μερικές κινήσεις. Πό 
σος καιρός χρειάζεται γιά τό πλύσιμο τών χεριών, τών 
ποδιών. Γιά νά φορέσουν τά γάντια τους, τις μπόττες 
τους. Πόσην ώρα μποροΰν νά κρατήσουν ενα χέρι σηκω
μένο, ενα ποδι, να σταθούν στο ενα ποδι, νά μήν κινούν 
τά χέρια τους, νά μή κινούν τά πόδια τους. Χρησιμο
ποίηση ραβδ'.οΰ τών σχοινοβατών γιά ισορροπία.

Συγκρίσεις. Διαστάσεις. Υπομονή. Δύναμη. ’Αντοχή. 
Σύγκριση χεριού καί ποδιού. Μάκρος, πλάτος, πάχος.
Η ευαισθησία τους. Γαργαλίζω. Φωτιά. Κρύο νερό. 

Τρεξίματα. Ποιός τρέχει γρηγορώτερα Ρήχνουν αντικεί
μενα πότε μέ τό δεξί χέρι, πότε μέ τ’ αριστερό. Μετρούν 
τό ΰψος ένός παιδιού μέ τά χέρια ψηλά. Ε πιφάνεια . 
Πόσα νύχια σ5 ένα χέρι. Βάρος συγκρινόμενο μέ τά δυό 
χέρια. ’Αριθμός τών δακτύλων, τών φαλαγγιών, τών 
νυχιών τοΰ ποδιού, τών χεριών, τών ποδιών. Προβλή
ματα.

Ανάγνωση : Μικρό εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο ή 
ένα άλλο άναγνωστικό. ’Αναζήτηση μικρών ιστοριών σχε
τικών μέ τό κέντρο ενδιαφέροντος.
Απαγγελία : Τό χέρι (ποίημα).
Ορθογραφία : Καθημερινή ύπαγόρεψη. Γνωστά διηγή

ματα. Μικρές υπαγορεύσεις καμωμένες άπό τό παιδί. 
Μάζεμα : και εικονογράφηση τών λέξεων, πού περιέχουν 
τήν ίδια συλλαβή.
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Συζητήσεις ’Ασκήσεις πληθυντικού, ενικού, θηλυκού, αρσενικού.
Αυθόρμητες εργασίες Παιγνίδια αναθεώρησης.

Σ χέδ ιο : Το χερι. Ιό  πόδι. Σκτμές άπό τή ζωή τους: 
καρφώνουν, σκάβουν, τσουγκρανίζουν, πλάθουν κτλ. περ- 

ΕΚΦΡΑΣΗ πατούν, τρέχουν, ανεβαίνουν, κάθονται.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Π λαστική. Πλάθουν χέρι καί πόδι. Σφυρί. Σκούπα.

’Άλλα εργαλεία.
Εργασίες καμωμένες μέ τό χέρι. Ραπτική Πλεκτική.
Περιποιποιηση τών χεριών, τών νυχιών. Πρόνοια δταν

ΗΘΙΚΗ έγγίζουν φωτιά, γυαλί, μαχαίρι. Περιποίηση ποδιών.
Πρόνοια. Κρύο. Σκούπισμα ποδιών. Σεβασμός στά πα
πούτσια. Τά γάντια. (Συνέχεια στό άλλο φύλλο)

Ο. LEMRRIE

Τ Ο  Π Α Ι Γ Ν Ι Δ Ι  Τ Ο Υ  Π Α Ι Δ Ι Ο Υ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο φύλλο).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
Τά παιγνίδια πού προκαλοΰν συγκινήσεις καί συναισθήματα.

Οί πρώτες συγκινήσεις τοΰ παιδιοΰ είναι τελείως ειλικρινείς. Ά λλά μέ τόν 
καιρό το παιδ! δοκιμάζει κι άλλες που δέν είναι τόσο ειλικρινείς και πού αντι
λαμβάνεται τόν προσποιητό ή συμβατικό τους χαραχτήρα. Αυτές οί τελευταίες 
Θά τοΰ προμηθέψουν Ινα άπό τ ί  πολυάριθμα,,θέματα τών πα:γνιδιών του. Ή πρώτη 
άπ αυτές τις σ ̂ κινήσεις είναι ό φόβος. Τό μωρό τρέμει άπό τό φόβο του τήν 
πρώτη φορα πού ό πατέρας του τό σηκώνει πολύ ψηλά πάνω άπο τό κεφάλι του,
αλλά ύστερα, άφοΰ τδ σηκώσει δυό-τρεΐς φορές, βλέπομε πώς τοΰ άρέσει. θέλει νά
ξανααισθανθή αύτό τό όλιγόστιγμο άνατρίχιασμα άγωνίας . . . .  πού ξαίρει πώς θά 
καταληξη σέ χ^ρά. Ό φοβερός διάβολος, πού μ’ ενα έ/ατήριο ξεπετιέται μονομιάς
μεσα άπό ενα κουτί στήν άρχή τό φοβίζει τρομερά- αμέσως δμως καταλαβαίνει
πως ό κίνδυνος ήταν ψεύτικος κι δλο τριγυρνά γύρω άπό τό κουτί ζητώντας νά τό 
ξανακάμουν νά φοβηθή. Κι’ οχι μόνον αύτό, μά θέλει νά τρομάξη καί τούς άλλους. 
Μια άπο τις μεγαλύτερες διασκεδάσεις τών παιδιών δέν εΐναι νά ξαφνιάζουν καί νά 
φοβίζουν τούς άλλους ·

Δίπλα στά «σοβαρά» του αισθήματα (τις φιλίες του καί τά μίση) μεγά
λωνε Ινα αίσθημα, πού ή ιδιότητά του είναι άκριβώς νά κάνη τις υπάρξεις παι
γνίδια : αύτό τό αίσθημα είναι ή διαβολιά. Αύτό παρουσιάζεται μέ δυό συγγενι
κές μορφές : τήν κοροϊδία καί τά πείραγμα. Αφήνοντας προσωρινά τήν ηθική 
άποψη τοΰ προβλήματος περιοριζόμαστε γιά τώρα νά περιγράψουμε.

Ιο) Κοροϊδεύω  είναι δταν βλέπω σ’ εναν μιά άδυναμία (λόξα, ελάττωμα, άτύ- 
χημα) δείχνω ευχαρίστηση γι αύτήν καί γελώ άντΐ νά λυπηθώ.— Τό πρώτο άτύ- 
χημα τοΰ άλλου πού τά κοροϊδεύει τό παιδί είναι ή σωματική δυσμορφία- δχι δη
λαδή ή αποτροπαιη ασχήμια, άλλά μάλλον τά παράδοξο. Καί ψυχαγωγείται τό 
παιδί μ’ εκείνην τήν κακή μίμηση πού λέγεται μορφασμός. Μ’ αυτόν τόν τρόπο 
μαστιγώνει τό ελάττωμα καί θριαμβεύει. Κάνει πρόσωπα, ντυμασιές, περπατησιές 
γελοίες γιά νά γελά.’Απ’ αύτά προέρχεται καί ή γελοιογραφία (καρικατούρα). —Τό 
άλλο άτύχημα πού τό κάνει νά γελά είναι μιά αποτυχημένη πράξη,μιά χαμένη ελ
πίδα, μια ταπεινωμενη θέληαη Τί χαρά πού εχει δταν β/έπη νά πέφτουν λίγο πριν 
»ά τό τέρμα οί συναγωνιστές τοΰ δρόμου ή δταν βλέπη το σύντροφό του πού σκαρ
φάλωνε ψηλά στό κοντάρι νά γλυστράη τήν ώρα πού πρόκειται νά πάρη τά βραβείο. 
Μέ ποιόν ευχαριστιέται περισσότερο μέ κείνον πού εχει τήν ελπίδα πώς θά κερδίση 
ή μέ τά θεατή πού περιμένη τήν άποτυχία γιά νά χαρη ;

2ο) Π ειράζω  κάποιον, θά πή—χωρίς νά φτάνω στά σημείο νά τόν θυμώνω—τόν
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ενοχλώ ελαφρά γιά νά διασκεδάσω μέ τήν ψυχρότητά τ·>·α καί γιά νά τόν προκα- 
λέσω στό παιγνίδι. Καλοπρόσδεχτο πείραγμα, μά πού εύκολα περνιέται τό οριό 

παιγνίδι αϋτο είναι νά πειράζη τό παιδί καί σπάνια νά άφήνη νά τό 
πειράζουν. Καί ποιός θα μποροΰαε ν’ άραδιάση μέ πόσα μέσα πειράζει; Νά γαρ- 
γαλάη μ έ'να φτερό τ’ αυτί ή τό λαιμό τοΰ φίλου του τήν ώρα πού είναι σκυμ
μένος πανω στο τετράδιο του, νά τόν βλέπη ν’ άνυπομονή καί νά τόν κάνη νά 
χάνη για ενα  ̂λεφτό τή σειρά τής διήγησής του είναι μιά διαβολεμένη χαρά πού 
θά τήν δοκιμαση είκοσι φορές. Ποικίλες μορφές μπορεί νά πάρη τό παίξιμο φάρ
σας σέ κάποιον. Καί ποΰ δεν δείχνονται εφευρετικά ! Καί μή νομίζετε πώς τό κά
νουν γιά κακό· όχι. Τό κάνουν γιά νά αστειευτούν, νά δημιουργήσουν τοΰ άλλου μιά 
στενοχώρια δίχως συνέπεια, μέ μόνη ευχαρίστηση νά τόν βλέπουν νά άνησυχή, νά 
σαστί^η και στά̂  τέλος (άν έχη καλό χαρακτήρα) νά γελά μόνος του πού τήν επαθε.

 ̂3ο) Οσον αφορά τά άλλα αισθήματα τοΰ παιδιοΰ αύτά τρέφονται μέ τά άνα- 
γνωσματα του. Μ αδτα πρό πάντων ψυχαγωγείται τό παιδί. Τό ερωτικό ρομάντσο 
ενοιαφερει μονον τον έφηβο. Τά βιβλία μέ ιστορίες καί τά ρομάντσα μέ περιπέτειες 
κινοΰν  ̂το πάθος τοΰ παιδιοΰ—ετσι δλοι ομολογούν. =Αναφτερώνουν τό όνειρό του 
καί κανουν νά παίζουν οί αφελείς του ενθουσιασμοί' τό παιδί θαυμάζει μέ χτυπο
κάρδια την αφοβια, την παλληκαριά' συμπαθεί πολύ τίς σπαραχτικές αγωνίες τών 
απελπιστικών καταστασεων' μισεί άγρια τον προδότη. Δέν είναι ρωμάντσο πού νά 
μή̂  συμμεριστή τό παιδί ζωηρά τόν ή'ρωά του, νά μήν εύχεται τόν τελειωτικό χαμό 
ένός προσώπου.

Αυτο το ^παιγνίδι τών αισθημάτων τό παιδί θά τό δοκιμάση ακόμη περισσότερο, 
δταν θ αρχίση νά συχνάζη στό δικό του κινηματογράφο, τόν άπλό καί μέ φαντα- 
στικές, εικόνες οπως πρεπει νά είναι, (‘Η συνέχεια στό άλλο φΰλλο).

Α θ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ «Μ ο υ σ ι κ ή  ά γ ω γη ? . "Ενα εξαίρετο έ'ργο, πού εϊχε 
αρχίσει νά έκδίδεται εδώ και 4 χρόνια, εκαμε τή συμπλήρωσή του μέ τό 5ο τεΰχος 
του^ πού έκυκλοφόρησε τελευτα ία . Στό συγγραφέα  του, καθηγητή τής πα ιδαγω 
γικής μουσ ικής, ά ξ ιζε ι κάθε έπα ινο ς καί κάθε επικράτηση γ ιά  τό πόνημά του αύτό, 
που ε ίνα ι αξιόλογο  τόσο γ ιά  τήν καλλιτεχνική του εμφάνιση, δσο και γ ιά  τήν 
αξια  τοΰ ογκώδους καί πολυμόρφου περιεχομένου του (σελ 1265, πο λλές εικόνες). 
Περιεχει τέλειρ  καί μεθοδικό σύστημα διδασκαλίας τής μουσικής, πα ιδαγω γικά  
τραγούδια, τρόπους αρχαίας  ̂ελληνικής καί βυζαντινής μουσικής, σημειογραφία 
της ευρωπαϊκής, ε ισαγω γή  στις καλές τέχνες, ιστορία τής μουσικής, είδη ποιή- 
σεως, βιογραφικά σημειώματα έλλή νω ν καί ξένω ν ποιητών μέ ποιήματά τους. 
μετρική τής νεοελληνικής ποιήσεως, κανόνες α πα γγελ ία ς κλπ. κλπ. καί γεν ικό  
ο,τι σχετίζετα ι μέ τή μουσική καί τήν ποίηση. Δ ιακρίνετα ι γ ιά  τήν σαφήνειά  του, 
τήν μεθοδικότητα, τήν καλαισθησία του καί τήν ψυχαγωγική του δύναμη. Τό συ- 
σταίνομε σέ κείνους, πού π ιστεύουν βαθιά στή μορφωτική δύναμη τής Τέχνης. Δέν 
πρεπει νά λείψη άπό  ̂καμιά Σχολική βιβλιοθήκη, άπό καμιά ο ικογένεια , πού θέλει 
να λ εγ ετα ι πολιτισμένη. Π ωλείται ώ ς σύνολο 355 δρχ., μά πω λείτα ι καί σέ τεύχη. 
5ο, 89, 70, 85, 100 δρχ. 2 . Σ.

Ν. ΛΑ ΒΔ Α « Ε^γ χ ε ι ρ ί ^ δ ι ο ν  θ ε ω ρ ί α ς  τ ή ς  μ ο υ σ ι κ ή ς » .  Τοδ άξιολό- 
γου αύτοΰ έργου τοΰ γνω στού μουσικοσυνθέτη καί Δ ιευθυντή τής 'Αθηναϊκής Μαν- 
δολινάτας^ κ.Λάβδα έκυκλοφόρησε τό πρώτο μέρος, πού πραγματεύετα ι γ ιά  τή θεω
ρία τής ευρωπαϊκής μουσικής. Τό δεύτερο μέρος, πού περ ιλαμβάνει μιά γενική 
επισκόπηση τής αρχαίας έλληνικής, τής μεσαιωνικής καί τής βυζαντινής μουσικής, 
καθώς καί τίς στο ιχειώ δεις άρχές τής αρμονίας, θά έκδοθή αργότερα. Γιά τήν 
πα ιδαγω γική μουσικολογία τοΰ τόπου μας τό βιβλίο έρχεναι νά  γεμίση ενα κενό. 
που κανένα  από τά δμοια εγχειρ ίδ ια , πού έκυκλοφόρησαν εω ς τώρα,δέντό έγέμ ισε 
Γιατί πρώτο οιΰτό^άναφέρει τά περί ρυθμοΰ καί μελωδίας καί τά  διευκρινίζει μέ 
σαφήνεια  καί πρώτο σχεδόν αϋτόκάμνει λόγο γ ιά  τίς περίφημες αρχα ίες έλληνι. 
κες κλίμακες καί τούς πρωτότυπους ρυθμούς, πού προκύπτουν άπό τά μικτά λεγά 
μενα μέτρα καί πού έ'γιναν αντικείμενο σοβαρού ενδιαφέροντος γ ιά  πολλούς δια
πρεπείς μουσικολόγους εύρωπαίους. Τό βιβλίο ε ίνα ι χρήσιμο τόσο γ ιά  τούς ερα
σ ιτέχνες καί τούς μαθητές Ωδείων καί Μουσικών σχολών, δσο; κα ί γ ιά  τούς μα
θητές τών Δημοτικών Σ χολείων τής Μέσης και τών Δ ιδασκαλείων.Τό συσταίνομε 
θερμά, γ ια τ ί ε ΐνα ι εύληπτο καί μεθοδικό βοήθημα. Τό πρώτο μέρος εχει-σελ ίδες 
118 καί τιμάται 40 δρχ. ’ · Σ. Σ-. - ·


