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‘Εζ ευγνωμοσύνης μνημονεύω κατωτέρω των συγγραφέων απύ 
των έργων των δποίων πολλά ώφελήθην κατά τ -Jjv συγγραφήν 
του βιβλίου.

*Εν Τριπύλει τή 2 5  Φββρουαρίου 1 8 9 5 .

Γ . Πα«α(ίωτηρίον

Διευθυντής τοϋ έν Πελοποννήσω Διδασκαλείου.
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Πρδς τους δη^ιοδιδαύκάλονς 

Φ ίλοι σννεργά τα χ.

Πολλοί έ ζ  όμών όμολογοΰσιν δ η , άν επιχειρήσωσι νά διδά- 
ζωσι περί διδακτηρίου ή μαυροπίνακος, η θρανίου, ή βιβλ ου, η 
τραπέζης, ή λόφων κ.τ.τ. μετά δεκάλεπτον τό πολύ διδασκα
λίαν ζητοΰσι μηχανικήν παρά των μαθητών έπανάληψιν του 
διδαχθέντος, διότι κδέν έχει κανείς νά είπί) πολλά πράγματα* 
δηλ. δι* ελλειψιν ύλης έπαρχους. Είς την δυσχερή ταύτην θέ- 
σιν ευρίσκονται οί μή γνωρίζοντες καί ξένην γλώσσαν διδάσκα
λοι, δταν διδάσκωσιν άλλα παρά μαθηματικά καί Ιστορικά μ α 
θήματα. ’Από τής δυσχερείας ταύτης νάπαλλάξω τούς δημο
διδασκάλους σκοπώ δημοσιεύων τό βιβλίον τούτο.

Α λ λ ά  καί ύλην όπωςδήποτε έταρκή εχοντες, ώς λ . χ . όταν 
διδάσκωσι ζωολογίαν, πόσοι εξ υμών ενθυμούνται καί τηρουσι 
τόν σπουδαιότατον τής διδακτικής κανόνα «Κίνει τήν αυτεν
έργειαν τοϋ μαθητου διδάσκων» ; Πόσοι είνε εκείνοι, ί όποιοι 
δεν χύνουσι ραγδαίως μάλιστα κατά των κεφαλών των μαθητών 
δ,τι αυτοί άνέγνωσαν έν τή ζωολογία καί τί| φυσική καί διά πολ
λαπλών επαναλήψεων δεν προσπαθοΰσι νά έντυπώσωσιν είς τήν 
μ,νήμην των μαθητών ξηρά; καί αχρήστους γνώσεις, χωρίς οίίτε 
τήν κρίσιν νά κινήσωσιν είς λειτουργίαν οίίτε έπί του θυμικοΰ νά 
επιδράσωσιν αίσίυις; Ή  καταπολέμησις του καί σήμερον κρα
τούντο; έν τή διδασκαλία μηχανισμού είνε ό έτερος των σκο
πών, άν στοχάζεται τό βιβλίον μου.

‘Η μ ε τ ά  λ ό γ ο υ  χρήσις αυτου θά δείξη άν όντως τό πλή 
θος των έρωτήσεων, άς προβάλλω πρός τους μαθητάς. θά κινήσν) 
τήν αυτενέργειαν αυτών. Μ ε τ ά  λ ό γ ο υ *  διότι οίίτε πάντα τά 
περί βοός λ . χ . έν τφ βιβλίω τούτω γεγραμμένα πρέπει νά δι-



δάξη Ιν μ ι α τάξει b διδάσκαλος, οΰτε ακριβώς καθ’ ήν τάξιν 
έχουσιν δτε’ ερ,οΟ γραφή. ’Αφού θέλομεν νά κινήται ή αυτε

νέργεια του (χα ίτο υ , δεν εννοώ διά τι οφείλει b διδάσκαλος νά 
διδάσκτρ κατά τό κ α λ ο υ 75 ι ; Πόσα μαθήματα καρποφόρως 
διδάσκονται γινόμενης της διδασκαλίας κατά τά σ τ  ά δ ι  α, έξ 
ΐσου δέ καρποφόρως καί άν μ ή χωρφ αυτή κατ’ αυτά; Διά τΐ 

λοιπόν νά μή άφεθή ό διδάσκαλος ελεύθερος νά έκλέξνι τήν μέ
θοδον της διδασκαλίας του; Πρέπει βεβαίως νά ωφελώνται οί 
δημοδιδάσκαλοι άπο της πείρα; των διδαξάντων αότούς, άλλ’ 

ογι κα'ι νά μϊμώνται αυτούς δουλικώς.

Τά εις τά φυσιογνωστικά μαθήματα άναφερόμενα υποδείγ
ματα εινε σχετικώς περισσότερα των άλλων, διότι και δυσκολώ* 
τέρα είνε τά μ/.θάματα ταΰτα καί χρησιμο>τάτας πασών νομίζω 
τάς γνιόσεις ταύτας υπό πολλάς επόψεις, ιδία καθ’ οσον τά μέ" 
γιστα συντελοΰσιν είς ειδολογικήν άνάπτυξιν τοΰ πνεύματο? 
τών μαθητών.

"Οτι είνε δυνατόν καί άλλως η καθ’ 8ν τρόπον εκτίθενται τά 
πράγματα εν τώ βιβλίω μου νά ρηθώσιν, ύπέδείξα καί άνωτέρω. 
Διά τϊ δ ’ ούτω καί ό'χι άλλως εξετέθησαν ύπ’ εμού έν έκάστω 
τών μ,αθημάτων καί περιττόν καί δύσκολον είνε ενταύθα νά 
έξηγηθφ· εν τούτοις ομολογώ ότι πολλά θέματα Ισκόπουν καί 
εγώ άλλως νά πραγματευθώ, γράφων διπλήν π α ρ α 
σ κ ε υ ή ν ,  μίαν διά τάς κατωτέρας τάξεις καί ετέραν διά τάς 
άνωτέρας, αλλά 1 * · · Δει χρημάτων πολλών πρός τούτο.

Ευγνώμων έσομαι πρός τούς εύδοκήσοντας νά μοι γνωρίσωσι 
πού σφάλλομαι, (διότι βεβαίως σφάλματα περιέχονται έν τφ 
βιβλ ίφ), αλλά παρακαλώ τούς θέλοντας δ ι κ α ί ω ς  νά κρίνιοσι 
περί της εργασίας μου νά ένθυμηθώσιν, ότι εν Τριπόλει πολλών 
βοηθημάτων στερούμαι, βιβλίων π .χ . καί φυσιογραφικών μου
σείων, καί ότι έν τφ βιβλίο) τούτφ περιέχονται μαθήματα ζα>ο - 
λογίας (καί ζωοτεχνίας) γεωγραφίας (φυσικής καί μαθηματι
κής) βοτανικής, φυτικής ιστορίας, χημείας, φυσικής, γεωμετρί
ας καί ορυκτολογία; καί ότι εινε αδύνατον νά είνέ τις τόσον 
ειδικός είς όλα; ταύτας τάς επιστήμας, ώστε νά μή ύποπίπττι 
είς σφάλματα.

J * -  .  .  *  -



Σ Χ Ο Α Ε Ι Ο Ν

Εις τά κτίρια, εκείνα τά όποια όνομάζομεν οικίας (σπίτια), 
κατοικούμεν, κοιμώμεθα, μαγειρεύομεν, τρώγομεν, πλύνομεν τά 
Ινδύματά μας κτλ. Τούτο τό κτίριον, είς τό όποιον εόρισκόμεθα 
τώρα αυτήν την στιγμήν, πώς ονομάζεται ;— Σχολεΐον.— Μέσα 
είς αυτό κοιμώμεθα, μαγειρεύομεν κλπ ;— Είς τί λοιπόν μας 
χρησιμεύει ;— Εις τό σχολεΐον Ιρ/όμεθα νά μανθάνωμεν νά γρά~ 
φωμεν νά άναγινώσκωμεν. "Οχι μόνον αυτά, άλλα καί πολλά 
άλλα πράγματα θά μάθετε είς τό σχολεΐον θά μάθετε προσευ- 
χάς, τραγουδάκια, παιγνίδια, γυμναστικήν, παραμύθια, νά με
τρητέ καί τόσα άλλα {πράγματα. Τό σχολεΐον πόσους τοίχους 
έχει ; δείξε αυτού;· ό εϊ; εινε πρό; τό μέρος οπού ανατέλλει ό 
ήλιος και λέγεται τοίχος ανατολικός, δ άλλος δυτικός. ("Αν 
δεν S/ γ  διδαχθή τό περί των 4 σημείων τού όρίζοντος μάθημα, 
βέβαια δεν θά. γείνγ} λόγος ένταύθα περί μεσημβρινού καί βορείου 
τοίχου* τό πολύ πολύ περί Ά ν . και Δ .— Εϊνε ίσοι οί 4 τοίχο»;—— 
Είς τό ύψος νχί.— Διά τί πρέπει νά έχωσίν ίσον ύψος ; Τί εινε 
στηριγμένου εις τό επάνω μέρος των τοίχων ; —  Ή  σκεπή. —  
Μάθετε νά λέγετε ή στέγη.— ’Από τί εϊνε ή στέγη ; —  ’Από 
ξύλα καί κεραμίδια.— Ιίόσοιν ειδών ξύλα; (Δ ι’ έπιδείξεως μαν- 
θά νουσι νά διακρίνωσι πάτερά, ψαλλίδια, καδρόνια, σανίδας, 
πέταυρα). Πώς εινε στημένη ή στέγη ; δια τί δέν εϊνε ώς ή 
τράπεζα ; διά τί δέν εϊνε ώς ή ψάθα τής καρέκλας ή δποία βλέ
πετε ότι ομοιάζει ολίγον, διότι εχει καί αυτή ώς ή στέγη 4  
πλευρά; ; Τά κεραμίδια τά καρφώνουν ; Πώς τά τοποθετούσε · 
άπό τί εϊνε κατε σκευασμένα ; ΓΙώ; λέγεται εκείνος ό όποιος τά

/
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κατασκευάζει; Τά ζυγίζουν, δταν τά πωλοΰν ; (Περί τι [/.η; ·χι- 
λιάδο; κεράμων δέν θά γείνη λόγο;, διότι ή έννοια χιλιάς είνε 
άγνωστος,) Οί τοίχοι εινε καί οί 4 tσοι εις το ύψος. Παρατηρή
σατε άν αυτό; ό τοίχο; εινε τόσον ρ,ακρός, δσον εκείνο;. Μετρή
σατε μέ το σχοινίον αυτά. Τί βλέπετε;— Αΰιόί οι δύο εινε ίσοι 
αλλά μεγαλείτεροι εκείνων τών δύο, οί όποιοι πάλιν εινε ίσοι. 
Εινε καί εδώ τοίχο;, (δεικνύων το παράθυρον καί την θύραν). 
ΤΙ εινε αυτό ; πόσα παράθυρα έχει αυτός ό τοίχο;. Πόσα οί 
δύο ρ.εγαλείτεροι ; πόσα οί δύο μικρότεροι ; πόσα δλοι όμοΰ ; 
Πόσα; θύρας ; εις ποιον τοίχον εινε ή θύρα ; Κυτάξατε θύραν 
καί παράθυρα. Ποιον είνε μεγαλείτερον ; Διά τί ή θύρα μεγα- 
λειτέρα ; διά τί εινε τοποθετημένο είς τό αυτό ύψος μέ το πά
τωμα καί όχι υψηλότερα ο>ς τό παράθυρον ; Ά π ό  τί κατασκευά
ζονται θύραι καί παράθυρα ; ΓΙώς λέγεται ό τεχνίτης ό κατα- 
σκευάζων αυτά ; πώς ό ο*’κοδομ.ών τον τοίχον ; Διά τί πρε ,τει να 
χρωματίζωνται παράθυρα καί θύραι ; (Έ κ  της υγρασίας προέρ
χεται σηψις ταχεία των ξύλων* ό χρωματισμό; δ ι’ έλαιοβα- 
<ρης εμποδίζει την υγρασίαν). Διά νά μη κλείνι ό άνεμο; τά πα
ραθυρόφυλλα τί κάμνομεν ; Εις τί χρησιμεύουσι * αί ύελοι ; τίς 
τάς τοποθετεί; πώς κόπτει τού; υελοπίνακα; ; Μόνον τοίχου;, 
στέγην, θύραν καί παράθυρα έχει τό σχολεϊον ; —  ’Έ χει καί 
πάτωρ,α καί ταβάνι.— Πόθεν κατασκευάζονται ; προ; τίνα σκο
πόν ; ποιο; τά κατασκευάζει ; ΙΙοΰ επάνω εινε καρφωμέναι αϊ 
σανίδες των ; Πότε τοποθετούνται τά πάτερά επί τών όποιων 
στηρίζονται αί σανίδες τοΰ πατιύματος ;— "Οταν κτίζωνται οι 
τοίχοι.— Διά τί όχ ι άργότεοον ; (Τά ξύλα τοΰ πατώματος πρέ
πει νά εισχωρώσιν εις τούς τοίχου; μέσα, καί είνε προτιμότεοον 
νά τεθώσιν δταν κτίζεται ό τοίχος παρά νά άνοιχθώσιν ύστερα 
όπαί). Τά ξύλα τοΰ πατώματος εγγίζουν είς την γην ; Διά τί 
οχι ; Τοϋ πατοίματος καί τοΰ ταβανιού τά ξύλα είνε ίσα κατά 
τό πάχος ; Διά τί είνε χονδρότερα τά τοΰ πατώματος ; "Ολ* 
τά κτίρια, δλαι αί οίκίαι §ν πάτωμα έ'χουσι ; Έάν ίν κτίριον 
®Χί> δύο πατώματα, πώ; άναβαίνομεν εί; τό υψηλότερον; Εις τί 
χρησιμεύουσιν αί κιγκλίδε; τη; κλίμακο; ; Έ κτο; τών τεσσά-



4>ων τοίχων οί όποιοι φαίνονται καί έζωθεν, δεν εινε άλλοι εις τό 
•σχολεΐον ; Εις τί χρ/.σιμεύουσι οί εσωτερικοί τοίχοι ; εις πόσα 
μ£ρη διαιροϋσι τό σχολεΐον οϊ εσωτερικοί τοίχοι ; Πώς ονομά
ζεται έκαστον τούτων τών μερών ; (Προτιμότερου νά διδαχθνί 
•τό μάθημα εν ττΐ αύλτί τού σχολείου).

Τ Ρ Α Π Β Ζ Α

Τί εϊνε τοΰτο Τοΰτο εϊνε είς σπόγγος. ■ Τούτο ; εινε μ ί α  
4ύρα.— Τί εϊνε τοΰτο ;— Τοΰτο εινε § ν παράθυρου Τοΰτο ; —  
Τοΰτο εϊνε t ν βιβλίον.— Πώς ονομάζεται τοΰτο Τοΰτο ονο
μάζεται η λέγεται Ούρα, βιβλίον, κάθισμά. —Έ δφ  εϊνε έ'να 
πράγμα τό οποίον έχει 4 πόδαςαλλά δεν περιπατεί, δεν κινεί

ται μόνον του. ΙΙοίον εινε αυτό *— Ή  τράπεζα.— Τί εϊνε τοΰτο ; 
— Τοΰτο εϊνε μ ί α  τράπεζα.— Παρατηρήσατε καλώς. Τοΰτο 
ζδεικνύει γωνίαν της τραπέζης) τί εϊνε ; Αυτό εϊνε μία γωνία 
τη; τραπέζης. — Μίαν γωνίαν μόνην Ιχει ;— Ή  τράπεζα έχει 
πολλά; γωνίας. — Πόσα; ; μετρήσατε.— Ή  τρ. έχει 4  γων. 
Τοΰτο (βιβλίον δεικνύων) πόσα; γων. έχει;— Τό βιβλίον έχει 8- 
σας γωνίας έχει καί ή-τράπεζα.— Ποια άλλα πράγματα είιρι- 
ψισκόμενα εν τ  ̂ αιθούσνι ταύτνι έχουσι γωνία; ; (Τά παιδία δει- 
κνύουσι καί όνομάζουσι τά πράγματα).— Τί εϊνε τοΰτο ; (δει- 
κνύων τετράγωνον ψύλλον χάρτου).— Έ χ ει καί τοΰτο γωνίας ; 
πόσα; ; — 4 .— Ή  τράπεζα, τοΰτο τό χαρτίον καί ό πίναξ, έπει- 
■δά έχουσιν άπό 4 γωνίας λέγονται τ ε τ ρ ά γ  ω ν α. (Βραδύ, 
τερον ή διάκρισις τετραγώνου καί τετράπλεύρου). Τοΰτο πόσα; 
-γωνίας έχει ; (παρ ουσιάζων τόν χάρτην διπλωμένον κατά την 
•διαγώνιου).— Xρεΐς.— Εϊνε λοιπόν τρίγωνον τό ψύλλον τοΰτο (έ -  
πιθέτει έπί τοΰ πίνακο; τά δύο φύλλα καί χαράσσει διά κιμω
λίας έπί τοΰ πίνακος γραμμάς κατά τάς πλευράς αυτών). Τί 
έγραψα εδώ ; — Έ κεΐ έγράψατε έν τρίγωνον καί έδώ ί ν  τετρά
γωνον.— At γραμμαί αύταί λέγονται π  λ ε υ ρ ά ί. Αύτ-Ji εϊνε 
π λ ε υ ρ ά  τριγσίνου, έκείνη πλευρά τετραγώνου* αύταί αί τρεις 
*ϊνε π λ ε υ ρ α ί τούτου τοΰ τριγώνου, έκείναι αί δύο, αύτ αί αί
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τρεις εΐνε πλευραί τούτου τοΰ τετραγώνου.—-Πόσα; πλευράς ε* 
χει το τρίγωνον ; ΙΙόσας πλ. τό τετρς ΙΙόσας πλευράς έχει ή τρς 
πάσας δ πίναξ ; πάσας το βιβλίον ; (δεικνύει τήν [Λίαν των βά
σεων χονδρού βιβλίου).— "Οσα πράγματα έ'χουσι 4 πλ. λέγον
ται τετράπλευρα ; Δεΐξον £ν τετράπλευρον* γράψον Ιν τετρά
πλευρον. Πώς θά όνομασθή τό έχον 3 πλευράς; Γράψατε καθείς 
άπό Ιν τρίπλευρον. Ή  τράπεζα τί εΐνε;—Τετράπλευρον.—  Η σι
δεροστιά;— Τρίπλευρον.— Πάσας πλευράς περισσοτέρας έχει ή τρ; 
Γνωρίζετε πράγματα με δύο μάνον πλευράς ; λοιπόν δίπλευρα 
δεν δπάρχουσι.— (Δεικνύων ώάν καϊ χωριστά πορτοκάλιον). 
Τοΰτο πάσας γωνίας έχει;— Τό αυγόν δέν έχει καμμ,ίαν γωνίαν.Τό 
πορτοκάλιον δέν έχει καμμίαν γωνίαν. Τό πορτοκάλιον δέν έχει 
γωνίας. Οΰτε τό αυγόν οΰτε τό πορτοκάλιον έχουσι γιυνίας. (’Ι 
χνογραφιών περιφέρειαν). Τοΰτο έχει γωνίας ;— Οΰτε τοΰτο. Τό 
σ χ ή μ. α λοιπόν τοΰτο εΐνε στρογγυλόν. Καί τό αυγόν εΐνε ;—  
στρογγυλόν.—-Τό πορτοκάλιον έχει σ χ ή μ α  ; Στρογγυλόν.-'— 
Τό μήλον τί σχήμα έ'χει ; — Τό μήλον έχει σχήμα στρογγυ
λών.—-’Έ χε ι και τό παράθυρον σχήμα στρογγυλόν ;— "Οχι. Τό 
παράθυρον έχει σχήμ,α τετράγωνον.— Διατί ;— δ ιότι έχει 4 γω
νίας κα’ι 4 πλευράς. Τό αυγόν έχει πλευράς ; — "Ο χι.— ‘Η κε
φαλή τοΰ άνθρώπου τί σχήμα έχει ; δ οφθαλμός τοΰ πετεινού ; 
οί οφθαλμοί τοϋ πετεινού ; τά κομβία ; τό χωνίον ; Αυτή ί} 
τράπεζα τί σχήμα έχει ;—-Δέν υπάρχει τρ. μέ σχήμα στρογ
γυλόν ;

Οί 4· τοίχοι τής αιθούσης είνέ έξ ίσου υψηλοί ή άλλοι εινε 
υψηλότεροι καί άλλοι χαμηλότεροι ;— Έ ξ  ίσου υψηλοί. Εινε 
καί μακροί έξ ίσου ; Τί θά κάμωμεν διά νά βεβαιιοθώμεν ποιος 
εΐνε μακρότερος; Τί κάμνουν τά παιδία, όταν παίζουν μέ καρυδά
κια ή μέ βόλους καί θέλουν νά βεβαιωθούν ποιος βόλος εΐνε 
πλησιέστερος καί ποιο; μακρύτερα άπό τον τ ό κ α  ; — Μετροΰ- 
fftv.— Μέ τί ;— Μέ τάχνάρια ή μέ έ'να ξύλο.—  Νά μετρήσω- 
μεν λοιπόν καί τους τοίχους μέ αυτό τό ραβδίον. (Είς μαθητής 
καί κατόπιν άλλος έκτελεΐ τήν μέτρησιν). "Ας μετρήσωμεν καί 
τάς πλευράς τής τραπέζης άλλά μέ ξύλον— μέτοον— μικρότερον
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τού άλλου. Μέτρησον σύ εκείνην τήν πλευράν σύ εκείνην. Πόσον 
μακρά εινε ; πόσον πλατεία ; Πόσον πλάτος έχει ; πόσον μη* 
κος ; Τό θρανίον πόσον μήκος έχει ; Πόσον πλάτος ; ό πίναξ ; 
Είδομεν πόσον π λ α τ ε ί α  καί πόσον μ α κ ρ ά είνε ή τρ. (πό
σον πλάτος καί πόσον μήκος έχει)· τί μένει ακόμη νά μάθωμεν ; 
— Πόσον υ ψ η λ ή  είνε* πόσον ύψος έχει.— Μέτρησον σύ τό ύ- 
ψος. Μέτρησον σύ ό άλλος τό ύψος τοΰ καθίσματος καί τοΰ γρα
φείου τού θρανίου. Τό κάθισμα ή τό γραφείον τού θρανίου έχει 
περισσότερον ύψος ;— Ή  τρ. η τό θρανίον έχει μεγαλείτερον μή
κος ς πλάτος ; (μαχρότερον πλατύτερον). Παραβολή θύρας καί 
παραθύρου κατά ύψος καί πλάτος. Τί χρώμα έχει ; Είχε πάν
τοτε αυτό τό χρώμα. Ό τ α ν  ενός πράγματος τού άλλάσσιομεν 
τό χρώμα, λέγομεν ότι χρωματίζομεν αυτό ή βάπτομεν. Εινε 
άλλα πράγματα χρωματισμένα βίς αυτήν τήν αίθουσαν ; Μέρη 
τήί τραπέζης. ’Από τί είνε κατεσκευασμένη ή τράπεζα ;— ’Από 
ξύλα.— “Εν κομμάτι ξύλον είνε ; *0 διδ. δεικνύει τήν π λ ά κ α  
τής τραπέζης, τούς πόδας, τον σύρτην, τά πρεβάζια. Τί επίθετο* 
μεν επί τής τραπέζης ;— βιβλία, χαρτία, μελανοδοχεία, πινά
κια μετά φαγητών, ψωμίον, ποτήρ·α κλπ. Είς τί μέρος τής τρ. 
τά θέτομεν αυτά. Αυτό τό μέρος τής τρ. δυνάμεθα νά όνομά- 
σωμεν π  λ ά κ α. ’Από μ.ίαν σανίδα εινε κατεσκευασμένη ή 
π λ ά ζ ; διά τί ό χ ι από μίαν ; Είς τί χρησιμεύουσιν είς σέ οί πό- 
δες σου;— Αιά νά περιπατώ.—  Ό τα ν είσαι είς τό κάτω πάτωμα 
διά νά έλθης είς τό  επάνω, τί κάμνεις;— Άναβαίνω τήν κλίμα
κα·—  μέ τί ;— μ έ τούς τ.όδας.— ‘Ώ στε μέ τούς πόδας περιπα- 
τούμεν και άναβαίνομεν ή κατεβαίνομεν. Καί διά νά περά- 
σωμεν από τό £ν μέρος χάνδακος πλήρους ύδατος είς τό άλλο 
τί κάμνομεν ; ΓΙηδώμεν?*— χρησιμεύουσιν είς τό πήδημα οί πό- 
δες ; Καί διά νά άναβώμεν είς δένδρον υψηλόν χρησιμεύουσιν οί 
πόδες ;— Βέβαια· σκαρφαλώνομεν μέ τά; χεΐρας καί μέ τούς 
πόδας. Είς έμέ b όποιος στέκομαι αυτήν τήν στιγμήν χρησι* 
μεύουσιν ;— βέβαια· στηρίζεσαι. "Ωστε μέ τούς πόδας βαδίζομεν 
(περίπατούμεν) άναβαίνοιεεν, πηδώμεν, σκαρφαλώνομεν, στεκόμε- 
θα. Οί πόδες τής τρ. είς τί χρησιμεύουσι ;— διά νά στηρίζεται.
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Είνε στρογγυλοί η εχουσι γωνίας ; όλων τών τραπεζών οι πόδες: 
ομοιοι είνε ; Πόσους πόδας έχει αυτί; ή τράπεζα ; "Ολαι αί τρά
πεζαν τόσους εχουσι ; Εις τί χρησιμεύουσιν αύτα ί αί σανίδες - . 
(δεικνύει τά πρεβάζια). Ήμποροΰσαν 'να λείψουν ; Ά ν  έλειπον 
δεν θά ητο φόβος νά φύγωσιν οί πόδες από τήν θέσ ιν τον ; νά- 
πομακρυνθώσιν δ εις από τον άλλον ; λοιπόν είς τ ί  χρησιμεύ- 
ουσι ; Τοΰτο πώς ονομάζεται ;— Συρτάοιον.—-Εις τ ί  χρησιμεύ
ει ; Κατά τί διαφέρει τών άλλων μ.ερών j (Κινείται* τά άλλα, 
είνε άκίνητα). Πολλά συρτάρια εχουσι καί κλείθρα* διά τί ;

Άφοΰ ή το. είνε κατεσκευασμ.ένη από ξύλα, πώς πρέπει νά ο
νομάζεται δ τεχνίτης δ δποΐος εργάζεται διά νά κατασκευάσω 
τρ ; ( Ό  διδ. λέγει την λέξιν ξυλουργός). Ό  έργα ζόμενος σίδη
ρον πώς θά ονομασθ^ί ; Ό  ξυλουργός έκοψε κα ί έκάοφωσε τάς 
σανίδας καθώς τάς ήγόρασε ; έτσι μαλακαί καί γυαλιστεραι. 
•ησαν αί σανίδες ;— ’Ό χι* ήσαν άγριαι, εϊχον άγκαθάκια.— Με 
σί έογαλεΐον τάς έκαμε λ ε ί α ς ; μέ τί τάς έκοψε ς (Πλάνη. 
Πλανίζω, ροκανίδια, πριόνι, πριονίζω, πριονίδια).

ΚΑΘΙΣΜΑ (ΚΑΡΕΚΛΑ)

Είς έν προηγούμενον μάθημα ώμιλησαμεν περί τραπέζης. 
Έ άν θέλο) νά γράψω επί της τραπέζης τί πρώτον θά κάμω ς 
— Θά καθίσνις. —Λεϊξον τό μέρος της καρέκλας έπί του δποίου 
θά καθίσω. . . Καλώς. Αυτό είνε τό κυρίως κάθισμ,α. ΊΓποκάτω 
τοΰ κ,αθίσματος τί είνε; ποϋ στηρίζεται τό κάθισμα ; -— *Τπο- 
κάτω του κ. είνε οί πόδες.— Έ άν καθίσω πολλή ν ώραν μου
διάζω, κουράζομαι. Κυρίως ποιον μέρος τοΰ σώματός μου θά 
κουρασθη, ;— Τό επάνω γύρω εις τη μ έ  σ η. (Λεικνύ ων δ δ ιδ . 
καρέκλαν μετά ερει σι νώτου καί άλλην άνευ τοιού του έρωτα 
ποιαν διαφοράν ευρίσκουσιν οί ααθ. καί διά τί οί δύο οπίσθιοι 
πόδες της καρέκλας εξέχουσιν υπέρ τό κυρίως κάθ ισμα. Πρός. 
τίνα σκοπόν κατεσκευάσθησαν ουτω ;— Διά νά στηρίζονται τά 
νώτα τοΰ καθημένου καί νά μ·}) κουράζετα ι τόσον. Ή  καρέκλα; 
λοιπόν πόσα μέρη Ιχει ς— Τρία. Τό κυρίως κάθισμα, τους πό-



δας καί το στήριγμα τών νώτων.— Τί σχήμα έχει το κυρίως 
κ ά θισμ α ;— Τούτο εϊνε τετράπλευρου. —  Είνε καρέκλαt τών 
οποίων τό κυρίως κάθισμα δέν εινε τετράπλευρου; —  Ναί. —  
Πώς εϊνε ; — —τρογ,γυλόν. — Εινε τό κυρίως κάθισμα ίσον ώς ή 
τράπεζα η εινε βαθουλόν, σχηματίζει [λίαν κοιλότητα πρό; τά 
μέσα καί διά τΐ ; —  Κάθηται άναπαυτικώ'τερα δ άνθρωπος. —  
Ήμποροϋοε να εινε καί πεταχτό πρός τά επάνω εις τό μέσον, 
έξωγκωμένον ; (© διδ. σχηματίζει καταλλήλ©> ς τήν παλάμην), 
— "Οχι. Θά ήτο δύσκολου νά σταθνι τό σώμα τοΰ καθημένου. 
— Είς τά συνήθη έκ σανίδας σκαμνία καί είς τά καθίσματα τών 
θρανίο>ν σας υπάρχει αυτή ή κοΟ ότης;— ''Οχι.— Μόνον αί κα- 
λαΐ καί άκριβαι καρέκλαι εινε κατεσκευασμέναι κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον.— Είς τάς καλάς αΰτάς καρέκλας τό κυρίως κάθισμα έκ 
τίνος ύλη; εινε κ α τ εσ κ ευ α σ μ έν ο ν Έ ξ  α/ύρου ή ψάθ/,ς.— Διά 
τί όχι έκ σανίδος ; — Διά νά εινε μαλ*κώτεοογ τό κάθισμα καί 
αναπαυτικότερου. —  Καί διά νά εινε έτι μαλακάίτερον τί νά- 
μνουσι ; —  Βάλλουσι μαξιλάρια μικρά γεμισμένα μέ τρίχας η 
πούπουλα. — Γνωρίζετε μερικά καθίσματα , τά όποια τώ δντι 
έχουσι μαξιλάρια γεμισμένα μέ τρίχας αλλά τά μαξιλάρια δέν 
αναιρούνται, εϊνε καρφωμένα;—Μέ τί εινε στρωμένου (σκεπα* 
σμένον) τό επάνω μέρο: αυτώ ν;— Με δ έρ μ α .— Μόνον καρέκλαι 
κατασκευάζονται ουτο> ή καί 8ν άλλο Ιπ ιπλον ;— Καναπές.—  
Οί καναπέδες έκεΐνοι καί τά καθίσματα έχουσι κοιλότητα είς 
τό μέσον ή εϊνε έξοιγκωμένα ;— Εϊνε φουσκωτά, Ιξο>γκωμένα 
άλλ’ άμα καθίσιρ ό άνθρωπος, εύκολα βουλιάζουν.— Οί πόδες είς 
τί μέρος τοΰ κυρίως καθίσματος εϊνε προσαρμοσμένοι, κολλη
μένοι ;— Είς τά άκρα.— Έκεΐ είς τά άκρα τί εϊνε ;— Τέσσαρα 
ξύλα άποτελούντα τετράπλευρου r, έν ξύλου στρογγυλόν.— Εϊνε 
έκ σανίδων οί πόδες ; — "Όχι· έκ κλάδων δένδρονν. — Ε π ειδή  
εις τούς πόδας πίπτει ολον τό βάρος, τό ξύλου έξ οδ κατα
σκευάζονται πρέπει· νά ε ϊν ε ................— Στερεόν* νά μ η  σπάζτι
εύκολα.— Παρατηρείτε ότι είς άλλας καρέκλας οί πόδες εϊνε μ«-  
κροί καί στρογγυλοί, είς άλλα; μακροί μέ κόψεις, γωνίας (ώς ή 
ρήγα). ΙΙαρατηρότατε άλλο πράγμα τώρα. Ποσον ά π έχ «  δ έμ-
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πρόσθιος από τόν οπίσθιον πόδα επάνω καί πόσον κάτω ; —- 
Περισσότερον κάτω. — Κατασκευάζονται οϋτω at καρέκλαι διά 
νά μ ή άναποδογυρίζωνται, άνατρέπιυνται ευκόλως. Καί ό άν
θρωπος όσω ανοικτότερα κρατεί τους πόδας του τόσω δυσκο- 
λώτερα πίπτει. "Οταν παλαίοισι δύο παιδία, είδετε ότι άνοί- 
γουσιν, άπομακρύνουσι τους πόδας των πολύ, καθέν τους {δικούς 
του βέβαια. Διά τί δέν συμβαίνει καί εις τούς δύο οπισθίους 
πόδας τό αυτό* δηλ. όσω χαμ,ηλότερα, τόσω μεγαλειτέρα νά 
είνε ή άπόστασις; 'Υποθέσατε οτι απομακρύνονται απ’ άλλη- 
λων τά κάτω άκρα τών δύο οπισθίων, ποδών- τί θά συνέβαινεν 
εις τά έπάνω άκρα ; — Θά Ιπλησίαζον. — Τότε τό επάνο> μέρος 
τοϋ σώματος τοϋ καθημένου δέν θά ει/εν αρκετά πλατύ στή
ριγμα. (Γνωστόν δτι είς τά τεχνικώτερον κατεσκευασμένα, π. 
χ .  τά λεγόμενα τής Βιέννης κατορθοϋται καί πλατύ νά είνε τό 
έρεισίνωτον καί εύσταθέστατον τό κάθισμα). Εί; τί χρησι- 
μεύουσι τάμεταξύ τών ποδών εστκριγμένα ραβδία ; τά καρφιόνου- 
σιν ; Εις τάς τραπέζας τί μεταχειρίζονται προς σύνδεσιν τών 
ποδώ^ αντί τών ραβδίων τούτων ; (τά πρεβάζια). Διά τί δέν 
τοποθετοΰσι καί εις τάς τραπέζας τά προς σύνδεσιν τών πο
δών χρησιμεύοντα ξύλα τόσον χαμηλά όσον καί εις τάς καρέ
κλας ; Τί θά έγίνετο άν άπό τούτο τό σημεΐον (τό μέσον τοϋ 
ύψους ποδός τρκπέζης) εως έιεΐνο ητο στηριγμένον ραβδίον η 
πρεβάζι ; Θά ητο δυνατόν νά πλησιάσω τό σώμά μου εις την 
τράπεζαν όσον χρειάζεται διά νά γράψω η διά νά φάγω ; Τής 
τραπέζης η τής καρέκλας ,οί πόδες είνε υψηλότεροι ς Διά τί δέν 
είνε τό κάθισμα τόσον υψηλόν όσον ή τράπεζα ; · Ά πό  τί ειπο- 
μεν δτι άποτελεΐται τό τρίτον μέρος τής καοέκλας ;— Ά πό 
τά εξέχοντα υπέρ τό κάθισμα μέρη τών οπισθίων ποδών. —  
Παρατηρείτε δτι είνε ολίγον πλάγια, κλίνουσι προς τά όπίσω, 
δέν είνε όψθια. Αναπαύεται οϋτω καλλίτερον ο καθημενος. Α ρ 
γότερα θά καταλάβετε διά τί. Συνδέονται καί αυτά μεταξύ 
των ; · . . Διά τί ; μόνον διά νά μή άπομακρύνωνται, νά μή 
ανοίγουν καί φθείρεται ή καρέκλα ή καί δι* άλλον σκοπόν ; 
Υποθέσατε ότι λείπουσίν αυτά· τότε ο καθήμενος άν θελήση
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νά στηρίξη τά νώτα του τί 0* ττάθνι . . . .  Λιά τί τά ξύλα 
«υτά, επί των οποίων κυρίως στηρίζονται τά νώτα του καθη- 
μένου, B h  εινε γωνιώδη ώς ο κανών (η ρήγα) ; . . . Διά νά 
εινε καί τό στήριγμα τών νώτων μαλακοιτερον τί κάμνουσι ; 
(Δέρμα παραγεμισμένον μέ τρίχας). Χρώμα* ο'νομα τεχνιτών. 
Παραβολή Ιον πρός καρεκλάκι χρησιμεΰον ώ; στήριγμα τών 
ποδών τοΰ καθημένου, 2ον προ; ξύλινον σκαμνίον, 3ον προς στα- 
σίδιον, 4ον προ; καρέκλαν έλουσαν και τών χειρών στηρίγματα.

o i p ^ a s r i o i s r

Εί; τ<ΐ προηγούμενον μάθημα ώμιλήσαμεν περί καρέκλας. Ι-ΐς 
τί χρησιμεύει ή εν τη αιθούση ταύτη καρέκλα ;— Νά κάθηται. 
b διδάσκαλος. Σεις ποΰ κάθησθε ; —  Είς τά θρανία. ■*— Λοιπόν 
σήμερον περί θρανίου. Πόσα μέρη έχει ή καρέκλα j όνόμασον 
αυτά* τόσα μέρη έχει καί τό θρανίον ; τί λείπει j Πώς τοπο- 
θετοΰμεν τά θρανία Βι<χ νά στηρίζωσι τά νώτα οί μαθηταί; 01 
πόδε; τοΰ καθίσματος τούτου κατά τί διαφέρουσι τών τής κα
ρέκλας j πόσοι εινε ; τί σχήμα έχουσι ; ποιοι εινε υψηλότεροι ; 
(εύνόητον ότι συγκρίνονται καί κατ' αριθμόν καί κατά σχήμα 
καί καθ’ ύψος προς τούς τής καρέκλας). Διαφορά τοΰ κυρίως 
καθίσματος τοΰ θρανίου καί τοΰ τής καρέκλας καθ’ ΰλην καί 
σχήμα.

"Οταν κάθησθε επί τοΰ καθίσματος τοΰ θρ. τί έχετε έμπρο-; 
σθέν σας ♦ — Τό γοαφεϊον. — Έ χ ε ι καί b δ ά σ κ α λ ο ς  γραφείου 
τοιοΰτον ·— Έ χ ε ι τήν τράπεζαν η τό γραφείου τής έδρας. Παρα
βολή γραφείου καί καθίσματος ώς πρός τό ύψος. Διά τί τό 
γρκφεΐον εινε υψηλότερου ; Πώς εινε τοποθετημένη η σανίς τοΰ 
καθίσματος καί πώς ή τοΰ γραφείου ; (έννοια οριζοντίου καί 
πλαγίου έπιπέδου). Κράτησον τήν πλάκα σου ώς εινε ή σανίς 
τοΰ γραφείου καί ώ; ή τοΰ καθίσματος. Τί θά έγίνετο άν 3 το 
πλαγία, κεκλιμένη καί ή σανίς τοΰ καθίσματος ; Τί, &ν ητο 
όριζοντίως ώς ή τοΰ καθίσματος τεθειμένη καί ή τοΰ γραφείου ; 
Διά τί ή σανίς τοΰ γραφείου εϊνε στενωτέρα τής τραπέζης ; Διά
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τί μακροτέρα ; Διά τί ή τράπεζα εινε υψηλοτέρα τών γραφεί
ων των μικρών μαθητών ; Μέτρησον μήκος γραφείου καί μήκος 
καθίσματος τού αυτού θρανίου. Διά τί εινε ίσα $

Τί; κατασκευάζει τά θρανία ; έκ τίνος ύλης ; Διά τί χρωμα
τίζονται : Κακή ή συνήθεια τού χαράσσειν γράμματα επί των 
θρανίων.

Ο Ι Κ Ι Α

Τό σχολειον άπό π ά σ α ς  αίθουσας, πόσα δωμάτια, άποτελεΐ- 
ται ; 'Η οίκία από πόσα ; καί πρώτον ή οικία πτωχοϋ χωρι
κού.— Τοΰ πτωχοϋ χωρικού ή οίκία όλη εινε εν δωμάτιον.-— 
Πόσου; τοίχου: έχει 4 .— Θύρα; ;— Μίαν.— Μεγάλην ή μι- 
κράν ;— Μεγάλην, πλατείαν.— Διά τί ; Έ κτο ; των ανθρώπων 
μένουσι την νύκτα (διανυκτερεύουσι) τάν χειμώνα καί ζώα* 
ποια ;— Ό νος, βοϋς, 'ίππος, ήμίονος.— Παράθυρα ;— ’Ολίγα καί 
μικρά.— Λιά τί μικρά ;— Διότι δεν έχουσιν υέλους και φοβούν
ται μή ψυχραίνεται ο άήρ τοΰ δω ματιού, όταν άνοίγωνται τά 
παράθυρα καί εινε μεγάλα.— Α,ύτό εινε αληθές. Τον χειμώνα 
συνήθως εινε κλειστά τά παράθυρα των οικιών τών χωρικών καί
δια τούτο τό φώ; εινε·· · · — ’Ολίγον Πόθεν φωτίζονται ; —
Μόνον άπό την θύραν ;— Εινε καλόν νά φωτίζεται μία οίκία ή 
έν δοψ,άτιον άπό τήν θύραν μόνον ; Δέν έτυχε νά εμβήτε είς 
δωμάτιον κλεισμένον πρά ώρας πολλής, όπου μένουσιν άνθροιποι 
καί νά αίσθανθήτε οσμήν δυσάρεστον ; Αργότερα θά μάθετε 
καλλίτερα τί γίνεται. Τώρα τούτο μόνον σάς λέγω οτι οί ά'ν- 
θρωποι καί τά ζώα μέ τήν αναπνοήν των μολύνουσι τον αέρα 
καί δ άήο αυτός εινε βλαβερός. Πρέπει λοιπόν συχνά νάνοίγων- 
ται θύραι καί παράθυρα διά νά φεύγη δ μολυσμένος αήρ καί νά 
έρχεται νέος, καθαρός.— Στέγη. Πολλάκις υπό τά κεραμίδια 
βάλλουσιν οί χωρικοί πολλά καί πυκνά καλάμια· διά τί ;—  
Διότι αί οίκίαι των δέν έχουν ταβάνι καί άπό τά κενά τά δποϊα 
μένουσι μεταξύ τών κεραμιδιών εισέρχεται ψύχος.— Τά κερα
μίδια δέν προφυλάχτουσιν άπό τό ψύχος;— ’Ολίγον βέβαια*



άλλά κυρίως άπό την βροχήν καί την χιόνχ μάς προφυλάττουσι 
τόν χειμώνα.— Τό θέρο; άπό τί j— Ά π ό  τήν θερμότητα.— Τα
βάνι δεν £χει τού χωρικού ή οικία. Τί άλλο δέν έχει ;— Πά
τωμα.— Εις τί χρησιμεύει τό πάτωμα j (ΙΙροφύλαξις άπό δγρα- 
σίας, ακαθαρσίας καί ζωυφίων. π. χ . ψύλλων.) . . Ε στία (γω 
νιά) είς τό μέσον ενός τοίχου ή έν τώ μέσω του διά τούς ανθρώ
πους ώρισμένου διαμερίσματος τής οικίας. Διά τί έν τώ μέσφ ; 
("ίνα περί αυτήν καθήμενα όλα τά μέλη τής οικογένειας θεομαί- 
νωνται.) Εϊνε καλόν νά είνε ή εστία εις τό μέσον τού δωματί
ου ;— Ό  καπνό; δέν εξέρχεται καί ενοχλεί τούς οφθαλμούς των 
ανθρώπων, μαυρ ζει τά φορέματα καί τό εσωτερικόν τής οικί
ας.—-Διά τούτο ε?νέ προτιμότερου, όταν κτίζωνται οί τοίχοι τής 
οικίας, νά μένη είς Ινα τοίχον £ν κοίλωμα άπό κάτω εο»ς επάνω 
καί νά κατασκευάζεται κ α  π ν ο δ ό χ ο ς  (ντζάκι).

Έ π ιπ λα  (σκεύη) ενδύματα κλ.π. πτωχών χωρικών. Κασσέ- 
λα, άμπάα (αποθήκη δημητριακών καρπών) μαξιλάρια μακρά 
άχυρου πληρωμένα, ψάθα, χονδρά τρίχινα υφάσματα, παπλώ
ματα, ρόκα καί αδράχτι. Χύτρα πηλίνη, χύτρα χαλκή, τηγάνι, 
πινάκια πήλινα, χαλκά καί ενίοτε ξύλινα, λύχνοι, λυχνοστά
της, λαδικό, ίσως βυτίον οίνου, κοφίνια, λάγηνος.

’Εάν i / γ ,  καί ζώόν τι b χωρικός, χωρίζει τήν οικίαν διά τοι- 
χίσκου μόλις ενός μέτρου υψους είς δύο διαμερίσματα. Έ ν τώ 
διά τά ζώα ώρισμένω, πάχνη (φάτνη), άχυρα, βεδούρα, άροτρον, 
άξίνη, σάγμα όνου ή ίππου κλπ. Βόες, πρόβατα, ίππος. Φωναί 
τών ζ. τούτων κατά τήν νύκτα καί ιδίως τήν πρωίαν τ έ ρ π  ο υ- 
σ α ι τόν κύριον, θόρυβοι προξενούμενοι ύπό τών ζώο>ν τούτων, 
π. χ . ύπό τού ίππου διά τού κτυπήματος τού ποδός κλπ. ( Ό  
διδ. φροντίζει νά περιγράφωσι τά; σκηνάς ταύτας οί μαθ. όσον 
τό δυνατόν ζο>ηρότερον). Οι εύπο,οι χο>ρικοί εχουσι εντός τής 
οικία; τόν σταύλον καί τόν ά/υρώνα;— ”0 ^ ι, είς τήν αυλήν.—  
Τού πλουσίου ανθρώπου ή οικία άπό έν δωμάτιον άποτελεΐται j 
Όνόμασον τά διαμερίσματα : μαγειρ’ίον, έστιατόριον, κοιτών, 
αίθουσα.— Ευθύ; ά>: άνοίγομεν τήν θύραν οικίας δινιρημένης είς 
πολλά δωμάτια καί είσερχόμεθα είς αυτήν, είς ποιον τών μνη-
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μονευθέντων διαμερισμάτων εύρισκόμεθα ;— Εις κανεν εκ τού
των* άλλ* εις μικρόν πολύ μικρόν διαμέρισμα ε ί σ ο δ ο  υ.— Διά 
τί νά μή είνε ούτω κατεσκευασμένη καί δινιρημένη ή οικία, ώστε 
μόλις έμβαίνομεν νά εύρισκώμεθχ εις τον κοιτώνα π . / .  ή εί; 
την αίθουσαν ;— Διότι όταν θά ήνοιγεν ή έξω θύρα, θά εισήρχετο 
ψυχρός άήρ εις τον κοιτώνα καί δεύτερον, διότι διά νά ύπάγω- 
μεν π, χ . εις την αίθουσαν θά ήτο ανάγκη πάντοτε νά περνώ- 
μεν πρώτον άπό τον κοιτώνα* η και το αντίστροφον* τότε και 
τό έδαφος τού πρώτου δωματίου αδίκως θά έρρυπαίνετο και οί 
εν αύτω θά ήνωχλούντο. Διά τούτο άμα είσερχόμεθα εις την 
οικίαν εύρίσκομεν έν μικρόν δωμάτιον τό όποιον έχει πολλάς θύ- 
ρας και συγκοινο>νεϊ μέ τά άλλα δωμάτια. Διά νά μ ή ρυπαί- 
νωνται τά δωμάτια άπό τά λασπωμένα υποδήματα των ανθρώ
πων τί εΐνε καλόν νά ύπάρχνι πρό τής έξιοθύρας η και εντός τού 
μικρού δωματίου τής εισόδου ; Κοιτών* τοίχος, Ούρα, παράθυ
ρα, πάτωμα έστρο>μένον τον χειμώνα* φάτνωμα. * Επιπλα κοι- 
τώνο:, κλίνη, καθίσματα, τράπεζαι, καθρέπτη;, νιπτήρ λυχνί* 
αι, κανδήλα, θερμάστρα. Κλίνη- άπλούστατον είδος έκ σύο 
τριπόδων και σανίδων* πολυτελεστέρα ή σιδηρά μετά ποικιλμά
των καί παραπετασμάτων. Εϊνε χρήσιμος διότι δεν είνε καλόν 
νά ρίπτωμεν εις τό οπωσδήποτε ακάθαρτον πάτωμα τά στρώ
ματα* και αυτά κηλιδουνται (ουπαίνανται) και φθείρονται και 
οι ά'νθριυποι ύποφέρουσιν. Εις μερικούς μάλιστα τόπους όπου 
συγ νά θ ε ρ μ α ί ν ο ν τ α ι  (πάσχουσιν άπό διελείποντας πυρε
τούς) οί άνθρωποι, όσον υψηλότερα κοιμάται κανείς, τόσον υγιέ
στερος εινε. Τά επί τής κλίνης* στρώματα, σινδόνες, εφαπλώ
ματα, προσκέφαλα, χειράμια (μάλλιναι συνδόνε:) κουβέρται. 
’Ανάγκη συγνού αερισμού καί καθαρισμού αυτών.— Κ α θ ι -  
σ μ α τ  α. Κατά τί διαφέρουσι τά καθίσματα τού σχολείου 
(σκαμνία θρανίων) άπό τά εν ταίς οίκίαις καθίσματα (καρέκλας); 
— Εις 6 καθήμενος καί οχι πολλοί, 2ον δύναται νά στήριξή τά 
νώτα 3ον αντί σανίδο; σκληρά; είνε ψίαθος μαλακά ôcl ενίοτε 
έπ* αυτή; μαξιλάρι μαλακώτερον. "Αλλοτε αντί μαξιλαριού 
χωριστού εινε επί τής καρέκλας κολλημένον μαξιλάρι έκ τριχών



Ir w u  γεμάτον καί στρωμένου έπάνωθεν $ ι χ  δέρματος κατειργα- 
σρ ένου.— Τ ρ ά π  ε ζ  α εργασίας ή φαγητού. Ή  τοΰ φαγητού 
εϊνε εις τό εστίατόριον (άν £χη χωριστόν έστιατόριον ή οίκία). 
Στρογγυλή η τετράγωνο;. Μέ τέσσαρα; πό£ας ή μέ ένα. Οί πτω
χότεροι Ιχουσι τράπεζαν χαμηλήν τήν δποίαν μετά τό φαγη- 
κόν σηκώνουσι, άποκομίζουσιν ε ζ ω  πολλάκις καί στήνουσιν ορ·ν*ν 
πρός τον τοίχον. Κ α θ ρ έ π τ α ι ,  μέγα;, μικρό;, στρογγύλος 
πετράγωνο;. Ν  ι π τ  ή ρ. Εϊ£ος τραπέζης* λεκάνη λάγηνος, σά- 
πων, προσόψιου, κτένιον, ψήκτρα βρόντων. Λ υ χ ν ί α ,  ανάγκη 
ταύτη; έν τω κοιτώνι άφοΰ έν αύτω ^ιερχόμεθα τήν εσπέραν. 
Λύχνο;, λυχνοστάτης, λυχνία επιτραπέζιος, λυχνία κρεμαστή 
ύπεράνω τής τραπέζτ,ς. Διά τό προτιμότερου τό β' εϊ^ος ; 
(Διότι τό φώ; <ίέν ενοχλεί τούς οφθαλμού; τόσον, όταν άνωθεν 
καταπίπτη καί όιότι ή επί τής τραπέζ·/); κειμένη ευκόλως £ύ- 
ναται νά άνατραπή. Άφίνουσιν οί άνθροιποι τήν νύκτα ό'λ·/)ν άνημ- 
μέντ,ν τή ν λυχνίαν;— "Οχι.— Μένουσι λοιπόν εν τω σκότει ;—  
Ά ιάπτουσι κανόήλιον. Διά τί άνάπτουσι κανίήλιον καί όέν άφί- 
νουσιν άνημμένην τήν λυχνίαν ;— Τό πολύ φ«··ς τής λυχνία; $έν 
χρειάζεται όταν κοιμώμέθχ. Τό ασθενές τοΰ καναλιού  αρκεί. 
ΙΙεριγραφή τοΰ καντηλιού δπό των παί^ων. Διά τί βάλλομεν
καί δίο>ρ ; Διά τί όέν βάλλομεν καί εις τής λυχνία; τό όοχειον 
υόωρ ; Τί κάμνομεν £ιά νά μή τύχη καί πεταχθή τήν'νύκτα 
όταν κοιμώμέθα σνίινθήρ άπό τό φως τοΰ κανότ,λίου καί μετα- 
^ώση πΰρ είς φορέματα ; μόνον τήν νύκτα άνάπτομεν τό καν
τήλι ; όιατί καί τήν ημέραν ; ποϋ εμπρός κρεμώσι συνήθοις τό 
κανίήλι · Τό μέρος όπου είναι τοποθετημένοι αί ίεραί εικόνες 
πώς λέγεται j όταν προσευχιόμεθα είς τήν οικίαν πρό; τί μέρος 
συνήθως στρέφομεν τό ποόσυιπόν μας ; είόετέ ποτέ άνθη εις τάς 
εικόνα; ; πόθεν είναι αυτά τά άνθη;

Θ ε ρ μ ά σ τ ρ α . Διά νά μή κρυώνωμεν τον χειμώνα εύρισκό* 
μενοι έντός τής οίκίας όέν άρκεΐ μόνον νά είμ.εθα έν^ε^υμένοι*
κάμνομεν καί κάτι άλλο. Ποΰ άνάπτομεν πΰρ · με τί ; (εστία, 
θερμάστρα, πύραυνον=μαγκάλι.) Πρέπει νά προσέχιομεν νά μή
φέρωμεν έντό; τοΰ δωματίου ξυλάνθρακας πρίν καλώ; άνάψωσι
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και χωνείσωσι. Δεν είναι καλόν τά {Αίκρά παιδιά νά κρατώσι 
δαυλοί»; άνημμένους καί νά πλησιάζωσι πολύ εις τό πΰρ.—  
Πυράγρα, στακτή.

* Ε < ίτ ια τ ό ρ ιο ν  "Εχουσιν εις δλας τάς οικίας δωμάτιον 
ιδιαίτερον διά νά τρώγο»τιν οί κατοικοΰντες εις αυτά; j Έ π ι 
τής τραπέζης τού εστιατορίου, τί επιθέτει η υπηρέτρια ή ή οικο
δέσποινα προ τοΰ φαγητού ; τραπεζομανδήλα, πινάκια, πηοού- 
νΐα, μαχαίρια, κοχλιάρια πετσέταις, (χειρόμακτρα) οίνον, ποτή
ρια άρτον καί τέλος τό φαγητόν όπωρικά.

A ’iO o v d a .  Ποιον είνε το καθαρώτερον δωμάτιον τοΰ οί
κου j Διά τί η αίθουσα διατηρείται τόσον καθαρά } διότι οί γο
νείς καί τά πα ιδ ιά  ούτε διτμερεύουσιν ούτε διανυκτερενουσιν 
εις την αίθουσαν.— Ποιους δέχονται έκεΐ j ποια έπιπλα έχει ; ή 
τράπεζα τής αιθούση; χρησιμεύει ώς καί ή τού εστιατορίου; 
ποια είνε ιοραιοτέρα ; μόνον ξυλίνας τραπέζας έχουσιν εις τάς 
αίθουσας ; Εικόνες. 'Α γ ίω ν ;— όχι αγίων, αλλά φίλων η μεγά
λων άνδρών, η τοποθεσιών. Άνάκλιντρον. ’Εργόχειρα δια- 
κοσμούντα τούς τοίχους. Κάτοπτοον. 'Ωρολόγιον επί τής 
τραπέζης. Παραπετάσματα Ουρών καί παραθύρων. Πάτοιμα 
έστρωμένον (κατά  ποιαν ώραν τού έτους ;) διά τάπητος. Έ π ι 
των τραπεζών άνθη εντός ποτηρίου έχοντος ύδωρ η ανθοδοχείου. 
Ενίοτε καί άνθη μέ ρίζας εντός γαστρών. Διά τί τούτο ; — 
Προς στολισμόν. — Εις τον κοιτώνα άνθη δεν είνε καλόν νά εχω- 
μεν καί μάλιστα την νύκτα.

K - A . N ' - A . F I O W

Τί είνε τούτο ;— ΙΙτηνόν,·— Πώς λέγεται ; Καναρίνι.— Καλ- 
λίτερον νά τό ονομάζετε κανάριον. Είπετε τά ονόματα καί 
άλλων πτηνών, τά όποια τρέφουσιν οί άνθροιποι εις τάς οικίας 
των.— Κ όττα, χήνα, πάππια.— Είνε καί τό κανάριον ίσον προς 
τήν όρνιθα "Οχι είνε μικρότερον. Πολύ μικρότερου.—-Τί χρώ- 
μα έχει ;—-Κίτρινον.— ΓΙώς ζή ; τί χρειάζεται διά νά ζή ; —  
Πρέπει νά τρώγν) ;— Με τί τρώγει ;— Μέ τό στόμα.— Δείξε τό



στόμα σ ο υ . . .  Τό $ικόν σου -στόμα άποτελεϊται από τάς 
σιαγόνας σου, τα χείλη σου καί τά {Αβγουλά σου. Τό στόμα τοΰ 
καναρίου άπό τί άποτελεϊται .— ’Από £ύο σιαγόνας.— Αί £όο 
σιαγόνες άποτελοΰσι τό ρ ά ρι φ ο ς. Τί σχημ.α έχει τό ράμφος ; 
( Ό  $ι£ . δεικνύει κώνον). Δέν δμοιάζει πρός αυτό ; —  Ναί. —  
Έ πειόη  αυτό λέγεται κώνος και τό ράμφος του καναρίου ομοιά
ζει προ; αυτό λέγεται κωνοειδές.. . Τί έχεις σύ εις την επάνω 
και εις την κάτω σιαγόνα j — ’«λιόντας. — "Εχει καί τό κ ;—  
Ό χ ι .— Πολλά παι$ία κόπτουν τό ψωμίον καί τους καρπούς π. 
χ .  τό μήλον, μίαν φέτα πεπόνι κλπ. με τούς όίόντας. Τό κ. 
πώς κάμνει εάν ευρ^ έν κομμάτι ψωμί, η πεπόνι, η £ν μ-ηλον;
—  Τσιμπά μέ τό ράμφος —  Ό  ίππος καί ό όνος πώς λαμβά- 
νουσι την κριθην ττν δποίαν θέλουσι νά φ αγω σι;— Μέ τά χείλη ;
—  *Εχει τό κ. χείλη · —  Ό χ ι .  —  Λοιπόν μέ τί λαμβάνει την 
τροφήν ;— Με τό ράμφος. — ’Αν έτρωγε μόνον κόκκους κριθής η 
σπόρους φυτών τό κ, καί μαλακόν άν ητο τό ράμ,φο; του ώ; 
εινε τά χείλη τοΰ ίππου, θά ή Γόνατο νά τούς συλλέγη, άλλ* 
επειίη κόπτει τεμάχια από καρπούς, καί από φύλλα εϊνε καλόν 
νά εΐ*ε τό ράμφος μαλακόν ; Πώς πρέπει νά εινε τό ράμφος £ιά 
νά κόψτρ π. χ . £ν τεμ-άχιον από Sv μαρουλόφυλλου j-r-Σκληρόν 
καί εις τά ίύο άκρα (δεξιόν καί αριστερόν) κοπτερόν.— Καί 8 ι χ  
νά χώνεται μέσα εις τό μ-^λον π. χ . πώς πρέπει νά εινε Μυ· 
τερόν.— Λοιπόν τό ράμφος τοΰ κ. εινε σκληρόν, κοπτερόν είς τά 
^ύο άκρα καί μυτερόν . .  ’Α π’ επάνω άπό τά χείλη σου τί είνε ; 
—·*Η μύτη .— Πόσας τρύπα; έχει ;— Δύο.— Αί ίύο αΰταί τρύ- 
παι λέγονται ρ ώ θ ω ν ε ς. Τί σοΰ χρειάζονται ;— Νά μυρί
ζω .— Μόνον j Κλείσε τό στόμα σου καί βάλε την χειρ* σου 
έμπρός είς τάν μύτην σου* τί παρατηρεί; · Τί εισέρχεται εις 
τούς ρώθωνάς σου καί τί εξέρχεται ;— *Αγίρ.— Λοιπόν μέ τούς 
ρωθωνάς σου όχι μόνον μυρίζεις αλλά καί α ν α π ν έ ε ι ς .  Τό 
κ. αναπνέει $— Ναί.— "Εχει λοιπόν οώθωνας.— Δείξε τούς ρώ- 
θωνας. Δείξε τάν μύτην.— Μύτην ίέν  έ χ ε ι .— Μέ τί βλέπεις τό 
κ }— Μέ τούς όφ6αλμ.ούς.— Τό κ. τό ζωντανόν βέβαια, σέ βλέ
πει όπ^ς τό βλέπεις j— Ναί.— Μέ τί }— Μέ τού; όφθαλμούς.



16

Δείξε τόν δεξιόν οφθαλμόν του κ. τον αριστερόν . . .  Τί σχή- 
μα εχουσι ; τί χρώμα ; τί μέγεθος ;— Οί οφθαλμοί του κ. εινε 
στρογγυλοί, μαΰοοι, μικροί* r, : To κ. έχει δύο στρογγυλούς, 
μαυρους μικρούς οφθαλμούς.— Μέ τί ακούεις τό κελάδημα του 
κ $—Με τα αυτιά μου.—-Δείξε τά αΰτία σου . . . ’Ά ν ύποθέ- 
σωμεν ότι σου κόπτουν ό'λον αυτό τό μέρος τό όποιον εξέχει 
καί φαίνεται, δεν θάκούνίς j— Θάκούω.— Τό σπουδαιότερον μέ
ρος τού αύτίου, τό κυρίως αυτί εϊνε μέσα είς τή,ν τρύπαν. "Ωστε 
καί αν λείψνι τό άπ’ έξω, πάλιν ακούει ό άνθρωπος. . . . "Αν 

<*υρίζ'{ί? ακούει τό Κ ; —  Ναί. — Διά ν’άκού·/) θά έχτρ ώτα δηλ. 
αύτία. Διακρίνονται καλά ; — "Οχι* διότι λείπει τό απ’ έξω 
κομμάτι.— Ναί, εκείνο τό όποιον εϊπομεν ό'τι δεν εινε πολύ χρή
σιμον. Θά μένωσιν όμως αί τρύπαι. Διακρίνονται καλώς j— Εινε 
καί αύταί σχεδόν σκεπασμέναι μέ πούπουλα. — Λέγε π τ ί λ α .  
Οί οφθαλμοί, οί ρώθωνες, τό στόμα καί τά ώτα εις τί μέρος 
τού σώματος τού κ. εύρίσκονται ; —  Εις την κεφαλήν. — "Αν 
έλειπε τό ράμφος, πώς θά ήτο ή κεφαλή ; Τί σχήμα θά είχε ; 
— Στρογγυλή.— "Η κεφαλή πού εινε κολλημένη j— Λέγε τ  ρ α 
χ  η λ ο ν. Ένθυμήσου τόν τράχηλον τήί χηνός καί είπέ πώς εινε 
ό τρ. τού κ. καί πώς ό τρ. τής χηνός.— Ό  τρ. τού κ. εινε κον
τός, ο τρ. τής χηνός εινε μακρύς. —  Λαιμόν λέγομεν ό'τι έχει 
καί η μποτίλια (φ ι ά λ η) οπού βάλλομεν οίνον καί τό μελα- 
νοδοχεϊον. Πρός τού μελανοδοχείου τόν λαιμόν ή στρός τής φιά
λης τον λαιμόν ομοιάζει ό τρ. τού κ ; . . . —  Καί ό τρ. τήί 
χηνός πρός ποιον ομοιάζει Κύτταξε τόν τρ. τής χηνός ή
τού κ. καί ίδέ καί τόν κανόνα αυτόν (τή ρήγα). Ποίαν διαφο
ράν ευρίσκεις ; — Ό  κανών έχει γωνίας, κ ό ψ ε ι ς *  ό τρ. εινε
στρογγυλός.----Την κεφαλήν καί τόν τρ. κρατεί διαρκώς τό κ.
εις τήν αυτήν θέσιν ; —  Οχι. -—Δύναται νά έγγίσφ μέ τό ράμ
φος του τάς πτέρυγάς του καί τ/ιν ουράν του ; — Ναί. —  Πώς 
τό κατορθώνει ;— Γυρίζει τόν τρ. τόν διπλιάζει. — Ε πειδή  εύ
κολα κινείται καί σ τ ρ έ φ ε τ α ι  ό τρ. λέγεται ευκίνητος, 
εύστροφος. Καί άλλως : Τό κ. Ιχει τράχηλον κλπ. ("Αν εχφ 
δ,ιδαχθνί τό περί κυλίνδρου καί σφαίρας καί κώνου μάθημα, γ ί



νεται χρήσις τοΰ δρου κ ω ν ο ε ι δ έ ς  διά τό ράμφος καί τοΰ 
δρου κυλινδρικός διά τόν τράχηλον.) Ό  τράχηλος εις ποια μέρη 
τοΰ σώματος είνε κολλημένος ;— Τό £ν άκρον είς τήν κεφαλήν,τό 
άλλο ε?ς τον κορμόν.—  Δείξε τόν {δικόν σου κορμόν. Πώς είνε ; 
("Αν γνωρίζωσιν οΐ μ. τά περί κυλίνδρου γίνεται χρήσις τοΰ δρου 
κυλινδρικός).Ό κορμός τοΰ κ. πρός τί όμοιάζει$ Εινε στρογγυλός 
καί μακρός.— Δεν Ινθυμεΐσθβ κάτι τι τό όποιον τρώγομεν, τό 
όποιον είνε μεν στρογγυλόν άλλ’ δχι όλοστρόγγυλον ; —  Αυγό. 
Τό αυγό λέγεται ώόν καί δ,τι πράγμα τοΰ δμοιάζει λέγεται 
φοειδές. Λοιπόν καί ό κορμός τοΰ κ. είνε ωοειδές. Τό £ν άκρον 
τοΰ κορμοΰ συνέχεται, είπομεν, μέ τόν τράχηλον, τό άλλο άκρον 
πώς λ έγ ετ α ι} — Ουρά. — Εις τά πλάγια τοΰ κορμοΰ είνε κολ- 
λημέναι τί -Αί πτέρυγες. ("Ας έθιτθώσι κατ’ ολίγον οί παΐ- 
δες νά δηλώσι διά τής λ. πτερά τά άλλως λεγόμενα πούπουλα). 
Καί τί άλλο κάτωθεν;— Οί πόδες.—-Δείξον δεξιάν πτέρυγα* αρι
στερόν πόδα κλπ.Τί χρειάζονται αί πτέρυγες;Πώς κρατεί τάς πτ. 
δταν πετά; Πώς όταν στέκιρ ή πηδά; Τί θέλει τοΰςπόδας;— ΓΙε- 
ρίπατεί.— Καμμιά φορά ήμπορεΐ νά περιπατη τό κ. άλλά δταν 
θέλνινάλλάξγ) θέσιν χωρίςνάμεταχειρισθνί τάς πτέρυγας,κάτιάλλο  
κάμνει,δέν περιπατεΐ.— ΙΙηδα.— Παρατηρήσατε τους πόδας άν- 
θραίπου όρθίου μή κινούμενου καί τους πόδα ς μή κινουμένου 
πτηνού. Ευρίσκετε διαφοράν ; Τά δύο μεγάλα κόκκαλα τοΰ πο- 
δό; του άνθρώπου (ό μηρός καί ή κνήμη) εΰρίσκονται εις τήν 
αυτήν γραμμήν. Τοΰ πτηνοΰ πώς είνε j Κράτησε τόν δάκτυλόν 
σου ώς είνε τοΰ ποδός τοΰ ανθρώπου τά κόκκαλα. Σχημάτισον 
τόν δάκτυλον ώς είνε τοΰ ποδός τοΰ πτηνοΰ. Τί είνε ε(; τά 
άκρα τοΰ ποδός ; Πόσοι δάκτυλοι διευθύνονται πρός τά έμπρός 
καί πόσοι πρός τά όπίσω ; Τί είνε είς τά άκρα τών δακτύλων ; 
Τί σχήμα έχουσιν οί όνυχες $ Μέ τί είνε σκεπασμένον τό σώμα 
τών πτηνών ; Είνε όμοια ολα τά πτερά : (ό διδ. δεικνύει πτε- 
ρόν τής ουράς καί πτίλον έκ τοΰ στήθους.) Τίνα διαφοράν ευ
ρίσκετε } (Διά τής άφής καί τής όράσεως οί μ . ευρίσκουσιν 
ότι τό πτερόν είνε μακρότερον καί σκληρότερου καί δτι τά νη
μάτια τά άποτελοΰντα τό γένειον του πτερού είνε κολλημένα



ίτρός άλληλα. Του πτίλου ό'χι. Τό πτίλον είνε μαλακώτερον, 
εύκαμπτότερον καί βραχύτερον.) Εις τί χρησιμεύουσι τά πτίλα 
εις τά πτηνά j Εις τί τά μαλλία εις τά πρόβατα ; . . . Ό ,τ ι  
καλόν κάμνουν εις τά πρόβατα τά μαλλία, τό αυτό κάμνουν τά 
πτίλα εις τά πτ·/ινά. ’Αλλά τά πτερά χρησιμεύουσιν εις άλλον 
σκοπόν. Δεν είδετε τί κάμνουσιν αί γυναίκες διά νά μή πε- 
τώσι καί φεύγο>σιν οι άλέκτορες καί αί όρνιθες ;— Κόπτουσι τά 
πτερά.— "Η κόπτουσιν ή άφαιρούσιν εντελώς από τήν ρίζαν τά 
μακρότερα πτερά. Εννοείτε λοιπόν ότι μέ τά πτερά πετώσιν οί 
άλέκτορες καί τά άλλα πτηνά. Τί χρώμα έχουσι του κ. τά 
πτίλα καί τά πτερά ;

Που βλέπομεν τους πυργίτας ; ποϋ τάς χελιδόνας καί που 
τά κ ; . . . Διά τί δέν βλέπο(χεν καί τά κ. έξω των κλωβίιυν 
εις τά δένδρα καί τάς στέγας των οικιών ; Εις την Ιρώτησιν 
ταύ^ην βεβαίως δεν θ’ άπαντήσωσιν οί μαθηται. Διά τοΰτο 6 
διδ. οδηγεί αυτούς εις εύρεσή τής άποκρίσεως ώς έξης : Αί χε
λιδόνες μένουσιν εις τού; τόπους τούς ίδικούς [χας καθ’ όλον τό 
έτος ; ΓΙότε, εις ποίαν εποχήν έρχονται, ποιαν εποχήν [χένουν 
καί εις ποίαν εποχήν φεύγουν ; . . . Διά τί φεύγουν όταν π λη 
σιάζω ο χειμών · . . . Κατά τον αυτόν τρόπον φοβούνται πολύ 
τό ψύχος καί τά κ. καί θέλουσι νά μένιοσιν εις τόπους θερμότε
ρους τού ίδικοΰ μας· δέν έρχονται μάλιστα διόλου μόνα των εις 
τον τόπον ήμών. Πού λοιπόν εύρέθη τούτο j 'Έφεραν οί άνθρ&ι- 
ποι προ πολλών ετών κ. από τόν τόπον όπου ζώσιν ελεύθερα, 
ώς ζώσιν έδώ οί πυργΐται λ. χ. καί από εκείνα έγεννήθησαν ώά 
καί έξ αυτών τών ωών έξεκολάφθησαν άλλα κ. καί ούτω καθε
ξής. Βλέπετε λοιπόν δτι τό είδος αυτό τών πτηνών φυσικά ά- 
γαπα τήν ζέστην τώρα εννοείτε διά τί δεν τό βλέπομεν έξω. 
— Θά έκρύωνεν.— Πρέπει λοιπόν καί τό κλωβίον τού κ. νά τό 
κρεμώμεν τόν χειμώνα πού ; —Μέσα εις τήν οικίαν. (Κ ατ’ ολί
γον εθίζεται εις τό ψύχος).— 'Υπάρχει καί άλλο; λόγος διά τόν 
όποιον δεν φαίνεται έξω τό κ. ’Επειδή είνε διαρκώς κλεισμένον 
εις τό κλωβίον τό κ. δέν πέτα συχνά ούτε μακράν όλονέν πηδά* 
διά τοΰτο δέν δυναμώνουν αί πτέρυγες καί αν τύχη νά φύγω
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άπό το κλωβίον δέν ήμπορεΐ νά πετάξη μακράν, κουράζεται καί 
ζητεί κλάξον δένδρου νά καθίση.Ά ν έκεΐθεν τό διώξωσιν, φεύ- 
γει αλλά μετ’ ολίγον πάλιν κάθηται, αναπαύεται· τό κουράζουν 
λοιπόν καί τό συλλαμβάνουν. Χύνουσι μάλιστα καί ύδωρ επάνω 
του όταν τό βλέπωσιν άναπαυόμενον εις τι μέρος· διά τί νομί
ζετε ;— Διότι πέτα δυσκολώτερα όταν βραχή καί κολλησουν τά 
πτίλα* τότε λοιπόν συλλαμβάνεται εύκολώτερα.— 'Όπως δέν 
εϊνε γυμνασμένον νά πέτα, δέν εϊνε καί γυμνασμένον νά κυνήγα 
καί νά ε&ρίσκφ τήν τροφήν του. Διά τί δέν εϊνε γυμνασμένον ;—  
Διότι του δίδουσιν οί άνθρωποι τροφήν.— Τί θά πάθη λοιπόν άν 
μείνϊΐ έξω ;— Καί θά κρυώση άν εϊνε χειμών καί θά πεινάση, 
- —Ευτυχώ; δέν τό άφίνουσιν οί άνθρωποι νά πάθη τίποτε αλλά 
τοΰ δίδουσι καί κατοικίαν καλή* καί τροφήν.(Κανναβοΰρι· ψωμί 
βρεγμένο, ραπανόσπορον, φύλλα χλωρά διάφορα καί ζάχαρη). 
Διά τί τό περιποιούνται ;— Διότι εϊνε ώραΐον καί κηλαδεΐ καλά. 
— Διά νά κηλαδη καλά εϊνε ανάγκη νά διδαχθή παρ’ άλλου 
πτηνού· ν’ άκούση άλλο. Διά τοϋτο τά μικρά κ. δέν τά χωρί- 
ζουσιν άπό τά άλλα παρά άφοΰ γυμνάσθώσιν. Ε θίζετα ι νά 
εξέρχεται καί εισέρχεται μόνον του εις τό κλωβίον. ΙΙρός τοϋτο 
δέν δίδομεν εϊς αυτό τροφήν ό'ταν εϊνε μ,έσα εις τό κλονβίον, 
αλλά τό έθίζομεν νά λαμβάνη άπό των γειρών ημών τήν τρο
φήν. Έπιδεικνύουσι λέξιν γεγραμμένην καί ανευρίσκει άπό σει 
ράς κινητού άλφαβήτου τά άποτελοϋντα τήν λέξιν γράμματα. 
"Αδει άπό παραδείγματος. Υποκρίνεται νεκρόν. Μέσον ή π ε ί
να, αμοιβή ή ζάχαρη.

Συγγενή πτηνά : ή καρδερίνα, δ φλώρο; καί ο στρουθός 
(σπουργίτης).

Ά π ό  πολλά; οϊκίας ευθύ;, άμα έξ’ρχόμεθα εύρισκόμ.εθα εις 
τόν δρόμον, άνοίγει δέ ή εξω, ή μεγάλη θύρα τής οικίας εί; 
τόν δρόμον* άλλά δεν συμβαίνει τοϋτο είς ό'λα; τάς οικίας. Π ολ- 
λάκις, έξερχόμενοι άπό την θύραν τής οικίας, εύρισκόμεθα είς



τόπον περιτριγυριζόμενον μέ τοίχον, τόπον, άστέγαστον καί 
έχοντα θύραν πρός τον δρόμον. Πώς λέγεται αυτός ό τόπος · 
— Αυλή.— Ό  τοίχος τής αυλής είνε παχί»ς καί στερεός, ώς οί 
τής οικίας ; διά τί όχι j Πώς λέγεται τό κάτω ρ,έρος του 
τοίχου ; (τής ρ, ά ν ί  ρ α ς), τό χωμένον μέσα εις τήν γήν ; 
(Θεμέλιον). Τι θέτουσιν εις τό επάνω μέρος τής μάνδρας ;—  
Άφάναις, θυμάρια καί επ’ αυτών χώμα η κεραμίδια ;— Διά τί; 
— Διά νά μή βάλωμεν κεραμίδια ή θυμάρια κτίζομεν τό επάνω 
μέρος τής μανδρας διαφορετικά και πάλιν άποφεύγομεν τάς έκ 
τής βροχής ζημίας. Έπροσέξατε πώς είνε εις τό έπάνο> μέρος 
ή μάνδρα j Δέν είνε ίσον, επίπεδον, όπως είς τάς μάνδρας, τάς 
σκεπασμένας μέ κεραμίδι, αλλά καμπουροιτόν, κυρτόν* όσον 
υψηλότερα πηγαίνει, τόσον στενώτερος γίνεται δ τοίχος* διά 
τί ; ”Αν παρατηρήσητε καλώς, θά ίδήτε ότι είνε καί λευκό
τερος δ τοίχος επάνω* διά τί ;— Είνε κτισμένος μέ ασβέστην 
καί όχι μέ λάσπην ( π η λ ό  ν). Ό  άσβεστόκτιστος κατά τί δ ι
αφέρει του λασποκτίστου j —■ Είνε στερεώτερος. Διά τί χρει
άζεται νά είνε στερεώτερον τό επάνω μέρος τής μάνδρας παρά 
τό κάτω ; Κατά τί διαφέρει ή θύρα τής αυλής από τήν θύραν 
τής οικίας ; Διά τί είνε καί υψηλοτέρα καί πλατυτέρα j (Εισ
έρχονται ζώα καί μάλιστα φορτωμένα, κάρα, άμαξαι). Πόσα 
φύλλα εχει *5) αυλόθυρα ; Πρός τί μέρος άνοίγουν ; Διά τί δέν 
ανοίγουν πρός τον δρόμον ; (Έμπόδιον τών διαβατών, φθορά 
τών θυροφύλλων έκ ιής συγκρούσεως αμαξών κλπ.) Πρός τί 
μέρος δ σύρτης ; Πρός τί μέρος ή τρύπα τής κλειδαριάς (άν 
έχη κλειδαριά) ; Είς πολλών οικιών τάς αυλάς καλλιεργοΰσιν 
ά'νθη* είνε φυτευμένα δένδρα όχι τόσον διά τούς καρπούς, όσον 
δι* άλλην αιτίαν. (Σκιά.) Ή  σκιά μάς άρέσκει καθ’ ολον τό 
έτος ; Τον χειμώνα είνε ευχάριστον και ωφέλιμον (υγιεινόν) νά 
έχωμεν πολλήν σκιάν εις τήν αυλήν ;— ‘ Ο χι.— Λοιπόν διά νά 
μή έχωμεν σκιάν τόν χειμώνα τί θά κάμο>μεν ; —  Κόπτομεν 
τούς κλάδους τόν χειμώνα. (Είνε πιθανόν ό'τι τοιαύτην άπάν- 
τησιν θά δώσουν οί μαθ.) — Α λλά δέν κάμνει νά κόπτωμεν 
κατ’ έτος όλων τών δένδρων τούς κλάδους. Τά κλήματα τών



αμπέλων κλαδεύομεν κατ’ έτος, άλλα πολλών δένδρων 
οί κλάδοι πρέπει νά μένωσιν ακλάδευτοι διά νά άναπτυχθώσι 
τα δένδρα. ΓΠήν τούτου* πότε κλαδεύομεν τά κλάματα } είς 
την άρχήν του χειμώνος η εις τό τέλος; —  Είς τό τέλος. "Αν 
τά κόψωμεν είς τήν άρχήν, τά καταστρέφει ό πάγος. Τό αυτό 
θά συμβή και είς τά άλλα δένδρα, άν κόψωμεν τούς κλάδους 
τον χειμώνα. Δεν Θά έμποδίζωσι τον ήλιον τόν χειμώνα, άλλά 
δεν Θά έχωμεν σκιάν είς τήν αυλήν τό Θέρος. Τί νά κάμωμεν 
λοιπόν ; .  . . Δεν παρετηρήσατε δτι μερικών δένδρων τά φύλλα 
πίπτουσι τόν χειμώνα καί γίνονται νέα ; πότε τά νέα ; Διά τ  ̂
είπα μερικών δένδρων ; Είπέ μοι δένδρον, τοΰ οποίου τά φύλλα 
διατηρούνται καί τόν χειμώνα πράσινα. ’Αφού έχομεν δύο ει
δών δένδρα, τίνος είδους πρέπει νά φυτεύωμεν είς τά αύλάς ; 
(Τώ διδασκάλψ άπόκειται νά κρίννι, άν δύνανται οί μαθηταί νά 
συγκρατήσωσι καί τούς ορούς : φυλλοβόλλον καί άειθαλές).

Ή  αυλή εϊπομεν δτι εϊνε άστέγαστος· τί θά γίνεται λοιπόν 
εκεί δταν βρέχη ; Τό έδαφος τής αυλής πώς πρέπει νά εϊνε διά 
νά φεύγνι τό βρόχινον ύδωρ ; ώς ή σανίς τοΰ καθίσματος τού 
θρανίου ή ώς ή τ°ΰ γραφείου ; Καί διά *νά μή εϊνε εκ τής 
λάσπης υγρασία καί ακαθαρσία, μέ τί στρώνομεν τό έδαφος j—  
Mi πλάκας λίθου ή χαλίκια. Εϊπετε οτι ή αυλή εϊνε περικυ
κλωμένη άπό τοίχους. Έ άν b πρός μεσημβρίαν τοίχος εϊνε ύψη. 
λός, θά εμποδίζγ) τάς άκτϊνας του ήλίου τόν' χειμώνα νά φθά- 
νωσιν είς τό έδαφος τής αυλής* καί πρέπει νά γνωρίζετε δτι 
τόν χειμ.ώνα ό ήλιο; φαίνεται χαμηλότερα. ( ‘Ο διδ. δεικνύει 
μεσημβρινόν του σχολείου παράθυρον καί λέγει δτι τό θέρος αί 
ακτίνες φθάνουσι μ ό ν ο ν  μέχρι; αυτού τοΰ σημείου τοΰ πα 
τώματος, ένφ τόν χειμώνα έπειδή δ ήλιος εϊνε χαμηλότερα, 
φθάνουσι καί παρέκει. Κλείει τά παράθυρα δλα καί στηρίζει 
επί τής τραπέζης βιβλίον κατακορύφως, κρατεί δέ κηρίον άνημ- 
μένον δπισθεν τοΰ βιβλίου, άλλοτε μέν υψηλότερου, άλλοτε δέ 
χαμηλότερου. Ουτω βλέπουσίν οί μαθηταί οτι δταν τό κηρίον 
εϊνε χαμηλά, πολύ μέρος τής έπιφανείας τής τραπέζης εϊνε έν 
τφ σκότει.) Λοιπόν b ήλιος εϊνε χαμηλότερα τόν χειμώνα καί
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δ μεσημβρινός τοίχος θά έμποδίζη τάς ακτίνας νά θερμαίνωσι 
καί ξηραίνωσι το έδαφος τής αυλής. Ξεύρετε τί κάμνουσι πολ
λοί ιδιοκτήται οικιών ; ’Αντί τοίχου θέτουσι κιγκλίδας σιδη
ράς προς τον μεσημβρινόν τοίχον, ώστε at χκτΐνες του ήλίου δέν 
εμποδίζονται· τήν άνοιζιν δέ φυτεύουσι πλησίον των κιγκλί- 
δων φυτά, τά όποια αναπτύσσονται ταχέως καί περιπλέκονται 
εις τάς κιγκλίδας, ώστε το θέρος νά εινε φραγμένος ό τόπος ώς 
τοίχος καί σκιερά ή αυλή. Τόν χειμώνα τά φυτά εκείνα κατα- 
στρέφονται. Τί άλλο εινε δυνατόν νά γείννι προς στολισμόν τής 
αυλής ; —  Νά φυτευθώσιν άνθη. —  "Εν τώ μέσω ή πλησίον 
τών τοίχων j —  Συνήθως τά φυτά, τά όποια μάς εύχαριστουσι 
μέ τά ώραΐά των χρώματα καί τάς όσμάς των φυτεύονται 
πλησίον των τοίχων τής αυλής. —  Τά φυτά δεν ζωσι μόνον μέ 
τόν αέρα· θέλουσι γην παχεΐαν καί καλλιέργειαν καί κάτι τι 
άλλο.—  'Ύδωρ.— Εις τήν αυλήν λοιπόν θά εινε καί φρέαρ ή 
κρήνη. Είς τί μέρος θά εϊνε ή κρήνη ; εις τό μέσον τής αυ
λής ;— ’Ό χι* πλησίον ενός τοίχου. —  Μόνον διά νά ποτίζων- 
ται τά φυτά τής αυλής καί του κήπου χρησιμεύει τό ύδωρ ; —  
ΙΊίνουσιν οί άνθροιποι καί τά ζώα· πλύνουσιν οί άνθρωποι τά 
σώματά των, τά ενδύματα τιον, τάς τροφάς των πρίν τάς βρά- 
σωσι κλπ. —  Γνωρίζω καθαρού ανθρώπου αυλήν έστρωμένην μέ 
χαλίκια, μέ άνθοφόρα φυτά γύρω εις τούς τοίχους καί κρήνην 
εις τό μέσον ενός τοίχου. 'Υπεράνω τής κρήνης κλήμα υψηλόν 
άπλο^νει τούς κλάδους του καί τά φύλλα του σειόμενα από τόν 
αέρα παράγουσι ψιθυρισμόν εύχάριστον. "Αλλος ήχος δέν 
ακούεται εκεΐ πλησίον ; —  Τό κελάουσμα τού ύδατος. —  Διά 
τί Ιφύτευσαν τό κλήμα ; μόνον διά τάς στα φυλάς; —  "Οχι* 
αλλά καί διά νά σκιάζή τούς πίνοντας ύδωρ ή πλύνοντας έν* 
δύματα πλησίον τής κρήνης. Διά τούτο δέν εινε τό κλήμα 
έκεΐνο τόσον όσον χαμηλά εϊνε τά έν τή άμπέλω κλήματα. Εινε 
όμως καί άλλη αιτία, διά τήν όποίαν τό έν τή αυλή κλήμα 
δέν πρέπει νά εινε χαμηλόν. Ένθυμηθήτε τί καρπόν κάμνει καί 
οτι είς τήν αυλήν έ'ρχονται πολλά παιδία. "Αν λοιπόν ·ήτο χ α 
μηλόν, τά παιδία θά . . .  —  έτσιμπούσαν τά σταφύλια.—  Μό



νον τά παδία τσιμπώσι τά σταφύλια ;— Σφήκες καί πτηνά.—  
Πώς τά σωζομεν απ’ αυτού; τους εχθρούς ; (Σακκίδια έκ χάρ
του ή υφάσματος εύθηνού.) Αιά τί δεν λαμβάνομεν τά αυτά 
μέτρα καί διά τάς σταφυλάς τής αμπέλου ; — Είνε πολλαί 
καί δέν εΐνε φόβος νά ζημιωθώμεν, 6σαςδήτο·:ε καί άν τσιμ- 
πήσωσιν at σφήκες καί τά πτηνά. ’Αλλά καί αδύνατον είνε, 
άφοΰ είνε τόσον πολλαί; νά τάς. τυλίξψμεν δι* υφάσματος. —  

Είς τό μέσον τής αυλής, περί τής δποίας σάς ώμίλουν, είνε δέν- 
δρον με μάκρους καί υψηλούς κλάδους. Είνε αειθαλές η φυλ
λοβόλον ; —  Πρέπει νά είνε φυλλοβόλον. —  ΓϊερΙ την εσπέραν 
συνάγεται καί έπικάθηται επί των κλάδων αυτού πλήθος 
στρουθιών (πυργιτών). Διά τί συνάγονται έκεΐ j —  Φαίνεται 
ότι τοις άρέσκει ή πρασινάδα του δένδρου καί ό'τι δέν τά ένο- 
χλούσιν οί κύριοι τής οικίας.— ’"Οχι μόνον δέν τά ένοχλούσιν, 
αλλά καί τά περιποιούνται· συχνά τοις ρίπτουσι σπόρους καί 
ψίχαλα. Τί άλλο νομίζετε δτι είνε δυνατόν νά εύρίσκιοσι τά 
στρουθιά Ιπάνω εις τά δένδρα ; —  Σκωλήκια. —  Ναί* κάμ
πας, ωά εντόμων, μικρούς κοχλίας. Έ κεΐ λοιπόν έπάνω συνά
γονται καί νομίζετε ό'τι ακίνητον μένει καθέν έκεΐ δ'που Ιστά- 
θη ; —  "Όχι* πετώσιν από κλωνάριον είς κλωνάριον. —  Ά π ό  
τής ώρας δπου πλησιάζει νά δύστι δ ήλιος μέχρις ου νυκτώστι 
καλά, άκούονται τά κελαδήματά των, τά όποια βέβαια δεν 
είνε καί πολύ νόστιμα, όπως ά'λλοιν πτηνών, π. χ . τίνος j Δεν 
γνωρίζετε ποια πτη/ά κηλαδοϋσιν ευχάριστα ; . . . Λοιπόν τά 
στρουθία δέν έχουσι νόστιμον κηλάδημα, αλλά μέ αυτήν την 
φωνήν, δπου τοις εδωκεν δ Θεός, μέ αυτήν τόν εύχαριστοϋσιν. 
Ά μ α  νυκτιδσνι καλά, παύει τό κηλάδημα καί ή κίνησις. Τά 
στρουθία αναπαύονται. Πότε πάλιν έξυπνούν ; —  Πολύ πρωί, 
μόλις φωτίστρ. —  Τότε αρχίζουν πάλιν τό άνοστον κηλάδημα 
των διά νά δοξολογήσουν τόν Θεόν. Έ ν τοότοις οχι σπανίως 
την νύκτα μετακινούνται αίφνιδίο.ς καί άπό τάς πτέρυγάς των 
καί τά σειόμενα φύλλα παράγεται ήχός τις φρ φρ φρ φρ. Τί νά 
συνέβη *, Τό πρωί φαίνονται υποκάτω τού δένδρου πτερά καί
πτίλα στρουθίου καί αίματος σταγόνες. (Ε πιδρομή γαλής·



άρπαγή ενός· ταραχή όλων. Ό  διδ. προσπαθεί νά κίνηση επί 
τούτφ την συμπάθειαν των μαθητών. Περιγράφει λοιπόν τήν 
λύπην των τέκνων του οικοδεσπότου, βλεπόντων την πρωίαν τά 
λείψανα τοϋ σπαραχθέντος καί καταβρωθέντος πυργίτου, άνα- 
παριστα τόν τρόμον καί τάς άλγηδόνας αύτοΰ κλπ.)

Εις αυλήν θερμαινομένην υπό των άκτίνων τοϋ ήλίου τόν 
χειμώνα καί σκιαζομένην τό θέρος, είνε καλόν τά παιδία νά 
παίζωσι καί νά έργάζωνται δταν επιτρέπη ό καιρός. (‘Υπόμνη- 
σις των περί καθαρού καί μολυσμένου άέρος, είς προηγούμενον 
μάθημα ρηθέντων.) Έ κεΐ η λ ι ά ζ ε τ α ι  b πάππος χαίρων 
διά τάς μικράς περιποιήσεις των έγγόνων. Πλησίον αύτοΰ έζη- 
πλωμένος ο σκύλος θερμαίνει τά μέλη του· άλλοτε δέ παίζει 
μετά των παιδίων. Παρέκει ή γαλή επίσης θερμαίνεται.

Αύλή εύπόρου κατοίκου πόλεως δόναται νά είνε ώς εκείνη, 
τήν οποίαν σάς περιέγραψα. "Ας ίδωμεν πώς είνε ή αυλή καλοϋ 
καί εύπόρου χωρικού. Έ κεΐ βέβαια πολύ καθαριότης δέν εινε δυ
νατόν νά είνε.Διά τί$—·Διότι είς εκείνην την αύλήν θά είνε ζφα 
πολλά. —  Είπετέ μοι ποια.-— Όρνιθες. —  Τί ζητοϋσιν εκεί ; 
— Τροφήν. —  Δηλαδή ; Κριθήν, αραβόσιτον, σκύβαλα. —  Πώς 
ευρίσκονται έκεΐ ; —  ’Ά λλα ρίπτει έπίττ,δες διά τάς όρνιθας 
ή οικοδέσποινα, άλλα περισσεύουσιν από τήν τροφήν άλλων ζ. 
π. χ . τίνος ; —  'Ίππου, προβάτου. —  Δεν εϊδετε δτι πολ- 
λάκις ευρίσκονται κόκκοι κριθής είς τήν κόπρον τοϋ ίππου ; 
Πώς είιρίσκονται έκεΐ $ —  Δεν τάς έχώνευσεν ό ίππος. —  Χά
νονται εντελώς άχρησιμοποίητοι αυτοί οι κόκκοι ; —  Ό χ ι .  
Αί όρνιθες σκαλίζουσι μέ τους όνυχάς των τήν κόπρον τοϋ ίπ 
που, ευρίσκουσι καί τρώγουσι τήν κριθήν. —  Έ γώ  πολλάκις 
βλέπω όρνιθας περιφερομένας έκεΐ, όπου τρώγουσιν ίπποι. Μό
νον διά τήν έν τή κόπρο» κριθήν περιφέρονται ; —  Ό χ ι·  άρπά· 
ζουσι κόκκους έκ τής κριθής, τήν οποίαν πρόκειται νά φάγη b 
ίππος. ( ”Ας προσπαθήσωσιν οί μαθηταί νά περιγράψωσι τήν κί- 
νησιν τής φοβουμένης νά πλησιάση πολύ είς τόν ίππον, άλλά 
δπά τής λαιμαργίας προς ιοϋτο ώθουμένης όρνιθος. Αρπάζει 
καί φεύγει καί πάλιν μετ’ όλίγον έπανέρχεται.) ΙΙοΐα άλλα



πτηνά άφαιροΰσι μικρόν μέρος τής τροφής του Ιππου -Στρου
θί* καί πεοιστεραί. —  "Ολην τήν ημέραν καί τήν νύκτα είς 
τήν αυλήν μένουσιν αί όρνιθες ; —  "Οχι πηγαίνουν είς τον 
σταύλον, εις τον δρόμον καί εις τούς αγρούς (άν εινε τοιούτοι 
πλησίον), προσπαθούν καί εις τόν λαχανόκηπον νά είσέρχωνται 
άναβαίνουσι πετώσαι είς τά δένδρα, εις τήν κληματαριά, τολ- 
μώσι καί είς τήν οίκίαν τού οίκοδεσπότον νά είσέρχωνται. —> 
—  Διά τί άναβαίνουσι τήν νύκτα είς τά δένδρα ; —  Διά νά 
διανυκτερεύωσιν επάνω είς τούς κλάδους αυτών. — Χειμώνα 
καί θέρος } —  "Οχι* μόνον τό θέρος· τόν χειμώνα διανυκτε- 
ρεύουσιν είς μέρη στεγασμένα, είς τόν σταΰλον π. χ . ή είς ορ
νιθώνα. —  Τήν ημέραν διά τί άναβαίνουσιν είς τά δένδρα ; — 
Διά νά ευρωσι τροφήν. —  Τί εδρίσκουσιν είς τά μωρέας j τί 
είς τά κλήματα ; Πάντοτε δ ι’ εαυτήν μόνον αναζητεί τροφήν 
έκαστη όρνις ; —  (*Η κλώσσα διά τούς νεοσσούς. Ό  αλέκτωρ 
διά τάς όρνιθας. Οί παΐδες απομιμούνται τήν φωνήν καί περι- 
γράφουσι τάς κινήσεις τής ίρνιθος καλούσης τά μικρά κλπ.) 
Πού πίνουσι ύδωρ αί όρνιθες καί πώς κάμνουσιν όταν πίνωσιν J 
. . . Ποια άλλα ζ . είνε είς τήν αυλήν τού χωρικού j . . . 
Έκεϊ διανυκτερεύουσι πάντοτε ; —  Μόνον τό θέρος ; —  Διά 
τί όχι καί τόν χειμώνα ; Τόν χειμώνα πού διανυκτερεύουσι 
Ό  σταύλος καί ό άχυρών πρέπει εντός τής οικίας ή χωριστά 
νά είνε ; —  ‘Ο σταύλος πρέπει νά είνε κτίριον ιδιαίτερον Ιν 
τ>ί αυλή. (Ακαθαρσία· κίνδυνος πυρκαϊάς εκ τού άχυρου.) [Εί-' 
κονίζεται ένταύθα ή ζ ω ή ή επικρατούσα έν τή αυλή εύπο
ρου χωρικού. *Η προβατίνα δεμένη τρώγει τό γρασίδι, οπού τής 
έρριψαν* τό άρνάκι χοροπήδα* ή μήτηρ καλεΐ αυτό άπομακρυνθέν. 
Οί πυργίται πτερυγίζουσι περί τόν τρώγοντα κρίθήν ή σανόν 
ίππον. *0 αλέκτωρ μάχεται πρός άλλον. *Η κλώσσα βλέπουσα 
τήν γαλήν πλησίον των νεοσσών λαμβάνει άμυντικήν καί όχι 
σπανίως επιθετικήν στάσιν άνορθοΰσα τά πτερά. Πάντα ταΰτα 
δι έρωτήσεων τού διδ. πρός τούς μαθητάς]· Τί άλλο έκ τών 
ζφων τής οικίας είνε συνήθως είς τήν αυλήν ; ‘Από πού είπομεν 
ότι είσερχόμεθα εις τήν οίκίαν j —  Ά πό τήν αυλήν. —  Καί



είς τήν αυλήν από ποΰ είσερχάμεθα ; —- ’Από τόν δρομον? 
περνώμεν τήν θύραν τής αυλής και ευρισκάμεθα εις τήν αυλήν.
—  Λοιπόν διά νά μ ή είσέλθν) άπό τόν δρόμον και κακός άν
θρωπος εις την αυλήν καί εις ιήν οικίαν ποιον ζώον πρέπει νά 
είνε εκεΐ διά νά τόν εμποδίσνι και νά είδοποιήσνι τούς κυρίους 
τής οικίας ; —  Ό  σκύλος. —  'Ο σκύλος λοιπόν είναι εκεί 
καί πκίζει μέ τά παιδιά ή κάθεται εις τήν σκιάν ή, άν είνε 
χειμών και φαίνεται ό ήλιος, θερμαίνεται έξηπλωμένος. Εϊ- 
πομεν τίνα ζώα εινε· λέγετε τί πράγματα είνε εις τήν αυλήν.
—  Ξύλα καί κλήματα. —  Είνε πεταγμένα (έρριμμένα) * είς τό 
μέσον τής αυλής άνω κάτω ; —  Ό χ ι .  Εις μίαν άκραν ρί . 
πτουσι μίαν σειράν ξύλων καί έπ’ αυτής άλλην καί άλλην έως 
ού σχηματισθή είς σωρός (τρακάδα) ξύλων. Τά κλήματα ομοίως 
αλλά δεμάτια δεμάτια. —  Ό λ α  τά κλήματα καί δλα τά καύ
σιμα ξύλα των έξω τάφίνουν ; Διά τί δχι δλα ; Τί θά πά- 
θουν ίδίως τόν χειμώνα τά ξύλα έξω ; —  Άναβαίνει κανέν 
ζφον επάνω εις τά κλήματα καί τά ξύλα ; Διά τί άναβαίνει 
Ικεϊ ό πετεινός καί είς ποιον μέρος ; (Είς τό υψηλότερΰν διά νά 
λ α λ ή σ νι ). —  Πώς κρατεί τήν κεφαλήν δταν κ ρ ά ζ τι καί 
πώς τάς πτέρυγας ολίγον πρίν λαλήσνι ; —  Εκτός τού σταύλου, 
των κλημάτων καί των ξύλων τί άλλο εινε εκεί ; Ποΰ ψή- 
νομεν τό ψωμί ; Τί σχήμα έχει ο φούρνος τών χωρικών; μέ τ{ 
αλείφεται εξω ; ποιος τόν κατασκευάζει ; —  (Πρέπει νά καθα
ρίζεται συχνά ή αυλή. —  Τά παιδία προτιμάτερον νά παίζωσιν 
έν τή αυλή διά νά μή άπομακρύνωνται τής οικίας.)

ΑΑΕΚΤηΡ-ΑΑΕΚΤΟΡΙΔΕΣ

Κορώνα έχει· βασιληάς δεν εινε
'Ωρολάϊ δέν έ'χει· τής ώραις μέτρα. Τί εινε;

Είς τήν αυλήν τού χωρικού είπομεν δ η  εκτός άλλων ζ .
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atvs καί όρνιθες. Ειπομεν κάτι τι icepl αυτών* σήμερον θά εϊ- 
πωμεν περισσότερα.

Βώδια περισσότερα ί / ν  ό χωρικός ή όρνιθας ; Πόσα βφ" 
δια συνήθως Ιχεί δ καλό; νοικοκύρης ενός χωρίου ; ΙΙόσας 0ρ" 
νιθας ; Διά τί νά μη έχνι καί βφδια τόσον πολλά ; Εϊνε εύκο- 
λον νά θρέψη εις χωρικός, 2 0 — 30 βφδια, όπως ήμπορεΐ καί 
τρέφει 20— 30 όρνιθας ; Διά τί όχι ; — "Εν βφδι θέλει περισ- 
®οτέραν τροφήν παρ’ όσην θέλει μία ορνις. —  Βέβαια αυτός 
εΖνε δ πρώτος λόγος, ή πρώτη αιτία* εϊνε όμως καί άλλη αιτία* 
«ϊ όρνιθες ζητούν τήν τροφήν των μόναι καί πολλάκις εδρίσκουν 
έχουσι καί τά β. τόσην ικανότητα j —- νΟχι. —  ’Έ πειτα  διά 
νά άποκτήσφ κανείς 10 βώδια, πόσας αγελάδας πρέπει νά vj; 
— Ά λλας τόσας.— Καί διά ν’άποκτήση δέκα όρνιθας τί χρειάζε
ται μόνον ; Μίαν όρνιθα. Μία γεννά δέκα καί περισσότερα αυγά 
καί άπ’άύτά γίνονται 10 όρνιθες. (Προκαλούνται οί μαθηταί δι* 
ερωτήσεων τού διδ. νά εκθέσωσι πώς γίνεται ή έκ των φών έκ· 
κόλαψις των όρνιθίων.) —  Εύκολα λοιπόν ήμπορεΐ νά άποκτήσνι 
κανείς 10— 15 όρνιθας καί εύκολα νά τάς θρέψτρ. Αύταί αί 
πολλαί όρνιθες δέν έχουν κανένα άρχηγόν ; Φαίνεται καί έκ 
τού έζωχερικού ότι εϊνε άρχηγός ; Πώς βαδίζει δ αλέκτωρ ; 
καί πότε λαλεΐ ; τί χρώμα έχουσι τά πτερά καί πολλά πτίλα* 
τί μέγεθος ; τί έχει επί τής κεφαλής ; Αυτό λέγεται λ ό φ ο ς ,  
έχει καί ή όρνις λόφον δρ,οιον j τά μ,ικρά άλεκτορίδια ; Τί 
χρώμα έχει δ λόφος ; ήζεύρετε τί χρώμα λαμβάνει δ λόφος, 
όταν δ αλέκτωρ ασθενή ; Είς ποιον άλλο μέρος τού σώματος 
εδρίσκονται παρόμοια τεμάχια κρέατος; ΓΙόσα εϊνε υπό τήν κάτω 
σιαγόνα πλησίον τού λαιμού; 'Ε χε ι καί ή όρνις υπό τήν σιαγόνα; 
Πώς εϊνε τού ίνδιάνου (γάλλου) τά κατά τόν λαιμόν τεμάχια 
έκεΐνα τού κρέατος καί πώς δ λόφος;"Οταν ή οικοδέσποινα θέλνι 
νά δώσνι τροφήν είς τάς όρνιθας πώς τάς καλεΐ; ποίαν φυινήν έκ- 
βάλλει όταν θέλη νά τάς άπομακρύν-ρ ; ΓΙοίαν δ αλέκτωρ όταν 
καλή τάς όρνιθας ; πώς ή ορνις καλεΐ τά μικρά της · 'Αφού 
άκούουσιν όλας αύτάς τάς φωνάς σημαίνει ότι έχουσι τί ; —
Ή τα .  —  Τί μέρος τού ώτός λείπει είς τά πτηνά ;—  Τό έξωτε-



ρικόν. —  Πώς φαίνονται λοιπόν τά ώτα ; πώς είνε ; -— Δύο 
τρύπαι μόνον καί αυταί καλά καλά δέν διακρίνονται· είνε 
σκεπασριέναι μέ πτίλα. Έχουσαι ώτα αί όρνιθες, άκούουσι τήν 
φωνήν καί τρέχουσι προς τήν οικοδέσποιναν. Ή  οικοδέσποινα 
σκορπίζει εις τό έδαφος την τροφήν· πώς την άνακαλύπτουσι καί 
πώς τήν λαμβά^ουσι; Μέ τούς οφθαλμούς βλέπουσι τούς κόκκους 
καί μέτό στόμα τήν λαμβάνουσι.Πώς είνε οί οφθαλμοί;— Στρογ
γυλοί ζωηροί, λάμποντες.

Τί σκεπάζει τούς όφθαλμοός ; —  Βλέφαρα. —  Δέν έχει δ 
οφθαλμός των πτηνών καί Ιν άλλο κάλυμμα ; (Διά παρατη
ρήσεων κατά την άραν τού μαθήματος γινομένων άνακαλύπτου· 
σιν οί μαθ. την μηνοειδή πτυχήν.) Κινείται καί αυτή ' ώς τά 
βλέφαρα έκ τών άνω προς τά κάτω καί έκ τών κάτω προς τά 
άνω ; —  Πώς λαμβάνει δ άνθρωπος την τροφήν ; —  Διά τών 
χειρών ; —  Τό πρόβατον, ; διά τών χειλέων. — *Η ό'ρνις ; . . . 
Έ χ ε ι χείλη ; ’Έ χει στόμα ; σιαγόνας ; όδόντας ; . , . Αί δύο 
λοιπόν αύταί σιαγόνες, αί δποιαι ούτε όδόντας ούτε χείλη 
ίχουσιν άποτελοϋσι τό ρ ά μ φ ο ς. Μέγεθος ράμφους εν σχέσει 
πρός τά τών άλλων ζ. π. χ . τής νήσσης. Σχήμα, (οξύ, ολίγον 
καμπυλωτόν τό επάνω τμήμα). Δοκιμάσατε μέ τάς χεΐράς σας 
άν λυγίζτρ εύκολα. (’Επίσης δοκιμάζουσι τά εκατέρωθεν άκρα 
τών σιαγόνων, ώς δοκιμάζουσι τήν ακμήν τών μαχαιριδίων καί 
βλέπουσιν οί μαθηταί ότι είνε κάπως κοπτερά. Διά τί είνε οξύ, 
σκληρόν καί μέ κοπτερά άκρα τό ράμφος τών ορνίθων ; (Ύ πό- 
μνησις ότι καταπίνουσι μέν άθραύστους τούς μικρούς κόκκους, 
άλλά κόπτουσι τήν χλόην άαί τά φύλλα τής κράμβης λ. χ· 
καί πρός τούτο είνε ανάγκη νά έχη τάς ιδιότητας αότάς τό 
ρ.) Τί έχει εντός τού στόματος ; Πώς είνε ή γλώσσα ; Ό  άν
θρωπος τί έχει ύπεράνω τού επάνω χείλους ; "Εχει καί ή ό'ρνις 
ρίνα ; 'Όπως τού ώτός λείπει τό εξωτερικόν μέρος, ουτω καί ή 
ρίς άποτελειται από δύο τρύπας μικράς, τούς ρώθωνας (περι- 
βεβλημένους υπό χονδρώδους λεπίου).

Ό τα ν  δ άνθρωπος θέλη νά ί'δφ τι δψηλά ευρισκόμενον τ 
κάμνει ; —  Άνασηκώνει τήν κεφαλήν. — Μόνον τήν κεφαλήν '



η καί του; Οφθαλμούς στρέφει πρός τά έπάνω ; Στρέφει καί 5 
αλέκτωρ τήν κεφαλήν πρός τά έπάνω ; —  "Οχι* μόνον τήν 
κεφαλήν ; — Τήν στρέφει ούτως, ώστε όψοΰται τό ράμφος» 
δπω; π .χ . κάμνει όταν πίνη ύδωρ ; "Αν ούτως τήν έστρεφε, θά 
$βλεπε καλλίτερον τά όψηλά, υπεράνω τής κεφαλής υπάρ
χοντα ; Διά τί οχι ; (Θέσις των οφθαλμών διάφορος τής των 
όφθαλμών τού άνθρό>που.)Τί κάμνε< λοιπόν ; —  Στρέφει τό έν 
τό δεξιόν π. χ . πρός τά κάτω και ερ/εται τό άλλο, τό αρι
στερόν, πρός τά επάνω. —  "Οταν θέλει νά ξυσθή εις τήν ράχιν 
π. χ. ή δρνις, πώς ξύεται ; —  Στρέφει τήν κεφαλήν της πρός 
εκείνο τό μέρος καί ξύεται μέ τό ράμφος.Δύναται καί εις τό άλλο 
άκρον τού σώματος εις τήν ουράν νά φθάσν) τό ράμφος ; —  Δύ_ 
ναται. — Θά ίδωμεν ύστερον διά τί τόσον συχνά φαίνεται δ τ4 
ξύεται είς τήν ουράν. Διά >ά δύναται ή δρνις νά στρέφνι τήν 
κεφαλήν πρός τά επάνω, πρός τά πλάγια καί πρός τά δπίσω, 
πρέπει ό τράχηλος νά εϊνε ευκίνητος. —  Μονοκόκκαλος είνε - 

(Επιδεικνύονται τραχηλικοί σπόνδυλοι ορνιθος,) Μετρήσατε από 
πόσους σ π ο ν  δ ύ λ ο υ ς άποτελεΐται δ τράχηλος . . . Διά 
τήν ευστροφίαν καλόν εϊνε νά εινε καί τί άλλο ό τράχηλος ; 
Ένθυμηθήτε τοϋ χοίρου καί τοΰ βοό; τόν τράχηλον διά νά εύ- 
ρετε ποίαν άλλην ί δ ι ό τ η τ  α πρέπει νά έχ·/), πώς άλλως πρέ
πει νά εϊνε διά νά εϊνε ευκίνητο; j — Νά εϊνε λεπτός. Ειπομεν 
οτι καί μέχρι τής ουράς δύναται νά φθάσν) τό έμπροσθεν μέρος 
τοΰ ράμφους. Διά νά φθάνιρ έως εκεί πρέπει ή τό ράμφος νά 
εινε μακρόν, ή άφου τό ρ. εΐνε κοντόν (βραχύ), πρέπει δ τράχη
λο; νά εϊνε ; . . . μακρός. ®Ό τράχηλος τοΰ άλέκτορος εϊνε 
εύστροφος,' λεπτός, μακρός, καί σύγκειται έκ πολλών σπονδύ
λων*. "Οταν δ αλέκτωρ ϊσταται ή περιπατή, φαίνεται δτι έχει
ρ,ακρόν τρ ; Τί τόν κρύπτει ; πότε τόν εκτείνει (τεντώνει) ; 
—  "Οταν λαλή καί δταν μάχεται πρό; άλλον. —  Πώς διευ
θύνει τήν κεφαλήν δταν μάχεται ; πώς στέκονται τότε τά 
πτίλα, τά όποια κρύπτουσι τόν τράχηλον καί σχηματίζουσι 
τρόπον τινά τραχηλιά (παραβολή πρός τό ούτως δνομαζόμενον 
ένδυμα μικρών παιδιών καλόενδεδυμένων) όταν δ αλέκτωρ
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{ρτταται ήσυχος ; Πώς κρατεί την κεφαλήν δταν λαλή ; Ά να 
σηκώνονται καί τότε τά πτίλα, τά περί τον τρς— Ό  κορμός εινε 
ώοειδής. ΠοΟ έχει άφθονούτεοον κρέας; ΓΙαρετηρήσατε βραστήν η 
ψητήν ό'ρνιθα, άν δπάρχν» διαφορά χρώματος μεταξύ τοΰ κρέα- 
ατος τοΰ στήθους καί των άλλων μελών ; — Εΐνε λευκότερον 
τό πεοί τό στήθος.— Ποιαν άλλην διαφοράν ευρίσκετε ; —  Α 
ποχωρίζεται ευκόλως εις κ λ ω σ τ ά ς κρ έατος τό περί 
τό στήΌος* —  Έ χ ε ι λίπος τό σώμα τής όρνιθος; Ποιον 
ζώον εχει λίπος περί δλον τό σώμα ; ’Έ χε ι καί ή ό'ρνις λί
πος πέριξ ό'λου τοΰ σώριατος ώς ό χοίρος ; Τί χρώρ.α 
έχει τό λίπο; τοΰ ποοβάτ ου ; τό τοΰ βοός ; τό τοΰ μ,οσχαρίου; 
τό τής ό'ρνιθος ;(*Γπόμνησις τοΰ μύθου τής πολλήν τροφήν τή 
ό'ρνιθι δούσης κλπ.) Έάν παοατηρήσωμεν μαδημένην ό'ρνιθα τί 
βλέποριεν εις τό επάνω ριέρος τής ουράς ; — Δύο εξογκώματα 
καί εν τώ μεταξύ αυτών έν πράγρια ώς ριικρόν πτίλον. Εις τά 
εξογκώματα αυτά βλέποριεν δ τι περιέχεται ριία ύλη διάφορος 
τοΰ κοέατος* έ'χει τό χρώμα τοΰ λίπους. Ά πό  εκείνο τό λίπος 
τά πτηνά λαμβάνουσι ριέ τόοάριφος καί άλείφουσιν ολίγον τό π τ έ 
ρωμά των. Διά τοΰ το συχνά πυκνά βλέποριεν τήν ανωτέρω πε- 
Ριγραφεΐσαν κίνησιν . . . Εις tov κορμόν εΐνε διά τοΰ τραχήλου 
προσκεκολληριένη ή κεφαλή".Ποια άλλα μέλη εΐνε κολλημένα εις 
τόν κορρ.όν ; — ΓΙτέουγες καί πόδες ; ποΰ αί πτέρυγες ς 
εις τί χρησιμεύουσιν οί πόδες καί εις τί at πτέρυγες ; Τούς πό- 
δας ή τάς πτέρυγας ρ.ε τα χειρίζεται συχνότερον ή δρνις ; Τό 
κανάριον συνήθως τί κ άμ.νει μέ τούς πόδας ; πηδά καί ή ορνις 
ή περιπατεΐ ; ΙΙόσα μεγάλα οστά έχει ό πούς τοΰ ανθρώπου ; 
ονόμασον αυτά. Δεΐξον τοΰ άλέκτορος τόν μηρόν καί τήν κνή- 
μ.ην. (Έ φιστάται ή προσοχή των μαθητών τών άνωτέρων του
λάχιστον τάξεων, δπως μ. ή έκλαμβάνο>σιν, ώς συνήθοις γίνεται, 
ώζ κνήμην τό ταρσομεταταρσικόν όστοΰν, τό φέρον τούς δακτύ
λους.) ‘Ο μηρός σχεδόν δέν φαίνεται* κεϊται πλησίον τοΰ κορ
μού καί έχει σάρκα πολλή ν  ή κνήμη τί σχήμα έ'χει ; δέν 
ομοιάζει προς χωνίον ; Μετά τήν κνήμην έρχεται £ν άλλο μα- 
κρόν όστοΰν* έχει καί εκείνο κρέας ; πτίλα ; —  Εις μερικούς



τούς λεγομένους σκαλτσουνάτους. —  Ms τί εϊνε σκεπασμένον ; 
—  Μέ δέρμα. —  Παρατηρήσατε καλά καί θά ιδητε ότι το 
Sioux αυτό έχει λέπι*, εινε λεπιδωτόν. Ποιων άλλων ζ. τό 
δέρμα είνε λεπιδωτόν ; Ιίόσου; δακτύλους έχει εις έκαστον 
πόδα ; —  Τρεις εμπρός καί ένα όπισθεν. —  Παραβάλετε 
πόδα άλέκτορος καί πόδα δονιθος. Είς τί χρησιμεύει δ περίσ
σευαν εκείνος δάκτυλος τοϋ άλέκτορος ; Ε π ειδή  διά τού δα
κτύλου αύτοΰ κτυπά, πληγιόνει τον αντίπαλόν του, του κάμνεί 
πληγάς, διά τοΰτο δ δάκτυλος αυτός λέγεται π λ ή κ τ  ρον  
και τό πλήκτρον είνε μεγαλείτερον καί σκληρότερον τό δεύτερον 
έτος ή τό πρώτον τής ζωής. "Ωστε από τό πλήκτρον καταλαμ- 
βάνομεν άν εϊνε ενός έτους ή περισσοτέρων δ αλέκτωρ. "Οταν 
στέκτ, δ αλέκτωρ ποίαν θέσιν έχουν οί δάκτυλοι ;— Έ γγίζουν 
την γην άπλωρ,ένοι, ανοικτοί, τεντωμένοι. Αιά τί εϊνε μακράν 
δεις τού άλλου καί όχι πλησίον ώς των ίδικών μας ποδών <Α 
δ ; Τί θά συνέβαινεν άν ήσαν ώς οί ίδικοί μας j Διά τί θά έστέ- 
κετο δύσκολα (θά επιπτεν εύκολα) ; (Την χρησιμότητα τής 
πλατείας βάσεως δεικνύει δ διδάσκαλος λαμβάνων ώς παρά
δειγμα τάς μονόποδας στρογγύλας τραπέζας, τούς λυχνοστάτας 
των χωρικών, τό άνοιγμα των σκελών των παλαιόντων παιδιών 
καί λοιπών. Πώς κρατεί τούς δακτύλους ή κοιμωμένη όρνις ; 
πώς τού; πόδας ; Εϊνε εντελώς χωρισμένοι οί δάκτυλοι ; τίνος 
πτηνού εϊνε πολύ τελειότερον ηνωμένοι ; Τί ενιόνεί τούς δα
κτύλους τής χηνός καί τούς, τής νήσσης ; Γνωρίζετε εις τί 
χρησιμεύουσιν οί πόδες, οί έχοντε; διά δέρματος ηνωμένους τούς 
δακτύλους ; Έ χ ε ι ανάγκην τοιούτων καί ή όρνις ; Διά τί ό'χι j 
Εις τά άκρα τών δακτύλοιν'τί εινε; Πώς εϊνε οί όνυχες; Εις τ  ̂
χρησιμεύουν ; (Σκαλευτικά.)

Με τί εϊνε κεκαλυμμένον τό σώμα ; Διά τί μέ πτίλα ; διά 
τί μέ πτερά ; Ποία μέρη εϊνε γυμνά πτίλων ; μέ τί καλύπτονται 
αυτά ; Ποια πτηνά όμοιάζουσι προς τάς όρνιθας κατά τούτο 
ότι τινά εζ αυτών έχουτι και μέ/ρι τών δακτύλων πτίλα καί 
άλλα όχι ; — Αί περίστεραί. Χρώμα τού πτερώματος. ("Ορνιθα 
μαύρη, άσπρη, λαθουρή ή λαθουρωτή, πλουμιστή κλπ.) ΙΙαρα-



~  η

βολή άλέκτορος καί ό'ρνιθος ώς πρός τό πτέρωμα, ώ; πρός τήν 
φωνήν. (Qt παΐδες μιμούνται τήν φωνήν τής ό'ρνιθος μετά τήν 
γέννησιν του ωοϋ, τής καλούσης τά μικρά, νής κλωζούσης, των 
άρτίως εκκολαφθέντων νεοσσών καί των άλεκτοριδίων προ τής 
τελείας αυτών άναπτύξεως. Καλόν εινε νά πολεμηθή ή δεισι
δαιμονία ή άν,αφερομένη εις φωνήν ό'ρνιθος όμοιάζουσαν τή τοϋ 
άλέκτορος.) Τί καί πόσον τρώγει ή ό'ρνις ; —  Ά π ό  ολα (παμ- 
φάγον ζ . ) .— Άφοΰ αισθάνεται τήν ανάγκην νά τρώγη δλονέν 
θά κατορθοιννι καί νά θεραπεύη τήν ανάγκην αυτήν, δηλ. θά 
ευρίσκη τροφήν· πώς τό κατορθώνει ; —  Τήν τρέφουσιν οί ά ν 
θρωποι. — Διά τί ‘ —  Διότι καί ωά πολλά γέννα καί κρέα ς 
τρυφερόν καί νόστιμον εχει καί τά πτίλα χρησιμεύουσιν ει- 
γέμισμα προσκεφαλαίων. —  Μόνη της δέν εινε ικανή νά ευρί 
σκη τροφήν ; —  Τό εναντίον εινε ίκανωτάτη κυνηγιάρα· σκα
λίζει τήν γήν καί τήν κόπρον διά νά εύρη σπόρους καί σκώ- 
ληκας, θραύει κοχλιών όστρακα, καί τριόγει τους κοχλίας, άνα- 
βαίνει είς κλήματα καί μωρέας καί άλλα δένδρα διά νά τρώγη 
τούς καρπούς, κλέπτει άπό τής τροφής τοΰ ίππου καί τοϋ προ
βάτου, άρπάζει τό έξω τοϋ ράμφους τής νήσσης κρεμάμενον τε- 
μάχιον τοϋ εντέρου τό όποιον δέν έπρόλαβε νά καταπίη ή 
νήσσα, τροίγει άκρίδας καί καταστρέφει τούς λαχανοκήπους κλπ. 
—  Διά νά κάμνη ό'λα αυτά εινε άκούραστος, προκομμένη, ό'χι 
οκνηρά καί θά τοέχη καί καλά. Διά νά τρέχη καλά, θά έχη 
δυνατού; καί μακρούς τούς ; . . . —  Πόδας. (Παραβολή ποδών 
ό'ρνιθος προς τούς τής νήσσης καί τούς τής χηνός κατά τό μέ
γεθος. Εΰκολον εινε νά έχη ό διδάσκαλος συλλογήν μεταταρ- 
σικών οστών ό'ρνιθος, ίνδιάνου, νήσσης, χηνός, πέρδικος, σκο 
λόπακος κλπ .) Λοιπόν ακούραστος καί προκομμένη εινε, 
πό’δας ισχυρούς καί μακρούς εχει, θαρραλέα είνε, άφοΰ 
καί κατά τοΰ ανθρώπου ακόμη δρμα, πολυφάγος καί παμφάγος 
εινε* δι* ολας αύτάς τάς ιδιότητας θά κατορθώνη νά ευρίσκη 
τροφήν· τής δίδει καί ό άνθρο>πος* εχει καί στόμαχον καλόν’ 
τί αποτέλεσμα έρχεται ; ’Αναπτύσσεται εντός ολίγου. —  
"Οντως· εάν τρέφεται καλώς, τό όρνιθιον τρώγεται 2 — 3 μή



νας μετά τήν έκκόλαψίν του. Διά τοΰτο καί οχετόν όλοι οΕ 
χωρικοί τρέφουσιν όρνιθας. Πλήν τού κρέατος παρέχει τφ  άν- 
θρώζω καί ώά. ΓΙότε συνήθως γεννώσιν αί όρνιθες και πότε 
δέν γεννώσιν ; (Φαίνεται δτι κατά τους πολύ θερμούς καί τούς 
πολύ ψυχρούς μήνας δέν γεννώσι. Άφθόνως δέ γεννώσι κατά 
Μάρτιον, Απρίλιον, Μάϊον. 'Γπολογίζεται δτι καλή ορνις 
γεννά 80  ωά τδ α ' έτος, 120 τδ β ',  120 τδ γ ',  80  τδ 
καί όλιγώτερα τδ & καί ς '.  (Εύνόνιτον δτι τούς αριθμούς αυ
λούς θ’ αναφέρη δ διδ. μόνον άν οί μαθηταί γνωρίζωσι τάς 
εννοία; αυτών.) Σείς γνωρίζετε άλλων πτνινών φωλεάς, θά 
ίδετε τουλάχιστον χελιδόνων φωλεάς. Ε?νε όμοια καί ή τής 

δρνιθος $ ΙΙοία ε?νε τεχνικώτερον κατεσκευασμένΥΐ ; Ά π δ  
τί κατασκευάζεται ή τής ορνιθος καί ποιος φροντίζει νά 
τήν κατασκευάση ; Τί συνήθως άφίνουσιν αί οικοδέσποιναι ε?ς
τήν φωλεάν τών ορνίθων ; —  ’Ωά. —  ΙΙόσα j ---- Διά τί δχι
πολλά ; . · .  Πότε ή όρνις κοιμάται εί; τήν φωλεάν ; "Οταν 
έπωάζνι, ζή δπως έζη καί πρότερον ; τρέχει δνιλ. δλνιν τήν 
ημέραν εις άναζήτ-ησιν τροφής ; (Οί μαθηταί έκθέτουσιν δ,τε 
εκ παρατηρήσεων περί τούτου γνωρίζουσι.) "Αν μεταξύ τών 
ωών τών ορνίθων, τά όποια έπιράζει μία οονις, εύρίσκονται καί 
νήσσης ώά, τά διακρίνει ; — ’’Ο/.*· —  "Οταν έκκολαφθώσ^ 
καί ιδη δτι δέν όμοιάζουσι πρδς τούς ίδικούς τνις νεοσσούς δεν 
τά καταδιιόκει ; ’’Ο χι. Τά περιποιείται καί αυτά. ( Ό  διδ. πε
ριγράφει τδν φόβον καί τάς άπελπιστικάς κινήσεις τής δρνιθος, 
έκκολαψάσης νησσίδια καί βλεπούσνις αυτά είσερχομενα είς

Ίδιότ/,τες καί έξεις : Αί δρνιθες εινε πολύ φ ι λ ό σ τ ο ρ 
γ ο ι *  (οί μαθνιταί άποδεικνύουσι τούτο·) Τί κάμνουσιν δταν 
βλέπωσιν δτι έχθρδς απειλεί τα μικρά των ; . . . ’Αφού καί 
έναντίον ίσχυρού εχθρού επιτίθενται πώς θά τάς άνομάσωμεν j 
(Τολμνιράς.)

Οί άλέκτορες είνε περιποιητικοί πρδς τάς δρνιθας, Ιριοτι- 
κοί πρδς άλλήλους, τολμηροί, υπερήφανοι, δχι μετριόφρονες. ( Ό  
διδ. φροντίζει νά έζάγωαιν οί μαθηταί τούς χαρακτήρας τού-

3
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του; μ β τ ά την έκθεσιν των φαινομένων, εξ ών μαρτυροΰνται. 
Βοηθεΐ 8 ε τους μαθ. νά ένθυμηθώσι καί έκθέσωσι 8ta ζώσης 
πώς γίνεται ή αλεκτορομαχία* ότι £ηλ. το ράμφος είνε ήμί- 
κλειστον, ο τράχηλος προτεταμένος, το περί τόν τράχηλον 
πτέρωμα άνωρθωμένον· ότι έκάτερος φροντίζει νά πη5ήση υ- 
περάνω τοΰ ετέρου καί νά πλ·.*'ξ/) τόν αντίπαλον 8 ιά τοΰ πλή
κτρου· ότι και £ιά τοΰ ράμφους πληγώνονται* οτι h νικητής 
αναβαίνει εις υψηλόν μέρος καί ^ιαλαλεΐ τήν νίκην ότι ό ήτ- 
τηθείς καταισχύνεται καί κρύπτεται κλπ. Άρέσκεται νά χώ 
νεται είς κονίορτόν ή χώμα άρτίως έσκαμμένον μέ άνωρθωμέ. 
νον τό πτέρωμα, Ζή καί 15 έτη. Διά τί ίέν άφίνομεν τά 
πτηνά αυτά νά γηράσκωσιν ; Εχθρούς έχει την άλώπεκα καί 
τά  άρπακτικά οονεα τά 8’ άρτίως έκκολαφθέντα κινίυνεύουσι 
καί άπό την γαλήν.

Μέγεθος, χρώμα, βάρος. Διαφορά άορένων καί θηλέων. Χρη- 
σιμότης. Δίαιτα ιδιότητες καί έξεις. Εχθροί. Πολλαπλασια
σμός. ΙΙτηνόν, ωοτόκον, κατοικί^ιον συγγενές προς ίνίιάνον 
καί λοιπά.

m i s r - A . s

Τί είνε τοΰτο ; —■ Αυτό είνε εις πίναξ. — ΓΙερί αύτοΰ θά 
δμιλήσωμεν* περί τίνος ; ·— Περί τοΰ πίνακος. —  ’Ά ν είχο- 
μεν καί άλλον ένα πίνακα θά έλέγομεν ότι ε’ς τήν αίθουσαν αυ
τήν είνε £ύο . . . —  Πίνακες. —  Ποΰ μεταχειριζομεθα μελα
νοπίνακας ; —  Τούς μεταχειριζόμεθα είς τό σχολεΐον. —- Διά 
τοΰτο λέγεται δ π. σχολικόν οργανον. Τί σχήμα έχει δηλ. 
πώς είνε ; Είνε στρογγυλός ς— ’Ό χι* έχει γωνίας. ΙΙόσας ; 
—  4. —  Πλευράς · —  Καί πλευράς 4. —  ’Αντί νά είπωμεν 
«καί πλευράς» ήμποροΰμεν νά ειπωμεν «πλευράς ωσαύτως 4». 
Αί δύο αύταί πλευραί ποίαν διεύθυνβιν έχουσι ; ’Βκ των άνω 
προς τά κάτω —  Αί δύο άλλαι ; —  Έ κ  Βορρά προς μεσημ
βρίαν (ή έκ δυσμών προς άνατολάς.) Είνε όλαι ίσαι ; —’’Οχι* αί 
ίιευθυνόμεναι εκ Β. προς Μ. είνε ίσαι* καί at άλλαι δύο ισ*ι.



*Αλλ' αί δύο πρώται εινε μεγαλείτεραι (μακρότεραί) των δύο 
άλλων. (Μέτρησις διά tow υποδεκάμετρου.) —  Κάθε πράγμα 
τό όποιον ομοιάζει προς τόν πίνακα, oj t̂ κατά τό χρώμα η το 
μέγεθος, άλλα κατά τό σχήμα, λέγομεν ότι έχει όχημα ορθο
γωνίου. ’Ονομάσατε άλλα πράγματα έχοντα σχήμα ορθογωνίου. 
(’Ακάκιον, πάτωμα αιθούση;, τράπεζα, φύλλον χάρτου.) Έ χ ε ι 
και τούτο σ/ήμα ορθογωνίου ; (γράφει επί τού πίνακος ορθο
γώνιον). —  Ναί. —  Ί οϋτο ; (γράφει παραλληλόγραμμον).— 
Ό / ι .  —  Διά τί ; Δεν εχει και αυτό τά; δύο αύτάς πλευράς 
?σας μεταξύ των καί τάς άλλας δύο ωσαύτως ϊσας μεταξύ των, 
και κάθε πλευρά αυτού τού ζεύγους δεν εινε μικρότερα άπό 
κάθε πλευράν τού άλλου ζεύγους : «— Ναί. —  Παρατηρήσατε 
όμως εις τό ορθογώνιον ή γωνία αυτή δέν φαίνεται απαράλλα
κτος εκείνης καί τής άλλης καί τής άλλης. (Πτύσσει ό διδ. χάρ
ταν, Ορθογωνίου σχήμα ε/οντα, άλληλοδιαδόχως ούτως ώστε 
έκάστη τών γωνιών νά έφαρμόση επί τής προσκειμένη; αυτή.) 
Δοκιμάσατε καί με τούτον τόν χάρτην (δίδει τοις μαθηταΐς 
φύλλον -/άρτου Ιχον σχήμα παραλληλογράμμου μετά γωνιών 
λίαν οξειών καί λίαν άμβλειών.)Πώς σάς φαίνονται αύταί αί δύο 
γωνίαι ; —  Σουβλεραί, μυτεραί. Λέγετε εις τό έξης {ΤοξεΐαΐΛ  ̂
Εινε καί αί άλλαι δύο τόσον όζείαι, τόσον μυτεραί ; —  Ό χ ι .  
— Γράψετε καί σείς ορθογώνια. Κόψατε φύλλα χάρτου ούτως 
ώστε νάποτελεσθώσιν ορθογώνια. ΙΙού εινε τοποθετημένος ό πί. 
ναξ ; «— Εινε κρεμασμένος είς τόν τοΐχον. —- Αί δύο αύταί 
πλευραί είπετε ότι διευθύνονται έκ των άνω πρός τά κάτω, 
θ ά  δέσω εις την κλωστήν αυτήν £ν μικρόν βάρος (σφαιρίδιον 
μολύβδινον ή κλειίίον)· θά κρατώ τό άλλο άκρον τής κλω. 
στής* δεν διευθύνεται καί ή κλωστή έκ τών άνω πρός τά κάτω; 
Θά πλησιάσω εις τό έπάνω μέρος τής γραμμής τού πίνακος τό 
επάνω άκρον τής κλωστής. Βλέπε ιε ότι όλη ή πλευρά τού π. 
άγγίζει την κλωστήν. Τώρα ; (·  διδάσκαλο; άπομακρύνει άπό 
τού κατακορύφου επιπέδου τόν πίνακα, χωρίς νά άποκρε- 
μάσν» αυτόν). Τώρα ; —  Τώρα ή πλευρά δάν έγγίζει τήν κλω
στήν £λ*βεν άλλη/ διεύθυνσιν. —■ *Η πρώτη διεύθυνσις, ή
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διεύθανσις (ή γραμμή), την ©ποιαν ακολουθεί ή κλωστή λέγε
ται κατακόρυφος καί όταν δ πίναξ είνε τοποθετημένος ούτως?· 
λέγομεν ότι είνε κατακόρυφος. Ό τα ν  είνε ουτω, κεκλιμένος» 
Λάβε σύ αυτό τό χονδρόχαρτον καί κράτησε πρώτον κατακο- 
ρύφως* δεύτερον κεκλιμ-ένως, πλαγίως. Οι τοίχοι του δωμα
τίου πώς είνε ; Δοκίμασε διά τής κλωστής· άς δόκιμά©*/] καί 
άλλος· καί τρίτος* Είδετε τους κτίστας οτί μεταχειρίζονται §ν 
τοιουτον έργαλείον δταν κτίζομαι ; διά τί ; τί θά συνέβαινεν 
άν τοί/ός τις δέν ήτο κατακόρυφος ; στήβον συ τον κανόνα 
(ρήγα) κατακορύφως, στήσον αυτήν πλαγίως . . . Βλέπετε δτι. 
όταν δέν είνε στημένος ό κανό^ν κατ*κορύφως, πίπτει εύκολώτε- 
ρον. τό αυτό θά συνέβαινεν, άν εις τοίχος δέν ήτο κατακορυφος*

Ειπομεν δτι αί δύο πλευραί του π. διευθύνονται εκ των 
άνω προς τά κάτω καί εΐνε κατακόρυφος όταν ο π» είνε κρε
μασμένος. λ?ετεκίνησα τόν πίνακα καί έλαβε θέσιν. πλαγίαν 
τον μετακινώ έτι περισσόεεραν καί έτι περισσότερον. At δύο· 
έκεΐναι πλευραί διαρκώς άπό Β. προς Ν. διευθύνονται* άλλ* αί 
άλλα δύο έπαυσαν νά διευθύνονται έκ των άνω προς τά κάτα> 
καί διευθύνονται πώς ; —  Έ ξ  ανατολών προς δυσμάς. Αυτή ϊ] 
θέσις, την οποίαν εγει τώρα ο π., κατά τήν όποιαν καμμία 
πλευρά δέ^ διευθύνεται έκ των άνω πρός τά κάτω, αυτή ούτε' 
κατακόρυφος λέγεται, οΰτε πλαγία, αλλά όριζοντία. Ό ταν ό 
π. είνε τεθειμένος όριζ&ντίως, εάν χύσωμεν επ' αυτού ολίγον 
υδο>ρ δέν κινείται· ενώ καί κατακόρυφος άν είνε καί πλάγιος,- 
τό ΰδωρ ρέει. Ή  τράπεζα (τό έπάνω πλατύ μέρος) πώς είνε ; άν 
ήτο κεκλιμένη (δ διδ. άνυψοΐ ολίγον τό έν μέρος τής τραπέ- 
ζης) τί θά συνέβαινε ; Τό πάτωμα ποίαν θέσιν έχει ; Τό έδα
φος τής «ύλης πώς πρέπει νά είνε ; διά τί κεκλιμένον j — Διά 
νά ρένι, νά μή μέννι τό εκ τής βροχής ύδωρ. —* Ή  στέγη τής- 
οικίας ;

Όμιλήσαμεν περί του σχήματος του π. καί περί τών δια
φόρων θέσεων, τάς οποίας δύναται νά λάβν] δ π. Τί /ρώμα έχει;* 
Διά τί δχι λευκόν ; Ά πό  τί είνε κατεσκευαομένος ; Επειδή 
είνε άπό ξύλον, λέγεται ξύλινος* άν ήτο άπό λίθον, πώς θά:



έλέγετο j από σίδηρον ; Τό π*αγμα, άπό τό όποιον κκτα- 
σχευάζομεν Sv έπιπλον, Ιν εργαλείου, £ν ένδυμα κλπ. λέγεται 
ΰλη. Έ κ  τίνος ύλης εινε 6 π.; εκ τίνος ΰλης τό παράθυρου ; 
έκ τίνος ΰλχς τό κλειδ ίον j έχ τίνος ύλης τά υποδήματα, δ 
επενδυτής χλπ. ; Τί; κατασκευάζει πίνακας j —  Ό  ξυλουρ
γός. Αί σανίδες, έξ ων χατεσχεύασε τόν π. ό ξυλουργός, ήταν 
τόσον μαλαχαί, (λεΐαι);— *Oyi ήσαν τ ρ α χ ε ί α  ι. Διά τίνος 
εργαλείου εγειναν λεϊαι \ Είς τί χρησιμεύει ό π j Έ π ί τίνος 
άλλου πράγματος γράφομεν ; Τό άβάχιον και ο π. εΐνε ισα 5 
Διά τί ο π. πρέπει νά εινε μεγαλείτερος του άβακίου ; Μέ τί 
γράφομεν έπί του π ; Έ χ  τίνος ύλης ή κιμωλία ; Πώς πρέπει 
νά σβύνωμεν τά επί τοϋ π. γραφόμενα ; Διά τί διά του σπόγγου 
καί όχι διά τής χειρός ;

Τό άβάχιον δμοιον κατά σχήμα* μικρότερου λεπτότερου έλα- 
φρότερον, εύθραυστότερον του π. Τό άβάχιον έ'χει καί κορνίζαν· 
ο π. όχι. Τό άβ. έκ λίθου* ό π. έκ ξύλου. Έ πΙ τού άβ. γράφο
μεν καί διά κιμωλίας καί 8ιά τού κονδυλίου* έπί τοϋ π. μόνον 
διά κιμωλίας. *0 π. καταχόρυφος.

Τό άβ. £χει σχήμα ορθογωνίου. Εΐ\ε λίθινου καί περιβάλλε
ται οπό π λ α ι σ ί ο υ  όρθογ ωνίου. Τό πλαισίου εΐνε ωσαύτως 
ορθογώνιον. Εϊνε ξύλινον. Εΐνε παχύτερον, χονδρότερου του άβα- 
χίου. Είς τί χρησιμεύει τό πλαίσιον Καί εύκολώτεραν λαμβά- 
νομεν αυτό διά των χειρών από τοϋ γραφείου καί άσφαλέστεοον 
εΐνε διότι άν πέσ*<ρ επί πέτρας εΐνε πιθανόν νά κτυπήσν) μόνον 
τό ξύλινου πλαίσιον, καί άν επί τοΰ γραφείου έξέχνι ή κεφαλή 
καρφοβελόνης ολίγον, δέν έγγίζει τό άβάχιον καί δέν χαράσσει 
επ’ αυτού γραμμάς. — ΙΙοϋ θέτομεν τό άβ. διά νά γράψωμεν $ 
Έ π ί τοϋ γραφείου τοϋ θρανίου. Κατακορύφοις η όριζοντίως ;—  
Ούτε καταχορύφως ούτε όριζοντίως άλλα πλαγίως, κεκλιμένως. 
Έ π Ι τού άβακίου εΐνε χαραγαέναι γραμμαί αί όποΐαι δέν σβύ- 
νονται. ΙΙοίαν διεύθυνσιν έχουσι ;— Την διεύθυνσιν των δύο μα- 
κροτέρων πλευρών τοϋ ά β .— Μέ τί έχαρά/Θησαν ; ρ.έ τό κονδύ- 
λιον ; "Οχι. Διά τί Διότι θά έσβύνοντο. Έχαράχθησαν μέ 
έργαλείον σκληρόν καί μυτερόν (όξΰ), μέ μαχαιρίδιον η καρφίον.
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Ε Υ  τί χρησιρ-εύουσι ; Εϊνε x#cl επί τού π. τοιαύται γραμμαί j 
Δ ιά τ( όχι ;

Β Ι Β Λ Ι Ο  U

Τι εινε τούτο ;— Αυτό εινε |ν  βιβλίον.— Τί έκαμα ; *Ήνοι·ζες 
τό βιβλίον.— "Ωστε τώρα τό β. εϊνε . . .— ’Ανοικτόν.— Τώρα;—  
Κλειστόν. Ά πό  τί εινε κατεσκευασμένον τό β;— ’Από χάρταν.—  
’Από £ν τεμάχιον χάρτου μακρόν τυλιγμένου όπως τυλίσσουσιν 
οΐ έμποροι τά υφάσματα Ό χμ· από πο^λά φύλλα χάρτου. 
"Εκαστον φύλλον τί σχήμα έχει ; —’Ορθογωνίου.

Τά φύλλα αυτά πως εινε ταποθετη μένα ;— To h  επάνω εΥ 
τό άλλο. Δείξου μοι ολίγα φύλλα. Μέτρησον συ ολίγα. Δεΐξον 
τό πρώτον, τό ίεύτερον, τό τελευταίου, τό προτελευταίου. Πόσα 
φύλλα κρατώ τ ρ α  είς τήν χείοά μου ; Ποΐεν εινε μεγαλείτε- 
ρον ; *Έιυχε νά εινε ίσα η τά έκαμαν ίσα ; Τά τεμάχια του 
χάρτου από τά όποια έγεινε τό β. ησαν μεγάλα και τά επί
πλωσαν έφρόντισαν λοιπόν νά τά διπλώσωσι καλώς δστε όλα 
τά φύλλα \ά εινε ίσα. Δίπλωσον καί σύ προσεκτικά αύτλν τ*όν 
κόλλαν, αυτό τό φύλλου . . . . Ήζεύρετε πόσον μεγάλα ήσαν 
τά φύλλα πριν ίιπλωθώσι ;— Ό χ ι · — Τό καθέν ήτο τόσον ώστε 
έ^ιπλώθη καί εκαμεν όκτώ φύλλα. Λοιπόν πόσα φύλλα πρέπει 
νά βάλωμεν τό £ν πλησίον του άλλου £ιά νά ίδωμεν πόσην ε κ- 
τ  α σ ι ν είχε τό μέγα φύλλου πριν ίιπλωθν; ;— ’Οκτώ.— Ά ^ ό  
πόσα μέρη Ιχει τό φύλλου γράμματα ; Αυτά τά 3ύο μέρη λέ
γονται σελίίες. Δειξον τίιν πρώτην σελίδα καί λέγε. κΑύτη εϊνε 
ή πρώτη σελίς.ι ( Ό  ^ιορθοϊ την φράσιν άν ο μ. είπφ πρώτη σε
λίδα).— Τά τρία φύλλα πόσας σελίδας έ/ουσι;ΙΙόσας τά τέσσαρα; 
Εις τά τρία εΓε περισσότεραι η εις τά τέσσαρα καί πόσαι πε- 
ρισσότεραι ; Τί κάμνω όταν θέλο> νά άναγνώσω την Δευτέραν 
σελίδα, αφού ετελείωσα την άνάγνωσιν της πρώτης ; —  Γυ
ρίζεις τό φύλλον. —  Γυρίζω η καλλίτερον στρέφω τό φύλλου. 
Έάν άνέγνωσα ολίγα; σελίδας ενός βιβλίου καί διακόπτω τήν



άνάγνωσιν διά τήν συνέχειαν άργότερον, τί πρέπει νά κάμω 
διά νά γνωρίζω ποΰ έμεινα ; (έο»ς ποΰ άνέγνωσα) j —Νά βάλιρς 
ίν  σημεΐον. —  Mi τόν όνυχα $ μέ τό μολυβδοκόνδυλον j . . . 
Τά β. φθείρονται, άν χαράσσοιμεν γραμμήν μέ τόν όνυχα, ρυ- 
παίνονται μέ τό μολυβδοκόνδυλο·/, καί άσχημίζουν, άν διπλώ- 
νωμεν τό επάνω μέρος· τού φύλλου. Προτιμότερου νά έχωμεν 
μίαν στενήν καί μακράν λο>ρίδα χάρτου ή μίαν ταινίαν διά νά 
βάλωμεν εις τήν σελίδα, εις τήν όποίαν έσταμάτησεν ή άνά- 
γνωσις καί νά κλείσωμεν τό β. Είδατε τοιαύτας ταινίας είς 
βιβλία ; Εις τό Ιπάνω μέρος τής σελίδος τί εινε ; τ ί διίκνύει 
αυτό; ό άριθοιός ; Μετά τόν αριθμόν έρχονται γράμματα. Εϊνε 
ίνι.) κάτω τά γράμματα ; ■— "Οχι- γράμματα εινε είς 
σειράς.— ΕΤνε δλόκληρος ή σελίς γεμάτη από γράμματα j αΐ 
γραμμαί εινε ανισοι · Πόσον απέχει ή πρώτη τής Δευτέρας ; 
πόσον ί; τρίτη τής τέταρτης ; Τά γράμματα έγράφησαν διά 
τής χειρός ; "Οχι* έτυπώθησαν.— Εινε δυνατόν νά έχωμεν βι
βλίου μέ γράμματα χειρόγραφα ; μέ εικόνας j με εικόνας και 
γράμματα ; μέ σελίδας άγράφους · ΤοΟτο τό β. διαφέρει εκεί* 
νου ; —  Έ / ε ι  περισσότερα φύλλα. —  Ε πειδή  έχει περισσό
τερα φύλλα, καταλαμβάνει περισσότερον τόπον. Ό  τόπος, τόν 
όποιον καταλαμβάνει ίν πράγμα, λέγεται ό γ κ ο ς .  Τό 
πράγμα, τό όποιον κατέχει «ολύν όγκον, λέγεται 6 γ  κ ώ δ ε ς. 
Ποιον βιβλίον λέγεται ογκώδες j Έ κ  τών δύο αυτών βιβλίων 
ποιον εινε όγκωδέστερον ;

Κατά τόν όγκον αυτά τά δύο βιβλία εινε ίσα* καί όμως 
τούτο (δεικνύει τό δεδεμένον) έχει περισσότερα φύλλα εκείνου. 
Πώς συμβαίνει τοΰτο ; —  Τό Ιν είνε άδετον τό άλλ·> δεμένον.
—  Πολύ καλά. Τό βλέπω· άλλά μήπως όταν έδεσαν αυτό 
άφήρεσαν φύλλα διά νά γείντ( ό όγκος αύτοϋ μικρότερος ; —
—  Δέν άφήρεσαν φύλλα, άλλά τά εσφιγζαν, τά έπίεσαν. —  
Παρατηρήσατε ότι ό σπόγγος καταλαμβάνει τόσον τόπον, 
όταν δε πιεσθνϊ διά τών δακτύλων μου καταλαμβάνει όλιγώ- 
τερον. Αυτό συμβαίνει καί είς τό βιβλίον . . .  Τό δεμένον βι- 
βλίον τί έχει πρό τής προ»της σελίδες καί μετά τήν τελευ-
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τκιαν j— Δύο φύλλα χονδρού καί σκληρού χάρτου. —  Αυτά 
λέγονται κ α λ ύ μ μ α τ α  δ·/,λ. σκεπάσματα. Τί έχει έκα
στον j Διά τί έκ χονδρού χάρτου } Εινε ί'σα πρός τά φύλλα τού 
βιβλίου ; Διά τί μεγαλείτερα ολίγον $ Τά χονδρά αυτά φύλλα 
συνέχονται η είνε χωριστά το ίν τού άλλου ; Πώς συνέχονται > 
Διά. τί δεν μεταχειρίζονται και εκεί χονδρόχαρτον, άλλά δέρ- 
μα ή ύφασμα λινούν ; Τό μέρος εκείνο, δπου τίθεται δέρσ-α ή 
ύφασμα διά νά συνδέη τά δύο καλύμματα λέγεται ρ ά χ ι ς  
τού β, Τά δύο καλύμματα μαζί μέ τό δέρμα έκεΐνο άποτελοϋσι 
μίαν θήκην, ή όποια προφυλλάττει τό β. Αυτή ή θήκη εινε 
χωριττή καί δύναται νά εξάγεται έξ αυτής τό β. καί νά εισά
γ ε τ ε  ή όχι ; —  Εινε κολλ ημέναν τό (διβλίον εις την θήκην 
αυτήν. —  Είς τήν οάχιν τού β. επί τού δέρματος βλέπω 
γραμματα. Τί έγραψαν δ ι’ αυτών τών γραμμάτων ; ’Ά ν ήτο 
δεμένον καί τό ίδικύν σας βιβλίον τί όνομα, ποίαν λέξιν έπρεπε 
νά γράψωμεν ; Εινε ανάγκη νά γράφεται εις την ράχιν τού 
β. τό όνομά του ; διά τί $ Συχνά σημειούται επί τής ράχεως 
τού βιβλίου και τό όνομα τού ιδιοκτήτου. .Ποιος έδεσε τό β. ; 
Ποιος έτύπωσε τό β. j ( Ό  διδ. δίδει συμβουλάς περί διατη- 
ρήσεως τών βιβλίων.)

ιμ: ε ς  a  j s l  υ  λ .  j k . ι  

Φ Π Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διά νά βλέπωμεν τί εινε καί τί συμβαίνει πέριξ ημών πώς 
«ρέπει νά κρατώμεν τούς οφθαλμούς ήμών;—Ανοικτούς.— Καί 
όταν έχωμεν τούς οφθαλμούς ανοικτούς, βλέπομεν πάντοτε καί 
εξ ά'παντος ;— *Οχι πρέπει νά υπάρχη καί φως.—Διά νά βλέ- 
ποιμεν λοιπόν χρειαζόμεθα έφθαλμούς υγιείς καί ανοικτούς καί 
φως. Τήν ημέραν τί φως έχομεν ; — Τού ήλίου. —Τήν νύκτα ;—  
Τής σελήνης καί τών άστέρο^ν. Φωτίζει πάσαν νύκτα ή σελήνη 
όπως ο ήλιος φοιτίζει πάσαν ήμέραν ;— ’Ό χ ι δέν φωτίζει κάθε 
νύκτα.— Παρετηρήσατε ότι συμβαίνει καί κάτι άλλο j Ή  σε-



λήνη πολλάκι; φωτίζει π. χ. έπί δύο τρεις ώρας μετά 'τήν 
δύσιν τοϋ ήλίου· ύστερον δύει καί αυτή, ώστε κατά το ύπόλοι- 
πον τής νυκτός ούτε ό ήλιος ούτε ή σελήνη φωτίζει. "Αλλοτε 
πάλιν παρέρχονται αί πρώται ώραι τής νυκτός καί ύστερον 
ανατέλλει ή σελήνη. ’Αλλο τε παρέρχεται όλη ή νύξ χοιρίς νά 
άνατείλτ, ή σελήνη. Συχνά λοιπόν την νύκτα εύρισκόμεθα άνευ 
φωτός τής σελήνης. *Αλλά καί άλλο τι συμβαίνει. ΙΙολλάκις i  
ήλιος κρύπτεται από τά σύννεφα καί δεν τον βλέπομεν άν καί 
έχει άνατείλτι πρό πολλοϋ. Εϊνε σκότος τότε ;— Ό χ ι .— "Αν ένα» 
βλέπομεν τήν σελήνην, έ'λθωσι σύννεφα καί σκεπάσωσι τήν σελή
νην τί επέρχεται ς— Σκότος.— Προσέξατε καί εις τούτο. Τήν 
ημέραν μόνον δσα πράγρ,ατα εινε εκτεθειμένα εις τον ή'λιον η 
καί τά έν σκιά βλέπομεν j π. χ . δσα εΐνε εις έν δωμάτιον εχον 
παράθυρον πρός β. δηλ. πρός το μέρος οθεν δέν έρχονται άκτΐ- 
νες ήλιου, αυτού τά πράγματα δέν τά βλέπομεν ;— Τά βλέπο
μεν.— Συμβαίνει το αυτό καί με το φ«·»ς της σελήνης ’Ό χ ι .—
"Αν επί ενός πράγματος δεν πίπτνι τό φως τής σελήνης δσον 
καί άν λαμποκοπά έξω, τό πράγρ,α έκεΐνο δεν φαίνεται. Έ ξ  
δλων αυτών καταλαμβάνετε οτι πολλάκις εύρισκόμεθα εις τό
σκότος καί εινε ανάγκη ν ά ...........— άνάψωμεν φώς.— Τό φως
τό όποιον ετοιμάζει δ άνθρωπος λέγεται τ ε χ ν η τ ό ν .  Τό φώς 
τό όποιον παρουσιάζεται μό ον του χωρίς νά εργασθή ό άνθρω
πος, λέγεται φυσικόν. Φώς φυσικόν εινε ποιον j— Του ήλίου, 
τής σελήνης, των αστέρων.— Τής αστραπής τί εινε ;— Φυσι
κόν.—Τοϋ πυροβόλου j— Τεχνητόν. Σήμερον θά όμιλήσωμεν 
περί τεχνητού φωτός.

Εις τήν εστίαν (γωνίαν) χωρικής ο’κίας καίονται ξύλα· εκεί 
πλησίον κάθηνται δύο μικρά παιδία καί ή μήτηρ. Πρό ολίγου 
έκλεισε τά παράθυρα. Εινε εντελώς σκοτεινή τώρα ή οικία ; Διά 
τ ίδ χ ι ;— Φωτίζουν τά άναμρ.ένα ξύλα.— "Ολα τά ξύλα μέ 
ίσν,ν ευκολίαν καί ταχύτητα καίονται ; π. χ . τά χλωρά κχί τά 
ξηρά j οί λεπτοί κλάδοι τών δένδρο>ν οί όποιοι έχουσι καί 
φύλλα καί οί χονδροί κορμοί ή αί ρίζαΐ (τά κουτσούρια);— "Ο χι.
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•— Ποια καίονται ευκολώτε ον καί ταχύτεοον ; Ποια άναδίίου« 
περκττοτ ραν φλόγα καί λάιχψιν τά ευκόλως καιόριενα, τά 
θυριά^ια καί τά ά^υρα, η τά <5υ<ϊκόλως καιό[/ενα ώς at άπό τνίς 
γή; έξ/ιγίλέναί χον^ραί ρίξαι τών μεγάλων ίένίρων ; . . . "Αν 
λοιπόν θελωριεν νά καίωριεν ξύλα προς φωτισμόν τ^ς ou ia ; 
πρέπει νά εχωμεν ε υ φ λ ε κ τ α (ο διδ. εξηγεί τήν σημ.) ξύλα 
και επειδή καίονται ταχέως πρέπει νά εχωμεν . . . . — Πολλά. 
— Δηλ. νά γεμίζωμεν τό ήμισυ της οικίας άπό θυμάρια διά νά 
εχωμεν φώς μίαν εσπέραν. Καί οχληρόν εινε καί δύσκολον 
τούτο. Εύρον λοιπόν οι άνθρωποι άλλο μέσον. Κατά τύχην θά 
εϊδον ότι ή ύλη ή ρέουσα άπό τούς κορμού; μερικών δένδρων 
π. χ . της πεύκης, άνάπτει εύκολα, εινε εύφλεκτος. (Εις τούς 
μαθητάς τού; άγνοούντας τό φαίνόμενον τούτο φέρει ό διδ. πα
ράδειγμα τό άπο τών κλάδων τής αμυγδαλής ρέον κόμμι) καί 
δεν καίεται πολύ ταχέως. Την ύλην αυτήν, τήν ρητίνην μετε- 
χειρίσθησαν προ; παραγωγήν τεχνητού φιυτό;. νΕπ«ιτα πάρε- 
τήρησαν οτι καί οι κορμοί τών δένδρων, άπό τά όποια ρέει 
τοιαύτη εύφλεκτος ύλη, είνε καί αυτοί εύφλεκτοι και επομένως 
ά^αδίδουσι λάμψιν εινε δέ καί κ ορμοί, δεν εινε φύλλα και 
κλωνάρια, ώστε καί διαρκούσι, δεν καίονται πολύ ταχέως· με- 
τεχειρίσθησαν ‘ οιπόν δαυλούς εκ κορμών τοιούτων δένδρων ώς 
μεταχειοιζόμεθα σήμερον τάς λαμπάδας. Τήν ρητίνην δεν μετα
χειρίζονται και τώρα άκό η πρός παραγωγήν τεχνητού φω
τός ; (Εις τά; οδού; τών μικρώ/ πόλεων πρός πανηγυρισμόν 
εορτών, π>ησίο τών ληνών κατά τον τρυγητόν κλπ.

Εϊδετέ ποτέ τί γίνεται όταν τηγανίζωσι κάτι τι επί ξύ- 
λων άναδιδόντων φλόγα πολλήν καί φθάνουσαν υψηλά ; δεν 
συμβαίνει νά άνάψν) φλόξ μέσα εις τό τηγάνι ; Τί καίεται τότε 
καί βλέπομεν τόσον πολλήν λάμψιν ; —  Τό ελαιον ή τό βού- 
τυρον. — ’Αφού εϊδον οι άνθρωποι ότι τό έκ τών ζώων λίπος, 
τό βούτυρον καί τό ελαιον καίονται καί παράγουσι φως, έχρι
σαν δ ι’ αυτών λωρίδας υφάσματος ή κλωστάς συνεστραμμένα; 
καί παρήγαγον τεχνητόν φώς. (Οί μαθηταί περιγράφουσι 
τούς συνήθεις λύχνους] Τί συνήθως μεταχειριζόμεθα εις τούς



λύχνους ; —  ’Ελαιόλαδου. —  Λιά τί όχι βούτιρον ; Είς τούς 
τόπους όπου τό ψύχος είνε πολύ καί δεν όπάρχουσιν έλαιό· 
δένδρα, ούτε ελαιόλαδου, εινε δέ πλησίον θάλασσα καί συλλαμ- 
βάνουσιν οι κάτοικοι πολλά μεγάλα ψάρια, τί νομίζετε ότι 
μεταχειρίζονται προς παραγωγήν τεχνητού φωτός j Ίσο:; οΐ 
περισσότεροι δεν ειδετε μεγάλα ψάρια καί δέν γνωρίζετε ότι 
Ιχουσι καί τά ψάρια πάχος καί ότι άπό τό πάχος, τό περιε- 
χόμενον είς τήν σάρκα και εις τό ήπαρ αυτών των ζ. εξάγεται 
ίλαιον. Άπ* αυτό τό εΧαιον λοιπόν καίεται και είς τούς λύ
χνους έκεΐ.

"Οταν μείντρ αναμμένος & λύχνος επί αρκετήν ώραν, τί γ ί- 
ιεται τό ελβιον ; —  Έλαττοΰται. —  Καί διά τούτο ; Γεμί- 
ζομεν πάλιν τόν λύχνον. —  ‘Η ·  ρ υ α λ λ ί ς ; Τί σχηυ.ατί- 
ζεται εί; τό άκρον τής θρυαλλίδας τό περιβαλλόμενου άπό τήν 
φλόγα, τό έξέχον ολίγον τού λύχνου ; Τί κάμ.νομεν λοιπόν άπό 
καιρού είς καιρόν j —  Άποκόπτομεν τό κεκαυμένον μέροό 
τής θρυαλλίδος καί πε* ώμεν αύτό. —  Τί κυρίως παράγει τ{ 
φως ; ή θρυαλλί: ή τό Ιλαιον ; —  Τό Ιλαιον. —  ΙΙώς λοιπόν 
φέγγει ή θρυαλλίς αφού αύτή είνε ύψ*/ιλά καί τό Ιλαιον χαμη
λά ; —  Παρατηρήσατε τό τεμαχίου αύτό τής ζάχαρη;· βυθίζω 
μόνον τό κατώτατον άκρον αυτού εί; τό ύδυ>ρ· καί τό ύδωρ ά~ 
ναρροφαται καί φθάνει πολύ ΰψ ολότερα. Αύτό συμβαίνει καί ε ί; 
τά ύφάσματα· Αν πέσνι μ.ία σταγύν ελαίου είς φόρεμα έζα- 
πλούται καί γίνεται μ.ί* μεγάλη κηλίς. Άναβαίνει λοιπόν καί 
τό ελαιον εί; τό επάνω μέρος τής θρυαλλίδος καί καιόμενον 
παράγει φώς.

ΕΓπομεν ότι καί τό λίπος τών ζ. δύναται νά παραγάγνι 
φως τεχνητόν. Ειδετε λύχνον, έν τώ όποίω καίεται λίπος ζ. · 
—  Ό χ ι .  —  Μέ τό λίπος τών ζ., άφοϋ θερμανθεί πολύ καί 
τα/.ή (άναλυθϊ;, λυώση) καθαρισθνΐ καί ένωθή μέ άλλας ούσίας 
χρίουσι τά; θρυαλλίδας καί γίνονται τά λεγόμενα σπερμα
τσέτα, αλειμματοκέρια, σ τ ε ά τ ι ν α  κ η ρ ί α .

Τέλος Ιχομεν καί μίαν άλλην ούσίαν εύφλεκτου, τό κηρίου*
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Αυτό γνωρίζετε ό'τι δέν παράγεται οΰτε άπό καρπούς φυτών, 
ούτε άπό πάχος ζώων, άλλα πόθεν γίνεται ; —  Από τάς μέ
λισσας. ”Αν οι μ. γνωρίζωσί τι περί μελισσών καί κηρηθρών, 
περιγράφουσι συντόμως τά της εξαγωγής τοϋ κηρίου.) Ό  κη
ρός εΐνε συνήθως στερεόν σώμα η ΰγρόν ; Πώς γίνεται υγρόν; 
"Ο πάγος πότε γίνεται ύδωρ ; — 'Ό ταν θερμανθή. —  Διά νά 
άλείψωμεν τήν θρυαλλίδα, ο κηρός εις ποιαν κατάστασιν πρέπει 
νά εϊνε ; Τί κάμνομεν λοιπόν ; (Οι πλεϊστοι τών ελληνοπαίδων 
γνωρίζουσιν τήν κατασκευήν ψ υ χ ο κ  ε ρ ί ω ν  καί δύνανται νά 
περιγράψωσιν αυτήν).

(Ό  διδ. δεικνύει θειον εις κυλίνδρους.) Τί είνε τοΰτο ; Δυ- 
νάμεθα μεταχειρισθώμεν τό θειον είς παραγωγήν φωτός ; Πα
ρατηρήσατε (άνάπτει θρυαλλίδα). Νομίζετε οτι κάμνουσι χρή- 
σιν τοιούτων θρυαλλίδων οί άνθρωποι διά νά φωτίζωσιν επί 
πολλήν ώραν τά δωμ,άτιά των, μάλιστα άν εΐνε κλεισμένα 
τά παράθυρα ; —  *Όχι. —  Διά τί ; ■— Έ χ ε ι οσμήν δυσάρε- 
στον καί πνιγηράν. — Πρώτην φοράν αίσθάνεσθε τήν οσμήν 
αυτήν ; Έ δ ώ  έκαύσαμ.εν πολΰ θειον καί διά τοΰτο εΐνε πολΰ 
δυνατή, αλλά καί είς τάς οικίας σας συχνά καίετε θειον καί 
πρέπει νά ένθυμηθήτε πότε. "Οταν άνάπτωμεν σπίρτα. —  Και 
τότε εΐνε οχληρά ή όσμ ή αλλά δέν καίεται πολΰ θειον* τά 
π υ ρ ε ί α  έχουσιν ολίγον μόνον θειον.

Γνωρίζει κανείς τί περιέ/ει τοΰτο τό δοχεΐον καί μέ τί εΐνε 
βρεγμ,ένη η θρυαλλίς ώστε νά παράγη φλόγα καί νά μή καίε- 
Tat (Ό  διδ. άνάπτει λυχνίαν περιέχουσαν οινόπνευμα* τήν 
συνήθως λεγομένην καμινέτο.) Πώς είνε τό χρώμα τής -ρλογ ς 
αυτής ; Τό οινόπνευμα παράγεται έκ πολλών καρπών, άλλ’ 
ιδίως άφθονον εΐνε είς τάς σταφυλάς.

Περί δύο ακόμη ουσιών θά σάς ομιλήσω, δύο ούσιώ'· εύ - 
φλέκτων, τάς οποίας μεταχειρίζόμεθα πρός παραγωγήν φωτός· 
τήν μίαν τήν γνωρίζετε καλώς. Είνε πιθανόν ότι αυτήν μετα- 
χειρίζεαθε είς τάς οικίας σας. ΙΙοία είνε αΰτη ; — Τό πε- 
τρέλαιον. Είς άλλτν τάξιν θά όμιλήσωμ.εν λεπτομερέστερον
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περί αύτοΰ. Είς τήν τάξιν δπου είσθε τώρα, σάς λέγω δτι εις 
πολλά μέρκ τής γής^ευμοκιται αποθνκευμένον ώς εις ρεγά
λας δεςαμενάς τό πετρέλαιον. Σεΐςϊδέ θά μ.ου περιγράφετε 
τήν λυχνίαν έν ττ, όποια καίομεν πετρέλαιον. Ιδού μία τοιαύτκ 
λυχνία. ’Αλλά πρίν^ομιλκσωμεν περί των μερών τής λυχνίας 
άναφέρομεν καί τήν άλλ*/.ν ιύφλεκτονουσίαν, τήν όποίαν μετα
χειρίζονται είς τάς μεγάλα; πόλεις προς φο>τισμόν. ‘Η ουσία 
αυτή εινε αέριονJxal καίεται γωρίς θρυσλλίδα. —  Λέγεται 
φωταέριον ή αεριόφως. Πλκροΰσιν I ;  αυτής μεγάλα; δεξαμε- 
νάς καλώς κλεισμένα;. Διά τί πρέπει νά κλείωνται καλώ;}
—  Διότι φεύγει τό αέριον. —  *Από τά; δεζαμενάς εκείνα; 
διακλαδίζεν ται υπόγειό.; σωλήλες οιδτροϊ ή μ,ολύβδινοι καί 
δ ι’ αυτών φέρεται τό φοιταέριον εις τά διάφορα μέρπ τής πό- 
λέως, δπως καί τό ύδωρ. Εις τους μεγάλους σωλήνας εινε 
Λολλτ,μένοι μικρότεροι κοΐ είς τούτους άλλοι μικρότεροι δτιλ. 
λεπτότεροι. Οι τελευταίοι, οί λεπτότατοι, πάντων, άνυψοΰνται 
είς τήν έτ ιφάνειαν τής γής καί κολλώνται εις τους έσωτερι· 
τοίχους τών δι«ματίων..ι Έκεΐ είς τό υψν,λότατον άκρον εινε 
μία στρόφιγξ (ώς ή κάνουλα). Είς τί νομίζετε οτι χρησιμεύει J.
Αν δέν ήτο , ή στρόφιγζ θά έξήρχετο έκεΐθεν διαρκώς τό φω- 

ταέριον, άλλ* ήμεΐς μόνον τήν νύκτα, καί μάλιστα οχι δλκν, 
μεταχειριζ όμεθα φώς.
*Εχομεν λοιπόν τήν στρόφιγγα καί δταν χρειαζώμεθα φώς τήν 
τ ήν στρέφομε·/ 'ούτως ώστε ν’ άφίνν) τό αέριον νά έξέρχεται.
Τότε πλν,σιάζομεν κκρίον άνκμμένον καί βλέπομεν αρκετά ώ- 
Ραίαν φλόγα είς τό άκρον τού σο/λήνο;. Πώς κατασκευάζεται 
τό φωταέριο/ δεν εινε εύκολο·/ νά μ.άθετε σήμερον. ν

Δυστυχώς εύφλεκτον αέριον ευρίεκεται π.λλάκις ε'ς τά βάθη 
τής γής άπ οθγ,κευμί α ώς ι'ς δεζ μ νάς κ*1 συμβαίνει νά ά ά- 
ψνΐ σίφν.δ ος καί νά προξεννσ·/) μεγάλν,ν κ ·, τ > στρςφήν. ΙΙώς 
ά άπτει j Δέν χρε άζ■■·:<■ ι νά πλνρ ά ·ρ άλλ·/) φ" όζ δ ά νά άνα·
•Ρ'εχθή ; Ποιο; θά άποφασίσγ νά σκ^ψν) είς τά βάθ/j τής γής 
Χαί νά πλκσιά νι φώς ώστε νά ύπάρχν) φόβ·ς μ /4πως άνζφνι τό
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αέριον έχει ο ; . . . . Καί 6; ως πτλλ.ί π τ . χοί άνθρωποι κ ρ- 
■διζουσι τόν άρτον εργαζόμενο ε ς ά σκ ε να βάθη τής γης 
με λύχνους, μή βλέπ ντε; ποτέ τ ;.ν ή'λιον. ’Από τά μρη  έ-ε ϊ- 
να έξάγουσι του; λιθάνθρ κας οί όποιοι τόσον πολύ μά; χ;ησι- 
μεύουσιν. Οί άνθροιποι εκείνο ο /ι μόν-.ν *όν ήλιον καί τήν υπό 
το> ήλιου «ρωτιζομ.νην ϊπ ι .άνειαν τής γης δέ/ βλέπουσιν :ί 
άθλιοι, άλ'ίά ν. ί εις κίνδ·<νον νά καώοιν από τό αέριον 
έκε νο εϊνε έ τεθειμένοι. Δέν πρέπ ι νά λυπούρ.εθα δ ι ’ αυτού; 
καί νά π  ρακαλώμεν τόν Θεόν νά τού: πριστατεύνι;

Άνακε^ραλαί σι; : Ξύλα ι ίω; ρητινώδη, ρητίνη, έλαια,
στέαρ, κηρός, π ;τ  έλαιον φωταέ ιον. (Περί ηλεκτρικού <ρωτ;ς 
•^ΰναται νά γείνη λ γο; μ,όν ν πρό; παϊοας κατοικ ύντας Ιν 
Ά θήναις.)

Οεριγραφίι ίλν vicic ΙΙετρελαίον
*Ας άρχίσωμεν από τού κατωτάτου μ,ερους. Ποιον εϊνε τό 

κατώτχτον μέρος τό όποιον έγγίζε ή ν τ  άπεζαν ;— Ή  βάσις. 
— Τί σχήμα έχα  συνήθως;— Στρογ ύλον. -  Διά τι εϊνε τόσον 
•πλατεία ή βάσι; ; δέ> εϊνε προτιμότερα ή στενωτέ α βάσις, 
αφού τήν λυχνίαν θέτομεν επί τής ραπέζης καί εχομεν ανάγ
κην πολλο τόπου ιά νά θέτωμε καί άλλα πράγματα ; (βλ. 
όσα περί τού ποδός τής op t0o; αλλαχό έγράφησαν). Έ κ  τίνος 
■ύλης εϊνε κατεσκευασμέ η ή βάσις ; Διά τί όχι εκ ξύλου ;— Ata 
νά <ϊνε βαρεία. — ’Άλλοτε κατεσκεύαζον λύχνου: έκ λε κοσιδή" 
ρου έν τοΐς όπ ίοις έ αίετο έλαιόλαδον διδ, άν έ η έπιδε - 
κνύει τοιούτον) Διά νά ίνε βα εΐα ή βάσις εροιπτον σφαιρίδια 
μολύβωνα ή καί άμμον. Διά τι πρέπει νά εϊνε βα.ιΐα ή βάσις ; 
— Δ ότι δεν π ίπτει εύκολα τό σώμα, εάν εχη βαρεΐαν βάσιν.—- 
Καί άν κλίνη ολίγον προς τά πλάγια τό επάνω μέρος, πάλ ιι 
έπανέ.χετ, t ε’ς τήν θέσ ν του. 'Υπεράνω τής βίσεως τ. εϊνε } 
— Ε ϊ.ε κολλημένο; εις τήν βάσιν είς στύλος έκ τού αύτ ϋ ι. β- 
τάλλου.— Διά τί δεν έ /ε ι τό πάχος τής βάσεως ;— Θά ήτο 
■πολύ βαρεία ή λυχνία καί δυσκόλως θά έπιάνετο.— Κις τί χρη- 
•σ.μεύ ι ό στύλος ; δόν ήτο καλλίτερον νά λείπη ;— Θά ήτο
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χαμηλά το φως >·α! δένθά έβλέπομεν τόσον χαλά.·—Τότε νά 
γε:ντ4 αψηλότερος πολύ ο στύλο:.— θά ήτο εύκολώτερον ν» άνα- 
ποοογυρισθνί ή λ .— Είς τό έπάνω μέρος τού στύλου τί σ νρίζε- 
ται ; —Τό δοχεϊον τού πετρελαίου.— Έ κ  τίνο, ύλης ;— Συνή
θως έξ ύέλου, ενίοτε εκ υετάλλου.— Τί εΐνε προτιμότερον ;—  
*Εξ ύέλου.— Διά τί ; — Διά νά βλέπωμεν >αΙ έξ Θεν έως πού 
*Ινε τό πετρέλαιον.— Καί δΓ άλλον λόγον εΐνε προτιμότερ.ν 
ν* εΐνε τό δογεΐον κατεσκευασμέν.ν εζ ύέλου διαφανούς· δεν 
πίπτε· κάτωθεν τού δοχείου βαθεΐα σ*ιά, ώς πίπτει δταν εΐνε 
μετάλλινου. ’Αλλά ή ύελο; έκε νη πρέπει νά εΐνε στερεά κ ι 
χονδρή οιά τί ; . . . Ιΐώ ; δεν πίπτει τό δοχειον από τ  ύ σ.ύ- 
λου ; —Ό  στύλος είς τό έπάνω μέρος εχει ρίαν κο.λότητα, τό 
δοχεϊον εις τό κάτω μέρος ·χει μίαν εξοχήν. Ή  έξοχή τού δο
χείου εισέρχεται ε ς την κοιλότητα τού στύλου ώς τού κηρίου 
τό κάτω άκρον εισέρχεται εις τήν κοιλότητα τού κη οπηγίου 
(σαμταν£θϋ) και κολλάται ιά τίνος ύλης.— Τό δοχεϊον εΐνε 
ανοικτόν ώς εις τούς λύχνους (τά λυχναράκια) τού έλαιολά- 
δου $— *Οχΐ.— Τί σ/ήμα έχει συνήθως ; ’Ομοιάζει πρός σφαί
ραν -Ό λιγον.— Ναϊ πρός σφαίραν την οποίαν έπίεσαν όταν
ήτο μ>λακή κα’ι Ιγείνε Γλακουδή. Είς τό έπάνω λοιπόν μέρος 
αυτού τού δοχείου εΐνε μίκ κυκλική οπή. Είς αύτν.ν προσαρμό
ζεται μία μηχανή μετάλλινη, δεν εΐνε κολλημένη αλλά βιδώνει 
και ξεβιδώνει. Είς την μηχανήν εκείνην εύρίσκεται τό έπάνω 
άκρον τής θρυαλλίδος. Τό υπόλοιπον τής θρυαλλίδας πού εΐνε ; 
Πώς χύνομεν τό πετρελαιον είς τό Ĝ/w εΐον. "Αλλο τίποτε έχει 
ή λυχνία ;— ' Γέλινον σωλήνα.— Ε ΐ,ε ανοικτός και από τά δύο 
μέρη ; Πώς στέκεται ; "Αν λείπϊ) ό σωλήν αυτός σβύνει τό 
φώ; Λέν σβύνει εντελώς άλλα καπνίζει.-—Ή  φλόξ εΐνε τόσον 
λαμπρά, φέγγει τόσον ό'σον πρόιερον ;— "Ο χι. Τήν αίτίανθά 
τήν μάθετε είς άλλην τάξιν. Ή  ΟίυαλλΙς τών έλαιολύ^ νων εΐνε 
ανάγκη νά καθαρίζεται καί άνυψοΰται από καιρού είς καιρόν. 
Ή  θρυαλλίς τούτου τού λ. δεν πρέπει νά υψώνεται ; Πώς 
υψώνεται ή καίουσα δ ι’ ελαιόλαδου; δυνάμεθα διά καρφί· 
δος ή βελόνης νά άνασύρωμεν καί ταύτην ;— Θά ήτο ανάγκη
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νά άφαιοώρ.εν καί πάλιν νά θέτωμεν υέλινον σωλήνα,
τούτο θά ήτο ό/ληοόν αλλά καί δεν πρέπει ευθύς εξ 
αρχής νά υψώνομε* τήν θρυαλλίδα πολύ και επειτα νά θέ
τωμεν τον υέλινον σωλήνα* τί γίνεται άν τούτο πράξωμεν ; —  
Θραύεται. —  Θραύεται διότι είνε ψυχρά ή ύελος καί αιφνι- 
δίως εδρίσκεται πλησίον πολλής θερμότητος. Πρέπει λοιπόν 
κατ’ άρχάς νά είνε ολίγη θερμότης, καί διά τούτο, είνε ανάγκη 
μικρόν μέρος τής θρυαλλίδος νά' έξέχν), αφού θερμανθή ολίγον 
ή ύελος, ύψούμεν περισσότερον την θρυαλλίδα* άλλ’ αφού είνε 
ο σωλήν, δυνάρ,εθα νά την άνασύροιμεν διά καρφίδος ;— *Όχι.. 
—  Εινε λοιπόν ανάγκη κατ’ άλλον τρόπον νά άνασυοθή. ΓΙώς 
άνασύρεται ; (Λύει την συσκευήν εις τά ρ.έρη της ό διδ. καί 
βλέπουσιν οί μαθ. τον οδοντιοτόν τροχμσκον δ ι’ ού αναβιβάζεται 
καί καταβιβάζεται ή θρυαλλίς.) 'Ο τροχίσκος ούτος τίθεται είς 
κίνησιν χωρίς νά άφαιρεθνί δ σωλήν..

Ό λ ίγα  περί κρεμαστής λυχνίας.

ΚΗΠΟΣ

Ό τ α ν  ώμιλήσαμ.εν περί αυλής, ειπομεν, δτι εις πολλάς αύ- 
λάς είνε μικρά φυτά καί υψηλά δένδρα. — Διά τί τά δέν
δρα ; —  Κυρίως διά την σκιάν. Διά τί τά μικρά φυτά; &ιά τά 
ώραϊα καί ευώδη άνθη. —  'Όσα φυτά περιποιούνται οί άνθρω
ποι κυρίως προς στολισμόν λέγονται φυτά κ α λ λ ω π ισ μ ο ΰ. 
Όνομά σατέ μοι όλίγα φυτά καλλωπισμού . . . Τί διαφέρει τής 
αυλής δ κήπος άφού καί είς τον κήπον φυτά είνε ;— Καί κανέν 
φυτόν άν δεν υπάρχν) εις την αυλήν, πάλιν αυλή εινε καί λέγε· 
ται. Ό  κήπος άν δεν έχ^ φυτά, δέν ονομάζεται κήπος.— Εις 
τί ειπομεν ό'τι χρησιμεύει ή αυλή ; ’Από τήν αυλήν περνώσιν 
οί άνθρωποι όταν θέλωσι νά εισέλθωσιν εις τήν οικίαν ή νά 
έξέλθωσιν έξ αυτής. Έ κεϊ τοποθετούσι τά ξύλα καί τά κλήμα
τα. Έ κει ευρίσκεται ή άμαξα μέ τήν οποίαν δ χωρικός μεταφέ
ρει πράγματα άπό τά αλώνια καί τά αμπέλια εις τήν οικίαν, καί
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άπό τήν οικίαν είς τήν π->λιν. Ε κ εί πολλάκις βλέπομεν καί τά 
ζώα τοΰ χωρικού. *0 κήπο; παρέχει άλλα; ώφελείας.

Πρέπει νά εινε τόπος χωριστό; ό κήπος; Διά τ ί ;— Διά νά ρίή 
εισέρχωνται .— Πώ; χωρίζεται ;— Διά τοίχου ή #ιά φράκτου. 
’Λπό τί ό τοίχο; ; άπό τί ό φράκτης ; Ιΐώ; στέκονται αυτά ?ά 
άεμάτια των κλαδιών, τά όποια άποτελοΰσι τόν φράκτην ; 
Διά τί πολλάκι; περί τόν φράκτην εϊνε καί χανόάκιον έσκαμ- 
μένον ; Είνε πάντοτε χωρίς ρίζαν τά κλα^ία, τά όποια άπο- 
τελοΰ.ι τόν φράκτην ; Δεν άποτελεΐται πολλάκις φράκτες καί 
άπό φυτά έχοντα ρίζαν εί; τ ίν  γήν, αυξανόμενα, άνθοΰντα 
κλπ., όπω; καί τά εντός τοΰ κήπου ; ΓΙαΐα φυτά συνήθως φυ- 
τεύουσι ί ιά  νά κατασκευάζωσι φράκτην τοιοϋτον ; Εινε κατάλ
ληλοι αί μωρέαι ; αί μηλέαι ; Τά £έν£ρα αυτά παρετηρήσατε 
ότι ε/ουσι κορμόν καί ει; το επάνω μέοο; τοΰ κορμού, άπλοΰν- 
ται κλάδοι· άν λοιπόν φυτευσωμεν μικρά; μωρέα; κατά σει
ράν πολύ πλησίον όέν εινε ίυνατόν νά προκόψωσι, ίιό τ ι. άν 
οί κορμοί εϊνε πλησίον, οί κλάδοι όεν θά έ'χωσι τόπον νά άνα- 
πτυχθώσιν άν τάς φυτευσωμεν αραιά μεταξύ των κορμών, τί θά 
αένη : .  . .  ’Απ’ έκεΐ λοιπόν θά είσέρχωνται ζώα καί £έν θά 
εινε πλέον φράκτης . . . Δέν γνώριζε ·ε φυτά, τά όποια 8ta- 
κλα&ζονται εκεί όπου εξέρχονται άπό τήν γήν ; ή ρο£ή (τρι- 
ανταφυλλέα) π. χ. έχει ένα κορμόν κάτω καί όιακλα^ίζεται 
υψηλότερον j Τά τοιαΰτα φυτά λέγονται θάμνοι* λοιπόν ί ιά  νά 
άποτελεσθί) φράκτη; εινε καλόν νά φυτεύωμεν θάμνους*ύθά 
τοΰ; φυτεύωμεν πυκνά, θά συμπλέκωνται οί κλάόοι καί $βν 
θάφίνωσι τά ζ. νά όιέρχωνται. Α λλά τά κακομαθημένα παι- 
ίία  άέν θά ^όνανται νά παραμερίζωσι τους, κλάόους καί ν α- 
νοίγωσι όίοόον ; Τί νά κάμωμεν λοιπόν ; . . . Εινε εΰκολον νά 
παραμερίσει κανείς τοΰ; συμπε ελεγμένου; κλάόους τριανταφυλ- 
λεών καί νά χωθή μέσα ; τί θά πάθν1 ; Ακριβώς λοιπόν έκ- 
λέγομεν θάμνου; έχοντας άκάνθας* π . χ . βάτου; . . . Γ1 ώς άλ
λοι; εινε όυνατόν νά χωρίσωμεν τόν κήπον άπό τήν αυλήν καί 
άπό τόν ίρόμον ή άπό τόν κήπον τοΰ γείτονο; ; — Διά κ ιγ -  
κλίόων. —  Έ κ τίνος ύλης ; —  Έ κ  ξύλου ή εκ σιδήρου.
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Τί περιέ/ει ό κήπος ; —  Δένδρα. —  Πώς είπομεν τά 
φυτά εκείνα, τά όποια διακλαδίζονται αμέσως άπό τοϋ εδά
φους ; —  Θάμνους. —  Ό  κήπος λοιπόν περιέχει δένδρα καί 
θάμνου:. —  Τί άλλο ; —  Λάχανα. —  Καί <3?γρι <. χόρτα* 
χλόην. —> Τί δένδρα φυτεύομεν συνήθως εις τους κήπους ; 
(οί μαθηταί θά άναφέρωσι τά συνήθης παρ’ ήμΐν έν τοΐς κήποις 
άπαντώντα). Δ ιά τί φυτεύομεν καί περιποιούμεθα αυτά ; —  
Διά νά τρώγωμεν τους καρπούς των. —  Οί καρποί αυτοί λέ
γονται 6 π  ώ ρ α t ή όπωρικά. Τά δένδρα τά φέροντα όπε
ρας πώς ονομάζονται fc-ϊνε καί ό σχοϊνος όπωροφόρον · ή κυπά- 
ρίσσος ; Διά τί εις τινας κήπους περιποιούνται καί δένδρα ό'χι 
δπωροφόρα ; Θ ’ απαντήσετε καλώς, αν συλλογισθήτε διά* τί 
περιποιούνται τάς τριανταφυλλέας* οχι βέβαια διότι παρά- 
γουσι καρπόν νόστιμον, αλλά . . .  —  ΓΤρός στολισμόν. —  
Λοιπόν καί δένδρα καλλιεργούνται εις τούς κήπους πρός στο- 
λισ όν. ’Ά λλα  πάλιν διότι μάς παρέχουσιν ώφελείας άλλου 
είδους, π. χ . ή μωρέα ο /ι διά τούς καρπούς της, αλλά διά τί; 
Αί κυπάρισσοι εις πολλά μέρη φυτε ονται είς τήν βορείαν 
πλευράν τού κήπου ή μία πλησίον τής άλλης διά νά προφυ- 
λάττωσι τά · άλλα δένδρα άπό τον ψυχρόν αυτόν άνεμον. 
"Ε πειτα  τής κυπαρίσσου εινε πολύ χρήσιμος καί ό κορμός.

’Ονομάσατε φυτά, τά όποια καλλιεργοΰμεν δ ά  τά άνθγ, 
των . . .

Τό δενδρολίβανον, τό ήδύοσμον, τό μακεδονήσι, τό άνη- 
Όον διά τί καλλιεργούνται ;

Οί έρέβινθοι, οί κύαμοι, οί φασήολοι διά τί ;
Πώς δυνάμεθα νά όνομάσωμεν τό μέρος τού κήπου, ό'που 

καλλιεργούνται λάχανα υόνον ; —  Λαχανόκηπον. —  "Ανθη 
μόνον ; —  Ανθώνα.

Ε κτός τών δένδρων τών άνθέων καί τών λαχανικών, τί 
•ά λο φυτρώνει είς τούς κήπους ; —  "Αγρια χόρτα. —  Έ κ 
τούτην μερικά στολίζουσι τον κήπον καί χρησιμεύουσιν ώς φάρ
μακα καθώς τά χαμαίμηλα καί αί μολόχαι* άλλα εινε οχι μό- 
•νον άχρηστα, αλλά καί βλαβερά. —  Ποιον βλάπτουσι j —



Τά άμερα χόρτα. —  Διά τοΰτο τί κάμνομεν ; —  Τα έκρι- 
ζοΰμεν αύτά τά άγρια. Β ο τ β  ν ί ζ ε ι ν. —  Είνε καί διά τά 
ζ. άχρηστα αυτά τά χόρτα ; —  Ό χι*  'τρώγονται υπ’ αύτών.
—  Καί διά νά μλ τρώγονται και τά ήμερα, τά εις ημάς
χρήσιμα, άπό τών ζ. μαζί μέ τά άγρια, ποΰ είνε καλόν νά φυ-
τρώνωσιν j "Αν είνε υποκάτω τών δένδρων βλάπτονται υπ’αύ- 
τών τά δένδρα ; —  “Ο χι. τό μιάρος λοιπόν τοΰ νηπου,
όπου είνε μόνον δένδρα άφίνομεν νά φυτρώνωσι τοιαΰτα χόρτα 
καί εκεί είνε δυνατόν νά βόσκωσι πρόβατα καί αίγίδια δεμένα.
—  Δ ιά  τί δεμένα ; Διά τί όχι ίπποι ;

Διά νά αύξηθώσι καί προκοψωσι τά φυτά μόνον αέρα χρει
άζονται άφοΰ φυτευθώσιν η σπαρώσιν : (Λίπασμα, πότισμα, 
σκάλισμα, βοτάνισμα, κλάδευμα άφαίρεσιν τών καμπών κλπ.) 
Είνε δυνατόν νά γείνωσιν αύταί αί έργαοίαι, άν τό έδαφος τοΰ 
κάπου ητο όπως τοΰ λειβαδίου; δηλ. ολον τό έδαφος έσπαρμέ-
μένον η φυτευμένον. —  “Οχι. Είνε /««ρισμένον εις βραγιαίς
(πρασιάς). Πώς σχηματίζονται τά χωρίσματα τών πρασιών · 
—— Συνάγεται χώμα καί γίνεται έν ύψωμα μικρόν. —  Εις τ{ 
χρησιμεύει τό πέριξ τών πρασιών ύψωμα ; —  Έκει πατει ο 
κηπουρός διά νά καλλιεργηση τά φυτά τών πρασιών, καί δεύ
τερον τά υψώματα αύτά δεν άφΐνουοι *.ό ίΐδαρ νά εξέρχεται 
άλλά τό κ ρατοΰσιν Ιντός τών πρασιών διά νά ποτίζο.νται τά 
φυτά. —  Είνε πάντοτε τό έδαφος τών πραοιών χαμηλότερον 
τών π  ερί τάς πρασιάς υψωμάτων, τά όποια χωρίζουσι την μίαν 
πρασιάν από τ*όν άλλην j —  Τό θέρος βέβαια διά νά μένν) τό 
όδωρ εις τά ; πρασιάς πρέπει τό έδαφο, αυτών νά είνε χαμη
λόν. —  Τόν χειμώνα όμως είς τόπους ο ου βρέχει πολύ συχνά, 
τί θά ε γίνετο j —  Θά έπλημμυροϋσαν ι.ί πρασιαί. —  ’Ωφελεί 
τοΰτο τ ά φυτά ; —  Ό χι*  σαπίζουν. — Είνε λοιπόν ανάγκη 
νά είνε b ψηλόν καί τών πρασιών τό έδαφος. Νά όψωθτ, λοιπόν 
τό έδα φος τών πρασιών καί νά τ α π ι ι ν ω θ - ρ  (χαμηλωθη) 
τό χώρισ μα, ό δρομίσκος έκείνος, όπου ιίπομεν ότι πατει δ κη
πουρός ; θ ά  πλημμυρώσι τότε οί δρομίτκοι· τί νά γείντρ λοι
πόν j Οί δρομίτκοι είνε πάντοτε είς το κύτό ΰψος· μόνον αί



πρασκχι γίνονται υψτ.λότεράι τόν χειμώνα καί χάμηλότ^ραι τύ· 
θέρος. —  Τόν χειρ.ώνα υψοΰται τό χώ|λά καί ίτχνϊματϊζετίίιι. 
αύλάκιον^ γίι'νδάκιον περί τας πρασιάς, άλλ* εις τό έσωτερικόν 
μέρος των ίρομίσκων* εκεί κ'ατασταλαζει τό υίώρ τό πε
ρίσσευαν.

Ε?ς εκείνου: του; υγρού; τόΐόυ; εινε ανάγκ’ί  ν* ποτίζωμεν τά 
©υ-ά τόν χειμώνα ; ΙΙώ ; ερχεται τό υίωρ τό ποτιστικόν είς 
τά ; πρασιάς ; —  "Η i t ’ αυλακών εσκαμμίνων έξωθεν τοΰ έν8ς 
εκ των τεσσάρων ίρομίσκων r( i i a  δοχείων έά ξύλου r, αι^^ρό’υ- 
rt λευκοσιδήρου οι τέλος διά σωλιί’νών [Πουγκιά καουτσόυκ).^-' 
Τά δένδρα ιδίως τά μεγάλα ^άτ’ αυτού τόν τρόπον ποδίζονται; 
Ηΐίνε δν,λ. φυτευμ.ένα μέσχ εις β α θ ιά ς  κίίΐ γεμίζεται ή πρασίοι 
άπό ύδωρ διά νά ποτισθωάι τά δέν$|ία ; —  "Οχι· 'άνοίγετβα κ ϊ·  
ριξ τοΰ κορμού τοΰ δένδ,,ου λάκκο; κ.λ.π. Τό ύδωρ, διά τοΰ 
ότοίου ποτίζομεν ~ά; πραάιάς άπ’ ευθεία'; από δ·?ί; Sip^vr,; ΐρ- 
χεται ; _  'Ο χ  ι· συνάγεται πολύ είς δεξαμενήν καί άπό τήν 
δεξαυ.ενήν νύνεται διά τών άυλάκω'ν εις τά; ποασιάς καί είς 
τούς λάκκους τών δένδρων* — Διά τί #χι απ’ ευθείας από τής 
κρήνες ; . . . Εις τάς ίεξαμενάς δπου συχνά μένει υίώρ στά- 
σιμόν ποια φυτά και ποια ζώα έύρισκόντάι · Είς 'τούς κήπους 
ποια ζώα ; Όνομά σατέ (xot ολίγα κηπουρικά έργαλεία.

, Τά φυτά £έν εινε μόνον ευχάριστα £ιά τά άνθη των και ωφέ
λιμα, ίιό τ ι μας καρπούς, φύλλα, ξύλα κλπ. αλλά κ*ί
είς την υγείαν τών Ανθρώπων πολύ, πολύ ώφελοΰσιν. Είσβε 
μικροί καί £έν εννοεί ~ι ακόμη πώς ώφελούσιν είς τήν υγείαν.. 
'Αλλά βοαίύτερον Οά καταλάβετε δτι άν £έν ησαν τά φυτά, ο 
άήρ τον οποίον θά ε’οέπνεόν τά ζ. καί οί άνθρωποι θά ητο θα
νατηφόρος. Εκείνος λοιπόν δ οποίος καταστρέφει £έν£ρα χωρίς 
αιτίαν εΤνε κακός άνθρωπος* βλάπτει καί τόν εαυτόν του καί 
τού; άλλους.

Ποτέ νά μ,ή θραύτητε κλάξον δένίοου. ΕΙνε τούτο αμαρτία. 
Θά τιμωρ^σνι δ Θεό: εκείνον b δποϊος θραύει η εκριζώνει £έν- 
5ρα γο ίρις λόγον, λ λλοίμονον είς εκείνον δ δποΐος άνάπτει



■πυρκαιάν ε.ίς μ^ρος δπου εϊνε πο^λά qxl πυκνά δένδρα ! ! Αυτό; 
εϊνε καθαρά καθαρά φονευς ανθρώπων.

Βις εκείνο τό βουνον διακρίνετ^ δένδρα ; Τά έφύτευσαν άνθρω
ποι ; εϊνε αραιά δ πως είς τούς κήπου; ; Τό μέρος δπου εϊνε 
πολλά δένδρα καί κυρίως φυτρωμένη μόνα των, δχι φυτευμένα 
άπό ανθρώπους καί οχι ό πωροφόρα ψέγεται δάσος. Θά σάς οδη
γήσω είς δφσος τι δταγ καιρός κατήλληλο; έλθν).

Η .Δ. Ε Δ.

Είς τους κήπου.; είπομεν οτι καλλιεργούνται πολλά δένδρα 
«7?ωροφόρχ. ’Ονομάσατε δύο τρία τοιαΰτα . . . Γνωρίζετε τοϋτο 
τί εινε ; (δεικνύει ραιχραγ μηλέα,ν, έκφυτωρίου ολόκληρον, δηλ. 
μετά των ριζών, ληφθεϊσαν). Δεν τό γνωρίζετε* αλλά θά γνω
ρίζατε βεβαίως τράτα (δεικνύει μήλον).— Τούτο εϊνε Sv μτλον. 
Αυτά εϊνε τρία μ ίλα . Ιΐοΰ ευρίσκομεν τα μήλα ; Ή  μηλέα τί 
*αρτςόν φέρει ; Πρώτον φά όμιλήσριμεν περί του δένδρου καί 
ύστερον περί τογ καρπρϋ δηλ. πρώτον περί της . . . ;— μηλέας
καί ύστερον περί του μήλου.

Τό μικρό αυτό δενδράκι εϊνε μηλέα αλλά καρπούς δεν εφε» 
ρεν ακόμη. *Αν είχε καρποφορήσει θ,ά ήτο δυνατόν νά την φέρο> 
*ί^ την αίθουσαν ; I ίόσον μεγάλαι εϊνε συνήθως αί μηλέαι ; 
Μεταφέρονται λοιπόν εδ)ραλα} Εις τό κάτι» μέρος αυτού τί εϊνε;—  
Ρ̂ \ ρίζαι.— Φαίνονται δλων των δένδρο>ν αί ρίζαι.—· Ο /ι εϊνε 
μέσα εις την γην.— Διά τί ; — Διά νά στηρίζωνται τά δένδρα. 
( ’Εάν οί μαθ. δεν δώσωσιν αυτήν την άπάντησιν, ό διδ. έρωτα. 
Τί κάμνομεν δίαν θέλο>μεν νά στήσωμεν ορθόν δν μακρόν ξύλον, 
φούρκα π. χ . η στάλαν τηλεγραφικόν ·— ίϊυθίζομεν είς την γην 
τό κατώτερον άκρον.— "Αν δεν έκάμνομεν τούτο ;— Θά £πι- 
π ^ ν  αμέσως η καί δεν θά έστέκιτο διό).ου.— Καί τά δένδρα 
λο»πόν, τά όποια πρέπει δρθια νά στέκωνται, πρέπει νά στηρί- 
ζωνται. ί |ώ ; γίνεται τούτο ;— Διά των ριζώ'·. Έάν τό δεν- 
δράκι αυτό τό ρτηρίξω άλλον τρόμον ώστε νά μή πίπτη,
M V  τ*ί μ ζ« ί τρυ τ '·5 γ$ί> ε ' * νω *w0 την γην, θά
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προκόφγ,ρ—*Οχι θά ξ-'ρανθτ).— Τά φύλλα του τί θά πάθωσι;—  
Κ ατ’ άρχάς θά μ,αοχνθώσιν, ύστερον θά γέίνωσι κιτρινοκόκκινα 
καί επί' τέλους Θά πετ.··>σι.—Τούτο δεικνύει δτι αί ρίζαι δέν 
χρησιμ.εύουσι μ.όνον διά νά στηρίζωσι τό δένδρον. Τί άλλο κά- 
μνουσιν ; . . . Τό μικρόν παιδίον καί τό μικρόν ζ. τί χρειάζον
ται διά νά αύξηθώσι ;—Τροφήν.— Τά μεγάλα ζώα καί οί άν
θρωποι τί χρειάζονται διά νά ζήσωσι ; —Τροφήν.— Όμοίως καί 
τό δένδρον διά νά μεγαλώσφ δταν είνε μικρόν καί διά νά μή 
Ε υ.ρανθή άφοϋ μεγαλώση, εχει ανάγκην τροφής. Πολλών δέ τρο
φήν λαμβάνει άπό τήν γ·?,ν·. διά τίνος ; . . . Διά τών ριζών 
απορροφά τροφήν άπό τήν γην. Αί ρίζαι λοιπόν χρησιμεύουσι 
διά νά . . . .  καί  διά -/ά . . . .  Τήν τροφήν δέν άπορροφώσιν αί 
μεγάλαι και χονδράI ρ ζαι αλλά τά μικρά ριζίδια τά όμοιά- 
ζοντα προς τρίχας, \·ΰ*ν άφήσω επί τού εδάφους τοϋτο τό μι
κρόν δένδρον εϊπετε ότι θά ξηρανθή. ΙΙώς εινε δυνατόν νά σωθή ; 
— Έ άν φυτευθφ πάλιν.— Διά τί δταν φυτεύωμεν δένδρον πα- 
τοΰμεν τό χώμα καί δέν τό ρίπτομεν άπαλά απαλά ;— Διά νά 
έγγίσυίσιν αί μικραί ρίζαι τό χώμα, ώστε νάπορροφώσιν άπ* 
αυτό τήν τροφήν.— Αΰ:ός είνε καί ό λόγος διά τόν όποιον αμέ
σως μετά τήν φύτευοιν -ποτίζομεν τό δένδρον* θέλομεν νά κ α- 
τ α κ α θ ί σ r, τό χώμα. Χθες μετεφύτευσα τούτο τό φυτόν (ό 
διδ. δεικνύει ό'ντως Οάυ.νον μεταφυτευμένον). Διά τί έμαράνθη" 
σαν ολίγον τά φύλλα του ; Δέν έκόπ/σαν πολλά ριζίδια κατά 
τήν εκρίζωσιν ; Και τά άπομείναντα ήρχισαν αμέσως μετά 
τ ήν μεταφύτευσιν νά ρ>φώσι τροφήν ; "Εως ού λοιπόν άρχίσωσι 
τά υπάρχοντα ριζίδια νά λαμβάνωσι τροφήν άπό τό έδαφος, τό 
Φυτιν θά εινε είς τοιαύτην κατάστασιν. 'Ύστερον θζναλάοφ 
κατόπιν θά φυτρώσωσι καί άλλα ριζίδια καί τό φυτόν θαύξανν).

Δείξκτε τί μέρος εΥχεται μετά τάς ρίζας. Αυτό λέγεται κορ
μός. Πιο; ώνομάσαμε-' εκείνα τά φυτά τά όποια δέν έχουσιν 
ένα κορμόν άλλ’ αμέσως έπειτα άπό τά; ρίζας, εκεί δ που τό 
φυτόν φυτρώνει έξω τής γης, εχει πολλούς κλάδους μέ φύλλα j 
— Θάμνους.— Εινε θάμνος ή μηλέα ; διά τί ό'χι ; Τί σχήμα 
έχει ό κορμό; τών δένδρων j— Κυλινδρικόν.— Τί χρώμα j Αυτό



τό χρώμα έχει καί μέσα · δοκιμάσατε* άφαιρέσατε μικρόν μέρος 
τής εξωτερικής έ π ι δ ε ρ μ ί 5 ο ς .  Βλέπετε δ η  μέσα έχει άλλο 
χρώμα και παραμέσα άλλο. Δοκιμάσατε τήν έπιδερμίδα διά 
τής χειρό;. Εϊνε τραχεία ; —Μαλακή. —Νά λέγετε καλλίτερβν 
λ ε ί α .  Μαλακό; λέγεται έκεΐνο; δ όποιο; μαλάσσεται π. χ. δ 
κτίοός δταν εινε ολίγον θερμό;· λείο; αυτό; b όποιο; δεν εϊνε 
τρα/ύ;. ' Ενθυμνιθήτε τήν σανίδα πώς εινε πριν πλανισθνί καί 
πώ; εινε άφοΰ πλανίσθίΐ. Τραχεία καί λεία.—Μαλακή δμως 
δεν εινε ποτέ. (Καθόλου παρατηρούμεν δτι καλόν εινε προ του 
κυρίου μαθήματος νά γίνεται ή έρμηνεία τών νέοιν διών. Ά λ λ ’ 
Ικ πείρα; γνωρίζω καί τοΰτ) δτι έντυποΰται β θύτερον δ τέως 
άγνωσ ο; δρος, άν »ιδα θνί ά'ριβώ; καθ’ ήν στιγμήν αισθάνε
ται ό μαθ. τήν άνάγκτ,ν αύτοΰ) λεία διατηρείται ή επιφάνεια 
αυτή καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής ζοιής του δένδρου ; (Δεικνύει 
τενάχι^ν χονδρού κλάδου παλαιά; μηλέας). Δοκιμάσατε.— Γί
νεται τ57χεΐα.— Διά μια; καί άίφνιδίω; ;— "Οχι όλίγ ν κατ 
όλ γον γίνεται τ ρ α χ υ τ έ ρ α .  ΙΙαραβολή κορμών νεαρ ΰ δ ν- 
δρου καί γ* ραίου. Β αχύ ερος—μακρύτερος, λεπτότερος -  πα
χύτερος, /ειότερ ς (κα ά τήν εξωτερικήν έπιφάνειαν) τραχύτε- 
ρος, τρυφερ τερος— σκλτ,ρότερος. <

(ΔΓ έ πιδείξεως διδάσκονται οί >, αθ. τήν διάκρισιν του φλ;ι- 
οΰ ναι τοΰ ξυλώδους μέρους το κορμού).

Μετά τ  ν κ ρμόν τί έρχεται ;— "Ερχονται οί κλάδοι. — ΙΙώ; 
φαίνεται δτ έσχτιματίσθιησαν Έχωρίσθκι b είς κορμός είς 
πολλούς μικρούς. —  Ουτω καί έκαστος τών κλάδων τούτω ν 
μερίζεται είς μικροτέρους. ‘Ο κορμό; ή δ κλάδο; λογίζεται εύ- 
κολώτερον ; Ό  κλάδος. —  ”Αν εϊνε πολλών έτών δένδρον καί 
πολύ άνεπτυγμ,ένον ; — Ούτε δ κορμός ούτε δ κλζδο;, άλλα 
μόνον οί μικροί κλάδο-. Ό  κλάδος δ δποΐο; λογίζεται ευκόλως 
λέγεται ε ύ κ α μ π τ ο ς .  Ενός καί τοΰ αύτοϋ δένδρου λ α μ 
βάνω δύο κλάδους τό» ένα λεπτότερον τοΰ άλλου. *0 λεπτό
τερος θά εΐ'ε καί . . .  —  Εύκαμπτότερος.

—* Ό  κορμός εϊπομεν δτι μερίζεται είς κλάδους. Ήξεύρετε 
πώς λέγονται αύτά τά έξογκώματα, τά δποϊα βλέπετε έδώ καί
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έκεΐ είς τούς κλάδους ; Αύιά λέγονται ό φ θ α λ υ ο ί ·  απ’ αύ->0 ' <* ' ' J ' ' ' · r ( X * . ,
τους τού; δφθαλμοΰς γίνονται νέοι βλαστοί καί φύλλα καί 
άνθ#. Εις ποίαν εποχήν γίνεται τούτο ;

Δεϊξον έν φύλλον. Τί χρώμα εχουσι τά φύλλα ; Διατηρούν
ται πάντοτε πράσινα ; Πότε κιτρινίζουν ; Τί ίγειναν τά φύλλα 
αύτοΰ τοΰ κλάδου : Πότε έπεσαν : Πίπτουσιν όλων τών δέν-ι · ι / /κ
δρων τ<κ φύλλα ; Πώς ώνομάσαμεν sec άλλο μάθημα τά δέν

δρα, τά όποια, διατηροΰσι καί τον χειμώνα τά φύλλα $ Είς 
τάς αύλάς ποια δένδρα προτιμώνται ; Είς τάς όδοΰς τών πό
λεμων ποια ; Διά τί καί είς τάς όδοΰς τών πόλεων προτιμότερα 
τά φυλλοβόλα ; (Διά νά μ·/) έμποδίζωνται at άκτΐνε: τοΰ ήλιου 
νά„ πρ,οσπίπτωσιν επί τοΰ εδάφους καί επί τών πρός την όδόν 
τοίχων καί παραθύρων τών οίκιών.) Σημ/Υποτίθενται, προδεδι- 
δαγμένα τά περί αυλής.

Έ χουσ ιν  ολα τά φύλλα τής μν,λέας τό αυτό μέγεθος ; —  
Τά. περισσότερα ναί· άλλ’ υπάρχουσι καί ολίγα μικρότερα. —  
Εχουσι τό αυτό σχήμα ρ —  Ναι. —  Τί σχήμα έχουσιν j 

Εΐνε εντελώς στρογγυλά ; "Αν ήσαν εντελώς στρογγυλά έπρεπε 
τόΓμήκος νά είνε ίσον προς τό πλάτος.· είνε ; —  "Οχι· τό μή
κος εϊνε μεγαλείτερον. Ένθυμεΐσθε^ πώς ώνομάσαμεν τον κορ
μόν τοΰ καναρίου, έζ αιτίας,τοΰ σχήματός τςυ ; —  ωοειδή.

Τό φύλλον δεν έχει τό σχήμα τοΰ ωοΰ, άλλ’ ομοιάζει μέ 
εκείνο, τό όποιο,ν βλέπομεν, άν χωρίσωμεν είς δύο ίσα μέρη 
κατά μ ήκος ίν ω^ν πολύ βρασμένον. Δεν Βλέπομεν. τότε 
έν τοιοΰτον (γράφει επί τοΰ πίνακο; ό διδάσκαλος έλλει- 
ψ.ιν) σχήμ.α ; "Αν είς τό τοιοΰτον σχήμα καταστήσωμεν όζύ- 
τερον ; Είπομεν άλλοτε τήν λέζιν αυτήν καί θά ε^θυμεισθε ότι 
σηυ-αίνει μυτερώτερον, άν καταστήσωμεν τό Ιν ά.κρον όξύτερον, 
θά εχωμεν περίπου τό σχήμα τοΰ φύλλου τής μηλέας. (‘Ο δ,ιδ. 
μεταποιεί, τή ελ,λ ιψιν είς ^χήμα ομοιον τώ τοΰ φύλλου) 
Ά λ λ ’ άς ίδωμεν μήπως είνε, καί άλλη δ αφορά. ((>ί μαθ. δο- 
κίμάζουσι τά περιφερικά πέοατα τοΰ φύλλου καί βλέπουσιν ότι 
εΐνε.φύλ-λρν οδοντωτόν.) Ποιον έργαλεΐον εχει τοιούτους -όδόν- 
Tsy τ Τό, πρι.όνρ. (Ό  διδ. ιχνογραφεί επί τοΰ πίνακος όδον-



τωτόν φύλλον) Τό ψύλλον πόσας δψει; έχει ; Πρός τί μέρος, 
εινε ιστραμμέν* ή μία καί πρός τί ί} άλλη j "Εχουσι τό αυτό 
χρώμα ή πρό; την γην καί. ή αντίθετος οψις ; Εϊνε εζ ίσου 
λεΐαι j Δέν φαίνεται δτι ή κατωτέρα επιφάνεια εινε σκεδα
σμένη μέ ολίγον χνούδι ; Ποια όπωρικά εχουσι τ*ήν επιφά
νειαν σκεπασμένην μέ τοιοϋτον χνούδι ; Ή  ανώτερα δέν 
φαίνεται δτι γυαλίζει περισσότερον · *Οσα πράγματα 
Ιχβυαι γυαλάδα, λάμψήν τοιαότην. λέγονται σ τ ι λ π ν ά .  
Είπε πράγματα Ιχοντα στιλπνήν επιφάνειαν . . .  *0 χάρτης 
ούτος παραβαλλόμινος πρός έκεϊνον τί εινε ; —— Στιλπνότερος.

Τό φύλλον εινε κολλημένον %η ευθείας είς τόν κλάξον : —  
"Οχι. Τό φύλλον έχει ουράν και τό άλλο άκρον τής ούρα; είγε 
Χ9λλημμένον είς τόν κλάξον. "Αλλοτε Θά σάς δείξω καί χωρίς 
ουράν φύλλα. Σήμερον ήμπορεΐτε νά μάΘητε δτι ή ουρά λέγε
ται μ ί σ χ  ο ς.

Αί εννοια ι : «ΰκαμσΐ'ον, εΰθρανύτον, ελα σ τικόν.

Τί εινε τούτο ; —  Δένδρον. —  ΓΙώς ονομάζεται τούτο τό 
μέρος; —  Κορμός. —  Τούτο j - r  Κλάδος. Παραβολή : ό 
κορμός εινε παχύτερος, σκληρότερος, τραχύτερος ό φλοιό; του, 
*0 κλάδο; εϊνε λεπτότερος, τρυφερώτερο; καί έχει φλοιόν λειό· 
τερον. Θά ίδωμεν δτι υπάρ/ουσι καί άλλαι διαφοραί. (*0 διδ'ν 
λ ,γ ίζ  ει κλάδον). Φρόντισον νά κάμψης καί συ τόν κλάξον.

Δοκίμασον νά κάμψης τόν κορμόν. Ποιο; κάμπτεται εύκολώ- 
τερον ; Λοιπόν ό κλάδας εινε καί εύκαμπτότερο; τού κορμού.
Αν τό δένδρον εϊνε πολλών ετών καί πολύ άνεπτ γμένον, ό 

κςρμός Θά εϊνε πολύ παχύ; καί δέν κάμπτεται. Τότε λέγεται 
{ κ α μ π τ ο ς .  Εϊνε δυνατόν νά εινε καί οί κλάδοι άκαμπτοι } 

*Λν εϊνε κα ί οί κλάδοι άκαμπτοι, τί Θά εινε εύκαμπτον* 
—  Τά κλωνάρια. —  "Εχω τού αυτού δένδρου κλάδον λεπτότε- 

**ϊ παχύτερον; τίς εινε εύκαμπτό τ^ρος ; 'Εάν μετά πολ. 
λής φυνάμεως προσπαθήσω νά κςμψω κλάδον άκαμπτον, τ ί  Θά 
ΥιΦΐ ί —  β ά  oifdcri. —  Α ντί νά λέγωρεν σπάζω $ σ^4ωί
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ε&νε καλλί ε ον νά λέγωμεν θραύω. Ό  άκαμπτος λοιπόν κλά
δος θά θραυσθν}. 'Εκείνο τό δποίο' ευκόλως θραύεται λ γεται 
εύθραυστον. Το αβάκων σας -.1 είνε j ή ύελος ; τά πήλινα 
αγγεία ;

(Δεικνύει δ α δ . κλάξον αμπέλου ξηρόν καί χλωρόν ) Οί δύο 
αυτοί κλάδ ι από τό αυτό φυτόν εκόπησαν. Θραύονται με ίσην 
ευκολίαν ; —  *Οχι. —  Εκείνος δ δποΐος θραύεται εύκολώτε- 
ρον πώς θά όνομασθφ ; Πω: ώνομάσαμεν εκείνον, ο δποΐος κάμ
πτεται ευκολώτερον ; — Ευκαμπτότερον. —  Έ χει ον λοιπόν 
δ δποΐο; θραύ ται εύκολώτερ:ν · —  Εύθρα στότερον. — Έ κ  των 
δύο «ύ'.ών τίς είνε εύθραυστότερος · Τί επαθε εκείνος καί 
εγεινεν ευθραυττύτεοος ; Τ; εφυγεν απ’ αυτόν με τόν καιρόν ; 
—  Τό ύίωρ έ'φυγε καί Ιξηράνθη. —  Λοιπόν ό ξηρότερος εινε 
καί . . . ευκαμπτότερος. —  Πώς θά όνομά τωμεν τόν ογι ξη
ρόν ; —  Χλωρόν. —  Τί κάμνομεν λοιπόν όταν είνε ανάγκη νά 
κάμψιομεν ξύλον τι καί φοβούμενα μή θραυτθη ; Τά στέφανα 
όλων των βυτίων είνε σιδηρά ; Τά ξύλινα ήταν άπ’ άρ/ης 
στρογγυλά η ^ιά της κάμψεως εγειναν ; τί κάμνομεν λοιπόν 
5ιά νά καταστνίτωμεν ευκαμπτότερα τά ξύλα καί νά μ·); θραύ- 
ωνται j —— Τά βυθίζομεν είς τό υό cop. — Γίνεται εύκαμπτό- 
τερος καί δ χονδρός χάρτης, άν βυθισθίϊ εις τό ύδωρ ; Τό 
δέμα ; Ό  κηρός j Ό  σίδηρος ; Διά τί όχι δ κηρός ούτε δ σί
δηρος ; . . . Εισέρχεται τό ύδωρ εις τόν κηρόν καί τόν σίδη
ρον μέσα ό'πίος εις τόν χονδρόν χάρτην ; ’Εάν £χω δύο κλάδους 
του αυτού πάχους, αλλά διαφόρων δένδρων, π. χ . συκης καί 
μωρέας, νομίζετε ό'τι είνε έξ ίσου εύθραυστοι ; Προσθέτω καί 
τούτο ότι είνε χλωροί καί οί δύο. 'Ο της συκης θραύεται ευ
κολώτερον. Έ ν  τεμάχιον σανίδο; καί ραβδίον έκ τών συνδε* 
όντων τους πόδας τών καθισμάτων είνε έξ ίσου εύθραυστα ; 
Βλέπετε λοιπ ν ότι μερικά ξύλα φ υ σ ι κ ά  θραύονται εύκο- 
λώτερον ά'λλων.

( Ό  διδ. δεικνύει τεμάχιον ζύμης κυλινδρικού σχνματος, ώς 
πλάττουσι την ζύμην at γυναίκες tva κατασκευασωσι κουλού
ρια.) Είνε εύκαμπτος υλη ; Δοκιμάσατε. (*0 διδάσκαλος τυλίσ*
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βει είς κύκλον κλαδίσκου χλωρόν ίτέας, λύγου κ. τ. τ.) Είνε 
καί τούτο εύκαμπτον ; Ποιαν διαφοράν εύρίσκετε μεταξύ τών 
δύο αυτών υλών, τή; ζύμης καί του κλάδου~γ ’Αφήσατε ελεύ
θερα καί τά ούο. Τί παρατηρείτε j . . . Τά σώματα, τά όποια 
κάμπτονται η συστέλλονται η μηκύνονται καί επανέρχονται 
ευκόλως εις τ^ν θέσιν, την οποίαν είχον πρύτερον, λέγονται 
ελαστικά. Παρατηρήσατε τούτο τό τεμάχιον τού άρτου. (Πιέζει 
δια τή; χειρός σ δ ά σ κ α λ ο ; τεμάχιον άρτου καί άφίνει άμέ- 
σως αυτό ελεύθερον.) Είνε ελαστικόν σώμα $ Διά τί παραδε- 
χύμεθα δτι είνε ;

Έάν λάβω τό άκρον κλάδου δένδρου τίνος καί τό σύρω πρός 
τά κάτω, άλλάσσει θέσιν άν άφήσω τόν κ λάδον, τί γίνεται j 
—  έπανέρχεται εις τήν θέσιν του. —  Είνε λοιπόν Ιλαστικύς. 
Πολλά παιδία παίζουν άσχημον παιγνίδιο ν με τούς ελαστι
κούς κλάδους τών δένδρων. Κρεμιόνται από τό άκρον ενός 
κλάδου καί σύρουσιν αυτόν πρός τά κάτω. Ό  κλάδος άνυψού- 
ται καί άνυψοΐ καί τό παιδίον· διαδοχικώς επαναλαμβάνεται 
αυτή ή κίνησις καί διασκεδάζουσι τά παιδία· άλλά - ί  έινε φό
βο; μά συμβνί ; — Μή θραυσθη b κλάδος καί πέστρ κάτι») τό 
παιδίον καί κτυπηθφ καί από τόν κλάξον.

Ό  σίδηρος είνε έλαστικός ; (Δοκιμάζουσιν οί μαθηταί διά
φορα τεμάχια σιδήρου *αΐ χάλυβο; καί μολύβιου καί ύέλου.)

Έ κ  τών ύφασμάτων τά μετάξινα είνε πολύ έλαστικά. ("Ι
σως δέν είνε αδύνατον νά δανεισθνί δ διδ . μανδήλιον μεταξω
τόν ί*α έπιδείξφ τούτο τοϊς μαθηταΐς. Τυλίσσει καί κλείει 
αυτό έν τή παλάμ-ρ του, άφινόμενον ό* έλεύθερον άνακτα τό 
πρύτερον σχήμα, χωρίς ν’ άπομείνωσι πτυχαί.)

Σημ. "Αν διδαχθ^ τό μάθημα τούτο πρό τού περί μηλέας, 
άνάγκη κατά την άνάλυσιν νά έρμηνευθώσιν οί όροι : κορμός, 
φλοιός, τραχύς, λεϊος.
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Τί είνε τοΰτο,; Ποΰ ευρίσκρυσιν o.j άνφοωττοι τά μήλα J ("Αν 
οί. μαθηταί άπαντήσωσιν «εις τή 1 αγοράν» η β;εις τά οπωροπω
λεία», b δ δ, έρωτα- έκ νέου ποΰ εύρον τά μ,ήλχ οί πωλοΰντε; 
α.4 ί?0 Τά, κατασκευάζουσιν οί άνθρωποι ; —  "Οχι· γίνονται 
επάνω είς τά.ςΑ μτιλέας. —  Ειπετρ καλλίτερον· «αί μνιλέη 
παράγουσι μήλα. Τό μ,ήλον είνε καρπό. τήςν μνιλέας». Είνε, 
κατάλληλον ν» κόπτεται άπό τήν μηλέαν καί νά τρώγεται εις 
δποιανδήποτε εποχήν τό μν,λον ; Πότε, πρέπει νά κοπή ; (Διδά
σκεται ή σνιμ. των ορών : άωρος, ώριμος, ώριμάζειν.)

Πόσον μέγα,εινε τοϋτο τό μ,ήλον ; (Οί. μαθ. οφείλουσι νά 
παραβάλω σμ τό έπιδεικνυόμενον μ/ήλον κατά τό μέγεθος προ», 
ά'λλα πράγματα γ,νωστά και ιδίως προς, άλλους καρπούς.) Ή το  
άφ’ ό', ου άνεφάνν; επί τής α-λέας τόσον,; —  'Ο χ ι·  ήτο μιαρόν 
π,ολΰ κα,ί έμεγάλιοσεν, όλίγρν κατ’ ολίγον.—  Ποΰ μέσα νο/ί" 
ζετε ότι έξεφύτρωσε.ν ; —  Μέσα εις τό άνθρς. τή: μηλέας. ("Αν 
μαθ. αγνοώ σι τρΰτο, θά( τό είπη ό, διδ,) Γνωρίζετε τί χρώμα 
έχει τή; μηλέας τ ί  άνθρς ; II,φς φαί ον τ̂αι ρακρόθεν αί ά.νθι 
σμέναι μν,λέ ι ; (Καλόν είνε νά έπιδείχθή κατά τήν στιγμήν 
ταύτην κλάδος άνθ,ούσ/,ς μηλέας.) IΙότε^ ανθεί ή μ.. ; γνωρί
ζετε δέμ$,ρο.ν, τό όπρΐον, ανθεί πρό τής άνοιξεως ; (Ή  άμυγ- 
δα,λή.):—  Φαρταρθήτε πόσον ωραία, είνε, τά δένδρ x ανθισμένα,, 
civ μάλιστα είνε πολλά εις ενα κήπον,! ! καί πόσον άθλια είνε 
τά πμιδία, τά όπρία βλάπτ υν τά δένδρα ! Τί χρώμα έχει 
τοΰτο -τό μ.ήλον ; Ι ί̂νε όλα, τά μήλα ί οιαϋτα κατά τό χρώμα^;
*Ι,̂ .ού μ,ήλον, τοΰ όπρ,ίρυ τό χρώμα, είνε μεν κιτρινωπόν, αλλά 
κλίνει,προς τό, πράσινον,καί δεν έχει διόλου^κόκκινον χρώμα... 
Καί άωρον είχεν ωσαύτως δύο χρώματα ; —  Τά άιυρα μήλα 
είνε πράσινα ; —  'Ως τά φύλλα ; —  "Οχι* ανοικτότερα. —  
Τά δύο αυτά χρώματα, τά οποία βλέπομεν εις τήν εξωτερικήν 
επιφάνειαν τοΰ μήλου είνε καί μέσα ; —  Ό χ ι .  —  Μόν:ς λοι
πόν ο φλοιός ΐ'γζι αυτά τά χρώματα.Άφαίρεσον μέρος τοΰ φλ:ΐοΰ



μετά προσοχής. Παοατήρ/.σον τήν εσωτερικήν αυτόΰ επιφά
νειαν* £χει τδ αυτό και έξωθεν χρώμα ; *Γρώγομεν καί τόν 
φλοιόν ; Τδ έντδ; έκεΐνο τδ όποιον τρώγωμεν r  χρώμα έχει ; 
(Άφαιρεΐται διά μαχαιριδίου μέρος του επικα^πίου). Τρίψατε 
έλαφρώς τδ μήλον μέ τάς χεΐράς σας. —  Πώς εινε ή επιφά
νεια του; —  Λεία. —  Καί ιπείδή φαίνεται δτι γυαλίζει πώς 
θά ·νομασθνί ; —  Στιλπνή. —  Τί σχήρία έχουσι τά μ. ; ( Ό  
διδ. δεικνύει μήλα διάφορα οπωσδήποτε >ατά τδ σχήμα.)—  
Ά λ λ α  εϊνε στρογγυλότερα, άλλα μακρουλώνερα.^Αν τδ μάθημα 
διδάσκωνται μαθ. τής β'τάξεοις »υνατδν να άντικατασταθή ή λ'έ- 
ξις διά τής λ. «τεπιμηκέστερα»). Τά έπιμηκέστερα όμοιάζουσ ν 
δλίγον πρδ; ωόν. Πώς λοιπόν δύνανται νά δνομασθώσι ; . . . . 
Αυτό εινε στρογγυλόν, άλλ’ tive εντελώς στρογγυλόν ώς τδ 
τόπι ; * 0 / ι .  Έ γ ε ι δύο λακκίσκους* τον ενα είς τό μέρος οπού 
εινε κολλημένη ή ουρά καί τον "άλλον είς τδ αντίθετον άκρον.
___ ι ■ _ τ

Πώς ονομάζεται άλλως ή ουρά ; Τρώγεται δ μίσχος ; Διά τί 
ί χ ι ; Οί μαθηταί τοΰ πρώτου θρανίου νά κόψωσι τά μήλα των, 
(εϊνε καλόν έκαστος μαθητής νά φέρνι μεθ’ έαυτοΰ μήλον κατά 
συ^βουλ/ιν του δα σ κά λου) από τοΰ ενός λακκίακου είς τόν άλ
λον. Ίδετε  τδ μέρος, όθεν διήλθε τό μαχαιρίδιον. ’Ιχνογραφή
σατε 0λον τό σχήμ,α. Οί μαθηταί τοΰ β' θρανίου νά κόψωσι τά 
μήλά των ώς κόπτομεν συνήθο>ς τά λεμόνια. Στρέψατε ουτω τά 
τεμάχια αυτά ώστε νά βλέπετε τό μ.έρος όθεν διήλθε τδ μα_ 
χαιρίδιον. Τδ σχήμα αυτό διαφέρει τοΰ προηγουμένου ; —  Εϊνε 
εντελώς στρογγυλόν ; —  Ιχνογραφήσατε αυτό ΙπΙ τών άβακίων 
σας. Αυτή ή στρογγυλή * ραμμή, τήν οποίαν ’χνογραφήσατε 
λέγετε π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α .  Τό εντός τής περιφερείας μέρος τοΰ 
άβακίου λεγεται κύκλος. Γράφω καί εγώ περιφέρειαν επί τοΰ 
πίνακος διά τής κιμωλίας. Εϊνε καί κύκλος ; Τί .χρώμα εχει 
ή περιφέρεια ; —  Λευκόν ώ; ή κιμ,ωλία. —  Τί χρώμα δ σί
κλος ; —  Μελανόν ώς πΐναξ. —  Εννοείτε ω; τό χρώμα τοΰ 
ξύλου, τή; σανίδος ; —  Οχι* ώς τδ χρώμα τό απέξω τοΰ 
πίνακος. —— Είπετε καλλίτερον «ώς τδ χρώμα, τδ όποιον |χ ε ΐ 
αυτή ή έπιφάνεια τοΰ πίνακος». ("Αν γράψω περιφέρειαν διά
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μελάνης επί χάρτου λευκού, τι χρώμα θά έχη ό κύκλος καί τί 
χρώμα ή περιφέρεια ; Εις καθέν τών δύο τεμαχίων τοΰ μ,ήλου 
από τί άποτελεΐται ή περιφέρεια ; Ά π ό  τά άκρα τοΰ φλοιού. 
—- Τί χρώμα έχει ό κύκλος ; —  Τό χρώμα τοΰ εσωτερικού μέ- 
ρ υς τ  ύ μήλ',υ. (Σημ. Εύνόητον οτι οι αυστηροί τηρηταί τφν 
διδακτικών σταδίων θά διδάζωσι κατά τήν άνάλυσιν οσα περ1 
περιφερείας και κύκλου έν τούτιρ τφ μαθήματι λέγονται).

(Οί μαθ. γεύονται διαφόρων μήλων, ϊνα γνωρίσωσι τον χυ
μόν.) Τήν αυτήν γεΰσιν παρέχουσι καί τά δύο αυτά είδη τών 
μήλων ; —■ Τούτο εΐνε γλυκύτερον, έ·εΐνο είνε ξινώτερον. Δο
κιμάσατε καί άπό τούτου; τό όποιον Ικόπ·/) πριν ώριμάση. Πώς 
εινε ό /  υ μ ό ς αυτού, δνλ. ή γεύσις ; —  Στυφός, άνοστος. 
Τα έχοντα χ υ μ ό ν  δξινον λέγονται ζινόμηλα, διατηρούνται 
επί πολλούς μίνας καί άναδίδουσιν οσμήν εύάρεστον, εινε εύοσ
μα. Διά τήν οσμήν αυτών εις τινας τ.πους αί γυναίκες τά θέ- 
τουσιν εις τά κιβοό τια (κασσέλας), ό'που έχουσιν ενδύματα.

Έ ά ν κοπανίσωμ,εν μήλον καί πιέσωμεν ύστερον αυτό ώστε 
νά χυθή ό'λον τό υγρόν, ό ζωμό; (οπός), ποιος εΤνε ό χυμός τού 
άπομείναντος στερεού μέρους j —  Δεν έχει χυμόν.—  Διατηρεί 
τό αυτό χρώμα $ (Ο ί μαθηταί κάμνουσιν ό',τι λέγει ό δ.) Τί 
εύρετε είς τό κέντρον τού μήλου ; Έγγίζουσιν εις την σάρκα 
τού μ. οί πυρήνες ; -· ΕΤνε μέσα είς ιδιαιτέρας θήκας. Έκό- 
ψατε τό μήλον είς δύο μέρη ώς λεμόνιον. Έκόπησαν καί οί 
πυρήνες. Εκβάλετε αυτούς* παρατηρήσατε μόνον τό έκ τών 
θηκών τών πυρήνων άποτελούμενον σχήμα καί ιχνογραφήσατε 
επί τών άβακίων όμοιον προς αυτό. Μέ τί ομοιάζει ή ύλη εκείνη 
εκ τής οποίας εΐνε κατεσ/ευασμέναι αί θήκαι. Δοκιμ-άσατε διά 
τών χειρών καί τών όδόντων. ΕΤνε μ,αλακή ώς ή σάρζ τού μ. · 
—  Σκλορά. —-· Σκληροτέρα τού φλοιού. —  ‘Η επιφάνεια της; 
Λεία. —  Τί χρώ μα έχει ό πυρήν ; —  Τό αυτό χρώμα έχει 
καί εντός ; ’Εκ πόσων τεμαχίων συνίσταται ; Δέν όμοιάζουσι 
προς μικρά αμύγδαλα ; Αί δύο αύταί μικραί καί λευκαί πλά
κες άποτελούσι τό σ π έ ρ μ. α. Πόσα περικαλύμματα έχει τό 
σπέρμα ; .—■ 1 ον Τον μαλακόν καί μαυρειδερόν εκείνον φλοιόν.



( Ό  διδ. δει κνύει) 2ον Τό σκλ ηρόν δέρμα τής θήκης του πυρ 7- 
νος. 3 (ΐν την σάρκα του μήλου 4ον τ ν φλοιόν τοΰ μ.

Ά πό  δλ* αυτά τά μέρη τοΰ μ. ποιον νομίζετε εϊνε τδ σπου- 
δαιότςρον · Διά τον άνθρωπον βεβαίως τό χρησιρ-ώτερσν εϊνε 
ή σαρξ, άλλ* άν δέν ήτο τό σπέρμα. δέν θά ειχομεν μηλέας, 
οΰτε μήλα. Διά τοΰτο εϊνε καί τόσον καλά προφυλαγμένον. 
Αυτά τά σπέρματα θέτομεν εϊ; τήν γην καί φυτρώνουσι μηλέαι. 
Πώς άλλως εϊνε δυνατόν νά πολλαπλάοιασθώσιν αί μηλέαι ;

Χρησιμότης μήλων. Τρώγονται αί όπώραι* κατασκευάζονται 
κομπόσται καί άλλα γλυκύσματα. Είς κλίματα ψυχρά όπου 
διόλου δέν ευδοκιμεί ή εϊνε σπανία ή άμπελος κατασκευάζεται 
έκ των μήλων εϊδος οϊνου.

Καθ’ δμοιον τρόπον πραγματευόμεθα περί άχράδος καί ύστε
ρον καλούνται οί μαθηταί νά συγκρινωσι τάς δύο αύτάς ο
πώρας.

Έπιδεικνύομεν άγρια αχλάδια (γκόριτσα λεγόμενα) καί κλά- 
δον τού παράγοντος αυτά δένδρου. *0 κλάδος ούτος παραβάλ
λεται πρός κλάδον ήμερου άχράδος. Καί ώραιότερον καί άκινδυ. 
νώτερον (διότι δεν έχει άκάνθας) εϊνε δε ήμερον καί καρπούς 
εύχυμοτίρους παράγει. Τούτο ά<ρείλεται είς τούς κόπου; τού αν
θρώπου.

Ε πειδή  πολλαί άχράδες άγριαι ύπάρχουσι, πολλαπλασι 
ζομεν τάς ημέρους δι* ένοφθαλμιασμών. Υπομιμνήσκεται τό 
γνωστόν τοϊς πλείστοις των έλληνοπαίδων παράδειγμα τού ένο- 
φθαλμισμού των μωρεών.

Τό ζύλον τής άχράδος εϊνε χρησιμώτ*τον. Εϊνε κοκκινωπόν, 
βαρύ καί στιλπνούμενον γίνεται ώρκίον. Σπανίοις βλάπτεται 
άπό σκώληκας καί σπανίως σκάζει* διά τούτο τό μεταχειρίζον
ται είς γλυπτικήν, κατασκευάζουσι κανόνας (ρήγας) *λπ.

(Χρώματι ζόμενον μέλαν ομοιάζει έβένφ,)
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Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Π Ν  Γ A .

Διά νά μλ κοπιάζν) πολύ καί άποκάμνγ) δ άνθρωπος o f αν 
θέλβι νά μεταβνί από ένό; τόπου είς άλλον μακράν ευρισκόμε
νον τί κάμνει ; —  Καβαλικεύει ζώον. —  Έάν Θέλει νά μετα
φέρω καί πράγματα ; —  Τά φορτώνει. —  Πως στέκονται kk 
πράγματα επάνω εις τό ζώον ; — Έ π ί τοΰ ζώου εινε τεΘει- 
μένον σαμάρι καί επ’ αύτοΰ δένονται τά πράγματα ί ιά  σχοι
νιού. (Οι μαΘνιταί περιγράφιυσι κατά τό ίυνατόν τό σάγμα* ό 
5έ $ι$άσ καλός αποτείνει περίπου τοιαύτας έρωτνίσεις.) Μόνον εκ 
ξύλου άποτελεΐται τό σάγρ.α ; Διά τί ο /ι j Διά τί τό χονδρέ; 
εκείνο ύφασμα είς τό κάτιο μέρος ; $ιά τί τό β ο ύ τ ν ι μ α ν  
Πώς στερεοϋται επί τοΰ ζ. τά σάγμα ; Τις ή διαφορά του σάγ
ματος καί το ϋ έφιππείου ; Τί επιθέτουσ ν οί άνθρωποι έπί τοΰ 
σάγματος πρίν καθίσοισιν επ’ αυτοΰ j Είς τί χρησιμεύει τό εφά
πλωμα Τι b τάπτ,ς επί τοΰ σάγματος j) —  Πώς λέγονται τά 
ζ., τά οποί α φορτώνομεν ; Είπε Ιν φορττ,γόν ζώον. Είπέ σϋ 
ά'λλο, άλλο. Είς τους ί^ικούς μ.ας τόπους τωόντι αυτά εϊνε τά 
φορτν,γά ζώα. Είς άλλους μεταχειρίζονται καί άλλά. ( ’Αναφέ
ρει τάν καμήλαν, άν εϊνε γνωστά τοίς μαθν,ταϊς εξ άλλων μα - 
Θΐμ,άτων). Εϊνε καί ο χοίρος φορτ-σγόν ζώον · Διά τί δχι j Διά 
τί £έν μετα/ειριζόμεθα καί τό πρόβατον ώς φορτηγόν $ . . . .  
Παντού όπου δύναται νά ύπάγνι πεζνί δ άνθρωπος φθάνει καί 
δ ΐππος ν* δ ήμίονος ; Πώς πρέπει νά εινε ο τόπος διά νά βα- 
διζτ) τό ζώον, —  Ί$ωμα. —  Νά εινε σχεδόν οριζόντιος και 
χωρίς μεγάλας πέτρα;- οριζόντιος καί ο μ α λ ό ς .  Έάν λοιπόν 
ό τόπος εϊνε δμ,αλός, όπως εις χο>ράφι άκαλλιέργητον η εις 
λιβάδι, τό ζ. βαδίζει ευκόλως* άλλ* άν εϊνε ύψωμα, ανήφορος 
η κατήφορος καί πέτραι μεγάλαι, όπως εις τά βουνά, δέν άνά- 
βαίνει διόλου τό ζ. ; Βαδίζει καί εκεί άλλά πρέπει νά εινε 
δρόμος. —- ΙΙώς λέγονται αυτοί οί στενοί καί ογι πολύ καλοί 
δρόμοι · —  Μονοπάτια. —  "Οταν δ τόπο; εϊνε πολύ ανηφο
ρικός, πώς πηγαίνει δ δρόμος · Κατ' ευθείαν γραμμήν · —-
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Ό χ ι ,  κάμνει κορδέλλαις, γύρους, σ τ ρ ο φ ά ς . —- Διά τί ;
Διά τίνων φωνών ο αναβάτης ή ο άγωγιάτει ς παρακινεί τό 

ζώον νά βαδίζει ταχύτερον ; (ο ί μαθηταί μιμούνται τόν ήχον» 
8ν παράγουσιν οί άμαξηλάται, άναστρέφοντες πρό ς τόν ουρα
νίσκον τό άκρον τής γλώσσης). Πώς άλλως παραάινοϋσι τά ξ. j 
«— Διά μάστιγος, ράβδου κλπ. Έάν εις μόνος ίππος δπάρχει 
πόσοι άνθρωποι δύνανται νά καθίσωσιν επ’ αυτού καί νά ταξει- 
δεύσωσιν, άποφεύγοντες τον κόπον τού βαδίσματος ; —  Είς. 
—  Τί έκαμαν οί άνθρωποι διά νά δύνανταί μέ ένα ίππον νά 
ταξειδεύωσι τέσσαρες καί πέντε ; —  Κατεσκεύασαν αμάξια.
Πώς δύναται είς ίππος νά μετακινή τό βάρος πέντε ανθρώπων 
καί μιας άμάξης ; —  Ό  ίππο; δεν σηκώνει Ιπάνω είς τό 
σώμα του όλον αυτό τό βάρος, άλλα τό σύρει. —  *Εχετε δ ί
καιον. —  Ε π ειδή  τό σύρει, καί τό περισσότερον βάρος π ίπ τε ι 
έπάνω είς τήν γή^, διά τούτο είνε δυνατόν εις ίππος νά μετα
κινεί τόσον βάρος. (Καλόν είνε νά πρόσπαθήσ ωσιν οί μαθ. νά 
σηκώσι^σι κατ’ ά χ ά ;  καί ύστερον νά σύρωσι πράγμά τι οχι 
πολύ βαρύ, θ ά  ϊδωσιν ότι τό πρώτον εϊνε πολύ δυσκολώτερον 
τού δευτέρου). Καί διά νά σύρεται έτι εύκολώτερον ή άμαξα, 
τί τίθεται υποκάτω j —  Οί τροχοί. —  Μόνον τούτο τό κέρδος 
Ιχουσιν οί έφ’ άμάξης ταξειδεύοντες, ή υπάρχει καί άλλος λό
γο; διά τόν όποιον είνε καλλίτερον τό έ<ρ’ άμάξ?)ς ταξείδιον 
παρά τό έφ’ ίππου ; ("Αν δυσκολεύωνται οί μαθ. ν’ άπαντεί- 
σωσιν, b διδ. έρωτα : <ι”Αν διαρκνί τό ταξείδιον πολλά; ώρας 
ποιος κουάζ:εται τα/ύτερον καί περισσότερον ό επί της άμά- 
U  η b επί τού ίππου ταξειδεύων ; Ποιος εκ των δύο δύναται 
νά στηρίξει τά νώτα ; σείς καθισμένοι πότε κουράζεσθε ταχύ- 
τερον, άν στηρίζωνται τά νώτα η άν δέν στηρίξωνται ; (βλ. 
περί καρέκλας). Καί τού; πόδας ό έφ’ άμάξης ταξειδεύων δύ- 
ναται να μετακινεί οπωσδήποτε διά νά μη κουράζωνται, τη- 
ρούντες πάντοτε την αυτήν θέσιν ό ίππεύων πρέπει πάντοτε 
νά τούς κρατή τεντωμένους. Λοιπόν τό έφ’ άμάξης ταξείδιον 
είνε άναπαυτικώτερον τού έφ’ ίππου. Τώρα σκεφθήτε ότι b ‘έπί 
ίππου ταξειδεύων ούτε άπό τήν βροχήν προφυλάσ σεται ώς b

I
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εντός ά|λάξν.ς σκεπαστής, κλειστής, ούτε από τήν θερμόττ,τα 
τοΰ ήλιου, οΰτε από τό ψύχος, οΰτε από τόν άνεμον. Δι’ αλας 
αύτάς τάς αίτιας εϊνε προτιμ.ότ ρον τό εφ* άμάξτις ταξείδιον.... 
Έφ* άμάξτ,ς εϊνε δυνατόν νά μεταβώρ.εν άπό οίουδηποτε τόπου 
εις οίονδνίποτε ; π . χ . άπό τοΰ τόπου έν ω ευρισκόμεθα είς.... 
( Ό  διδ. αναφέρει χο>ρίον τής περιφεοείας μή ένούμενον 8ι* αμα
ξιτού προς τόν τόπον έν ώ διδάσκει.) —  Ό χ ι .  Πρέπει νά 

κ ατασκευασθή δρόμος αμαξιτός δι* εργασίας άνθρώπων. —  Διά 
τί κατασκευάζομαι πλατείς οί τοιοΰτ ι δρόμοι ; Διά τί έκα- 
τέρωθεν εϊνε χανδάκια ; Διά τί at γέφυραι ; διά τί άμμος καί 
τά χαλίκια ; διά τί οσον τό δυνατόν άνευ υψωμά τοιν κ>1 κοιλω
μάτων (καταβάσεων, χαμηλωμάτων) j Εις πολλούς δρόμους 
εχουσι φυτεύσει καί δένδρα* διά τί ; τί δένδρα συνήθως ; Διά 
τί όχι οπι^ροφόρα ; Εις τάς οδούς των πόλεων τοποθετούνται 
καί τί,ν νύκτα άνάπτονται φανοί* εϊνε καί εις τάς έξοχικάς 

έ δούς j Διά τί όχι ; Πώς δέν συγκρούονται at ταξειδεύουσαι 
νύκ τα  άμαξαι, άφοϋ αί οδοί δέν φωτίζονται άπό φανούς j 
’Έ χουο ι σαμάρια καί οι σύροντες ά'μαξαν ίπποι ; Πώς σύ- 

ρου σι τήν άμαξαν ; (Οί μαθν,ταί περιγράφουσι γνωστόν είδος 
άμάξτ,ς.

Εϊνε πανταχοΰ τής γής κατασκευασμέναι αμαξιτοί ; —  
’Ό χ ι. —  Εις παλβ ιοτέρους χρόνους ήσαν άκόμ-η όλιγώτεροι 
δρόμοι. Καί τά χωρία ήταν όλιγώτερα καί τό έν πολλάς ώρας 
ή καί ήμέρας μ.ακράν τοΰ άλλου, ήσαν δηλα, ή πολλοί τόποι 
ακαλλιέργητοι, άγριοι, καί ακατοίκητοι* δ ά τούτο τί *ήσαν 
εις τούς άγριους τόπους ; τί εινε σήμερον εις τά βουνά καί τά 
λαγκάδια ; —  Ζώα άγρια. —  7Ησαν λοιπόν τότε πολλά 
άγρια ζώα, πολλά θνιρία, λύκοι π. χ . καί λέοντες. "Ωστε δέν 
*ήτο εύκολβν ούτε φρόνιμ,ον νά ταξειδεύτι κανείς μόνος* άπό τί 
είχε νά φοβγ,θνί ; —- Ά πό τά θτ,ρία. —  Ό χ ι  μ,όνο/ άπό τά 
θτρία, αλλά καί άπό τούς κακούς ανθρώπους, τούς λφστάς. Διά 
τούτο έταξείδευον (Οπλισμένοι καί πολλοί δμοΰ. Έ π ί αμαξών ; 
νΟχι· διότι δέν ησαν δρόμ,οι αμαξιτοί, αλλά έπί ίππων, ονων  ̂

t καί “ήμιόνοίν. ■— ’Όνους διά τά μακρά ταξείδια δέν μετεχει-
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ρίζοντο* διά τί ; Διότι ό όνος εύκολα κουράζεται. Φορτίον βαρύ 
δύναται νά φέριρ ; —  'Ο χ ι. —  Είνε χαί άλλος λόγος* βαβίζει 
καί τρέμει ό όνος όσον b ίπ π ο ς; ( ”Αν δεν έχνι γείνει άλ_ 
λοτε λόγος περί καμηλού, θά είπωμεν έν παρόδω, ό'τι πλην του 
ίππου καί τοΰ ήμιόνου είς τους θερμούς τόπους μεταχειρίζονται 
πρός μεταφοράν φορτίων και £ν άλλο ζωον, τό οποίον δύναται 
νά σηκώσν) βάρος περισσότερον, λέγεται κ ά μ η λ ο ς).

Είπομεν λοιπόν ότι έταξείδευον πολλοί, ώπλισμένοι κα  ̂
επί ίππων, ήμιόν ν, καμηλών. Εννοείτε ό'τι οί πολλοί είχον 
καί ζώα πολλά καί εμπορεύματα καί επειδή είς τόν δρόμον 
δεν εύριτκον χωρία, ξενοδοχεία, χάνια διά νά άγοράζωσι τρο- 
φάς δι* έα υτούς καί διά τά ζώά των καί κλινοστρωμνάς διά νά 
κοιμώντκι τ ί  έπρεπε νά κάμνωσι ; —  Νά έχωσι μαζή των τρο- 
φάς πολλών ήμερων καί ροϋχα του ύπνου. —— Είς τ:ύς τόπο υς, 
§που είνε πολλά ζέστη, είνε σπάνιον καί έν άλλο πράγμα 
πολύ χρή σιμόν είς τούς ανθρώπους καί είς τά ζφα. Διά νά 
ζήσνι ό άνθρωπος μ-νον νά τρώγν) έχει ανάγκην ; —  *Οχι· 
καί να πίντ<. —  Είνε ανάγκη ο * αξειδιώτης οδοιπόρος νά πάριρ 
από την οίκίαν του καί ύδωρ ή ευρίσκει >αθ’ οδόν ; —  Ευρίσκει. 
—- Δέν είδετε ότι πολλάκις καί βρύσεις καί φρέατα στειρεύ- 
ουσι j Πο αν εποχήν γίνεται τοΰτο ; —  Τό θέρος. —  Είς 
τούς τόπους λοιπόν, όπου είνε σχεδό* καθ’ ό'λον τό έτος θέ
ρος, υποτίθεται ότι είνε άφθονον η σπάνιον τό ύδωρ ; — Σ π ά 
νιον. —  Διά τούτο ό οδοιπόρος ό οποίος θά κάμιρ πολύν δρό
μον πρέπει όχι υ-όνον τροφήν νά προμηθευθφ, αλλά καί . . . .  
—  "Υδωρ. —  "Επρεπε λοιπόν έκαστος ταξειδιώτης νά έχ*(ί 
ά π  ο σ κ ε υ ά ς ,  τροφάς ύδωρ δ ι’ έαυιόν καί δ ιά  τά ζωά 
του, καί επειδή ούτε αυτός τά έφορτώνετο ούτε είς τά ζφα 
τά όποια μ,ετέφερον τά εμ,πορεύματα ήτο δυνατόν νά τά φορ
τωτή, ήν αγκάζετο ά έχνι καί άλλα ζώα διά την ρεταφοράν 
αυτών. Έ  πειδή δέ ήσαν πολλοί διά τούτο συν/,γοντο καί ζφα 
πολλά. Συ ίβαινεν ούτω νά είνε $0— 30 οδοιπόροι καί 5 0 —  
60—  70 ζ ία .  Λ’ία τοιαύ η σιΛοδιία λέγεται κ α ρ α β ά ν ι .  
"Οσοι έκαμναν ένα καραβάνι, επερνοΰσαν όλον τόν δρόμον μαζή.

#
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Τήν νύκτα εστηνον τάς σκηνάς των εις τό αυτό μέρος. Διά 
νά μη τούς προσβάλλωσι λγσταί η θηρία δέν Ικοιμώντο όλοι 
αλλ άφινον ενα σκοπόν, (φύλακα) η και δύο διά νά ειδοποιή 
τους άλλους άν παρουσιάζετο κίνδυνος· ιην μεσημβρίαν πάλιν 
όταν εκαμνε πολλή ζέστη άνεπαύοντο όλίγας ώρας Οπό τάς 
σκη άς καί ύστερον εξεκίνουν όλοι συγχρόνως. Ευτυχώς σήμε
ρον εις τόν τόπον ημών δέν υπάρξει κανείς κίνδυνος.

Ε :ς τί χρησιμεύουσιν οί τροχοί τής άμάξης : Εις μερικιύς 
τόπους οπού τό ψύχος είνε πολύ καί πίπτει πολλή χιών καί 
παγώνει, έχουσιν έλαφράς άμαξας άνευ τρο/ών. Φαντασθήτε 
ό'τι από μίαν άμαξαν άφαιροϋνται οί τροχοί, άλλα δέν έγγίζει 
τήν γην τό κάτω μέρος τής άμάξης, τό πάτω μα. ‘Υποκάτω τής 
άμάξης είνε τεθειμένα ξύλα γυριστά, όμοια ποός τό ήμισυ τής 
περιφερείας του τροχού. ’Ε π’ αυτών τών ξύλων στηριγμένη ή 
άμαξα ολισθαίνει άν ή χιών είνε παγωμ,ένη. Έ π ί  του έδάφου. 
ολισθαίνει μία τοιαύτη άμαξα ; — νΙσως· άλλ ά πολύ δυσκόλω; 
— ’Ά ν τό είδος τοϋ δρόμ,ου ήτο έστρωμένον μέ σίδηρον καί 
άν είχε καί σο>στούς τροχούς ή άμαξα, τί θά έγίνετο ; —  'Η 
άμαξα θά έσύρετ: εύκολοίτατα. —  Τότε δύ ο ίπποι δέν θά 
ήδύναντο νά σύρωσι μίαν άμαξαν βαρύτατα φορτωμένην ς

Ούτως έσκέφθηοαν τώ ό'ντι οί άνθρωποι κ α ί πολλών βίων 
δέν έ'στροισαν βέβαια όλον τό έδαφος μέ σίδη ρον, αλλά μικρόν 
μόνον μέρος, τόσον, όσον αρκεί νά διέρχεται δ τροχός μιας άμά- 
ξης· από τό άλλο μέρος ωσαύτως· εις πόσην άπόστασιν νομί
ζετε ; Εις πολλάς λοιπόν δδούς τών μεγάλων πόλεων φαίνον
ται σιδηρά? ράβδοι τοποθετημέναι κατά μήκος τής δδοϋ εις 
τόσην άπόστασιν, οση είνε ή άποστασις μεταξύ τών δύο εμ
πρόσθιων καί μεταξύ τών δύο οπισθίων τροχών τής άρ.άξης. 
*Εάν επ’ αυτών τών σιδηρών ράβδων κυλίωνται οί τροχοί, ή ά· 
μαξα είνε δυνατόν νά είνε πολή μεγάλη, νά χωρή καί 20 αν
θρώπους καί πάλιν νά σύρεται ευκόλως υπό δύο ίππον. Μία 
τοιαύτη άμαξα λέγεται τ ρ ο χ ι ό δ ρ ο μ ο ς .  Τί νομίζετε οτι 
ήμπορεΐ νά συμ,βή εις τον τροχιόδρομον καί νά μή δυνηθή νά 
κινήται μέ τόσον βάρος ; Που είπομεν ότι πρέπει νά κυλίωνται
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oi τροχοί διά νά σύρεται ευκόλως τό πολύ αυτό βάρος ; 'Ε 
πάνω εις τάς σιδηράς ράβδου;. —  Τί εινε λοιπόν εύκολώτι-,τον 
νά γείνη άφοΰ ραλίστα εινε στεναι αί ράβδοι αύταί ;—Νά φύ- 
γωσιν ο: τροχοί από τάς σιδηράς ράβδους και νά έγγί«ω.σι 
τό £δαφος. —  Τότε δύνανται δύο ίπποι νά σύρωσι ρίαν ρε- 
γάλην άραζαν καί 20— 25 ανθρώπους ; — "Ο χι.— Διά το» το 
εύρηκαν τρόπον νά ρη φεύγωσιν «ί τροχοί άπό τάς σιδηράς ι> α
βρούς.

"Αν άντί ίππων κιν^ τλν άραζαν άτρορηχανή, τότε a'vs 
δυνατόν νά εινε πολλαί άραζαι ή ρ(α κατόπιν της άλλης κ I 
•υνδεδερένη έκαστη ρετά της προηγουρένης νά σύρωνται όλ«ι 
άπό τλν άτρορηχανλν επί των σιδηρών γραρρ-ών, καί ρ ά λ ι. 
σ,τα ρέ πολλήν ταχύτητα. Αυτό εϊνε σιδηρόδρορος. Διά σιδη.
ροδρόρου ένοΰνται πολλαί πόλεις. Π. χ ............"Οταν ώριλησα*
ρεν περί άραζιτών οδών έλέγορεν οτι προσπαθοΰσιν οί άνθρω
ποι ν* ρή κατασκευάζω?ιν άραζιτούς ρέ άνηφόρους καί κατη- 
φόρους, διότι είς τον άνόφορον κοπιάζουσι πολύ τά ζώα, είς τον 
κατήφορον εινε φόβο; νά όλισθά,σωσι καί τά ζφα καί τό ό'χηρα. 
Είς τού; σιδηροίρόρους εϊνε άκόρη επικινδυνώτεροι οί κατή
γοροι* διά τί ;— Διότι κα ί περισσότερον όλισθαίνουσιν αί άραζαι 
καί ταχύτερον κυλίονται. —  ’Αφού λοιπόν εινε κίνδυνο; έκ 
των άνηφόρων καί κατήφορων, ρόνον εί; έδαφος όριζόντιον εινε 
σιδηρόδροροι ; δέν εινε καί άπό χαρηλόν τόπον εις υψηλόν 5 
Τί είπορεν δτι σχηρατίζουσιν οί δρόροι, οί φέροντες άπό τά 
χαρηλά ρέρη ένό ς βουνού είς τά,ν κορυφήν. — Γύρους, κορόέλ- 
λαις. — Λοιπόν καί οί σιδηρόδροροι δέν διευθύνονται κατ’ 
εύθεϊαν γραρρην, αλλά ρέ πολλά; στροφάς, γύρους, κορ- 
δέλλαις.

Διά των ρέσ ων αυτών, τά όποια άνεφέραρεν, ταζειδεύουσιν 
οί άνθρωποι καί γνωρίζουσιν άλλους τόπους καί άλλα προϊόντα 
παρά τά τού τόπου τω ν καί ρεταφέρουσιν έκ τού τόπου των 
προϊόντα είς ζένους τόπους προς πώλησιν, καί έκ των ζέ- 
νων τόπων τά προϊόντα τά ρεταφέρουσιν εις τά,ν πατρίδα το>ν

«
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προς χρνί<ϊΐν των ή προς πώλησιν. Αυτά τά μ.έσα, διά των 
όποιων ταξειδεύομεν λέγονται μέσα σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α ς .

Έ κτο; εκείνων των μ.έσων τής συγκοινωνία; υπάρχουσι καί 
άλλα.

Ένθυμεΐσθε οτι, καθώς είπομεν εις άλλο ρ-άθνιρ.α  ̂ τό πε
ρισσότεροί μέρος τής επιφάνειας τής γής give σκεπασμένον υπά
των υ8ά των. Πώς ονομάζονται εκείνα τά ύδατα ; — Θαλάσ. 
σια. Σημ. ‘Γποτίθεται προδεδιδαγμένον το περί νήσων, ποτά· 
μών πηγών καί εκβολών ποταμού κ.λ.π. μάθημα. Ένθυμεϊσθδ 
οτι μίαν ημέραν μετά βροχήν πολύυιρον έγέμισεν από ύδωρ ό· 
λάκκος δ όποΐ·ς εινε εις . . . . (b διδ. άναφέρει τον τόπον 
ένθα εποπτικώς είχε διδάξει περί νήσων, κόλπων, ίσθμ,ών κλπ.) 
Ή το  δλος ά λάκκο; σκεπασμένος άπό ύδωρ ; —  "Ο χι· εις 
άύο τρία μέρη ήσαν υψώμ,ατα, τά όποια δεν έσκεπάζοντο υπό 
του ύδατος.— ΤΗτο όμως γύρω γύρω ύδω ρ. Τότε είπομεν οτι εϊνε 
τόποι, οί όποιοι καθ’ ό'μοιον τρόπον περικυκλοΰνται άπό θά-6 
λασσαν καί όνομ-άζονται ν ή σ ο ι .  Μια νήσος διλασαι \ά είν 
μ.ικρά ή μεγάλη, νά είνε κατοικημένη ή άκατοίκητο ς. ΙΙώς 
έφυγον άπό τήν μεγάλην ξηοάν άνθρωποι καί εφθασκ ν ει’ς τήν 
νήσον ς καί πώς οί κάτοικοι τής μιας νήσου σ υ γ  χ ο ι ν ω- 
ν ο 0 σ ι πρός τούς κατοίκους άλλων νήσων καί τούς τής ξηράς j.

Οί άνθρωποι παρετήρησαν οτι βυθίζονται μεν εις τό ύδωρ 
αί πέτραι, δ σίδηρο; κλπ., άλλα τα ξύλα δεν βυθίζονται,, 
π  λ έο υ σ ι ν επάνω εις τήν επιφάνειαν τοΰ ΰδατυς. "Αν εινε 
πλατύ.καί χονδρόν τό ξύλον είνε δυνατόν νά τεθή επ’ αυτού 
καί πράγμ.α, τό όποιον μόνον του εύρισκόμ.ενο ν βυθίζεται κα^ 
δμως επί τοΰ ξύλου τεθειμ,ένον δεν βυθίζεται. 'Έκοψαν λοιπόν 
κορμούς καί χονδ.ούς κλάδους δένδρων, τούς έπελέκησαν διά 
νά τούς κάμωσιν ίσους ου; είνε τά ξύλα επί των όποίω ν στη
ρίζεται τό πάτωμ,α· έβαλαν τό Ιν ξύλον πλησίον τού άλλου, τά. 
έδεσαν καί άπετελέσθη έν πράγμα τοιοΰτον. ('Ο  δ ιδ . τοπ ο
θετεί επί τοΰ θρανίου πλησίον άλλήλων πολλούς κονδυ λοφόρους. 
ώς εινε οι δάκτυλοι ανοικτής παλάμης άνθρωπο υ). Τό πράγμχ 
αυτό ονομάζεται σ χ  ε δ ί α .  Τήν σχεδίαν κατε σκεύασαν πλη-



σίον ποταμού μεγάλου κα· σιγά σιγά τήν έρριψαν εις τό ύδωρ. 
Έπ* αυτών των δεμένων ή κολλημένων ξύλων έβαλαν άλλα 
ξύλα καί άλλα πράγματα. Άνέβη ύστερον καί εΓς άνθρωπος. 
Οί άλλοι από τήν ξηράν μέ ξύλα μακρά ώθησαν τήν σχεδ αν 
είς τό μέσον τού ποταμού. Σείς θά νομίζετε ότι ή σχεδία άνε·* 
τράπη από τήν δρμήν τοΰ ύπατος. Δέν ήξεύρετέ ότι οί ποταμοί 
γίνονται μεγάλοι κάτω είς τά πεδιάδας οχι έπάνω εις τά ορεινά 
μέρη. Έ κεΐ είς τάς πεδιάδας δέν έχει βράχους καί μεγάλα; 
πέτρας· και άν ·ησσν μεγάλαι πέτραι, μέ τόν καιρόν τά πολλά 
ύδατα τάς παρέσυραν· λοιπόν κατήφορος δέν εινε, βράχοι διά 
νά προσκρούσνι τό ύδωρ καί νά γυρίση προς τά οπίσω μέ δρ. 
μήν δέν εϊνε, πώς θά κυλίωνται τά ύδατα ; —  "Ησυχα καί 
απαλά. Διά τούτο καί ή σχεδία δέν άνετράπη, αλλά καί δέν 
έμεινεν ακίνητος. Τί συνέβη ; —  Τό ρεύμα τού ύπατος τήν 
έφερε πρός τά κάτω, πρός τάς εκβολάς. —-Π ώ ς  ώνομάσαμεν τό 
πλατύ καί βαθύ αύλάκιον εις τό όποιον τρέχει τό ύδωρ των 
ποταμών ; —  Κοίτην. —  Ή  κοίτη τώ ποταμών ακολουθεί 
ευθείαν γραμμήν ; —  *Οχι. —  *Η σχεδία λο πόν θά έσύρετο 
πολλάκις υπό τοΰ ρεύματος καί έπλησίαζεν εις τήν ξηράν, 
τήν όχθην, έκεΐ όπου σχηματίζεται στροφή. Καλόν θά ήτο etc 
πάσαν στροφήν τής κοίτες νά ήτο είς άνθρωπος είς τήν ξηράν 
νά σπρώχνη μέ μακρόν ξύλον τήν σχεδ αν όπως την έσπρωξαν 
καί όταν έξεκίνησεν. Α ντί τούτου τί νομίζετε ό'τι εκαμεν δ επί 
τής σχεδίας άνθροιπος ; Έλαβεν £ν μακρόν καί οχι χονδρόν 
ξύλον καί έστήριξε τό Ιν άκρον αυτού είς την όχθην τού ποτά* 
μού, τό άλλο εκοάτει είς τάς χεΐράς του όρθιος καί έστήριξε 
τύ σώμά του, ώς έάν ήθελε νά σπρωξη τήν 0/θην. Ή 'ό χθ η  
έφυγεν ; —  *Οχι· ή σχεδία· διότι ή σχεδία γλιστρά έπάνοι είς 
τό ύδωρ. Κ ατ’ αυτόν τόν τρόπον έφθασεν δ άνθρωπο; αυτός 
καί τά ξύλα καί τά άλλα πράγματα τά επί τής σχεδία; άπά 
μεσόγεια μέρη είς παράλια. Έπώλησεν έκεΐ τά πράγματα καί 
σάπεφάσισε νά έπανέλθη, είς τόν τόπον του. Δύναται διά τής 
σχεδίας νά ταξειδεύσιρ ; Έπώλησε λοιπόν καί τά ξύλα τής 

χεδία; καί επανήλθε πεζ?,.
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’Αντί σχεδίας, άποτελουμένης από πολλά ξύλα καρφωμένα 
σ) δεμένα, άλλοι χατεσκεύασαν ρ ο ν ό ξ ν λ ο ν .  "Εκοψαν 
κορμόν χονδρόν δένδρου* τον έκοίλαναν προς τό εν μ,έρος, όπως 
σήμερον κάμνουσιν εις πολλά χωρία διά νά κατασκευάζωσι 
σκάφας καί δοχεία ύδατος διά νά ποτίζωσι τά ποίμνια πλη
σίον των φρεάτων καί όπως τά παιδία κοιλαίνουσι κολοκύνθας 
καί δ ι’ αυτών έταξείδευον από τά προ; τά; πηγάς μέρη τοΰ 
ποταμού εις τά πρό; τά; εκβολάς. Εί; τήν Θάλασσαν όμως 
πώς έκινεΐτο τό μονόξυλον ; Τη; Θαλάσση; ο πυθμήν δεν εινε 
πολύ βαθύ; εις τά πλησίον τη; ξηρά; μέρη. Έστέκετο λοιπόν 
όρθιο; επί τοΰ μονοξύλου b άνθρωπο; καί εστήριζε τό. άκρον 
τοΰ μακροΰ ξύλου εί; τον πυθμένα τή; Θαλάσση; ώ; ο άλλο; 
τό ίστήριζεν ε ί; την όχθην τοΰ ποταμού. Τό μονόξυλον ωθείτο 
παρέκει. Ε κ ε ί επανελαμβάνετο ή αυτή κίνησις καί ήτο δυνα~ 
τον νά πλεύσνι b άνθρωπο; επί τοΰ μονοξύλου από ένό; παρα
λίου τόπου εί; άλλον πολλά; ώρα; άπέ^οντα επίση; παάρλιον, 
ά)λά πάντοτε επλεε πλησίον τή; παραλίας, τή; ακτής. Κ ατ’ 
αυτόν τον τρόπον ομω; ήτο μέν δυνατόν νά πλέωσιν οι άνθρω
ποι από τή; μιας ακτής τή; νήσου εί; τήν άλλην ακτήν, αλλά 
δεν ήτο δυνατόν νκ πλέωσιν εί; τήν άπέναντι ξηράν ή εί; τήν 
άλλην νήσον. Δύο πράγματα τούς έβοήθησαν καί κ*τώρθωσαν 
καί τοΰτο* ΙΙαρετήρησαν ό'τι ή νήσσα καί ή χήν ό'χι μόνον 
Ιστανται επί τή; έπιφανεία; τοΰ ύδατο; αλλά καί μετατοπίζον
ται ευκόλως. Διά των πτερύγων;— ’Ό /ι ·  διά των ποδών. — 
Πώς εινε ; ί δάκτυλοί των ; — ‘Ηνωμένοι διά δέρματος (Ό  
διδ. διικνύεει πόδα νήσσης.) Πώς κρατοΰσι τ  ύ; δακτύλους 
ό'ταν πλέωσιν ; Ίσως δέν γνωρίζετε, άλλ’ άν καλώς παρατηρή' 
σητε, καί άν εινε καθαρόν τό ύδωρ, θά ίδητε ότι οι δάκτυλοι 
εινε ήπλοψ,ένοι καί τό δέρμα τεντωμένον όταν κινώνται οί 
πόδε; έκ τών έμπροσθεν πρό; τα όπισθεν καί τότε προγωρεΐ 
τό σώμ,α ό'λον πρό; τά εμπρός. "Υστερον δέ όταν ή νήσσα 
θέλΥ) νά φέρνι προς τά εμ.πρό; τού πόδας εκ τών ό'πισθεν, οί 
δάκτυλοι εινε συνηγμένοιΛΤί κάμνει μέ τού; απλωτούς δακτύ 
λου; κ?ί τό απλωτόν δέρμα ; Τί ωθεί ; —  Τό ύδωρ προς τά
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όπίσω. — Τό ύδωρ ωθείται πρός τά όπίσω καί τό σώμα τοΰ 
πτηνού προς τά Ιμπρός. Μετεχειρίσθησαν λοιπόν καί οί άνθρω- 
ποι δύο ξύλα, τά όποια εϊνε πλατέα είς τό £ν άκρον (σχεδόν 
ώς τά πτυάρια δι* ών φουρνίζονται τά ψωμία) καί στρογγυλά 
ε?ς τό άλλο, τό όποιον κρατοΰσιν Τα ξύλα αυτά όνομάζ ντα*· 
κε,πία. Τό πλατύ άκρον βυθίζεται εις τό ύδωρ, αλλά διά τών 
κωπίων δέν γίνεται ακριβώς ή κίνησις, ή οποία γίνεται διά 
τών ποδών τών χηνών (ν τω ΰδατι. Κατορθοϋται έν τούτοι? 
νά κινήται τό μονόξυλον.

"Αλλο μέσον χιντσεως τοΰ μονοξύλου εινε ό άνεμος. Θά 
έδοχιμάσατε ίσως τήν κινητικήν δύναμιν τοΰ ανέμου, όταν σφο
δρός πνέη έκ τών όπισθεν ανθρώπου περιπατοΰντος. Δέν τόν 
βοηθεΐ είς τό βάδισμα j Δέν μάς άφαιρεΐ ενίοτε τό άλςξιβρό- 
χιον καί δέν τό φέρει μακράν μετά μεγάλες ταχύτατος ; Πότε 
ώθεϊ ημάς ισχυρότερο ·, όταν κρατώμεν άνοικτόν τό άλεξ»βρόχιον 
η όταν κρατώμεν αυτό κλειστόν ;

’Αφού επί τής ξηράς μετατοπίζεται ό άνθρωπος υπό τοΰ 
σφο ροΰ ανέμου, τό έπί τοΰ ΰδατος μονόξυλον, τό όποιον τόσον, 
ευκόλως ολισθαίνει, βέβαια ωθείται εύκολώτερον υπό τοΰ άνέ- 
μου. "Αν μάλιστα εϊνε καί |ν  ανοικτόν αλεξιβ όχιον επ’ αύτοΰ 
ή κίνησις θά εϊνε ταχυτέρα. Οί άνθρωποι λοιπόν μετεχειρίσθη- 
σαν τόν άνεμον ώς κι τ,τικόν μέσον. Αντί άλεξιβροχίων ήπλω- 
σαν ύφασμα στερεόν (πανιά, ιστία). Αυτί δέ τό ύφασμα εϊνε 
στηριγμένον, ήπλωμένον είς ξύλα. Τί άλλο εϊδετε σεις κινούν 
μενον υπό τοΰ άέρος ; ( Ό  διδ. δεικνύει μύλον εξ εκείνων, t\  
όποιοι κατασκευάζονται υπό τών παιδίο>ν πρός διασκέδασιν.) 
Διά τί προσετέθγ,'-αν τά τεμάχια αυτά τοΰ χάρτου ; "Αλλο 
εϊδο; ρ,ύλου δεν κινείται υπό τοΰ ανέμου ; — Ανεμόμυλοι.

Ε πειδή  δέν πνέει πάντοτε άνεμος, ενίοτε δέ πνέει τοιοΰτος 
ώστε εμποδίζει τους ανθρώπους νά πλέωσιν έκεΐ ό'που θέλουσιν, 
Ιγεινε χρήσις άλλης κινητικής δυνάμεως, τοΰ ατμού.

Έ πίδειξι; λέμβου καί πλοίου μ κ.οΰ. Περιγραφή αυτών ώς 
έπί τό πλεϊστον υπό τών μαθητών. Διά τί εϊνε τοιοΰτον τό

*
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σχήμα έμ,προσθεν ; Ιΐρός τίνων ζώων to σχήμα δμο.άζει το 
των πλοίο>ν ; (’Ιχθύων.) Διά τί τά πλοία εϊνε πισσωμένα j

Κατά την άνάλυσιν γίνεται λόγος περί τοϋ πλάνητο; βίον 
των φερέοικων ποιμένων καί τη; ένεκα τούτου κακοπαθείας των. 
Ωσαύτως περί θερισμού σιτηρών, χειροβόλων (φραγμάτων) καί 
Ρεματιών. ΙΙρό; τούτοι; : "Οταν άποθάν/) πατήρ τ ι; καί άφιίσ/ι 
δύο υιού; η τρεις, τά κτήματα καί τά χρήματα τοϋ πατρός 
ποιο; τά λαμβάνει ; —· Τά τέκνα του. —  Είς ίσα μερίδια μοι
ράζουν την περιουσίαν, δηλ. δσα λαμβάνει ό ει; τόσα καί δ 
άλλο; η άλλος περισσότερα καί άλλο; δλιγώτεοα ; —  "Ολοι 
ίσα. —  Συνήθως όλοι ίσα. Σπανίω; λαμβάνει δ ει; έκ των 
υίών κάτι τι περισσότερον των άλλων. —  ’Ά λλοτε δεν έγίνετο 
τούτο* άλλά τήν περιουσίαν τοϋ πατρός έλάμβανεν είς υίός y 
εκείνος τον όποιον ηθελεν ό πατήρ ν’ άφήσ·/) κληρονόμ ν· συνή
θως 'έ  δ μεγαλείτερος, δ % ρ ω τ ό τ  ο κ ο ς* οί δέ άλλοε 
άδελφοί εμενον είς τήν οικίαν τοϋ κληρονόμου καί ειργάζοντο 
σχεδόν ώ; δούλοι.

Σνίμερον θά σας διηγηθώ πώς έγεννήθη έχθρα φοβερά με
ταξύ ένδς παιδιού καί των μεγαλειτέρων του άδελφ ών.

Προς τό μέρος τούτο (δεικνύει δ διδ. τό Α. Μ. σημεϊον τοϋ 
δρίζον-Ός* άν γνωρίζωσιν οί μαθ. τά σημεία τοϋ δρίζοντος 
έρωτα καί τό όνομα τοϋ ’δεικνυομένου σημείου) ευρίσκεται τό
πος ωραίος, δ δποϊος παράγει πολλά προϊόντα. ’Ονομάζεται 
Χαναάν. (Τά κύρια ονόματα επαναλαμβάνονται υπό των μαθη
τών.) Εις τόν τόπον αυτόν έζη μίαν φοράν είς άνθρωπος, ονο
μαζόμενο; ’Ιακώβ. Ό  ’Ιακώβ ήτι άγαθό;· ητο πλούσιο;· ε ί/ε  
πολλούς υίοός, ("Ισως άγνοοϋσιν έ'τι οί μαθ. τήν έννοιαν τοϋ 
12), πολλούς δούλους, χωράφια, αμπέλια ίππους (άν οί μαθ- 
έδιδάχθησαν τό περί καμήλου, γίνεται μνεία καί τοϋ ζ. 'τού 
του) βόας, πρόβατα, αϊγίδια. Τούς ίππους καί τάς καμήλου; είς 
τί μετεχειρίζοντο ; Τά βώδια είς τί ; Των προβάτων καί αί-



γιδίων Ιτρωγον τό κρέας καί επινον τό γάλα* άπό τό γάλα 
παρεσκεύαζον τυριον καί βούτυρον* άπό τά; τρίχας των τι κα- 
τεσκεναζ.νς τ( άπό τά δέρματά των ; Τά ζφα τοΰ Ιακώβ 
πού Ιβοσκον ; Έφύλαττεν δ ίδιος τά ποίμνιά του ;— *0 ίδιος 
δέν τά έφύλ*ττε, διότι οί ποιμένες κακοπαθούσι καί δ ’Ιακώβ 
ήτο ηλικιωμένος, "«το καί πλούσιος. καί δέν είχεν ανάγκην 
ν’ άφίν7) τόν οϊκόν του νά γυρίζη άπό τόπου είς τόπον. Εις τά 
ποίμνια λοιπόν εστελλε τους υιούς του. Ό  Ιακώ β είχε λάβει 
δύο γυναίκας* ή δευτέρα ήτο καί νέα καί ωραία* έλέγετο Ρ α 
χήλ. *Η Ρ . έ έννησε δύο υιούς, τόν ’Ιωσήφ καί τόν Βενιαμίν. 
Αυτοί οί δύο ήταν τά τελευταία τέκνα τοΰ ’Ιακώβ, καί πάλιν 
άπό τούς δύο νεώτερος ητο 9 Β. ’Επειδή ήσαν τής ωραίας Ρ . 
τέκνα, τούς ήγάπα δ Ιακώβ περισσότερον των άλλιον. *Έκα· 
μνε καλάθια  τούτο ; . . . Βέβαια όχι* οί γονείς πρέπει ν’άγα- 
πώσιν όλα τά τέκνα των έξ ίσου. Ένω οί άλλοι υίοί τού Ι α 
κώβ είργάζοντο είς τά χωράφια καί έτρεχον μέ τά ποίμνια καί 
έβασανίζοντο, δ Ίο>σήφ καί δ Β. έμενον είς την οικίαν. Διά τόν 
Β. υπομονή* διότι ήτο ακόμη παιδάριον άλλ’ δ ’Ιωσήφ ήτο 
επάνω κάτω Π  ετών καί ήδύνατο νά φυλάττη πρόβατα. Καί 
όμως δ ’Ιακώβ τόν έκράτει αργόν είς τήν οικίαν διά νά μή κα- 
κοπαΟή. Διά τί δεν τόν άφινε νά κακοπαθή \ —  Διότι τόν 
ήγάπα.—  Διά τί τόν ήγάπα περισσότερον τών άλλων ; —  Διότι 
ήτο υιός τής Ρ . —  Καί δ ι’ ενα άλλον ακόμη λόγον τόν ήγάπα . 
"Αν οί μεγαλείτεροι αδελφοί τοΰ ’Ιωσήφ £καμνον κνμμίαν ατα
ξίαν ή ανοησίαν, δ Ιωσήφ τό έλεγε τούτο είς τόν πατέρα των. 
Διά τί τό άνέφερεν είς τόν ’Ιακώβ ; —  Διά νά τούς τιμωρήση. 
—  ΤΗτο καλή αυτή ή πράξις τού ’Ιωσήφ ; Νά θέλφς νά τιμω- 
ρηται ό αδελφός σου ή δ συμμαθητής σου καί νά τρέ/γς νά 
λέγης είς τόν πατέρα ή τόν διδάσκαλον καί τά μικρότερα, τά 
τιποτένια σφάλματα τού άλλου, νά εύχαριστήσαι όταν τόν 
βλέπης νά ύποφέρη, εϊνε καλόν ; . . . Βέβαια δέν είνε. Διό- 
λου καλά δέν είνε εκείνα τά πα ιδ ία , τά δποΐα συχνά πυκνά 
παραπονούνται ό'τι οί άλλοι τά πειράζουν ή άτακτούν. ’Αλλά 
προσέξατε καλά είς τούτο : έάν ίδής ότι δ αδελφός σου ή δ
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συμμθαητής σου κάμνει [λίαν κακήν πράξιν, τότε πρέπει νά τό 
φανερώσ*/)? διά νά τον συμβουλεύσουν, διότι άλλως θά έπανα- 
λάβν) τήν κακήν πράξιν και θά -γείνγ) κακό; άνθρωπος. ’Ά ν
ίδή•/)ς οτι τιμο>οειται κάνεις δ ι’ έν κακόν, το οποίον εκαμε, συ
πρέπει νά λυπήσαι. Ό  ’Ιωσήφ κακός, δεν ήτο, άλλά ήθελε νά 
φαίνεται φρονιμώτερος των αδελφών του καί δ ι’ αυτό ό,τι 
έ'καμναν οί αδελφοί τ ο ; τό έπρόφθανε τοΰ πατρός καί ό πατήρ 
τόν ήγάπα, δ ιότι τον ένόμιζε φρόνιμον. Καί δέν έφθανε τούτο· 
τ ’; έδείκνυεν οτι τόν ήγάπα περισσότερον. Τοΰ έκαμεν ίν φό
ρεμα ώραΐον μέ διάφορα χρώματα. Πώς σας μαίνεται διά τούτο 
ό ’Ιακώβ ; —  ’Ασυλλόγιστος. —  ’Έπρεπε νά σκεφθή ότι οι 
άλλοι του υιοί θά ζηλεύσουν διά.τήν πολλήν προς τόν ’Ιωσήφ 
αγάπην. *0 ’Ιωσήφ όσον έβλεπεν οτι έζήλευον οί αδελφοί του 
τόσον ΰπερηφανεύετο καί τό επεδείκνυε. Γνωστικός ή το ό ’Ιω
σήφ ή απερίσκεπτος καί ασυλλόγιστος, όπου ήθελε νά έοεθίζτ) 
τους αδελφούς του ; Τί άλλο ήτο $ τί είπομεν οτι έ'καμνε διά 
τήν αγάπην, τήν οποίαν είχεν ό πατήρ του προς αυτόν j —  
’ Γπερηφανεύετο. —  Ή το  λοιπόν υπερήφανος. Ή τ ο  δέ υπερή
φανος καί δΓ έν φόρεμα. Δέν είνε ανόητος ό άνθρωπος δ όποιο? 
υπερηφανεύεται διά πρόστυγα πράγματα ;

Ό  ’Ιωσήφ έβλεπεν ότι δέν ειργάζετο ως οί άλλοι άδελιοί 
του, οτι ένεδύετο καλλίτερον τών άλλων, ότι τόν ήγάπα δ 
πατήρ του περισσότερον τών άλλων καί ή'ρχισε νά πιστεύη ότι 
ήτο καλλίτερο; τών άλλων. Καί έλεγε μέ τόν νουν του : Έ γώ
δέν είμαι ό>ς οί άλλοι· είμαι καλλίτερος* καί άφοΰ είμαι καλ
λίτερος πρέπει νά είμαι άνώτερος* νά ζώ καλλίτερα· νά μή κο
πιάζω· εις Ιμέ πρέπει δ πατήρ ν’ άφήση τήν περιουσίαν οί 
άλλοι θά εΐνε δοΰλοί μου. ’Ήθελε μεγαλεΐον δ ’Ιωσήφ. Είνε 
τοΰτο καλόν ; . . . Ό  άνθρωπος πρέπει νά θέλν) νά είνε ’ίσος 
προς τούς αδελφούς του, όχι κύριος, αυθέντης. Άφοΰ τοιαΰτα 
π  άγματα έσυλλογίζετο τήν ήμέραν, καί τήν έσπέράν, όταν ήτ° 
πλαγιασμένος, τοιαΰτα εσκέπτετο* συνέβαινε λοιπόν καί τήν 

νύκτα κοίρ.ισμένος όρ,οια πράγματα, μεγαλεία κ αί τιρ,άς νά 
ονειρεύεται. Τά όνειρά του νομίζετε οτι αυτός μόνος τά έγνώ-



ριζεν ή τά όΐ7,γεϊτθ καί εις τούς άλλους ; —  Τά διηγείτο. —  
ΙΙώς έφαινοντο τά όν&ΐρα αυτά είς τούς αδελφούς του j τοϊς 
ήρεσκον ♦ —  Έλυποΰντο. —  ΤΗτο φρόνιμον νά τά ^ιν,γήται ; 
—- ’Ασυλλόγιστος. —  Έάν ήτο γνωστικός ο ’Ιωσήφ Οά κατε- 
λάμβανεν ότι ριέ τοιαΰτα όνειρα περισσότερον ήρέθιζε τούς 
άίελφού; του. Ακούσατε τ ί όνειρον 8ιτιγήθΥ) εις τού; αδελφούς 
του μίαν πρωίαν : ιΜοΰ έφάνη ότι έθερίζομεν όλοι σίτον εις 'Ιν 
χωράφιον, δ πατήρ, ή μήττ,ρ καί όλοι ήμεΐς. ^Εκαστος έξ ημών 
έμάζευσε χειρόβολζ καί έκαμεν &ν δεμάτων. Τά δεμάτια '.ά 
έστήσαμεν όρθια είς τό άλώνιον Τό ί^ικόν μου Ιστέκετο 0ρ- 
θιον ολα τά άλλα έπεσαν καί έπρόσκύντ)σαν τό ίίικόν μου.» 
Τότε ειπεν είς έκ των αδελφών τοϋ ’Ιωσήφ : «Τί νά σκμαίννι
τ 'ΰτο  τό όνειρον ; Μήπως θά γείνης σύ κύριος ημών καί θα 
σέ προσκυνήσωμεν όλοι ήμεΐς καί οί γονείς ημών; Ό  ’Ιωσήφ 
8kv ώμίλησεν άλλά μέ τήν καρόίαν του τό έπεθύμτ,σεν auto 
κ*ί έσυλλογίσθνι : *τί ώραΐα θά εϊνε όταν οί αδελφοί μου καί 
οί γονείς μου αύτοί άκόμγ, θά υπακούωσι καί θά μέ προσκυνώ- 
σιν ! I !» Καί άλλοτε πάλιν ομοιον όνειρον εΐ£ε καί τό ^t'/ιγήθνι 
είς τ.ύς ά$ε'"ρ ύς το . Τί ακό/ έεινεν  έκ τιύτ υ ; ΕΓποχεν 
όσι τον έζή .υον, -ο· έφθόν υν, το>ρα όταν ήκου αν οτι έχει 
τήν έτιθ μ ί.ν  νά γείνν) καί αυθέντης των πώς τοΐς έφάν-/ι ; —— 
^Επαυσαν νά *όν άγαπώσι, τον έμίσησαν.

Τ·. σφάλμα έκαμεν ό Ία<ώβ ; τί ό Ίο>σήφ ; - τ ί κακόν προ- 
ήλθεν έκ τούτων τών σφαλμάτων ;

Είς άλλο μάθ'/ιμα θά Γόωμ,εν πώς έτιμωρήθησαν ο ’Ιακώβ 
καί ό Ιωσήφ σιά τά σφάλματά το>ν.

Σιιμ. "Αν οι μ . έχωσι τάς έννοιας τών αριθμών 1 —  15 
έρωτώνται πόσου; αδελφούς εϊχεν ό ’Ιωσήφ* πόσοι είργάζοντ: 
Ιξω* πόσα ήσαν ολα τά όεμάτια, πόσα έπεσαν κλπ.
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ΧΤΟ-Λ-ΈΪΣΙΣΙΙΩΣ &31Φ

Έ άν μάς χρειάζωνται υποδήματα, φορέματα, έπιπλα, καί 
δεν ήμποροΰμεν μόνοι ρ.*ς νά τα κατασκευάσωμεν πώς τά·. 
προμηθευόμεθα ; πού τα ευρίσκομεν ; —  Τάγοράζο,εν. —  Έάν 
θέλωμεν μία γίδα διά νά πίνωμεν το γάλα; —  Τ r.v άγοράζο- 
μεν. —  Έ άν θέλωμεν εν άλογον; —  Τό άγοράζομεν. —  Έάν 
θέλωμεν ενα άν θρωπον νά μάς βοηθή εις τάς εργασίας μας ; 
τον άγοράζομεν καί αυτόν ; (·ό κοπέλλι, τόν σκαφέα, τον ερ
γάτην, τον υπηρέτην) ; —  "O yι. —  Βέβαια όχι. Αυτόν τόν 
πληροίνομεν διά τήν εργασίαν του. Αυτός λαμβάνει χρήματα 
καί μάς πο)λει τόν κόπον του, τήν εργασίαν του, δέν μάς πω- 
λεΐ τό σώμά του τό κορμί του. Αυτόν δεν τόν δ ρ ί ζ ο μ ε ν 
δεν είρ.εθα κύριοι αυτού· δέν ήμπορούμεν νά τόν κάμωμεν δ,τ 
θέλομ.εν, όπως τό άλογον τό άλογον εινε κτήμά μας· ήρ.πορού· 
μεν νά τό δέρν ωμεν καί κανείς δεν μάς εμποδίζει* κακόν είνε 
βέβαια· άλλ’ άν Οέλωρ.εν τό κάρ,νομεν τό σκοτώνομεν. Έ μ -  
ποροϋμεν νά φονεύσωμεν η καί νά δείρωμεν τόν εργάτην ; —  
"Οχι. —  Καί άν τό κάμ<ρ κανείς τιμωρείται· άν σφάξτι τό 
πρόβατόν του δεν τιμο>ρεΐτα. ’Αλλά πρέπει νά μάθετε ότι καί 
τώρα πολλοί άνθρωποι —  ό'χι όμως /ριστιανοί —  καί άλλοτε, 
πριν γεννηθή δ I. Χρ. οί κύριοι (τά αφεντικά) είχον τό δ ι
καίωμα νά πωλ οΰν, νά δέρνουν, νά βασανίζουν νά σκοτώνουν 
τούς δούλου; των, τούς ήγόραζον ώς άγοράζομεν τούς όνους καί 
τούς έ'καρ.νον οτι ηθελον. Κανείς δεν τούς ετιμώοει.

Τά παιδιά των δούλοιν ήσαν κα ί αυτά δούλοι. Καί πώς τούς 
έβασάνιζον οί σκληροί κύριοι τούς δούλους ! ! νύκτα ·καί ημέραν 
εργασίαν καί μάλιστα κόπιαστικήν καί τούς έπετοΰσαν ενα κομ
μάτι ξηρό ψωμί. "Ηθελαν δέν ήθελαν οί δούλοι είργάζοντο όσον 
κουρασμένοι καί άν ήσαν είτε νηστικοί είτε χορτασμένοι ήσαν, 
διότι τούς ήνάγκαζον νά έργάζωνται μέ ραβδίσρ.ούς καί άλλα 
βασανιστήρια. (Διά τού τρόπου τής διηγήσεως τού βίου τών



δούλων πρέπει νά προκληθή ή πρός αυτούς συμπάθεια των μ). 
Τώρα νά μβθωμεν ποιοι ήσαν δούλοι. Δο λοι ήσαν ό'σοι εϊχον 
πολεμήσει πρός τους εχθρούς τής πατρώος των καί είχον συλ- 

ληφθή ζώντες* αυτοί $ έν ήσαν πλέον ελεύθεροι άλλ’ έγίνοντο 
ΐούλαι. "Επειτα όσοι είχον γεννηθή από γονείς δούλους* τό χει
ρότερον εϊνε OTi πολλοί πατέρες έπώλουν τά τέκνα των ώς δού
λους. Δεν θά τό πιστεύετε ίσως ό'τι ήσαν πατέρες τόσον σκληροί 
ώστε νά π  ωλώσι τά τέκνα των, νά τά δίδουν εί; ξένους άνθρυ1)- 
πους, οί οποίοι νά τά πηγαίνουν εις τόπους ξένους καί νά τά βα
σανίζουν. Βέβαια δέν τό πιστεύετε διότι βλέτ^ετε δτι οί γονείς 
σας σας άγαπώσι τόσον ώστε διά νά περνάτε σεις καλά, διά νά 
μή σάς λείψνι τίποτε βασανίζονται αυτοί. Τούς γονείς αυτούς 
πρέπε*. καί σείς πολύ νάγαπάτε, καί τό/ Θεόν νά παρακαλήτε 
νά τούς φυλάτττρ . . . ’’Ας ι }'ο)μεν ένθυμεΐσθε πο:.οι καί ποιοι 
ήσαν δούλοι ; —  "Οσοι έγεννώντο από γονείς δούλους* όσοι συ- 
νελαμβάνοντο ζώντες εις τόν πόλεμον από τούς εχθρούς τής πα
τρώος των καί ό'σοι έπωλοΰντο από τούς γονείς των.

Πηγή ύπατος· φ έαρ· διάφορον τό βάθος :ών διαφόρων φρεά- 
τω ν εστερημένα υδατος φρέατα (ξηροπήγαδα). Την εσωτερικήν 
επιφάνειαν των φρεχτων στηρίζομεν (διά τί ;) διά τοίχων. Ή  
διάμετρος γίνεται όλοέν μικρότερα* (παραβολή προς κλίβανον) 
στόμιο ν φρέατος. Χείλη φρέατος, πώμα. —  Έ κ  του περί μέσων 
συγκοινωνίας κεφ . έπανάληψις τών περί καραβανίων.

Σύντομος έπανάληψις τοΰ προηγουμένου μαθήματος προκα- 
λουμένη δ ι’ ερωτήσεων.

Μίαν ημέραν ό ’Ιακώβ έδωκε τοΰ Ίσισήφ ά'ρτους, κρομμύδια 
καί ολίγα λαχανικά καί τοΰ είπε: «Πήγαινε νά δώστις αυτά τά 
πράγματα τών αδελφών σου καί νά ίδής τί κάμνουν* εινε πολ- 
λαί ημέρα ι δπ ου δέν ήλθε κανείς απ’ αυτούς καί δέν ήξευοσι 
τί γίνονται· φοβούμαι μήπως έπαθαν τίποτε. Πήγαινε νά τούς 
ίδής καί έλα σά μου είπγς είδήσε ς, διότι ανησυχώ. ‘Ο Ιω 
σήφ ύπήκουσε προθύμως είς την προσταγήν τοΰ πατρός του. 
#Οτε έφθασεν είς τόν τόπον όπου έβοσκαν τά πρόβατα τού πα
τρός του —  ένθυμείσθε τίνες έφύλαττον αυτά · —  ΟΙ άδελφςί
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του 'Ιωσήφ. —  Νοεί- Λ (ίέχα) μεγαλείτεροι του 'Ιωσήφ αδελ
φοί. Τά προβλτα. . . . είπομεν οτι είχε πολλά πρόβ. ο Ίαχο>β» 
ήσαν λοιπόν σκορπισμένα είς τά λειβάίια και έβοσκον. Τά λει- 
βά£ια ήσαν καταπράσινα καί τά πρ. κατάλευκα* τά αρνάκια 
άλλα έχοροπνιδούσαν χαί ά'λλα γονατ;σμένα μέ τά έμπροσθινά 
των πόδια έβύζαινον. Ό  ’Ιωσήφ μακρόθεν ήκουσε τό βέλασμα 
των προβάτων καί τον κτύπον των κωδώνων. Τά σκυλιά πρώτα 
ενόνισαν δτι κάποιος ή'ρχετο καί άρχισαν νά γαυγίζωσι. Τόν 
έγνώριζον τόν Ίωσή-p οι σκ. j ήτο καί αυτός ποιμήν ·, —■ Ποιμήν 
δέν ήτο, άλλά έπήγαινε πολλάκις εκεί, οπού ήσαν τά πο μνια. 
’Έ πειτα  καί εις τήν οικίαν όπου εμενεν ο ’Ιωσήφ, ήρχοντο πολ
λάκις οι σκύλοι, παρακολουθούντες εκείνους έκ τών ποιμένων 
οσοι ήρχοντο νά λαμβάνωσι τρόφιμα. "Ηρχετο βέβαια πότε ο 
είς καί πότε ο άλλος σκύλος* έκεΐ περιεπο εΐτο ό ’Ιωσήφ 
τούς σκύλους* διά τούτο άρια έκατάλαβαν . . , πώς τόν έκατά- 
λαβαν ; —  Έμυρίσθ·/ισαν. —  Έτρεζαν μ.έ χαράν καί ύπεδέ- 
χθησαν πρίν πλ/,σιάσνι.

‘Ο πρώτος από τούς αδελφούς τού ’Ιωσήφ καθώς τόν είδεν 
εΐπεν :« "Ερχεται b ονειρευτής .» Διά τί τον είπεν ονειρευτήν ; —  
Διότι ό ’Ιωσήφ ειχεν Ιδή εκείνα τά όνειρα. —  Ευθύς ώς τόν 
είδον τόν άγαπτ,μένον τού ’Ιακώβ υιόν οι αδελφοί του, άναψεν 
ή ^χθρα των* b άνοστος ριάλίστα ’Ιωσήφ είχε φορέσγ, τό ώοαΐόν 
του εκείνο φόρεμα, καί αυτό τούς επείραξε περισσότερον, —  «Νά 
σάς είπώ τήν αλήθειαν, αδελφοί μου j είπεν είς έξ αυτών εγώ 
δεν τόν υποφέρω* εγώ βλέπω καλά ό'τι ό πατήρ εις αυτόν θάφή- 
σ-(] τήν περιουσίαν δλην ημείς βασανιζόμεθα διά νά μ.εγαλώσω- 
μ.εν αυτήν τήν περιουσίαν καί δταν άποθάνη έ ’Ιακώβ, θά εϊνε 
κύριος καί τής περιουσίας καί ημών τών ιδ.ων ο ’Ιωσήφ. 'Ημείς 
θά γείνωμεν δούλοι αυτού. Δεν τόν υποφέρω. Ε λάτε νά τόν . . . 
Τί νομίζετε παιδιά μ,ου δτι ειπεν αυτός διά τόν ’Ιωσήφ; Τι 
επρότεινε νά τόν κάμωσι ; Έπρότεΐνε νά τόν φονεύσουν ! ! ! 
Οί άδελφοί τόν αδελφόν καί χωρίς νά τούς κάμ.νι κανέν κα
κόν ! ! ! Με τόν νούν των μόνον έβαλαν οτι θά ελάμβανεν αυ
τός τήν περιουσίαν καί άπεφάσισαν φόνον 1 Βλέπετε ή ζήλεια,
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ό φθόνο; Ιως που φθάνει » Ό  φθόνο; φέρει φόνον ! ! . . . "Οταν 
ηχούσαν οί άλλοι τήν γνώμην εκείνην προθύμως τήν έ^έχθησαν. 
Πόσοι ήσαν οί άλλοι j —  Εννέα. —  Έ ξ  αυτών τών εννέα, εί; 
μόνο; —  έλέγετο Ρουβήμ —  είπε να μή τον φονεύσωσιν αλλά 
νά τόν ρίψωσιν εί; βαθύ ξηρόν φρέαρ, νά κλείσωσι &ιχ μ ια ; 
πλακός λίθινης τό στόμιον καί νά τόν άφήσωσι ν’ άποθάνφ εκεί 
τη; πείνης καί τϋ; £ίψης. *Η γνώμη τού Ρουβήμ ήρεσεν εί; 
όλους* καί όριστιχώς πλέον άπεφασίσθη b θάνατο; του ’Ιωσήφ. 
ΕΙπον μάλιστα νά τόν έκόύσωσι το καλόν του φόρεμα, νά τό 
σχίσωσ , νά τό κηλιίώσωσι μέ αϊμα καί νά τό όείξωσι τού 
τού ’Ιακώβ ίιά~νά πιστεύση ότι . . . λύκος η άλλο θηρίον τόν 
έφαγε τόν ’Ιωσήφ. ’Αφού £έν έίυσκολευοντο νά φονεύσωσιν άν
θρωπον, εννοείται ότι όέν έόυσκο>εύοντο καί ψεύδος νά εί 
πωσι . . . Τί ητο χειρότερον όιά τόν ’Ιωσήφ νά φο ευθή £ιά 
μαχαίρα; ί ιά  νιας, ή νά βασανισθή πολλά; ήμερα ς εις τό φρέαρ 
άπό πείνης καί όίψης καί ν’ άποθάννι ; —  Τό £ε ύτερον.— ΤΗτο 
λοιπόν σκληρότερο; ό Ρ ., b οποίο; είπε να μή τόν σφάξωσι^
—  Φαίνεται. —  *0 Ρ . ίέν ήτο σκληρότερο; τών άλλων* απ’ 
ένκντίας αυτό; ήτο καλλίτερος. 'Ο Ρ . είπε νά τόν ρίψωσιν είς 
λάκκον βαθύν, όιότι είχε σκοπόν νά τόν έκβάλνι εκειθεν κρυφίως» 
αλλά ήτο ίειλός* ίέν είχε τό θάρρος νά εμπ οίίσφ τού; ά£ελ- 
φούς του άπό τόν φόνον. Τί επρεπε νά τοΐ; είπη ; —  "Οτι όέν 
είνε καλόν νά φονεύσωσιν άνθρωπον, καί μάλιστα τόν άόελφόν 
των* καί νά τούς φοβερίστ, ότι θά τό ειπή τού πατρό; των. 
Αυτά έπρεπε νά εϊπν) ό Ρ ., άλλά ίέν έτόλμα. *Έκτμε καλά ;
-  Ό χ ι .  -  ‘Ο άνθρωπος £ιά νά έμποόίσνι νά γείννι αία κακή 
πραξις πρέπει καί την ζωήν του νά μή τήν συλλογισθή. Ό  Ρ .  
όέν ήτο καλός άνθρωπος. "Οταν έπλησίασεν b ’Ιωσήφ, οι αδελ
φοί του ήρχισαν νά τόν έμπαίζωσι. «Μήπως ειόες καί άλλο 
όνειρον ; ΐ  ή ρώτα ό είς. «Βέβαια θά εί^εν», Ιλεγεν άλλος. 
Αφού ό’ έλαβον τά υπό τού ’Ιακώβ σταλέντα πράγματα άφ·$- 
ρεσαν τό ώραΐον Ινόυ μα τού Ίυισήφ καί τόν έρριψαν είς tv ξη
ρόν φρέαρ καί έκύλισαν μίαν πλάκα εί; τό στόμιον τού φρέα- 
τος* άφησαν μόνον tv μικρόν μέρος άσκέπαστον £ιά νά τόν βλέ-

6
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βλέπωσιν απ’ εκεί. *0 ’Ιωσήφ έκλαιεν, έφώνάζε, τον»; παρεκά- 
λει, έζήτει βυγχώρνισιν, έκτυπα το, ετράβα τά μαλλιά ταυ· 
ένεινος τίποτε* έκαμνον ότι δέν τον ήκουον* καί έσφαζαν $ν αί- 
γίδιον* εις τό αίμα αώτου έβαψαν τό ένδυμα του ’Ιωσήφ έψησαν 
τό αίγίδιον καί ή'συχοι κ>ί ευχαριστημένοι έκάθνΐσαν να φάγωσι·

Έ νφ  οί άλλοι αδελφοί τοϋ ’Ιωσήφ έτρωγον, ο Ρουβήμ ήτο 
περίλυπος καί ανήσυχος καί δέν έβλεπε τήν ώραν πότε νά νυ- 
κτώσνι 5ta νά ύπάγνι κρυφίως ν’ άνασύριρ αυτόν από τον λάκκον. 
Έ φυγε λοιπόν από εκεί διά νά μή άκούτρ τους αδελφούς του 
όμιλοϋντας περί των βασάνων του ’Ιωσήφ μετ’ εύχαριστήσεως 
καί ύπήγεν εις τό άλλο άκρον τής πεδιάδος. Εις τό διάστημα 
αυτό διήλθε πλησίον τ οΰ τόπου, όπου έτρωγον οί αδελφοί τοϋ 
Ιωσήφ ίν καραβάνιον εμπόρων. Είς έκ τών αδελφών, ο 'Ιού
δας,-είπε ιτΔέν είνε προτιμότε ον νά πωλήσωμεν τόν Ιωσήφ είς 
αυτούς τούς ξένους άν θρώπους ; Η μείς τούτο μόνον θέλομεν, νά 
μή τόν βλέπωμεν, νά χ  αΟή απ’ εμπρός. Εί'τε φονευθή είτε ώς 
δούλος ξενιτ ευθή είς μακρινούς -.όπους, είνε ί ι ’ ήμάς άδιάφορον. 
"Αν ραλίστα τόν πωλήσωμεν, κερδίζομεν καί χρήματα. j ’H γνώ
μη τοϋ ’Ιούδα έγεινεν αμέσως δεκτή. Διά τί νομίζετε ; Ποΐαι 
ήσαν αί τελευταΐαι λέξεις τάς οποίας είπεν ο Ιούδας; «Κερδί- 
ζομεν χρήματα.» Α ύτα ί αί λέξις έκαμαν τούς ανθρώπους αυ
τούς νά δεχθώσι τήν γνώμην τού ’Ιούδα, Έκτος λοιπόν τών άλ
λων κακιών εϊχον καί τήν φιλαργυρίαν.

Έκάλεσαν λοιπόν τούς ταξειδιώτας εκείνους οί άδελφοί τοϋ 
’Ιωσήφ καί ήρχισαν διαπραγματεύσεις περί τής τιμής τοϋ εμ
πορεύματος. Ή τ ο  ανάγκη νά ίδωσι τόν ’Ιωσήφ οί άγορασταί 
καί έπειτα νά ορίσω σι τήν τιμήν ή έγεινε συμφωνία καί έπειτα 
εϊδον τόν Ίω ιήφ  ;

Τούς δούλους είς τί κυρίως τούς μετεχειρίζοντο $ —  Είς βα
ρείας έργασίας. —  ΤΗτο λοιπόν ακριβότερος ό δυνατώτερος 
καί εύθηνότερο,ς ο ασθενέστερος, ό γεροντότερος. Έπρεπ* λοιπόν 
νά ϊδωσιν, άν ο πωλούμενος ήτο νέος καί υγιής καί ύστερον 
νά όρίσωσι τήν τιμήν. Άνέσυρον τότε από τόν λάκκον τόν 
δυστυχή ’Ιωσήφ καί αυτός νομίζων ότι μετενόνισαν οί αδελφοί



w j  έχάρε χαράν μεγάλεν. *Η χαρά αυτή δέν διερκεσε πολύ, 
διότι εϊδεν ότι άλλη δυστυχία τόν άνέμενεν. “Ηρχνσε λοιπόν 
■νά παρακαλή τού; αδελφούς του, να τούς έναγκαλίζεται, νά 
υπόσχεται ότι ποτέ πλέον δέν θά τού; πειράξω, νά κλαίγ, νά 
φωνάζτΐ. Άλλ* όλα αυτά ματαίως, αδίκως. Ή  καρδία των 
αδελφών του δέν έμαλάσσετο. Ό  φθόνος δέν τούς άφινε νά λυ- 
πεθώσι διά τόν αδελφόν των. Οί άγορασταί πάλιν ειδον ότι 
αν ήγόραζον τόν Ίωσ'έφ θά τόν έπώλουν πολύ ακριβότερα εις 
τόν τόπον τ ων καί θά εκέρδιζον πολλά, διότι ετο νέος καί δγι- 
έστατος* έλεγον εις τούς πωλετάς : ίΜή ακούετε τό παι^ί* 
λάβετε τά χρε,ματά ααςΛ καί έδείκνυον εις τούς φιλάργυρους 
αυτούς ανθρώπους χρήματα. Διά τί έδειξαν τά χρήματα ;

Καθώς εϊδον τά νομίσματα νά λαμποκοπώσιν οί αδελφοί τοΰ 
4Ιωσΐφ, άπεφάσισαν όριστικώς νά τ ’ν πωλ^σώσι. Τόν έδεσαν 
λοιπόν καί τόν παρέδωκαν εις τούς ξένους, οί όποιοι αμέσως 
άνεχώρεσα-ν. Διά τί αμέσως ; —  Διά νά με μετανοόσωσι οί 
άδελφοΐ τοΰ ’ Ιωσεφ.— "Εφυγε λοιπόν ό πτωχός Ίωσε,φ απελ
πισμένος, διό τι άφινε τόν πατέρα του, τόν Βενιαμίν, τεν οικίαν, 
τά κτόματα, τά π  ραβατάκια καί τούς σκύλους* τρν τόπον 

r ποιεί ή καρδιά του. Δέν έδοκιμάσατε, παιδιά μου 
« Λ ς^ ^ έ ί^ νσ  ν α'σθάνεται ό άνθρωπος όταν άφίννι τόν τόπον 
του διά π αντός, όταν ξενιτεύεται καί έχει τ·ίιν ιδέαν ότι δέν 
θά έπανίδν} τ όν τόπον, οπού έγεννάθ-ε καί έπαιζεν όταν ετο 
μικρός.

*0 Ίωσάφ ίθσλε τούλάχιστον νά ιδτί τόν Ιακώ β καί τόν 
Βενιαμί/ δ ιά  τελευταίαν φοράν >αί νά τούς άποχαιρετίσνι. Δέν 
άπεχαιρέτισε παρά μόνον τούς σκύλους του* αυτοί τόν παρεκο- 
λούθεσαν ολίγον, άλλά τούς έφώναξαν οί ποιμένες καί Ιπέ- 
στρεψαν.

Τί ετο έως τώρα ό ’Ιωσεφ καί τί θά εϊνε εις τό μέλλον ; 
(Οί μ. όρίζουσι τήν προτέραν καί τεν μέλλουσαν κατάστασιν 
τοΰ Ίωσόφ. π. χ . Ή το  έλεύθερος, θά εϊνε δούλος. Δέν είργά- 
^ετο ούδέ εις τά ίδικά των κτόματα, θά εργάζεται διά ξένου;
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κ«ί βαρείας εργασία;. Έ τιμάτο, θά περ φρονήται. Ε ίχε πα
τέρα καί αδελφούς, δεν θά έχνι ουδέ γνώριμον κλ π.)

Οί αδελφοί τοΰ ’Ιωσήφ, άφαΰ άνεχ ώ ρησεν εκείνος μετά των 
ξένων ταξειδιωτών, έμοίρασαν τά χρήματχ καί έπειτα δύο τρεις 
εξ αυτών ελαβον τό σχισμένον καί αίμχτωμένον φόρεμα του 
Ιωσήφ καί ετρέξαν νά το δείξωσι τοΰ ’Ιακώ β. Ευθύς ώς τό 

ειδεν ό ’Ιακώβ, αμέσως τό άνεγνώρισε καί εφώναξε : «Τούτο 
είνε τοΰ αγαπητού μου ’Ιωσήφ»· θηοίον θά τόν έπλήγωσε.. 
Τρέξατε νά τόν φέρετε θά τόν θεραπεύσω εγώ. ”Η καλλίτερα 
άφήσατέ με νά ύπάγω έγώ εκεί όπου εΐνε. Αυτός εϊνε πληγω 
μένος δέν είνε καλόν νά κινηθή. 'Οδηγήσατέ με δπου καί άν 
είνε.» Δέν έπίστευε π .τέ  b δυστυχής δτι είχε χαθή διά παν
τός b Ιωσήφ. "Οταν εϊπον είς αυτόν δτι τό φόρεμα μόνον εύρον 
εις έρημον τόπον, εθρήνει καί ώλόλυζε τόσον λυπητερά ώστε, 
καί αυτοί οί αίτιοι τής λύπης μετενόησαν. Πρσσεπάθησαν λοι- 
π:ν νά τόν παρηγορήσωσιν, άλλ’ αυτός δέν έδέχετο παρηγορίαν 
καί ^έλεγε : «Δέν είμαι πλέον διά τήν ζωήν αυτήν. Θ ’ άποθάνω 
μαζί μέ τόν ’Ιωσήφ.» Οί άπφασίσαντες τήν καταστροφήν τοΰ 
αδελφού γίνονται αίτιοι καί τοΰ θανάτου τοΰ πατρός. *0 Ρου- 

τί άπέκαμε; Ευθύς ο>ς ένύκτωσεν έπλησίασεν εις τόν λάκ- 
κ«ν, άλλ’ ειδεν ότι τό σκέπασμα τοΰ λάκκ:υ είχεν άποσυρθή- 
καί or', b ’Ιωσήφ δέν ήτο έκεΐ.’Ερω,τήσας έμαθε τήν πώλησιν τοΰ 
αδελφού του καί πολύ επικράνθη καί μετενόησε, διότι δέν είχε- 
προσπαθήσει φ α ν ε ρ ά  νά Ιμποδ σνι τήν κακήν πραξιν. Τί
τον είχεν εμποδίσει νά ύπερασπισθή φανερά τόν άδελφόν του; 
—  Ή  δειλία. —  Καί τώρα ή δειλία πάλιν τόν έμπόδισε νά 
τόν σώσ·/). Διότι ήμποροΰ-ε νά είπνι πρός τόν πατέρα τήν αλή
θειαν καί b πλουσιώτατος ’Ιακώβ νά στείλτι άνθρώπους πρός· 
άναζήτησιν καί εξαγοράν τοΰ Ιωσήφ, άλλα δέν τό επραξε φο
βούμενος τήν έκδίκησιν των αδελφών του. Ήναγκάσθη λοιπόν 
καί αυτός νά υποκρίνεται καί νά ψεύδεται.

Ε ίπατέ μοι εις ποιον σφάλμα ύπέπεσεν ό’Ιακιόβ;—Ή γά πα  πε
ρισσότερον τών ά'λλων υίών του τόν’Ιωσήφ. — Ή  προτίμησις αυτή- 
τοΰ’Ιω. τί κακόν άποτέλεσμα είχε; —Κατέστ^,σεν ύπερήφανον τόν
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^Ιωσήφ. — Ή  υπερνιφα\ία του ’Ιωσήφ τί έφερε } —  ΦΘ4νον 
των αδελφών καί (/.Ισος. —  Τό μίσος τούς έκαμ.ε ν’ άποφα- 
σίσωσι τόν φόνον καί ύστερον τήν πώλωσιν. *Η πώλωσις τού! 
ήνάγκασε νά ψευσθώσι προς τόν πατέρα καί νά τόν λυπήσωσι 
μέχρι θανάτου. Βλέπετε λοιπόν ότι τό tv άμάρτωμα φέρει τό 
άλλο. "Αν εϊνε εις μαθτ,τής όκνωρός, δεν υπακούει εις τήν προσ
ταγήν του διδ. καί δεν έκτελεΐ τήν εργασίαν τήν δ ’ επομέ
νων ψεύδεται προφασισμένος ό'τι δεν είχε καιρόν. Διά τοΰτο δ 
,ο άνθρωπος πρέπει νά φροντίζω νά μή κάμη άρχήν κακών 
ττράζεων.

Ιίερί θεοΰ είπομεν τίποτε εις ό'λων αυτήν τήν ιστορίαν ; 
Έπραζέ τι δ θ εό ς ; Δέν ήδύνατο νά φωτίση τόν Ιακώ β, νά 
καταστήση τ α π ε ι ν ό ν  τόν ’Ιωσήφ, νά σώσνι αυτόν; ή του
λάχιστον νά τιμωρήση τους κακούς αδελφούς ; Καί όμως δέν 
επραξε τίποτε. Ή  αλήθεια είνε ό'τι διά τόν ’Ιωσήφ έπροξέ τι. 
Ένθυμεΐσθε τί ; —  ’Ενώ εϊχεν άποφασισθή δ φόνος του, επο>- 
λήθω ώς δούλος, καί έσώθω ή ζωή του. —  Σείς ίσως σκέπτε- 
σθε δτι καλλίτερου θά ήτο νά σώσν) τόν Ιωσήφ δ Θεός καί 
άπό τήν δουλείαν. ’Αργότερου θά ίδ·/ιτε ό'τι διά τόν Ιωσήφ ήτο 
καλλίτερου αυτό τό δποιον έγε»νε και θά πεισθήτε ό'τι και 
ήμεΐς δέν πρέπει νά παραπονώμεθα κατά του Θεοΰ, άν βλέ- 
πωμεν ότι δεν κάμνει δ ι’ ημάς εκείνο, τό όποιον ημείς νομίζομεν 
καλόν καί συμφέρον.

Τί εϊνε του το ; Τί χρώμα έχει ; Τί σχήμα ; τί μέγεθος ; 
(Παραβάλλετ αι κατά τό μέγεθος πρός καρύδιον, λεπτοκάρυον, 
μοΰρον καί άλλους καρπούς.) Είχε πάντοτε τό αυτό χρώμα ; τί 
χρώμα είχεν όταν ήτο άωρον j Μέγεθος είχε πάντοτε τό αυτό ; 
Ό τα ν  ήτο μικρότερου καί πράσινον ήτο μαλακώτερον ή σκλη· 
?ότερον; (El δυνατόν, επιδεικνύονται καί άο>ρα κεράσια καί 
(ρωτα δ διδ. τίνας διαφοράς ευρίσκουσιν ιί μαθ. μεταζύ ωρίμων 
καί άωρων κερασιών.) Ε ις τό περί μήλου μάθν,μα είπομεν ό'τι
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άν άφαιρέσωμεν τόν φλοιόν τοϋ μήλου £έν βλέπομεν πλέον οΰτε: 
κίτρινον οϋτέ κόκκινον χρώμα. Συμβαίνει τό αυτό καί είς τό 
χβ'ρ'χΦΐΰν j Έ χ ε ι  τό κεράσιον φλοιόν τόσον παχύν, όσον τό μή- 
λον j "Ας αφαιρέσωμεν λοιπόν τόν λεπτόν αυτόν φλοιόν, τήν 
$ 1? ι ί  ε ρ ρ. ί ^ « auTr,v καί άς ίάωμεν τί χρώμα ίχει τό 
εσωτερικόν. Τοΰ j/,ήλου ο φλοιός άφαιρεΐται ευκολώτερον ή του 
κερασιού ή έπιίερμίς ; Πώς ώνομάσαμεν άλλοτε τήν επιφάνειαν 
τής καλώς πλανισμένης σανίάος ; —  Λείαν. — ΠρΙν πλανι- 
σθίί ή σανίς είνε λεία ή επιφάνεια ; —  Ό χ ι .  —  Πώς λέγεται 
τότε ; —  Τραχεία. —  Τοϋ κερασιού ή επιφάνεια τραχεία εινε $ 
Τοϋ ρο&ακίνου ; τοϋ χλωρού αμυγδάλου ; "Εχει οσμήν τό κε_ 
ράσιον; Περί τό κέντρον τοϋ μήλου τί ευρίσκεται ; *Εχει 
τό κεράσιον σπέρματα ; πόσα ; τόσα έχει και τό μήλον ; ’Από 
τί περιβάλλονται τά σπέρματα τοϋ μήλου* είπατε κατά σειράν 
ό'λα τά ενίύματά του. —  Ιον §ν λεπτότατων ίέομα χριοματος. 
καφέ. 2ον θήκη εκ δέρματος σκληροϋ κολλημένου είς τήν σάρκα 
τοϋ μήλου. 3ον αυτή ή σαρξ. 4ον ό φλο ός. —  Ε ίπατε καί τοϋ· 
σπέρματος τοϋ κ. τά ενδύματα άρχίζοντες από τό έξιοτερικώ- 
τερον. —  Ή  επι^ερμίς, ή σάρξ, μία θήκη σκληρά, ή οποία φαί
νεται έκ ξύλου σκληρού κατεσκευασμένη, έν ίέρμα λεπτόν. Ή  
Ή  Θήκη εκείνη ή λ ι Θ ώ 8 η ς λέγεται π  υ ρ ή ν. (Σημ. Ata 
τής λέξεως ταύτης θά έκφράζωσιν σί μ,αθηταί άλλοτε τό λ ι
θώδες περίβλημ,α μετά τοϋ σπέρματος καί άλλοτε μόνον τό 
περίβλημα.) ’Ονομάσατε καρποέχοντΰς ας πυρήνα. ’"Ε χει τό κυ- 
ίώνιον πυρήνα ; Τούς πυρήνας δέν πρέπει νά θραύ ωμεν £ιά των 
οζόντων. 'Ωσαύτΐΰς άέν πρέπει νά τρώγωμεν τά εντός τών πυ
ρήνων σπέρματα τών καρπών, τών όποίοιν τρώγεται ή σάρξ.. 
Ποϋ συνάγομεν τά κ. ; πώς είνε κολλημένα επί τής κερασέας ·■ 
Πώς ώνομάσαμ.εν άλλοτε τό κοτσάνι ; —  Ποάίσκον. —  Πώς είνε- 
ό ποδίσκος τοϋ κ. παραβαλλόμενος πρός τόν τοϋ μήλου ; Είνε 
ανάγκη νά εινε ο τοϋ κ. τόσον χονάρός όσον ό τοΰ μήλου * 
"Αν ό τοΰ μήλου ήτο λεπτός ώς ο τοϋ κ. θά ή το άυνατόν νά 
φέρνί μέγα μήλον ; Εινε πάντοτε οί ποάίσκοι χωριστά έκαστος^ 
Οι ηνωμένοι εινε καθ’ ολον τό μήκος ηνωμένοι j Εις ποιαν



έποχήν τοΰ ετου; είνε ώριμα τά κ. ; β  ς ποίβν εποχήν άν- 
•οΰσιν αί κερασέαι ; Τί χρώμα έχουτι τά άνθη τής κερασέα; ; 
Τά κ. δέν civs ενός είδους. "Αλλαι κερασέαι παράγουσι κ. μ ι
κρότερα καί με βαθύτερον κόκκινον χρώμα* άλλαι μεγαλεί- 
τερα μέ άνεικτότερον κόκκινον χρώμα. Τά τελευταία λέγονται 
πετροκέρασα.

Γνωρίζετε £να άλλον καρπόν, ο όποιος ομοιάζει υπέρ πάν
τα; του; άλλου; πρό; τό κ. ; —  Τό βύσσινον. (Επιδεικνύονται 
κλαδίσκοι κερασέα; και βυσσινέα; φέροντε; φύλλα καί καρπούς.) 
Κατά τί διαφέρει τό β. τοΰ κ. ώ; πρό; τό χρώμα και ώ; πρό; 
τήν γεΰσιν (τόν χ  υ μ ό ν) j Τό χρώμα τοΰ β. είνε πολύ βαθύ, 
σκοτεινόν κόκκινον. —  Έ άν συμπιέσωμεν μ,εταξύ τών δύο τού
των δακτύλων (τοΰ άντίχειρο; καί τοΰ δείκτου) τή; δεξιάς Sv 
ώριμον βύσσινον και διά τή; αριστερά; ίν ώριμον κ. τίνε; δά- 
κτυλ ι θά χρωματισθώσιν ; Ώ ;  πρό; τόν χ υ μ ό ν  (τήν γεΰσιν) 
τίνα διαφοράν ευρίσκετε ; —  Τά κ. είνε γλυκύτερα, τά β. εινε 
όλ γον ξινά. —  Τί εΰρίσκονται ένίο ε έντό; τή; σαρκό; τών 
κ . ; —  ΣκοΥληκες. —  Διά τοΰτο πρέπει νά προσέχωμεν τρώ- 
γοντε; κ. Προσέξατε δέ πολΰ και είς τοΰτο. Είς τά  δάστι εύ- 
ρίσκομεν ενίοτε καρπού;, πολΰ όμοιάζοντα; πρό; κ.'Όσον ωραίοι 
καί άν εινε αύτοί οί καρποί, δέν πρέπει νά τοΰ; Ιγγίζετε. 
Είνε είδη τίνά εξ αυτών δηλητηριώδη.

Εις τί χρησιμεύουσι τά κεράσια ; —  Τά τοώγουσιν ωμά οί 
άνθρωποι. —- Τά β. ; —  Κατασκευάζεται γλύκισμα καί βυσσι
νάδα. —  Ή  βυσσινάδκ εινε ποτόν δροσιστικώτατον καί δίδε
ται ώ; φκομακον κατά τινων ασθενειών. Καί ίκ  τών κ. κατα
σκευάζονται π·τά , άλλ’ αυτά δέν εινε ωφέλιμα, διότι περιέ- 
χουσιν οίνόπνευμ* (σπίρτο). Κερασέα. Βυσσινέα (Έ πιδεικ  ύ- 
ονται πλήν τών ανωτέρω μ.νημ.ονευθέντων κλαδίσκων τεμάχια 
ίκ  κλάδου χονδρού. Αποτείνονται τοΐ; μ. έρο.τήσεις περί χρώ
ματος τοΰ κορμού, χριυματο; καί σχήματος τών φύλλων, οϊαι 
αί έν τώ περί μηλέας άναγραφεΐσαι. Ίχνογραφοΰσιν οί μ. φύλλα 
καί παραβάλλουσι τό ίχνογ άφημα πρό; τό ίχνογραφηθέν, 
άλλοτε φύλλον μηλέας. Ζητούνται διάφοράΐ τών φύλλων τής κ.
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καί των τής μηλέας). Εύδοκιμοΰσι περισσότερον εις ψυχρά κλί
ματα. Τό ξύλον τής κ. εΐνε πολυζήτητον διά λεπτουργικάς 
εργασίας.

p*oz^^.Kii3sro3sr
(Ε π ιδεικνύοντα ι ροδάκινα διαφόρων ποικιλιών, εί δυνατόν. 

'Ώ ριμα και άωρα. Παραβάλλεται τό ρ. πρός ρήλον καί ευρί- 
σκεται ότι τό μήλον εινε στρογγυλόν έπίμηκες, τό δέ ρ. ομοιά
ζει περισσότερον τοϋ μήλου πρός σφαίραν εΐνε σφαιρικοιτερον. 
Ή  έπιδερμίς το~) μήλου εΐνε τελείως γυμνή, λειοτάτη, ολισθηρά 
στιλπνή* ή έπιδερμίς τοϋ ρ. εινε χ  ν ο ώ δ ·/) ς καί λεπτοτέρα 
τοϋ πρός δέρμα δμοιάζοντος φλοιού μήλου.) Τινες άλλοι καρποί 
εχουσι χ  ν ο ϋ ν ; —  Τά χλο>ρά αμύγδαλα καί τά κυδώνια. 
Όλιγώτερον τά βεούκοκκα καί έτι όλιγώτερον τά δαμάσκηνα, 
τών οποίων η- έπιδερμίς γίνεται στιλπνή, αν σπογγισθή ελαφρώς.
—  Ένθυμεΐσθε Ινα άλλον καρπόν, δ όποιος πρίν κακώς άνα- 
πτυχθή έχει οχι μόνον χνοϋν, άλλά καί μικράς, πολύ μικράς 
άκάνθας, αί ό ποΐαι εξαφανίζονται, εάν ό καρπός δεν κοπή, 
άλλά «φεθή κολλημίνο; εις τό φυτόν καί άναπτυχθή ; (*0 
καρπός σικύου τοϋ ήμίρου, δηλ. τό αγγούρι.) Τί χρώμα ϊγ ζ ι · 
’Έ χε ι πανταχοϋ τό αυτό χρώμα ; —  ’Οχι* εις άλλα μέρη 
εΐνε κοκκινωπόν, εις άλλα πρασινωπόν, καί άλλου κιτρινίζει.
—  Εΐνε μάλιστα καί Ιν είδος ροδακίνων, τά όποια έχουσιν 
όλην τήν σάρκα κιτρίνην. ’Έ χει οσμήν ; —  Πολύ ■ εύχάριστον.
—  Χυμόν ; — Πολύ νόστιμον. Τό ώριμον ρ. εινε γλυκύ. Τό 
άωρον εΐνε ξινόν. —  Έ  άν δ.ά μαχαιριδίου κόψω τό ρ. καί 
δέν σπογγίσω τόν ο π ό ν  από τοϋ μαχαιριδίου, τί παρατηρώ 
μετ’ ολίγον $ —  Ποίους άλλους καρπού; κόπτοντες παρατη- 
μεν οτι συμβαίνει τό αυτό ;

"Αν «ποβλέψωμεν εις τό σπέρμα τοϋ ρ. πρός τό μήλον θά εΐπω- 
μεν ότι δμοιάζει περισσότερον ή πρό; τό κεράσιον;— Πρός τό κερά- 
σιον, διότι έχουσι καί τά δύο πυρήνα λιθώδη καί άνά !ν σπέρμα· 
—* Εύκολώτερον άφαΐρεΐται ό πυρήν τοϋ ρ. από τήν σάρκα ή ό



του κερατίου ; Έ γγίζει όλη ή εξωτερική επιφάνεια του πυρήνος 
του ρ. είς δλην τήν επιφάνειαν τής κοιλότητας, η οποία υπαρ 
χει έν τώ μέσω τής σαρκός ; ( Ό  δ. ανοίγει ρ. καί παρατη 
ροϋσιν οί μ.) Άφοΰ άπεχωρίσθη δ πυρήν από τήν έπιφανειαν 
τής κοιλότητος τί χρώμα έχει ; *Εχει τό χρώμα τής επιλ ι- 
που σαρκός · (Επιδεικνύονται π.ρήνε; κερασί ου, βερυκόκκου, 
καί ρ. καί παραβάλλονται υπό των μαθητών κατά μέγεθος, 
σχήμα καί βαθμόν λειότητος τής έζωτερικής έπιφανείας. Θραύ- 
ονται πυρήνες ρ. καί εξετάζεται τό σχήμα, τό χρώμα καί b 
χυμός τοΰ σπέρματος.)

Είς ποιαν έποχήν τοΰ έτους εί ε ώριμα τά ρ. ; Εις ποίαν 
εποχήν άνθοΰσιν αί ρ. ; Εις τί χρησιμοποιοϋμεν τά ρ. ; —  Τά 
τρώγομεν ωμά καί παρασκευάζομεν γλ-.κύσματα.

(Επιδεικνύονται κλαδίσκοι, φέροντε; φύλλα, μηλέας, ροδα- 
κινέας, βυσσινέας καί άμυγδαλής. Οι μαθ. ευρίσκουσι τάς 
διαφοράς καί τάς δμοιότητας των φύλλων. Ίχνογ:αφοϋσιν εί- 
κόνας αυτών. Βλέπε καί τά περί μήλου καί κερασίου.)

Τό πορτοκάλλιον τ . σχήμα έ χ ε ι; Είνε έντελώς σφαιρικόν, 
δηλ. ομοιάζει πρός τελείαν σφαίραν ; —  "Οχι. Είς δύο μέρη 
φαίνεται όλίγον πεπιεσμένον. —  Τά δύο αυτά σημεία είνε 

πλησίον άλλήλων ; —  *Όχι· τό έν απέναντι του άλλου —  
Είς αυτά τά δύο μέρη τί παρατ/ρεΐτε ; —  Δύο μικράς κοιλό
τητας, δύο λκκκίσκους. —  Δέν είδομεν καί είς άλλου; καρπούς 
τοιούτους λακκίσκους ; Κατά τί διαφέρουσι* οί λακκίσκοι του 
π. των λακκίσκων τοΰ μήλου ; —  Οί τοΰ μήλου είνε βαΟύτε· 
ροι. —  Είς τόν μεγαλείτερον εκ των δύο λακκίσκων τον π. 
ήτο κολλημένον τό £ν άκρον τοΰ ποδίσκου. Τό άλλο άκρον που 
ήτο κολλτ.μένον ; —  Είς τήν πορτοκαλλέαν. —  Ή  επιφάνεια 

τοΰ φλοιού είνε ·μαλή καί λεία ; —  *Όχι εντελώς· έ/ει μ ι
κρά; έξοχάς, μικρά έξογκώματα καί διά τοΰτο είνε ολίγον 
τραχεία. —  Παρατηρείτε όμως ότι όλα αυτά τά έξογκώματα
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έχουσιν ίσον υψο; καί ό'λ* τά μεταξύ τών εξογκωμάτων σχη
ματισμένα αυλάκι* έχουσιν ίσον βάθος.

Κατά τό χρώμα όμειάξει πρός άλλον καρπόν, π. χ . το μή- 
λον, τό κεράσιον ; —  νΟχι. Έ χει ιδιαίτερον χρώμα λεγό
μενον π ο ρ τ ο κ α λ λ  ί. Άφαιρέσατε τεμάχιον φλοιού καί 
είπατε, άν ίχτι τό αυτό χρώμα καί ή εξωτερικά επιφάνεια 
του φλοιού. —  Τό εξωτερικόν εινε λευκόν. Ό  φλοιός το > π· 
εινε παχύς, τό εξωτερικόν τίμιου έχει χρώμα πορτοκαλλί, τό 
Ισωτερικόν τίμιου ίχε ι χρώμα λευκόν. —  Μόνο ν ώ; προς τό 
χρώμα υπάρχει διαφορά μεταξύ του εξωτερικού καί του εσω
τερικού στρώματος τοϋ φλοιού ; Έ γγίσατε διά των δακτύλων 
τάς δύο επιφάνειας. —  Τό εσωτερικόν είνε μαλακώτερον, άπα- 
λώτερον καί τρόπον τινά βαμβακώδες. Τό εξωτερικόν φαίνεται 
σκλ·/ιρότερον. —  Εϊπετε ότι τό εξωτερικόν στρώμα έχει χρώμα 
πορτοκαλλί. Δεν διακρίνονται στίγματα μέ διάφορον χρώμα j
rjy / 7 > t1 1 εινβ αυτα ;

( Ό  δ. συμπλησιάξει τά άκρα τεμαχίου φλοιού ούτως, ώστε 
νά ιδωσιν οί μ. ό'τι τά διαφόρως τής λοιπής επιφάνειας χρωμα
τισμένα στίγματα εΐνε δπαί (στόμια), άπό των όποίων εξέρ
χεται ύγρόν ιδιάξουσαν εχον οσμήν καί γεΰσιν. Ά νάπτει κη- 
ρίον καί διευθύνει κατά τής φλογός τάς ψεκάδας τού όγροΰ, 
βλέπουσι δ ’ ούτως οι μαθηταί ότι τό υγρόν εινε ευφλεκτον.) 
Τό 6γρόν τούτο, τό όποιον καίεται ώς έλαιον, περιέχεται εις 
μικρά σακκίδια, τά όποια βλέπετε καλλίτερον, άν άφαιρέσω- 
μεν λεπτόν στρώμα εκ τού λευκού μέρου τού φλοιού. (Ευνόητον 
ότι θά γείνρ χοήσις καί φακού μεγεθυντικού, άν υπάοχτι τοι- 
ούτος.) Τό υγρόν τούτο, τό όποιον εξάγεται έκ τών φλοιών 
τού π. καί^άλλων συγγενών καρπών, χρησιμοποιείται εις κατα
σκευήν μύρων, πιτών γλυκυσμάτων καί ιατρικών. "Ομοιον υγρόν 
εξάγεται καί έκ τών άνθέων τής πορτοκαλέας.

Χρώμα είπομεν ότι έχει ίϊιάζον. Τό αυτό χρώμα είχε καί 
άωρον ; Τίνα γεΰσιν, τίνα χυμόν έχει ; Τόν αυτόν χ_υμόν έχουσι 
καί τά άωρα πορτοκάλλια ; Τίνα οσμήν έχει ; ΓΙώς θά όνομά- 
fff- μεν τά πράγματα, τά όποια δεν έ’χουσι καμμίαν οσμήν ·
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'Ονομάσατε ένα καρπόν ά ο σ μ ο ν. Εινε και τά π. άοσμος 
καρπό; ; Τί κάμνομεν διά ν’ «ύζήσωμεν τήν δύναμιν τής όσ(λή;
*6δ πορτοκαλλίου ; Χύομεν έλαφρώς διά του όνυχα; τήν επ ι
δερμίδα.

"Α; άφαιρέσ/ι έκαστο; τήν επιδερμίδα τοϋ πορτοκαλλίου 
τβυ. Τί ευρομεν περιεχόμενον έντά; τοϋ φλοιοί ; —  Τήν σάρκα 
Τοϋ 1C.— Είνε εύκολόν νά χωρισθη εί; τεμάχια άνευ τήί γ ρήσεως 
μαχαΐρίου ; —  Βέβαια· διότι εΖνε φυσικά χω ρισ(/.ένον. —  ‘t t  
σάρξ τώ οντι άπότελεΤται άπά πολλά τεμάχια, Τά δποΐα 
εινε πλησίον άλλήλων κ«ί ασθενώ; κολλνιριένα. Πόσα; Ιπ ι- 
φανεία; έχ6ι έκαστον τούτων ; —  Τρεις. —  Εινε δμοιαι καί- 
αί τρεις ; — "Οχι* αί δύο εΤνε δμοιαι. Εινε επίπεδοι· ή -ρίττι 
live κυρτή. —  Έ κ  τούιω- των τριών η κυρτά έγγίζεt τον 
φλοιόν, αί δ ' επίπεδοι άγγιζον άλλων τεμαχίων επιπέδου; επι
φάνεια;. 'Έκαστον τών τεμαχίων τούτων από τ ί  περιβάλλεται j 
Ά πά λεπτόν δέρμα. "Αν άφαιρέσωμεν καί ίκεΐνο τά δέρμα τά 
λεπτάν ευρίσκομεν τό μέρος τοϋ π., τά όποιον άρέσκει βέβαια 
περισσότερον εις ημάς. Τί χρώμα έχει ; —  Κίτρινον πολύ 
ανοικτόν. —  Εί; ίν είδο; π. δέν εΐνέ κίτρινον, άλλά κόκκινον 
ώ; αίμα. Αφού έκόψαμεν η καί ^φνιρέσαμεν δλον τά λεπτάν 
εκείνο δέρμα πώ; δεν χύνεται ό ζοψΜ (όπά;) του π . ; —
Δέν χύνεται, διότι περιέχεται εί; άλλα μικρά σακκίδια.— Πράς 
Τί δμοιάζουσιν αυτά τά σακκίδια ; Δέν σάς φαίνονται ώς μ ι
κροί, πολύ μικροί καί έπιμήκει; άσκοί j Τά δέρ μα τών μικρών 
τούτων ασκών εινε λεπτότατον καί τά τρώγομεν. Ενίοτε συμ- ♦
βαίνει τά π. νά μή £χτι πολΰν ο π ό ν  καί τότε μένει σχεδόν 
τά δέρμα τών ασκών καί τά δέρμα τά περιβάλλον τά τεμάχια- 
λέγομεν άτι είνε ωσάν σ τ ο υ π π ί.

Τά νοστιμώτερον διά τάν άνθρωπον μέρος τοϋ π. είνε δ 
όπάς, ό περιεχόμενο; εις τά σακκίδια εκείνα* άλλά τά σπου* 
δαιότερον διά τάν πολλαπλασιασμόν τών φυτών εινε τά σπέρμα.
Εί; τί μέρος τοϋ π. ευρίσκονται τά σπέρματα ; "Εχει έκαστον 
π . Γσον αριθμόν σπερμάτων ; "Ας μετρήσνι έκαστο; τών μαθη
τών τά σπέρρ,ατα τοϋ πορτοκαλλίου του. Τί σχήμα έχει έκα-



«τον σπέρμα ; Είνε σκληρότερον ή μαλακώτερον τό περίβλημα 
τούτου του «πέρνατο; παρα βαλλόμενο ν πρός τό περίβλημα του 
σπέρματος τοϋ μήλου j —  Τούτου είνε σκληρότερον. —  ΤΗτο 
άνάγκ·/) νά είνε σκληρότερον ; Ένθυμεΐσθε οτι του μήλου τό 
σπέρμα έκτος τοϋ τρυφερού περιβλήματος εχει κ>ί άλλο σκλη
ρότερον ; Δέν εύρίσκεται εντός θήκης κολλημένης εις την σάρκα 
τοϋ ρόλου καί αρκετά σκληράς j Έ χ ε ι  τοιαύτην θήκην καί τό 
σπέ:μα τοϋ π . ; —  "Οχι. Αυτό έγγίζει άπ* ευθείας χρός την 
σάρκα. ( ‘Ο δ. κύπτει £ν χ . εις δύο ημισφαίρια κατ’ άξονα καί 
άλλο έγκαρσίως. Έκατέρα των τομών είνε σχεδόν τέλειος κύ ■ 
κλος. ‘Η εγκάρσιά τομή ομοιάζει προς τροχόν άμάξης.) Τί αν
τιστοιχεί πρός τον σιδηροϋν κύκλον τοϋ τροχού ; Τί πρός τόν 
ξύλινον ; τί πρός τάς ακτίνας τοϋ τροχού j 'Ιχνογραφήσατε 
τήν τομήν αυτήν.

Α . Έ Π Μ : ο Ί χ τ θ Ί $ Γ

Ποιος καρπός δμοιάζει πολύ πρός τό πορτοκάλλιον ; — Τό 
λ,εμύνιον.— Τί χρώμα έ'χει ; Τί χρώμα είχε πρίν ώριμάσνι ; Έάν 
ίδης πορτοκάλλιον καί λεμόνιον άωρα, πώς θά τά διακρίνης ; 
(Ε ί δυνατόν, δ Δ. επιδεικνύει τοιαϋτα). —  Τό Π. είνε στρογ- 
γυλώτεοον, τό λ. είνε ολίγον έπίμηκες. —  ‘Υπάρχει καί άλλο 
γνώρισμα. Περί τόν λακκίσκον εκείνον τοϋ λεμονιού, δπου είνε 

κολλημένος ό ποδίσκος, σχηματίζεται έν εξόγκωμα ώς δακτυ- 
"λίδιον. Τοϋτο παρατηρεϊται τουλάχιστον εις τά εύρωστα λ. Εις 
δέ τό άντικρύ σημεΐον παρουσιάζεται όχι μικρός λακκίσκος ώς 

είς τό πορτοκάλλιον, άλλά πάλιν έν εξόγκωμα ώς σπυρί (μαστο
ειδής άπόφυσις). Ηδετε την κορυφήν τοϋ Π. καί τήν του Λ. 
Κόψον σύ έγκαρσίως εις δύο ίσα μέρη έν λ. Σύ κόψον κατ’ άξονα 
tv άλλο λ. ίσον πρός τό πρώτον. Είνε ομοιαι αί δύο τοι/αί ; 
Ιχνογραφήσατε είκόνας τής μιας καί τής άλλης. Ή  μία είνε 
κύκλος ή άλλη σχεδόν ελλειψις. ΙΙαρατηιείται τοιαύτη δια
φορά καί μεταξύ τών δύο τομών τοϋ Π j Ποιον χυμόν εχει τό 
λ. 5 Δέν είνε καί τό II. ξινόν ; Ποία διαφορά λοιπόν ώς πρός τόν
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Χυμόν j Είνε τό λ. άοσμον $ Ό  Δ. κρύπτει τεμάχι ον φλοιού λ, 
Ιν τφ μια χειρί καί φλοιού Π. έν xf, Ιτέρχ, όσφρ αινόμενοι δ* οί 
Μ. λέγουσι τά όνόματα τών καρπών). Τό εσωτερικόν, δηλ. ή 
σαρξ έχει καμμίαν διαφοράν από τής σαρκός του Π. άλλην 
παρά την ώ; πρός τόν χυμόν διαφοράν; Διαφέρει κατά τό 
χρώμα.

Εις τί χρησιμεύει τω άνθρώπω τό Π. και εις τί τό λ } (01 
Μ.γ/ωρίζουσι τά; συνηθεΐΓΧΓχ; χοότ*·.;. Ί χ ν  θάνουσι δέ παρά 
τοΰ Δ. δτι τά έκ τών άνθέων καί τοΰ χλοΐοΰ εξαγόμενα έλαια 
χρησιμοποιούνται είς παρασκευήν μύρων, ποτών, καρυκευμάτων, 
γλυκυσμάτων καί φαρμάκων. Γλυκύσματα παρασκευάζονται καί 
£χ τών άνθέων

(Επιδεικνύονται κλαδίσκ οι φέροντες φύλλα κ α ί, εί δυνατόν 
άνθη καί καρπούς).

Τά δένδρα ταύτα συνήθως διακλαδίζονται εί; μικράν άπό 
τής έπιφανείας τής γης άπό.τασιν. Τί θά κάμωμεν άν θέλωμεν 
νάποκτήσφ πρώτον υψηλόν κορμόν τό δένδρονκαι ύστερον να 
έξαπλώσνί κλάδου; ; —  Κόπτομεν τούς πλαγίους τρυφερούς κλα
δίσκους.— Τά φύλλα τών δύο τούτων δένδρων είνε εντελώς ομοια; 
—  Τά τής Π. είνε στενώτερα. Ίχνογραφήσατ ε είκύνα φύλλου 
Π, καί φύλλου λ. Παραβάλετε τάς εικόνας αύτάς πρός τάς εικό
νας τών φόλλω ν τής μηλέας καί τής βυσσινέας. (Προϋποτίθεται 
ότι διατηρούσιν οί Μ. τά ίχ ογραφήματά των). ‘Ως πρός τό 
πάχος πώς ευρίσκετε τά φύλλα τής λ. —  Είνε παχύτερα όλων, 
όσα έγνωρίσαμεν. —  Ένθυμεΐσθε δτι καί άλλο σύνηθες έν Έ λ - 
λάδι δένδρων έχει παχέα φύλλα. ( Ή  ελαία). Τής ελαίας δμ©>ς 
τά φύλλα ααφέρουσι καί κατά τό σχήμα καί κατά τό χρώμα 
τών τής λ. Τί χρώμα Ιχουσι τά φύλλα τής ελαίας j Τί χρώμα 
έχουσι τά τής / .  καί τής ΓΙ ; Ή  έπάνω έπιφ άνεια καί ή κάτω 
£χουσιν ακριβώς τό αυτό χρώμα j Είνε άοσμα ; Πίπτουσι τόν 
χειμώνα ; Πώς όνομάζονται τά διατηροϋντα τό φύλλωμα δέν-

/



δρα ; Ε{ς τάς αύλάς καί εις τάς όδούς ποΐα προτιμώντας τά 
αειθαλή ή τά φυλλοβόλα καί διά τί ; Τι χρώμα εχουσι τά ά'νθη ; 
ΕΙνε άοσμα ; ’Ονομάσατε ίνθη άοσμα. Εις ποίαν έπ γόν τού 
«τους άνθούσι ; —  Κατά τό εαρ. —  Έ ν τούτοι; εις είδη τι να 
( π ο ι κ ι λ ί α ς )  δταν τά πρώτα γίνωνται καρποί, αναφαίνον
ται άλλα, άν καί £γει παρέλθει τό έαρ. Εύρισκονται είς τά δάση 
τοιαϋτα δένδρα ; —  Ό χ ι .  Εις τούς κήπους μόνον καί θέλουσι 
πολλήν περιποίησιν. —  Τό ψϋχος τά καταστρέφει* τό δέ θέρος 
θέλουσι συχνόν πότισμα. (Τφ Διδασκάλω απόκειτας νά κρίνη 
άν πρέπη νά γείντι λόγος καί περί τών λοιπών Εσπεριδοειδών).

ΡΟΙΑ. 3ΡΟΓ Δ Ι

Πόσα σπέρματα περιέχονται εις ίν μήλον ; πόσα είς $ν λεμό- 
ν ον ; Ένθυμεισθ; τό όνομα ενός καρπού περιέχοντος πολλά, πολύ 
περισσότερα σπέρματα ; Ιδού b καρπός αυτός. (Ό  Δ. επιδει
κνύει τό ρόϊδι). Τί χρώμα εχει τό άωρον ρόιδι ; —·» Πράσινον 
ανοικτόν, όταν δ ’ άρχίζτι νά ώριμάζν) χλίνει προς τό κίτρινον, 
μέρος δέ της επιφάνειας κοκκινίζει. —  Τό εσωτερικόν μέρος τού 
φλοιού τί χρώμα έ’γει ; —  Εντελώς κίτρινον. —  'Η  εξωτερική 
Ιπιφάνεια διατηρεί πάντοτε τό αυτό χρώμα ; —  Ό χ ι .  "Οταν 
ξηρανθή, ό φλοιός γίνεται μαυροκίτρςνος. —  Μόνον τό χρώμα 
του άλλάσσει ; —  Γίνεται λεπτότερος, ξηρότερος, σκληρότβρος 
καί τραχύτερος. Χάνει όχι μόνον τήν λειότητα άλλα καί τήν 
στιλπνότητα, τήν όποιαν είχε χλωρόν. Τί σχήμα £χει ; —  
Σφαιρικόν περίπου. —  Μένει τοιούτον καί ό'ταν ξηρανθή · —  
’Ό χ ι. Σχηματίζονται κοιλότητες καί εξογκώματα. Α λλού 
ζαρώνει καί αλλού εξέχει (Ρ  ι κ ν ο ύ τ α ι ό φλοιός).

Ό  ποδίσκος τού Ρ . πώς εινε παραβαλλόμενος πρός τόν τού 
κερςισίου ; —  Εινε βραχύτερος, χονδρότερος, άκαμπτότερος. —  
Εις τό μέρος, όπου προσκολλάται ό ποδίσκος, παρατηρεΐται 
λακκίσκος ώ; εις τό μήλον ή εξόγκωμα δακτυλοεειδές ώς είς 
τό πορτοκάλλιον ; — Ό χ ι .  —  Είς τό άπέναντι τούτου μέρος 
παρατηρήσατε τί εινε. Ε κ εί τά ά'κρα τού φλοιού, τά όποια
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i t ςρεπε νά σνμ πλησιάσουν και νά ένωθώσιν ώστε νά σχηματι- 
σθή διά τον καρπόν εκ τού φλοιού μία θτίκ,τη πανταχόθεν κλει
στή, ώ; είς τό πορτοκάλλιον, τά άκρα αυτά ή τά χείλη άνυ- 
ψούνται καί άποτελοΰσιν tv εϊίος χωνίου. 'Όμοιον συμβαίνει 
καί εις tv άλλο δπωρικόν, εις τό σΰκον. Καί εκεί τά χείλη τού 
φλοιού δέν ένούνται, άλλ’ άφίνουσι μικράν όπτν. Μέσα είς αυτό 
τό γωνίαν τού ρ. τί ίνε ; —  ΙΙολλά νημάτια ώς τρίχες. —· Είς 
τό επάνω άκρον τί φέρουσιν αυτά  τά νημάτια ; —  “Εν μικρόν 
σώμα ώο ή κορυφή καρφίτσας. —  "Αν μετά προσοχής άφαιρέ- 
σωμεν τά νημάτια αυτά, θά ίδωμεν τον καρπόν ; Δοκιμάσατε. 
Τί βλεπομεν ; Εϊνε τώ όντι άνοικτόν καί άσκεπαστον τό μ έ
ρος εκείνο ; —  Ό χι*  ο φλοιός σχηματίζει εκεί μίαν εξοχήν, 
έν εξ γκωμα. —  Είς ποιον καρπόν εΓδομεν τοιοΰτον εξόγκωμα 
(μαστοειδή άπόφυσιν) · —-  Είς τό λεμόνιον. —  Ή  . άπόφυσις 
αυτή (ίνε κανονικωτέρα καί όξυτέρα είς τό ρ. η είς τό λεμό
νιον. "Ας κόψωμεν £ν Ρ . Τί συμβαίνει είς τό μαχαιρίδιον μέ 
τό .όποιον άφφεέσαμεν τόν φλοιόν Ρ. καί ε’ς τούς δακτύλους 
ήμών αν ηγγισεν τό εσωτερικόν τού φλοιού ; Έ κ  τούτου ώδη- 
γήθησαν οι άνθρωπο: καί μετε^ ειρίσθ/,σαν τόν φλοιόν είς βαφήν 
ένδυμά των.

Εϊνε και τού ρ. τό εσωτερικόν διηρημένον είς τμήματα ώς τό 
τού ποοτοκαλλίου j —  Είνε, άλλ* όχι τόσο/ κανονον;κώς. —̂  
Τά διαφράγματα τών τμημάτων τί χρώμα έχουσι ; — Κίχρι- 
νον* εϊνε δε συνέχεια τής εσωτερικής έπιδερμίδος τού φλοιού. 
Τί σχήμα εχουσι τά σπέρματα ; —  Είνε επιμήκη καί δεν έχουσι 
σχήμα κανονικόν. —  Τ; χρώμα έχει η σάρξ ; Τό αυτό είχε καί 
όταν τό ρ. ητο άωρον j έχει οσμήν ; Τίνα χυμόν ; —  Γλυκόν 
Οπόξινον. (Καλόν εϊνε νά δοκιμάσω σικαί ξινόροΐδα οί Μ.) —· *Η 
σάρξ τί περιβάλλει ; Εϊνε σκληρός ό πυρήν ώς ο τοϋ ροδακίνου ; 
—  "Οχι· εϊνε ε ύ θ ρ α υ σ τ ο ι  (Σ ημ . θ ά  ήδύνατο ίσως ό Δ· 
νά εΓπτρ πρός Μ. όπωσούν ανεπτυγμένους, ότι, αφού διά τοϋ 
σκληρυνομένου όσημέραι περισσότερ:ν φλοιού προφυλάσσ.νται 
άπό ζωυφίων καί σήψεως τά σπέρματα αρκούντως καί αφού εϊνε 
τόσον πολλά, ώστε, καί άν τινα καταστραφώσι, θά υπολιιφθώ-



σιν αρκετά πρό; διατ/ρησιν του είδους, δεν εΐνε άνάγκνι πύρι
νος λιθώδους, oh ; δ του κερασιού καί δ του ροδακίνου, τά όποια 
οΰτε φλοιόν σκληρόν έχουσιν ούτε πολ'^ά σπέρματα). Σύνηθε; 
πάθημα των ρ. τό πρό τη; ώριμα νσεω; άνοιγμα τοΰ φλοιού.

Τό *Ρ· τρώγεται ωμόν ώς οπώρα· εκ τοΰ δποΰ παρασκευάζε
ται σιρόπι δροσιστικώτατον.

Έ  ροιά δέν όψοϋται πολύ· έχει ολίγα; άκάνθας. Φύλλα επι
μήκη, λογχοειδή, ά'νευ χνοϋ άλλα μετά λεία; καί ολισθηρά; ε
πιφάνειας. ’Άνθη ωραίου κοκκίνου χρώμα το;. Δεν ζ·?ί εις ψυ
χρά κλίματα. (Βλέπε τά περί μηλέας κερασέα; κλπ.)

ΣΙΤΟΣ.

Αίνιγμα. Είμαι δ καλλίτερο; σου φίλο;, άνθρωπε, αλλά τά 
βάσανά μου κι,νεί; άλλος δέν δοκιμχζει. Μέ κόπτει;, μέ π ά 
του/ τά πόδια των ζώων σου· μέ πετάς εις τόν αέρα, μέ πέ
τρ α ς  μέ στουμπάς, άπό νερό καί φωτιά δέν γλυτώνω καί μέ 
τα δόντια σου μέ κααληεΐς. Ποιο; είμαι ;

(Δεικνύει δ Δ. διαφόρου; ποικιλία; σίτου.) Έχουσιν όλ:ι οί 
κόκκοι τό αυτό μέγεθος; Τί σχήμα έχει; είναι στρογγυλό; ώ; τό 
σφαιρίδιον (σκάγι); είναι κυλινδρικός ώ; τοΰτο· (Δεικνύει μικρόν 
τεμάχιον πλακοκ^νδύλου). —  Ούτε. ('Ο  Δ. οξύνει διά μαχαι
ριδίου τά δύο πέρατα τοΰ κονδυλίου και δίδει εις αυτό περίπου 
τό σχήμα τοΰ σίτου.)—  'Ομοιάζει πρό; τοΰτο; —  Ναί.—

Δέν ομοιάζει προσέτι πρό; ωόν —  Ναί. —  Ά λ λ ’ δ σίτο; 
δεν εχει σχήμα τόσον κανονικόν ώς τό ωόν. (δ Δ. λαμβάνει κα
λώς εβρχσμένον ωόν, άφαιρεΐ τό κέλυφο; καί διά μαχαιριδίου, 
άφαιρεΐ λωρίδα κατά μήκος ούτως, ώστε νά σχημ* τισθίϊ επί
πεδο; επιφάνεια πρός τό έν μέρος· επί τής επιπέδου αυτή; επι
φάνεια; χαράσσει κατά μήκος ωσαύτως έντοχήν.) Πρό;'τοιοΰτον 
ωόν όμοιαζει δ σίτος. (Δεικνύει κριθήν, σίκαλιν, όρύζιον.) Κατά 
τί διαφέρει ή σήκαλις τοΰ σίτου ώς πρό; τό σχήμα·—  είναι λε- 
πτοτέρα καί επιμηκεστέοα τοΰ σίτου. Ή  κριθή;— 'Ωσαύτως I- 
πιμηκεστέ;α καί έχει τά άκρα όξύτερα. —  Τί χρώμα έχει δ σι-



κτός.— Δέν δμοιάζει προς τό χρώμα προσώπου ανθρώπου οδτε 
πολύ ξανθοΰ ούτε πολύ μαυρει^εροΰ; είχε πάντοτε τό αυτό 
χρώμα; Ή  χρώμα είχε πριν καλώς ώριμάσιρ; Θραύσατε 
ολίγους κόκκους. Παρατηρήσατε i t  χρώμα £χει τό εσωτερικόν 
του σίτου; "Οταν τριβΐ) καλώς όιά τοΰ μύλου δ σίτος πώς α
ποχωρίζεται ή έπιίερμίς από τό εσωτερικόν; Δ ιά  τοΰ πρεσαρί
σματος. —  Υ πάρχει καί άλλος τρόπος. *Ίόετε κόκκου; σίτ.υ^ 
τού; δποίους από ήμερων εχω έντός ύπατος. Πιέσατε α ύτούς 
Ή  λευκή ουσία ή^δποΐα ήτο ενόείυμένη μέ την άλλην ίέν .εχω - 
ρίσΟη; ίάού τό σακκίόιον άπέμεΐνε χοιριστά.

Εις τί χρησιμεύει δ σίτος; Τί μέρος κυρίως τοΰ Σ . χρρησι- 
μεύιι εις τροφήν τοΰ ανθρώπου; Τά πίτυρα είνε εντελώς άχρηστα; 
ΙΙώς παρ* σκευάζεται δ σίτος καί μεταποιείται είς άρτον ; (Οί 
Μ. βοηθούμενοι ύπό τοΰ Δ. όιά καταλλήλων ερωτήσεων έκθέ- 
τ.υσι τά τής παρασκευής τοΰ άρτου.) χρησιμεύει δ σίτος είς. 
άλλο τι;*(*Απ* αύτοΰ παρασκευάζεται εί&ος κόλλας, ήν μετα
χειρίζονται συνήθως οί βιβλιοόέται, καί ή κόλλα, 8ι’ ής κολ- 
λαρίζουσιν υποκάμισα κλπ.

Σ Ι Τ Ο Σ  ( φ υ τ  ό ν. )

Όμιλοΰντες περί τών κόκκων τοΰ σίτου, άπό των δποίων πα
ρασκευάζεται δ άρτος, έλέγομεν ό'τι οί «όκκοι αύτοί είνε καρποί 
ένός φυτοΰ. Ίόού αυτό* είνε ίένίρον; είνε θάμ.νος; Τά φυτά τά 
δποΐα ίέν έχουσιν βλαστούς ξυλώδεις άλλα τρυφερούς καί πρα
σίνους λέγονται π ό α ι. Καί τό φυτόν λοιπόν τοΰτο, τό δπ;ΐον 
παράγει τού; κόκκους τούτους, είνε ΓΙ ό α. Τό χαμαίμηλον τί. 
είνε; δ ήίύοσμος; είνε καί τό άείρολίβανον π ό α ;  Διά τ ί ό'χι;

"Ας έξετάσωμεν τήν π ό α ν  αυτήν. Τί έχδυσιν όλα τά φυτά, 
είς τό κατώτατον μέρος; —  ‘Ρίζας. —  Ένθυμ,εϊσθε τάς ρίζας 
τής μηλέας; Ποίαν διαφοράν ευρίσκετε μεταξύ έκείνων καί τών 
ριζών του σίτου; Αί τοιαΰται ρίζαι ονομάζονται ί ν ώ 8 ε ι  ς 
(Καλόν είνε νά έπιΑειχθή καί αραβόσιτος· έκ παρατηρήτεως τοΰ 
αραβοσίτου θάπεκτήσωσιν καλλίτερου τήν έννοιαν τής ίνώ 8ους

7



£ίζ·*ς οί Μ.) Διά τί αί ρίζαι δέν εκτείνονται ριόνον πρός 2ν μέρος; 
Διά τί αί ρίζαι τής μηλέας πρέπει νά εϊνε μακρότεραι καί πα
χύ τέρα ι των του σίτου; Εϊνε άνάγκτ) καί των μεγάλαν δένδρων 
αί ρίζαι νάπολήγωσιν είς λεπτότατα ριζίδια, η επειδή εΐνε 
αυτά χονδρά, εΐνε καί αί ρίζαι των χονδραί καί δέν άπρλήγου- 
σιν είς τρ ιζίδ ια ; Είς τά δένδρα, ώς ειπομεν, άνωθεν των ριζών 
εϊνε δ κορμός. Τί ριέρος τού σίτου φαίνεται ότι εϊνε κορμός; 
Είς τάς πόας αύ τό το ριέρος το όποιον αντιστοιχεί προς τον 
κορμόν των δένδ ρων λέγεται κ α υ λ ό ς  ή β λ α σ τ ό ς .  Τί 
χρώρια έχει ό βλαστός τοΰ σίτου; Διατηρεί πάντοτε τό πράσι
νον χρώμα; Πότε λαριβάνει τό χρυσοκίτρινον χρώρια; Δέν συμ
βαίνει ενίοτε νά κιτρινίζωσι τά σπαρτά πριν παραγάγωσι καρ
πόν; Ποιαν δ.αφοράν παρατηρείτε μεταξύ τοΰ βλαστού τοΰ 
σίτου τα ί τοΰ κορμοΰ τής μωρέας καί ά'λλων δένδρων; Δέν έ^- 
νοώ διαφοράν ώς προς τό μέγεθος καί τό χρώμα. Προσέξατε 
κυρίως είς τό εσ ωτερικόν νά εΰρετε την διαφοράν αυτήν. —  Ό  
βλαστός τοΰ σίτου εϊνε κούφιος, ά δ ε ι ο ς μέσα (Μανθάνουσιν 
οί Μ. την λέξιν κοίλος) —  Δύναμαι λοιπόν διά τοιούτου κοί
λου βλαστού νά άνα ρροφήσω ύδωρ ώς κάμνουσι τά παιδία μέ 
μακρόν μακαρόνι;—  "Ο χι. Εινε έν τφ ματαξύ οί κόμβοι. Μό
νον άν μεταχειρισθώμεν τό μεταξύ των δύο κόμβων τεμάχιον 
δυνάμεθα νά ροφή σωμεν ύδωρ. (Οί Μ. δοκιμάζουσι.) *0 τοιοΰ- 
τος βλαστός λέγε ται Κ ά λ α μ ο ς .  Ποια άλλα φυτά έ'χουσι 
κάλαμον; Εινε κάλαμος καί τού φασολιού ό βλαστός;

Είς τί μερίζεται ο κορμός των ίένδρων 1-2-3 μέτρα ύπε- 
ράνω τής έπιφανείας τής γης; —  Είς κλάδους..— Ό  κάλαμος 
τοΰ σίτου; —  Δέν έ'χει κλάδους. "Οσοι βλαστοί φυτρώσωσιν 
από τοΰ σπέρματος, τ  όσοι εινε καί μέχρι τοΰ σημείου όπου εΐνε 
δ καρπός; —  Τί ύψος έχει συνήθως ό κορμός τοΰ σίτου; Εινε. 
άδιάφορον διά τον γεωργόν άν έγεινεν υψηλός ό βλαστός τοΰ 
σίτου η έμεινε βραχύς; Διά τί ενδιαφέρεται ό γεωργός καί διά 
τό ύψος τοΰ βλαστού καί δέν αποβλέπει μόνον είς τον αριθμόν 
καί τήν ποιότητα των κόκκων;

Οί κλάδοι τής μηλέας έχουσι φύλλα. Έ χ ε ι καί ό βλαστός
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τού Σ. φύλλα; Ποιαν διαφοράν παρατηρείτε μεταξύ των φύλ
λων τής μηλέας καί των του Σ . ώ; ποό; τό σχήμα; —  Ίχνο 
γραφήσατε φύλλον σίτου εις φυσικόν μέγεθος και παραβάλετε 
πρός την εικόνα φύλλου μηλέας. Τά του Σ . είνε μακρά, στενά, 
λογχοειδή, δεν έχουσιν οδόντας είς τά πέρατα. —> Πώς προσ- 
κολλώνται τά φύλλα της μηλέας εις τούςκλάδουςτης;— Διά του 
μίσχου. —— Ποϋ εϊνε ό των φύλλων του Σ; —  Δεν έχουσι μίσ
χον. —  (Ό  Δ. δεικνύει τόν κολεόν). Τί εινε τούτο; είνε μέρος 
-τού καλάμου η τού φύλλου; —  Τού φύλλου. — ■ Tea όντι εις 
πολλά φυτά βλέπομεν δτι τό κατώτερον μέρος του φύλλου πε
ριβάλλει μέρος τού βλαστού σχηματίζει διά τόν βλαστόν μίαν 
θήκην ή θήκη αυτή όνομάξεται Κ ο λ ε ό ς .  Είπατέ μοι £ν φυ- 
τόν, τού οποίου τόν ξηρόν βλαστόν συ/νά μεταχειρίζονται τά 
παιδία είς τά παιγνίδια κα I τό όποιον έχει κολεόν. (Τό κοι
νόν καλάμι).

Είς την μηλέαν, κεοασέζν. κλπ. δένδρα εύρομεν ρίζας, κορ
μόν, κλάδους, φύλλα, ά ν8η καί καρπούς. Είς τόν σίτον τί ευρο
μεν μέχρι το όδε; —  'Ρίζας, κάλαμον, φύλλα. —  Τί θάναζητή- 
σωμεν «κόμη; —  "Ανθη καί καρπούς. —  Καρποί τού Σ . είπο- 
μεν δτι είνε οι κόκκοι εκείνοι από των όποίων παρασκευάζεται b 
άρτος ημών. Όμιλοΰντες περί των καρπών τής μηλέας καί τής 
κερασέας έλέγομεν οτιγίνονται από άνθη. ΙΙού είνε τά άνθη τού 
Σ . από τά όποια γίνονται οί καρποί του; Δεν βλέπω. Δεν έχει. 
—-"Αν δεν είχεν άνθη, δεν θά είχεν ουδέ καρπούς. Έ χ ε ι  αλλά 
ό ίν  τά βλέπομεν ευκόλως. Ο δτε μεγάλα είνε ούτε ωραία χρώ
ματα έχουσι καί διά τούτο δέν φαίνονται. Περί των άνθέων 
τού Σ. θά όμιλήσωμεν άλλοτε έκτενέστερον.

"Εκαστος βλαστός ένα καρπόν φέρει; —  *0 χι· πολλούς. —-  
Είνε χωριστά δ εΐς τού άλλου καί είς διάφορα σημεία τού βλασ
τού, ώ; είνε τά μήλα είς διάφορα σημεία τού κλάδου τής μη
λέας; —  Ό χ ι .  Ό λο ι ευρίσκονται όμοΰ ηνωμένοι είς τό επάνω 
άκρον τού βλαστού καί άποτελούσι τόν σ τ ά χ  υ ν. —  Πώς 
είνε κολλημένοι είς τόν βλαστόν οί κόκκοι τού σίτου; — Πέριξ 
τού βλαστού είνε κολλημέναι αί θήκαι τών κόκκων έκάστη θήκη 

άπο τελείται άπό δύο μικρά φύλλα. Τό κατώτερον άπολήγει



100

εΐί τό λεγόμενον ά γ  α ν ο. Τό ά'γανο ονομάζεται όρθότερον ά- 
θ ή ρ. Είς τήν θνίκ.'Λν αυτήν ή δποία βλέπετε (6 Δ. δεικνύει 
τούς χιτώνας) δτι άποτελεΐται από δύο μικρά φύλλα, ευρίσκε- 
ται δ κόκκος τού Σ . ΙΙαραβολή φυτών σίτου, κριθής, σηκάλεως,. 
βρόμη,ς, κατά τό ύψος του βλαστού, τό σχήμα των φύλλων, τόν 
σχηματιστόν τοΰ.στάχυος, τήν μορφήν τοϋ καρπού.

Χρησίμότης. Ό  σίτος είνε ή κυριωτάτνι τροφή τού «ανθρώπου. 
'Η  κριθή χρησιμεύει μέν καί είς, παρασκευήν ά'ρτου μόνη ή άνα- 
μεμιγμένη μετά σίτου, αλλά κυρίους δίδεται τοΐς κτήνεσι. Πα
ρασκευή ζύθου. Γρασίδι, σανός, άχυρα. Τά τελευταία δίδονται 
ως τροφή τοΐς ovotr. Πληρούνται δ ’ απ’ αυτών μαξιλάρια και 
στρώματα πτωχών άνθρώπων.Είς κατασκευήν πλίνθων καί έπί- 
χρισιν τοίχων διά  πηλού (διά τί;) Καλλιεργείται ή κριθή είς 
γαίας ελαφράς, είς τάς οποίας δεν έπιτυγχάνει 6 σίτος, ή σπεί- 
ρεται είς αγρούς, οί όποιοι τό προηγούμενον έτος εϊχον παρα·* 
γάγει σίτον. Συμβουλεύει δ κ. 'Ρ . Δημητριάδης νά σπείρεται 
μετά κριθής καί ό ν ο β ρ υ χ  ί ς, φυτόν τριφυλλοειδές. "Οταν 
θερίζεται ή κριθή, ή όνοβρυχίς έχει ύψος ολίγων δακτύλιον καί 
μαραίνεται αμέσως* άλλά ή ρίζα βυθίζεται είς τό κάτωθεν τού 
καλλιεργουμένου χώματος σκληρόν παρθένον χώμα καί αντλεί 
εκεΐθεν τροφήν, ζή δ ’ επί 3-4 έτη καί καθ' έκάστην άνοιξιν 
άναδίδει χόρτον, ό'περ άποξηραινόμενον είνε περισσότερον τοϋ είς 
τόν αυτόν τόπον παραγομένου σανού. Έξοδεύονται λοιπόν χρή
ματα προς καλλιέργειαν τοϋ αγρού ά'παξ, δίδει δ ’ εισόδημα δ 
άγρός επί 4 έτη* πλήν τούτου διά τής όνοβρυχίδος δ αγρός λι- 
παίνεται καί βελτιοϋται ή ποιότης του, ώστε ή κριθή κατόπιν 
σπειρομένη ευδοκιμεί περισσότερον. ΙΙαοατηρητέον οτι μετά τόν 
θερισμόν τής κριθής δεν άφίνομεν πρόβατα νά τρώγωσι τήν κα
λαμιά, διότι καταστρέφεται καί τής όνοβρυχίδος ή ρίζα. (Καλόν 
θά ήτο άν δ διδάσκαλος σπειρών όνοβρυχίδα μετά κριθής είς 
τεμάχιον αγρού έδίδασκε τούς γονείς τών χωρικών μαθητών 
τήν χρησιμότητα τής όνοβρυχίδος έμπράκτως.)

Ή  σήκαλίς ευδοκιμεί είς αμμώδεις γαίας. Ό  απ’ αυτής 
παρασκευαζόμενος άρτος δέν είνε τόσον καλός όσον δ από σίτου,.
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άλλ* εινε νόστιμο; καί θρεπτικός. Ά.πό τού καλάμου θ ε μ α 
τ ι κ ά  διά δεμάτια σίτου καί κριθής. Ε π ε ιδ ή  δέ τό*ε είνε ά~ 
νάγκη νά έχη μήκος πολύ δ κάλαμος, πρέπει ή Σ. νά σπαρή εις 
μέρος υγρόν ή νά ποτίζεται, εί δυνατόν, νά σπαρή πυκνά καί νά 
λάβη πολύ λίπασμα. Ά πό τοϋ καλάμου ωσαύτως πλέκονται ψ ά- 
I  α ι καρεκλών και άλλα είδη ψιάθων. 'Ως γρασίδι εινε καλή 
τροφή τών κτενών άν κοπή πολύ προ'ίμο>ς, πρίν δηλ. σκλη- 
ρυνθή Ενίοτε ύπάρχουσι στάχυες σηκάλεως έχοντες τούς κόκ
κους μεγαλειτέρους καί διαφόρου χρώματος. Οί κόκκοι ούτε 
είνε προσβεβλημένοι υπό έ ρ γ ο τ ί ν η ς ,  Ή  χρήτις αλεύρου 
περιέχοντος τοιούτους κόκκους έπιφέρει ασθένειαν. Τούς τοιού- 
τους κόκκους μεταχειρίζονται είς μικράν δόσιν ώς φάρμακου.

Ή  βρόμη παραβάλλεται τοϊς κτήνεσιν ιδίως τά ς ιπποις ώς 
τροφή. Είς τά θερμά κλίματα προτιμάται ή κριθή. Εινε προ- 

τιμότερον (κατά τόν κ. ‘Ρ . Δημητριάδην) νά δίδεται δ σα\ός 
ή δ καρπός. Ά ν  δέ χρησιμεύσφ τόν χειμώνα ώς τροφή αγελά
δων καί βοών εινε καλλίτερον μετά τής βρόμες νά σπείρεται 
καί ύλίγον ποσόν ημέρου βίκου. Κ ατ’ αυτόν τόν τρόπον καί τού 
βίκου τά φύλλ.α δεν τρίβονται πολύ κατά τήν συγκομιδήν διότι 
άναρριχάται επί τής βρόμης καί μένει τρυ φερός καί τήν παρα
γωγικήν δύναμιν τής γής αύζάνει (τό αίτιον θά εξηγηθή αλ
λαχού) καί καθιστά τόν σανόν θρεπτικοιτερον. Μασσάται δέ 
καί χωνεύεται υπό τών βοών εύκολοιτερον μίγμα σανού βρόμης 
καί βίκου ή καθαρός σανός βρόμης καί κ θαρός σανός βίκου.

Αφού είς τόσον πολλούς αγρούς σπείρωσιν οί γεωρ οί σίτώδη, 
αφού άπό ενός κόκκου σπαρέντος φύονται 3 —4 βλαστοί καί Ε
καστος βλαστός φέρει στάχυν πεοιέχοντα πολλούς κόκκους,έπρεπε 
νά είνε άφθονώτερα τά σιτηρά. Α λλά τά σπειρόμενα σιτηρά δέν 
εύδοκιμούσι πάντοτε διά πολλάς αίτίας. Έ λλειψ ις βροχής 
πολυομβρία; καυστικός άνεμος κατά τήν εποχήν του καρπισμοΰ, 
ίντομα, χόρτα βλαβερά καί τέλος άσθένειαι φέρουσι τήν έλάτ- 
τωσιν τής συγκομιδής. Διά τάς ζημίας τάς δποίας έπιφέρουσι 
τά έντομα πταίομεν ημείς πολλάκις. Τά έντομα γε ννώσι πολυ
άριθμα ώά καί εκ τών ώών έκκολάπτονται νέα έντομα* θά
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σαν λοιπόν τόσον πολλά τά έντομα ώστε θά κατέστρεφον καί 
σπα.τά και λαχανικά και δένδί'δρα, άν εη τινά πτηνών ώς οι 
πυργΐται καί at χελιδόνες δεν έτρωγον πολλά έξ αυτών καί εκ 
των ώών αυτών. Έκάστη χελίδών καταβροχθίζει χιλιάδας εντό
μων καί οδτω προλαμβάνει τήν καταστροφήν πολλών σπαρτών 
άλλ’ οι άνόητοι καί κακοί άνθρωποι καταστρέφουσι τά μικρά 
χελιδονάκια.

Διά τ*λν ανομβρίαν πάλιν οι άνθρωποι πτα ίουσιν Ιν μέρει* 
"Οσον περισσότερα δάση ευρίσκονται είς ενα τόπον, τόσον συ· 
χνότεραι καί όλιγώτερον ραγδαΐαι είνε αί βροχαί. Ή  μείς κα- 
ταστρέφομεν τά δάση καί ούτω γίν νται σπανιώτεοαι αί 
βροχαί.

Έ κ  τών ασθενειών του σίτου θά περιγράψωμεν μίαν. (Ό  Δ. 
επιδεικνύει στάχυν προσβεβλημένον υπό έρυσίβης. Οί Μ. περι- 
γράφουσι τήν έπελθοΰσαν κατάστασιν.) Διά νά μη προσβάλλοιν- 
ται τά γεννήματα υπό τοιαύτης άσθενείας,διαλύουσι 3·4 οκάδες 
ασβέστου είς 7-8 οκάδες ΰδατος καί διά τής διαλύσεως αυτής 
βρέχουσι καλώς τους κόκκκους τούς οποίους θέλουσι νά σπείρωσι,

Έ κ  τών βλαβερών χόρτων θά γνωρίσωμεν δύο. "Ιδετε αυτό 
τό φυτόν· είνε άγριάς ή κακή πληγή τών γεωργών καί τών αμ
πελουργών. Θά εννοήσετε δ ’ αμέσως διά τ ί  είπον ότι εινε ή 
κακή πληγή. Παρατηρήσατε καλώς τοϋτο τό τεμάχιον. Είς 
τοΰτο τό άκρον εινε ρίζαι. ΓΙ ρ ν τών ριζών αρχίζει ό βλαστός 
ώς καί είς τόν σίτον. 'Ομ.οιάζει πρός τόν βλαστόν τοΰ σίτους 
— Ναι. Είνε καί αυτός κάλαμος, διότι είνε κοίλος καί εχει έδώ 
κ ι ι  εκεΐ κόμβους. — ΓΙοίαν διαφοράν παρουσιάζει ούτος άπό 
τοΰ καλάμου τη; κριθής καί τοΰ σίτου; Προσπαθήσατε νά τόν 
κόψετε. —  Δεν κόπτεται διά τών χειρών. Οί τοίχοι τοΰ κα- 
λάρ.ου τούτου εινε παχύτεροι τών τοίχων τοΰ καλάμου τοΰ σί
του. —  Επομένως άν τό όλον πάχος τοΰ καλάμου τοΰ σίτου· 
είνε ίσον πρός τό όλ ν πάχος τοΰ καλάμου τής άγριάδος, ο έν· 
τώ μέσω σχηματιζόμενος κοίλος σωλήν είς ποιον φυτόν θά είνε. 
στενούτερος καί είς ποιον πλατύ ερος ; —  Είς τόν σίτον πλα
τύτερος.—  Τίνος βλαστού άπέχουσιν απ’ άλλήλων όλ γοίτε-



povol κόμβοι, τής άγρίά&ος ή τοΰ σίτου;— Τής άγριά^ος.·— Ποίαν 
^ΐιύθυνσιν έχει 6 κάλαμος τοΰ σίτου καί ποίαν & τής άγριάδος;-— 
*0 τοΰ σίτου πρός τάνο», ό άλλος σύρεται κατά γής. —  Τά 
φύλλα Ιχουσι τό αυτό σχήμα; τό αυτό μήκος; τό αυτό πλά
τος πρός τά τοΰ σίτου; Ά πό  όλους τούς κόμβους φύλλα έκ- 
φύονται ώ; εις τον κάλαμον τοΰ σίτου ή κάτι τ ι  άλλο άπό με
ρικούς έξ αυτών; —  Κλάδοι ώς είς τά &έν£ρα. —  Είς τό Ιν 
άκρον εϊ^ομεν ρίζας, είς τό άλλο τί έπρεπε νά ευρωμεν; —  
Στάγυν. Καρπούς. — Είνε τώ οντι τοϋτο στάχ υς, καρπός;—  
*Οχ ι· είνε ρίζαι. —  ’Ακριβώς ρ ζαι, $ιότι άπό τούς οφθαλμούς 
μερικών κόμβων τοΰ έ ρ π ο ν τ ο ς  βλαστού Ικ φύονται π  α ρ άρ- 
Ρ ι ζ α  7, έ ξ ω τ ι  κ α ί  ρ ί t  α ι (Μηλιαρ. βοταν. σελ. 7 . Ά -  
φεντούλη Φυτολογ. τορ.. Α' σελ. 7 5 ) αί όποια ι βυθίζοντ:.* 
εις τήν γήν καί μεταβάλλονται είς ρίζας νέων φυτών άγρια- 
8ος. Ένω λοιπόν ίιά  νάποκτήσωμεν άπό μίαν ρίζαν σίτου πολ- 
λάς πρέπει νάνθήστρ εκείνο τό £ν φυτόν, τάνθη νά γείνωσι καρ
ποί, οί καρποί νά ώριμάσωσι καί τό επόμενον έτος οί καρποί 
εκείνοι νά πέσωσινείς τ/ιν γήν καί φυτρώσω σι τά νέα φυτά, άπό 
μίαν ρίζαν άγριά&ας πολύ ευκόλως γίνονται £ιά των παραρρίζιον 
πολλά φυτά άγριά^ος καί έκαστον τούτων των νέων φυτών 8ύ~ 
ναται έντόςτοΰ έτους νά παραγάγτι καρπούς, οί όποιοι πίπτον- 
τες είς τήν γήν παράγουσιν άλλα πάλιν φυτά. Έ π ε ιίή  λοιπόν 
πολύ ευκόλως πο'/λαπλασιάζονται αί άγριά^ες, ίέν άφίνουσι τά 
υπό τών άνθρ νπων καλλιεργούμενα χρήσιμα φυτά νά εύ οκιμή- 
σωσι καί όιά τοΰτο ώνόμασα τήν άγρίά^α πληγήν τών γεωργών. 
Έ ν  τούτοι; παρέχει καί ώφελείας ή Α. Τούς βλαστούς καί τάς 
£ίζας τής Α. βυθίζουσιν Ιπ ’ ολίγον έντός ύόατος βράζοντος καί 
8(8ου<τι τό 8ίωρ εις ασθενείς. Φαίνεται 8' ότι καί τούς σκύλους 
καί τάς γαλάς ωφελεί ή Α. ίιό τ ι Ινίοτε τά ζφα ταΰτα τρώ- 
γουσι τά φύλλα της ώς φάρμακον βέβαια.

"Αλλο φυτόν βλαβερόν είς τά σιτώίη είνε ή παπαρούνα. η:ΐς 
λέγεται ορθ,τερον μ ή κ ω ν. 'Ίόετε τήν βίζαν της. Παρατηρείτε 
ότι ύπχρχει μία κυρία ρίζα, συνέχεια έντός τής γής, τοΰ βλά- 
στοΰ.Ή κυρία αύτη ρίζα φέρει είς τά πλάγια £ευτερευού*ας $(- 
ζας. "Κχομεν καί είς τά σιτηρά ίευτερευούσας καί κυρίας £(-
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ζας; —  ’Ό χ ι. —  ρίζ«ι «ί όποϊαι εϊνε ώς αί των σιτηρών 
λέγονται ι ν ώ δ ε ι ς  at δ ’ opιοιάζουσαι προς τάς τής μήκΟ
νος λέγονται κ λ a £ ώ S' ε ι ς .  ‘Ο βλαστός τής Μ. κατά τΐ 
διαφέρει τοϋ κ αλάμου τοϋ σίτου; Δεν έχει κόμβους, δέν εϊνε 
κοίλος, ούτε στιλπνός οΰτε λείος άλλ’ εϊνε κεκαλυμμένος με 
τρίχας και διακλαδίζεται ώς ο κορμός των δένδρων. —  ”Εχουσι 
καί τά φύλλα τρίχας; —  ’Έχουσι μακροτέρας εις τήν κάτω ε
πιφάνειαν και βραχυτέρας δίς τήν άνω. —  ’Ιχνογραφήσατε τήν 
εικόνα ενός φύλλου τής Μ. καί παραβάλετε τήν είκόνχ του 
προς τήν των φύλλων τής μηλέας καί τοϋ σίτου. Ποίας διαφο
ράς ευρίσκετε;

Τί χρώμα έχει τό άνθος; Πόσα τόν αριθμόν είνε τά κόκκινα 
εκείνα φυλλάρια; Τά χρι> ματισμένα εκείνα φυλλάρια τής Μ. και 
των άλλων άνθέων ονομάζονται Π έ τ α λ α .  Τέσσαρα πέταλα 
εχει καί τό  ρόδον£ Τό γαρύφαλλον πόσα πέταλα έχει; Τά πέ
ταλα δλα ομοΰ άποτελοΰσι τήν σ τ  ε φ ά ν η ν. Πολλών φυτών 
τό άνθος έχει τά πέταλα ηνωμένα καί νομίζει τις δτι ή σ '^ — 
φάνη ά ποτελείται από έν πέταλον. Γνωρίζετε κανέν άνθος^(ε- 
πιδεικνύει ο Δ. στεφάνας συμπετάλους). Τί σχήμα έχει έν πε- 
ταλον τής Μ; Εϊνε παντοϋ κόκκινον; —  "Οχι. Είς τό κάτω 
μέρος εϊνε μικρά έπιφάνεια μελανή. —  Εϊνε εις τήν αυτήν γραμ
μήν κολλημένα περί τόν ποδίσκον τά 4 πέταλα; —  Δύο, τά 
άντιθέτως κείμενα, εϊνε εκτός και σκεπαζουσιν έν μέρει τά άλλα, 

τά  ενδότερα.
Τά κόκκινα αυτά φυλλάρια εφαίνοντο και οτε ήσαν μικρά; 

Διά τΐδχι; ’Από πόσα πράσινα φύλλα άπετελεϊτο εκείνη ή θήκη, 
εις τήν οποίαν ήσαν κλεισμένα τά πέταλα τής Μ; —  ’Από 
δύο. — Τί έγειναν; —  ’Έπεσον. —  Τά πράσινα φύλλα, τά ό

ποια περιβάλλουσι τήν στεφάνην τού άνθους, λέγονται σ έ- 
π  α λ α, “Ολα δέ όμού άποτελοΰσι τόν κ ά λ υ κ α .  Τί σχήμα 
εϊχεν ό κάλ·-ξ τής Μ. πριν άνοιχθώσι τά σέπαλα καί φανώσι 
τά  πέ ταλα; —  ’Ωοειδές. —  Δείξατέ μου τοϋ γαρυφάλλου τού
του (ό Δ. επιδεικνύει δίανθον) τόν κάλυκα. Τί σχήμα εϊχεν 
κάλυξ ούτος πριν άνοίξη και τί σχήμα έχει σήμερον; Συνίστα-

Τ
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ται καί ούτο; άπό δύο σέπαλα ώ; ό τής Μ; Βλέπετε δτι, ώς 
ένοϋνται τά πέταλα (χερικών άνθέων, ούτως ένοϋνται καί τά σέ
παλα άλλων.

Είνε καί τοΰ ρόδου τά σέπαλα ηνωμένα; Ά π ό  πόσα σέπαλα 
άποτελεΐται τοΰ ρόδου ό κάλυξ; Έ χουσι καί τά σέπαλα τής 
Μ. τρίχας; —  Μόνον εις τήν εξωτερικήν επιφάνειαν. — Α 
νοίξατε Ινζ κάλυκα έτι κεκλεισμένον. Πώς βλέπετε τά έν αυτοί 
πέταλα; Διατηρούνται καί βραδύτερου ρικνωμένα, τσαλακω
μένα;

Τά πέταλα περιβάλλονται υπό των σέπαλων· άλλ’ αυτά τά 
πέταλα τί περιβάλλουσιν; Τί δηλ. εύρίσκεται εις τό κεντρίκώ- 
τερον μέρος τους άνθους αύτοϋ; —  "Εν είδος κομβίου, τό όποιον 
έχει σχήμα χωνίου άνεστραμμένου.Αύτό τό κομβίον εινε πράσι
νον. Είνε περικυκλωμένον από πολλάς λεπτάς τρίχας ή νήματα 
μαΰρα. Εις τό άκρον έκάστου νήματος είνε’ Ιν μικρόν σώμα 
χρώματος διαφόρου. Αί τρίχες ή τά νήματα σχηματίζουσιν £ν 
είδος φούντας.— Ένθυμεΐσθε ό'τι τοιαϋτα τριχίδια παρετηρή- 
σαμεν σωζόμενα καί είς ένα καρπόν επάνω; — Είς τό ρόϊδι, —  
Τά τριχίδια ρ.ετά τών σοιματίων έκείνο>ν ονομάζονται σ τ ή 
μ ο ν ε ς .  Δείξατε μοι καί τοΰ ρόδου τού; στήμονας. Είς άλλο 
μάθημα θά έξετάσωμεν καλλίτερου τού; στήμονας τών άνθέων 
καί τό κεντρικώτερον τοΰ άνθους μέρος. Είνε άοσμον τό άνθος 
τής Μ; Είνε εΰοσμον;

Κόψατε τόν ποδίσκον εις δύο τεμάχια. Τί βλέπετε είς τό 
σημεΐον όπου έγεινεν ή τομή; —  ’Οπόν ώς γάλα. —  'Ο δπός 
αυτός · γαλακτώδης είνε δηλητηριώδης. Συνάγεται δ ’ επιτη- 
δείως κ / ί  χρησιμοποιείται ώς φάρμακον, άλλ’ είς μικράν δό· 
σιν. Μόνον τόν οπόν τής Μ. μεταχειρίζονται οί άνθρωποι ώς 
φάρμακον; Δέν σάς είπόν ποτέ αι μητέ ε; σας νά συλλέξετε 
άνθη Μ; Είς τί χρησιμεύουσιν; "Οταν συλλέγωνται ά'νθη Μ. 
π ρ έ^ ι μόνα τά πέταλα νά συλλέγωνται καί ξηραίνωνται κα
λώ; εν σκιά διότι τά άλλα μέρη τοΰ φυτοΰ παρέχουσιν όπόν 
δηλητηριώδη.

Τό φυτόν τοΰτο πριν άνθήσν) μαγειρεύεται μετ’ άλλων χόρ-
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των και παρασκευάζεται ούτω φαγητόν άρκδτά νόστ'ιμον.
Συγγενές πρός την Μ. φυτόν εΐνε Μ’όκων η ύπνοπο ός· ή κόί- 

νώς δνομαζομένη αύχιονίστρα. (Οί μαθηταί άναζήτούσι δ|Α0ΐ<5— 
τήτας καί διαφοράς.)

Ί$ού καί άλλο φυτόν συχνά εδρισκόμ.ενον εις τούς αγρούς δπου 
είνε έσπαρμένα σιτνιρά. *Ον μάζεται Ά γ ρ ό σ τ ε μ μ α  κοι
νώς δ ί  Γ ό γ  γ  ο λ ·/!. Βλέπετε δτι είνε ώραιότερον πολύ του 
σίτου, άλλα μάθετε δτι δχι μόνον δϊν είνε ωφέλιμον ώς δ σί
τος άλλα καί βλαβερόν είνε. Οί κόκκοι τών σπερμάτων του, 
Ιάν άλεσθώσι μετά τών κόκκων του σίτου, καθ ιστώσι μελανόν 
τον άρτον καί βλαβερόν εις τήν υγείαν του τρό γοντος.’Ρίζα ώς 
ή τ^ς μηνονος, δχι ώς ή τού σίτου. Βλαστός κοίλος μετά κόμβων 
άλλ ούτε στιλπνός ούτε λείος ώς δ τών σιτνιρών, τουναντίον 
χνοώ&ης η τριχωτός (ελώδης). Φύλλα &ύο εις έκαστον κόμβον 

άνευ κολεού, άνευ μίσχου, μάκρά, στενά, χνοώίη.Κάλυξ ήνωμένός 
κάτω, χωρισμένος έίς πέντε μακρούς δ^όντας άνω, τριχωτός κα  ̂
αυτός. Πέταλα πέντε, μακρά, κάτω στενά, χρώματος κοκ- 
κίνου κλίνοντος προς τό μελιτζανί. (Τήν πεα ιγραφήν κάμνουσιν 
οί μαθηταί Ιπι&εικνύοντος τού Λ. τά μέρη τού φυτού καί I- 
ρωτώντος.) Πρός τί φυτόν καλλιέογούμενον Ιν κήποις καί γά- 
στραις χάριν τού άνθους δμοιάζει τό άγρ στέμμα; Παρατηρήσατε 
τό δλον σχήμα καί τά πέταλα τούτου καλώς καί ένθυμηθήτε 
δτι καί άλλου γνωστού άνθους τά πέταλα καί τό σχήμα δλον 
δμοίάζουσι πολύ πρός τούτο. (Γαρύφάλλόν. Τά άλλα κοινά τώ 
διάνθω καί τώ άγρ στρέμμα τι γνωρίσματα £έν ^ιακρίνουσίν οί 
Μ. ζκόμη.)

Γεω ργικά και Κ ηπουρικά  ερ γα λ εία .

Πολλάκις ώμ λήσαμεν περί φ υ τ ώ ν  καλλιεργουμένων εν 
τοΐς κήποις καί εν τοΐς άγροΐς καί ειπορ.εν δτι τά φυτά γίνον
ται άπό σπέρματα άλλων όμοιων φυτών. ’Αλλά νομίζετε δτι 
άρκεΐ νά πετάξνι δ ά'νθροιπος ολίγα σπέρματα εις τήν γην 5ιά 
νά παραχθώσιν έξ α υ τ ώ ν  φυτά καί κ α ρ π ο φ Ο ρ ή σ ω σ ι ν  ;  —  ” Ο χ ι  

βέβαια* είνε ανάγκη νά καλλιεργήσφ την γην καί νά περιποιηθφ 
τό φυτόν δ άνθρωπος. —  Εις τί συνίσταται ή περιποίησις; Τί



κάμνει δ κηπουρός καί περιποιείται τό φυτόν; —  'Αναιρεί τάς 
κάμπας, κλαδεύει, ποτίζει. —  *Η καλλιέργεια τ ις  γή; είς τί 
συνίσταται; —  Τί κάμνει b γεωργός ή ο κηπουρός καί καλλιερ
γεί την γην; — Σκάπτει, σκαλίζει, οργώνει. —  Σκοπός τού 
χάμνοντος τάς έργασίάς αύτάς είνε μόνον νχφαιρέση τά βλαβερά 
η άχρηστα χόρτα; —  Ό χ ι .  —  Βεβαίως όχι, ^ιότΐ άν αυτός 
ήτο b μόνο; σκοπός, τότε 3έν θά έσκαπτέν εκεί, όπου τόιαΰτα 
χόρτα 3έν ύπάρχουσιν άλλ* ήμεΐς γνωρίζομεν ότι ό γεωργός 
προσπαθεί καί νά άναποΤογυρίσΥι τό χώμα καί νά τό τρίψή. 
Διά τί είνε ανάγκη νά γίνωνται αυταί at έργασίαι θά μάθωμεν 
άλλοτε· σήμερον ας ίδωμεν μέ ποια έ γαλεΐα γίνονται.

Διά νά άναποίογυρισθή τό χώμα πρέπει νά είσαχθή πρώτον 
&{ς αυτό £ν έργαλεΐον· 9ιά νά είσαχθνί πρέπει νά είνε Ιμπρός 
στρογγυλόν; — "Οχι. οξύ. —  Έ κ  ποιας ύλης; πήλινον, ξύλι- 
νον, μετάλλινον; —  Μετάλλινον 3ιότι πρέπει νά είνε στερεόν, 
σκληρόν. —  Έ κ μολύβ^ου είνε καλόν νά κατασκευασθή; —■ ’Ό χ ι 
ίιό τι λογίζεται ευκόλως.—  Έ ξ  άργόρου. έκ χρυσού;— Τά 
μέταλλα αυτά είνε σπάνια καί πολύτιμα. —> Λοιπόν έκ τίνος 
μετάλλου; έκ σιδήρου. ( Ό  Δ. λαμβάνει ράβδον σιδηράν όχι 
πολύ λεπτήν, 3ιά νά μή κάμπτεται, όξεΐαν είς τό έτερον των 
περά^ων, ή καί μάχαιραν, κρατεί 3* αυτήν πλαγίως, 3ηλ. ούτε 
όριζοντίως ούτε κατακορύ^ως καί προσωθών έκ τών όπισθεν, ίκ 
τής λαβής, ε ς εύθρυπτον όπωςόήποτε έδαφος σχ/ματίζει αύλά- 
κιον.) Κλέ-ετε ότι τό εντός τής γης μέρος ήλθεν εις τήν έπι- 
φάνειαν καί ίέν είνε μ,ία μάζα συμ.παγής, £ν κομμάτι Ολόκλη
ρον, άλλ’ ίγεινε θρύμματα. Εννοείτε όλοι βέβαια ότι 3ιά τοσον 
μικρού έργαλείου 3έν είνε δυνατόν νά καλλιεργήσωμεν τήν γήο.

Τό έργαλεΐον πρέπει νά είνε πώς ; —  Μάκρότέρον καί χθν- 
όρότεοον. —  Διατί ; —  Ata νά ε'σ/ωρή πολύ βαθέως είς τό 
iSafOt καί νά άνατρέπιρ καί αναστρέφω πολύ χώμα. —  'Αλλά 
3ιά νά συρθ$ τό μακρόν καί παχύ (χονδρόν) καί έπομένως βα
ρύ αυτό έργαλεΐον καί Ιιά  νά είσχωρή 2 — 3 σπιθαμάς είς τό 
έδαφος, απαιτείται πολλή όύνάμις, τήν δποίαν δεν έχει ό άν
θρωπος. Τί έσκέφθη λοιπόν νά κάμνι ; "Οπως διά τήνμεταφο-
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ράν βαρέων φορτίων έχρησιμοποίηοε τήν δύναμιν τών ζώων, κ,α— 
τώρθωσε νά χρησιμοποιήσιρ αυτήν και διά τήν καλλιέργειαν 
τής γης. Παρουσιάζετο όμως μία δυσκολία. Τά ζώα βαδίζοντα 
ή τρέχοντα σύρουσι μ ζί των άμαξας η και άλλα πράγματα. 
Εις τήν καλλιέργειαν τής γής είνε άνάγκη να ώ θ ή τ  α ι τό 
έργαλεΐον, ο /ι  νά σ ύ ρ η τ α ι. Εί'δετε δέ μ,ετά πόσης δυσκο
λίας μετακινείται προς τά όπισθεν ή ά'μαξα υπό τών ίππων 
οι όποιοι είνε εις αυτήν έζευγμένοι. *βδωκε λοιπόν ό άνθρω
πος εις τό έργαλεΐον τό σχήμα του γράμματος ν καί προσάρ
μοσε τό έν σκέλος εις ξύλα τά όποια έ'δεσεν εις ζεύγος βοών, 
τό δ ’ άλλο έ'στρεψεν προς τήν γην. Ούτω κατορθοϋται νά βα- 
δίζωσι τά ζφα προς τά εμπρός καί νά σύρωσιν ολόκληρο* τό 
έργαλεΐον; τό δέ πρός τήν γην π  λ α γ  ί ω ς διευθυνόμενον ο 
ξύ σκέλος νά είσχωρή εις τό έδαφος, ν’ άνοίγρ αυλακιό ν, καί 
νά ρίπτγ πρός τό £ν καί τό άλλο μέρος τοϋ αύλακίου τό χώ 
μα, τό όποιον ήτο εκεί ό'που τώρα ήνοίχθη αύλάκιον. Είνε ά
νάγκη νά είνε καί τά δύο σκέλη σιδηρά ; Βλάπτει άν είνε καί 
τά δύο σιδηρά ; (Επιδεικνύεται άροτρον, χωρίζεται είς τά μέ
ρη του, ονομάζεται χαί περιγράφεται έκαστον τών μερών καί 
ζητείται ή χρησιμότης έκάστου). ’Ά ν μένωσι μεγάλοι βώλοι 
χώματος ά'θρυπτοι, τί κάμνει ό ζ ε υ γ η λ ά τ η ς ;  Ποιαν 
κίνησιν κάμνει ό ζευγηλάτης καί τό άροτρον μετά τών β:ών 

δταν φθάνττ) είς τό άκρον τού αγρού τον όποιον άροτριά ; ΕΤνε 
δυνατόν νά μεταχειρίζωντοι τό άροτρον οί γεωργοί είς οΐονδή- 
ποτε τόπον π. χ. εις τάς Π λ ε ύ ρ α ς τών βουνών είς τούς 
άποκρήμνους τόπους, είς επιπέδους άλλά πυκνώς φυτευρ,ένου; ; 
Διά τί οχι ; Ά λλά  καί άν είνε δυνατή άνευ κινδύνου τών βο
ών καί τών φυτών ή χρήσις τοϋ αρότρου είνε εύκολον καί α
ξίζει τον κόπον, άν θέλνι τις νά καλλιεργήσ-ρ μικρόν μέρος γής, 
νά φέρν) ζεύγος βοών καί άροτρον ; ’Έ χει λοιπόν ό άνθρωπος 
καί άλλο έργαλεΐον χρησιμεϋον είς αναστροφήν τού χοιματος, 
τήν άξίνην. Διά νά είσχωρή είς τήν γην ή άξίνη πρέπει, ώς εϊ- 
πομεν, νά ε'χνι £ν άκρον οξύ. Δείξατε αυτό τό οξύ, τό λεπτόν 
καί κοπτερόν μέρος τής άξίνης. Ποία δύναμις τήν ωθεί καί είσ-



χωρει είς τήν γην ; Ό  σκαφεύς υψοΐ την άξίνην καί μετά δυ- 
νάμεως καταφέρει αυτήν προς τήν γην καί ούτως είσχ ωρεΐ τοΰ 
εργαλείου τούτου τό σιδηροϋν τεμάχιον —  "Ολον τό σιδηροϋν 
τεμάχιον εισχωρεί ; — *Ολον όχι, ούτε πάντοτε Ισον μέρος, 
άλλοτε περισσέ ιερόν καί άλλοτε όλιγώτερον ά να λόγω ς τής σκλη- 
ρότητο; τής γής. —  Άφοϋ χωθή εις τήν γήν ή άξίνη, πώς 
γίνεται ή ανατροπή τοϋ χώματος j —  *0 εργάτης σύρει τήν ά
ξίνην προς τό σώμα του καί μετά τής άξίνης άποσπάται τό 
τεμάχιον τής γής, το όποιον εόρίσ εται είς τήν έμπροσθίαν έπι- 
φάνειαν τής άξίνης καί φέρεται προς τόν εργάτην. —  Τότε άν 
τό τεμάχιον αυτό είνε συμπαγής βώλος χώματος, ο εργάτης, 
τόν θραύει διά κτυπημάτων τής άξίνης. —  Π ο Τον έδαφος σκά- 
πτομεν μεταχειριζόμενοι τήν πλατείαν άξίνην ; Ποιον έδαφος 
σκάπτομεν διά τής στενής καί ποιον διά του κ α σ μ ά ;

‘Υπάρχει είδος διπλής άξίνης. ‘Η οπή; είς ήν είσέρ/εται ό 
στειλεός, είνε εν τώ μέσω. ΙΙρός τό έν μέρος είνε μία στενή ά- 
ξίνη. Τί είνε πρός πρός τό άλλο ; Τό πτύον είς τί χρησιμεύει 
συνήθως ; Δεν είνε δυνατόν καί διά του πτύου νά σκάψνι ό 
σκαφείς ; Ό  διά πτύου σκάπτων κάμνει κινήσεις οίας ό διά 
τής άξίνης ; ΓΙοία δύναμις ώθεΐ *ό πτύον είς τήν γήν ;

Κατά τί διαφέρει τής άξίνης τό σκαλιστήριον ;
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Ένώ δι* όλα τά ζώα όσα έχει ό άνθρωπος πλησίοντου πρός 
ώφέλειάν του φροντίζει νά τά τρέφνι ό'σον δύναται καλλίτερου, 
περί τής γάτας φρονοΰσι πολλοί ό'τι δεν είνε καλόν νά τήν τρέ- 
φωσιν άφθόνως* καταλαμβάνετε διά τ ί έχουσιν αυτήν τήν ί- 
δέαν; "Οταν τό ζ. δεν ευρίσκνι ήτοιμασμένην υπό τού άνθρώπου 
τήν τροφήν του, τί άναγκάζεται >ά κ»μη; —  Φροντίζει νά τήν 
εύρτ, μόνον του. —  Λοιπόν χαί ή γάτα άν πεινά θά κυνηγήστι 
καλλίτερου καί Θά κυνηγήσ*/) τί; —  Τους ποντικούς. —  Καί 
πρέπει νά έχν) όπλα καλά διά νά κατορθώστ; νά εΰρνι τροφήν, 
άλλως δ κυνηγός θά μείνιρ νηστικός. "Ας ίδωμεν άν ή γάτα
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έχνι τοιχϋτα. —  Έ χε ι ηούς όνυχας και τούς δέοντας. — Πό- 
σοι εινε οί όνυχες; —  Πέντε εις έκαστον των εμπροσθίων πα- 
δών καί τέσσαρες είς έκαστον των όπισθίων.—  Πόσους εχει 
£ν όλιμ; πόσους εις τ  ού: δύο δεξιούς; Πώς εινε οί όνυχες;— Γαμ
ψοί, όζεις καί σκληροί (δυνατοί). —  Μόνον ποντικούς συλ
λαμβάνει δ ι’ αυτών; —  Καί πτηνά, καί ακρίδας. Προς τούτοις 
δε* αυτών πολεμεΐ τούς σκύλους· καί ξεσχίζει τό δέρμα καί 
την σάρκα τών άνθρ ώπων, δταν τήν ενοχλώσι. ΔΓ αυτών άναρ- 
ριχάται εις τά δένδρα. —  'Εννοείτε λ·ιπον οτι ήτα ανάγκη νά 
Ιχνί τοιούτους όνυχας, ά λλως δεν θά κατώρθωνε τόσα πράγ
ματα. (Ό Δ . επιδεικνύει πόδας ί νδιάνου έχοντας, ώς συνήθως, 
τούς όνυχας παραμορ φωμένους καί πεπηρωμένου;) Βλέπετε τί 
έ’παθον οί όνυχες τού Ινδιάνου. ’Αλλά διά τόν ι’νδιάνον τό δυσ
τύχημα δεν εινε μέγα* οί όνυχες δεν χρειάζονται πολύ εις αυ
τόν. Δεν εϊνε φόβος μή πάθοισιν όμοια καί τής γάτας οί όνυχες; 

(Δι* επιδείξεως μανθάνουσιν οί Μ. οτι οί όνυχες τής Γ. κρύπ
τονται εις πτυχήν του  δέρματος, όπόθεν εξέρχονται μόνον ό
ταν παρουσιασθνί άνάγκη α ύτών.) ’Από την θήκην αυτήν τούς 
εκβάλλει έξω μόνον ό ταν άναρριχάται που- καί όταν θέλνι νά 
προσβάλτι τόν εχθρόν ή νά συλλάβτ) τήν λείαν της, αλλά καί ό
ταν άνακλαδίζεται. Εις τήν θήκην όμως εκείνην τούς κρατε 
κεκρυμμένου; όταν βαδίζη οχι μόνον διά νά μή φθείρωνται αλλά 
καί δ ι’ άλλον λόγον. Θά τόν μαντεύσητε, άν ενθυμηθήτε OTt 
7] γ· εινε ήναγκασμένη νά καταδιώκνι ζωντανά κυνήγια, πον
τικούς καί πτηνά. Τά ζώα αυτά έχουν όξεΐαν τήν ακοήν. Ή  
γάτα λοιπόν βαδίζει χωρίς νά κάρ.ννι κρότον. "Εν μικρόν όρνί- 
θιο; εινε πολύ έλαφρότεοον μιας μεγάλης γάτας καί όμως άν 
βαδίζνι επί τού πατώματος ακούεται περισσότερον τής γάτας. 
Πώς δύναται τόσον ελαφρώς νά βαδίζνι η γ ; (Δεικνύει πόδα 
γαλής·)Βλέπετε λοιπόν ότι υποκάτω έκαστου δακτύλου έχει εξ
όγκωμα σαρκώδες ώς κουβαοάκι εις τό μέσον έν άλλο μεγα- 
λείτερον έξόγκιομα* μεταξύ δ ’ α ύτών εινε τρίχες. Βαδίζει λοι
πόν η γ . ώς εάν είχε τυλιγμένους τούς δακτύλους μέ στουππί 
η βαμβάκι. Τοιαύτα εξογκώματα, χονδροειδέστερα όμως, έχει
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καίό σκύλο; καί έ* τούτοι; «χ,θύεται τό βάδισμά του. Διά τί; 
-r- Διότι δεν εϊνε κεκρυμμένοι οί όνυχες ώς οί τής γ . καί κά- 
μνουσι μικρόν κρότον.

Διά νά πολεμά ή γ . πρός εχθρόν, οΐο; b σκύλος, μόνον ό'νυχας 
καταλλήλου; χρειάζεται; "Αν έχτρ δ ξυλ3υργός κοπτερόν σκε- 
πάρνιον, αλλά μέ αδύνατον τόν στειλεόν δύναται νά καταφέρη 
καλόν κτύπημα; *Η γ . λοιπόν χρειάζεται καί πόδας ισχυρούς. 
*£κ πόσων οστών σύγκειται έκαστο;; Δείξατε τόν μηρόν. Δείξατε 
τήν κνήμην. Συνέχονται μεταξύ των; Δείξατε τήν ά ρ 6 ρ ω- 
σ ι ν (κλείδωσιν.) Του ποιμενικού σκ όλου καί του κυνηγετικού 
όμοιοι εϊνε οί πόδε;^ (Βλέπετε τά περί σκύλου κατωτέρω.) ‘Η 
γ . ποό; ποιον έκ των δύο ομοιάζει περισσότερον; Ταχύτητο; 
μεγάλη; η δυνάμεως μάλλον έ'χει ανάγκην; Διά τούτο λοιπόν, 
καί οί πόδε; τής γ . εινε βραχείς καί σαρκώνει; (κρεατωμένοι), 
καί αί αρθρώσει; πολύ ευκίνητοι, θά ίδωμεν δέ οτι καί άλλα 
μέλη Ιχει ισχυρά καί ευκίνητα.

‘Η γ . εισέρχεται είς την φωλεάν των ποντικών διά νά συλ
λαβή αυτού; ώ; ή άλώπηξ είσέ ρχεται εί; τόν ορνιθώνα; —- 
"Οχι. Παραφυλάττει καί τού; συλλαμβάνει, όταν έξέρχωνται 
καί περιπλανώνται είς τάς οικία; διά νά άναζητώσι τροφήν.—γ 
Π οΐαι ώραι τού ημερονυκτίου εινε καταλληλότεραι διά την εξ 
έ ν έ δ ρ α ς θ ή ρ α ν; ή ημέρα η ή νύξ; Διά τι ή νύξ; ♦ . . 
λοιπόν ή γάτα ή δποία ώ; επί τό πλειστον τήν νύκτα ενε
δρεύει καί θηρεύει, πρέπει νά έχη καί όφθαλρ.ού; ικανού; νά τήν 
όδηγώσιν έν τφ μέσιρ τού σκότους. Καί έχει τφ όντι τοιούτους 
όφθαλμούς. Πολλοί νομίζουσιν ό'τι η γ . βλέπει καί όταν δέν 
δπάρχη διόλου φως βλέπει καί εις τό τέλειον σκότος* -τούτο 
δεν εινε αληθές. Άλλ* έχει άλλο χάρισμα ό οφθαλμός τής γ . 
"Ας φέρώμεν την ήμερον αυτήν γ . εις μέρος ό'που προσπίπτου- 
σιν ήλιακαί ακτίνες. Παρατηρήσατε τί σχήμα έχει ή κόρη τού 
όφθαλμοϋ. ( ‘Γποτίθεται ότι γνωρίζουσιν οί Μ. τί εϊνε κόρη δ- 
φθαλμού.) Δέν εϊνε ελλειψοειδής; Δεν εϊνε σχεδόν ώς γραμμή 
παχυτέρα ολίγον είς τό μέσον; ”λ ς  φέρωμεν τήν γ . εϊ; σκιερόν 
μέρος . . .  Παρατηρήσατε. *Η ελλειψοειδής έκείνη οπή (ή



— 112 —

σχισμή) έγεινεν ωοειδής. "Ας κλείσωμεν τά παράθυρα ούτως 
ώστε νά εισέρχεται Ολίγον φώς . . . Τό ελλειψοειδές εκείνο ά
νοιγμα έ'γεινε σχεδόν κυκλοτερές. Κλείσατε περισσότερο» τά 
παράθυρα . . .  ‘Ο κύκλος γίνεται μεγαλείτ ερος..

‘Η δύναμις αυτή τή/ οποί ν έχει ή γ. νά κάμννι άλλοτε μεβ 
γαλειτέραν καί άλλοτε μικροτέοαν τήν κόρην τών οφθαλμών 
της, εινε πολύ ωφέλιμος. £0  άνθρωπος όταν έξέρχετ ι άπό ή- 
μιφωτισμένον δωμάτιον είς τόπον οπού προσπίπτουσιν ήλιακαί 
ακτίνες ήμικλείει τους οφθαλμούς. Διά τ  ί ; Δ ά νά μή άφίνη 
πολύ φως νά εισέρχεται. -— Ή  γ. στενεύει τήν κόρην ότα» είνε 
πολύ φως καί ευρύνει αυτήν όταν είνε ολίγον. "Ωστε και μέ 
πολύ ολίγον φως βλέπει, διότι είσέρχ ονται πολλαί ακτί
νες είς τό εσωτερικόν του οφθαλμού. Δύναται λοιπόν τήν νύκτα 
καί τά πτηνά επί τών κλάδων τών δένδρων καί τούς έξω τής 
φωλεάς περιφερομένους ποντικούς νά διακριντ). Ά λ λ ’ εάν εινε 
τέλειον σκότος πώς ανακαλύπτει τό θήραμα καί πώς δεν προ
σκόπτει είς τά έπιπλα τής οικίας ; Η μ ε ίς , άν είμεθα αναγ
κασμένοι νά βαδίσωμεν ολίγα βίματα Ιν σκοτεινώ δωρ ατίω τί 
κάμνομεν διά νά μή κτυπήσωμεν ε’ς τούς τοίχους καί τά έ
πιπλα; Διά τίνος αίσθήσεως προλαμβάνομεν τον κίνδυνον αυτόν; 
—  Διά τής άφής. —  ‘Η γ. ό'ργανα άφής έχει καί τούς μύ- 
στακας. Είδετε πώς προβάλλονται , καθ' όλας τάς διευθύνσεις; 
Καί το ΐλαφρότατον πράγμα άν έγγίσνι μίαν τρίχα έξ αύτώ>>, 
τό αισθάνεται ή γ . καί άν μέν είνε σκληρόν ώς τοίχος ή ξύλον 
επίπλου απομακρύνεται, άν δε μαλακόν ώς δέρμα ποντικού, 
τότε . . . οί όνυχες αμέσως εις ενέργειαν.

Ευθύς ό)ς συλλάβτρ ένα ποντικόν ή γ. τόν φονεύει καί τον 
τρώγει; ·— "Οχι πάντοτε. Παίζει πολλάκις* τόν άφίνει δςά 
μίαν στιγμήν ελεύθερον καί όταν έτιχειρήσνι εκείνος νά σωθή 
τόν συλλαμβάνει πάλιν. Επαναλαμβάνει τούτο δίς καί τρις—  
όταν βέβαια δεν πεινά —  καί επί τέλους τόν τρώγει· εύνόητον 
ότι αφού είργάσθησαν οι οφθαλμοί, οί μύστακες καί οί όνυχες, 
ήλθεν η σειρά νά έργασθώσι καί οί όδόντες.

'Ως έκάστη τάξις τεχνιτών έχει εργαλεία κατάλληλα διά
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διά τήν έργασίαν, o5 tm καί εκασ-tov είδος Γφων έχει Ιργαλεϊοε 
ιδιαίτερα καί κατάλληλα διά τήν λήψιν και τήν μάασησιν τής. 
τ:οφής. Τά εργαλεία αυτά είνε οί οδόντες και αί σιαγόνες. '()· 
νϊτττος, δ όνος, τό πρόβατον, ή «γελά; τί τρώγουσιν;·· - . 'Η  γ. δ· 
σκύλος, ό λύκο; τι τρώγουσιν;...,Τά πρώτα λέγονται χορτοφάγα,. 
τά δεύτερα σαρκοφάγα. Έ  κριθη, ή βρώμη, οί βλαστοί της «μ.- 
πέλο^, τά γαϊδουράγκαθα, δ σανό: καί α ί  λοιπαϊ τροφαί τών· 
χορτοφάγων είνε ούσίαι, τών δποίων τά μέρη δυσκόλως αποχω
ρίζονται απ’ άλλήλων, είνε ούσίαι σκληραί, ούσίαι αποτελούμε- 
ναι τρόπον τινά από κλωστάς καί διά ν’ άποχωρίση άπ’ άλλήλων 
τά μόρ*ά των τό ζώον πρέπει επί πολύ νά τρίβη αύτάς καί οί 
οδόντες του πρέπει να είνε πλατείς καί σ χ  ε δ ό ν επίπεδοι, νά. 
είνε ώς αί πέτραι τοϋ μύλου. Καί εΐνε τώ οντι ουτω κατεσκευα- 
σριένοι οί ύδόντί; τών χορτοφάγων. (*) Τό κρέας τό δποΐον τρώγει- 
ή γ. εΐνε τροφή μαλακή, την οποίαν εύκολα καταπίνει τό ζ- 
καί εύκολα χο>ν»ύει αρκεί μόνον νά τήν σπαράξη τό ζ. καί νά 
τήν κόψη εις τεμάχια. Πρέπει λοιπόν αί έπιφάνειαι τών οδόντων· 
τής έπάνω σιαγόνος καί τών όδόντιον τής κάτω νά μ.ή άντικρύ- 
ζωσιν ώς αί μυλόπετραι, άλλ’ o>c αί κόψεις τών δύο ελασμάτων- 
τοΰ ψαλιδιού η νά έχωσιν αίχμάς αί όποΐαι νά βυθίζωνται είς 
τήν σάρκα καί νά τήν ξεσχίζω σι. Καί εινε τωδντι τοιοΰτοι οί 
οδόντες τής γ. Οί Ιμπρόσθιοι, οί κοπ τήρες δέν χρησιμεύουσυ 
πολύ πολύ, διότι δέν κόπτει τήν τροφήν του τό ζ. εις μικρά 
μικρά τεμάχια, άλλ’ ώς εϊπομεν τήν σχίζει, τήν σπαράσσει, τήν 
λιανίζει καί τήν καταπίνει λαιαάογως. Οί κοπτήρες λοιπόν- 
εινε μάλλον πρός στολισμ.ον τής γ. Μετ’ αύτους έρχονται οί κυ
νόδοντες, μεγαλήτεροι τών άλλων καί εξέχοντες, οξείς καί 
έστραμμένοι ολίγον πρός τά έντός διά νά συγκρατώσι τήν λείαν· 
εινε δι’ δλα τά σαρκοφάγα δπλον τρομερόν.Αύτους βυθίζει δ λύκος 
εί; τον τράχηλον τού προβάτου, αύτους αισθάνεται πρώτους καί. 
βαθύτερον έμπηγομένους είς τό σώμά του δ άθλιος ό ποντικός. 
Μετ’ αυτούς έρχονται οί τραπεζΐται. Έ κ τούτων οί πλ/ισιέστεροι 
πρός τό* κυνόδοντα εινε μικρότεροι. Είς είνε ισχυρότερος τών

1 Σημ, Βλ. τά περί βοός. 8
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.τχλλοίν καί καλείται ο σ τ ε ο κ ό π ο ς .  Εννοείτε διάτί; Τοιουτοι 
οί οδοντες τής γ. εν ολω 30- 'Η κίνησις των σιαγόνων ή μάλλον 
τής σιαγόνος ομοιάζει προς τήν κίνησιν ψαλιδιού τού οποίου 
μένει ακίνητον τό επάνω έλασμα καί κινείται μ,όνον τό κάτω. 

( Ό  Δ κρατεί διά του μεγάλου δακτύλου καί του μέσου ψαλίδι 
:καί κινεί μόνον τον μέγαν δάκτυλον). '-Ως του ψαλιδιού τούτου 
τό έν τεμάχίον κινείται μ,όνον πρός τά επάνω και κάτω, ούτω 
χαί τής γ. ή κάτω σιαγών κινείται μόνον προς τά επάνω και 
-τά κάτω, οΰτε προς τά δεζιά ούτε προς τά αριστερά. Διά 
τούτο άν ρίψωμεν τεμάχιον ξηρού άρτου προς την γ- αύτη 
■τό περιφρονεί καί άν πείνα πολύ λαμβάνει αυτό άλλά βασανί
ζεται πολύ διά νά τό τρίψη, προσπαθεί δε νά τό τρίψν) διότι 
δεν καταπίνεται, όσον εύκολα καταπίνεται §ν τεμ-ώχιον κρέατος.

Τών όδόντων αί ρίζαι είνε φυτρωμένα* καί κολλημέναι εί; τάς 
•σιαγόνας. Τής γ. at σιαγόνες δεν είνε μακραί. Διά τούτο δέ, 
η κεφαλή τής γ. τί σχήμα έχ ε ι; [Ιαραβάλετε αυτήν προς 
κεφαλήν προβάτου καί χοίρου. Πώς είναι ή τού ίππου καί πώς 

ή τής γ; Εντός τού στόματος ποιον άλλο ό'ργανον εύρίσκεται; εις 
τί σου χρησιμεύει ή ίδική σου γλώσσα; τής γ. εις τί; Δοκιμά
σατε διά τού δακτύλου πως είνε ή επιφάνεια τής γλιυσσης τής 

■γ. ταυ της. Δεν ομοιάζει πρός τήν επιφάνειαν του ρινιού τούτου;
Ποιον αισθητήριον έχει ή γ. εις τήν κεφαλήν; τί σ/ήμα έχουσι 

τά ώτα; τί μέγεθος ; τίνος ζ. ούτε μικρά οΰτε ό'ρθια είνε τά 
•ωτα; τίνος ζ. εινε μεγάλα καί όρθια; Γνωρίζετε άν έχνι όξεΐαν 
τήν ακοήν ή γ , καί πώ; έδοκιμάσατε τούτο; (Ελαφρά προστριβή 
σανίδας τραπέζης ή πατίόματος διεγείρει τήν προσοχήν τής γ .)  
Ή  γ. ακούει καλλίτερον τού σκύλου άλλ’ ό σκύλος έχει άλλην 
αίσθησιν όξυτέραν, τήν οσφρησιν,’Οξεία ό'σφρησις χρησιμεύει τόσον 
-εις τήν γ όσον εις τον σκύλον; καί διατί δ/»;

'Η κεφαλή είνε κολλημένη εις τον τράχηλον. Πώς είνε ό 
τρά/ηλος τής γ ; — Κοντός παχύς στρογγυλός.— Τίνος άλλου 
ζ . εινε τοιούτος καί μάλλιστα βραχύτερος; — Τού χοίρου. —* 
Τίνος ζ. εινε ο τράχηλος μάκρος; —- Τού ίππου. Πώς είνε τής γ . 

b κορμός ;— Στρογγυλός— 'Ως σφαίρα ;— *Οχι, στρογγυλός καί



— 115

μάκρος* κυλινδρικό:. — "Οταν θωπεύωμεν την γ . ει; τήν ράχιν 
διά τή; χειρός πώς σχηματίζει τόν κορμόν;— Καμπουριάζει.—- 
Πότε άλλοτε κ υ ρ τ ό  ΰ τ α ι  ούτως δ κορμό: τής γ;— "Οταν ορ
γίζεται καί ετοιμάζεται να Ιπιπέσ-ρ κατά σκύλου. ■— “'Οταν 
θέλφ νά διέλθ*ρ από τρύπαν φράκτου στενήν, πώς κάμνει τόν 
κορμόν; —  Τόν λυγίζει προ; τά κάτι») ώστε ή κοιλία έγγίζει 
την γ ί,ν .—  Κ αΐ όταν Ινεδοεύτ) κατά πτηνού επίσης τόν λυγίζει 
πρό; τήν γην και σύρεται κατά γή ς/Ε χε ι έβλέπετε, σώμα πολύ 
εύλύγιστον και ελαστικωτατον* είς τό οπίσθιον άκρον τού κορ
μού είνε ή ουρά. Γνωρίζετε τΐ μήκος έχει; Εϊνε τόσον μακρά 
■όσον μακρός εϊνε δ κοριός. ’Από £ν όστοϋν άποτελεΐται; θ ά  
εκάμπτετο καθ’ όλας τά; διευθύνσεις, άν ήτο δλη ή ούρα ίν 
όστούν* πώς κάμνει την ούράν όταν τάν θωπεύωμεν·

Τρίχες μαλακαί. Τό δέρμα τη; δύναται νά χρησιμεύση καί ώς 
μηλωτή. Χρώμα: λευκά, μέ>αινα, κηλιδωτή, πυρόξανθος, στα
χτερή ηστακτερά μέ ραβδοίσεις μελανάς.

"Αν ή γ. δεν κατέστρε·ρε πολλούς ποντικού; θά επληθύνοντο 
πολύ καί θά έπέφερον μεγάλα; ζημίας εί; τούς ανθρώπους. "Αν 
■οι γάτοι πληθυνθώσι πολύ δέν θά εϊνε Ιπιζήμιοι; "Οπως οί πον
τικοί εχουσιν έ/θρούς τού; γ. καί έζ αίτιας των δέν πολλαπλα_ 
σιάζονται, ούτως υπάρχει αιτία, διά την δποιαν δέν πολλά- 
πλασιάζονται υπέρ τό δέον οί γ. Την γνω ρίζετε;-· ·· Ά φί- 
νουσίν οί άνθρωποι τάν γ. νά θηλάστ) δλα τά ρ.ικρά της ; · ·  ·· 
Ποιο; άλλος καταδιώκει τά μικρά γ . καί ζητεί την καταστρο
φήν τω ν; (Πιθανώς οί Μ. γνωρίζουσιν οτι δ άρσενικός γ. φέ
ρεται πρός τά μικρά γ . ώς καί πρός τούς ποντικούς).

(Οί Μ. προ κ αλούμενοι καί βοηθούμενοι περιγράφουσι τόν 
τρόπον καθ’ θν ένεδρεύει καί έπιπίπτει κατά τών στρουθιών 
καί άλλης ζώσης λείας ή γ., πώς αμύνεται καί πώς επιτίθε
ται κατά τού κυνός, πώς παίζει μόνη καί μετ' άλλων γ. πώς 
προστρίβεται κατά τού δεσπότου ζητούσα θοιπείας, πώς πίνει 
ύδωρ, ποιαν φωνήν εκβάλλει δταν καταδιώχηται καί ποίαν δ- 
ταν ζητή τροφήν. Μιμούνται τόν ρόγχον ιή ; θωπευομένης ή 
τής πλησίον τής εστίας θερμαινομένης γ . Οί Μ. θά παρετάρη*
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βαν βεβαίως πώς μεταφέρει τά νεογνά της ή γ. άπό ενός τόπου 
εις άλλον οτι ταΰτα και τυφλά καί νωδά γεννώνται· δτι. 
άσκοΰνται υπό της ρ,ητρός ε:ς παίγνια καί εις θ^ραν τροφής - 
δτι ή γ. καθαρίζεται διά της γλώσσ ης καί των έμπροσθίων 
ποδών* δτι άποστρέφεται την υγρασίαν δτι εθίζεται υπό τών- 
άνθρώπιυν να πηδά υπέρ ράβδου: δριζοντίως κρατουμένας· δτι. 
καλουρ.ένη δπό τοϋ κυρίου της 'ίνχ ενεδρεύση πρός σύλληιύιν 
ποντικού, εννοεί αμέσως διά τΐ έχληθη κα ί λαμβάνει την προσ- 
^κουσαν θέσιν* δτι καθηρ.ένη συ/νά έχε t τήν ουράν υπό τδ 
σώμα κ. τ. τ. Τάς τοιαύτας παρατήρησε ις τ ω ν  εκθέτουσιν ot 
μικροί μαθηταί εν τόνω ζωηρώ άμιλώμε νοι τίς πρώτος και cp- 
θότερον νά διατύπωση δ,τι περί γ .  γνωρίζει. Έ κ  τών παρα
τηρήσεων τά χαρακτηριστικά: ευκινησία, πονηρία, φιλοπαιγ-
μοσύνη, καθαριότης, άγνωμοσύν^ κλπ.) Ζη 1 2 - - 1 5  έτη. Γεν- 
να 4 — 5 μικρά. Έάν καταδιωχθη κεκλεισμέ νη εντός δωματίου- 
παντα/όθεν κλειστού, εφορμά καί κατ’ Ινιίλικος καί δύναται. 
νά τυφλώση τον διώκτην.

'Ο άνθρωπος περιποιείται τήν γ. διότι παρέχει αύτώ σπου- 
δαίαν υπηρεσίαν, άλλα μ.ίαν καί μόνην

Ή  της Άγκύρας έχει μακροτέρας τάς τρίχας ένιοτε δέ φθά- 
νουσιν αυται μέχρι τοϋ έδάφους.

Έ  άγρία ε!«ε μεγαλειτέρα της ημέρου. Ή  ουρά αυτής είτε: 
παχυτέρα καί φέρει τρίχωμα δασύτερον καί μακρότεοον. (Ευ 
νόητον δτι πρέπει οί μαθηταί εξ αυτοψίας νά γνωρίσωσι τόν 
αριθμόν, τό μέγεθος καί τό σχήμα έκάστου είδους τών όδόντων 
της γ. την δύναμιν ·?ιν έχει αυτή νά εύρυνη καί συστέλλη τ·ην 
κόρην τοΰ οφθαλμού κλπ.).

Π Β Ρ Ι  Σ Κ Υ Λ Ο Υ

Ό  σκύλος εινε, ώς ή γαλή, ζωον κατοικίδιον. Άφου τρέφει 
τόν σκ. ο άνθριοπος, είνε προφανές δτι κάτι κερδίζει απ’ αυ
τού* δτι δ σκ. παρέχει εις τόν άνθρωπον ώφελείας τινας. Τίνες 
είνε αύται ; —Φυλάττει τά ποίμνια από τού; λύκους καί τούς.
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κλέπτας, φυ''άττει τάς οικία;, υπερασπίζεται τον κύριόν του 
ε^ορμών κατά των τυχόν προσβαλλόντων αυτόν, βοηθεΐτόν κυ
νηγόν είς τό κυνηγιον, κλπ.-—Διά νά δύναται να προσφέργ) αυ
τά; τάς υπηρεσίας, πρέπει νά εχη κατάλληλα όργανα. "Ας 
εζετάσωμεν λοιπό* άκ ρι βέστερον τά ό'ργανα καί τάς δεξιότητας 
τοΰ σκ. Ειπετε ότι καταξιώνει τόν λύκον καί έφορμα κατ’ αύ- 
τοΰ. ΓΙοΐα εϊνε τά όπλα του, καί πώς αισθάνεται ό'τι πλη
σιάζει λύκος εις τό ποίμνιον ; Τόν βλέπει; · · · · Ή  δρασις του 
σκύλου δεν είνε πολύ δυνατή, πολύ οξεία. Ά λ λ ’ έχει όσφρησιν 
οζυτάτην. "Αν έγγίσετε τούς ρώθωννς τοΰ θηρευτικού σκ. θά 
ιδητε δτι είνε πάντοτε·· ·· (Πολλοί Μ. θά δύνανται νά συμπλη- 
ρώσωσι την πρότασιν εάν ρινί, λέγει δ Λ. ό'τι είνε συνήθως υγροί 
καί ό'τι ή υγρασία τοΰ εσωτερικού της ρινός εινε απαραίτητος διά 
να ε/Υ3 αίσθημα οσφρήσεως οίονδήποτε ζώον.) Ό  ποιριενικός σκ. 
αισθάνεται διά της οσφρήσει»; την παρουσίαν τοΰ λύκου, δ δέ θη
ρευτικό; τ ί ; πώς κάμνει ό θηρευτικός δ'ταν άναζητνί Θήραν ; · ·  ·· 
*Ότι έπανηλθεν είς τήν οικίαν δ άπών κύριός του η άλλος 
γνώριμος γνωρίζει δ σκ. μόνον όταν ϊδη αυτόν ; · .  . ·  Πώς έκ* 
δηλοϊ την χαράν του e πί τ*ρ έπανόδω τοΰ κυρίου του ; (Ό φεί- 
λουσιν ο ί μ α θ η τ α ΐ ν’ άπαντώσιν είς ό'λας τάς τοιαύτας 
ερωτήσεις, ίνα άσκώνται είς τόν χειρισμόν της γλώσσης καί 
ίνα προκαλήταί ή άμιλλα αυτών είς Toj παρατηρεΐν.) Αφού 
διά της όσφρήσεως τό πρώτον καί ύστερον διά της δράσεως 
άντιληφθή ό σκ. ό'τι έπλησίασεν είς τό ποίμνιον λύκος, τί κ ά . 
μνει ;— Τρέχει κα τ’ αύτοΰ Ό  ποιμενικό; η δ θηρευτικός 
είνε ανάγκη νά είνε ταχύτερος ;·* ·· Διά τί δ δεύτερος πρέ
πει νά είνε τ α χ ύ τ ε ρ ο ς ;· · · ·  Πώς κατορθώνει νά είνε ταχύ
τερος ; ‘υ  ποιμενικός, ό όποιο; παλαίει πρός δυνατόν ζφον, τόν 
λύκον, τί χρειάζεται νά εχν, διά νά μή καταβληθ-ρ δπό τοΰ 
λύκου; —  Λύναμιν. — έχει λοιπόν ταχύτητα μεγαλειτέραν b 
ο θηρ. καί δύναμιν περισσοτέραν δ ποιμενικός. Έ«ι τοΰ σώ
ματος τοΰ ενός και τοΰ άλλου φαίνεται τοΰτο; (Εύρωστότερος δ 
μέν, λεπτότερος δ δέ· βραχείς και χονδροί οί πόδες τοΰ ενός, μα- 
κροί καί λεπτοί οί τοΰ άλλου. Παραβολή αυτών καί ώς π,ός
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τόν τράχηλον) Ό π λ α  οι όδόντες (Έπίδειξις σκελετού κεφαλής 
καί παρατήρησίς των σιαγόνων καί των οζόντων). Εινε δλοι ο! 
όδόντες ίσοι; Είναι τουλάχιστον δλοι οί τοαπεζ ϊται ίσοι; Διά 
τίνων θραύει τά όστά; "Η δέν παρετηρήσατε είς ποιον μέρος τών 
σιαγόνων θέτει αυτά δταν θέλνι νά τά θραύση;... Έκέΐνοι οί 
τελευταίοι, οί όποιοι είνε καί μακρότεοοι τών άλλ ων τραπεζιτών 
καί ισχυρότεροι λέγονται ό σ τ ε ο κ ό π ο ι  ή ό σ τ ε ο θ λ ά -  
σ τ  α ι. Οί κυνόδοντες είς τι χρησιμεύουσι (βλ. περί γαλής). 
"Οταν ρίψωμ-εν τεμάχμον άρτου εις τήν γάταν, είδετε δτι, άν 
δεν πείνα πολύ, πλησιάζει μόνον τούς ρώθο>νά; τ η; καί παρέρχε
ται πρό αυτού περιφρονητικός. Δεικνύει καί ό σκ. τήν αυτήν 
περιφρόνησιν πρός τόν άρτον; Είδετε πώς «αρπάζει εις τον άέ- 
οα»' τά ριπτόμενα τεμάχια καί πώς καταπίνει αυτά καί άμάσ- 
σητα πολλάκις, καί πόσον ευκόλως τά αασσα ά·/ εινε μεγάλα ή 
ξηρά;.... Τούτο σημαίνει δτι οί όδόντες τής γ ά τ α ς  είναι μόνον 
διά σάρκα κατασκευασμένοι, ενώ τού σκ. είνα ι ικανοί νά μάσ- 
σήσωσι καί άλλου είδους τροφήν. Είνε είς μεγ αλείτερο ν βάθμόν 
σαρκοφάγον ζ. ή γάτα ή ό σκύλος. Τί άλλο είνε εντός τού στό
ματος;.... Πότε εκβάλλει τήν γλώσσαν έξω ό σκύλος; —■ Ό τα ν  
χασμάται, δταν πίνν) ύδυορ, όταν κοπιασμένος βαδιζτι έν ώρα 
ζέστης. —  Δέν λείχει ποτέ τούς κυ.ίους το υ ;. . .  Είνε τραχεία 
ώς τής γάτας ή γλώσσα τού σκύλου,... ‘Π κοιλότης τού στόμα
τος άποτελείται εκ τών σιαγόνων μόνων;... Τί έχει είς τό επά
νω χείλος;... Αί πάρε ιαί μερικών είδών (ποικιλιών) σκύλων κρέ- 
μανται πρός τήν κάτω σιαγόνα.

Τά ώτα όλων τών είδών τών σκ. εινε δμοια ; (Κρεμάμενα, 
ήμιανωρθωμένα, ό'ρθια). Σχήμα όφθαλμών. Θέσις αυτών. Πα
ραβολή τής κόρης τού οφθαλμού τού σκ. πρός τό ν τής αλώπε- 
κος, εί δυνατόν. Παραβολή τής κεφαλής τού σκ. πρός τήν τής 
γάτας. Όποιον τό ρύγ/ο; τού μολοσσού κα ί όποιον τό τού 
θηρευτικού; 'Οποιος ό τράχηλος τού θηρευτικ ού και όποιος ο 
τού ποιμενικοϋ ; Διά τί είνε ανάγκη νά ϊ/?} χο νδρόν τράχηλον 
ό ποιμενικός ; Τί σχήμα έχει ό κορρ,ότ ; Δέν είνε λεπτότερος 
είς τό έν μέρος καί χονδρότερος είς τό άλλο ; Είνε και τής
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γάτας δ κορμό; λεπτότερο; όπισθεν ; Πόσου; δακτύλου; εγε ί  
ε!ς τον έμπρόσθιον πόδα και πόσους ε?ς τον <3χείσθιον * (Πέντε- 
καί τέσσαρας). Είνε όλοι ίσοι ; · ■ · · Εις τό άκρον των δακτύ
λων τί φέρει ;- ·  ·· Είνε γαμψοί ώ; τής γάτας οί όνυχες ; · .  .·  
Σκάπτει δι* αυτών ;· · · · Δύναται νάναρριχαται εις δένδρα; · · ·· 
Ά ν  ίδωμεν επί χιόνος π. γ . [  ιχνν, σκύλου και γάτας, θά δια- 
κρίνωμεν fyνν, ονύχων καί των δύο ζώιον; . . . .  Τίνο; ο/t;, 
Ηαδίζων ό σκ. έγγίζει τό έδαφος δι’ όλου τοΰ πέλματος ; (Λα- 
κτυλοβάμων). Κολυμβά. Έξελθών τοΰ υδατο; ποίαν κίνησιν 
κάμνει ; "Εχει και τοΰ σκ. ή ούρα τόσον μήκος όσον εινε τό 
μήκος τοΰ κορμοΰ ; (β>. περί γαλής). ’Έχουσιν όλα τά είίνι 
των σκ. έξ ίσ ο υ  μανράν ουράν ; Πώς συνήθως κρατεί αυτήν;·· ·· 
"Οταν τιμωρήται ό σκ. υπό τοΰ κυρίου του, είνε καί τότε άν- 
ωρθωμέν») ή ούρά του ; · · ·. Ό τα ν  δέ χαίριρ διά τήν επάνοδοί 
γνοιρίμου ; · · ·· Τρίχωμα διάφορον παρά ταΐς διαφόοοις ποικι- 
λίαις, μακρότερον, βραχύτερον, ουλον. Χρώμα τριχώμ,ατος. Μέ
γεθος (άνάστνμα— μήκος). Φωνή υλακή. Ζή 15— 20 έττ,. Ή  
θήλεια γεννά 6 —7 ενίοτε καί πε ισσότερα μικρά, τών οποίων 
οι ύφθαλ μοί^είνε κεκλεισμένοι μ,έχρι τής 10τος τ, 12*/)ς ήμέρας- 
Ό  σκ. εκ τελεί ό,τι δια τάσσει ο κύριό; τ ο υ  ( ε υ π ε ι θ ή  ς).. 
Δέν άφίνει τόν κύ ιόν του ούδ'έν ωρα κινδύνου, ούδ’ άν πρό* 
μικροΰ έτιμωρήθτ, υπ’ αυτού* ( π ι σ τ ό  ς). "Οταν κοιμώνται οΐ 
άνθρωποι τής οικίας, ό σκ. δέν κοιμάται αλλά φυλάττει τήν 
οικίαν (φ ύ λ α ξ ά γ ρ υ π ν ος). *0 σκ. έννοεΐ ευκόλως τί 
πιοστάσσει ο κύριός του* εννοεί δε καί άν τις τώ ν επισκεπτών 
£χτΐ κ κήν πρόθεσιν (Νοήμ,ων.) Οί σκ. τών νοσιμονεστέριον ειδών- 
ασκούνται νά κρατώσιν όρθιον τώ σώμα, νχ υποκρίνωνται ότι 
είνε νεκροί κλπ. (Ευμαθές ζωον). Είνεδλαι αί ποίκιλίαι (είδη) 
τών σκ. έζίσου νοήμονε;;Χρνισιμότης· φυλάττε·. τήν οικίαν,(είδο- 
ποιών τοΰ; έν αύτώ περί τής εισόδου ξένων καί προοβάλλων αυ
τός ίδι ος τους ξένους.) Φυλάττει τά ποίμ,νια. Υπερασπίζεται. 
*ατ* εχθρών τόν κύριόν του, θν θέλει νά συνοδεύγ. καί έξω τής: 
οικία; (Ή  γαλή πράττει τό α ύ τό ;)Ά π ό  προσβολής ανθρώπων' 
μόνον*υπερασπίζεται τ ν κύριο*; (Λύκοι, άρκτοι, αγριόχοιροι)-
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*0 σκ. φονεύει καί ό'φεις και τοντικού; (ο/ι δλο^ν τών ειδών 
σκ.) συλ)αμβάνει ρ.υίας. ’Ανακαλύπτει πτηνά κεκρυμμενα, λα- 

γωούς κλπ.Συλλα μβάνει καί φέρει προς τον κυνηγόν πληγωμέν* 
ό'χι καιρίως ζώα. Εις πολύούς τόπους σύρει μικροί άμέζια Έν 
"•Ελβετία οί σκ. τού Ά γ .  Βερνάρδου σώζουσιν άπο βεβαία; κα. 
ταστροφής δ^οιπόοου: καταληφθέντας υπό χιονοστρόβιλου. Έν 
Γροιλανδία είνε τό μόνον κατοικίδιον ζώον* σύρει ε>κν·θρα· βοη- 
θεΐ τόν Έσκιμώον εις την Θήραν της λευκής άρκτου (διά την 
•δοράν, ήτις χρησιμεύει ώς μηλωτή), του άγριου ρέννου (διά την 
•σάρκα καί τήν δοράν) καί θαλασσίου τινό; ζώου τών χωρών 
εκείνων χρησιμωτάτου τοΐς κατοίκοις.

Έ ν  τούτοις τό χοησίμ ώτατον αυτό ζ, βασανίζουσι πολλοί άν.
υρωποι.

Ποί * είνε ή φοβερωτέρα ασθένεια του; Ποια ζωύφια συνήθως 
ένοχλουσιν αυτόν;

ΠΕΡΙ ^̂ OXTEKIOS

Θά όμιλήσωμεν περί ζώου πολλήν όμοιότητα καί συγγένειαν 
«χοντος πρός τόν σκύλον. ίίερί τής κυρα— Μαριώς, τής άλώ- 
πεκος. Τί γνωρίζετε περί αυτής ; (Οι Μ. διηγούνται δ,τι έκα
στος περί ζημιών προξενηθεισών ύπ* άλωπέκων έ'/ει ακούσει). 
:Πρός τί είδος σκύλου νομίζετε οτι ομοιάζει περισσότερον ή ά- 
λώπηξ ; προς τόν θηρευτικόν> τόν ποιμενικόν η προς τά ουλό- 
τρίχα κυνάρια ; Έδετε την εικόνα τής άλ. καί τάς εικόνας 
τών σκύλων καί απαντήσατε.— ΓΙρός τόν ποιμενικόν ομοιάζει 
περισσότερον ή άλ.— Ά λλα  καί διαφέρει αυτού. νΕχει τό ρόγ
χος οζύτερον, τό μέτωπον πεπιεσμένον, την ουράν μακρυτέραν 
καί πλέον δασύτριχα, σγεδόν ευθείαν, ουδέποτε άνωρθωμε- 
-νην, τουναντίον πολλάκις συρομένην.

Έζετάσωμεν πώς καί πού εόοίσκει τροφήν ό ποιμενικός σκύ- 
*λος καί πώς καί πού ή άλώπηξ. *0 ποιμενικός σκ. λαμβά
νει παρά τού κυρίου του παρεσκευασμένην την τροφήν καί δεν 

τ ρ έ χ ε ι  εις άναζήτησιν αυτός ο ίδιος. Αέν επιτίθεται κατ’



121 -

άλλων ζώωνϊνα συλλαβών καί σπαράξας φάγφ αυτά. ’Αμύ
νεται αποκρούει τα επιτιθέμενα. Χρειάζεται λοιπόν ό /ι τό ' 
οον ταχύτητα, ουιε όεζιότητα ή πονηριάν, όσον ίύναμιν. Διά 
ττ,ν άλ. ούόείς ετοιμάζει άρτον, ούτε τυρόγαλα, ούτε τ ά ρ α -  
μ α(=άλευρον έξ αραβοσίτου, πιτύροιν, κριθης κ .τ.τ. βραστόν). 
ΚΙνε ήναγκασμένη νά προμηθεύηται αυτή ή $ ία  την τροφήν 
της. Έ χ ε ι λοιπόν πρώτιστα πάντων ανάγκην αισθητηρίων κα
λών. Καί όντως εχει όσφρησιν όξυτάτην, ακοήν καλήν καί ο · 
ρασιν. Τά ώτα εινε όρθια έστραμμένα πρός τά εμπρός· οξέα* όχι 
μακρά. "Λν ετρωγε χόρτα, την ημέραν η την νύκτα θά ητο 
καλλίτερον νά άναζηττ) τροφήν; — Τήν ημέραν βέβαια θά 
έβλεπε καλλίτερον καί θ’ άνεκάλυπτεν εύκολώτερον τήν κατάλ
ληλον τροφήν εκτός άν ήτο πολύ δειλόν ζφον. Τότε θά προε- 
τίμα τήν νύκτα. (Έρωτώνται οι Μ. περί λαγωοΰ). ,

Ή  αλ. θηρεύει όρνιθας καί άλλα ζ. Πότε εύκολώτερον ^ύνα- 
ται νά συλλάβη τοιαΰτα;—  Τήν νύκτα.—  ’Αλλά πρέπει νά βλέ- 
πτ καλλίτερον εκείνων Ώμιλήσαμεν περί ενός ζ. τό όποιον βλέ
πει καλλίτερον τών άλλιυν όταν 5έν είνε πολύ φως·· · · Δέν 
εννοείτε ότι είνε ανάγκη τής άλ. οί όφθαλμ,οί νά όμ.οιάζωσι πρός 
τούς τής γαλή;} ·· Καί όντοις ενώ τήν ημέραν ή κόρη εϊνε 
σχισμή έπιμήκη;, τήν νύκτα γίνεται στρογγυλή. Τούτο γνω
ρίζετε ν$η είς τ· συντελεί.

Διά τή; όσφρήσεω; ή όιά τής ακοής έγνώοισεν ή άλ. ότι εκεί 
πλησίον υπάρχει ζώον, τό οποίον ό'ύναται νά φάγη( αυτή ή τό 
όποιον 5ύνατ;ι νά κατασπαράξω αυτήν τήν $Ιαν· Διά τής όρά. 
σεως είάεν αυτό* τί χρειάζεσαι $ιχ νά προφθάσφ νά σωθή από 
τόν ίιώκτην της ή $ιά νά καταφθάση τήν λείαν της;- Ταχύ 
τη; καί ευκινησία.—  Ή  καί πονηριά. Καί αληθώς τό σώμα 
τής άλ. είνε ευκίνητον, εύκαμ.πτον, λεπτοκαμωμένον' σ β έ λ τ ο  
δυνατόν. Βαόίζει επί τών δακτύλων. Πολλάκις σύρεται κατά 
γή; ίιά  νά πλησιάσω τήν άνύποπτον λείαν. ΙΙν.όά. Γνωρί· 
ζει ie  πού καί πότεπρέπει νά ένε^ρεύη, καί πώς νά κατα 
σκευάζτι τήν φωλεαν της διά νά μή συλλαμβάνεται έν αυ
τή όπό τού διώκτου. Διότι κατασκευάζει περισσοτέρας τής
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μιας εξόδους. *Εάν εχθρός είσέλθη εις αυτήν διά τής μιας 
ή άν κυνηγός κλείση ττ.ν μιαν, διαφεύγει ή άλ. δι’ άλλη)ς* ΕΙ- 
νε δ ’ ή φωλεά τρύπα εσκαμμένη εν τη γη, συνισταμένη εις 
τριών διαμερισμάτων. Etc τό εν αποθηκεύει τά τρόφιμα της· 
εις τό άλλο κοιμάται και περιποιείται τά μικρά της εις τό τρί
τον, το προς τά έξω έρχεται νά .:ίπτη £ν βλέμμα εί; τά έξω 
καί νά ά'απνέη· είνε ί; α ί θ ο υ σ α  αυτής. Ιίολλάκις καταλαμ
βάνει άλλου ζ φωλεάν καί την μεταποιεί κατά την αρέσκειάν 
της. Διά τίνων εργαλείων νομίζετε οτι σκάπτει; Διά των ονύ
χων. -  Θά ομοιάζωσι λοιπόν ούτοι προς της γαλή; η προς τού 
σκύλου τούς όνυχας περισσότερον;-* *·*Ελουσα ή Άλ* όνυχας 
ώς οί του σκύλου δύναται νά συλλαμβάνη πτηνά διανυκτερεύ- 
οντα Ιπί δένδ ων; *· -· ’Αφού οΐ όνυχες δέν βοηθούσι πολύ εις 
σύλληψιν τής λείας, πώς συλλαμβάνει αυτήν ή Ά λ ; —  Διά 
των οζόντων. —  90 8 όντας έχει ίσους τον αριθμόν καί ομοίους 
προς τούς τού σκύλου. (Σηα. Δέν λαμβάνεται 6π* δψει μικρά 
διαφορά των κοπτήρων).

Είδομεν 8ιά τίνων μέσων προφυλάσσεται άπό των εχθρών της 
καί πώς προμηθεύεται την τρο.ήν της ή άλωπηξ. ‘Αλλά πώς 
προφυλάσσεται άπό τού ψύχους, αφού ρ,άλιστα ή φωλεά της ει- 
νε άπεοιποίητο; κ*1 φυσικά όχι πολύ θερμή;— Διά τών Tpt- 
χών, —  Διά \ά διατηρήται καλώς ή θερμότης τού σώματος 
του ζώου πρέπει νά είναι αί τρίχες πυκναί, μακραί καί μαλακαί. 
Εΐνε τοιαύται αι τή; ’Αλ; Δοκιμάσετε. (Οί Μ. ψηλαφώντες α
λωπεκήν και προβάτου δο&άν εύρισκουσι την διαφοράν τής μα- 
λακότητος):— 'Έχει ανάγκην καί κατά το θέρος τό πρόβατον 
μακροΰ τριχώματος ή φοι-εί ένδυμα έ λ α  φ ρ ό τ ε ρ ο ν  τότε; —  
01 ποιμένες κουρεύουσι τά πρόβατα καί ούτω γίνεται τό ένδυ
μά των έλαφρότεοον. — Επειδή ούδεί; κουρεύει τήν Άλ* θά 
ύπέφερε δε πολύ εκ τής θερμότητος τό θέρος άν δέν Ιγίνετο καί 
αυτής ελαφρότερα ή ενδυμασία, πίπτουσιν άφ* εαυτών πολλαί 
τρίχες τό θέρος. Ά ν  λοιπόν θέλωμεν νά κατασκευάσωμεν έκ τής 
δοράς τής ‘Αλ. μηλωτήν, κατά ποίαν ώραν τού έτους πρέπει 
νά θηρεύσωμεν τό ζώον; -* - * Διατί ώ; μηλωτή προτιμάται του

i

ι
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δέρματος τ  ΰ προβάτου ή αλωπεκή; —  At τρίχες τής Ά λ . εϊ— 
νε δασύτεραι, μαλακώτεραι, στιλπνότεραι καί ώραιότεραι. —  
ΕΙνε όντως ώραιότεραι διότι έχουσι χρώμα πυρρόξανθου κλίνον- 
προς τό μέλαν. Είς δε τό έμπροσθεν μέρος των ώτων, εις τήν- 
κοιλίαν, τό στήθος καί είς τό άκρον ιή ; ουράς εινε λευκαί. Ε ις 
τό όπισθεν μέρος των ώτων καί είς τήν ουράν φαίνονται, μελά — 
νώτεραι.

Μόνον χάριν τής αλωπεκής θηρεύεται ή άλώ πηξ, ή μ.ήπως- 
τρώγουσι οί άνθρωποι καί τό κρέας της;— "Οχι* τό κρέας τής ά λ -  
δέν τρώγεται* Άναδίδει μάλιστα ή άλ. καί ζωντανή οσμήν δυσ— 
αρεστόν. Άλλάκαταδιώκεται διά τάς ζημίας τάς οποίας πρό
ξενε. εις του; ορνιθώνας. —  ’Αφού άγαπα πολύ τάς ορ νιθας,.- 
ποΰ νομίζετε ότι κατασκευάζει τήν φωλεάν της; ε?ς τα όρη; εις. 
τά ένδότερα μέρη τών δασών ή εις τά χωρία; —  Οΰτε μέσα εις.: 
τά χωρία,δ.ότι θά τήν έφόνευον οί χωρικοί, ούτε εις τά όρη π ο 
λύ μακράν τών χωρίων ή εις τά ενδότερα μέρη τών δα σ ώ ν .----
Αί άλ. συνήθως έχουσι τήν κατοικίαν των εις άκαιοίκητα, 
μέρη άλλ’ όχι πολύ μακράν τώ> χωρίων. Έάν εινε δάσος, είς. 
εκείνο τό άκοον τοΰ δάσους τό όποίον εϊνε πλησιέστερον προς, 
τόπους κατοικουμενους. Έκεΐθεν άκροάτιι μετά προσοχής μ ή 
πως φωνάξϊι αλέκτωρ καί τρέχει πρός τό μέρος όπου ελπίζει· 
ότ· θά εύρη όρνιθας. Πηδά υπέρ τούς φράκτας ή ολισθαίνει δ ιά  
μέσου αυτών καί άμέσυ>; ε ί ς  έ ρ γ ο ν. (Ιλησιάζει σιγά σιγά* 
σύρεται κατά γης καί χώνεται είς τον ορνίθων α πνίγει δ’ έκ
των ορνίθων δσας δυνηθή καί οσον τό δυνατόν ταχύτερον. Δια— 
τί δεν τρώγει μίαν καί έπειτα νά έπιτεθή κατ’ άλλη;; —  Διά' 
νά μή φωνάξωσι καί είδοποιηθή ό κύριος. —  ‘Λοπά ζει. αμέσως, 
όσας δυ»ηθγ, καί τάς μεταφέρει είς τήν φωλεάν τη ς , άν δεν εΐ- 
νε πολύ μακράν* άλλως, τάς κρύπτει είς χαμόκλαδ α καί χόρτα. 
καί έπανερχομένη είς τόν όρνιθών* αρπάζει άλλ ας, τάς δποίας. 
όμως δέν κρύπτει είς τό αυτό μ,έρος. Διά τί οχι είς τό αυτό μέ
ρος; ·♦ . .  Επανέρχεται εί; τόν ορνιθώνα καί τρίτην καί τετάρ· 
την φοράν 2ω; ον κρύψ/ι όλα τά θύματά της είς μέρη ασφαλή 
ή Ιως ού έξημερώσνι ή άκούσ*/| κίνησιν τών έν τή οίκίρ:. Βλέπετε.-
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οτι ενώ ασχολείται εις τήν μεταφοράν καί άπόκρυψιν της λείας 
α δουλεύει καί μάτι καί αυτί».

Αλλά βεβαίως δεν ευρίσκει χαθ’ έκάστην ό'ρνιθας. Τρώγει καί 
αλλα πτηνά· 'Όπου εϊνε στημένα δίκτυα η ίξόβεργαις κάμνει 

•συχνας επισκέψεις καί άν ευρν) πολλά πτηνά κολλημένα εί; τ6ν 
ιζόν η συνειλημμένα εις τό δίκτυον τά αρπάζει καί τά κρύπτει 
εις διάφορα μ.έρη, τά όποια ευκόλως ανευρίσκει καί μετά 2 — 3 
Ημερών πάροδον. Τούς κονίκλους ανασύρει άπό των οπών αυτών 

μετά μεγάλης δεξιότητας* ’Ανακαλύπτει φωλεάς λαγωών καί 
τών πτηνώνδσα κατασκευάζουσι αυτάς εις θαμνίσκους η εις χόρτα· 
τρώγει δέ αυτά καί τά ωά αυτών. Τρώγει ώσαύτω: άρουοαίους, 

•σαύρα:, βατράχους, ακρίδας, κανθάρους, σκώληκας καί παν θνη. 
σιμ,αιον. Προς τούτοις τυρίον, γάλα καί καρπούς, ίδια σταφυλάς. 
Ά γα π α  πολύ τό μέλι. Εϊνε λοιπόν ζωον παμ,φάγον καί λαί- 

•μαογον, Καί ωφελεί μεν τούς ανθρώπους τρώγουσα τά θνησιμαία, 
τούς άοουραίους, τάς ακρίδας, τούς κανθάρους καί τούς σκώ- 
ληκας, αλλά προξενεί μ-εγάλην φθοράν εις τάς όρνιθας καί είς 
τάς στα φυλά:, διά τούτο οι χωρικοί την καταδιώκουσι πολύ. 
’Επειδή δέ ζημιοϊ καί τούς κυνηγού: καταστρέφουσα τά πτηνά, 

μ,ισείται καί υπ’ α ύτών Θηρεύεται δέ συνήθως διά παγίδων ο 
σκύλο: μετά πολλής ευχαριστήσει»; τρέχει προς σύλληψίν της 
ενώ μετ’ αποστροφής καταδιώκει τον λύκον (ίσως διότι 6 λύ
κος δύναται ν* βλάψη αυτόν, ενώ εκ τής άλισπεκο: δεν έχει νά 
φοβηθή).

Μήκος άπό τού ρόγχους μέχρι τής αρχής τής ουράς 0,70 ή 
0 ,75  τού μέτρου* ή ουρά 0,40 —  0,45 μ. 'Ύψος 0,50 μ .— 

:Ζή 14 15 έτη.
Ή  θήλεια γέννα 4— 5 μικρά έ; οντα κλειστού; ιούς οφθαλ

μούς, δυνάμενα δέ μετά πάροδον 6 μηνών νά θεραπεύωσι τά; 
άνάγκας τοιν άνευ τής βοηθεία: των γονέιον.

’ Α ν α κ ε φ α λ  α ί ω σ ι ς :  Όμοιότης προς ποιμενικόν σκύ- 
.λον, διαφορά."Οπλα καί μέσα συντηρήσεως (Όδόντες καί ό'νυχες 
επιτήδειοι πρός σκαφήν τής φωλεάς. Τρίχωμα δασύ· δξύτης αι
σθητηρίων. Εύκαμψία, δύναμις, ταχύτη;· πανουργία). Δίαιτα
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(κατασκευά, φωλεας* εϊδτ τροφτ,ς. Τρόπο; καί χρόνο; άναζγ,τ·/,σεο><£. 
τροφίμων. Περιποίτσις νεογνών). Βλάβαι καί άφέλειαι.

Π Ε Ρ Ι  Λ Υ Κ Ο Υ

"Ο,τι είνε διά τάς όρνιθα? ή άλώπνξ, είνε διά τα πρόβατα καί- 
τάς αίγας δ λύκος· δσνιν φθοράν επιφέρει εις τάς όρνιθας έκείν/),_ 
τόσην καί ίσως περισσοτέραν επιφέρει εις τά πρόβατα ούτος. *Ως- 
ή άλώπτ,ξ πνίγει δσας δυντιθ·?! όρνιθας, ούτω καί ό λύκος δέν- 
άρπάζει £ν νά φύγνι, άλλα φονεύει δσα προφθάσγ, πρόβατα καΐ- 
υστερον αρχίζει νά τρώγγ). Άλλοίμονον εις τό ποίμνιον όταν είσ- 
πέστ, εις αυτό λύκος.Κατατρομαγμένα τά άθλια πρόβατα, τρελλά. 
έκ τοΰ φόβου ούδ’ έπιχειροΰσι νάντιστώσιν ά )λ ’ ωθούνται κατ’ 
άλλκλων καί ο λύκος δεν έχει άλλο νά κάμνι η νά έκλέζη ποιον' 
θά σπαράξνί πρώτον. Καί αυτοί οι ίπποι ταράσσονται δταν έν-· 
νοάσωσι τήν παρουσίαν λύκου καί σχτματίζουσι κύκλον εχον- 
τε; τάς κεφαλάς των πρός τό κέντρον autou καί λακτίζοντες διά. 
των οπισθίων ποδών τόν επιτιθέμενον εχθρόν.

’Αφού τά θύματα τοΰ λύ ου δέν είνε ορνίθια, άλλα ζώα με·- 
γαλείτερα καί ισχυρότερα τών ορνίθων, θά είνε φυσικά ό λ~ 
δυνατοιτερος τ?,ς άλώπεκος Καί είνε τώ δντι δυνατώτερος καί 
αώτου τοΰ ποιμενικοϋ σκύλου (ίδια εις τους πόδας καί τόν τρά-· 
χτ,λον), πρό; τόν όποιον έ'χει πολλών ομοιότατα. Είνε ισ χ υ 
ρότερος αυτοΰ άλλ’ υψτλότερος.. Τό ρόγχος είνε οξύτερον ή ού-· 
Ρά ευθεία καί πρός τά κάτω κρέμαμέντι οχι άνωρθωμένη. Τά' 
ώ:α ά'(ορθωμένα. *Η δορά κιτρινόφαίος* αί κορυφαί τών ώτων με- 
λαναί. Έ π ί  τών εμπρόσθιων ποδών μελαναί ταινίαι. Αί τρίχες: 
χονδραί καί μακραί διά τούτο είνε θερμαντικωτάτη ή έκ δοράς- 
λύκου μν,λωττ, ίδίως άν ϊζτ, εί; τά βόρεια κλίματα (διά τί;) Ευτυ
χώς ενώ είνε ζώον δυνατόν ό λύκο; είνε δειλόν καί άνανδρον ένφ 
δύναταί ευκόλως νά τρέχ*/,, δέν αγαπά τν;ν κίν^σιν* είνε ολίγον 
νωθρό:. Διά τού; λόγου; τούτους προτιμά νά τρώγνι θνησιμαία 
παρά νά έπιτίθεται κατά ζώστ,; λείας. Α λλά  δταν πεινά έφορ- 
μά καί κατ’ ανθρώπων. Ζώσι συνήθως ρ.όνοι, άλλ* δταν βασανί—·
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‘ζωνται πολύ δπο τη; πείνης συνάγονται καί είσβάλλουσίν είς 
τά χωρία κατ’ άγέλας. "Αν τι? έκ της αγέλης φονευθίί, οί σύν
τροφοί του πιαύνουσι την πείναν διά των σαρκών αυτού καί δί- 

•δεται καιρό; ούτω τοΐς άνθρώποις v’ άπορακρυνθώσιν. Τοΐς άν- 
θρώποις εΐνε ιδίως επικίνδυνος δ λύκος τον χειρώνα, διότι δυ 
σκολώτερον ευρίσκει τότε τροφήν καί ή πείνα τον αναγκάζει νά 

^εισέρχεται κα'ι εις χωρία. Τολρά δ ’ ώσαύτως νά πλησιάζγ) είς 
κατωκηρένα ρ,έρη, ό'ταν πάσχιρ εκ λύσσης.

Οι ά'νθριυποι ζητούσι παντί τρόπω την εξαφάνισιν του εί
δους τούτου των ζ. διά τάς έξ αυτού βλάβας καί η φονεύουσι 

~δι* οπλου η συλλαρβάνουσιν εν παγίδι τόν λύκον, ενίοτε δέ 
σκάπτουσι λάκκους βαθεις, τούς οποίους σκεπάζουσι διά κλά
δων, και Θέτουσιν επί ενός των κλάδων τερ,άχιον κρέατος | ν 
στέψει. Ό  λ. έλκόρενος υπό της οσρ·?ς τού κρέατος, έρχεται εκεί 
καί πίπτει εντός τοϋ λάκκου, όπόΟεν δεν δύναται νά έξέλθν;.

Ό  σκύλος τρέπεται εις την δίωξιν τοϋ λ. ρετά δυσαρεσκεία; 
ίσως, διότι καταλαρβάνει τόν εξ αυτού κίνδυνον.

7yj καί εις Οερρά καί είς ψυχρά κλίρατ®. Εις τί)ν Λαπωνίαν 
γίνεται τό τρίχωρά του λευκόν τόν χειρώνα.

‘Η έκ της δοράς τού λ. ρηλωτή εϊνε θερραντική >λλά χον
δροειδές. Διατηρείται δ’ άφ’ έτέρου πολύν καιρόν.

ΘΠΣ3

Ό  Θώς ορ.οιάζει προς λύκον άλλ* εϊνε ρ.ικ^ότερος· ύψος έ
χει 1/2 ρ. Τό ρόγχος εϊνε όξότεοον. Τά ώτα όρθια, άποληγου- 

•σιν εις οξύ, οί όφθαλροί εινε ρ,ικροί καί ή δο ά κιτρινωπή 
ρετα κηλίδοιν ρ,ελανοφαίων ή ουρά θυσσανώδης δέν έγγίζει τό 
έ'δαφος. Εινε έτι δειλότερος τοϋ λύκου καί άρέσκεται είς τά 
δυσοίδη Ονησιρ,αΐα τόσον ώστε καί νεκρούς ε'κθάπτει. Διαδίδει 
περί εαυτόν πολλην δυσωδίαν. Οί θώε; την τρέραν κρύπτονται 
εις υπογείους κρύπτας την δέ νύκτα, κατ’ άγέλας καί σχε
δόν συνεχώς καί φρικοιδώς υλακτοΰντες, τρέχουσιν είς άναζη-
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τησιν τροφή;. Γίαρέχουσι δ* ευεργεσίαν μεγάλην τρώγοντες τάς 
σάρκα; καί Ιν γένει τάς ακαθαρσίας από των δποίων σηπομένων 
θά προήρχοντο άσθένειαι.

‘Ο θώ; άν συλληφθη εις μίκράν ηλικίαν τιθασσεύεται.

Β  Ο  Υ  Σ  (ftlotf^oc, δ*μαλιο„ τα νρ ος, ά γ ελ ά ς ).

Τίς ή κυρίωτάτη τροφή τοϋ άν ύρώπου ; · · · · ΓΙόθεν δ ά'οτος 
ο συνήθης; *· ·· Ποΰ εύρίσκομεν τον σίτον; · · - · ΙΙώς καλιερ- 
γοϋμεν τού; αγρούς διά νά ευδοκίμηση δ σπειρόμενος σίτος ; · · · · 
Διά τίνων εργαλείων και διά τίνων ζώων άροτριώριεν συνήθως 
τούς αγρούς; (Περιγραφή σύντομ.ος τοϋ αρότρου.) Τό άροτρον 
λοιπόν πρέπει νά προ σδεθή ούτως εις τό σώμα τοϋ βοός ώστε 
περίπατων ό βοϋς νά σύρη αυτό καί τό ύννίον νά βυθίζεται εις 
τήν γήν καί νάνοίγη ρ.ικρόν χάνδακα ή αύλακα. ΤΙ εχει πε
ρί τόν τράχηλον δ βοϋς, ίταν «ροτριά; Πώς οδηγείται δ άρο- 
τριών β. δταν εϊνε ανάγκη νά κλίνη πρός τά δεξιά ή τάριστερά; 
Πώς δτλ. ήνιο/ιΐταί; ·. . .  Τούς ΐπους πώς παρακινεί ο αμαξη
λάτης ή ο αγωγιάτης νά προχωρώσι ταχύτερον; Πόίαν φωνήν 
εκβάλλει πρΊ: τοϋτο κοί ποιον ό'ργανον εξαναγκαστικόν μεταχει- 
ρίζεται άν ή διά τής φωνής παρότρυνσις <*έν άρκη;·» ·· Όμοίαν 
φωνήν έκβάλλει καί δ γεωργός παροτρύνων τούς βόα;;·· ·· Μά· 
στιγα μεταχειρίζεται καί ό γεωργός κατά τοϋ β. ώς ο αμαξη
λάτης κατά τών ίππω ν; · - . · Διά -ιί β ο υ κ έ ν τ ρ α ν  καί δχι 
μάστιγα; (Οί εν χυ>ρίοις κατοικοϋντες μαθηταί γνωρίζουσιν οτι 
καί όλιγώτερον τοϋ ίππου αισθάνεται τής μάστιγος τά πλήγμα
τα ό βοϋς καί βλάπτεται άν ή μάστιξ πλήξη τό σώρ,α εκεί ό'που 
υπάοχουσι ζ ο χ ο ί  ή ο γ  κ ρ ο ι.) 'Ως δ ίππος αρχίζει νά τρέχη 
ευθύς ώς αίσθανθή πόνον έκ τής μαστιγώσεως, αρχίζει νά τρέχη 
καί ό βοϋς κεντριζόμενος; —  "Οχι. *0 βοϋς είνε βραδύς καί 
σπανίως τρέχει. — Δέν εΐνε μόνο; αυτός δ λόγος. Έ  ε’ργασία τοϋ 
άροτριώντος βοός είνε πολύ επίπονος. Διά τοϋτο ούτε βρέχει δ 
άροτριών βοϋς ούτε μόνος εκτελεί αυτήν τήν εργασίαν. Πάντοτε 
ζ ε ύ γ ο ς  βοών άροτριά. Ή  έπίπονο; καί κ α μ α τ η ρ ά αύτη
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έργασία διαρκεΐ δ ι’ όλης τής ή μ έρα ς;···*  "Ας παρατηρήσωρ εν 
τό ζώον τοΰτο καθ’ ήν ώραν άναυπαύεται. "Η ίσταται έχον συ
νήθως τήν κεφαλήν I στραμμένη ν πρός ιόν ή'λιον, τόν όποιον πο
λύ αγαπά καί τό θέρος ακόμη, ή είνε έξηπλωρ.ένον. Πώς κρατεί 
τήν κεφαλήν δ β. εξαπλωμένος; * · · ■ Ένθυμηθήτε μέ πόσην α
πάθειαν καί ρ,εγαλοπρέπειαν κάθηται. Παίζει σιγά σιγά μέ τήν 
ουράν, λείχει τά χείλη μέ την γλώσσαν καί κινεί τάς σιαγόνας 
Εϊνε άληθές ότι κινεί καί τάς δύο; · - · ♦ "Οχι* μόνον την κάτω.—  
Διά τί κινεί αυτήν ενώ δέν τρώγει τίποτε θά εξειάσωμεν ύστερον* 
Άρ/ίσωμεν τήν έξέτασιν τοϋ β. από τής κεραλής. Παραβάλετε 
αυτήν πρός τήν τοϋ σκύλου τήν τοϋ ίππου, τήν τής γαλής, 
Πρός τίνος ζ. έκ τών τριών αυτών τήν κεφαλήν ομοιάζει περισ 
σότερον; · · · * Είνε τόσον μακρά ώς ή τοϋ ίππου; Δεν είνε στρογ- 
γυλωτέρα καί χονδροειδέστερα;·· · · Εις τό ά*ώτατον ρ,έρος τον 
μετώπου είνε τά κέρατα. ΓΙοίαν διεύθυνσιν ε/ουσι τά δέ
ρατα τοϋ κριοϋ, ποιαν τά τοϋ τρά ου καί ποιαν τά τοϋ βοός; 
(Οί μαθηταί, τουλάχιστον τών τόπων ένθα είνε εύκολος ή π α- 
ρ α τ ή ρ η σ ι ς  τών ένταϋθα μνημονευομένων ζώων, γνωρίζουσιν 
ότι τά κέρατα τοϋ βοός διευθύνονται πρός τά πλάγια τής κε
φαλής καί άναστρέφονται πρός τά εμπρός καί επάνω). Εις τ ί 
χρησιμεύουσι τά κέρατα εί; τό ζώον;— Είνε τό οπλον του.— 
Πώς κρατεί ττν κεφαλήν όταν θέλν( νά κερατίση; · « . ’Αφού 
ά'λλο όπλον παρά τά κέρατα δέν εχει δ β. θά είνε βεβαίως αυ
τά πολύ στερεά καί όχι μόνον αυτά στερεά αλλά καί τό μέρος 
τοϋ σώματος οπού είνε φυτρωρ,ένα πολύ δυνατόν. ΙΙόθεν γνωρί- 
ζομεν ότι τό μέτωπον τού β. είνε δυνατόν;—  Έ κ τής αντοχής 
το υ ε ίς  τά κτυπήματα άλλου β. (Οί Μ. περιγράφουσιν, άν 
γνωρίζωσιν έξ αυτοψίας, πάλην ή μάλλον σύρραξιν βοών.} 
Παρατηρήσατε τούτο τό βόειον κέοας. Βλέπετε ότι είνε κοΐλον. 
"Ολοι οί β. είνε κ ο ι λ ό κ ε ρ ο ι .  Μάθετε δ ’ ότι επειδή τά 
κέρατα εινε κοίλα είνε στερεώτερα. Ή  καλάμη τοϋ σίτου, ή 
τόσον μικράν διάμετρον εχουσα καί τόσον υψηλά φέρουσα τον 
στώχυν θά έθραύετο εύκολώτερον άν δέν ήτο κοίλη.

Ώ τ α  μικρά, πλατέα εις τήν βάσιν καί οξέα εις τήν κορυφήν,.



όρθια ’Οφθαλμοί μεγάλοι, στρογγυλοί, γλυκείς καί άδιάφοροΐ- 
(Τόν τελευταϊον χαρακτηρισμόν έννοοΰσιν οί Μ. παραβάλλοντες 
τό C λ έ μ μ α του β. πρός τό τοΰ κυνός ίδία του άναμένυντος νά 
λάβ/ι παρά του γευματίζοντος κυρίου του τεμάχιον άρτου ήόστοΰ),. 
’Ρύγχος πέπλα τυσμένον, ίώθωνες άρρυτίδωτοι (λείοι), άτριχες 
διαρκώς δγροί αυτοί καί τό χείλος. Γλώσσα πλατεία, λίαν χρή
σιμος καί είς τήν λήψιν της τροφής.Όδόντες 32· Εις τήν κάτω 
σιαγόνα εχει 8 κοπτήρας, είς δέ τή / άνω ούδένα. Πώς λοιπόν 
κόπτει τό χόρτον · Δέν εινε άνωφελεϊς καί οί τής κάτω σι*γόνος 
κοπτήρες; · · Ένθυμηθήτε πώς καταντά ή επιδερμίς τής παλάμης 
τώνέργατών,οι όποΐοιέργάζονται <5tot σκληρών,τραχέων καί βαρέων 
εργαλείων* π .χ . τοΰ σιδηρουργού η τοΰ σκαφέως. Δέν τραχύνεται 
καί γίνεται σχεδόν άναί σ § 7 ϊ  τος ώ ς  ό όνυξ; "Ομοιόν τι συμβαίνεν 
ε’ς το δέρμα τής άνω σιαγόιος τοΰ β. τό όποιον ευρίσκεται άντικρύ· 
τών κοπτήρων τής κάτω καί συναντάται μ ετ’ αυτών συχνά.. 
Σκλν,ρύνεται καί^έπ* αύτοΰ κόπτεται τό χόρτον υπό τών κοπτή
ρων, ώς κόπτεται χόρτον επί ξύλου διά μαχαίρας. Τί τρώγει 
συνήθως ό β;— Χλόην, φύλλα αραβοσίτου, γρασίδι, σανόν, πίτυρα, 
αραβόσιτον,κριθήν καί κυρίως ρόβην.— ’Ενθυμηθήτε τί είπομεν περί 
τών κυνοδόντων γαλής, κυνός καί λύκου καί εϊπετέ μοι άν έχνι καί 
ό β. ό τρεφόμενος διά χόρτου καί κόκκων αραβοσίτου κλπ. ανάγ
κην κυνοδόντων·· ·· Κυνόδοντας λοιπόν δέν έχει. Τραπεζίτας 
Ιχει 12 εις την επάνω σιαγόνα καί 12 εις τήν κάτω. Άφοΰ αί 
σιαγόνες εϊνε αρκετά μακραί καί οί όδόντες ολίγοι (ό λύκος έχει 
42) ή θά εϊνε άρα.ά τοποθετημένοι, ή θά μένιρ διάστημα μακρόν 
κενόν μεταξύ τών κοπτήρων καί τών τραπεζιτών ή αί σιαγόνες 
θά στερώνται όδόντυ>ν εις τό βάθος. Τί έκ τών τριών τούτων 
συμβαίνει; Παρατηρήσατε (Δεικνύει ό Δ. σιαγόνα Β )··« ·* Η  
σαρξ, ή τροφή τών σαρκοφάγοι ζ. είνε υλη μαλακή καί εύπε- 
πτος. ’Αρκεί νά τήν σπαράξφ, νά τήν τεμαχίσνι τό ζ. καί κα
ταπίνει αυτήν ευκόλως καί χο>νεύει αυτήν. Διά τοΰτο τοΰ σαρ
κοφάγου ζ. καί οί κυνόδοντες καί οί τραπεζΐται εχουσιν οξείας 
αίχμάς αί όποΐαι κάμνουσιν ό,τι θά έκαμνον τά αντίκρυ κείμε
να καί συναντώμενα ελάσματα ψαλίδος. ’Αλλά τοΰ Β. ή τροφή
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ε?νε σκληρά, νηματώδης χαί δύσκολα τεμ-αχίζεταί (Βλ. σελ. 1 13) 
Είνε λοιπόν ανάγκη νά τριβή καί μεταποιηθώ εις βολον κολλώδη 
(ίξώ ίη) καί χλισχρον ίιά  νά 5υνηθ*?ι νάκαταπίτι αυτά τό ζ. καί 
νά χοηεύσνϊ τήν τροφήν. Πρέπει λοιπόν αί αντικείμενα*. πρός 
άλλήλας των ό^όντιον έπιφάνειαι νά είναι ευρεΐαι καί πεπλατυ- 
«τμέναι. νά δμοιάζωσι πρός τάς επιφάνειας των μυλοπετρών 'Ως 
των αυλοπετρών αί έπιφάνειαί θραύουσι καί λειοτριβούοι τούς 
κόκκους του σίτου, οΰτω καί οί δέοντες του β. πρέπει νά θραύ- 
ωσι καί νά λ&ιοτριβώσι τούς κόκκους τής κριθής, Προς τούτο α
παιτούνται ίύο πράγματα. Πρώτον αί έπιφάνειαί των οζόντων 
νά μή εινε λεΐαι. ’Καν θέσωμεν / ojtov η κόκκον κριθής επί λ ί
θου λείου καί κτυπ/,σωμεν αυτόν Si9 άλλου ωσαύτως λείου Θά 
θραυσθ*?) δ κόκκος, αλλά £έν Θά μεταβληθή εις μικρά τεμάχια, 
ώς είναι ή άααοc/Ε άν  αί έπκ&άνειαι των λίθων δαοιάζωσιν όλί- 
γον π^ός τυροτρίπτην, είνε 8* όντως τοιαύτη ή των μυλοπετρών, 
£χει £ηλ. μικράς εξοχάς, ή λειοτρίβησις γίνεται εύκολώτε:ον. 
Καί των τραπεζιτών του Β. αί έπιφάνειαί δμοιάζουσι προ? τήν 
των μυλοπετρών. Παρατηρήσατε τού; οδόντας τούτου;· τών 
μυλοπετρών ή έπι φάνει* ενεκα της χρήσεως καθίσταται λεία 
άποτριβομένιον των μικρών εκείνων εξοχών, και θά ησαν,άχρηστοι 
άν δέν άναπαρηγοντο τεχνητώ; αί έξο^αί. (ζΓπόμνησις τού 
οδοντωτού εκείνου σίδηρου έργχλΐίουδι’ ού κατεργάζονται τούς 
πώρινους λίθους οί κτίσται). Επίσης ά/ρηστοι θά καθίσταντο 
καί οί τραπεζΐται τοϋ Β. τοΰ 'ίππου καί ονου, άν μετά τήν επί 
τινα καιρόν λειτουργίαν έξηφανίζοντο αί Ιξο/αί. Ά λλα  αί μέν 
εξοχαϊ εινε εξ ύλης σκληρό τέρας τής αδαμαντίνη; λεγορένης, τό 

άλλο μέρος εξ ύλης εόκολώτεοον φθειρομένης, τής ελεφάντι
νης, καί £ιά τούτο ουδέποτε καθίσταται λιία ή έπιφάνεια αό- 
τών ή γρησιμεύουσα π;ός λειοτρίβησιν τών τροφών τού ζώου.

Είπομ-εν ό'τι £ιά νά μεταβληθωσιν οί κόκκοι τού αραβοσίτου, 
αί ινες τών χόρτων καί αί λοιπαί τροφαί τού β. εις ευκατά- 
ποτον καί ευπεπτον μάζαν είνε ανάγκη οί άντιαείμενοι προς άλ- 
λήλους τοαπεζιται τών 5ύο σιαγόνων νά μή ε/ωσιν αί/μάς ώς 
οί τής γαλής, άλλα καί νά μ ή παρουσιάζωσιν επιφάνειας λείας.
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Χρειάζονται επιφάνειαι ευρειαι, πεπλατυσμέναι άλλα καί μικράς 
προβξοχά; φέρουσαι.Ά λλ’ απαιτείται και άλλο τι προς τούτοις.

’Εάν ή κάτω σιαγών του Β. εκινεΐτο μόνον εκ των κάτω 
πρδς τά άνω και Ικ των άνω πρό; τά κάτω, πολύ δυσκόλως θά 
έλειοτριβεϊτο ή τροφή. Δυσκόλως ώσαύτως μεταβάλλονται 
είς κόνιν κόκκοι πεπέρεο.ς μεταξύ δύο λίθων, καί προεξοχάς ε- 
χόντων, άν πε οιο ρισ θώμεν νά άναβιβάζωμεν καί καταβιβάζω- 
μεν τον επάνω λίθον καί κτυπώμεν εις τό αυτό μέρος, καί άν 
-δέν κινήσωμεν αυτόν κ·χτά παντοίας διευθύνσεις επί τού κατω- 
τε'ρου. *Η κάτω λοιπόν σιαγών τού Β. εινε οΰτιο προσαρμοσμέ
νη εις τό κρανίον ώστε νά δύναται ευκόλως νά κινήται καί επά
νω—κάτω καί εμπρός— όπίσω καί ιδίως δεξιά— αριστερά.

('Κφιστάται τών Μ. ή προσοχή εί; τήν π α ρ α τ ή ρ η σ ι ν  
της πρό; τά δεξιά— αριστερά και τάνάπαλιν κινήσεως της κά
τω σιαγόνάς τοΰ μασσώντο; η άναμασσώντο; προβάτου.) (Πρβλ.
σελ. Η 4).

Εύνόητον ο τι η γλώσσα, ή δποία βοηθεϊ εις την λήψιν τής 
τρ φής, y ρησιμ,εύει καί είς τό νά επαναφέρω συχνά εις τό μεταξύ 
τών όδοντοστοιχιών διάστημα αυτήν. ’Ί  σω ς δέ καί at είς οξύ 
άποληγουσαι Οηλαί τού εσωτερικού τοί/ου τών παρειών τού β. 
χρήσιμε ουσι να συγκρατώσι την ποώδη τροφήν διά νά μ ή διολι- 
σθαίν/ι αυτή καί φέρηται πέραν τών όδόντων όταν κινήται ή 
σιαγών. ’Ί  ί  ω ς.

Έξητάσαμεν τά μέρη τής κεφαλής τού Β. καί παρεβάλο- 
μεν τό σχήμ.α αυτής προς τό σχήμα τής κεφαλής άλλων ζώων. 
Τί φρονείτε περί τού βάρους τή; κεφαλή; φερούσης καί ζεύγος 
κέρατων δχι μ.ικρών;— Βέβαια μικρόν δεν θά είνε·· * · *0 δέ 
τράχηλος ο όποιος θά φέρφ τόσον βαρεΐαν κεφαλήν όποιος 
πρέπει νά εινε;— Δυιατός.— Καί επομένως χονδρός καί δχι πολύ 
μακρός. Π ρέπει δέ νά εινε δυνατός ό τράχηλος δχι μόνον διότι 
ψέρει βκρείαν κεφαλήν άλλα καί διότι κερατίζει ό Β. καί θά 
έθραύετο ό τρά/ηλος κατά τόν άγώνα Αν δέν ή:ο ισχυρός. Λεν 
Φά ήδύνατο δέ καί νά άροτριά (διότι κυρίως διά τοΰ τραχήλου 
σύρει τόν άροτρον) άν δέν ήτο ό τρ ισχυρός. ΙΙολύ μακρός δέν 
χρειάζεται, διότι δέν εινε πολύ υψηλόν τό ζ. θά ήτο δέ καί δυ-
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σκολώτερον νά κράτη βαρεϊαν κεφαλήν εις τό άκρον τραχήλου- 
πολύ ρακροϋ. (Βλ. περί χοίρου).

Μία γενεά β., ή ολλανδική, έ'χει ρ.ακρότερον όπωςδηποτε 
τράχηλον άλλα καί ταύτης ή κεφαλή δεν κρατείται ύψηλότερον 
τοϋ λοιπού σώρατος. Εΐνε κυλινδρειειδής ό τράχηλος;·· · · ’Έ χει 
χα ίτην;·· ·· 'Γπό τον τράχηλον καί τό στήθος τί σχηρατίζει. 
τό δέρρα; (δποδερρίδα).

'Ο  κορρός δροιάζει πρός βυτίον ο’ίνου. Πρέπει νά ένθυρηθή- 
τε πώς είνε ό κορρό; ίππου δρορέως, δ όποιος εΐνε δψηλότερος 
τοϋ Β. διά νά ίδητε καλώς πόσον ρέγας καί ογκώδης ει^ε δ 
κορρός τοϋ Β. Θά δπάρχν) καί τούτου αιτία. Ό  Β. εν γένει. 
είν ζ. ρέ πολύ βάρος· καί κρέας πολύ έχει καί οστά στερεά·. 
(επορένως χονδρά) καί δέρρα πα /ύ . Λιά νά τρέχνι καί συντηρή; 
τόσον σώρα πρέπει νά τρώγν) πολύ. "Οσον δ ’ όλιγώτεοον θρε
πτική εΐνε ή τροφή τόσον περισσοτέραν πρέπει νά λαρβάνη καί' 
τόσον ρεγαλειτέρτν άποθήκην ούτως είπεΐν πρέπει νά έχτ. Καί. 
ό'ντως έχει δ Β. στόραχον ογκώδη καί έντερον ρακρόν. Φυσικά 
λοιπόν δ κορρός, ή αποθήκη, πρέπει νά εΐνε ρεγώλη. *0 ίππος,, 
δ δρορεύς ραλίστα, καί ολιγώτερον κατά ποσόν σώρα έχει νά 
θρέψ*/), καί θρεπηκωτέραν τροφήν τής τοϋ Β. λαρβάνει συνήθως.

Οί πόδες εινε βραχείς (ιδίως δ ρηοό; καί δ βραχίων). Έ κ α 
στο; τών ποδών έ'χει δύο ρεγάλου; δακτύλους, ών έκάτερον- 
περιβάλλει ώ; υπόδηρα ρία χ  η λ ή. Όνοράσατε καί άλλα, 
ζ. δ ί χ η λ α · · · ·  Κατά τί χρησιρεύει εις τό ζ. ή ///ίλή;·· ·· 
τί σχήρα έχει ; ■ ·· ’Όπισθεν τών ρεγάλιυν δακτύλων υπάρ- 
χουσι δύο ψ ε υ δ ο δ ά κ τ υ λ ο  ι· εύρίσκονται ύψηλότερον καί. 
δέν έγγίζουσι τό έδαφος. Συνήθως βαδίζει καί ράλιστα βρα
δέως ώς επί τό πλεΐστον. Τρέχει κεντριζόρενος υπό ρυίας- 
Κολυρβα ό'χι άδεζίως. Τίνα ά'λλα τετράποδα κολυρβώσιν; ■ ·· 
Ή  ουρά είνε λεπτή καί αακρά. Μέχρι τίνος άρθρώσιως φθάνει 
δταν κρέμαται φαίνεται και εκ τής εεκόνος. Αί περί τό κατώ
τερον άκρον τρίχες αυτής έίνε [λακρότεραι τών λοιπών. Παρα
βάλετε αυτήν προς τήν του προβάτου. του προβάτου είνε.
αρκετά ριακρά άναλόγο>ς το δ όλου σ<·|λατος αυτου. Φέρει τρί-
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ίσας σχεδόν καθ’ δλον το μήκος, καί σάρκα πολλήν καί 
^ίπος είς τινας μάλιστα παραλλαγάς ή ούρα εινε υ>ς κόπανος έκ 
*ιμελής κυρίως συγκείμενος. "Οταν τό πρόβατον βαδίζ^, ή ουρά 
κινείται κανονικώς δεξιά καί αριστερά, μηχανικώς, δηλ. χωρί$ 
νά προσέ/η καί νά θέλτρ τήν κίνησιν αυτήν τό ποόβατον. 'Ο 
Ρο ΰ; όμως κινεί πολλάκις τήν ουράν σκοπίμως διά νάποδιοίξτι 
τάς ενοχλούσα; αυτόν μυίας. Είνε λοιπόν ανάγκη καί μακρά 
καί λίαν εύστροφος νά είνε ή τοϋ β. ουρά Διά τι δεν ενοχλείται 
καί τό πρόβατον ύπό των μυών ;

Τό σώμα ολον περιβάλλει δέρμα παχύτερον παρά τό του προ
βάτου. Τό δέρμα καλύπτεται υπό τριχών οχι μακρών. Χρώμα του 
τριχώματος διάφορον, έκ τούτου δέ καί τό όνομα πολλάκις του 
β. π . χ . Κόκκινης, Μούργος, Μελίσσης.

Ιίοσάκις τοΰ έτους αί πόσα νεογνά έκάστοτε γεννφ ή άγβ- 
"λάς ;· ·  ·· Ή  προς τό μοσχάριον πιριποίησις τής άγελάδος πε- 
ίιορίζεται μόνον εί; θήλασμα ; (Λείχει καί προστατεύει από τής 
προσβολής εχθρών). Ποίαν φωνήν εκβάλλει όταν καλή αυτό ;

Χρησιμότης τοΰ ζ. τούτου διά τόνάνθρωπον.Χορηγεΐ τώ άνθρώπφ 
γάλα καί εξ αυτού βούτυρον υποκίτρινον καί τυρίον. (Οί πλείστο» 
τών εν Έ λλάδι μαθητών άγνοοΰσιν ότι τό γάλα τής άγελάδος 
δέν χρησιμεύει μόνο» διά τό μοσχάριόν της, άλλα καί διά τούς 
ανθρώπους.Διά τούτο οφείλει δ διδ. νά διδάσκω τούτο.) Ή  σάρξ 
τοΰ β. είνε έκ τών καλλιτέρων τροφών τοΰ ανθρώπου. Έ κ  τοΰ 
δέρματος υποδήματα, έφίππια, λωρία κλπ. Έ κ  τών τριχών 
παραγεμίζονται έπιπλα. Έ κ  τοΰ λίπους τοΰ μή χρησιμοποιου* 
μένου είς παρασκευήν φαγητών, κατασκευάζονται λαμπάδες 
στεάτινοι. Τά οστά, ήμίκαυστα, καί τό αίρ.α χρησιμευουσιν εις 
καθαρισμόν τής ζακχάρεως, μετά δέ ταΰτα ο>ς λίπασμα αγρών. 
Έ ξ  οστών θερμαινομένων έν υδατι εις υψηλήν θερμ.ασίαν κατα- 
■σκευάζεται ή κόλλα, ής μεγίστην ποιούνται χρήσιν οί έπι- 
πλοποιοί. Έ κ  τών παχυτέρων οστών κατασκευάζονται κομβία, 
λαβαί μαχαιριδίων κ. τ. τ. έκ τών κεράτων ταμβακοθήκαι 
χ . τ. τ. ΐκ τών εντέρων χορδαί. Διά τής χολής καθαρίζονται 
κηλίδες υφασμάτων έν τισι τόποις σύρει άμάξας. *Αλλά τήν
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μεγαλειτέρχν ευεργεσίαν παρέ/ει τφ άνθρώπφ αύρων τό άρο- 
τρον, δι* ού άντικαταστήταντος τήν άξίνην, κατέστη δυνατής 
καλλιέργεια μεγάλων εκτάσεων γης. Ό  βούς, διά της εργασίας 
του οποίου έξησφαλίσθη τφ άνθρώπφ δ άρτος, κα I δ κύων, δι* 
ιύ έξησφαλίσθη τφ άνθρώπφ ή από ζωο>ν τροφή, συνετέλεσαν 
εις τό νά ίδρύσοισι μονίμους κατοικίας οί άνθρωπ οι και νά πο- 
λιτισΟωσίν. Ά λλα  καί οί βοές οφείλουν την δια τήρ/.σιν του εί
δους των είς τάς φροντίδας του ανθρώπου, διότι ο βους άνευ· 
οπλών άλλων παρά τά κέρατα, δυνατός, άλλ’ όχι καί πολύ- 
ταχύς, άνευ οδόντιυν καί ονύχων επιτήδειο) ν εις σύλληψιν καί 
σπαραγμόν ζώων, μη προστατευόμενος υπο περικαλύμματος οίον 
τό της χελώνης, η υπό δέρματος σκληρ ου οίον τό δέρμα του- 
Ιλέφαντος, διακρινόμενος μάλλον δι* δλιγογ ονίαν η διά πολυ
γονίαν, προσβαλλόμενος καί υπ’ ασθενειών , ιδία υπό τύφου, θά 
έξηφανίζετο ενωρίς άν δεν εφρόντιζε περί αύτου δ άνθρωπος. 
9Εν τούτοις κατορθώνει νά ζή εν άγρια καταστάσει, εις τόπους 
ένθα άφθονεϊ αυτοφυής πόα, π. χ. είς τ ά ς  Π ά μ π α ς  της νο
τίου Αμερικής. Εινε δ* αί ΓΙάαπαι πολύ εκτεταμέναι πεδιά
δες. ένθα δύο ώραι τού έτους διακρίνονται, ή των βροχών καί 
ή τής ξηρασίας. Κατά την πρώτην πόαι ύψηλαί παρέχουσιν 
άφθονωτάτην νομήν είς άναρίθμητον πλήθος βοών καί ίππων" 
κατά τήν τής ανομβρίας εξαφανίζεται δ πράσινος καί παχύς 
εκείνος τάπης, οστις εκάλυπτε τό έδαφος καί μόνον άκανθων 
βλαστοί σειόνται είς τήν κονιορτώδη εκείνην έρημον, ής τήν μο
νό τονον θέαν ουδέ τό ελά^ ιστόν δένδ pjv ο ύδέ άλλο τι δια
κόπτει Έκει άφέθησαν έλεύθεροι προ 3 — 4 αίώνων βόες καί 
ίπποι ήμεροι, οί δ ’ απόγονοι αυτών έπανήλθον είς τήν άγρίαν 
κατάστασιν. θηρεύουσι δέ τούτους κυρίως χάριν τού δέοματο 
βοσκοί έφιπποι, ώς εξής. Μακοας καί στερεά ς δερμάτινης λωρί 
δος τό ίν άκρον είνε προσδεδεμένον καλώς t( ς τό έφίππιον τό 
δ* έτερον φέρει σφαίρας μόλυβδου· όταν δ θηρευτής πλησιάσω 
αρκετά τό θήραμα, βάλλει κατ1 αυτού τό φέρον τάς σφαίρας 
άκρον του ίμάντο:, όστις περιτυλίσσεται περί τά κέρατα καί 
τον τράχηλον τού βοός. Κεντριζόμενος διά τού πτερνιστήρας
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b ίππος απομακρύνεται καί σύρει τόν βοΰν ήμίπηκτον. Πλήγμα 
Si  μαχαίρας είς την καρόίαν επιφέρει τόν θάνατον τοΰ ζώου* 
Ο θηρευτή; λαμβάνει τό £έρμα καί εξακολουθεί τήν Θήραν κα» 

ταλείπων τοίς άρπακτικοΐ; πτηνοΐς τό πτώ μα , ού τά οστά 
λευκανθέντα υπό τοΰ ήλίου και τής βροχής θέλει χρησιμοποίησε1 
είς μελλούσας έκίρομάς, ί\α κατασκευάσω καλύβην, $ιότι εί? 
τάς απέραντου; εκείνα; πε^ιά^ας ούτε δένδρα οΰτε λίθοι υπάρ- 
χουσιν.

’Ανακεφαλαίωσή. Μέγεθος (των συνήθων παρ’ ήμΐν γενεών) 
Ι1αράστ7,μα (βραίύ, βαρύ καί πιος όύσμορφον ζωον). Ό π λ α  
και |·έτα συντηρήσεω:.(Κϊρα τα, ίύναμί; μετώπου καί τραχή* 
λου. ’Λντο/ή εις ψΰχο; καί είς καύσωνα . Όδόντες πρός ποη- 
φαγίαν έπιτήίειοι. Κίννισις σιαγόνων. μηρυκασμός. Περίθαλψις 
έκ μέρους τοΰ ανθρώπου). Ώφέλειαι παρεχόμενοι τώ άνθρώπω 
Συγγενή πρός τόν βοΰν ζώα. (Βούβαλος, πρόβατον, αίίξ.)

Β Ο Υ Β Α Λ Ο Σ

Συγγενής προ; τόν βοΰν εϊνε ο βούβάλος. Μεγαλείτερος τοΰ 
βοός έχει σώμα παχύ ώς καί τά μέλνι * ώτα μεγάλα πλάγιαΤ 
κοσμούμενα γύρωθεν υπό τριχών, μέτωπον κυρτόν, ρύγχος πλατύ,, 
κέρατα μεγάλα παχέα, βιευί υνόρενα πρός τά όπισθεν καί άνω* 
κντμας ισχυρότατα;. ουράν μακράν μετ’ αραιού τριχώματος. At 
τρίχες εϊνε μακρότεραι εί; τούς ώμους, τόν τράχηλον καί τό ά- 
κροντήτ ουράς* χρώμα μ.αυρει$εοόν. Άρέσκετοί πολύ είς έλώ^η 
μέρη καί είνε ί ι ’ αυτόν άπαραιτήτω; αναγκαία /ουτρά έν υ£ατι 
καθαρώ ή έν βορβόρψ. Δέν αντέχει ούτε είς τό ψΰχος ούτε εί; 
τόν καύσωνα. Ο» γεωργοί ϊροσίζουσιν αυτόν περιβρέχοντες όι* 
ύπατος ή ά>είφοντες #ιά πηλοΰ το £έρμα. Ώ ς  άροτριών κτήνος 
έχει βήμα βραίύτερον τοΰ βοός αλλά βύναμιν Απλασίαν. Πα
ρέχει γάλα πλουσιούτατον είς βούτυρον* άλλά τό έξ αύτοΰ βού- 
τυρόν εχει ίδιοι τό θέρος έλαφράν οσμήν δυσάρεστον. "Εχει ανάγ
κην άφθονο>τάτης τροφής δένβλάπτουσι δ ’αύτόν ουδέ τά είς τούς 
έλώδεις τόπους φυόμενα χονδροειδή χόρτα. Τό κρέας αύτοΰ νε»
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-αροΰ είνε ομοιον πρός τό του νεαρού βοός άλλ* από του πέμπτου 
«τους τής ήλικίας και εξής είνε χονδροειδές, ξηρόν καί αηδές 
τήν οσμήν. Zvj έ'ως 20 έτη άν διαιταται καλώς. Έ  θ'/,λεία τί- 
κτει ένα μόσχον έκαστον Θέρος.

ΙΙΡΟΒ ΑΤΟΝ* (Άμνάς, ayvoc9 κριός).

Συγγενέστατον ζ. προς τόν βουν τό πρόβατον, (*Αμφοτερα^ 
'θηλαστικά, άρτιοδάκτυλα, δίχηλα, μηουκαστικά, κοιλόκερα).Πα- 
ραβολή αυτού ποός τον βουν κατά τό μέγεθος καί τό χρώμα, 
2υνγ,θε<ττατον χρώμα τό λευκόν, σπαηιοτερον τό μέλαν καί τ& 
"λευκόνμετά κηλίδων μελανών ευρειών. Ac τρίτες μακρότεραι τών 
που βοός πλήν τών κατά τό πρόσθιον τμήμα της κεφάλι,ς καί 
■τών κατά τούς πόδας.Έλλείπουσιν εντελώς σχεδόν κατά τινας 
τόπους της κοιλίας* καί μέρος δέ τι τής ουράς εινε τελείως γυ 
•μνών τριχών. 'Υπάρχουσι ποικιλίαι προβάτων ών ολόκληρο; ή 
.κεφαλή μέχρι της αρχής του τραχήλου (δστις παρ’ εκείνοις τοις 

ζφοις είνε βραχύτατος) φέρει βραχείας τρίχας. Τά λευκά έρια 
€χουσι μεγαλειτέραν αξίαν ή τά μέλανα (διότι τά πρώτα λαμ.- 
βάνουσιν δ,τι χρώμα θέλομεν). Τά έρια τών διαφόρων ποικι

λιών δεν έχουσι την αυτήν αξίαν. Πολυτιμότατα πάντων τά 
•τού μ. ε ρ ι ν ο 0 προβά του οντα λεπτότατα, ούλα καί Ιλαστι- 
*ώτατα. Εί.ε δέ τούτου αί τρίχες μακραί καί κατά τούς πό- 
^ας σχεδόν μέχρι τής αρχής τών χηλών. (Περί κουράς βλ. έν 
πω περί άλιοπεκος).

Τό μεταξύ τών ρωθώνων καί τού μετο>που μέρος εινε κυρτό" 
τερον ή παρά τώ βοί'.Τό ρόγχος υγρόν. Τά χείλη ευκινητότα καί 
Ιπιτηδειότατα εις συλλογήν τών παραβεβλημμένων τώ ζώω κόκ
κων κριθή: η τών πιτύρων κ.τ.τ. Φέρουσιν επί τού μετώπου πάντα 
ώς οι βόες οστεώδεις προεξοχάς, τούς μ ε τ ι ο π ι α ί ο υ ς  κ ώ- 
ν ο υ ς .  Τά δ '  άρρενα (καί ταύτα ο/ ι  πάντα), φέρουσι κέρατα 
δύο, κοίλα, γιονιώδη, εγκαρσίους πτυχάς φέροντα, διευθυνό- 
μενα δέ τό πρώτον προς τά όπίσω, ύστερον δέ έλικοειδώ; (σπει- 
|>οειδώς) προ; τά ερ.πρός. Εινε δέ ταυτα μάλλον βάρος περιτ-
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τόν η όπλον ωφέλιμον τώ προβάτω, διότι πλήττονται μ.έν αμοι
βαίοι; κατά τά μέτωπα ενίοτε ot κριοί, πλήττουσι δέ καί παΐ- 
δσς οπιοθοχωρούντε; Ινα μετά μείζονος φοράς έπέλθωσιν ώς οΐ 
άνθρωποι θέλοντες νά πηδήσωσιν, άλλα προ τού εχθρού δέν κά- 
μνουσι χρήσιν των κεράτων, άλλ* ουδέ νάπομ,ακρυνθώσι κάν έπι- 
χειρούσι τά πρ. αλλά συνωθούνται προ; άλληλα, τήν κεφαλήν 
κλίνοντα προ; τήν γην καί άκίννιτα άναμένουσι τήν μοιραίαν έκβα- 
σιν. Καί υπό θυέλλης δ* χν καταληφθώσιν ή χιόνος εν άνοικτδ» 
πεδίω, συμπλησιάζουσιν άλλήλοις και απαθώς φέρουσι τήν β ο- 
χήν ή τρέμουσιν εκ του ψύχους, άλλά νά ζητήσωσι καταφύ- 
γιον ουδέ διανοούνται, σώζονται δέ μόνον άν υπό τού ποιμέ- 
νος παροτρυ.θείς κινηθή ο ο δ η γ ό ς  αυτών· διότι έν πάσφ ά- 
γέλτι προβάτων υπάρχει κριό; είθισμένος νά προπορεύεται των 
άλλων (κεσέμι) άκολούθούντων αύτω τυφλώς και εις κρημνόν 
2τι.— ’Γπάρχουσι καί θήλεα φέροντα κέρατα (Κρούτα). ΤΩτα 
*χει οχι πλατέα, άλλά μακρά όπωςδήποτε άναλόγως προς τό 
0λον σώμα, ευκίνητα. ’Οφθαλμούς μεγάλους καί βλέμμα ήμερον· 

γλυκύ.
Περί ούρα; βλ. έν τώ πε,ΐ βοός. Πρόβατον πλατύουρον ή 

καραμάνι <ο.
Τρώγει ό,τι καί ό βού;. Κριθή λαμβανομένη είς μεγάλην 

δόσιν επιφέρει καί θάνατον: Ί θίζεται νά λαμβάννι από των χει- 
ρών τού κυρίου του τροφήν. ’Αναγνωρίζει αυτόν και κρυπτό
μενου αναζητεί.

Φωνή: βλκχάται.
Δέν «ντέχουσιν ούτε εις ψύχος δρίμύ, ούτε είς καύσοινα ισχυ

ρόν. Διά τούτο άγονται είς τν.ν νομήν (σκαρίζουν) πολύ προ τής 
άνατολής τού ήλίου, αναπαύονται κατά τά; θερμοτέρας ώρας τής 
ημέρας έν τόπω σκιερώ το θέρος καί άγονται πάλιν είς τήν νο
μήν αφού μετριασθή πω; ό καύσων, έκεΐθεν δ’ επανάγονται πολύ 
μετά τήνδύσινεί; τό ποιμνιοστάσιου. (Στάνη.ΙΙεριγρχφή αυτής.)

Διά τόν αυτόν λόγον, επε δή δηλ. ύποφέρουσι πολύ έκ τού 
μεγάλου ψύχους καί τού καύσωνας, ό'ιαχειμάζουσι μ,έν έν πεδ ι
νοί; καί παραθαλασσίοις τόποις, τό δέ θέρο; διέρ/ονται εν όρει- 
νοΐς, υψηλοί; καί δροσεροί;. Ά λλά δέν είνε τούτο ό μόνο; λογάς
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τής μ,ετακίνήσεως ταύτης. Τά πρόβατα παρ' ήμϊν τρέπονται άς 
επί το πλεΐστον |ξ  αυτοφυών χόρτων. Τοιαυτα δέ δέν ύπάρ- 
χουσιν τον χειμώνα εν τοί; όρεινοΐς τόποι; ούτε τό θέρος εν 
τοις πεδινοϊς καί θερμοΐς. Τάς τοιαύτας μετοικεσίας επιχει
ρούν πολλούς ποιμ,ένες δμού. (Ιίεριγραφh τής πορείας. "Ο ήχος 
των κωδώνων ακούεται ρ,ακρόθ εν. Εις τήν πρωτοπορείαν δ δδη- 
γός κριός μέγαν φέρων κώδωνα. 'Έπεται ή λοιπή αγέλη. Εις τήν 
οπισθοφυλακήν ονοι φέροντες τά ολίγα σκεπάσματα καί φορέματα 
τής οικογένειας καί τάπολύτως αναγκαία σκεύη, λέβητα δήλ. 
καρδάραν, κουτάλαν κλπ. προς δέ καί τά μικρά καί ανίκανα 
προς πεζοπορείαν τέκνα τού ποιμένος. νΟχι δέ σπανίως καί τά 
νεογέννητα άμνίδια, άν υπάρχω-Ή τοιαυτα. Τέλος ή οικογένεια 
τού ποιμένος καί παρ’ αυτή είς των σκύλων, οί άλλοι φυλοίτ* 
τουσι τά πλάγια τής αγέλης. Τά πρόβατα βαδιζοντα δρέπουσι 
τλν παρατυγχάνουσαν χλόην, άλλ’ είς τήν έλαχίστην ανακο
πήν τής πορείας τής μητρός του δ αμνό; γονατίζων καί τήν 
κεφαλήν μ*ταξύ των οπισθίων σκελών τής μητρός έ'χων, λαμ
βάνει τήν θηλήν τού μαστού καί σείων τήν ουράν καί π>*ήττων 
δ.ά τού μετώπου τον ααστόν, ίνα διά της πιέσεως έξαχθή τό 
γάλα, θηλάζει μέχρις ού αύθορμήτως ή διωκομένηυπό τού ποι" 
μένος άναλάβη τήν διακοπεισαν πορείαν ή μήτηρ.) Έ κ  τής ά~ 
νάγκης είς ήν ευρίσκονται οί ποιμένες παρ’ ήμΐν νά μετοικώσι 
δίς τού έτους καί έκ τής έλλείφεως τροφής άποθηκευμένης οί 
ποιμ,ένες ζώσιν έν σκηναΐ;, δεν εχουσι μόνιμον κατοικίαν, δέν 
άναστρέφονται μετ* άλλων, δέν φοιτώσιν εις ναούς ούτε είς σχο
λεία καί μενού σιν απαίδευτοι καί άγριοι.

Ώφβλείας παρέχει τω άνθρώπω οίας καί δ βού; πλήν δτι ού
τε άροτρον ούτε άμαξαν ελκει· άλλ’είς άποζημίωσιν παρέχει τά 
έρια, εξ άν τό άριστον διά τον άνθροίπον ενδυρ,α. Παρατηρητέον 
οτι πλήν τής κόπρου εινε και τά ούρα του πρ. ώφελιμώτατα 
διά τήν λίπανσιν των άγρών.Διά τούτο είνε καλόν νά άφίνωνται 
νά διημ,ερεύωσι καί διανυκτερεύωσι τά πρόβατα έν τω κτήμα- 
τι, δ θέλομεν νά λιπάνωσ*.. Διά τάς πολλάς αύτάς ώφελείας, άς 
παρέχει τό πρ. τω άνθρά>πω, τυγχάνει περίποιήσεως παρ* αυτού



139

θά ήτο δ ’άδύνατον νά διατηρηθή τό είδος καί μάλιστα νά βελ- 
τΐωθή άνευ τής πεοΐχοηΛσεως ταύτης, διότι καί άδυνχτώτερον 
τού βοό; είνε καί άνοητότερον. Πόσον δ ’ εβελτιώθη φαίνεται 
καί εκ τούτου ότι κανωρθύθη νά φθανν) εις βάρος τριπλάσιον^ 
τού βάρους τών συντόμων μία ποικιλία προβάτων άγγλικών, τά 
δποΐι ούτε κέρατα έχουσιν, ούτε οστά πολύ χονδρά.

Διά τι ή κουρά τών προβάτων; κατά ποίαν ώραν τοΰ -’τους γ ί
νεται; κατά ποίαν ώραν τοΰ έτους γεννώνται τά πλεΐστα; Πότε

%

βυνήθως εκ γάλακτος βοότυρον; Διά τί ε /ε ι ανάγκην μακοάί 
ράβδου δ ποιμήν ; Τί σχήρ,α εχει τό έν τών άκρων αότού δ 
κ α λ α.ΰ ρ ο ψ; Διά τί προτιμότερον τού μελανός τό λευκόν gpiovj. 
Τί έξ ερίων κατασκευάζομεν; Τί σν,μαίνεται διά τής παροιμίας! 
η προβατίνα ξύνεται εις τοΰ τσοπάνη την μαγκούρα, Πόθεν ή 
παροιμία κΜέ τόν ήλιο τά σκαρίζουμε, μέ τον ήλιο τά μπά
ζουμε. ΤΙ ε/ουν καί ψοφούν;» Τίς δ φοβερώτερος εχθρός; Τί άλ
λο πλήν τού λύκου προξενεί όλεθρον εις τά ποίμνια; (Τό ψύχος, 
καί ή εκ τού ψύχους έλλειψις τροφής καί άσθένειαι. Μιας τού
των, τού άνδρακος τήν θεραπείαν άνεκάλυψεν δ Pasteur. Τό 
όνομα αυτού πρέπει νά μάδωσιν οί Μ. ώ; μεγάλως εύειγετή- 
σαντος τήν ανθρωπότητα επί κυνδύνω τής ζωής του πολλάκις.)

Α Α Γ Ω Ο Σ

A iv t-Υρα*· Τρέχει, τρέχει σάν πουλί καί πουλί δέν είνε..
Αυτιά ε/ει μακρειά· γάιδαρος δέν είνε.

Γ|>/ 1Ι ι  εινε :/ φ
(Καλόν εϊ/ε νά Ιχτρ εταιια πρός Ιπίδειξιν δ Διδ. δοράν λα 

γωοΰ, οστά κεφαλής καί ωμοπλάτης, ώτα, Ινα εμπρόσθιον κα  ̂
^να οπίσθιον πόδα. Ταύτα πάντα καί νά προμηθευθή είνε εδκο- 
λον καί νά διατηρήσνΐ εν τώ μουσείω του σχολείου. Εύνόητον ότι. 
είκώ* χρωματιστή λαγωού εί/ε απαραίτητος).

Είς τήν κεφαλήν τού λ. τί εξέχει καί διακρίνεται καί μακρό- 
θεν ακόμη κ α λ ώ ς ;— Τά ώ τα ; — Διά τί διακρίνονταί ; —  
Διότι είνε ρ.ακρά. Πρός δέ ηούτοις κινεί αυτά πότε πρός τό £ν.



— 140 —

ft^poc πότε προς τό άλλο μέρος.— Ma^pi είνε αληθώς, μακρότερα 
μάλιστα τη; κεφαλή;. Διά τΐ τά κινεί; Διά νά £ι*ΤΛε$ά ζτρ; · · ·· 
Δεν εί$ετε ίππον η ήμίονον ένω βαίίζει et; τον δρόμον νά 5u  
ευθύνη τά ώτα προ; τά εμπρός (νά κατσουλών1/) τα υτ ιά ); Τού
το το κάμνει δταν ίιακρίντι ει; τόν δρόμον έμπρό; η εις τού^ 
φράκ τας καί τούς χάνδακας κάτι τι άσύνηθες, μάζάν τινα με
λανήν 7C. χ. Τό ζώον δεν είνε βέβαια εύχαριστημέναν νά βλέπν) 
δτι εις τά πλάγια τοϋ δρόμου η έμπροσθεν του υπάρχει τ ι, 
τό όποιον δέν τό αναγνωρίζει. 'Υποπτεύει δτι κάτι Tt φοβερόν 
είνε καί ο τρέφει εκεί τά ώτα διά νάκροασθνί καί γνωρίσνι εκ 
τή; φωνής ή τοϋ κρότου τό πράγμα εκείνο τό άγνωστον. Καί 
b λαγωός λοιπόν, ό όποιος κινεί προ; τό §ν καί τό «λλο ρ.έ- 
Ρος τά ώτα, νάκροασθή θέλει. Πολλάκις καί ή^Ιγάτα άκροάται 
πρό της οπής ποντικών. Διά τί προσπαθεί νάκούσνι καί τον 
*λάχι«τον κρότον ; Φοβείται καί αυτή καί θέλει νά μάθτ] τί 
ζωον ε?νε έκεΐ μέσα ;— "Oyi‘ θέλει νά άρπάση τον ποντικόν.—  
Μήπως καί ό λ. θέλει νά συλλάβνι κανέν ζ. καί άκροάται μετά 
τόσης προσοχής ; — "Οχι. Προσέχει μήπω: άλλο ζ. συλλαβή 
αυτόν τον ίδιον.— Φβοντίζει λοιπόν νά είδοποιηθή πριν πλησι- 
άσνι τό ζ. εκείνα διά νά προλάβν) νά φύγη ό λ. Καί διά τοϋτο 
πρέπει ή άκοή τοϋ λ. νά είνε πολύ οξεία. Θά μάθετε εις άλλην 
τάξιν άν τό σχήμα καί τό μήκος τοϋ εξωτερικού μέρους τοϋ 
■ώτός έχΤι κάμμίαν σημασίαν διά την οξύτητα τής ακοής. Σή
μερον καταλαμβάνετε μόνον δτι ό λ. έχει την δυναμιν νά στρέ- 
φ>·»1 κατά παντοίας διευθύνσεις τά ώτα καί τούτο ευκολύνει πολύ 
«ύτόν νάκούν) καλώς. Καί είνε ανάγκη μόνον τά ώτα νά είνε 
ευκίνητα καί εύστροφα διά νάντιλαμβάνεται ό λ. τοϋ κινδύνου 
-η καί ή κεφαλή δλη ; · - ••Κ αί διά νά κινήται ευκόλως ή κε
φαλή, ποιον μέλος τοϋ σώματος πρέπει νά είνε εϋστροφον;— Ό  
τράγηλ.ος·— l· ενε καί τοϋ λύκου εύστροφος ό τράχηλος ;· ·  ·· 
Ευστροφίας τραχήλου ή δυνάμεως έχει ανάγκην ο λύκος;·· ·· 
■*0 δέ λαγωός ; Παλαίει αυτό; ; σπαράσσει ζώα μεγάλα ώς τό 
πρόβατον ή μικρά ; σύρει βαρέα πτώματα ;

’Οφθαλμού; έχει μεγάλου; άναλόγω; τ οϋ δλου σώματος. Δέν
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κλείονται δέ τά βλέφαρα τελείως καί δταν ό λ. κοιμάται, φαί
νεται δτι εϊ»ε ήμιανεφγμένα. (Λαγοκοιμάται). ”Αν καί είνε. 
μεγάλοι οί οφθαλμοί, ή ορασις δέν εινε οξεία καί άν ό λ. δέν 
είχεν ακοήν καί οσφρησιν δυνατήν, συχνά θά προσέκρουεν εις 
του; πόδας τών Ιχθρών του. Έ π ί του χείλους φέρει μύστακα. 
Τί τών κατοικίδιων ζ. φέρει ωσαύτως μύστακα. (βλ. περί 
γαλής). Έ χ ε ι καί γένειον ;· ·  ·· Τό ά'Ό» χείλος είνε ολίγον 
έσ/ισμένον είς τό μέσον. Μέρος τής εσωτερικής επιφάνειας τών 
παρειών καλύπτεται υπό τριχών. Όδόντας κοπτήρας έχει δύο 
εί; τήν ά ν .) καί δύο είς τήν κάτω σιαγόνα. Είνε ισχυροί, μα- 
κρο'ι, καμπυλωτοί, βαθέως είσχυ»ροΰντες είς τά όστοΰν τής σια- 
γόνος, ά ·>’ άνευ ρίζης. ( Ο διδ. εξάγει ένα). Τών κοπτήρων ή 
έμπροσθία επιφάνεια εινε κεκαλυμμένη 6πό σκληρότατη; ου
σίας, ή οποία συνεχώς αυξάνεται* ή άλλη μάζα δεν είνε 
σκληρά πολύ καί εκ τη; μασσήσεως τρίβεται* λαμβάνει λοι
πόν ό δδούς τό σχήμα σφηνό; περίπου. ’'Οπισθεν (δηλ. εί; τά 
εσωτερικόν μέρος) τών κοπτήρων της άνω σιαγόνος ευρίσκονται 
άλλοι δύο μικρότεροι ώς στηρίγματα τών έμπροσθίων. Ε πειδή  
οί κοπτήρες αυξάνονται συνεχώς, θά συνέβαινε νά μηκυνθώσε 
τόσον, ώστε νά μή δύναται τό ζ. νά τρώγγ(. Είνε λοιπόν ανάγκη 
νά τρίβτ, αυτούς, νά φθείργ, αυτούς διά τη; προστριβής. Διά 
τούτο καί δταν δέ» πεινά, καί δταν δεν έχν] νά φάγγ τι, οι 
κοπτήρες εργάζονται, ιδίως επί δλης σκληράς, ξύλου π. χ. ή 
οστού. Ουτω βλέπομεν πολλάκις χαρτία καί υφάσματα τεμα
χισμένα είς ελάχιστα τεμάχια υπό τών μυών, οί όποιοι δέν 
τρέφονται διά ταιαύτν.ς ΰλης. Κυνόδοντας δέν έχει. Αφού γνω
ρίζετε τήν χρήσιν τών κυνοδόντων, βλέπετε δέ καί δτι ό λ. δέν 
έχει τοιούτους, συμπεραίνετε τί είδος τροφής δέν τρώγει ό- 
λ .— Σάρκας.— Τραπεζίτας έχει 10 είς τήν-επάνω σιαγόνα καί 
10 είς τήν κάτω (5 αριστερά καί 5 δεξιά.) Έχτός τών πέντε 
δεξιών καί πέντε άρ στερών τελείοις ανεπτυγμένων τραπεζιτών, 
έχει και ένα τόν τελευταϊον εκατέρωθεν, μικρότερον* άλλα, 
μόνο» είς τήν επάνω σιαγόνα. Έ ν δ>ω λοιπόν πόσους όδόντας 
έχει ;· ·  ·· Αφού τομείς έχεt μόνον δύο άνω καί δύο κάτω, κυ-
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νόδοντας δεν έχει, αί σιαγόνες είναι ρακ^αί, τί θά (Λεννι 
μεταξύ τών τραπεζιτών και των τομέων ; (βλ. περί βοός.)

ΓΙα:ατη;,ήσατε τούς τραπεζίτας τού λ. καί τού προβάτου 
και ένθυμηθήτε τί ειπομεν περί τού τρόπου καθ’δν κινεί την κάτω 

σιαγόνα τό πρ. *Αν έκίνει τήν σιαγόνα καί 6 λ. όμ,οίως δέν θά 
ήτο δυνατή ή μάσσησις τών τροφών* οι τραπεζΐται τού λ. έχου. 
σιν έγκαρσίω; (μόνον δι* έπιδείζεο>ς γίνεται καταληπτή ή έννο α) 
μικράς κοπτεοάς έξοχάς ώς μ.α/αιριδιαεκ σκληροτάτη; ουσίας/Αν 
αί σιαγόνες έκινουντο ώς αί του προβ. αί τροφαί θά διήρχοντο 
διά τώνμ,εταξύ τών μαγαιριδίων αύλάκων καί δέν θά ετρίβοντο, 
”Ας λάβωμεν §ν μαχαίιιον της τραπέζης* φαντασθήτεότι επί τής 
.μιας επιφανείς του εινε κατά πλάτος,ό'χι κατά μήκος ,τοποθετη* 
μένα μ-ΐ^ρά ελάσματα κοπτερά,ώς εί*ε τά κοπτιρα έλάσματα τών 
δουγενίο*ν. Έάν ύποθέσωμεν ότι εχομεν δύο τοιαύτα μ.αχαίρια 
τό §ν καλώς στηριγμένου καί ακίνητον, τό άλλο κινητόν μετα

ξ ύ  τών επιφανειών τών έχουσών τά κοπτερά ελάσματα θέτο 
μεν λαχανόφυλλα (κράμβης)· πώς πρέπει νά κινηθή τό μαχαί- 
,ριον; κατά πλάτος· δηλ. παραλλήλου τών ελασμάτων; βεβαίως 
όχι· δ^οτι τά τερ,άχια τών τύλλων θά διολισθαινωσιν εις τό με
ταξύ τών αυλακών, ιών κενών διάστημα. Πρέπει λοιπόν κατά 
μήκ ς τών μαχαιριών νά γείν/j ή κίνησις. ( ’Ανάλογος προς την 
περιγραφεϊσαν κίνησιν εϊνε ή του ρινιού άρναρίου, ξυλοφάγου (εάν 
θέλαμεν ρίνίσρ,ατα ξύλου).Καί ό λ.λοιπόν καθ’ομ.οιον τρόπον κινεί 

'τήν κάτω σιαγόνα, έκ τών όπισθεν προς τά έμπροσθεν καί τά- 
νάπαλιν. Διά \ά γίνεται αυτή ή κίνησις ή κάτω σιαγών τού λ. 
είνε προστρμοσμένη διαφόρως ή εις τό πρόβατον.

Παρατηρήσατε πώς είνε εμπρός καί πώς όπίσω ο κορμός τού 
λ ; ’Έμπροσθεν εί\ε παχύτερος, ισχυρότερος· εις τά όπίσω λε

πτότερος.
Κατά τον κορμόν πρός τί είδος σκύλ. ομοιάζει; προς τον ποι- 

•μενικόν ή πρός τον κυνηγετικόν;— Τον κυνηγετικόν.— Έ κ τού
του συμ,περαίνετε ότι καί 6 λ. εϊ\ε πλασμένος όχι διά νά πα* 
λαίνι πρός άλλα ζ άλλα διά νά · · **— Τρέχνι.— 'Όπως b κύων 

ο · ^ * · — κυνηγετικός.— Τώ ovu ο λ. δεν παλαίει· είνε δειλός*
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iyei δμως και δίκαιον νά εινε δειλός διότι δεν εχει · · — όδόν- 
τας.— Ούτε κυνόδοντα; έχει ούτε όνυχας οξείς καί δυνατού; ώς 
θά ίδωμεν. Διά νά σωθή λοιπόν «ρεύσει. Έ ν  οσώ νομίζει δτι δ 
Ιχθ-ός του δέν τόν άνεκαλυψε λουφάζει, λουμόνει, ζαρόνει έ*ει 
δπου ετυχε νά ει·ε* μέ τά ώτα γυρμένα προ: τά όπίαυ> καί τού; 
πόδας συνειλιγμένους ύπό τό σώμα* γίνεται κουβάρι* άλλ’ ευθύς 
ώ; έννοήση δτι τόν άνεκάλυψαν, τρέ/ει ώ; δαιμονισρ.ένος· κυρίως 
πηδά* είνε δέ και πονηρό;· δέν τρέχει κατ' ευθείαν γραμ
μ ή ν  διαγράφει κύκλους* (κάμνει κορδέλλαις)· ενίοτε ενώ τρέχει, 
σταματά και στρώνεται κατά γνις ώστε δ σκ. δ Οποιος τόν κυνη* 
γεΐ περνά έπάνωθέν του /ωρίς νά τόν έγγίστ,· τότε ό σκ. γυ,ίζει 
πρό; τά όπίσω καί ευρίσκει καιρόν δ λ νά διαφύγη. ’Ενώ πηδά 
δσονδύνατα; ταχύτερον αίφνιδίω; σταματά καί άκροαταί* εάν 
καταλάβη δτι καταδιώκεται, σρρ.α πάλιν, άν εύρη ανήφορον άφ* 
ένό; καί οριζόντιον επίπεδον (’ίσωμα) άφ* ετέρου, τί θά προτίμηση; 
δ άνθρο>πο; καί δ ίππος εις τόν ανήφορον η εις τό επίπεδον τρέ- 
χουσιν εύκολ.ώτερον; · · ·* Ό  λαγός προτ.μά τ ν ανήφορον διότι 
Ι /ε ι τούς έμπρδοθίου; πόδας βραχυτέρους* εις τόν κατήφορον 
κατρακυλά καί φθάνει κάτω ώς κουβάρι. (Έ άνοί μ. γνωρίζωσιν 
έκ τής φυσικής τά περί ισορροπίας δ διδ. διά σχήματος εξηγεί 
διά τί είς τόν κατήφορον δ λ. εχοιν βραχύτερους τούς εμπρόσθι
ους π. χάνει την ισορροπίαν). 'Ό ταν δέν κινήται, συνήθως δέν 
σκέκει μέ τούς 4 πόδας αλλά έγγίζει την γην μέ τό οπίσθιον 
μέρος τού σώματος, τό δ ’ έμπρόσθιον μέρος τού σώματος 
κρατ ΐ ύψνλά καί στηριγμένον είς τούς δύο έρ.προσθίους 
πόδας. Δακτύλους 5 εις τόν έμπρόσθιον καί ύ είς τόν οπίσθιον 
πόδα. Οι δάκτυλοι των όπισθίοιν μακρότεροι. Όνυχες όχι γαμ
ψοί.Είς τί θά έχρησίμευον οί γαμψοί Ονυχες;— Νά σπαράζη σάρ
κας -  Ε πιχειρεί ποτέ ό λ. νά σπιράξη σάρκας;—'Ό χ ι . — Δέν 
έχει λοιπόν καί τοιούτων όνύχων ανάγκην. ‘Η ουρά κατά τό μή· 
κος είνε ίση πρός τόν μηρόν τού λ. εϊνε δ ’ ώς επί τό πλεΐστον 
όρθία.

Αί τρίχες δχι πολύ μακραί αλλά πυκναί καί μαλακαί. Έ κ  
τούτου συμπεραίνομεν δτι ή θερμότης τού σώμ,ατος τού λ. δια·

%
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τηρείται καλώς. (Βλ. περί άλώπεκος καί πε:ί έλέφαντος). Διά 
τόύτο δύναται b λ. να ζ*/ί παρ’ ήμιν και εν καιρφ χειμώνος, 
χωρίς νά έχτ) φωλεάν προφυλάττουσαν αυτόν άπό του ψύχους. 
Διότι ή φωλεά του εΐνε απλή κοιλότης τοΰ εδάφους, έχουσχ ε
νίοτε κλαδίσκους καί φύλλα, Κΐνε δέ τόσον άφθονον τό τρίχωμα 
ώστε καλύπτουσι μακραί τρίτες καί τό κατώτατον μέρος τών 
ποδών (ουτω καί παρά|τοΐς προβάτοις;) καί αυτούς τού; δακτύ
λους. Διά τό τοιοΰτον περιτύλιγμα ουτιυς είπεΐν τών δακτύλων 
βαδίζει ο λ. χωρίς νά προξενή κρότον. Τό χρώμα τού τριχώ
ματος είνε στ ακ τερόν, μαυριδερόν μετά κηλίδων ερυθρωπών» 
Χάρις είς τον τοιοΰτον χρωματισμόν δέν διακρίνεται πολύ κα
λώς ό'ταν ακίνητη καί πολλάκις είς τούτο χρεωστεΐ την σωτη
ρίαν του. (Βλ. περί σκολόπακος). Έ  ουρά, τό εσωτερικόν τών 
σκελών καί ή κοιλία κλίνουσι προς τό λευκόν.

Τροφή* χλόη, ρίζαι, φύλλα, καρποί, σπόροι καί ίν ανάγκη 
τόν χειμώνα φλοιοί τρυφεροί δένδρων. Τάς τροφά; ταύτας εύ- 
ρίοκει είς τά δάση, τάς αμπέλους καί τούς αγρούς ένθα συνή
θως έχει τήν φωλεάν του. Καί τό μέν θέρος έχει την φοιλεάν 
έν άγροΐ; βλέπουσαν προς βορραν, διά τόν δροσερόν άέοα, τόν 
δέ χειμώνα εισέρχεται είς τό δάσος ένθα προφυλάσσεται όπωςδή- 
ποτε υπό τών θάμνων αλλά κατά τούς δυνατούς χειμώνας 
πλησιάζει τάς μεμονωμένα; εξοχικά; κατοικίας* καί εισέρχεται 
είς λαχανόκηπους. Παρατηρείται ιδιαιτέρα αγάπη τού βίκου 
καί της βρόμης. ΙΙότε εύρίσκεται έν ταΐς άμπελοι;;

Ή  θηλεια γε*να άπό τού πρώτου έτους της ζωής, τετράκις 
η πεντάκις τού έτους άνά 3— 4 μικρά (λαγιδεΐς). Οί λαγιδεΐς 
γεννώνται έχον τες τούς οφθαλμούς ανοικτούς, θηλάζουσιν επί 
20  ημέρας καί έκαστος τούτων εκλέγει φωλεάν (λότσι) 4 0 — 50 
μέτρα μακράν της μητρικής. Έ κ  τούτου οί κυνηγοί αν ευρωσι 
λαγιδέα έν τνι φωλεα του, συριττεοαίνουσιν οτι έκει πλ/σίον θά 
ευρωσι καί ά'λλα; φωλεάς, τά; τών αδελφών του καί τών γο
νέων του· Ποια ζ. έ'χουσι περισσοτέραν άνάγκν,ν κρύφιας κ*1 
ασφαλούς φωλεάς, τά ισχυρά κ?ί γενναία yj τάίύνατα καί £&ι- 
λά ; · * ·· Διά τΐ λοιπον ο ά'οπλος καί ίειλό; λαγοί©; ίενφρον-



1

145

τιζει νά κρύπτηται κατασκευάζων φωλεάν εντός τής γης ώς 
π. χ . ή άλώπηξ ; — Δέν έχει όνυχας επιτηδείους πρός σκα- 
φ/ν. Κρύπτεται δ* όσον δύναται, άλλ’ ή ανάγκη άναζητή- 
σεως τροφής τόν κάμνει νά φανερώνεται. 'Ό λην την ημέραν- 
κοιμάται καί ησυχάζει. Τήν νύκτα ζητεί τροφήν καί παίζει 
μετά των άλλων. «

Zvi 8 — 9 έτη. Κρέαςέχει όχι πολύ, άλλα νόστιμον. Χρώμα 

τής σαρκός κόκκινον πολύ σκοτεινόν. Εχθρός αυτού δ άνθρωπος, 
ο /ι  τόσον διά τάς έζ αυτού βλάβας των φυτών, όσον διά την· 
εΰγευστον σάρκα καί διά τό δέρμα του’ δ σκύλος, τά μεγάλα 
άρπακτικά πιηνά καί τετράποδα.

’Αφού φοιλεάν άσφαλή δέν έχει, κυνόδοντας δέν έχει, όνυ
χας γαμψούς καί ισχυρούς δέν έχει, έχει δέ πολλούς εχθρούς, 
πώς δέν κατεστράφη έως τώρα αυτό τό είδος των ζώοιν 3 Διά- 
τίνων μέσων σώζεται ;

Ή  όξύτης τής ακοής καί τής οσφρήσεως, ή ταχότης καί 
ευκινησία, ή πανουργία, ή δμοιότνς τοΰ χρώματος πρός τό τού· 
εδάφους καί τών πεπτωκότων φύλλων των δένδρων, ή δασύ- 
της τού τριχώματος καί ή πολυτοκία προφυλάττουσι τό ε?δος: 
τούτο από τού έκ τού ψύχους καί τών Ιχθρών του ολέθρου.

Ό  άνθρωπος θηρεύει τόν λ. διά κυνών, διά παγίδο>ν, καί 
διά τού όπλου (τουφεκίου.)

Τί κερδίζει από τόν λ. δ άνθρωπος; · · · * Πρώτιστα πάντων τήν- 
σάρκα αυτού. *Από τού4 δέρματος κατασκευάζει μικράς άξιας 
μηλωτάς, καί τάς τρίχας χρησιμοποιεί εις κατασκευήν πίλων.. 
Τό τρίχωμα τών εν ψυχροϊς τόποις οίκούντων λ. έίνε μακρότε- 
ρον τού τριχοιματο; τών ζώντων έν θερμοϊς τόποις. 03· 
τω ; έξ 100 δερμάτων λ. τής Γερμανίας η τής *Ρωσ- 
σίας έζάγονται πέντε περίπου οκάδες τριχών, χρησίμων είς 
την πιλοποιίαν, ενώ έζ 100 δερμάτων λ. μεσημβρινής χώρας 
σρεΐς οκάδες.

Ίδιάζοντα τώ λαγωφ: Τρίχες είς τό έμπροσθεν μέρος τής 
έσωτερικής έπιφανείας τών παρειών. Διπλή σειρά κοπτήρων έυ

10
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τη άνω <τ:«γόνι. ’Έλλειψις κλεινός. (1) Κατά TV)ν χώραν5 ένθα 
Όυνάπτεται τό λεπτόν εντερον τώ παχεΐ, εκφύεται τυφλόν έν- 
τερον μακροτατον (πενταπλάσιον περίπου του στομάχου) έχον 
έσωτερικώ; πτυχήν σπειροειδή.

Συγγενή. Ζώον συγγενές πρός τον λ. δέν είνε μόνον δ κό- 
νικλος, ώς νομίζετε, άλλα καί δ ποντικός. Τίνα δμ,οιότητα ευ
ρίσκετε μεταξύ λαγωοΰ καί ποντικού ; (Κεφαλή επιμήκης· μύ- 
στακες* όδόντες ολιγώτεροι άλλ* δμοίας φύσεως· κυνόδοντες ό'χΐ. 
Τρόπος κινήσ ως σιαγόνας δμοιος.Πόδες οπίσθιοι μικρότεροι τών 
εμπρόσθιων πρός τή διάφορά του αριθμού τών δακτύλων, δι- 
■δτι δ ποντικός ε/ει 4 άνά εις τούς έμπροσθεν καί άνά 5 εις τούς 
Όπισθεν, δ δέ λ. άντιστρόφως. Τρίχωμα πλούσιον. Ιίύκίνητα 
ζώα άμ,φότερα καί δειλά, θηλαστικά καί πολυγονώτατα.

Σημ. Δέν νομίζομεν άσκοπον νά έπαναλαμβάνωμ,εν συ/νάδτι 
πρέπει δι* ιδίας παρατηρήσει^; νά διδάσκονται τά φυσιογνω- 
■στικά μαθήματα ο̂ί μαθηταί. Ούτω περί τού υπερβολικού μή · 
•κους τού τυφλού εντέρου τού λ. περί τής ύπάρξειυς τριχών εν
τός τού στόματος κλπ. πρέπει νά βεβαιωθώσιν εξ αυτοψίας οί 
μαθηταί. Τον μηχανισμόν τής μασσήσεως τών τροφών τών 
τρωκτικών άδύνατον νά έννοήσωσιν οι μαθητοα Ικ περιγραφής, 
-εύκολώτατα δέ καταλαμβάνουσιν αυτόν δ ι ’ έπιδείξεως.

ΚΟΝΙΚΑΟΣ

Παραβολή αυτού πρός τον λαγωόν. ’ Ωτα μικρότερα κατά 
τι  τής κεφαλής* ούρα βραχυτέρα τού μηρού. Ζώσι κατ’ άγέλας 
iv όπαΓί, άς αυτοί σκάπτουσιν έν τώ έδάφει ή εν φιολεαΐς πα · 
ρασκευαζομέναις υπό τού άνθρώπου. Σαρξ λευκή άλλ* όλιγώ- 
τερον εύγευστος τής τού λαγωου. Θεωρείται φοβερά μάστιξ έν 
τισι τόποις, ένθα επιφέρει καταστροφάς μεγάλας εις τά φυτά. 
Πολυγονώτατον. Έ<. τής δοράς μ,ηλωταί, έκ τών τριχών πίλοι.

Σ3 XT A  A  Α  Ξ

’Ιδού πλησίον άλλήλιυν σκελεΐοί κεφαλών γάτας, προβάτου 
καί λαγωού, ζώων περί τών δποίων ώμιλήσαμε*. Έπαναλαμ.-’

(1J 'Ως καί παρά τισιν ά'λλοις τών τρωκτικών.

ι
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€άνου-εν συντόμως δ,τι περί τών δεόντων καί τής κινήσεως της 
«άγονος έκαστου αυτών ειπομεν. Ή  γάτα δεν χρησιμοποιεί 
■σχεδόν τούς κοπτήρας. Εινε εις αυτήν χρήσιμα οί κυνόδοντες ; 
Πώς εινε οί τραπεζϊται ; Ποια ή κίνησις τής κάτω σιαγόνο; ; 
Εϊνε ζ. σαρκοφάγον. Ή  άλώπηζ. δ λύκο;, δ σκύλος εινε ωσαύ
τως σαρκοφάγα.

Τό πρόβατον έχει κοπτήρας εις τήν άνω σιαγόνα ; Δέν χρη
σιμοποιεί τούς τής κάτω καί πώς ; Πώς εινε οί τραπεζϊται ;
1 Ιοία εινε ή κίνησις τής κάτω σιαγόνος καί διά τι εινε άναγ- 
καία ή τοιαύτη κίνησις ; Ζωον χορτοφάγον. Ποια άλλα ζωα 
εινε χορτοφάγα. Επειδή  δίς μασσά τήν τροφήν, μηρυκάζει, λέ
γεται καί ζ. μ η ρυκ αστικόν. Εινε δλα τά χορτοφάγα καί μη- 
μυκασακά $ ΙΙοϊον ζ. εινε χορτοφάγον άλλ’ οχι μηρυκαστικόν ; 
Τί σχήμα ε/ουσιν οί κοπτήρες του λαγωοΰ καί τίνα ιδιότητα ; 
Διά τήν ιδιότητα ταύτην (τήν τού διαρκώς αύζάνεσθαι) εϊνε η- 
ναγκασμένο; δ λ. διαρκώς νά προστρίβν) αυτού;. Πώς εϊνε οί 

τραπεζϊται ; ίΐοία ή κίνησις τής κάτω σιαγόνος ; Ποια άλλα 
ζ. εινε τρωκτικά ;

( Ό  Διδ. δεικνύει τραπεζίτας σαρκοφάγων, ποηφάγων καί τρω
κτικών ζφων, καλεΐ δέ τούς μαθητάς νά χωρίσωσιν αυτούς 
κατ* είδη.) * 1'πάρχει Ιν άλλο είδος ζώων, τών δποίων οί δ
έοντες έχουσιν δμοιότητα πρός τούς τών σαρκοφάγων* άλλά τά 
ζ. ταΰτα στερούνται οστεοβλάστου, οί δέ τραπεζϊται φέρουσι 
φύματα οξυκόρυφα, πολλάς δηλ. μικράς α ί/μάς, αί δποϊαι χρη· 
σιμεύουσι νά θραύωσι τά περικαλύμματα τών εντόμων, τά δποϊα 
τρώγουσι τά ζώα εκείνα, τά όποια διά τούτο καί έ ν τ ο 
μ ο  φ ά γ  a λέγονται. Αί κορυφοί έκειιαι εισέρχονται είς κοι
λότητα; αντιστοιχούσα; ευρισκόμενα; εί; τούς άντικειμένους 
δδόντας. Είς τά έντομοφάγα άνήκουσιν ό ακανθόχοιρο; καί δ 
άσπάλαξ, ( Ό  Διδ. δεικνύει, άν έχη, οστά κεφαλής άκανθοχοίρου.)

Έπιστεύετο πρότερον ότι δ άσπάλαξ τρέφεται έκ φυτών 
καί διά τούτο λυστωδώς κατεδιοίκετο τό ζ. τούτο διά νά μή 
έπιφέρν» βλάβας είς τά θεραπευόμενα υπό τού άνθρώπου φυτά. 
'"Οτι εϊνε έσφαλμίνον τούτο άποδεικνύεται έκ τής έν τα» στο -
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μάχω έσφαγρ,ένου άσπάλακος τροφής. Έν αύτώ εύρίσκονται τε~ 
μάχια σκώληκο; τού γήινου (σκουληκαντέρα;) κεραίαι καί έλυ* 
τρα κολεοπτέριον, κοί[Λ7ΐ;αι καί y ρυσαλλίδες, σκολόπενδραι κ.τ.τ- 
ούδ* ελάχιστον δέ ίχνος φυτική; ούΛι«ς. Έξετάσωρ-εν πώ; καί 
που προμηθεύεται τάς τοι,αύτας τροφά;. Έ  κεφαλή εχει τινά 
ομοιότητα ποός τήν του χοίρου* καί ό'λον δέ τό ζ. έ/ει ομοι
ότητα προς τον χοίρον, ιδία τον ’Αγγλικόν, του μικρού λεγο
μένου είδους. Τό σώμ,ά του είνε κυλινδροειδές, μ.έ δ έ μ α τ α 
καλά, μ α ζε  υ τ ό  καί ούδεμίαν εξοχήν οστεΐνην η μ,υώδη πα
ρουσιάζει. Ή  έπιρ,ήκης καί οξεία έμπροσθεν κεφαλή του κα
ταλήγει εις ρύγχος έχον ' εν ιδιαίτερον όστεάριον, χρησιμώ- 
τατον εις σκαφήν (επί τού άκρου τής άνω σιαγόνο:). *Ω; 
εΐ; τον χοίρον, ουτω καί εις τον ασπάλακα τό ρύγχος χρησι
μεύει εις τό νά σκάπτη. Καί επειδή ή εργασία αΰτη είνε δύ
σκολος, δεν αρκεί νά εχη τό ζ. οξύ καί ισχυρόν ρύγχος, άλλ* 
είνε ανάγκη νά εινε καί ό'λη ή κεφαλή δυνατή καί νά κινήται·- 
μετά δυνάμεως* διά τούτο καί είνε προσκεκολλημένη προς τόν- 
κορμόν ή κεφαλή τού άσπ. διά μυών ισχυρών. Είνε δέ γνωστόν- 
οτι οι μ,ύες διά τής άσκήσεως αυξάνονται, γίνονται παχύτεροι 
(ΟΙ παλαιστα! εχουσιν άνεπτυγμένου; τούς μ,, των βρα/iovtov 
καί των ώμων* οί πεζοπό-οι τούς τών ποδών* δ δεξιός βρα- 
χίων τού σιδηρουργού εχει μυς πλέον ανεπτυγμένους των τού· 
αριστερού.) Έ φ ’ ;8σον λοιπόν ασκεί καί δ Άσ. διά τής εργα
σίας τούς μυς τούς συνδέοντας την κεφαλήν μ.ετά τού κορμ,ού  ̂
Ιπί τοσουτον παχύτεροι γίνονται. Ό  χοίρος ϊσταται επί τή; 
επιφάνειας τού εδάφους καί βυθίζει τό ρύγχος του εις τήν γην 
καί άνακινεί τού χώματος τό άνώτερον στρώμα. Τούτο κάμνει. 
καί δ Άσ. ; Ά ν  δ Ά σ .  άνετάρασσεν εις τόσον μ.όνον βάθος το> 
χώμα, εις οσον θά ήδύνατο νά φθάσνι διά τού ρύγ/ους του ίστά- 
μενος έ ξ ω  καί έ π ί  τού εδάφους, ούδέν σχεδόν θάνεύρισκε ζωον 
χρησιμεύον προς τ.οφήν του* διότι καί οί σκώληκες καί τά ώά. 
των εντόμων εύρίσκονται εις στρώμ,α τόσον βαθύ, ώστε δ Άσπ. 
εινε άνάγαη ε ν τ ό ς  τής γης ευρισκόμενος νά άναζητησφ αυ
τούς. καί πράγματι τούτο συμ.βαίνει. Τ) Άσ. ζφ εντός τού*
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εδάφους. Έ *εϊ κατασκευάζει τήν φωλεάν του ώς καί τόσα άλ
λα ζώα* άλλ’ ένω ο μύρμτ,ξ π. χ. ^κατοικεί μέν εντός του εδά
φους, αναζητεί δέ τήν τροφήν του υπέρ τήν γήν, ό άσπάλαξ 
καί τήν τροφήν του έντό; τής γής συνή ^ως ζ·/)τει. ‘Ο χοίρος, b 
ότοΐβ; ε ’ς τό έδαφος βυθίζει μόνον τό ρόγχος, άνυψών αυτό 
ρίπτει εις τά πλάγια τό χώμα Ό  ε ν τ ό ς  τοϋ έδάφους σκά- 
πτων'Ασπ. τί θά κάμνι τό εκσκαπτόμενον χώ μα; ΓΙώς θά πα- 
ραμερίστ, ή θά μεταφέρω αυτό διά νά δυνηθνί νά προχο>ρ*όσ·/ι 
παοέκει ; Ό  ’ Λσ. μεταχειρίζεται προς τοϋτο του; πόδας. Ό  
βραχίων, πολύ βραχύς,προσχεκολλημένος εις μακράν ωμοπλάτην, 
υποστηριζόυιενος υπό κλεινός βραχείας καί ίσχυράς καίέφωδιασρ.έ- 
νος διά μυών ισχυρότατων, φέρει χεϊρα πλατυτάτην ής ή παλάμη 
εινε πρός τά έξω καί όπισθεν έστραμμέν·/;. Ή  παλάμη γίνεται 
πλατυτέρα διά τής προσθήκης, πρός τώ μικρω δακτύλω, δρεπα
νοειδούς τινός οστού, ώς έκτου δακτύλου, (βλ.Πίνακα I.) Είς, τό 
κατοίτερον αυτή; άκρον εινε κοπτερά. Οί δάκτυλοι, πέντε, μόλις 
διακρίνονται άπ* άλλήλων, άλλα φέρουσι μακρούς, κοπτερούς καί 
κατ’ εξοχήν ισχυρούς όνυχας. Διά τής κεφαλής τρύπα και ά- 
νασηκώνει τό χώμα, διά των έμπροσθίων ποδών σχίζει ούτως 
ειπεΐν καί τρίβει καί ρίπτει αυτό πρός τά πλάγια καί διά 
των οπισθίων ποδών, ποκύ άοθενεστέρων, ωθεί αυτό πρός τά 
όπίσω. Καί επειδή πυλλώκις εινε ανάγκη νά διέλθη επανει
λημμένων διά των τοιούτο>ν υπονομίσκων, μέρος τοϋ χόψ.ατος 
τούτου τοϋ έκσκαφέντος πρέπει νάφαιρεθή. Ουτο> βλέπομεν σω. 
ρούς χιόματος τετριμμένου ύπεράνο) τοϋ τόπου, όπου άσπάλαξ 
θνιρεύει υοτογεέως- Έ * τούτων τών επί τής επιφάνειας τής 
γής μικρών σωρών χοόματος διακρίνουσιν οί γεωργοί τό μέρος, 
ένθα ύπάρχουσιν άσπά/ακες. Ό τα ν  ή γή βίνε ξηςά, οί σκώ- 
ληκες χαινονται εις βαθύτερα στρώματα τής γής, τότε δέ καί 
τοϋ άσπ. αί υπόνομοι εινε βαθύτεραι. "Οταν δέ ιών καλύπτν} 
τήν γήν, ό άσπ. πλανάται επ’ αυτής τής έπιφανείας τής γής, 
άλλ’ δπό τήν χιόνα, Εύνόητον οτι οί υπόγειοι ούτοι διάδρομοι, 
τού; οποίους άνορύσσει ό άσπ. πολλαπλασιάζονται σύν τω χρό- 
νω, έγκαταλειπομένων τών παλαιών, όθεν έξέλιπον τά Θήρα-
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ματα. Ωσαύτως ευνοητον οτι εχουσι σχήμα άκανόνιστον καί 
διασταυροΰνται π-ος αλλ/λους. Προς τούτους τούς διαδρόμους,, 
εν οί; θηρεύει ο ασπ. συνδέεται όιά μακράς καί ευθείας ύπο- 
νόμδυ η φωλεα. Οταν κατασκευάζω τήν φωλεάν του δ άσπ.. 
δεν εκβάλλει το χώμα, αλλ* ωθεί και συμπιέζ et αυτό πρός 
τους τοίχους, οιτινες sue ώς επικεχρισμένοι καί λείοι, sue δά 
και στερεωτεροι τού τοιχώματος τών διαδρόμου, Ιν οίς θνιρεύει# 
Γ’όν φωλεαν του κτίζει συνήθως μεταζύ ριζών δένδρων ή πλησίον 
θεμελίων οικοδομημάτων, διά νά είνε ασφαλέστερα από κατα- 
πτώσεως τού έδάφους. Συνήθως εις βάθος ενό; μέτρου, άλλ* $χι 
εις χαμηλόν τοπον, όιά νά άποφεύγτι τον έκ πλημμυρών κίνδυνον*. 
ιΗ κυρία κατοικία είνε εν τω μέσω. Δύο κυκλικοί διάδρομοι, (δ· 
£χων μεγαλειτέραν διάμετρον εες βαθύτερον στρώμα, δ δ ’ έ'χων 
μικροτέραν διάμετρο* είς μικρότερον βάθος,) περιβάλλουσι τό 
κεντρικόν δωμάτιον, δπερ συγκοινωνεί προ; τόν άνώ τερον δ ιά
δρομον. Εις τούτον ανέρχεται ιν* άκοοασθ*$ τών συμ,ο α ινόντων* 
εις την επιφάνειαν της γη;· εάν έν*οητ*ρ κίνδυνον κατέρχεται 
εκ τούτου καί φεύγει δ ι1 ενός τών πολλών διαδρό μων. Την 
φωλεάν έχει έπεστρωμένην δι’ άχυρων, ζηοών χόρτων κ. τ. τ*. 
αποταμιεύει δ* εκεί τό πλ$ονάζον τής τροφή:. ’Επειδή πρός 
κατασκευήν τής φωλεάς του πάντοτε καί πρός άναζήτησιν τής 
τροφής του συχνά αναγκάζεται νά σκαπτή, είνε δέ τούτο εργον 
έπίπονον, προτιμά τό εύκολώτερον σ-ιαπτόμεν ον καί άνακινού- 
μενον έδαφος, δηλ. τό μετά λιπασμάτων ά ναμεμιγμένον. Ή  
διάμετρος τών υπονόμων είνε περίπου 0,04 μέτρα, τό δέ μήκος: 
ενίοτε καί 30 μέτρων.

Δείξατέ μοι τού; όφθαλαούς τού άσπ. — Φαίνεται οτι δεν 
έχει.— Τούτο έπιστεύετο, αλλά τό άληθέ; είνε δτι οί οφθαλ
μοί του είνε πολύ μικροί, μέλανες και περικυκλω μένοι ή μάλλον 
κεκαλυμμένοι υπό πυκνών τριχών, ϊνα μ.ή ένοχλώνται υπό τού 
καταπίπτοντο; χώματος. ’Αλλά πώς βλέπει;·* ·*ΚαΙάν δεν 
ήταν κεκαλυμμένοι οί οφθαλμοί, θά ήδύνατο νά βλέπν) εν τοις 
δπογείοις διαδρόμοις δ άσπάλαξ; (Παραβολ ή των οφθαλμών 
πρός τούς τής γαλής καί τούς τών γλαυκιδών). Διά τίνο: αίσθη*

4* - ,,·
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τηρίου άνακαλύπτει τήν λείαν άφοϋ ή δρασις δέν βοηθεΐ είς 
τούτο;· · · ·  Έ χε ι οσφρησιν όξείχν ώ; καί ακοήν, άν καί λεί- 
πουσι τά πτερύγια τοΰ έζωτερικοΰ ώτός, τά οποία Ινόχλησιν θά 
παρείχον τώ ζώω πληρούμενα χώματος κατά τήν άνόρυξιν τώ\Λ 
διαδρόμων·· .-Τίνα άλλα ζ. στερούνται εξωτερικού ώτός καί εν 
τούτοι* άκούουσι πολύ καλά;·· *»Τό τύμπανον τοΰ ώτός τοΰ· 
άσπ. εΐνε γνωστόν δτι εΐνε πολύ πλατύ, άλλ’ ήμεϊ; δένίδυνά- 
μεθα νά διακρίνωμεν τούτο.

Χάρις είς τήν ακοήν καί τήν οσφρησιν ανακαλύπτει δ άσπ» 
λείαν, συλλαμβάνει δέ καί έν άνάγκν) κρατεί αυτήν διά των· 
ονύχων συνηθέστερον δέ διά των όδόντιυν. Διά τί ό'χι διά τών 
όνύχοιν συνήθως; · · · ·  Ένθυμήθητε ποός τί μέρος είπομεν δτι 
εΐνε έστραμμέναι αί παλάμαι, καί θά εννοήσετε διά τί δέν- 
εΐνε εύκολον νά κρατή διά τών ονύχων τήν λείαν.

‘Οποίοι εΐνε οί όδόντες, δΓ ών μασσα τήν έκ ζφων (κυρίως 
εντόμων) άποτελουμέννιν τροφήν του καί έποία ή κίνησις τών 
σιαγόνων είπομεν ανωτέρω. Ενταύθα προσθέτομεν οτι οί όδόν - 
τες εΐνε 44. Ό  τράχηλος βραχύτατος καί παχύς. Νομίζει τις 
δτι δέν υπάρχει τράχηλος καί ο-ι ή κεφαλή εΐνε προέκτασις 
τού κορμού, δστις εΐνε κυλινδροειδή;· συντελεί δέ τό σχήμα 
εις εύκολωτέραν διολίσθησιν διά τών διαδρόμων. Έ ν  ταύτοις 
δέν εΐνε τελείως κυλινδρικός. Τό όπισθεν τμήμα εΐνε λεπτότε- 
ρον. Καί ήτο ανάγκη νά εΐ'ε λεπτότερον, διότι άλλως δέν θά 
ήδύνατο ό άσπ, νά ρίπτγ, τό εξορυσσόμενον χώμα πρός τό όπι
σθεν τμήμα τού σώρ,ατος διά τών εμπρόσθιων ποδών. Μεταξύ 
τών τοίχων τού διαδρόμου καί τοΰ σώματος τού ζ. δέν θά ίμ ε- 
νε τόπος διά νά ρίπττρ έκεί τό χώμα.

Τρίχες πυκναί, μαλακαΐ, μέλαιναι (κλίνουσαι πρός τά βαθύ 
σταχτερόν) ολισθηραί. Ούδέ τό έλάχιστον μόριον κονίορνού προσ- 
κολλάται επ’ αυτού καί διατν.ρεΐται τό ζ. καθαρώτατον καί 
έν μέσω τού εύκολώτατα τριβομένου χώματος. Τό ρύγχος καί 
τό πέλμα εΐνε γυμνά. Μαστούς έχει έξ. Γεννά δίς τού έτους 
Μάρτιον καί Ιούλιον άνά 4 - 5  μικρά, τυφλά καί γυμνά τρι
χών. Μήκος 0,16 μ. ή ουρά 0 ,035  μ. Βαδίζει βραδέως, διά τοΰ
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πέλματος ό'λου. Κολυμβά αλλά δεν θά ήδύνατο νά ζήσγι εν τώ 
υδατι και δ ι ’ άλλους λόγους καί διότι δεν θά ήδύνατο νά συλ 
λαμβάνγ1 τά έν αύτω ζώα, τά δποΐα συνήθως κινούνται ταχύ· 
περον. Τρώγει σκώληκας, φά έντόμων αποτεθειμένα έν xvj γ yj, 
κάμπας, χρυσαλλίδαι και τέλεια έντομα, πτώματα μυών και 
πτηνών, κοχλίας, βατράγους καί φρύνους, άν. παραπλανηθώτΐ 
τοιαΰτα ζφα s e c  τούςκρύπτας του άσπ. η άν συνάντηση, τοιαΰ- 
τα τάΐν νύκτα εν τή χλόη. Τροιγει τέλος καί άλλους ασθενέστε
ρους Ασπάλακας* Ο υ δ έ π ο τ ε  δέ φυτικήν ουσίαν. Είνε άδη. 
<ραγώτατον ζ. Τρώγει εντός ημερονυκτίου τόσον δσον βάρος εχsi 
τό σώμα του.

Ώφέλειαι καί βλάβαι προξενούμεναι τω άνθροϋπω. Δεν τρώ
γει φυτά, άλλα δύναται νά βλάπτη τά βαθείας ρίζας έ'χοντα 
φυτά, διότι κόπτει αύτάς, αναζητούσα τήν τροφήν. Διά τ ΰτο 
ή παρουοία του έν κήποις εινε βλαβερά. Έξαφανίζοιν δμως άνα- 
ρίθμητον πλήθος εντόμων ζιόντων καί ωών εντόμων βλαπτόντων 
τά φυτά, παρέχει σπουδαιοτάτην υπηρεσίαν τω άνθρώπφ, ώφε- 
λεϊ δ ’ ωσαύτως άναι νών τό έδαφος αγρών καί λειμώνων καίκαθν- 
στών αυτό έπιτηδειότερυν εις εύδοκίμησιν χλόης. (Λ δ* υπόνομοι, 
οδς άνορύσσει,χρησιμεύουσιν εις άποστράγγισισιν τοΰ πλεονάζοντος 
δδατος καί έξυγιαίνουσι τό έδαφος. Έ ν  τούτοις οί άνθρωποι κα- 
ταδιώκουσι τό ζ. τοΰτο, συλλαμβάνοντες συνήθως διά παγίδων, 
γνα μή βλάπτη τά φυτά· (σπανιώτατα χάριν τής δοράς αυτοϋ.)

'Ως οί ασπάλακες έλαττοΰσι τόν αριθμόν των έντόμων, τά 
■δποΐα πολλαπλασιαζόμενα δπερ τό δέον, ήθελον καταστρέψει 
τά φυτά, ούτως ελαττοΰται καί των άσπ. δ αριθμός* διότι 
άν κατά τό έτος τοΰτο γεννηθώσιν εξ ενός ζεύγους ασπαλάκων 
10 νέοι άσπ. (5 θήλειαι καί 5 άρρενες) καί τό επόμενον έτος 
γεννήση έκάστη των 5 θηλειών άνά 10, πρός τοΐς 10, οδς θά 
θά γέννηση ή μήτηρ αυτών, δ αριθμός των άσπ. θάνέλθη είς 
72 .  Πόσοι άσπ. θά γεννηθώσιν έκ τούτων μετά §ν έτος καί είς 
πόσους θάνέλθωσιν οί απόγονοι τοΰ πριότου ζεύγους μετά πέντε 
ετη"; Τόν δπεοβολικόν πολλλαπλασιασμόν των άσπ. δεν Ιπι- 
τρέπουσιν οί έ/θροί αυτών* τά άρπακτικά πτηνά, ή ικτίς, ή
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γαλη, (ή δποία έν τούτοι; ώς *αί b κύων, δέν τρώγει του; άσπ. 
άλλα μόνον φονεύει αυτού;,) καί τέλος ο άνθρωπος καί αυτοί 
οί ασπάλακες τρώγουτε; τσύ; άσθενεστέρους οί δυνατώτεροι* 
Μεγάλαι δέ καί εκ πλημ.μυρών αί καταστροφαί. Μέσα, δι’ ώ· 
προμηθεύεται τροφήν, ποοφυλάσσεται άπό τών επηρείων τη; 
ατμόσφαιρας καί σώζεται από τών εχθρών. Ό ξύτη ; ακοή; και 
οσφρήσεως, ρύγχος, πόδε; επιτήδειοι εις σκαφήν, μικραί δια-· 
στάσεις, έπιτηδειότη; τοΰ κρύπτεσθαι.

Πρό; τί ζ, ομοιάζει δ άσπ. κατά την μορφήν του ρύγχου;> 
τήν δι* αυτού γινομένην εργασίαν, τήν βραχύτητα καί τό πάχος 
τού τραχήλου,τήν όξύττ,τα τή< οσφρήσεοι; καί τήν αδηφαγίαν;—  
Πρός τόν χοίρον.—Είνε κτί δ χοίρο; ζ. έντομοφώγον;*—“Ο χι.—  
Έντομοφάγον ζ.εινε b άκανθόχοιρο; καί σ· γγενής τούτου είνε δ 
άσπάλαξ.

Σφαίρα, κώνος, κύλίνϊρος.

(*0 διδ. δεικνύ:ι κύλινδρον έκ ξύλου, άρτου -ή άλλη; υλη;· 
>ιώνον, κύβον καί σφαίραν). Τούτο τό στρογγυλόν σώμα λέγε
ται σφαίρα. Είνε πανταχόθεν γυριστό, καρ,πουρωτό. Είνε τό 
ίδιον καί τούτο j (δεικνύει τόν κύβον).— νΟ χι.— Τούτου τού 
σώματος τό απ’ εξο) μέρος, ώ; νά έλέγομεν ή φλούδα, είνε ίσον 
δέν εΐ'^ε γυριστόν καί δεν είνε μ.ία φλούδα άλλά πολλαί· εις 
κάβε μπάντα, είς κάθε πλευράν είνε ενα κομμάτι. Μέτρησε 
πόσαι πλευραί είνε καί δείκνυε. Μία πλευρά (δεικνύει τάς έδρα; 
τού κύβου αλληλοδιάδοχο);), άλλη πλευρά, άλλη πλευρά·· ·· 
Ό λα ι αΰταί δέν είνε ίσοι ; Είνε κάμμία γυριστή, καμπουρω
τή, στρογγυλή ; —  "Οχι. —  Τό πορτοκάλι πόσα; πλευράς 2 
yti ;— Μίαν. — Μσην ή στρογγυλήν ; — Στρογγυλήν.— Τούτο ε
δώ ; (δεικνύει κύβον). Πόσα; 'Εξ. — Στρογγυλά;; - "Ο χ ι. 
(σας.— Ή  τράπεζα ;— "Ισα;.— Τό βιβλίον τούτο ; (δεικνύει 
βιβλίον δεμένον δπωςδήποτε ογκώδες διά νά διακρίνηται καλώ; 
ή προ; τήν ράχιν τού βιβλίου σχηματιζομ,ενη κυρτή έπιφά. 
η ια ).— Τό βιβλίον έχει καί ίσα; καί στρογγυ)άς.— Τό πρόσω*



0 '

— 15 Κ —

Τνον του ανθρώπους— Στρογγυλήν. Προσέ/ετε νά λέγετε επι
φάνεια και οχι πλευρά. Επιφάνεια εινε ή φλούδα των σ«μά- 
τιον, ή πέτσα, ή άκρη άκρη* εκείνο τδ μ,έρο; του σώματος δπου 
έγγίζει εις τον αέρα. Δείξε την επιφάνειαν του ποτηριού, τήν 
εξωτερικήν καί την έσοιτερικήν. Του μήλου· τής χειρά; σου- 
Δεΐξε συ τήν επιφάνειαν τής τραπέζης, του π-'νακος, τού θρα
νίου. Δείξε συ τήν Ιπιφάνειαν τής σφαίρας καί τούτου (δεικνύει 
κύβον). Πάσας επιφάνειας έχει ή σφαίρα ;— Μίαν. — Τούτο;— £ξ. 
-—’Από σήμερον δεν θά λέγωμεν έπιφάνεια ίση άλλα ε π ί π ε 
δος* δεν θά λέγωμεν επιφάνεια στρογγυλή ούτε καμπουρωτή 
άλλα κ ύρ τ ή. (Δι* έπαναλήψεως Ικτυπούνται οί νέοι ούτοι 
όροι.) Ή  σφαίρα ε/ει μίαν κυρτήν επιφάνειαν. Τούτο εχεί}— 
§ξ επιπέδους επιφάνειας. Τούτο (δεικνύει κώνον εκ ξύλου) πόσας 
έχει; — Μίαν κυρτήν καί μίαν επίπεδον.— οσα σώματα έμ ιάζουν 
π£0ς τούτο λέγονται Κωνοειδή- Τούτο, (δεικνύει κύλινδρον).—  
Δύο επιπέδους καί μίαν κυρτήν.—  !ά όμοια πρός τόν κύλινδρον 
σώρ.ατα λέγονται κυλινδρικά. Ειπέ σώματα κυλινδρικά.— Τά 
υψηλά καπέλλα, ο κονδυλοφόρος, τό ποπστήριον. — Τύλιξε αυ
τό το χαρτίον εις κύλινδρον, τούτο εις κώνον.— Τό ώόν πρός τι 
όμ,οιάζει περισσότερον; Τό βαρέλιον πρός τί; Άφίνω επί τής 
τραπέζης τόν κώνον. Πότε εινε ασφαλέστερος όταν στηρίζεται 
ή κυρτή έπιφάνειά του ή ή επίπεδος; *0 κύλινδρος πότε;

'Έκαστος τών μαθητών νά κατασκευάσνι εκ πηλού σφαίραν, 
κώνον, καί κύλινδρον.

Γωνία. Ορθή, άμβλεΐα, οξεία.

Δύο ευθείαι επί τού αυτού επιπέδου, π . / ,  έπί τού μέλανος 
πίνακος κείμεναι εινε δυνατόν νά μή συναντώνται όσον καί άν 
προσεκβληθώσι κατά τάς δύο διευθύνσεις των, δηλ. οσον καί άν 
προσεκβληθώσι κατά τά δύο αυτών άκρα. *Η άπ* άλλήλωνάπό- 
στασις εινε -πανταχοΰ ίση. At ευθείαι αύται λέγονται π α ρ ά λ -  
λ η λ ο ι. Ό  Δ. γράφει έπί τού πίνακος ζεύγη παραλλήλων. 
Γράψον δύο παραλλήλους* ο ά'λλος ά; γράψτρ καί τρίτην παράλ-
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ληλ.ον προς τήν δευτέρκν·· ·· Δεν φαίνεται αυτή καί πρός την* 
πρώτον παράλληλος; Ιίαράλληλοι δέν είνε -αί αυται αί δυο πλευ. 
ραί τοΰ πίνακος; · · · · Καί πάλιν εκείνα*, αί άλλαι δύο; Δεν βλέ
πετε |ν τφ αίθούστίταύτη ζεύγη παοαλλήλων; ·. ..Μ ία μόνη 
ευθεία δύναται να ονομασθ?, παράλληλο;;

Δύο εύθεΐαι επί τοΰ αυτού επιπέδου ευρισκόμεναι, Ιάν δεν εί- 
νε παράλληλοι συναντιόνται* καί πιθανόν (Λεν νά μή συναντών-- 
ται ώ; είνε γεγοαμμέναι, άλλ’ εάν προσεκβληθώσι πάντως θά 
συναντηθώσι. Συναντώνται δε καθ’ £να των έξή; τρόπων. Ιον 
εις τά άκρα των (δ Διδ. χαράσσει γωνίαν μ.ή εχουσαν προσ- 
κειιχένην.) 2 Τό άκρον τής μιας κόπτει την άλλην είς δύο μ,έρο 
('Ο Δ. άπό σημείου ευθεία; υψοΐ ευθείαν καί ουτω σχηματίζει- 
δύο προσκείμενα; γωνίας) 3. αί δύο εύθεΐαι κόπτονται άμοι— 

βαίως, σχηματίζεται σταυρό: η X. (ό Δ. σχηματίζει διά δύο- 
τεμνομένων ευθειών δύο ζεύγη γωνιών κατά κορυφήν.).

Δύο λοιπόν εύθεΐαι συναντώμεναι κατά τον ά τροπον σχημα- 
τίζουσι μίαν γωνίαν, κατά τόν β ' δύο, κατά τον γ ' τέσ— 
σαρας. Κορυφή, πλευραί, ή σκέλη. Έ κ  δύο γωνιών, των όποίων 
αί 4 πλευραί είνε ϊσαι, μικροτέρα είνε εκείνη, τής οποίας αί- 
πλευοαί άπέχουσιν απ’ άλλήλων δλιγώτερο ν.

Διά νά συγκρίνωμεν λοιπόν δύο γωνίας πρέπει νά συγκρίνω- 
μεν τήν απ’ άλλήλων άπόστασιν των δύο πλευρών τής μια; 
ποός τήν άπ* άλλήλων άπόστασιν τών πλευρών τής άλλης- 
Πρός τούτο στηρίζομεν τό άκρον κλωστή; είς την κορυφήν τής 
μιας γωνίας, καί διά τοΰ μολυβδοκονδύλου του προσδεδεμένου· 
είς τό άλλο άκρον τής τεταμένη; κλωστή; (ή διά τεμαχίΊ'·* 
κιμωλίας άν γραφωμεν επί μελανοπίνακος) περίστρέφοντες τήν- 
κλωστήν σχηματίζομεν περιφέρειαν τέμνουσαν τάς πλευράς τή$ 
γωνίας. Τό αύτο πράττομεν είς τήν άλλην γωνίαν μέ τήν αυ
τήν (ίσην) κλωστήν. Εκείνα τά μέρη τών περιφερειών (τά τόζ*) 
τά όποια ευρίσκονται μεταζΰ τών πλευρών τών γοινιών παριστώ* 
σι τό μέγεθος τών γωνιών."Αν αυτά είνε ΐτα, είνε καί αί γωνίαε. 
ϊσ ιι, («διάφορον άν ολόκληροι αί πλευραί τή; μια, είνε μακρδ* 
Tepat ή βραχύτεραι τών τής άλλης) καί έπ τιθέμεναι ταύτί"
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ζονται. Είνε ουνατόν γωνία Αχούσα πλευρά? βραχύτερα; τών 
πλευρών άλλης νά είνε μεγαλειτέρα αυτής. Περί τούτου βεβαιου- 
μεθα, άν ν,αταστήσωρ.εν ίσα; τά; 4 πλευράς καί ίδωρ.εν τίνος 
τό άνοιγμα τών πλευρών είνε μεγαλείτερον.

Έάν αι 4 γωνίαι αί σχηματιζόμεναι διά της αμοιβαίας το
μής δύο ευθειών είνε πρό; άλλήλας ίσαι, λέγονται ο ρ 0 α 1, 
■έκατέρα δέ τών π λ ε υ ρω ν όρθής γωνίας λέγεται κ ά θ ε τ ο ς  
επί τ η  ν έ -Ε έ ρ α ν, λΐία μόνη ευθεία είνε δυνατόν νά είνε κά
θετος;— 'Ο χ ι ;— Διά νά είνε κάθετο; πρέπει νά σχηματίζη, ορ
θήν γωνίαν αυναντωμένη μετ’άλλης.Γράψατε μίαν ευθείαν.... Εις 
τό άκρον αότής υψώσατε άλλην* · · < είνε ή γωνία ορθή;.... Δεν τδ 
γνωρίζετε ακόμη. ’Ά ς  προσεκβάλωμεν τά συναντυμενα άκρα τών 
ευθειών*· - ·Α ί ο ύτω σχηματισθεϊσαι 4 γωνία ι παραβαλλόμενα) 
προς άλλήλας τΐ γωνίαι είνε ;— “ίσαι.— Καί έπομ,ένως όρθαί. Ειϊ  
τά άκρα του πατ  ώματος είνε έσ/ηματισμέναι όρθαί γωνίαι;·· ·· 
-Είς τούς τοίχους; Εις τού; ύελοπίνακας; κλπ. Αί όρθαί γωνίαι 
είνε όλαι ίσαι. ‘Η μικρότερα της ορθής γωνίας λέγεται οξε ί α*  
Η μεγαλειτέρα ά μ β λ ε ΐ α. Χαράξατε μίαν ευθείαν καί άλλην 

ή οποία συναντώσα τήν πρώτην νά σχηματίζει μίαν γωνίαν·· ·· 
Νά σχηματιζν) δ ύο · · · - Νά σχηματιζτ) τέσσαρας. Διά δυο ευ
θειών σχημάτισον μίαν ορθήν γωνίαν - - --δύο·· «· τ έ*σσαρας ορ
θά; · · · · μίαν οξεία ν · · · * Δύνασαι νά σχηματίσης δύο οξείας γω- 
■διά δύο ευθειών συναντωμένων νατά τον δεύτερον τρόπον;·· - » 
Δύο αμβλεία; · · · · Βεβαίως όχι· πάντως ή μία θά εΐνε αμβλεία 
καί ή άλλη οξεία ·· »· Διά δύο ευθειών συναντωμένων κατά τον 
τρίτον τρόπον σχημάτισον 4 όρθάς γωνίας·· ·*4 αμβλείας (α
δύνατον^). Διαιρετόν ρ.ίαν άμβλείαν εί; μίαν ορθήν καί μίαν ό- 
ξεΐαν. Λιαίρεσον τήν αυτήν άμβλείαν εις δύο οξείας·· · · Εινε 
δυνατόν άρ.βλεϊα γωνία νά διαιρεθή είς όξείαν καί άμβλείαν; 
(‘Ο Δ. γ,ρ̂ έφει γωνίαν κατά ιταλλάς ρ.οίρΑ; ύπερβαίνουσαν τήν 
ορθήν διά νά εινε δυνατή καί εύκολο; ή διαίρεσι; τής αμβλείας 

.είς άμβλείαν καί όξείαν).
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'Επίπεδον κατακορυφον, οριζόντιον 
καί πλάγιον

Έά> κρατήσωμεν τό Ιν άκρον κλωστής ή προσδέσωμεν αυτό* 
εις καρφίον, δέσωμεν δ* εις τό άλλον άκρον σ<ρ*ιρίδιον μολύ· 
βδυυ καί άφήσωμεν αυτό ελεύθερον νά κρέμα τα ι, θά ταλαντευθΐί 
|π ’ ολίγον καί ύστερον θά σταματήσω "Α ν τό μετακίνήσωμεν· 
τό αυτό θά συμβή|. "Αν ολίγον περαιτέρω δι ’ άλλτ(ς κλωστής, 
φερούσν,ς βάρος τι εις τό άκρον έπαναλάβ ωμεν δ,τι προ μ ι
κρού είδετε (εύνόητον ©τι ό Λ. κάμνει δ,τι ενταύθα πεοιγρά- 
φομεν) θά έπαναλνίψθή τό αυτό, δ «λ. θά ταλαντευθτ, κατ' άρ 
χάς ij κλωστή καί τό βάρος καί ύστερον θά λάβα, ώρισμένην- 
6e<Ttv. "Ιδετε · · · · ’Ιδού καί τρίτον νήμα μετά βά ρους εις τό κάτω 
άκρον · · · · ‘Η διεύθυνσι; τού νήματος τού οποίου τό £ν άκρον 
είνε προσδεδεμένον, τό δ ’ έτερον Φερον βάρος τι μένει ελεύθερον- 
εις τόν άέρα, δολ. δέν στηρίζεται, λέγετα ι κ α τ α κ ό ρ  ύ
φο ς * *  · · Τά νήματα ταΰτα, αί εύθείαι αύται, αί διευθύνσεις 
&ς άκολουθούοι, τί εινε πρός άλλήλας; ΙΙαρ*τνιρήσατε τις ή- 
άπ’ άλλήλων άπόστασις είς τό άνω άκρον, τις είς τό μέσον, καί- 
τίς κατωτέρω;-* Είνε ιστι.—  \ ί  εύθεΐχι λοιπόν αί κατακόουφον- 
διεύθυνσίν εχουσαι είνε παράλληλοι, πλήν άν άπέχωσι χ ιλ ιά 
δας σταδίων απ’ άλλήλοιν οί τόποι, ένθα αί κατακόρυφοι · · ·· 
Κράτκσον τό μολυβδοκόνδυλον πχραλλήλως πρός τά νήμ,ατα 
τα ΰτα··»· Εινε καί τού ιο κατακόίυρον. ’Άφν,σον τό ,λιθάριον- 
τούτο νά πέστρ πρός τά κάτω ·· ·· ‘Η διεύθυνσίς ήν ήκολούθκ- 
σεν, ήτο παράλληλος πρός τό νήμα, ήτο κατακόρυφος. Στήριξαν 
τόν κανόνα τούτον (ρήγα) έπί τής τραπέζτ,ς. "Ισταται καί ισορ
ροπεί έφ’ όσον είνε κατακορυρο;· έάνμ.ινρόν παρεκκλίνω τής κα- 
τακορύ^,ου, πίπτει.

Κατακόρυφον λέγεται καί τό επίπεδον έπί τού οποίου κεΐται. 
ή κατακόρυφος. Λάβε π. χ. βιυλίον δεδεμ,ένον ή /ονδρό/αρτον· 
(μουκαβα) καί κρά τνισον αύτό ούτως ώστε τό ήςεμοΰν νήμ.α, ή κα- 
τακόρυφος, νά άπτεται μιας επιφάνειας τού βιβλίου, vi κεϊνταί:
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■έπ̂  τής έπιφανείας σημεία τής κλωστής πλείονα του ενός. 'Η ε
πιφάνεια εκείνο, τό επίπεδον εκείνο είνε κατακόρυφον. Έάν μι
αρόν παρεκκλίνει της θέσεως εκείνος, τότε είνε ίυνατόν νά κεΐται 
,|πΙ τής επιπέδου $ν σημεΐον τής κατακορύφου ευθείας, αλλά θά 
κεΐται εν μόνον. Τότε τό επίπεδον ιινε πλάγιον*· ·»Δύνασαι νά 
οτρέψής τό επίπεδον άνατολικώτερον η δυτικώτερον καί πάλιν 
-βημεΐ« τής κατακορύφου γραμμής πλείονα τοϋ ενός νά έγγίζω- 
σιν αυ τό· θά είνε καί τότε κατακόρυφον τό επίπεδον. 
■Κατακόρυφα επίπεδα παρουσιάζύυσιν οι τοίχοι των οί/.ιών. Δο
κίμασα τε · · · ·  Διά τί οί οίκο^ομήσαντες αυτούς εφρόντισαν 
νά τοΐς ίώσωσι ίιεύθυνσιν κατακόουιοον:

Δός εις τούτο τά γο^ρόχαρτον θέσιν κατακόρυφον** **ΚαΙ 
εΐς τούτο*- *· Ac κατακόρυφοι εύθείαι εϊπομεν οτι εϊνε προς άλ- 
λ,ήλας παράλληλοι. Είνε και τά κατακόρυφα επίπεδα πάντως 
παράλληλα; Οί δύο άντικείμενοι τοίχοι τής αιθούσης είνε κατα- 
κόρυφοι καί παοάλληλοι· άλλ’ οί πλησίον άλλήλοιν είνε ρΐόνον 
κατακόρυφοι. Κράτησαν λοιπόν τά δύο αυτά τεμάχια του /ον- 

'•δροχάρτου κατακορύφως μόνον-· *» Κατακορύφως κτί παραλλή
λους. Κράτη σον τό Ιν κατακορύφως τό δ ’ ά'λλο πλαγίως καί 
σ/ηαάτιτον δι* αυτών γωνίαν·· · · Θές τό πλάγιον ουτω; υπό 
τό κατακόρυφον ώστε να σχηματισθώσι δύο γωνίας μία προς 
την δεξιάν σου χειρα καί μία πρός την άριστεράν σου. Είνε αί 

-δύο αύται γωνίαι ϊσαι; Τότε τό επίπεδον τό σχν.ματίζον μετά 
του κατακορύφου γοανίαν ορθήν εί’.ε ο ρ ι ζ ό ν τ ι ο ν .

Άφαίρε σον τό κατακόρυφον Θέσιν εχον επίπεδον καί κράττι· 
σον το οριζόντιον. Et; Sv οίονό'ήποτε σημεΐον αυτού στήσον κα
τακορύφως τό μολυβδοκόνδυλον. 'Από του σημείου Ικείνου χά- 
ραξον επί του οριζοντίου επιπέδου ευθείας κατά πάσας τάς δ ι
ευθύνσεις. * Εάν ό'ντοας είνε οριζόντιον τό επίπεδον, τό κατακο
ρύφως κρατούμενον (η έστημένον) μολυβδοκόνδυλον θά σχημα
τίζω ο ρ θ ή ν  γωνίαν μεθ* έ κ ά σ τ η ς των ευθειών εκείνων, 
θά είνε δήλ ή κατακόρυφος κάθετος επί τό επίπεδον. Τούτο δ* 
είνε τό κύριον γνώρισμα οριζοντίου επιπέδου,οτι ή κατακόρυφα; 
-είνε κάθετος επ’ αυτού, ή σχηματίζει ορθήν γωνίαν μεθ* έκάστης
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των διά του π ο δ  ός αυτής διερχομένων καί επί του έπιπέδου 
κειμένων ευθειών. ‘Οριζόντιον επίπεδον άποιελεϊ ή έϊευθέρα 
επιφάνεια τοΰ ήρεμοΰντος ύπατος. ‘Οριζόντια συνήθως είνε των 
τραπεζών ή πλάξ. Δύο οριζόντια επίπεδα η είνε παράλληλα ή 
άποτελοΰσίν tv επίπεδον.

Κεκλιμένον ή πλάγιον επίπεδον εινε εκείνο, τό όποιον ούτε 
κατακόρυφον ού’-ε οριζόντιον εινε. Πάσα επί τοΰ πλαγίου έπι· 
πέδου κειμένη ευθεία εινε καί αυτή πλαγία. Πάσα επί τοΰ ορι
ζοντίου επιπέδου κειμένη ευθεία είνε όριζοντία. Κίνε κατακό- 
φος καί πάσα έπΐ του κατακορόφου έπιπέδου κειμένη ευθεία; 
("Αν καλώ: ένόησαν οί Μ. τά διδαχθέντα θάπαντήσωσιν ότι 
ού πάσα ευθεία κειμένη κλπ.) Κρατήσατε τά άβάκιά σας όρι- 
ζοντίως. Κρατήσατε αυτά κατακορύφως. Ιίλαγίως.

Λόφοι βουνά, κοιλάδεΓ, πεδιάδες

Έάν τόπος τις, Ιχοιν αρκετήν όπωςδήποτε έκτασιν, εινε 
οριζόντιος, δέν ίχνι α ν ω μ α λ ί α ς  δηλ. υψώματα καί κοι
λότητας ^εινε ομαλό;) όπως εινε π. χ  · · · · (ό διδ. ρ,νημο- 
νεύει ή κ ιί δεικνύει παρακειμένην καί γνωστήν τοϊς μα- 
θηταΐ; πεδιάδα), ό τόπος αυτό; λέγεται κ ά μ π ο ς  η καλ- 
λίτερον π ε δ ι ά ς · · · · ΤΙ εί>ε λοιπόν τούτο:— Τοΰτο είνε μ ί α 
πεδιάς.— ΤΙ βλέπομεν είς τοΰχο τό μερος;— Εις τοΰτο τό μέ- 
ρο; βλέπορ,εν μ ί α ν  π ε δ ι ά δ α .  —'Όλη ή επιφάνεια τής ξη- 
ράς άπό π ε δ ι ά δ α ;  «ποτελεϊτα ι;--"Ο χι "Εχει και ύψώμα- 
τα καί κοιλότητας.— Βλέπεις κάνέν ύψωμα γύρω; Δεΐςον αύτό. 
Τά υψώματα δένέχουσιν όλα τό αύτό ύψος καί άναλόγως τοΰ 
δψους ονορ,άζονταί λ ο φ ί σ κ ο ι ,  λ ό φ ο ι ,  β ο υ ν ά, 0 ρ η. Λο· 
φίσκοι λέγονται τά οχι πολύ ύψηλάκαί μεγάλα υψώματα. Έ άν 
είνε υψηλότεοον τό ύψωμα λέγεται λ ό φ ο ς ·  β ο υ ν ό  ν, έάν 
εινε άκόρ,η υψηλότερον καί πλέον εκτεταμένο·/."Ορος είνε τό πολύ 
ύψηλόν βουνόν.Τό όρο; είνε συνήθως πολύ εκτεταμένον καί συνέ _ 
χεται μέ άλλα όρη. Τά βουνά καί τά όρη εχουσι περισσοτέρους 
βράχου; παρά χώρ.α. Οι λοφίσκοι καί οι λόφοι είνε συνήθως
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γ  ή λ ο φο ι, Καταλαμβάνετε την σημασίαν τής λέξεως γήλο
φοι;** •«•Γήλοφοι σημαίνει έκ γης λόφους, έκ χώματος λόφους* 
χωμ,ατοβούνια.

ΟΙ λόφοι ειπομεν οτι εινε υψώματα του εδάφους. Τό υψηλό- 
τερον μέρος του λόφου πώς δά τό όνομάσιομεν; Πώς όνομάζετα1 
τό υψηλότατον μέρος του σώματος του ανθρώπου;— Κορυφή.—* 
Θά εί'πωμ,εν λοιπόν καί περί του λόφου δτι εγε\ κορυφήν, ’Έ χε ι  
καί ή οικία κορυφήν; Δειζον τής οικίας εκείνης τήν κορυφήν· 
Ξεύρετε τί τής οικίας λέγεται κ ο ο φ ι α ς και 5ιά τί; Τό ύψη- 
λότατον μ,έρος του λόφου καί του βουνού λέγεται κορυφή, τό 
χαμηλότατον λέγεται π ρ ό π ο ^ ε ς .  Δϊΐξον τούς πρόπο^υς του 
ό'ρους εκείνου. Τό αεταξύ τής κορυφή; και των προπό^ων έδαφος 
εινε ή πλευρά τού βουνού ή ή κ λ ι τ ύ ς, Δεΐξον τάς κλιτύας 
τού βουνού εκείνου. Είπε κατά σειράν τά μέρη τού βουνού, ((Κο
ρυφή. πλευρά, πρόπο^ες.»— Μετά τού; πρόπο^ας τι έρχεται:— 
Ή  πενιάς.— Συχνά τω οντι μ.ετά τούς πρόποϊας έρ/εται μέ
ρος πεδινόν* αλλά είνε δυνατόν άντι*ρύ ενός βουνού νά είνε άλ
λο καί έκεϊ όπου -ελειώνουσιν οί πρόπο^ες τού ενός νάρχίζωοιν 
οί πρόπο^ες τού άλλου. ('Ο ί ιά  των παλαμών δεικνύει τήν 
τοιαύτη* 8ύο βουνών Θέσιν). Τί είνε μεταξύ αυτών των 8ύο βου- 
νών Θά ειπωμεν κατόπιν. Τώρα παραστήσατέ μ.οι $ιά των χει- 
ρών υμών ποίαν Θίσιν έχει ή πλευρά ή ή κλιτύς τού βουνού, είνε 
το αύτη; (κρατών τήν παλάμην δ Δ, κατακορύφως).— ”< >χι. - 
Τοιαύτη; (Κρατεί δρίζοντίως 6 Δ. τήν παλάμην). Ούτε.— Δεί
ξατε λοιπόν πώς είνε. (Οί Μ. κρατούσιτάς παλάμας κεκλιμένως) 
Είνε έξ ίσου κεκλιμέναι, εξ ίσου πλάγιαι ολαΐ αί πλ&υραί τού 
λόφου; ή δυτική π. χ. καί ή ανατολική αυτού τού λόφου; Είνε εξ 
ίσου πλάγιαι αί πλευραί όλων των λόφων, π. χ. εκείνου καί 
έκείνου; ΙΙότε άναβαίνομεν ευκολώτερον εις τήν κορυφήν ενός λό 
φου; εάν είνε περισσότερον ή όλιγώτερον πλαγία ή πλευρά; —. 
'Όσω πλαγιωτέρα είνε τόσω εύκολοι τέρα άναβαίνομεν.— Διά τί 
οί δρόμοι 5ιά τών δποίων άναβαίνομεν είς τά βουνά ίέν εινε 
ε ύ θ ε-ΐ ς αλλά σχημ-ατίζουσι πολλάς στροφάς; Δέν εινε πλαγιώ- 
τερος δ κατ' αυτόν τόν τρόπον κατεσκευασμένο; δρόμος παρά



*
τόν δρόμον τόν άγοντα κχτά γραμμήν ευθείαν άπό. τών προπό-, 
δων του όρου; είς την κορυφήν αυτού ; , . . . .  Τίς των-δύο give 
μακρότερος Τίνα των δύο προτιμώσιν otf πεζοπόροι καί
διατί Τίνα οΐ έπί άμα£ών ταζειδεύοντες ;........

Λόφος μεμονωμένος σπανίως εύρίσκεται. Ως επί τό πλεΐστον 
εκεί όπου υψοΰται λόφος θά είνε καί άλλοι η κατά σειράν, καί 
τότε είνε λ ο φ ο σ τ ο ι χ ί α ,  η σωρηδόν, και τότε είνε' 
σ υ σ τ  ά ς ,λ  ό φ ω ν ,

Τά ΰδατα της βροχής της πιπτούσης επί των άποτελούντων 
συστάδα λόφων ρεουσι διά μέσου των προπόδων των λόφων εν
τός κοίτης οφιοειδούς η έλικοειδοϋς, συναντώντας δε πολλάκις 
μ ετ’ .άλλων ρυάκων κατερχομένων έξ άλλων λόφφ»ν καί ρεβυσιν 
εις χαμηλότερα μέρη, αποτελούνται δ ' ούτω χ  ε ί μ α ρ ρ ο ί,·> 
δηλ. μικρά ποτάμια, έν οίς υπάρχει καί ρέει ύδωρ συνήθως μετά· 
βροχήν, Μετά του ύδατος των χειμάρρων συμπαρασύρεται %κ\ 
,χώμα άπό των κλιτύων καί των προπόδων τών λόφων, καί λι
θάρια, ταΰτα δέ, άν είνε καί πέραν των λόφων κατωφερής ό- 
τόπος καί πολύ τό ύδωρ, φέρονται και ε(ς ταπεινότερα σημεία, 
συντελούσε δ ’ είς πληρωσιν της κοίτης και έκχείλισιν των χεί
μαρρων καί καταπλημμύρησιτ των πεδιάδων καί καταστροφήν 
των έν αύταΐς φυτών, δρόμων και γεφυρών. Πρός αποφυγήνί 
ΊΜούτων δεινών πρέπει νά συντελώμ&ν εις διακόσμησιν των λό
φων διά δένδρων, η τουλάχιστον νά άφίνωμεν νά αναπτύσσον
τα ι τά  επ’ αυτών αύτοφυώς βλαστάνοντα καί νά μή καίω μεν, 
4κριζώμενη άφίνωμεν τάς αίγας νά τρώγωσι. ’Εάν οί λόφοι κα
λύπτονται υπό θάμνων καί δένδρων,αί ρίζαι αυτών συγκρατουσι 
τό χώμα,τό φύλλωμα αύτών δέν άφίνει νάπίπτνι επί του εδάφους 
μεθ’όρμήςτής ραγδαίας βροχής τό ύδωρ, αλλά έλαττούται ή σφο-,! 
δρότης καί ραντίζεται τό έδαφος διά σταγονιδίων του ύδατος δι- 
ερχομένου διά του φυλλώματος ώς διά κόσκινου. ( Ό  διδάσκαλος, 
Υπομίμνησκειτό παράδειγμα του άνθοκόμου άρδεύοντος τάάνθύλλια 
διάποτιστηρίου,φέροντος είς τό άνωάκρον του βραχίονος,δι’ού έκ- 
χύνεται τό ύδωρ, πώμα διάτρητον.Τό διά τών οπών εκείνων δ ι-
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ερχόμενον ύδωρ πίπτει ώς δρόσος ούτως είπειν επί των τρυφ ερά  
ανθυλλίων καί δέν βλάπτει αυτά ώς τό διά μιας έν αφθονία χυ-. 
νόμενον ύδωρ.) Βλέπετε λοιπόν δτι ανόητα πράττει ό γεωργός ή. 
μεταποιών είς αγρούς πλευράς λόφων καλυπτομένας υπό αυτο
φυούς βλαστήσεως καί ό ποιμήν ό κ»ίων τούς Θάμνους ίνα βλά
στησή ά ντ’ αυτών πόα πρός νομήν των ποιμνίων. Τό χώμ« 
τού λόφου Θά έκπλυθνί μετά πάροδον ολίγων ετών κα'ι ούτε δ 
γεωργός θά έχω άγρόν ούτε ό ποιμήν χλόην διά τά  ποίμνια. 
(Όσονδηποτε συχνά κα'ι αν διδάσκγ) τά  περί ώφελείας των δα
σών ο διδάσκαλος τούς χωρικούς μαθητάς* όσονδηποτε συχνά 
και άν επαναλαμβάνω τά  τοιαυτα μαθήματα, δέν φθάνει είς 
ύπερβολήν. Άναγκαιον μάλιστα είνε b εν χωρίω διατριβών δι
δάσκαλος νά διαδίδη τοιαύτας άληθείας, επ ’ εύκαιρί^, καί είς 
ηλικιωμένους χωρικούς.)

Β ο υ ν ό ν. Τό όνομα τούτο δίδομεν είς υψώματα γης έ- 
χοντα πλέον ή 200 μ. υπέρ την πέριζ χώραν ύψος. Είπατέ μοι 
τίνα τών περί τό χωρίον ημών γηίνων υψωμάτων εινε λόφοι 
καί τίνα βουνά. . . Δ ιά τί ώνομάσατε εκείνο τό ύψωμα λό
φον; . . "Ολοι οί λόφοι είνε γήλοφοι; . . . Ύπάρχουσι καί 
βουνά έκ χώματος μόνον συγκείμενα, ώς ύπάρχουσι λόφοι; . . . 
Καί άν ύποθέσωμεν δτι ύπήρχέ ποτέ τοιούτο βουνόν, θά συνε- 
κρατεϊτο τό χώ μα επί κλιτύων τόσον κατωφερών ; . . . Δέν 
θάπεγυμνουντο τ ’ άνώτερα τουλάχιστον καί άποτομώτερα (άνω- 
φερέστερα) μέρη ; . . . Διά τούτο βλέπομεν συνήθως όρη πε
τρώδη καθ’ ολοκληρίαν ή κατά τό πλεϊστον. Τό πιθανώτερον δ ’ 
είνε οχι δτι ύπηρχε κεκαλυμμένη διά χώματος καί ή κορυφή καί 
σύν τώ χρόνω έςεπλύθη τό χώμα καί κατήλθε χαμηλότερα, 
άλλ’ δτι άπό τών πετρωμάτων, άπό τών λιθωδών συστατικών 
τού όρους, άποσαθρωθέντων έπληρώθησαν αί σχισμαί καί αί κοι
λότητες τού λίθου καί έπ’ αυτών έβλάστησαν τά πρώτα φυτά.

Βουνά κατά σειράν κείμενα άποτελοΰσι βουνοστοιχίαν. Βουνά 
κείμενα σωρηδόν πλησίον άλλήλων άποτελοΰσι συστάδα βουνών.
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Σειραί ή συστάδες βουνών πολύ υψηλών καί κ α τ’ εξοχήν 
πετρωδών λέγονται "Ο ρ η. ’Ονομάσατε δρη τινά γνωστά ύμίν.

Ποια είνε ή διεύθυνσή τούτου του ορούς καί ποία ή του άλ
λου ; . . . Ποιον είνε υψηλότερου ; . . . Είνε γυμνά ή σύ-* 
δένδρα; Ποια είδη δένδρων έπικρατοΰσιν εις τούτο τό δρος καί· 
ποια εις εκείνο ;

ΊΤί είνε κορυφή ορούς ; . . . Τ ί λέγεται ράχες ; . Τ ί . υπώ
ρεια; . . . Κ αθ’ δλον τό μήκος της ράχεως έχει τό όρος τό αύτό 
ύψος ; · . · Έ άν ο{ άνθρωποι θε'λωσιν άπό τής μιάς κλιτύος 
ύπερβάντες την ραχιν νά μετκβώσιν είς την άλλην, τίνα οδόν , 
προτιμώσι, την διερχομένην διά των ύψηλοτέρων σημείων της 
ράχεως η τήν διά τών χαμηλοτέρων ; . . . Διά τ ί ; . . . Τά 
χαμηλότερα έκείνα μέρη της ράχεως της οροσειράς λέγονται 
Π ύ λ α u Διά τ ί έδόθη αύτό τό όνομα ; . . . Λέγονται καί 
Υ π ε ρ β ο λ ή  ό ρ ο υ ς .  . . Βρέχει καί είς τάς κορυφάς τών 
υψηλών όρέων τόν χειμώνα, δταν βρέχη είς τάς πεδιάδας ; . . . 
Παρατηροΰντες δτι εκεί χιονίζει ένφ είς τάς πεδιάδας βρέχει, 
παρατηρουντες πρός τούτοις δτι καί τό θέρος είς τας κορυφάς τών 
πολύ υψηλών όρέων διατηρείται χιών, τί συμπερκίνομεν *, . . . 
Επειδή είνε ψύχος, πίπτει έκεΐ χιών, ή έπειδή πίπτει χιών είνε 
ψύχος ; . . · Βεβαίως επειδή βλέπομεν χιόνα επί τής κορυφής 
όρους τινός συμ~εραίνομεν, καί χωρίς νά άναβώμεν έκεΐ, δτι είνε 
ψύχος, ή θέα τής χιόνος είνε δ Γ η μ ά ς  μ ι 'α  ά π  ό δ ε ι- 
ξ ι ς τού έκεί ψύχους* δεν είνε αιτία τού ψύχους. Τό ψύχος 
σχετίζεται πρός τό ύψος τής κορυφής. Έ κ  δύο κορυφών του αυ
τού όρους πίπτει περισσοτέρα χιών έπί τής χαμηλοτέρας ή επί 
τής ύψηλοτέρχς ; . . . Συμβαίνει έν τούτοις ενίοτε ή έπί τής 
ύψηλοτέρας κορυφής χιών νά τακή ταχύτερου ή ή έπί τής χαμη
λοτέρας, διότι είνε ή πρώτη περισσότερον έκτεθειμένη πρός 
μεσημεριανή εις θερμού άέρ.ς ρεύμα·

Είπομεν πρό ολίγου δτι τό ψύχος είνε αιτία τής είς χιόνα 
μετατροπής τής βροχής έπί τών υψηλών κορυφών. Τούτο είνε α
ληθές, άλλ’ ωσαύτως αληθές είνί, δτι ή πεσούσκ χιών συντελεί
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εις τό νά μή ύψωθή ή θερμοκρασία- συντελεί είς τήν παράτασιν 
του δροσερού καιροϋ κατά τό έαρ. Οί άπό των χιονοσκεπών ό
ρέων πνέοντες άνεμοι έρχονται εις τάς πεδιάδας δροσερώτεροι. 
"Αν προηγήθη του έαρος χειμών ψυχρός και ξηρός καί δεν έπε- 
σεν έπί των όρέων άφθονος χιών, κατά τό έαρ πνέουσιν όχι σπα- 
νίως θερμοί άνεμοι, αν δ ’ έπεσεν άφθονος χιών καί παρέμεινε,. 
δέν είνε φόβος νά μαράνωσι τα σιτηρά πνοαί λιβός. Μία λοιπόν 
ευεργετική των όρέων έπίδρασις είνε b συγκερασμός, ή μετρίασις 
τής υψηλής θερμοκρασίας κατά τάς θερμάς ώρας του έτους.

Ή  επί των όρέων χιών τήκεται διά τής θερμότητος βραδέως 
καί τό έκ τής τήξεως ύδωρ άπορροφάται κατά μέγα μέρος υπό 
του ύπό την χιόνα εδάφους καί εξέρχεται κατωτέρω ώς πηγή. 
"Λν τό υπό την χιόνα έδαφος είνε έκ σκληρού, λίθου, τό ύδωρ 
δέν άπορροφάται, αλλά φέρεται επί τής έπιφανείας του έδάφους 
εις χαμηλότερα μέρη, πάντως όμως βραδύτερον του ύδατος τής 
βροχής κινείται καί ούτω προλαμβάνονται αί πλήμμυραι άφ’ 
ενός, διότι δέν κατέρχεται άθρόον είς τάς πεδιάδας βλον τό επί 
των κλιτύων των όρέων πίπτον ομβριον ύδωρ, καί ή κατά τό θέ
ρος λειψυδρία άφ’ ετέρου. *Αν δέν έπιπτε χιών καί τηκομένη 
κατά μικρόν δέν διηθείτο καί άπεταμιεύετο είς τάς ύπό τήν επι
φάνειαν του έδάφους, δεξαμενάς, πολλαι- πηγαί ύδατος θά έστεί- 
ρευον καί έλάχισται εκτάσεις γής θάήρδεύοντο τό θέρος. (Βλ. περί 
παγετώνων ή κρυσταλλοπάγων.)

Διά των πολλών δένδρων των φυομένων επί των κλιτύων πα- 
ρέχουσιν ωσαύτως ώφελείας πλείστας τοίς άνθρώποις τά  όρη. 
(Βλ. περί δάσους).

Ά ηρ υγιεινότερος ή ένταίς πεδιάσιν. Άμυντήριον των πολεμίων.
Μικρά έκτασις έδάφους κατά τό μάλλον καί ήττον όμαλοΰ με

ταξύ όρέων ή άλλων υψωμάτων κεκλεισμένη λέγεται κ ο ι λ ά ς. 
Είς τάς κοιλάδας καταβιβάζονται διά των όμβριων ΰδάτων από 
των κλιτύων των όρέων φύλλα, κλαδίσκοι καί ρίζαι φυτών επ ’ 
αυτών φυομένων καί έκεΐ σήπονται. Αί κοιλάδες ώ; έπί τό πλεΐ- 
στον προφυλάσσονται άπό ανέμων διά τών υπερκειμένων όρέων;
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Α ί κοιλάδες αρδεύονται διά των άπό των όρέων κατερχομένων ύ- 
δάτων. Διά τούτους τούς λόγους εινε συνήθως εΰφορώταται.

Ά λ λ ’ οχι σπανίως συμβαίνει νά λιμνάζωσιν ΰδατα έντός κοι
λάδων καί άν δεν λαμβάνεται φροντίς περί άποστραγγισμου αυ
τών εϊνε ή εν αύταΐς διαμονή βλαβερωτάτη τοΐς άνθρώποις.

ΑΓ Ρ ΟΙ ,  α ε ι κ α ν ε : ·  α α ε η
ΙΙορευόμενοι άπό του σχολείου κατά τινκ οίανδήποτε διεύθυν- 

σιν (Ά ν  τό σχολείου κεΐται είς τό άκρον ή εζω του χωρίου η  
τής πόλεως, ή άν ορίζεται ύπό θαλάσσες ή λίμνης ή ορούς ή πό
λις, βεβαίως ό διδάσκαλος Θά μεταχειρισθή άλλην έκφρασιν) βα- 
δίζομεν επί όδοΰ (ή πλατείας) καί εχομεν δεςα  καί αριστερά οί- 
κίας καί κήπους. Ά λλ’ ή σειρά των κήπων καί των οικιών δεν 
εκτείνεται επ’ άπειρον. Ε κ ε ί όπου δεν είναι πλε'ον οίκίαι, πέραν
του άκρου του χωρίου ημών, τ ί είνε ; .......  Έκεϊναι αί εκτάσεις
τής γης, *ί όποΐαι άροτριώνται καί σπειρόμεναι παράγουσι σί
τον, κριθήν. άραβόσιτον, ονομάζονται, ως είπετε, χωράφια ή 
άγροί. Ά ν  είς τάς εκτάσεις αύτάς φυτεύωντχ*. δένδρα, Θάμνοι, 
λάχανα καί άνΘη, δεν λέγονται πλε'ον άγροί, άλλά κήποι, καί εί
νε συνήθως περιφραγμένοι. Διά τί ; ....... (Βλ. σελ. 48).

Πλήν τών αγρών καί τών κήπων ύπάρχουτι καί τόποι, τούς 
όποιους καλύπτουσι κλήματα αμπέλου ή έλαΐαι. Πώς δνομά- 
ζονται ούτοι : ....... Οί άγροί, οί κήποι, οί άμπελώνε; καί οί ε
λαιώνες καλλιεργούνται κατά τό μάλλον καί ήττον υπό τών άν- 
Θρώπων. Ά λλά δεν ύπάρχουσι καί τόποι, τούς οποίους ελάχι
στα ή ουδόλως καλλιεργούσιν οί άνθρωποι ; ....... Τάς άκαλλιερ-
γήτους εκτάσεις τής γης διακρίνομεν είς είδη. Έ κτασίς τις γης 
δυνατόν νά είναι άμμώδης ή πετρώδης καί νά μή παράγω σχε
δόν τίποτε. ’Επί άλλων γαιών φύονται μικρά φυτά διάφορα χω
ρίς νά σπείρν) αύτά ό άνθρωπος, (χλόη, άγρωστις, χαμαίμηλα, 
μήκωνες, ραδίκια, εύζωμα (ρόκα ή ζούματα), καυκαλίδες (καυ- 
καλήθραι), τριφύλλια, σόγχοι (ζοχοί), λάπαθα, άκανθαι καί άλ-
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λα άγριοε χόρτα. Είδη τινά τούτων καλλιεργούνται και έν τοίς 
κήποις, ώς π .χ . τά  ραδίκια καί τότε πρός διάκρισίν άπό τών α
γρίων λέγονται κ η  τ ε  υό  ρ  ε ν α η κ η π  α ΐ α ή καί ή
ρε ε ρ α. Τα μικρά αυτά φυτά τά  φυόμενα είς άκαλλιεργήτους 
γαίας δεν χρησιμεύουοι διόλου Έκεΐ βόσκουσι πρόβατα,
βόες, ίπποι, όνοι κλπ. —  Δεν θά Ικέρδιζον περισσότερα οί άν
θρωποι, αν έκαλλιέργουν τάς γαίας αύτάς καί έφύτευον η εσπει- 
ρυν ; . . . . . .  Είνε αληθές ό'τι ύπάρχουσι καί τόποι χρησιμεύαντες
είς βοσκήν κτηνών, οί όποιοι άν έκαλλιεργοΰντο θά έδιδον μεγα- 
λείτερον εισόδημα ώς άγροί η ώς κήποι, η ώς άμπελοι, η ώς 
ελαιώνες, καί δεν καλλιεργούνται, αλλά μενουσι χέρσοι διότι εί
νε έλλειψις εργατικών ανθρώπων η έλλειψις χρημάτων δι ’ αγοράν 
σπόρων, εργαλείων κτλ. Έ ν Θεσσαλίοι π .χ . ύπάρχουσι τοιοΰτοι 
τόποι- άλλά συνήθως χρησιυ.οποιοΰσιν εις βοσκήν κτηνών τόπους 
ή πολύ άγονους ή βαλτώδεις. Τοιούτους τόπους δεν συμφέρει νά 
καλλιεργώσιν οι γεωργοί καί άφίνουσιν αυτούς διά τά  κτήνη των. 
’Ονομάζονται δ ’ οί τοιοΰτοι τόποι λ ε ι μ ώ ν ε ς  ή λ ε ι β ά -  
δ ι α.

Μεγάλαι όπως δήποτε έκτάσεις γης κατεχόμεναι υπό αυτο
φυών δένδρων, θάμνων καί θαμνίσκων δεν ονομάζονται λειμώνες 
ή λειβάδεια, άλλά δ ά σ η .  Έ ν  πολλαΐς χώραις φροντίζουσιν οί 
άνθρωποι νά άναπτυχθώσιν επί άκαλλιεργήτων πρότερον τόπων 
δάση. Τ ί διαφέρει δάσος λειβαδιού καί τί κήπου ; . . . .  Ποια δέν
δρα εύρίσκονται είς τά δάση ; ....... Γνωρίζετε δάσος κείμενον
πλησίον του χωρίου ημών ; Έ κ  τίνων κυρίως δένδρων άποτε-
λεϊται ; .......  *Αν μεγάλη εκτασις γ?ίς κατέχεται υπό έλαιών,είνε
δάσος ; . . .

Είς τά  δάση είνε δυνατόν νά έ π ι κ ρ α τ  ή έν είδος δέν
δρων. τούτο είς εκείνο τό δάσος καί άλλο είς άλλο, άλλά συνή
θως δέν άποτελεΐται τό δάσος άποκλειστικώς έξ ενός είδους 
δένδρων. Μεταξύ πευκών βλέπομεν π. χ . πρίνους, σχοίνους 
κλπ. Έ ν  Έ λλάδι συνήθως τά  δάση άποτελοΰνται έκ πευκών, ή 
έλατών, καστανεών ή δρυών, Τά δάση τών πευκών φθάνουσι



χολλ*χοΰ αέχρι τής παραλίας, τα  των έλατων ttve ιίς υψηλό- 
τέρα μέρη. Βλέπετε καί εις τών υψηλών όρέων τάς κορυφάς δά- 
βη ; ....... "Ενεκα τοΰ ψύχους $έν προκόπτουσιν έκεϊ επάνω δένδρα.

Είς τούς κήπους παρατηρείτε ότι τά  δένδρα φυτεύονται δχι 
πολύ πλησίον άλλήλων. Γνωρίζετε διατί ; .......  Διά νά είνε λοι
πόν εύκολος ό άερισμός όλων των κλάδων του δένδρου καί ή 
των ηλιακών ακτινών έπίδρασις επί τών φύλλων τών δένδρων, 
φυτεύονται τά  δένδρα όπωσουν μακράν τό εν τοΰ άλλου καί εξ 
έκάστου δένδρου κλαδεύονται κλάδοι έκ τών έν τφ  μέσιρ τών 
 ̂άλλων ευρισκομένων, μερικών δέ και φύλλα άφαιροΰνται. Ταυτα 
πάντα γίνονται είς τούς κήπους, τούς έλαιώνας. τούς πορτοκα
λεώνας τη φροντιδι τών ανθρώπων. Ά λλ  ’ είς τό δάσος δεν φυ- 
τεύουσιν άνθρωποι τά  δένδρα καί δεν είνε ώρισμέναι αί μεταξύ 
τών δένδρων άποστάσεις. Π ώ; πολλαπλασιάζονται εκεί τά δέν
δρα ; ........ *Αν όλων τών εν τίνι δάσει δένδρων οί καρποί, π ί-
πτοντες είς τό έδαφος, βρέχόμενοι υπό τής βροχής καί θερμαι
νόμενοι ύπό του ήλιου έβλάστανον καί έγίνοντο δένδρα, ώς γ ί
νεται έν τοίς υπό τών ανθρώπων συντηρουμένοις φυτωρίοις, τά
δάση θα ήσαν πυκνότατα. Διατίδέν είνε ; .......  Είνε δυνατόν
ύπό μίαν μεγάλην δρΰν νά προκόψωσιν άλλα ι30-40-100 μικραί; 
Ή  μεγάλη, ή μήτηρ, δέν εμποδίζει α π ’ αυτών καί τόν άέρα
καί τό φώς ; ......... Διά τούτο δέν βλέπομεν ύπό τάς μεγάλας
δρυς άλλας δρυς, ούτε ύπό τάς ελάτας άλλας έλάτας, καί διά 
τούτο ύπάρχουσι διαστήματα κενά μεταξύ τών δρυών καί τών 
ελατών. Ά λ λ ’ αν δέν είνε δυνατόν υποκάτω ααί πλησίον δρυών 
νά ζήσωσιν άλλαι δρυς, ζώσιν εκεί άλλα φυτά, τά  όποια δέν 
χρειάζονται τόσον άέρα, τόσον φώς καί τόσον τόπον, όσον χρειά
ζονται αί δρυς. Τουναντίον μάλιστα έχουσιν ανάγκην τής προσ- 
στασίας καί τής συνδρομής τής δρυός.Ή δρυς προστατεύει αυτά 
άπό τής ορμής σφοδρών ανέμων, άπό τής υπερβολικής θερμότη- 
τος τού ήλίου* τής δρυός ή σκιά διατηρεί την άπαιτουμένην υ
γρασίαν* είς τής δρυός τόν κορμόν ίσως στηρίζονται ή περιπλέκον
ται* τής δρυός τά  φύλλα πίπτοντα είς τό έδαφος καί σηπόμενα
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λνπαίνουσι την γην κ*ί δύνανται τά  υπό τήν δρΰν>φυτά·εκ το θ', 
λιπάσματος αύτοΰ νά λαμβάνωσι τό πλεΐστον της τροφής των. 
Ούτω βλέπομεν δτι τά  μεταξύ των μεγάλων δένδρων,των ^ρυών 
λ .χ . διαστήματα δεν εινε εντελώς κενά,ενίοτε μάλιστα είνε τόσον 
πυκνά τά  μικρότερα εκείνα φυτά (δενδρύλια θάμνοι καί θαμνι- 
■σκοι) ώστε εινε δύσκολος ή διχβασις. Ά ν  ή δρυς δεν έπιτρέπγ 
εις τούς απογόνους της (τάς εκ των καρπών της φυομένας νέας 
δρυς) νά ζήσωσι πλησίον της, επιτρέπει εις πολλά άλλα φυτά νά 
ζώστν εκεί, καί σπουδαίως βοηθεϊ αυτά. Καί επ ’ αύτοΰ του. 
κορμού καί Ιξ αύτοΰ τοΰ χυμοΰ ενός μεγάλου δένδρου ζώσι φυ
τά, τά  λεγάμενα π ,α  ρ ά σ ι τ  α. Εις τά  δάση ζώσι καί χάμ-
πολλα ζώα. 'Ονομάσατε' τινα εξ αύτών......... Διατί έκαστον τών·
ειδών τούτων τών ζώων κατοικεί εις τά  δάση ;

Χρησιμότης τών δασών. (Περί τοΰ ζητήματος τούτου ο διδά
σκαλος δεν όμιλεΐ μόνον κατά την διδασκαλίαν του μαθήματος 
τούτου, άλλα πάσης ευκαιρίας δράττεται, όπως καταστήσν) τούς 
μαθητάς ικανούς νά έκτιμήσωσι τήν αξίαν τών δασών καί άγα- 
πήσωσιν αυτά).

Ά πό τών δασών προμηθευόμεθα ξύλα και ξυλάνθρακας πρός /  
θέρμανσιν τών οίκιών, παρασκευήν τών φαγητών καί θεραπείαν 
άλλων αναγκών.

(Ά πό τών δασών προμηθευόμεθα ξυλείαν πρός στέγασιν τών 
οίκιών, ναυπήγησιν πλοίων κλπ. Ά πό τών δασών προμηθευό
μεθα τροφάς διά τά  κτήνη ημών (βαλανίδια διά τούς χοίρους, 
χλόην διά τά πρόβατα, χλόην καί βλαστού; δενδρυλλίων διά τάς 
αίγας. Εις δάση ζώσι λαγωοί, έλαφοι, αγριόχοιροι καί πλεΐστα 
είδη πτηνών χρησίμων τώ άνθρώπω. Ά πό δασικών φυτών προ
έρχονται ούσίαι χρήσιμοι εις τήν βιομηχανίαν (π .χ . δεψικαί καί. 
βαφικαί). Τά δά«η στολίζουσι τον τόπον, καθιστώσι υγιεινόν (βλ. 
καί σελ. 52) καί δροσερώτερον τον άέρα. Διά τά  δάση α! βρο— 
χα ί εινε συχνότεραι, όλιγώτερον ραγδαϊαι καί επομένως ώφελι- 
μώτεραι. Διά τά  δάση συγκρατεΐται τό όμβριον ύδωρ εις τάς 
πλευράς τών όρέων,αποστραγγίζεται είς τό έδαφος καί τρέφονται.
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ι(ς χαμηλοτέρους τόπους πηγαί ύδάτων άρδεύουσαι την χώραν· 
κατά τό θέρος καί θεραπεύουσαι ποικίλας άνάγκας του ανθρώπου..

(Πολλά των άνωτέρω μνημονευομένων γνωρίζουσιν οί μαθη- 
ταί, καί πρέπει αυτοί ν' απαριθμώσωσι τάς ώφελείας, άς πάρε-* 
χουσι τά δάση τώ άνθρώπω).

Τάς πολλά; καί ποικίλας ώφελείας των δασών άναγνωρίζον- 
τες σήμερον οι πολιτισμένοι λαοί, οχι μόνον τά  υπάρχοντα δάση 
φυλάττουσι καί περιποιούνται, άλλά καί περί άναπτύζεως νέων 1ν· 
τόποι;, ένθα δεν ΰπήρχον πρότερον, φροντίζουσι.

Τό άνώτερον στρώμα τοΰ εδάφους η καλύπτεται υπό οικιών, 
οδών, κηπαρίων, αυλών κτλ. (χωρία καί πόλεις) η καλιεργούμε-- 
νον υπό τών άνθρώπων παράγει δημητριακούς καί άλλους καρπούς· 
(άγροί, κήποι, αμπελώνες, ελαιώνες) η χωρίς νά καλλιεργήται ύπ* 
άνθρώπων παρέχει εις τα κτήνη πόας αυτοφυείς βοσκήν (λειμώνες), 
καί τρέφει άγρια δένδρα παρέχον τώ μέν άνθρώπω πολυτίμους 
ευεργεσίας πλείστοις δέ ζώοις τροφήν καί ενδιαίτημα (δάση). 
Ά λλά  πολλαχου το έδαφος ούτε άκαλλιέργητον παρουσιάζει λόγου, 
αξίαν βλάστησιν ούτε νά καλλιεργηθή είνε δυνατόν, διότι είνε 
πετρώδες καί ξηρόν ή αμμώδες καί τελείως άνυδρον. Τοιαυται. 
όλως άγονοι εκτάσεις γης, εάν είνε μεγάλαι, πολύ μεγάλαι, ό-- 
νομάζονται έ ρ η μ ο ι .  Έ ν  τή 'Ιερά ίστορί^ έμνημονεύθη συ
χνά ή λέξις έρημος. Περί τίνων προσώπων γινομένου λόγου 
Τής ερήμου τό έδαφος άλλοτε μέν άποτελεϊται έκ σκληρών πε-, 
τρωμάτων, άλλοτε δέ καλύπτεται υπό μικροτέρων λίθων ή λε
πτής άμμου. "Οταν δ’ είνε κεκαλυμμένον ύπό λεπτής άμμου, ή, 
δεν παρουσιάζονται μεγάλαι κατά τό ύψος άνωμαλίαι καί τότε 
φαίνεται ή έρηαος ώς ηρεμούσα θάλασα, ή ή άμμος σχηματίζει, 
σωρούς οχι πολύ υψηλούς καί ομοιάζει ή έρημος πρός θάλασσαν 
τρικυμιώδη. Ή  άμμο; αύτη, λεπτή καί ξηρά, είνε λίαν ευκίνη
τος, (βλ. τά  περί καμηλού) καί οσάκις άνεμος φυσά, άνυψοΐ, 
καί στροβιλίζει μεγάλην αυτής ποσότητα, σκορπίζων τούς υπάρ
χοντας σωρούς (λοφίσκους) χα ί «νχσχηματίζων τοιούτους αλλα
χού, άφανίζων τά τυχόν υπάρχοντα ίχνη διαβάσεως άνθρώπων.
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. i
' I καϊαφώ ν, έκτυφλών σχεδόν τούς οδοιπόρους καί δυσχεραίνων την

| ' «ναπνοην ανθρώπων καί κτηνών. Ούτε σκιά ούτε ύδωρ υπάρχει
προς σωτηρίαν αΰτών. Δυστυχία είς τόν οδοιπόρον, δστις διά 

j ' τοιούτων τόπων διέρχεται.!!! ’Αλλά, θά έρωτήσητε βέβαια, τ ί
! .. ζητών διέρχεται διά τοιούτων τόπων, καί πώς εινε δυνατόν νά

διέλθτι τις σώος καί άβλαβης, άφού eivxt τόσοι κίνδυνοι καί τό - 
'σον μακραί αί πορεΐαι διά τόσον εύρειών έρημων ; ’Ενίοτε έν μέ- 
σφ της έρημου εΰρίσκο/ται μικραί έκτάσεις γης, ώς νησίδια έν ώ- 
κεανώ, εχουσαι ύδωρ καί βλάστησιν άφθονον, eStcjc φοίνικας καί 
άκακίας. Οΐ τοιουτοι τόποι ονομάζονται ο ά σ ε ι ς  καί κατοι- 
κοΰνται. Πώς ευρέθη έκεΐ τό ύδωρ ; Δεν είνε δύσκολου νά φαν- 
τασθητε (οΐ μαθηταί ίσως έξ αυτοψίας γνωρίζουσιν) δτι κατά 
την κοίτην, δ ι’ ής ρέει τό ύδωρ ρύακος η ποταμίου, φέρεται 
που καί συνάγεται άμμος άφθονος, τόσον άφθονος, ώστε πληροί 
.μέρος της κοίτης. Ή  άμμος αύτη, τό έμπόδιον τούτο, θ’ άνα- 
:χόψη την ροήν του ύδατος καί θ’άναγκάσιρ αυτό ν’ άλλάξτ) διεύ- 
ά)υνσιν η τόύδωρ θά ρέν) διά της αύτής κοίτης υ π ό  την άμμον; .

‘Γποθέσατε δτι ή άμμος δεν κρύπτει τό ύδωρ είς μικράν 
μόνον άπόστασιν, άλλ’ δτι παρακολουθών τις τόν ρούν τού πο
ταμίου καί βαδίζων έπι ώρας βαίνει έπί άμμου, υποκάτω τής ο
ποίας ρέει τό ύδωρ τού ποταμίου, καί 8τι είς έν μέρος έκλι^ού- 
σης τής άμμου, αναφαίνεται τό ύδωρ έν τή κοιλότητι, έν ^ ή 
-κοίτη. "Ας ύποθέσωμεν ακόμη δτι ή άμμος καλύπτει τό ύδωρ 
τού ποταμίου ά π ’ αΰτών τών πηγών καί δτι ό δδοιπόρος ό έπί 
τής άμμου έπί ώρας βαδίζων ήγνόει, δτι έπί κοίτης ποταμίου 
πεπληρωμένης άμμου έβάδιζεν. *0 οδοιπόρος ούτος φθάνων είς 
τόν τόπ ν, ένθα τό ύδωρ έπαυσε καλυπτόμενου ύπό τής άμμου, 
νομίζει δτι τό ύδωρ άναβλύζει έκεΐ, αγνοεί δ ’ δ'τι καί υψηλότερα 
άκόμη, άν άφιρρεΐτο άμμου στρώμα βαθύ, θ ’ άνέβλυζεν ύδωρ. 
Ούτως εννοείτε, πιστεύω, δτι αί οάσεις είνε κοιλάδες ποταμών, 
ώντό ύδωρ εύρίσκεται κατά τό πλεΐστον ύπό την επιφάνειαν 
τής γής. Διά νά φθάσωσιν είς οάσεις ή διά νά μεταβώσιν άπό 
^χώρας κατοικουμένης είς άλλην χώραν Ιπίσης κατοικουμένην

»i



μεταξύ τών όποιων παρεμπίπτει έρημος, έπιχειρουσι πολλάκις οί 
άνθρωποι πορείας δ ι’ έρημων, άλλ' ουδέποτε ολίγοι η είς μόνος. 
Συνήθως πολλοί καί έπί καμηλών. (Βλ. τά  περί χαμηλού.)

Μεγάλη έρημος είς τχ βόρεια της ’Αφρικής είνε ή Σαχάρα. 
Έ χει δι’ άρτεσικνών φρεάτων έδημιουργήθησαν οάσεις τινές. ( Ό  
διδάσκαλος γνωρίζων τΐ εχουσι διδαχθή καί τΙ άγνοουσιν ετι οί 
μαθηταί, θά κρίντρ άν θά μνημονω*θώσι τά  άρτεσιανά φρέατα, ή 
’Αφρική, η Σαχάρα κ .λ .π ).

*

η a n  as m o i m  tot i n r u n
ΙΙολλάς ώρας τής Ημέρας διερχόμεθα καί σείς καί εγώ εν τφ  

σχολείιρ* τάς υπολοίπους ώρας της ημέρας καί την νύκτα που 
μ,ένομεν ; . . . *Όλοι σείς είς την αύτην οικίαν κατοικείτε ; . . .

Έκαστος έ£ υμών κατοικεί κατάμονος είς μίαν οικίαν ; . . .
Είς τά  χωρία καί τάς μικράς πόλεις αληθώς τούτο συμβαί

νει* έκάστη δηλ. οικογένεια κατοικεί είς μίαν οίκίαν. Ά λλ’ είς 
τάς μεγάλας πόλεις είνε έκτισμέναι καί μεγάλαι οίκίαι εχουσαι 
δύο καί τρία πατώματα. Ε κεί συχνά εν μι£ οίκία κατοικουσι 
δύο τρεις οίκογένειαι, έκάστη είς πάτωμα χωριστόν. Πολλάκις 
δύο τρεις οίκογένειαι κατοικουσιν είς την αύτην οίκίαν καί είς τό 
αυτό πάτωμα. Τότε εν ή δύο δωμάτια κατέχει μία οίκογένεια 
καί εν η δύο άλλη-

Έ κ  τίνων υλικών οίκοδομοϋνται σήμερον αί οίκίαι ; . . , 
{λίθοι, πλίνθοι όπταί έν καμίνι·), πλίνθοι διά της ηλιακές θερμό- 
τητος άπεζηραμέναι, ζύλα, κέραμοι,άμμος, άσβεστος, γύψος, σί
δηρος.) Ποία είνε τά  κυριώτερα μέρη της οικίας : . . . Είνε 
καί τών πτωχών ανθρώπων αί οίκίαι χωρισμέναι είς διαμερί
σματα ; . . . ( Ό  χωρικούς μαθητάς διδάσκων διδάσκαλος πρέ
πει νά παραστηση αύτοϊς πόσον έπιβλαβης τφ  άνθρώπψ είνε ή 
-έν τφ  αύτφ διαμιρίσματι τής οίκίας διανυκτέρευσις κτηνών καί 
Ανθρώπων.
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Πιστεύετε οτι α π ’ άρχής οί άνθρωποι είχον την ικανότητα 
νά οίκοδομώσιν οικίας, οΐαι αί σημεριναί; . . . (Τό παιδίον ώς 
και ό απαίδευτος άνήρ, πιστεύει οτι π  ά σ α t αί χώραι εινε 
ώς ή ίδική του, καί 5τι π ά ν τ ο τ ε  εζων οί άνθρωποι ώς ζή 
σ ή μ ε ρ ο ν  α υ τ ό ς  κ α ι  ο ί  π ε ρ ί  α υ τ ό ,  μετά 
δυσκολίας δέ κατορθοΐ ό διδάσκαλος νά δώστρ αύτω εικόνα του 
βίου των αγρίων. Έ ν  τούτοις^είνε άνάγκη νά γνωρίζν) τό παιδίον 
οτι καί δ ι ' άπλής βελόνης κατασκευήν, της βελόνης, δι * ής ερ- 
ράφη τό φόρεμά του, είργάσθησαν πάμπολλοι άνθρωποι, ότι διά 
νά παρασκευασθή ό άρτος, ό'ν αυτό τρώγει, 'έχυσαν ιδρώτα όχι 
μόνον οί σπείραντες καί οί θερίσαντες αλλά καί οί κατασκευάσαν- 
τες τά  άροτρα καί τά δρέπανα, καί οί έκ των εγκάτων τής γης 
έξαγαγόντες τον σίδηρον του ΰννίουκαί του δρέπανου καί οί διά. 
πλοίων μετακομίσαντες τον σίδηρον καί τά  ές αύτοΰ εργαλεία 
καί οί πωλοΰντες αυτά έρ,ποροι καί. . . καί. . . καί. . . Κατά 
την άνάπτυξιν τοιούτων θεμάτων φροντίζει ο διδάσκαλος νά έξε-· 
γείρη έν ταΐς ψυχαΐς των μαθητών ευγνωμοσύνην πρός τούς, 
υπέρ τής ευημερίας αύτών έργασθέντας καί νά έμπνεύσν) την ι
δέαν ό'τι όφείλουσι καί αύτοί νά έργασθώσιν υπέρ άλλων" την ι
δέαν ό'τι ή εργασία είνε καθήκον έτιβεβλημένον, ό'τι άτιμος είνε. 
όχι ό εργαζόμενος άλλ’ ό μη εργαζόμενος.) Καί σήμερον ακόμη 
αί οίκίαι των χωρίων εινε άτελέστεραι των οικιών των πόλεων. 
Βεβαίως λοιπόν εις τούς άρχαιοτάτους χρόνους αί κ α τ ο ι κ ί α  ι. 
των άνθρώπων ήσαν πολύ χειρότεραι. Είπον την λέξιν κ α τ  ο ι- 
κίας, διότι οίκίαι δεν ήσαν. Οί πρώτοι άνθρωποι διά νά προφυ- 
λάσσωνται άπό τής θερμότητας τών ηλιακών άκτίνων, όταν ήτο 
αύτη ενοχλητική, υ> άπό του ψύχους, άπό τής βροχής καί τής; 
χιόνος καί άπό τών άγρίωνΤζώων ακόμη, άνέβαινον εις δένδρα 
καί εκεί άνεπαύοντο έμπλέκοντες κλάδους μεταξύ κλάδων, ή έ- 
κρύπτοντο εις κοίλους κορμούς μεγάλων δένδρων ή εις κοιλότητας 
βράχων ή εις σπήλαια. Τοιαΰταε ήσαν αί πρώται τών πρώτων 
άνθρώπων κατοικίαι. Μικράν ομοιότητα πρός αύτάς ίσως εχου- 
σιν αί επί δένδρων υψηλών σκιάδες τών άμπελοφυλάκων και αί.
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καλύβαι των άνθρακέων καί των ποιμένων. Φαίνεται δτι ολίγον 
κ α τ’ ολίγον έτελειοποηόθη ή οίκοδοριικη. Την κοιλότητα του 
σπηλαίου θά κατέστησαν εύρυτέραν σκάπτοντες καί τρίβοντες , 
εύθρυπτον βράχον διά λίθων οξέων. Πλάκας λιθίνας θά (Λετα-~ 
χειρίσθησαν ώς θύρας. Βραδύτερον, σπηλαίων ίσως ριη ύπαρχόν-*- 
των έπέθηκαν ειτ ’ άλλήλων πέτρας καί έκτίσθη ούτως ό πρώτος, 
πολύ άτεχνος βέβαια, τοίχος, θραύσα’ντες η εύρόντες έκ καται- 
"γίδος τεθραυσριένους κλάδους ριακρούς δένδρων καί επιρρίψαντες 
επί των άτέχνων τοίχων, κκτεσκεύασαν την πρώτην στέγην. Συν 
τώ χρόνω καί βαθριιαίως συνετελέσθη πρόοδος ριεγάλη καί κα- 
τωρθώθη νά εχωριεν οικίας στερεάς, φωτιζοριένας καλώς, προφυ- 
λαττούσας ήριάς άπό του ψύχους, της υγρασίας, της υπερβολι
κής θερριότητος καί άπό τών κακοποιών ανθρώπων.

Έξερχόμενοι της οίκίας που εύρισκόριεθα;·—  Είς την αυλήν 
η, άν δέν ΰπάρχτρ αΰλή, είς την οδόν, η καί είς πλατείαν. Είς* 
τ ί χρησιμεύει ή οδός ; —  Διά νά διέρχωνται οί άνθρωποι, τά· 
κτηνη καί αί άριαξαι.—■ Τά ύδατα τά  όποια, δταν βρέχν), π ί- 
πτουσιν επί τών στεγών τών οίκιών καί επί τών αυλών, άπορρο- 
φώνται η χύνονται εξω; καί που ; . . . Χρησιικεύουσι λοιπόν 
καί διά την εκροήν τών όριβριων ύδάτων αί όδοί. . . Σκάπτου- 
σιν η άροτριώσι τό έδαφος τής όδου ; . . . Σπείρουσιν η φυτεύ- 
ουσι τίποτε εκεί ; . . . Κτίζουσι ριάνδρας η οίκίας ; . . . Δέν 
λαριβάνουσι λοιπόν οι άνθρωποι καμριίαν φροντίδα διά την στε
νήν καί ριακράν εκείνην λωρίδα γης, διά τής όποιας διέρχονται 
άνθρωποι, κτηνη, άριαξαι καί είς τ ',ν  οποίαν έκρέουσι τά  περισ- 
σεύοντα ύδατα τών οίκιών καί τών αυλών ;

( Ό  διδάσκαλος λαριβάνει ένταυθα άφορριην νά εϊπτ) δτι αί 
οδοί πρέπει νά κατασκευάζωνται ούτως, ώστε να {/.η λιρινάζωσιν 
ύδατα, και σηπόριενα βλάπτωσι την υγείαν τών κατοίκων* δτι 
πρέπει νά στρώνωνται δι’ ύλης σκληροτέρας παρά τό χώμα (διά 
χαλίκων, άριριου, λίθων σκληρών, σκίρρων, ξύλων, ασφάλτου 
μεμιγμένης άμμψ κλπ.) δτι πρέπει αί οδοί νά καθαρίζονται κ«ξί 
αί άκαθαρσίάι vi άποκομίζωντχι, δτι πρέπει νά καταβρέχωνται,
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νά φωτίζωνται, νά έπισκευάζωνται άπό καιρού εις καιρόν, νλ. 
κοσμώνται διά δενδροφυτειών κλπ.)

Έ χουσι πάσαι αί οδοί τό αύτό πλάτος Διατί είνε προ-
τιμότεραι των στενών αί ■ πλατεία ι οδοί (Κυκλοφοροΰσιν·
εύκολώτερον άνθρωποι καί όίμαξαι, φωτίζονται άφθονώτερον αί 
οίκίαι* άερίζονται αύται καί αί οδοί καλλίτερον, ή υγρασία είνε 
ολιγωτέρα καί διά πάντας τούτους τούς λόγους είνε υγιεινότερα 
τά  εχοντα πλατείας οδούς τμήματα της πόλεως των άλλων.)

Διατί φυτεύουσι δένδρα κατά μήκος τών πλευρών των οδών;.. 
( Ό  διδάσκαλος έζαίρων την εύεργετικην έπίδρασιν τών φυτών 
συνιστεί τοΐς μαθηταϊς την περιποίησιν καί προστασίαν ‘ τών εις 
στολισμόν καί έζυγιασμόν τού τόπου τόσον πολύ συντελούντων 
δένδρων.) Διατί είνε προτιμότερον ν* φυτεύωνται φυλλοβόλ», 
δένδρα εις τάς οδούς τάς έντός τών πόλεων ; (βλ. σελ. 56). 
Είνε όλος ό τόπος κατειλημμένος υπό οικιών καί οδών ;— *Όχι_ 
Πολύ ολίγον μέρος κατέχουσιν αί οίκίαι καί αί οδοί, ίζ  
ών άποτελοΰνται πόλεις καί χωρία. Δ ιατί .δεν κτίζουσι τάς 
οικίας οί άνθρωποι πολύ μακράν ά π ’ άλληλων καί καθ’ ίλην 
την χώραν Ισκορπισμένας άνά μίαν η κατά ζεύγη η τό πολύ 
πολύ κατά αθροίσματα μικρά, άνά πέντε π . χ . άλλά κτίζουσι 
30 η 50 ενταύθα καί 100 η 200 αλλαχού καί 1000 η 2000 
άλλαχοΰ ; Ποίας ώφελείας πορίζονται οί άνθρωποι άν κατοικώσι 
κατά συνοικισμούς, χωρία καί πόλεις ; (Προφύλαξις από θηρίων 
καί άπο κακοποιών άνθρώπων* τελειοποίησις τεχνών διά κατα
μερισμού της εργασίας, παροχή προ'όντων της ειδικής εκάστόυ 
τέχνης τί) λοιπ?5 κοίνότητι’ κατασκευή όδών,ΰδρευσις, φωτισμός, 
οικοδομή ναών, σχολείων, θεάτρων.)

X 01P 0S

Παραβάλετε την κεφαλήν τού χοίρου πρός τά,ν της γαλής. 
*Αν ή της γαλής όμοιάζφ πρός σφαίραν, ά) τού χοίρου δέν ο
μοιάζει πρός χωνίον, τού όποιου είνε-κομμένη η κορυφή ; ( Ό  Δ

·>
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δεικνύει κόλουρον κώνον). *0 κολοβωρε'νος αυτός κώνος έχει ρίαν· 
επιφάνειαν έττί-ττκδον έχει, όπου προσηρρόζετο τό άποκοπέν ρέρος, 
ή άποκοπείσα κορυφή. Δείξατε την επιφάνειαν αύτήν. Δείξατε, 
καί επί της κεφαλής του X. ποιον ρέρος αντιστοιχεί πρός την έ- 
πιφάνειαν αΰτην. Κυρίως άπό ποιαν σιαγόνα του X. αποτελεί- 
ταιαύτό τό έπίπεδον Έ κ  των είς τούς τόπους ήρών εύρι-
σκορένων ζιρων έχει κάνέν άλλο τόσον έξωγκωρένον τό άκρον- 

# τής άνω σιαγόνος ;— "Ο χι.— Νορίζετε δτι είνε σαρκώδες δλον 
(κείνο τό έξόγκωρα ; *Αν παρατηρήσετε κεφαλήν χοίρου ραγει- 
ρευρένην, θά ίδητε δτι εκεί ευρίσκεταt και ιδιαίτερον όστουν. 
Γνωρίζετε β/βαια είς τ ί χρησιρεύει τό τοιοΰτον ρόγχος είς τόν· 
X. καί διά τ ί δ(ν έπρεπε ν * άποτελήται ρόνον έκ σαρκός τό έξόγ
κωρα. Τί κάρνει διά του ρόγχους ό X ; . . . .  Διά τ ί σκάπτει τό 
έδαφος Διά νά εύρίσκη τροφήν.— Τ ί είδος τροφής ευρίσκει 
έντός τοΰ εδάφους *Ρίζας, σκώληκας, σπόρους.— Πώς άνα-- 
κχλόπτει αύτήν έκεΐ ; Την βλέπει}— "Οχι. την ρυρίζεται.—<· 
Βεβαίως διά της όσφρήσεως ειδοποιείται δτι υπάρχει τροφή είς 
τοϋτο ή είς (κείνο τό ρέρος καί παρετηρήσατε πώς δΓ αυτής της 
αίσθήσεως άναζητεϊ τροφήν ό X. επί της έπιφανείας τής γης καί- 
6π ’ αύτην* άλλά καί ή άφή βοηθεϊ αυτόν είς την εύρεσιν τής έν 
τφ  έδάφει κεκρυρρένης τροφής. *Αν δ’ (κείνο τό έξόγκωρα τής 
άνω σιαγόνος ήτο καθ’ όλοκληρίαν δστέϊνον, .ή άν τό όστουν έ- 
καλύπτετο υπό δέρρατος παχέος καί σκληρού, ώς είνε π .χ . τό 
έπί τών νώτων του X . δέρρα, δέν 6ά ήδύνατο νά εύρίσκν) έντόφ 
του χώρατος τροφάς, τάς δποίας δέν βλέπει καί αί όποιαι δέν 
έχουσιν Γσως ούδερίαν όσρήν. *Αν πάλιν ήτο δλον τό έξόγκωρα- 
σαρκώδες, δέν θά ήδύνατο νά σκάπτν) παρά ρόνον πολύ ραλακά 
χώρατα.

Όδόντες. (Καλόν είνε νά δειχθή &ν ρή ολόκληρον κρανίον X. 
τουλάχιστον ή κάτω σιαγών). Κοπτήρας έχει 6 είς τήν άνω καί. 
6 είς τήν κάτω σιαγόνα. Οι τής κάτω διευθύνονταί πως πρός τά  
(ρπρός. Κυνόδοντας έχει δυο άνω καί δύο κάτω. 01 κάτω έξέ- 
χουσιτου στόρατος. Τραπεζίτας 14 άνω καί 14 κάτω. -Έν δλιρ
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4 4 . Τό πρόβατον Ιχει 32. Έ κ  του αριθμού καί εκ τοΰ σχημα
τισμού των όδόντων καταλαμβάνομεν δτι ό X. δέν τρώγει άπο- 
κλειστικώς δ ,τ ι τρώγει τό πρόβατον. Ό  X'. εϊνε ζώον παμφά- 
γον. Τρώγει σάρκας, (διά τίνων όδόντων σχίζει αύτάς καί διά 
τίνων θραύει τά  οστά ;) καρπούς, ιδία: βαλανίδια, ρίζας, φύλλα, 
'{καί δηλητηριωδών ετι φυτών χωρίς νά βλαφθ^) σκώληαας. Η  
αδηφαγία του συντελεί είςκαθαρισμόν της αύλης τοΰ χωρικού άπό 
■ουσιών,αί όποιαι σηπόμεναι βλάπτουσι την υγείαν τοΰ ανθρώπου. ^ 

Οί οφθαλμοί τοΰ X.. εινε μικροί. Τά ώτα του X. είνε μακρά 
και πίπτουσι πρός τά  κάτω. Ά λ λ ’ ύπάρχουσι ποικιλίαι (είδη) χοί
ρων, ών τά ώτα εινε βραχε'α, δρθιά καί προς τά  έμπρός διευθυ- 
Νόμενα. Συνήθως οί εχοντες μακρά ώτά έχουσιν υψηλούς πόδας.

Παραβάλετε τον X. πρός τό προβατον καί πρός τον ίππον ως 
προς τον τράχηλον, Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά; Ό  τοΰ X. 
είνε τόσον βραχύς καί τόσον χονδρός, ώστε νομίζει τις δτι δεν 
Ιχει τράχηλον ό X. καί δτι ή κεφαλή είνε. προσκεκολλημένη α π ’ 
ευθείας εις τόν κορμόν. *Ητο άνάγκη νά; εινε τόσον μακρός ό τρά
χηλος τοΰ ίππου καί τ ί θά έπασχεν άν δεν ήτο μακρός;— Δέν 
θά ήδύνατο νά τρώγφ την χλόην εί μη γονατίζων. — Έκτος άν 
ή χλόη ητο είς μέρος ύψηλότερον τοΰ εδάφους, επί τοΰ οποίου 
πατεΐ ό ίππος. Ά λ λ ’ ό ίππος επί τέλους είνε ζ. μεγαλείτερον 
'τοΰ X. καί δίκαιον φαίνεται δτι είναι νά έχν) μακρότερον τράχη
λον. Τό πρόβατον διά τί εχει λεπτότερον καί μακρότερον ; Διά 
τ ί ό X. ’έχει παχύτερον, χονδρότερον τράχηλον;

Διά νά σταθνί όρθια ή κεφαλή τοΰ ανθρώπου, πρέπει νά την 
•κρατώσι μΰς ώς σχοινιά τινά ελαστικά έκ σαρκός. Τό έν άκρον 
τών μυών είνε εις την κεφαλήν προσκεκολλημένον, τό άλλο είς 
τό άνώτερον μέρος τοΰ ώμου. Διά νά κλίντ; πρός τά εμπρός ή 
•κεφαλή τοΰ άνθρώπου, συστέλλονται άλλοι μΰς, άλλα ελαστικά 
σχοινία. Έκατέρου τούτων τό έν άκρον είνε είς τά  σημεία 
ταΰτα προσκεκολημρ.ένον,(ό Δ. δεικνύει τό στέρνον καί την κλεί
δα) τό άλλο εις τό σημεϊον τούτο, (δεικνύει τόν κρόταφον).Ούτω 
περίπου διά νά κρατήται η μεγάλη καί βαρεία κεφαλή τοΰ X.

• . \
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καί Sloe νά κινήται πρός τά  επάνω τό ρόγχος καί σκάπτνι, πρί- 
wet vx συνδέωσι την κεφαλήν και τόν τράχηλον μυς πολλοί καί 
δυνατοί. Διά τούτο ό τρ. του X. εΐνε χονδρός. Έ άν ητο μα- 
κρός ώς ό τοΟ ζώου τούτου π .χ . (δεικνύει εικόνα καμήλου) θά 
ήδύνατο νά φέργ είς το άκρον τόσον βαρείαν κεφαλήν, δσον εΐνε 
ή τ ο ΰ Χ . καί νά έκτελή δ ι’αυτής τόσον δύσκολον έ'ργασίαν,σκα- 
φήν εδάφους ; Βλέπετε δτι της καμήλου ή κεφαλή, ή φερομένη 
είς τό άκρον μακροτάτου τραχήλου είνε πολύ μικρά αναλογως 
του άλλου σώματος. Καί άφου εΐνε βραχύς ό τρ. καί χονδρός, 
πώς λαμβάνει την τροφήν του από τής γης; Πώς φθάνει τό στό
μα του εις τό έδαφος καί μάλιστα βυθίζεται είς αυτό ; ΠρΙν 
άπχντήσετε ένθυμηθήτε τό μήκος τής κεφαλής καί των ποδών. 
Τ ί παρατηρείτε ;— Ή  κεφαλή εΐνε μακρά, οί πόδες βραχείς.—  
'Εγώ προσθέτω καί τούτο δτι ύπάρχουσιν είόη X . των οποίων η 
κεφαλή εΐνε σχεδόν στρογγυλή καί τό ρόγχος εινε βραχύτερου ή 
είς άλλα είδη.Τούτων των X. πώς πρέπει νά εΐνε οι πόδες κατά 
τό μήκος Βραχύτεροι.—**Εν Κίνα ύπάρχουσι X. ών ή κοΛία,
δταν πχχυνθώσιν, Ιγγίζει τό έδαφος. 'Τπάρχουσι δε'καί εν Ευ
ρώπη χ . έχοντες βραχείς τούς πόδας καί τό ρόγχος. ( Ό  Δ. δει
κνύει είκόνας χοίρων Γόρκης καί Έσσέξ.)

Πόσους δακτύλους έχει έκαστος πούς ; Έγγίζουσιν δλοι είς 
τό έδαφος ; Διά τίνος περιβάλλεται έκαστος δάκτυλός ;

Πώς εΐνε ή όΰρά του χ  ; Κρέμαται διαρκώς κάτω ως ή του 
προβάτου, άνορθουται ώς ή τοΟ σκύλου; Φέρει θύσανον τριχών 
μχκροτέρων είς τό άκρον ώς ή τοΟ.... (Οί Μ. όνομάζουσι ζφ χ, 
ών ή ουρά φέρει τοιοΰτον θύσανον.)

Τό δέρμα του χ  γνωρίζετε δλοι δτι εΐνε................  (Οί Μ.
συμπληροΰσι την πρότχσιν. Ό  Δ. δεικνύει, έάν εΐνε εύκολον,τε
μάχια δέρματος, χ. προβάτου, αίγός, ίππου). Τ ί εΐνε υπό τό 
δέρμα του χ  Λίπος. — Τό στρώμκ του λίπους έχει τό αυτό 
πάχος είς δλα τά μέλη ενός χοίρου καί τό αυτό πάχος είς δλους 
τούς χοίρους ; Τ ί κάμνομεν διά νά πχχύνωμεν τούς χοίρους ; . . . .  
Παχύνονται έξ ίσου δταν τρέφω μεν αυτούς περιωρισμένους έν χο ι-

12



ροστασίψ καί όταν τρέχωσιν αυτοί δ ι’ όλης τής ημέρας είς άνα~ 
ζήτησιν τής τροφής των ;

Τό δέρμα καλύπτεταιδιά τριχών ; . . . .  Σύνηθες χρώμα των 
παρ’ ήμΐν ; . . . .  Παραβάλετε τάς τρίχας τοΰ χ . προς τάς του- 
προβάτου κατά την πυκνότητα του τριχώματος, κατά τό μή
κος καί κατά την μαλακότητα, ('Γπάρχουσι και ούλότριχες χ .)  
Δ ιατί εΐνε τόσον αραιόν τό τρίχωμα ; Δέν θά παρεΐχον περισσο- 
τέραν θερμότητα αί τρίχες, άν ήσαν πυκναί καί μαλακαί 
Πώς λοιπόν προφυλάσσεται ο χ. άπό του ψύχους ;— 'Έ χει δέρ
μα στάχυ και υπό τό δέρμα λίπος.—  Τόσον δέ καλά ψυλάττουσιν· 
έντός του σώματος του χ . την θερμότητα αύτου, (διότι τά  εν
δύματα είς τόν άνθρωπον καί αί τρίχες καί τά  πτίλα είς τά  ζώα 
δέν φέρουσι θερμότητα, δέν αύζάνουσι την θερμότητα, άλλά έμ- 
ποδίζουσιν αυτήν νά φύγιρ άπό τό σώμα*) ώστε αισθάνεται συ
χνά την ανάγκην νά βυθίζεται είς δροσερόν ύδωρ καί ι/.ετά με
γάλης εύπειθείας δέχεται νά τόν πλύνωσι καί ξυστρίζωσι. Την 
άνάγκην αυτήν τής υγρασίας θεραπεύει κυλιόμενος έν τφ  βορ- 
βόριρ (πρβλ. Βούβαλος, Ιπποπόταμος, Έλέφας) κακώς δε πι
στεύεται ότι άρέσκεται είς την ακαθαρσίαν. (Ούδε'ποτε ουρεί έπί 
τής στρωμνής του, άν 'έχνι τοιαύτην, ώς έχει έν τοΐς καλοϊς χοι- 
ροστασίοις.)

Φωνή : γρυλισμός όξύτατος όταν διά τής βίας άπάγεταί που
*0 χ . είνε ζώον πολυγονώτατον. Ή  θήλεια αύτου γενν^. 

ένίοτε καί 12 χοιρίδια, τά  όποια θηλάζει ώς έπί τό πλεΐστον 
κατακεκλιμένη έπί του έδάφους κατά τό πλευράν. Ου σπανίως 
γενν^ί δίς του έτους.

Ό  χ . ύπόκειται είς άσθενείας τινάς’ ή των τρίχινων μεταδί
δεται καί είς τόν άνθρωπον τόν φαγόντα κρέας χ. προσβεβλη
μένου υπό τής άσθενείας αυτής *Αν τό κρέας βρασθή καλώς δέν 
μετκδίδ εται ή ασθένεια.

Ώφέλειαι. Ένεκα τής όξύτητος τής όσφρήσεως μεταχειρίζον
ται τόν χ . εν τισι τόποις είς άνακάλυψιν των έν τώ έδάφει κε- 
κρυμμένων ύδνων. *0 χ . βσφραινόμενος άνασκάπτειτό χώμα,άλλ*'
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ευθύς ώ; άνεύρη αυτά, ό παρακολονθών κύριος συλλίγ*1 τά  ύδνα 
χαί ρίπτει τώ χ . όλίγην κριθήν.

Ή  σάρξ καί τό λίπος χρησιμεύουσιν είς διατροφήν πολλών αν
θρώπων. Διατηρούνται δ ’ επί μακρόν χρόνον £ιά του άλατος η 
καθιστά . Παρασκευάζονται άλλΧντες, χοιρομήρια κλπ. γνωστόν 
δ* ίτ ι  διά τούς χωρικού; εινε ήμέρα έορτής ή σφαγή του οίκοσί*· 
του χοίρου.

’Από του δέρματος τσαρούχια. Δ ιατί όχι καί ασκοί ;
Μ ίσα προφυλάξεως καί συντηρήσεως* τραχύ δέρμα, στρώμα

λίπους, ρόγχος σκάπτον, όσφρησις οξεία, ή είς τό ποιόν των
τροφών αδιαφορία, ήπολυγονία καί αί έκ μέρους τών ανθρώπων

0

π*ρΐ7Γ0ΐτ;σ £ ΐς .

i r n o n i m
ί'

Αγριόχοιρος (Σΰς άγριος Σύαγρος). Τό κατοικίδιον ζφον; 
περί του οποίου ώμιλήσαμεν,ό χοίρος ό ήμερος, κατάγεται άπό 
είδους ζψου, τό οποίον Ιζη καί ζη έτι έν άγρία καταστάσει, άπό 
τού άγριοχοίρου.

Ό  αγριόχοιρος έχει πολλήν ομοιότητα πρός τόν διά τών περι
ποιήσεων τού ανθρώπου τρεφόμένον χοίρον άλλ’ έπειδή εύρίσκε- 
ται είς τήν άνάγκην νά ζητη μόνος την τροφήν του καί νά ’τρέ- 
χτρ δι* αυτήν, καί επειδή συχνότατα θά συμβαίνν) νά μή ευρί
σκω άφθονον τοιαύτην, ούτε την νωθρότητα τών οίκοσίτων χοί
ρων έχει, ούτε τάν πολυσαρκίαν και τό πάχος αυτών. *Av ύπάρ- 
χωσιν οίκόσιτοι χοίροι, ών ή κοιλία έγγίζει σχεδόν τό έδαφος* 
χοίροι δυσκόλως άνεγειρόμενοι άπό τού εδάφους, έφ’ ού ήσαν 
κατακεκλιμένοι* χοίροι βραχείς έχοντες τούς πόδας καί βραχεϊαν 
την κεφαλήν* χοίροι αεταβεβληαένοι είς μηχανήν λίπος παρά- 
γουσαν, ό άγριόχοιρος έχει στρώμα λίπους ύπό τό δέρμα τόσον 
μόνον, ίσον απαιτείται διά νά προφυλάσσεται άπό τού ψύχους* 
προστατεύουσι δ ’ αυτόν άπό του ψύχους καί έριώδεις τρίχες φυό
μενο» είς πολλά μέρη τού σώματος μεταξύ τών σμηρίγγων ό
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αγριόχοιρος έχει πόδας υψηλούς καί κεφαλήν έπιμηκεστέραν της 
τών συνήθωνχοίρων* ό αγριόχοιρος είνε εύκινητότατος, Οχυρός, 
ορμητικός, τολμηρός καί αρκετό: ευφυής* την ημέραν κρύπτεται 
εϊς υγρά κα'ι δασώδη μέρη(Διατί υγρά ; . . . .  Δ ιατί δασώδη ; . . . )  
Ώ ς  δ ’ άρχίσιρ τό σκότος, αρχίζει νά ζητή την τροφήν του, βαλα
νίδια, κάστανα άλλους καρπούς, ρίζας, λαγιδεΐς, μικρούς κονί- 
κλους* ουδέποτε σχεδόν γρυλλίζει ίσως διά νά μη άνακαλύπτωσι 
τό καταφύγιόν του οί εχθροί του άκούοντες την φωνήν του* όταν 
δ'* ούτως η άλλως συναντηθή προς εχθρούς, καί μετά τόλμης καί 
μεθ’ άρμης αγωνίζεται. Είνε διά τούτο η θήρατόϋ άγριοχοίρου 
διάτόν άνθρωπον οχι ακίνδυνος, άλλ’ ούτε έστερημε'νη θέλγη
τρων. Χαυλιόδοντας έχει μακροτέρους και κοπτεροτέρους παρά 
τούς του ημέρου χοίρου. Κοπτήρας έχει έξ εις την κάτω σιαγό
να και εξ εις την άνω* τραπεζίτας 14 άνω και 14 κάτω*'κυνό
δοντας δύο και δύο. Τό μεταξύ τού μετώπου, των παρειών και 
των οστών τής ,ρινός μέρος είνε πλέον έξωγκωμένον (κυρτότερον) 
η παρά τφ  χοίρφ* τά  ώτα βραχύτερα, όρθια καί ολίγον στρογ- 
γυλευμένα* αί σμήριγγες χονδρότερα: καί βαθύτερον εις τό δέρμα 
έμπεπηγμέναι. Τό χρώμα μαυρειδερόν, μόνον δ’ αί μεταξύ τών 
σμηρίγγων μαλακώτεραι τρίχες είνε στακτοκίτριναι, Ζή 25— 30 
έτη. Ή  θήλεια γεννόί 3 — 8 μικρά.

θηρεύεται υπό τών ανθρώπων οχι μόνον διά την εύγευστον 
σάρκα του, άλλα καί διότι προξενεί πολλήν ζημίαν εις τά σπαρ
τά , τάς φυτείας κλπ.

■; miimirii * πινοϊ
( Ό  ,Δ . άν δέν εχη νά δείξγ ζώντα έχΐνον, δεικνύει 

τουλάχιστον δοράν.εχίνου.)
Τό ζώον,περί του οποίου θά όμιλήσωμεν σήμερον ονομάζεται 

έχϊνος, διότι έχει περί τό σώμα άκάνθας ώς ό θαλάσσιος έχΐνος, 
καί ακανθόχοιρος, διότι εχει τό ρύγχος ύρ,οιον κατά τι προς τό 
του χοίρου. Αί άκανθαι αύται είνε τρίχες χονδραί, σκληραί καί
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αίχμηραί. Ύπό την επιδερμίδα εχει μυς, δι’ ών όταν θέλη ό Έ χ . 
συμμαζεύεται καί αποτελεί σφαίραν περιβαλλομένην πανταχόθεν 
ύπ’ άκανθων. Είς τό πρόσωπον, τούς πόδας καί την κοιλίαν έ
χε ι τρίχας μαλακάς, αν είχε καί έκεΐ άκάνθας, θά έπληγώνετο 
μόνος του συσφαιρούμενος η δέν θά ήδύνατο νά συσφαιρωθή. 
άκανθαι αύται είνε τό δπλον τοΰ Έ χ .  Μεταξύ αύτών ύπάρχουσ1 
ίλλα ι μαλακχΐ τρίχες. Μήκος 0 ,2 0  μ.

.Χρώμα των άκανθών καστανόν ανοικτόν, εις δέ τό πέρας λευ- 
κάζον.

Τό σχήμα του ράμφους’ δεικνύει ότι δύναται νά σκάπτιρ. Είς 
την σκαφήν βοηθουσι καί οί όνυχωτοί δάκτυλοι των προσθίων πο- 
δών. Σκάπτει δέ διά νά άνευρίσκ·/} έν τω έδάφει σκώληκας, ώς 
καί διά νά εύρύνιρ προϋπαρχούσας κοιλότητας γης πρός έγκατά »■ 
στάσίν του. Όδόντας έχει 36 (12 έν 0λ<ρ κοπτήρας, ούδένα κυ
νόδοντα, καί τραπεζίτας δέκα κάτω καί δεκατέσσαρας άνω. 0{ 
τραπεζίται έχουσιν έπάρματα (φύματα, έξοχάς) οξέα, άντιστοι- 
χοΰντα πρός τάς κοιλότητας η έσοχάς των της άντικειμένης σια- 
γόνος. Είνε πρόδηλον δτι σάρκας ζώων σπαράσσει δι* αυτών 
Την ημέραν κρύπτεται καί κοιμάται, αλλά την νύκτα τρέχει έδώ 
καί έκεΐ καί αναζητεί διά του μακροΰ καί οξέος ράμφους του κο
χλίας, σκώληκας, καράβους καί άλλα έντομα. *Αν συμπέσν) νά 
συνάντηση, ποντικόν, δέν περιφρονεΐ αυτόν ούτε λαγιδέα ακόμη. 
Ώ ά  πέρδικος είνε διά τόν Έ χ . έντρύφημα* ετι δέ περισσότερον 
ευχαριστείται καταβροχθίζων νεοσσούς. Βεβαιοΰσι δ* 6'τι καί καν
θαρίδας πολλάς τρώγει χωρίς νά πάθωσί τ ι οί τοίχο*, τοΰ. στομά
χου. (Τά έντομα ταΰτκ ξηραίνονται καί κονιοποιοΰνται* ή κόνις 
αΰτη κολλωμένη είς τό δέρμα προκχλεί έξέλκωσιν). Τό δέ περί, 
εργότερον είνε δτι καί έχίδνας είδον τόν Έ χ .  τρώγοντα άβλαβώς. 
Ίσως δέ την ίδιότητά του τκύτην, του νά μη βλάπτεται υπό 
των δηγμάτων τής έχίδνης, χρησιμοποιεί ό Έχΐνος πρός ωφέλειαν 
των ανθρώπων. “Ισως εξολοθρεύει πολλά των φοβερών τούτων ip- 
πετών. ’Αλλά καί άν ύπάρχωσιν άμφ^ολίαι περί τούτου, ούδεί „ 
αμφιβάλλει δτι καταστρέφει πλήθος έντόμων βλαβερών. Δ ιά την
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ευεργεσίαν ταύτην πρέπει νά συγχωρησωμεν αυτόν, άν τρώγγ καί 
άχλάδιόν τ ι η ροδάκινον η καί σταφυλάς.

Οί πόδες είνε βραχείς, η δέ ουρά έτε βραχυτέρα (πρβλ. τά  
περί ποδών χοίρου).

Τόν χειμώνα διέρχεται φωλεύων έν όπη, ην αυτός ό ίδιος ο
ρύσσει μεταξό των ριζών μεγάλου δένδρου ή μεταξύ πετρών, 
συνάγει δέ χόρτον ξηρόν καί έντός αύτου περιτυλίσσεται ούτως εί- 
πεΐν πριν ναρκωθη. Διά τι δίν φωλεύει επί της επιφάνειας της 
γης,άφου έχων τάς άκάνθας πέριξ δεν φοβείται μη προσβληθη ύ π ’ 
εχθρών Διά τί φροντίζει νά περιτυλιχθη είς χόρτον ξηρόν ; 
(Βλ. τό περί φωλείας μάθημα).
4 Ή  θήλεια γενν^ κατά τό έαρ τέσσαρα η πέντε μικρά.

Παχύτατοι είνε οί ακανθόχοιροι κατά τό φθινόπωρον. Διά τί 
τότε ; Μήπως ευρίσκουσιν άφθονωτέραν τροφήν τότε ;

Πολλοί παρ’ ήμΐν τρώγουσι την σάρκα αύτοΰ, εί καί έχει βα- 
ρεΐάν τινα όσμην.

Ό  λαός μεταχειρίζεται την χολήν του έχίνου ώς φάρμακον 
διά τά  νήπια.

Εύρισκεται καθ’ ό’λην την μέσην καί τήν μεσημβρινήν Ευ
ρώπην.

Π Γ Α Α Β
·> ι ;

Συγγενές πρός τόν ακανθόχοιρον η έχΐνον είνε έν μικρόν ζώον 
έχον μεγάλην ομοιότητα πρός τόν ποντικόν. Τό ζώον αυτό, περί 
τοΟ οποίου θά όμιλησωμεν σήμερον, ώνομάσθη Μυγαλη ( = γ α -  
τοπόντικο ή ποντικόγκτο). Τό μή ιος του σώματος είνε 0 ,062  
του μέτρου, τό της ούράς 0 ,0 3 5  μ. Τό τρίχωμα σμηριγγώδεζ 
κατά την ουράν, μαλακόν καί βελουδοειδές κατά τό λοιπόν 
σώμα, είνε στακτερόν (ξανθίζει δ* ολίγον κατά τά  νώτα μόνον)· 
Είς τό ρύγχο; φέρει μύστακα; μάκρους καί άφθονους.

Τό ρύγχος είνε έπιμηκέστερον η παρά τω ποντικώ, καί σχεδόν 
προβοσκιδοειδές. Ό δόντα^εχει 32, ών οί τομείς είνε οξείς καί 
μακρότατοι, οί δε γομφίοι πολλάκις συμφύονται καί έχουσιν ό-
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ξείας προβολάς. Έ κ  τούτου συνάγομεν ότι ή μυγαλή είνε ζφον 
κατ ’ έξοχων σαρκοφάγον καί επομένως αβλαβές διά τους καρ
πούς και καθ’ όλου διά τά  φυτά. ’Οφθαλμοί μικρότατοι, σχεδόν 
αδιόρατοι. (Βλ. τά  περί άσπάλακος). Τό εξωτερικόν ούς, στρογ
γυλόν και εύρύ, κλειόμενον καλύπτει όλην την εύρεϊαν κόγχην. 
Έκαστος των ποδών εχει πέντε δακτύλους φέροντας όνυχας ο
ξείς. *Γπό την ρίζαν της ουράς υπάρχει άδην, οθεν έκκρίνεται υ
γρόν, διαπεραστικως δυσώδες, φαίνεται δ ’ ότι ένεκα της βα
ρείας ταύτης οσμής η γάτα δέν τρώγει την Μ.

At Μ. ζώσιν είς τά  δάση και τούς αγρούς, έν ^ταϊς γής η 
τοίχων, *είδος δέ τι, ή οίκόβιος μυγαλή, καί εντός των οικιών 
των άνθρωπον, ένθα προσβάλλει κρέας, Ιλαιον, βούτυρον κλπ. 
Τρώγουσι σκώληκας καί έντομα βλαβερά, ποντικούς καί μικρά 
πτηνά. Καρπούς ούτε τρώγουσιν ούτε άλλως βλάπτουσιν, έλα- 
φρότατον εχουσαι τό σώμα καί διά μέσου του φυλλώματος θη- 
ρεύουσαι ζιρΰφια. Ή  λεγομένη ύδρομυγαλη κολυμβά άριστα χχ \ 
πολλήν φθοράν προςενεί είς τά  ιχθυοτροφεία. Εϊνε πιθανόν ότι 
πλήν της ακοής έχει καί την όσφρησιν όξεΐαν.

Πολυγονώτατον ζώον.
Είνε διαδεδομένον είς δλην την γ9ίν πλην τής Αυστραλίας. 

(Παραβληθήτω υπό τών μαθητών πρός γάταν, ποντικόν, άκαν- 
θόχοιρον, άσπάλακα καί κάστορα κατά μέγεθος, τρίχωμα, ρύγχος, 
σχήμα όδόντων. μέγεθος οφθαλμών, σχήμα ώτός, μύστακας, ό
νυχας, κατοικίαν, δίαιταν, εκκρισιν ύγρου οσμηρού, Ικανότητα 
κολυμβητικήν. Αί ομοιότητες πρός έκαστον τών άνωτέρω ζφων 
καί αί διαφοραί εύρίσκονται κ*ί διά προτάσεων εξαγγέλλονται ύπό 
τών μαθητών.)

I A S T & P
Τό ζφον περί του όποιου Θά όμιλήσωμεν σήμερον, ζή είς 

πολύ ψυχρά κλίματα (iv. τή  Β. ’Αμερική άπό 30 -60  μοιρών 
πλάτους καί ένΣιβηρίφ.) Έ ν Έ λ λ ά δ ι δέν υπάρχει. Θά φροντίσω
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νά σάς δώσω εικόνα τοΰ παραδόξου άλη θώς τούτου ζώου. Ύ πο- 
Θέσατε ό'τι λαγωός εχει μήκος άπό τοΰ ρύγχους μέχρι της αρ
χής τής ουράς 0 ,8 0 -0 ,9 0  μ. ύψος περί τούς ώμους 0 ,2 5  μ .βά- 
ρος 2 0 -55  χιλιόγραμμα. Υποθέσατε ό'τι ό λαγωός αυτός έχε{ 
στρογγυλωτέραν την κεφαλήν, οφθαλμούς μικρούς καί ωτα βρα
χύτατα* ό'τι τό σώμά του είνε χονδροκαμωμένον (τό οπίσθιον 
μέρος τοΰ σώματος ώς καί παρά τοΐς λαγωοϊς είνε πλέον άνε— 
πτυγμένον τοΰ Ιμπροσθίου) * τούς εμπρόσθιους πόδας βραχύτερους 
των οπισθίων καί ώπλισμένους δι’όνύχων επιτηδείων είς σκαφήν, 
ώς οί τοΰ,^ίσπάλακος (βλ. σελ.149) τούς οπισθίους επιτηδείους 
είς κολύμβημα, άφοϋ οι δάκτυλοι συνδέονται διά δέρματος ώς 
οί της νήσσης. (έκαστος των 4 ποδών φέρει 5 δάκτυλους) Υ πο
θέσατε προσέτι ότι ό λαγωός ούτος έχει ουράν μήκους 0 ,30  μ. 
καί κατά τό σχήμα όλως διάφορον της τοΰ λαγωοΰ. Ή  ουρά 
είνε ωοειδής, πεπλατυσμένη όριζοντίως καί πλατυτέρα γινόμενη 
επί μάλλον καί μάλλον πρός τό άκρον, ώς ή κώπη. Φαντασθήτε 
ότι τοΰ ζώου τούτου τό μέν λοιπόν σώμα είνε κεκαλυμμένον διά 
τριχών ή δε ούρά διά φολίδων.Ούτως έχετε εικόνα τοΰ κάστορος.

Τό τρίχωμα τοΰ Κ. είνε άνω μέν καστανόν, κάτω δέ άνοι- 
κτοτέρου χρώματος* άλλ’ ύπάρχουσι καί Κ. λευκοί καί άλλοι 
σταχτεροί.Μεταξύ τών μακροτέρων καί παχυτέρων τριχών φύον
τα ι, ώς καί παρά πολλοΐς άλλοις Θηλαστικοΐς, τρίχες βραχύτε- 
ραι, λεπτοφυέστεραι καί μαλακώτεραι* αί έριώδεις αύται τρίχες 
είνε άφθονώταται καί πυκνόταται.

Ά λ λ ’ αν τό έξαίρετον αυτό τρίχωμα προφυλάττ/) τον Κ. 
άπό τοΰ ψύχους, γίνεται αιτία νά θηρεύεται ό Κ. λυσσωδώς ύπό 
τών ανθρώπων. Την δοράν τών κατά τον χειμώνα φονευομένων 
Κ. χρησιμοποιοΰσιν είς κατασκευήν μηλωτών έκ δέ τών τριχών 
τών κατά τό θέρος φονευομένων Κ. άατασκευάζουσι πίλους τούς 
λεγομένους καστορίους. (Δ ιατί όχι καί έκ τούτων μηλωτάς ; Βλ. 
τά  περί άλώπεκος). .

• Που ζή καί πώς διαιτάται τό ζώον,τό όποιον περιεγράψαμεν» 
κα,ΐ τό.όποιον υπενθυμίζειτόν άσπάλακα, την νήσσαν, τόν λα-

ι

\i
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γωάν καί τόν ίχθύν (διά της ουράς κεκαλυμμένης διά φολίδων);.%. 
Δυνάμεθχ έξ όσων εϊπομεν νά μχντεύσωμεν πώς διαιτάτχι ; . . . .  
’Ασφαλέστερου όπως δήπ.τε θά κρίνωμεν άν γνωρίζωμεν καί ό* 
ποιοι είνε οΐ όδόντες· διότι ώς πολλάκις εϊπομεν, η δίαιτα τών> 
ζφων είνε έξηρτημένη έκ του σχήματος των οδόν των (βλ. ίδιως 
« λ . 113). 01 όδόντες λοιπόν τοϋ Κ . είνε οί μέν κοπτήρες οίο. 
καί πχρά τοΐς λοιποϊς τρωκτικοί; (βλ. περϊ λαγωοϋ). οΐ δέ τρα- 
πεζίται, οκτώ είς την άνω καί οκτώ εις την κάτω σιαγόνα, ε- 
χουσι σχεδόν επιπέδου; τάς άντικειμε'νας άλλήλαις επιφάνειας. 
Διά ταΜ ισχυροτάτων κοπτήρων όχι μόνον ρίζας ένυδροβιων φυ
τών καί φλοιούς κλάδων τρυφερών, έξ ών τρέφονται, κόπτουσιν,. 
αλλά και μεγάλων δένδρων κορμούς δύνανται νά καταρρίπτωσι, 
προξενοΰσι 3 ’ ούτω μεγάλας βλάβας εις τά  πλησίον τών κατοι
κιών αυτών δάση. Καί τό μεν θέρος ζώσι μεμονωμένοι έν όπαΐί. 
όρυσσομέναις ύ π ’ αυτών κατά τάς όχθας λιμνών και ποταμών* 
έγγίζοντος δέ τοϋ χειμώνος συναθροίζονται καθ * ομάδας πολυα* 
ρίθμους, 2 0 0 — 300, και κτίζουσιν άπό κοινού τάς χειμερινά; 
των κατοικίας έν τόποι; έρημοι;. Έκλέγουσι λίμνην ή ποταμόν 
βάθους αρκετού, ώστε καί κατά την ώραν τών πάγων νά ύπολείτ 
πεται υπό τό στρώμα τοϋ πάγου ύδωρ έν ύγρ$ καταστάσει. Δ ιά  
κλάδων δένδρων συνυφασμένων προς άλλήλους και πρός άλλους· 
έμπεπηγμένους είς τό έδαφος, καί έπικεχρίσμένων διά πηλοΰ κα^ 
λιθαρίων κατασκευάζουσι καλύβας ωοειδείς, έχούσας εξωτερι
κήν διάμετρον δύο περίπου μέτρων. Ή  καλύβη διαιρείται εις δύο 
πατώματα, τό άνω είναι υπέρ την έπιφάνειαν του ύδατος. Ε 
κεί κατοικοϋσιν οΐ Κ. Είς τό κάτω είνε ύδωρ* έν αύτφ Ti08vrat 
α! προμήθειαί των, φλοιοί δένδρων καί ρίζαι ένυδροβιων φυτών. 
Ή  είσοδος είνε ύπό τό ύδωρ. Ιίάσας τάς αναγκαίας πρός οίκοδο* 
μην τών καλυβών έργασίχς έκτελουσι διά τών όδόντων καί τών 
ποδών. Ά λ λ ’ άν αί καλύβχι κτίζωνται πλησίον ρέοντος ύδατος, 
οι Κ. κόπτουσι τούς χρησίμους κορμούς καί κλάδους είς μέρος 
παραποτάμιου άλλ’ υψηλότερου τοϋ τόπου, ένθα θά οίκοδομήσω- 
σι# μεταφέρουσι δέ τά  υλικά ταϋτα διά τοϋ ρεύματος.Καί κατά.



ιώ ν  πλημμυρών δέ λαμβανουσι μέτρα κατασκευάζοντες, πριν 
άρχίσωσι την οικοδομήν των καλυβών, πρόχωμα έκ ξύλων, πηλοΰ 
καί λίθων στερεώτατον. Έσφαλμένως πιστεύεται ότι η οΰρά είν* 

'διά τόν Κ. οικοδομικόν έργαλεϊον. Την ούράν μεταχειρίζεται ώς 
πηδάλιον όταν κολυμβα, ώς οί ιχθύες μεταχειρίζονται τά  ουραία 
πτερύγια.

“Οταν δε είνε υπό τό ύδωρ ό Κ. τά  εξωτερικά ώτα καταβι- 
βάζονται καί κλείουσι τόν ακουστικόν πόρον.

Ούτω γνωρίζομεν εις τί χρησιμεύουσι τφ  Κ . η δασύμαλλος 
δορά, οί ισχυρότατοι κοπτήρες, οι προς σκαφήν επιτήδειοι πρόσ
θιοι πόδες, οΐ πρός νήξιν κατάλληλοι οπίσθιοι, ή λεπιδωτή ουρά. 
Δ ιά τής βοήθειας πάντων τούτων κατορθοΰσι νά ζώσιν οί Κ. 
άλλάτό είδος τοΰτο των ζώων γίνεται όσημέραι σπανιώτερον* 
Πώς εξηγείται ότι δεν συμβαίνει τό αυτό καί εις τόν λαγωόν ό 
όποιος δεν έχει έν τούτοις φωλεάν προφυλάτουσαν αυτόν άπό των 
εχθρών του ; .......

"Ισως *ίνε καί άλλα αϊτια^τοΰ φαινομένου τούτου, αλλά βε
βαίως εις την παραγωγήν αύτοΰ συντελούσι καί ταΰτα* α ') ό 
λαγωός είν* πονηρός, ενώ ό Κ. δεικνύει νοημοσύνην τινά μόνον 
είς τήν οίκοδομήν τής φωλεάς· β ') ό λαγωός εινε πολυγονώτατος, 
του δέ Κ. ή θήλεια γεννά περί τό τέλος του χειμώνος δύο ίωζ 
τέσσαρα μόνον μικρά· γ ')  οι άνθρωποι θηρεύουσι μετά περισσο
τέρου ζήλου τόν Κ. ή τόν λαγωόν, διότι κερδίζουσι περισσότερα

τ^ς Θήρας του Κ. διότι άπό τοΰ Κ. λαμβάνεται όχι μόνον ή 
δορά, αλλά καί φάρμακόν τι κ α σ τ ό ρ ι ο ν  καλούμενον. Εινε 
δέ τό καστόριον ύλη τις κίτρινη καί δυσώδης περιεχομένη έν θυ- 
^ακίσκψ υπό τό δέρμ* τοΰ Κ. εύρισκομένω κατά τήν χώραν τήν 
μεταξύ τής αρχής τής οΰράς καί τοΰ άνω άκρου Ικατέρου τών

μηρών.
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Είς κολλάς χώρας της Αφρικής, τής Αραβίας καί τής Σ υ
ρίας ύπάρχουσιν έκτάσεις μεγάλαι άδενδροι καί άνυδροι ύπό 
σκληρών πετρωμάτων η υπό λεπτής άμμου κεκαλυμμέναι. Δέν
δρα καί ύδωρ εύρίσκονται έν μικραϊς περιφερείαις,έσπαρμέναις τρό
πον τινά εντός των ξηρών χωρών ααί πολύ ά π ’ άλλήλων άπε- 
χούσαις. At περιφέρειαι αύται όνομάζρνται ο ά σ ε ι ς ,  αί δέ 
περιβάλλουσαι ταύτας άγονοι και άνυδροι εκτάσεις ε ρ η μ ο ς. 
Οί λεπτοί κόκκοι τής άμμου τής έρημου άν έβρέχοντο, θά ησαν 
ασθενώ; προσκεκολλημένοι πρός άλλήλους' άλλ* εκεί φλογερός ή- 
λιος ξηραίνει την άμμον καί έλαφρόν φύσημα ανέμου άνυψοί καί 
στροβιλίζει τοός κόκκους αυτής, όταν δέ πνέ7) ίσχυρός άνεμος,τό
σον μεγάλην ποσότητα άμμου μετατοπίζει, ώστε λοφίσκοι έξ 
άμμου σκορπίζονται καί νέοι τοιοΰτοι άλλαχου άνασχηματίζον- 
ται. Εννοείται δ ' ότι καί ό άνεμος καί οί κόκκοι τής άμμου είνε 
θερμότατοι.

Διά ν* διέλθνι ο άνθρωπος καί μεταβτί άπό τής μιάς είς τήν* 
άλλην των ύπό τής έρημου χωριζορ,ένων χωφών,ή άπό τής άκρας 
τής έρημου είς τινα όασιν, εν μόνον έχει μέσον μεταγωγικόν: τό 
ζώον τό όνομαζόμενον κάμηλον. Ουδέν τών άλλων ζιόων τά  
οποία μεταχειρίζονται άλλαχοΰ οί άνθρωποι ώς μεταγωγικά κάί 
φορτηγά, (ίππος, ήμίονος, όνος, (3οΰς-διότι καί τούτον άναγκά- 
ζουσι νά σύργ, άμάςας-έλέφας, τάρανδος) οΰδέν αντέχει είς τ)ιν 
θερμότητα, την Ιλλειψιν τροφής καί ύδατος καί είς τάς ένοχλή- 
σεις τής καιομένης εκείνης άμμου. Ούδέν τών άλλων πορεύεται 
τόσον μακράς καί συνεχείς πορείας διά τοιαύτης χώρας, οϊα ή 
ίρημος. *Ας έζετάσωμεν πώς είνε πλασμένον τό ζψον τούτο καί 
δύναται νά ταξειδεύη διά τής έρημου.

Ή  κάμηλος είνε ζιρον υψηλόν. Έ χ ε ι κατά τούς ώμους/ ύψος 
1,70 μ. μέχρι 2 ,3 0 . Τό χρώμα τού τριχώματος είνε κατά την
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νεότητα λευκόν ακάθαρτον, προϊούσης δέ τής ηλικίας γίνεται 
σταχτερόν κλίνον ελαφρώς πρός τό καστανόν.

Ή  κεφαλή εΐνε μικρά, έπιμήκης, φέρουσα επί του μετώπου 
δυο κώνους οστεώδεις κεκαλυμμένους διά δέρματος. Κυνόδοντας 
Ιχει και είς τάς δύο σιαγόνας* κοπτήρας δύο άνω και εξ κάτω. 
ΟΙ τραπεζΐται εΐνε ώς οί του προβάτου. Τό άνω χείλος εΐνε έ- 
σχισμένον κατά τό μέσον κα'ι τριχωτόν. Οί οφθαλμοί προστα
τεύονται διά προεξοχές τενός του μετώπου άπό της εισβολής της 
στροβιλιζομένης άμμου. Τοιαύτη εΐνε ή κεφαλή. Ό  τράχηλος 
εΐνε μακρός καί επρεπέ νά εΐνε μακρός διότι άλλως, αφού εινε 
ύψηλόν ζώον, δέν θά ήδύνατρ νά πίη ύδωρ καί νά λαμβάννν 
τροφήν άπό του εδάφους. Μακρός δ’ άφ’ ετέρου τράχηλος έπρεπε 
κατ’ ανάγκην μικράν κεφαλήν νά φέρη (πρβλ. τά περί χοίρου καί 
έλέφαντος είρημένα).

Κορμός παραδόξου καί άσυνήθους σχήματος. Ούτε κυλιν
δροειδής ούτε φοειδής, ό'πως τόσων άλλων ζώων. (Δεικνύει την 
είκόνα ό διδάσκαλος). Παρατηρείτε οτι εις τό μέσον τής ράχεως 
τής καμήλου εΐνε έξόγκωμά τι, ύ β ο  ς. Ό  ύβος ούτος εΐνε 
έσχηματισμένος επί ζημία των γλουτών, διότι βλέπετε οτι οί 
γλουτοί τής Κ . παραβαλλόμενοι πρός γλουτούς άλλων ίσου με
γέθους ζώων, δέν εΐνε τόσον σαρκώδεις, δέν εινε τόσον ανεπτυγ
μένοι. Κ ατά τόν ύβον, υπό τό δέρμα δέν εινε σάρξ αλλά λίπος, 
χρησιμώτατον τή Κ. διότι, όταν ή Κ. ταξιδεύφ έν έρήμω καί 
δέν εύρίσκτ) επί πολλάς ημέρας τροφήν, έκ του λίπους του έν τφ  
ΰβφ τούτω γίνεται κατανάλωσις πρός διατήρησιν του ζώου έν 
τή ζωή, διά τούτο δέν αποθνήσκει ή Κ. έκ τής νηστείας ώς θ ’ 
άπέθνησκεν 'ίππος ή ήμίονος. (Βλ. τά περί φωλείας των ζώων). 
Έ φ 1 δσον ζή τό ζφον καί αναπνέει, γίνεται |ν  τώ σώματι αύτου 
καΰσις καί κατανάλωσις υλικών, τά όποια αντικαθιστά διά τών 
Ιξωθι λαμβανομένων τροφών, άν δέ λείψωσιν αύται παύεται τού 
ζήν τό ζώον, πλήν άν έν αποθήκη ούτως είπείν ύπάρχωσιν άπο- 
ταμευμένα υλικά, τα όποια καιόμενα συντηροΰσι τής ζωής τήν 
φλόγα.
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Ή ούρα τής K. εϊνε βραχεί* φε'ρουσα από του μέσου καί 
«φεζής τρίχ*ς μακροτέρας. Οί πόδες είγε μακροί καί ίσχνοί, 'Έ 
καστος τούτων φερει δύο δακτύλους, ούς συνδέει πρός άλλήλους 
εΰρύ τυλώδες δέρμα, μόνον δέ κατά τό άκρον άπέχουσι μικρόν 
απ’ άλλήλων καί περιβάλλονται δ ι’ όπλων (πρβλ. τά  περί έ- 
λέφαντος.)

Κατά τι ομοιάζει πρός τόν πόδα του προβάτου ό της καμη
λού ; ( — Οί δάκτυλοι είνε πως διτιρημένοι) καί κατά τ ί διαφέρει; 
(Δέν εχουσιν όπισθεν ψευδοδακτύλους ώς οί τοΰ προβάτου). Κατά 
τ ί όμοιάζουσι πρός τους του ίππου καί του ήμιόνου ; (Δέν έχουσι 
ψευδοδακτύλους. *Αν δ* όλίγω πορρωτέρω έζετείνετο η ένωσις 
των δακτύλων, θ ’ άποτελεϊτο είς μόνος δάκτυλος,οίος ο των μο- 
νόπλων). Κατά τι διαφέρουσι ; (Οί- τοΰ ήμιόνου δάκτυλοι είνε 
στενοί καί υψηλοί δυνάμενοι νά παραβληθώσι πρός τό άκρον βα
κτηρίας όδοιπορου άναβαίνοντος ορος, άκρον περιβαλόμενον διά 
δακτυλίου σίδηρου, ευκόλως εύρίσκον εν τοΐς βράχοιςόπάς, όπως 
έμπαγή καί στηρίξτ, τόν ορειβάτην οδοιπόρον. Οί δάκτυλοι τής 
Κ. συνδεόμενοι πρός άλλήλους διά του τυλώδους εκείνου δέρμα
τος (πρβλ. τους τής νήσσης) παρουσιάζουσι πέλμα πλατύ. Τοιου- 
τοι επρεπε νά είνε οί πόδες του εν άμμώδει τόπψ συνήθως βα- 
δίζοντος ζώου. *Αν ησαν οίοι οί τοΰ ήμιόνου, θά έβυθίζοντο ευ
κόλως είς την άμμον καί τό ζωον θά έκινεΐτο δυσκόλως. (Παλάμη 
όριζοντίως έπιτιθεμένη έπί άμμώδους έδάφους εισχωρεί δυσκολώ- 
τερον είς αύτό ή δάκτυλοι κατακορύφως ωθούμενοι πρός τά  κάτω.)

Έ κ  των μέχρι τοΰδε είρημένων έμάθετε ίτ ι  ή Κ. έχει πό- 
δας μάκρους καί ισχνούς (νευρώδεις) δυναμένους νά διανύωσι τα 
χέως μεγάλα διαστήματα, πέλμα έπιτηδειότατον είς πορείαν 
έπί άμμώδους έδάφους, οφθαλμούς προφυλαττομένους διά προε
ξοχής τοΰ μετώπου άπό των στροβιλιζομένων κόκκων τής άμμου, 
λίπος άποταμιευμένον έν τφ  υβψ, δι* ού λίπους καταναλισκομέ- 
μτυ έν έλλείψει τροφής, δύναταιή Κ. νά άντέχν) έπί τινας ημέ
ρας τουλάχιστον είς την στέρ/,σιν τής τροφής. Ούτως ώπλισμένη 
ή Κ. δύναται υπέρ πάν άλλο των φορτηγών λεγομένων ζψων νά



παρέχν» ύπηρεσίας τψ  άνθρώπψ, τφ έπιχειροϋντι νχ διέλθνι έρή^ 
μους. ’Αλλά καί πάντα ταυτα τά  πλεονεκτήματα εχουσα ή Κ_ 
δεν θά ήδύνατο νά διέρχεται τχς άνύδρους έκείνας εκτάσεις, άν 
δεν είχε και μίαν ετι ιδιότητα πολύτιμον. Έ ν  τοίς κυττάροις του 
εύρυτάτου στομάχου, όμ,οίου κατά τά  άλλα προς τούς των άλ
λων μηρυκαστικών, αποταμιεύεται μέγα ποσόν ύδατος, οπερ, ό- 
ταν δεν εύρίσκν) πηγάς ύδατος έν τή έρήμψ V) Κ, καταναλισκε- 
τα ι ολίγον κατ’ ολίγον προς συντήρησιν του ζώου, ώστε δεν ά- 
ποθνήσκει ή Κ. έκ δίψης καί πολλάς ημέρας άν δεν πίν) ύδωρ. 
“Ενεκα ταύτης κυρίως της ίδιότητος επί καμηλού ταζειδεύουσι 
διά της έρημου οί κάτοικοι των τόπων, ένθα αύτη 'ζή. Έ π ί κα
μηλών άνχβαίνουσιν οί οδοιπόροι* έπί καμηλών φορτώνουσιν έμ- 
πορεύματα* έπί καμηλών φορτώνουσι τροφάζ καί ύδωρ. Φε'ρει δέ 
φορτίον ου μικρόν, καί έπειδη είνε ζωον υψηλόν καί είνε δύσκολος 
η φόρτωσις αύτοΰ, εθίζεται αΰτη νά γονατίζνι άμα τω πς^αγ- 
γέλματι τοΰ καμηληλάτου.

Τής Κ. πίνουσι τό γάλα, καί τρώγουσι τό κρέας, από δέ 
τοΰ τριχώματος αυτής, άποπίπτοντος κατά τό εαρ, κατασκευά- 
ζουσιν υφάσματα, καί άπό τοΰ δέρματος αυτής βύρσας. Τέλος 
από τής κόπρου άποξηρανθείσης παρασκευάζεται άμμωνιακόν άλας

Δύο είδη καμηλού ύπάρχ.ουσι, διακρινόμενα κυρίως έκ του 
άριθμοΰ των ύβων, ή μόνυβος καί ή δίυβος ή Βακτριανή. Ή  τε
λευταία αύτη φέρουσα δύο ύβους καί τρίχωμα πυκνότερον δύνα- 
ται νά ζή έν τόποις ψυχροϊς. At’ αυτής μεταφέρονται εμπορεύ
ματα έκ Κίνας είς ‘Ρωσσίαν. Κινείται βραδύτερον τής άλλης, 
ήτις φαίνεται ότι κατάγεται έκ τής ’Αραβίας καί έκεϊθεν διεδόθη 
είς μέγα μέρος τής Περσίας, τής Συρίας, καί εις την βόρειον ’Α
φρικήν. (*Αν οί μαθηταί δεν έδιδάχθησαν τά  περί των χωρών τού
των, ό Δ. θά εϊπν) ότι ή μόνυβος Κ. ζή έν θερμοΐς ιδίως τόποις). 
“Αλλοτε εζων Κ. καί έν Έ λλάδι. πρό χρόνων όχι πολλών. *Αν' 
καί ή διατήρησις τοΰ όλιγαρκεστάτου τούτου ζφου είνε πολύ ολί
γον δαπανηρά, έν τούτοις προτιμάται αύτου ό ίππος.
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Ζώον ευφυές, ευπειθές, μνησίκακον. Ή θήλεια κύοφορεΐ liti 
12 μήνας. , ,
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Ζφον των θερμών κλιμάτων εϊνε καί η καμηλοπάρδαλις, 

αλλά ζή έν άγρ Ιορ καταστάσει έν τή μέσν) καί μεσημβρινή ’Α
φρική. Πρός θηρίον τ ι όνομκζόμενον πάρδαλιν ομοιάζει μόνον 
κοιτά τόν χρωματισμόν του τριχώματος, δπεο εϊνε καθόλου κι- 
τρινόλευκον μετά πληθύος κηλίδων σκοτεινοφαίων. "Εχει, ώς ή 
κάμηλος, κεφαλήν μικράν. Είς τό άνω μέρος της κεφαλής φέρει 
δύο κέρατα, ευθέα, βραχέα, μη άποπίπτοντα, άνευ διακλαδώ
σεων, περιβαλλόμενα ύπό περιοστέου καί υπό δέρματος τριχοφό- 
ρου καί άπολήγοντα είς επιφάνειαν τυλώδη φέρουσαν κατά τήν 
περιφέρειαν τρίχας πυκνάς καί μακράς. Τ ά  παράδοξα αυτά κέ
ρατα εϊνε μακρότερα παρά τω  άρρενι, η παρα τή θηλεέςο. Πλην 
τούτων των κεράτων, υπάρχει έν τω  μέσφ του μετώπου προεξο
χή τις, εξόγκωμά τ ι, φαινόμενου ώς τρίτον κέρας. Έ κει παχύ- 
νονται τά μετωπικά οστά καί σχηματίζεται η προεξοχή αΰτη. Οί 
ρώθωνες φέρουσιν όπάς ή μάλλον σχισμάς κατά τά  πλάγια, πυκ
νάς φερούσας τρίχας. Συγκλειομένων των σχισμών τούτων προ- 
φυλάσσονται οί αναπνευστικοί σωλήνες του ζιρου άπό τής είς αυ
τούς εισβολής τής καυστικής κόνεως τής έρημου. Οί οφθαλμοί 
μαυρειδεροί καί λάμποντες, άλλά πράοι καί καί ήμεροι μεγάλοι, 
εϊνε οΰτω κατά τά  πλάγια τεθειμένοι, ώστε καί ύψωμένην εχου- 
σα την κεφαλήν ή Κ. βλέπει μακράν τούς έχθρούς της, ών κυ- 
ριώτατος εϊνε ό λέων καί ό πάνθηρ. Ή  γλώσσα εϊνε λεπτή μ α - 
κρά καί έκτχτή. Διά ταύτης καί διά του άνω χείλους λαμβάνει 
την τροφήν της, φύλλα συνήθως υψηλών δένδρων. Είς την άνω 
σιαγόνα ούτε τομείς ούτε κυνόδοντας έχει. Τοιαύτη εϊνε ή κε
φαλή καί τοιαυτα τά  έπί τής κεφαλής όργανα. Ή  μικρά καί 
όντως ωραία κεφαλή φέρεται έπί τραχήλου μακροτάτου, εύθυτε- 
νούς συνήθως καί όρθίου (ό τής καμήλου συνήθως διπλούται).

ι
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Μακρότατοι ώσαύτως είνε οί εμπρόσθιοι πόδες, ούτως ώστε ένφ, 
εξ αίτιας τού μήκους τού τραχήλου και των εμπρόσθιων'ποδών·
Ιχει εμπρός, ύψος 6 και πλέον μέτρων, όπισθεν έχει μόνον τριών. . 
(Διά τούτο τά ζώ α  ταΰτα λέγονται κατωφερή). Πλήν ταύτης 
παρατηρεΐται καί άλλη δυσαναλογία. Τό μήκος τού κορμού δέν ■ 
είνε άνάλογον. πρός τό ύψος. Τό ζψον τούτο άνεπτύχθη καθ’ΰψοζ 
|π ί ζημίι^ τού μήκους, άντιθέτως πρός δ,τι συνέβη είς τόν χοί
ρον. Διότι τούτου εβραχύνθησαν οί πόδες, κ α τ ’ εξοχήν παρά 
τισι ποικιλίαις χοίρων, άλλ’ ηύξήθη τό μήκος καί τό πλάτος τού 
κορμού. Τοιοΰτον έχουσα σώμα ή Κ. είνε εύνόητον οτι τρέχει τά 
χ ισ τα ’ καί είς μόνην την ταχεϊαν φυγήν της οφείλει την άπό ,. 
των εχθρών σωτ/ιρίαν της. Οί ισχυροί, λεπτοί καί μακροί αυτή 
πόδες φέρουσι δύο δακτύλους όξείι^ όπλή ή χηλή περιβεβλημές ,;
-νους, ομοιάζει λοιπόν ή Κ. κατά τούτο πρός τάς αίγας, πρός άς- !
,καί την τού άναμηρυκάζειν δύναμιν κοινήν έχει.

Ή  ουρά είνε μακρά ίππουριδοειδής (φέρουσα είς τό άκρον 
μακροτέρας τρίχας). Βραχεϊαν χαίτην φέρει καί κατά τά  άνω 
τού τραχήλου’ τό λοιπόν τρίχωμα εινε βραχύτατον (συσχετι- 
-σθήτω ή βραχύτης τού τριχώματος πρός τήν θερμοκρασίαν των 
τόπων, έν οίς ζή. Κυοφορεί ή θήλεια επί 15 μήνας. j

Ζωον τό όποιον δέν έχει όδόντας, οΐοι οί τών σαρκοφάγων* δέν 
έχει όνυχας, ινα σπαράσση τάς σάρκας άλλων ζώων’ δέν έχει 

: κέρατα οξέα, ινα δ ι’αυτών προσβάλλϊ) τόν εχθρόν’ δέν έχει προ'- 
βοσκίδα ελέφαντος, ούτε δηλητήριον εχίδνης, εύλόγως είνε δειλόν ;]{ 
και άπό μόνης τής ταχείας φυγής ελπίζει τήν σωτηρίαν του. Έ -  ,*] 
ξημερούται ευκόλως, άλλ’ επειδή ούδεμίαν παρέχει τώ  άνθρώπω 
-ωφέλειαν, ό άνθρωπος, ό προστατεύων άλλα άοπλα ζώα διά τάς k 
• εξ αύτών ώφελείας, δέν φροντίζει περί τών Κ. καί δέν είνε άπί- |  
θανον να έξολοθρευθή τό γένος μ ετ’ ολίγον. _ 1

n m i

Πρίν σάς δείξω τήν εικόνα τού ελέφαντος σάς λέγω ό'τ1 
είνε τό μεγαλήτερον τών χερσαίων ζφων.



Διά τι δέν tlinc άπλώς «τό μιγαλείτιρον τών ζώων»;—· 
Διότι ΰπάρχουσι θαλάσσια ζφα μεγαλείτερα του έλέφαντος. —· 
.Τό ζφον τούτο είνε καί μέγα καί έν πολλοίς διάφορον των άλ
λων,, τά  όποια γνωρίζετε. Τό άνάστηριά του, μετρούμενον fit? 
τούς ώμους, είναι μ. 2, 60 έως 3 (ή θήλεια είνε ολίγον μικρό- 
τέρα). Παρατηρήσατε την εικόνα του Ε . Καί έκ πρώτης οψεως 
φαίνεται βαρύ, βραδυκίνητον καί άχαρι ζφον. ’Εξετάσατε την 
κεφαλήν. ’Ομοιάζει πρός την κεφαλήν γαλής, άλέκτορος, προ
βάτου, χοίρου ; ΙΙρός τίνος ζώου την κεφαλήν όμοιάζει περισσότε
ρον;—  Πρός την του χοίρου* αλλά καί ταύτης διαφέρει κατά 
πολύ.—  Που είνε τό άνω χείλος καί ποΰ οί ρώθωνες;—  Δεν 
βλέπομεν.—  Έ χετε  δίκαιον. ’Εκεί όπου έπρεπε νά είνε τό άνω 
χείλος, φυτρώνει καί κρέμαται προς τα κάτω πράγμά τι όμοιά- 
ζον πρός χονδρόν καί μέγα κεράς, ή έντερον η πρός τεραστίαν 
βδέλλαν. Τοϋτο ονομάζεται π ρ ο β ο  σ κ ί ς .  Πλην τής προβο- 
«κίδος επί της κεφαλής υπάρχει καί άλλο τ ι δμοιον πρός κέρας. 
Εκατέρωθεν τής προβοσκίδος, εις την ρίζαν αυτής εκφύονται έκ 
τής άνω σιαγόνο; δύο μακροί όδόντες. Οί δύο αυτοί χαυλιόδον
τες άντικαθιστώσι τούς έλλείποντχς κοπτήρας καί κυνόδοντας. 
Αυξάνονται συνεχώς καί άποκτώσι βάρος μέγα. Τραπεζίτας έ
χει, άλλ’ ολίγους καί ευκόλως τριβομένους. Είς τό δεξιόν μέρος 
καί είς τό αριστερόν τής άνω καί τής κάτω σιαγόνος έχει άνά 
τρεις τραπεζίτας, άλλ’ ία τών τριών κυρίως είς είνε έκάστοτε έν 
καλή καταστάσει* έκ τών δύο άλλων ο μέν είς έχρησιμοποιήθη 
καί έφθάρη, ό δ ’ άλλος είνε ακόμη νέος* όταν ούτος αύξηθή, 
θ ’ άντικαταστηστ) τόν ήδη έν ένεργεία όντα. Ή  άντικατάστασις 
Αρχίζει έκ τών όπισθεν πρός τά εμπρός καί έπαναλαμβάνεται ό- 
κτάκις. Τούς πρώτους έχει ανεπτυγμένους" Τελείως είς ήλικίαν 
τριών μηνών, τούς δευτέρους είς ηλικίαν δύο έτών. 0} χαυλιό
δοντες τούγάλακτος άντικαθιστώνται δι’άλλων, ους διατηρεί καθ’ 
Ιλην τήνζωήν. Ή  κάτω σιαγώνδέν έχει άλλους παρά τραπεζίτας.

Έκαστος τραπεζίτης του Έ λ . σύγκιιται έκ πολλών έλασμά-

*Τ*ο&Ηγρανα bibαΰκακίας  Γ. ΠΛΠΛΣβΤΗΡίΟΤ 13
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των συνδεδεμένων καί περιτετυλιγμένων δ ι’ ουσίας τίνος χονδρώ- 
δους ri οστεώδους. Ή  άνω έπιφάνειά του ομοιάζει πρός την των 
όδόντων του προβάτου. Έ κ  τούτου συμπεραίνετε δτι ώς πρός 
την τροφήν ό Έ λ . είνε ζώ ον..... — χορτοφάγον— Οί οφθαλμοί, 
άνάλόγως τού μεγέθους τού ζ. έίνε μικροί. Τά ώτα είνε μακρά, 
πλατέα καί προς τά  κάτω έρριμένα. *0 τράχηλος είνε βραχύς 
καί χονδρός. -Τού μεγάλου τούτου ζ. ό τράχηλος δεν νομίζετε 
δτι επρεπε νά είνε μακρύς;... Διά τι; Μόνον διά νά εινε άνάλο- 
γος πρός τάς διαστάσεις τοΰ άλλου σώματος καί ό τράχηλος; καί 
επομένως διά νά είνε ώραιότερον το ζ; η καί διότι εχει απόλυτον 
άνάγκην τό υψηλόν ζ. μακρού τραχήλου διά νά δύναται νά φθάννι 
τήν τροφήν του καί ίδία: τό ύδωρ επί του εδάφους;... Αν ό ίπ
πος δεν είχε μακρόν τράχηλον, θά ήδύνατο μέν νά τρώγν) φύλλα 
καί βλαστούς τρυφερούς άπό των δένδρων καί υψηλά άνεπτυγ- 
μένον γρασίδι, αλλά πώς θά συνέλεγεν άπό του εδάφους ?ηρόν 
σανόν, ή πώς θά εκοπτε χλόην ή πώς θά έπινεν ύδωρ άπό ρυα- 
κίόυ;... Καί έν τούτοις ό τράχηλος τοΰ Έ λ . είνε βραχύς. Διότι 
άν ήτο μακρύς, θά ήτο δύσκολον νά φέρτρ τοσον μεγάλην κε
φαλήν.

Κ ατά τοΰτο ομοιάζει πρός τόν χοίρον. Είνε δέ βραχύς ό τρά
χηλος του Έ λ . διότι άλλως θά ήτο πολύ δύσκολον νά φέρνι τόσον 
μεγάλην κεφαλήν, >ής τό βάρος γίνεται ετι μεγαλείτερον έξ αί
τιας τών χαυλιοδόντων. Ούτοι συμβαίνει νά γίνωνται, προϊου— 
σης τής ηλικίας, τόσον βαρείς, ώστε άναγκάζεται τό ζ. νάνοίξτρ 
όπάς εις τόν τοίχον τής κατοικίας του διά νά στηρίζν) αυτούς.

Ά λ λ ’ άφου: είνε ανάγκη νά είνε βραχύς ό τράχηλος $ιά νά 
φέρνι βαρεΐαν κεφαλήν, καί άφοΰ δεν είνε ό Έ λ . ζ. χαμηλόν ώς 
ό χοίρος, πώς λαμβάνει τήν τροφήν του; Διά της προβοσκίδος.· 
Ή  προβοσκίς φθάνει μέχρι τοΰ εδάφους* άποτελεΐται εκ πλήθους 
μυών καί δύναται τό ζ. νά συστέλλιρ, διαστέλλν) καί κινή αύ- 
τήν καθ’ οίανδήποτε διεύθυνσιν. Είνε δινιρημένη διά διαχωρίσμα- 
τος είς δύο σωλήνας, ώς δ,ύο είνε καί-οί ρώθωνες, ών προέκτα- 
σις είνε ή προβοσκίς. Τό κάτω άκρον αύτής, τά  χείλη της δηλ.
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εινε έζωγκωμένα ολίγον, άπό του άνω δέ μέρους τού κυκλοτε- 
ρους αυτού εξογκώματος εκφύεται προέκτασις τριγωνικού σχή
ματος, ήν χρησιμοποιεί τό ζ.ώς δάκτυλον.’Ά νω  απολήγει ή προ- 
βοσκίς εις τάς ρινικάς κοιλότγ)τας, εις άς διαβιβάζονται διά τής 
προβοσκιδος αΐ αναθυμιάσεις* ώστε ή προβοσκίς εινε έν μέρει 
καί όσφρήσεως δργχνον διά τον Έ λ . Οί σωλήνες τής προβο- 
σκι'δος έκεΐ, όπου καταλήγουσιν εις τάς ρινικάς κοιλότητας, εΐνε 
έφωδιασμένοι έκάτερος διά δικλεΐδός χονδρώδους καί έλαστικής, 
ήν κλείει ή ανοίγει κατά βούλησιν τό ζ; Όσφραινόμενον άνθί
γει τάς δικλείδας, άλλά κλείει αΰτάς, όταν άναρροφα ύδωρ καί 
δι* αύτοΰ γεμίζτ) την προβοσκίδα, ειτα δε εκχύνει αύτό έν τζ> 
στύματι πρός τόν φάρυγγα. Έ κ  των υγρών τό γάλα μόνον λαμ
βάνει διά του στόματος από των δύο στηθιαίων μαστών τής 
μητρός του. Διά τής προβοσκιδος λαμβάνει την τροφήν του 
καί φέρει αυτήν είς τό στόμα. Δ ι’ αυτής συλλαμβάνει τόν εχ
θρόν του καί συσφίγγει κατά μεγίστου στερεού κορμού δένδρου, ή 
άνυψών καταρρίπτει μεθ’ ορμής κατά του έδάφους επανειλημμέ
νος. (ΓΙρβλ. τά  περί τίγριδος.) Δ ι’ αυτής, ιδία διά του δακτύ- * 
λου τοϋ προσαρμοσμένου εις τό κάτω άκρον αυτής, λύει κόμ
βους σ/οινίων, εκπωματίζει φιάλας, ανοίγει θύρας στρέφων τάς 
κλείδας κ .τ.λ .

Ό  κορμός είνε βραχύς, χονδρός, υψωμένος κατά τούς ώ
μους. 'Ομοιάζει πρός βαρέλιον. *Η ουρά είνε μακρά και φέρει 
είς τό άκρον θύσανον τριχών πολύ χονδρών. Ό  βαρύς κορμός φυ*- 
σικά πρέπει νάίχνι στερεά στηρίγματα καί είνε τοιαυτα οί πο- 
δες του Έ λ . Κατά τήν μικράν ηλικίαν κάμπτονται όπως δή
ποτε, βραδύτερον είνε σχεδόν τελείως άκαμπτοι. Δακτύλους !<· 
χει άνά 5, ά λλ ’ όπλάς φέρει έκαστος τών οπισθίων ποδών τέσ- 
σαρας. Οι δάκτυλοι διακρίνονται καλώς έν μονψ τφ  σκελετφ, 
διότι είνε σχεδόν κεκαλυμμένοι ύπό δέρματος άπεσκληρυσμένου. 
Συνήθως χωρεί βάδην. "Οταν κ α τ’ ά/άγκην τρέχτ) ( tro t) ,  τρέ
χει ταχέως, εί καί ζυγίζει περίπου 4. χιλ. κοιλόγραμμα. Δια
νύει συνήθως 100 στάδια (25 λεύγας) έν μιά ημέρα, βιαζόμενός
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δέ καί 150. Φέρει βάρος 1500——2000 Κ. Διά τής προβοσκί- 
δος άνυψοϊ καί θέτει επί των νώτων βάρος 150 Κ. Έ ν  Ίνδί^ι 
χρησιμοποιείται είς μεταφοράν ξύλων, βαρέων υλικών, πυροβό
λων κλπ. Ενίοτε σύρει άμαξαν.

Τό δέρμα τού έλέφχντος εινε παχύ (χονδρόν) τραχύ, έρρυτι- 
δωμένον, τυλώδες* ομοιάζει πρός φλοιόν γηραιάς δρυός πολλαχοΰ 
έσχασμένον. Φαίνεται δτι, ίνα μη ή έπιδερμίς συσσωρεύεται είς 
πλάκας παχείας καί ένοχλΫ) τό ζώον, έχει ανάγκην περιποιήσεως. 
Λούεται λοιπόν συχνά ό έλ. καί διά τής προβοσκίδος χρίεται κα 
τρίβεται πηλφ καί άμμψ. Είνε κα) τούτο είς λόγος, διά τόν ό
ποιον προτιμά τόπους παραποταμίους. Τρίχας έχει τό δέρμα ό- 
λίγας δηλ. άραιάς καί τραχείας. Πώς χρησιμεύει συνήθως είς 
τά  τετράποδα ζφα τό τρίχωμα αυτών; Τίνα πρό πάντων τε
τράποδα καί κατά ποιαν ώραν τού έτους έχουσιν άνάγκην τρι
χώματος πυκνού (δασέος) καί θερμαίνοντος;—  Τ ά κατοικοΰντα 
έν ψυχροίς τόποις καί ίδί<£ κατά τόν χειμώνα.-— Ό  Έ λ . πώς 
προφυλάσσεται άπό του ψύχους, άφού ' ούτε πολλάς ούτε μαλα
κάς τρίχας έχει;-— "Έχει παχύ δέρμα. —  Βεβαίως. Α λλά καί 
δεν κατοικεί είς ψυχρά κλίματα.

Ή  φωνή του εινε ρολλισμός βαρύς, βαθύς καί ηχηρός.
Τρώγει άποκλειστικώς φυτικάς ουσίας (χόρτα, νέους βλα

στούς δένδρων καί θάμνων, σπόρους καί καρπούς.) Λεν δύναται 
λοεπόν ούτε εις κορυφάς υψηλών όρέων νά κατοικη, διότι είνε 
γυμναί, ούτε εις ξηρούς καί άγονους τόπους. Κατοικεί όπου εινε 
άφθονος ή βλάστησις. Διά νά εινε δε άφθονος ή βλάστησις, α
παιτείται έδαφος παχύ, θερμότης καί αφθονία ύδατος.Ζώσι λοι
πόν οί έλέφαντες είς πεδιάδας θερμών κλιμάτων καλώς άοδευο- 
μένας, καί ίδί<£ πλησίον ποταμών.

Δύο είδη Έ λ . γνωρίζομεν, τόν Ινδικόν καί τόν ’Αφρικανικόν. 
Τού πρώτου η κεφαλή εινε έπιμηκεστέρα, τού δευτέρου στρογ- 
γυλωτέρα. Είς τό μέτωπον ώσαύτως υπάρχει διαφορά τις. Του 
’Ινδικού είνε κυρτότερον. Τά ώτα τού Άφρ. είνε μεγαλείτερα καί 
καλύπτουσι μέρος τών ώμων, καί, τό σπουδαιότερον, οι χαυλιό-
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δοντις ctvc μεγαλείτεροι, διό καί θηρεύονται oi Άφρικ. <5χι Σνα 
τιθασσευθώσιν, άλλά χάριν των οζόντων (υπό τινω'* δέ λαών χαΐ 
χάριν τής σαρκός). Ζωον εόφυέστατογ χαΐ τιθασσευόμενον ευκό
λως, όλίγας ημέρας μετά την σύλληψίν του, συνήθως δ* ευπειθές 
τψ  όδηγφ αυτού, άλλ’ όργιζόμενον χαΐ παραφερόμενον, άν κακώς 
χαΐ άσπλάγχνως φέρονται πρός αυτό, άπιστεύτως δειλόν, Ιταν 
αχούν) χρότον πυροβόλου χαΐ βλέπν) φλόγας.

Ζώσι κ α τ’ άγέλας. Φαίνεται τ ι  χαΐ δύο αίώνας δύνανται νά 
ζήσωσι.

Θήρα. Συνήθως γίνεται δ ι’ άλλων έλεφάντων'ίιθασσευμένων. 
Εκατοντάδες ανθρώπων σχηματίζουσι κύκλον μέγαν περί τούς 
έν άγρί$ καταστάσει ελέφαντας χα'ι διά θορύβων, κραυγών, κρό
των καί λαμπάδων εξωθοΰσιν αυτούς πρός τό στόμιον τόπου 
περιπεφραγμένου διά ξύλων χονδρών εμπεπηγμένων είς τό έδα
φος. Τό περίφραγμα τούτο δέν είνε κυκλικόν, άλλά έπίμηκες και 
βαίνει στενούμενον, συμπλησιάζουσι δέ τόσον οί τοίχοι αυτού εις 
τό άκρον, ώστε· είς μόνος έλέφας δύναται νά διέρχεται, ουδέ δύ^ 
ναται νά στραφή πρός τά  όπίσω. Κ α τ’ ανάγκην λοιπόν χώρε* 
πρός εμπρός. Είς την εξοδον ΐσταται ήμερος έλέφας, ίστις τόν 
παραλαμβάνει* τον επόμενον παράλαμβάνει άλλος. Ούτω δύναν- 
ται έν μιά Θήρα νά συλληφθώσι και περί τούς εκατόν Έ λ . Οί . 
τέως άγριοε ελέφαντες, επ’ όλίγας μόνον ημέρας συντρεφόμενοι 
χαΐ άναστρεφόμενοι μετά τών ημέρων, έξημερούνται. Ά λλά  χαΐ 
διά σχοινίων χονδρών έντέχνως περί τούς πόδας των περιπλεκο- 
μένων η δεά παντοειδών παγίδων συλλαμβάνονται ενίοτε οί Έ λ . 
Αφρικανοί τινες δηλητηριάζουσι τούς χάριν τών χαυλιοδόντων 
μόνων θηρευομένους ελέφαντας.

Άναχεφαλαίωσις. ’Ανάστημα, μήκος, περικάλυμμα, τροφή, 
διαμονή, φωνή, χαρακτηρ, ίπλα , (πλήν της τραχύτητος 
τού δέρματος, τών χαυλιοδόντων καί τής προβοσκίδος μνημονευ- 
τέον τού βάρους τού σώματος, δ ι’ου πολλάκις τόν έχθρόν κατα
συντρίβει βλ. Τίγρις.) διάρκεια ζωής, ώφέλειαι καί βλάβαι προ- 
ξενούμεναι είς τόν άνθρωπον. (Οί ήμεροι ώς ζφα φορτηγά καί
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μεταγωγικά ανθρώπων, φέροντες επί των νώτων είδος πύργου ή 
σκηνές, έν ή κάθηνται ίδί^ι γυναίκες πλουσίων ’Ινδών καί έξέρ* 
χονται είς περίπατον. ’Από των ελεφαντόδοντων κατασκευάζον
τα ι σφαϊραι-σφαιριστηρίου, λαβαί μαχαιριδίων, πλαίσια εικόνων, 
χαρτοκόποι, άγαλμάτια καί διάφορα κομψοτεχνήματα. ΙΙαρά 
τοϊς αρχαίοι; Έλλησιν είς τά  γυμνά μέρη, πρόσωπα π. χ . χεΐ- 
ρας κλπ. αγαλμάτων ξύλινων προσεκολλώντο τεμάχια ελεφαν
τόδοντο;, τά  δέ λοιπά μέρη έκαλύπτοντο διά λεπτού έλάσματος 
χρυσού.Τούς ήμέρους’Ελ.χρησιμοποιοϋσιν ώσαύτως είςκαταδίωξιν 
τίγριδος. 01 άγριοι βλάπτουσι, διότι, ΐνα συντηρηθώσι καταβρο- 
χθίζουσι μεγάλα; ποσότητα; φυτικών ουσιών και καταστρέφουσι 
φυτείας εκτεταμένα;).

Σημ. 1) Κατά μέσον δ'ρον τό μήκος του χαυλιόδοντας είνε 1 
μ. τό δε βάρος 9 χιλιογράμων άλλ’ εύρίσκεται και χαυλιόδων 2 
μ. μήκους καί 60 χιλιογράμων βάρους.

Σημ. 2) Έ ν  τφ  κρανίο» ύπάρχουσι διαστήματα κενά. Τά έν
τερα είνε ογκωδέστατα, μακρότατον δέ τό τυφλόν. Γεννά ενα 
μόνον, δυνάμενον αμέσως νά βαδίζν).

Α Ρ Κ Τ Ο Σ
Πολλοί εξ υμών θά εΐδον άρκτον........ . Σείς λοιπόν, οί όποιοι

εϊδετε άρκτον, είπατε μοι ό,τι γνωρίζετε περί άρκτου. Καί πρώ
τον τ ί χρώμα εχει;.... Μάλιστα, αί τρίχες τής Α. εινε σκοτει
νού ακαθάρτου χρώμκτος.Είνε μακραί και πυκναί καί τούτο δει
κνύει δτι ή Α. ζή είς τόπους θερμούς ή ψυχρούς;—Ψυχρούς.—  
Βεβαίως ψυχρούς. Ή  Α. ζή καί είς την ‘Ισπανίαν, ή όποια εινε 
χώρα μεσημβρινή, ώς ή Ε λλάς, καί έπομένως όχι ψυχρά, άλλά 
ζή είς τά  υψηλά όρη τής ’Ισπανίας, τά Πυρηναία, ό'πως ζή καί 
είς την Πίνδον. Αί τρίχες τής Α. κατά την μικράν ηλικίαν είνε 
έρεώδεις, βραδύτερον δέ γίνονται τραχύτεραι καί στιλπνότεραι. 
"Όχι σπανίως τά  μικρά φέρουσι περί τόν τράχηλον περιδέραιον
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ούτως, είπεΐν έκ τριχών, ών τό χρώμα κλίνει πρός τό λεύκάν. 
Κατοικεί έντός οπών βράχων η καί έπί δένδρων. ΆφοΟ δύναται 
νάναβαίνν) εις δένδρα ομοιάζει κατά τούτο πρός σκύλον ή πρός
γάταν ; .......Πώς λοιπόν νομίζετε δ'τι θά εϊνε οί όνυχές της ■
Γαμψοί.......—  Βεβαίως καί κατά τούτο όμοιάζουσι πρός τούς
τής γάτας, αλλά δεν δύναται καί ή Α. νά κρύπτη αυτούς είς 
πτυχήν δέρματος ώς ή γάτα. (βλ. σελ. 110) Ε πειδή  δέ τής Α. 
οί όνυχες δέν σύρουσι σώμα μικρόν καί έλαφρόν ώς εινε τό σώμα 
τής γάτας, αλλά σώμα μέγα, (έχον μήκος ύπέρ τό 1,50 μ. καί 
ύψος 1 μ .) καί βαρύ (250 χιλιόγραμ.περίπου.) οί όνυχες πρέπει 
νά εϊνε καί ίσχυροί. ’Αλλά καί τούτο δέν αρκεί* εϊνε ανάγκη νά 
εχτ) καί μυς Ισχυρούς. Καί τφ  όντι τά  σκέλη τής Α.είνε βραχέα, 
σαρκώδη καί εύρωστα θ ά  ίδωμεν δέ ότι ή ισχύς αυτή των μυών 
τών άκρων δέν χρησιμεύει είς την Α. μόνον διά νά άναρριχάται 
έπί τών δένδρων.

Είς τά  δένδρα άναβαίνει οχι μόνον διότι, ώς είπομεν, έχει 
την φωλεάν της πολλάκις έπί δένδρων, άλλά καί διά νάποφεύγν} 
έγθρούς επικινδύνους καί διά νά εύρίσκτρ τροφήν.

Οί περισσότεροι άνθρωποι βλέποντες ότι αί Α. αί περιαγόμε- 
ναι ενίοτε είς τάς πόλεις ύπό άθλιων οκνηρών άνθρώπων φέρουσι 
σιδηροΰν δακτύλιον είς τούς ρώθωνας καί σύρονται δι* άλύσσεως, 
νομίζουσιν ότι ή Α. εϊνε θηρίον αίμοβόρον ώς π. χ .  ή  τίγρις ή 
τουλάχιστον ώς ό λύκος. ’Αληθές εϊνε ότι ενίοτε ή άρκτος τρώγει 
σάρκας, ίδίως θνησιμαίων ζψων, καί ότι-ενίοτε έπιτίθεται κατά 
ποιμνίων καί κα τ’ αύτοϋ του ανθρώπου, άλλά κατά ποιμνίων 
έπιτίθεται όταν πειν£ πολύ, κατά δέ του άνθρώπου, άν έρεθισθή 
πολύ ύ π ’ αύτοΰ. Συνήθως τρώγει φυτικάς ουσίας καί μετά με
γάλης εύχαριστήσεως τρώγει καρπούς (καί μέλι). Τούτο γνωρί- 
ζουσιν όσοι παρακολούθησαν την δίαιταν τών άρκτων. ’Αλλά 
καί ή παρατήρησις τών όδόντων της Δ . διδάσκει ημάς ότι μάλ
λον είς φυτικήν τροφήν άρέσκεται τό ζώον τούτο, διότι οί κυνό
δοντες σχηματίζουσι κώνον άμβλύν, οστεοβλάστης δέν υπάρχει 

εϊνε άτελώς ανεπτυγμένος, οί δέ πρόσθιοι τραπεζίται αποπιώ
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πτουσιν ένωρίς. (At ώριμου ηλικίας Α. Ιχουσι 42 όδόντας έν δ- 
λ<ρ). Keel κ α τ ' Ιχθρών δ ’ δταν έπιπίπτν), δέν δαγκάνει, ούτε" 
σπαράσσει κύτους διά των όδόντων, άλλ’ όρθουμένη έπί των οπι
σθίων ποδών συλλαμβάνει και σφίγγει μέχρις άποπνιγμοϋ μεταξύ' 
του στήθους καί των προσθίων ποδών, εΕπομεν δέ καί ανωτέρω δτι 
Ιχουσα μυς ισχυρότατους εύκολα δύναται νά ^φ'-γγη δυνατά τόν 
εχθρόν της' άλλα πώς δύναται νά ΐσταται όρθία καί νά παλαίτ\ 
έπί όπωσουν μακρόν χρόνον ;

Γνωρίζετε δτι καί σκύλοι, ήσκημένοι επίτηδες, δύνανται νά 
άνορθώνται επί των οπισθίων ποδών* άλλ’έπ’ ολίγα λεπτά μόνον, 
“Οσοι εϊδετε άρκτον, παρετηρήσατε ίσως δτι η Δ . βαδίζει πολύ 
βραδέως καί έγγίζει τό έδαφος δχι μόνον διά των δακτύλων, ώς: 
ό κύων, άλλά δ ι’ όλου του πέλματος, τό όποιον έχει διαστάσεις 
δχι μικράς.’Επειδή λοιπιν έχει εύρεΐαν βάσιν (βλ. σελ.8.) καί επί 
των δπισθίων ποδών μόνων αν στηρίζεται, δεν χάνεε εύκολα την 
ισορροπίαν καί δύναται νά χορεύγι (άν άσκηθη εις τούτο) καί όρ
θία νά παλαίν). Ή  Α. δχι μόνον βαδίζει επίτοΰ εδάφους,άναρ- 
ριχάται είς τά  δένδρα, άνορθουται επί τών οπισθίων ποδών χο- 
ρεύουσα η παλαίουσα, άλλά καί κολυμβα έπιτηδείως’ λέγεται δ*' 
δτι καί λίθους διά τών προσθίων ποδών βάλλει, ά λλ ’ ουδέποτε 
τρέχει δρομαίως. Σχεδόν πάντοτε βραδέως κινεί επί του εδά
φους τό βαρύ αυτής σώμα. “Εκαστος τών ποδών φέρει 5 δα
κτύλους. Τό ρύγχος είνε έπίμηκες καί τό περί αυτό δέρμα πολύ, 
ευκίνητον. Φαίνεται δ ’ δτι έχει την δσφρησιν όξεϊαν, καί δύναται. 
νά άναζητη τήν τροφήν αυτής καί έν τώ σκότει. Πράγματι δέ 
τό περιεσκεμμένον καί πονηρόν τούτο ζφον ζητεί τήν τροφήν του, 
μάλλον τήν νύκτα ή τήν ημέραν.

Τ ά  ώτα βραχέα, ή ούρά ωσαύτως.
Ή  νΑ. εΐπομεν οτι ζή είς τά  όρη καί δτι τρέφεται εκ καρ

πών, επειδή δέ τον χειμώνα καρπούς σπανίως Θά ευρισκεν εις τά: 
όρη, Θ’ άπέθνησκεν εκ πείνης, ώς θ’άπέθνησκον καί αί χελιδόνες.. 
Καί at {xev χελιδόνες δυν&(Λεν«ι ν& {Λεταβαίνωσιν ε\ζ τόπους*.

ι
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ένθα ζώσεν έντομα, όταν ε(ς την χώραν ημών είναι χειμών, σώ
ζονται άπό του έκ πείνης θανάτου. Ά λλ ’ «2 άρκτοι ;

Είς τάς άρκτους, τάς νυκτερίδας, τούς όφεις καί άλλα ζφ* 
Μ ρχεται κατά τόν χειμώνα είδος μακροϋ καί βαθυτάτου ύπνου. 
Ό  ληθαργικός ούτος ύπνος καλείται φωλεία. (βλ. ϊδιόν περί 
φωλείας μάθημα). Είναι δέ περίεργον δτι αί Ά .  άς τρέφουσιν 
οί άνθρωποι, δεν αίσθάνονται την ανάγκην της φωλείας (1).

Ή  θηλεια γεννά 3— 4 άρκτιδεϊς, ούς περιποιείται μετά 
τρυφερότητος καί υπερασπίζεται μετά τόλμης. ‘Ο άρρην ζή μό
νος μακράν της οίκογενείας του.

"Οτι είνε ζώα νοήμονα άπο δεικνύεται καί έκ των κινήσεων, 
άς έκτελοΰσι μ ετ’ άσκησιν.

θηρεύονται διά τουφεκίων και κυνών ή, φονευομένης της μη- 
τρός, συλλαμβάνονται τά  νεογνά έν τη φωλεά.

Είς τάς περί τόν βόρειον πόλον χώρας ζή Ιδιαίτερον είδος 
άρκτου, ή λ ε υ κ ή.

Μήκος 2, 50. μ. βάρος 300 — 400 χιλιόγραμμα. Σώμα 
έπίμηκες, αλλά καί παχύ καί ίσχυρόν, τράχηλον μακρότερος 
παρά τόν της μαυρειδερής, ή κεφαλή ωσαύτως είνε έπιμηκεστέρα 
καί τό μέτωπον όχι τόσον Θολωτόν, όσον τό τής άλλης. ΠυκναΙ 
εριώδεις τρίχες καλύπτουσι τό δέρμα, είνε δε μακρότεραι κατά 
την κοιλίαν και τά εξωτερικά των σκελών καί κρύπτουσι την 
βραχυτάτην ουράν. Τριχωτόν είνε κα ί'τό  πέλμα. Τό χρώμα 
της δοράς είνε κατά τάν μικράν ηλικίαν λευκότατον, (μόνον τά 
ρύγγος είνε μέλαν) αλλά προϊόντος του χρόνου γίνεται ύποκίτρι- 
νον, Ένώ δε ή δορά τών άλλων ζώων του πόλου, τά  όποια 
ζώσιν έπϊ της ξηράς, λαμβάνει χρώμα δμοεον πρός τό έδαφος, 
γίνεται δέ λευκή, όταν τό έδαφος είνε κεκαλυμμένον ύπδ χιόνος,

(1; Σημ. ‘Η τών άρκτων φωλεία άμμ»6ητείται Οπό τινων. Οί 
είδικώς είς τήν ζψολογίιν ασχολούμενοι θά λύσωσίν όριστικώς τδ 
ζήτημα' άλλ’ επιτρέπεται καί ήμΤν νά έρωτήσωμεν τούς παραδεχο- 
μένους τήν φωλείαν τών Ά  πώς φωλεύουσα κατά τόν χειμώνα γεν- 
να ή θήλεια Ά .  κατά 'Ιανουάριον ;
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ή δορά τής *Α. δεν άλλάσσει χρώμα, διότι αύτη.ζή επί των 
πάγων της παρά τάς άκτάς θαλάσσης καί μόνον τόν χειμώνα 
εισχωρεί εις την ξηράν. Κολυμβώσα καί καταδυόμενη εύκολώ- 
λατα εις την θάλασσαν, τρέφεται κ φωκών, θαλασσίων ελεφάν
των και έξ ιχθύων' άλλά καί ταράνδους συλλαμβάνει επί τής ξη- 
ράς τό ΐσχυρότατον τούτο ζώ.ν,καί τά  θνησιμαία δεν περιφρονεί. 
■φαίνεται ότι δεν φωλεύουσιν αί λευκαί "Α. τουναντίον συν τψ 
\|/ύχει έξεγείρεται όλη αυτών ή δραστηριότης. Λευκαί άρκτοι 
συνέβη νά παρασυρθώσιν επί παγετώνων μέχρι των παραλίων 
πής Νορβηγίας. Ή  θήλεια γεννό£ καί άνατρέφει επί κλίνης εκ 
βρύων καί λειχήνων τά  τέκνα της.

Τρίτον είδος Α. είνε ή έν ’Αμερική, ευρισκόμενη μελαινα άρ
κτος. Τής μελαίνης άρκτου τούς μηρούς παρασκευάζουσιν-άλιπά- 
στους καί καπνιστούς ώς τά  χοιρομήρια. Καί τλς λευκής δέ καί 
τή ς άλλης, ήν πρώτην περιεγράψαμεν, ή σάρξ είνε έδώδιμος, ό
ταν είνε παχεϊα, εΰγευστοτέρα δέ θεωρείται ή περί τά  οστά τών 
άκρων.

Ή  δορά τής *Ά. χρησιμοποιείται μάλλον ώς τάπης η  ώς 
μηλωτή.

I S S 0 S 0 T & U 0 S
Ζωον βαρύ, ογκώδες, βραδυκίνητον, άχαρι, έστερημενον νοη

μοσύνης. Ή  θήλεια γέννα: εν μόνον,τό όποιον φερει έν τή κοιλίφ 
της επί 10 μήνας καί θηλάζει επί έτος. Ώ σ τε μόνον κατά 
διετίαν αυξάνεται ή οικογένεια κατά έν άτομον. Μήκος 
1μ. 80 εως 2 μ. "Υψος, 1 ,50μ . έως 1 ,65 . Κεφαλή φέρουσα 
μικρούς οφθαλμούς καί βραχέα ώτα απολήγει εις ρύγχος 
όχι όξύ ώς τό του χοίρου, άλλά πολύ αμβλύ. Παρω- 
μοιάσαμεν την κεφαλήν του χοίρου πρός κώνον, άπό του οποίου 
άπεκόπη ή κορυφή. Διά τήν κεφαλήν του ίπποποτάμου πρέπει 
•νά φαντασθώμεν ότι άπό του κώνου δέ* άφαιρείται μόνη ή κο
ρυφή, άλλά πολύ μεγαλείτερον μέρος.Τά χείλη του είνε όγκωδέ-
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στατα, ώς el επαθον έξοίδησιν. 'Γ π ’αΰτά κρύπτονται οκτώ κο
πτήρες* 4 νω4 βραχείς, κωνικοί καί 4 κάτω μχχροί, κυλινδρι
κοί καί α(χ|ί.τ,ροί. Οι κυνόδοντες ευθείς καί μέτριοι άνω, πολύ 
παχείς καί πω; χεχυρτωμένοι κάτω. Αί δύο σιαγόνες έχουσιν 6 
τραπεζίτχς δεξι$ καί 6 αριστερή.

Τράχηλος βραχύτατος. Σώμα ώς βαρέλιον. Ούρα βραχεία. 
Πόδες βραχείς (μόλις 0 ,5 0  μ.) δι ’ ο ή κοιλία έγγίζει σχεδόν τό έ
δαφος. Έ ίς έκαστον πόδα 4 δάκτυλοι βραχείς καί χονδροκαμω- 
μένοι περιβαλλόμενοι υπό μικρών όπλων. Δέρμα παχύ, σχεδόν 
γυμνόν, ύγραινόμενον δ ι’ ύγροϋ έκκρινομένου εκ πόρων ορατών. 
Τό δέρμα σχηματίζει πτυχάς περί τόν τράχηλον. *Γπό τό δέρμα 
στρώμα λίπους. Τοιουτον είνε τό ζώον τούτο. ‘Ομοιάζει, πως 
πρός χοιρον’άλλά δεν έχει χαύλιόδοντας* δέν έχει ρόγχος κατάλ
ληλον πρός σκαφήν. Δεν είνε πολύγονον ώς ό χοίρος* δέν παρέχει 
ωφέλειαν εις τόν άνθρωπον, ώστε να τόν προστατεύση ό άνθρω
πος. ‘Ομοιάζει καί πρός ελέφαντα άνευ προβοσκίδος, άνευ χαυ
λιοδόντων, άνευ νοημοσύνης. Διά τούτους τούς λόγους είνε σπά
νια τα ζφα αύτά καί εξαφανίζονται έκ τών τόπων, έν οίς εζων 
πρότερον, εύθύς ώς οι άνθρωποι έγκατασταθώσιν έκεΐ. θ ά  είχαν 
3' έζαφανισθή πρό πολλοί», άν δέν είχον την ικανότητα νά κο- 
λυμβώσι μετά τίνος δεξιότητος. Άρέσκονται νά διατρίβωσιν ώς 
έπί τό πλείστον έν τοίς μεγάλοις ποταμοΐς. Ε κεί κινούνται ευ
κολότερα ή έπί της ξηράς. Κολυμβώντες κρατοΰσι μόνον την 
κεφαλήν εξω του ΰδατος. ’Αλλά παραδόξως δύνανται καί την 
κεφαλήν νά βυθίζωσιν έπί 30-40 λεπτά τής ώρας. Είς τά  στό
μια τών ποταμών βόσκουσιν έχ φυτών ένυδροβίων. Την νύκτα 
επισκέπτονται καί αγρούς άρχβοσίτψ έσπαρμένους καί κήπους. 
Αιχμάλωτοι έν θηριοτροφείοις τρώγουσι καί άλλα είδη χόρτων 
καί γεώμηλα. *Αν καί δέν είνε μηρυκαστικά, ό στόμαχός των 
είνε διηρημένος είς πολλούς θυλάκους. Ζώσιν έν Αίγύπτω, Άβυσ- 
σινία, Μοζαμβίκη, Νατάλ, Άκρωτηρίψ, Γουινέα καί Σενεγάλη.

Δέν προσβάλλει ποτέ τόν άνθρωπον, άλλ’ ούτος θηρεύει αύτόν 
διά τό δέρμα, έ; ου κατασκευάζει ασπίδας, διά τό λίπος, διά
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τούς κάτω κυνόδοντας, εξ ών κατασκευάζονται τεχνητοί όδόντες; 
ανθρώπου, κα'ι δη και διά την σάρκα αυτήν, ην εύαρέστως τρώ- 
γουσιν οι εντόπιοι.
ι Τόν χειμώνα, επειδή δέν τήκεται ή επί των ορέων χιών, το ύ

δωρ πολλών ποταμών ελαττοΰται καί γίνονται ούτοι άβαθέ- 
στεροι. Οί ιπποπόταμοι λαμβάνουσι πρόνοιαν νά σκάπτωσιν εν 
τη κοίτη τών ποταμών λάκκους βαθεΐς 2 — 3 μέτρων διά νά 
συνάγεται έκεΐ ύδωρ αρκετόν διά τάς άνάγκας των. Είς τούτο 
μόνον δεικνύονται προνοητικοί.

Μέσα συντηρησεως : ή τραχύτης τοΰ δέρματος, η εν τφ  ύδατι. 
διατριβή και η εύκολος εΰρεσις άφθονου τροφής έν τη παχείφ 
ίλύϊ τών ποταμών τών θερμών τόπων. Έ ν  ψυχροΐς τόποις δέν 
θά εύρεσκεν άφθονον βλάστησίΥ, άλλ’ άφ ’ ετέρου εν θερμοΐς τό- 
ποις δέν θά ηδύνατο νά ζή, άν δέν έδροσίζετο έν τώ ύδατι (πρβλ. 
μαθήματα περί έλέφαντος καί χοίρου.)

Ούδ’ ένα ίχθύν τρώγουσι. Ουδέποτε πρ'ος άλλήλους έρίζουσι. Ή  
μήτηρ φέρει το μικρόν <. τής ράχεως νηχομένη. Θηλάζει έν τη ξη~ 
ρα. Φονεύεται μόνον άν ita σφαίρας κτυπηθή επί τών κροτάφων, διότι 
τό λοιπόν σώμα καλύπτεται διά δέρματος Ιχοντος πάχος αρκετών ε
κατοστών τοΰ μ. καί αδιάτρητου υπό σφαίρας. ’Άν βληθή έν τφ ΰδα- 
τι, τό πτώμα έκδράζεται 20 — 30 χιλιόμ. κατωτέρω επί άμμώδρυς 
σύρτεως καί τρώγεται υπό τών Αίθιόπων, διό συνήθως βάλλεται έν> 
ξηροί κατά την άπό τής νομής έπιστροφήν.

Οί Αΐθίοπες έκτιμώσι πολύ τό λίπος. Έκ τοΰ δέρματος οι Γερμα
νοί κατασκευάζουσι μαστίγια,άπερ κατά τών εντοπίων χρησιμοποιοΰσι. 
Κατά τίνα φυσιοδίφην τρέφονται έκ ριζών ένύδρων φυτών. Άλλοτε. 
Ιβριθεν ή Αίγυπτος’ νυν ζή έν μόνοις τοΐς τοΰ λευκοΰ Νείλου ΰδασι 
τοΐς άρδεύουσι τάς τροπικάς χώρας. Έν ταϊς δυτικαΐς χώραις τής 
Άφρ. άφθονοΰσιν Ιτι επί τών οχθών τοΰ Νίγηρος.

rumps*
*Ύψος κατά τούς ώμους μ. 1,60 μήκος μ. 2, 90. ’Ογκώδες, 

Ισχυρόν, άγριον και όχι ευφυές ζώον. Zyj είς θερμά κλίματα καί
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τελματώδεις καί κατάφυτους τόπους, ώς ό έλέφας. Κεφαλή μι
κρά. Έ π ί του ίσχυρώς κεχυρτωμένου ρινικού όστοδ προβάλλει, 
προσπεφυκός είς τό δέρμα, 1ν κέρχς,άλλ' όχι έκ κερατίνης ουσίας. 
Είνε τό χέρας τούτο έκβλάστησι; του δέρματος καί δεν συνέχε
ται μετά του κρανίου. Φαίνεται ώς ν* άπετελέσθη εκ πολλών 
τριχών συγκεκολλημένων. Είνε δ ’ έστραμμένον ολίγον πρός τό 
μέτωπον. Έ ν  είδος Ρ . φέρει δύο κέρατα, τ6 δεύτερον όπισθεν 
τοϋ πρώτου, του καί μακροτέρου 65)100 τού μέτρου. Διά του 
κέρατος τούτου φαίνεται ότι κτυπ$ τούς εχθρούς καί ανοίγει ό- 
δόν είς τά πυκνότατα δάση, εν οίς κατοικεί. ’Οφθαλμοί μικροί, 
στόμα επίσης. Τδ κάτω χείλος μακρδν καί πολύ ευκίνητον. Έ 
χει 4 κοπτήρας και 28 τραπεζίτας. Ό τ α  μακρά, λεπτά, 
κεκλιμένα πρδς τά  όπίσω, ίχοντα τδ σχήμα, τδ όποιον δίδουν 
σεν οί παντοπώλαι είς φύλλα χάρτου, τά  όποια τυλίσσουσιν ίν* 
θέσωσιν έντδς αΰτών όρύζιον, πιπέρι κ .λ .π . Πόδες διτιρημένοι είς 
τρεις δακτύλους. Ούρά λεπτή καί βραχεία. Δέρμα σκληρότατου 
καί πτυχωτόν ιδίως κατά τούς ώμους καί τούς μηρούς. Ζή μό
νον εν Ίνδίαίς πέραν του Γάγγου. ’Οργισμένος εκβάλλεέ κραυγάς 
όζείας. Κ α τ’ εζνχον χορτοφάγον ζώον, αλλά βλαβερώτατον. 
Διό καί προσπαθεί νά έζολοθρεύσρ-αύτό ό άνθρωπος. Ό  τής ’Α 
φρικής (εν Νατάλ) δέν εχει κοπτήρας ούτε πτυχάς είς τδ δέρμα, 
«λλ ’ Ιχει όλίγας τρίχας σκληράς, μελανάς καί δύο κέρατα.

Πτώμα σχεδόν μκέραιον ρινοκέρωτος, περιτετυλιγμένον έν τφ  
δέρματι καλώ; διατηρουμένιρ, εΰρέθη είς ψυχρότατου τόπον, έν 

‘Σιβηρίικ πλ. 64 μοιρών. τΗτο τεθαμμένον έν πάγψ καί χώ ματι.
Ουσιώδης διαφορά άπδ του ιπποποτάμου τδ έπί τής ρινδς 

κέρας καί ό περιττός αριθμός τών δακτύλων.

ZSAUfiX
Πρό όλίγου κ α τ’ έντολήν μου συνέλαβε ν ό έπιστάτης του 

σχολείου μίαν χελιδόνα έκ τών έντδς τής οίκίας μου κατοικου- 
σών καί μίαν έκ τών κατοικουσών έζωθεν τής οίκίας μου. θ '  ά -
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φήσωριεν αύτάς ελευθέρας νά επιστρέψωσιν εις τάς οικογένειας-, 
των, ευθύς άφοΰ πάρατηρήσωριεν αύτάς. (1) -

Παραβάλετε την X. ώς προς τό ριέγεθος πρός άλλα γνωστά 
πτηνά, την περιστεράν π .χ . τόν πυργίτην, τό κανάριον. (Οί ρια- 
θηταί των ριικροτέρων τάξεων σχηριατίζουσι προτάσεις, οϊα ή. 
έξης. « Ή  χελιδών εινε ριικροτέρα της περιστεράς» κ.ά.

Έ ν  καίτό αυτό χρώρια έχει ή X. κάθ’ δλον τό σώρια ; . . . .  
(*0 δικάσκαλος γνωρίζει τοΐς Μ. δτι και κατά τό χρώρια διαφέ- 
ρουσί πως «ι κτίζουσαι την φωλεχν εντός των οικιών χελιδόνες 
των λοιπών. Προκαλεΐ δε τούς Μ. νά εύρωσι τάς διαφοράς διά 
παρατηρήσεω;. Συγχρόνως θά παρατηρησωσιν οί Μ. καί δτι αί. 
εντός τών οικιών πλεκουσαι την φωλεάν έχουσι γυρινούς πτερών 
τούς ταρσούς καί τούς δακτύλου; καί εινε ολίγον ριεγαλείτεραι 
τών άλλων. Γνωρίζει δ* ώσαύτως ό Δ. τόΐς Μ. OTt υπάρχει εί
δος χελιδόνων, χιτινες γεννώσι τά  φά εντός οπών τής γης πλησίον 
οχθών ποταριίων. Αύται έχουσι λευκήν την κοιλίαν καί όρφνό- 
φαιον την ράχιν.)

Ή  κεφαλή καί δ τράχηλος (βλ. κανάριον σελ. 16.) Τό ράρι- 
φος τής X. εΤνε βραχύ καί κατά την βάσιν πλατύ, έπειτα δε 
στενεύει καί γίνεται όξύ. ‘Υπάρχουσι πτηνά, τά  όποια θραύουσι 
διά του ράριφους πυρήνας σπόρων, κτυπώσι φλοιούς δένδρων, 
σχίζουσι σάρκας κ .τ .λ . Τό ράριφος εκείνων τών πτηνών πώς πρέ- 
πει νά εινε διά νά δύναται νά θραύτρ σκληρούς πυρήνας;.... Τής 
X. τό ράριφος δεν εινε ανάγκη νά εινε σκληρόν καί ισχυρόν, 
διότι ούτε ριικρούς καί ευθραύστους πυρήνας επιχειρεί νά θραύση,, 
ούτε φλοιούς δένδρων τρυπά, ούτε σάρκας άλλων ζώων σχίζει. 
*Ίσως κανείς άπό σάς δέν είδε τρώγουσαν X. καί δεν γνωρίζει 
πώς τρέφεται. Ή  X. δέν τρώγει σπόρους, ούτε χλόην ούτε θνη- 
σιριαΐα, ούτε ένυδρόβια ζώα, ούτε σύκα ή σταφυλάς ή κεράσια.. 1

(1) Σημ. ’Επειδή σχεδόν εν πασι τοις άναγνωσματαρίοις ΰπάρ-~ 
χουσι λεπτομερείς περιγραςαί χελιδόνος, περιοριζόμεθα εις τα κατα 
τήν γνώμην ήμών αναγκαιότατα.

I
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Ή  X. τρώγει, κώνωπας, μυίας, ψυχάς έντόμων κα ίτά  τοιαότά*. 
Διά νά συλλαμβάνωσιν ai X. τοιαΰτα ζωύφια περι^πτάμενα εις 
τόν αέρα η καθήμενα έπΐ φύλλων δένδρων, έπί τής πλησίον τών 
τελμάτων χλόης, πρέπει « '.)  νά Σπτανται β '.)  νά έχωσιν όξείάν 
την δρασιν, καί γ ' .) νά έχωσιν έργαλείον διά νά συλλαμβάνω τά  
έντομα. (Προτιμότερον νά εϋρωσιν οί Μ. ερωτώμενοι υπό τού 
Δ. τ ΐ χρειάζεται η X. διά νά προμηθεύεται τήν τροφήν 
της.) Διά νά ΐπταται τί χρειάζεται;... Πτέρυγας έχει καί ή 
νήσσα καί ή χήν καί ή άλεκτορίς* άλλά νομίζετε ότι τά-πτηνά 
αύτά θά ήδύναντο νά ζήσωσιν, άν έτρέφοντο διά κωνώπων καί 
μυιών, ώ; τρέφονται αί Χ ;...Δ ιά  νά συλληφθώσι τόσοι κώνωπες, 
όσοι χρειάζονται διά νά πληρωθή ό στόμαχος του πτηνού,· πρέ
πει νά ΐπταται τό πτηνόν επί πολλάς ώρας. Έ ν  όρνίθιον δύ- 
ναται νά καταπαύσΐ) τήν πείναν Ινός ίέρακος, διότι τό θ ή ρ α?- 
μ α είνε μέγα, άλλά διά νά καταπραύνθή ή πείνα καί μικροί 
πτηνού διά κωνώπων καί μυιών,τό πτηνόν πρέπει νά θηρεύιρ έπί. 
πολλάς ώρας χωρίς νά καταπονήται.

Ή  X. έχει τόν κορμόν λεπτόν καί επιμήκη, λεπτοκαμωμέ- 
νον έχει πτέρυγας μακράς καί ίσχυράς* ουράν μακράν, πόδας 
βραχείς καί λεπτούς (μακροί καί χονδροί θά ήσαν βάρος περιτ
τόν.) θηρεύει λοιπόν Ιπταμένη σχεδόν ύλην την ήμέραν, χωρίς 
νά καταπονήται. ’Αλλά καί δ ι' αυτήν ακόμη την αιτίαν, #τι 
ίλην την ημέραν έργάζεται, ή χώνευσις γίνεται ταχύτερα καί 
έχει ή χ . ανάγκην μεγαλειτέρου ποσού τροφής (πρβλ. σελ. 32).

Καταστρέφει λοιπόν μεγάλην ποσότητα έντόμων καί προσφέρε1 
μεγάλην έκδούλευσιν είς τόν άνθρωπον. Συλλαμβάνει δ* όχι μό- ■ 
νον τά  έν τφ  άέρι ιπτάμενα έντομα,άλλά καί τά  έπί των φυτών 
έπικαθήμενα καί πρός τούτο βεβαίως έχει ανάγκην οξείας όρά- 
σεως. Καί ταύτα μέν λαμβάνει διά τού ράμφους, ώς άλλα πτηνά 
λαμβάνουσι τούς κόκκους. Ά λ λ ’δσα έντομα συλλαμβάνει Ιπτά
μενα έν τ φ  άέρι, τά  συλλαμβάνει κ α τ’ άλλον τρόπον. Τό ράμφος 
ε!νε πολύ σχιστόν* τό σχίσιμον φθάνει εως κάτω άπό τούς οφθαλ
μούς. Τό ράμφος λο«Ρ0ν’άνοίγει πολύ'καί σχηματίζει μ ίτά  τού
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^άρυγγος έν είδος χωνίου, εις τδ βάθος του οποίου χάνονται τά  
έντομα, δταν ή χελιδών ίπτατα ι άντιθέτως προς τδν άνεμον, 
καί δ άνεμος ώθή αυτά (παραβολή πρδς τδν α π ό χ η ν  των 
άλιευόντων γαρίδας καί των συλλεγόντων ψυχάς φυσιοδιφών, οιας 
πρέπει καί ό Δ. νά κάμνη χρήσιν πρδς συλλογήν ψυχών διά τδ 
μουσεΐον τοΰ σχολείου). Έ κ  του είδους τής τροφής των X. έξη- 

-γείται διά τ ΐ είνε κατά την βάσιν πλατύ τδ ράμφος, διά τί είιε 
βαθεΐα η σχισμή, διά τ ί είνε μακραί καί ίσχυραί αί πτέρυγες, 
•διά -I είνε μακρά ή ουρά, καί διατί είνε αδύνατοι οί πόδες. Ε 
ξηγείται ακόμη διατί αΐ X. σχεδδν διαρκώς ίπτανται καί πολύ 
ολίγον αναπαύονται, καίέφ* όσον ό άήρ είνε χλιαρός καί ήσυχος, 
αί X. ίπτανται υψηλά,5ταν δ ’ άρχίσ-ρ ψύχος ή επίκειται βροχή, 
ή πτήσις τών X. γίνεται εις τά χαμηλότερα στρώματα τοΰ άέ- 
ρος. (Διότι τότε τά έντομα έπικάθηνται επί άνθέων ή φύλλων 
καί ίπτανται σχεδδν επί τής έπιφανείας τών ύδάτων). Έ κ  τοΰ 
είδους τής τροφής τών. X. εξηγείται καί ή ανάγκη, εις την οποίαν 

«ύρίσκονται αί X . νά ταξειδεύωσι δΐς τοΰ έτους. "Ολοι γνωρίζετε 
δτι κώνωπες καί μυΐαι σχεδδν δεν ύπάρχουσι τδν χειμώνα. Πριν 
λοιπόν άρχίσν) δ χειμών άναχωροΰσιν αί X. Διέρχονται ύπεράνω 
θαλάσσης μεγάλης καί φθάνουσιν οπωσδήποτε καταπεπονημέναι 
■είς θερμοτέρους τοϋ.ίδικου μας τόπους, δπου εύρίσκουσι τροφήν. 
’Εκεί μένουσιν 6 μήνας καί επανέρχονται πάλιν είς την πατρίδα 

μας. Πότε ; . . . .  Έ χουσι λοιπόν δύο τόπους διαμονής. Τά τοιαΰ- 
τα  πτηνά λέγονται έ κ τ ο π  ι σ τ  ι κ ά ή  αποδημητικά. Είνε 
καί ό πυργίτης πτηνδν έκτοπιστικόν ; ....... Πτηνά μένοντα διαρ
κώς είς ένα τόπον λέγονται ε π ι δ η μ η τ ι κ ά .  Ιίλήν τών έκ- 
τοπιστικών καί τών επιδημητικών πτηνών υπάρχει καί τρίτον 
είδος, τδ τών δ ι α β α τ ι κ ώ ν .  Τά διαβατικά πτηνά έχουσι 
τόπους ιαμονής περισσοτέρους τών δύο. Τδν χειμώνα ζώσιν εις 
θερμοτέρους του ίδικοΰ μας τόπους* τδ έαρ έρχονται είς τδν ίδι- 
κόν μας. 'Ο ταν ενταύθα είνε πολλή ή θερμότης, μεταβαίνουσιν 
■είς άλλους δροσερωτέρους* εκεί μένουσιν ολίγους μήνας καί επα- 
νέρχονται πρδς ημάς. Άφοΰ μείνωσι πάλιν ένταΰθα ολίγον και

ν
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φβν, άναχωροΰσι. Διαβατικά πτηνά είνε ό χόκχυζ καί η ορτυζ.
Α1 χελιδόνες έπανερχόρωνχι τό seep είς την Εΰρώπην, έπισκέ- 

-πτονται τόν τόπον, ένθα διήλθον τό θέρος κατά τό παρελθόν S- 
τος καί άναζητοδσιν ε'κβστον ζεύγος την φωλεά ν του. Τούτο δει
κνύει ίτ ι  εϊνε ρινηρ^νικώτατον πτηνόν ή χελιδών. *Αν τό ζεδγος 
tuptj την φωλιάν κατειληρψένην ύπό πυργιτών, αγωνίζεται 
«ατ* αυτών, ίχον καί των άλλων X . την συνδρομήν. "Αν είνε 
{Ιεβλαρψένη δλίγον ή παλαιά φωλεά, έπισκευάζεται, αν είνε 
πολύ, καταλείπεται καί κτίζεται εκεί πλησίον νέα. Νέα ώσαύ- 
τως κτίζεται καί διά τόν δεύτερον τοκετόν, τό δεύτερον κλωσ
τήρια. Ή  φωλεά εϊνε τεχνικωτάτη καί στερεωτάτη. Που βλέ- 
ποριεν τοιαύτας φκοδοριηριένας; Έ κ  τίνος ύληςοίκοδοριοΰνται;... 
ΤΙ σχήρια έχει ή φωλεά;,.. Διά τΐ είνε άνοικτή προς τά  άνω ;... 
Πώς προστατεύεται κατά τό ριέρος^τοϋτο άπό της βροχής;... 
Που εύρίσκουσι τόν πηλόν; (Γνωστόν δτι αΐ χ . ριεταχειρίζονται 
καί τόν σίελόν των ώς κολλητικήν ύλην). Είς την οίκοδοριήν της 
φωλεάς εργάζονται 6 τε άρρεν καί ή θήλεια. Άφου κατασκευα- 
σθή -#ι φωλεά καί στρωθή εσωτερικώς, γενν$ ή θήλεια.πέντε φά, 

καθ’ εκάστην, καί άρχίζει την έπφασιν. Κατά τόν χρόνον τής 
όπφάσεως, ό άρρην διέρχεται την νύκτα πλησίον τής θηλείας 
Ιντός τής πχλαιάς φωλιάς ή, &ν δόν υπάρχω τοιαύτη, ίντός οπής 
τοίχου ή έπί ζύλου. Την ήαέραν κοριίζει είς αυτήν τροφήν, άν 
•δ1 ή θήλεια άφήση ποτέ τά  ωά προσωρινώς, Ιπψκζει ό άρρην. 
Μετά 16 ήριέρας γίνεται ή έκκόλαψις, κοριίζει δ ’ είς τούς νεοσ
σούς καί την ριητέρα τροφήν κατά τάς πρώτας ήριέρας ό άρρην. 
Βραδύτερον θηρεύουσι καί οί δύο γονείς διά τά  ριικρά. "Οταν δ* 
οί νεοσσοί άναπτυχθώσιν όλίγον, οί γονείς διδάσκουσιν αυτούς 
νά ίπτανται ίπτάριενοι αυτοί ενώπιον των, παρακινοδντες αυτούς 
είς άποριίριησιν, ένθαρρύνοντες αυτούς * ιά φωνών καί ώθουντες 
αυτούς ελαφρώς διά των πτερύγων. ’Αποχωρίζονται οί νεοσσοί 
τών γονέων των, όταν άποχτήσωσι τήν Ικανότητα νά εύρίσκωσι 
ριόνοι των τήν τροφήν. Ά λ λ ’ ακριβώς είπεΐν ό χωρισριός δέν
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tlvt τέλειος, διότι μικραί καί μεγάλαι, νεώτεραι καί πρεσβυτέρα* 
χελιδόνες, αί κατοικοίίσαι εις τόν αυτόν τόπον, σχεδόν διαρκώς 
συναναστρέφονται πρός άλλήλας* και η άναχώρησις δέ τόν Σε
πτέμβριον από κοινού και-μετά κοινήν συνεννόησιν γίνεται.

Γνωρίζετε την φωνήν των X ;
Ή  σαρξ της χελιδονος είνε άνοστος.
Εχθροί τ ις  χελιδόνας είνε οί πάντων των μικρών πτηνών 

κοινοί εχθροί, π .χ . τά  μεγάλα άρπακτικά πτηνά, αί γάται κτλ. 
Σφζονται δ ’ αί χελιδόνες άπό τοΰ ολέθρου διά της ταχείας πτή- 
σεως καί ΐδίοε διότι ζώσι πλησίον των άνθρωπον, ένθα σπάνιος 
Ιμφανίζονται μεγάλα άρπκκτικά πτηνά.

Ίδιάζον : ή μετά των ανθρώπων αναστροφή.
Πριν άφήσωμεν ελεύθερον τό πτηνόν,τό όποιον κρατουμεν,έφιστώ 

τήν προσοχήν σας είς την θέσιν των δακτύλων. Παρατηρήσατε 
ότι έχει τρεις δακτύλους πρός τά εμπρός καί ενα πρός τά  όπίσω.

Έ ν  άλλο πτηνόν, πολύ ομοιάζει πρός τήν X. τό 
Π ε τ ρ ο χ ε λ ί δ ο ν ο ν ,  ό κ ύ ψ ε λ ο ς .  ’Αλλά του 
κυψέλου οί πόδες είνε έτι βραχύτεροι των ποδών της χ. όί 
δε δάκτυλοι είνε καί οί τέσσαρες έστραμμένοι πρός τά  .έμπρός^ρ^ 
έσωτερικός δύναται νά στρέφεται καί πρός τά  όπίσω, ό μέσος καί 
b εξωτερικός έχουσιν άνά 3 φάλαγγας) ο Κ. κτίζει τήν φωλεάν

«
επί πύργων.

Έ νεκα  τής βραχύτητος των ποδών καί τοΰ. μήκους των πτε
ρύγων ό Κ. δεν δύναται νά πετάζιρ είς τό ύψος μετά φοράς, άν 9 
εύοίσκεται έπί του εδάφους. Παρετηρήσατε δ ’ ίσως ότι καί ή χ. 
σπανίως κάθητα: ή περιπατεΐ επί του εδάφους* συχνά δέ κάθηται 
έπί των τηλεγραφικών συρμάτων ή είς τό χείλος της φωλεάς της, 
όπου δύναται νά διευθύντρ τήν ουράν καίτά άκρα των πτερύγων 
πρός τά  κάτω. Ό  κύψελος διέρχεται τήν ζωήν καταδιώκων κώ- 
νωπας καί άλλα έντομα Ιπτάμενα είς τόν σέρα* ιδίως τήν πρωίαν 
καί τήν εσπέραν διασχίζουσι τά  πτηνά ταΰτα τό διάστημα 
είς χαριεστάτας καμπύλας μέ τό ράμφος ανοικτόν καί καταβρο- 
χθίζουσιν εκατοντάδας ζωυφίων πτερωτών. Περί τήν μεσημ-



βρίαν φοβούμενοι την θερμότητα οί Κ. καταφεύγουσιν είς τάς 
φωλεάς. ’Αποδημούσε καί ο! Κ. ώς αί χελιδόνες.

SUEZ? (χοΟκκος)
(Δεικνύει ό διδ. είκόνα κόκκυγος). Του πτηνού, περί τού 

οποίου θά όμιλήσωμεν σήμερον, ηχούσατε ίσως την φωνήν, αλλά 
πιθανώτατον είνε ότι δεν ειδετε αυτό. Ή  φωνή είνδ x ο ύ x ο υ 
χ ο ύ χ ο υ. Έ χ  της φωνής του έλαβε καί τό όνομά του τό πτη- 
νόν. 01 πρόγονοι ημών ώνόμαζον αύτό κόκκυγα. Αύτή ή φωνή, 
ή μονότονος καί λυπηρά, είνε τό κελάδημα του άρρενος κόκχυγος. 
Ή  θήλεια έχει κωφοτέραν και βραγχνοτ^ραν φωνήν.

Μέγεθος τό τής περιστεράς (0 ,35  μ .). ‘Ράμφ:ς όχι πολύ μ«- 
κρόν, άλλα βαθέως εσχισμένον μέχρι κάτωθεν των όφθκλμών, ώ
στε νά δύναται ν’ άνοίγή αυτό πολύ. Τ(νος άλλου πτηνού εϊνε 
πολύ σχιστόν τό ράμφος και πρός τ ί χρησιμεύει είς αύτό ; — ;» 
Τής χελιδόνος τό ράμφος είνε πολύ βαθέως Ισχισμένον διά νά 
πίπτωσιν εντός αύτοΰ ευκόλως μυϊαι και κώνωπες.— ■ Συμπεραί- 
νομεν έκ τούτου ότι καί ό κόκκυξ τό αύτό είδος της τροφής μέ 
την χελιδόνα λαμβάνει. ’Αφού δέ έξ εντόμων τρέφεται καί ό κόκ^ 
κυζ ώς ή χελιδών, πρέπει κα'ι αυτός νά είνε ευκίνητον πτηνόν 
καί οχι βαρύ ώς π .χ . ή νήσσα, ή χήν, ό ψιττακός· νά έχη ίσχυ- 
ράς πτέρυγας. Καί αληθώς είνε τοιοΟτον πτηνόν ό Κ. Τράχη
λον εχει μετρίως μακρόν* ουράν μακράν πόδας βραχείς καί κι
τρινωπόν τό γυμνόν πτερών μέρος αυτών. Δακτύλους έχει 4, άλλ’
ένψ οί δάκτυλοι τής χελιδόνος διευθύνονται....... (συμπληρωτέα ή
φράσις ύτό τών μαθητών) καί οί τοΰ κυψέλου...... (ώσαύτως ύπό
τών Μ.) οι δάκτυλοι τού κόκκυγος εχουσιν άλλην διάταζιν. 
Δύο διευθύνονται πρός τά έμπρός καί δύο πρός τά  όπίσω. "Οσα 
πτηνά εχουσιν ούτω τοποθετημένους τούς δακτύλους, άναβαίνου- 
σιν ευκόλως άπό τά  χαμηλότερα μέρη τών κορμών τών δένδρων 
εί; τά υψηλότερα στηριζόμενα καί διά τής ουράς, ϊστανται έπί 
τών δένδρων καί πιριπχτοΰσιν επ’ αυτών. Λέγονται τά  τοιαύτα



πτηνά α ν α ρ ρ ι χ η τ ι κ ά .  Αναρριχητικόν πτηνόν είνε καί 
ό ψιττακός. Των αναρριχητικών πτηνών τό πτέρωμα είνε dc-rc-rt— 
λον (βλ. σελ. 17 έν τέλει). Τό πτέρωμα του Κ. είνε σταχτερόν, 
πλήν του τής κοιλίας, δπερ είνε λευκόν καί φέρει γραμμάς μελα- 
νάς κυματοειδείς η όδοντωτάς (όχι ευθείας) άπό τής μιάς πτέ- 
ρυγος εϊς τήν άλλην. Ή  ουρά έχει στίγματα λευκά καί απολή
γει εις λευκόν. Τό ράμφος, οί ταρσοί καί οί όνυχες έχουσι χρώ
μα κιτρινωπόν.

Άνακεφαλαίωσις : Μέγεθος, χρώμα, φωνή, διάταξις δακτύ
λων, τροφή.

ΆφοΟ b Κ. τρέφεται έξ εντόμων (τρώγει ρ.άλιστα και τάς 
φερούσας τρίχας κάμπας τών εντόμων, τάς οποίας άλλα έντομο- 
φάγα πτηνά περιφρονουσιν,) είνε εύνόητον οτι δεν είνε δυνατόν νά
είνε πτηνόν επιδημητικόν νώς πυργίτης. Διά τ ί ; ..........  ’Αλλά
δεν είνε καί εκτοπιστικόν. Είνε διαβατικόν (βλ. περί χελιδόνος). 
*0 Κ. έρχεται είς τόν τόπον μας τό έαρ, μετ’ ολίγον καιρόν με
ταβαίνει είς βορειότερα καί δροσερώτερα κλίματα, έκεΐθεν είς άλ
λα βορειότερα, ύστερον δ ’ επαναλαμβάνει άντιστρόφως τά  τα - 
ζείδιά του. Δίς του έτους διέρχεται υπεράνω τής Μεσογείου (μνη
μονεύεται τό όνομα, αν είνε γνωστόν τοϊς Μ.). Είς ’Αφρικήν ε
πιστρέφει τόν Αύγουστον, οί δέ κατά τό θέρος τούτο γεννηθέντες 
τόν Σεπτέμβριον.

Εϊδομεν ότι ό Κ. έχει πολλάς ομοιότητας πρός την χελιδό
να, άλλά καί διαφέρει ταύτης* διαφέρει δέ κυριώτατα κατά την 
.πρός τά  μικρά στοργήν. Ή  θήλεια του Κ. είνε όλίγφ μικροτέρα 
τοΰ άρρενος (καί όλιγώτεραι πολύ τών άρρένων είναι αί θήλειαι). 
Ή  θήλεια γεννδί έκάστοτε δύο ώά ισα περίπου πρός τά  του πυρ- 
γίτου, δηλ. πολύ μικρά άναλόγως τοΰ μεγέθους της. Τά ωά τών 
Κ . δέν έχουσι πάντα τό αυτό χρώμα" άλλα εινε στακτερά, άλλα 
κλίνουσι πρός τό πρασινωπόν χρώμα καί άλλα πρός τό ιώδες 
μετά στιγμάτων άλλοτε περισσοτέρων καί άλλοτε όλιγωτέρων 
χρώματος σκοτεινού. Ή  θήλεια του Κ. δέν γενν£ τά  <ρά εντός 
φωλεάς, άφοΰ δεν έχει φωλεάν* Γσως επί τής χλόης. Λαμβάνει
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δ ' έκαστον των γεννηθέντων άρτίως*φών διά του ράμφους, φέ- 
ριι xocl άποθέτει αύτό είς την φωλιάν άλλων μ ι κ ρ ώ ν  πτη - 
νών, σεισοπυγίδος, κίχλης, κοσσύφου, ένίοτε κίσσης καί τρυγόνος.

Τούτο κάμνει κατά τ?ΐν άπουσίαν των κυρίων της φωλιάς, 
οΐ όποιοι εχουσιν έν τ?5 φωλιά ίδι*ά των φά. *Αν δέ τά  πτηνά 
καταφθάσωσιν έκεϊ την θηλειαν του Κ. δέν έπιτρέπουσιν είς αυ
τήν ν ’ άποθέσγ τό φόν της, άλλ’ άν άπουσιάζωσι κ α τ ' εκείνην 
την στιγμήν, έπανερχόμενα δεν διακρίνουσι τό ξένον φόν, έπψά- 
ζουσι καί έκκολάπτουσιν έξ αύτοΰ μικρόν κόκκυγα, τόν όπ$ΐον 
έκτρέφουσι καί περιποιούνται ώς θετοί γονείς* ή. δε πραγματική 
μητηρ γενν$ άλλα φά* άλλ’ ό μικρός Κ. είνε πολλάκις αχάρι
στος- *Αν στενοχωρήται έν τν) μικρ$ φωλε$, κατορθοΐ νά’ ρίπττ(ΐ 
έξω τους μικρούς νεοσσούς, τούς θετούς του άδελφούς. Τό κακόν 
αύτό πτηνάριον είνε άδηφάγον καί οκνηρόν, διά τούτο η θετή αυ
τού μητηρ φέρει εις αύτό πολλην τροφήν καί επί πολύν χρόνον. 
*Έχον δέ χονδρήν κεφαλήν καί μεγάλους οφθαλμούς είνε καί 
άσχημότατον καί είδεχθέστατον πρίν άποκτήσ-ρ πτέρωμα. Τό 
πρώτον πτέρωμα δέν είνε σταχτερόν, άλλά μελανωπόν. Τό δεύ
τερον έτος π τ ε ρ ο ρ ρ υ ε  .

Διά τ ί δέν γενν$ η θάλεια τού Κ. τά  φά εντός τ95ς ξένης
φωλεάς ; ........  (Γνωστόν ότι ε’ίς τινας τούτων ουδέ χωρεϊ). Διά
τί δέν τοποθετεί τά  φά έν φωλεφ μεγάλων πτηνών ; .........

(Κατά τινα φυσιοδίφην η άνάγκη, είς ην εύρίσκεται ό μι
κρός Κ. νά ρίππρ έξω της κοινής φωλεάς τούς νεοσούς των θε
τών γονέων του, δικαιολογεί την φροντίδα, ίλαβεν ή μήτηρ 
του νά έκλέξτ) φωλιάν μικρού πτηνού, διότι άν ησαν μεγάλων 
πτηνών νεοσσοί, δέν θα ήδύνατο νά ρίψνι αυτούς έκτός της φωλεάς 
ό μικρός κόκκυξ, δέν θ* έτρέφετο δέ καλώς ύπό τών θετών γο
νέων του άν ίζων καί όλοι οί θετοί άδελφοί του καί έμοιράζετο 
μετ* αύτών την ύπό τών γονέων κομιζομένην τροφήν).

Πολλά τών πτηνών, είς ών τάς φωλεάς κατατίθενται τά  φά 
τού Κ .,δέν είνε έντομοφάγα. άλλά τρέφονται διά σπόρων* θ ’ά -  
πέθνησχε δέ ό μικρός Κ. άν ή θετή αυτού μητηρ έδ ιδεν αύτφ
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κόκκους σπόρων νά <picyyj. Α λλά  καί εκείνα τά πτηνά είς τούς 
νεοσσούς αυτών δεν δίδουσι σπόρους' δίδουσιν έντοκα η χλόην, 
την όποιαν πρώτον ύγραίνουσι καI μαλάσσουσίν εν τω προλόβψ 
οϊ γονείς καί έπαναφέρουσιν είς τό στόμα. Ούτως έχει ό μικρός 
Κ. καί έν τή ξένη φωλεοί την κατάλληλον δι* αυτόν τροφήν (χέ— 
χρις ού γείνη ικανός νά θηρεύη μόνος κάμπας, άράχνας, κώνω- 
πας κλπ.

Εΐπομεν κατά τΐ ομοιάζει πρός την χελιδόνα καί κατά τΐ 
προς τόν ψιττακόν. Πρός τόν ινδικόν όρνιθα ομοιάζει κατά τού
το, δτι δτκν ψάλλη,άπλώνει καί υψώνει την ούρ*ν ώς αυτός καί 
σύρει πρός τά  κάτω τάς πτέρυγας.

Άφου ό Κ. στηρίζεται τόσον καλά έπί τών δένδρων, άφοΰ 
δέν μένει πολύν καιρόν είς ένα τόπον καί άφου δεν έπιράζει, δέν 
εχει ανάγκην φωλεάς κ%\ δεν κτίζει τοιαυτην. Πετφ από δένδρου 
είς δένδρον καί διανυκτερεύει άλλοτε έπί τούτου καί άλλοτε επ’ 
εκείνου τοΰ δένδρου' σήμερον είνε είς τοΰτο τό δάσος καί αύριον 
είς άλλο, σήμερον με τούτον τόν σύντροφον καί αύριον μέ άλλον. 
Λέγουσιν δτι ζή περί τά 25 'έτη.

Ή  Θήρα αύτου είνε πολύ δύσκολος, διότι είνε πολύ δειλόν 
καί δύσπιστον πτηνόν. Ή  σ^ρς δχι πολύ νόστιμος..

Άνακεφαλαίωσις : Μέγεθος, χρώμα, φωνή, δίαιτα, 5πλα, (ή 
ταχύτης είς την πτήσιν καί ευκινησία του, ή δειλία, τό όχι 
ζωηρόν χρώμα τοΰ πτερώματος). Συγγένεια. "Ιδιον χαρακτηρι
στικόν (τό έν άλλοτρί^ φωλεφ κλπ). Χρησιμότης διά τόν άνθρω
πον καί καθόλου ή έν τή οικονομία τής δημιουργίας θέσις του 
Κ.(Συντελεί εις πρόληψιν τής ύπερβολικής'αΰξήσεως του πλήθους 
τών πολυγονωτάτων καί βλαβερωτάτων τφ  φυτικώ βασιλείψ 
έντόμων.)

Μύθος. Ό  Θεός ώρισεν είς έκαστον είδος πτηνών ίδιον τόπον 
διαμονής, τφ  πελαργώ τάς στέγας τών οίκων,τφ κορυδαλλφ τούς 
αγρούς, τη χελιδόνι τάς οικίας, κλπ. καί ήσαν όλα ευχαριστη
μένα' ό κόκκυζ μόνος Ιλεγεν ότι επί τής στέγης τής οικίας, όπου 
είχε την φωλεάν του ό πελαργός, αυτός δέν θά είμποροΰσε νά
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ζήστρ, διότι έκείνο τό μέρος τό μέρος τό προσβάλλει πολύ ό άνε
μος* έντός της οίκίας θά έστενοχωρεϊτο πολύ* τό έδαφος του ά - 
γροδ Θά ήτο it ' αυτόν πολύ σκληρόν είς τά  νερά πάλιν νά μένη 
τόσας ώρας, δσας μένει ή νήσσα,δεν Θά ητο καλόν* θά τόν εβλα- 
πτεν ή υγρασία.

Ό  θεός τότε όργισθείς τόν κατηράσθη είπών : ’Αφού κάνέν 
μέρος δέν σου άρέσκει, ποτέ νά μη εύρτρς πραγματικώς κατάλλη
λον τόπον. ’Από τόπου 4 ί  τόπον νά γυρίζης* άπό δένδρου είς 
■δένδρον νά πετ$ς. Ποτέ φωλεάν νά μη κτίσης* καί π>τέ τέκνα 
-νά μη γνωρίστρς.

Έ κτοτε πλανάται ό άθλιος κόκκυξ.

Ai χελιδόνες, οί κύψελοι (πετροχελίδονα) καί οί πελαργοί 
^εύγουσιν άπό τόν ίδικόν μας τόπον πριν άρχίσνι ό χειμών καί
ματαβαίνουσιν είς άλλους θερμοτέρους. Διά τ ί  ; .......Ποία είνε
■ή συνήθης τροφή αυτών, ή γινομένη σπανία η καί τελείως έκλεί-
πουσα τόν χειμώνα ; .......  Τ ί τρώγουσιν αί χελιδόνες καί τ ί ο{
πελαργοί ;. . . .  *Ως τά  μνημονευθέντα πτηνά άποδημοΰσι κατά 
πην προσέγγισιν του χειμώνος άπό τών χωρών, αί όποΐαι εχουσι 
κλίμα ώς τό ίδικόν μας, ούτως άλλα είδη πτηνών άφίνουσι κατά 
τό φθινόπωρον χώρας ψυχροτέρας της ίδικής μας καί 'έρχονται 
yk  διαχειμάσωσι παρ’ ήμΐν. Ε κεί δπουήσαν τό Θέρος, δέν δύ- 
νανται πλέον νά ήσωσιν, διότι κεί επί μήνας ένίοτε είνε κεκα- 
λυμμένη υπό χιόνος ή γή. Περί ενός είδους τοιούτων πτηνών θά 
δμιλήσωμεν σήμερον* περί κ ο ρ υ δ α λ λ ο ύ .  Οί κορυδαλλοί 
λέγονται κοινώς σιταρήθραν

Ά πό του άκρου του ράμφους μέχρι του πέρατος τής ουράς 
Ιχει μήκος ό Κ. 15)100 του μέτρου* βάρος δ’ εχει ευτραφής 
Κ . μόλις 55 γραμμάρια. Τό χρώμα του πτερώματος εϊνέ πως 
Ίμοιον πρός τό τών ζηρών φύλλων, μετά στιγμάτων βαθυτέρου
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χρώματος. Κατά την κοιλίαν τό χρώμα κλίνει πως πρός τό. 
λευκόν. *0 άρρην εχει καθ’ όλου τό χρώμα ολίγον βχθύτερον, 
περί Si τόν τράχηλον φέρει ώς περιδέραιον γραμμήν μελανήν. 
( Ό  διδάσκαλος άν δεν εχν) νά δείξιρ ζώντα Κ. πρέπει νά εχ-ijj, 
iv τφ  ύπ’ αύτοΰ συντηρουμένιρ καί αείποτε πλουτιζομένψ μουσείιρ 
του σχολείου ράμφος καί πόδα Κ ,) Παρατηρήσατε τό ράμφος 
του Κ. Είνε βαθέως έσχισμένον ώς τό τής χελιδόνος ; ........ ( Υ 
ποτίθεται ότι οί μαθηταί έδιδάχθησαν είς τι χρησιμεύει διά την 
χελιδόνα τό βαθέως έσχισμένον ράμφος.) Είνε μακρόν καί όξύ
ώς τό τοΰ πελαργού ; . . . . ........  Είνε πλατύ ώς τό τής νήσ-
σης ; ..........  Έ κ  τής διαφοράς του ράμφους συμπεραίνεται
6'τι δεν είνε ή τροφή τοΰ Κ. οια ή τής χελιδόνας, ούτε οία 
ή τής νήσσης. ’Αλλά καί πριν ιδητε τό ράμφος, ευθύς ώς - 
σάς είπον, ότι οί Κ. διαχειμάζουσιν εκεί, όπου δεν εύρίσκουσι τόν 
χειμώνα τροφήν αί χελιδόνες καί οί πελαργοί, θά ένοήσατε, ότι 
ούτε εκ μυιών καί κωνώπων τρέφεται ό Κ. ούτε έκ βατράχων 
καί οφεων. Ή  Κ. λοιπόν τρώγει σπόρους, μύρμηχας, σκώλη- 
κας, χρυσαλλίδας, κάμπας καί ώά εντόμων, iSicj: δ’ άκρίδων 
Διά τούτο Ιχει ράμφος μέτριον κατά τό μήκος, όξύ, κωνικόν 
καί ισχυρόν. Τήν τροφήν δέν ευρίσκει ιπτάμενος εις τόν άέρα, ώς. 
ή χελιδών, ούτε άνασκαλεύων τόν πηλόν των τελμάτων, ώς ό 
πελαργός. Τήν τροφήν του ευρίσκει έπί τοΰ ξηρού εδάφους, εκεί, 
λοιπόν καί αναζητεί αυτήν. Άλλ* επειδή δέν είνε άφθονος αυτή, 
άν περιορισθή e Κ. είς στενόν τόπον, ώς είνε άφθονος ή του έν 
κλωβίω κεκλεισμένου καναρίου, ό Κ. είνε ήναγκασμένος νά βα- 
δίζη επί πολύ έπί τοΰ εδάφους εις άναζήτησιν τροφής (βλ. περί 
άλεκτορίδος σελ. 32 καί 28). Δεν άρκεϊ λοιπόν νά εχνι ράμφος 
έπιτήδειον νά λαμβάνιρ τροφήν, άλλα πρέπει νά εχη καί πόδαζ- 
Ικανούς να φέρωσι τό σώμά του. Παρατηρήσατε τόν πό^α τοΰ 
Κ. Φέρει ούτος 4 δακτύλους, τρεις εμπρός καί ενα όπισθεν. Δ ι ’ 
αυτών, ήπλωμένων επί του εδάφους στηρίζεται b Κ. πολύ κα
λώς. *0 οπίσθιο; δάκτυλος εχει ε’ς τό άκρον μακρότατον όνυχα., 
Οΰτω γίνεται ή ισορροπία σταθερωτέρα. ’Ακαταπόνητος λοιπόν

ι
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όΚ . βαδίζει ταχύτατα δ ι' ίλης τής ημέρας χωρίς νά φοβήται 
μη χάση την Ισορροπίαν* χωρίς νά έμπηγνύωνται είς τό έδαφος 
οί όνυ/ες, ώς έμπηγνύονται οί γαμψοί όνυχες του ψιττακού καί 
άλλων πτηνών* χωρίς νά ένοχλήται υπό των Ιξεχόντων τυχόν 
γωνιωδών λιθαρίων, ώς ένοχλούνταί οί διά δέρματος ηνωμένοι, 
δάκτυλοι τής νήσσης. Έ χ ω ν  πόδας αληθώς έπιτηδειοτάτους εις 
δδοιπορίαν, τρέχει ακαταπόνητος είς άναζήτησιν τής τροφής του. 
*Αλλά καί τών πτερύγων χρήσιν συχνήν κάμνει ό Κ. .

Ή  άλεκτορίς καί ή νήσσα σπανιώτατα κάμνουσι χρήσιν τών- 
πτερύγων, άλλ' ό Κ. είνε πτηνόν έκτοπιστικόν. Δίς του έτους 
εύρίσκεται είς την άνάγκην νά έπιχειρή μακρά ταξείδια, πρέπει 
λοιπόν νά εχη ίσχυράς πτέρυγας, κ»ί διά είνε Ισχυραί δταν θά. 
χρειασθή αΰτάς, πρέπει συχνά νάσκήται εις τήν πτήσιν. Τούτο 
κάμνει τακτικώτατα ό Κ. καί δέν περιορίζεται νά βαδίζη μόνον 
έπί του εδάφους προς άνεύρεσιν τής τροφής του. Νύκτα, πρίν έ«· 
ξημερώση καλά, άνίπταται μετά πολλής ορμής καί ταχύτητος, 
άνυψοΰται είς τον άέρα, έκεΐ υψηλά, πολύ υψηλά διαγράφων κύ
κλους κελαδεί γλυκύτατα, ώς νά ευχάριστή τόνΠλάστην, ύστερον· 
άδων καί διαγράφων πάλιν κύκλους καταβκίνει, καί αφού πλησι- 
άση πως πρός την γήν, κατέρχεται μετά φοράς δυνατής καί 
παύει τό κελάδημά του ευθύς ώς πατήση έπί του εδάφους. Μό
νον περί τό μέσον τής ημέρας δέν ακούεται τό κελάδημά του.

Ούτω βλέπετε δτι ό Κ. άσκεϊ καθ’ έκάστην τά  Ιργαλεΐα, τά. 
όποϊα ίδωκεν αύτφ ό θεός διά νάΤπταται, τα όποια άλλως είνε 
πολύ κατάλληλα, διότι καί αί πτέρυγες καί ή ούρά είνε μακραί. 
Καί δέν είνε μέν τά  έργαλεΐα ταΰτα τόσον έπιτήδεια,δσον τά  
τής χελιδόνος, αλλά μη λησμονήτε δτι ό Κ. εχει καί πόδας κα
λούς. *Άν είχε πόδας βραχείς ώς οί τής χελιδόνος, δέν θά ήδύ- 
νατο νά ίσταται καί νά βαδίζη ευκόλως έπί του έδάφους (βλ. τά 
περί χελιδόνος.) Ευτυχώς δι* αύτόν οί πόδες του είνε μακροί αρ
κετά, ώστε καί τάχιστα καί χαριέστατα βαδίζει* άλλ* έπί κλά
δων δένδρων δέν δύναται ευκόλως καί έπί μακρόν συγκρατούμε-- 
νος διά τών δακτύλων νά αίωρήται.
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Κεφαλήν εχει μικράν, τράχηλον δέ βραχύν. Μάκρος τράχη
λος είνε χρήσιμος εις την χήνα καί τόν πελαργόν, άλλά περιττός 
-είς τόν Κ. καί την χελιδόνα. Ό  κορμός είνε λεπτοκαμωμένος 
~καί ραδινός. Κατά τούτο ομοιάζει προς την χελιδόνα. Ά λλ’ είνε 
εύτραφέστερος καί παχύτερος εκείνης, ή όποια μετά περισσοτέ- 
φας δυσκολίας καί μετά μεγαλειτέρου κόπου προμηθεύεται την 
τροφήν της. Ή  χελιδών Εξ αιτίας του πολλού κόπου δ έ ν 
π ι ά ν ε ι  κ ρ έ α ς .

Ά τεχνον καί άβαθή φωλεάν Εξ άχύρων, ξηράς χλόης, ριζί
διων καί ερίων κατασκευάζει εντός αγρών καί λειμώνων. Ή  θά
λεια γεννφ δίς η τρίς του έτους άνά 4— 5 ώά φαιόχροα εχοντα 
•χν,λΐδας καστανόχρους η πρασινωπάς. ’Επί 14 ημέρας κλωσσά κάί 
45 ημέρας άπό της έκκολάψεως των νεοσσών είνε ούτοι είς κατά- 
■στάσιν νά προμηθεύωνται οί ίδιοι την τροφήν των. Ά λ λ ’ άφου 
έρχεται είς τόν τόπον ημών διά νά διέρχεται τόν χειμώνα, είνε 
πιθανώτατον 5τι οί νεοσσοί Εκκολάπτονται Εν τόποις ψυχροτέροις 
"του ίδικοΰ μας.

ΓΙτηνόν δύσπιστον καί ευκίνητον δύσκολα θηρεύεται δ ι’ όπλου, 
καί φονευομενον δ ’ ούτω, διά της ολίγης του σαρκός δέν αντα
μείβει τούς κόπους του κυνηγού. Διά τούτο ή Θήρα γίνεται συνη- 

ως ιά δικτύων βοηθοΰντος καί Εργαλείου τινός, τού λεγομένου 
Οιαθρέπτου, η δ ι ’ ίζοβέργων.

Είδος Κ. φέρει Επί τής κεφαλής λόφον εκ μικρών πτερών. 
Είνε ό λοφοφόρος Κ. κοινώς κατσουλιέρης ή [σ]κορδαλιός. Αυτό 
τό είδος ζή διαρκώς παρ’ ή μ ίν .Έ χει τό αυτό μέγεθος καί χρώμα 
πρός την σιταρήθραν.

Πλήν του ανθρώπου Εχθρούς Εχει ό Κ. τά  άρπακτικ^ πτηνά 
•καί ιδΐ£ εν είδος ίέρακος, Επιλεγομένου κορυδαλλοφάγου. Ό  άν
θρωπος θηρεύει τόν Κ ιότι είνε εύγευστος ή σάρξ αυτού.

Άνακεφαλαιωσις : Μέγεθος, χρώμα, φωνή, ράμφος, κορμός, 
πόδες, πτέρυγες, τροφή, άποδημίαι, μέσα, δι’ ών σώζεται καί 
συντηρείται. Ώφέλειαι παρεχόμεναι τφ  άνθρώπφ καί ζημίαι. 

'•(Άν καί προξενεί ζημίας τινάς είς τούς αγρούς,Εκεί Ινθα ζή καθ’
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ον χρόνον θερίζονται οι δημητριακοί καρποί, 4ν τούτοις είνε ανυ
πολόγιστοι «I ώφέλειαι,άς παρέχει ε(ς την γεωργίαν τρώ} ων σπό
ρους φυτών βλαβερών καί έντομα, ιδία Si καταστροφών μεγάλην 
ποσότητα ψών άκρίδων.

Κατά τι ομοιάζει πρός την χελιδόνα ; . . . .  Κ ατά τ ί πρός τόν 
πυργιτην ; .......Κ ατά τ ί πρός την άλεκτορίδα ;

Π Τ Ρ Γ Ι Τ Η 2
Ό  πυργίτης ή στρουθός, κοινώς σπουργίτης, Ε νέχε ι την εύ- 

κινησίαν καί τήν χάριν του κορυδαλοΰ. *0 κορμός του δέν είνε 
λεπτοκαμωμένος* είνε χονδροκαμωμένος* συμμαζευτός* μπατά- 
λικος. Ά λ λ ’ ό Π. είνε δυνατός* έχει καλά δέματα. Παλαίει έ- 
πιτυχώς πρός άλλα πτηνά. Τρέχει ίλην την ημέραν είς άναζή- 
τησιν τροφής ακαταπόνητος. ^Συνήθως δέ δέν βαδίζει, άλλά 
πηδ$ έπί του εδάφους μικρά πηδήματα. 'Ίπτα τα ι ταχέως, άλλ' 
οχι μακράν. Μήκος εχει 0 ,1 2 — 0,14  του μέτρου. *Ράμφος βρα
χύ, κωνικόν καί ολίγον κεκυρτωμένον είς τό άκρον. Τά άκρα (χε ί
λη, κόψεις) τών σιαγόνων κλίνουσιν ελαφρώς πρός τά  εντός. Τρώ
γει κυρίως σπόρους, άλλά καί είς τά  απορρίμματα του μαγει
ρείου καί είς τά  περισσεύματα της τραπέζης τού ανθρώπου με- 
γάλως ευχαριστείται καί έντομα δέ πολλά καταστρέφει ίδίως καθ’ 
ην έποχην νεοττοποιεΐ. (Βλ. περί διατροφής κόκκυγος, άρτίως έκ- 
κολαφθέντος, υπό σποροφάγων καί καρποφάγων κτηνών.) Έ π ι-  
ζημιώτατος δ’ είνε είς τάς αμπέλους. Είνε λαίμαργον καί σχεδόν 
παμφάγον πτηνόν ώς η όρνις. Ά λλ ' ενψ η ορνις τρεφομένη εκ 
παντοίας τροφής ωφελεί τόν άνθρωπον παρέχουσα είς αυτόν <ρά 
καί τήν σάρκα της, ό II. μίαν μόνην ωφέλειαν προζενει τφ  άν- 
θρώπφ : ελαττώνει τόν αριθμόν των βλαβερωτάτων εντόμων. 
Είνε δέ τόσον μέγα τό κέρδος τούτο, ώστε πρέπει νά συγχωρώ- 
μεν αυτόν δι* όσας άλλας ζημίας μάς κάμνει. Πρέπει δέ νά τόν 
συγχωρώ μεν και διά την αγάπην, την οποίαν Ιχει πρός ήμάς. 
Ποτέ δέν μάς άφίνει. σχεδόν είς την αυλήν τού άνθρώπου.
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Συναναστρέφεται {xi τά  κατοικίδια ζφκ* πλησιάζει τά  παιδία ,δ- 
σον καί αί άλεκτορίδες, αν δέ ολίγον τιθασσεύσωμεν αυτόν, λαμ
βάνει καί άπό της χειρός ημών την τροφήν του. Την φωλεάν του, 
την άτεχνον καί άβαθή φωλεάν του, την έκ πτερών, έρίών καί 
χόρτων, κατασκευάζει εις τρύπας τών τοίχων, υπό τάς κεράμους 
τής στέγης τής οικίας καί μόνον έν άνάγκτ, επί δένδρων. Πολ- 
λάκις καταλαμβάνει φωλεάν χελιδόνων κατά την άπουσίαν αυ
τών* ώστε καί εντός τών οικιών ημών έχει τό Θάρρος νά κατοι
κήσω). ’Αφού έχει τόσην άφοβίαν καί τόσην εμπιστοσύνην πρός. 
τόν άνθρωπον, ό άνθρωπος δεν πρέπει νά εΐνε εχθρός του. Πρέ
πει νά τόν άγαπά, άς εχη καί ελαττώματα. Ή  αλήθεια εΐνε 
6τι ούτε ωραίος είνε, ούτε δΓ άσματος ευχαριστεί τόν άνθρωπον. 
Την φωνήν του γνωρίζετε όλοι. (Οί Μ. μιμούνται.) Χρώματα 
λαμπρά, στίλβοντα, ανοικτά, κτυπητά, δεν έχει. Ό  χρωματι
σμός του πτερώματος εινε σκοτεινό; (σκούρος) μέ στίγματα με
λανά επί τής επάνω επιφάνειας καί μέ γραμμήν λευκαζουσαν επί. 
τής πτέρυγος. Τό επάνω μέρος τής κεφαλής τοϋ άρρενος καί & 
τράχηλος εΐνε μελανά.

Οί πυργΐται γεννώσι πολλάκις του έτους άνά δ — 6 φά "χρώ
ματος τεφροΰ κλίνοντος πως πρός τό κυανοΰν καί κηλΐδας σκο- 
τεινάς φέροντος (διαστάσεις του φοΰ 0 ,0 0 2 0  του μέτρου ό μέγας. 
άζων καί 0 ,0014  ό μικρός).

Εχθροί του Π. ό άνθρωπος, αί γάται καί τά  άρπακτικ* πτηνά. 
Σφζεται διά τής ταχύτητος, τού σκοτεινού χρωματισμού, καί. 

τό γένος) διά τής πολυγονίας.
Φίλερις* έγωϊστής* δεσποτικός. Α γαπά  τήν μετ ’ άλλων πυρ— 

γιτών συναναστροφήν, άλλ’ άπομακρύνει δσον δύναται άλλου εί
δους μικρά πτηνά.

Δεν ζή είς τόπους, Ινθα ό σίτος δεν* ευδοκιμεί.
Συγγενής πρός τό κανάριον καί τήν καρδερίναν.

*
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(Γλαυκών live είδη πολλά, αλλά διά την άσυμφωνίαν των ει
δήσεων, άς περί κυτών εύρίσκομεν έν διαφόροις συγγράμμασιν 
«{δικών περί τήν ζφολογίαν συγγραφέων, κποφεύγομεν την λε
πτομερή περιγραφήν τούτου ή εκείνου τοϋ είδους, προτρέπομεν δέ 
τούς έν χωρίοις διδάσκοντας δημοδιδασκάλους, οίς εύκολος βίνε 
χαΐ τοϋ βίου των γλαυκιδών ή παρατήρησις καΓη σύλληψις τοι- 
ούτων πτηνών, νασχοληθώσιν είς την μελέτην τοϋ βίου καί την 
λεπτομερή περιγραφήν έκάστου τών παρ’ ημΐν έπιδημούντων εί- 
δών. Ούτω καί οί μαθηταί Θά διδάσκωνται εζ αυτοψίας ίσα Θέ
λει νά διδάζγ αυτούς ό διδάσκαλος περί τών ζιρων τούτων, καί 
είς την προαγωγήν της επιστήμης Οέλουσι συντελέσει οί της δη
μοτικής έχπαιδεύσεως λειτουργοί.)

Την φωνήν τής κουκουβάγιας θά ήκούσατε πολλάκις. Ποίαν 
ώραν τοϋ Ημερονυκτίου συνήθως ακούεται ΤοΟ κόκκυγος
ποίαν ώραν Τοϋ κορυδαλλού Τής άηδόνος Πώς
φωνάζει ό κοΰκκος καί πώ; ή κουκουβάγια ( Ό  καλούμε
νος υπό τοϋ διδασκάλου μαθητής μιμείται τήν φωνήν τοϋ κόκκυ- 
γος καί τής γλαυκός.) Ευκόλως εννοείτε διατί ώνομάσθη κουκ- 
χος τό εν πτηνόν και κουκουβάγια τό άλλο. 01 πρόγονοι ήιεών 
ώνόμαζον τήν κουκουβάγια γλαΰκα.

Τής γλαυκός ή φωνή πολύ γλυκεία καί ευχάριστος είς τόν 
άνθρωπον δέν εϊνε. Α λλά  καί δεν πρέπει νά άποστρεφώμεθα *ό 
πτηνόν νομίζοντες ότι είνε κακός οιωνός, ότι δηλ. διά τών κραυ
γών τής Γ. προσημαίνεται 5τι θά πάθωμεν κακόν τι. Τό μέλλον 
γνωρίζει ό Θεός, ύβρίζομεν δέ τόν θεόν, άν πιστεύωμεν ότι κρύ>- , 
πτει τήν γνώσιν του μέλλοντος άπό του ανθρώπου, όν έπλασε 
κ α τ’ είκόνα καί καθ’ όμοίωσιν έαυτοΰ, καί καθιστά γνωστόν 
αύτό είς γλαύκας καί κόρακας. ( Ό  διδάσκαλος θά καταπολεμά 
προλήψεις, άν γνωριζν) ότι ύπάρχουσι τοιαΰται έν τφ  τόπφ, άλ* 
λως προτιμότερον είνε νά μή μνημονευθώσιν μηδόλως.) Ποϋ συν-
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ήθως εύρίσκεται ή Γ . όταν έκβάλλιρ την πένθιμον αυτής φω
νήν Φαίνεται χαλά καλά Νομίζετε οτι εινε κεκρυμμέ- 
νη είς την φωλεάν της η ε:ς καμμίχν τρΰπχν Κάθηται εις 
υψηλόν τι μέρος, είς την κορυφήν τής στέγης οικίας ή εκκλησία? 
η επί κωδωνοστασίου, και επειδή ΐσταται υψηλά καί δεν είνε καί 
πολύ φώς όταν ή Γ . διασκεδάζω έκβάλλουσα^ την δυσάρεστου ε
κείνην φωνήν της,δέν δυνάμεθχ νά βλέπωμεν αυτήν καλώς καί δέν 
εχομεν άκριβή ιδέαν περί των πτηνών αυτών. Έφρόντισα λοιπόν 
νά εχω μίαν γλαύκα αιχμάλωτον έν κλωβίψ. Νομίζετε ότι πρέ
πει νά την άφησωμεν έλευθέραν μετά τό μάθημα η νά την έξα- 
φανίσωμεν ;

Ν ά βασανίζωμεν τά ζφα δέν επιτρέπεται, άλλά νά φονεύω- 
μεν τά  κακοποιά, τά  βλαβερά όχι μόνον επιτρέπεται, άλλά καί 
επιβάλλεται* είμεθα δηλ. υποχρεωμένοι νά έξάφανίζωμεν τά  το ι- 
αΰτα* διότι άν φονεύσω όφιν δηλητηριώδη η κύνα λυσσώντα, 
προλαμβάνω τον θάνατον ανθρώπων, τούς οποίους θά έδάγκανον 
καί θά εφόνευον. *Ας έξετάσωμεν λοιπόν πώς ζη ή Γ. δια νά Ι
δωμεν άν είνε ωφέλιμον η βλαβερόν ζώον,καί πρίν μάθωμεν πώς 
ζη, άς περιγράψωμεν τό σώμα καί τά  όργανα αύτοΰ, διότι πολ- 
λάκις έπανελάβομεν, ότι μεγάλη σχέσις ύπάρχει μεταξύ τών σω- 
αατικών οργάνων ενός ζφου καί της διαίτης αύτοΰ.

Παρατηρήσατε πρώτον τό μέγεθος. Μετρήσατε την από της
άκραςτοΰ ράμφους μέχρι τοΰ πέρατος της ούράς άπόστασιν........
Πόσα εκατοστά του μέτρου είνε ; .......  ’Ανοίξατε τάς πτέρυγας,
ώς άνοίγουσιν αυτάς τά  πτηνά όταν ΐπτανται, καί μετρήσατε 
άπό τοΰ άκρου του εξωτερικού πτερού τής δεξιάς πτέρυγος μέ
χρι τοΰ άκρου τοΰ εξωτερικού πτερού τής άριστεράς πτέριγος.... 
Πόση είνε ή άπόστασις αύτη ; Ποιον τό χρώμα τοΰ πτερώμα
τος Ψηλαφήσατε διά τών δακτύλων σας τά πτερά ταυ-
τα (ό διδάσκαλος δίδει πτερά δρνιΟος) καί τά  της γλαυκός.·.... 
ΑίσΟάνεσθε βέβαια οτι τά  τής Γ. είνε μαλακά καί χαλαρά. Βλέ
πετε 5έ οτι δχιριόνον αί κνή;χαι, άλλά καί αυτοί οί δάκτυλοι είνε 
Ιπτερωριένοι. νΑλλρτε εΐποριεν (βλ. σελ. 110 καί 111) &π τ ) γά-
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τα έχει την δύναμήν νά περιπατή χωρίς νά κάμνη μηδέ τόν έ5ίά- 
χιστον κρότον, καί τοίχο  βοηθεί αυτήν εις την Θήραν των ποντι- 
κών, διότι πλησιάζει είς αυτούς χωρίς ν ’ άκουσθή. Καθ όμοιον- 
τρόπον τό μαλακόν πτέρωμα της Γ. βοηθεί την Γ. είς την Θή
ραν. Ίπ τα τα ι η Γ. χωρίς νά παράγεται θόρυβος δια της κινη- 
σεως του άέρος, οίος θόρυβος παράγεται, όταν δύσκαμπτα πτερά 
πτηνού άλλου πλήττωσι τόν αέρα. Ούτω πλησιάζει πρός το θη- 
ραρια ή Γ. χωρίς ν ’ άκουσθή, καί τό θύμα συλλαμβάνετβςι πρίν 
ύποπτεύση την προσέγγισιν του έχθροδ και κρυφθή. "Ολως δέ του
ναντίον η Γ. έχει όξυτάτην την ακοήν. *Τπάρχει μάλιστα είδος 
γλαυκός έχούσης και τό έζωτερικόν ούς διάφορον του των άλλων 
πτηνών. ΓΙαρχ τή γλαυκί ταύτη φαίνεται ώς εί έγεινεν εκσκαφή 
τις είς τό κρανίον καί έτέθησαν τά  ώτα είς τό βάθος της άνοι- 
χθείσης κοιλότητος, διά νά εχωσι μέγαν εξωτερικόν πόρον, περί 
αυτόν δ 1 ε?γε στέφανος έκ πτερών (/.ακρών καί λεπτών άλλά δυσ- 
κάμπτων. Δε * όλων τούτων τών μέσων φαίνεται ότι γίνεται ο- 
ξυτέρα ή άκοη. Καί έχει τη αληθείς μεγαλην ανάγκην οξείας α
κοής, διότι έχει άσθε/ή άλλην αίσθησιν άναγκαιοτάτην τοΐς κυ- 
νηγοΐς. Κ α τ’ έξοχην άρπακτικόν καί άπό τής Θήρας ζών πτηνόν 
είναι ό άετός. Τίςαίσθησις του άετοΰ είνε όξυτάτη ; . . . . . .  *Η Γ»
α π ’ ένα.τίας έχει άσθενή την όρασιν, άν καί έχει, ώς παρατη
ρείτε, μεγάλους οφθαλμούς. Εϊδετε άλλοτε (σελ. 112) ότι ή κό- 
ρη του οφθαλμού τής γάτας γίνεται κατά τάς άνάγκας εύρυτέ- 
ρκ ή στενωτέρα. Εύρυτέρα γίνεται διά νά είσέρχωνται περισσό- 
τεραι ακτίνες, όταν τό φώς είνε ολίγον. ‘Η  κόρη του όφθαλμοδ 
τής Γ. δεν γίνεται εύρυτέρα καί στενωτέρα κατά τάς περιστά
σεις, άλλ’ ε?νε πάντοτε εύρεία καί ό οφθαλμός μέγας διά να εί- 
σέρχωνται πολλαί ακτίνες καί ούτω βλέπη καλώ; κατά τό μετά 
την δύσιν τού ήλίου καί τό πρό τής ανατολής αυτού λυκόφως. 
Ά λ λ ’ ακριβώς έπειδή ούτω διεπλάσθησαν οί όφθαλμοί τής^ Γ. 
ώστε νά είσέρχωνται είς αυτούς πολλαί φωτειναΐ ακτίνες, διά 
τούτο, όταν τό φώς είνε άφθονον, όταν ό ήλιος λάμπη έν αίθρίφ 
ούρανώ, ή γλαΰξ πάσχει ό,τι πάσχομεν ημείς έξερχόμενοι αίφνι-
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■δίως έκ δωματίου σκοτεινού είς άπλετον φως. θαμβοΟται τό ά
τυχες πτηνόν. Διά τούτο συνήθως ή Γ. την ημέραν άποσύρεται 
είς την τρυπάν της, άν δ ’ άναγκασθϊi νά έξέλθν), προβαίνει μετά 
πολλής περισκέψεως, ώς βαδίζει ό άσθενώς βλέπων άνθρωπος. 
Τότε ή Γ . ιπτατα ι δειλώς, βραδέως καί όχι πολύ μακράν. Τά 
άλλα πτηνά διακρίνουσι καλώς αυτήν καί δεν παύονται ένοχλοΰν- 
τα  τό νυκτίνομον πτηνόν. Έ π ί τής χονδρής .καί στρογγύλης κε
φαλής.τής Γ . συχνά καταφέρονται τά ράμφη τών μικρών πτη
νών, αΰτη δέ καθημένη έπί κλάδου δένδρου δεν απομακρύνεται, 
διότι δεν ευρίσκει ευκόλως τήν φωλεάν της, αλλά κινεί άδεξίως 
τό σώμα καί στρέφει γελοίως την κεφαλήν. Ούτως εκδικούνται 
την Γ. τά  μικρά πτηνά την ημέραν διά τούς κινδύνους, τούς ο
ποίους διατρέχουσιν έξ αυτής την εσπέραν. Α λλά  δυστυχία είς 
τά  μικρά πτηνά, άν δύσιρ ό ήλιος καί μάλιστα άν συμπέσφ νά 
φανή καί ή σελήνη ! ! ! θ ά  δύναται ή Γ. νά θηρεύγ δι’ όλης τής 
νυκτός βοηθουμένη υπό τών άκτίνων τής πανσελήννυ κατά την 
Θήραν. Ή  Θήρα άρχίζει διά κραυγής, εκείνης τής γνωστής ήμϊν 
κραυγής. Οί μικροί ύβρισταί τής νυκτός κρύπτονται. Τρέμουσι 
τά πτω χά. Ό  Θεός τών άδυνάτων πλασμάτων άς προστατεύση 
«ύτά  ! ! ! Ό  θεός τών άδυνάτων άς εύδοκήσν) νά στραφή πρός 
άλλα θηράματα ή εκ τών ενοχλήσεων τής ημέρας ήρέθισμένη 
γλαυξ ! ! ! Ευτυχώς δέν διευθύνεται αύτη πρός τό δασύλλιον, 
ένθα εκρύβησαν τά  πτηνά,αλλά πρός την άδενδρον πεδιάδα καί 
έκεΐ ίπτατα ι χαμηλά χαμηλά. Έκεΐ ακούει άρουραίον ροκανί- 
ζοντα σπόρους δημητριακών καί ρίζας άλλων φυτών. Χωρίς ν ’ 
άκουσθή ή Γ. έπλησίασεν* αίφνης όρμ$ κατ’ αύτου καί ήδη συνέ- 
λαβεν αυτόν. Βλέπετε οτι έχει άνά τέσσαρας δακτύλους είς τού; 
πόδας. *0 εις έκ τών τριών εμπρόσθιων δύναται νά στρέφεται 
καί όπίσω, ώστε έκάτερος τών ποδών διά διπλού ζεύγους λαβί
δων συλλαμβάνει τόν κλάδον, έφ’ ού αναπαύεται τό πτηνόν, καί 
την λείαν,έφ’ ής έφώρμησεν. Οί όνυχες είνε Ισχυροί, μακροί,’ ο
ξείς κεκυρτωμένοι. Δ ι’ ολίγων κτυπημάτων του βραχέος μέν



αλλ’ (τχυ^ού καί γαμψού ράμφους θραύει την κεφαλήν του θύ
ματος. ι

Διά νά ίχτρ τόσην δύνχμιν είς τό ράμφος, ό τράχηλος δέν 
πρέπει νά είνε μάκρος, βλέπετε S' ότι εινε βραχύς. A ί σιαγόνες 
«ΐνε εύκινητόταται, δύναται δέ τό πτηνόν τούτο νά κροτή αύτάς 
ταχέως και παράγω κρότον δηλοΰντα άλλοτε χαράν καί άλλοτε 
δρόμον. Κ αθ’ ην στιγμήν πρόκειται νά γείνη ή κατάπ^σις, αι 
αιζγόνες ανοίγονται ύπερμέτρως καί σχηματίζεται ευρύ χάσμα 
είς τό άκρον του οποίου παρακολουθεί όπη έ ' ίσου μεγάλη, ό φχ- 
ρυγξ. Έκει μέσα εξαφανίζεται ή λεία χωρίς νά τεμαχισθη, χω
ρίς νά σπαραχθη, χωρίς ν ’ άφαιρεθώσι τά  οστά καί τό δέρμα η 
τά  πτερά, άν τό θϋμα εινε πτηνόν. Ζυμώνεται μόνον ολίγον με- 
τχξύ των δακτύλων καί λαμβάνει πως σχήμα κυλινδροειδές
καί........ καταβροχθίζεται. Μετά τόν ποντικόν άν πέστρ εις τούς
ΰ»υχας τής Γ. κάνθαρος ή χρυσαλλις εντόμου, κατέρχεται εις 
τόν στόμαγον ώ; έπιδόρπιον. Κορεσθεΐσκ ή Γ. άποσύρεται εις τήν 
κατοικίαν της (κοιλότητα βράχου, δένδρου, τοίχου) κλείει τούς 
όφθαλμούς καί αναπαύεται* άλλ’ ό στόμαχος εργάζεται* διά τής 
προστριβής των τοίχων του καί διά των διαλυτ^κών υγρών, τά  
όποϊα έκκρίνο-ται έξ αυτών, ή καταποθεΐσα λεία χωρίζεται είς 
δύο μέρη* ή σάρξ υγροποιείται διά νά μεταβληθή είς αίμα* τό 
άλλο μέρος, τό άχρηστον διά jr,v Γ. τό δέρμα δηλ. του θύμα
τος, αί τρίχες, τά  πτίλα, τά  περιβλήματα των κανθάρων κτλ. 
δέν είνε δυνατόν ούτε άκίνδυνον νά είσέλθωσιν είς τά  έντερα. Έ ξ -  
εμοϋνται λοιπόν διά τοϋ στόματος πάλιν είς σφαίρας συμπεπι- 
λημένα.

IIρολόβου στερούνται τά πτηνά ταύτα, ίσως διότι θά ή τ· 
άγρηστος ή καί θά έδυσκόλευε τόν έμετον.

Τοιοϋτον ζ.είνε καί τοιαύτην δίαιταν διαιτάται ή γλαυξ. Έ ξα - 
φανίζουσα πλήθος ποντικών, όφεων καί έντόμων είνε ώφελιμω- 
τάτη τψ  άνθρώπφ. *Αν ενίοτε τρώγ-ρ καί τινα πτηνά, ή ζημία 
αΰτη εινε μικρά παραβαλλομένη πρός την προζενουμένην ήμΐν
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ωφέλειαν. Όφείλομεν λοιπόν ν ’ άφήσωμεν ημείς έλευθέραν καί. 
την έν τφ  κλωβίω έγκλεισθείσαν Γ. αλλά πάντως μετά την δύ-
σιν τού ήλίου. Διά τ ί οχι αμέσως ; .......

Πτηνά συγγενή πρός τήν Γ.φέρουσιν ύπεράνω των οφθαλμών 
δεσμίδας πτερών όρθιων όμοιαζούσας πρός ώτα, λέγονται δέ ώτοι. 
η ώτϊται. Είδος ωτίτου, τό μέγιστον, είνε ό Β ύ α ς, ό κοι
νώς λεγόμενος μπούφος. Ό  Βύας έχει ράμφος γαμψόν πεπιεσμέ- 
νον κατά την βάσιν, κήρωμα τριχωτόν καί πτερωτόν, κεφαλήν 
ογκώδη, οφθαλμούς μεγάλους έν κόγχαις εύρείαις κοσμουμέναις 
δ ι’ άδρομερων πτερών (ό έκ πτερών τοιοΰτος στέφανος καλείται, 
πέπλος. Εί'δη τίνα φέρουσι πέπλον καί περί τόν τράχηλον) ώτα 
μεγάλα, στόμα εύρύ, τράχηλον βραχύν καί ,πόδας έπτερωμένους.

Ε ίςτή ν  αυτήν οικογένειαν, την τών γλαυκιδών, ανήκει καί ό 
σ κ ώ ψ, κοινώς γκιώνης, τό μικρότερον τών νυκτόβιων γαμψο- 
νύχων. Φέρει καί αυτός δύο λοφία εκ πτερών. Κατά τούς δρι- 
μεΐς χειμώνας φαίνεται δτι μεταβαίνει εις μεσημβρινωτέρας τής 
ίδικής μας χώρας. Κατά Μά'Όν γεννφ ή θήλεια 4 — 5 φά, έπιρά- 
ζέι δέ μόνη, διότι ό άρρην ουδέ τροφήν φέρει εις αύτην βπψάζου- 
σαν, ούδ’άντικαθιστα αυτήν είς τήν έπώασιν,ό'ταν άφίνγ τά  φά 
άναζητουσα τροφήν. Έ ν  τούτοις μετά τήν έκκόλαψιν τών νεοσ
σών φροντίζουσι περί αύτών καί οί δύο γονείς.

Ό  σκώψ τρώγει μικρά θηλαστικά καί Ιρπετά, φά βατρά
χων, σκώληκας, έντομα καί φά εντόμων.

ms
*Όλοι γνωρίζετε τόν άλ&τορα καί τόν γάλλον (κουρκον,ινδι- 

άνον.) Σήμερον θά όμιλήσωμεν περί' ενός πτηνού, τό όποιον εί
νε συγγενές καί πρός τά δύο αυτά κατοικίδια πτηνά. ’Ονομάζε
τα ι ταως καί κοινώς παγώνι. Είνε ώραιότατον πτηνόν. Ώραΐον, 
διά τό ανάστημα, τήν χάριν καί ραδινότητα, τό μεγαλοπρεπές 
βάδισμά του, καί διά τήν ποικιλίαν καί τήν λαμπρότητα τών 
χρωμάτων του πτερώματος.

/



Ό  Ταώς έχει μήκος από του άκρου τού ράμφους μέχρι τής 
ουράς 0 ,7 0  μ. Ή  ούρα μόνη έχει μήκος 0 ,5 0  μ. ’Ε πί του άνω 
μέρους της κεφαλής φέρε; λόφον έκ πτίλων όρθιων καί είς τό ά. 
κρον διχκλχδιζομένων. Ποια άλλα π τη 'ά  γνωρίζετε φέρονται λό
φον επί τής κεφαλής;.......Τό ράμφος εϊνε κώνος κεκυρτωμένοί
πως* είνε ισχυρόν, χρώμα δ ’ έχει ύπόλευκον. Οί πόδες και οί ό
νυχες είνε στακτεροί. Ό  άρρην φέρει ισχυρόν, μακρόν (περί τά  
0 ,02  μ) καί αιχμηρόν, πλήκτρον. Ό  ταώς είνε ώς έπί τό πλεΐ- 
οτον χρυβοπράσινος, εις δέ την κεφαλήν, τόν τράχηλον κοί τό 
στήθος,ό άρρην είvs κυανούς, χρυσοπράσινος, καί ίόχρους, κάτω
θεν δέ μέλας μετά μεταλλικής λάμψεως. Δύο κηλϊδες λευκάί είνε 
κατά τά  πλάγια τής κεφαλής.. Τά μακρά τής ουράς πτερά είνε 
διατεταγμένα κατά σειράς άλλας επ ’ άλλωνί (*0 διδάσκαλος 
δεικνύει πτερά ουραία ταών, άν δεν είνε δυνατόν νά δειχθή ο
λόκληρον τό πτηνόν ζών ή βεβυσμένον.) Ποια χρώματα έχου- 
σι Βλέπετε επί τινων τούτων σχήματά τινα όμοιάζον- 
τα πρός οφθαλμούς;...Είνε όλα τάπτερά τής ουράς ίσα κατά τό 
μήκος; Παρατηρήσατε ότι τά  βραχύτερα είνε υπέρ τά  μακρότε- 
ρα, ώστε νά μή κρύπτωνται ύπό τούτων. Ή  θήλεια δέν έχει 
ούτε τόσον λαμπρά ούτε τόσον ώραΐα χρωματισμένα πτερά. Δέν 
παρατηρείτε καί είς άλλα πτηνά τοιαύτην μεταξύ τοϋ άρρενος 
καί τής θηλείας διαφοράν ώς πρός τήν ποικιλίαν καί τό κάλλος 
του χρωματισμού του πτερώματος;....

‘Ο άρρην ταώς άνορθοΐ άπό καιρού είς καιρόν τά  ουραία πτε~ 
ρά καί εξαπλώνει αυτά, ώστε νά φαίνωνται ώς ακτίνες τροχού. 
ΓΙοίον τών κατοικίδιων πτηνών άνορθοΐ καθ’ δμοιον τρόπον τά  
πτερά τής ούράς;—■ Ό  ίνδικός ορνις.—  Ή  φωνή τού Τ . είνε 
δυνατή καί διαπεραστική, άλλά πολύ δυσάρεστος. Συχνά δ ’ έκ- 
βάλλουσιτά πτηνά ταΰτα φωνάς τήν νύκτα είς τόν έλάχιστον 
θόρυβον,τον οποίον άκούουσι. · /

Βχδίζει βραδέως."Ιπταται δυσκόλως. Άρέσκεται νά άναβαίντρ 
είς στέγας οίκιών καί είς δένδρα υψηλά. Τρώγει σπόρους ίδί<£ δέ 
άγαπ$ τήν κριθήν καί τά  έντομο*



.· Ζή 20— 25 έτη. *
E li την Ευρώπην μετηνέχθη έκ των ’Ινδιών, ένθα ζή εν ά- 

γρief καταστήσει εις τα  δάση* άλλ’ ή Θήρα αυτού είνε επικίνδυ
νος, διότι εις τούς κύτους τόπους ζή και η τίγρις.

Οί άγριοι είνε ώραιότεροι καί πολυγονώτεροι* τούτων η θή- 
λεια λέγεται οτι γεννά 2 0 — 30 φά, ενώ συνανθρωπευόμενον τό 
πτηνόν τούτο γενν^ 6— 10 φά, ίσα περίπου προς τά της ινδικής 
όρνιθος, λευκάζοντα μετά κηλίδων μελανωπών. Διά της πολυ
γονίας των έν άγρια: καταστάσει Τ . εξηγείται πώς τό σχεδόν ά 
οπλον τούτο πτηνόν δεν έξέλιπεν εκ των δασών. Ε πειδή  είς τάς 
Εύρωπαϊκάς χώρας μετηνέχθη έκ θεριών τόπων, δεν πρέπει ν ’ά- 
φίνωσιν αυτόν είς τό ύπαιθρον τον χειμώνα,

Τώ άνθρώπψ οΰδεμίαν ωφέλειαν παρέχει- ’Ενίοτε μόνον με
ταχειρίζονται τά  πτερά του ώς κόσμημα γυναικείων πίλων,

ΟΙ άρχαϊοι Έλληνες έθεώρουν τόν Τ. ώς Ιερόν της Έ ρ α ς 
πτηνόν.

T U T A S O S
Είδετε ίσως πΐ κλωβίου άναρριχώμενον η έν κλωβίω έγκλει

στον ώραΐον, ποικίλου πτερώματος πτηνόν, έπαναλαμβάνον φω- 
νάς ενάρθρους, λέξεις ασυνάρτητους η φράσεις δλας. Περί του πτη
νού αυτού του φέροντος τό όνομα τοΰ ψιττακού ή παπαγάλλου 
θά όμιλήσωμεν σήμερον.

Τό πτηνόν τούτο ζή έλεύθερον είς τά  δάση κατά πυκνάς ομά
δας* άλλ’ δχι είς τά  ίδικά μας δάση. Έ ν  άγρια καταστάσει ζή 
είς τά  δάση θερμών χωρών, τών μεταξύ τών Τροπικών. (Τούτο 
λέγει ό Δ. μόνον άν γνωρίζωσιν οί μαθηταί τις ζώνη της γης δη- 
λούται διά τών λέξεων.)

*Ας έξετάσωμεν πώς ζώσι καί όποια όργανα έχουσιν οί έξω
θεν εις την χώραν ημών κομισθέντες, διά νά έννοήσωμεν πώς 
ζώσιν είς την πατρίδα των οι άγριοι.

Κ ατά τό μέγεθος εκείνοι οί Ψ . τούς όποιους έν Έ λλάδι συ



νήθως βλέπ>μεν, ttvt ίσοι πρός περιστεράν ευμεγέθη.Του πτερώ
ματος το πλείστον ttvt πράσννον άνοικτότερον η βαθύτερον κατά 
τόπους. Κατά·τά άνω και έμπροσθεν κράσπεδα των πτερύγων 
ύπάρχουσι πτίλα βραχέα έρυθρά. Κίτρινον εινε τό πτέρωμα περί 
τούς οφθαλμού; (η όρθότερον περί τδν γυμνόν περί τούς οφθαλ
μούς κύκλον) καί κατά τόν λαιμόν, ώς καί είς τό κατώτατον 
των ποδών, κυανουν είς τό μέτωπον, λευκάζον είς τό κρανίον. 
’Οφθαλμοί μεγάλοι μελανοί. Ούρά οπωσδήποτε μακρά, πτέρυ
γες βραχείαι. Ράμφος μετρίως μακράν, άλλα πολύ παχύ καί 
ίσχυρότατον* ή άνω σιαγών κεκαμμένη έν σχήματι ημισελήνου, 
ttvt μακροτέρα τής κάτω, φέρει κατά τό μέσον περίπου προβο
λήν τινα, είδος όδόντος, αντιστοιχούσαν είς κοιλότητα τής κά
τω. Συνδέεται μετά του μετώπου έλαστικώς διά κηρώδους μεμ
βράνης. Ή  κάτω βραχυτάτη, πλατεία καί βαθεΐα. Ή  γλώσσα 
εινε παχεΐα καί σαρκώδης χρησιμεύαυσα καί ώς ό'ργανον άφής. 
ΟΙ πόδες εινε βραχείς φέροντες άνά τέσσαρα; δακτύλους. Οί δά
κτυλοι είνε δια'εταγμένοι όχι .ώς παρά τοΐς^πλείστοίς των πτη
νών* δεν είνε δηλ. τρεις εμπρός καί είς όπισθεν, άλλά δύο εμ
πρός καί δύο όπισθεν* πρδς τά  έσω βραχύτεροι των πρός τά  
Ιξω*( φέροντες πάντες γαμψούς καί Ισχυρούς όνυχας.

Έ κ  των άνωτέρω βλέπετε ότι κατά τό ράμφος καί τούς ό
νυχας ομοιάζει ό Ψ . πρός τά  άρπακτικά πτηνά* άλλ’ άφου δεν 
ΐπταται εύχερώς καί μακράν, δεν δύναταε νά ζή εξ οΐας τροφής 
ζώσιν εκείνα. ’Ωσαύτως δεν δύναται νά ζή ώς ζώσιν οί γλαυκί-
δαι (βλ. περί γλαυκός.) Διά τ ί ; .........(Νυκτόβιον ή γλαυξ).
Διά τ ί δεν δύναται καί ό Ψ . νά θηρεύη νύκτα Δύναται
νά ζή εξ εντόμων ώς ή χελιδών ; ......... Διά τ ί όχι ; . . . . . .  Έ ξ
έρπετών ώς ό πελαργός ; ..........  Διά τ ί όχι ; ......... Τ ί λοιπόν
τρώγει ;

01 υπό των άνθρώπων τρεφόμενοι Ψ . είνε παμφάγοι. Τρώ- 
γουσι χλόην, άρτον έμβεβρεγμένον γάλακτι, πίνουσι γάλα καί 
καφέ. Τρώγουσι μήλα, γεώμηλα, πορτοκάλλια, γλυκίσματα,
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μακαρόνι*, ρύζι, σπόρους διαφόρους ίδί<£ του φυτοΰ ήλιου, κα
ρύδια, αμύγδαλα κ .τ .λ . κρέας ωμόν καί έψημένον.

Τάς ξηράς τροφάς συλλαμβάνουσίν ώς δια: χειμ6ς διά των 
δακτύλων τοΰ έτέρου των πόδών καί φέρουσιν εις τό ράμφος, δ ι’ 
ού θρχύουσι τον σκληρόν πυρήνα καί τρώγουσι τό περιεχόμενον.

Τοιαύτην τροφήν τρώγει ό Ψ . υπό των ανθρώπων θεραπευό
μενος' άλλ’ εν άγρια καταστάσει, πλανώμενος εις τά  δάση, φαί
νεται ότι καί χλόην ή φύλλα εν άνάγκγ τρώγει, καί έρπετόν τι 
&ν συλλάβν] δεν περιφρονεΐ καί ίδί<£ καρπούς— άφθονωτάτους 
άλλως εις τά  δάση των χωρών έκείνων-πολύ νοστιμεύεται. Τούς 
καρπούς συλλέγει άναρριχώμενος άπό κλάδου είς κλάδον, κατορ- 
θοΐ δέ τούτο ευκόλως, διότι χρησιμοποιεί όχι μόνον τούς- δακτύ
λους, δ ι’ ών συγκλειομένων περισφίγγει ίσχυρώς τούς κλάδους 
των δένδρων,άλλά καί τό ίσχυρότατον ράμφος του, δι’ ού σφίγ- 
γων κλάδον δένδρου αίωρεΐται επί μικρόν, έως ού διά των πο- 
δών συλλάβγ άλλον. Σπανιώτατα δ ’ άπό των δένδρων κατέρ
χεται είς τό έδαφος, διότι έπ ’αύτρυ άδεξιώτατα κινείται. Φλύα
ρα πτηνά προζενουσι μέγαν θόρυβον είς τά  δάση. Έ ν  ταϊς οί- 
κίαις θεραπεύεται διά τό ώραΐον πτέρωμα *αί διότι μ.ιμεΐται την 
άνθρωπίνην λαλιάν, καί τάς οωνάς των ζώων. Νοημονέστατα 
πτηνά διακρίνουσι τούς θεραπεύοντας αυτά. Γενν^ ή θήλεια 2-4  
ωά λευκά έν κοιλώμασι δένδρων.)

Π 0 Α 0 & Α 3 '
Σκολόπαζ ονο^άζεται τό πτηνόν, τό όποιον κοινώς ’ λέγεται 

μπεκάτσα (Οι Μ. σχηρ,^τιζουσι την γενικήν καί τον πληθυντι
κόν διά προτάσεων, οίαι : σήμερον θά όυ-ίλησωριεν περί Σκ. Οί 
Σκ. είνε πτηνά κλπ.
Ε!$ετε' ποτέ σκολόπακα ;.......  νΐδετεεν των πτηνών τούτων άρ-
τίως φονευθέν Εινε μεγαλείτερον ή ριικρότέρον της όρνιθος,
η Ισον προς αυτήν $.......Κάριετε τήν σύγκρισιν κατά τό ρ,έγεθος
και κατά τό βάρος...... Τό σώμα το υ Σ . καλύπτεται διά πτε-
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φύν καί πτίλων. (Oi Μ. άφαιροΰσιν άπό του φονευμένου Σ . πτίλα 
καί πτερά καί όρίζουσι το χρώμα αυτών.) Παρατηρείτε ότι τό 
πρός την ρίζαν fieρος, εκείνο, τό όποιον καλύπτεται ύπ’ άλλων 
ύπερχειμένων, εχει χρώμα βαθύ σταχτερόν ή μαυρειδερόν, τό δ ' 
Υπόλοιπον, τό μένον ακάλυπτον, δεν εχει εν μόνον χρώμα, άλλ* 
εχει σειράς μέλανος χρώματος καί σειράς καστανού, ώς είνε πε
ρίπου τό χρώμα τοΰ ξηρού χώματος καί των ξηρών φύλλων.· 
Είς τό όπισθεν της κεφαλής ύπάρχουσι 3 η 4 σεεραί υπόλευκοι. 
Ποιον κατοικίδιον ζ. εχει ώραϊον καί λαμπρόν πτέρωμα ; —  Ό  
■άλέκτωρ. — Ποιον πτηνόν είναι κατάμαυρον ; —  Ό  κόραξ, ό 
κόσσυφος. —  Γνωρίζετε άλλο πτηνόν μέ μακράν ουράν καί πο
λύ ώραΐα χρώματα; — Ό  ταώς εχει πολύχρωμον ώραίαν ουράν.' 
—  Κατάλευκα πτηνά γνωρίζετε ; —· Χήνας καί περιστεράς. —  
Δέν θά ητο προτιμότερον διά τόν Σ . νά είνε κατάλευκος ώς ό 
κύκνος (μνημονεύεται τό πτηνόν άν είνε γνωστόν τοϊς Μ.) η κα-
τάμαυρος ώς ό.......η μέ πολύχρωμον καί ώραϊον πτέρωμα ώς

• ό....... ; Ναι. —  Σκεφθητε καλά καί θά ομολογήσετε δτι θά
ητο ώραιότερος ό Σκ. άλλά θ ’ άνεκαλύπτετο εύκολώτερον Οπό 
των εχθρών του καί θά διέτρεχε συχνότερον τόν κίνδυνον νά σπα- 
ραχθη ύπό άρπακτικών πτηνών ήνάφονευθη ύπό τών κυνηγών.

Ή  κεφαλή είνε πεπιεσμένη περί τούς κροτάφους' καί είς τό 
μέτωπον. (ΔιακρίνεταΓεύκολώτερον,άν άποτίλωμεν την κεφαλήν). 
01 οφθαλμοί είνε στρογγόλοι καί μεγάλοι. Παρατηρήσατε κεφα- 
λάς άλλων πτηνών καί είπατε άν βλέπετε διαφοράν ώς προς την 
θ έ σ ι ν των οφθαλμών . . . .  Πώς είνε τό ράμφος ; «— Μακράν, 
ευθύ, λεπτόν, λεπτότερον όλίγψ πρός τά  εμπρός η κατά την βά- 
σιν,πρός δε τούτοις εύλύγιστον καί περιβεβλημένον διά δέρματος, 
έν ψ πολλά νεύρα είνε διηπλωμένα. Τό άνω τεμάχιον τοΰ ράμ* 
φους (ή άνω σιαγών) είνε όλίγιρ μακρότερον του κάτω, καί εχει 
μικρόν εξόγκωμα είς τό άκρον πρός τά κάτω. Παρατηρήσατε. 01 
ρώθωνες είνε σχισμοειδεϊς. Διά τοιούτου ράμφους δεν δύναται
ούτε σάρκας νά σπαράσσν) (διότι δέν είνε.......  ώς τό του άετοΰ η
τ· ' του κόρακος) ούτε σπόρους νά συλλέγω (διότι δεν είνε...·..ώς'

Ν.
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τό του πυργίτου ) Ό  Σκ· τρώγει σκώληκας και έντομα. Α λλά 
τά  ζωύφια ταΰτα δεν ευρίσκει ό Σ. έν τώ φλοιώ των δένδρων, 
ώς δ δρυοκολάπτης, ούτε συλλαμβάνει πτερωτά έντομα εν τφ· 
αέρι ώς ή χελιδών (βλ. τά  περί τούτων των πτηνών μαθήμα
τα .) Τούς σκώληκας ευρίσκει πολλάκις εντός γης ύγράς, εντός 
της ίλύος και είνε ήναγκασμένος εκεί μέσα νά βυθίζη τό ράμφος 
του. Διά τούτο πρέπει νά είνε τούτο μακράν. Καί διά νά αισθά
νεται αν τό εκεί εις τό υγρόν χώμα εύρεθέν είνε σκώληξ η ρίζα 
φυτοΰ, πρέπει τό ράμφος νά είνε μακρόν καί εύαίσθητον. Δι 
τον αυτόν λόγον είνε καί ή γλώσσα μακρά καί όξίΐα. Ανοίξατε 
τήν σιαγόνα καί ί'δετε την γλώσσαν. Ό  Σ . παρακολουθεί τά  εις 
τούς λειμώνας βόσκοντα ζφα διά, νά τρήγη τούς άπό τής κό
πρου αύτών αποζώντας σκώληκας καί κανθάρους. Έ ν  τώ δάσει 
την ημέραν αναστρέφει διά του ράμφους τά  φύλλα διά. ν ’ ανα
καλύπτει τούς σκώληκας, την δ ’ εσπέραν έρχεται επί τφ  αύτφ 
σκοπφ είς τούς άρτίως άροτριωθέντας αγρούς καί εις τάς υγοάς 
καί παχείας εκ τής σήψεως οργανικών ουσιών πεδιάδας. Ό  τρά
χηλος είνε μέτριος. Τό μήκος τοΰ ράμφους καθιστά περιττόν τό 
μήκος τοΰ τραχήλου. (Συσχετισθήτω καί προς .την βραχύτητα 
τών ποδών). *0 κορμός κυλινδροειδής. Αί πτέρυγες δεν φέρουσι 
πολύ μακρά πτερά. Ή  ούρά επίσης δέν είνε πολύ μακρά. ’Ολί
γον μακροτέρα τών πτερύγων είνε. Ό  Σ . αν καί δέν έχει μα- 
κράς πτέρυγας καί ουράν, έν τούτοις ιπτάμενος διέρχεται μακρά 
διαστήματα. Φαίνεται Srt είς τούτο συντελεί ή στάσις, ήν λαμ- 
βάνουσινή κεφαλή καί οΐ πόδες του κατά την πτήσιν' διότι τότε 
τήν μέν κεφαλήν εκτείνει προς τά έμπρός, τούς δέ πόδας προς 
τά όπίσω, ενώ τών περισσοτέρων πτηνών οι πόδες είνε κατά τήν 
πτήσιν συνεσταλμένοι πρός τό σώμα (·βλ. τά περί πελαργού.) Οί 
πόδες εχουσι πτίλα μέχρι τής κάμψεως αύτών. Διά τι όχι μέχρι 
τών δακτύλων ; (βλ. τά περί πελαργού.) Δακτύλους έχει τρεις 
πρόςτά έμπρός καί έ'να, άτελώ; άνεπτυγμένον, πρός τά όπίσω. 
Ουδόλως σχεδόν συνδέονται πρός άλλήλους διά δέρματος. "Ονυ
χες έλάχιστα κεκυρτωμένοι, ούτε όξεΐς ούτε πολύ σκληροί. "Ε-
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χων τοιούτους καί ούτω διατεταγμένους τούς δακτύλους καί διά 
τοιούτων ονύχων ώπλισμένους δέν αίωρεϊται άσφαλώς έπί τών· 
κλάδων των δένδρων, ούτε άναρριχ&ται ευκόλως επί των κορμών 
αυτών. Οι πόδες λοιπόν χρησιμεύουσιν αυτοί ίνα στηρίζηται έπί. 
του εδάφους καί βαδίζων άναζητή την τροφήν του. ·

Τό θέρος διατρίβει εις υψηλά όρη, καί τόν χειμώνα μέ τάς 
πρώτας χιόνας κατέρχεται είς τάς πεδιάδας. Δ ιάτί δεν παραμέ
νει καί τό θέρος είς τάς πεδιάδας;......... ΙΊαρετηρήσαμεν κατά.
τό παρελθόν θέρος Ιτ ι, ενώ έν τη πεδιάδι 6 ουρανός ητο αίθριος, 
αί κορυφαί τών όρέων πολλάκις ήσαν κεκαλυμμέναι 6πό νεφών 
και ότι εκεί έπιπτε βροχή συχνή καί άφθονος, ένφ έν τη πεδιά
δι τό έδαφος έγίνετο όσημε'ραι ξηρότερον. Εις τό φαινόμενον τού
το έπέστησα την προσοχήν σας καί έμάθομεν διά τί καί συχνό
τερα βρέχει είς τά  ύψη τών όρέων, μάλιστα τών συδένδρων,καΐ. 
ή υγρασία περισσότερον διατηρείται, άν δέν είνε ταΰτα γυμνά 
δένδρων. *Άν λοιπόν ένθυμηθήτε τούτο, καί άν ένθυμηθήτε ίτ ι  οί 
Σ . τρέφονται κυρίως έκ σκωλήκων, καί ό'τι οί σκώληκες είνε ά- 
φθονώτεροι όταν εϊνε πολυομβρία ή όταν είνε ξηρασία* ότι, όταν 
τό άνώτερον στρώμα τού έδάφους ξηρανθή, οί σκώληκες άποθνή- 
σκουσιν ή είσδύουσιν είς βαθύτερα στρώματα, θά έννοήσετε διά 
τ ί οι σκολόπακες μένουσι τό θέρος είς τά  όρη, καί διά τ ί όταν ή, 
χιών καλύψτ/ αυτά καί δέν διακρίνωνται πλέον ούτε σκώληκες 
ούτε άλλο τίποτε σχεδόν εκεί, κατέρχονται είς τάς πεδιάδας ζη* 
τοϋντες τροφήν. ’Από της Ελλάδος μάλιστα έξαφανίζονται έν- 
τιλώς τό θέρος οί σκολόπακες. διότι καί τά  όρη, φαίνεται, δέν 
παρέχουσιν αΰτοις άφθονον τροφήν (ίσως διότι κατήντησαν γυ
μνά δένδρων, εξ αιτίας τών πυρκαϊών) έρχονται δέ πάλιν είς την 
Ελλάδα μέ τάς πρώτας χιόνας.

Είδετε θήλειανσκολό -ακος έπφάζουσαν;......Δ ιά τ ί ό χ ι ; .......
Αί μητέρες καταδιωκόμεναι άποκομίζουσιν υπό τόν 

τράχηλον τούς νεοσσούς άνά ενα,ΐνα διασώσωσιν αυτούς άπό τού 
κινδύνου.

Τού σκολόπακος ή σάρξ,λευκή κατά τούς μηρούς, μαυριιδε-
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φή κατά τό λοιπόν σώμα, είνε λίαν εύγευστος, καί διά τούτο θη
ρεύεται τό πιηνόν τοϋτο μετά ζήλου

(Συγγενής προς την μπεκάτσαν είνε ή ξυλόκοττα λεγομένη, 
(Σκολόπαξ ό αγρότης.) “Οσοιτών δημοδιδασκάλων είνε κυνηγοί, 
καλόν είνε νά περιγράψωσιν έκάτερον των ειδών τούτων καί την 
δίαιταν αΰτών. Μη λησμονήσωσι δε τόν χαρακτηρισμόν τής φωι 
νής των πτηνών τούτων, άν έκβάλλωσι τοιαύτην αυτά, διότ- 
ούδ’ έν είδικοΐς όρνιθολογικοΐς συγγράμμασι γίνεται λόγος περί 
φωνής σκολόπακος.

Π :  Α Λ Γ Γ 0:
Ώμιλήσαμεν πεφί έκτοπιστικών πτηνών εις προηγούμενα μα- 

•θήματα καί ίδί<γ περί χελιδόνος καί κυψέλου. Σήμερον θά όμι— 
λήσωμεν περί ενός άλλου έκτοπιστικοΰ πτηνού, διαφέροντος πολύ 
τής χελιδόνος καί του κυψέλου. Τό πτηνόν αύτό ονομάζεται 
Πελαργός, κοινώς δε Λέλεκας ή Λελέκι.

(Υ ποτίθεται οτι τό μάθημα διδάσκεται πρός μαθητάς κατοι- 
κοΰντας έν τόπιρ,ένθα δεν εμφανίζονται πελαργοί),

Κ ατά τό μέγεθος ό' Π . ισουται πρός χήνα μεγάλην. Έ χ ε ι 
μήκος υπέρ τό έ̂ν μέτρον. Τό πτέρωμά του εινε λευκόν. Τά με
γάλα πτερά τών πτερύγων εινε μέλανα. Τό ράμφος καί οί πόδες 
κλίνουσι πρόςτό έρυρροΰν. (Δέν εινε δύσκολον νά υπάρχει έν.τφ 
μουσείψ του σχολείου ράμφος II. καί νά δειχθή τοϊς μαθηταΐς.) 
Ό  κορμός εινε φοειδής, αι πτέρυγες μακραί, πλατεϊαι καί ι- 
■σχυραί. *

Βλέποντες τό ράμφος τοΰτο τό οξύ μέν εμπρός άλλ’ ευρύ 
κατά τό λοιπόν,παχύ, μακρόν, ισχυρόν, μετρίως έσχισμένον καί 
κοπτερόν μαντεύετε ίσως δτι δέν είνε προωρισμένον νά συλλαμ
βάνει κώνωπας καί μυίας, ώς συλλαμβάνει ή χελιδών. Ά λ λ ’ 
ούτε είνε-δυνατόν νά τρέφεται διά κωνώπων έν τόσον μέγα πτη
νόν. Ή  μικρά καί όλιγόσαρκος χελιδών κατορθοϊ νά τρέφε) τό 
μικρόν της σώμα δ ι’ εντόμων' άλλά καί αύτή ακόμη παρετηρή-



σχτε πώς κοπιάζει δ ι' όλης τής ημέρας ίπταμένη σχεδόν διαρ
κώς και τάχιστα. Δυνάμεθα νά φαντασθώμεν δτι θά έχόρταινε 
διά μυιών καί κωνώτων πτηνόν ίσον πρός χήνα ; Καί πόσον I -  
πρεπε νά κινήται ! ! 'Όχι* ό ΕΚ ούτε ΐπταται δε * ίλης τής ή - 
μέρας ώς ή χελιδών, ούτε ράμφος έχει σχιστόν τόσον βαθέως, 
Πτέρυγας εχει αακράς, πλατείχς καί ίσχυράς, άλλ’ αί πτέρυγες 
αύται δέν χρησιμεύιυσι διά νά θηρεύη μοίαςΛΕχει ανάγκην τών 
καλών αυτών εργαλείων διά τά  μακρά ταξείδια, τά  όποια έπι- 
γειρε? δίς του έτους ύπεράγω θαλάσσης εύρείας. "Αν δέν είχεν 
ίσχυράς πτέρυγας,δέν θά ήτο δυνατόν νά κομίζη τόσον μέγα καί 
βαρύ σώμα είς τόσον μακράν άπόστασιν. Εις τούτο κυρίως χρη
σιμοποιεί τάς πτέρυγας καί όχι είς καταδίωξίν τής λείας του,την 
οποίαν συλλαμβάνει διά τοΰ ράμφους,συνήθως ίστάμενος ή βαδί- 
ζων. Συνίσταται δ’ αΰτη εκ σκωλήκων, βατράχων καί άλλων 
ερπετών, καί εκ μικρών ιχθύων. Τά ζώα ταυτα αναζητεί διά 
του ράμφους εντός τελμάτων καί λιμνών, πολλάκις εντός τοδ 
πηλσϋ τοΰ πυθμένος ή κεκρυμμένα έν παχεία χλόη ή μεταξύ 
πυκνών βλαστών τών φιλύδρων φυτών π. χ . τών βούρλων 
(υακρόν λοιπόν ράμφος)άνευρών δέ διατρυπά καί σπαράσσει αυ
τά (όξύ, ίσχυρόν καί κοπτερόν ράμφος). Τίνα τών κατοικίδιων 
πτηνών άναζητοΟσι την τροφήν των καί έν τζ> ύδατι ; —>Αί 
νήσσαι.—  Αί νήσσαι έπιπλέουσιν,ώς γνωρίζετε, έπίτού ύδατος, 
κολυμβώσι καί πολλάκις βυθίζουσιν είς τ>ν πυθμένα τό ράμφος, 
την κεφχλήν ενίοτε δε καί με'γα μέρος του λοιπού σώματος. Διά 
νέ κολυμβώσι μεταχειρίζονται ώς κώπας τούς πόδας των, ών οί 
δάκτυλοι είνε συνδίδεμένοι πρός άλλήλους διά δέρματος (βλ. .τά  
περί νήσσης). Παρατηρήσατε τούς δακτύλους του Π. καί παρα
βάλετε αυτούς πρός τούς τής νήσσης. Βλέπετε ί τ ι  είνε μόνον 
κατά την βάσιν, ούχί δέ καθ’ ίλον τό μήκος ηνωμένοι, συνδε-
δεμένοι. Δύναται λοιπόν ό Π. νά κολυμβά άνευ κωπίων ; .........

~ Συλλαμβάνει λοιπόν μόνην την λείαν, την όποιαν ευρίσκει περί 
τάς λίμνκς καί τά  έλη καί είς την ξηράν καθ’ ίλου ή δύναται 
καί είς μέρη άπέχοντα τής Οχθης >ά είσχωρή ; Δια ν ’ άπαντήσε-
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τ* όρθώ; προσέξατε εις τό μήκος τών ποδών του Π . Ή  νήσσα 
καί ή χήν έχουσι βραχείς πόδας. Ά ν  ήσαν μακροί, θά εχρειά- 
ζοντο μεγαλειτέραν δύναμιν διά νά κινώσιν αυτούς ώς κωπία, 
δταν κολυμβώσιν επειδή δέ σπανιώτατα ΐπτανται και ώς επί 
το πλεΐστον περιπατοΰσιν, (δταν δεν κολυμβώσι,) τό βαρύ αυ
τών σώμα στ/ιριζόμενον είς δύο μόνα σημεία, θά έκινδύνευεν εύ- 
κολώτερκ ν* χάστρ την ισορροπίαν, καί πίπτοντα άπό ΰψηλοτέρου 
θά έκακοπάθουν περισσότερον. Άλλα καί βλάβην άν δέν έφερεν 
εις την νήσσαν καί τήν^χήνα τό με'γα μήκος τών ποδώ^, δέν 
θα έφερεν ωφέλειαν. Ά λ λ ’ είς τον Π. τό μήκος των ποδών,είνε 
απαραίτητον. Εισέρχεται εις τέλματα, ελη, λίμνας άβαθεϊς, 
ρυάκια· διατρέχει αυτά κατά πάσας τάς διευθύνσεις καί ζητεί 
εκεί τήν τροφήν του,· χωρίς νά βρέχωνται τά πτίλα τής κοιλίας 
του. Οί παϊδες ενίοτε παιδιάς χάριν μεταχειρίζονται ξ υ λ ο- 
π  ό δ α ρ α καί φαίνοντοι κατά 1]2 ή κατά έν μέτρον υψηλότε
ροι. Τ οιαυτα ξυλοπόδαρα δύνανται νά μεταχειρίζωνται καί ηλι
κιωμένοι άνθρωποι ευρισκόμενοι εις τήν άνάγκην νά περιφέρωνται 
είς τόπους τελματώδεις, διά νά προφυλάσσωνται άπό τήν ύγρα- 
σίαν. *0 ΓΙ. έχει τούς μακρούς πόδας καί δέν έχει άνάγκην νά 
προσθέστρ ξυλοπόδαρα.

Καί τό δέρμ,α εκείνο τό συνδέον κατά τήν βάσιν τούς εμπρό
σθιους δακτύλους τοΰ II. δέν εινε άχρηστον. Ά νευ αύτοΰ θά 
ένεπηγνύοντο είς τό^έ'νεκα τής διαρκούς παρουσίας τοΰ ύδατος 
μαλακώτατον έδαφος καί μετά δυσκολίας θά μετεκινεΐτο τό 
πτηνόν.

Γυμνοί ή έπτερωμένοι είνε οί πόδες τοΰ Π Καί χωρίς 
νά ί'δετε τούς πόδας, άφου σάς είπα ποίαν χρήσιν αυτών κάμνει 
συνήθως ό Π . θά έμαντεύετε ό'τι είνε γυμνοί. Εΐπομεν ότι ό Π. 
περιφέρεται είς υγρούς τόπους καί είς έλη ζητών τήν τροφήν τόυ. 
Ό τ α ν  σείς ζητήτε έν τοις άγροις άνθη, κοχλίας, μύκητας ή 
άλλο τι τοιοΰτο, βαδίζετε βραδέως, στρέφοντες τά βλέμματά 
σας κατά πάσας τάς διευθύνσεις. Ούτω καί ό Π. όταν ζητή τήν 
τροφήν του,περιπατεΐ πολύ βραδέως καί διά τών οφθαλμών έ-
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ρευνά παντχχου. Των πτερύγων κάμνει χρήσιν όταν μ3ταβαίνη 
άπ> τόπου τινός είς άλλον άπέχοντα οπωσδήποτε, καί όχι όταν 
θηρεύτ). Ε!νι δέ καί δ ι’ άλλον λόγον ήναγκασμε'νος ίσως νά περι- 
πατη βραδέως, άφου τόσον μεγα και βαρύ σώμα φέρεται έπΐ 
τόσον μακρών καί λεπτών σκελών. Περιεργότατον δ’ εΐνε ότι δύ- 
ναται καί- επί ενός ποδός νά ΐσταται, καί συνήθως ούτως ϊστα- 
ται, όταν κοιμάται. Τότε κάμπτει τόν ενα πόδα καί στηρίζει 
αυτόν εις μίαν άρθρωσή τοΰ άλλου.

Τούς πόδας άλλα πτηνά, ταν ΐπτανταε, εχουσι συνεσταλμέ
νους παρά την κοιλίαν. ‘Ο Π. καί τινα άλλα εχουσιν αυτούς 
έκτεταμένους πρός τά όπίσω, ως εχουσιν έκτεταμένον τόν τρά
χηλον πρός τά  εμπρός.

Επειδή ό II. ευρίσκει την τροφήν του εντός καί πλησίον 
τελμάτων καί λιμνών, δέν ζή παρά είς τόπους, όπου ύπάρχου- 
σι τέλματα καί λίμναι. Είς ξηρούς τόπους, εις όρη άφίνοντα τό 
ύδωρ νά ρέγ κάτω είς τάς πεδιάδας, δεν εμφανίζεται διόλου. 
ΠαρετηρήΘη μάλιστα ότι επαυσε νά έμφανίζηται είς τόπους, έν
θα άλλοτε έσύχναζε, καί Ιπαυσε, διότι έςέλιπον τά  ελη. Έ νφ  δέ 
ζή είς χώρας κατά τό μάλλον ή ήττον ύδρηλάς καί τελματώδεις, 
δεν είνεκαί ήνχγκασμένος νά κτίζη την φωλεάν του πολύ πλη
σίον των λιμνών καί των ποταμών, άφοΰ ιπταται τόσον ευκόλως 
καί δύναται άκόπως νά μετάβαivy) άπό της φωλεάς είς τόν τό
πον τής Θήρας καί έκεΐΘεν νά επιστρέφω είς την φωλεάν, ή δποία 
συνήθως εΐνε έκτισμένη επί τής στέγης των οικιών (έν είδος Π . ό 
μίλας, κτίζει την φωλεάν επί δένδρων μακράν χωρίων καί πόλε
ων). Ε!νε δέ αΰτη ώς κάνιστρον καί όχι πολύ τεχνική, άποτε- 
λουμένη εκ κλαδίσκων, έφ’ ών έπίκεινται καλάμη, χλόη, ράκη, 
έρια καί πτίλα. Ή  Θήλεια γεννά 3— 5 μεγάλα, λευκά (όχι κα- 
τάλευκα) φά, ολίγον μικρότερα τών τής χηνός, άλλά έπιμηκέ- 
στερα.
Έπψάζουσι διαδοχικώς ό άρρην καί ή θήλε’-α. Ή  έκκόλαψις γ ί
νεται μετά Ινα μήνα.

Τής άλεκτορίδος οί νεοσσοί άκολουθουσι την μητέρα των σχέ-
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δον ευθύς μετά τήν εκ του φοΰ έκκόλαψίν των. Της νήσσης ώσ- 
αύτως. Α λλά  δεν έχει ούτω καί διά τους νεοσσούς των ΕΙ. 
Γνωρίζετε ί'σως καί άλλων πτηνών νεοσσούς, οί όποιοι έπί ημέ
ρας αναγκάζονται νά μένωσιν έν τή φωλεοί καθ’ όν χρόνον οί γο
νείς των θηρεύουσι χάριν αυτών. Έ α τά  τούς περιπάτους ημών ά- 
νά τούς αγρούς εΐδομεν νεοσσούς παραχώνοντας έν ταϊς φωλεαΐς. 
Είς τάς οικίας σας εΐδετε τά  μικρά των χελιδόνων πώς προβάλ- 
λουσι την κεφαλήν εξω του χείλους της φωλεάς καί δέχονται την 
τροφήν παρά της μητρός των.

Βλέπετε λο.πόν δ'τι μεταξύ τών πτηνών υπάρχει διαφορά 
κατά τούτο* καί άλλα μέν εξέρχονται τής φωλεάς άρια έκκολα- 
φθέντα, καί άκολουθοΰσι τούς γονείς είς ζήτησιν τροφής. Ταυτα 
λέγονται Ε ΰ θ ύ ς β α δ ι σ τ ι κ  ά. άλλων δ ’οί νεοσσοί μέ- 
νουσι χρόνον τινά εντή φωλεοί; ριέχρις ού ένδυναμωθώσι πρός πτή- 
σιν,Τά δεύτερα λέγονται ό ψ έ β α δ ι σ τ ι κ ά .  Ό  Π.είς ποιαν 
έκ τών δύο τάξεων άνήκει; . . . . .  Τούς νεοσσούς περιποιούνται 
ριετά πολλής φιλοστοργίας καί·οί δύο, ουδέποτε άφίνουσιν αυτούς 
έ/ τή φωλεοί συγχρόνως καί οί δύο διδάσκουσι δέ μ ετ’ έπιμε- 
λείας νά βαδίζωσι καί βραδύτερου νά ιπτανται. Έ νφ  δέ ό άρρην 
ιπτάμενος ΰπεράνω τής φωλεάς δίδει παράδειγρια πτήσεως, ή μή- 
τηρ φναγκάζει τούς νεοσσούς ν’άφήσωσι την φωλεάν καί τά  ριικρά 
νά μιμηθώσι τόν πατέρα. Μετ’ άσκησιν εβδομάδων τολριώσι 
ν’ άπομακρυνθώσι τής στέγης καί νά παρακολουθήσωσι τούς γο
νείς είς την Θήραν. Άφοΰ γυρινασθώσι καλώς είς τήν πτήσιν καί 
οι νέοι Π . καί ένδυναμωθώσι, συνέρχονται ολοι κατ’ έπανάληψιν 
•είς ώρισριένην πεδιάδα καί έπί τέλους κατά τάς άρχάς Α-ύγούστου 
«νίπτανται δλοι συγχρόνως εις ύψος μέγα καί έκεΐθεν άφανίζον- 
τα ι διά νά έπανέλθωσι περί τάς άρχάς τού έαρος. Συνήθως ή ά- 
ναχώρησις γίνεται νύκτα καί έν μεγάλη σιγή

Οί Π. ζώσι κατά ζεύγη, άλλά τα ζεύγη δεν ζώσι μεμονω
μένα, ώς άλλα πτηνά. ’Επί τής αυτής στέγης δυνατόν είνε νά 
όπνρχωσι πολλαί φωλεαί Π . άλλ’ έκάστη τούτων άνήκει εις εν 
ζεύγος. Έπιτρέπουσι δέ καί πυργίταις νά συμμμερίζωνται τήν
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φωλεάν των. Τούς άνθρώπους διόλου δεν φοβούνται. Εζημερουν— 
ται εύκόλως καί άγαπώσι τάς θωπείας. Περιφέρονται τότε βρα— 
δέως καί σοβχρώς άνχ τούς κήπους,τούς οποίους καθαρίζουσιν α
πό πολλών επιβλαβών ζψων και διέρχονται παρ’ ήμϊν και τόν 
χειμώνχ χωρίς νά πάθωσί τι. Έ νω  τά πλεΐστα των πτηνών είνε. 
φαιδρά καί ζωηρά, ό Π . φαίνεται σύννους καί ριελαγχολικός, ί-  
δίφ όταν ισταται ακίνητος επί στέγης επί μακοόν άψηφών καί 
του ήλιου τάς ακτίνας καί τοΰ ά νέα ου την βίαν καί της βροχής 
την όρριήν. Φωνήν δέν εκβάλλει.πλήν μυγμοΰ ελαφρού.Άλλ’ άπό 
καιρού είς καιρόν, μηκύνει καί τείνει τόν τράχηλον πρός τά 
έμπρός, πρός τά  κάτω καί προς τά  όπίσω καί πλήττων ταχέως 
καί έπανειλημμένως την κάτωσιαγόνα έπί της άνω παράγει κρό
το ν τινά περίεργον καί αρκετά ίσχυρόν. -‘·

‘Ιστάμενοι Ιπί της στέγης οΐ Π. εχουσι συνήθως έστραμμέ- 
να τό στήθος καί το ράμφος πρός Ικεϊνο τό σημεΐον τοΟ όρίζον- 
τος, έξ ού πνέει ό άνεμος, ή καί ή έλαφρά αύρα. ~
Πολύ ταχεία είνε ή πτήςις τοΟ Π . αλλά δύναται συνεχώς' Ιπί 
μακρόν νά ϊπτ*ται. '

Ώφελιμώτατον τψ  άνθρώπφ πτηνό ν διά την καταστροφήν, 
βλαβερών ζώων. - *

Υπάρχει Ιν είδος Π . φέροντος έπί τό μέσον τού τραχήλου 
σάρκινον εξόγκωμα ώς σάκκον άέρος πλήρη. Ό  τράχηλος καί ή  
κεφαλή αύτού είνε σχεδόν γυμνά. Διά του ράμφους,' ογκώδους 
καί ίσχυρου, δύναται νά συλλαμβάνν) πτηνά άλλα καί καθ’ δν 
χρόνον ίπτανται. Τ ά’ΰπό τάς πτέρυγας τούτου του είδους πτίλα 
μεταχειρίζονται αί γυναίκες πρός κόσμον. Λέγονται δέ μ α ρ α -  
μ π ο ΰ.

'Ανακεφαλαίωσες : Μέγεθος, χρώμα, φωνή, όργανα συν- 
τηρήσεως (ράμφος, πόδες, πτέρυγες, αποδημία)* τροφή* τόποι 
διαμονής, φιλοστοργία. Σχέσις πρός τόν άνθρωπον. Συγγενή.
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(Οί μαθηταί κατά τόν εκτός του σχολείου βίον καί ίδια; 
■κατά τάς μετά του διδασκάλου έκδρομάς θά παρετήρησαν πώς 
τά πτηνά ταυτα βαδίζουσιν επί της ξηράς, πώς ϊατανται και 
-επί ενός ποδός, πώς συχνά στρέφουσι τόν τράχηλον καί φέρουσι 
την κεφαλήν προς την ουράν καί θωπεύουσιν ούτως ειπεΐν ύστε
ρον τά πτερά διά του ράμφους λαμβάνοντα έκαστον αυτών’ πώς 
λ,αμβάνουσι φοράν πρό τής πτήσεως καί δεν άνίπτανται διά 
μιάς* πόσον βραχύ είνε τό διάστημα, δ διανύουσιν ιπτάμενα* πώς 
τρώγουσι χλόην καί πώς κριθήν* τις ή φωνή τής νήσσης, κατά 
τ ί διαφέρουσιν έξωτερικώς οί άρρενες τών θηλειών* τις ή κατά 
τό πτέρωμα διαφορά τών νεοσσών καί τών τελείως ανεπτυγμέ
νων* όποια ή φωλεά* πώς φροντίζουσι περί τών νεοσσών οί γο
νείς καί τί διδάσκουσιν αυτούς. (Πάσαι αύται αί παρατηρήσεις 

( άναφέρονται είς την εξω του ύδατος ωήν (τής χηνός καί) τής 
νήσσης).Προσέτι οι μαθηταί θά παρετήρησαν αν κινοΰσι καί πώς 
κινοΰσι τούς πόδας, όταν τά  πτηνά ταυτα ΐστανται ακίνητα έπί 
του ύδατος, όταν καταδύονται είς αυτό, όταν κολυμβώσι πρός τά 
εμπρός καί όταν κολυμβώντα στρέφονται εις τά  πλάγια ή τά  ό- 
πίσω.

Ταύτας τάς από παρατηρήσεων κεκτημένας γνώσεις καλούν
τα ι νά έκθέσωσιν οΐ μαθηταί έν διαλόγω κατά τό μάλλον καί 
ήττον συνεχεΐ. Ούτω δέ καί αί γνώσεις γίνονται νωπότεραι, καί 
ό διδάσκαλος βλέπει τίνες τούτων αληθείς εινε).

Πτηνών υπάρχουσι είδη πάμπολλα. Έ κ  τούτων όλίγιστα έ- 
πεχείρησαν καί κατώρθωσαν νά έξημερώσωσιν οί άνθρωποι, όπως 
περιποιούμενοι αυτά τρέφονται αύτοί έξ αυτών καί έκ τών ωών 
αυτών. Τοιαΰτα είνε ή .. . . .  (οί μαθηταί συμπληροΰσι την πρό- 
τασιν διά τών λέξεων : άλεκτορίς, ή νήσσα, ή χήν, 6 ινδικός ορ-

/
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νις, ή μελεαγρίς, ή περιστερά.) Γνωρίζετε ίσως ότι κβςί,,Ρ παώς 
« c l άλλα τινά πτηνά ζώσι πλησίον του άνθρώπου .καί Θερα
πεύονται ύπ’ αυτού άλλα πρός τέρψιν μάλλον η προς ωφ^λ,̂ ςοςν.

Περί της άλεκτορίδος «ομίλησα(/.εν άλλοτε (βλ. σελ. 2 6 .)^ η -  
μερον 0ά όμιλήσωμεν περί νήσσης. 'Ημέρου νήσσης υπάρχαυςιιν 
είδη (ποικιλίαι) διάφορα. 'Ημείς Θά εχωμεν ύπ* όψει την παρ’ 
ήμίν συνήθη. Παραβάλετε αυτήν πρός την συνήθη παρ’ ήμΐν 
όρνιθα κατά τό μέγεθος..........  Κατά τόν χρωματισμόν του πτε
ρώματος.......Παραβάλετε άλέκτορα πρός άρρενα νήσσαν κατά
τά  της κεφαλής κοσμήματα (κυρβάσεις, κάλαια, λόφον, βλ. σελ.
27).......  καί κατά τό πτέρωμα τής ουράς.... Πτερά ουραία.μα-
κρά καί άνωρθωμένα, ώς είναι τά  του άλέκτορος, θά έβλαπτον 
Ισως την νήσσαν κατά τό κολύμβημα ωθούμενα ύπό ,πνεύματ,ος 
άέρος.

Παραβάλετε νήσσαν καί άλεκτορίδα κατά την πρός τό ύ.δωρ 
κλίσιν και αποστροφήν. Ό λ ο ι βεβαίως γνωρίζετε ίτ ι ,  ένφ ή άλε- 
κτορίς πίνει ολίγον ύδωρ, όταν διψ«έ, βυθίζουσα τό άκρον τού 
ράμφους «?ς αυτό έπ’ όλίγας στιγμάς, ή νήσσα άρέσκεται \νά 
διατριβή δ Γ όλης τής ημέρας εις ρυάκια, λίμνας, λάκκους πλή
ρεις ύδατος καί καθ’ όλου όπου υπάρχει ύδωρ. Ή  τοιαύτη τής 
νήσσης πρός τό ύδωρ αγάπη ε!νε αποτέλεσμα ώρισμένης διαπλά- 
σεως των οργάνων αυτής ’Αγαπά δηλαδή ή νήσσα τό ύδωρ, διό
τι έπλάσθη ούτως, "ήτοι διότι έχει φύσει τοιαυτα όργανα, ώστε 
όχι μόνον δεν ένοχλεϊται ύπό του ύδατος, άλλα καί ευχαριστεί
ται έν αύτφ, καί ευρίσκει έν αύτω ευκόλως την τροφήν της. Τόν 
οργανισμόν αυτόν, ό όποιος θά είνε βεβαίως έν πολλοϊς διάφορος 
του τής όρνιθος, θά έ£ετάσωμεν σήμερον.

Καί πρώτον. Ή  άλεκτορίς, ή γάτα, τό πρόβατον καί ό 
άνθρωπος δυσκόλως και έπί μικρόν μονον έπιπλέουσι του ύδατος.
*Η νήσσα επιπλέει επί μακρόν. Π ώ ς τούτο ; .......Τούτου του
φαινομένου την έζήγησιν κατά πρώτον θά ζητήσωμεν.

Ό τα ν  σώμά τι έκ των μή έπιπολαζόντων προσδέσωμεν ή έ-

‘Τποδείγ^ατα &»&α<ΙκαλΙας Γ. ΠΛΠΛΣϋΠΙΡΙΟΤ 16
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πιθέσωμεν επί τεμαχίου ξύλου επιπλέοντος, τ ί συμβαίνει ; ....... ..
Τό αύτό φαινόμενον παρατηρεϊται και αν προσδέσωμεν είς σώμα 
άνθρώπου η σκύλου ασκούς πλήρεις άέρος,*ή φιάλας κενάς καλώς 
πωματισμε'νας. ’Επιπολάζει μετά των έπιπολαζόντων ασκών ή 
φιαλών και τό σώμα του ανθρώπου ή του τκύλου. *Αν λυθώ- 
σιν οί άσκοί καί έκφύγφ ό έν αύτοϊς άήρ, καταβυθίζεται τό 5- 
λον σύστημα. Ουτω πολλοί ιχθύες φέρουσιν έν τή κοιλί^, ΰπό 
τήν σπονδυλικήν στήλην, κύστιν τινά, λεγομένην ν η κ τ  ι κ ή ν  
κ ύ σ τ ι ν ,  ήν πληροΰσιν άερίου τινός, ήκενοΰσι κατά βούλησιν 
διαστέλλοντες ή συστε'λλοντες αυτήν καί βυθίζονται μέν είς βα
θύτερα στρώματα ΰδατος,δταν συστέλλωσι τήν κύστιν, ανέρχον
τα ι δ* είς υψηλότερα, δταν διαστέλλωσιν αυτήν. Ή  νήσσα ε- 
χει καί εντός τοΰ κορμού άεροφόρους σάκκους, εχει καί οστά πολ- 
λά κοίλα συγκοινωνουντα μετά τών άεροφόρων σάκκων, (δεικνύ
ονται οστά άρτίως έσφαγμένης νήσσης) έχει καί πολλά πτερά: 
κοίλα, μεταξύ δε τών άδιαβρόχων παραμενόντων πτερών καί 
πτίλων έγκλείεται άήρ, δ όποιος θά έξεδιώκετο υπό τοΰ ύδατος, 
&ν τά  πτερά δεν ήσαν άδιάβροχα. Ούτως ό ό'γκος τής νήσσης 
δέν κατέχεται σύμπας υπό υλών στερεών καί βαρειών, άλλά μέ
ρος ου μικρόν τούτου πληροΰται άέρος, καί μάλιστα άέρος θερ
μού καί διά τούτο άραιοΰ καί επομένως ελαφρού. Είνε δέ άδιά
βροχα τά  πτερά, διότι εινε έπικεχρισμένα διά λιπαράς ουσίας, ήν· 
έκκρίνει άδήν ευρισκόμενος είς τό άνω τής -ουράς, όπόθεν λαμ
βάνει αυτήν διά τοΰ ράμφους καί διαδοχικώς επιχρίει τά  πτερά, 
(Δεικνύεται ό άδήν επί ζώσης ή άρτίως έσφαγμένης νήσσης). Ό  
μακρός καί εύκαμπτος τράχηλος καί τό μακρόν ράμφος βεβαίως 
συντελοΰσιν είς έπιτυχή καί εύκολον έκτέλεσιν τής έργασίας αυτής.

Έ ξ  όσων εϊπομεν καί παρετηρήσαμεν έννοοΰμεν πώς εινε δυ
νατόν νά έ π  ι π λ έ ιρ τό σώμα τής νήσσης έπί τοΰ ύδατος. 
Έξετάσωμεν πώς κατορθοΐ ή νήσσα νά κ ι ν ή τ α ι έπί τής 
επιφάνειας τοΰ ύδατος. Καί εν πρώτοις λάβωμεν ύ π ’ όψει τό 
σχήμα τοΰ σώματος. (Δεικνύονται τεμάχιον σανίδος μικρόν, σχή
μα παραλληλοπέδου έχον, καί τεμάχιον ξύλου, είς ό διά μαχαι
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ριδίου έχει δοθή περίπου σχήμα λέμβου, είνε δηλ. έμπροσθεν όξύ 
κ*1 φέρει κάτωθεν τρόπιν. Οί μαθηταί ρίπτουσιν άμφότερα είς 
δεξαμενήν ύδατος καί σύρουσι διά άκλωστη; η στηρίζοντες κατα- 
χορύφως ρυλάριθν ορθιον έφ’ εκατέρου καί επίτοΰ ςυλαρίου προσ- 
κολλώντες όριζοντίως τεμάχιον χονδροχάρτου, φροντίζοασι νά κι- 
νήσωσι ταΰτα επί τής επιφάνειας του ύδατος φυσώντες επί του 
χονδροχάρτου) Ποιον έκ των δύο ολισθαίνει εύκολώτερον επί τής
έπιφανείας το# ύδατος ; .......  Ό  κορμός τής νήσσης πρός ποιον
εκ τούτων πρέπει vi όμοιάζιρ διά νά κινήται εύκολώτερον επί του
ύδατος;....... Καί άληθώς. ό κορμός αυτής είνε σκαφοειδής, οξύς
κατά τά  δύο άκρα, εχων τρόπιν κάτω καί πεπιεσμένος άνωθεν.

Είς κίνησιν έπί τής επιφάνειας του ΰδατος τίθεται ό άληθώς 
ευκίνητος κορμός διά των πρός τά  όπίσω τεταγμένων ποδών. Ή  
τοιαύτη θέσις των ποδών καθιστά δύσκολον καί άχαρι'τό έπΐ τής 
ξηράς βάδισμα τής νήσσης, άλλ' ευκολύνει πολύ τό κολύμβημα. 
Οί πρόσθιοι (τρεις) δάκτυλοι είνε συνδεδεμένοι πρός άλλήλους διά 
μεμβράνης. Οί ούτω συνηνωμένοι δάκτυλοι διαστελλόμενοι πλήτ- 
τουσι τό ύδωρ ώς διά πλατείας κώπης καί ώθοϋσι τό σώμα πρός 
τά  εμπρός. Α λλά  πώς δέν ωθείται τούτο πρός τά  όπίσω, ίταν 
ή νήσσα κάμπτν; τούς πόδας πρός τά έμπρός, φέρτ) δηλ. αυτούς 
πρός το σώμα ; .......Τότε συμπλησιάζουσι πρός άλλήλους οί δά
κτυλοι και συστΛλεται ή μεμβράνα κατά την τοιαύτην των 
ποδών πρός τά εμπρός κίνησιν, ούτω δέ σμικρυνθεΐσα ή επιφά
νεια πλήττει ολίγον ύδωρ, πολύ όλιγώτερον ή ό'σον πλήττουσιν 
οί διεσταλμένοι δάκτυλοι κατά την αντίθετόν κίνησιν. Ό  κωπη
λάτης, άδυ νατών νά καθιστά στενωτέραν ή πλατυτέραν κατά βού- 
λησιν την δι’ ής πλήττει τό ύδωρ επιφάνειαν τής κώπης, έκβάλ- 
λει τελείως του ύδατος την κώπην καί βυθίζει αυτήν άλληλοδια- 
δόχως. (Τό πράγμα γίνεται καταληπτότερον διά ριπιδίου, τό 
όποιον κινεί επανειλημμένως ό διδάσκαλος πρός ώρισμένην διεύ- 
θυνσιν άν«πτυγρ.ένον καί πρός την' αντίθετον συνεπτυγμένον). 
"Οταν ή κολυμβώσα νήσσα θέλν) νά κάμτ, στροφήν, κινεί τόν ένα 
πόδα άσθενέστερον τού άλθ.ου ή ουδόλως. Ούτω καί ό κωπηλά

*
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της κινεί άσθενέστερον ή κρατεί άκίνητον τήν έτέραν των κωπών.
Ή  νήσσα δεν κολυμβφ συνήθως πρδς διασκεδασιν.
Έ ν τ ψ  βορβορώδει ύδατι αναζητεί την τροφήν της καί ε— 

πειδή συνήθως δεν ευρίσκει αυτήν έπιπλέουσαν επί της επιφάνειας 
του ύδατος, αναγκάζεται νά βυθίση την κεφαλήν ε ί ς τ6 ύδωρ, 
ένίοτε δέ νά άνασκαλεύση καί του πυθμένος την ίλύν. Παρετη- 
ρήσατε ίσως πώς βυθίζει πρώτην τήν κεφαλήν καί άνυψοί πρδς 
τά  επάνω τήν ουράν κινούσα συγχρόνως καί τους ποδας. Καί ό 
δύτης τήν κεφαλήν, τό βαρύτερον μέρος του σώματος, βυθίζει 
πρώτην, κατωκέφαλα καταδύεται εις τδ ύδωρ. ’Αλλά πώς θά 
εύρη εκεί έν τφ  θολφ ύδατι τήν τροφήν;........  Αιά των οφθαλ
μών βεβαίως δχι* άλλα διά τής αφής. Τό ράμφος καλύπτεται 
όπδ δε'ρματος εχοντος διηπλωμε'να πολλά ώπτικά νεύρα.Εύροΰσα 
διά τών άπτικών νεύρων τοΰ ράμφους, βοηθούσης ίσως καί τής 
όσφρήσεως, πώς θά λάβη ή συλλάβη τήν τροφήν;— Διά του ράμ
φους, τδ όποιον είνε πλατύ ως πτυάριον. Παρατηρήσατε. (Δει
κνύεται τδ ράμφος). Τά μακρά πλατέα καί κυρτά αυτά πτυά- 
ρια συγκλειόμενα συγκλείουσι τδ μικρόν, ζώον, τδ όποιον άνεκα- 
λύφθη διά τής αφής, καί βεβαίως δεν θά παραμείνη έν τφ  στό- 
ματι πολύν χρόνον, άφοΰ δεν πρόκειται νά μασσηθή, αλλά τά
χιστα θά καταποθή· αλλά μετά τοΰ θηράματος ένεκλείσθη έν 
τψ  στόματι καί ύδωρ πολύ. Τό ύδωρ τούτο δέν καταπίνεται $- 
λον.Παρατηρήσατε δτι τάάκρα (χείλη ή κράσπεδα) τών σιαγό
νων φέρουσιν οδοντωτά έλάσματα όμοιάζοντα προς όδόντας κτε
νιού, αλλά βραχύτερα τούτων. Ά νά μίαν σειράν τοιούτων έλα- 
σμάτων φέρει εκατέρωθεν κατά μήκος καί ή πλατεία, μακρά καί 
σαρκώδης γλώσσα τής νήσσης έκεϊ, ένθα άπτεται τών κρασπέδων 
τών σιαγόνων. ( Ό  διδάσκαλος δεικνύει ράμφος καί γλώσσαν 
νήσσης.) Διά τών κενών τών μεταξύ τών έλασμάτων τούτων έκ- 
ρέει τό ύδωρ ώς διά τών οπών κοσκίνου, παραμένει δέ έν τφ 
στόματι μόνη ή συλληφθεΐσα στερεά τροφή, ήν καταβροχθ ίζεί 

νήσσα άμ,άσσητον, ώς xocV τά  άλλα πτηνά. (Προβλ. τόν τρό
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πον, χχβ ’ δν συλλαμβάνει ή φάλαινα τά  πρός τροφήν της χρησ*· 
μειίοντχ μεχρά ζφα).

Ή  νήσσα δίνε πτηνόν παμφάγον τρώγει οίανδήποτε τροφήν 
εύρη αρκεί νά είνε οπωσδήποτε βεβρεγμένη.

Έ ν  τοΐς λιμ’νάζουσιν ύδασι τρώγει γυρίνους καί μικρούς βα
τράχους, σκώληκχς, ύδρόβιχ έντομα κχ'ι ίχθύδια* είς τούς λει- 
μώνχς τρώγει χλόην τρυφεράν, λείμακχς (γυμνοσαλιάγκους) κχΐ 
χοχλίχς* έν τφ  όρνιθώνι τρώγει ολα τά  απορρίμματα του μαγει
ρείου.

’Επειδή η τροφή κατέρχεται άμάσσητος εις τον στόμαχον, 
απαιτείται μεγάλη κατεργασία έν αύτψ προς λειοτρίβησιν καί 
πέψιν αύτής και μεγάλη δύναμις των στομαχικών τοίχων. Διά 
τούτο ό (Στόμαχος των πτηνών είνε σαρκώδης, ΐνα διά των μυών 
αυτού λειοτριβήται ή άκεραία έκεϊ κατερχομένη τροφή. Πλην 
της κυρίας τροφής ή νήσσα καταβροχθίζει καί άμμον, ής οί κόκ
κοι προστριβόμενοι προς την τροφήν, εύκολύνουσι την λειότρίβη- 
σιν αυτής. Εΰνόητον ότι ή άμμος εξέρχεται όλη διά τής έδρας.

Παντοίαν τροφήν άποδεχομένη ή νήσσα καί ισχυρόν έχουσα 
στόμαχον παχύνεται ευκόλως καί εντός μικρού.

Τό είδος διαιωνίζεται δι’ ωοτοκίας. Τ ά  φά είνε Εσα πρός με
γάλης ορνιθος φά, κλίΦουσιδ’ ελαφρώς πρός τό πρασινωπόν. *Η 
θήλεια νήσσα δύναται νά γέννησή 5 0 — 60 φά, άν άφαιρώνται 
τά  έκάστοτε γεννώμενα,άλλως ευθύς ώς γέννηση 10— 15, έπιρά- 
ζει αυτά καί δεν γενν$ πλέον. Ή  φωλεά είνε άτεχνος, ενίοτε δε 
γεννά καί εκτός τής φωλεάς* καθ’ όλου δέ ούτε διάθεσιν ούτε έ- 
πιτηδειότητα πολλήν έχει να επωάζη, καί συχνά άφίνει τήν 
φωλεαν.Διά τούτο είνε προτιμότερον νά έπφάζη άλεκτορίς τά  φά 
.ής νήσσης.(Βλ. σελ. 33 .)
Τά νησσίδια άμα εκκολαπτόμενα έχουσι πτίλα κίτρινα, λαμβά- 
νουσι δ ’ύστερον τό οριστικόν αύτών πτέρωμα.

( Ό  διδάσκαλος διανοίγει ενώπιον των μαθητών μετά προ
σοχής κατά τό πρανές, δηλ. άπό τού μέρους, ένθα τό δίκρανον 
(γιάνταις), μέχρι τής Εδρας, νήσσαν άρτίως έσφαγμένην καί
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ποτετιλμένην, ούτω δέ β λ έ π ο υ σ ι ν οί μαθηταί, δτι ή τρα
χεία, έκει, ένθα διχάζεται ίνα εΐσέλθη εις τούς πνεύμονας, ευρύνεται 
καί σχηματίζει είδος θυλάκου χονδρώδους, άλλ' έκ χόνδρων σκλη
ρότερων των της λοιπής τραχείας άποτελουμένου. Εις την τοι- 
αύτην εύρυνσιν της τραχείας άποδίδεταί τό βραχνόν της φωνής 
τής νη'σσης.

’Ε πί τή εύκαιρέ ταυτη π « ρ ζ τ η ρ ο Ο ί ΐ ν  ώσαύ- 
τως ού μαθηταί δλον τόν πεπτικόν σωλήνα τής νήσσης καί κα
λούνται νά εύρωσιν άν ύπάρχη διαφορά μεταξύ οισοφάγου νήσ
σης καί οισοφάγου ορνιθος. Ή  τομή έπιτηδειότερον καί εΰ- 
κολώτερον γίνεται, άν τό πτηνόν δεν έχη ακόμη συμπε- 
πληρωμένον έτος -άπό τής εκ του φοΰ έκκολάψεως. Κατά 
την τομήν ταύτην θά κατορθωθή ίσως,' άν έπιτηδείως γείνη, νά 
ιδωσιν οί μαθηταί δτί ύπάρχουσι κοιλότητες, περιέχουσαι θερ
μόν άε'ρα μεταξύ των σπλάγχνων ώς καί μεταξύ των σπλάγ
χνων καί των περιβαλλόντων αυτά τοίχων. (Βλ. ίδιον περί πέ
ψεως, άναπνοής, καί κυκλοφορίας πτηνών μάθημα).

Ή  κατοικίδιος (συνανθρωπευομένη ή ήμερος) νήσσα κατάγε
τα ι έκ τής άγριας. Ταύτης ή κεφαλή καί ό τράχηλος εινε πρα
σινωπός, φέρει δέ ό τελευταίος περιδέραιον λευκόν κατά τό 
στήθος καί καστανόν κατά τά  άνω. Τό στήθος καί τά  νώτα εινε 
φαιά, μετά στενών ταινιών καστανόχρων. Τε'σσαρα μεσαία πτε
ρά τής ούράς εινε μελανά μετά μεταλλικών έρυθροχρόων άντα- 
νακλάσεων. Τό ράμφος εινε πρασινωπόν, οί δέ πόδες χρώματος 
πορτοκαλλίου.

Ή  άγρια νήσσα συχνάζει ιδίως εις γλυκέα ύδατα, άλλ’ ε
νίοτε κολυμβ^ καί έν θαλάσση. Είδη τινά άγριας νήσσης είνε ε
πιδημητικά, άλλα δέ έκτοπιστικά. Ή  άγρια νήσσα τρώγει έν
τομα παντός είδους, ερπετά, ΐχθύδια, φά ιχθύων, φυτά υδρό
φιλα καί σπόρους. Φωλεάν παρασκευάζει πλησίον οχθών λιμνών 
καί ελών έκεΐ, Ινθα πυκ,νότεροι φύονται οί οξύφυλλοι σχοΐνοι, 
(βούρλα,) καθιστ^ δ ’ αύτήν μαλακήν διά παχέος στρώματος 
άφθονων πτίλων. Ή  θήλεια γεννά 1 0 = 1 2  λευκοπράσινα φά.
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Ή  ήμερος αναπτύσσεται περισσότερον τής άγριας, 
3  * οφείλεται τούτο είς τάς περιποιήσεις του ανθρώπου»

βεβαίως

• · V *  *

ΠΚ
Ποιον των κατοικίδιων πτηνών εχει μεγάλην ομοιότητα καί 

στενήν συγγένειαν πρός την νήσσαν;—  Ή  χήν.—  ΙΙαραβάλω- 
μεν τα  δύο πτηνά κατά μέγεθος. (Οί μαθηταί έκφέρουσι διά 
προτάσεων τό πόρισμα της συγκρίσεως χηνός καί νήσσης). Παρα
βάλετε τά πτηνά ταυτα κατά χρώμα....... (Χρυσοπράσινα πτε
ρά, οίχ φέρει ή άρρην νήσσα, ουδέποτε φέρει ή χήν.) Ποία ή φω
νή της νήσσης καί ποία ή τής χηνός;.......  Πλήν τής τοιαύτης
φωνής δεν εκβάλλει ενίοτε καί συριγμόν ή χήν, καί πότε συρίζει 
αύτη ; . . .  Πώς κρατεί τόν τράχηλον καί τήν κεφαλήν όταν συρί- 
ζνΐ;.... ΙΙρός τίνα σκοπόν;.... ΙΙαρ*βάλετε χήνα καί νήσσαν κα
τά .τήν έν τφ  σώματι θέσιν τών ποδών καί κατά το μήκος αυ
τών.......(Τής χηνός εινε μακρότεροι καί πλησιάζουσι περισσότε
ρον πρός τό μέσον τού σώματος). Διά τούτο βαδίζουσιν εύκο- 
λώτερον τών νησσών αί χήνες. ’Επειδή δ ’ εύκολύνονται είς τό 
βαδίζειν, προτιμώσι του κολυμβήματος τό βάδισμα καί κολυμ- 
βώσαι δέ σπανίως καταδύονται είς τό ύδωρ.

Έ κ  τούτου πάλιν συμπεραίνομεν ό'τι τήν τροφήν των αΐ χή 
νες δεν εύρίσκουσιν εν τφ  ύδατι, ώς αί νήσσαι, άλλ’ επί τής ξη- 
ράς. Είνε δ ’ ή τροφή τών χηνών συνήθως χλόη καί σπόροι, κρι_ 
θή π. χ . Γνωρίζετε δ ’ ϊσωςδτι κ α τ’ άγέλας πολλάκις αί χήνες 
περιφέρονται δ ι’ δλης τής ημέρας ζητουσαι τροφήν είς τάς ο
δούς, τους άγρούς καί τούς λειμώνας, επιστρέφουσι δέ τήν εσπέ
ραν έκάστη είς τήν αυλήν του κυρίου της. Τούς βλαστούς καί τά  
φύλλα τής χλόης καί τών άλλων φυτών, τχ  όποια τρώγουσιν αί 
χήνες, κόπτουσι διά τών σιαγόνων, είς ών τά  άκρα είνε ώς οξείς 
όδόντες τά  ελάσματα τά  μνημονευθέντα έν τω περί νήσσης μα- 
Φήματι Αί χήνες όχι μόνον βαδίζουσιν εύκολώτερον καί επί μα-
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καότερον χρόνον ή <χ& νήσσαι, άλλά και ϊπτανται έπιτηδειότερον,. 
χολλάκις δε βλεπορεν ότι άνευ λόγου προφανούς ήρΐν, διδούσης. 
τό σύνθηρα ριάς, σύρπασα ή άγε'λη άνίπταται καί διανύσασα 
5 0 — 60 ρ. κατέρχεται πάλιν είς τό έδαφος.

Λεπτορερέστερον εξετάζουσιν ο! ραθηταί τό ράρφος τής χη - 
νός έν παραβολή προς τό της νήσσης καί εύρίσκουσιν ότι εινε ρέ- 
τριον κατά τό ρήκος, στενότερου έρπρός ή όπίσω, κατά δέ την 
βάσιν ύψηλότερον ράλλον η πλατύτερου* οτι οί ρυκτήρες κεΐνται 
πολύ πρός τά  όπίσω οτι και επί του ουρανίσκου ύπάρχουσι κω
νοειδή φύρατα η όδοντίσκοι.

Γνωστόν ότι άγρυπνεϊ ρία έκ της άγε'λης, δ'ταν κοιρωνται αΐ 
άλλαι, καί ειδοποιεί τάς κοιρωρένας περί του κινδύνου.

Τό στέλεχος, εξ ου άνεπτύχθη δ κατοικίδιος χήν, εινε χ  η ν 
ο φ α ι ό ς η ρ ι κ ρ ό ς. Ούτος εύρίσκεται έν Έλλάδι κατά, 
στίφη τόν χειρώνα.

Τ ά  πτίλα των χ . ρεταχειρίζονται πρός κατασκευήν έφαπλω- 
ράτων καί προσκέφαλα ίων.

S TENDS
Συγγενής άλλά ρεγαλείτερος της χηνός ό κύκνος όροιάζει. 

πρός αυτήν έν πολλοϊς. Ό  άνθρωπος δεν έφρόντισε νά εξηρερώσνι 
τόν Κ. ώς εξηρε'ρωσε την χήνα, διότι πλήν των πτίλων, ά δύ- 
ναται νά χρησιροποιήσν) εις πλήρωσιν προσκεφαλαίων, ούδεν άλ
λο κέρδος έχει α π ’ αύτοΰ, διότι ή ραυρειδερή αοτοΰ σάρξ εινε ά
νοστος. Μόνον διά την καλλονήν των Κ. τρε'φουσί τινας αύτών 

^είςτάς έπαύλεις των οί πλούσιοι. Οί δε λοιποί ζώσιν έν άγρίοε 
καταστάσει φροντίζοντες αυτοί ούτοι περί προρηθείας της 
τροφής.

Εΐπον ότι τρέφονται υπό πλουσίων ανθρώπων κύκνοι διά την 
καλλονήν των. Όρολογουρένως εινε ώραΐον πτηνόν ο Κ. Τό 
πτέρορα εινε κατάλευκον καί επ ’ αυτού διακρίνεται ράρφος έρυ-- 
θρόν έχον τά  κράσπεδα αύτοΰ ρελανά. Τό ράρφος ε!νε πλατύ εξ'

4
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Γσου έμπρός καί όπίσω, άλλα κατά την βάσιν έχει περισσότερε* 
ύψος η πλάτος. Οί {Πύθωνες είνε εις τό μέσον του μήκους τοϋ 
ράμφους. Άπό του οφθαλμού μέχρι της άρχής του ράμφους εκ
τείνεται ταινία γυμνή. Ό  τράχηλος είνε μακρός καί χαριέντως 
κεκαμμένος είς τά άνω. Οί δάκτυλοι και οί ταρσοί εϊνε μελανοί. 
Των δακτύλων οί τρεις εμπρόσθιοι συνδέονται διά δερμοπτυχής. 
Ζή άπό σκωλήκων, έντόμων υδρόφιλων, ίχθυδίων, σπόρων καί 
φυτών, τά  όποια άναζητεϊ εντός η πλησίον λιμνών, τεναγών 
(φυσικών η τεχνητών), ποταμών, επί της επιφάνειας τών οποίων 
πολλάκις κολυμβ^ μεγαλοπρεπώς κρατών υψηλά την κεφαλήν έπί. 
τοΰ ήνωρθωμένου σιγμοειδώς μακρου τράχηλου καί ήμιηνεψγμέ- 
νας τάς πτέρυγας, αί όποίαι δεχόμεναι τον άνεμον ως ιστία βοη- 
θούσιν είς τό κολύιιβημα, τό ιοίως διά τών ποδών κατορθούμε- 
νον. Ό τα ν  οΰτω κολυμβ^, φαίνεται πτηνόν απαθές, ήσυχον καί, 
πράον, αλλά πράγματι είνε εΰόργιστος, βίαιος καί δόλιος καί έ- 
πέργεται κατά τοΰ εχθρού εχων ΰψωμένας τάς πτέρυγας καί ά -  
νοικτόν τό ράμφος. Διά τού ράμφους φροντίζει νά συλλάβη την 
κεφαλήν τού εχθρού καί την κράτηση εντός τού ύδατος μέχρις ου 
πνεγή ούτος, διά δε τών πτερύγων τόσον ίσχυρώς κτυπ^ί, ώστε, 
κατά την μαρτυρίαν ενός σοφού παρατηρητου τού βίου τών ζφων, 
καί άνδρός κνημην δύναται νά θραύση. Τάς πτέρυγας μεταχει
ρίζεται καί ώς άμυντικόν όπλον, άλλ’ αν ό έχθρός είναι πολύ 
Ισχυρότερος του, π. χ . αετός, εν μέσον σωτηρίας 'έχει ό κύκνος, 
νά προ>.ά€η νά βυθισθη είς τό ύδωρ.

Κατά τάς άρχάς Φεβρουάριου ή θήλεια έκαστου ζεύγους κα
τασκευάζει φωλεάν έκ καλάμων καί σχοίνων τών όζυφύλλων 
(βούρλων), επιστρώνει δε ταύτην διά πτίλων καί γεννφ έν αύτ$ 
6 — 8 φά λευκοπράσινα, μήκους 0 ,10 τού μέτρου. Ό  άρ—■ 
ρην κατά την έπφασιν φρουρεί πλησίον τής φωλεάς. Οί νεοσ
σοί έκκολαπτόμενοί φέρουσι πτέρωμά τι στακτοκίτρινον, ίπε 
μετ’ όλίγας εβδομάδας γίνεται στχκτερόν. Κατά Σεπτέμ , 
αναφαίνονται κατά τόπους λευεά*πτίλα, καί μετά δύο έτη τό.
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πτέρωμα ’έχει τό δριστικόν αύταϋ χρώμα. Οί νεοσσοί παραμέ- 
νουσι παρά τή μητρί καθ’ δλον τό θέρος. *"

"Αν καί είνε βαρύ πτηνόν, κατά τάς αποδημίας ίπτατα ι υ
ψηλά και τάχιστα. *0 Κ. άγαπ^ τάς βόρειας χώρας, αποδη
μεί δ ’ έκείθεν εις νοτιώτερα κλίματα κατά τούς δριμεΐς χειμώ

νας. Ζώσιν εν τούτοις ώς έπιδημητικά πτηνά κνύκνοι καί εν με
σημβρινούς τόποις, έγκλιματισθέντες έν αύτοΐς. Ουτω ζή έν 
Θερμοπύλαις, έν Κωπαέδι καί αλλαχού της ‘Ελλάδος ό λεγόμε
νος μουσικός κύκνος. Ούτος ’έχει ράμφος μέλαν καί φωνήν ί- 
σχυροτάτην, ηχούσαν ώς κώδων καί μακρόθεν άκουομένην όχι 
δυσαρέστως, ένφ ό ανωτέρω περιγράφεις έχει άηδή φωνήν, ην 
συνήθως εκβάλλει μαχόμενος, ουδέποτε δ’ ιπτάμενος.

‘Ομοιότης πρός χήνα : Τρέφεται άπό ζωικών καί φυτικών
ουσιών. Τά ράμφη έχουσι τό αυτό σχήμα. ‘Ο κορμός άμφοτέ- 
ρων σκαφοειδής.

Διαφορά: ‘Ο τράχηλος εινε μακρότερος παρά τω Κ. ή παρά 
τή χηνί* ή σάρξ εύγευστος τής χ. αηδής ή τοΰ κύκνου. ΙΙολυ-' 
γονωτέρα ή χήν.

‘Ο κ. ωφελεί τον άνθρωπον ώς καταστρέφων σκώληκας καί 
έντοικα.ι

Π Λ Ε Κ Π
' Πτηνόν συγγενές πρός τόν κύκνον καί -ήν χήνα είνε ό πε

λεκάν. Κατά τό μέγεθος εινε ?σον πρός τόν κύκνον. Ζυγίζει 10— 
12 χιλιόγραμμα. Τό πτέρωμα εινε λευκόν ελαφρώς ροδίζον.Περί 
τούς οφθαλμούς καί τόν λαιμόν δεν ύπάρχουσι πτίλα. Εις τό ό
πισθεν μέρος του κρανίου φέρει θύσανον πτερών λεπτοφυών καί 
μακρών.

‘Ο κύκνος είπομεν δ'τι τρώγει σκώληκας καί έντομα φίλυ- 
δρα, ίχθύδια, φυτά καί σπόρους. ‘Ο πελεκάν’ τρέφεται έζ ιχθύ
ων. Έ ξ  ιχθύων τρέφεται καί*ό δελφίν, άλλ’ ουτος έχει σώμα 
Ιχθύος καί κολυμβ^: ώς ιχθύς* έχει όδόντας καί δι’ αύτών σπα-

\
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ράσσει τού? ιχθύ;. Ί^θύδια ωσαύτως τρώγει καί ή φάλαινα. 
Ά λ λ ’ αΰτη εχει δίκτυον ούτως είπεΐν, δ ι’ ού άλιεύει τά ίχθύδια 
καί τά  άλλα είδη τη? τροφής της. "Ας ίδωμεν διά τίνων έργα- 
λείων είνε προικισμένος ό Π. ίνα λαμβάνη τήν τροφήν του.

‘Ο Π. εχει πτέρωμα πυκνόν καί αδιάβροχου ώς τδ τής νής- 
σης. Έ χ ε ι τούς πόδας βραχείς, πρδς τά  όπίσω τεταγμένους, ώς 
ή νήσσα. Έ χ ε ι τούς δακτύλους συνδεδεμένους πρδς άλλήλους διά 
δερριατίνης πτυχής δχι ώς ή νήσσα, αλλά περισσότερον και τε- 
λειότερον τής νήσσης, διότι του Π. είνε συνδεδεμένος και ό οπί
σθιος δάκτυλος πρδς τούς λοιπούς, είνε δ ’ έστραμμένος ούτος 
πρδς τά εσω, ένφ τής νήσσης καί τής χηνός είνε συνδεδεμένοι 
μόνοι οί τρεις πρόσθιοι.‘Ράμφος εχει μακράν, ευθύ, εύρύ, π έπ λ α - ' 
τυσμένον πως καί περατούμενον εις τδ άκρον τού άνω τμήματος 
(της άνω σιζγόνο;) εις είδος άγκιστρου. Είνε δ’ ερυθρόν. Τά 
χείλη είνε εύκαμπτα. Ά πδ τής κάτω σιαγόνος εινε έξηρτημένος 
σάκκος έκ πτυχής δέρματος, δστις διαστελλόμενος κατά τάς ά - 
νάγκας του πτηνού χρησιμοποιείται ώς αποθήκη των συλλαμ- 
βανομένων ιχθύων, ούς τρώγει βραδύτερου έν ήσυχί<^. Α! πτέ
ρυγες είνε μακραί και όζεϊαι, ίπτατα ι δ ’ ό Π. καλώς καί επί 
μακρόν χρόνον συνεχώς χωρίς ν’ άποκάμνη φέρων τόσον βαρύ 
σώμα. (Παρετηρήθη δτι έντδς τών οστών του Π . ύπάρχουσιν 
ευρύτατα διαστήματα κενά, οία είς ούδέν άλλο είδος πτηνού. 
Οΰδεμία αμφιβολία υπάρχει δτι ταυτα συντελουσιν είς τήν πτή - 
σιν καί είς την κατά βούλησιν του πτηνού βιαίαν Ιπί τής λείας 
καταφοράν. Βλ. τά  περί νήσσης).

Νυν δτε γνωρίζομεν πώς είνε τδ πτέρωμα τού πελεκάνος, 
πώς οί δάκτυλοι καί οί πόδες, πώς τδ ράμφος καί πώς αί πτέ
ρυγες, έννοούμεν δτι δύναται νά τρέφεται άποκλειστικώς έξ ι
χθύων τδ πτηνδν τούτο, διότι έχει δλα τάπαιτούμενα πρδς ά- 
λιείαν Ιχθύων όργανα. Καί έν πρώτοις έχων αδιάβροχου τδ πτέ
ρωμα καί στεγανούς τούς πόδας δύναται νά κολυμβφ. ’Αλλά 
κολυμβών μόνον καί ώθών τδ σώμά του Ιν τφ  ΰδατι πρδς τά  
εμπρός, δεν θά συνελάμβανεν Ισως Ιχθύ; άρκετούς ινα θρέψη τδ
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εύμέγε$ες σώμά του, διότι οι ιχθύες θά εβλεπον τόν μέγαν αυτόν- 
όγκον και ταχύτερον αυτού εν τω ύδατι κινούμενοι, θά έφευγον. 
Διά τούτο τούς πλείστους των ιχθύων συλλαμβάνει διά του ράμ
φους όχι κολυμβών άλλά κατερχόμενος έπί των ιχθύων ώς βέλος. 
ά·πό ύψους 6 — 8 μέτρων, ένθα ιπταται. (Έ ν  τισι τόποις ζή είδος 
περίστερων, αί όποιαι κατέρχονται προς την γην μετά μεγάλης 
σφοδρότητος προξενοΰσαι καί βοήν τινα. *Αν οΐ μαθηταί "yvcopi- 
ζωσι ταύτας, δύναται ό διδάσκαλος νά παραβάλιρ προς την κα
ταφοράν τούτων τον τρόπον, καθ’ όν ο Π. επιπίπτει κατά τών 
ιχθύων. Ή  των άρπακτικών πτηνών έπί των όρνιθίων κάθοδος ’ί
σως δεν είνε άγνωστος τοϊς έν χωρίοις διατρίβουσι μαθηταΐς).. 
Φερόμενος ό Π. από τού άέρος προς τά  κάτω μετά μεγάλης ορ
μής βυθίζεται και εις τό ύδωρ καί λαμβάνει διά του ράμφους Ι
χθύς. Λέγεται ότι καί κ α τ ’ άλλον τρόπον άλιεύουσιν ιχθύς οί Π.. 
Γνωστόν ίσως είνε είς πολλούς εζ υμών οτι καί ιχθύες τού αυτού, 
είδους είς άγέλας πολυαρίθμους συχνά παρατηρούνται έν τή θα
λάσση. *Αν λοιπόν τοιαύτην αγέλην άνακαλύψωσι πλησίον ακτής, 
οι Π . συνάγονται πολλοί, παρατάσσονται είς στίχον, σχηματί- 
ζουσι περί τούς ιχθύς ζώνην καί έν αυτή περικλείοντες την πολυ
πληθή ομάδα τών ιχθύων, πλήττοντες τό ύδωρ διά των ποδών 
καί τών πτερύγων χωρουσι προς την ακτήν καί προωθοΰσι πρός. 
αυτήν τούς ιχθύς. "Οταν δ ’ ούτοι πλησιάσωσι πολύ πρός τήν 
παραλίαν καί φθάσωσιν είς άβαθές. ώστε νά μή δύνανται νά φύ- 
γωσιν ύ π ό  τούς Π . έφορμώσι κ α τ ’ αυτών ούτοι καί έπιφέ- 
ρουσι φθοράν μεγάλην. Καί πολλούς μέν τρώγουσι παρευθύς, 
πολλούς δ’ άποταμιεύουσιν έν τφ  μνημόνευθέντι θυλάκφ τφ  ύπό 
τήν κάτω σιαγόνα. Ένθυμεΐσθε ποιον άλλο ζώον άποταμιεύει. 
έν τφ  στόματι μέρος τής λείας του ; (Βλ. περί νυκτερίδος).

Ζή πλησίον κόλπων θαλάσσης καί πλησίον λιμνών. Ή  θή- 
λεια γεννφ 2 — 5 ωά λευκά ή κυανόλευκα, άλλά περιβεβλημ.ένα. 
δίά στρώματος κρητιδικής ουσίας, έν άτέχνψ φωλεοί έν κοιλότη- 
τΐ βράχου ή μεταξύ στελεχών σχοίνου τού όξυφύλλου (βούρλων).. 
’Επειδή εΰοέθη θήλεια Π. έπωάζουσα εικοσάδα ώών, ύποτίθε-



twi 'ότι tv τ$ αύτ^ φώλεφ γεννώσι πολλαί θήλειαι, βπψάζει ,.δέ 
Ι*ία. Είς τούς νεοσσούς δίδει τροφήν έκ της έν τφ θυλάκψ τφ-δπό 
τήν σιαγόνα αποταμιευμένης. Εμβάλλει δ* αυτήν η  μήτηρ ίΐς 
τό (5άμφος των μικρών συμπιέζουσα τόν θύλακον πρός τόν άρχουν, 
τως μακρόν τράχηλόν της.

Ό  πελεκάν έξημεροϋται ευκόλως* ό ήμερος έξέρχεται ΐήν 
πρωίαν είς βοσκήν και' έπιστρέφει οΐκαδε την εσπέραν. Γίνεται δέ 
παμφάγος.

Ζη εις εΰκράτους χώρας.
Τόν Π . άναγκάζει ενίοτε άλλο πτηνόν, ό ταχυπέτης αετός 

νά έμέση την έν τφ  θυλάκψ λείαν. Ό  ταχυπέτης αναγκάζει ό
χι μόνον πελεκάνας, αλλά καί Χάρους καί ερωδιούς νά έξεμώσι, 
την λείαν, ην φερομένην προς τά  κάτω άρπάζει αυτός πριν η πέ- 
σν) έκ νέου είς την θάλασσαν. (Βλ. τά  περί του πτηνού τούτου).

$ΛΛΑΣΡΟΙΙΟΓAS 0 SAFBHN (ή θαλάσσιος κόραξ)

Πρός τόν πελεκάνα ομοιότητα μ εγάλη / έχει b κάρβων ό 
φαλακροκόραζ. Κατά τό μέγεθος ίσουται πρός χήνα. Τό πτέ
ρωμα εινε μαυρειδερόν μετά κηλίδων λευκών ίδιο: έπί τοΰ λαι
μού. ( Ό  άρρην έχει παρειάς καί λαιμόν λευκου χρώματος). Πε
ρί τήν βάσιν του ράμφους μένει διάστημά τι γυμνόν. Των ρω- 
θώνων ή σχισμή μόλις είνε ορατή. 'Ράμφος μακρόν, πεπιεσμέ
νου, έχει κολοβήν μεν τήν κάτω σιαγόνα, κεκυρτωμένην δέ τήν 
άνω είς τό άκρον.

Ή  γλώσσα είνε μικρά. Τό δέρμα του λαιμού τό υπό. τήν σι
αγόνα δέν εινε τόσον διασταλτόν όσον τό τών πελεκάνων, έν 
τούτοις σχηματίζει καί παρά τφ  Φ. είδος άποθήκης, έν ή απο
ταμιεύονται συλληφθέντες ίχθόες. Α ίκνημαι πτερωταί, ό δε μέ
σος δάκτυλος φέρει μέχρι τινός όδόντας ως οί του πρίονος (προβλ. 
τά  περί έρωδιοΟ.)

*Η ούρά στοργγύλη.
Οί Φ. ζώσι κατ’ άγέλας πολυαρίθμους περί τάς άκτάς. Κα
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τά  τό εαρ έκαστος άρρην εκλέγει μίαν θήλειαν καί μετ’ αύτής 
κατασκευάζει άτεχνον φωλεάν έν σπηλαίψ η κοιλώματι βράχου 
ού μακράν τής ακτής. (Κατά τινα φυσιοδίφην είδος Φ. ό χχ? 
λουμένος Φ. πυγμαίος, ζών είς τάς εύκράτους ίδί^ χώρας, κ τ ί
ζει την φωλεάν του επί δένδρων καί πλησίον τελμάτων, διότι 
τό είδος τοΰτο διατρίβει καί πλησίον γλυκέων ΰδάτων, ένφ τό 
ανωτέρω περιγραφόμενον ζνί πλησίον θαλασσών). Έ ν  τή φωλε<£ 
άποτίθενται 2— 4 φά μεγάλα έχοντα" τραχεϊαν την επιφάνειαν. 
Ή  τραχύτης αύτη προέρχεται έκ κρητιδικών στρωμάτων, ών 
άφαιρουμένων,αναφαίνεται ό φλοιός του φοΰ χρώματος θαλασσίου 
πρασίνου. (Περιεγράφη όπως δήποτε λεπτομερώς τό πτηνόν, Ο
πως γνωρίσωσιν'αΰτό οί δημοδιδάσκαλοι καί μελετήσαντες τά 
κατά τόν βίον αύτοΰ άνακοινώσωσι τάς παρατηρήσεις των δ- 
που, δει.Κατά Μηλιαράκην είνε τό πτηνόν επιδημητικόν παρ’ ή- 
«,ϊν φέρει δέ τό όνομα Καλλιτζακου).

Τρώγει ίχθυς τής θαλάσση; καί των γλυκέων ύδάτων.’Αλ
λά δεν συλλαμβάνει αυτούς ώς ό πελεκάν ούτε ώς ό ερωδιός, 
(βλ. τά  περί τούτων έν τφ  οίκείψ τόπψ) αλλά διά τής βίας καί 
καταδιώκων αυτούς υπό τό ύδωρ μετ’ άπιστεύτεου ταχύτητος. 
( ‘Ιδιαιτέραν αγάπην αισθάνεται προς έγχέλεις). Ά λ λ ’ ένφ έν 
τψ  υδατι αί κινήσεις του είνε τάχισται, είς την ζηράν κινείται 
δυσκολώτατα, ή δεν κινείται σχεδόν. "Ισταται επί ώρας άκίνη- 
τος καί δύναται 5 άνθρωπος νά φονεύσιρ αυτόν διά ράβδου.

Έ νΚ ίν^  χρησιμοποιοΰσι τό πτηνόν τούτο εις άλιείαν ίχθύων 
περιβάλλοντες τόν τράχηλον είς τό κάτω μ.έρος διά σιδηροΰ δα
κτυλίου, εμποδίζοντας την κατάποσιν τών ύ π ’ αύτοΰ άλισκομέ- 
νων κα’ άποταμιευομένων ιχθύων.

Μ Π Ε Τ Η 2  AEI0S
Προς τόν φαλακροκόρακα ομοιάζει πτηνόν τι ζών είς τάς πα. 

ραλίας τών χωρών τών μεταζύ τών τροπικών. (Ησως είνε περιτ
τόν νά σημειωθή δτι προς μαθητάς άγνοοΰντκς τούς τροπικούς έ.
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Δ. κα τ’ άλλον τρόπον θά όρίσγι την θέσιν των χωρών έκείνων,)., 
Τό πτηνών λέγεται Τ α χ υ π έ τ η ς ά ε τ  ό ς. Τό πτέρωμα ε’ί- 

# νεμ&αν μετά ποικιλμάτων λευκών και ερυθρού ράμφους. Δέν 
είνε μεγαλείτερον όρνιθος, άλλ’ όταν άνοίγν) τάς πτέρυγας η άπό 
τού άκρου τής μια; μέχρι του άκρου τή.ς άλλης, άπόστασις είνε 
τριών μέτρων. ‘Ωσαύτως μακροτάτη είνε ή δισχιδή; ουρά. Ά π ’ 
εναντίας βραχύτατοι, άλλ’ ισχυροί καί πτερωτοί είνε οί πόδες' 
τόσον βραχείς, ώστε, άν τό πτηνόν εύρεθή επί του εδάφους, α
δυνατεί νά λάβτρ φοράν καί συλλαμβάνεται ύπό των άνθρωπον* 
άλλ* εννοείτε ότι αποφεύγει όσον δύνκται τό έδαφος, καί διά. 
τοϋτο όταν δέν ίπταται, κάθηται επί δένδρου η επί άκρας βρά
χου. Οί δάκτυλοι δέν εΐνε ηνωμένοι διά δερματοπτυχής καθ’ 
δλον τό μήκος, φέρουσι δ ’ όνυχας* μάκρους καί όζεις. Τό ράμ
φος είνε μακρόν 0 ,1 5  μ. ίσχυρόν καί κοπτερόν είνε δε καί τά  
δύο αΰτου τεμάχια (σιαγόνες) κεκυρτωμένα είς τό άκρον.

Τό πτηνόν τοΰτο, τό όποιον ούτε βαδίζει ούτε κολυμβρρ, άλλ 
ίπταται τάχιστα καί επί μακρόν, ζή άπό ιχθύων. ’Αλλά πώς;... 
‘Αρπάζει έφορμών άπό τοϋ ύψους, ένθα αίωρεΐται, τούς επί τής 
επιφάνειας τής θαλάσσης ή υπέρ αυτήν έπί στιγμήν άναφαινο- 
μένους ιχθύς, συνηθέστερον δ’ αναγκάζει διά ραμφισμών τούς 
πελεκάνας καί άλλα θαλασσόβια πτηνά ν ’ άφίνωσι τήν λείαν 
των. άρπάζει δ ’ ό ταχυπέτης άετός αυτήν πρίν η καταπέσιρ έκ. 
νέου είς τήν θάλασσαν.

Ή  θήλεια κτίζει φωλεάν επί δένδρων. Δ ιά τ ί όχι έπί του 
έδάφους;... (προμηθευόμενοι κ α τ ά  τ ή ν π τ η σ ι ν  καί 
δή δε* άρπαγής τήν τροφήν, πώς θά ζήσωσιν άν δέν είνε ίκα— 
νοί είς πτήσίν,)

Φωνή ήχηρ* καί σχεδόν διαρκής.

sraim
( Ό  Δ. πρό τής διδασκαλίας τού περί έρωδιοΰ μαθήματος 

δα'έρχεται τά περί πελαργού καί τά  πορί πελεκάνος γεγραμ- 
μένα, προκαλεΐ δέ τούς μαθητάς δ ι’ ερωτήσεων νά έπαναλά-

f
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£ωαπν S<toc ,'έχουσι σχέσιν προς τό περί έρωδιοΰ μά
θημα.

Ευχής εργον νά όπάρχωσιν έν τφ  σχολείψ πλήν τής εί- 
κόνος του πτηνού καί δάκτυλοι καί τινα των περί του αυχένα 
του ερωδιού φυόμενων μακρών καί λεπτών πτερών.).

Ό  ερωδιός είνε πτηνόν συγγενές πρός τόν πελαργόν. ’Ονο
μάζεται κοινώς Τσικνιάς καί Τρυγονοκράχτης, Κατά τό μέ
γεθος εινε ίσος πρός τόν πελαργόν. (tfEv περίπου μέτρον άπο 
του άκρου του ράμφους με'χρι του πίρατος τής ούράς). Κατά 
τό χρώμα του πτερώματος διαφέρουσι τά  δύο ταΰτα πτηνά. 
Τ ί χρώμα ειπομεν οτι εχει ό πελαργός;..., Τό χρώμα του 
ερωδιού εινε κατά τά άνω με'ρη στακτερόν, ό δέ λαιμός, ή 
κοιλία καί τά  σκε'λη καλύπτονται ύπό πτερώματος λευκού διε- 
στιγμένου διά μελανός. Εϊς τό όπισθεν μέρος του κρανίου φέ- 
ρουίιν άρρενες και θήλειαι τρία μακρά, μελανα καί πρός τά 
κάτω νεύοντα πτερά. Πλήν τούτων οί άρρενες φέρουσι συνή
θως περί τόν αΰχε'να καί τούς ώμους πτερά μακρότατα καί λε
πτά , χρησιμοποιούμενα πρός διακόσμησιν γυναικείων πίλων 
(aigrettes) καί διά τούτο περιζήτητα.

Ό  Ερωδιός ζή περί τάς όχθας των ποταμών, τούς ρύα- 
κας, τά ελη καί τάς λίμνας, προφανώς διότι εκεί θά ευρίσκιρ 
την τροφήν του. Είνε δ ’ ή τροφή του όφεις. ίχθύες, βάτραχοι, 
φίλυδρα έντομα, μικρά τρωκτικά καί σκώληκες. (Ε νταύθα  ε
παναλαμβάνονται οσα περί του ράρ.φους, του τραχήλου καί 
τών ποδών του πελαργού εν τω οΐκείψ τόπο) μνημονεύονται). 
Ό  Έ . εχει ράμφος μακράν, ισχυρόν, ευθύ καί οξύ. πόδας μα- 
κρούς, ών ό οπίσθιος δάκτυλος άπτεται τού εδάφους καθ’ ίλον 
τό μήκος, ό εξωτερικός ενοΰται διά μεμβράνης μετά του με'σου,
& δέ μέσος εινε οδοντωτός ώς πριόνιον. Τό τελευταϊον τούτο 
γνώρισμα εινε χαρακτηριστικόν τού Ε . αγνοείται δ ’ ή χρη- 
σιμότης αύτου. Οΐ όνυχες είνε μακροί καί—οξείς. Κατά την 
πτήσιν εκτείνει την κεφαλήν εμπρός καί τούς πόδας όπίσω. Τ -  
πτατα ι δ ’εύκόλως χάρις εις τήν ελαφρότητα καί ολιγοσαρκίαν του



διότι όντως, άν καί εινε λαίμαργο'» καί άδηφάγον πτηνόν, καί 
θηρεύει νύκτα καί ημέραν, εντούτοις δέν αποκτά σάρκας πολ- 
λάς. θηρεύει δ ’ οχι μόνον περί τάς λίμνχς καί τά  ελη, αλλά 
-καί εις τό ύδωρ πολλάκις τό άβαθες εισέρχεται καί έκεϊ εστη- 
ριγμένος επί τού ετέρου των ποδών, τον δ’ ετερον ,έχων συνε- 
-σταλμένον και ύπό τό πτέρωμα τ?,ς κοιλίας κεκρυμμένον, ιστα* 
ται επί μακρόν ακίνητος. Τόν λίαν μακρόν τράχηλον ώσαύτως 
συνεσταλμένον έρείδει επί ’ της ράχεως, διευθύνων τό . ράμφος 
πρός τχ  κάτω. Ούτως ίστάμενον ακίνητον τό πτηνόν φαίνε
τα ι μελαγχολικόν και περίλυπον.

Ά λ λ ’ ευθύς ώ; ιχθύς η άλλο ζώον έγγίσγ) τό γυμνόν πτε
ρών περικάλυμμα των ταρσών, η ευθύ; ώς διά τών οφθαλμών 
άντιληφθή ότι δ-.έρχεται πλησίον του τοιουτο ζώον, καταφέρει 
τό ράμφος μετά τόσης ταχύτητος, ώστε είνε σχεδόν αδύνατον 
νά διαφύγνι αυτόν τό θύμά του. .

Καί έζω τού ύδατος ζητών την τροφήν του δ Έ ρ. πολύ 
βραδέως βαδίζει. - . .

Ή  φωνή του είνε κρωγμό; δύσηχος. *
Φωλεάν κτίζει επί δένδρων (είδη τινά εντός καλαμιώνων) 

άκομψο/· έκ κλαδίσκων, φύλλων καί άχυρων.
Έ ν  αύτ/j επεστρωμέντ) διά πτερών καί τριχών γενν$ ή 

Ο/,λεια 3 — 4 φ* χρώματος θαλασσίΛυ πρασινωπού.
Δενάπ.δημεί,ώς ό συγγενής του πελαργός, κανονικώ;, άλλ’ 

άλλάσσει τόπους, ιδίως τά  είδη τά  κχτοικοΰντα εν ψυχρχΐς χώ - 
ραίς (ίσως διότι πηγνυμένου τού έν τοϊ; τέλμασιν ύδατος δεν εύ- 
ρίσκουσι τροφήν). Είς τά  νότια της Πελοποννήσου έπιδημεϊ 
είδος *Ερ. διαφέροντος του περιγρκφέντος, iMor. κατά τό 
χρώμα. Καλείται νυκτικόρα;.

*0 Έ ρ. αν καί είνε λαίμαργον πτηνόν άντέχει είς τήν νητ 
στείαν, ώς καί είς τήν κακοκαιρίαν.

01 Έ ρ. συλλαμβχνονται δ ί  αγκίστρου εμπεπηγμένου είς 
(χθύν ώ ; δέλεαρ καί καταβροχθιζομένου μετά toy; Ι

χθύος.

‘Τ«οδσί·η»ατ· (ι& αέκ«λ(ας Γ. ΠΑΠΛΣΟΤΗΡΙΟΥ (γ



Μικρός την ηλικίαν ό Έ ρ . . έξημερουται ευκόλως, άλλ’ ώς 
κατοικίδιον ζφον εινε βλαβερός, διότι φονεύει όρνιθας, νήσσας 
κα'ι άλλα κατοικίδια ζώα. *

’Ωφελεί τον άνθρωπον μόνον διότι καταστρέφει τά  βλά- 
πτοντα αυτόν ζωα (όφεις, ποντικούς κ .τ .τ . προς δέ τούτοις καί 
έντομά τινα καθ' ον χρόνον τρέφει δ ι’ αυτών τούς νεοσ
σούς). (1)
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ΑΠ’ Aim III ΤΗΝ ΙΜΙΑΝ
(Οί μαθηται υποτίθεται ότι γνωρίζουσιν έκ πόσων μεγάλων 

τμημάτων άποτελεϊται τό βασίλειον της Ελλάδος, ποία ή γεω
γραφική θέσις εκάστου των τμημάτων τούτων προς έκαστον των 
λοιπών, ποιον τό σχήμα αυτών έν γενικαΐς γραμμαΐς καί τίνες 
οί κόλποι καί τά  πελάγη, 6φ ’ ών ορίζονται. Ταΰτα νομίζω ότι 
πρέπει νά διδάσκωνται οί μαθηταί ευθύς μετά την διδασκαλίαν 
της γεωγραφίας τής επαρχίας, έν η κατοικουσι, τη ν . δέ των πα
ρακειμένων ταύττι επαρχιών διδάσκονιαι άφου καλώς έκμάθωσι. 
τάνωτέρω μνημονευόμενα).

Πώς ονομάζεται στενή λωρίς γής ενουσα δύο τμήμ,ατα ζη- 
ράς η νήσον μετά ξηράς ; . . . .  Πώς λέγεται ό ’Ισθμός, δ ι’ ου ή- 
νοΰτο ή Πελοπόννησος μετά τής Στερεάς Ε λ λ ά δ ο ς ; . . . . .  Σή
μερον καί είς τό επόμενον γεωγραφικόν μάθημα θά γνωρίσωμεν 
την χώραν τήν άπό τής ’Αθηναϊκής πεδιάδος μέχρι του ’Ισθμού 
τής Κορίνθου έκτεινομένην.

(1) ,̂ηα.Κ,αλόν είνε οί δημοδιδάσκαλος οί διδάσκοντες εν τοποις, ένθα, 
άπαντώσιν Έρ. είτε ώς διαβατικά είτε ώς επιδημητικά πτηνά, να με- 
λετήσωσι τά κατ’ αύτούς καί καταγράψωσι τάς παρατηρήσεις των περί 
του μεγέθους, του χρώματος, τοΰ χρόνου, καθ’ ον εμφανίζονται και 
του χρόνου καθ’ δν άποδημοϋσι, τοΰ τόπου εν ω κτίζουσι τας φωλεάς, 
τής φωνής, τής διαίτης, των περί του πτηνού λαϊκών προλήψεων 
τοΰ ονόματος δι ’ οΰ δ λαός κοινώς ονομάζει τό πτηνόν. "Αν και περί 
άλλων ζψων καταγράψαντες τοιαύτας α κ ρ ι β ε ί ς  παρατηρήσεις 
άνακοινώσωσι τοΐς παρ’ ήμιν εις τήν ζωολογίαν ασχολουμενοις, εις, 
προαγωγήν τής επιστήμης θέλουσι συντελέσει.



ΈνΘυμεΐσθε έκτου προηγουμένου μαθήματος ότι ή πεδιάς, 
Ιν ή κεΐνται αΐ Άθήναι, ορίζεται πρός Δ. υπό σειράς υψωμάτων, 
ήτις διακλαδίζεται άπό της Πάρνηθος πρός Ν .Δ . Ή  σειρά αύ- 
τη ολόκληρος εφερε τό όνομα Αίγάλεως. Τό βουνόν τούτο χωρί
ζεται διά ταπεινώσεως του έδάφους εις δύο τμήματα, τό Β. ό- 
νομαζόμενον Ποικίλον καί τό Ν. όνομαζόμενον Κορυδαλλόν, σή
μερον δε Σκαραμαγκά.

Τάς μεταξύ των βουνών η των όρέων ταπεινώσεις του εδά
φους έχρησιμοποίησαν ανέκαθεν οί άνθρωποι, ϊνα μεταβαίνωσιν 
άπό τής*μιάς χλιτύο; της οροσειράς είς την άλλην, άπό της μιάς 
πεδιάδος ή κοιλάδος είς την πέραν του ορούς.Θέλοντες λοιπόν καί 
ημείς οί Ιν’Αθήνχις, νά γνωρίσωμεν την όπισθεν του Αιγάλεω χώ 
ραν θά άνχβώμεν είς την κορυφήν τοΰ Ποικίλου η είς .την κορυφήν 
του Κορυδαλλού καί έκεϊθεν θά κατέλθωμεν είς τής άντικειμένην 
πλευράν, ή ύπάρχετ οδός εΰκολωτέρα.;— Θά διέλθωμεν διά του 
μεταξύ των δύο τμημάτων ταπεινότέρου εδάφους.— Διά τοΰ^ό- 
που εκείνου άληθώς διέρχεται αμαξιτός άγουσα ά π ’ ’Αθηνών είς 
την θάλασσαν (εις την ανατολικήν πλευράν'κόλπου φέροντος τό 
όνομα τη; Έλευσΐνος). ’Εκεί άρχεται πεδιάς έκτεινομένη όπι
σθεν του Ποικίλου όρους, ή Έλευσινιακή, περί ής θά δμιλήσω- 
μεν ύστερον. Ή  ά π ’ ’Αθηνών μέχρι τοΰ κόλπου της Έλευσΐνος 
άμαξιτός είνε σχεδόν ευθεία άλλ’ όχι καί όριζοντία. ’Ιχνογραφή
σατε την όδόν αυτήν κατά διπλήν τομ.ήν. *Αν άνυψούμεθα 400 
ή 500 μ. υπέρ την επιφάνειαν τοΰ εδάφους καί έβλέπομεν την 
όδόν ταύτην, θά έφαίνετο είς ημάς ώς μία λωρίς τεταμένη κ α τ’ 
εύθεΐαν γραμμήν καί όριζοντίως, άνευ καταβάσεων καί αναβά
σεων. Είκονίσατε αυτήν δ ι’ ευθείας έν σμικρφ βεβαίως, έπί τοΰ
πίνακος τεθειμένου όριζοντίως.......  Άναρτήσατε κατακορύφως
τόν πίνακα.......Φαντασθώμεν ότι ή οδός, περί ής ό λόγος δέν εϊ-
νε κατασκευασμένη επί τής επιφάνειας τοΰ εδάφους ώς είναι σή
μερον αότη (ή επιφάνεια) ανώμαλος, άλλ ’ ότι ή οδός είνε έντε- 
λώ; όριζοντία καί δτι Ιπομένως ό'λα της τά σημεία έχουσιν υπέρ 
την επιφάνειαν τής Θαλάσσης τά  ύψος, τό όποιον εχει τής σημε-
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ρινής όδοΰ τό χαμηλότερου σημείου. ΠοΟ δε είνε τό ταπεινότε- 
ρον αυτής σημεΐον, έν Άθήναις ή είς τό άλλο αυτής (Χάρον το
πρός’τόν κόλπον τής Έλευσϊνος ;.......  Πόθεν γνωρίζετε δτι τό
ταπεινότερου σημεΐον εινε είς τό πρός τον κόλπον τής Έλευσϊνος
άκρου ; . . . . .  Τ ί ύψος έχουσιν αι Ά θ ή ν α ι; .......Τ ί ύψος θά εχτρ
ή παρά την π  α ρ α λ ί α ν  οδός ; .......

’Εάν ούτως ήτο κατεσκευασμενη ή -όδός, ώστε νά είνε τ ε 
λείως όριζοντία, εκατέρωθεν τής όδου, τό έδαφος, τό όποιον ές- 
εβαθύνθη διά νά κατασκευασθή ή όδός, θά ήτο κεκομρ.ε'νον κα- 
τακορύφως άλλου περισσότερον (βαθύτερον) καί άλλου όλιγοότε- 
ρον: Είς πλεΐστα λοιπόν σημεία θά ήσαν Ικατέρωθεν τής όδου τοί
χοι κατακόρυφοι. Κατά την κατασκευήν σιδηροδρόμων γν^ν- 
τα ι τοιαυται τ  ο μ α ί τού εδάφους, διά νά μη εινε μεγάλη 
ή αλίσις των γραμμών, άλλ’ έκεϊ οι εκβραχισμοί δεν εινε τόσον 
βάθεΐς, ώστε ή όδός δλη νά εινε όριζοντία. Αφού έφαντάσθημεν 
δύτω τετμημε'νον τά έδαφος, άς φαντασθώμεν δτι τό έν τμήμα 
άπομακρύνεται άπό τής θέσεώς του πολύ ή ΐσοπεδοΰται καί δτι 
δυνάμεθα, ημείς ίστάμενοι εις 1000 ή 2000 με'τρων άπόστασιν 
νά ίδωμεν τον ά'λλον τοίχον, δηλ. την έν τώ βάθει πλευράν τής 
όδου— ’ γραμμήν εύθεΐαν καί όριζοντίαν καί την εις τα άνω ε
πιφάνειαν του εδάφους άκανόνιστον γραμμήν, ώς καί τά διάφορα 
στρώματα τής γής τά  μεταξύ των δύο τούτων γραμμών. Ε ί- 
κονίσατε εν σμικρφ καί κατά προσέγγιτιν, επί του πίνακος όρι—
ζοντίως άνηρτημε'νου τάς δύο αΰτάς γραμμάς.......  *Αν ή όδός
^ιήρχετο δ ι’ αυτής τής κορυφής του Κορυδαλλού, θά ήτο όμοια 
ή κατακόρυφος τομ ή ;... *Αν φαντασθώμεν.τομήν του Αιγάλεω 
ολοκλήρου (δηλ. καί του Ποικίλου ό'ρουςκαί του Κορυδαλοϋ), ό
ποιον θά ήτο τό σχήμα καί πώς θά είκονίζετο εν τφ  ίχνογραφή- 
ματι ή περί ής ό λόγος _ρδός;. . .  (1)

(1) Ιημ. Κομίσκντες περιττόν νά γρίψωμεν ’ίδιον μχΟημχ περί 
ασκήο^ως των μαθητών εις κατχνόησίν και απεικόνισιν τομών του εδά
φους δια της φαντασίας* μόνον πρός οδηγίαν των διδασκάλων καταχω- 
ρίζομεν ενταύθα τα ολίγα ταυτα. ί,ινε δ’ εύνόητον δτι πολύ πρό της δι-

I
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Είς τό ύψηλότεοον σχεδόν σημεϊον τ^ς διόδου ήτο μοναιγτή- 
ριον, τό Δαφνί, σψζεται δε ναός του δέκατου μ. Χ.αίώνος αρ{- 
στης Βυζχντιχκής τέχνης ίδια: δε μωσαϊκά εξαίρετα ·έν αύτφ.

Ή  διά του τόπου τούτου διερχομένη οδός εκαλείτο ύπό των 
άρχκίων 'Γερά οδός. Οϊ εκατέρωθεν της όδου βουνοί φέρουσιγ ά·» 
ρκιάς πεύκας, αί δε ΰπώρειαι παράγουσι δημητριακούς καρπούς.

Ά ν :ί νά διέλθωμεν δια του ταπεινού εδάφους τού μεταξύ Κο
ρυδαλλού καί Ποικίλου όρους, τίνας άλλας οδούς δυνάμεθα νά 
άκολουθήσωμεν διά νά μεταβώμεν έξ Αθηνών εις την πεδιάδα 
καί τόν κόλπον τής Έλευσίνος; — Θ* περικάμψωμεν τό Μ. &- 
κρον τού Κορυδαλλού η τό Β. άκοον του Ποικίλου. *Αν 
προτιμώμεν την πρώτην οδόν, κατερχόμεθα α π ’ ’Αθηνών εις 
Πειραιά, έκεΐθεν δ ι’ άμαξιτής οδού μεταβαίνομεν εις τό Πέρα
μα. Ί Ι  αμαξιτός δεν ένούται μετά της διά Δαφνιού καί θ ’ ά- 
ναγκασθώμεν νά βαδίσωυεν πεζή παρά την βραχώδη παραλίαν 
μέ/ρις ού φθάσωμεν εις τό σημείον, ένθα η διά Δαφνίου κα
τέρχεται εις την παραλίαν. Τρίτη οδός είνε ή διερχομένη διά 
τής βορείας άκρας τού Αιγάλεω. Μεταξύ της άκρας ταύτης καί 
τής Πάρνηθος. ής κλάδος είνε ό Αίγάλεως, ταπεινοΰται πάλιν 
τό έδαφος. Την διεύθυνσιν ταύτην άκολουθεΐ ή σιδηροδρομική 
γραμμή. Παρατηρήσατε τόν χάρτην, καί είπατε τίς έκ των
τριών οδών είνε ή βραχυτάτη καί τίς ή μακροτάτη......... Διά
τ ί ή σιδηροδροκική γραμμή έχαράχθη κ α τ’αύτήν την διεύθυνσιν;

ΑΙ αμαξιτοί καί οί σιδηρόδρομοι δεν χαράσσονται πάντοτε 
κατά την συντομωτάτην, τήν ευθείαν, είτε διότι αί πόλεις καί

Ιασκαλίας γεωγραφικούμαθήματος. οίον τό περί Μεγαρίδος, οί μαΘηταί 
ασκούνται εις πραγματικήν τομήν των έπιβεκτικών τοιαύτης αντικειμέ
νων χαί άναπαράστασιν αυτής (βλ. παράδειγμα έν τοίς περί λεμονίου 
•ελ. 9?) χαί είς φανταστικήν τομήν των ανεπίδεκτων πραγματικής αν
τικειμένων, *. y.  οικοδομημάτων, τόπων κ τ . τ.

Οί τό ένταύΑα άναπημσσόμενον γεωγραφικόν μάθημα διδασκόμενοι 
παίδεε καλούνται απλώς να ίχνογραφήσωσι τές δύο τομος, δοθέντος τοΙ 
μήκους τής όδοΰ καί τού ΰπιρ την Οαλασσαν ΰψους τού ύψηλοτέρου αδ», 
τής σηρείο*.



at κώμαι at όποϊαι δ ι’ αυτών μέλλουσι νά συγκοινωνώσι δεν 
κεϊνται επ’ ευθείας, εί'τε διότι παρουσιάζονται εμπόδια φυσικά, 
π. χ . βουνά, λόφοι, κολπίσκοι κ.τ.λ.. Μόνον όταν διά στρατη* 
γικούς λόγους κατασκευάζωνται οδοί, δεν λαμβάνεται πολύ ύπ’ 
ό'ψει’ή θε'σιςτών πόλεων καί των χωρίων των κειμε'νων έν τή 
γώρ^ι, δ ι’ όζς διέρχονται αύται.

Ό  τόπος, ό'ν διερχόμεθα ά π ’ Αθηνών μέχρι τών "Ανω Λιο
σίων, της βόρειας άκρας τοΰ Ποικίλου, διά τοΰ σιδηροδρόμ,ου, 
δίνε κατάφυτος ές άμπελων καί όπωροφόρων δε'νδρων. Αρδεύεται 
υπό τοΰ Κηφισσοΰ του εκ τής Πάρνηθος ρεοντο,* Σταθμοί διά
μεσοι: Μύλοι Αθηνών. Κάτω Λιόσια. Ά πό  τοΰ στάθμου τών 
"Ανω Λιοσίων άρχεται ή πρός τ 'ν  πεδιάδα τής Έλευσίνος κα
τά  ^ιεύθυνσιν Ν . Δ. κατάβασις. Μίαν ώραν μετά την έκ τοΰ 
στάθμου ’Αθηνών άναχώρησιν ή αμαξοστοιχία φθάνει εις ’Ε 
λευσίνα, άφ’ ής ώνομάσθη ο κόλπος καί ή πεδιάς. Έ ν  Έλευ- 
σϊνι έλατρεύετο ή Δήμητρα καί έτελοΰντο τά  έλευσίνια μυστή
ρια. Ή  διά Δαφνιού εις Ελευσίνα άγουσα οδός εκαλείτο ‘Ιερά 
οδός ώς άγουσα είς τό ιερόν τής Δήμητρος καί την ΐεράν αυτής 
πόλιν. Σφζονται λείψανα τοΰ ναού καί πολλών αγαλμάτων.
Σήαερον ή Έλευσίς κατοικεΐται υπό 1300.......κατοίκων άλβανο-
φώνων. Ή  πεδιάς είνε εΰφορωτε'ρα τής ’Αθηναϊκής, καλλιεργούν
ται δ ’ έν αυτή ή άμπελος, ή ελαία καί τά σιτηρά. ’Από τών 
πευκών τών καλυπτουσών τά  πε'ριξ όρη καί τάς ύπωρείας εξά
γεται ρητίνη. Καί σαπωνοποιία δ ’ άνεπτύχθη άπό Ttvcov ετών. 
Πρός τι τώ ; μνημονευθέντων φυσικών προϊόντων τής Έλευσινια- 
κής πεδιάδος εχει σχε'σιν ή σαπωνοποιία;.... Ήδύνατο νά άνα- 
πτυχθή καί άλλος κλάδος βιομηχανίκς, π. χ. ή οινοπνευματο
π ο ιία ;.... Διά νά ευδοκίμηση) ή βιομηχανία αΰτη τις ύλη πρε'-
πει νά είνε άφθονος έν τω τόπ φ ;.......  Άφοΰ καλλιεργείται η
άμπελος έν τή πεδιάδι τής Έλευσίνος, δεν εινε άφθονοι αί στα- 
φυλαί καί ό οίνος;... Μήπως διά την μετά πολυάνθρωπου π ί-  
λεως τής τών Αθηνών, εύκολον καί ταχεΐαν συγκοινωνίαν συμ-

— £62 —



—263 —

φέρει τοΐς άμπελουργοΐς μάλλον νά πωλώσιν έκεϊ τό προϊόν των 
αμπέλων ώς σταφυλάς καί ώς γλεΰκος ή νά μεταποιώσιν αυτό 
εις οινόπνευμα;........

Εΐπομεν δτι έν Έλευσϊνι δεν άνεπτύχθη οινοπνευματοποιία, 
διότι τά προϊόντα των αμπέλων της πεδιάδος πωλουνται ώς στα- 
φυλχίκαί ώς γλεΰκος η οίνος. Α λλά μήπως τά έν Πειραιεϊ οίνο- 
πνευματοποιεΐα λαμβάνουσι την πρώτην ύλην έκ των περί 
τόν Πειραιά αμπέλων; Ή  λεγομένη σοΰμα, τό ακαθάριστον 
οινόπνευμα, ή πρώτη ύλη,έζ ής κατασκευάζονται τά  οινοπνευμα
τώδη ποτά, κομίζεται εις Πειραιά διά πλοίων ή διά του σιδη
ροδρόμου εντός βυτίων. Δεν θά ήτο εΰκολον νά κομίζηται καί είς 
Ελευσίνα καί νά άναπτυχθή καί εκεί ή τοιαύτη βιομηχανία;.... 
(Διά διαλόγων αφορμήν λαμβανόντων έκ τοιούτων έρωτήσεων 
ζητουσι καί ίσως εΰρίσκουσιν οί μαθηται καί διά τ ί ακμάζει έ- 
κεϊ ή·έκεΐ ή βιομηχανία, τό έμπόριον, ή ναυτιλία. Ό  Πειραι- 
εΰς δέν θά ήτο, οία είνε σήμερον πόλις, άν δεν είχε λιμένα κα
λόν, άν δέν άπεΐχεν άπό τής πρωτευούσης ολίγα μόνον χιλιό
μετρα, άν δέν είχε καλούς άρχοντας, έλαφράν λιμενικήν καί 
δημοτικήν φορολογίαν κ .τ .λ . Ή  Έλευσίςάφοΰ δέν ε'χει λιμένα, 
άφοΰ δέν είνέ έπίνειον πολυάνθρωπου πόλεως ή χώρας ολοκλή
ρου, άφοϋ,δέν έζάγεται έκ του τόπου έμπόρευμα ευκόλως πωλού- 
μενον, (ώς έκ Πατρών ή σταφίς,εκ Λαυρείου τά  μεταλλεύματα) 
άφοΰ ώς έκ τής γεωγραφικής θέσεώς της καί τής έλλείψεως κεφα
λαίων δέν εινε σταθμός διαμετακομιστικου έμπορίου, ούτε ΙΤει- 
ραιεύς, ούτε Πάτραι. ούτε Βόλος, ούτε Λαύρειον ούτε Ερμού- 
πολις γίνεται. Ά λ λ ’ οί κάτοικοι δύνανται^νά κερδίζωσι περισσό
τερα ή δσα σήμερον κερδίζουσιν, άν έκ των έλαιών έζάγωσιν ε~ 
λαιον καθαρώτερον καί εΰγευστότερον καί άν παρασκευάζωσιν οί
νον καλλιτέρας ποιότητος. Τά δύο ταΰτα προϊόντα τής Ελλάδος 
άν γείνωσι καλλίτερα, θά πωλώνται εξω τής Ελλάδος καί θά 
είσκομίζεται χρήμα είς τήν χώραν ήμών) (1)

(1) Χηιι, Τ«ω;ε?νε τεριττόν κα* νχ γρχφή 8τι ?άς «υμβουλάς περί εκ- 
·λ(ψ#«ί ελαίου χχΟχροΰ, εύγευστου χχί άόαμου χαί περί παρασκευής
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Έ ν τή πεδιάδι της Έλευσΐνος είνε καί τά χωρία Καλύβια· 
Χασιας, Χασιά εις τάς υπώρειας τήί ΙΊάρνηθος, Μαγούλα,Μάν
δρα και Β. Α. της Μάνδρας επί βουνού Κούντουρα.

Μάθημα β ' . Περί των περιβαλλόντων την πεδιάδα τή ς’Ελευ- 
σϊνος βουνών και των συνεχομένων τούτοις.

Ή  ΓΙαρνης εΐνε ‘ ορο; γνωττόν ή4αιν άφ’ ης ώαΛήσα[Αεν ττερί- 
τής Αθηναϊκής πεδιάδος. Ή  ΙΙάρνης είνε ή άνατολικωτέρα 
κορυφή βουνοσειρά; εκτεινόμενης προς δυσμάς μέχρι αούΚορινθι- 
ακου κόλπου. Τά βουνά ταύτα φέρουσι τά  ονόματα Πάρνης, 
Μεγάλο βουνό, Πετρογεράνι,Κιθαιρών. "Ιδετε τόν χάρτην. Με
ταξύ των δύο τελευταίων υπάρχει εντομή, δ ι’ ής διέρχεται ώ- 
μαξιτός άγουσα άπό τής Έλευσΐνος εις βαθύπεδον υπό όρέων 
περικλειόμενον, τό Βοιωτικόν. Ά πό τής ΙΊάρνηθος διακλαδίζεται 
προς τόν Σαρωνικόν Ν. Δ. ό Αίγάλεως. Ά πό  τού Κιθαιρώνος 
Ν. Α. τά Πάτερα καί, τούτων προέκτασις φθάνουσα μέχρι σχε
δόν τού κόλπου τής Ελευσίνας τα Κέρατα. Σχεδόν παραλλήλως 
προς την σειράν Κιθαιρών— Πάτερα— Κέρατα εκτείνεται ή Γερά
νεια, ής δυτικώτερον άκρον είνε τό έν τω Κόρινθιακω κόλπιρ α- 
πρωτήριονΉραϊον,άνατολικώτατον δε at υπό τούΣαρωνικου βρε- 
χόμεναι Σκειρωνίδες πέτραι,ύψηλοτάτη δέ κορυφή τό έν τω μέσιμ 
σχεδόν Μακρυπλάγι. Τό δυτικόν τμήμα τής Γεράνειας συνδέε
τα ι μετά τού Κιθαιρώνοςτ 'Η  Σαλαμϊς είνε άναντιρρήτως συνέ
χεια τής Γεράνειας άφ’ ενός καί τού Αιγάλεω άφ’ ετέρου.

(Αί βουνοσειρά! δεικνύονται επί τού γεοογραφικοΰ χάρτου,χα- 
ράσσονται δέ καί έπί τού πίνακος).Μεταξύ τούΆ ίγάλεω,του Με
γάλου βουνού καί των Κεράτων σχηματίζεται ή πεδιά; της 
Έλευσΐνος· μεταξύ των Κεράτων, των Σκειρωνίδων πετρών καί 
τής ένούσης τόν Κιθαιρώνα πρός τήν Γεράνειον σειράς σχηματί
ζεται άλλη πεδιάς, Μεγαρική καλουμένη. Μεταξύ των Σκειρω-

-*υ καλού q* άποτείν/) b διδάσκαλος μόν·ν πρλς μ,αΟητάς κατοιχοΟντας Ιν. 
τόποις,Ινδχ άφΟονονσιν αί σταφυλαί καί αί έλαίκι.
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νίδων, της πρός τόν Σαρωνικόν πλευράς του Μακρυπλαγίου κάί\ 
του Ίσ9μου εκτείνεται ή Κρομμυών. Ό  Αιγάλεω; φέρει πεύκας 
άραιάς. Τής Πάρνηθας αί Ά ν. καί αί Β. κλιτύες φέρουσι δάση 
πιτύων, δρυώνκαί ελατών. Τά βόρεια τής Μεγαρικής πεδιάδος. 
καί τά Κέρατα εινε ωσαύτως δασώδη. Ή  Γεράνεια καλύπτεται 
υπό πεύκων καί κατά τάς κορυφάς ύ π ’ ελατών. Ό  Κιθαιρών 
είνε κεκαλυμμένος χαμηλά μεν υπό δρυών, φιλυρών καί κομά- 
ρων, υψηλότερα δ * υπό πευκών καί ελατών.

Τά άπό τών προς τόν Σαρωνικόν κλιτύων τών βουνών τού
των κατερχόμενα ΰδατα σχηματίζουσι χεικάρους όχι πολύ μά
κρους καί άρδεύουσι τάς πεδιάδας ταύτας, ών τινές εινε κατά 
την παραλίαν ελώδεις.

Ά πό τής Έλευσΐνος άμα-ζιτός άγει εις τό Βοιωτικόν πε- 
δίον διευΟυνομένη Β. Δ. Ή  άμα£ιτος διέρχεται διά Μάνδρας, 
ού μακράν τής Μαγούλας, διά Κουντούρων (όπόθ'ν διακλάδωσις 
άγει είς Βύλλια) καί ού μακράν του Κοιεκουκίου. (Σημειουνται. 
έπί του πίνκκος τά χωρία καί ή οδός.)

Εις προηγούμενου μάθημα ώμιλήσαμεν περί ταξειδίου α π ’ 
’Αθηνών είς Έλευσΐνκ καί απ’ Έλευσΐνος εις τό Βοιωτικόν 
πεδίον. Σήμερον επανερχόμενοι είς Ελευσίνα συνεχίζομεν τό. 
κατά την παραλίαν τού Σαρωνικου ταζείδιον.

Ά πό τής Έλευσΐνος μεταβκίνομεν είς Μέγαρα διά του σι
δηροδρόμου εντός ήμισείας ώρας. *Η οδός κ α τ’ εύθεϊαν σχεδόν 
γραμμήν σπανίω; απομακρύνεται τής Οάλάσσης. Πλησίον τής; 
σιδηροδρομική; γραμμή; ιίνε χαραγμένη καί ή άμαξιτός. Τά. 
Μέγαρα είνε έκτισμένα επί δύο λόφων άπεχοντων άπό τής θα- 
λάσση; 1 1)2 χιλιόμετρου. Κατά τόν Η 'κα ί τόν Ζ' αιώνα π .Χ . 
ήκμζσκν πολύ ώς έμπορική καί ναυτική πόλις εχουσα λιμένας, 
όχι μ,νον έπί του Σαρωνικου αλλά καί έπί του Κορινθιακού,, 
καί ίδρύσζσα πολλάς αποικίας, έν αίς καί'τό  Βυζάντιον. Σήμι*· 
ρον εν Μεγάροις κατοικουσιν 6 — 7 χιλιάδες κατοίκων την έλ- 
Χηνικήν λαλούντων κατ’ άντίδεσιν πρός τού; έν τοίς χωρίοις τή* 
Μεγαρίδος, πάντας αλβανοφώνους. ΉΉιγαρική πεδιάς πα~



26f t  —

ράγει ό',τι καί η  Έλευσινιακή άλλά πολαχού τη; Μεγαρικής 
πεδιάδος υπάρχει καί πηλό; κατάλληλο; εί; τήν κεραμευτικήν. 
Τ ά  Μέγαρα είve πρωτεύουσα τη ; επαρχία; Μεγαρίδο;, εί; ήν 
άνήκουσι διοικητικούς καί ή Σαλαμίς καί η Έλευσί; καί τά  προ
ηγουμένου; μνημονευθέντα χωρία.

Ά πό Μεγάρων μέχρι του μυχοΰ του Σαρωνιοοΰ αί οδοί εινε 
κατεσκευασμέναι πλησίον τη ; παραλία;, κατά τά ; Σκειρωνίδα; 
μάλιστα πέτρα; παρακολουθούσε την οφιοειδή οΰτως ειπεϊν 
γραμμήν τη ; ακτή; διερχόμεναι μεταξύ τής θαλάσση; καί άπορ- 
ρώγων γυμνών βράχων, κατακορύφω; σχεδόν άπό των κυμάτων 
άνακυπ^τόντων. Δέν ήτο δυνατόν νά στρωθώσιν εύθύτεραι καί 
άσφαλέστεραι οδο ί;.... Διά ν ’ άποφύγωσι τά ; δαπάνα;, αί'τι- 
νεςθ’ άπτρτοΰντο πρό; εκβραχισμόν ή προ; διατρύπησιν βουνών 
υψηλών (κατασκευήν σηράγγων), εχάραξαν τά ; οδού; εί; τά 
πρό; την θάλασσαν κράσπεδα -(τά άκρα) του βουνοΰ. Ε πειδή  
δ’ εινε πολύ απότομο; ή κλιτύ; αυτή του βουνοΰ, τά  cκ της 
άποσαθρώσεως αύτοΰ προερχόμενα μεγάλα καί μικρά τμήματα, 
καταβαίνοντα μετά φορά; δυνατή; δέν παραμένουσιν εί; χαμη
λότερα μέρη τή ; ξηρά;, άλλ’ είσπίπτουσιν εί; τήν θάλασαν καί 
οΰτω καθίσταται αδύνατο; ή κατά τά  μέρη εκείνα πρόσχωσι; 
τή ; παραλία;. Τουναντίον τά  άπό ήρεμα επικλινούς πλευρά; 
βουνού κατερχόμενα όμβρια ύδατα, παρασύρουσι μέν άποσεσα- 
θρωμένα μέρη του βουνοΰ, αλλά τών στερεών τούτων σωμάτων 
μέγα μέρος σχηματίζει ίζημα καί σύν τφ  χρόνφ εκτείνεται ή 
ξηρά πρό; τήν θάλασσαν διά τοιαύτη; προσχώσεως, ένιαχου 
δε συντελεί εί; τήν πρόσχωσιν καί ή θάλασσα προσκομίζουσα 
φύκη, χαλίκια καί άμμον. Οΰτω συνέβη πόλει; άλλοτε παράλιοι 
νά εινε σήμερον μεσόγειοι. Οΰτω συνέβη νά εινε ηνωμένη κατά 
τού; χρόνους ημών μετά τής ξηρά; τών Μεγάρων ή άλοτε νή
σος Μινώα (σήμερον Παλαιόκαστρον).

Πέραν τών Σκειρωνίδων πετρών (τής Κακή; σκάλας) άρχεται 
εκτεινόμενη ή Κρομμυωνία πεδιάς, στενωτάτη μεν κατ’ άρχάς, 
πλατυτέρα δε πορρωτέρω. (θησεύς, Κρομμυωνία ύς, Σκείρων).
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Ή  πεδιάς αύτη ανήκει εις την Πελοποννησίακήν έπαρχίαν Κο
ρινθίας. Έ ν  αυτή, προφυλασσομένν) άπό των βορείων καί των 
δυτικών ανέμων ύττό της Γερανείας καί έκτεθειμένν) πρός μεσημ
βρίαν, τά  προϊόντα ώριμάζουσι πρωϊμώτερον η αλλαχού καί 
πολλά θα ήδύναντο νά κερδίζωσιν οί κάτοικοι από τής πωλήσεως 
πρωίμων λαχάνων καί οπωρών. Ά λ λ ’ είτε δι’ ελλειψιν ύδάτων 
ρεόντων, είτε St * ελλειψιν πνεύματος επιχειρηματικού καλλιερ
γούν καί ούτοι την άμπελον καί την ελαίαν, τρέοουσιν όλίγας 
αιγας επί τής Γερανείας καί εκμεταλλεύονται τά  δάση αυτής 
(καυσόξυλα, ξυλάνθρακες, οικοδομική ξυλεία, ρητίνη, πευκο
φλοιός). Ό  σπουδαιότερος των κατά την πεδιάδα ταύτην συνοι
κισμών είνε τό χωρίον Ά γ .  Θεόδωρο^ αποικία του επί τής άν- 
οικειμένης πλευράς τής Γερανείας δασοσκεποΰς χωρίου 
Πίσσας.

Είς τον μυχόν σχεδόν τού Σαρωνικοΰ είνε τό Καλαμάκιον 
καί είς την αρχήν τής Κορινθιακής διώρυγος ή Ίσθμια, χωρία 
ασήμαντα.

Γ Μ 1 Μ
Ό  ’Αβραάμ εγκατασταθείς έν τή γή Χαναάν, άποκτήσας 

υιόν καί περιουσίαν με.γάλην, δεν έπαυσε νά έλίτίζν] την πραγ
ματοποίησή των περί μεγάλου αριθμού απογόνων λόγων του 
θεού.

Ε!Χ« λοιπόν πάντοτε κατά νουν νά νυμφεύσν; τόν ’Ισαάκ 
μετά κόρης καλής καί ευσεβούς. Δυστυχώς οί Χαναναΐοι ήσαν 
είδωλολάτραι καί ό Ά μβραάμ δεν ήθελε νά δώση είς τόν Ί -  
σαάκ σύζυγον κόρην είδωλολάτρου.

Που ήτο βέβαιος δτι ήσαν κόραι πιστεύουσαι είς τόν άληθή 
θεόν ; . . . .  Ά λλ’ ή πατρίς του ήτο μακράν πολύ* ή συγκοινω
νία ήτο δυσκολωτάτη* τό ταξείδεον ήτο επικίνδυνον, διότι ούτε 
πανδοχεία ήσαν, ούτε δδοί κ&ν* (βλ. σελ. 66 κ. έξ.) Εννοείτε 
λοιπόν ότι ό γέρων Άμβραάμ δέν ήτο δυνατόν νά επιχείρησή
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ταζείδιον τοιοϋτον' θ ’ άπέθνησκε καθ’ οδόν έκ της κακουχίας 
βεβαίως. Φυσικώτερον ήτο' νά ταξειδεύση ό ’Ισαάκ, άλλάι 
τούτον εφοβεΐτο ο Ά μβραάμ νά εκθέση είς τόσους κίνδυνους καί 
δεν ήζευρε τί νά κάμη.

Έ ν  τφ  οϊκφ του Α βραάμ εζη δούλος τις Έλιέζερ ονομα
ζόμενος. Ουτος είχε γεννηθή καί άνατραφή εν τη οίκίο: του 
Α βραάμ.(βλ. σελ· 78 καί 79) ήγάπα δέ τούς κυρίους του 
πολύ καί ύπηρέτει πιστώς. Ό  ’Αβραάμ είχε πόλλήν εμπιστο
σύνην είς αυτόν, διότι ήτο τίμιος, φιλόπονος καί νοήμων. 
Τούτον λοιπόν άπεφάσισε νά στείλη ό Ά£ρ. είς την πατρίδα 
του νά ζητήση νύμφην διά τον Ισαάκ. « Ή  ευτυχία του υίοΰ 
μου καί κυρίου σου είνε εις τάς χεϊράς σου)), ελεγεν ό Αβραάμ. 
«*Αν επιτύχης είς την εκλογήν σου, θά είνε ευτυχής ό ’Ισαάκ, 
εί δε μ η ....»  Ό  Έλιέζερ έφάνη προθυμότατος καί χωρίς νά. 
φοβηθή τούς κινδύνους ήταίμασε τό καραβάνιον..(σελ. 67).

Διά την νύμφην καί τούς.γγονεΐς αυτής έδωκεν ό ’Αβραάμ^ 
είς τόν Έλιε’ζερ πολλά καί πλούσια δώρα* διότι κατά τούς χρό
νους εκείνους ό νυμφίος ήγόραζεν ούτως είπεΐν την νύμφην από 
τώ'ν γονέων αύτης. Μετά δύο εβδομάδων πορείαν ' εφθασεν ό 
Έλιέζερ καί ή συνοδεία του, τη βοήθεια του Θεού, ολίγον πρό 
της δύσεως του ήλιου εις μικράν άπό της Χαρράν άπόστασιν.. 
*Ησαν κατάκοποι καί διψασμένοι ίλοι, άνθρωποι καί ζώα.

Ε κ εί, εις τό άκρον της πόλεως, ητο πηγή ύδατος, είς 

βαθύ καί πλατύ κοίλωμα τοϋ βραχώδους εδάφους.
’Εκεί ήρχοντο αί θυγατέρες τών κατοίκων της Χαράν καί 

καταβαίνουσαι τάς βαθμίδας έπλήρουν ύδατος τάς υδρίας αυ
τών καί μ.ετέφερον αύτάς είς τάς οικίας των. "Οχι σπανίως 
καί εν Έ λλάδι σήμερον ολόκληρον χωρίον ύδρεύεται άπό φρέα- 
τος η κρήνης έζω τοϋ χωρίου εύρισκομένης, βλέπομεν δέ τάς 
νέας γυναίκας φερούσας επ ’ ώμων βαρέλια μικρά ύδατος πλήρη, 
διά τάς άνάγκας τής οικίας. Πλησίον Γών φρεάτων τούτων 
ή κρηνών εΰρίσκονται ξύλιναι ύδροδόχοι (συνήθως έκ κορμών 
παχέων δένδρων, ούς έκοίλαναν πρότερον) ϊνα ποτίζωνται Ικεΐ
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τ ά  κτήνη. Συχνότατα εις του; τοιβύτους τόπους εύρίσκονται ο
λίγα δένδρα μεγάλα καί ευθαλή, εν μεσψ εύρείας έκτάσιως γης 
γυμνής. Έ κ  τοιούτων ίσως δένδρων άνεγνώρισε καί .την πηγήν 
έκείνην μζκρόθεν ό Έλιέζερ και διηυθύνθη πρδς τδ μέρος ε
κείνο. %

Έ νψ  δ ’ οί συνοδοιπόροι του άνελογίζοντο, δτι έμελλον επί 
τέλους νά φάγωσι καί νά πίωσιν έν αφθονία καί άναπαυθώσι 
καλώ; μετά τόσου; κόπους, ό Έλιέζερ δεν έφρόντισε νά εύρη 
κατάλυμα, άλλ’ *έσκέπτετο πώς θά έζετέλει την εντολήν του . 
κυρίου του, πώς θά εΰρισκε καλήν νύμφην διά τον Ί -  
σαάκ.

Αί κόραι ηρχοντο εις την ' κρήνην, άλλά τίς ήτο ή καλή ; 
Εύκολονήτο νά διακρίνν) τήν ώραίαν καί πλουσίαν, άλλά την 
ευσεβή καί αγαθήν καί σώφρονα πώς θά διέκρινεν ;

Πώς θά έγνώριζε τής κόρης τήν καρδίαν; Την καρδίαν ό Θεός 
μόνο; γνωρίζει xx'tx  βάθος, οί δέ άνθρωποι έκ τών £ργων, έκ 
τής διαγωγή; εκάστου ανθρώπου κρίνουσι καί περί τών διαθέσεο>ν 
αυτού. Ά ν  έμενεν έπί μακρδν χρόνον ό Έλιέζερ έν Χαράν ί'σως 
έκ τη ; διαγωγή; καί τών τρόπων θά διέκρινε τάς χρηστοήθεις 
νέας, άλλ’ αύτός έπρεπε νά έπισπεύσν) τήν άναχώρησίν του, δι
ότι ό γέρων Ά βραόμ άνέμενεν αυτόν μετ’ ανυπομονησίας.

Ευκαιρία λοιπόν διά νά φανώσιν αί -διαθέσεις μιάς κόρης δεν 
τταρουσιάζετο έκει. Τδ πολύ πολύ μικρήν έκδούλευσιν ήδύνατο 
νά παράσ-/·/; τφ  Έλιέζερ νά διόσνι λ. χ. ύδωρ εις αυτόν νά πίν). 
Α λλά  τούτο δεν ήρκει. "Αν έπότιζε καί δέκα καμηλού; θά ήτο 
σπουδκιότερον δείγμα τών διαθέσεων τής κόρης, άν μάλιστα έ
πραττε τούτο οίκειοθελώς,* άλλά καί τούτο θά έδήλου απλώς ότι 
ή νεάνις ήτο φιλόφρων. Ά λλά την δλην διάθεσιν τής νέας δέν 
πρέπει νά κρίν/ι τις έκ τούτου. Έ ν τή  στενοχωρά ταύτιρ ό’Ελιέ- .-*■ 
ζερ έζήτησε τήν βοήθειαν του Θεού καί προσευχόμενος είπε 
«Παρακαλώ σε Τ ψ ιστε, νά μοι φανερώσν); διά σημείου τινδς 
τίνα κόρην κρίνεις ,σύ κατάλληλον ώ; σύζυγον διά τδν Ισαάκ. 
’Εγώ θά ζητήσω ύδωρ παρ’ όλων έκείνων, αΓοποϊαι θά ίλθωσιν

.. /
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είς την πηγήν αυτήν. Φώτισον εκείνην, την οποίαν θά έκλέξνις,. 
νά ποτίσγι καί τάς καμήλους χωρίς εγώ νά τήν παρακαλέσω» 

Ή  πρώτη προσελθοΰσα κόρη ήτο ώραία καί υγιής νέα. Πλη- 
σιασασα έχαιρέτισε κοσμίως τους ξένους, κατέβη τάς βαθμίδας, 
έπλήρωσε τήν υδρίαν αυτής ύδατος, καί άνελθοΰσα ήτοιμάζετο νά; 
άναχωρήσν). Ό  Έλιέζερ έζήτησεν ύδωρ νά πίτ), προθύμως δ ’ ε
κείνη εδωκεν αύτώ καί τοΐς συντρόφοις του, τό δέ περισσεΰον έν 
τή ύδρίιχ ύδωρ Ιχυσεν εις μίαν ύδροδόχον (ποτιστήριον) καί είπε 
«Τά ευλογημένα αύτά ζφα δεν πρέπει νά τ ’ άφήσωμ,εν νά βα
σανίζονται υπό τής δίψης». Έπανειλημμένως δέ καταβάσα είς 
τήν πηγήν μετά τής υδρίας καί άναβάσα έπλήρωσε τάς ύδροδό- 
χους καί έπότκ>ε τάς καμήλους.

*Ή προς τά  ζώα άγάπη είνε βεβαίως δείγμα καλών ψυχικών 
διαθέσ εων. "Οσοι δεν λυπούνται τά  ζώα, δεν λυπούνται ούτε τους 
ανθρώπους. Ά λ λ ’ είς τήν περίστασιν εκείνην έξαιρετικώς ή παρά 
τής κόρης εκείνης περιποίησις τώ'ν καμηλών ήτο διά τον Έλιέζερ 
σηρ.εΐον, ότι ό Θεός τήν κόρην αυτήν είχεν ορίσει ως σύζυγον του 
Ισαάκ. Ηΰχαρίστησε λοιπόν ένδομύχως τον Θεόν καί έδώοησε 
πρός τήν κόρην χρυσά κοσμήματα.

Τά χρυσά κοσμ.ήμ.ατα δεν ήσαν ή πληρωμή του ύδατος. Έ -  
δόθησαν διά τήν προθυμίαν τής κόρης καί διότι ό Έλιέζερ έθε- 
ώρει πλέον «ύτήν μνηστήν του ’Ισαάκ. Τότε ήρώτησεν αυτήν πώς 
ώνομάζετο καί τίνος θυγάτηρ ήτο. Ή  νεάνις εΰχαριστήσασα τον 
ξένον διά τά δώρα είπεν, οτι ό μέν πατήρ αυτής ώνομ,άζετβ 
Βαθουήλ, αυτή δέ Ρεβέκα. Ό  Έλιέζερ έγνώριζεν . ότι ό 
Βαθουήλ ήτο πρώτος έξάδελφος του ’Ισαάκ.

Νομίζετε οτι έλυπήθη μαθών ότι ή 'Ρεβέκα ήτο συγγενής του
Ίσα'άκ;.......  Σήμερον ή θρησκεία ημών απαγορεύει τον μεταξύ
συγγενών γάμον, αλλά κατά τούς αρχαίους χρόνους έπετρέποντο 
οΐ τοιοΰτοι γάμοι, έθεωρουντο μάλιστα προτιμότεροι οι μεταξύ 
συγγενών ή οί μεταξύ ξένων γάμοι. Διά τούτο ό Έλιέζερ πολύ 
έχάρη μαθών οτι ή 'Ρεβέκα ήτο συγγενής του ’Ισαάκ. Έ λαβε 
τούτο ώς νέον σημεΐον τής παρά Θεού εκλογής τής κόρης αυτής.



Ό τα ν  Ιρχωνται είς πόλιν ξένοι, ευρίσκουσιν αντί πλ “>0 f 
/ρημάτων κατάλυμα δ ι’ έαυτούς καί διά τά ζφά των. (Ξενοδο
χεία, πανδοχεία, σταΰλοι, χάνια). Ά λ λ ’ είς τά  χωρία δέν υ- 
πάρχουσι ξ ε ν ω ν ε ς, είς άρχαιοτέρους δέ χρόνους ούδ’ είς 
τάς πόλεις ύπηρχον τοιοΰτοι* Που λοιπόν διήρχοντο την νύκτα, 
τότε καί ποΰ διανυκτερεύουσι σήμερον οί οδοιπόροι, τους οποίους
καταλαμβάνει ή νύ; είς χωρία;.......Φιλοξενούνται βεβαίως ύπό
των πλουσιωτέρων τοΰ χωρίου. Είς τόν 'οΐκον του Βαθουήλ Θά 
έφιλοξενήθησαν βεβαίως πολλ^κις πρότερον οδοιπόροι, διότι ό 
Βαθουήλ ήτο εκ των πλουσιωτέρων κατοίκων τής Χαρράν. Είπε 
λοιπόν καί πρός τον Έλιέζερ ή 'Ρεβε'κα νά διανυκτερεύση είς .την 
οικίαν τοΰ πατρός της, καί έτρεξε νά δώσγι είδησιν των γενομέ- 
νων πρός την οίκογένειάν της. Ή  ‘Ρεβέκα είχεν άδελφόν Λάβαν* 
Ούτος ίδών τά  χρυσά κοσμήματα καί άκοόσας την διήγησιν 
της ‘Ρεβέκας εσπευσεν είς την πηγήν καί έκάλεσε τόν Έλιέζερ 
είς την οικίαν. «Έ χομεν τόπον δ ι’ υμάς καί τροφήν διά 
τάς καμήλους ΰρ.ών» είπεν ό Λάβαν. «"Ελθετε ν’ άναπαυθήτε 
άπό των κόπων».

Ό  Λάβαν ήτο πλεονέκτης καί έδειξε φιλοφροσύνην πρός τούς 
ξένους, διότι ήλπιζε καί αυτός δώρα πολύτιμα. Περί τής πλεο
νεξίας τοΰ Λάβαν θά όμιλήσωμεν καί άλλοτε.

Συμπεραίνετε βεβαίως τ ί έγεινεν έν τφ  οικψ Βαθουηλ, δτε 
ήλθον οί ξένοι.... Ά λ λ ' ό Έλιέζερ ειπεν « ’Εγώ ήλθον είς τόν 
τόπον σας δ ι’ ύπόθεσιν τοΰ κυρίου μου, τοΰ συγγενοΰς σας Α 
βραάμ, πολύ σπουδαία*/. Δεν θά φάγω, πριν τελειώσω αυτήν».

Διιργήθη ύστερον λεπτομερώς όλα τά  συμβάντα καί άνε'μενε 
τήν άπάντησιν τής οίκογενείας τής νύμφης. Τ ί νομίζετε ότι ά - 
πήντησαν εκείνοι, όταν ήκουσαν ότι b Θεός είχεν υποδείξει τήν
‘Ρεβέκαν ώς σύζυγον τοΰ Ισ α ά κ ;.......  Βεβαίως, άφου έπίστευ-
σαν οί γονείς ότι τοΰτο ήτο τό θέλημα τοΰ Θεού, συνήνεσαν είς 
τόν γάμον, άλλ’ ήρώτησαν καί τής ’Ρεβέκας τήν γνώμην. Λύτη 
λυπείται νάφήση γονείς, άδελφόν καί πατρίδα καί νάποκαταστα- 
θή είς ξένην γην, άλλά, βλέπουσα ότι τοΰτο ήτο τό θέλημα του
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^ΘεοΟ καί τώ,ν γονέων, δέν άντιλέγει. Δοξάζει τόν Θεόν τότε ό 
Ελιέζερ καί δίδει τά δώρα, τά  όποια, είχε προορίσει διά την 

νύμφην και την οικογένειαν της νύμφης ό Αβραάμ,καί παρακα- 
λεΐ δλα τά  ρ,έλη της οικογένειας νά άποφασισωσι τ'.ν άναχώρη- 
σινπής ‘Ρεβε'κας τη επαύριον. Βλέπετε οτι ό καλός δούλος δεν 
φροντίζει νάναπαυθή ρ,ίαν η δύο ημέρας, αλλά Θέλει νά έκτελέση 
ώς τάχιστα την εντολήν του κυρίου του.

Ή  *Ρεβ έκα τή επαύριον παραλαμ'βάνει τά ένδύματά της 
καί δώρα τών γονέων της, ζητεί την ευχήν αυτών,κατασπάζεται 
συγγενείς καί φίλας καί, άπ,ερχεται ό'που ό Θεός άπεφάσισε νά 
στείλη αυτήν.

Εις τόν Θεόν ένεπιστεύθησαν την» Θυγατέρα των οί ευσε
βείς γονείς, οί μη δυνάμενοι εις τό εξής νά βλέπωσι καί προστα- 
τεύωσιν αυτήν. _ ,

’Ερχόμενος έκ Χαναάν ό ΈΧεέζερ εις Χαρράν ήτο περέ- 
φροντις. Διατί . . . .  επιστρέφων είς Χαναάν ήτο φαιδρός. Διατί; 
(Προσέγγισις είς τόν τόπον, έ'νΘα κατφκει ό ’Αβραάμ. Συνάν- 
τησις ’Ισαάκ. Δ ιά πέπλου - κάλυψις του προσώπου. Παραβολή 
του εθίμου πρός ό'μοιον εθιμον παρά Μωαμεθανοίς'. Πλήρωσις 
ευχών τώε γονέων τής ‘Ρεβέκας διότι τιμής .καί άγάπης έτύγχα- 

•Κρίσεις περί τών πράξεων τών διαφόρων προσώπων καί χαρακτη- 
ισμός εκάστ-ου αυτών). -

ΗΜΟίΜΑΠΜ
^Οταν αποθάνν) άνθρωπος έχων .περιουσίαν τινά, π .χ . οικίας, 

κτήνη, αγρούς, αμπέλους κτλ.-τίς γίνεται κύριος αυτής; Κατα- 
^αμβανουσιν αυτήν οί γείτονες του άποθανόντος και άλλοι ξένοι 
ή οί συγγενείς αυτού;..* Καί κυρίως τίνες έκτων συγγενών; —
Τά τέκνα αύτου καί εάν δεν εχτ) τέκνα,οι άδελφ.Ι αυτού ή οί υίοι 
τών αδελφών αύτου, καί ' δι’ ολίγων λέξεων, οί πλησιεστεροι 
συγγενείς. Έ άν ό άποθανών κύριος τής περιουσίας ειχεν £ν μόνον 
'τέκνον, «ύτο λαμβάνει δλην την περιουσίαν» άλλ’ άν ^ειχε δύ·,
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τρία, τέσσαρχ μοιράζεται ή περιουσία εις Γσα μερίδια, η λαμβά
νει εΐ; τών κληρονόμων μιγαλειτέρχν μερίδα καί έκαστος των 
άλλων μιχροτέρχν Σήμερον κατά τους νόμους του Κράτους 
τοΰ Έλλην.κοΰ έκαστον των τέκνων λαμβάνει ίσον μερίδιον, πλήν 
άν ό πατήρ άφήσιρ γρα.ττήν δ ι α θ ή κ η ν  και όρίσιρ έν αύ- 
τ* νά διχνεμηθή ή περιουσία του κ α τ’ άλλον τρόπον, άλλά είς 
χρόνου; παρελθόντα;, ώ; π .χ . 0τε έζη ό Ισαάκ, καί σήμερον έ'τι 
*  τινας τόπους τό μεγαλείτερον μέρος τής περιουσίας, σχεδόν τό 
όλον, λάμβάνει ό πρωτότοκος υιός, είς δε τους αδελφούς παρέ
χει μόλις τα πρός τό ζην απαραίτητα ή απολύτως ούδέν. Ό  
πρωτότοκος υιός ό κληρονόμων τό μέγιστον μέρος τής πατρικής 
περιουσίας εθεωρεΐτο δ αρχηγός τής οίκογενείας, ώς σήμερον άρ- 
χηγός της βασιλικής οίκογενείας καί αρχηγός του κράτους γίνε
ται μετά τόν θάνατον τοΰ ήγεμόνος ό πρεσβύτερος των υιών 
πότου. Παρά τισι λαοϊς είχεν επί των αδελφών του δ πρωτότο
κος δσα δικαιώματα ειχεν ό πατήρ έπι των τέκνων. ΤΗσαν δέ 
τά  δικαιώματα τού πατρός επί των τέκνων σπουδαιότερα πολύ 
ή σήμερον* διότι τότε δ πατήρ ήδύνατο καί νά πωλήσιρ ώς δού
λους τά τέκνα του καί νά φονεύσιρ αυτά. Εξουσίαν λοιπόν σχε
δόν πατρικήν έλάμβανεν δ πρωτότοκος επί τών αδελφών του. 
Τ ά  δικαιώματα τχύτκ έλέγοντο Π ρ ω τ ο τ ό κ ι α .  Ό  πα
τήρ είχε τό δικαίωμα, φαίνεται, παρά τισι λαοϊς νά μεταβιβάζω 
τα πρωτοτόκια είς οΐονδήποτε υιόν ήθελεν, όπως παρ’ ήμϊν σή
μερον ό πατήρ διά διαθήκης δύναται νά όνομάστ, κύριον κληρο
νόμον έν* οΐονδήποτε έκ των υιών του. Κατά τούς χρόνους του 
Ισαάκ δεν έγίνοντο διαθήκαι, ά λλ ’ όταν ό πατήρ έβλεπεν εγγι— 
ζοντα τόν θάνατόν του, έδιδε τήν ευλογίαν του τήν έ,τίσημον 
ούτως είπεΐν εί; τόν υιόν του·, τόν όποιον ήθελε ν ’ άφήσιρ αρχη
γόν τή ; οίκογενε;ας, καί φαίνεται ότι ή τελετή αΰτη συνωδεύετο 
ύπό Ιορτή; οικογενειακής καί έστιάσεως.

Ό  'Αβραάμ άπέθανεν ολίγα έτη μετά τόν γάμον του ’Ισαάκ

<Τ*·δκΙγματα δ*ο α μ α λ ία ς Γ. ΠΑΠΑΣΟΤΙΙΡΙΟΤ 18
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καί ηύτύχησε νά ίδγ) καί εύλογήσιρ τούς δύο έγγόνους του, Ή — 
ταυ τον πρωτότοκον καί ’Ιακώβ τόν νε'ώτερον. Ό  Ήσαυ έγνώ- 
ριζεν 5τ'. ώς πρωτότοκος έμελλε μετά τόν Θάνατον του πατρός 
ταυ νά γεί'··7) άρχηγός της οικογένειας και κύριος της περιουσίας, 
καί ήτο υπερήφανος καί δεσποτικός. "Ισως συνετέλεσεν είς τοΰτο. 
καί ή συναναστροφή μετ' ανθρώπων αγροίκων καί άξεστων' διότι 
ήτο κυνηγός ό Ήσαύ καί περιέτρεχεν είς τά  δάση μ ετ’ άλλων 
κυνηγών. Ό  Ιακώβ ήσχολεΐτο είς την κτηνοτροφίαν καί δεν ά - 
πεμακρύνετο πολύ άπό τής οικίας, συνανεστρέφετο δέ συχνά μετά 
τής μητρός του καί ταύτης τούς μειλιχίους* τρόπους έμιμήθη. 
Τούτον δ’ ήγάπα περισσότερον ή 'Ρεβέκα. Διά τί

Ό  γέρων ’Ισαάκ άφ ’ετέρου ήγάπα περισσότερον τόν Ήσαυ,. 
πρώτον διότι ήτο πρωτότοκος* δεύτερον διότι ό Ήσαΰ είχε' πως 
ομοιον τόν χαρακτήρα προς τόν ’Ισαάκ* τρίτον διότι ό ’Ισαάκ, 
ό πλουσιότατος εκείνος αύθέντης, ό κύριος τόσων δούλων, τόσων 
προβάτων, τόσων βοών, καμηλών, ΐππων, τόσων αγρών, λειμώ
νων καί αμπέλων, ενόμιζεν δτι, διά νά διοικηθή καλώς, διατη- 
ρηθή τόσον μεγάλη περιουσία καί αύξηθή, έχρειάζετο χείρ στι- 
βαρά καί τρόπος δεσποτικός* είχε δέ τά  δύο ταΰτα ό Ήσαΰ. 
Τέλος ό ’Ισαάκ είχε βέβαια άδυναμίας, ώς έχουσιν δλοι οί άν
θρωποι: ήγάκα τά  έκ θηραμάτων, έξ αγρίων ζψων, παρασκευα
ζόμενα φαγητά καί συχνά φαίνεται ότι περιεποιεΐτο αυτόν όυίός 
του Ήσαΰ διά τοιούτων δώρων. Διά λόγους τοιούτους ήγάπα 
τόν Ήσαΰ περισσότερον του ’Ιακώβ ό ’Ισαάκ. Τούτο έκαμε τόν 
Ησαΰ θρασύτερον καί πολλάκις παρήκουεν είς τάς διαταγάς τής 

μητρός του. Δύτη δ’ έλυπεΐτο καί πικραινομένη ήγάπα ετι πε
ρισσότερον τόν Ιακώ β, όστις ήρχισε νά φθονή τόν Ήσαΰ. Οΰ- 
τω μικρόν κατά μικρόν διτρρέθη ή οίκογε'νεια είς δυο άντίπαλα 
στρατόπεδα. ’Εκεί όπου έπρεπε νά βασιλεύς αγάπη, έβασίλευεν 
έρις. Τοιαΰτα άποτελέσματα φέρει ή έκ μέρους *τοΰ πατρός ή 
τής μητρός ή καί τών δύο γονέων προτίμησις ενός τέκνου. Τοι- 
αυτα καί έτι χειρότερα, ώς θά ίδωμεν.

Ημέραν τινά έπανήλθεν έκ τής Θήρας ό Ήσαΰ κατάκοπος
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καί πειναλέος. Ουδέ μικρόν χτηνόν είχε φονεύσει την ημέραν ε
κείνην 5ιά των βελών του. Ήγανακτημένος διά την μικράν αυ
τήν ατυχίαν ήθελε νά φάγν) και νά άναχχυθή ' έτυχε δε νά εύριρ 
ήτοιμχσμένον χαρά τοΰ βοηθούν:ος είς* τάς οίκιακάς εργασίας 
την ‘Ρεβέκαν ’Ιακώβ, φαγητόν εκ φακής,καί θερμώς παρεΛάλε- 
σεν αυτόν νά τφ  δώστ) εν χινάκιον εζ αύτοΰ, και άχαλλάςν) αυ
τόν τών βασάνων τής χείνης. Καί δούλος πεινών αν έζήτει χαρ^ 
τοΰ ’Ιακώβ χινάκιον φακής, θά εδιδεν ό ’Ιακώβ χροθύμως, άλλα 
χρός τόν ’Ησαΰ χροσηνέχθη πολύ κακώς. *0 ’Ιακώβ συλλογί
ζεται διαρκώς τά πρωτοτόκια καί φθονεί .τόν άδελ*φόν. *0 {At 
κροχόνηρος ’Ιακώβ, ό χλησίον τής μητρός του καί τών θερα- 
χαινίδων αυτής συνήθως διατριβών, γνωρίζει νά έχωφελήται καί ’ 
αχό τάς έλχχίστας 'άδυναμίας τών άλλων, επωφελείται δε σή- 
ριερον άχό την λαιμαργίαν καί την χεϊναν του Ήσαΰ καί χρο- 
τείνει αΰτψ άνταλλαγήν ενός φαγητού καί...,τώ ν πρωτοτοκιών!Π 
Έ χραζε καλώς Τ ί εχρεπε ν’ άπαντήσγ; ό Ήσαΰ εις την
χρότκσιν αυτήν τοΰ ’Ιακώβ ; .......Βεβαίως τοιαύτην άπά·<τησιν
εχρεχε νά δώστ, καί νά ύπομείνττι την πείναν, άλλ’ ό κουφος καί 
λ α ί μ α ρ γ ο ς  άχεδέχθη τούς όρους τής άγοραχωλησίκς καί 
άντί μικράς άχολαύσεως ολίγων στιγμών άπώλεσε τά  πρωτοτό
κια. Τούτο χρχξας ίδειξεν όχι μόνον κουφόνοιαν μεγάλην, αλλά 
καί αχαριστίαν χρός τόν θεόν, τον δωρήσχντα αΰτω τά πρωτο
τόκια.

Ό  Ησαΰ βεβαίως μετενόησεν ύστερον διά την άνοησίαν 
του αυτήν καί δέν ήθελε νά θεωρή ώς σχουδκίαν την κλεισθεΐσαν 
συμφωνίαν* ήρχισε ν’ άρνήται τήν ΰπόσχεσίν του, ήρχισε νά 
ψεύδεται. Βλέπεται πώς ή μία άμαρτί α γέννα άλλην; Δυστυ
χώς ψεύστης δέν έφάνη μόνος ό Ήσαΰ. Ψεύστης καί άπατεών 
εφάνη καί ό Ιακώβ, διότι ή ‘Ρεβέκα παρεκάλεσε τόν Ισαάκ 
νά εύλογήστρ τόν ’Ιακώβ, νά έπικυρώσ-ρ τήν μεταβίβάσιν τών 
πρωτοτοκιών καί αναγνωρίσει τόν νεώτερον υίόν του ώς διάδοχόν 
του, άλλ* ό ’Ισαάκ ήτο άμετάτρεπτος καί διά τούτο κατέφυ- 
γον ή ‘Ρεβέκα καί ό Ιακώ β είς αχάτην καί δόλ;ν.



Ό  ’Ισαάκ έξ αιτίας τών γηρατειών ετυφλώθη άπεφάσισε δέ 
ημέραν τινά νά δώση την έπίσημον ούτως είπεϊν ευλογίαν εις τόν 
Ή σαΰ καί νχ άνακηρύξνι αυτόν γενικόν του κληρονόμόν καί αρ
χηγόν της οικογένειας του, είπε δέ πρός αυτόν νά έτοιμάσν) φα- 
γητόν έξαίρετον έκ θηράματος εκλεκτού διά νά γείντρ ευωχία 
καί πανήγυρις καί η επίσημος άνακήρυξις αύτοΰ ώς άρχηγοΰ.

Ή  ‘Ρεβέκα μαθοΰσα τούτο συνεβούλευσε τόν ’Ιακώβ νά 
σφάξη έρίφιον, έκ τούτου παρεσκεύασεν αυτή καλόν φαγητόν, 
περιετύλιζε διά τοΰ δέρματος αύτοΰ τάς χεΐρας τοΰ ’Ιακώβ, διά 
νά νομίαγ) ό ’Ισαάκ ότι ήσαν τοΰ Ήσαυ τοΰ δασύτριχος, καί ό 
’Ιακώβ έφερε τό φαγητόν πρός τόν ’Ισαάκ φροντίζων νά μιμήται 
οσον ήδύνατο καί την φω/ήντοΰ Ήσαΰ.

Μ ετ’ αγωνίας άνέμενον η ‘Ρεβέκα καί ό ’Ιακώβ τό αποτέ
λεσμα τοΰ δόλου' ήλπιζον καί έφοβοΰντο. Πώς θά έπάλλοντο αί 
καρδίαι των καί πώς θά έτρεμον αί χεΐρές των, όταν ό τυφλός 
*Ισαάκ είπε πρός τόν ’Ιακώβ « Έλθέ πλησίον νά ψηλαφήσω τάς 
χεΐράς σου, διότι η φωνή, την οποίαν ακούω, μοι φαίνεται φωνή 
τοΰ ’Ιακώβ. Δός μοι την χείρά σου». *Αν άπεκαλύπτετο ό δό
λος, πόσον θά ώργίζετο ό’Ισαάκ καί πώς θά έτιμώρει τόν ’Ια
κώβ!!! Ό  ευθύς καί χρηστό; άνθρωπος ουδέποτε αισθάνεται 
τοικύτην αγωνίαν.

*0 τυφλός γέρων ήπατήθη καί φκγών έκ τοΰ ύπό τής ‘Ρε- 
βέκας παρασκευασθέντος φαγητού ηύλόγησε τόν ’Ιακώβ καί άνε- 
κήρυξεν αυτόν διάδοχόν του. Τότε έχάρησαν χαράν μεγάλην ή 
‘Ρεβέκα καί ό ’Ιακώβ, άλλ’ ή χαρχ δεν ήτο άμικτος φόβου, 
διότι έγνώριζον ότι ό Ήσαΰ μανθάνων την εί'δησιν θά ώργίζετ· 
πολύ. Καί άληθώ; έπανελθών εκ της θ/ίρας ό Ήσαΰ παρεσκεύα- 
σε φαγητόν καί έφερεν αύτο πρός τον πατέρα,έκπληκτοι δέ καί 
οί δύο άνεκάλυψαν τόν δόλον τοΰ ’Ιακώβ. Φαντάζεσθε την λύ
πην καί την οργήν τοΰ Ήσαΰ. Έ ν  τή παραφορά του άνέσυρε 
την μάχαιράν του καί ετρεζεν εί; ά ''αζήτησιν τοΰ Ιακώβ,όστις 
κατά συμβουλήν τή; 'Ρεβέκα; έφυγε . ρυφίως καί άπήλθεν εις τόν 
οίκον τοΰ άδελφου της Λάβαν, άλλως θά.έφονεύετο ύπό τοΰ Ή -

— *7β —



X

— 277 —

««0. Βλέπετε <5τι καί άδεϋφοκτόνος ·ά  έγίνετο ό πρεσβυτερος 
τοϋ ’Ισαάκ υιός!!!! Ή  πλερνεξία καί ή φιλαρχία ώθουσι πολ- 
λάκις τόν άνθρωπον είς μεγάλα κακουργήματα.

Κατά τί ημαρτεν ό ’Ισαάκ καί πώς έτιμωρήθη;.... ( Α
λογος προτίμησες τοϋ Ή σ α υ —  Πικρία διά την μεταξύ των 
υιών διχόνοιαν καί την εξορίαν του ’Ιακώβ). Κατά τί ημαρτεν 
η ‘Ρεββέκα καί πώς έτιμωρήθη;... (Υπερβολική πρός τόν Ια 
κώβ αγάπη, κακή συμβουλή πρός τόν ’Ιακώβ, συνδρομή εις έ- 
,ζαπάτησιν —  αποχωρισμός άπό του πεφιλημένου υιού καί φόβος 
περί τής τύχης αύτοϋ). Κατά τί ημαρτεν ό Ήσαυ καί κατά 
τί ό ’Ιακώβ καί πώς έτιμωρήθησαν;.,.

Ένθυμεΐσθε πόσον καλήν διαγωγήν εδειζεν ή ‘Ρεβέκα πλη
σίον της κρήνης, 6τ& τό πρώτον συνήντησε τόν Έλιέζερ; Εν 
τούτοις ή αΰτή 'Ρεβέκα, προχωρήσασα είς ηλικίαν, ύπέπεσεν 
ε!ς σπουδαία σφάλματα. (Άστάθειατοΰ άν θρώπου, ανάγκη τής 
συνδρομής τοϋ θεοϋ).

ο m s  mm  nz wt\m sisras
Την οδόν, τήν οποίαν διήλθεν άλλοτε ό δούλος Έλιέζερ 

μετά πολυαρίθμου συνοδείας, μετ’ άφθονου τροφής καί ΰδατος, 
ήναγκάσθη νά διέλθτρ ό διάδοχος τοϋ ’Ισαάκ, ό αύθέντης καί 
κύριος Ιακώ β, μόνος, πεζή, έλκχίστκς εχων προμηθείας μεθ’ 
όαυτοϋ. πεοιδεής, ελέγχους τής συνειδήσεως αισθανόμενος διά τό 
Αμάρτημά του, καί περίλυπες διά τόν άπό τής πατρίδος καί 
τής μητρός αποχωρισμόν. Έ ν τοιαύτη ψυχική καταστάσει ευ
ρισκόμενος εβάδιζε ταχέως διά νά μή καταληφθή υπό τοΟ 
διώκοντας αυτόν Ήσαΰ.

*Οτε έπήλθεν ή νύζ,τότε ή ψυχική του ταραχή ηΰξήθη. Κ α- 
τεκλίθη εις ενα τόπον καί άνελογίζετο τό παρελθόν. Τότε ένόη- 
•εν δτι διά τήν άμαρτίαν έτιμωρεΐτο. Μετενόησε λοιπόν καί ζή
τησε συγγνώμην παρά του θεοϋ. «Δικαίως τιμωρούμαι» ελεγε 
πρός τόν Θεόν* «διότι ήδίκησα τόν αδελφόν μου. Ευχαρίστως δε
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θέλω αποδώσει εις αυτόν την περιουσίαν. Συγχώρησών ριοι διά 
τό άριάρτηυιά ρ,ου. Προστάτευσον ριε,» Μετά την προσευχήν 
ταΰτην εγεινεν ήσυχώτερος καί έκοιριήθη. Είδε δέ καθ'’ ύπνον ο- 
νειρον ( Ό  διδάσκαλος διηγείται τό γνωστόν όνειρον). Έξεγερ- 
θείς έκ του ύπνου, Ιδόξασε τό'ν Θεόν καί έξηκολούθησε την πο- 
ρίαν του. Μετά πολλών ήαερών ταξείδιον, καθ’ ο πολλούς διΙ- 
τρεξό κινδύνους, εφθκσεν εις Χαρράν καί έφιλοξενήΟη παρά Λ ά- 
^αν. Έ κεϊ έ'ούλευσεν επί 7 ετ η καί ελαβε σύζυγον την πρωτό- 
τ οκον κόρην τοϊί Λάβαν Λείαν, ύστερον επί επτά άλλα ετη καί  ̂
έλαβε την νεωτεραν κόρην ‘Ρ α χή λ ,( Έπετρε'πετο τότε νά λαριβά- 
ντ) δύο συζύγους συγχρόνως ό άνήρ καί άδελφάς άκόριη), εριεινε 

άκόρ.η εξ ετη πλησίον τόΰ Λάβαν. _
Ό  Θεός ΐδών την ριετάνοιαν καί την καλήν διαγωγήν, ήν 

ε ειξεν ό Ια κώβ μετά τό άμάρτημά του, έπροστάτευσεν αυτόν 
και διά της ευλογίας του Θεού ηύτύχησεν δ Ίοεκώβ. Είχε δέ 
τέκνα πολλά, δούλους πολλούς καί κτηνη πάμπολλα,οταν άπε- 
φάσισε νά έπιστρέψη εις την γην της γεννησεώς του. Ά λ λ ’ έφο~ 
φοβείτο τήν έκδίκησιν του Ή σαυ, και προαπέστειλε πρός αυτόν 
πολλά καί πλούσια δώρα. Του Ήσαυ το πάθος είχε καταπρα- 
ϋνθη, καί οτε άνηγγέλθη αύτω <5τ; ηρχετο ό ’Ιακώβ, ετρεξεν 
εις προϋπάντησιν και έναγκαλισθείς κατεφίλει αυτόν. Ό  Τακώβ 
τατεινώτατα,εζητησε συγγνώμην διά τό αδίκημα και εδωκε τφ  

>φ αύτοΰ ρ.έγα μέρος της περιουσίας του.

ο r n  ε »  mm
Δεν είνε δίσκολον νά φαντασθώριεν πώς b Ιωσήφ πωλη- 

Οείς ύπό των αδελφών του είς τούς εμπόρους έταξείδευσεν άπό 
τής γης Χαναάν εις τήν Αίγυπτον, ^(ενίοτε έπί καμήλου—ίνα 
μή άποκαμών πάΟ/) Ικ τών ταλαιπωριών καί χάσωσιν οί Ιμπο-

(1) Τα περί πωλήσεω? το3 Ίωβή^ £λ.έν »ελ. 78—86



•pot τά χρήματα roc πρός άγοράν αυτού δοθέντα, αλλά συχνά
πεζ$ καί δεδεμένας εχων τάς χεϊρας* Διά τ{;.......Πεζή έπί θερ-
μοτάτου αμμώδους εδάφους. Διψών καί πεινών ίσως, διότι έν τη 
έρήμψ κλπ.) Ψυχικώς δέ πώς ίιέαειτο;...

Άνελογίζετο τόν πατέρα του καί την πατρίδα, ένθα τόσας 
περιποιήσεις είχε' τον Βενεαμίν. Έφαντάζετο τι έμελλε νά πά
θη έν τη ξένη χώρ$ ξένος, άγνωστος, απροστάτευτος. Ά νεζήτε’· 
τά αίτια των παθημάτων του καί εύρισκεν εαυτόν ένοχον καί 
άςιον της τιμωρίας. Στενάζων και δακρύων μετενόησε δι ’ ήν 
έδειξε πρός τούς αδελφούς του διαγωγήν, έζητει παρά τού Θεού 
συγγνώμην καί ύπέσχετο ότι θά βελτιωΟη. Παρεκάλει τον Θεόν 
νά προστατεύση αυτόν έν τη ξένη, ώς είχε προστατεύσει τον πα
τέρα του, $ιότι βεβαίως έγνώριζε τούτο παρχ του’Ιακώβ άκου σας.' 
Ή  ελπίς ηρχισε νά γεννάται έν τη ψυχή του, η είς τον Θ ε ό ν  
ελπίς, καί Ιπκυσε να κλαίη. Ούτως έν όλίγω χρόνω κατά την 
δυστυχίαν έδιδάχθη τόσα, οσα εν πολλφ δεν είχε διδαχθή κ α τ’ 
οίκον έν τ ή ευτυχία

Νομίζετε ότι κ α τ’ έξαίρεσιν τόν Ίωσηφ μόνον έδίδαξε καί
ώφέλησεν ή δυστυχία;.......  Ό  τιμωρούμενος δεν πρέπει νά άγα-
νακτη κατά του τιμωρούντος, διότι η τιμωρία σωφρονίζει τον 
άτακτουντα.

Τόν Ίωσηφ ώδηγησαν οί άγοράσαντες αυτόν έμποροι είς 
την άγοράν της πρωτευούσης της Αίγύπτου. Έ κεΐ ησαν έκτε- 
θειαένοι είς πώλησιν καί άλλοι δούλοι. Έλθόντες οί πλούσιοι έξ- 
έλεγον τούς άρέσκοντας αύτοΐς καί κατέβαλλον την τιμήν. *0 
Ίωσηφ ήγοράσθη υπό τίνος μεγιστάνας Πετεφρή καί υπηρέΐει έν 
tvJ οικία αυτού ώς ό έσχατος τών δούλων,αφού καί την γλώσσαν 
του τόπου ήγνόει. 'Γβρεις ηκουε καί πληγάς έλάμβανεν όχι μό
νον παρά τών άνωτέρων αυτού, αλλά καί παρ’ ςιύτών τών συν- 
δούλων, ά λλ’ είχεν υπομονήν, ^το έπιμελης, πρόθυμος, προ σε- 
κτικός είς την εργασίαν, εΰηρέστει τοϊς προϊσταμένοις, έζητει τό 
συμφέρον τού κυρίου του, ηΰλογηθη δέ υπό του θεού, ού ττν 

καθ’ έκάστην έζητει. Οΰτω δέ άνυψώθη ολίγον κ α τ ' ό-
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λίγον έν τφ  οϊκψ έκείνιρ ύπέρ πάντκς τούς 'άλλους ύπηρέτας.. 
Μόνη η σύζυγος του Πετεφρή ήν άνωτέρα αύτοΰ. Δυστυχώς 
αυτί) αύτη έζήτησε νά ώθηση τόν ’Ιωσήφ ε{ς άμαρτίαν, καί, έ- 
πειδή δεν συνήνεσεν εις ταύτην ό ’Ιωσήφ, εκείνη τόν εσυκοφάν- 
τησε πρός τόν σύζυγόν της καί ό άθωος Ιωσήφ έφυλακίσθη.Έάν 
ό ’Ιωσήφ ήκουε τήν γνώμην τής γυναικός του Πετεφρή καί ή- 
μάρτανε, Θά διήγεν επί τινα καιρόν βίον εύχάριστον, άλλά βε
βαίως Θά εΐχεν ελέγχους τής συνειδήσεως καί Θά έτιμωρεΐτο. 
Έ πρα ξε κάλλιστα προτιμήσας νά μή άμαρτήση καί νά πάθη 
άθωος. ’Εάν τόν ένόμιζον ένοχον ο! άλλοι, έγνώριζε τήν άθιρό- 
τητά  του ό Θεός καί ή συνείδησίς του.

Τίς παρεκίνησεν είς αμαρτίαν τήν Ε ύαν;... Τίς τόν ’Ιακώβ; 
Τίς τόν Ιω σ ή φ ;.... Καί οί τρεις έδοκιμάσθησαν καί ένέδωκαν 
μέν εις τόν πειρασμόν ή Εύκ καί ό ’Ιακώβ, άντέστη δέ ό ’Ιω
σήφ. 'Γπάρχουσ; καί σήμερον έν τω βίψήμών δοκιμασίαι καί 
πειρασμοί πειράζοντες ημάς Δεν παρακινοΰσιν ενίοτε άλλοί.
τόν άνθρωπον είς ψευδολογίαν, εις έριδα, εις κλοπήν; (Οι μαθη- 
θηταί λέγουΉν δ,τι έξ ιδίας πείρας έκαστος περί τούτου γνωρί
ζει). Πειοκζόμενοι πρέπει νά μιμώμεΘα τόν ’Ιωσήφ καί όχι τόν 
’Ιακώβ, πρέπει δέ καί τήν βοήθειαν του Θεού νά ζητώμεν εις 
τοΰτο. Έ ν  τή Κυριακή προσευχή διά των λέξεων «Μή είσενέγ- 
κης ημάς εις πειρασμόν» παρακαλοΰμεν τόν Θεόν νά μάς προ
φύλαξη άπό πονηρών ανθρώπων συμβουλάς καί παρακινήσεις.

Δοκιμασθείς καί άντιστάς είς τόν πειρασμόν ό ’Ιωσήφ πώς 
άντημείφθη διά τήν τιμιότητά του ;... Διά φυλααίσεως Θά άντη-
μείβετε αυτόν καί σείς;----  Ό  Θεός βλέπετε οτι είχε γνώμην
διάφορον τής ίδικής σας καί έπέτρεψε νά τιμωρηθή ό άθωος, άλ
λά παρατηρήσατε δτι, ενώ ήτο δυνατόν νά φονεύση τόν ’Ιωσήφ 
έν τή παραφορά του ό Πετεφρής, έφυλάχισε μόνον αυτόν. Εϊδο- 
μεν καί προηγουμένως ότι πχθήμχτχ τινα ωφέλησαν τόν Ίο.σήφ., 
Θά ίδωμεν δτι καί τό νέον τούτο πάθημα, ή φυλχκισις, είς χα-- 
λόν θά άποέή.
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B U I  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Ι ' * 1 '
* Πολλών εζ υμών οι αδελφοί η οί έζάδελφοι η οί θείοι η άλ-< 

λοι συγγενείς εϊνε στρατιώται. Τίνα ηλικίαν εχουσιν Οί.
στρατιώται παραμε'νουσιν έν τφ  στρατφ tv η δύο ετη καί έπειτα; 
επανέρχονται εις τά ; οικίας των. “Αλλοτε εμενον περισσότερα έ
τη, είς τινας δέ τόπους τόσον πολλά, ώστε οι άπαζ είς τόν- 
στρατόν καταταστόμενοι έγίνοντο εζ έπαγγέλματος στρατιώται* 
αυτό πλέον ητο τό επάγγελμά των. Είς άλλους πάλιν τόπους 
καί είς άλλους χρόνους δέν ησαν τακτικοί καί μόνιμοι στρατοί* 
δέν ητο ακριβώς ώρισμένον τίνος ηλικίας νέοι καί επί πόσον χρό
νον έπρεπε νά ύπηρετήσωσιν έν τφ  στρατψ, άλλ* οσάκις είσέ- 
βκλλον εχθροί είς την χώραν, ίσοι ήδύναντο νά πολεμώσιν έλάμ- 
βανον τά  ότλα καί ετρεχον είς τον τόπον, όπου ίσαν οί έχθροί.. 
‘Αν κατώρθουν ν’ άποκρούσωσιν αυτούς, διελύετο τό στράτευ
μα καί έπανήρχετο έκαστος είς την οικίαν του. Αί εκστρατεία®, 
αύται δέν διήρκουν πολύν καιρόν, έκαστος δ* έφερε μεθ’ έαυτοΰ. 
έκ τής οικίας του πλήν τών όπλων και όλίγχς τροφάς δι* όλίγας 
ημέρας. *Αν δέ παρετείνετο ή εκστρατεία, πώς έτρε'φοντο ; . . . . . . .
“Ηρπαζον τρόφιμα έκ τών χωρίων, δθεν διήρχοντο η ένθα διέ- 
τριβον.  ̂ .

“Αλλοτε πάλιν άνδρες παρευρεΟέντες είς πολλάς μάχας καί. 
άποχτάσχντες πολεμικήν πείραν, αναγνωριζόμενοι δέ καί ύπ» 
τών άλλων ώς εμπειροπόλεμοι, συνηγον α ν τ ί  μ ι σ θ ο ύ  
περί εαυτούς άέργους άνθρώτους καί αγαπώντας νά ζώσιν άπό. 
αρπαγής καί άπό λαφύρων τών πολεμίων. Οι στρατιώται ούτοι. 
ώνομάζοντο μ ι σ θ ο φ ό ρ ο ι .  Οΐ ηγεμόνες, οί έχοντες άνάγ-

Ψ y
(I) Σημ. Καταχωρίζεται ίντανβα, ίιότι γνώσιις τινας τών εν τφ, 

«ερί στρατοδ μαΦήματι περιεχομένων ιίρεπε* να χατέχωσιν «ί μαίηταί,; 
V*· νοησωοι τύ περί μονομαχίας ΑαΟΙχαί Γολιά·.
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κην στρατού, προσελάεβχνον είς την υπηρεσίαν των I π ί μ ι~ 
σ θ ψ αρχηγούς το'.ούτων μισθοφορικών σωμάτων, έπολέμουν 
δ ’ ούτοι καί οί μισθωτοί αυτών στρατιώτκι ύπερ του πληρώ- 
νοντος περισσότερα. Συνέβο δε ν ’ άφήσωσιν τον ηγεμόνα, ύπερ 
του όποιου ετολε'μουν έως χθες, καί ν ’ άγωνισθώσιν υπέρ του 
εχθρού αυτού, διότι ό εχθρός έπληρωσε τόν αρχηγόν τών ρ.ισθο- 
φόρων άκριβώτερα. Σήμερον έκαστον βασίλειον (Την διά της λέ- 
ξεως Κράτος δηλουμένην έννοιαν είνε δύσκολον νά νοήσωσιν οί 
μικροί μαθηταί) εχει ίδικόν του στρατόν. “Έκαστος πολίτης, εάν 
είνε αρτιμελής καί υγιής, όταν ελθη η υπό του νόμου ώρισμε'νη 
ηλικία, άφίνει τό έργον του, την οικίαν του, τούς γονείς του, 
τούς αδελφούς του καί τό χωρίον η την πόλιν, ένθα κατοικεί, 
ένδύεται ιδιαιτέραν στολήν, κρεμά περί την όσφύν λόγχην ή ξί
φος, καλύπτει την κεφαλήν διά καλύμ.ματος φέροντος τό στέμ
μα, τό όποιον φέρει καί ό Βασιλεύς, αρχίζει νά γυμνάζεται είς 
τά όπλα . ζή μ ετ’ άλλων συστρατιωτών εν τφ  στρατώνι καί ορ
κίζεται υπακοην εις τον Βασιλέα καί τούς Νόμους. Δέν είνε 
πλέον υιός του πατρός του, άλλα της Πατρίδος καί τού Βασι- 
λέως.-Ή  ΓΙατρίς καί ό Βασιλεύς δίδουσιν είς αυτόν του λοιπού 
κατοικίαν, ενδύματα, τροφήν, τιμάς. Αυτοί θά φροντίζωσι καί 
περί της θεραπείας του, αν άσθενήσγ). Αυτοί περί της οίκογενείας 
του, άν πκθ·ιρ τίποτε, άν π .χ . τραυματισθή έν πολέμω η φο- 
νευθη. Πόσον τιμητικόν .είνε νά τραυρ.ατισθη τις εν μάχη άγω- 
νιζόμενος ύπέρ τής Πατρίδος ! ! ! "Ολοι θά δεικνύωσίν αυτόν ύ
στερον καί θά λέγωσιν «Αυτός είνε»· όλοι θά τιμώσιν αυτόν. 
’Αλλά καί άν φονευθή έν ρ.άχ·ρ, ευτυχής είνε, διότι δέν υπάρχει 
ενδοξότερος τού τοιούτου θανάτου. Ούτως ή άλλως ό άνθρωπος 
θ’ άποθάντι καί δέν δύναταί ν ’ αποφυγή τόν θάνατον. ’Αντί νά 
άποθάνν) βασανιζόμενος επί μακρόν ύ π ’ άσθενείας, φθίνων όση- 
μέραι περισσότερον καί μετ’ αγωνίας άναμένων τό τέλος, είνε 

:προτιμότερον νά έκπνεύσφ έν*μι$ .στιγμή πολεμών ύπέρ τής 
■Πατρίδος. f

*0 άνθρωπος, δ εύγενή Ιχων ψυχήν ^νθρωπος, · ’ άληθώς
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άνθρωπος εύρίσκει εύχαρίστησιν νά αγωνίζεται, νά βασανίζεται 
υπέρ άλλων. 01 γονείς σας Ιργάζονται, υποβάλλονται * είς κόπους 
υποβάλλονται εις στερήσεις χάριν ύμών. Νομίζετε ότι κάμνουσι
τούτο μετά δυσαρέσκειας ; ....... Σεις οι ίδιοι, άν ί'δητε 0Tt άτα-
κτον πχιδίον κτυπ^ μικρόν αδελφόν σας ή γείτονα, δεν λαμβά
νετε ευχαρίστως μέρος υπέρ του άδικουμένου, ένφ πολλάκις βλέ
πετε ότι εινε ισχυρότερος σας ό κακοποιός ; Ιίόσην εύχαρίστη- 
σιν λοιπήν θά αισθάνεται εκείνος, ό Οποίος γνωρίζει, ότι αγωνί
ζεται υπέρ όλης τής ΙΙατρίδος καί τοΰ Βασιλέως ; δ'τι έκτίθεααι 
αΰτό; εις κίνδυνον διά ν* μη σφαγώσιν ύπό των εχθρών μικρά 
παιδία, νά μη ύβρισθώσι γέροντες, νά μη προσβληθώσι γυναί
κες, νά μη αίχμαλωτισθώσιν άνδρες,νά μή άτιμασθώσι τά θεία; 
Υπάρχει θάνατος γλυκύτερος; Δόξα καί τιμή εις τούς υπέρ ΙΙα- 
τρίδο; πεσόντας!!! Αίωνία η μνήμη Αυτών!!!

Είς τό Ιπόμενον μάθημα θά εΐπωμεν άκόμη ολίγα περί του 
στρατού* (εν αύτφ γίνεται λόγος περί στρατού τής ξηράς καί 
τής θαλάσσης, περί πεζικού, ιππικού, μηχανικού, περί, τοΰ ύγει- 
ονομικοΰ κλάδου, . περί επιμελητείας καί ολίγα περί των όπλων 
των σημερινών καί των παρά τοΐ; άρχαίοις. Έ φιστάται ή προσ
οχή των μ,αθητών είς τούτο, ότι άπό τής έφευρέσεως τής πυ-· 
ρίτιδος αί μάχαι γίνονται καί άπό άποστάσεως, πρότερον δέ συ
νήθως έκ τοΰ πλησίον, καί ότι ώς έκ τούτου ή προσωπική άν- · 
δρεία σήμερον δεν έχει κατά τάς μάχας τόσην σημασίαν, όσην 
παρά τοις άρχαίοις). ' . - ν ' · ; ,*

£4BU SAI m iA t
θ ά  όμιλήσωμεν περί μεγάλης στενοχώριας, είς ήν εύρέθησαν o f  

’Ιουδαίοι κάί ό βασιλεύς αύτών Σαούλ, καί περί του τρόπου*» 
καθ* δν άπηλλαζεν αυτούς όθεδς άπό ταύτης.

Ένθυμείσθε τί είπομεν άλλοτε περί στρατού μονίμου καί μ$Γ 
μονίμου Εϊχον καί οί άρχαϊοι Έλληνες καί οί Ιουδαίοι μό
νιμον στρατόν ; . . .  Πώ; λοιπόν άπέκρουον τούς έχθρούς των,

. ·»
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όσάκις είσέβαλλ·ν εις την πατρίδα των j—•‘Ό λοι οί δυνάμενοι- 
νά πολεμώϊΐν έλχμβχνον τά  δπλκ καί ότρεχον εναντίον των έχ- 
θρών.—Τι είπομεν περί του τρόπου, καθ’ ον εύρισκε τροφές ό 
τοιοϋτος σ τρα τός;.... Ποιαν σπουδαίαν διαφοράν εΐδομεν μεταξύ 
του τρόπου, καθ’ ον έμάχοντο οί αντίπαλοι·, στρατοί πρό τής 
έφυερέσεως της πυρίτιδος, και τοϋ τρόπου καθ’ όν μάχονται άπό 
της εύρέσεως τής πυρίτιδος ; . . .  .’Ονομάσατε τά συνήθη αμυντικά· 
και τά  συνήθη επιθετικά δπλα των αρχαίων... (*Αν παραλει-- 
©θή υπό των μαθητών ή σφενδόνη, μνημονεύεται υπό του διδα
σκάλου).

Έ φ ’ όσον ούτε ό εις ούτε ό άλλος των συγκρουομένων στρατών 
εκτοπίζεται έκ τοϋ πεδίου τής μάχης, ουδέτερος θεωρείται νικη-- 
τής. Εινε δυνατόν νά έφονεύθησαν έκ τοϋ ενός των δύο στρατών· 
πολύ περισσότεροι ή έκ τοϋ άλλου, άλλ’ άν οί άπολέσαντες τούς;, 
περισσοτέρους στρατιώτας δέν τραπώσιν είς φυγήν, ή δεν όμολο-- 
γήσωσι την ήτταν καί ζητάσωσι παϋσιν τής μάχης, δεν θεωρούν
τα ι ήττημ-ένοι καί εϊνε πιθανόν, άν μάλιστα έλθωσιν εις βοή- 
θειάν των καί άλλοι συμ.πολεμισταί, νά τρέψωση» αυτοί είς φυγήν- 
τούς αντιπάλους. Κατά τούς αρχαίους χρόνους ένίοτε δέν έλάμ- 
βανον μέρος εις την μάχην όλοι οί άνδρες των αντιπάλων στρα
τών, άλλ’ όλίγοϊ έζ έκατέρου καί ισάριθμοι, πεντήκοντα π .χ . ή. 
τριακόσιοι έκ τοϋ στρατού των Σπαρτιατών καί ισάριθμοι έκ του. 
στρατού των Άργείων. ‘Οποίοι άνδρες νομίζετε δτι μετείχαν ττς 
μάχης, οί χειρότεροι ή οί άνδρειότεροι καί μαχιμώτεροι ; . . .  *Αν 
οί τριακόσιοι Σπαρτιάται ένίκων τούς τριακοσίους Άργείους, 
έθεωρεϊτο ήττημένος όλος ό στρατός των Άργείων,καί τάνάπαλιν. 
Διά τοϋ τρόπου τούτου δέν έχύνετο αδίκως πολύ αίμα' άν οί 
άριστοι ενός στρατού ήττώντο, ήτο σχεδόν βέβαιον δτι καί οί- 
άλλοι θά ήττώντο. Ενίοτε έμάχοντο δύο μόνοι άνδρες, εις 
έζ έκατέρου τών στρατών. Τότε πλέον δέν ήτο μάχη, αλλά μο
νομαχία.

Γνωρίζετε βεβαίως ότι, δσιρ περισσότερον γυμνάζεται ό άν-. 
θρωπος, τόσιρ ρωμκλεώτερος γίνεται* αλλά γνωρίζετε καί τβϋτο,.
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ότι μερικοί άνθρωποι άπό φύσεως t h t  δυνατώτεροι κατά τό 
σώμα άλλων ομηλίκων. 0{ άνθρωποι ούτοι διακρίνονται άπό της 
παιδικής ηλικίας διά την ρώμην, εΐνε δε συνήθως ούτοι υψηλοί 
καί εύρωστοι. Τούς τοιούτους όνομάζομεν γίγαντας. Ήκούσατε 
τό όνομά τίνος ές αύτών ; . . .

Έ ν α  τοιοΰτον γίγαντα, Γολιάθ ονομαζόμενου, είχον οί Φιλι- 
σ τχϊ*  κατά τούς χρόνους, καθ' οΰς 'έβασίλευε των Ιουδαίων ό 
Σαούλ, καί εισέβαλον εις τήν χώραν των ’Ιουδαίων, έλεηλάτησαν 
καί κατέκτησαν ριε'ρος αυτής καί ήπείλουν νά κατακτήσωσι καί 
τό υπόλοιπον καί ν ι ύποδουλώσωσι τούς ’Ιουδαίους. Δεινή απελ
πισία είχε καταλάβει πάντας. Ό  Σαούλ εϊχεν ύποπέσει είς 
άμαρτίαν καί ήσθάνετο ,ότι b θεός είχεν έγκαταλείψει αυτόν. 
Δΐν είχε πλέον τό θάρρος, τό όποιον είχε κρό της άμαρτίας, ή 
δέ μελαγχολία, είς την οποίαν εϊπομεν εν προηγουμένφ μαθή- 
ματι ότι είχε περιπέσει, κατέλαβεν αύτόν τότε είς μεγαλείτερον 
βαθμόν. Ό  λαός βλέπων την απελπισίαν του βασιλέως, άπέ- 
βαλε καί αυτός τό θάρρος του, καί συνηθροίσθησαν μεν πολλοί 
των δυναμένων νά φέρωσιν όπλα, αλλά δεν έτόλμων νά έπιτε- 
θώσι κατά των Φιλισταίων καί άποκρούσωσιν αυτούς έ$ω τής 
χώρας. "Οσψ δέ περισσότερον άπεθαρρύνοντο οί ’Ιουδαίοι, τόσφ 
θρασύτεροι καί περιφρονητικώτεροι έγίνοντο οί Φιλισταϊοι καί 
τόσιρ περισσότερον έβλασφήμουν καί ύβριζον τόν Θεόν των Ε 
βραίων. Αύθιδέστατος όλων ητο ό Γολιάθ. (Ανάστημα, ρώμη, 
οπλισμός Γολιάθ. Πεποίθησις αύτοΟ περί βεβαίας νίκης του. 
Περιφρόνησες πρός τού; ’Ιουδαίους,καί ύβρεις είς τόν Θεόν αυτών. 
Αί κύταί διαθέσεις παρά τοΐς Φιλισταίοις. ’Α π ’ έναντίας παρά 
τοΐς Ίουδαίοις ελλειψις πίστεω; είς τόν Θεόν καί θάρρους. Συν
αίσθημα φιλοτιμίας έςε'λιπε. Δειλία, τρόμος καί απελπισία έβα=" 
σίλευεν. Την τοιαύτην κατάστασιν φροντίζει ο διδάσκαλος νά εί- 
κονίση όσον τό δυνατόν πχραστκτικώτερον). Έ π ί ημέρας ©Γο
λιάθ ήρώτα έμπαικτικώς* «Δεν θά τολμήσν) λοιπόν ούδείς έζ υ
μών νά Ιλθη μέ την βοήθειαν του θεού του νά πολεμήση πρός 
έμέ ; » Ούδείς αληθώς των ‘Εβραίων άπήντα είς την πρόκλη-
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σιν ταύτην, άν καί ό Σαούλ ε?χεν ΰποσχεθή δώρα πολλά καί 
αυτήν την θυγατέρα του εις τον άνδρα, ό'στις ήθελε μονομαχήσει 
πρός τόν Γολιάθ.

‘Ο Δαβίδ ήτο ακόμη πολύ νέος καί δεν ελάμβανε μέρος εις 
τούς πολέμους. Έ μενε πλησίον του γέροντος πατρός του καί 
έφύλκττε τά  πρόβατα ό'λα, άφοΰ οι αδελφοί του, πρεσβύτε- 
ροι αυτού, ήσαν έν τψ  ‘Εβραϊκοί στρατοπέδψ. Οί αδελφοί^τοΰ 

■ Δαβίδ είχον λάβει */.ε0' εαυτών τροφάς έκ της οικίας των · εις τό 
στρατόπεδον, άλλα βεβαίως δ ι’ όλίγας ημέρας· ήναγκάσθη λοι
πόν 6 πατήρ αυτών νά στείλνι εκεί τόν Δαβίδ διά νά φέρν) πρός. 
αυτούς τροφάς. Έλθών είδε την ελεεινήν κατάστασιν τών όμοε - 
θνών του καί ηκουσε τάς ύβρεις του Γολιάθ, « k a t δεν ύπάρχε^ 
κανείς, είπε πρός τούς άδελφούς του, δεν υπάρχει κανείς νά φο- 
νεύσγ τόν άπιστον( αυτόν, τόν υβριστήν τοΰ Θεοΰ ημών;» Οι 
αδελφοί έκίνησαν θλιβερώς τάς κεφαλάς. «Τότε λοιπόν θά φο- 
νεύσω αυτόν εγώ.» είπεν ό Δαβίδ.

Τ ί νομίζετε ό'τι είπον οί άδελφοί του Δαβίδ, ό'τε ήκουσαν τούς- 
λόγους τούτους ; '. . . Διά τ ί τόν άπε'τρεπον άπό του σκοπού 
του Διά τί. δεν έπίστευον ότι θά ένίκα τόν Γολιάθ ; . . .
Είς τ ί  άποβλέποντες έθεώρουν άνώτερον του Δαβίδ τόν Γολιάθ ς 
(Άνάστηρια μικρόν καί άνεπιτηδειότης είς τά  πολεμικά έ£ απει
ρίας). Εινε άληθές ότι ό Δαβίδ δεν έγυμνάζετο είς τά όπλα ώς ό 
Γολιάθ, ούτε ήτο ύψη'λός.καί εύρωστος όσον Ικεϊνος, είχεν εντού
τοις παράστημα ώραΐον,ήτο λεπτοκαμωμένος,άλλα νευρώδης, καί 
είχε ζωηρούς καί σπινθηροβολοΰντας οφθαλμούς. "Ισως εί'δετε καί 
σείς ότι ισχνοί τινες ά'νθρωποι είνε δυνατώτεροι εύσαρκων. Ά λ λ ’ 
ό Δαβίδ δεν είχε τ.εποίθησιν είς τάς ΐδικας του δυνάμεις. Είχε 
πεποίθησιν είς την βοήθειαν τοΰ Θεού. Ό  Θεός είχε βοηθήσει αυ
τόν νά φονεύστ) άρκτον καί λέοντα. *Ητο δυνατόν νά μη βοηθή
σω αυτόν ό Θεός νά καταβάλτρ άνθρωπον ύβρίζοντα Αυτόν. Τοι- 
αύτην έχων πεποίθησιν περί τής νίκης άπεφάσισε νά άγωνισθή, 
πρός τόν Γολιάθ, πρός μεγάλην λύπην των αδελφλν του, δεν έ
λαβε δ’ άλλα όπλα παρά την ποιμενικήν του ράβδον, την σφεν--
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δόγην του καί ολίγους λίθους έν τφ  θυλάκψ τοο. *0 Γολιάθ ιδών> 
τόν μικρόν Δαβίδ άοπλον κατ* αυτού ερχόμενον πώς διετέθη 
Ήρχισε νά γελά καί ήρώτησεν αυτόν « ‘Ως σκύλον μ ’ εξέλαβες, 
χαΐ ετοιμάζεσαι νά μέ λιθοβολήστε »® Ό  δέ Δαβίδ άπήντησεν 
« Ό π λα  ίχω  την βοήθειαν τοΰ*άληθινοΰ θεού*» καί ριψας λίθον, 
διά τής σφενδόνης έκτύπησε τόν Γολιάθ είς τό ρ έτωπον τόσον. 
ίσχυρως, ώσιε ούτος έζαλίσθη χαί επεσε κατά γης σχεδόν άναί- 
σθητος, τρέξας δ’ ό Δαβίδ εσυρεν αυτού του ίδίου τό ξίφος καί 
έθανάτωσεν αυτόν, έπανήλθε δ* εις τό στρατόπεδον τών ‘Εβραίων 
φέρων την κεφαλήν του Γολιάθ. Οί Εβραίοι ίδόντες δτι ό Θεός 
έπροστάτευσεν αυτούς άνέλαβον θάρρος, άπ* εναντίας δέ κατά
πληκτοι έμειναν οί Φιλισταΐοι καί άπεχώρησαν είς τόν τόπον, 
αυτών. Δύνασθε νά φκντασθητε την χαράν τών ‘Εβραίων καί 
τάς τιμάς, τάς οποίας άπέδωκαν τφ  Δαβίδ. Ά λ λ ’ έκεΐνος Ιλε- 
γεν δτι τό γενόμενον ητο εργον όχι αυτού, άλλί: του Θεού.

Παραβάλετε '.όν Δαβίδ καί τόν Γολιάθ κατά τό σώμα, κατά 
την πολεμικήν εμπειρίαν καί κατά τό φρόνημα* (άλαζών,*· |φ ’' 
έαυτφ πεποιθώς, βέβαιος περί τής υπεροχής του καί τής νίκης, 
του, υβριστής ό Γ. Ταπεινός, έλπίζων είς τόν Θεόν ό Δ .).

Γνωρίζετε έκ τής ιστορίας άλλους όμοιους τφ  Γολιάθ καί άλ
λους όμοίους τφ  Δαβίδ Έ κ  τών δύο τούτων είδών τών άν- 
θρώπων τίνας άγαπφ ό θεός Την ιδέαν ταύτην εκφράζει, 
καί εν ρητόν τής ‘Ιεράς Γραφής «Κύριος ύπερηφάνοις άντιτάσ- 
σεται, ταπεινοις'δέ δίδωσι χάριν».

Όμοιον περίπου εϊνε τό νόημα μιάς ελληνικής παροιμίας 
« Ό τα ν  ο θεός όργισθή τό μερμήγκι, του δίδει πτερά». Πώς 
εννοείτε σείς αυτήν ; . . .

H S P I T E 2 ™ P I 2 I E 2 S m : a i H P 0 2
*Ες όσων είπομεν, δτε διηγήθημεν τά  κατά την γέννησιν τού , 

’Ιησού Χριστού, γνωρίζετε άν τότε ήσαν ελεύθεροι οί ’Ιουδαίοι, 
καί άπετίλουν κράτος (βασίλειον) ανεξάρτητον ή ήσαν ί>πό δου-
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"λείαν . . . .  Πρώτοι κατακτηταί τής Παλαιστίνης ήσαν οι 'Ρ ω - 
ĵt-acioc ή άλλοι προ αυτών είχο/ υποδουλώσει τούς Εβραίους ; . . .  
Τ ΐς λαός πρώτος ύπεδούλωσε τούς Εβραίους ’Από τών χρό
νων λοιπόν εκείνων, καθ’ οΰς οί Άσσύ'ριοι ένίκησαν τους Ε β ρ α ί
ους καί κατέκτησαν την χώραν αυτών, μέχρι τών χρόνων, καθ’ 
ούς εζη ό Ιησούς Χριστός επί τής γης, οί Εβραίοι ήταν δούλοι 
ξένων κατακτητών άλλά δέν έπαυσαν νά όμιλώσι την γλώσσαν 
των, νά λατρεύωσι τόν Θεόν των καθ’ δν τρόπον έλάτρευον 
Αύτόν οί πρόγονοί των, δεν έπαυσαν νά στενάζωσι διά τήν δου
λείαν, πάντοτε δ ’ ήλπιζον την άπελευθέρωσίν των καί άνέριενον 
τόν λυτρωτήν, τόν ελευθερωτήν, τόν Μεσσίαν. Άνεγίνωσκον τάς 
ίεράς Γραφάς καί παρηγορουντο, διότι εις πολλά μέρη αυτών εΰ- 
ρισκον προρρήσεις περί τής άπελευθερώσεώς των, περί ενός λυ- 

'τρωτου, περί λαμπράς βασιλείας ενός απογόνου του Δαβίδ κ .τ.λ . 
Δ ιά τοιούτων ελπίδων έτρέφοντο πολλαί γενεαί.

‘Ο Ιησούς’ Χριστός 'έλεγε πολλάκις 5τι θά ϋσφζε τόν Ιου
δαϊκόν λαόν* Ιλεγεν 5τι αυτός ήτο ό Μεσσίας καί λυτρωτής· ίτ ι  
αυτός ήτο ό βασιλεύς τών ’Ιουδαίων. ’Αλλά διά τών τοιούτων 
λόγων ό ’Ιησούς δέν ενόει κοσμικήν καί επίγειον βασιλείαν, άλλά 
πνευματικήν καί ουράνιον. Δεν έλεγεν δτΓθά σώσνι τούς Ε βρα ί
ους άπό τούς ‘Ρωμαίους κατακτητάς, άλλ’ οτι Θάπαλλάξγ αυ
τούς από τής δουλείας τής άμαρτίας καί τού Διαβόλου. Καί α
ληθώς περιήρχετο την χώραν διδάσκων τούς λαούς νάγαπώσιν 
άλλήλους, νά εινε επιεικείς καί πράοι, ειλικρινείς, έλεήμονες, δί
καιοι, νά μή Ιπιορκώσι* παρηγόρει τούς τεθλιμμένους, άνεστρέ- 
φετο μετά τών περκρρονουμενων υπό τών άλλων* ενεθάρρυνε 
τούς άποτεθαρρημένους, Ιθεράπευε τούς ασθενείς* έτρεφε τούς 
πεινώντας* εδέετο ύπέρ άφέσεως τών αμαρτιών τών υβριστών 
του. Ό  λαός ήγάπα τόν Ίησοΰν καί έχαιρε βλέπων τό γλυκύ 
Αυτού πρόσωπον καί άκούων τού; γλυκείς Αυτού λόγους, ήκολού- 
θει δ’ Αυτόν καί εις ερήμους,καί πεινών ενίοτε ήκρ->άτ ο τής θείας 

δασκαλίας. ’Α λλ’ ό ’Ιησούς ποτέ δεν ώμίλει περί τής κοσμι
κής εξουσίας. Ποτέ δέν παρακίνησε τόν λαόν εις έπανάστασιν κα-
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τά  των αρχόντων, άλλ’ ώμίλει περί -ιής μελλούσης βασιλείας Του 
καί περί τοϋ θρόνου Του, οι δ ’ έβραΐοι, οι δείλαιόι, νομίζοντες< 
■6τι περί - επιγείου βασιλείας ώμίλει, έφαντάζοντο ότι ήτοιμάζε- 
το %ά ίκδιώξη ττύς ‘Ρωμαίους κατακτητάς καί. νχ βασίλεύση 
Αυτός επί του θρόνου τοΟ Δαβίδ. Καί αυτοί ετι οί μαθηταί τοΟ 
Ίησοδ Χρίστου δεν εΐχον καλώς εννοήσει τούς λόγους του Διδα
σκάλου, διότι, ώς γνωστόν, ήσαν καί αυτοί απαίδευτοι καί άπλοι 
άνθρωποι, οί πλεΐστοι άλιεϊςΙχθύων. Τοιοΰτοι άνθρωποι, έλπί- 
ζοντες ότι θά εβλεπον ημέραν τινά τόν Ίησόϋν αρχηγόν στρα
τού μεγάλου καί νικηφόρου, φαντάζεσθε πόσον εστενοχωρουντο, 
όταν, ήκουον ότι εμελλεν ό Ίησοδ: νά συλληφθή, νά δεθή, νά 
βασανισθή καί νά θανατωθ^ επί σταυροδ. Ά®’ ενός έλυποδντο 
διά τόν Διδάσκαλον οί αγαθοί αυτοί άνθρωποι, άφ* έτε'ρου ε- 
οοβοϋντο, διότι δεν είχ ον αρκετήν πίστιν. «*Αν άφηστρ τους ε
χθρού; Τ ου νά Τόν έμπαι'ωσι καί Τόν θανατώσωσιν, εΐνε υίός 
θεθυ ;»  ελεγεν έκαστος των μαθητών κ α ·’ εαυτόν. Την όλιγο— 
πιστίαν καί τάς αμφιβολίας των {λάθητων έγνώριζεν ό Ίησόδς 
καί δεν άφήκεν αυτούς νάποβάλωσι τελείως την πίστιν. *Ημέ- 
ραν τινά είπε προς τόν ΓΙε'τρον, τόν ’Ιάκωβον καί τόν Ίωάννην 
•«‘Ας άναβώμεν" εις τό όρος Θαβώρ νά προσευχηθώμεν» ’ Είς 
τούς μαθητάς δεν έφάνη παράδοξος ή πρόσκλησις αύτη,' διότι ό 
Ίησοδς πολλάκις προσηυχετο καί μόνος καί μετά των -(/.«θητών 
είς ορη καί δάση καί ερήμους. Έσπευσαν λοιπόν ·ί κληθεντες 

Υ*αναβώσι μετά τού Ίησοδ είς τό Θαβώρ. Άλλ* ένφ προσηύ- 
χοντο, αίονίδίως τό πρόσωπον του Ίησοδ ϋλαμψεν ώς ό ήλιος 
καί τά ενδύματα Του εγειναν κατάλευκα, ήτο δέ τόση ή λευκό- 
της των ενδυμάτων καί ή λάμψις τοϋ προσώπου, όόστε οί μαθη- 
ταί «θάμβωσαν καί επεσον κα~ά γης. "Αν τούτο μόνον έγίνετο, 
οί ολιγόπιστοι εκείνοι μαθηταί ίσως θά επίστε^ον ότι κατά τύχην 
εγεινεν ή αστραπή εκείνη. Ά λ λ ’ όταν μετ’ ολίγον έτόλμησαν νά- 
έγείρωσι τάς κεφαλάς των καί νά στρέψωσι τά  βλέμματά των1 

πρόςτόν Ιησουν, ιΐ3ον δύο προφήτας όμιλουντας μ ετ’ Αύτοδ,’

«Τ «θ5»γι.ιατα  διδ«.<ίκαλίας Γ. II ΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙίΓ
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ήκουσαν Se καί φωνήν άνωθεν λέγ·υσαν σΟύτος βίνβ ό υίός μ#ο 
•  αγαπητός».

Πρώτος συνήλθεν Ικ του τρόμου ό Πέτρος και πλησιάσας πρός 
τόν Ίησοΰν είπε: «Κύριε, δεν είνε καλόν νά μένωμεν εις τόν τό
πον τούτον διαρκώς, καί επειδή δεν ύπάρχουσιν οίκίαι, επιτρέ
πεις νά πήξω μεν τρεις σκηνάς διά σε καί τούς δυο Π ρ ο φ ή τη ; 
Η μ είς οι δούλοι Σου μένομεν καί υπό των δένδρων τήν σκιάν»- 
Αιφνιδίως ήφανίσθησαν οί δύο Προφήταί καί εσβέσθη τό φως, 
τό όποιον καταύγαζε τό πρόσωπον τοΰ Χρίστου. Κατεβησαν τότε, 
άπό τοΰ όρους καί οί τέσσαρες εν σιωπή άκρφ.

Τ ί διελογίζοντο οί μαθηταί καταβαίνοντες άπό τοδ όρους θ α -  
€ώρ μετά την επ’ αΰτου μεταμόρφωσιν τοΰ Σωτήρος; . . .. 
*Ησαν ηύχαριστημένοι, διότι είδον διά των ίδιων οφθαλμών τήν 
δόξαν τοΰ Κυρίου καί έπείσθησαν περί τής θεότητος Δύτου . . - 
Ά λ λ ’ ό ’Ιησούς δεν ήτο φαιδρός. Έλυπεΐτο διά την δυσπιστίαν 
τών μαθητών καί Ιλεγεν ίσως καθ’ εαυτόν. «Διατί, άνθρωποι,, 
εισθε τόσον δύσπιστοι; Ή το  ανάγκη νά ϊδητε θαύματα διά νά 
πιστεύσετε ότι είμαι υίός Θεού ; Δέν αρκεί ή διδασκαλία μου ; 
Δεν άρκεϊ δ βίος μου ; Αί θυσίαι, εις άς υποβάλλομαι, δεν σάς 
πείθουσιν ότι είμαι υίός Θεού ; Θε'λετε άστραπάς καί βροντάς, 
ολιγόπιστοι, διά νά άνοιχθώσιν οί οφθαλμοί σας; Μακάριοι εΐνε. 
εκείνοι, οί οποίοι θά πιστεύσωσιν είς εμε χωρίς νά ϊδωσι θαύ
μ α τα ’ έκείνοι οί όποιοι θά νοήσωσιν ότι μόνον θεού υιός ήδύνατ». 
νά λαλήστρ ώς · εγώ έλάλησα».

ssp im
( ’Ε πί τής τραπέζης εύρίσκονται κλώνες ίλαίας φέροντες φύλ

λα καί, ει δυνατόν, άνθη’ ελαίαι πράσιναι εν όξει ή εν ελαίφ. 
διατετηρημέναι’ έλαϊαι μαΰραι* τεμάχια κορμού, έφ’ ών φαί
νονται αί δύο τομαί, ήτε εγκάρσιά καί ή κατά μήκος, λελεια- 
σμε'νας εχοντα τάς κατά την τομήν επιφάνειας καί πως εστιλ-



Ιωμένάς, ϊνα διχκρίνωνται kt ίνες καί »i δακτύλιοι* φλοιός γη - 
|α ι2ς ελαίας).

Σήμερον θά δμιλήσωμεν π*ρΙ έλαίας. Έγνώριζον το δένδρον 
τούτο οι αρχαίοι "Ελληνες ; . . .  Περί τίνος θεάς όμιλοΰντες ά -  
νομάσκμεν την ελαίαν;... *Ητο γνωστή καί ,το ϊς Ίουδαίοις ή 

* έλαια ;..Πόθεν γνωρίζομεν τούτο
Ή  ελαία γίνεται υψηλόν δένδρον ώ; η κυπάρισσος, ό πλά

τανος, ή δρνς ; . . .  Πολύ υψηλόν δένδρον δεν γίνεται η έλαίά, 
άλλα ζή έπί μακρον, επί αιώνας μάλιστα, και επειδή κ α τ’ έτος 
»ΐς τον κορμόν καί τους κλάδους των δένδρων προστίθεται εις 
δακτύλιος (Δεικνύεται ή τομή ή εγκάρσιά τοΰ κορμού) ό κορμός 
τοΰ μακροβιωτάτου τούτου δένδρου αποβαίνει παχύτατος.

Ό  κορμός της ελαίας δεν είνε ευθυτενής, άλλα πολλαχδς 
«στρεβλώνε'νος* οχι βεβαίως τόσον, όσον ό τοΰ κλήματος της 
άμπέλου, αλλά τοΰ κορμού πολλών άλλων δένδρων στρεβλότερος.

Τό εξωτερικόν αύτοΰ μέρος, «φ* ού είνε προσκεκολλημένος « 
φλοιός, ι\ ί  όμ,αλόν μόνον έπι των νεαρών κλάδων, Ιταν δ’ ου- 
τοι καί ό κορμός γηράσκωσι, είνε πολύ άνώμαλον, φέρον 
κοιλότητας και έξογκώματα, τών δε πολύ γηραιών ό κορ
μός φέρει βαθυτάτας καί εύρείας κοιλότητας, ώς εί( «κοιλάνθη 
£πό σκοπού ύ π ’ ανθρώπων.

Εις τάς κοιλότητας ταύτας κρύπτονται πολλάκις μύρμηκες 
καί ερπετά. (Προσοχή άπό οφεων.) *0 φλοιός τών τρυφερών 
κλων'ων και τών νέων κλάδων ώς καί ό περιβάλλων τόν κορμόν 
νεοφύτων ελαιών είνε λείος, ρικνότατος δ* ο περιβάλλων τόν 
κορμόν η τούς παχεϊς κλάδους ηλικιωμένης ελαίας.

Δένδρων τινών, π. χ. της μωρέ ας, ό φλοιός άποκολλάταί 
ευκόλως άπό τών κλάδων (χλωρών) κατά λωρίδας, &ς * χρησιμο- 
ποιοϋσι κατά τύν ενοφθαλμισμόν τών δένδρων πρός δέσιν καί πε- 
ρίσφιγξιν των νέων οφθαλμών. Τόν φλοιον τής ελαίας όέν δυνά · 
μέθα ν* άποχωρίσωμεν άπό τοΰ λοιπού σώματος τον κλα- 
δίου.

Παραβάλετε κατά πάχος καί μήκος μίσχονέλαίας πρός μ ί-
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σχον λεύκης, λεμονε'χς κ .λ .π . (Δεικνύονται τά φύλλα πρό'ς λ 
γίνεται η παραβολή.) Τ ί παρατηρείτε ; . . .

Παραβάλετε τ® κυρίως ψύλλον (τό. ε λ « β μ. «) της ελαίας 
κατά τ ·  δλον σχήμα προς φύλλα πλατάνου, αμπέλου, μωρέας, 
καλάμου συκής κλπ.

(Τύ πόρισμα εκάστης συγκρίσεως διατυπουσι δ ι' ιδίας πρβ- 
τάσεώς οί μαθηταί).

Παραβάλετε φύλλον ελαίας κατά την περιβάλλβυσαν αυτό 
γραρ.μήν πρός φύλλα μωρέας, ροδής, πλατάνου...

Παραβάλετε κατά την λειότητα της επιφάνειας προς φύλλα 
λεμονεας, συκής, φύκου, κνίδης κλπ...

Παραβάλετε κατά τό - πάχος πρός φύλλα λεμονιάς, συκής, 
φύκου, άσκληπιαΰ, συκάμινου, μωρέας, λεύκης, μηλέας...

Παραβάλετε κατά τό χρώμα πρός φύλλα ιτέας, σριγάνβυ 
του σαμψύχου (μαντζουράνας) λεύκης, λεμονέας...

Έ άν ασθενής πνοή άέρος πνένι διά των φύλλων λεύκης καί 
ελαίας, νομίζετε ®τι θά κινηθώσιν Ιξ ίσου κκί των δύ» δένδρων 
τά  φύλλα ; . . .  Διά τί κινούνται πολύ τά  τής λεύκης,' ελάχιστα 
δε η διόλου τά  τής ελαίας ; . . .  Τής πεύκης τά φύλλα δεν έχουσι 
μίσχον καί έντβύτοις κινούνται ευκόλως καί ύπ’ ελαφράς αύρας. 
Διά τ ί ; . . .  . '

’Επειδή τά  παχέα καί βαρέα φύλλα τής ελαίας, τά διά 
χονδρού μ,ίσχου προσκεκολλημένα είςτόν κλώνα δυσκόλως κινούν
τα ι’ επειδή διά μέσου τού φυλλώματος τής ελαίας δυσκόλως 
κινείται ό άήρ ουδέ τέρπει την^κοην διά θρού ή σϋριγμοΰ, οίον 
προξενουσι τά  εύσειστα φύλλα τής λεύκης καί τής πεύκης* επειδή 
καί τό τεφρόν χρώμα' τής ελαίας δεν ευχαριστεί τήν ίρασιν τού 
ανθρώπου οσον τό βαθύ πράσινον τής χλόης, τής αμπέλου κλπ. 
δέν siνε τόσον ευχάριστος τφ  άνθρωπψ ή έν τόποις καταφύτοις 
εξ ελαίων διατριβή.

Ή  ελαία (τό δένδρον) δίδει καρπόν, είπομεν δε καί άλλοτε 
(βλ. περί σίτου) <5τι ό καρπός προέρχεται εξ άνθους. Πάντως 
λοιπόν θά εχη καί ή ελαία άνθη. Είνε ώραΐα, μεγάλα καί εύ-,



(άοσμα, μικρά, μόλις διακρινόμενα,ώδη τά  άνθη τής έλαιας;... 
υπόλευκα η σχεδόν άχρ·α).

Ό  κ α ρ.π  ̂ ς· (Δεικνύονται έλαΐαι διαφόρων ποικιλιών 
π. χ . της Άμφίσης* ώσαύτως έλαΐαι άγριαι, έλαΐαι κοπεϊσαι 
άτιβ του δε δρου προ της τελείας ώριμάνσεως καί έλαΐαι συλλε- 
γεισαι τελείως ώριμοι). ^

Πώς εινε ό ποδίσκος εν παραβολή προς ποδίσκον ροϊδιού, 
κυδωνίου, μήλου, κερασιού

ΤΙ σχήμα εχει ό καρπός ; . . .
.. .  Είνε έντελώς όμοιος προς φόν κατά τ© σχήμα ; . . .  Εις τό 

ωόν δικκρίνομΐν κορυφήν όξυτέραν καί άλλην άμβλυτέραν. Οΰτω 
καί ιίς την ελαίαν ;. . .

Πώς είνε τό έξωτ«ρικόν περίβλημα ; . . .  Θ ’ αποχωρίσετε 
τούτο εύκόλο>ς άπό της σαρκός, άν η έλαια είνε πολύ ώριμος. 
Βλέπετε 5τι άπό της μελάνης σαρκός της ωρίμου αυτής ελαίας 
άφφρεσα λεπτοτάτην διαφανή επιδερμίδα. Ύπό ταύτην είνε 
ή σάρξ, τό διά τόν άνθρωπον χρησιμώτερον μέρος. "Οσω πε
ρισσότερον ωριμάζει ή σάρξ, τόσω μαλακωτέρα καί πλαδαρω- 
τέρα γίνεται. Τ ί χρώμα εχει ή σάρξ τής ωρίμου'καί τ ΐ ή τής 
άώρου;... Τίνα γευσιν ή τής ώριμου καί τίνα ή τής άώ^ου;..
Τ ί είνε υπό την σάρκα;— Πυρην σκληρός, ξυλώδης.----Άφαιρέσατε
την σάρκα καλώς διά μαχαιριδίου καί Θραύσατε τό σκληρόν πε
ρίβλημα μετά προσοχής, διά νά μη συ-Θλιβή καί τό σπέρμα. 
Τ ί χρώμα εχει τό σπέρμα ; . . . .  Είς πόσας κ ο τ υ λ η δ ό 
ν α ς  χωρίζεται ; ....... *0 καρπός τής ελαίας, ώς πρός την φύ-
σιν τών περιβλημάτων του σπόρου, πρός τό κεράσιον η πρός τό
λεμόνιον ομοιάζει περισσότερον ; .......Τό λεμόνιον δέν εχει τόν
λιθώδη πυρήνα,τό σκληρόν περίβλημα του σπέρματος, τό όποιον 
βλέπομεν είς τό κεράσιον καί τήνελαίαν. Καρπός έχων τό έξώτα* 
τον στρώμα υμενώδες,τό μέσον σαρκώδες καί τό έσωτερικόν ξυ
λώδες ήκερατώδες λέγεται δ ρ ύ π η.Είνε καί τής καρυάς ό καρ
πός δρύπη ;..Τ ά  κάρυα εκτός του ξυλώδους περιβλήματος,τό ό- 
ποίονβλέπετε είς τά συνήθως πωλούμενα,εχουσιν, όταν είνεχλωρ
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καί άλλβ σαρκώδες, περιβαλλόμενον κ*1 άΰτό κ«τά την εξωτε
ρικήν επιφάνειαν του υπό ύμένος.

Τ ά  περιβλήματα ταυτα τοϋ κκρύου άποπίπτουσιν, δτ«ν άρ- 
χίζιρ ν* ξηραίνεται. (Εύνόητον δτι αν προεδιδάχθησκν οί μαθη- 
τ*1 την σημασίαν τής λέξεως δρύπη,δέν θά επαναλάβτρ τ ’άνωτε- 
*ω ό διδάσκαλος έν τφ  περί ίλαίας μαθήματι).

Διά των σπερμάτων των φυτών κατορθουται ή διαιώνισις 
του είδους. Πώς άλλως κατορδουται ό πολλαπλασιασμός τών 
φυτών ; . . . .

‘Η  ελαία πολλαπλάσιάζεται συνήθως διά σποράς Ελαιοπυ
ρήνων ή κατ’ άλλους τρόπους ; . . .  Τίνας ; . . . .  (Οί μαίίηταί οί 
κατοικοΰντες έν τόποις, ένθα άφθονεϊ ή ελαία.γνωρίζουσιν δτι 
κλάδοι ελαίων φυτεύονται και μετ' ολίγους μήνας* βλαστάνου- 
®ιν ώς αυτοτελή δένδρα, και ότι δ ι’ ενοφθαλμισμού άγριαι I- 
λαΐαι μεταβάλλονται εις ήμερους).

‘Η  ελαία ευδοκιμεί εις πάντα τα  εδάφη πλήν των λίαν αμ
μωδών καί των λίαν υγρών, άλλ’ έχει ανάγκην κλίματος εύ
κρατου, διό θάλλει ιδίως εις τά  παράλια τής Μεσογείου, τής 
Ερυθρές και του Εύνείνου. Έκεϊθεν είσήχθη και εις άλλους 
τόπους.Τάς αυτοφυείς (άγριελαίας* κ ο τ  ί ν ο υ ς) σήμερον με
ταβάλλει ό άνθρωπος εις ήμερους δ ι’ ενοφθαλμισμού, αλλά, πριν 
φανή ή ήμερος, δια πολλών αγώνων και πολλής περιποιήσεως 
κατώρθωσεν ό άνθρο>πος νά έςευγενίσνι τήν κ ό τ  ι ν ο ν, ώς 
διά πολλών κόπων μετεποίησεν εις άχράδα, πάράγουσαν ευώδη, 
μεγάλα καί ευχυμα αχλάδια, τήν άγριογκοριτσίά.

Τίνας ώφελειας παρέχει τώ άνθρώπψ ή ελαία ;
Τό ξύλον τής ελαίας είνε στερεόν, πυκνόν, εύκατέργαστον 

καί χρησιμοποιείται εις τήν ξυλουργικήν. Οί λεπτότεροι κλάδοι 
χρησιμοποιούνται ώς καύσιμος ύλη. Τά φύλλα τρώγονται υπό 
των κτηνών. ιΟ καρπός τή φροντίδι του ανθρώπου, διατηρού
μενος επί έτος καί πλέον τρώγεται, εκ δέ τής σαρκός αύτοΰ έκ- 
θλίβεται έλαιόλαδον. Τά μετά τήν εξαγωγήν του ελαίου υπο
λείμματα ή στέμφυλα τής ελαίας εις πολλά' μέρη χρησιμοποι-
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εύνται ώς τροφή χοίρων. Α λλά  ταΰτα περιέχουσιν είσέτι άρκβ- 
TV)V ποσότητα ελαίου κατωτέρας ποιότητες. Τούτο αποχωρίζε
τε» έν είδικοϊς έργοστασίοις ( β ι ο μ η χ α ν ί α  τ ω ν  έ. 
λ α ε ε π υ ρ η ν ω ν )  καί χρησιμεύει κατά μέγα μέρος πρός 
κατασκευήν σάπωνος. Τά μετά τον άποχωρισμόν καί τούτου του 
όλαίευ υπολείμματα χρησιμοποιούνται ώς καύσιμος ύλη έν τοϊς 
χωρίεις καί τοΐς έργοστασίοις δύνανται δε καί ώς λίπασμα έ- 
λαιοδένδρων νά χρησιμοποιηθώσι.

*0 διδάσκαλος, ό έν έλαιοφόροις έπαρχίαις διδάσκων, δράττεται 
τών παρουσιαζομένων ευκαιριών,όπως διδάσκτρ τούς μαθητά, καί 
τούς γονεΐςαύτώνότι αί έλαΐαι πρέπει νά συλλέγωνται διά της 
χειρός και όχι νά καταρρίπτωνται διά ραβδισμού καί ότι πρέπει 
νά συλλέγωνται πρίν ώριμάσωσιν ένηλώς καί άρχίση ηρυτίδωσις 
αυτών 1) διότι αίμή εντελώς ώριμοι περιέχουσι περισσότερον καί 
καλλιτέρας ποιότητος ελαιον(άγουρόλαδο) 2)διότι δεν εξαντλείται 
ματκίως τά δε'νδρον, διατρεφον τον καρπόν επί μακρότερον χωρίς 
νά ώφελήται έκ τούτου ό ιδιόκτητης. Άπ'έναντίας άν ένωρίτερον 
απαλλαγή τόδένδρον τού καρπού κατά τό τρε'χονετος,άφΟονώτερον 
•ανθηστ) κατά τό επόμενον 3) διότι οί έν τω καρπφ κατά τύχην 
ευρισκόμενοι σκωληκες κχταστρε'φονται υπό τούς λίθους τού ελαιο
τριβείου πρίν προξε-.ησωσιν είς αυτόν μεγαλειτέρζν βλάβην, η 
χρίν μετζμορφωθώσι καί έναποθε'σωσι τον γόνον αυτών. Δεν πρέ
πει δε διά ρζοδισμών νά* τινάσσωνται αί έλαΐαι, διότι καί ό 
καρπός πληγώνεται καί χειροτερεύει ούτως ή ποιότης του ελαίου, 
καί πολλοί νεαροί β'.αστοί καταστρε'οοντκι. Α λλά διά νά είνε 
δυνατή καί εύκολος η διά της χειρός συλλογή τού καρπού, πρέ
πει τό δένδρον νά κλ/.δεύεται ούτως, ώστε νά διατηρήται χα 
μηλόν (ούτω δε προφυλάσσεται καί άπό τών άνέμων εύκολώτε- 
ρον) καί νά έχτρ τό σύνολον τών κλάδων σχήμα ποτηρίου διά της 
άφαιρέσεως τών εσωτερικών κλάδων. Αί έλαΐαι πρέπει νά έκθλί- 
βωνται ευθύς μετά την συλλογήν, καί όχι όταν άρχίστρ ή σηψις 
αυτών ώς συνήθως γίνεται, εί δέ δυνατόν καί νάφαιρηται ή σάρξ 
άπό τού πυρήνες, καί τό τϋς σαρκός ϊλαιεν νά έκθλίβεται χω -
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ριστά, διότι τό τοί> άρ.υγδάλου(στ6ρμ,<κτος)ίλ«ιον ειν* κκκοχυμον..
Δβνδρον {jtiyee ώς η έλκία κατά φυτικόν λόγον έξαντλίϊ τό. 

έδαφος καί $χ«ι ανάγκην συχνής λιπάνσβως. Τά καταλληλότατα, 
διά την ελαίαν λιπάσματα εΐνβ τά  φυτικά καί τά  ανόργανα π .χ . 
χόρτα, φύλλα, άχυρα, έξαλριυριτρ.€να φύκη, στέμφυλα οινο
ποιείων καί έλαιοποιείων, άσβεστος, τέφρα ξύλων. Έ ν  Ίταλίοε. 
λιπαίνουσι τάς ελαίας διά ρακών ριαλλίνων πετρελαίιρ (άκαθα- 
ρίστιρ) βεβρεγμένων. Ταΰτα συντελουσιν εις την καταστροφήν 
είδους σκωλήκων έν τώ έδάφει διαχειρκκζόντων, καταστρεπτικω- 
τάτων είς την ελαίαν.

π η  m m
Έ κ της ελαίας, του καρπού του έλαιοδένδρου^ έξάγομεν έ-*· 

λαιον (έλαιόλαδον)- ώς έκ της σταφυλής έξάγομεν γλευκος; Άλλ* 
ίνφ πατοΰντες τ :<ς ραγας των σταφυλών έξάγομεν τό γλευκος, 
διά την εξαγωγήν του ελαίου απαιτείται πίεσις ισχυρότερα καί.
ίδιον μηχάνημα. Δια τ ί ; .......Είνε έξ ίσου μαλακή η σάρς τής
σταφυλής και η-τής ελαίας Υποβάλλονται λοιπόν αί I-
λαϊαι εις την πίεσιν βαρείας πέτρας· ( Ό  δημοδιδάσκαλος οφεί
λει νά επίσκεφθή έλαιοτριβεΐον καθ’ δν χρόνον γίνεται έν αύτώ 
εκ&λιψις ελαίου, άλλως αδύνατον νά περιγράψ·* διά ζώσης τον 
τρόπον, καθ’ δν γίνεται αύτη).

Ώμιλήσαμεν περί του τρόπου τής έκθλίψεως τού ελαίου. Θά 
δμιλήσωμεν περί των ιδιοτήτων καί τής χρήσεως αυτού.

(Δεικνύονται έν ύελίνοις φιαλιδίοις ελαιον τής ΙΙροβιγκίας (et 
δυνατόν) ελαιον ελληνικόν εξ αώρων ελαίων (άγουρόλαδο), ελαιον 
κοινόν εελημμένον'άπό των άνωτέρων στρωμάτων του έν μεγά- 
λφ έλαιοπ^Οαρίφ ή δεξαμενή περιεχομένου καί άλλο είλημμένον 
από των κατωτέρων στρωμάτων, ένθα άφθονον ίζημα (μούργα^ 
υπάρχει. Τό πρώτον εινε χρυσοκίτρινον, τό τελευταίον σκοτει
νόν, τά  άλλα σχεδόν πράσινα).

Τίνα οσμήν εχει τό ελαιον (Οι μαθηταί όσφραινομενοι.



πείθονται $rt τό τ ίς  Προβιγκίας καί τό  έξ άωρων ελαίων είνε- 
σχεδόν άοσμα). Τό ελαιον έχει ίδιαν οσμήν, ασθενή μεν τό κα
λής ποιότητος, ίσχυρκν δέ τό κακής ποιότητος. ί ία %  υμόν ίδιον 
(γεϋσιν) Ιχει. “Οσψ περισσότερον αισθάνεται ό γευόμενος του ε
λαίου τόν χυμόν, τόσιρ κατωτερας ποιότητος είνε. Τό ελαιόλα
δου πρέπει νά είνε,ώς τό ε(ς πόσιν χρησιμευον ύδωρ, άοσμον καί

ΓΙαρα βάλω μεν τό βάρος του ελαίου προς τό του ύδατος. 
(Ζυγίζουσι δι’ ακριβούς καί ευαίσθητου ζυγού φιαλίδιον πλήρες 
ύδατος πρώτον καί πλήρες ελαίου ύστερον). Βλέπετε δτι είνε ε
λαφρότερου τοϋ ύδατος. Διά τούτο άν χύσωμεν ελαιον είς άγ. 
γείον περιεχον ύδωρ, όσον καί άν άναταράξωμεν τα υγρά αυ
τά, μετά μικρόν αποχωρίζονται καί έπιπλε'ει του ύδατος τό 
ελαιον. ■·

* ϊδομεν ότι μετέ τού ύδατος δεν αναμιγνύεται* δεν διαλύε
ται είς αύτό. *Ας δοκιμάσωμεν διά τού οινοπνεύματος......... *Ας
δοκιμάσωμεν καί διά του αίθέρος.......(Τά ακίνδυνα ταυτα πει
ράματα έκτελούσιν οι μαθηταί παρόντος τού διδασκάλου,καί διά 
προτάσεων έςαγγέλλουπ τά πορίσματα τής παοατηρήσεως).

Έ άν χύσωμεν σταγόνας ύδατος είς παροψίδα πηλίνην κ 
σταγόνας ελαίου είς άλλην έκ τής αυτής ύλης, π α ρ α τ η -  
ρ ο ϋ μ ε ν, δτι τό ελαιον δεν ξηραίνεται, δεν μεταβάλλεται είς 
ατμόν ώ; μεταβάλλεται τό ύδωρ. (Καί περί Ίτούτου μ ε τ ά  
π α ρ  α τ ή ρ η σ ι ν  πρέπει νά βεβκιωθώσιν οί μαθηταί.)

Τό ύδωρ μεταποιείται ταχύτερου είς ατμόν, άν αύξηθή πολύ 
ή θερμοκρασία καί βράση. Τό ελαιον οΰδε κατ’ αυτόν τόν τρό
πον μεταβάλλεται είς ατμόν τό ελαιον δεν είνε επιδεκτικόν ,
βρασμού. Τ ί γίνεται δε όταν αύξηθή πολύ ή θερμοκρασία
_ /
Τό ελαιον είναι σώμα σύνθετον καί γίνεται άποσύνθεσις των συ
στατικών του, όταν ύπερθερμανίή. ΙΙαράγεται δέ τότε αέριον 
δύσοσμον, τό όποιον αίσθανόμεθα, Ιταν σβέσωμεν λυχνίαν φωτί- 
ζουσαν διά καύσεως ελαιολάδου.

Τό ελαιον καιομενον παράγει φλόγα λαμχράν. “Ισως εΐδετε.



— 298

πώς.φλέγεται τό εντός τηγανιού, επί πυράς ευρισκομένου,ελαιον. 
!E?ve Ολη εύφλεκτος. .

Εϊνε ^ ν τ ο τ ε  ρευστόν τό ελαίαν Ένθυμεΐσθε άν είδβτε 
4ν ώργ χειμώνος παγωμένον ύδωρ χωρίς νά είνε παγωμένον χχ\
τό ελαιον;.......  ’Αλλά ελαιον θά είδετε πάντως παγωμένον ενώ
τό ύδωρ διετηρεϊτο έν καταστάσει ύγρ^* τοΰτο σημαίνει ό'τι διά 
νά παγώστρ τό ύδωρ πρέπει τό ψύχος νά είνε μεγαλείτερον, if 
θερμοκρασία νά καταβη περισσότερον άφ’ δσον καταβαίνει διά 
νά παγώσγ, τό ελαιον.

Εΐπομεν δτι ελαιον έν παροψίδι εκτεθείμένη είς τόν αέρα δεν 
ξηραίνεται. Γίνεται δμως ταγγόν διά της μετά του άέρος μα- 
κράς δπως δήποτε επαφής. (Την διά της λέξεως ταγγός δηλου- 
μένην έννοιαν πρέπει ν ’ άποκτήσωσιν οί μαθηταί διά τής γβύ— 
τέως ουσιών ταγγών καί όχι διά περιγραφής ύττο του διδασκά
λου γινομένης).

Θά χύσωμεν όλίγας σταγόνάςέλαίου είςμικρόν πήλινον άγγεΐον 
και όλίγας είς άλλο χαλκουν. Μ ετολίγας ημέρας θά ένθυμηθήτε 
νά παρατηρήσωμεν άν θά εχνι έπελθει άλλοίωσις εις τό ελαιον καί 
τά  αγγεία.

Ψηλαφήσατε τής έπιφανείας τής μάρμαρίνης αυτής 
πλακός, τοϋ κλειδιού τούτου κτλ. διά των δακτύλων. Έ-* 
πιχρ’.σατε ταύτας δ ι’ ελαίου καί έπαναλάβετε την ψηλάφησιν.. . .  
Ευρίσκετε διαφορά» ; . . . .  Ή  έπιφάνεια σωμάτων μή άπορρο- 
φώντων εύκολους τό ελαιον, άλειφομένη δι’ αυτού, γίνεται ολι
σθηρά. Οί άνθρωποι χρησιμοποιουσι τό ελαιον εις έπίχρισιν δ ι’ 
αύ^οϋ του σώματος των παλαιστών παρά τοΐς άρχαίοις* εις επί- 
χρισιν του άξονας τών τροχών τών άμ,αξών καί πολλών άλλων 
μηχανημάτων, ινα κωλύηται ή ισχυρά προστριβή καί ή έκ ταύ- 
της άνάπτυξις θερμότητος* είς λίπανσιν τροφών, ώς ύλην 
φωτιστικήν, είς κατασκευήν σάπωνος, αλοιφών, εμπλάστρων..

Ε λα ιον  έκθλίβεται εκ σπόρων σιςσάμου, λίνου, μήκωνος, εξ 
Αμυγδάλων κλπ.
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rum ορθή, mm,  0 2 m
Ένωσον διά γραμμής δύ· σημεία επί του πίνακος ευρισκό

μενα τό Α καί τό Β .,.,Δ έν  είνε δυνατόν νά ενωθώσι τά δύο αύ- 
τk  σημεία καί δι* άλλων γραμμών ; .. . .  (Χαράσσονται διάφοροι 
καμπύλαι καί κεκλασμέναι γραμμαί ένοΰσχι τό Α κ α ί  τό Β χα- 
ράσσονται δ ’ υπό των {/.«θητών η εν ανάγκη ύπό του διδασκά
λου). Τις είνε ή βραχυτάτη πασών, δσαι δύνανται ν’ άχθώσιν 
από του Α είς ιό  Β Αυτή λέγεται ε υ θ ε ί α .  Χαράξατε'
καί άλλας ευθείας επί τοϋ πίνακος μεταξύ ά'λλων σημείων.........
Δείξατε ευθείας ίπί του πατώματος, της τραπέζης, του πίνα
κος, τών τοίχων τής αιθούσης κτλ. ΓραμμαΙ όχι ευθεία; ούτε Ιξ 
ευθειών συγκείμενα; καλούνται κ α μ π ύλ α ι. Μεταξύ δύο ση
μείων δυνατόν ν ' άχθώσι πλείονες τής μιάς καμπύλαι (ευθεία 
μία ικόνη). Ενώσατε τό Α καί τό Β διά καμπύλών. Δείξατε 
γραμμάς καμπύλας(στόμι« φιάλης, μελανοδοχείου, άκρα ονύχων), 

’Από ενός σημείου Α χαράξατε δύο διαφόρους ευθείας. Αί 
δύο αύται ευθείαι ΑΒ καί ΑΓ, αί έχουσαι εν μόνον κοινόν σημεΐον 
το Α, άποτελούσι γωνίαν. Τό σημεΐον Α λέγεται κορυφή τής 

; γωνίας. Αί εύθεΐαι ΑΒ και ΑΓ πλευραΐ τής γωνίας.
Χαράξατε εύθεΐάν τινα, τήν ΑΒ. ’Από τού ετέρου τών &- 

κρ*ον τού Α, χαράξατε άλλην ευθείαν, τήν Δ Γ  Έσχηματίσθη 
γωνία ή ΓΑΒ. ’Από τού αυτού σημείου Α χαράξατε άλλην, ί
ση* τή ΑΓ, τήν ΑΔ. Σχηματίζεται δΓ αυτής και τής ΑΒ νέα 
γωνία, ή ΔΑΒ. Ή  μία τούτων τών γωνιών π ε ρ ι έ χ ε ι τ ή ν  
ά λ λ η ν ,  είνε επομένως μ ε γ α λ ε ι τ έ ρ α .  Ιυίς τ ί λοιπόν 
«ποβλέποντες όνομάζομεν μικράν ή μεγάλην μίαν γωνίαν ;····· 
Είς τ* μήκος τών πλευρών Βεβαίως όχι, αφού αί δύο γω- 

. νίβε ΔΑΒ καί ΓΑΒ ίχονσιν ίσας πλευράς καί έν τούτοις ·ϊνβ ή 
μεγαλειτέρα τής άλλης. (Ό  διδάσκαλος χαράσσει γωνίαν
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' 10 η 20 μοιρών καί άλλην 8 0 — 9 0 .Τής (ακροτέρας άπό σκοπού, 
οά πλευραί εινε μακρόταται, τής μεγαλειτέρας βραχεΐαι. Έρωτδί 
δέ τούς μαθητές τίς των δύο γωνιών είνε μικρότερα, και διδά
σκει, ότι πρός έκτίμησιν τού σχετικού των γωνιών αυτών μεγέ
θους πρέπει νά τμηθώσιν οά τέσσαρες πλευραί εις ισην από της 
κορυιής άποστασιν καί τότε νά παρατηρηθώ το ά ν ο ι γ μ α 
των πλευρών εκατέρας, τό πλάτος τών γωνιών. ’Αφού καλώς 
νοήσωσιν οι μαθηταί που συνισταται η άξια της γωνίας, είνε δέ 
τό πράγμα όχι ευκολον γράφει ί  διδάσκαλος γωνίας μικρόν α π ’ 
'άλληλων διαφερούσας, ϊνα άσκηση τούς μαθητάς εις την διάκρι« 
σιν τών μεγαλειτέρων από τών .μικρότερων)*

• Εϊπομεν ότι, άν από τού άκρου μιας ευθείας φέρωμεν άλλην 
ευθείαν, σχηματίζεται διά τών δύο εκείνων ευθειών γωνία. Αλλά 
καιάπό οίουδήποτε σημείουεύθείας άν φέρωμεν άλλην ευθείαν,γωνία 
σχηματίζεται.Αάβωμ,εν την ευθείαν Α Β.Άποτινος τών σημείων 
αυτής,τών κειμένων μεταξύ τών δύο άκρων φέρωμεν προς τά  άνω 
η πρός τά  κάτω άλλην εύθεϊαν π .χ . άπό του σημείου Γ φέρω
μεν την ΓΔ. ΓΙόσαι γωνίαι εσχηματίσθησαν ; ....... Όνόμασυν
α ύ τά ς ..,,. Ποια τών δύο είνε ή μεγαλειτέρα Διά τί νομί
ζεις αυτήν μεγαλειτέραν ; .......  Δεν είνε δυνατόν νά εινε ίσαι
*Αν ή ΓΔ δεν ήτο τόσον πλαγία, άν ήτο μάλλον όρθια, η με
ταξύ τών δύο γωνιών άνισότης καί διαφορά δεν θά ήτο μικρότε
ρα ; .......  Ύποθέσωμεν δτι ή ΑΒ δεν συναντ^ την ΓΔ εις τό ά-
κοον αυτής Γ , άλλ’ εις τι άλλο σημεϊον αυτής, κείμενον μεταξύ* 
του Γ καί του Δ δτι δηλ. αί εύθεϊαι ΑΒ καί ΓΔ τέμνονται ώς 
τεμνονται αί σχηρ,ατίζουσαι τό γράμμα X γραμμαί. Πόσαι γω- 
νίαι σχηματίζονται τότε Όνόμασον. χωριστά έκάστην τών
τεσσάρων τούτων γωνιών.... Αί τέσσαρες αύται γωνίαι εχουσι 
κοινήν την κορυφήν καί εινε κατά ζεύγη ίσαι ή πάσαι προς άλ- 
λήλας ϊσαι. Έ ά ν  είνε καί αι τέσσαρες ί'σαι λέγονται ό ρ I α ί. 
Αί άποτελουσαι εκάστην τών ορίων γωνιών πλευραί λέγονται 
κ ά θ ε τ ο ι .  *Αν άπαλείψωμεν τήν μίαν τών πλευρών μιάς 
τών 4 ορθών γωνιών, υπολείπονται δύο όρθαί γωνίαι. *Αν άπα-
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λείψωμεν τ ίς  δύο πλευράς μιάς των 4 όρθών γωνιών, ύπολεί-; 
πεται μία όρθη γωνία. .
Γράψατε ορθά; γω νίας..... Δείξατε όρθάς γωνίας επί του πίνα- 
χβς, της τραπέζης, τών φύλλωντοΰ βιβλίου. του πατώματος; 
των .τοίχων, τών ύελοπινάκων. Χαράξατε καί επί του εδάφους 
ορθήν γω νίαν....\ Τούτο είνε δυσκολώτερον* βραδύτερον θά δι- 
δαχθητε πώς χαράσσονται όρθαΐ ακριβώς γωνίαι. Επιθέσατε 
γωνίαν ορθήν επ’ άλλης ορθής π .χ . μίαν τών ορθών γωνιών 
φύλλου χάρτου επί τών 4 άλληλοδιαδόχως ορθών γωνιών τού 
πίνάκος, της τραπέζης, του υελοπίνακος. Βλε'πετε δτι είνε πά- . 
σαι Γσαι.

Γωνία μεγάλειτέρχ δρθης λε'γεται α μ β λ ε ί α .  . Γράψατε 
άμβλεΐαν γωνίαν.... Είνε δυνατόν ν ’ άπομακρύνωμεν άπ’ άλλη- 
λων δύο δακτύλους της χειρός, ώστε νά σχηματισθη α μ 
β λ ε ί α  γωνία ; .......  Έ π ί τόσων σκευών ειδομεν όρθάς γωνίας*
βλέπομεν επ’ αυτών και αμβλείας ; .......

Γωνία μικροτέρα όρθης λέγεται ο ξ ε ί α  γ ω ν ί α .  Γρά
ψατε όξεϊαν γωνίαν.......Χωρίσατε ορθήν εις δύο, τρεις, τέσσχρχς
οξείας.......Χωρίσατε άμβλεΐαν γωνίαν εις μίαν όρθήν καί μίαν
όξεϊαν....V Είνε δυνατόν νά διαιρεθή ή αμβλεία είς πλείονας της 
μ,ίΧ; όρθάς γωνίας ; . . . .  Εις πλείονας της μι*ς οξείας γω νίας;... 
’Αμβλεία δύναται νά περιλαμβάνη αμβλείας ; . . . .  ’Οξεία δύνα-
ται νά περιέχω άξείας ; .......  *

"Εν φύλλον χάρτου έχει 4 γωνίας όρθάς. Κόψατε αύτό είς - 
τό μέσον ούτως, ώστε νά σχηματισθώσι καΐ.νέαι όοθαί.......  Ού
τως, ώστε νά σχηματισθώσιν όξεΐαι (κατά διαγώνιον).... Ούτως 
ώστε νά σχηματισθώσιν σξεϊαι καί άμβλεϊαι (St1 ευθείας ένούσης 
δύο άντικειμένας παραλλήλους, άλλα μή παραλλήλου πρός τ«ς
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Δείξατέ μοι τδ μήκος τής αιθούσης.......  Δείξατε τό πλά
τος.......Είνε ίσ α ;.... Ποία γραμμή δεικνύει τό μήκος τής τρα-
πέζης καί ποία τό πλάτος ; .......Τις είν* βραχυτέρα καί τις μα
κροτέρα Δείξατε ί'σας γραμμάς επί roO πατώματος, το ί 
φατνώματος, των τοίχων, των παραθύρων, του πίνακος, τής τρα- 
πεζής κλπ. (Τάς άντικειμένας άλλήλαις πλευράς ίν ίκάστψ πα- 
ραλ,ληλογράμμφ). Τάξατε τάς ράβδου; ταύτας κατά σειράν, την 
μακροτέραν πρό' τής βραχυτέρας.......Τάξον σύ ( ‘Ορίζει © διδά
σκαλος τόν μαθητήν) τούς συμμαθητάς σου κ α τ’ ανάστημα.......
Έ κ δυο ράβδων, δύο γραμμών κτλ. ευρίσκομεν ευκόλως τις είνε 
η μικροτέρα, άν είνε οπωσδήποτε πλησίον άλληλων και μάλιστα 
*ν εινε κινητή ή έτε'ρα τουλάχιστον καί δύναται νά π α ρ α τ  ε- 
I ή τη έτέρφ. Ωσαύτως ευκόλως διακρίνομεν τίς είν» υψηλό
τερος δύο η τριών ανθρώπων παρ’ άλλήλοις ίσταμένων: άλλ’ άν 
θέλω νά μάθω τίς εινε υψηλότερος δύο στύλων τηλεγραφικών ά- 
πεχόντωνά.τ* άλληλων και κατά πόσον είνε υψηλότερος, η άν 
θέλω.νά μάθω πόσον μακρά.εϊνε μ ί α ράβδος, μία γραμμή* 
πόσον ύψηλή είνε μία κυπάρισσος, πόσον ύψος εχει ε ί ς στύλος
κλπ τί θά κάμωμεν ; .......  Πώς θά εΰρωμεν και πώς θά όρίσω-
μεν την μεταξύ των δύο άκρων σημείων έκαστου αντικειμένου 
άπόστασιν *Αν θέλω ν ’ αντικαταστήσω έφθαρμένον μο-
λύβδινον υδροσωλήνα, πώς ·ά  ορίσω τφ  έν ’Αθήναις εμπόρω πό
σον μακρόν σωλήνα χρειάζομαι ς....... Βεβαίως δεν είναι δύσκο-
λον νά λάβω κλωστήν ίσην κατά τό μΐκος πρός τόν έφθαρμένον 
σωλήνα, την δέ κλωστήν νά έγκλείσω έν επιστολή καί γράψω 
νά μοί στείλωσι σωλήνα ισομήκη πρός την κλωστήν· ’Αλλά δύ
ναμαι και άλλο νά κάμω. Σείς πολλάκις παίζοντες αμάδας, αμ
φιβάλλετε τίς εκ δύο πλακοειδών λίθων, άνηκόντων βις διί».

7



— 303

ε*<μπαίκτορχς εινε πλησιίστερες πρός τό Ιζ άρχής ώρισμίνεν» 
οημιίον, πρός δ ρίπτονται ίλοι οί πλακοειδείς λίθοι. Τ ί κάμνετε 
•νότε,διά νά έξχκριβωθή τίς των δύο άποστάσεων, των γραμμών 
δι'ών ένοϋτχι εκχτέρχ των πλακών πρός τό κύριον σημεϊον,εΐνε 
μακροτίρα;

ΙΙώς λύουσι τήν αμφιβολίαν οι παίδες ; λαμβάνουσι ράβδον 
(συνήθως κλάδον ζηρόν δένδρου) καί δ ι’ αυτής μετροΰσι* παρα- 
βάλλουσι τό μ ή κ ο ς  τη ; μεγάλης γραμμής προς τό μ η κ ο ς 
τής ράβδον. 'Αντί ράβδου μεταχειρίζονται τον πόδα η τό υπό
δημα (τό μήκος δλδ. τούτων) ενός των παιζοντω ν. *Αν η άπό- 
στασις, ήν μετροΰσι, δεν εϊνε ακριβώς ίση πρός το πενταπλά
σιον, εζαπλάσιον κλπ. τής ράβδου, άλλ’ άπομένν) καί τι μί-- 
ρος μικρότερον τοϋ όλου μήκους της ράβδου η τοϋ ποδός η τον 
Αποδήματος, διά νά όρισθή καί ταύτης της ύπολεκρθείσης μ ι
κρές γραμμής τΑ μήκος, λαμβάνουσι μικρόν τ ι ζυλάριον (η τό 
χάχος ένος δακτύλου τής χειρός) καί δ ι ' αυτού μετροΰσι. Διά 
νά ορισθή λοιπόν μ ή κ ο ς  τι παραβάλλεται χρός άλλο μ ή
χ ο ς .  Τό μικρότερον μήκος, τό όποιον χρησιμοποιείται διά νά 
όρισθή -.ο μεγαλείτερον, όνομάζομιν μ ο ν ά δ α .  (1) Ούτω δύ
ναμαι καί εγώ νά λάβω κλωστήν όχι πολύ μακράν, ϊσην π. χ . 
χρός τό μήκος του πίνχκος καί πρός ταύτην νά παραβάλω τό 
μήκος τοΰ έφθαρμίνου σωλήνος. εγκλείων δέ την κλωστήν Ιν έ- 
χιστολή νά γράψω, ότι έχω ανάγκην σωλήνος δεκάκις ή ε(κο
νάκι; μακροτίρου.

Εϊνε δυνατόν νά άποφύγω την άποστολήν τής κλωστής,τής 
μονάδος, καί νά γράψω νά στείλωσιν άπλώς σωλήνα Ιχοντα μή
κος δεκαπλάσιον ή είκοσαπλάσιον ; . . .

*Αν Ιγνώριζεν ό εν Άθήναις έμπορος, πρός Αν γράφω, τό 
μήκος τής βακτηρίας μου, δέν θά ήτο-περιττή ή χρήτις άλλης 
μονάδος παρά ταύτην;Δέν θά ήρκει νά παραγγείλω σωλήνα δε-

(!)  Σημ. Βρατύτερον 0α μκ^ωσιν *? μαόηταί Ατι  ̂ καί μικρότερον 
τής μοτκίος ποσόν όρίζεται παραβαλλόμενο» πρός μέρος τής αρχικής 
μενίΐες·
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-χκπλάσιον ttflcrά το [χήκος η είχοσχπΧ%νιον της βακτηρίας 
Ή  ανάγκη λοιπόν έδίδαξε τούς ανθρώπους νά όρίσωσι μονάδα 

'.μήκους κ α τ ά  σ υ ν θ ή κ η ν  δλδ. νά συμφωνήσωσι πρός άλ- 
ληλους περί του [Αηκους, το όποιον θά ελάμβανον ώς μονάδα. 
"Εκαστος λαός ειχεν ιδιαιτέραν (Αρνάδα μήκους και ιδιαίτερον 
όνομα, οί δ ’ άνθρωποι έχρησιμοποίηίταν κατ’ άρχάς ώς μονά
δας μήκους τό άνοιγμα των σκελών του * άνδρός κατά την πο
ρείαν (βήμα), τό άνοιγμα τών χειρών (όργυιά), τήν σπιθαμήν, 
τό μήκος της χειρός (και σήμερον έτι εις πρόχειρον μέτρησιν υ
φάσματος γίνεται χρήσις τής μονάδος ταύτης) "ό πάχος του 
δακτύλου, τό μήκος του ποδός κ τ .τ .  Ά λ λ ’ επειδή διά τοιούτων 
μονάδων δεν ώρίζετο α κ ρ ι β ώ ς  τό μήκος (Διά τ ί ; . . .)  πα- 
ρεδέχθησαν μονάδας ακριβώς ώρισμένας κατά συνθήκην. Εις 
την χώραν ημών γνωρίζετε οτι πρός μ,ε'τρήσιν υφασμάτων γίνε
ται χρήσις του π ή χ  ε ω ς. Α λλά πρέπει όλοι νά συντελεσω- 
μεν, κατά δύναμιν έκαστος, ν ’ άντικατασταθή, ό νυν έν χρήσει 
πήχυς διά του λεγομένου β α σ ι'λ  ι κ ο ΰ π  ή χ  ε ω ς , δστις 
εινε ΐ'σος πρός τό γαλλικόν μέτρον καί του οποίου γίνεται χρήσις 

.εις όλους τούς πολιτισμένους λαούς. *0 διδάσκαλος γράφει επί 
του πίνκκος εύθεϊαν. μήκους ενός μέτρου) ‘Ίδετε τί μήκος έχει ό 
βασιλικός πήχυς. "Ιδετε καί ράβδον ενός μέτρου ή ενός β. π.
Οί τέκτονες καί άλλοι τεχνΐται, συχνά ευρισκόμενοι εις την ά 
νάγκην νά-μετρώσι σανίδας κ.τ.τ.*φέρουσι μεθ’ εαυτών μέτρον, 
τό όποιον διά την ευκολίαν πτύσσεται καί αναπτύσσεται.(Δεικνύε
ται τό παρά τοΐς. ξυλουργοΐς έν χρήσει ξύλινον μέτρον καί ή 
ταινία, ής χρήσιν ποιούνται συνήθως οί ράπται). Προσπαθήσατε 
νά εντυπώσετε εις τον νουν σας τό μήκος τούτο τό ’ίσον ένί βα- 
σιλικώ πήχει. "Ας χαράξιρ έκαστος υμών επί του εδάφους γραμ
μήν Ινός μέτρου. *Ας κόψ.γ)Λέν τεμάχιον στάγγου, μίαν ράβδον 
κλπ. Χαοάςατε γραμμήν δύο μ,έ'.ρων... Είπατε ποσών μέτρων 
εινε εκείνη ή γραμμή...πόσων μέτρων ή μεταςύ εκείνων τών δύο 
σημείων άποστασις...

( ’Ελέγχεται εκάστοτε διά π  ρ α γ  μ α τ  ι κ ή ς μετρήσεως 4ί
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ητώ ν αποστάσεων έκτίμησις. Ί'ποχρεούται δ ’ άπό του μαθή
ματος τούτου καί έζή; νά φέρη έκαστος μαθητής εν μέτρον, 
οΐα τά των τεκτόνων, καί εν δεκάμετρον έκ σπάγγου. Ταινίας 
λευκής τεμάχια προσδεδεμένα είς τά προσήκοντα σημεία, φέ- 
ρουσι κεχαρχγμ.ένους τούς άριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 , καί 
9. Έ κ χσ τ ος των μαθητών κατασκευάζει τό δεκάμετρον τ ο υ ,  
fcv δ* είνε επιτήδειος, και τό μέτρον το . υ.) Μετρήσατε τό μή
κος καί τό πλάτος του δωματίου... Βλέπετε ότι εύρισκόμεθα 
είς την ά 'άγκην νά μεταχειρισθώμεν κ α  i μικροτέρχν μονάδα, 
όπως οί παίζοντες πκΐδες, ών τό παράδειγμα «μνημόνευσαμεν ; 
Ό  βασιλικός πήχυς ή τό γαλλικόν μέτρον, τό όποιον μεταχει
ρίζονται οί πολιτισμένοι λαοί ώς μ,ονάδα μήκους, διαιρείται 
είς δέκα ίσα μέρη καί ονομάζεται έκαστον τούτων δ έ κ α τ  ο ν 
του μ έ τ ρ ο υ  ή ύ π ο δ ε κ ά μ ε τ ρ ο ν .  Μετρήσατε 
λοιπόν τό μήκος της αιθούσης διά του μέτρου καί τό ύπολειπό- 
μενον μέρος διά τού υποδεκάμετρου. ~

Μετρήσατε του θρανίου το μήκος καί τό πλάτος... Μετρή
σατε ό εις τού άλλου τό ανάστημα,.. Πλάτος καί μήκος του 
πίνακος. Πώς θά μετρήσωμεν τό ύψος τής αιθούσης ; (Διά κα
λάμου ή μακρού τεμαχίου ζύλ ου μετρουμίνου ύστερον διά τοΰ
Β. π).

Δ ι’ ένδυμά τι ενός μαθητου έχει ό ράπτης ανάγκην υφά
σματος ενός μέτρου. ΙΙόσων μέτρων έχει ανάγκην δι’ ό'μοικ εν
δύματα τριών ίσων κατά τό ανάστημα μαθητών;... Έ άν έ'χη 
ανάγκην 2 μ. υφάσματος.δι’ ένδυμα τού Γ. πόσα άπαιτούνται 
διά τ* 'ενδύματα αυτού τού Γ και τ ,ΰ  Δ καί τού Κ ; καί
πόσα δια τά των δύο τελευταίων ;

Μετρήσατε . καί σημειώσατε εν τφ  σημειωματαρίψ σας τό 
μήκος τής σκιά; τού τηλεγραφικού στύλου εις τάς 6 ,καί 10 π. μ· 
τή μεσημβ.ι^. είς τά ; 2, 3 καί 6 μ. μ . Θά έπανχλαμβάνω- 
μεν τάς μετρήσει; κατά τ  ς αυτά; ώρας τρις τού μηνός (τή 
τη 10η καί τή 20η) καί θά σημειώμεν εκάστοτε τό μήκος <Μύ
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στύλου (Οι μαθηταί όρίζουσι κατά τινας μήνας δεν είνε δυνατός 
νά μετρηθήή σκιά τή βν) ώροε π. μ. και μ. μ.)

' . ' ' " ■ *

H IP J ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ?
: Διά νά έκτιμήσωμεν τό βάρος ενός σώματος παραβάλλομε* 

αυτό πρός άλλου σώματος βάρος π .χ . τό βάρος άμνοΰ προς τό. 
βάρος οκάς. Διά νά έκτιμήσωμεν τό μήκος μιάς γραμμής (άπο- 
στάσεως σημείου άπό σημείου) ή μακρού οπωσδήποτε σώματος, 
(σύρματος, ταινίας, σωλήνος,, υφάσματος), παραβάλλομεν πρός 
τό μήκος άλλου σώματος (τού κοινού ή του βασιλικού πήχεως,. 
τής σπιθαμής κλπ). Διά νά εκτιμησωμεν ή μετρήσωμεν επιφά
νειαν (γνωρίζετε δ’ οτι ή · επιφάνεια έχει μήκος κα'ι πλάτος)- 
πρεπει νά μεταχειρισθώρ.εν ώς μ ο ν ά δ α  επιφάνειαν άλλην. 
Ούτω Θά εύρωμεν, οτι ή επιφάνεια ενός μεγάλου φύλλου (κόλ
λας) χάρτου είνε τετραπλάσία φύλλου του τετραδίου σας. Πώς 
θά. μετρήσωμεν Πώς μετροΰμεν γραμμήν, επί του εδάφους 
κεχαραγμένην, διά του βασιλικού πήχεως Ααμβάνομεν τόν 
Β. π. επιθετομεν τό διά τής άριστεράς ημών κρατούμενον άκρον 
αυτού είς τό αριστερά ημών άκρον τής γραμμής και εκεί, οπού 
φθάνει τό άλλο άκρον του Β. π. χαράσσομεν, ώς διακριτικόν 
σημεΐον, μίαν γραμρ,ήν. Είς τό σημεΐον εκείνο επιθετομεν πάλιν 
τό διά τής άριστεράς ημών κρατούμενον άκρον τού Β. π. καί έ- 
κεΐ,δπου φθάνει τό διά τής δεξιάς κρατούμενον άκρον, χαράσσο
μεν πάλιν μίαν γρα μμ ήν καί ούτω καθεξής. Κ αθ’ ομοιον τρό
πον περίπου Θά έπιθε'σωμεν την επιφάνειαν, ήν ώς μονάδα με- 
ταχειριζόμεθα, τό εκ του τετραδίου φύλλον, επί τής μετρουμέ- 
νης έπιφανείας, άρχίζοντες άπό μιάς γωνίας καί προσόχοντες ώ
στε νά συμπίπτωσιν αΐ δύο πλευραί τής μονάδος προς τάς δύο 
πλευράς του μεγάλου φύλλου τρΟ χάρτου. Σημειουμεν διά δ ύ ο  
ευθειών τό υπό τή'ς μονάδρς καλυπτόμενον τμήμα τής μετρουμέ- 
νης έπιφανείας. Επιθετομεν έκ νε'ου την μονάδα επί τής έπιφα-
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γειας, κατά το συνεχόμενον τώ πρό μικρού άποκκλυφθέντι τμ ή - 
ματι μέρος, <ιαί ούτω χωρουμεν μέχρις ού καλύψωμεν κατά 
σειράν δλην την επιφάνειαν διά τής μονάδος ημών (του έκ του 
τετραδίου φύλλου). Ούτω διαιρείται διά των έκάστοτε χαρκσσο- 
μενων ευθειών ή μεγάλη έπιφάνεια είς πολλάς μικροτέρας, 
εκάστη ίσοΰται προς την μονάδα.

’Αντί νά λάβωμεν ώς μονάδα τούτο τό φύλλον του χάρτου, 
δυνάμεθκ νά λάβωμεν άλλο, μικρότερον η μεγαλείτερον. Οί άν- . 
Ορωποι εϊπομεν ο τι ελαβον κ α τ ά  σ υ ν θ ή κ η ν  μέ|>ρα μή_ 
κους. 'Ομοίως κατά συνθήκην Σλάβον και μέτρα επιφάνειας. Τ- 
δετε την επιφάνειαν, την όποιαν μεταχειρίζονται σήμερον οί πο
λιτισμένοι λαοί ώς μονάδα πρός με'τρησιν επιφανειών. (Δεικνύει; 
c διδάσκαλος τετραγωνικόν μέτρον έκ χονδροχάρτου η έκ λευκο
σίδηρου κεκομμένον). Μετρήσατε διά τού Β. π. έκάστην τών 
πλευρών αύτοϋ.......  Εϊπομεν άλλοτε ότι τά  φύλλα τών τετρα
δίων και τών βιβλίων άπολήγουσιν είς όρθας γωνίας. Λάβετε έν 
φύλλον του τετραδίου καϊ διά μιάς γωνίας του μετρήσατε (δι* 
έπιθέσεως) Ικάστην τών γωνιών του εργαλείου τούτου, δΓ ού θά 
μετρώμεν τάς επιφάνειας.... Βλέπετε ότι είνε καί αί τέσσκρες 
όρθαί. Πάσα επιφάνεια τ.εριοριζομένη υπό τεσσάρων ευθειών ίσων 
πρός άλλήλας καί σχημκτιζουσών γωνίας όρθάς όνορ άζεται τ  ε- 
τ  ρ ά γ ω  ν ο ν. Τό φύλλον τού τετραδίου έχε^4 γωνίας όρθάς,
άλλ* εχει καί τάς πλευράς ϊσκς ;.......  Είνε λοιπόν τετράγωνον ;
— Ό χ ι .—  Σμικρύνατε τάς ^ιακράς, καταστήσατε αύτάς ϊσας 
πρός τάς δύο βραχείας......Ο ύτως είνε τετράγωνον.

*Αν τ, πλευρά του τετραγώνου είνε ίση πρός έν μέτρον μή
κους (Β. π .), πρός εν ύποδεκάμετρον, (1 j 10 του Β. π .), πρός ‘έν 
ΰφικχτομετρον ( ij  100 του Β. π .), πρός έν δεκάμετρον (10 Β. 
π.), ονομάζεται τετρκγιυνικον μέτρον, τετραγωνικόν ύποδεκάμε
τρον, τετραγωνικόν ύφεκκτόμετρον, τετραγωνικόν δεκάμετρον.

Χαράξατε επί του εδάφους (ή έπί τής τραπέζης) ευθείαν ενός 
Β. π. Υψώσατε είς τά δύο αυτής άκρα καθέτους, ( Ή  προμή
θεια του τεκτονικού εργαλείου του καλουμένου γωνιά, είνε ενκο-
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λοτάτη) ϊσα; πρός άλλήλας καί πρός τήν πρώτην, δλδ. ενός Β. 
π. Ενώσατε τά άκρα αυτών διά τετάρτης. Μετρήσατε καί αυ
τή ν .... *Α.·> έξετελέσθησαν ακριβώς τά  παραγγέλματά μου, θά 

. ίσουται αΰτη προς ενα Β. π. καί θά εχωμεν έσχηματισμένον τε
τραγωνικόν μέτρον. Τοΐ3 τέτραγωνικοΰ_τουτου μέτρου διαιρέσα
τε τάς πλευράς είς υποδεκάμετρα.... Ενώσατε τά επί τών αν
τικειμένων πλευρών σημεία τής διαιρέσεως δ ι’ εύθειών, τό α' 
προς τό α", τό β' προς τό β' κλπ. Τό τετραγωνικόν μέτρον εΰ- 
ρίσκεται ούτω διγρημένον εις τετραγωνικά υποδεκάμετρα. Πό
σ α ; . . . .  Κόψατε φύλλον χάρτου είς τετραγωνικόν όποδεκάμε- 
τρον.... Μετρήσατε δ ι’ αύτου ενα ύελοπίνάκα, τήν τράπεζαν, 
τόν πίνακα, τον γεωγραφικόν χάρτην..... Μετρήσατε διά τ  ο ύ- 
τ  ο υ του τετραγωνικού μέτρου τήν επιφάνειαν του πατώμα
τος,· τής αυλής, του διάδρομου....... ^Εκαστος έξ υμών νά κόψ·»}
κ α τ’ οικον έκ χονδροχάρτου-τετραγωνικόν μέτρον καί ύποδεκάμε- 
τρον καί νά μετρήσγ ακριβώς τήν επιφάνειαν τής αιθούσης, τής 
οικίας καί τής αυλής (άν είνε παραλληλόγραμμα τά σχήματα).

Δεν είνε δύσκολον νά έννοήσωσιν οί μκθηταί, δτι τών πα
ραλληλογράμμων επιφανειών ή μέτρησες δεν είνε ανάγκη νάγείνρρ 
κατά·τόν άνωτέρω έκτεθέντα τρόπον, διά διαδοχικής έπιθέσεως 
τήςμονάδος έφ’δλης τής μετρητέας έπιφανείας, άλλ’ δτι άρκεΐ νά 
μετρηθώσι δύο παρακείμεναι του παραλληλογράμμου πλευραί 
διά μ ο ν ά δ ο ς μ ή κ ο υ ς  καί οι έκ τής μετρήσεως εύρε- 
θέντες αριθμοί νά πολλκπλασιασθώσιν. Τό γινόμενον παριστ^ 
εις τ  ε τ  ρ ά γ  ω ν α τής μονάδος τό,έμβαδόν τής πρός μέ- 
τρησιν δοθείσης έπιφανείας.

Οί μαθηταί πρέπει νά έθίζωνται είς τήν άνευ μετρήσεως κατά 
προσέγγισιν έκτίμησιν μ.ήκους ευθειών καί έμβαδοΰ επιφανειών, 
νά έξελέγχωσι δ ’ ύστερον τήν έκτίμησιν ταύ;ην διά χρήσεως 

ργαλείων).
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/Μαθττά* διά τοΰ άντίχειρος καί του δείκτου βελό

νην ραπτικήν καλείται υπό τοΰ διδασκάλου νά πλησιά<$ί" άΰτήν 
είς φλόγα λαμπάδας άνημμένη;. Μετά ίκαρόν αναγκάζεται ν’ά- 
πομακρύνη αυτήν τη; φλογός η νά ρίψη κατά γη;). Διά τ ι δεν 
κρατείς την βελόνην πλησίον τής φλογος;... Μόνον τά  πλησίον 
καιομένης λϊμ,πάδ:>ς ή πλησίον πυρός ευρισκόμενα αντικείμενα 
«δυ /ατοΰμεν νά εγγίζωμεν διά τ ις  χειρός η των ποδών γυ
μνών Δέν ετυχε νά εγγίσετε σίδηρα η μάρμαρα εκτεθει
μένα εις τάς ακτίνα; τοΰ ήλίου κατά τό θέρος καί ν ’ αποσύρετε 
αμέσως ττ,ν χεϊρα Ε!νε δυνατόν νά σταθώμεν έπΓ έδχφους 
γυμνού ή διά πλακών εστρωμένου καί επί μακρόν εν ώρ^ θέρους, 
6πό των ήλικκών άκτίνων προσβαλλόμενου, άν εχωμεν γυμνούς
τούς ποδας; Διά τ ι ; ............. Τίς είνε ή αιτία τοΰ φαινομένου
τούτου

Τ ι πράγμα είνε ή θερμότη; δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν. θ ά  
ειπωμεν μόνον τινε; εινε πηγαί θερμότατο;, πόθεν παράγεται 
θερμότης καί τ ί καμνουσιν οι άνθρωποι διά νά παρουσιασθή 
θερμότη; εκεί, όπου δεν ήτο. “Οχι. Ή  έκφρασις δέν ήτο κ.
Δέν πρέπει νάλέγωμεν* «Διά νά παρουσιασθή θερμότης έ κ ε ϊ, 
ό π ο υ  δ έ ν  η τ  οιοάλλά’ «Διά ν’ αύξηθ?) ή θερμότη; του_ 
ψ υ χ ρ ό  0 νομιζομένου καί όνομκζομένου σώματος».

Έ άν σώμ.κ τ ι φ α ί ν ε τ α ι  ε ί ς  η μ ά ς  ψυχρόν, τούτο 
δέν σημαίνει ότι δεν εχει θερμότητα διόλου. Φαίνεται είς ημάς 
ψυχρόν, διότι έχει θερμότητα όλιγωτέραν τής τοΰ σώματος η
μών. Έ ά ν  νίψη τι; τάς χείράς του διά χλιαρού ύδατος καί ά
μεσα); μετά τούτο χύση έπ* αυτών ύδωρ τή ; θερμοκρασίας τοΰ 
άέρος, δηλ. έκ τόΰ περιεχομένου εν άγγείφ ευρισκομένφ έν τφ  
δωματίφ, *ώ; θά φκνή είς αυτόν τό ύδωρ ;—■ Ψυχρόν.—  Έ -
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πειδή λοιπόν τό ύδωο αυτό φαίνεται ψυχρόν, θά είπωμεν ότι 
δεν έχει θερμότητα ; . . .  ’Έ χει, αλλά όλιγωτέραν της θερμότη- 
τος των χειρών, των νιφθεισών διά χλιαρού ύδατος. Την θερμό
τητα αυτήν θά αΐσθανθή κάλλιστα ό πλύνας διά χιόνος 'πρώτον 
τάς χεΐρας και ύστερον διά τού ύδατος της λαγήνου ή τής φιά
λης. Αυτός θά εύρτρ τό ύδωρ πως Θερμόν..

*Ας έξετάσωμεν λοιπόν εις τίνας περιστάσεις· α ύ ξ ά ν ε- 
τ  α ι ή θερμότης των σωμάτων.

Γνωρίζετε βεβαίως δτι ό ή λ ι ο ς κυρίως θερμαίνει την γην 
καί τά  επί τής γής. ΓΙόθεν άλλοθεν προέρχεται θερμότης ; — 
’Από τοΰ πυρός.—· ’Αληθώς τά  καιόμενα ξύλα, οί καιόμενοι 
άνθρακες, αί άνημμέναι λαμπάδες κλπ. σκορπίζουσι θερμότητα 
είς τά  πέριξ. Διά τούτο δεν πλησιάζομεν πολύ πλησίον τής ε
στίας, άν καίωνται έν αυτή πολλά ξύλα. Διά τούτο ουδέ την 
λυχνίαν, την φωτίζουσαν τό δωμάτιον, υποφέρομεν πλησίον η
μών τό θέρος.

Τόν χειμώνα τ! κάμνουσιν οί άνθρωποι διά νά θερμάνωσιν 
ολίγον τάς χεΐράς των, εάν δεν έχω σι πυρ πλησίον των ; Προσ- 
τρίβουσιν ίσχυοίος τάς χείρας προς άλλήλας. Μόνον αί χεΐρες ά- 
ναπτύσσουσι θερμότητα διά τής προστριβής ; . . .  Ά.ν άφήσωμεν 
τό άγγεΐον, δΓ ού άντλοΰμεν ύδωρ άπό φρέατος, νά κατέλθιρ 
μετά ταχύτητος καί διελΟγι διά τής παλάμης ημών τό σχοινίον* 
άν κρατούντες διά τών χειρών σχοινίον, άνηρτημένονάφ' υψηλού 
ίημείου, άφήσωμεν τό σώμα ημών νά κατέλθη ταχέως, έγγίζν» 
δ ’ ή παλάμη ημών τό σχοινίον* άν χαλκοΰν δεκάλεπτον νόμι
σμα προστρίψωμεν ίσχυρώς καί ταχέως επί τάπητος* άν δύ* 
τεμάχια ξύλου προστρίψωμεν καθ' δμοιον τρόπον π,ιός άλλη- 
λα, αναπτύσσεται θερμότης. Τρίτος λοιπόν τρόπος παραγωγής 
θερμότητος etve ή προστριβή. "Αν δέ τά  δύο προστριβόμενα 
σώματα, ή τό έν εκ τών δύο είνε εύφλεκτον, εκ τής προστριβής 
αναφλέγεται. Γνωρίζετε τοιαύτην άνάφλεξιν ; . . . .  Καί άν κτυ- 
πώνται τά  σώματα, έπανειλημμ,ένως καί ταχέως μάλιστα, άντί
νά προστρίβωνται, παράγεται θερμ,ότης. ,Τό σιδηροΰν έργαλεΐον,

\
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δΓ ού καφές πεφρυγμένος (κκβόυρντισμίνος) κονιοποιεΐται έν 
ίγδίψ, θερμαίνεται.

Έ ν  συννεφώδει άτμοσφαίρβι πολλάκις θκ ειδετε λάμψεις συ- 
νοδευομένας ενίοτε υπό βροντών. ιΗ φλοξ εκείνη, την οποίαν 
βλέπομεν 8τχν άστράπτν), δεν κάμνει ημ5£ς νά υποΘέσωμεν ότι 
καί θερμότης άναπτύσσεται κατά την άστραπην ; . . . Μήπως δεν 
μετεδόθη πολλά ας πύρ ατό τού κεραυνού εις άλλα σώμ.κ^έ ; 
...Ε ίς  τάς πυριτχποθήκας δεν λαμβάνονται πάντα τα  δυνατά 
{Λίτρα, ί»οί μή αναφλεγώ η εύφλεκτος ύλη από κεραυνού ;

Ή  αίτια ή παράγουσα την αστραπήν λίγεται ηλεκτρισμός, 
περί αυτού Θά διδαχθήτε βραδύτερον πολλά. ,ΣήμΙρον μάθετε 
ότι ό άνθρωπος κατορθοΐ νά παράγτρ ηλεκτρισμόν, επομένως και 
θερμότητα άτό ηλεκτρισμού. Τετάρτη λοιπόν πηγή Θερμοτητος 
the ό ηλεκτρισμός.

Τό άπό τής γής πηγάζον δδωρ είνε συνήθως όχι θερμόν. 
Ά λλα καί Θερμού ύδατος ή χλιαρού πηγαί ύπάρχουσιν. Ή  ύ- 
παρςις Θερμού ύδατος έντός τής γής γέννα ττ.ν υπόνοιαν, οτι υ
πάρχει θερμότης έν τή γή. Την υπόνοιαν ταύτην μετατρε'πει είς 
βεβαιότητα ή ύπαρςις των ηφαιστείων. ’Αφού ύπάρχουσι κορυ- 
φαΐ όρε'ων φέρουσκι όπάς, άπό των οποίων εξέρχεται καπνός και 
λίθοι διάπυροι καί άλλαι ούσίαι φλεγόμεναι, υπάρχει αμφιβολία 
i n  εντός τής γής υπάρχει θερμότης μεγάλη Πέμπτη πηγη 
θερμό ιητος χύτη.

’Εάν επί μεγάλου οπωσδήποτε τεμαχίου ασβέστου επιχύσω-
ψυχρόν ύδωρ, τ ί γ ίν ε τα ι;... .  (Καλόν εΐνε νά εκτελεσθή τό 

«ΰκολώτατον τούτο πείραμα καί νά περιγράψωσιν οί μαθηταί τό 
φαινόμενου, ίτ ι  δλδ. ή ψυχρά άσβεστος και τό ψυχρόν ύδωρ Θερ
μαίνονται, ίτ ι  συριγμός ακούεται, ότι τό ύδωρ βράζει καί νέφη 
όδρκτμοΰ άναδίδονται —  άπό των όποιων πρέπει νά προφυλάσ- 
σωνται οί έκτελούντες τό πείραμα —  καί 5τι ό λίθος μεταβάλ
λεται είς άπαλήν λευκήν κόνιν). Έ κ  'τής ένώσεως τού ύδατος 
καί τής άσβέστου παρήχθη θερμότης, παράγεται δέ τοιαύτη όχι 
μονον έκ τής ένώσεως των δυο τούτων σωμάτων, άλλά καί εκ

ν
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πάσης άλλης ένώσεως χ  η μ ι κ η ς. X η ρ  χ ΰ  ς λέγομεν 
δ-t ένούνται δύο σώματα, άν διαφερωσιν αυτά ά π ’ άλλήλων 
και ένούμενα παράγωσι ν έ ο ν σώμα δλως διάφορον των ένω- 
θεΫτων. *Αν π .χ . θερμάνωμεν πιλύ τεμάχια κίτρινου θείο<> (άν
θη τεΐαφίοΰ κοινώς) εντός φιάλης ύελίνης περιεχόμενα, τό θειον 
βράζει καί οΐ ατμοί «ύτοΰ πληρούσι τό κενόν της φιάλης. *Αν εις 
τ$ύς ατμούς του θείου εϊσαγάγωμεν λεπτόν έλασμα- χαλκού, 
καίεται τούτο, τήκεται ώς κηρός καί πίπτει εν είδει σταγόνων 
εις τον πυθμε'να της φιάλης, άν δε θραύσωμεν την φιάλην μ,ετά  ̂
την άπόψυξιν, εύρίσκομεν σώμα νεον εντελώς διάφορον καί του 
θείου καί τού χαλκού. Τό νε'ον τούτο σώμα παρηχθη έκ τής χη 
μικής ένώσεως τών δύο άλλων) Καί ξύλα η άνθρακες, η λαμ
πάδες άν καίωνται, χημική ένωσις γίνεται, ένωσις ενός τουλά
χιστον τών συστατικών τού καιομε'νου σώματος καί ενός τών συ- 
στατικών τού ατμοσφαιρικού άέρος ( τ ο ύ  ο ξ υ γ ό ν ο υ ) .  Καί 
αέρα όταν είσπνεύσωμεν, χημική ένωσις γίνεται αερίων καί διά 
τούτο παράγεται θερμοτης, διότι κατά.τήν χημικήν ένωσιν γί
νεται κ α ϋ σ. ι ς. Καυτις ώσαύτως γίνεται καί όταν σκωρειά- 
ζωσι μέταλλα, άλλ ' ή καύσις γίνεται τότε πολύ βραδέως καί 
δεν γίνεται καταφανής ή άναττυσσομε'νη θερμοτης. 'Οπωσδήπο
τε φανερωτέρα γίνεται ή θερμοτης ή προερχόμενη κατά τήν σ ή - 
ψ ι ν διαφόρων ούσιών. *Αν άνασκαλευθή εν καιρω ψύχους σω- 
ρός κόπρου ζωών άνχμεμιγμένης μ ετ’ άχύρων καί ξηρών φύλ
λων, παρατηροΰμεν ό'τι,έξέρχεται νέφος καπνού ή υδρατμών. 
Δεν είνε δύσκολον να βεβαιωθώμεν ό'τι όντως Θερμότητος αποτέ
λεσμα εινε τά  νέφη εκείνα, καί ορθώς λέγουσιν ότι ή .κόπρος 
κ α ί ε ι  τά  φυτά, άν δέν εινε «χωνευμένη», άν δλδ. δεν εχφ 
συντελεσθή ή σήψις.

Τήν εκτής σήψεως προερχομένην θερμότητα, τήν έκ τής α
ναπνοής τών ζφων, τήν έκ τής ένώσεως ύδατος μ ετ’ άσβεστου, 
καίπήν έκ τής καιομένης λαμπάδος άποδίδομεν είς μίαν καί τήν 
αυτήν αιτίαν: τήν χημικήν ενωσιν διαφόρων σωμάτων. Ίσως 
καί ή έκ τών εγκάτων τής γης προερχόμενη θερμοτης είνε άπο—



τέλεσαχ τοιχύτης ένώσεως* ίσως δέ καί ή έκ του ηλίου. (Περ- 
τ$5ς σχέσεως ρεετκξό κιν-^σεως τών {/.ορίων της ύλης καί θεραότη- 
τος γίνεται λόγος προς ρεαΘητκς της άνωτάτης {/.όνον τάξεώς 
πλήρους δημοτικού σχολείου). V

’Επειδή τό δυσάρεστον αισθηριχ, τό δποϊον αίσθανόρεεθα έκ 
του Ισχυρού ψύχους, φροντίζοριεν ν ’ άποφεύγωρεεν Θερρεαίνοντες 
τό δωακτιον δ ΰ  πυρόςή κκλύπτοντες τό σώρεχ ήρεών δ ι’ύ ^ όρ .ά -

 ̂ Λ f  ^

των,ρεηλωτών κλπ. ίσως νομίζετε ότι καί τά  καλυρερεχτχ παρά- 
γουσι θερρεότητχ.... Τ ά ένδύρεατα κχί τά  κλινοσκεπάσριχτχ δ ι’ 
ηρε&ς, τά  πτερκ κχί τά  πτίλα διά τά-πτηνά, χ ί τρίχες δι’ άλλα  
ζω χ δεν πχράγουσι θερρεότητχ, ούτε χύςάνουσι την έν τω σώρεΧ- 
τι τού άνθρωπον η τού ζώου θερρεότητχ, ά λ λ ’ έρεποδίζουσι τήν 
δ ι α σ κ ό ρ π ι σ ι ν  αύτ/ίς Δέν φίρουσιν έξωθεν Θερρεότητχ 
είς τό σώχκ τόύ ζφου, άλλά συγκρχτοδσιν εν τω σώρεχτι τλν 

προυπάρχουσχν έν αύτώ.

S S F I - I f t A S I A S  2 2 0  '
Ό λ ο ι γνωρίζοαεν. ότι διά νά ζ-όσωσιν οί άνθρωποι κχί τά-

ζφχ Ιχουσιν ανάγκην τροφοί» κχί όλοι πιστεύαρεεν. δ'τι άν, επί.
τινχ χρόνον δέν είσαχθη είς τό ζφον τροφή έξωθεν, τό ζφον ά-»
ποθνητκει.

Αί χελιδόνες κχί χί νυχτερίδες τρέφονται άποκλειστικώς έζ 
έντόρεων* έντορεχ τόν χείρεωνχ σχεδόν δεν ύπάρχουσι’ τά  πλεϊ- 
στχ, έκπληρώσκντκ τόν προορισρεόν των, γεννήσαντα δλδ. φά, 
δι* ών πολλκπλχσιάζετχι κχί διχιωνίζετχι τό είδος, άπε'θανον'τά 
ύπολειφθέντχ εενε κεκρυρεν-ένχ^ενθχ δυσκόλως ή ουδόλως άνχκχ- 
λύππ ι αυτά β εχθρός. Κχί χυτά δ ’ ετι, τά  όποια δέν έ'/χβον 
άκόρεη τελείου έντόρεου ρεορφην, (βλ. περί ρεετχξοσκώληκος κχί 
ρεελίσσης) κεκρυρερεένχ διχρ/,ένουσι. Πώς λοιπόν Οά ζησωσιν, «I 
χελιδόνες κχί αί νυχτερίδες ; —  Αί χελιδόνες άπέρχονται είς τό
πους θερρεοτέρους τού (δικού ρέας, εκεί, ένθα ΰπάρχουσιν Ιντορεα 
καί καθ’ έν χρόνον έπικρατεί παρ’ ηρεΐν χειρών. —  Αί δέ νυκτε-

ρ -
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,ρ ίδες;.... Αύτκι δεν εχουσι την δύναμιν νά παρακολουθήσωσι 
τάς χελιδόνα;, (βλ. τά περί νυκτερίδος) αλλά καί δέν άποθνή- 
σκουσιν έκ πείνης, διότι βυθίζονται εις μακρόν καί βαθύν ύπνον 
καλούμενον φ ω λ ε ί α ν. Πλήν των νυκτερίδων φωλεύουσι 
και άλλα ζφα.

Σήμεοον θά φροντίσωμεν νά μάθωμεν πω; δύνανται τά  φω- 
λεύοντα ζώα νά έξακολουθώσι ζώντα επί τινκς μήνας χωρίς νά 
λαμβάνωσι τροφήν.

Πριν ζητήσωμεν νά μάθωμεν πώ; ζωά τινα ζώσιν επί τινα 
καιρόν ά ν ε υ τροφής, άς έξετάσωμεν πώς τά  ζώα_ζώσι δ ι ά 
τροφής, διά τ ί δλδ. χρησιμεύει τω ζιόιρ ή τροφή, πώς συντε- 
λοΰσιν αί τροφαί εΐ; παραγωγήν του φαινομένου, ίπερ όνομάζο- 
μεν ζωήν.

Την εις τόν στόμαχον του ζώου εισαγωγήν τροφής καί πο
τού εύρίσκομεν τόσον άναγκα'αν προς παράτασιν του βίου, ώ
στε κατά την πρώτην στιγμήν φαίνεται παράδοξος ή έρώτησις* 
«διά τ ί τρώγουσιν οί άνθρωποι καί τά ζώα ;» και ερχεται εις τά 
χείλη ημών ύ ; άπάντησις ή έρώτησις «πώς θά ζήσωμεν χωρίς 
νά φάγωμεν ;» ‘Ωσαύτως παράδοξος καί ί'σως ανόητος φαίνεται 
εις τόν άπαίδευτον άνθρωπον ή έρώτησις «Διά τί λίθος άφιέ- 
μενος άπό ύψους τίνος ελεύθερος πίπτει προς τήν γήν ; ϊ  καί ά
παντά ούτοςν «Βαρύ πράγμα ε?νε> άφοΰ τό άφίνεις, θά πε'σ^.» 
Ά λ λ ’ ό πεπαιδευμένος ζητεί τήν αιτίαν του φαινομένου καί 
ανευρίσκει αυτήν. Δέν εινε λοιπόν γελοία ή έρώτησις ήμών«Διά 
τ ί τρώγομεν ; Διά τί εινε άνάγκη νά τρώγωμεν, άν θέλωμεν νά 
ζώμεν ;»

Γνωστόν εινε οτι τής ανάγκης του τρώγειν ύπάρχει άλλη 
έπιτακτικωτέρα διά πάν ζφον, ή του άναπνέειν. Ό  άήο είνε α
ναγκαιότερος τής τροφής διά τήν ζωήν οίουδήποτε ζώου, άπό 

' τής μόλις ορατής σκνιπός μέχρι του γίγαντος τής δημιουργίας, 
τής τεράστιας φαλαίνης. Ό  αήρ εινε αναγκαίος νύκτα καί η
μέραν, εις πάσαν ώραν καί εις πάσαν στιγμήν. Κόρος αΰτοδ 
ουδέποτε έπέρχεται, ώς επέρχεται κόρος τροφής. Έγρηγορό-
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τε; καί καθεύδοντες, αέρα θέλομεν, άέρα ζητουμεν. Στερούμενος 
τροφή; έπί τινχς ώρας η καί ήμέρχς δυνάμεθα νά ζώμεν (1δί<γ 
κατά τάς άσθενείας), άλλ' άν έπί τινα λεπτά λείψν» δ άήρ, ά- 
ποθνήσκομεν. Τής τροφής την ανάγκην αίσθκνόμεθχ κατά δια
λείμματα καί την λήψη» αύτής κανονίζομεν ημείς είς ώρας τής 
άρεσκείχς ημών, ενίοτε δε, ύπ* άλλων φροντίδων σπουδαίων κα- 
τεχόμενοι,άφίνομεν νά παρέλθη ή προς λήψιν τής τροφής ώρισμέ^ 
νη ώρα, αλλά την είς τούς πνεύμονας εισαγωγήν του άέρος δεν 
κανονίζομεν ημείς. Αύτη γίνεται evs άγνοίίγ ημών ούτως είπεΐν 
καί ανεξαρτήτως τής βουλήσεως ημών. Πρό παντός καί κυριώ- 
τατα δ ι' άέρος ζώμεν. Έάν καί έπ’ ολίγα λεπτά κλείσ-ρ τις τούς 
οχετούς, δΓ ών εισέρχεται είς τούς πνεύμονας ό άήρ, τό στόμα 
δλδ. καί τού; ρώθωνας, πείθεται οτι, έπ ’όλίγον ακόμη άν μεί- 
νωσιν ούτοι κεκλεισμένοι, 6’ άποθάνή.

Ό  άήρ εί >ε καί διά των ζψων τδν βίον απαραίτητος. Έ άν 
θισωμεν υπό κώδωνα πνευματικής αντλίας πτηνόν πλήρες ζωής 
καί σφρίγους, καί άρχίσωμεν ν’ άφαιρώμεν έκεΐθεν τον αέρα, τό 
πτηνόν κλονίζεται, κτυπφ τάς πτέρυγάς του, άγωνιδέ' μικρόν, 
ετι καί πίπτει νεκρόν* άν δ ’ εγκαίρως άφήσωμεν νά είσέλθη εκ 
νέου άή#, τό πτηνόν άναζή.

Τέλος λαμπάς άνημμένη, άν τεθή άντι του πτηνού υπό κώ
δωνα πνευματικής αντλίας καί άφαιρεΟή ό άήρ, σβέννυται. *0 
άήρεΤνε απαραίτητος διά τήν ζωήν τού ζφου καί διά τήν καΰ- 
σιν των σωμάτων.

Ά λ λ ’ είς τ ί χρησιμεΛι ripυάνθρώπφ καί τφ  ζφψ ό άήρ ; 
(Βλ. καί τό περί αναπνοής μάδημα.)

Ό  άνθρωπος καί τά  ζψκ, τά  εχοντα όπωςδήποτε τελειό
τερος των άλλων οργανισμόν, τά  θηλαστικά καί τά  πτηνά, S- 
χουσιν ίδιαν θερμότητα προερχομένην όχι έ; αίτίων έξωτε- 
ρικών, άλλ’ εξ αυτού τ ιυ  σώματος, αύτή; τής λειτουργίας 
τοδ ζήν. Είτε περί μεσημβρίαν θέρους ύπδ καυστικόν ήλιον, είτε 
χειμώνα ίν μέσφ πάγων, είτε κατά τήν διακεκαυμένην ζώνην, 
οίτ; περί τού; πόλους εΰρίσκεται ό άνθρωπος, τό σώμα αύτοδ,

/



■&ν εινε υγιός, εχει ώρισμένην και σταθεράν θερμοκρασίαν. Των 
πτηνών ώσαύτωςή θερμοκρασία, ύψηλοτέρα της τοΰ ανθρώπου 
κατά τινας βαθμούς, εινε πάντοτε ή αύτη.

Πόθεν προέρχεται ή θερμότης αύτη ; Πόθεν άλλοθεν η έκ 
καύσεως ; Γίνεται αληθώς έν τδ> σώματι ημών καΰσις διαρκής, 
και καύσιμος ύλη είνε αί τροφκί, άς λαμβάνομεν, άλλ’ αΐ τρο- 
^φαί μεταβεβλημέναι εις αίμα. ’Εάν παόση η καΰσις τού α ίμ α
τος, παύει και ή ζωή·. ’Εάν παύση ή ζωή, παύει ή καυσις. Ζην 
λοιπόν εινε κατανάλωσές τοΰ αίματος ημών, κατατριβή ημών 
αυτών, διότι ή ζωη είνε καυσις. και ώς ή καυσις τη; λαμπάδας 
καταναλίσκει την λαμπάδα, ούτως ή ζωη καταναλίσκει τον ζών- 
τα . ’Αλλά δ ιί την καΰσιν άπαιτεΐται αήρ, διότι ή καυσις προ
έρχεται εκ της χημικής ενώ.σέως τοΰ εν τφ  αέρι οξυγόνου μετά 
τοΰ άνθρακας τοΰ-περιεχομένου εν τω κάιομένφ ξύλφ ή εν τα* 
\καιομένω αΐματι τοΰ ζώου (πρβλ. τά  περί πηγών θερμότητος 
Ό  άήρ συντηρεί την καΰσιν, ή καυσις τοΰ ξύλου παράγει θερμό
τητα καί φως, ή καΰσιςτοΰ ζώου παράγει θερμότητα καί κίνη- 
σιν. ’Άνευ άέοος τό ξύλον καί ή λαμπας σαέννυνται* άνευ άέρος 
τό ζωον αποθνήσκει. Ή  ατμομηχανή καταναλίσκει τη βοη θείοι 
τοΰ άέρος καύσιμον ύλην, καί παράγει θερμότητα καί κίνησιν' 
τό ζωον τ ρ ώ γ ε ι  τήν καύσιμόν του ύλην καί καίει αυτήν εν
τός τοΰ σώματός τοΰ, τή συνδρομή πάλιν τοΰ άέρος, παράγει -δε 
καί αυτό θερμότητα καί κίνησιν.

Τόν χειμώνα τό σώμα τοΰ__ζφο^ άποβάλλει περισσοτέραν 
θερμότητα διά τής μετά ψυχροΰ άέρος επαφής καί εινε ανάγκη 
περισσοτέράς καυσίμου ύλης, άφθονωτέρας τροφής, άλλως έλατ- 
ΐουται ή θερμότης, καταπίπτει ή θερμοκρασία. Διά τοΰτο τον- 
χειμώνα λαμβάνομεν άφθονωτέραν καί λιπωδεστεραν τροφήν, 
καίομεν δηλ, ϊνα μεταχειρισθώμεν καί πάλιν τήν αυτήν παρο- 
μοίωσιν, καίομεν σκληρά καί πυκνά ξύλα πρίνου ή ελαίας ή λι
θάνθρακας καί όχι τεμάχια σανίδος ή φρύγανος. Καιρός ψυχρός, 
θερμοκρασία ταπεινή, εξεγείρει τήν όρεξιν. Οί πειναλέοι στό
μαχοι τώ,ν εις τήν Σιβηρίαν διεσπαρμένων άραιώς πληθυσμών
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χζτχβροχθίζουσι πιμελήν, πχχειχς σάρκας, έλαιον, οινόπνευμα; 
Οί δέ κατά τάς τήςΣαχάρας οάσεις ζώντες άρκούνται εις όλίγας 
φοινικοβαλάνου;, διότι πάσα αίτια, περιορίζουσα την τής ζωϊκής 
θερμότητος απώλειαν, έλαττοΐ την τής τροφής ανάγκην. Ό  ύ
πνος, ή ανάπαυσες, (ή ακινησία) τά  Θερμά ενδύματα άναπλη- 
ρονσιν ούτως είπεΐν εν μέρει τήν τροφήν. ΌρΘώς λοιπόν έχει ή 
παροικία « Ό  ύπνο; τρέφει τδ παιδί, ό ήλιος τό μουσκάρι.» 
Ά λλα δεν διετύπωσα όρθώ; τό νόημα ειπών οτι ό ύπνος καί ή 
άνάπαυσις αάναπληρουσι την τροφήν.» ΌρΟότερον είνε νά εϊπω 
δτι κχΘιστώσιν όλιγώτερον άναγκαίαν την τροφήν* καθεύδοντες 
ή άπλώς μή κινούμενοι έχομεν ανάγκην μικρότερου ποσού τρο
φής. Οΰδεμίχ κίνησες, οΰδ’ ή έλαχίστη, γίνεται εν τφ  σώματ* 
ημών χωρίς νά συνοδεύεται 6π’ άναλόγου καταναλώσεως καυσί
μου ύλης,ήν χορηγεί τό αίμα, συντηρούμενον δ;ά τροφών* τό 
αίμα, ού τό,έκάστοτε καταναλισκόμενον μέρος άναπληρουται διά 
τροφών. Πορεία, δρόμος, άλλαι κινήσεις, εργασία, οίαδήποτε 
τέλος κόπωσις,συνεπάγονται κατανάλωσιν μέρους του αίματος ή- 
μών. Ούτω και ή ατμομηχανή του σιδηροδρόμου καταναλίσκει 
τους άνθρακάς της, σύρουσα την αμαξοστοιχίαν. *Αν ή ατμομη
χανή δεν εσυρε σειράν άμαξών βαρειών, άλλ* έκινεϊτο μόνη επί 
τών σιδηρών γραμμών Θά έγίνετο κατανάλωσες μικροτέρου ποσού 

'  ανθράκων. Ούτω καί ό άνθρωπος δσω όλιγώτερον κοπιάζει, τόσφ 
μικροτεραν ποσότητα αίματος καταναλίσκει, τόσω μικροτέρας 
ποσότητο; τροφής-άνάγκην έχει πρός άντικατάστασιν του κατα- 
νκλωΘέντος αίματος.

*Αν υποΘέσωμεν, δτι εν ζώον δεν έχει ελπίδα νάνανεοόση τήν 
εν δεδομένρ στιγμή υπάρχονταν εν αυτώ προμήθειαν,- καυτίμου 
ύλη;(αίματος) πριν ή πκρέλΘτ) μία έβδο/άς π .χ . θέλει δε δ ΰ  
ταύτης μόνης νά συνεχισΟή ή ζο>ή του κατά τήν εβδομάδα ταύ- 
την, τ ί πρέπει νά πρά'ν)*,- Ν άποφύγν) πάσαν κίνησιν. — Τούτο 
πρώτον. Ποιον είνε το δεύτερον μέτρον, το όποιον πρέπει νά λά- 
€γ, Θά εύρητε, εάν ενΟνμηΟήτε όσα εί ομεν ά-ωτέρω περί άπο- 

£  βολής Θερμότητος διά τής με ιά ψυχρού άέρος έπαφής, καί περί
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αύξήσεως της όρέξεως, η μάλλον περί ανάγκης'λήψεως άφθονω— 
τέρας τροφής κατά τόν χειμώ να.... —  Πρέπει νά λάβη μέτρα; 
προφυλαχτικά, όπως μη διατελτί τό σώμά του εις Ιπαφήν μετά 
ψυχρού άέρος η άλλων ψυχρών σωρ,άτων άποβάλλτρ δ ’ έκ τού
του συνεχώς πολλήν θερμότητα.—

Έ άν λοιπόν τό ζφον περιτυλιχθή διά τριχώματος π«-- 
χυτέρου η άλλοτε, κρυφθνί εις υπόγειον κρύπτην, ένθα ό ψυ
χρός του χειμώνος αήρ δεν φθάνει, κα& άν άποφύγφ πάσαν κίνη- 
σιν, υπάρχει ελπίς ν ’ άποφύγη τόν " εξ άσιτίχς θάνατον. Ζφά.· 
τίνα, κατορθουσι νά λάβωσι καί άλλο άκόμη μέτρον συντελε- 
στικώτατον εις επιτυχίαν του σκοπού,περί ού όμιλοΰμεν. Δ ιάνα 
έννοήσητε την χρησιμότητα του μέτρου τούτου θά μεταχειρισθώ 
εν παράδειγμα.

"Οταν θέλωμεν νάκαώσι ταχύτερον τά  έν τή εστί^.ή έν τή  
θερμάστρα ξύλα, ΐνα παραχθή περισσότερα θερμότης, ένισχύο 
μεν τό ρεύμα του άέρος η έλαττουμεν την σφοδρότητα αυτούς 
(Διά φυσητήρος η διά ταχείας κινησεως ελάσματος λευκοσίδη
ρου η φύλλου χονδροχάρτου η σαρώματος, ή τέλος διά τοδ 
στόματός υμών διευθύνομεν προς τό πΰο ρεύμα ισχυρόν άέρβς.) 
Έ άν θέλωμ,εν νά διατηρηθώσιν άνημμένοι μέχρι της πρωίας 
οί έν τή Ιστία: άνθρακες, νά μη κατα ναλωθώσι ταχέως, άλλ’ 
όσον τό δυνατόν βραδύιερον, τί κάμνομ,εν;—  Έπιρρίπτομεν 
τέφραν καί δυσκολεύομεν την του άέρος επαφήν.—  ΙΙότε εΐνε 
δραστηριωτέρα καί πότε άσθενεστέρα ή καυσις;..... Πότε 
διαρκεΐ επί μακροτερον;.... Τό ζωον λοιπόν, τό όποιον εΰ~ 

'ρίσκεται εις την ανάγκην νά κάρ.γ) χρήσιν τής ύπαρχούσης 
έν αύτφ καυσίμου ύλης μετά μεγίστης φειδοΰς, πρέπει ΐσχυρό- 
τερον ή άσθενέσσερον .ά καταστήσν) τό ρεύμα του άέρος, όν 
άναπνέει, καί διι ού γίνεται ή καυσις;... Καί τφ  ό'ντι τούτο 
κάμνει. Άναπνέει όσον τό δυνατόν όλιγώτερον, άσθενέστερον, 
χωρίς βέβαια νά εμποδίζ·/) τελείως τόν άέρα νά είσέρχετα^ 
εις τούς πνεύμονάς του, διότι θ ! άπέθνησκεν, ώς σβέννυνται οΐ 
άνημμένοι άνθρακες, άν καλυφθώσι διά πολύ παχέος στρώματος.
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τέφρας, κωλύοντος εντελώς την είς αυτούς πρόσοδον τού άέ~ 
ρος. (Ύπομιμνήσκομεν τούς μαθητάς ό'τι οί συνήθως εν χρή- 
σει ξυλάνθρακες ήσαν άνημμένοι καί έσβέσθησαν καλυφθέντες, 
διά παγυτάτου στρώματος χώματος). Τόσον ασθενώ; άναπνέετ 
το έν τελεία ακινησία διατελοΰν. ζωον, ώστε πολλή προσοχή 
απαιτείται, ϊνα βεβακοθή ό άνθρωπος, ότι όντως αναπνέει τό~ 
ζωον. Ό  μετά τόσης γλισχρότητος παρατεινόμενος οδτος βιος, 
δεν παραβάλλεται προς λάμπουσαν καί θερμαίνουσαν φλόγα, 
άλλα πρός άσθενέστατον φώς κανδήλας, όπερ μετά θλίψεως 
δαπανά ^ρύς συντήρησίν του όλίγας σταγόνας ελαίου, ή προς, 
άνθρακα καιομενον 5πό τήν τέφραν ήσύχως καί βραδέως χωρίς 
ούτε φλόγας ν ’ άναδίδτ), ούτε θερμότητα νά εκπέμπν).

Τήν τοιαύτην ζώων τινών κατάστασιν, τον μακρόν ληθαρ— 
γικόν ύπνον, όνομάζομεν φ ω λ ε ί α ν.

Εύνόητον ότι φωλεύουσιν ώρισμένα είδη ζψων. Δέν δύναται. 
οίονδήπότε ζφον νά καταπίπτιρ είς ληθκργικόν ύπνον καί άβλα
βοί; σχεδόν νά διέρχεται μηνάς τινας άνευ τροφής. Φωλεύουσιν 
ίσα εχουσιν οργανισμόν επιτήδειον πρός τούτο φύσει. Εινε δε 
ταύτα όσα βεβαίως δέν εύρίσκουσι, δέν δύνανται νά εύρίσκωσι 
τροφήν τόν χειμώνα καί εινε διά τοΰτο μοιραίως προωρισμένα 
εϊς όλεθρον, άν δέν σώθώσι διν. τής φωλείας. Τοιαΰτα εινε αί 
νυχτερίδες, οι βάτραχοι, αί σαΰραι, αί άρκτοι, (βλ. τό περί άρ
κτου μάθημα) οί ακανθόχοιροι καί άλλα.

umssmABS
Τήν κάμπην τοΰ εντόμου τούτου σχεδόν πάντες οί έλληνό- 

πκιδες γνωρίζουσιν, αλλά πλειστοι άγνοουσι τήν- χρυσαλλίδ^ καί 
τήν ψυχήν. Δικ τοΰτο είνε καλόν νά διδαχθή τό μάθημα τοΰτο 
καθ’ ον χρόνον εινε δυνατόν νά δειχθώσι τοΐς μαθηταίς χρυσαλ
λίδες καί ψυχαΚκαί ψά άνεκκόλαπτα.

Δεικνύονται ώσαύτως τοϊς μαθηταΐς βομβύκια, λωρίδες με
ταξωτών υφασμάτων καί κλωσταί μετάξης άκατεργάστου. Τ ά
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Ο,ατά τόν βίον της κ ά μ π η ς διδάσκει ό Δ. άκριβώς, (/.όνον 
εάν βεβαιωθώ ότι οί μαθηταί άγνοοΰσι ταυτα. Κυρίως δ ’ άπό· 
*του περί Μ. μαθηματος λαμβάνει άφορμην νά ομιλήσει περί με- 
ταμορφώσεως των έντόμ.ων).

Γνωρίζετε ότι κατασκευάζουσιν υφάσματα έκ κλωστών, «ί 
δέ κλωσταί προε'ρχ )νται έκ .... (Οί μαθηταί συμπληρούσι την 
πρότάσιν διά των λέξεων: βάμβακος, ερίων,-λίνου, μετάξης κλπ) 
Τά υφάσματα,τά οποία βλέπετε, έκ τίνος είδους κλωστής ύφάν- 
θησαν Και ή μέταξα πόθεν προέρχεται ;..·.. Οί σκώληκες, 
•ί όποιοι παρηγαγον την μέταξαν, δεν έγεννήθησαν εξ άλλων 
σκωλ-φκων, άλλ’ έξεκολάφθησαν έξ φών τοιούτων. Α λλά μη 
νοριίσητε, ότι ό'πως αΐ όρνιθες γεννώσιν φά καί έκτων φών των 
• ρνίθων εκκολάπτονται άλλαι όρνιθες καί αύται γεννώσιν φά, 
•ΰτω καί έκ των φών, των τοιούτων φών, (Δεικνύονται τά 
κ ι τ  ρ ι ν ό φ α ι α φάρια) εκκολάπτονται σκώληκες καί ούτοι 
γεννώσιν φά καί εκ των φών εκείνων προέρχονται άλλοι σκώ
ληκες. Οί σκώληκες δεν γεννώσιν ούτε φχ ούτε σκώληκας. Δεν 
γεννώσί τίποτε. Σημερ·ν Οχ μάθωμεν πύθεν προέρχονται 
τά  φά.

Διά νά έκκολαφθώσιν ορνίθια έκ των φών της άλεκτορί- 
δος η χηνάρια εκ τών φών της χηνός. τί είνε απαραίτητον;... 
Έ π ί όλίγας ώρας [/.όνον θερμαίνει αυτά ή άλεκτο,ρις η επί 
/μέρας;... Α ντί νά θερμάντι αΰτά διά της θερμότητος του σώ- 
μ,ατός της η άλεκτορίς, δεν είνε δυνατόν νά θερμάν/) τά φα ό 
ά'νθρωπος εντός κλιβάνου η εντός ζέοντος ύδατος;.... Ή  ΰψηλη 
θερμοκρασία η ή πολύ χαμηλη δέν συντελούσα εις την έκκόλαψιν 
όρνιθίων. Χρειάζεται μέτρια καί άμ,ετάβλητος έπί πολλάς ημέ
ρας θερμοκρασία. Δ?ά την έκ τών φκρίων τούτων έκκόλαψιν 
μεταξοσκωλήκων χρειάζεται ωσαύτως μετρία καί σταθερά θερ
μοκρασία. Πώς θερμαίνουσιν α υτά ;... Τό ανθρώπινον σώμα, 
έφ’ όσον ό άνθρωπος είνε υγιής, έχει σταθεράν θερμο^ασίαν. Ε ί- 
V δ’ αυτή άρκετη ϊνα έκκολαφθώσι μεταξοσκώληκες έξ φαοίων 

' τοιούτων. Τά φάρια τίθενται έν θυλακίσκψ έξ υφάσματος, καί
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ταΰτον φέρει γυνή τις έν τώ κόλπψ της συνεχώς έπ’ όλίγας 
ημέρας. ‘Η θερμότης του σώματος αύτής άρκε? διά να γείνρ ή 
έκκόλαψις των καμπών η σκωληκων. ("Οπως εκκολάπτονται 
κάμπαι χωρίς νά θερμανθώσι τά  ωάρια υπό των γεννησάντων 
αυτά ζώων, ούτως είνε δυνατόν και έξ ωών δρνιθος’νά έκκολα- 
φθώσι νεοσσοί χωρίς νά έ'πωάσωσιν αί γεννησασαι αυτά. *Υ-~ 
πάρχουσι μηχαναί, δι’ ών εκκολάπτονται 400 η 500 ορνίθια 
συγχρόνως. Διά των μηχανών τούτων κατορθοΰται νά διατη- 
ρωνται επί ημέρας έν μέτρια σταθερά θερμοκρασία τά  των ορ
νίθων ώά.)

"Ολα τά  είδη των ζώων, περί των οποίων ώμιλησαμεν μέ
χρι τοΰδε, εχουσιν οστά, τά  όποια χρησιμεύουσιν ώς θηκαι ευ
παθών οργάνων προφυλάττουσαι αυτά, η απλώς διά νά προς- 
κολλώνται είς αυτά οί μυς καί νά γίνωνται αί κινήσεις τών 
μελών. Οί Μ. δεν εχουσιν οστά. "Ολον αύτών τό σώμα σχεδόν 
είναι μαλακόν καί περιβάλλεται υπό σκληρότερου πως δέρμα
τος, όνομαζομένου χιτώνος.

Τό σώμα τοΰ Μ. έχει κατά τόπους αύλακας άβαθεΐς, ώς 
εάν είχεν έκεΐ σφιγχθνί διά κλωστές καί ειχον μείνει Γχνη 
μετά ττ,ν άφαίρεσιν της κλωστές. Ούτω φαίνεται τό σώμα διη- 
ρημένον είς ζώνας η δακτυλίους.

Οί μικροί μεταξοσκώληκες έχουσι χρώμα στακτερόλευκον 
μετά κηλίδων σκοτεινοτέρων επί τών νώτων, καί μικρόν κέρας 
εις τον προτελευταΤον δακτύλιον του σώματος. Ό τ ε  έζων οί 
μεταξοσκώληκες επί μωρεών χωρίς νά περιποιώνται αύτους οί 
άνθ ρωποι. το όχι πολύ άνοικτόν χρώμα αύτών συνετελει είς 
την άπό τών εχθρών άποκρυψιν καί σωτηρίαν αύτών.

Γνωρίζετε τ ι τρώγουσι τά περισσότερα είδη τών καμ
πών;. . . . Ούτω καί του Μ, αί κάμπαι τρώγουσι φύλλα καί 
ίδια φύλλα μωρέας.Ή  μωρέα είνε άειθαλές $ φυλλοβόλον δέν- 
δρον;. . . . Κατά τίνα λοιπόν ώραν τοΟ έτους πρέπει νά θερ- 
μάνωμεντά ψάρια διά νά έκκολαφθώσιν αί μεταξοκάμπαι

"Αν η έκκόλαψις αύτώνγείνηχειμώνα Διά τοΰτο προ- 
,Γπβδείγμασα διδασκαλίας Γ. ΠΑΠΛ£ύΤ|ΐΡΙ·Τ 21
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καλοΰσι την έκκόλαψιν αύτων την άνοιζιν, οτε αί μωρέχι στο
λίζονται διά νέων τρυφερών φύλλων. ,

Αί κάμπαι είνε αδηφάγοι λίαν καί εντός ολίγου χρονικού· 
διαστήματος αυξάνονται πολύ. Τρώγουσι πολύ οχι μόνον διά 
νά ζησωσι καί ταχέως άναπτυχθώσιν, αλλά καί διά νά παρα- 
σκευάσωσιν έκ τής τροφής υλικόν, λίπος, το όποιον θά χρησι
μοποίησή το ζώον βραδύτερον,οταν δεν θά τρώγγ (Βλ.καί σελ. 
188). ’Επειδή τά  φύλλα, τά  όποια τρώγουσιν αί κάμπαι, δέν 
περιέχουσι πολύ θρεπτικάς ούσίας, είνε ανάγκη ν’ άναπληρωθ^ 
το ποιον διά του ποσού (Βλ. τέλος σελ, 130 β \  έκδ.) Διά 
τοΰτο καταβροχθίζει μέγα ποσον ρ,ωρεοφύλλων ό Μ. Ή  κατερ
γασία μεγάλου ποσοΰ τροφής απαιτεί μακρόν έ'ντερον. Διά 
τοΰτο δλων των φυτοφάγων ζώων το έντερον είνε μακρότερον- 
παρά το των σαρακοφάγων. Έ χ ε ι λοιπόν καί ό Μ· μακρόν έν
τερον καί έπειδη τούτο δέν περιελίσσεται, όπως π . χ . είς το 
πρόβατον, κατ’ ανάγκην το σώμα τής κάμπης είνε μάκρος 
χνλ ινδρ ο ς .

Έ πειδη τα  ζφα ταΰτα δέν συλλαμβάνουσι την τροφήν των 
τρέχοντα καί έφορμώντα κατά τής λείας, ούτε μετακινούνται 
προς ευρεσιν τροφής είς μεγάλας αποστάσεις,δεν έχουσιν ανάγ
κην μεγάλης ευκινησίας, δπως τά  άρπακτικά. Είνε λοιπόν 
ζώα βραδυκίνητα καί οί πόδες αυτών χρησιμεύουσιν ίσως μάλ
λον διά νά συγκρατώνται προσκεκολλημένα επί τής έπιφανείας. 
των διαφόρων σωμάτων καί ίδίιχ τών φύλλων, παρά διά νά 
βαδίζωσιν ή όρθότερον νά έρπωσιν. Ύπάρχουσι κάμπαι, αί ό- 
ποΐαι δεν εχουσι διόλου πόδας. 'Αλλαι κάμπας εχουσι 3 μόνα, 
ζεύγη ποδών είς τούς τρεΤς πρώτους δακτυλίους,τούς μετά την 
λεφαλην. Οί πόδες ούτοι αποτελούνται εξ άρθρων συνδεόμε
νων προς άλληλα. νΑλλαι κάμπαι πλην τών ποδών τούτων ε
χουσι καί είς τούς τελευταίους δακτυλίους πόδας, άλλ* δχι αρ
θρωτούς. Ουτοι είνε εξογκώματα του δέρματος καί σχηματίζει, 
έκαστος αυτών εν εί δος βεντούζας ώς αί κοτυληδόνες τών ποδών- 
του όκτάπυδος. Ε ίπατε μοι αν η καμπή του Μ. είνε άπους*

1
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εχει μόνον 6 ποδας αρθρωτούς ή ίχ ε ι καί εις τούς όπισθεν δα
κτυλίους ποδας.

“Αν at κάμπαι έκινοΰντο περισσότερον, θά είχαν ανάγκην 
μεγαλειτέρου τοσοΰ τροφές (Βλ. σελ. 207) καί δεν θάπίκτων 
το τάχος, (σελ. 177 έντέλει) το όποιον θά χρησιμεύσν) βρα- 
δύτβρονείς διατήρησιν του ζώου.

Άφοΰ αί κάμπαι τρέφονται έκ στερεας ουσίας, τρέπει νά 
έχωσιν εργαλεία οπωςδήποτε σκληρά διά νά κόπτωσιν εις 
μικρά τεμάχια την τροφήν των. Ά ν  ήσαν καί τά  εργαλεία 
ταυτα μαλακά, ώς είνε το άλλο σώμα, δέν θά ήδύναντο νά 
κόπτωσιν είς ελάχιστα τεμάχια τά  φύλλα. Καί αληθώς αί 
σιαγόνες καί ολη σχεδόν η κεφαλή αποτελούνται έκ κερατίνης 
όλης, αρκετά σκληρας, πάντως δε σκληροτέρας του χιτώνος.

Έχουσα η μεταςοκάμπη εργαλεία καταλληλότατα είς 
κοπήν φύλλων, καί εύρίσκουσα πρόχειρον τροφήν άφθονον, επο
μένως μη κινούμενη πρός αναζήτησή τοιαύτης, άναπτύσσεται 
ταχέως καί παχύνεται, άλλ’ επειδή ό χιτών δέν συναυξάνεται 
μετά του άλλου σώματος, είνε άνάγκη νάποβάλν) αυτόν οσά
κις είνε μικρός καί στενοχωρεί το σώμα αυτής.1 Σ χάζετα ι 
λοιπόν το περίβλημα καί άπορρίπτεται. Τούτο γίνεται τετρά
κις εντός 6-7 εβδομάδων, είς έκάστην δ* αλλαγήν του χιτώνος 
ή κάμπη ώς άπαυδήσασα χάνει την ϊρεζίν της, δέν τρώγει, ούτε 
κινείται* βυθίζεται είς ύπνον καί άναπαύεται τρόπον τινά. Τό~ 
σκληρόν περίβλημα τοΰ σώματος άναγκάζονται νάλλάσσωσιν 
από καιρού είς καιρόν καί άλλ* ζώα, π . χ . οί οφεις και οι καρ
κίνοι. Περί τών καρκίνων γνωρίζομεν οτι μετά την άποβολήν 
τοΰ' παλαιού θώρακός των κρύπτονται καί αναπαύονται καί 
αυτοί, οχι μόνον διότι έκοπίασαν εως ού διαρρήξωσι καί άπο- 
κολλήσωσι τό παλαιόν περίβλημα, αλλά καί διότι φοβούνται 
περισσότερον τούς εχθρούς των τότε, αθωράκιστοι βντες.

\Αφου παρέλθωσιν ές ή επτά εβδομάδες από της έκ τών 
ωών έκκολάύεως τών Μ. δέν τρώγουσι πλέον ούτοι, άλλά κι- 
νοΟσι τό έμπροσθεν μέρος του σώματος κατά διαφόρους διευ



324 —

θύνσεις καί κολλώσιν εις κλαδίσκους παρατεθειμένων Θυμαριών 
ή άλλων φυτών ή καί είς τήν επιφάνειαν των (σχηριατιζόντων 
γωνίαν) τοίχων του δωματίου νήμα, έκκρινόμενον άπό δύο οπών 
ευρισκομένων υποκάτω του στόματος (είς τό κάτω χείλος). 
Άφου διά πολλών τοιούτων νημάτων διασταυρουμένων κατά 
ποικίλας διευθύνσεις συνδέσγ πολλά σημεία τών κλαδίσκων, 
αρχίζει νά πλέκν), νά ύφαίνν) το βομβύκιόν του, το όποιον διά 
τών νημάτων εκείνων μένει προσδεδεμένον είς τούς κλαδίσκους. 
Τό νήμα είνε καθ’ ήν στιγμήν εξέρχεται του σώματος του Μ. 
ουσία υγρά ώς ό σίελος, άλλά κολλώδης,ξηραίνεται δέ τάχιστα 
εν τω αέρι και γίνεται ουσία στερεά.

Παρατηρήσατε τό σχήμα, τό μέγεθος καί τό χρώμα του 
* βομβυκίου. Εντός αύτοΰ ή κάμπη δεν ευρίσκει τίποτε νά φά- 

γιρ, άλλά δεν άποθνήσκεΐ' τό λίπος, τό όποιον άπεταμίευεν, 
οτε έ'τρωγε μετά τόσης αδηφαγίας, χρησιμεύει είς συντήρησιν 
του ζώου, τό όποιον εντός τοΰ βομβυκίου λαμβάνει εντελώς 
διάφορον μορφήν. (Δεικνύει ό Δ. ^ρν<λαλλίδα). ‘Ο χιτών τής 
κάμ,πης μετεβλήθη είς σκληρόν κέλυφος* οί πόδες έξέλιπον* 
ουδέ κεφαλή διακρίνεται καλώς. Ά κινητεϊ τελείως καί φαί
νεται νεκρόν τό ζφον καί άποθνήσκει αληθώς αυτό, άν έκτεθγ 
τό βομβύκιον έπί ώρας πολλάς είς τάς ήλιακάς άκτΐνας ή θερ- 
μανθή τεχνητώς. “Αν δέν γείνν) τούτο, βλέπομεν ότι τό εντός 
του βορ.βυκίου έγκλειστον ζφον υγραίνει διά τίνος οξέος ύγροΰ 
τήν μ.ίαν τών κορυφών τής ψωλεας του, άνοίγει οπήν καί εξ
έρχεται. Ά λ λ ’ ούτε ή ερπουσα κάμπη, οΰτε ή άμορφος χρυσαλ- 
λίς είνε τό έξελθόν έκ τοΰ βομβυκίου ζώον' τούτο είνε ζώον 
πτερω τόν είνε ψα/χή, (πεταλούδα). Είναι τέλειον έντομον, 
όπως ή μέλισσα, ή μυΐα, ό κώνωψ κ. λ. π .

Τ ί μήκος έχει ή ψυχή τοΰ Μ;. . . . Τί πλάτος, όταν έχνι 
άνοικτάς τάς πτέρυγάς της ; Έ γγίσατε διά τοΰ δείκτου ελα
φρώς τάς πτέρυγας . . . Είνε γυμνή ή επιφάνεια αυτών ή χνο- 
ώδης; Τ ί χρώμα έχει ή ψυχή; (‘Η έλλειψις ζωηρού χρωματι- 
σμοΰ συνετέλει είς τήν άπό τών εχθρών προφύλαξιν, οτε εζων

• I I



— 325 —

οί Μ. κνευ τής περιποιησεως τών ανθρώπων). At ψυχαί τοΟ Μ. 
άσιτοϋσιν ώς καί at χρυσαλλίδες* διά τούτο καί δέν έχουσι 
καλώς ανεπτυγμένα τά εργαλεία, διά τών όποιων άλλα έν
τομα λαμβάνουσι την τροφήν των. Άφου δέν τρώγουσι, δέν 
είναι δυνατόν νά ζησωσιν επί μακρόν. Καί άληθώς άποθννΐ- 
σκουσιν, άφου γεννησωσιν ωά, at άρρενες μάλιστα άποθννίσκουσι 
πρό των θη λειών.

Ά πό των βομβυκίων των θερμανθέντων είς θερμοκρασίαν 
ΰψηλοτέραν τών 60 βαθμών δέν εξέρχονται ψυχαί, διότι at έν 
αύτοίς χρυσαλλίδες φονεύονται εκ τής θερμότητος. Ά πό  τού
των τών βομβυκίων λαμβάνεται τό έν τν) βιομηχανία χρήσιμον 
νήμα της μετάξης, τό τόσον στιλπνόν, λεπτόν, μαλακόν καί 
συγχρόνως τόσον στερεόν. Έκ τοιούτου νήματος είνε ύφασμένα 
καί τά  τεμάχια τών υφασμάτων, τά  όποια βλέπετε.

Δέν υπάρχει αμφιβολία OTt πριν έπινοησωσιν οι άνθρωποι 
τρόπον νά μεταποιώσι τό βομβύκιον τοΟ Μ. είς κλωστάς, έζων 
οί Μ. άνευ τής περιποιησεως του ανθρώπου, έν άγρια ούτως 
είπεΤν καταστάσει, όπως και τά πρόβατα καί άλλα συνχνθρω- 
πευόμενα σήμερον ζώα. Κ ατ’ άνάγκην δ’έφρόντιζον οι Μ. τότε 
νά προμηθεύωνται μόνοι των την τροφήν των καί έ'ζων επί 
μωρεοδενδρων,ώς τόσα άλλα είδη καμπών ζώσι καί σήμερον επί 
διαφόρων φυτών, ?σο>ς δ’ ένομίζετο τότε 6 Μ. ώς κάμπη ε π ι
βλαβής, διότι ετρωγε φύλλα μωρεών χρήσιμα πιθανώς είς θρέ- 
ψιν κτηνών.

Ή  αξία τοϋ βομβυκίου του Μ. βεβαίως κατά τύχην άνε- 
γνωρίσθη καί έκτοτε ήρχισαν οί άνθρωποι νά περιποιώνται τόν 
Μ ., άλλ’ η περιποίησις κατέστησεν αυτόν τοιοΰτον, ώστε δέν 
δύναται σήμερον νά ζησν) άνευ αυτής. Αί κάμπαι δέν εύρίσκουσι 
μόναι των την τροφήν των, αί δέ ψυχαί μετά πολλής δυσκο
λίας πτερυγίζουσι καί είς πολύ μικράν άπόστασιν ΐπταντα ι. 
Διά τών περιποιησεών του κατέστησεν ό άνθρωπος καί άλλα 
ζψχ  μαλθακά καί άνίσχυρα είς εύρεσιν τής τροφής των καί είς 
άπόκρουσιν τών έχθρών. (Βλ. σελ. 131. Β' ©κδ.)

4
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Πλην των κ υ ψ ελ ώ ν , των κοφίνων δηλ. εντός των οποίων 
κατοικούσαν αί μέλισσαι, βλέπομεν συχνά μέλισσας επί άνθέων. 
Επίσης πολλά! Μ. συνάγονται οπού ύπάογει άνοικτον άγγεΐον 
περιέχον μέλι, οπού εινε καρπό! γλυκείς έσγασμένοι, ώστε 
νά εκρέη ές αυτών γυμος γλυκύς. Τά άνθη δέν επισκέπτονται 
«ί Μ. διά νά άπολαύσωσι την ευωδίαν αυτών, ούτε τρώγουσι 
τα  πέταλα αυτώ ν έκεϊ εύρίσκουσι νέκταρ κα! γϋρχν. Πώς 
■γνωρίζουσιν αί Μ. που εινε άνθη ; Πώς προσέρχονται είς αυτά ; 
Πώς λαμβάνουσιν ές αυτών την γΰριν κά! πώς το μέλι ; (τό 
νέκταρ). Τί τρώγουσιν,δταν δεν εύρίσκωνται άνθη ; *Όλα αυτά 
τά  ζητήματα παρουσιάζονται ευθύς ώς άκούομεν ότι , αί Μ. 
τρέφονται έκ.νέκταρος κα! γύρεως τών άνθέων. Έ π ε ιτα  έ'ρχον- 
ται είς τον νουν του ανθρώπου καί άλλα ερωτήματα π . γ .  πώς 
πολλαπλασιάζονται αί Μ ; εινε είς κατάστασιν νά ευρίσκωσι 
την τροφήν ευθύς μετά την γέννησίν των; αν δεν εινε, τ!ς 
φροντίζει περ! της διατροφής αυτών τότε; Έχουσιν έγθρούς; 
Έχουσιν όπλα; Περ! τούτων πάντων θά όμιλησωμεν σήμερον.

Ή  κάμπη τοΰ μεταςοσκώληκος, είς την οποίαν δίδεται 
παρά του άνθρώπου έτοιμη η τροφή, δύναται κα! άνευ οφθαλ
μών νά ζ·?ί, δπως ζώσιν ημέρας τινάς με κλειστούς οφθαλμούς 
τά  νεογνά θηλαστικών ζώων, είς τά  όποια προσφέρει η μ.ητηρ 
το γάλα της. Ά λ λ ’ η μέλισσα η ίπταμένη άπο άνθους είς άν
θος έχει απόλυτον άνάγκην οφθαλμών. Είς τά πλάγια της κε
φαλής ύπάρχουσι δύο μεγάλοι κα! πολύ θολωτοί οφθαλμοί. 
Ο ί οφθαλμοί ουσοι είναι διάφοροι τών οφθαλμών τών θηλα-?·
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στικών. Πρώτον είνε άκίνητοι καί νομίζει τις οτι προς μίαν 
μόνην διεύθυνσιν βλέπει η Μ. 7V το πολύ ποος δύο. Τό 
κακόν τοΟτο πως θεραπεύεται έν μέρει ; (Διά τ^ς ευκινη
σίας τ ί ς  κεφαλές καί του σώματος ολου ) Έ π ε ιτα  δεν εί
ναι δύο οφθαλμοί, άλλα χιλιάδες μικρών οφθαλμών. Είς έκα
στον των πολυπληθών τούτων όφθαλμων σχηματίζεται εν μι
κρόν μέρος της είκόνος του αντικειμένου, εντός δε του παρακει
μένου οφθαλμίσκου σχηματίζεται ά'λλο τεμάχιον τνίς είκόνος, 
τό παρακείμενον τώ ποώτω, ούτως ώστε η είκών ολη άποτε- 
λεΤται εκ μερών, ώς τό μωσαϊκόν άποτελεΐται έκ πολλών 
ψήφων (λιθαρίων).

Πλην τούτων τών συνθέτων οφθαλμών έχει ή Μ. είς τό 
επάνω μέρος της κεφαλές τρία έποψθαλίιίδια μικρούς δηλ. 
οφθαλμούς ά π λο ΰ ς , όμοιους τοΐς τών σπονδυλωτών. ‘Η θέσις 
των είνε τοιαύτη, ώστε άπότελουσι τρίγωνον. (Οί μαθηταί 
παρατηρουσιν επί είκόνος Μ. την θέσιν τών συνθέτων οφθαλ
μών καί τών απλών έποοθαλμιδίων). Βλέφαρα δεν ε'χουσιν 
ούτε οί σύνθετοι ούτε οί άπλοι, άλλα πεοιβάλλονται υπό τρι- 
ν *  ίων "καί είνε πάντες μαυρειδεροί καί λάμποντες.

"Ένεκα τοΟ μεγέθους καί τ3(ς κυρτότητος τών συνθέτων 
όφθαλμων καί ενεκα τνϊς ύπάρξεως έποφθαλμιδίων αί Μ. καί 
άλλα ζώα ομοια πρός ταύτας βλέπουσι σχεδόν καθ’ ολας τάς 
διευθύνσεις. Διά τούτο καί είς τά  πλάγια μυίας καθημένης άν 
έπιχειοησωμεν νά πλησιάσωμεν τό άκρον'του -κονδυλοφόρου π .χ .  
άντιλαμβάνεται τούτο η μυΐα καί άπέρχεται. Έν τούτοις η Μ. 
είναι βέβαιον οτι δεν διακρίνει καθαρώς τ ’ άντικείμενα καί τά  
χρώματα, άν άπέχν) άπ* αυτών πλέον τών δύο μέτρων’ δέν 
έχει δηλ. όξεϊαν ορασιν’ καί είνε τούτο πολύ φυσικόν άφοΰ έπί 
μακρόν χρόνον ζγ έν σκότει, εντός τνίς κυψέλης. Ά λ λ ’ έχει ο- 
σφρησιν όζυτάτην.

‘Η δσφρησις όδηγεΤ την Μ. είς τά  άνθη. Διά τ·?ίς όσφρη- 
σεως άναγνωρίζουσιν αί Μ. καί τάς έν τ·^ αύτ$ί κυψέλη ζώσας 
συντρόφους των καί διακρίνουσιν αύτάς από πασών τών άλλων.
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Που είναι το αισθητήριον της όσφρησεως, η ρίς των Μ; . ... 
Απο του ράσου του μετώπου της Μ. εκφύονται δύο κεραΐα/ΐ. 
(Οί παΐδες γνωρίζουσι καλλίτερον τάς των κοχλιών καί προς 

ταύτας παραβάλλει 6 Δ. τάς τών Μ .). Αί κεραίαι φαίνονται 
τεθλασρ,έναι είς δύο άνισα ρ.έρη. ’Εκεί είς τάς κεραίας φαίνεται 
οτι είναι καί τ·ης όσφρησεως καί της άφης τα  αισθητήρια. Έ χ ε ι 
άνάγκην οξείας άφης η Μ. η έν τώ σκότει περιπλανωράνη 
εντός της κυψέλης; (Βλ. σελ. 111 β' έ'κδ.). "Οργανα άκο^ς 
δέν γνωρίζορ.εν άν έχουσιν αί Μ. Κ αθ’ ί/ΤϊόθεεΠ/ν ρόνον παρα- 
δεχόρ,εθα δτι έ'χουσι, διότι πλην του βόρ,βου, τον όποιον παρά- 
γουσι διά τών πτερύγων, έκβάλλουσι καί φωνήν τινα, αΰτω.ζ 
είπεΐν, όρ,οιάζουσαν βόρ,βω. Την φωνήν αυτήν βεβαίως εκβάλ- 
λουσι διά νά συνεννοώνται προς άλληλ<κς, θά -/ϊτο δέ περιττή, 
άν δέν είχον άκοην.

Διά τ·ης όσφρησεως πρώτον καί διά της όράσεως δεύτερον 
ρ.ανθάνουσιν αί Μ. που ύπάρχουσιν άνθη περιέχοντα γΰριν καί 
νέκταρ. Αί ούσίαι αύται ούδαροΰ ύπάρχουσιν έν αφθονία συνηγ- 
ρ,έναι, ώς λ. χ . παρέχονται άφθονα τά  ρ,ωρεόφυλλα είς τάς ρ.ε- 
τοξοκάρπας, άλλ’ εύρίσκονται ρ-όνον κατά ρικοάς ποσότητας. 
Διά τοΰτο άν πρόκειται ζώον τ ι νά συντηρηται διά τοιούτων 
ουσιών, το ζώον τούτο βεβαίως δέν θά έρπη  άπ’ άνθους είς άν
θος" τουναντίον πρέπει νά είνε ευκίνητον καί ρ,άλιστα πτερυ- 
γοφόρον' άλλως δέν θά προλαρ.βάν/) νά συλλέγω έπαρκ-η τρο
φήν. “Αν ράλιστα έκαστον τούτων τών ζώων συλλέγω τροφήν 
οχι ρόνον δι’ εαυτό, άλλα καί δι’ άλλα όρόφυλα, δπως αληθώς 
κάρνει η ράλισσα, η ανάγκη της ταχείας κτνήο’εως είνε έπι- 
τακτικωτέρα. Ή  Μ. κινείται βαδίζουσα ρέν σπανίως, ίπτα- 
ρένη δέ τάχιστα καί δεξιώτατα. Τοΰτο κατορθοί διότι έχει 4 
πτέρυγας. (Δεικνύονται τοϊς ραθηταίς καί περιγράφονται ύπό 
τούτων αί πτέρυγες, παραβάλλονται δέ καί ποος τάς της ψυ- 
χ·ης του ρεταξοσκώληκος.) Αί γραρραί, τάς οποίας βλέπετε 
διακλαδιζορένας είς τάς πτέρυγας είνε κοίλοι σωληνίσκοι, δι’ 
ών διέρχονται νεύρα καί αιρα. Έχουσι καί άλλα τινα ζωύφια
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ως π .χ .  αί ακρίδες, τέσσαρχς πτέρυγας, άλλα ρόναι αί δύο εΤνε: 
βργχνα πτώσεως, αί δ’ άλλαι δυο καλύπτουσι τάς πρώτας, οτοίν- 
το ζώον ηρερί}, ένφ η Μ. χρησιροποιει καί τάς τέσσαρας ώς 
όργανα πτησεως* ένούντχι ραλίστα κατά την πτ*ησιν a t δύο έ- 
χχτέρχς των πλευρών κζΐ κινούνται ώς uia πλατεία πτέρυξ...

Δια νχ κινηθώσιν at πτέρυγες πρέπει νά ύπάρχωσι ρύς. 
Ο» ρυς δια τές συστολές των έπιφέρουσι την κίνησιν. Που 
προσφυοντχι οί ρυς των ποδών τού άνθρώπου, των οργάνων» 
δηλ. δι’ ών ρετατοπίζεται ό άνθρωπος ; . . .

Άνσχίσωρεν ρέλισσαν $ ρεταξοσκώληκος ψυχήν η ακρίδα,, 
θα Γόωρεν οτι τά ζώα ταΰτα δέν έχουσιν εσωτερικόν σκελετόν. 
Ά λ λ ’ άν ζώόν τ ι ζ-Tj έπί της ξηρας η έν τώ άέρι καί δέν ΰ - 
πάρχη εντός τού σώρατός του σκληρά τις ύλη, όστοΰν π . χ ,  
η χόνδρος, είς την όποιαν νά προσφύωνται οί ρυς, δέν εΐνε δυ
νατόν νά κινέται το ζφον τούτο άλλως η ερπον βραδύτατα, 
έπί τές γ·75ς. "Άλλως έχει το ποΧγρα, άν το ζωον κιν^ται έν 
τώ υδατι* τότε το ύδωρ φέρει το ζφον, δύναται δέ τούτο, καν 
έστερηρενον σκελετού άν είνε, νά δώσν) είς το ύδωρ τοιαύτην $  
τοιουτων ώσιν καί έκτούτου να προέλθη κίνησις αυτού τούτου- 
του ί,ωου (ΙΙρβλ.τά περί όκτάποδος)*άλλά διά νά ΐπ τα τα ι ζφόν- 
τ ι  έν τώ  άέρι η διά νά βαδίζη έπί της ξηρας, εινε άπαραί- 
τητον νά έχη τούτο καί σκληρά ρέρη, (ροχλον), είς τά  όποια 
να προσφύωνται οί ρυς. Είς άλλα ζώα, τά  θηλαστικά π . γ .  
τά  πτηνά, τούς ιχθύς, ό ροχλος είνε εντός καί τά  διά της συ
στολής των κινοΟντα τόν ροχλον όργανα εκτός, είς τά  έντορα 
άντιστρόφως. Ή  ρέλισσα λοιπόν, η ψυχή του ρεταξοσκώ- 
ληκος, ·η κκρίς, η ρυ?α καί άλλα τοιαύτα ζώα, τά  όποια στε
ρούνται εσωτερικού σκελετού, έχουσιν εξωτερικόν τ ι περί- 
βληαχ κατά τό ράλλον καί ηττον σκληρόν, το όποιον ά. γρησι- 
ρ-εύει διά τάς κινήσεις των ζώων τούτων' β '. προφυλώττει τα. 
ρκλακόν καί ευπαθές σώρχ ά«ο βλάβης προερχορένης έκ προσ
τριβές προς άλλα σώρατα καί γ '.  δέν άφίνει νά ξηραίνεται τα. 
σώρχ των ώ; έπί τό πλευστόν έν ξηρφ καί Οερρφ αέρι ζώντων*

*
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«ντόμων. 'Ο εξωτερικός ουτος σκελετό; άποτελεΐται έξ ιδιαι
τέρας τινός κερατοειδους ουσία;, ονομαζόμενης χ ιτ ίν η ς . Ή  χ ι-  
τίνη δεν,αποσυντίθεται ευκόλως καί εϊνε έλαφροτάτη, πλεονέ
κτημα μέγα διά τά  Ιπτάμενα έ'ντομα. Την χιτίνην εκκρίνει το 
δέρμα (ύποδερμ\ς)· του εντόμου.

“Αν ό σκελετό; ουτος των εντόμων ·ητο συνεχής (μονοκόμ
ματος)., ,τό έντομον δεν θά ήδύνατο νά κινήται. Κ ατ’ άνάγκην 
λοιπόν εινε κεχωρισμένος εις τεμ.άχια, τά  όποια ονομάζον
τα ι ζώ ναι η δακτύλιο ι και συνέχονται διά δερμάτινων υμέ
νων, ("Ινα καταστηβγI καταληπτότερον τον μηχανισμόν τούτον 
ό Δ. δεικνύει μαλακόστράκον, αστακόν π .χ .  Έ π ’· αύτου 6λέ- 
π ο ν σ ίν  οι μαθηταί πώς τά  σκληρά και άκαμπτα τεμάχια του 
•εξωτερικού περιβλήματος συνδέονται προ; άλληλα διά λεπτό
τερων, μαλακωτέρων καί εύκαμπτοτέρων ουσιών.).

Αί διάφοροι ζώναι δεν εινε όμοιο'μορφοι, εις πολλά δ’ ev — 
τομ.α δακτύλιοι περισσότεροι του ενός συγκολλώντας προ; άλ- 
"ληλους καί άποτελοϋσιν εν τμ-ημα του σώματος μεγαλείτερον. 
Της μελίσσης τό σώμα άποτελεΐται έκ τριών μεγάλων τμημά
των, της κεφαλής, του θώρακος καί τ·ης κοιλίας. Τό μεσαιον 
τμνίμα, ό θώραξ, συνέχεται διά λεπτού σωλτ}νος μετά της κε
φαλής καί της κοιλίας. Αί πτέρυγες καί οί πόδε; της Μ. εκ
φύονται έκ του θώρακος.

Ε π ειδή  είναι ανάγκη, ώ: είπομεν πρότερον, νά κινηται 
ίπταμένη έπ \ πολύ ή Μ. πρέπει οί μϋς οί κινοϋντες τά ; π τέ 
ρυγας νά στηρίζωνται καλώς καί διά τούτο οί τρεις δακτύλιοι 
(ζώναι) οί άπότελοΰντες τόν θώρακα συμφύονται ποός άλλη- 
λ,ους διά νά παρέχωσι στερεά σημεία προσφύσεως. (Πρβλ. τό 
τέλος τη ; σελ. 135 καί της 154 I ' έκδ.). Έάν οί κινοΐίντες 
τάς πτέρυγαςμυς εύρίσκοντο είς τάς πτέρυγας, ώς οί κινουν- 
τες την χεϊρα του άνθρώπου εύρίσκονται εις την χειρα, Θά ^σαν 
πολύ (όαρεΐαι αί πτέρυγ*;. Διά τούτο εύρίσκονται είς τον θώ
ρακα καί προσφύονται είς τά  άκρα τών πτερύγων, τά  άπτόμενα 
που Θώρακος.

• ν

t
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"Οταν ή Μ. xivvj ταχέως τάς πτέρυγας παράγεται διά τής 
δο νησεως τοδ άέρος ό πασίγνωστος βόμδος.

Διά τής όσφρησεως καί διά της όρασεως γνωρίσασα ή Μ. 
ΐτοΰ είνε άνθη, έρχεται ιερός αύτά διά τής βοήθειας των π τε 
ρύγων καί επικάθηται έπ’ αύτών στηριζομάνη Six τών ποδών.

Έ ; έκαστου δακτυλίου θωρακικοΰ τής Μ. εκφύεται εν ζεύ
γος ποδών. (Των πτερύγων το χ ' ζεύγος εκφύεται έκ του β' 
δακτυλίου, τό οπίσθιον ζεύγος έκ του γ ' δακτυλίου). Οί πόδες 
τής Μ. είνε αρθρωτοί καί λίαν ευκίνητοι καί άποληγευσιν είς 
οδοντωτούς όνυχας ή λαβίδας. Διά τούτων προσκολλαται είς 
την επιφάνειαν των σωμάτων (ίδία των πετάλων τής στεφά
νης). Καί κατακόρυφος S’ άν είναι ή έπιφάνεια αύτη καί ολι
σθηρά, δεν π ίπτει η Μ. βπως δεν π ίπ τε ι ούτε ή μυΐα ή καί 
είς τούς κατακερύφους ύελοπίνακας των παραθύρων τόσον ά- 
σφαλώς (ϋαδίζουσα. (Βλ.*το περί μυίας μάθημα.)

Έάν παρχτηρησωμεν μέλισσαν έπιιχθημενην επί άνθους 
χαί δια των ποδών αυτής καλώς επ ' χύτου έστηριγμένην, βλέ- 
πομεν οτι δύο κερατοειδεΤς λαβίδες, έκφυόμενοα έκ του στό
ματος χυτής, κινούνται δχι έκ τών κάτω ποος τα  άνω, ώς κι
νείται ή σιαγων τών θηλαστικών, άλλ’ έκ τών πλαγίων, ®υμ- 
πλησιά;ουσαι προς άλληλας καί άπομχκρυνόμενχι άλληλεδιχ- 
δόχως. Είς τάς λαβίδας ταύτας είνε ρ,ετεσχηματισμένχ τά  δύο 
τμήματα τής άνω σιαγόνος.Δι’αύτών ανοίγει τά  κλειστά άνθη, 
αλλά δεν κόπτει τά  πέταλα αυτών' τίποτε δεν δύναται νά 
κοψιρ δι’ αυτών διότι δέν είναι οδοντωταί, ώς είνε π .χ .  του 
σφηκός. (Βλ. τά περί τούτου κατωτέρω). Δι’ αυτών αποκολλφ 
από τού στελέχους καί τών οφθαλμών δένδρων τ:νών την πρό- 
7IOAW, ρητινώδη καί ιξώδη καστανόχρουν ουσίαν, περί τής 
χρησεως τής οποίας θά όμιλησωμεν' δι’ αύτών ζυγώνει τον 
κηρόν καί φέρει αυτόν καί την πρόπολιν οπού είνε άνάγκη· δι’ 
αύτών άποκολλχ καί την γυριν, βταν είνε άνάγκη' βταν δηλ. 
δεν πίπτν} αυτή έπί τ9ί άπλ$ έπχφίί μετά τοΰ σώματος τής 
μελίσσης* δι’ αύτών αποκομίζει έςω τής κυψέλης τά περιττώ-

/
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ματα καί των άποθνγσκουσών συντρόφων της τά  πτώματα, 
άλλά δι’ αύτών δέν δύναται νά έγγίσ7) τόν είς τό βάθος του άν
θους ευρισκόμενον γλυκύν χυμόν. Προς τοϋτο υπάρχει, 
άλλο έργαλειον. ‘Η κάτω σιαγών καί τό χείλος τ·^ς
Μ. είνε μετεσχηματισμένα είς είδος άντλίας, ης τό 

κάτω άκρον φθάνει είς τον πυθμένα τοΰ άνθους. ‘Η άντλία 
αυτή άποτελεΐται από σωληνίσκον καί έμβολον τριχωτόν όνο- 
ρ,αζόρ.ενον γ λ ώ ^ α ν .  ‘Η γλώσσα εκτείνεται καί έ'ξω του: 
άκρου τοΰ σωληνίσκου, βυθίζεται είς τόν γλυκόν χυμόν καί. 
πληροΰται έξ αύτοΰ- όταν άνασύρεται ή γλώσσα, ό χυρ.ός 
εισέρχεται είς αύτόν καί δι’ αύτοϋ είς τό στόμα. Ά πό τοΰ 
στόρ,ατος χύνεται είς τόν οισοφάγον καί έκεΐΟεν είς τόν·
............. Είμαι βέβαιος οτι δλοι θά είπητε την λέξιν ΰ ΐό -
■μα^ον. Α ληθώς τό νέκταρ τό άντληθέν άπό τοΰ άν
θους εισέρχεται είς τόν στόμαχον της Μ, καί τρέφει αυτήν, 
άλλα μέρος μέγα τούτου σταματα είς τόν οισοφάγον. Τούτα 
φαίνεται παράδοξον, άλλ’ ένθυμηθητε δτι είς την άοχην τοΰ 
μαθήματος ηρωτησαμεν μεταξύ άλλων καί τούτο: Τί τρώγου— 
σιν αί Μ. όταν δέν εύρίσκωνται άνθη; Μετά τά  διδαχθέντα. 
σήμερον άπαντώρ,εν δτι καί τότε, *τόν χειρ.ώνα δηλ. αί Μ. 
νέκταρ καί γΰριν τρώγουσιν, έ'χουσι δ’ άποταρ,ιεύσει ταΰτα είς 
την κυψέλην. Ά λλα  πώς ρ,εταφέρουσι τό νέκταρ καί πώς την* 
γΰριν είς την κυψέλη·;

Είς τό πλησίον τοΰ στορ.άχου άκρον τοΰ οίσοφάγου ευρύ
νεται ούτος καί σχηματίζει ενα θύλακον η σάκκον, τόν όποιον 
δυνάμεθα νά παραβάλωρ.εν προς τόν πρόλοβον της δρνιθος. 
Έ κεΐ άποταμιεύεται προσωρινώς τό νέκταρ τών άνθέων καί. 
εκεί λαρ.βάνει την ίδιάζουσαν εκείνην γεΰσιν καί όσρ,ην, την· 
διακρίνουσαν τό μέλι. Διά της συστολής μυών τινών εμποδί
ζετα ι ή άπό τοΰ σάκκου τούτου κάτάβασις τοΰ νέκταρος ·\ 
μέλιτος είς τόν στόμαχον. Έλθοΰσα είς την κυψέλην η Μ., 
εκκρίνει έκ τοΰ σάκκου εκείνου διά τοΰ στόματος τό ράλι είς, 
την κηρήθραν, ώς δι’ εμετού. ‘Η άντλία, όταν δέν λειτουργ·?),,
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slve τεθλασμένη κατά το μέσον περίπου, το δ’ έ[/.πρόσθιον 
τζμισυ εΤνε διπλωμενον προς την κοιλίαν της Μ. Τον γλυκόν 
χυμόν, ες ου πχρχσκευάζουσιν αί Μ. [χέλι, λαμβάνουσιν ενίοτε 
από καρπούς η καί από μικρά έντοκα ζώντα επί φυτών. (Βλ. 
περί άφίδων).

Πώς μεταφέρεται η γύρες; ·.>
Το σώμα της Μ. καλύπτεται διά τριχιδίων. Ε π ’ αυτών 

^πικάθηντκι κόκκοι γύρεως» της έπιπασσομένη; επί του σώ
ματος τίΐς Μ. κατά την είσοδον είς τό άνθος ενεκα τών ά- 
κουσίων κινήσεων της.

Διά τών λίαν ευκίνητων (*) καί δασύτριχων ποδών μετατο
πίζεται η γΰρις από του λοιπού σώματος είς το όπισθεν μέρος 
κχί ίδια προς τούς οπισθίους πόδας. Οί οπίσθιοι πόδες εχουσι 
προς το εςω μέρος τές κνημης κοιλότητα (αύλακα) μικράν, 
άλλ’ έπιμηκη φέρουσαν είς τά  χείλη τριχίδια προς τά  εσω διευ- 
Ουνόμενα. Ή  κοιλότης αύτη ονομάζεται ά να ξνρ ίς . ΈκεΤ 
προσωθοΰσι την γΟριν καί διά τών άλλων ποδών, ίδίςε δέ διά 
τίίς εσωτερικές έπιφανείας αυτών τούτων τών οπισθίων, φερού- 
σης έγκαρσίας σειράς τριχών* είνε έ  λεγομένη ψήκτρα. Διά τ έ ί  
ψήκτρας του δεζιου ποδδς προσκομίζουσι γυριν είς την άναξυ- 
ρίδα τοΰ άριστεροΟ καί άυτιστρόφως. "Αν λοιπόν ίδέτε Μ. έ- 
χουσαν πεπληρωμένα τά  οπίσθια σκέλη διά κίτρινης ύλης, δεν 
πρέπει νά νομίσετε ότι είνε τούτο μέλι.Αί περί την άναξυρίδα 
τρίχες έμποδίζουσι την πτώσιν τ*/5ς γύρεως. Ήλθουσα η φέρουσα 
την γΰριν Μ. είς την κυψέλην βοηθεΐται είς την έκφόρτωσιν 
'ΰπδ τών συντρόφων.

Ό λο ι γνωρίζομεν ότι το μέλι, το άπο τοΟ νέκταρος τών 
άνθέων υπό τών Μ. παρεσκευασμένον αποταμιεύεται είς τάς 
κηρήθρας* άλλά που εύρίσκουσιν αί Μ. τον κηρόν, έξ ού π λά τ-

(!) Σημ, Τής ιύχι-ηίίας τών «οδών τής Μ. ίδιαν τινα σχηματί
ζουν οί μαΟηταί ά*4 τής «αφατηρήσιως τών χινήσιων τών ποδών 

μυίας.
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τουσι τάς κηρηθρας ; Είνε καίό κηρός ΰλη έτοιμη ώς ή γΟρις 
καί τό νέκταρ ; —  Ό χ ι .  τον κηρόν έκκρίνουσιν έκ του σώ
ματός των αί Μ. ΕΓπομεν δτι το σώμα της Μ. άποτελεΐται. 
εκ τριών τμημάτων: της κεφαλής, του θώρακος καί τ-ης κοιλίας. 
Ή  κοιλία είνε έπιρ-ηκεστέρα έκατέρου των άλλων τμημάτων. 
Είνε κυλινδροειδής η όρθότερςν κωνοειδής, άφοϋ απολήγει εις 
κώνον. Ά ποτελεΐτα ι άπδ εξ νωτιαίων καί εξ γαστρικών 
ημιδακτυλίων. Έ κεΐ ένθα συνάπτονται οί γαστρικοί ημιδά- 
κτύλιοι διακρίνομεν ενίοτε πλακίδια πεντάγωνα, πλακίδια ό
μοια προς λέπια. Είνε ό κηρός. "Οταν φάγωσιν άφΟονον μέλι 
αί Μ. έκκρίνουσι την ύλην ταύτην, ώς άλλα ζώα, δταν 
καλώς τραφώσιν, έκκρίνουσι λίπος περιβάλλον τδ σώμά των. 
Ό  κηρός καθ’ ην στιγμήν έκκρίνεται είνε σταγονίδιον υγρόν, 
στερεοποιείται δέ μετά ταΰτα. (Ί) Τούτον αί Μ. φέρουσι διά 
τών ποδών είς τό στόμα, μαλάσσουσι διά των λαβίδων καί, 
καταλλήλως παοασκευάσασαι κολλώσι κατά μικρά τεμάχια 
οπού είνε ανάγκη προς οικοδομήν της κηρήθρας. Παρατηρήσατε, 
πόσον τεχνικώς καί κανονικώς είνε κατεσκευασμέναι αί κυψε
λίδες η οί κύτταρο!. Αί κηρηθραι παράλληλοι προς άλληλας 
καί άπέχουσαι άπ’ άλληλων όσον άρκεΐ ΐνα διέρχωνται αί Μ., 
κατέρχονται κατακορύφως άπό της οροφές της κυψέλης, επο
μένως αί κυψελίδες είνε σχεδόν οριζόντιοι καί δέν^χύνεται τό 
μέλι. Είνε δέ τό μέλι, όταν έξεμη αυτό ή Μ. πολύ υδαρές καί 
μέρος του περιεχομένου υδατος εξατμίζεται διά της κινησεως 
του άέρος, ήν προκαλουσιν αί Μ. σκοπίμως- κινοϋσαι τάχιστα 
τάς πτέρυγάς Vcov προς καθαρισμόν του έν τη κυψέλη άέρ.ος, ό 
όποιος καθίσταται συν τώ χρόνω ακατάλληλος διά την ανα
πνοήν των Μ. ΙΙλην του κηρού μεταχειρίζονται καί την πρό- 
πολιν ώς οικοδομικήν ΰλην αί Μ. Διά ταύτης έπιχοίουσι

(1) Κατ’ άλλους δ κηρός παράγίται ΰπό φυτών, χ η ρ ο φ ό ρ ω ν λεγο
μένων, συλλεγεται υπό τών Μ, καί έν τΰ?σώματι αυτών μετασκευάζεται 
εις σταγονίδια, δι’ ών έκκρινομΐνων πλάσσεται ή κηρήθρα.
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τούς εσωτερικούς τοίχους τ ί ς  κυψέλης, φράττουσι τάς τυχόν, 
ύπαρχούσας ρωγμάς, σμικρύνουσι την οπήν της εισόδου και 
προσκολλώσι τά χείλη τίίς κυψέλης προς την έφ’ $ίς έπίκειται. 
αυτή βάσιν, προς δέ τούτοις διά τ^ς ύλης ταύτης περικαλύ
πτουν  πρός άποφυγην σήψεως τά πτώματα των εχθρών,οίτινες 
εισεδυσαν τυχόν είς την κυψέλην καί εφονεύθησαν διά τοΟ κέν
τρου των Μ. Διότι φέρουσιν αυται είς το οπίσθιον άκρον κέν- 
τρον οξύ, δι’ ού άμυνόμεναι κεντρίζουσι τον εχθρόν. Τό κέντρον 
συγκοινωνεί διά σωληνος προς ίοδόχον κύστιν, άφ’ *?ίς χύνεται 
διά τοϋ κέντρου ίό; είς τό σώμα τοΰ εχθρού καί επέρχεται 
φλεγμονή καί άλγηδών.Άλλά καί ή άτυχης ή Μ. η κεντρίσασα 
τιμωρείται συνήθως διά θανάτου, διότι τό κέντρον φέρει εκα
τέρωθεν όδό ντας διευθυνομένους κατά διεύθυνσιν άντίθετον τ ^ ς  
ττ|ς αίχμνίς του κέντρου (παραβολή προς άγκιστρον των άλιέων). 
Ό τα ν  λοιπόν επιχείρηση ν’ άποσύρτι αυτό η Μ. άπό τ*ης σαρ- 
κός του εχθρού, δέν δύναται, διότι η άνοιχθεΐσα όπη συν- 
εκλείσθη έκ νέου. Ούτω δέν άποσύρεται άπό τ*ης σαρκός του 
ίχθύ ς τό άγκιστρον του άλιέως. Μένει λοιπόν έν τν) πληγ·^ 
τό κέντρον, άλλα τούτο έξέλκει έκ του σώματος της Μ. καί . 
ολόκληρον τό ίοδόχον καί ίοπαραγωγόν σύστημα, τούτο δ’ επ ι
φέρει τον θάνατον της μελίσσης. Μόνον άν τό σώμα, ένθα ένέ- 
πηξε τό κέντρον η Μ. δέν εινε πλαδαρά σαρξ άλλα 'σκληρόν 
πως, ως τό περίβλημα άλλης μελίσσης, τά  χείλη της πληγης 
μένουσιν άνοικτά καί άποσύρεται τό κέντρον.

ΕΓνε άληθώς περίεργος ό θάνατος ούτος τ?ίς Μ. ό προερχό
μενος έκ χψ,ς επιτυχίας τ*?ίς κατά του εχθρού έπιθέσεως. ΕΤνε 
ώς εάν έφονεύοντο οί μεταχειριζόμενοι όπλα, οσάκις αί σφαΐραι 
των βπλων των έπληγωνον τούς εχθρούς των. 'Ωσαύτως παρά
δοξος φαίνεται ό έκ μέλιτος θάνατος τ·?ίς Μ. Διότι συμβαίνει 
ενίοτε νάποθνγσκωσι Μ. έντός μέλιτος. ΤοΟτο γίνεται διά 
τόν έξ^ς λόγον. Έ κεϊ ένθα συνάπτονται αί ζώναι της κοιλίας 
ύπάρχουσιν όπαί, ά ςη  Μ. άνοίγει καί κλείει κατά βούλησιν 
διά λεπτότατης γλωσσίδος κερατίνης* ομοιαι υπάρχουσι καί ,



*

• εις τον θώρακα* Ά π δ  τοιούτων οπών υϊ στοαίων άρχονται κοίλοι 
σωληνίσκοι §ιακλαδιζό4αενοι εις ολον τδ σώρ,α καί φέροντες 

-αέρα εις τδάχρουν της Μ.αΐ[Λα.Ε!νε λοιπδν οί σωληνίσ'κζΐ ούτοι 
καί αί όπα ίτά  αναπνευστικά όργανα της Μ.καί καλουντοΑ τρα- 
^ ε ια ι. Έάν ριείνωσι κλεισταί αί οπαί επί τννα χρδνον, απο
θνήσκει έζ ασφυξίας η Μ. 'Ωσαύτως άποθνν^σκουσι καί έν ύ- 
δα τι, εις ζητησιν του οποίου πολλώκις ρ,εταβαίνουσι μακράν άν 
^εν ύπάρχτ] πηγη πλησίον και δεν εύρίσκωσι δρόσον επί των 
φύλλων. Διά του υδατος ζυριώνουσι την γυριν. Στόριια ώναπνευ- 
στικά διακρίνονται και είς τά  πλάγια του σώματος της ρ/ιετα- 
ξοκάριπης. Τά ύριενώδη γλωσσίδια τά  κλείοντα τά  στόριια τ ί-  

’θενται ύπδ τ%ς Μ. είς τροριώδη κίνησιν και παράγουσιν ουτω 
βό^βον ?| ψίθυρον* είνε η φωνή τί5ς Μ. Φαίνεται δ’ ότι άληθώς 
ουτω συνεννοούνται αί Μ, προς άλληλας.

Έ ν έκαστη κυψέλν) ύπάρχουσι τρία ε?δη ριελισσων ή βα
σίλισσα, αί έργάτιδες καί οι άρρενες (κηφηνες λεγόριενοι). Πα
ρατηρήσατε τά  τρία εΐ'δη (Δεικνύονται εικόνες τουλάχιστον 
αυτών). ‘Η βασίλισσα είνε ριεγαλειτέρα της έργάτιδος, ιδία 
δ ’ η κοιλία εινε ριακροτέρα καί όξυτέρα. ΕΙνε τδ σωρια κο[/.ψό- 
τερον καί χαριέστερον. Αί έργάτιδες (2 0 — 30 χιλιάδες, σπα- 
νίως δέ φθάνουσαι καί είς 60 χιλιάδας) είνε βραχύτεραι καί 
χονδροειδέστεραι.

Οί κηφηνες εινε κατά τδ ριέγεθος Γσοι πρδς την βασίλισ
σαν, αλλά ρωριαλεώτεροι (ριέ δέριατα στερεώτερα). η κεφαλή 
των μεγάλη καί χονδρή* οί όφθαλρ.οί ριεγαλείτεροι καί πλέον 
εξωγκωριένοι, καί η κοιλία βραχύτερα καί άριβλυτέρα η ή της 
βασιλίσσης. Στερούνται κέντρου. Κηφηνες είνε 600 — 1200.

Προηγουριένως είποριεν ότι η Μ. οίαν συνήθως βλέποριεν 
αυτήν, είνε τέλειον έντορ/.ον. Είς άλλο ριάθηρια ώνοριάσαριεν έν
τοκον καί τον ριεταξοσκώληκα* άλλ* ένφ εκείνον έγνωρίζετε 
υπό την ριορφην της κάαπης, η Μ. εινε γνωστοτέρα ύπδ την 
τρίτην ριορφην, την του τελείου έντόριου. Έ ν τούτοις καί ή Μ. 
πριν λάβφ την ρκορφην αυτήν, δι·ηλθε διά των δύο άλλων* 3)το
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καί αύτη βκώληξ καί μάλιστα σκώληξ έστερημένος ποδών. 
Ούτως είναι έστερημένοι ποδών καί οί σκώληκες οί βραδύτερον 
μετκμορφούμενοι εις μυίας.

Αί άποδες κάμπαι των εντόκων έ'χουσιν ίδιον 8νο{κα· όνο- 
μαζοντχι Σ χαδόνες. Των μελισσών αί σχαδόνες είνε σκωλη- 
κζρια λευκά καί πιριθάλπονται υπό μελισσών τρεφόμεναι διά 
γύρεως άναμεμιγμένης μετά μέλιτος.

‘Η ζωη της Μ. υπό μορφήν καμπής :h σχαδόνος διαρκεΐ εξ 
ημέρας. Μετά την πάροδον τ^ς έκτης ημέρας η κάμπη περι
βάλλεται διά μεταξώδους βομβυκίου ώς ό μεταζοσκώληξ. ‘Η  
κάμπη τνϊς Μ. ητο τοποθετημένη εντός ενός κυττάρου $ κυ- 
ψελίδος. Έ ν  έκάσ τω των κυττάρων άποτίθεται μία κάμπη, 
η οποία την μέν πρώτην ημέραν κατέχει τό βάθος μόνον, κα
λώς δέ τρεφόμενη αναπτύσσεται καί πληροϊ δλην την κυψε
λίδα εντός εξ ήμερων. Τότε περιβάλλεται δια μεταξώδους 
βομβυκίου, αί δ’ αλλαι μέλισσαι φράττουσι δια κηρού τον κύτ- 
ταρον. Έγκεκλεισμένη έν τω  βομβυκίω καί τψ  κυττάρφ μετα - 
μορφοΰται εις χρυσαλλίδα $ νύμφην. Μετά ημέρας 11— 12 δια- 
βιβρώσκεται ένδοθεν τό κάλυμμα της κυψελίδος καί έξίπτατα ι 
η νέα μέλισσα, τό τέλειον έ'ντομον. Διά των φαρίων, ,τά όποΓα 
γεννώνται έκ των τελείων εντόμων διαιωνίζεται τό είδος. 
Ά λλ’ ψάρια γενν^ί έν έκαστη κυψέλη μία μόνη μέλισσα, η βα
σίλισσα*

*Η βασίλισσα δεν προέρχεται έξ φοΰ διαφόρου έκείνων, έξ 
ών προέρχονται αί εργάτιδες. Ούτε όταν είναι κάμπη διαφέ
ρει, τουλάχιστον κατά τάς πρώτας ημέρας, άλλ* επειδή εύρί- 
σκεται εντός εύρυτέρας κυψελίδος καί επειδή αί εργάτιδες π α - 
ρέχουσιν κύτη εκλεκτήν καί άφθονωτέραν τροφήν, αναπτύσσε
ται περισσότερον των άλλων. (Καί άν ποτέ ή κυψέλη στερηθη 
βασιλίσσης καί δεν ύπάρχνj έν εύρεία κυψελίδι ωόν διά βασί
λισσαν, αί έργάτιδες ένοΰσι δύο τρεις παρακειμένους άλληλαις 
κοινούς κυττάρους καταρρίπτουσαι τά  διάμεσα τοιχώ ματα καί 
τη  κάμπη τη κκτοικούση έν τω νέψ, τψ  εύρυχόίρψ κυττάριρ 
,Υποδείγματα διδασκαλίας Γ. ΠΑΠΑ ΣΩΤΗΡΙΟΙ* 22
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παρεχουσι πασας τας αναγκαίας περιποιήσεις, ώστε νά άνα- 
πτυχθ·η αΰτη είς βασίλισσαν.) Είπομεν δτι οΰτε τδ ωόν, έξ ού· 
εκκολάπτεται ή μέ)όλουσα βασίλισσα, ούτε ή κάμπη, ή οποία 
μεταμορφοΰται είς βασίλισσαν, διαφέρουσι των άλλων ωων και 
καμπών· αλλά τδ τέλειον έ'ντομον διαφέρει, διότι ή βασίλισσα 
έχει σώμα έπιμηκέστερον και χαριέστερον. Ό λίγας ημέρας. 
(Λετά την έκ του κυττάρου έξοδόν της η βασίλισσα άνέργεται 
είς ύψος περικυκλωμένη ύπδ των κηφηνών. Έ κεΐ ύψηλά εκλέ
γει ένα τούτων ώς σύζυγον. "Οταν έπανέλθη είς την κυψέλην, 
άρχίζει νά γεννγ και γέννα 50— 60 χιλιάδας ωαρίων κατά 
τάς θεομάς τοΰ έ'τους ώρας.

Ά πδ  της κυψέλης δεν εξέρχεται πλέον ή βασίλισσα παρά 
αν άναγκασθη ν’ άλλάξη κατοικίαν. Παρουσιάζεται δ’ η ά- 
νάγκη αυτή, δταν άναπτυχθή νέα βασίλισσα. Τότε η παλαιά 
παραλαμβάνει ριέοος των έν τ  κυψέλη έργατίδων καί άποδη- 
μεΐ ώς άρχηγδς αποικίας, κατασκηνοΐ δέ συνήθως επί δένδρου 
καί περί αυτήν συνάγονται αί έργάτιδες ή μία επί της άλλης 
άποτελουσαι μάζαν σχήματος σταφυλής. Τδ σμήνος τοΰτο πα- 
ραλαμβάνουσι το'τε οί μελισσοκόμοιέν κυψέλη, εί δέ μη, εγκα
θίσταται τοΰτο έν κοιλότητι κορμού δένδρου. Εύθύς δ’ ώς σμή- 

• νός τ ι (έσμδς) καταλάβη νέαν κυψέλην κοιλότητα δένδρου, 
αί έργάτιδες άναζητοΰσι πρόπολιν διά νά παρασκευάσωσι τη* 
κατοικίαν, ώς άνωτέρω εΐ'πομεν, πριν άρχίσωσι την κατασκευήν 
των κηρηθρών. Πριν η άπομακρυνθώσι της νέας κυψέλης αί 
πρώτην φοράν έξ αυτής έξελθουσαι έργάτιδες φροντίζουσι νά 
γνωρίσωσιν δ'χι μόνον τδν τόπον, άλλα καί την εΓσοδον της ι
διαιτέρας αυτών κυψέλης, άν πολλαί δμοιαι άλληλαις ευρί- 
σκωνται έν τφ  αύτφ τόπω. Λιά τούτο έκαστη μέλισσα, πριν- 
επιχείρηση τδ πρώτον ταξείδιον, ίπ τα τα ι δεξιά καί άριστεοά 
περί την θύραν της κυψέλης, διαγράφει όλονέν μεγαλείτερα 
τόξα, επανέρχεται είς την όπην, ΐσταται έπ’ ολίγον, διαγρά
φει καί άλλο μεγαλείτερον τόξον καί τέλος άνυψοΰται κατ’ ευ
θείαν καί μετά φοράς δυνατής είς μακράν άπόστασιν, ίνα συλ-

I
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λέξνι πρόπολιν, γΰριν καί μέλι. Μετ’ ολίγον αρχίζει γ  Ικκρισις 
τοδ κηρο5, ή οικοδομή των κηρηθρών,· ό τόκετος και ή δια
τροφή των σχαδόνων.

Καθ’ δν χρόνον ή βασίλισσα κκί αί έργάτιδες έργάζοντάι 
προς αύξησιν και συντηρησιν του κράτους, οί κηφήνες άγουσι. 
βίον άργον τρεφόμενοι άπο τών προμηθειών των έργατίδων και. 
χάριν διασκεδάσεως έξερχόμενοί ολίγον κατά τάς μεσημβρινά;, 
ώρας. Καί $φ’ οσον μεν υπάρχει αφθονία άνθοκόνεως καί νέ- 
κταρος, εινε ανεκτοί, άλλ’ όταν κατά τον Αύγουστον γίνωνται. 
σπανιώτερα τα  άνθη, αί έργάτιδες άπαλλάσσονται τών οκνη
ριών τούτων «φαγάδων» έξωθοΰσαι αύτούς άπδ τών πτερύγων· 
καί τών ποδών εξο> της κυψέλης καί εκεί κεντρίζουσαι αύτούς 
θανασίμως μεταξύ τών κοιλιακών ζωνών, χωρίς ν’ άφίνωσιν εν· 
αύτοιςτο κέντρον. Τούτο κατορθουται, διότι δεν συγκλείονται. 
τα  χείλη τής πληγής της άνοιγείσης του κέντρου επί το.& 
εκ κερατίνη; ύλης περικαλύμματος τών μελισσών, ώς συγ- 
κλείονται τά  χείλη της επί του ανθρωπίνου σώματος πληγής.-

Τον χειμώνα ή θερμοκρασία τής κυψέλης δεν κατέρχεται, 
ύπο τούς 8 βαθμούς Ρ . υπέρ Ο. ’Οφείλεται δέ τούτο ε·Σς 
την εν σμικρώ χώρω συναγωγήν πολλών ζώντων πλασμάτων. 
Έν τούτοις ίνα μηδέ το μέλ.ι πηγνύμενον κατάστνί άγρηστον 
τά?ς Μ. καλύπτουτι δι’ άχυρων τάς κυψέλας οί μελισσοκόμοι.

Τον χ  ειμώνα ούτε ή βασίλισσα γέννα, ούτε αί έργάτιδες 
περιποιούνται κάμπας ή άναζητουσιν έ'ξω νέκταρ καί άνθόκο- 
νιν. Συνεσπειρωμέναι τότε τρέφονται έκ τών κατά το θέρος 
συνειλεγμένων προμηθειών (αν άσυνήθως ρ.ακρος γειμων έν- 
σκηψγ είναι ανάγκη νά τρέφωνται ύπύ τών μελισσοκόμων δι* 
οίασδηποτε ύγρίς ζακχαρώδους ουσίας).

Τίνες οί εχθροί τής μελίσσης;
Πτηνά τινα έντομοφάγα, εύτυγώς δχι ολα, τρώγουσι την 

Μ. χωρίς νά βλάπτωνται έκ του κέντρου αυτής' ιδίως δέ ό 
λεγόμενος Μελισσουργος ή μελισσοκόμος (Μέροψ) καταδιώκει 
τάς Μ. πολύ. Φθοράν φαίνεται οτι προξενούσιν είς αύτάς καί ή

/

*
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χελιδώ ν, ό πυργίτης, ο πελαργός, ο δρυοκολάπτης καί 6 χί- 
γίθαλος.Αί δρνιθες τρώγουσι τους κηφήνας, άλλ’δχι και τάς έρ- 
γ ά τ ιδ α ς /Η  άρκτος, ή άλώπηξ ό τρόχος (άσβδς) η ίκτίς και οί 
μυς βλάπτουσι, διότι τρώγουσι τδ ράλι. Οί ρ,ύρρ,ηκες άν καί 
κτίζουσι πολλάκις φωλεάν είς τάς κυψέλας, δεν προξενοΰσι ζη
μίας, άλλα ορ,ως εντορ,α εΐνε καταστρεπτικώτατα. Οί σφάκες 
π .χ .  συλλαράάνουσι καί τρώγουσι τάς ρ,ελίσσας. Έ ν  άλλο δν- 
τοαον, ορ,οιάζον προς σφέκα, δι’ ένδς κεντρίσρ.ατος ναρκώνει 
την Μ, μεταφέρει αυτήν είς την φωλεάν του και γέννα εν ω- 
άριον επ ’ αύτης· η έξ αύτου έκκολαπτορ.ένη κάρ.πη τρέφεται 
έκτου  ναρκωμένου άλλ’ δχι νεκρού σώματος τ·ης Μ. (Βλ. τα  
περί ίχνευρ.ονιδών.) Ά λλου έντόρ.ου η ψυχή άν κατορθώση νά 
ίσέλθν) είς την κυψέλην, γέννα εκεί τά  ωάριά της, εί δέ ρ,η, 

γενν^αύτά  είς ρώγρ.ην της εξωτερικές επιφάνειας τέζ κυψέλης' 
■η έκ του φαρίου κάρ,πη είσχωρε? είς τδ εσωτερικόν τές κυψέ
λης, κατασκευάζει περί έαυτην ενα σωληνίσκον, δ ιάνα ρ.η κεν- 
τρίζωσιν αί Μ. τδ σώρ.ά της, καί εχουσα την κεφαλήν έ'ξω του 
σωληνίσκου (ή κεφαλή έχει περίβλημα σκληρότερον παρά τδ 
άλλο σωρ.α. (Βλ. περί [ΐεταξοσκώληκος σελ. 323) προχωρεί 
είς τάς κηρήθρας καί τρώγει κηρίον, γυριν, πρόπολιν καί αυτά 
τά  ξύλα της κυψέλης. Ό  παραδοξότερος εχθρός τ*/5ς Μ. εΐνε 
μ.ικρότατον έντοκον ■μελίο’̂ όψετρα όνοριαζόρ,ενον. Τδ ζωύφιον 
τούτο ζ55 διαρκώς επί του σώματος της Μ. καί δταν πειν& 
πλησιάζει πρδς τδ στόρια της καί ενοχλεί αύτην εως ου άναγ- 
κασθεΐσα έριέσν) ολίγον ράλι καί χορτάση τδν ξένον της. Α λλά 
και άσθένειαι προσβάλλουσι τάς Μ. καί αί κακοκαιρίαν

Έχουσα τόσους εχθρούς, ύποκειράνη είς άσθενείας καί κοπιά- 
ζσυσα τόσον πολύ ίδιοι η έργάτις Μ. δεν ζ*?5 πλέον των 2-3  
εβδομάδων κατά τδ θέρος, δτε πολύ κοπιάζει καί είς κινδύνους 
εκτίθεται συχνά έ'ξω τές  κυψέλης διατρίβουσα. "Οσαι δέ διέλ- 
θωσι τδ θέρος, τούτων η ζωη δύναται νά παραταθ·?) καί ριέχρις 
6 -8  ριηνών. Διά [λόνης λοιπδν της πολυγονίας καί διά των 
περιποιήσεων του ανθρώπου διασώζεται τδ είδος τούτων τών



ζφων. Έ ν τσύτοις ύπάρχουσι καί σμηνη άγρια έν* κοιλότησό 
βράχων και δένδρων έγκατεστημένα. ’Εκείνα ώντέχουσι π ε 
ρισσότερον είς τάς προσβολάς των εχθρών. '

Τίνας ώφελείας παρέχει η Μ. τω άνθρώπω; ’
Περιποιούνται οί άνθρωποι τάς Μ. διότι λαμβάνουσιν άπ’ 

αύτών μέλι, άφίνοντες αύ :χΧς το προς τροφήν αυτών άπαραί-j' 
τητον, και Jxvjpo'v. Ά λλα και εμμέσως ωφελεί τον άνθρωπον η  
Μ. συντελούσα είς την γονιμοποίησιν πολλών άνθέων διά τ έ ί ' 
μεταφοράς τές γύρεως ενός άνθους είς άλλο του αυτοί» είδους. 
‘Η Μ. διά τών κινήσεων, άς έκτελεΐ ΐνα είσέλθη είς το άνθος 
και βυθίση την αντλίαν της είς τον πυθμένα αύτοΰ, προκα-; 
λεΓ την πτώσιν κόκκων γύρεως επί του σώμ,ατός της. Τούτων^ 
πολλοί συγκρατουνται {/.εταξύ τών καλυπτοντων τό σώμα της 
τριχιδίων καί διά της είς τά όργανα άλλου άνθους προστριβές 
άποπίπτουτί τινες τών κόκκων της γύρεως του πρώτου άνθους 
επί τών οργάνων του δευτέρου καί γονιριοποιεΐται τοΟτο, άν· 
εινε όμοειδές τω πρώτω. Βύτυχώς δ’ η Μ. επισκέπτεται συχνά 
όμοειδη άνθη (διό καί τούτο μέν τό μέλι έ'χει έλαφράν όσμην 
Ούριου, εκείνο δέ ρόδου κλπ). Έάν σκεπάσωμεν κλάδον άμυγ- 
δαλης η ροδακινέας δι’ ύφάσριατος λεπτοτάτου, τά  άνθη τούτου 
δέν παράγουσι καρπούς (δέν δένουν), διότι ριέλισσαι έ άλλα 
έντομα δέν συνετέλεσαν είς την γονιριοποίησιν αυτών,

‘II Μ. καταστρέφει καί βλαβερά έντομα, ίδί^ δ’ εξωθεί 
όξω τών άνθέων τής μηλέας τά  φαρια 'καί τάς έκ τούτων κάμ,- 
πας εντόμου έμποδίζοντος την καρποφορίαν τών δένδρων- 
τούτων.

Π Ε Ρ Ι  Β Ο Μ Β Υ Λ ΙΟ Υ .
Είνε συγγενή πρός την μέλισσαν* έντομα οί Β. όχουσι τ& 

σώμα χονδρόν καί τριχωτόν. Συνάγουσιν ώς αί μέλισσάι γυριν* 
διά τολτο εχουσιν ώς έκεΤναι άναξυρίδα καί ψήκτραν κατά
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τούς οπισθίους πόδας, δταν δ’ ·η γλωσσά αυτών, η οποία εινε 
;μακροτέρα τν5ς των μελισσών, δεν φθάνγ είς τον πυθμένα 
•στενής στεφάνης, οί Β. άνοίγουσιν είς την^βάσιν αύτ·ης έντομην 
•■καί είσάγουσι δι’ αυτής την γλώσσαν είς τό u-έρος, έ'νθα είνε τδ 
■νέκταρ. Διά της μεταφοράς τής γύρεως άπ’ άνθους είς άνθος 
συντελουσιν οί Β, τόσον είς την γονιμοποίησιν ειδών τινών άν- 
θέων, ώστε, επειδή έν Αυστραλή Β. δεν ύπάρχουσιν, οί φι
λοπρόοδοι και φωτισμένοι γεωργοί ρ.εταφέρουσιν έκ της Ευρώ
πης Β. διά νά έξασφαλίζωσι την γονιμοποίησιν είδους τρι
φυλλιού.

Ζώσιν Ιν κοινωνία: άποτελουμένγ ώς αί τών μελισσών έκ 
θηλειών, άρρένων καί έργατίδων. ‘Εκάστη όρ.άς Β. περιλαμ
βάνει όλιγώτερα άτομα τών έν μ.ια κυψέλγι συρ.βιουσών μελισ
σών. Αί φωλεαί των, πολύ όλιγώτερον τεχνικαί τών τών με
λισσών, κτίζονται ύπδ γην η έν τ·55 χλό'/) καί τότε έ’χουσι 
σχήμα λοφίσκου. (Βλ. έν σελ. 159 β' Ικδ. το τέλος του περί 
•ασπάλακος μαθήματος).

Κατά τό τέλος τοϊί φθινοπώρου αί φωλεαί μένουσιν έρημοι* 
αί άρρενες, αί έργάτιδες καί αί γεννησασαι καί γηοάσασαι θη~ 
λεια ι άποθνγσκουσι· έπιζώσι μόναι αί νέαι θηλειαι έγκυμο- 
•νουσαι. Αδται φωλεύουσιν είς ρωγμάς δένδρων. Τοιαύτας φω- 
λευούσας μεταφέρουσιν είς Αύστραλίαν πρόί πολλαπλασιασμόν 
τών Β. ώς ανωτέρω εί'πομεν. Κατά τάς άρχάς τής άνοίζεως η 
■θηλεια ορύσσει μικράς όπάς καί έν έκάστγ τούτων καταθέτει 
ev ωάριον. Έ κ  τούτων τών ωαρίων έκκολάπτονται έργάτιδες, 
α ί όποΐαι βοηθοϋσι την μητέρα.

Π Ε Ρ Ι  Σ Φ Η Κ Ω Ν .
Καί οί σφάκες ζώσιν έν κοινωνί^ καί άποτελουσι κρατίδια, 

•ώς αί μέλισσαι καί οί βομβύλιοι* αλλά καί τούτων ώς τών 
^ομβυλίων τά  κρατίδια εν μ.όνον θέρος διαρκουσι, θεμελιοϋνται. 
«δε νέα την άνοιςιν ύφ’ έκάστης τών διελθουσών έν φωλείιγ τόν
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χειμώνα θηλειών. Ά ποτελεΐτα ι 3’ έκαστον κρατ ίδιον εκ θη- 
λειών, άρρένων καί ουδετέρων.

Κτίζουσι φωλεάς δχι έκ κηροί», διότι κηοός δεν έκκρίνεται 
έκ τοΰ σώματός των, άλλ’ έξ ίνών ξύλων κατά την αρχήν 
τ$5 άποσυνθέσεως ευρισκομένων η καί έκ τεμαχίων μικρών 
φλοιού άποσπασθέντων από δένδρων χλωρών. Τα υλικά ταΟτα 
θρυμματίζονται, μετακομίζονται εκεί δπου θά πηχθνί η φωλεοί, 
ζυμώνονται τν5 βοήθεια ύγρου έκκρινομένου από του στόματος, 
συμπιέζονται, συμπιλαΰνται, μεταποιούνται τέλος είς ελά
σματα λεπτότατα  καί έκαστον τούτων τίθεται είς την προσ- 
ηκουσαν θέσιν καί συγκολλάται μετά των παρακειμένων.

Διά τάς εργασίας ταύτας έχει ό . καταλληλότατα εργα
λεία, τά  διάφορα όργανα του στόματος προσηκόντως μετεσχη- 
ματισμένα.

Πολλά είδη σφηκών κτίζουσι οτφηκίάς υπογείους, εν κοι- 
λότησιν, ένθα εύρίσκεται ρίζα άρκούντως ισχυρά ίνα συγκρά
τησή τά ύλικά. Είς τον θόλον τής κοιλότητας προσκολλώνται 
στυλοί τινες έκ τ·?5ς κατά τον περιγραφέντα τρόπον παρασκευα- 
σθείσης ύλης. Είς τούτους τούς στύλους προσαρτΧτΛι μία 
σειρά κυττάρων έζαγωνικών υπό ταύτην άλλοι στύλοι καί υπό 
τούτους άλλη σειρά κυττάρων. "Οταν νέα τις θηλεια θέλν) νά 
θεμελιώσνι αποικίαν, κατασκευάζει ενα στύλον, ον προσκολλδί 
είς τόν θόλον της έκλεχθείσης κοιλότητος. Είς τό κάτω άκρον 
του στύλου κολλά πρώτον ενα κύτταρον καί ύστερον άλ
λους περί αυτόν καί είς έκαστον τούτων άποθέτει εν φάριον" 
έξ έκάστου τούτων εκκολάπτεται σχαδών. Τότε η μητηρ ά- 
σχολουμένη είς την διατροφήν τούτων* διακόπτει την οικοδο
μικήν έργασίαν μέχρις ου άναπτυχθώσιν αί πρώται σχαδόνες 
και μεταμορφωθώσιν είς τέλεια έντομα, τ*  οποία είνε π ά ν 
τω ς έργάτιδες. Αύται συντελοΰσιν είς έπέκτασιν τίίς σφηκιάς 
καί είς διατροφήν των νέων σχαδάνων. Συντελεσθεΐσα η σφηκιά 
παρουσιάζει μΧζαν ψοειδϋ $ άπιοειδ^, ης ή εΓσοδος, έχουσα 
πάχος ενός δακτύλου, εύρίσκεται προς τά  κάτω.
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"Αλλο είδος Σ . συναρμολογεί όμ,βίαν καί καθ’ δμοιον τρόπον 
σφηκιάν, άλλα μεγαλειτερών διαστάσεων και επί δένδρου, είς 
τό πυκνότερον μ.ερος του φυλλώμ.ατος. Τό περίβλημ-α τ^ς 
τοιαύτης σφηκιδίς είνε ώς έξ απορροφητικού χάρτου (στουππο- 
χάρτου). Τι τρωγουσιν αί Σ . ; Τα όργανα, δι’ ών τόσον επιτή
δειος θρυμματίζουσι τεμ,άχια ξύλων οί Σ . και συμπιέζουσι 
και ζϋμώνουσιν αυτά, χρησιμοποιούνται και είς την προμήθειαν 
ττίς τροφές. Οί Σ . δεν άποστρέφονται βεβαίως τό νέκταρ των 
άνθεων καί τούς γλυκείς των ώρίμ.ων καρπών χυμ,ούς* διά 
τούτο κοΛ βλέπομ,εν αύτούς επί άνθεων καί καρπών ώς καί 
είς τούς ληνούς περί τά  περιέχοντα γλευκος άγγεΐα, άλλα 
κυρίως· είνε ζώα σαρκοφάγα. 'Ιπτάμενοι οί Σ . έπιπίπτουσι 
κατά μ-ελισσών καί μυιών καί φονεύουσιν αύτάς διά του 
κέντρου, κατασπαράσσουσι δέ τά  σώμ,ατά των καί κατα- 
βροχθίζουσιν αυτά $ λειοτριβουσι καί παρέχουσιν ώς τροφήν είς 
τάς κάμπας. Κατορθουσι νά καταλαμ.βάνωσι τά  θηράματά των 
διότι ΐπ τα ντα ι οί Σ . ταχέως καί δεξιώς* είνε δέ πασιφανές 
ότι καί τό σώμ,α των Σ . ραδινώτερον του τών μ-ελισσών καί 
του τών μυιών είνε καί ή κοιλία πολύ ευκίνητος, άτε συνδεό
μενη μετά του θώρακος διά λεπτότατου στελέχους. Γΰριν καί 
μέλι δέν άποταμκεύουσίν οί Σ . διότι καί γλώσσαν βραχυτέραν 
τών μελισσών εχουσι καί τών άλλων αναγκαίων εργαλείων 
στερούνται. Είς γονιμ,οποίησιν τών άνθεων ουδόλως συντελουσι, 
διότι η γδρις δέν_προσκολλ&ται είς τον άτριχα καί ολισθηρόν
χιτώνα αυτών.

Τό πτερωτόν τούτο έ'ντομον βεβαίως δέν έχει νά φοβηθη 
ερποντας ·η βαδίζοντας εχθρούς* διά τών πτερύγων του ήθελε 
διαφεύγει τον εκ τοιούτων εχθρών κίνδυνον, άν ύπηρχον* άλλ’ 
ουδέ μεταξύ τών πτηνών, τών έντομ,οφάγων πτηνών, έχει εχ
θρούς,,. διότι φοβούνται ταΟτα τό κέντρον του Σ.. διακρίνουσι δέ. 
καί μ,ακρόθεν αύτόν διά τον ζωηρόν αύτου χρωμ.ατισαον. Μόνον 
ζωύφια παρασιτοΰντα επί του σώμ-ατος των Σ . βλάπτουσιν·. 
αύτούς. \ . ..·· .· - . . · .
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(Οί μκθηταί καλοδνται νά διατυπώσωσιν είς προτάσεις τάς-, 
μεταξύ μελίσσης καί σφηκός παρατηρηβείσας διαφοράς και Ο 

μοιότητας) .

ΠΕΡΙ ΣΦ Η Κ Ο Σ  Τ Ο Υ  Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ  "  ’
Είνε γνωστόν είδος σφηκός έχοντος μήκος 0 ,03  ΤοΟ μέτρο\>. 

περίπου, την κεφαλήν σκοτεινοί ερυθρωπού ή καστανοΟ χρώ
ματος, τάς λαβίδας κιτρίνας, την κοιλίαν διεζωσμένην διά ζω
νών κίτρινων. Τό ζώον τούτο πολλαχου τής Ελλάδος καλεΐταιΛ 
σέρσεγκας. Το κέντρισμα τούτου εϊνε όδυνηρότατον,καλόν δ’εΐνε 
νά έξκχθή έκ της πληγές τό κέντρον καί νά έπιδεθ·?) επίδέ-" 
σμος έκ φύλλων μαϊδανου τριβέντων έν ίγδίω.

Οί μαθηταί περιγοάφουσιν έζ  αύτοτ{άας καί τοότο τό έν- 
τομον, μανθάνουσι δέ παρά του διδασκάλου οτι το είδος τουτσ 
κατασκευάζει συνήθως την φωλεάν του οπού είνε πολλά καί 

. πυκνά δένδρα, εντός κοιλότητος δένδρου, οτι ώς υλικά' μετα
χειρίζεται φλοιούς δένδρων, ούς παρασκευάζει ώς <5 κοινός σφηξ* 
βτι τό σχήμα τής σφηκιας είνε ώς τό τής περιγραφείσης άνω-' 
τέρω* οτι έν έκάστφ κυττάρω άποτιθεται έν ώάριον’ βτι ήτ 
έκ τούτου εκκολαπτόμενη κάμπν), βταν πλησιάζγι <3 καιρός 
τής είς νύμφην μεταμορφώσεως, καλύπτει τούς τοίχους τοδ 
έξαγωνικοΰ κυττάρου διά μετάξινου πλέγματος καί τό στό- 
μιον κλείει διά πώματος έκ τής αυτής ύλης’ βτι μετά τινας 
ημέρας τό τέλειον εντομον ανοίγει όπην έι τψ  μέσφ του πώ 
ματος καί δι* αυτής εξέρχεται’ βτι τό τέλειον εντομον τρέφε
τα ι διά χυμών γλυκέων λαμβανομένων άπό ώριμων καρπώ ν,' 
διότι τά  στοματικά όργανα δεν έπιτρέπουσιν αύτψ νά συλ
λέγω νέκταρ άπό του πυθμένος των άνθέων* άλλ’ οτι κατά τό' 
εαρ, οτε δεν ύπάρχει αφθονία ώρίμων καρπών, οί σφήκες ούτοι* 
επιτίθενται κατ’ άλλων εντόμων, (ούδε τών μελισσών εξαι
ρούμενων) τά  όποΤα λειοτριβουσιν οί Σ . διά τών ισχυρότατων, 
στοματικών όργάνων καί παρέχουσιν είς τάς κάμπας ώς τροφήν».
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Π Ε Ρ Ι  Μ Υ Ι Α 2  T H E  Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΔ ΙΟ Υ .
To όχληρότατον τούτο διά τον άνθρωπον ζω'ύφιον εΐνε υπό 

την μορφήν, υπό την όποιαν συνήθως βλέπομεν αυτό, τέλειον 
έ'ντομον,ώς ή μέλισσα.Προς αύτην δέ θά παραβάλωμεν και την 
:μυΐαν. Πόση περίπου εΐνε κατά μέγεθος ; . . Ποιον τό χρώμά 
της ; Εινε βαθύ μέλαν ; . . . . Έ χε ι σημασίαν τινά διά την 
-χτυντηρησίν της ό χρωματισμός οδτος, ό οχι πολύ βαθύς και 
■ευδιάκριτος ; Κρύπτονται άπό των εχθρών των καί άλλα ζώα 
τη βοήθεια: του όχι πολύ ευδιάκριτου" χρωματισμού ·ιυυ σώμα
τός των; Τί τρώγει η μέλισσα ; . . . Ή  μυΐα τί τρώγει ; Διά 
τίνων αισθήσεων ανακαλύπτει η μέλισσα τό μέρος, όπου είνε 
μέλι καί γυρις, αί τοοφαί της ; . . . ’Οφθαλμούς έχει δύο συν
θέτους ημισφαιρικούς σχεδόν, τόσον πολύ κυρτοί εΐνε, καί τρεις 
άπλους (έποφθαλμίδια)” ίσως διά τούτων αισθάνεται την προσ- 
-κόμισιν πραγμάτων, άπό τών οποίων δύναται νά φάγη” άλλ’ 
•Γσως εχει καί δσφρησιν όξεΐαν* ίσως δ’ εΐνε δργανον τνίς όσφρη- 
σε«ς αί μόλις διακρινόμεναι κεραιαι. Βέβαιον εινε οτι ταχέως 
αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει τ ι εδώδιμον καί αμέσως σπεύδει 
■προς αυτό” (πλην άν εΐνε σκότος”) Πώς ; . . . Πόσας πτέρυ
γας έχει η μέλισσα καί πόσας η μυΐα ; . . .

Αληθώς δύο μόνον πτέρυγες, αί έμπρόσθιαι, διακρίνονται 
καί εΐνε υμενώδεις καί διαφανείς” δύο όπίσθιαι έκολοβώθησαν 
τόσον πολύ, ώστε εις την Οέσιν των άπέμεινεν άνά εν κομ- 
€iov. (1) Ή  μυΐα εχουσα έν μόνον ζεύγος πτερύγων δεν δύνα- 
τα ι νά ίπ τα τα ι οβτε πολύ μακράν οΰτε επί πολύ, ώς η μέλισσα” 
•άλλά δεν εχει κοα ανάγκην νά πλαναται τόσον δσον η [Αελισσα, 
’διότι έκαστη jutfa ριόνον περί εαυτός φροντίζει, δι’ έαυτην |λο- 
‘νην συλλέγει τροφήν και διότι δεν εΐνε δύσκολον νά ευρτ]

(1) Σημ. Τα κομβία αύτά. τα λι/ψανα ο8τως enreiv πτερύγων εν
τόμων μτη αναπτυχή«σ<3ν ονομάζονται α Λ τ η ρ ε ς *



τροφήν cv τόπω τινί δαψιλή. Έν τούτοις είνε καί παρά, τ$ί 
μυί^ε οι δακτύλιοι τοΰ θώρακος συνηνωμενοι διά νά έχωσι στή
ριγμα στερεόν οί μυς οί κινοΰντες τάς πτέρυγας (βλ. περί με- 
λ,ίσσης). "Οτι καί των μυιών αί πτέρυγες σειόμεναι ταχέως 
παράγουσιν έλαφρδν βόμβον πειθόμεθα, δταν βιαίως μετακι- 
σωμεν άντικειμενον, έφ’ ου πολλαί Μ. έπικάθηνται την νύ
κτα . «'Ωσαύτως εκβάλλει και φωνήν *η μυία καθ’ δν τρόπον και 
*η μέλισσα. Λεν έχει άλλα όργανα κινητήρια παρά τάς πτύρυγας 
η μυΐα ; . . .  Πόσα ζεύγη ποδών έχε ι;...Δ ιά  των μακρών και ευ
κίνητων ποδών δεν βαδίζει μόνον ταχέως αλλά καί ώς ψήκτρας* 
μεταχειρίζεται αυτούς* δένάπομάσσει όμως, ώς η μέλισσα,γΰ- 
ριν* συνήθως άπομάσσει */.ovtv, ης τά  μόρια ευκόλως προσκολ- 
λώνται επί του τριχωτοΰ σώματός της. Θά εί'δετε βεβαίως 

4 πώς διά τοΰ* πρώτου ζεύγους καθαρίζει το έμ,πρόσθιον τμίίμα 
του σώματος καί ιδία τούς όφθαλμούς, πώς διά τοΰ τρίτου τδ 
δπίσθιον καί πώς καθαρίζει αυτούς τούτους τούς πόδας προσ- 
τρίβουσα αυτούς προς άλληλους.

θ ά  σ2ς έφάνη βεβαίως παράδοξον πώς η μυία έπικάθηται 
επί έπιφανείας όλισθηράς ώς ή ΰελος, καί κατακόρυφος άν 
είνε κύτη, χωρίς νά πίπτγι, καί πώς περιπατεΐ επί τοΰ φατνώ
ματος χωρίς νά πίπτ*/)... Κόψατε μικρόν τεμάχιον χάρτου, 
σιελώσατε ελαφρώς την μίαν επιφάνειαν αύτοΰ καί άφησατε 
αυτό επί δίσκου ύελίνου, τνίς σιέλω βραχείσης έπιφανείας έ- 
στραμμένης προς τον ύελοπίνακα. Τδ χαρτίον μένει κολλημένον 
καί άν άναστραφνί ό ύελοπίναξ. Έ χ ε ι καί ή μυϊα μεταξύ τών 
ονύχων τών ευρισκομένων εις τδ άκρον έκάστου ποδος δύο διά 
λεπτοτάτων τριχιδίων κεκαλυμμένα σφαιρίδια, δύο προσαρ
μοστικούς λθ6οΐ/ς, διατηρουμένους πάντοτε υγρούς δ ι’ έκ- 
κρίσεως ύγροΰ έν εΓδει ίδρώτος. Ούτως εξηγείται τδ φαινόμενον 
περί ού 6 λόγος, παρατηρούμενον καί παρά ταίς μελίσσαις, 
(Βλ. σελ. 331 .)

“Αν διά τίίς όσφρησεως ^ διά τ^ς όράσεως λάβγ) την εΓ- 
•δησιν η Μ. βτι υπάρχει που πλησίον κατάλληλος δι’ αυτήν
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τροφη^ σπεύδει προς αύτην ίπταμένη συνήθως,* κά ίδ ιά  των πο~ 
δών προσκολλάται είς χύτην. Μένει νά έξετάσωμ-ν πώς λαμ~ 
βάνει την τροφήν. Ή  Μ. τρώγει μόνον ύγράς τροφάς και εκ των· 
στερεών μόνας έκείνας, τάς Οποίας πρότερον διαλύει δια-του σιέ
λου της. Έ χ ε ι  λοιπόν είδος προβοσκίδας σαρκώδους, διά τ*/ίς. 
όποιας δεν δύναται νά τρυπησγ) η να δαγκάσν), άλλα μόνον νά 
έκμυζδστι ·?) άναρροφησ·/) ύγράς ουσίας. Ή  προβοσκίς αυτη'άνα- 
στρέφεται, δταν δεν χρησιμοποιείται, γίνεται δε τούτο βεβαίως 
διά νά μη φθείρεται (Πρβλ. τά  περί μελίσσης). Δ ιά τα ς προ
βοσκίδας ταύτης κατέρχεται καί ό σίελος, δι’ ου ύγραίνει καί 
διαλύει η Μ. σκληράς καί ζηράς ουσίας, διά νά καταστησν], 
αυτας εοωόΐ(Λους.

Αί μέλισσαι ζώσιν εν ίδιαιτέραις φωλεαίς— ταΐς κυΑέλαις — 
καί έν κοινωνί^· άποτελοΰσι κράτος, περιλαμβάνον μίαν βασί
λισσαν— την θηλειαν— ολίγους άρρενας καί πολλές έργάτιδας. 
Αί μυίαι δεν ζώσιν είς ιδιαιτέρας φωλεάς, άλλ1 είς σταύλους 
ζψων, είς κρεωπωλεΐα, είς κατοικουμένας ύπ’ ανθρώπων οι
κίας. “Αν είς τοιούτους τόπους συναντώνται πολλαί, δεν συναν- 
τώ νται, διότι συνεργάζονται, αλλά διότι εκεί ευρίσκει έκαστη 
τροφήν καί κατοικίαν κατάλληλον. Φαίνεται δ’ οτι άποφεύγουσι 
καί το πολύ ψύχος καί την πολλην ^θερμότητα. Πόθεν συμπε- 
ραίνομεν τούτο;. . . .  ' ·

Αί μέλισσαι δέν άποθνγσκουσιν έκ του ψύχους τον χειμώνα 
διότι θερμαίνουσιν, ώς ει'πΟμεν, διά της αναπνοές των τόν 
μικρόν χώρον της ■ κυψέλης. Αί Μ. αί όποΐαι δέν ζώσιν εντός 
κυψέλης δέν άποθνγσκουσιν έκ του ψύχους; . . . Είναι τόσον 
πολλαί καί τον χειμώνα ώς τό θέρος; . . . Σώζονται λοιπόν 
μόνβν οσαι καταφεύγαυσιν είς θερμάς άνθρώπων κατοικίας—  ι 
δία δ’ είς τά  μαγειρεία— καί είς θερμούς σταύλους. "Αν ενεκα 
δυνατού ψύχους άπέθνφσκον ολαί, θά έξηφανίζετο τό γένος 
αυτών, διότι τά ωάρια, τά  όποια γεννώσιν α ί θηλέιαι μυΐαι, 
δεν διατηρούνται μήνας πολλούς, ώς διατηρούνται τά ωάρια.
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τίνος γνωστού ήμϊν έντόμου; . . . »  (Βλ. τά  περί μεταξο- 
οκώληκος σελ. 321).

Ά πδ των λευκών ωαρίων τής Μ. έκκολάπτονται, μετά 12 
περίπου ώρας άπδ τής γεννήσεως αυτών, κάμπαι. Φροντίζει ή 
μήτηρ περί διαθρέψεως αύτών ως φροντίζει ή έργάτις μέλισσα 
περί των καμπών, εξ ών θά προέλθωσι μέλισσαι; . . . Πώς 
λοιπδν δεν άποίνήσκουσιν; ‘Η μυϊα καταθέτει τά  φάριά της 
είς ουσίας σηπομένας, κρέας π .χ .  ή κόπρον ίππου, και έκ τών 
ουσιών τούτων τρέφεται ή ούτε πόδας ούτε οφθαλμούς έχουσα 
κάμπη, ή σχάδών.

Άφοΰ αί κάμπαι αύται γεννώνται εντός τίίς τροφής των,δέν 
έχουσιν άνάγκην ούτε ποδών ούτε οφθαλμών προς εύρεσιν τρο
φές. ‘H έμετιν.η λεγομένη μ υ ΐα , η έ'χουσα κυανοπράσινον καί 
χρυσίζουσαν την κοιλίαν, εισέρχεται είς τά οψοφυλάκια καί τά  
κρεοπωλεία κατά τάς θερμάς ημέρας διά νά αποθέτη τά  φά
ριά της έπί του κρέατος, όπόθεν θά τραφώσιν αί έκ τών φαριών 
σχαδόνες. Καί άλλη μυΤα, ή λεγομένη φιλόκρεως,έχουσα κοκ
κινωπήν την κεφαλήν, είς τδ κρέας κολλ£ τάς σχαδονας, τάς 
οποίας γεννά- (διότι ή φιλόκρεως δεν γεννά φάρια.)

Ά λλο έντομον κολλφ τά  φάρια είς τάς τρίχας του βοός, 
ένοχλούμενος δ’ ό βους λείχει τδ μέρος εκείνο διά της γλώσσης 
καί οδτω μεταφέρει τά  φάρια είς τον έντερικόν του σωλήνα, 
ένθα εκκολάπτεται καί τρέφεται ή κάμπη καί διά τής σαρκδς 
του βοδς χωρούσα προς τά  έξω φθάνει ύπδ τδ δέρμα καί έκεϊ- 
θεν έξερχομένη π ίπτει κατά γής, όπου συμπληροϊ την μετα- 
μόρφωσιν του τδ ζωύφιον τούτο. Έ π ί  τφ  αύτφ σκοπφ τοπο- 
θετοΰσι τά  φαριά των άλλα έ'ντομα είς τούς μυκτήρας άλλων 
ζώων. Μία ψυχή συνηθέστατα άπαντώσα είς τούς λαγανοκήπους, 
λευκοκίτρινος, όνομαζομένη Πιερίς ή φιλόκραμβος, τοποθετεί τά  
φαριά της ύπδ φύλλον κράμβης δχι μόνον διά νά προφυλάξγ αυτά 
άπδ τών πτηνών καί άπδ τής βροχής καί τών ηλιακών άκτί- 
νων, άλ.λάκαί διά νά εύρωσι πρόχειρον τροφήν, τδ φύλλον τής 
κράμβης, αί έκκολαφθησόμ.εναι κάμπαι. *Τπάρχει έν,τομόν τι>
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(ίχνεύμων ότολυπώδης,) το όποιον θέτειζτά φάοικ του υπό τό- 
δέρμα της κάμπης της φιλοκράμβου πιερίδος. Έ κ  του λίπους 
τ·ης κάλπης ταύτης τρέφονται τοΰ ίχνεύρ,ονος αί κάμπαι, 
χωρίς νά έγγίσωσι τον έντερικόν σωλήνα της παρά την θέλησίν 
της φιλοξενούσης αύτάς, διά νά ρ,ν) άποθάνν] καί στερηθώσι τ·ης 
τροφές των. 'Ό ταν τραφώσι καλώς αί παράσιτοι κάμπαι, πλέ- 
κουσι πλέγμα τι έ'ξωθεν της νέκρας σχεδόν κάρ.πης καί έν αίιτώ 
γίνεται η ρ.εταρ,ο'ρφωσίς των. Τοιαύτας κάμπας της φιλο- 
κράρ-βου πιερίδος, φερούσας περί τό σώρ,ά των κιτρινωπά τινα 
σωμάτια ως μικρότατα βορ,βύκια,δέν είνε σπάνιον νά ΐ'δετε κολ- 
λημένας επ ί τοίχων. Μη τάς καταστρέφετε. Θά παραχθώσιν 
έκ των βομβυκίων εκείνων ίχνεύμονες, οί όποιοι θά έζαφανί- 
σωσι πολλάς βλαβεράς διά τον άνθρωπον πιερίδας. ’Ά ς έπα- 
νελθωμεν εις τό ζητημά ρ-ας. ‘Η ρ.υια γέννα συνήθως εις 
κόπρον ίππου, διά τούτο καί εΤνε πολλή αφθονία μυιών είς 
τούς σταύλους. Μετά 12 περίπου ώρας εκκολάπτονται κάρ,παι 
άποδες, άφου προς εύρεσιν τροφής δεν εχουσιν ά/άγκην νά με- 
τατοπίζωνται μακράν, καί τυφ λα ι, άφοΰ ζώσιν έν τω σκότει, 
εντός της κο'πρου, είς την όποιαν εισχωρούσα. '

Μετά δυο περίπου εβδομάδας η αύξηθεΐσα κάριπη (σχαδών) 
μεταμορφούται είς νύμφην η χρυσαλλίδα. Τό δέρμα της κάμπής 
δεν άποπίπτει, άλλά ρυτιδοΰται, συμμαζεύεται, σκληούνεται, 
καί σχηματίζει έν κάλυμμα ούτω είπεϊν διά την χρυσαλλίδα. 
Έ κ  ταύτης προέρχεται τό τέλειον έντομον.

Αί μυϊαι έξαφανίζουσι σηπομένας σάρκας καί έμποδίζουσι 
την γένεσιν μιασρ,άτων. Οί κόρακες, οί γυπες,οί θωες καί άλλα 
ζώα τρώγουσι πτώρ,ατα ζώων καί δεν άφίνουσιν αυτά νά σα- 
πώσι καί διαδώσωσι μιάσματα διά του άέρος είς των άνθοώ- 
πων τούς πνεύμονας. Όμοίαν ύπηρεσ'αν έκτελουσιν αί ρ,υΐαι.

Εχθροί της [Αυίας εινε οί βάτραχοι, οά άράχναι,οί σφ^χες> 
αί νυχτερίδες καί πολλά πτηνά .'Γνωρίζετε δ* δτι κκί οί 
λοι πολλάκις άρπάζουσι ριυίας.

/ U t t s t * ' %*?
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Π Ε Ρ Ι  Κ Ω Ν Ω Π Ο Σ
Ζώον ορίοιον προς την κατοικίδιον ριυϊαν άλλά ραδινώ^ερον» 

καί λεπτοφυέστεοον ταύτης.
Κάλλιστα διακρίνονται τά  τρία τριήριατα κεφαλή, θώραξ 

καί κοιλία. Σχεδόν ύλον τό πρόσθιον ρ.έρος της κεφαλές του Κ. 
κατέχουσιν οΐ δύο σύνθετοι οφθαλμοί. Προς τό νωτιαίον μέρος 
της κεφαλές εινε ζεύγος κεραιών. Αί κεοαϊαι αύται είναι μικραί, 
λεπταί και όςεΤαι εις τάς θηλείας' εις δέ τούς άρρενας είναι 
μακρότεραι καί θυσανιοταί. Τά ό'ργανα του στόματος άποτε- 
λούσι προβοσκίδα πολυσύνθετον, διά της οποίας νύσσει τό. 
δέρμα του ανθρώπου καί άλλων θηλαστικών ζώων, χύνει στα
γονιδίου ίοΟ έκ των σιαλογόνων αδένων, καί, άφοΰ εύρύνν] τόν- 
φάρυγγα αύτου έκμυζα οσον αίμα δύναται νά περίλάβν; ό * π ε 
πτικός αύτου σωλήν. "Οταν δ’ η κοιλία διαταθή καί καταστίι 
σφαιροειδής καί ερυθρωπή, απέρχεται τό έντομον. Α λλά  μόνη 
*1 θήλεια του Κ. ροφ^ αίμα, Γσως διότι αδτη έχει άνάγκην Ορε— 
πτικωτέρας τροφές διά νά γενν^ καλτίς ποιότητος φάρια. ‘Ο 
άρρην ζ*?5 άπό του νέκταρος των άνθέων καί του χυμοΰ των 
καρπών. Εις ταύτην την τροφήν άρκεϊται καί η θήλεια, όταν 
δεν εύρίσκνι αίμα. ‘Ο θώραξ είνε σφαιροειδής. Έ ζ  αύτου εκ
φύονται προς τά  πλάγια δύο πτέρυγες υμενώδεις καί διαφανείς 
διακλαδιζόαεναι ύπό νεύρων κατά μήκος. Διασταυρουνται αί 
πτέρυγες; Τό δεύτερον ζεΰγοςτών πτερύγων δεν άνεπτύχθη καί 
Γχνη αύτου άπομένουσιν οί ά>.τήρες. (Βλ.σελ. 346 σημ..)"Οταν 
ό Κ. άναπκύεται, αι πτέρυγες καλύπτουσι την κοιλίαν. Προς 
τά ύπτια (τό κάτω μέρος) του θώρακος εκφύονται τρία ζεύγη^ 
ποδών μακρών, λεπτών καί εύθραυστοτάτων.

Ή  κοιλία εινε κυλινδροειδής,καί λίαν έπιμήκης. Τό οίδημα, 
τό ερυθρωπόν τ·/5ς σαρκός χρώμα, ό κνησμός καί η άλγηδών 
προέρχονται τό μεν έκ τίΐς είς την πληγήν συμφορήσεως τού- 
αίματος, τό δ* έκ τοΟ έγχυθέντος ιίς αυτήν ίού.
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Άφθονώτεροι clve οί κώνωπες οπού ύπάρχουσιν ΰδατχ 
Στάσιμα. Δ ιατί ; Διότι, κατά την πρώτην ηλικίαν του ό Κ. 
μόνον εντός ΰδατος δύναται νά ζίί. Έ κεϊ γέννα τα  ωάριά της 
η θηλεκχ, άνά έν άλλά προσκεχολλημένα επ’ άλληλων (200- 
300)· Ή  ολη μάζα επιπλέει και αναπτύσσεται επί της επ ι
φάνειας του ΰδατος. Δύο ηρ,έρας μετά την γέννησιν γίνεται η 
έκκόλαψις των άπόδων καμπών, αί όποια; ούδεμίαν ομοιότητα 
εχουσι προς την μητέρα. At κάμπαι αυται τρέφονται, φαίνεται, 
εκ των έν τφ  στασίμφ ΰδατι «ίωρουμ-ένων ουσιών και εύρίσκον- 
πα ι σχεδόν διαρκώς έν κινήσει, άλλά δεν άναπνέουσι τό .εν τφ 
υδατι διαλελυμένον οξυγόνον. ’Αναγκάζονται και τά  ελάχιστα 
ταυτα όντα, ώς η τεραστία φάλαινα, νά άνέρχωντοα εις την 
επιφάνειαν του ΰδατος καί εκεί νά άναπνέωσιν άτμ.οσοαιρικόν 

καί δπως πνίγεται εξ άσφυξίας ή μέλισσα, αν έχν) εντός 
' ΰδατος η μέλιτος τάστόρ,ια των τραχειών, (Βλ. περί μελίσσης 

σελ. 336) ούτως αποθνήσκει έξ ασφυξίας και η κάρ,πη του 
κώνωπος, η τόσον άγαπώσα τδ ύδωρ και έν κύτφ ζώσα,άν άπδ 
καιρβυ είς καιρόν δέν έξαγάγν) έξω του ΰδατος τδ οπίσθιον άκρον 
του σώματός της,διότι εκεί εύρίσκονται αί όπαί των τραχειών, 

' &ι’ων άναπνέει τδν άτμοσφαιρικδν άερα.Παρερχομένων των ημε
ρών η κάμπη αυξάνεται καί κατ’ ανάγκην γίνονται άπεκδύσεις 

_ τινές του χιτώνος (Βλ. σελ. 323 τά  περί μεταξοσκώληκας.)Διά 
νάποβάλγι τδν χιτώνα η κάμπη ανέρχεται εις την επιφάνειαν 
του ΰδατος καί κρατεί έ'ξω αύτοϋ τά  νώτά της, άποξηραίνε- 
r x t  δέ τότε τδ δέρμα ενεκα της μετά του άέρος επαφής καί 
σχίζεται κατά μήκος, δι’ βλαφράς δέ κινησεως απαλλάσσεται 
αύτου ή κάμπη. Μετά την τελευταίαν άπεκδοράν, περί την 
ένδεκάτην ημέραν, η κάμπη ρ,εταρ,ορφοΰται εις χρυσαλλίδα η 
νύμφην. *Αν φαντασθητε δτι κοιλία αστακού έσρ,ικρύνθη πολύ 
καίέ'λαβε τάς διαστάσεις του Κ.καί δτι εις τδ άκρον αυτής άντι 
τεφαλοθώρακος αστακού προσεκολληθη ωοειδής τις δ'γκος, 
έχετε τδ σχηρ,α της τουΚ. χρυσαλλίδος. Ή  χρυσαλλίς δέν τρώ> 
γειτίποτε καί ζφ εν τφ  ΰδατι, άλλ’ επειδή ό διπλούς άναπνευ-
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στικδς σωλην αυτής είνε προσκεκολλημένος ώς ζεΟγος κεράτων 
όλίγον όπισθεν τής κεφαλής, κρατεί την κεφαλήν έ'ξω τοΰ ύπα
τος. Τρεις η τέσσχρας ημέρας (κατ' άλλους επτά ημέρας) μετά 
την είς χρυσαλλίδα μεταμόρφωσή του ζωυφίου, αποβάλ
λετα ι και τής χρυσαλλίδας τδ περίβλημα καί εμφανίζεται τδ 
τέλειον εντομον. Σ χ ίζετα ι δηλ. τδ δέρμα καί εξάγει 6 Κ. την 
κεφαλήν, τδν θώρακα, τάς πτέρυγας, την κοιλίαν καί τελευ
ταίους τους πόδας. Έ©’ οσον γίνεται ή Ιπίπονος αΰτη εργασία, 
τδ  δέρμα τής χρυσαλλίδος έλαφρυνόμενον ανέρχεται — διότι 
είπομεν δτι πρότεοον ητο πλην τής κεφαλής ολον τδ λοιπδν 
σώμα υπό την επιφάνειαν του ΰδατος—  καί χρησιμεύει είς τδ 
έντομον ώς λέμβος. Έ π ’ αυτής ίσταται ακίνητον καί αναμένει 
νά ξηρκνθγ καί σκληρυνθή πως είς την μετά του άέρος επαφήν 
ή εξωτερική επιφάνεια του σώματος. Το'τε άνίπταται. Ά λ λ ’ 
η ελάχιστη ταραχή τοΰ ΰδατος επιφέρει τδ ναυάγιον τής λέμ
βου καί τδν πνιγμδν τοΰ εντόμου. Οΰτω καταστρέφεται μέγα 
πλήθος κωνώπων.

Ά φ ’ ης στιγμής γεννηθν} ωάριον Κ. μέχρις ού ή έκ τούτου έκ- 
κολαφθεΐσα θηλεια άρχίσ·/) καί αύτη νά γεννά, μόλις μην πα
ρέρχεται, επειδή δ’ έκάστη θηλεια γέννα πεντάκις η έξά- 
κις ή καί επτάκις κατ’έτος άνά 200— 300 ωάρια, πληθύνον- 
τα ι οί Κ. είς βαθμόν άπίστευτον καί θά έπληθύνοντο έτι π ε
ρισσότερον καί θά ?,το Γσως άδννατος 6 (Κος διά τον άνθρω
πον έζ  α ίτ ια ς των κο)νώπων, άν δεν κατεστρέφοντο μυριάδες 
τούτων ύπδ των αραχνών, των νυκτερίδων, ύπ’ άλλων εντό
μων, ύπδ πτηνών καί ύπδ των είς γλυκέα ΰδαταζώντων ιχθύων.

Μη σάς φαν/5 υπερβολή δ ,τι είπον περί τής είς τδν άνθρω
πον προερχόμενης έκτώ νΚ . βλάβης. Οί Κ. δέν είνε μόνον οχλη
ροί είς τδν άνθρωπον. Διά των Κ. μεταδίδεται ό έλογενης πυ
ρετός απ’ ανθρώπου είς άνθρωπον.(*). ·

ΣΗΜ. ( ')  Ό  άληθης δημοδιδάσκαλος δέν περιορίζεται είς 
τδ διδάσκειν πχΐδας τά  έν τώ προγράμματι τοΰ σχολείου μνημο- 
‘Τποδεέγροτα ΰιδαιίκαλίας Γ. ΙΙΑΠΑΣΩΓΐΐΡίΟλ* 23

%.
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νευόρενα ρ,αθηρατα.Γνωρίζων δτι εΐνε άπόστολος του πολιτισροΰ 
διδάσκει καλ γνώσεις ρ.η ρνηρ.ονευορ.ένας έν τώ προγράρρατι. 
Τά θύρατα των έλογενών πυρετών εινε δυστυχώς δυσυπολόγιστχ 
έν Έ λλάδι καί αί έξ κυτών ζηρίαι εις ανθρώπους και είς χρίίρ.χ: 
εινε πολύ σπουδαιότεραι παρ’δσον τις έκ πρώτης οψεως πιστεύει.. 
Οι πυρετοί στέλλουσιν είς τον $δην πολλούς, άλλα πλείονας 
ετι καθιστώσιν ευπρόσβλητους ύπ’ άλλων νοσηρ.άτων παρα- 
σκευάζοντες το έδαφος δι’ αύτά.Οί πυρετοί άδυνατίζουσι τά  σώ- ' 
ρα τα , έκνευρίζουσι τόν άνθρωπον και έπιδρώσι διά του σώρ.α~ 
τος επ ί του πνεύρατος· ό έκ πυρετών πάσχων εινε αδρανής 
και χαύνος' ουδέ νά όρ.ιληση έ'χει όοεςιν και ετι όλιγωτέραν νά 
έργασθγ. Είς άπραξίαν περιπίπτει καί ο νους αύτός, κινουσι δέ 
τον οίκτον τοϋ διερχορένου ξένου οί κάτοικοι χωρίων, ένθα έπ ι- 
πολάζουσι πυρετοί. Την *κ της άργίας τόσων βραχιόνων, άρ- 
γίας ρ,ακράς πολλάκις, προερχαρ,ένην υλικήν ζηράαν πρέπει νά: 
ύπολογίσν) έν τοΐς προς τούς χωρικούς διαλόγοις του 6 διδά
σκαλος, αλλά νά ύπολογίσν) ακριβώς καί είς ηρεροράσθια ·η 
ρ,άλλον είς δραχράς. Δυστυχώς αυτήν ρόνην την γλώσσαν 
έννοουσιν οί πλείστοι τών χωρικών. Τον ριγουντα κατ’ 
άρχάς καί ρ.ετ’ ολίγον καιόρενον έκ πυρετοΰ νεανίαν δεν 
λυπεΐται τόσον ό χωρικός, αλλά κλαίει διά την απώ
λειαν του ηρερορ.ισθίου του άσθενοΰντος τέκνου. Ταύτην 
την εύαίσθητο.ν χορδήν^ του χωρικού πρέπει ό διδάσκαλος 
νά δον ησν), καί νά παρακίνησή τούς χωρικούς νά κάμνωσΊν 
δ ,τι εινε δυνατύν’προς περιορισρον τοΰ κακού. ’Αλλά τί εινε 
δυνατόν ; Προς γνώσιν τών διδασκάλων αντιγράφω έκ βιβλια
ρίου τοΰ κ.[Ν . Άποστολίδου, καθηγητου έν τω  έθνικώ πανε- 
πιστηρ.ίιρ,συρβουλάς τινας περί τούτου. Πιστωθέντος ασφαλώς, 
γράφει ο κ. Άποστολίδης, ότι οί ελώδεις πυρετοί ρ,εταδίδονται 
ύπο τών ανωφελών. — είδους κωνώπων— καί ύπο ρόνων τών έν- 
τόρ,ων τούτων,εινε ανάγκη νά ληφθώσι ρ.έτρα,δπως έξαλειφθώσι
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τα  ζώα τκϋτκ η όπως άποφύγωμεν τά  νύγρ.χτα κυτών. Ή  τ ε 
λεία τούτων καταστροφή είτε αδύνατος, διά τούτο θα περιο- 
ρισθώμεν εις κρ,είλικτον κατ’ κυτών πόλερ.ον. Αποζηοαινομεν 
λοιπόν το έδαφος καί έρ-ποδίζορ,εν την συναγωγήν στασίρ.ων 
ύδάτων * διά νά άφκιρέσωμεν τό στοιχεΐον, (το ύδωρ δηλαδ.) 
έν ω αναπτύσσονται. Άποστράγγισις του εδάφους (δε* ύπονό- < 
μων,δι’αύλάκων δηλ.υπογείων) προχώρ.ατα κατά τών από και
ρού εις καιρόν πλημμυρούντων ποταρ.ών,άποξηρανσις τελαάτων 
και τεναγών, καλλιέργεια καί έρ,φύτευσις του εδάφους.μάλιστα, 
διά καλάμων έχόντων άποστεγνωτικάς του εδάφους ιδιότητας, 
ΙΙάντκ τκυτα είνε ώφέλιρ.α,άλλ’ απαιτοΰσι πολλάς ένίοτε δα
πάνα;, Προσέτι νά φροντίζωρ,εν νά ρ.η ύπάρχωσι πλησίον τών 
κατοικιών τουλάχιστον τέλματα , δεςαρ,εναί, ρυάκια, κάδοι, 
πλήρεις υδατος κ. τ . λ. Εντός τών λιμνών καί τεναγών πρέ
πει να περιποιώρ,εθα τνιν ανατροφήν ιχθύων να μη καταδιώ - 
κωρεν τάς χελιδόνας καί ίδι^ τάς νυχτερίδας. 'Ό ταν Οέλωρ,εν 
νκ έμποδίσωρ,εν την άναπτυςιν τών Κ.έν δεξαμενή η ύδαταπο- 
θηκνι, έπιχύνομεν ρ.ικράν ποσόάητκ πετρελαίου, τούτο φράσ
σει τάς αναπνευστικά; όπάς της είς την επιφάνειαν του υδατος 
άνερχορ-ένης διά τνιν αναπνοήν κάμπης, δεν βλάπτει δέ τούς 
πίνοντας έ; αύτοϋ του υδατος ανθρώπους. Κατά προτίρ.ησιν 
πρέπει νά κατοικώμεν είς υψηλά μέρη καί την νύκτα νά aot- 
αώρ.εθκ είς τά ανώτερα πατώματα υψηλών οικιών καί νά χρη- 
σιρ.οποιώρ.εν κωνωπεια (κουνουπιέραις).

Ό π ω ς παύσν) ταχέως ό κνησρ.ός του νύγρ,ατος του Κ. συ- 
νιστΧται η επίθεσή μικροΰ σφαιριδίου βάμβακος φιλύδρου ερ.- 
πεποτισρ.ενου εντός ύγρου άποτελουμένου έκ 10 γραρ.. υδατος, 
10 γρκμ. οινοπνεύματος τών 90 βαθμών καί 5 γραμ. φορμό- 
λτςς toj έαττον.ου.

V  *+·/Ι*ΪΜ>> * U f y £ ,  y  *

.M . ' A ' «
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Π Ε Ρ Ι  Δ Κ Ρ Ι Δ Ο Σ
Δύο είδη άκρίδων είνε τά γνωστότερα. Σήμερον θά όρ.ιλη- 

•·σωρ/.εν περί του ενός εΐ'δους, περί τής πράσινης ακρίδος. (Δει
κνύει πρασίνην άκρίδα ό Δ.) Το ζφον τοΐίτο έ'χει συνήθως 5 
1)2 εκατοστών του μέτρου ρ.ήκος. Είνε ώς ή ρ,έλισσα και ή 
|/.υΐα έ'ντορ,ον,άλλ’ουτε είς κυψέλας ουτε*είς οικίας ανθρώπων ζ·^. 
Ώ ς επί το πλεΐστον διατρίβει οπού είνε πολλά καί πυκνά δέν
δρα. Νομίζετε ότι δέν υπάρχει σχέσις ρ.εταξύ του χρώματος του 
πντόρ.ου καί τοΟτόπου, ένθα διατρίβει ; . . .  (Βλ.σελ. 124β '. έκ- 
δόσ . καί τά περ ί σκολόπακος έν σελ.23ί).Δ έν υπάρχει ωσαύτως 
σχεσις ρ,εταξύ του τόπου, έ'νθα ζνί έν είδος ζώου κ «  τής τρο
φής του ; Δέν είνε αληθές ότι τά  ζώα διατρίβουσι συνήθως είς 
τούς τόπους η πλησίον των τόπων, έ'νθα εύρίσκουσι την τροφήν 
των ; (Έςαιρέσεις βεβαίως ύπάρχουσι. Πρβλ. τά  περί χελιδόνος 

, σελ. 208 πελαργού σελ. 237 νησσης σελ. 241 άλώπεκος σελ. 
124 β \  έκδ. καί ρ,ελίσσης). Ή  πράσινη άκρίς τρώγει φύλλα 
ώς επί,το πλεΐστον, αλλά δέν δυσκολεύεται νά τρώγν) καί ρ.ι- 
κρά ζωύφια, ρ.υίας π . χ .  καίΝκάρ.πας, ενίοτε δέ καί ακρίδας 
άλλας άσθενεστέρας.

Άφου τρώγει στερεάν καί σκληράν τροφήν ή άκρίς, δέν 
■είνε δυνατόν νά είνε τά  όργανα, διά των οποίων τρώγει, όρ.οια 
πρός τά  όργανα, δι’ ών τρώγει η ρ,υΐα. Καί αληθώς έχει ή 
άκρίς όργανα, διά τών οποίων δαγκάνει, κόπτει είς ρ.ικρά τε
μάχια την τροφήν (πρβλ. πρός την κάρ.πην " του ρ,εταξοσκώ- 
ληκος) καί λειοτριβεϊ αυτήν. Ε πειδή  δέ ρ.άλλον εκ φυτικών 
■ουσιών τρέφεται καί σπανιώτερον έκ σαρκός ζώων, έχει άνάγ- 
κην ρ.ακρου όπωςδηποτε έντερου καί διά τούτο είνε καί το 
σώρ,α ολον ρ,ακρόν’ (πρβλ. τά  περί κάρ.πης τοΰ ρ,εταξοσκώ- 
ληκος σελ. 322).

Τά έκ φυτικών ουσιών τρεφόρ-ενα ζώα -δέν. έ'χουσιν ά-, 
νάγκην οξείας όράσεως η όσφρησεως 'η ακοής (πρβλ. σελ. 131

:·Λ\ .·
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β' έκδ. ώς καί τά  περί γαλής), ίσως δ’ ή άκρίς στερεϊτοα τε 
λείως άσφρήσεως. "Οτι εχει όρασιν πειθόμεθα εκ τής παρου
σίας των οφθαλμών. "Οτι πρέπει νά εχν) και ακουστικά όργανα. 
συμπεραίνομεν εκ του ήχου, τον όποιον παράγουσιν αί άρρενες 
άκριτες διά νά καλώσι τάς θηλείας. "Αλλως θά ή το περ ιττή  
ή παραγωγή του ήχου. ΕΖνε δέ περίεργον οτι τά  ώτα των ά— 
κρίδων εύρίσκονται είς την κνήμην του πρώτου ζεύγους των- 
ποδών. Την υπαρξιν ττζς άφής μαρτυρούσα αί ριακρόταται καί 
εύκινητόταται κεραΐαι. Το μήκος τής κεραίας υπερβαίνει τό* 
του σώματος.

Εις τά μωρεόφυλλα, τά  όποια δίδονται είς την μεταξο- 
κάμπην πρός τροφήν ειδομεν πώς προσκολλάται αΰτη. Ή  άκρίς 
συγκρκτειται είς τά φύλλα διά των άκανθων, τάς όποιας δια- 
κρίνοριεν είς τά  πλάγια των ποδών καί διά των ονύχων,είς οδς\ 
άπολήγουσιν οί πόδες. (Αί κυρίως άκοίδες, όχι δηλ. αί. 
πράσιναι, έ'χουσι καί προσαρμοστικούς λοβούς μεταξύ τών· 
δύο ονύχων. ώς αί μυϊαι.) Ε πειδή  διά των προσθίων 
ίδ ί% ποδών βαδίζουσιν, άναρριχώνται, συλλαμβάνουσι καί- 
συγκρατοΰσι την λείαν, όταν λεία είνε ζωόφιόν τ ι ,  είνε 
βχι μόνον αυτοί οί πόδες ευκίνητοι, αλλά καί ό πρώτος 
δακτύλιος το5 θώρκκος, από του οποίου εκφύεται τό πρώ
τον ζεύγος των ποδών. Είναι δ’ ευκίνητος διότι καίτοι συν
έχεται βεβαίως ρ.ετά του δευτέρου, ώς συνέχεται καί μετά 
τής κεφαλής, δέν συμφύεται αύτώ , όπως είς άλλα έντομα. 
Έ κ  πρώτης οψεως δέν διακρίνεται τούτο καί είνε ανάγκη διά 
ξυλαρίου αιχμηρού νά κινησωμεν την κεφαλήν προς τά  κάτω,, 
ενώ κρατουμεν την Ά κ . διά του άντίχειρος καί του δείκτου, 
ύστερον δε νά κινησωμεν εκείνο τό τμήμα, όθεν εκφύεται το 
πρώτον ζεύγος τών ποδών. Εύνόητον ότι δέν μετατοπίζετα ι ή, 
Ά κ . ρ,όνον δια του πρώτου ζεύγους τών ποδών. Τι παρατηρείτε 
ως προς τό μήκος του τελευταίου, του οπισθίου δηλ. ζεύγους; . 
.  · . Δια τούτων τών μακροτάτων ποδών ή Ά κ . πηδί£ μεγάλα 
*·>5δήρ.ατα, ώς έβεβαιώθητε πολλάκις έπιχειρήσαντες νά συλ—

ι
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λάβετε άκρίδκς. "Οταν η Ά κ. θέλγι νά διανύσν) μκκοότερσν 
διάστημα, μεΐαχειρίζεται τάς πτέρυγάς· της.Πόσα ζ̂ εύγνι π τε
ρύγων έ'χει; Παρατηρήσατε πώς κεΐνται ταΰτα όταν το ζωον 
’ηρεμνί. (Αί όπίσθιαι είνε συνεπτυγμέναι κατά μ,ηκος ώς συμ
πτύσσονται τά  ριπίδια των κυριών, αί δ’έμπρόσθιαι καλύπτου- 
σιν αύτάς). Πόΐαι εινε πλατύτεραι; Ποΐαι είνε σκληρότεοαι και 
διά τί;

’Επειδή το όπωςδηποτε σκληρόν τούτο περικάλυμ,μα, όταν 
ηρεμη το ζωον, δεν καλύπτει ολόκληρον το οπίσθιον του σώ
ματος, όπως είς άλλα έ'ντομα,σκληρύνονταί πως καί οί οπίσθιοι 
δακτύλιοι του εντόμου προς τά  άνω, δηλ. τά  ποος την ράχιν 
μέρη. Διά τούτων τών πτερύγων η πτερυγοκαλυμμάτιυν παρά- 
γετα ι καί 6 ήχος δι’ ου καλουσιν οί άρρενες τάς θηλείας. Ό  
ήχος ούτος παράγεται διά προστριβής του ενός καλύμματος προς 
τό άλλο ώς παράγεται ήχος διά.προστριβής του τόξου προς 
χορδήν τετραχόρδου. Τά σκληρά ταΰτα καλύμματα τών π τε 
ρύγων λέγονται ελυτρα .

Πώς πολλαπλασιάζονται αί Ά κ . Κατά τό τέλος του θέ-y
ρους η θηλεια Ά κ . γενν5ϋ 50— 60 έπψ.ηκη φά, έζ ών θά έκ- 
κολαφθώσι βραδύτερον οί απόγονοί της. Π ότε πρέπει νά γείνν) 
η έκκόλαψις, αν τά  [χικρά πρέπη νά εύρωσι τρυφεράν τροφήν 
(νεαρά φύλλα); Πότε εύρίτκουσιν άφθονον τροφήν αί [χέλιτσαι 
και πότε γενν^ η βασίλιττα αυτώ ν;..Π ότε εινε τρυφερά τά (χω- 
ρεόφυλλα καί πότε εκκολάπτονται αί [/,ετχξοκά|λπαι;.. .Κατά 
το έαρ λοιπόν πρέπει νά έκκολαφθώτι καί έκτων φών της Ά κ . 
τά  ρκκρά. Α λλά  ;χεχρι του εαρος που θά διατηρηθώσι τά  φ ά ;... 
Της θηλείας Ά κ . η /οιλία απολήγει είς οξύ τέρετρον, η τρύ- 
•πανον, διά του οποίου, κά;χπτουσα σχεδόν κατ’ ορθήν γωνίαν 
την κοιλίαν προς την γν^ν, καί βυθίζουσα αυτήν είς όπάς κατα
θέτει τά  φάρία. ΔιχτΙ η κατοικίδιος [χυΐα καταθέτει τά  φαριά 
της είς την κόπρον του ίππου; Διατί η πιερίς η φιλόκρα^βος 
είς τά  φύλλα της κ ρ ά α β η ς:../Η  Ά κ . γέννα εντός της γης τά  
φ ά , ;χόνον διά νά προφυ7;αχθώσιν από πτηνά καί άλλα ζφ α .
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'Ίνα  δε (i'll βλάψγ) αυτά ή υγρασία, επιχρίει τούς τοίχους τής * 
οπής διά κολλώδους τινδς ουσίας,ήν αυτή ή ρ,ήτηρ εκκρίνει. 
"Οταν ό ήλιος του εαρος θερρ.άν/ι τήν γήν, εκκολάπτονται έκ 
των ωών εκείνων ζώα οριοια πρδς τούς γονείς, πλήνδτι δεν 
εχουσι πτέρυγας και τέρετρον. Σύν τω χρόνω αυξάνεται το 
σώρ,α, γίνονται άπεκδοραί του χιτώνος, ώς παρά τω ρ,εταξο- 
σκώληκι, και αναφαίνονται επί τέλους και τά  όργανα ταυτα. 
νΩστε βλέπορ.εν ότι είς τάς Ά κ . γίνεται άτελεστάτη ρ.ετα- 
ρορφωσις. Δεν έχορ.εν ού'τε κάρ-πην ούτε χρυσαλλίδα άκρίδος. 
Το έκ του ωαρίου τής Ά κ . έκκολαπτόαενον ζωον και ή γεννώσα 
το ωάριον Ά κ . έλαχίστας διαφοράς έ'χουσι, διαιτώνται δέ καθ* 
δρ,οιον τρόπον, διότι φύλλα, ώς είπορ.εν, τρώγει καί ή άρτίως 
έκκολαφθεΤσα άκρίς καί έν τω αύτω τόπω ζγ,έ'νθα καί ή ρ.ήτηρ.

Πολυπληθέστερα^ καί καταστρεπτικώτεραι των πρασίνων 
άκρίδων είνε αί ρ,ικρόσωρ,οι ακρίδες. Τδ χρώρ,α τούτων όρ,οιάζει 
πως προς το τοϋ ξηρού εδάφους. Μόναι αι οπίσθιαι πτέρυγες 
Ιχουσιν ανοικτόν χρώρ,α,' έρυθρωπδν κλίνον προς το κυανουν, 
είνε διαφανείς καί στιλπναί καί ορ.οιάζουσι προς λεπτότατα  
έλάσρ,ατα ύέλου ελαφρώς ροδίνου χρώματος. Ά λ λ ’ αυται καλύ
πτονται ύπδ των άλλων, όταν το ζώον ήρερ,νί. Καί τούτου τοΟ 
είδους οί άρρενες πκράγουσιν ήχον διά προστριβής των προσ
θίων πτερύγων προς το έ'σω χείλος τών οπισθίων σκελών. Τά 
ακουστικά όργανα τής Ά κ . εΐνε είς τά  πλάγια του πρώτου 
κοιλιακού δακτυλίου. Ή  κεφαλή τής κυρίως Ά κ . δεν είνε 
τόσον έπιρ-ήκης, οσον ή τής πράσινης Ά κ . ής ή κε 
ζει πω; προς κεφαλήν ίππου.

φαλη όρ,οιά-

Αί ξηρά αι, άς έπιφέρουσιν αί ακρίδες είς τήν γεωργίαν, είνε 
ανυπολόγιστοι πολλάκις. Φύλλλα άρ.πέλου, φύλλα δένδρων, 
χλόη, σιτηρά καταβροχθίζονται εντός ολίγων ωρών ύπο τών 
έντόριων τούτων,τά όποια επέρχονται τόσον πολλά,ώστε πολ
λάκις άποκρύπτουσι τον ήλιον ώς νέφη. Ή  αδηφαγία καί τδ 
ρ.έγα πλήθος αυτών φέρουσι τήν δυστυχίαν είς ολοκλήρους 
έπαρχίας. Κατά τής ρ.άστιγος ταύτης οί άνεπτυγρ-ένοι καλ-

4
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λιεογηταί της γης δεν (χένουσιν αδρανείς, άλλ’ άνκσκάπτουσι 
το έδαφος διά νά ερχωνται . είς την επιφάνειαν αύτου τά  ωά.- 
ρια τ'^ς Ά κ . και τρώγονται ύπδ των πτηνών και άλλων ζώων* 
και αυτοί δ’οί καλλιεργηται συλλέγουσι τά  ωάρια ώς και αυτά 
τά  εντορια πριν άποκτησωσι πτέρυγας, διότι ρ·ετά την άνά- 
πτυξιν των πτερύγων βεβαίως εινε δυσκολωτάτη, αν δχι άδύ- 
νατος, η συλλογή καί καταστροφή αύτών.

Π Ε Ρ Ι  Γ Ρ Υ Δ Δ Ο Υ
Τον μονότονον καί άχαριν νιχον γρυλ.-γρυλ θά ήκούσατε 

πολλάκις βεβαίως κατά τάς θεοινάς εσπέρας έξερχόμενον άπο 
θάμνου χαμηλού η άπο νεωστί θερισμένου άγοου, άλλ’ αμφι
βάλλω άν γνωρίζετε ολοι το ζωον, το οποίον εκβάλλει τον *25χον 
α^τόν. Εινε δέ δύσκολον νά γνωρίση τις αυτό, διότι ευθύς ώς 
πλησιάσν) προς αύτο άνθρωπος, σιωπά, ενίοτε δε και πηδ# εις 
άρκετά μεγάλην απόστασή. Το ζωον τούτο ονομάζεται γρύλλυς, 
έκτου ήχου, τον όποιον παράγει προστριβών ό άρρην τάς πρό
σθιας πτέρυγας προς άλληλας διά νά συντέμννι, φαίνεται τάς 
ώρας της μονώσεώς του καί διά νά ,τέρπνι την σύντροφόν του, 
δταν δεν εινε πολύ μακράν αύτη. Το ζωον τούτο εινε συγγενές 
προς την ακρίδα. Ζ γ εντός μικρών οπών της γης φυσικών η 
παρ’ αύτου τού ίδιου άνοιχθεισών ενίοτε διατρίβει υποκάτω 
ξηρών φύλλων 7) μεταξύ φύλλων χλόης. ’Άοπλον καί διά τούτο 
δειλόν. Ά γ α π ^  πολύ την θερμότητα, διο καί εύρίσκεται έν 
εύηλίοις άγοοις εις μέρη προς μεσημβρίαν εκτεθειμένα. Κεραΐαι 
νηματώδεις.

Τρώγει συνήθως μέν, φυτικήν ουσίαν, αλλά καί σάρκας. 
Έ χ ε ι  ισχυρά στοματικά όργανα, και κοιλίαν ογκώδη άπολη- 
γουσαν εις δύο στελέχη (όμοιάζοντά πως προς κεραίας) τρι
χω τά καί εύκαμπτα.

Καλλίτερον ίσως του γρύλλου γνωρίζετε τον πρασάγκουραν*
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η κολοκυθοκόφτη. (την πρασοκουρίδα), Σώμα κυλινδρικόν* 
πόδβς βραχείς* οί εμπρόσθιοι έπιτηδειότατοι είς σκαφην, ώς οί. 
του άσπάλακος. ‘Η εργασία αυτή άπαιτεΐ μυς ισχυρούς* ούτως 
εξηγείται ά παρουσία ισχυρών μυών καί το μέγεθος του πρώτου- 
δακτυλίου τοΟ θώρακος. ‘Η θηλεια γενν£ τα  ωάρια είς υπο
γείους κοιλότητας, κόπτει δέ διά των οδόντω; τάς ρίζας τών- 
υπεράνω τούτων τών κοιλωμάτων φυτών διά νά θερμαίν/) καλ- 
λίτερον ό ήλιος το έδαφος καί τα  ύπ’ αυτό φάρια. ‘Η πρασο- 
κουρίς καταστρέφει κάμπας εντόμων βλαβερώνί'καί σκώληκας*

Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Δ Κ Ρ ΙΑ Ο Σ  Μ Α Ν Τ Ε Ω Σ
Τά μνημονευΟέντα είδη άκρίδων εχαυσι τούς οπισθίους 

πόδας πολύ μεγαλειτέρους τών δύο άλλων ζευγών καί συνήθως 
δεν βαδίζουσιν, άλλα πηδώσι (διό καί πηδητικά λέγονται). 
*Γπαρχει είδος άκριτος, νίς τά  τρία τών ποδών ζεύγη είνε 
σχεδόν Γσα, συνήθως δέ κινείται βαδίζουσα. Την ακρίδα 
ταύτην όνομάζουσι κοινώς άλογάκι της Παναγίας, οί αρχαίοι 
ώνόμαζον αυτήν Μάντιν. Εΐνε το χρώμα αύτώς πράσινον, δ- 
μοιον δηλ. πρός το τών φύλλων τών δένδρων και τότης χλόης, 
ένθα διατρίβει. Ά λ λ ’ έκει διατρίβει δχι διότι τρώγει φύλλα* 
η άκρίς αυτή προτιμά νά συλλαμβάνν) καί τρώγτ) ζωύφια* καί 
έν τούτοις δέν εινε ευκίνητον ζώον, ώς εινε συνήθως τά  έκ 
ζώων τρεφόμενα. Κατ * άνάγκην λοιπόν ενεδρεύει είς άγραν της 
λιίας κεκρυμμένον μεταξύ τών χλοερών φύλλων. Έ κει ύψοι την 
κεφαλήν καί περιβλέπει άν υπάρχει έκει πλησίον $ πλησ ιάζει. 
μυ?α τις η κώνωψ η τι τοιοΰτο ζωύφιον. Ή  κεφαλή εϊνε εύκι- 
νητοτάτη, ό δέ πρώτος θωρακικός δακτύλιος έχει μεταποιηθώ 
είς τράχηλον έπιμηκη, δι’ ού η κεφαλή κρατείται πολύ υψηλό
τερο ν του λοιπού σώματος. Ευθύς ώς ΐδτ] από τ*?|ς σκοπιάς 
ούτως είπεΐν εκείνης 'η άκρίς θυμά « ,  συλλαμβάνει διά τών μα- 
κροτάτων προσθίων ποδών,οίτινες δέν έχ.φύονται άπό του μέσου.
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*τοΟ τράχηλου (δηλ.τοΰ πρώτου θωρακικοϊί δκκτυλίου),άλλ’άπο 
του .πλησίον της-κεφαλές τμήματος αύτου. Ούτω φθάνουσιν εις 
μεγαλειτέραν άποστασιν* Το θύμα δεν συγκροτείται συνήθως 
μεταζύ των δυο ποδών,άλλά μεταζύ των δύο παρακειμένων άρ
θρων (μηρού καί κνημης) έκατέρου των ποδών,τά οποία όδοντας 
πολλούς φέροντα συμπλησιάζουσιν, ώς συμπλησιάζει προς την 
λαβήν μαχαιριδίου ή κοπτερά λεπίς,οταν θέλωμεν νά κλείσωμεν 
το μαχαιρίδιον καί άκινδύνως να θέσωμεν είς το θυλάκιον μας. 
Διά των λαβίδων τούτων συλλαμβάνει ασφαλέστατα την λείαν 
καί φέρει αύτην προς το στόμα. Αί πτέρυγες αύτ'ης της άκρίδος 
εΤνε ώς αί της .μικρόσωμου, περί 'ος ωμιλησαμεν αί οπίσθιαι 
δηλ. εΐνε πλ_ατύτεροα χ,κ'ι διαφόρως παρά το λοιπόν σώμα χρω- 
,£0<κτισμ{νχι (Ί) συμπτύσσονται δέ κατά μήκος ώς ριπίδιον,ό'ταν 
το ζωον ηρεμ,'/j* αί έμπρόσθιαι, πρασινωπαί καί στενώτεραι, 
καλύπτουσι τάς οπίσθιας. "

ΠΕΡΙ Δ Ε Ν Δ Ρ Ο Ε Ο Ρ Ε Ω Ν
Εις τά  διάφορα είδη τω ν εντόμων ύπο διάφορους μορφάς 

παρουσιάζονται τά  όργανα του στομ,ατος. Παραβάλετε τά  τ*ης 
μελίσσης, τά  της μυίας καί τά  της άκρίδος. Ύπάρχουσιν άλλα 
■έντομα, των οποίων τά  στοματικά όργανα εινε μεταβεβλημ,ένα 
έίς ρύγχος (καί διά τούτο λέγονται ρυγχωτά). Το κάτω χεί
λος αυτών αποτελεί σωληνάριον, αί δέ σιαγόνες καί το άνω 
χείλος εΐνε ρ,εταβεβλημέναι εις ακανθώδεις σμηριγγας, τάς 
οποίας είσάγουσι καί έζάγουσιν, άναβιβάζουσι καί καταβιβά-

(I) Σημ. Εις τούς ζωολογικούς πίνακας αί πτέρυγες της μάντεως 
φαίνοντα; καλύπτουσαι ολον τό σώμα του ζώου ηρεμοΰντος, αλλ’ ή 
μάντις, ήν γραφών τό μάίημχ τούτο.εχω ζώσαν επί του γραφείου μου, 
εχει ,8ραχυτέρα£ πτέρυγας καί μένει ακάλυπτον μεγα μέρος του σώματος 
όπισθεν. Παρατηθώ πρός τούτοις οτι εκατέρας των όπιοΟίων πτερύγων 
τό ν̂ μισυ εΐνε οιαφόρως χρωματ σμένον παρα τό ετερον ήμίσυ.
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^ζουσιν εντός του σωληνάριου. διά νά νύσσωσι φυτά :h ζώα καί 
άκ{χυζώσιν έξ αυτών χυαούς η att/.x. Το ρύγχος τούτο δταν δεν 
λειτουργά, εινε κ.κκχριένον προς τον θώρακα, βεβαίωςδιά νά [/.ή 
^ραυσθτί ν) άλλην βλάβην πάθνι. ' .*· .. ·'

Είδος ρυγχωτών έντόριων εινε οι δενδροκόρεις κοινώς βρω- 
ρ,ούσχις. ( Ό  Δ. δεικνύει το εντοιχον). Διά τ ι  λέγονται υπό του 
λαοΟ βρωαούσχις;.. Τ ω όντι και τούτο τό έντοκον καί άλλα 
είδη εκκρίνουσιν ενίοτε υγρόν πτητικόν, άνχδίδον άηδεστάτην 
οσμήν. Εινε καί/τούτο δπλον κατά των διωκτών των. Πώς άλ
λως άποφεύγουσι τους εχθρούς των οί δενδροκόρεις;— "Ιπταν- 
τα ι.—  Αληθώς τά  έντομα ταυτα έ'χουσι δύο ζεύγη πτερύγων. 
Αί πρόσθιαι, σκληραί κατά τό πρώτον ημισυ, κκλύπτουσι τάς 
όπισθίχς, όταν τό ζωον δέν ΐπτατα ι. ’Αλλά πτέρυγας δεν εγου- 
σιν οί Δ. όταν έκκολάπτωνται έκ των ωών, άν καί κατά τά  
λοιπά εινε τα άοτίως έκκολαφθέντα έ'ντομα όμοια προς τά  τ έ 
λεια καί άκμχΐχ. Τό χρώμα των εντόμων τούτων προστατεύει 
αύτά άπό των εχθρών.

Π Ε Ρ Ι  Τ Ε Τ Τ ΙΓ Ο Σ
Έ ντομα συγγενή προς. τούς δενδροκόρεις εινε οί τέττιγες. 

Τ ι χρώμα έχουσιν; 'Ομοιάζει τούτο προς τό τών δένδρων καί 
καί τών θάμνω ν;.,..’Επί τών φύλλων επί τών κοριών και 
τών κλάδων ευρίσκετε αυτούς έπικαθημένους;. . . ,Διά τ ί ; . . . .  
(Βλ. δσα περί έκμυζησεως του όπου τών δένδρων έγρώφησαν 
άνωτερω). Δια να έκμυζ# οπόν δένδρων, οποίων εργαλείων έ'γει 
6 Τ . α νά γκ η ν;....Έ χε ι λοιπόν τά  στοματικά του ό'ργανα καί 
ό Τ . ουτω διαπεπλασμένα, ώστε νά δύναται καί νά τρυπ$ τόι 
φλοιόν τών φυτών καί νά έκμυζ& έκ του χυμοΟ αύτών. Είς τυγ 
’Ιταλίαν ιδίως υπάρχει ποικιλία του δένδρου, οπερ όνομάζεται 
Μέλια η Φράξινος δρνος (κοινώς μέλιγος, μελεγος καί {/.έ
λεος). Είς τον κορμόν τούτου τούδένδρου χαράσσουσιν έντομάς,ώς

i
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εν ‘Ελλάδι εις τον κορέον της πεύκης, κ«1 εκρέει μελιτώδες 
υγρόν, το οποίον ξηραίνεται εις τον αέρα και πωλείται ώς κα-. 
θαρτικον φάρ^ακον ύπο το ονορια Μ άννα. Πιστεύεται οτι καί 
είδος τεττιγος άφίνει χαίνουσαν πληγην εις τον κορέον τοΰ 
δένδρου τούτου καί εκρέει έξ αυτής μάννα.

Πολλά παιδία προσπαθουσι νά συλλάβωσι Τ . Πώς λαμβά- 
νουσιν εΓδησιν τνίς παρουσίας αυτών; . . . Τον 'ήχον τούτον, το 
μονότονον τούτο άσμα, παράγουσι μόνοι οί άρρενες (πρβλ. τά  
περί άκρίδων) διά δονήσεων' δέρματος τεταμένου επί δύο κοι
λοτήτων ευρισκομένων είς την κοιλίαν. *Αν πλησιάστ) τις εις 
το μέρος, δπου είνε ο Τ . καί δεν συλλάβνϊ αύτον έκτείνας αι
φνίδιος την χεΐρα, τ ί  κάμνει το έ'ντομον ; . . . Πόσα ζεύγη 
πτερύγων έχει ; . . . Είνε άκοιβώς ομοιαι αί πρόσθιαι 'καί αί 
όπίσθιαι ; * . . Έ χ ε ι κεραίας ; . . . (Βραχειαι καί ομοιαι προς 
σουβλί υποδηματοποιού). Έ πΙ της κεφαλής φέρει τρεις οφθαλ
μούς απλούς (έποφθαλμίδια). Ή  θηλεια φέρει πριονώδες τέ- 
ρετρον, δι* ου σχίζει τον φλοιόν των δένδρων καί άποθέτει τά 
ωά, έξ ών εκκολάπτονται κάμπαι έξ πόδας εχουσαι. ’Ίσως, 
ειδών τινώ νΤ . αι κάμπαι είσχωρουσι είς την γην καί τρέφονται 
έκ ριζών φυτών, άλλά βεβαίως άλλων ειδών θά τρέφονται έκ 
του όπου τών δένδρων, άφοΰ έντδς σχισμών φλοιού τοποθετεί 
τά  ωάρια η μητηο. Γνωρίζομεν τουλάχιστον τούτο ότι ένδς εί
δους Τ . η κάμπη, άφοΰ κρατησν] έκ του έκμυζηθέντός όπου τά  
θρεπτικά στοιχεία, αποβάλλει τδ άχρηστον, τδ υδαρές μέρος 
καί σχηματίζει δι* αύτοΰ άφρόν, ώς σίελον, δι’ ού περιβάλλεται 
καί άποκρύπτεται άπ’ άλλων εντόμων καί κπδ πτηνών έντο- 
μοφάγων.

Π Ε Ρ Ι  ΚΩΡΕΩΣ Τ Ω Ν  Κ Λ Ι Ν Ω Ν
Ό  κόρις τών κλινών (κοριός η κορέος) είνε καί αυτός ρυγ

χωτόν έντομον, άλλ’ άπτεοον. Μετά την τετάρτην άπεκδοράν 
του χιτώνος αναφαίνονται ρίζαι ούτως είπεΐν πτερύγων, άλλ*
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-ούίέποτε Αναπτύσσονται έξ αυτών πτέρυγες αληθείς. Δυνάμεθα 
λοιπόν νά ειπωμει δτι τό έντοκον τούτο διατηρεί την μορφήν 
τής χρυσχλλίδος καί μετά την τελείαν αύτου Ανάπτυξιν. Άφου 
είνε άπτερον πώς δεν καταστρέφεται τό είδος υπό των εχθρών 
το υ ; · . . Εις σωτηρίαν του συντελουσι τό σκοτεινόν του χρώ
μα, η ταχύτης είς τάς κινήσεις, η πονηριά του (εΖνε γνωστόν 
δτι διωκόμενος υποκρίνεται πολλάκις οτι εινε νεκρός), η δυσ
άρεστος οσμή, ήν ενίοτε άναδίδει, καί η ευκολία, μεθ’ ής εισ
χωρεί καί κρύπτεται είς στενωτάτας σχισμάς καί ραγάδας σα
νίδων η τοίχων* τοΰτο κατορθοΐ διότι εινε τό σώμα λίαν π ε- 
πιεσμένον. Πρός τούτοις αντέχει είς νηστείαν' λέγεται δτι δύ- 
ναται νά νηστεύ*/} καί επ ί δύο έτη. Τέλος δέν εξαλείφεται τό 
είδος, διότι εινε πολυγονώτατον.

Τό διά του ρόγχους τοΟ Κ. νύγμα του Ανθρώπου προκαλεϊ 
μικράν του αίματος συμφόρησιν, εξοίδημα, ερύθημα καί κνη
σμόν Αρκούντως ισχυρόν έξ αιτίας του δηλητηριώδους σιάλου 
τοΰ έγχυνομένου είς την πληγην.

Πλύσεις συχναί του πατώματος καί τών κλινών δι’ ύδα- 
τος ζέοντος καί έπίχρισις τών τοίχων δι’ύδατος, εν ω εΖνε δια- 
λελυμένη άσβεστος, έπιφέρουσι μεγάλην είς τούς Κ. φθοράν.

Πισ τεύεται καί λέγεται οτι, εάν σκορπισθώσιν επί κλίνης 
έν η κρύπτονται κόρεις, φύλλα χλωρά φασολιών, οί κόρεις συν
άγονται υπό ταυτα καί ουτω καθίσταται εύκολος η κατατροφη

6 * $
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αυτών.
{Τών διωγμόν τών Κ. πρέπει νά συνιστώσι θερμώς οί Δ. 

τοΤς μαθηταΤς οχι μόνον διά την καθαριότητα, Αλλά καί διότι 
δέν είνε Απίθανον δτι οί Κ. χρησιμεύουσιν ώς φορείς μολύσματος 
νόσων Απ’ ανθρώπου είς άνθρωπον, ώς οί κώνωπές.

Π Ε Ρ Ι  Α Φ ΙΛ Ω Ν  Φ Υ Τ Ο Φ Θ Ε ΙΡ Ω Ν
Ίσως δέν βλέπετε πρώτην φοράν σήμερον φύλλα ροδής κεκα- 

λυμμένα σχεδόν υπό πλήθους τοιούτων ζωυφίων. (Ό  Δ. δεικνύει

fl'*' lt+ $ t' 4 *  4*0 ^ u * 4 * * · /h y ijb ii. u% y
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κλάδον ροδής φέροντα ακίδας ψοδοβίους). Τά ζωύφια ταΰτα· 
εινε συγγενή προς τούς τέττ ιγα ς, τούς δενδροκορεις και κόρεις 
των κλινών.Εινε και αυτά ρυγχω τά . Διά του ρύγχους νύσσουσ^ 
το φυτον, έφ’ οδ εύρέθησαν και άποοροφώσιν έκ του γυρ,οΰ αύ-· 
του είς τοσοΰτον βαθρ,όν, ώστε έπιφέρουσιν είς αύτο άλλοιοί- 
σεις σπουδαίας, εξογκώσεις, στρεβλώσεις, καχεξίαν, ενίοτε δέ: 
καί την τελείαν αύτοΰ καταστροφήν. Δεν εινε δύσκολον νά εν
νοήσετε οτι τά  βλαβερώτατα ταΰτα εντορια ποοτιρ.ώσι τά  νέα? 
φύλλα καί τούς τρυφερούς βλαστούς. Οί πόδες των άφίδων. 
εινε λεπτοί καί άδύνατοι, αλλά καί δέν χρησιρ.οποιοΰσιν αυ
τούς πολύ, διότι η είς πολύ ρκκράς αποστάσεις η ουδόλως ρ.ε- 
τατοπίζονται δι’ αυτών αί άφίδες. ’Αλλά ρ.η νο.αίσητε ότι ρ,ε- 
ταβαινουσιν άπο φυτοΰ είς φυτον διά πτερύγων αί άφίδες. Τά 
έντορ,α ταΰτα δέν εχουσι πτέρυγας πλην τών γεννωρ-ένων 
κατά το φθινόπωρον. Κατά το έ'αρ εκκολάπτονται εξ ώών δια- 
χειρ-ασάντων άφίδες απτεροι θήλεΐαΐ πασαι.Αυται|ρ.ετά δέκα 
περίπου ηρ.έρας άρχίζουσι νά γεννώσιν άλλας Α. θηλείας καί. 
«πτέρυγας,καί αυται πάλιν ρ,ετά δέκα ηρ,έρας γεννώσιν άλλας. 
Μόνον κατά το φθινόπωρον άναφαίνονται καί άορενες, άνευ- 
πτερύγων καί ουτοι. Τότε δέ άναφαίνονταικαί πτερυγοφόροι. 
θηλειαι. Αί θηλειαι αυται άνίπτανται άπο τοΰ φυτοΰ, 
έφΓ ου έγεννηθησαν καί έφ’ ου έ'ζησαν αί ρ.η τέρες των είς άλλα 
φυτά, καί γεννώσιν ωά. Τότε άποθνγσκουσι πάσαι αί ζώσαι 
άφίδες καί σώζονται ρ.όνα τά  ωά, άφ’ ών το έ’αρ 'εκκολάπτον
τα ι θηλειαι άπτεροι άφίδες. Τί θά έγίνετο άν ησαν άπτέρυγες 
καί αί τοΰ φθινοπώρου θηλειαι άφίδες;...Θά έτρέφοντο πασαι 
αί γενεαί έξ ένος φυτου καί θά έξηραίνετο το φυτον καί θά ά- 
πέθνφσκον καί αυται δι’ έ'λλειψιν τροφές.

Άφίδες δέν ζώσιν επί της ροδής μόνης. Ή  ψώρα τ·ης πικρο
δάφνης εινε άφίδες.Έ πί της ρ.ηλέας ζώσιν άφίδες,αί όποϊαι κρύ- 
πτουσι το σώρ.ά των ύπο βαρ,βακώδη η έριώδη τινά ουσίαν 
εκκρινομένην έκ τών όπισθίο>ν των (πραβλ. την κάρ.πην του-

ν
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τέττιγος την κρύπτομε νην υπό αφρώδη σίελον). Δ ί άφίδες αύ-, 
τ χ ι πολλών μηλεών την άποξηρανσιν έπήνεγκον.

• Έ π ί κάκτου τινός του Μεξικού ζ·?5 είδος άφίδων χρησιμο- 
ποιηθέν είς την βιομηχανίαν.

Ή  θηλειαι του-είδους τούτου εμβάλλει την κεφαλήν 
είς τον κάκτον (σχεδόν ώς 6 κυνορραΐστης, το τσιμπούρι, είς 
τό σώμα του προβάτου) διά νά έκμυζ$ τον χυμόν του φυτοΟ, 
και παραμένει εκεί ακίνητος, γέννα δ’ άπό οπής εύρισκομένης 
ύποκάτω τής οπίσθιας άκρας του σώματός της 250-300 ωάρια, 
τα  όποια καλύπτει διά του σώματός της ώς διά κόγχης προ
στατευτικής. Ταύτης τό σώμα ξηραίνεται έν κλιβάνω η εμβα
πτίζεται είς ζέον ύδωρ καί πωλείται ώς χρωστική ούσ(α υπό, 
τό ονομα κεριιέζι fl κοεμέζο.

ΆφοΟ αί θηλειαι δεν μετατοπίζονται, είνε άνάγκη νά έρ
χοντα ι εις συνάντησιν αυτών οί άρρενες καί διά τούτο αυτοί, 
είνε πτερυγοφόροι.

ΕΖδός τ ι έντόμου καθ’ ομοιον περίπου τρόπον διά κεντημα- 
τός του προκαλει την εκροήν χυμου έκ τής ινδικής συκής. Ό  
ρητινώδης αυτός χυμός έκκρινόμενος περιβάλλει τό έ'ντομον 
καί μ ετ’ ολίγον ξηραίνεται έν τώ αέρι. Ή  ύλη αυτή καθαρι- 
σθεΐσα είνε στιλπνή διαφανής καί έρυθρόφαιος' τήκεται ευκό
λως καί διαλύεται έν οίνοπνεύματι. Τούτο είνε τό λάκκειον 
κόμμι. Χρησιμεύει είς κατασκευήν ισπανικού κηροΟ, βερνικίων 
κλπ.

Άφίδες τινές έχουσιν είς τό άκρον τής κοιλίας δύο μελι
τοφόρους σωλήνας καί διά τούτο άναζητουσιν αύτάς έπιμελώς 
οί μύρμηκες. Είνε δι’ αυτούς αί τοιαΰται άφίδες γαλακτοφόροι 
αίγες ούτως είπεΐν. ("*) Ό  μύρμηξ γαργαλίζει την κοιλίαν τής

(!)  Σημ. Κατά τινας φυσιοδίφη οί i % του φυτοδ λαμβανομενοι 
χυμοί διέρχονται τόσον ταχέως δια τοδ σώματο τ<2ν αφίδων τούτων, 
ώστε μέρος τούτοΟ εξέρχεται αΰτοδ ήμίπεπτον κατα «ταγόν Οια σακχα
ρώδη, αν δ’ εί»ε «ο>λαί αί άφίδες επί τοδ φυτοδ καί b καιρός ειν* ξηρός,, 
τ ΐ  φύλλα φαίνονται ώς βερνικωμένα.

4
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■•άφιλος διά των κε,ρκιών του, κύτη δ* άνορθοΐ το οπίσθιον 
τ{λ^ρια του σώματος και εκκρίνει εν σταγονίδιον, δπερ ροφ^ 
αμέσως ό [/.ύρμ,ηξ καί σπεύδει είς ευρεσιν άλλης. Την σακχα
ρώδη ταύτην ουσίαν εύρίσκοριεν επί τοΰ φλοιού ώς έπίχρισριον 
ιξώδες.. Ά π ο  ταύτης τρέφονται οά κώ|Λπαι έως ού άποκτησωσι 
την δύνα[/.ιν του έκ[Λυζαν έκ του φυτου.
‘Η όλεθριωτάτη των άφίδων εινε η της ά|Λπέλου, η λεγο[/,ένη 
^νλλοξη ρα .

Π Ε Ρ Ι  Ψ Υ Λ Λ Ο Υ  Κ Α Ι  Φ Θ ΕΙΡΟ Σ W
Ό  ψύλλος έχει δύο οφθαλμούς καί δύο ριικράς κεραίας καί, 

ως 6 κώνωψ,στοματικά όργανα επιτήδεια καί είς το νύσσειν καί 
είς το έκ^-υζαν. Δύναται λοιπόν νά τρέφεται έκ του αΐρ,ατος 
του ανθρώπου καί άλλων [Λαστοφο'ρων ζώων. Δεν φαίνεται π ι
θανόν δτι νυσσών έγχύνει ιόν. [Λο'νη ή έκρ,ύζησις εινε αιτία του 
κνησμού και τοΰ οιδήματος. Ε πειδή  δεν έ'χει πτέρυγας, αι 
οποιαι θά έκινουντο διά ρ,υιων προσφυοριένων είς στερεόν στη- 
ριγρ,α (Βλ. περί ριελίσσης σελ. 330)·δέν παρίσταται άνάγκη νά

(1) XH3I. Περιττόν νομίζω νά ίπαναλάβω τά τετριμμένα πλέον 
περί τής ανάγκης τής καθαριόπητος· π ρατηρώ μό/ον δτι διά λόγων 
συνιστών δ διδάσκαλος το?ς μαθηταϊς την καθαριότητα και επαίνων τά 
δγιεινά ταύτης αποτελέσματα και άφ’ ετέρου γνωρίζων αύτοϊς τά δυ- 

■ σάρεστα τής ακαθαρσίας αποτελέσματα, ούδέν κατορθοι. ‘FJ καθαριότης 
πρέπει νά γείνη έξις των μαθητών καί τό σχολεΐον πρέπει νά πράξη δ',τι 
εινε δυτατόν χάριν τής κτήσεως τής εξ̂ ως ταύτης. Μέχρι σχολαστικό- 
τητος πρέπει νάπαιτή δ ο.δάσκαλος καθαριότητα του διδακτηρίου, των 
σχολικών σκευών, των βιβλίων, τών τετραδίων. Μαθηταί καί διδάσκα
λοι πρέπει νά εινε έν ,̂ ρώ κ ε κ α ρ μ ε τ ο ο  θέρος καί χειμώνα. Τό σχολείον 
πρέπει νά εχη κ'οήνην καί είς ταύτην νά πλύνωσι τουλάχιστον πόδας 
χειρας καί κεφαλήν ,Οί μαθηταί, παρέχοντος έν ανάγκη τδν σχπωνα 
αύτοΰ τοΰ διδασκάλου. *0 κατά τών φθειρών πόλεμός είναι εν τών κυ- 
ριωτάτων μιλημάτων τοΰ διδασκάλου. Την χρήτιν τοΰ σατωνος πρεπει 

"■νά συνιστα ώ; εάν ήτο μέτοχο,· σαπωνοποιείου.
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•συμφύωνται αλληλοις ot θωρχκικοί δακτύλιοι. ’Αντί πτερύγων 
εχει άλτ?;ραςε?ς τά  πλάγια του σώματος. ΕΓπομεν δε καί άλ
λοτε δτι οί αλτήρες εΓνε αί ρίζαι ούτως είπεΐν πτερύγων, αί ο
ποίοι δεν άναπτύσσονται ^ είνε πτέρυγες κολοβωμένοι, άνά- 
πίΛοοι* άλλ’ επειδή οί όπίσθιοι πόδες είνε μακοοί λίαν, πηδαί 
ο ψύλλος μεγάλα ώναλόγωςπρός τό μέγεθος του πηδηματα.

Ή  θάλεια είνε χονδροτέρα καί εχει την κοιλίαν μακροτέ- 
ραν καί στρογγυλωτέραν. Γέννα -(συνήθως το έ'αρ καί το θέρος 
σπανιώτερον τον χειμώνα) ωάρια, ές ων εκκολάπτονται κάμ- 
πκ ι άποδες λευκοί μ,έν το πρώτον, ερυθρωποί δέ βραδύτερου. 
Ή  μητηο από καιρού εις καιρόν χύνει είς το στόμα της κάρ.- 
πης μέρος του άρτίως εκμυζηθέντος αίματος. Μετά 11— 15 
ημέρας αί σχαδόνες έγκλείονται είς βομβύκιον μεταξώδες 
λευκάζον καί μεταμορφουνται είς χρυσαλλίδας. Αί σχα- 

- δόνες του Ψ . ζώσιν εντός ξύλων σηπομ-ένων, ρ.εταξύ των 
διά του σαρώθρου άποκομιζομένων από των κατοικιών των αν
θρώπων ακαθαρσιών, είς τάς μεταξύ τών σανίδων του πατώ 
ματος παρεισηγμένας άκαθαρσίας, είς σταύλους ζφων κλπ. Έν 

^τοΤς αύτοΐς τόποις διάγουσι τόν βίον καί αί χρυσαλλίδες του Ψ . 
Έ κ  τούτων συαπεραίνομεν δτι καταπολεμείται ό πολλαπλα
σιασμός τών Ψ . άν φροντίζωμεν νά μη ύπάρχωσιν οί εύνοουντες 
την άνάπτυξιν τών σχαδόνων δροι.

Ό  φθείρ, τό βδελυρώτατον τών παρασιτούντων τώ άν- 
θρώπω έντομο)'/, ούτε πτέρυγας £χει ούτε πόδας επιτηδείους 
είς πηδημα. Τά τελευταία άρθρα τών ποδών σχηματίζουσιν 
άγκιστρα ούτως είπειν δι’ ών προσκολλ&ται τό έντομον είς τάς 
τρίχας του ξενίζοντος άνθρώπου ίό μαστοφόρου ζώου. Ό  τνίς 
κεφαλής κολλΖ τα  ωάριά του είς τάς τρίχας, ό τού σώματος 
«ίς τά  ενδύματα.

Π Ε Ρ Ι  Τ Η Ν ΙΔ Ο Ν
Ώμιλησαμεν—άλλοτε περί εντόμων, τά  όποϊα διά τού

ψύγχους έκμυζώσιν έκ τών χυμών τών φυτών καί έπιφέρουσιν 
’Υποδείγματα διδασκαλίας Γ, ΠΑΠΛΣΩΓη ΡΙΘ Γ 24
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είς αύτά στρεβλώσεις πολλάς δύχί δέ σπανίως καί την τελεί
αν αύτών καταστοο©ήν. Ένθυμεΐσθε τά  ονόματα των έντόαων 
το ύ τω ν;— Δενδροκόρεις. τέττιγες, άφίδες ή φυτοφθειρες. -— 
Τά εί'δη τούτων των έντοκων ώνορ,άσαρεν δι’ ένδς δνόρ,ατος 
φνγχροτά. Διά τ ί ; . . Σ ή μ ε ρ ο ν  θά όρ,ιλήσωρεν περί έντό- 
ρων, τά  οποία κατά τούτο ρ.ο'νον δρ.οιάζουσι προς τά  ρυγχω
τά , δτι ζώσι καί ταυτά άπδ χυρών φυτών,.άλλ’ ιδίως πριν 
άποκτήσωσι την ρ.ορφήντοΰ τελείου έντδρου.

( Ό  Διδ. δεικνύει φύλλα δρυος φέρονται κηκϊδας). Βλέπετε 
το ψύλλον τούτο’ εΐνε φύλλον δρυος’ άλλ’ ένώ του δένδρου 
τούτου τά  φύλλα εινε συνήθως τοιαΰτα (Δεικνύει φύλλα δρυος 
ύγιώς έ'χοντα), είς τοΟτο έπήλθεν έξοίδησις. "Ας σχίσωρ.εν διά 
ρ.αχαιοιδίου το έξοίδηρα τούτο. Παρατηρείτε οτι ρ ετ’ ολί
γον ρ,αυρίζει η λεπ ίς’ έσχηρατίσθη έπ’ αυτής είδος ρ,ελάνης. 
Μετεχειρίζοντο διά τοΰτο είς κατασκευήν ρελάνης άλλοτε τά  
έξοιδήρ. ατα ταυτα, τάς 'Κ'ΠΚΪδας. Α λλά πόθεν προήλθον 
α υ τα ι;

Έντορον ρικοόν, δρ,οιον προς σφήκα, έ'χει την κοιλίαν 
πεπιεσριένην έκ των πλαγίων καί συνδεδερ,ένην προς τον θώ
ρακα διά ρ,ίσχου, Είς τάς πτέρυγάς του ολίγα ρ.όνον νεύρα., 
διακλαδίζονται. "Οτε τά  φύλλα τής δρυος δεν ειχον ακο'ρη α
νοίξει, το έ'ντορον έκεΐνο άπέθηκε διά του τερέτρου εντός, 
φυλλοφο'ρου όφθαλροΰ ρ,ολις ήνεωγρένου έν ωάριον. Το ξένον 
τούτο σώρα προεκάλεσεν εκεί ερεθισρ.ον καί ο έρεθισρ,ος ηύξή- 
θη ετι ρ.£λλον, δτε εκ του ωαρίου έξεκολάφθη λευκή τις κάρ- 
πη . ήτις ή'οχισε νά τρέφεται έκ των χυρ,ών του φύλλου.

Έ κ  τούτου του έρεθισροΰ έπήλθεν είς τδ ρ,έρος έκεΐ’νο συρ- 
φόρησις χυρ.ών πληθωρική’ καί έγένετο τδ έξοίδηρα. Συρροήν 
τοιαύτην χυρ.ών θά παρετηρήσατε ίσως καί επί δένδρων καί 
έπί άνθρωπίνου σωρ.ατος, δπου διά κοπτερου έργαλείου έ’γεινε 
ρ.ικρά πληγή  καί έπουλώθη.

Έντδς του έξοιδήρατος του φύλλου τής δρυδς εύρίσκεται. 
έγκεκλεισρένον τδ έ'ντορ,ον. Ά πδ  τής κάρ.πης προέρχεται ρ ετ’~

<1 ΐι



ολίγον το τέλειον έντοκον, το όποιον τν5 βοηθεία'τνξς άνω σινς-* 
γόνος, αρκετά ισχυρές, άνοίγει δίοδον. Το έντομον τούτο λέ
γετα ι \':η \ ό φ ίλοδρνς η  δρυό^ιλος. ν*\λ7.ο είδος ψηνος ά -  
ποθέτει τά  ωάρια εις την άγρίαν ροδην, καί άλλα εις άλλα 
φυτά. ·'(

Ή  αυτοφυής άγρια συκν5, άγριοσυκιά η ορνός (έκ τνΐς άρ- 
χαίας λέςεως Ιρινέος) φέρει εντός του σύκου .πολλά άρρενα άν-  ̂
θύλλια και τρέφει είδος ψηνός. Πιστεύεται έν Έλλάδι οτι διά 
νά μη πίπτιοσι τά  ήμερα σύκα πριν ώριμάσωσιν, είνε ανάγκη 
το εντομον τούτο νά μεταβίβαση είς αυτά γυριν εκ των άρρέ- 
νων ανθυλλίων τ*7)ς άγριας συκ’ης. Διά τούτο συχνά άναρτώσιν 
έν Έλλάδι άπο των κλάδων της ημέρου συκης ορμαθόν άγριων 
σύκων. (Έρινασμός). Πρβ. σελ. 341.

Π Ε Ρ Ι  ΙΧ Ν Ξ Υ Μ Ο Ν ΙΔ Ώ Ν
Μυια vj κατοικίδιος γενν5ί συνήθως εις κάπρον ίππου* μυΐα 

ηφιλόκρεως είς άποσυντιθεμένας σάρκας; άλλαι μυΐαι είς τούς 
μυκτ/,ρας η είς το δέρμα καί έκεΐθεν είς την σάρκα ζώντων μ α 
στοφόρων* οί ψηνίδαι είς φυτά. Διά τί Διά νά ευρίσκωσί 
πρόχειρον την κατάλληλον τροφήν αί εκ των ωαρίων έκκολα- 
πτόαεναι κάμπαι ά σχαδόνες. Ύπάρχουσι7 είδη έντόμων τά  
οποία γεννώσι τά  ωά των είς το σώμα — την κάλπην— άλλων 
έντόμων καί έπιφέρουσιν είς αύτά βαθμιαίως μικρόν κατά μικρόν 
τόν θάνατον. Περί των τοιούτων εντόμων θά όμιλησωμεν σή
μερον.

Οί ί^νενμ ονίυα ΐ— ούτως ονομάζονται τά  έντομα ταυτα —
έχουσιν ομοιότητά τι να πρός την σφνίκχ, κεραίας, τρία ζεύγη 
ποδων, 2 ζεύγη υμενωδών πτερύγων, θώρακα συνδεόμενον διά 
μίσχου άφ’ ενός μετά της κεφαλές καί ά,φ’ ετέρου μετά της 
λεπτότατης καί έπιμηκους κοιλίας. Είς το άκρον τίίς κοιλίας 
φαίνονται τρία νήματα, αλλά γνωρίζομεν καλώς οτι οί Ί χ .  δεν 
έχουσι κεντρον. Τά δύο πλευρικά νήματα συμπλησιάζουσι προς
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<άλληλα καί άποτελούσι θηκην. προφυλάττουσαν το ρ.εσ^ΐον, 
τδ  καί σπουδαιότερον. Δι’ αύτοΐί άποθέ^ει η θηλεια τά  ώζ οπού 
αύτη ευρίσκει καταλληλότερον τόπον. "Αν έγνωρίζετε τους Ί χ .  
δεν θά '/jto άπίθανον νά ί'δητέ τινκ έξ αυτών των εντόκων έπι- 
καθηρ,ενα επί φλοιού λεύκης' εκεί ζητοΰσι τάς ύπο τον φλοιδν 
τη ς  λεύκης κεκρυρ,ρ,ένας σχαδόνας άλλων έντόρ,ων καί ευθύς ώς 
άνακαλύψη ίχνεύρ.ων τις ρ,ίαν τούτων εισάγει εις τδ σώρ,α αυτής 
τδ τέρετρον καί άποθέτει έν ωόν.Ά λλ’οχι δέν είνε ακριβές τούτο. 
ΊΕινε θαυρ,απώς 6 Ί χ .  άνακαλύπτει την σχαδύνα, η οποία ούτε 
φαίνεται, διότι εΐνε υποκάτω του φλοιού της λεύκης, ούτε ψί
θυρον $ βόρ,βον παράγει τδν έλάχιστον. Καί όχι ρ,όνον τούτο. 
Ό  Ί χ .  ρ,ετ’ ολίγον γνωρίζει άν εις τδ σώρ.α της κάρ,πης, την 
οποίαν άνεκάλυψεν, έχει άποθέσει άλλος Ί χ .  ωάριον η δχι, Ου
δέποτε δέ Ί χ .  βυθίζει τδ τέρετρον διά τού φλοιού είς τδ σώρ,α 
σχαδόνος -ηδη κατειληρ,ρ,ένης ύπ’ ωαρίου άλλου Ίχν . Ά λ λ ’ άν 
πεισθτ) ότι η θέσις εινε κενή, στηρίζει καλώς επί του φλοιού 
τούς πόδας καί διά σχισρ,ης τού φλοιού ρ,όλις διακοινορ,ένης είς- 
άγει τδ τέρετρον ρ.ετά κόπου βεβαίως καί προσοχής καί αφού 
δ ι’ αυτού είσαγάγν) είς τδ παχύ της σχαδόνος σώρ,α έν ωόν, 
εξάγει τδ ωοφόρον αύτδ νηρ.α ρ,ετά προσοχής ρ,η θραυσθ’ρ καί 
■σπεύδει είς άνεύρεσιν άλλης σχαδόνος.

Τδ ρ,-ηκος τοΰνηρ,ατος είνε άνάλογον ποδς τδ βάθος, οπού 
συνήθως άποτίθεταιγτα ωάριον. Ούτως αί θηλειαι Ίχν . αί γεν- 
νώσαι τά  ωά είς τδ σώρ,α καρ,πών ρ,η είσχωρουσών είς τδν 
φλοιδν δένδρων η είς την γην, δέν έχουσι ρ,ακρδν τέρετρον, 
διότι θά ν)το βάρος περιττδν δι’ αύτάς. ’Αλλά πάλιν είς την 
κάρ,πην την φέρουσαν ρ,ακράς τρίχας, αί οποΐαι έρ.ποδίζουσι 
την θηλειαν Ί χ .  νά έγγίστ) τδ σώρ,α τ-ης κάρ,πης, θ’ άποθέσφ 
ωόν Ί χ ,  έ'χουσα ρ,ακρδν τέρετρον. Είνε δέ περίεργον οτι αί έν 
ησυχίορ τρώγουσαι φύλλα κάρ,παι, άρ,α τν?ί έρ,φανίσει τού π τε
ρωτού εχθρού των διακόπτουσι τδ φαγητδν καί έ’ντρορ,οι κινούσι 
δεξιά καί αριστερά την κεφαλήν άλλά ρ.αταίως. Έ τ ι  δέ πε- 
ριεργότερον είνε δτι αί φέοουσαι τδν εχθρόν έν τοϊς σπλάγχνοις

/
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κάμπαι δεν κποθνγίσκουσιν ευθύς ώς άρχ^ίσωσιν αί έκ των φα
ριών τνίς Ί χ .  έκκολκφθεΐσαι σχαδόνες νά τρώγωσι, αλλά μεθ* 
όλους τούς πόνους, τούς οποίους αισθάνονται έξακολουθοΰσι καί. 
αύταί νά τρώγωσι φύλλα καί να παρασκευώζωσιν από τ ’ης τρο
φές ταύτης σάρκας διά τα  εντός αυτών παράσιτα ζωύφια.. 
Ά λλα και ταΰτα δεν τρώγουσιν αδιακρίτως οιονδηποτε οργα- 
νον τ 'ίς καμπής. Φείδονται των οργάνων, τά  όποια είνε απα
ραίτητα διά την ζωήν της κάμπης καί επομένως διά την {δί
κην των. Διά νά ζησωσιν αυτά είνε ανάγκη νά παρατείντ] την- 
άθλίαν καί οδυνηράν υπαρξίν της η κάμπη, μέχρις ού ημέραν 
τινά ελθη ό καιρός της μεταμορφώσεωςαύτών.Τότε καταβροχθί- 
ζουσι καί τά άπαρχίτητα εκείνα διά την ζωήν της κάλπης όρ
γανα.Ενίοτε μάλιστα έπιτρέπουσιν είς την κάμπην καί εις χρυ
σαλλίδα νά μεταμορφωθώ και επειτα φονεύουσιν αυτήν. Ουτω- 
χρησιμοποιουσι το σκληρόν τ-ης χρυσαλλίδος περίβλημα ώς κα
τοικίαν των οι ίχνεύμονες, και πολλάκις από βομβυκίου, εξ ού 
άναμένομεν νά εξέλθη ψυχή, εξέρχεται πλήθος μέγα μικρών 
μυιών $ κωνώπων. Είνε ίχνευμονίδαι, έντομα ωφέλιμα είς τον 
άνθρωπον τόσον, όσον καί τά  έντορ,οφάγα πτηνά καί αί νυ
χτερίδες.

Π Ε Ρ Ι  Π Υ Γ Ο Δ Δ Μ Π ΙΔ Ο Σ
Κατά τάς νύκτας τοΟ θέρους θά εΐ'δετε πολλάκις ίσως ά- 

σθενές φως λευκόν, άποκλΐνον προς τό πράσινον ελαφρώς,έξερ- 
χόμε/ον από χλόης ή φρυγάνων, άλλοτε μέν κατά συνέχειαν 
άλλοτε δέ κατά διαλείμματα. Τό φώς εκείνο δέν προέρχε
τα ι έκ τν5ς χλόης άλλ’ έκ ζωυφίου, τό όποιον κοινώς λέγεται 
κωλοφωτιά. Δύνασθε άφόβοίς νά λάβετε είς χεΐράς σας τό ζωύ- 
φιον. Είνε είδος κανθάρου μήκους 12 χιλιοστών του μέτρου. 
Τό περίβλημα αύτοΰ είνε μαλακόν* μαλακά είνε καί αυτά τ ά  
έλυτρα, αί έμπρόσθιαι δηλ. πτέρυγες η μάλλον πτερυγοκα- 
λύμματα. (Βλ. περί άκρίδος). Τό χρώμα τοΟ ζωύφίουείνε στα-

t
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κΐερδν σκοτεινόν,*. άν εΐνε άρρεν, καί λευκοκίτρινον, άν εΐνε 
θ'/ίλυ. Δεν εινε δ’ η ρ.όνη διαφορά. Τδ θήλυ εΐνε «έτερον, έ'χέι 
δ ’ ελυτρα βραχύτατα όρ,ζηάζοντα πρδς λέπια ιχθύων. Του άρ- 
ρενος οί όφθαλρ,οί εΐνε ογκωδέστεροι. Ή  φωσφορίζουσα- λάρ.- 
ψις εξέρχεται έκ 4 λευκών κηλίδων ευρισκομένων ύπο την' κοΐ^ 
λίαν εις τδ οπίσθιον άκρόν. Διά τούτου ευρίσκει ο άρδην κα* 
κατά  την σκοτεινοτέραν νύκτα την θηλειαν, και η θηλεια, 
η άπτερος Θηλεια πληροφορείται άν υπάρχη που πλησίον1 
άρρεν. ’Τσώς δέ και ώς οπλον κατ’ εχθρών, φοβούμενων τδ 
φως εκείνο χρησιμοποιείται, άφοΰ και αί κάμπαι αυτών φωσ^ 
φορίζουσιν (ώχρότερον όμως εΐνε των καμπών τδ φως.) Κατά 
τινας και αύτά τά  ωάρια τ*?5ς Π. φωσφορίζουσιν άσθενώς. At 
κάμ,παι εΐνε λίαν άδηφάγοι λαί ευκίνητοι. Ζώσιν άπδ κοχλιών 
και άλλων τοιόύτων ζώων. Αί κάμπαι διαφέρουσι των ανεπτυγ
μένων θηλειών — άφοΰ εΐνε άπτεοοι και αυται—φιόνον καθ’ ότι 
δεν εχουσιν άγκιστρα η όνυχας εις τά  άκρα των ποδών.

Αί κεραΤαί, έκ 1 0 —4 $ ' άρθρων εινε κατά την βάσιν-πολυ 
πλησίον άλληλων.  ̂ *

Καί άν άτοχωρισθώσιν άπδ , τοΰ' 7ν,οιποΰ σώ|χατος4ο'ί τελευ
ταίοι τρεις δακτύλιοι* οί φωσφο'ρίζοντες, ζίί το έντομον/ δια
τηρείται δέ και τδ φώς άσβεστον. Τούτο σβέννυται εντός ψυ-" 
^ροΰ όδατος.  ̂ · ; ■ χ  ..

Την ημέραν κρύπτονται ύπο τά  χόρτα α ί Π . καί διά τούτο 
$ΐνε σχεδόν αδύνατον νά ευρτ) τις τοιαύτας.- . ν ■ ,

ΠΕΡΙ &: λ ^
; l^as .iVbtliN  rSitSt

‘Ορ.ιλουντες ττερί ρ.ετα£οσκώληκ.ος κκί ρ-ελίοσης εΐ“ δρ.εν 
οτΐ τδ σώρ,α του έντόάου,’ του τελείου εντορ.ου,-χωρίζεται ού
τως είπεΐν είς τρία ρ.έρη, την κεφαλήν, τον θώρακα καί την 
κοιλίαν.. Είς την κεοαλην εΐνε ,τά όργανα του σ.τόρ.ατος> αί 
κεραίαν καί οί όοθαλρ,οί. Εις τον θώρακα εΐνε προσκεκολληριέ- 
>α τά  όργανα της: κινητεως (ΐϊόδες καί πτέρυγες η ρ,όνον πό-
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δες). Ή  κοιλία περιέχει τά  σπλάγχνα καί εις το. οπίσθιον <5c- 
κ̂ρον έχει κέντρον, δι* ου το έντοκον νύσσει άλλα ζφα ν} άνΟι-
γει όπάς εις τδ έδαφος, έπί των φυτών κ λ π . . Εναποθέτει τά  
ωάρια.

Π αρατηρήστε άν διακρίνονται καί παρά τνΤ άράχνν) τά 
'  τρία ταυτα τμήματα του σώματος.......  '

Τ·/|ς Άρ. τδ σώμα άποτελεΐται εκ δυο τμημάτων, του κε- 
φαλοθώρακος καί τη ; κοιλίας· έντομα πολλά— όχι όλα— ε- ; 
χουσι πτέρυγας. Ούδέν είδος άράχνης έχει τοιαυτα δ'ργανα.

, Πόσα ζεύγη ποδών έχουσι τά  έντοκα;....... Παρατηρησα-
τε την Άρ. καί εΐπετε πόσα ζ. ποδών έχει—  "Εν τών κυρί
ων χαρακτηριστικών της Άρ. είναι οί οκτώ πόδες.

Οί πόδες είνε συνήθως ριακροί καί καταληγουοιν εις άγκι
στρα κεχαραγμένα κτενοειδώς καί φέροντα θύσσανον τριχών. 
Διά τούτων τών άγκιστρων ίί χειλών πλέκονται τά  νήματα 
τν5ς Ά ρ. Πλην τών πτερύγων καί τών ποδών τά  έντόρια 
έχουσι κεραίας. Ά ς  ίδοψ-εν άν έχει καί ή Ά ρ. κεραίας. 
Έ κ  της κεφαλής φαίνεται έκφυόμενον έν ζεύγος μελών, τά  
οποία όμοιάζουσι πρδς κεραίας $ προς πόδας. Τά ριέλη 
ταΰτα Εκφύονται έκ του κάτω ζεύγους τών σιαγόνων, 
διότι η Άρ. έχει δύο ζ. σιαγόνων, καί είνε- χρήσιμα - 
πρδς ληψιν τν5ς τροφές η μάλλον σύλληψιν καί συγκράτησιν 
του θύματος. Εις την θηλειαν είνε αί προσακτρίδες αδται 
βραχύτερα’.. Τδ πρώτον ζεύγος τών σιαγόνων ν) σιαγονοειδών 
κεραιών καταλήγει είς χηλην, ητις συγκλείεται ώς λεπίς μα
χαιριδίου καί φέρει είς τδ άκρον οπήν, έξ ης εκχύνει η Ά ρ. 
δηλητηρίου είς την πληγην, την οποίαν διά τών σιαγόνων 
αυτών ανοίγει είς τδ σώμα του θηράματος η του εχθρού της.

Τδν άνθρωπον δεν δαγκάνει η Ά ρ. $ καί άν δαγκάσν) είνε 
δι’ αυτόν ακίνδυνου το δ^γμα. Α λλά  μικρά ζφα δηλητηριά
ζονται έκ του δήγματος αύτου πολύ ταχέως, έκμυζα δέ ΰ- 

•στερον ά Ά ρ. τδ αίμα αυτών καί άπορρίπτει τδν σκελετόν. 
”Τό σύνηθες θύμα τν,ς /Αρ. είνε έντομον. Καί το μέν άπτερον
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ε'ντομον δυναται η . η ρ.ακρούς πόδας έχουσα και ταχέω^ 
βαδίζ ο υ σ ο ί  νά συλλικρ.βάνν), αλλά τά  πτερωτά έντοκος πο>ς.
κινδυνεύουσιν έκ της άπτέρου αράχνης;__  (Οί μαθηταί γνω-.
ριζουσιν έξ ιδίας παρατηρησεως ότι μυίαι κ α ι . κώνωπες περί"1 
πλέκονται εις τά  άρά χνια  και 0’ άπαντησωσιν όρθώς είς την 
έρώτησιν τοΰ Δ.) Όρθώς είπετε οτι τά  πλέγματα εκείνα, τά.- 
άράχνια εκείνα είνε ούτως είπείν τό δίκτυον της Άρ. άλλ* 
ο κυνηγός, ό στησας δίκτυα και παγίδας ενεδρεύει και μετά· 
προσοχής παρατηρεί αν έμπίπτουσιν είς τά  δίκτυα θηράματα.. 
Διά τοϋτο εχει άνώγκην οφθαλμών η Ά ρ. και τοιούτους έχει, 
όκτώ άπλοΰς. Καί οσα μεν είδη θηρεύουσιν εντός του δι- 
κτύου έ'χουσι καί τούς οκτώ οφθαλρ.ούς εμπρός, τοποθετημέ
νους είς το αύτο μέρος' οσα δέ είδη θηρεύουσι μακράν της κα
τοικίας των, επειδή έ'χουσιν άνάγκην νά βλέπωσι δεξιά καί ά- 
ριστερά, έ'χουσι τέσσαρας όφθαλρ.ούς έν τω μέσω καί άνά δύο- 
είς τά  πλάγια . Είδη τινά έ'χουσι μισχωτούς τούς οφθαλμούς. 
Είς τ ί συντελεί τούτο ;... Ώ τ α  ούδαμου διακρίνομεν καί εΐ- 
νε πιθανόν οτι στερούνται ακοής. Άφην φαίνεται οτι έχει 
όξυτάτην η Ά ρ. διότι χωρίς νά βλέπη άπο του τόπου, ένθα 
εΖνε κεκρυμμένη ΐνα ενεδρεύη, διακρίνει άν άνεμος σείει το ά- 
ράχνιον η ζωυφιον περιπλακέν είς τά  δίκτυα καί ζητουν ν’ α
παλλαγή αυτών επιφέρει την κίνησιν. Διακρίνει δέ τούτο έκ 
του διαφόρου βαθμού καί τρόπου της τάσεως του νήματος, δι’ 
ου συγκοινωνεί άπο τ·ης κρύπτης μετά του άραχνίου.

Πώς παράγουσι τά  άράχνια αί άράχναι ; Κατά το άκρον 
τνίς κοιλίας (περί τον πρωκτόν) εύρίσκονται 4 — 6 εξογκώ
ματα, ώς θηλαί, έφ’ ών ύπάρχουσι πλείσται όπαί. Ά πο τού
των των οπών, ενώ ή Αρ. κινείται προς τά  έμπρός, εξέρ
χετα ι η ιξώδης έκείνη ουσία, ητις πηγνυμένη ταχέως έν τφ< 
άέρι σχηματίζει τά  νήματα. Α λλά  τά  νήματα, τά οποία βλέ- 
πομεν, σύγκεινται έκ πολλών άλλων λεπτότερων, τά  οποία η- 
Ά ρ . συνηνωσε τ*?5 βοήθεια τών άγκιστρων, η χηλών, 9ι ονύχων, 
βίς οΰς άποληγουσιν οί πόδες. Ώ ς είνε δυνατώτερον καί στε--



—  377

ρεώτερον ράβδου σιδηράς σχοινίον ισοταχές ταύττ) πεπλεγμένον. 
έκ συρμάτων σιδηρών, ούτως εινε στερεώτερον το έκ πολλών- 
νηματίων άποτελούμενον ννίμα του άραχνίου παρά άν έκ μιάς· 
μόνης χονδρής κλωστής άπετελεΐτο.

Πώς ύοανεν ή Άρ. τον ιστόν, όν βλέπομεν πεπλεγμένον. 
μεταξύ κλάδων ένος δένδρου η τιΰ φατνώματος και τών παρα
κειμένων τοίχων, δεν είνε δύσκολον νά φαντασθώμεν, διότιν 
προσκολλησζσα εν άκρογ τ·?ίς νηματίου εις έν σημεϊον μεταβαί
νει εις τον αντίκρυ κλάδον η τοίχον καί άφίνουσα όπισθεν· 
αύτ^ς νήμα πρασκολλά το άλλο αύτοΰ άκρον είς το μέρος, 
οπού αύτη εύρίσκεται. Ά λλα  πώς συνδέει διά του άραχνίου- 
δύο δένδρα η άλλα άντικείμενα χωριζόμενα απ’ άλληλων διά 
ρυακίου ύδατος ; . . . Έν τοιαύτη περιπτώσει η Ά ρ. άφίνει. 
μακρον νν5μα ελεύθερον είς τον αέρα' τούτο φεοόμενον ύπο πνονίς. 
έλαφρας άέρος είς τ ι πέραν του ρυακίου άντικείμενον προσκολ-. 
λαται ώς ιξώδες είς αυτό δι’ ένος η πλειόνων σημείων καί ου-., 
τως έσχηματίσθη η γέφυρα διά την Ά ρ. Α λλά πώς βεβαιουται. 
η Ά ρ. οτι το άπολυθέν ν^μα προσεκολληθη είς το άντιπέραν. 
άντικείμενον ; Έ λκει προς έαυτην άπο καιρού είς καιοον τα. 
νήμα καί έκ του βαθμού της άντιστάσεως καταλαμβάνει, (ώς 
ενίοτε ο διά νήματος καί άγκιστρου άλιεύων) άν έκόλλησέ που,. 
τό ννξμα η εινε ακόμη ελεύθερον,

Τό άράχνιον δεν είναι μόνον δίκτυον καί παγίς διά τά  θη
ράματα χ·7,ς Ά ρ. είνε καί κατοικία αυτής. Έ κεϊ ησυχάζει την 
κεφαλήν έχουσα προς τά  κάτω, ίσως διότι ή κοιλία είνε μεγα- 
λειτέρα καί βαρυτέρα τνίς κεφαλές, θά έβάρυνε δέ πολύ τον 
ένοΰντα τά  δύο ταΰτα τμήματα μίσχον ή κοιλία, άν έκρέ- 
ματο στηριζομένης της κεφαλ*?ίς.

Ά ν  είς το άράχνιον έμπέσγι ζωον όπωςδηποτε μέγα , δυνά«. 
μενον νά καταστρέψ·η αυτό, σπεύδει η Ά ρ , αύτη νά λύστ) τά  
δεσμά του αιχμαλώτου κόπτουσα τά  νημάτια,

ΌμιλοΟντες περί τών έντόμων έλέγομεν οτι τά  ζώα αυτά;

t



:εινε ι&δηφαγώτατα χ,αι λίαν ταχέως, αυξάνονται ί(ρ' οσον εινε 
κάρ,τται, άλλα δέν αυξάνονται όταν λάβωσι ττιν [Αορφήν ■του; 
τελείου εντόμου, ’Ή  Ά ρ. δεν εινε έ'ντομον καί αυξάνεται το 
σώμά της. Ά λ λ ’ επειδή το εξωτερικόν αύτ·ης περίβλημα εινε 
σκληρόν ώς καί τό των εντόκων, δεν συναυξάνεται (βλ· τά  
έν σελίδι 323). Ευρίσκεται λοιπόν εις την ανάγκην άπό καιρού 

'είς κκιοόν ν’ απεκδύεται αυτό, καί τά  τοικυτα περιβλήματα 
βλέπομεν ενίοτε άπγιωρημένα από ιστού αράχνης; (Ό  διδάσκα
λος δεικνύει τοιαΰτα).· Μετά την άπέκδυσιν τοΟ παλαιού πεοι- 
βλήματος, τό σώμα της Ά ρ. εινε μαλακόν, άλλα μετ’ ού πολύ 
νέον περίβλημα σχηματίζεται. (Πολλοί των μαθητών ίσως 
γνωρίζουσιν οτι τινές των καρκίνων, οΰς συλλαμβάνουσι, οέ- 
ρουσι μαλακώτερον περίβλημα. Τούτους όνομάζουσιν ·οί παΐδες 
παπάδες. Ά λλοι Οάγνωρίζιοσι τα  λεγάμενα «φειδοπουκάμισα.» 
Τά παραδείγματα ταυτα χρησιμοποιεί© Δ.)

Αναπνοή της Άρ. Τα έντομα δεν εχαυσιν άρτηρίας καί 
'■φλέβας· έφαπλοΰται δέ τό υδατώδες καί άχοουν ώς επί τό 
πλείστον αίμα αυτών είς τά  μεταξύ τών οργάνων διαστήματα 
χωρίς |ά  γίνεται, κυκλοφορία, άλλ’ απλώς κίνησίς τις.' Τούτων 
τό αϊμα κοινώνεΐ μετά του άέρος διά τών τραχειών, τών σω
ληνίσκων εκείνων, οί οποίοι διακλαδίζοντάι είς ολον τό σώμα 
καί δικστελλόμενοι μεν άφίνουσι νά εΐσρέν) άηρ, πιεζόμενοι δέ 
έξωΟουσι μέρος αυτού διά τών είς την επιφάνειαν του σώμα
τος στομίων. (Βλ. τά  περί μελίσσης). Ά ν  τά στόμια ταυτα 
κλεισβώσι συνεχώς έπ ίτ ινα  χρόνον, τό έ'ντομον πάσγει έξ α 
σφυξίας, διά τούτο άποΟνησκει μέλισσα καί εξω του μέλιτος 
άν εχνι τά  σ.τόμια τών τραχειών. Ούτως άναπνέουσι τά έ'ν- 
τομα. Καθ’ ομοιον περίπου τρόπον άναπνέουσι καί αί Άρ. πλην 
οτι τούτων τά  άναπνευστικά ό'ργανα δέν εινε σωλήνες έπιμη- 
κεις, αλλά σάκκοι η θύλακοι πεπλατυσρ,ένοι. Οί θύλακοι ούτοι 

-καλούνται πνεύρ.ονες η πνευρ,ονικοί σάκκοι. (’Εν τούτοις τοίς 
'σάκκοις κυρίως οξυγονοΰται αό αΐρ,α καί: διά τούτο εινε όπως-
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δήποτε τελειότερα Ίη κυκλοφορία παρά τν} Άρ.< η παρα 'έοΐς 
έντομο ις). Λ

Ειδομεν έκ πόσων αέρων συνίσταταιτό σώμα της Ά ρ.έμα- 
*θομεν πω; κινείται η Άρ. πώς κατασκευάζει την φωλεάν της, 
πώς κυκλοφορεί η όρθότερογ, κινείται το αίμα και πώς αυ.τη 
άναπνέει. Υ πολείπεται νά μάθωμεν κατά τίνα τρόπον διάιω-
•γ . τ* : -νίβεται το είδος.

r

Ή  θηλεια Ά ρ. εινε μεγαλειτερα του άρρενος, άλλ’ εχει 
πόδας βραχύτερους. Ή  θηλεια γενν^ κατά ’Ιούλιον 50-—70 
ωάρια, τά  όποια περιβάλλει δια σακκιδίσυ έ£ άραχνίου. Τό 
σακκίδιον τούτο φέρει (τούλάχιστον είδη τινά Ά ρ.) μεθ* έαυ- 
τ·?,ς μέχρι της έκκολάψεως των νεογνών. ΕΙνε δε περίεργός ό 
ζίλος, μεθ’ ού αγωνίζεται νά φυλάξνι η άφαιρεθέν ν’ άνακτηστρ 
τό σακκίδιον τό περιέχον τά  ωά. Έ κ  τών ωαρίων εκκολά
πτονται μετά πάροδον 1 5 —20 ημερών ζώα ομοια τελείω ς 
πρός τούς γονείς, Ούτω γίνεται καί παρά τοίς έντόμοιςί.,.Τ ίς 

'θερμαίνει τά  ωάρια της Ά ρ. πρός έκκόλαψίν τών άοαχνιδίων;.. 
Τίς περιποιείται τά μικρά; Ή  φιλόστοργος μητηρ, η υπέρ τών 
ωαρίων άγωνισθείσα, θεραπεύει καί τά  εκκολαφθέντα μικρά καί 
επ ί τινα χρόνον φέρει ταυτα έπί του σώματός της.(Ί) Μετ’όλί·»' 
γον άρχονται καί ταϋτα νηθοντα καί ύφαίνοντα καί ζώσιν εν 
κοινω μέχρι τ$ς πρώτης αλλαγές του δέρματος. Έ ν  είδος Αρ. 
^  λεγομενη σταυρόστικτος, προσκολλα κατά τό φθινόπωρον είς 
τοίχον το περιεχον τά  εκατόν περίπου ωάρια βομβύκιον, εκκο
λάπτονται δέ τά μικρά κατά τό έπερχόμενον έαρ διά μόνης 
τ$ς έπιδράσεως τοΟ θερμότερου τότε άέρος. ΤοΟ είδους τούτου 
ό ιστός εινε κατακόρυφος, ενεδρεύει δ ’ η Άρ. κεκρυμμένη έκεί 
πλησίον υπό φύλλα.1

Εχθροί τ·?,ς Άρ. σφάκες, σκορπίο;, άνθρωποι. Διά τ ίο ί άν
θρω ποι;... i -

’Εντός τών οικιών ημών βεβαίως δεν θ’ άφησωμεν άνενο-

(t ) 2H3J. ToCto γίν*τ«ι ιΧς ■’■ι** Ά ρ .
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χλητους τάς άράχνας νά ύφαίνωσιν Ιστούς, άλλ’ άν φονεύωρ,εν.* 
καί τάς έ'ξω των οικιών έγκατεστηρ,ένας, καταδιώκορ.εν συρ- 
ρ.άχους καί φίλους ηρ,ών. Έν τφ  περί κωνώπων ρ.αθηρ.ατι,. 
εί'δορ-εν πόσον βλαβερός είνε είς τον άνθρωπον ό κώνωψ. 
Γνωρίζετε δ’ ίσως πολλοί, ότι ή ρ,υϊκ ή κατοικίδιος δύναται 
νά ρ,εταδώσγ είς τον άνθρωπον την ασθένειαν την καλουρ,ένην* 
άνθρακα. Άφοΰ λοιπόν εχθρούς του ανθρώπου εξαφανίζει η . 
άράχνη, εινε σύρ,ρ,αχος και φίλος του άνθρώπου.

Μέλισσα η άράχνη ρ.υΐα έρ,βεβαπτισρ.ένη έν ύγρφ άπο- 
θνγσκει δι’ οΰς λόγους έξηγησαρ.εν. Έν τούτοις υπάρχει είδος 
Ά ρ . ητις δύναται να ζ^ εντός τοΰ όδατος άν όχι διαρκώς, του
λάχιστον επί πολύν καιρόν. Τό είδος τουτό τ-ης αράχνης όνο-· 
ρ,άζεται Ύδραράχνη, ά Άργυροψανής Λ ύδρόβιος η 
Άργυρονήτη ·η Άργυρόνωτος. "Ας παρατηρώρ,εν ενίοτε είς. 
τά  στάσιρ,α η τά  πολύ ησύχως ρέοντα υδατα ρ,ηπως άναάαλύ- 
ψωρ,εν ιστόν κωνωειδη ύδραράχνης. ”Αν τις έξ ύρ,ών ευρν) τοι- 
ουτον, δέν πρέπει νά τον καταστρέψν) άλλα νά ειδοποίησή και. 
ηρ.άς τούς άλλους.

Εις ποια υδατα είπα ότι ή ύδραράχνη θά έ'χν) στήσει τόν- 
ιστόν τη ς ;— Διά τί όχι καί είς υδατα όρρ.ητικώς ρέοντα;— Δι-_ 
ότι των ύδάτων τό ισχυρόν οεΰρ,α θά παρέσυρε καί τό άρά- 
χνιον.—  Θά παρέσυρεν η θά διέλυε ; τ ί  νορ.ίζετε; Διαλύεται , 
έν τώ υδατι τό άράχνιον;. . .  Πώς δυνάρ.εθα νά ρ,ώθωρ,εν άν δια
λύεται $ ο χ ι;.. .Δοκιρ,άσατε λοιπόν. Κάρ,ετε πείραηα.

Ή  ύδραράχνη λοιπόν δέν φοβείται ρ.η διαλυθη ο ιστός έν- 
τώ υδατι" άλλά φοβείται ρ.η ....Κ αί διά τούτο εκλέγει υδατα..

’Αλλά πώς ζγ αυτή έν τώ υδατι; Μήπως άναπνέει άέρα - 
διαλελυρ,ένον έν τώ υδατι ώς άναπνέουσιν ο ί . . . . ;  (Οί ρ.αθη--- 
τα ί συρ,πληρουσι την πρότασιν)Φυσιοδΐφαι λεπτορ,ερώς παρατη- 
ρησαντες την ύδραράχνην εύρον ότι καί αύτη ώς αί λοιπαί Ά ρ. 
διά πνευρ.ονικών σάκκων άναπνέει καί όχι διά βράγχιων. Τό.·- 
φαινόριενον λοιπόν τοΰτο έξηγεϊται άλλως.

"Οπως ο άνθρωπος καί πολλά ζώα των άναπνεόντων άτρ.ο--
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σφαιρικόν άέρα δεν άποθνησκουσιν εξ ασφυξίας άμ.α έμβαπτι- 
ζόμενχ έν τώ ΰδχτι, αλλά δύνχ νται άβλαβώς νά παραμένωσιν 
έντός χύτου έπί τινα χρόνον κατά το μάλλον $ ίίττον μακρόν, 
βραχύτερον μέν τά πτηνά, μακρότερον δ’ ό βάτραχος, ό ίππο-> 
πόταμος, η φάλαινα, (βλ. τά  περί τούτων μαθήματα) ούτω 
δύναται καί η ύδραράχνη νά παραμ.έν7) εντός του ΰδατος άβλα
βώς επί τινα χρόνον καί ούτω κατορθοΐ νά ύφαίντι εντός του 
υδα τος τόν ιστόν της προσκολ7νώσα τά  στηρίζοντα αυτόν νή
ματα, τά  θεμέλιά του ούτως είπεϊν, επί των φύλλων καί των 
στελεχών των φιλύδρων φυτών. Τό άράχνιον δέ'- ύφαίνεται βέ
βαια έν συνεχεία καί διά μ ιάς.Ώ ς η φάλαινα ανέρχεται έκ τοΟ 
βυΟοΰ τνίς θαλάσσης εις την επιφάνειαν άπό καιρού είς καιρόν, 
ούτω καί ύδραράχνη, άφοΰ βυθισθίΐ καί κόλλησή δύο ^ τρία ΐ'σως 
νήματα, ανέρχεται είς την επιφάνειαν καί ύστερον πάλιν κα
ταδύεται. Άφοΰ κατά τούτον τον τρόπον ύφάνν) άράχνιον κω
δωνοειδές ίκανώς πυκνόν, ώστε νάέμποδίζν) την δι’ αύτου άνο
δον άέρος ευρισκομένου τυχόν υποκάτω, η Ά ρ. συλλέγει άέρα 
άτμοσφαιρικόν καί άποταμ.ιεύει ούτώς είπεΐν έν τώ  ύδατι υπό 
τό άράχνιόν της.

Τί περιβάλλει τους εξωτερικούς τοίχους ·Ίό την εξωτερικήν 
έπιφάνειαν των στερεών σωμ.άτων, τά  όποια βλέπομ,εν έν τ ί| 
αιθούσνι ταύτν] π . χ . ·}, έν τ*ρ αύλ/j καί τώ κηπω ;— ’Ατμο
σφαιρικός άηρ.—- "Οταν βυΟίσωμ,εν εν στερεόν σώμ.α είς τό ύ
δωρ, τ ί  γίνεται ό περιβάλλων αυτό ά η ρ ;.... Τ ί σώμα ά π τετα ι 
τότε τοΰ στερεοί» αύτου σώμ,ατος; — Τό ύδωρ.—  Λάβετε φύλ- 
λον λεμονέας καί' διά μιας ταχείας κινησεως έμβαπτίσατε είς 
τό ύδωρ. Ε μβαπτίσατε ώσαύτως τεμάχιον ύέλου, τον κονδυ- 
λοφόρον. Τό μέγιστον μέρος της επιφάνειας τών σωμάτων αυ
τών άπτεται όντως του υδζ τος, άλλ’ ένιαχοΰ παρατηροΰμεν 
βτι τό ύδωρ δέν έρχεται είς άμ,εσον έπαφην μετά του σώμα 
τος, άλλ’ επί τν;ς επιφάνειας αύτοΰ φαίνονται μ.ικραί περιφέ* 
ει α ι άδιάβροχοι καί είδος τ ι φυσαλίδων άργυοοχρόων. Ό  έπ 

«ύτώ ν τών περιφερειών οίονεί κεκολλημένος άηρ δεν ύπεχώρη-
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σεν ευθύς ύς έπλησίασε το ύδωρ. ‘Η μετά τνίς επιφάνειας τοΰ· 
στερεού σώματος επαφή τοΰ ύδατος δυσκολώτερον επέρχεται, 
αν ή επιφάνεια αύτοΰ είνε Six-λιπαράς ουσίας έπικεχρισμένη, 
η διά τριχιδίων κεκαλυμμένη ώς είναι η τοϋ βελούδινου υφά
σματος. Διά τριχιδίων είνε κεκαλυμμένον καί της Ά ρ. ταύ- 
της το σώμα ιδία κατά την κοιλίαν. Διά τούτο 6 επί της ε
πιφάνειας του σώματος της ύδραράχνης άηρ δεν άποκολλαται. 
δλος εύθυς, ύς είσέλθν) είς το ύδωρ ή Άρ. συχνά δ’ αύτη κο- 
λυμβα είς τά  ανώτερα στρώματα τοΰ ύδατος ύπτια έ'χουσα 
την κοιλίαν έ'ξω τοΰ ύδατος. Άποσυρομένη άπό της επιφάνει
ας τοΰ ύδατος η Ά ρ. καί κατερχομένη τάχιστα ύπο τον ιστόν·, 
παρασύρει σφαιρίδια άέρος έπικεκολλημένου επί της δασύτρι
χος γαστρός. ‘Ο άηρ ούτος εμποδίζεται ύπο τοΰ πυκνοΰ ίστου 
ν’ άνέλθ-/). Άφοΰ έπανειληυ.μένως άναβάσα καί καταβασα η 
Ά ρ. συλλέξν) ούτως ύπο το πλέγμα αρκετήν ποσότητα άέρος,. 
δύναται εκεί έλλοχώσα νά Οηρεύτ) μικρά μαλακόστρακα καί. 
ζωόφυτα. Έκει δέ έγκεκ^,εισμένη διέρχεται καί τον χειμώνα, 
φωλεύουσα, γνο>ρίζομεν δ’ έξ άλλου ρ,αθηματος οτι τά φωλεύ—· 
οντα-ζφα δεν χρειάζονται καί ρ-εγαλην άέρος ποσότητα · κατά,, 
την. φωλείαν (Βλ. το περί φωλείας ρ.άθηρ,α).

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ζώον συγγενές καί ορ,οιον κατά πολλά προς την άράχνην- 

είνε ο σκόρπιός' αλλά καί διαφέρει ταύτης. ( Ό  Διδάσκαλος 
δύναται νά διατηρη έν φιαλιδίω πληρει οινοπνεύματος σκορπί- 
ον). ΙΊαρατηρεΐται οτι ενώ το σώρ.α τ'ης αράχνης είνε σχεδόν 
στρογγύλον, το τοΰ Σ. είνε μάλλον έπίμηκες καί πεπλατυ- 
σμένον. Ά ν  το σώρ,α αύτοΰ δεν ^το έπίμηκες, αρθρωτόν ' καί 
εύκαμπτον, δεν θά ήδύνατο νά.χρησιμοποιγ 6 Σ . τό οπλον,„ 
περί τοΰ οποίου κατωτέρω θά όμιλησωμεν.

Εμπρός φέρει δύο μακράς προσακτρίδας. Έκατέοα τού- 
των άποληγει είς λαβίδας, ών κινείται 6 έςωτερικός δάκτυλος,.



(ένώ παρά τώ άστακώ κινείται 6 εσωτερικός). Μεταςυ των- 
βάσεων τούτων των προσακτοίδων κεΐται το στόμα, διαπεπλα-- 
σμένον ούτως, ώστε νά λειοτριβ·?} τάς τροφάς T v j  βοήθεια και. 
των προσακτρίδων και του πρώτου ζεύγους των ποδών. Έ π ί 
τίίς κάτω επιφάνειας του σώματος του Σ . διακρίνομεν δύο ε
λάσματα κινητά, φέροντα όδόντας ως κτένιον, ών 6 άριθμος 
είνε διάφορος κατά τα  είδη* έπι τ'ης μέσης γραμμές του κεφα- 
λοθώρακος εινε δύο αρκετά μεγάλοι οφθαλμοί και κατά τά  
πλάγια δύο ζεύγη (εις άλλα είδη τρία ζεύγη καί είς άλλα 5). ,

ΤοΟ σκορπίου η κοιλία δεν ένοΰται μετά του κεφαλοθώρα- 
κος διά μίσχου ώς παρά τ ’?ί άράχντ), άλλα καΟ ’ ολον αυτής 
το πλάτος, ούτως, ώστε δεν θά διεκοίνετο αυτής 6 κεφαλοθώ- 
ραξ, αν δέν έγνωρίζομεν δτι από τ-ης κοιλίας δεν εκφύονται, 
πόδες. Ή  κοιλία άποτελεΐται έκ δύο τμημάτων. Το πρώτον 
πλατύτερον σύγκειται έκ δακτυλίων, το δε δεύτερον (ούραιον)· 
στενώτερον σύγκειται έκ κόμβων συνηρθρωμένων άλληλοις. 
Τούτο τό τελευταΤον μέρος άποληγει είς οργανον δηλητηριώ
δες έχον σχ*?5μα άχλαδίου φέροντος ποδίσκον. Είς το άκρον 
τού ποδίσκου εινε το κέντρον, δι* ού νύσσει καί έγχύνει είς. 
την πληγην τό έκ δύο άδένων έκκρινο'μενον δηλητηριον. Κατά 
μ*/5κος της κοιλίας εκατέρωθεν έχει άνά 4 στίγματα η στόμια. 
η  ύπο πέτρας καί ξύλα έν τόποις σκοτεινοις καί δροσεροΐς, 
εν ύπογείοις π . χ . Την Ημέραν διέρχεται σχεδόν έν άκινη- 
σίγ/ την δέ νύκτα θηρεύει άράχνας, σίλφας (κατσαρίδες) ονί
σκους τούς των τοίχων (τά λεγόμενα γουραυνάκια, τά όποια, 
είς τον έλάχιστον κίνδυνον συσφαιρουνται ώς οί ακανθόχοιροι) 
καί άλλα έ'ντομκ.

Τά τοιαυτα μικρά^ θηράματα συλλαμβάνει διά τών λαβίδων, 
κεντρίζει, άποκόπτει τούς πόδας καί. καταβροχθίζει τον- 
κορμόν λαιμάργως (ενο> η αράχνη μόνον τό αίμα του θύματος 
έκμυζ^). Ό  Σ . βαδίζει βραδέως σύρων την ουράν καί έχων 
προβεβλημένας τάς προσακτρίδας. Ά λ λ ’ ευθύς ώς έννοησ·/) έγ- 
γύς κίνδυνον η θύμα, όπισθοχωρεΓ αι προσακαρίδες φέρονται



7τρος την κεφαλήν ώς ινα ύπερασπισθώσιν αυτήν, καί η ούρα 
ώνακα[Λπτο[Λενη προς τά  επάνω εύρίσκεται υπέρ την κεφαλήν, 
το κεντρον ρ.άλιστα προεξέχει αυτής καί διακρίνεται επ ’ αύ- 
του σταγων ύγροΰ, του δηλητηρίου. Ούτως ώπλισριένος οπι
σθοχωρεί, ΐνα λάβγι φοράν καί επέρχεται λάβρος κατά του εχ
θρού. "Ανθρωπος κεντρισθείς ύπο Σ . αισθάνεται πονους ίσγυ- 

•ρούς, φρο'νιρ,ον δλεινε νά έπιθέστ) επί της πληγης άρ,έσως τε- 
,ρ-άχιον ύφάσρ,ατος βεβρεγρένον έν άρ,ρωνία η, έ'τι άσοαλέστε- 

Ν '..ρον, νά καυτηριάσει την πληγην διά πεπυρακτωμένου σίδηρου. 
Ή  έκ του κεντριού του Σ . πληγη εινε τοσω έπιφουωτέρα 

οσω ρ,εγαλείτερος, οσω πρεσβυτέρας, οσω πλέον ώργισρ.ένος 
' %\το 6 Σ . καί οσω θερρ,ότερον εινε το κλίρ,α του τοπου.

Μέγεθος του έν τ γ  ρ.εσηρ,βριννί Εύρώπτ) ζώντος Σ, εινε 
3 —-4 εκατοστά του ρ.έτρου. Το γρωρ,α είνε πυρρόξανθον, εις 

• -δε τούς ποδας κιτ^ινοφαιον.
Ή  θηλεια συνήθως εινε εύρ,εγεθεστέρα του άρρενος. Γεννίρ 

40— 60 (κατ’ άλλους ρ.ονον 20) ,ωά, άπερ φέρουσα έν έαυτγ 
επ ί ρ.ηνας πολλούς εκκολάπτει εντός του σώρ,ατος, ώστε όρ- 

'θότερον εινε να εΐπωρ,εν οτι γέννα ζώντας ρκκρούς σκόρπιους,
„ It ? t-
’Όχι <ί><*.
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Π Ε Ρ Ι  Σ Ε Ο Δ Ο Π Ε Ν Δ Ρ Δ Σ
Ζωον συγγενές προς τον σκορπίον εινε η Σκολοπένδοα.Έχει 

■£πί[Ληκες σκωλεικοέιδές σώ[Λα jjlvj χωριζο'ριενον είς θώρακα καί 
κοιλίαν, άλλ’ άποτελούμ,ενον έκ κεφαλές καί πολλών (είκοσι 
περίπου) κατά συνέχειαν δακτυλίων ευδιάκριτων. Έ π ί της κε- 

•-φαλ-ης φέρει δύο κεραίας [Λακράς. Τό στόρ,α εινε πολυσύνθετον. 
■Δύο ζεύγη ποδών έ'χουσι ρ.εταβληθη εις ριασσητικά όργανα. 
Το ετερον τούτων των ζευγών εκκρίνει ιόν καί έγχύνει αυτόν 
«ίς την πληγην, toy προξενουντα άλγηδόνας εις τον άνθρωπον 
καί επιφέροντα πυρετόν. Θεραπεία οΐα η του κεντρίσρ,ατος του 

'>σκορπίου. ’Οφθαλμούς εχει ώνά τέσσαρας εκατέρωθεν. Ποδών

*
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ζεύγη 21 έκφύονται έκ των δακτυλίων (ζωνών) (/.η υπολογι
ζόμενων των εις προσακτρίδας μεταβληθέντων. Εί και έχει 
πολλούς ποδας, δεν δύνανται ούτοι νά κρατώσι τό  ̂σώμα τοΟ 

Τ̂ ωου εις τινα από του εδάφους άπόστασιν, διά τούτο ή Σ . δεν 
βαδίζει, άλλ’ έρπει- οί δέ πολλοί πόδες συντελουσιν είς το νά 
έρπη πολύ ταχέως. Θά είδετε βεβαίως πόσον ταχύτερον έρ
πει ή Σ . παρά τόν σκορπίον. Διά τοΰτο ευθύς ώς παρατηρή
σετε που Σ . πρέπει νά την κτυπατε διά πλατέος τίνος άντι- 
χειμένου π . χ . υποδήματος, διότι δεώ ράβδου είνε δύσκολον 
νά πληξν) τις αύτην σπεύδουσαν νά κρυβν). Αποφεύγει καί αύτη 
ώς ό σκόρπιός το φως, κρυπτομένη έν τόποις ύγροϊς ύπό φλοιούς 
γηραιών δένδρων, ύπο παλαιάν ξυλείαν καί ύπο λίθους η καί 
εντός της γης. Τρώγει γαιοσκώληκας, κοχλίας, μικρά έντομα 
καί νύμφας εντόμων. Ώ ς Οηρευουσα ζώα έχει ανάγκην τα χύτη - 
τος καί δεξιότητος είς τάς κινήσεις. Κινείται δέ ταχέως καί 
δεξιώς, διότι εχει πολλούς πόδας, απαραίτητους άλλως ?να 
^έρωσι τόσον μακρόν σώμα (πρβλ. δσα περί πλήθους ποδών 
με-αξοκάμπης έν σελ. 322 έγράφησαν) καί εύκαμπτον σώμα.

Τό μήκος τ*?5ς Σ . είνε 1 0 — 17 εκατοστών του μέτρου.
Σκελετόν εσωτερικόν δεν έχει η Σ . ' άλλ’ ώς τ^ς άράχνης 

•τό σώμα χαί τό του σκορπίου οϋτω καί τό της Σ . περιβάλλε
τα ι υπό δέρματος άπεσκληρυσμένου. Τό περίβλημα είνε κατά 
τ/,ν κεφαλήν σκληρότερον, ίνα εύρίσκωσι στήριγμα καλλίτερον 
τά  μεγάλα καί ισχυρά μασσητικά ό'ργανα. Τό περίβλημα τνίς 
Σ . είνε ξανθοκόκκινον καί στιλπνόν.

Πολλαπλασιάζονται δι’ ορών. Αί μικραί την Ηλικίαν Σ . 
έχουσιν όλιγωτέρας ζώνας, προστίθενται δέ τοιαυται μεθ’έκά- 
στην άπεκδοράν. , ~

Υπάρχει είδος μικρότερον φέρον 15 ζεύγη ποδών. Τό εί
δος τοΰτο καλείται λιΟόίηος.

Ιΐοΰ έχει τό ίοβόλον πλτίκτρον ό σκόρπιός καί που ή Σ ’; . .  
Πόσους πόδας έχει η Σ . καί πόσους ό σκόρπιός ; . . Πώς ;κι
νείται η Σ . καί πώς ό σκορπίος ; . . Πώς άναπνέουσι καί τά  

"•Υποδείγματα διδασκαλίας Γ. ΠΑΠΛΣΟΓίΐΡΙβΥ 21»
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δύο είδη ; . . . (Διά τραχειών) Πώς παλλαπλασιάζονται αν' 
Σ . και πώς οι σκορπίοι ;

(Καλόν είνε να διατηρώνται έν τώ μουσείω του σχολείου. 
ζφα, οια τά  μνημονευθέντα. Ή  διατηρησις τούτων έν φιαλι- 
δίοις περιέχουσιν οινόπνευμα δεν είνε πολύ δαπανηρά :)

Π Ε Ρ Ι  Κ Υ Ν Ο Ρ Ρ Δ Τ Σ Τ Ο Υ
Ό  κυνοραϊστης (τσιμπούρι) έχει συγγένειαν τινα ποος την · 

άράχνην. ‘Έ χει καί ούτος 4 ζεύγη ποδών* ό κεφαλοθώραξ είνε 
ηνωμένος τελείως μετά τ-ης κοιλίας (καί δχι διά μίσχου ώς 
παρά τν) άράχννι) καί άποτελεϊται ούτω σώμα ωοειδές πεπλα- 
τυσμένον. Εύρίσκεται είς δάση πυκνά επί θάμνων δγι πολύ 
υψηλών* α π ’ αύτών προσκολλαται καί ζ-?) παρασιτικώς επί του 
σώματος ίππων,'βοών, προβάτων, κυνών καί ανθρώπων. Ή  
θηλεια μάλιστα τοΰ Κ. διατρύπα το δέρμα του ζώου, έφ’ ού 
προσεκολληθη, ροφί£ το αίμα καί έξοιδαίνεται. Το δργανον, 
δι’ ού γίνεται η έκμύζησις δέν είνε μακράν, άλλ’ είσδύεται βα- 
θέως μετά του λοιπού σώματος καί διά τούτο δυσκάλως άπο- - 
σπαται 6 Κ. ’Αντί ν’ άποσπασθνί διά της βίας, οτε καταλείπει 
την κεφαλήν έν τώ δέρματι καί προκαλει φλεγμονήν, είνε προ- 
τιμάτερον νά έπιχρισθγί διά τερεβινθίνης η δι’ έλαιολάδου. Ού
τως άποπίπτει άνωδύνως διά το ζώον, έφ’ ού παρασιτεί. Λέ
γετα ι καί Τξώ δης ό κρότων.

Π Ε Ρ Ι  Φ Ω Κ Ξ Σ
Ή  φώκη είνε έν τών περιεργοτέρων ζώων. Είνε ού'τως 

είπεΐν γάτα  άναπνέουσα ώς έκείνη διά πνευμόνων αέρα άπύ 
τνίς άτμοσφαίρας, γεννώσα ώς έκείνη ζώντα τέκνα καί θηλά- 
ζουσα αυτά, άλλά τρεφομένη άποκλειστικώς έκ θαλασσίων ι
χθύων καί κογχυλίιον καί συλλαμβάνουσα αύτη η ιδία την λείαν
σης έντος του ύδατος.



Διά νά άρπάσσνι τούς τόσον ευκινήτους έν τφ  ύδατί ίχθυς ·η φ» 
καί διά νά άποφεύγ*/) τούς έπίσης ευκινήτους έν τώ ύδατι έχ— 
θρούς της, τον καρχαρίαν και τον δελφίνα, πρέπει νά εϊνε κ α ί 
αύτη κολυμβητής δεξιός καί ταχύς. Και αληθώς κολυμβι^ δε- 
ξιώτατα καί τάχιστα , καταδύεται είς το βάθος και ανέρχεται, 
είς την επιφάνειαν το θηλαστικόν τούτο ζώον ώς οί εύκινητό- 
τατοι των ιχθύων. Εινε δ’ αύτω άδιάφορον άν εινε η κοιλία 
πρός τά  επάνω η τά  νώτα, η άν εινε προς τά  πλάγια κκτακε- 
κλιμενη, δύναται δέ και έπί επτά  λε πτά  τνίς ώρας νά παρα- 
μεινν) ολόκληρος εντός του ύδατος, χωρίς δηλ. νάναπνεύσν}, 
αέρα ατμοσφαιρικόν.

Κολυμβ3: ταχέως και δεςιώ ς η Φ. διότι τό σώμα αύτ'ης καθ 
όλου εινε πως ομοιον προς τό τών ιχθύων, άτρακτοειδές. Ή  κε
φαλή εινε προσκεκολλημένη πρός βραχύν καί ισχυρόν (χονδρόν) 
τράχηλον ούτως,ώστε δυσκόλως διακρίνεται τό άκρον (τό τέλος) 
της κεφαλές καί η άρχη του τράχηλου- ’Άν ητο μ-ακρός καί 
λ.επτός ό τράχηλος, η κεφαλή, ένεκα τής άντιστάσεως του ύδα- 
εος, δέν θά παρηκολούθει τόσον ευκόλως την διεύθυνσιν,καθ’ ην 
έκάστοτε κινείται ο κορμ,ός. (Όμαιότης πρός τόν χοίρον κατά 
την βραχύτητα του τράχηλου).

Οι πόδες δεν χρησιμεύουσιν είς την Φ. διά νά βαδίζ·/), ούδ* 
όταν εινε είς την ζηράν, αλλά διά νά κολυμβα έν τώ ύδατι. 
Οί δάκτυλοι (πέντε είς έκαστον πόδα) εινε συνδεδεμένοι πρός 
άλλληλους διά δερμάτινης πτυχής καί έκαστος τούτων απο
λήγει είς όςύν όνυχα. Οι είς τοιούτους δακτύλους άποληγοντες 
πόδες ύπενθυμίζουσι τούς πόδας της νησσης καί τά πτερύγια, 
στηθιαία καί ουραία, τών ιχθύων. Διά τοΰτο καί κ τερυ γ ιό - 

( ποοα λέγονται αί Φ. καί τά συγγενή αύταίς ζώ α.'Ο  μηρός καί 
η κνημη του οπισθίου ποδός, ό βραχίων καί ο π ήχ ο ς του εμπρό
σθιου εινε όστα βραχύτατα καί κατά τό πλεΐστον κεκρυμ.μενα 
εντός του σώματος, αλλά πλατύτατα  ώς καί η ώμ.οπλάτη, διά 
νά προσφύωνται εκεί πολλοί μυς. (ΙΙρβλ. σελ. 13_5 καί 154 
τ^ς β '. έκδόσεως έν τελεί.) Οί εμπρόσθιοι πόδες διευθύνονται
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■προς τά  πλάγια , προς τά  έ'ξω, ώς αί κώπαι της λέρ,βου, καν 
ό'χι προς τά  κάτω. Οί οπίσθιοι είνε βραχύτεροι τών εμπρό
σθιων, κεΐνται πλησίον του κόκκυγος καί δεν διευθύνονται προς 
τά  κάτω, ως οί του προβάτου, η ποδς τά  πλάγια , ώς οί τής 
•σαύρας καί οί του σκορπίου, άλλά προς τά  όπίσω, π δς την 
μόλις διακρινομένην ούράν. Οΰτω διευθύνονται οί πόδες του 
πελαργού δταν 'ίπταται. (Βλ. σελ. 237 .) Τούτων των οπι
σθίων ποδών τής.Φ . η εσωτερική επιφάνεια ε?νε έστραρ,μένη 
προς την μεσαίαν του σώματος γραμμήν. 'Άν βιαίως ούτοι 
συρ,πλησιάσωσιν, εξωθείται τδ ρ,εταξύ αύτών ΰδωρ καί φέρεται 
τδ  σώμα πρδς τά  πρόσω.

Νομίζετε δτι άν η γάτα  η ο σκύλος είχε κορρ,όν καί πό- 
<ϊχς, οιοι οί της φώκης, θά έκολύμβα ώς αυτή,, θά έβυθίξετο 
είς τδ ΰδωρ καί θά ήδύνατο να παραρ,ένη έν «ύτω επί το'σον 
χρόνον;.... Αληθεύει ρ,έν δτι πολλάκις, δταν έρ.βαπτίζωμεν 
είς τδ ΰδωρ στερεόν τ ι σώρ,α, συμβαίνει νά ρ,ή έρχεται τδ ΰ
δωρ είς άρ,εσον επαφήν μετά τοϋ σώρ.ατος καθ’ δλην αύτοΰ 
την επιφάνειαν ευθύς άρ,α τη καταδύσει καί ρ.αλιστα άν τδ 
σώμα καλύπτεται ύπδ τριχιδίων η χνοΰ (άν εινε χνουδωτόν). 
Ό  άηρ 6 ρ.εταξύ των τριχιδίων έρ.ποδίζει την έπαφην. Τούτο 
βλέπομεν, άν βυθίσωμεν είς ΰδωρ τερ.άχιον βελούδινου ύφά-
σρ,ατος. (Βλ, τά  περί αράχνης.)__  Οΰτω καί τδ τριχωτόν
δέρρ.α της γάτας έμβαπτιζορ,ένης είς τδ ΰδωρ εμποδίζει επί 
τινα χρόνον την άρ,εσον του ΰδατος καί του δέρρ.ατος έπαφην, 
άλλ’ άν η γάτα επί ρ,ακρδν παραμείνη είς τδ ΰδωρ, ό αήρ θά 
έκδιωχθή εν ειδει φυσαλίδων καί τδ δέρρ,α θά ύγρανθή παν- 
ταχου, επειδή δέ τδ ΰδωρ ε?νε άγωγδς τής θερρ,ότητος καλλί* 
τερος ή ό άήρ, τδ σώρ,α τής γάτας θ’ άποβάλη τόσην θερμό- 
τη τα , ώστε ή θερροκρασία του σώρ,ατος θά καταβή είς βαθ
μόν επικίνδυνον διά τδ ζώον. Τής Φ. τδ δέρμα εΤνε παχύ καί 
δεν καλύπτεται ρ,έν ύπδ λεπίων ώς τδ δέρρ,α των περισσοτέ
ρων ίχθύων, άλλά φέρει τρίχας μικράς, κεχρισρ-ένας διά λίπους 
(Βλ. τά  περί νήσσης σελ. 242 .) επί του σώματος προςκει-

. 1
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μένας' (give συνήθως φαιαί). 'Γπδ τδ δέρμα υπάρχει στρώμα 
πιμελής, έμποδίζον την άποβολην τής θερμότητος του σώμ,ζ- 
τος (βλ. τά  περί χοίρου). Ε πειδή  δέ η πιμελη εινε ελαφρότε
ρα του υδατος, η ύπαοξις αυτής φέρει διά την κολυμβώσαν Φ. 
οίον αποτέλεσμα φερει διά τον κολυμβωντα άνθρωπον ή είς τα  
σώμά του προσθήκη μεγάλου τεμαχίου φελλού η άσκοΰ πλη-* 
ρους άέρος. Τδ στρώμα δηλ. εκείνο της πιμελής καί την έλάτ- 
τωσιν τής θερμοκρασίας του σώματος εμποδίζει καί έλαφρότε- 
ρον τδ σώμα καθιστ? (βλ. σελ. 242). Εις την ελαφρότητα 
-—την σχετικήν-—συντελεί καί τούτο,δτι δεν έχει χονδρά όστοό 
η Φ. Τά ώτκ δεν Ιχουσιν εξωτερικήν κόγχην, ητις ήθελε 
φέρει δπως δήποτε δυσκολίαν είς την διά του δδατος διο— 
λισθησιν’ καί αύτδ τδ τρίχωμα, αν δεν ητο λεΐον καί ολισθη
ρόν, προστριβόμενον είς τδ υδωο θά παρείχε δυσκολίαν τινά είς. 
την ταχεΐαν διά του υδατος διολίσθησιν της Φ. (Βλ. καί τά  
περί τριχών άσπάλακος σελ. 156. β' έ'κδ.)

Ή  έλλειψις του έξωΐερικοΰ ώτδς δέν αμβλύνει τής Φ. την 
άκοην, διότι ζγ  κύτη  ώς επί τδ πλεϊστον έντδς του υδατος, δ ι’ 
ουό ήχος διαδίδεται καλλίτερον διά του άέρος, καί διότι^ 
φθάνουσιν είς τδ έσωτερικδν ους αί δονήσεις, αί όποΐαι θά προ- 
καλέσωσι τδ αίσθημα τοΰ ήχου, διά του δλου σώαατος. (Βλ- 
σελ. 156 β' έκδ. εν άρχνί.)

Έ φ ’ όσον η^κεφαλη της Φ. είνε έντδς του υδατος, οί άκου- 
στικοί πόροι φράσσονται δι' ιδιαιτέρου τινδς δέρματος (Βλ. 
τα  περί καστορος σελ. 186). Ωσαύτως φράσσονται καί οί ρώ- 
θωνες, ών τδ μέγεθος πείθει ημ,άς περί τής όξύτητος τής 
οσφρησεως. (βλ. σελ. 117 β' έκδόσ). Είς την ευρεσιν τής λεία ί 
βοηθοΰσι την Φ. ή οξεία οσφρησις, ή δρασις, η οποία, άν κρί- 
νωμεν έκ του μ,εγέθους τών οφθαλμών,φαίνεται οτι εινε αρκετά 
οζεΓα, και — έντος του υδατος είς τα  κατώτερα ρ,άλιστα στρώ~ 
μ.ατχ, ένθα ο οφθκλαος δεν βλεττει —  η αφη, τις όργανα είνε 
χ α ΐ  οί 0(Λ7ίριγγώδεις ρ,ύστκκες, ους <jepet ίτ λ  τοΟ έσχισμένοι>
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:κατά το ριέσον, άνω χείλους. (Βλ. περί γαλίίς σέλ, H i*  β' 
έ'κδ. καί λαγωου σελ. 147 β' έκδ).

ΊΕκ ζωσης λείας τρεφόμενη η Φ. έ'πρεπε νά εχν) όδόντας* 
•οΐους έ'χουσι τά  σαρκοβόρα, η γάτα  π . χ . καί έ'χει όντως τοι- 
-ούτους* άλλ’ επειδή τούς ιχθύς, τήν συνήθη λείαν, άριασσή- 
τους καταβροχθίζει, δεν εχει τούς όστεοθλάστας τ^ς γάτας' 
-είνε όλοι σχεδόν όμοιοι καί καταλληλότεροι εις το συλλαρ,βά- 
-νειν καί συγκρατεΐν την λείαν ή εις τον σπαραγμόν καί την 
•^άσσησιν αυτής.

Της κάτω σιαγονος ή εις τό κρανίον άρθρωσις είνε οία πα
ρά τοΐς σαρκοφάγοι; (Βλ. σελ. 113 β' έ'κδ).

’Αφού εις το ΰδωρ κινείται ευκόλως ή Φ. καί έκεϊ ευρίσκει 
την τροφήν της, έκεΐ καί διέρχεται τό πλεΐστον του χρόνου* 
άλλα δεν [/.ένει διαρκώς εις τό ύδωρ. Εξέρχεται συχνά εις 

*τήν ξηράν καί ί'σως διά τούτο δεν ώπορ-ακρύνεται πολύ τνίς ά- 
■κτ$5ς· εις την ξηράν γενν^:* έκεΐ θηλάζει τό νεογνόν (μαστούς 
-.εχει εις τό στήθος) έκεΐ αναπαύεται* ^κεΐ Λ λίάζεται, ευθύς 
δ ’ ώς αίσθανθ’/ί διά της όράσεως ή (/.άλλον διά τν;ς όσφρήσεως 
την παρουσίαν λευκές άρκτου ή άνθρώπου, βυθίζεται εις την 
θάλασσαν επί της ξηρ&ς κινείται λίαν άδεξίως καί ή άναρ- 
ριχάται επι βράχων δια των έ(Λπροσθίων ποδών, ή στηρίζουσα 
το στήθος επι του εδάφους κυρτοί τον κορρ.όν προς τά  άνω 
φερουσα το όπισθεν τ;/,ηαα του σώαατος πλησιέστερον προς τό 

•στήθος και επειτα στηρίζει επί του εδάφους τό όπισθεν τρ.*?)- 
[Αα καί ρίπτει τό έμπροσθεν προς τά  ποόσω.

Το προσωπον και ίδια οι οφθαλρ.οί εχουσιν ανθρωποειδή 
τ.να έ'κφρασιν;

Η φωνή της Φ. ομοιάζει προς υλακήν κυνός. Αί Φ. ζώ- 
σι συνήθως κατ άγελας ή κατά ζεύγη εις τάς άρκτικάς θά
λασσας. Εις τας Ελληνικάς θαλλσσας εύρίσκεται ιδιαίτερον 
.είδος φώκης.

Εις τουςκατοίκους των βορείων χωρών, εις τούς Γροιλαν-
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-δούς ιδία παρέχει ^ Φ. την κυριωτάτην τροφήν, τά  ένδύ|/.ατα, 
^στέγην τ ίς  καλύβης, ελαιον προς φωτισμόν κλπ.

Οί Ευρωπαίοι φαλαινοθνίραι θηρεύουσι την Φ. κυρίως διά 
το δέρρ-α— ρ.η διυγραινόριενον έν ύδατι— καί διά το λίπος.

4

Π Ε Ρ Ι  Θ Α Λ Α Σ Σ ΙΟ Υ  Ε Δ Ε Φ Α Ν Τ Ο Σ  Η Τ Ρ ΙΧ Ε Χ Ο Ν Τ Ο Σ
Ζώον συγγενές προς την φώκην, προς ην και παραβάλλομεν 

αύτό, εινε {/.εγαλείτερος κατά το σώρια,διότι ζυγίζει (/.έν περί 
τά  1590 χιλιόγρα|Λ. ριηκος δ’ έχει πλέον των 3 ριέτρων. Ε?νε 
επομένως ισχυρότερος ταύτης. "Εχει ριακρότερα τά  άκρα καί 
δύνανται ταυτα νά στρέφωνται προς τά  κάτω, προ, την κοι
λίαν. Διά τούτο κινείται επί της ξηρας άδεξίως ρ.έν καί αυτός, 
αλλά δεξιώτερον της φώκης. ’Αλλά διά τον αυτόν λόγον δεν 
κολυυ.βα τόσον ταχέως καί έπιτηδείως καί διά τούτο ίσως δεν 
συλλαμβάνει ίχθυς.Τρέφεται λοιπόν άποκλειστικώς διά κογχυ- 
λίων, τά όποια αποσπά άπό των πετρών, άν εΤνε προσκεκολ- 
λημένα είς πέτρας, η άνασύρει άπό του πυθρ-ένος της θαλάσ
σης, ώς διά διχαλωτού πτυαρίου, διά τών δύο ρ,ακροτάτων 
(0 ,0 5  [ Λ . )  χαυλιοδόντων, των κυνοδόντων δηλ. της άνω σια- 
γόνος. Είς άνεύρεσιν κογχυλίων κεκρυρ.ρ.ένων έν τγ  ίλύϊ του 
πυθρ,ένος βοηθουσι βεβαίως καί οί ριύστακες, ορ-οιοι κατά την 
ύφην καί τό πάχος πρός πτερά πτηνού, καί τό πολύ έξωγκω-
ρ,ένον άνω χείλος του ρόγχους. Τάς κόγχας τάς έγκλειούσας 
την λείαν θραύει Six τών τραπεζιτών, οί όποιοι εινε κυλινδρι
κοί καί έχουσι πλατείαν την στεφάνην, είνε δ’ 8 άνω καί 8 
κάτοί. ”Αν χρησιμοποιεί καί πώς χρησιμοποιεί τούς δύο κοπτή
ρας τν$ς άνω σιαγόνος, τούς μεταξύ τών χαυλιοδόντων, άφοΰ 
δέν εχει ούτε κοπτήρας ούτε χαυλιόδοντας είς την κάτω σια
γόνα, άγνοοΟμεν. (Πρβλ. έν τούτοις τά  περί βοός έν σελ. 132 

rJ5'. εκδ. ).



Οι χαυλιόδοντες, προς τά  κάτω φερόμενοι, βοηθοΟσι το·, 
ζωον καί κατα την επί άνωρ-άλου καί επικλινούς βραχώδους,- 
παραλίας άναρρίχησιν. ΔΓ αύτών ωσαύτως αμύνεται κατ’ εχ
θρών,τ^ς λευκής άρκτου και του άνθρώπου.Και λέρ,βον δύναται 
να θράυσγι η τουλάχιστον ν’ άνατρέψτ] διά πληγρ,ατος χαυλιό— 
δοντος.Ουτω βλέπορ-εν δτι το ζωον τούτο δεν κολυρ,β^ ρ,έν ώς. 
η φώκη, άλλά βαδίζει, καλλίτερον αυτής και εχει δύναρκν ρ.ε- 
γαλειτέραν και δπλον, ου στερείται η φώκη.

Κατοικουσι την Β. παγωρ,ένην θάλασσαν. Ζώσι κατ ' άγέ- 
λας, πλην του χρόνου καθ’ δν γεννώσιν αί θηλειαι. Γεννά δ’έκά- 
στη τον χειρ.ώνα εν η δύο έπί νησιδίου έκ πάγου, έκλεγθέντος 
ύπο του ζεύγους. Θηρεύεται δχι ρ.όνον διά τούς χαυλιόδοντας*, 
έξ ών κατασκευάζουσι τεχνητούς διά τούς ανθρώπους οδόντας,.. 
άλλα και διά το έκ της τηρ-ελ^ς..έλαιον και διά την εις κατα
σκευήν άρ,αξών χρησιμοπο:ουρ.ένην βύρσαν την έκ του ίσχυροΟ 
δέρρ,ατός του π%ρασκευαζορ,ενην.

'Ό ταν εύρίσκεται εις την θάλασσαν, θηρεύεται ώς η φά-- 
λαινα (Βλ. τά  κατά ταύτην) όταν δ’ άναπαύεταιεις την ξη- 
ράν, πλησσεται διά κάρ-ακος, άλλά δεν είνε άκίνδυνος διά τον- 
άνθρωπον η Θήρα αυτή.

Π Ε Ρ Ι  Δ Ε Λ Φ ΙΝ Ο Σ
Γνωρίζετε δτι οί ιχθύες γεννώσιν ωά και δτι έπορ.ένως„ 

δεν θηλάζουσιν* ωσαύτως γνωρίζετε δτι δεν άναπνέουσι διά 
πνευρ,όνων άλλά διά βράγχιων. Τά δύο αυτά χαρακτηριστικά 
τών ιχθύων πρέπει νά ένθυρησθε καλώς διά νά ρ.η έκλαρ,βά— 
νετε ώς ιχθύς ζώα, τά  όποια έ'χουσι ρ,έν σχηρ,α ιχθύος και . 
ζώσιν έν τώ υδατι ώς οί ιχθύες, άλλά δεν εινε ιχθύες. Έ ν  
τών τοιούτων ζώων εινε ό δελφίν. Παρατηρήσατε την εικόνα 
αύτοΰ. Ουδόλως παραλλάσσει ιχθύος. Το σώρ,ά του επλάσθη . 
ούτως* ώστε νά και νά κινείται έν τώ  υδατι. νΑν δέ ποτέ; 
έκπέστι eic 'Γ̂ ν άκτην, έκβάλλει φωνάς όρ,οίας ρ,υκηθρ,ώ ταύ
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ρου καί εκτελεΐ διαφόρους βιαίας κινήσεις διά νά έπανέλθνι είς; 
το ύδωρ, άποτυγχάνων δέ τούτου πνίγετα ι έξ ασφυξίας. (Βλ.„ 
π. βατράχου.)Έν τούτοις έπαναλαμβάνομεν οτι δέν εινε ιχθύς. 
Ό  Λ. εινε ζωον θηλαστικόν καί έχει πνεύμονας,δι’ών άναπνέει,. 
τόν έν τή  άτμοσφαίρ:* αέρα καί οχι τον έν τω υδατι διαλελυ-. 
μένον. Αιά τούτο θ’ άπέθνησκεν έξ ασφυξίας, άν παρέμενεν 
ολόκληρον τό σώμά του επί πολύ εντός τοΰ ΰδατος καί δέν 
άνήρχετο η κεφαλή του υπέρ την επιφάνειαν του ύδατος νά 
άναπνεύσγ) ατμοσφαιρικόν αέρα διά των πνευμόνω ν.

Διά νά εννοήσετε όπως δήποτε τ ί  ζωον εινε ό Δ. πρέπει, 
νά φαντασθήτε ότι άλλο ζφον γνωστόν ύμΐν ύπέστη άλλοιώ- 
σεις πολλάς, την μίαν μετά την άλλην. "Ας ύποθέσωμεν οτι... 
ητο πρότερον χοίρος, ότι έ'λειψαν οί οπίσθιοι πόδες καί λε- 
πτυνθέν δλον τό οπίσθιον τμ,ήμα τοΰ σώματος έ'γεινεν άτρα- 
κτοειδές ή κωνοειδές. (Διδάσκαλος, ικανός όπωςδήποτε εις τό.„ 
ίχνογραφεΤν, χαράσσει επί του πίνακος εικόνα χοίρου καί τής. 
είκόνος ταύτης μεταβάλλει τά  μέρη καθ’ ήν τάξιν υποτίθεται 
ότι μετεποιήθησαν τά  μέλη τοΰ χοίρου.) "Ας ύποθέσωμεν ό τ ι . 
έκαστος των εμπρόσθιων ποδών έσμικρύνθη πολύ καί ότι όΐ. 
δάκτυλοι δέν συνεδέθησαν προς άλληλους διά δέρματος ως είς. 
άλλα ζωα νηχόμενα, αλλά περιετυλίχθησαν, οίτε δάκτυλοι 
καί τά  λοιπά τοΰ ποδός μ,έρη, είς μίαν πτυχήν του δέρματος, 
ήτις χρησιμεύει είς τό ζωον ώς κώπη (πτεούγιον). Ό  τρά
χηλος, βραχύτατος παρά τω χοίρω, έξέλιπεν εντελώς. Τό κρα- 
νίον έκυρτώθη περισσότερον, τό δε ρύγχος έ'γεινε μακρότερον 
καί λεπτότερον, διεκρίθη δέ τής λοιπής κεφαλής, ώς διακρί- 
νεται παρά τής πτηνοΐς τό ράμφος. Αί όπαί τών ρωθώνων έ- 
ξέλιπο’' από τοΰ άκρου τοΰ ρύγχους καί άνεφάνησαν, ή, καλλί- 
τερον, άνεφάνη, διότι οί δύο ρώθωνες άπετέλεσαν ενα σωλή-

■ I1

να, είς τό άνώτερσν μέρος τοΰ κρανίου. Είς τόν σωλήνα τοΰ- 
τον, τόν έν τω βρέγματι ευρισκόμενον, άπολήγουσιν αί ρινι- 
καί κοιλότητες* όνομάζεται δ’ ούτος φνοτητήρ. Τό έξωτερικόν. 
ούς έξέλιπεν. ΟΙ όφθαλμοί έμειναν μικροί. Μετά των άλ-?-
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λοιώσεων τούτων έπηλθε καί ή έλάττωσις ·% μάλλον τελεία έλ- 
λειψις των <7μηρίγγων. Το δέρμ,α παρέμεινε παχύ καί τρα
χύ , καί η ύπό το δέρμα πιμελη ούκ ολίγη. Δεν πρέπει βε
βαίως νά νομίσετε οτι ύ δελφίν ητο πρότερον χοίρος. "Ολαι αί 
υποθέσεις εγειναν διά νά μη σας άπατ<γ το εξωτερικόν σχή
μα του Δ. καί έκλαμβάνετε αυτόν ώς ίχθύν. Ό  δελφίν ο
μοιάζει μάλλον προς χοίρον η προς ίχθύν. ’Αναπνέει διά πνευ
μόνων ώς ό χοίρος’ πολλαπλασιάζεται διά ζωοτοκίας ώς ό 
χοίρος. Έ χ ε ι δε καί την αδηφαγίαν άκόμη του χοίρου, κα- 
ταδιώκων καί κατατοώγων πλήθος ιχθύων καί κεφαλοπόδων, 
Έ φ ’ έκατέρας των σιαγόνων έχει 42— 47 όδόντας, πάντας ό
μοιους, κωνικούς καί αιχμηρούς. Το μήκος του κοινού δελφί
νος εΓνε δύο μέτρων περίπου. Το χρώμα είνε τεφρώδες α
νοικτόν ρ,έν κατά την κοιλίαν, βαθύτερον δέ εις το λοιπόν 
σώμα. Πτερύγια έχει εις τό στήθος, την ράχιν, (έχει δέ 
τούτο ύψος 0 ,45  μ.) καί έν δισχιδές οριζόντιον εις την ού- 
ράν. Φαίνεται δ’ ότι νηχεται κυρτών τό σώμα (συγκάμπτων 
τό οπίσθιον άκρον προς την κεφαλήν) καί διά του ουραίου π τε 
ρυγίου ωθών ύστερον τό ύδωρ. Ουτω συμβαίνει κατά τάς ανα
πηδήσεις αύτάς νά είσπίπτν) ό δελφίν είς λέμ,βους καί πλοία η 
νά έκπίπττ) είς την ακτήν.

Διά τού φυσητηοος άγεται άηρ μέχρι τού λάουγγος, οί δ’ 
έξ αυτού *ξερχόμ.ενοι άπό των πνευμόνων ύδρατμ,οί συμ.πυκνού- 
μενοι έν τη  άτμοσφαίρα σχηματίζουσι πολλάκις στηλην τινά 
ορατήν είς ημάς. (Βλ. τά  περί φαλαίνης.)

Ή  θηλεια γεννά συνήθως έν, θηλάζει δέ τον μικρόν Δ. κε
κλιμένη κατά τό πλευρόν καί νηχομένη. Διατί δέν εισέρχεται 
υπό τό σώμ.α τ·ης μ,ητρός ό μικρός δελφίν, όταν θηλάζη, ώς ό
αμνός π ,χ .  υπό την μητέρα του η τό ίππά ρ ιον ;...............Δέν
θά εΐχεν ουτω διαρκώς την κεφαλήν έν τω ΰδατι; . . . .  ΤΙ θά 
συνέβαινεν;

ΟΙ Δ. ζώσι καθ’ ομάδας 5 — 8 άτοκων καί παρακολουθούσαν 
επί [κακρον άνά το πέλαγος τά  πλέοντα σκάφη, ίνα τρώγωσι τά
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απ’ αυτών άπορριπτόμενα λείψανα τ?|ς τρχπέζης. Ά ν  καί εϊνε 
άδηφάγον καί άρπακτικώτατον ζφον, εΖνε άκίνδυνον διά τον 
άνθρωπον.

Περί την Κρητην ζν| δελφίν φωκοειδης, εχων μ-ϊίκος μι- 
κρότερον, στρογγυλωτέραν την κεφαλήν, όδόντας έφ’ έκατέρας 
των σιαγόνων 2 0 — 24 και ραχιαΐον πτερύγιον υψους 0 ,1 0  μ.

Αί έκ του Δ. ώφέλειαι καί αί ζημίαι τοϋ ανθρώπου. Έ κ 
τοΟ Δ. έκθλίβεται ελαιον χρήσιμον ώς και τό εκ των άλλων 
κητών εξαγόμενον. Έ κ του δέρματος κατασκευάζονται ιμάντες 

♦δυνατοί, λαοί δέτινες άγριοι τρώγουσι καί την σάρκα του δελ- 
- φίνος. Καταστρέφει πλήθος ιχθύων καί σχίζει πολλάκις τά  δί
κτυα των άλιέων.

Παραβολή του Δ. προς χοίρον. “Ομοια : Δέρμα τραχύ φέ- 
ρον σμηριγγας. πιμελη. ρύγχος προεξέχον* οφθαλμοί μικροί* ά- 
δηφαγία* αγάπη προς το ύδωρ* θέσις της μητρός κατά τον θη
λασμόν. ’Ανόμοια: θέσις ρωθώνων, άκρα, σχήμα του σώματος 
καθ’ βλου, γονιμότης* μέσον,εν ω έκάτερον των ζώων ζ-ρ· βαθ
μός ευκινησία;. (Τάς ομοιότητας καί διαφοράς εύρισκουσιν εν 
τέλει του μαθήματος βοηθούμενοι υπό του διδασκάλου οί μ α -
θηταί).

Π Ε Ρ Ι  Φ Δ Δ Δ Ι Ν Η Σν
ΓΙρός τόν δελφΐνα ομοιότητα μεγάλην έχει ή φάλαινα. 

Εινε ζωον μαστοφόρον καί άναπνέει διά πνευμόνων τόν έν τ*?ί 
άτμοσφαίρα αέρα, άν καί ζν} καί κινείται μόνον έν τω υδατι,ώς 
ό δελφίν, καί έξωτερικώς ομοιάζει πρός πελώριον ίχθύν παρα
δόξου πως σχήματος. Μ/5κος έχει 2 0 — 25 μέτρων* βάρος οσον 
150— 200 βόες. Ζωον τόσον μέγα δέν θά ήδύνατο νά ζγ| είς 
την ξτ,ράν,Άν είχε πόδας ώς ό έλέφας π .χ .  θά ·ητο ανάγκη νά 
είνε καί οί πόδες ίσχυρότατοι καί ό κορμός στερεός καί άκαμ
πτος, ώς εινε καί τ^ς γέφυρας τ^ς επί δύο ποδών η βάθρων 
στηριζομένης στερεά καί τά  τόξα καί τά  βάθρα. 'Α ν η γέφυρα

/
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στηρίζεται επί του υδατος, ώς ή εκ λέμβων συνδεδμένων ποδς; 
άλληλας άποτελουμένη, δεν είνε άπαραίτητος η τόση στερεό- 
της καί συνοχή* διότι πάντα τάσηρ,εΐα αυτής στηρίζονται επί 
της (ϊάσεως. Ουτω χαί της Φ. τδ σώμα μόνον όπδ του υδατος 
καί μάλιστα υπό πολλοΰ δύναται νά φέρεται. ’Ά ν πάλιν ·ητο 
χερσαιον ζφον η Φ. καί έστηρίζετο επ ί τοΰ εδάφους δι’δλης τ^ς' 
κάτω έπιφανείας του σώματος, θά '5ίτο δύσκολον νάερπν) τόσον 
βαρύ σώμα και μάλιστα νά έρπγι ταχέως, ώστε νά συλλαμβάντ)· 
ζώσαν λείαν V*al κατά ποσον ικανήν νά τρέφνι τόσον μέγα ζωον 
(Προβλ. τά  περί ίπποποτάμ,ου). 'Ώ στε μόνον έν τ'?ί θαλάσσνϊ 
είνε δυνατόν νά ζγ  ή Φ. (ή φώκη εί'δομεν οτι ζτί καί εςω της, 
θαλάσσης).

Τά πλειστα των έν τνί θαλάσσνι ζώντων ζώων είνε εύκι- 
νητότατα ' πρέπει λοιπον και η Φ. νά είνε ευκίνητός διά νά: 
άποφεύγν) τούς εχθρούς της και διά νά συλλαμβάνν] τά  χρησι- 
χεύοντα ώς τροφή της ζώα. Και εινε λίαν ευκίνητος. Κολυμβ^ 
δεξιώτατα, βυθίζεται μετ’ άπιστεύτου ταχύτητος εις τάς· 
άβύσσους τοΰ ωκεανού, ανέρχεται έκεΐθεν εις την επιφάνειαν- 
διά νά αναπνεύσν), κτυπα το ύδωρ διά της ούρας κ α  έζεγείρει 
κύματα, πολλάκις δέ κάμνει τούτο έ'χουσα προς τά  κάτω την 
κεφαλήν και άνω την ουράν. Την ευκινησίαν ταύτην εχει (Βλ. 
τά  περί φώκης). 1) Διότι το σώμα εχει σχήμα ίχθύος.^2) Ό  
τράχηλος ελλείπει' (οι τραχηλικοί σπόνδυλοι είνε στδίνοι δα
κτύλιοι συνηνωμένοι μάλιστα προς άλληλους) 3) το λεΐονκαί. 
άτριχον δέρμα ούδεν έμπόδιον προβάλλει προστριβόμενον εις 
το ΰδο)ρ. 4) ούτε έζωτερικά ώτα ύπάρχουσιν, άτινα προστρι- 
βόριενα εις το ύδωρ ήδύναντο νά κωλύωσι την δι’ αύτοΰ διολί- 
σθησιν τοΰ ζφου. (Ό τ ι  ταυτα δεν είνε άναγκαΐα διά την άκοην 
ζφου έν ύδατι ζώντος, εί'πομεν όμιλουντες περί φώκης). 5) ύπο 
το δέρρ.α υπάρχει στρώμα πιμελης (2 0 — 40 εκατοστών του 
μέτρου πάχος έχει το στρώμα εκείνο) συντελεί δέ τούτο εις τά 
νά καταστησγΐ το σώμα έλαφρότερον, 6) Το αύτο αποτέλεσμα 
φέρει έ'λαιον πληρούν πορώδη όστα 7) τά  πλειστα τών οστών
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~παραμένουσι χονδρώδη έκεΐ, οπού γίνεται ή συνάρθρωσις αυτών 
προς άλληλα.'τώ ν δέ πλευρών (/.όνον το πρώτον ζεύγος εΖνε 

.συνηνωμένον, σ^νηυξημένον μετά του στέρνου. Μεταξύ των 
σπονδύλων τ έ ί  σπονδυλικής στήλης εύρίσκονται ίσχυραί πλά
κες έκ χόνδρου. Ταυτα πάντα συντελοησι εις την ελαστικό
τητα  και εύκαμψίαν τοΰ σώματος 8) Ε πειδή  ή φ . είνε ηναγ- 
αχσμένη πολλάκις νά μένγ και ύπέρ το τέταρτον της ώρας 
•έντός του ΰδατος, πρέπει νά έχν) άφθονον προμήθειαν άτμο- 
σφαιρικου άέρος καί διά τούτο έχει πολύ μεγάλους πνεύμονας, 
καί επομένως εύρεΐαν θωρακικήν κοιλότητα. Ούτως εκτοπί
ζεται περισσότερον ύδωρ καί άποβάλλεται μεγαλείτερον βά
ρος άπο τοΰ σώματος της Φ. Ούτως εξηγείται καί το άσύν·- 
ηθες σχήμα της Φ. ης το σώμα έχει σχεδόν τάς αύτάς δια
στάσεις άπύ τέζ κεφαλές μέχρι του τελευταίου τετάρτου, του 
πρός την ουράν. Έ κ ε ΐ μόλις άρχίζει νά γίνεται άποτόμως λε- 
πτότερον.

"Οσα άνωτέρω ειπομεν έξηγούσι την εύκαμψίαν καί την 
σχετικήν έν τώ ύδατι ελαφρότητα του σώματος τές Φ, Ά λλα  
καί επιπλέοντα επί του ΰδατος σώματα π . χ ,  λέμβοι, έ'χουσιν 
άνάγκην ώσεως ή έλξεως διά νά κινηθώσιν. Είς το σώμα της 
φώκης ειπομεν οτι δίδουσι την ώθησιν οί οπίσθιοι πόδες συγ- 
κλειόμενοι άποτόμως καί ισχυρώς. Ά λ λ ’ η Φ. δεν έ'χει όπι- 

-σθίους πόδας καί κινείται διά τ*ης ουράς, τές μυώδους καί ίσχυ- 
ροτάτης δισχιδούς ουράς, ήτις εκτείνεται οριζοντίους δ τα ν ή  
κοιλία της Φ. εύρίσκεται προς τά κάτω. (Έφιστά την προσο
χήν τών μαθητών ό διδάσκαλος είς την τοιαύτην θέσιν τ·ης ού
ρα; τές  Φ.) Διά περιστροφικές κινησεως της ούράς κινείται 
προς τά έμπρός το σώμα τές Φ. ώς το άτμόπλοιον διά τές έ- 
λικος: διά τές πρός τά  κάτω καί άνω κινησεως τ έ ί  ουράς φέ
ρεται η Φ. άνω καί κάτω. Δι’ ένός κτυπήματος τέζ ούράς 
θραύει ή ανατρέπει λέμβον. j

Τά έμπρόσθια άκρα τές  Φ. χρησιμεύουσι ρ,&λλον ώς π η - 
-δ£λιον. Είνε καί παρά τή  Φ. ώς παρά rfi φώκη βραχύτατοι

— $97 —
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καί πλατείς ό βραχίων και ό πηχυς και κεκρυμένοι έν τώ σώ- 
μ «τι, μόνη δ’ ή κυρίως χειρ εξέχει καί βυθίζεται είς το ύδωρ*. 
Οί δάκτυλοι δεν συνδέονται προς άλληλους διά δέρματος ώς 
παρά τν) νησση, αλλά περιβάλλονται διά δέρματος ίσχυροΰ 
καί άποτελοΟσιν έν όλον.

Ζφον τόσον ρ.έγα όσον είνε ή Φ. θά ητο εύκολον νά τρέφε
τα ι έκ φυτικών ουσιών; (Βλ. σελ. 130 β' έ'κδ. έν τέλει καί 
πρβλ. προς τά  έν σελ. 196 περί τ/που διαριονης ελέφαντας 
καί προς τά  έν σελ. 203 περί τροφής ίπποποτάμου). Πιθα- 
νώτατον λοιπόν εινε οτι η Φ. τρέφεται έκ ζώων καί επομέ
νως πρεπει νά εχγ] τά  μέσα νά άρπάσσν) καί συγκρατνί αυτά» 
Των θηλαστικών τά  σαρκοφάγα καί ταχέως τρέγουσι καί όνυ
χας έ'χουσι γαμψούς καί αιχμηρούς καί όδόντας καταλλήλους 
είς σπαραγμόν, (βλ. τά  περί γαλής) Διά τών ονύχων καί των ■ 
όδόντων συλλαμβάνει καί σπαράσσει την λείαν της καί η φώ- 
κ η ;... Έ τ ι  όλιγώτερον δύναται ή φάλαινα νά συλλάβγ καί 
σπαράξγ την λείαν της, διότι αυτή στερείται τελείως όδόν
των. Θά νομίζετε λοιπόν οτι καταβροχθίζει ολοκλήρους τούς 
ίχθυς, ώς καί η φώκη, καί μάλιστα ότι καταβροχθίζει μεγά
λους ίχθυς, άφου είνε καί αΰτη πολύ μεγαλειτέοα τ'ης φώκης. 
’Αλλά δεν αληθεύει τούτο.

Ή  κεφαλή τΫΐς Φ. εινε σχεδόν ί'ση προς τό τρίτον του 
όλου σώματος. Τό στόμα είνε βαθύτατα έσχισμένον (ώς τό 
τίίς χελιδόνος βλ. σελ. 207 έν τέλει) καί τό έκ του ανοίγμα
τος τών σιαγόνων άποτελούμενον χάσμα είνε φοβερόν, άλλ’ ό 
φάρύγξ δεν είνε πλατύς, η μάλλον τό οπίσθιον μέρος της στο
ματικής κοιλότητος χωρίζεται διά τίνος διαφράγματος είς δύο 
πλευρικούς σωλήνας καί διά τούτων κατέρχεται η τροφή είς 
τον οισοφάγον. Μεγάλους λοιπον ίχθυς δεν δύναται νά τρώγη, 
πλην άν τεμαχίζγ αυτούς. ’Αλλά προς τούτο χρειάζεται ό
δόντας καί όδόντας δεν έ'χει.

Ή  Φ. άντί όδόντων έ'χει είς την άνω σιαγόνα (ίσχυρώς κε- 
καμένην τοξοειδώς) κεράτινα ελάσματα, πολύ πλησίον άλλη- -
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λων κείμενα, 300 η κατ’άλλους 800 εκατέρωθεν, μηκους^τριών 
περίπου μέτρων, έσχισμένα κατά την προς το εσωτερικόν^ τοΟ 
στόματος πλευράν είς Ινας, ώς πτερόν πτηνού. Άνοιγόμενον το 
στόμα πληροΰται ύδατος περιέχοντυς πλήθος ιχθύων και άλλων 
μικρών ζώων κλειόμενου του στόματος καί τής λιπωδεστά- 
της γλώσσης τιθέμενης πρός τον ούρανίσκον, το μέν ύ'δωρ έκ- 
φεύγει Χιά των κενών διαστημάτων, τά όποια εύρίσκονται με
ταξύ τών ελασμάτων (πρβλ. τά περί νησσης έν σελ. 244), 
τά  δ’έγκλειόμενα ζώα φέρονται προς τούς είς το βάθος τοΟ στό
ματος σο)λήνας καί κχταπίνονται. "Οσα δέ τούτων παραμεί- 
νωσιν έμπεπλεγμένα είς τάς ίνας τών ελασμάτων, θά κατέλ- 
θωσίν είς τούς σωλήνας καί τον οισοφάγον, όταν κατόπιν πλη- 
ρωθή πάλιν ύδατος το στόμα καί- κλεισθή έκ νέου. Ή  συνηθης 
τροφή άποτελειται έκ σκωληκων, μαλακίων, μικρών ιχθύων, 
ίΧία X’ έξ είδους τινός γαρίδων ερυθρωπών, καί έκ ζωοφύτων. 
Άφοΰ X’ έκ μικρών ζώων τρέφεται ή Φ. εύνόητον ότι Χέν θά 
συνετηρεΐτο τόσον μέγα σώμα, αν τά  θηράματα συνελαμβά-. 
νοντο εν προς έν. Είνε δυνατή ή διατροφή μεγάλου ζώου διά 
μικρών, άν τά μικρά συλλαμβάνωνται άθρόα, ώς δηλ. συλλαμ,- 
βάνονται υπό τής Φ. Διά την τοια/ύτην Θήραν ού'τε άκοη ούτε 
όξεΓα ορασις άπαιτειται. Την άμβλύτητα τής όράσεως δει
κνύει καί τό μικρόν μέγεθος τών οφθαλμών, ίσων πρός τούς του 
βοός μόλις, καί κειμένων ού μακράν τής γωνίας τών σιαγόνων. 
Ή  άμβλύτης τής όράσεως Χέν εϊνε άσχετος καί πρός τό σκό
τος τό βασιλεΰον είς τά  βαθέα στρώματα τής Θαλάσσης 
(πρβλ. όσα περί όράσεως τής έν τή σκοτεινή κυψέλν) ζώσης 
επί μακρόν μελίσσης είπομεν). ’Επειδή ή πίεσις του ΰδατος. 
είς τά  βάθη εκείνα είνε μ,εγίστη, είνε ό οφθαλμός τής Φ. 
ουτω στερεώς κατασκευασμένος, ώστε νάντέχν) είς την πίεσιν 
εκείνην.

Την άμβλείαν ορασιν καί την άμβλειαν ακοήν φαίνεται ότι 
άναπληροΐ ή ευαισθησία τοΟ δέρματος, τό όποιον ούτε χονδρόν- 
σύτε τριχωτόν είνε. Πώς, ένω τοιοΟτον έχει δέρμα τό θηλαστι-

4

Φ
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:;%ον τούτο ζωον καί διαρκώς ζ*?) έν τώ υδατι, δεν καταπίπτει 
η θερμοκρασία του σώματος εις βαθμόν επικίνδυνον διά την 
ζωήν του ζώου, έξηγηθη εις τά  περί φώκης. ’

"Αν κλεισθωσιν οί ρ.υκτηρες του χοίρου η του προβάτου, τό 
•ζωον δύναται νά άναπνέη διά του στόματος, διότι 6 σωλην, 
δι’ ου εισέρχεται εις τούς πνεύμονας ό άηρ, συγκοινωνεί δι’ ο
πής μετά της κοιλότηχ ος του στόματος. Ή  όπη αυτή κλείε
τα ι, όταν το ζωον καταπίνν) τροφήν, διά νά μη είσέλθφ μό- 
ριον φαγητ ϋ η ποτού εις την τραχειαν. Ή  Φ. πνίγεται έξ 
άσφυξίας, άν κλεισθωσιν οί μυκτηρες' διότι ο σωλην, δι’ ού α
ναπνέει, προβάλλει μέν εις την όπην, την οποίαν έ'χει η στο- 

,μ α τικ η  κοιλότης όπισθεν, άλλά δεν συγκοινωνεί μετά του 
'στόρ.ατος* στρέφεται προς τά  επάνω και εκβάλλει εις τούς 
ρ-υκτηρας, ευρισκομένους όχι εις το άκρον του ρόγχους, πλησί
ον των χειλέων, όπως είς τά  γνωστά υρ,Γν θηλαστικά, άλλ’ 

' είς το άνώτερον μέρος του κρανίου, σχεδόν κατά την βάσιν 
αύτοΰ, επ ί προεξοχής τίνος η εξογκώματος. 4

Δεν εινε δύσκολον νά φαντασθνίτε ότι του χοίρου οί [Χΰ- 
'■'χτίίρες δεν εΐνε είς τδ άκρον του ρύγχους,άλλά κατά τδ ριερος, 

οπού ενουταΐ'η κεφαλή ιχετά τοΰ τρ.αχηλου, [χεταξυ των ώτων 
περίπου, καί ότι σωλνjv φέρει κατ’ ευθείαν άπδ τούτων είς 

*'τους πνεύμονας. Ό  χοΐοος τότε θά ήδύνατο νά κρατνί διαρκώς 
τδ στοΓ(χα εντός του υδατος καί νά [χη ύποφέρνι έξ ασφυξίας, 
αρκεί νά έΐνε εκτός τοΰ υδατος η κορυφή της κεφαλής. Οοτω 
καί η Φ. διά νά άναπνέϊ) δεν έχει ανάγκην νά έξάγτ) υπέρ την 

'επιφάνειαν της θαλάσσης ολόκληρον την κεφαλήν. Δύναται ρ,ά- 
λιστα έχουσα τδ στό(χα εντδς του υδατος καί άνοιγοκλείουσα 
αύτδ νά καταβροχθίζει την τροφήν της καί (^νγ^ρόνως νά 
άναπνέηΓ

’Θ άηρ ο έκ των ψυκτήρων έξερχόαενος έχει καί υδρατμούς,
■ επειδή δ εκεί, όπου συνήθως ζν} ή Φ. εινε ψΰχος, οί υδρατμοί 
; είνε ορατοί, ώς εΓνε όρατδς τον χειμώνα — ύπδ ώρισριένους 
' ιορους πάντω ς— καί ό άπδ των ρωθώνων ηριών έξερχόριενος
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ατμός. Μακρόθεν λοιπόν νομίζει τις οτι από τοΰ κρανίου τί); 
Φαλαίνης άναπηδώσι δύο στ*7)λάι υδατος, άλλα τούτο δεν άλη- 
Όεύέι.

Οί ρώθωνες της Φ. είναι στεναί σχισμαί, <χί όποΐαι, όταν 
η Φ καταδύεται εις το ύδωρ, συγκλείονται έ'τι μ&λλον ένεκα 
τί}ς πιέσεως τοΰ υδατος καί δεν άφίνουσι,νά είσέλθν] ύδωο εις 
τούς ρώθωνας.

Ή  φώκη είπομεν βτι εξέρχεται είς την ακτήν καί θηλάζει 
το νεογνον' ή Φ. επειδή δεν δύναται νά έξελθη τοΰ υδατος, έν 
«ύτώ καί θηλάζει το τέκνον της. ’Έ χει δέ τούς μαστούς κατά, 
την κοιλίαν είς βαθύ θυλάκιον.

Είς το θυλάκιον αυτό βυθίζει η μικρά Φ. το έμπροσθεν μέ
ρος τ·»5ς κεφαλές καί λαμβάνει διά των χειλέων τον μ,αστόν, 
άλλ* επειδή δεν είνε ταΰτα επιτήδεια είς θηλασμόν, έκπηδίΕ 
οΓκοθεν το γάλα έκ του μαστού της μητρός είς το όπισθεν μέ
ρος τοΰ στόματος τοΰ τέκνου. Εύ,νόητον δ’ βτι άπο τ·/5ς πρώτης 
ημέρας τ·75ς ζω$ίς του πρέπει το νεογνον νά παρακολουθ'/j την 
μητέρα καί διά τοΰτο όταν γεννΧται, έχειηδη την δύναμιν νά 
κινηται. Κινούνται καί της γάτας τά  μικρά άπο της πρώτης 
ημέρας;. .. Των πτηνών όλων;.......

Ά λλοτε εύρίσκοντο Φ. καί έν τη Μεσογείω: σήμερον ρ,όνον 
είς τάς Οαλάσσα; των βορειότατων χωρών γνλ τοΰ άνταοκτικοΰ 
πόλου ύπάρχουσι. Σπανίως έκπίπτουσιν είς τ·ην Μεσόγειον. 
Θηρεύονται ίδια χάριν τοΰ έξ αυτών ελαίου, γρησιμοποιουμέ- 
νου είς φωτισμόν, είς την σαπωνοποιίαν καί είς λίπανσιν των 
μηχανών. (Έκ μόνης της γλώσσης έκθλίβονται 6 — 8 βαρέλια, 
έξ ολοκλήρου δέ φαλαίνης 120 βαρέλια). Τά είς την άνω 
σιαγόνα έμπεπηγμένα ελάσματα (μπανέλαις) γρησιμ,εύουσιν 
είς κατασκευήν άλεξιβροχίων, στηθόδεσμων κλπ, Ή  ύλη αύτη 
τήκεται δ ιά τα ς έπιδράσειος τ-ης θερμότητος καί έκ τ-Τίς ύ- 
γρζς ταύτης μάζης χυνομένης είς τύπους (καλούπια) καί ψυχό
μενης κατασκευάζονται καπνοθηκαι κλπ. Λαοί τινες τών βο
ρείων χωρών τρώγουσ*. καί το κρέας της Φ. νωπόν καί παστόν.’ 
*Γ*ο&«ίγ{ΐατα (ι(ο < (κ α λ ία ς  Γ. ΠΑΙΙΑΣΏ T tiP IO V  2β
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Ή  Θήρα γίνεται διά πελέκεως βαρέος, άποληγοντος είς εί
δος αγκίστρου καί προσηρμοσμένου είς λαβήν δεδεμένην είς- 
σχοινίον χονδρόν. Τον πέλεκυν τούτον εκσφενδονίζει εις των·· 
ναυτών μετά δυάμεω ς κατά τνίς Φ. όταν άνέλθν) είς την ε
πιφάνειαν της θαλάσσης ΐνα άναπνεύσν). Πληγωμένη καί φέ- 
ρουσα έν τώ σώματι τον πέλεκυν. βυθίζεται μετά καταπλη
κτικής ταχύτητος είς τά  βάθη, παρασύρει δ’ εκεί καί την λέμ
βον, αν τό σχοινίον δεν έκτυ7αχθ·/) ταχέως. Ά λλα μετ’ ολίγον 
άναγκάζεται νάνέλθτ) εκ νέου διά νάναπνεύσν), καί νέος πέλε- 
κυς πλήττει αυτήν. Ή  φοβερά αυτή σκηνη επαναλαμβάνεται 
μέχρις ου έξηντλημενη εκ των άλγήδόνων καί του χυθέντος 
αίματος καταστγ άνίκανος νά φύγν), καί σύρεται υπό των φα
λαινοθηρών, οί όποιοι μετά προσοχές άποφεύγουσι τά  κτυπή
ματα τ?ίς ουράς, έφ’ οσον η Φ. αναπνέει. Τότε άλλοι μέν ά- 
ποδιώκουσι τά  πολυπληθή πτηνά των θαλασσών εκείνων, έπι- 
πιπτόντων κατά της τεράστιας λείας εις σμηνη πολυάριθμα, 
άλλοι δ’ άφαιρουσι κατά τεμάχια την πιμελην, την γλώσσαν 
καί τά  χρησιμώτερα του ζώου τεμάχια.

Τό τεράστιον τούτο ζώον έ'χει καί άλλους προς τφ  άνθρω
πο) εχθρούς, ώς έν είδος σκβλλίου, ου τό ρόγχος προβάλλει, 
ώς έ'λασμα .στερεόν, πεπλατυσμένον, ώπλισμένον εκατέρωθεν 
δι’ όδόντων ισχυρών. Τό ρόγχος τούτο μεταχειρίζεται κατά 
της Φ. ό εχθρός της ούτος ώς ό άνθρωπος ρ.εταχειρίζεται τον 
πέλεκυν. Δι’ αύτοΰ πλήττει πολλαχοΰ τό σώρ,α της Φ. έως ου 
την εξάντληση.

Ά λλος εχθρός της Φ. εινε ό ξιφομάχος δελφίν μήκους 
7— 8 μ. Τά^ζώα ταΰτα προσβάλλουσι κατ’ άγέλας την Φ. έν- 
οχλοΰσι δ’ αύτην^μέχρις ού άνοιξη τό στόμα, τότε είς εισέρ
χετα ι είς αυτό καί αμέσως παρακολουθεΐται ύπ’ άλλων, σπαράτ- 
τουσι δέ την|γλώσσαν τ*/5ς Φ. καί άποσπώντες τεμάχια αύτόςς 
καταβ ροχθίζουσι.

Καί παράσιτα ζώσι προσκολλώμενα επί του δέρματος, 
της Φ.
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Ζώα πολλών ομοιότητα πρός την Φ. εχοντα είνε οι Φύση - 
τηρες. Μέγεθος ίσον. Φυσητήρα έ'χει ενα μόνον καί τούτον κλ ί- ·,' 
νοντα ττ^ος το αριστερόν ,ή γλωσσά του βραχεία, τετραγω 
νική, ερυθρά, γεύσεως εξαίρετου. Ή  κάτω σιαγών έ'χει οδόν- *-i,; 
τκς κωνικούς εισερχόμενους, όταν τό στόμα είνε κλειστόν, είς Λ'·'->·’ 
κοιλότητας τής άνω σιαγόνος, έστερημένης των παρά τ$ .φ ά - 
λαίνρ ελασμάτων, ‘Ωπλισμένος ούτως ο φυσντήρ καλλιτερον . 
τη ; φαλαίνης τρώγει ιχθύς, όκτάποδας,καί μεγαλείτερα ζωος, τ  
φώκας π . χ . Το άνώτερον μέρος της τεράστιας κεφαλής τουν  
άποτελεϊται έκ κοιλοτήτων πληρών ελαίου, τό όποιον ψυχόμε-1’’^  
νον πηγνυτκι. ’Ονομάζεται η υλη αυτή Σπέρμα κήτους ή κη
τόσπερμα. 'Γπάρχουσι και έν τω λοιπω σώματι κοιλότητες s> ·'*· · 
τοιαύτην ύλην περιέχουσαι. Έκ ταύτης ελκοοσι τό κοινόν ό7- '  ν '” 
νομα τά γνωστά σπερματσέτα, άν καί σπανιώτατα περιέχου- 
σι ταΰτα καί τής πολυτίμου ταύτης ύλης μέρος. Συνήθως τά
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στεατικά κηρία, τά λεγόμενα σπερματσέτα, κατασκευάζονται 
έκ βοείου λίπους καθαρίσθέντος καλώς, εις ό προσετέΟη καί ο
λίγος γνήσιο; κηρός. ... ..■>/··■ ■ ·' η  * · · !' \ · :Τ

Ό  δελφίν, ή φάλαινα καί ό ουσητηρ λέγονται κητη.*; *
■: , -ί

Π Ε Ρ Ι  Κ Υ Ε Τ Ε Ρ Ι Δ Ο Σ ■VI'
V ·Γ

"Οπως έσοαλμένως εκλαμβάνομε*/ τον δελφΐνα, την φώ λην1 i 
καί την φάλαιναν ώς ίχθΰς, διότι ομοιάζει έξω τερικώ ς,τό  — * 
σώμα αυτών προς των συνηΟεστέρων ιχθύων τό σώμα, οίίτω 
πολλοί άνθρωποι, βλέποντες εξωτερικήν τινα ομοιότητα μςταξύ 
των πτηνών καί τής νυκτερίδος, έκλαμβάνουσιν αυτήν ώς π τη -
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Λ>όν. Θά έξετάσωμεν σήμερον άκριβώς τδ ζφον τούτο, (Ό  Διδ. 
-δεικνύει νυκτερίδα ζώσκν η άρτίως δι’ ασφυξίας φονευθεΐσαν 
άλλ’ δχι προ των «φθαλμών των μαθητών, καί, εί δυνατόν, 
σκελετόν νυκτερίδος). ·,·

Τά πτηνά γνωρίζετε οτι δεν έχουσιν όδόντας. Ή  Ν . έχει 
•όδόντας. Οί μακροί καί αιχμηροί κυνόδοντες, πολύ δέ περισ
σότερον οί τραπεζΐται της Ν. πείθουσιν ημίΐς οτι η Ν. είνε 
ζφον σαρκοφάγον’ διότι οί τραπεζΐται έχουσιν οξύτητας (κο- 
,ρυφάς) ίσχυράς και κοπτεράς, έφαρμοζούσας πολύ καλώς εις 
•εις τάς κοιλότητας των τραπεζιτών της άντικρύ σιαγόνος, κοι
λότητας έχούσας χείλη κοπτερά. Τά σημεία ταΰτα δεικνύου- 
σιν ότι οί όδόντες ούτοι δεν τρίβουσι κόκκους (κριθης π . χ .)  
σΰτε λ*ιοτριβοΰσιν υλας νηματώδεις, ώς είνε ή καλάμη των 
δημητριακών. Είνε οδοντοστοιχία σαρκοφάγου ζώου.

Σαρκοφάγον ζώ*ν, άν έχη δύναμιν καί όργανα επιτήδεια 
είς σπαραγμόν, δύναται καί μεγαλείτεοά του ζδα  νά προσ- 
βάλλ'}), άλλ’ ώς έπι τδ πλειστον τδ θήραμα έκαστου είδους 
σαρκοφάγων ζώων εινε άνάλογον προς τδ μέγεθος του επ ιτ ι
θεμένου ζώου.

Ή  Ν . βλέπετε οτι εινε ζωον μικρόν’ η κεφαλή της δέν 
«ίνε μεγαλειτέρα λεπτοκαρύου’ τδ θήραμα λοιπόν θά εινε άνά
λογον πρδς τδ μέγεθος της. Καί αληθεύει μέν ότι τδ στόμα 
αυτής είναι βαθεως έσχισμένον, ώστε άνοιγομένων των σιαγό
νων νά- νομίζη της ότι καί μεγάλα όπως δήποτε ζώα δύναν- 
τα ι να κατάβροχθισθώσιν, αλλά πάντως η λεία είνε μικρών 
διαστάσεων. Ποια πτηνά έχουσι σχιστόν πολύ τδ ράμφος καί 
διά  τ ί ; . . . .  (Βλ. σελ. 207 έν τελεί.) Ώ ς η έχουσα πολύ 
σχιστόν τδ ράμφος χελιδών ζ·?ί έξ εντόμων, ουτω καί η Ν. I;νΓ 
τομα συλλαμβάνει καί διά τούτο σχίζει τον αέρα κατά ποικί
λας διευθύνσεις εχουσα άνοικτδν τδ  στόμα. Συνήθως θηρεύει 
μ.ετά την δύσιν του ηλίου. Κατά την γλυκεΐαν θερμοκρασίαν 
της ώρας εκείνης κατά τ δ  θέρος έντομα πάμπολλα εξέρχονται 
«πδ τούς ,κρυπτας των : διά νάπολαύσωσι την ζωήν. ’Ά λλα 7
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πηόώσιν από άνθους εις άνθος διά νά βυθίσωσιν εις τον πυθμέ- 
yx αυτών τάς μακοάς καί λεπτοφυεστάτας προβοσκίδας των 
καί εκμυζησωσι τδ νέκταρ αυτώ ν άλλα, διψώντα αίμα άν- 
θρώπινον, σαλπίζουσι το πολεμιστηριον σάλπισμα καί έκλέ- 
γουσι τδ τρυφερώτερον της έπιδερμίδος ημών μ,έρος διά να έμ- 
πηξωσι τ^ν γλωσσίδα των και χορτασθώσιν άπό του αΐματο? 
ημών' άλλα ζητοΰσι τάς συντρόφους τω ν  άλλα ζητουσι τό
πον κατάλληλον ίνα τοποθετησωσι τά  ωάριά των. Πάντα τέ~ 
λος φροντίζουσι νά ζησωσιν η νά έξασφαλίσωσι μέσα συντήρησε- 
ως διά τους επιγόνους των. Ά λ λ ’ αίφνιδίως έν τώ  μέσω της 
χαρας έπιφαίνεται ό εχθρός. ‘Η νυκτεοίς, περιϊπταμενη, σχε
δόν ουδέποτε κατ’ εύθ*·ΐαν γραμμήν, άλλα κατά ποικίλας δ ι
ευθύνσεις, δεξιά και αριστερά, άνω καί κάτω,φαίνεται και εξ
αφανίζεται διά νά έμφανισθ'/j πάλιν καί πάλιν νά έξαφανι- 
σθν;. Ή  Θήρα δεν διαρκεΐ πλέον των δύο ωρών, άλλα σχεδόν 
ούδέν διάλειμμα ταύτης γίνεται κατ’ αύτάς τάς δύο ώρας. 
Χορτασθεΐσα επανέρχεται εις την σκοτεινήν και ησοχον κατοι
κίαν της. Τν5 επαύριον νέα Θήρα, καί τ'?ί έπομέντι ωσαύτως καί 
ούτω καθ’ έκάστην μέχρι του χειμώνος.

Πόσα έ'ντομα εξολοθρεύουσιν αί Ν . συμτεραίνομεν έκ του 
πλήθους τών ελύτρων, τών πτερύγων καί των ποδών τών εν
τόμων, τά όποια άπεπτα  η ·ημίπεπτα εξέρχονται μετά τών 
περιττωμάτων τ^ς Ν . Τά λείψανα ταΰτα τών εντόμων εύρί- 
σκονται έκεΐ, όπου διημερεύουσιν αί νυκτερίδες. Διά τούτο όρ- 
θώς εΐπον ότι η Ν. είνε ή χελιδών της νυκτός, άφοΰ κατά την 
έσπέραν συνεχίζει τδ έργον, τδ όποιον κάμνει “ή χελιδών την 
ημέραν. Ά λ λ ’ άν κατά τοΟτο είνε ομοια τά  δύο ταυτα ζώα, 
διαφέρουσι πολύ κατά τδν όργανισμόν.

Τά εχοντα τελειότερον όργανισμ'δν ζώα £χουσι μαότδύς, 
δι’ ών αί μητέρες παρέχουσι γάλα, την πρώτην τροφήν τών 
νεογνών. Τά ζώα ταΟτα δεν άφίνουσι τά  τέκνα των είς τνιν 
τύχην, ως κάμνουσιν οί ιχθύς καί τά  ερπετά. Δεν άρκοΟνται 
ώ ; τά  πτηνά, νά θηρεύωσι καί είσάγωσιν είς τδ στόμα τών
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νεοσσών την λείαν, (εν τούτοις βλ. τά  περί περιστεράς) άλλα 
θηλάζουσι τά  τέκνα καί πκντί τοόπω περιποιούνται αυτά. ΕΓ- 
δετε πώς η γά τα  λείχει τά  μικρά της, ειδετε πόσον άγρια καί 
επιθετική γίνετα ι,δ ιά  νά προφυλάξν) τά  κυνάοια η μητηρ αύ~ 
των; Πώς διά τών βληχηθμών της καλει τον αμνόν η μητηρ 
του;. Ώ ς τά  άλλα θηλαστικά, ούτω καί η νυκτερίς, έ'χουσα δύο 
μ.αστους εις τό στήθος, θηλάζει τό μικρόν της (εν μόνον γεννά 
έκάστοτε) καί άγαπά αυτό τόσον, ώστε ουδέποτε χωρίζεται 
ά π ’ αυτού κατά την μικράν του ηλικίαν. Καί όταν θηρεύγ 
άκόμη, δέν εινε μακράν αυτού. ’Εκείνη ΐπ τα τα ι άνω κάτω, τό 
δέ τέκνον της προσκεκολληρ,ένον είς τόν μαστόν θηλάζει ησύ- 
χως. Καί είς την κατοικίαν της δ’ έπανελθοϋσα άναρτά έαυτην 
άπό τού τοίχου,ώς θά ίδωμεν, καί συγκρατεΐ τό αγαπητόν της 
περιβάλλουσα αυτό διά παραδόςου τίνος περιβλήματος, περί 
τού οποίου θά όμιλησωμεν ύστερον. ..’Αφού λοιπόν θηλάζει τό 
τέκνον η Ν. καί αφού έχει όδόντας, δέν είνε πτηνόν. 'Ισως 
την στιγμήν αυτήν εχετε κατά νούν νά μ* έρωτησετε «Πώς
δέ > ftν εινε πτηνον, αφού εχει πτέρυγας και πτερά και ΐπτατα ι;»
Και εγώ άπαντώ οτι ούτε πτέρυγας, ούτε πτερά, ούτε π τίλα  
έ'χει. -— Πως έν τούτοις ΐπ τα τα ι;— ■ Ώ ς ΐπ τα τα ι η έ'χουσα μεν 
πτέρυγας άλλ’ οχι καί πτερά ρ,έλισσα* ώς ΐπταται καί 6 χάρ - 
τίνος αετός, τό σύνηθες εκείνο παιδικόν άθυρμα. Ό  άνιρ κινούμε - 
νος ώθεΤ τό διεσταλμένον ίττίον της λέμβου καί μετ’ αύτου καί 
την λέμβον αυτήν. Ό  άηρ κινούμενος ωθεί ανοικτόν άλεζιβρό- 
jrtov καί μάλιστα, άν πνένι άνεμος σφοδρός, άναρπάζει αυτό 
άπό τών χειρών του ανθρώπου. Ό  άηρ, κινούμενος, ώθεΐ τόν 
επ ί ελαφρού ςυλίνου πλαισίου τεταμένον καί προσκεκολλημέ- 
νον χάρτην του άετου τών παιδιών καί ό άετός αίωρεΐται υψη
λά. Ά πλουνται του άνεμομύλου τά ιστία καί κινείται η μη
χανή όλη υπό του άνεμου, του εν κινήσει άέρος* συστέλ7νθνται 
τά  ιστία καί παύει η κίνησις. *Λν εγν] καί η Ν. ιστία νά ά- 
πλωσν}, δύναται ίσω; νά κινηται έν αύτώ, έστω καί άν δέν έχνι 
πτέρυγας πτερά καί πτίλα, Τοιαυτα ιστία έγει η Ν. εΤνε δερ-
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ρ,άτινα, άτριχα,λεπτοφυέστατα και νευροβριθή (πληρη νεύρων) 
εΐνε δέ ταΰτα τεταμένα όχι ώς εΐνε τεταρ,ένος ό χάρτης τοΰ 
παιδικού αετού, άλλ’ ώς εΐνε το υφασρ,α του άλεζιβοοχίου τ ε -  
ταρ,ένον ρ,εταξύ των συρρ,ατίνων αύτοΰ ραβδίων. "Οταν το άλε- 
ζιβρόχιον εινε κλειστόν, το υφασρα δεν εΐνε τεταυ.ένον, άλλα 
λίαν χαλαρόν. Ούτω και τά δεραάτινα ιστία η αί δερρ,άτινα» 
πτέρυγες της Ν. άλλοτε εΐνε τεταρ,έναι καί άλλοτε γαλαραί. 
"Αλλά ποΰ εΐνε τεταρένον το δέρρ.α τούτο;

Εις τον σκελετόν της Ν. διακρίνουν, ώς είς τον του αν
θρώπου, ώροπλάτην, κλείδα, βραχίονα, πήχυν καί φάλαγγας 
δακτύλων. Ό  βραχίων, ο πήχυς καί οί τέσσαοες δάκτυλοι 
(δείκτης, ρ,έσος, παράμεσος καί ρ.ικοός) εΐνε δυσανάλογοι προς 
τό δλον σώρα της Ν . εινε δηλ. ύπερρέτρως ρακροί. Φαντα- 
σθήτε έκτεταρένην την χεΤρα τής Ν. καί τούς δακτύλους ά- 
νοικτούς καί α π ’ άλληλων άπέχοντας. ( Ό  Δ. είκονίζε; επί 
τοΰ πίνακος, έστω καί άτέχνως, σκελετόν Ν .)

Φαντασθήτε ότι από του όπισθεν ρέρους του τράχηλου ρέ- 
χρι τής αρχής (η βάσεως) του άντίχειρος εΐνε τεταρ.ένον δέρρα* 
δτι δέρρα συνδέει τούς τέσσαρας δακτύλους ρ,εταξύ των, ώς 
εΐνε συνδεδερένοι οί τής νησσης* δτι δέρρ,α συνδέει τον τε -  
λευταιον δάκτυλον (τον λεγόρενον ρικρόν) ρετά τοΰ πηχεως, 
τοΰ βραχίονος, του κορρ,οΰ, του ρ,ηροΰ καί τής κνηρης τοΰ οπι
σθίου άκρου* δροιον δέρρ,α συνδέει την ρακροτάτην ουράν ρετά  
τοΰ ρ,ηροΰ καί τής κνηρ,ης. (Οί δάκτυλοι των οπισθίων άκρων 
καί οί άντίχειοες των προσθίων εινε ελεύθεροι).

Εννοείτε δτι κατά βούλησιν ή Ν. εκτείνει την χεΐρα καί 
άπορακρύνει α π ’ άλληλων τούς δακτύλους, άνοίγει τρόπον 
τινά τό άλεξιβρόχιον, ή φέρει την χεϊοα προς τον κορρόν καί 
συρπλησιάζει τούς δακτύλους, κλείει δηλ. τό άλεξιβρόχιον. 
Καθ’ δροιον τρόπον τό πτηνόν εκτείνει ή φέρει πρός τον κοο- 
ρόν τάς πτέρυγας καί εξαπλώνει ή συστέλλει τά πτερά. Άφοΰ 
τό δέρρα τοΰτο τής Ν. συστέλλεται καί διαστέλλεται, θά εΐνε 
πολύ ελαστικόν. Την ελαστικότητα αύτοΰ διατηρεί ή Ν . έπ ι-
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χρίουσα δι* ουσίας λιπαρ&ς έκκρινορ,ενης άπδ άδένων εύρισκο- 
ρένων ρ,εταξύ οφθαλμού και ρινός.

Βεβαίως διά νά αίωρήται καί κινήται εν τώ άέρι εν οίον- 
δήποτε καί όσονδήποτε ζώον, δεν αρκεί νά έχη εν τερ.άχιον.· 
δέρματος, το όποιον νά δύναται νά τείνγ] καί συστέλλ·/) κατά 
βούλησιν. Έ ν πρώτοις πρέπει νά είνε τδ Ζ. όσον τδ δυνατόν· 
έλαφρότερον,καί εΐνε έλαφρόν τδ σώρ.α της Ν. διότι είνε ρ,ικρά 
έν σχέσει πρδς τάς διαστάσεις του τεταμένου δέρματος, καί 
διότι τά  όστα αύτνίς, άν καί είνε στερεούτατα, είνε λεπτά  πλήν 
της ωμοπλάτης καί της κλειδός. "Επειτα τδ ρ,ήχάνηρα, δι’ 
ου γίνεται η πτησις, πρέπει να κινηται. ’Αληθώς δέ κινεί η, 
Ν . διαρκώς, όταν ίπ τα τα ι, τδ συστελλόρ-ενον καί διαστελλό- 
ρ,ενον εκείνο δέρρ.α καί πλήττει τδν άέοα. Διά νά έκτελή την* 
επίπονον ταυτην κίνησιν έχει ανάγκην ισχυρών ρ.υών, ώς τά  
πτηνά. Τών πτηνών τδ στερνόν έχει προεξοχήν, την καλουρέ- 
νην κτένα διά νά εύρίσκωσιν εύρεΐαν επιφάνειαν ,καί νά προς- 
κολλώνται οι στηθιαΐοι ρυς, δι’ ων έκτελεΐται ή δύσκολος κί- 
νησις τών πτερύγων. (Βλ. σελ. 135 καί 154 έν τελεί β' 
έκδ). Πρδς τδν σκοπόν τούτον υπάρχει καί είς της Ν. τδ 
στέρνον προεξοχή τοιαύτη. Πλήν τούτων ά) η Ν. έχει κλείδα 
β') η Ν. έχει ρ,εγάλην ώρ,οπλάτην. γ ')  τών πλευρών της Ν. 
ό χόνδρος είνε, άπωστέωράνος. Πάντα ταυτα καθιστώσι τδν· 
θώρακα ισχυρότερου καί εύρίσκουσι στήριγρα στερεώτερον οί, 
χρησιρεύοντες είς κίνησιν της χειοδς ρ.ύες. ’Αλλά καί πάλιν η. 
Ν. δεν δύναται νά παραβληθη πρδς τά  πλεΐστα τών πτηνών 
κατά την εις τδ ίπτασθαι αντοχήν. Κοινδν δέ ρετά τινων 
πτηνών (Βλ. σελ. 210) έλάττωρ,α έχει ότι δεν δύναται νά 
άνίπταται άπδ του εδάφους, διότι έχει ρ,ικρούς καί άδυνάτους^ 
κατά ρ.έγα δέ ρ.έρος καί διά του δέρρ.ατος περιτυλιγρένους. 
τούς πόδας. Εύκολωτέρα βεβαίως είνε ή πτησις, άν ή Ν. εύρί- 
σκεται είς υψηλόν ‘ ρ.έρος καί άφήσγ τδ σώρά της νά πέσνι. 
πρδς τά  κάτω ’ τότε απλώνει ευκόλως τδ δέρρα καί ίπ τα τα ι.. 
Ζητεί λαιπδν συνήθως προεξοχήν τοίχου ή βράχου ή κορροΰ
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δένδρου καί έκεΐθεν κρεμί εαυτόν διά τω ν‘ονύχων των ποδών,.. 
έχουσα την κεφαλήν ττρος τά  κάτω. Ούτως αναπαύεται ή Ν . 
δταν δέν θηρεύν). "Αν δέ δέν κατώρθωσε νά εύρνι τοιαύτην- 
προεξοχήν καθ’ $ν στιγμήν ιπτάμενη έζητει άναπαυτηριρν,.. 
άνχρριχ2ται μετά πολλής δυσκολίας διά των δύο μεγάλων δα
κτύλων τών χειοων και διά των δύο ποδών. (πρβλ, τά  περί., 
φώκης). Είπομεν δ’ οτι τά  μέλη ταυτα είνε έ'ξω της δέρμα-

t  /  * ** ■τινης ^τερυγος.
Εργαλεία διά νά ίπ τα τα ι καί καταδιώκν) πτερωτά έντο

μα έχει η Ν . Στόμα πολύ άνοικτόν, διά νά είσπίπτωσιν εύκό-, 
λως είς αυτό τά  έντομα, εχει.Ό δόντας, διά νά σπαράσσν) τάς· 
σάρκας καί νά Θραύν; τά κεράτινα έλυτρα των εντόμων, έ'γει. 
’Αλλά πώς γνωρίζει που είνε τοιαυτα Θηράματα καί τοέχεν. 
είς την σύλληψιν αυτώ ν;....

Διά τίνων αισθητηρίων λαμβάνει η γάτα  εί'δησιν της πα
ρουσίας τών θηραμάτων τη ς ;—  (Βλ. σελ. 110 καί 111 β '’ 
έκδ.). Ένω καί της γάτας καί της γλαυκός, των ζώων τού
των των θηρευόντων ίδίως έν άδυνάτω φωτί την λείαν, οί. 
οφθαλμοί είνε μεγάλοι καί ούτω κατεσκευασμένοι ώστε, όταν 
το φώς εινε ολίγον νά είσέρχο>νται πολλαί φωτειναί ακτίνες, 
είς τον οφθαλμόν (βλ. σελ. 553) της Ν . οί όφθαλρ-οί δεν έ'- 
χουσιν ούτω' εινε μάλιστα πολύ μικροί, καί -η ορασις ογ ι ό~ 
ξεια. Πώς λοιπόν άντιλαμβάνεται της παρουσίας των εν,τόμων- 
τά όποια συνήθως εινε μικρών διαστάσεων;

Ή  Ν. έχει είς άπίστευτον βαθμόν οξεΐαν την άφην' (τοΰτο. 
εινε πειραματικώς βεβκιωμένον) καί αισθάνεται τάς άσθενεΤς 
κινήσεις του άέρος, άς προξενεί έ'ντομον περιϊπτάμενον. "Ορ- 
γανον δέ τής άφ^ς είνε ή γυμνή τριχών δερμάτινη πτέρυξ καί 
τά  ωσαύτως άτριχα ώτα.

Είδη τινά Ν . εχουσιν ύπερμεγέθεις κόγχας ώτων καί έπ ι- 
καλύμματα αυτών. Τ^ί βοήθεια τούτων άκούουσι καί τον άσθε- 
νέστατον βόμίον, όν παράγουσιν αί κινούμεναι πτέρυγες τών· 
έντόμων. Ε πειδή  είνε άι άκοη όξυτάτη, φαίνεται δτι δύναται·.
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η N. νά κλείν) τον ακουστικόν πόρον, οσάκις ισχυροί και πολύ 
οξείς ήχοι βασανίζουσιν αυτήν (Πρβλ. σελ. 119 β' έ'κδ.). 
’Αλλα είδη Ν . έ'χουσι τεραστίως άνεπτυγμένην την ρίνα και 
κατά πάσαν πιθανότητα πολύ άνεπτυγμένην την όσφρησιν. 
Ό  θηρευτικός κύων ζητεί τον λαγωον χωρίς νά βλέπν) αυτόν, 
οδηγούμενος έκ των άναθυμιάσεων, άς άφ·ηκε το θήραμα κατά 
την διάβασίν του. Πολύ οξυτέραν εχει την όσφρησιν η διά της 
τεράστιας οίνος πεπροικισμένη Ν. Διά τ-ης όσφρησεως'ανακα
λύπτει τά έντομα, ί'σως δ’ οσφραίνεται μακρόθεν την έπερ- 
χομένην καταιγίδα καί τά ύετοφόρκ νέφη.’Ίσως διά της όσφρη
σεως γνωρίζει τίνες άνεμοι θά πνεύσωσι καί διακρίνει τον και
ρόν, τον όποιον θά έ'χωμεν, καί λαμβάνει τά έκάστοτε προσ
ήκοντα μέτρα διά την θηοαν. ’Άν προβλέπν) βροχήν η άνεμον 
σφοδρόν, εξακολουθεί νά θηρεύτ) καί αετά τον χορτασμόν της, 
διά νά έ'χ·/) προμήθειας αποταμιευμένα?. ’Αλλά ποΰ θ’ άποτα- 
μιεύσνι ταύτας ; . . . "Αν Γδητε εικόνα Ν . του είδους τούτου 
τοϋ εχοντος μεγάλην ρίνα, θά παρατηρήσετε ότι εχει μεγάλας, 
έξωγκωμένας παρειάς. Είς το μεταξύ των όδόντων καί των 
παρειών διάστημα δύναται ν’ άποθηκεύνι την περισσεύουσαν 
λείαν η Ν . καί βραδύτερου,όταν πεινά, νά ροκανίζνι έξ αυτής. 
Είς εκείνο το μέρος του στόματός των τοποθετουσι καί τινες 
πίθηκοι τεμάγία  ζακχάρεο>ς διά νά διαλυωνται βραδέως καί 
παρατείνεται η ηδονη. Ποιον πτηνον έξ ιχθύων τρεφόμενου 
αποταμιεύει τούς περισσεύοντας έκ των συλληφθέντίΛΥ καί ποϋ 
αποταμιεύει αυτούς ; (Βλ. σελ. 252 .) Α λλά δέ ν άποτα- 
ρΛεύουσι τροφήν ττάντχ τά  είδη της Ν. ούτε ά~οτχ[Λΐεύουσι 
τοιχύτην δι’ δλον τον χειρ.ώνχ. δτε τά  εντοριχ γίνοντχι στ:ά- 
νιχ. Πώς ζγι λοιπόν ή Ν . τον χεψ-ώνα;...

ΈνθυίΛηθητε άλλχ ζωχ, τά οποιχ δεν εύρίσκου'τιν εύχόλως 
τροφήν τον χειλών*, π . χ . τήν αέλιστχν, τον ρ,ύρριηΆχ, τήν 
χελιδόνα, τον π ελ χρ γό ν .../Η  τροφή της Ν. δεν εΐνε δυνατόν 
'νχ διατηρηΟή έπι [Λήνχς ώς ή των μελισσών, διότι τά  φονευ- 
^λένα εντοριχ άπο<τυντίΟεντχι. Νά τχζειδεύστ) j/,χκρόν τχΐςείδιον
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'h N . ώς η χελιδών, διά νά μ ετχβη εις κλίματα θερμότερα, δεν 
δύναται. Διά των ωών τγ|ς Ν . δεν εινε δυνατόν νά διαιω\ισθ’?ί 
το είδος, ως διαιωνίζεται π . χ . ό μεταξοσκώλης, η άκρίς κλπ. 

*φά δεν γεννά η Ν . Τ ί γίνεται λοιπόν;... φωλεύει. (Βλ; σελ. 
■313.) Αί Ν. πριν παραδοθώσιν είς τον βαθύν καί μακοόν εκεί
νον υπνον,έκλέγουσι τόπους οπωςδηποτε προφυλαγμένους από 
πάγου καί ψυχρών άνεμων, σπηλαιΛ π . χ . καί υπόγεια βαθέα, 
χρέμανται δέ διά των οπισθίων ποδών η μία πλησίον τ·ης άλ
λης καί σχηματίζουσιν Ιν είδος σταφυλής. Κατά τούτον τον 
τρόπον όλιγώτερον μέρος του σώματος έκάστης εινε εκτεθει- 

ον είς τον αέρα. Τό δασύ τρίχωμα του σώματος καί ό άηρ ό 
εκλεισμένος μεταξύ του σώματος καί των δερμάτινων π τε 

ρύγων, αί όποίαι ώς μανδύας περιβάλλουσι τό σώμα κατά την 
φωλείαν, έμποδίζουσι την θερμότητα τοΰ σώματος της Ν. νά 
φύγγ (Βλ. σελ. 318 έν άρχη).Εϊνε δέ γνωστόν ότι ό άηρ εινε 
κακόςάγωγός τ·?|ς θερμότητος. Μετά την εκ της φωλείας εζ- 
εγερσιν είνε αί Ν. ίσχνόταται. Τό λίπος,τό όποιον είχε παρα- 
■σκευασθη οτε 'ητο άφθονος η τροφή, κατη,ναλώθη μικρόν κατά 
μικρόν διαρκούσης τ^ς φωλείας. (Βλ. σελ. 188 έν τελεί).

Αί Ν . παρ’ ήαϊν εινε ώφελιμώταται τφ  άνθρώπω κατα- 
στρέφουσαι πλήθος εντόμων καί ιδία τών λεγομένων νυκτόβιων 
ψυχών, ών αί κάμπαι καταστρεφουσι τάς τόσον υπό τών π α ι
διών άγαπωμένας οπώρας. ( Ό  Δ. πρέπει νά γνωρίση το?ς μα- 
θηταΐς καί τοϊς γονεΰσιν ετι τών μαθητών την διά τον άνθρω
πον χρησιμότητα τών νυκτερίδων καί τών πτηνών). ’Αλλαχού 
ύπάρχουσι Ν. καρποφάγοι. Τούτων οί οδόντες εχουσι φύματα 
άμβλυκόρυφα.

Τάς Ν. άναπαυομένας προσβάλλουσιν η γά τα , η νυφίτσα 
καί τό κουνάβι, ίπταμένας δ’ οί γλαυκίδαι. Διά τ ί  όχι καί 
άλλα άρπακτικά πτη νά ;...

Είς τίνας χώρας ζφ η Ν .; Είς τάς πολύ ψύχρας χώρας, 
ένθα σπάνις έντόμων ύπαρχει, δεν ζ$ί ’h Ν.

Ή
» <·>

%
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Αί Ν. λέγονται χειρόπτερα, διότι*'οά χεΐ&ες αυτών 
εινε {λεταβεβλνΐ[Λέναι εις πτέρυγας. ' (

ν’. Λ’

: ..: ρ  περί ίππου · ■: ν
Ό  ίππος εινε το ύψηλότατον τών κατοικίδιων ζώων. Ύ πάρ- . 

χουσι ποικιλίαι ίππων ρ-ικροτέρων κατά το άνάστηρ,α. Τοιου- 
τοι ίπποι ύπάρχουσι καί έν Έ λλάδι (Καρύστιοι ίππο ι).

Παραβάλετε την κεφαλήν του ίππου προς την τνίς γά τα ς  
και προς την του βοδς κατά το σ χ^ρ ια ....Ή  του ίππου είνε. 
ρ,ακρά,έπψ-ηκυνθέντων των Οστών της ρινδς καί των σιαγονι
κών.ΕΓνε δέ λεπτότερα έρ-πρδς καί χονδροτέρα όπίσω/Γά χείλη 
είνε ευκίνητα καί εύαίσίητα.Τδ άνω χείλος φέρει καί ρ-ύστακας·- 
άραιούς. Τά χείλη του ανθρώπου κλείουσι την κοιλότητα του 
στόματος καί δεν ώφίνουσι νά χύνων.ται έ'ξω αί τροφαί ίδια αί. 
ύγραί. Τά χείλη του άνθρώπου συντελουσι/ ωσαύτως εις τα 
συρίζειν, και εις τδ έκφέρειν φθόγγους τινάς· ,άλλ’ εις την λ^- 
ψιν της τροφές δεν χρησιρ,εύουσι, διότι ό άνθρωπος λαμβάνει·, 
την τροφήν διά των χειρών. Έ ν τούτοις εάν τδ ύδωρ δεν πε— 
ριεχεται έν άγγείω , τδ όποιον δυνάρ,εθα νά άνυψώσωρ,εν ρ.έ- 
χρι τοΰ στορ.ατος γριών, κύπτορ,έν πρδς αύτδ καί άναρροφώ-· 
ρ-εν τδ ύδωρ, είναι δν άπαραίτητα τά  χείλη ηρ,ών τότε διά- 
την άναρρόφησιν. Κατά τον αύτδν τρόπον άναρροφ^ καί ό ίπ 
πος τδ ύδωρ, άλλ’ αύτδς συλλέγει καί στερεάν τροφήν π . χ^ 
διεσκορπισρ,ένον άχυρον, κριθης κόκκους κ. λ . π . διά τών χε ι- 
λεων καί διά τούτο εινε άναγκη νά είναι ταυτα ευκίνητα xaL. 
ευαίσθητα. Τά χείλη λοιπδν του ίππου είναι καί άφης όργανα. 
Διά την τοιαύτην εύκινησίαν τών χειλέων δεν χρησιρ,ο- 
ποιεΐ ο Η π. ώς ό βο3ς (σελ. 132 β* εκδόσ.) την γλώσσαν, 
ούδ1 έχει αυτή την τραχύτητα εκείνης. Πιθανώτατα δέ καί . 
οι ρ,υστακες είδοποιουσι τδ ζώον περί τνίς γειτνιάσεως τοιούτων* 
ή τοιούτων σωμάτων.

Μερικών ζώων οί φφθαλρ.οί εινε άγριοι καί φοβεροί, φαί—



*

νονται 3’ ώς σπινθηροβολοΰντες* οι του ίππου είνε -/ίμεροι καί 
γλυκείς, άν καί είνε μεγάλοι καί ζω'/jpoi. Οί οφθαλμοί των θη
λαστικών είνε ώς οί τού άνθρώπου κινητοί κιςί ,πραφυλάσσον- 
τα ι διά δύο βλεφάρων. ν „ .

Ή  κόρη τών οφθαλμών τής γάτας πώς είπομεν οτι είνε, 
βταν είνε πολύ το φως ; . . . Ή  τών οφθαλμών του ίππου δεν 
είνε κατακορύφως αλλά λοξώς, σχεδόν οριζοντίως,έπιμηκης. Ό  
ίππος βλέπει καί πολύ μακράν και ριέ πολύ ολίγον φως. Δεν 
ζγζι δε μόνην την ορασιν όξυτάτην, αλλά καί την όσφρησιν 
και την άκοην. Οί ρώθωνες είνε πολύ ανοικτοί, οί δέ τοίχοι 
αύτών ευκίνητοι. "Οταν άσθμαίν/) άναβαίνων άνηφορον η ούρων 
βαρεϊαν άμαξαν,πλατύνονται περισσότερον. Το μεταξύ τών ρω 
θώνων μέρος είνε γυμνόν τριχών. Ευκίνητον ωσαύτως είνε καί 
το εξωτερικόν ούς. Τι σχήμα εχει ; . . . Πώς συνήθως κρα
τε ί τά  ώτα 6 ίππος ; . . . Πότε διευθύνει αυτά προς τά  εμ
πρός ; . . . Διά τ ί ; . . . Τίνος ζψου τά  ώτα είνε μακρότερα, 
δν καί είνε το ζώον μικρότερον τού ίππου ;

“Αν λάβωμεν ύπ’ δψει το άνάστημα καί το βλον μέγεθος 
τού ίππου, ό τράχηλος αυτού είνε κατά τ ο ’μήκος . . . “Αν 
βεβαίως ητο βραχύτερα ή κεφαλή, θά ητο μακρότερος ό τρά
χηλος. Είνε ευθύς ; ή κεφαλή, ήν φέρει είς το άκρον είνε εις 
το αύτύ μετά τού άνω μέρους τού κορμ,ού επίπεδον ή υψηλό
τερα ; . . . Είνε κυλινδρικός ή πεπιεσμ,ένος κατά τα  πλάγια 
καί πεπλατυσμένος ; . . . Ό  τράχηλος δεν είνε τόσον ισχυρός 
καί μυώδης ώς ό τού βοός, (βλ. σελ.135 V  έκδ.) διότι ή κε
φαλή τού ίππου δεν είνε τόσον βαρεία ούτε προσβάλλει τον 
έχθρον διά τού ρ.ετώπου καί διά κεράτων. Ό  κορμ.ος τού 
ίππου είνε κυλινδρικός σχεδόν. Τών εύγενεστέρων ίππω ν, 
τών δρομέων, ό κορμός είνε λεπτός, τών δέ φερόντων ή συ- 
ρόντων βάρη ό κορμ,ός είνε χονδρότερος, παχύτερος. Καί τό 
βλον δέ σώμα t i /ε λεπτότερον καί ραδινώτερον εκείνων τών 
ειδών (ποικιλιών) τών ίππο>ν τών κχταγομ.ένων έκ τόπων, 
ένθα ή θερμοκρασία είνε ύψηλη καί τό χόρτον σπάνιον.

— 413 —
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Τουναντίον οσα είδη 'ίππων άνεπτύχθησαν έν μέσω πα- 
χειών βοσκών έν τόποις ύγροϊς καί εύκράτοις δεν έχουσι την 
λεπτότητα , την ευκινησίαν καί την χάρίν των άλλων. Ό νο
μαστοί διά την λεπτότητα  καί την εύκαμψίαν των μελών, διά. 
την χάριν καί την τα χύτητα  είνε οί ’Αραβικοί καί οι ’Α γ
γλικοί.

Το στήθος (στερνόν) του ίππου εινε πλατύ. Τά νώτα στρογ- 
γυλλωμένα διά πολλής σαρκός (παρβλ. τά  περί καμηλοπαρ- 
δάλεως σελ. 192). καί ούδεμίαν εξοχήν παρουσιάζοντα.

Ή  ράχις σχηματίζει σχεδόν ευθείαν γρ α μ μ ν , παρουσία- 
ζουσαν δύο κυρτώσεις. Ή  ουρά έ'χει σχεδόν καθ’ ολον το μ*?ί- 
κος τρίχας τίολλάς μακοάς καί χονδράς, κινεί δ’ αυτήν σχεδόν 
διαρκώς; Δ ιά τ ί ; . . . .  Παραβάλετε αυτήν πρός την του βοός... 
Διά τ ί δεν πρέπει νά έκριζώμεν τάς τρίχας της ουράς ού'τε νά. 
κόπτωμεν αύτάς;

Οί πόδες του ίππου εινε λεπτοί καί υψηλοί. Άποληγουσιν 
έκαστος εις ένα δάκτυλον (τον μεσαίον),ου τό άκρον φέρει όνυχα, 
ώς υπόδημα. Ό  περιβάλλων τον μοναδικόν δάκτυλον ό'νυξ εινε. 
σκληρός, υψηλός, μαυρειδερός καί ολίγον στιλπνός: Ό  ό'νυξ τοϋ 
ίππου καί άλλων τινών ζώων λέγεται όπλη  τά  δέ ζώα τά  
έ’χοντα μίαν όπλην είς έκαστον πόδα λέγονται ·μόνοπλα. Δ ιά . 
της όπλ-ης φέρει κτύπημα σφοδρόν ό ίππος λακτίζων. Διά κτυ
πήματος του προσθίου ποδός, βοηθοΰντος τοΰ βάρους του σώ- 
ματος, φονεύει λύκον. Είς την οπλήν του ίππου τ ί κολλώσι δΐ’ 
ήλων καί διά τ ί ; . . .Τ ί  σχήμα έ'χουσι τά  π έτα λα ;... Παραβά
λετε την έν τψ σώματι θέσλν τών ποδών ίππου καί τών της-, 
σαύρας.. .Παρατηροΰμεν οτι οσω άποκλειστικώτερον μεταχει
ρίζεται τό ζώον τούς πόδας πρός πορείαν, τόσω πλησιέστερον· 
είς τό σώρ,ά του εύρίσκονται ουτοι. Είς τον ίππον ό μηρός·, 
(του οπισθίου ποδός) καί ό βραγιών (τοϋ εμπρόσθιου) δεν 
διακρίνονται από τοΰ .κορμού καλώς.

Διά τών ποδών ο ίππος βαδίζει, τρέγει, πηδά καί έν- 
άνάγκγ κολυμβά. 'Ό ταν πηδά, ύψοι τούς δύο εμπρόσθιους.

ϊ|
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πόδας συγχρόνως καί ύστερον τούς δύο οπισθίους, όταν δέ 
βαδίζ·*;, κινεί συγχρόνως ένατω ν προσθίων καί £να των οπι
σθίων. Ενίοτε πλήττει το έδαφος καί, ούτως είπεΐν, ξύει αυτό, 
δια του έτερου των έμπροσθίων ποδών. Παρετηρησατε τούτο;. . .  
Εις ποίας περιστάσεις κάμνει το ύ το ;.... ’Ολίγον ύπεράνοκ 
Tf,i όπλ'ης, εις το όπισθεν μέρος έκαστου ποδος υπάρχει μικρός 
θύσανος τριχών μακοοτέρων. Εις δε την προς τά  έσω επιφά
νειαν του δέρματος των ποδών παοατηρεΐται ήλλοιωμένον πως 
καί γυμνόν το δέρμα.

Δείξατε μοι έπί χΤίς είκόνος του ίππου (·7) καί έπί ζώντος. 
ίππου) που είναι ό άγκών (η άρθρωσις του βραχίονας μετά του 1 
πηχεως κατά τον πρόσθιον πόδα) και που το γόνυ (ή άρθρωσις
του {κηρού μετά τής κνημης είς τον οπίσθιον)__  (Πιθανώτατα..
θαπατηθώσιν οι μαθηταί, διότι άγνοουσιν οτι τά  μετακάρπια 
καί τά μετατάρσια οστά είνε λίαν μεμηκυσμένα, ό δέ βραχίων·· 
καί ο μηρός τόσον βραχέα, ώστε ό άγκών καί το γόνυ εύρί- 
σκονται έπί της γραμ,μ^ς τής κοιλίας. Διδάσκει λοιπόν αυτούς 
ό διδάσκαλος ότι το νορ-ιζόμενον γόνυ αών ίππων εΐνε άρθρωσις 
του πηχεως μετά των μετακαρπίων οστών (κατά τον έμπρό- 
σθιον πόδα), καί τής κνημης μετά των μεταταρσίων οστών 
(κατά τον όπίσθιον). Ό μοια παρατηρησις διά τά  πτηνά.) '

Τύ σώμα περικαλύπτεται υπό δέρμ.ατος παχέος. Τίνων
άλλων ζώων είνε παχύ τύ δέρμα;__  Το δέρμα τοϋ ίππου
φέρει τρίχας. Είνε μακραί ώς αί του προβάτου;... Που του 
σώματος είνε μακρότεραι καί παχύτεραι; . . .  At έπί του 
ρ,ετώπου λέγονται σιοοκόμιον, αί έπί της κορυφής του τρά
χηλου χα ίτη . At τρίχες τν5ς χαίτης είνε ορθιαι;. . .  Αί βραχεΐαι 
τρίχες του ίππου είνε μαλακαί καί πως στιλπναί. Πολλαί 
τούτων άποπίπτουσι φυσικώς ίδίίκ κατά το έαρ, άφαιροΟνται δέ 
καί τεχνητώς δι’ έργαλείου γνωστού πάσι. Τίνων άλλων ζώων- 
γνωρίζομεν οτι άλλάσσουσιν αί τρίχες καί τά  πτέρωμα; (πρό- 
βατον, άλώπηξ, χην.) Τί χρώρ.α έχουσι συνήθως οί ίπποι;

Τίνα τροφήν τρώγει ό ίπ π ο ς;. , . Χλόην, γρασίδι, σανό,.
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βίκο, κριθήν, σίτον, όσπρια, άρτον φυτικάς δήλ. καθόλου 
ουσίας. ’Ά ν καί εινε άποκλειστικώς χορτοφάγον ζωον, δεν 
άναμηρυκάζει' έ'χει στόμαχον ,άπλουν. "Οτι εινε ποηφάγον ή 
χορτοφάγον ζωον, πόθεν άλλοθεν δυνάμεθα νά διδαχθώμεν;

-— Έ κ  του σχήματος των όδόντων. (Έν χωρίοις τουλά
χιστον εινε ευκολον νά π α ρ α τη £>ή(λωσΊ ν οί μαθηταί δτι ό 
ίππος εχει έν έκατερα σιαγόνι εξ κοπτήρας πλατείς, μακρούς 
καί προς τά εξω άποκλίνοντας (βλ. σελ. 132 6' έκδ.) καί 
δώδεκα τραπεζίτας όρ.οίους προς τους των ποηφάγων ζώων. 
Μεταξύ των κοπτήρων καί των τραπεζιτών υπάρχει διάστημα 
κενόν, ένθα ιδία επί των άροένων ύπάρχουσι μικροί κυνόδοντες. 
Είς το κενόν τοϋτο διάστημκ παρεμβάλλεται ό χαλινός. Οί 

-κοπτήρες άντικαθιστώνται.’Εκ των όδόντων του ίππου διακρί- 
'νουσιν οί τούτων έμπειροι την ηλικίαν του ζώου. (Ί) Εύνόητον 
δτι, πριν απόκτηση όδόντας, τρέφεται ό πώλος διά του γά 
λακτος της μητρός.

(Σκιρτήματα του πώλου, χοεμετισμός φορβάδος καλούσης 
'•αυτόν άπομακρυθέντα, χρεμετισμός πώλου άσθενέστερος, φιλο
στοργία φορβάδος.)

‘Ο ίππος αναγνωρίζει τον κύριον του καί έκ της φωνής* 
εθίζεται νά υποκρίνεται δτι εινε νεκρός καί νά εγείρεται όταν 
άκούσνι ήχον σάλπιγγος* νά κτυπφ έπί του έδάφους διά τοϋ 
ποδός τόσα κτυπήματα, δσοι εινε οί έκάστοτε παρόντες άν
θρωποι* (νοήμον καί ευμαθές ζωον). ’Ενθυμείται τάς οδούς, 
δι’ ών διήλθεν άλλοτε, τούς σταύλους, έ'νθα έ'τυχε περιποιή- 
σεω ςκλπ . (μν'ημον ζωον). Όρμα μετά θάρρους οδηγούμενος 
υπό του άναβάτου κα τ’ ανθρώπων καί κατά θηρίων, (άνδρεΐον 
ζωον) λυπεΐται διά τον θάνατον του κυρίου του (πιστόν ζωον) 
άμιλλαίται προς άλλους ίππους είς δρόμον (φιλότιμον).

Ώφέλειαι τώ άνθρώπω παρεχόμεναι* λαοί τινες πίνουσι (I)

(I) Σημι. * Ιπποι τινίς δάκνουσι καί ανθρώπους. Τοΰτο καλόν «ίν» 
"να γνωρίζωσιν οί μαθηταί.
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Ύο γάλα καί τρώγοϋσι την σάρκα.' Φέρει τον άναβατην. Με
ταφέρει φορτία, σύρει άμάξας καί άροτρα* στρέφει μύλους καί 
υδραντλίας. ’Από του δέρματος κατασκευάζονται υποδήματα* 
από των μακρών τριχών κρησάραι, τόξα τετραχόρδων, άπδ 
των βραχειών παραγεμίζονται στρώματα, ανάκλιντρα κλπ.

Ζγ  εν άγρια καταστάσει κατ’ άγέλας είς τάς στέππας τνίς
Μ -Ά ν. * Ρωσσίας.

τ

"Ιπποι ήμεροι άφεθεντες ελεύθεροι είς έρημον τόπον έπαν- 
νηλθον είς την άγρίαν κάτάστασιν. Πώς κατορθουσι νά ζώσι 
και άνευ βοήθειας του ανθρώπου συμπεραίνετε εξ δσο>ν είπο- 
μεν. (Μέγεθος, δύναμις προερχομένη έκ τοΰ μεγέθους, λάκτι
σμα, όξύτης αισθήσεων, ταχύτης. Πρβλ. καί τά  έν σελ. 127 
Τνϋς β' έκδ).

(Παρατηρηθητω η εικών του εμπρόσθιου ποδός~του ίππου 
4ν παραβολή προς την τ^ς χειρδς του ανθρώπου.)'

.··. ■ · - u t  ι  ··<·?'■

' Π Ε Ρ Ι  Δ Ε Ο Ν Τ Ο Σ
Περί τοΰ λέοντος θά άνεγνώσατε πολλά είς διάφορα βιβλία. 

”*0 λέων έπωνομάσθη ύπδ των ανθρώπων αό βασιλεύς τών 
Τ^ώων.» Εκείνοι, οί οποίοι πρώτοι έδωκαν το όνομα τοΰτο είς 
Τον λέοντα, έθαύμασαν την δύναμίν του καί τδ εδωκαν άλλ* 

•οί βασιλείς δέν έχουν δύναμιν μόνον* δεν είνε μόνον κατά 
'τοΰτο άνώτεροι τών άλλω ν οι βασιλείς είνε καί πρέπει νά 
«ίνε ανώτεροι τών άλλων καί κ α τ’ άλλας άρετάς, άλλως δέν 
-είνε άξιοι νά είνε βασιλείς. Οί βασιλείς κοπιάζουσι διά τούς 
ύπηκόοους καί διά τοΰτο τιμώνται καί άγαπώνται ύπ’ αυτών. 
‘Ο ί βασιλείς καί οί υιοί τών βασιλέων πολεμοΰσιν υπέρ τνίς 
'κοινίς πατρίδος. ( Ό  Λ. δράττεται πάσης ευκαιρίας όπως έπ ι- 
δεικνύη τοίς Μ. τάγαθά, ά προσπορίζεται ημΐν η Βασιλεία). 
Ό , τ ι  δήποτε καί άν γράφωσιν υπέρ τοΰ λέοντος, δέν είνε 
'ούτος άλλο τ ι η μέγας καί πολύ ισχυρός γάτος η αίλουρος, φε- 
,ρων χαίτην καί μακροτάτην Ουράν. Μήκος ε χ ε ι1 ,6 5 — 2 μ . άπδ 
Υ .κ οδε ίγμ α το  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  Γ. Π Α ΙΙΑ Σ & Τ Η Ρ ΙΘ Τ  27
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του πέρκτος του ρύγχόυς μέχρι τ·ης άρχης της ουράς, ητις είνε-. 
(Λονον κκτά το τρίτον βραχυτέοκ του σώματος,λεπτή,κεκαλυμ- 
μενη δικ τριχών βρκχυτάτων καί φέρουσα θύσανον είς το ά- 
κρον. "Τψος κατά .τούς οίνους 1 μ .— 1,30 Ή  θηλεια είνε πε
ρίπου κκτά το τρίτον μικρότερα του άρρενος. Το έμπρόσθιον 
μέρος τοϋ σώματος του άρρενος άπο του τρίτου έτους καί εφ
εξής καλύπτεται ύπο τριχών μακροτέρων (χαίτης), αύξανομέ- 
νων συν τώ χρόνιο. Χρώμα πυρροξανθον ανευ κηλίδων.

Ή  άνκλογίκ τών μελών είνε τόση, ώστε το σώμά του- 
δύναται να ληφθ’ρ ώς υπόδειγμα δυνατοΰ ·καί ευκίνητου ζώου' 
στερεόν καί νευρώδες, ού'τε δι’ υπερβολικές σαρκός, ούτε δια 
λίπους βεβαουμένον, εχει κατά το προσηκον-μέτρον όστκ στε
ρεά, μυς καί νεΰρκ. Κεφαλή, οίκ η του γάτόύ, Ή  γλώσσα 
έχει τοιαύτας τραχύτητας η μάλλον αίχμάς, ώστε δύναται, 
καί διά μόνης αυτής νά αφαίρεσή το δέρμα ανθρώπου καί νά 
πληγώση την σάρκα!

δισκοε
Τών οφθαλμών’η κόρη (δέη είνε ώς η 'τώ ν  του γάτου, άλλα 
,οειδης' έν τούτοις βλέπει την νύκτα ώς ό γάτος.
Τράχηλος δχι μάκρος άλλα μυώδης·' έν γένει δ’εΐνε ισχυ

ρότερος κατά: την κεφαλήν, τάς σιαγόνας., τον τράχηλον', καί 
τούς προσθίους· πόδας έ  κατά το λοιπον σώμα. · ·\ίί 
■ νΟνυχές φοβεροί’. Κρύπτονται1 κατά βούλησιν του ζώου ώςοί 

του γάτου. ;Δέν άναρριχαται ε π ί ‘δένδρων ουδέ τρέχει* βαδίζει 
βραδεώς, '  μετά σοβαρότητος καί μεγαλοπρεπείκς, άλλά 
πλαγίως. · Δεν αγαπά ■ ούτε νά μάχεται ούτε νά φονεύτ) ά-νευ 
λόγου*'έπίτίθεταΐ δέ μόνον ΐνα· άορέση την πεινάν. Είναι δει
λόν ζώον,δύναταί τις νά ειπνι,καί επιτίθεται εξ ένέδρας κατά 
της λ,είας, ητ'ις κατά προτίμησιν είνε έκ τών αβλαβών χορτοφά
γων ζώων. Θηρεύει" συνήθως άπο της 10 μ. μ. μέχρι της 3 η 4 
της πρωίας. Καί έν τ ώ : σ,κότει. κρυπτόμενος εις λόχμας κάί 
θάμνους πληγιάζει την λείαν, πήδα δ’ αΐφνιδίως επ’ αύτης 'πά- 
δήμά 4— 5 ' μέτρων, συλλαμβάνεΓκαί'-σπαράσσει -διά τών ονύ
χων καί καταβροχθίζει ύστερον διά τών όδόντων. Θνησιμαΐον

/  * Ι'·ί; j-.n/



τρώγει έν ανάγκη μόνον. Του ανθρώπου το ©ρθιον και υψηλόν 
παράστημα, ιδία δέ το βλέμμα, όταν είνε βλέμμα άνθρώπου 
τολμηρού, επιβάλλει σεβασμόν άλλ’ άν έλάχιστον δείγμα δει
λίας παρατήρηση, η άν ένοχληθ-7) ύ π ’ ανθρώπου, έτςιτίθεται 
καί χρησιμοποιεί πάσας τάς δυνάμεις του. Βρυχαται 5 η βάκις 
τνξς ημέρας συχνότερον δέ προ βροχές’ άλλ’ έν οργή ό βρυχη-τ 
θμός του είνε φοβερώτερος, τότε πλήττει διά τ·ης ουράς -τά 
πλευρά καί το έδαφος, ^άνορθοΐ πως την χαίτην, συσπφ τύ 
δέρμα του προσώπου, άνακινεΐ τάς όφρυς καί εκβάλλει συχνά 
έκ του στόματος την γλώσσαν. ■ ·

Zvj συνήθως μόνος. Λέγεται δτι οί αφρικανικοί Λ . ,ρταν ©ί 
θάμνοι δεν δύνανται νά κρύψωσιν αυτούς άπο των θηραμάτων, 
θηρεύουσι κατ’ άγέλας 20— 30. : r . —

Έν Ευρώπη δέν υπάρχει πλέον (πλην έν ζωολογικούς κηπο,ις 
καί θηριοτροφείοις) άλλ' έν ’Αφρική, ’Αραβία καί Ίνδ ί^  , ύπάρ- 
χουσιν άκόμη. . . ν. /

Ή  θηλεια γέννα 2 — 4 .λεοντιδεΐς, οΰς Θωπεύει, ώ,ς η γαλ$5 
τά  μικρά της, καί θηλάζει επ ί 6 μήνας (έχει 4 μαστούς). .

Είς ώριμον ηλικίαν φθάνει ό Λ. μετά το πέμπτον έτος. 
περίπου 32 έτη* (κατ’άλλους διπλάσια), Τιθασσεύεται .έν μ ι- 
κρ£ ηλικία καί ως η γάτα άρέσκεται -είς Θωπείας. . , ? ^ · ·

Θήρα διά πολλών άνθρώπων/ ίππων καί κυνών, δχι βε-* 
βαίως χάριν το5 δέρματος δπερ έχει ν ελάχιστη,ν άξί αν έ-ν 
τω  έμπορίφ. , , ύ  ,···.: v r ; v ·

t Π Ε Ρ Ι  Τ Ι Γ Ρ Ι Δ Ο Σ
* (

' ^ , 4f  V  ·  »

Ή  Τίγρις είνε ζωον κατ’ εξοχήν ’Ασιατικόν. ’Α γαπα νά 
διατριβή είς καλαμώνας πλησίον ποταμών οχι δι’ δν λόγον .ο 
έλέφας (σελ. 106 περί το τέλος) καί ό ιπποπόταμος, (σελ. 
203 περί το τέλος) άλλά διότι ευκόλως κούπτεταίι-έκεΐ καί
ένεδρεύει'κατά τ^ς λείας της. Κρύπτεται δ’ ευκόλως* διότι τδ* * ν r ·τ 7 ;:ζ .“Ν - . ’ ; /ο.; τ ? Γ’
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τρίχωμα: αυτής —  ώρκιάτερον παρά το τοΰ λεοντος —  εινε 
σκωριόξανθον κατα την ράχιν καί τα  πλάγια |/-ετά ρ,ελανών 
φαβδωσεων εγκάρσιων, λευκόν δε κατά τάς παρειάς, τον λαιμόν 
και την κοιλίαν. Ομοιάζει λοιπον πολύ προς το γρώρ,α των 
καλυπτόντων το έδαφος ξηρών και έν αποσυνθέσει φύλλων, 
εφ ων απλουνται αι σκιαι των ρ,ακρών φύλλων τοΰ καλάθου. 
Έ π ε ιδ η  δέ κχΐ κολυμβ:£ δεξιως, κρύπτεται ενίοτε είς τούς 
Χάλαμωνας των ύπο βραχιόνων των μεγάλων ποταμών εσγη- 
ματισμένων νησιδίων.

Είνε συγγενής τοΰ λεοντος. Μέγεθος περίπου ί'σον. Σ τε
ρείται χαίτνις. Δέν έχει την έπιβάλλουσαν ρ,εγαλοπρέπείαν 
τοΰ λεοντος κατά το βάδισμα, άλλ’ έχει ελαφρότητα καί 
χάριν περισσοτέραν. Βαδίζει καί αυτή προς τα  πλάγια διευ- 
Φυνομένη. Ή  κεφαλή είνε ριικροτέρα τ-ης τοΰ λεοντος άλλα 
χα τά  το μέτωπον είνε περισσότερον θολωτή.

Δέν είνε περισσότερον τοΰ λεοντος αιμοχαρής η άπηνης, 
άλλά πονηριάν μεγαλειτέραν χρησιμοποιεί, ΐνα' πλησιάζγ προς 
την λείαν. Είνε δέ τολμηρότερα είς την έπίθεσιν καί θαρρα- 
λ,εωτερα εις την συμπλοκήν. Πεινωσα όρμάί καθ’ οίουδηποτε 
ζώου καί κατ’ αύτοΰ τοΰ ανθρώπου. Συνέβη ποτέ νά έξορ- 
μησν) Τ . έκ δάσους, νάρπάξγ ιππέα  έκ μέσου ίλης ολοκλήρου 
παί νάφανισθτί πάλιν είς το δάσος πριν προλάβωσι νά καταδιώ- 
ξωσιν αυτήν. Κεκορεσμένη η Τ . δέν είνε τ  ί'σον επικίνδυνος, 
άναφαίνεται δέ τότε πάλιν ό δειλός καί καχύποπτος αυτής 
χαρακτηρ. Τότε άποφεύγει τον άνθρωπον.

Συλληφθεισα έν μικρά ηλικία τιθασσεύεται, αγαπά καί 
θωπεύει τον κύριόν της.

Είδος Τ. ζ'ϊ) έν Σιβηρία:, άλλ’ έχει τρίχωμα μακρότερον 
χα ί δασύτερον τοΰ της Τ .τη ς ζώσης έν θερμοϊς τόποις.Δ ιατί;. . .  
Είνε δέ καί τύ χρώμα άνοικτότερον. Διατί; (Βλ. σελ. 124 β' 
έκδ.)

Ή  Τ . θηρεύεται καί χάριν τ'ης δοράς, άλλά κυριώτατα, 
£ιότι το θηοίον τόΰτο δέν κρύπτεται είς τά  άπρόσιτα μέρη
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τών δασών ή εις έρημους, άλλά συχνά διατρίβει εις τά  άκρα 
των δασών τά  πλησιέστατα είς κατοικουμένους τόπους καί- 
αποβαίνει μάστιζ των κατοίκων, διό πολλάκις ήναγκάσθησαν 
κάτοικοι ολοκλήρου διαμερίσματος να μετοικησωσιν είς άλλον 
τόπον. Τόσον πολλά ησαν χα τ’ έτος τά  θύματα της Τ . 
θηρεύεται δε υπό κυνηγών έπιβαινόντων ελέφαντας, ού την 
κεφαλήν διά θώρακος καλύπτουσιν. Έ π ί τή προσεγγίσει του 
θηρίου ό έλέφας άνυψοΓ την προβοσκίδα είς τόν άέρα, μυκόςται,. 
πλήττει τό έδαφος διά των εμπρόσθιων ποδών.καί φροντίζει, 
νά συλλάβνι διά της προβοσκίδας την Τ. πριν αυτή πλησιάσασα: 
έπιχειρησν) νά έμπηζη τους φοβερούς όνυχας της είς τά  ολιγώ— 
τερον τραχέα μέρη του δέρματός του. Γ.,·- , ν

"Υαινα η γραμμωτή έχει τρίχωμα φαιόν μετά ραβδώσεων 
μελανών. Μήκος 1 ί*. καί τ^ πλέον. *'Ύψος·κατά τούς ώμους 
0 ,7 5  μ. Φέρει κατά μήκος τής ράγέως είδος’χα ίτης, ήν άνορ» 
θοϊ όταν είνε ώργισμένη. Οί πρόσθιοι πόδες είνε μακρότεροι 
των οπισθίων καί διά τούτο ούτε ταχέως καί έπί μακρόν χρό
νον τρέχει ώς ό κύων, ούτε έρπει καί πηδ^ ώς ή γάτα . Δεν 
δύναται λοιπόν νά καταφθάνσι ζώα άλλα παρσ: τά  άσθενουντοε 
καί τά  μη άμυνόμενα ώς π . χ .  τά  πρόβατα. ’Αλλά καί ταυ τα. 
δύναται μέν κρατούσα διά τών όδόντων ν ’ άποκομίζ·/] ρ,ακράν 
καί πολύ βαρέα αν είνε, διότι έχει ισχυρότατους τούς μυς 
του τράχηλου καί τών σιαγόνων, δεν σπαράσσει όμως ευκόλως, 
διότι έχει τρεις όδόντας ψευδογομφίους (ψευδορ,υλίτας) άνω 
καί τέσσαρας κάτω παχεΐς, κωνικούς, άλλ’ άμδλεΐς. Διά τού
των καί τών ίσχυροτάτων μυών τών σιαγόνων θραύει όστόί, τά  
όποϊα άφίνει άθραυστα διά την σκληρότητά των ό λέων. Ζ$ 
λοιπόν ή ύαινα από τών λειψάνων τής λείας άλλων θηρίων 
καί από θνησιμαίων, τά  όποια περιφρονεϊ ό λέων καί ή αιμο
διψής τίγρις. Είνε ό νεκροθάπτης τών ζώων, γίνεται όμως

. V Π Ε Ρ Ι  " Δ Ι Ν Η Σ
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ενίοτε καί τυμβωρύχος ■ διότι έκθάπτει πτώ ματα είς μικρόν 
βάθος τεθαμμένα καί τρώγει τάς σηπομένας σάρκας, πεινδσα 
μάλιστα τρώγει και φυτικάς ουσίας* 6 φραγμός τ&ν όδόντων 
επιτρέπει τούτο. Εύνόητον δτι άν καί είνε δυνατόν ξωον, είνε 
δειλόν> διότι δεν τρέχει, άλλα σύρεται τρόπον τινά, δέν πηδίγ, 
δεν εχει όδόντας επιτηδείους είς σπαραγμόν* και οί όνυχες δέ 
οΰς «καστος των τεσσάρων δακτύλων έκαστου ποδός φέρει είνε 
μάλλον είς σκαφην επιτήδειοι (ισχυροί καί βραχείς).

Διά την δειλίαν των αί ΰαιναι κρύπτονται την 'ημέραν 
είς σπήλαια ?) τρώγλας, άς αύταί αύται όρύσσουσι, καί εξέρ
χονται είς ζητησιν τροφής, όταν τέλειον σκότος έπέλθγι, άλλά 
καί τότε κατ’ άγέλας. Εινε πιθανόν οτι έχει όξυτάτην την 
όσφρησιν. Ή  φωνή της ύαίνης εινε υλακή φρικώδης.
Ζ γ  εν Ίνδίαις, Άβυσσινίφ καί Σενεγάλτ). Είς τον νέον κόσμον 
δέν υπάρχει.

. Π Ε Ρ Ι  Π Α Ρ Δ Α Α Ε Ω Σ
Ή  πάρδαλις εινε ζωον συγγενές προς τόν αίλουρον, τον 

λέοντα καί την τίγριν. Μ*ηκος του σώματος άνευ τ^ς μακράς 
ουράς 1 μ. κα ί τ ι  πλέον. Ή  ούρα κρέμαται προς τά  κάτω καί 
φθάνει μέχρι του εδάφους, συχνά δ’ εινε το κάτω άκρον αυτής 
έστραμμένον προς τά  άνω. Τρίχωμα σκωριόχρουν μετά κηλί- 
δων (όχι ραβδώσεων). Ζγί είς δάση. Άναροιχαται είς δένδρα 
εύκολώτατα" οί οφθαλμοί σχεδόν διαρκώς κινούμενοι έμποιοΰσι 
τρόμον. Ζγ) έν Άσίγ. καί έν Άφρικ*?).

Η λεοσιάρδοιλίζ* εινε κατά τ ι μικρότερα τ^ς παρδάλεως 
καί φέρει επί ξανθού χρώματος έρυθροφαίους κηλϊδας. Δ ιαιτω- 
μενη καθ όν τρόπον διΛιτάται καί ό αίλουρος, κρύπτεται κατ 
άνάγκην είς τά  δάση. Καταστρέφει πλ-ηθος πίθηκων.

Ό  πάνθηο  δέν είνε ιδιαίτερον είδος Ζ. αλλά κοινόν όνομα 
τω ν δύο πρόμ,νημονευθέντων είδων.
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Π Ε Ρ Ι Δ Υ Γ Κ Ο Σ  :
Την λέξιν ρήσος είνε πιθανόν ότι ηκούσατέ ποτέ ρΐέχοι 

-τουδε* διότι λέγει ενίοτε ό λαός περί άνθρώπου έκβάλλοντος 
'όξείας και άγριας κραυγάς ότι «φωνάζει’σάν ρήσος»* άλλά βε
βαίως τό ζώον ουδέποτε εΓδετε. ΕΓνε σπανιώτατον έν Έ λλάδι, 
άλλα φαίνεται οτι άλλοτε ησαν περισσότεροι οι ρήσο; και διά 
τούτο γνωστότεροι τοις άγρόταις τουλάχιστον άλλως δεν θά 

-έλέγετο η άνωτέρω {/.νηριονευθεϊσα φράσις. Τόν ρήσον έκάλουν 
"θϊ άρχαϊοι λύγκα.

Ό  λύγς εχει (/.ηκος 0 ,7 5 — 0 ,9 0  ρι. καί ουράν 0 ,1 0  ρι. 
Χρώρια ερυθρωπόν ριετά σκοτεινών κηλίδων." Τό τρίχωρα της 
κοιλίας κλίνει πως πρΟς τό λευκόν. Έ π ι έκατέρας των πα 
ρειών φέρει τρεις σειράς κηλίδων ρ,ελανών. Περί τόν τράχηλον 
σχηριατίζεται περιδέραιον διά τριχών ριακροτέρων τών κατά 

'τό  λοιπόν σώρια. ’Επίσης φέρει είς τό άκρον τών ώτων δέσριην 
τριχών όρθιων. Ή  δορά αυτου τιριαται άρκούντως διά την δα- 

*σύτητα τών τριχών. Διακριτικόν σηριεϊον είνε ότι άπό της άνω 
σιαγόνος λείπει τό πρώτον ζεύγος τών ψευδογοριφίων.’

Ευκίνητος και ίσχυρός άναρριχαται έπι δένδρων προς Θήραν 
σκίουρων, αλλά θηρεύει και έν είδος ριικρών έλάφων καί έλά- 
φόυς κοινάς άκόριη.

χ·:· .·

Π Ε Ρ Ι  Α ΙΛ Ο Υ Ρ Ο Υ  ' ^  '
*0 αίλουρος λέγεται κοινώς άγριόγατος. ΕΓνε ριεγαλείτε- 

ρος καί δυνατώτερος τής γάτας, άλλ’ η ουρά είνε βραχύτερα 
καί Ιχει καθ’ ολον τό ριηκος τό αυτό πάχος. Ένώ ύπάρ- 
χουσι γάτοι κατάλευκοι καί άλλοι κατάααυροι, οί άγριό- 
γατοι εχουσι πολύχρωριον ( παρδαλόν ) τρίγωρια : φαιόν- 

"πυρρόν ριετά ραβδώσεων η στιγμάτων σκοτεινών. Αί ραβδώσεις 
αυται διακρίνονται καλλίτερον είς την κεφαλήν, την ρά- 
χιν  κάι την ουράν, την οποίαν περιβάλλουσιν ώς δοέκτύ- ,
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Xiet. Συντελεί είς ασφάλειαν τοϋ ,εν άγρια καταστάσει ζώντος- 
και είς πολλούς κινδύνους άπο ισχυρότερων θηρίων εκτεθειμένου, 
αίλουρου ·η άπουσία. ζωηρών χρωμάτων; (Βλ. σελ. 124 β’ έκ- 
δοσιν),Είς τά  δάση οχι μ,όνον άπο τούς εχθρούς του κρύπτεται, 
ευκόλως, άλλα και θηράματα εύκολώτερον ευρίσκει, ένεδρεύων 
πηδών αίφνιδίως κατ’ αυτών, η άναρριχώμενος καί καταλαμτ 
βάνων εν τ?) φωλεΧ πτηνά η σκιούρους, νεβρόν δορκάδος ν) άρου? 
ραίους. Ουδέποτε καταδιώκει το διαφυγον θήραμα. Την ημέ
ραν κρύπτεται έν κοίλοις κορμοΐς γηραιών δένδρων η έν κοιλό-· 
τησι βράχων η επί των ύψηλοτάτων κορυφών των δένδρων,, 
εξέρχεται δ’ είς Θήραν μετά την δύσιν του ηλίου. Zvj μΐόνος. 
Σπανίως πλησιάζει ορνιθώνας παρακειμένων τώ δάσει χωρίων,.

... Π Ε Ρ Ι  ΙΕ Τ ΙΔ Ο Σ  Τ Η Σ  Ο Ρ Ε Σ ΙΒ ΙΟ Υ
Ή  Ο Ρ Ε Ο Δ ΙΔ ΙΤ Ο Υ  - ' '

Διά τ;ης λέξεως ΐκ τ ις  ονομάζονται 3 — 4 .είδη ζώων. ®ά 
ομιλησωμεν ημείς περί ίκτίδος τ-ης ορεσιβίου/ η οποία ύπο του 
λαοΰ ονομάζεται κουνάβι η κουνάδι καί περί ίκτίδος τ% . 
κοινές, ή οποία κοινώς λέγεται νυ^ίτΟ α.

Ή  ορεσίβιος ίκτίς έχει μήκος 1]2 μέτρου περίπου.' Διαι- 
τα τα ι είς δάση καί ζγ  άπο πάντοίας ζώ οης λείας· έχει., 
λοιπον κ α τ’ άνάγκην τρίχωμα πυκνόν, διά νά προφυλάσσεται. 
άπο τοϋ ψύχους, καί ουτω χρωματισμένον, ώστε νά μη διακοί- 
νεται πολύ ευκόλως άπύ τών κορμών· τών δασικών δένδρων, 
έφ’ ών συνήθως[άναρριχαται. 'Γπακάτω τοϋ λαιμού καί του 
τράχηλου ως καί κατά το στέρνον εινε λευκόν μετά στιγμάτων 
σκοτεινών το τρίχωμα, άλλά τύ μέρος τοΰτο ούτε οί εχθροί., 
οΰτε τά  θύμ.ατα άύτης βλέπουσι. Την ημέραν κρύπτεται εν
τός κοιλοτήτων κορμών δένδρων, η είς φωλεάς άλλων ζώων. 
έγκαταλελειμ.μένας· αρχίζει δέ την θύραν κατά την εσπέραν,, 
καί είνε έφωδιασμένη διά παντός, δ ,τι είνε απαραίτητον είς{. 
ζώον θήρευαν .άλλα ζώα. Έχει_ δηλ οξείας αισθήσεις, εύκινη-·

\
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σίζν, εύκαμψίαν, ελαστικότητα, ,,δύναμιν, εργαλεία έπιτήδεια; 
εις σύλληψιν τής λείας, κλπ. (Βλ. περί γαλής) ̂ , ’Εν πολλοΐς.: 
ομοιάζει προς γάτον. Κεφαλήν εχουσι καί τά δύο -ταΰφα-ζφα 
στρογγυλήν, (διότι εχουσι βραχείας, τάς σιαγόνας, ανεπτυγ
μένους πολύ τούς μασσητήραζ μυς καί οστά τινά τοΰ κρανίου, 
άμα πεπλασμέν.α ούτως, ώστε.,.νά παρουσιάζωσιν εύρεΐαν- 
έπιφάνειαν εις πρόσφυσιν των μασσητήρων,μυών.)ΓΙόδας έχουσιν 
ή τε ίκτίς και ή γάτα βραχείς, μυώδεις καί πολύ ελαστικούς* 
όνυχας γαμψούς, όςεΐς. καί ισχυρούς*^άλλά τής ίκτίδος δεν είνε 
ανασταλτοί (Βλ. σελ. 108 β' έκδ. καί σελ. 199). Τύ στόμα, 
καί τών δύο τούτων ζώων ανοίγει πολύ (^) διά νά δύνανται νά 
είσάγωσι βάθέως τούς όδόντας είς το σώμα τοΰ θύματος καί yoc 
συγκρατωσι καλώς τήν λείαν, ώστε νά δύνανται καί εί; άπό- 
στασίν τινα νά μεταφέρωσιν αυτήν. Διά την μεταφοράν.τάύτην* 
άπαιτείται καί τράχηλος ίσχυρός, εχουσι δέ τοιουτον καί τά  
δύο ζώα. Οί οδόντες eive όμοιοι, πλήν βτι τών τής ίκτίδος 
είνέ πως οξύτεραι αί κορύφαί." Ό  οισοφάγος είνε ευρύς, ΐνκ 
διέρχωνται δι’ αύτοϋ «ί > συνήθως άμάσσητοι κατερχόμεναι 
τροφαί. Τύ εντερον βραχύ, ώς παρά τοις σαρκοφάγοις καθόλου* 
Τής ίκτίδος τά  πλατέα ώτα είνε τεκμηριον -οξείας- ακοής. 
Οί μύστακες τοΰ άνω χείλους χρησιμεύουσιν. .ώς όργανα αφής. 
Οί οφθαλμοί βλεπουσι καλώς καί έν σκότει, οχι·<:τελεί<ρ- 
βεβαίως (Βλ, σελ. 110 β' έκδ.). Στερείται κλειδύς καί ή 
ίκτίς ώς καί ή γάτα . Ή  ίκτίς πήδα δεξιώτερον τής γάτας, 
χρησιμεύει δ’ αύτ$ κατά το πήδημα ώς πηδάλιον ή μακρά 
(0 ,34  μ .) καί θυσανωτή ουρά. Καί αύτο το ταχύ'βάδισμά τής 
είνε συνέχεια-μικρών πηδημάτων. Ή  κάτω έπιφάνεια-τών 
δακτύλων * είνε τριχω τή καί διά τοΰτο ουδέ τά  όξυτάτην 
εχοντα τήν ακοήν ζώα άκούουσι το βάδισμα αύτής προσερμ 
χυμένης προς αύτά,·«. . . . . ; .. r

&  ν^Λ 4? .‘C ι. ·. * .V ί··ν·.:.* · χ , ·!
7

(I) Σχιδδ* γωνίαν, σχηματίζει ενίοτε άνοιγιμένηοή; Χ»τω
e» « r v > r ν^τ. ··. /  ·,

f
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ν Βκδίζει, ερπεί1, διολισθαίνει Si οπών καί σχισριων, άναρ- 
φιχΚτίκι, πήδοι.

Είνε πονηρά, προνοητική, θαρραλέα, αιμοδιψής* ωφελεί ίβ  
τον άνθρωπον, διότι καταστρέφει πλήθος μυών, άλλά καί 
β λ ά π τε ι, διότι καί πτηνά έντομοφάγα εξαφανίζει και λαγωούς* 
Το δέρμα αύτης χρησιμοποιείται εις κατασκευήν μηλωτών.

ΤκτΙς η κοινή (νυφίτσα) είνε πολύ μικροτέρα της άλλης, 
:φιόλις μεγαλειτέρα άρουραίου. Έ χ ε ι  λευκήν τήν κοιλίαν καί 
καστανόχρουν ή μάλλον χωματοχρουν το τρίχωμα. 'Όσω βο
ρειότερων ζΐ), τόσω περισσοτέρας λεύκάς κηλΐδας αποκτά τον 
χειμώνα, οτε το έδαφος καλύπτεται συνήθως ύπο χιονος.Έ χει 
λεπτόν καί λίαν έπίμηκες σώμα, πο'δας δέ βραχύτατους* οΰτω 
κατορθοϊ νά εισέρχεται είς φωλεάς άρουραίων, οις μέγαν όλε
θρόν επιφέρει. Εισέρχεται καί εις οικίας άνθρωπον.

Π Ε Ρ Ι  Τ Ρ Ο Χ Ο Υί
Ό Τρόχος (κοινώς άϋδος) θεωρειτοα ζώον συγγενές των 

ικτιδών, άλλά θά ίδωμεν OTt πολύ τούτων διαφέρει.
Το σώμα του τροχού είνε βαρύ και δυσκίνητον. Οί πόδες 

* βραχείς ισχυροί και μυώδεις έγγίζουσι το έ'δαφος κατά το βά- 
δισμ,α δι’ δλου του πέλματος. (Βλ. σελ. 200). Δεν δύναται 
λοιπον ούτε νά τρέχνί ταχέως, ως τρέχουσι τά  δακτυλόβάμονα 
^ω α, ούτε νά πηδ<£ ως η ίκτίς, ούτε νά έρπν) και νά διολι- 
σθαίννι διά σχισμών και οπών, ούτε ν’ άναρριχ&ται εις δένδρα. 
Επομένως δέν είνε δυνατόν νά τρέφεται έκ ζώων πολύ τα 
χέως κινούμενων και διά τούτο εινε ζώον παμφάγον, ως ή άρ
κτος, ποος νιν πολλάς ομοιότητας έχει (Βλ. σελ. 198 κ. εξ.) 
Τόυτο φαίνεται κα ί έκ τού φραγμού τών όδόντων, ών οί πλεΐ- 
στοι είνε δμοιοι προς τούς τών σαρκοφάγων, άλλύπάρχουσ ι 
καί άμβλυκόρυφοι κατάλληλοι μάλλον προς-λειοτρίβησιν φυτι
κών τροφών η προς σπαραγμόν σαρκός. Τρώγει λδιπον ό τρο
χός ρίζας φυτών χυμώδεις, κονδύλους, μύκητας, καρπούς,



*{o£t βεβαίως τούς έπί υψηλών δένδρων εύρισκορ,ενους,) /.άρ,πας 
-έντόρ,ων, γαιοσκώληκας*. κοχλίας, άροόραίους, καί διάφορα 
“σαυρώδη, ώς καί νεοσσούς πτηνών καί ρ.ικρούς λαγιρούς. Πολ- 
λάκις εις ζητησίν τής τροφές χρησιρ,εύουσιν αύτώ οί ρ.ακροί 
πλατείς καί αίχρ,ηροί όνυχες καί το ρυγχοειδές άκρον τών 
σιαγόνων, δι* ού ανασκαλεύει το διά φύλλων έστρωρ,ένον έδα- 

-φος τοΰ δάσους. Διά την τοιαύτην εργασίαν είνε απαραίτη
τος βραχύς καί εύρωστος (ρ,υώδης) τράχηλος (Πρβλ· σεΧ.. 154 

■6r Ικδ. καί σελ. 176— 177.)
'Αφοί] διά τής ευκινησίας καί τής, των ποδών ταχύτ'/ιτο; 

δέν δύναται νά διαφυγή ό τρόχος τούς εχθρούς του, είνε ζωον 
*δειλον καί κρύπτεται, κατ’ ανάγκην, την ήρ,έραν εις ασφαλές 
κρησφύγετον. Είνε λοιπόν νυκτόβιον ζωον.

Την φωλεάν του άποτελουρ,ένην έκ κεντρικού θα^άρ:ου και 
πολλών ρ,ακρών διαδρόρ,ων ορύσσει υπό τό έδαφος, σκάπτων 
διά των έρ,προσθίων ποδών καί ρίπτων τύ άνεσκαρ.ρ.ένον χώρ.α 
προς τά  οπίσω διά των οπισθίων ποδών.

Μήκος έχει το σώρ,α τοΰ Τρ. 0 ,7 5  τοΰ ρ.ετρου* η ούρα 
εινε βραχυτάτη, άφοΰ δέν πήδα καί δέν χρησιρ.οποιει αυτήν 

*ώς πηδάλιον κατά το πηδηρ,α. Τό τοίχωρ.α αύτοΰ άποτέλεΐ- 
τ*αι έκ βραχειών καί πως σκληρών τριχών έχουσών τό χρώρ,α 
τοΰ εδάφους κατά τά  νώτα. Κ ατά τούς πόδας καί την κοι* 
λίαν τό χρώρ,α είνε ρ.έλαν, κατά δέ την κεφαλήν διακρίνονται 
λωρίδες ρ,ελαναί καί λευκαί.

Τον χειρ,ώνα φωλεύει τό ζώον τοΰτο, προφυλάσσει δ’ αυτό 
άπό τοΰ εκ ψύςεως θανάτου όχι τό χονδροειδές τρίχωρ,α* αλλά 
πιμελη άφθονος περιβάλλουσα τό σώρ,α παρασκευασθεΐσα δέ 
κατά τό φθινόπωρον, βτε είνε όπως δήποτε άφθονώτεροι οί 
καρποί, έζ ύν τρέφεται κατά τό πλεΐστον ό τρο'χος.

Τό δέρρ,α τοΰ τρβχου δέν διαβρέχεται εύκόλως ύπό τοΰ 
ύδατος καί διά τοΰτο χρησιρ,οποιεΐται υπό των άνθρώπων ώς 
περικάλυρ,ρ;α κιβωτίων, άπό δέ των τριχιών αύτοΰ κα^άσκευά- 

-ζονται ψήκτραι καί χρωστήρες (πινν'έλα). ' " '
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Π Ε Ρ Ι  Ε Ν Υ Δ Ρ ΙΔ Ο Σ
(Μήκος Τοό σώματος περί τά 0 ,75  τοΟ μέτρου της ο&·

ρας περί τά 0 ,35).
ΐ' :;χ

"Ολοι γνωρίζομεν πόσον άγαπδΐ νά τρώγν] ιχθύς η γ ά τα .. 
'Υπάρχει εν. δλλο ζώον* το όποιον και κατ’ άλλα πολλά 
ομοιάζει προς την γάταν 'καί κατά την προς την ίχθοφαγίαν 
αγάπην. Τό ζφον τούτο ονομάζεται ένυδρης, κοινώς δέ βίδρα. 
η καί σκυλοπόταμο. Ή  ένυδρίς δεν αναμένει ώς ή γάτα  νά 
ρίψώσιν άνθρωποι προς αύτην όστα η βράγχια ιχθύων διά νά 
φάγν], άλλ’ εισέρχεται μόνη είς λίμνας καί ποταμούς καί θη— 
ρεύει ίχθύς. Δύναται δέ νά παραμένν) έν τω ύδατι χωρίς 
νά καταβαίνρ ή θερμοκρασία του σώματος αυτής είς βαθμον- 
επικίνδυνον διά την ζωήν της, διότι άπο αδένων της έπιδερ- 
μίδος' έκκρίνεται λιπαρά τις ύλη, δι’ 'Τις επιχρίονται αί τρίχες, 
ώς το πτέρωμα της νησσης (σελ. 242) καί διότι πρόσκεινται, 
πυκνώς είς το έριώδες τρίχωμα ,άλλαι μακρότεραι καί σκληρό- 
τεραι τρίχες καί έγκλείουσιν έν το?ς μεταξύ διαστημασιν άέρα. 
έμποδίζοντα την μετά του σώματος επαφήν του ΰδατος (Βλ. 
σελ. 881 .388) έξ αίτιας τούτου.του άέρος εκτοπίζεται περισ
σότερον ύδωρ καί γίνεται έλαφρότερον το σώμα, επιπλέει, 
επομένως εύκολώτερον, επειδή δέ καί έπικεχρισμένον διά. 
λιπαρές ουσίας είνε το τρίχωμα, γίνεται ολισθηρόν καί δεν 
φέρει έμπόδιον διά της είς το ύδωρ προστριβής, είς την προς 
τά  πρόσω κίνησιν του σώματος.' Είς τούτο συντελεί καί της

. . J
κεφαλής καί καθόλου τοϋ σώματος το σχήμα, διότι ή κεφαλή 
καί το έμπροσθεν καθόλου τρ.ημα του σώματος είνε λεπτό- 
τερον του λοιπού, ώς είνε καί το έμπροσθεν μέρος του πλοίου· 
λεπτότερον του μεσαίου, διά νά μη εύρίσκν] πολλην άντίστασιν 
είς τύ ύδωρ. Την κινητηριον έν τούτοις δύναμιν κατά το ,κολύμ- 
βημα τνίς ένυδρίδος άποτελουσιν οί ^βραχείς καί δακτύλους,.

/



— 429 —

συνδεδεμένους διά δέρματος φέροντες πόδές* ώς πηδάλιου δέ 
■χρησιμεύει η μακρά ουρά. Τά ώτα κλείονται στεγανώς διά 
τές κόγχης, ώστε ούτε ύδωρ είσέρχεται, οΰτε κώλυμα φέρουσιν 
είς την κίνησιν διά τές εις το ύδωρ προστριβές αί κόγχαι έξέ- 
χουσαι. Τό στόμα ωσαύτως κλείεται διά μυωδών χειλέων, ώς 
και αι έπιμΥικεις σχισμαί των ρωθώνων.

Ούτω πεπροικισμένη ή ένυδρίς κινείται δεξιώτατα καί 
τάχιστα εν τώ ύδατι ζητούσα λείαν καί ευρίσκει τοιαύτην, 

'διότι και οοασιν όξείαν έχει καί άφην (είς τούς μύστακας τοΟ 
'άνω χείλους) καί οδόντων φραγμόν έπιτηδειότατον είς σύλληψιν.

Κατοικεί είς φυσικάς όπάς βράχων πλησίον οχθών λίμνης 
η ποταμού, υπό ρίζας λευκών καί ιτεών. Περί τά  τέλη του 
χειμώνος, άφου έπιστρώσν] η θηλεια διά θρυμμάτων ξύλου καί 
διά φρυγάνων την φωλεάν της, γενν^ 3—*4 μικρά, τά  οποία 

' περιποιείται επί δύο περίπου {/.ένας. ΓΗ φωλεά άναδίδει 
' όσμην δυσάρεστον λειψάνων ιχθύων* διά ταύτην ' την βαρείαν 
•όσμην Γσως άλλάσσει συχνά κατοικίαν. Α λ λ ά  πάντως κατοικεί 
πλησίον ύδάτων, διότι δυσκόλως κινούμενη επί του έδάφους, 
δέν θέλει νά υποβάλλεται είς μάκρους δρόμους πρός ζητησιν 
τές τροφές, ·ην προτιμά* διότι πρός τοίς βατράχοις, τοίς 
καρκίνοις καί τοίς ίχθύσιν, οδς υπεραγαπ^, τρώγει· καί νηκτικά 
πτηνά καί φυτικάς ουσίας Ιν άνάγκτι.

θηρεύεται διά σφαιριδίων κυνηγετικοί» όπλου καί διά 
κυνών, καθ’ ών αμύνεται δάκνουσα ίσχυρώς. Θηρεύεται πρός 
πρόληψιν των ζημιών, άς έπιφέρει είς φά ιχθυοτροφεία καί 
χάριν τές δοράς. Είδών τινών η δορά εΓνε πλουσιωτέρα καί 

^χρησψοποιείται ώς μηλωτη* άλλων αί τ  ίχες είς (/.όνην τάιν 
πιλοποιίαν χρησιμοποιούνται.

Π Ε Ρ Ι  Β Α Τ Ρ Α Χ Ο Υ
ιάζοντες έν ώρ^ θέρους η φθινοπώρου είς τέλμα έ  καί 
εκον, ένθα παραμένουσιν ύδατα στάσιμα, βλέπομεν
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βατράχους σπέύδοντ'ας από του περί το ύδωρ ξηρού εδάφους - 
προς τό ΰδωρ. Τ ί έκαρ,νον εις την ξηράν ; Πώς δεν εΐδοριεν 
κύτους πριν άρχίσωσι νά κινώνται ; Πώς εκείνοι άντεληφθησαν- 

-της παρουσίας ηριών ; Διά τί εφυγον καί διά τίνων οργάνων 
έκινηθησαν ; Πώς,ζώσιν είς τό ύδωρ ; Τοιαΰτα ζητήματα έρ
χονται είς τον νουν του ανθρώπου, ο όποιος καί κατά τον περί
πατόν του δεν καταδικάζει είς απραξίαν τον νουν του, α λλά . 
φροντίζει καί τότε νά ριανθάνν).

’Ά ς συλλάβωριεν λοιπόν εηα βάτραχον διά’ νά έξετάσωριεν* 
.αυτόν έκ τόΰ πλησίον. Μετά τό ρ,άθηρια θά τον άφησωρ,εν ε
λεύθερον πάλιν, άν βεβαιωθώρ,εν οτι δεν εινε βλαβερόν ζώον*· 
άν εινε βλαβερόν, δεν θά βασανίσωριεν αυτόν βέβαια, αλλά, 
καί δεν θά έπιτρέψωριεν είς αυτόν νά εξακολούθηση τό βλαβε
ρόν εργον του.’Εντός της ύελίνης αυτής λεκάνης κεκαλυριριένης; 
•διά δίσκου ύελίνΟυ, φέροντος . βάρος τ ι, περιέχεται όδωρ, ως. 
.βλέπετε,· καί. όάπό πρώ’ίας συνειληριριένο ς Β. . , ν.;.ι,,

Πόσον, [Α'ηκος περίπου έχει . τό σώρια του βατράχου 
.(Δέκά’ περίπο.υ εκατοστών, του.ρι,έτρου). Τό(σώρια τοΰ είνε-. 
πεπλατυσριέ;νον.. (πλακουδωτΌ,); βραχύ καί άχαρι. Ή  κεφαλνΐ·.

,φαίνεται ότι συνέχεται ρ,ετά του, σώρ,ατος χωρίς νά ριεσαλαβη. 
-τράχηλος·.,·.Τό - χρώρ.α· εινε πρασινωπόν καθ’ όλου, ά λλα ' φ,έρει.. 
λωρίδας κιτρινωπού η άνρικτου πρασίνου χρώριατος καί κηλΐ— 
:δας ριελανάς. Δέν ευρίσκετε όρ.οιότητα του χρώρ-ατος τών νώ
των το.υ Β . -προς, τό χρώρια της χλόης, η.·οποία ως επί τό.. 
πλεΐστον φύεται περί τά  υδατα καί προς τό χρώρια τών ενυ- 
δρ.οβ.ίων φυτών,;; Έξ-ηγεΐται ηδη διά ...τί δεν διεκρίναριεν τούς 

■ Β. πριν κινηθώσι. Πολλάκις δ ’ οί ΒΛ ώς-,έάν έγνώριζον- την· 
ομοιότητα ταύτην, άν δεν προλάβωοι νά πέσωσιν είς. τό ΰδωρ,. 
ρ-ένουσιν ακίνητοι επί της χλόης καί υποκρίνονται ότι εινε·.
νεκροί, διά ν’ άπόφύγωσι ίτόν -κίνδυνόν.1 )

' ‘  ,  *  ν · ^ . ι ί . λ  Λ .'· ν ^  -ν W '
Ωρ.ιλησαρ,εν περί του γρωριατος του βατράχου. "Οταν

'λεγώριεν·. ό τ ι,1 :ό·.κόραξ. εινε 'μελανός, τόΰτό , τό  ,πρύβατΟν εινε.
λευκόν κ. ,τ,'λ". έννοοΰριέν τό χρώρια του'πτερ.ώρια.τος. η ,του
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τριχώματος. Όμιλοΰντες περί του χρώματος του Β. τρίχωμα 
η πτέρωμα έχομεν υπ’ οψει; . . . .  Το σώμα του Β. ειν&. 
όντως γυμνόν. Ά ς  σκεφθώμ,εν πο?α άποτελέσματα δύνα- 
ται νά εχ,γι διά το ζωον η γυμνότης αυτή. Τδ ύδωρ εινε άγω· 
νδς της θερμότητος καλλίτερος παρά τον άέοα και διά τούτο 
ζωον έμβεβαπτισμένον έν τφ  ΰδατι αποβάλλει μέρος τ^ς θερ
μότατος του σώματος εύκολώτερον η άν εινε έν τώ  άέρι. Ά π δ  
τ*?5ς βλάβης, ητις ήθελε προκύψει εις τδ ζωον έκ τούτου, κατ* 
άλλον τρόπον προφυλάσσεται η νήσσα (σελ. 242) καί κατ’ 
άλλον η φώκη (βλ. τδ περί ταύτης μάθημα σελ. 389). 'Ο* 
βάτραχος ούτε πτέρωμα άδιάβροχον έχει ούτε πιμελης στρώμα 
περιβάλλει τό σώμά του, καί διά τούτο, όταν εύρίσκεται έντδς.. 
ψυχροΰ ύδατος ε?νε φυσικδ* ν’άποβάλλν) θερμότητα, ώς θ’ άπ.έ- 
βαλλε θερμότητα καί άνθρώπου η προβάτου σώμα ευρισκόμενον 
έντδς ύδατος ψυχροί». Ά ν  τδ ποσδν τ$5ς θερμότητος τδ ούτως, 
άποβαλλόμινον άπδ του σώματος τοΟ άνθρώπου ή. του προβά
του εΖνε μέγα, η ζωη αυτών κινδυνεύει; ,-Είνε γνωατδν ο,τι του 
άνθρώπου, των θηλαστικών καί τών πτηνών τδ σώμα -έχει, 
ώρισμένην θερμοκρασίαν, άν δ’,αύτη άναβγ η καταβνί βαθμούς, 
τινας επέρχεται ό θάνατος. ’Λλλ’ ύπάρχσυσι ζώα, τών οποίων 
η ζωη δέν εινε έζηρτημένη έξ..ώρισμένου βαθμοί θερμοκρα · 
σίας του σώμ-ατός των. Τούτων η θερμοκρασία νάναβίάνει καί . 
καταβαίνει, όταν άναβαίννι καί καταβαίνγ}, ή ( του ( άέρος η,
του ύδατος η του έδάφους, ένθα εύρίσκεται έκάστοτε .τδ ..σώμ,α 
του ζώου.

Γνωρίζομεν βτι 1)^η θερμότης του σώμ.ατος του ζφου» 
προέρχεται έκ τ%  καύσεως τής γινομάνης έντδς τοΟ σώμ,ατΟς 
αύτου. Ή  ενωσις τοϋ έν τφ  άέρι η έν τώ ΰδατι οξυγόνου μετά 
στοιχείων του αΐαατος ε7νε ή καΰσις, περί %ς ό λόγος καί έξ ^ς 
η θερμότης(Βλ.σ.316)· 2) οσω ταχύτερον καί άφθονώτεοον ανα
πνέει τδ ζώον,τόσω περισσότερον όξυγόνον φέρεται είς τδ αίμα* 
3) βσω ταχύτερα κυκλοφορεί τδ αίμα, τόσφ δραστηριωτέρά,
ζωηρότερα, εινε ή καύσις. ,Συμπεραίνομεν λοιπδν οτι άν παρά.

0 ' ,  * . " * *
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τινι ζώω η κυκλοφορία γίνεται βραδέως *̂ άτελώς* άν δεν εΤνε 
•διγιρημένη η καρδία ως παρά τώ άνθρώπω, και ώς έκ τούτου 
αναμιγνύεται άρτηριακόν καί φλεβικόν αΐμα καί επομένως 
ουδέποτε εινε καθαρόν ανθρακικού οξέος τό αρτηριακόν αίμα' 
άν η άναπνοη γίνεται βραδέως, τό ζωον τούτο δεν έ'γει θερμο
κρασίαν ώρισμένην, θερμοκρασίαν ιδίαν, άλλα την του περιβάλ
λοντος. Του ζώου τούτου δεν εινε πάντοτε πληρης καί τελεία 
η ζωό. Ούτε τρώγει πολύ καί τακτικά , ούτε κινείται πολύ, 
ούτε της κιτησεως τά  όργανα μεταχειρίζεται πολύ’ ίσως δέ 
δέν εΤνε καί πολύ δεξιά τά  ό'ργανα ταυτα.Τό ζφον τούτο θάρέ- 
σκεται πάντως νάδραν/j, νά μέν*/) άκίνητον θά διάγη βίον 
■κατά τό μάλλον καί */;ττον όμοιάζοντα προς φωλείαν, μάλιστα 
~οταν του περιβάλλοντος η θερμοκρασία εΤνε χαμηλη ' θά εινε δέ 
πως ζωηροτέρα καί πληρεστέρα η ζωη, όταν καί η του 

περιβάλλοντος θερμοκρασία εινε ύψηλη. Τότε άναπνέει βαθύ- 
τέρον, καί άέρα άφθονώτερον* τότε τό αίμα κυκλοφορεί τ α χ ύ 
τερα, καί τό ζωον αισθάνεται έπιτακτικωτέραν την ανάγκην 

προσληψεως τροφές* η πέψις γίνεται εν βραχυτέρω χρόνω καί 
τά  κινήσεις μετ’ όλιγωτέρας νωθρότητος. Τά αντίθετα φαινό
μ ενα  παρουσιάζει η ζωη του τοιούτου ζφου, όταν καταβαίνή ή 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος* άν μάλιστα καταβγ αύτη 
■πολύ, τό ζωον φωλεύει (Βλ. σελ. 313). Ό  Β. εινε εν των 
τοιούτων ζώων καί διά τούτο τον χειμώνα ούτε φαίνεται ούτε
άκούεται. Φωλεύει είς την ίλύν του τέλματος και έξεγείρεται 
του λήθαργου κατά τό έαρ. ’Αλλά, θά έρωτησνΐ τις Γσως έξ 
υμών, άφοϋ η θερμότης ε7νε τόσον ευεργετική δι’ αυτόν, διά 
τ ί  δέν μένει είς την ξηράν, βπου περιβάλλεται διά του άέρος, 
άλλά βυθίζεται είς τό ύδωρ, τό οποίον εΤνε σώμα εύθερμαγω- 
'γότερον του άέρος καί συντελεί είς την ταχυτέραν άποβολην 
της θερμότητας του σώματος; =Δ ιατρίβω ν ο βάτραχος εντός 
του ΰδατος δέν φοβείται νάποβάλ*/) θερμότητα* α π ’ εναντίας, 
•άν τό ύδωρ θερμαίνεται υπό τών ηλιακών άκτίνων είς τά 
-ανώτερα στρώματα τουλάχιστον, εινε ευχάριστος τώ Β. η εκεί
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-διαμονή. Ε?νε 5s καί αναγκαία αύτη διά τον εξής λόγον. Του 
Β. τδ σώμα *ε7νε, ώς εΓπομεν και ώς βλέπετε, γυμνόν. (Πρβλ. 
ιτελ. 359 έντέλει.) Διά την γυμνότητα ταύτην γίνεται 
ταχέως ή έξάτμισις τών έπί τής επιφάνειας ύγρδν, και ταχέως 
ήθελε στεγνώσει και ξηρανθή τδ δέρμα, άν έπί μακρόν' έξετί- 
θετο ό Β. εις αέρα θερμόν καί ξηρόν. Κατά τής ταχείας 
έξατμίσεως και επομένως κατά τής άποξηράνσεως Ιν μέσον 
προφυλαχτικόν έχει δ Β. την γλοιώδη ουσίαν την άπό τοΟ 
δέρματος αύτου έκκρινομένην,ής την ΰπαρξιν γνωρίζομεν ψαύον- 
τες του Β. διά των δακτύλων. 'Αλλά τδ μέσον τούτο είνε 
άσθενές καί διά τούτο, άν παραμείνν) είς ξηράν καί θερμόν αέρα 
ο Β. καί έπ’ δλίγας ώρας, επέρχεται ό θάνατος' άν δε περιτυ- 
λίξωμεν είς διάβροχον ΰφασαα τδ σώμα —  δ'χι καί την 
κεφαλήν— βατράχου έκτεθέντος έπί τινας ώρας είς ξηρόν καί 
θερμόν άέρα, καί ζυγίσωμεν αύτόν πρδ του περιτυλίγματος 
•και μετά τούτο, εΐνε βαρύτερος μετά τδ περιτύλιγμα, ώς 
«Ινε βαρύτερον τεμάχιον υφάσματος : δταν βραχή. Τούτο 
δεικνύει δτι διά του δέρματος άπερρόφησεν ύδωρ. Διά των 
πόρων τούτων, δι’ ών άποοροφάται τδ ύδωρ, γίνεται καί' 
άναπνοή τού έν τω ύδατι διαλελυμένου άέρος* ώστε 6 Β. 
αναπνέει άτμοσφαιρικδν άέρα διά του στόματος καί των 
πνευμόνων καί διαλελυμένον έν τω  ύδατι άέρα διά των δερμα
τικών πόρων. Κατά δύο ωσαύτως τρόπους άναπνέει καί ό 
δελφίν καί διά τούτο αποθνήσκει έξ άσφυξίας είτε όταν 
παραμείνν» επί μακρδν εντός τοΟ ύδατος, είτε δταν ριφθή είς 
την ξηράν καί μείνν» εκεί έπι μακρόν.' (Βλ. σελ. 393 .)

Μαντεύετε ήδη δτι ό Β. θάρέσκεται είς υγρόν καί θερμόν 
περιβάλλον, είτε άήρ είτε ύδωρ εΤνε τούτο, πολύ δ’ ευχά
ριστος διαμονή δι’ αύτόν εινε τά  ανώτερα στρώματα των 
πτασίμων ύδάτων, τά  όποια θερμαίνει ό ήλιος. Έν τφ  ύδατι 
κινείται διά των ποδων. Οί δύο οπίσθιοι εΐνε πολύ μακρό- 
τεροι των δύο έμπροσθίιον,μακρότεροι δέ καί του ολόυ σώματος. 
ΠοΓον άλλο ζωον γνωρίζομεν δτι έχει πολύ μακροτέρους τούς 
‘Υ ποδείγμ α τα  δ εδα ό κ α λ ΐα ς  Γ . ΠΑ ΙΙΛ ΣΏ Τ11ΡΙ9Υ  28
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οπίσθιους πόδας των Ιμπροσθίων;... Καί πώς συνήθης κινείται 
ο λα γω ς;... Ουτω καί ό Β. επ ί τ^ς ξηρόΐς κινείται πηδών 
πηδήματα δεκαπλάσια χ,αί δεκαπεντα.τλάσια του [λύκους του 
σώματός του. Κατορθοΐ τούτο, διότι δεν είνε, μόνον μακροί,„ 
άλλ’ είνε καί λίαν μυώδεις οί οπίσθιοι πόδες. (Ί)

Πόσον μυώδεις είναι οί οπίσθιοι πόδες διακρίνομεν καλώς 
άν από νεκροί» βατράχου άφαιρέσωμεν τό δέρμα των ποδών 
τούτων. ( Ό  Δ. δεικνύει πόδα γυμνόν Β. *Η άπεκδορά γίνεται 
ευκόλως, άλλ’ όχι βέβαια ενώπιον τών μαθητών, άν κράτη— 
σωμεν καλώς τον μέγαν δάκτυλον καί άνασύρωμεν αυτόν προς 
τά  άνων τό δέρμα παρακολουθεί). Τούτους τους μάκρους καί 
μυώδεις πόδας συνάγει προς τό σώμα του ό Β. συμπλησιάζει 
δηλ την κνημην προς τόγ. μηρόν καί τον μηρόν προς την κοι
λίαν, (ό'πώς. οί ξυλουργοί τά  δέκα τεμάχια του ξυλίνου μέτρου, 
οταν εχωσιν αυτό έν τφ  θυλακίω των,) καί αιφνιδίως καί μεθ’ 
όρμ'ης ,άπομακρύνων ,άπ’ άλληλων τος μέρη ταΰτα ωθεί τό σώμα. 
όλον. προς τά  εμπρός καί. ,επάνω. Οί εμπρόσθιοι πόδες κατά 
την, επί. του εδάφους πΐώ σιν προλαμβάνουσι την βλάβην ευ
παθέστερων οργάνων. Καθ’ ό'μοιον, τρόπον κινείται ό Β. καί έν.' 
τώ  υδατι,· άλλ’-έκεΐ άντί στερεού εδάφους στηρίζονται τά  άκρα.

.  . .  .  I · ·  ·  ·  I ρ · , · ι  ι ' ι  ‘ ) , mt t i
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( 0  Σ(ημ. Άφου διά τών οπισθίων ποδών σχεδόν μο'νων γίνεται ή 

κίνησις του σώματος τοΰ Β· πρέπει νχ ίχωσιν ούτοι πολλούς χαΐ; 
ισχυρούς μυς* ο ί δέ μύες είνε ανάγκη νά εύρίσκωσιν επιφάνειαν έκτετα- 
μενην στερεού σώματος (οστού) δια να προσφύωνται επ’ αυτής (Βλ·. 
σελ. 135 και 154 β' έκδ.) Κατ' ανάγκην λοιπόν τά οστά τών οπισθίων- 
ποδών του Β. ’έπρεπε νά είναι η πολύ |*ακρά η πολύ πλατέα. Φα'νεται. 
δνδτι παρά τώ Β· χαΐ κατ' άλλον τρόπον εδόθη εις τους οπισθίους 
πέδχς στήριγμα. Ό τελευταίος σπόνδυλος τής στήλης, ίνώ αΰτη «ινε 
βραχυτάτη, έλαβε σχήμα ράβδου έπιμήκους, ϊσης περίπου κατά τά 
μήκος πρδς δλην την υπόλοιπον στήλην. Σχεδόν παραλλήλως πρός, 

V ταύτην την ράβδον φέρονται εκατέρωθεν δύο οστά τής λεκάνης. Τά τρί& 
ταυτα ραβδοειδή, δστα συνδέονται ε;ς τά δύο ά*ρα και παρέχουσ -̂
ισχυρόν στήριγμα εις τους οπισθίους πόδο̂ ς. . 4

;  * ·
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τών ποδών έτη νδατός. Δέν ωθεί· στερεόν σω μ χγτηνγήν, άλλ’ 
υγρόν στοιχείον. Διά τούτο οί πέντε δάκτυλοι έκατέρου των 
οπισθίων ποδών συνδέονται πρός άλλήλους διά πτυχές δέρμα» 
τος, ώς ο: δάκτυλοι τ^ς νησσ'ης.- Των εμπρόσθιων ποδών όί 
δάκτυλοι (4) δέν συνδέονται, διότι δεν χρησιμεύουσιν ουτοι 
είς τό κολύμβημα.

Μεθ’ οσα είπομεν εοχεται είς τον νούν ημών η έρώτησις: 
Διά τ ί λοιπόν δέν μένει διαρκώς είς~ τό ύδωρ ό Β. καί διά τ ι  
εξέρχεται είς την ξηράν; Τί κάμνει έκεϊ; . '

Ό  Β. έζέρχεται είς την ξηράν ί'σως κα ι διά ν’ αναπαύεται 
ώς η φώκη (βλ. σελ. 390) άλλα κυρίως διά νά ζητνί τροφήν. Ό  
Β. τρώγει μικρούς ίχθυς, ωά καί σχαδόνας ένυδροβίους έντοΓ-  
μων (σελ. 352), λείμακας (γυμνοσαλιάγκους) κοχλίας,· σκώ- 
ληκας, άράχνας, έντομα. Τούτων εί'δη τινά εύρίσκονται έν τς* 
ζδχτι, άλλά τά  περισσότερα ζώσιν είς την ξηράν καί έκεϊ πρέ4 
πει νά ζητ?ι τοιχυτα. Τό άπό ζώ(Μ ς λείας τρεφόμενον ζωόν 
ειποαεν οτι πρέπει νά έχνι οξείας αίσθάσεις (σελί 131 β' 
έκδ). Ό  Β. έχει μεγάλους οφθαλμούς. Π αρατηρήσατε-δτι 
εΤνε μελανοί καί περιβάλλει αυτούς λωρίς κίτρινη κυκλικώς: 
Κεΐνται επί προεξοχές τίνος τ·^ς '  κεφαλ*7ίς διά νά ειν£ 
δυνατόν νά στρέφωνται προς διαφο'ρου; διευθύνσεις εύκο- 
λώτερον. Ή  τοιαύτη επί προεξοχές τοποθετησις των οφθαλ
μών εΤνε αναγκαία, αφού δέν ύπάρχει σχεδόν τράχηλος καί δέν 
εινε εύστροφος ά κεφαλή. (Πρβλ. τά  περί οφθαλμών τού άστα- 
κού). Ά λλά διά την τοιαύτην θέσιν ακριβώς καθίσταται καί 
ευπρόσβλητος ό οφθαλμός. Καλύπτεται λοιπόν όχι μόνον διά 
βλεφάρου, άλλά καί διά μηνοειδούς 7ΐ τύ χ η ς  · έκ των κάτω 
πρός τά  άνω άνελκομένης (βλ. σελ. 27) καί, τό σπουδαιότε·^ 
ρον, ελκεται πρός τά  ο πίσω τού Β. καί εισέρχεται ούτως εί** 
πεΤν υπό την εξοχήν εκείνην. (Ελαφρώς έγγίζει διά πτερού- 
όρνιθος ό Δ. τόν όφθαλμόν τού Β. ί'να παρατηρησωσι τό φαινό- 
μενον οί μαθητα ί).Ά λλ’εΙνε περίιργον οτι ό Β. δέν βλέπει παρά 
μόνα τά  κινούμενα άντικείμενα, καί ένω απαθής καί άδιάφορος
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Ϋσταται προ ρ.υίας άκινητούσης, έφορρ,α κατ’ αύτης άν κινηθγ. 
Καί άνθρωπος δ’, όταν πλησιάσνι εις κήπου δεξαρ,ενήν, ένθα βά
τραχοι κοάζουσι, καταπαύουσιν άρεσως αί· φωναί και οί πλεϊ- 
στοι, άν όχι πάντες, οί βάτραχοι καταδύονται είς το όδωρ. 
νΑν ό άνθρωπος παραρ,ένν] ακίνητος, εως ού άνέλθωσιν είς την 
επιφάνειαν πάλιν, άρχίζει έκ νέου τό άσρ.α αυτών, καί πάλιν 
καταπαύει, όταν, ό θεατής κινηθή. "Οτι οί Β. εχουτιν ακοήν 
όξεϊαν άποδεικνύεται έκ της φυγ·ης, είς ήν τρέπονται ευθύς ώς 
άκουσθνί ό ελάχιστος κρότος. Όπισθεν των όφθαλρ.ών του Β. 
παρατηρεΐταικηλις κυκλική χρώρ,ατος σκοτεινού κίτρινου. Είνε 
τά ,ώ τα  του ζώου' είνε τό τύρ,πανον του ώτός. Της γεύσεως 
JTlOavov ή αίσθησις νά έδρεύτι είς έξογκώρ,άτα των νεύρων εύ- 
ρισκόρ,ενα είς τήν γλώσσαν καί τήν εσωτερικήν επιφάνειαν τΐίς 
κοιλότητος του στόρ,ατος. Ή  όσφρησις εδρεύει πιθανώς είς τούς 
ρώθωνας, οί όποιοι κλείονται, όταν θέλγι τό ζώον. (Πρβλ. περί 
φαλαίνης σελ. 401 .) 'Ως άφ·ης όργανον είνε το δέρρ.α.

“Αν ό Β. διά τίνος ή καί διά πλειόνων τ-ης ρ.ι£ς αισθή
σεων άνεκάλυψέ τ ι  θΰρ,α, πώς συλλαρ-βάνει αυτό ;... “Αν τό 
θήραρ.ά του κινίίται εν τφ  υδατι, ό Β. κολυρ,βα προς αύτό 
καί συλλαρ,βάνει διά τών όδόντων, όχι προς ρ,άσσησιν αλλά 
προς συγκοάτησιν τνίς λείας χρησιρ,ευόντων. "Αν εινε κοχλίας 
-ή τ ι τοιουτο, τό πράγρ,α είνε εύκολώτερον* δι’ ενός πηδή- 
ρ-ατος φθάνει πλησίον του θύρ.ατός του ό βάτραχος* άλλ’ άν 
είνε πτερυγοφόρον έ'ντορ.ον; Τότε ό Β. ανοίγει τό στόρ,α, τό 
εύρύτατον καί βαθύτατα έσχισρ-ένον (βλ. σελ. 207 έν τέλει) 
και ρίπτει εξω τήν γλώσσαν, ής τό πρόσθιον ρ,έρος είνε προσ- 
κεκολληρ-ένον είς τό έδαφος της στορ.ατικης κοιλότητος, ελεύ
θερον δέ τό οπίσθιον. (Ό  Διδ. εύκόλως δύναται. νά δείξη τό 
πραγρ,α τοΐς ρ,αθηταϊς καί επί άοτίως είς οίνόπνευρ.α έρβα- 
πτισθέντος Β. καί Ιπ ί ζώντος. Τήν φαινορ-ένην παράδοξον αλη
θώς γλώσσαν του Β. πρέπει νά ιδωοΊν οί ρ,αθηταί). Ή  γλώσσα 
είνε δισχιδής όπισθεν καί λ ίαν έκτατή . Έ π ’αύτης προσκολλα- 
τα ι τό εντορ,ον καί είσάγεται είς τό στόρ.α. Πολλάκις δ* ό Β.
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είσπνέων ίσχυρώς 'άέρα σχηρκτίζει ρεδρα άέρος πρδς'τδ στόρκ 
του* ρεΰρα, τδ δποΤ*>ν παρασύρει πρδς τδ στόρα του καί τά  
όλίγον άπωτέρω η πρδς τά  πλάγια του στόρατος περιιπτάρενα 
ένάορα. Ό  οισοφάγος είνε * βραχύς καί ό στόράχός όροιάζει 
πρδς χέρας. Άφοΰ τρώγει ο Β. σάρχας, δηλ. τρεφην περιέχου- 
σαν έν μικρφ δγκψ πολλά θρεπτικά στοιχεία, (Βλ. τέλος σβλν 
130 V  έκδ.) δέν έχει άνάγκην όγκώδους στομάχου, οίος είνε 
ό τών φυτοφάγων, ·ύτε λίαν μυώδους, ώς έινε ό 'στόμαχος των 
κοκκοφάγων πτηνών (βλ. σελ. 245).

*Αν παρατηρησωμεν έπί τινα λεπτά  τδν αιχμάλωτον ιδρών 
Β. βλέπόρεν ότι είς τά  πλάγια του λαιμού κατά κανονικά δια- 
λείρρατα έξογκοΟται καί πάλιν συστέλλεται (φουσκώνει καί 
ξεφουσκώνει.) το' δέρμα. Κατά τοί/τον τδν τρόπον άναπνέεϊ ό 
Β. Ε π ειδή  δέν έχεί πλευράς, ή αναπνοή δεν γίνεται παρά τδ> 
Β. ώς παρά τώ άνθρώπφ διά της διαδοχικές διαστολές κάΐ 
συστολές τές θωρακικης κοιλότητος, άλλά κα τα π ίνει δ 6 . 
τδν άέρα. Εις την στοματικήν κοιλότητά εισέρχεται ό άηρ διά 
τών ρωθώνων (έπί νεκρόΰ Β. δεικνύει" δ Διδ. 'είσάγων τρίχα 
ούρ£ς ίππου είς τούς ρώθώνας τοΰ Β. οτι συγκοινωνοΟσιν οί£ 
τοι ρετά τές κοιλότητος τοΰ στόματος') καί άπδ ταύτης κα-2 
ταπίνεται διά κινησεως σχεδδν δροίας προς την δι* *Τ)ς καταπί- 
νορεν ύδωρ. Φαίνεται δέ τότε παχύτεοον τδ σώμα τοΰ Β. κΛτά 
τά  όπισθεν τών έρπροσθίων ποδών ρ.έρη, ένθα οί ιίνεύμονες. 
Την τοιαύτην άτελέ άναπνοην συρπληροι η διά του δέρματος. 
Είνε δέ περίεργον ότι ό Β δέν είχε πνεύρονας καί 0τε ^το μι* 
κρδς την ηλικίαν. Τά έκ τών φών της θηλείας Β. έκκολα- 
πτόρενα ζώα, οί γ ι/ρ ΐνο ί (Δεικνύεται είκύν γυρίνου, άν όχι 
πράγματικδς γυρίνος.) έχουσι σχέμα ίχθύος, ουράν ρακράν, 
βράγχια εξωτερικά κατά τδν τράχηλον, στερούνται ποδών καί 
πνευρόνων ’Αναπτυσσόμενα ύφίστανται σειράν μεταμορφώσεων. 
Γεννώνται εσωτερικά βράγχια, . τά~ όποια καλύπτονται καί 
προστατεύονται υπό δέρρατος καί άφανίζονται κατά ρικρδν τά  
έξωτεριχά. Τδ ύδωρ διά τοΰ στόρατος είσερχομενον διέργετάι

— 437 —

ι



πλησίον -.των εσωτερικών βράγχιων καί . εξέρχεται , δι’ οπής 
προς τ '  αριστερά, κείμενης. Βραδυτερον εξαφανίζονται καί τ,ά 
έσωτερικά βράγχ.ια,. αναπτυχθέντων π,νευμ,δνων ®ν_τφ. ^ετρ?ξύ. 
ΙΙλην τ η ; ουσιώδους ταύτης. μεταβολής έπερχονται,^αί άλλαι. 
'Αναφαίνονται πόδες, οί οπίσθιοι πρώτον, .καί μετά μάα,ν άλ- 
"λαγην δέρμ,ατος οί εμπρόσθιοι, Ό  σκελετός γίνεται ,όσημέραι 
■στερεώτερο,ς,,καί η ουρά αποβάλλεται. Το. .στόμα παρά τώ  γυ- 
ρζνω ητ,ο μικρά όπη φέρουσα ^κεράτινους, οδοντίσκους, δι’ ών 
έλειοτρίβει φυτικάς ούσίας, · μεθ’ ών κατέπ,ινε καί μικροσκο- 
πικά'ζωύφ.ια*παρά τω.βατράχω το στόμα, ε,ύρ.ύνεται,οί κεράτινοι 
ό^οντίσκ^Λ άντικαθιστων.ται, τ.ό εντερον, το μακρόν τοΰ φυτό- 
φάγου γυρίνου έντερον, βραχύνεται, λαμ.βάνει δηλ,.τ.ό πρρση- 
κον σαρκοφάγε ζωω μήκος. ι(Βλ,...σ.ελ, 322 .) Σχηματίζεται 
.καί γλώσσα.,επιτήδεια είς σύλληψιν εντόμων. Βλέπετε λοιπόν 
οτι ύφίστανται καί οί Β. μεταμορφώσεις ως τά  έντομα. 
•Οί γυρίνοι, οί. ,μ,ικροί δη λ , . Β. εκκολάπτονται έξ φών, τά  
4πόια γέννα η θηλεια τ.οΰ Β. κατά τον ’Απρίλιον καί κατα-* » * · . ι . . ν' - I
θέτει είς τον .πυθμένα τοΰ υδατος, συνήθως μ,εταξύ τών υδρο
βίων «ρυτών.. Τ.ά φά είνε ,μ.ικρά,. κιτρινωπά σφαιρίδια περιβε- 
βλημένα όπ.ό τίνος ιξώδους καί διαφανούς ύλης, 'ητις χρησιμεύει 
καί ώς πρώτη τροφή τών εκ τών φαρίων εκκολαπτόμενων ζωυ
φίων,. Ή  εκκόλαψις γίνεται διά τ'ης Θερμότητος τοΰ ηλίου.Άπό 
τη ςε κ  τοΰ,φοΰ έκκολάφεώς μέχρι.της είς τέλειον ,Β. μεταμορφώ- 
σεως παρέρχονται 3 ~™.4 έτη .. ’Επειδή μάκρος χρόνος απαιτεί
τα ι διά την άνάπτυξιν τοΰ Β. καί δεν αρχίζει νά γέννα η θη- 
λεια , άν δεν παρέλθωσι τρία ετη, καί επειδή είς πολλούς κιν
δύνους εΐνε... εκτεθειμένα καί τά  ωάρια καί οί γυρίνοι καί οί 
τέλειοι Β, είνε άνάγκη, διά νά μη έξαφανισθ^ τό είδος τούτο 
τών ζφων, νά είνε πολυγονώτατον. Γέννα λοιπόν έκάστη θη- 
λεια. .μέχρι. 4 χιλιάδων φών. .’Άν έκ πάντων τούτων έξεκο- 
λάπτοντο γυρίνοι καί μετεμορφοΰντο ούτοι είς Β. η αύξησις 
θά ητο καταπληκτική καί βλαβερά είς άλλα δημιουργήματα. 
"Αλλά πο^λάκις δεν γίνεται η έκκδλαψις, είτε διότι τρώγον-
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f i & v  ζφώ ν'τά 'φώ , (Ιδίφ'"ύάά νησσ&ν)? 8tVe"διότι■'σά’έί* 
ρεύει τό ύδωρ* άλλοτε όί γυρίνοι ά^οθν^σ^υβΊ ^ ’ έλλειφιν af‘- 
δατος* τέλος κάί γυρ?νόι καί Β. τρώγονται s ΰ'πό' ζώων άλλων, 
{δίφ ύπδ πελαργών. Κ α ί' άνθρωπΟι φονεύουσι Β. άλλοΤε"·t (λεν 
άνευ λόγου, άλλοτε δέ δΐά^νά τρώγώσι τούς όπισθί ου'ς°#0δάς 
οίδτών. ~ -:'·'·' T'c;r - ■ : ·~ - ·̂·'?·'·'’**·' ·?ν»ί *<». ·'

»  . '  m ‘ * * * * "   ̂ ^

Τ*0ν χειμώνα, οτε υπάρχει ''<ΗέάΉζ Ι^ ό μ ΐά ^  ό ^ Β .Λ;φύ>- 
λεύουσιν έντός τν;ς νίλύος του πυθμένος των έλίΖίν. ΊΕΓ'φωνη 
των άρρένων Β. ένισχύεται δι* ιδιαιτέρας συσκευές.'* J~ ">>Τ 

Πόσον χρήσιμος είνε εις^τδν άνθρωπον ό εξ εντόμων κυρίως 
τρεφόμενος Β. εννο ο ύ ν  »t$Y άν#λογιάθώμίν τάς ζημίας, άς 
προξενοΟσ* τά  έντομα είς τά  προϊόντα τ^ς γ$ίς καί είς την 
ύγέίαν των ανθρώπων. (Βλ. t̂ icac τά  περί κώνωπός σελ. 353 .)

Πλ^ν του πρασίνου υπάρχει καί άλλό1 είδος1 'βάτραχου, 
β ά τρα χος ό καΦ ΐανόχρούς, Ονομαζόμενος ουτω,' διότι κατά 
τά  νώτα έχει χρώμα καστανόν μεΤα κηλίδών Τάοτεΐνοτέρώνΐ 
Τό είδος τοΰτο ζίί συνήθως έίς ’ την ζηραν,' πάντως "μ ετάζυ  
χλόης η άλλων φυτών, έπισάέπτέτάι δέ τά "ύδάτκ ’άπαραίτη- 
τώς η θηλεια διά νά γεννησνι‘έκέΤ καί έύρεθΰσϊν, άμα εκκο
λαπτόμενοι, οί γυρίνοι‘είς τό ύδωρ, άνέυ τόΰ οποίου δεν δύναν-
’Λ *■ \ V / ι *· · \ - . '! ' w ' \* · * V Λ \ύ. Τ'τ* ι να ζησωσι.
λ/  * * * “ ' ' !:r- .:·■*· ν  ··'···■ κ·$λ;\·λ> :

V.V?
•J

Π Ε Ρ Ι  Υ Λ Η Σ  Τ Η Σ  Δ Ε Ν Δ Ρ Ο Β ΙΟ Ύ  
Η  Υ Δ Ο Β Δ Τ ΙΔ Ο Σ  ;  ·. ι ·;

*Τλη η δενδρόβιός είνε μικρός βάτραχος ζων έπ ί δένδρων’
διά τούτο είνε κατά τά  νώτα καταπράσινος, ως τά  φύλλα 

* τΛν δένδρων, έφ* ών ζί|. Ή  κοιλία είνε λευκή, παρά δέ τω  
άρρενι ύπάρχει καί κατά τά  πλάγια  μακρά λωρίς μελάνη χω - 
ρίζουσα την λευκήν κοιλίαν άπό του λοιποΟ σώματος. Κ ατα- 
διωκόμενη η ύλη ύπ* έχθροΟ πιέζει το σώμα προς τό άντικέί- 
αενον, έφ’ ού εύρίσκεται, καί πλατύνει αύτό, ώστε δυσκόλωΐς 
-διακρίνεται φύλλου, προσκολλώμαι δέ τόσον , καλώς5 έ π ί“ τ%ς
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επιφάνειας, τοΰ αντικειμένου δι’ ύλης Γης κοιλίας, ώστε δεγ 
π ίη τε ι ούδ’ άπδ t φύλλου σειομένου. ΰπ* άνεμου. Φέρει _είς τφ 
άκρον έκαστου τών πέντε,(δακτύλων σφαιρικόν εξόγκωμα. Τά 
εξογκώματα ταυτα έκκρίνουσ;ι γλοιώδη τινά. ουσίαν, δι 
προσκολλ&ται , τδ ζώον είς τά  δένδρα καί άναρριχαται επ’ αυ
τών. Έ χ ε ι όδόντας επί της άνω σιαγόνας, τούς οπισθίους πό- 
δας μάκρους καί, λεπτούς, άλλ’ άσυνδέτους τούς δακτύλους.
.. 4 ’Ε πισκέπτεται τδ ύδωρ ή θηλεια jaovov κατά τον καιρόν 
τοΰ τοκετού. ..

Π Ε Ρ Ι  Φ Ρ Υ Ν Ο Υ
.<} v'-:.‘JvOC-X νι. ί 7; τ

re Λ';τ>Γ·/ςν ν·ί·Γ·-.Ί1 
■ · :: . ί ί  ;··?νΖ V0CT.2.C7

' I ' * ,· ■·  ̂ * . , . . ·'·.■. . . , ;< 7 .  ̂ ' ·ι
• f Ό  φρυνος(κοινώς βούζα) επισκέπτεται τδ ύδωρ μόνον 
κατά την , ώραν*.τοΰ τοκετού. Τά ωά αύτοΰ δέν άποτελουσι 
[ΐίαν μαζαν, οΐα η  των ωών του κοινού βατράχου, άλλ’.εινε ώς 
διπλνί έπιμηκηςι σειρά μικρών μαργαριτών. Οί οπίσθιοι πόδες δέν 
εϊνε μακρότεροι.τών εμπρόσθιων, οί δέ δάκτυλοι εϊνε σφηνω
μένοι. διά δέρρ.ατος προς.. άλληλους μόνον κατά την- βάσιν. Τδ 
δέρρ-α παρουσιάζει. θηλάς τινας η φλύκταινας, Αί θηλαί αύται 
καί τδ χρώμα, ομοιον πρδς τδ του εδάφους,, έφ’ ου συνήθως ζη, 
συντελουσιν είς την άπδ των εχθρών άπόκρυψιν. Αί φλύκταιναν 
έκλαμβάνονται ώς μικροί βώλοι χώματος. Φροντίζει δέ καί 
αύτδ τδ ζφον 'νώ''κρύπτεται την ημέραν’ Ofto' λίθομς κοίλους η 
φύλλα καί φρύγανα, ,(εύ&ύς : δ’ ως έ^Οη η εσπέρα άρχίζει την 
Θήραν καί καταστρέφει πλίθοι; έντομών' καρτών καταστρεφον- 
των τούζ λαχανόκηπους κοχλιών. Εϊνε .λοιπόν, ώφελιμώτατον 
τοΐς κηπουροΐς ζφον.. Ώ ς {/.όνον. δπλον κατά τών διωκτών του 
έχει όςύ καί δυσώδες ύγοό.ν, οπερ έκκρίνει τδ δέρμα ,του. Έ ξ  
αιτίας του όγρ.ου, τούτου ούτε τίγρις, ούτε λέων θηριοτροφείου- 
νίγγισαν ριφθέντας είς τδν κλωβόν τών θηρίων φρύνους, Τδ 
ύγρδν τούτο εϊνε βεβαίως δυσώδες,εϊνε καυστικόν, καί δυνατόν 
,νά προκαλώ ερεθισμόν τοπικδν τοΰ δέρματος τοΰ άνθρώπου^ 
έφ’ ού_.πίπτει, άλλα δηλητηριώδες δέν εϊνε. Ούτε νά δαγκάση

\
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δύναται φρΰνος, διόΐι δεν έχει όδόντας. 'Επομένως είνε 4ν^ 
τελώς άκίνδύνος διά τον. άνθρωπον καί δεν πρέπει, νά φονεύωμεν· 
τά ζώα ταΟτα.,. . .ν ν'· ί ·■ »’ .*· %νττ

.Κινείται βραδέως το μεν ερ.π’ων το'·δ’ άδεξίως πήδων» Νη? 
στεύει· έπι μακρόν, άλλα ,κχί τρώγει άφΟονώτατα, δτβρν %ύρίτ 
σκ̂ Ι άφθονο ν τροφήν* · ' . \i r. . Ί  . ...... .· ν·τχ*
xrk . χ̂ "λ

·.· >0·τ.ς·>:
· «  · <

( 'Η διδασκαλία του .μαθήματος δεν πρέπει νάγείνγ Λάν. 
δεν εχη ό διδάσκαλος σηπίαν άρτίως ηλιεμμένην 9i έν οίνοπνεύτ*· 
μάτι 18° —-20° vi έν γλυκερίνη διατηρρυμένην νά δείξη,. 
‘Οσαύτως είνε άνάγκη νά δείξη ,,τοΐς μαθηταϊς κόγχας σηπίας, 
καί σιαγόνας, εξηγμένας έξ άλλων παρά την δειχνυομένην. 
ολόκληρον τοϊς μαθηταϊς.) ,Λ <. ; vi,

Ή  σηπία είνε ζφον άποκλειστώς θαλάσσιον* ούτε εις. 
γλυκέα ΰδατα, λίμνας δηλ, $ ποταμούς, ζ$ , - ούτε έκτος τοί» 
θαλασσίου ΰδατος εις τον άέρα. ’Αποθνήσκει σχεδόν ευθύς μετά 
την έκ τ*ός θαλάσσης εξαγωγήν. Τούτο συμβαίνει, διότι ..δεν» 
αναπνέει διά πνευμόνων, ώς οι βάτραχοι, τά  θηλαστικά καί., 
τά  πτη νά / ούτε διά τραχειών, ώς. τά  έντομα, -άλλά διά 
βράγχιων, ώ; οί γυρίνοι καί οί ιχθύες. Α λλά  γνωρίζομεν καί. 
ζώα, τά  όποια, άν καί άναπνέουσι διά πνευμόνων, . άποθνη- 
σκουσιν, άν μείνωσιν έπί μακράν έκτος τοΟ-ύδατος. (Βλ. τά  
περί βατράχου ααί τά  περί δελφίνος.) . ·

Άφου ζώσιν έν τ*75 θαλάσση, πλην τών. καταλλήλων- 
αναπνευστικών οργάνων, θά έχωσι καί όργανα, δι’ ών κινούνται 
έν τφ  υδατι, καί άλλα, δι ών συλλαμδάνουσι την τροφήν των. 
"Ας έξετάσωμεν ποια είνε τά τοιαΟτα όργανα, έν παραβολή 
πάντοτε προς ίχθυς καί άλλα θαλασσόδια ζφα.

Οί πολυπληθέστεροι καί γνωστότεροι ημΓν ιχθύες έχουσι 
περί σκελετόν σώμα οδτω πεπλασμένον, ώστε ευκόλως νά 
κινείται έν τώ υδατι* έχουσιν ουράν, πτερύγια, κλπ. Ή  σηπία-

Π Ε Ρ Ι  Σ Η Π ΙΑ Σ ■W .λ ,Λ\ '··:



;'άν'τί σκελετού έχει (λίαν κόγχην■ Ίδού·^ αό?η (Δεικνύεται 
κόγχη ίΐρό καίρόυ έξήγ[/.ένη* ’π’εριγράψυυσι δ’ οί ρ.αθηταί αύ+ην 
προκαλουντος καί βοηθοΰντος του διδασκάλου.) Είνε πλάξ 
έπίρηκης, “ ελλειψοειδής, άδι'αφανης/ σπογγώδης·,· έλάφρά, 
εύθραυστος,· εύθρυπτος, παχυτέρακατά’ την ρ,έσην γρ α φ ή ν  ·0 
κατά τά  άκρα.. ( Οί ραθηταί διά ρ.αχαιριδίου χωρίζουοιν 
αύτην είς 4 τερ.άχια διά τορών καθέτων επ’ άλληλας κατά 
-ρ-ηκος καί έγκαρσίως ^γρέγων’:) Ή  όύσία, έξ νϊς έπλάσθη η 
κόγχη είνε τιτανώδης, είσηχθη δ’ η ουσία αυτή είς τό σώρ,α 
τν)ς. Σ-. ,ρετά 'τώ ν τροφών, ώς είσάγε’τα ι είς τόσώ ρα τνίς ορνιθος 
ρ.έτά των τροφών-η τιτανώδης ουσία η άπαιτσυρένη διά το 
κέλυφος του ωου. Την είς τό σώρ.α της Σ . είσαχθεΐσαν έξωθεν 
τάυτην ούσίάν εκκρίνει τό δέρρα αυτής. Ή  κόγχη αότη 
χρήσιρέύει πως είς προφύλαξιν ευπαθών οργάνων της Σ . άλ'λά 
δεν είνε καί άπαραιτητος. Διά τούτο αλλά 'ζώ α, όροια προς 
την Σ . στερούνται κόγχης'. ' Είς την κόγχην δέν είνε προσ’π ε -  
ψΐ/κότα τά  εφαπτόρενα αύτης ρεοη του σώρατος της Σ . καί 
•διά τουτο: ευκόλως εξάγεται' του σώραΐός. ( Ό  διδάσκαλος 
εξάγει εκ τόυ σώρατος της Σ .-την κόγχην.) ' · > '·'Γ

Τό σχ-ηρα τόΟ σώραΐος της Σ . ούδόλώς όροιάζέι προς τό 
του σώρατος των συνήθως άλιέυόρ,ένων ιχθύων. Έίνε θύλακος 
ρΐηκους 2-τ-3 δεκάτων του ρ,έτρόυ, σχεδόν ωοειδής, άλλά 
πείΐιεσρένος καί, πεπλατυσρένος κατά τά' νώτα, όπου είνε η 
κόγχη· καί κατά την αντίθετον προς τά  νώτα πλευράν. Ό  
θύλακος ούτος φέρει σαρκώδες κράσπεδον η πτερύγιον. (Δεικνύ
εται τό πτερύγιον). *0 σάκκος ουτος περιβάλλεται υπό 
σαρκώδους' περιβληρατος, τό όποιον κατά τά  νώτα είνε ηνω- 
ρένον ρετά τοΟ θυλάκου, κατά δέ την κοιλίαν άπορακρύνεται 
αύτοΰ καί σχηράτίζει κοιλότητα, ένθα εύρίσκόνται τά  βράγχια. 
Ό  θύλακος ·η σάκκος είνε κλειστός εντελώς είς τό εν άκρον,είς 
δέ το άλλο, το οποίον £υνά{λέ6α νά όνορ-ά^ω^εν έ[Απρόσθιον, 
φέρει ώς παψ,α στρογγυλόν τ ι σοψ-α, περί το οποίον εκφύονται 
Bixk  βραχίονες η πόδες. Το στρογγύλον εκείνο σώμα έίνε ή



-κεφαλή, επειδή οί πόδες είνε περί τ^ν -κεφαλήν, ώ νο ^+  
σθησαν ή Σ . καί τά  προς ταύτην ,0(εοια ζψα κεφαλότεοδοΐιν 

Εις την κεφαλήν διακρίνοντκι καλώς δύο («γάλοι άκίνητόι 
•όφθαλριοί, όριοιοι έν πολλοΐς ιτρός τούς των σπονδυλωτών· 
('Υδατώδες υγρόν δεν υπάρχει,, το δε θαλάσσιον ύδωρ- ttspi- 
λούει τον κρυσταλλοειδή) — “Οπισθεν τοΟ οφθαλμού; υπάρχει 
λακκίσκος, £δρα τής οσφρησεως. Ή  γευσις εχει την . Ιδρόν 
της εις την είσοδον της στο^απκής κοιλότητος. -Χής άηοής 
τα  δργρινα κείνται είς το κατώτερον ρ,έρος τής κεφαλής. Ή  

-αφή τελείται δε’ αλαυ του σώματος,-ώστε καί αν δ$ν βλεπη 
•ή Σ . τον έχ. των πλαγίων ερχόμενόν εχθρόν, αισθάνεται πιΟανώ
τατα  την προσέγγισίν ταυ, διότι τό 'γυρίνον αύτής σώ{ΐα 
άντιλαρ-βάνεται τής κινησεως του.ΰδατος τής ;πρ»ξενηθείσης 
έκ τής παρουσίας άλλου ζ«^ου. , ·■- , . c.:<:

Είς την κεφαλήν είνε το στάρια. "Ιδετε τάς δύο σιαγόνας, 
{Δεικνύονται τάποτελοΰντα τάς σιαγόνας κεράτινα σωρκτια, 
έπί τε τής άκεραίας σηπίας κ3£ΐ Χ*τ ’ ίδιαν, έξηγ|λένα δηλ. 
α π ’ άλλης Σ . καί έν τψ ρ.αυσείω φυλαττόριενα). βλέπετε 
δτι όριοιάζουσι πρός ράρ.φος νψιττακού, ψηλαφήσατε καί θά 
ιδετε οτι εινε σώματα αρκούντως σκληρά, λεία κ λ π , .. Αί σια
γόνες αύται κινούνται δι’ ισχυρών ριυών καί θραύουσι τάς 
κόγχας των ρ,αλακοστράκων ώς καί τά  οστά των .ιχθύων, εκ 
τής σαρκός των οποίων ή7Σ . τρέφεται. Μεταξύ των-σιαγόνων 
υπάρχει είδος γλώσσης, ήτις είνε Ιστρωμιένη ούτως είπεΐν δι* 
επτά  σειρών οξέων όδοντίσκων καί αποτελεί ρινίον (λίρ,αν), δι' 
ού άποςέει σάρκας άπύ όστών ή από κογχών. Ά λλα  πώς 
συλλβ^ρ,δάνει τά ζωχ άφ’ ών τρέφεται;.'...

Είπορ,εν ότι άπο τής κεφαλής εκφύονται δέκα πλόκαμοι, ή 
βραχίονες, ή πόδες. Οί δύο τούτων, ίσοι προς άλληλου; είνε 
{/.ακρότεροι των άλλων όκτώ ίσων πρός άλληλους. Οί πόδες 
ούτοι δεν έχουσιν ούτε εσωτερικόν σκελετόν, ώς οί τών π τη 
νών π . χ .  ούτε εξωτερικόν, ώς οί τών έντοκων (βλ. σελ. 329» 
•330) είνε σαρκώδεις καί επομένως εύκαμπτοι καί ρ,αλακοί.



*

Κοιτά την βάσιν παχύτεροι, γίνονται άπωτέρω λεπτότεροι* 
Κ ατά τάν εσωτερικήν “αυτών έπιφάνειαν εύρίσκονται έξοχαί 
δίσκοειδεϊς, κυκλούμεναι κατά την περιφέρειαν ύπο δακτυλίου, 
χονδρίνου. Αί έξοχαί αύται λέγονται κοτυληδόνες, καί φέρον
τα ι ύπο μίσχου ώς το κεράσιον και άλλοι καρποί έπΐ ποδίσκου. 
Αί κοτυληδόνες των βραχυτέρων π οδών εΐνε μακράμισχο ι. (Οί 
παΐδες ενίοτε διά μικρού δισκοειδοΰς δέρματος, άπύ τοΰ κέν
τρου του οποίου εΐνε προσδεδεμένον λεπτόν, άλλ’ίσχυρον σχοι- 
νίον, άνασύρουσιν ελαφρά άντικείμενα, έφαρμόζοντες έπί τϊ)ς 
λείας αυτών έπιφανείας το δέρρια εκείνο ύγρανθέν πρότερον καί 
πιεσθέν έπί τοΰ σώριατος έπαρκώς. ΤοΊ άθύρματος τούτου γ ί
νεται μνεία καί παραβάλλονται προς αύτο αί κοτυληδόνες των· 
τ^ς Σ . ποδών.) Υποθέσατε οτι διυγραθέντος δερριατίνου ϊ ί ·  
σκου, εφαρμόζοντας έπι λείας πως έπιφανείας ρ,αλακοΰ σώμα~ 
τος, έ'χομεν την δύναμιν νάνασύρωμεν και άνυψώσωμεν τά  περί 
το κέντρον σημεία, ενώ τά  χείλη, τά  κράσπεδα παραμένουσι. 
κεκολλημένα επί τοΰ ξένου σώματος. Μεταξύ , της έπιφανείας 
τοΰ σώματος και τ^ς έσωτερικης έπιφανείας τοΰ δερμάτινου, 
δίσκου θά σχηματισθ·?5 κενόν, οΐον περίπου^ σχηματίζεται ύπο. 
την σικύαν (βεντούζαν.) "Αν το ξένρν εκείνο σώμα εΐνε μαλα
κόν ώς άνθρωπίνη σάρξ, θά έξαρθ·?), θά έξογκωθ·?) καί δυσκόλως- 
θάπΟκολληθγ} άπο τοΰ δερρ.ατίνου δίσκου. Δ ιατώ ν δισκοειδών 
έξοχων, των λεγορ,ένων κοτυληδόνων, των επί των ποδών 
της σηπίας, έφαρμοζουσών έπι σωμάτων, οΐα τά  τών ιχθύων,, 
κολλώνται ιχθύες καί άλλα ζφα έπι της έσωτερικης έπιφα
νείας τών ποδών της Σ . Καί διά μέν τών δύο μακροτέρων βρα
χιόνων συλλαμβάνει η Σ . την λείαν, όταν εινε πως μακράν καί 
προσπελάζει αυτήν προς τούς άλλους, συγκρατεί δ’ αυτήν διά 
τών δέκα συγχρόνως καί τρώγει. Ενίοτε διά τών δύο, τών 
μακροτέρων, προσκολλ&ται επί πετρών, ΐνα μη παρασύοηται. 
ύπο τών ύδάτων καί διά μόνων τών βραχυτέοων φέρει την- 
λείαν είς το στάρια.

Ά πό τοΰ στόρ.ατος αί τροφαί κατέρχονται είς τον οισο-

<== 444 —

%



•φάγον. Βλέπετε δτι ό τράχηλος τής Σ . ,δέν εΤνε χονδρός, 
επόμενον δ’ εΤνε ό ύπ’ αύτοΰ κατά το άνώτερον άκρον περιβαλ
λόμενος οισοφάγος νά είνε έτι λεπτότερος· άλλ’ επειδή δύναται 
καί ό οισοφάγος καί ό τράχηλος νά διαστέλλωνται, διέρ
χονται διά του οισοφάγου τροφαί αρκετά ογκώδεις, χωρίς νά 
τεμαχισθώσι καί λειοτριβηθώσι διά των σιαγόνων καί τής 
γλώσσης. Ά πό του οισοφάγου μεταβιβάζονται εις στόμαχον 
πολύ εύρύν καί έκειθεν είς έντερον οχι πολλούς ελιγμούς έχον. 
Κ ατά την αρχήν του εντέρου υπάρχει ήπαρ ογκώδες. ( Ό  διδά
σκαλος ό δυνάμενος νά παρουσιάσνι τοΐς μαθητα?ς σηπίας 
άρτίως ήλιευμένας χαράσσει μετά προσοχής εντομήν είς τον 
τράχηλον Σ . μεταξύ τής βάσεως ή ρίζης δύο παρακειμένων 
άλληλοις ποδών καί ευρίσκει τον οισοφάγον, τον όποιον 
διακρίνει έκ τούτου, ότι το άνώτερον αύτοΰ άκρον άποτελεΐ 
συνέχειαν τής στοματικής κοιλότητος. Σχίζων καί του 
θυλάκου μέρη ό Δ. παρακολουθεί τον οισοφάγον, ευρίσκει το 
έτερον αύτοΰ άκρον, το είσβάλλον είς τον στόμαχον' ανοίγει 
καί τούτον καί δεικνύει τάς έν αύτώ τροφάς.. Έ κεΐ ίσως ευρνι 
άκεραίους σχεδόν μικρούς ίχθΰς καταβροχθισθέντας υπό τής Σ . 
πλην άν παρήλθον ώραι πολλαί άπό τής καταπόσεως ρ-έχρι 
τής αλιείας τής Σ . Δείξας τάς έν τώ  στομάχφ ήμιπέπτους 
ή καί 0λως άπέπτους τροφάς ό Δ. δεικνύει το έντερον.)

Γνωρίζετε ότι άπο του στόματος αί τροφαί μεταβαίνουσιν 
είς τον οισοφάγο/ δια του φάρυγγος, άπό δέ του οισοφάγου είς 
τον στόμαχον καί άπό του στομάχου είς τό έντερον. Ά ναζητη- 
σωμεν λοιπον τό άποτελοΰν συνέχειαν του στομάχου έντερον. 
Ίδ ε τε  αυτό. Βλέπετε δτι πολλούς ελιγμούς δέν έχει. Τίνων 
ζώων τό έντερον εΤνε πολύ μακρόν;... (βλ.σελ. 322). Παρατη
ρήσατε καί τό κατά την αρχήν του έντερου ογκώδες ήπαρ 
τής Σ . (Οί έπιτηδειότεροι περί τά  τοιαΰτα διδάσκαλοι θά 
κατορθώσωσιν Γσως νά άνεύρωσι καί σιελογόνους άδένας έν 
αρχή τοΰ οισοφάγου.) Γνωρίζετε οτι άπό τών έντερων τά 
άχρηστα διά τό ζώον μέρη τής τροφής άποβάλλονται του
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σώματος' διά τίνος όπης, ώς κόπρκνα.^ Ή  όπη αότη παρά 
τοΐς πλείστοις των ζώων κατέχει θέσιν άντικειριένην τνί όπτί, 
δι’ $ς εισέρχονται αί τροφαί, ”Ας παρακολουθ’Λσωρ.εν λοι
πόν τό ένΐερον, διά νά 1'δίιψ.εν που καταλήγει, διά νά 
εΰρωριεν δηλ. ^την όπην, δι’ '/ίς έξέρχονται τά  κόπρανα τ'/)ζ Σ.. 
την έδραν τ'/ϊς* Σ . (Εδκολον είνε δεξιω πως διδασκάλω νά. 
σχίσν) ρ,ετά προσοχής τον θύλακον, νά παρα[ΐερίσνι τά  άλλα 
σπλάγχνα καί νά δείξτ) τοϊς ρ.αθηταΐς το εντερον καθ’ όλον' 
τδ ρ,ηκος και την όπην, είς ην απολήγει). Βλέπετε ότι., 
ηλλαξε διεύθυνσιν και απολήγει πλησίον της κεφαλής, κατά 
τον τράχηλον, εις την κάτω επιφάνειαν, την κοιλιακήν. Ή., 
όπη αυτή εύρίσκεται επί τίνος σάρκινου οργάνου, όρ,οιάζοντος. 
προς χωνίον και όνορ.αζομ.ένου αύλοΰ η χώ νη ς . Διατι τά  ' 
κόπρανα δεν εξέρχονται όπισθεν;— Διότι ό σάκκος δεν έχει, 
όπην εις τό όπισθεν ρ,έρος. "Ορ,οιόν τ ι παρατηρεΐται και παρά, 
τφ  κοχλίικ, διότι καί τούτου τό οπίσθιον τριάρια του σώματος, 
εύρίσκεται εντός οστράκου άδιατρητου όπισθεν.

Εί'δορ. εν διά τίνων οργάνων καί τίνι τροπω συλλαμβάνει ή, 
έστερημένη1 * * ονύχων Σ.τήν εαυτός λείκν,ητις εινε συνήθως ζωσα. 
Ει'δομεν δ*ά τίνων οργάνων θραύει τά  σκληρά μέρη της λείας, 
καί π&ς καταπίνει άρκετά ογκώδεις μάζας τροφής. Έγνωοί- 
σαμεν τον πεπτικόν σωλήνα και το μέρος του σώματος, ένθα, 
άπολήγει ούτος, Δυστυχώς εινε δύσκολον νά διακρίνωμεν καί. 
τά  όργανα της κυκλοφορίας του· άχρου αύτης αίματος (4.) Άλλ* 
άμφιβολία δεν υπάρχει οτι τοιαύτα όργανα λειτουργαΰσιν, 
άφοΰ μάλιστα προς 1 όξυγονωσιν του αίματος λειτουργουσιν* 
άναπνευστικά όργανα ευδιάκριτα και εις άοπλον οφθαλμόν.

Κατά τά  ύπτια (δηλ. την ποος την κοιλίαν επιφάνειαν) 
του λαιμού υπάρχει τομή (σχισμή) εγκάρσιά φέρουσα είς κοι-

(1) Ση$ι.. Ε \ ς  τήν κοινήν βάσιν των Suo β ραγχίων εινε ή καρδία,.
ήτις έξ αύτών δέχεται τδ αία* και ώδει αύιδ εις δύο αρτηρίας, τήν
προβδίαν καί τήν όπισθίαν.
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λότητ*. Εινε η καί προηγουμένως μνημονευθβΐσα κοιλότης^
•ftv σχηματίζει. ό χιτών (η μανδύας)'άφιστάμενος του θυλάκου.
Έ χει εινε τά  βράγχια, δύό* τον αριθμόν. (Δεικνύει ταΟτα θ'- 
Δ .) Το ύδωρ διά τόϋ έλευθέρου χείλους του χιτώνος εισέρχεται €
είς την κοιλότητα καί περιλούει τά  βράγχια. Προς τοντο δ’ά- 
κριβώς εΖνε έξω του κυρίου σώματος, (τοΟ θυλάκου) tTvfe Σ.. κάΐ 
εντός τν!ς μνημονευθείσης κοιλότητας.

Το ύδωρ το περιλοΰον τά  βράγχια των συνήθων ιχθύων είσ- . 
έρχεται διά του στόματος και εξέρχεται διά τών οπών, ένθα 
εινε τά  βράγχια* διά των οπών δηλ. αί όποίαι κοινώς λέγονται 
αυτιά των ψαριών Κατά ταύτην την διεύθυνσιν χΛνούμενον το. 
ύδωρ άνανεουται καί φέρει καί νέον άέρα* τον έν τφ  ύδατι δια- 
λελυμενον άέρα. "Αν πληρωθ·?) ΰδατος η κοιλότης η περιέχουσα 
τά βράγχια τής Σ . καί χρησιμοποιηθ/j προς όξυγρνωσιν του 
αίματος ό έν τώ ΰδατι Ικείνιρ διαλελυμένος άηρ , εΖνε ανάγκη, 
νά άντικατασταθη δι* άλλου άέρος* εΖνε άνάγκη νά ελθη v| qv 
ύδωρ περιέχον καθαρόν άέρα. ’Αλλά πόθεν θάφύγ-ιρ τύ ύπάρ- *
χον έν τ>5 κοιλότητι ύδωρ, άφοΰ δεν έχει αΰτη όπην είς τη ν- 
άντίθετον άκραν ; . · ·. ·« , -

Ψηλαφήσατε διά του δείκτου την εσωτερικήν επιφάνειαν toC? 
άποτελοΰντος την κοιλότητα μέρους του χιτώνος . Ου μα
κράν των χειλέων βλέπετε οτι εΖνε δύο εξογκώματα ομ.οιαΛ 
προς κομβία. Καί το εν και το άλλο κομβίον άντικρύζει είς. 
κοίλωμά τ ι ,  είς βοθρίον τ ι τοΰ κορμοϋ τ*ης Σ . Φαίνεται οτι 
πιεζομένου του χείλους τοΰ χιτώνος προς τον κορμόν, εισέρ
χονται τά  κομβία είς τά  βοθρία εκείνα καί διά το έγκεκλει-· 
σμένον έν τ?5 κοιλότητι ύδωρ δεν μένει άλλη διέξοδος'λ* ή διά 
του αύλοΟ. Διά συστολές τών αρμοδίων μυών εξωθείται βι?· 
αίως διά τοΰ αύλοΰ τό έν τ /j κοιλότητι ύδωρ, κενουται δηλ.( 
ΰδατος η κοιλότης καί έρχεται νέον. Ή  τοιαύτη βιαία καί. 
μεθ’ όρμ$ς γενομένη πράς τά  έμ/ιρός ώσις τού ύδατος φέρει.’ 
το σώμα του ζφου πρός τά  όπίσω, Ούτω καί αν ίστάμενοι. 
κατά την πρφραν λέμβου παραγάγωμεν δ.ιά κώπης ρεύμα ύδα-
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•τος προς τά  έμπροσθεν, ή λέμβος κινείται προς τά όπ ίσ ω .
Είς την τοιαύτην οπισθοχωρητικήν κίνησιν σοντελουσι καί 

"οί βραχίονες η πόδες της Σ . ούς* διαδοχικώς εξαπλώνει και 
βιαίως συγκλείει. Διά της τοιαύτης των ποδών κινήσεως σχη
ματίζετα ι ρεΰμα υδατος δεύτερον προς τά  εμπρός. (Πρβλ. την 
διά των οπισθίω ν ποδών, βιαίως προς άλλήλους συμπλησια- 
ζόντων, κίνησιν της φώκης ποος τά  έμπρός σελ. 3 8 8 ).. Προς 
τά  έμπρός κινείται η Σ . βραδύτατα άναπάλλουσα κυματοειδώς 
το πτερύγιον καί κωπηλατούσα διά των τεσσάρων κατωτέρων 
ποδων. Εύνόητον ότι άφοΰ μόνον προς τά  όπίσω κινείται τα» 

,,χέως η Σ . δεν δύναται νά συλλαμβάνω) τά  συνήθως λίαν εύ- 
κίνήτα θαλασσόβια ζώα κολυμβώσα προς αυτά. ^Οπισθεν δέν 
βλέπει το θήραμα. Προς τά  εμπρός δέν καταλαμβάνει τά  θη
ράματα ταχύτερον αυτής κινούμενα. Φαίνεται λοιπόν οτι ένε- 
δρεύουσα θηρεύει καί συλλαμβάνουσα αυτά πρώτον διά των 
περί τό θΰμα περιελισσομένων δύο μακρών ποδων, βραχύνει κυ

ρτούς καί φέρει τό θΰμα προς τούς όκτώ μικρούς. Αί κοτυλη
δόνες των ποδων συγκρατοΰσι τόσον καλώς την λείαν, ώστε 

‘είνε αδύνατον νά διολίσθησή, καί άρχονται λειτουργουσαι αί 
δι’ ισχυρών μυών κινούμεναι σιαγόνες.

“Αν δέν ωφελή τήν Σ. είς την Θήραν ή οπισθοχωρητική κί- 
νησις, δύναται ούτω κινουμένη ταχέως νάποφεύγν) τούς εχθρούς 
της (τον άστακόν, την σμύρναν, τά  μουγκρία καί άλλους με
γάλους ιχθύς, προς δέ τούτοις τά  κητώδη καί τόν άνθρωπον.) 
*Αλλο μέσον σωτηρίας έχει την ικανότητα του μεταλλάσσειν 
τό χρώμα κατά τό του πυθμένας της θαλάσσης. Εϊνε δέ περίεο- 

■γον ότι έρεθιζομένη δίδει διάφορα χρώρ,ατα είς τό σώμά της, 
τό όποιον όταν εξαχθή έκ του υδατος—  άποθνήσκει δέ τότε, 
'■ως εΐπομεν, αμέσως— εΤνε λευκάζον, άφου βεβαίως καλώς πλυθώ) 
έν άφθονωτάτιρ υδατι, λευκάζον μετά κηλίδων καστανών,στιλ
πνόν, μαρμαρύσον, λειότατον, μαλακόν, πλαδαρόν καί πως 
γλοιώδες καί ολισθηρόν. “Αν λάβωμεν ύπ’ ό'ψει καί τό σχήμα 

'του ζφου μη παρέχοντος λαβήν άλλην πλήν τών ποδών, ύπο-
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'•θέτομεν δτι πολλάκις^ αποφεύγει τούς κινδύνου; ή Σ . διολι- 
σθαίνουσα είς κοιλότητάς καί.οπάς βράχων. Τέλος έντός τοΟ 
σχκκου τής Σ . υπάρχει άδήν, όπόθεν διά σωλήνος καταλήγον- 
τος έξω πλησίον τής έδρας έκκρίνεται ύγρόν μέλαν, ο λεγό
μενος θολύς. Ούτας έκκρίνεται όταν ή Σ . καταδιώκεται, θο~ 
λοΰται δέ δι* αύτοϋ’ το ύδωρ καί αφανής καθιστάμενη ή Σ . 
ευρίσκει καιρόν νά κουβ·/5. Διά τοΰτο πάσαι αί 2 .  δσας κα- 
τώρθωσαν νά άλιεύσωσιν οί άνθρωποι, εινε κατά τήΐ/ στιγμήν 
τής από τής θαλάσσης εξαγωγής περιαληλιμέναι διά θολού.

Ή  θήλειχ Σ . γεννά συνήθως κατά τό έαρ πολυάριθμα ωά 
σφαιροειδή, τά όποια συνηνωμένα πολλά ποός Αλληλα δι’-ιξώ
δους ύλης βοτρυοειδώς Αποτίθενται μεταξύ φυκών.

Συνήθως έξέρχονται είς Θήραν κατά τό λυκόφως. Τρώγουσι 
μαλάκια, μαλακόστρακα και ίγθυς. Φαίνεται δτι δεν Απομα
κρύνονται πολύ από τών ακτών. Τόν χειμώνα κρύπτονται 
εις τον πυθμένα καί αναφαίνονται κατά τό έαρ. ΕΖνε Αφθονώ- 
τεραι είς θερμάς καί τής εύκράτου ζώνης θαλάσσας ή είς ψυ-

Χ?άς’, νΟί άνθρωποι θηρεύουσι την Σ . διά την σάρκα της, ήν καί 
-ώς τροφήν χρησιμοποιουσι καί ώς δέλεαρ προς αλιείαν ιχθύων, 
διά  τόν θολόν, έξ ου παρασκευάζεται χρώμα χρήσιμον είς την 
ζωγραφικήν, καί την κόγχην, έξ ής παρασκευάζουσιν όδοντό- 
κονιν, δίδουσι δ’ αυτήν καί είς πτηνά διά τά  τιτανώδη αυτής 

- τυστατικά.
Περίληψις: Μέγεθος, σχήμα; χρώμα, τροφή, μέσα, δι’ ών 

λαμβάνει ταύτην, Αναπνοή, τρόπος κινήσεως, διαμονή, πολ
λαπλασιασμός, εχθροί, μέσα σωτηρίας, χρησιμότης, συγγενή.

Παρατήρησις. Ούτε κρανίον ούτε έγκέφαλον έχει, Αλλ’
'υπάρχει περί τόν οισοφάγον δακτύλιος έκ νευρικής ύλης· έκ
τούτου διακλαδουνται νευοικαί ?νες.* »

9

Υποδείγματα 5ιόαι(καλίας Γ. HADASOTHPioy 49
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Π Ε Ρ Ι  Τ Ε Υ Θ ΙΔ Ο Σ
Όμοιότατον, ως βλέπετε, προς την σηπίαν ζώον εϊνε.,η> 

τευθ ίς ,τό  κοινώς λεγόμενον καλαμάρι. Ταύτης τό σώμα εϊνε 
μακρότερον, λεπτότεοον καί εν γένει χαριέστερον παρά τότης 
σηπίας. Το σαρκώδες πτερύγιον δέν περιβάλλει τον θύλακον 
καθ’δλην την περιφέρειαν, άλλα σχηματίζει εν τρίγωνον εις το 
οπίσθιον, ημισυ του θυλάκου. Ή  κερατίνη κόγχη εϊνε λεπ τό 
τερα και σχεδόν έντελώς διαφανής. Αί Τ . ζώσι συνήθως πολλαι 
όμβυ. Κολυμβώσι και προς τά  έρ,πρός και προς τα  όπίσω* Ή· 
σαρξ αυτών θεωρείται εύγευστοτέρα της τών σηπιών.

Παρατηρήσατε: πάσας σειράς κοτυληδόνων φέρει βραχίων* 
Τ . καί πάσας βραχίων σηπίας.

Π Ε Ρ Ι  0 Κ Τ Α Π 0 Δ 0 Σ
ΕΓπομεν οτι η σηπία καί άλλα ζώα συγγενή ποος αύτην- 

λέγονται κεψαλόποδα. "Εν τών κεφαλοπόδων εϊνε καί το. 
γνωστότατον καί εις τούς.κατοιηουντας μεσόγειον χώραν όκτα- 
πόδι, τό όποιον χρησιμεύει ως τροφή ανθρώπων όχι μόνον νω
πόν καί άρτίως ήλιευμένον άλλά καί ξηρόν. Εϊνε τό μεγαλεί- 
τερον τών κεφαλοπόδων. Στερείται κόγχης, Φέρ,ει οκτώ καί. 
ό'χι δέκα βραχίονας, όσους προς άλληλους, παχύτερους τών της 
σηπίας καί πολύ μάκρους (περί τό εν μέτρον). Οί βραχίονες 
φέρουσι κοτυληδόνας άμ ίσ 'χονς, καθ’ δλον τό μήκος της εσω
τερικής επιφάνειας είς διπλήν σειράν. Οί πόδες συνδέονται, 
προς άλληλους διά δέρματος κατά την βάσιν καί άποτελοΰσιν,. 
δταν εϊνε έξηπλωμένοι, χωνίον, άπό του οποίου άδύνατον νά 
έκφύγνι τό έμπεσόν ζώον. Συνήθως θηρεύει έχων τό μέν σώμα, 
κεκρυμμένον εντός κοιλώματος βράχου η μεταξύ πετρών καί 
τών λειψάνων τών μαλακοστράκων, τά  όποια έχει καταβρο
χθίσει, τούς δέ πλοκάμους έξηπλωμένους. ’Επειδή δέ κατορθοΓ

*' ). ■?ΙΛ *
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νά δίδη είς τδ σώμά του", τδ όποΐΌν συνήθων έχει χρώμα “κα
ρύδι μετά κηλίδων σκοτεινών, τδ χρωμόσε . Του βράχου'ΐ) ^ών 
πετρών καί καθ’ ολου τδ χρώμα του εδάφους,, -έφ’ :ού εύρίσκε- 
τα ι,(Β λ. σελ. 1256' έ'κδ.) ευκόλως άπατώνται τα θύματά του 
καί πλησιάζουνε άφόβώς πρδ'ς αυτόν. "Οταν δέ πλήόιάζνι έ χ -- 
θρός, συστέλλει τους πλοκάμους είς την όπην καί έκκρίνει θο
λόν, ου τδ χρώμα δεν εϊνέ τόσον βαθύ, οσον·τδ τοΰ θολΟΰ τ'ίΐς 
σηπίας. ■ ·'" · > · - < ' ■ -v s  ·;: >ΐ'.ν \ χ

Διατρίβει συνήθως περί τά  παράλτα έρπων μάλλον -$ κολύμ- 
βών. Τδν χειμώνα κρύπτεται είς όπάς πιθανώτατά. Τά ωά 
άποτίθενται επί οστράκου έγκαταλελειμμένου ’πλησίον-τ^ς 
ότν5ς, ένθα συνήθως διατρίβει η μητηρ. Έ κ τούτων :’ έκκολά* 
πτονται μετά πάροδον 50 ημερών μικροί οκτάποδεςν όϊτινες 
αμέσως κολυμβώσι καί ταχέως αυξάνονται. ‘ ’

Ή  Έ λ ε δ ό ν η  (μ ο σ χο χτά π ό δ ο ) όζει ρ;όσχου, άλλ* υπάρ

χ ε ι  καί είδος Έ λεδόνης ούδεμίαντ έ'χον ’ οσμήν. «■ Τούτο “τ δ  'είδος 

καλούσιν οί άλιειςμεληδόνα.Δ ιακρίνονΤ Λ ι α ΐ έλεδόνάν τοΐί ό’κΤα- 

πόδος,δ ιότι φέρουσι μίαν μονήν σειράν κοτυληδονώ ν, ί ν
■ \ Α·νίi V Γ ~ ν \  J Z *  v o v r i

Π Ε Ρ Ι  Β Δ Ε Δ Λ Η Σ ' cot

·τ S ir
V  «' < * ’ ν

‘.'ΟΛ V

*Η βόέλλα υπενθυμίζει είς ημάς έκ τών ζώων, περί τών 
οποίων μέχρι τοΰδε ώμιλησαμέν, τάς κάμπας -τών έντόμοιν. 
Καί είνε μέν αληθές, ότι η βδέλλα δεν έχει πόδαςς ως βλέ
πετε. (Δεικνύεται τοΐς μαθηταϊς βδέλλα εντός φιαλιδίου περιέ- 
χοντος ύδωρ. Έςαγομένη έκεΐθεν τίθεται επί ύελοπίνακος, 
ίνχ παρατηρηθώ καλλίτερα ύπδ τών μαθητώ ν) άλλά μήπως 
δέν ύπάρχουσιν άποδες εντόμων κάμπαι, αί λεγόμεναι σχαδό- 
νες ; I εννάται λοιπόν είς τδ πνεύμα ώμών ή έρώτησις μήπως 
εινε καί η βδέλλα σχαδών εντόμου καί πρόκειται νά“ μετα
μορφωθώ X3ct *ντη. Ά λ λ ’ η παρατηρησις έπεισε" τούς άσχο- 
λουμένους είς τοια^τα ζητήματα, · οτι ώ βδέλλα' ύπδ -τοιαύτην
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μορφήν έξεκολάφθη έκ τοΰ ώου.,καί τοιαύτην μορφήν διατηρεί 
καθ’ δλην την ζωήν της. . :Τ:, .
. Τ ί χρώμα έ χ ε ι . . . , ί .
,ντ Ό ς  άπεκρίθητε, είς την περί του χρώματος έρώτησιν·. άμέ*· 

•σως, δύνασθε ν’ άποκριθήτε καί άν σας ερωτησω «Τί μέγεθος 
έ χ ε ι  ;> ) 1 ,  .  . ' , ν Γ Ϊ '  ν - ί τ  .·.'·■■ · ·. τ

s Το σώμα τής Β . . εινε σχεδόν κυλινδρικόν’ λέγω σχεδόν, 
διότι άληθώς εινε ολίγον πεπλατυσμένον μόνον κατά την κάτω 
επιφάνειαν’ είς άλλα είδη.εινε καί κ α τά . την επάνω’ άπατε- 
λεΐται δ’ έξ εκατόν περίπου δακτυλίων, οί όποιοι άλλοτε μέν 
έχουσι μεγαλειτέραν διάμετρον και όλιγώτερον πάχος, άλλοτε 
δέ μικροτέραν διάμετρον και .περισσότερον πάχος* ^τουτο γίνε
τα ι, διότι νϊ Β. κάμνει τό σωρ*α κατά (ϋούλτ,σιγ άλλοτε μα- 
κρότερον και άλλοτε βραχύτερον. Τούτο κατορθοι ώς έξης. Είς 
τά  δύο άκρα του . σώματος, έχει δύο δισκοειδεις κοτυληδόνας 
όμοί.ας προς τάς κοτυληδόνας της σηπίας και του όκτάποδος. 
’jT εμπρόσθια κοτυληδών εινε τό στόμα. 'Ό ταν θέλτ] νά κι- 
νηθγ η Β. προσκολλγ ·ρ.όνην την όπισΟίαν κοτυληδόνα είς την 
επιφάνειαν του σώματος έφ’ ού εύρίσκεται, αποκολλά δ’ από 
που σώματος εκείνου την έμπροσθίαν, καί εκτείνει τό έαυ- 
τής σώμα πρός τά  εμπρός* τότε προσκολλα την έμπρο- 
σθίαν κοτυληδόνα, αποκολλά την άλλην, συστέλλει τό σώμα 
«λκουσα τό οπίσθιον τμήμα πρός τό έμπρόσθιον, προσκολλ^ 
εκ νέου την όπισθίαν / κοτυληδόνα καί ουτω καθεξής. Καθ’ ό.- 
μ·οιον τρόπον μετατοπίζονται καί τινων εντόμων κάμπαι. Είς 
τό  ύδωρ φαίνεται οτι η Β. κινείται (κολυριβ^) δι’ οφιοειδούς 
κινησεως του σώματος. . 11’ .

Ε?νε τελείως γυμνόν τριχών τό δέρμα. -.Ο · '·.··.
Ή  Β. τρέφεται από του αίματος άλλων ζφων καί άπό 

του των ανθρώπων, άν τύχγ . Τρέφεται ώς τρέφονται τά  παρα- 
τιτ.ουντα τοΐς θηλαστικούς ζωύφια, ψύλλος, φθείο, κυνορραϊ- 
στης, αλλά δεν έχει ρόγχος ώς εκεϊνά. ’Εντός τής εμπρόσθιας 
κοτυληδόνας εινε τό στόμα τής Β. Έ κεΐ εύρίσκονται τρία έλα-
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βματα 'χεράτινχ, τοξοειδή καί όδοντωτά-ώςπρίων. Διά Τν5ς 
λειτουργίας τ'$!ς κοτυληδόνας (Βλ'. Λπέρί σηκίας) μικρόν" [Λερός 
τοδ δέρματος -του ζώου, εφ’ ού προσεκολληθη αυτή, άνέρχεται 
ώς θήλη έίς' την κοτυληδόνα, την θηλην δέ Ταύτην σχάζει 
διά Τών τριών πριονοειδών έλασμάτών καί έκμυζ;3ί αιμα.’ϊ'ίς η 
σχετική θέσις'τών πριόνων τούτων έννοουμίεν· έκ τοΟ σχήμα
τος τ·?;; πληγές,' την οποίαν άνοίγει Β. έπί άνθρώποΰ. Εΐνέ 
άστηρ όχων τρεις άκτίνας. Τό αΤμα τοΰ θύματος διέρχεται 
δι* οισοφάγου τνίς Β. καί^καταβαίνει είς τέν στόμαχόν άποτε- 
λούμενον έκ σειρβς θυλάκων φερόνΤων διπλόδ'ς πλαγίους τυ
φλούς σωλήνας. 'Ροφα τόσον αίμα η Βδ. ώστε’ γίνεται καί 
τετράπλασία κατά Τον όγκον. Διασταλτός είνε κάί 6 στόμα- 
μαχος πολύ ώς καί το δέρμα τί|ς Β. ’ ~ ' : - .

Είνε δ’ ανάγκη νά τρώγν) πολύ,όταν εύρίσκν) άφθονίαν τρο
φές η Β. διότι τρώγει κατά μακρά διαλείμματα, κάί- δόνάται. 
ν^στις να ζ·?ί, άλλα τότε ούτε αύςάνεται ούτε"γέννα. ( ; · ·

’Αφού δια νά εύρη την τροφήν Της κινείται η Β. 'είνε 
άνάγκη όχι μόνον νά δνναταί νά κιν^ται, άλλά 1 καί τινάς 
τουλάχιστον αισθήσεις νά £χτ) διά νά άνακαλύπτν) *τά ζώ ά,τά  
δυνάμενα νά φιλοξενησωσιν αύτην. Έ χ ε ι λοιτίον πέντε ζεύγη 
οφθαλμών απλών κατά το έμπρόσθιον ακρον. Ά λ λ α  είδη Β. 
έχουσιν ολιγωτέρους οφθαλμούς. Φαίνεται δ’ ότι έχει καί ο- 
σφρησιν. Γνωρίζομεν τουλάχιστον οτι διά νά συλλάβωσι βδέλ- 
λας άπό τα £λη, είς τά  όποια ζώσιν, εισέρχονται είς αυτά άν
θρωποι γυμνούς έ'χονΤες τούς πόδας, ενώ δ’ είνε βορβορώδες 
και θολόν τό ύδωρ, αί Β. σπεύδουσι προς τούς γυρ,νούς πόδας 
καί προσκολλώνται είς αυτούς. Ή  όσφρησις πιθανώτατα ώδη- 
γησεν αύτάς έκει. Της κφνίς έδρα ίσως είνε ολη η επιφάνεια 
του δέρματος. '

’Αναπνοές ιδιαίτερα όργανα δέν ύπάρχουσι. Φαίνεται λοι
πόν ότι τελείται αυτή διά του δέρματος, καί επειδή ζ$ ώς επ ί 
τό πλεϊστον η Β. εντός υδατος, θ’ άναπνέν) αέρα έν τφ  υδατι 
ίιαλελυμένον. Διά νά μη ξηραίνεται τό'δέρμα αυτών, άν έ π ΐ



μακρόν ρ-είγη έκτεθειρ.ένον έ'ξω τοΟ ύδατος εις επαφήν .μετά ξη- 
ρρΰ άερος-,καί διά ν ά ^ η  άποθάγη $ Ι^.·:,έ;ξ-.άβφυξίας, ςί πωλοΟγ- 
τ»ες, τά  παράσιτα ,ταυτα ζώα δ^ιατηροΰσιν αυτά η έγ. άγγείαις 
περιέχουσιν- ύδωρ ίο περιτετυλιγμ-ένα έν ύφάσμ,ατι διαβρόγο). 
ν . ’Εξ Λδσων‘εΐ'πομεν μυμ,περαίνετε οτι. ή Β. άγει βίον.άδρα- 
\ψ  εινε έξ έκειγων τώ.ν ζώων,περί,των οποίων είπορ-εν (σελ. 
•432;) βτι η ί'ζωη ομοιάζει ρ,δίλλον πρός φωλείαν. , Διά τούτο 
καί _τρώγ.ουσι,. κατά μ,ακρά διαλείμματα. Γεννώσι δέ μόνον μ.ετ’ 
αφθονον αίμοπησίαν,. οί δέ .προς τό ίδιον συρ-φέρον φροντίζον τες 
περί του πολλαπλασιασμού των ιατρικών βδελλών, είσάγουσιν 
είς. τά  ελη κατά, τό έ'αρ ίππους, ίνα άπό του αίμιατος των 
ποδών τούτων χορ.τασθώσιν αί βδέλλαι, Τότε η βδέλλα εξέρ
χετα ι είς τον πηλόν τον περί τά  χείλη (κράσπεδαV του έλους 
καί εκκρίνει από του στόματος η , άπό . του δέρματος ύλην 
τινά όμοιάζουσαν προς τό λευκόν του ωοΰ των πτηνών, ητις 
πηγνυται καί στερεοποιείται επ ί μάλλον καί μάλλον καί πε
ριβάλλει ώς ζώνη, το σώμα της Β. κατά τον τριακοστον δα
κτύλιον.. Εινε ούτως ειπεΐν βομβύκιον,, ένθα εναποτίθενται τά  
ωά της βδέλλης, 10. - 18, έςερχόρ-ενα άπό οπής ευρισκόμενης
ρ.εταξύ του τριακοστοΰ δευτέρου ν καί του τριακοστου τρίτου 
δακτυλίου.

Την περίεργον ταύτην φοθηκην, ητις ώς δακτυλίδιον π ε
ριβάλλει της Β. το σώμα, αποβάλλει αύτη ορύσσουσα εις την 
ύγράν γην, την περί έλος, υπόγειον στοάν, καί έξερχομένη 
ύστερον έξ αυτής ερπουσα προς τά  όπίσω, ένω ή ωοθήκη μένει 
προσκεκολλημένη επί των τοίχων της υπογείου οπής. Διά της 
θερμοτητος του ήλιου εκκολάπτονται τά μικοά μετά 2 5 — 28 
■ημέρας. (*)

Σ η μ .  Έ κ α σ τ η  Β* φ έ ρ ε ι όργανα ο ίρρενα  κ α ί  6 ή λ ε α ·  ε ίν ε  ε ρ μ α 

φ ρ ό δ ιτ ο ς .  *Η  γ ο ν ιμ ο π ο ίη σ ι ς  5 μ ω ς  γ ί ν ε τ α ι  μ ε τ α ξ ύ  δύο  β δ ε λ λ ώ ν  π λ η σ ια -  

ζ ο υ σ ώ ν  ά λ λ ή λ ά ι ;  κ α τ ά  τ ή ν  κ ά τ ω  ε π ιφ ά ν ε ια ν  τ ο ύ  σ ώ μ α τ ο ς ,  τ ή ν  κ ο ιλ ια κ ή *  

-δ η λ . α λ λ *  ά ν ε σ τ ρ α μ μ έ ν ω ς -  4Μ ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η  δ ια ρ κ ε ΐ 2 5  ή μ έ ο α ς .  Τ α ΰ τ α  

δ ια  τοί>ς δ ιδ α σ κ ά ) ο υ ς  μότονς· Λ · _  ν·, ,

ι
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Είδη τινά Β. εχοντα την* εμπροσθίαν: κοτυληδόνα,.· · την-' 
αε^άλην ούτως είπείν, κεχωρισμένην του λοιμού ■* σώματος δι% 

ι̂>τομ$5ς, ζώ σι’παρασιτικώς Ι π \  ιχθύων. ,·.ν \  τΙ;

. Π Ε Ρ Ι  Σ Α Υ Ρ Α Σ  .
Το ζφον, τό όποιον βλέπομεν,. δέν είνε βεβαίως εντελώς;· 

άγνωστον εις υμάς, άλλα καλώς, νομίζω,. ουδέποτε είδετε 
σαύραν, διότε είνε ζψον δειλόν-κκί.εύκ ίνϊΐτον καί ,διά τοδτο 
καί βάλει νά κρύπτεται καί Κατορθοϊ νά φεύγη ταχέως, ώστε 
δέν προλαμβάνομεν νά γνωρίσωμεν αυτό. Σήμερον θά έξετά- 
σωμεν αυτό ακριβώς. λ

Τό σώμα τν5ς σαύρας είνε έπίμηκες. Τό μέγα μήκος είνεΓ. 
απαραίτητον τη σαύρ$ διά τόν έζης λόγον. Οί τέσσαρες πό- 
δες της Σ . όχι μόνον βραχείς καί αδύνατοι είνε, αλλά καί 
διευθύνονται πρός τά  πλάγια άπομ,ακρυνόμενοι του σώματος 
(6λ. σελ. 4 Ιό .)  Δι’ αυτών λοιπόν δέν θά ήδύνατο νά μετατο- 
πίζη ταχέως το σώμα,, πλην άν είχε πολλά ζεύγη, ώς η σκο- 
λοπένδρα (σελ. 385.) ’Ανάγκη πάσα λοιπόν νά χρησιμοποιώ 
καί άλλα μέλη του σώματος διά την μετατόπισιν. Ένθυμη- 
θ*^τε πώς μετατοπίζεται η βδέλλα (σελ. 452 .) Καθ’ ομοιον 
περίπου τρόπον μετακινείται καί ή σαύρα, άλλ’ επειδή έχει 
όστά (σπονδυλικήν στηλην), δέν δύναται νά βραχύνη τό 
μεταςυ τών προσθίων καί τών οπισθίων ποδών τμήμα του 
σώματος άλλως, παρά άν δώση είς αυτό περισπωμένης 
σχ*?5μα, κάμπτουσα τά  πλησίον τών έμπροσθίων ποδών μέρη 
πρός τά  δεςιά καί τά πλησίον τών οπισθίων πρός τάρίστερά. 
ίΗ  πρός τ* πλάγια κάμψις του έμπροσθίου Τμήματος θά 
νίτο αδύνατος, άν ύπαρχε στερνόν καί $σαν είς αυτό προσκε- 
κολλημένα τά  πρώτα ζεύγη τών πλευρών. Α λλά καί πάλιν 
θά 4jto βραδεία τοιαύτη κίνησις, άν δέν συνετέλουν καί αί 
πλευραί είς την μετατόπισιν. Διά τοΟτο είνε ανάγκη νά ·?ίνε 
πολλα ΐ καί επομένως νά είνε τό σώμα έπίμηκες. *Αν δ’ έλει- 
■πον έντελώς οί πόδες, ώς λείπουσιν άπό τών συγγενών πρός



τάς σαύρας όφεων, το σώμα γίνεται ετ ι έπιμηκέστερον καί <£> 
αριθμός των σπονδύλων καί-των πλευρών πολύ μεγας. Εύνόητον 
©τι δεν αρκεί να είνε μεγας ό αριθμός αυτών, πρέπει νά είνε 
καί ευκίνητα τά  οστά ταΰτα, διά τούτο δεν υπάρχει στερνόν* 
ώς ε’ίπομεν, και διά τούτο συναρθροΰνται προς άλληλους οί 
σπόνδυλοι και ποος τούς σπονδύλους αι πλευραί, ώς ό βραχίων 
των θηλαστικών προς την ωμοπλάτην. Λιά συστολ'ος μυών 
πολλών ελκονται αί πλευραί ποος τά  εμπρός καί πάλιν ω
θούνται προς τα  οπισω. Η προς τά  όπίσω ώσις τών πλευρών»- 
ηθελεν επιφερει και του σώματος όλου την ©πισθοχώρησιν, 
άλλ’ αι φολίδες της κοιλίας άνορθούμεναι όλίγον καί συναντώ- 
σαι ανωμαλίας του έδάφους καί εις αύτάς έρειδόμεναι δεν άφί- 
;ουσι το σώμα νά όπισθοχωρησ*/). Ποία λοιπον πρέπει νά είνε 
•η διεύθυοσις τών φολίδων ;

Είς την κίνησιν συντελεί καί ή μακρά ουρά, η τις γ  ρησιμεύει 
τ'?) Σ . καί διά νά διατηρη την ισορροπίαν τρόπον τινά, διο 
καί βλέπομε,ν ότι άν αποκοπή η ουρά Σ . έρπει αυτή όχι μό
νον βραδύτερον, άλλά καί άσταθέστερον καί άβεβαιότερον. 
Τέλος πληττουσα την ουράν βιαίως επί του έδάφους η Σ . κα- 
τορθοΐ νά πηδ^ όλίγον υπέρ αύτο καί νά άρπάζνι μυίας καί ψυ- 
χάς έντόρ.ων.Άποκοπείσης της ουράς γεννάται νέα, άλλά βρα- 
χυτέρα τής πρώτης Έ π ί λείας έπιφανείας δυσκολώτερον κι
νείται.

Αιά τών μακρών δακτύλων φερόντων οξείς όνυχας άναρρι- 
χά τα ι δεξιώς έπί τοίχων.

Έξητάσαμεν όποιον είνε το σχήμα τοΰ σώματος του Σ. 
καί πώς κινείται. Τί χρώμα έχ ε ι;. . .  Τ ί σχέσιν ευρίσκετε μ.ε- 
ταξύ του χρώματος .της Σ . καί τοΰ χρώματος τοΰ τόπου, έ'νθα 
ζ·?ί;..... Διά την έ'λλειψιν χρώματος*καθιστώντος καταφανή την- 
Σ ’ μεταξύ λίθων καί χόρτων αποφεύγει αυτή ,τούς εχθρούς 
της δφεις, ίέρακας/άετομάχους, κόρακας, ικτίδας κ .λ .π . Τρί
χας η πτίλα  φέρει το δέρμα:..,Ποίαν σχέσιν έχει η γυμνότης-, 
δέρματος προς την θερμοκρασίαν τοΰ σώμ,ατος καί προς την εν-
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τασιν τ?ϊς ζωής;(Βλ. περί βάτραχου σελ 4 3 9 ) .’Αγαπ&-\οι^·.. 
πόν ~ην κίνησιν* φωλεύει λοιπόν ελάχιστα* δεν: ζίί είςτόπους· 
πολύ ψυχρούς καί £άν γενν$ φά, ώς όντως γεννΧ, δεν επωάζει; 
βέβαια αυτά. -<■*< 'vrA-i?·

Πλην μυιών χαι ψυχών εντόκων, (μνημονευθεισών άνω-, 
τέρω,) τρώγει η Σ . κάμπας έντοκων, άκρίδας,'-γρύλλους., καν
θάρους, γαιοσκώληκας, άράχνας. Τα ζωα ταυτα συλλαμβάνει, 
διά του βαθέως έσχιτμένου καί πολύ άνοιγομένου, άλλ’ ούχί. 
και κατά πλάτος εύρυνομένου στόματος και διά τίίς λίαν, εκ
τατές δισχιδούς γλώσσης* φονεύει, σ.υνθλ^, ζυμώνει ούτως, 
είπεΐν και συγκρατεΐ διά των μικρών, κωνοειδών προς τά  όπίσω·. 
διευθυνομένων όδόντων, τών φυόμενων επί των σιαγόνων καί, 
της υπερώας, αλλά δέν μασσα δ.ι’ αυτών.. Καταβροχθίζει λοι- 
πόν ακέραια τά  θύρ,ατά της. ... ·;· ν

Τρεφομένη από ζώσης λείας η Σ . εχει ανάγκην οξείας όρά-> 
σεως καί άκοης. Οί λάμποντες οφθαλμοί αύτνίς. εχουσιν, ώς οΐ. 
τών πτηνών, πλην τών δύο βλεφάρων καί μηνοειδή πτυχήν, 
άλλ’ ώς οί του βατράχου άντιλαμβάνονται μόνης τνίς κινούμενης, 
λείας (Βλ. σελ. 436 ,) */ΐς τάς κινήσεις παρακολουθεί άνυψω- 
μένον εχουσα τό έμπρόσθιον τμήμα του σώματος καί άναμέ- 
νουσα την κατάλληλον προς έπίθεσιν στιγμήν. Τό ακουστικόν- 
τύμπανον εύρίσκεται όπισθεν τνίς κεφαλές, μη προφυλάσσό- 
μενον ύπό κόγχης.Την οξύτητα της άκοής μαντεύομεν βλέπον· 
τες οτι είς τόν έλάχιστον θόρυβον εξαφανίζεται ή Σ .—-Αίσθη-. 
τηριον τνίς άφ·7ίς είνε η γλώσσα. ". \ .

Εύρίσκεται συχνά πλησίον κατοικιών ανθρώπων. . ~ . ~r,
Κα τά  τό θέρος άλλάσει πολλάκις δέρμα. '

Π Ε Ρ Ι  Κ Α Ρ Α  Ε Ι Δ Ο Σ  Ή  Α Σ Τ Α Κ Ο Υ  , 
Τ Ο Υ  Π Ο Τ Α Μ ΙΟ Υ

Όμιλουντες περί εντόμων, σκολοπένδρας, άράχνης, καί . 
σκορπίου, έλέγορ,εν ότι τό σώμα έκάστου τούτων τών ζώων^
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■συνίσ^:αται.<εκ, δακτυλίων ^ ζωνών, των όποιων τινές,,. άλλοτε 
■ συρπεφυκότες άλλοτε ρ.η,. άποτελουσί ρεγάλείτερα τρηρατα , 
τν,ν κεφαλήν;! τον θώρακα καί την κοιλίαν* έλέγορεν ότι εκ των 
δακτυλίω ν αυτών εκφύονται άκρα (πόδες η πτέρυγες·) οτι το 
σώρα αυτών δεν Ιχει'σκελετόν εσωτερικόν, άλλά περιβάλλε- 

'τα ΐ’·ύπό εξωτερικοί» σκελετού κατά τό ράλλον καί ·?ίττον σκλη-r 
ρου άποτέλουρένου ,έκ χιτίνης (βλ. σελ. 3 30 .) Τά χαρακτηρι
στικά ταυτα έχει καί τό ζωον, περί του οποίου θά όριλησωρεν 

'σηρερον, η καραβίς.
Έ άν δεν λάβωρ.έν ύπ’όψει τά  άκρα του ζώου, αλλά προσέ- 

ξωρεν είς τό σχ·?ίρα καθ’ όλου αύτου, θά παοαδεχθώρεν ότι 
σύγκειται έκ δύο κυλίνδρων πεπιεσρένων ιδίως εις τά  πρανή 
του σωρατος. Των κυλινδροειδών τούτων σωρώτων τό έρπρό- 
σθιον είνε χαχύτερον του οπισθίου, άπετελεσθη δέ τό έρπρό- 
σθιον έκ τ*̂ ς ένώσεως της κεφαλής καί του θώρακος καί σχη

μ α τ ίζ ε ι τον κεφαλοθώρακα- κατά την πρός τά  πραν·?) επιφά
νειαν διακρίνονται ολίγον αί ραφαί των ένωθέντων δακτυλίων* 
τό οπίσθιον είνε η- κοιλία καί όνοράζεται κοινώς ουρά. Ά πό 
τ·?)ς κοιλίας των έντόρων είπορεν άλλοτε ότι δεν εκφύονται 
άκρα' αλλά βλέπετε ότι τν;ς καραβίδος φέρει καί η κοιλία 
άκρα, τούς κοιλιακούς πόδας.

Τό σώρα της καραβίδος περιβάλλεται υπό σκληροΟ περι- 
βληρατος. Ψηλαφήσατε διά νά ίδετε άν είνε πανταχου λειον.. 
Τό περίβληρα τούτο άποτελεϊται έκ χιτίνης, έ'γεινε δέ σκλη
ρόν, διότι άπετέθησαν έκεΐ τιτανώδη άλατα. (Ό  διδάσκαλος 
ρίπτει τερ.άχια τοΰ οστράκου η κελύφους της Κ. είς άγγεϊον 
περιέχον ηραιωρένον υδροχλωρικόν οξύ, εξάγει δ’ έκεΐθεν διά 
λαβίδος ρ ετ’ ολίγον καί δεικνύει αύτά τοϊς ραθηταΐς άπηλ- 
λαγρένα τών τιτανωδών ουσιών καί έπορένως πολύ ραλα- 
κώτερα. ( ')

1 )  5ήρ. Τ ό  μ ά θ η μ α  τ ο ύ τ ο  π ρ έ π ε ι  v i  β ι 'α ^ Ο η  δ ε ικ ν ύ ο ν τ ο ί 

σ χ ά λ ο υ  κ α ρ α β ίδ α ς  ζ ώ τ ο ς ,  ε ί  δ υ ν α τ ό ν ·  α ν  τ ο ΰ τ ο  ε ίν ε  α δ ύ ν α τ ο ν

τ ο υ  δ ι δ α -  

π ρ έ π ε ι  ν α

*
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.'τ Τ& ςτιτχνωδεις ουσίας είσηγαγ* τό ζώον ίεΙςΤ^σώριά^συ* 
-ρ,εΤα τώντρΟφών ' καί διά των τροφών (Βλ, σελ.< 44$ ;) καί 
ρετά  τοδ αίματος £φερεν έίς την Επιφάνειαν του σώματος. Δίά 
τούτο ζν} ή Κ. μόνον'είς'’υδατα περιέχοντα τιτανώδεες ουσίας.

Εξωτερικός ούτός σκελετός εΓπομεν (ε’ν τελεί - 'Τνίς 3  29νις 
σελίδος) ότι τοεΤς ωφελεί ας παρέχει είς τά  · έντομα </! -προφυ- 
λάττει τό 'σώ μα . από Τής αποξηράνσεις, β ' προστατεύει τό  
ζώον από βλάβης μαλακωτέρων ' οργάνων καν· γ ' βοηθεΐ αύτό 
είς την κίνησιν. Ή  καραβίς έφ* όσον ξν} εν Τώ’υδατι, δεν Ιχεί- 
φόβον νά στεγνώστ] καί ξηρανθνί η επιφάνεια του σώματός της ̂  
άλλ’ επειδή ζ’7\ ενίοτε καί είς την ζηράν, θά ητο καί είς τοι- 
οΟτον κίνδυνον ε’κτεθειμένη, άν δεν είχε τό περί ου δ λόγος 
περίβλημα.'Ότι προστατεύει Την Κ. από βλάβης πρ,οερχόμενης 
έκ προστριβής προς άλλα σκληρά σώματα καί Εξ Εχθρών, εΓν'Ε 
καταφανές. Κρύπτεται δ* ή Κ. όσον δύναται καθ’ άς ημέρας 
στερείται τοδ θώρακός της τούτου, διότι αύξανομ,ένου του σώ
ματος είνε ηναγ/.ασμένη νά διαρρηγνύει τό στενοχωρούν αυτήν 
ένδυμα καί νά σχηματίζη νέον. Ή  παρασκευή τοΟ νέου‘δεν 
διαρκεϊπολύ· διότι τό ζώον, έννοήσαν ούτως.είπεϊν την άνάγ- 
κην τής προσεχοΟς άντικαταστάσεω; του θώρακος, έφρόντισε 
νά συνάθροιση Εν τώ στομάγω επαρκή ποσότητα τιτανωδών

βειχθώαι Κ.. διατηρούμεναι έν ο’ινοπνεύματι *αί Κατρακα κ«ρ«β δων κινώ. 
Τδ πράγμα δάν είνε δύσχολον, α π ’ εναντίας είνε εΰχολον να καταρτι- 
σθώσι μουσεία σχολικά, άν φροντίζωσιν οί διδάσκαλοι να διατηρώσι ξηρά 
η έν οίνοπνεύμχτι ή έν γλυκιρίν») όσα τών χρησιμευόντων είς τήν διδα» 
σχαλίχν τής φυσική; ίστορ'ας αντικειμένων ιινε δυνατόν κατά τόν ενα 
ή τόν άλλον τρόμον νά διατηρώνται π. χ . φυτά ή μέρη φυτών άπεξη- 
ραμίνα, κόκκοι σπόοων, οοόντες, τεμάχια δέρματος χαί όνυχες μαστο^ 
φόρω , πδΐες, πτερά xal φωλεαί πτηνών, πτέρυγες καί πόδες έντόμων, 
σκελετοί (εστωσχν χα έλλιπεϊς) ζώων, διυχτχ, κογχύλια χ.τ.λ. Τοι- 
ουτων αντικειμένων πρέπει νά γ/νετχι ανταλλαγή μεταξύ διδασκάλων, 
χατοιχούντων παραλίους πό'*εις, καί διδασκάλων μακράν τής θαλάσσης 
‘διατριδόνΤων. ί

I



— 460

ουσιών,. καί ευθύς ώς διάρρηξή κχί άποβάλτ) ενς τεμάχια τον^ 
παλαιόν θώρακα, κρύπτεται μεταξύ ρίζών;%τών παρόχθιων φυ
τών $ -καί εις κοιλότητας του Τάφους, ας αυτή η καρ. π α 
ρασκευάζει, διαλύει τα  εις τούς τοίχους τομ στομάχου προσω- 
ρινώς τοποθετηθέντα φακοειδή το σχήμα τιτανώδη σωμάτια 
καί εισάγει αυτά εις το αίμα. Μετά 8 — 1Q ημέρας ό νέος καί. 
ευρύτερος θώραξ είνε έσχηματισμένος* το έκ χιτίνης περίβλημα 
άπεσκληρύνθη έκ νέου. Του θώρακος το χρώμα είνε διάφορον; 
άναλόγως του χρώματος του πυθμένας του ύπατος, ένθα ζη ή 
Κ. πάντως σκοτεινόν, όχι πολύ ανοικτόν, συνήθως καστανόν 
κατά το μάλλον καί ηττον βαθύ. (Ό  διδάσκαλος έμβάλλεν 
καραβίδα εις ζέον ύδωρ, οί μαθηταί παρατηοουσιν οτι έφ* όσον 
βράζει, το χρώμα γίνεται έρυθρότερον.) *0 βρασμός δεν προσ- 
εθηκε νέον χρώμα επί του παλαιού. Έν τώ όστράκω ύπηρχον 
διάφορα χρώματα., εκ τών οποίων έπεκράτει άλλοτε τούτο καν. 
άλλοτε εκείνο, άναλόγως τού τόπου, ένθα έζη η Κ, διά δετού 
βρασμού, κατεστράφησαν τά άλλα χρώματα καί άπεμεινε-το· 
έρυθρουν. . ;

Ει'πομεν. οτι ό σκελετός χρησιμεύει καί διά την κίνησιν. 
Εννοείτε" οτι ,άν ό σκληρός σκελετός· ητο μονοκόμματος, η κί- 
νησις θά ητο ,άδύνατος. Τοι.οΰτον είνε μόνον τό καλύπτονταν 
κεφαλοθώρακα τμήμα, ενώ τό καλύπτον την κοιλίαν άπο- 
τελείται έκ πλειόνων δακτυλίου συνδεομένων διά λεπτοτέρας. 
καί εύκαμπτοτέοας ύλης. Ούτω καθίσταται δυνατή η προς τό 
στερνόν κάμψις της κοιλίας (της κοινώς όνομαζομένης ούρδζς.) 
Διά ταύτης ωθεί ή Κ. τό ύδωρ ώς ό  ιχθύς διά τ*ης ούρας, ώς ό 
κωπηλάτης διά της κώπης. Ε πειδή  δέ καμπτόμενη προς τά  
κάτω καί προς τά  εμπρός, ωθεί τό ύδωρ προς τά  εμπρός καί 
σχηματίζει ρεύμα ύδατος έκ τών όπισθεν προς τά  εμπροθεν, 
τό σώμα φέρεται προς τά  οπίσω. (Βλ. τά περί κινησεως της: 
σηπίας.) Διά νά δύναται νά έκτελν) μετά δυνάμεως καί τα - 

■ χέως την τβιαύτην της κοιλίας (ούρας) κίνησιν τό ζώον-, ■ έ'χεί- 
ώνάγκην μυών ισχυρών. Εινε δ’ αληθώς τό τμήμα τούτο λίαν*

*
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μυώδες, "ως καί ά ουρά τών ιχθύων* (‘Αφβαρεΐ ·*τόν θώρακες 
rov καλύπτοντα τηνβρασθεΓσαν Κ . ό  δά σ κ α λ ο ς  και βλέ*- 
πουσιν οί μκθηταί την λευκήν καί όμοιάζουσαν προς τό λευκόν 
βεβρασμένου ωου σάρκα.) Ώ ς ή κώπη τνίς λέμβου ε ίνε-κα τά  
τύ άκρον δχι κυλινδρική,-άλλά πεπλατυσμένη, ούτω, καί <rvf< 
κοιλίας τν;ς Κ. οί δακτύλιοι γίνονται οσω πλησιέστεροι εϊνε 
προς το Οπίσθιον άκρον πλατύτεροι, καί άποληγουίιν είς π τε- 
ρύγιον πενταμερές. Το μεσαΐον τούτου πέταλον η φύλλόν είνε 
ό τελευταίος δακτύλιος πεπλατυσμένος, ένθα και ή έδρα του 
ζώου, τά δ’ εκατέρωθεν τούτου πέταλα του πτερυγίου εινε οί 
πύδες οί προσκεκολλημένοι είς τον τελευταιον δακτύλιον* πό- 
δες μεταμορφωμένοι* πόδες δχι κυλινδρικοί, άλλα λίαν πε
πλατυσμένοι. Διότι έχει και πόδας η Κ, και δεν κινείται μόνον 
διά τ ίς  προς τα εμπρός καί τά ύπτια κινησεως τνίς ούρδς. ΙΙο- 
δών έχει πέντε ζεύγη εκφυόμενα έκ τών δακτυλίων Του θώρα- 
κος. Είνε αρθρωτοί. Βλέπετε πώς εΐνε συνδεδεμένα διά χιτίνης 
ευκάμπτου τά  διάφορα άρθρα κατά τάς άρθρώσεις. Ένώ διά 
τΐίς κινησεως της κοιλίας (ούρδς) κολυμβα προς τά  όηίαω  
τάχιστα, διά των ποδών βαδίζει προς τά  έμπρος βραδέως. 
Ά λ λ ’ 61 πόδες ούτοι χρησιμεύουσι μάλλον προς λ'ηψιν τνίς 
τροφές καί ώς οπλον κατά Των εχθρών 9) ώς μέσον κινητηριον.

Ή  Κ. είνε ζώον παμφάγον. Τρώγει σκώληκας, λείμακας 
καί κοχλίας, ίχθυς καί βατράχους καί έν όλίγαις λέζεσι οίαν- 
δηποτε ζωικήν ουσίαν, εν ανάγκη δέ καί φυτικάς, π . χ . τρυ
φερούς βλαστούς υδροβίων φυτών, σπανιώτατα δέ καί έν έ
σχατη ανάγκη σάρκα θνησιμαίου. Ε π ειδή  είνε άδηφάγον ζώον, 
αποφεύγει τά  όρμνιτικώς καί ταχέως ρέοντα ύδατα ώς ολίγα 
τών μνημονευθέντων ζιρων περιέχοντα. Ε πειδή  τό στόμα τίίς 
Κ. είνε μία επιμήκης οπή του στερεού καί μή έλαστικοΟ σκε
λετού καί επομένως δεν δύναται νά άνοιγοκλείη καί έτι όλι- 
γώτερον νά ευρύνεται ώς π .  χ .  τής έχίδνης (βλ. τό περί ταύ- 
της μάθημα), δεν δύναται νά καταπίνη ολόκληρον καί άκε- 
ραίαν την λείαν της' είνε ήναγκασμένη νά τεμ.αχίζη καί θρυμ-
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ματίζει αυτήν, πρός τούτο 'δ’ είνε ηναγκασμένη νά συγκρατνί- 
αύτην, .διότι άλλως φεύγει" φεύγει', δ’ δχι μόνον διότι είνε ετι. 
ζώσα, άλλα 'και δ ιό τ ι.τά  ύδωρ παρασύρει α υ τή ν " Ιν α  λοιπόν 
συγκρατ.ν) τα  ζώντα θύματά τη ς, εχει εργαλεία κατάλ7νηλα. 
τάς ,ίσχυράς λαβίδα; του πρώτ.ον ζεύγους των εκ του θώρακος 
Ικφυομένων ποδών, (4)

. Ά λ λ  * αί λαβίδες'·· αύτκι δεν φθάνουσιν είς το στόμα, ώς 
δύνασθε νά δοκιμάσετε, και παραδίδουσι' τα  σπαράγματα του 
συλληφθεντος ζώου είς τάς μικροτέρας λαβίδας των δύο έπο- 
υμένων ζευγών καί αύται πάλιν είς τα  στου.ατικά έογαλεια.
* * i i  1 ί  <

Ταΰτά δ’είνε εζ ζ εύγη^ών τδ .πρώτον εινε ριετα|ν..όρφω<7ΐς της 
άνω σιαγόνας καί εινε τδ χρησιαώτατον διά την ρ,άσσησιν της 
τροφής, τά  έπόριενά συγκοατοΰσι τά  θρύριρ-άτα καί ψιχία,ϊνα ρ.η 
παρκσύρωνται ύπδ τόυ·ΰδατο.ς, διά· τούτο καί πολλά είνε. καί 
[Λεγαλείτερα τώ * προηγουαέ.νων τά  επόμενα* Ή  τελεία της τρο
πής λειοτρίβησις γίνεται έν τω στορ.ώχω της Κ.ορ,οιώζοντι ολί
γον πρδξ τδν των κοκκοφάγων πτηνών (βλ.σελ.24.5).Έ ν τώ στο- 
^ά χω ,τ^ς Κ. υπάρχους τραχύτητες τινες έκ χιτίνης πεπ^α-* 
σ^έναι,αί όποΐαι δι\σχυρών-ρ.υών .πρδς άλληλας προστριβό|Λεναι„ 
συντελοΰσιν είς λειοτρίβητιν .της τροφης>Τ.δ εντερον της Κ.ούδα- 
[Λως περιελΐ(7σό'ρ.ενον διευθύνεται πρδς την εδοαν κατ’ ευθείαν. 
(Ό . διδάσκαλος αποχωρίζει τδ οστρακον τ*ης κοιλίαςκαραβί
δας, :h ρ-αλλον άστακοΰ ξεβρασμένου άπδ τδ του κεφαλοθώρα- 
κος διά μαχαιριδίου καί ελκει αυτό προς τά  όπίσω διά νά εκ-· 
δάο'ρ ούτως είπεΐν την κοιλίαν. 'Ίνα δέ κατορθώστ) ν’ άπο- 
κολληστ) αυτό σκάζει καί των δακτυλίων της ουράς η κοιλίας 
τό όστρακον κατά μήκος είς την κάτω επιφάνειαν. "Τστερον- 
σχάζει κατά μ·ηκος την λευκήν . της κοιλίας σάρκα άπό της. 
έδρας προς τον κεφαλοθώρακα καί ευρίσκει το εντερον, δια- 
κρινόμενον καταφανώς άπο της λοιπής σαρκός. Παρακολαυθών 
τό εντερον ευρίσκει τον στόμαχον, είς ον ώποληγει τό εντε-

'  (1) Σημ. Λΐ'λαβίοες αυτια xat ώς οπλον /οησιμοποιοΏνται ώς καί διχ. 
ν \ · '«v*p'p't̂ 2V*e\ δσρίκις Οίλει vot 6̂ tep€yj ουνανίώμενα έμ,πόϊιχ.

t
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ρον τέκνων δέ καί τούτον καί κενών το περιεχόμβνον δ&ικνήεί. 
τούς τοίχους του στομάχου.) ..;yy .o' ·.r , \ ν τ ι;Τ  ;rr

Ειδομεν διά τίνων έργαλείων .γίνεται 'δ-πέψ^.-άης-τροφης; 
τί5ς Κ . καί διά τίνων συλλαμδάνονται τά  θύματά της*--Αλλά 
πώς αντιλαμβάνεται τνίς παρουσίας αυτών ; . -Ο: .·»-*

Καί έν όπνί κεκρυμμένη άν ε ϊνεη  Κ„ έχει, έ'ξω τούτες τάς: 
κεραίας αύτνίς. Το δεύτερον ίδια ζεύγος εϊνε μακρότατον·.Χαύ- 
τας κινεί έν τω ΰδχτι ως παίζουσα, άλλα κυρίως * περιάγει, 
ταύτας δεξιά καί άριστερά ζητοΟσχ τροφήν’ εις τάς κεραίας 
εδρεύει η άφη καί η δσφρησις. Εις το έμπροσθεν μ.έόος, έκτου 
πρώτου δακτυλίου, εκφύονται επί της άνω επιφάνειας δύο. 
ποδίσκοι η στελέχη κινητά, έφ’ ών εύρίσκονται οί δύο σύνθε
τοι ώς παρά τοϊς έντόμοις οφθαλμοί. Άφου η κεφαλή δέν χώ-· 
ριζεται άπο του κορέου διά τράχηλου καί δεν δύναται’ έπομέ*- 
νως νά στρέφεται, διά νά βλέπη δεξιά καί άριστε ά,ώς π .- χ . 
τά πτηνά, (βλ. σελ. 16 καί 28) καί ν’ άπόφεύγν) τούς εχ
θρούς* άφου τό ολον ζώον δέν εϊνε ευκίνητον·' κάί εΰστροφον,. 
ώς είνεπ . χ . ύ ίχθύς, ώστε η ακινησία τνίς κεφαλής νά άνα- ' 
πληρωθ/} καί το εκ ταύτης κακόν νά θεραπευθνί διά τνίς ευ
κινησίας του ολου σώματος* άφου το σώμα δέν καλύπτεται, 
διά δέρματος μαλακού καί νευροβριθους, δυναμένου διά τ·ης 
άφνίς τουλάχιστον νά δίδνι ειδησιν τ$ί Κ : περί τνίς παρουσίας 
εχθρών η άλλων άντικειμ-ένων, ώς γίνεται παρά τν| σηπία, 
ητσ άνάγκη οί οφθαλμοί νά μη εύρίσκωνται είς την επιφάνειαν 
τοϋ δέρματος, άλλ’ έξω καί μακράν αύτ*/|ς επί στελέχους κι
νητού. Ούτω δύναται καί όπισθεν έ τ ι νά βλέπντ εϊνε δε 
τοΰτο άναγκαιοτατον r9l οπισθοχωρητικούς κολυμβώσνι κα- 
ραβίδι.

’Αναπνέει διά βράγχιων. Εϊνε ταΟτα τρυφερά φυλλώρια 
καί νημάτια ευρισκόμενα εκεί, ένθα εϊνε τά  τέσσαρα πρώτα 
ζεύγη των ποδών καί τό ί '  καί γ ' ζεΰγος τών προσακτρίδών;. 
Τά βράγχια τών ιχθύων προφυλάσσονται ύπό τών βραγχιοκα
λυμμάτων (αυτιά ψαριών)* τίίς καραβίδος τά  βράγχια προφυ-

f
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λάσσονται υπό των πλαγίων (λερών του σκληροί* περίβλημα- 
' τος. Τό περιλουον τά  βράγχια ύδωρ άνανεουται διά ττίς τα 
χείας κινησεως ενός τών πλησίον τοΟ στόματος π  οδών (ποδο- 

' γνάθων), γεννώσης ρεύμα ύδατος. έκ τών όπισθεν προς τά ,έμ- 
προσθεν. *: - -‘.s ·\

Ε π ε ιδ ή  μορίδια ακαθάρτων υλών,ευρισκόμενα εν τ δ  ΰδατι, 
ήδύναντσ ·νά προσκολληθώσιν εις τά  νημάτια τών βρ^γχίων 
καί συν τω χρόνω νά εμποδίσωσι την λειτουργίαν αυτών, το 
ελεύθερον άκρον του σκληρού περιβλήματος, το οποίον είπομεν 
δτι προφολάσσει τά  βράγχια, φέρει τριχίδια εμποδίζοντα την 
δι* αύτών δίοδον και την είς τά  βράγχια έπικολλησιν τών έν 
τώ  ρεύματι τοΰ~ύδατος, του εις τά  βράγχια διευθυνομένου, 
αίωρουμένων κατά τύχην στερεών σωματιδίων. Διά τούτο η 
Κ. άρέσκεται μεν εις τοπους, ένθα ευκόλως άνορύσσει κρύ- 

' πτα-ς, ώς είπομεν προηγουμένως, άλλ’ άν το εδαοος του πυθ- 
μένος, έφ’ού βαδίζει, άποτεληται έζ ίλύος, %ς τά  μόρια εύκο'- 
λως ά π ’ άλληλων άποχωρίζονται καί καθνστώσι βορβορώδες 
τδ ύδωρ, η άν εις το ύδωρ τών ποταμίων χύνωνται καί άλλα 
έξωθεν υδατα άκάθάρτα, δεν δυ.ναται έ/,εΐ νά ζγ.
■ Ή  καρδία της Κ. είνε κατά την ράχιν.

Ιίολλαπλασιάζονται αί Κ.. δι’ φαρίων, τά  οποί!* βλέπομεν 
'.οτι.α ί κατά τό έαρ συλλαμβανόμεναι θηλειαι Κ. φέρουσι προσ- 

κεκολλημένα είς τούς πόδας τούς έκ τών δακτυλίων της κοι
λίας εκφυόμενους. Τά έκ τών φαρίων της Κ. έκκολαπτόμενα 

• ζιράρικ δεν όμ.οιάζούσι τη Κ. Την μορφήν ταύτην λαμβάνουσιν, 
ίάφαΰ προηγουμένως ύποστώσι μεταμορφώσεις τινάς.

Εχθρούς έχει τάς ένυδρίδας, τάς έγχέλεις, εΐ'δη τινά ιχθύων 
καί τον άνθρωπον. Σώζεται δε τό είδος, διότι κρύπτεται ένν 
δπαΐς, διότι έχει σκληρόν περικάλυμμα, διότι τούτου τό χρώμα 
ομοιάζει προς τό τοϋ τόπου, έ'νθα ζη, διότι έ'χει οξείας αι

σθήσεις καί ΐσχυράς· χηλάς (λαβίδας) καί διότι κολυμβ^ τά- 
χιστα. τ ,τ  ν
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Π Ε Ρ Ι  Ε Χ Ι Δ Ν Η Σ  -
Μν5»ος έχει GO— 90 εκατοστών του μέτρου.Έπί της ρά- 

χεως φέρει ταινίαν όμοιάζουσαν ττ-αος γραμμήν έκ πολλών συν
εχομένων προς άλληλα γραμμάτων Ζ άποτελουμένην χρώματος 
αελανοΰ* το λοιπόν σώμα είνε φαιόν, άν καί δεν είνε πάντοτε 
σταθερόν το χρώμα τούτο, διότι συμμεταβάλλεται κατά τον 
τόπον, ένθα συνήθως διατρίβει έκαστον άτομον, διότι η έχιδνα 
ζ>? εις όρη καί πεδιάδας, εις λειμώνας καί αγρούς, είς δάσν] καί 
εις άδένδοους εκτάσεις, τον δέ χειμώνα φωλεύει εις οίανδηποτε 
κοιλότητα η σγισμην του εδάφους η είς όπάς ερειπίων vj κοι
λότητας κορμών δένδρων’ είνε δέ συχνότατα πλείονες της μι£ς 
επί το αυτό συνηγμέναι περιελίσσουσαι η μία τό σώμα τ·ης άλ
λης* είς τοιαύτας όπάς συνήθως κρύπτεται άδρανουσα καί κατά 
τό θέρος την ημέραν, γίνεται δέ πως ζωηρότερα την νύκτα. 
Ή  κόρη τών οφθαλμών της δεν είνε στρογγυλή, άλλ’ επιμή
κης κατακορύφως, έ'γει δέ την δύναμιν νά διαστέλλεται, δταν 
είνε ολίγον τό φώς. ’Αλλά καθ’ ολου δυνατοί τις νά είπγ) οτι 
εινε νωθρόν καί απαθές ζώον, τον δ’ άνθρωπον προσβάλλει μό
νον αν ένοχληθη ύπ’ αύτου. Τά συνηθη αύτης θύματα είνε μυς
και σαυοαι,

Ή  κεφαλή της έχ. ομοιάζει πως προς τριγωνικήν πυρα
μίδα, είνε πεπλατυσμένη καί καταφανώς διακρίνεται του τρά
χηλου. Τό σώμα τ·ης έχ. διά την βραχύτητα τ·ης ουράς φαίνε
τα ι οτι δέν έχει την προσηκουσαν αναλογίαν, μεταζύ πάχους 
καί μήκους.

Τ^ς σαύρας η άνω σιαγών είνε προσκεκολλημένη είς τό κρα
γιόν καί δέν είνε δυνατόν τ ’άποτελουντα αυτήν τεμάχια ν’άπο- 
μακρυνθώσι περισσότερον ά π’ άλληλων και νά γείν’/j τό στόμα 
πλατύτερον, άν καί είνε πολύ βαθέως έσχισμένον τό στόμα 
καί απομακρύνεται πολύ η κάτω σιαγών από της επάνω* άλλα 

-τ/5ς έγίδνης καί άλλων όφειδίων α ') ή άνω σιαγών συναρμο- 
‘Τ εοδΗ γεα ΐα  διδασκαλίας Γ. ΠΑΪΙΛΪΟ ΓΐΐΡίΟΓ 80

ι
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ζεται μετά του κρανίου κινητώς. β') τά  δυο οστά της άνωκαίΐ 
το μεσοσιαγονικον συνδέονται άπλώς διά συνδέσμων ελαστικών 
Υ )  τά δύο ηρ.ίση τνίς κάτω σιαγόνος συνδέονται επίσης προς άλ- 
ληλα διά συνδέσμου ελαστικού, Εΐνε λοιπρν δυνατόν έν άνάγκν] 
τά  οστά του στο'ματος ν’ άπορ-ακρύνωνται πολύ ά π ’ άλληλων 
και ν’ άπορ,ονώνται ούτως είπεΐν. (Βλ. σελ. 225) Δεν έχουσιν 
επομένως άνάγκην τά  ζφα ταυτα, άλλ’ ούτε δύνανται, ν’ ά~ 
ποκόπτωσιν άπο τνίς λείας των τεμάχια μικρά και ταϋτα νά 
είσάγωσιν είς το στόμ,α. Τούτο δεν εΐνε δυνατόν, διότι δεν 
έχουσι πόδας, ίνα διά τούτων συγκρατώσιν την ζώσαν λείαν 
καί σπαράσσωσι διά των όδόντων* είσάγουσι λοιπον όλόκλη- 
ρον το ζωον εις την στορ.ατικην κοιλότητα. ’Αλλά μη νομί- 
σητε, δτι, άφοΰ είσαχθνί είς το στόμα η λεία, τεμαχίζεται, 
μασσαται, λειοτριβεΐται εκεί. Τά όφείδια δέν έχουσιν όδόντας: 
επιτηδείους είς τοιαύτην εργασίαν.Οι όδόντες αυτών διευθυνό- 
μενοι προς τά όπίσω συγκρατουσι την λείαν ώς άγκιστρα. ’Λ- 
νυψουται τότε ολίγον η μία πλευρά τνίς σιαγονικής συσκευής·, 
καί επειδή, ώς εί'πομεν, ' δύναται έκαστον οστοΰν χωριστά 
νά κινηται, μετατοπίζετα ι άπο της κεφαλής π . χ .  του πον
τικού είς τον τράχηλον, δταν δ’ έμπαγώσιν εκεί εκείνου του 
όστοΰ οι όδόντες, άνυψοΰται τνίς άλλης πλευράς το όστουν 
καί φθάνει άπο της κεφαλής είς τον τράχηλον. Καθ’ ομοιον 
τρόπον θά φθάσωσιν οί όδόντες είς τούς μηρούς του ποντικού, 
δταν η κεφαλή του θά εινε είς τον οισοφάγον. Ή  διά του φά- 
ρυγγος ’ καί του οισοφάγου δίοδος διευκολύνεται δ ι' έκκρίσεως 
άφθονου σιέλου καί διά τνίς ίκανότητος, ην έ'χουσι καί τά  όρ
γανα ταυτα νά διαστέλλωνται.

’Επειδή το σώμα των οφεων είνε ρ,ακρον καί εινε άνάγκ1? 
νά εΐνε μακρόν, άφου στερούνται τελείως ποδών (Βλ. τά  περί 
σαύρας), έλαβον έπίρ,ηκος σχήμα καί όργανά τινα, τά  όποια 
παρά τοΐς άλλοις ζωοις δέν εινε επιμηκη. Ούτως έχει έπίρ,η- 
κες σχήμα καί εκτείνεται σχεδόν δι’ όλου τοΰ κορρ,οΰ ό δεξιός 
πνεύρ,ων (του άριστεροΰ οντος άτροφικοΰ). Είς τούτου το όπί-
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σθιον τμ7(μα περιέχεται άέρος καθαρού ποσοτης αρκετή διά: 
την αναπνοήν έφ’ όσον διαρκεί ή κατάποσις του ποντικού, η 
οποία πάντως δεν γίνεται έν βραχεί,διότι δέν είνε εύκολος. (*)

Ειπομεν προ ολίγου οτι οί οφ*ις είσάγουσιν εις τό στόμα 
ζώ/ καί ολόκληρον τό ζφον, τό όποιον θά χρησιμεύσνι ώς τροφή 
αυτών. Τοϋτο δέν|εϊνε ακριβές λεγόμενον περί της εχίδνης καί 
τινων άλλων ό'φεων. Ή  άνω σιαγων δέν έχει όδόντας δυνα- 
μένους να συγκρατήσωσι θύμα ζών, άσπαίρον καί βιαίως τινασ- 
σόμενον. Φονεύει λοιπόν αυτό. ’Αλλά πώς ;— Λιά φοβερωτά- 
του οπλου. Εις την άνω σιαγόνα φέρει δύο όδόντας— έ'να δε
ξιά καί ενα αριστερά— μάκρους, μεμονωμένους, αιχμηρούς καί 
κυρτούς. Οί όδόντες ούτοι είνε κοίλοι, συγκοινωνεί δ’ ή κοιλό- 
της κατά την βάσιν μετά άδένος κειμένου υπό τον οφθαλμόν 
καί έκκρίνοντος δηλητηριον δραστικώτατον, κατά δέ την κο
ρυφήν τοΰ όδόντος συγκοινωνεί μετά οχετού στενού, δι’ ού εκ
ρέει ό ίός και έγχύνεται εις την πληγήν, την υπό των όδόν- 
των άνοιγομένην. Οί όδόντες ούτοι περιβάλλονται κατά την 
βάσιν υπό πτυχές η εξογκώματος των ούλων, έξογκούμενα 
δ’ ωσαύτως τά  ούλα κατά ρ,ηκος προς την βάσιν των σιαγόνων 
σχηρ,κτίζουσιν έν είδος θήκης, έ'νθά τοποθετοϋναι οί όδόντες 
ούτοι, όταν κλείεται τό στόμα" διότι οί όόοντες ούτοι είνε κι
νητοί καί λαμβάνουσι θέσιν όριζοντίαν σχεδόν, όταν είνε κε- 
κλεισμένον τό στόμα. (Παραβολή πρός λεπίδα κονδυλομαχαι- 
ριδίου άνοιγομένην καί κλειομένην.) ’Όπισθεν των οδοντων 
τούτων εύρίσκονται άλλοι μικρότεροι, προωρισμένοι ν’ άντικα- 
ταστήσωσι τούτου:, άν θοαυσθώσιν.

Ή  έ'χιδνα χρησιμοποιεί τους όδόντας τούτους, διά νά φο- 
νεύγ μικρά ζώ χ,δ ι’ ών τρέφεται* σαύρας δηλ. βατράχους, μα
λάκια, έντομα, σκώληκας, ασπάλακας ,ποντικούς κ .τ .λ . Προ 
τοΰ ανθρώπου τρέπεται εις φυγήν, άλλ’ άν πατήσν) τις αυτήν

{t) Σηα. Κ.*τ’άλλονς φοσιοδίφχς αο*ον xb πρόβίιον μέρος τοΟδίξιοΟ 
πνενμονος χρηο'.αίΰιι ?ιο τήν αναπνοήν.

/
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*η συλλκβν) η όπως δήποτε ένοχλησ*/], αμύνεται ώργισρ.ένη καί 
χρησιρ,οποιεΐ το οπλον της καί κατά τοΰ ανθρώπου. Περιελίσ- 
σεται περί έαυτην εις πολλούς κύκλους συγκεντρικούς η έπι- 
κειρ,ένους άλληλοις* συνάγει δλον το σώρ,α ύπο την κεφα
λήν εύρισκορ,ένην έν τφ  ρ,έσω η ύπεράνω του περιτυλιγρ.ένου 
σώρ.ατος. Αίφνης εκτυλίσσεται τά χισ τα  το σωροί ώς δι’ ελα
τηρίου* το σώρ,α εκτείνεται προς τά  άνω καί προς τον εχθρόν 
ρ,ετά τόσης ταχύτητας, ώστε επί στιγμήν δεν βλέπει αύτο 6 
άνθρωπος* έ'χουσα το στάρια όρθάνοικτον καί τούς όδόντας εξηγ- 
ρ,ένους τ*ης θηκης βυθίζει αυτούς εις την σάρκα τοΰ θύρ,ατος 
δυνάρ,ει τ*?ίς φορ&ς, ρ,εθ’ ης κατέρχεται η άνω σιαγών, καί 
άποσύρει αυτούς άρ,έσως. Την αυτήν στιγρ,ην, καθ’ ην κατέρ
χετα ι η άνω σιαγών, πλησιάζει καί η κάτω διά νά χρησι- 
ρ,εύσν) ώς σηρ.εΐον ύποστηοίξεως* άλλ’ άσθενώς βοηθεϊ* διότι η 
έ'χιδνα ρ,αλλον κτυπγ η δαγκάνει* ή άνω σιαγών λειτουργεί 
ώς σκέπαρνον, διά τοΰ κτυπηρ,ατος τοΰ οποίου είσχωροΰσιν είς 
το σώρ,α τοΰ εχθρού οί όδόντές* διά τοΰτο άν άποτύχν) η 
πρώτη έ'φοδος η 3ίν θέλγ, ή έ'χ. νά κατενέγκη καί δεύτερον 
πλ^γρια, είνε άνάγκη νά λάβν) νέαν φοράν καί άποσύρεται, πε- 
ριτυλίσσεται είς κύκλους έκ νέου καί εζελισσορ,ένη έφορρ.ί£ έκ 
νέου καθ’ ορ,οιον τρόπον. Έ φ’ όσον οί όδόντες είσχωροΰσιν είς 
την πληγην, το δηλητηριον ωθείται είς τον σωληνίσκον, τον 
διά]της ρ,άζης αυτών διερχόρ,ενον, διά.τ*ης συστολ-ης ώρισρ,ένων 
ρ.υών, καί έγχύνεται είς την πληγην

Αί διά των όδόντων της Έ χ .  άνοιχθεΐσαι δύο ρ,ικραί πλη- 
γαί παρουσιάζουσι ρ,ικρον έςοίδηρ,α έρυθρουν, ενίοτε ώγρόν. 
Ό  δηχθείς άνθρωπος αισθάνεται έκεΐ άλγηδόνα, ρ,ετ’ ολίγον 
δ’ είς ολον το σώρ,α καί είς αύτά τά  εσωτερικά όργανα* Ή  
έρυθρότης καί η έξοίδησις διαδίδονται ώσάύτως είς το σώρ.α 
δλον. Έπακολουθοΰσι τάσις προς έρ.ετον, έ'ρ.ετος χολής, δυσκο
λία είς την αναπνοήν, σφυγρ.οί τεταραγρ.ένοι, ιδρώς ψυχρός, 
σπασρ.οί, διατάραξις της όράσεω; καί της διανοίας ενίοτε δέ 
καί θάνατος.
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Προφυλαχτικά μέσα. Ή  έχιδνα προτιμά κλιτύας βουνών 
και λόφων πετρώδεις, έφ’ ών φύονται αραιοί θάμνοι. ΈκεΕ κρύ
πτετα ι είς αβαθεΐς κούπτας ή ηλιάζεται ακίνητος. Ού'τε φεύ
γει, ούτε δαγκάνει. Ά ς  προσ^χωμεν λοιπόν, περιφερόμενοι είς 
τοιούτους τόπους, νά μη ένοχλήσωμεν αυτήν. Υ ποδήματα 
υψηλά και περισκελίς μακρά είνε απαραίτητα διά τούς συλλέ- 
γοντας ξύλα,φρύγανα, κ .τ .λ . Διά μικρας ράβδου είνε εύκολον νά 
θραύσν) τις την σπονδυλικήν στήλην της έχ. καί νά καταστήσν} 
αύτην ανίκανον νά δαγκάνν). Είς τρύπας ερειπίων, είς τά  με
ταξύ θάμνων κενά, υπό μικρόν θόλον λίθων δεν πρέπει νά θέ- 
τωμεν την χεΐρα.

Ο υττ εχιόνης ονίχΟεις πρέπει να εριποόιστ) το οτιλνιττιρ.ον 
νά κυκλοφορήστι είς τό αΐμα. Είνε λοιπόν άνάγκη διά μαχαι
ριδίου η άκάνθης ίσχυρας νά εύρύνν) την πληγήν, ίνα έκρεύσνι 
τό αίμα άφθόνως έκεΐθεν. Ά ν  άφήσν] τό μέλος, ένθα η πληγή, 
νά κρέμαται, και άν πλύννι δι’ υδατος την πληγην, η έκοοη 
του αίματος εύκολύνεται. 'Ωσαύτως καλόν είνε νά δέσν) σφιγ- 
κτά τό δηχθέν μέλος, άλλ’ ΐ/περάνο) του δήγματος, διά νά 
έμποδισθνί η κυκλοφορία του αίματος. Ωφέλιμος είνε η καυτη- 
ρίασις έστω καί διά πεπυρακτωμένου σίδηρου. Τέλος διά των 
χειλέων πρέπει νά έκμυζήσν) είς τό στόμα, πτύων συχνά, τό 
έκ τής πληγής αίμα. (Τούτο δύναται άφόβως νά κάμν) και άλ
λος πλήν του παθόντος. Είνε τελείως ακίνδυνος ή είς τό στόμα 
καί είς αυτόν στόμαχον του ανθρώπου εισαγωγή του ίου τής 
έχίδνης. Ά λ λ ’ άν ύπάρχν) ή ελάχιστη άμυχή είς την κοιλό
τητα  του στόματος, καί έλθν] 6 ιός είς επαφήν μ ε τ ' επ ι
φάνειας γυμνής, εισέρχεται είς τό αΐμα καί επέρχονται οΐα καί 
διά του δήγματος αποτελέσματα).’Αλλά πάντα ταυτα τά  μέ
τρα πρέπει νά ληφθώσιν εντός δευτερολέπτων,άλλως είνε αργά.

Πολλαπλασιασμός. Ή  έχ. περί τά  τέλη Αύγούστου γεννφ 
5— 10 ώά, έξ ών εκκολάπτονται κατά την στιγμήν τής γεν- 
νήσεως ζώσαι εχιδναι. Διά τούτο δύναταί τις νά εΓπν) βτι ή 
έχ . γεννΛ ζώα καί όχι ώά, είνε ζφοτόκος, διότι τό έμβρυον
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διάπλάσσεται τελείως εντός του σώαχτζιζ τής μητρός .καί κατά 
τήν στιγμ.ήν τής ωοτοκίας εξέρχεται ζωον.

Των οφειδίων τά  φά έχουσι κέλυφος έκ λεπτές περγαμη- 
νης, οιοτι οεν υπάρχει αρκετή τιτανος εν τω σωματι αυτών. 
Τοιαΰτα φά γεννώσιν ενίοτε καί αί όρνιθες.

Είδος έχίδνης φέρει κεράτιον έπί τής ρινός, άναδίδει δ’ ή 
έχιδνα αυτή ίσγυράν οσμήν σκορόδου.

Οί οφθαλμοί τής έχ. στερούνται βλεφάρων, από δέ του 
σκελετού έλλείπουσιν όστΖ ώμου καί λεκάνης. Ή  γλώσσα είνε 
δισχιδής καί πολλάκις εξέχει πολύ έ'ξω του στόματος.

Εχθρούς έχει τον έχΐνον, (σελ. 181 έν τέλει) τον ερωδιόν
και τον πε).αονόν.

i ί

Π Ε Ρ Ι  Κ Ρ Ο Τ Α Δ ΙΟ Υ
«

Έν ’Αμερική ζή είδος ιοβόλου όφεως συγγενούς προς τήν 
έχιδναν,όνομαζομένου κροταλίου. Διαφέρει τής έχίδνης α ')κατά 
τούτο,ότι έχει μεταξύ του ρώθωνος καί του οφθαλμού στρογγυ
λόν βόθρον ή λακκίσκον καί β') κατά τούτο οτι εις τό άκρον 
τής ουράς υπάρχει σειρά κρίκων ή δακτυλί-ων κεράτινων, οί 
όποιοι σειομένης βιαίως καί τινασσομένης τής ουράς προστρί- 
βονται προς άλλήλους καί παράγουσι κρότον, δι* οΰ προσπα
θεί ό Κρ. νά ,φοβίσν) τούς διώκτας του1 διότι τότε παράγει 
τον κρότον τούτον, έξ ού καί ώνομάσθη, ενώ, όταν θέλγ νά 
πλησιάσν) πρός θήραμα, πτηνόν ή μαστοφόρον, έρπει προς αυτό 
βραδέως καί άνευ κρότου.

Οί περί ών ό λόγος δακτύλιοι σχηματίζονται, διότι μεθ’ 
έκάστην άπεκδοράν υπολείπεται κατά τήν ουράν μέρος του 
δέρματος καί σκληρύνεται. Διακρίνονται δύο κυρίως είδη κρο
ταλίου ό άοτπιδοοτός ζών έν τή  Β. ’Αμερική καί ό φρικα
λέος τής Ν . 'Αφρικής: Ό  πρώτος είνε φαιός μετά μελαινών 
ταινιών, καί έχει μήκος 1— 2 μέτρων. 0Είνε κοινότατος καί 
«ίς πολυκνθρωποτάτας χώρας τής Β. ’Αμερικής διά την έκτα
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κτον αύτοΰ γονιμότητα, άλλ’ ευτυχώς είνε ζώον άπάθές καί 
βραδύ καί ουδέποτε επιτίθεται κατ’ ανθρώπου, εάν δεν ενο
χληθεί, αλλά προκαλούμενος συσπειροΰται καί εκτυλισσόμε
νος έφορμά ταχύς ώς βέλος, ευθύς ώς έννοησγι ότι είνε άρκετά 
πλησίον ό εχθρός του, ό δ’ έκ του δήγματος θάνατος είνε 
κεραυνοβόλος. Ζν5 συνήθως είς μέρη γυμνά, καί άναδίδει όσμάν 
άνυπόφορον.

Διάφοροι πως κατά τον χρωματισμόν εΐνε ό έν τγ ί'Ν . Ά -  
μερικ·?| ζών Κρ. δ φρικαλέος.

Π Ε Ρ Ι  Β Ο Δ  '
Ά ν ύπνίρχεν έλέφας έ'χων την δύναμιν καί την ευκινησίαν 

το(5 λέοντος η λέων έ'χων το μέγεθος του έλέφαντος, το ζφον 
τοΰτο θά κατείχε μεταξύ των τετραπόδων ην θέσιν κατέχει 
μεταξύ των ερπετών ό βόας. Εΐνε μέγιστος καί ισχυρότατος 
όφις. Το μνίκος αύτοΰ υπερβαίνει τά  τέσσάρα μέτρα, δύναται 
δέ περισφίγγων διά του μυώδους σώματός του καί έ'λαφον νά 
φονεύσν). ’Αλλά ζώα τόσον μεγάλα σπανίως προσβάλλει. Συνή
θως τρέφεται έκ πτηνών καί μικρότερων θηλάστικών, τά  όποια 
δεν δαγκάνει, διότι στερείται όδόντων, άλλά διά του σώματός 
του περιελίσσει,συσφίγγει, μεταβάλλει είς μάζαν κυλινδροειδή, 
(Βλ. σελ. 225 .) λεπτήν καί έπιμηκη όσον τύ δυνατόν περισσό
τερον,ζυμώνει καί μαλάσσει αυτήν καί περιαλείψας διά σιέλου 
καταπίνει κατά’μικρόν,εξακολουθεί δέ συνεχώς νά ιιην.ΰνη, την 
μάζαν έκείνην διά νά εύ/.ολύνη την διά του φάρυγγος, άλλως 
εύρυτάτου, δίοδον. Ε πειδή  δεν τεμαχίζει την λείαν του, αλλά 
δίδει αύτ*ρ σχίσμα μακρου κυλίνδρου, συμβαίνει ενίοτε νά κορε- 
σθί| πριν $ καταβροχθίσν) τό ζωον δλον, αρχίζει λοιπον τότε 
"h πέψις του έν τω στομάχω τοΰ νεναρκωμένου βόα ευρισκομένου 
τμήματος, ένω μέρος τοΰ θύματος εινε άκόμη έξο> του στόμα- 
τος.Είπον τ·ΰ  νεναρκωμένου βόα, διότι άληθώς π ίπ τε ι είς νάρ
κην ·υτ·ς,όταν κορεσθ^,καί είνε τότε άκίνδυνος,άλλ’οταν πεινά,
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έρπει τάχιστα  διά της ύψηλης χλόης και των θάμνων όμοιος: 
προς μακράν δοκόν. Ούδεμία δε σωτηρία υπολείπεται εις το 
θήραμά του, διότι κοά εις δένδρα άναρριγΧται καί ποταμούς 
διέρχεται κολυμβών.

Τά μεγάλα ζώα σύρει μέχρι του ■' πλησιεστάτου μεγάλου 
δένδρου διά νά παρασκευάση εύκολώτερον, κατά τον άνωτέρω 
μνημονευθέντα τρόπον, τροφήν έκ του σώματος του θύματος, 
προσκολλών αυτό εις τον κορμόν του δένδρου και περισφίγγων· 
κορμόν καί θύμα συγχρόνως.

Έ χ ε ι δύο πνεύμονας, ώλλ’ όχι ισομεγέθεις* ό ετεοος εινε 
κατά τό ημισυ μικρότερος του ετέρου.

Ζγί εις τά  δάση της Βραζιλίας. Φέρει καθ’ όλον τό μήκος
πλατείαν άλυσιν μεγάλων κηλίδων μαυοειδερών και ωχρών
κα τ’ εναλλαγήν, τό δέ λοιπόν σώμα εχει ζωηρά χρώματα, ώς
διακοίνονται διά την ζωηρότητα τών χρωμάτων καί πτηνά τών
τόπων εκείνων π . χ .  ό ψιττακός. (Βλ. σελ. 124 ψ  έκδ.),

«

Π Ε Ρ Ι  'Κ Ο Ρ Δ Κ Ο Σ
"Ολον γνωρίζουσι τον κόρακα και πολλοί άποστρέφονται αυ

τόν διά την δυσάρεστον φωνήν και το μελανόν, επομένως.πέν- 
θιμον δήθεν, χρώμα του πτερώματος του. Ό τ ι  η φωνή είνε 
μονότονος και «χάρις, ούδεις αντιλέγει· άλλά τό βαθύ αυτό 
χρώμα δεν είνε δυσάρεστον παρά είς τούς προληπτικούς καί 
«νοητούς.· 'Τπάρχουσιν ίπποι κατάμαυροι καί θεωροΰντκι ω
ραιότατοι. Διατί νά θεωρηται άποτρόπαιον πτηνόν ό Κ. έ'νεκα 
του μελανού χρώματος έ'χοντος καί μεταλλικήν τινα λάμψιν ; 
Τό χρώμα ενός ζφου δεν πρέπει νά έμπνέν] είς τον άνθρωπον 
άπέχθειαν προς τό ζίοον. Ό  λογικός άνθρωπος εξετάζει αν, 
είνε βλαβερόν η ώφέλιμ.ον τό ζφον. "Ας έξετάσωμεν λοιπόν καί. 
ημείς άν ό κόραξ ωφελεί η βλάπτει τον άνθρωπον.

Είδετε είς την αυλήν σας κόρακα τρώγοντα, ώς βλέπετε 
άλεκτορίδας καί περιστεράς ; . . j Ού'τε εντός των οικιών σας.

\
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βέβαια* ώς βλέπετε κανάρια, ψιττακούς καί χελιδόνας ενίοτε* · 
ούτε πλησίον της οικίας σας, ώς βλέπετε χελιδόνας καί τόσα., 
άλλα πτηνά. Ά λ λ ’ ίσως πεοιπατουντες έ'ξω του χωρίου σας 
(η τν5ς πόλεως) εΓδετε κόρακας καί σκύλους περί πτώρια ίππου - 
η άλλου ζώου. Δυστυχώς δεν έννοοϋσιν όλοι οί άνθρωπον, πό
σον βλάπτουσιν αύτούς αί άναθυριιάσεις αί προερχόρ,εναι εκ_ 
της σήψεως των πτωμάτων καί άφίνουσιν αυτά άταφα.Εκείνο, 
το όποιον* επρεπε νά κάανωσιν οί άνθρωποι προς το συρ,φέρον 
των, νά έξαφανίζωσι δηλ. τά  πτώ ματα , αύτο κάρινουσιν οί.. 
κόρακες. Όσφραινόμενοι ριακρόθεν το πτώρια ίπταντα ι προς 
αυτό καθ’ ομάδας καί εντός ολίγων ωρών ράνει ρ.όνος ό σκελε
τός του νεκρού ζώου. Τά δέ ριικρά ύπολείμματα τνίς σαρκός, 
τά  προσκολλημένα είς τά  οστά, έξαφανίζουσιν αί άπειροπλη- 
θεις μυΐαι, συμπληρουσαι το εργον των κοράκων (Βλ. τά  περ- 
μυίας της κατοικίδιου.) Ποοτιμότερον βεβαίως θά -ητο, άν έθάί,. 
πτετο έντος αγρού το πτώ μα, διότι θά έχρησίμευε καί ώς λ ί
πασμα του αγρού, άλλ’ άφου τούτο δέν έ'γεινεν, είνε εύτύχηρια . 
ότι οί Κ. έκαριαν το έ'ργον του νεκροθάπτου. ’Αλλά το κακόν 
είνε ότι ό Κ. δέν τρώγει μόνον θνησιμαία* τρώγει καί ζων-- 
τανά ζώα καί καρπούς, άν καί τρώγων ζώντα ζώα, πολλάκις. 
ωφελεί την γεωργίαν, διότι καταστρέφει άρουραίους καί άλλα 
βλαβερά ζώα.

Έ ;  όσων ειπομεν ριαντεύετε πώς είνε προικισρ.ένος ό Κ .Έ ν  
πρώτοις θά έχν) όσφρησιν όξειαν. Φαίνεται δέ παράδοξον ότι. 
οί ρώθωνες αύτοΰ περιβάλλονται ΰπο πτερών σΊμηριγγωδών 
(έχόντων δηλ. κάλαρ.ον γυμνόν γενείου). Έ κ  πρώτης οψεω?~. 
θά ένόρ.ιζέ τις ότι τά  πτερά ταυτα άριβλύνουσι την όσφρησιν. 
Α λλά φαίνεται ότι ά π ’ εναντίας ό>φελουσι τον Κ. διότι ΐοΌ)ς· 
χρησιριεύουσι διά νά έριποδίζωσι τάς ρευστάς ούσίς^ τών θνη
σιμαίων νά φράττωσι τούς ρώθωνας. Τό ράμφος είνε κωνικόν, 
ισχυρόν, θολωτόν πως κατά την βάσιν καί αρκετά οξύ. (Ο ί 
έν χωρίοις διδάσκοντες διδάσκαλοι δύναται εύκολώτερον τών 
έν ταϊς πόλεσιν νά εύρίσκωσι καί δεικνύωσι τοις Μ. πολλά :
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ζώα ζώντα η άρτίως φονευμένα* άλλ’ άν εινε τούτο δύσκολον 
πολλοΐς, εΐνε ευκολον νά διατηρώσιν έν τώ μουσείω του σχο
λείου πτερά, ράμφη, πόδας, κρανία, δοράς, όνυχας κ .τ .λ .)  
Τής άνω σιαγόνος τά  κράσπεδα (χείλη) εινε κοπτερά* εΐνε δέ 
κυρτότερα τής κάτω ή άνω .Ό  τράχηλος δεν εΐνε μάκρος (διότι 
μάλλον μυώδους και ίσχυρου τράχηλου έχει άνάγκην,ΐνα σπα- 
ράσσνι και άποσπα τάς σάρκας άπό των οστών, ή μακρου καί 
εύστροφου.) Καί πόδας ισχυρούς έχει, άλλα μη νομίζετε ότι 
μεταχειρίζεται αυτούς, διά να μεταβαίνν) άπό τόπου είς τό
πον καί ζητγί την τροφήν του, ώς 6 κορυδαλλός, (Βλ. σελ.2'16 
έν τελεί.) Τούς πόδας μεταχειρίζεται διά νά στηρίζεται επί 
των δένδρων. Οί όνυχες εινε γαμψοί, διότι δι’ αυτών συγκοα- 
τει πολλάκις την ζώσαν λείαν. Αί πτέρυγες εΐνε μακραί καί 
αποληγουσιν εις οζύ είς το άκρον τής ουράς ή καί πέραν αυ
τής. Η ουρά δεν εΐνε διχαλωτή, ώς ή τής χελιδόνος, άλλα τά  
άκρα των πτερών αυτής κεϊνται σχεδόν επ’ ευθείας. Πολύ τα 
χέως ι'σως δεν ΐπ τα τα ι ο Κ. αλλά καί μεγαλοπρεπέστατα καί 
υψηλά πολύ. Α π εκεί υψηλά παρατηρεί μήπως άνακαλύψτ) 
που λείαν. Εκ τουτου συμπεραίνομεν ότι όχι μόνον όσφρησιν 
οςειαν εχει, αλ>ν& και ορκσιν.

Μήκος έ'χει περί τά  0 ,60  τοΰ μέτρου.
Οί Κ . ζώσι κατά ζεύγη μεμονωμένα επί βοάχων ή υψη

λών δένδρων, ένθα κατασκευάζουσιν άτεχνους φωλεάς έκ -κλά
δων καί ριζών θάμνων έστρωμένας έσωτερικώς διά τριχών ή 
πτίλων· ’Εκεί γέννα ή θηλεια περί τον Μάρτιον 5 — 6 ωά πρα
σινωπά μετά κηλίδων σκοτεινών (0 ,045  μ. επί 0 ,030). Ή  
έπώασις διαρκεί 20 ημέρας, συμμερίζεται δέ τούς κόπους τής 
έπωάσεως καί ό άρρην. Οί νεοσσοί φέοουσι πτίλωμα λευκόν καί 
καταλείπουσ* την φωλεάν κατά Μάϊον, έν τούτοις οί γονείς 
των φροντίζουσι περί αυτών καθ’ ολον τό θέρος. Δεν ύποφέ- 
ρουσι την γειτνιασιν άλλων πτηνών, ούτε ρ.εταναστεύουσιν. 
Είνε δύσπιστα καί πονηρά πτηνά, άλλ’ έξημερουνται ευκόλως 
και εθίζονται να προφερωσι λεζεις, ως 6 ψιττακός καί ή κίσσα.

\



Αξιόπιστος συγγραφεύς διηγείται Em είδεν έν κύλνΐ οι
κίας ζώντα κόρακα νά στρέφε την στρόφιγγα του κρουνου, νά 
πίνγιυδωρ καί πάλιν ύστερον νά κλείν) αυτήν. Έχουσι κοινόν 
μετά των κισσών και άλλων τνίς ,αύτης οικογένειας πτηνών 
ελάττωμα ν’ άποκομίζωσιν εις τάς- φωλεάς των άντικείμενα 
στίλβοντα.

Πιστεύεται ότι ζ·?ί υπέρ τά  100 Ιτη , διά τούτο και κο
ρακοζώητοι λέγονται οι εις βαθύ γίίρας φθάσαντες άνθρωποι.

Κ. εύρίσκονται πανταχοΟ της γης. Πολυπληθέστεροι δ’ εινε 
περί τάς πολυάνθρωπους πόλεις. Διά τ ί ,  νομίζετε;'

■ ' ν
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Π Ε Ρ Ι  Κ Ι Σ Σ Η Σ  Τ Η Σ  M A K P 0 Q Y P 0 Y
(καρακάξας).

Μόνον έξ αύτοιΗας γίνεται υπό τω ν μαθητώ ν περιγραφή 
του πτηνού και παραβολή αύτου προς τόν κόρακα. Δύσπιστε? 
προς τον άνθρωπον καί άμα τγί προσεγγίσει αύτου άνίπταται. 
Ππηνον φίλερι καί κραυγαστικόν. Ε π ιζη τε ί κύνας, άλώπεκας, 
μικρά πτη νά καί περιϊπ Γαμένη περί τά  ζώα ταυτα μετά 
κραυγών ενοχλεί αυτά,καταδιώκει, ραμφίζει καί φροντίζει ούτω 
ν’άποδιώκνι ταυτα έκ των τόπων,είς ούς συχνάζει. Είνε πτη/ον 
άδηφαγώτατον καί μεγάλην φθοράν πρόξενε? είς τάς άμπέλους. 
Τρώγει ωά πτηνών καί πτηνά μικρά, άλλ’ ευτυχώς καί έν- 
τομα, σκώληκας, κοχλίας καί μυς καί άλλα βλαβερά είς την 
γεωργίαν ζώα. Το φθινόπωρον συλλέγει προμήθειας ξηρών 
καρπών ιδία, αλλά καί πραγμάτων ανωφελών ώς λ . χ .  τα ι
νιών καί κοσμημάτων. Ευκόλως ςυνανθοωπεόεται, αλλά καί 
τότε διατηρε? τόν φίλεριν χαρακτήρα καί πλήττει διά του 
ράμφους δχι μόνον κύνας καί γάτους, άλλά καί ανθρώπους παρ- 
ερχομένους.

Ε θίζετα ι νά προφέρν) λέξεις τινάς*
Τρέχουσα έπί τοΟ εδάφους είνε ελαφρά (ευκίνητος) καί



χαρίεσσα, άλλ’ 'h πττ|σις φαίνεται <m προξενεί «ύτίΐ κόπωσιν* 
καί διά τοΰτΌ συχνά έπικ.αθη[Λενν] έπι κλάδου δένδρου αίωρεΐ- 
τα ι. vAppvjv καί Θηλεtec συνοικοδοριοΟσι φωλεάν συνυφαίνοντες 
φρύγανα και πηλω συγκολλώντες ταΰτα. 'Η θηλεια γέννα συ
νήθως άπαξ του έ’τους και το ρ,έν πρώτον έτος 7— 8, έπειτα. 

\δ έ  ολιγώτ ερα καθ’ έκαστον ?τος. Τά ωά εινε λευκοπράσινα 
έχοντα κηλΐδας φαιάς.Έπωαζουσιν άρρην καί θάλεια εναλλάξ* 
οί δέ νεοσσοί εκκολάπτονται τυφλοί. ~ : .
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ΤΤΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

(Oi μικρότεροι του 161 άριθμο\ δηλοΰσι σελίδας τ η ς : J. ‘· 
6' έκδόσεως του ά τεύχους.)
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σκύλος ' -··■■·■ * !- V ^  ■: V- 116
άλώπηξ .... . .  . 77 ' 121
λύκος 77 127.

7) 130
βθΰς . \'7) 130
βούβαλος . ■: - 7) 138
πρόβατον ' 1 . ' 7) 138
σφαίρα, κώνος, κύλινδρος 7) 141
επίπεδον κατακόρυφον, οριζόντιον και πλάγιον. 77 143
λαγωός . ' - " )) 145-
κόνικλος . - » 151.

. άσπάλαξ 77 152.
λόφοι, βουνά, κοιλάδες, πεδιάδες 77 159
αγροί, λειυ.ώνες, δάση 77 165.
η ξηρά ώς κατοικία του άνθροόπου 77 1 171.
χοίρος 77 174.
αγριόχοιρος- 77 1-79
ακανθόχοιρος 77 180
[Λυγαλη '/ 1. ' ■ -. ' ·*. 77 182
κάστωρ .■ ■ - ■  ·. ' 77 183
κάυ.ηλος 77 187
καυ.ηλοπάρδαλις ; - 77 191,
έλέφας ·' 77 192
άρκτος 77 ' 198
ιπποπόταμος . . ' » 202
ρινόκερως 77 204
χελιδων . ' 77 205
κόκκυξ . 77 211
κορυδαλλός 77 215
πυργίτης 77 \ 219
γλαυξ * .. 77 ' 221
ταως . .  .. 77 226.
ψιττακός ' 7) 228
σκολόπαξ. 77 230
πελαργός . '■ · 77 .2 3 4
νήσσα ·. 7) 240,
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/ysv . r
κύκνος
πελεκάν
φχλακροκόρας ύ κάρβων η θαλάσσιος κόοχξ
ταχυπέτης «έτος
ερωδιός . ■·
απ’ Αθηνών εις την Ίσθαίαν
νά μ ος’Ισαάκ
« ρ ι  της οιχογενειχς Ισχχκ 
ό ’Ιακώβ μακράν της πατρικές στέγης 
ό Ίωσηφ έν Αίγύπτω 
περί στρατόν*
Δαβίδ καί Γολιάθ
αεταρ-ορφωσις του Σωτ'ήρος >
περί ελαίας 
περί έλαίου
γωνία ορθή, άριβλεϊα, οξεία *■
χρΫίσις ρ-έτρων ρ,ηκους ' ...
τετραγωνικόν ρ.έτρον
πηγαί θερρ,ότητος '. ' ■
οωλεία ζώων ~· · , ,* * *
ριετχξοσκώληξ ·
ρ,έλισσα
βοριβυλιος
σφήκες
περί σφηκος τοΰ ρ,εγάλου
περί ρ,υίας της κατοικίδιου
περί κώνωπος '
περί άκρίδος
περί γρύλλου
περί άκρίδος τής αάντεως
δενδροκόρεις
τέττιξ  ,
κόρις των κλινών ,
άφίδες η φυτοφθείρες
ψύλλος καί φθείρ
ψηνίδαι
ίχνευρ.ονίδαι
πυγολχμιπίς

ι .

έν σελ. 2 4 ?
D 248. .
*> 250
χ> 253
y> 254
» \ 255

. )) 258
267
272

. .
277

τ> 278
y> 281
» 283
7> 287
))■ ; :.jrr, 290
y> Α 296
» > '2 9 9

302
.«φ 306.

ν  * ·3ρ Τ :

y> 309
» 313

319
3> 326

341
2> 342

345
)> 340
3) 351
» 356
2> 360
» 361
2) 362
» 363
3> 364
3) 365
y> 368
» 369
y> 371
7> ■ " 373
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ένυδρΐς ' . ,
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όκταπους ■ 
βδέλλα
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ν· 386

* '' 386
» 391
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412
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ΪΙΙΝΑΞ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ TON ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ

(’Αριθμοί μικρότεροι τοϋ 161 δηλοΰσΊ σελίδας τής δεν- 
τέρας έκδόσεως τού πρώτον τενχονς.)

A
άβάκιον 36
άγάπ» προς τά  ζφ ζ  270 * ^  -
άγριας 100
άγοιόγατος 116, 423 >! ν~ *
αγριόχοιρος 179 ν·
άγρός 165 
άγρόστεμμα 104
άοιάβροχον πτέρωμα 24 2 , 251 . τρίχωμα 388 , 427 , 428 
άηρ καί τροφν] 314 . άηρ καί καΟσις 316 
άθηρ 97 :
αίθουσα 14 1 ^  »ν ν’
αίλουρος 423 ^ V *
άχανθόχοιρος 180 ■"
άκοη και μ·?5κος ώτδς, βλ. ώτα. " ' ' ν, ν
άκρίς 356, άκρίς η μάντις 361 '
άλέκτο>ρ, άλεκτορίς 25 1 ' ?
αλτήρες εντόμων 346 ύποσημ. 
ά λ ώ π η ς121
αμαρτία γέννα αμαρτίαν 78 , 275 
άμνας, άμνος 138 
άναζυρίς μελίσσης 333
αναπνοή εντόμων 336 , 378, δελφίνος 3 9 3 , 433 , βατράχου 

433, 437, γυρίνων 437 , βδέλλης 453. ’Αναπνοή τα 
χεία κυνός καί λύκου 129 ύποσημ. 

άναρρΐ)ςητικά 212
άνάφλεζις αερίου εν μεταλλορυχείοις 44 
'Υποδείγματα διδαόκαλίας Γ. ΠΑΠΛΣΟΤΗΡίογ 31
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t

άποταρίευσις τροφής ζώων 157 , 252 , 253 , 332 , 410 
αράχνη 3 74 , άράχνιον 376 
άρκτος 198
άρπακτικά και οςύτης αισθήσεων 121 '
άσβεστος 311 
ασβός 426 
άσπάλαξ 152 
αστάθεια ανθρώπου 277 
αστακός ποτάμιος 457 
αύλη 19
άφίδες η φυτοφθεϊρες 367

Β

Καθιστικά όψέ καί ευθύς 238 
βασίλισσα αελισσών 337 
βάτραχος 429 
βαφη διά καρπών 92 
βδέλλα 451
βιβλίον 36
βιομηχανίας σχέσις προς φυσικά προϊόντα τόπου 262 , 263: 
βόας 471 .
βορβυλιός 341 '  -;· ·^
βούβαλος 138 ; ; "*
βουνον 162 *. *··
βοΰς 130. Διά τ ι βαδίζει βραδέως 135 . :
βραγχνη φωνή νησσης<ϊ246 . ’

βόας 226 - μ ^
βύσσινον 83 ,

Γ
Γάρος ρεταξύ συγγενών 270
γά τα  107 ν
γεωργικά εργαλεία 104
γίγας 285
γκιώνης 226
γλαΰς 221 γλαυκός πτέρωρα 223
γλώσα βοός 132, ρελίσσης 332, γαλής 114,

S' .VX

λέοντος 418

\
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καμ^λοπαρδάλεως, 191 φαλχίνης 401, βατράχου 4 ο 6 , 
σαύρας 457, έχίδντ4ς 470 . -

γόγγολ’/j 104
γονείς πρέπει ν’ άγχπωσιν έξ ίσου ολκ τκ τέκνα ‘274 
γονιαοποίησις κνθέων διά ριελισσών 341 , διά βοριβυλιων 342: 
γρύλλος 360 . V ·,»*ν
γυ|/.νόττ;ς σώαχτος καί έξάτ|/.ισις 320 , 433 , 454 ( 
γυρίνος 437 . . .  . . ν · νίι
γωνία 299, 145 . ? - ί , v: ^ d '

a  I y.· V  ,

l ί% ·:

Λχβίδ καί Γολιάθ. *283
δχκτυλοβάμιονκ ζφ χ ταχύτερα πελμιχτοβχαόνων 119 
δάκτυλοι πτηνών 210, 211 , 216 , 224. 229 , 235 , 243,. 

249, 251, 256, καμηλού 189 φαλαίνης 398 , νυκτε
ρινός 407, 'ίππου 414 , γάτας 109, ίκτίδος 425 ,. δελ
φίνος 393, ενυδρίδος 428 σαύρας 456. 

δάσος 51, 99, 161, 166, 168,
δειλά τά  άοπλα ζωα 192, 427 ■ . Vi"?αχ? : \·-ν.'V*·' ■- ·
δειλία αιτία αμαρτίας 82 
δελφίν 392
δενδροκόρεις 362. ν u . . . . ,-,*■
,όενδρον αειθαλές, φυλλοοολον 20., . / t  ^ ,·, . .C:/
δέρακ οργανον αφής 399. 436 . δέρυ.κ γυ;α.νον 431 δέρμίκτος- 

κλλκγά 323 378. δέρ;Λα παχύ 177. 196. 
διάθεσιν καί γνώμην άνθριόπου γνωρίζοαεν έκ των πράξεων 269 
δρύπ'/j 293
δυστυν ία πολλά διδ . *'9 · > ■ . ’■

Ε ' ■;
Ε λαία  290. ελαιον 296. έκ διαφόρων καρπών 298.: . . ·. 
έλκοπυ r(/ »jv v**'sr ·,α 262 , 2ί, ί, . .
ελαστικά 57 '
έλεδόνη 451 - ;Μ:Τ ;..9·: r  , ^ ι ;
έλέφχς 192 θαλάσσιος 391 " ' ν ν v- viV *
Έλευσίς 262. ' . 3*
ελυτρα 358 , *' ν
ενδύματα δεν φέρουσι θερμότητα 313 i'lfc*

«
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έ'ντερον φυτοφάγων μακρότερον τοΰ των σαρκοφάγων 2 22 , 
425 , 445 , 462. 

έντομοφάγα πτηνά 2G7, 213 
ένυδρίς 428 
έπιπλα 12, 13 
έποφθαλμίδια 327
έπιρασις τεχνητή 321 ι
εργαλεία κηπουρικά και γεωργικά 104
έρημος 169, 187 .
ερμαφρόδιτα ζωα 454
ερποντα φυτά 101
ερυσίβη 100
ερωδιός 255
εύθραυστος 56
εύκαμπτος 55  ̂ .
έ'χιδνα 465 : ■ · '

Ζώναι ή δακτύλιοι εντόμων. 321 , 330

Η
"Ηλιος φαίνεται πλησιέστερος ποός τό ζενίθ τό θέρος 21. 
ήχου διάδοσις διά τοΰ έδάφθΐ/c, τοΰ υδατος και τοΰ σώυ,ατος 

τοΰ ζώου. 156, 389

Θ

Θάμνος 47
θάνατος υπέρ Πατρίδος 283 
θειον 42
θεραπείας ζώων ύπ’ άνθρώπων άποτελέσματα 131 325 
θερμότητος πηγίκι 309, θερμότης σώματος ζώων 315, θερμο

κρασία ζφου καί περιβάλλον 242 , 389, 431, 432. 
4 5 6 - 7

θολός 449 , 451.
θρανίον 9.
θρυαλλίς 41.
θύλακος σηπίας 442.
θώς 130. 1

Ρ
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ι

νί'ίννίΑΓ·;,·.’Ιακώβ 275, 277. 
ίκτις 424.
ιπποπόταμος 202 .
ίππος 412.
’Ισαάκ 267, 272. "
ί^θυοοάγα πτηνά 2 5 1 , 255 , θηλαστικά 428 
{ννευμονίδαι 371,
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κάθετος 299. 
κάθισμα 6. 
καλαμάρι 450. 
κάλαμος 96. ;
καμηλοπάρδαλις 191-.*
κάμηλος 187.  ̂ ^ λ
κάμπη, επιμήκης, 322 βραδυκίνητος καί άπους< < 322,^ ά δη ί^  

©άγος 322. *■
κανάριον 14, 124 .;ν ; ~ ; ν .. / j x . ^  .· '■ ■<-
κανδηλιον 13. : 'J.u.'.i ^ ί ' ί ^ ' ί ν ν  · ·ν
καραβάνι 65. '· (ΜV
καραβίς^457. . .· V . v i t f - i ' f : ; * .'ϋ& Α Ί 
καρακάζα 475. ' , -Λ' u
καρέκλα 6. ·,ίΓ̂ - . · ·  ι ,;f
καστόριον 186. ·■;'■'■’ ■'■•ti" ' ' -'■ ' " ·. ρ,*
κάστωρ 183. ν ; ; j ,
κατακόρυφο; 143. ;,-ν  \ ’τ..Λ:
καΰσις 188, 312.
κέντρον μελίσσης 335 , 339. .  ̂ ·
κερχΐχι μελίσσης 328, τέττιγος 364 , καραβίδος 463 .; 
κεράσιον 83 # *·*-· & i L ·
κέρατα χρήσιμα των ζφων 135, άνωφελ^ 139 .ι λ  
κερμέζι vj κφεμέζο 36 7 , - ·„
κεφαλόποδα 443 , 450 . , ^
κίίπος 46. ν } ; ' / ' ' 'Λ ·  V
κηρηθρα 334. ■ ; ' ί \ ^ '  . ■"*'£ r
κηρίον στεάτινον 42 . ·

·, V
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xri?0s 334, 42.
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κηφήν 3 36 , 339 .
κινησις τανεΐα  των υ.η εύοισκόντων ποόνειρον αφδονον τοοοην
ζώων 207 , 328. ' 1 ‘
κίνησις ζώου διά κάμψεως της σπονδυλικές στηλης 55, 4 6 6 /
κίσσα η υ.ακρόουρος 475.
κλείς ελλείπει από τινων ζώων 114, 425 .
κλιτύς 161.
κόγχτ) σνιπίκς 442 τευΟίδος 450. . . ■. *
κοίλα κέρατα ισχυρά 136.
κοιλάς 164.
κόκκυξ 210.
κολεός 96.
κόνικλος 151.
κοπιώδης η πτησις" 18, 475. 
κόραξ 472 .
κόρη όφθαλριοΰ 11 0, 1 2 2 ,2 2 3 , 413 , 418. 
κόρις 364. 
κορυδαλλός 215. 
κότινος 294.
κοτυληδών σπόρου 293 , σηπίας, 444 , τευθίδος 

καί οκτάπόδος 450 , βδέλλης 452 
κοΰκκος 210
κουνάβι 424  ;■ -. ·
κροταλίας 470 Λ ·L
κύκνος 248
κύκλος 59 '· :" ·
κύλινδρος 141
κυνορραΐστης 386 ■ . -
κύτταρος 334 ;
κυψέλης Θερμοκρασία 339 
κυψελίς 334 
κύψελος 10
κώνος 141, κώνος ρ,ετωπικός 139
κώνωψ 350 , στο[7-ατϊ,κά αύτοΰ opyocvsc 351. Μεταδίδει νό

σους’] i

Λ
λαβίς (Λελίσσης 331 κκραβίδος 462 
λαγωος 145 1 86

*
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"Χειλών 166 
λείος 6 , 53. 
λεμόνιον 89. 
λεοπάρδαλις 422. 
λέων 417
λίπος χρησιμεύει είς διατηρησιν του ζώου νηστεύοντος 188,
.  322, 411. λίπους ποσόν άντιστρόφως άνάλογον προς κί

νησιν ζώου 177 έν τέλει. Λίπος καί θερμότης 178, 389. 
Λίπος καί έπιπολάζοντα ζφα 389 , 396. 

λοβός προσαρμοστικός 347 , 357. 
λόφος 159, λοφοστοιχία 161, λόφος άλέκτορος· 26. 
λυγξ 423. 
λύκος 127. 
λυχνία 44.

Μ
Μαλακός 53 ■>·,■·.
μάνδρα 19 , *
μάννα 364
μαραμπου 239 - ' ■
μαστοειδής άπόφυσις καοπων 92
μέλι 332 , υδαρές 334 * ■ ν
μέλισσα 3 2 6 ,αναπνοή 336 , φωνή 3 3 6 ,θάνατος έκ μέλιτος 3 3 6 ,,. 

εχθρός 339
Μεταμόρφωσις του Σωτήρος 288
μεταμόρφωσις εντόμων 324, 3 3 6 -7 , 352 , 373, άτελης 3 5 9 ,-  

γυρίνου 437 , καραβίδος 464 
μέταζα 324, 325
μεταξοσκώληξ 319 ,
μεταφύτευσις 52
μέτρα μήκους 3 0 2 , έπιφανείας 306
μ^κος σώματος ζώου έν σχέσα προς είδος τροφές 3 2 2 ,3 5 6 ,προς 

αριθμόν, θέσιν η τελείαν ελλειψιν ποδών 385 , 455 , 466. 
μηκών 101
μηλέα 51 '
μίίλον 57
μηνοειδής πτυχή 27 , 4 3 5 , 457 ·
μηρυκαστικά 145, 134 
μισθοφορικά στρατεύματα 281 - * '
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μίσχος 59 ΐ ■
μονάς 303
μονομαχία και μάχη μεταξύ λογάδων έζ έκατέρου. “των άντι- 

πάλων στρατών 284 -V . ■■ 7:0·:,*■:■; .'ς ·
μονοξυλον 69 ί  i · νί·.
μπεκάτσα 230 0 ;ν
μυγαλη 182 . : Λ : ·
μυΐα 345 . Δεν π ίπ τε ι από κατακορύφου όλισθηοας επιφάνειας 

, 347 , τροφή 347 , πολλαπλασιασμός 348 , 350 , χρησι- 
μ ό τη ς350 

μύρμηκες 367, ■
μύστακες όργανα αφής 111, 147, 389 , 412 7 »·<<
μυών πρόσφυσις 135, 154, 330, 387 , 408, 434 ύποσημ.

Ν
Νεοσσών άσκησις υπό γονέων 238 , 209
νυκτερίς 403
νηκτικη κύστις 242
νήσσα 240
νυκτικόραξ 257
νύμφης αγορά'268
νυβίτσα 426 Τ - : > '· ~ \  ■'*

ξυλο'κοττα' 234
. ;  kιί/ ‘‘·

Ο

ι
• ·· - Γ

* f

; 170, 187 ' : · ■■ .
38 ■ ■ ■ :
ς ποηφάγων καί σαρκοφάγων 112, ΐ32,όστεοκόποι 118· 
οωκτικών 146, έντομοφάγων153, άρκτου199 ,ν 'ύα ί- 
ης 4 2 1 , 422 , έχίδνης 467 ^  -  ·
7 3 .2 6 1   ̂ / ■  :>'
10. πρώτα οικήματα ανθρώπων 172 ·ν .; ’ν·
;γος σηπίας 445 , έχίδνης 466 :
ους 450 ' ■· ' ! ·'··*■·

vA·

ττία ααθτ,τών 1
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όνοβρυχίς 98 , ‘ -V»·
όνυχες ανασταλτοί 108. 418 
οπισθοχωρητικά κίνησις 4 4 7 , 460  
δρασις ασθενές των συνήθως έν σκότει ζώντών ζώων ’ 155,.

3 2 7 ,3 9 9  - -  - ·  '·'>  : .ν  · -* ·ν - ; ·;·:
ορθογώνιον 33. ·
οριζόντιος 35 , 443  
όρνις 25. >
όρους υπερβολή 163, πύλαι 163, άπό όρέων ώφέλειαι 164*'' 
οσμή δυσάρεστος δπλον άσθενών ζφων 183, 363 , 365 ν* ;
οστά κοίλα 251
όσφρησεως όξύτης, μάκος ρινικών κοιλοτήτων καί ύγρότης ρω- 

θώνων 117, 127, 148, 389 ! “·~
ουρά ώς πηδάλιον 122, 425 διώκουσα μυίας 136 ώ ςκολυμ- 

βητικόν οργανον 186, 460 , 394 , 397 
οφθαλμοί εντόμων 327 , άσπάλακος 155, <ραλαίνης! 3 9 9 , σκΟ- 

λόπακος 231 , βατράχου 435 , καραβνδος 463 . · ν s
... 11 ς<·; +

φ
■ Π . ’

Πάμπαι 137
• .* ->

. * ·'· . . « 1' ιΙ  ί Wi/Λ *·■ >/·
πάνθηρ 422 - · · ■·ζ:·ί·.’~ < Vί »Λ̂ 'ν;
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πελεκάν 250 
πελματοβάμονα 200 ,426  
περιφέρεια 59 
πέταλα 101 
πετροχελίδονον 210
πέψις εύκολύνεται δι’ έκκοίσεως οξέων υγρών άπό τοίχων στο

μάχου 128 225. πέψις καί κίννισις 31 , 207 
πήδημα καί μήκος οπισθίων ποδών 148, 357 , 434 -·..··
πιερίς η φιλόκραμβος 349 
πίναξ 33 
πλάγιος 143
πλήκτρον άλέκτορος 30  σκολοπένδρας 385 , \ ' * k ν *J
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πόδες μελίσσης 331 , 333 πελαργού 236 κυψέλου 210 κορυ
δαλλού 517 , νησσης 243 , χηνος 247 , ταχυπέτους αε
τού 255 κάμπης 322 φώκης 387 , νυκτερίδος 408 ίππου 
4 1 4 , ίκτίδος 425 τοόχου 426 κόρακος474 

ποδών θέσις έ'χει σχέσινποος την χρησιν αυτών 4 14 24?
κος αυτών καί πηδημα 148, 357, 434 , έπιτηδιο.ι εις 

σκαφην 154 ποδών άοιθαός καί σώματος μήκος 322 . 
385

πολυγονία καί διαιώνισις εί'δους 150 228 
πορτοκάλλιον 87 
πρασιαί 49
πρόβατον 138 *
προβοσκίς 193. 194
-προκόμιον 'ίππου 415
πρόλοβος 225
πρόπολις 331 334 έντέλει
προσακτρίδες αράχνης 375 σκόρπιου 383 σκολοπενδρας 385 

καραβίδος 463 
πρόσχωσις παραλίας 266 
πρωτοτόκια 273 
πτερόν καί πτίλον 17
πτέρυγες εντόμων 328 329 πόθεν εκφύονται 330. Διατι ° εν 

εύρίσκονται είς αύτάς οι μυς 330 πτέρυγες καί όπλα 249 
πτερύγια νυκτερίδος 407 σηπίας 442 τευΟίδος 450 
πτερυγιόποδα 387
ττηνών χρησιμότης είς γεωργίαν 99, 207 , 214, 4 /5 ,  4 Ιο .

διαβατικά καί έκτοπιστικά 212 208 
πυγολαμπίς 373 
πυργίτης 219 
πυρην 60 , 84, 93

Ρ

'Ράμφος 14, 27, 206, 207 , 2 1 1 ,2 1 6 ,  2 2 9 ,2 3 1 , 
244, 248 

ρ^σος 423
ρίζαι 52 95 ινώδεις, κλαδώδεις 101 
ρινόκερος 204

234,

t



ρρ&άχινον 85  > ’
ροιά 91 .....
ρύγχος 427, νευροδριθές 156, 175, 244 - / ;
ρυγχωτά έντομα 362, 365 "
ρωθώνων μ-^κος καί όσφρησεως όζύτης 111, 127, 148, 389 
ρώθωνες συγκλειόμενοι 191, 401 , 4 2 9 , 436 : .ν| .ί)ί,:Λ 
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Σάκκο πνευμονικοί 378 
σαρκοφαγία καί όςύτης αισθήσεων 131 , 4 3 5  
σαύρα 455 
σέπαλα 101 
σηκαλις 98
σηπία 441 *
σηπομένων ουσιών έςαφάνίσις 473 < .·*,
σν5ψις παράγει θερμότατα 312
σιαγύν 3ιαφόρως κινείται παρά διαφόροις ζφοι’ς κατά το είδος. 

τ·?|ς τροφής 128, 118, 134, 147, 390 σιαγύν έχίδνης 465
C "·κ

σκάφος όργανα παρά ζωοις 154, 175, 181, 184, 361 
σκελετός 3 2 1 ,3 2 9 1 Λ
σκολόπαξ 230 
σκολοπένδρα 384 
σκόρπιός 382 
σκύλος 116
σκώύ 226 '
σμηριγγώδη πτερά 473 
σπέρμα φυτών 60 
στάχυς 97
στεφάνη 101 '  ,
στήμονες 102
στίγματα *λ στόμια Ιντόμο>ν 335 , 336 
στιλπνός 55
στόμα βαθέω; έσχισμίνον 207 398 404 436 457 >
στόμαχος κοκκοφάγων πτηνών 245. θηλαστικών σαρκοφάγων 

128, ίπποποτάμου 203 , γλαυκός 225 , βατράχου 437 , 
καραδίδος 462 

στρατός 281

/* ,  ~·
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συγκοινωνία 61 
συνοικισμών ώφέλειαι 174 
συμ,πέταλος στεφάνη 101 
σφαίρα 141
σφάκες 342 , σφηκιά 343, σφάκες οί μεγάλοι 345 
σχαδών 337 
σχεδία 68 
σχολείον 1.

Τ*
Ταχυπέτης άετδς 255
ταχύτ·/)ς κινησεως, μΤϊκος ποδών και όξύτης ρόγχους 127 
ταώς 226
τέρετρον 358 , 364 _
τετραγωνικόν μέτρον 306 ,: ’
τετράπλευρον 3 ■ ' . ’ ·· ·■ V·
τέττ ιξ  363 . -
τευθίς 450 ^
τεχνητόν φως 40 
τίγρις 419 
τράπεζα 3 , 1 2
τραπεζίται λαγωου καί τρ. βοδς διάφοροι 134 ,{
τραχεία νησσης 2 4 6 , τραχεϊαι εντόμων .336, 378 
τράχηλος πτηνού 1 6 , 28. 474 , βοές 135, άσπάλακος 155, 

χοίρου 177, καμηλού 188, έλέφαντος 194, φοόκης 387, 
δελφίνος 393, ίππου 413 , λέοντος 418 . ίκτίδος 425, 

τροχού 427 
τριχέχων 391
τριχόρροια κατά τδ θέρος 123
τριχώρ,ατος χρώμα βλ. χρώμα. Τρίχωμα όλισθηρδν 1 56, άραιδν 

178 , έριώδες,σμηριγγώδες 179, 181 μεταβεβλημένον είς 
άκάνθας 179, τριχώματος πυκνότης καί δέρματος πά
χος 178, 196.

τροφής ποιδν καί ζιυου μέγεθος 130, 146, 157, 207, 234, 
398 . ποσόν καί ποιδν 130, 135, 207, 322, 323. 

τροφής σγέσις πρδς είδος εργασίας ζώου 156, προς κίνησιν 
207 , 323

τροχιόδρομος 66 ··
τρόχος 426 . - '  . V·' . ·
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τρυγονοκράχτν,ς 256 
τσιμποΟοι 386 
τυφλοπόντικας 152
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"Γαινα 421 t
56 ος 188
ύδραράχνη 380 . '
υ&ρθ{χ.υγαλΫ) 183
υλη 35 , ύλη φωτιστική 39 , ύλη ή δενδρόβιος 439

Φ
Φάλκινκ 395
φαλακροκόραζ 253 . ‘
φθείρες 368
φθόνου αποτελέσματα 78 ν· ϊ ί ’ϊ
φράκτης κήπου 47 : >. .
φροντίδες ανθρώπου περί ζώων έβλαψαν αυτά 131 , 325 
φρΰνος 440 
φύλλα 54, 96 , 292 
φυσητηρ 394 , 403
φυτοφάγα ζώα και αισθήσεων ά{/.βλύτης 131, 356 
φυτοφθείρες 365 * ' ■
φώκη 386
φωλεά χελιδνος 209 , κόκκυγος 212 , κορυδαλλού 218 πελαρ

γο ί 237, νησσης 245 
φωλεία ζώων 313 
φωνή ριελίσσης 336 
φωταέριον 43
φωτισμού ράσα 39 '  v- ν

χαυλιόδοντες 180, 193, 391
χείλη συλλέγουσι τροφήν 132, 139 , 413. Έσχισαένον τδ 

άνω 147
χειριερία νάρκη βλ, φωλεία
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χελιδών 205 . ■ · ;> - v . ,
χηαικη ενωσις 3 12 ■ ■.'■■ ■■/,'<ΐ~· '
χην 247 ·’· · ··. -ι.'.-Λϋ .
χιτινη  330, 458
χιτών κεφαλοπόδων 447 .
χιών 164
χνους καρπών 8
χοϊρος 174 ' ■ \  , , ·
γρώαχ τϊεριβΧ^ίΑκτος ζώο>ν συντεΧε·- εις £?τοχρυψιν κοτών*

‘ 124, 128, 148, 231 , 356 , 359 419 , 424, 430, 439„ 
456 . 460.

-χωρικού οικία 11, αυλή 23

Ψηνίδαι 369 
ψιττακός 124, 228 
ψύλλος, 368 
ψυχή εντόκου 324

(
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Ωάρια έντοκων 320, 349 , φά βατράχου 438 , .σηπίας 449,.
καραβίδος 464, ε^ίδνης 470 

ώων κέλυωος τιτανώδες 442 , περγααηνωδες 470 
φοειδης 16, 54
ώτα άνωρθωρ,Ενα καί όξύτης άκο% 118, 127. γλαυκός 223,.

νυκτερίδος 409, σηπίας 443 
ώτα εξωτερικά κλεκίαενα έν άνάγκνι 186 , 389, 409.
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ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Εις τό τέλος του περί λύκον μαθήματος (σελ. 130) 

πρόσθες τά εξής.
Ό  Λ. τρώγει πρόβατα, αίγας, μόσχους, σκύλους, αν είνε. 

άδυνατώτεοοί του, ίππους, άν διά λακτισμάτων δεν προλά- 
βωσιν ούτοι νά θραύσωσιν οστά της κεφαλές του, χοίρους, 
νησοας. ορνιθκς κτλ.
Έ ν  σελ. '2b'2 μετά τον 28ον στίχον πρόσθεσον τά έξης. 

ΙΙοΐον αποταμιεύει τροφάς έν τ /j φωλεδ* του ; (Βλ. περί, 
άλώπεκος σελ. 125— 126.)

Ά π ο  τοΰ περί ταχυπέτους αετού μαθηματο διάγραψαν τό εν
τός παρενθέσεως μέρος τοΰ 25ου στίχου τής 255 σελ. 
τόν 26ον καί τον 27ον στίχον.

Είς τό τέλος τον περί μεταμορψώσεως τον Σωτήρος μα
θήματος (σελ. 290) πρόσθεσον τά εξής.

Ό  Πέτρος έζητησε νά μέννι επί τοΰ ορούς διαρκώς καί νά 
βλέπνι την δόξαν τοΰ Κυρίου, άλλ’ άπέκρουσε τότε την 
αιτησίν του ταύτην ό Ί .  X. Έν τούτοις ηξιώθη της χά -  
ριτος ταύτης βραδύτερον, δτε δηλ. είργάσθη, Ικοπία- 
σεν, ηγωνίσθη, έκ'νδύνευσεν, έβασανίσθη καί ύπέστη. 
μαρτυρικόν θάνατον. Ό  στέφανος δίδεται τοΓς νικηταΐς 
μετά τόν άγωνα, όχι προ τοΰ άγωνος.

Έν σελ. 345, έν τω τρίτω στίγω τοΰ περί σφηκός τοΰ με
γάλου μαθήματος άντικατάστησον τάς λέξεις τάς λα
βίδας διά των λέξεων κατά τό μέτοχτιον κηλιδας.

Έν σελ. 368 στίχ. αντί έπιχρισμον γράφε επίχρισμα.
Έ ν σελ. 457 στίχ. 2 γράψον «άγαπα λοιπόν έλάχιστα την 

κίνησιν» καί διάγραψον την λέξιν ελάχιστα άπό τής 
φράσεως «φωλεύει λοιπόν».

Λι’ αμαρτήματα ηττονος λόγου άξια καί διά τά  πολλά 
τυπογραφικά λάθτ, ζητείται η επιείκεια του αναγνώστου

/ζ ΐ Λ \ Κ Μ

•  (βι&λιοηηκη)^Λ  / * ,
*  ̂ 1


