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Τ Α Ξ Ι Δ Ι

Στά βράχια τά τετράψηλα μουγγά βογγάει τδ κύμα 
καί μές τόν τάραχο πετούν με τούς άφρούς οί γλάροι, 
μά τδ καράβι τά πανιά του ανοίγει καί σαλπάρει, 
τοΰ ταξιδιού του τ ’ άγνωστο νά ξεδιπλώση νήμα.

’Έχει στή μάσκα τον καιρδ καί χίλιοι δυδ δαιμόνοι 
. λυγίζουν.τίζ άντέννες του κι οχιές σφυράν στά ξάρτια L 

Βουβοί γροικούν οί ναύτες του νά τρίζουν τά κατάρτια, 
κι ό καπετάνιος κυβερνά γερμένος στδ τιμόνι.

Μές στήν άρμύρα τήν πικρή, καί στοΰ πελάου τήν άχνα 
καθένας ενα του δνειρο ξεπροβοδάει στά μάκρη, 
κι δσο τδ πούσι άν φαίνεται στδ μάτι του σά δάκρυ, 
δραμα θείο σταλάζει του γαλήνη μές στά σπλάγχνα.

Κ ύθνος  ΠΕΤΡΟΣ ΒΆΑΣΤΑΡΗΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

^αναγεννιέται μέσα μου τού ’Απόλλωνα τδ πνεύμα, 
πάλλεται ή φύση γύρω μου σέ ουράνια μουσική, 
κι άκολουθώντας ρυθμικά τδ άχτιδοβόλο νεύμα 
περνώ μ’ άνάλαφρο κορμί μιά πύλη μυστική.

Ήχος καί φώς αρμονικά συνταιριασμένα οέρνουν 
τδ νοΰ σέ μέθη υπέρκοσμη, σ’ έκσταση λυτρωμού, 
κι απάνω στδ τετράψηλο γιοφύρι τόνε φέρνουν 
που ενώνει μέ τ’ αχάλαστα τον κόσμο τοΰ χαμού.

I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (Μετσφρ. Π. ΞΙΦΑΡΑ)

Π Ε Ρ Ι  Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η Σ
(Συνέχεια ά π ό  τήν σελ. 197)
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"Οσο γιά τούς χαρακτήρες πρέπει νά προσέχωμε τέσσαρα πράμματα:
Πρώτο καί σπουδαιότερο νάναι χρηστοί. Γιά νάχει χαρακτήρα [τό πρόσωπο] 

πρέπει, καθώς είπαμε, τά λόγια ή οι πράξεις νά φανερώνουν μιά ώρισμένη προ
αίρεση, καί άν αύτή είναι χρηστή, τότε κ ι’ δ χαρακτήρας είναι χρηστός. Χαρα
κτήρας χρηστός δπάρχει γιά κάθε είδος άνθρώπου, γιατί δπάρχει καί γυναίκα χρη
στή καί δούλος, άν καί ίσως τό Ινα άπ5 αύτά τά είδη είναι κατώτερο καί τάλλο 
όλότελα φαΰλο.

Δεύτερο νάναι ταιριαστός, γιατί ό ανδρικός λ. χ. χαρακτήρας δέν ταιριάζει σέ 
μιά γυναίκα.

Τρίτο νάναι δμοιος [μέ τό χαρακτήρα τοΰ προσώπου, δπως τόν ξαίρομε άπό 
τήν παράδοση], γιατί καί τοΰτο είναι διαφορετικό άπά τό νά κάνομε τό χαρακτήρα 
χρηστό καί ταιριαστό.

Τέταρτο σταθερός κ ι’ ά/ τό πρόσωπο, πού είναι άντικείμενο τής μιμήσεως είναι 
άστατο καί το3 δώσουμε τέτοιο χαρακτήρα, πρέπει νάναι σταθερά άστατο.

Παράδειγμα κακού χαρακτήρα, που ή κακία του δέν προέρχεται άπό άνάγκη, 
ιίνα ι ό Μενέλαος στόν Όρέστη- άπρεπου κ ι’ άταίριαστου, δ θρήνος τοΰ Όδυσσέα 
στή Σκύλλα κι’ δ μονόλογος τής Μελανίππης- άστατου ή Ιφιγένεια «ή έν Αύλιδι» 
γιατί ή ’Ιφιγένεια πού ικετεύει δέ μοιάζει καθόλου μέ τήν ’Ιφιγένεια τής συνέχειας.

Πρέπει καί ατούς χαρακτήρες, δπως καί στή σύνθεση των γεγονότων, νά ζη
τάμε πάντα τήν άνάγκη ή τήν πιθανότητα, 3στε τό πρόσωπο μέ τό δείνα χαρακ
τήρα νά μιλεΐ ή νά πράττει σύμφωνα μέ τό χαρακτήρα του κατά τούς νόμους τής 
άνάγκης ή τής πιθανότητας, δπως κ ι’ ή διαδοχική σειρά τών γεγονότων είναι ή 
άναγκαία ή πιδανή.

Είναι φανερέ, πώς κι’ οί λύσεις τών μύθων πρέπει ν’ άπορρέουν πάντα άπ’ αύ- 
τόν τόν μΰθο καί νά μή γίνονται μέ τόν «άπό μηχανής θεό», δπως στή Μήδεια καί 
στήν Ίλιάδα τά σχετικά μέ τήν άναχώρηση τοΰ στόλου. Τόν άπό μηχανής θεό πρέ
πει νά τόν χρησιμοποιούμε γιά τά γεγονότα, πού συμβϊίνουν εξω άπό τό δράμα, η 
βσα Ιγιναν πριν καί δέν μπορεί νά τά ξαίρει άνθρωπος ή δσα θά γίνουν Οστερα καί 
πρέπει νά προφητευτούν καί ν’άναγγελθοΰν, γιατί οί θεοί, κατά τή γενική γνώμη, 
τά βλέπουν δλα. Στή σειρά τών γεγονότων δέν πρέπει νά υπάρχει τίποτε πού δέν 
Ιχει τό λόγο του, άν δμως χρειάζεται, νά είναι εξω άπό τήν τραγωδία, δπως στόν ' 
Οίδίποδα τοΰ Σοφοκλέους.

Άφοΰ ή τραγωδία μιμείται πρόσωπα άνώτερα, πρέπει νά πάρομε παράδειγμα 
τούς καλούς ζωγράφους. "Οπως εκείνοι ζωγραφίζοντας τή μορφή τοΰ καθενός τόν 
κάνουν δμοιο, ταυτόχρονα δμως κι’ ώραιότερο, Ιτσι κ ι’ δ ποιητής, δταν μιμείται

Περί πο ιη τικής M 3

παράφορους ή δειλούς ή άνθρώπους πώχουν όποιοδήποτε άλλο παρόμοιο έλάττωμα 
στό χαρακτήρα τους, πρέπει μ’ δλο πουναι τέτοιοι νά τούς παρουσιάζει σπουδαίους, 
δπως τόν Άχιλλέα δ Άγάθωνας κι’ δ “Ομηρος.
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Τί είναι άναγνώριση τδχομε είπή πρωτήτερα. Είδη τής άναγνωρίσεως είναι 

τ ’ άκόλουθα. Πρώτη κι’ άτεχνότερη άπ’ δλες, πού τή μεταχειρίζονται ίδμως πολύ 
νυχνά οί ποιητές γιατί δέ βρίσκουν άλλη. είναι ή άναγνώριση μέ τά σημάδια. Ά π ’ 
αύτά άλλα είναι φυσικά, δπως «ή λόγχη πού κρατάνε τά παιδιά τής Γης» ή τ’άστέ- 
ρια στδ Θυέστη τοΰ Καρκίνου, κ ι’ άλλα έπίκτητα. Άπό τά έπίκτητα άλλα είναι 
τοΰ κορμιού, δπως οί ούλές, καί άλλα έξωτερικά, δπως τά περιδέραια ή ή σκάφη 
<ιτήν Τυρώ.

Αύτά μπορεί κανείς νά τά χρησιμοποίηση καί καλά καί άσχημα. Έ τσι λ. χ. 
τόν Όδυσσέα άλλοιώς τόν έγνώρισεν ή τροφός άπό τήν ούλή κ ι’ άλλοιώς οί χοιρο
βοσκοί. Τούτο συμβαίνει γιατί άλλες γίνονται θεληματικά, γιά πιστοποίηση, κι’ αύ
τές είναι πάντα οί άτεχνότερες, άλλες πάλι, κ ι’ αύτές . είν’ οί καλύτερες, συμβαί
νουν τυχαία καί συνοδεύονται μέ περιπέτεια.

Κατόπι έρχονται οί έπινοημένες άπό τόν ποιητή, πού γι’ αύτό άκριβώς είναι 
άτεχνες. Ό Όρέστης λ. χ. στήν ’Ιφιγένεια, άφοΰ γνώρισε τήν άδερφή του άπό 
τήν έπιστολή, φανέρωσε κ ι’ αύτός δτι είναι δ Όρέστης, λέγοντας πράγματα πού τά 
έπινόησεν δ ποιητής, άλλά δέν άπορρέουν άπό τδ μύθο. Τό ίδιο συμβαίνει καί στόν 
Τηρέα τοΰ Σοφοκλέους μέ τή φωνή τής σαΐτας. Τρίτη είν’ αυτή πού συμβαίνει μέ 
ιή ν  ένθύμηση, δηλ. μέ τό νά συγκινηθεί δ άγνωστος μόλις ίδεί ή άκούσει κάτι, δ
πως στά Κύπρια τοΰ Δικαιογένη δπου δ άγνωστος μόλις είδε τή γραφή εκλαψε καί 
στόν άπόλογο τοΰ Άλκίνου, δπου δ Όδυσσέας άκούοντας τόν κιθαριστή θυμήθηκε 
|τά κατορθώματά του] κ ι’ έδάκρυαε· κι* Ιτσι τούς έγνώρισαν. Τέταρτη είναι μέ συλ
λογισμό, δπως στίς Χοηφόρους, [δπου ή Ήλέκτρα μαθαίνει] δτι ήρθε κάποιος πού 
τής μοιάζει, άλλά δέν τής μοιάζει κανείς άλλος άπό τόν Όρέστη, άρα αύτός ήρθε. 
Τέτοια είναι καί τοΰ σοφιστή Πολύϊδου γιά τήν ’Ιφιγένεια, γιατί είναι φυσικό νά 
-κάμει δ Όρέστης τό συλλογισμό δτι κι’ ή άδερφή του θυσιάστηκε κι’ αύτός τώρα 
■βρίσκει τήν ίδια τύχη. Καί στόν Τυδέα τοΰ θεοδίκτου, δπου [δ άγνωστος] συλλο
γίζεται, δτι ένώ ήρθε γιά νά βρει τό γυιό του πεθαίνει δ Ιδιος καί στούς Φινείδες, 
■δπου οί γυναίκες μόλις είδαν τόν τόπο, συλλογίστηκαν δτι ήταν πεπρωμένο νά πε- 
-θάνουν, γιατί έκεΐ τις είχαν έκθέσει.

Υπάρχει άκόμη καί μιά πού στηρίζεται σ’ Ινα σφαλερό συλλογισμό τών θεα
τών, δπως στόν «Όδυσσέα ψευδάγγελον» έκεΐ δ ισχυρισμός δτι μόνο δ Όδυσσέας 
μπορεί νά τεντώσει τό τόξο καί κανείς άλλος είναι πλασμένος άπό τόν ποιητή καί 
δποθετικός, γ ι’ αύτό καί τό συμπέρασμα δτι άπό τδ τέντωμα τοΰ τόξου πρέπει ν’ 
άναγνωριστή δ Όδυσσέας δέν είναι βάσιμο.

Καλύτερη άπ’ δλες είν’ έκείνη πού τή φέρνει μόνη της ή φυσική έξέλιξη τών 
γεγονότων, δταν ή έκπληξη γίνεται άβίαστα, δπως στόν Οίδίποδα τοΰ Σοφοκλέους 
καί στήν ’Ιφιγένεια- (γιατ’ είναι φυσικό τό νά θέλει νά δώσει μιά έπιστολή). Αύτές
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δέ χρειάζονται έπινοήσεις, σημάδια καί περιδέραια. Κατόπι έρχονται δσες στηρί
ζονται στά συλλογισμό.

17
Ό  ποιητής πρέπει νά συνταιριάζει τά στοιχεία τών μύθων καί νά τά επεξεργά

ζεται μέ τά λίγο εξετάζοντας αύτά σ% νά τά βλέπει μέ τά μάτια του τή στιγμή 
πού γίνονται· γιατί μόνον άν τά βλέπει τόσο καθαρά, σά* νά βρέθηκεν έκεΐ καί νά 
τάειδε μόνος του, θά βρίσκει κάθε τι πού χρειάζεται καί δέν θά τοΰ ξεφεύγουν 
τ’άταίριαστα. Φέρνω γ ι5 άκόδειξη τό σφάλμα πού κατηγορούσαν στόν Καρκίνο' δ 
Αμφιάραος δηλ. ξεπετείόταν άπ’ τό ίερά [άπό τό χάσμα τής γης πού ήταν άφιερω- 

μένο σ αυτόν] άλλά οί θεατές δέν εβλεπαν αύτή τή λεπτομέρεια καί δέν κατάλα
βαν' αύτό τούς  ̂εκαμε νά στενοχωρηθούν κ ι5 ετσι δέν πέτυχε ή παράσταση. Πρέπει 
άκόμη, δπου είναι δυνατό, νά συμπληρώνει τό λόγο και μέ κατάλληλες εξωτερικές 
Ικδηλώσεις, γιατί άπ’ τούς άνθρώπους πού βρίσκονται σέ δμοια ψυχική κατάστασή 
μας συγκινοΰν πολύ περισσότερο αύτοί πού κατέχονται από τό πάθος τους- δηλ. 
μας κάνει ν’άγανακτοΰμε καί νά οργιζόμαστε κείνος πού φαίνεται άγανακτισμένος 
κι οργισμένος άληθινά. Γι’ αύτό ή ποίηση άνήκει πιό πολύ σ’ αύτούς πδχουν δυ
νατό μυαλό παρά σ’ εκείνους πδχουν μόνο έμπνευση, γιατί οί πρώτοι πλάθουν τόν 
εαυτό τους δπως θέλουν, ενώ.οί άλλοι παρασύρονται άπό τήν έμπνευσή τους.

Ο ποιητής κι οταν χρησιμοποιεί μύθους γνωστούς άπ” τήν παράδοση κι’ δ
ταν συνθέτει, δικούς του, πρέπει πρώτα νά καταστρώνει στό νοΰ του τήν υπόθεση κι5 
επειτα νά προσθέτει έπείσόδια καί νά τ’άναπτύσσει. Γιά τό πώς πρέπει νά κατα
στρώνει τήν υπόθεση φέρνω παράδειγμα τήν Ιφιγένεια.

Μιά κόρη θυσιάστηκε κι’ εξαφανίστηκε χωρίς νά ξαίρουν πώς αύτοί πού τή 
θυσίασαν. Μεταφέρθηκε σ’ άλλη χώρα, δπου είχαν τή συνήθεια νά θυσιάζουν στή 
θεά τούς ξένους καί τήν έκαμαν ιέρεια γι’ αύτές-άκριβώ; τίς θυσίες. Τστερ5 άπό 
χρόνια τυχαίνει νά πάει έκεΐ ό άδελφάς τής ίέρειας (τό δτι τ^υδωσε χρησμό ό θε
ός νά πάει έκεΐ καί γιά ποιά αιτία καί γιά ποιό σκοπό είν’ εξω άπ’ τήν υπόθεση). 
Μόλις επήγε καί τόν επιασαν κι επροκειτο νά θυσιαστή φανέρωσε ποιος ήταν (εί
τε δπως τό παράστησεν ό Ευριπίδης είτε δπως ό Πολύϊδος, δηλ. λέγοντας μέ τρό
πο φυσικό δτ’ ήταν πέπρωμένο νά θυσιαστή δχι μονάχα ή άδερφή. του άλλά καί. 
αυτός δ ίδιος) κάί τοΰτο εφερε τή σωτηρία.

Κατόπιν άφοΰ δώσει τά δνόματα στά πρόσωπα, νά προσθέσει τά Ιπεισόδια,. 
φροντίζοντας νά ταιριάζουν στήν υπόθεση, δπως λ. χ. ή τρέλλα τοΰ Όρέστη πού 
προκάλεσε τή σύλληψή του κι’ δ εξαγνισμός πδφερε τή σωτηρία. Στά δράμάτχ τά 
επεισόδια είναι σΰντομα, ενώ στήν εποποιία αύτά δίνουν μάκρος στό εργο. Τής ’Οδύσ
σειας λ. χ. ή υπόθεση ε ίν ’ αύτή μονάχα' κάποιος λείπει άπό τό σπίτι του χρόνια 
πολλά· τόν κατατρέχει δ Π^σειδώνας κι’ είναι μόνος· τά σπίτι του βρίσκεται σέ κα
κή κατάσταση, γιατί οί μνηστήρες σπαταλοΰν τήν περιουσία του κ ι’ επιβουλεύονται, 
τό γυιό του' τέλος άφοΰ ύπόφερε πολλά ξαναγυρίζει φανερώνεται σέ μερικούς, έπι- 
τίθεται ό ίδιος, σκοτώνει τούς εχθρούς του καί σώνεται. Αύτή είναι ή υπόθεση· δλα 
τάλλα είν επεισόδια. (Ή συνέχεια στό άλλο φύλλο)

Ε ν α ς  δ ια λ ε χ τ ό ς  Σ π α ρ τ ια τ η ς  Λο γ ο τ έ χ ν η ς

Μ Ι Χ Α Η Λ  Μ Η Τ Σ Α Κ Η Σ

"Οταν μέ τοΰ νοΰ μου τά φτερά ταξιδεύω πάνω στούς τάφους κάποιων άγα- 
πημένων μου ποιητών καί συγγραφέων, δέν ξέρω γιατΓάθελά μου στέκω μέ περισ
σότερη ·εύλάβεια κοντά σέ κείνους πού ή Μοίρα τόσο τούς άδίκησε. Μ’ Ινα πόνο 
αληθινό τότε άναλογίζομαι πόσα μαργαριτάρια θάχε σήμερα ή φτωχή μας φιλολο
γία, άν ενας Κρυστάλλης, Ινας Μητσάκης, ενας Καμούσης, ενας Σπήλιος Πασα- 
γιάννης καί κάποιοι άλλοι είχαν τήν τύχη νά συμπληρώσουν τόν κύκλο τής ζωής 
καί τής τέχνης τους. Καί σιγά-σιγά οί ώραΐοι αύτοί νεκροί, δπως δλοι οί άδικημέ- 
νοι, μοΰ κατάντησαν πιό συμπαθητικοί. Τό έργο τους μέ τρα€άει. Κάθε τι πού γρά
φεται γι’ αύτούς τό προσέχω ξεχωριστά. Σά νά μπορούσα μέ τόν τρόπο αύτό νά ε
πανόρθωνα τής Μοίρας τήν άδικία.

Κι’ άν σήμερα καταπιάνουμαι μέ τή ζωή καί τό Ιργο τοΰ Μητσάκη, τό κά
νω, γιατί άπ’ δλους αύτούς τούς άγαπημένους μου νεκρούς πάντα μοΰ φαίνεται σάν 
ό πιό τραγικός κι’ ίσως σάν δ πιό μεγάλος. ’Ίσως κ ι’ ή κοινή Λακωνική κατα
γωγή μας νά μοΰ μεγαλώνει τή συμπάθεια. Γεννήθηκε στά 1860 στά Μέγαρα. Γιός 
τοΰ καθηγητή καί άνωτέρου διοικητικοΰ υπαλλήλου ’Αριστείδη Μητσάκη καί τής 
Μαριγώς H. Γιατράκου, κόρης τοΰ ήρωϊκοΰ Σπαρτιάτη άγωνιστή τοΰ είκοσιένα. Μα
θητής άκόμη στά Γυμνάσιο Σπάρτης εδειξε τό λογοτεχνικό καί δημοσιογραφικό 
ταλέντο του βγάζοντας χειρόγραφη τήν έφημερίδα «Ταΰγετος».

Στό Πανεπιστήμιο γράφτηκε στή Νομική Σχολή, άλλά γρήγορα τήν παράτη
σε. Μέ τή γρηά μητέρα του ήλθε στήν ’Αθήνα καί κάθησε στήν οδόν ’Αλωπεκής. 
Μέ τό θέμο καί Χαράλαμπο Άννινο έκδίδουν τό σατυρικό «Ά στυ», δπου δημο
σιεύει ταχτικά πολιτικά καί κοινωνικά σατυρικά άρθρα μέ τό ψευδώνυμο «Κράκ». 
Συνεργάζεται στά «Ραμπαγα», στάν «Άσμοδαΐο», ατήν «Έφημερίδα» τοΰ Κορο- 
μηλα, στήν « ’Ακρόπολη», στό «Χρόνο», στό « ’Αττικό Μουσείο», στά «Εγκυκλο
παιδικά λεξικό» τών Μπάρτ καί Χίρστ (ιστορικά άρθρα) καί στά διάφορα ήμερο- 
λόγια τής εποχής του.

Γιά λίγο καιρό βγάζει τό Ινα ΰστερ’ άπό τ ’ άλλο καί δικά του σατυρικά φυλ- 
λα «τά θόρυβο» καί τήν «Πρωτεύουσα».

Φίλος τοΰ Κρυστάλλη, τοΰ Δ. Ταγκόπουλου, τοΰ Κώστα Πασαγιάννη καί 
πολλών άλλων νεωτέρων του κρατούσε πάντα στούς κύκλούς τών λογοτεχνών κά
ποια θέση ξεχωριστή γιά τή γερή μόρφωσή του, γιά τά εξαιρετικό ταλέντο του καί 
πρά παντός γιά τό'μοναδικό του πνεΰμα.

Ό μακαρίτης διευθυντής τοΰ «Νουμά» Δ. Ταγκόπουλος στά «Φιλολογικά 
Πορτραΐτα» του μας παρουσιάζει μέ σύντομες γραμμές τή φυσιογνωμία του. «Πάν
τα μέ τό ίδιο χρώμα ροΰχα, τό ίδιο σκήμα ρεπούμπλικα, τή σφήνα τοΰ καλο- 
ψαλιδισμένου πάντα γενιοΰ του, τήν άνασηκωμένη, πού άντίκρυζε τήν άκρη τής 
μύτης του, τά μάτια του τά μικρά, τά μυωπικά, τά γεμάτα περιέργεια, πού άδιά- 
κοπα στρηφογυρίζανε δεξιά - ζερβά κ ι’ δλα προσπαθούσανε νάν τά ίδοΰν καί νά 
μήν τούς ξεφύγΐβ τά παραμικρό άπά τά γύρω».

Ξεφυλλίζοντας κανείς τήν ιστορία τής Νεώτερης λογοτεχνίας μας πολύ δύσκο
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λα θά βρει ισόπαλους τοΰ Μητσάκη, ίσως μονάχα Ινα Ροΐδη κι’ Ινα Σουρή, στήν 
εύστροφία καί στή δεκτικότητα τού πνεύματος. Τά άνέκδοτά του πλήθος. Πολλά 
Ιχουν^πιά μείνει ιστορικά. Αναφέρουμε εδώ μερικά παρμένα άπό τόν Ταγκόπου- 
λο. «Έ νας νέος, β μακαρίτης Μανώλης Γουβέλης, πού είχε τυπώσει τότε κάποιο 
δραμα  ̂ «Τό πρώτο σφάλμα», τό πήγε μόνος του στά γραφεία τής «Έφημρρίδος» 
άκριβώς τήν^ώρα, πού είντουσαν δλοι συγκεντρωμένοι, δ Δ. Κορομηλάς, δ Παλαμάς, 
ό Μπάμπη: Άννινος, ό Μητσάκης καί άλλοι. Τό δράμα έπερνοΰσε άπό χέρι σέ 
χέρι καί ά καθένας έλεγε καί άπό κάτι πειραχτικό, πού δ Γουβέλης δέν τό άφηνε 
δίχως άπάντηση. Έ πί τέλους τό δράμα εφτασε στά χέρια τοΰ Μητσάκη, που τδφε- 
ρε κοντά στά μάτια του τά μυωπικά καί άρχισε νά διαβάζει άνάποδα τόν τίτλο του.

Τό πρώτο δραμα, σφάλμα είς πράξεις πέντε.
Ομηρικά γέλια άκολούθησαν τό άναποδογύρισμα τοΰ τίτλου καί δ ποιητής, 

δπου φύγει, φύγει. Ποΰ νά άνθέξει σέ τέτοιο τοπομαχικόΐ»
Έ να Ιπίγραμμά του στό μακαρίτη Κόκκο, πού είχε άνοίξει μαζί του φιλολο

γικό καυγά στή «Νέα Εφημερίδα».
Τών μασκαράδων ποιητά 

καί μασκαρά τών ποιητών.
Ά λλο Ινα στόν μακαρίτη ποιητή Κώστα Ξένο, δταν τόν κατατάξανε σκαπανέα.

Τών μυταράδων βασιλιά, ώ μυτοβασιλέα,
Για τή σκαπανη μυτη σου σέ κάμαν σκαπανέα.

Ή συνήθειά του νά δέχεται στό γραφείο του τούς φίλους του όλόγυμνος πού 
εκανε τό ντροπαλό Κρυστάλλη νά κοκκινίζει, ή τηλεγραφική αποστολή ένός 
διηγήματός του, τής «Παναγίας τής Μεγαλομάτας» στό μακαρίτη Κουσουλάκο, πού 
είχε τήν άφέλεια νά τοΰ γράψη στήν Κέρκυρα νά τοΰ στείλει τηλεγραφικώς (δηλ. 
δσο μπορούσε πιά σύντομα) κάτι δικό του γιά Ινα ήμερολόγιο καί τόσα άλλα δείχ
νουν τόν άνθρωπο Μητσάκη χαρΐτολόγο, τσουχτερό, εύστροφο, άνοιχτόκαρδο, πνευ
ματώδη, πού κ ι5 δταν άκόμη ξαφνικά κ ι’ άνεπάντεχα θόλωσε τό τόσο ξάστερο μυα
λό του, καί μέσα σ’ δλα του τά χάλια, δέν επαψε νά σπιθηροβολάει.

Στήν^τρέλλα του άπάνω άλλαξε τ’ όνομά του άπό Μητσάκης σέ Μητάσκης 
καί απορούσε γιατί τούς μαλλιαρούς δέν τούς λένε «κομικούς», πούνε καί Έλληνι- 
κώτερο. Τέτοιο τό πνεύμα τοΰ Μητσάκη, δπως γενικά μάς τό ζωγραφίζουν τα 
χαρακτηριστικά του άνέκδοτά, δπως πιό έντονα, πιό λεπτομεριακά θά μάς τό χρω
ματίσει μιά προσεχτική εξέταση τοΰ έργου του.

Είκοσιοχτώ χρονών άκόμα, σέ ήλικία δηλ. πού άλλοι μόλις άρχίζουν τό λογο
τεχνικό τους στάδιο, -δ Μητσάκης ήταν γιά τούς περισσότερους τής έποχής του 
μαιτρ. Μά τήν ώρα άκριβώς, πού δλοι θά περίμενάν Ινα τέτοιο πνεύμα, μέ δυνα- 
μωμένα πιά τά φτερά του νά πετάξει σ’ άψηλότερες κορφές τής τέχνης, χτύπημα 
άνελπιστο τό κατρακύλησε άγιάτρευτα λαβωμένο στής τρέλλας τό σκοτάδι. Κι’ Ιτσι 
κατάντησε νά περνάει τίς μέρες του ατά δημοσιογραφικά γραφεία, δπου σκότωνε 
τίς ωρες του σχεδιάζοντας άκατάληπτους έλληνογαλλικούς στίχους καί τίς νύχτες 
του πότε στά δημοσιογραφικά τραπέζια, πότε στούς δρόμους καί κάποτε βρίσκοντας 
καταφύγιο άπ’ τή βαρυχειμωνειά στό φιλόξενο δωμάτιο τοΰ κ. Φαλτάϊτς.

Έζησε άκόμα είκοσι χρόνια (1896-1916), ώς πού πέθατε στό Δρομοκαΐτειο,
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γιά νά καταντήσει δ περίγελος τών παιδιών τοΰ δρόμου, αύτός πού κανένας καί τί
ποτε δέν ξέφευγε τό τσουχτερό πείραγμά του.

Σήμερα άπ’ δλο τό έργο του Μητσάκη πιό προσιτό στούς πολλούς άναγνώ- 
στες είνε οί δύο τόμοι, πού έκδοθήκανε άπ’ τόν οίκο Γανιάρη καί Σια. Ο Αος 
έβγήκε στά 1920 μέ τόν τίτλο «Άθηναϊκαί σελίδες» καί μέ Ινα άξιόλογο πρόλογο 
τοΰ μακαρίτη Δ. Ταγκόπουλου. Ό Βος στά 1922 μέ τόν τίτλο «Ε ις Αθηναίος 
Χρυσοθήρας καί άλλα λογοτεχνήματα», πού γιά πρόλογό του εχει τις κριτικές τών 
σπουδαιοτέρων μας λογοτεχνών, γιά τήν έκδοση τοΰ Αου τόμου και για τό δλο ερ
γο τοΰ Μητσάκη, παρμένη άπό τίς διάφορες εφημερίδες. Οί κριτικές αύτές είναι 
γραμμένες μέ ενθουσιασμόν. Έγώ ξεχωρίζω δυό, τοΰ Κωστή Παλαμά και τοΰ 
Κώστα Παρορίτη.

Έδώ οφείλω νά δμολογήσω δτι ή έκδοση αύτή είνε ή πιό εύπρόσωπη άπ 
δσες Ικδόσεις Νεοελληνικών έργων ξέρω. Ή  άπόφαση τοΰ εκδότη καί τοΰ Ταγκο- 
πούλου ήταν νά συμπληρώσουν τά « ’Άπαντα» τοΰ Μητσάκη μέ δύο άκόμα τόμους 
τά «Κριτικά» καί τά «Παραλειπόμενα». Γιά το έργο αύτό ζητοΰσαν άπό δλους, 
δσοι είχαν διαφέρο νά μή λείψει τίποτε άδημοσίευτο, νά τούς στείλουν δ,τι είχαν 
τοΰ Μητσάκη, ή νά τούς όδηγοϋσαν ποΰ θά μπορούσαν νάβρισκαν κάτι δικό του. 
Δέν ξεύρω δμως γιατί δέν βγήκαν οί δύο αύτοί τόμοι. Κι’ ύστερα άπ τό θάνατό 
του, στην πιό κρίσιμη στιγμή, πού θά τοϋδινε μιά δριστική θέση στή νεοελληνική 
φιλολογία, στάθηκε πάλι άτυχος δ συγγραφέας. Σ’ δλη τή ζωή, μ’ δλο πού πάσκι
σε, δέ μπόρεσε νά βγάλει ενα τόμο. Τώρα κάπως τυχερώτερος, μά πάντα ο άτυχος, 
μέ τδ εργο του τδ μισό στά κιτρινιασμένα φύλλα τών σπάνιων παλιών περιοδικών. 
Κι’ δσα μπορώ νά κρίνω έγώ, πού ξεφύλλισα δλα αύτά τά περιοδικά, οί δύο τελευ
ταίοι τόμοι δέ θά υστερούσαν καθόλου άπό τούς δύο πρώτους.

Δώδεκα διηγήματα καί μερικοί στοχασμοί στό τέλος είνε δλο τό περιεχόμενο 
ταΰ α'. τόμου.

Διαβάζοντας κανείς τά διηγήματα τοΰ Μητσάκη εΐνε εύκολο νά παρατηρήσει— 
καί τό σημειώνουν δλοι δσοι άσχολήθηκαν μέ τό έργο του—δτι δέν Ιχομε διηγή
ματα μέ τίς σημερινές άπαιτήσεις τής διηγηματογραφίας. Τήν πλοκή τής υπόθεσης, 
τήν κεντρική ιδέα, πού πάντα ζητάει μ’ δλα τά μέσα τής τέχνης του νά έξάρει 
δ συγγραφέας, τό χαρακτήρα, πού σιγά - σιγά βγαίνει ζωντανός μεσ άπ δλη τή 
δράση, τήν υποβλητικότητα, πού μεταφέρει τόν άναγνώστη άβίαστα στόν ψυχικό 
κόσμο τών ήρώων καί τόν ταυτίζει μαζί του, τό γενικώτερο άντίκρυσμα τής άνθρω- 
πινης ζωής, τήν κάποια φιλοσοφία της, δλα αύτά λίγο τά προσέχει. Γι’ αύτόν, μπορεί 
νά είπεί κανείς, δέν ύπάρχουν ατή φύση καί στή ζωή τίποτε άλλο άπό μοντέλλα.

Μοντέλλο θλιβερό τής ζωή; ό γέρο - Ρουμελιώτης τής «Φλογέρας» πού ξέπεσε 
μέ τήν τραγική του φλογέρα στούς δρόμους τής Αθήνας. Μοντέλλα ζωντανά τής 
άμέριμνης παιδικής ζωής οί μαθήτριες τοΰ «Ύπό τήν συκήν», πού άραδιάζουν ά
πάνω στήν πλάκα τής πεθαμένης τά όνόματά τους. Μοντέλλα έλληνικωτατα οί 
ήρωες τής «Συζυγικής σκηνής». Μοντέλλα άντιπροσωπευτικωτατα τής έποχής του 
τά «θεάματα τοΰ Ψυρρή», ό «Καυγάς», ή «Κυρά-Κώσταινα». Μοντελλο κωμικο
τραγικό ή «Άρκοΰδα», πού σιγά· σιγά δ συγγραφέας τήν σημώνει στά σύνορα τοϋ 
συμβόλου.
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Kaiioco κομμά™ ΐής « ’Αρκούδας» άπό τά λίγα που ξεφεύγουν τά συνηθισμένα 
μοτίβα της περιγραφής, ξεχείλιζε: άπό τό λυρισμό μέ ενα βαθύ μελαγχολικά αϊσθη-

σύμβολο ά'λΡί6&ς ^  κ°μμάΧί έΧε1ν° ’ ™ύ άνεβά^  τέ δλο 5% W «  πρός τό

 ̂ «Χόρεψε καλά, ταλαίπωρη άρκοΰδα, χόρεψε καλά, διά νά μή φάγη λακτι- 
σμούς έ πισινός σου! Χόρεψε γρήγορα καί χόρεψε θερμά, διά νά μή σοΰ άργάσουν 
τό τομάρι η ξυλιές, Χόρεψε τεχνικά καί χόρεψ’ εύθυμα, διότι τό βράδυ, μέσα εις 
την π νίγηραν σας τρύπαν, δπου άγχεται τό στήθος σου, δέν θά βρεθή ούτε κάν 
ενα κόκκαλον νά γλύψης! Χόρεψε ποικιλότροπα, διότι θά δεθής σκληρότερα, καί 
ισχυρότερα θά σφίξη δ κνιμός τήν μύτην σου! Χόρεψ5 άρκούδα, χόρεψε, διά νά σέ 
ιδουν οι κυράδες τοΰ μεμακρυσμένου μαχαλά, ποΰ σέ κυττάζουν άπ3 τάς θύρας, 
άπό τα παράθυρα καί μειδιούν μέ τά παράξενα σου τά καμώματα! Χόρεψ’ άρκοΟ- 
δα, χόρεψε, νά διασκεδάσουν τά παιδόπουλα όπου πολιορκούν τόν βλάχον καί τήν 
ρχηστριδα του, φαιδρά διά τό σπάνιον φαινόμενον, κ ι5 δπου σέ βλέπουν έκπληκτα 

καί σέ περιεργάζονται καί σέ θαυμάζουν, καί σ’ εμπαίζουν καί χοροπηδοΰν τριγύ- 
ρω σου κι’ αύτά, καί σέ προσεγγίζουν δσον δόνανται, καί ποΰ - καί ποΰ ΙπιχειροΟν 
ν άδράξουν τρίχες αΕφνιδίως καί βιαίως άπό τήν μαύρην σου προβιάν, καθώς δια
βαίνεις εμπροσθέν των! Καί άν άπό τά μάτια τά μικρά σου, κάποτε, τά θαμβωμέ
να, στιγμαιον δνειρον  ̂ οπτασίας διελαύνει, συλλογίσου, δτι υπάρχουν είς τόν κό
σμον καί^άλλαι αλυσίδες, καί χονδρότεραι! Καί άν, Ινιοτε, τό βλέμμα τό καμμύον 
σου, μ έρωτα προσηλοϋται εις τοϋ άντικρύ βουνοΰ τά πλάτη, σκέψου πώς πρίν νά 
καμηςκι εν ακόμη βήμα δι’ έκεΐ, περισσότερ’ άπό μίαν θενά είν’ αί ράβδοι ποΟ 
θα jsou συντριψουν τά πλευρά! Καί άν άπό τόν σκοτισμένον νοΰν σου, καί τ ' άσφυ- 
κτιώντα στέρνα σου, καί τήν ψυχήν σου τήν βασανισμένην, πόθος περνά, άνάμνη- 
σις, επιθυμία, μάταιον όρμέμφυτον, ώ! Ινθυμήσου πώς δέν Ιχεις πλέον ουτε νύχια 
α°ματο^!°δτε ^  0δ6ντΧς’ ™τε «δρούς, ουτε άλκήν πνευμόνων, ουτε σφρίγος

πεζοτράγουδο 0υσ£ ^  *°μμάτ: αύτ°’ * 1’ ίτ0ί Ανεξάρτητο, νά ήταν ενα πολύ ώραϊο

Γό «Είς Αθηναίος Χρυσοθήρας» τοΰ β'. τόμου ξεφεύγει άπ’ τή συνηθισμένη 
τεχνοτροπία τοΰ Μητσάκη. Είνε περισσότερο διήγημα άπ’ τ’ άλλα του εργα. Ό  
συγγραφέας μάλιστα τά πρώτο δημοσίεψε γιά μυθιστόρημα, άν καί πιάνει μονάχα * 
τριανταπεντε σελίδες. Έγώ, άπ’ δσα ώς τώρα εχω διαβάσει, καμμιά άλλη διαφορά 
ε βρίσκω άναμεσα στό διήγημα καί στό μυθιστόρημα άπό τήν έκταση. ’Εδώ ή 

περιγραφή αποχωρεί μπροστά στό διάλογο (άλάκερα διηγήματα τοΰ Μητσάκη δέν 
κ ά θ α ρ ^ 0^ ’  ̂ 6ΐ10θ£3γ! Ιχει τίϊν πλ3κ  ̂ τγϊ«’ ^ κεντρική ιδέα διαφαίνεται όλο-

0  αντιπροσωπευτικώτερος τύπος τής εποχής τών «Λαυρεωτικών» (τής επο
χής, που δλοι οί 'Έλληνες γιά λίγο καιρό πιστέψανε πώς ή χώρα τους είναι γεμά
τη χρυσάφι), ό Μεγγλίδης, κ ι’ ύστερα άπό τή διάψευση τών χρυσών ίλπίδων του ε
ξακολουθεί νά τρέφεται μέ τήν έμμονη ιδέα, πού τοΰ καταντά σιγά - σιγά πάθος 
πως είναι κάτοχος άνεχτίμητου μεταλλείου. Κωμικοτραγική ή θέση τοΰ χιμαιριστη 
ηρώα, που ο συγγραφέας τήν πλαισιώνει μ’ δλα τά χαρίσματα ένός άληθινοΰ διη-
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Τά « ’Άλλα Λογοτεχνήματα» τοΰ δευτέρου τόμου είνε περιγραφές καί ταξιδιω
τικές εντυπώσεις. Ξεχωρίζουν τά «Ημέρας Δύσις» καί τά περίφημο «Μιά φιλολο
γική σελίς είς δύο γλώσσας». «Ή  θλϊψις τοΰ μαρμάρου» στήν καθαρεύουσα ή «Τά 
παράπονο τοΰ μαρμάρου» στή δημοτική, πού τά Ιβγαλε στά 1892 καί στις δυό 
γλώσσες σέ ιδιαίτερο φυλλάδιο). Μέ το φυλλάδιο αύτό θέλησε ν’ άποδείξει τή θε
ωρία του γιά τό γλωσσικό ζήτημα. Πίστευε δηλ. δ Μητσάκης πώ; ό ίκανάς συγ
γραφέας θάγραφε πάντα σπουδαία Ιργα, σ’ δποια γλώσσα καί άν έγραφε είτε στή 
δημοτική, είτε στήν καθαρεύουσα, είτε στή μιχτή, αρκεί αυτή ή γλώσσα νά είναι 
χτήμα του.

«Τό Παράπονο τοΰ μαρμάρου», περιγραφή ένός σακατεμένου αγάλματος άρ- 
χαίου έφηβου, νομίζω πώς είναι το αριστούργημά του.

Ό θαυμασμός γιά τήν πλαστική τελειότητα κι’ ή θλίψη γιά τό σακάτεμα τών 
Αριστουργημάτων τής αρχαίας γλυπτικής δέν πιστεύω ν’ αποθανατίστηκαν τόσο α
δρά άπό τήν πέννα άλλου "Ελληνα πεζογράφου.

Ή «Ημέρας Δύσις» είνε ή πιά ποιητική περιγραφή του. ’Αληθινό άραβούρ- 
γημα, πού ή άνταύγειά του θαμπώνει. Ή γλώσσα του δχι συνηθισμένη καθαρεύ
ουσα, άλλά μιχτή μέ περιόδους άλάκερες στή δημοτική.

Στά μεγάλο μας ποιητή Κωστή Παλαμά τό εργο τοΰ Μητσάκη θυμίζει τό Φι- 
λόστρατο, συγγραφέα τοΰ 3ου αιώνα μ. χ. πού περιγράφει πραγματικές ή φαντα
στικές εικόνες καί τίς κριτικάρει. Τοΰ βρίσκει άκόμα επίδραση τών Γάλλων να- 
τουραλιστών.

Ή άλήθεια είναι δτι δ Μητσάκης διάβαζε πολύ τή γαλλική φιλολογία καί 
βέβαια κάτι έπηρε άπ’ τή Σχολή, πού μεσορανοΟσε στήν εποχή του. Σέ μιά του 
κριτική μάλιστα γιά τόν Εενόπουλο βρίσκει τήν ευκαιρία νά έκφράσει τά θαυμα
σμό του γι’ αύτή. Νατουραλιστή δμως δεν μποροΰμε νά τάν είποΰμε, δπως ούτε 
τόν Καρκαβίτσα, ουτε κανένα τής εποχής του. Δείχνουν πώς ήταν άνθρωπο' μέ 
γνήσιο ταλέντο, που ήξεραν τί .νά ξεδιαλέγουν άπό τό διάβασμά τους. Τόσο δια
φορετικοί, βλέπετε, άπό τούς περισσότερους σημερινούς, πού είνε θύματα τή: τε
λευταίας Ευρωπαϊκής παραγωγής, άμφίβολης άξίας τίς περισσότερες φορές. Τά Φι- 
λόστρατο αμφιβάλλω άν τάν είχε ποτέ διαβάσει. Κάποια εντελώς Ιξωτερική ομοιό
τητά τους φαίνεται περισσότερο τυχαία. ’Αμφιβάλλω μάλιστα άν μελετούσε καθόλου 
"Ελληνες κλασσικούς στό πρωτότυπο. Οί έξαντλητικές λεπτομέριες στήν περιγρα
φή, πού πολλές φορές αδυνατίζουν το σύνολο, ή έλλειψη αυστηρής άρχιτεκτονι- 
κής καί κάθε μέτρου στά Ικφραστικά μέσα καί τό κάπως ρητορικό ύφος του, είναι 
κληρονομιές άπ’ τό Μηνιάτη καί τούς Γάλλους συγγραφείς.

Μεγάλη άξία, νομίζω, Ιχει καί τό κριτικό εργο τοΰ Μητσάκη. Κρίμα πού δέν 
μπόρεσε νά έκδοθή σέ τόμο. Πολλοί άπό τούς σημερινούς μας κριτικούς θά παίρνανε 
θαυμάσια μαθήματα. Διαβάστε τίς λίγες γραμμές άπό τήν ν.ριτική του γιά τόν 
«"Ορκο» τοΰ Μαρκορά κι’ ύστερα κάμετε μόνοι σας, τή σύγκριση «Παρ’ αύτώ ή 
σκέψις καί ή μορφή αύτής φαίνονται ώς νά γεννώνται ταύτοχρόνως, προσόν ποιη- 
τοΰ, ουτινος δέν γνωρίζω άλλο υπέρσχον. Αί έννοιαι έπιφοιτώσιν αύτφ, άδραί, γεν- 
ναΐαι, άνορικαί, υπέροχοι. Καί δ στίχος αποδίδει αύτάς, λαξευτός, ευτορνος, φυ
σικός, έπιμελώς σφυρηλατημένος, κυματόεις ή δρμητικάς ή συνεσφ.γμένος ή παλ-
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λόμενος άνευ κόμπου καί πλήρης χυμοΰ. Τής έμπνεύσεώς του τό λιγηρόν καί εδ- 
σταλές σώμα περιβάλλει σχεδόν άείποτε άντάξιον ένδυμα. Καί υπό τόν εδφάντα- 
στον ποιητήν, τόν άκάματον δημιουργόν άνακαλύπτεις άνεπαισθήτως κατά στιγμήν 
τόν εύσυνείδητον εργάτην, τόν δπομονετικάν καλλιτέχνην».

Κάποτε β'.αιος, σχεδόν υβριστή:, δχι δμως καί δοΰλος προσωπικών συμπαθει
ών ή αντιπαθειών. Χτυπάει άλύπητα καί ίσως κάπου-κάπου άδικα τόν «Νικόλαον 
Σιγαλόν» μυθιστόρημα τοΰ Ξενοπούλου. Ό  ίδιος δμως ό Ξενόπουλος -ολυ άργότε- 
ρα διαλάλησε τήν ευγνωμοσύνη του στή σκιά τοΰ Μητσάκη γιά τή σωτήρια έκεί- 
νη κριτική του. Στό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό τοΰ Μπάρτ καί Χίρστ τό κριτικό του 
άρθρο γιά τόν Κάλβο καί τό Ιστορικό του γιά τόν Καραϊσκάκη δύσκολα θά μπο
ρούσαν να συγκριθοΰν μέ άνάλογα άρθρα τών σημερινών λεξικών.

Τά «Χρονικά» του στό « Αττικό Μουσείο», καί τά σατυρικά του στό «Ά σ τυ »  
μέ τό ψευδώνυμο Κράκ, φανερώνουν τήν άληθινή σατυρική φλέβα τοΰ Μητσάκη 
μέ τα τσουχτερά καί άμιμητα Λογοπαίγνιά του. Διαβάστε ενα κομμάτι άπό τόν 
« Ονειροκρίτη» του καί ζυγίστε το νά ίδήτε πόσους στίχους τοΰ Σουρή μπορεί νά 
ίσοβαρισει. «ΛΗΘΑΡΓΟΝ (’Ά ν ίδής δτι περιέπεσες εις) θά μελετήσ^ς σύγγραμμα 
Έλληνος καθηγητοΰ Φιλοσοφίας».

Πρόσωπα καί πραγματα πολιτικά, κοινωνικά, Ιπιστημονικά καί φιλολογικά τής 
εποχής του δεν ξεφεύγουν τόν άλύπητο βομβαρδισμό του.

Ολο δμως τό διαλεχτό αυτό εργο εχει Ινα μεγάλο, Ινα θανάσιμο ελάττωμα,, 
πού .δέν μποροΰμε νά τό κρύψουμε μ’ δλη τή συμπάθειά μας γιά τό συγγραφέα. 
Δέν είμαι άπό τούς νέους εκείνους, πού διαγράφουν δλη τήν προπολεμική λογοτε
χνία μας, γιατί λένε, δέν μπορεί νά συγκινήσει τό μεταπολεμικόν άνθρωπο. Α πε
ναντίας πιστεύω πώς πάντα ό άνθρωπος ζή μέ τίς ίδιες ψυχικές λειτουργίες καί 
πώ; πάντα θά συγκινεΐται δπου κ ι’ άν βρίσκει τήν όμορφιά. Είμαι άπό κείνους, 
πού πιστευουν πως άποκλειστικός σκοπός δλων τών κλάδων τής τέχνης είναι ή 
αισθητική συγκίνηση, πού γεννιέται άπό τήν δμορφιά, τών άληθινών έργων. Γιά 
μένα υπάρχουν ίκανοί καί άνίκανοι πεζογράφοι καί ποιητές, ποτέ συγχρονισμένοι 
καί άσυγχρόνιστοι. ΟΕ σχολές καί τεχνοτροπίες λίγο μ3 ενδιαφέρουν. ; Τό Ιργο τοΰ 
Μητσάκη, δπως πιστεύω πώς τδδειξα μέ τήν άνάλυσή του, κλείνει πολλήν δμορφιά 
καί επομενως γεννάει τήν αισθητική συγκίνηση σέ καθένα, πού μπορεί νά συγκινη- 
θή̂ . Γιατί μήν ξεχνάτε δτι ή σημερινή μηχανοποίηση τής ζωής μας (Κάποιες και
νούργιες κοινωνικές θεωρίες τήν άπομηχανοποιοΰν) Ιχει κάμει πολύ κόομο άναί- 
σθητο.

Γιά μένα τό μεγάλο ελάττωμα τοΰ Μητσάκη είναι ή γλώσσα του. ’Εκτός άπά 
τό «Παράπονο τοΰ μαρμάρου» καί τήν «Παναγιά τή Μεγαλομάτα» δλο τό άλλο 
εργο του είναι γραμμένο στήν καθαρεύουσα. Ό  Μητσάκης βέβαια δέν εγραψε ποτέ 
στήν όρθόδοξη καθαρεύουσα. Μπορούμε νά τόν βάλουμε στήν ίδια κατηγορία’ μέ τόν 
Κάλβο καί τόν Παπαδιαμάντη. Μ5 δλα δμως τά λαϊκά στοιχεία, πού εχει ή γλώσ
σα καί τών τριών, μένει πάντα στό σύνολό της ή ψυχρή καί φτιαστή καί άποξε- 
νωμενη άπ τό γλωσσικό αίσθημα τών πολλών καθαρεύουσα.

Ας μη νομίσει κανείς πώς δσα λέω έχουν αιτία τους μονάχα τό φανατισμό 
μου γιά τήν επικράτηση τοΰ δημοτικισμού. Αύτό πιά είναι γεγονός, πού κι’ οίπιό άν-

Μ . Μ η το ά κ η ς 251

τιδραστικοί δέ μποροΰν νά τά άρνηθοΰν. Γλώσσα, που κυριάρχησε περα για πέρα 
στή λογοτεχνία, ποί» χάνει τόσες προόδους στήν έπιστήμη καί στήν έκπαίδευση, 
ώς που νά κυριαρχήσει κι= έκεΐ, δέν Ιχει άνάγ*η άπ’ τό δικό μου φανατισμό.

Σάν εκπαιδευτικός δμως, πού διδάσκω χρόνια τώρα στό Γυμνάσιο τά Νέα 
Ελληνικά, έκαμα μιά παρατήρηση. Τά καλύτερα διηγήματα τοΰ Παπαδιαμάντη 
καί τοΰ Μητσάκη (τών μόνων άξιων πεζογράφων, πού δέν είναι δημοτικιστές) άφη- 
νουν ψυχρούς κι’ ασυγκίνητους τούς μαθητές. Άπλούστατα γιατί δυσκολοκαταλαβαί- 
νουν τή γλώσσα τους. Κι5 άκόμα περισσότερο γιατί δέν τήν αισθάνονται καθόλου. 
Δόστε τους δμως τά πιά άδύνατο κομμάτι άπ’ τις «Παληες Αγάπες» τοΰ Καρκα- 
βίτσα ή άπό τά «Μεγάλα Χρόνια· τοΰ Βλαχογιάννη νά ίδεΐτε τή διαφορά. Α πό
δειξη δτι δσο πάμε καί περισσότερο άποξενωνόμαστε άπό τή γλώσσα τοΰ Παπα- 
διαμάντη καί τοΰ Μητσάκη. Καί πολύ φυσικό μερα με τήν ήμερα να λιγοστεύει το 
αναγνωστικό κοινό τών δυά άληθινά διαλεχτών μας λογοτεχνών, ως που μια μερα 
μονάχα ό 'Ιστορικός τής Νέας μας Λογοτεχνίας θά τούς ξεφυλλίζει, θά  γίνει καί 
μ’ αύτούς δ,τι εγινε καί μέ τους Φαναριώτες ποιητές. Μεγάλη θυσία άλήθεια γιά 
τή φτωχή μας πεζογραφία. Μά τί νά γίνει; Κάθε προοδος θελει και τις θυσίες της.

Ό Παπαδιαμάντης εζησε καί δλοκλήρωσε, μπορεί νά είπεΐ κανείς, τό εργο 
του. Μά δέν είχε καί τή δύναμη νά κάμει δ,τι εκαμε ενα: Ξενοπουλος. Νά λησμο
νήσει δηλ» τόν παλιά έαυτό του σ’ Ινα σημείο, γιά νά τραβήξει τάν καινούργιο φω
τισμένο δρόμο του. 'Ο Μητσάκης, άν ζοΰσε, είμαι άπόλυτα βέβαιος πώς πολυ σύν
τομα θά τραβούσε τό δρόμο τοΰ δημοτικισμού. Μας τά δείχνουν τοσα σημαδια. 
Παρτε τό εργο του μέ χρονολογική σειρά. Προσέχτε το καί θά Εδήτε σιγά—σιγά νά 
φανερώνει καινούργιες παραχωρήσεις στή γλώσσα τοΰ λαοΰ μας.

Πρώτα στό διάλογο, αργότερα, στίς «ταξιδιωτικές εντυπώσεις», καί στή ν  περι
γραφή. Λέξεις καί φράσεις εδώ κι5 εκεί μπορεί νά βρείτε άφθονες, γραμμένες σέ 
τόσο διαφορετική γλώσσα τώ« «Αθηναϊκών τελίδων». Άφηστε τωρα, πού τή γνώ
μη μας αύτή τή δυναμώνουν καί τά δυό κομμάτια, τά γραμμένα α άτόφια δημοτι
κή, πού άναφέραμε παραπάνω.

Είχε βέβαια τή γνώμη ό Μητσάκης πώς δ άληθινός συγγραφέας μπορεί νά 
γράψει ώραϊα εργα σ’ δποια γλώσσα θέλει, άρκεΐ νά τήν ξέρει, κι’ ίσως δέν είχε 
άδικο. Μέ τή δίγλωσση Ικδοσή τοΰ «Παραπόνου τοΰ μαρμάρου» πέτυχε ν’ άπόδεί- 
ξει τή θεωρία του. Ή έπιτυχία δμως αύτή δέν τοΰ άσφαλίζει καί τή συμπάθεια τοΰ
άναγνωστικοΰ κοινοΰ.

'f i  καθαρεύουσα, γλώσσα τεχνητή, ίσως άπαραίτητη κάποτε γιά ώρισμένες
άνάγκες τοΰ έθνους, άχρηστη πιά τώρα χωρίς ζωή καί χωρίς έξέλιξη, δέν μπορεί 
παρά νά πάθει άπά μαρασμό. Ό λαός κι’ οΕ μορφωμένοι άκομα δσο πανε και άποξε- 
νώνουνται άπ’ αυτή κι3 άπά τούς συγγραφείς, πού τήν άντιπροσωπεύουν φυσικά.

Τά γλωσσικό τους αίσθημα δέν τήν άνέχεται καί ετσι χάνονται καί τά πολί- 
τιμα πετράδια, πόύ κάποτε κρύβει "Οσο περνάει ό καιρός τους και πιά λίγοι, οΕ ει
δικοί έρευνητές, θά ψάχνουν νά βροΰν τίς δμορφιές κατω άπ τά σαβανο μιάς πε
θαμένης.

Ό άλλος κόσμος πολύ σύντομα θ’ άγνοήσει καί τήν καθαρεύουσα καί τά έργα 
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(Συνέχεια)
Εχει που μιλούσαν, είδαν άπό μακριά τό μεγαλόπρεπο τής γέφυρας τόξο,

που εφτανε άπό τή μιά στήν άλλην δχθη, αστραφτερό καί θαυμαστό μέσα στή
λάμψη τοΰ ήλιου. Τά χάσανε κ’ οί δυό πολύ, γιατί ποτέ δέν είχαν ’δει τόσο λαμ
πρό τό γεφύρι.

 ̂  ̂ Για ιδές εκει ! είπε τό βασιλόπουλο. Λες καί δέν ήταν άλλοτε τόσ’ δμορφο,
σαν έφαινότανε στά μάτια μας χτισμένο άπό λάσπη κι* από πρασίτη ! Πώς νά μή 
φοβάσαι πιά νά πατήσης τό πόδι σου απάνω του, τώρα πού φαίνεται σά νάναι 
άπο^σμαράγδια καί χρυσόπρασα καί χρυσολίθου:  μ’ ασύγκριτη ομορφιά καί 
πλοΰτο καμωμένο ;

Κάνεις άίώ τούς δι·ό δέν ήξερε τή μεταβολή πού είχε πάθει τό φίδι· γιατί 
το γεφύρι έκεϊνο ήταν τό φίδι, πού κάθε μεσημέρι τεντώνονταν απάνω απ’ τό πο
τάμι, και γινόταν ετσι μιά παράτολμη γέφυρα. Μέ σεβασμό και φόβο επάτησαν 
απάνω του οί διαβάτες καί άμίλητοι περάσαν απέναντι.

Δέν είχαν καλά-καλά πατήσει στήν άντίπερα δχθη, καί ή γέφυρα άρχισε νά 
τρανταζεται και να κουνιέται- σέ λίγο άκούμπησε στήν επιφάνεια τοΰ νερού, καί 
παίρνοντας τήν κανονική του μορφή .τό πράσινο φίδι σύρθηκε στή στεριά κι άν- 
ταμωσε τους ταξιδιώτες. Κ5 εκεί πού αυτοί τό ευχαριστούσανε κ’ οι δυό τους 
γιατί τούς έπέτρεψε νά περάσουν τό ποτάμι απάνω στήν πλάτη του, εννοιωσαν 
πως εκτός από τούς τρεις τους θάτανε κι άλλα πρόσωπα στή συντροφιά τους, 
που ως τόσο δέν μπορούσαν νά τά ϊδούν τά μάτια τους. Άκούγανε τό φίδι 
ν απαντάη μέ σφυρίγματα σέ κάποια άλλα σφυρίγματα κοντά τους* έτέντωσαν 
καλα τ αυτί καί τέλος νά τί κατορθώσανε ν’ άρπάξουν άπό τά λόγια πού άντάλ- 
λαζαν δυό φωνές.

c , ~ Θά παμε^θώ τα  νά περιδιαβάσουμε incognito μές στό περβόλι τής 
ωραίας Λιλιας, και έπειτα, μόλις ερθη ή νύχτα καί γένουμε πάλι κάπως παρουσιά
σιμοι, θα σε παρακαλέσουμε νά μάς συστήσης στήν υπερτέλεια ομορφιά. Θά μάς 
συνάντησης πέρα, στήν δχθη τής μεγάλης λίμνης.

—Σύμφωνοι, αποκριθηκε τό φ ίδ ι’ κ’ ενας ήχος σά σφύριγμα χάθηκε στόν
αερα.

Οι τρεις μας ταξιδιώτες εκανόνισαν τότε μέ ποιά σειρά θά  παρουσιάζονταν 
στην Πεντάμορφη, γιατί, αν καί μπορούσαν πολλά πρόσωπα νά μαζευτοΰνε γύρω 
της, έπρεπε δμως ένας-ένας νάρχεται καί νά φεύγη, άν δέν ήθελε νά α ίσθανθή  
ζωηρότατους πόνους.

Πρώτη ή γυναίκα μέ τό μεταμορφωμένο σκύλλο της μές στό καλάθι, ζύ
γωσε στό περβόλι κ= έ'ψαξε ναύρη τήν Κυρά της, χωρίς καί νά πολυδυσκολ’ευτή, 
γιατί εκείνη τήν ώρα καθότανε στήν άρπα της καί τραγουδούσε' οί γλυκύτατοι 
ηχοι γραφανε πρώτα κύκλου; στήν επιφάνεια τών ατάραχων νερών τής λίμνης
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κ’ έ'πειτα έλαφροσείνανε, σάν ήρεμη πνοή, τή χλόη καί τά κλαριά. Μές σέ μιάν αΐ- 
θρα καταπράσινη κάτω άπό λίγα ολόλαμπρα καί φουντωμένα δέντρα καθόταν ή 
Πεντάμορφη, καί μόλις τήν άντίκρυσε ή γερόντισσα έννοιωσε πάλι νά μαγεύων- 
ται τά μάτια καί τ’ αυτιά της καί ή καρδιά της, τόσο πού τήν έζύγωνε γοητευ
μένη καί δλο ώρκιζόταν άπό μέσα της, πώς, άπό τότε πού είχε νά τή δή, ειχε κερ
δίσει πάλι σ’ ομορφιά- γιαύτό ή καλή γυναίκα τής φώναξε άπό μακριά καί τή χαι
ρέτισε παινεύοντας τη.

—Πόσο είμαι ευτυχισμένη πού σέ βλέπω ! Τριγύρω σου ανοίγουν οί ουρα
νοί ! Μέ τί χάρη άκουμπάει ή άρπα σου στά γόνατά σου, πόσο γλυκά τήν αγκα
λιάζουνε τά χέρια σου ! φαίνεται σά νά λαχταράη στά στήθεια σου νά πέση ! Τί 
τρυφερώτατ’ αντηχεί καθώς έγγίζουν τίς χορδές τά μακρουλά τά δάχτυλά σου ί 
"Αχ, τρισευτυχισμένο παλληκάρι, πού θά μπορούσες νά πάρης τή θέση της !

Μ’ αύτά τά λόγια τήν εζύγωσε- ή ωραία Λίλια σήκωσε τά μάτια, άφησε τά 
χέρια της νά πέσουν κι άπυκρίθηκε.

— Μή μοΰ σπαράζεις τήν καρδιά μέ τά παράκαιρα παινέματά σου, και 
νοιώθω πιό βαρειά τή δυστυχία μου ! Νά, ιδές, εδώ στά πόδια μου κεΐταί νε
κρό τό άμοιρο καναρίνι μου πού άλλοτε τόσο ευχάριστα συνώδευε τά τραγούδια 
μου, τδχα συνηθίσει νά κάθεται άπάνω στήν άρπα μου, κ’ είχα κατορθώσει νά 
τό μάθω νά μή μ’ έγγίζη. Σήμερα εκεί πού τονωμένη άπό τόν ύπνο, έτόνιζα ενα 
ήρεμο πρωϊνό τραγούδι κι® ό μικρός μου τραγουδιστής, ζωηρότερος δσο ποτέ άλ
λοτε, σκόρπιζε γύρω μου τίς αρμονίες του, ώρμησε ένα γεράκι άπάνω άπ’ τό κε
φάλι μου" τό καημένο τό πουλάκι μου, κατατρομαγμένο πετάει γιά νά κρυφτή 
στήν αγκαλιά μου, καί νοιώθω στή στιγμή τούς τελευταίους σπασμούς τής ζωής 
πού τό άφηνε. Άλλά τόν ηΰρε τό ληστή ή ματιά μου, καί τώρα σέρνεται παράλυ
τος πέρα, ΙκεΙ κάτω στήν άκρολιμνιά. Τί τδφελος δμως γιά μένα ή τιμωρία του ϊ 
πάει πιά τό άγαπημένο μου πουλάκι, καί τώρα ό τάφος του θ ’ αύξήση τά θ λ ι
βερά τού περβολιού μου κυπαρίσσια.

—Θάρρος ! ωραία μου Λίλια, τής φώναξε ή γυναίκα, σφογγίζοντας κι 
αύτή κάποιο της δάκρυ, πού άνέβασε στά μάτια της ή αφήγηση τής δύστυχης 
κοπέλλας' κάνε καρδιά λιγάκι άκόμη, ό γέροντας μου σοΰ παραγγέλνει πώς πρέ
πει νά λιγοστέψης τόν πόνο σου, καί τή μεγάλη σου τή δυστυχία νά τήνε πάρης 
γίά πρόδρομο τής μεγαλύτερης χαράς, γιατ’ ήρθε πιά τό πλήρωμα τοΰ χρόνου. 
Καί αλήθεια, εξακολούθησε ή γερόντισσα, πράματα παράξενα ουμβαίνουνε στόν 
κόσμο. Γιά κοίτα εδώ τό χέρι μου τί μαύρο πού εχει γίνει ! Αλήθεια, πόσο πιό 
μικρό γίνηκε κι’ δλας άπό τάλλο ! Πρέπει νά κάνω γρήγογα, προτού μοΰ σβύσει 
δλότελα. Ά χ , γιατί νά κάνω τό χατήρι τών Τελωνιών, γιατί νά συναντήσω τόν 
Γίγαντα, καί γιατί νά βουτήξω τό χέρι μου στό ποτάμι ; Δέν μπορείς νά μοΰ δώ- 
σης ένα κουνουπίδι, μιά άγγινάρα κ’ ένα κρεμμύδι, νά τά πάω στό ποτάμι και νά 
γίνη άσπρο τό χέρι μου δπως πρίν, πού νά μπορώ καί δίπλα στό δικό σου νά τό 
κρατήσω ;

—Κουνουπίδια καί κρεμμύδια θά τά κατάφερνες νά βρής ακόμα’ άγγινάρες 
δμως, τοΰ κάκου θά ζητούσες. “Ολα τά φυτά μές στό μεγάλο μου περβόλι μήτε
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χαβκό μ ή *  λουλούδια κάνουν μά κάθε κλωναράκι πού κόβω νά φυτέψω  σέ κά
ποιου αγαπημένου μου τόν Ι(ίφο, , μέσως m dm  ^  ^  ^  ™
^ τ α  τα ρουμάνια, τά^ χαμόκλαδα, τούς φράχτες, δ Γ  ίλ λ ο ί^  μο„ ^

τών “ κολΥοασσΤ υ-ν ’ ’Γ  ?- κΐΕρά πεΐκ"· °1 δί36λίσκ01 Τών « ί-
Ζ  θλιββοΠ ν ν  *“!  Τ  ΧΓ ^ ων Ικ ϊίνω ν· ητανε μικρά κλωνάρ-
z T z : : : z vm tm a  α*° “ μου °* * -  - *  « χ » ·  -  ** ·*■

Ή  γεροντισσα δέν πρόσεξε πολύ στά λόγια τούτα' δλο τό χέρι της κοίταζε

σ τ 1 7 ν πηΥαΐνε φ ',ΐν° ' αν ^  μαυρίζΤ1 μπ00ς 0τήν ώρ“ ία Λ ίλ ΐ« καί στιγμή σέ στιγμή να γίνεται μικροίερο. Εκανε ν* άρπάξη τό κ-λάθ, καί νά φύγη β,αστικά
όταν έξαφνα: καταλαβε πω; είχε τό καλύτερο ξεχάσει. Σήκωσε άμέσως τό μεταμορ-
φωμενο^σκυλλι χαι το ακοΰμπησε κοντά στήν πεντάμορφη χάμω στήν πρασ,νάδα.

. , aVt®“? μ0υ’ ΕΙΛε’ aoC στέλνει α ί ϊό  τ ° ενθύμιο' ξέρεις πώς τό πολύ-
X» u T u T "  Γ 0·"’  ™ “  ϊ “ ν „ ν « ψ , ; . ΠοΙΟ Μ  χαρής δί-
χω, αλλο με το καλοκαι πιστό αυτό ζώο. χ,,Ι μόνο ή σκέψη πώς θάνα ι δικό σου
με παρηγορεΐ άπό τή λύπη μου π ·ΰ τό χάνω. ’

νο 'τανε,ΐέ  t “ “ ^  —  -  φαι-

είπε ° Τΐμ'£ίδΐα “π° υ ΐά  μθί!ρχονιαι νά ·"* δώσουν κάποια Ιλπίδα
ειπε. Μα δε, είναι ταχα του φυσ,κού μας τό ξεγέλασμα πού μάς κάνει νά φ αν-

t t s s z x Z i * * *  πο ύ8λ-

Τί νά μοΰ κάνουν τά καλά πού μούρχονται σημάδια ; 
και του πουλιού μου ο θάνατος κι αύτό τό μαύρο χέρι ·
κι αυτός ο σκύλλος, πού δμοια του δέ β ρ ίζ ο ν τα ι πετράδια ;

α Χ0 φ ω ? του λυχναριού δέ μου τόν εχει φέρει ;
Μακριά άπό τις ανθρώπινες τίς ηδονές τού κόσμου 
αλλο δεν Ιχω σύντροφο παρά τό μαύρο πόνο.
Γ ιατί ό ναός στόν ποταμό σιμά δέ στέκε. Ιμπρός μου ; 
χτισμένο τό γεφύρι του γιατί δέν ανταμώνω ;

Τό τραγούδι αύτό πού θδχε. μαγέψει κάθε άλλον άνθρωπο καί πού ή ώοαία 
Α α ,α  το συνώδεψε μέ τούς γλυκύτερους τόνους τής άρπας της, ή Ι λ ή  γυν„“κα
τακουσε με μεγάλη ανυπομονησία. Μά εκεί πού πήγαινε νά τήν άποχαιρετήση
ήρθε παλι το πράσινο φ ίδ ι καί τήν έσταμάτησε. Είχε ακούσει τούς τελευταίους σ τ ί’ 

θ ά ρ ρ Γ  Τραγ° V Χαί Υ1" τ0 ΰ ΐ° Λ”  ά ρ « ί«  Λ ίλια γιά νά τής δώση

vuvmv Η πρ! Φ̂ ί α \ΐά  τ0 Υε<Ρυ'βι πραγματοποιήθηκε' ρώτησε τούτη τήν «αλή 
γυναίκα να σου είπή πόσο λαμπρό είναι τώρα τό τόξο του' δ,τ. ητανε άλλο"
ιασπης μουντός και πρασίτη: μονάχα, πού τό πολύ-πολύ στις κόχες άφηνε νά πεο

Βήουλλο5 δέν ύπ£ίρχει
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—Σοΰ εύχομαι κάθε ευτυχία, τοΰ άποκρίθηκε ή Λίλια" μόνο συγχώρεσέ με, 
πού δέν μπορώ νά θεωρήσω τήν προφητεία εκπληρωμένη άκόμη. Πάνω άπό τό 
τόξο τοΰ γεφυριοΰ σου μόνο πεζοπόροι μπορούν νά διοβοΰνε κι δμως μάς έχουν 
δώσει τήν υπόσχεση πώς άλογα κι αμάξια καί κάθε λογής ταξιδιώτες θά μπορούν 
νά διαβαίνουν δλα μαζί τό γεφύρι, καί γιά τή μιά μεριά η γιά τήν άλλη. Ή  προ
φητεία δέ μιλάει καί γιά μεγάλα βάθρα πού θ ’ άνεβοϋνε μόνα τους μές άπό τό 
ποτάμ ι;

Ή  γεροντισσα, πού είχε πάντα καρφωμένα τά μάτια στό χέρι της, τούς 
«κόψε τήν ομιλία καί τούς άποχαιρέτησε.

—Στάσου μιά στιγμούλα άκόμη* τήν παρακάλεσε ή ωραία Λίλια" πάρε μαζί 
σου τό καημένο μου τό καναρίνι καί παρακάλεσε τό λύχνο νά τό μεταμορφώση 
σ ’ δμορφο τοπάζι" θά τό ξαναζωντανέψω Ιγγίζοντάς το, καί, μσζί μέ τό σκυλλάκι 
σου, θέ νάναι αύτά τά δυό ή καλύτερη μου διασκέδαση. Μά τρέξε δσο μπορείς 
πιό γρήγορα, γιατί άμα δύση δ ήλιος θ ’ ά^χίση ή άνεπανόρθωτη αποσύνθεση 
τοΰ δυστυχισμένου ζώου καί ή ωραία συνοχή τής μορφής του θά διαλυθή γιά 
πάντα.

Ή  γεροντισσα εβαλε τό μικρό λείψανο μές στό καλάθι της άνάμεσα σέ 
φύλλα τρυφερά κ ’ εφυγε βιαστική,

—“Οπως κι’ αν είναι, είπε τότε τό φίδι, συνεχίζοντας τήν κομμένη τους 
ομιλία, δ ναός εχτίστηκε.

—Δέ βρίσκεται δμως δίπλα στό ποτάμι, άποκρίθηκε ή δμορφη.
—Καρτεράει άκόμη μές στά βάθη τής γης, είπε τό φίδι" είδα τούς βασιλιά

δες καί τούς μίλησα.
—Πότε δμως θά σηκωθούν ; ρώτησε ή Λίλια.
Τό φίδι άποκρίθηκε :
—"Ακόυσα τά μεγάλα λόγια πού άντήχησαν μές στό ναό. «Ή ρθε τό πλή

ρωμα τοΰ χρόνου» !
Χαρούμενη γαλήνη απλώθηκε στής όμορφης τό πρόσωπο.
—Τά καλά λόγια, τοΰ είπε, τ’ άκούω σήμερα γιά δεύτερη φορά" πότε θέ 

νάρθη ή μέρα νά τ’ άκούσω και τρίτη ;
Σηκώθηκε, κι αμέσως μιά χαριτωμένη κοπέλλα βγήκε μές άπ’ τά χαμό

κλαδα καί πήρε τήν άρπα της. Τήν άκολούθησε καί δεύτερη πού ήρθε καί πήρε 
τό σκαλιστό άπό ελεφαντοκόκκαλο σκαμνάκι, δπου καθόταν ή πεντάμορφη, τδ- 
κλεισε κ’ εβαλε κάτω άπ’ τή μασκάλη τό άσημ^νιο του μαξιλαράκι. "Επειτα πα
ρουσιάστηκε καί τρίτη, κρατώντας μιά μεγάλη μαργαριταροκέντητη δμπρέλλα, καί 
καρτερούσε μήπως ή Λίλια τή χρειαστή γιά τόν περίπατό της. ’Ανέκφραστη ήταν 
τών τριών αυτών παρθένων ή ομορφιά καί ή χάρη, κι ωστόσο άλλο δέν έκαναν 
«ταρά νά μεγαλώνουν τήν ομορφιά τής Λίλιας, γιατί δλοι ομολογούσανε πώς δέν 
μπορούσαν ούτε καν νά συγκριθοΰν μαζί της.

Στό μεταξύ ή ωραία Λίλια κοιτούσε μ’ ευχαρίστηση τό θαυμαστό σκυλ
λάκι. ’Έσκυψε, τό άγγιξε κ’ Ικεινο στή στιγμή πετάχτηκε πάνω. Κοίταξε γύρω 
του χαρούμενα, ετρεξε πάνω κάτω, και τέλος ώρμησε στήν εύεργέτιδά του, γιά
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νά τής εκδήλωσή ολη του τή χαρά. Εκείνη τό πήρε κα'ι τδσφιξε στήν άγκαλιά της.
Τί κρΰο που είσαι ! τοΰ φώναξε" άλλ3 αν καί ζής μέ μισερή ζωή, ωστόσο 

καλωσώρισες κοντά μου- Θά σέ λατρ»ΰω τρυφερά, θά παίζω μέ χαρά μαζί σου* 
θά σέ γεμίζω χάδια, κ ’ ετσι σφιχτά στήν άγκαλιά μου θά σέ σφίγγω.

Επειτα τό ξανάφησε, τδδιωξε πέρα, τό ξαναφώναξε νάρθή' έπαιζε τόσο 
χαριτωμένα μαζί του, έ'ιρεχε τόσο χαρούμενα καί τόσο αθώα μαζί του δώ 
κ εκεί στή χλοη, πού οποίος τήν έβλεπε θά γοητεύονταν καί θά μοιραζόταν τή 
χαρά της, καθώς προ λίγου ή θλίψη της είχε σέ κάθε μιά καρδιά γεννήσει τήν 
συμπόνια.

Τήν ευθυμία της αύτή καί τά χαριτωμένα της παιχνίδια, νά σταμάτησε μέ 
τον ερχομό του το θλιμμένο εκείνο παλληκάρι. Ζύγωσε πάντα δ ίδιος καθώς τόν 
εγνωρίσαμε, μόνο πού ή ζέστη τής ημέρας φαινόταν νά τόν έχει άκόμη περισσό
τερο εξαντλήσει, καί στήν άγαπημένη του κοντά κάθε στιγμή γινόταν πιά χλω
μός. Στο χέρι του βαστοΰσε τό γεράκι, ήμερο, σά νάταν περιστέρι, καί μέ κρεμα
σμένες τίς φτεροΰγες.

Δεν είν ευγενικό, τοΰ φώναξε ή Λίλια, νά φέρνης μπρος στά μάτια μου 
το μισητό αυτό ζώο, τό τέρας, πού μοΰ σκότωσε σήμερα τό μικρό τραγουδιστή μου.

Μήν το καταριέσαι τό άμοιρο πουλί! άποκρίθηκε τότε τό παλληκάρι* 
κάλλιο μέ τόν εαυτό σου καί μέ τη μοΐρ t σου νά τάχης" άχ, άσε με νάχω κοντά 
μου τό σύντροφο τής δυστυχίας μου.

Στό μεταξύ τό σκυλλάκι δέν έπαυε νά παίζη μέ τήν πεντάμορφη, κ’ εκείνη 
απαντούσε πάντα μέ χαρά στίς τρέλλες τοΰ αγαπημένου της. Χτυπούσε τά χέρια 
της για να τό τρομάξη" έπειτα ετρεχε, γιά νά τό τραβήξη πάλι κοντά της. Τό 
κυνηγούσε νά τό πιάση, δταν έφευγε, τό φόβιζε νά φΰγη, σάν πήγαινε νά πέση 
απάνω της. Τό παλλικάρι κοίταγε βουβό κι δλο μέ λύπη πιό μεγάλη" άλλά στό 
τέλος, δταν έπήρε στά χέρια της τό μισητό εκείνο ζώο, πού τοΰ φαινόταν άπο- 
τροπαιο καί τδσφιξε στήν άσπρη της αγκάλη, καί φίλησε τό μαύρο ρύγχος του 
με τά ουράνια της τά χείλη, εξαντλήθηκε πιά ή υπομονή του καί τής έφώναξε 
άπελπισία γεμάτος.

Τί ,σοΰ χρωστάω λοιπό.ν έγώ, πού ή θλιβερή μου μοΤρα μέ καταδικάζει νά 
ζώ κοντά σου κι ομως, ϊσως γιά πάντα, χωρισμένος άπό σένα, εγώ πού τάχασα 
δλα έξ αιτίας σου, άκόμα καί τόν εαυτό μου, τί <?οΰ χρωστάω νά βλέπω μέ τά μά
τια μου ενα αφύσικο έκτρωμα νά προκαλή τή χαρά σου, νά κερδίζη τήν αγάπη 
σου καί ν άπολαβαίνη τάγκαλιάσματά σου ; Είμαι υποχρεωμένος γιά καιρόν 
άκόμη νά πη/αινόρχομ5 έτσι, καί νά μετράω τό θλιβερό κύκλο τοΰ ποταμιοΰ περ
νώντας μια άπό δώ καί μιά άπό κ ε ϊ ; "Οχι, κρύβεται άκόμη μές στό στήθος μου 
μιά σπίθα απ το παλιό ηρωικό μου θάρρος" άς άστράψη άπ’ αυτήν ή στερνή 
φλόγα τώρα! Ά φοΰ μποροΰν νά γέρνουν στήν αγκαλιά σου οί πέτρες, πέτρα 
κι εγω λοιπον άς γίνω" άν τάγγιγμά σου σκοτώνει, θέλω νά πεθάνω άπό 
τό χέρι σου.

(Ή  συνέχεια στό άλλο φύλλο)

Η  Ν Ε Α  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Τά τελευταία είκοσι χρόνια, ή Παιδαγωγική Ψυχολογία, έχει επιστημονικά 
έπεκταθή στήν άνακάλυψη τών αιτιών τών διάφορων ελαττωματων, στην πορεία 
τής μάθησης, καί έχει εφεύρει μερικά φάρμακα, καί υποδείξει μερικούς τροπους 
θεραπείας, πού είναι τόσο επιστημονικοί, δσο καί όΐ τής ιατρικής, “Ωστε δυνά- 
μεθα, τόν κλάδο αυτόν, πού άπασχολεΐται με τά ελαττώματα καί τίς θεραπείες 
αυτών, νά ονομάσουμε Φαρμακευτική ή Θεραπευτική, ή καλύτερα Διαγνωστική 
’Ιατρική Παιδαγωγική.

'Όταν μάς παρουσιάζεται ενα παιδί, πού δέν μπορεί νά διαβάση ή δεν μπο
ρεί ν’ άντιληφθή τίς μαθηματικές έννοιες, τίς γειογραφικες, φυσικές έννοιες κλπ. 
οφείλουμε νά διαγνώσουμε καί εντοπίσουμε τήν ακριβή αίτια, τήν ασθένεια, κα\ 
νά κάνουμε τήν ανάλογη συνταγή απαράλλαχτα οπως καί ο γιατρός. Φταίει η αν
τίληψη, άλλά άντίληψη γιά πυιό πράμα ; Ό  μαθητής πού δέν έχει αντίληψη για 
τήν Ιστορία καί έχει άντίληψη γιά τά Μαθηματικά, εχει αντίληψη. Δε φταίει 
λοιπόν ή άντίληψη, φταίει ή 'Ιστορία" άλλά τί ακριβώς εμποδίζει τό σχηματισμό 
τής άντίληψης τών ιστορικών παραστάσεων καί εννοιών; Έδώ είναι ο κόμπος.

Ή  παλαιότερη Παιδαγωγική έψαχνε γιά τίς αιτίες, δχι δμως μέ την επι
στημονική άκρίβεια τής τωρινής, γιατί δέν εϊτανε πειραματική.

Ό  'Ιπποκράτης, 25 αιώνες πρίν, έστρεψε τήν προσοχή τών γιατρών τής 
εποχής του, στήν πρόληψη τών άσθενειών, παρά στή θεραπεία τους. Μιά άσθέ- 
νεια προλαβαίνεται εύκολοκερα, άπό δσο θεραπεύεται. Ή  ιατρική έπιστημη το 
εφαρμόζει αύτό, ιδιαίτερα τά τελευταία χρόνια, καί δλοι χαίρετε τά καλα άποτε- 
λέσματα.

”Ε λοιπόν, ένα τέτοιο πράμα προσπαθεί νά κάνη καί ή σύγχρονη παιδα
γωγική, καί δπου δέν μπορεί νά προλάβη τό κακό, φροντίζει νά θεραπεύη τήν 
αιτία. Τό ελάττωμα πρέπει νά προλαβαίνεται προτού γίνεται χρόνιο καί επιζήμιο. 
Στήν άνάγνωση π.χ. δταν τό παιδί μαθαίνη v i διαβάζη, άπό τήν πρώτη τάξη 
ώς τήν τέταρτη, νά μάθη τήν τέχνη αύτή τής ανάγνωσης καλά, νά γίνη κάτοχος, 
κύριος αύτής, νά ύπερπηδάη κάθε εμπόδιο, ώστε, δταν άργότερα μελετάη τήν 
'Ιστορία του, τή Γεωγραφία του, κλπ. νά μή βρίσκη προσκόμματα στήν ανά
γνωση, νά μή μαθαίνη τότε άνάγνωση, νά έχη μάθει άνάγνωση, καί τώρα ο 
νοΰς του νά είναι στήν Ιστορία καί δ*ι στήν άνάγνωση.

Ή  διδασκαλία τής ανάγνωσης εΐναι ή πολυπλοκώτερη άπό τή διδασκαλία 
δλων τών άλλων μαθημάτων, γιατί γύρω σ' αύτή στρέφονται οί πεόισσότεροι νο
μοί τής μάθησης. “Οταν ό μαθητής διαβάζη βιολογία, βιολογία μαθαίνει, άλλά 
τή μαθαίνει μέ τούς νόμους τής ανάγνωσης.

Ό  συγχρονισμένος δάσκαλος οφείλει νά ξαίρη καλά έτσι τή ν  επιστήμη του, 
δπως καί δ γιατρός. Ό  δφθαλμολόγος για νά βρή πού άκριβώς εΐναι ή αιτία τής
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ασθένειας η τού ελαττώματος, πρέπει νά μεταχειριστή τό οφθαλμοσκόπιο. Μιά εξέ
ταση βέβαια δεν θα είναι αρκετή. Οφείλει να κανη πολλές προσεχτικές εξετά
σεις απο διάφορες μεριες. Αν δεν μπορη ν ανακαλυψη τήν ασθένεια, η άφοΰ 
ανακαλύψει την άσθενεια, δέν μπορή νά έντοπίση τήν αιτία, θά καλέση φυσικά 
και άλλον ειδικόν, η ειδικωτερο, προτού απορριψει τον άρρωστο ώ : μή θεραπεύ
σιμο. Κάτι παρόμοιο πρέπει νά’κάνη καί ό δάσκαλος θά μεταχειριστή δλα τά μέσο, 
πού εχει άνακαλΰψει η επιστήμη του προτοΰ βγάλει τήν πιό συνηθισμένη από
φαση, γιά’τούς δικούς μας δασκάλους ιδιαίτερα, δτι «δέν είναι άξιος γιά τίποτα» 
προτοΰ δηλαδή τόν άπορρίψει ως μή θεραπεύσιμο.

Καλά θά ε’ίτανε μάλιστα εάν κάθε σχολείο ή κάθε περιφέρεια, είχε ενα 
δάσκαλο ειδικευμενο να κανη αυτη τη δουλειά, νά κρατάη τις παρατηρήσεις τον, 
να τίς δημοσιεύη, κα'ι έτσι νά μαι,εύη υλικό γιά νά τό μεταχειρίζωνται καί σιό 
μέλλον, σε άλλες ομοιες περιπτώσεις, και να βγάζουν καί ψυχολογικά συμπερά
σματα, χρήσιμα γιά τή παιδ. ψυχολογία.

Ο δασκαλος, οφείλει νά διακρίνη, δπως και δ γιατρός, πρώτα πριΐ>τα, 
τά συμπτώματα τής ελαττωματικότητας, ή άτέλειας, η πλημμέλειας. Προτοΰ 
αποφαινεται για το είδος τής ατελειας, πρεπει νά κάνη ώρισμένα τέστ, μέ 
τά μέσα πού τοΰ παρέχει ή παιδαγωγική επιστήμη, νά περιορίζη κα'ι έντο- 
πιζη την ελαττωματικότητα, και στο τέλος νά γράφη τή συνταγή γιά τό 
φαρμακο προς θεραπείαν. Έ δώ ακριβώς πρέπει νά προσέξη καλά, γιατί μερικέ: 
ασθένειες, δπως είναι τά εξανθήματα, παρουσιάζουν τά αύτά σχεδόν συμπτώ
ματα. Τό αύτό συμβαίνει και μέ τά ελαττώματα στήν πορεία τής μάθηση:. Τά 
τελευταία χρονιά έχουν γίνει απειρα πειράματα, καί έχουν γραφή πολλά εργα καί 
πραγματείες, άπό τίς όποιες θά γράψουμε έμεΐς, ή κάποιος άλλος, πού άσχολεΐ- 
ται με αυτα, το « Εγχειρίδιο μαθητικών Διαγνώσεων» γιά τό δποΐο μιλοΰμε 
παρακάτω.

Και δπως δ γιατρός, έτσι και ό δάσκαλος, υπάρχει φόβος ν ’ άπατηθή άπό 
τα συμπτώματα, και να κανη εσφαλμενη διάγνωση, πού θά τήν άκολουθήση 
ακαταλληλο φαρμακο, καί συνεπώς άσκοπη ή θεραπεία. Ό  τρόπος τής θεραπείας 
θά βλάψη άντί νά ώφελήση.

Ο δασκαλος βέβαια δεν μπορεί να είναι ψυχολόγος, νευρολόγος, όφθαλμο- 
λογος, ιοτολαρυγγολογος, παθολογος, βιολόγος, κλπ. νά γνωρίζη τούς νόμους τής 
κληρονομικαττ]τας, να είναι καί κοινωνιολόγος, καί οικονομολόγο:, γιά νά μπορή 
να εντοπίζη τις αίτιες τοΰ ελαττώματος, πού μπορεί -ν’ άνήκη σέ μιά ή περισ
σότερες άπο τίς επιστήμες αυτές. Ή  αιτία μιας παιδαγωγικής ατέλειας μπορεί 
να είναι στα νεΰρα, στα ματια, στο θυροειδή, στήν κληρονομικότητα, μπορεί νά 
είναι ψυχικής, κληρονομικής, φυσιολογικής, άλλά καί οικονομικής φύσεως.

Εχει λοιπον αναγκη απο ενα Εγχειρίδιο Διαγνωστικό, επιστημονικό, δπου 
νά βρίσκη τήν κατάλληλη θεραπεία πού πρέπει ν5 άκολουθήση, γιά τό κάθε 
ελάττωμά, πού ανακαλύπτει. Το εγχειρίδιο αύτό θά είναι γιά τό δάσκαλο δ,τι 
εΐτανε τό ευαγγέλιο γιά τούς παλαιότερους παπάδες, δ,τι είναι ή πυξίδα στόν 
πλοίαρχο. Τα πορίσματα τών ειδικών θά συνοψιστούν στό Εγχειρίδιο αυτό, με
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«πλή καταληπτή γλώσσα, μέ απλά καταληπτά παραδείγματα. Και προ παντός 
πρέπει νά είναι θετικά. Δίπλα στό κάθε σύμπτωμα νά βρίσκωνται οί αιτίες, τά 
ελαττώματα, οΐ θεραπείες.

Κάποτε θά παρουσιάζεται άνάγκη νά γίνεται καί καμμιά έγχείριση. Έ να  
μέλος θά πρέπη ν’ άποκοπή. Ό  δάσκαλος τότε, άν δέν μπορή νά κάμη τήν έγ
χείριση μόνος του, θά πρέπη νά καλή εις βοήθεια του, τούς ειδικότερους, άλ
λοτε τούς γονείς, άλλοτε τήν Εκκλησία, καί άλλοτε τήν Πολιτεία, δταν είναι φύ
σεως ηθικής ή οικονομικής.

Ό  γιατρός κόβει ε ν α  κομμάτι άπό τόν οργανισμό και τό πετάει ως άχρη
στο, δπως κάνει μέ τή σκωληκοειδίτιδα και τίς αμυγδαλές η μέ τό μέρος 
πού εχει σαπίσει. Ά λλά πρέπει νά φροντίση νά ράψη καλά τό μέρος πού άπο- 
κόπηκε τό περιττό δργανο, ώστε νά θρέψη, πού μπορεί καί;  νά μή θρέψη. 
’ Άλλοτε βγάζει ενα δργανο τοΰ σώματος, τό καθαρίζει, καί τό ξαναβάνει στή 
θέση του, ή τό τοποθετεί λίγο παραπέρα. Κάτι άνάλογο πρέπει νά γίνεται και
στό σχολειό.

Ά ς  πάρουμε γιά παράδειγμα μία μεθοδική ενότητα τής 'Ιστορίας,^ εστω 
τή Γαλλική Επανάσταση. Έ πειτα πού τή διδάξαμε 3 - 4  φορές σέ μιά τάξη, 
βλέπουμε δτι έχουμε 60 ο]ο άποτυχία. Τά παιδιά αύτά δέν μποροΰν νά καταλά
βουν τά αίτια πού τήν υποκίνησαν, νά μποΰνε στό νόημα, να τα χωνεψουν, να 
τά κάνουν δικά τους, και δχι νά τά αποστηθίσουν. Ό  δάσκαλος το βλεπει αυχο. 
Τί φτα ίει; “Ισως νά μήν εχη άρκετό, πλατύ περιεχόμενο. ’Ίσως νά χρειαζόταν 
προηγούμενη ε ίσ α γ^ ικ ίι ΰλη. “Ισως νά πρέπη νά ξαναχυθή σέ καινούριο κα- 
λοϋπι, γιατί μπορεί νά μήν άνήκη στό πνευματικό επίπεδο τών παιδιών τής τάξης 
αύτής, καί νά πρέπη νά τοποθετηθή σέ άλλη άνώτερη τάξη, ισως νά φταΐνε^τά 
βιβλία, απ’ δπου παίρνουν τήν αφομοιώσιμη ΰλη. “Ισως δ δάσκαλος νά μήν εχη 
κάμει αρκετά πλατειά προσφορά, καί οϊ μαθητές σκοντάφτουν στήν άφομοίωση.

“Ισως νά φταίνε τά παιδιά κλπ.
Ή  άπόφαση τής διάγνωσης μπορεί νά είναι νά πεταχτή τελειωτικά ή ενό

τητα αύτή. Καί αύτό εΐναι τό φάρμακο. Τό μέλος αύτό πρέπει ν άποκοπη τε
λειωτικά, καί νά τοποθετηθή σέ άλ?νη τάξη, καί στή θέση του νά τεθή άλλη 
Ενότητα.

Δύο γυμνασιακά μαθήματα πού εΐχαν απόλυτη άνάγκη άπό έγχείριση, ήσαν 
ή Ψυχολογία καί ή Λογική.’Ή  έπρεπε νά γίνουν άπλούστερα καί πολυ πλατυτέρα, 
ή έπρεπε νά πεταχθοΰν. Στά Αμερικανικά γυμνάσια δέν διδάσκονται. Τά δυο 
αύτά βιβλία ήσαν συνόψεις τής Επιστήμης γιά κάποιο τελειόφοιτο^ τοΰ Πανεπι
στημίου γιά νά περάση τίς διδακτορικές του εξετάσεις. Τά παιδια επρεπε να τα 
άποστηθίζουν,

Τό επιστημονικό αύχό Παιδαγωγικό Διαγνωσχικό Εγχειρίδιο, θά διαιρεί
ται σέ 4 μέρη: 1) Συμπτώμαχα καί Διάγνωση. 2) Ένχόπιση ελαττωμάτων.
3 ) Αιτίες. 4) Θεραπείες. _ ^  ....

V  ,^Α ς πάρουμε ενα παράδειγμα άπο τήν ανάγνωση, <>τ
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« 1'  ; « α ϊ  Διάγνωση. Ό  μαθητής Α είνατ τώρα · στήν οτ'
φ Χ Γ Γ ι χ ί  δε; , δΐαβ5 ΕΙ κθ{!0λθυ καλ<ί' *κ1 *  στενοχωριέται, καί 5πο- 
Φ υγει τη μελετη. Είναι ομως καλός μαθητής καί αγαπάει τό σχολείο, καί δλα
τα μαθήματα. Είναι προσεχτικός στις παραδόσεις, δέν Απουσιάζει, ήθικός, κλπ.

λ ή ΐ c" Γ ν “1Τ ' ωμαηκ°ς σϊήν άν“Υνωση' άδυνατΕΪ νά « * ° ^ ν η  ορθές άντι- ληψεις Ιστορία στη γεωγραφία κλπ. Δέ, εχει κάμει τή προσαρμογή τής 
ανάγνωσης στις κατώτερες τάξεις. Υη ηξ

2. Ελαττώματα. Ή  διάγνωση αποκάλυψε δτι ο αριθμός τών εγκαθιλώ-

Γ ε ν α 'λ Γ ''Γ ΤΙω7  rT  ώΓ μέν°  76“μματα «  λέ^  « ή ν  Κάθε γραμμή, ε1ναι μεγάλος. Οπως διαβαζει τη γραμμή, το μάτι του πέφτει απάνω σέ δέκα ώρι-
σμενα σημεία τής γραμμής, λέξεις, γράμματα, ή κενές αποστάσεις μεταξύ τών
γραμμάτων, αντι να πεση απάνω σέ 2 ή 3 μόνον, πού είνα. τό κανονικό. Κάνει
δεκα σταθμούς, αντι νά κάνη τρεις, καί αυτό είναι σοβαρό ελάττωμα. Επειδή ή
έννοια μορφώνεται στό σταθμό, στήν τελεία, ό μαθητής συλλαμβάνει μ,κρές ένό-

- Τ :  π°υ δέν Χ(ίν0υν ξνν0ΐα· Τθδτ° §μποδ^ ει Υπερβολικά, ή καλύ
τερα καθιστα^αδυνατο τον σχηματ1σμό τής ολικής έννοιας, τής πρότασης καί τό
αποτελεσμα είναι να μή μπορή νά πιάνη τίς γενικές έννοιες τοΰ κεφαλαίου καί. 
τις γενικωτερες εννοιε; τοΰ μαθήματος.

3. Α ιτίες. Ή  σπιθαμή του τής αναγνώρισης τών φράσεων ή προτάσεων 
είναι πολυ μικρή. Δηλαδή κάθε ματιά αρπάζει μιά λέξη, αντί ν3 άρπάξη 3 καί 4
E ! 1ζ;  f !° υ πΐασΐ“ ’ νά ποδμε> εΙναι πολύ « ενή. πολύ μικρή. Τό φυσιολο- 

γικο η και επίκτητο αυτό ελάττωμα εΐναι η αιτία τής εγκεφαλικής (διανοητικής η
νοερή;) συγχυσης. Βρήκαμε λοιπόν δύο αιτίες: στενή σπιθαμή αναγνώρισης καί 
ψυχική σύγχυση. Η ψυχική ή διανοητική σύγχυση προέρχεται από τή στενή σπι
θαμή αναγνώρισης. "Ωστε ή στενή σπιθαμή είναι ή αιτία, ή διανοητική σύγχυση 
είναι το αποτελεσμα, (το ελάττωμά). Καί πάλιν, διανοητική σύγχυση είναι ή αί
τια, αδυναμία να μορφώνη γενικέ; έννοιες εΐναι τό αποτέλεσμα (τό ελάττωμα).

4) Θεραπεία. Έ δώ χρειάζεται δουλειά. ’Ασκήσεις μέ πλατύτερες ενότη
τες για  ν αναπτυχθή ταχύτητα αναγνώριση;, γιά τις οποίες θά χρειασθοΰν 2—4 
βδομάδες. Αφου αναπτύξει σχετική ταχύτητα στήν ανάγνωση, χρειάζεται ασκή
σει; για τη σύλληψη πλατειών Ιννοιών, στήν άρχή μέ στενέ; καί απλές ενότητες 
και με τον καιρο, πλατύτερε; ενότητες. Ό δάσκαλος έδώ μπορεί' νά μεταχειριστή 
ολα τα μεσα και τεχνασματα πού τού παρέχει ή  ψυχολογία τής ανάγνωσην Ε π ί
σης μπορεί νά κάμη χρήση δλων τών ερεθισμάτων, δπως εΐναι ή περιέργεια ή 
συζητηση, ή κοινωνική επιδοκιμασία, ή γνώση τής επιτυχίας, ή εύρεΐα ανά
γνωση πολλών έργων τροχάδην, ή γνήσια αμηχανία κλπ. καί άλλα πολλά 
ψυχοκινητρα,που θά βρή στις «Σύγχρονες ’Αμερικάνικες Παιδαγωγικές Θεωρίες* 
του γραφοντος τό παρόν. (Τεΰχο; Ιον σελ. 64—76 Ά θήναι 1933 εκδ. Ράλλη)

 ̂Κάθε άνθρωπος έχει μέσα του καί προοδευτικές καί συντηρητικές τάσεις 
Αν η κοινωνία πού ζεΐ εΐναι προοδευτική, οί προοδευτικές του τάσεις έξεγεί- 

ρονται και εκδηλώνονται, αν εΐναι συντηρητική, παθαίνουν ατροφία. Τοΰ μαθη
του η κοινωνία, κατά μέγα μέρος, είναι τό σχολείο. "Οταν ό δάσκαλος ξαίρη τίς
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αιτίες, πού γεννοΰν τά ελαττώματα, θά προλαβαίνη τή γέννησή τους καί μάλιστα 
σέ πολλή μικρή ηλικία,, στήν άρχή τή; πορείας τή; μάθησής. -

Παλινδρομικές κινήσεις τών ματιών, καθώ; καί μεγάλάς αριθμό; εγκαθιλώ’  
σεων, είναι ελάττωμά. Η αίτια του ελαττωματο; αυτού μπορεί νά εΐναι -«διανοη
τική σύγχυση». «Διανοητική σύγχυση» πάλιν, είναι ελάττωμα, "καί ή αιτία τοΰ 
ελαττωματο; αύτοΰ ενδέχεται νά είναι φυσιολογική, ψυχική, οικογενειακή, κλπ. 
Ή φυσιολογική αιτία βέβαια εΐναι ελάττωμα, καί ή αιτία αύτή ενδέχεται νά εΐναι 
■ο θυροειδής, καί μπορεί να εΐναι θεραπεύσιμη. '

Μία άπό τίς αιτίες λοιπόν γιά τίς παλινδρομικές κινήσεις τοΰ ματιού στήν 
ανάγνωση εΐναι ή «διανοητική σύγχυση». Παλινδρομικέ; κινήσει; εΐναι καί ελάτ
τωμα, το οποίον προκαλεΐ διανοητική σύγχυση. Ή  διανοητική σύγχυση μπορεί 
νά προέρχεται άπό ελλιπή μορφωτική ανάπτυξη τοΰ παιδιοΰ, νά μην έχη δηλαδή 
αρκετές γ ν ώ σ ε ι ς  γιά νά συλλάβη τίς έννοιες τοΰ υλικοί πού διαβάζει, ή τό 
υλικό να είναι ανώτερο τών πνευματικών δυνάμεων τής ήλικίας του. Τό ελάττωμα 
αύτό ενδέχεται νά έχη τίς ρίζες του σέ οικογενειακές ανωμαλίες. Στις ώρες τής 
μελέτης του μπορεί νά διακόπτεται κάθε λίγο καί λιγάκι, άπό μαλώματα, συγ
χύσεις, πού τυχόν γίνονται μεταξύ τών γονέων του, τών αδελφών του κλπ. πού τόν 
αναγκάζουν νά διακόπτη{τή μελέτη του, νά χάνη τή συνοχή, καί νά συγχύζεται. "Ωστε 
μπορεί νά είναι καί επίκτητο. "Οταν τυχη νά εΐναι οικονομική ή αιτία, μπορεί νά 
θεραπευθή μετά μέσα πού παρέχει ή πολιτεία στά πολιτισμένα και πλούσια κράτη.

Πολλά άπό τά ελαττώματα πού επιτρέπει τό σχολείο νά σχηματίζονται, γί
νονται αργότερα επικίνδυνα καί πολύ επιβλαβή στήν κοινωνία. Τό Εγχειρίδιο 
τών μαθητικών Διαγνώσεων εύχόμεθα νά βρεθή στά χέρια τών δασκάλων πολύ 
ενωρίς.

Γ. Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΰΣ
Σικάγο. Όκτώβρης 9. 1934
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Τ Ο  ΠΑΙΓΝΙΔΙ Τ Ο Υ  Π ΑΙΔΙΟ Υ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε Ν Δ Ε Κ Α Τ Ο  

Τ ά  σ κ η ν ι κ ά  π α ι γ ν ί δ ι α .

Πριν δή κωμωδίες τό παιδί έσύνθεσε κι επαιξε τέτοιες μόνο του. Νά βρίσκουν τά 
πρόσωπα, νά δίνουν ενα ρόλο στά πρόσωπα καί στά πράγματα εΐναι μιά άπό τίς μεγα
λύτερες διασκεδάσεις τών μαθητών καί πρό πάντων τών μαθητριών. ^Αντιγράφουν (η 
μάλλον παραποιούν γιατί ξαίρουν πώς είναι .«γιά νά γελάσουν»), -τίς σοβαρές σκηνές τής 
καθημερινής ζωής. Παίζουν τό σχολειό, τόν έμπορα, τό τραπέζι, τίς βίζιτές,.,θά κάμουν' 
τά βαφτίσια τή ; κούκλας των καί μάλιστα τόν ενταφιασμό της. Αύτό ζητά φυσικά ένα 
θέμα γενικό καί μιά διανομή ρόλων ή σύνθεσή του εΐναι ελεύθερη, τό εργο είναι αΐ·- 
τοσχεδίαστό καί οί λεπτομέρειες του εΐναι λίγο διαφορετικές.

Παίρνουν τό εξωτερικό άπό τίς θρησκευτικές τελετές καί τίς παίζουν χωρίς καμιά 
λεπτολογία. Δέν έχουν καθόλου στό νοΰ τους νά τίς κοροϊδέψουν, διασκεδάζουν μόνον 
μέ τήν αναπαράστασή τους σε μικρογραφία. 'Οργανώνουν μία λιτανεία καί γ ι3 αυτήν βρί
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σκουν εύκολα μιά σειρά άπό φλάμπουρα. Κ άνουν μιά μεγάλη λειτουργία πού οί κυριώιεροί 
της ρόλοι είναι ό  κήρυκας καί κείνος πού χτυπά τήν καμπάνα. Σ έ  δλ α  αύτά δχι μονάχα 
δέ γελούν, άλλά  καί μέ τί κατάνυξη παίζουν ! Κ είνο  πού εδώ  μιμούνται δέν είναι κ ω 
μ ωδία  ουτε μιά φ ά ρ σ α  πού ζητοΰν νά τή γελοιοποιήσουν. ’ Ε δώ  π αίζουν σ τά  σοβαρά^  
αύτό πού π ροσπ αθούν νά  μιμηΟοΰν, είναι καί λίγο μυστηριώδες καί συγκινητικό. Τ ό  ερ
γο (άς τό πούμε ετσι) π λησιάζει πιό πολύ στήν τρα γω δία  π αρά  στή ν κ ω μ ω δία .

Ε ϊτε δμ ω ς είναι τραγικό ή κωμικό, είτε έχει πολλά π ρόσω π α  ή ένα, τό  χαρακτηριστι
κό του  εΐναι πού είναι δλο  πράξη . Π εριέχει μόνον ενα μ ονόλογ ο . Λ ίγες είναι οί συζητή 
σεις, τά  α ισθ ή μ α τα  κι’ οί ιδέες. Κ είνο πού ζητούνε είναι κίνηση, περιπέτεια, γιατί τό έρ 
γο αύτό προορίζεται πιό πολύ γιά τά  μάτια.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  Δ Ω Δ Ε Κ Α Τ Ο  

Παιγνίδια πού παίζει τ© παιδί μονάχο του η μαζί μέ αλλα παιδιά.

Ε ίπαν γ ιά  τόν  ά νθ ρω π ον  π ώ ς εΐναι τό κ α τ ’  εξοχήν «κοινωνικό ζ ώ ο » ' μποροΰμε νά· 
επ ιβεβαιώσουμε π ώ ς είναι πολύ αληθινό γιά τό παιδί. Βαριέται τή μοναξιά.

Θ ά  ήταν όμ ω ς  υπερβολικό άν Ισχυ ριζώ μ αστε π ώ ς ή κοινωνία τοΰ εΐναι τόσο  ά π α ρ α ί- 
τητη γιά νά  εύφρανθή ή ψυχή του, δσο  απ αραίτητη  είναι ή ά τμ όσ φ α ιρ α  γιά νά [άναπνέη. 
Είναι παιδιά (καί στή ν περίπτωση αύτή κυρίως τά  μονάκριβα) πού ξαίρουν καλά νά δ ια 
σκεδάζουν στή μοναξιά  δπ ου  είναι υποχρεωμένα νά ζοΰν. Κ αί είναι καί άλλα πού τά  στε- 
νοχώρεί ή συντροφ ιά άλλω ν παιδιών καί π ροσπ αθού ν  ν ' απ ομονω θού ν  καί νά δ ιασκ εδά 
σουν μόνα τους. Κ είνα πού δέν μποροΰν οΰτε μιά στιγμή νά  περάσουν μόνα τους εΐναι 
παιδιά  μέ πολύ φ τω χ ή  φ α ν τα σ ία . "Ο ταν μείνουν μόνα τους αύτά τά  παιδιά  χασμουρι- 
ώνται, γκρινιάζουν, γίνονται ενοχλητικά γιατί είναι ανίκανα νά  βροΰν κάτι πού νά τά  
απ ασχόληση , νά τούς κινήση τό ενδιαφέρον καί νά  τούς κόψη τή μονοτονία. Α ύτά  έχουν- 
άνάγκη άπ ό  τή  συντροφ ιά  άλλων π αιδιών . Τ ουναντίον ύπάρχουν αλλα πού θ ά  ζητήσουν 
κάποτε τή μοναξιά  γιατί πολλά παιγνίδια  τους απαιτούν σιωπή, κατάνυξη , απ ορρόφ ηση· 
άπ οτραβιούνται λοιπόν γιά  νά πετύχουν τό  παιγνίδι τους καί καλούν ΰστερα τούς συντρό
φ ους τους γιά νά θαυμάσουν τά αποτέλεσμ α. Α ύτό τό παιγνίδι εΐναι πρό π ά ν τω ν  πνευ
ματικό (πασιέντσες, λεξίγριφοι κτλ.). Τ ήν άπομόνίοση τή συ ναντά  κανείς καί σέ παιδιά  μέ 
θεριεμένη φ αντασία  πούκαταφέρνουν νάδημιουργήσουν μέ τό  μυαλό τους μιά κοινωνία, εναν 
κόσμο π ροσώπ ω ν πού το& κρατούν συντροφ ιά , πού σ ' αύτά μιλεϊ καί ά π ’ αύτά παίρνει 
απαντήσεις. Δέν είναι ολ ω ς  διόλου μόνο τό  κορίτσι δ τα ν  εχη τήν κούκλα του καί τήν 
μαλώνει, τής λέει νά  ύποσχέθή  πώς· δέν θ ά  τ ό  ξανακάμη , τήν βάζει γ ιά  τιμωρία νά- 
πλαγιάση , τήν ξαναντύνει γιατί τής λέει πώς εΐναι άρρω στη  καί πρέπει νά τήν πάρη 
στό  γ ιατρό  κ.τ.λ. Ο ΰτε καί τό άγόρι εΐναι εντελώς μόνο δταν μαλώ νη τό  άλογο του , ή; 
δταν παίρνη στή  μάχη τάϊμολυβένια στρατιω τάκια  του . Έ χ ε ι  κόσμο μ π ροστά  του. Ή ξ α ιρ ε  
νά  ξεγελάση τή μοναξιά  του καί νά τή γεμίση κόσμο.

Π ολυ αριθμ ώ τερα  άπό τά  π αιγνίδια  τής μοναξιάς είναι τά  παιγνίδια τής συντροφιάς.- 
Κ ι ’ αύτά  άσκοΰν σ τά  π αιδιά  συνή θω ς ένα θ έλγη τρο  πολύ πιό δυνατό. Ά σ κ η σ η , άμιλλα, 
άνεπ άντεχο, δλ α  αύτά  τά  κάνουν πιό ζω η ρ ά , πιό ζω ν ταν ά . ’ Α π ’ αύ τά  διακρίνομε δυό  
τύποος : τά  παιγνίδια τά  σ υ ν ο λ ι κ ά  καί  τ ά  μ ο ι ρ α σ μ έ ν α .

I Σ τ ά  συνολικά μαζεύονται δλα  τά  παιδιά νά κάμουν τό ίδ ιο  π ρά γμ α . Τ έτοιο  εΐναι 
ό χορός σέ κύκλο. Κ ά θ ε  κορίτσι κάνει τό ίδ ιο  βήμα, τραγουδάει τήν ίδ ια  λέξη μέ τίς 
συντρόφισσές της. Κ είνο πού ζητούν εΐναι ό τέλειος ρυθμός, ή ένωση  τώ ν  φ ω νώ ν καί 
τώ ν  κινήσεων. Τ ό  ά τομ ο  χάνεται. Π όσο  αύτό τό  σύνολο τά  εμψυχώνει, τά  παρασύρειΐ 
Δέν ξεχωρίζεται π ρ όσ ω π ο , δλα μαζί διασκεδάζουν καί χαλάν τόν κόσμο ά π ’ τό 
θ όρ υ β ο , ά π ’ τήν τρελλή ευθυμία. Σ τ ά  τρεξίμ ατα  δμ ω ς αρχίζει μιά π ρώ τη  μορφή τοΰ 
άνταγω νισμοΰ . Τρέχουν μαζί, ξεκινάν μ ’ όρμή άπ ’ τό  σημείο τής άναχα>ρησης γιά νά 
φ τά σου ν  σ τό  ίδ ιο  τέρμα. Τ ό  κάθε δμ ω ς παιδί βάζει τά  δυνατά  του γιά  τόν εαυτό του 
καί (επειδή πρόκειται νά φ τάση  π ρώ το) εχει τό καθένα δλους τούς άλλους άντιπ άλους-
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Π αίζου ν δλα  τό ίδιο παιγνίδι, μά τό  παίζει τό  καθένα  γιά νά χωριστή, γιά νά διακριθή 
άπό τούς άλλους. Ό  χορός δέν έχει νικητή, άλλά τό  τρέξιμο έχει, γιατί ενα καινούργιο 
ενδιαφέρον εχει π ροστεθή  στό παιγνίδι. Δέν τρέχει τά παιδί γιά νά τρέξη^ ή γιά^ νά 
δείξη  σέ άλλους π ώ ς τρέχει καλά . Ό χ ι  ! τό  κάνει άπό ευχαρίστηση νά  άγω νιστή  σε 
γρη γ ορ ά δα  καί νά π ροσπ αθή ση  νά πάρη μιά νίκη. Κ αί πότε πολεμούν μεταξύ του ς δυό 
«χ ερ ικ ά  σ τρ α τόπ εδα , πότε μονομαχούν δυό συμπαϊχτες. ’ Αν τυχςν κανείς κάμη κ α τερ γ α 
ριά τό  παιγνίδι σ τα μ α τά , γιατί τό  ενδιαφέρον ήταν η πάλη.

I I  Σ τίς κοινές αύτές διασκεδάσεις ή μόνη πειθαρχία πού επιβάλλεται εΐναι ο κανό
νας τοΰ παιγνιδιού. Σ τ ά  παιγνίδια  τά  μοιρασμένα ή αυστηρότη τα  τών κανόνων δ ιπ λα 
σιάζεται γιατί σ ’ αύτά ό καθένας προσέχει καλά  τό ρόλο πού τοΰ έλαχε. Τ ό  φ ούτ-μπ ώλ 
έχει τούς «εμ π ρός» καί τούς «ό,τίσω» καί ό καθένας τους πρέπει νά μείνη στή  δική του 
απ οστολή .

Α ύτός δ νόμος παραεηρειται πρό πάντων σ ιά  σκηνικά παιγνίδια. Π αίζουν π όλεμ ο; Τ ο  
παιγνίδι σταματά , άν ό στρ α τιώ τη ς θέλει νά δ ιατά ζη . Π αίζουν τήν άκολουθία  τής μ εγ ά 
λ η ; κ υ ρ ία ς; 'Α ν ώ φ ελ ο  νά συνεχίζεται ά ν 'ή  α κ όλου θος δέν εύχαριστήται στό ρόλο τη ς. 
Στή  κω μω δία  δλ α  τά  π ρόσω π α  δέν μποροΰν νά έχουν πρωτεύοντα  ρόλο^ Ε ίναι α π α 
ρα ίτη το  δλοι νά  ύποταχτοΰν ’ στό  μ οίρασμα  τώ ν  ρόλων. Ή  τέχνη τοΰ παιδιού^ δέν είναι νά 
εξάλειψη ολοκληρωτικά τήν πρωτοτυπία του  (σά ν  τό χορευτή πού χάνεται στό χορό) άλλά 
νά τήν Ιναρμονίση  μέ κείνη τών άλλω ν  συ γκ ροτώ ντα ς την στό  ρόλο  της. Α ν ό  παίκτης 
άρνείται τό  ρόλο του ή άν σφ ετερίζεται εκείνον τού άλλου , τό έργο αποτυχαίνει και έτσι 
νοθεύεται τό παιγνίδι.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  Δ Ε Κ Α Τ Ο  Τ Ρ ΙΤ Ο  

Ή φαντασία καί το παιγνίδι.

Σ τό  πνεΰμα τοΰ  παιδιοΰ τό π  ρ α  γ μ α τ ι κ ό  δέν άσκεΐ τή δεσποτική κυριαρχία 
πού ασκεί στό  πνεΰμα τοΰ μεγάλου. Δέν έχει άκόμα π ροβη λω θή  άχόρταγα  σ τό  σοβαρό  
εργο τής εργασίας αύ τός ό άφ ελής, πού άγνοεΐ τόν περίπλοκο μηχανισμό και τούς σκλη
ρούς νόμους του καί πού τό  φ α ν τά ζετα ι γεμάτο ά γνω στο  καί μυστήριο. Τά πραγματικό 
εΐναι μάλλον ή ποικίλη διακόσμηση τής ζω ή ς του παρά ή σοβαρή  υπόθεση  τής πράξης του .

Κ αί έπειτα ή πνευματική ενέργεια τοΰ παιδιού εΐναι άσύγκριτα πιό πλατειά και πιό 
γρήγορη άπό τήν επιστήμη του (εννοείται τή μικρή συλλογή τώ ν  «αντικειμενικών του» 
π α ρατη ρή σεω ν )! Ά π ό  μόλις γίνη Ικανό νά φαντάζεται καί νά  συνδυάζη, ή σκέψη του δε 
ο τα μ α τά  καθόλου  δπ ω ς οΰτε τά  χέρια του καί τά  π όδια  του. Ό  κόσμος δέν τοΰ εΐνε αρ 
κ ετός ' ώρες ολόκληρες ονειρεύεται καί δημιουργεί κόσμο δικό του . Καί δμ ως έλαβε γνω  
ση τοΰ απ ραγματοπ οίη του  τώ ν  κ αθαυ τό του ονείρων ’. Μ ήπως ξαίρει πού τελειώνει τό 
α π ίθ α νο  καί ποΰ αρχίζει τό άδύνατο  ;

Δέν βλέπει πολύ κ α θ α ρ ά  δρια  μεταξύ τού πραγματικού καί τοΰ θαυμάσιου , του π α 
ράλογου  καί τοΰ λογικοΰ, τού ψεύτικου καί τοΰ αληθινοΰ. Η  σκέψη του δέν γνωρίζει 
αυστηρές κατηγορίες, διαπλάσσει τά  άντικείμενά της κατά  τή φ αντασία  της.

Σ ' αυτή τήν ελευθερία  τής σκέψης του τό παιδί οφείλει δυό π ράγματα  : μιάν άνε- 
ξάντλητη γονιμότητα ε φ ε ύ ρ ε σ η ς  καί μιάν αξιοπ αρατή ρη τη  ικανότητα γιά Ο ν ε ι 
ρ ο π ό λ η μ α .  Ή  λογική καί ή ίστορ'ία δέν τό  στενοχω ρούν κ αθόλου , μ ονομιάς θ α  
συνδυάση τίς πιό διαφορετικές κ α τα στάσεις . Τ ό  κ άθε τί πού τού «περνά άπ  τό  μ υαλό» 
παίρνει περικόσμητη καί συγκεκριμένη μορφή , πού ζη τά  νά τή μιμηθη στην πράξη. Σ έ 
δυό λεπτά θά  φ τιαστή  ή σκηνή καί θ ά  τοΰ έχουν βρή  τούς παίχτες της. Α π ό τί γίνεται 
μιά κούκλα; “Ενα κομάτι ύ φ ασμ α , ένα ραβδάκ ι....

Γ ιά  τούς μεγάλους εΐναι α ύ τό , μά γιά τό  παιδί είναι ένα κουκλάκι πού το νανου
ρίζει, τό χαϊδεύει, τό φιλεί, τό βάζει στό  κρεββάτι, καταλαβαίνει καί πού δέν πρέπει 
κανείς νά τό  χτυπήση ή νά τό σκουντήση. Γ ιά  άλογο ε ΐν ’ άρκετό ένα κ α λά μ ι...,,

"Ο ,τι λείπει, τό παιδί τά βλέπει, τό α ισθάνεται, τό  ζεΐ. Σ τή  μέση ένός χαλιοΰ βάζετε
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την καρέκλα πλαγιαστή, τό παιδί κάθεται ανάμεσα στά δυό της πόδια καί νά πού βρίσκε
ται σε πλοίο! Τό χαλί εΐνα ι μιά πλατειά έκταση νερού.... (ή θάλασσα, .γιατί δχι ;) καί τά 
υσ. τού .χέρια εΐνα ι τά γερά κουιίιά πού τό κάνουν νά πηγαίνη πολύ μακρυά. Ποΰ εΐναι; 

Γιά τούς'ά'λλους βρίσκεται πάνω στό χαλί τοΰ σαλονιού’ τό παιδί βρίσκεται σέ ενα όνειρό 
που μισοσκεπάζει μέ πέπλο τήν πεζή πραγματικότητα.

Το πιαιδι δέν είναι παίγνιο της φαντασίας του γιατί δέν είνα ι κουτό, άλλά τής χο
ρηγεί αυτό τό λεπτολογώ βαθμό δημιουργίας πού τό κάνει νά παραδοθή σ’ αυτήν ακριβώς 
αρκετα γιά νά στηρίξη σ’ αυτήν τίς εικόνες τού καί τά αισθήματα του. Ζεϊ άνάμεσα άπό 
δυο κόσμους : τον κόσμο τών πραγμάτων πού τό σκουντά καί τοΰ αντιστέκεται καί τόν
κοσμο τής φαντασίας του, πού τό σαγηνεύει καί ξετυλίγεται μπρός του δπως θέλει. Ό
πρώτος είναι μπροστά του’ δέν μπορεί κανείς ν’ άμφιβάλλη γιαύτόν γιατί επιβάλλεται 
σκληρά.

Μά ο άλλος, τόσο πλούσιος καί τόσο παθητικός, μπορεί κανείς νά πή πώς δέν υπάρ
χει καθόλου σέ στιγμή πού τά ελκύει καί τά τραβά τόσο δυνατά ;

Αυτο είναι πρυ κάνει τά παιδί νά μή χορταίνη τά δ ι η γ ή μ α τ α  ά π ό  τ ή χ ώ ρ α  
τ ω ν  θ α υ μ α σ ί ω ν. Α ισθάνεται λιγώτερο άπό τόν μεγάλο τό απραγματοποίητο. Ή  
αφελεια του δίνει περισσότερη άφορφή στό θέλγητρό τους. Άπό μιά ιστορία ζητά πε
ρισσότερό τό γοητευτικό καί τό συγκινητικό άπό τήν αλήθεια. Παθαίνεται .γιά.περιπέτεια. 
Σχεδόν τα χαλά μαζί μας οταν πασχίζουμε νά τό διαβεβαιώσουμε (γιατί αμφιβάλλει λίγο) 
πως <αύϊό δεν είναι αλήθεια». Διαλύομε τό δμορφο όνειρό.του, τοΰ άφαιροΰμε τή μαγεία.

Αποχτησε τήν ευπιστία του τό παιδί πιό πολύ άπό τήν έπιταχτική ανάγκη του νά 
πάλλη καί νά ενθουσιάζεται παρά άπό τήν πείρα του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Η μ ίμ η σ η  κ κ ϊ τ© π α ιγ ν ίδ ι .

Α ν  έί,εταση κανείς τίς εφευρέσεις τοΰ παιδιοΰ, διακρίνει πώς οί περισσότερες άπ’ αυ
τές είνα ι παραποιήσεις, άφελεΐς μεταφορές άπ’ τόν κόσμο τό δικό του ή άπό κάτι πού 
του εντυπώθηκε ή τοΰ κίνησε τό ένδιαφέρο άπό τόν κόσμο τών «σοβαρών πραγμάτων». Τό 
θεμα είναι αντίγραφο· κείνο πού εΐνα ι νέο (ας πούμε δημιουργικό) εΐνα ι ή π ρ ο σ α ρ- 
μ ο γ ή .  Μιά σκηνή δείπνου γίνεται άπό αναμνήσεις τής κουζίνας. Καί μέ τί ευκολία 
βρίσκει τούς αναπληρωτές τών Εργων του ή τών προσώπων του: Παίρνει φύλλα άπό κα
πουτσίνο για πιάτα· μικρά ξανθά χαλίκια γιά φετίτσες ψωμί' ό άμμος καί ή σκόνη εΐναι 
το αλάτι καί τό πιπέρι.... Τό ίδιο γίνεται στή σκηνή άπό τίς βίζιτες : μ’ ενα μαντήλι οιό 
κεφάλι κανουν τή μαρκησία' αν τό δέσουν στή μέση εΐναι ή ποδιά τής υπηρέτριας. Τόσο 
μεγάλη εΐναι ή όνειροπολήτρα δύναμη τοΰ παιδιοΰ πού τοΰ αρκεί αύτή ή μεταμφίεση. 
Σείς γολάτε γιατί δέν βλέπετε κείνο πού προσθέτει ή φαντασία του.

Κείνο που μάς κινεί τό ενδιαφέρον είναι οί αυθόρμητες μιμήσεις τοΰ παιδιοΰ. ή 
ε κ λ ο γ ή  τ ώ ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  - τους . -  ’Απ’ αυτές ανακαλύπτει κανείς τί εΐναι πού τά 
ταρασσει. πού τούς κινεί τό πάθος, σέ τί αναγνωρίζουν κάποιαν ικανότητα. Πήγαν στό 
τσίρκο ; Γιά όχτώ μέρες θά παίζουν τόν ιπποκόμο ή τόν κλάουν. Διάβασαν σέ κανένα 
βιβλίο τήν περιπετειώδικη αιχμαλωσία κανενός |ληστή ; αύτό θά εΐναι τό παιγνίδι τής 
βδομάδάς. Στις διακοπές θά παραστήσουν καμιά εικοσαριά φορές τό σχολείο ή τό μοί- 
ρασμα τών βραβείων.

Κείνο πού άκόμα έχομε νά παρατηρήσωμε tlvai 6 προσωπικός τρόπος πού μ’ αυ
τόν κάθε παιδί περιορίζει τή σκηνή σέ μερικές γραμμές. Δέν έχουν βιβλιαράκι. Αυτο
σχεδιάζουν. Δίνουν τά ουσιώδη χαρακτηριστικά, καταλαβαίνετε ποιά, κείνα πού τούς 
είναι ποιό χτυπητά, ποιό ενδιαφέροντα. Ποιά σχολική σκηνή παρασταίνουν καί δέ βά
ζουν κάποιον στή γωνιά γιά τιμωρία ; Κάνουν γάμο 'χωρίς ένα τους νά κρατά τήν ούρά
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τής νύφης ; ή μάχη πού νά μήν κουβαλήσουν έναν πληγωμένο μέ τό φορείο ; Τό παιδί 
κάνει ε κ λ ο γ ή  τ ώ ν  λ ε π το .μ  ε ρ ε ι φ  ν. Σπάνια νά βάλη τίς ίδιες μέ σάς στήν 
πρώτη γραμμή γιά χαρακτηριστικά.

Σημειώστε άκόμα ποιών προσάιπων επιθυμεί τό ρόλο ; Ποτέ δέν επιθυμεί νά μιμηθή 
τά μέτρια. Δέχεται έναν αφανισμένο ρόλο μόνον καί μόνον γιά νά πάρη στό-άλλο 
παίξιμο τον καλο. Παίρνει το ρολο βασίλισσας, κοντ^σσας,. δικαστή, στρατηγού ή (εΐναι 
κι αυτός ενας τρόπος γιά νά γίνη κανείς διάσημος) τοΰ αρχηγού τών ληστών, ή τοΰ «χον
τροκέφαλου» τής τάξης.

Κι’ έδώ ασυνείδητα ξεσκεπάζεται ό χαρακτήρας τοΰ καθενός παιδιοΰ. Σέ κάθε 
κομμάτι εΐνα ι ρόλοι «συμπαθητικοί» πού τού; ζητά γιά τόν εαυτό του καί αντιπαθη
τικοί» πού ευχαρίστως τους αφήνει γιά τούς άλλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Ή άμιλλα και το παιγνίδι.

..Είπαμε στήν άρχή πώς τό γνώρισμα τοΰ παιγνιδιού εΐναι τό δτι ή ενέργεια βρίσκει 
«ύχαρίστηση στήν άσκηση. Τό μωρό πηδά γιά νά πηδήση, τραγουδάει γιά νά τραγουδήση, 
•ψιθυρίζει τό μάντεμα γιά τή χαρά πού αισθάνεται, άν βρή τί είναι. Ά λλά δέν α ρ γ ε ί  αυ
τός δ αφιλοκερδής χαρακτήρας τοΰ παιγνιδιοΰ ν’ άλλάξη. Δίνει τό παιδί στό παιγνίδι 
ενα. σκοπό, το. κάνει γιά να πετύχη ένα κέρδος. Αύτό τό νέο στοιχείο (πού τό παιγνίδι 
τής μοναςιάς τό άγνοεΐ) μπαίνει σχεδόν μοιραία σέ κάθε δημόσιο ή συντροφικό παιγνίδι.

Τό στοιχείο αυτό παρουσιάζεται με τρεις μορφές: τήν διέγερση πού προκαλοΰν οι θεα
τές,τόν ανταγωνισμό πούπροκαλεί ή πάλη καί τήνέπιθυμία νάκερδίση κανείς τό κατάθεμα;

Ιο) "Οταν τό παιδί διασκεδάζη μόνο του, δέ νοιάζεται καθόλου νά κάνη παληκα- 
ριες. Αν ξαίρη δμως πο:>ς το βλέπουν, ζητεί άπό ένστιχ’το νά τό θαυμάσουν. Σύγχρονα 
παίζει καί γιά τόν εαυτό του καί γιά τό κ ο ι ν ό. Μερικά βέβαια παιδιά, ε ΐνα ι δειλά κι 
αισθάνονται μπρός σέ άλλους Λιγώτερο ελεύθερα. Μά υπάρχουν κι’ άλλα πού ή φιλοτι
μία τά ερεθίζει καί ή μικροφιλοδοξία μπορεί νά τά φέρη στό ανόητο ριψοκίνδυνο. Αύτά 
τοτε παίζουν πιό πολύ άπό περηφάνεια παρά άπό ευχαρίστηση.

2ο) Τό δεύτερο κίνητρο γεννά τεχνητό ά ν τ α γ ω ν ι σ μ ό, πού είναι ή βασική, α ί
τια μερικών παιγνιδιών. Δέν ζητοΰν νά τά θαυμάση ό άντίπαλός τους, άλλά νά τόν νική
σουν. Δέν αρκεί νά παίζη κανείς καλά, πρέπει νά παίζη καλίτερα. Όποιοδήποτε μέρος 
•κι αν παίζη καί η τ ύ χ η ( εΐναι πάντα καί κάτι άπό τόν εαυτό του πού παίζει : δύναμη,
ευκινησία, πείσμα... καί λογαριάζει πολύ νά μή. φανή κατώτερος.

Τέλος πολλά παιγνίδια φαίνεται νά προκαλοΰν τή δ υ σ π ι σ τ ί α κ ι’ αύτό παίρνει 
πάντα τή μορφή τοΰ σ τ σ ι  χ ή μ α τ ο ς.

3ο) Το αλλο κίνητρο τοΰ παιγνιδιού εΐνα ι ιό  κ έ ρ δ ο ς .  Στήν άρχή τό βρήκαν γιά 
νά προκαλή ενδιαφέρον τό παιγνίδι. Δέν έχει πιά κανείς τήν τιμή πού νίκησε ή τήν 
ντροπή πού δέ νίκησε" κερδίζει κανείς ή χάνει ένα πράγμα. Στό παιγνίδι μέ τούς βώλους 
παίρνει ο νικητής τούς βώλους τοΰ νικημένου. Πόσα πνευματικά παιγνίδια εχΰυν «προ- 
στίματα»! Ά πό τίς τιμωρίες εκείνων πού χάνουν δημιονργόΰνται τά βιδάνια (κανιότες) ή 
τά λάφυρα τοΰ νικητή.

Υπαρχουν επίσης κάί παιγνίδια μέ «καταθέματα»’ σ’ αύτά ή ευχαρίστηση τοΰ χει
ρισμού ένισχυεται και μέ το θέλγητρο τοΰ κέρδους. Δέν τά μαθαίνουν αύτά τά παιγνίδια 
γιά να τα παίζουν καλίτερα. αλλά καί γιά νά κερδίζουν κάτι.

Ετσι το παιγνίδι κινδυνευει να εκφυλιστή. 3Από «σκοπός» τείνει νά γίνη «μέσο» 
ατζο «διασκέδαση», «σοβαρή απασχόληση». Ηθικολόγοι καί παιδαγωγοί θά πρέπη νά πα
ρατηρήσουν αύτή τήν παρέκκλιση καί \ά έν<3ιαφερθοΰν.
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ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ 

Τμ τυχερά παιγνίδια.

Ε ναν ιδιαίτερο τρόπ ο ενδιαφ έροντος καί συγκίνησης συναντάμε στό  τυχερό παιγνίδι : 
ελπίδα, ριψοκίνδυνο, ανησυχία. Π αραδίνεται κανείς στήν τύχη, μά έχει καί τήν κρυφήν ελ 
π ίδ α  π ώ ς θά  είναι ό ευνοούμενος της.

Θ ά ξεχω ρίσω με εδώ  δυό τύπους παιγνιδιών : εκείνα πού σ ’ αύτά ή τύχη είναι τό  π αν  
καί εκείνα πού σ ’  α ύ τά  ή τύχη π αίζει ρόλο  μερικό.

Ί ο )  Τό παιγνίδι «κοροινα ή γ ρ ά μ μ α τα » , ποΰ μεταχειρίζονται συχνά γιά τήν άμερόλη- 
πτη απονομή ρόλων, εΐναι τοΰ  π ρώ του  τύπου. Ε π ίσ η ς  στήν τύχη βγάζουν τά  παιδιά  α π ' 
τό σακκουλακι τά  μπετινια τής τόμ π ολα ς. Κ άθε λοταρία  εΐναι προσφυγή στήν τύχη. Τ ί 
ευχαρίστηση πού α ισθάνετα ι κανείς δταν γυρίζη ά π ότομ α  τό μεγάλο τροχό, γεμ άτο  κ αρ
φ ιά , για να σταμ ατή ση  σ* ενα κερδισμένο λαχνό ! Σ τή ν  άρχή ή τύχη δίνει σ τά  π αιδιά  
ά μ υ γ δαλ ω τά  ή μπισκότα , α ρ γ ότερ α  δμ ω ς ίσω ς τή ς ζητήσουν π ερισσότερα .

2ο) Σ τ ό  δεύτερο τύπο τυχεροϋ παιγνιδιού ή τύχη εΐναι ενα άπ ό  τά  στοιχεία  του - 
Εχουν βέβαια καλό ή κακό παιγνίδι, είναι ευνοούμενοι ή δχι τή ς τύχης, άλλά  τό παι

γνίδι μένει υπ όθεση  χειρισμού καί πάλη έπ ιδεξιότητας. Τ ό  τά β λ ι 'π . χ. έχει τήν τύχη τής 
κύβευσης, μά σύγχρονα εχει καί τήν έπιδεξιότητα  τής ταχτικής. Ό τ α ν  τά  χαρτιά  είναι 
καλα «ανακατεμένα» ή τυχη μοιράζει τά  ατού , ά λλ ά  καί τό  παίξιμο βασίζετα ι πολύ στόν  
υπολογισμό, στή  φ ινέτσα , σ τό  λογαριασμό .

Τ ό  ά γ ν ω στο  κι άνεπ αντεχο πού έχουν τά  τυχερά παιγνίδια  διπλασιάζουν τό  ενδιαφέ
ρον. Δέν καταγίνονται μόνον νά  παίζουν κ αλά , π ροεξοφ λού ν  αδιάκ οπ α  καί τή βοήθεια  
τής τύχης. Κ αυτή  η ανησυχία, πού, ώ ς  τό τέλος τής π αρτίδας, στηρίζει τήν ελπίδα στή 
θαυματουργή δύναμη, στό  οτι δηλαδή  δέν παίζουν αυτοί, ά λλ ά  ή τύχη παίζει γ ι ’ αύτούς,. 
είναι ένα «δραμ ατικό» στοιχείο.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  Δ ΕΚΑΤΟ ΕΛΒΟΜΟ 

‘Η συνείδηση καϊ τό παιγνίδι.

Τ ά  π ερισσότερα  παιγνίδια  Εχουν κάποιον κ α ν ό ν α ,  ορίζουν μιά πορεία  ή ά π α -  
γορευουν μιαν άλλη. ’ Ε πιβάλλουν συμβατικά  μιά δυσκολία  ποΰ πρέπει κανείς νά ξαίρη  
νά τη σέβεται. Δολιεύεται ένας, δταν  παραβαίνη  αύτούς τοΰς νόμους. Τί πειρασμός γιά τό* 
παιδί ! Η  άπαγόρεψ η τό στενοχοορεΐ καί εΐναι π ολλές φ ορές εΰκολο νά  τήν ύπερβή  ή 
φανερά  μ π ροστά  σ ’ ολους (πού διαμ αρτύ ροντα ι) ή κρυφά. Θ ά φύγη στό  τρέξιμο λίγο π ριν 
άπό τούς άλλους, θ ά  πηδήση κλέφτικα ένα τετρά γω ν ο  σ τό  νταμιέ, θ ά  ρίξη μιάν άδιάκριτη
μ ατιά  σ τα  χαρτια  τοΰ συμπαίχτη του , θ ά  σπρώξη  ελαφ ρά  τή μπάλα τοΰ κ ροκέτου  καί
ποιός ;α ίρει τί άλλα  άκόμα θ ά  κάμη. Ά ν α ρ ρ ίθ μ η τες  εΐναι οί άπ άτες (ζαβολιές) καί τίς 
συναντά  κανείς σέ δλα τά  παιγνίδια.

Κ αί τά  κ ί ν η τ ρ α  πού προκαλοΰν αύτό τό κακό μπορεί νά είναι πολλά. Ά ς  ξε χ ω 
ρίσουμε τώ ρ α  τούς τρεις τύπους τοΰ  ά π α τ ε ώ  ν α.

Ο π ρ ώ τος εΐναι εκείνος πού τό κάνει ά π ό  διασκέδαση . ’Από’ τήν άρχή ώ ς τό  τ έ λ ο ς  
τοΰ παιγνιδιοΰ βρίσκει ευχαρίστηση νά παίζη φ άρσες σ τό  συμπαίχτη του , νά βλέπη π ώ ς 
αυ τός δέν το προσέχει καί απ οδίδει ά δολ α  στην κ α κ ή  τ ο υ  τ ύ χ η  τήν άποτυχία  π ού  
προερχεται μόνον απ ο  τήν απατη . Α υ τός παίζει μέ τό νά κοροΐδεύη. Τ ήν τέχνη τοΰ π α ι
γνιδιού τήν διπλασιασε μέ μια τέχνη απ άτη ς. Λ ίγο τόν έδιαφέρει τό  π αιγνίδι, τόν  εν δ ια 
φέρει να  ςεγελάση . Κ αί κάπ οτε είναι τοσο  π ερή φ ανος γιά  τήν επιτυχία τής πονηριάς του 
πού θ ά  τό όμ ολογή ση  γιά να τον θαυμάσετε! Π α ρ ’ δλη τήν έπαγρύπνιση τοΰ συμπαίχτη  
του τόν κέρδισε !

Α λλος τύπος απ ατεώ να  εΐναι εκείνος πού γιά νά σώ ση  τή φιλοτιμία του δέ φ οβ ά - 
ται νά πή ένα ψέμα ή να  κάμη κατι πλαστό. eH  ήττα  θ ά  τόν ξευτέλιζε καί γι αύτό λ ο 
ξοδρομ εί άπ  τον κανόνα  τοΰ παιγνιδιού. Είναι άπ ατεώ να ς άπό περηφάνεια .

Τό π α ιγ ν ίδ ι τοϋ πα ιδ ιο ϋ

Ό  τελευ τα ίος τύπος είναι ό «φ ιλοκ ερδή ς». Α ύ τός μή μ π ορώ ντας νά  σφ ετερισθή  τ ό  
κ α τάθεμ α  κανονικά, τό  απ οχτά  μέ τήν άπ άτη . ’ Ε κείνος (υπολογίζοντας βέβαια τή σχε
τική α νομ οιότη τα ) εΐναι κλέφτης. "Ο κανόνας τοΰ παιγνιδιού εΐναι μεταξύ τώ ν  συμπαι- 
χτών ένα είδος συμβολαίου . Μή σεβόμενοι τόν  κ ανόνα  α ρπ άζου ν  μέ δόλο τό  ά γ α θ ό  τοΰ 
άλλου" αυτόν τον άνακηρύχνουμε άτιμ ο . Οί προηγούμενοι ήσαν βέβαια  κι’ αύτοί, άφ οΰ  
έβγαιναν άπ ό  τό λόγο του ς. Γ ιατί τό νά δέχεται κανείς νά παίζη εϊνσι σάν νά υπόσχεται 
σ ιω π η ρά  π ώ ς θ ά  άκολουθή ση  τόν κανόνα. Τ ό  λ ά θ ο ς  τους είναι μιά μικρή πονηριά ή  μιά 
μικρή άτιμη π ράξη  πού μ ’ αύτήν επί τέλους πιό πολύ τόν εαυτό τους βλάπτουν π αρά  τούς 
συμπαΐχτες τους. Ό  τελευταίος δμ ω ς  καί τόν εα υ τό  του  εξευτελίζει καί άδικεΐ καί τοΰς 
συμπαϊχτες του . Σ ’ αυτό τό σημείο πρό π αντός πρέπει νά μείνη λεπτή ή συνείδηση τοΰ 
παιδιοϋ. Σ ή μ ερ α  τό κ ατάθεμ α  δέν εΐνα ι τίπ οτα  : μιά τρομπέτα, μερικές πεντάρες, μιά λ ι
χ ο υ δ ιά .... ' Αΰριο δμ ω ς ίσ ω ς  νά  είναι σημαντικό. Κ αί θ ά  είναι μιά αυστηρή άρχή τοΰ π α ι-  
διοΰ το  οτι τίποτα άποχτημένο μέ πονηριά ή μέ βία  δέν  είναι νόμιμο, δίκαιο.

Κ άθε ά π α τεώ ν α ς πρέπει νά τιμω ριέται. "Ο ποιος άπατά στό  παιγνίδι θ ά  ά π ατή ση  καί 
στή  ζοιή. Κ ι’ αν ή άπ άτη  στό παιγνίδι τοϋ πετύχη κ αλά , ό π ειρασμός αργότερα  δίνοντας 
του τήν ελπίδα τής άτιμ ω ρη σίας, θά  τοΰ  γίνη σχεδόν άκαταπ ολέμ ητος.

Π λά ι στόν άτιμο παίχτη εΐναι καί ό κ α κ ό ς  π α ί χ τ η ς .  Α ύτός δέν ά π α τά , άλλά  
τό σκάει καί μέ τόν  τρόπ ο  του  ξεφεύγει σιω π ηρά  άπό τή σύμβαση τοΰ παιγνιδιοΰ. Α ισ θ α 
νόμενος π ώ ς  θ ά  χαση, άφήνει τό παιγνίδι πειραγμένος. Δέν κλέβει τή νίκη τοΰ συμπαίχτη , 
άλλά (κι- αύτό δέν εΐναι ισοδύναμ ο ;)  τόν εμποδίζει νά τήν πάρη. Κ ακός παίχτης εΐναι 
καί κείνος πού, άφ οΰ  κέρδισε, άπ ό  φ ό β ο  μή χάση πάλι τά  κερδισμένα, άρνιέται σ τό  συμ- 
παίχτη του τό δευ τέρω μ ά  του . Φεύγει μέ τά  κερδισμένα καί δέν δέχεται νά  τά  κ αταθέση  
πάλι. Κ ι’ αύτό άκόμα είναι π α ράβα ση  τοΰ συμβολαίου. Σ τ ά  παιγνίδια πού κερδίζει δ  ά ρ - 
χάριος πρέπει ό συμπαίχτης να κάμη κι’  αύ τός τήν π αρτίδα  του  γιατί υπ ολογίζεται καί ή 
ισορροπία  τών τυχών.

Τ έλ ο ς , κακός παίχτης είναι καί κείνο? ποΰ θυμ ώνει καί κακιώνει μέ τό  χάσιμό του_ 
Α π ό πείσμα τότε σπάει τά παιγνίδια, άνακατεύει νευρικά τά  χαρτιά , χτυπά τίς πόρτες καί 

φεύγει βρ ίζοντας. Αύτό τό ά π ότομ ο  καί παράκαιρο ξαναγύρισμα  τοΰ  παιγνιδιοΰ στή  «σ ο . 
βαρή ζ ω ή »  σταμ ατά  άπ οτομα  τά παιγνίδι, διακόφτει τό  θέλγη τρο , χαλά τή συντροφ ιά  
τώ νπ αιχτώ ν. Κ είνος πού αποχω ρεί μ ’ αυτόν  τόν τρόπο δέν ξαίρει νά παίζη . Ή  περηφά" 
νεια του ή τά  νεϋρα του τόν^κάνουν άδέξιο . Ό  καλός παίχτης ή ό  ευτυχισμένος, ά ς ποΰμει 
χαρακτήρας φαίνεται απ ό  τόν  τρόπ ο  πού δέχεται τήν κακοτυχία, άπό τήν ευθυμία ποΰ 
δείχνει στό  χαμό.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  Δ Ε Κ Α Τ Ο  Ο Γ Δ Ο Ο  

Τό παιγνίδι καί ό χαρακτήρας.

Π οτέ τό  παιδί δέν ξανοίγεται τόσο  δσο  δτα ν  παίζη καί μάλιστα δτα ν  παίζη μόνο του. 
Α ς π ροσπ αθή σουν  νά το  π αρατη ρή σουν καί θ ά  άνακαλύψ ουν άνετα  τό  εσωτερικό του, 

πού δέν μποροΰν καθόλου  ή μόνον έν μέρει καί ά ργά  μποροΰν νά τό άνακαλύψ ο'ΐν στίς 
ω ρες του τίς σοβαρές. Χ ω ρ ίς  νά τό  κ αταλάβη  τό  παιδί, διακρίνονται τά  γούστα  του, ή 
θέληση του, τά  αίσ& ήματά του , ή εξυπ νάδα  κι’ ή ή θ ικ ότη τά  του .

Τ ήν καρδιά  του ; Μά δέ θέλετε και μεγάλη μελέτη νά τήν γνωρίσετε. Τ ό  σκληρό 
παιδί βρίσκει ευχαρίστηση νά βασανίζη  τά  ζ ώ α , τό άπ ότομ ο  σπρώχνει τό σύ ντροφ ό  του 
χωρίς νά  νοιάζεται αν τοΰ κάνη κακό, τό  κακό πειράζει ώ ς  που νά π ληγώση , τό  ε γ ω ι
στικό αρπ άζει τό ομ ορφ ότερο παιγνίδι καί τήν καλύτερη θέση , τό  αυταρχικό παίρνει στά  
χέρια τή διεύθυνση τοΰ παιγνιδιού, τό ύπουλο κρύβεται καί π ροσπ αθεί ν’ άπ ατή ση , τό 
παλληκάρι αφήνει ευχάριστά τούς άλλους νά παίξουν μέ τή σειρά τους καί μ άλιστα  τούς 
βοηθάει να πετύχουν, τό φ ιλόδοξο  θέλει νά θ α υ μ ά ζετα ι, τό περήφανο δέν ομ ολογεί π οτέ 
τήν αποτυχία του, τό καυγατζίδικο μαλώνει κ άθε λίγο, τό γκρινιάρικο κακιώνει κι άδιά-- 
κοπα παραπονιέται π ώ ς είναι θ ΰ μ α , τό χαρούμενο βρίσκεται σ ’ άδιάκοπη καλορεξιά . Τ ό
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ζηλιάρικο πεισμώνει με την επιτυχία τών άλλων, τό εκδικητικό θέλει μέ κάθε μέσο νά \ι- 
κήση τό νικητή του. ' ■

IT θέλησή ανακαλυφτεται με κάθε μέσο. Τό δειλό, παιδί παίζει αδέξια μπρος στό κοινό 
γιατί το βλέμμα τοϋ άλλου τό στενοχωρει, τό τολμηρό ζητά τό ριψοκίνδυνο, τό άστατο 
βαρυεται εύκολα, τό δισταχτικο αποφεύγει το σκοπο γιατί δέν πετυχαίνει ποτέ νά ρίχνη 
στό σημάδι, κι οΰτε κερδίζει μιά παρτίδα στό τρέξιμο γιατί ποτέ δέν ξαίρει ποιό είδος 
•νά Ιπιδιωςη παρα πολυ, τό ασυλλόγιστο ενεργεί πριν λογαριάση, τό αποφασιστικό ανα
λαμβάνει πρωτοβουλίες, τό ΰποταχτικό ανακατεύεται στό πλήθος, ενώ τό άνϋπόταχτο δέν 
υποκύπτει εύκολα στά συντροφικά παιγνίδια, Τό πειθαρχημένο δέν ανέχεται καθόλου νά 
τοϋ εμποδίζουν τις κινήσεις του, τό δραστήριο δέν λογαριάζει καθόλου τήν κούραση, τό 
μαλακό καί απαθές δέν υποστηρίζουν τήν προσπάθεια....

Η εςυπναδα του φανερώνεται απο το αν καταλαβαίνη γρήγορα ή αργά ενα παιγνίδι, 
άπό τήν αφθονία συνδυασμών ποΰ κάνει, άπό τή λεπτότητα πού παίζει τό ρόλο του, άπό 
την επιδίξιοτητΓί τής επιτυχίας τών κινήσεων και τών πράξεων του,.τή λύση ή σύνθεση 
τών μικρών του προβλημάτων. Τό πνευματικό του επίπεδο παρουσιάζεται ελεύθερα σέ δλα 
του τά παιγνίδια.

Οσο για το ήθικο του, αυτό ανακαλυφτεται από την ανησυχία πού αισθάνεται μέ 
την απατη, τη στενοχώρια η-την παρακοή. Τό τίμιο παιδί έχει τρία πράματα πού δέν 
παραβιάζει : τόν κανόνα τοΰ παιγνιδιοΰ, τό πρόσωπο τών παιχτών καί τά πολλαπλά αν
τικείμενα πού μ’ αύτά ξαίρει πώς δέν πρέπει νά παίζη.

Ό  παιδαγωγός πού Ανακατεύεται στό παιγνίδι τών παιδιών βρίσκει δλα τά μέσα. Τό 
παιγνίδι δίχως έλεγχο καί βία κάνει τά παιδιά νά φανερώνονται ολόκληρα. Ό  δάσκαλος, 
πού βλέπει τούς μαθητές του μόνον στις ώρες πού εΐναι περιορισμένοι μέσα στήν τάξη 
δέν τούς ξαίρει καθόλου πέρα γιά πέρα.

Α . Η Α Μ Α Ϊ Ρ Ε  ,

Η ΜΕΘΟΔΟΣ DECROLY
( Ε υ ν έ χ ε ι α  ά ιτό  τ ο  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο )  Μ ε τ ά φ . Ά γ λ .  Μ ε τ ά λ λ ιν ο υ

ΙΟΥΛΙΟΣ Ό  ήλιος
Π ΑΡΑΤΗ ΡΗ ΣΗ .-Ό  θερισμός, ο ήλιος και ιά αστρα.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Ό σπόρος, ό μΰλος, ιό αλεύρι, τό ψωμί. Φώς καί 

σκιά, θερμότητα, επίδραση στά σώματα, αντανάκλαση·.
ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Ποΰ είναι .6 ήλιος ; Οί φαινομενικοί του 

μετατοπισμοί’ ή σκιά (έκταση, μετατοπισμοί, δύναμη, σχήμα). Ποΰ είναι τό φεγ
γάρι, τά άστρα (έκταση, μετατοπισμοί, δύναμη, σχήμα).

ΧΡΟΝΙΚ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Ό  χρόνος σχετικά μέ τόν δρόμο τοϋ ήλιου. 
ΜΕΤΡΟ.—Γιά τό θερισμό : Τό χερόβολο, τό δεμάτι, τό χεραμάξι, ή θη

μωνιά, ή. στοίβα, ό σιτοβολώνας, ό σπόρος, ή χούφτα σπόροον, ό σάκκος.
Μέτρα καί σταθμά σχετικά με τό άλεϋρι καί τό ψωμί. Γιά τόν ήλιο καί τά 

άστρα : Θερμότητες καί φώτα παραβαλλόμενα μέ θερμότητες καί φώτα τεχνητά.
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ.— ’Ε λεύθερη άνάγνωση  γιά κάθε παιδί.
’Ορθογραφία : Ή  καθημερινή οπτική άσκηση Οεξακολουθεΐ. Αυθόρμητη εργα
σία δλες τις βδομάδες. ’Ασκήσεις πληθυντικοί, γένους. Παιγνίδια φτιαγμένα άπό 
τά παιδιά.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ.—Μάζεμα τών προϊόντων τοΰ κήπου. 
'Ομαδική εργασία. Ό  θερισμός. Κατασκευή τοΰ ψωμιοΰ, υστέρα κατασκευή τοΰ 
άλευριοΰ. Πρόχειρα σχεδιάγραφήματα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Δεύτερη χρονιά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.—Τό παιδί, οί ανάγκες του, οί κινήσεις του.
Τό παιδί στήν οικογένεια.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—ΙΙώς κάνουν τίς κινήσεις, πώς ικανοποιούν τίς ανάγκες.
Τί μπορεί νά κάνη τό παιδί στήν οικογένεια.
ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Θέση τοΰ σπιτιού σχετικά μέ τό σχολείο.
Θέση τοΰ δωματίου τοΰ παιδιοϋ στό σπίτι.

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Πότε τό παιδί είναι στό σπίτι ; Πότε 
ερχεται σχολείο ; Πότε φεύγει δ πατέρας, πότε ερχεται, πότε εργάζεται ; ΤΩρες, 
φαγητού, ΰπνου, κτλ.

ΜΕΤΡΟ.—Μιά τάξη. Περισσότερες τάξεις. Πολλές τάξεις. Ό γεροντότε- 
ρος, ό νεώτερος στό σπίτι κτλ. Τό ίδιο γιά τά έπιπλα.

ΕΚΦΡ. ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ.— ’Ορθογραφία: Ή  οπτική άσκηση εξακολουθεί.
’Α νάγνωση : Προπαρασκευή προσωπικών αναγνωσμάτων άπό τό ϊδιο τό 

παιδί. Αυθόρμητη έργασία. Συζήτηση πού τήν προκαλεΐ τό παιδί. Θέμα σχε
τικό μέ τό κέντρο ενδιαφέροντος, πού πραγματεύονται.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ. — Άποκόματα άπό καταλόγους : Τά μέλη 
τής οίκογενείας. Πλαστική. Σχέδιο έκφρασης σχετικό μέ ασκήσεις παρατήρησης 
καί συσχετισμού.

ΟΧΤΩΒΡΗΣ-ΝΟΕΜ ΒΡΗΣ Διψώ Τό νερό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.—Προέλευση τού νερού. Σύγκρισή του μέ άλλα υγρά. 
Γάλα, λάδι, κρασί. Ή  προέλευσή τους καί ή προέλευση τοΰ νερού. Διαφάνεια, 
Παραβολή μέ άλλα υγρά. Άνοστο, άοσμο, άχρωμο. Ζεσταίνουν νερό, βράζει, 
εξατμίζεται. Ξεχείλισμα, πυκνότητα, διυλιστήριο, διαλυμένο, αποχρωματίζω.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Ευεργετήματα καί καταστροφές τοΰ νεροΰ. Πώς τις 
θεραπεύομε. Υδρόβια ζώα. ’Επαγγέλματα σχετικά μέ τό νερό. Τό νερό ποτό τών 
φυτών, τών ζώων, τών ανθρώπων. Πώς τό νερό παρουσιάζεται στό «ώμα. Δά
κρυα. Ούρα. Ιδρώτας. Πώς έχουν στά σπίτια νερό ; ’Υδραντλίες, βρύσες, πηγά
δια, στέρνες, σωλήνες. Υδραγωγείο. Πώς διοχετεύεται τό νερό. Κίνδυνοι άπό 
πολύ νερό. Υγρασία στό σπίτι. Πώς προφυλάγεται κανείς άπό τό νερό. Τέχνες 
κα'ι επαγγέλματα σχετικά μέ τό νερό.
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ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Πηγή, προορισμός, θέση, νερό, ποΰ μέ
νει. Μέρος πού to τοποθετούν.

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ. — Έ ννοια τών ημερών, ώρες, εποχές. 
Πότε προ παντός βρέχει ; Ά πό πότε δέν εβρεξε πιά ;

ΜΕΤΡΟ. Συγκριτικές ασκήσεις σχετικες με βάρη, χωρητικότητες, χρόνο, 
επιφάνειες. Πόσο νερό πίνει κάνεις τήν ήμέρα, σέ μιά εβδομάδα κτλ.;

Ποσος καιρός χρειαζεται γιά νά πιή κάνεις ενα ποτήρι νερό ; Γεμίζουν 
εναν κουβά νερο, τον αδειαζουν, λυωνουν ενα κομμάτι πάγο.

Πόσα ποτήρια νερο χωρεΐ ενα μπουκάλι, μιά μπουκάλα ; Πόσα μπουκάλια 
σ’ εναν κουβά ; κτλ.

Επιφανεια νερού ποΰ χύθηκε άπό ενα ποτήρι πάνω στό τραπέζι. Τό ίδιο 
γιά άμμο, .χώμα, ρύζι κτλ.

Παραβολή βάρους νερού καί άμμου* νερό καί πάγος' νερό καί άλλες ουσίες

ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ. -  ’Ανάγνωση 
Γραμματικη. ’Ορθογραφία. Χειροτεχνικές ασχολίες.

ΗΘΙΚΗ Υ γιε ινή . —Πώς πλενεται κανείς. Τί πρέπει νά κάνουν γιά νά 
καθαρίζουν τ ι  δόντια. Πρέπει νά σκουπίζουν τά πόδια. Δέν πρέπει νά πίνη κανείς 
δταν είναι ξαναμένος. Κίνδυνος άπό τά βρεμένα πόδια. Οί πνιγμοί.

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ Κρυώνα» Προφύλαξη από τό κρύο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Πώς προστατεύονται τά ζώα. Πώς τά προστατεύομε 
Πώς μάς προστατεύουν. Εκείνα πού ναρκώνονται, πού κάνουν προμήθειες, πού 
φεύγουν, πού εξημερώνονται, πού έρχονται σέ μάς άπό τόπους πιό ψυχρούς. Πώς 
τα βοηθάμε, πώς μάς βοηθούνε νά προστατευώμαστε.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Κατοικία. Ρουχισμός. Τροφή στις ψυχρές χώρες. Πώς 
προφυλάγονται άπό τό κρύο τά ζώα τών θερμών χωρών.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Περίχιορα,δπου μαζεύουν άχρηστα ροΰχα, 
οπου τά πουλούν. Κάρβουνα, τζάκια, κεντρική θέρμανση. 'Υλικά κατασκευής. 
Προμηθευτής.

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΓΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Πότε κάνει κρύο. Ποιά ώρα τής ημέρα; 
κάνει περισσότερο κρύο. Πότε φόρεσαν τά χειμωνιάτικα ροϋχα, τό πανωφόρι, 
μάλλινες κάλτσες, χοντρά γαντια κτλ. Επαναβλέπουν τόν πίνακα πού έγινε στήν 
τάξη. Υπολογίζουν, παρατηρούν πόσος καιρός χρειάστηκε γιά νά φθαρούν, βαλ- 
θοϋν, λερωθούν, άγορασθοϋν τά ρούχα.

ΜΕΤΡΟ. Μετρικες ασκήσεις με ροΰχα : βάρος, διαστάσεις, πάχος. Μέτρο 
*ιέ τή βοήθεια ρούχων. ’Ασκήσεις διαφόρων αισθήσεων μέ υφάσματα.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ.—Λεξιλόγιο  : Μεταξωτό, μάλλινο, μαλακό, 
«γριο. Ιδιότητες ενός φορέματος : στενό, σφιχτό, μικρό, μεγάλο, πλατύ, μακρύ, 
σχισμένο, μπαλωμένο, διορθωμένο, καινούργιο, παληό, λεκιασμένο, βρώμικο, κα
θαρό, περιποιημένο, άφράτο. >■·,·.. Λ  , . ’ -
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Κρύο, ριγηλό, δροσερό. Χειμωνιά. Πημένο. Τουρτουρίζω. Κρυάδα. Παγω
μένο. Κρυσταλωμένο.

Ντυμένος τής φτήνιας, τής ώρας, τοΰ κουτιού. Ντυμένος μέ μιά σπιθαμή
-ύφασμα. "Ενα κρύο διαβολεμένο.

Ά νά γνω ο η  : ’Ελεύθερες εργασίες. Συζητήσεις. Γραμματικές ασκήσεις.
ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ.—Φτιάχνουν ενα φόρεμα άπό χαρτί, άπό 

■ύφασμα, ενα γάντι, ενα παπούτσι. Τοπειο. Σκηνές του χειμώνα.
ΗΘΙΚΗ.—Σέ τί μάς χρησιμεύουν τά ζώα.
Πρέπει νά είμαστε περιποιητικοί.
Προφύλαξη άπό σκόρους. Πώς βουρτσίζουν, καθαρίζουν, βγάζουν τούς 

λεκέδες.

Φ Λ Ε ΒΑ ΡΗ Σ-Μ Α ΡΤΗ Σ Κρυώνω Τό κάρβουνο κ«ϊ τό ξύλο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. —Παραβολή μεταξύ ξύλου καί κάρβουνου. Χρώμα. Τρα
χύτητα. Τό πορώδες (ενέργεια τού νερού). Βάρος. Μέ τήν τριβή. Στή φωτιά. 
Λάμψη. Θαμπό. Μέ χτύπημα. Σκληρότητα.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ.—Γιατί μεταχειρίζεται κανείς ξΰλ.ο γιά ν ’ άνάψη φω 
τιά, κάρβουνο γιά νά διατηρηθή ή φωτιά ; Γιατί τό κάρβουνο είναι μαύρο ; Πώς 
γίνεται καί τό κάρβουνο καίεται ; καί τό ξύλο ; Γιατί οι θερμάστρες είναι άπο 
λαμαρίνα, χυτό σίδερο ; Γιατί χρησιμοποιούνται δυσδιάλυτα τούβλα στό εσωτε
ρικό ; Γιατί οί καπνοδόχες δέν πηγαίνουν μέσα στή γή ; Συστήματα χαρακώματος 
πών φουρνέλων (κλειδιά, άερισμός).

Μετασχηματισμός τοΰ ξύλου σέ κάρβουνο.
Γιατί βάζουν τά κάρβουνα στήν αποθήκη.
’Από πού έρχεται τό κάρβουνο.
Ποιάν εποχή κάνομε προμήθεια κάρβουνου ; Γιατί ;
Ποιό κάρβουνο μεταχειρίζεται κανείς στό σχολειό, στό σπίτι ; Γιατί ;
’Ανάγκη θέρμανσης.
ΜΕΤΡΟ.—Επανέρχονται σέ σημεία τής παρατήρησης. Δημιουργούν κλί

μακες αντικειμένων ανάλογα μέ τίς βαθιιίδες τών ιδιοτήτων τους.
Μέτρο τών διαφόρων ενεργειών πού προκαλεΐ ή χρήση τού ξύλου καί τού 

κάρβουνου. Πόσους κουβάδες κάρβουνο μεταχειρίζεται κανείς τήν ήμέρα, τή βδο
μάδα, τό μήνα (καιρός κρύος, γλυκός) μέσα στην τάξη, σέ ολες τις τάξεις, στό 
σπίτι. Πόσα κομάτια ξύλο γιά νά άνάψη κανείς φωτιά, τήν ήμέρα, τή βδομάδα, 
κτλ. Πόσες φτυαριές χωρεΐ ενας κουβάς ; Πόσοι κουβάδες στη θερμαστρα ; Ποσοι 
κουβάδες σέ ενα σάκκο ; Πόσοι σάκκοι στήν αποθήκη ;

Πόσα χειραμάξια κάρβουνα καίει σ' ενα χρόνο τό σχολείο ;
Γιά πόσον καιρό ανάβει κανείς φωτιά ;
Βάρος ένός κουβά μέ ξύλα καί ένός κουβά μέ κάρβουνα, κτλ.
Τιμή τοΰ ξύλου, τοΰ κάρβουνου. Παραβολή μέ πραγμάτων

^τροφίμων, ρούχων, κτλ.). , ν ώ τ υ φ  ν ΰ τ  w « o n » r A '  . b j i b M  „ί<>ττ
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Τί καίεται γρηγόρώτερα. ’Ίδια χωρητικότητα κάρβουνου και ξύλων.
Ερευνούν.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Προέλευση τοΰ κάρβουνου. Πηγή τοΰ ξΰλου. Τό ξύλο* 

τό κάρβουνο άπό τήν πηγή τους ως τήν κατανάλωσή τους. Τέχνες και επαγγέλ
ματα σχετικά με την θέρμανση. Οί διάφορες θερμάστρες τοΰ σπιτιού : κινητή 
κουζίνα, κεντρική θέρμανση. Απο τι είναι καμωμένα. Γά διάφορα συστήματα 
θέρμανσης. Μαγκάλια. Διάφορα κάρβουνα.

Εξαγωγή τοϋ κάρβουνου. Ώρυχεΐο. Ξΰλο πού χρησιμοποιείται γιά τή θέρ
μανση.

Χρησιμοποίηση ξΰλων : σκληρών, λευκών, λεπτών, μέ ρετσίνι, ξενικών. 
ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.— Θέση τοΰ κάρβουνου, τοϋ ξΰλου. Ξυλά

δικα, καρβουνάδικα. ’Από ποΰ ερχεται τό κάρβουνο. Ά πό ποΰ τό ξΰλο ; Κατα
στήματα ποΰ πουλούν ξύλινα πράγματα, έπιπλα κτλ.

Δωμάτια πού μέσα σ’ αυτά ανάβουν φωτιά.
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Καιρός πού χρησιμοποιείται γιά διάφο

ρες εργασίες. Πόσος καιρός χρειάζεται γιά νά ρίξη κανείς μιά φτυριά κάρβουνο, 
γιά νά καή ενας κουβάς κάρβουνο, νά γεμίση ενας κουβάς, νά άδειάση. Πόσον 
καιρό θέλει ό θυρωρός τό πρωΐ γιά νά άνάψη τίς θερμάστρες, νά τίς άδειάση, νά 
τίς ετοιμάση. Ποιαν ώρα σηκώνεται ; Ποιους μήνες τοϋ χρόνου ανάβει τίς θερ
μάστρες; Π ο^ς μερες εχει κανείς φωτιά. Πόσες ώρες τήν ημέρα ;

Πόσο διαρκεΐ ή καύση ενός σπίρτου.
ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ.—Λ εξιλόγιο :  Δασωμένο. Δάσος. Ξέφωτο^ 

Ακρια. Δρυμός. Ξΰλο ξερό, πράσινο, σκληρό, σαρακοφαγωμένο, σάπιο, λοΰστρο 
γυαλισμένο. Κάρβουνο, καρβουνιάρης. καρβουνάδικο. Μαύρο σάν κάρβουνο,

Ά νάγνω ση  : Σχετική μέ τό κέντρο πού μελετήθηκε. Ύπαγορέψεις. Χειρο
τεχνικές εργασίες. Παιγνίδια γραμματικής,

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ .—Σχέδιο : 'Ο ξυλοκόπος. 'Ο θυρωρός 
σχίζει ξΰλα, ανάβει τή θερμάστρα. Προμήθεια κάρβουνου στό σπίτι. Κάνει κρΰο 
καί ζεσταίνεται κανείς κοντά στή θερμάστρα τής τάξης. Ή  θερμάστρα τοΰ σπι
τιού. ’Ελεΰθερο σχέδιο.

Χειροτεχνία : "Ενα μικρό φουρνέλο μέ τούβλα στόν κήπο. Έ να  μικρό 
φουρνέλο άπό τενεκέ.

Κόβουν μικρές σχίζες. (αριθμητική)
Κόβουν ροκανίδια γιά νά αντικαταστήσουν τό χαρτί.
ΗΘΙΚΗ.—Πόσο οί ανθρακωρύχοι είναι εκτεθειμένοι. Πηγαίνουν νά δούν 

(σέ διώρυγα, σέ φτωχικό δρόμο) τά παιδιά πού ψάχνουν γιά κάρβουνα. Αγορά 
μέ κουβάδες (ελλειψη χρημάτων). Κίνδυνος άπό τή φωτιά. Προφυλάξεις. Ιστορία. 
Κίνδυνοι άπό ασφυξία,

ΑΠΡΙΛΗΣ—ΜΑΗΣ Τά φυτά την άνοιξη (Θ έμα ευκαιρίας)·

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.—Πειράματα σχετικά μέ τήν βλάστηση. Φώς. Αέρας. 
'Υγρασία. Κυκλοφορία τοΰ χυμοΰ. Εκβλάστηση. ’Όψη τών φυτών. Ρίζες. Βλα
στοί. Μάτια. Ανατομία τών φυτών.
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ.—Ιδιότητες τών δένδρων καί τών φυτών. Γιατί ενα 
δέντρο μαραίνεται ; Γιατί τά φύλλα είναι πράσινα ; Γιατί τά λουλούδια έχουν 
ζωηρά χρώματα ; Γιατί φυτεύεται στή γή σπόρος μέ βλαστάρι ; Γιατί οι βλα
στοί εΐναι φλουδωτοί ; Γιατί τά φυτά δέν κινούνται ;

'Ορισμένη κατασκευή επίπλων. Κατασκευή. Σχήμα. Χρώμα.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.—Ή  ρίζα στή διατροφή, τή βιομηχανία, τήν ιατρική.

'Ο βλαστός » » »
Τό φύλλο » » »
Τό άνθος » » · »
Ό  καρπός » » »
Ό  σπόρος » » »

ΜΕΤΡΟ.—Παραβάλλουν τό ύψος διαφόριον βλαστών πρώτα μεταξύ τους, 
ύστερα μέ τό δικό τους ύψος, τοΰ δαχτύλου, τοΰ βραχιονιοΰ, μέ τό δλο τους ύψος, 
τό ύψος τής τάξης, τό πάχος τών βλαστών, μέ τά χέρια.

Αντοχή στό λύγισμα, στό σχίσιμο, στό χαράκωμα, στό χτύπο μέ άλλα σώ
ματα. Πόσα μάτια, φύλλα άπό τή μιά πλευρά τοΰ βλαστού.

Ή λικία τών κλάδων. Κλάδος ξεραμένος, φρέσκος. Παραβάλλουν τό μάκρος 
τών φύλλων. ^Παραβάλλουν βλαστούς : γαλαχτερός (κραμπί), τραχιός (μολόχα), 
τριχωτός (μυόσωτο), άγκαθερνός (φιδόχορτο), μπαμπακένιος (φλόμος ; γιατρικό 
βοτάνι), αγκαθωτός (τριανταφυλλιά), λοΰστρος (μπιζέλι). Κάνουν κλίμακες άπό 
διάφορα πράσινα : μάτια, φύλλα, βλαστοί.

Αντοχή τους στόν άνεμο. Καλάμι. Βελανιδιά.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Χρησιμοποίηση τοΰ ξύλου τών διαφόρων δέντροκν 

(κατασκευή, λεπτουργική, εβενουργική). Τά ξύλινα πράγματα τοΰ σπιτιού, τοΰ 
δρόμου. Ποιές τέχνες κι επαγγίλματα εργάζονται τό ξΰλο.

Τά εργαλεία πού βοηθοϋν τόν άνθρωπο νά εργάζεται τή γή.
ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Τά φυτά πού μας έρχονται άπό τό Κογκό. 

Ποΰ βάζομε ξύλινα πράγματα στήν κουζίνα. Γιατί τέτοια θέση ; Ποΰ βάζομε τά 
ξύλα στά σπίτια ; Ποΰ βρίσκεται τό κάθε δέντρο τοΰ κήπου; Ποΰ τοποθετούν τό 
τάδε ή τάδε δέντρο ; Ποΰ υπάρχει ξυλέμπορος ;

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ. — Πόσο διαρκεΐ ή ζωή ένός μολυβιοΰ, ή 
μιας καρέκλας κτλ. εξαρτιέται άπό τό παιδί ; Πότε τά δέντρα βγάζουν βλαστούς ; 
Κείνα πού βγάζουν πρωτήτερα, κείνα πού βγάζουν ύστερώτερα. Άπό ποιο μήνα 
δέν έχομε άπό τό τάδε λουλούδι, άπό τόν τάδε καρπό ;

ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ.—Λεξιλόγιο : Μέρη τοϋ φυτοΰ. Κλο̂ νί  ̂
κλαδάκι, κλάδος. Φύλλο. Φυλλωσιά.

’Α νάγνωση : Γραμματική. Ε πίθετα . Παιγνίδια.
Ασκήσεις κλίσειος ρημάτων μέ μορφήν παιγνιδιών.
ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ .—Σχέδιο : ’Όψη τής άνοιξης σέ διάφορα 

μέρη. Τό φύλλο στή διακόσμηση.
Χορτοκοπτική. Πλαστική. Χαρτοτεχνία. Ξυλοτεχνία (δάσος, έ'πιπλα). Λαχα

νόκηπος. Δενδρόκηπος. Όμαδική έργασία.
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ΗΘΙΚΗ. — Πώς πρέπει νά περιποιούνται καί νά προστατεύουν τά φυτά. 
Πρακτικές ασκήσεις,

ΙΟΥΝΙΟΣ ’Εργάζομαι Τά μέ«α μεταφοράς
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.—Πώς τό παιδί μεταφέρεται. Πώς τό παιδί μεταφέρει. 

Πώς τά πράγματα μεταφέρονται.
Μέσα αεταφοράς γιά τόν άνθρωπο, τά ζώα, τά αντικείμενα. Μέσα μεταφο

ράς, πού κινούνται μέ άνθρωπο, μέ ζώο, μέ τόν ηλεκτρισμό, τόν ατμιό.
Πώς τά ζώα μεταφέρονται.
ΜΕΤΡΟ.—’Όχημα χωρίς τροχό, μ’ έναν τροχό, μέ δυό, τρεις, ΐέσσερες, πε

ρισσότερους άπό τέσσερες.
Όχήματα γιά ενα πρόσωπο, δυό, λίγα πρόσωπα, πολλά πρόσωπα.
’Αριθμός βαγονιών ένός τράμ, τραίνου.
’Αριθμός θυρών, τζαμιών, κα9ισμάτων.
Άριθμητ. ασκήσεις σχετικές μέ τήν ταχύτητα. Καιρός πού κερδίζει κανείς.
Τό πιό μακρουλό ό'χημα, τό πιό κοντό, τό πιό ψηλό, τό λιγώτερο ψηλό (πα- 

ραβ. μέ τό παιδί) κείνο πού τρέχει γρηγορότερα, αργότερα, μικρές αποστάσεις, 
μεγάλες, (κλίμακες).

Ποιό είναι πιό διαδεδομένο, πιό σπάνιο.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ.—Χρησιμότητα τών μέσων μεταφοράς ; 'αποφεύγουν 

τήν κούραση, επιτρέπουν περισσότερη γρηγοράδα, προφυλάγουν άπό τίς καιρικές 
μεταβολές, κουβαλούν πολλά πρόσωπα.

Προσδιορισμός τής κατασκευής τους.
"Οχημα γιά βαριά πράματα, πιό γρήγορο, καί γιά τά δυό.
Ποιό σκοπό έχουν οι σούστες. Ποΰ τίς τοποθετούν ; γιατί ;
Γιατί οι μεγάλοι τροχοί, οί μικροί, οΐ λεπτοί, οί χοντροί, οί σιδερένιοι, οί 

ξύλινοι.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Τά διάφορα αμάξια γιά πρόσωπα. Αυτοκίνητα. Τράμ 

καί τραίνα. Πλοία. ’Αερόστατα. Όχήματα γιά εμπορεύματα.
Μέρη τοΰ άμαξιοΰ. Υ λικά  πού χρησιμοποιούνται. Δρόμοι κατάλληλοι γιά 

τά μέσα τής μεταφοράς.
ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ. —Τά μέσα μεταφοράς στήν έξοχή, στήν 

επιφάνεια τής γης, κάτω άπό τήν επιφάνεια τής γης, πάνω στό νερό, κάτω άπό 
τήν επιφάνεια τοΰ νερού, στόν άέρα, μακρυά άπό δώ.

Στις Βρυξέλλες, σέ ποιό μέρος βλέπει κανείς περισσότερα αμάξια.
Ποΰ υπάρχει γκαράζ; 'Η αποθήκη τών τράμ; Ό  σταθμός; Τό αμαξοστάσιο; 

Υπόστεγα γιά αμάξια;
Ή  διαδρομή τών τράμ.
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—1. Πόσος καιρός χρειάζεται γιά νά γ ί

νουν διάφορες διαδρομές.
2. Πόσος καιρός γιά νά φτιαστή ένα αμάξι, ένα βαγόνι, ένα τράμ.
3. Πόοον καιρό διατηρείται ένα αμάξι, ένα αυτοκίνητο.
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4. Καιρός πού μεσολαβεί άπό διάφορα επεισόδια τής ζωής τών παιδιών 
<»ς σήμερα.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ.—Λεξιλόγιο: Τί κουβαλά τόάμάξι, τό ό'χημα.
’Ιδιότητες, ελαττώματα. ΓΙαράγωγα. Σηνηθισμένες εκφράσεις. ’Ονόματα 

οδηγών.
’Ορθογραφία '. Καθημερινή οπτική άσκηση.
Γραμματική. Θηλυκό τών επιθέτων. Παιγνίδια.
ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ .—Σχέδιο : Διάψορα οχήματα α) σκηνές 

•συνδυασμένες' β) φτιαγμένες γιά τά παιδιά’ γ) άναμνήσεις.
Χ ειροτεχνία : Κατασκευή μέσων μεταφοράς.
ΗΘΙΚΗ.—Προφυλάξεις στό δρόμο. Προσοχή στά τράμ. Ποιό βάδισμα 

προτιμιέται.
Προφυλάξεις πού λαβαίνομε γιά νά αποφεύγουμε τούς κινδύνους.
Ποΰ υπάρχει κίνδυνος; Τί πρέπει νά κάνουν αν έχουν αδερφό ή άδερφούλα 

<ττό δρόμο;

ΙΟΥΛΙΟΣ *0 «λιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. — Φώς. Διάδοση. Σκιά. Θερμότητα. Διαστολή. Θέση τοΰ 

ήλιου στις διάφορες ώρες τής ημέρας.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ.—Ά γρύπνια καί ύπνος. Γιατί εργάζεται κανείς τήν 

ήμέρα καί κοιμάται τή νύχτα. Χρώμα τών ρούχων.
Γιατί ντύνονται μέ χρώματα στά εύκρατα μέρη, μέ άσπρα στις θερμές καί 

’ψυχρές χώρες ; Γιατί κάνει ζέστη τό καλοκαίρι καί κρύο τό χειμώνα ! Γιατί άλ- 
ληλοδιαδέχεται ή μέρα τή νύχτα ; Γιατί τό καλοκαίρι έχομε μέρες μεγάλες καί τό 
χειμώνα μικρές ;

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.—Χρήση καθρεφτών’ καλλωπισμός, στολισμός.
Άντανακλαστήρες άπό τούς φανούς τών οχημάτων.
’Αέρας ζεστός. Κρύος. Δροσερός. Χρήση του.
Ό  άνεμος.
Τά παραθυρόφυλλα. Οί γρίλιες. Ή  όμπρέλλα τού ήλιου.
ΜΕΤΡΟ.—Μέτρηση τής σκιάς. Μάκρος σκιάς ένός αντικειμένου. Μέτρησή 

της σέ διάφορες ώρες τής ημέρας. Συμβολικές σημειώσεις. Γραφικά.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Μετεωρολογικά φαινόμενα. Τό ουράνιο τόξο. Ή  χα

ραυγή. Τό σούρουπο. Τέχνες καί επαγγέλματα τής ημέρας, τής νύχτας.
Ό  ήλιος καί ή επίδρασή του στούς ανθρώπους.
Υ γε ία . Άρρώστεια.
Ό ήλιος καί οί άγριοι.
Καταστροφές τοΰ ήλιου (ξηρασία). Πώς τή θεραπεύουν.
Ή  πυξίδα.
ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Ενέργεια τού ήλιου. Θερμές χώρες. Πώς 

προστατεύονται. Όμπρέλλα τοΰ ήλιου. Βεντάλια. Νερό. ’Άσπρα ροΰχα.
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Ή  βλάστηση στις θερμές χώρες.
Χαρακτηρισμός μερών, ποΰ λούζονται από τόν ήλιο, πού σκιάζονται.
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ.—Περίοδοι θερμότητας. Ά  πό πότε %oiv8t 

ζέστη ;
Πόσους μήνες τό χρόνο κάνει ζέστη ;
Πόσους μήνες’ εχει κάθε εποχή.
Συνεχίζουν τό ημερολόγιο.
ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ. — Λεξιλόγιο  ; Χρώμα. Τόνος. ’Απόχρωση. 

’Ανοιχτό. Θαμπό. Διάφανο. Σκιερό. Σκοτεινό. Βαθύ. Λαμπερό. Σπιθοβόλο^ 
Λάμπει. Γ ιαλ ίζε ι.’Ακτινοβολεί. ’Αστράφτει. Σκιόφωτο. ’Αμαυρό. Ξεπετώ.

Άνάγνωση καί ΰπαγόρεψη κάθε μέρα. ’Ελεύθερες Ιργασίες. Συζητήσεις.
Γραμματική : Μετατρέπουν τόν ενικό σέ πληθυντικό. Γό θηλυκό σέ αρ

σενικό. Παιγνίδια.
ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ.—Χαρτοκοπτική καί Πλαστική. Ό  κήπος 

τοΰ σχολείου αύτή τήν εποχή.
Σχέδιο : Τό φώς. Τό σκοτάδι. Τό καλοκαίρι. Ό  χειμώνας. Τοπεΐο τοΰ κα

λοκαιριού. Χειμωνιάτικο. Ή  πόλη τήν ημέρα, ή πόλη τή νύχτα.
ΗΘΙΚΗ.—Προφυλάξεις : ’Ένταση τοΰ ήλιου, τής θερμότητας.
Τί κάνουν σέ περίπτωση ηλίασης. Τί πρέπει νά πίνη κανείς γιά νά ξεδιψάση^
Ά ς  προσπαθήσουμε νά δώσωμε ένα χαρακτηρισμό κάθε μέρους αϋτοΰ τοΰ 

προγράμματος. Εΐδαιιε λοιπόν πώς οί ασκήσεις πού ζητάμε είναι τριών ειδών 
Παρατήρηαη, συσχετισμός και έκφραση.

Ιο) 'Ο Δρ Decroly ονομάζει Παρατήρηση ένα σύνολο ασκήσεων, πού 
έχει σκοπό νά άναπτύξη τό πνεΰμα τής παρατηρητικότητας τών παιδιών' κ ι’ αύτό 
είναι π. χ. περίπατοι, εκδρομές, μαθήματα έννοιας καί μέτρου σέ εφαρμογή κα
θώς επίσης καί αντιπαραβολή άποδίίξεων σχετικών μέ τό κέντρον ενδιαφέροντος, 
πού πραγματευόμαστε. Ή  Παρατήρηαη εΐναι τό κέντρο ιδεών πού γύρω του θά 
συγκεντρωθούν ολα τά άλλα μαθήματα.

2ο) «) ’Έχομε ασκήσεις μέ σκοπό νά μορφώσουν τήν κρίση καί τό λογικό, 
νά προετοιμάσουν στήν επεξεργασία γενικών ιδεών αύτές περιλαβαίνουν τήν με
λέτη τών στοιχειωδών βιομηχανικών μεθόδων μέ πειράματα καθώς επίσης καί 
τήν επίσκεψη σέ εργαστήρια καί εργοστάσια.

β) ’Έχομε πραχτικές ασκήσεις, συλλογές καί αλλα μέ σκοπό νά δόσουν τήν 
έ'ννοια τής ζωής στούς διάφορους τόπους καί στούς διάφορους καιρούς.

Αύτό ό Δρ. Decroly τό λέγει Συσχετισμό κι’ άνταποκρίνεται μέ τήν ιστο
ρία καί τή γεωγραφία.

οο) ’Έχομε ασκήσεις πού έχουν σκοπό νά ευκολύνουν τή συγκεκριμένη καί 
άφηρημένη έκφραση.

'Η συγκεκριμένη έκφραση περιλαβαίνει τήν πλαστική, τό σχέδιο, τήν χαρ- 
τοτεχνία, τή ραπτική, κτλ.

Ή  άφηρημένη έκφραση περιλαβαίνει τήν άνάγνωση, τήν ορθογραφία, τίς 
ελεύθερες εργασίες καί τις συζητήσεις.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Τά μαθήματα παρατήρησης έχουν σκοπό :
Ιο) Νά συνηθίσουν τό παιδί ν ’ άποχτήση συνείδηση τών φαινομένων κάνοντας 

ί ο  νά ερευνά τά αίτια των γεγονότων, νά βεβαιώνεται γιά τά αποτελέσματα.
2ο) Νά δίνουν στό παιδί δσο τά δυνατό πιό συγκεκριμένα τις πολυσύνθετες έν

νοιες τίς σχετικές μέ τή ζωή, δπως ώρίστηκε πάρα πάνω.
3ο) Νά μελετούν τά παιδιά τί; Ικδηλώσεις τής ζωής μερικών τύπων καί άπ’ 

αύτές σιγά-σιγά νά βγάζουν εννοιες τής γενικής εξέλιξης των φυτών, ζώων καί τοΰ 
εαυτού τους.

Αύτά τ ί  μαθήματα παρατήρησης χωρίζονται σέ δυό λογής ποΰ μεταξύ τους 
διακρίνονται πολύ καθαρά :

Ιο) Στά μαθήματα ευκα ιρ ίας ' αύτά λαβαίνουν αφορμή άπό τυχαία επεισό-
σόδια πού αναφαίνονται στό διάστημα τοΰ χρόνου κι’ αύτά γίνονται κυρίως :

α) Παρατηρώντας κάθε πρωί τί βυνέβη στήν τάξη άπό τήν προηγούμενη μέρα 
π. χ. μεγάλωσε ενα φυτό, γεννήθηκε ή ψόφησε Ινα ζώο, βλάστησε ενα σπέρμα, 
αναπτύχθηκαν οί βλαστοί.

γ) Μελετώντας τίς μεταβολές τών μετεωρολογικών φαινομένων, τίς άλλαγές 
τοΰ καιροΰ, τών έποχών, τή βροχή, τόν άνεμο, τή μπόρα, τή θερμοκρασία κτλ.

γ) Ταξινομώντας τά αντικείμενα πού τά παιδιά φέρνουν απ ’ τά σπίτια τους ή
πού τά έχουν μαζέψει στόν περίπατο, στήν εκδρομή.

δ) Παρακολουθώντας τον τρόπο τής ζωής τών ζώων πού τρέφουν στό σχολειό 
(γυρίνου;, μεταξοσκώληκες, κάμπιες, σκουλήκια αλευριού, κουνέλια, ποντίκια, κό
τες, σπίνους κλπ).

2ο) Στά καθαυτό μαθήματα παρατήρησης' αύτά συνδέονται μέ τό κέντρο 
ενδιαφέροντος, πού Ιχει νά μελετηθή.

Πώς γίνονται αύτά ;
Με επιδέξιες ερωτήσεις προσπαθούμε πρώτα νά πάρουμε μιάν ιδέα άπό κείνα 

πού ξαίρει ό μαθητής σχετικά μέ τό συζητούμενο θέμα. Τό παιδί εκφράζει αυθόρ
μητα τίς ιδέες του σχετικά μέ τά φαινόμενα ή μέ τά πράγματα πού συζητούν κι’ ό 
δάσκαλος τι,ΰ διορθώνει ή συμπληρώνει τίς εσφαλμένες.

Κάνοντας αύτή τήν προεργασία ό δάσκαλος προοπαθεϊ νά συνδέση τό νέο θέμα 
με άλλα πού έχουν πριν σιιζητηθη ή πού τά γνωρίζει τό παιδί άπο προσωπική του 
πείρα, 'Όταν αύτή ή προπαρασκευαστική εργασία τελειώση, ό δάσκαλος θά πρέπη 
νά μαζέψη, νά ταιριάξη δλες αύτές τίς ιδέες πού εξωτερικεύτηκαν καί νά πλη- 
ρώση τά κενά.

Ξεκινούν λοιπόν άπό τίς αισθήσεις, προχωρούν παραβάλλοντας τίς διαφορές 
πού υπάρχουν μεταξύ τών άντικειμένων καί φτάνουν στήν επεξεργασία άπό γενική 
άποψη. Χάρις σ’ αύτή τήν επεξεργασία θά μπή σέ κίνηση ό συλλογισμός. Δέν εί
ναι προτιμώτερο νά μάθουμε τό παιδί νά σκέφτεται παρά νά τό μαθαίνουμε νά 
φτάνη ώς τή γενική άντίληψη ;

Τό παιδί πού θά εχη βρή μόνο του αύτές τίς εννοιες θά χαταλάβη καί θά 
μάθη νά τίς έφαρμόζη σέ ξεχωριστή περίπτωση. Τό άποτέλεσμα αύτής τής έργα-
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οίας, δηλαδή τά νά σχηματίζεται ενα σύνολο στό πνεϋμα τοΰ παιδιοΰ, μένει εντυ
πωμένο στή μνήμη ή μ’ ενα σχέδιο, ή μέ μιά φράση γραμμένη. "Υστερα ερχεται ή 
εφαρμογή τών άποχτημένων γνώσεων πού μάς κάνει νά δοΰμε άν αυτές έγιναν κα
ταληπτές κα'ι αν εφαρμόστηκαν σέ σειρές προσαρμοσμένων άσκήσεων : περιλήψεις, 
ελεύθερες εργασίες, εφαρμογή στήν καθημερινή καί κοινωνική ζωή. Αύτά τά μα
θήματα παρατήρησης γίνονται οσο το δυνατόν μέ μιά τάξη προσδιορισμένη Ιτσι 
πού τά παιδί νά προχωρή μέ σειρά στήν εξέταση όποιουδήποτε φαινομένου ή Αντι
κειμένου πού εχει σχέση μέ τήν ΰλη τοΰ προγράμματος. Γενικά άρχίζει κανείς νά 
τά κάνη νά βλέπουν τά φαινόμενο, υστέρα πασχίζει νά τό γνωρίσουν μέ τή μεσολά
βηση άλλων αισθήσεων (ά?ή, γεύση, όσφρηση, κινητήριες αισθήσεις), καί τέλος 
προβαίνει σέ πειράματα πού θά δόσουν στο παιδί άκόμα πιό ακριβείς πληροφορίες.

Είδαμε πώς οί άσκήσεις παρατήρησης έχουν σκοπό τά θέσουν τό παιδί άπ’ 
εύθείας σέ επαφή μέ τά πράγματα, τίς υπάρξεις, τά γεγονότα, επεισόδια, φαινόμενα. 
Τό υποχρεώνουν νά χειρίζεται, νά αισθάνεται, νά γεύεται όλα τά αντικείμενα, νά 
κάνη πάνω σ’ αύτά χίλιες δυό δοκιμές.

Ή  μόνη έργασία παραγωγικής πρόσκτησης, ή μόνη εργασία άφομοίωσης πού 
εΐναι σέ αρμονία μέ τά μέσα τής σκέψης του, είναι εκείνη πού γίνεται μέ τή στενή 
επαφή μέ τά πράγματα.

"Οσον άφορά τίς μικρές τάξεις, εκείνες πού γι’ αύτές ή παρατήρηση εχει πε
ρισσότερη σημασία καί όφείλει νά εξετάζεται πιό βαθειά, ό δάσκαλος μπορεί νά 
άφεθή στήν εκλογή τών κέντρων ενδιαφέροντος νά όδηγιέται άπό τή φύση τήν 
ίδια, άπό τό περιβάλλον, δπου τό παιδί ζή, άπό τό περιβάλλον τοΰ σχολείου, άπό 
τά τυχαία επεισόδια πού παρουσιάζονται. ’Οφείλει νά λάβη γνώση τών υλικών πού 
θά τοΰ χρειαστούν, τών υλικών πού μπορεί νά προμηθευτή σέ κάθε εύκαιρία μέ ευ
κολία καί εκείνων πού δέν μπορεί νά τά διαθέση παρά σέ μερικές στιγμές καί γιά 
πολύ λίγο χρονικό διάστημα.

Πρέπει νά έτοιμάση άπό πριν δλο τό άναγκαϊο ύλικό γιά νά τό κατέχη τή 
στιγμή πού θά τό θέλη. Αύτό τό ύλικό θά χρησιμοποιηθή σέ μερικές άσκήσεις συ
σχετισμού καί άφηρημένης ή συγκεκριμένης έκφρασης.

’Οφείλει έπίσης ό δάσκαλος στό σχολειό νά καλλιεργή φυτά, νά μεγαλώνη 
ζώα γιά νά παρακολουθοΰν τά παιδιά τήν ανάπτυξή τους. θά σπείρη σπόρους σέ 
γλάστρες, σέ μπαμπάκι, σέ χλωρασιά, σέ τοΰμπα,

Τό ζωϊκό τους βασίλειο θά είναι σαλιγκάρια, μΐγες, κουνούπια, σκαθάρια, σαΰ- 
ρες, βατράχια, ψάρια, πουλιά, ποντίκια, κουνέλια. Αύτό τό ζωντανά ύλικό θά δόση 
δλες τίς μέρες άφορμή γιά άσκήσεις παρατήρησης. ’Έπειτα 6 δάσκαλος θά προμη
θεύεται καί άψυχο ύλικό άπό διάφορα πράγματα πού θά μαζεύουν άναλόγως τών 
περιστάσεων.

Αύτές οί συλλογές θά δόσουν άφορμή γιά ενδιαφέρουσες άσκήσεις, πού θά 
άπαντοΰν στις ερωτήσεις τίς σχετικές μέ τήν πηγή καί τό σκοπό, έρωιήσεις, πού 
άπασχολοΰν δλα τά παιδιά καί ευνοούν τήν άφηρημένη έννοια καί τή γενικοποίηση 
πού φτάνει στά τέλος στήν ταξινόμηση καί στόν όρισμό. Τό ύλικό θά χρησιμοποιεί
ται άκόμη στις ασκήσεις παρατήρησης—μέτρου, πού βοηθοΰν στή σύγκριση μεταξύ
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τών νέων αντικειμένων καί τών γνωστών καί κοινών, καθώς επίσης καί στις άσκή- 
σεις συγκεκριμένης έκφρασης.

Στή σύγκριση συνδέονται στενά, ολοκληρωτικά, οί άσκήσεις οί σχετικές μέ δια- 
κεκομένες κα'ι συνεχείς ποσότητες, πού έπιδεχονται νά έκτιμηθοΟν με άριθμό καί 
νά δόσουν άφορμή στήν άρίθμηση μέ σημεία συμβατικά, τά λεγόμενα άριθμοι.

Πρέπει νά παρατηρήσουμε πώ ; ή αριθμητική στή ζωή Ιχει σκοπό νά όρίζη 
άκριβώς συγκρίσεις βασιζόμενη σέ μονάδες πού γι’ αύτές εχει όριστή μιά προηγού
μενη συμφωνία. Ό δάσκαλος θά χρησιμοποίηση φυσικά μέτρα καί θά ίΐηγήση τά 
παιδί νά χρησιμοποιή μετρικό σύστημα τήν κατάλληλη στιγμή.

Δέν υπάρχει άμφιβολία πώ: ωφελεί νά περνούν άπό μερικούς σιαθμούς τής 
προόδου, πού έκαμε ή ανθρωπότητα καί πού σ’ αύτούς σταμάτησαν μερικοί λαοί, 
γιά ν’ αποδείξουν καλύτερα τή μετάβαση άπό το χάος τών πρώτων συγκρίσεων 
στήν τελειότερη ακρίβεια. Ή άριθμητική μπορεί νά εΐναι άνετα μέρος τών συγκρι
τικών άσκήσεων πρέπει σέ κάθε στιγμή νά μεσολαβή τό αποτέλεσμα τής Ομοιό
τητας τοΰ περισσότερου ή τοΰ λιγώτερου σχετικά μέ τά άποτελέσματα διαφόρων 
συγκρίσεων καί άν σέ μερικές περιπτώσεις δέν μπορεί νά χρησιμοποιηθή αριθμός 
κυρίως οταν πρόκειται γιά χρώμα, ρευστότητα, διαφάνεια, διάρκεια, ατμούς, γεύση 
κτλ. μπορεί νά χρησιμοποιηθή οταν πρόκειται γιά συγκρίσεις διαρκείς ή ολιγο- 
χρόνιες. Αύτάς ό τρόπος μπορεί επίσης νά έπεκταθή σέ όγκους, χωριτικότητες, 
επιφάνειες.

Μέ λίγα λόγια ή παρατήρηση κάνει τήν εύφυΐα νά δουλεύη μέ ύλικά πού τά 
μάζεψαν άπό πρώτο χέρι, δηλαδή μέ τί; αισθήσεις τοΰ παιδιοΰ, κρατώντας λογα
ριασμό τών κρύφιων ενδιαφερόντων του καί συνδυάζοντας σ’ αύτή τήν έργασία τήν 
αύξηση τοΰ λεξιλόγιου καί τών στοιχείων πού θά χρησιμέψουν ώς βάση τών άσκή
σεων τής ανάγνωσης, τής γραφής, τής σύγκρισης, τοΰ ύπολογισμοΰ καί τής κρίσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ -  ΜΕΤΡΟ

Παρατηρώ είναι κάτι περισσότερο άπό Αντιλαμβάνομαι. Είναι έπίσης δημιουρ
γώ σχέσεις μεταξύ βαθμιδών, αναζητώ σχέσεις μεταξύ τών διαφορετικών έντάσεων, 
βεβαιώνομαι γιά διαδοχές, γιά σχέσεις διαρκείς ή ολιγοχρόνιες. Έπίσης είναι νά 
κάνω συγκρίσεις, είναι λοιπόν μιά γέφυρα μεταξύ τής ΰλης καί τής σκέψης.

Γι’ αύτό, άφοΰ το φαινόμενο προηγείται τής σκέψης, πρέπει τά αντικείμενα 
νά είναι π£ντχ παρόντα. Ή  μηχανική έργασία τών αίίθήσεων καί ή επεξεργασία 
επιβάλλουν τήν παρουσία άντικειμένων καί τήν τωρινή κατάσταση τών γεγονότων.

Πώς θά πραγματοποιήσωμε αύτή τήν επιθυμία; Ά ς  φέρουμε στή μνήμη μας 
καί τίς πληροφορίες τής ψυχολογίας τοΰ παιδιοΰ καί τά γεγονός πώς αφομοιώνομε 
καλά μόνον εκείνο πού μάς ενδιαφέρει. Νά κινούμε τό ενδιαφέρον τοΰ παιδιοΰ; 
Πρέπει νά μάς απασχόληση κι’ αύτό, γιατί ό δόκτορας Decroly, μά; λέει πώς τό 
ενδιαφέρον είναι ή πακτή πού ανοίγει τή δεξαμενή τής προσοχής καί τήν προσα
νατολίζει, είναι τό κεντιστήρι τής δύναμης τών νεύρων.

Σχετικά μ’ αύτό δέν πρέπει νά μάς ξεφεύγη πώς τά ενδιαφέρον τοΰ παιδιοΰ



28ο Ή  μέ·&οδος Decroly

δέν είναι τό ενδιαφέρον τοΰ μεγάλου. Καί πώς θά συμβάλωμε στήν καλλιέργεια 
ένός πνεύματος αμα δέν τό γνωρίζομε αρκετά ;

Γιά νά ξυπνήσωμε λοιπόν τδ ενδιαφέρον τοΰ παιδιοϋ πρέπει: νά κάνωμε ισο
λογισμό τών πρωτυτερινών αποχτημενων γνώσεων, δηλαδή νά γνωρίσωμε κείνο πού 
περικλείει ό εγκέφαλός του’ νά σκεφτώμαστε γιά τό αναγκαίο υλικό1 νά παρουσιά- 
ζωμε αυτό τό υλικό υπολογίζοντας τήν τάση πού έχομε νά διαφοροποιούμε ή νά 
συνταυτι^ωμε τα πραγματα. Χάρις σ αυτό τον τρόπο τό μυαλό δημιουργεί σχέσεις 
και μορφώνει συνθέσεις. Παρουσιάζομε λοιπόν πάντα στό παιδί τό όλιγώτερο δυό 
Αντικείμενα, διαφορετικά ή δμοια σέ σημεία περισσότερο ή λιγώτερο λεπτόλογα, νά 
άνακαλυπτωμε να είναι σύμφωνα μέ τήν ήλικία τών παιδιών.

Αυτά τα σημεία τών συνειθισμενων συγκρίσεων θά τά ζητήσωμε σέ κοινά 
πράγματα, πού θά τά δνομάσωμε κατόπιν φυσικές μονάδες. ’Αργότερα μόνον θά 
περάσωμε στις συμβατικές μονάδες.

Ονομάζομε φυσικές μονάδες κείνες που μας δίνει ή φύση. Παραδείγματα γιά 
τον ογκο . ή πρε^α, ή μπουκιά, η γουλιά1 γιά τά χρώματα : κόκκινο σάν κεράσίι 
κίτρινο σάν λεμόνι κτλ. γιά τό χρόνο : σάν αστραπή, μέ μιά ματιά κτλ. γιά τά 
μάκρη; πόδι, δάχτυλο, μπράτσο, σπιθαμή κτλ.

Ή M elle Monchamp στήν ανακοίνωσή της στό συνέδριο Παιδολογίας ανα
φέρει τά διάφορά σταδια, πού άπ αύτά περνά τό παιδί πριν άποχτήση τίς έννοιες 
τοΰ άριθμοΰ.

Τίς ταξινομεί έτσ ι:
Ιο) ’Έννοια παρουσίας καί απουσίας.
2ο) Ικανότητα διάκρισης καί συνταύτιση:
3ο) Στάδιο Ιπανάληψης.
4ο) Εννοια πολλών, τής μονάδας. ’Έννοια τοΰ 2.
5ο) ’Έννοια τοΰ 3.
6ο) Ικανότητα σύγκρισης μέ συνεχή μεγέθη. Στάδιο σύνθεσης.
7ο) Εννοια τοϋ 4, (Στάδιο ανάλυσης καί σύνθεσης).
8ο) Εννοια τοΰ 5. Πρώτη έννοια τοΰ κλάσματος.
’Απ’ αύτά τά διάφορα στάδια εμπνεύστηκε δ δρ Decroly καί εκαμε τά παι

γνίδια τής ’Αριθμητικής.
Η άσκηση τοΰ μέτρου ενωμένη μέ τήν παρατήρηση καταλήγει, καθώς βλέ

πομε, σέ μιά μεγαλύτερη ακρίβεια της αντίληψης.
’Ιδού ενα παράδειγμα τέτοιας λογής άσκησης :
Σπ=ιραμε φασόλια. Ία παιδιά παρατηρούν κάθε μέρα το μεγάλωμα τοΰ φυτοΰ- 

κι επειδή μόνες οι αισθήσεις δεν μποροΰν νά κάμουν παρά άμυδρά πιστοποίηση, γ ι’ 
αυτό η πιστοποίηση αύτη ωριστηκε μέ τό μέτρο καί τόν υπολογισμό. Ή ρίζα, ό 
βλαστός καί τά φύλλα μετριούνται καθώς επίσης καί ή ποσότητα νεροΰ πού 
απορροφά.

Τά παιδιά σχεδιάζουν τά αποτελέσματα σέ μιάν ώρισμένη κλίμακα' αργότερα 
κάνουν γραφικά πού δημιουργούν επίσης τά μέσα.
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Τό παιδί όδηγιέται νά βεβαιωθή πώς τά μικρά κουνέλια ή ποντίκια μεγαλώ
νουν. Τό ζύγισμα γίνεται κάθε μέρα μέ όρμαθιές άπό κάστανα ή φασόλια.

Στήν τάξη τά παιδιά έχουν ή φτιάχνουν συσκευές πού χρησιμοποιούνται γιά 
νά όρίζουν τίς αισθήσεις, καί τά μέτρα παίρνονται άνάλογα μέ τίς αίσθησεις- 
πού σ’ αύτές άνταποκρίνονται.

Στήν άρχή τό ίδιο τό παιδί χρησιμοποιεί τή μονάδα μέτρου π. χ. τό μήκος 
τό παραβάλλει μέ τήν έκταση τών χεριών του, μέ τό μάκρος τοΰ ποδιοΰ του, μέ τό 
πλάτος τής παλάμης, μέ τό δάχτυλο κτλ.

'Ύστερα αύτά τά φυσικά μέτρα σιγά σιγά άντικατασταίνονται μέ συμβατικά. 
Φροΰτα, φύλλα ή αλλα προϊόντα τής φύση; θά βοηθήσουν τό παιδί στή σύγκριση 
τών δγκω> π.χ. ένα καρύδι, ένα αβγό κτλ.

"Οσον αφορά τίς ασκήσει: αριθμητικής, αύτές χωρίζονται σέ δυό εύκολοδίά-
κριτα μέρη.

Ιο) 'Η αριθμητική πού ό δρ Decroly τήν ονομάζει Μέτρο και Σύγκριοη  
καί πού συνδέεται μέ τήν παρατήρηση.

. 2ο) Ή εύκαιριακή καί μηχανική άριθμητική.
Καί τά δύο αύτά μαθήματα οφείλουν νά εινα: έποπτικά' τό παιδί τά ίδιο 

μετρά, ζυγίζει, πάντως ενεργεί.
Ό σκοπός πού θά επιδιώξουμε δέν είναι ή άπόχτηση μεθόδου ένεργείας., εξω

τερική καί επουσιώδης, άλλά ή άπόχτηση λογικής καί άκριβολογημένης κρίσης μέ 
τή βοήθεια τών μέσων τοΰ μέτρου πού Ιπιτρέπουν νά όρίζωμε ακριβώς τά άποτέ- 
λεσμα.

"Ο,τι αφορά πιά περίπλοκες πράξεις, σάν αύτές τών δεκαδικών π.χ. δέν θά 
προσφέρονται παρά μόνον δταν τό παιδί επιθυμώντας νά εχη περισσότερην ακρίβεια 
στίς έρευνες του, θά δείξη περισσότερο ενδιαφέρον καί συνεπώς περισσότερην 
εύκολία.

Σέ κάθε περίπτωση, δέν προσφέρεται νέα μέθοδος αριθμητικής στά παιδί παρά 
μόνον δταν μπορή νά τήν έφαρμόση σέ προβλήματα πού τοΰ έχουν μόλις δοθή.

Ώδηγημένο σιγά-σιγά νά λογαριάζη άπό μνήμης, Ιχει τήν εύκαιρία στίς 
δύσκολες περιστάσεις νά ξαναγυρίζη αδιάκοπα στήν αυτοψία.

Επίσης τό παιδί έχει πάντα μπροστά του διάφορα πράγματα: φασόλια, 
φρούτα, άνάλογα μέ τό θέμα τοΰ μαθήματος. Συνηθίζει νά Ιπαληθεύει τ’ αποτελέ
σματα τών πράξεων του' αύτά μπορεί νά είναι λανθασμένα βέβαια, δμως δέν θά 
είναι ποτέ παράλογα.

Γιά νά ζυγίσουν χρησιμοποιούν φασόλια* φτιάχνδυν μ’ αύτά κομπολόγια άπό 
10, 20, 30, 40, 5Π ώς 100 φασόλια. Μετρούν δεκάδες-δεκάδες δπως μετροΰν τίς 
μονάδες καί σιγά-σιγά θά μετρήσουν μέ εκατοντάδες δπως μέτρησαν τίς μονάδες καί 
δεκάδες.

Γιά τίς χωρητικότητες χρησιμοποιούν ποτήρια, βάζα, κουβά, δαχτυλήθρα, 
κουταλιές κτλ.

Ελκύουν τήν προσοχή τών παιδιών στό νά μετροΰν τίς διάφορες ιδιότητες 
(θερμοκρασία, πυκνότητα, χρώμα, σκληρότητα, ελαστικότητα, εύκολολύγιστο, εύκο-
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λοδουλευτο, πορώδες) αντικειμένων, πού τά μαζεύει τά Ιδιο τά παιδί. Ταξινομούν 
αυτά τα διάφορα αντικείμενα τά ίδια τά παιδιά άνάλογα μέ τήν αντοχή, διάρκεια, 
εύκολο λυώσιμο κτλ. ’Έχουν ενα Ιμπορικάκι άπ’ δπου αγοράζουν, πωλοΰν, ζυγί
ζουν, σχετίζοντας ετσι τήν τιμή, το βάρος, τόν ογκο.

"Επειτα δίνεται κι ή εύκαιρία νά κάνουν πραχτικά λ)σμό. Γιά νά μετρούν τά 
χρόνο υπάρχει στήν τάξη ενα ρωλόϊ καί μ’ αύτο τά παιδιά άποχτοΰν τις εννοιες τής 
διάρκειας.

Δογαριαζουν μονα τους τον καιρό πού θέλουν γιά νά κάμουν μερικές καθημε
ρινές εργασίες.

Μεταχειριζόμαστε επίσης μ’ ευχέρεια τά παιγνίδια τής Αριθμητικής τοΰ 
δοκτορα Decroly προσαρμοζοντάς τα στά κέντρον ενδιαφέροντος, πού πραγμα
τευόμαστε.

Ή άρχή αύτών τών παιγνιδιών χρησιμεύει γιά άρχή μιας όλόκληρης σειράς 
νέων παιγνιδιών πού αρέσουν υπερβολικά στά παιδιά καί τά κάνουν ν5 άποχτήσουν 
αμέσως τήν αντίληψη τοΰ άριθμοΰ.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜ Ο Σ

Τά μαθήματα συσχετισμού έχουν σκοπά νά κάνουν τά παιδί νά συσχετίση 
γνώσεις άποχτημένες μ! τήν παρατήρηση μέ άλλες πού θυμούνται ή έχουν μαζέ
ψει άπά δεύτερο χέρι. Γιά νά πετύχουμε αύτά τά σκοπά αρχίζουμε νά ξαναφέρ
νουμε στή μνήμη εννοιες άποχτημένες άπ= τήν προσωπικότητα και τή ζωή τοΰ 
παιδιοΰ και το κάνομε νά βγάλη πνευματικά ή ηθικά συμπεράσματα.

Στήν άρχή ό δάσκαλος εύχαριστιέται νά μεγαλώνη τήν περιοχή τής προσω
πική, πείρας με εικόνες σχετικες μ! διηγηματα, γεγονότα, επεισόδια, περιγραφές 
μερών ή μακρυσμένων άντικειμενων. Επικαλείται τή φαντασία τοΰ παιδιοΰ, τήν 
ενστιχτη -εριέργειά του, τήν τόσο πολύτιμη.

Μ αύτο τάν τρόπο φέρνει κανείς τά παιδί άνάμεσα στά ζώα καί τήν άνθηση 
δλων τών χωρών τής σφαίρας, στά βάθος τών ωκεανών, άνάμεσα άπά ηπείρους καί 
διάφορους λαούς.

Χάρις στά ακριβή δεδομενα τών άποχτημένων πιά τά παιδί μπορεί νά φαν- 
τασθή άνθρώπους, φυτά, ζώα, πού δέν τά ξαίρεί' μαθαίνει πώς ύπάρχουν σέ άλλες 
χώρες άλλοι άνθρωποι άπά κείνους πού βλέπει γύρω του, άλλοι πολιτισμοί, άλλα 
ήθη, άλλα έθιμα, άνθρωποι πιά βιομήχανοι, πιά καλλιτέχνες, πιά επιδέξιοι άπ’ αύ
τούς τής δυτικής εύκρατου Εύρώπης.

Βλέπει πώ , αυτοί οι άνθρωποι κι αύτοι οί λαοί χτίζουν τίς κατοικίες τους, 
φτιάχνουν τά ροΰχα τους, προπαρασκευάζουν τίς τροφές τους, λύνουν τίς τόσες 
τους δυσκολίες.

Και το πεδιον τνίς πείρας του βρίσκεται πλατύ’ αύτές οί άσκήσεις κάνουν νά 
μαζεύη μέ καλές συνθήκες πολυάριθμο δλικά πού θά χρησιμοποιηθή στή διδασκαλία.

’Άν είναι σχετικά βολικά νά κάνη τά παιδί Αντικειμενικά κείνο πού σήμερα 
μπορεί, κείνο πού τά περιβάλλει, κείνο πού γίνεται ώσπου φτάνει τά μάτι του, ύπάρ- 
χει μ̂ Α σειρά γεγονοτων κι αντικείμενων πού τοΰ είναι απροσπέλαστα' εχει δμως
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τά Ινδιαφέρον ν απόχτηση γι αύτά δσο το δυνατάν πιά καθαρή ιδέα γιατί ή ώθηση 
γιά πλατείες συνθέσεις μπορεί νά είναι σημαντική σχετικά μέ τίς αντιλήψεις του 
καί τά φερσίματά του.

Πρέπει νά κάνουμε τά παιδί νά συγκρίνη καί νά παραβάλλη κείνο πού βλέ
πει τώρα μέ ανάλογο πού είδε πρωτήτερα, νά τά κάνουμε ν’ άνακαλή στή μνήμη 
του τά παρελθόν έντείνοντας τήν προσοχή του σέ δ,τι τοΰ θυμίζει τά παρελθόν. 
Καθώς έπίσης πρέπει νά μπορή νά παραβάλλη κείνο πού γίνεται σήμερα, κείνο 
πού βλέπει στο περιβάλλον του, μέ κείνο πού σύγχρονα γίνεται άλλοΰ, καθώς έπί
σης καί μέ κείνο πού συνέβηκε μιά φορά.

“Ολα αύτά θά τά κάμουν νά μπορή νά είναι ενήμερο τών πολλαπλών σχέ
σεων πού Ιχουν τά γεγονότα μεταξύ τους, τών αιτίων μέ αποτέλεσμα, κι άπ’ αύτά 
νά βγάζουν μιά κατευθυντήρια γραμμή, πού σύμφωνα μ’ αύτήν θά δράση τά ίδιο, οί 
δικοί του, εκείνοι πού εξαρτιώνται άπ’ αύτό, , εκείνοι πού άπ’ αύτούς έξαρτιέται, 
άκόμη καί όλόκληρη ή άνθρωπότητα.

Τέτοιος είναι ο σκοπάς τών άσκήσεων συσχετισμοΰ. Πετυχαίνεται μ’ εύχέρεια 
έν μέρει καί μέ τίς άσκήσεις παρατήρησης.

Χάρι σ’ αύτά τά μαθήματα συσχετισμοΰ τά παιδιά θά αίσθανθοΰν τί οφείλουν 
στούς γονείς τους, στις περασμένες γενεές, γιατί, άφοΰ συναντήσουν μόνα τους τίς 
δυσκολίες πού άλλοι Ιχουν υπερπηδήσει, θά έχτιμήσουν καλίτερα κείνα πού τούς 
οφείλουν.

’Έτσι, παραδείγματος χάριν, τά πχιδιά μεταφερόμενα στις πρωτόγονες περίοδες 
κάθονται καί φτιάχνουν όργανα, δπλα, εργαλεία πού χρησιμοποιούσαν οί πρωτό
γονοι. Οί πολυάριθμες δυσκολίες, πού συναντούν πριν χρησιμοποιήσουν —βέβαια μέ 
πολλήν άτέλεια—κείνα τά στοιχειώδη σκεύη, τά κάνουν νά μπορούν καλύτερα νά 
γνωρίζουν τήν άξία τής χειροτεχνικής εργασίας καί δλη τήν πρόοδο πού εκαμε δ 
άνθρωπος.

Έ να άλλο παράδειγμα : μελετώντας το ψωμί πήραμε στάχυα άπά σιτάρι. Μέ 
δάρτες, πού τού: έφτιαξαν τά ίδια τά παιδιά, βγάλαμε σπόρους. Τούς σπόρους αύ
τούς, τούς ζουλίσαμε άνάμεσα άπά δυά πέτρες, δπως κάνουν οί άγριοι. Έ τσι μέ τάν 
ιδρώτα τοΰ μετώπου τους τά παιδιά έκαμαν ενα άλεΰρι πολύ χοντρά πού τά ζύ
μωσαν καί τά έφτιαξαν ενα χοντροφ-ιαγμένο ψωμί. Τά ψωμί αύτά τά έψησαν άνά
μεσα άπά τρία τοϋβλα, πού τά ζέσταιναν μέ ξύλα. "Οταν τέλειωσαν, άν καί τά 
ψ’ωμί αύτά ήταν λιγώτερο όρεχτικά καί πιά μαΰρο άπά τήν κουραμάνα, το έφαγαν 
καί μάλιστα τά βρήκαν καί εξαίρετο.

Έπρεπε νά κάμουν σύγκριση. Καί γι αύτο πήγαμε στο ψωμάδικο τής Οι
κονομικής "Ενωσης ν.αί τά παιδιά έμειναν σαστισμένα βλέποντας πώς φτιάστηκε 
καί ψήθηκε ενα μικρά ψωμί, δπως τά ήθελαν αύτά. Καί άν καί έχυσαν τόσον 
ιδρώτα ώσπου νά φτιάξουν τά δικό τους, εμειναν δλα σύμφωνα πώς αύτο τά ψωμί 
τοΰ ψωμάδικου ήταν πολύ ανώτερο άπό τά δικό τους.

"Οταν φτάσαμε στή μελέτη τής κατοικίας, κτίσαμε στον κήπο τοΰ σχολείου 
ενα σπιτάκι. Τά τοΰβλα τά εφτιασαν καί τά έψησαν τά ίδια τά παιδιά, καθώς έπί
σης εφτιασαν καί τά τσιμέντο' μόνα τους έκαμαν ενα σπίτι μέ ξύλινη στέγη, πού
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τήν σκέπασαν μέ χλόη άπό τό δάσος. Ήταν ενα άληθινό σπίτι μέ παράθυρα καί 
πόρτα. Πόσο θαύμασαν αυτό τό μικρό τους άριστουργηματάκι ! "Ολα διαλαλοΰσαν 
πώς ποτέ εργάτης δέν εκαμε παρόμοιο θαϋμα. Ευτυχώς, ίσως καί δυστυχώς, τό 
σπίτι είχε φτιαστή στόν κήπο. “Υστερα άπό μιά νύχτα τρικυμισμένη, σάν έφτασαν 
στό σχολειό οί μικροί αρχιτέκτονες, τί βρίσκουν ; — τούς τοίχους σωριασμένους, τή 
στέγη πεταγμένη ! τί άπογοήτευση ! Καί τότε τό βλέμμα τους σαστισμένο στράφηκε 
στό σχολειό' αύτό είχε άντισταθή. Μέσα στό μικρό τους μυαλά ποιά υπήρξαν τά 
συμπεράσματα; Βεβαιώθηκαν πώς ή εργασία τους είχε μειονεκτήματα.

Μιάν άλλη φορά δοκιμάσαμε νά φτιάξωμε ξύλινα κουτάλια. Τί δουλειά 1 Καί 
γιά νά πετύχουν τί μέτριο αποτέλεσμα ! Κι αύτή τή φορά τά παιδιά έκαμαν παρα
βολή τής δουλειάς των μ’ εκείνη των Κογκολέζων πού είναι εκτεθειμένη στό μου
σείο Tervueren καί μ’ εκείνη του κατασκευαστή τών κουταλιών, πού νρησιμο- 
ποιοΰμε κάθε μέρα. Ή διαφορά ήταν άρκετά χτυπητή. Καί πόσες φορές έγιναν 
παρόμοιες πιστοποιήσεις δταν φτιάχναμε ροΰχα (φορεσιές, καπέλλα, παλτά), κρε
βάτια, κεριά κι άκόμα Ινα όλόκληρο χωριό.

Οί δυσκολίες, πού συναντούσαμε σέ κάθε βήμα ήταν πάντα μιά συμβολή στό 
νά εκτιμούν τά παιδιά τήν άξία της χειροτεχνικής εργασίας. Άφοΰ τά παιδιά με
λετήσουν στό μάθημα τής παρατήρησης τό αλειμματοκέρι καί τή λαμπάδα, στό 
μάθημα τοϋ συσχετισμού ζητούν τά πλεονεκτήματα καί τά άπρόοπτα αυτών τών 
δύο τρόπων φωτισμού καί τή χρήση τους. "Υστερα μελετούν τήν ιστορία τοϋ 
αλειμματοκεριού καί εξακριβώνουν ποΰ βρίσκονται οί διάφορες ΰλες πού χρησιμο
ποιούνται γιά τήν κατασκευή του.

Αύτά τά μαθήματα συσχετισμού δέν έχουν μονάχα σκοπό νά συνδέσουν τίς 
άποχτημένες εννοιες μεταξύ τους, μά έχουν καί μιά μεγάλη σπουδαιότητα άπό 
ήθική καί κοινωνική άποψη' χάρις σ3 αύτά τό παιδί άποκτάει τήν έννοια τοΰ τί 
δφείλει στούς δμοιούς του καί σιγά-σιγά μαθαίνει πώς χωρίς τή συμβολή τοΰ καθε- 
νός θά τοΰ ήταν άδύνατο νά ζήση. Αύτά τά μαθήματα συσχετισμοΰ άναπτύσσουν 
λοιπόν τό αίσθημα τής άνθρώπινης αλληλεγγύης καί διαθέτουν τό πνεΰμα σέ μιά 
αμοιβαία συμπάθεια.

’Έχουν καί τρίτο σκοπό : κάνουν νά γνωρίση τό παιδί «τόν προσδιορισμό τών 
πραγμάτων». Δηλαδή κάνομε τό παιδί νά καταλάβη γιατί ένα αντικείμενο εχει 
αύτό τό σχήμα, γιατί είναι καμωμένο άπ’ αυτή τήν ουσία. Κι Ιτσι τό παιδί πού 
κατασκευάζει αύτά τά διάφορα άντικείμενα βρίσκει πολλές φορές τήν άμεση έξή- 
γηση. Τά μαθήματα συσχετισμού δπως καί κείνα τής παρατήρησης μπορεί νά ε ί
ναι ευκαιριακά. Μιά άπρόοπτη καί σημαντική περίπτωση, πού παρουσιάζεται (πό
λεμος, δυστύχημα, χαλάζι), μπορεί νά είναι άντικείμενο μελέτης.

ΕΚΦΡΑΣΗ

Ή έκφραση περιλαβαίνει τδ κάθε τι πού φανερώνει τή σκέψη μας μέ τρόπο 
πού οι άλλοι νά τήν καταλαβαίνουν. Περιλαβαίνει δηλαδή τόν προφορικό καί γρα
πτό λόγο, τό σχέδιο καί πρό πάντων τή χειροτεχνική εργασία σχετικά μέ μίαν ιδέα 
πού ζητεί νά υλοποιηθή, νά όρισθή μέ μιά μορφή, μέ μιάν ουσία ή μέ κανένα άλλο 
τρόπο.
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'Η προφορική έκφραση μεσολαβεί κάθε στιγμή στίς άλλες άσκήσεις, μά έδώ 
πρέπει νά τήν ενισχύσωμε, νά τή συστηματοποιήσουμε καί νά όρίσωμε αύτά τά 
προφορικά ή άλλα τεχνικά, πού άποκτιώνται μέ τίς άσκήσεις παρατήρησης καί 
μάλιστα δταν πρόκειται γιά παιδιά πού είναι λίγο προικισμένο μ5 αύτήν. Τά σχέδιο 
πρέπει νά συνδεθή μέ τά κέντρα ιδεών στίς διάφορες άσκήσεις παρατήρησης καί 
συσχετισμού. Μόνον τό ελεύθερο σχέδιο μέ μερικές αδέξιες υποδείξεις τοϋ δασκά
λου άνταποκρίνεται στήν ψυχολογία τοϋ παιδιοϋ καί μπορεί νά τό φέρη άπό τό 
χάος στήν άκρίβεια μέ δρόμους πού τοΰ χαράσσει ή φύση τοϋ μυαλοϋ τ:ίυ.

Τά σχέδιο θά είναι στήν άρχή δσο τό δυνατόν ζωντανό, δσο μπορέσει δ δά
σκαλος θά σκεφτή νά φτιάξουν σχέδια άπό σκηνές πού τίς έζησαν καί πού σ’ αύ
τές τά παιδί θά ζωγραφιέται μαζί μέ τά αντικείμενα τοΰ κέντρου ενδιαφέροντος 
μέ τούς συμμαθητές του, μέ τά πρόσωπα τοΰ περιβάλλοντος του στό πλαίσιο δπου 
τά ίδιο ζεΐ.

Οί χειροτεχνικές εργασίες κατέχουν μιά βασική θέση στήν εργασία τών παι
διών, δταν εννοείται αύτή είναι σύμφωνη μέ τή μέθοδο Decroly. Ή σημασία τους 
είναι σήμερα άρκετά αναγνωρισμένη ώστε δεν είναι άνάγκη νά έπιμείνωμε σ’ αύτό. 
θά άναφέρωμε μόνο πώς ή χειροτεχνική εργασία χωρίζεται σέ δύο μέρη.

Α'. Τήν κατασκευή άντικειμένων σχετικών μέ τό πρόγραμμα πού άκολου-
θοΰμε.

Β'. Τήν ευκαιριακή χειροτεχνική έργασία, πού άποτελεΐται ειδικά άπό τήν 
κηπουρική καί τή ζωοτεχνία.

Δέν θά έκθέσωμε έδώ λεπτομερειακά τά δσα άναφέρονται σέ καθένα άπό τά 
σημεΐα^πού ταξινομούνται στό κεφάλαιο : Έκφραση. Στήν «εφαρμογή τής μεθό
δου» θά δείξωμε το πρακτικό μέρος, θά  θέλαμε δμως σ’ αύτό τά αναμεταξύ νά 
•ϊΓοϋμε λίγα λόγια σχετικά μέ τά υλικό, μέ τά τετράδια παρατήρησης καί συσχετι- 
σμοΰ, μέ τίς διαλέξεις καί τίς συλλογές.

Υ Λ Ι Κ Ο

Τά παιδιά υποχρεώνονται μόνα τους νά πλουτίζουν τά εποπτικά μέσα τής 
τάξης. Κάθε μέρα φέρνουν καινούργια αντικείμενα πού τά ταξινομούν αμέσως οδη
γημένα άπό μάς. Έχομε στήν τάξη ενα άπέραντο τραπέζι χωρισμένο σέ τρία 
μέρη γιά τά ζώα, φυτά καί ορυκτά.

"Ο,τι φέρνει τά παιδί τοποθετείται άπά τά ίδιο στήν κατηγορία πού ανήκει. 
Ά ν  άγνοή τή φύση τών άντικειμένων (κομμάτια άπά δέρμα, ελαστικά, ξύλα, πέ- 
τρες, χαλίκια, φυτά κλπ., κάθε τι πού τοΰ πέφτει στο χέρι) τοποθετούνται σ’ ενα 
κιβώτιο συλλογών, πού μέσα έκεΐ βρίσκονται δλα τά άντικείμενα πού τά παιδιά 
άγνοοΰν τήν προέλευσή τους.

Κι έχομε άκόμα άλλα τρία κιβώτια. Στά πρώτο βάζομε τό έπεξεργασμένο 
υλικό, στό δεύτερο τό υλικό πού θά χρησιμοποιηθή καί στό τρίτο τό άχρηστο υλικά 
ή πού θά χρησιμοποιηθή άλλοΰ.

'Η μέθοδος εχει επίσης άνάγκη άπό σοβαρές αποδείξεις πού οημιουργοΰνται 
επίσης άπό τά παιδιά. Στούς τοίχους τής τάξης είναι κρεμασμένοι φάκελλοι. Καθέ



286 Ή  μέθοδος Decroly

νας τους εχει μιάν επιγραφή καί ή καθεμιά τους άνταποκρίνεται σέ ενα σημείο τοΰ 
προγράμματος.

’Ιδού ποιά είναι τά φάκελλα πού χρησιμοποιούνται τάν πρώτο χρόνο : Ρου
χισμός, κατοικία, τροφή, επαγγέλματα, μέσα μεταφοράς, παιγνίδια, φυτά, φρούτα, 
ζώα, διάφορα.

Άπό τόν 4ο χρόνο κοντά σ’ αύτά τά δοκουμέντα μέ εικόνες ζητάμε επίσης 
μιά συλλογή άπό γραπτές Αποδείξε.ς : βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες.

"Οταν τό υλικό πού εφεραν τά παιδιά είναι μέσα στό κιβώτιο, άπό καιρό σέ 
καιρό τό βγάζουν κι δλα απασχολούνται μέ'τήν ταξινόμησή του. Γιά τίς εικόνες με- 
ταχειριζόμαστε διαφορετικό τρόπο' ή ερευνά τους είναι κατά μεγάλο μέρος εργα
σία τοΰ παιδιοΰ, δμως τό παιδί ζητεί καί τή βοήθειά μας. Δέν μας ξεφεύγει καμιά 
ευκαιρία γιά τήν προμήθεια βιβλίων, ρεκλαμών καί καταλόγων διαφόρων Οίκων. 
Σπάνια νά μας άρνηθοΰν, δταν τύχη νά ζητγ'σωμε έξ δνόματος τοΰ σχολείου. 
Αύτές τις εφημερίδες, τά εικονογραφημένα περιοδικά καί καταλόγους τά κόβουν στό 
σχολειό ή στό σπίτι καί τά αποκόμματα τά μαζεύουν δλα μέ φροντίδα. Άπό καιρό 
σέ καιρό κατατάσσουν αύτές τίς εικόνες μέ μέθοδο.

Λαβαίνομε τήν εύκαιρία μ’ αύτή τήν κατάταξη νά κάνωμε μιά σιωπηρή έρ
γασία, Τά παιδιά κρύβουν τό πρόσωπο μέ τό χέρι καί σωπαίνουν. Μοιράζομε στήν 
τύχη καμιά δεκαπενταριά εικόνες σέ καθένα, τίς κοιτάζουν εκείνα καί βάλνονται στή 
δουλειά.

Τό κάθε παιδί τοποθετεί τίς εικόνες, πού βρίσκει μπροστά του, ανάλογα μέ 
τις έπιγραφές τών φακέλλων. Μόλις τελείωση ή πρώτη ταξινόμηση έπαληθεύομε 
■καί τό παιδί πηγαίνει περπατώντας στά δάχτυλα καί σιωπηλό νά βάλη τίς εικόνες 
αύτές στά σχετικά φάκελλα.

Είναι ενα άπά τά πιά περίεργα θεάματα πού μπορεί κανείς νά δή, νά πη
γαίνουν αύτά τά παιδιά χωρίς νά σκουντιώνται ετσι περπατώντας στά δάχτυλα, 
παραδομένα δλα στή δουλειά τους, στό βάλσιμο δηλαδή τών εικόνων στόν ώρι- 
σμένο φάκελλο.

Έ να  άπ’ αύτά φαίνεται νά διστάζη· άμέσως Ινα άλλο έρχεται άθόρυβα νά . 
τό βοηθήση. Μόλις τελειώση ή δουλειά βλα γυρίζουν καί πάλι στά θρανία τους 
καί παραδίνονται σέ ελεύθερη έργασία (σχέδιο, Αριθμητική, παιγνίδια κτλ.) μέχρις 
βτου τελειώσουν καί οί πιά άργόποροι.

ΙΙρέπει νά έπιμείνωμε στή σπουδαιότητα αύτής τής άσκησης; Δέν διακρίνει 
κανείς άμέσως τήν αξία της σχετικά μέ τήν εύφυΐα (ταξινόμηση), συγκέντρωση 
καί θέληση ;

Καί βέβαια- γιατί σωπαίνουν γιά ενα χρονικό δριο αρκετά μεγάλο καί μέ 
συνθήκες πού, γενικά, εύνοοΰν τή φλυαρία (περιορισμένος χώρος, πολλά παιδιά 
συγχρόνω; πηγαίνουν στόν ίδιο φάκελλο, συναντήσεις καί σκουντήματα μέσα στήν 
τάξη).

Καί τώρα τί ωφέλεια θά έχουν απ’ αύτά τά ταξινομημένα αντικείμενα καί 
τις συλλογές εικόνων ;

Μιλοΰν στά μάθημα τής παρατήρησης γιά ενα όποιοδήποτε αντικείμενο; άμέ-
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σως ό μαθητής πηγαίνει νά ζητήση στά δοκουμέντα τά Αντικείμενο πού Ιχει Ανά
γκη νά παραβάλη, νά βρή τή διαφορά, νά πειραματιστή.

’Έχουν άνάγκη Από Αποδείξεις γιά νά εικονογραφήσουν μίαν εργασία; Ά μέ
σως παίρνουν τό φάκελλο μέ χαρτιά—τοΰ ρουχισμοΰ, Αν μιλοΰν γιά ροΰχα—τών 
τροφών, άν μιλοΰν γιά τροφές, κτλ.

Καί ψάχνουν καί διαλέγουν δ,τι τούς χρειάζεται. Τά δοκουμέντα άνήκουν 
στήν κοινότητα, πρέπει λοιπόν νά τά μοιράζωνται μεταξύ τους τά μέλη τής κοινό
τητας. Αύτά εξακολουθεί ώς τή δεύτερη χρονιά.

Άπό τή δεύτερη χρονιά τά παιδιά επηρεασμένα άπό τό σχολειό κάνουν στά 
σπίτι ταξινομήσεις καί προσωπικές συλλογές. Εξακολουθούν δμως νά ξεδιαλέγουν 
τά δοκουμέντα πού έχουν άπό διπλά.

Α π ’ αύτή τή χρονιά επίσης αρχίζουν νά τά ενδιαφέρουν ζωηρΑ οί εικόνες 
καί οί συλλογές. "Οταν έχουν νά εκφράσουν μιάν επιθυμία, δταν εΐναι ή γιορτή 
τους ή τά γενέθλιά τους, ζητοΰν συχνά δοκουμέντα πού μπορούν νά δώσουν ζωή 
στά τετράδιά τους, πού έξ αιτίας τους θά τ’ Αγαπήσουν καί θά τά θαυμάσουν πε
ρισσότερο.

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Οί παρατηρήσεις συνοψίζονται σέ μεγάλα τετράδια καί εικονογραφούνται μέ 
σχέδια καμωμένα μέ μολύβι, μέ πένα ή μέ χρώματα, μέ Αποκόμματα ,καθώς έπί
σης καί μέ φυσικά προϊόντα. Αύτά τά τετράδια πολλές φορές είναι μικρά θαύματα 
πού τά διατηρούν μέ Αγάπη, καί μέ Ιντατική ευχαρίστηση τά παιδιά τά φυλλομε
τρούν, πράγμα πού χωρίς νά τά καταλαβαίνουν εύνοεϊ τίς έπαναλήψεις. Οί φωτο
γραφίες άπό σελίδες βγαλμένες άπά τό τετράδιο τής παρατήρησης ένός καί τού αύ
τοΰ μαθητή μάς κάνουν νά βεβαιωθούμε γιά τήν άξια τής έργασίας του άπό τήν 1η 
ώς τήν 4η τάξη τοΰ Δημοτικού.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τό ζήτημα τής ελεύθερης έργασίας είναι σημαντικό καί πρέπει νά σύμφωνη 
μέ δ,τι πρέπει νά είναι αύτή ή Ιλεύθερη δράση.

Ό δόκτωρ Decroly δέν είναι θιασώτης τής Ακαταστασίας καί τοΰ χάους, τής 
<5λότελης έγκατάλειψης τών παιδιών στις ιδιοτροπίες τους· πιστεύει τούναντίον πώς 
είναι Απαραίτητο νά Ασκούν τά παιδιά στήν προσωπική έργασία, στήν αύθόρμητη 
δράση, στήν έπιδίωξη ένός σκοποΰ κατόπιν ελεύθερης εκλογής. Καί μόνον αύτό άπαι- 
τε ΐ ό δάσκαλος νά είναι έτοιμος νά συμβουλεύη, νά διευθύνη, νά δείχνη πώς νά 
κάνουν, καθώς επίσης νά -μήν άφίνη τούς Αστατους, τούς καβγατζήδες, τούς κατερ
γάρηδες, νά ενοχλούν τούς συμμαθητές τους.

Ό Δρ Decroly πιστεύει έξ άλλου πώς τό παιδί δχι μονάχα πρέπει νά μάθη 
νά εργάζεται μόνο, άλλά έπίσης δφείλει νά προσπαθή νά^συνεργάζεται καί μέ άλλους. 
Ό δάσκαλος μπορεί λοιπόν νά έπιβάλη μιά τάξη, μιά πειθαρχία- νά μεσολαβή σέ 
περίπτωση σύγκρουσης, αν δέ θέλη ή· συνεργασία νά εμποδίζεται ·μέ τήν παρουσία 
ένός ταραξία ή Αδιάφορου, πού δέν εχει Ακόμα συνηθίσει στήν Από κοινοΰ έργασία 
ή πού προτιμά ν’ Αφήση τούς άλλους νά ένεργήσουν καί αύτός νΑ Απολαύση πάθη-
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τικά τό αποτέλεσμα των προσπαθειών των άλλων. Πρέπει νά εδνοοΰμε δσο το δυ
νατό τή δράση τοΰ παιδιοϋ πού ετοίμασε μόνο του τά ψυχολογικά προηγούμενα : 
παρατήρηση, στοχασμό, σκέψη, θέληση, γιατί αύτή ή μορφή τής πνευματικής εργα
σίας είναι ή πιό ώφέλιμη γιά τήν ισορροπία τοΰ μυαλιοΰ του καί τήν ανάπτυξή του.

Γιά νά πετύχουμε, δλες οί εύκαιρίες πρεπει νά εΐναι κατάλληλες κι & δάσκα
λος νά τις άρπάζη αμέσως. Μά μπορεί επίσης νά άφιερώση στιγμές πού τίς διάλεξε 
ειδικά γι αύτό τό σκοπό καί νά προλάβη τά παιδιά πού θά διαθέσουν μιάν ώρισμένη 
στιγμή γιά νά κάμουν κείνο πού τούς αρέσει, θά τά εχη ρωτήση πιά γιά τά σχέ
διά τους, θά τά κέντα. Οί ασκήσεις μποροΰν νά είναι μιά μεγάλη βοήθεια γιά νά 
ερεθίζεται ή δημιουργική φαντασία καί νά προκαλεϊται σωρεία ποικίλλων πειραμά
των σχετικών μέ τό χειρισμό υλικού κα'ι εργαλείων.

Χρειάζεται γι αύτά νά υπάρχη ενα μέρος επίτηδες μέ αποθήκες ταξινομημέ
νων υλικών γιά νά μπορή τό παιδί νά βρίσκη εύκολα τά υλικά πού τοΰ χρειάζον
ται γιά τίς εργασίες του.

ΔΙΔΑΧΤίΚΑ ΤΤΑΙΓΝΙΑ 

Τά διδαχτικά πα γνια εύνοούν τή δράση τού παιδιοϋ, τού δίνουν τήν ευκαι
ρία νά εργάζεται προσωπικά καί ικανοποιούν τό φυσικό του ενστιχτο πού τό κάνει 
νά παίζη μέ εικόνες ή μέ χρωματιστά αντικείμενα.

Αύτά προσφέρουν μεγάλες δπηρεσίες' βοηθοΰν τό δάσκαλο νά άτομικοποιήση 
τίς ασκήσεις καί νά κάνη επαναλήψεις τών εννοιών πού πρέπει νά συγκρατηθοΰν 
καί νά αύτοματοποιηθοΰν.

’Αποτελούνται τά περισσότερά τους άπό αντικείμενα ή εικόνες τοποθετημένες 
πάνω σέ χαρτόνια καί δίνουν άφορμή σέ ασκήσεις συσχετισμού τής άνάγνωσης καί 
τής αριθμητικής.

Τής χρήσης τους ή άρχή βασίζεται στήν άξία τών παιγνιδιών ώς μέσον . νά 
καταστήση τό παιδί ευχάριστα ενεργητικό, εξασφαλίζοντας τόν χρήσιμο αριθμό 
επαναλήψεων γιά νά συγκράτηση τίς εννοιες πού πρέπει νά τοΰ εντυπωθούν

θυμίζουν χωρίς αμφιβολία τίς ασκήσεις γιά άνώμαλα καί καθυστερημένα, 
γιατί παίρνουν τά θέματά τους άπό υπάρξεις ή αντικείμενα γνωστά στό παιδί προ- 
παθώντας νά δημιουργήσουν μιάν άσκηση πού γι αύτήν εργάζεται τό ίδιο τό παιδί.

Τά παιγνίδια μέ εικόνες ετοιμες χρησιμεύουν πρό πάντων γιά τήν ίδεο-οπτική 
άνάγνωση καί τήν πρώτη άριθμητική : άποτελούν τή μετάβαση άπό τά καθαυτό 
παιγνίδια, πού παριστάνουν πραγματικά ή σέ μικρογραφία αντικείμενα (σπίτι,κουζίνα, 
σταύλος, υποστατικό, διάφορα ζώα, δέντρα, τραίνα, τράμ, αμάξι, χεραμάξι, νοικο
κυριό, κούκλες) στίς ατομικές βαθμιαίες άσκήσεις πού παριστάνονται μέ ερωτήσεις 
πάνω σέ χαρτόνια ή μέ παιγνίδια γραμματικής, φυσικής, γεωγραφίας καί ιστορίας. 
’Έτσι μ’ αύτά άτομικοποιεΐται ή εργασία καί δεκαπλασιάζεται ή άπόδοση κάθε 
παιδιού, προκαλώντας συγχρόνως τήν αμιλλα καί τή συνεργασία. Τέλος, αύτό είναι 
το σύστημα πού εφαρμόζεται συχνά στά έργαστήρια| φυσικής καί χημείας καθώς 
καί στά άλλα εργαστήρια τέχνης δπου κάθε άτομο εργάζεται άνάλογα μέ τίς σωμα
τικές καί πνευματικές του δυνάμεις καί δπου τήν παραγωγή τοΰ καθενός τήν επι
βλέπει ενας αρμόδιος άρχηγός.


