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‘Η ενιαύσιος συνδρομή εΐνε υ.ία ο0ο>υ.. λ ίρα δια τούς έν ταις νονται κατά την παραλαβήν τού πρώτου φυλλαδίου. 01 πράκτορες τού ;
‘Μγευ.ονίαις, διά δε τούς έκτος εικοσάρια αργυρά εξ, Άοιθ. 6. Αι σ υν- { ρ ^  φυλλαδίου είσιν υπεύθυνοι έπι τη ρ.ή εισπράςει τω ν χρημάτων. Πάσα
δρομαι γίνονται εν Βραΐλα παρά τω  συντάκτη Κ. Γ. Σταυρίδη διευΟυν- απλήρωτος επιστολή, διατριβή, έφημερις κτλ. ούδαμώς εΐνε δεκτή. Έ -

τοΰ Εμπορικού Λυκείου. Γίνονται δε δι’ ολον έτος, και προπληρώ- πιστολή ή διατριβή ανώνυμος εΐνε απαράδεκτος και άκαταχώρητος.
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Το έμ.πόριον έπι αρχαίων Ελλήνων.
(Έκ της Ιστορ. τ. έ

‘Η εμπορική ιστορία της ‘Ελλάδος δεν εΐνε ή 
ιστορία του μεγαλείου καί τής δόξης αυτής. Ο ίΈ λ- 
ληνες δεν άνέθετον τήν εύκλειαν καί τήν δόξαν εις 
τον πλούτον, οΰτ’ έΟήρευον διά των εμπορικών κερ
δών τήν ευδαιμονίαν τής επιδεικτικής τρυφής τών Φοι
νίκων καί Καρχηδονίων. Ή πατρίς, τα ιερά, ή ε
λευθερία, ή φιλοσοφία, αί έπιστήμαι, αί καλαί τέχναι, 
καί τά μεγάλα καί έκλαμπρα έργα υπήρξαν τά άν- 
τικείμενα τής λατρείας καί αυτών τών εμπόρων‘Ελ-
λήνων.

Ά λ λ ’ ή εμπορική ιστορία τής Ελλάδος εΐνε 
αξία μεγάλης έρεύνης καί σπουδής διά δύω κυρίως 
λόγους- Πρώτον διά να γνωρίσωμεν αν καί κατά 
πόσον συνετέλεσε το έμπόριον εις το μεγαλειον τής 
‘Ελλάδος, καί εις τον σχηματισμόν του πολιτισμού 
αυτής· καί δεύτερον διά να μάθωμεν οποία ύπήρξεν 
ύπό τήν έπίρροιαν του ‘Ελληνικού πολιτισμού ή πο
λιτική καί οικονομική διεύθυνσις καί κατάστασις του 
εμπορίου. Διά τοιαύτας έρευνας, ανάγκη νά ίδωμεν 
τήν ‘Ελλάδα άπό τών αρχών τών πόλεων αυτής, 
καί νά διακρίνωμεν όσον δυνατόν τον έπείσακτον καί 
τον αύτογενή πολιτισμόν αυτής.

Έκ τής ιστορίας φαίνεται ότι ή κοινωνική άπο- 
κατάστασις τών Αιγυπτίων καί Φοινίκων προηγήθη 
έπί αιώνας τής σταθεράς καθιδρύσεως τών έν ‘Ελ- 
λάδι κοινωνιών "Οτε ήλθεν εις τήν Ελλάδα ό Κέ- 
κρωψ, ό Δαναός, ό Κάδμος έκ τής Αίγυπτου καί Φοι
νίκης, καί τελευταΐον ό Πέλωψ τής Φρυγίας, δεν 
εύρον ούτε λαούς σταθερώς καί ίσχυρώς αποκατα
στημένους, ούτε πόλεις συστημένας, καί έγένοντο κύ-
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ριοι καί ήγεμόνες τών τόπων. Ταύτα δέ συνέβησαν 
είς άκριβώς μέν αορίστους χρόνους, κατά δέ τήν μαρ
τυρίαν τού χρονολογικού μαρμάρου τής Πάρου, καί 
τάς εξηγήσεις καί ερμηνείας τών αρχαιολόγων, άπό 
του δεκάτου έκτου μέ/ρι του δεκάτου τετάρτου αίώ_ 
νος πρό Χριστού.

Έν ταύτη καί έν τή πρό ταύτης έποχή, λαοί 
διαφόρους εχοντες ονομασίας, καί μάλιστα οί Λέλε- 
γες καί οί Πελασγοί, άδιαλείπτως όπλοφορούντες κα
θώς οί παντελώς άπολίτευτοι καί ασύντακτοι λαοί, 
διέτρεχον έφ’ όλης τής Ελλάδος, είς διαρκή κατά- 
στασιν πολέμου διακείμενοι,καί κακώς άποζώντες διά 
τής άρπαγής καί τής βίας. ‘Υπό τήν άρχηγίαν του 
Θρακός Βούτη κατέλαβον, λέγει ό Διόδωρος, κατά 
πρώτον οί πειραταί τήν νήσον Στρογγύλην τήν ύ
στερον όνομασθείσαν Νάξον. Οί Κάρες καί οί Φοίνι
κες κατέλαβον κατά διαφόρους χρόνους τάς άκατοι- 
κήτους ούσας Κυκλάδας νήσους. ‘Η Κρήτη έδέχθη 
τούς Πελασγούς καί τούς Φοίνικας καί άλλους, θεω
ρούσα ως αύτόχθονας τούς Έτεοκρήτας καί Κύδωνας, 
καθώς ή Πελοπόννησος έλεγεν ώς τοιούτους τούς 
Κυνουρίους καί Άρκάδας, καί ή ’Αττική τούς πρώ
τους τών κατοίκων αύτής.

‘Η κατάληψις τών άκατοικήτων καί άδεσπότων 
τόπων εούνατο νά γένη ευεργετική, έάν εφερεν ειρη
νικήν τινα καί εύτακτον κατάστασιν κοινωνίας. Ά λ λ ’ 
ή ληστεία έπεκράτει έν τή ξηρα, καί ή πειρατεία έν 
τή θμλλάσση διά σχεδιών καί άτελεστάτων σκαφών έ- 
νεργούσα. Ούδεμία πόλις έούνατο νά ύπάρξη -¿ίς τά 
παράλια Οί άνθρωποι ένεδύοντο με δέρματα ζώων.



ώπλίζοντο μέ ρόπαλα καί λίθους, έτρέφοντο μέ ά
γριας οπώρας, με ρίζας καί κρέατα, καί ούτε έφύ- 
τευον, οΰτε ¿καλλιεργούν. Ή δέ άγρία αύτη κατά- 
στασις προήρχ ετο από τήν παντελή έ'λλειψιν της γε- 
ωργίας, του εμπορίου καί των χρημάτων, κατά τήν 
κρίσιν του Θουκυδίοου.

Δεν δυνάμεΟα νά προσδιορίσωμεν ακριβώς κατά 
ποίους ποτε χρόνους· είσήχθη κατά πρώτον εις τήν 
Έλλάοα ό σίτος, ή κριΟή, καί ή άμπελος. Αί μυ- 
θικαί παραδόσεις άπέδιδον εις τον Διόνυσον τήν πρώ- 
την καλλιέργειαν τής άμπέλου, καί τήν διδασκαλίαν 
τής οινοποιίας καί ζυθοποιίας, εις δε τήν Δήμητραν 
τό δώρημα τού· σίτου, καί εις τον Τριπτόλεμον τήν 
διδασκαλίαν τής καλιεργείας των σιτηρών. Οί Α θη
ναίοι ίσχυρίζοντο οτι εις τήν ’Αττικήν εΰρέθησαν κατα 
πρώτον οί καρποί οΰτοι, καί οί “Ελληνες έν γένει 
παρεδέχοντο οτι οί ’Αθηναίοι μετέδωκαν πρώτοι εις 
τους άλλους "Ελληνας, τήν ήμερον, τροφήν καί τό 
σπέρμα του σίτου. Παρατηρεί όμως ό Διόδωρος ατι 
έξ άλλου τόπου είσήχθη εις. τήν ’Αττικήν, καί διά 
τούτο. ώναμάσθη- Έλευσίν.· ό τόπος,, όπαυ κατά πρώ
τον έκαλλιεργήΟ.η ό σίτας. ‘Ο. δε. Παυσανίας άναφέ- 
ρει, ότι πρώτον έν τή Έλευσίνι έσπάρη τό ‘Ράρισν 
ένομασθέν πεδέον,.καί πρώτον έφερε τον καρπόντής Δή- 
μητρος,. παρ’ ής έλαβε καί. ό. ήρως Φύταλος τήν σύ- 
κήν. Οί ’Αθηναίοι, καί κατά τόν. ’Ισοκράτην,καί.κατά 
τον Θουκυδίοην, καί: κατά πολλούς άλλους, αρχαίους 
συγγραφείς,, προηγήθησαν των ‘Ελλήνων εις τήν σύ- 
στασιν ευτάκτου,, οπωσούν,. γεωργικής καί βιομηχανι
κής κοινωνίας, μέ ολον ότι ή Σικυών. καί. τό. “Αργος 
υπήρξαν, τά άρχαιότερα. συστηθέντα- έλληνικά κράτη. 
Είναι δέ ίστορικώς βέβζχιον ότι. οί έλθόντες εις, τήν 
’Αττικήν καί εις τήν Βοιωτίαν Αιγύπτιοι, καί Φοίνι
κες μετά του. Κεκρσπος καί Κάδμου, είσήγαγον δια
φόρους διδασκαλίας νόμων, καλλιέργειας τής γης, 
τεχνών τινων καί των Φοινικείων στοιχείων της γρα
φής,. καί Μαντικής, και θρησκευτικής λατρείας. "Απόν
τες- οί: άποικήσαντες ξένοι, πιστεύομεν οτι προσεπά- 
Οησαν νά είσάξωσι τήν. καλλιέργειαν. τών· σιτηρών 
καί τής άμπέλου, καί πρός γ ρήσιν αυτών, καί προς 
παραγωγήν εμπορικών προϊόντων,, καί μάλιστα του 
οίνου, τον όποιον άνεζήτουν καί. έλάμβαναν πανταχό- 
Οεν οί Φοίνικες καί Αιγύπτιοι.

Δεν ήρκει όμως διά τήν εισαγωγήν του. γεωρ
γικού καί βιομηχανικού βίου ή διάδοσις τών σπερ
μάτων καί ή τής καλλιέργειας διδασκαλία. ‘Υπήρχε 
προ·- πάντων ή άνάγκη νόμων καί ισχύος,, δι’ ών νά

ύποταχθώσιν οί άγριόβιοι λαοί εις τόν εύτακτον βίον, 
καί νά συστηθή διά τού σεβασμού καί τής προστα
σίας τού δικαιώματος τής ιδιοκτησίας ή έξασφάλισις 
τών καρπών τών κόπιυν έκάστου. Ά λ λ ’ οί άποικοι, 
τήν μέν ληστείαν καί πειρατείαν δεν κατέπαυσαν, τήν 
δέ γεωργίαν έπί ολίγων παραλίων τόποον έδυνήθησαν 
νά είσάξωσι. Πολλά έτη μετά τήν έλευσιν τού Δα
ναού καί τού Πέλοπος, ή ’Αρκαδία είχε λαούς παν
τελώς άνεστίους, τρεφομένους μέ ρίζας καί καί βα
λάνους, έξ ου έλέγοντο κατ’ έξοχήν οί ’Αρκάδες βα- 
λανοφάγοι.

Ή τακτοποίησις τής ‘Ελληνικής κοινωνίας, καί 
ή διάδοσις τής ευταξίας καί τής δικαιοσύνης ήρξατο 
κυρίως άπό τών Ελλήνων ήρώων. Εις τήν Κρήτην 
άπονέμεται ύπό τού Θουκυδίδου καί τών άλλων ι
στορικών ή άρχαιοτέρα καθίδρυσις τής δικαιοσύνης, καί 
ή δραστήρια ενέργεια πρός τόν σεβασμόν αυτής.

ά) Μίνως, βασιλεύς, τής Κρήτης, άφ’! ου έκτι- 
σεν έν αυτή· πολλάς πόλεις, καί- συνέταξε την οιοί- 
κησιν αύτών, κατεσκεύασε στόλον έκ τών μικρών 
πλοίων τής πρωτοπείρου.· ναυπηγίας τών- χρόνων ε
κείνων, κατεδίωξε. τούς πειρατάς έν τή: θαλάσση καί 
επί τών νήσων, καί τάς μέν θαλαααοπορείας έξη- 
σφάλισε, τάς δε ρίζας τής πειρατείας άπέκοψεν, άπο- 
βαλών άπό τάς. νήσους τούς Κάρας καί διά Κρητών 
καταλαβών αύτάς Έπολέμησε δέ καί έτιμώρησε τους 
’Αθηναίους διά τήν δολοφονίαν τού Άνδρόγεω, καί 
κατά τής Σικελίας έξεστράτευσεν, έπιχειρήσας. νά κα- 
ταστήσ-η πίστας καί εύκολους τάς μεταξύ τών.· λαών 
καί. τόπων σχέσεις. ‘Ο δέ ‘Ραδάμανθυς καί ό' Σαρ- 
πηδών; ήρωες Κρήτες, μετέβησαν μετά πολλών Κρη
τών εις τά παράλια τής Μικράς Άσίας, καί έπεκρά- 
τησαν ώς. βασιλείς, ό μέν ‘Ραδάμανθυς’έπί τινων νή
σων καί παραλίων, ό δέ Σαρπηδών έπί τών τόπων 
τής Αυκίας, όπου- έκτισε κατά πρώτον τήν- Μίλητον, 
ομώνυμον- μιας. τών έν Κρήτη πόλε (.ον. Τοιαυτη ύ- 
πήρξεν ή πρός τήν δικαιοσύνην τού Μίνωος κοινή ύ- 
πόληψις τών ‘Ελλήνων,, ώστε οί ποιηταί καί μυθο- 
"λόγοι κατέστησαν αυτόν δικαστήν έν- τφ· αδη.

‘Ο Μίνως λοιπόν καί οι Κρήτες έθαλαττοκρά- 
τησαν. προ πάντων τών ‘Ελλήνων, καί τοσούτον ύ- 
περεΐχον καί· έπέδωκαν πάντοτε εις τήν ναυτικήν, ώστε 
διά τούς. ύποκρινομένους άγνοιαν τών συνήθων καί 
συνηθεστέρων- επιτηδευμάτων αυτών· έλέγετο ή ειρω
νική παροιμία, « ό Κρής άγνοεΐ τήν θάλασσαν».

Ά λ λ ’ ό Μίνως, καθ’ ένα αιώνα προηγηθείς τού 
Τρωικού πολέμου, κατά τόν Ηρόδοτον, ή έν τω ΙΓ'

αίώνι προ Χριστού βασιλεύσας, εύρε βεβαίως προϋ- ολογούμενα έργα, καί τά ύπό τών παραδόσεων δια 
πάρξαντα έν τή Κρήτη τά μέσα, δι’ ών ένήργησεν. τηρηθέντα εις τήν μνήμην τών λαών, καί ύπό σο- 
Ή ιστορία άναφέρει τόν Μίνωα ώς νομοθέτην καί βαρών συγγραφέων ώς μή ανάξια πίστεως άναφερό- 
βασιλέα, άλλ’ οχι έφευρέτην τεχνών. Οί όνομασθέν- μενα. Πάσα νέα τάξις πραγμάτών τών άνθρωπίνων 
τες Ίδάίοι Δάκτυλοι, άναφέρονται ώς πρώτοι έργα- κοινωνιών, εις ολους τούς τόπους τής οικουμένης εί-
σθέντες έν τή Κρήτη, έν τή χ_ώρα τών Άπτεραίων, σήχθη διά τών έργων μεγάλων άνδρών ώστε δεν
τόν χαλκόν καί τόν σίδηρον διά τού πυρός, οί δέ ά- δυνάμεθα νά άμφιβάλλωμεν οτι τοιοΰτοι υπήρξαν οί 
πόγονοι αύτών Κουρήτες προσέθεσαν τήν όπλοποιίαν, τακτοποιήσαντες τούς λαούς τής άρχαιοτάτης ‘Ελλά- 
τήν μελιττουργίαν καί τήν ποιμαντικήν καί άλλα. δος, οιτινες άναλόγως τού μεγαλείου τών έπιχειρή- 
Ούτοι δέ ήσαν προγενέστεροι τού Μίνωος. Κούρητες σεων, τών κινδύνων καί τών θυσιών αύτών, έτιμή-
ύπήρξαν καί εις τήν Σικυώνα, καί εις τήν Εύβοιαν, θησαν ώς ήμίθεοι ήρωες. Πώς νά άπορρίψωμεν τήν
καί εις άλλους τόπους, καί εις τήν ‘Ρόδον. * δόξαν τών έργων τού Θησέως, έν ώ τριάκοντα δύω

Κτίσας καί συνοικίσας πολλάς πόλεις, καταστη- καί έπέκεινα ίσως αιώνες διασώζουσιν άκέραιον τόν 
σας ναυτικήν δύναμιν, καί καταστρέψας τήν πειρατεί- εις δόξαν αυτού άνεγερθέντα ναόν, μεγαλοπρεπώς ί- 
αν, ήτοίμασεν ό Μίνως τά καταλληλότερα μέσα προς στάμενον εις τά πρόθυρα τών Αθηνών; Πώς νά δυσ- 
άνάπτυξιν τού έμπορίου. Έπροστάτευσε δέ έξαιρέτως πιστήσωμεν μετά λόγου περί τών έ'ργων ενός ή 
καί τάς τέχνας, καί περιεποιήθη ώς φίλον του τόν πλειόνων ‘Ηρακλέων, έν ώ καί οί 'Έλληνες καί οί 
πολυτέχνην Δαίδαλον, τού οποίου ή τεχνική έπιτη- ‘Ρωμαίοι ιστορικοί βεβαιούσιν, οτι άπαντα τά άρχαΐα 
δεώτης τοσούτον διεκρίθη, ώστε ολα τά δυσκόλου κα- έθνη τής Εύρώπης έτίμων τόν Έλληνα Ήρακλεα διά 
τεργασίας, καί τά τεχνικής άγχινοίας έργα ώνομά- τήν έγκαθίδρυσιν τής εύταξίας καί άσφαλείας εις τούς 
ζοντο δαιοάλεια ύπό τών Ελλήνων. πλείστους τής οικουμένης τόπους; Έάν ούδείς έφαν-ςοντο οαωαΛεια υπο των τ.Λ/,η

Έν δέ τη Ιίελοποννήσω καί έν τη λοιπή Έλ- τάσθη νά Οεωρήση άνύπαρκτον τόν κατά τής Τρωά- 
λάοι, άλλοι ήρωες μέ τά ρόπαλον καί μέ τόν σίδη- δος πόλεμον, διά ποιον άρα λόγον ουναταί τις να έκ-

ει 
,-

οψδ τά θηρία. ‘Ο Θησεύς έμιμήθη 
ρακλέα κατά τούτο καί συνώκισε τήν πόλιν τών Ά -  τής ’Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης Απολλώνιος, οί δέ έπί 
θηνών, συναθροίσας τούς σποράδην έν χωριδίοις κα- τών οχθών τού ποταμού Φάσιδος οίκούντες έμνημό- 
τοικούντας. ‘Ο δέ Ίάσων και οί άλλοι Άργοναύται νευσαν κατά παράδοστν τών προγόνων αύτών μέχρι 
έξετέλεσαν δύω έργα χρησιμώτατα εις τό έξωτερι- τής έποχής τού ‘Ρωμαίου αύτοκράτορος Τραϊανού; ‘Ο 
κόν έμπόριον τής ‘Ελλάδος, τον πλούν εις τόν Πόν- φιλαληθέστατος τών ιστορικών Θουκυδίδης, άναφέρε’ 
το; μέχρ  ̂ τού ποταμού Φάσιδος (‘Ριών) εις τήν Κολ- τά περί τού Μίνωος, καί οποίαν ποτε εύλογον άμφι- 
χίδα, καί τήν έκ τούτου συμβάσαν τιμωρίαν τών ξε- βολίαν έδυνάμεθα νά παραδεχθώμεν περί τών πρά· 
νοκτόνων κατοίκων τών τόπων έκείνων. ξεων αυτούς

Δέν επιτρέπεται, νά άπορρίπτωνται ώς ψευδείς μύ- Ά φ ’ ου λοιπόν διά τών έργων των ήρώων εϊ-
θοι αί περί τών πράξεων τών ήρώων διηγήσεις, άλ- σήχθη εύταξία τις, ασφάλεια καί δικαιοσύνη, άνεπτύ-
λά πρέπει νά καθαρίζωνται άπό τό μυθώδες καί τό χθησαν όπωσούν αί μεταξύ τών Ελληνικών λαών σχέ-
άπιστον, ώς ό Πλούταρχος, ό Διόδωρος, έ Στράβων σεις, καί ή  πρόοδος εις τήν καλλιέργειαν τής γής,
καί άλλοι συιμβουλεύουσι. Έάν οί ποιηταί τής μυθο- καί μικρόν έμπόριον, οπερ διά θαλάσσης κατ’ έξοχήν

- -  -  * — Λελαοονλογίας εξέθεσαν τάς πράξεις τών ήρώων τοιαύτας, έγίνετο. Οί άνθρωποι, λέγει ό Θουκυδίδης,
ώστε νά έκπλήξωσι τούς πολλούς διά τά αίτια καί θάρρος, έκτισαν παραλίας πόλεις καί κατέλαβε
ota τό μεγαλειον τών έργων έάν τά ύπό διαφόρων ισθμούς χάριν τού έμπορίου καί τών συγκοινωνιών,
όμωνύμων μεγάλων άνδρών,. καί κατά διαφόρους έ- Εις. όλος δέ τά παραλίους πόλεις καί είς τάς νήσους
έποχάς έκτελεσθέντα άπεδόθησαν είς δόξαν ενός μό- τής ‘Ελλάδος κατεσκευάσθησαν πλοία χάριν τού έμ-
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σιν των λαών έπί τοσοΰτον, ώοτε μετ’ ολίγα έτη 
κατεσταθησαν ουτοι ικανοί να έπιχειρήσωσι τήν με-

γαλην καί άξιοθαύμαστον δία τήν έποχήν της δια- 
πόντιον εκστρατείαν κατά της Τρωάδος.

(ακολουθεί)

‘Η Δανία (Danemark) εΐνε βασίλειον της αρ
κτικής Ευρώπης καί το μικρότερου των τριών Σκαν- 
διναυϊκών κρατών (Σουεδία, Νορβεγία, Δανία)· Κεϊ- 
ται ύπό την 53° 22'—57° 45' Β .Π λκαί 5° 45' 
10 °  14  Α. Μήκ. Αύτη βρέχεται πανταχόθεν ύπο τής 
θαλάσσης, πλήν προς Μεσημβρίαν, δπου περιορίζε
ται ύπο του Άνοβερ και του Μεκλεμβούργου· 
την Βαλτικήν θάλασσαν προς Άνατολάς, τήν Βορείαν 
θάλασσαν προς Δυσμάς- ό πορθμός του Σούνδ, ό Κατ- 
τεγάτης, καί ό Σκάγερ-ράκ χωρίζουσιν αυτήν άπό 
τής ΣουεΟιας καί Νορβεγίας. Οί κάτοικοι αύτής ά- 
ριθμοϋνται 2,000,000. Πρωτεύουσαν εχει τήν Κοπεγ- 
χάγην (Copenhague). Επίσημοι πόλεις αυτής είσίν 
Άλτόνα, Έλσενερ, Γλύκσταδ, Σλέσβικ, Άαρχους, Ά α λ -  
βοργ, Απενραδ, κτλ. Αί χώραι αί άπαρτίζουσαι τήν 
Δανικήν μοναρχίαν διαιρούνται εις ιδίως Δανικάς καί 
εις Γερμανικας. Αί Δανικαί χώραι σύγκεινται- 1-ον έκ 
τής Κιμβρικής χερσονήσου, ύποδιαιρουμένης εις βό
ρειον Ίουτλανδίαν καί νότιον Ίουτλανδίαν ή δουκάτον 
Σλέσβικ· δεύτερον, έκ τού Δανικού αρχιπελάγους, έμ- 
περιλαμβάνοντος τάς νήσους Σέελανδ (Sjelland), Φι- 
ονίαν (Fyen), "Ααλανδ, Φάλστερ, Βόρνχολμ, Μοέν 
(Moen), ’Όεροε (Oeroe), Άλσεν, Φέμερν, κτλ, ταύ- 
ταις δέ προσθετέου τήν Ισλανδίαν καί τό άρχιπέλα- 
γος τών Φερόων (Feroë). Γερμανικαί χώραι είσιν ι
δίως τά δουκάτα "Ολστεϊν (Holstein) καί Ααουεν- 
βούργον (Lauenburg), άτινα άποτελούσι μέρος τής 
Γερμανικής ομοσπονδίας- εις τάς κτήσεις ταύτας προσ
θετέου καί τάς δανικάς αποικίας, αί'τινές είσι κατα- 
στήματά τινα έπί τής δυτικής παραλίας τής Γροεν- 
λανδίας (Groenland), εμπορικά τινα καθιδρύματα 
(comptoirs) έπί τών παραλίων τής Γουινέας, τάς 
νήσους τού 'Αγίου Θωμά, τού 'Αγίου Ίωάννου εις τάς 
Άντίλλας, τήν πόλιν καί τά περίχωρα τού Τρανκου- 
εβάρ (Tranquevar) εις τάς Άνατολικάς Υνδιάς. Αί 
έν τή Βαλτική δανικαί κτήσεις συμπεριλαμβανομένου 
καί τού ’Αρχιπελάγους τών Φερόων διαιρούνται διοι- 
κητικώς εις δύο· τό κυρίως βασίλειον τής Δανίας, 
καί τά δουκάτα· τό πρώτον ύποδιαιρεϊται εις 20 νο
μούς καί τό δεύτερον εις 31.

Ή Δανία έχει ολίγα ορη· οί διαβρέχοντες αυτήν 
ποταμοί δεν έχουσιν έπισημότητα· κυριώτεροι μεταξύ 
αυτών είσιν-ό Εϊδερ, ό Τράβος καί ό Γούδεν, έλη δέ 
άπαντώνται έν τή Ίουτλανδία. Τό κλίμα τής χώρας 
εινε γλυκύ μέν άλλ’ ύγρόν τό έδαφος είνε γόνιμον 
εις νομάς, τρέφει δέ πολλά καί καλά βοσκήματα καί 
ίππους ίοίως. Καλλιεργείται ένταύθα έπιτυχώς τό έ- 
ρυθρόοανον (ριζάρι), ή βρυωνία (χούμελι), καί παν
τοειδή σιτηρά. Οί κάτοικοι τής Δανίας είσί σχεδόν 
πάντες τής Γερμανικής φυλής (Δανοί, Άλλαμανοί, 
Φρίσονες).Ήκυβέρνησις ήτον συνταγματική, άλλ’άπό τού 
1660  έγεινεν απόλυτος. ‘Ο βασιλεύς, ώς δούξ τού'Ολστεϊν 
καί Αάουενβουργ εινε μέλος τής Γερμανικής ομοσπονδίας. 
’Επικρατούσα θρησκεία είνε ή τών διαμαρτυρουμένων, 
είσί 6έ καί αί άλλαι άνεκταί. Μετά τούς διαμαρτυ- 
ρουμενους οί ’Ιουδαίοι έχουσι τον μεγαλείτερον πλη
θυσμόν. Ή βιομηχανία τής χώρας συνίσταται εις ύ- 
φάσματα πρός κατασκευήν ιστίων (καραβόπανα), έ- 
ριούχα, πορκελάνας, όπλα. Τεχνουργούσι δέ έν Δα
νία καί πολλά χειρόκτια έκ τών ιδίως καλουμένων 
gants de Souède. Τό έμπόριον ακμάζει πρό πολλού. 
Ή παιδεία είνε πολύ διαδεδομένη.

‘ΙΣΤΟΡΙΑ. ‘Η Δανία κατωκεΐτο κατά τάς άρ- 
χάς τής χριστιανικής έποχής ύπό τών Τούτων ή Γότ
θων, τών Κίμβρων, καί τών "Αγγλων. Βασιλείς έ- 
σχεν έπειτα απογόνους τινάς τού’Οδίνου, έπικαλουμέ- 
νους Σκιολδουγγίους- ούτοι προσέφερον εις τόν Όδΐ- 
νον λατρείαν αίματος. Ό  χριστιανισμός είσήχθη πα- 
ραυτοίς μόλις έν έτει 826 ύπό τού 'Αγ. Άνσχαίρου 
(S. Anschaire). ’Από τής Η' έκατονταετηρίδος οί 
Δανοί έδόθησαν εις τήν πειρατείαν, καθώς καί οίΝορ- 
βεγοί, μεθ’ ών συμπεριλαμβάνουσιν αύτούς ύπό τό 
όνομα Νορμανδοί Normands ή Northmans (άνδρες 
τού Βορρά). Ούτοι έβοήθησαν τούς Σάςωνας κατά 
τού Μεγάλου Καρόλου, άλλ’ ήναγκάσθησαν έπί τέ
λους νά ζητήσωσι τήν ειρήνην, έν έτει 803. Αί συ- 
χναί αύτών έπιδρομαί κατεδήωσαν τό Καρλοβιγγικόν 
κράτος, τήν Γερμανίαν, τήν ‘Ισπανίαν καί έξαιρέτως 
τήν Μεγάλην Βρεττανίαν έπί όλην εκατονταετηρίδα. 
Δίς κατέκτησαν σχεδόν άπασαν τήν ’Αγγλίαν, πρώτον
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έν έτει 878, έπί Άλφρέδου, όςτις εύθύς μετ’ ολίγον άφ' ού δέ πολλάκις πράγματι διεκόπη, έχωρίσθη τέλος ,
άνεκτήσατο πάλιν μέρος τής χώρας- δεύτερον έν ετει 
1016 , κατά τόν θάνατον Έομόνδου τού Σιδηροπλεύ- 
ρου (Edmond Côte-de-Fer), καί έπί τού Μεγάλου 
Κανούτου. Τό δανικόν κράτος διετηρήθη έν ’Αγγλία 
μόνον μέχρι τού 1 0 4 Γ ή Σκιολδουγγική δυναστεία έ- 
σβέσθη τω 1047, καί άντικατεστάθη ύπό τής τών Έ- 
σθριθιδών (Esthrithides). Έπί της βασιλείας τούτων 
ή Δανία έγένετο πρός ολίγον Γερμανικόν φέουοον 
(1 15 2 — 116 2 ) Άνακτήσασα δέ πάλιν τήν ανεξαρ
τησίαν της κατέκτησε τήν νήσον ‘Γύγεν (Rugen) (1168) 
τήν Σλαβωνίαν (1184-—1188),τήν Πομερανίαν(1210), 
ήν έντοσούτω άπώλεσε πάλιν μετ’ ολίγον, τήν ’Ε
σθονίαν (1230), ήν ό Βαλδεμάρ έπώλησε τω 1347  
εις τούς Τευτονικούς ‘Ιππότας. Ά φ  ού δέ καί ή ου- 
ναστεία τών Έσθριθιδών έσβέσθη τω 1375, ή δια
δοχή περιήλθεν εις έριδας μέχρις ότου ή κηδεμών 
τής Δαντμαρκίας, Μαργαρίτα, θυγάτηρ τού Βαλδεμάρ Δ 
έδωκε τό στέμμα εις τόν Έρϊκον (Eric) τής ΓΙομε- 
ρανίας(ΐ396).Αύτη τόν κατέστησε καί βασιλέα τής Νορ- 
βεγίας τω 1389' καί πάλιν αύτή τόν έστεψε βασι
λέα τής Σουεοίας τω 1397, διά τής περίφημου ένώ- 
σεως τού Κάλμαρ, ήτις συνεχώνευσεν τά τρία κράτη 
εις εν. Ά λ λ ’ ή ενωσις αΰτη ύπήρξε μόνον ονόματι-

διά παντός τώ 1523, συνεπεία τής έπαναστάσεως 
τού Γουσταύου Βάζα κατά Χριστιανού Β . ‘Η Νορβε- 
γία έμεινεν έντοσούτω ήνωμένη μέ τήν Δανίαν, ήτις 
διετήρησε προσέτι καί έν μέρος τής Σουηδίας, ήγουν, 
5 παραθαλασσίους νομούς τής Γοθίας (ΟοΟιίβ). Εν 
έτει 1448, μετά τόν θάνατον Χριστοφόρου τής Βαυ
αρίας, ό Χριστιανός Α'. έκ τής οικίας τού "Ολδεμ- 
βουργ, έξελέχθη βασιλεύς ύπό τών Δανών, καί έ'γει- 
νε γενάρχης τής οικίας, ήτις έβασίλευε μέχρι τού 
άποθανάτος έσχάτως Φριδερίκου. Έπί τού Χριστια
νού Δ'., ή Δανία έλαβεν άτυχες μέρος εις τόν τρι
ακονταετή πόλεμον άπώλεσε τάς έν Γοθία κτήσεις 
της καί τήν έπί τής Σουεδίας ύπεροχήν της. Τω1660, 
έπανάστασίς τις τού λαού κατά τών εύγενών έοωκεν 
εις τόν βασιλέα απόλυτον έξουσίαν. Τώ 1834, ή Δα
νία έλαβε παρά τού βασιλέως της σύνταγμα μετά 
τών έπαρχιακών κρατών. Συμμαχησασα μετα τής 
Γαλλίας έπί Ναπολέοντος, έπαθε τά πάνδεινα ύπό τής 
’Αγγλίας, καί είδε τήν Κοπεγχάγην βομβοβολουμένην 
ύπο τού Αγγλικού στόλου (1807)· τω 1814 , ό βα
σιλεύς τής Δανίας άπώλεσε οιά παντός τήν ΙΝοροε- 
γίαν.

Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Φ Ε .

Το καφόδενδρον είνε άειθαλές, αύςάνει ταχέως, 
καί έξικνέίται πολλάκις εις ύψος 15  έως 25 ποδών, 
έπί κορμού εύθέος, ού ή διάμετρος οεν ύπερβαινει 
τούς 3 ή 4 δακτύλους. Ή ρίζα αύτού εΐνε άτρακτο- 
ειδής,ό φλοιός λεπτός καί καλύπτεται ύπό ύπολεύκου 
έπιδερμίδος, ήτις, ξηρανθεϊσα ρήγνυται πολλαχού. Τό 
ξύλον τού δένδοου τούτου είνε άρκούντως σκληρόν, οί 
δέ κατώτεροι κλάδοι του είσίν άπλοι, και έκτεινονται 
όριζοντιώτερον η οί ανώτεροι. Καί οί μεν και οί δε 
βρίθουσι φύλλων έν παντί καιρω, άτινα όμοιάζουσι 
τά τής κοινής δάφνης, καί συνήθως είσίν ολίγον μα- 
κρότερα καί όξύτερα κατά τάς άκρας τω ν λισσά καί 
στιλπνά άνωθεν, ωχρά κάτωθεν καί φερόμενα ύπό 
βραχυτάτων μίσχων (τσουνί).Έκ τής μασχάλης τών 
πλείστων φύλλων έκφύονται τέσσαρες ή πέντε μικροί σω
ροί άνθέων, μονοπετάλλων, λευκών, παρεμφερών τή 
ισπανική ίάσμη (ίασουμί), καί άποπνεόντων, ώς έ- 
κείνη,«οσμήν ήδεϊαν καί τερπνήν. Τά άνθη ταύτα πα
ρέρχονται ταχέως άντικαθιστώμενα ύπό κερασοειδών

τινων καρπών, κατά το μάλλο > καί ήττον στρογγυ- 
λοίν ή ωοειδών, σχηματιζομένων έξωθεν μεν εξ’ ε
νός σαρκώδους βολβού ύποκιτρίνου περικαλύπτοντας 
δύο μικρούς κυάμους ή κόκκους συγκεκολλημένους 
κατά τό πλατύτερου μέρος των, έκαστον δέ τούτων 
περιτυλιγμένον έντός ιδιαιτέρας καί σκληράς τίνος μεμ
βράνης. Οί κόκκοι ούτοί είσιν ό παρά πάσι γνωστός 
καφές. Εκτός του δένδρου τής Αραβίας ή βοτανικοί 
γνωρίζουσιν άλλα 18  διάφορα εί’δη· έν εγχώριον έν 
Βουρβώνι· έν έτερον καλούμενου τού Ά γ. Δομίγγου· 
δύο φυσικά είδη τής Γουϊάνης· τέσσαρα φυόμενα έν 
τάίς νήσοις τής νοτίου θαλάσσης, καί δέκα άλλα ά- 
νακαλυφθέντα πρό τεσσαράκοντα πέντε έτών κατά 
τάς Κορδιλλιέρας ύπό τών συγγραφέων τής Νέας 
Φλόρας τού Περού.

ΚΑΑΑΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ. Τό δένδρου τούτο 
εύδοκιμεΐ έν πάσαις ταις χώραις ταΐς κειμέναις με
ταξύ Τών τροπικών, ή γειτνιαζούσαις εις αύτόν, οιον· 
έν τή Νήσω τής Γαλλίας (Ile-de-France) καί τής



Βουρβώνος· εν τη Γαλλική καί ‘Ολλανδική Γουϊάνη, 
εν φιασαις ταΐς Άντιλλαις, καί μάλιστα έν τή Άρα- 
νι?, η"η? αποστέλλει παντα^ού τής οικουμένης τον 
κάλλιστον πάντων τών καφέδων. Αί μάλλον έκτετα- 
μεναι φυτεϊαι υπάρχουσιν έν τω βασιλείου του Γε- 
μεν, κατά τάς τοπαρχίας του Ά δεμ καί τής Μόκας, 
συνήθως επί τού ημιπλευρου τών ορέ to ν αεταΗύ, δη- 
λαδη, τοΰ ψυχους τής κορυφής καί του ύπεροάλλον- 
τος καυσονος τής πεοιαόος. Τά έν ταϊς πεδιάσι κα- 
φοοενορα έχουσι πλησίον των έτερον όένδρον, μίαν 
λεύκαν λ. χ., όπως μή καταξηραίνωνται προώρως οί 
καρποί ύπο τών καθ’ όλην τήν ημέραν πιπτουσών επ’ 
αύτών ηλιακών άκτίνων, άλλ’ ύπάρχη έν τω μεταξύ 
και τις άναπαυλα. Αί ρίζαι του καφέ άγαπώσι τό ύ- 
οωρ, οιοι τοΰτο οί Αραβες διοχετεύουσιν εις τούς 
λάκκους, ούς όρύσσουσιν, ϊνα φυτεύωσι τά δενδρύλ
λια, τά ύόωρ τών πλησίον πηγών, ού τήν κυκλοφο
ρίαν όιευκολύνουσι διά λίθων.

I Ιολλαπλασιαζουσι τό καφόδενδρον σπείροντες 
τους κερασοεώεϊς του λοβούς είς φυτώρια ή μάλλον 
εις αύτον τούτον τον τοπον, οπου μέλλουσι νά μείνω- 
σιν,εάν το μέρος ήνε ύετώοες. Ή καταλληλοτέρα ώρα 
τού έτους εινε η ισημερία τού φθινοπώρου διά τήν 
Μαρτινίκαν, τόν ‘Αγ. Δομίγγον, καί δι’ ολας τάς έν- 
τεύθεν τού Ισημερινού κειμενας ¡/ωρας· ή δέ ισημε
ρία τού Μαρτίου διά τήν Νήσον τής Γαλλίας καί τήν 
Βουρβώνα, αιτινες κεινται έκείθεν τού ισημερινού. 
‘Ο σπειρών είς φυτώρια μεταφυτεύει τά φυτά του 
τόν επόμενον χειμώνα.

Τά καφόδενδρα ωφελούνται ποτιζόμενα διά δια- 
σταλαςεως (par filtration), ή άρόεύσεως (με νερό 
τρεχούμενο). Είτε σπείρει τις σπόρον, είτε φυτεύει δεν-
£ t  -s Λι / ,  ̂ ^
ορυΛΛία, όεν πρεπει εντός τού αυτού χωραφιού νά 
καλλιεργή άλλο τι πλήν αραβοσίτου, πίσων καί τών 
παραπλήσιων. Αί φυ,τεΐαι έξακολουθούσι κατ’ έτος, 
ίνα άναπληρώνωνται οσα φθείρουσιν αί ήλιακαί α
κτίνες, οί σφοδροί άνεμοι, καί αί θύελλαι· όπως δέ τά 
ήενορα οιαφυλαττωντοιι απο τών σφοορών άνέμων έκ- 
κορυφωνονται, η Oc. εγχ^είρησις αυτη ίσως οεν μένει 
ανευ αποτελέσματος ώς προς το σύνολον τών ιδιοτή
των τών κυαμιμν τού καφε. Τά καφόοενδρα καρπο- 
φορούσι μετά 4  ή δ έτη, καί έξακολουθούσι καρπο- 
φορούντα έπι 30 και 40  ετη. Τά ήόη γεγηρακότα 
ανανεώνονται διά κεντρώματος.

ΣΙ 1 ΙνΟΜΙΔΓΙ ΤΟ) ΚΑΦΚ. Έν τή Εύδαίμονι 
Αραβία ή κυρία συγκομιδή γίνεται κατά Μάϊον.· 
στρωνουσιν υπο το δενδρον σινδόνας καί σείουσιν αύ-

τό' οί ώριρ,άσαντες λοβοί πίπτουσιν έπί ταΧ σινδόνων, 
ούς συλλέγοντες μεταφέρουσιν εις τόπον, ένθα είσιν 
ήπλωμέναι ψίαθοι πεπλεγμέναι έκ σχοίνου, έφ’ ών 
τούς έκθέτουσιν είς τάς ήλιακάς ακτίνας, οπως ξη- 
ρανθώσι. Έπειτα, ύπό τό βάρος ξυλίνου ή λιθίνου κυ
λίνδρου συνθλώσι τά περικαλύπτοντα τούς κυάμους 
κελύφη, διαχωρίζουσιν αυτούς άπό τών σκυβάλων διά 
μέσου μεγάλων κόσκινων, καί τούς έκθέτουσι πάλιν 
είς τόν ήλιον.

Έν άλλαις καφεφόροις χώραις συλλέγουσι τούς 
κερασοειοεΐς λοβούς μέ τάς χεΐρας· ύπάρχουσι δέ έπί 
τούτψ άνθρωποι επιφορτισμένοι τήν συλλογήν, άμα 
φθάσωσιν είς τό βαθύ κόκκινον χρώμα, ειτα ξηραί- 
νουσιν αύτους είς τόν ήλιον ή είς τόν αέρα, καί άκο- 
λούθως χωρίζουσι τούς κυάμους άπό τών σκυβάλων.

Οί λοβοί δέν πρέπει νά άφίνωνται πολύν χρόνον 
συσσωρευμενοι έπ’ άλλήλους, όιότι δέν βραδύνει νά 
έπελθη η ζυμωσις (όξείνισμα), ή τις γεννφ εντός αυ
τού πτητικόν τι έλαιον, οπερ τάχιστα εισχωρεί είς 
τους κυάμους, καί μεταοίδει είς αυτούς γεύσιν όξεινήν 
και οσμήν ουσαρεστον. ΕΓανταχού, οπου αί χώραι ύ- 
ποκεινται είς συχνάς βροχάς ξηραίνουσι τόν καφέν εν
τός εξεπίτηδες κλιβάνων, οίτινες δέν χρειάζεται νά 
ήνε πολλά ευρύχωροι, διότι ή συλλογή αυτού γίνε
ται κατ ολίγον καί βαθμηδόν. Ούτω προλαμβάνεται 
ή ζύμωσις, καί ή ξήρανσις γίνεται ταχύτερον καιτε- 
λειότερον, συνάμα δέ, μέ όλίγην δαπάνην. ‘14 πρώ
τη αύτη ξήρανσις διευκολύνει τήν άφαίρεσιν τού σαρ
κώδους μέρους τού λοβού, έκτελουμένην δι’ επίτηδες 
μύλων. Ά φ ’ ού ήδη ή σαρξ άφαιρεθή, οί κύαμοι πλύ- 
νονται, ξηραίνονται δευτέραν φοράν, έπειτα χωρίζον
ται άπό τών κελύφων διά κοπανίσματος, λικνίζονται, 
κοσκινίζονται καί έκθέτονται πάλιν είς τόν άέρα, ή 
είς τόν ήλιον, έν ανάγκη δέ είς τούς κλιβάνους, ϊνα 
άποβάλωσιν ολοσχερώς πάσαν χλωρότητα. "Οταν ό 
καφές, έξελθών τού ίγδιόυ ή τού μύλου, δέν ήνε εν
τελώς ξηρός, άποκτμ οσμήν, ήτις ελαττώνει τήν τ ι
μήν του. Οί σάκκοι σωρεύονται έπειτα επ’ άλλή- 
λου.ς είς τόπον εύήν.εμον, καί δίδεται πολλή προσοχή 
εις τήν άπομάκρυνσιν πάσης άναθυμιάσεως, ήτις έν̂  
δέχεται νά μεταδώση οσμήν τινα ξένην, άλλοιώνου- 
σαν τήν φυσικήν τού καφέ- ή τελευταία αύτη προφύ- 
λαξις είνε πλέον άούνατος, όταν αυτός φορτωθη είς 
πλοϊον, οπου πολλάκις ταξειδεύει μεταξύ άλλων ε
ξωτικών προϊόντων έχόντων οσμήν τινα.

Ά ν  καί τό καφόδενδρον κατάγεται έκ θερμών 
κλιμάτων, τινές ομως τών φυσικών έστοχάσθησαν νά
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τό είσάξωσιν είς τήν μεσημβρινήν Ευρώπην. Αρκεί 
το θερμόμετρον νά μή πίπτη κατωτέρω τών 10  ή 16  
βαθμών (Είς 100  β. διηρημ.) καί ό καφές ευδοκιμεί. 
Άπό 30 καί έτι πλειοτέρων έτών πολλαί άπόπειραι 
έγένοντο έν I ¡ίση, καί σήμερον ικανός άριθμός φυτών 
παράγουσι καρπούς έν τοίς κήποις τινών φυτοκόμων 
τής. Ιταλίας.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ! ΠΟΙΚΙΑΙΑΙ TOT ΚΑΦΕ. ΔΙΑ- 
ΓΝΩΣ1Σ. Ό'καφές, οπως τό έμπόριον τόν παραλαμ- 
βάνει είνε άνευ έξωφλοίου, έχει σχήμα ώοειδές, διά
φορου' όγκου, κυρτός έκ τού ενός, επίπεδος έκ τού ε
τέρου μέρους καί μέ αύλάκιον κατά μήκος τής επι
πέδου επιφάνειας του ένι'ότε δέ καεί βεβασανισμένος καί 
συμπερΐεσΐραμμένος. Τό χρώμα του είνε ποτέ μεν ύ- 
ποκίτρινδύ, ποτέ δέ ύποφαιον ή σύσΐάτίκή του ύφή είνε 
σκληρά, κερατώδης, έλάστική, χονδρώδης. Δυσκόλως" 
ήθελε τις τόν μεταβάλει είς' κόνιν εντός ολμου, πριν
ή ήθελε τόν φρύξη':

Τά §ιά®ορίτ εί’δή τ ί3  καφέ φέρουσΐ τά  ονόματα τών πα- 
ραγουσδν αύτών χωρών κατατάσσδνται δε συνήθως κατά ποιό
τητα ώς εξής: Μόκας, Μαρτινίκας λεπτός πράσινος, Γουαδαλού- 
πας πρώτη ποιότης. Βουρβώνος, Εαΰέννής,· ‘Αγ.- Δομίγγου, Κ ε- 
ΰλάν καί Μαρίας-Γαλάνδας, ‘Αβάνας καί Σαντ-Τάγου; Πόρτο- 
‘Ρίκου, Βρασιλίας, Ίαύας, Σουμάτρας, Ταμαικας καί Μ'ανιλλίας.

‘Ο καφές Μαρτινίκας είνε λεπτός, πράσινος, ισοφαρίζει σχε
δόν μέ τον της Μόκας, άλλ’ ομως θεωρεΐΐαι ώς δευτερεύων" 
αύτοΰ διά τό αδύνατον άρωμα του. ‘θ ' fou ‘Αγ. Δομ-μίγγου είνε 
πάντοτε ομοιόμορφος, έντοσούτω ό αυτός καφές διαφέρει πολλά
κις κατά τας διαφόρους- είσοδείας· όσον λοιπόν καί αν περιγράψη. 
τις τά περί τής διαγνώσεως τών ποικίλων καφέδων, έναπολεί- 
πεται ακόμη πίλ'υ, ϊνα άναπληρωθή διά της πολυχρονίου πείρας 
καί λεπτότατης αίσθητικότητος τοΰ έμπορου.

ΚΑΦΕΣ ΜΟΚΑΣ. Ουτος είνε ό άκριβώτερος καί εύΰ- 
ποληπτότερος καφές- οί κύαμοί του- συνήθως είνε μικροί, σχε
δόν στρογγυλοί καί πλήρης λεπύρων. Διαφέρουσιν αναμεταξύ των 
κατά τό σχήμα καί τόν όγκον, καί άλλοι μέν είνε πλατείς καί 
πεπιεσμένοι, άλλοι δέ μικροί καί στρογγύλοι, καί άλλοι συμπε- 
ρΐεστραμμένοι (roulées)! Τά στρδγγύλ» σπυρΐα του Μόκα’ εύ- 
ρίσκονται μόνα εντός-τοΰ λεπύρου,- οσάκις τό έτερον άποτυγχά- 
νη έν τώ  μορφοΰσθα·.· έκ τούτου δέ προήλθε καί τό στρογγύλον 
αύτών σχήμα. ‘Ο καφές Μόκας, έχει χρώμα υπωχροΰ ή υπο- 
πράσινον, άρωμα εκφραστικόν, γεΰσιν εύάρεστον καί έπαισθητο- 
τέραν τής τών άλλων καφέδων. Μεταξύ τών σπυρίων εΰρίσκον- 
ταί τινα ακόμη εντός’ τών λεπύρων τών, καί άλλα μαΰρα. ’Εν
ταύθα είνε καλόν νά σημειώσωμεν 5τι τό παλαών καφόδενδρον 
άντί νά παραγάγη δυο σπυριά παράγει εν στρογγύλον. Τόν στρογ- 
γύλον καφέν πωλοΰσι συχνά έν Γαλλία άντί Μόκας.

‘Ο καφές Μ όκας άποστέλλεται είς δέματα (balles) καί ήμ ι- 
δέματα (demii-ballcs) έκ σχοίνου (βούρλων)διαφόρου σχήματος καί 
μεγέθους, ατινα περικαλύπτονται μέ ΰφασμάτα έκ φλοιού δέν
δρου, καί περίδέονται μέ χονδρά σχοινιά- τό βάρος αύ
τών είνε 14 4  χιλιόγρ. διά τά δέματα, καί 78  διά τά ήμιδέμα-

τα. ‘Ο καφές ουτος γέμει λιθαρίων καί κονιορτου. ‘Π μετακΐμΐ'- 
ζόμενος κατ’ εύθεΐαν διά θαλάσσης είνε καθαρότερος, οί κόκκοι 
τού είσιν όλιγώτερον ώριμοι, καί τά δέματα εις καλλιτέραν κ'α- 
τάστασιν ή τά διά τής Αίγύπτου διαπεμπόμενα.

ΚΑΦΕΣ- ΜΑΡΤΙΝΙΚΑΣ. Εις τούτον άπονέμουαι τά δευ- 
τερεία τοΰ τής Μόκας, ένεκα τής άφελοΰς γεύσεώς του. Οι κύα
μοι αύτοΰ είσιν ογκωδέστεροι, έπιμηκέστεροι τοΰ τής Μόκας, 
στρογγύλοι κατά τά άκρα, χρώματος ανοικτού πρασίνου; καί έ- 
νίοτε βαθυτέρου, τηροΰντες σχεδόν πάντοτε λέπύρον (φ/.ύδα) ύ- 
πόφαιον καί άργυρόχρουν, οπερ άποσπαται διά τοΰ φρυγμοΰ: ’Έχει 
αύλάκιον έπίμηκες, αρκούντως ανοικτόν, έξαιρέτως κατάτο μεσόν 
τοΰ μήκους του, ένιότε δέ είνε συνεστραμμένος, ή* όσμή του είνε 
ευάρεστος καί αφελής. Γεΰσιν έχει υπομιμνήσκουσαν τήν τοΰ σί-ίοιί. 
Τίθεται είς σακκία έκ κανναβοπάνου διαφόρου όλκής.

Διακρίνουν γενικώς τρία διάφορα ε’ίδη'Μαρτινίκας· τό λε
πτόν πράσινον είδος, τό λεπτόν ύπωχρον καί το σύνηθες.

ΚΑΦΕΣ ΓΟΤΑΔΕΑΟΤΙΪΑΣ. Κύαμοί [λεγάλοί καί έπιμή- 
κεις, σύμμετροι, στιλπνοί, σπανίως μέ λέτόυρα, χρώματος κατά' 
τό -μάλλον καί ήττον πρασίνου καί άποκλίνονΐος εις τό μολυβ- 
δόχρουν, πωλείται είς σακκίά ώς ο ανωτέρω:

ΚΑΦΕΣ ΒΟΥΡΒΩΝΟΣ. ‘Υπάρχει πολλή άνάλόγία με
ταξύ- τοΰ καφέ τούτου- καί τοΰ τής Μόκας, έξ ου κατάγεται; Οί 
κύάμο'ί τού είσϊ μτκροζ διαφόρων σχημάτων, οί πλέΐσάοι αύτών 
είσί στρόγγύλοι- καί χρώματος ύπώχρου ή πρασίνόο. Το άρω
μά του είνε μέν εύάρεστον άλλ’ αδύνατον. Διακρινουσι πολλά 
είδη καί: καΐατάσσούσΊν' αύτά ώς εξής.

Κ α φ έ ς  β ο υ ρ β ώ ν ο ς  λ ε π τ ό ς  π ρ ά σ ι ν ο ς .  Κύαμοι 
μικροί, στρογγύλοι ολίγον λεπυρώδης, καί ολίγον αυλακωτοί. Ά 
ρωμα ήού καί εύάρεστον χρώμα πράσινον.

Κ α φ έ ς  β ο υ ρ β ώ ν ο ς  λ ε π τ ό ς  κ ί τ ρ ι ν ο ς .  Οί αυ
τοί χαρακτήρες, άλλα χρώμα κίτρινον.

Κ α - φ έ ς  β ο υ ρ β ώ ν ο ς  σ υ ν ή θ η ς .  Κύαμοι χονδρότεροι, 
όλιγώτερον στρογγύλοι, ασύμμετροι, άλλοτε μέν πράσινοι, άλλο 
τε δέ κίτρινοι. ’Άρωμα οχι τόσον εύάρεστον.

Έμβάλλουσιν- αυτόν είς διπλοΰς- σάκκους έκ σχοίνου (βούρ
λου). Οί μεγάλοι σάκκοι έλκουσι 5 0  χιλιόγραμμα καί οί μικροί 
25.

ΚΑΦΕΣ ‘ΑΓΗ: Καίτοι έχων ομοιότητάς τινας πρός τόν 
τής Μαρτινίκας, ολίγον ζητείται- είνε χονδρότερος, επιμηκέστερο'ς 
εκείνον; καί ιδίως χαρακτηρίζεται έκ τών δύο είς οξύ άποληγόν- 
τω-; άκρων- του: Οί κύαμοί είσι λίαν ασύμμετροι σπανιως λεπυ- 
ρώδε-.ς, ενίοτε μέ λέπυρον ΰποκίτρινόν, άλλα γενικώς με ανοι
κτόν πράσινον καί πολλάκις υπόλευκο-/ χρώμα. ‘II γεΰσις τόυ ε
νίοτε κλίνει είς τό ΰπόξεινον. Συχνά είνε' πλήρης λιθαριών, μαύ
ρων κυάμων καί συντετριμμένων. Έμβάλλουσιν εις σακκους εκ 
κανναβοπάνου ώς τόν τής Μαρτινίκας.

ΚΑΦΕΣ ΚΑΥΕΝΝΗΣ. Κύαμοι ¿σύμμετροι, πλατείς καί πε
πιεσμένοι, με λέπυρα υπόλευκα. Τό χρώμα του είνε έν γενέι 
πράσινον ί^ιομέλανον σκοτεινόν. ’Εμβάλλεται είς σάκκους εκ καν
ναβοπάνου.·

ΚΑΦΕΣ ΚΟΥΒΑΣ. Κύαμοί μικροί, αρκούντως σύμμετροι 
μεταξύ τω-/, πολλοί τούτων είσί συνεστραμμένοι διά τάς ανωτέρω 
περί τ $  τής Μόκας έκτεθείσας αίτίαξ. καί διαιρούνται δΓ αυλα
κιών είς δύί άνισα μέρη- Έν γένει είσί καθαρώτατοι. Τό χρώμα
τών είνε ποτέ μ έν πράσινόν- χλωρόν, ποτέ δΓ κίτρινον. Έμ.βάλ-
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λεται εις σάκκοιις εκ φλοιού sévîpsj.
ΚΑΦΕΣ ΚΕΫΛΑΝΗΣ. Κύαμοι ασύμμετρει. Τινές ωχροί, 

άλλοι χρώματος βαθέος Οκοπρασίνου, καί ενίοτε μαύρου, με 
οσμήν καί γεΰσιν ασθενή.

ΚΑΦΕΣ ΠΟΡΤΟ-ΦΙΚΟΥ. Κύαμοι ίκανώς ομοιοι τών 
τής Μαρτινίκας, άλλ’ ολίγον συγκεκυρτωμένοι, βραχύτεροι καί 
ήττον λεπυρώοεις. ’Οσμή καί γεΰσις ήττον ευάρεστοι. ’Εμβάλ
λεται εις σάκκους.

ΚΑΨΕΣ ΒΡΑΣΙΛΙΑΣ. Κύαμοι ανομοιόμορφοι. Οί μεν μι
κρότεροι εχουσί τινα άναλογίαν προς τον τής Μόκας, οί δε με- 
γαλείτεροι όμοιάζουσι με τον συνήθη τής Βουρβώνος· καί οί μεν 
καί οί δε είσί μελανοκιτρινότεροι του τής Μόκας. Τα λέπυρά 
των είσίν ολίγα.

‘Ο έκ ‘Ρίου (R io-Janeiro) έχει κυάμους ογκώδεις, Ομοι
ομόρφους, ουχί τόσον έπιμήκεις καί οσμής ίσχυράς. ’Εμβάλλον
ται εις σάκκους.

ΚΑΦΕΣ ΙΑΥΑΣ. Κύαμοι μεγάλοι μολανοκίτρινοι, ενίοτε 
ώχροί ή ύποπράσινοι καί με λέπυρα. Έ χει πολλήν οσμήν. Πε
ριέχει πολλάκις μέλανας κόκκους καί συντετριμμένους, εμβάλ
λεται εις διπλούς σάκκους διαφόρου ολκής.

ΚΑΦΕΣ ΣΟΥΜΑΤΡΑΣ. Κύαμοι ωσαύτως μεγάλοι καί 
έπιμήκεις. λεπυρώδεις, ολίγον πεπλατυσμένοι χρώματος κίτρινου, 
μελαγχροινοΰ, κοκκινωπού καί μελανός. Έχει πολλήν οσμήν και 
γεΰσιν ΰπόπικρον. Εμβάλλονται εις σάκκους έκ διπλού υφάσμα
τος, καί ένίοτε εις ψιάθους έκ σχοίνου, διαφόρου όλκής.

ΚΑΦΕΣ ΙΑΜΑΙΚΑΣ. Κύαμοι, γενικώς, ίκανώς μεγάλοι, 
άνευ λεπύρων, χρώματος πρασίνου ανοικτού, οσμής ευάρεστου καί 
ίκανώς έπαισθητής. ’Εμβάλλεται εις περιδέματα (balles) 
καί σάκκους έκ κανναβοπάνου. "Ετερον είδος καφέ παράγεταιέν- 
ταΰθα, έχον χρώμα κιτρινωπόν καί μολιβδόχρουν βαθύ. Ήρςατο 
δέ νά πωλήται έν ’Α γγλία μόλις προ ολίγων έτών.

ΚΑΦΕΣ ΜΑΝΙΑΙΑΣ. Κύαμοι μετρίου, μεγέθους λεπυρώ- 
δεις, χρώματος φαιοϋ άποκλίνοντος εις το πράσινον. ’Ολίγον γνω
στός εις το έμπόριον. ’Εμβάλλεται εις διπλάς ψιάθους σχήματος 
έπιμήκους, καί περιδέεται με σχοινιά έκ ροτίνου. (α)

Οί χαρακτήρες ουτοι ποικίλο'/ται άδιακόπως συμβαδίζοντες 
με τάς νέας μεθόδους τής καλλιέργειας. Έν τοΰτοις δεν υπάρ
χει βελτίωσις έπαισθητή εις τήν καλήν ποιότ ητα του καφέ τής 
’Αμερικής. Ήθελεν είσθαι περιέργος ή έρευνα αν ή υπεροχή του 
καφέ τής Μόκας οφείλεται εις τό κλίμα, αν αυτή είνε αποτέ
λεσμα αποκλειστικόν του έδάφους τής ’Αραβίας, ή καί άμφοτε- 
ρων τών αιτιών ήνωμένων. Τό βέβαιον είνε δτι ή φιλοχρηματία 
τοΰ έν ’Αμερική ευρωπαίου άποίκου συντελεί μεγάλως εις τήν 
έκνόθευσιν τοΰ έν ταις Ά ντίλλαις μεταφυτευθέντος καφέ.

Ούτος ολίγιστα άσχολεϊται περί τήν ποιότητα, πάσαν δέ 
σπουδήν καταβάλλει, όπως αόςήση τόν όγκον τοΰ κυάμου καί 
επομένως το βάρος του. "Οθεν ή συγκομιδή · γίνεται προώρως, 
καί οί κύαμοι δεν ξηραίνονται δεόντως, ώστε αποβαίνει αδύνα
τος ή άνάπτυξις τοΰ αρώματος. ‘Ο καφές τής ’Αμερικής άναντιρ- 
όήτως, έχει σκληρότητα ήττονα- είνε σπογγωδέστερος, καί απορ
ροφά ευκολώτερον τάς δσμάς τών περικυκλούντων αυτών σω
μάτων. Οϋτως οί καφεγνώσται (les gourmets) άποδεικνύουσι 
κάλλίστα τήν γειτνίασίν τινων πραγμάτων, άτι να οί πλοίαρχοι, Β

ία) Katang. γένος φυτών μονιοκοτυλδόνων »  τών φοινικοειδων, εξ1 
¿υν γίνονται διάφορα χρήσιμα τράγματα, οίον ράβδοι, σχοινιά, κτλ.

ταν φορτώνωσι καφέν, δέν φροντίζουσι να άπομακρυνωσιν. Ά ν α -  
φέρουσι πολλά φορτία, άτινα διετήρησαν τήν ευωδίαν τοΰ κινα- 
μώμου ή τοΰ πεπέρεος κτλ. Καί α'υτό τό σάκχαρον μεταδίδει εις 
τον καφέν γεΰσιν τινα ΰπόγλυκον, ήτις δέν είνε διόλου ευάρε
στος. Διά τοΰτο, πιθανώς, καί ό καφές τής Βουρβώνος έχει οσμήν 
τείου.

Γενικώς, δταν τις άγοράζη καφέν, πρέπει να έκλέγη τον 
νέον, τόν σκληρόν, τόν ξηρόν, τόν δυσκόλως συντριβόμενο·/ με
ταξύ τών δδόντων, τόν ϋγιά, ου οί κύαμοι πρέπει να ώσιν ήχητικοί 
μετρίου μεγέθους, καθαρώτατοι. αρωματικοί, καί άνευ μηδεμιάς 
ξένης οσμής.

ΧΡΗΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Οί
"Αραβες ξηραίνουσι τούς βολβούς, όπως τούς μετα- 
χειρίζωνται άντί τείου· λέγεται δτι καί ούτοι γίνονται 
άντικείμενον εμπορίου. Το ποτόν τούτο είνε αρκούντως 
εύάρεστον καί δροσιστικόν καί καλείται café k la 
sultane. Tô όνομα τούτο μεταχειρίζονται καί έν 
Εύρώπη, όπως σημαίνωσι το έλαφρόν άφέψημα τών 
μή πεφρυγμένων κυάμων τού καφέ, οπερ, πινόμενον μετ’ 
ολίγου σακχάρου, ισχυροποιεί τον στόμαχον, καί έπα- 
ναφέρει τήν δρεξιν. Ενιαχού της Μεσημβρινής ’Α
σίας διαλύουσι τούς βολβούς έντός κάδδων πεπλη- 
ρωμένων ύδατος, καί άφίνουσιν έως ού γείνη ή ζύ- 
μωσις (βράσις)· τό ρευστόν τούτο πίνουσιν άντί οϊνου, 
καί δι’ άποστάξεως κατασκευάζουσι πνεύμα τ ι λίαν 
εύάρεστον εις τήν γεύσιν. ’Εν ταϊς Άντίλλαις ούδε- 
μίαν χρήσιν τούτων ποιούνται.

‘ί2ς προς τήν χρήσιν τών κυάμων, είνε τοις 
πάσι γνωστόν δτι υποβάλλονται είς φρυγμόν, δτι α
λέθονται, δπως μεταβληθώσιν είς κόνιν, καί δτι 
έπ’ αύτης έπεχέεται ζέον ύδωρ, ϊνα ληφθή τό άπό- 
βρεγμα (infusion), δπερ έστίν ό συνήθως λεγόμενος 
καφές, (boisson intellectuelle).

‘Ο φρυγμός καταστρέφει τήν ωμότητα τού κυ
άμου, καί αποβάλλει τα υδατώδη μέρη τού φλοιού του, 
διευκολύνει τήν ένέργειαν τού μύλου, καί αναπτύσ
σει τό σύνολον τών ούσιών, δπερ αποτελεί τό αρω
ματικόν αυτού (bouquet). Ά λ λ ’ ή μεγάλη θερμότης 
καταστρέφει τά στοιχεία έκεΐνα, άτινα όφείλει τις νά 
διατήρηση έν αύτω, καί αντικαθιστά άλλα πικρά καί 
στυφά, άτινα ούδέν κοινόν έχουσι μέ τήν άμβροσίαν 
έκείνην, ήν ο καφεγνώστης μετά τοσαύτης ηδονής ά- 
πολαύει. ’Ετέρωθεν ή μεγάλη θερμότης άποκρύπτει 
τό άρωματικόν, καί διατηρεί ολίγην χλωρότητα, ό δέ 
καφές, ον ήθελέ τις παρασκευάσει διά τών ούτω πε
φρυγμένων κυάμων βαρύνει τόν στόμαχον. ‘Υπάρχει 
λοιπόν βαθμός τις φρύξεως, δστις δέν δεικνύεται μέν 
διά περιγραφής, άλλ' ευκόλως κατανοεΐται, οιοασκαύσης
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τής πείρας. Συνήθως έκ τής ευωδίας, ήτις βαλσαμώ
νει τήν περιέχουσαν άτμοσφαιραν, δηλούται ό και
ρός τού νά παύση ή ένέργεια τού πυρός. ‘Υπελόγι- 
σαν δτι ό καλός φρυγμός δέν πρέπει νά άφαιρή τού 
βάρους του πλέον τών 16 έως 20 τοΐς Ούτος 
πρέπει νά γίνηται έντός σιδηρού κυλίνδρου, τά δέ πή
λινα άγγεϊα δέν είνε κατάλληλα είς τούτο. Τινές σπεύ- 
δουσι νά σκεπάσωσι τόν καφέν μέ τραπεζομάνδυλον 
ή μέ χαρτίον τούτο είνε όλως άνάποδον, διότι ούτως 
ή μέν θερμότης διατηρείται, τά δέ έλαια έξαλείφον- 
ται. Τό κάλλιστον πάντων είνε νά άπλώνηται ό κα
φές έπί μαρμάρου, ή νά βάλληται έντός άγγείου πή
λινου λίαν ψυχρού, ϊνα κωλύηται όσον τάχ ιστα ή πτή- 
σις τού άρώματος. ‘Ο καφές, προς τούτοις, δέν πρέ
πει νά άλέθηται προ τής τελείας αύτού ψύξεως (νά 
κρυώση καλά), διότι συγκολλάται μεταξύ τών όδόν- 
των τοΰ μύλου, καί κωλύει τήν ένέργειαν αύτών. 'Ό
ταν παρασκευάζηται τό άφέψημα τού καφέ, πρέπει 
ώσαύτως νά άποφεύγηται ή ύπερβάλλουσα θερμότης· 
διότι τό πύρ διαλύει τό ένυπάρχον ρητινώδες στυφόν 
και πικρόν στοιχεΐον προς τούτοις ή μεγάλη ποσότης 
τών σχηματιζομένων άτμών παρελκύουσι πάντα τά 
πτητικά μόρια, καί διασκεδάζουσι τό περιζήτητον ά
ρωμα. Συνειθίζουσι μέν νά έγχέωσιν έν τη καφεχύ- 
τρρι (καφόβρικον) ζέον ύδωρ, άλλ’ οί τοίχοι τού άγ
γείου άπορροφώσιν εύθύς τό ύπερβάλλον τού θερμο
γόνου. "Οταν ό καιρός έπιτρέπη, άρκεΐ νά έκτελήται 
ή διαστάλαξις τού καφέ βραδέως καί έπειτα νά θερ- 
μαίνηται τό διάλυμα κατά τήν χρείαν. Φαίνεται δτι 
τό μούσκευμα τούτο συνενώνει έν έαυτω στοιχ_εϊα λ ί
αν εύχυλα καί ηδονικά.

'Όπως διατηρήται τό άρωματικόν, άνάγκη πάσα 
νά φρύγηται καί άλέθηται ό καφές όλίγας ώρας προ 
τής χρήσεως- έντοσούτω έπειράθησαν νά καλύπτω σι 
τούς πεφρυγμένους κυάμους διά μικρού στρώματος σακ
χάρου, ϊνα κωλύωσι τήν έξάτμισιν τού άρώματος· 
τούτο φαίνεται παρέχον μεν άγαθόν άποτέλεσμα, άλ’ 
λ ’ ή χρήσις του δέν κατέστη είσέτι κοινή.

Τινές διασταλακταί παρασκευάζουσιν άπόβρεγμα, 
δπερ πωλούσιν ύπό τήν ονομασίαν ουσία τού Μόκα 
(essence de moca)· ή σκευασία αύτη χρησιμεύει είς 
τάς οδοιπορίας καί είς τήν έξοχήν, άλλά δέν ελαβεν 
ακόμη τήν πλήρη συγκατάθεσιν τών άληθών καφε- 
γνωμόνων.

Αϊ άρμοδιώταται καφεχύτραι είσίν αί πήλιναι· αί 
έκ λευκοσιδήρου (τενεκέ) δίδουσιν είς τόν καφέν γεύ
σιν μελάνης, ένεκα μικρού τίνος ποσού σιδήρου δια-

λύοντος τό στύμμα (α) τού καφέ,
Ό  καφές ταχύνει την κυκλοφορίαν τού αϊματος, 

έπισπεύδει τήν ένέργειαν τού στομάχου καί τήν χώ- 
νευσιν, έντυπώνει ίσχύν έπαισθητήν είς τάς λειτουρ
γίας τού έγκεφάλου, καί έρχεται είς έπικουρίαν τού 
νοός, άποδιώκων τόν ύπνον άποσοβεΐ τό μϊσος καί 
τάς φροντίδας, έμπνέει θελκτικήν εύθυμίαν, προκαλεΐ 
τάς -πνευματώδεις εκφράσεις, έπιβοηθεΐ τάς φιλικάς 
τών αισθημάτων άνακοινώσεις, καί φαιδρύνει τά ρυ
τιδωμένα καί αύστηρά πρόσωπα. Ή ιατρική πορίζεται 
έξ αύτού άξιολογώτατα άποτελέσματα, ώς ένδυναμωτι- 
κοΰ, καί είξεύρομεν δτι οί κατοικούντες τήν Ανατολήν 
καταναλίσκουσι μέγα ποσόν, δπως ούδετερώνωσι τήν 
άδυναμίαν, είς ήν τούς ρίπτει ή /ρήσις τού οπίου. 
Ούτος είνε έξαιρέτως τό άγαπητόν ποτόν τών πεπαι
δευμένων γυναικών καί άνδρών άλλ’ ή κατάχρησις 
αυτού δύναται νά προξενήση είς τάς γυναίκας κλο
νισμόν τών μελών καί άλλα νευρικά πάθη. Παρα- 
λείποντες τά πολλά, δσα περί αύτού οί παΐδες ιατρών 
είπον καί έγραψαν, περιοριζόμεθα νά εϊπωμεν δτι τό 
ποτόν τού καφέ δέν είνε δηλητήριον βραδύ, ώς άλλο- 
τέ τινες διετείνοντο· διότι γέροντες ύπερβάντες το ε
ξηκοστόν έτος τής ήλικίας των, χωρίς ποτε νά παύ- 
σωσι τού νά τόν πίνωσι, δέν άπέθανον, άλλ’ έζησαν 
πολλά έτη άκόμη μετά ταύτα.

Δέν είνε άκριβώς γνωστή ή έποχρη, καθ’ ήν ήρ- 
ξαντο πρώτον νά φρύγωσι τούς κυάμους τού καφέ, 
καί νά παρασκευάζωσιν έξ αύτών άφέψημα, άν καί 
έχομεν τό ένδόσιμον νά ύποθέσωμεν δτι αί ιδιότη
τες τού ποτού τούτου δέν άνεκαλύφθησαν προ τού 
πρώτου μέρους τού ΙΕ'.αίώνος· διότι οί άρχαϊοι συγ
γράφεις ουδόλως ποιούνται μνείαν τού συμβάντος τού
του, ούδ’ οί νεώτεροι, τουλάχιστον προ τού IF/, αίώ- 
νος.Νομίζεται οτι ό Αεονχάρτος ‘Ράουουωλφ. (L£on- 
hart Rauwolf), Γερμανός ιατρός, άνέφερε πρώτος κάτι 
τι περί καφέ έν τινι βιβλίω δημοσιευθέντι τω 1573. 
Ό σα δέ περί τού καφέ έν αύτω άναφέρονται είς 
πολλά δέν έχουσιν όρθώς. ’Εντελής περιγραφή τού 
καφέ έξεδόθη ύπό Προσπέρου Άλβίνου (Prosper Α1- 
binus), ένδιατρίψαντος έν Αίγύπτω ώς ιατρού τού 
προξένου τής Βενετίας, έν τοΐς συγγράμμασι τοΐς έ- 
πιγραοο^ένοις- De Plantis xEgypti et de Medecina 
xEgyptiorum, δημοσιευθεΐσιν έν έτει 1591 καί 1592.

Τάς εξής λεπτομερείας έρανιζόμεθα έκ τού λε
ξικού, τής φυσικής ιστορίας τού Κ· Τούρ. «Τό καφό- 
δενδρόν, ’λέγει ό ‘Ραιύνάλ (Raynal) έν τη φιλοσοφι-
   —      ̂ , * -Μ
(α) Ουσία τις στυπτική έννπάρχουσα τω  ολοιω της δρυος.
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κή καί πολιτική ιστορία του, κατάγεται ανέκαθεν έκ 
τής Άνω-ΑίΘιοπίας, δπου ήτον γνωστόν προ άμνη- 
μονεύτων χρόνων, καί οπού καλλιεργείται είσέτι έπι- 
τυχώς· ‘Ο Κ. Λαγρενέ οέ Μεζιέρης (Έβ^τβηέβ <1β 
ΜόζΐύΓββ), εις των μάλλον πεφωτισμένων προξένων 

ής Γαλλίας έν τη Ινδική, απέκτησε τον καρπόν του 
δένδρου τούτου, καί τον μετεχειρίσθη πολλάκις· εύρε 
δ’ αύτόν πολύ όγκωδέστερον, ολίγον έπιμηκέστερον, 
όλιγώτερον πράσινον, καί ούτω σχεδόν αρωματικόν, 
ώς εκείνον, ον ήρξαντο νά συλλέγω« κατά τήν ’Α
ραβίαν περί τό τέλος του ΙΕ', αίώνος.

Τήν χρήσιν του καφέ μετέδωκαν εις τούς Ευ
ρωπαίους οί ’Ανατολικοί. "Αλλοι λέγουσιν οτι ή 
πρώτη απόπειρα οφείλεται εις τήν αγρυπνίαν τού η
γουμένου μοναστηριού τινός, οστις, θέλων νά άπαλλάξη 
του ύπνου τούς νυσταλέους του μοναχούς,κατά τάς έν 
νυκτί γινομένας ιεροτελεστίας, τούς έπότιζε μέ τό α
φέψημα του καφέ, οδηγηθείς εις τούτο εκ των άπο- 
λεσμάτων, άτινα ,δ καρπός ούτος παρήγεν εις τούς 
τρώγοντας αύτόν τράγους. Ά λλο ι πάλιν διατείνονται 
οτι Μολλάς τις όνόματι Χαδελής (Οΐΐίκίβΐγ), ύπήρ- 
ξεν ό πρώτος Άραψ, οστις έ'πιε καφέν, σκοπών νά ά- 
παλλαχθή αδιάλειπτου νυσταγμού, οστις έκώλυεν αύτόν 
τού νά γρήγορή προσηκόντως κατά τάς νυκτε'ρινάς 
του προσευχάς. Οί Δερβίσαι έμιμήΟησαν αύτόν, καί τό 
παράδειγμα τούτων έμιμήθησαν όλοι οί πιστοί. "Επει
τα παρετήρησαν ότι το ποτόν τούτο έφαίδρυνε τό πνεύ
μα, καί διασκέδαζε τό βάρος τού στομάχου- όθεν καί οί 
μή ¿χοντες χρείαν νά γρηγορώσι, παρεδέχθησαν ού 
χ'ήττον τήνπόσιν αύτού.’Από τών παραλίων τής Έρυ- 
θράς θαλάσσης ή χρήσπς τού καφέ διεδόθη εις τήν Με- 
δίναν, εις τήν Μέκκαν, καί διά τών προσκυνητών, εις 
άπάσας τάς Μωαμεθανικάς χώρας.’Αραβικόν τι χειρό
γραφον ύπάρχον έν τή αύτοκρατορική βιβλιοθήκη τής 
Γαλλίας διαλαμβάνει ότι ο καφές, καίτοι καταγόμενος 
έκ τής Εύδαίμονος ’Αραβίας, ούδέν ήττον οιετέλει έν 
χρήσει εν τε τή ’Αφρική καί τή Περσία πολύ προ 
τής εποχής, καθ’ ήν οί Άραβες μετεχειρίσθησαν αύ
τόν ώς ποτόν. Περί τό μέσον τού ΙΕ', αίώνος ό μουφ
τής τής Άδέμ, πόλεως τής Αραβίας, περιηγούμενος 
έν Περσία, καί ίδών παρά τοΐς έκεϊ τήν χρήσιν τού πο
τού τούτου, τό όιέδωκεν εις τούς συμπολίτας του.Έκ 
τής Άδέμ διεδόθη έπειτα εις άπάσας τάς εις τον Μω
αμεθανικόν νόμον ύποκειμένας χώρας.

Έν πολλαΐς πόλεσι τών χωρών τούτων ίδρύθη- 
σαν δημό«οι οίκοι, οπού έδίδετο ό καφές. Έν Περ
σία οί οίκοι ούτοι έγένοντο, ώσπερ παρ’ ήμϊν, έντιμον

άσυλον τών όκνηρών, καί τόπος αναψυχής τών ά- 
σχολουμένων. Οί πολιτικοί διελέγοντο έκεϊ περί τών 
νέων τής ημέρας, οί ποιηταί άπήγγελλον τά έπη των, 
καί οί Μολλάδες τούς λόγους των. Ά λ λ ’ όμως έν 
Κωνσταντινουπόλει τό πράγμα δέν έγίνετο τόσον ήσύχως, 
άλλά μόλις ήνοίγοντο τά καφεπωλεια, καί ό κόσμος 
έσπευδεν εις αύτά ώς μαινόμενος. Συνεπεία λοιπόν τών 
παραστάσεων τού μουφτή, ή κυβέρνησις, έπί ,Άμου- 
ράτου Γ'., διέταξε νά κλεισθώσι τά δημόσια ταύτα κα
ταγώγια, καί δέν συνεχώρησε τήν χρήσιν τού καφέ, 
είμί μόνον έντός τών οικιών. Ά λ λ ’ ή πεισματώδης 
όρμή προς τό καφεποτεΤν έθριάμβευσε κατά τής αύ- 
στηρότητος ταύτης·ό'Θεν έξηκολούθησαν νά πίνωσι καί 
δημοσία καφέν, καί τά καφεπωλεια επομένως έπολ- 
λαπλασιάσθησαν. Κατά τάν πόλεμον τής Κρήτης, καί 
έπί τής άνηλικιότητος τού Μωάμεθ Δ', ό μέγας βε- 
ζύρης Κοπρολής τά άπηγόρευσεν έκ δευτέρου- άλλά 
καί αί προφυλάξεις αύται, ώσπερ καί αί προηγηθεΐσαι 
ούδόλως έτελεσφόρησαν.

Έν άρχή τού ΙΕ', αίώνος ό καφές παρήγαγε 
ταραχάς έν Καΐρφ- τφ  1523, ή τφ  930 τής τών 
Αράβων εγίρας, ό Άβδαλλάχ, Ίβραήμ, σείκης τού 
νόμου, έκήρυξε κήρυγμα πάνδημον έν τφ  τζαμίφ ‘Α- 
σασανιέ κατά τής χρήσεως τού αύτού ποτού- αί κε- 
φαλαί τότε έξήφθησαν, καί αί άντιφρονουσαι φατρίαι 
ήλθον εις χεΐρας- άλλ’ ό σείκης Έλ-Βελέτ (φρούραρ
χος τής πόλεως), συγκαλέσας πάντας τούς πεπαιδευ
μένους, καί άκροασθείς μετ’ ανυπομονησίας μακράν 
συζήτησιν αυτών, διέλυσε τήν συνεδρίασιν χωρίς νά 
προφέρη καν λέξιν. Τό μέτρον τούτο έπανέφερε τήν 
ήσυχ_ίαν- ‘Η χρήσις τού καφέ, λαβοΰσα ούτω γενικήν 
υποδοχήν έν τή Ανατολή, διαιωνίσθη, μ ’ όλην τήν 
δριμύτητα τών νόμων καί τήν αύστηρότητα τής θρή— 
σκείας, όμοθυμαδόν συνομοσάντων εις έξόντωσιν αύτού. 
Οί Τούρκοι έχουσιν ήδη ίδιον υπηρέτην έπί τής δια
νομής τού καφέ, καλούμενον καφετζήν, έντός δέ τού 
παλατιού ύπάρχουσι πολλοί τοιούτοι, οϊτινες παρασκευά- 
ζουσι τό εύάρεστον τούτο ποτόν.

‘Ο καφές ήρξατο νάλαμβάνη ύπόληψιν ένΚων- 
σταντινουπόλει έπί τής βασιλείας Σολιμάνου τού Με
γάλου, τω 1554. Μετά ένα σχεδόν αιώνα παρεδέ
χθησαν αύτόν έν Αονδίνω καί έν Παρισίοις- άλλ’ ή  
εις Αγγλίαν εισαγωγή του έπί Καρόλου Β'. ¿δοκίμα
σε τάς αύτάς δυσκολίας, ας καί έν Τουρκία έπί Ά -  
μουράτου καί Μωάμεθ. Εύρον, π. χ., οτι τά καφεπωλεια 
έγίνοντο κέντρον συνελεύσεων υπέρ τό δεόν πολυπλη
θών, καί κατέλυσαν αύτά, ώς στασιαστικά καταγώγια.
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Έν Γαλλία προσηνέχθησαν μετά πλειοτέρας μέτριο- τής Μόκκας εις Βαταυίαν, καί έκ Βαταυΐας εις Ά -  »
παθείας, διότι τά δημόσια ταύτα καταστήματα συνε- μστελλόδαμον (Amsterdam). Κατά τήν άρχήν τού
στήθησαν καί διετηρήθησαν έν ειρήνη. Τω 1669, ό ΙΗ'. αίώνος οί άρχοντες τής τελευταίας ταύτης πό-
Σουλιμάν-Άγάς. οςτις διέτριψεν έν Παρισίοις έν έ'τος, λεως επεμψαν έν φυτόν εις τόν Λουδοβίκον ΙΔ'. Τό
προσήνεγκε καφέν εις πλείστους τών Παρισινών, οί'τι- φυτόν τούτο, όπερ έπεριποιήθησαν έν τω βοτανικά
νες, νοστιμευθέντες το ποτόν, έξηκολούθησαν νά τό κήπφ τών Παρισίων, έγένετο πατήρ άπάντων τών κα-
πίνωσι καί μετά τήν άναχώρησιν τού Τούρκου- Ή φοδένδρων, οσα έκτοτε μετεφυτεύθησαν εις άπάσας
πρώτη δημοσία αίθουσα καφεπωλείου φκοδομήθη κα- τάς έν τη ’Αμερική Γαλλικάς νήσους. Τό πρώτον δέν-
τά τήν πανήγυριν τού ‘Αγ. Γερμανού ύπό τίνος ‘Αρμενίου δρον έφάνη έν Μαρτινίκα- τούτο δέ μετηνέχ θη έκεϊ
τφ  1672· ούτος άπεκατεστάθη έπειτα έπί τής κρηπΐ- ύπό τού Κ-ου de Clieux. Έν τφ  διάπλώ, οστις ύ-
δος τής Σχολής [quai de l’Ecole], οπού φαίνεται ακόμη πήρξε χαλεπός καί μακροχρόνιος, τό πότιμον ύδωρ έ-
καί σήμερον έργαστήριόν τι έπί τής γωνίας τής ό- ξέλιπεν έν τφ  πλοίφ, καί τό έ'τι ύπολειπόμενον ολί-
δού νομιματοκοπείου (de la Monnaie). Έφοίτων ¡δέ γον διενεμήθη εις τούς πλέοντας κατά άναλόγουςμε-
είς τήν αίθουσαν ταύτην μόνον οί ίππόται τής Με- ρίδας- άλλ’ ό φιλότιμος ούτος πολίτης συνεμερίσθη τό
λίτης καί οί ξένοι. Άναχωρήσας ούτος έκ Παρισίων, ύδιορ του μετά τού δενδρυλλίου, οπερ τφ  είχον δια-
οπως άπέλθη είς Αονδΐνον, άφήκεν έκεϊ πολλούς δια- πιστευθή, καί ούτω κατόρθωσε νά τό σώση. Ά μ α
δόχους. Μία κυπελλίς (τζάσκα) καφέ έπωλεϊτο τότε άφίχθη είς Μαρτινίκαν, τό έφύτευσεν είς τό μέρος έ-
άντί δύο σολδίων καί 5 δηναρίων. Τέλος, Στέφανός κεϊνο τού κήπου του, οπερ ένόμισεν άρμοδιώτατον είς
τις έκ Χαλεπίου φκοδόμησε πρώτος έν Παρισίοις αί- αύξησιν καί συντήρησίν του, καί διετέλεσε θεραπεύων
θουσαν ^κεκοσμημένην μέ κάτοπτρα καί μαρμαρίνας αύτό μέχρις ού έκαρποφόρησε. Διένειμεν έπειτα τούς
τραπέζας. Αύτη σώζεται άκόμη έπί τής οδού Σαίντ- κόκκους αύτού είς πολλούς κατοίκους τής νήσου, οί-
άνδρέ-δες-άρκ [Saint André des Arcs), άντικρύ της τινες έξέτειναν τήν καλλιέργειαν αύτού Οαυμασίως.
γεφύρας Σαίντ-Μισέλ (Saint-Michel]. Μετ’ όλίγα έτη, φυτά τού καφέ μετηνέχθησαν έκ τής |

Ααός φύσει ζωηρός καί κούφος, οιος ό Γαλλικός, Μαρτινίκας είς τόν Ά γιον Δομίγγον, τήν Γουαδελού-
δέν έδύνατο είμή νά παραδεχθή τάχιστα τήν χρήσιν παν καί τάς άλλας παρακειμένας νήσους.
ποτού, αρμοδίου είς τό νά διατηρή τήν φυσικήν του Περί τήν αυτήν σχεδόν έποχήν ή καλλιέργεια
εύθυμίαν. Κατ’ άρχάς μέν ύπήρξεν άντικείμενον ίδιο- τού καφοδένδρου είσήχθη είς την Καϋέννην ύπό
τροπίας καί πολυτελείας, άλλά δέν έβράδυνε νά κα- τίνος Γάλλου μετενεγκόντος έκ τή ς‘Ολλανδικής Γου-
ταστή ποτόν σύνηθες καί μάλιστα τών πλουσίων. Κατά ϊάνης κόκκους προσφάτους. Τω 1718., ή έν Πα-
μικρόν ή κλίσις αύτη διεδόθη, ώς είκός, είς άπάσας ρισίοις έδρεύουσα γαλλική εταιρία τών ’Ινδιών, έ-
τάς τάξεις καί είς άπασαν τήν χώραν. Οί κάτοικοι πεμψε φυτά Μόκας είς τήν νήσον Βουρβώνα, καί
τού Βορρά τοσούτον συνείθισαν αύτόν, ώστε καί τόν άπαντα τά έν τη νήσφ ταύτη καλλιεργούμενα κα -
έπροτίμησαν μάλλον ή τά τέως ύπ’ αύτών μεταχει- φόδενδρα κατάγονται έξ έκείνων. Έν τούτοις ύπάρ-
ριζόμενα -πνευματώδη ποτά των. Τέλος πάντων ά- χει έν τη χώρα ταύτη καί ιθαγενές τι είδος κα-
πασα ή εύρώπη έπεδόθη είς τό πίνειν καφέν. Ήτον φέ- τό έξης τουλάχιστον συμβάν, τό άναφερόμενον
αδύνατον, άφ’ ού ή δρεξις προς τό καφεποτεΐν κα- έν τοις ύπομνήμασι τής έν Παρισίοις Ακαδημίας
τέστη τοσούτον γενική, νά μή παρακινήση τούς Ευ- τών έπιστημών, τού έτους 17 15 , φαίνεται ότι βε-
ρωπαίους είς άπόκτησιν τού δένδρου, οπερ παρήγεν βαιώνει τούτο. Οί κάτοικοι, λέγεται, τής νήσου Βουρ-
τόν τοσούτον πολύτιμον καρπόν. Αί παραθαλάσσιαι βώνος, ίδόντες έπί τίνος Γαλλικού πλοίου προελ-
Ουνάμεις είχον άποικίας κειμένας μεταξύ τών τροπι- θόντος έκ Μόκας κλάδους καφοδένδρου βρίθοντας
κών- αύταί έσκέφθησαν νά μεταφέρωσιν τό καφόδεν- φύλλων καί καρπών, άνεγνώρισαν έκ πρώτης όψε-
δρον είς αύτάς. Έδέησε νά στείλωσι νά τό ζητήσωσιν ως ότι Γκαί είς τά όρη των ύπήρχον δένδρα ολως
είς αύτήν τήν γενέτειράν του χώραν, τήν Άρα- παρόμοια μέ έκεϊνα. Άπήλθον λοιπόν είς άναζήτησιν
βίαν, διότι έκ τής χώρας έκείνης ήρχετο ό έν τφ  έμ- αύτών, καί εύρόντες αύτά, άπέκοψαν κλάδους, ούς
πορίφ τότε κυκλοφορών καφές. Οί ‘Ολλανδοί, έθνος παραβαλόντες προς τούς έκ τού πλοίου ληφθέντας, εύ-
τότε είς τά μάλιστα βιομήχανον καί δραστήριου, ύ- ρον όμοίους καί άπαραλλάκτους κατά τε τά φύλλα
πήρξαν οί πρώτοι μετενεγκόντες τό δένδρον τούτο άπό καί τούς καρπούς. Μόνον ό καφές τής νήσου ευρέθη
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ολίγον μακρότερος, λεπτότερος καί πρασινότερος του 
της ’Αραβίας.

Ή χρηατς άρα του καφέ είσήχθη εις την Γαλ
λίαν μεταξύ του 16 40  καί 1660. Το πρώτον καφε- 
πωλεϊον συνεστήθη έν Μασσαλία τω 1671. ‘Ο Μακ- 
Κουλλόχ (Mac-Culloh) διηγείται τα περί της εις 
Αονοίνον εισαγωγής του καφέ, καί τάς δυσκολίας, ας 
έδοκίμασαν οί ‘Ολλανδοί, όπως προμηθευθώσι τα πρώ
τα των φυτά, ώς έξης·

Το πρώτον, λέγει, κατάστηκα, είς ο έδόθη τό ό
νομα καφεπωλεϊον ήνοίχθη έν Αονδίνφ τω 1652 .’Έμ
πορός τις όνόματι Έδουάρδος (Edvard) έμπορευό- 
μενος μετά της Τουρκίας, καί κομίσας έκ τ η ς ’Ανατο
λής σάκκους τινάς καφέ, καί συμπαραλαβών έκεΐθεν 
υπηρέτην έλληνα, ειδήμονα της καφεψήσεως, ί'δε με
τ ’ ολίγον τήν οικίαν του πολιορκουμένην υπό πλήθους άν- 
θρώπων, οίτινες υπό το πρόσχημα έπισκέψεως ήρχον- 
το νά γευθώσι τό καινοφανές τούτο ποτόν. 'Όπως 
λοιπόν ευχάριστήση τούς φίλους του τούτους, ών ό 
άριθμός ηΰξανεν όσημέραι, καί άπαλλαχ Ο ή συνάμα 
τής καθ’ έκάστην ένοχλήσεως, ήν τω έπροξένουν αί 
φιλικαί αύται έπισκέψεις, έπέτρεψεν εις τον υπηρέτην 
του νά άποκατασταθή όπου έβούλετο, καί άνοιξη κα- 
©επωλεΐον διά τό όημόσιον. ‘Ο "Ελλην ούτος λαβών 
την άδειαν ταύτην, ήνοιξε καφεπωλεϊον είς αυτό τού
το τό μέρος, όπου νυν είνε τό καφεπωλεϊον Βιργινίας 
(Virginia caffe-house). Τό περίφημον καφεπωλεϊον 
τού Grarraway, όπου γίνονται τοσαύται πωλήσεις έπί 
δημοπρασίας ήτον τό πρώτον, οπερ ήνοιξεν μετά τήν 
πυρκαϊάν του 1666. Διά προκηρύξεως δημοσιευθείσης

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

τώ 1675, Κάρολος ό Β'. έπειράθη νά κλείση τάκα- 
φεπωλεϊα, διά τον λόγον ότι έγίνοντο αύτόθι αί συ
ναθροίσεις τών δυσηρεστημένων, οίτινες έφεύρισκον καί 
διέδιδον ψεύδη καί συκοφαντίας έπί τω σκοπώ τού νά 
δυσφημίζωσι τήν κυβέρνησή του βασιλέως, καί δια- 
ταράττωσι την ήσυχίαν τού έθνους. Οί δώδεκα κρι- 
ταί σκεφθέντες περί τής νομιμότητος του μέτρου τού
του, άπεφάνθησαν οτι ή κατά μικρά ποσά πώλησις 
τού άφεψήματος τού καφέ ενδέχεται μέν νά ήνε 
πράξις αθώα· άλλ’ επειδή μετεχειρίζοντο αύτήν όπως 
τρέφωσι τήν έπανάστασιν, διαδίδωσι ψεύδη καί συ- 
κοφαντώσιν ύψηλά υποκείμενα, έδύνατο νά άποβή 
καί έπιβλαβής εις τε τό κράτος καί τήν κοινωνίαν 
αύτήν, καί οτι, έπομένως, έπρεπε νά μή ύπάρχωσιν.

Οί ήγεμόνες τής Αραβίας, οπως άσφαλίσωσιν είς 
έαυτούς τό μονοπώλιον τού καφέ, άπηγόρευσαν έπί 
ποινή θανάτου τήν έκ τής χώρας έξαγωγήν τών φυ
τών τού καφοδένδρου, άπαγόρευσις, ήτις ήτον άδύνα- 
τον νά άθετηθή, διότι τό φυτόν τούτο ύπάρχει 20  
καί 25 λεύγας ένδοτερω τής Μόκας, ήτις είνε ό μό
νος λιμήν, είς δν τά εύρωπαϊκά πλοία είχον τήν ά
δειαν νά καταπλέωσι. Αέγουσι μάλιστα ότι οί "Αρα
βες προήγον καί έ'τι περαιτέρω τάς περί τούτου προ
φυλάξεις των, διαφθείροντες τό γόνιμον τών κυάμων 
διά μικρού φρυγμού πριν ή παραδώσιν αύτόν είς τό 
έμπόριον. Έν τοΰτοις οί Όλανδοί κατώρθωσαν νά 
προμηθευθώσιν έκεΐθεν, είτε φυτά, είτε κόκκους γονί
μους, καί δι’ αυτών κατέστησαν τον καφέν έγχώριον 
έν τη Βαταυία.

Τ Η Σ  ΒΑΡΩΝΗ Σ.

Προσεκάλεσα μίαν έσπέραν φίλας τι νάς παρά τήν 
γωνίαν τής έστίας, καί συνελαλούμεν προς άλλήλας μέ 
τρόπον αρκούντως ψυχρόν περί τού έπικρατούντος ψύχους, 
περί τού πνέοντος ανέμου, καί, έν ένί λόγω, διελεγό- 
μεθα περί τού καιρού, δτε ή βαρώνη ήλθε νά πε- 
ράση τής ώραν της μεθ’ήμώ ν έξεπλάγημεν δ’ άπασαι 
διά τήν κατήφειαν, ήτις άντηνακλάτο έπί τού σεβα
σμίου προσώπου της.

— Πάσχετε τι, ή είσθε καιρίως τεθλιμμένη; ά- 
νεκράξαμεν άπασαι όμοθυμαδόν, ένω ήγέρθημεν, όπως 
την προϋπαντήσωμεν.

—  Είμαι καταλυπημένη! μάς άπεκρίθη έυθύς, διότι 
έ'μαθον πρότινος τήν καταστροφήν τού γαμβρού μιας

παλαιάς φίλης μου, καί στοχάζομαι τά βάσανα, οσα 
ή οικογένεια αύτη πρέπει νά ύποφέρη κατά τήν στιγ
μήν ταύτην.

—  Ά !  άνέκραξε μία έξ ήμών ίσως δάπερί τού 
Κ. Γ . . . , τού βαλαντουργού θέλετε, κυρία μου, νά 
εϊπητε; Ά λ λ ’ ήτο τω ό'ντι τόσον πλούσιος, όσον τον 
έλεγον;

—  Έζη μ’ άρκετήν πομπήν, ώστε δέν ήτο δυ
νατόν νά μή συλλάβωσι τοιαύτην περι αύτού ιδέαν...  
έπανέλαβον άλλη.

—  Τούτο δέν ήτον καθόλου λόγος, είπε μία τρίτη.
Καί άπό λόγον είς λόγον κατήντησαν νά άμφι-

σβητώσι περί τού αληθούς πλούτου.
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— ‘Ο άληθής πλούτος έγκειται έν ήμΐν, είπεν 
ή βαρώνη, άφού μάς ήκουσεν ολας έν σιωπή.

Τότε άνεβόησαν άπασαι μετά θαυμασμού καί 
έκπλήξεως.

— Είμπορούμεν λοιπόν ήμεϊς νά κόψωμεν έ- 
κατομμύρια; έλεγεν ή μία.

— Είνε δυνατόν νά εύρωμεν άδάμαντας καί 
μαργαρίτας; έλεγεν ή άλλη.

Τέλος, αί άστειότητες άντικαθίστων τούς λόγους· 
άλλ’ ή βαρώνη, ήτις ούδόλως είχε διάθεσιν εύθυμον, 
άνέλαβε τό,ν λόγον μέ σοβαρότητα.

— Ά ς  έξετάσωμεν τό πράγμα, Κυρίαι μου, άς 
ήμεθα δίκαιαι, καί άς μάθωμεν νά όμολογώμεν τήν άλή- 
θειαν ήμεϊς, είς τάς οποίας τουλάχιστον ή ήλικία έ'δωκε 
τήν πείραν τού βίου, ότι ό άληθής πλούτος μιάς οι
κίας έγκειται είς τήν γυναϊκα τήν όιευθύνουσαν τήν 
οικίαν ταύτην* ούτω, λ. χ., μία οικογένεια ένδέχεται 
νά εύρεθή στενοχωρημένη, άν καί έχει έκατομμύρια, 
έν ω, άλλως, δύναται νά εύπορή, έχουσα μετριωτάτην 
περιουσίαν, άρκεΐ ή διευθύνουσα αύτήν νά έ'χη τάξιν 
καί οικονομίαν, τά δύο ταύτα προσόντα, άτινά είσιν 
άναγκαΐα πάντοτε καί πανταχοΰ, καί έπ’ αύτού ακόμη 
τού θρόνου. "Οπως δέ μία γυνή κατέχη τά προσόντα 
ταύτα, χρειάζεται, έν ω ακόμη είνε νέα, νά συ- 
νειθίζη άπό τής πρώτης στιγμής, καθ’ ήν εισέρχεται 
είς τόν κόσμον, νά θεωρή μέ αδιαφορίαν τούς άδά
μαντας καί τούς μαργαρίτας, οίτινες ρέουσι περί αύ
τήν, διότι ζώμεν είς έποχήν, καθ’ ήν έκαστος κάμνει 
έπίδειξιν τού πλούτου του, ώς άν εί ήτον αύτός τό 
μόνον πλεονέκτημα, οπερ έπρεπε νά έ'χη τις έν τφ  
κόσμω, —  καί άντί νά ζηλεύη τά περιλαμπή έκεϊνα 
κοσμήματα, άτινα αί γυναίκες έπιδείκνυνται σήμερον, 
χρειάζεται νά μάθη νά θαυμάζη τά αγαθά πλεονεκτή
ματα έκείνων, αΐτινες διακρίνονται διά τής ίδιάς των 
αρετής- διότι, έάν αύτη δέν δύναται νά έ'χη μαργα
ρίτας καί άδάμαντος, άτινα κέκτηνται αί πρώται, δύ- 
ναται όμως νά άποκτήση άρετάς πολυτιμοτάτας, αΐ
τινες διαλάμπουσι μεταξύ τών άλλω ν άπό τού θαυ
μασμού μέχρι τής μιμήσεως δέν ύπάρχει είμή έν 
μόνον βήμα. Ουτω λοιπόν θέλει δανεισθή παρά τής 
μιάς τήν αγαθότητα, παρά τής άλλης τήν πραότητα, 
τήν χάριν καί τό έράσμιον παρά τής τρίτης, καί ό
ταν γείνη οικοδέσποινα, άντί νά καταστρέψη τόν άν- 
δρα της διά τών κενοδόξων της έπιθυμιών, τούναν- 
τίον θέλει τφ  φέρει τήν εύτυχίαν, διασπείρουσα περί 
αύτόν ολα τά ηθικά πλούτη, άτινα ήθελε λάβει παρά 
τών άλλων.

Ενθυμούμαι μικρόν τινα καί ώραϊον μύθον, ό'ς- 
τις θέλει σάς δώσει άρκούντως τήν ιδέαν έκείνου, ο- 
περ θέλω νά σάς εί'πω, έάν μοί ¿δίδετε τήν άδειαν 
νά σάς τόν διηγηθώ, προσέθηκεν αύτη μειδιώσα.

Έκάστη έξ ήμών τήν παρεκάλεσε θερμώς νά 
τον διηγηθή, καί ή αξιόλογος φίλη μας ήρξατο ώδε 
πως.

‘Η ΜΟΙΡΑ ΓΛΑΥΚΗ.

«Έν μια τών ήμερών ή μοϊρα Γλαυκή κατέβη
είς τήν γήν έχουσα τόν εύγενή σκοπόν τού νά 

διανείμη είς ολας τάς παρθένους τάς κατοικούσας τάς 
διαφόρους χώρας, τούς θησαυρούς τών χαρίτων της, 
τούς οποίους μεθ’ έαυτής έφερε.

«‘Ο νάνος τ η ς ’Αμάραντος έσάλπισε,καί παρευ
θύς νέα τις γυνή έξ έκάστου έθνους παρουσιάσθη εις 
τούς πόδας τού θρόνου τής μοίρας Γλαυκής, οπου, έν- 
νοεΐται, όλαι αύταί άπετέλεσαν αριθμόν ίκανώς μέγαν.

«Ή αγαθή μοϊρα, σηκωθεΐσα καί χαιρετίσασα μέ 
χάριν τάς νέας ταύτας κυρίας, ταις είπε μέ πολλήν 
καλωσύνην.

«Μέλλω νά δώσω άνά έν δώρον είς έκάστην έξ 
ύμών, καί έπιθυμώ ώστε καμμία νά μή έ'χη αιτίαν 
νά παραπονήται δι’ ο,τι ήθελε λάβει, έπειδή δέν είνε 
είς τήν έξουσίαν μου νά δώσω είς πολλάς τό αύτό 
πράγμα. Έκτος τούτου, τό ομοιόμορφον τών δωρεών 
μου δέν ήθελε τάχα άφαιρέσει όλην των τήν άξίαν;

«’Επειδή ό χρόνος είνε πολύτιμος είς τάς μοί
ρας, καί αύταί είσίν όλιγόλογοι, ή χαριτωμένη Γλαυ
κή διέκοψεν έδώ τόν λόγον της, καί εύθύς ήρξατο νά 
διανέμη τά δώρα της, διά τά όποια ούδεμία έμεινε 
δυσηρεστημένη.

«'Έδωκεν είς τήν νέαν, ήτις έξεπροσώπει άπά- 
σας τάς γυναίκας τής Καστιλλίας κόμην τόσον μέ- 
λαιναν καί τόσον μακράν, ώστε έδύνατο νά κάμη μέ 
αύτήν μίαν μαντίλλιαν.

«Είς τήν ’Ιταλίδα έδωκεν οφθαλμούς ζωηρούς 
καί λαμπρούς ομοιάζοντας τήν έκρηξη* τού Βεσουβίου.

«Είς τήν Άγγλίδα, έν βόρειον σέλας, ϊνα χρω- 
ματίζη τάς παρειάς της.

«Είς τήν Γερμανίδα, μαργαρώδεις όδόντας, οΐ- 
ους είχε καί αύτή ή ιδία.

«Είς τήν ‘Ρωσσίδα, εύλυγιστίαν καλάμου καί 
μεγαλοπρέπειαν βασιλίδος, κτλ. κτλ.

Έπ&ιτα έλθούσα είς τάς λεπτομερείας,έθηκε τό χα
ρωπόν έπί τών χειλέων τής ¡Nεπολίτιδος, τό πνεύμα
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έν τή κεφαλή της ’Ιρλανδής· τήν εύθυβουλίαν έν τη ναταί τις νά μή δημιουργή καθεκάστην νέας άνάγκας 
καρδία της Φλαμάνδης, καί αφού πλέον δεν τη έ- πολυτελείας καί δαπάνης. Έάν τις υμών ήνε πλου- 
μεινε άλλο τι να οωση, έσηκωθη όπως πεταςη. σία, ή μετριοφροσύνη αύτη σάς άφίνει πλειοτερα χρή-

«Και έγω; τή ειπεν η Παρισινή, κρατούσα αύ- ματα δι’ ελεημοσυνας· έάν ήνε μέτριας καταστάσεως 
τήν έκ των κυμαινομένων κρασπέδων τού κυανού της σάς προφυλάττει των στερήσεων, καί δεν παρέχει αί-
χμτώνος. τίας εις τον φθόνον, οτις εΐνε πληγή αισχρά της

«Πώς! ύμάς εΐπεν, ή μοίρα έκθαμβος, σάς έ- καρδίας.
λησμόνησα, λοιπόν; Προς τούτοις, έ πλούτος άρα καί τό μεγαλείου

"Ολως διόλου, κυρία μου, εΐπεν ή Παρισινή, μει- τού κόσμου τούτου εΐνε πάντοτε πράγματα λίαν έπίζηλα;
ύιώσα. έξηκολούθησεν ή έξαίρετος αύτη γυνή. Έάν τις έδύ-

«Έστάθητε, φαίνεται, πολλά πλησιόν μου, καί δι’ νατο νά γνωρίση τήν θλίψιν, ήτις πολλάκις κατα- 
αύτο οέν σάς ίδον, άναμφιβόλως. Ά λλα  τί δύναμαι τό- σπαράζει τήν ψυχήν τών λαμπρών έκείνων αστέρων, 
ρα νά σάς κάμω; ‘Ο σάκκος τών δωρεών έξηντλήθη, ών θαυμάζομεν τον όλβον, έν ω φθονούμεν σιωπηλώς 
έπανέλαβεν ή μοίρα. τήν ευδαιμονίαν, ήθελομεν μένει έ'μπληκτοι, καί ήθέ-

«Ά λλ ’ αντί νά πετάςη, καθώς εΐχεν έξ αρχής λομεν τάς θρηνήσει είλικρινώς, βλέπουσαι αύτάς
σκοπόν, ή χαριτόβρυτος μοίρα έβυθίσθη εις σκέψεις· μειδιώσας ύπό τάς πληγάς τού γυπος, οςτις κατατρώ- 
έπειτα, προσκαλέσασα μέ νεύμα ολας τάς δωρηθείσας γει τά σπλάγχνα των.
ώραίας, έλάλησεν ούτω. "Οθεν, ίνα αναφέρω εν μόνον παράδειγμα προς

«Πρέπει, κυρίαι νά ήσθε άγαθαί,διότι εΐσθε ώραϊαν ύποστήριξιν τού λόγου μου, υπάρχει άρα γυνή εις
ανήκει λοιπόν εις ύμάς νά θεραπεύσητε τό βαρύ λά- τόν κόσμον, ής τό πεπρωμένον έφάνη μάλλον έπί-
θος, εις ό περιέπεσα κατά τήν διανομήν τών δωρεών φθονον, ή ή κυρία Μαιντενώνος, ήτις έκ τοσούτον τα-
μου. Έλησμόνησα τήν έκ Παρισίων αδελφήν σας· πεινής καταγωγής εφθασεν εις τοσούτον υψηλήν πε-
όθεν, παρακαλώ έκάστη έξ υμών νά άποσπάση έν ριωπήν; λοιπόν, ύπήρξεν αύτή ευτυχής; έκείνη, ήτις
μέρος τού δώρου της, καί νά χαρίση αυτό εις τήν περιδιαβάζουσα έντός τού μαγευτικού παραδείσου τού 
ήμετέραν Παρισινήν. .. ύμεΐς μέν ούτω θέλετε χάσει Μαρλύ μετά τής δελφίνης, καί βλέπουσα έντος μαρ- 
όλίγον, αλλά θέλετε, άφ’ έτέρου, κατορθώσει πολύ. μαρίνης δεξαμενής, ής τό ύδωρ ήτο καί τού κρυστάλ-

«Καί πώς νά παρακούσωσιν εις μοίραν, μάλιστα λου διαυγέστερον, πτωχούς τινας κυπρίνους, (βλαχ.
δέ εις τήν Γλαυκήν; "Οθεν, μετά χάριτος, ήν έ'χουσι κράπους), οϊτινες έφαίνοντο λίαν κατηφεΐς, είπε μέ
πάντοτε οί εύδαίμονες, αί κυρίαι αύται προσήλθον ή συγκεκινημένην φωνήν εις τήν πριγκηπέσσαν.
μία μετά τήν άλλην εις τήν Παρισινήν, καί έν πα- --- Καί αυτά εΐνε καθώς έγώ . . .  ποθούσιλ τόν
ρόοω τή έρριψαν, ή μέν έκ τής ώραίας κόμης της, βόρβορόν τ ω ν . . .  Αύτή ή περίφημος μαρκεσία έ-
ή δέ όλίγον έκ τού ροδόχρου τών παρειών της,ή δέ γραφέ ποτε πρός τόν στρατάρχην δέ Νοάλλιον (Νο- 
άκτΐνάς τινας τής χαρωπότητός της, ή δέ σπινθήράς illes), τόν παλαιόν φίλον της, καί τούτο όλίγον ύ- 
τινας τού πνεύματός της· έγένετο δέ, ώστε ή Παρι- στερον τής συζεύξεώς της μετά Λουδοβίκου ΙΔ'., τήν
σινή, έ νω κατ’ άρχάς ήτον άπορωτάτη, άσημος καί έπιστολήν εκείνην, ήν κέκτηται ήδη ή αύτοκρατο-
λησμονημένη, νά εύρεθή έλμια στιγμή, διά τής διάνο- ρική βιβλιοθήκη.
μής ταύτης,πολύ πλουσιωτέρα, καί κάλλιον πεπροικισ- »Ήγόρασα οίκίσκον εις τά πέριξ τών Βερσαλ-
μένη ή άπασαι αί άλλα! της σύντροφοι. λίων, καί συχνά πορεύομαι έκεΐ, όπως άναπαυθώ,

«Ή μοίρα Γλαυκή μειδιώσα άνέβη πάλιν εις διότι μόνον έκεΐ είμαι ευτυχής· τόν μετεποίησα εις
τόν ουρανόν. μικράν έπαυλιν, έχω έκεΐ μίαν αγελάδα, μίαν σκρό-

Ή ώραιοτάτη αύτη φαντασία δέν εΐνε ή είκών φαν, έξ χοίρους, έν άρνίον, τρεις όρνιθας, τέσσαρας 
τών όσα έγώ συμβουλεύω εις τήν γυναίκας, ίνα απο- νήσσας έντος καοδισκου, tóou αι παρούσαι μου άλη- 
κτώσι τόν άληθινόν πλούτον, δηλαδή, έκεΐνον, τον όποιον θιναι ήδοναι.»
φέρει εις ήμάς ή άρετή; είπε μετά μειδιάματος ή βα- Βλέπετε ότι ή γυνή αύτη, ή σχεδόν καθημένη έπί
ρώνη, ,οτε έτελείωσε τον μύθον της- διότι ό πρωτι- τών βαθμιοων τού θρονου, ένωπιον τής οποίας ολοι 
στος πλούτος έν τω κόσμω τούτω έγκειται εις τήν έ- οί θησαυροί τής Γαλλίας ήσαν ανοικτοί, άπέφευγε τά 
πιστήμην τού ζην δι’ ολίγου, δηλαδή εις τό νά δύ- μεγαλεία, καί έξεζήτει τήν άσημότητα, ένώ όλαι αί

γυναίκες τής εποχής έκείνης έφθόνουν αυτήν ώς τε
λείως εύδαίμονα. ,

Ά λλά  μή πιστεύσητε, φιλαι μου, οτι θέλω νά 
μιμηθώ τήν άλώπεκα τού μύθου, είπε γελώσα ή βα- 
ρώνη, καί λέγω οτι πρέπει τις νά καταφρονή τήν 
περιουσίαν, διότι οίύτή έφάνη αυστηρά πρός έμέ* όχι, 
βεβαίως, άλλά θέλω νά διδάξω τάς σημερινάς νέας 
κόρας νά συλλογίζωνται όλιγώτερον αυτήν τήν περιου
σίαν, τήν όποιαν αύταί θεωρούσι καθ ύπερβολήν ώς 
τήν πρωτίστην ευτυχίαν έν τω κόσμω τούτω, έν ω 
ή ευτυχία αύτη, ήν αύταί ζηλεύουσι, απαντάται συ
χνότατα εις ταπεινοτέρας τάξεις τής κοινωνίας μάλλον, 
ή εις τάς λαμπράς έκείνας, τάς οποίας ό κοινός άν
θρωπος φθονεί, χωρίς νά στοχάζηται ότι ή θύελλα 
έκριζώνει τήν δρύν, ήτις ύψώνει τήν κεφαλήν της, 
καί κάμπτει μόνον τήν χλόην τής πεδιάδος.

— Άλλά, φεΰ! δυστυχώς αί νέαι κόραι τήν 
σήμερον έχουσιν άλλας ιδέας, εΐπον καί έγώ· διότι

”Ω νά I κροτούν τά τύμπανα,
‘Η σάλπιγξ μέ φωνάζει,

Θά τρέξ’ όπου το χρέος μου
Τώρα μέ προσκαλεΐ·

Μή κλαίης! τήν καρδίαν μου
Το δάκρυ σου σπαράζει,

Θά φύγω, δός μ « , φίλη μου,
Το ύστατον φ ιλ ί !

"Ω ! στάσου, στάσου, ήρω μου,
Δέν φεύγεις, δέν σ’ άφινω,

Τά τύμπανα δέν ήχησαν,
Δέν ήλθεν δ καιρός . . .

Νά σ’ Ι’δοϊ έ'τι άφες με !
Τον θάνατον προκρίνω. . .

Μή φύγης ! ώ ! μή φαίνεσαι,
Μή φαίνεσαι σκληρός!

Ήχοΰν πάλιν αί σάλπιγγες,
Μέ κράζει ή πατρίς μου,

Νά σπεύσω εις τόν πόλεμον
’Ανδρείος μαχητής.

Έλθέ, έλθέ πλησίον μου,
Ώ  φίλη της ζωής μου,

’Αναχωρώ! μέ δάκρυα
Νά μείνω μή ζητής!

Έλθέ εις τήν αγκάλην μου,
Και δός μοι τελευτά!ον 

Τόν ασπασμόν κ’ ύγίαινε,
"*Ω φίλη τρυφερά —

παρευρέθην χθες εις γάμον γενόμενον χάριν αργυρίου, 
καί άνεγίνωσκον έπί τών προσώπων τών περιστοι- 
χουσών ήμάς νεανίδων, πόσον ή θέσις'τής νύμφης, ή- 
τις κατέβαινεν από λαμπράς άρμαμάξης, ταΐς έφαί- 
νετο έπίφθονος· αύταί ουδόλως προσεΐχον εις τόν νυμ
φίον, οςτις ήτον γέρων, καί όςτις μοι έφαίνετο άρρωστος 
καί στρυφνός. Ό λίγαι τινές γυναίκες τής ήλικίας μου 
μόναι, ήσθανόμεθα έν ήμΐν αισθήματα, άτινα έσφυγ- 
γον τήν καρδίαν μας.

— Διότι ύμεΐς μόναι εϊχετε τήν πείραν τού βίου, 
ύπέλαβεν μετά βαθέος στεναγμού ή βαρώνη, καί δι- 
ωράτε διά μέσου τών κυμάτων τών δαντελλών, αί- 
τινες έσκέπαζον τήν νύμφην, τούς ρύακας τών δα
κρύων, άτινα έμελλον νά άποτίσωσιν έκεΐνα τά πλού- 
τη, τά όποια όλα τά περί ύμάς άφρονα κοράσια έ- 
θαύμαζον καί έφθόνουν.

Κομητέσσα δέ Βασσανβίλ.

Εις τής πατρίδος τόν βωμόν
‘Η ώρα ήλθε πλέον 

Νά προσφερθω! . .  ύγίαινε ! . .
Στιγμή, στιγμή σκληρά!

‘Τγίαινε ! ύγίαινε ! . .
Έν μέσω ζάλης, κρότων,

Τήν φίλην σου τήν δύστηνον
’Ολίγον ένθυμοϋ !

"Ω ! τάς ήμέρας ένθυμοϋ
Τών νέων μας ερώτων,

Καθ’ άς μακράν έζήσαμεν,
’Οδύνης, στεναγμού!. .

Δέν κλαίω 1.. εις τόν πόλεμον 
Σέ περιμένουν φίλοι,

Έκεΐ θά σ’ ΐδη θάνατος
"Η νίκη θαυμαστή.

”Ω ! νίκη να ί! χαρμόσυνος,
Μέ μειδιώντα χείλη, 

θ ά  σέ προσμέν’ ή φίλη σου
Εις σέ πάντα πιστή! . .

Εύθύμως εις τόν κίνδυνον
Τρέχω, πατρίς φιλτάτη,

Πλήν τώρα φευ! τό ήμισυ
Του βίου μέ στερείς!..

•Τγίαινε ! ύγίαινε !
‘Η τύχη τό προστάττει. . .

 ̂ 'Ω ήρω μου, ύγίαινε,
I Τό θέλει ή πατρίς !

Άνθοχλης........
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Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α .

Περίφημος τις τοκογλύφος, δστις, έβλεπε καθ’ έ- 
κάστην έλαττούμενα τα κέρδη του, έπορεύθη πρός τινα 
διάσημου ιεροκήρυκα, ΐνα τον παρακαλέση να κηρύξη 
μετά σφοδρότητος κατά της τοκογλυφίας. Ούτος ύ- 
πολαβών αυτόν μετανοήσαντα, τω έλάλησε μέ τό
νον πνευματικόν καί ιεροπρεπή· ά τέκνον μου, πό
σον άγάλλεται ή ψυχή μου διότι βλέπω φως φανε- 
νερά ότι ή θεία χάρις έπεφοίτησε καί ενεργεί εις την 
καρδίαν σας. Δεν μ’ εννοήσατε, τω άπεκρίθη ψυχρώς 
ό τοκογλύφος. Σάς κάμνω τήν παράκλησιν ταύτην, 
διότι έπληθύνθησαν υπέρ τό δέον οί τοκογλύφοι έν 
τη πόλει, ώστε κατήντησα να μή κερδαίνω τίποτε

πλέον- - εάν έδύνασθε νά τούς διορθώσητε διά των κη
ρυγμάτων σας, όλος ό κόσμος θά ήρχετο εις εμέ.

'Έτερος τοκογλύφος έπνεε τά λοίθια. ‘Ο πνευ
ματικός του τον παρήνει δσον έδύνατο, καί δπως αί 
παραινέσεις του ώσι παθητικώτεραι, τω έδείκνυεν ένα 
εσταυρωμένου. ‘Ο ψυχορραγών τον θεωρεί ατενώς. ‘Ο 
πνευματικός ύπολαβών αυτόν κατανυχθέντα, τω προσ
φέρει τον εσταυρωμένου, δ'ςτις ήτον εξ άργύρου Ό  
πάσχων τον σταθμίζει εις τήν χειρα καί τον αποδίδει, 
λέγων «Κύριε, δεν δύναμαι νά δανείσω πολύ πράγμα μέ 
τόσον μικράς αξίας ενέχυρου.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Απαιτείται σκεύος εκ χαλκού μή κασσιτερωμέ
νου (τά κεράμεα καί φαγεντινά είσιν ακατάλληλα, 
άτε δυνάμενα νά καύσωσι τό έν αύτοΐς σάκχαρον, ή 
νά μεταδώσωσιν εις αύτό κακήν γεύσιν). ‘Ο μή έ- 
χων τό επί τούτω λεκανοειδές λεβήτιον (καζανάκι 
τού γλυκού) δύναται νά μεταχειρίζηται καί ά'λλο οί- 
ονδήποτε χαλκοΰν άγγεΐον, αφού δ'μως πρώτον τό 
καθαρίση έπιμελώς έ'σωθέν τε καί έξωθεν. Τό πΰρ 
έστω έκ ξύλων μάλλον δ’ έξ ανθράκων, άλλά σύν
τονον καί δραστικόν. Μηδέποτε τό γλύκυσμα νά μεί- 
νη έντός τού λεβητίου πολλήν ώραν, άλλ’ εύθύς ά
μα βράση καί ήνε έτοιμον, νά έκκενώνηται εις εξε
πίτηδες άγγεϊα κεράμεα έσμαλτωμένα πρός αποφυ
γήν τού τάχιστα άναπτυσσομένου ιού.

Ενόσω τό σακχαρώδες διάλυμα εύρίσκεται έπί 
τού πυρός, εΐνε ανάγκη νά μένη τις παρ’ αύτώ, πρώ 
τον, δπως διά τού έξαφριστηρίου άφαιρή έπιμελώς τον 
έκάστοτε άναβαίνοντα εις τήν επιφάνειαν άφρόν, καί 
δεύτερον, δπως άνακυκα αύτό διά τού έξαφριστηρίου, καί 
Ϊνα μή κολλήση εις τον πυθμένα, καί ΐνα έμποδισθή ή 
ύπερχείλισις.

Άφού τό γλύκυσμα βράση δσον πρέπει, χύνε
ται εύθύς εις τά εις φύλαξιν αύτού επιτήδεια άγγεΤα, 
άτινα γεμίζονται μέχρι τού χείλους, διότι τά γλυκύ- 
σματα, ψυχρανθέντα, υποβιβάζονται.

Τά γλυκύσματα εΐτε ένεκα υγρασίας, εΐτε διά 
τό λίαν ροώδες καί υδατώδες αύτών πάσχουσιν ύπό

έπειτα εις ξηρόν τόπον.
Πρός άποφυγήν τής εύρωτιάσεως συνειθίζουσιν, 

άφ ού πληρώσου σι τό άγγεΐον εις άπόστασιν δύο δακ
τύλων άπό τού χείλους, τό υπόλοιπον νά άναπληρώ- 
νωσι διά τού αύτού μεν γλυκύσματος, άλλά πηκτο- 
τέρου, ήτοι μάλλον δεμένου.

Τό γλύκυσμα άμα άρχ ίζη νά βράζη έντός τού αγ
γείου του, άπαιτεΐ νά διορθωθή διά τού πυρός, ήτοι νά 
βρασθή καί δεύτερον, ΐνα διαλυθώσι τά άναπτυσσό- 
μενα όξεά.

ΠΟΡΤΟΓΑ.ΑΑΙΑ ΚΡΥΣΤΑΑΑΩΤΑ. Άφαίρεσον 
έπιτηδείως τον φλοιόν καί πάσαν τήν μεταξύ φλοιού 
καί σαρκός βαμβακώθη ούσίαν τού πορτογαλλίου· δι
αχωρίσου αύτό εις τά φυσικά τμήματά του, χωρίς 
δμως αύτά νά διαρραγώσι· διαπέρασον νήμα εις έ- 
κεΐνο τό άκρον τού κέντρου, δπου ύπάρχουσιν ινες 
στερεαί, καί δέσον αύτήν εις τρόπον ώστε νά σχη- 
ματίζη δακτύλιον, έξ ου νά κρεμάται. Ποίησον άγκυ- 
στροειδεΐς κρεμαστήρας έκ σύρματος σιδηρού παρεμ
φερείς τω §. έ'ψησον τό σάκχαρον μέχρι κρυσταλ- 
λώσεως· λάβε τά τμήματα εν μετά τό ά'λλο δι’ έ- 
νός τών κρεμαστήρων, έμβαλε εις τό ζέον σάκχαρον, 
καί είτα κρέμασον δσον τάχιστα εις ραβδίου. ’Απαι
τείται ταχυχειρία περί τήν έκτέλεσιν, ΐνα μή τό σάκ
χαρον ύπερβή τον βαθμόν τής άναγκαίας κρυσταλ- 
λώσεως.

Κανόνες περί γλυκ,υσμάτων έν γένει. εύρωτιάσεως (μούχλας)· αύτη θεραπεύεται, άφ’ ού τό
άγγεΐον καλυφθή μέ νέον κάλυμμα έκ χαρτίου δια- 
βεβρεγμένου έντός δυνατού οινοπνεύματος, καί τεθή


