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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Ό "Ερβαρτος, δ μέγας τοϋ αίώνος ήμών ψυχο- 
λόγος καί παιδαγωγικός, είπε μεγάλην αλήθειαν 
γράψας δτι έν δσω δέν έχουσιν οί διδάσκαλοι σα- 
φεστάτην γνώσιν τοϋ κρατοϋντος έν τή ψυχή μη
χανισμού, καθ’ δν κατά φυσικούς νόμους γεννώνται 
αΐ αισθήσεις, αΐ παραστάσεις, αί εννοιαι, τά συν
αισθήματα, ή βούλησις, καί ή πράξις, ούδέποτε θά 
δυνηθώσι νά διαπλάσωσι καί προαγάγωσιν ασφα
λώς τόν πνευματικόν καί ηθικόν βίον τών μαθη
τών των. Καί Six τοϋτο έπρεπε νά θεωρήται παρά 
παντός διδασκάλου ώς βάσις άπαραίτητος τών 
παιδαγωγικών του μελετών ή σπουδή ή λεπτομε
ρής τοϋ ψυχεκοϋ βίου. Έν Ευρώπη μέγας διεξά
γεται σήμερον άγών πρός κατανόησιν τοϋ ψυχικού 
μηχανισμού καί άνεύρεσιν τών νόμων τών κρατούν- 
των έν πάσαις αύτοϋ ταϊς έκφάνσεσι. Άκολουθούν- 
τες τό παράδειγμα τοϋ μεγάλου ψυχολόγου, τοϋ 
Herbart, δστις διϊσχυρίσθη καί απέδειξε δτι τά 
πολύπλοκα φαινόμενα τοϋ ψυχικού βίου, οία έμ- 
φανίζονται έν τή κρίσεε καί τφ συλλογισμώ, έν 
τοΐς διαφόροις συναισθήμασι, έν ταϊς ποικίλαις 
έπιθυμίαις καί βουλήσεσι τοϋ άνθρώπου, δέν είναι 
προϊόντα άρχέγονα τής ψυχής, άλλά παράγωγα 
σχηματιζόμενα έκ τής άλληλεπιδράσεως τών πα
ραστάσεων, κατέφυγον είς τήν έξέτασιν τοϋ ψυχι
κού βίου τών παιδιών, τών βαρβάρων λαών, τών 
ζφων, παρ’ οίς ούτος έμφανίζεται άπλούστατος 
καϊ φυσικώτατος, ϊνα βεβαιωθώσι πώς σχηματί
ζεται καί προάγεται, πώς διατίθεται οΰτως καί κι
νείται δ θαυμάσιος έκεΐνος κόσμος ιδεών καί συναι

σθημάτων καί έπιθυμιών καί βουλήσεων, δν βλέ
πομεν μάλιστα κυριαρχοϋντα έν τή ανθρώπινη 
ψυχή. Διό σήμερον πλείστας ή παρατήρησις άπε- 
θησαύρισε άληθείας έπί τής ψυχολογίας τοϋ παι
διού, έπί τής ψυχολογίας τών λαών, έπί τής ψυ
χολογίας τών ζώων. Έκ τής συγκρίσεως τών φαι
νομένων τούτων πρός άλληλα καταφαίνεται δτι αί 
αισθήσεις itvat τά πρώτα στοιχεία, οίονεί τά ά
τομα, έξ ών συντίθεται δ ψυχικός βίος. Άς έπι- 
χειρήσωμεν δέ νϋν νά δείξωμεν πώς σχηματίζονται 
αί έ’ννοιαι καί πώς έπί τής δδοϋ ταύτης καί μό
νης βαδίζουσα ή διδακτική δύναται νά φθάση εϊς 
ασφαλή έξαγόμενα.

Τό μικρόν παιδίον δέν έχει ούδεμίαν έν έαυτφ 
έννοιαν άμα γεννηθέν οΰτε άνθρώπων, οΰτε ζφων 
οΰτε φυτών, οΰτε λίθων, οΰτε άστρων ούδέ άλλου 
τινός πράγματος ούδενός. Αί πρώται πληροφορίαι 
αύτοϋ περί τών πραγμάτων τούτων είναι αί αισθή
σεις, άς λαμβάνει, δσάκες ταϋτα προσπέσωσιν εις 
εν έκ τών αισθητηρίων του οργάνων. Άς παραδε— 
χθώμεν δτι πρώτον λαμβάνει αισθησιν τής μητρός 
του, ήν τό πρώτον βλέπει. Ή παρουσία αύτής 
μέ ώρισμένην μορφήν καί άνάστημα, μέ ώρισμένην 
ένδυμασίαν έρεθίζει τήν όψιν αύτοϋ καί διά τοϋ 
οπτικού νεύρου διαβιβάζεται είς τον έγκέφαλον δ 
έρεθισμός ούτος, δστις κατά μυστηριώδη τρόπον 
μεταβάλλεται είς αισθησιν. Περίεργον δέ δτι ή 
άνάμνησις αΰτη τής αίσθήσεως παραμένει αύτώ 
καί άφ’ ού ήδη ή μήτηρ του δέν είναι παρούσα. 
Τήν άνάμνησιν ταύτην ή τήν εικόνα τής αίσθή
σεως καλούσιν έν τή ψυχολογία παράδτάΟΓρ. Ωστε 
τδ παιδίον έχει αί'ο&ηβιν trii μητρός του, δταν 
αΰτη είναι παρούσα καί βλέπη αύτήν, παράβτασιυ 
δέ αύτής, δταν ένθυμήται αύτήν, χωρίς αΰτη νά 
είναι παρούσα. Έπειδή δέ ή μήτηρ έμφανίζεται
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αύτώ άλλοτε μέν γελώσκ, άλλοτε δέ σκυθρωπή, 
άλλοτε μέν ένδεδυμένη ταύτην την ενδυμασίαν, 
άλλοτε δέ άλλην, άλλοτε μέν μέ κάλυμμά της 
κεφαλής, άλλοτε δέ άνευ καλύμματος, ή αϊσθη- 
σις αύτής καί επομένως κχί ή παραστασις δέν εί
ναι ή αύτή, άλλά ποικίλλει καί έκ πρώτης όψεως 
δύναται τις νά είκάση ότι έν τώ παιδίω θά ύπάρ- 
χωσι πολλαί παραστάσεις τής μητρός διάφοροι, 
άφ’ ού καί αί έκάστοτε περί αύτής ληφθεϊσαι αι
σθήσεις ήσαν διάφοροι- Δέν έχει όμως οΰτω τό 
πράγμα. Έν τή ψυχή αί αισθήσεις καί αί παρα
στάσεις δέν μένουσι κεχωρισμέναι ή μία τή; άλ
λης καί δλως άσχετοι άπ ’ άλλήλων άλλ’ ένοϋνται 
καί άποτελοϋσι γενικάς παραστάσεις, ή έννοιας. 
Συμβαίνει δηλ. ένταΰθα τό έξής :

Τό παιδίον έχει εις τόν νοΰν του τήν παράστα- 
σιν τής μητρός του μέ τήν ώρισμένην μορφήν καΐ 
ενδυμασίαν, ώς άντελήφθη πρότερον διά τής ό
ψεως. Άλλά τώρα εμφανίζεται αύτφ ή μήτηρ μέ 
άλλην ενδυμασίαν. Ή αϊσθησι; τής μητρός τοι
αύτης, οϊα τώρα εμφανίζεται, ανακαλεί είς τήν 
μνήμην του τήν μητέρα, ο!α αΰτη ένεφανίσθη αύ
τφ πρότερον. Έπειδή δέ τά δμοια μέρη π. χ. 
ή μορφή, ή φωνή, τό άνάστημα, ή συμπεριφορά 
αναγνωρίζονται ώς τά αύτά, οία ένεφανίσθησαν καί 
πρότερον, έπικρατοϋσι ταΰτα καί πχρκβλεπομένων 
τών άνομοίων, οίον τής διαφόρου ενδυμασίας, ένοϋν
ται είς μίαν παραστασιν και μόνην. Βεβαίως τά 
διάφορα έν τή παραστάσει δέν καταστρέφονται. 
άλλά συνυπάρχουν έν λανθανούση καταστάσει 
Οΰτω μητέρα έκαστος λέγων εννοεί τήν μητέρα 
αύτοϋ άνακαλών είς τήν μνήμην του τά ούσιωδέ- 
στατα καί κύρια αύτής χαρακτηριστικά. Ή γλώσσα 
έχει πρός ε’κφρασιν καί τής πρώτης παραστάσεω; 
τής οΰσης ακριβές άντίτυπον τής πρώτη; αίσθή- 
σεως καί τής γενικής παραστάσεως τής προελθού 
σης έκ πολλών αισθήσεων έχουσών καί διάφορα 
μέρη έν καί τό αύτό όνομα, μίαν καί τήν αύτήν 
λέξιν μητέρα. Ή λέξις αΰτη ή δηλοΰσα τά χα
ρακτηριστικά άτόμου τινός καλείται έννοια άτο- 
μική. Τοιαϋται δέ έννοιαι άτομικαί είναι τό ονό
ματα προσώπων, ζώων, πόλεων, όρέων, ποταυ-ών 
κλπ., οίον, Σωκράτης, Γεώργιος,'Υμηττός, Σπερ
χειός. Άλλά πλήν τών άτομικών έννοιών, αϊτινες 
άναφέρονται είς έν καί τό αύτό ύποκείμενον ύπάρ
χουσι καί έννοιαι γενικαί ή καθολικαί άναφερόμε- 
ναι είς πολλά άτομα, ή είς πολλά είδη, ή είς 
πολλά γένη ύποκειμένων.

Πώς σχηματίζονται άρά γε καί αί έννοιαι αύ
ται ; Άκριβώς κατά τόν αύτόν τρόπον, καθ’ δν 
σχηματίζονται καί αί άτομικαί. Άς φέρωμεν τού
του παραδείγματα, ί’να γνωρίσωμεν καλώς τήν 
δδον τήν μόνην, ήν βαίνει τό πνεΰμα χωροΰν είς 
τά πρόσω, όπως άείποτε ααί ήμεϊς τηρώμεν αύτήν 
κατά τήν διδασκαλίαν ή τοι κατά τήν μετάδοσιν 
εις τούς μαθητάς έννοιών. Καί ένταΰθα άς λάοω- 

μεν ύπ’ δψει τήν κατάστασιν τοΰ παιδιού, ϊνα 
γίνη τό πράγμα έμφανέστερον. "Ας παραδεχθώμεν 
ότι το μικρόν παιδίον έχει ϊδη μέχρι τοϋδε τόν κα- 
τοικίοιον κύνα του .μόνον, τόν κύνα αύτόν «ορισμέ
νου χρώματος καί μεγέθους, «ορισμένης σωματικής 
κατασκευής. Τό ζφον τοΰτο ήκουσε καλούμενον 
σκύλον καί δσάκις. έλέγετο ή λέξις αΰτη, τό παι
δίον έστρεφε τούς οφθαλμούς του πρός τον σκύλον. 
Άλλά κατόπιν έκτός τής οικίας του ή καθ’ οδόν 
είδε καί άλλο ζφον, μεγαλειτέρου μέν μεγέθους 
καί διαφόρου χρώματος, άλλά 'κατά τό πλεϊστον 
δμοίαζον πρός τόν ίδιον έαυτοΰ σκύλον. Καί περί 
τοΰ ζώου τούτου άκούει τήν αύτήν ονομασίαν βχύ- 
ίος. Ένταΰθα καί πριν άκόμη άκούση τήν λέξιν 
έν τή ψυχή του συμβαίνει κατά ψυχολογικόν νόμον 
ένωσις τών εννοιών τών όμοιων, τοΰ σκύλου, δν 
νΰν βλέπει προς τόν σκύλον, δν γιγνώσκεε. Τά ό
μοια μέρη άμφοτέρων τών έννοιών ώς έπικρατέ- 
στερα ένοϋνται, τά δέ άνόμοια (μέγεθος καί χρώμα 
τών σκύλων), επισκοτίζονται ώς έκ τής άντιθέσεως 
αύτών καί δέν άπόλλυνται μέν, άλλά διατελοΰσιν 
έν τή ενώσει τών έννοιών όντα έν άφανεία καί 
λήθη. Ή ψυχολογική αΰτη έργασία, ήτις γίνεται 
άφ’ έαυτής, ώ; γίνεται έν τώ στομάχφ ή πέψις, 
εύθύς ώς έλθωσιν είς αύτόν τροφαί, λαμβάνει τήν 
έκφρασιν αύτής καί μονιμότητα διά τής λέξεως 
σκύλος. Κατά τήν δευτέραν ταύτην περίπτωσιν ή 
έννοια σκύλος είναι εύρυτέρα τής πρώτης καί τό 
παιδίον νΰν σκύλον λέγων έχει έν νφ καί τούς δύο 
σκύλους, οΰς μέχρι τοϋδε έχει ΐδη.Άν δέ άντί τών 
δύο σκύλων ϊδη καί άλλους, τότε ή έξαρσις τών 
όμοιων μερών γίνεται έντονωτέρα, ή έπισκόιησις 
τών άνομοίων μείζων καί τό παιδίον σκύλον λέγων 
έννοεϊ τό ζφον τό ύλακτοΰν, τό τετράπουν, τό έ- 
χον όδόντας Οζεις, τό έχον δακτύλου; καί όνυχας 
ώρισμένη; κατασκευής καί τά τοιαΰτα. Καί κατά 
τήν έννοιαν, ήν έχει περί σκύλου έσχηματισμένην, 
έν τώ μέλλοντι πάν ζφον έχον τά αύτά χαρακτη
ριστικά καλεϊ σκύλον. “Ωστε νΰν τό παι
πλέον τήν έννοιαν πολλών σκύλων ή τοΰ είδους, 
έν ω πρότερον, ότε έγίνωσκεν ώρισμένον σκύλον 
ενα ή δύο, είχεν έννοιαν ένός σκύλου ώρισμένου, 
είχεν έννοιαν άτομικήν. Κατά τήν δευτέραν ταύ
την ψυχολογικήν έργασίαν πρός σχηματισμόν τής 
έννοιας πολλών όμοειδών πραγμάτων ήτοι τής έν
νοιας τοΰ δλου αύτών, διακρίνομεν δύο στάδια 
διακεκριμένα τής ψυχής. Καί τό μέν πρώτον συνί- 
σταται είς τήν άντίληψιν τών πραγμάτων αύτών 
ζένταΰθα τοΰ σκύλου) διά τών αισθητηρίων οργά
νων μάλιστα δέ διά τής όψεως, τό δέ δεύτερον συ- 
νισταται είς τήν ενωσιν τών όμοιων μερών τών 
πραγμάτων είς μίαν ολότητα, ήν καλοϋμεν έν
νοιαν.

Άλλ’ ή ενέργεια τής ψυχής δέν περιορίζεται μό
νον είς τήν ενωσιν τών διαφόρων άτόμων ύπό μίαν 
έννοιαν ολικήν, άλλά προχωρεί καί περαιτέρω έ-

όίον έχει

νοΰσα κατά τόν αύτόν τρόπον καί πολλάς έννοιας 
κοινά χαρακτηριστικά έχούσας ύπό άλλην έννοιαν 
γενικωτέραν. Ίνα γίνη τοϊς πάσι καταληπτόν 
τό πράγμα, άς έπανέλθωμεν πάλιν εις τον 
συγκεκριμένον κόσμον. Τό παιδίον έχει τήν έννοιαν 
τοϋ σκύλου, βλέπει δέ οτι τά ζώα ταΰτα θηλά- 
ζουσι τά νεογνά των, ώς θηλάζουσι τά νεογνά αύ
τών καί αί προβατίνας αί αίγες, αί φοράδες, αί 
γαλαϊ, αί άγελάδες, αί χοίροι κ.τ.τ. Πάντα ταΰτα 
τά ζφα καλεϊ δηλαβτιχά. Διά τής λέζεως ταύ
της έννοεϊ πάντα τά ζώα, ά γεννώσιν νεογνά καί 
θηλάζουσιν αύτά. Καλεϊ δέ καί μαστοφόρα, ε
πειδή ταΰτα φέρουσι μαστούς, ϊνα έκτελήται ό 
θηλασμός. Έκ τών ζώων τούτων βλέπει ότι τινά, 
άφ ’ οΰ φάγωσι πρότερον, κατόπιν άναμασώσι τήν 
τροφήν (ξαναχαράζουσι), οία είναι ή αίξ, ή άγε- 
λάς, τό πρόβατον. Τά ζώα ταΰτα καλεϊ μηρυκα- 
στικά, διότι μηρυκάζω τοΰτο σημαίνει το άναμασώ 
τήν τροφήν. Βεβαίως τά παιδία δέν θά μεταχει- 
ρισθώσι είς δήλωσιν πάσης τοιαύτης έννοιας τάς 
προσηκούσας λέξεις, ένιαχοΰ οέ θά γινωσκωσι το 
πράγμα χωρίς νά έχωσι τούτου λέξιν εκφραστικήν. 
Έν τούτοις δμως, δπου ή πείρα ύπάρχει, ή ψυχο
λογική έργασία πρός ενωσιν τών όμοιων πραγμά
των τελείται άφ’ έαυτής. Καί δσφ μείζων έμπει- 
ρία ύπάρχει, τοσούτφ καΐ άσφαλεστέρα και πλη- 
ρεστέρα ή έννοια. 'Η έργασία πρός σχηματισμόν 
εννοιών, ώς έν τοϊς έμπροσθεν έξεθέσαμεν, είναι 
καθαρώς ψυχολογική έργασία καί άπαραίτητος εις 
πάντα άνθρωπον μέλλοντα νά προχωρηση έκ τών 
πραγμάτων είς τήν έννοιαν, ήτις σχηματίζεται άφ 
έαυτής έν τή ψυχή τοΰ άνθρώπου, δπου παρατηρη- 
θή έν τοϊς πράγμασιν όμοιότης τις. Άλλά τοιαϋται 
ψυχικαί έννοιαι, ώς άκατέργαστοι, ώς τυχαϊαι, ώς 
στηριζόμεναι εις τόν λόγον τής άτελοΰς γνώσεως -"·· 
πραγμάτων, ώς στηριζόμεναε είς τόν λόγον 
< ' ' "■ . ........ ......
γάλας νοθείας καί πλάνας καί άνάγκη νά 
ληφθή τής καθάρσεως τούτων ή διδασκαλία 
ό διαφωτισμός.π.χ.δσα παιδία ήκουσαν λαλουμενην 
παρά τών άνθρώπων μόνον τήνΈλληνικην γλώσσαν, 
νομίζουσιν δτι τό ελληνιστί όμελεϊν εεναι κύριον 
συστατικόν παντός άνθρώπου. Καί γελώσιν εκ 
καρδίας, όταν τό πρώτον άκούσωσιν άνθρώπους 
όμιλοΰντας ή άναγινώσκοντας ξένην γλώσσαν, οιότι 
φαίνεται αύτοϊς άπορον πώς οί άνθρωποι ουνανται 
νά συνεννοώνται διά λέξεων εντελώς εις αυτά α
κατάληπτων. Καί δέν είναι μόνον ό λόγος τής 
νοθείας, άλλ’ άλλο έτι σπουδαιότερον, δι’ δ πρέ
πει τά πράγματα νά έμφανίζωμεν είς τά παιδία 
καθαρά κατά τά μέρη αύτών, ϊνα λάβωσι τούτιυν 
σαφή καί εύκρινή γνώσιν. Ο κύριος ήμών σκοπος 
διδασκόντων αύτά είναι νά ποιήσωμεν αύτά νά 
βχέπτώνται, νά νοώβι. Αλλά βχεψις, νόηβιζ', 
ούδέν άλλο είναι ή ή προσήκουσα ένωσις πολλών 
καί ποικίλων παραστάσεων κατά την ποιότητα

τών 
τής 

φαινομένης όμοιότητος αύτών ύπόκεινται εις με- 
zu Λ I __ ' _'____ —-Ά έπι-

καί

. Διό 
τήν ψυχολογίαν

τής όδοΰ τοΰ

αύτών, κατά τά γνώρίσματα αύτών. Γίνεται δέ 
ή ένωσις αΰτη άσφαλώς, δπου είναι παντός πράγ
ματος ή έννοια άκριβής καί ώρισμένη είς τον νο- 
οΰντα. Μηδείς δέ νομίση δτι δπου ύπάρχει ή 
λέξις, έκεΐ ύπάρχει καί ή έννοια τοΰ πράγματος. 
Έάν τις έξ ήμών τών διδασκάλων, ών έργον είναι 
ή διδασκαλία ήτοι ή μετάδοσις καθαρών έννοιών 
είς τούς παϊδας, έξετάση έαυτόν κατά πόσον έχει 
πολλών πραγμάτων κοινών θεωρουμένων καθαράν 
έννοιαν, θά άπορήση πόσον άμαθης εύρίσκεται πολ
λάκις είς πράγματα, τά όποια νομίζει ότι γινώ- 
σκει. Τί έστι δένδρον, τί έστι κύων, τί έστι άνθρω
πος, τί έστι θάλασσα, τί έστι όρος είναι δύσκολον 
εύθύς νά όρίση τις, διότι πρός τοΰτο χρειάζεται 
άκριβής γνώσις τών γνωρισμάτων, δπερ ύποθέτει 
άκριβή παρατήρησιν τών άτομικών έννοιών, έξ ών 
αί γενικαί αύται έννοιαι σχηματίζονται. Άλλά 
τοΰτο κυρίως είναι έργον τής μεθοδικής διδασκαλίας, 
οϊαν ύποδεικνύει ή παιδαγωγική, ώς όδηγον είς τάς 
έαυτής ένεργείας έχουσα τήν ψυχολογίαν. 
δικαίως ό Έρβαρτος έκάλεσε 
οφθαλμόν τής παιδαγωγικής.

Έξ δσων άνωτέρω εΐπομεν περί 
σχηματισμού τών έννοιών προκύπτει ό έξής χρυ- 
σοΰς τής παιδαγωγικής κανών, δν πίς δημοοιοά- 
σκαλος πρέπει νά φέρη ώς περίαπτον προς προφύ- 
λαξιν αύτοϋ άπό πλάνας καί παρεκτροπάς μεθοδι
κά;, καί δν ήμεϊς άναγράφομεν ένταΰθα πρός έξαρσιν 
μέ διάφορα γράμματα.

«Εις τούς μα&ητάς δίδετε πρδς έ&ταβιν οβον 
δύναβ&ε άφ&ονώτερα πράγματα, όβον δύναβ&ε 
ουγχεχριμένα γεγονότα, μηδέποτε δε δίδετε είς 
αύτούς γεντχάς έννοιας ετοίμους πρδς απομνημό
νευσήν, έάν αύται. δέν βτηρίξωνται είς προηγον- 
μέτην αύτών πείραν» Ή άνακάλυψις αΰτη είναι 
ή μεγίστη τής παιδαγικής κατάκτησις, ή άναβι- 
βάσασα τόν Πεσταλότσην είς τόν θρόνον τής αθα
νασίας καί βάσις άπαράβατος πάσης καρποφόρου 
διδασκαλίας. Τοϋ Άριστοτέλους ή δήσις «ούδέν έν 
τώ νώ, δ μή πρότερον έν τή αίσθήσει» (Nihil est 
in intellectu, quod antea non furit in sensu) 
κταται οΰτω πρακτικήν έφαρμογήν έν τφ σχο
λείω καί άντί τών λέξεων παρέχει εις τού; μαθη
τάς τά πράγματα αύτά πρός διδασκαλίαν. Εκ 
τοΰ μεταρρυθμιστικοΰ τούτου έργου τοΰ Πεστελοστη 
τοΰ γεννηθέντος έν έτει 1746 και αποθανοντος εν 
έτει 1827, εί καί ολόκληρος αιών παρήλθε, τα 
μέν δημοτικά ήμών σχολεία μέχρι τοϋδε ελάχιστα 
έφήρμοσαν, τά δέ έλληνικά και γυμνάσια διατε- 
λοΰσιν άκόμη είς τούς χρόνους τούς προ τοϋ Πε
σταλότση. Καί δμως άληθής άνατροφή δύναται 
νά γίνη μόνον έπί τή βάσει τής κατ αισθησιν 
διδασκαλίας τής άλλως καλουμένης έποπτικής. 
Είθε τώρα τούλάχιστον νά κατανοηθή καί εφαρ— 
μοσθή τό άμεληθέν.
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Λΐάθημ-ζ έν τη Γ . τάξει

I Σχύπός.&ά. ίδωμεν πώς είναι τό χελιδόνι. 
II. Άυάλυβις.Όλοι είδετε χελιδόνι. Μάλι

στα, έρχεται τοίρα την άνοιξιν, είναι μικρόν 
πουλάκι, κτίζει την φωλεάν του μέ χώμα 
έπάνω είς τούς τοίχους τών οίκιών.—Τόν 
χειμώνα ποΰ κατοικεί ; — Φεύγει καϊ έρχεται 
πάλιν την άνοιξιν. — Είπέ τό ποιηματάκι 
περϊ τού χελιδονιού.

Έλειπε τό χιόνι 
κ’ ήλθες χελιδόνι 
έξυπνο πουλί, 
Λ. μικρή μου στέγει 
καλώς ήλθες λέγει 
καί σέ προσκαλεΐ. 
Έλα, μή φοβάσαι 
τή φωλιά σου κτίσε· 
έλα, έπειδή 
άσυλον θά εΰρης· 
είμαι νά τό ’ξεύρης, 
εύτακτο παιδί.

— 'Υπάρχει καϊ έν αίνιγμα περϊ τοΰ χε
λιδονιού.

Άπό πάνω σάν τηγάνι 
άπό κάτω σάν βαμβάκι 
άπό πίσω σάν φαλίδι.

Αύτό τό χελιδόνι, ποΰ ήξεΰρετε σεϊς, λέ
γεται χελιδόνι τών πόλεων, διότι είναι καϊ 
άλλο χελιδόνι έξω είς τούς αγρούς, μεγα- 
λείτερον άπό τό χελιδόνι τών πόλεων, μέ 
χρώμα κατά τήν κοιλίαν ξανθόν καϊ ύπό 
τόν λαιμόν κόκκινον, τό όποιον λέγεται χε 
λιδόνι τών άγρών. 'Υπάρχει δέ καϊ χελιδόνι 
άλλο, τό όποιον κατασκευάζει τήν φωλεόν 
του είς βράχους πλησίον ποταμών, τό ό
ποιον δυνάμεθα νά όνομάσωμεν τό παρό- 
χθιον χελιδόνι (τό παρά τάς δχθας τών πο
ταμών κατοικούν). Έχει τό αύτό μέγεθος 
πρός τό χελιδόνι τών πόλεων καϊ διακρίνεται 
τούτου,διότι τό χρώμά του έπάνω είναι στα- 
κτερόν.Άλλά καϊ τέταρτον είδος χελιδονιού 
ύπάοχει τό λεγόμενον πετροχελίδονον, τό 
όποιον είναι μεγαλείτερον άπό τό χελιδόνι 
τών πόλεων μέ χρώμα μαυροκίτρινον έπάνω, 
κατά τήν κοιλίαν δμως λευκόν. 'Υπάρχει δέ 
καϊ χελιδόνι ή λεγομένη λαγοβυζάότρα μέ 
στόμα πολύ μεγάλον, έχον πέριξ αύτοΰ καϊ 
τρίχας χονδρός,καϊ κατοικούν εις τά δάση. 
Είναι διπλάσιον κατά τό μέγεθος πρός τό 
χελιδόνι τών πόλεων καϊ έχει χρώμα στα- 
κτερόν μέ μαύρα καϊ λευκά στίγματα. Περϊ 

αύτοΰ έπίστευον δτι θηλάζει έκ τών μαστών 
τών αίγών, διό καϊ ώνόμασαν αύτό αίγο&ή- 
λι/ν, άλλά τούτο δέν είναι άληθές.

Τά πτηνά δέ ταύτα διακρίνεις δτι είναι 
χελιδόνια έκ τής ούράς, ήτις είναι διχαλωτή 
ή φαλιδοιτή καϊ έκ των μακροτήτων πτερύ
γων, αϊτινες είναι μυτεραί, φθάνουσαι μέχρι 
τού άκρου τής ούράς. Πέτονται περίφημα 
καϊ συλλαμβάνουσι μυίας,κώνωπας καϊ άλ
λα έντομα εϊς τό πτερόν. Διά τοϋτο είναι 
πολύ ώφέλιμα πτηνά καί οί άνθρωποι δι
καίως θεωρούν άμάρτημα νά βλάφουν ή νά 
φονεύσουν χελιδόνι.

Άλλά πλήν τής ώφελείας αύτών είναι καϊ 
διά τήν έμπιστοσύνην, ήν δεικνύουσι πρός 
τόν άνθρωπον, έρχόμενα καϊ έντός τών οί
κιών άκόμη, διά τήν ώραϊαν πτήσιν αύτών, 
διά τήν φαιδρότατα καϊ ζωηρότητα καϊ τό 
αεικίνητον, διά τήν έλευσιν αύτών είς ήμάς 
κατά τήν άνοιξιν, ήν λέγομεν δτι μάς φέ
ρουν αΐ χελιδόνες, διά πάντα ταύτα είναι 
πτηνά λίαν αγαπητά είς πάντα άνθρωπον 
καϊ μόνον άνθρωποι θηριώδεις ή βοσκημα- 
τώδεις καταδιώκουν ή φονεύουν τά κάλλι- 
στα ταύτα πτηνά, τά όποια έρχονται τήν 
άνοιξιν άπό τά μακρινώτατα μέρη τής ’Α
φρικής,είς τά όποια πηγαίνουν τό φθινόποι- 
ρον καϊ τόν χειμώνα, διότι έκεϊ καί τόν 
χειμώνα είναι ζέστη, διά νά μάς έλαφρύνουν 
άπό τά όχληρά έντομα.

Τώρα άς παρατηρήσωμεν έκ τόΰ πλησίον 
πώς είναι τά χελιδόνια τών πόλεων *)

III. ΣΰιΟ-eeig.— Τό ράμφος είναι μικρόν, 
χονδρότερον πολύ κατά τήν βίζαν, λεπτό- 
τερον δέ κατά τήν κορυφήν, δπου μάλιστα 
καϊ τό άνω βάμφος κυρτοΰται έν είδει άγκι
στρου πρός τά κάτω. Οί ρώθωνές του κεϊν- 
ται ύφηλά πλησίον τού μετώπου καλυπτό
μενοι ύπό πτίλων. Τό άνοιγμα τού στόμα
τος εϊναι πολύ μέγα, ή γλώσσα τριγωνική, 
έμπρός διχαζομένη είς δύο μέρη Τοιαύτην 
γλώσσαν σχιστήν έμπρός έχουν καϊ οί όφεις. 
Οί όφθαλμοι οί μαυοοκίτρινοι καϊ ζωηροϊ 
κεϊνται έντός κοιλότητος καμαρωτής. Ό 
τράχηλος εϊναι μικρός, τό δέ στήθος πλατύ. 
Αί πτέρυγες εϊναι μακρόταται, δσον δέ μάλ
λον προχωρούν πρός τήν ούράν, τοσούτο) 
γίνονται καί στενώτεραι. Τά έννέα πτερά 
τής πρώτης τάξεως τών κωπαίων είναι 
μακρότατα καϊ στενά έχοντα στερεωτάτους 
καλάμους, τό δέ πρώτον αύτών είναι καϊ τό 
μέγιστον πάντων τά τής δευτέρας δμως τάξε

ι) Απαραίτητον νά ύπάρχη χ«λιδόνί αύτύ τοϋτο χατά 
| τήν διδασχαλίαν. Είς τήν ειχόνα δέν φαίνονται χαλώ; τά 
I χαΟ'εχαστα.

ως είναι καϊμικρότερα καϊπλατύτερα. Ή ούρά 
σύγκειται έκ 12 πτερών καϊ είναι διχαλωτή. 
Οί πόδες είναι μικροί καϊ αδύνατοι,ώσαύτως 
καϊ οί δάκτυλοι εϊναι λίαν λεπτοί καϊ οί μέν 
τρεις είναι έστραμένοι έμπρός, εϊς δέ όπίσω. 
Έκ τών τριών δέ πρώτων δακτύλων ό έξω 
είνα συμφυής πρός τόν μέσον μέχρι τοΰ 
πρώτου άρμου. Οί όνυχες είναι μικροί, 
αδύνατοι καϊ λίαν μυτεροί. Έχει πτίλα καϊ 
είς τόν ταρσόν ήτοι είς τό λεγόμενον καλάμι 
τοΰ ποδός, άκόμη δέ καϊ είς τά δάκτυλα. 
Τοιαύτα είναι τά χελιδόνια, ά μάς έρχονται 
κατά τάς άρχάς Μαρτίου. Ζώσι κατά ζεύγη, 
ώς καϊ αί περίστεροί ήτοι άρρεν καϊ θήλυ. 
Πρώτη δέ αύτών έργασία είναι ώς φθάσουν, 
νά κτίσουν τήν φωλεόν των. ’Εκλέγουν δέ 
πρός τοϋτο οικοδόμημα φροντίζοντα νά 
ύπάρχη άνω τής φωλεάς στέγασμα πρός 
προφύλαξιν άπό τής βροχής. Διό βλέπομεν 
τάς φωλεάς αύτών τάς έξω τών οίκιών ύπό 
τό έξέχον γεϊσον αύτών, ύπό τήν έξέχουσαν 
τής οίκίας στέγην δταν δέ αί φωλεοί ύπάρ- 
χωσιν ένδον τών οικοδομημάτων,τότε ή προ- 
φύλαξις αύτη μή ούσα άναγκαία δέν γίνεται- 
Ύλικόν πρός κτίσιν τής φωλεάς μεταχει
ρίζεται ή χελιδών χώμα καλόν, δπερ κατά 
μικρούς βώλους μεταφέρει διά τού βάμφους 
καϊ προσκολλά καλώς διά τοϋ σιάλου τοϋ 
ιξώδους. ’Ίνα δέ συγκρατήται τό χώμα α
ναμιγνύει καϊ άχυρα καϊ τρίχας. ΓΙερατω- 
θεϊσα δέ ή φωλεά φαίνεται ώς τέταρτον 
πορτοκαλλίου καλώς έπι τοϋ τοίχου προσκε- 
κολημένη καϊ άνω ανοικτή ούσα. Τό ένδον 
τής φωλεάς έπιστρώνονται μέ πτίλα, μέ μαλ- 
λίον, μέ τρίχας καϊ μέ άλλας ΰλας τοιαύτας. 
Διαρκεϊ δέ ή οικοδομή 8 έως 12 ήμέρας. Ή 
φιλοπονία τής χελιδόνος είναι θαυμαστή

Άφ’ ού δέ περατώση τήν φωλεόν της, 
τότε γεννά 4 έως 6 λευκά αύγά, τά όποια 
έπωάζει 12 ήμέρας, δτε λαμβάνει τήνεύχα- 
ρίστησιν νά ϊοη έκκολαπτόμενα τά χελιδο- 
νάκια τά μικρά Καθ ’ δν χρόνον έπωάζει τό 
θήλυ, τό άρρεν φέρει τροφήν καϊ τρέφει τήν 
σύζυγόν του. Οί χελιδονιδεΐς ούτοι οί κατ’ 
άρχάς άσχημότατοι μέ τό λίαν πλατύ στόμα 
των τρέφονται ύπό τών γονέων αύτών, οι- 
τινες φέρουσιν αύτοΰ άδιακόπως έντομα 
και μετά 15 ήμέρας πτερυγίζουν καϊ αύτοί 
έκ τής φωλεάς των μαζί μέ τούς γονείς 
των, οϊτινες τρέφουσιν αύτούς άκόμη καϊ 
τήν έσπέραν έπανέρχονται πάλιν καϊ δια- 
νυκτερεύουν δλα μαζί έντός τής φωλεάς. 
Τούτο γίνεται μόνον έπί τινας ήμέρας, κα
τόπιν δμως, άφ’ ού αυξηθούν ίκανώς οί χε- 
λιδονιδεΐς, ώστε νά δύνανται καϊ μόνοι νά 
τρέφωνται, έγκαταλίπονται πλέον είς τήν

τύχην των. Μετά τήν πρώτην γένναν αί 
χελιδόνες κάμνουσι καϊ δευτέραν, καθ’ήν 
δμως γεννώσιν όλιγώτερα αύγά, τά όποια 
έπωάζουσι, έκκολάπτουσι καϊ άνατρέφουσι 
καϊ τούς χελιδονιδεΐς τούτους, ώς καί τούς 
άλλους. . >γ >

Τό κελάδημα τοΰ άρβενος δέν είναι τι 
τεχνικόν, είναι δμως λίαν έπαγωγόν καϊ πο 
θητόν, ίσως νά συντελή είς τούτο καί ή πο- 
θήτή τοΰ έτους ώρα, ή άνοιξις, ήν τό κε
λάδημα αύτό φέρει είς τόν νοΰν μας. Άρχε- 
ται δέ άπό του «βίρπ, βέρπ, βιτεβίτ» παρα- 
τείνεται δέ διά μικρού τερετίσματος καϊ 
τελευτά μέ τό. «Βίτ, βάϊτ βοατά τσέρρ.» Οί 
προσέχοντες είς τήν γλώσσαν τών πτηνών 
λέγουσιν δτι ή χελιδών, δταν θέλή νά έκ- 
φράση εύχαρίστησιν λαλεϊ «βίττ,» ήν ούχί 
σπανίως παρατείνει είς τό «Βίτε βίττ»· δταν 
δμως θέλη νά άποτρέφη ή νά προκαλέση είς 
μάχην, τότε φωνάζει «Μπιβίστ»- δταν θέλη 
νά δηλώση κίνδυνον φωνάζει «τεβιλίκη.’Εν 
κινδύνω φωνάζει τρέμουσα «Τσετσιό>.

Έκ τών αισθητηρίων αύτής ή οφις είναι 
λίαν άνεπτυγμένη. Καϊ αύτά τά μικρότατα 
άτομα βλέπει μακρόθεν καϊ όρμά καϊ συλ
λαμβάνει αύτά φεύγοντα. Καϊ νοημοσύνην 
έχουσι δχι σμικράν αί χελιδόνες, ώς φαίνε
ται είς τήν έκλογήν τοΰ τόπου πρός οικο
δομήν τής φωλεάς των ώς καϊ είς τήν οικο
δομήν ή έπισκευήν αύτής. Τούς φίλους των 
διακρίνουσι άπό τούς έχθρούς των, πρός 
οΰς μάλιστα δεικνύουν καϊ θάρρος έχουσαι 
πεποίθησιν είς τήν πτήσίν των.Όταν π. χ. 
παρουσιασθή άρπακτικόν πτηνόν, δηλοϋσιν 
αί τό πρώτον ίδοϋσαι αύτό χελιδόνες τόν 
κίνδυνον φωνάζουσαι κτεβελϊκ» καϊ εύθύς 
έρχονται πανταχόθεν πολλαϊ χελιδόνες καί 
περικυκλοΰσι τό πτηνόν τερετίζουσαι, μέ- 
χρις δτου άναγκασθή τούτο νά φύγη. Έν 
ίίαρισίοις χελιδών περιετυλίχθη είς κρεμά- 
μενον νήμα οΰτως, ώστε δέν ήδύνατο νά 
έκφύγη. Τότε έκραξε τής άλλας είς βοή
θειαν, αϊτινες έλθοϋσαι άπέκοφαν διά τοΰ 
βάμφους των τό νήμα καϊ έσώθη οΰτως ή 
συλληφθεϊσα. Ενίοτε δέ συμβαίνει σπουρ
γίτης βαρυνόμενος νά κτίση αύτός φωλεάν 
νά καταλαμβάνη διά τής βίας τήν φωλεάν 
χελιδόνος. Τότε προσπαθεί ή χελιδών πε- 
τομένη έξω τής φωλεάς καϊ τερετίζουσα 
νά διώξη τόν αύθάδη σφετεριστήν. Άλλ’ ό 
σπουργίτης κάθηται ήσυχος έντός τής φω
λεάς. Μάτην έρχονται πρός βοήθειαν καϊ 
άλλαι χελιδόνες, φωνάζουσαι καί αύται καϊ 
πετόμεναι περϊ τήν φωλεάν, ϊνα φοβηθή 
καϊ φύγη. Άλλ’ αύτός δέν έννοεϊ νά κινηθή,
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δτε ή χελιδών άπελπις πλέον άρχεται νά 
κτίζη άλλην φωλεόν πλησίον.

Ή τροφή τών χελιδόνων είναι μικρά έν 
τομα, οίον μυϊαι, κώνωπες, φυχαί Έντομα 
έχοντα κέντρα π. χ. σφήκας καί μελίσσα: 
αποφεύγουν. Κυνηγοϋσι δέ τό θήραμά των 
μόνον,, δταν τοΰτο πέτηται,δταν δμως τοΰτο 
κάβηταί που,δέν δύνανται νά τό φάγωσι.Καί 
διά τούτο, έν καιοφ διαρκούς βροχής, δτι 
τά έντομα μένουν κεκρυμμένα είς όπάς, 
ϊνα προφμλάσσωντα.ι άπό τής βροχής, ή χε- 
λιδώνΤπέτεται πολύ πλησίρν τής γής ή τών 
τοίχων. πετρωμένη διά ,γών πτερύγων νά 
κινήσμ είς πτήσιν αύτά. ϊνα κατόπιν σ,υλ 
λάβη κά· φάγη. Και άκριβώς τώρα κατατού 
χεται ύπό μεγάλης πείνης μή εύρίσκουσά 
τί νά φάγη καϊ είναι διά τούτο δύσθυμος καί 
δεν έχει τήν ζωηρότητα, ήν έχει δταν έχη 
μλήρη τήν κοιλίαν.

Θαυμαστή είναι ή πτήσις αυτής, Πέτεται 
άνοιγοκλείουσα τά πτερά της ή διευθύνε
ται κρ,μτοϋσα ταύτμ άν.οικτά καϊ άλλοτε μέν 
άναβαίνει ύφηλά είς τόν ούρανόν, άλλοτε 
δέ κατέρχεται μέχρι τής γής, ποιούσα 
στροφάς καϊ διάφορα παιγνίδια κατά τήν 
πτήσιν.Όταν δέ θελη νά λουσθή, καί τούτο 
κατορθοϊ πετομένή τάχιστα ύπεράνω τού 
ΰδατος καϊ βυθιζομένη έν αύτώ πολλάκις. 
'ΐσταται είς ύφηλά μόνον μέρη, ένθα ήλιά 
ζεται ή τακτοποιεί τά πτερά της. Έπϊ τής 
γής φαίνεται, δταν συλλέγη χώμα πρός οι
κοδομήν 'τής φωλεάς. Έχει πόδας μικρούς 
καϊ άσθενικούς καϊ βαδίζει κάκιστα

Ή τροφή αύτής είναι, ώς έλέγομεν, έν 
τομα οίον μυϊαι, κώνωπες, φυχαί; Έπειδή 
δέ είναι μέ καλόν στόμαχον πεπροικισμέναι, 
τρώγουν έκ τούτων^άφθονα καί αποβαίνουν 
διά τούτο χρησιμώτατα είς τόν άνθρωπον 
πτηνά. Διά τοΰτο δέν πρέπει νά κακοποιώ 
μεν, άλλά τούναντίον νά περιποιώ μέθα τάς 
χελιδόνας.

Κατά τά τέλη δέ Σεπτεμβρίου*  αΐ χελιδό
νες φεύγουσιν είς τήν*  κεντρικήν Αφρικήν, 
ένθα δέν γίνεται ποτέ χειμών καϊ έκεϊ μέ 
νούν μέχρι τής άνοίξεως. δτε πάλιν ήμΐν 
έπανέρχονται. Παραδέχονται δτι είς 24 ώρας 
διατρέχουσι τό μέγα τούτο διάστημα άπό 
τής Εύρώπης μέχρι τής κεντρικής Αφρικής. 
Ενταύθα δμως δέν κτίζουσι φωλεάς ούδέ 
γεννώσιν αύγά, είναι ώς ξέναι έν ξένη χώρα 
καϊ μετά πόθου άναμένουν τήν άνοιξιν νά 
έπανέλθουν είς τόν προσφιλή αύτών τόπον

VI. Έπανάληφις. Πού είναι οΐ βώθωνες 
τής χελιδόνος ;

πώς είναι ή γλώσσα αύτής έμπρός; 
Ποιον αισθητήριον αύτής είναι όξύτατον

Τί μήκος έχουν αΐ πτέρυγες ; 
Τί σχήμα έχει ή ούρά ;
Πώς είναι τά δάκτνλα τών ποδών αύτής ; 
Πότε αποδημούν αί χελιδόνες ;
Πόσον χρόνον μένουν παρ’ ήμΐν ;
Πόσας γέννας γεννούν καθ’ έκαστσν έτος ; 
Διατί είναι χρησιμώτατον πτηνόν ; ,
Πόθεν συμπεραίνεις δτι έχουν αΐ χελιδόνες 

νούν ;
Ί ί δηλοϊ ή χελιδών φωνάζουσα « τεβελϊκ ; 

τσετσιό ; μπιβίστ :
V. Δυστηματοποίησις. 1. Ή χελιδών· 

έπειδή καϊ αύτή άδει (τραγουδεϊ), λέγεται 
ωδικόν πτηνόν. Τοιαύτα ωδικά πτηνά είναι 
τό στρουθίον (ό σπουργίτης), όκόσσυφος, 
ή κίχλα, ό κορυδαλλός (κατσουλιέρα), ή 
αηδών, τό καναρίνι, ή άκανθίς (καρδερί
να) καϊ άλλα πολλά. · Κατορθώνουσι δέ 
νά άδωσι τά πτηνά ταύτα, διότι έχουσιν 
είς τήν κορυφήν τού λάρυγγας των ιδιαιτέ
ρως μικρούς μύς, οϊτινες κραδαινόμενοι 
παράγουσι ποικίλους τόνους.

2· Ή χελιδών, έπειδή είναι κατεσκευα- 
σμένη μέ τάς ρεγάλας πτέρυγας καϊ πετμ 
εις τόν αέρα ή είς τόν ούρανόν, ονομάζεται 
πτηνόν τού άέρος ή πτηνόν τού ούρανοΰ. 
Τοιαΰτα τού ούρανοΰ πτηνά είναι τά όρνεα 
δλα, τά ώδικά πτηνά, αΐ περιστεραϊ καϊ 
άλλα πτηνά.Δέν είναι δμως πάντα τά πτηνά 
τοιαΰτα· διότι είναι πτηνά, τά όποια δυσκο
λεύονται νά πετάσουν καϊ είναι προωρι- 
σμένα νά ζώσι περιπατούντα έπϊ τής γής, 
ώς είναι αΐ όρνιθες, οΐ ΐνδιάνοι. τά παγώ
νια, οί φασιανοί, αΐ πέρδικες, τά ορτύκια, 
ό στρουθοκάμηλος καϊ άλλα. Τοιαύτα πτη
νά καλοϋμεν πτηνά τής γής ή ξη- 
ροβατικά πτηνά, δηλ. πτηνά, τά ό
ποια βαίνουσιν είς τήν ξηράν Είναι δέ καϊ 
άλλα πτηνά,, τά όποια μένουσιν έντός τών 
λιμνών ώς είναι αΐ νήσσαι, αΐ χήνες, τά 
λελέκια (πελαργοί), αί μπεκάτσαι, ό λάρος 
και άλλα. Τά πτηνά ταΰτα καλοϋμεν λι
μναία Ώστε έχομεν πτηνά τού ούρανοΰ, 
πτηνά τής γής, πτιινά τών ύδάτων, Ή χε 
λιδών ανήκει είς τά πτηνά τού ούρανοΰ. 
Έκ τών ποδών δέ καΐ έκ τών πτερύγων 
δύνασαι νά διακρίνης πολλάκις τά πτηνά 
άν ανήκουν είςτού ούρανοΰ ή είς τής γής 
η είς τών λιμνών τά πτηνά. 3

3. Ή χελιδών είναι πτηνόν χρήσιμον, 
ώς τρώγουσα τά έντομα. Είναι δέ καΐ πτηνά 
βλαβερά ώς είναι τά όρνεα, τά όποια τρώ
γουσι τάς όρνιθας.

4. Ή χελιδών είνε πτηνόν άποότιμιιτι- 
! κόν διότι μόνον τήν άνοιξιν καϊ τό θέρος 

μένει είς ήμάς, έπειτα άναχωρεΐ είς θερ
μούς τόπους. Τοιαύτα αποδημητικά πτηνά 
είναι τά λελέκια οΐ γέρανοι. τά αηδόνια, 
ό τσαλαπετεινός, τά όρτύκια, αΐ μπεκάτσαι. 
Οΐ σπουργϊται δέν είναι αποδημητικά 
πτηνά, διότι ούδέποτε φεύγουν άπό τήν 
πατρίδα των. Τοιαύτα πτηνά καλοϋμεν 
επιδημητικά.

5. Τά δάκτυλα έκάστου ποδός τής χέλι 
δόνος είναι τρία έμπρός καϊ έν όπισθεν. 
Τοιουτοτρόπως είναι καϊ τά δάκτυλα τής 
δρνιθος (κόττας). Είναι δμως κοι πτηνά, τά 
όποια έχουν δύο δάκτυλα έμπρός καϊ δύο 
όπισθεν, ώς είναι οΐ φιττακοί, οί κόκκυ
γες (κούκκοι) άλλα έχουν καϊ τά τέσσαρα 
έμπρός, ώς είναι ό κύφελος (πετροχελίδο- 
νον), ό πελεκάνος· άλλα έχουν τρία μόνον 
δάκτυλα πρός τά έμπρός, ώς είναι πτηνόν 
έν Ρωσ οία καλούμενον ώτϊς ήβραδεϊα' 
άλλα δέ έχουν μόνον δύο δάκτυλα έμπρός, 
ώς είναι ό στρουθοκάμηλος.

VI. Εφαρμογή. Είπατε μοι πτηνά ώδικά. 
Πώς κατορθώνουν τά πτηνά ταΰτα νά ά- 
δωσι :

Πόθεν δύνασαι νά διακρίνης, άν έν πτηνόν 
δύναται καλώς νά πέτα ; Έκ τών ήμέρων 
πτηνών, ά έχομεν, είναι τοιαύτα πτηνά έ
χοντα καλήν πτήσιν ; Είναι ή δρνις ώδικόν 
πτηνόν ; ό ’Ινδιάνος (γάλος); ή χήνα ;

Είπατέ μοι πτηνά λιμναία; Ή δρνις 
είναι πτηνόν τού ούρανοΰ, τής γής, ή 
τών λιμνών ; Ή πέρδικα; ή καοακάξα ;

Είπατέ μοι μερικά χρήσιμα πτηνά. Ή 
δρνις είναι χρήσιμον ή βλαβερόν πτηνόν; 
Καϊ τί μάς ώφελεΐ ;

Είπατέ μοι μερικά βλαβερά πτηνά. Ο 
σπουργίτης είναι βλαβερός η ωφέλιμος ;

Είπατέ μοι πτήνά έπιδημητικά. Ή δρνις 
είναι αποδημητικόν η επιδημητικόν πτηνόν;

Είπατέ μοι πτηνά μέ δύο δάκτυλα μόνον. — * ~ _ ΓΎ ~ _ ταΠόσα δάκτυλα έχει ή δρνις ; Πώς είναι 
δάκτυλα αύτής διατεταγμένα ;

Ο ΓΕΡΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 
μά&ημα ίν Λεφιπάτω 

ύπο 

φ Άχιλλέως Παράσχον
Ο ΓΙλάτ6)ν είπε περϊ τών ποιητών δτι 

είναι διερμηνείς τών θεών, δτι «ούκ ανθρώ
πινό έστι τά καλά ταύτα ποιήματα, ούδ’ 
άνθρώπων, άλλά θεία καϊ θεών.» Τά έν τώ 
βάθει τής ανθρώπινης φυχής κινούμενα συν
αισθήματα καϊ πάθη, τούς φόβους, ή τούς 

πόθους αύτής, τήν άγάπην αύτής πρός βίον 
τελειότερον καϊ ίδανικώτερον περιγράφει ή
μΐν ό ποιητής μετά πλαστικής έναργείας,καϊ 
μετά κάλλους,οΐονεϊ αύτόπτης τών μεγάλων 
έκείνων φυχικών συγκινήσεων καϊ οΰτω 
δεσμεύει καϊ κηλεΐ τήν φυχήν ήμών μεταδί- 
δων καϊ είς ήμάς τά κμριεύοντα αύτόν συν
αισθήματα.Διά τούτο ή ποίησις άνεκηρύχθη 
ώς ή τελειοτάτη τών καλών τεχνών και οί 
ποιηταί άνέκαθεν ύπελήφθησαν ώς άνθρωποι 
τελειοτέραε φύσεως, ώς προφήται τών έθνών 
ένθεοι, προωρισμένοι νά προφυλάττωσι τούς 
λαούς άπό τήν πεζότητα τού βίου καϊ τό έ- 
φήμερον καϊ νά στρέφωσι τδ δμμα αύτιών είς 
χώρας ύπερκοσμίους, νά έξεγείρωσι τήν 
άγάπην αύτών πρός τό άίδιόν καϊ τό θειον. 
Οΐ άδελφοϊ Παράσχοι, δ τε Γε ·ργιος καϊ ό Ά- 
χιλλεύς. άπέβησαν διά τής άγνής λατρείας 
πρός πάν δ,τι είναι έλληνικόν, δπερ έφαλ- 
λον μετά περιπαθούς τόνου, έθνικοϊ ήμών 
ποιηταϊ καϊ δικαίως ό θάνατος αύτών έθεω 
ρήθη ώς έθνική συμφορά. ’Αρκεί νά άναφέ- 
ρωμεν τά ποιήματα οΐοντά τσαρούχια τοΰ 
άγωνίστού, ό σκοπός, ό έθνοφύλαξ, -τό έ&>- 
θινόν, τό όρφανό, ό Χριστός καϊ τό παιδάκι, 
πρό τής παναγίας, είς τόν ποταμόν, ό γέρο 
-καπετάνος καϊ τά τοιαΰτα, ϊνα ίδωσι πόσον 
οί Παράσχοι ήσαν καϊ πρός τά σχολεϊα τά 
δημοτικά συνδεδεμένοι Νομίζοντες δτι τε- 
λούμεν μνημόσυνον εύλογίας πρός τόν 
νεωστι άποθανόντα Άχιλλέα Παράσχον, 
δημοσιεύομεν τό ποίημα, δπερ κατέλιπε 
χειρόγραφον. Δι’ αύτού, ώς βλέπει ό άνα
γνώστης, ό ποιητής ήθελε νά έξεγείρη τών 
διδασκάλων τήν φιλοστοργίαν πρός τούς 
μαθητάς των καϊ νά συμβουλεύση αύτούς 
νά παύσωσι διδάσκοντες μηχανικώς καϊ δτι 
πλήν τού μαθήματος τής· γραμματικής είναι 
καϊ άλλα μαθήματα ώσαύτως, είς ά πρέπει 
νά έπιστήσωσι τήν προσοχήν των.

Α.'.
Δάσκαλος, πού μέ τή ξερή Γραμματική του μόνο 
Δέν έμπαζε σταις παιδικαις καρδιαις τά γράμματά του, 
Άλλά άκτΓνα έχυνε μ’ άγάπη και μέ πόνο 
Μέσα στδ νού και στή ψυχή βγαλμένη άπ*  τή καρδιά του, 
Μέ τούς μικρούς του μαθητάς κάθε γιορτής ήμερα, 
Στον Παρθενώνα έπήγαινε, σταις στήλαις, στδ Θησείο, 
Έδρόσιζε τά σπλάχνα τους μ’ άλλου καιρού αγέρα, 
Κι*  άρχιζε άλλο μάθημα στ’ αθάνατο σχολείο . . . 
Γιά πλάκαις, στήλαις είχανε, τά μάρμαρα θρανία 
Κ*  έδιάβαζανσ’ αγάλματα έπάνω τού Φειδία !

Β'
Μιά μέρα, ένα δειλινό καλοκαιριού δροσάτου, 
Διέκοψε τδ μάθημα, έπήρε τά παιδιά του
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Κ’ έπήγαινε περίπατο σέ γέρικο λαγκάδι, 
Πού ήσυχα ζευγάρωνε τδ φως μέ τδ σκοτάδι . . . 
Σέ βίζα δένδρου έκάθισαν απάνω κουρασμένοι, 
Γύρω-τριγύρω τά παιδιά κι’ δ δάσκαλος στη μέση, 
Σαν δεντρουλάκια νειόφυτα σ’ έληά μισογυρμένη, 
Πωχει χουφάνει ο καιρός κ’ είν*  έτοιμη νά πέσ/) . . , 
Κυχλόνανβ γλυκειαίς αύγαις προχωρημένη Δύσι 
Καί λουλουδάκια της αυγής τής νύχτας κυπαρίσσι,

Γ*.
Άπδ τά (άντρα έπεφτε δροσιάς μαργαριτάρι. 
Τδ δάσοί ήταν έμμορφο άπδ πουλιά γεμάτο 
Και χρυσαλίδες κάτασπρες χιονίζαν τδ χορτάρι 
Κ’έκάμνανε τδ κόκκινο τριαντάφυλλο χιονάτο . . . 
Με τά μαλλιά τους έπαιζε άγέρι μυρωμένο, 
Στδ πλάι τους έμύριζαν αγροτικά λουλούδια, 
Τδ πόδι μέσα έχώνετο σέ χόρτο άνυψωμένο 
Καί χέλι’ άγνώριστα πουλιά έψέλνανε τραγούδια. 
Ήταν ημέρα ομμορφη, χαρούμενη, δροσάτη*  
Γλυκειά τής φύσεως γιορτή, άπδ Θεό γεμάτη. 
Τή φύσι ό γέρος κύτταζε γλυκά την αγιασμένη, 
Καθώς κυττάζει τδ παιδί μανούλ*  αγαπημένη.
*Η προσευχή του ήτανε τδ κύτταγμα εκείνο ! . · . 
Μήπως δεν είνε προσευχή, δπόταν βλέπης κρίνο, 
Βουνάκι, δέντρα και νερά ; Βωμδς ’Εκείνου είναι 
"Ολα ! κ*  αστέρια και βουνά καί δάφνες κα'ι μυρσιναι. 
"Οποιος κυττάζει μέ ματιά γεμάτη νού τή φύσι, 
Προσεύχεται*  και δεν μπορεί παρά νά (ονατίση. 
Ό Γέρος ητον ευτυχής, ευφραίνετο ή καρδιά του*  
Κύτταζε πότε τά πουλιά και πότε τά παιδιά του . . . 
Σύρετε, είπε’ παίξετε’ τά πόδια μή λυπείσθε*  
Σταίς πρασινάδες του Θεού χαρούμενα πετάτε.
’ Ανοίξτε τώρα τά φτερά και σείς πουλάκια είσθε ! 
Και κουρασμένα έπειτα στδν γέροντα ελάτε · 
Δέν πρόφθασε νά τούς τδείπή, κΓ αυτά ζευγαρωμένα 
Μακρυά του βρέθηκαν*  πουλιά άπ’ τδ κλουβί βγαλμένα’ 
Έκυνηγούντο, έπαιζαν, έμάζευαν λουλούδια.
Κι’ άκουγες γελοία και χαραις και παιδικά τραγούδια. 
Του Γέρου τάβλεπ’ ή ματιά ωσάν νά τά ευλογούσε 
Και κάπου, κάπου έστέναζε*  τά χρόνια τους ποθούσε ’ 

Σάν μήλα κατακόκκινα γύρισαν κουρασμένα 
Άπ’ τδ παιχνίδι τδ τρελλό. χαρούμενα, ίδρωμένα. 
Τδ χέρι του τδ πατρικό μ’ άγάπη τού φιλήσαν 
Και στδν καλό τους δάσκαλο τριγύρω έκαθήσαν. 
Έπαίςατε είπε, παιδιά ;—Ναί, δάσκαλε*  ωραία ! 
"Ολα τ’ άποκριθήκανε μέ μιά φωνή κ’ ιδέα. 
"Ομως εγώ έκουράσθηκα όπίσω του; νά τρέχω, 
Γιατ*  ειυ.αι άπ’ ολα πειδ μικρό και δύναμι δέν έχω.— 
*0 Τιμολέων, φώναξε, παιδάκι καί λουλούδι, 
Πωχει ’στά χείλη ζάχαρι καί στη φωνή τραγούδι. 
Ό Δάσκαλος τδ χάϊδεψε γλυκά στην αγκαλιά του 
Κ*  έσμιξαν τ’ άσπρα του μαλλιά μέ τά χρυσά μαλλιά του. 
Μικρέ μου, είπε, μέ φωνή πού μάννας είχε τόνο*  
"Οποιος σταθή, δέν πάει εμπρός*  ζή, οποίος τρέχει μόνο . . 
θά ιιοκκινήσ*  ή οψις σου καί θενά δυναμώσιρς, 
"Οταν μονάχα περπατής καί τδ κορμί φτέρωσες ! 
Κ*  έστρεψε στ’ άλλα τά παιδιά μέ ’μάτι’ ακτινοβόλα*  
Άπ*  τδ βιβλίο τού Θεού, παιδιά μου, πειδ άπ’ δλα 
Σάς άρεσε ; . . · σας έμαθα τ’ άλφαβητάρι εκείνο, 
Πωχει ψηφιά τδν ουρανό, τή θάλασσα, τδ κρίνο . . . 
Παίξαμε, καθώς πρόσταξες, τού είπαν μ’ άπορία*  
Κανένα μας δέν διάβασε*  δέν είχαμε βιβλία . . . 
Κανένα ; δμως είχατε βιβλίο ανοιγμένο 
Μπροστά σας μέ θεόρατα ψηφία τυπωμένο, 
Πού λάμπουν δπου κι’ άν στραφής κ’ εις δ,τι, δ,τι, πιαστ^ς*  
Γεωργάκη*  δέν έμπόρεσες καί συ νά τό διαβάσ^ς ; 
Μήτε καί σύ, Αιμίλιε, δέν τοννοιωσες ακόμα ; . . . 
Κ’ εις δυδ άδελφάκια έστρεψε πούχαν τδ ρόδο στόμα*  
Τδ ένα είχεν ουρανό κΓ αυγή μέσ’ στή ’ματιά του, 
Τό άλλο άκτίνα ολόμαυρη στά ’μάτια τά γλυκά του. 
Ναί, Δάσκαλε, τά δυδ παιδιά, τού είπανε μέ χάρ·.*  
Για ταλλο, γιά τάλλοιώτικο θά λές άλφαβητάρι, 
Πού τώχει γράψει δ θεός*  μας τόειπες κι’ άλλη μέρα . . . 
Διαβάσαμε δ,τι έβλέπαμε στδ δάσος εκεί πέρα !
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Καί τί διαβάσατε μικροί ; Κ’ είπε τδ πειδ μεγάλο*  
Την όμμορφάδα τού Θεού, θαρρώ καί καλωσύνη . . . 
Κ*  εγώ τδ έκατάλαβα, άπήντησε τδ άλλο*  
Πώς ό Θεός μάς άγαπα καί δλα μάς τά δίνει ! 
Ό Δάσκαλος τά κύτταξε γλυκά συγκινημένος*  
Αυτός δέν ήταν δάσκαλος κανόνες φορτωμένος, 
Δέν ήτανε καθηγητής, δέν πήγε στά Παρίσια . . . 
Δάσκαλος ήταν εξοχής μικρής*  εις τά Πατήσια . . . 
Πλήν ήξευρε τά γράμματα στδν νού πριν ν’ άναιβούνε, 
Πώς πρέπει πρώτα στή ψυχή, μέσ’ στην καρδιά νά μπούνε !

Λ’.
Κάτω άπ’ τδ δέντρο δρόσιζε τ’ αγέρι τδ κορμί τους 
Καί ώμιλοΰσ’ ό Γέροντας γιά τδ Θεδ μαζή τους. 
’Έλεγε τ’ ονομα «Θεός· τόσο γλυκά ή φωνή του 
Ωσάν νά ψέλνανε πουλιά*  καί τά παιδί’ άντικρύ του, 
Ακίνητα τδν άκουγαν μέ ’μάτια άκτινωμένα*  
Φύτευε πίστι δ Γέροντας στά στήθεια τά παρθένα ’ 
Είχε τή ρίζα τής έλ^άς καθέδρα του*  βιβλίο 
Τό δάσος καί τον ουρανό*  άκροατάς παιδάκια*  
Ήταν ώραία ζωγραφιά γεμάτη μεγαλείο 
Καί τήν έκαθρεπτίζανε κρυστάλλινα βυάκια !
Τί δέν τούς ελεγεν εκεί στδ δέντρο ακουμπισμένος, 
Στού ήλιου τό βασίλεμμα, στή δύσι τής ημέρας*  
Τούς ελεγε πώς δ Θεός ό άστροστολισμένος, 
Θεός μας είναι δυδ φοραίς γιατ’ είναι καί πατέρας . . .

Τήν παιδική τους τήν καρδιά στή χούφτα του εκρατούσβ, 
Τήν δρόσιζε, τήν μύρονε μέ μαστοργιά μεγάλη, 
Τήν έκαμνε δ,τ’ ήθελε μέ τά σοφά τά χείλη*  
Τα μπουμπουκάκια έμύρονε τό φώς πριν ν’ ανατειλ/) ! 
Άπδ τήν αριθμητική μέ μιά στροφή έπηδούσε 
Στον Πυθαγόρα, κ’ έπειτα σέ δοξασμένη σμίλη*  
’Από τήν κρύα Λογική στον "Ομηρο έπετούσε 
Κ*  ήσαν τό μάθημα γλυκό σάν τά γλυκά του γείλη. 
Καί τήν ξερή Γραμματική, τήν γ-ρυνιασμένη άκόμα, 
Τραγούδι τούς τήν έκαμνε τό τεχνικό του στόμα ’. 
Ήξευρ ’ εκείνος τή φωτιά πώς πρέπει νά ·ε-ήν βάζιρ, 
Πότε νά βράζϊ) τδ νερό καί νά τό κατεβίζη . . .

Ε’ .
"Ομως δ Γέρος *ψήλονε,  φωσρόριζ’ ή ’ματιά του, 
Γείνουταν νειός, δυνάμονε ή ήμερη φωνή του.
"Οταν γιά τήν Πατρίδα του μιλούσε στά παιδιά του, 
Κ’ εκείνα έθαυμάζανε στή μεταμόρφωσί του*  
Καί πότε κοκκινίζανε καί πότε κιτρίνιζαν 
Καί ’μάτια γοργοκίνητα σάν άστρα έσπινθηρίζαν I 
*Ά, οί μεγάλοι μας Σοφοί πού είναι στην ’Αθήνα, 
Νά τόν ίδούνε ήθελα, σ’ αυτόν νά μαθητέψουν, 
Ν*  ακούσουν τά μαθήματα τού Γέροντα εκείνα, 
Τήν τέχνη του τήν εύκολη καί δύσκολη νά κλέψουν ’ 
Νά ίδούν πώς έδασκάλευε ό χωρικός εκείνος*  
Εις τούς άγρούς καλλίτερα μοσχοβολά δ κρίνος,

XT'.
Έβράδιαζε κι’ δ Γέροντας σηκώθη'—πάμε τώρα, 
Είπε, παιδιά*  έπέρασε όγλήγορα ή ώρα*  
Σας περιμένουνε μικρά αδέλφι’ αγαπημένα, 
Τής μάννας σας ή άγκαλιά καί τδ βιβλίο εμένα . 
Δέν έπεράσαμ? άσχημα . . , ·—Ή Δάσκαλε*  ημέρα 
Σάν τούτη δεν χαρήκαμε ποτέ εύμορφοτέρα !
Ήτανε τόσο εύμορφα εδώ στήν πρασινάδα . . . 
Γιατί μας εδωσ’ δ Θεός μητέρα τήν Ελλάδα 
Κ’ έχομε φύσι σάν κι’ αύτή . . . Παιδιά, μήπως θαρρείτε, 
Πώς τόπο σάν τδν τόπο σας κι’ άλλού θενα τον ’βρήτε ; 
"Ομως, άν θέλγ] δ Θεός, τήν Κυριακή την άλλη, 
Άν είσθε πάντα φρόνιμα, θά ξαναλθούμε πάλι.
Τήν Κυριακή; Ώ, τί χαρά ! ’Εδώ θά ξαναλθούμε* 
Ωσάν νεράκι, δάσκαλε τδ μάθημα θά είπούμε . . . 
Κ’ έκίνησαν χαρούμενα, δυδ δυδ καί τρία τριαζ 
Λουλούδι*  αυτά, κρατούσανε στά χέρια τους λουλούδια 
Κι*  άκουγες γέλοια δροσερά κι*  άγγελική ευθυμία 
Καί κάπου, κάπου έψέλνανε δημοτικά τραγούδια. 
*0 Γέρος ’μπρος έπήγαινε καί πίσω του εκείνα*  
Μπροστά ή νύκτα καί αυγής κατόπιν της ακτίνα !


