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Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Τί νάταν πού προσμέναμε στής πλήξης τή σιγή 
καί ξέφτιζε τά νεϋρά μας κ ’ έδερνε τήν ψυχή μας ;
Τί νάταν πού δέν πρόβαλλε ουτε βράδυ κι’ οδτε αϋγή, 
νάρθή νά ξαναβάψη τήν ξεθωριασμένη ζωή μας ;
Ό χωρισμός μας, —μές σέ νύχτα άργόφαντο φεγγάρι, 
πού θάδειχνε τ^ΰ καθενός μας ποιο στραΰ νά πάρη.

Α Π Ο Μ Α Χ Ο Σ

Γαλήνεψε' κι’ άπό τόν κάβο τό καράβι έφάιι·η· 
σκυφτό κι’ αργό μπουκάροντας στό ακύμαντο λιμάνι.
Μέ ξάρτια κι’ άλμπουρα σπασμένα καί πανιά σκισμένα 
στων νησιωτων, πού τό κοιτούν, τά μάτια τά θλιμμένα 
φαντάζει σάν άγυνιστής, πού άπό τόν πόλεμο γυρνάει 
καί κρύβει τίς λαβωματιές μές στά κουρέλια πού φοράει.

Ε Λ Π Ι Δ Α

Ευλογητή ή στιγμή π'.ύ φέρνει μιάν καινούργια Ιλπίδα 
γιά κάτι πού δέν άγγιξα, δέν ακόυσα, δέν είδα 
καί πού μου τωπλασαν Καρδιά καί Νοϋς αγκαλιασμένοι 
καί λάμπει εντός μου σάν Αύγουστου ήμερα ήλιολουσμένη...
. ...Χαρά στόν πού τή ζήση του μ5 ελπίδες ξεπλανά1 
κι’ άλλί στόν πού γ :’ ανέλπιδο ταξ:δι ξ-:κιν^.

MIX. Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
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ΓΚΑΙΤΕ

Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι

(Συνεχεία)
Στά λόγια αύτά εκαμε μιάν απότομη κίνηση1 τό γεράκι πέταξε άπ3 τό χέρι 

χου, αύτός δμως ώρμησε πάνω στήν πεντάμορφη. Εκείνη έτέντωσε τά χέρια νά 
τόν κράτηση πέρα, μά ετσι τόν άγγισε πιό γρήγορα. ’Έχασε τότε τίς αισθήσεις 
του κι έπεσε μές στήν αγκαλιά της. Τρελλή άπό τρόμο ως ένοιωσε τό ωραίο 
εκείνο βάρος, έβγαλε μιά φωνή κ" έκανε πίσω, και τό πανώριο παλληκάρι γλί
στρησε από τά χέρια της κ5 επεσε άψυχο στή γή.

Τό δυστύχημα ειχε γ ίνει! Ή  γλυκειά Λίλια, ασάλευτη, μέ μάτια ορθά
νοιχτα κοιτούσε τό άψυχο τό πτώμα. Ή  καρδιά της λες κ' ειχε σταματήσει μές 
στά στήθια της, κ’ ειχε στερέψει άπό τά μάτια της τό δάκρυ. Τοΰ κάκου προσπα
θούσε τό σκυλλάκι της ενα καλό της νεύμα νά κερδίση- δλος ό κόσμος είχε νε- 
κρωθή μαζί μέ τό φίλο της. Ή  βουβή της απελπισία καμμιά βοήθεια δέ ζη
τούσε γύρω της γιατ’ ήξερε πώς καμμιά δέν υπήρχε βοήθεια.

Τό φίδι ώς τόσο έμπήκε σέ μεγάλη κίνηση' θάλεγε κανείς πώς έβαλε στό 
νοΰ του κάποιον τρόπο σωτηρίας, καί τά παράξενα στριφογυρίσματά του χρησί
μεψαν αληθινά γιά νά εμποδίσουνε γιά λίγο τίς άμεσες τουλάχιστον κι απαίσιες 
συνέπειες τοΰ δυστυχήματος. Σχημάτισε γύρω άπό τό πτώμα εναν τεράστιο κύ
κλο μέ τό ευλύγιστο σώμα του, έπιασε τήν άκρη τής ουράς του μέ τά δόντια του 
κι άπόμεινε ακίνητο.

Σέ λίγο, ήρθε μιά άπ° τίς ομορφες κοπέλλες τής Λίλιας, έφερε τό φιλντισέ
νιο σκαμνάκι καί μ’ ευγενικές χειρονομίες, κάλεσε τήν πεντάμορφη κυρά της νά 
καθήση· ευθύς έπειτα ήρθε ή δεύτερη, κρατώντας ενα κόκκινο σάν τή φωτιά 
μαγνάδι, δχι τόσο γιά νά σκεπάση δσο γιά νά στολίση τό κεφάλι τής κυράς της· 
ήρθε κ3 ή τρίτη καί τής έδωσε τήν άρπα. Δέν είχε άκόμα καλά-καλά άκουμπήσει 
απάνω της τό λαμπρότατο όργανο καί βγάλει άπ5 τίς χορδές τούς πρώτους γλυ
κούς ήχους, δταν ή πρώτη ξαναγύρισε κρατώντας ενα στρογγυλό καί λαμπερό 
καθρέφτη, έστάθηκε μπρός στήν πεντάμορφη, τόν έστησε στά μάτια της μπροστά 
και τής έδειξε τή μαγευτικώτερη πού γίνεται μέσα στή φύση εικόνα. 'Η  θλίψη 
μεγάλωνε τήν ομορφιά της, τό πέπλο τή γοητεία της, ή άρπα τη χάρη της, έτσι, 
πού δσο κι αν ευχόταν κανείς ν ’ άλλάξη ή θλιβερή της θέση, τόσο καί ποθούσε 
νάκλεινε γιά πάντα μές στό νοΰ του τήν εικόνα εκείνη δπως στεκόταν έκεΐ δά 
μπροστά του.

Έρριξε μιά βουβή ματιά μές στόν καθρέφτη, κ’ έπειτα έκαμε τίς χορδές 
πότε νά βγάζουν τούς συγκινητικώτερους τόνους καί πότε, σάν ή θλίψη της με
γάλωνε, ν ’ αντιλαλούν σπαραχτικά τόν πόνο της. Ά νοιξε κάνα-δυό φορές τό 
στόμα γιά νά τραγουόήση, άλλά δέ μπόρεσε νά βγάλη φωνή. Τέλος ή λύπη της 
έξέαπασε σέ θρήνους" δυό κοπέλλες της έτρεξαν νά τήν κρατήσουν καί νά τή 
βοηθήσουν, ή άρπα έπεσε απ’ τήν αγκαλιά της, καί μόλις πρόφτασε ή μιά νά 
τήν άρπάξη καί νά τήν παραμερίση.

Π αραμύθι

— Ποιός θά μάς φέρη τόν άνθρωπο μέ τό λυχνάρι, προτού νά δύση 6 
ήλιος ; ψιθιίρισε τό φίδι ελαφρά ιιά καθαρά καθαρά- οΐ κοπέλλες έκοιτάχτηκαν 
καί τά κλάματα τής Λίλιας δυναμώσαν. Τή στιγμή εκείνη ξαναγύρισε λαχανια
σμένη ή γυναίκα μέ τό καλάθι.

— Έχάθηκα, σακατεμένη θά μείνω ! έφώναξε- γιά ίδέστε έδώ, σχεδόν 
Έσβύστηκε τό χ*ρι μου' ούτε δ περαματάρης ούιε ό Γίγαντας θελήσανε νά μέ 
περάσουν πέρα, γιατ’ είμαι άκόμη χρεωμένη στό νερό. Τοΰ κάκου έπρόσφερα 
εκατό κουνουπίδια καί εκ·ϊτό κρεμμύδια. Τά τρία κομμάτια θέλουνε μονάχα, καί 
μήτε φύλλο άπό άγγινάρα βρίσκεται σέ τούτα έδώ τά μέρη.

— Λησμόνησε τά βάσανά σου, είπε τό φίδι, καί κοίταξε νά μάς βοηθήσης· 
ϊσως έτσι νά σωθής καί σύ. Τρέξε δσο μπορείς πιό γρήγορα καί ψάξε ναύρης τά 
Τελώνια' έχει άκόμη πολύ φώς καί δέ θα μπόρεσης νά τά ίόής, ίσως τάκούσης 
δμως νά γελούν καί νά χοροπηδάνε. Ά ν  κάνου*- γρήγορα, προφταίνουν νά τά 
περάση δ Γίγαντας άπάνω άπ’ τό ποτάμι καί τότε θά μπορέσουν νά βρουν καί
νά μάς στείλουν τόν άνθρωπο μέ τό λυχνάρι.

Ή  Γεροντισσα έτρεξε δσο μπορούσε, καί τό φίδι έφάνηκε νά περιμένη, 
οχι μέ λιγώτερη άπό τή Λίλια άνυπομονησία, πότε νά γυρίσουνε κ’ οί δυό. Κατά 
κακή δμως τύχη, ο ήλιος πού έγερνε μόνο τίς κορφές χρύσωνε πιά τών δέντρων 
τοΰ ρουμανιού, κ’ ίσκιοι μακροί απλωνόντανε πάνω απ’ τή λίμνη κι άπό τά λι
βάδια. Τό φίδι δλο σάλευε άνυπόμονα κ’ ή Λίλια δέν άπόσταινε νά κλαίη.

Στή δύσκολην εκείνην ώρα τό φίδι δλο καί κοίταγε τριγύρω, γιατί φοβό
ταν πώς άπό στιγμή σέ στιγμή δ ήλιος θά βασίλευε, ή σήψη θά περνούσε τό 
μαγικό του κύκλο καί θάδραχνε άκατάσχετα τδιχορφο παλληκάρι. Τέλος είδε ψηλά 
μές στόν α’ιθ^ρα τό γεράκι, πού τό χτυπούσαν οί στερνές τοΰ ήλιου αχτίδες καί
ποΰ ματοβάφαν τά φτερά. Τινάχτηκε άπό τή χαρά του γιά τό καλό σημάδι, καί
δέ γελάστηκε, γιατί σέ λίγο είδαν τόν άνθρωπο μέ τό λυχνάρι νά γλιστράη απά
νω άπό τή λίμνη, σάν νά φορούσε παγοπέδιλα.

Τό φίδι δέν άλλαξε διόλου τή στάση του' ή Λίλια δμως πετάχτηκε πάνω 
καί τοΰ φώ ναξε :

— Ποιό καλό πνεύμα σέ στέλνει τή στιγμή αύτή, πού έχουμε τόσο τήν 
άνάγκη σου καί τόσο λαχταρούσαμε νάρθής ;

— Τό πνεύμα τού λύχνου μου μέ φέρνει, άποκρίθηκε δ Γέροντας, καί τό 
γεράκι μ’ ώδήγησε ώς εδ ο. "Οταν έχουν τήν άνάγκη μου, δ λύχνος μου τριζοβο- 
λάει, καί τότε δλο κοιτάω ψηλά, νά ίδώ κάνα σηιχάδΓ ένα πουλί ή κάποιο μετέ
ωρο μού δείχνουν τούρανοΰ τό μέρος, που πρέπει νά κατευθυνθώ. Ησύχασε, 
Πεντάμορφη! Ά ν  θά μπορέσω νά βοηθήσω, δεν το ξέρω" ενας μονάχος δε 
φελα, παρά δταν ενωθή μέ άλλους πολλούς καί στήν κατάλληλη ώρα. Ά ς  άπο- 
τρέψουμε γιά λίγο τό κακό κι άς ελπίζουμε. — Κράτα τόν κύκλο σου κλεισμενο, 
εξακολούθησε, στρέφοντας πρός τό φίδι' κι άνεβαίνοντας σ’ ένα λοφίσκο εκεί 
κοντά, έρριξε τό φώς τοΰ λύχνου του στό νεκρό σώμα άπάνω. Φερτε και τομορφο 
Λαναρινάκι καί βάλτε το κι αύτό μέσα στόν κύκλο !
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Οί κοπέλλες πήραν τό μικρό εκείνο λείψανο άπό τά καλάθι πούχε πα- 
ρατήση ή Γερόντισσα, κα'ι κάναν οπως ειπε ο Γέροντας.

Σέ λίγο ό ήλιος εδυσε κα'ι απλώθηκε σκοτάδι κα'ι τότε δέν εφεγγαν κατά. 
τόν τρόπο τό δικό τους μόνο τό φίδι και τοϋ άνθρώπου ό λύχνος, άλλ3 άκόμα 
και τό πέπλο τής Λίλιας σκορπούσε ενα φώς άπαλώτατο, πού σά γλυκό δοροχά
ραμα φώτιζε τό χλωμό πρόσωπό της κα'ι τό άσπρο της φόρεμα μέ μιάν άπειρη, 
χάρη. Συλλογισμένοι κι άμίλητοι κοιτάζαν ό ενας τόν άλλο’ βέβαιη ελπίδα ελάτ
τωνε τις εγνοιες κα'ι τή θλίψη.

Γιά τούτο δέν εδέχτηκαν δυσάρεστα τήν επιστροφή τής Γερόντισσας μαζί 
μέ τϊ,ς δυό χαρούμενες φλόγες, πού στό μεταξύ θά κάναν δίχως άλλο πολλές άσω- 
τίες, γιατ3 είχαν εξαιρετικά άδυνατήσει, χωρίς αυτό καί νά τις εμποδίζη, vavaL 
δσο μπορούν ευγενικότερες πρός τή βασιλοπούλα καί τίς θεραπαινίδες της. Μέ̂  
τέλεια αύτοπεποίθηση καί μέ μεγάλη εκφραστικότητα λέγανε πράματα άρκετά 
κοινότυπα· εξαιρετικά ευαίσθητες εδείχτηκαν γιά τή χάρη πού εσκόρπιζε στή 
Λίλια καί στίς φίλες της τό λαμπερό πέπλο. Οι θεραπαινίδες έχαμήλωναν 
ντροπαλά τά μάτια τους, καί τό εγκώμιο τής ομορφιά; τους τίς ομόρφαινε στ3 
αληθινά. "Ολοι ήταν ευχαριστημένοι καί ήσυχοι, εκτός απ’ τή Γερόντισσα, πού, 
μ3 5λη Χή διαβεβαίωση τού άντρός τη;, πώ ; τό χέρ1 της δέ μπορούσε νά μι- 
κρώση περισσότερο, δσο τό φώτιζε τό φ ώ ; τού λύχνου του, πολλέ; φορές εξέ
φραζε τή γνώμη, πώς αν τά πράματα εξακολουθούσαν ετσι, τό ευγενικό αύτό 
μέλος της θάχε εντελώς εξαφανιστή, πολύ πριν άπό τά μεσάνυχτα.

Ό  Γέροντας μέ τό λυχνάρι άκουγε προσεχτικά τις φλυαρίες τών Τελωνίων, 
κι ήταν πολύ ευχαριστημένος ποΰ μέ τις ομιλίες τους ειχε διασκεδάσει κ ευθυ
μήσει κάπως ή Λίλια. Καί ιδντι φτάσαν τά μεσάνυχτα χωρ'ις κάνει; νά καταλαβη 
πώς. Ό  Γέροντας έκοίταξε τάστέρια καί τότε άρχήνησε νά λεγη .

— Σέ καλήν ώρα είμαστε Ινωμένοι" ας καμη καθένας· τό εργο του,, ας 
εκτελέση καθένας τό καθήκον του, καί οί ατομικές λύπες θά ,σβύσουνε μέσα στή 
γενική ευτυχία, ακριβώς δπως ή γενική δυστυχία καταστρέφει τϊς ατομικές χαρές.

Έ πειχ3 άπό τά λόγια αύτά, ενας περίεργος θόρυβος δημιουργήθηκε, γιατί 
δλα τά παρόντα πρόσωπα μονολογούσανε μεγαλοφώνως λέγοντας τί ειχε νά κάνη 
τό καθένα. Μόνον οί τρεις κοπέλλες σιωπούσαν' είχαν άποκοιμηθή ή μιά κοντά 
στήν άρπα, ή άλλη δίπλα στήν δμπρέλλα κ5 ή τρίτη δίπλα στό σκαμνί, καί κα
νείς δέ μπορούσε βέβαια νά τ ί; κατηγορήση, γιατ3 ήτανε πολύ αργά. Τά φλογερά 
π α λ λ η κ α ρ ά κ ια ,  ύστερα άπό μερικές παροδικές φιλοφρονήσεις πούάφ ιερώσαν 
στίς θεραπαινίδες, γι άλλην δέν είχαν πιά μιλιά παρά μονάχα γιά τή Λίλια, γιά. 
την ωραία τών ωραίων.

— Πάρε τόν καθρέφτη, είπε ό Γέροντας στό γεράκι, καί μόλις δής τόν 
ήλιο ν3 άνατέλλη ρίξε άπό ψηλά τις.πρώτες του άχτίδε? στις κοιμισμένες άπάνω 
καί ξύπνησε τες.

Τό φίδι άρχισε τώρ^ι νά κουνιέται' ελυσε τόν κύκλο του καί τράβηξε σιγα- 
σιγά, μέ πλατιούς ελιγμούς, γιά τό ποτάμι. Τά δυό Τελώνια ^ακολουθούσαν μέ 
τόση επισημότητα πού θά μπορούσε κανείς νά τά παρη για τίς σοβαρωτερες
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<ρλόγες τού κόσμου. Ή  Γερόντισσα κι ό άντρας τη; πιάσανε τότε το καλαθι, που 
πό απαλό του φώς δέν τ^χαν και πολύ παρατηρήσει, καί τραβώντας το απο τή 
μιά μεριά κι άπό τήν άλλη τό κάνανε νά μεγαλώση καί νά γίνη φωτερότερο' σή
κωσαν επειτα τό πτώμα τόύ νέου, το ξαπλώσανε μεσα, κι απανω στό στήθος του 
άκουμπήσανε τό καναρίνι. Τό καλάθι υψώθηκε σΐον αερα μονάχο του πανω απο 
το κεφάλι τής Γερόντισσας, κ3 εκείνη τότε κίνησε πίσω άπό τά Τελώνια. Ή  
ωραία Λίλια πήρε τό σκυλλάκι στά χέρια της κι ακολούθησε τή Γερόντισσα, κι δ 
άνθρωπος μέ τό λυχνάρι εκλεισε τή συνοδεία' δλος δ τόπος γύρωθε φωτιζόταν 
χ̂πό τά διάφορα αύτά φώτα κατά τον περιεργοτερο τροπο.

Άλλά δέν τάχασαν λιγώτερο σάν εζυγώσαν στο ποτάμι κι αντίκρυσαν ενα 
λαμπρότατο τόξο νά ενώνη τις όχθες του' ήταν τό φίδι τό ευεργετικό πού τον, 
ετοίμαζε τό δρόμο. Κι αν τήν ήμέρα εθαύμαζά^ τά διάφανα πολύτιμα πετράδια 
πού φαίνονταν ν3 αποτελούνε τό γεφύρι, τή νύχτα πια σαστισαν δλοι μέ τή φω 
τερή λαμπρότητά τους., Ά πό τό πάνω μέρος τό φωτερό του τόξο γραφόταν ολο
κάθαρο στό σκοτεινό ουρανό, άλλ’ άπό τό κάτω, ζωηρές αχτίδες εκτοξεύονταν 
πρός τό κέντρο του δείχνοντας ετσι τήν κινητή στερεότητα τοΰ οικοδομήματος. 
"Η συνοδεία έπέρασε σιγά-σιγά κι ό περαματάρης πού κοίταγε άπό μακρια, από 
τή μικρή του την καλύβα, παρατηρούσε σαστισμένος το φωτερό τοξο και τα 
παράξενα φώτα πού περνούσαν άπάνω του.

Μόλις έφιασαν στήν άντίπερα όχθη, άρχισε τό τοξο νά ταλαντεύεται κατα 
τόν τρόπο του καί νά ζυγώνη τό νερό κυματιστά. Σε λίγο βρισκόταν καί τό φίδι 
στή στεριά, εσχημάτιζε πάλι τόν κύκλο του γύρω από τό καλαθι, που ειχε μο 
ναχό του κατέβη στή γή. Τότε εσκυψέ ο Γέροντας και τού είπε.

— Τί αποφάσισες ;
— Νά θυσιαστώ, πριν μέ θυσιάσουν, άποκρίθηκε τό φιδι. Δόσε μου τήν 

"υπόσχεση πώς δέ θ 3 άφήσης καμμιά πέτρα στη στεριά.
'Ο Γέροντας τού τό ύποσχέθηκε κ3 είπε επειτα στην ωραία Λιλια .
— Ά γγ ισε τό φίδι μέ τό ζερβί σου χέρι καί τόν αγαπημένο σου μέ τό δεξι.
Ή  Λίλια γονάτισε κι άγγιξε τό φίδι και τό πτώμα. Στή στιγμή φάνηκε

εκείνος νά ξαναγυρίζη στή ζωή' κουνήθηκε μές στο καλάθι και σέ λίγο άναση- 
κώθηκε καί κάθησε. Ή  Λίλια πήγε νά τον αγκαλιαση ομως, ο Γέροντας την
εμπόδισε' βοήθησε τό παλληκάρι νά σηκωθή καί τ’ οδήγησε νά βγή άπό τό κα-- *
λάθι κι άπ3 τόν κύκλο.

Τό παλληκάρι εστάθη δλόρθο, τό καναρίνι φτεροΰγισε καί καθησε στον 
ώμο του' μέσα τους ξαναξύπνησε ή ζωή, άλλά τό πνεύμα τους δέν είχε άκόμη 
ξαναγυρίση' τδμορφο βασιλόπουλο ειχε τά μάτια του άνοιχτα, αλλά δέν εβλεπε, 
ή τουλάχιστον φαινότανε σά νά τά κοίταζε δλα μέ αδιαφορία. Μόλις επερασε ή 
πρώτη κατάπληξη γιά τά γεγονότα αύτά, τότε παρατήρησαν τήν παράξενη μετα
βολή ποΰχε πάθη τό φίδι. Τό μακρουλό κι ώραΐο του σώμα ειχε διαλυθή σε χι
λιάδες λαμπερά πετράδια' καθώς πήγε νά πάρη ή γερόντισσα το καλάθι της, 
χτύπησε απρόσεχτα άπάνω στό φίδι καί δέν εβλεπαν πιά τίποτ3 απ το σχήμα του, 
μονάχα ενας ωραίος κύκλος άπ’ ολόλαμπρα πετράδια κοίτοταν χαμω στη χλόη.
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Ό  γέροντας άρχισε γρήγορα-γρήγορα νά μαζεύη τά πετράδια και νά τά 
βάζη στό καλάθι- φώναξε μάλιστα και τή γυναίκα του νά τόν βοηθήση. Έ πειτα  
πήραν κ5 οί δυό τό καλάθι, τό φέραν κάτω στο ποτάμι, σέ μιά ψηλή μεριά τής 
όχθης και ρίξαν δλα τά πετράδια οτό νερό, δχι και χωρίς τή δυσαρέσκεια τής 
Πεντάμορφης κα'ι τής γυναίκας του πού πολύ θά θέλαν νά διαλέξουν κάνα-δυό 
γιά τόν εαυτό τους. Σά φωτερά κι αστραφτερά αστεράκια κολυμπούσαν τά πετρά
δια μές στά κύματα κ5 ήταν αδύνατο νά διακρίνη κανείς, αν εχάθηκαν πέρα μα
κριά η αν εβούλιαξαν.

— Κύριοί μου, είπε τότε δ Γέροντας μέ σεβασμό στά Τελώνια, άπό δώ και 
πέρα θά πηγαίνω εγώ μπροστά καί θά σάς δείχνω τό δρόμο, άλλά εσείς θά μας 
κάνετε μιά μεγάλη εκδούλευση, άνοίγοντάς μας τήν πύλη τοΰ ναού, ποΰ κανείς 
άλλος άπό σας δέν μπορεί νά τήν άνοιξη κι άπ’ δπου ετούτη τή φορά πρέπει νά 
μποΰμε.

Τά Τελώνια ύποκλίθηκαν ευγενικά καί μειναν πίσω. Ό  Γέρος μέ τό λύχνο 
κίνησε μπρός καί τράβηξε κατά τό βράχο, πού ανοίχτηκε μπροστά του' σιωπηλή, 
καί δισταχτική ερχότανε λίγο πιό πίσω ή Λίλια" ή γεροντισσα βιαζόταν μήπως 
μείνη πίσω κι δλο τέντωνε τό χέρι της, γιά νά τό βρίσκη τό φώς άπ’ τό λυχνάρι 
τοΰ άντρός της. Τά Τελώνια κλείνανε τή συνοδεία, ελαφρογέρναν τίς φλογοκορφές 
τους τή μιά πρός τήν άλλη κι° εφαίνονταν σάν νά συνομιλούνε.

Δέν είχαν καί πολύ πςοχωρήση, δταν ή συνοδεία σταμάτησε μπροστά σέ 
μιά μεγάλη σιδερένια πύλη, πού τά θυρόφυλλά της τάκλεινε μαλαματένια κλειδα
ριά. Ό  Γέροντας έφώναξε ευθύ., τά Τελώνια, πού δίχως νά προσμένουν νά τους 
δώσουν θάρρος, βαλθήκανε γοργά-γοργά μέ τίς πιό λεπτές τους φλόγες νά τρώνε 
κλειδαριά καί σύρτη.

Βαριά αντηχήσανε τά σίδηρα, οταν γοργά ανοίχτηκαν τά θυρόφυλλα, και 
μέσα στό ναό τά σεβάσμια τών βασιλιάδων αγάλματα φανήκανε στό φώς πού 
εχύθη μέσα. Καθένας ύποκλίθηκε μπρός στούς σεβασμιώτατους κυρίαρχους, κι 
απ’ δλους πιό πολύ τά Τελώνια δέν έπαυαν τίς βαθειές υποκλίσεις.

Έ πειτα  άπό λίγες στιγμές σιωπής, ό χρυσός βασιλιάς ερώτησε:
— Ά πό ποΰ ερχεστε ;
— Ά πό τόν κόσμο, άποκρίθηκε δ Γέροντας.
— Ποΰ πηγαίνετε ; ειπε δ άσημένιος βασιλιάς.

 Στόν κόσμο, ξαναεΐπε δ Γέροντας.
— Τί θέλετε άπό μάς ; ρώτησε δ χάλκινος βασιλιάς.
— Νά σάς συνοδέψουμε, είπε δ Γέροντας.
Μά εκεί πού ετοιμαζόταν νά μιλήση καί δ ανάκατος βασιλιάς, ειπε ο χρυ

σός στά Τελώνια πού είχαν πολύ ζυγώσει κοντά του.
— Τραβηχτήτε μακριά μου’ τό χρυσάφι μου δέν είναι γιά *ίς γλώσσές σας.

; Τότε κ ’ εκείνα πήγανε στόν ασημένιο βασιλιά καί τόν περιτύλιξαν καί κα- 
νανε τό φόρεμά του νά λαμπαδίζη ωραία μέ τό χλωμό τους φώς.

— Καλώς δρίσατε, τούς ειπε εκείνος, άλλά εγώ δέν μπορώ νά σάς θρέψω*
ψάχτε νά βρήτε άλλου τροφή καί νά μοΰ φέρνετε τό φώς σας. Άπομακρύθηκαν
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τότε κι άποφεύγοντας τό χάλκινο βασιλιά, πού δέν εφάνηκε μητε νά τα προσεξη· 
ριχτήκαν στόν ανάκατο. φ

— Ποιος θά κυριάρχηση στόν κόσμο ; φώναξε εκείνος μέ τραυλή λαλια.
— 'Όποιος μπορεί νά σταθή στά πόδια του, άποκρίθηκε δ γέροντας.
— Έ γώ μπορώ ! είπε δ ανάκατος βασιλιάς.
— Αύτό θά τό ίδοΰμε τώρα, είπε δ γέροντας, γιατ’ ήρθε τό πλήρωμα τοΰ 

χρόνου.
*Η ωραία Λίλια κρεμάστηκε στό λαιμό τοΰ γέροντα καί τον εφίλησε μέ 

τήν καρδιά της.
— "Αγιε Πατέρα, τοΰ είπε, χίλιες φορές σ’ ευχαριστώ, γιατί άκουω γιά 

τρίτη φορά τό βαθυστόχαστο λόγο, τό λόγο τόν προφητικό.
Δέν ειχε καλά-καλά τελειώση τή φράση της καί κρεμάστηκε ακόμη δυνα- 

τώτερα άπό τό λαιμό τοΰ γέροντα, γιατί τό έδαφος άρχισε νά σαλεύη κατω απο 
τό πόδια τους. 'Η γεροντισσα καί τό παλληκάρι κρατιόντανε κι αυτοί ο ενας απ 
τόν άλλο- μόνο τ= ανάερα Τελώνια δέν ενοιώσαν τίποτε.

Μπορούσε καθαρά νά τό νοιώση κανείς πώς δλος δ ναός εταλαντεύον- 
ταν, σάν τό καράβι οπού σήκωσε τήν άγκυρα κι απομακρύνεται σιγα-σιγά απο τό 
λιμάνι· τής γης τά βάθη ανοίγονταν, θαρρείς, γιά νά περάση. Πουθενά δέν 
εσκόνταβε, βράχος κανείς δέν τούκλεινε τό δρόμο.

Σέ μιά στιγμήν εφάνηκε σά νάπεφτε ψιλή-ψιλή βροχή μές άπο το άνοιγμα 
τοΰ τρούλου- τότε δ γέροντας κράτησε πιό σφιχτά τή Λίλια καί τής ε ιπ ε :

— Είμαστε κάτω άπ’ τό ποτάμι, σέ λίγο φτάνουμε.
"Υστερ’ άπό λίγο νόμισαν πώς εστάθηκαν, δμως εγελάστηκαν- ο ναός ανε- 

βαινε πρός τά πάνο3.
Παράξενος κρότος ακούστηκε τότε πάνω άπό τά κεφάλια τους. Σανίδες καί 

δοκάρια ανάκατα άρχισαν νά περνούν μέ θόρυβο μές από τό άνοιγμά τοΰ τρου- 
λου. Ή  Λίλια κι ή γεροντισσα πεταχτήκανε πλά'ΐ, δ άνθρωπος μέ τό λυχνάρι άρ
παξε τό παλληκάρι καί στάθηκε ακίνητος. Ή  καλυβίτσα τοΰ περαματαρη, γιατί 
δ ναός, καθώς ανέβαινε, αυτήν ξεκόλλησε άπό χάμω καί την πήρε μαζί του, 
επεσε σιγά-σιγά μέσα καί σκέπασε τό παλληκάρι καί τον γέροντα.

Οί γυναίκες εφώναζαν δυνατά, κι δ ναός έτραντάχτηκε σαν καραβι που 
ξαφνικά χτυπάει στή στεριά. "Ολο αγωνία τρέχαν οί γυναίκες μες στό μισοσκό
ταδό γύρω άπό τήν καλύβα- ή θύρα της ήταν κλεισμενη και κανείς δεν ακουγε 
τά χτυπήματά τους. Χτυπήσαν δυνατώτερα καί τέλος εσαστισαν πιο πολυ, σαν 
ακόυσαν πώς τό ξύλο άρχίνησε νά κουδουνίζη. Το φώς τής λαμπας, πού 
ήταν κλεισμένη μέσα, ειχε μεταβάλει, μέ τή δύναμή του, το ξύλο σέ ασήμι, άπο 
τά μέσα πρός τά εξω. Σέ λίγο άλλαξε καί το σχήμα τής καλύβας- γιατί το ευγι- 
κό μέταλλο αφήνοντας τήν τυχαία μορφή τών σανιδιών, τών δοκαριών καί τών 
στύλων άπλώθη καί σχημάτισε ενα λαμπρότατο σπιτάκι με μεγάλη τέχνη εργα- 
σμένο. Έ τσ ι τώρα έστήθηκε μές στό μεγάλο ναό ενας άλλος μικρός κι ωραιοτα- 
τατος, ή καλύτερα, αν θέλετε, ενας βωμός αντάξιος τοΰ ναοΰ.

Ά πό μιά εσωτερική σκάλα πού εφτανε ίσα μ’ άπάνώ ανεβηκε τότε το ευγενικό
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παλληκάρι ψηλά' δ άνθρωπος μέ τό λυχνάρι τό φώτιζε κι ενας άλλος φαιτότανε 
νά τό ύποστηρίζη, ενας άλλος ποΰ παρουσιάστηκε μέ κοντό άσπρο φόρεμα και 
μ’ ενα κουπί ασημένιο στό χέρι. Άμέσως άνεγνώριζε κανείς πώς ήταν δ περαμα
τάρης, πού κατοικούσε μιά φορά στό μεταμορφωμένο τώρα καλυβάκι.

Ή ωραία Λίλια άνίβηκε τότε τά εξωτερικά σκαλιά, ποΰ φέρναν από το ναό 
στό βωμόν επάνω, άλλ’ άκόμα δέν ήταν καιρός νά ζυγώση τόν αγαπημένο της. 
Ή  γεροντισσα, πού τό χέρι της δλο καί μίκρωνε οσο ήταν δ λύχνος κρυμμένος, 
εβαλε τις φωνές.

— Δέ θά μέ σώση έμένανε κανείς άπό τή δυστυχία ; Μέσα στά τόσα θά
ματα δέν μπορεί νά γίνη κ’ ενα γιά τό χέρι μου ;

Τότε, τής ειπε δ άντρας της,, δείχνοντας της τή θΰρα.
— Γιά ίδές, ή μέρα χάραξε, τρέξε καί λούσου στό ποτάμι.
— ‘Ωραία συμβουλή! φώναξε εκείνη· γιά νά γίνω κατάμαυρη καί νά 

εξαφανιστώ μιά καί καλή ! Σάμπως επλήρωσα τό χρέος μου ;
— Σΰρε, και κάμε δποις σοΰ λέω ! τής είπε δ γέροντας- δλα τά χρέη σβυ- 

στήκανε.
‘Η γεροντισσα εφυγε τρεχάλα- τήν ϊδια στιγμήν έβγήκε δ ήλιος καί τό 

φώς του χτύπησε τήν κορφή τοΰ τρούλου- δ γέροντας έστάθηκε άνάμεσα στό 
παλληκάρι καί στήν κόρη κ5 είπε μέ φωνή δυνατή,

— Τρεις βασιλεύουνε στή γή' Σοφία, Κάλλος καί ’Ισχύς.
Στήν πρώτη λέξη πετάχτηκε πάνω δ χρυσός βασιλιάς, στή δεύτερη σηκώθη 

δ άσημένιος, και στήν τρίτην δ χάλκινος σιγά-σιγά, ενώ δ ανάκατος βασιλιάς 
κάθησε χάμω άδέξια μονομιάς.

"Οποιος τόν έ'βλεπε, μ5 δλο τό επίσημο τής ώρας, δέ θά μπορούσε νά κρά
τηση τά γέλια, γιατί ούτε καθισμένος ήτανε, ούτε ξαπλίομένος, ούτε ακουμπισμέ
νος, άλλά σωριασμένος χάμω ακατάστατα.

Τά Τελώνια, πού είχαν ώς τώρα άσχοληθή μαζί του, τραβηχτήκαν πέρα" 
αν καί χλωμά στό πρωινό το φώς, φαίνονταν δμως πάλι καλοθρεμμένα, καί τέ
λειες φλόγες, γιατί μέ μεγάλη δεξιοσύνη είχανε γλύψει μέ τίς μυτερές γλωσσίτσες 
τους ίσαμε μέσα στό βάθος τους τίς χρυσές φλέβες τοΰ κολοσσιαίου αγάλματος. 
Τά άκανόνιστα κενά πού δημιουργήθηκαν ετσι, έ'μειναν ανοιχτά κάμποσην ώρα 
καί τό άγαλμα διετήρησε γιά τοΰτο τήν πρώτη του μορφή. Ά λλ ’ δταν τέλος έφα- 
γώθηκαν κ’ οί πιό μικρές φλεβίτσες, τό άγαλμα σωριάστηκε μονομιάς, καί κατά 
δυστυχία άκριβώς τό μέρος έκεΐνο πού, κι δίαν δ άνθρωπος κάθεται, διατηρεί
ται ακέριο- έξ αντιθέτου τά μέλη πού έπρεπε νά λυγίσουν μεΐναν αλύγιστα. "Ο
ποιος έ'νοιωθε πώς δέν είχε τή διάθεση νά γελάση. καλά θάκανε νά στρέψη άλ- 
^οΰ τά μάτια- τό.- πράμα εκείνο, τό μεταξύ μορφής κι άμορφης μάζας, ήταν 
άποκρουστικώτατο νά τό βλέπη κανείς.

Ό  άνθρωπος μέ τό λυχνάρι κατέβασε τότε ά π ’ τό βωμό τδμορφο παλληκάρι 
πού ειχε πάντα άπλανο καρφωμένο μπροστά του τό βλέμμα καί τό ώδήγησε στό 
σιδηρένιο βασιλιά. Στά πόδια τοΰ ισχυρού ηγεμόνα κοίτοταν ενα σπαθί στό σι
δερένιο του θηκάρι. Τό παλληκάρι τό ζώστηκε.
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— Στά ζερβά τό σπαθί, λεύτερο τό δεξί τό χέρι! έφώναξε δ πανίσχυρος 
βασιλιάς.

’Έπειτα πήγανε στόν άσημένιο κ’ εκείνος εσκυψε κ’ έ'δωσε στό παλληκάρι 
τό σκήπτρο του. Τό πήρε στό ζερβί του χέρι, κι δ βασιλιάς τοΰ είπε μέ φωνή 
καλόβουλη.

— Ποίμαινε τά πρόβατα !
"Οταν εόρτασαν στό χρυσό βασιλιά, τότε αυτός μέ πατρική χειρονομία, σά 

νά τόν ευλογούσε, φόρεσε στό κεφάλι τού νέου τό δρύινο στεφάνι κ’ είπε-
— Αναγνώριζε τό υπέρτατο !
Ό  Γέροντας παρατηρούσε καλά-καλά τό παλληκάρι, ενώ γίνονταν δλ’ αύτά. 

Μόλις έζώστηκε τό σπαθί, τό στήθος του έφούσκωσε, τά χέρια του δυνάμωσαν 
καί τά πόδια του βαδίζαν σταθερώτερα- σάν έπήρε τό σκήπτρο σιό χέρι, φά
νηκε σά νά μαλακώνη ή δύναμή του καί σά νά γίνεται ισχυρότερος μέ μιάν 
ανέκφραστη χάρη" δταν δμως τό δρύινο στεφάνι στόλισε τά σγουρά μαλλιά του, 
τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου του ζωντάνεψαν, πνεύμα ανέκφραστο ελαμψε 
στά μάτια του, κ’ ή πρώτη λέξη πού ειπε τό στόμα του ήτανε Λίλια.

— ’Αγαπημένη Λίλια ! φώναξε ξανανεβαίνοντας βιαστικά τάσημένια σκα
λοπάτια, γιά ν’ άνταμώση τήν κόρη πού άπό ψηλά άπό τό βωμό ειχε παρακο- 
λουθήση τίς περιοδείες του- αγαπημένη Λίλια ! Ό  άνθρωπος, ποΰ δέν τού λείπει 
τίποτε, τί θά μπορούσε πολυτιμώτερο νά ποθήση, εξόν άπό τήν αθωότητα κοί 
τή γαλήνια άγάπη πού μοΰ προσφέρουνε τά στήθη σου; —”Ω ! φίλε μιου, εξακο
λούθησε, στρέφοντας πρός τό Γέροντα καί καρφώνοντας τή ματιά του στά τρία 
!ερα άγάλματα, λαμπρό καί σταθερό είναι τό βασίλειο τών πατέρων μας, δμως 
Ιξέχασες τήν τέταρτη δύναμη, τήν αρχαιότερη, τή γενικώτερη, τή σταθερώτεςιη 
πού βασιλεύει στόν κόσμο, τή δύναμη τής άγάπη:.

Στά λόγια αύτά, έ'ρριξε τά χέρια του γύρω στό λαιμό τής ωραίας κόρης, 
πού ειχε πετάξει πέρα τό πέπλο της καί τά μάγουλά της χρωματίζονταν μέ τήν 
πιό δμορφη καί πιό άναλλοίωτη κοκκινάδα.

Τότε ό Γέροντας ειπε χαμογελώντας.
— Ή  άγάπη δέν άρχει, άλλά πλάθει, πού είναι πολύ περισσότερο.
Μέσα σ’ αύτη τήν τελετή, μέσα στήν ευτυχία καί τή γοητεία, κανείς δέν 

παρατήρησε πώς ειχε ξημερώσει πέρα-πέρα, καί Εαφνικά κάτι έντελώς απροσδό
κητα πράματα χτυπήσανε τά μάτια τής συντροφιάς, μές άπ’ τήν ανοιγμένη θύρα. 
Μιά μεγάλη πλατεία μέ περιστύλιο σχημάτιζε ενα είδος προαυλίου καί στό βάθος 
του έ'βλεπε κανείς μιά μακριά, μεγαλοπρεπέστατη γέφυρα, μέ πολ^ά-πολλά τόξα, 
πού ενωνε τίς δχθές τού ποταμοΰ- άπό τή μιά μεριά κι άπό τήν άλλη ήτανε κα
τασκευασμένες άνετες καί λαμπρές στοές γιά τούς διαβάτες, πού κατά χιλιάδες 
κι δλας είχανε μαζευτή καί περνούσαν βιαστικοί πέρα-δώθε. Στό μεσιανό με
γάλο δρόμο κύμα άπό κοπάδια καί ζδ, άπό καβαλλάρηδες κι αμάξια κυλούσαν 
άκατάπαυστα, κι άπό τή μιά κι άπό τήν άλλη δχθη, χωρίς καθόλου νά μπερδεύ- 
ωνται. "Ολοι φαίνονταν σαστισμένοι γιά τήν τόσην άνεση καί μεγαλοπρέπεια, 
κι δ νέος βασιλιάς μέ τή γυναίκα του ήτανε τόσο γοητευμένοι γιά τήν κίνηση
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και τή ζωή τοϋ μεγάλου αύτοΰ λαοΰ, δσο ήτανε κ= ευτυχισμένοι μέ τήν αμοιβαία 
τους αγάπη.

— Τίμα και μήν ξεχνάς τδ φίδι, είπε δ άνθρωπος μέ τό λυχνάρι" τοΰ χρω
στάς τή ζωή, οί λαοί σου τοΰ χρωστάνε τό γεφΰρι πού ένωσε τις δυό γειτονικές 
αύτές χώρες και τις έγέμισε ζωή. Τά λαμπερά εκείνα πετράδια πού κολυμπούσαν 
στα νερά, τά λείψανα τοΰ θυσιασμένου κορμιοΰ του, εΐναι τά βάθρα τοΰ ιιεγα- 
λόπρεπου αύτοΰ γεφυριοΰ* πάνω σέ κείνα χτίστηκε μονάχο του κα'ι μόνο του θά 
συντηρήται.

Μά έκεΐ ποΰ πήγαιναν νά τοϋ ζητήσουν εξηγήσεις γιά τό θαυμαστό εκείνο 
μυστήριο, τέσσερις όμορφες κοπέλλες μπήκαν άπό τήν πύλη τοΰ ναοΰ. Ά πό τήν 
άρπα, τήν δμπρέλλα κα'ι τό σκαμνάκι αναγνώρισαν ευθύς τίς τρεις θεραπαινίδες 
τής Λίλιας, ή τέταρτη δμως, ωραιότερη α π ’ τις άλλες, ήταν άγνωστη, μά πέρασε 
γοργά μ3 εκείνες τό ναό, σάν άδερφούλα άστειευόμενη μαζί τους, κι ανέβηκε τ’ α
σημένια σκαλοπάτια.

— Θά μέ πιστεύης λοιπόν εδώ και στό εξής, αγαπημένη μου γυναίκα ; είπε 
δ άνθρωπος μέ τό λυχνάρι πρός τήν ωραία εκείνη" χαρά σέ σένα κα'ι στδ κάθε 
πλάσμα πού θά λουστή σήμε(^α τό πρω'ι στόν ποταμό !

Ξανανιωμένη κι δμορφη ή Γερόντισσα, χωρίς ούτε σημάδι άπ5 τήν παλιά 
μορφή της, αγκάλιασε μέ νεανικά καί γεμάτα ζωή χέρια τόν άνθρωπο μέ τό 
λυχνάρι, πού έδέχτηκε εύχαριστημένος τις τρυφερότητες αύτές. *

— Ά ν  σοΰ φαίνομαι πολύ γρρασμένος, είπε χαμογελώντας, εχεις τό δι
καίωμα σήμερα νά διαλέξης άλλον άντρα- κανένας γάμος άπό σήμερα δέν ισχύει 
πιά, Ικτός άν ξαναγίνη.

— Δέν ξέρης λοιπόν, άποκρίθηκε εκείνη, πώς κ5 έσύ ξανάνιωσες ;
— Πολύ χαίρομαι, νά φαίνομαι στά νέα σου μάτια νέος κ5 έγώ καί λεβέν

της* δέχ »ααι λοιπόν πάλι τό χέρι σου καί μέ μεγάλη μου εύχαρίσταση θά ξα
ναζήσω μαζί σου τή χιλιετηρίδα πού μάς ερχεται.

Ή  βασίλισσα καλωσώρπε τήν καινούργια φιλενάδα της καί κατέβηκε 
μαζί μ’ αυτή καί μέ τίς άλλες της συντρόφισσες απ’ τό βωμό, ενώ δ βασιλιάς, 
ανάμεσα στούς δυο άντρες, έκοίταγε κατά τή γέφυρα καί παρατηρούσε προσεχτικά 
τοΰ λαοΰ τό άνάδεμα.

“Ομως πολύ δέν κράτησε ή εύχαρίστησή του, γιατί εΐδε κάποιο περιστα
τικό πού σέ μια στιγμή τόν πλημμύρισε θλίψη. Ό  μέγας Γίγαντας, πού δέν είχε 
άκόμη καλοξυπνήσει άπό τόν πρωινό του ύπνο, πήγε τρικλίζοντας νά περάση τή 
γέφυρα κ5 ετσι δημιουργούσε τρομερή ταραχή. Σηκώθηκε, κατά τή συνήθειά του, 
μισοκοιμισμένος καί συλλογίστηκε νά πάη νά λουστή στό γνωστό του κολπίσκο- 
άλλά βρήκε στή θέση του στεριά καί παραπατοΰσε πάνω στό πλατύ λιθόστρωτο 
τοϋ γεφυριοΰ. Ά ν  κ° είχε τόσο άδέξια χωθή ανάμεσα σ5 ανθρώπους καί σέ ζώα, 
κι δλ’ ήταν σαστισμένοι άπό τήν παρουσία του, κανείς ωστόσο τίποτα δέν αισθα
νόταν άλλ’ δταν τόν εχτύπησε στά μάτια δ ήλιος καί σήκωσε τά χέρια του γιά 
νά τά τρίψη, τότε δ ίσκιος άπό τις τεράστιες γροθιές του πέφτοντας κάτω ανα
στάτωσε μέ τόση δύναμη κι άδεξιοσύνη τά πλήθη, πού μάζες δλόκληρες άπό άν-

Π α ρ α μ ύ θ ι 299

θρώπους καί ζώα συγκρουστήκσνε καί τρέχανε τόν κίνδυνο νά γκρεμιστούνε στό 
ποτάμι.

Ό  βασιλιάς, σάν εΐδε τήν κακή αύτή πράξη, εφερε δίχως νά τό θέλη, τό 
χέρι στδ σπαθί του, άλλά κρατήθηκε συλλογισμένος, ρίχνοντας ήσυχα τή ματιά του 
πρώτα στό σκήπτρο του κ’ έπειτα στό λΐ’χνάρι καί στό κουπί τών συντρόφων του.

— Μαντεύω τή σκέψη σου, είπε δ άνθρωπος μέ τό λυχνάρι, άλλά κ’ εμείς 
κ ή δύναμή μας είμαστε ανίσχυροι μπροστά σ’ αύτόν τόν ανίσχυρο. Μείνε ήσυ
χος I εΐναι τό τελευταίο κακό πού κάνει- καλά πού δ ίσκιος του δέν ήρθε κατά μάς.

Στό μεταξύ δ Γίγαντας δλο καί ζύγωνε- σαστισμένος μ’ δ,τι εβλεπε μπρο
στά του, σάν άνοιξε τά μάτια του, άφησε τά χέρια του νά ξαναπέσουν καί χωρίς 
νά κάνη πιά καμμιά ζημία προχωρούσε μ’ ανοιχτό τό στόμα πρός τό προαύλιο.

Τραβούσε γραμμή κατά τή θυρα τοΰ ναοΰ, δταν έξαφνα, σάν Ιφτασε στή 
μέση τής αύλής, καρφώθηκε στό έδαφος. ’Έμεινε έκεΐ μεταμορφωμένος σέ τερά
στιο τρομαχτικό άγαλμα άπό κοκκινωπή λαμπερή πέτρα, καί ό ίσκιος έδειχνε τίς 
ώρες, πού ήταν γύρω-γύρω του σέ κύκλο χαραγμένες χάμω, δχι σέ αριθμούς, άλλά 
σ’ εύγενικές γεμάτες σημασία εικόνες.

Ό  βασιλιάς έχάρηκε πολύ πού βρέθηκε νά χρησιμοποιηθή γιά κάτι ωφέ
λιμο ο ίσκιος τοΰ τέρατος- μά κ’ ή βασίλισσα πού ανέβηκε λαμπροστολισμένη 
μαζί με τις παρθένες της μέσ’ άπό τό βωμό, δέν τάχασε λιγώτερο άντικρύζοντας 
τό παράξενο εκείνο άγαλμα πού σχεδόν έκρυβε τή θεα τοΰ γεφυριοΰ άπό τό ναό.

Στό μεταξύ ό λαός, βλέποντας τό Γίγαντα ακίνητο μαζεύτηκε κοντά τον 
τόν περικύκλωσε καί σάστισε μέ τή μεταμόρφωσή του. Ά πό κεΐ τό πλήθος 
εστρεψε πρός τδ ναό, πού μόλις τώρα ώς φαίνεται είχε άντιληφθή τήν ύπαρξή 
του κι ωρμησε πρός τήν πύλη.

Τή στιγμή εκείνη πετώντας τό νεράκι πάνω άπό τόν τρούλο, έρριξε μέ τόν 
καθρέφτη πού κρατοΰσε τοΰ ήλιου τό φώς στά πρόσωπα πού έστέκανε πάνω στό 
βωμό. Ό  βασιλιάς, ή βασίλισσα κ3 οί σύνοδοί τους έφάνηκαν μέσα στό μισοσκό
τεινο τοΰ ναοΰ θόλο σά φωτισμένοι άπό ουράνια λάμψη κι δ λαός έπροσκύνησε.
Οταν τό πλήθος συνήλθε καί σηκώθηκε, δ βασιλιάς κ’ οί δικοί του είχαν κατέβη 

μεσα στό βωμό, γιά νά πάνε στό παλάτι τους άπό κρυφές στοές, κι δ λαός σκορ
πίστηκε μές στό ναό γιά νά ϊκανοποιήση τήν περιέργειά του. Παρατηροΰσε μ? 
κατάπληξη καί σεβασμό τούς τρεις βασιλιάδες πού έστεκαν δρθιοι- μά τίποτε δέν 
τούς έβαλε σέ τόσο πειρασμό, δσο εκείνος δ σωρός πού μές στήν τέταρτη άχυβάδα 
ήταν κρυμμένος κάτι άπό ένα χαλί- γιατί ποιός ξέρει ποιός άπό ευσπλαχνία είχε 
απλώσει άπάνω στδ σωριασμένο βασιλιά ενα λαμπρότατο κάλυμμα, πού κανένα 
μάτι δέν μπορούσε νά τό περάση καί κανένα χέρι δέν έπρεπε νά τολμήση νά τό 
άνασηκώση.

Ποτέ δ λαός δέ θά κουράζοταν νά βλέπη καί ν° άποθαυμάζη, καί τό πλή
θος πού δλο έσπρώχνοταν θά συντριβόταν μέσα στό ναό, αν δέν τραβιόταν πάλι 
ή προσοχή του έ'ξω, πρός τή μεγάλη πλατεία.

Ξαφνικά πολλά χρυσά νομίσματα, σά νάπεφταν άπό ψηλά, αντήχησαν στίς 
μαρμαρένιες πλάκες- οί πιό κοντά διαβάτες ώρμήσανε ποιός νά τά πρωταρπάξη.
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Αυτό τό ΰαΰμα ξαναγίνηχβ πολλές φορές ηό ι’ έδώ, «ό ι εκεί. Μπορεί ο καθένας 
νά τό καταλάβη πώ ; τά Τελώνια φεύγοντας θελήσανε ν αστειευτούν ακόμη μ μ* 
φορά και σκόρπιζαν εύθυμα τό χρυσάφι που είχαν πάρει απ το κορμί τοΰ σω
ριασμένου βασιλιά. ’Αχόρταγο τό πλήθος ετρεχε κάμποσο καιρόν εδώ κ εκεί, 
σπρωχνόταν κα'ι σκιζόταν, ακόμη κι δταν πιά δέν έπεφτε χρυσάφι. Τέλος διαλυ- 
"θηκε σιγά-σιγά, τράβηξε τό δρόμο του, κ’ ίσαμε σήμερα το γεφύρι μαυρίζει από 
διαβάτες, κι άλλος ναός στή γήν άπάνω δέν έχει πιο πολλούς προσκυνητάδες.

Ο. LEMARIE

ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΝΑΤΟ 
Τ© παιγνίδι πάθος.

Είναι φυσικό τό παιδί ν ’ αγαπά τό παιγνίδι καί δσο αυτό τό θέλγητρο μένει μέσα 
στά κανονικά δρια δέν θά μπορούσε κανείς νά τό ψέξη, τουναντίον. Πρέπει δμως νά 
άνησυχή κανείς δταν τό παιγνίδι παίρνει αυτή τήν υπερβολική μορφή πού λέγεται^πά- 
θος, Τί γίνεται λοιπόν τό παιδί δταν είνα ι π α ίχ τ η ς :  Πρώτα πρώτα δέ σκέφτεται άλλο 
πιά παρά τό παιγνίδι κι δταν άσχολεΐται μ’ αυτό επιδίδεται μέ εντατικήν αυστηρότητα. 
Διακρίνομε καθαρά δύο τύπους παίχτη.

Ιο) Ό  πρώτος ζητεί νά διασκεδάζη ή άπλούστατα νά χαζεύη. Ή  σοβαρή προσπά
θεια τόν δυσάρεστε!' κάθε έργασία τοΰ είνα ι ενοχλητική. Περνά τήν ώρα τοΰ μαθήματος 
έχοντας στό νοΰ του τό τελευταίο διάλειμμα καί συλλογιζόμενο τό επόμενο, αν δέν τήν 
χρησιμοποιεί παίζοντας κρυφά κανένα παιγνίδι μέ τούς πλαγινούς του! Λίγο τόν ένδια- 
φέρει τό παιγνίδι, αρκεί νά διασκεδάζη ! Τό τέτοι-ο παιδί τέλος δέν ευχαριστιέται μέ τήν 
■ψυχαγωγία· δλη τή ζωή τήν ονειρεύεται σάν μάταιη διασκέδαση. Θά διασκέδαση μέ ο,τι 
θελήσουν, αρκεί νά παίζη, Ή  προσπάθειά του είναι ή άρνηση τής σοβαρής δουλειάς, ή
τεμπελιά. „ ,

2ο) Ό  άλλος τύπος είνα ι (μέ μιά διαφορετική άποψη) πιό άνησυχητικός. Αυτός δεν 
επιδίδεται σέ όποιοδήποτε παιγνίδι, άλλά σέ ώρισμένα καί μάλιστα κάποτε σέ Ινα μονον 
καί επιδίδεται σ’ αύτό δχι ελαφρά καί γιά νά περάση τήν ώρα του (σάν τόν άλλο που, δταν 
τελείωση τό παιγνίδι, τά ξέχνα δλα) άλλά παράφορα. Τό παιγνίδι αύτό τοΰ εγινε τό κύ
ριο ενδιαφέρον, ή σοβαρή δουλειά τής ζωής. Τό σκέφτεται τήν (5ρα άπό τά μαθήματα 
του καί πολλές φορές αφήνει τά μαθήματα του γι αύτό.

Μά ποιά λοιπόν εΐνα ι τά παιγνίδια ποΰ προκαλοΰν στά παιδιά τέτοια πάθη ; 
—Πρώτα-πρώτα είνα ι *εΐνα  πού ξυπνούν τή φ ιλ ο τ ιμ ία , δηλαδή δταν έχουν νά νικήσουν 
συμπαϊχτες, ή νά άποχτήσουν καί νά διατηρήσουν μιά φήμη (ποδηλατοδρομίες, πάλεμα, 
τέν.ις, φούτ-μπώλ, κτλ.). Τά παιδιά αύτά δέν διαβάζουν παρά μ ό ν ο ν  άθλητικές εφημερί
δες· τίς ελεύθερες ώρες τους, ή θά γυμνάζωνται, ή θά παρακολουθούν τούς άσσους ποΰ 
αγωνίζονται. Τούς γίνεται λοιπόν μιά προσήλωση, μιά μοναδική σκέψη, παράφορος 
ενθουσιασμός.

Τά άλλα παιγνίδια (κι αύτά είναι πιό επικίνδυνα) εΐνα ι τά σ τ ο ιχ ή μ α τ α  κ α ι τα  τ υ 
χερ ά  π α ιγ ν ίδ ια . Έ ρωτας γιά ριψοκίνδυνο καί έρωτας γιά τυχαίο κέρδος γίνονται σε με
ρικές φύσεις πάθη πού πρέπει νά τά επιβλέπουμε άπό τήν εκκόλαψή τους. Ό ποιος είδε 
ανθρώπους νά καταστρέφωνται άπό τέτοιες τρέλλες ας καταστρέψη τό φύτρο, άπ τήν 
ψιιχή τοΰ. παιδιοΰ. Κείνος πού δέν μπορεί νά διασκεδάζη χωρίς νά υπόσχεται στοιχήματα 
βχει μέσα του ψυχή παίχτη. Ά ς  τόν απαλλάξουν λοιπόν (καθώς καί τούς δικούς του)
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ά π ’ τούς κινδύνους τής καταστροφής καί τής ατιμίας ! Δείχνοντάς του τήν πανωλεθρία 
τών άλλων ας τοΰ βάλουν στό νοΰ τάν κίνδυνο ποΰ διατρέχει! Ά ς  τοΰ φανερώσουν ολο 
τόν κίνδυνο καί άς τόν κάμουν νά τόν τρέμη !

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ 
Τά δρ ι«  τοΰ π«ιγνιδι©δ.

Τό παιγνίδι, πού πιάνει δλη σχεδόν τήν ήμέρα τυΰ νηπίου, βλέπει τά πεδίο τον 
νά μικραίνη μέ τά χρόνια. Μιά σειρά ορίων έρχεται διαδοχικά καί τό λιγοστεύει.

I.—Καί πρώτα πρώτα έχομε τό δρ ιο  τής δ ιά ρ κ ε ια ς . Θ’ αρχίσουν νά παίρνουν μιά 
ώρα τήν ήμέρα άπό το παιγνίδι τού νηπίου γιά νά τό μυήσουν στήν ανάγνωση. Αύτή 
τήν ώρα πρέπει τό νήπιο νά είναι απασχολημένο καί νά μή σκέφτεται πιά τά παιγνίδια 
του. Σιγά-σιγά μακραίνει ή διάρκεια τής έργασίας καί κατά συνέπεια ελαττώνεται ή δια
σκέδαση. Στό έξης τό παιδί εχει τίς ώρες του «τού διαλείμματος»· καί τό παιγνίδι δέν 
πρέπει νά σφετερίζεται τήν ώρα τής μελέτης. Δέχεται ή διασκέδαση αυτόν ιόν περιορι
σμό ; Εΐναι πιό ευχάριστη ή διασκέδαση γιατί τήν περιμένει κανείς πιό πολύ. Βαριέται 
διαρκώς νά παίζη. Μά καί δταν τό διακόπτει τό παιγνίδι γιά μιά καλή δουλειά είνα ι 
πάντα μιά καινούργια χαρά.

X I , —Τό δεύτερο δριο είνα ι σχετικό μέ α ν τ ικ ε ίμ ε ν α . Τό παιδί μαθαίνει σιγά-σιγά. 
πώς υπάρχουν κάποια πράματα πού μ" αύτά δέν πρέπει νά παίζη. Ά λ λ α  γιατί είνα ι επ ι
κίνδυνα, άλλα γιατί έχουν μεγάλην άξια ή είναι «άξιοσέβαστα» γιά κάποιο λόγο. Ή  
φωτιά, τά σπίρτα, τό μαχαίρι, οί βελόνες....εΐναι γιά τό παιγνίδι ταΰ νηπίου άπαγορευ- 
μένο υλικά (τούλάχιστο γιά ενα διάστημα)’ κινδυνεύει νά γίνη θΰμα ή̂ νά κόμη θύματα. 
"Ομως καί τά άβλαβή άντικείμενα ούτε κι αύτά δέν τοΰ δίνονται (θά έπρεπε καλίτερα νά  
πή κανείς «δέν τοΰ άφιερώνονται»). Υπάρχουν τέτοια χρήσιμα, πού δέν πρέπει νά τ’ άγ- 
γίξη καί πολύτιμα, ποΰ δέν θά τά πάρη αν δέ λάβη τήν άδεια. Ρωλόγια, στολίδια, βι
βλία....πρέπει νά μήν τά πειράζει, τό ϊδιο καί τά χαρτιά πού είναι πάνω στό γραφείο τοΰ 
πατέρα. Τ έ Λ ο ς  δέν θά παίξουν μέ δ,τι άνήκει στούς ξένους. Μιά απαγορευμένη ζώνη δλο 
καί περικυκλώνει τήν περιοχή τοΰ παιγνιδιοΰ. Κι αύτή ή ζώνη εΐνα ι κάποτε τοπική. Υ - 
πάρχΟυνμέρη δπου δέν παίζει κανείς κι άλλα προορισμένα γιά θορυβώδεις διασκεδάσεις. 
"Υπάρχουν καί άλλα, δπου δέν άνέχονται παρά σιωπηρές διασκεδάσεις.

H I._ 2 έ  λίγο θά προστεθή ενα τρίτο δριο, τό  δρ ιο  τ ω ν  π ρ ο σ ώ π ω ν . Τό παιδί δέν 
θά παίξη μέ κακού; συντρόφους. Τά παραδείγματά τους είνα ι κακόηθα καί ιό παιγνίδι 
δίνει άφορμή γιά μεγάλη οικειότητα. Θά πρέπη σιγά-σιγά νά πάψη νά παίζη μέ τίς υπη
ρέτριες—δχι βέβαια'γιατί αύτές είνα ι ανάξιες, άλλά γιατί ό τύπος τών σχέσεων πού τούς 
ενώνει μέ τό παιδί δέν συμβιβάζεται μέ τήν ελευθερία πού δίνει τό παιγνίδι. Δέν ε ΐνα ι 
σύντροφοι. Τέλος, υπάρχουν καί πρόσωπα πού μ’ αύτά δέν θά παίξη τό παιδί. Τά πρό
σωπα αύτά είναι έξώ άπο το παιγνίδι. Γιατι οσο το παιδί θα καταλαβαινη καλιτερα το- 
χαραχτήρα τους, θά θέλη νά τά μιμηθή, νά τά γελοιοποιήση, νά τά γελοιογραφήση.

IV.—Τό τέταρτο δριο είναι ό τρ ό π ο ς. Υπάρχει παιγνίδι άθώο καί παιγνίδι πο
νηρό' παιγνίδι σεμνό καί παιγνίδι άπρεπο, Οί τοΰμπες τοΰ μωροΰ δέν ταιριάζουν στό κο
ρίτσι. Μεγαλώνοντας τό παιδί πρέπει νά τηρή καλή στάση καί στά παιγνίδια του. Θά 
κανονίση άκόμα καί τόν πλεονασμό τής ζωτικότητάς του. 'Από ενα παιδί δεκαπέντε χρό
νων δέν θά ανεχτούν πιά τά ξεφωνητά πού κάνει τό άγοράκι, δταν βγαίνη στό διάλειμ
μα. Υπάρχει μιά βαθμίδα συστολής καί αυτοκυριαρχίας πού δίκαια απαιτούν άπό τόν 
έφηβο. Τό νά κάνη τόν τρελλό, νά ξεστηθώνεται γιά νά κάνη τόν μεθυσμένο....δέν τοΰ 
επιτρέπεται πιά. Παίρνει λοιπόν σιγά-σιγά μιά καινούργια μορφή τό παιγνίδι. Παύει νά 
εΐναι ή διάχυση μιας άπλοϊ/.ής ψυχής, γίνεται ή διάχυση ένός προσώπου μέ ευθύνες πού 
δλο αύξαίνουν. Νά γιατί, βρισκόμενο πάντα τό παιδί δλο καί πιό κοντά μέ τά σοβαρά 
πράματα, άλλάζει τόνο, εξευγενίζεται καί παίρνει κι αύίό, σάν νά πούμε, μιά σοβαρή 
στάση.
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V .—Ά ς  αναφέρωμε τέλος τό οριο τής έντα σ η ς. Μερικά παιδιά ρίχνονται μέ τέτοια 
λύσσα στό πάλεμα ή στό τρέξιμο πού τοΰς γίνονται αληθινή κούραση. Ά λλα  άπορρο- 
<ριώνται άπό τούς λεξίγριφους σέ τέτοιο σημείο πού χάνοΐ'ν τόν ύπνο τους καί τήν δρεξή 
τους. "Αμα φτάση σ’ αύτό τό βαθμό τό παιγνίδι «εκφυλίζεται» σέ δουλειά. Δέν άνταπο- 
κρινεται πια στόν έπιδιωκομενο σκοπό, δηλαδή στήν άνάπαψη καί στήν άνάχτηση δύναμης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 
Toe παιγνίδια τοΰ παιόιοΰ.

Άναφερουμε εδώ ειδικά τα παιγνίδια τοΰ παιδιοϋ λόγοι τής θέσης πού κατέχουν 
<*τό πνεΰμα του, αν ο^ι στήν καρδιά του. Είναι πράματα δικά του, ή πρώτη του ίδιο- 
χτησία ! Εϊτε τοΰ τα εδοσαν, είτε τοΰ τά έφτιαξαν, είτε καί τοΰ τά αγόρασαν είνα ι τά 
«αγαθά» του. Υπάρχει μεταξύ αυτών καί τοΰ παιδιοϋ μιά σχέση προνομίου, εξάρτησης... 
κι δ τροπος πού μ’ αύτον αυτή ή σχέση επινοήθηκε είναι χαραχτηριστικό πού κι αύτό 
φανερώνει τόν χαραχτήρα τοϋ παιδιού.

Το παιδί αγαπά τά παιγνίδια του. Γ ια τ ί; Χωρίς αμφιβολία, τά άγαπα γιατί τό 
διασκεδάζουν. Ύπαρχουν δμως καί μερικά άπ’ αύτά πού τά αγαπά γιατί αισθάνεται τήν
αναγκη νά άγαπά, να προστατευη, να νανουρίζη  ΟΙ κοΰκλες, οί αρλεκίνοι, τά νευρό-
σπαστα, οί ψεύτικοι σκύλοι, οί αρκούδες καί άλλα, εΐναι καθαρά αντικείμενα ; "Οχι όλως 
διόλου. Είναι πρόσωπα πού αποτελούν τόν κόσμο τοϋ παιδιού. Τά άγαπα μέ φιλία. Δέν 
βλέπομε συχνά κορίτσια που αφοσιωνονται στην κούκλα τους, πού προτιμούν (καί μά
λιστα στήν αρκούδα τους) σέ σημείο πού νά τής κάνουν μιά θέση δίπλα τους στό κρεβ- 
Ράτι τους ; Αύτά τά παιγνίδια δέν είνα ι μόνον ίδιοχτησία τοΰ παιδιού, ε ίνα ι ή οικογέ
νεια του, η δικη του και μονον δική του. Κείνα που θά τά άγαπήση μέ ξεχωριστήν 
αγάπη (θά πήγαινα νά πώ ζηλότυπη αγάπη) είναι τά προσωπικά του έργα : σχέδιο πού 

ΐωγραφισε το ίδιο, βέργα πού εκοψε μόνο του, κομάτι ύφασμα πού ερραψε ή μαρκά-
ρισε τά αρχικά του  "Ολα αύτά δέν τά εχει δημιουργήσει λιγάκι ; Τά άλλα παιγνίδια,
έχτος από κείνα που φέρνουν μαζί τους καποιαν αγαπητήν άνάμνηση, τό παιδί τά άγαπά 
λιγωτερο απο οσο τά εχτιμά. Τα κρατεί γιατί εΐναι δμορφα, βολικά* ε ίν α ι  κ α θ α ρ ά  ο ο - 
γα να  τ ώ ν  π α ιγ ν ιδ ιώ ν  τ ο ν .

Ώ ς ποιο σημείο τούς εΐνα ι άφοσιωμένο ; Αύτό προδίνεται πρώτα μέ τήν ευκολία 
πού τά δανείζει ή τά δίνει. Γιατί αύτά εΐνα ι—δέν εΐν* αλήθεια μιά μικρή κινητή πε
ριουσία δική του. Εΐναι ή πρώτη μορφή τής περιουσίας του ! Τό τάδε παιδί δέν θά θε- 
λήση ποτέ νά παραχώρηση τό κουβαδάκι πού κρατά στά χέρια του, πού είνα ι δικό του. 
Ά λλο  αφήνει μ’ εύχαρίστηση τούς συμμαθητές του νά παίζουν μέ τό δικό του. Τό πρώτο 
εΐναι φιλάργυρο, το δευιερο εχει τό ιδιαίτερο πλεονέχτημα τοϋ γενναίου. *Αλλο χαρα- 
χτηριστικό πού προδινει το βαθμό τής αφοσίωσης εΐναι ή φροντίδα πού εχει τό παιδί γιά 
τή διατήρηση τοϋ παιγνιδιού. ’Εκείνο πού τό άμελεϊ κοτέχει λίγη θέση στήν καρδιά του. 
Εκείνο, που το ταχτοποιεί, τό προσέχει νά μήν τό καταστρέψη, εΐνα ι εκείνο πού τοΰ δί

νει περισσότερη αςία. Πόσες φορές η μητέρα θά παραγγείλη στό άγόρι καί πρό πάντων 
στό κορίτσι νά ταχτοποιή καί νά περιποιείται τά παιγνίδια του ! Τό κάνει γιατί αύτό 
είνα ι μιά άσκηση μόρφωσης, μιά συνήθεια τάξης πού θ ' άποχτήση. Τό κορίτσι πού φεύ
γει αφήνοντας τά παιγνίδια του σκόρπια δέν προετοιμάζεται νά γ!νη καλή νοικοκυρά.

Τέλος, το παιγνίδι, είπαμε, δέν είνα ι γιά τό παιδί μόνον εκείνο πού τό διασκεδά
ζει, είναι το μικρό του βιος, ο π λ ο ΰ τ ό ς  το υ . Κι άπ ’ αύτό άκόμα θά μπορή κανείς νά 
■άνακαλύψη κάποιο χαραχτηριστικό. Πολλές φορές δέν παίζει τό παιδί μαζί μέ άλλα παι
διά ή μπροστά τους ; Τό καθένα φέρνει τό παιγνίδι του. "Ετσι, ενώ πρώτα υπήρξε άντα- 
γωνισμός μόνον μεταξύ προσώπων, τώρα δημιουργεϊται σιγά-σιγά καί μεταξύ τών παι- 
γνιδιών. Στήν άρχή μαλώνουν ποιό ;ιαιδί θά εχη τό πιό βολικό, τό πιό διοσκεδαστικό... 
Μπορεί νά φτάσουν νά θέλουν τό πιό πλούσιο καί τό πιό ακριβό. Διασκεδάζουν τότε
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^ιγώτερο μέ τά παιγνίδια πού δέν τούς κάνουν παράταξη. Καί τότε κάνει τό παιδί νά 
θαυμάσουν δχι τό πρόσωπό του, άλλά τήν αποσκευή του ! Τό παιγνίδι εδοσε εύκαιρία 
γιά  μιά άνόητη περιφιλαυτία.

ΚΑΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΛΕΥΤΕΡΟ 
Ή  Παιδαγωγική άφέλεικ τοΰ παιγνιδιοΰ.

Ά φοΰ σκιαγραφήσαμε τήν ψυχολογία τοϋ παιγνιδιού μας άπομένει νά προσδιορί- 
<ιωμε τή μορφωτική του άξία.

Έχομε (Ιτσι, νομίζομε) δόσει μιά σύνοψη παιδικών διασκεδάσεων άρκετά πλού
σια, ώστε ό παιδαγωγός, πού θά ήθελε νά ώφεληθή, νά μπορή άνετα νά διάλεξη. Ή  
ποικιλία τους άκόμη εχει τήν άξία της γιατί τό καθένα άσκιί μιά ξεχωριστήν ενέργεια 
κι άνταποκρίνεται σέ μιά διαφορετική άνάγκη. *0 παιδαγωγός θά διαλέξη εκείνα πού ται
ριάζουν σέ κάθε παιδί καί θά τό βοηθή νά ώφεληθή άπ’ αύτά.

Τώρα λοιπόν θά μιλήσουμε γιά τήν ωφέλεια τοΰ, παιγνιδιοΰ. Θά τό κάνουμε 
σύντομα πολύ γιατί ό αναγνώστης ήδη θά εχη βγάλει μόνος του τά πρακτικά συμπερά
σματα τής σύντομης άνάλυσής μας.

Στά παιγνίδι άνακαλόφτουμε τέσσαρους ρόλους : Ψυχαγωγεί, αναπτύσσει, εκπαι
δεύει καί τέλος μορφώνει (δΐ|λαδή ασκεί ή διορθώνει» Αύτό θά ποΰμε μέ λίγα λόγια.

Ιο) Τό παιγνίδι -ψ υχα γω γεί τό παιδί πολύ περισσότερο άπό τήν άπόλυτην άνά
παψη πού τυχόν τοϋ επιβάλλουν καί πού προκαλεΐ τήν ανυπομονησία του. Οί εννιά ώρες 
καλού ύπνου (πού σ’ αύτές μένει εντελώς ακίνητο) άρκοΰν γιά τήν τέλεια άνάχιηση τών 
δυνάμεων του. "Οταν δμως εΐναι ξυπνό ή κανονική του άνάπαψη εΐναι τό παιγνίδι. Ά ν  
τοΰ τό στερήσουμε είναι σάν νά τό μαραίνομε. Ή  υγεία του τό έχει πολύ μεγάλη άνάγκη. 
Νά λυπιέστε τό παιδί πού δέν παίζει ποτέ. ’Αντί ν ’ άνθιση μαραίνεται, αντί νά μεγα- 
λώση, μαζεύεται. "Αν εχετε νά τό τιμωρήσετε, ποτέ νά μήν ε ΐνα ι ή τιμωρία του ή συστη
ματική κι εξακολουθητική στέρηση τοΰ παιγνιδιού, γιατί θά τοΰ άφαιρέσετε ζωή* θά 
κινδυνέψετε νά μή μπορείτε ποτέ πιά νά πετύχετε τίποτα. Τό παιδί είναι άναγκη νά δια
σκέδαση, νά γελάση πολύ, ελεύθερα. Τοΰ εΐναι απαραίτητη ή αληθινή ξενοιασιά κ ι’ ή 
«ύθυμία μέ ξεφωνητά. Ά ν  τό κραταμε διαρκώς σοβαρό καί ακίνητο τοΰ εμποδίζομε τό 
ξεχείλισμα τής περίσσιας του ζωή;. Θέλοντας νά τό κάμουμε πρόωρα σοβαρό κινδυ
νεύομε νά τό διαστρέψωμε καί νά τό στερέψουμε. Ή  έργασία πρέπει νά διαδέχεται τό 
παιγνίδι καί νά έχουν μεταξύ τους κάποια ισορροπία. "Η τέχνη τοΰ παιδαγωγού είναι νά 
κανονίζη τίς δόσεις τοΰ ενός καί τοΰ άλλου. ‘Η διάρκεια τοΰ διαλείμματος t lv a i ανάλογη 
μέ τήν προσπάθεια πού πρέπει νά αντισταθμίσουμε. Ή  συχνότητά του θά μετρηθή μέ 
τή δύναμη τής προσοχής. Ή  φύση του, άκόμη, θά προσαρμοστή στή δουλειά πού μόλις 
εχει τελειοβση, δηλαδή θά προτιμηθούν τά σκλαβάκια κι δχι τό σκάκι πού κουράζει πάλι 
τό πνεύμα. ’Υπάρχουν τέλος παιγνίδια πού εΐναι εύχάριστα γιά νά περνά ή ώρα, δέ\ ε ΐ
ναι δμως ψυχαγωγικά. Κι αντίθετα υπάρχουν άλλα πού εΐναι δλο τέρψη καί ψυχα,ωγία. 
Ποιό παιδί δέν ξέχνα δλες του τίς έννοιες στό τσίρκο ; Τό εϊλικρινό γέλοιο εΐναι δυνατό 
ψυχαγωγικό. Καί δ σοφός δέν μάς είπε : Dulce est desipere in loco ?

2o) Λέγοντας πώς τά παιγνίδια α ν α π τ ύ σ σ ο υ ν  τό παιδί είχαμε ύπ ’ όψει μας πρώτα 
τά σωματικά παιγνίδια. Ό ταν γίνονται μέ καλήν επίβλεψη, αύτά είνα ι ίσως πού συμ
βάλλουν πιό πολύ στό νά τοΰ δόσουν ζωντάνια, ευκινησία. Τό παιδί πού μεγαλώνει στήν 
εξοχή καί εΐναι ελεύθερο νά διασκεδάζη γίνεται γρήγορα εύκίνητο καί γερό. Δέν εχει γύρω 
του δλα τά μέσα : πλατειές δεντροστοιχίες γιά νά τρέχη. τάφρους νά πηδάη, δέντρα νά 
σκαρφαλώνη, πλατύ κενό γιά να κινείται καί νά ξεφωνίζη χωρίς νά τό τιμωροϋν ; Εΐ
ναι περιττό νά τοΰ προτείνουμε παιγνίδια' αύτά πλεονάζουν, άφοΰ τό κάθε τί τό καλεϊ 
νά παίξη. Κείνο πού τοΰ χρειάζεται εΐνα ι μιά προσεχτική επίβλεψη γιατί περισσότερο 
άπό κάθε άλλο παιδί ξαίρει τά «επικίνδυνο Παιγνίδι».

Γιά τό μαθητή πού μεγαλώνει στήν πόλη, πού τοΰ λείπει πολλές φορές κι δ κήπος, 
ή  έ'γνοια εΐναι διαφορετική. Μέ κάθε τρόπο μεγαλώνει στά στενά- δ σεβασμός στά Ιπι-
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π λα  τοΰ περιορίζει τό τρέξιμό του καί τίς κινήσεις του, ό σεβασμός στούς γείτονες χοϋ 
περιορίζει τό θόρυβό του. Δέν έχει αυτός τήν «ελευθερία κινήσεως» ποΰ εχει ό σύντροφός 
του στό χωριό. Κι δμως τό ξεχείλισμα τής ζωής τοΰ είναι επίσης αναγκαίο. Πώς θά τό 
κατορθώσουμε νά τό εχη Τεχνητά μέ τή γυμναστική· φυσικά μέ μιάν εκλογή προσαρ
μοσμένων παιγνιδιών. Ή  γυμναστική είναι μιά μεθοδική άσκηση πού εχει σκοπό νά άνα- 
πτύξη τήν καθεμιά δύναμη τοϋ παιδιοϋ καί νά τοΰ εξασφάλιση τήν Ισορροπία του. ’Ασκή
σεις αναπνοής, κάμψης, δύναμης, αντοχής  Δέν είναι μούσκουλο πού ή επιστήμη νά
μήν τό προκαλή στή δουλειά καί νά μή ζητή νά τό κάνη πιό δυνατό, πιό λυτό. ’Αναμ
φισβήτητη ευεργεσία είναι ή λογική αύτή άσκηση ζγ ιά  τό παιδί τής πόλης. Είναι στό 
σώμα του δτι εΐναι ή μελέτη στό πνεΰμα του. "Οσο επιδέξια δμως κι άν είναι, είναι μέ 
τόν τρόπο της μιά δουλειά, μιά προσεχτική καί σοβαρή απασχόληση. 'Ασκεί, άλλά δέν 
ξεκουράζει. Τό παιδί, πού ζητείτε νά τό δυναμώσετε καί νά τό κάνετε εύλύγιατο μέ εϊ- 
κοοι ελξεις, μέ είκοσι στροφές καί είκοσι εξακολουθητικές όκλάσεις, εχει συνείδηση τοΰ 
τί κάνει. Δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον γι αύτές ; Ή  φαντασία του δέ βρίσκει μονότονες καί 
φορτικές τίς «θεωρητικές» κινήσεις πού τοΰ επιβάλλονται ; Τήν ώρα αύτή πού εργάζεται 
μέ τά παραγγέλματα τό πνεΰμα του ξεκουράζεται ;—’ Οχι. Ά ν  καί γιά μερικά παιδιά ή 
μισή ώρα τής γυμναστικής εΐναι τέρψη (καί μάλιστα ή ώρα τής αμιλλας), τά περισσότερα 
στενοχωριούνται καί τή θεωρούν άγγαρεία, γιατί τούς ζητοΰν μιά προσπάθεια, μιά κού
ραση, ένώ αύτά έχουν άνάγκη άπό μιάν αλλαγή, μιά διακοπή !

Γνωστικοί δασκάλοι μπάζουν τό παιγνίδι καί στή γυμναστική άκόμη. Ή  γυμναστι
κή γίνεται μόλις αναγκαία, δταν ό παιδαγωγός προκαλέση καί υποστήριξή τήν άγάπη στά 
προσαριιοσμένα σωματικά παιγνίδια. Τό παιγνίδι τοΰ γάτου δέν τό προτιμούν τά παιδια 
καλίτερα άπό 1/4 τής ώρας γυμναστική ; Ποιό παιγνίδι μέ τόπι καί ποιό σκαρφάλωμα δέ 
δίνει στά μούσκουλα τή δύναμη πού θέλει νά δόση τό σχολικό πολύζυγο : Τό πήδημα τοΰ 
προβάτου χαρίζει λιγώτερη ευκινησία άπό τίς ασκήσεις τής κάμψης ; Χωρίς νά τό έχουν 
στό νοΰ τους, παίζοντας τά παιδιά αναπτύσσονται. Κι ή αφροντισιά αύτή άκόμη συμβάλ
λει σ’ αύτό, γιατί ενώνει στήν προσπάθεια (πού τήν καλύπτει) τήν ξεκούραπη, πού επα- 
νορθά)νει.

Τό νά καταστήση πάλι τό παιγνίδι τή γυμναστική ανώφελη αύτό δέν εΐνα ι σωστό, 
γιατί ή γυμναστική εΐναι μιά ασυζήτητη τελειοποίηση, κάτι άπό τά πιό χρήσιμα. Μονον 
έχουμε τή γνώμη πώς τό παιγνίδι προπαρασκευάζει. Τό παιδί, πού οι διασκεδάσεις καί τά 
παιγνίδια τό έχουν κάμει ρωμαλέο καί εύκίνητο, ευχαριστιέται πολύ στή γυμναστική, γιατί 
τή βρίσκει ενα  δεύτερο παιγνίδι.

3ο) Πλάι μιέ τά παιγνίδια πού δυναμώνουν στέκονται καί τά παιγνίδια πού δ ιδ ά 
σ κ ο υ ν . Αύτά είναι τά πνευματικά παιγνίδια. Σχεδόν δλες οί πνευματικές λειτουργίες τοϋ 
παιδιοϋ, δταν μιά φορά πετύχουν τή δουλειά τους, ζητοΰν μ’ αύτή νά διασκεδάσουν. Μό
λις τό παιδί μά Ο η τό αλφάβητο θά θέλη νά παίζη μέ τά γράμματα. Τό ίδιο συμβαίνει 
καί μέ τούς αριθμούς. Ά π ’ αύιό προέρχεται και ή επιτυχία τής τόμπολας με τις πολλα
πλές μορφές τη;. Καί τά μικρά δέν έχουν τά διδακτικά παιγνίδια τους πού τά καλοΰν νά 
τά κατατάσσουν σέ κατηγορίες ζώων, φυτών, επαγγελμάτων, εργαλείων, διάσημων άν
τρων ; Είναι ασκήσεις μνήμης. Αναρίθμητα παιγνίδια υπάρχουν πού όδηγοϋν καί στή 
σκέψη, στό νά φτιάχνουν καί νά λύνουν διάφορα προβλήματα.

4ο) "Ο επιδέξιος παιδαγωγός ξαίρει νά χρησιμοποιή τό παιγνίδι καί γιά τό σ χ η μ α 
τ ισ μ ό  (η  τη  δ ιόρ ϋ·ω ση ) τ ο ν  χα ο α χτή ρ α  τοΰ παιδιοϋ. Μήπως υπάρχει παιγνίδι πού νά 
μήν α3κή κάποιο ήθικό προτέρημα ή πού νά μή μπορή νά μόρφωση ; Τό φοβιτσάρικο 
παιδί παρασυρόμενο άπό τό παράδειγμα τών συντρόφων του θά πάρη θάρρος’ τό δειλό 
θά τολμήση. Γιά τό νήπιο καί τό δισταχτικό θά διαλέξουν παιγνίδι πού ζητά γρηγοράδα 
κι απόφαση. Τοϋ ασυλλόγιστου θά τοϋ κινήσουν τό ενδιαφέρον γιά τό παιδί πού σκέφτε
ται' θά εξοικειώσουν σιγά-σιγά τό «άνήιιερο» στό συντροφικό παιγνίδι καί τό «άνυπότα- 
χτο» θά τό συνηθίσουν στήν πειθαρχία τής κατασκήνωσης, δπου οί ρόλοι πού άναθέτον- 
ται στόν καθένα πρέπει νά τηροΰνται αυστηρά.
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Πρέπει μέ σύνεση νά προτείνουμε στό παιδί νά συμπλήρωσή ένα παιγνίδι, πού δέν 
τό πέτυχε, γιατί κινδυνεύομε νά εχωμε άρνηση. Παιγνίδι πού δέν τό πετυχαίνει, δέν 
το διασκεδαζει. Πρεπει μέ δεξιωσυνη και σιγά-σιγά νά όδηγοϋμε τό παιδί στήν προσπά
θεια· τότε μονο τό παιγνίδι, τραβά καί συγκρατεΐ τό παιδί, δταν τό ενδιαφέρον καί ή 
ευχαρίστηση κρύβουν τήν έργασία.

β γ ά λ ο υ μ ε  ενα σ υμ π έρ α σ μ α . Θά ήταν σοβαρή πλάνη τών γονέων νά φαντά
ζονται πώς μόνον τίς εργασίες τών παιδιών τους πρέπει νά προσέχουν καί δχι καί τά 
παιγνίδια τους. Τά παιγνίδια παίζουν στήν ανάπτυξη τών παιδιών πολύ σημαντικό ρόλο 
καί δέν πρέπει νά τόν άγνοοΰν.

Π ρ ώ το  χ α & ή κ ο ν  τών γονέων είναι νά παρατηρούν τά παιγνίδια αύτά γιά νά γνω
ρίζουν πιό βαθειά τό παιδί τους καί νά τό προφυλάγουν άπό τόν κίνδυνο, πού πάντα 
είνα ι δυνατόν νά παρουσιαστή.

Δ εύτερο Ηα·&·ηκον είναι να το γυμνάζουν στο παιγνίδι γιά νά τό άπομακρύνουν, 
αν απειλείτα ι, άπό τήν τεμπελιά καί στενοχώρια πού τό διαφθείρουν.

Τ ρ ιτό  ΗαΰηΗΟν εΐναι νά διαλέγουν τά παιγνίδια πού άνταποκρίνονται στίς ανάγ
κες τοΰ παιδιοϋ.

Τ ο τελευ τα ίο  ε ίνα ι να φροντίζουν τά παιγνίδια να μένουν στά σωστά τους όρια 
κι αντι να βλάφτουν τή σοβαρή ζωή τοΰ παιδιού να την εξυπηρετοϋν" καθώς επίσης νά 
προσέχουν νά μή θυσιάζη τό παιδί τή σοβαρή ζωή γιά τά παιγνίδια.

ΤΕΛΟΣ

α . η α μ α ' ι ρ ε

Η ΜΕΘΟΔΟΣ DECROLY
(Συνέχεια άπο τβ προηγούμενο) Μετάφ. Ά γλ . Μετάλλινο·

ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Ό δόκτωρ Decroly μεταχειρίζεται για τή διδασκαλία τής άνάγνωσης μιάν 

ενδιαφέρουσα μέθοδο. Αύτή ή μέθοδος μπορεί νά όνομαστή φυαιπο-οπτιχή  ij 
ίδεο-οπτιπή  ή Ιδεογραφική οπτική. Αυτά τά τρία επίθετα τής ταιριάζουν τε
λείως καλά.

Φυαικο-οπτική γιατί βασίζεται στήν ψυχολογία τών παιδιών.
Ίδεο-οπτική ή ιδεογραφική οπτική γιατί ξεκινά άπο τήν ιδέα καί είναι στενά 

δεμένη μ3 αυτήν.
Αύτή ή μέθοδος δέν είναι νέα. Τήν ξαναβρίσκομε στή διδασκαλία των άνω- 

μάλων ομοια μέ κείνη τών Itard καί Bourneville.
Ή ίστορία τής Παιδαγωγικής μάς σημειώνει στά ένεργητικά αύτής τής μεθό

δου τίς προσπάθειες τοΰ O livier (τέλος 18ου αιώνα). Πράγματι ό Olivier ζήτησε 
νά ξεκινήση άπά τά συγκεκριμένο στοιχείο τοϋ ήχου καί δχι άπά τά γράμμα και 
Ικανέ τήν άνάγνωση μέ τήν άνάλυση φράσεων σέ λέξεις καί λέξεων στά φωνητικά 
τους στοιχεία. Είναι ό πρώτος πού δίνει στή διδασκαλία τής Πρώτης ανάγνωσης 
μιά φυσιολογική βάση. Επιθυμεί τά παιδιά νά μή διαβάζουν τίποτα πού νά μήν 
τά καταλαβαίνουν, μιά δμως καί κατάλαβαν τά κείμενο, άποιτεΐ νά τά μάθουν άπ’ Ιξω.

r Ό Jacotot (στά πρώτο μισά τοΰ 19ου αιώνα) προτείνει μιά άνάλογη μέθοδο. 
Ή μέθοδός του έγκαινιάζει τήν βπτική μέθοδο. Λέγει κυρίως : «άς μή μαθαίνουμε 
βτά παιδί τά γράμματα, Οστερα τίς συλλαβές, δστερα τίς λέξεις. ”Ας τά κάνουμε νά 
λέη, νά ξαναδιαβαζη καί νά μαθαινη i n ’ εξω μιά φράση ή μιάν όποιαδήποτε σε
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λίδα. Μόνο του τά παιδί θα τήν άναλύση σέ λέξεις, συλλαβές καί γράμματα καί μό
νο του θά τά άναγνώριση σέ μιάν άλλη σελίδα.

Ό  Vogel τροποποιεί έπιδέξια τδ σύστητα τοΰ Jacotot και τό μπάζει στή 
διδασκαλία τής ανάγνωσης καί γραφής συνδυασμένο μέ τήν έποπτεία.

Υπήρξε ή πηγή τής άναλυτικοσυνθετικής ή τής μεθόδου τής ανάγνωσης— 
γραφής.

Άλλά μπορούμε νά βεβαιώσουμε πώς ό δόκτωρ Decroly τήν εβαλε σ= εφαρ
μογή κι Ικανέ μιά μέθοδο πού μπορεί νά εφαρμοστή σέ άνώμαλα καί κανονικά 
παιδιά.

Πραγματικά τή βλέπομε νά εφαρμόζεται άπό τό 1904 στό ’Ινστιτούτο ειδι
κής εκπαίδευσης. Αργότερα εφαρμόστηκε σέ πολλά τέτοια σχολειά στις Βρυξέλ
λες, υστέρα έπίσης καί στό μικρό του σχολειό τής όδοΰ E rm itage καί τελευταία 
σέ δώδεκα δημοτικά τών Βρυξελλών.

Αυτή ή ΐδεο-οπτική μ?θοδος Ιχει τριπλή αξία : ψυχολογική , μεθοδολο
γική  καί πρό πάντων πα ιδαγω γική  καί γι3 αύτό συνδέεται μέ τά κέντρα Ενδιαφέ
ροντος. Αύτό είναι βέβαια τό μεγαλύτερο άπά τά πλεονεχτήματά της. Μπορούμε 
έπίσης νά δηλώσουμε πώς είναι ή μόνη μέθοδος, πού άνταποκρίνεται στήν άρχή 
τής συγκεντρωτικής διδασκαλίας. Ά ς  δούμε πώς ικανοποιεί αυτές τίς διάφορες 
άπόψεις.

1ο ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ
Ό  δόκτωρ Decroly καί ή δεσποινίς Degand έχουν αποδείξει σέ μιά μελέτη 

σχετική μέ τήν ανάγνωση καί γραφή πώς γενικά, οταν ένα παιδί μαθαίνει νά δια- 
βάζη, ή όπτική αντίληψη τών γραφικών σημείων, ή προφορική έκφραση, ή ένωση 
τών ήχων καί ή γραφική παράστασή τους, ή αντιγραφή, ή γραπτή έκφραση καί ή 
ορθογραφία αύτών τών σημείων σχηματίζουν Ινα καί τό αύτό σύνολο.

Λοιπόν ή τέτοια ανάγνωση Ιχει άνάγκη νά μεσολαβήσουν μερικές λειτουργίες.
Ιο) Όπτική καί φωνητική λειτουργία.
2ο) Ακουστική λειτουργία.
3ο) Κινησιαισθητική λειτουργία τής λαλιάς καί τής γραφής.
4ο) Μιά άνώτερη λειτουργία γιά τήν κατανόηση τοΰ κειμένου κτλ.
"Οπως κι αν εχη τά πράγμα γιά τή Γαλλική γλώσσα έν πάση ιτεριπτώσει τό 

κύριο φαινόμενο πού βρίσκεται στή βάση τής ανάγνωσης είναι χωρίς καμιά αμφι
βολία Ινα φαινόμενο οπτικό.

Καί τά πράγματα τό αποδείχνουν. Μπορούμε νά δοΰμε Ινα κείμενο, νά τό 
καταλάβουμε, νά έκτελέσωμε τήν Ιντολή πού εκφράζει χωρίς νά μεταχειριστούμε 
τόν προφορικά λόγο. Κάνομε τότε άνάγνωση νοερή, τήν πιό σημαντική καί τή^ πιό 
αυχνή.

Ή  άνάγνωση λοιπόν είναι πριν άπ3 δλα μιά όπτική λειτουργία. "Ώστε μπο
ρούμε νά ποΰμε πώς ή δράση είναι μία αίσθηση πιό αντικειμενική, πιό συγκεκρι
μένη άπό τήν ακοή, αύτή είναι πού μάς δίνει, ύστερα άπό τήν άφή, τίς πιό ακρι
βείς εννοιες τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου.

Οί παρατηρήσεις τών Preyer, Tiedeman, Perez καί τόσων άλλων ψυχολό
γων καί παρακολούθησαν άπό κοντά τήν ψυχολογική εξέλιξη τών μικρών παιδιών 
άπόδειξαν πώς ή δράση είναι μιά άπό τίς αισθήσεις, πού άναπτύσσονται πιά δρα
στήρια στό παιδί άπό τή γέννησή του. Άπόδειξαν έπίσης πώς ή δράση άναπτύσ- 
σεται πριν άπό τήν ακοή. 0 ! συγγραφείς μας βεβαιώνουν πώς Ινα παιδί 4-6 μηνών 
άναγνωρίζ« τό πρόσωπο τής μητέρας του, μά τή φωνή της πολύ πιό αργότερα.
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Δέν δπάρχει λοιπόν τίποτα τό παράδοξο στή χρησιμοποίηση μιας όπτικής 
μεθόδου γιά τή διδασκαλία τής άνάγνωσης.

Άλλά πώς νά έφαρμόσωμε αύτή τή φυσική μέθοδο ; Γιά νά βροΰμε τό δρόμο 
πού θά πάρουμε άς ξαναγυρίσωμε στήν ψυχολογία τοΰ παιδιοΰ.

Ά ς  φέρουμε στό νοΰ μας μέ τί τρόπο ή μητέρα του τό μαθαίνει νά μιλή. 
Απευθύνεται σ’ αύτό μέ γράμματα, μέ μονοσύλλαβα, μέ λέξεις ; "Η άπευθύνεται μέ 
φράσεις, μέ ιδέες; Και μήπως δέν κατορθώνει τά παιδί σιγά-σιγά νά εκφράζεται;

Γιατί νά μήν ακολουθήσουμε καί μεϊς τήν ίδια αύτή μέθοδο στή διδασκαλία 
τής άνάγνωσης ; Γιατί νά μή ζητάμε άπό τήν εξέλιξη τής λαλιάς τοΰ μικροΰ παι
διού νά βροΰμε εναν όδηγό ;

Μήπως τό παιδί δέν καταλαβαίνει τήν άκουστική λαλιά πριν μπόρεση κι. αύτό 
νά τήν έκφραστή ; Δέν καταλαβαίνει τά παραγγέλματα: «"Ελα δώ, σήκω, δόσε μου 
τά χέρι» πριν μπαρέση κι αύτά μέ τή σειρά του να έκφραστή: «"Ερχομαι, σηκώ
νομαι, σοΰ δίνω τό χέρι» ;

Κι άν καταλαβαίνη αύτά τά παραγγέλματα μέ τή βοήθεια τοΰ ακουστικού 
κέντρου, γιατί δέν θά τά καταλάβαινε μέ τό οπτικό κέντρο;. Τά μάτια, καλύτερα 
άκόμα άπό τά αύτιά, θά τό βοηθήσουν νά τά πετύχη πιά γρήγορα.

Μόνον πού πρέπει νά χρησιμοποιούμε πιά συχνές επαναλήψεις γιά νά Ιντυ- 
πωθή ή όπτική εικόνα τόσο καλά δσο καί ή άκουστική.

Μποροΰμε έπίσης νά πούμε πώς οί γραπτές φράσεις πού εκφράζουν ιδέες, 
άποτελοΰν τήν πιό συγκεκριμένη δψη μιας ιδέας πού εκφράζεται προφορικά.

Ά ν  εξετάσουμε μέ προσοχή τή λαλιά καί τή γραφή, βλέπομε πώς ουτε τό 
ενα ούτε τό άλλο δέν Ιχουν άρχίσει μέ τό γράμμα' τουναντίον Ιχουν αρχίσει μέ τόν 
ήχο καί τό σχέδιο, πού έχει τήν άξια μιας φράσης. Ά ς  παρατηρήσουμε ενα παιδί 
άπά κοντά : θά δοΰμε πώς πριν άπό τή λεξη εχει τή φράση και γενικά ή λεξη που 
μεταχειρίζεται τό παιδί Ιχει γ ι’ αύτά τήν άξια δλόκληρης φράσης καί μάλιστα 
■καί δυό.

Πραγματικά, Ινα παιδί πού λέγει πατέρα, π. χ. δέ θέλει νά πή μόνον 
πατέρα, άλλά «πατέρα, ελα δώ», «πατέρα, παρε με», «πατέρα, δόσε μου τά 
-κουκλάκι μου», κτλ.

 ̂ V ■- ·ν,ν S* " -Τ- '
Καί ή άνάλυση, θά μάς ποΰν, καί ή σύνθεση ; Αύτή ή άνάλυση θαρθή μόνη 

της, θά τήν κάμη τό ίδιο τά παιδί, δταν ερθη ή στιγμή πού θα μπορή να το καμη.
Σχετικά μέ τή γραφή, δπως τό παιδί, άφοΰ άκούση τόν προφορικό λόγο, 

■προσπαθεί νά εκφράση προφορικά καί δλο και με περισσσοτερην άκρίβεια τη σκέψη 
του, τά ίδιο, άφοΰ διακρίνη καί καταλάβη, θά χρησιμοποίηση αύτό τό λόγο, μόλις 
μπορέση, ή μέ σχέδιο, ή μέ γραφή. Κι αύτό θά γίνη τελειότερα άν ή όπτική μέ
θοδος μείνη καθαρά όπτική. Λοιπόν εκείνο πού θά συστήσωμε είναι ;

Ιο) Όπτική μέθοδο στήν άνάγνωση.
2ο) Χρησιμοποίηση φράσης, συγκεκριμένης λέξης.
3ο) Πάρα πολλές επαναλήψεις πού γίνονται εύκολώτερα μέ τό νά είναι ένδι- 

•αφέρουσες καί σάν παιγνίδι.
4ο) Μιά φυσική άνάλυση καί σύνθεση άπό τό ίδιο τό παιδί.
5ο) Τέλος ή άνάγνωση νά εφαρμόζεται μέ τίς διαφορετικές έννοιες πού δι

δάσκουμε.
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2ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ

“Ολοι μας έμάθαμε πώς στήν Ολη τής διδασκαλίας πρέπει πάντα νά πηγαί- 
νωμε άπό τό απλό ατό αννϋ·ετο, άπό τό συγκεκριμένο ατό άφηρημένο.

Ά λλά θά ήταν καλό ν’ αρχίζαμε δντας δλοι σύμφωνοι γιά κείνο πού λέμε 
«άπλό».

Ξέρομε πώς μέ τή συνετισμένη μέθοδο ξεκινά κανείς άπό τή συλλαβή  ή τά 
γράμμα γιά νά φτάση ατή λέξη, ύστερα στή φράση.

Αύτή είναι ή φυσική πορεία πού τό πνεύμα άκολουθεΐ; "Οταν θέλουμε νά 
δείξουμε τήν εικόνα ένός προσώπου σε κάποιον, μάς ήρθε ποτέ στό νοΰ νά τοϋ πα
ρουσιάσουμε τά διάφορα μέρη αύτοΰ τοΰ προσώπου χωριστά ; Ό χ ι, βέβαια!

Ή  συγκεκριμένη, απλή κι έπαγωγική φράση, πού παρασταίνει στό παιδί 
κάτι πιό συγκεκριμένο, πιό πραγματικό, είναι προτιμότερη άπό τό γράμμα ή άπό 
τήν άφηρημένη συλλαβή πού δέν εχει καθόλου Ιννοια.

Ά ς  μήν παραβλέψουμε πώς δ ήχος κα ί τό γράμμα είνα ι ή τελευταία έκφραση 
τής άνάλυσης πού κάνει τό άνθρώπινο πνεΟμα.

*  **
Είπαμε πώς τό παιδί καταλαβαίνει τά παραγγέλματα μέ τή βοήθεια τοΰ 

άκουστικοΰ κέντρου πριν μπορέση κι αύτό νά τά εκφραστή.
Λοιπόν, άφοϋ καταλαβαίνει αύτά τά παραγγέλματα μέ τήν άκοή, γιατί δέν θά. 

τά καταλάβη μέ τή βοήθεια τής δράσης;
Πριν μπόρεση άκόμα νά τά έκφράση αύτά τά παραγγέλματα γραφικά, δέν θά 

εχη καμμιά δυσκολία νά τά αναγνώριση τόσο γρήγορα—καί ίσως καί πιό γρήγορα— 
μέ τά μάτια, δπως τά αναγνώρισε μέ τήν άκοή, δταν τοΰ τά Ιλεγε ή μητέρα του. 
Γιατί καμιά διαφορά δέν ύπάρχει, άπό άποψη ψυχολογική, άπό τό άντιλαμβάνομαι 
καί καταλαβαίνω μιά φράση μέ τήν άκοή ατό αντιλαμβάνομαι καί καταλαβαίνω 
μιά φράση μέ τήν δράση. Ή εργασία τής σύνδεσης καί τής κρίσης—τό πιό σημαν
τικό μέρος τής πνευματικής εργασίας—είναι ή ίδια' μόνον τό κέντρο, δπου εντυ
πώνονται, διαφέρει.

* **
Ή  μύηση στήν άνάγνωση γίνεται μέ παραγγέλματα. Τό παράγγελμα είναι 

πραγματικά, μιά φυσική μορφή έκφρασης. Γενικά συνοδεύεται μέ κινήσεις. Κι αύτές 
είναι μιά λαλιά πού εύκολύνει κι έλέγχει τήν άντίληψη. Κι έπειτα τήν εχει πολύ 
συνειθίσει τό παιδί γιατί αύτή τήν άντιλαμβάνεται κάθε μέρα καί τήν έχει άντιλη- 
φθή άπο τόν καιρό πού ήρθε στόν κόσμο. Είναι δέ καί σχετική μέ τίς άνάγκες του. 
Καί ξέρομε δλοι πώς αύτές οί πράξεις είναι συγκεκριμένες, ένδιαφέρουοες. Έχουν 
Ινα σκοπό πού τό παιδί τίν έχτιμά καθώς καί μεγάλη πνευματική άξία γιατί άπαι- 
τοΰν μιά πιό μεγάλη ακρίβεια στήν άντίληψη.

Πάντα βασιζόμενοι στήν έξέλιξη τοΰ μικροΰ παιδιοϋ, βλέπομε πώς ύστερα 
άπό τό παράγγελμα τής μητέρας έρχονται οί παρατηρήσεις καί οί έρωτήσεις τοΰ 
παιδιοϋ. Ρωτά δλο γιατί καί πώς. Ρωτά τή μητέρα του γιά νά μάθη πώς λέγονται 
τά πράγματα, πού παρατηρεί.

Ή μητέρα ικανοποιεί αύθόρμητα καί χωρίς νά ξαίρη αύτή τήν περιέργεια 
λέγοντας του:

«Άκου, τό πουλί κελαηδεί». «Κοίτα κεΐ τό παιδάκι πού κλαίει».
Kt Ιτσι τό παιδί άποχτά τίς έννοιες καί τίς ιδέες.
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Γιατί νά μήν τοΰ βάλουμε στο νοΰ αύτές τίς ίδιες έννοιες μέ τή βοήθεια τής 
Απτικής λαλιάς ;

ΞαΕρομε πώς τίς λέξεις δέν τίς κατάλαβε άμέσως τό παιδί. Χρειάστηκαν πο
λυάριθμες επαναλήψεις, θά  γίνη τό ίδιο μέ τήν δπτική λαλιά. Άφοΰ τό παιδί δή 
καί ξαναδή πολλές φορές ενα παράγγελμα γραμμένο θά πετύχη στό τέλος νά 
δόση σημασία σέ δ,τι βλέπει.

Καί καθώς είναι πιό μεγάλο θά τοϋ χρειαστή φυσικά πολύ λιγώτερος καιρός 
καί πολύ λιγώτερες επαναλήψεις γιά τήν άπόχτηση τής όπτικής λαλιάς άπό δσος 
τοΰ χρειάστηκε γιά τήν άκουστική λαλιά.

Ή άνάλυση τής όπτικής λαλιάς θά γίνη άκόμη μιά φορά μέ τόν ίδιο τρόπο 
πού Ιγινε ή άκουστική. Έ τσι δταν τό πάιδί έχει άκούσει άπό τή μητέρα του νά τοΰ 
λέη συχνά : «Κλείσε τήν πόρτα, άνοιξε τά παράθυρο», θά καταλάβη : «Κλείσε τό 
■παράθυρο, άνοιξε τήν πόρτα»,

Τά ίδιο καί στήν οπτική λαλιά. ’Αντί άπό τά άκουστικά κέντρα μεσολαβοΰν 
τά όπτικά.

3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
(Σύνδεση μέ τά άλλα ενδιαφέροντα)

Μέ τήν Εδεοοπτική μέθοδο συνδέεται στενά ή άνάγνωση μέ τά άλλα μαθήματα 
τοΰ προγράμματος. Γίνεται συνεπώς ή λογική έφαρμογή τής συγκεντρωτικής διδα
σκαλίας γιατί διαβάζουν τά παιδιά μεταφέροντας στή λαλιά πράγματα πού Ιζησαν 
ή πού παρατήρησαν. Πράγματι άπό τήν άρχή τό παιδί κάνει περιλήψεις τών παρα
τηρήσεων πού έγιναν στά μαθήματα μέ μιά μικρή φράση (φράση π :ύ  μπορεί νά 
τήν έκφράση μέ τό λόγο).

Ή ιδέα ετσι συνδέεται μέ τή γραπτή λέξη. Τό παιδί δέν εμποδίζεται άπά 
τεχνικές δυσκοΛίες. Δέν διαβάζει λέξεις πού δέν Ιχουν καμιάν Ιννοια μεταξύ τους. 
Πάντα, ή άνάγνωση συνδέεται μέ μιάν Εδεα κι αύτά είναι τό μεγαλύτερο πλεονέ- 
χτημα αυτής τής μεθόδου.

Στήν έφαρμογή τής ίδεοοπτικής μεθόδου πρέπει νά παρατηρήσωμε δύο άρχές.
Ιο) Τή σύνδεση γραφτών εικόνων τών πραγμάτων καί τών γεγονότων μέ τά 

ίδια πράγματα καί γεγονότα καί τή σύνδεση τής άνάγνωσης μέ τά άλλα μαθήματα.
2ο) Μόλις δοθή ευκαιρία, νά εύκολυθή ή άνάλυση πού θά βοηθήση στήν άνα- 

γνώριάη εικόνων τοΰ γραφτού λόγου καί νά έπιτραπή άνάγνωση γραφτών εικόνων 
άλλων άπό κείνες πού έχομε ώς τώρα δείξει στό παιδί.

Στήν έφαρμογή αύτής τής μεθόδου δέν κάνομε πιά άμεση άνάλυση σέ φθόγ
γους ούτε καί μελέτη μεμονωμένων φθόγγων' δέν γίνεται πιά συστηματοποιημένη 
μιά τέτοια μελέτη, άλλά ακολουθούμε τό φυσικό δρόμο πρόσχτησης κάί τό φυσικά 
δρόμο διδασκαλίας. “Ετσι ή άνάγνωση είναι δ,τι πρέπει νά είναι, πρώτα δηλαδή 
μιά άσκηση έκφρασης, ενα μάθημα συνδεμένο μέ τά άλλα καί σέ λίγο ενα μέσο 
πρόσκτησης.

Χάρι σ’ αύτή τή μέθοδο τά πνεΰμα τοΰ παιδιοϋ παίρνει τό φυσικό του ξεπέ
ταγμα καί τό αύθόρμητό του δέν είναι πιά άλυσσοδεμένο.

Τό πεδίον τής παρατήρησης βρίσκεται φυσικά πλατυσμένο καί, καθώς δέν 
υπάρχουν δρια ώρισμένα άπό πριν, δλες οί ικανότητες τοΰ παιδιοϋ μπορίΰν ν5 άνα- 
πτυχθοΰν έλεύθερα κι αρμονικά. Δέν είναι, τέλος, αύτός ό σκοπός πού θά έπρεπε 
νά πετύχουν δλες οί μέθοδες τής διδασκαλίας μας ;

Ή μέθοδος αύτήΓ είναι μιά μέθοδος πού πηγαίνει άπό τό συγκεκριμένο στά 
άφηρημένο μέ δρόμο φυσικό. Παρουσιάζομε πρώτα τά πράγματα, ύστερα τίς φρά
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σεις, τελευταία τΙς λέξεις καί στά τέλος τό παιδί λευτερώνει τά άφηρημένα στοιχεία 
δταν πρόκειται νά κάνη σύνθεση.

Πριν υποβάλουμε τά παιδιά σ’ αύτή τη διδασκαλία της άνάγνωσης μέ τή μέ
θοδο αύτή, τά υποβάλλουμε σέ τέστ όπτικής μνήμης καί προσοχής.

Αυτά τά τέστ εφαρμόστηκαν άπό τόν δόχτορα Decroly καί τήν Δδα De- 
gand. Τά χρησιμοποιούμε έπίσης γιά ν’ άπαντήσωμε στις αντιρρήσεις πού μπορεί 
νά μας φέρουν, πώς, δηλαδή, αύτή ή μέθοδος ταιριάζει σέ παιδιά τύπου όπτικοΰ.

Καί τά παιδιά άλλου αισθητικού τύπου πώς φέρνονται στήν περίπτωση αύτή;
'Ως τώρα τά πνευματικά κανονικά παιδιά, πού σ’ αύτά Ιφαρμόστηκε ή μέ

θοδος αύτή καί μάλιστα άπό πρόσωπα λίγο άσκημένα σ’ αύτήν διάβασαν δλα πολύ 
γρήγορα.

Έ πειτα καί γιά παιδιά τύπου άκουστικοΰ Ιχει πλεονεχτήματα ή μέθοδος 
αύτή γιατί άσκεΐ τήν όπτική τους μνήμη, πού τούς λείπει ν.αί χωρίς αύτήν δέν μπο
ρούν νά περάσουν. Καί ή όρθογραφία του; ύφίσταται βέβαια τίς συνέπειες προπάν
των γιά τή Γαλλική γλώσσα, πού είναι σχεδόν αποκλειστικά όπτική. Ά ν  συλλογι- 
στή κανείς τούς διαφορετικούς τρόπους πού μ’ αύτούς γράφουν τόν ήχο αν (en, 
ant, and, amp, emp, emps, ang, eng, ans, ens, end, ent, am) — χωρίς νά 
λογαριάσωμε καί τή σύγχυση en = in —γνωρίζει πώς ή όπτική μνήμη είναι ικανή 
νά διατηρήση αύτές τίς πολλαπλές όψεις ενός ήχου.

Εκείνοι πού δέν έχουν όπτική μνήμη θά ματαιοποιήσουν, δέ θά πετύχουν 
ποτέ τήν κοινή όρθογραφία.

Τό Ιδιο συμβαίνει καί μέ άλλους ήχους.
Τά συμπεράσματα πού βγάζομε άπ’ αύτά τά πειράματα καταλήγουν στό νά 

προσδιορίσουν μέ ποιά σειρά 52 παιδιά έχουν συγκρατήσει όπτικές είκόνες.
Ιο. Οί είκόνες.
2ο. Οί φράσεις.
3ο. Οι λέξεις.
4ο. Τά γεωμετρικά σχήματα.
5ο. Καί τέλος τά γράμματα.
Ώς τώρα οί εξετάσεις μας δέν μάς έκαμαν νά άνακαλύψουμε Ιναν τύπο κα

θαρά άκουστικό. Αύτό δέ θά πή βέβαια πώς δέν υπάρχει.
Καί ούτε διευκρινίζουμε τήν άντίρρηση τής δας Descceudres πού λ έε ι: 

«Ή φυσική μέθοδος ταιριάζει τελείως σέ παιδιά τύπου όπτικοΰ, δμως πρέπει νά 
λογαριάζωμε κι άλλους αισθητικούς τύπους»,

'Ως τώρα διδάξαμε μέ τή μέθοδο αύτή σέ 85 παιδιά καί δέ συναντήσαμε τήν 
παραμικρή δυσκολία.

Έπίσης έφαρμόστηκε ή μέθοδος αύτή σέ 10 σχολεία τών Βρυξελλών μέ 25 
περίπου παιδιά σέ κάθε τάξη. Τούς δασκάλους πού ρωτήσαμε σχετικά δέν μάς ση
μείωσαν κανέναν άνυπόταχτο. Τά παιδιά πού δείχνουν άνταρσία στήν άνάγνωση μή
πως άποχτοΰν καλύτερα τήν τέχνη τής άνάγνωσης μέ τήν άκουστική μέθοδο ;

«Ό Gotze, λέει ή δίς Descceudres, ονομάζει τή φυσική μέθ:.δο «μέθοδο τοΰ 
συνόλου». Κατ’ αύτόν αύτή ή μέθοδος πού φέρνει μιάν ύπερκόπωση τής μνήμης θά 
ήταν σχεδόν Ινα ξαναγύρισμα στήν κινέζικη μέθοδο».

Καί μεΐς άντιλέγομε πρώτα πώς ή απομνημόνευση αύτών τών γραφικών εικό
νων γίνεται σχεδόν χωρίς καμμιά δυσκολία, άκόμα καί μέ παιδιά πιό μικρά.

Μετά τόν δόχτορα Decroly, ό Claparede καί άλλοι έκάμαμε έπίσης πειρά
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ματα. Σέ τρία χρόνια ή μικρούλα μας άνεψιά ξανάβρισκε χωρίς νά ξεγ3λιέται 32 
είκόνες γραφτών λεξεων, πού άνταποκρίνονταν σέ άντικείμενα πολύ γνωστά.

Μετρώντας τίς λεξεις πού χρησιμοποιούμε πριν φτάσουμε στήν άνάλυση καί 
στή σύνθεση, βεβαιωθήκαμε πώ- ό άριθμός τους φτάνει τίς 400 περίπου. Ξεπερά- 
σαμε τή μάθηση ένός κινέζου μανταρίνου. (Πρέπει άκόμα νά λάβουμε ύπ’ όψει πιό 
πρόωρες συνθέσεις πού παρατηρούνται σέ μερικά παιδιά καί πού δέν κάνουν άναγ- 
καία τήν πρόσκτηση αύτοΰ τοΰ μεγάλου άριθμοΰ λέξεων).

Ή άντίρρηση τοΰ Gotze πέφτει λοιπόν. Ό λόγος πού κάνει τή Δα Descoeu- 
dres ν απαρνιεται τή μέθοδο παρ’ δλη τήν άνωτερότητα πού τής άναγνωρίζει 
είναι που «Μεταξύ πολλών πρεπει νά διαλέμε τά πιό γρήγορα μέσα γιά ν’ άποθη- 
κιαζουν τα παιδιά οσο τό δυνατόν γνώσεις χρήσιμες στή ζωή. Πρέπει ή άνάγνωση 
ν άποχτηθή. Λοιπόν ή φυσική μέθοδος άργεϊ περισσότερο άπό τήν.άλλη».

Ναί, αυτό είναι ακριβές, άν θελήσουμε νά περιμένουμε τό παιδί νά κάνη 
μόνο του επαγωγές χωρίς καθόλου νά βοηθήσουμε νά κάνη αύτές τίς συγκρίσεις πού 
θα τοΰ δωση η γνώση τών μεμονωμένων λέξεων, ύστερα τών συλλαβών καί τελευταία 
τών φθόγγων. Αλλ αν μέ συνειρμούς καί συνδέσεις εύνοοΰν τίς συγκρίσεις όμοιων 
εικόνων, τό παιδί μέ τήν ιδεοοπτική μέθοδο διαβάζει πιό γρήγορα άπό κείνο πού 
μαθαίνει τήν άνάγνωση μέ τήν παληά μέθοδο.

Παρ όλη τήν επιτυχία αύτής τής μεθόδου θά εύχόμαστε νά μετέφερναν τήν 
άνάγνωση στό δεύτερο χρόνο δπως τό συσταίνει έπίσης ό κ. Duvillard στό 
βιβλίο του : Οι σημερινες τάσεις τον δημοτικοϋ οχολείον. Ό  δόκτωρ Decroly 
βρίσκει τέλος προτιμότερο νά άφήνωμε τά παιδιά νά παρατηροΰν τά πράγματα καί 
τίς υπάρξεις δσο τό δυνατόν περισσότερον καιρό χωρίς νά τά βάζομε πολύ γρήγορα 
στήν άνάγνωση. Καί άφοΰ μέ τήν ιδεοοπτική μέθοδο κερδίζουν ενα χρόνο, άς κρα
τήσουμε περισσότερον καιρό τά παιδιά νά παρατηροΰν καί νά ένεργοΰν.

Αλλος λόγος πού επιβάλλει ν" άργήσωμε τήν άνάγνωση είναι τά πώς υπάρ
χουν πολύ λιγα βιβλία γιά παιδιά αύτής τής ήλικίας. Κι Ιπειτα δέν πρέπει πρό 
πάντων νά μάθουμε να χρησιμοποιή τό μεγάλο βιβλίο τής φύσης πριν τρέξη σ’έκεΐνα 
απ δπ°υ παίρνομε τίς ιδέες τών άλλων παίρνοντας μαζί καί τή συνήθεια νά μήν 
παρατηρούμε πιά ούτε νά σκεφώμαστε σύμφωνα μέ τήν καθαυτό μας πείρα ;

Η δίς Descceudres φέρνει μιά τελευταία άντίρρηση.
« Η πρόωρη άνάγνωση τών λέξεων κάνει νά μαντεύουν τά παιδιά τίς λέξεις, 

συνήθεια που μποροΰν να τή διατηρήσουν γιά πολύν καιρό». Άλλά αύτό δέν είναι 
μιά απόδειξη πώς τά παιδί σκεφτεται, πώς ή άνάγνωση τοΰ ξυπνά μιά ίδέα, πώς 
δίνει περισσότερη σημασία στήν ούσία παρά στή μορφή;

Αύτή ή συνήθεια νά μαντεύη τίς λέξεις έξαφανίζεται άλλως τε πολύ γρήγορα.
«Μποροΰμε νά βεβαιώσουμε πώς ή ιδεοοπτική μέθοδος δίνει άπ’ δλες τίς 

άπόψεις άνωτερα άποτελέσματα άπό κείνα τής ουνειθισμένης μεθόδου» γράφει ό 
δόχτωρ Schumann που άναφέρεται άπό τή Δδα Descceudres. « Ά ν  είναι δυνατόν 
τα περισσότερα παιδιά ν άποχτήσουν μέ τή μέθοδο αύτή τίς άναγκαΐες γιά τήν 
τρέχουσα άνάγνωση συνδέσεις μεταξύ τής προφορικής εικόνας τής λέξης καί τών 
φωνητικών στοιχείων που τήν άποτελοΰν, χωρίς νά περάσουν άπό τά γράμματα, 
αύτή ή μέθοδος θά ήταν μιά απλοποίηση».

Είμαστε δλως διόλου σύμφωνοι μέ τή γνώμη τοΰ κ. Schumann καί είμαστε 
πεπεισμένοι πώς ή ιδεοοπτική μέθοδος καλείται νά παίξη Ινα ρόλο τόσον άπρόβλε- 
φτο δσο καί σημαντικό στή διδασκαλία τής άνάγνωσης.
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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Ή έφαρμογή τής ίδεοοπτικής μεθόδου περιλαβαίνει τέΰσερα στάδια πού 
διακρίνονται καθαρά καί πού θά προσπαθήσουμε νά δόσουμε τό χαραχτηρισμό τους.

Π Ρ Ω ΤΟ  ΣΤΑΔΙΟ

’Αρχίζομε μέ φράση πού Ιχει μορφή παραγγέλματος. Είναι λογικό νά άρχί- 
σωμε Ιτσι γιατί πρέπει νά πορευόμαστε μέ πλήρη εικόνα. Ξεκινάμε άπό τό συγκε
κριμένο γιά νά φτάσωμε στά άφηρημένο, πράμα πού είναι σύμφωνο μέ τήν παιδική 
ψυχολογία δπως προσπαθήσαμε νά τό αποδείξουμε.

Παρουσιάζομε στά παιδιά γραφτά παραγγέλματα σχετικά μέ τό κέντρο ενδια
φέροντος πού πραγματευόμαστε.

Ά ν  π.χ. στήν άρχή μιλάμε γιά φροΰτα, κάνομε τά εξής παραγγέλματα:
Φέρε μου τά άχλάδι. Βάλε τό άχλάδι πάνω στό τραπέζι. Κόψε τδ αχλάδι σέ 

δυό. Φάγε μισό αχλάδι. Δόσε τό άχλάδι στήν Άννίτσα.
Αύτά τά παραγγέλματα γραμμένα μέ μεγάλα γράμματα πάνω σέ χαρτόνι τά 

παρουσιάζομε στά παιδιά. Στήν άρχή τά παιδιά δέν πρέπει νά έκφράσουν τά πα
ράγγελμα πού διάβασαν. Εξετάζουν τήν όπτικήν εικόνα κι εκτελοΰν κείνο πού λέει. 
Μέ τήν έχτέλεση αύτή αποδείχνουν πώ ; καταλαβαίνουν τό παράγγελμα πού διά
βασαν. Τά πολύ ζωηρά παιδιά αγαπούν πολύ αύτά τά μάθημα γιατί μποροΰν νά 
τρέξουν, νά περπατήσουν, νά παίξουν κι άκόμα νά φάνε.

Στήν άρχή τό επαναλαμβάνομε' πρόκειται γιά μιά άπλή όπτικήν άντίληψη 
καί τά παιδιά πρέπει ν’ αποδείξουν μέ τήν πράξη πώς καταλαβαίνουν τήν γραφική 
εικόνα.

Πόσον καιρό θά άφιερώσωμε σ’ αύτή τήν άσκηση ; είναι δύσκολο νά τό όρί- 
σουμε. Αύτό εξαρτάται άπό τήν πνευματική ανάπτυξη τών μαθητών πού υποβάλ
λονται στήν άσκηση.

Παραδείγματος χάριν μέ τίς μαθήτριες τοΰ σχολείου μου πού άνήκαν σέ Ινα 
καλό περιβάλλον, σέ περιβάλλον πού μιλοΰν πολύ, πού ασχολούνται πολύ μέ τά 
παιδιά, δέκα πέντε μέρες μάς ήταν άρκετές.

Στά σχολεία πού έχουν παιδιά μέ κατώτερο επίπεδο ανάπτυξης θά πρέπη 
χωρίς άλλο νά θυσιάσουν περισσότερον καιρό.

"Οσον άφορά τά καθυστερημένα καί άνώμαλα παιδιά θά άφιερώσουμε περισ
σότερον καιρό γ ιά  τήν άσκηση αύτή πού θά χρησιμέψη σάν προπαρασκευαστική 
άσκηση τής άνάγνωσης.

'Ύστερα άπό καμιά δεκαπενταριά μέρες (μέ παιδιά μέσης τάξης) γράφομε 
πάνω σέ χαρτόνια τό όνομα δλων τών άντικειμένων τής τάξης καί τοποθετούμε 
αύτά τά χαρτόνια πάνω στά ίδια τ’ άντικείμενα. ’Έτσι κάθε άντικείμενα τής τάξης 
Ιχει τήν ετικέτα του. Αύτές οί όπτικές εικόνες τών λέξεων δέν άποχτιώνται μέ μιά 
φορά. Καί κάθε μέρα προσθέτομε σέ κείνα πού είναι άπό πριν γνωστά καί μερικά 
νέα όνόματα.

Επίσης γράφομε πάνω σέ χαρτονάκια τά όνόματα τών μαθητών. Κάθε παιδί 
άναγνωρίζει πολύ γρήγορα τό όνομά του, τά δνομα τοΰ πλαγινού του καί σέ λίγο 
τά όνόματα δλων τών παιδιών.

Σχετικά μ’ αύτά μποροΰμε νά βεβαιώσουμε πώς γενικά τά παιδί ξεχωρίζει 
πιά γρήγορα τή γραφτή οπτική εικόνα τοΰ ονόματος τής μικρής συντρόφισσάς του 
άπό τό δνομα που πρόφερε καί άκουσε.
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Τά παραγγέλματα καί τά όνόματα τών άντικειμένων είναι δλα γραμμένα πάνω 
σέ κάρτες καθώς καί τά όνόματα τών παιδιών. Τό δλο παρουσιάζεται μέ άλλο 
τρόπο στά παιδί. ’Αντί νά τά δείξωμε δλα πάνω στίς καρτελίτσες τά γράφομε στάν 
πίνακα.

Μερικές άσκήσεις άρκοΰν γιά νά κάμουν τό παιδί νά κάνη σύγκριση μεταξύ 
τοΰ γραφτού παραγγέλματος, τών γραφτών λέξεων στόν πίνακα καί εκείνων πού 
είναι πάνω στίς καρτέλες.

Έδώ μπαίνουν τά παιγνίδια πού βασίζονται στήν άρχή τών διδαχτικών παι- 
γνιδιών τοΰ δόχτορα Decroly.

Κάνομε πολυάριθμες επαναλήψεις μέ μορφή παιγνιδιών. Κάθε παιδί Ιχει 
σ’ Ινα κουτί τή συλλογή τών μικρών χαρτονιών πού πάνω σ’ αύτά είναι γραμμένα 
τά γνωστά παραγγέλματα, τά γνωστά όνόματα,

Παίζομε λοιπόν μέ πολλούς τρόπους.
’Ιδού μερικά μέσα πού μεταχειριζόμαστε γιά νά κάνουμε επαναλήψεις.
Ιο) Δείχνομε Ινα παράγγελμα. Κάθε παιδί ψάχνει άνάμεσα σ’ δλα τά μικρά 

χαρτόνια γιά νά βρή τό παράγγελμα πού δείξαμε. Τό δείχνει καί έχτελει.
2ο) Δείχνομε ή γράφομε σιόν πίνακα ενα δνομα άντικειμένου. Τό παιδί 

ψάχνει στά χαρτονάκια του καί βρίσκει τά όνομα, πού παριστάνεται.
3ο) Αέμε Ινα όνομα· ψάχνει νά τό βρή καί τά δείχνει.
4ο) Ή  παίρνομε δλες μας τίς καρτίτσες καί τίς μοιράζομε στά παιδιά. Ά ν  

ενα παιδί βρή παράγγελμα δείχνει μέ τήν πράξη πώς κατάλαβε τό παράγγελμα 
πού διάβασε- Ά ν  συνάντηση όνομα παιδιοϋ θά τό πιθώση μπρος στό παιδί πού τδ 
δνομα παριστάνει. Ά ν  συναντήση όνομα άντικειμένου θά τό τσιμπήση στή θέση του.

Μεταχειριζόμαστε Ιπίσης τό σύστημα τών διδαχτικών παιγνιδιών έχοντας υπ’ 
δψει τό κέντρον Ινδιαφέροντος πού διδάσκεται. Τά παιγνίδια αύτά μποροΰν νά τά 
φτιάξουν οί μαθητές τών άνωτέρων τάξεων. Είναι γι’ αύτά μιά εξαίρετη άσκηση 
σχεδίου, καλλιγραφίας καί επί πλέον αλληλεγγύης.

Ά ς  πάρουμε π .χ . τό σημείο τοΰ προγράμματος, πού πραγματεύεται τό θέμα: 
«οί καρποί». Φτιάχνομε Ινα είδος τόμπολας. Σέ «άθε χαρτόνι κολλάμε καμιά δε
καριά φροΰτα πού τά σχέδιασαν οί μαθητές τών άνωτέρων τάξεων. Κάτω άπά κάθε 
φροΰτο βρίσκεται τά όνομα του, γραμμένο μέ κοινή γραφή. Στήν πίσω μεριά τοΰ 
χαρτονιοΰ κολλάμε Ινα φάκελλο. Μέσα κεΐ βάζομε τά χαρτονάκια πού έχουν 
γραμμένα τά όνόματα τών καρπών, πού είναι σχεδιασμένοι στά χαρτόνι αύτό. Αύτό 
το παιγνίδι περιλαβαίνει πολλά στάδια.

Στήν άρχή ζητάμε απλά άπό τό παιδί νά αναγνώριση τίς όπτικές εικόνες. 
Τό παιδί τοποθετεί πάνω στό όνομα πού άναγράφεται κάτω άπ’ τόν καρπό τό χαρ- 
τονάκι μέ τό άντίστοιχο δνομα. Αύτή ή πρώτη άσκηση εΐναι άσκηση παραβολής.

"Οταν τά παιδί πετύχη νά κάνη αύτή τήν έργασία χωρίς δισταγμό κρύβει τό 
δνομα αύτό πού είναι κάτω άπ’ τάν καρπό μέ μιά λουρίδα χαρτιοΰ καί ζητεί νά 
βάλη κάτω άπό τήν εικόνα τοΰ καρποΰ τήν άντίστοιχη γραφική είκόνϊχ. Αύτή τή 
φορά δέν Ιχει ύπόδειγμα.

Αύτή ή άσκηση είναι λίγο πιό περίπλοκη γιατί, έδώ δέν μεσολαβεί πιά μιά 
άσκηση παραβολής, άλλά μνήμης. Τήν περιπλέκουμε άκόμη μέ τόν άκόλουθο τρόπο:

Ά ντί νά παρουσιάζομε μόνον τίς 10 όπτικές είκόνες πού άναγράφόνται πάνω 
στό χαρτόνι παρουσιάζομε είκοσι είκόνες' άΛ’ αύτές οί δέκα είναι καινούργιες. Τό 
παιδί εϊναχ δποχρεωμένο νά κάμη μιάν έκλογή.
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Π αιγνίδ ι με κουτιά . Αύτό είναι πολύ ένδιαφέρον πού μπορεί έπίσης νά 
συσχετισθή μέ τά κέντρα ενδιαφέροντος.

Ά ς  υποθέσουμε πώς Ιχομε άκόμα νά διδάξουμε τούς καρπούς. Τό παιδί βάζει 
σ’ Ινα κουτί σπίρτων Ινα βελανίδι, σ" ενα άλλο ενα κάστανο καί «ϋτω καθ’ έξης. 
Τά όνόματα αύτών τών καρπών αναγράφονται πάνω στά σκεπάσματα αύτών τών 
κουτιών.

Τά παιδί σηκώνει τά σκεπάσματα και τά ανακατεύει. “Υστερα βρίσκει τό 
σκέπασμα πού εχει κάστανο καί τό βάζει στή θέση του. Έ τσι βάζει δλα τά σκεπά
σματα στήν ταιριαστή θέση τους. Αύξαίνομε σιγά σιγά τόν άριθμό τών κουτιών άνά- 
λογα μέ τήν πρόσκτηση τών οπτικών εικόνων.

Τό παιγνίδι αύτό εΐναι ενα παιγνίδι άνάγνωσης μά συγχρόνως είναι κι Ινα 
εξαίρετο παιγνίδι πραγματογνωσίας. Τό παιδί άποχτάει τήν όπτική γραφική είχόνα 
τοΰ πράγματος πού συνδέεται μέ τό ίδιο πράγμα.

Αύτό τό παιγνίδι ένδιαφέρει πολύ τά παιδιά.

Τ Ρ ΙΤ Ο  ΣΤΑ ΔΙΟ

Τρεις βδομάδες ύστερα άπό τήν άρχή τής εφαρμογής τής μεθόδου τά μαθή
ματα παρατήρησης συνοψίζονται σέ μικρές φράσεις πού γράφονται στό τετράδιο τής 
παρατήρησης. Αυτές οί φράσεις συνοδεύονται μέ σχέδια στό τετράδιο τοΰ παιδιοΰ 
γιατί μέ τό σχέδιο όδηγιέται τό παιδί νά Ικφράζη τόσο γρήγορα οσο καί μέ τή 
γραφή τήν ιδέα πού θέλει.

Μικρές απηνές. Κάτω άπό τό σχέδιο γράφονται μικρές φράσεις πού συνο
ψίζουν τήν παρατήρηση. Αύτές οί ίδιες γράφονται καί πάνω σέ κινητές ετικέττες. 
Καί νά πώς τό παίζομε αύτό τό παιγνίδι.

Ιο) Τό παιδί άρχίζει νά ζητή τίς δμοιες φράσεις πού τίς τοποθετεί μέ απλή 
οπτική συνταύτιση.

2ο) Σκεπάζομε τίς φράσεις πού είναι γραμμένες κάτω άπά τίς σκηνές καί τό 
παιδί πρέπει νά βρή τίς άντίστοιχες φράσεις μέ τή μνήμη. Ή έργασία τής παραβο
λής έδώ περιπλέκεται μέ μιά άσκηση μνήμης.

3ο) Παρουσιάζομε στό παιδί μιά τρίτη σειρά φράσεων. Αύτή τή φορά οί 
φράσεις αναλύονται σέ λέξεις καί τό παιδί τίς συνθέτει ξανά πρώτα μέ υπόδειγμα, 
ύστερα χωρίς ύπόδειγμα.

4ο) Ό άριθμός τών μικρών σκηνών δέν περιορίζεται φυσικά καί τά παιδί 
πλουταίνει άδιάκοπα μέ νέες παρατηρήσεις πού έρχονται νά προστεθοΟν στις άλλες.

Αύτή ή άσκηση γίνεται ή όμαδικά ή άτομικά. Μπορούμε επίσης νά μοιρά
σουμε άπλούστατα τίς μικρές σκηνές χωρίς φράσεις καί νά ζητήσουμε άπό τό παιδί 
νά δίνη μιά μιά τή σκηνή τή σχετική μέ τή φράση πού γράφομε στόν πίνακα.

"Ολο καί ποικίλλουμε αύτές τίς άσκήσεις. Τό σημαντικό είναι νά τίς πολλα
πλασιάζουμε καί νά συγκρατοΰμε τήν προσοχή.

Γραφή. Σ’ αύτό τό στάδιο πρέπει νά προκαλέσουμε τήν προσοχή σχετικά 
μέ τά ζήτημα τής γραφής. Τά παιδί άντιγράφει τίς γραφικές όπτικές είκόνες, δπως 
άντιγράφει ενα σχέδιο γιατί γιά ενα κανονικό παιδί ή γραφή είναι Ινας πολύ απλός 
καί πολύ εύκολος μηχανισμός.

Τό παιδί κατορθώνει νά γράφη έλεύθερα χωρίς ειδικές άσκήσεις. Οί πρώτες 
άσκήσεις πού γίνονται, γίνονται μέ ελεύθερα σχέδια καί μέ πλαστική. Τό παιδί 
πλάθει τίς φράσεις πριν τίς γράψη κι αύτά μάς Ιδοσε θαυμάσια άποτελέσματα.

Φ
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Τό παιδί πρέπει νά κατορθώνη νά έκφράζη τή σκέψη του μέ τή γραφή. 'Ο
πτικά καταλαβαίνει πολλές φράσεις. Πρέπει αύτές νά τίς συγκρατήση γιά νά μπο- 
ρέαη νά τίς έκφράση καί γραπτά.

Ή γραφή σάν μηχανισμός είδαμε πώς είναι παιγνίδι. Κάνομε κάθε μέρα μιά 
μικρή όπτική άσκηση ετσ ι:

Γράφομε στόν πίνακα μιά μικρή φράση. Τήν άφήνομε εκθεμενη μερικά δευ
τερόλεφτα καί ύστερα τό παιδί τή γράφει άπό μνήμης. Στήν άρχή βέβαια ή εικόνα 
αύτή δέν είναι πολύ άκριβής. Ξαναρχίζομε δμως ώς που νά γίνη άκριβής.

Πόσος καιρός χρειάζεται νά άφεθή στόν πίνακα ή γραφική όπτική εικόνα γιά 
νά προσκτηθή ;

"Γστερα άπά πολλά πειράματα ό δόχτωρ Decroly καί ή Δδα Degund έφτα
σαν στό άκόλουθο συμπέρασμα : ή φράση πού εκθέτομε λιγώτερον καιρό συγκρα- 
τιέται καλίτερα. Έπαναλάβαμε καί μεΐς αύτά τά πειράματα καί φτάσαμβ στά ίδιο 
συμπέρασμα.

“Οσον άφορά τήν όρθογραφία τήν πετυχαίνομε γρήγορα. Βρίσκομε ιστορίες 
πού νά Ιχουν δλες τίς γνωστές λέξεις. Τις γράφομε στόν πίνακα.

Τά παιδιά άγαποΰν νά διαβάζουν δλο καί κάτι καινούργιο. Γι αύτό λοιπόν 
γράφομε κάθε μέρα μιά φρασουλα σχετική μέ τή ζωή, τά Ινδιαφέροντα ή τά ελατ
τώματα κάθε παιδιοΰ.

Ά μα περάσουν Ιξι βδομάδες ή δυό μήνες άπά τήν άρχή τής Ιφαρμογής τής 
μεθόδου αύτής μπάζομε τά γράμματα τοΰ τύπου. Χωρίς καμιά δυσκολία τό παιδί 
περνά άπό τήν άνάγνωση τών γραμμάτων τής γραφής στήν άνάγνωση τών γραμμά
των τοΰ τύπου. Γιά τό παιδί ή λέξη σχηματίζει Ινα σχέδιο, σχέδιο πού τό γνωρίζει 
κι αν τοΰ τό παρουσιάσουμε μέ γράμματα τοΰ τύπου.

Καί φτάνομε ΰστερα στήν περίοδο τής ανάλυσης και σύνθεσης. Τό έξυπνο 
παιδί κάνει μόνο του αύτή τήν άνάλυση γιατί είναι μιά άσκηση φυσική κι αναγκαία. 
Τρέχει σ’ αύτήν αύθόρμητα, άνακαλύφτοντας όμοιότητες πού τό κάνουν νά ξεχω
ρίζει είκόνες τής οπτικής λαλιάς. Βεβαιωνόμαστε ετσι π ώ ς :

Ιο) Ή άνάλυση είναι μιά άσκηση πνευματική, ικανή γιά τήν άπόχτηση τής 
άνάγνωσης.

2ο) Αύτή ή άνάλυση γίνεται κάθε φορά πού υπάρχει όμοιότητα μεταξύ πολ
λών γνωστών οπτικών εικόνων.

Λοιπόν μπορούμε νά εύνοήσουμε αύτή τήν άνάλυση μέ συγκρίσεις· απ αυτές 
θά προκύψουν όμοιότητες πού σ’ αύτές θά τραβήξουμε τήν προσοχή τοΰ παιδιοΰ.

Καί ιδού πώς θά πορευώμαστε :
'Ως τώρα δλες οί λέξεις έχουν γραφή μέ τά μολύβι ή μέ τά μελάνι, μά πάντα 

χρησιμοποιώντας μιά μόνον άπόχρωση. “Οταν τά παιδιά ξεχωρίζουν τέλεια δλες τίς 
λέξεις πού έμαθαν καί δέν κάνουν πιά κανένα λάθος, αρχίζουν νά στρέφουν τήν 
προσοχή σέ κάποιες όμοιότητες. Τότε συνθέτομε μαζί τους καρτέλες.. Αρχίζομε νά 
συνθέτομε πάνω σέ καρτέλες δλες τίς λέξεις πού περιέχουν συλλαβές μέ φωνήεντα 
φροντίζοντας νά γράφομε κάθε φορά μέ κόκκινο δλόκληρη τήν συλλαβή, πού εχει 
Ινα ώρισμένο φωνήεντο. Τάν πίνακα αύτό τόν κάνομε μέ τή συνεργασία τών παι
διών πού άναζητοΰν αύτές τίς λέξεις άνάμεσα άπό τίς γνωστές Αύτός ό πίνακας 
εικονογραφιέται άπά τά ίδια τά παιδιά.

Κάνομε τό ίδιο γιά δλα τά φωνήεντα χωρίς νά έπιμένωμε σέ καμιά σύνθεση
λέξης.
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Αυτές οί λεξεις μπαίνουν τοτε σέ μικρές ιστορίες που τίς διαβάζουν καί τις 
αντιγράφουν τά παιδιά.

Καί τότε αρχίζει ή Ιργασια τής άνάλυσης, Έ να σωρέ λεξοΰλες ποΰ παρουσι
άζονται καθημερινα είναι τελείως γνωστές στο παιδί δπως π.χ. προθέσεις, σύνδε
σμοι, επιφωνήματα κτλ.

Ιδου τί κάνομε κατόπι. Παίρνομε μιά φράση πολύ γνωστή. Αυτήν αντί νά τή^ 
κόψουμε σέ λέξεις δπως κάμαμε πριν, τήν κόβουμε σέ συλλαβές. Ή  φράση τότε 
συνθέτεται πάλι μέ υπόδειγμα, ΰστερα δίχως ύπόδειγμα.

Αύξαίνομε περισσότερο τή δυσκολία άνακατεύοντας 2, 3, 4 φράσεις κτλ. αύτό 
γίνεται, έννοεΐται, από τή στιγμή πού τό παιδί άναγνωρίζει ξεχωριστά δλες τίς συλ
λαβές τής φράσης.

1 στερα κάνομε Ινα παιγνίδι Ανακεφαλαίωσης. Κάθε παιδί εχει τό υλικό του 
μέσα σέ κουτί. Άφοΰ σχηματίση τή φράση, άνακατεύει δλες τίς συλλαβές καί τδ 
παιγνίδι άρχίζει.

Γράφομε μιαν άπ αύτες τίς συλλαβές στόν πίναχα, τό παιδί ζητά άνάμεσα 
άπό τα μικρά χαρτόνια που απλώνονται μπροστά του, νά βρή τήν δμοια συλλαβή.
Αφοΰ τή βρή ζητά τή λέξη πού σ' αύτήν άνήκει. Ά ν γράψουμε π.χ. στόν πίνακα 

γα  τδ παιδί θά βρή τδ γα καί θά πή είναι κομάτι τής λέξης γάλα.
Γά παιδιά βρίσκουν δσες λέξεις έχουν τήν ίδια συλλαβή. Γίνεται ή άνάλυοη 

δλων τών λεξεων που έχουν οί καρτέλες. "Οταν τό παιδί βρή μιάν δμοια συλλαβή σέ 
μιαν άγνωστη λεξη θά πή άμεσως : Είναι τό ίδιο πού είναι καί σιήν τάδε λέξη.

Αδιακοπα τό παιδί κάνει αύτές τίς συγκρίσεις. M? τόν ίδιο τρόπο συνθέτομε 
τούς πίνακες μέ τά σύμφωνα πάντα μέ τή βοήθε:α τών παιδιών. Βάζομε στήν άρχή 
τής καρτέλας μιά λεξη πού ή πρώτη της συλλαβή ν5 άρχίζη μέ σύμφωνο, θά  εΐναι 
τόσες καρτελες δσες τά σύμφωνα. Σέ κάθε καρτέλα θά προσθέςομε τίς νέες λέξεις 
πού συναντάμε καί πού περιέχουν τό δμοιο σύμφωνο.

Οταν τελειώσουμε μέ δλα τά σύμφωνα μπάζομε αύτές τίς διαφορετικές λέ
ξεις σέ μικρές ιστορίες. Κάνομε καί παιγνιδάκια. Κόβουν πρώτα τή φράση σέ λέξεις 
ΰστερα τή συνθετουν στήν άρχή μέ υπόδειγμα, ΰστερα χωρίς υπόδειγμα. Περιπλέ
κομε τά παιγνίδια αύτά παρουσιάζοντας δυό φράσεις, τρεις, καί οΰτω καθεξής χω
ρισμένες σέ λεξεις π^υ τίς συνθετουν πρώτα μέ υπόδειγμα ΰστερα χωρίς υπόδειγμα.

1 στερα από ολα αύτα μαζεύουν τίς λέξεις πού περιέχουν τούς ίδιους διφθόγ
γους, συνειρμούς κλπ.

ΟΕ πίνακες πού γίνονται αύτή τήν έποχή (3 μήνες άπό τήν άρχή τής εφαρ
μογής) είναι σχεδόν καμμμένοι άπό τά παιδιά, χωοίς εμείς νά μεσολαβούμε καί 
πολύ ενεργητικά.

"Οταν τό παιδί αναγνωρίζει άμέσως μιάν όποιαδήποτε συλλαβή καί βρίσκει 
και σέ ποια λεξη ανήκει, τοΰ δίνομε ενα άναγνωστικό. 'Ως τά τώρα εκανε μόνο του 
τό άναγνωστ.κό του βιβλίο άπά τήν εργασία τής τάξης. Εΐναι ή συλλογή δλων τών 
παρατηρήσεων που γραφονται στά τετράδιο καί είκονογραφιοΰνται άπό τό παιδί.

Πολλά παιδιά πού δείχνουν ζωηρό ένδιαφέρο γιά τήν άνάγνωση συνθέτουν 
μόνα τους βιβλιαράκια γιά τά άλλα παιδιά.

Η Ιπιθυμια και τό ενδιαφέρον γιά τήν άνάγνωση εΐναι γενικά τόσο μεγάλα 
που τά παιδί διαβάζει μέ ενα τέτοιο ξεκίνημα πού νικά τίς πρώτες δυσκολίες.Έπειτα 
διαβάζει από τήν άρχή μέ έκφραση χωρίς νά περάση άπό τό κουραστικό στάδιο τοΰ 
συλλαβισμού. Καταλοίβαινει κείνο πού διαβάζει, κάθε λέξη τοΰ ξυπνά μέσα του μιάν 
ιδέα.

ϊ  στερα άπά 6 μήνες εφαρμογή ζητείστε τους άδιάφορα ποιά λέξη κι άμέσως
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θά σάς τήν βροΰν χωρίς δισταγμό, μέσα σέ 14 ιστορίες πού βρίσκονται μέσα στό 
βιβλίο τους.

Τότε μπορείτε νά τούς δόσετε δποιο βιβλίο θέλετε στά χέρια τους' θά τά δια
βάσουν μέ μεγάλην εύχαρίστηση καί καμιά δυσκολία δέν θά τά άποθαρρύνη.

Αύτή ή μέθοδος είναι δχι μόνον πιό εύχάριστη γιά τά μαθητή, μά δίνει καί 
σ ’ δποιον τήν έφαρμόζει τέτοιες ικανοποιήσεις καί τέτοιον ένθουσιασμά πού ή προ
σπάθεια νά διδάσκη κανείς τήν άνάγνωση γίνεται εύχάριστη καί ένδιαφέρουσα.

Μέ τή μέθοδο αύτή λύνεται καί τά,πρόβλημα τής όρθογραφίας. Τά άποτελέ- 
σματα πού εχουμε τάν πρώτο χρόνο είναι καταπληχτικά σέ δλα τά σχολεία- πού 
έφαρμόζουν τή μέθοδο αύτή.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Γιά νά μπάση στό παιδί ενα ηθικά αίσθημα ή ζωή πού κάν«ι στό σχολειά 
πρέπει τό παιδί νά ένδιαφερθή πραχτικά, πνευματικά καί στοργικά γιά τήν εύημε- 
ρία μιάς κοινότητας πού άντιλαμβάνεται τήν τάξη της καί πού θέλει νά τής έξασφα- 
λίση τήν πρόοδο.

ΟΕ συνήθειες πού έχουν άποχτηθή στήν τάξη θά τείνουν δλες στήν κατά
χτηση αύτής τής άνώτερης ήθικής.

Αύτή τήν κοινωνική άντίληψη τοΰ σχολείου βρίσκομε στά πρόγραμμα τής 
μεθόδου Decroly.

Γιά τά λόγο αύτό μπάζει 6 δόχτωρ Decroly στο πρόγραμμά του ευκαιρια
κές μελέτες πρακτικής καί κοινωνικής ζωής. Τά σχολείο γίνεται μιά άληθινή μικρή 
κοινότητα, δπου τά παιδιά συνεργάζονται κι άλληλοβοηθιούνται, δπου ή πειθαρχία 
γίνεται «κάτι προσαρμοσμένο σ’ Ινα σκοπό , δπω; λέει 'ό Ferriere, πού θά κατα- 
λήξη σέ μιά κοινοτική έργασία. ΟΕ χειροτεχνικές άσκήσεις δημιουργούν στήν κοι
νότητα μιάν άτμόσφαιρα ζωής. Έ . μέθοδος Decroly προκαλεΐ τή δημιουργία 
καί παραγωγή κι δχι τήν απορρόφηση καί μάθηση- γι αύτό κι Ιχει βαθειάν Ιπί- 
δραση στήν κρίαη καί στήν άντίληψη τοΰ παιδιού. Ό μαθητής κάνει προσωπικήν 
έργασία, συμβάλλει στήν κοινή προσπάθεια καί λαβαίνει μέρος στήν έργασία πού 
προμηθεύουν οΕ άλλοι. Δέν βάζει στό μυαλά του παιδιοϋ Ινα ιδανικό καθαρά άτομι- 
κιστίΛά κι ούτε προστρέχει σέ έξωτερικά κίνητρα.

Τά πρόγραμμα Decroly δέν Ιχει μόνον σκοπό νά πλουτίση τήν εύφυΐα, θέ
λει νά βοηθήση τά παιδί νά καταλάβη καλύτερα τήν κοινωνική ζωή πού μέσα σ’ 
αδτήν Ηά παίξη ενα ρόλο.

Τέλος, τό παιδί θεωρείται, τό είδαμε, μιά ζωντανή Οπαρξη πού εχει δργανι- 
σμδ κι άνάγκες, πού ζει σ’ ενα κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, σχολειό, κοινω
νία) πού μελετά μέσα στό χρόνο καί στό άπειρο.. Γι αύτά λοιπόν θά χρησιμοποίηση 
τή φύση μέ τίς τρεΐς της όψε;ς (ζώα, φυτά, όρυκτά) πού θά τή μελετήση πρώτα 
σάν υλικά άκατέργαστο, ύστερα μεταμορφωμένη σέ χρήσιμο.υλικό, μεταφερμένο στά 
μέρος πού θά μπορή κανείς νά τά χρησιμοποίηση. Πράμα πού παριστάνει τάν πλήρη 
κύκλο τής ένεργητικότητας.

Πώς τά σχολειό πετυχαίνει νά κάνη τό παιδί άνθρωπο, νά τοΰ άναπτύξη τήν 
πρωτοβουλία του, τά θάρρος του ; Φτιάχνοντας μιά μικρή κοινότητα. "Ολες οί κοι
νωνικές λειτουργίες πού σχετίζονται μέ τό χαραχτήρα καί τίς ικανότητες τοΰ παι
διού τοΰ εμπιστεύονται. "Ολη ή Ινέργεια τού παιδιοϋ βασίζεται πάνω στήν έλευθε- 
ρία. Μαθαίνοντας νά κινούνται καί δχι μέ τήν άκινησίοί προετοιμάζονται δχι γιά τό 
σχολειό, άλλά γιά τή ζωή, Γι αύτό δέ σταματάμε τις ελεύθερες κινήσεις τους καί 
δέν τούς έπιβάλλουμε πράξεις τής θέλησής μας.
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λ Μαθαίνομε τό παιδί νά πειθαρχή μέ τή δράση, τήν εργασία, τά καλό κι δχι 
μέ τήν άκινησία, τήν παθητικότητα καί τήν υπακοή.

Τά ίδια τά παιδιά οργανώνουν τήν πειθαρχία τής τάξης. Μπαίνουν μόνα χω
ρίς Ιπίβλεψη στά σχολειό, βγάζουν τά παλτά τους καί τά καπέλα, μπαίνουν στήν 
τάξη κι άρχίζουν άθόρυβα τή δουλειά. Αρχίζει κανένα νά μιλή, τά άλλα μεσολα
βούν γιά νά τοΰ επιβάλλουν σιωπή καί τά φλύαρο ύπακούει. Ώς πού νά παρουσια
στούμε ενα τους άναλαβαίνει νά μάς άντικαταστήση, Πολλές φορές κανένα άπ’ αύτά 
εκδηλώνει τήν επιθυμία νά είναι ή δασκάλα' γίνεται μιά σύντομη συζήτηση, ορίζε
ται <5 αρχηγός καί τό μάθημα αρχίζει. Ή νέα δασκάλα δίνει τά μάθημα μέ τρόπο 
πολύ χαριτωμένο. Ό λη ή μικρή κοινότητα τήν ακούει μ’ ευχαρίστηση κι ένδια
φέρον.

Διαφορετικές υποχρεώσεις μοιράζονται μεταξύ τών μαθητών τής τάξης. Ή 
εκλογή εχε^ γίνει άπά παιδιά. Έ να παιδί αναλαμβάνει τήν καθαριότητα τής τάξης, 
άλλα την ταξη τής ιματιοθηκης, τά καθαρισμα τών πινάκων, τά αέρισμα τής τάξης, 
τά ήμερολόγιο, τήν ώρα, τήν τακτοποίηση τοΰ έρμαριοΰ, τών συλλογών, τήν τροφή 
τών ζώων, τά πότισμα τών φυτών, τή διατήρηση της σιωπής. Κάθε μαθητής εξα
κολουθεί τήν υποχρέωσή του δσον καιρά δηλώση πώς θέλει καί τήν έχτελεΐ μέ 
συνείδηση.

Η προσωπικότητα τοΰ παιδιοΰ παρουσιάζεται άπ’ τάν τρόπο πού εκπληρώνει 
τον προορισμο του 1 Π<»ς διακρίνομε άμέσως τούς καβγατζήδες, τούς δραστήριους, 
κείνους πού έχουν συνείδηση, Ιπιμονή! Υπάρχουν παιδιά ίπού έχτελοΰν το καθή
κον τους με συνείδηση, αλλα που τά ξεχνούν καί τά άναθέτουν σ:ά συντρόφια τους. 
Ομως γενικά εκπληρώνουν κχλά τάν προορισμό τους κι είναι περήφανα γιά τίς εύ- 

θύν ες πού τούς εμπιστεύονται.
Προσπαθούμε νά μορφώσουμε τή συνείδηση τοΰ παιδιοΰ τραβώντας τήν προ

σοχή του σέ ο,τι^είναι καλά ή κακά άπά τήν εξέλιξη τών καθημερινών πράξεων, 
μυώντας το στή ζωή μέ γεγονότα παρατηρημένα, μέ διηγήματα καλά διαλεγμένα.

Τελειώνουμε τήν ήμέρα μας μέ τήν άνάγνωση μιας ι'στορίας. Τό παιδί οταν 
την ακούει αισθανεται θαυμασμό, χαρά, άποδοκιμασία, λύπη καί συχνά εκδηλώνει 
μέ^θόρυβο τά αισθήματα του. Δημιουργεΐται ή Ιντύπωση. Μέσα στήν καρδιά του 
και στά μυαλό του θα φυτρωση ή πολύτιμη σπορά τών μεγάλων άρετών τοΰ άνθρώπου.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ'
Οί έπαινοι καί οί τιμωρίες έχουν καταργηθή στήν τάξη μας. Τά παιδί πού 

δέν επραξε καλα αναγνωρίζει το λάθος του καί πασχίζει νά μήν τά ξανακάμη. Δέν 
παραβάλνουμε ποτε τά παιδί μέ τ’ άλλα του συντρόφια, μά μέ τάν εαυτό του. Προ
σπαθεί νά καλιτερέψη.

Ίά  παιδιά είναι ελεύθερα, θέλοντας νά χρησιμοποιήσουμε τά υπάρχον ύλικό 
μέ τρόπο δσο τά δυνατόν καλίτερο, τοποθετήσαμε τά θρανία δχι τό ενα πίσω άπ’ τ ’ 
άλλο, άλλά σαν πέταλο. Ετσι τά παιδί κινείται καί κυκλοφορεί εύκολώτερα, ή δα
σκάλα επιβλέπει καλύτερα τούς μικρούς της μαθητές. Αύτά τό βάλσιμο Ιχει έπίσης 
ενα μεγάλο υγειονομικά πλεονέχτημα γιατί λιγοστεύει τήν επαφή μεταξύ τών παι
διών καί τή μετάδοση άρρώστειας.

ΔΕΛΤΙΑ0
Εχομε καταργήσει καί τή χρήση κοινών δελτίων τά έχομε αντικαταστήσει 

μέ μια αναφορά που δίνει άκριβή άνάλυση καί άρκετά πλήρη τής ψυχολογικής κα
τάστασης τοΰ παιδιοΰ.
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Οι άπαντήσεις τών γονέων άποδείχνουν πώς, αύτή ή αναφορά τούς ενδιαφέρει 
ζωηρά.

Έ χει έπίσης ώς αποτέλεσμα νά όδηγήση τούς γονείς καί δασκάλους νά πα
ρατηρούν καλύτερα τά παιδιά.

Αύτή ή αναφορά εχει έπίσης σκοπά νά δημιουργήση ενα ποιά στενά δεσμό 
μεταξύ σχολείου καί οικογένειας.

’Ιδού τί περιέχει μιά τέτοια τρίμηνη άναφορά :
Σ ω μ α τ ικ ή  κ α τά σ τα σ η  : Μοΰ φαίνεται καλή.
Στή γυμναστική είναι πολύ αδέξια. Δυσκολεύεται πολύ στήν έχτέλεση ένός πα

ραγγέλματος.
Στά παιγνίδια εΐναι δισταχτική καί φοβιτσάρα.
ϋ ν ε υ μ α τ ικ η  κα τά σ τα ση  : Ή  Ά ννα  είναι παιδί προικισμένο μέ πολύ καλό μυαλό. 

Ε ΐναι λυπηρό πού υπάρχει μιά αρκετά παρατηρημένη κατωτερότητα σέ κίνηση. Ή  Ά ννα  
«χει μιαν εξαίρετη αντίληψη, μιά καλή παρατΐ]ρηση, δμως μιά πολύ ανεπτυγμένη φαν
τασία. "Έχει πιά μιά κάποια προσωπικότητα, έχει τό έγά> της καί ξαίρει πάντα τέλεια 
ποΰ θέλει νά φτάση.

ΙΙα ρ α τή ρ η σ η  : Πολύ καλή δουλειά. Φέρνει πάντα στις παρατηρήσεις της μιά προ
σωπική σημείωση κι εκφράξει τίς παρατηρήσεις μέ ΰφος χαριτωμένο καί μέ τρόπο πού κ ι
νεί το ένδιαφέρον. Ένδιαφέρεται πολύ γιά κάθε τι πού γίνεται στήν τάξη.

Μ έτρ ο  : Πολύ καλή δουλειά.
Μ η χ α ν ικ ή  α ρ ιθ μ η τ ικ ή  : Πολύ καλά.
Π ρ ο β λ ή μ α τα  : Πολύ καλά.
Α φ η ρ η μ εν η  έκ φ ρ α σ η  ; Εκφράζεται μέ μεγάλη ευκολία καί μέ τρόπο ολως διόλου 

πρωτότυπο καί προσωπικό.
Σ υ ζ η τ ή σ ε ις  : Πολύ καλή δουλειά. Έ χει μιά μεγάλη ευκολία νά έκψράζεται γιά 

όποιοδήποτε θέμα. ’Εκθέτει άργά, σίγουρα καί χωρίς καμιά δειλία- Δοκιμάζει πολλήν 
ευχαρίστηση γι αύτές.

Ό ρ θ ο γ ρ α φ ία  ·. Πολύ καλή έργασία.
’Α νά γνω σ η  ·. Πολύ καλή έργασία. 'Η Ά ννα  εχει εξαίρετη όπτική μνήμη. Κάνει 

πιφ σύνθεση καί πολύ γρήγορα θά διαβάση. Ένδιαφέρεται πολύ καί ή επιθυμία της ε ί
ναι νά διαβάση σέ βιβλίο.

Ε κ φ ρ α σ η  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η  : Ό τα ν  βάλθηκε νά γράψη είχε μιά πολύ μεγάλη δυσκο
λία πού ύπερπηδήθηκε πολύ γρήγορα.

Γ ρ α φ ή  ■ Ή  πρόοδος πού έκαμε ή Ά ννα  δέν εΐναι πιστευτή.
Ε λ α σ τ ικ ή  : Κι έδώ έχει πρωτοτυπία.
Κ ο σ ττικ ή  : Αρκετά αδέξια. Πρέπει νά άσκηθή πολύ.
Σ χ έ δ ιο  κτλ. Α γαπά πολυ τό σχέδιο. Πολύ προσωπικό καί πρωτότυπο.
Κ ο ιν ω ν ικ ή  κ α ι η θ ικ η  κατάσταση : Τό φέρσιμο τής Ά ννας εΐνα ι πολύ χαριτω

μένο. Στήν τάξη είναι πολύ ευαίσθητη, διαχυτική, πολύ χαρούμενη οταν πετυχαίνη μιά 
δουλειά. Προσπαθεί αδιάκοπα νά μ’ ευχάριστή. Στό διάλειμμα παίζει μέ ήρεμία. ’Ανα
ζητεί συντροφιά μέ τά πιό δυνατά καί τά πιό αδύνατα.

Μέ τούς συμμαθητές της εΐναι πολύ επιφυλακτική. Δέν έχει φιλενάδα. Ζεΐ τή μι
κρή της ζωή.

Μέ τούς δασκαλους ή Ά ννα  είνε πολύ χαριτωμένη, φιλόστοργη, περιποιητική. 
Πάντα θέλει νά κάνη καλό. Έχω πολλούς επαίνους νά τής απευθύνω.

’Α ρ ιθ μ ό ς  ά π ο υ σ ιώ ν  : 15.
»  κ α θ υ σ τερ ή σ εω ν  ι 12.

"Η δασκάλα Ή  Διεύθυνση
ΙΙα ρ α τη ρ ή σ εις  γονέω ν ;

Νά έπιστραφή στή διεύθυνση
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Ή Μέθοδος αύτή άν καί βασίζεται σέ μιά βαθειά γνώση τοΰ παιδιοϋ δέν ξέ- 
φυγε άπό πολυάριθμα παράπονα. Τά παράπονα αυτά τά Εκαμαν γονείς μετρίων μα
θητών που καθιστούσαν τά σχολειά ύπεύθυνο γιά τήν άποτυχία τών παιδιών τους. 
’Ή —κι αύτά είναι πολύ σοβαρά—κριτικάρουν καί καταδικάζουν τά Μικρά Σχολειό 
πρόσωπα πού δέν έχουν μπη ποτέ μέσα σ’ αύτό.

Έ να παιδί πού βγαίνει άπ’ τά σχολειά Decroly, λένε, δέν ξαίρει οΰτε νά δια
βάζη, ουτε νά γράφη, οΰτε νά λογαριάζη. Καί δέν παραδέχονται πώς άπόχτησε 
άλλες γνώσεις, πώς αναπτύχτηκε πνευματικά, πώς Ιχει ικρίση καί λογική, πρωτο
βουλία, προσωπικότητα, πώς είναι δραστήριο κι άγαπα τή δουλειά του. Ά λλά τί 
είναι δλες αύτές οί άρετές μπράς στά τρία κλειδιά τής διδασκαλίας: τήν ανάγνωση,, 
γραφή κι άριθμητική ;

Καί σχετικά μ’ αύτά τά τελευταίο άκόμη, τά πειράματα που έγιναν, άποδεί- 
χνουν πώς ή μέθοδος Decroly Ιφαρμοσμένη, δπως έπινοήθηκε, παρουσιάζει εχτάς 
άπό τά τόσα πλεονεχτήματα ποΰ τής άναγνωρίζουν, κι αύτό: πετυχαίνει στή γρα
φή, άριθμητική, κι άνάγνωση άποτελέσματα άνώτερα άπό κείνα πού πέτυχαν ώς 
τώρα οί κοινές μέθοδες.

ΤΕΛΟΣ

Σ η μ . Μ ε τ .

Τό βιβλίο αύεό τής Δ)δας Hamaide έχτός άπό ΐό θεωρητικό μέρος, πού πέρασε δλο 
ατή σειρά αύτή τών «Γραμμάτων», Ιχει καί τό πραχτικό, τήν εφαρμογή πού εκαμε ή ίδια 
σέ διάφορα δημοτικά σχολεία τών Βρυξελλών. Αύτό ιό μέρος θεωρήσαμε περιττό νά τό 
μεταφράσουμε. Κάθε δάσκαλος ή δασκάλα δχοντας ύπ ’ δψει τό θεωρητικό τής μεθόδου 
αύτής ας τό εφαρμόσουν στό δικό τους σχολειό μέ τά δικά τους παιδιά καί άς γράψουν 
αυτοί τά άποτελέσματα πού θά εχη ή δική τους έφαρμογή, εκπληρώνοντας έτσι τήν έπι- 
θυμία τοΰ μεγάλου Παιδαγωγού Decroly πώς ό κάθε δάσκαλος ή δασκάλα πρέπει να 
εχη στήν τάξη του, στή διδασκαλία του καί γενικά στή δουλειά του μορφή πολύ προσω
πική .
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Π. ^ΙΦΑΡΑΣ. Ή σάτυρα κ’ ή Ελλη
νική Κοινωνία.—Ν. ΠΛΠΛΓΕΩΡΠΟΥ. Αίλουρος καί κότες. 
•Αετός καί Καρακάξα.—Σ. ΣΠΕΡΑΝΤΣΛΣ. Σιμά οτή λί
μνη. Μ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ. Πρός τό Αυτρωμό της.—ΓΕΡ. ΣΠλ- 
ΤΑΛΑΣ. Στόν Πλώτιο Νουμίδα (Όράτιος).—ΣΠ. ΠΑΝΑ- 
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Κύκλωψ (Θεόκριτος).—A. HAMATDE. Ή 
Μέθοδος Decroly, (Μετάφραση 'Αγλαΐας Μετάλλινου).- 
ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ.—Τό παιχνίδι τοΟ 
*αιδιοΰ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ : ΜΟΥΣΙΚΗ-ΖΩΓΡΑ 
Φ1ΚΗ—ΓΛΥΠΤΙΚΗ—ΒΙΒΛΙΑ.

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  1934 

Τ Ι Μ Η  Φ Υ Λ Λ Ο Υ  ΔΡ. 7
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Γ Ρ Α Μ  M A T A
Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α -  Τ Ε Χ Ν Η -  Α Γ Ω Γ Η

' Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ  ΕΥ Ρ ΙΠ 1 Δ Ο Υ  6  - Α Θ Η Ν Α Ι

Συνδρομή ytd έ'να χ ρ ό ν ο .............................. . · . · δρ. 7 5
Γ ιά Σχολικάς ’Εφορείας καί Νομικά Πρόσωπα . . » 1 0 0
Γ ιά τήν ’Αμερική Δ ολλάρ ιο .................................................* 1
Γ ιά τό λοιπό ’Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό ................................................. .........  1 2 5

Χρηματικά έμβάσματα είς τόν'έκδότην
Α. ΡΑΛΛΗΝ Εύριπίδου 6

Γ Ε Ν Ι Κ Η  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΟΡΓΑΝΟΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Περιοδικόν δημοσίευμα έκδιδόμενον κατά διμηνίαν καί περιέχον πάντα  
τά νπό  'Ελλήνων έκδιδόμενα κ α θ ’ έκαστον δίμηνον β ιβ λ ία , ώς καϊ β ιβλιο
γραφικόν κατάλογον π α λα ιώ ν και δυσευρέτων έκδόσεων.

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ ΤΡΙΑ ΤΕΥΧΗ

ΕΠΙ/ΛΕΛΕΙΗ: Ε .  Ι Ώ Α Ν Ν Ο Υ  CTEAAOY ΛΓΡΒ)
Βιβλτοψνλακος 'Εθνικής Βιβλιοθήκης

’Ετήσια σννδρομή Δρχ. 5 0 . Τό τενχος Δρχ. 1 0 .

ΑΠΟΤΑΝΘΗΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗΝ : 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΕΙΟΝ

ΕΥΤΥΧΙΟΥ Γ. ΒΑΓΊΟΝΑΚΗ

ΑΘΗΝΑΙ—ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜ ΙΑΣ 56Α* (Έ ναντι θεάτρου «Ο λυμπία»).

ΤΥΠΟ ΓΡΑΦ Ε!0 Ν A. Ζ . ΑΙΑΛΗΣΜΑ ΒΟΡΕΟΥ 8  - ΑθΗΝ



ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ ΑΘΗΝΑ,,

A. I. Ρ Α Λ Λ Η

ΑΘΗΝΑΙ  -  Ε Υ Ρ Ι  Π Ι ΔΟΥ  6 

Νέες ’Εκδόσεις για σχολικές γιορτές.

1) Ή δαο'κάλα της Γαλλικής Κ. Πογγή

(Κωμωδία — φάρσα διασκεδαστικωτάτη. Ή  μουσική της εΐναι τονισμέ
νη άπό τόν κ. Παύλοβιτς).

2) Πα»όικά τραγούδια Δ. Παύλοβιτς

Ή  νέα αύτή συλλογή περιέχει 24 τραγούδια δίφωνα, τρίφωνα καί τε
τράφωνα καί 4 Ελληνικούς χορούς.

3) ΙΙαιδικϊι Σκηνή. Εύφ. Λόντου—Δημητρακοπούλου.
Ή  συλλογή αύτή περιλαμβάνει ποιήματα, δράματα καί κωμωδίες άπό 
κείνα πού παίζονται στήν Παιδική Σκηνή, τήν όποιαν ϊδρυσεν ή κ. 
Δημητρακοπούλου καί ή όποία τόσο πετυχημένα έργάζεται.

Προηγούμενες εκδόσεις.

4) Α ίγ ' άπ’ δλα γ ιά  τά πα ιδ ιά  μας. Τόμ. Β'.

(Συλλογή ποιημάτων, διαλόγων, δραμάτων καίν κωμωδιών).
5) Λογοτεχνικό Παιδικό Μέατοο. κ. Παπαχαραλάμπους.
6) «έατρο γιά μεγάλα παιδιά. Σπεράντσα— Παπαδήμα.
7) Σχολικές λωμωδίες. Λ. Μετάλλινου.
8)\ Ή 'Ε λλάς <5τϊι Σαλαμίνα (έ'μμετρο δράμα) Παναυλή.
9) Τό Κιδώνι (κωμωδία).

10) Ννχτα μέ φώς (δράμα) Μάλωση.

Παιδαγωγικές εκδόσεις.

11) Τό νέο δημοτικό όχολειό. Decroly, μετάφ. Μετάλλινου.
Τό παιδί καί τό σπίτι, Liber, μεταφ. Α. Μ. I. Μ.
Ό δηγός έκθέσεων Α. Μετάλλινου καί Παπαδήμα.
Ή χειροτεχνία στό δημοτικό σχολειό Α. Μετάλλινου 
Πεσταλότσης Παπαμαύρου. Ή  ζωή καί τό εργο του.

Σύγχρονες’Αμερικανικές Θεωρίες καί έρευνες,Τ. Παπανικολοπούλου 
Σχολικός Κήπος, X. Κατσαφούρου

Διά τοΐτς άόχολονμένονς μέ την ΙΙολιτειολογίαν τό καλύτερον βοή
θημα «Θεωρία τοΰ Κράτους» Δ. Βεζανή ύφηγητοΰ του Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών.

Διά τούς Νομικούς « ’Εμφανίζεις τοί Εγκλήματος» χ. Τζωρτζοπού- 
λου Καθηγητοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

/ \\

Δρ. 15.—

» 3 0 . -

» 25.—

> 3 0 . -  
» 12.50 
» 10.- 
» 15.— 
» 12.50 
» 7.50
» 10.-

» 15.— 
» 4 0 . -  
» 30.— 
> 30.— 
» 75.— 
» 2 5 . -  
» 15.—

> 100.— 

» 100.-
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ΣΥΝΤΟΜΗ IZTOPIR 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΛΟΤΕ}(ΝΙΗΣ Ρ

1000 -  1930I
ΗΛΙΑ ΓΤ. ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗ »

ΤΙΜ Η  Δ Ρ . 6 5  Δ Ε Μ  8 ·  J
(ά ίά  τάς έπαρχίας δραχμάς 1 0  έπ ΐ πλέον διά ταχυδρ.)

Είναι γνωστός στό διανοούμενο κόσμο δ Ιστορικός καί ερευ
νητής της Νεοελληνικής λογοτεχνίας κ, Ήλίας Βουτιερίδης.

Μέ τό εργο του αυτό, ό βυγγραφεύς, δν καί το τιτλοφορώ 
σύντομη 'Ιστορία, μάς δίνει μιά πλήρη καί έξακριβωμένη έξιστό- 

[I ρηση τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας μας.
1} Ή  σύντομη ‘Ιστορία της Νεοελληνικής λογοτεχνίας πληροί 

£να μεγάλο κενό πού παρουσιαζόταν στόν τόπο μας. Κάθε δια’ 
νοούμενος θά αίστάνθηκε ανακούφιση πού άπόκτησαν τά ελλη
νικά γράμματα τό εργο αύτό τού ιστορικού καί λογοτέχνη κ, 
Ή λία Βουτιερίδη

Ό  χάρης τοΰ Θεαγένη Ν. Έλατου δεμ. δρ. 60. 
Πρωτότυπο Ιστορικό παιδικό άνάγνωσμα εγκεκριμένο άπό τό 

’ Εκπαιδευτικό Συμβούλιο γιά τίς σχολικές βιβλιοθήκες,
"Εξοδος του Μεαολογγίου X. Εύαγγελάτου δρ. 15. 
Τρίπρακτο θεατρικό εργο μέ ιστορικό θέμα τήν ηρωική έξοδο 

τού Μεσολογγίου. Κατάλληλο γιά σχολικές γιορτές.
"'Anocaa ΰ λ η  τού δημ. σχολείου τόμος Α'. δεμ. δρ. 60. 
Περιέχει δλη τήν ύλη τών τεσσάρων κατωτέρων τάξεων τοΰ 

δημ. σχολείου σύμφωνα μέ τό αναλυτικό πρόγραμμα.
"Afloceoc δλη τοΰ δημ· σχολείου τόμος Β'. δεμ. δρ. 80 
Περιέχει δλη τήν ύλην τών δύο άνωτέρων τάξεων. 
Άποστέλλονται οί δύο τόμοι τής "Υλης ελεύθεροι ταχυδρο

μικών.
!
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