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Πάν άντίτυπον μη φέρον την σφραγίδα καΐ την
Ιδιόχειρον τον έκδότου υπογραφην καταδιώκεται ώς
κλεψίτυπον.
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ΔΗΛΩΣΙΣ

Το άνά χείρας άναγνωστικόν βιβλίον εξεδόθη κατ' αρ-
χάς τω 1883 υπό τόν τίτλον Άναγνωστικον τον
Β', Γ", και Ε' σχολικού έτους υπό των κ. κ.
Ε. Γ. Γεωργαλα, I. Πολυβίου, Γ. I. Κούζου και I.
Α. Ιλλίδου τη συνεργασία του κ. Δ. Γ. Μοστράτου.
Τό έπιόν έτος 1884 εξεδόθη ύπό τον τίτλον Σειρά
Αναγνωσμάτων μόνον ύπό του κ.Κ. Γ. Γεωργαλα και
του μακαρίτου αδελφού μου I. Ι. Πολυβίου, 'Υπό τον τί-
τλον τούτον πλείσται μέχρι του έτους 1896 εκδόσεις
έγένοντο. Τό δ'έπιόν ετος 1897 υπό του κ. Κ. Γ. Γεωρ-
γαλα επί τό βέλτίον μεταρρυθμιιθέν και Αναγνώσματα
μετονομασθίν πολλάκις μέχρι τοΰδε έξεδόθη.

Δυνάμει της πρός με εκχωρήσεως ύπό των συγγρα-
φέων παντός έπι τού Αναγνωστικού τούτου βιβλίου δι-
καιώματος, και μετά τήν άναθεώρησιν ύπό του Γραφείου
του Τύπου προβαίνω εις τήν ύπό τόν άρχαιότερον τίτλον
Σειρά Αναγνωσμάτων έκδοσιν τού βιβλίου και συνί-
στημι τούτο τοΓς αρμοδίας ώς τό μόνον ένδεδειγμένον
&ίς τον πρός δν προώριτται σκοπόν, διότι πρός τη έγκρί-



σει ύπό της Κ. Π. Εκπαιδευτικής Επιτροπής και τη
ίδιαζούση προτιμήσει ύπό των πλείστων Μητροπόλεων
του κλίματος του Οικουμενικού Θρόνου, συνδυάζει έν
έαυτω και τό πλεονέκτημα, ότι έκ της δλης παραγγε-
λίας τό ήαισυ της είς 20 γρ. ώριτμένης άξιας αύτου εγκα-
ταλείπεται ύπ'έμου υπέρ των άπορων μαθητών καί μα-
θητριών τών σχολών, δι* άς γίνεται ή παραγγελία.

Έπι τούτοις θεωρών περιττήν πασαν περαιτέρω σύ-
στασιν του γνωστού άλλως τε και δεδοκιμασμένοο
τούτου βιβλίου

Διατελώ μεθ' ύπολήψεως

ό δικαιούχος καΐ εκδότης
Β. I. ΠΟΛΥΒΙΟΣ.

Έν Κωνσταντινουπόλει, τη 7 Ιουνίου 1902.



ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

και

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΔΙ

Περι τών βοηθημάτων; δσα ήαιν έν άρχή εις το !ρ-
γον τοΰτο έχρησίμευσαν, περί της συναρμοΛογήσεως
και διατάξεως της -ύλης, περί της γλώσσης* 7.7.1 του
περιεχομένου του βιβλίου, περί της έκτάοεως και
της διεζαγωγ7)ς της ϋΛης, ίκα^ά κατά την πρώτην
εκδοσιν είπομεν.

Περίττόν δε νομίζοντες και ήδη τά αύτά νά έπανα-
λάβωμεν καταχωρίζομεν μόνον τάς αναγκαίας δ.'δακτι-
κάς οδηγίας, όπως τήν διεξαγωγήν ιών άναγνωτμάτων
τοις διδασκάλοις διευκολύνωμεν.

α') Εξηγούνται πραγματοΛογιχως 2 α'ι τοιαύτης έζη-

1. Ώς προς τήν γ.ΐώσσαν του βιβλίου άναγκαίον ύπο-
λαμβάνομεν νά είπωμεν, ότι τΫ) επιμονω αιτήσει πολλών δι-
δασκάλων, καίτοι μετ' άθυρ-ίας ούκ όλίγής, ρ.ετεβ«λθ(Λίν
αυτήν επί τέ άπΛονατες.ον και 7ΐαι$ιχ.ώτξ.%οτ, [χάλιττα κατά
τό πρώτον καϊ δεύτερον ετος, όλιγώτερον κατά το τρίτον
και τέταρτον, ελάχιστον κατά τό πέμπτον, φρονουντες ότι
οΰτω κλιμακηδόν και βαθμιαίως προάγονται οί {Λαθτ,ταί είς
τήν γ.Ιώασαν^ άκοπως ριεταβαίνουσιν εκ της νέας είς την
άξχαίαν ιΕλληνικτ,ν.

2. Άπασαι αϊ έργασίαι αύται (α'—ιβ') γίνονται υπό του



οτ' Προλεγόμενα και Διδακτικοί Όδηγίαι

γήσεως χρήζονσαι Λέξεις και εννοιαι, τιθεμένων νπ% όψει
των μαθητών των πραγμάτων, ει δυνατόν, ει όε μ?)7 των
εικόνων του.Ιάχιστον αυτών, η γίνεται όιήγησις σαφη^ και
ενΛηπτος τον περιεχομένου τον προκειμένου αναγνώ-
σματος 1.

6') 'Αναγινώσκεται τεχνικώς, ε μφαντικώς, φυσικώς και

διδασκάλου μεν ενθα οί μαθηταί δεν δύνανται νά εκτελέσωσι
ταύτας, ύπό των μαθητών δέ, ενθα τούτο είναι δυνατόν.
Έν γεν*ει δέ ή διεξαγωγή του μαθήματος πρέπει να γίνηται
κατά τήν μαιεντικήν μέθοόον (δρα Γεν. Παιδαγωγ. και
Δ<.δα/.τΐ5ο. Λινδ^έρου ύπό Χ. Παπαδόπουλου σελ 223 — 227).
Επειδή δε ταύτα πάντα δεν είναι δυνατόν νά γίνωνται καθ-'
έκάστην και πανταχού, εκτελούνται άλλοτε άλλα. Απαντα-
χού δε ό διδάσκων κατά τάς δυνάμεις των μ, α 8 η των τηρεί
τό προσήκον μετρ ον, ε χω ν κατά νουν τάς εφεξής αρχας
τής ΛιάασκαΜας, άποσπωμένας έκ τής ανωτέρω Γενικής
Παιδαγωγικής και Διδακ τικής, ήν συνιστώμεν παντϊ διδά-.
σ/.οντι :

/ΙίδαΊκε κατα φνσιν. . .

Λίδασκε ψυχο.Ιογικώς:
. Γ' Λϊδασκε εποπτικώς.

Λ' Λίδασκε ενΛήπτως.

Ε' Λίδασκε ι'να μόρφωσης.

Στ' Αίδασκε ενδια<ρερόντως.

Ζ' ΠροκάΛει την αντενέργειαν τον μαθητού εν τ7( χΐιό'α-
ΟκαΜα.

Η' Αίδασκε μονίμως η διαρκώς.

Θ' Λίδασκε πρακτικώς.

1. Ή τοιαύτη εζήγησις ή διήγησις προ πάσης άλλης ερ-
γασίας είναι αναγκαίοτάτη και λυσιτελεστάτη, τά μάλιστα
συμβαλλόμενη εις τήν εφεξής όρθην άνάγνωσιν και κατάλη-
ψιν τού προκειμένου αναγνώσματος.



Προλεγόμενα χαΐ Αιδαχτιχαί Όδηγίαι

Γ

ορθώς άπαγγεΛΛόμενον, το προκείμενον ανάγνωσμα*.

γ') Ερμηνεύονται α'< άγνωστοι η δύσΛηπτοι Λέξεις τοΰ
Λόγου πρώτον ασχέτως και εν τι\ κυρία σημασία, έπειτα
σχετικώς -προς τάς άΛΛας και εν τ7( τυχόν εκδοχικΐγ έννοια.
—* δ') Τάττονται φυσικώτερον κατά το πνεύμα της νέας
'ΕΛΛ-ηνικης τά μέρη της προτάσεως, συμπΛηρονντα τα τυ-
χόν έΛΛιπη και αναπτύσσονται τά συνεπτυγμένα.

ε) Ερευνάται ή Λογική σχέσις και συνάφεια των προ-
τάσεων και εννοιών.

στ') Εφιστάται ή. προσοχή και εφεΛκύεται ι) παρατή-
ρησις-και κρίσις τον μαθητού επι των εννοιών.

'ζ') Ύποθ εφ μαίνεται και διεγείρεται το άνά.ίογον αίσθη-
μα, εξάγεται (?£ η ίπαγορεΰεται το εν όμοια περιστάσει
καθήκον.

η') 'Αναγινώσκεται αύθις και ερμηνεύεται εν οΛω ενο-
ποιού μ ενον το μάθημα.

θ') Τ ε χνοΛογοννται αϊ Λέξεις αΛΛοτε άΛΛαι, ζητουμέ-
νης. ένθα ίφίκτόν, τΨ\ς μεταβοΛης των προσώπων, αριθμών,
χρόνων και τών άΛΛων τύπων, αναζητούνται δετάπαράΛ-
ΛηΛα συνώνυμα η συγγενή χωρία η Λέξεις.

ι') Συντάσσονται καθ* οΛον και κατά μέρος αϊ προτά-
σεις, Χ,ητ^ΐται δέ, ένθα δυνατόν, ή μεταβοΛη της τοιαύτης
εις τοιαύτην σύνταξιν, πΛοκην κτΛ.·

ια') Γίνεται αντιγραφή τον μαθήματος οΛου η μέρους
κατ1 οίκον η έν τσχοΛ\/ η γράφεται καθ' νπαγόρενσιν είς
τον πίνακα η το τετράδιον, εξετάζεται δε και διορθονται
'νπο του διδάσκοντος εν αυτή τη παραδόσει και εις έπήκοον

2. Περί τεχνικής αναγνώσεως έξέδοτο προ πολλοΰ άριστον
σύγγραμμα ό κ. Μιλτ. 1. Βρχτσάνος. Και ό μακαρίτης Δ. Γ.
Πετρίτης έν χχϊς Λιδακτικαΐς αύτου Όδηγία,ις (Κεφ. η') πολ-
λά και ορθά περί αναγνώσεως λέγει. Αμφότερα τά πονή-
ματα ταύτα συνιστώμεν θερμώς τοις &ι£άσκουσι.



η' ΠροΛεγόμενα καί Διδακτικοί 1 Οδηγίαι

πάντων των μαθητών, ει δυνατόν, ει δέ μη, κατ' Ιδίαν.
ΚαΛόν δε είναι να νποδεικνύωνται μόνον νπο του διδά-
σκοντος τα έσφαΛμένα δια συμβοΛικών σημείων, ν' άνευ-
ρίσκωνται δέ και διορθώνται νπο των μαθητών.

ιΰ') Τά έν τω βιβ.Ιίω αναγνώσματα δια την ενότητα
και το συνεχές της νΛης κατ ετάχθησαν εν τι] έκδόσει ταν-
ττ) καθ' ν Λ ην. Ό διδάσκων όμως έκ.Ιέγει έκ τον όΛου και
(διεξάγει εκάστοτε το κατά καιρόν και χρόνον πρόσρορον
ανάγνωσμα. Οντω Λόγου χάριν, εάν σήμερον βρέχη, δύνα-
ται νά · διεξαγάγω το περί βροχής· εάν ανριον εμφανισθεί
ή ίρ'.ς, το περί Ιριδος καΐ οντω καθεξής.

'Εν γένει Λέγομεν, ότι ό~διδάσκων πρέπει νά ύποΛαμ-
όάντ) τους παιδας γην, ην ότέ μεν πρέπει νά καθαίρτ) άπο
των ζιζανίων και πετρών, άΛΛοτε νά σπείρα και νά ψυ-
τεύΐ) ενταύθα μεν τούτο, ε κει δέ εκείνο το <ρυτόν. Ενταύ-
θα της γΐχς'ταύτηςτά υπάρχοντα σπέρματα όφεί.Ιει'νά πε-
ριποιέται, θερμαίνγ και άρδεύη, <ρροντίζων όπως μη καϊτά
σπέρματα μετά τών ζιζανίων και πετρών εκρίζωση και άνα-
σπά(Γ??, μη κατακαύση και κατακΛύσψ εκεί όψεί.Ιει να, νπο -
βοηθΤ] την βΛάστησιν, άΛΛαχον νά ευθύνη το νεαρόν και
νπο παντοίων άνέμων σαΛευόμε> ον φυτόν. ΤέΛος ή διά-
πΛασις του σώματος, της διανοίας, μάΛιστα δέ της καρδίας,
απανταχού και πάντοτε πρέπει νά είναι ό κύριος σκοπος
της τον διδάσκοντος έργασίχς. ΆΛΛά και ή γΛωσσική του
παιδος μόρφωσις είναι χορδή, ήν άείποτε ενΛαδώς πρέπει
νά εντέίνωσι και- εναρμονίως νά κρονωσιν οί διδάσκοντες.

Έγράφομεν τω 1897.

Κ. Γ. Γεωργλλας,



ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΕΟΝ Β'·

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ.

Α' ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ

, ΡΛΡΚ ^δβΤ' /-ΛΡ^

■ν-,

ΓΙ. Ή ώρα τοίτ (ί^ολείου ί.

Μαθηταί! το έργον κράζει
και η ώρα πλησιάζει.

Πλήρες καθαρών θρανίων
περιμενει το σχολεΐον.

1. Ό διδάσκων δεν πρεπει νά επιτρέπν) τό τροχάδην άνα"
γινώσκειν, άν ρ.τ, τούτο γίνηται άπταίστως και άπροσκόπτως·
"Ας προτίμα κάλλιον τό *.ατά αυΛΛαβήν, δηλ. ώσεί ήσαν
αί συλλαοαϊ των λέςεων εν διαστάσει.

Περί δέ της εν καιρώ διεξαγωγής εκάστου άναγνώσματος
βλεπε Προλεγόμενα και Διδακτικάς Όδηγίας (ιγ').



40

Τά παιδία είς τό σγοΛεΙον

Εύπειθή, καλά παιδία,
ύπό μάλης τά βιβλία
και χωρίς νά θορυβήτε
προς τήν τάξιν προχωρείτε.

Πάσα η διάνοια σας

εστω εις το μάθημα σας*

άν καλώς άποκριθήτε,

ποσον, πόσον θώ χαρήτε!

Αλ. Κατακουζηνος

β. Τά παιδία εις τό (ί^ολεϊον.

Τά καλά παιδία έρχονται εις τό σχο-
λεΐον ενωρίς. Τά καλά παιδία έκ τής α-
κίας μεταβαίνουν κατ' ευθείαν εις τό σχο-
λεΐον. Δεν ιστανται, οΰτε παίζουν καθ*
όδον.

Τό σχολεΐον, εύάερον και καθαρόν, πε-
ριμένει τά καλά παιδία. Τά καλά παι-



Τά καθήκοντα τον πα ίδιον ϋ

δια ηρχισαν νά συναθροίζονται εις τό^σχο-
λεΐον. Εισερχόμενα χαιρετίζουν τόν δίδα-
σκαλον και τους συμμαθητώς των και κάθην-
ται εις τόν ώρισμένον τόπον.

Έκβάλλουν τό βιβλίον τοον και μελε-
τούν τό μάθημα των ήσύχως, έως οί άρχί-
στ4 η παράδοσις. Πόσον καλά είνε τά τοιαύτα
παιδία !

3. Τά καθΛκοντα τον καλόν παιδίον
εις τό (ί^ολεΐον.

Τό καλόν παιόίον έρχεται τακτικώς εις
τό σχολεΐον.. .

Είναι πάντοτε καθαρόν και καλώς εν-
δεδυμένον.

Διάγει φρονίμως και ήσυχους.

Δέν βλάπτει, ούτε ενοχλεί ούδένα έκ των
συμμαθητών του.

Δέν βλάπτει, οδτε καταστρεφει τά πράγ-



42 Τά καθήκοντα τοϋ παιδίον

μα τα τοϋ σχολείου. Φυλάττει και δια-
τηρεί το σώμα και τά πράγματα αύτου
και του σχολείου καθαρά.

. Δεν γράφει επί τών θρανίο^ν ή των
τοίχων.

Δεν προξενεί ούδεμίαν άκαθαρσίαν έντος
της παραδόσεως ή του σχολείου. Ουδέποτε
λαμβάνει ξένον πραγμα.

Άγαπα και σέβεται, τους διδασκάλους.
Άγαπα και τιμα πάντας τους συμμα-
θητάς του.

Μελετά τά μαθήματά του*· προσέχει
κατά την ώραν της παραδόσεως* μανθά-
νει δλα, δσα διδάσκεται εις το σχολεΐον.

. Ουδέποτε δυσαρεστεί τους διδασκάλους
ή τους συμμαθητάς του.

Λέγει πάντοτε και πανταχού την ά-
λήθειαν.



Μαθητής χαΐ μαθήτρια

13

4. Ό μαθητιις και η μαθήτρια.

Είμαι μικρόν παιδΐον Τά παίδια έρ-
χονται εις το σχολεΐον διά νά [λάθουν
γράμματα. Όσα παιδία έρχονται εις το
σχολεΐον λέγονται [Λαθηταί. Έγώ είμαι
μαθητής. Είμαι* εις την δευτέραν τάξιν του
σχολείου.

Εις το σχολεΐον υπάγει και η αδελφή
μου. Ή αδελφή μου είναι [Λαθήτρία. Ή
αδελφή μου είναι είς την τρίτην τάξιν του
σχολείου. Είς το σχολεΐον της αδελφής
μου είναι και άλλα κοράσια. Όσα κορά-
σια υπάγουν είς το σχολεΐον λέγονται μα-

θήτριαι.

Τά παιδία του αύτου σχολείου λέγον-
ται συμμαθηταί. Ό Νικολαος είναι

1 Έν τώ τταρθεναγωγείω ή διδάσκαλος άς όδηγηση τά κο-
ράσια νά μεταβάλλωσι τό άνάγνωσμα τούτο καταλλήλως,
προς τό φυλον αυτών.



14 Αίνιγμα. Ή ώρα τον γεύματος

_ -ν

συμμαθητής μου. Έχω καί' άλλους πολ-
λούς συμμ-αθητάς.

Τά κοράσια του αύτοϋ σχολείου λέγον-
ται συμμαθήτρια^. Ή Ελένη είναι
συμμαθήτρια τής αδελφής μου. Ή α-
δελφή μου εχει και άλλας πολλάς συ|λ-

μιαθητρίας.

Αίνιγμα.

Είμαι παιδίον Λέγε τις είμαι-

κάΐ καθ έκάστην άναγινώσκω

εις τό σχολεΐον κ' εμπρός σον κεϊμαι.

0 με σνναντζις, Δέν μ' απαντάς;

β. Ή ό>οα τον γεν^ιατος-

Ό κώδίον σημαίνει τήν ώραν |του γεύ-
ματος. Τά καλά και επιμελή παιδία μετά
χαράς ύπάγουν και λαμβάνουν τό <ρα-
γητόν των. Τά κακά και αμελή μένουν
εκεί λυπημένα. Τά καλά παιδία προσ-
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εύχονται πρώτον και έπειτα τρώγουν. Τρώ-
γουν προσεκτικώς και ήσύχως. Δέν ρυ-
παίνουν τάς χείρας ούτε την τράπεζαν ή
τά θρανία. Έχουν χειρόμακτρον και κα-
θαρίζουν τά χείλη και τάς χείρας. Δέν
ρίπτουν επί του πατώματος ουδέν. Συνά-
γουν είς το καλάθιόν το^ν ολα, ήτοι τά ψι-
χία του άρτου, τους σπόρους, τους φλοιούς
και τά κελύφη τών οπωρικών, τά οστά
και ο,τι εκ του φαγητού αύτών δέν τρώ-
γεταιΓ-Ταυτα δλα φέρουν το έσπερας και
ρίπτουν είς τά σαρώματα της οικίας το)ν.

7. Το α<?|Λα τον γεύματος.

Κώδιον προσκαλεί
είς την τράπεζαν παιδία*
κώδων προσκαλεί
τά καλά κ'επιμελή.
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Πλην δέν προσκαλεί
τά παρήκοα παιδία*
πλην δέν προσκαλεί .
τά κακά και αμελή.

Χαίρουσι πολύ
τά εύάγιογα παιδία*
χαίρουσι πολύ
τά καλά κ' επιμελή.

Μένουν νηστικά
τά παρήκοα παιδία*
μένουν νηστικά
τ' αμελή και τά κακά.

Αλ. Κα/γακοτζηνος.

8. Τίνων πραγμάτων χρείαν εχει ο μαθητής.

Είμαι μαθητής. Είμαι είς την δευτέ-
ραν τάξιν του σχολείου. ΆναγίνώσΧίΟ*



Τό βιβΛίον

|χω χρείαν βιβλίου (τίνος 1 Γράφω επί
Vάρτου* εχω ανάγκην τετραδίου.. Γράφω
[Λολυβδοκονδύλου* εχω χρείαν μο-
λίυβδοκονδύλου.· Αρΐθ[Λώ' εχω ανάγκην
βιβλίου (τίνος;). Μανθάνοο ίεράν ιστο-
ρία V* εχω χρείαν βιβλίου (τίνος;"). Μανθά-
νο^ πρ'Οσεΰχάς* εχο:> ανάγκην (τίνος;)..
ΜανθάνωΊστορίαν εχω ανάγκην (τίνος;).

Εις τό σχολεΐον εχω ανάγκην και άλλων
πολλών πραγμάτοον. Ταύτα δλα μοι δίδει.,
τό σχολεΐον (τίνα;).

. - Όλα τά πράγματα, καΐ τά ιδικά μου
και τά του σχολείου, χρεωστώ, νά τά φυ—
λάττω σώα, αβλαβή καΐ και)αρά..

9. Τό (3ι6λίον~

Ιδού τό βιβλίον μου. Τό βιβλίόν περιε—

1. Περί των έν παρενθέσει βλεπε έτους. · σχολικού πρώτου,
τεύχους <χ', όδηγίαν ι'.

Σειρά Αναγνωσμάτων Β«'. 2-
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Ίο βϋΰΛίογ

γ ει μεγάλα και καθαρά γράμματα. Τά
γράμματα είναι τυπωμένα επί χάρτου. Ό
χάρτης είναι διπλωμένος είς πολλά φύλΧοί.
Τά φύλλα του βιβλίου μου είναι πολλά. Έν

- μέρος του φύλλου λέγεται σελίς. Εκάστη
σελίς εχει αριθμόν. Ιδού τά φύλλα του βι-
βλίου μου* ιδού αί σελίδες* ίδού οί αριθμοί
των σελίδο^ν.

Εκάστη σελίς έχει πολλάς (Τείρόί'ζ ή

- στίχους γραμμάτων. Δύναμαι νά άριθ- *
^ήσω τούς στίβους μιας σελίδος. Ίδού. Είς,
δ'.ο, τρεις,... Ό τυπόνων τά βιβλία λέγε-
ται τυπογράφος. Τό έργαστήριον του
τυπογράφου όνομαζεται τυπογραφείον. -
Διά νά τυπώση δ τυπογράφος τό βιβλίον

-εχει ανάγκην στοιχείων, μελάνης, χάρτου,
μηχανής.

Πολλά βιβλία δένονται.



7ο εύζνγες παιδίον
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Ό δένων τά βιβλία λέγεται (πώς;),
ό έργαστήριον του βίβλίοδέτου ονομάζε-
ται (πώς;).

. Ό τυωλών τά βιβλία λέγεται (πώς}).
Τρ κατάστημα τοϋ βίβλίοπώλου λέγε-
ται (πώς;).

ΙΟ. Τ6 εντν^ές παιδίον.

Είμαι, ευτυχές παιδίον, §ιοτι δυναμαι νά
άναγινώσκω, νά γράφω, νά ιχνογραφώ,
νά ψάλλω, νά γυμνάζωμαι.

Τώρα ποτέ δέν θά στενοχωρώμαι. Θά
άναγινώσκω, θά γράφω, θά ιχνογραφώ,
θά ψάλλω, θά γυμνάζομαι. Ουτοο θά διέρ-
χίομαι^ευαρέστο^ς τάς ώρας μου.

Δυστυχείς οι παίδες, οσοι δέν έμαθον
νά άναγινώσκουν, νά γράφουν, νά ιχνο-
γραφούν νά ψάλλουν, νά γυμνάζονται.



.Πόσον θά στενοχωρώνται ούτοι, διότι δέν
Βύνανται ναδιέρχωνται τάς ώρας των όπως
εγώ! «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, δια τήν εύτυ-

/ \ Γ / ~

■ χιαν, την οποίαν μου εοοοκας.

« Φίότιζέ με και βοήθει με νά είμαι πάν-
τοτε παιδιον καλόν, προσεκτικόν, εύπειθές , !
:χαι επιμελές.

«Φώτιζέ με και βοήθει με νά προκόπτω
εις τά μαθήματα μου.

«Βοήθει με νά είμαι παιδιον άξιον τής
αγάπης σου και τών καλών μου γονέων
:και διδασκάλων ».

11. Τό α<?μα τής γν|ΐνα<Ιτικής.

Ή γυμναστική κρατύνει,

σώμ' άνδριζει και ψυχήν*
•τις μακράν αυτής θά μείντι;
Παίδες, κάμετε αρχήν.
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Σπεύσωμεν έν προθυμία
άνευ κρότων και κραυγών

προσοχη ! εν, δύο, τρία !

'Αναβάθρ' έδώ και κάλοι,

κρίκοι, δίζυγα έκεΐ,
και ιστοί, μικροί, μεγάλοι.

Ζήτω ή γυμναστική.
"Ας ποιήσωμεν τό σώμα
ρωμαλέον, δυνατόν.

Αλ. Κατακοτζηνος

1%. Ή μουγκή.

■

Ήτο ποτε βασιλεύς τις, τόονομα Μ ιοα ς.
} Μίδας ήτο μεν πλουσιώτατος, αλλά α-
παίδευτος και άπειρόκαλος.

Ό 'Απόλλο:>ν και ό Πάν ήσαν κατά
• ήν [Λυθολογίαν θεοί* . και ό μέν 'Α-
ίλλων ήτο προστάτης. τών γραμμάτων



/ .

%Η μονσιχή

και της μουσικής* ό δέ Πάν των ποιμέν
Και οί δυο ήσαν μουσικοί* και ό μέν
πόλλιον έπαιζε την λύραν, ό δέ Πάν τό|
αύλόν.

Λέγεται, οτι ό Απόλλων καΐ ό Πά«
έφιλονίκησάν ποτε περι μουσικής. Έπειδ'
δέ ουδείς ώμολόγει εαυτόν κατώτερον, εξε-
λέγη δικαστής ό Μίδας, ινα κρίντ], τις τώ
δυο είναι καλλίτερος μουσικός.

Ό Μίδας, ώς άμαθης και άπειρόκαλος
έκρινε τον αύλόν του Πανός καλλίτερον τ^
λύρας του -Απόλλωνος.

Όργισθείς ό 'Απόλλων διά την άμά
θειαν και άπειροκαλίαν του Μίδα,, μετέ
βαλε τά ώτα αύτου εις ώτα ο νου. . Έκτοτί
δέ ό Μίδας ήσχύνετο διά τά ώτα αύτο
και τροσεπάθει νά. εχτ) αύτά σκεπασμένα
και κεκρυμμενα. · Άλλα ο κουρευς αυτο

■ΗΡ
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|υνε νά ΐδτ) αύτά' και επειδή δέν ήδύ-
ρΛ νά κράτηση μυστικόν δ,τι είδε, μετέ-
εξω της πόλεως παρά τινα όδόν, ήνοι-
|ν οπή ν είς την γήν, εκυψεν εις αυτήν
Ά εϊπεν «Ό Μίδας έχει ώτα

Ίζκ της οπής εκείνης ανεφύησαν κά-
εμοι, οί όποιοι, υπό του άνεμου σαλευόμε-
|ι, ελεγον πάντοτε· «Ό Μίδας έχει ώ-

ονόυ».

" χ

Πάντες οί εκείθεν διαβαίνοντες ήκουον
ευτα και έγνώσθη πανταχού, οτι «ό Μί-
<άς έχει ώτα ο νου ». *

Έκ του μύθου τούτου διδασκόμεθα, οτι
: ιιοεΰτα πάσχει, όστις μένει αμαθής, άπαί-
ί ρτος και άπειρόκαλος. Ούδέν δέ πραγμα
I ίναται νά μέν/; πάντοτε μυστικόν και κε-
| >υμμένον.
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24 Πρόσχ2·ησις εις τό άόεϊν. Αί εξετάσεις.

13. Π^ό(Ικληϋις εις τό αδειν.

Παίδες, συναχθήτε,
κάμετε χορόν*

πάντες τραγωδεΐτε
ασμα ήχηρόν.

Μουσική μορφόνει,
δίδει άρετήν,

τήν ψυχήν ύψόνέι.
προς τόν Ποιητήν.

Φθόγγων αρμονία
είναι θελκτική·

ν «Ν / Λ / -

όντως οοσις υεια
εϊν' ή μουσική.

Α α. Κατακουζηνος

■ΆΜ

14". Αί εξετάζεις.

^ΙΡμ

Ανατέλλει ή δευτέρα Κυριακή τ*
μηνός Ιουλίου. Αί ενιαύσιοι εξετάσει
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Κϊ -

; χίσαν άπό τής παρελθούσης Κυριακής,
. §ρκεσ&ν δι' τής εβδομάδος και

]νουν σήμερον. Ευτυχείς λογίζονται και
*αι οί παίδες, οσοι ήσαν επιμελείς και
Ιήστοήθεις οι'ολου του έτους* ούτοι είναι
; Ϊ0βΐβά(71[Λ01* λαμβάνουν ήδη ένδεικτι-
ίν τής επιμελείας και καλής διάγω-
■ ής αυτών. Επαινούνται παρά πάντΐυν.
οσον χαίρουν !

Δυστυχείς είναι, οσοι έχασαν το ετος
^τών. εις μόνα τά παιγνίδια. Λαμβά-
||μν ήδη και ούτοι ένδεικτικόν* αλλά τό έν-
|κτικόν τούτων λέγει οτι δέν είναι ΤΓρ0-
βάσΐ[Λ01' εχει σημειωμένην κακήν δία-
ί*>γήν. Ουδείς επαινεί αυτούς.
Πόσον λυπουνται οί τοιούτοι!
Οί επιμελείς μετά χαράς άποχαιρε-

/
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Αποχαιρετισμός

τίζουν τους διδασκάλους και συμμαθητών
οί γονείς και γνώριμοι φιλοστόργως' αύτρύ<2
υποδέχονται, συγχαίρουν και φιλούν. " Θά
διέλθουν τάχ δι ακοπάς άπολααβάνοντέ<:

~ ι

πασαν τέρψιν και άθφαν ήδονήν διότι
τέλεσαν τό καθήκον αυτών.

Οί αμελείς κλαίουν και κατ7|σχυμ-
μένοι και τεθλιμμένοι απέρχονται το£
σχολείου* ουδείς αυτούς χαιρετίζει όύ§|
συγχαίρει. Ούδεμίαν ήδονήν και άνάπαυ-
σιν θά αισθανθούν κατά τον χρόνοντών
διακοπών, διότι δέν έξεπλήρί,υσαν τό καθή-;
χόν των.

■ 5. Άπο^αιρετΐ(ϊ||ΐός.

■ ■ *> ·~

Χαϊρε, χαίρε, ώ γλυκεία

εύεργέτρια σχολή.
Έληξεν ή εργασία,
δλοι χαίρομεν πολύ.
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Ευτυχία, γηθοσύνη

"ς ολους τους επιμελείς.

Αυτούς στέφ' ή ευφροσύνη,
ο χι και τούς αμελείς.

Ευτυχία, ευτυχία."

ΓΑσωμεν φαιδρώς, παιδία.
Τί χαρά !

Ή μελέτη και οί πόνοι
παύουν ώρα των καλή.

Όλους τώρα στεφανόνει'
με τήν δάφνην ή σχολή.

Δίδουσι καλά βραβεία

5ς τά επιμελή παιδία.
Τί χαρά !

Ώ Θεέ

μου, εκ μύχιων
εύχήν δέξα.ι ζωηράν:
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Αποχαιρετισμός

Εις τους φίλους των σχολείων
δος υγεία ν, δός χαράν.

Άγαγέ μας, Θεε,. πάλιν
'ς του σχολείου τήν αγκάλης
έν χαρα.

Χαίρε, χαίρε, φ γλυκεία

εύεργετρια σχολή.
Έληξεν ή εργασία-
ολοι χαίρομεν πολυ.

"Έληξαν αί έξετάσεις·
χορός παίδων, έλθέ να1σ7]ς
έν χαρα

1.1. Ποαγβιος.

: · ·



Ε Ρ Ο Σ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

μέρη ττ,ς οικίας είναι· τά θεμέλια, ογγ
ή στέγη, τό πάτωμα, ήόροοή, αε
τά π α ρ ά θ υρ α, τά διάφορα δ ο^ μ ά-
κλίμακες κτλ.
οικία ν κτίζει ό οικοδόμος.

τήν νο:κοδομήν της οικίας χρειάζονται
ι πλίνθοι, άσβεστος, χ ω μ α,..

«χετισ^ώσιν ηδη κχί επ*ναληφ6ώσιν οσα έλεχθησαν περε-
:ω Α' ετει, β' τεύχει.

16. Ίί οικία.

ο ί κ ο δ ό μ η μ α, ώς τό σγο—

οίκία είναι
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άμμος, υ δ ω ρ, ξύλα, σανίδες, ήλοι, σίδη-
ρος, κέραμοι, μόλυβδος, βαφή Είς τήν οί- 4
χο^ομήν της οικίας χρειάζεται αρχιτέκτων.

Ό αρχιτέκτων ευρίσκει κ τ ί σ τ α ς, τ έ κ τ ο -
ν» ς, ξυλουργούς, έ ρ γ ά τ α ς.

Ού τοι πάντες εκτείνουν πρώτον έπι της γ-^ς
ράμμα, σκάπτουν τήν γήν, ανοίγουν τά θε·;
μέλια της οικίας. Έπιιτα κτίζουν και οικο-
δομούν τήν οίκίαν καϊά τάς όδηγίας του άρχι-
τέκτονος.

Τά έργαλεΓα, τά όποία χρησιμεύουν εις τους οι* .
χοδόμους, είναι· το μ έ τ ρ ο ν, ή μ ε τ ρ ο τ α ι-

ν ί α, ή στάθμη, ή ύ δ ρ ο σ τ ά θ μ η, τό ρ ά μ-

, « / 38

μα, το σ φ υ ρ ι ο ν, το μ υ σ τ ρ ί ο ν, ή σ κ α. π α- -·;

ν η, τό π 'τ υ ά ρ ι ο ν, το π η λ ο φ ο ρ ε ΐ ο ν, το χ ε ι-

ρ α μ ά ξ ι ο ν, τό κ ο φ ί ν ι ο ν και άλλα.

Αί οίκίαι κτίζονται άναλόγως των άναγκών και
Της θέσεως των ανθρώπων είς τήν κοινώνίαν.

Β'

Οί πρώτοι άνθρωποι δέν ειχον οικίας. Ού-
τοι κατώκουν εις σπήλαια και είς -.τάς όιτάς
ιης ' γης. Έπειτχ ήρχισαν νά κατασκευάζουν
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καλύβας ή σ κ η ν ά ς. Όλίγον κατ* ολίγον ή
οίκοδομητική πρ^ώ£ευσε καί οί άνθρωποι ήρχισαν να
| κτίζουν καλάς καί μεγαλοπρεπείς οικίας.

Δ^ά νά κατοικήσουν οί άνθρωποι εις τήν α—
|κίαν, δέν άρκει νά οικοδομήσουν μόνον αυτήν,
^Εχουν ανάγκην καί πολλών καί διαφόρων
σκευών, επίπλων καί άλλων πραγμάτων.
ίΚαι τά σκευή καί τά έπιπλα είναι άνάλογα-

'/Ρών αναγκών καί τής κοινωνικής θέσεως των

Ι||<''·:·

άνθ ρωπων. "Αλλων σκευών καί επίπλων άνάγ-
"κην ίχει ό γεωργός καί ό ποιμήν άλλων ό τε-
^^νίτης καί ό βιομήχανος· άλλων δ έμπορος

αί άλλων άλλοι.

·( Αέγε δσα σκευή καί έπιπλα γινώσκεις, κατά

• νουν διερχόμενος £ν εκαστον τών δωματίων τής.
οικίας σου). . -

ΣύγκριΛς τής οικίας πρός τό (ί^ολεΐονί.

"Ομοιότητες. Ή οικία καί το σχολεΓον-
|ναίν οικοδομήματα. Καί τά δυο συγκεινταε-

4. Έν τ?ί συγκρίσει τών διαφόρων πρχγμοίτων ΙπιζητεΎται η
ευρεσις χ ων ομοιοτήτων και διαφορών αυτών. Αναλόγως λοιιεοιτ
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•έκ των αυτών μερών, θεμελίων, τοίχων,
στέγης, πατώματος, οροφής, θυρών,
-π α ρ α θ ύ ρ ω ν, δ ω μ α τ ( ων κτλ. Και τά δύο
εκτίσθησαν χάριν τών άνθρώπο>ν. Και τά δύο
»εΙναι εντός της πόλεως ή τ&ϋ χωρίου. Και ία
δύο είναι αναγκαία είς τήν ζωήν τών ανθρώπων.
>Και είς τά δύο υπάρχουν ύπηρέται (τίνες;).

Δ ι α φ ο ρ α ί. Ή οίκία είναι οικοδόμημα ιδιω-
τικό ν τό σχολεΐον είναι οικοδόμημα δημόσιον ή
κοινόν. Ή οκία είναι μικροτέρα του σχολείου.
Ή οίκία έχει δωμάτια περισσότερα του σχολείου^
Της οίκίάς αί διαιρέσεις είναι περισσότεραι και δια-
.φοροι τών διαιρέσεων του σχολείου. Ή οίκία έ-
κτίοθη, διά νά κατοιχή ή οικογένεια, μία ή και
περισσότεραι* τό σχολεΐον ^έκτίσθη διά νά διδάσκων-
ται οί παίδες.

Είς τήν οίκίαν διευθύνουν οί γονείς* είς το
-σχολείον διευθύνουν οί διδάσκαλοι. Τήν οίκίαν
διοικεί είς τών γονέων, ό πατήρ* τό σχολ,είον

-τών ενταύθα συγκρίσεων δ οιδάακων δύναται να -ποιτ^η αλλάς

έπι αναλόγων πραγμάτων, οίον οικίας και ναοΰ, ϊ χ ό λ και
νβοϊί, οικίας και στρατώνος, σχολής και δι κ α σ τ
<ρί ου, ά π ο 6 ή κ η .ς και υπογείου, ν ο σ ο κ.ο α ε ίο υ και σ γ ο-
.λείου και άλλων.
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διοικεί είς τών διδασκάλων, δ διευθυντής.

τήν οίκίαν διαμένομεν πάντοτε· είς τδ
σχολεΐον διαμένομεν μόνον τήν ήμέραν. Ε''ς τήν
οίκίαν τρεφόμεθα και αύξάνομεν σωματικώς· είς
τό σχολεΐον τρεφόμεθα χαί αύξάνορεν πνευ^ατικώς.
Ή οικία μας δίδει τήν ζωήν· τδ σχολεΓον μας
χαρίζει τήν καλήν ζωήν.

18. Κατοικίδια ζώα και χρηόιμότης αντών.

Ό άνθρωπος ε/ς τήν-ζωήν του £έν δύναται
νά ζή μόνος. Έχει τήν ανάγκην καί ιών άλλων
ανθρώπων καί πολλών £ωων.

Τά ζωα, -τά δποΓα χρησιμεύουν είς τόν άν-
Φρωπον, κατοικούν συνήθως εντός τής οικίας
αύτου καί λέγονται κ α τ ο ι κ ί δ ι α ή ο ί κ ι α -

κά

^ Τί κβτ01Κ<3ίϊ ^ είνϊ1 V «V* ί, *

. Πτηνά *«,„&« ζώα £Ϊν4ι 6 άλ< ·

καί ή δρνις, ή νήσσα,ν δ * «

/ , _ 4 : ' Χψ> ή πε-

ριστερά και αλλα.

Σειρα'ί "Αναγνωσμάτων

- ^ · 3
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Τετράποδα κατοικίδια ζώα είναι τό πρόβα-
το ν, ή α?Ε, δ χοίρος ό βους, ό βούβαλος, ό ίπ-
πος, δ δνος, ό ήμίονος, ό κύων, ή γαλή, ή ' κά-
μηλος και άλλα.

Τά ζωα ταύτα χρησιμεύουν είς τον άνθρωπον
κατά πολλούς και διαφόρους τρόπους.

Και ζώντα μεν μας χορηγουν άλλα ωά και
τα 'πτίλα των (τίν*/). Άλλα μας δίδουν τό γά-
λα, το έριον και τήν κοπρον των ( τίνα / ). Άλλα
μας χορηγούν το γάλα, τήν κόπρον, ^ την έργα-
σίαν κα] ύπηρεσίαν των (τίνα;) _

Σφαζόμενα δέ' άλλα μας παρέχουν το κρέας
εις τροφήν· τό δέρμα είς τήν κατασκευήν δια
φόρων ενδυμάτων, σκευών, έπίπλων και πραγμά-
των. (Τίνων τό κρέας, τό δέρμα χρησιμεύει είς
ήαάς, ώς είπομεν ;).

"Άλλα μας χορηγούν μόνον-- το δέρμα, χρή-
σιμον είς διαφόρους ήμών χρείας (τίνα;).

"Ολων σχεδόν τά έντερα και τά όστα μας
είναι ώςαύτως χρήσιμα είς πολλά πράγματα.

Χρεωστονμεν λοιπόν νά άγαπώμεν και περι-
ποιώμεθα τά χρήσιμα και ώρέλιμα ζωα.



Μή πειράζης τά ζώα. Τό κάθισμα. 3 ο

ΙΟ. Μη πειράζης τά ζώα.

Μή τά. ζωα βασανίζεις
και χτυπάς και άφανίζης·
και αυτά, ώς συ, επίσης
νεΰρα έχουσι κ' αισθήσεις.

Μή δεικνυης άσπλαγχνίαν,
κόπτω ν και τρυπώ ν τήν μυίαν.

- Καθώς θέλεις σύ νά ζήσης,
θέλει και αυτή επίσης.

Άγαπας νά σέ κτυπώσι
και νά σέ κακοποιώσι.
ν' άφαιρώσι τήν τροφήν σου,
νά πικραίνουν" τήν ιΐ/υχήν σου ;

"Οπως σύ δέν άγαπας.
μή πειράζης μή κτυπάς
πλάσμα ζών και άναπνέων
ένυδρον, πτηνόν, χερσαίον.

Αλ. Κατλκοτζηνος.

«Ο. Τό κάθιόμα*

Το κάθισμα είναι, ώς και ή τράπεζα, σκεύος

ο ί κ ι* κό ν^

Τά μέρη του καθίσματος εϊναι ίο κυρίως κ ά-
θ ι σ μ α; οί τέσσαρες πόδες και ιό έ ρ έ ι-
ο-ιχα τών ν ώ τ ω ν. Ίδού αυτά.
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Τό κάθισμα.

Τό ερεισμα τών νώτων είναι άνύψωσις τών δυο
οπισθίων ποδών.

Τδ κυρίως κάθισμα συγκροτείται έκ τεσσάρων
συνδέσμων ξυλίνων, και τής ψιάθου.

Οί τέσσαρες πόδες ένουνται εκατέρωθεν μεν και
δπισθεν δια δυο συνδέσμων ξυλίνων, έμπροσθεν δέ
δι' ένός συνδέσμου πλατέος.

Τδ έρεισμα τών νώτων συνδέεται ώσαύτως δια
δύο ή τριών συνδέσμων ξυλίνων καί πλα-
τέων.^

Τό κάθισμα κατασκευάζει ο καθισματοποιός.

- Τά κάλλιστα καθίσματα' είνα: τά έκ ξύλου
καρύας. Είναι δμως καί έκ διαφόρων ξύλων
καθίσματα.

Τά καθίσματα μας χρησιμεύουν είς τδ νά
καθήιιεθα καί άναπαυώμεθα ή έργαζώμεθα επί
τής τραπέζης.

Πολλά καθίσματα άντί ψιάθου έχουν τό κυ-
ρίως κάθισμα καί τδ !ρ« ισμα τών νώτων έξ
ύφάσματος έξαμίτου* ή έριούχου.

Έτερα καθίσματα είναι μεγάλα καί πλατέα

προς μεγαλειτέραν άνάπαυτιν.

1. Κατι^-έ η βελούδου.



-Ο ναός χαΐ τά μέρη αντοϋ. 37

Υγιεινότερα δέ είναι και τά έκ ψιάθου μόνον
και ξύλου.

Τά έξ ύ^άσματος καθίσματα πρέπει νά άπο·
φεύγωμεν,- ώς μή υγιεινά.

Γ 0 ΝΑΟΣ

91. Ό ναός και τά μέρη αυτου.

Ό ναός είναι οικοδόμημα. Ό ναός 'χει θε-
μέλια, τοίχους, σ τ έ γ η ν, πάτωμα, ο ρ ο-
φήν, θύρας καί παράθυρα.

Τά μέρη του ναου είναι ό πρόναος, ή νάρ-
θηξ, δ γυναικωνίτης, 6 κυρίως ναός, τό
αγίον βήμα-

Είς τόν πρόναον ή νάρθηκα είναι ή τρά-
5 π ε ζα τών επιτρόπων καί τό π ρ ο σ κ υ ν η-

ΐΐ -

ά ρ ι ο ν..

'Ανωθίν του - προνάου ή νάρθηκος είναι ό γυ-
ναικωνίτης.

Είς τόν κυρίως ναόν είναι οί χοροί τών
ψ α λ τ ώ ν, δ ά ρ χ ι ε ρ α τ ι κ δ ς θρόνος, δ
^ΚΙΗ^ά μ β ω ν, τά στασίδια.
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Ίο σήμαντρον.

Τό άγιον βήμα χωρίζεται άπό τοϋ κι
ναου διά του εικονοστασίου. Είς τό μέσον τοϋ
εικονοστασίου είναι ή . ώ ρα ία πύλη.

Έντος του αγίου βήματος είναι ή αγία τρά-
πεζα, ό τόπος της π ρ ο ς κ ο μ ι δ ή ς ή.
θε«σις, τδ.σύνθρονον, ό ν ι π τ ή ρ τών ίερέων,
τό σ κ ευ ο φ υ λ α κ ε Γ ο ν και άλλα.

Οί ναοί συνήθως έχουν και αυλήν. Είς τήν
αύλήν του ναου είναι τό κωδωνοστάσιον,
επί του όποίου κρέμανται οί κώδωνες του ναου.-
Είς τον ναόν υπάρχουν διάφορα σκεύη, άμφια
χαϊ πράγματα, τά όποϊα χρησιμεύουν
είς αυτόν. . . *. '.'.;'

; ΤαΟτα θά μάθωμέν άλλοτε.

916. Τό (Μμαντρον.

Έξυπνήσατε, παιδία !
Προσευχή και εργασία. -

Πάλιν σήμαντρο ν σημαίνει!
ό ναός ήμάς προσμένει.

Προσκαλεί φωνή Θεοΰ,
σήμαντρο ν έκ του ναου.

-ν...---- :·.



Οί εις τον ναόν άνθρωποι.

| ------------------------------------------------------------------.......-.........νί"—..................
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«Β I

Γ;" ..·.·;

Ό Θεός ευλογητός.
δίδει τήν τροφήν αύτός.

'Όταν σκότος πλησιάζη,
ή φωνή του πάλιν κράζει-
«Τον Θεό ν έν προσευχή,.
Πάσα ύμνησον ιίτυχή»..

Αλ. Κατακοϊζηνος

Ιέ .· ·. -
" > /

1:-.

93. Οί είς τον ναόν άνθρωποι.

ες τον ναόν υπάρχουν. άνθρωποι, οί δποίοι
μας διδάσκουν τον θεΓον λόγον, -προσφέρουν είς
^ον Θεόν τάς κοινάς προσευχάς, τελουν τά
μυστήρια, εκτελουν διαφόρους ύπηρεσίας. Οί
άνθρωποι ούτοι είναι ό ά ρ χ ι ε ρ ε ύ ς, οί I ε-
ρ ε ι ς, δ δ ι ά κ,ο ν ο ς, οί -.ψ ά λ τ, α ι, οί κ α ν ο-

|.,· ·. ν ά ρ χ α ι ή ά ν α γ ν ώ σ τ α ι, δ νεωκόρος,

• ' -

ό "καν δ η λ ά π της. (Τί Εκαστος τούτων"
πράττει;).

Γ

7ί-,."···. · >

.·· ν.· · . · -



40 01 εΙς τον ναό κ άνθρωποι-

Είς τόν ναόν προίσταται δ άρχιερεύς ή εις
τών ίε ρέων· , ούτος λέγεται προεστώς. Ανώ-
τατος πνευματικός άρχων τών ναών, τών ?ε-
ρέων και άπάσης τής Εκκλησίας είναι ό
Πατριάρχης. ·

Ό άρχιερεύή εί^αι Επίσκοπος, Αρχιεπί-
σκοπος Μητροπολίτης.

Ιερείς, άλλα αξιώματα έχοντες, είναι ό
οίκον ό μτ ο ς, ό ά ρ χ ι μ α ν δ^ ί τ η ς, ~ ό
πρωτοσύγκελλος και άλλοι. "

Πάντας τους ανθρώπους του ναοϋ χρεω-
στουμεν νά σεβώμεθα, νά τιμώμεν καί άγα-
πώμεν, διότι ούτοι είναι ή λειτουργοί του Θεου
ή ύπηρέτ^ ι του ναου, δηλαδή ' του οίκου του Θεου.

Οί λειτουργοί του Θεοϋ προσφέρουν είς τόν
θεόν έξ ονόματος πάντων . ήμών τάς~ κοινάς
προσευχάς, παρακαλούν τόν Θεόν ύπέρ ήαών
καί υπέρ παντός του κόσμου* τελουν τάς θείας
καί ίεράς τελετάς καί τά μυστήρια τής Εκ-
κλησίας καί διδάσκουσιν ήμάς τόν λόγον τοΐΓ
Θεου. Τούτους πρό πάντων χρεωστοϋμεν νά
σεβώμεθα καί τιμώμεν από καρδίας. "Οστις



δέν σέβεται και δέν τιμ£ τους λειτουργούς τοϋ-
θεου δέν; σέβεται ουτε τΐμ£ αυτόν τον βεόν.

Σύγχρισις τοϋ ναοϋ προς τό σχοΑεϊον. 44

5

II

ψ Σύγϊζρτόχς τοϋ ναοϋ προς το Σχολεΐον.

Ό μ ο ιό τ η τ ες. Ό ναός και τό σχολεΐον
| είναι οίκοδομήματα. Κ»ί τά δύο είναι οικο-
δομήματα δημόσια και συνήθως μεγάλα. Και

1 II* ΧΡΥ1σι.αεύουν εί« πνευματικάς ανάγ-

κας ιών ανθρώπων. Και είς τά δυο διδάσκε-
ται, τρέφεται και μορφόνεται ό άνθρωπος,
^νευματίκώς. Καί τά δύο είναι ίερά και σεβα-
στα οικοδομήματα. Καί είς. τά δυο χρεωστου-
μεν νά μένωμεν μετά σεβασμού καί εΰλαβείας.
I Δ I α φ ο ρ α ί. ϋ ναός είναι ευρύτερος
σχολείου. Ό ναός έχει απλουστέρα ν του σχολείου
|| |τδιαίρεσιν.

I Του ναου τό πάτωμα είναι έστρωμένον έκ μοφ-
άρου- του σχολείου έκ σανίδων.
Ό ναός χρησιμεύει είς έκτέλεσιν της κοινές.
1 προσευχής και άλλων καθηκόντων προς ιάν
(5ν· τό σχολεΓον χρησιμεύει είς 1 διδασκαλίαν τώ>

|||παίδω<\

I -

."'·' ν · , ' :
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Ό Ενσέβιος χαί ό 'Ε.Ιενθέριος.

■.•-^.ΐ'1.

______

Ό ναός νομίζεται και είναι δ οίκος του
-Θεου* ή σχολή νομίζεται καί είναι δ . οίκος τών
Μουσών, αί δποΓαι ένομίζοντο ύπό τών αρχαίων
-προστάτιδες τών γραμμάτων. -_-·'

Είς τον ναόν έρ/ονται . πάσης ήλικίας άν-
θρωποι- είς τδ σχολεΐον υπάγουν συνήθως μό-
νον παίδες. Είς τον ναδν διδάσκει ό ίερεύς· εις
τό σχολείον διδάσκει δ διδάσκαλος.

Είς τον ναδν διδάσκονται οί άνθρωποι τα
καθήκοντα των προς τδν Θεόν, πρ'ς τόν πλη-
σίον καί πρός έαυτούς' είς τδ σχολεΐον διδά-
σκονται πρ^ς τούτοις οί παίδες και- πολλάς άλ-
-λας γνώσεις ώρελίμους καί άναγκαίας είς τήν ζωήν.

Είς τον ναδν χρεωστουμεν νά έρχώμεθα '
μόνον κατά τάς Κυριακάς καί τάς μεγάλας
έορτάς· είς τδ σχολεΓον χρεωστούν οί παίδες νά
-Ι^χωνται καθ' έκάστην.

«δ. Ό Ενόέβιος και ο ΈλενθέριΟς.

Ό Εΰσέβιος " καί ό Ελευθέριος ήσαν γε£-
■τονες καί συμμαθήταί. Καί οί δυο ήσαν . υΙοί



Ό Ενσέβως καί ό ΈΛευθέριος. 43

|κηπουρών. Οί γονείς τοϋ Εύσεβίου καί τοϋ
Ελευθερίου ήσαν καλοί, ενάρετοι και θ-οσε-
€εις· - Άλλα ό Εύσέβιος και ό Ελευθέριος
ήσαν ολως διάροροι.

Ιίατά πάσαν Κυριακήν καί έορτήν δ μεν
μετέβαινεν είς τον ναόν τοϋ Θεο0·
κατανύξεως, εύλαβείας καί ; προσο-
διδασκαλίαν τοϋ θείου" λόγου καί

ήκουε μετά
|£ης τήν

ίεράν . λειτουργίαν· διέμενεν εντός του ναοϋ
! ήσυχος και μετά πολλού σεβασμού· ουδέποτε
ούτε έγέλα- ουδέποτεέκινεΓτο, ·· ούτε

είς άλλον* ουδέποτε

μετέβαινεν άπό ένός τόπου
ίήνώχλει , τους παριτταμένους· ού^χμώς καί
: ουδέποτε έτάραττε ' τήν· ήσυχίαν των πλησίον,
συμψάλλων μετά τών ψαλτών η λέγων μετά
ίερέως ή τ ου άναγνώστου. Κατά τάς ώρι-
ήμέρας έξωμολογείτο καί μετελάμ-
""Ολοι οί άνθρωποι/ έτίαων, ί πίνουν
ήγάπων τον Εύσέβιον,
Ι' Αλλά ό 'Ε^ευθέμος έπραττεν όλως τά έ-

I / Άντϊ νά ύπάγη. είς τόν. ναόν, έπαιζε
ί ναντία. ,' ·.' ; 5· , . , _

αι - περιεφέρετο εις τας δδους· η και αν υ.πη-
' * Οθδέποτε . ούτε αυτός ^ησύχαζε, προσεϊχε



4 1 "Τμνος πρός τόν θεόν. %Η Κυριακή.

καί ήκουε τί έγίνετο εντός του ναου, ούτε
τους άλλους ήσυχίαν παρεΓ/εν ! Ο^τε έξωμο
λογεΓτο, οντε μετελάμβανεν !

Ουδείς έτίμα/ ουτε ή^ά-πα ιόν Έλευθέριον,
διότι δκαίως έφϊόνουν, ότι είναι άσεβης. (Τί-
να τών δύο χρεωστουμεν νά μιμηθώμεν *, Τίν<
τά καθήκοντα ήμών εντός του ναου;).

"Υμνος πρός

τόν θεόν.

Τόν Πλάστην τών όλων
τό χείλος μας βάλλει*
αινείτε οι πάντες,
μικροί καί μεγάλοι,
αινείτε Αυτόν.

Αυτός μας φωτίζει*
Αυτός μας θερμαίνει*
Αυτός μας ενδύει*
Αυτός μας ευφραίνει*
Αίνείτε Αυτόν.

Έν βλέμμα Του φθάνει
τόν κόσμο ν νά σε ίση,
καί μία σινοή Του:
τήν γήν νά σκότιση.
Αίνείτε Αυτόν.

Αυτόν της ζωης μας
τόν θείον σατινθήρα,
Αυτόν τοΰ φωτός μας
τόν μόνον δοτήρα,
αΐνεΐται αυτόν.
-Αγγ. Β \αχος.

ι

Ό θεός- διέταξε νά - έργαζώμεθ* Ά Ύΐμέρ"^
Κατά τάς ημέρας ταύτας είπε νά κάρ^^νί
δλα τά έργα ήμών. - Τήν έβδόμην ήμέραν

εΐιϊί

ϋ.^5:·:. Λ'-ίί
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άφιερώμεν είς τήν λατρείαν καί δοξολογί αν
0 του Θεού.

Μνήσθητι τήν ήμέραν τοΟ Σαββάτου άγιά-,
αυτήν. Έξ ήμέρας έργα και ποιήσεις
τα τά έργα σου· _ τή δέ ήυέρα τή έβδόμγ]
άτα Κυρίφ τω Θεφ σουΐ».
αΟια λέγει ή τετάρτη εντολή τοϋ ΘεοΟ.
έβδομη ήμερα τής έβδομάδος, τήν δποίαν
.1$ οί Χριστιανοί έορτάζομεν, είναι ή Κ υ-
κ ή* τήν Κυριακήν έορτάζομεν, διότι κατ'
ν άνέστη δ Κύριος ήμών Ίησους Χριστός,
,ήν Κυριακήν πρδ πάντων χρεωστουμεν νά
^ωμεν διά - τής προσευχής καί δοξολο-
ήμών προς τόν θεόν, έτι δέ διά τών
|*>ν έργων.

κραιπάλη καί μέθη είς τά καπηλεία
I άλλαι κακαί πράξεις δέν αρμόζουν είς
ιιστιανούς καί τούς καλούς άνθρώπους.
μου, βοήθει καί φώτιζε με νά πράτ
άντοτε τό καλόν καί νά άγιάζω τδ δνομάΣου
τών καλών μου πράξεων».

*Ας ά-κοστηΟίσωσιν οί ·πα?δες τήν περικοπών ταύτην.



46 Ασμα ,της Κνριαχης. Φοβείσθε τόν θεόν.

* γΑ<ίμα τής Κνριακής.

Ημέρα τοΰ Κυρίου.

προσέλθετε πιστοί.
Πατρός επουρανίου
ήμέρα σεβαστή.

Ακούσατε- σημαίνει ν
ό κώδων του ναοΰ.
- Μάς κράζει, μας προσμένει
ό οίκος τοΰ Θεου. >

Τίς, δώρ' αγάπης φέρων,

δέν σπεύδει πρός Αυτόν ;
Τίς, δέν λατρεύει· χαίρων ..
τόν μόνον λατρευτόν ;

Αλ. Κατακουζηνος.

99. φοβεϊίίθε τόν Θεόν

Έν όλη ποοθυαίά

ι. 1 ■

ύιινείτε. ώ παιοία,
τήν δόξαν αιωνίου
Πατρός, έπαυσαν ίου.
Φοβείσθε τόν Θεόν.

Στοργήν Αυτός δεικνύων
καί φίλος των παιδιών \
ακούει τήν φωνήν σας*
άκουει τήν ευχή ν σας.
Φοβείσθε τόν Θεόν.

;
ί

ί

Τήν βουλησιν του Πλάστου
τάς θείας έντολάς Του,
παιδίακολουθείτε
διά νά ευτυχήτε.

Φοβείοθε τόν Θεόν.

' I

Αλ Κατακουζηνος.

··· >. Ί

-



30. Τά δένδρα και τά κηπάριον.

κίτρινα καί-

μαραμμένα καταπίπτουν ύπό τά δένδρα τό
έν μετά τό άλλο. Τά δένδρα λυποΟνται καί
Ι'στανται κατηφή καί σκυθρωπά, διότί χάνουν, τήν
γύμνωσιν καί τήν άποφύλλισίν των.
** Τό άνθηρόν κηπαριον, οίκτον κβί συμπά—
θειαν αίσθανόμενον, παρηγορεί τά βαθμηδόν
γυμνούμενα δένδρα. « Μή λυπεϊσθε, λέγει προς.
α&τα, καλοΓ μου γείτονες καί φίλοι· μή λι>-

Γ» _

πεισθε. ~ Ή άπώλεια της
πρόσκαιρος. Μή κλαίετε.
ήρ, ό θεός, Οά σας
αν τήν· στολή ν σας».
Τό κηπάριον μας λέγ?ι
μένωμεν πρόσκαιρον άπώλειαν καί. στέρησιν^
ά νά άπολαύσωμεν μεγαλειτέραν. καί διαρχεστέρ αν

ενδυμασίας σας εέναε-
Ό~ πανάγαθος ημών
?ώογ) πάλιν λαμπρό—

ότι πρέπει νά ύπο-

ευδαιμονίαν κοί χαράν.

Έάν τήν μικράν καί πρόσκαιρον στέρησιν-

Δ' 0 ΚΗΠΟΣ

7α δένδρα χαΐ τό κηπάριον.
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48 Τό χηπάρυον. *Η μτ\Λέα.

-δεν ύπομείνωμεν, τήν μεγάλην και διαρκή άπό-
-λαυσιν και εύτυ/ ίαν δέν άπολαμβάνομεν.

31. Τό κηπ'ίριον.

Κηπάριόν μου άνθηρόν,
•σέ αγαπώ πολυ.

. Τό χόρτον θάλλει τρυφερό ν.
ή γή μοσχοβολεί. -

Ανθεί τό ρόδον νεαρό ν,
του κήπου ή στολή. . -

ΤΩ ρόδον, ρόδον άνθηρόν, . -'·

αγαπώ πολυ.

Ζέφυρου πνεύμα δροσερόν -·;
-^τήν πρασιά ν φιλεί.

Κηπάριόν μου άνθηρόν,
-σέ αγαπώ πολυ. . -

Ό κύκνος παίζ' είς τό νερόν,
Ακαί τό πτηνόν λαλεί.
. - Κηπάριόν "μου άνθηρόν, '

- σέ αγαπώ πολυ.

Αλ Κατακουζηχος

Ή μηλέα^ ^

"Η μη λ έ α είναι δένδρον καρποφόρον. Τά-

*μέρη τής μηλέας ε!ν:ιή ρ'.ζα. δ κορμός, οί
^χλώνες.
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Υπάρχει μηλέα ά γ ρ ί α, φυομένη αφ" έαυτής καί μη-
λέα ή ή μ ε ρ ο ς ή κ η π ε υ ο μ έ ν η.

Ή ρίζα της μηλέας διατηρείται είς τήν γήν έπί
πολλά έτη. Ή μηλέα έχει ρ ί ζ α ν π ο λ υ ε τ ή ή μ α-
κ.ρ ό β ι ο ν.

Ό κορμός της μηλέας είναι ξ υ λ ώ δης. Λεπτυ-
νεται καθ* δσον άνυψοΟται πρός τά άνω. Ό τοι-
ούτος κορμός λέγεται στέλεχος. Ό κορμός της
μηλέας μας παρέχει ξύλα . χρήσιμα πρός θέρ-
μανσιν.

Ή μηλέα κατά τό φθινόπωρον φυλλορροεΓ. Τό
έαρ .έκβάλλει πάλι-/ φύλλα καί άνθη, έπειτα δέ
καρπόν.

Τά άνθη της· μηλέας είναι ερυθρόλευκα· εί-
ναι δμοια κατά τό σχήμα μέ τά άνθη τοΟ
ρόδου. . Ή μηλέα τάσσεται εις τά ρ ο δ ο ε ι δ ή
φυτά.

Ό καρπός της μηλέας λέγεται μήλον. Τό μή-
λον έχει π ε ρι κ ά ρ π 10 ν σαρκώδες καί πολύχυμον.
-'Εσωθεν τοΟ περικαρπίου υπάρχουν διάφορα κ α ρ-
π ί δ ι (Χ, τά οποία λέγονται γ ί γ α ρ τ α, κοινώς
κουκούτσια.

Χό περικάρπιον _το0 μήλου τρώγομεν καθαρίζον-
Σειρα Αναγνωσμάτων Β'. 4
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Τό μΨ\Λον.

-.".■ν·.··.. '

τες τον φλοιών αύτοΟ. Τά μήλα της ά
μηλέας είναι στυφά, της δέ ημέρου γλυκέα
ό*έα. ' -

Ο καρπός της μηλέας μας χρησιμεύει είς
τήν κατασκευήν διαφόρων γλυκυσμάτων- και οί-
νου περιφήμου. Ό οίνος ού'ίος ; λέγεται μ η-
λ ί τ η ς.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς. "Αλλα δένδρα όμοια σχεδόν καθ*
όλα με τήν μηλέαν είναι ή ά π ι δ έ α ή ά
π ι ο ς, καί ή κ υ δ ω ν έ α. Ή κυδωνέα. ώνο-
μάοθη ούτω, διότι μετηνέχθη είς τάς χώρας ή-
μών τό πρώτον έκ της κρητικής πόλεως Κυ-
δωνίας.

Πόλις Κ υ δ ω ν ί α ι ύπάρχει καί είς τήν Μι
κράν Άσίαν, όνομασθείσα ούτω, διότι έχει πο
κυδωνέας. .

33. Το |ΐήλον.

Τό μήλον είναΙ κ α ρ π ό ς της μηλέας.
Τό μήλον είναι στρογγύλον ή ωοειδές..
Τά μήλα είναι διαφόρβυ μεγέθους.
Το μήλον είναι έ ρ υ θ ρ ό ν ή ύπέρυθρον.
Τινά μήλα είναι κίτρινα.



Τό μτ\Λον.

Πλησιάζω τό μήλον είς τήν ρ?νά μου- το
μ^λον εύωδιάζει. Τό μήλον είναι ευώδες.

Τό μήλον έχει μίσχον. Ιδού, κρατώ τό μή-
λον έκ τοΟ μίσχου.

Λαμβάνω μάχαιράν κόπτω τό · μήλον είς
καθ* έν έκ τών δύο μερών λέγεται ή^ισυ
τοΟ μήλου. Καθ" Εν έκ ^
τών^ δύο μερών κόπτω
πάλιν είς δυο/Ώστε έκο-
ίί ' - ψα τό μήλον ε ?ς τέσσαρα
Κ μέρη. Έκαστον τών
τεσσάρων μερών καλεί-
Κ ται Γ" τέταρτον τοΟ
μήλου.

"Εξωθεν το Ο μήλου
διακρίνω τόν φλοιον.
: 'Εσωθεν τοΟ φλοιού είναι ή σάρξ.

Ή «τάρξ τοΟ μήλου είναι λευκή, Ρ χυμώδης,
|| γλυκεία. Τινών μήλων ή σάρξ είναι ^ύπόξυνος. .
Έξωθεν τής σαρκός είναι τά σπέρματα.
Τά σπέρματα είναι κ αστανόχροα. Τά
σπέρματα περιλαμβάνει τό περισπέρμιον.

Τά μήλα είναι κάλλιστον και γλυκυτατον ό-
• π <ύ ρ ι κ ό ν.

Ι:

Κε:-·."

-: ' · . . . - - ··..···, . ^
ιέ·: ··.. ,.--.· ι . "
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Ίο μτ\1ον.

Τά μήλα ωριμάζουν κατά τό θέρος· τινά • δέ
κατά τό φθινόπωρον.

Τόποι τινές έχουν μέγα έμπόριον μήλων.

Τά μήλα πρέπει νά τρώγωμεν μετά τό φαγήη
τόν. 'Ίνα φάγωμεν το μήλον κόπτομεν πρώτον!
αυτό ε?ς τέσσαρα μέρη. "Επειτα κάθαρίζομεν
καττον μέρος άπο του φλοιού καί του περισπερ-ί
μίου καί τρώγομεν αυτό. Τά μήλα τρώγομεν πρός-
φατα. --

Δέν πρέπει νά τρώγωμεν πολλά οδ-τε άωρα-
ή σεσηπότα μήλα. Δέν πρέπει νά τρώγωμεν παν4
τάπασι τά μήλα^ πρό τοΟ φαγητού. Οί τρώ-ί
γοντες πολλά άωρα ή σεσηπότα μήλα βλά-
πτουν τήν ύγείαν αυτών. Ωσαύτως- βλάπτουν τήν
ύγείαν αύτών καί όί τρώγοντες τά μήλα προ; τό€
φαγητού. ,■■·.·..·,,.-■.

'Εκ τών , μήλων κατασκευάζουν γ λ ύ κ ΰ σ μ α,
όίνον τον μη λ ί τη ν, καί οινόπνευμα.

Λ

ίο. Ή Μηλέα και τά μίίλα.

Τά πράσινα φύλλα,
τά κόκκινα μήλα
μ' άρέσουν πολυ.

Ωραία, ώράία
σέ βλέπω, μηλέα,
τοϋ κήπου στολή.

• ,-
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ος, πως να
καί μήλα νά πιάσω
— έκεΐ 'ς τά κλαδιά :

:

: -

'··· ;
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"Χαρά είς έμένα,
άν έπεφτεν ενα
εδώ 'ς τήν ποδιά.

Αλ. Κατακουζηνος.

36, Ή άμι/γδαλέα.

Ή ά μ ϋ γ-δ α λ έ α είναι δένδρον καρποφόρον, έχον
τά άύτα και ή μηλέα μέρη Ή ρίζα της άμυ.γ-
κλέας διατηρείται επί πολλά έτη ώς τής μη-
"λέας. (Είναι ρίζα;).

Ό κορμός τής άμυγδαλέας είναι κατά τήν:> ρί-
ζα ν άκλ.ω ν; Ανυψούμενος όμως διαμερίζεται είς -κλά-
'/όους' ή κλώνας. (Είναι τί ;).

Τά φ ύ λ λ α τής άμυγδαλέας έχουν σχήμα ώου
ή^ ελλείψεως ^επιμήκους., είναι ωοειδή ή έ λ λ ε ι-
ψ ο ε ι δ ή. '

Ή άμυγδαλέα είς τά, ήμέτερα κλίματα άνθεΓ
κατά . τάς' αρχάς ΐρΟ έαρος, πολλάκις δέ καί προ
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τής έλεύσεως τούτου. Είς
ανθεί βραδύτερον.

Ό καρπός τής άμυγδαλέας
έχει έσωθεν του περικαρπίου ·
βπερ λέγεται π υ ρ ή ν, κοινώς κ ο υ
εντός του πυρήνος
είναι τό σπέρμα ή
άμύγδαλον. Ό καρ-
πός τής άμυγδαλέας
είναι δ ρ ύ π η. Τοιού-
τον είναι καί τό ρο-
δάκινο ν, τό βερύ-
κοκκον. τό δαμά
σκηνον, τό κερά-
σιον, ή έλαια . καί
άλλα.

Υπάρχουν άμυγδα-
λέας τών όποιων τά
καί άμυγδαλέαι, τών δποίων τά ά
πικρά.

Τά γλυκέα άμύγδαλα έχουν γεΟσιν
αυτών κατασκευάζεται ποτόν τι. τό οποίον
σ ο μ ά δ α.
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Τά πικρά αμύγδαλα έχουν γεϋσιν πικράν. Ό
;ρωγων πολλά πικρά άμύγδαλα δηλητηριά-
εται. . " - Ν

; Υπάρχουν άμύγδαλα σκληρά καί άπαλά.

Ή νήσος . Χίος παράγει πολλά και κάλλιστα ά-
ά αμύγδαλα.

ΤοΟ καρποΟ τής άμυγδαλής τρώγεται δχι
ό ιτερικάρπίον, άλλά τό έντός τοΟ πυρήνος
α. · · ·

39. ή ροδή.*

Ή ροδή είναι φ υ τόν. Τά μέρη τής ροδής είναι
ρίζα, ό κορμός ή καυλός, τά φύλλα. Κατά
Ια ρ ή ροδή έχει καί άνθη.
Ή ρίζα τής ροδής είναι ινώδης.
Ή ροδή είναι θάμνος, ό καυλός τής ροδής έχει

Τό μακρόν καί λεπτόν μέρος, διά του όποίου τό

. Επανάλαβε καί σχετισον δσα περί ρο^ου καί ροδής έ—
τα ·- είς έτος Α', τεύχος β', άνάγνωσμα 25.
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Η ροόαχινέα.

φύλλον. στηρίζεται επί ' τοΟ κλωνός, λέγεται μί-
σχο ς. Τ6 πλατό μέρος τοΟ φύλλου λέγεται
δίσκος. Έντός του δίσκου έξαπλοΟνται τά νεύ-
ρα. Ή άνω επιφάνεια τού φύλλου είναι πρασι-:
νωτέρα και στιλπνοτέρα ή ή κάτω. Δ*.ά τής άνω
επιφανείας του φύλλου τό φυτόν - εκπέμπει ~ τάς
επιβλαβείς ουσίας, εκπνέει* διά δέ-·τής κάτω

I

απορροφά τας χρησίμους το£ αέρος ουσίας,
εισπνέει.

Τϊ άνθος τής ροδής είναι τό γνωστόν ρόδον, τό
όποίον περιεγράφη κατά τό πρώτον έτος*.

Ή ροδή είναι φυτόν δ/ι μόνον χρήσιμον, άλλά
καί κοσμ-ητικόν, Ό τόπος, ένθα ύπάρχουν πολλάΐ ρο-
δαΓ, λέγεται ρ ο δ ώ ν.

(Εις τί χρησιμεύει τό ρόδον; -Τί χρώμα -έχει;
Τίνα τά μέρη του ρόδου; Πώς λέγεται κοινώς τό
ρόδον;).

9 8. Ή ροδακινέα-

Ή ροδακινέα είναι, Ν δένδρον όπωροφόρον, ώς
ή μηλέα, καί έχει τά αυτά καί αύτη μέρη.

1. "Ορα ετος Α', τεύχος β'.
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Ό σπόρος τής ροδακινέας φυτευόμενος βλαστάνει.
μετά έν έτος. -

Τά φύλλα αυτής έχουν τά άκρα κεκομμένα, ώς
οί .οδόντες του πρίονος. Τά φύλλα τής ροδής είναι
π ρ ι ο ν ω τ ά. Ό καρπ;ς τής ροδακινέας, τά ρο-
δάκινα,., είναι όμοιος μέ τον καρπόν τής άμυγδαλέας·
είναι δ ρ ύ π η.

Του καρπού τούτου τό περικάρπιον είναι
σαρκώδες, εύχημον καί λίαν ώρέλιμον εις τήν
γεύσιν.

Ή ροδακινέα μετηνίχθη είς τάς ήαετέρας
-χώρ ς έκ τής "Περσίας·· διά τούτο οί αρχαίοι
ώνόμαζον τους καρπούς αυτούς μήλα < περ-
σικά."

! Σ ή μ ε ί ω σ ι ς. Καί ή, βερίκοκκέα είναι δένδρον
όμοιο ν μέ τήν ροδακινέαν.

'Ο καρπός» τής βέρυκοκκέαξ είναι τά βεόύκοκκα.
Καί τό βερύκοκκον είναι δ ρ ύ π η.

Του καρπού, τούτου τό περικάρπην έχει γεύ-
σιν ευάρεστον*

Ή βερυκοκκέα μετηνέχθη έκ τής Ασίας.
Υπάρχουν βερύκοκκα, έχοντα πυρήνα πικρών, καί
άλλα, έχοντα πυρήνα γλυκύ ν.
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Έκ τών πυρήνων τών βερυκόκκων εξάγουν έλαιον
ή υδωρ κομμωτικόν 1. _

38. Το (ΐελίκιι^ον.

Ό Κλεάνθης περιεπάτει κατά τινα ήμέ-
ραν τοϋ έαρος μετά του πατρός αύτοϋ είς- τον
κήπον. Έκει, είς έν τών άκρων τοϋ κήπου
ύπηρχον κυψέλαι μελισσών. Αί -μέλισσαι περι-
€ομβοϋσαι έπέτοντο περί τήν κυψέλην· άλλα ι
έφευγον μακράν καί άλλαι έπέστρεφον.

Ό Κλεάνθης πλησιάσας έβλε πε τας εισερ-
χομένας μελίσσας· έβλεπεν επί τών ποδών αυ-
τών ϋλην τινά κιτρίνην, έχουσαν σχήμα φακής.

— Πάτερ, πάτερ, έφώνησεν ό Κλεάνθης,
έλθέ, παρακαλώ, έλθέ* ίδε εκεί είς τους πόδας
τών εισερχομένων μελισσών τί έχουν, επί τών
ποδών αυτών.

— Έχουν ΰλην, υίέ μου άπεκρίβη ό πα-
~ τήρ τοϋ Κλεάνθους, έκ τής όποίας θά κατα-

<τκευάσουν τό μελίκηρον.

-— Τί είναι τό . μελίκηρον, πάτερ, μου ; ..

1. Χρήσιμον είς τό νά αλείφουν την κόμην, τά μαλλιά.
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Ψ- Εντός

—: Τό μελίκηρον, τέκνον μου, είναι μέλι καί
κηρίον. Τό μέλι, επειδή είναι ουσία ρευστήΓ
; δέν ήτο δυνατόν νά μένγ] εντός τής κυψέλης, έάν
£>· δ^ν ύπήρχον θήκαι πρός έναποθέτητιν αυτού.
Α ί θήκαι αύται κατασκευάζονται ύπό τών με-
]|Ρ λισσών τεχνικώτατα διά του κηρου. Σύγκεινται
έκ πολλών οπών έξαγώνων καί κανονικωτάτων.

τούτων τών οπών . εναποτίθεται υπό
III τών μελιτσών τό μέλι. Τόσον δέ τεχνηέντως
^ είναι κατασκευασμέναι αI θήκαι αύται, ώττε
άν καί είναι άντεστραμμέναι, τό μέλι δέν χύ-
νεται. (Κ μελισσουργοί λαμβάνουν τό μελίκη-
£0ν, πιέζουν αυτό καί χωρίζουν το μέλι άπό
τοΟ κηρίου. 'Αλλά καί ήνωμένον, ώς εξάγε-
' -ται εκ τής κυψέλης, πωλείται εις την αγοραν το
μελίκηρον.

39. Ή μέλιόόα.

Ή μέλισσα πετα Δέν κάθιαται ποτέ·

επιμελής, έργατική* ανοίγει τά μικρά πτερά*

πετα έδώ, πετα έκεί, 'ςτό έργον τρέχειμέ χαρά*

πετα πετα, Ποτέ, ποτέ,

ή ηέλισσα πετά. δέν κάθεται ποτέ.

* - Π *
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40. Ή Συγκομιδή τών ελαίων.
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Μετά τόν τρυγητόν άρχεται ή συγκομιδή
τών έλαιών. Αί έλαίαι είναι ό καρπός τής έ-
λαίας. Ή έλαία είναι φυτόν ά ε ι θ α λ έ ς καί
μελαγχολικών.

Ή έλαία έχει ρίζα ν, κορμό ν, κλώνας
καί φύλλα.

Ή ρίζα τής έλαίας συγκροτείται έκ πολ- .·.;,·

λών καί ξυλωδών πρέ-
μνων, είναι πρεμνώδης.
Ό κορμός τής - έλαίας ά- - |
νυψοϋται ίκανώς ά/,λων
καί ξυλώδης, έπειτα χω-
ρίζεται είς κλώνας ή κλά-
δους· ό κορμός τής έλαίας
είναι στέλεχος. Τά φύλ-
λα .τής έλαίας είναι ωοειδή ελλει-
ψοειδή.

, Ή έλαία κατάγεται έκ τής άγρίας έλαίας.
Διά του έμβολιασμου καί τής καλλιεργείας
βελτιόυται και παράγει καρπούς έχοντας έλαιο ν.
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Τής αγρίας έλίίαςνό καρπός .ή δέν εχει ποσώς
έλαιον, ή έχει δ^ίγιττον.

Ή έλαία άνθίΓ κατά τό εαρ' έκ τών άν-
6έων γίνονται καρποί πρασινωποί κα; ωοει-
δείς. Ό καρπός τής έλαίας Ι/ν. £σωθεν του
περικαρπ ίου λιθώδες σύμπηγμα, όπερ
λέγεται πυρήν. Εντός του πυρήνος είναι τό
οπερμα. Ό τοιούτος καρπός, λέγεται δρυ π η.
(Τίς άλλος είναι δμοιος καρπός
Αί έλαιαι είναι πολλαί καί διάφοροι κατά τό
είίος καί τήν ποιότητα.

ΑI έλαίαι ώριμάζουν κατά τό φθινόπωρον. Τό
χρώμα τών ώρίμων έλαιών είναι μέλαν ή ύ-
πόμέλαν.

Β'

V "Οταν έλθϊ) δ κάιρός τής συγκομιδής τών
έλαιών, οί έργάται πορεύονται είς τόν ελαιώνα,
έχοντες κλίμακας καί μικρούς σάκκους. Τους
σάκοκυς τούτους ' κρεμοΟν προ αυτών, στη-
ρίζουν τήν κλίμακα επί τίνος κλάδου της έ-
λαίας· άναβαίνουν έπι τής κλίμακος καί συλ-
λέγουν έκείθεν όσας έλαίας δύνανται, "έπειτα
κατέρχονται, φέρουν είς άλλον κλάδον τήν κλί-
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μακα καί ~ πράττουν τό αυτό. Οϋτω περιέρ-
χονται όλον τό φυτόν καί συλλέγουν τόν καρ-
πόν αύτου. Τόν έμπροσθεν , αυτών σάκκον
πληρούμενον κενόνουν οί έργάται έντός άλλου
μεγαλειτέρου σάκκου ή κανίστρου. Τούτο πράτ-{
τουν, 'έως ότου δλου του έλαιώνος α I έλαίαι.
συλλεχθούν καί μετακομισθούν είς τάς άποθή-
κας. Ή δε μετακόμισις γίνεται όπως ή τών
σταφυλών.

Άλλαχού ραβδίζουν τάς έλάίας καί τάς
ρίπτουν κατά γης, έπειτα συλλέγουν αύτάς κά-
τωθεν. Τούτο όμως είναι αφροσύνη τών γεωρ-
γών καί κυρίων των έλαιών διότι καταστρέφουν
τοιουτοτρόπως τούς βλαστούς τής έλαίας, άκρι-
εκείνους,. σί όποιοι θά καρποφορήσουν τό έ-
πόμενον έτος. Χάριν ,τού συμφέροντος ήμών
πρέπει νά άποφεύγωμεν τό, ράβδισμα τών έ-
λαιών. ' ~

' 41. Ή κέραμος.

Ή κέρασος είναι δένδρον ότρύρορόρον. Έχει
τά αύτα καί ή έλαία μέρη.

Ή ρίζα τής κεράσου είναι π ρ ε,μ ν ώ δ η ς.
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Ό κορμός τής κεράσου είναι στέλεχος.

Τά φύλλα τής κεράσου είναι ελλειψοειδή και ο-
δοντωτά.

Ή κέρασος άνήκει είς τήν τάξιν τών ρ ο δ ο ε ι-
δ δ> ν ουτών.

Ή κέρασος είναι φυτόν φυλλορροοΟν ή φ υ λ-
λ ο β ό λ ο ν. Θάλλει, είς τήν άρχήν του έαρος, έκ-
βάλλουσα άνθη λευκά, έκ τών δποίων γίνονται τά
κεράσια.

Τά κεράσια κρέμανται πολλά, ήνωμένα διά μα-
κροί μίσχου καί έχουν σχήμα στρογγύλον.

Ό καρπός τής κεράσου είναι δρύπη. Γινώσκω
καί άλλους τοιούτους καρπούς* (Τίνας;).

Τά κεράσια είνα» σαρκώδες, πολύχυμον καί άρι-
στον όπώρικόν. Πριν νά- ώριμάσουν έχουν τό χρώμα,
πράσινον. Έπειτα, αρχόμενα νά ώριμάζουν, γίνονται
κίτρινα. Τέλος, άφου ώριμάσουν, γίνονται ερυθρά ή,
μέλανα.

Ωριμάζουν κετα Μάϊον. Είναι τό πρώτον όπ«β-
ρι/.όν. Είναι ό πρόδρομος τών οπωρικών.

ΤοΟ κερασιού τρώγομεν τό περικάρπιον. "Εσωθεν
περίκαρπίου είναι δ πυρήν.
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Ή κέρασος μειηνέχθη είς τάς χώρας ήμών εκ
τής ίιόλεως Κερασούντος.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς. Είδος κεράσου είναι καί Λ\ β υ σ^
σ ι ν ί <χ·

Ή βυσσινέα είναι σχεδόν όμοία μέ τήν κέ-
ρασαν.

Ό καρπός τής βυσσινέας είναι τά βύσσινα.
"Τά βύσσινα εϊναι οξέα- έκ τούτων κατασκευάΓομεν
-άριστον σακχαρόπηκτον, γ λ υ κ ό, καί δροτιστικόν
σ ι ρ ό π ι ο ν, τήν β υ σ σ ι ν ά δ α.

49. Το πέταλον.

Χωρικός διήοχετο διά τών άγρών μετά τοΟ υίοΟ
του Αισχύλου. Καθ' δδών ίδών πέταλον, είπε πρός
-τόν υίόν αότου.

— Αάβε τό πέταλον τοϋτο, τέκνον μου.

— Α! .-είναι άνάξιον του κ<?που νά κύψγ) τις χάρι,ν
τόσον μηδαμινού πράγματος, είπεν ό Αισχύλος.

Ό πατήρ ουδέν είπεν^ "Εκυψε μόνον, πα-
ρέλαβε τό πέταλον καί έβαλεν αυτό είς τόν σάκ-
κον. Έλθον μετ' ολίγον ε?ς τι μικρόν

ν:
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| Ό πατήρ έπώλησε τδ . πέταλον άντί - δύο γρο-
σίων ί καί ήγόρασε κεράσια. Έξήλθον πάλιν είς
" τήν δδόν. Ό ήλιος ήτο καυστικός. Δ*, ν ύπήρχε
καθ* δδδν ούτε οικία, ούτε δένδρον εύσκιον,
οδτε πηγή. Ό Αισχύλος έδίψα' μόλις ήκολού-
6ει τδν πατέρα του. Ό πατήρ τότε κρυφίως
έρριψεν έν κεράσι ον. Ό Αισχύλος Σσπευσεν,
ήρπασε και κατεβρόχθισε τό κεράσιον. Μετά
λεπτά άλλο κεράσ'.ον, άφεθέν ύπό του
πατρός, ήρπάγη ώσαύτως ύπό του υ ίου. Ούτω
συναθροίσας έν προς έν έφαγε τά κεράσια, τά
δποία ήνόρασεν δ πατήρ είς τό χωρίον.

Όταν δέ τό τελευταίον κεράσιον κατεβρό-
χθισεν δ Αισχύλος, ό πατήρ στραφείς είπε

προς αυτόν.

— Έάν, υιέ , μου, άπαξ έκυπτες, ί'να παρα-
λαβής τδ πέταλον, δέν θα έκυπτες ήδη το-
σάκις, ι να συναθροίσγ)ς τα κεράσια, ι τα δποία
σα διά τής άξίας τοΰ πετάλου εκείνου,
λοιπόν καλώς, ότι καί τά ελάχιστα
•φράγματα έχουν άξίαν καί δέν πρέπει νά
περιφρονώμεν αυτά.

. Σβιρα Αναγνωσμάτων Β'. 5
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48. Ό Θεάς επλαϋε τά «άντα.

Ό Ζαχαρίας έπαιζεν είς τόν κήπον. Παρέ-
κει ό πατήρ αυτού είργάζετο. Εύρων ό Ζαχα-
ρίας ώραΓόν τι άνθος, άπέκοψεν άύτό καί έκό-
μισε πρός τόν πατέρα.

— Ίδέ, πάτερ μου, τί ώραΓον άνθος είναι !
Τί λαμπρόν έρυθρόλευκον- χρώμα έχει ! Πόσον,
εύώδες είναι ! Τίς έπλασε, πάτερ, τό άνθος ;

— Ό Θεός, τέκνον μου, άπεκρίθη ό πατήο.
Κατ' έκείνην τήν ώραν χρυσαλίς τις έκά-

θισεν επί τίνος κλάδου έκεΓ πλησίον. Ό Ζα- |
χαρίας ώρμησεν, ϊνα συλλάβγ] τήν χρυσαλίδα. |
Άλλ' ό πατήρ έμπόδισεν αυτόν. "

— Διά τί, πάτερ, δέν μέ άφίνεις νά συλ- I
λάβω τήν χρυσαλίδα ; Θέλω _ νά παίξω μετ*
αυτής.

— Παίζων μετά τής χρυσαλίδος, είπεν 6

- ν "■'■·■■'· ' - " - ..... ·'"«:.Γ··-

' ' ' ■ ■ . " .

- - · -
________ . - - . ' " -- .. —5
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Ό μόνος ποιητής.
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Μ -

πατήρ, θα φονεύσης, τέκνον μου, αυτήν· ούτω
θά δυσαρεστήσγ]ς τον Θεόν* διότι καί ή χρυσαλϊς
είναι πλάσμα τοΟ ΘεοΟ, ώς συ.

•— Ή χρυσαλίς είναι πλάσμα του Θεοϋ !
άνέκραξεν 6 Ζαχαρίας. Δέν πιστεύω.
■ . —Ναί, υιέ μου, είπεν ό πατήρ· καί ή χρυ-

| ,σαλίς καί τά άνθη καί τά πτηνά καί πάντα,

• - .

||| δσα βλέπομεν είς τόν κόσμον τούτον, είναι έρ-
γα του θεου. Ώς ό λαμπρός ήλιος, ουτω καί
::'Τ δ είς τον βόρβορον κυλιόμενος σκώληξ έδημι-
ουργήθησαν ύπό του ΘεοΟ. Είς μόνος, δ θεός*
είναι ό ποιητής ορατών τε πάντιον καί

Β

44. /Ο μόνος ποιητής.

Ποίος κάμνει τά φυτά, · Ποίος σπείρ' είς τά βουνά,

νκαι διατηρεί αυτά, . τ' άνθη τά εαρινά,

κ'έκ τοϋ ϋ^ους τήν αυγή ν καί τόν κήπον τόν ξηρόν.

χύνει δρόσο ν εις τήν γήν; κάμνει πάλιν άνθηρόν ^

Μάθε, τέκνον, μάθε τις
είν' ό μόνος ποιητής·
Είν' έκείνος, 'ποΰ εκεί
είς τά υιΐ/η κατοικεί.

Αλ. Κατακοτζηνος.



Τί γίνεται ό ήλιος τήν νύχτα.

45. Τί γίνεται ο ήλιος τίιν ννκτα.

— Τί γίνεται, ό ήλιος τήν νύκτα, πάτερ 7
ήρώτησεν δ Μιλτιάδης τόν πατέρα του.

— Τπάγει νά έξυπνήση άλλα παιδία, τέκνον
μου, άπήντησεν ό πατήρ. Υπάγει νά φέξη καί
είς άλλα καλά παιδία νά μελετήσουν καί
εκείνα τά μαθήματά των. Υπάγει νά θερμάντ) και
ζωογονήση καί τοΰ άλλου κόσμο υ τά ζωα,
τά <ρυτά_ καί τά πράγματα..

— Καί πού είνα& αυτός ό άλλος κόσμος,
πάτερ ; ή:ώτησε πάλιν - ό Μιλτιάδης.

— ΈχεΓ, τέκνον μου, έκεΓ, όπισθεν του μέ.
ρους, όπου δ ήλιος έκρύφθη, έδυσε.

— Καί άφού θά πράξη καί έκεΓ 6,τι πράτ- -
τει είς ήαάς, τί θά γίνη, πάτερ ; πάλιν ήρώ-
τησεν δ Μιλτιάδης.

— Θά δυστ) καί εκεί", είπεν δ πατήρ* θά
υπάγη άκόμη περαιτέρω νά πράξη τό αυτό.

Τοιουτοτρόπως θά διέλθη πολλούς τόπους, ώς
τόν ίδικόν μας. Τέλος θά έπανέλθη πάλιν είς
ήαάς. Άλλά άλλοτε, τέκνον μου, θά μάθης \
καλλίτερον πώς γίνεται τούτο. Τώρα άρκεΓ
ότον έααθεί.



> - Ό Μιλτιάδης και ό ήλιος.

<0 Μιλτιάδης είναι παιδίον έπτά έτών. Εγείρε-
ται-πάντοτε- προ τής ανατολής τοΰ ήλίου. Κά-
θηται πλησίον τοΟ παραθύρου και μελετά τά μα-
θήαατά του.

Ανατέλλει δ λάμπρος ήλιος, χαιρετίζει τον Μιλ-
τιάδην καί λέγει προς αυτόν

— Καλή ήμέρα, καλόν παιδίον! 'Ήκουσα οτι ή-
γέρθης πρωι καί θέλεις νά μελετήσης· ίδού φέγγω
λαμπρώς πρός χάριν σου· μελέτα, μελέτα, καλόν
παιδίον.

— Σέ ευχαριστώ, λαμπρέ μου ήλιε, σέ ευχαρι-
στώ, λέγει ό Μιλτιάδης. Άλλά μόνον διά τούτο
άνέτειλας ; Μόνον διά \ά φέξγ]ς είς έμέ νά μελε-
τήσω }

— "Ο/ι, καλόν παιδίον, δχι, άποκρίν?ται ό ήλιος.

Εχω καί άλλην σπουδαίαν έργασίαν. "Άκουσον*

θά θερμάνω καί ζωογονήσω τά ζωα, τά φυτά καί
άπασαν τήν φύσιν. "Απαντα τό <£ώς καί τήν θερ-
μότητα έμοΟ περιμένουν* άπαντα εγώ τά ζωογο-
νώ* άπαντα εγώ τά ευεργετώ. -
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— Εύγε, καλέ μου ήλιε, άπαντα δ Μιλτιάδης.
Θά προσπαθήσω και εγώ νά είμαι ευεργετικός,
όπως συ.

49. Ή πρώτα.

Μετά μακράν νυκτός σιγήν

λαλεί τό χελιδόνι.
Αυγή έφώτισε τήν γήν
. και τά (3ουνά χρυσόνει. ^

Έξυπνησε καί τό παιδί,
τό έργον ετοιμάζει.
Πλήν.πρώτ' αρχίζει τραγωδεΐ
καί τον Θεόν δοξάζει.

Αλ. Κατακοτζηνος

48. Ό «ήός. τον νεωκόρο ι/.

Ό Θεόφραστος ήτο υί-:ς νεωκόρου.

Κατωκουν είς οικίσκον κείμενον έντός της αύλης
τοΟ ναου. Παρά τήν κατοικίαν των είχον κη-
πον μικρόν. Τον κηπον - τούτον έκαλλιέργει 6
νεωκόρος και έλάμβανε τά οπωρικά και τά λά·
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Τ^ανα, όσα ήσαν αναγκαία είς τήν πτωχήν οίκο-
^νειάν, των. .

- Ό νεωκόρος ήγόρασε δάμαλιν καί έτρεφεν αύ-
1: τήν διά χόρτων τοΟ κήπου. Μίαν ήαέραν δ
Θεόφραστος παρέλαβε τήν δάμαλιν καί μετέβη
εις τόν κήπον. Ώδήγει τήν δάμαλιν είς τά
άφύτευτα μέρη τοΟ κήπου, διά νά φάγν] τά
χόρτα, δσα έφυοντο εδώ καί έκει. Ίδών όμως
επί τίνος άπιδέας ώριμα άπίδια, καταλείπει τήν
δάμαλιν καί άναρριχαται επί τής άπιδέας, διά
νά φθάσΥ) τά άπίδια. χ ^

-Έν τούτοις ή δάμαλις, μείνασα μόνη, είσέρ-
Γ'· χεται είς τά φυτευμένα μέρη τοΟ κήπου, καί
||||?' αρχίζει νά τρώγη τά λάχ-ανα. ΤοΟτο ίδών ό
Θεόφραστος έκ τής άπιδέας κατέρχεται τα-
χέως, λαμβάνει ράβδον καί τύπτων προσπαθεί νά
εκδιώ^Υ) τό ζφον έκ τοΟ κήπου.

"Αλλά δ νεωκόρος, όστις έβλεπε πάντα ταυ-
Ι' ~τα έκ τής οικίας, προσελθών λέγει- πρός τόν
θεόφραστον.

— Διατί "ουτω σκληρώς τυπτεις τήν δά-
Γ _ μαλιν; Έάν μή συ έγκατέλειπες αυτήν καί
ανέβαινες επί τής άπιδέας, τά λάχανα δέν θά

Β·- ' . ■

Ιη · - · ' ' . . 7 ·

ΈΕ&ί:-·.- - - ..

Ψ' ·
ψ;;- <·-.

, -



72 'τζρωϊνός ύπνος.

κατεστρέφοντο. "Αξιος τιμωρίας είσαι σύ, και
δχι ή άθψα δάμαλις.. Σου συγχωρώ τώρα το
σφάλμα, υιέ μου, Πρόσεχε βμως νά είσαι εις τό
έξης φρονιμώτερος. ^

49. Ό πρωϊνός ύπνος.

Ό Περικλής ήγάπα τον πρωϊνόν ϋπνον. Δεν
ήδύνατο νά έγερΟϊ) ενωρίς.

Άνέτελλεν 6 λάμπρος ήλιος και 6 Περικλής έ-
κοιματο. Δεν ήκουεν δ Περικλής το «Καλή ή-
μερα, καλόν παιδίον!» όπως δ Μιλτιάδης.^

Ό πατήρ του Περικλέους ήγείρετο και έκά-
λίΐ αυτόν νά έγερθτ]. Ό Περικλής έλεγε τώρα,
και έστρεφε πρός την άλλην πλευρά ν.

,Ό πατήρ του Περικλέους ήτοιμάζετο νά α-
ναχώρηση είς τήν εργασία ν του* άναχωρών έ-
φώναζε τόν Περικλέα νά έγερθή. 7 Ό Περικλής
2λεγε τ ω ρ α, και εστρεφε πάλιν πρός τήν άλλην
πλευράν.

Οί Οπηρέται άφηρουν τά εφαπλώματα καΐ
τάς σινδόνας· ήνάγκαζον αυτόν νά έγερθγ),
γείρετο, έτριβε τους οφθαλμούς,, έκλαιε, περιεφέ^
ρετο εδώ και έκε?. ·



7ά όνο διάφορα παιδία.

7$

"Ηρχετο ή ώρα τοΟ νσχολείου. Ό Περικλής
άνεχώρει είς τό σχολείον, χωρίς νά μελετήση τό
μάθημα του. Ελάμβανε πάντοτε κακούς:
βαθμούς.

Έπί τέλους συνείθισε νά έγείρηται μόνος·
είχε ν ώραν νά μελετ$. Έμάνθανε τά μαθή-
ματά του* ελάμβανε καλούς βαθμούς· ήγαπάτο ύπα-
του διδασκάλου καί υπό τών γονέων του.

&0. Τά δύο διάφορα παιδία.

Ό Κωνσταντίνος καί δ Αριστείδης ήσαν-
γείτονες. Ό Κωνσταντίνος καί δ Αριστείδης έ—
φοίτων είς τό αυτό σχολείον. Άλλ' δ Κων-
σταντίνος ήτο παιδίον πολύ διάφορον του Αρι-
στείδου.

» Ό Κωνσταντίνος ήγείρετο λίαν πρωί, ήτοι·
μάζετο καί μετέβαινεν είς τό σχολείον. Ό
διδάσκαλος ήτο πολύ ευχαριστημένος έκ τής.;
επιμελείας καί τακτικής φοιτήσεως τοΰ Κων-
σταντίνου.

■·;' Ό Αριστείδης ήγάπα τόν πρωινόν ϋπνον·
πάντοτε ήγείρετο άργά· πάντοτε ήρχετο είς τό-
σχολείον μετά τήν έναρξιν τοΟ μαθήματος. Ό
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διδάσκαλος παρεπονείτο πάντοτε δια τήν άμέ-

λειαν του Αριστείδου και διότ». ήοχετο έξώρας.

Έγώ άγαπώ και- ζηλεύω και θέλω νά μι-
μηθώ τον .....

' „ ..ν Λ' · · '' '· '

51. Ό μιτλωθρός και 6 υιός τον.

Μυλωθρός έκάθητο επί δνου και μετέβαινε με-
τά τοΟ οίου του εκ της οικίας εις τον μυλον.

Ό υίός ήτο περίπου δέκα τεσσάρων ετών.
Καθ* όδόν άπήντηταν αυτούς δύο δδοιπόροι*
ούτοι έκάκισαν τον πατέρα ώς ακληρόν, δι$τι
αυτός μεν έκάθητο επί του δνου, ό δέ παίς
-ώδοιπόρει πεζός.

Ό μυλωθρος ένόμ.σέν, ότι τω δντι ήτο σκλη-
ρός* κατέβη άπό του δνου και άνεβίβασεν έπ* |
αύτοΟ τον υίόν. Όλίγον περαιτέρω άλλοι όδοι-
πόροι άπήντησαν αυτούς· ούτοι έλεγον, ότι ό
-πατήρ είναι μωρός, διότι είχε τον παιδα επί
του δνου, αυτός δέ έβαινε πεζός.
■ Ό μυλωθρός και πάλιν ένόμιτεν,, ότι κακώς
•Ιπραττε· κατεβίβασε τον υίόν και οί δύο ώ-
δςυον πεζοί- Όλ.ίγον περαιτέρω άλλοι όδοιπόροι
ηλεγξαν και τούς δύο ώς άνοήτους, διότι, ένω
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6 δνος ουδέν φορτίον £φερεν, αυτοί και οί δύο έ
βάδιζον πεζοί.

Ιδού, τέκνον μου, είπεν δ μυλωθρ^ς· ά-

·-δυνατόν είναι νά άρέσκη τις είς -βλους τους

ανθρώπους. Φρόντιζε λοιπόν μόνον νά πράττγ]ς τό

■ορθόν και πρέπον, άδιαφόρει δέ πρός τάς έπικρί-
-σίΐς τοΟ τυχόντος.

5%. Ή υπακοή.

Ό Όδυσσεύς και ή άδελρή αύτου Ελένη
Ιπαιζον είς τόν κήπον ύπό μεγάλην μηλέαν* ή
μήτηρ περαιτέρω κα-
·6ημένη, έρραπτεν.

Όδησσεύς. Ελέ-
νη," ιδού £ν μήλον. Πό-
■σον ώραΓον είναι I Θά
κόψωμεν καί θά φάγω·
';|μεν αυτό.

V;/ Ελένη. Τί λέγεις, '
■ ΌδησυεΟ; Δίν ένθυ-
ηχείσαι τί είπε προχθές ή μήτηρ;

Όδυτσεύς. Τί' είπε ; Δεν ένθυμοϋμαι.
Ελένη. Είπεν, ότι ουδέποτε -πρέπει νά τρώ-
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γωμεν τά μήλα, τά όποια πίπτουν ύπό τήν μη-
λέαν, διότι είναι άωρα.

Όδυσσεύς. Όχι δά άωρα ! Πώς Γ Έάν είναι άωρα,
πώς πίπτουν;

Ελένη. Πίπτουν, διότι είναι ή βλαμμένα υπό -
σκώληκος ή άσθενή.

Όδυσσεύς. Έγώ τοιαύτα, κυρία μου, δέν ά-
κούω. Νομίζω, ότι δυνάμεθα νά φάγωμεν τό
μήλον.

Ελένη. Καί εγώ, " κύριέ μου, ουδέποτε θά
στέρΕω* έρωτώμεν τήν μητέρα, καί ό,τι εΓπη
πράττομεν. .

Οδυσσεύς. . Ναί, έρωτώμεν.

Έλένή. Μήτερ, ό Όδυσσεύς εύρεν §ν μήλον
ύπό τήν μηλέαν και προτείνει νά το φάγωμεν.
Τί λέγεις; Έγώ δέν παραδέχομαι τοΟτο.

Μήτηρ. Όχι, τέκνα μου* είπον, ότι ουδέ-
ποτε πρέπει νά τρώγητε . τά πίπτοντα ·. έκ τής
μηλέας μήλα. Δότε είς έμέ αυτό καί λάβετε δύο
άλλα καλά καί ώριμα, τά όποΓα δύνασθε νά |
φάγητε.

Οδυσσεύς. Εύγε, Έλένή. Ίδού λαμβάνο» "]
μεν δύο καί καλά μήλα άντί ένός. Καλώς |
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|τφαξας, ένθυμηθείσα και φυλάξασα τήν πα-

αγγελίαν της μητρός. Ή ύπακοή, ώς βλέ-

:ω, είναι πάντοτε καλόν πράγμα. Θά φρο\-
|$/σω καί έγώ νά ύπα<ούω πάντοτ-:.

53. Τά κάστανα.

Ό Κλέων- ήτο παιδίον λαίμαργον. Μίαν ή-
έραν είδεν εις τήν άγοράν κάστανα πολύ
ξώραια. Ηθέλησε νά άγοράση εξ αυτών, άλλά
εν είχε χρήματα· διότι πάν ο,τι είχεν έξώ-
υσεν είς. τήν άγοράν άνωφελών παιγνιδίων. Καί
μως ήθελε νά φάγη κάστανα.

'Ενω ταύτα έσυλλογίζετο 6 Κλέων, ό πω-
ητής των καστανών εστράφη καί σ υνωμίλα
ετά τίνος. Τότε δ Κλέων, εύρών εύκαιρίαν,.
.κλεψεν ολίγα / κάστανα καί 2φυγεν.

Έλθών είς τήν οίκίαν, μετέβη κρυφίως είς
μαγειρειον καί ίθεσε τά κλοπιμαία κάστα--
|ίά είς τήν έστίαν, διά νά τά ψήσγ).

Μετ' ολίγον τά κάστανα έσύριττον ύπό τήν
ρραν. Ό Κλέων, άκουων τον συριγμόν, δχαι-
μεγάλως.
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7ο (ρύόστοργον παιδίον,

Ίνα ταχύτερον ψηθοΟν τά κάστανα, ό Κλέων
συνήθροισεν ολους τούς εις τήν έστίαν πυρα-
κτωμένους άνθρακας έπ* αύτών ήρχισε νά φυσ^
τό πυρ μέ δλην τήν δύναμίν του.

ΑΓφνης §ν των καστανών διερράγη πατα-
γωδώς και άνετίναξε τήν τέφραν και τούς άν-
θρακας· σχεδόν άπ··τύφλωσε δι* αύτών τον ά-
τφόσεκτον Κλέωνα, οστίς ήρχισε νά κραυγάζϊ] και -
νά ζητή βοήθειαν.

Άκούσαντες οί γονεΓς τοΟ Κλέωνος τον κρό-
τον της έχρήξεως και τάς φωνας τοΟ υίου των,
έσπευσαν έντρομοι „ Για νά μάθουν τί συμβαίνει.
Έπί τέλους άνεκάλυψαν τήν κλοπήν του
λαμάργου. Έπέπληξαν . αυτόν δια τήν κλο-
πήν. Έπι πολύν χρόνον ό Κλέων έμεινεν ασθε-
νής και κατώρθωσε νά άπαλλαγν) του πάθους
της λαιμαργίας, ή όποία και είς τήν κλοπήν
αυτήν ώθεί τον άνθρωπον.

54. Τό ^ιλόίίτοργον παιδίον.

Ό πατήρ του. Αναστασίου, ασθενών άικ>
πολλού, δέν ήδύνατο νά έργασθή. Ή καλή



Τό φΜστοργον παιδίον.

αυτοϋ μήτηρ ύφαίνουσα καί πλέκουσα διετήρε*
$πασαν τήν οι'κογένειαν. Αί εξετάσεις έπλη-
σίαζρν. Η μήτηρ άγοράσασα έφερε τεμάχιον
λινοΟ υφάσματος, όπως" ράψη καινουργες έν-
δυμα τοΟ Άναστατίου, ι'να φορέσΥ) χατά τάς

λ-»· ζ: - »'

ασεις. :

ην ' ώρα ν ήτο.μάζετο νά κόψγ) αο ύφα-
έμποδίζων αυτήν 6 Αναστάσιος, είπε,
" — Μήτερ, τό φέρεαά μου "είναι ακόμη νέον,
Ζχω ανάγκην νά φοΓέσω άλλο έ'ν$υμα κα-
τάς εξετάσεις. ΆρκεΓ νά γινώσκω τά μα-
ατά μου καί όλος ό χόσμος θά μέ ·. άγα-
ησΥ). Δεν είναί καλλίτερον νά ράψγ)ς _ έκ
ΉοΟ ύφάσματος τούτου έπενδύτην του πατρός ;
Μετ' ολίγον θά έλθη 6 χειμών καί ό δυστυχής
πατήρ θά τρέμη υπό τοΟ ψύχους. Τό φόρεμα,
τό δποϊον φορεί, είναι σχεδόν ράκος.

Ή μήτηρ δεν ήουνήθη νά κρατήση τά δά-
κρυα αύτης. Ενηγκαλίσθη τον Άναστάσιον καί
είπε προς αυτόν.

— Χαίρω πολύ, υίέ μου, διότι είσαι φιλό-
στοργον παιδίον. Άλλ' ίσο ήσυχος. Τό ύφασμα
ήγοράσθη χάριν σου. Δεν θέλω νά ήσα&
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κατά τάς εξετάσεις άνευ νέου ενδύματος. θά
σου ράψω ένδυμα. Ό Θεός θά ~ βοηθήσγ] νά ρά-
ψω και τού πατρός σου έπενδύιην. θά εργα-
σθώ, υίέ μου. Ό χειμών είναι μακράν άκόμ-η.

55. Σέβας ποος τονς γέροντας.

Ό Εύσέβιος ήτο παιδίον εύσεβέστατον πρός
τους γέροντας. Πανταχού έτίμα ' καί έσέβετο
-αυτούς. Όσάκις γ]σθάνετο γέροντα, έχοντα α-
νάγκην πράγματος τίνος, προθύμως έσπευδε νά
'^ρέρΥ] καί δώση αυτό εις τόν γέροντα. Έάν ί^
βλεπε γέροντα κουρασμένον καί μή έχοντα τό-
~πον νά καθίσϊ], έφαίνετο πρόθυμος νά ευργ] και
-προσφέρη είς αυτόν κάθισμα· έάν δεν εύρισκε,
προσέφερε το ίδι/όν του.' . Όσάκις καθ* όδον ά-
πήντα γέροντα, παραχωρεί τό κάλλιστον μέ-
ρο^ τής δ5ου, ί'να διαβή ό γέρων. Έάν ή οδός
-ήτο στενή, έστενοχωρείτο ό Εύσέβιος, ίνα πα-
ραχώρηση είς τόν γέροντα Ικανή ν όδόν πρός
διάοασιν. Όσάκις συνήντα γέροντα, πάντοτε έ-
χαιρέτιζεν αυτόν μετά σεβασμού. Όσάκις ή-
'κουε γέροντα δμιλουντα, δ Εΰσέβιος έσιώπα
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II
8

I:
!

αί ήκουεν αυτόν μετά προσοχής. Όσάνις είς
Συναναστροφή ν ένεφανίζετο γέρων, ό Εύσέβιος
ήγείρετο καί - εύσεβάστως παρεχώρει ιόν τόπον
αύτου. Έάν είς συναναστροφή ν ύπήρχον γέρον-
τες, ό Εύσέβιος ουδέποτε ώμίλει.

Ούτω χρεωστουμεν όλοι νά προσφερώμεθα πρός
-τούς γέροντας καί πρός πά\τας ιούς τρίσβυ-
τέρους ήμών. Έν γένει χρεωστοΰμεν νά φε-
^ώμεθα * πρός τους γέροντας, ' όπως θέλομεν νά
φέ^ωνται πρός ήμάς αυτούς οί νεώτεροι, όταν
ήμεΓς γηράσωμεν.. (Τίνες τών άρ/«ίων έσέβοντο
πολύ τούς γέροντας ;).

ίΝ

οΟ. Οί δύο παίδες.

Ραβδον γέρων τις έκράτει.
βαίνων μετά προσοχής·
αλλ* έν ω έπεριπάτει,
έπεσεν ό δυστυχής.

Δυο παίδες, έντυχόντες
καί τό γεγονός ίδόντες,

έδειξαν καθείς άλλοίας
διαθέσεις τής καρδίας.
Σειρά Αναγνωσμάτων



Ό (,ωρ,ός.

Ήρχισεν ό εις, _ άστείαν
θβωρήσας τήν αίτίαν,

νά γελα και νά καγχάζη
κ'έκ τοΰ γέλωτος νάσκάζη

Ό δέ άλλος, μή γελάσας^,
άλλ' αμέσως πλησιάσας,
έσπευσε νά τον σηκώση
και βοήθεια ν νά δώση.

Παίδες, τίνα έξ αιττων
θεωρείτ' έπαινετόν;

Αλ. Κατακοτζηνος

59. Ό ζω^ιός.

— Ό ζωμός σήαερον δεν είναι καλός,
γεν δ Περικλής είς τήν μητέρα τοΟ.
γω πλέον, δίν δύναμαι νά φάγω τ β
μόν. Ώ I πότον αλμυρός είναι !

— Το έσπέρας θά έχ,ης καλλίτε
τέκνον μου, άπεκρίθή ή μήτηρ.

Μετά τ δ γεΟμα ή μ-ήτηρ και
μετέ€η®α^ είς τήν άμπελον.
βίργάσθησαν μέχρι έσπέρας.



Χρτ)στότΎ\ς.

.Κατά τήν έπάνοδον έκάθισαν περί τήν τρά-
πέζαν καί έδείπνουν. Ό Περικλής έτρωγε με-
τΐά μεγάλης ορέξεως. Ή μήτηρ, γελώϊα, εί-
τκ. πρός αυτόν·

— Ό ζωμός, τόν όποίον καταβροχθίζεις, τέ-
κνον μου, είναι 6 περισσ&ύσας έκ τοΰ γεύματος.

-— "Αληθώς, μήτέρ μου ; Καί πώς τώρα μου
φαίνεται τόσον καλός καί νόστιμος ;

— Διότι, υίέ μου, είργάσθης, έπείνασες καί ε/εις
δρεξιν, άπεκριθη ή μήτηρ.

58. Χρικίτότης.

8||ΐρϊ ·ϊ·'

: Παιδίον, όνομαζόμενον Ά ρ ι σ τ ε ί δ η ς, μετέ-
βαινεν είς τόν κήπον. Κάθ' όδόν εύρε μαχαίριον,
έχον δύο λεπίδας. Έχάρη μεγάλως, διότι από
πολλοΟ έπεθύμει νά έχη τοιούτον μαχαίριον. Τ·
παιδίον ήρχισε νά ψάλλη ασμα χαράς, καί έβά-
: διζε συγχρόνως τήν πρός τόν κήπον άγουσαν όδόν.

Μετ' ολίγον συνήντησε γέροντα, δττις π«ρε-
\ .τήρει προσεκτ ικώς τήν όδόν, παραμερίζων διά
τής ράβδου τους έδώ καί έκεΓ κείμενους λίθους
ή κλάδους τών δένδρων, καί έφαίνετο ζητών τι.
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Ό Αριστείδης πλησιάζει παρευθείς και έρω-

-V Λ τ. ■

τα τον γέροντα, έάν ?χασέ τι.

*

— Είχον, τέκνον μου. μαχαίρα ν, ^ο

λεπίδας, το όποΓον προ ολίγου έχασα, άπεκρί-
θη ό γέρων. Ενθυμούμαι καλώς, οτι παρέλα-
βον μετ' έμ&υ -τό υαχαίρ'.ον εκ της οικίας, διότι
έσκόπουν δΓ αύτοϋ νά κλαδεύσω κ7^ήματά τίνα·
Άφεύκτως έχασα αυτό καθ" όδόν.

Ό Αριστείδης ουδόλως αμφέβαλε πλέον, ότι
τό μαχαίριον τό όποΓον εύρεν, ήτο τοϋ γέ-
ροντος. "Εθεσε λοιπόν τήν χεΓρα είς τό θυλά-
κιον και έξαγαγών τό μαχαίριον, τό άπέδωκεν
εις τον γέροντα.

59. Το αμελές «αιδίον κατ Α κάμπη.

Ό Αλκιβιάδης ήτο παιδίον αμελές. ΆντΙ
νά φοίτα είς τό σχολεΓον, μετέβαινεν εις τό
βουνόν και διήγε δι' δλης της ημέρας. Υ 'Ημέραν
τινά είδεν επί τίνος κλάδου πευκης κάμπην.

Ή καμπή είργάζετο άδιακόπως. "Επλεκε το
βομβύκιον αύτής..
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Ό Αλκιβιάδης έπλησίασε καί είπε πρός τήν
κάμπην·

— Είσαι μωρά· δέν βαρύνεσαι άδιακόπως έρ-
γαζομένη; Δέν εξέρχεσαι νά περιπατήρης καί
νά χαρής ;

— Όχι, παιδίον, δχι; είπεν ή κάμπη. Μωρά
δέν είμαι. Νά έξέλθω έντεύθεν δέν πρέπει "Αν
άδιακόπως δέν έργασθώ, οέν θά μέ ίδης μετ
ολίγας ημέρας ώραίαν ψ υ χ ή ν' δέν θά μέ ίδτ,ς
εϋθυμον επί τών φυτών πετομένην καί χαίρου-
σαν. Μόνον διά τοιαύτης εργασίας θά κατορ-
θώσω τούτο.

Ό "Αλκιβιάδης ένόησεν, ότι κοί αύτός έ-
πρεπε νά περιορίζϊ] έαυτόν ολίγας ώρας έντός
του σχολείου· ούτω θά μάθη γράμματα καί θά
γείνη καλλίτερος. Έκτοτε έφοίτα τακτικώς είς το
σχολεΓον.

βΟ. Ή πηγή.

Κατά τήν ώραν τοΰ θέρους ό μικρός Σοφο-
κλής περιεπάτει άνά τούς άγρόύς. Ό ήλιος
έκαιεν. Αί παρειαί αύτου ήσαν κατακόκκινοι.



Ό ίδρώς έτρεχεν άπό του μετώπου- αύτου.
Τ· δυστυχές πα ίδιον άπέθνησκεν ύπό της δί-
ψης. Έγίνωσχεν, ότι έκεΤ που εύρίσκετο πηγή
διαυγοΟς ύδατος/ καί έσπευσε δρομαίως προς αό-
τήν. Ήλθε πλησίον της πηγης. Τά ύδατα ά-
νέβλ υζον έκ των ρωγμών πέτρας μεγάλης καί £ρ-
ρεον κελαρύζοντα διά των θάμνων.

Μεγαλοπρεπής πλάτανος έσκιαζε τά άργυρα
νάματα της πηγής. Τό ύδωρ αυτής ήτο λίαν
ψυχρόν. Ό Σοφοκλής κατέσβεσε τήν οίψαν αύ-
τοΟ, πίνων άφθόνως έκ του ύδατος τούτου.

'Επανακάμψας είς τήν οίκίαν ήσθένησε. Προ-
σεβλήθη ύπό σφοδροΟ πυρετοϋ.

— νΩ ·' έφώνει στενάζων· τίς θά έπίστευεν, ότι
τά διαυαγή καί ψυχρά ύδατα - της πηγής ε-
κείνης περιείχον δηλητήριον ;

•—— Το ύδωρ της πηγής δέν περιέχει δηλητή-
ριον, Σοφόκλεις, είπ^ν ό πατήρ. Είναι λίαν κα-
θαρόν. Τό αίτιον της ασθενείας σου είναι ή α-
φροσύνη σου. Έπρεπε νά ένθυμηθής δ,τι πολ·»·
^λάκις είπον.. ? Μ ή π γ ν ε ύδωρ ψυχρόν δσάκις
είσαι ιδρωμένος.
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61. Παίζε μετά το έργον.

Ό Πέτρος

και ό Κίμων ήσαν συμμαθηταί κοκ

-γείτονες.

Ό Πέτρος, αφού άνεχώρει έκ τοϋ σχολείου με-
τέβαινε κατ* „ευθείαν είς τήν οίκίαν· έκεΓ έ-
|3;ετέλει τάς γραφικάς αύτοΰ έργασίας· έλυε
τά άριθμητικά αύτου προβλήαατα· έμελέτα
καί έμάνθανεν δλα τά μαθήματα τής επαύριον·
έπειτα έξήρχετο καί έπαιζεν.

Ούτως δ Πέτρος έγίνωσκε πάντοτε τά μα-
θήματα αύτοΟ, ήγαπάτο ύπό τών διδασκάλων,
;£μαθε γράμματα, έγένετο πεπαιδευμένος καί
καλός άνθρωπος.

Ό Κίμων, άφοΟ άνεχώρει έκ του σχολείου,
ίμενε καθ' δδόν καί έπαιζε μετά παιδίωνν τής
$δου μέχρι τής νυκτός· μετέβαινεν ε (ς τήν οί-
|κίαν αύτου μόνον, ό.τε ήτο ή ώρα τοΰ δείπνου.
ΆφοΟ έδείπνει, κατΕλαμβάνετο ύπό του ύπχου,
διότι καί - πολύ έτρωγε καί κουρασμένος έκ
τών παιγνιδιών ήτο· έκοιμάτο ευθύς. Τήν ε-
παύριον σπανίως καί μόνον διά τής βίάς ή-

(^είρετο ενωρίς.

Ούτως ό Κίμων ουδέποτε έγίνωσκε τά μα-

........
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ΦωΑεά χεΛιόόνος.

Οηματά- αύτου· ;* έμεινεν αγράμματος, ξυλον απ
λέκητον.

Τοιαύτα πάσχει καί τοιούτος γίνεται, όστις πα
ζη πριν έκτελέστ] τό έργον αύτοΟ.

6%. Φωλεά ^ελιδόνός.

: Μίαν ημέρα ν του έαρος δύο~ συμμαθηταί μετέ
βαιν&ν είς τους αγρούς. Διερχόμενοι" διά τής έκκλ
σίας είδον έπί τίνος των τοίχων χελιδόνα επφ
ζούσαν έντός τής φωλεάς της. Προσελθόντες κρυ
φίως συνέλαβον τήν δυστυχή χελιδόνα καί
χιταν νά εκβάλλουν φωνάς χαρας. Ή χαρά όμ
.— αύτών ύπήρξε πρόσκαιρο

Μετ' ολίγον ήρχισαν
φιλονεικοΟν.

Ό εις έλεγε ν «Έγώ σ
νέλαβ^ν τήν χελιδόνα %
πρέπει νά είναι ιδική μου* σύ λάβε τά ωά».

«/Ο άλλος άντέτεινε, λέγων, ότι εκείνος
τος είδε τήν φωλεάν καί έπομένως ανήκει
αυτόν. Βαθμηδόν ή φιλονεικία ηύξανεν.
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ΑΓφνης ό κρατών τήν χελιδόνα έξέβαλε φω~
νήν θλίψεως. "Εβλεπε τήν χελιδόνα φεύγουσαν-
4κ των χειλών του. Οί φιλόνικοι παίδες χά-
σκοντες καί λυπημένοι παρετήρουν ττ,ν χελιδό-
να πετώσαν.

Έν τω μεταξύ ήλθε πλησίον αυτών χαί
άλλος τις παίς. Ούτος, έρωτήσας καί μαθών
τήν αίτίαν της λύπης τών δύο παγίων, είπε-

— Κακώς επράξατε συλλαβόντες τήν χελι-
δόνα καί καταστρέψαντες τήν φωλεάν της,.
"Αν δεν πίστεύητε τούς λόγους μου, έρωτήσατε
τον διδάσκαλον. Δύνασθε νά δίορθώσητε τώρα
κάπως το κακόν, τό όποιον έπράξατε· έπανορ-
θώσατε τήν καταστραφείσαν φωλεαν, όπως δύ-
νασθε, αφήσατε εντός αυτής τά ωά καί ας
άπέλθωμεν. Ή χελιδών θά έλθη πάλιν νά κα-
0ιο η έπ" αύτών.
■V Οί δύο συμμαθηταί ενόησαν ιό σφάλμα των..
Έπανορθώσαντες δέ τήν φωλεάν καί άφήσαν-
τες τά ωά έντός αύτης, άπήλθον μ?τα-
νοοϋντες.- (Διά τί δεν πρέπει νά καταστρέφωμεν-
πας φωλεάς τών πτηνών;).
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φρόνψον παιδίον. Τα άποδτ\μΎ\τϊχά πτηνά.

©3. Τό ^όνψον «αιδίον.

Τό φρόνιμον παιδίον Μέ σέβας καθ' έκάστην

δέν είναι όκνηρόν. προσφέρει πρβσευχήν,

υ'πάγ' εις τό σχολείο ν, και τείνει πρός τόνΠλάστην

δέν χάνει τον καιρόν. τον νουν και τήν ι^υχήν.

Ποτέ δέν αντιλέγει. Τό φρόνιμον παιδίον

-τους άλλους δέν λυπεί, καθείς τό επαινεί

και γεύματα δέν λέγει και είναι των οικείο:»ν

-ή λέξιν άπρεπη. χαρά παντοτεινή.

Αλ. Κατακοτζηνογ.

ΑΓΡΟΙ, ΠΕΔΙΑΣ, ΓΗ, 0ΤΡΔΝ02

©4. Τά αποδημητικά πτηνά.

"Ίδετε έκεΓ είς τά ύψη του αιθέρος πτηνά
-πετάμενα. Τά πτηνά εκείνα πετούν τακτιχώς
-είς δύο γραμμάς· αί γραμμαί αύται ένοΟνται
-προς τά εμπρός και σχηαατίζουν γωνία ν.

Τών πτηνών εκείνων το χρώμα είναι μέλαν. Τά
-πτηνά εκείνα είναι γερανοί. .

Αλλά πόθεν έρχονται και που υπάγουν ο?
-γερανοί ;

Οί γερανοί έρχονται άπό τόπου, όστις αχρι
-τούδε μεν ήτο θερμός και κατάλληλος εις τήν
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ν ζωήν αυτών έφεΗης δμως θά είναι ψυχρός καί
ακατάλληλος. Διά τούτο φεύγουν εκείθεν και με-
ταβαίνουν είς άλλον τόπον, θερμότερον καί
κατάλληλον είς τόν βίον καί τόν όργανισμόν ιών
γέράνων. Αναχωρούν λοιπόν άηό τοΰ τό-
που .αυτών οί γερανοί καί ά π ο δ η μ ο υ ν. Οί

. «Κ ·

γέρανοι είναι πτηνά ά π ο δ η μ η τ ι χ ά.

Τούτο, τό όποιον πράττουν οί γερανοί, πράτ-
τουν καί άλλα πολλά πτηνά. Αποδημητι-
κά λοιπόν πτηνά είναι χαί άλλα πολλά.
Ά ποδημητικόν πτηνόν είναι καί ή χελιδών, ή
αηδών, ή αγρία νήσσα, ή άγρια πφιστερά, ή
•τρύγων, ό όρτυξ, ό σκολόπαξ καί άλλα.

Ά π ο δ η μ η τ ι κ ά λέγονται τά πτηνά ταύτα
ώς πρός τόν τόπον, έκ του οποίου αναχωρούν.
Α ι α'β α τ ι κ ά δέ ή μεταβατικά ώς πρό; τους
\ τόπους, διά τών όποιων διαβαίνουν, όταν άλ-
λα/ού με.ταβα ί νου ν, ολίγον μόνον χρόνον

τούτους διαμένοντα
*αί

μ ε τ α β α

είς τους τόπους τούτους διαμένοντα. Τοιούτο
τρόπως είς ημάς οί όρτυγες καί οί γέρανοι ε?

ι· ναι

δ ι ά β α τ ι κ ά
δΙ χελιδόνες καί ή άηδών

τ ι κ α πτηνά*
-είναι ά π ο-
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Ό πάγος.

βδ. Ό τ: άγος-

Το ύδωρ εις τ ας όοούς έγένετο —άγος ενεκα
του υπερβολικού ψύχους. Ό πάγος ή κρύσταλ-
λος πανταχού καλύπτει τάς όδούς. "Οταν είναι
πάγος, ή οδός ^ίναι πολύ ολισθηρά. Ιδού είς
τών διαβατών· όλιιθήσας έπί τοΟ πάγου, ?πεσεν.
Ιδού, ήγέρθ/^. Είναι ευτυχής, διότι ■ δέν έπαθε
κακόν τι. Ή πτώτίς επί του πάγου είναι
επικίνδυνος· πολλοί άνθρωποι, πεσόντες ύπτιοι
έπί του πάγου, έμειναν άφωνοι* άπέθάνον οί
άτυ/είς.. Πρεπει πολύ νά πρόσέχγ] τ«ς, όταν
περιπ^τή έπί του πάγου, καί μάλιστα, όταν
καταβιίνη κατωφερή όδόν.

Εις τους πολύ ψυχρούς τόπους πολλάκις οί I
κρύσταλλοι ή σ τ α λ α κ τ Γ τ αι κρέμανται καί1
άπό της στέγης τών οικιών καί από τών]
δένδρων. Οί κρύσταλλοι ούτοι σχηματίζονται έκ ί
του ύδατος, τό όποΓον παράγεται έκ της αη-|
κομένης χιόνος. "Οταν ή χιών κατ* ολίγον τή"!
κηται καί τό ~ ψύχος είναι ύπερβολικόν, τό!
έκ της χιόνος ύδωρ_, έπί μικρόν ρέον, πήγνυ-1
ται· έπί τοΟ πεπηγότος \ ύδατος έρχεται καΐΐ
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εται άλλο· ^οϋτω σχηματίζονται α ώ.
Ρ"ΐ01 έκεΓνοί κρύσταλλοι, οί όποιοι χρέμανται
£πό τών στςγών αών οικιών καί τών

ρίλάδων τών δένδρων
Φ άπό τών βράχων.

Άλλά οί ώραΓοι
κείνοι κρύσταλλοι,
κρεμάμενοι άπό
ών στεγών, είναι
[επικίνδυνοι εις^τούς
διαβάτας.

{ Πολλάκις μεγά-
λοι] κρύσταλλοι | έ-
κόπησαν Γ|καί^έπ-:-
ίτόν ΡέπΓ τής ^κεφα-
Ι^γΚΙΙ διαβάτου, έ-
Γ:λήγωσαν σπουδαίως αυτόν ή καΣ άπνουν άφή-
ίαν ί Καί ενταύθα πρέπει νά προσεχή τις. Δίν πρέ-
ψ νά διέρχητε.1 ποτϊ κάτωθεν τών κρυστάλλων,
Χλά πάντοτε διά τής μέσης ό5ο0 καί προφυλατ-
Ιμενος.
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'][ χιών, δ πάγος καί τ® χρύον παρατεί-
νονται. Τά δυστυχή
ζω α, καί ιδίως τα
πτηνά των άγρών, , ον-
δέν εύρίσκουν νά φά-
γουν. Πλανώνται έδώ
κ«ί εκεί, ζητοΟντα τρο-
φήν, άλλά δυσκόλως
ανευρίσκουν, διότι τά
πάντα κολύπτει ή χιών καί ό πάγος.

Άλλα καί άλλος εκείθεν εχθρός αυτών άνε-

φάνη. 'Κού ό κυνηγός·
Γ κυνας κυνηγετικούς ά-
γων, πυροβολεί κατά
τών πτηνών. "Ω, τά
δυστυχή, ίπεσον χαμαί.
Ιδού· ό] κ-υων σπεύδει,
συλλαμβάνει καί <$έρει αυτά προς τον κυνηγών*
Τά δυστυχή είναι άκόμη ζώντα· αλλ* ιδού δ
Λυνηγός ?<τφαξεν αυτά καί ίβαλεν £ έντές του κυ-

νηγετικοθ αύτου σάκκου.

• - ■ ■



Ιδού ^περαιτέρω* άλλος επυροβόλητεν·
χύνες όλακτουντες τρέχουν· ά ! ιδού συνέλαβον
λαγωόν· ό δυστυχής φωνάζει. Άλλα τίς α-
κούει ή σπλαγχνί-
ζεται · αυτόν ; Ιδού
.και ούτβς έσφάγη ! ' _

[ έκ τών τεσσάρων πο- ^^ΙΙ^Κΐ^Ρΐ^^Β^Β^-
δ&ν και έκρεμάσθη άπό της ράχεως του χυνηγοΰ.

— Δια τ(, πάτερ μου, έρωτκζ ό Βασίλειος, ο£
κυνηγοί φονεύουν τά δυστυχή ζφα, άντί νά δώ-
σουν είς αύτά τροφήν, όταν είναι ψΟχος κα£
πάγος ; Δέν είναι σκληρόν και απάνθρωποι
τοΟτα ;

. — Ναί, τέκνον μου, άπεκρ'.θη ό πχτήρ. Θά-
ήτο σκληρόν και άπάνθρωπον, έάν οί κυνηγοί
Ιφόνεαο·/ τά Γωα άνευ άνάγκης. Ούδέποτε
πρέπει νά φονεύωμεν, ούτε νά βλάπτωμεν τά.
ζφα άνευ άνάγκης. Επιτρέπεται όμως να.
φ·νεύωμεν αυτά, όταν εχωμεν ανάγκην τοΟ·
κρέατος ή του δέρματος αύτών. Οί κυνηγοί,
τέκνον μου, έργον έχουν τήν θ ή ρ α ν· διά ταύ-
της πορίζονται ^τά προς τό ζην φονεύουν τ«-
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ζώα και πωλούν ταύτα πρός ημάς, λαμβά-
νοντες χρήματα διά τών χρηαάτων τούτων
■ποριζονται τά αναγκαία εις τήν ζωήν. Δέν
είναι λοιπόν, ώς εννοείς ήδη, άπηγορευμένον
τό νά φονεύουν οί κυνηγοί τά ζωα.

— Καλώς λέγεις, πάτερ μου· τώρα ένόησα.
Άλλα εγώ άκόμη λυποΟμαι τά δυστυχή ζώα.

β9. Ό λαγώς.

Ννκτα ό λαγώς έβγήκε, Μπάμ! ήκουσθη ς' τόνάέρβ,
λαχανόκηπον εύρήκε, πλήν τά βόλία πήγαν πέρα,
τρέχει μέσα καί αρχίζει καί τό ζωον τό καϋμένο
τήν κοιλιά του νά γειιίζη. έτινάχθη τρομασμένο.

Δυστυχία του ! παρέκει - Φεύγει ό λαγώς άκόμα
κυνηγός μέ τό τουφέκι μέ τό λάχανο 'ς τό στόμα,
τόν πτωχόν παραμονεύει, κ' έδιδάχθη νά προσεχή
πλησιάζει καί σκοπεύει. που εμβαίνει καίποΰτρέχει.

Αλ. Κατακουζηνος

68. Κνων κυνηγετικός και γαλή.

- Γαλη έκοιμάτο κατά τινα ήμέραν τοΟ -/νει-
μώνος παρά τήν θερμάστραν. Τόν γλυκύν α'Ο-
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της ύπνον και ρογχάλισμα διέκοψεν αίφνης καί
αδιακρίτως ό κυνηγετικός κύων καί ό κύ-
ριος αύτου, έκ τής θήρας έπιστρέψαντες καί
λαγωούς καί πτηνά διάφορα κομίσαντες.

— Ώ σκληρέ καί αίμοβόρε, λέγει ή κυρία
γαλή προς τόν κύνα, δέν

^ντρέπεσαι, δέν φοβείσαι
τόν Θεόν, συλλαμβάνων
τά δυστυχή ζωα ·,

— Τί νά πράξω,άγα-
ιτητή γαλή ; άπεκρίθη ό

κυών. Είναι έργον μου* είμαι ήναγκασμένος νά
συλλάβω αυτά, ει δέ μή, όχι μόνον τροφήν δέν
μοΟ . δίδει ό κύριος ήμων, άλλά καί ραβδισμούς
δχι ολίγους μου καταφέρει.

> _ "Χπαγε καί εύρε τροφήν άλλην· καλλίτε-

! ρον, σκληρέ καί αίμοβόρε, άπεκρίθη σοβαρώς
| ή γαλή, καί μή συλλάμβανε τά δυττυχή ζωα.

Άλλά, ενώ ταύτα έλεγεν ή εύσπλαγχνος γα-
| λή, μυς εξήλθε τής όπής αύτού καί έτρωγε
'παρ' αυτήν ψιχία του άρτου. Ή γαλή ό^
μήσασα συνέλαβε, κατεσπάραξε καί έφαγεν

αυτόν. ' \

Σειρά Αναγνωσμάτων - Β'· 7
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— Πώς, κυρία, δέν έντρέπεσαι, ουδέ
τον Θεόν, συλλαβουσα, "-φονεύσασα καί
γοΟσα τον ταλαίπωρον μυν; Πώς, ένφ ε
χεις έμέ ώς αίμοβόρον καί σκληρόν, σύ πράΐξ

• Λ » ' - ' » 1

τεις τό αυτό, άνευ μάλιστα ανάγκης ;

— Ό μυς είναι μικρόν ζφον, άπεκρίθη ή γι
λή. Σύ συλλαμβάνεις μεγάλα.

Ούτω νομίζουν, ότι δικαιολογοΟνται πολλάκις «
άνθρωποι, τους μεν άλλους ελέγχοντες δι
κακόν τι, αυτοί δέ τό αυτό πράττοντες. ΆΧ
ή τοιαύτη δικαιολογία όχι μόνον ανίσχυρος ε|
ναι, άλλά καί γελοία.

Ί

©». Ό ό ϊ τ ο ς.

Ό σίτος είναι φ υ τ ό ν. —Έχει ρίζα ν, κ
μόν, φύλλα.

Ή ρίζα του σίτου διαιρείται είς πολλά
πτά μέρη> " άτινα λέγονται ίνες- ^είναι ί
δης· Ή ρίζα του σίτου διαρκεί - ^ Εν £τος·- εϊ
επέτειος ή μονοετής,

Ό κορμός του -σίτου είναι κυλινδρ'ι
καί ένδον κοίλος. Ό τοιούτος κορμός, καλέ

..^■•Ιίκ^:.·
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κάλαμος ή καλάμη. Ή καλάμη του σίτου έχει
κατά διαστήματα όζους, οί'τινες κοινώς λέγοντοι γό-
νατα ή κόμβοι.

ΤοΟ σίτου ό κορμός είναι μαλακός, όχι ξυλώ-
δης. Όσα φυτά έχουν κορμόν μαλακόν, όχι
ξυλώδη, λέγονται π ό α ι. Ό σίτος
είναι π ό α.

Τά φύλλα του σίτου είναι προμήκη καί
τραχέα* είναι γραμμοειδή.

Αρχίζουν νά φύωνται άμέσως άπό τής
ρίζης καί περί τόν κάλαμον.

Ό καλαμος του σίτου έκβάλλει επί
τής κορυφής στάχυν. Ό στάχυς ούτος
έχει άνθη, έκ τών δποίων παράγονται
30—40 κόκκοι σίτου.

Οί κόκκοι ούτοι- είναι ό καρπός του σίτου.

Ό καρπός του σίτου λέγεται κ α ρ ύ ο ψ ι ς.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς. Ή κριθή, ή β ρ ί ζ α, ή βρώμη
καί 6 άρα βόσιτος είναι φυτά, κατά πολλά όμοια

μέ τόν σίτον.

"Ολα δέ ταύτα τά φυτά λέγονται σιτηρά ή γεν-
ν ή?μ α τ α ή δ η μ η|τ ρ ι α κ ά.

Οί καρποί τών δημητριακών είναι" λίαν χρή-
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σιμοί είς τον άνθρωπον. Παρέχουν είς αυτόν τό ά-
λευρον, έκ τού οποίου κατασκευάζεται ό άρτος. -

Ό έκ τοΟ σίτου άρτος είναι κάλλιστος, θρεπτικό-
τατος και εύπεπτος. Ό σίτος μιγνυόμενος μετά τής
βρίζης άποτελεί τήν σ ε μ ί δ α λ ι ν.

Ό έκ τής βρώμης, τής κριθής καί τοϋ αραβοσίτου
άρτος είναι όλιγώτερον θρεπτικός.

Ή άπό τού φλοιού αύτής καθαρισθείσα κριθή λέγε-
ται φάρος. Εκ τής κριθής κατασκευάζουν προσ-
έτι τόν ζ υ θ ο ν.

Ή κριθή πρό πάντων χρησιμεύει εις τροφήν πολ-
λών κατοικίδιων ζώων, οιον τοΟ ϊππου, τών ορνίθων,
τού ποοβάτου καί άλλων.

- ΪΟ. Φυτά και άνθη..

Ή ροδή, ή έλαία, ή άμπελος και τά άλλα φ υ-
σ ι κ ά πράγματα^, οσα φύονται έκ τής7 γης,
λέγονται φυτά. Τό φυτόν φύεται έκ τής γης, ό-
ταν είς αυτήν πέστ] σπόρος ομοίου φυτοΟ.

*Ανευ σπέρματος δέν φύεται φυτόν.

Τά σπέρματα μεταφέρονται πολλάκις πολύ
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μακράν τών οικείων φυτών ή υπό τοϋ ανέμου
ή υπό τοϋ ύδατος ή υπό τών πτηνών. Δια τού-
το- βλέπομεν φυτά ώς 1 νά έφύοντο άφ' εαυτών
πολύ μακράν τών ομοίων φυτών, τόσον μα-
κράν, ώστε άποροΟμεν πώς φύονται έκεΓ.

Τά φυτά, τά όποΓα χρησιμεύουν είς ημάς
μόνον χάριν τών εύοσμων φύλλων ή τών άνθέων
αυτών, . λέγονται έν γένει και κοινώς ά ν θ η.
Ούτως 6 δ ί α ν θ ο ς, τό κ α ρ υ ό φ υ λ λ ο ν, ώ κ ι-
μον τό βασιλικόν, ή μίνθη ή ό ήδυοσιχος,
Γον τό εϋοσμον, τό κρίνον και άλλα πολ-
λά φυτά λέγονται κοινώς άνθη.

Πολλοί τών άνθρώπων έχουν Γδιον έργον τήν
καλλιέργεια» τοιούτων φυτών οί άνθρωποι ού-
τοι λέγονται ά ν θ ο κ ό μ ο ι. Οί ανθοκόμοι κα-
ταρτίζουν άνθοδεσμας και πωλούν αότάς' έκ
τούτων όχι μόνον ποριζονται τά πρός τό ζην,
άλλά πολλάκις και κερδαίνουν σπουδαΓα χρημα-
τικά ποσά.

: 'Πώς λέγεται τό μέρος, ένθα καλλιεργεί 6
ανθοκόμος τά άνθη αύτου ; Είπε 5σα άνθη γι-

νώσκεις).

ί-Ύ /
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9 1. Ή ώραιότης τής ^νύεως.

Ό Πλάστης μέ σο&ίαν, Τάς άκρας τών ορέων
ό Πλάστης μέ στοργήν κοσμεί χιών λευκή*
ώραίαν, θαυμασίαν, τών δένδρων τών ανθέων

έποίησε τήν γήν. ή όφις θελκτική,

Καί τις νά μή θαυμάση Ανατολή καί δυσις,

θαλάσσας, ποταμούς, αστέρες ευλαμπείς,

λειμώνας, λίμνας, δάση, είκών λαμπρά, έπ' ίσης
κοιλάδας καί δρυμους! καί μεγαλοπρεπής.

Αλ. Κατακουζηνος.

' Ατμοί δμίχλιι, νέφ»ι, μάλαζα.

Άς βάλωμεν έπι τοΰ πυρός τήν χύτραν,
περιέχουσαν ύδωρ- βλέπομεν ότι έκ του θερ-
μαινόμενου ύδατος ανέρχονται ατμοί. "Ας κα-
λύψωμεν έπ ολίγον τήν χύτραν διά του κα-
λύμματος "-αύτης- άς άφαιρέσωμεν έπειτα τα-
χέως καί άς άνατρέψωμεν τό κάλυμμα· βλέ
πομέν, ότι εντός του καλύμματος τής -.χύτρας συ-
νηθροίσθη ύδωρ. Πόθεν προήλθε τό υδωρ τού-
το ; Παρήχθη έκ τών άτμών, οί δποΓοι άνέρ-
χονται άπό του θερμαινομένου ύδατος.

'Τώρα λέγρμεν, ότι ή γή είναι μία μεγάλη
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Ιφηρδε. Είς τήν γήν ύπάρχουν πολλά ύδατα κα*
ΐλά ύγρά. Τά ύδατα ταΟτα καί τά ύ
(ρά θερμαίνονται ύπό τοΟ ήλίου. Έκ τών θερ-
ιαινομένων ύδάτων καί ύγρών της γης άνέρ-
£ονται είς τήν άτμόσφαφαν ατμοί. Οί άτμοί
I οδτοι, όταν ψυχρανθοΟν ολίγον, πυκνοΟνται.

Οί ατμοί, όταν μετεωρίζωνται ολίγον άνω-
θεν της επιφανείας τής γής, λέγονται ομίχλη*
ρτ«ν άνυψωθοΟν ίκανώς είς τήν άτμόσφαιραν,
"λέγονται νέφη. "Οτχν τά νέφη ψυχρανθοΟν καί
Τυυκνωθουν περισσότερο ν, μεταβάλλονται είς ύ-
τό ύδωρ τοΟτο πίπτει έπί -της γής είς
«τταγόνας· αί σταγόνες αύται είναι ή βροχή·
"Η πολύ λεπτή σταγών λέγεται ψ ε κ άς.

Αί

σταγόνες τής βροχής ενώ κατέρχονται, όταν
•συναντήσουν στρώμα άέρος ψυχρόν, παγόνουν και
μεταβάλλοντα ι είς σφαιρίδια παγωμένου ύδατος·
τά σφαιρίδια ταΟτα είναι ή χάλαζα 1.

Τώρα γινώσκω κάλλιστα πώς γίνονται οί
|!|άτμοί, ή όμίχλη, τά νέφη, ή βροχή, ή
μάλαζα. ·«

1. Περί χιόνος, όρόσον^ π,άχκης γίνεται λόγο^ εις έ'τερα
αναγνώσματα. :
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9 3. Ή ωφέλεια τής ^ρο^ής.

Γινώσκω τώρα πώς γίνεται ή βρ°Χ.ή· Αλλα
τίς ή ωφέλεια τής βροχής;

Ή βροχή είναι ώφελιμωτάτη είς .τήν βλά-
στησιν τών φυτών καί τήν -καρποφορίαν τής γης*
είς τήν ύγείαν καί τήν ζωήν τών ανθρώπων, τών
ζώων καί τών φυτών. .

"Ανευ τής βροχής ή γή, θα ήτο " ξηρά· ουδέν
φυτόν ούτε θά έβλάστανεν ούτε θά έκαρποφόρεβ^

Άνευ τής βροχής ουδεμία ττ.ηγή θά . ύπηρ-
χεν, ουδείς ποταμός, ουδέν φ ρ έ α ρ. θά έ-
χάνοντο ύπό τής δίψης όλα _ τά ζωα χαΐ ·
τά φυτά.

Καί τά μεν φυτά έννοεΓ τις ευκόλως πως
ποτίζονται έκ τής βροχής. Άλλά πώς σχη-
ματίζονται ύπό τής βροχής αί πηγ αί,, οί πο-
ταμοί καί τά φρέατα; Ίδού πώς.

Ιο ύδωρ τής βροχής εν ώ πίπτει επί τής γγ}ς,;
εισδύει έντός αυτής." Τό έντός τής γης
είσδύον ύδωρ συναθροίζεται είς λεκάνας ή κοι-
λότητας· έκ τών λεκανών ή κοιλοτήτων τού-
των τό ύδωρ ρέει κατ' ολίγον άφοΰ δέ ευρη
διέξοδον, άναφαίνεται" πάλιν επί τής έπκρα-
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νείας της γης και άναβρυει* τοϋτο το άνα-
βρυον υδωρ είναι ή πηγή' έκ τών υδάτων πολ-
λών πηγών, ρεόντων και ένουμένων, συγχρο-
τοΟνται οί ρ υ α κ ε ς. Έκ τών υδάτων πολ-
λών ρυάκων, ένουμένων, συγκροτούνται τά πο-
τάμια ή οί π ο τ α μ.ο (.

Πολλαχου οί άνθρωποι διατρυπουν τήν γήν
και άνευρίσκουν τό συνηθροισμένον υδωρ. Οϋτω
σχηματίζονται τά φρέατα.

Και αί πηγαί, καί οί ρυακες και τά πο-
τάμια και οί ποταμοί,^ και τά φρέατα
ποτίζουν και δροσίζουν τήν γήν και ήμας,
και τά ζωα, και τά φυτά.

(Ύ( θά έγινόμεθα άνευ της βροχής / Είς
τίνα χρεωστουμεν ευχαριστία;, και δοξολογίας,
και λατρείαν δια τήν βροχήν και όλα τά ά-
γ&θά, τά όποια έχομεν;).

9 4. Το νδωμ.

Ήλιος λαμπρός θερμαίνει Γίνοντ' έπειτα τά νέφη
\ και τό υδωρ εξατμίζει· χάριζα, χιοίν, βροχή,
ό ατμός δέ αναβαίνει και τό υδο^ρ επιστρέφει »

και τά νέφη σχηματίζει. όπου ήτο εν άρχη.

Αλ. Κατακοϊζηνος.



9 5. Ή δρόόος και η πάχνη.

Ητο πρωία τής πρώτη; Μαίου. Η άνα-
ήρχισε. νά ροδίζϊ). Ή ηώς προέβαλλε τούς
■ροδίνους αυτής δακτύλους είς τον ουρανόν. Ή.
'άηδών έψαλλε τό γλυκύ της άσμα. Πάντες οί
άνθρωποι πολύ πρωι τόν ϋπνον έγκατέλιπον και
^ζήλθον εις τους άγρούς καί τους κήπους, ίνα
Αναπνεύσουν τόν ευώδη αέρα τοΟ Μαίου. Ή γλυ-
κεία πρωινή αύρα έπνεεν έπι του σίτου κάί μετέ-
^αλεν αυτόν, είς λίμνην έλαφρώς κυματίζουσαν.

Ό Κλεάνθης περίπατων μετά τών γονέων
του είς τον άγρόν, έβρέχετο τους πόδας, χωρίς
νά βλέπη βροχή ν.

— Διά τί είναι βρεγμένος ό χόρτος, _πάτερ ;

«ρωτά ό Κλεάνθης τόν πατέρα αύτου. Έβρεξε
τήν νύκτα ; __

— Όχι,, υίε μου, δέν έβρεξεν, αποκρίνεται δ
-πατήρ του Κλεάνθους, αλλ" ό χόρτε ς καί ή
γή είναι -βρεγμένα έκ τής δρόσου -της- νυκτός.
Γινώσκες πώς γίνεται ή δρόσος ",

— Όχι, πάτερ μου, γινώσκω μέν .. πώς γί-
νονται οί ατμοί, τά νέφη, ή" βροχή, ή χάλαζϊι \>

1. Βλεπε ανάγνωσμα 72, έν σελ. 102.



δρόσος χαΐ ή πάχνη.

λ' ουδέν γινώσκω περί τής δρόσου. Πολύ σέ
αρακαλώ, πάτερ μου, είπέ μου πώς γίνεται ;

Ίδού πώς, εξακολουθεί ό πατήρ. Όταν
ν νύκτα δέν ύπάρχγ] άνεμος καί ό ουρανός

αι αίθριος, τά έπί τής γής σώματα, ό χόρ-

Γ.·"-·/. ■;-,· " '

- τά φυτά, οί λίθοι καί τά άλλα ψυχραί-

ιίνται ταχύτερον τών άτμών, οί όποΓοι εύρί-
ονται είς τήν άτμόσφαιραν καί τούζ όποίους
ώσκεις· τότε οί άτμοί ούτοι, έφαπτόμενοι
V ψυχρών σωμάτων, πυκνοϋνται καί μέτα-
λλο ν τα ι είς ψεκάδας ύδατος- αί ψεκάδες
ται κάθηνται έπί τών σωμάτων, καί ούτω
^εται ή δ ρ ό σ ο ς. ΈννοεΓς τούτο κάλλιστα,
αν Γδης, τί γίνεται ή άναπνοή σου, έφαπτο-
νη τής ψύχρας υάλοο» του παραθύρου.
Άκουσον τώρα καί άλλο τι. Όταν ή άτμό-
ιρα μετά τόν σχηματισμόν τής δρόσου ψυ-
«ίνηται, ή δρόσος πήγνυται, και τότε λέγε-
ι πάχνη. Ή πάχνη " είναι επιβλαβής είς τά
τά, διότι καίει καί ξηραίνει αυτά. Η £ρό-
ομως είναι ωφέλιμος, διότι ποτίζει καί
ογονεί τά φυτά, άναπληρόνουσα πολλάκις καί
τά τι τό ύδωρ.

- ,, .
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Ή ηχώ.

— Ευχαριστώ, πάτερ μου· τώρα γινώσκω τήν "
δρόσον καί τήν π άχνη ν.

ή αχώ.

Ό Μιλτιάδης ήτο υίές νεωκόρου. Είσελθών <

κατά τινα ϊ)μέραν μόνος είς τον ναόν έφώναζεν.

«"Ω I ώ! ώ!». Άκούων δέ τάς ίδιας λέξεις έ-

παναλαμβανομένας έθαύμαζεν. 'Ενόμισεν, ότι
» » γ

πάρχει τις εις τον ναόν, και ανέκραςε.

— Ίϊς είναι ! - |

— Είναι ! άπεκρίθη ή φωνή. |
Ό Μιλτιάδης όργισθείς έφώναξε.

— Θά είσαι παιδίον κακόν.

— Κ α κ ό ν, έπανέλαβεν ή φωνή.

— Παιδίον άνόητον, είπεν δ Μιλτιάδης.

—· Άνόητον, άντείπεν ή φωνή. —

Άγανακτήσας άκόμη περισσότερον δ Μιλτιά-
δης, ήρχισε ' νά διατρέχη τον ναόν, ζητών τό
κέκρυμμένον, ώς έ νόμιζε, παιδίον, ίνα τι- η
μωρήση αυτό. Άλλα μάτην. Ούδένα εύρέν..]
Έπανελθών λυπουμενος είς τήν οΐκίαν, διηγήθη
τό συμβεβηκός είς τήν μητέρα αύτοϋ.

— Αυτός έαυτόν κατηγορείς, τέκνον μου,



Τό ονράνιον τόζον.
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Ι

έίπεν ή μήτηρ. Διότι ουδέν άλλο ήκουσες ή
τους ίδιους σου λόγους. Καθώς πολλάκις είδες
•τήν εικόνα σου κατοπτριζομένην είς τό υδωρ,

Γ ··· " · ■

ούτω και είς τον -ναόν ήκουσες τήν ίοίαν σου
•φωνήν ή κάλλίον τον ήχον της φωνής σου.
Έάν έλεγες λόγους γλυκείς και κάλους, δέν θά
σου άπήντων ύβρεις. Όταν ημείς είμεθα σκλη-
ροί και απότομοι πρός τους άλλους, και αύ^οί
')ά είναι- πρός ήαάς τοιούτοι.

9 Το ον£»άνιον τόξον.

Ήτο Απρίλιος. Τό επί τοϋ τοίχου ώρολό
^ιον έσήμαινε τήν έννάτην πρό μεσημβρίας ώρα ν.
Ο ουρανός εΐχεν εδώ και εκεί σύννεφά τινα.
Αίφνης λεπτή βροχή έδρόσισε τά πυκνά καί
τρυφερά φύλλα τών φυτών, τήν χλόην τών
ϊγρών και τά άνθη του κήπου.

Ό Κλεάνθης έκάθητο παρά τό παράθυρον τοΟ
δωματίου, τ& όποίον έκειτο είς τήν δυτικήν
•πλευράν της οικίας. Τό άπέναντι μέρος



του ουρανου ήτο σχεδόν σκεπασμένον. ύπό
κνών νεφών.

— Μήτερ, μήτερ, αναφωνεί αίφνης δ
θης·- έλθέ, έλθέ, παρακαλώ* έλθέ νά ιδης.
λαμπρόν ! τί ώραΓον ! Πόσα χρώματα Ι Πόσ
ζωηρά είναι ! Τί είναι εκείνο, μήτέρ μου, τό' όποΐ
είναι ώς τόξον είς τον ούρανδν καί έχει Ί

απαντα ή
τδ τόξον · εκείνο,
χρώματα αύτου* άς ο

σα χρώματα;

— Ναι, τέκνον μου,
Κλεάνθους- - ίδέ καλώς
διακρίνο^μεν πρώτον τά

ριθμήσωσεν αύτά καί έπειτα σοϋ λέγω τί είναι,

Ιδέ· έχει έν, δυο, τρία, τέσσαρα, πέν
Εξ, έπτά χρώματα. Τό άνωθεν τών χρωμά
είναι έρυθρόν· τδ κάτωθεν *του έρυθροϋ .χί
σοειδες* τδ τρίτον κ ί τ ρ ι ν ο ν* τό τετ
τον π ρ ά σ ι ν ο ν- τό πέμπτον κ υ α ν ο Ο ν- τό
π ο ρ'φ υ ρ ο υ ν καί τδ έβδομον ί ο ε ι δ έ ς 1.

Το τόξον έκεΐνο, υιέ μου, "λέγεται ϊρις ή οϊ
ρ ά ν ι ο ν τόξον. Έσχηματίσθη εκεί ύπό- τβ
άκτίνων του ήλίου καί τών σταγόνων φ3ι

1. Ό διδάσκων δεικνύει πάντα τά χρώματα τοΤς μ
θηταΐς, προμηθευόμενος αύτά εγκαί:ι*>ς.
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412 Ό περίπατος.

βροχής* τά αυτά χρώματα βλέπεις, εάν κρατής
είς τον όφθαλμόν σου Εν ύαλίον εκ τοΟ πολυε-
λαίου τής έκκλησίας. Πώς γίνεται τούτο θά
μάθης άλλοτε. Τώρα αρκεί ό,τι έμαθρς.

(Είπε τά έπτά χρώματα τής ίριδος έκ τών
άνω πρός τά κάτω και τάνάπαλιν).

ΐ§. *0 περίπατος.

Ήτο ήαέρά τής £β$ομάδος Πέμπτη κατά μήνα
"Απρίλιον. ν . -

Τό ώρολόγιον τής σχολής έσήμανε τήν δευ-
-τέραν μετά μεσηαβρίαν ώραν.

Ό διδάσκαλος διαττάτει. τήν έξοδον τών
μαθητών είς τον περίπατον. Πάντες οί μαθ-ηταί
χαίροντες , μεν, άλλ' ήσύχως και τακτικώς
σπεύδουν και κατατάσσονται είς τήν ώρισμέ-
-νην θέσιν κατά τό άνοστη υ. α αύτών. Έπιτη-



Ο περίπατος.

Ιρηταί ετάχθησαν κατά διαστήματα πρός έπιτήρησιν κα^
ϊ δλοικατά τάξιν λαμβάνουν τήν πρός τό βουνόν άγου-
\ ί σαν δΕόν.

—- Ίδέ, λέγει καθ' όδόν δ Πέτρος πρός τόν Κωνσταν-
■τΤνον; ίδέ τά λαμπρα άνθη, τά ώραΓα φυτά, τους χλοε-
,ρούς άγρούς· ίδέ τους άνθηρούς κήπους! Ίδέ έκεΓ τήν
Πεδιάδα, πώς είναι κατεστολισμένη, όχι μόνον Οπό τοΟ
πρασίνου καί τρυφεροΟ χόρτου, άλλα καί ύπό ποικίλων
χ,αί λαμπρών άνθίων ! Ίδέ τό κελαρύζον ρυάκιον και τό
διαυγές αύτού ύδωρ. Ίδέ τήν άργυροφανή έκείνην λίμνην.
Ίδέ εκεί περαιτέρω τόν πύργον εκείνον εντός τών διαφό-
ρων καί άνθοστολίστων δένδρων. Ίδέ κάτω εκεί τήν γα-
Ρ^ήνιώσαν θάλασσαν. Πόσον λαμπρά, πόσον ώραία είνα£

Ιδλαΐ

___ Άκ^σον, ό Κωνσταντίνος, άφοΟ έφθα-

ναν επί τής κορυφής του βουνού; άκουσον τό κελάδημα
τών άθφων πτηνών! "Ακουσον πώς έκ τών διαφόρων
| φωνών αυτών γλυκυτάτη καί μελωδικωτάτη αρμονία
αποτελείται! Ίδέ πώς πέτονται τά πτηνά άπό κλώνος
| χ·^ώνα, χαράν αυτών δεικνύοντα καί έκδηλοΟν-

Σειρ Αναγνωσμάτων
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τα. Ίδέ περαιτέρω- άλλο κάθηται έπί τής φωλεάς αυτού·
άλλα φέρουν τροφήν εις τούς νεοσσούς αυτών· άκουσον
τήν φωνήν τών νεοσσών.

- — Πόσον λαμπρά, επαναλαμβάνει δ Πέτρος, πόσον
ώραΓα είναι τά πάντα! Καί δ άήρ αυτός είναι τώρα γλυ-
κύς καί τερπνός. Όλα μαρτυρούν τήν άναγέννησιν τής
φύσεως. -

Ή άπο τοί? (3οννο€? θέα.

Πάμε, πάμε 'ς τό βουνό,
'ς τό βουνό τ' άντικουνό.
Όλα φαίνοντ' άπ' εκεί
ζωγραφία θελκτική.

Ζωγραφι' αληθινά,
πόλις. δένδρα καί βουνά,
τό παλάτι κι' ό γιαλός
καί ό πύργος ό 'ιίτηλός.

Αλ. Κατακουζηνος

8Ο. Τά ποίμνια και οί ά/γροί.

Είναι πρωία τού Μαίου.

Τά ποίμνια βόσκουν είς τήν πεδιάδα. Ίδέ, πώς είναι
διεσκορπισμένα, καί μετά πόσης ορέξεως τρώγουν τό τρυ-
φερόν χόρτον τού άγρου ! Ίδέ τούς μικρούς άμνούς, πώς
πηδούν κα^τρέχουν! ' ; ■



αυτου

7α ποίμνια και οί αγροί.

Άκουσον άμνάς μήτηρ βεΛάζ&ε, προσκαλεί τ'> άμνόν
της. Ιδού τό τέκνον αυτής ύπήχουσε και τρέχει πρός τήν
| μητέρα του. Ίδέ, έχώθη υπό τήν κοιλίαν της μητρός*
έγονάτισεν επί τών προ-
σθίων ποδών και θηλά-
!| ζει· ίδέ, πώς σείει τήν
ουράν.

"Αλλαι τινές άμνά-
δες έχουν τους μαστούς

πλήρεις γάλακτος· βελάζουν άδ'.^κόπως' που είναι οι
άμνοί αύτών ;

Οί άμνοί τών άμνάδων τούτων είν»ι '/ωρι_

|ί^"·'/ - - "

:">. σμένοι . από τών μητέρων αύτών. 0ά άμέλξουν
1

ποώτον τάς άμνάοας, και έπειτα θά απολύσουν

\ τούς άανούς, ?να θηλάσουν.

< :

Ό ήλιος ήδη άνήλθεν ίκανώς- ή Οερμότης

είναι έπαισθητή. Ίδέ τά πρόβατα· δέν
δύνανται πλέον νά βόσκουν ζητοΟν τήν σκιάν·
τρέ/ουν υπό τά δένδρα. Ίδέ τον ποιμένα· συν-



άγει και οδηγεί* τα πρόβατα εις τήν μάνδραν.
ΈκεΓ θα άμελξουν αυτά.

Ώ! τί ώρα Ιοί, τι λευκόν γάλα! πώς αφρί-
ζει/ . Μέρος του γάλακτος τούτου θά πωλήσουν ώς
έχει1 άλλο θά πήξουν και θά κατασκευάσουν τυρόν
και όξυγαλα· έξ άλλου θά εξαγάγουν λαμπρόν βοΰ-
τυρον και πίάρΐ.

Πόσον χρήσιμον και καλόν είναι τό γάλα !

8 1- ΣύγκριΛς τοΐ? γάλακτος προς τον οΐνΟν.

Ό μ ο ι ό τ η τ ε ς. Τό γάλοι και ό οίνος είναι ρευ-
στά. Και τά δυο £χουν χρώμα. Και τών δυο £/ο-
μεν ανάγκην. Και τά δυο είναι χρήσιμα εις τους
ανθρώπους. ~ ; . -

Δ ι α φ ο ρ α (. Τό γάλα είναι φ υ σ ι κ ό ν· δ οί-
νος είναι τεχνητός. Τό γάλα είναι ζ ω ι κ ό ν-
ό οίνος είναι φυτικός. ΤοΟ γάλακτος τό χρώμα
είναι μόνον λευκόν του ο?νου τά χρώματα είναι
διάφορα, ξανθόν, ύπόξανθον, μέλαν, ύπέρυθρον και
άλλα. Του γάλακτος ή χρησις είναι πολυειδής· τον
οίνον μόνον πίνομεν. Τό γάλα είναι θρεπτικόν· δ οί-



Ό ήλιος.

11.7

γΓ.
!- ■

Ε"

-νος μετρίως μίν πινόμ?νος είναι τονωτικός· ύπέρ τό
μέτρον δέ, είναι μεθυστικός. _

Ό πωλών τό γάλα ονομάζεται (πώς;). Τό δοχείον
τού γάλακτος λέγεται (πώς;). Τό οίκηαα, ένθα πω-
λείται τό γάλα, ονομάζεται (πώς;).

Ό πωλών τόν οίνον λέγεται (πώς;) Τό δοχείον
τού οΓνου ονομάζεται (πώς;). Τό ό'ίκημα, έ\θα πω-
λείται ό οίνος, ονομάζεται (πώς;).

Ό ποιμήν λέγεται καί κ τ η ν ο τ ρ όφ ο ς, Ό καλ-
λιεργών τήν αμπελον λέγεται καί γεωργός. Τό έρ-
γον τού ποιμένος λέγεται καί κτηνοτροφία* τό
έργον του αμπελουργού λέγεται καί γεωργία.

Τό γάλα είναι, προϊόν τής κτηνοτροφίας* δ οίνος
είναι προϊόν τής γεωργίας.

! ίί, .

Ό ήλιος.

Ό ήλιος είναι σώμα ούράνιον. Τόν,ήλιον βλέ-
π'ομεν ώς δίσκον φωτεινόν, Τόν δίσκον τού ηλίου
|| δυνάμεθα νά διακρίνωμεν καλώς τήν πρωίαν μόνον
ότε άνατέλλει, καί τήν έσπέραν, ενώ δύει. Άλλην
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ώραν δέν δυνάμεθα νά άτενίσωμεν πρός τον ήλιον,
άνευ βλάβης τών όρθαλμών. Άν θελήσωμεν νά ά-
τενίσωμεν πρός τον ήλ'ον είς άλλην ώραν τής ή-
μερας, βλάπιομεν τούς οφθαλμούς ήμών.- Δυνάμεθα
όμως νά πράξωμεν τοΟτο άβλαβώς, εχοντες προ τών
οφθαλμών ύάλους χρωματισμένας ή καπνισμένας.

Ή ανατολή και ή δύσις τοΟ ήλίου, δτ'αν μάλιστα
γίνεται ε!ς θαλάσσιον όρίζοντα, είναι θέαμα μεγα-
λοπρεπέστατον.

Τά ύπναλέα παιδία ουδέποτε είδον τοιαύτην
άνατολήν, διότι κατά τήν ώραν ταύτην κοιμών-
ται ακόμη.

Ό ήλιος πρό τής άνατολής αυτου και μετά τήν
δυσιν χρυσό **ει τά νέφη ε?ς τον ούρανόν και τά £ψη-
λ^τερα έπΐ τής γης πράγματα.

Αί άκτίνες του ή>ίου όχι μόνον φωτίζουν και
θερμαίνουν, άλλά και ζωογονούν τήν γήν και πάντα
τον κότμον.

Πολλοί άιτερες έκ ιών υπαρχόντων είς τον ούρα-
νόν είναι ήλιοι. ·



Ή άγαζοΛή. Ό ήΛιος πρός τά παιδία. 119
83. Ή ανατολή του Αλίον.

"Ηλιος έφάνη,

τοΰ φωτός'πηγή,
■καί χρυσούν λαμβάνει
ένδυμα ή γή.

Σφαίρα φλογισμένη
πυρ παντοτεινόν,
ήλιος θερμαίνει
γήν καί ουρανό ν.

Όφθαλμός Κυρίου

βλέπει πανταχού,
καί αύλήν πλουσίου
καί σκηνήν πτωχού,

Τών θνητών τό γένος

άσατ' έν χορω·
«Τω 'Γ^ίστω αίνος
έν παντί καιρώ».

Αα. Κατακοτζηνος

8 4. Ό ήλιος προς τά παιδία.

Ό ήλιος, παιδία,
ώραϊος ανατέλλει
καί φίοταυγής
έπι τής γής
χρυσάς ακτίνας στέλλει.

Κ' έν ω οίκίας πάσης
φωτίζεται ή στέγη,
ή σιγανή
αυτοΰ φωνή
«Έγέρθητε», μας λέγει,.

«Μιμείσθ' έμέ, παιδία-
Πρωί πρωί αρχίζω
καί είς τήν γήν, ...
ζωής πηγήν,
τά δώρά μου σκορπίζω.

«Πρωί εκτός τής κλίνης*
άρχίσατ' έργασίαν
καί τού Θεού,
τού κραταιού
ύμνείτε τήν σοφίαν».
Αα. Κ ατακοτζηνοσ.
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85. Ό καύλων και ή θύελλα.

Ό *αύσο.>ν είναι αφόρητος. Ό ίδρώς ρέει
κρουνηδόν έκ τ:υ προσώπου τών γεωργών καί
όδοιπόρων. Πάντες οί άνθρωποι σπεύδουν υπό-
τήν σκιάν, ίνα ' άναπαυθοΟν καί δροσισθοϋν.

Και αυτά τά ζωα ασθμαίνουν υπό του καύσω-
νος. Σπεύδουν και αυτά ύπο τήν σκιάν, ϊνα αποφεύ-
γουν τον καύσωνα.

Ή γη είναι κατάξηρος. Πολλάχου είναι διερ·
ρηγμενη και έσχισμένη ένεκα της θερμότητος
καί της ξηρασίας. Τά φυτά 8 ιψαλέα κλί-
νουν τά μαραμμένα φύλλα καί τάς κορυφάς:
τών κλάδων άύτών. Ό χόρτος πανταχού είνα*
κατάξηρος.

Ή ατμόσφαιρα είναι πνιγηρά· δ άήρ οσμτ£«
ρός και δυσάρεστος.

Αίφνης πνοή άνέμου ακούεται. Νεφ-η τον
ούρανόν καλύπτουν. Τά πτηνά και τά ζφ οα
ζητούν καταφύγιον. Σταγόνες βροχής πίπτουν.
Ό κονιορτός καί - τά κατά γ-^ς φύλλα τών
φυτών στροβιλίζονται καί περιδινοΟνται ύπο
τοΟ άνέμου. Ιδού ά σ τ ρ α π α ('. άκουε τάς
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βροντάς κατά τόν πάταγον του κεραυνού. Ή
θάλασσα άγριοϋται. Τά κύματα έξογκουνται. Ή
βροχή πίπτει ραγδαία.

Οί ρύακες έπληυ.μύρησαν· ή πεδιάς κατεκλύ-
Γ σθή. ΤοΟ ποταμού τά ύδατα έξωγκ ώθησαν.
| Αύτη είναι ή θύελλα-;

- Άλλ' ιδού* ή. βροχή έπαυσεν. Ό άνεμος:
εκόπασε. Τά νέφη διεσκορπίσθησαν· ό ήλιος,
πάλιν λάμπει. Τά πτηνά πάλιν ήαχ-ισα-ν νά
κελαδοΟν. Τά ποίμνια καί τά ζώα έξήλθον πά-
λιν" είς νομήν. Τά πάντα χαίρουν, διότι 6 άήρ.
είναι ήδη καθαρός, δροσερός καί εύάρεστος.

II ψ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

86. Ή Γαλή.

Ή γαλή είναι ζφον τετράπουν, ώς ό ϊππος,
||;0 μυς καί ή. αΐξΐ; Ή γαλή είναι μεγαλειτέρα
του μυός, άλλά μικροτέρα τής αίγός, καί 2 τι μι-
κροτέρα του Ι'ππου.

1. Επανάλαβε ενταύθα καί σχετισον δια περί Γπποο
• μυός καί αίγός εγράφησαν είς έτος Α', τεύχος β' άναγνώΐ
σματα 16, 20, 23.

ϊ·~ · *
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Ή γαλή έχει τά αυτά μέρη του σώματος,
τά οποία έχει και 6 Ιππος κ«Γή αΓξ (τίνα ">).

Ή κεφαλή τής γαλής
είναι στρογγυλή.

Ή γαλή έχει μυ -
στακας, ώς ό μΟς.

Αί τρίχες τήςγαλής*
τριβόμεναι ε(ς τόσκότος,
:έκβάλουν λάμψιν.

Ή ουρά τής γαλής είναι μακρά και τριχωτή.

Οί πρόσθιοι πόδες αής γαλής έχουν πέντε δά-
κτυλους, οί δέ οπίσθιοι τέσσαρες. Οί δάκτυ-
λοι, είναι ώπλισμένοι διά ονύχων. Οί όνυχες τής
γαλής είναι όξεΓς και διασταλτοί.

Τό χρώμα τής γαλής, είναι εις άλλας άλλο.

Ή γαλή ζή υπέρ τά δώδεκα έτη.

Ή γαλή γέννα κατά πρώτον μεν. άπαξ του
£τους, έπειτα δέ δίς. Γεννφ τρία., μέχρι "πέντε
νεογνά, τά όποια θηλάζει. Τά νεωγνά τής γα-
λής έπΐ εννέα ήμέρας έχουν τούς οφθαλμούς
κλεισμένους.

Τά νεογνά τής γαλής είναι -ττ^λύ Φιλοπαί-
γμονα.
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\ Ή γαλή άγαπα πολύ τήν καθαριότητα. "Αγα-
ροί ώσαύτακ τόν ήλιον. Πολλάκις λοιπόν κά
θηται είς τόν ήλιον καί νίπτεται διά τών πίδών
καί τής γλώσσης αύτής. Δέν άνέχεται νά βρέχε-
ταΐν 'Έχει μεγάλην κλίσιν ε?ς τήν άρπαγην. Εις
·>ρό σκότος βλέπει καλώς, καί οί οφθαλμοί αύτής
λαμπυρίζουν. 'Αγαπά* πολύ τά θωπ·ύ/ατα· άλ-
|λά ένοχλουμένη άμέσως δαγκάνει ή διά τών
ονύχων προσβάλλει. Είναι πολύ έπίβουλον καί
χλεπτίστατον ζωον. Έχε* μεγάλην άντιπάθίίαν
προς τόν κύνα.

Είναι πολύ έπικίνδυνος, όταν όργισθη, καί μάλι-
στα, όταν περιορισθή καί δέν δύναται νά φυγτ). Τότε
μανιώδης όρμ α κατά του προσώπου και τών
οφθαλμών του διώκοντος αυτήν.

Οί παίδες δέν πρέπει νά κλείουν τήν γαλήν εις
δωμάτιον καί νά δαίρουν αυτήν.
• ιβ γαχή κατοικεί" είς τάς οικίας ήμών ευρίσκεται

όμως καί άγρία.

Ή τροφή τής γαλής είναι άρτος, κρέας καί άλλαι
Ι ζωϊκαί ούσίαι· μάλιστα άγαπα τούς ιχθύς.
|| ' «ρ γαλή ■ είναι χρήσιμος. Καταδιώκει καί

•ί εξολοθρεύει τούς μυς. Παρέχει τό δέρμα αύτής.

β·-- "· . '» .

■£-· " ' - . :
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Ό γάτος. Ό χύων χαί τ\ γαΛτ).

το όποιον είναι χρήσιμο ν είς τήν κατασ κευήν διαφόρων
πραγμάτων.

89. Ό γάτος.

'Στήν θερμάστραν εμπρός Πλήν τό πτώμα αυτό,

ενας γάτος χονδρός ποΰν' εδώ ξαπλωτό,

πάντ' άπλόνεταν τί νομίζετε ;

μέ τά μάτια κλειστά Έν καιρώ της νυκτός

άγαπα 'ς τά ζεστά ώσάν λέων φρικτός

νά τεντόνεται. αγωνίζεται.

Τεμπελιά κανταριά,
ρωθωνίζει βαρειά*

τον άκούετε ;
Κάπου, κάπου ξυπνά
καί μέ πόδια στιλπνά
ξερολουεται.

■

■

Κάτω χθες 'ς τήν αυλή
χυθηκ' αίμα πολύ

άπ' τό 'νυχι του.
'Σ τά ποντίκια σφαγή·
τον φθονούν στρατηγοί
για τήν τυχη του.

Ηλ. Τανταλιδης.

·;·1

■ ~

I

8 8. Ό κυων και Α γαλή.

Μίαν ήιιέραν ό κυων και ή γαλή κατηγοροϋντο ανα-
μεταξύ των προ του κυρίου των μεγαλοφώνως:
Γαλή. Ό κυων έδάγκασε τά ώτά μου.



Ό δνος.

το

!| Κύων. Ή γαλή δια τών ονύχων κατέσχισε .τό
ρόσωπόν μου. ~

; Γ α λ ή. Ό κύων έχλεψε τό κρέας έκ τοΟμαγπρείου.
Κύων. Ή γαλή έπιε τό γάλα.
Ούτως εξακολουθούν τά δύο ζώα, κατηγοροΟντ*
ν: τό άλλο.

Ό κύριος, άκουσας
|ραυτα, έλαβε τό μαστί-
ιον άνά χείρας και φο-
|$ερίζων τά δύο ζώα είπε·
— Και οί δύο είσθε
|:·|ίλέπται. Και οί δύο είσθε κακοί. Δια τούτο ΦίλονιχεΓτε
ιακόπως. Είσθε άξιοι τιμωρίας. Θά τιμωρήσω και
|ρους δύο, άν δέν διορθωθήτε.

Οί κακοί άνθρωποι, ώς ό κύων και ή γαλή, καταγ-
γέλλουν επί τέλους ό είς τον άλλον.

89. Ό ονος

| Ό δνος είναι ζφον τ ε τ ρ ά π ο υ ν. Τό σώμα του
έχει κεφαλήν, τράχηλον, κορμόν κα>
:έσσαρας. πόδας.-



Ό όνος.

Ή κεφαλή τοΟ δνου είναι έπιμήκης
γάλη

Εις τήν κεφαλήν έχει ό δνος δύο ώ τ
κρά' Ιγίΐ δύο ό φ θ α λ μ ο ύ ς,^' ρϊ ν α καί στ
Ε'ς τό στόμα έχει δύο χείλη, δύο σ ι α γ ό

^ Λ οδόντας, γλώσσα
καί ουρανίσκο ν.
Μεταξύ τής κεφαλής
ψϋΙΜμ^Μ!]! του κορμού του δνου είναι

κατά τό κάτω είναι τό
στήθος καί ή κοιλία* είς τά όπισθεν
μαται ή ο ύ ρ ά. Ή ουρά είναι βραχεΓα καί

χωτή.

Οί πόδες τού δνου είναι τέσσαρες* δύο

/ ■

και ούο οπίσθιοι. Έκαστος πους φέρει κάτωθεν
δάκτυλο ν* δ δάκτυλος ούτος λέγεται χ η λ
Ό δάκτυλος περιβάλλεται ύπό ένός δ ν υ χ ο
δνυξ ούτος καλείται δ π λ ή. Τό κάτω
δνυχος- ονομάζεται πέλμα· Έπι του
βαδίζει ό δνος. - ·
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Το χρώμα του όνου είναι συνήθως τ ε φ ρ ώ-
8ες, άλλα πολλάκις κ α ί μέλλαν, σπανίως δε
καί άλλο. ·

Ό δνος ζ γ) έτη 15 έως 20.

Ή θήλεια δνος κυοφορεί δώδεκα μήνας, γεν-
'ένα π ώ λ ο ν, τον όποΓον τρέφει αά -του
τος αυτής.

Το βάδισμα του όνου είναι βραδύ μέν, άλλα
ασφαλές. Ο δνος είναι ζωον ύπομονητικόν, τα-
πεινόν, κομψόν . καί εύκίνητον. 'β σκληρότης
του κυρίου αύτου καθίστα αυτόν όκνη-
πεισματικόν χαί άπειθή. Ό δνος υποφέρει
γενναίως τάς κακουχίας, τήν πεΓναν, τήν δί-
ψαν καί αυτά τά ξυλοκοπηματα του σκληρού
κυρίου του. 'Ή φωνή του δνου καλείται ό γ-
Η ηθμός. Ό όγκηθμός του δνου είναι ήχηρός,
δυσάρεστος καί άνυπόφορος.

Ό δνος είναι ζψον κ α τ ο ι κ ί δ ι ο ν εύρίσκε-

Iφχι όμως καί άγριος.

Ή τροφή του δνου είναι χόρτος, άχυρον,
Οη, λάχανα καί άλλα φυτά. Είναι λοιπόν

όμως

(*ρι

δ δνος ζφον φ υ τ ο φ ά γ ο ν. Ό οδηγών η
α ύ ν ω ν τον δνον καλείται ό ν η λ ά της.

ε-
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Ό "δνος είναι χρησιμώτ ατος ε7ς τον ανθρω
πον. Φέρει φορτία αναλόγως του σώματος αύτοΟ
βαρέα. Είναι χρήσιμος και είς τήν ίππασίαν.

Τό γάλα τής όνου είναι ώφελιμώτατον είς τους
-φθισικ ους.

Έκ του δέρματος - του ονου κατασκευάζον-
ται τύμπανα, κόσκινα, διάφοροι θήκαι και πολλά
έπιπλα και σκεύη.

ΘΟ. "Ονος αλας (3α<ίτάζο>ν.

Όνος άλας βαστάζων, διέβαινε ποταμόν. 'Ο-
λισθήσας δέ, _ έπεσεν είς τό υδωρ. Επειδή δέ τό
άλας διελύθη, ό όνος ήγέρθη ελαφρότερος.

Ό όνος ηύχαριστήθη δια του?ο· μετά χρόνον
ίκανόν, σπόγγων φορτίο ν «φέρων, διέβαινε πάλιν πο-
ταμόν ένόμισε δέ ότι, εάν πάλιν ~π·έση, ελαφρότε-
ρος θά έγερθή. Και λοιπόν θέλων τώρα £πεσεν
είς τό ύδωρ· οί σπόγγοι δμως άντι νά διαλυθώ-
σιν, ώς ένόμισεν ό δνος, έπληρώθησαν ύδατος.

Ό δνος, έπειδή _ δέν ηδύνατο νά έγερΦή ά-
πεπνίγη. - .

Ούτω πολλοί τών ανθρώπων, το κακόν έρ'
γαζόμενοι, αυτοί πρώτοι έκ τούτου πάσχουν.
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ΟΙ. /Ο δνος καί Α άλώηηξ.

Λεοντήν δνος εύρων ένεδύθιν
ότι ή,το λέων ποοσεποιήθτν

ο -

καί περιτρέχω ν έφόβει τάλλα
άλογα ζωα, μικρά, μεγάλα.

Κ'έφευγον πάντα, ϊνα κρυφθώσι,
ύπό έκείνου μή σπαραχθώσι.
Άλλ'ή άλώπηξ, αυτόν-ίδούσα.
δέν έφοβήθη, άλλά έλθούσα,

«Άθλιε, είπε. τί προσποιείσαι;
δέν σέ φοβούμαι· λέων δέν είσαι-
λέοντος δέρμα σύ ένεδύθης,
άλλ' δνος είσαι, δέν μετεβλήθης.

Σ' ήκουσα πρώην, ότε ώγκάσο.
Άν ήσο λέων, θά έβρυχάσο».

Απαίδευτος τις, άν προσποιήται

πεπαιδευμένος όπως δειχθή,
ομιλεί μόνος, γνωστός ποιείται-
ώστε ύφ' όλω ν θά έμπαιχθή.

Γ. Παμποτκης

ΙΚίεΐρα Αναγνωσμάτων

β' 9
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Ό άΑέχτωρ χαί ή άΛεχτορίς.

Ό αλέκτωρ και η. άλεκτορΐς

Ό άλέκ τωρ είναι π τ η ν ό ν. Ώς πάντ<Η

> - _ «

τά πτηνά, ούτω και ό άλέκτωρ έχει κεφαλήν
τράχηλο ν, κορμόν, δυο πτέρυγας, ούράν καϊ|

δυο πόοας.

Ό άλέκτωρ έχει επί τής κεφαλής και ύπ

τον λαιμόν κρεατώδη τίνα
υπέρυθρο ν λοβών. 4 Ο λοβός
ούτος ονομάζεται κ ά λ-
λ α ι ο ν. Τό ράμφος του α-
λέκτορος κυρτουται . προς
τά άνω..
καλύπτεται υπό πτίλων
αί πτέρυγες είναι

Ό κορμός αυτου
ποικίλων χρωμάτων·

μικραί',,

ή ούρά καμπυλοΟται πρός τά άνω, ώς δρέπανον.'|!

Υπάρχουν άλέκτορες, έχοντες τούς πόδας "κα-
λυπτομένους ύπό πτίλων,- άλλοι στερού-
μενο: τούτων.

Οί πόδες τα>ν άλεκτόρων έχουν άνά τρείς
προσθίους δακτύλους και άνά ένα ^ οπίσθιο ν. Οί
δάκτυλοι του αλέκτορος είναι καθωπλισμένοι δια
γαμψού όνυχος. Άνωθεν του οπισθίου δα-
κτύλου έχ-:ι ό άλέκτωρ είδος τι κέρατος, δπερ ]
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ί

Καλείται πλήκτρον. Τό πλήκτρον καί τό ράμ-
χρησιμεύουν είς τόν αλέκτορα ώς όπλα*
Ή άλεκτορίς, ή καί όρνις όνομ αζομένη^
ίίκτέι κατ' έτος μέχρι διακοσίων ωών.
Ι Επωάζει επί είκοσι καί μίαν ημέρας καί έκ-
,ολάπτει μικρούς αλέκτορας ή άλεκτορίδας. Τό-
ςε ή πριν δειλή καί -άτολμος όρνις μετα-
βάλλεται· γίνεται γενναία καί είναι έτοίμη
ενναιως νά ύπερασπίζη τούς νεοσσούς αύτής
Ικ,ατά παντός κινδύνου.

Εις άλέκτωρ συζή μζιά 5 —10 όρνιθϊυν καί
ύπερασπίζει αύτάς εναντίον άλλων άλεκτόρών.

Προσβάλλει τόν έχθρόν οιά τού ράμβους κα£
τών πλήκτρων. Έάν νικήτη, ανέρχεται επί
ςόπου ύψηλου καί ψάλλει τό ίδιόρρυθμον αύτοΟ
φσμα, άναγγέλλων τήν νίκην. Έάν ήττηθή^
Ιύποχωρει . κατησχυμμένος καί κρύπτεται. Πολ-
[λάκις- ή πάλη τών άλεκτόρων παύει μετά τόν
θάνατον του ένός.. Οί "Αγγλοι καί τίνες άλλοι
λαοί τέρπονται θεώμενοι μάχην άλεκτόρων,
και πρός τοϋτο γυμνάζουν άλέκτορας.

Ή πρός τούς νεοσσούς στοργή καί φροντίς
η»ης άλεκτ^ρίδος λαμβάνεται παράδειγμα τής
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Ό άΛέκτωρ και τ\ αλεχζομίς.

μητρικής στοργής. Ή άλεκτορίς άγαπα καθ*
ύπερβολήν τούς νεοσσούς αυτής' έπιστατοϋσα

μερίζει είς αυ-
τούς τήν τροφήν.
Κοιμωμένη συλ-
λέγει αυτούς καί
προφυλάττει ύπο
τήν σκέπην τών
πτερύγων αυτής.

Ή όρνις είναι μικρότερα- του αλέκτορος και
στερείται πλήκτρων.

<0 αλέκτωρ μετά τών άλεκτορίδων κατοι-
κεί εντός οικίσκων ο£ οικίσκοι ούτοι λέγονται
ορνίθων ες. Τούς όρνιθώνας κτίζουν ο? άν-
θρωποι χάριν τών ορνίθων.

Τρέφομεν τόν άλέκτορα διά κόκκων δια-
φόρων γεννημάτων. Άλλα καί μόνα τά ζφα
ταύτα ευρίσκουν τροφήν, σκαλίζοντα το έδαφος
διά τών ποδών.

Ό άλέκτωρ καί ή άλεκτορίς είναι τά ώφε-
λιμώτατα πάντων τών πτηνών εις τον άνθρω-
πον. Τρέφουν αύτόν διά τών ωών καί διά τοΟ
κρέατος αύτών.



133

ι

_ Ό αλέκτωρ χάι ή άΛεχτορΙς

■ .......................-.......................-.......- .........-

Διά τών πτίλων γεμίζουν στρώματα καί
προσκεφάλαια. Άλλά πρέπει νά άποφεύγωμεν
ταΟτα,· διότι δέν είναι ύγιεινά.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς. Άλλο ώφέλιμον κατοικίδιον
πτηνό ν εΣναι ή ινδική λεγομέ\η όρνις. Ή ίν-
δρνις είναι κατά πολλά όμοια μέ τόν

-"αλέκτορα· διά τούτο καί άνή*ει είς τήν αυτήν
τάξιν. Συναναστρέφεται μετ αυτού, είναι επίσης
φιλόνικος. καί φιλοπόλεμος. Εξοργίζεται βλέπουσα
έρυθρόν χρώμα ή άκούουσα συριγμόν.

4II θήλεια του πτηνού τούτου είναι μικρο-
τέρα του άρρενος· αϊκτει 10—1;2 ώα καί
επωάζει έπί 30 ήα,έρας.

. "Ομοια καί ώσαύτως ωφέλιμα πτηνά είναι ή
ν ή σ σ α καί ό χ ή ν.'ί (Περίγραψαν καί ταύτα).

ψϊ · ;·

1. Του χν,νός περιγραφήν δρα εν ετει Α', τεύχει β'.
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93. Τό πετεινάρι.

Σιωπή, πετεινέ· —.
τό πρωί, ιχά τό ναι,

1/ 5 ο

σοΰ χωρίζω 'ς τή μέση
τό περήφανο φέσι*
σου μαδώ τά πτερά
και νά 'δής μια φορά,
πώς 'ξυπνάς τό Λενιό.

Φωνακλάδες πολλοί,
'ςάν εσένα τρελλοί,
αδιάκριτα ζώα,
'ζυπνουν πλάσαατ' αθώα·
Ό Θεός δέν αργεί,
0ά τούς ευρ' ή οργή,
πού 'ξυπνούν τό Λενιό.

Ηλ. Τανταλιδης.

94. Ή αηδών.

Ή αηδών είναι πτηνό ν άποδημητι-
χ όν. (Τίνα πτηνά λέγονται ά π ο δ η μ η τ ι κ ά ;).

Τό σώμα τής άηδόνος σύγκειται έκ τών
αύτών μερών, έκ τών δποίων σύγκειται και
πάντων τών πτηνών. (Τίνων;).

Τό ράμφος αυτής είναι λεπτότατον και οξύ.

Πετεινάρι τρελλό,
φουντοοτό. παρδαλό,
τά πτερά τί τινάζεις,
κι' από τώρα φοονάζεις ;
Τ' είν' αυτό ; Έντροπή !
Ξού, ξού. ξού' σιο>πή,
και 'ξυπνας τό Λενιό.
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ί Τό χρώμα τών πτερών του κορμού αυτής
Ιναι φαιόν, τής κοι-
ας λευκόν, τής δέ
ράς ύπόπυρρον 1.
Ή αηδών κατά τό
ρ τίκτει τέσσαρα
| πέντε ωά* ένω δέ
θήλεια επωάζει, ή άρρην τέρπίΐ αυτήν δι
σμάτων.

Ή άηδών ψάλλει άρμονικώτατα τήν πρωί αν,
.;ερί τήν δύσιν του ήλίου καί τήν νύκτα.

Ένεκα τούτου νομίζεται ώς το πρώτον τών
ϋδικών πτηνών. Η
αηδών' περιφέρεται μο-
ύρης, άγαπα τά δά-
ση καί τό κελάρυσμα

|δν ύδάτων. _

Έ άηδών κτίζει
(ρώλεάν αυτής επί θάμνων δια φύλλων, α-
ύρων καί βρύων.
" Ή τροφή τής άηδόνος είναι μυΐαι, μύρμη-
χες καί μικροί σκώληκες.
1. Εανθοκοκκινον.



Τό

Σημείωσις. Ωδικά πτηνά ε
κόσσυφος, ο κορυδαλλός ό
ή καρδερίνα, ή κοινώς ά κ

σ ε ι ρ ή
καν

σ τ ρ ο υ θ ίο
~ νώς σ π ο
και άλλα

λει πετάμενος
λειται οϋτω,
ρίων νήτων 1.

Ό κορυδαλ'
κυκλοειδώς. Τό κανάριον
διότι κατάγεται έκ τών

95. Το αηδόνι.

Εκεί γλυκά νά κελαόοϋν,

ακούω τά πουλάκια.
Πολύ ώραία κελαδούν,
μέ χάριν παίζουν και πηδοΰν
'ς τά πράσινα κλαδάκια.

Και τ' άηδονάκι αρχίνα

γλυκά τήν μουσικήν τουΓ
καί τ' άηδονάκι αρχίνα.
Σωπάτε, δάση καί βουνά,
ν' ακούσω τήν φωνήν του

1. Τά εξ ανάγκης τεθεντα ταύτα γε
άλλως -τοϊςμαθνϊταίς του έτους τ
εφικτον, γνωστά ό διδάσκων.



Ο κόασνφος.

Τί μελωδία θαυμαστή !

Τί στόμα ζηλευμένο !
Τί μελωδία θαυμαστή !
Πολυ, πολύ μ' ευχαριστεί.
Νά άκουω δέν χορταίνω.

Πουλί, χελάδει λιγυρά,

έν οσω θάλλ' ή φύσις.
Περνά τού κόσμου ή χαρά,
θά φθάση ώρα κρυερά,
καί σύ θά σιωπήσης.

Αλ. Κατακοϊζηνος

ΘΟ. Ο κόόόν^ος.

Ό κόσσυφος είναι πτηνόν. Τό σώμα του κοσ-
σύφου έχει κεφαλήν, τράχηλο ν, κορμό ν, ου-
ρά ν, πτέρυγας, καί δύο πόδας.

Ή κεφαλή του κοσσύφου είναι έπμήκης. Ε?ς
τήν κεφαλήν υπάρχουν δύο οφθαλμοί, δύο ώ τ α,
στόμα, ράμφος. Τό ράμφος του κοσσύφου είναι
μέτριον κατά το μήκος καί κίτρινον.

Ό κόσσυφος έχει μήκος μεν δέκα περίπου έκα-
τοστών τοΟ μέτρου, πάχος δέ πέντε.

Τό σώμα του κοσσύφου είναι σκεπασμένον ύπό
πτίλων μαύρων. -Ή ουρά κείται είς τά όπισθεν,
συγκειμένη έκ πτίλων μακρών.



Τό χρώμα του κοσσύφου είναι έν γένει μέλα
Ό κόσσυφος γέννα κατά τό έαρ ώά τ
και μελανόστικτα· έπωάζει καί εκκολάπτει
τά όποια είναι άπτερα καί γυμνά. Ταύτα τρέ<
, οί κόσσυφοι άρρην καί θήλυς, δι' εντόμων, καί σπό
ρων φυτών, έως ότου αποκτήσουν πτερά καί-
νανται νά πετούν.

Ό κόσσυφος τρέφεται δι' εντόμων καί σπόρων

, — ■ — ·· ·-

438 Ό χοσσνφος.

Οί πόδες λήγουν εις τέσσαρας δακτύλους,
τών όποιων τρείς κείνται έμπροσθεν, ό δέ είς
πισθεν.

εκ
ό
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τών φυτών, έτι δέ-διά τής χλόης. Ένδιαιτάται συ-
νήθως έντός τών μυρσινώνων, διότι άγαπα καθ* ύ-
περβολήν τον καρπόν τής μυρσίνης.

Ο καρπός τής μυρσίνης ώριμάζει κατά τον
χειμώνα* διά τοΟτο ό κόσ-
συφος δεν πάσχει μεν έξ ελ-
λείψεως τροφής τον χειμώ-
να, άλλά καταδιώκεται υπό
τών κυνηγών καί όρνιθοθηρών
κατά τήν ώραν ταύτην.

Ό κόσσυφος τάσσε-ται εις
ιδίαν τάξιν - πτηνών, τά ξηρό-
βατικά. *Αδ·ι τερψιθυμως, όθεν καί ανήκει εις
τά ωδικά πτηνά, ~

Τό" κρέας τοϋ κοσσυφου είναι λίαν τρυφερόν κα^
νόστιμον, μάλιστα κατά τον χειμώνα.

Ο"5. Ό κοχλίας.

Χ 1

Ό κοχλίας έρπει, φέρων επί τών ώαων τήν
σπειροειδή του κογχυλην. Ή κογχύλη- αϋτη είναι
δστρακον, τό οποίον σχηματίζεται βαθμηδόν έκ
τίνος ουσίας, ή §ποία έχ/.ρίνεται εκ του δέρ-
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•ματος, τοϋ περικαλύπτοντος το γυμνόν
κοχλίου.

Οί κοχλίαι έχουν ε?ς τήν κεφαλήν
πλοκάμους· τους πλοκάμους τούτους οί
στέλλουν και συστέλλουν, κατ' άρέσκειαν.

πλοκάμων τούτων οί πλησιέστεροι προς
λήν φέρουν τούς οφθαλμούς τών κογ
άλλοι δύο είναι τά όργανα τής
τής οσφρήσεως.

Οί κοχλίαι τίκτουν ωά.

Υπάρχουν πολλά είδη κοχλιών, δ
του μεγέθους του όστρακου, τοϋ χρώμα
σχήματος.
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"Έν είδος κοχλίου δέν έχει κογχύλην· ούτος λέ-
γεται λ ε ?μ α ξ.

Ο κοχλίας έχει υπό τήν γαστέρα δίσκον
σαρκώδη, δ όποιος" χρησιμεύει είς αύτόν, ώς πούς,

V εντεύθεν ανήκει είς ιδίαν τάξιν ζώων, τά δποΓα λέ-
|| γονται γ α σ τ ερ ό πόδα.

Οί κοχλίαι τρέφονται διά φυτών καί χόρτου· ε-
ξέρχονται δέ είς τήν βοσκήν μετά τήν βροχήν ή
τήν δρόσον τής νυκτός.

Ό κοχλα' ας, ενώ 'έρπει, άφίνει όπισθεν γλοι-
ώδη ούσίαν, ή δποία δεικνύει τήν διάβασιν
αύτου.

Υπάρχουν κοχλίαι τής ξηράς καί κοχλίαι τών
όδάτων. Οί κοχλίαι τών υδάτων είναι μεγαλείτε-
ροι τών κοχλιών τής ξηράς καί έχουν επί τής
κόγχης αύτών πολύ ζωηρά χρώματα.
^ Οί κοχλίαι τρώγονται ύπό τών άνθρώπων. Πολλοί

δμως εκ τούτων είναι δηλητηριώδεις, μάλιστα κα-
τόπιν πολυχρονίου ξηρασίας.

Άντιφάρμακον πρόχειρον κατά τής τοιαύτης δηλη-
τηριάσεως είναι έμετικδν καί καθαρκτικόν. Ό ιατρός
πρέπει νά προσκληθή έγκαίρως.

ί- ί"
ί ";'·'.

Λ
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Τό αλας.

98. Το άλας.

Το άλας είναι δύο ε!?ών. 'Άλας, τό γινόμενον έκ
τού ύδατος τής θαλάσσης, καί άλας τό ορυκτό ν*. (Τί
λέγεται όρ υ κτό ν;).

Τό άλας έχει χρώμα ύπόλευκον. Υπάρχουν τε-
μάχια άλατος, λάμποντα ώς ή ύαλος.. Τά τεμάχια
ταΟτα είναι αρκούντως σκληρά καί έχουν διαφόρους
μορφάς. - -

Τό άλας ττ,ς θαλάστης εύρίσκεται διαλελυμένον είς
τό θαλάσσιο ν ύοωρ. -

Είς πολλές παραλίους χώρας υπάρχουν τεχνηταί
Χεκάναι γης, ε-ίς τάς οποίας διοχετεύουν τό θαλάσσιον
ύδωρ. Ενταύθα τό ύδωρ τούτο καταλείπει τό άλας αυ-
τού, έξατμιζόμενον ύπό τής θερμότητος του ηλίου. Αί
^οίαύται λεκάναι ονομάζονται ά λ ι κ α ί ή ά λ ο~

ττήγια·

"Οταν θέλουν νά κάμουν τό άλας τών άλικών καθα-
ί. Βλέπε κατωτέρω.



Ό σίδηρος. 143

ρώτερον διαλύουν αυτό εντός ύδατος Τό ύδωρ τούτο έ-
ξατμί£ουν πάλιν διά τής θερμότητος. Ουτω δέ παρά-
γουν άλας·πολύ ν.αθαρόν.

Τό ϋδωρ τής θαλάσσης εγκαταλείπει τό άλας αΰτοΟ
καί διά τεχνητής θερμότητος, έξατμιζόμενον εντός λε-
βήτων. Τό ουτω λαμβανόμενον άλας δέν είναι τόσον
καθαρόν.

Αλλ* υπάρχουν καί χώρα ι, εις τάς οποίας τό
άλας εξορύσσεται έκ τής γης* είναι ο-
ρυκτό ν.

Τό όρυκτόν άλας σπανίως είναι τόσον καθαρόν,
οσον τό έκ τής θαλάσσης. Διά τούτο προ τής χρή-
σεως αύτου καθαρίζεται.

Τό άλας είναι χρησιμώτατον καί απολύτως ά-
ναγκαΓον εις τον άνθρωπον. (Είς τί;).

Ό «ίίδηρος-

Ό σίδηρος είναι μέταλλον. Τά μέταλλα είναΐ-
ορυκτά.

Τό χρώμα του σιδήρου είναι φαιόν.
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Ό σίδηρος.

Ό σίδηρος λάμπει τότε μόνον, όταν στιλβωθτ}.

Είναι σώμα ά δ ι α φ α νέ ς ή σ κ ιερό ν.

Ό σίδηρος είναι μέταλλον βαρύ και σκλη-
ρότατον· δια τούτο δυσκόλως θραύεται.* Τήκε-
ται είς μιγάλην θερμότητα. Δια πολλών τή-
ξεων καθαρίζεται έκ τών ξένων ουσιών, ; τάς
όποιας είς τήν φυσικήν αυτου κατάστασιν
έχει. Μετά τήν τήξιν λαμβάνει ό σίδηρος οιασδή-
ποτε μορφάς και αν · θέλωμεν.

Τό μέταλλον τούτο εύρίσκεται πανταχοϋ·
Χρησιμεύει ες τον άνθρωπον * περισσότερον
-παντός άλλου. Ουδεμία 'ΐέχνη υπάρχει, ουδέν
σχεδόν γίνεται σήμερον άνευ σιδηρών εργαλείων
ή του σιδήρου.

Ό σίδηρος σκωριάζει ε!ς τον ύγρόν άέρα.
^Οθεν τά σιδηρά έργαλεΓα άλείφομεν δι' έλαίου,
όπως προφυλάξωμεν άπό της σ*ωριάσεως,

Ό έργαζόμενος τον σίδηρον^ λέγεται σιδη-
ρουργός.

Τό έργαστήριον τοϋ σιδηρουργοϋ λέγεται
<ι(ΐ5ώς ;). V

Γινώσκω πολλά πράγματα κατασκευασμένα έκ
-σιδήρου (τίνα ;).

ν® .·. «ς^^^Ε
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ΜΟΟ. Ό μόλυβδος.

Τό σφυριον, τό μυστρίον, ή σκαπάνη τών οίκο-
όμων είναι κααεσκευασμένα έκ σιδήρου.
Γ. Ό σίδηρος είναι μ έ τ α λ λ ον.
Καί ό μόλυβδος είναι μέταλλον.
- Τό χρώμα του μολύβδου είναι ύποκύανον.
Δ«α του μολύβδου δέν φαίνονται τά όπισθεν
γματα* ό μόλυβδος είναι άδιαφανής ή
κ ιερός. (Τίνα άλλα σώματα είναι σκιερά/
ς λέγεται τό άντίθετον ; Τίνα σώματα
«ίναι δεαφανή ;).

"•Ο μόλυβδος τήκνταί είς μικράν θερμότητα καί

ανει διάφορα σχήματα. -
Χ) μόλυβδος είναι μέταλλον μαλακόν. Κοπτό-
νος διά μαχαιρίου, λάμπει όπως ό άργυρος,
λα επί ολίγον μόνον χρόνον.

Ό μόλυβδος ευρίσκεται πανταχού, ουδέποτε όμως
καθαράν κατάστασιν. Είναι πάντοτε μεμιγμένος
Λετά άλλων ουσιών.

Ό μόλυβδος μάς -χρησιμεύει είς πολλά πρά-
ματα. (Ποϋ εΓδομεν, ότι χρειάζεται καί είς τί;)1.

1. Όρα ετος Α', τευχ. β'.

Σειρά Αναγνωσμάτων »'· **
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Γινώσκω πολλά πράγματα, κα τεσκευασμέν«
έκ τοΟ μετάλλου τούτου.

Ό μόλυβδος σκωριάζει είς τόν υγρόν άέρα,
όπως καί δ σίδηρος. Ή σκωρία τοΟ μολύβδου είναι δη-
λητήριον. _

Οί έργάται, οί δποΓοι άσχολοΰνται είς τήν τήξι
ή τον καθαρισμόν μολύβδου, ύπόκεινται είς δηλητη4
ρίασιν. Δύνανται όμως ν' αποφεύγουν τόν χίνδυνον
τούτον, πίνοντες καθ' έκάττην πρωίαν γάλα.

ΙΟΙ. Το μάρμαρον. ...

■ ■ " : - ' —Ν " ' ·· .Μ. „ · \ ■

Τό μάρμαρον είναι λίθος. Οί λίθοι είναι ψ
ρ υ κ τ ά. ν· " ..

Υπάρχουν μάρμαρα διαφόρων χρωμάτων.

Υπάρχουν μάρμαρα λευκά", μέλανίζοντα, πράσινα^
υπέρυθρα μετά κηλίδων λευκών ή άλλου χρώματος

Τό μάρμαρον είναι σώμα αδιαφανές, σκληρόν, άλλ
ευκόλως θραυόμενον.

Ή σμίλη τοΟ λιθοξόου δίδει είς τό μάρμαρον διάφορί
σχήματα.
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Εύρίσχεται δέ -τό μάρμαρον σχεδόν πανταχού. "Ο-
λόκληρα δρη της Ελλάδος συνίστανται έκ τοΟ όρυ-
χτοΟ τούτου, τό όποΓον χρησιμεύει είς τήν κατα-
σκευήν αγαλμάτων, οικοδομών, στύλων, πλακών τρα-
πεζών και άλλων.

\ Τό λευκόν ελληνικόν μάρμαρον είναι πολυτιαότατον-
οιότι ούδαμου τής γής εύρίσκεται μάρμαρον τότον _
>σκληρόν καί καθαρόν.

Τής νήσου Πάρου καί τής Πεντέλης τά μάρμαρα
είναι περίφημα.

Είς τήν Προποντίδα είναι ή Προικόννητος, κοινώς
Μ α ρ μ α ρ ά ς^ όθεν έξάγονται μάρμαρα.

109. ΣυγκριΛς ζώαυ προς όουκτόν έν γένε».

ϊ>- ·-. 'θμοιότητες. Κα ί το ζωον καί τό ορυκτό ν
. είναι αράγματα ύπάρχοντα, 5πως ύπ' αυτής τής
. φύσεως, ύπ* αύτ^χ) αού Δημιουργού έδημιουργήθη-
. σαν. Καί τά. δύο είναι φυσικά. Καί τά δύο εύ-
ΗΡέπονται έπί τής γής, Καί τά δύο είναι χρήσιμα είς
:;. τον άνΟρωπον.

Διαφαοαί. Τό ζωον έχει αισθήσεις* τό 'ο-
ρυκτόν ούδεμίαν αίζθησιν εχει. Τό ζωον κινείται
- αυτοβούλως* τό όρυκτόν ουδόλως κινείται άφ'
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έαυτου. Το £ώον, διαχωριζόμενον είς μέρη, δέν είναι
πλέον ζφον, καταστρέφεται· τό όρυκτόν είς όσα δήποτε
μέρη διαχωρισθή, είναι όρυκτόν. Τό ζώον κινεΓται και
ζή επί τής γης" τό όρυκτόν έξορύσσεται έκ τής γής.
Τό £ώον γεννάται, τρέφεται, αυξάνει και αποθνήσκει-*
τό όρυκτόν ούτε γεννάται, ουτε τρέφεται, ούτε αυξάνει,
άλλα μόνον εάν προστεθή έξωτερικώς τι, αυξάνει, ή
ύπό εξωτερικής τίνος δυνάμεως συντρίβεται και κατα-
στρέφεται. Τό ζώον .έχει όργανα ζωής κο ί αίσθήσεως,
είναι ό ρ γ α ν ι κ ό ν· τό όρυκτόν ουδέν όργανον έχει,
είναι ά ν ό ρ γ α ν ο ν.

103. Συγκρκίις φι/του «ρος ορυκτόν.

Ό μ ο ι ό τ η τ ε ς. Τό φυτόν και τό όρυκτόν είναι
πράγματα φυσικά. Και τά δύο στεροΟνταΓ τής
αίσθήσεως και της αυτοβούλου κινή-
σεως. Και τά δύο ευρίσκονται -είς τήν γήν. Καί τών !
δύο έχει ανάγκην ό άνθρωπος.

Δ ι α φ ο ρ α ί. Τό φυτόν φύεται έκ τής γής' .ϊ
τό δρυκτον έξορύσσεται έκ τής γής· Τό φυτόν;
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είναι οργανικό ν* το όρυκτόν είναι ά ν όργα-
νο ν. Τό φυτόν φύεται, λαμβάνει έσωθεν τήν
τροφήν αυτου, αυξάνει, αποθνήσκει· τό ό-
ρυκτόν ούτε αυξάνει, έκτος άν έξουθεν προσ-
τεθή νέα ουσία; ούτε αποθνήσκει, άλλα μόνον
- συντρίβεται, άν έξωθεν βία τις αυτό συντρίψη. Τό
φυτόν, άν χωριτθή ες μέρη, δέν είναι πλέον
~ φυτόν τό όρυκτόν είναι όρυκτόν, είς όσα δή-
ποτε -μέρη καί άν χωρίσθή· ή διαφορά είναι
μόνον, ότι τά μέρη είναι κατά τό μέγεθος μι·
·.. κρότερα. :ΠΕίπε όσα ορυκτά γινώσκεις).

Ό κύων είναι ζϊ,υν· καί ό λαγώς είναι ζώον.
Γ'νώ^κω πολλά άλλα -ζψα. Ή γαλή καί ό
μυς, αί μέλισσαι καί δ κοχλίας, ή αηδών καί
δ ψιττακός, ή κάμπη καί δ μεταξοσκώληξ,
τό πρόβατον καί ·ή αΓξ, δ άλέκτωρ καί^ ή δρνις,
ή πέρδιξ καί πλείστα άλλα είναι ζώα. -

Γινώσκω, ότι τά ζώα αισθάνονται καί
κινούνται αυτοβούλως άπό ένός τόπου είς άλλον,
γεννώνται, αύξάνουν, άποθνήσκουν.

Ή άμπελος είναι φυτόν καί ή έλαια είναι
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φυτόν. Γινώσκω καί άλλα πολλά φυτά. Ό σί-
τος καί οί φασίολ.οι, ή. ροδή καί ή μηλέα, ή κέρα-
σος καί ή βυσσινέα, ή άμύγδαλέα- καί ή ροδα-
κινέα, ή συκή καί πλεΓστα άλλα είναι φυτά.

Γινώσκω, οτι τά φυτά ούτε αίσθανονται, ούτε
κινούνται αυτοβούλως, ούτε γεννώνται* μόνον φύον-
ται, αυξάνουν καί άποθνήσκουν. - -

Γινώσκω, ότι τά ζωα/ κ«ί τά φυτά έχουν δργα_
να ζωής· είναι οργανικά.

Ό σίδηρος είναι μέταλλον - καί ό μόλυβδος
εΓναι μέταλλον. Τό μάρμαρον είναι λίθος. Τά
μέταλλα καί οί λίθοι είναι ορυκτά. Οί γαιάν-
θρακες, ό χρυσός καί ό άργυρος, τό θεΓον καί
τό όρυκτόν ά>ας είναι ορυκτά. Πολλά άλλα ο-
ρυκτά ύπάρχουν.

Γινώτκω, ότι τά ορυκτά ούτε γεννώνται, ούτε
φύονται, όύτε αύξάνουν, ούτε άποθνήσκουν, ούτε
αισθάνονται, ούτε κινούνται αυτοβούλως, ούτε όρ.'
γανον ζωής έχουν- είναι άνόργανα.

Τά ζώα, τά φυτά καί τά ορυκτά είναι πράγ-
ματα, άπερ ευρίσκονται, όπως ή φύσις έπλασεν
αύτά- είναι φυσικά.
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«05. Σύγκριΰις τών ζώων ηρός τά φντά
και τά ορυκτά.

Όμοιότητες. Τά ζώα, τ* φυτά καί τά δ-
ιυκτά είναι πράγματα φυσικά. "Απαντα ευρί-
σκονται έπί τής γής. "Άπαντα είναι χρήσιμα και
ωφέλιμα είς τ<ν άνθρωπον. ' Άπαντα δύνανται
γα είναι και έπιβλαβή, αν ό άνθρωπος δέν προσ-

Διαφοραί. Τά ζφα και τά φυτά είναι οργα-
νικά· τά ορυκτά είναι ανόργανα. Τά ζώα και τά
υτά αύζάνοι/ν καί αποθνήσκουν. Τά ορυκτά ουτε
βυζάνουν ουτε αποθνήσκουν. Τά ζφα καώ τά φυτά
Ιχουν ζωήν* τά ορυκτά δέν έχουν ζωήν. Τά
'φχ γεννώνται επί τής γής, τά φυτά φύον-
ται—είς τήν, γήν, τά όρυκτχ εξορύτσονται έκ
«ςης γής. Τά ζφα αισθάνονται καί κινούνται αυ-
τοβούλως· τά φυτά κπί τά ορυκτά ουτε αισθά-
νονται, ούτε κινοϋνται αυτοβούλως Τά ζώα καί
φυτά αυξάνουν, λαμβά,οντα τρ :φήν έτωθεν
-διά τών οργάνων αύτών· τά ορυκτά αυξάνουν
κατά τον δγκο^ μόνον έξωθεν, όταν προστεθή
νέα δλη. Τά ζφχ καί τά φυτά, χωριζόμενα είς
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μέρη, δέν είναι πλέον ζώα καί φυτά, καταστρέ-
φονται· τά ορυκτά, είς βσα δήποτε μέρη καί αν
χωρισθοΟν, είναι πάντοτε ορυκτά· μόνον κατά τον
δγκον σμικρύνονται.

. · * " > ' ■ ·- . - ■

106. Ή Συνοικία, η πόλις, τό χωρίον.

Γινώσκω τήν οίκίαν, τό σχολεΐον, τόν ναόν. ΠάντΛ
ταύτα είναι οικοδομήματα.

-Παρά τήν οίκίαν ήαών κεΐντα' καί άλλαι οικία!"*
έκ πολλών οικιών συγκροτείται ή συνοικία. Είς
έκάστην συνοικίαν ύπ~,χει ναός καί σχολεΐον. Έκ
πολλών συνοικιών συνίσταται ή πόλις* είς έκά-^
στην πόλ<.ν ύπάρχουν πολλαί συνοικίας πολλοί ναοί^
ποΑλά σχολεία.

Πολλάκις ή συνοικία είναι μία καί μόνη- αϊ εις:
α?>τήν οίκίαι δέν είναι -περισσότεραι τα>ν 400. 'Β
συνοικία, όταν έχη οκίας όλιγωτέρας τών
λέγεται κώμη ή χωρίον.

Έντός τής συνοικίας, τήξ πόλεως, τής κώμης^
ύπαρχουν δδοί, πλατεΐαι, κρήναι. Πάντα ταΟτα είναε·
αναγκαιότατα είς τούς ανθρώπους.

Όδοί ύπαρχ^_ί και. άπα. μιας; - εις, άλλη>
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συνοικίαν, πόλιν καί κώμην. Αί όδοί είναι άναγ-
καιόταται είς τ/,ν συγκοινωνίαν τών ανθρώπων. Αί
δδοί είν:.ί διαφόρων ειδών. Τινές βαίνονται μόνον·
ό^' ανθρώπων, ατραποί. "Αλλαι ύπο αμαξών, α-
μαξιτοί. Άλλαι είναι έστρωμέναι ύπο σιδήρων,
σιδηρόδρομοι. (Τίνες αί καλλίτεραι καί προτι-
μότεραι οδοί; Διά τί;).

Πολλάκις εντός τής συνοικίας ύπάρχουν καί κή--
•ποι. Τούτο είναι ώφέλιμον είς τήν ύγείαν τών άν·
βρώπων.

"Οσον περισσότεροι κήποι καί δένδρα ύπάρχουν είς:
τήν συνοικίαν, τοσον υγιέστεροι είναι οΐ άνθρωποι.
Άλλ* ή υγεία τών κατοίκων εξαρτάται καί έκ τής
καθαριότητος τών όδών καί τών οικιών, έτι δε έκ
τών πολλών καί καλών υδάτων.

Πρέπει νά προ,σπαθώμεν νά έχωμεν καθαρά; τας
όδούς καί τάς οικίας, δένδρα καί ύδατα πολλά καί
καθαρά έντός τής συνοικίας Γνα είμεθα ύγιεΓς καί
ιυρωττοι.



Η' Ο ΧΡΟΝΟΣ

ΙΟ 9. Τό Αμερονι/κτιον-

Χθές τήν πρωίαν ήλθον είς τό σχολεΓον. Καί σήμε-
ρον τήν'πρωίαν ήλθον ε?ς ιό σχολεΓον.

Άπό τής πρωίας ττ,ς χθ£ς μέχρι τής πρωίας -τής
σήαερον παρήλθε μία ήμερα και μία νυξ.

Ή ημέρα καί ή νύξ λέγονται ή μ ε ρ ο ν ύ κ τ ι ο ν.
Ή ήμέρα καί ή νύξ λέγεται γενικώς καί μόνον
ήμερα.
Τά

κυριώτερα μέρη τοΟ ήμερονυκτίου είναι ή
-πρωία, ή μεσημβρία, ή έσπέρα, τό
μεσονύκτιο ν.

Τήν πρωίαν ανατέλλει ό ήλιος·, τήν έσπέραν 1
δύει. Τό χρονικόν διάστημα άπό. τής ανατολής
μέχρι τής δύσεως τοΟ ήλίου >έγεται μερικώ-
τερον ήμέρα. Τό δε /ρονικόν διάστημα άπό
τής δύσεως μέχρι τής άνατολής του ήλίου λέ-
γεται ν ύ ξ.
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108. Αί ώ ρ αχ τοϋ η^ε^ονυκτίον.

| Τό ήμερονύκτιον διαιροϋμεν είς εΓκοσι καί τέσσαρα
μέρη. 'Έκαστον είκοστόν τέταρτον μέρος του ήμερονυ-

όυ ονομάζεται ώρα.
; Τάς ώρας τοϋ· ημερονυκτίου άρχίζομεν καί
άριθμοΟμεν άιτό τοΟ μεσονυκτίου. ΆριΘμοϋμεν λέ-
γοντες* μία, δύο, τ ρ ε Γ ς, τέσσαρες,
έ ν τ ε, έ ξ, έ π τ ά, ό κ„τ ώ, εννέα, δ έ κ α,
I ν δ ε κ α, ω δέκα ώραι. Ή δωδεκάτη ώρα
α.εό του μεσονυκτίου είναι ή μεσημορία. Άπό
μεσημβρίας άριθμοΟμεν πάλιν λέγοντες· μία,
ύ ο, τρεις... δώδεκα ώραι.. Ή δωδε-
τη ώρα άπό τής μεσημβρίας είναι τό μ ε-
ο ν ύ κ τ ι ο ν.

Τάς ώρας άπό τοΟ μεσονυκτίου μέχρι μεσημ-
βρίας λέγομεν ώρας προ μεσημβρίας

ψ'· Κ"):· —

Τάς ώρας άπό τής μεσημβρίας μέχ^ι του με-
σονυκτίου "λέγομεν ώρα ς μετά μεσημ
|€αί α ν (μ. μ.).
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ΑΙ 24 ώραι, τοϋ ημερονυχτίου.

Τάς ώρας άριθμουμεν καί άλλως. Άρχίζο-
μεν καί άριθμουμεν ολίγον τι μετά τήν δύσιν
τού ηλίου και λέγομεν* μία, δύο, τ ρ ε Γ ς . . .
δώδεκα ώραι περί τήν πρωίαν. Έπειτα
πάλιν λέγομεν· μία, δύο, τρεις. ...
δώδεκα ώραι ολίγον τι μετά τήν δυσιν
τού ήλίου.

Ή άρίθμησις τών ωρών άπο τοΟ μεσονυκτίου
λέγεται ε ύ ρ ω π α ϊ σ τ ί. Ή άρίθμησις τών ώρα>ν
άπ'Ν τής έσ πέρας λέγεται "τουρκιστί.

Εκάστη ώρα διαιρείται εις „ έξήνοντα μέρη*
Ικα /τον έ;ηκοστΛ/·> μέρος τής ώρας λέγεται
λ ι τ: τ ο ν.

Καί έκαστον λεπτόν διαιρείται είς έτερα' έξή-
κον ;α μέρη. Έκαστον έξηκοστόν μέρος τοΟ λε-
πτού ονομάζεται δεύτερον λεπτόν."

Τάς ώρας καί τά λεπτά μας λέγει τι
ώρολόγιον.

ΒΒΙΒΙ
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ΙΟ». Ή εσπέρα.

-Ή φωναίς έσβυσαν,
έπαυσ' ή δουλειά,
'ς ταίς φωλιαίς 'κινήσαν
τά ιιικοά πουλιά.

ου ~

Μή φοβείσθε* πάλι
αϋριον πρωί
θάρθ' ήμερα άλλη
ήλιος καί ζο^ή.

Αγγ. Βαλχος,

110. Ή έβ^ο|ΐας και οι μΛνες.

λέγεται ή μ ί ρ α καί ή μ ε ρ ο ν ύ-
ήμέραι συγκροτούν τήν έ β δ ο-
ήμέραι τής έβδομάδος όνο-

'σώθη
τό βουνό,
νύξ άπλώθη
τον ουρανό.

είς τήν πόλι
τήν έξοχή,
τήν πλάσιν όλη
άκοΰς %υχή.

έρ α, Τρίτη, Τετάρτη, Π έ μ-
Σάββατ ο ν.

καί ^ δυο ή τρεΓς ήμέ-



Τό ετος χαϊ αϊ 4 ώραι ανζοϋ.

ραι συγκροτοΟν τον μήνα. (Πόσας ήμέρας
ό μ ή ν;).

Οί μήνες είναι δώίεκα καί ονομάζονται*

Ί α ν ο υ ά ρ ι ο ς, Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς, · Μ ά ρ τ ι
π ρ ί λ ι ο ς> Μ ά ϊ ο ς, Ιούνιος, Ί ο υ λ ι ος,
στο ς, Σεπτέβριος, "Οκτώβριος, Νοέ
Δεκέμβρι ος.

Τέσσαρες μήνες έχουν άνά τριάκοντα
μήνες ούτοι είναι* "Απρίλιος, Ιούνιος,
πτέμβριος, Νοέμβριος.

Έτττά μήνες ?χουν άνά τριάκοντα μίαν ήμέρας. Οί
μήνες ούτοι είναι· Ί α ν ο υ ά ρ ι ος, Μάρτιος, Μ
Ιούλιος, Αύγουστος, "Οκτώβριος
β ρ ιο ς.

Είς μήν, δ Φεβρουάριος, έ/ει ήμέρας
ή ε?χοσιν έννέα.

111. Τό ετος και αί 4 ώραι αντον

, & . - ;
Γινώσκω τί λέγεται ήμέρα, έβδομα ς,

Γινώσκω τάς^ήμέρας τής έβδομάδος καί τούς
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Οί δώδεκα μήνες συγκροτούν τό 2 τ ο ς. Οί δώ-
δεκα μήνες αποτελούν ημέρας τριακοσίας έ Ε ή-
χο ν τ α πέντε.

Κατά 'παν τέταρτον έτος προστίθεται είς τόν~
φεβρουάριον μία ήαέρα' τότε ό μήν Φεβρουάριος.
2χει, ώς εΓπομεν, ήαέρας εΓκοσιγ εννέα· τό έτος:
τοΟτο έχει ημέρας τριακοσίας έ ξ ή κ ο ν-
τ α

Το έτος άρχεται τήν πρώτην του Ιανουαρίου, ήτοι-
,τοΟ Αγίου Βασιλείου. (Τί λαμβάνουν οί παίδες τήν-
πρώτην τοΟ έτους ;).

Τό έτος, τό έχον ήαέρας τριακοσίας έξη κοντά
πέντε, λέγεται κοινόν έτος. Τό έτος, τό έχον-
ήμέρας τριακοσίας έ;ήκοντα Ιξ, λέγεται δίσεκτο ν-
2τ οο.

;·.'; Το έτος οιαιρουμιν είς τέσταρα μέρη. "Εκαστον
τέταρτον μέρος τού έτους περιλαμβάνει τρεΓς μήνας:
καί λέγεται ώρα του έτους.

Αί

ώραι τοΟ Ιταυς είναι τέσσαρες· ε α ρ, θέρο ς^
. φθινόπωρο ν, χειμών.

ΆλλαχοΟ θά Γδωμεν πότε άρχεται έκάστη ώρα.
τοΟ έτους καί τί γίνεται καθ' έκάστην τούτων.
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11%. Ή ώρα τον φθινοπώρου.

Προ πολλού έγένετο έναρξις τών μαθημάτων.
Ό χρόνος, καθ' όν άρχονται τά μαθήματα, είναι
τό φθινόπωρο ν. Είδομεν, ότι τό φθινόπωρον
είναι μία τών ώρών τοΟ έτους.

Τό φθινόπωρον άρχεται τήν ένδεκάτην Σεπτεμβρίου
καί λήγει τήν ένάτην Δεκεμβρίου.

Κατά τήν ώραν ταύτην του έτους φθίνουν,
δηλαδή τελειόνουν αί όπώραι· έκ τούτου καί ή
ώρα αύτη τού έτους λέγεται φθινόπωρον. -'*■·.

Κατά τήν άρχήν του φθινοπώρου ό ήλιος άνα-
-τέλλει καί δύει τήν εκτην περίπου ώραν. Κατά
τόν χρόνον τούτον αί ήμέραι καί αί νύκτες
•είναι σχεδόν ίσαι. Διά τούτο λέγεται ότι είναι
ισημερία.

Άπό τής ισημερίας του φθινοπώρου " ή μεν η-
μέρα άρχεται έλαττουμένη, ή δέ νύξ αυξανο-
μένη. 'ΕλαττοΟται - δέ ^καθ' έκάστην ή ημέρα
.καί αυξάνει ή νύξ σχεδόν καί κατά μέσον όρον
δύο λεπτά τής ώρας. Ουτω τήν ένάτην Αε-
-κεμβρίου είναι ή πλέον ελαχίστη ήμέρα, εννέα
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Τό φθινόπωρο γ.
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ώρών, καί ή μεγίστη νύξ δέκα πέντε
ν ώρών.

11 Κατά τό φθινόπωρον ή θερμότης καί τό ψύ-
|^χος είναι μέτρια κατά τάς . χώρας ήμών. Ό
| ήλιος είς τόν ούρανόν βαθμηδόν ταπεινουται.
Τά φύΧλα τών δένδρων μαραίνονται καί πί-
πτουν. Πολλαί π ό α ι μαραινόμεναι άποθνήσκουν.
; Ή φύσις τρόπον τινά έκδύεται τήν στολήν αύ-
| ιής καί έτοιμάζεται νά κοιμηθη.

Κ. .

I

113. Το φθινόπωρον.

Τό θέρος διεδέχθης,

φθινόπωρον καλόν,
καί τούς καρπούς μας ξέρεις
μέ δροσερό ν καιρόν.

Ίδού έκείν' ή ώρα

καθ' ή ν ό γεωργός,
λαμβάνουν θεία δώρα,
προσεύχετ' εύλαβώς.

Φθινόπωρον ώραίον,

σύ δίδεις σταφυλάς,
κρασί γλυκύ καί νέον,
όπώρας καί τροφάς.

2ειρχ Αναγνωσμάτων

β'. 11
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Απίδια μεγάλα,

πεπόνια καλά-
καί κάστανα και άλλα
οπωρικά πολλά.

Πάτερ ούράνιε μου,

πρηνής σέ προσκυνώ.
Σέ εύλογώ, Θεέ μου,
καί σοι ευγνωμονώ !

Τάς θείας έντολάς σου

πιστώς θά έκτελώ,
διότι τά καλά σου

μοί στέλλεις κ' ευτυχώ.

114. Οί αγροί κατά. τό ^θινόπωρον.

Ήδη οί αγροί είναι έντελώς γυμνοί. Οδτε
σίτος πλέον ούτε άλλα γεννήματα ουτε χόρτος;
έντός αύτών ύπάρχουν. Τινές ήροτριάσθησαν και
έσπάρησαν έκ νέου, καί έχουν τό χρώμα με-
λανίζον· άλλοι, χέρσοι μένοντες, Οπό λεπτής
καί βραχείας μόνον χλόης καλύπτονται καί μόλις
πρασινίζουν.

Τά φύλλα τών πλείστων φυτών τών άγρατ
είναι κίτρινα. Ή καθόλου δψις αυτών είναι
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ώχρα. Άλλα ή ώχρότης είναι τό χρώμα τοΟ
θανάτου. Τί αρά γε συμβαίνει ; Μή άπέθανον
||§£ά δυστυχή φυτά; Δέν θά μας δίδουν πλέον

Καρπούς γλυκεΓς καί δροσιστικούς
ψ:· 'Οχ^ όχι. Δέν άπέθανον. Τά παλαιά μόνον
φύλλα των . θά ρίψουν διά νά ενδυθούν πάλιν

5Ρ· Γ ι

Ρΐ'-νέα. Εκβάλλουν τώρα τά παλαιά ένδύματά των·
θά κοιμηθούν δι* όλου του χειμώνος· θά έ-
γερθοΟν πάλιν το έαρ* θά ένδυθούν τότε νέαν
στολήν· θά παραγάγουν πάλιν άνθη καί καρπούς
γλυκεΓς καί εύχύμους.

Μή λυπεΓσ^ε λοιπόν, καλοί μου άγροί, διότι
εχάσατε πρός τό παρόν τήν λαμπράν σας στο-
|!|§ίλήν. Πάλιν θά άναλάβητε αυτήν λαμπροτέραν.
^ Τώρα κοιμήθητε, άναπαύθητε.

5 «

115. Ή χιών και τί ώρα τον χειμώνος.

Πίπτει χιών. Ή στέγη τών οικιών έλευκάν-
|·--θη. Αί δδοί ήρχισαν νά καλύπτωνται ύπό τής
χιόνος. Και ό κήπος καί οί άγροί έκαλύφθησαν
§ ύπό τής χιόνος.

Άλλά ποΟ εύρίσκεται ή χιών ; Πώς γίνεται γ



Ίδού πού εύρίσκεται καί πώς γίνεται- ή χιών.

Γινώσκομεν πώς γίνεται ή βροχή 1. Ήδη
τούτο μόνον άλλάσσει* αντί τής βροχής πίπτει
χιών. "Ενεκα τού ύπεροολικού ' ψύχους οί ψυ-
χραινόμενοι άτμοί, πριν μετασχηματισθούν είς
σταγόνας ύδατος, πήγνύνται καί γίνονται ν ι-
φάδες χιόνος. Αί νιράδες έχουν διάφορα σχή-
ματα κανονικώτατα καί θαυμάσια.

Ή ' χιών είναι εύεργετικωτάτη καί ώφελιμωτά-
τη είς τά φυτά καί είς τούς άνθρώπους.

Πίπτουσα έπί .τής γής καλύπτει τά φυτά
καί τούς σπόρους· ούτω προφυλάττει α&τα
άπό τού ψύχους τής άτμοσφαίρας, τό όποΓον^
εάν έλειπεν ή χιών, θά κατέστρεφεν αυτά. - ~ _

Τηκομένη κατά μικρόν, μεταβάλλεται είς
ύδωρ· τό ύδωρ τούτο όχι μόνον ποτίζει τα
φυτά, άλλά καί συναθροίζεται έντός τών κοι
λοτήτων καί δεξαμενών τής γής; έκ τοϋ ϋδα
τος τούτου σχηματίζονται καί συντηρούνται αί
πηγ αί, όί ρύακες καί οί ποταμοί, ώς εΕδ<>
μεν άλλαχοθ2.

1. Όρα άνάγν. 74, ενσελ. „102.

2. "Ορα άνάγν. 75, εν σελ. 104.

464 * Η χιών χαϊ ή ώρα τοϋ χειμωνος.
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I

-ν;·.

καθ* ήμέραν.

Κ ν''-

I Ή χιών πίπτει κατά τήν ώραν του χ ε ι-
μ α) ν ο ς.

Ό χειμών άρχεται άπό τής ένατης Δε-
; 4*εμβρίου καί λήγει τήν ένάτην Μαρτίου. Διαρ-
1ρε? τρεις μήνας (τίνας;). Είς τάς χώρας ήμών
,|κατά τήν ώραν ταύτην τό ψύχος είναι υπερβο*
ρ^λικόν· ό άνεμος πνέει ψυχρός· ό βορράς είναι
κρυερός· ·ή θερμότης τοϋ ήλίου είναι άσΟενε-
στάτη, διότι αί άκτΓνες αύτοϋ πίπτουν πλαγίως·
|· Κατά τήν αρχήν τοϋ χειμώνας· δ ήλιος εί-
- - ναι' ταπεινωμένος είς τον ορίζοντα, άλλ' αρχίζει
βαθμηδόν νά άνυψόνηται.

Ή ημέρα άρχίζει νά αύξάνγ], ή νύξ νά έ-
λαττόνηται. . Ή αϋξησίς και ή έλάττωσίς αυ-
τή είναι κατά μέσον δρον δύο λεπτά τής ώρας



166 *0 χεψών/Ηγτ) χαζά τήν ώρα*- τον χειμωνος.

11 β. Ό χειλών.

Έφυσπσε πάλιν βορράς μέ θυμόν
καί γέρων μας ήλθε ψυχρός ό χειμών.
Τάηδόνι τήν φυσιν, ώς πριν, δεν υμνεί,
άστόλιστος μένει ή γή καί γυμνή.

Κελάδημ' αφίνει ό κόραξ τραχύ,
Ό βράχος μέ πένθος χ ρ ά, χ ρ ά αντηχεί.
Τά άνθη, τά φύλλα πεσμένα 'ς τήν γή
ο^χρά τά σκεπάζει φθορά καί σιγή.

Παντοϋ έρημία, παντού σιωπή,
ή φύσις κοιμάται ωχρά, σκυθρωπή.
Πώς 'μοιάζει, Θεέ μου, ό μαύρος χειμών
τήν υστερην ώραν, τό τέλος ήμών !

Αχ. Πδραςχος.

ΙΙΪ. Ή γή κατά την ώραν τον χειμώνος.

Κατά τήν ώραν του χειμώνος ή γη καί τά
φυτά ή είναι εντελώς σκεπασμένα Οπό τής χιό-
νος, ή ουδέν θέλγητρον έχουν.
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Μόνον τά άείθαλή φυτά άκόμη πρασινίζουν,
§αν καί ταύτα δεν είναι σκεπασμένα υπό της
χιόνος. ·

Είς τούς κήπους καί τούς άγρούς μόνον τά
ί Ιφυτά, τά σπαρέντα κατά τό φθινόπωρον, φαί-
,.νονται μόλις πρασινίζοντα, έάν καί ταύτα δέν
|εϊναι σκεπασμένα ύπο τής χιόνος- Ώς νεκρική

I > ^ I

^Αευκή σινοόνη άπασαν τήν έπιφάνιιαν τής γής
ί πέρικαλύπτει ή χιών. Ή γή κοιμάται, άναπαύε»
τάι, εγκυμονεί.

Αί ακτίνες του ήλίου, σπανίως έπί τής γής
Ι πίπτουσαι, έλαχίστην θερμάντικήν δύναμιν έχουν.
Τά ζφα άπαντα έκρύφθησαν είς τούς φω-
"λεούς αύτών, άπό τό ψύχος τού χειμώνος καί τό
χρύο τοΟ βορρά φεύγοντα.

Τά ^ πτηνά εσίγησαν εντελώς. Ούδέν $σμα
αυτών ακούεται.

Μόνον ή ζηρά καί · μονότονος φωνή του κο-
ρακος ήχε?.

['. „Μόνος δ κρότος τού κυνηγετικού πυροβόλου
τήν γενικήν σιγήν καί κατήφειαν ταράττει. Τά
δυστυχή πτηνά καί τά- άλλα ζώα καταφεύ-
γουν ύπο τά φύλλα τών άειθαλών φυτών είς

:-·.- · : ·

ΪΓ- ~ _
;·.· · ■ -

Μ.
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αύτά καί είς τάς όπάς τής γής μικράν άνάπαΐΛ-
σιν καί προφύλαξιν άπό του κρύου- ζητ.ουν άλλ'
ούτε έκεΐ ήσυχα άφίνονται.

Ό κυνηγετικός κύων κάί το πυροβόλον του κυ-
νηγού, κατ* αυτών έκκενούμενον, άναγκάζει
νά εξέλθουν καί διά τής φυγής τήν
ρίαν των νά ζητήσουν. Άλλά φεϋ ! Καί
γοντα καί πετάμενα πίπτουν · ύπό τών
ριδίων τού πυροβόλου προσβαλλόμενα. Ευτυχγχ
τουλάχιστον, εάν, πίπτοντα άνευ πνοής,
άλλην άγωνίαν ύπομένουν καί δοκιμάζουν.

118. 'Ο γεωργός κατά τΗν ώρα ν τον χει^ιώνος

Κατά τήν κρυεράν καί σιγηλήν ώραν
μώνος καί αυτός ό γεωργός σπανίως έξέρχεται
καλύβης του. Προτίμα καί ούτος τήν έστίαν
πΟρ, έγκαταλιπών πάσαν ένασχόλησιν
γασίαν.

Είναι άλλως άδύνατον είς αυτόν νά
σίαν τινά. Πανταχού χιών, πανταχού
χος δριμύ.

Έντός τής καλύβης του μόνον
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γεωργού κατα την ωραν του χειμωνος.
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διευθετεί, καθαρίζει, λιπαίνει τά γεωργικά του έργα-
λεΐα, ί'να μή σκο^ριάσωσιν. Επισκευάζει και έπα-·
νορθόνει άλλα, ι να έχη αυτά 'έτοιμα κατά τάς πρώ-
τας ευδίας ήμέρας.

Έκ διαλειμμάτων μόνον, όσάκις δύναται,,
εξέρχεται καί προμηθεύεται ξύλα τινά πρός
θέρμανσιν καί προετοιμασίαν αής τροφής του-.
"Αλλοτε εξάγει τά ζώα, τά χρησιμεύοντα είς
τήν - γεωργίαν, μόνον ι'να ποτίσν) αύτά.

Ιδού αί συνήθεις έργασίαι καί ένέργειαι του·

Τό πϋρ καί αί χαύοψοο νίαι. 169

1 ΙΟ. Το τενρ καί αί καύσιμοι νλατ.

"Ηδη είναι χειμών. Χιών καλύπτει τήν έπι-
*γ . φάνειαν τής γής. Τό ψύχος είναι δριμύ. Οί άν-
θρωποι έκλείσθησαν έντός τών οικιών. "Ολοι
ζητούν τό πΟρ. Πυρ ζητοΟμεν κατά τόν χειμώνα,
καί πολλάκις τό προτιμώμεν καί τοΟ άρτου.
· Τό πΟρ είναι εκ τών καλλίστων δώρων τοΟ-
παναγάθου ΘεοΟ. Έπι του πυρός βράζομεν πολ-
λάς . τροφάς· ψήνομεν άλλας. Διά του πυρός
!§! αήκομεν τά μέταλλα καί μετασχηματίζομεν
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αυτά κατά τάς χρείας ημών. Δια τοϋ πυρός
παράγομεν τεχνητόν φώς, διά του όποίου φω-
τιζόμεθα τήν νύκτα. Διά του πυρός θερμαινό-
μεθα τον χειμώνα.

Άλλά τό πυρ είναι καταστρεπτικόν, άν μή
προσέχωμεν καί φυλάττωμεν αύτό. (Τί είναι
πυρκαϊά ; δποίαι αί καταστροφαί αυτής;).

Πυρ έχομεν κατά τον χειμώνα ή έπί τής έ·
στίας ή εις τάς θερμάστρας, ή είς τά πύραυνα.
Διατηρουμεν τό πυρ ή δι* ανθράκων ή διά ξύλων.

Εις τήν συντήρησιν του πυρός είναι αναγ-
καίος ό άήρ· άνευ άέρος τό πυρ δέν διατηρεΓ-
ται· σβέννυται.

Οί άνθρακες ή κατασκευάζονται ύπό τοϋ
άνθρακέως έκ ξύλων, ή εξορύσσονται έκ τής
γής, ώς τά μέταλλα.

Οί έκ ξύλου κατασκευαζόμενοι άνθρακες λέ-
γονται ξυλάνθρακες. Οί ορυκτοί άνθρακες
λέγονται γαιάν θράκες.

Τό μέρος τής γής/ ένθα έξορύσσονται οί γαι-
άνθρακες, λέγεται άνθρακωρυχεΓον.

Οί γαιάνθρακες ήσαν ξύλα· τά ξυλα ταϋτα
έχώσθησαν εντός τής γής, άπηνθρακώθησαν και



Είσοδος εις τό εαρ.

,άτεελιθώθησαν· ούτω δέ έγένοντο οί γαιάν-
ς. Τό πλείστον μέρος τών γαιανθράκων
χρησιμεύει είς τάς άτμομηχανάς.

Έκ τών ξυλανθράκων, μάλιστα όταν δέν
. είναι καλώς άναμμένοι, έξέρχεται ά έ ρ ι όν τι,
[*ςό άνθρ ακικόν οξύ, κυανούν τό χρώμα: τό
άνθρακικόν οξύ είναι επιβλαβές είς τήν ύγείαν
|ϊχάί θανατηφόρων. Πολλοί. άνθρωποι άπέθανον
|όπδ του άερίου τούτου. Συμβαίνει μάλιστα
τούτο, όταν τό δωμάτιον είναι καλώς κλει-
-σμένον χρεωστούμεν λοιπόν νά προσέχωμεν
ρ,ιτόλύ τούς άνθρακας, μάλιστα όταν δέν είναι
καλώς άναμμένοι.

Οταν πάθη τις ύπό άνθρακικοΰ οξέος, πρέ-
πει νά έκταθή ε?ς καθαρον άέρα, νά προκα-
' λέσγι Ιμετον άφθονον καί νά προσκαλέση ευθύς
ΐ" ίατρόν. Σύμπτωμα πρώτιστον τοιαύτης παθήσεως
|ί είναι ή κεφαλαλγία καί " ή άποτροπίασις πρός τούς
αναμμένους άνθρακας.

1<&0. Είσοδος εις το εαρ.

Ό πάγος έξέλιπεν. Ή χιών κατά τάς πε-
Ε διάδας διελύθη· μόνον τάς κορυ,ράς τών ορέων
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γέρων χειμών

τών ωδικών
τά άνθοστο-
πάντα τάυτα

καλύπτει άκόμη. Τά πτηνά ήρχισαν πάλιν το
τερψίθυμον αυτών φσμα. Οί κήποι, αί πεοιά-
δες, οί αγροί καί πάντα τά φυτά ήρχισαν νά.
ενδύωνται πάλιν τήν πρασίνην αύτών στολήν. , Καί
αυτός ό ήλιος είναι τώρα θερμότερος.

Ταύτα όλα δεικνύουν, ότι δ
απήλθε ν.

Είσήλθομεν είς τό τερπνόν έαρ.

Μικρόν άκόμη καί τό άσμα
πτηνών, ή πρασινίζουσα πεδιάς,
λίστα φυτά, τά χαίροντα ζφα,
θά άποτελούν τό έναρμόνιον άσμα^ τής άναγεννή-
σεως τής φύσεως.

Είσήλθομεν είς τό ποθητόν έαρ.

Τό έαρ είναι ό χρόνος, κατά τον όποιον νέα
φυτά, νέα ζώα άναφαίνονται καί' τήν ϋπαρξιν
λαμβάνουν. 'Εκ τών φυτών νέοι βλαστοί, νέοι
καρποί προκύπτουν καί παρουσιάζονται.

Είσήλθομεν είς τό γλυκύ έαρ.

Νέα ι ελπίδες άναπτερόνουν καί . ενθαρρύνουν
τον ποιμένα, τον γεωργόν, τον κηπουρόν, όλους
τούς ανθρώπους.

• ·· ·■ .· ■ -
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191. Οί καλλιεργοί/ντες τήν γήν κατά τήν
V άοχήν τον έαρος.

"Ηδη οί καλλιεργοΟντες τήν γήν ήρχισαν πάλιν τό
έργον αύτών.

Ενταύθα ό γεωργός άροτρια καί προετοιμάζει τόν
άγρόν είς νέαν σποράν καί φυτείαν.

ΈκεΓ ό κηπουρός κλαδεύει τά οπωροφόρα δένδρα του
κήπου· σκάπτει· χωρίζει είς ά ν δ η ρ α· λιπαίνει
καί προετοιμάζει τόν κήπον είς διαφόρους φυτείας καί
σποράς. Περαιτέρω ό άμπελουργός καί ό τήν έλαίαν
καλλιεργών κλαδεύουν καί σκάπτουν τήν άμπελον καί
τήν έλαίαν. Ίδέ· άκόμη περαιτέρω 6 άμπελών καί ό
έλαιών είναι π7νήοεις εργατών. Οί έργάται ούτοι, είς
γραμμήν τεταγμένοι, οί μεν κλαδεύουν, οί δέ σκάπτουν
τόν ελαιώνα καί τόν άμπελών α, άλλοι δέ νέαν άμπελον
φυτεύουν.

Ενταύθα ό γεωργός· σπείρει μεν διάφορα σπέρματα^
δρυζαν, έρεβίνθους, κέγ^ρον, σήσαμον, άραβόσιτον
καί άλλα* φυτεύει δέ καί συγχρόνως ποτίζει τήν νι-
κστιανήν. Εκεί δ κηπουρός σπείρει μέν φασιόλους,
πι σα, σικυούς, πέπονας, ύδροπέπονας καί άλλα· σκα-
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λίζει τούς κυάμους καί τά σκόροδα· φυτεύει δέ τά κρόμ-
μυα καί άλλα λάχανα.

Περαιτέρω διάφοροι . δενδροκόμοι νέα δένδρα
φυτεύουν.

Άλλ' ίδέ· άκόμη περαιτέρω- δ ανθοκόμος 1 τά
ώραία καί εύώδη αυτου άνθη περιποιείται* κλα-
δεύει· καθαίρει· σκαλίζει· φυτεύει· λιπαίνει· Νο-
τίζει. .

Έν γένρι ολοι οί καλλιεργοΟντες τήν γήν, ώς
πρόβατα διεσπαρμένοι, τό έργον των έκτελοΟν.

Πόσον καλόν καί ώφέλιμον πράγμα είναι ή εργασία!
Ή εργασία είναι ζωή* ή έργασία φέρει τήν εύτυχίαν.
"Ανευ εργασίας ουδέν δυνάμεθα νά έχωμεν.

Ή ώρα τον έαρος.

Από πολλού είσήλθομεν είς τό τερπνόν καί
γλυκύ έαρ. Γινώσκομεν, ότι τό έαρ είναι μία
τών τεσσάρων ώρών τοΟ έτους. ΕΓδομεν/

1. "Ο(οα ανάγνωσμα 72, σελ. 100.



Ή ώρα τοϋ έαρος,

κατά τήν ώραν τοΟ έαρος ή φύσις άπασα έγεί-
ρεται από του ϋπνου, εις τον όποιον κατά τόν·
χειμώνα εύρίσκετο. Είδομεν, ότι ή φύσις άναγεννα-
ται. Ε?δομεν, ότι νέα φυτά, νέα ζφα είς τήν ζωήν·
έρχονται καί τήν ϋπαρξιν λαμβάνουν.

Ή θερμόιης του άέρος είναι μετρία καί συγκεκρα-
μένη. Ό άήρ είναι πλήρης εύωδίας τών διαφόρων καί
ποικίλων κα'ι ά τό γρώμα άνθέων.
- Ή θερμότης του ήλίου όσημέραι αυξάνει μέν, άλλ'
είναι -άκόμη μετρία.

Ό ήλιος ίκανώς ύψώθη είς τον όρίζοντα. Κατά τήν
άρχήν του έαρος ό ήλιος άνατέλλει καί δύει περί
τήν έκτην ώραν, όπως τήν άρχήν του φθινοπώρου.
Αί ήμέραι καί τώρα είναι Γσαι προς τάς νύκτας*
είναι πάλιν ισημερία. Ή ισημερία του έαρος,
λέγεται έ α ρ ι ν ή ίσηαερία.

Τό έαρ άρχεται τήν 9 Μαρτίου καί λήγει τήν
9 Ιουνίου. Τό έαρ διαρκεί" τρεΓς μήνας.

Ή ήμέρα πάντοτε αυξάνει, ή δέ νύξ έλαττουται.

Ή αυξησις καί ελάττωσις αυτη είναι κατά μέσον·
δρον δυο λεπτά τής ώρας καθ* έκάστην ή—
μέραν.
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193. Αι γεωργικοί έργασίαί κατά. τό εαρ.

— Ό Πέτρος είναι υιός γεωργού. Ό Δημή-
τριος έχει πατέρα κηπουρόν. Ό πατήρ ' τοΟ
Κωνσταντίνου είναι αμπελουργός και „ καλλιεργεί
τάς ελαίας.

Κατά τινα έσπέραν ό Πέτρος έρωτα τόν
πατέρα αυτού*

— Που θά ύπάγης αυριον πάτερ ; Τίνα εργα-
σίαν έχεις ; > - ·

— Θά υπάγω νά. άροτριάσω τόν άγρόν, τέ-
κνον μου, άπαντα δ πατήρ του Πέτρου,

— Μεθαύριον δέ ποϋ θά ύπάγης, πάτερ *, πάλιν
έρωτα ό Πέτρος.

— Μεθιύριον θά υπάγω νά βοτανίσω τόν σίτον,
καί νά σπείρω διάφορα δ ψ ι μ α δημητριακά, υίέ
μου· άποκρίνεται πάλιν ό πατήρ του Πέτρου.

Καί ό Δημήτριος έρωτοί κατ' άλλην έσπέραν $όν
πατέρα αύτου·

— Τίνας εργασίας έχεις αυριον είς τόν κήπον,"
πάτερ ;

— Πολλάς, τέκνον μου, πολλάς. Πρώτον θά
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εκριζώσω τά φυτά, τά όποΓα. παρήκμασαν
πλέον, δηλαδή τά λάχανα τού χειμώνος, τά
πράσα καί τά σέλινα. θά σκάψω τό μέρος τού-
το του. κήπου καί θά λιπάνω, ίνα σπείρω-
μεν σίκυούς, πέπονας καί ύδροπέπονας, τους οποίους
τόσον πολύ άγαπας. Έπειτα θά σκαλίσω καί θά
βοτανίσω τούς κυάμους καί άλλα φυτά· θά σπεί-
ρω καί θά φυτεύσω άλλα πολλά σπαρτά, φυτά
καί λάχανα.

Καί 6 Κωνσταντίνος ήρώτα πρωίαν τινά τον
πατέρα αυτού. ·

— Τί εχεις νά -πράξης σήμερον είς τήν άμπελον,
πάτερ ;

— Πολλά, τέκνον μου, πολλά έχω νά πράξω*
θά σκαλίσω μέρος τής άμπέλου* θά φυλλολογή-
σω άλλο* θά δέσω άλλο* θά θειώσω, θά βο-
τανίσω. Έπειτα θά ποτίσω καί θά εμβολιάσω έ-
λαίας τινάς, θά έγκεντρίσω δέ καί τινα κλήμα-
τα καί άχράδας τινάς. Έχεις καιρόν νά έλθης νά
μέ βοηθήσης, τέκνον μου ;

τ- — *Α ΓΠολύ έπεθύμουν, πάτερ μου· άλλά μοΰ
είναι άδύνατον. Έχομεν βίαν νά τελειώσωμεν
τα μαθήματα, καί ό διδάσκαλος πα-

Σειρα Αναγνωσμάτων

Β'. 12



'Εαριντ] έαπέρα.

ρήγγειλε νά μή λείπη κάνείς· έχω δέ καί μελέτας |
πολλάς, πολλάς. ?Α ! Πόσον έπεθύμησα τούς άγρούς I
Χα?ρε, πάτερ μου. Υπάγω είς τό σχολεΓον.

— Υγίαινε, τέκνον μου. Ό θεός μαζί σου.

(Τίνες αί κατά τό έαρ γεωργικαί έργασίαι ; Τί πράτ-
τει ό γεωργός ; Τί δ κηπουρός ; Τί δ αμπελουργός ;)»

194. Εαρινή εΟπέρα.

νΩ ! χαίρε, ώραία εσπέρα,
έλθέ είς ζέφυρου πτερά.

Τον καίοντα όροσίζ' αίθέρα,
του Πλάστου πνοή δροσερά.

'Σ ήμάς είν' ή δρόσος σου λήθη*
μ' αυτήν λησηονοΰαεν ήιΐείς

^ Ο 1/ ο °

δεινών ψυχικών μας τά πλήθη,
καί καύοΊν ήμέρας θερμής.

"Ω ! χαίρε, εσπέρα ! Μοιράζεις
τερπνάς αναπαύσεις 'ςτήν γήν

κ' ήσΰχως τον νουν ετοιμάζεις
είς ύπνου άγια ν σιγήν.

Δ. Βικέλας.

. - ·
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Σύγκρκίις έαρος και φθινωπόρου.

■Ηρ- . '«-'·'

I "Ομοιότητες. Τό έαρ καί; τό φθινόπω-
1; ρον . είναι ώραι του έτους. Καί κατά τάς δύο
ταύτας , ώρας τοΰ έτους ή θερμότης τού αέρος
|ρίναί σύγκεκραμένη. Καί κατά τάς δύο ή θερ-
, μότης του ήλίου είναι μετρία. Καί κατά τάς δύο

I γίνεται ισημερία. Καί αί δύο διαρκούν άνά τρεις
ί μήνας.

Διαφοραί. Κατά τό φθινόπωρον αί οπώ-
ραι φθίνουν* κατά τό έαρ αρχίζουν νά γί-
| νωνται. Κατά τό φθινόπωρον οί καλλιεργουντες
; τήν γήν συλλέγουν τούς καρπούς αυτής* κα-
τά τό έαρ σπείρουν καί φυτεύουν. Κατά τό
φθινόπωρον ή φύσις έκδύεται καί είς ύπνον ί-
τοιμάζεται*. κατά τό έαρ ενδύεται καί νέαν
ζωήν άναλαμβάνει. Κατά τό φθινόπο^ρον τά
δένδρα καί έν γένει τά φυλλορροοΟντα φυτά ά-
|| ποφυλλίζονται· κατά τό έαρ τήν ώραίαν αυτών
στολήν πάλιν άνακτώνται. Τό φθινόπωρον ε?-
1 να* ή μετάβασις άπό τής ζωής καί ενεργείας είς

... ν

τόν θάνατον καί τήν άνάπαυσιν* τό έαρ εί-
ναι ή. μετάβασις άπό του θανάτου καί τής

Κ; ' -

II

ίΐ
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Ή άνοιζις.

αναπαύσεως είς τήν ζωήν καί τήν ένέργειαν.
Κατά τό φθινόπωρον ή φύσις πενθεΓ, χάνουσα

τήν λαμπρότητα αύτής* κατά τό έαρ χαίρει,

ι

άνακτωμένη αυτήν. Κατά τό φθινόπωρον ή

ήμέρα βαίνει έλαττουμένη, ή δέ νύξ αύξάνουσα*

κατά τό έαρ ή ή^ερα βαίνει αυξάνουσα, ή δέ

νύξ έλαττουμένη. Κατά τό φθινόπωρον δ ήλιος

δσημέραι ταπεινοΰται είς τον Ορίζοντα* κατά τό
£αρ άνυψοΟται.

Ι«β. Ή ανοιζις.

Νά, ή άνοιξις άρχίζει
καί τό δένδρο ν πρασινίζει
τί χαρά, τί χαρά,
ολα είναι άνθηοά.

υ

Ούρανός καί γή γελούνε,
τά πουλάκια κελαόούνε.
Τίχαρά, τί χαρά,
όλα είναι ανθηρά.

Τά παιδιά μέ τραγούδια
κόπτουν κόκκινα λουλούδια.
Τί χαρά, τί χαρά,
όλα είναι άνθηοά.
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Μαύρας πτέρυγας άπλόνει
καί πετα τό χελιδόνι.
Τί χαρά, τί χαρά,
όλα είναι ανθηρά.

"Ολ' ή γ ή εύωδιάζει
.καί ή χλόη τήν σκεπάζει.
Τί χαρά, τί χαρά,
όλα είναι ανθηρά.

Αηδών μέ χάριν βάλλει
τής ανοίξεως τά κάλλη.
Τί χαρά, τί χαρά,
ό?ν,α είναι άνθηρά.

Καί ήμείς χειροκροτούμε ν
καί τόν Πλάστην άνυηνούιιεν.

υ υ

Τί χαρά, τί χαρά,^
όλα είναι ανθηρά.

Αα. Κατακουζηνος,

<. Ή ώρα τον θέροι/ς.

Παρήλθε τό τερπνόν έ<χρ. Είσήλθομεν είς τό
θέρος.

Γινώσκομεν, ότι τό θέρος είναι μία τών τεσ-
σάρων ώρών του έτους.
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ι

Ή ώρα τοϋ θέρους.

Δεν ύπάρχει πλέον ή εύωδία τών ανθέων.
Δέν ακούεται τό κελάδημα τών πτηνών, καθώς κα-
τά τό έαρ.

Ήδη. οί νεοσσοί τών πτηνών _ έγένοντο καί αυ-
τοί πτηνά. Οί άμνοί έγένοντο πρόβατα.

Ήδη ή θερμότης τού ήλίου είναι ύπερβολική.
Ό χόρτος τού άγροΰ ήρχισε νά ξηραίνηται. Οί
καρποί, ίκανώς αύξήσαντες, ήρχισαν νά ώριμα-
ζουν. Ό σΓτος ήρχεσε νά κιτρινίζγ).

Ό ήλιος ύψώθη είς τόν ούρανόν μέχρι του
ύψιστου σημείου. Περισσότερον δέν θά ύψωθή.

Εφεξής άρχεται ταπεινούμενος.

Έδη είναι ή μεγίστη ήμέρα, σχεδόν 15 ώρών,
καί ή ελαχίστη νύξ, σχεδόν 9 ώρών.

Τό θέρος άρχεται τήν 9 ίουνίου καί λήγει τήν
11 Σεπτεμβρίου. Διαρκεί" τρεις μήνας, Ίούνιον
Ίούλιον, Αύγουστον.

Από της αρχής τού θέρους ή ήμέρα άρχεται
έλαττουμένη, ή δέ νύξ αυξάνουσα. Ή αυξη-
σις καί ή έλάττωσις αύτη είναι κατά μ'έσον
όρον δύο λεπτά τής ώρας καθ' έκάστην ήμέραν.

9
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ΣύγκριΛς τον θέρονς «ρος τον χειμώνα

Όμοιότητες. Το θέρος και 6 χειμών είναι
ώρα ι του έτους. Καί κατά τάς δύο ταύτας, ώρας
-είναι ύπερβολικά. τά δύο άντίθέτα, ή θερμότης καί.
*τό ψύχος. Καί κατά τάς δύο ώρας γίνονται έξετά-
-σε,ις τών σχολείων.

Δ ι α φ ο ρ α ί. Κατά το θέρος είναι ή θερμότης
Υπερβολική· κατά τον χειμώνα είναι τό ψΟχος
-ύπερβολικόν. Κατά τήν άρ^ήν τού θέρους ό ή-
λιος είς τον ούρανόν εύρίσκεται είς τό ύψιστον
σημεΓον, άρχεται δε ταπεινούμενος· κατά τήν
• ®ΡΧ.ήν χειμώνος εύρίσκεται είς ταπεινότατον

σημείον, άρχεται δε ανυψούμενος.

Κατά τό θέρος τά φυτά θάλλουν* κατά τον
χειμώνα τά φυλλοβόλα είναι γυμνά. Κατά τό
■θέρος οί καρποί ώριμάζουν- κατά τον χειμώνα . ή
γή ι αναπαύεται. Κατά τήν άρχήν τού θέρους
είναι ή μεγίστη ήμέρα, ή έλαχίστη νύξ* κατά
τήν άρχήν του χειμώνος είναι ή μεγίστη νυξ,
ή έλαχίστη ήμέρα. Άπό τής άρχής τού θέρους
ή μεν ήμέρα άρχεται έλαττουμένη, ή δέ νύξ
αυξάνουσα· άπό τής άρχής τού χειμώνος " ή
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νύξ άρχεται έλαττουμένη, ή
Κατά το θέρος εχομεν άνάγκην
φρών ενδυμάτων· κατά τόν χειμώνα
θερμάνσεως καί βαρέων ή θερμών ένδυμάτων

Κατά τό θέρος έχομεν ενιαυσίους
τόν χειμώνα τάς έξαμηνιαίας.

Ι«θ. Το θέρος.

'Ω ! τί θερμότπς θερινή Γ

ό ήλιος πώς λάμπει !
""Ω ! τί θερμότης θερινή !
Τήν γήν ζωογονεί !

Πρωί, πολύ πρωί αρχίζει

είς τόν άγρόν ό γεωργός
τά σιτηρά του νά θερίζη,
έπιμ'ελής καί φίλεργος,

Ή κόρη συναθροίζει
/" τούς στάχυς έν χαρα,
δν άσμα ψιθυρίζει
ή εύμορφος μικρά.

νΩ ! τί θερμότης θερινή !
- - κ. τ. λ.



Τό θέρος.

Τών δένδρων τά κλαδί α κλίνουν,

γεμάτα είν' όπο^ρικά'
πολλά ώς αύριον θά γείνουν,
κ' είν' άλλα ώριμα γλυκά.

Ροδάκινα καί μήλα

καί σύκα ανοικτά,,
κεράσια μέ φύλλα
πεντ' εξη κολλητά.

"Ω ! τί θερμότης θερινή !
"· κ. τ. λ.

Λαμπρά ανέτειλε ν ήμέρα,
πλούσια είναι όλ' ή γή·
ή φύσις, ώς καλή μητέρα,
τούς κόπους όλων εύλογεί.

Καί ήμείς ας έργασθώμεν,

• μετά θερμής εύχής·
τον Πλάστη ν εύλογώμεν
έκ βάθους τής ι^υχής.

*Ω ! τί θεοαότης θερινή !

1/1/ Ο

κ. τ. Λ,.

Τό καρποφόρον καλοκαίρι
/ μαζί μέ τούς καρπούς τής γής-
σχολείων εξετάσεις φέρει,
παιδία χαίρουν καί γονείς.



_ Η καλοκαιρία.

Θά δρέι|/ητ' έδώ τώρα,
γονείς μας ποθητοί,
τών κόπων σας τά δώρα*
στιγμή εύλογητή !

130. Ή καλοκαιρία.

Γελα τού θέρους ό καιρός,
ό λόφος θάλλει ανθηρός.

Τήν γήν κοσμεί Θεοΰ χαρά-
ό κύκνος παίζ' είς τά νερά.

Χα)ρίς νεφέλη, κυανοί,
τερπνοί προσβλέπουν ουρανοί.
Είς κήπους, δάση καί βουνά
τόν Πλάστην βάλλουν τά πτηνά.

Αλ. Κατακουζηνος
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131. Ό τρυγητός.

■I

Ό τρυγητός είναι μία έκ τών σπουδαιοτάτα)ν εργα-
σιών τοΟ φθινοπώρου.

"Από πρωίας άνδρες, γυναίκες, παΓδες, κοράσια, κά-
λαθον καί μάχαιραν άνά χείρας έχοντες, είς τον αμ-
πελώνα πορεύονται. "Αλλοι, ζώα καί άμαξας φορτη-
γούς όδηγουντες, είς τον άμπελώνα έρχονται.

Έκει. άνά τήν άμπελον διασκόρπιζόμενοι, κόπτουν
- τάς γλυκείας καί εύχύμους σταφυλάς καί γεμίζουν
τούς καλάθας αύτών. Κενόνουν έπειτα τούς καλά-
6ους είς τά κάνιστρα ή τά; άμαξας ή τούς κάδους
καί πάλιν άρχονται κόπτοντες καί τούς καλάθους
γεμίζοντες. Τοιουτοτρόπως πράττουν, έως ότου τρυγή-
σουν όλον. τον άμπελώνα.

Οί όδηγοί τών φορτηγών ζώων καί άμαςών,
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ευθύς άμα γεμίσουν τά κάνιστρα ή αί άμαξαι, όδη-
γουν τά μεταφέροντα τά κάνιστρα ή τάς άμα-
ξας ζώα είς τον λ η ν ό ν εκεί κενονουν τάς στα-
φυλάς .είς τον ληνόν καί έπανέρχονται έως δτου-
τρυγηθϊ] δλος 'ο αμπέλων. ν

Ή εργασία τοΟ τρυγητδΟ είναι πολύ τερπνή
καί ευχάριστος· διά τούτο όλοι, μικροί καί με-
γάλοι άνθρωποι, άνδρές καί γυναίκες τρέχουν είς.
αύτην.

Αί σταφυλαί τρώγονται πρόσφατοι καί είναι πολύ·
ευχάριστοι καί θρεπτικαί. Πολλάς όμως των στα
φυλών ήλίάζομεν καί ούτως £χομεν τάς στα-
φίδας· ηλιάζουν δέ συνήθως τάς σταφυλάς, αί"
όποίαι δέν έχουν γ ί γ α ρ τ α, τήν κ ο ρ ι ν θ ι α κ ή ν
καί τήν σουλτανίνην.

* —

■ "· ί

139. Ή κατασκευή τοΐ; οίνον.
Α'

Γινώσκω τδν καρπόν τής άμπέλου, τάς γλυκείας
καί εύχύμους σταφυλάς.

Μέγα μέρος τών σταφυλών χρησιμοποιείται είς τήν
κατασκευήν του οΓνου.
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Δοχείον ή δεξαμενή, τό όποιον λέγεται λη-
Ρνός, είναι κατεσκευασμένον, διά νά πατηθούν
ή πιεσθούν αί σταφυλαί. Αφού βάλουν τάς στα-
φυλάς είς τόν ληνόν, ή πατούν αύτάς διά τών
ποδών, ή θλίβουν διά εργαλείου επιτηδείου. Κά-
τωθεν του ληνού ύπάρχει οπή, έκ της όποιας
ρέει καί εξέρχεται ό γλυκύς χυμός τών στα·-
φυλών. Ό χυμός ούτος λέγεται γλεύκος.
: V Τό γλεύκος μεταφέρουν καί εμβάλλουν είς τά
οίνοδοχεϊα, μή γεμίζοντες αυτά εντελώς.

Μετ' ολίγας ώρας τό γλεύκος άρχεται άνα-
βράζον καί πάσχον τήν λεγομένην ζύμωσιν.
Ή ίύμωσις διαρκεί έπί πολλάς ήμέρας.

β'.

Έν δσω τό γλεύκος βράζει, εκπέμπει άέριόν
τι, πολύ π ν ι γ η ρ ό ν καί θανατηφόρον.
Πολλοί άνθρωποι, κύψαντες άπροσέκτως, ή
πεσόντες είς δοχείον, είς το όποΓον έβραζε
γλεύκος, άπεπνίγησαν καί άπέθανον α^υθωρεί.
Πρέπει πολύ νά φυλαττώμεθα άπό τού είρη-

■ μένου ά ε ρ ί ο υ.

Μετά τήν κατάπαυσιν τής βράσεως τό γλεΰ-

I. '' . · , " 5
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κος μεταβάλλεται είς οίνον, Ετοιμον είς πόσιν.
Άλλα δέν πρέπει νά πίνωμεν τόν νέον οίνον^
πριν ή εντελώς καθαρισθή, διότι είναι επιβλα-
βής εις τήν ύγείαν.

Πολλούς τρόπους μεταχειρίζονται είς τήν
κατασκευήν του οΓνου. Αλλά . ό κάλλιστος οίνος
' είναι ό αμιγής κ«ί μηδεμίαν ξένην ούσίαν πε-
ριέχων. Πάς άλλος είναι επιβλαβής εις τήν
ύγείαν.

Ό οίνος είναι έκ τών άριστων δώρων, τά
όποΓα δ πανάγαθος Θεός μας έδωκε. Χρέω-
στουμεν όμως νά ποιώμεν καί χρήσιν άρίστήν
καί μετρίαν, διότι άλλως γίνεται αιτία βλά-
βης καί καταστροφής.

Ό έντελώς καθαρός καί άμιγής οίνος, με-
τρίως πινόμενος, είναι πολύ ωφέλιμος καί το-
νωτικός είς τό ,σώμα του άνθρωπου. Υπέρ τό
μέτρον όμως πινόμενος, είναι καταστρεπτικός
τής ύγείας. Οί παίδες δέν έχουν άνάγκην του
οΓνου, άν μάλιστα είναι ύγιεΓς καί εύτρο*ρε?ς.
(Τις λέγεται μέθυσος ; Τίνα τά κακά τής μέθης;).
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133. Ό άρτος.

"Οσάκις πεινώ, λέγω προς τήν καλήν μου
μητέρα* «Μήτερ, πεινώ».

Ή καλή μου μήτηρ μου δίδει τεμάχιον άρ-
*ρου λευκού καί θρεπτικού. Τ^ώγω καί κατα-
παύω τήν πεινάν μου.

Ό άρτος είναι ή κυριωτάτη τροφή του αν-
θρώπου. Ευτυχείς είναι οί άνθρωποι, οί όποίοι.
£χουν άρτον. Δυστυχείς είναι δσοι δέν έχουν άρτον..

Τον άρτον κατασκευάζει ό αρτοποιός έκ
του αλεύρου. Τό ά λ ε υ ρ ο ν γίνεται έκ τού σί-
του. Τον σίτον αλέθει ό μυλωθρός είς τόν-
μύλον. Ό μύλος κινείται διά τού ύδατος ή
διά τού ά τ μ ο ΰ ή διά τού ά ν έ μ ο υ. Ό μύ-
λος είναι ή ύδρόμυλος ή άτμόμυλος ή α-
νεμόμυλος.

Ό .αρτοποιός λαμβάνει τό άλευρον κοσκι-
νίζει αύτό* εμβάλλει άλας και ζύμην αναμι-
γνύει άλευρον μετά του ύδατος· ζυμόνει-
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-πλάττει· καίει τον κλίβανον· βάλλει εντός τοΟ
κλιβάνου τον άρτον καί ψήνει αυτόν. Τοιουτοτρό-
πως δ άρτος είναι έτοιμος είς βρώσιν.-

Υπάρχει- άλλος άνθρωπος, όστις πωλεί τον
:άρτον ούτος λέγεται άρτοπώλης.
(Τί λέγεται ά ρ τ ο π ω λ ε Γ ο ν;).

Τώρα έμάθομεν πώς γίνεται δ άρτος. ΆΛ^
λαχου θά Γδωμεν πώς γίνεται δ σίτος.

134. Σπορά και καλλιέργεια τον (ίίτον.

Γινώσκω, ότι ό άρτος γίνεται έκ του σίτου 1.
Ό σίτος είναι καρπός τοϋ φ υ τ ο 0, τό όποιον

λέγεται ώσαύτως σί·τος2.

» ί ^
Ο άγρός, είς τον δποίον σπείρεται ό σίτος,

άροτριάται κατά τό έαρ, καί λιπαίνεται.

Ό σίτος σπείρεται κατά τό φθινόπωρον,

καί μάλιστα κατά τούς μήνας 'Οκτώβριον καί

Νοέμβριον.

1. "Ορα ανάγνωσμα 141, σελ. 191. 2. "Ορα ανάγνω-
σμα 71, σελ. 98.
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Ή ποσότης τών σπόρων είναι ανάλογος πρός
φην φύσιν τής γής. Έπι σκληράς καί συμπα-
γτοΟς γής ρίπτουν περισσοτέρους σπόρους παρά όσους
ρίπτουν επί γής εύφορου:

'Ο σίτος ό δποίος σπείρεται, πρέπει νά εί-
ναι καθαρός, διότι πολλάκις μετά τών σπόρων
του σίτου σπείρονται καί φυτά πολύ επιβλαβή*
τά φυτά ταύτα κωλύουν τήν αύςησιν καί έπι-
τυχίαν του σίτου. » ~

"Αμα κατά τό έαρ -δ σίτος αύξησν) είς ϋψος
τριάκοντα^ έκατοστών του μέτρου, πρέπει έπι-·
- μελώς νά βοτανισθή. Πρέπει δηλαδή νά καθα-
άπδ τών άγρίων χόρτων, διά \ά μη

άφαιροΟν αύτά τήν ίκμάδα τής γής καί πνί-
γουν τδν σίτο ν.

Ό σίτος ύπόκειται είς Ασθενείας. Πολλάκις
ί' τά φύλλα αυτού χάνουν τό πράσινον χρώμά των
"καί προσλαμβάνουν κηλίδας ύπερύθρους. Αί κηλίδες
αύται καίουν καί μαραίνδυν . τόν σίτον. Ή α-
σθένεια αύτη ονομάζεται σκωρία.

Προλαμβάνομεν τήν σχωρίαν καθαρίζοντες
τους · άγρούς καί σπείροντες σπόρους υγιείς είς
γήν> ή δποία δέν έ λ ι π ά ν 0 η προσφάτως.

:." Σειρά Αναγνωσμάτων Β'. 43
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Θερισμός χαϊ άΛοητός οίτον.

"Αλλοτε πάλιν 6 σπόρος σήπεται έντελνώς καε
μεταβάλλεται είς κόνιν μέλαιναν. Ή άσθένει^
αύτη λέγεται έ ρ υ σί β η ή 'σ ή ψ ι ς. Προλαμ-
βάνεται ή έρυσίβη, ~ εάν οί σπόροι,, πριν να
σπαρούν, μένουν έπί είκοσιτέσσαρας ώρας εντός
άσβεστώδους ύδατος. -

Περί θερισμου καί τής άλλης συγκομιδής τοΟ
σίτου θά εΓπωμεν άλλαχούΐ.

13&. Ό θερινός και ό άλοητός τοί? (ϊίτον.

"Ηδη οί άγροί τού σίτου είναι τρόπον τινά.
κεχρυσωμένοι. Ό σίτος είναι ~εντελώς ώριμος . καί
έτοιμος είς θερισμόν. Ίδέ τούς στάχυς· είναι κεκλιμέ-
νοι ενεκα τού βάρους αύτών. ^
, Ίδέ τούς · άγρούς του σίτου* κυματίζουν ώς
θάλασσα χρυσίζουσα. : -

Οί θερισταί ήτοίμασαν τά δρέπανα αύτών.
Ίδού άνά χείρας - αυτά κρατούντες πορεύονται
είς τόν άγρόν, τάττονται είς γραμμήν καί
θερίζουν τόν σιτον· σχηματίζο,υν δ ρ ά γ τ α.
Πολλά δράγματα δένουν είς §ν καί :συγκρο-

1. Όρα το άμέτω^ έπομενον ανάγνωσμα 143. >
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Έοϋν „ δ ε μ ά τ ι α. Τά δεμάτια φορτόνουν επί του
ίππου ή του ήμιόνου ή δνου ή τής φορτη-
γού αμάξης καί μεταφέρουν είς τήν άλωνα. Έ-
χει σωρεύουν αυτά καί κάμνουν τάς θημωνίας.

χ *

Αφού θερίσουν δλον τον σιτον, θά ρίψουν τά
, δ&μάτια ~ είς τήν άλωνα, θά λύσουν αυτά, θά
εισαγάγουν ίππους ή ήμιόνους, ή δ^ους ή βόας,
, ϊνα αλωνίσουν τον σίτον. "Επειτα θά σωρεύσουν
αυτόν καί θά λικμήσουν μετά τήν λίκμησιν
δ μεν καρπός θά μετενεχθγ) ε:ς τάς σιταποθήκες,
τό δέ άχυρον είς τούς αχυρώνας.

Ό καρπός θά χρησιμεύση είς τροφήν τών
ανθρώπων, τό δέ άχυρον είς τροφήν τών ζώων.

Ό σίτος έκ τής αποθήκης θά αετενεχθή (πού;/).

136. £νγκ|»ιΰτς τοι? ελαίον «£>ος τον οινον.

/Ομοιότητες. Τό έλαιον καί ό οίνος είναι
σώματα ρευστά. Καί - τά δ;~ο είναι προϊόντα
τεχνητά καί φυτικά. Κ&ί τά δύο έχουν
χρώμα. Καί τά δύο είναι χυμός τοΟ καρπού

τών οικείων φυτών. Καί τά δύο έξάγονται εκ

__ - >, ·

1. Όρα ανάγνωσμα Π 1 σελ. 19 1.
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καρπού διά τής πιέσεως. Καί τά δύο είναι
χρήσιμα καί ώφέλιμοτ. Καί τά δύο είναι θρεπτικά
καί τονωτικά είς τό σώμα τοΟ ~ άνθρωπου.
Καί τών δύο ή χρήσις ύπερ τό μέτρον είναι
επιβλαβέστατη είς τήν ύγείαν.

Καί τά δύο είναι χρήσιμα είς τινα τών μυ-
στηρίων τής Εκκλησίας (τίνα;)

Δ ι α φ ο ρ α ί. Τό έλαιον είναι λιπώδες· ό
οίνος είναι σακχαρώδης. Τό έλαιον έχει Γδιον
χρώμα, κ ι τ ρ ι ν ί ζ ο ν· δ οίνος είναι διαφόρων
χρωμάτων, συνήθως δέ πυρρός ή μέλας. 'Ο
οίνος είναι μεθυστικός, τό έλαιον είναι- εύκοίλιον.
<0 οίνος πίνεται, είναι ποτόν τό έλαιον - τίθεται
είς τάς τροφάς ώς άρτυμα. 'Ο οίνος μόνο
πίνεται· τό έλαιον χρησιμεύει είς τάς άτμομη-
χανάς καί είς φωτισμόν χαί - είς τήν κατα-
σκευήν του σάπωνος. Ό οίνος χρησιμεύει. . είς
τό μυστήριον τής αγίας κοινωνίας· τό έλαιον
χρησιμεύει είς ιό μυστήριον τοΟ άγίου ;
σματος καί τόΟ εύχελαίου.

(Σύγκρινον κατά τά ανωτέρω οίνον πρός δξος).
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13Τά γεωργικά εργαλεία.

Ή γή ανευ καλλιεργείας σπανίως παράγει καρ-
πούς καλούς καί χρησίμους. «Είναι ανάγκη νά καλ-
λιεργήσωμεν, νά λιπάνωμεν, νά βελτιώσωμεν καί
νά καταστήσωμεν γόνιμον τήν γήν.

Είς τήν καλλίέργειαν τής γής έχομεν ανάγκην
διαφόρων επιτηδείων εργαλείων. Π^ώτιστον πάντων
."είναι τό άροτρο ν.

Τό άροτρον είναι μηχανή σύνθετος· είναι έπι-
τηδείως κατεσκευασμένον εί'ς τό νά σύρηται ύπό
βοών, Ιππων ή ήμιόνων' νά διασχίζη τήν· γήν
καί νά άνατρέπη τό χώμα. Μέρος άναπότπαστον
του άροτρου είναι τό ύννίον, ό ζυγός καί αί
ζεΟγλαι. Διά τού άρότρου άροτριώνται καί σπεί-
ροντα ι οί άγροί- .

Τά εργαλεία ταύτα είναι σιδηρά ή ξύλινα.

"Ετερα εργαλεία γεωργικά είναι ό λίσγος, ή
σκαπάνη, τό κ τ έ ν ι ο ν καί τό σ κ α λ ι σ τ ή ρ ι ο ν.
Δ'.ά τούτων καλλιεργούνται οί κήποι, οί αμπελώ-
νες, τά δένδρα. —:

"Ετερα γεωργικά έργαλεΓα είναι ό πρίων, ή
καλίς καί τό "κ.λ α δε υ τ ή ρ ιο ν. Διά τούτων κα-
θαρίζονται καί κλαδεύονται τά φυτά.
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"Ετερα γεωργικά έργαλεΤα είναι τό δρέπανο ν,
τό π τ υ ά ρ ι ο ν, τό λ ι κ μ η τ ή ρ ι ο ν καί άλλα,' τά7!
όποια χρησιμεύουν είς τόν θερισμόν, τον άλοητόν
καί τόν λικμητόν τοΟ* σίτου καί άλλων δημητρια-
κών καρπών»

138. Ή αγορά και οι εις αντήν άνθρωποι.

Είς τήν συνοικίαν ύπάρχει τόπος ή οικοδομή^·
μα, ένθα πωλείται ό άρτος* άλλαχού πωλεί-
ται τό κρέας· άλλαχού πωλούνται οί ίχθύες· άλ-
λαχού πωλούνται τά ενδύματα, τά ύποδήυ,ατα,
τά ύράσματα, καί άλλαχού- άλλα διάφορα πράγ~ ί
ματα, χρήσιμα καί αναγκαία είς τους αν-
θρώπους.

Ό τόπος, ένθα πωλούνται καί ά γ ο ρ ά ζ ο ν τ α ι

τά διάφορα πράγματα, λέγεται αγορά. Έκα- '

■· ' Λ ■ * ·. ... '
στος τής αγοράς τόπος έχει τό δνομα αύτου „έκ

τού πράγματος, τό δποίον πωλείται καί άγοράζετά£

εκεί. V

Ό τόκος ή τό οικοδόμημα, ένθα πωλείται 6
άρτος, λέγεται (πώς ;).
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(Όνόμασον τόν τόπον ή τό οικοδόμημα, ένθα
•πωλείται- ό σίτος, ό οίνος, τό κρίας, οί ίχθύες,
τα- λάχανα καί τά άλλα γνωστά σο. πράγ-
ματα)!.

Τά διάφορα πράγματα πωλούν οί ν άνθρωποι·

"Εκαστος άνθρωπος, όστις πωλεί" τι είς τήν

ΚΚ'ν*..·-:·.

.αγοράν, έχει καί όνομα* τό όνομα αυτού λαμβάνει έκ

τοΟ πράγματος, τό όποίον πωλεί".

Ό πωλών τόν άρτον λέγεται (πώς ;).

(Όνόμασον τόν πώλου ντα τόν σιτον, τόν οί-

νον, τό κρέας, τους ίχθυς, τά λάχανα καί τά

αλλα γνωστά σοι πράγματα)2.

« , · φ

Είς τήν άγοράν πλήν τών τόπων, ένθα πω-
λούνται τά διάφορα πράγματα, υπάρχουν καί
άλλοι τόποι ή οικοδομήματα ένθα κατασκευά-
ζονται καί ποιούνται πολλά τούτων καί άλλων.
"Ό τύπος ή τό οικοδόμημα, ένθα ποιείται δ άρ-
τος λέγεται (πώς ;).

(Όνόμασον τόν τόπον, ή τό οικοδόμημα,

1. Ό διδάσκων λέγει τό πωλουμίνον πράγμα καί αιτεί
-τους μαθτιτάς τό όνομα τού τόπου καί του πωλτ,τοΰ. Προ-
σπαθεί δέ νά μη άφτίση ουδέν τών έν τη άγορα τής πολεως ή
χώμης, έν-'Τι είναι.

2. "Ορα τήν άνωτερω σημείωσιν.

^ - * ■



200

"Εκαστος εργάζεται τι.

ένθα ποιοϋνται τά ύποδήματα, τά ενδύματα,
τα όπλα καί άλλα γνωστά- πράγματα. Όνόμα-
σον έτι τους ποιουντας τ ά πράγματα ταΟτα!.·;

139. "Εκαστος άνθρωπος εργάζεται τι.

Ό διδάσκαλος διδάσκει τους μαθητάς.
παιδία μανθάνουν γράμματα. Η μήτηρ . εκτε-
λεί . τά οικιακά έργα. Ό πατήρ εργάζεται τό
έργον αύτου.

Ό πατήρ μου - είναι γεωργός. Ό πατήρ
τοϋ Κωνσταντίνου είναι κηπουρός - καί άμπε-
λουργός. Ό πατήρ τοΟ Ιωάννου είναι άρτο-
ποιός καί άρτοπώλης. Ό πατήρ τοΟ Γεωργίου
είναι λαχανοπώλης καί όπωροπώλης. Ό θείος
τοΟ ίίέτρου είναι κρεοπώλης. Ό αδελφός τ©$
Αριστείδου είναι παντοπώλης. Ό υίός τοΟ·
θείου μου είναι ίχθυοπώλης. Ό ανεψιός τής
μητρός μου είναι άνθρακοπώλης καί ξυλοπώ-
λης. Ό γείτων ήμών είναι έμπορος καί
μαντοπώλης.

ϊ. Καί ενταύθα ό διδάσκων λέγει τό ό'νομα του πράγμα-- ;
τος καί"αίτεΐ τον τοπον καί τον ποιου ντααύτό Καί ενταυ· -
θα προσπαθεί νά μή άφήση ουδέν τών έν χγ ίδίςρ πολει "51
κώμη, ποιούμενων.

-Ν- ..3-

!!
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τοϋ Ιωάννου είναι ιατρός καί
Ό θεΓος τού Γεωργίου είναι 'δϊ-
πατήρ τοϋ Δημοσθένους είναι δι-

'Ο Ανδρέας _ είναι άλιεύς. Ό Ιωσήφ είναι
: ποιμήν καί κτηνοτρόφος. Ό Ήσαίας είναι
κυνηγός.

Ά »

Ο πατήρ

I φαρμακοποιός.
Κ κηγόρος. Ό

χαστής.

Ό Θεμιστοκλής είναι πλοίαρχος. Ό Μιλτιά-
δης είναι στρατηγός. <Ο Ζαχαρίας είναι ιερεύς.
ι ρ. . (

"Εκαστος άνθρωπος έργάζεταί τι. Η έργα-

? σία είναι καθήκον παντός άνθρωπου. Μόνον διά
τής- έργασίας έχομεν τά άναγκαΓα εις τόν
βίονν Μόνον είς τήν έργασίαν εύρίσκομεν ήτυ-
χίαν καί άνάπαυσιν. Άλλά ή έργασία πρέπε^
νά είναι έντιμος καί ωφέλιμος ε?ς τε τόν έρ-
γαζόμενον καί εις . τούς άλλους ανθρώπους. Ε«

II δέ μή δέν είναι έργασία, άλλά άργία. Ή άρ-
| γία είναι άξία κατακρίσεως. Πάς άνθρωπος

πρέπει νά φεύγη τήν άργίαν. Πάς άνθρωπος,
χρεωστεί νά μάθγ] έργασίαν τινά, άφού πρώτον-
μάθ*/| τά αναγκαία ε?ς πάντα άνθρωπον γράμ-

ί

' ■

ματα.

Κ
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ρη είναΓ ή ρίζα, ή ράχϊς, τό άκρορρίνιον, ο(
ρώθωνες ή μυκτήρες καί τό μεσορ-
ρ ί ν ι ο ν. Κάτωθεν τής ρινός είναι τό -*·σ τ ό-
μα· του στόματος μέρη είναι αί δυο . σια-
γόνες καί τά δύο χείλη, άνω καί κάτω, Λ
οδόντες, ό ουρανίσκος, ή γ λ ώ σ σ α.

Του τραχήλου μέρη είναι έμπροσθεν ό λαιμός,
όπισθεν ό αύχήν.

Του κορμού μέρη είναι έμπροσθεν ό θώραξ καί
ή κοιλία. ΤοΟ θώρακος μέρη είναι τό σ τ ή-
6 ος, αί μασχάλαι καί αί π λ ε υ ρ α ί".
Άνω τοΟ - κορμοΟ είναι. οί ώμοι. όπισθεν ή
ρ ά χ ι ς, τά νώτα καί οί γ λ ο υ τ ο ί. ~
■ Αί χείρες είναι δεξιά καί ά ρ ι σ τ ε ρ ά.

Τής χειρός μέρη είναι δ β ρ α χ ί ω. ν, ό ά γ-
κ ώ ν, ό π ή χ υ ς, ό καρπός, τό μ ε τ α κ ά ρ-
πιον, ή παλάμη καί οί δάκτυλοι.

Οί πέντε δάκτυλοι ονομάζονται μέ γ^ι ς ή ά ν-
τ ί χ ε ι ρ, λ ι χ α ν ό ς . ή δείκτης. μέσος
παράμεσο ς, μικρός ή ώ τ ί τ η ς. Οί τέσ-
σαρες τών δακτύλων σύγκειν.ται έκ τριών
μερών, ό μέγας· σύγκειται έκ δύο* τά μέρη
ταύτα τών δάκτυλων λέγονται φάλαγγες.
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Τό σώμα τοϋ άνθρωπου.

ανω-

βλέφαρ '· καί αί βλεφαρίδες·
6εν τών οφθαλμών είναι αί. οφρύες· τό με-
ταξύ τών δύο όρρύων μέρος λέγεται μεσό-

ον. Κάτωθεν τών

ών είναι τά

μήλα- - τοΟ προσώπου καί^ αί πάρει α ί·
μεταξύ τών παρειών είνχι ή ρ ί ς· τής ρινός μέ.

\\ ·*>.' Γ.· .'·"."· ■ ' ' '.' ' -<■■:■'- ·,'···''·-'- ·- ·ν
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140. Τό όώ|ΐα του άνθρώπον.

Τό σώμα του ανθρώπου έχει κεφαλήν,,
τράχηλο ν, κορμόν και τέσσαρα άκρα, ήτοι
τάς δύο χείρας καί τούς δύο πόδοςί.

Τής κεφαλής το τριχωτον μέρος λέγεται κρανίο ν-
το άτριχον λέγεται πρόσωπον.

Τού κρανίου μέρη είναι έμπροσθεν το βρέγ-
μα κατά τά πλάγια οί κρόταφτ-ι, άνωθεν ή κο-
ρυφή, καί όπισθεν τό ί ν ί ο ν. Κάτωθεν τών

κροτάφων είναι τά δύο
ριστερόν κάτωθεν τού
μέτωπο ν. Ή γραμμή,

α-

ώτα, δεξιόν καί
βρέγματος είναι το
:ή διαχωρίζουσα το

κρανίον άπό τού μετώπου, λέγεταΓ στεφάνη.
Είς τό πρόσωπον είναι" οί δύο οφθαλμοί.

δεξιός καί αριστερός- τών οφθαλμών μέρη είναι.

- 1. Ό διδάσκων δεικνύει εκαστον μέρος επί τού Ιδίου
ματος δσον εφικτόν.
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Κατά τά άκρα τών δακτύλων είναι οί όνυχες.
Οί πόδξς είναι δύο, δεξιός καί αριστερός.

Του ποδός μέρη είναι ό μηρός, τό γόνυ, ή
κνήμη, ό ταρσός τό μετατάρσιον ή
πτέρνα, τό πέλμα, οί δάκτυλοι. Οί
δάκτυλοι τών ποδών έχουν τά αύτά καί οί δά-
χτυλοι τής χειρός μέρη· έχουν προτέτι όνυχας.

141. Τό χέρι.

__-Μαμά, ή Φρόσω έλεγεν ολίγον πεισμωμένη,

μια γνώμη έχομε μαζί εγώ καί ή Ελένη. '
"όαως ό κύριος έδώ, τόσο μικρός ακόμη,

έχει κ' εκείνος γνώμη.
Κάι τό Γεωργάκη έδειξε, άσπρη μορφή,1 χιονάτη,
σιαιδι μ' ολόχρυσα μαλλιά, ματιά ..ψυχή γεμάτη -
Γλυκά έχαμογέλασε κ' είπ' ή μητέρα—Ποία
είν' ή ιχεγάλη σας αυτή. παιδιά, φιλονικία ;

_ ίδου, μαμά' ό κύριος, πού τόσα πολλά ξέρει,

λέγει πολυτιμότερο, καί τών 'ματιών τό χέρι.
Δέν λέγω, μέ τό χέρι του κάνεις κεντά,· μά πάλι
έχουν άλλη^ευμορφιά τά δυο μας 'μάτια, άλλη!

_Γιατί, μικρέ μου, προτιμάς τό χέρι!—Μά, μητέρα,

θυμάσαι τί μού έλεγες έκείνη τήν ήμερα ;
— Τί σ' έλεγα ;—-Νά, έλεγες πώς ή ελεημοσύνη
είναι τό πειό καλλίτερο 'πού ό Θεός μας δίνει.
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—Λοιπόν;—Λοιπόνείς τούς πτωχούς τά μάτια ήτόχέρι
δίνει ιΐτωμί;—Μέ τούτο τί; Λυτός καί ποιος δεν ξέρει;
είπ'ή Ελένη.—Νά έσύ, κι* ας είσαι πειό μεγάλη.
— Τό <|ίλησ' ή μητέρα του, τό πήρε 'ς τήν αγκάλη
καί είπε-—Έχεις δίκαιον, μικρέ μου· όποιο χέρι
'ς τόν αδελφό του, 'πού πείνα, λίγο ι'πομί προσφέρει,
κι' άπό τά μάτια μας τά δυο καλλίτερα κυττάζεν
ναι, τέτοιο χέρι τού Χριστού τό χέρι όμοιάζει.

Αχ. Παραςχος.

14%. Σύγκρκίις τών χειρών Γ.ρός τούς πόδας.

Ό μ ο ι ό τ η τ ε ς. Αί' χείρες κςί οί πόδες είναι
τά άκρα του σώματος. Καί τά δυο είναι μέρη του
σώματος. Καί τά δυο κινούνται κατά διαφόρους^ διευ-
θύνσεις. Έκαστα έχουν άνά πέντε δακτύλους. Καί
τών δύο οί δάκτυλοι είναι όμοιοι κατά τάς φά-
λαγγας. . , "

Δ ι α φ ο ρ α ί. Αί χείρες είναι τα άνω άκρα*
οί πόδες είναι τά κάτω. Διά τών χειρών άπτόμεθα*
διά τών ποδών περιπατοΰμεν. "Η χειρ έχει τόν
βραχίονα- ό πούς έχει τόν μηρόν. Τών χειρών μέρος
είναι- οί αγκώνες* τών ποδών είναι τά γόνάτα. Είς
τάς χείρχς ,είναι £ πήχυς· είς τσύς πόδας είναι ή
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κνήμη.,. Της. χειρός μέρος είναι ό καρπός· του πο-
δός είναι ό. ταρσός. Είς τήν χείρα είναι τό με-
τακάρπιον καί ή παλάμη· είς τόν πόδα είναι τό με-
τΓντάρσιον καί τό πέλμα. Οί δάκτυλοι τών χειρών
είναι ευκίνητοι* οί δάκτυλοι τών ποδών είναι δυσ-
• κίνητοι. Διά τών δακτύλων τών χειρών δ άνθρω-
πος συλλαμβάνει πολλά καί έλάχιστα πράγματά*
διά τών δακτύλων τών ποοών δ άνθρωπος συλ-
λαμβάνει όλίγισ τα μόνον πράγματα. Διά τών
χειρών εργάζεται πολλάς έργασίας* διά τών ποδών-
όλιγίστας.

(Όμοίως σύγκριναν ώτα πρ:ς τούς οφθαλμούς,,
ρίνα πρός τό στόμα). - %

111

143. Αί πέντε αιοίθήίίεις.

1

- Διά τών οφθαλμών βλέπω ή δ ρ ώ* διά τών ώτων-
ακούω· δια της ρινός οσφραίνομαι· δια τοΰ·
_Γ στόματος, καί ιδία διά. τής γ)ώσσης, γεύομαι·
διά τών χειρών ά π τ ο μ α ι.
. Τοιουτοτρόπως αισθάνομαι πάν ό,τι' έκτος,
έμου γίνεται.

I -
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Τό νά δ ρ νά ά κ ο ύ ω, νά ό σ <ρ ρ αίνω-
μ α ι, νά γ ε ύ ω μ α ί, νά ά π τ ω μ α ι, έν γένει
τό νά α ί σ θ ά ν ω μ α ι παν δ,τι εκτός έμοΟ γίνε-
ται λέγεται αίσθησις.

Αί αισθήσεις είναι πέντε* ο ρ α σ ι ς, ά κ ο ή, δ σ- ]
•ρ ρ η σι ς , γ ε υ σ ι ς, ά φ ή.

Τής δράτεως όργανα είναι δυο όρθχλμοί* διά
-τής αίσθήσεως ταύτης δρω τό χρώμα, τό σχήμα,. {
τήν κίνησιν, τό μέγεθος, τήν άττόστασιν, τήν έπι
-φάνειαν τών σωμάτων καί άλλα.

Τής ακοής δργανα είναι τά δύο ώτα* διά τής
αίσθήσεως ταύτης άκούω τήν φωνήν τών άνθρώ-
πων καί τώ,ν ζώων, τον ήχ,όν καί τϊν ;
κρότον τών σωμάτων, τήν βοή ν . τών ά νέμω ν ί
καί άλλα. _ - . §1

Τής οσφρήσεως δργανον είναι ή ρίς· διά τής αΐ-
σθήσεως ταύτης αίσθανόμεθα τήν οσμή ν τών σωμά- }
των, εύάρεστον ή δυσάρεστον. _ ; -

Τής γεύσεως δργανον είναι κυρίως" ή γλώσσα* ]
-διά τής αίσθήσεως ταύτης αίσθανόμεθα τον χυμόν ι
τών κωμάτων, τό "γλυκύς τό όξύ, τό πικρόν, τό
-δριμύ, τό άλμυρόν καί τά άλλα. ,

Τής άφής δργανα είναι κυρίως μεν αϊ
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χείρες, άλλά καί άπαν τό σώμα· διά τής αίσθή-
-σεως ταύτης αίσθανόμεθα τό μέγεθος, τό σχήαα,
τήν έπιφάνειαν τών σωμάτων καί άλλα.

Ίινά πράγματα αισθάνομαι διά μιας μόνης αί-
■σθήσεως (τίνα;). Τινά διά δύο (τίνα;).

Χρεωστούμεν νά κάμνωμεν καλήν και μετρίαν
χρήσιν τών αισθήσεων ήμών. Αί αισθήσεις είναι
•δώρον τού Θεού. Ή κακή χρήσις τών δώρων τού
θεού είναι ύβρις εναντίον αυτού, όστις μας έδωκεν
αυτά. Ή ύπερβολική χρήσις βλάπτει καί καταστρέ-
φει τάς αισθήσεις. Πολλάκις μία αίσθησις άναπλη-
ρόνει τήν άλλην κατά τι. Αί αίοθήσεις γυμναζόμεναι
καθίστανται τελειότεραι.

144. Ενδύματα.

Τά ζώα έχουν ένδυμα έν μόνον καί φυσικόν α-
ναλόγως τής χώρας, είς τήν όποίαν ζούν. Ούτω πολλά
έκ τούτων έχουν το δέρμα σκεπασμένον ύπό μαλλού'
άλλα ύπό πτίλων, άλλα ύπό φολίδων, άλλα ύπό
οστράκου,

Άλλ' 6 άνθρωπος, πλασμένος νά ζγ] είς διαφό-
ρους χώρας, έχει άνάγκην διαφόρων ενδυμάτων. Είς
τάς θερμάς χω ρας τά ενδύματα τού άνθρώπου πρέπει

Σειρά-Αναγνωσμάτων Β'. 14



210 - 'Ενδύματα.

νά είναι λευκά, λεπτά καί ελαφρά. Είς τάς ψυχράς-
πρέπει νά είναι μέλανα, παχέα καί βαρέα. Είς τάς:
χώρας, ένθα τό ψύχος καί ή θερμότης είναι συγκε-
κραμένα καί μέτρια, τά ένδύματα πρέπει νά είναι,
μέτρια κατά τό πάχος καί τό βάρος.

Είς τάς χώρας ημών τά ένδύματα άΧΧάσσονται
κατά τάς ώρας του έτους.

Κατά τό φθινόπωρον καί τό έαρ έχομεν ανάγκην
μετρίων ενδυμάτων· κατά τό θέρος ελαφρών καί λε-
πτών κατά τόν χειμώνα παχέων καί θερμών.

"Οταν ό χειμών προσεγγίζν], έχομεν ανάγκην θερ-
μών ενδυμάτων.

Ευτυχείς οί έχοντες ή δυνάμενοι νά αγοράσουν
ενδύματα. Δυστυχείς καί άξιοι οίκτου καί ελέους οί
μη έχοντες καί μη δυνάμενοι νά αγοράσουν ενδύμα-
τα θερμά.

/Τί χρεωστοΰμεν νά πράξωμεν προς τούς πτω-
χούς καί δυστυχείς; Τά ενδύματα τών ανδρών δια-
φέρουν τών γυναικείων; Τίνα τά ενδύματα τής κε-
φαλής; Τίνα τά ενδύματα τού κορμού; Τίνα τά ενδύ-
ματα τών ποδών ;).
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145. Έ«ι<ίτολη πρώτη.

Έν Κων)πόλει, τή "24 Σεπτεμβρίου 1897.

/7ρος τον χ. Γεώζγιον ' Ιωαννίό)ρ·

Εις Αθήνας.

ΦίΛτατε Γεώργιε,

"Οτε άνεχώρεις έκ Κωνσταντινουπόλεως μού έδωκες
ύπόσχεσιν νά μού γράύης· και όιιως έως σήιιερον έ-
πιστολήν σου όέν έλαβον. Επιθυμώ νά γινώσκω τί γί-
νεσαι. Γράλ^ον μοι είς τίνα τάξιν κατετάχθης· εγώ εί-
ιιαι είς τήνδευτέραν.

Άσπασαι έκ μέρους μου τήν όεξιάν τών σεβαστών
γονέων σου· δέξαι τάς εύχάς τού πατρός καί τής μη-
τρός αου. Αναμένων άπάντησίν σου, καταφιλώ σε.

Ό φίλος σου
Νικόλαος Πετρίδης.

146. Επιστολή δευτέρα.

Έν Φαναρίω, τή 15 Δεκεμβρίου 1897.

Προς τον χνριον Κνριαχον Ενριπίόητ.

Εις Πέραν.

- 'Λγα;τητε φίΛε μον,

Αύοιον είναι Κυριακή. Άν σού είναι δυνατόν, έλθέ,
παρακαλώ, είς τήν οίκίαν ήμών. Θά συμυελετάσωμεν
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καί θά συμπαίξωμεν· τό εσπέρας θά έξέλθωμεν είς
περίπατον, αν ό καιρός μας έπιτρέιΐηι τοΰτο. Ουτω θά
διέλθωμεν τήν ήμέραν εύαρέστίος.

Ελπίζω, ότι θά ύπακούσης είς τήν πρόσκλησίν μου.

Ασπάζομαι σε.- Ό φίλος

Ευγένιος Παπαδόπουλος.

14ΐ. Έπκίτολή τρίτη.

(* Α.πάντησις)

Έν Σταυοοδοοαίω. τή 16 Αεκεαβοίού 1897.

1/ ι. ι. ι ' ι I. Ιί

Ι7(6ς τον κ. Ενγένιον ΙΙα.ταόό.~ον.?ον

Εις Φανάριον.

Προσφιλέστατε Ευγένιε μου,
Έλαβον τήν από χθές έπιστολήν σου. Ευχαριστώ
διά τήν φιλική ν πρόσκλησίν. Λυπούμαι όμως, διότι
οέν δύναμαι νά ύπακούσω είς αυτήν. Ή μήτηρ μου
ασθενεί ολίγον καί πρέπει νά μένω είς τήν οΐκίαν.Έάν,-
ώς ελπίζω, άναρρώση έντός τής εβδομάδος, θά ελθω
είς έπίσκεύίν σου τήν προσεχή Κυριακήν.

* ·■■- Ασπάζομαι σε

ό αγαπών σε
Κυριάκος Ευριπίδης.
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148. Έπκίτολη τετάρτη.

Έν Κχονσταντινουπόλει, τή 3 Μαρτίου 1898.
Ι7ξ>ος το)· χ. Ξενοφώντα Λχεοτοφίδιρ'

Εις Αθήνας.

/'·- ΦίΛτατε,
Άπό πέντε μηνών ουδέν προς έμέ έγραύες. Νά
πιστέυσ(.ο, ότι μέ έλησμόνησες; Νά πιστεύσω ότι είναι
αληθέστατη ή κοινή παροιμία· «'μ ά τ ι α 'π ο ύ δ έ ν
θ ω ρ ο ΰ ν τ α ι γ λ· ή γ ο ο α λ η σ μ ο ν ο ύ ν τ α ι;»
Άλλ' όχι· δεν θέλο:> νά σέ αδικήσω. Γινώσκω τήν ει-
λικρινή καί αληθή προς έμέ αγάπην σου. Πιστεύω
μάλλον, ότι δέν έγρααΐ'ες ενεκα τών πολλών σχολικών
" εργασιών σου.

Πέπεισμαι, ότι άμα λάβης τήν παρούσα ν θά σπεύ-
σης νά γρά^ης απαντών.
' Βέβαιος περί τούτου, άσπάζεταί σε.

Ό φίλος σου
'Ανανίαο Άφθονιάδης.

9
Ψ-

1 49. Έπχϋτολη πέμπτη.

Έν Μακροχοορίω, τή 8 Μαίου 1898.
Προς τον χ· ΓϊανΛον Μαυρίδην

Εις Χαλκηδόνα.
ΦίΛε Μαν^ίδη, "

Έλαβον τήν πρωία ν ταύτην έπιστολήν παρά τού
κοινού ήιιών φίλου Πελοπίδου Γρηγοριάοου. Μέ προσ-
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•καλεί τήν προσεχή Κυριακήν είς τόν κήπον τής θείας
αυτού. Γράφει ότι προσεκάλεσε καί σέ. Περίμεινόν με,
παρακαλώ, κατά τήν ώρισμένην ήμερα ν είς τήν οίκίαν
σου, όπο)ς ομού μεταβώμεν είς του φίλου*.

Ελπίζω, ότι θά εισακουσθώ.

Ό άσπαζόμενός σε
Επαμεινώνδας Νικολαΐδης.

150. Επιστολή εκτη-

(Αί έπαναλγ,ψεις τών ιχαθτ,αάτων).

Έν Γαλατά, τή 10 Ιουνίου 1898.

ι ' ι

Προς τον κΰριον Ίοιάτνην Γεωργίου Τρυφω·νϊδιρ-

Εις Ντκο^ιήδειαν. >

ΦιΛοατοργόταζε και σεΰαατε πάτερ μου !

Άπό τής πρώτης τού μηνός Ιουνίου ήρχίσαμεν τάς
έπαναλήψεις τών μαθήματος ν. Είναι ίσως περιττόν νά
σάς είπω οποίοι είναι οί βαθμοί μου κατά τάς επανα-
λήψεις· είναι άνάλογοι πρός τους βαθμούς τών ημε-
ρησίων έλεγχων, τούς οποίους έγκαίρως σάς έπεμτιον
κατά τό τέλος εκάστου μηνός. Έχετε τούς έλεγχους
αύτούς άνά χείρας· έκ τούτων δύνασθε νά συμπερά-
νητε καί περί τών βαθμών μου κατά τάς έπαναλήψεις.

Ό πανάγαθος Θεός άγαπα, βοηθεί καί φωτίζει τούς
καλούς καί έπιμελείς παίδας· έλπιζα), ότι θά άξιώση
καί έμέ πάτερ μου, νά φανώ τέκνον άντάξιον τών κό-

«Τ · - ■ , ' . ν ■· , " " - · - ^Τ»
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.πων καί τών φροντίδων, τάς οποίας ύπέρ εμού κατα-
βάλλετε.

Ενθυμούμαι τούς λόγους τής καλής μου μητρός,
ότι τά καλά παιδία είναι χαρά καί ευτυχία τών γονέων*
-πάντοτε προσπαθώ, καλέ μου πάτερ, νά σάς παρέχω
-τήν χαράν και ευτυχίαν ταύτην. Ό άγιος Θεός ας έ-
νισχύη τάς προσπαθείας μου.

Είμαι βέβαιος, ότι καί σεις εύχεσθε πάντοτε ύπέρ
τούτοθ.

Αι έξετάσεις άρχονται τήν πρώτην Κυριακήν τού
Ιουλίου, λήγουν δέ τήν δευτέρα ν τού αυτού Κυριακήν.
Προσπάθησον, παρακαλώ, νά παραστής είς αύτάς,
όπως ό ίδιος ίδης καί ακούσης τόν μικρόν σας υιό ν.
Είμαι πεπεισμένος, ότι δέν θά προσβληθής. Τήν πεποί-
$ησίν μου δέ ταύτην έχω έπί τόν Θεόν.

— . Άσπαζόμενος τήν δεξιά ν σού καί τής μητρός, τάς
.παρειάς τών αδελφών καί πάντας τούς συγγενείς καί
-γνωρίμους, σέ αναμένω τήν παραμονήν τών έξετάσεων.

Ό χύπειθής καί εύγνώμων υιός σας
Γεώργιος.
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151. Τί έδιδάχθϊΐν-

"Ηδη τό τέλος του δευτέρου σχολακοϋ έτθίκς;
εγγίζει. Κατά τό έτος τούτο διήλθον τά μα-
θήματα τής δευτέρας τάξεως. Ήδη άναγινώ~
σκω ελευθέρως. Γράφω έπ· χάρτου διά μολ,υ-
βδοκονδύλου. Ιχνογραφώ. Γι\ώσκω ιτρόσθεσιν,
άφαίρεσιν, πολλαπλασιασμόν καί διαίρεσιν έπ*
αριθμών 1—100. Γινώσκω πο"λ"λάς ιστορίας.

Είς τό άναγνωστι*όν μου βιβλίον έδιδάχθην-
πλείστα πράγματα τοϋ σχολείου, τής οικίας,
* του ναοΰ,. τοΰ κήπου, τής πεδιάδος, τών α-
γρών, τής γής, τοΟ ούρανου. (Είπέ δσα δυνασαι)^ -
Γινώσκω πολλά ζώα, (ρυτά ορυκτά (τίνα
Γινώσκω πολλά" φυσικά καί τεχνητά πράγμα-
τα (τίνα ;).

Γινώσκω πολλά πράγματα περί ώρών, ήμε-
ρών, έβδομάδος, μηνών, έτους, τών τεσσάρων-
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ώρών καί άλλα (τίνα;). Γινώσκω τί συμβαίνει εις.
ψ έκάστην ώραν του έτους (τί;)

Γινώσκω να γράφω έπιστολάς,. νά περιγράφω
καί νά συγκρίνω πολλά πράγματα (τίνα;).

Γινώσκω πολλά έργα τών ά\θρώπων, πολ-
τεχνίτας, πολλά οικοδομήματα, πολλούς τό-
πούς τής άγοράς (αίνας ;).

Γινώσκω νά γυμνάζω καί νά ψάλλω.
Εκτέλεσον κινήσεις τινάς του σώματος
φτμά τι).

άσον

4 ί

Ι

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ-

Ε

II





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Β' ΕΤΟΥΣ.

*

Κ

ΒΗΓ

"ν.: Σελ.

Προλεγόμενα καί Διδακτικαι 11

Όδηγία»,.....

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Α' Το (ίχο^.εΐον-

1. Ή ώρα του σχολείου, ύ—ό
'Λλ. Καταχονζηνοϋ. 9

2. Τά παιδία εί :τόσχολεΐον ' 0

3. Ίά καθήκοντα του καλού
παιδιού εις τόσχολεΐον 1 1

4. Ό μαθητής καί ή μαθή-
τρια ...........13

5. Αίνιγμα . . . . . 14

6. Ή ώρα. τού γεύματος. Ό
κώδων σημαίνει τήν ώ-
ραν τού γεύματος ..14

7 , Τόασμα τούγεύματος,ύπό
Άλ Καταχουζηνον 15

8. Τίνων πραγμάτων χρείαν ^
εγει ό μαθητής ... 16

9. Τό βιβλίον . · . . 17

10. Τό ευτυχές ΐίαιδίον 19

11. Τόάσματήςγυμναστικής
ύπό 'ΛΛ.Καταχουζητον 20

12. Έ μουσική . ... 2
I 3. Πρόσκλνισις είςτόαδειν,

ύποΑλ.Καταχονζ-ηνοϋ 24

Μι

16.

17.

18.

19.

20.

21

22

23

24

25

26

Σελ.

Αί εξετάσεις . . . 24
Αποχαιρετισμός ύπό
'/.'/. ΠοΜίον ... 26

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Β, « >
ο οίκος.

Ή οίκία.....29

Σύγκοισις τήςοίκίαςπρός

τό σχολεΐον . . . .31
Κατοικίδια ζώακαίχρτι-
σιμότης αύτών ... 33
Μή πειράζης τάζώα,ύπό
'Λλ. Καταχονζηνον 35
Τό κάθισμα . . . .35

Γ' Ό ναός.

Όναόςκαι τά μερηαύτοΰ 37
, Τό σήμαντρον , ύπό

Ά.2. ΚαταχονΧ,ηγον 38
Γ Οί είςτον ναόνχνθρωποι 39
. Συγκρισις του ναου πρός

τό σχολεΐον . . . .41
. Ό Εΰσέβιοςκαϊ ό Ελευ-
θέριος ......4 2

. "Υμνος πρόςτόνθεόν,ύπό
Άγγ. Βλάχου . . .44



220 Περιεχόμενα

ΣεΛ.

27. Ή Κυριακή .... 44

2 8. Άσματής Κ.υρ!·α/.ής_, ύπό

'Λλ. Κατακονζηνον 46
29. Φοβείσθε τόν Θεόν, ύπό
'Λί./. ΚπτακονΖ,ηκοΰ 46
Δ' Ό κήπος

3 0 Τάδέν&ρακαϊ τόκτ,πάριον 4 7

31. Τό κηπάριόν, ύπό "ΑΙ.
Καταχονζηνοϋ . . .48

32. Ή μηλέα . . . . .48

33. Τό μήλον ..... 50

34. Ή υ.Τ;λέα και τά μήλα,
ύπ6*ΑΛ. ΚατακονΧ,ηνον 52

35. Ήάμυγδαλέα .... 53

36. ιΗ οοδή.....55

37. Ή ροδακινέα . . . , 56

38. Τόμελίκηρον . . . . 58

39. Ή μέλισσα, ύπό 'ΛΛ.
Κατακονζηνον . . .59

40. Ήσυγκομιδ/ιτώνέλαιών 60

41. Ή κέρασος.....62

42. Τό πέταλον.....64

Ε' Διηγήματα.

43.ΌΘεόςεπλασε τάπάντα 66

44. ιΟ μόνος ποιητή, ύπό
Ά2. ΚατακουΧ^ηνον 67

45. Τί γίνεται ό ήλιος τήν

νύκτα . . . . . > . 68

46. ΌΜιλτιάδηςκαίόήλιος 69

47. ιΗ πρωία ύπό ΆΛ. Κα-
ταχονζηνοϋ.....70

48. Ό υιός τοΰ νεωκόρου 71

τοΰ Β' έτους.

ΣεΛ. \

49 <0 πρωινός ύπνος . . . 72"
50. Τά δυο διάφορα παιδία 73

5 I .ΌμυλωθρόςκαΐόυΙόςτου 74

52 ιΗ υπακοή ....·. 75

53 Τά κάστανα . . - . 77

54. Τόοιλοστοργονπχιδίον 78-

55. -έβαςπρόςτοϋςγέρονταςδΟ

56. Οίδύο παίδες, ύτζοΛ.Ι.

Κατακονζηνον . ·. .81

57. -Ο ζωμός ...... 82

58. Χρηστότης . . .... 83

59. Τό αμελές παιδίον καί

ή κάμπη . . . · .84

60. 41 π/η ή 85

6 1. Παίζε μετά τό έργον 87

62. Φωλέα χελιδόνος . . . 8,8

63. Τό ©ρόνιμον παιδίον,
ύπό 'ΑΛ. Κατακονζηνον 89

ζΓ' "Αγροί, Πεδιάς, Γ ή»

Ουρανός.

64. Τάάποδημητικάπτηνά 90

65. Ό πάγος......92

66. Ή θήρα......94

υ7. "Ο λαγώς, ύπό 'ΛΛ.

Κατακονζηνοϋ . . 9β

68. Κ,ύωνκυνηγετ. καίγαλή 96

69. ιΟ σίτος.....98

70. Φυτά καί ανθη ... 100
7 1. ιΗώραιότης τής (ρύσεως

ύποΛΛ.Κανακουζηνοϋ 102
72. Άτρ.οί,ομίχλη,νέφηβρο-
χή χάλαζα ... .102



Περιεχόμενα τον Β' ετονς.

221

Σε Λ.

73. *Η ώ©Αειατγ)ςβροχης1 04
4. Τό ύδωρύπό 'ΑΛ. Κατα-
χουϊ.ηνοϋ . . . .105

75. Ή δρόσος καί, η πάχνη 106

76.Ή ηχώ . . . . .108
·? 77. Τό ρύράνιον τόξον 1 09

|£' 78. ιΟ πεοί-ατος . . .112

79. ιΗ άπό τοΰ βου/ου θεα
χίτζοΑΛ. Καταχουζηγον 1 04

80. Τά ποίμνια καί αγροί 104

81. ΣυγκρισιςτοΟγάλακτος
πρός τόνοινον . . . 106

82. <θ' ήλιος ..... 107
83: Ήάνατολη τούηλίουύπό

*ΑΛ. Καταχο-οΧ,ηνοϋ 109
844Οηλιοςπρόςτάπαιδία,ύπό
'ΑΛ.Κατυχονζητον 109

85. Όκαύσωνκαίτ,θύελλα 120
Ζ' ΦνΟική ι<ίτοοίο,

Γεωγραφία.

86. Ή γαλη . . . . 121

87. Ό γάτος, ύπό ΎΗΛ. ~
ΎανταΛίδον . . . ϊί£4

88. ιΟ κύων και ή γαλή 124

89. -Ο όνος . . . .125

90. "Ονος άλαςβαστάζων 128

91. Ό ό'νος καί ή άλώπτ,ξ,
υπό Γ. ΙΙαμπονχη 129

92. Ό άλέκτωρ καί ή ά-
λε*ττορίς .... .130

93. Τό πετεινάοι, ύπό'ΖίΓλ.
ΤανταΛϊδον . . .134

Σε Λ.

94. Ή αηδών . . . . 134

95. Τό αηδόνι, ύπό 'ΑΛ.

Κυ,ταχονί,ηνον . .136

96. ιΟ κόσυφος ... 137

97. ιΟ κοχλίας . .· . . 139
9 8. Τό άλας.....142

99. Ο σίδηρος ... .143

100. Ό αολυβδος . . .145

101. Τό μάρμαρον . . .146

102. Σύγκρισις ζώου πρός
όρυκτόν έν γένει 147

103. Σύγκρίσις 'ΰυτοΰ πρός
όρυκτόν.....ί 48

104. Ζώα, αυτά, ορυκτά 149

1 ' ι ' I

105. Σΰγκρισις τών ζώων
πρρςτάφυτάκαΐόρυκτά 1 5 1

106. Ή συνοικία, ή πόλις,

- τό χωρίον .... 152
./ Η' Ό χρόνος.

107. Τό ήμερονύκτιον 154

108. Αί 24 ώρα ι του ή-
αεοονυκτίου ... 155

ι I

1 09. Ή εσπέρα ύπό '.Αγγ,
ΒΛάχου.....156

I 10.ΤΙέβδομαΓκαΙοίρίνεςΙ 57
111. Τό ετος καί αί 4ώοαι

αύτου ......158

II 2.Ήώρατου<ρθι.νοπώρου 160
I 113. Τόφθινόπωρον υπό^Ι 61
| 1 14. Οί αγροί κατά τό

φθινοπωρον . . . .162
η)115. Ή χιών καί ή ή ώρα



222

Περιεχόμενα τοϋ Β' έτους.

Σελ.

του χειμώνος . . . 163

116. Όχειμών υπό' νίχι Λ Λ
Παράσχου , . 166

117. Ή γή κατά την ώραν
τοϋ-χειμώνος· . . .166

118. Ό γεωργός κατά τήν
ώραν του χειμώνος 1 68

119. Τό πΰο καί αί καύσι-
μοι ύλαι . . . . ..169

120. Είσοδος είς τό εαρ 171

121. Οί καλλιερνουντες τήν
γην κατά τήν άρχήν
τοΰ 'έχοος.....173

122 Ή ώρα του έαρος 174

123. Αί γεωργικαί εργα-
σίαι κατά τό εαρ 176

124. Εαρινή έσπέραύπό Λ.

Βιχ έ Λα.....178

12δ. —ύγκρισις έαρος και
φθινοπώρου .... 179

126. ΊΙ άνοιςις υπό 'ΛΛ.
Καταχονζηνον . . 180

127. 4Ή ώρα του θέρους 4 81.

128. Συγκρισις του θερους
ποός τόν χειμώνα 183

Γ29. Τό θέρος ύπο 'ΛΛ.
Καταχουζηνον . . 184

130. Ή καλοκαιρία, υπό

'Λ.Ι.ΚαταχονζηΥΌνι 185
Θ' "Εργα. εργαζόμενοι
Μέρη έργαΛών.

131. Ό τρυγητός . .187

Σελ.

1 32. Ήκατασκευήτουοίνουΐ 88
133. Ό άρτος . . . . 191
1 34. .Σπορά καί καλλιεργεια
τοΰ σίτου . . .· .192

135. Ό θερισρ,όςκαίόάλονη-
τός του σίτου . . .194

136. Σύγκρισις τού ελαίου
προς τόν οϊνον . "> 195

137. Τάγεωργικάέργαλεϊα 197

138. Ή άγορά καί οί εί-ς
αυτήν άνθρωποι.

139. "Εκαστος άνθρωπος
εργάζεται τι . . 200

Ι' Ό άνθρωπος.

140. Τόσώματοΰάνθρώπου202
141 Τό χερι ύπο '-Λχ.

Παράσχου . . . . 205
142. Σύγκρισις τών χειρών

προς τους πόδας 20 6
Λ», Αί πεντε αισθήσεις 207

144. Ενδύματα .... 209
ΙΑ' Έπκίτολογρα^ία.

145. Επιστολή πρώτη 211

146. Επιστολή δευτέρα 211

147. Επιστολή τρίτη 212
148.. Έπ^σ-ολή-τετάρτη 213

149. Έπνστολή πέμπτη 213

150. Επιστολή έκτη. 214
ΙΒ' Άνακε^αλαίω^ις.

151. Τί εδιδάχθην . . .216






	167844_0001
	167844_0002
	167844_0003
	167844_0004
	167844_0005
	167844_0006
	167844_0007
	167844_0008
	167844_0009
	167844_0010
	167844_0011
	167844_0012
	167844_0013
	167844_0014
	167844_0015
	167844_0016
	167844_0017
	167844_0018
	167844_0019
	167844_0020
	167844_0021
	167844_0022
	167844_0023
	167844_0024
	167844_0025
	167844_0026
	167844_0027
	167844_0028
	167844_0029
	167844_0030
	167844_0031
	167844_0032
	167844_0033
	167844_0034
	167844_0035
	167844_0036
	167844_0037
	167844_0038
	167844_0039
	167844_0040
	167844_0041
	167844_0042
	167844_0043
	167844_0044
	167844_0045
	167844_0046
	167844_0047
	167844_0048
	167844_0049
	167844_0050
	167844_0051
	167844_0052
	167844_0053
	167844_0054
	167844_0055
	167844_0056
	167844_0057
	167844_0058
	167844_0059
	167844_0060
	167844_0061
	167844_0062
	167844_0063
	167844_0064
	167844_0065
	167844_0066
	167844_0067
	167844_0068
	167844_0069
	167844_0070
	167844_0071
	167844_0072
	167844_0073
	167844_0074
	167844_0075
	167844_0076
	167844_0077
	167844_0078
	167844_0079
	167844_0080
	167844_0081
	167844_0082
	167844_0083
	167844_0084
	167844_0085
	167844_0086
	167844_0087
	167844_0088
	167844_0089
	167844_0090
	167844_0091
	167844_0092
	167844_0093
	167844_0094
	167844_0095
	167844_0096
	167844_0097
	167844_0098
	167844_0099
	167844_0100
	167844_0101
	167844_0102
	167844_0103
	167844_0104
	167844_0105
	167844_0106
	167844_0107
	167844_0108
	167844_0109
	167844_0110
	167844_0111
	167844_0112
	167844_0113
	167844_0114
	167844_0115
	167844_0116
	167844_0117
	167844_0118
	167844_0119
	167844_0120
	167844_0121
	167844_0122
	167844_0123
	167844_0124
	167844_0125
	167844_0126
	167844_0127
	167844_0128
	167844_0129
	167844_0130
	167844_0131
	167844_0132
	167844_0133
	167844_0134
	167844_0135
	167844_0136
	167844_0137
	167844_0138
	167844_0139
	167844_0140
	167844_0141
	167844_0142
	167844_0143
	167844_0144
	167844_0145
	167844_0146
	167844_0147
	167844_0148
	167844_0149
	167844_0150
	167844_0151
	167844_0152
	167844_0153
	167844_0154
	167844_0155
	167844_0156
	167844_0157
	167844_0158
	167844_0159
	167844_0160
	167844_0161
	167844_0162
	167844_0163
	167844_0164
	167844_0165
	167844_0166
	167844_0167
	167844_0168
	167844_0169
	167844_0170
	167844_0171
	167844_0172
	167844_0173
	167844_0174
	167844_0175
	167844_0176
	167844_0177
	167844_0178
	167844_0179
	167844_0180
	167844_0181
	167844_0182
	167844_0183
	167844_0184
	167844_0185
	167844_0186
	167844_0187
	167844_0188
	167844_0189
	167844_0190
	167844_0191
	167844_0192
	167844_0193
	167844_0194
	167844_0195
	167844_0196
	167844_0197
	167844_0198
	167844_0199
	167844_0200
	167844_0201
	167844_0202
	167844_0203
	167844_0204
	167844_0205
	167844_0206
	167844_0207
	167844_0208
	167844_0209
	167844_0210
	167844_0211
	167844_0212
	167844_0213
	167844_0214
	167844_0215
	167844_0216
	167844_0217
	167844_0218
	167844_0219
	167844_0220
	167844_0221
	167844_0222
	167844_0223
	167844_0224

