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ΤΙ ενιαύσιος συνοροαή εινε μία όθωμ. λ ίρα  δια τους εν ταΐς νονται κατά την παραλαβήν του πρώτου φυλλαδίου. Οι πράκτορες τού
ΤΙγεμονίαις, διά δε τούς έκτος εικοσάρια αργυρά Εξ, ΆριΟ. 6. Αι συν- Ι ρ ; |  φυλλαδίου είσιν υπεύθυνοι έπί τη μή εισπράξει τω ν χρημάτων. Πάσα
δροααι γίνονται έν Βραίλα παρά τω  συντάκτη Κ. Γ. Σταυρίδη διευθυν- απλήρωτος έπιστολή, διατριβή, έφημερις κτλ. ούδαμώς εινε δεκτή. Έ 
τη τού Εμπορικού Λυκείου. Γίνονται δε δΓ δλον έτος, και προπληρώ- πιστολή ή διατριβή ανώνυμος είνε απαράδεκτος και άκαταχώρητος.

«

Φυλλάοιον Α'. Τόμος A'. 1 Μα,ΐου. Έ κδίδεται κ α τά  πασαν πρώτην
ΕΝ ΒΡΑΪΛΑ 1 8 6 4 . του μηνός.

ΠΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ή ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Iscanderieh) εινε ό μόνος 
εμπορικός λιμήν, 8ν ή Αίγυπτος έχει έπί των παρα
λίων τής Μεσογείου. Κειμένη ύπό τήν 3 1 °  13' 15" 
Β. Πλ.καί τήν 27° 35' 30” Α. Μηκ., απέχει τού Κανω- 
βικού στόματος του Νείλου, μεθ’ ού κοινωνεϊ δια τής 
διώρυγος Μαχμουδιέ έκβαλλούσης εις Φουάχ (Fouah) 
χιλιόμετρα 88. Ή διώρυξ αύτη είνε ή μόνη, ης ό 
χαρακτήρ είνε ουσιωδώς έμπορικός· διότι άπασαι αί 
άλλαι διώρυγες είσί διωρισμέναι εις άρδευσιν, ήτις 
είνε τό πρώτον καί απαραίτητον μέσον του γεωρ
γικού πλούτου τής χώρας· τούτο έξηγεΐ τόν λόγον, 
δί όν ό Με/ εμέτ-Άλής κατέβαλε τοσαύτην σπουδήν, 
όπως άποδώση εις τήν ναυτιλίαν τήν διώριγα ταύ- 
την, ήν ή άκηδία τών Μαμελούκων άφήκε νά χω- 
σθή.Ή διώρυξ Μαχμουδιέ έκαθαρίσΟη καί έπλατύνΟη 
τω 1856.

Ό  δρμος (la rade) τής ’Αλεξάνδρειάς σχημα
τίζεται ύπό σειράς βράχιυν έκτεινομένων άπό τής 
άκρας τού' Φάρου πρός τό Β.-Α. μέχρι τής νήσου 
Μαραβούτης πρός τό Ν.-Δ. Ή πόλις κειται μεταξύ 
δύο λιμένων. Τούτων ό μέν πρός τό Β.-Α είνε τε
λείως έγκαταλελειμμένος, καί καλείται Νέος-Αιμήν 
(Port-Neuf), ό δέ κατά τό Ν.-Δ., Παλαιός-Αιμήν κα
λούμενος (ή Εύνοστος τών ‘Ελλήνων), έκοινώνει κατά 
τούς πρώτους χρόνους τής κτίσεως τής πόλεως ταύ- 
της μετά τού πρώτου λιμένος. Τρεις κυριώτεραι πά
ροδοι (passes) έπιτρέπουσιν εις τά πλοϊα τήν είσο
δον εις τόν Παλαιόν Αιμένα, . ήγουν ή πάροδος τών 

f~ ' Κορβεττών (la passe des Cervettes) ή πάροδος τού

Βορρά (la passe du Nord)· αύτη περιέχεται μετα
ξύ δύο βράχων τούτων ό μέν πρός Α. καλείται βρά
χος J-K van , ό δέ πρός Δ., El-hout’ τό πλάτος 
αύτής είναι 4,000 μέτρα, καί τό βάθος 6. Κατόπιν 
ταύτης έρχεται ή Μεγάλη-Πάροδος, καί πάροδος 
τού Κέντρου λεγομένη, καί ή πάροδος τής Μαραβού
της ή ή Μεσημβρινή.

Ό  προσεγγίζων εις τά παράλια τής ’Αλεξάνδρει
άς ώς πρώτον γνώρισμα έν καιρω ήμέρας έχει τόν 
πύργον τού Φάρου κείμενον έπί τής άκρας τού Βορρά 
ή άκρας τού ‘Αρέμ (Harem). Είσδύων δέ βαθύτερον 
εις τόν δρμον, καί διευθυνόμενος άπό Μεσημβρίας πρός 
Βορράν, άνακαλύπτει έπί τής παραλίας τά φρούρια 
Άτζεμί, τόν παλαιόν πύργον, τόν άνατολικώτατον τής 
νήσου Μαραβούτης, τό φρούριον Δεκχελί (Dekhéli), 
τό φρούριον Μεξί (Mexi), τό φρούριον Νεκρόπολιν, τήν 
στήλην τού Πομπηΐου.

‘Η θάλασσα είνε έξογκωμένη καθ’ ολας τάς 
παρόδους ταύτας, καί άνεμοι σφοδροί πνέουσιν άπό τού 
Ν.-Δ. τού Δ., τού Β.-Δ τού Β., καί άπό αύτού άκόμη τού 
Β.-Α. Οί Κύριοι Horomey, πλοίαρχος φρεγάττας τού 
Γαλλικού ναυτικού, καί Mitchell, μηχανικός ’Άγγλος, 
καταμετρήσαντες διά τής βολίδας τά διάφορα βάθη 
τού δρμου τής ’Αλεξάνδρειάς, έσημάδευσαν αύτά- ό 
δέ Κύριος Mancell, πλοίαρχος τού ’Αγγλικού ναυτι
κού, κατέστρωσεν άρτίως νέον ύδρογραφικόν χάρτην 
αύτού.

ΦΑΡΟΣ1. ‘Γπάρχει άπό πολλών ήθη έτών έν 
’Αλεξανδρεία φάρος, ού τά πυρά διακρίνοντα έκ



του πέλαγους εις άπόστασιν σχεδόν είκοσι μιλιών. λέξανδρος έξελέξατο τήν τοποθεσίαν του λιμένος τού-
Ό  Φάρος ούτος ουδόλως μέν χρησιμεύει είς εύ- του, καί ότι έπεφόρτισε τόν αρχιτέκτονα Δεινοκρά-
κολίαν των πλοίων, δπως αυτά είσπλέωσιν είς τον την, όπως έκτελέση τό σχέδιον, δπερ ή μεγαλοφυία
λιμένα εν καιρω νυκτός· διότι, έξαιρουμένης λίαν κα- του είχε συλλάβει. Ούτως, έν άθλιον χωρίον προσ-
τεπειγούσης ανάγκης, ούδέν πλοΐον λαμβάνει τήν εκλήθη να γείνη τό κέντρον του ευρωπαϊκού καί ά-
τόλμην του νά διαπλέυση έν τω σκότει τό στενόν σιατικού εμπορίου, ώς έγενετό ποτε καί των έπιστη- 
τοϋτο· άλλ’ δμως ούσιωδώς ώφελεΐ τούς πλέοντας, μών καί των γραμμάτων. ‘Η ’Αλεξάνδρεια ύπήρξεν 
ατε προσημαίνων τόν κίνδυνον, ον διατρέχουσι τά αντίζηλος τής Καρχηδόνος καί των Αθηνών. Είνε ά
πλοια των, έ'νεκα των ρηχών, πλησιάζοντα λίαν είς ραγε χρεία νά άναμνησθώμεν ενταύθα πάντα τά θαυ- 
τάς άκτάς. μάσια εκείνα έργα, οσα ή μεγαλοφυ'ία τών Πτολε-

’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ TOT AIM ΕΝΟΣ. Αί άστυνομι- μαίων είχεν έπιδαψιλεύσει είς αυτήν; Έν τών μάλ- 
καί διατάξεις τού λιμένος τής Αλεξάνδρειάς είσίν ά- λον άξίων θέας ήτον άναντιρρήτως τό περίφημον 
νατεθειμέναι είς τήν έπαγρύπνησιν τού λιμενάρχου, μουσεϊον, τό περιέχον τήν βιβλιοθήκην εκείνην, ήτις 
οστις, δσον άφορα τά ευρωπαϊκά πλοία, γνωστοποιεί έγένετο παρανάλωμα τού πυρός, ό'τε ό ’Ιούλιος Καΐ- 
τά παραπτώματα αυτών είς τό οίκεΐον έκάστου προ- σαρ, άναγκασθείς νά υπεράσπιση εαυτόν, ¿πυρπόλησε 
ξενεΐον. τόν Αιγυπτιακόν στόλον 700  έτη μετά τό συμβάν τούτο

ΝΑΥΗΓΙΑ. (pilotage). Τό δικαίωμα της ναυη- ό Άμροΰ παρέδωκεν είς τάς φλόγας καί τό ύπολειφθέν 
γίας, είς ο παν έμπορικόν πλοΐον υποβάλλεται, ούόε- έξ αύτής. (α.)Μεταξύ τών άξίων λόγου άναφέρεται καί τό 
μίαν πάσχει μεταβολήν, είτε ώς έκ τού βαθμού τού Σήμα, τόπος διωρισμένος είς ταφήν τών βασιλέων· ό φά- 
βυθίσματος τού πλοίου (tirant d’eau), είτε ώς έκ ρος τώνΠτολεμαίων, διωρισμένος νά εύκολύνη την ναύ
της πληθύος τών τόνων του. Μάλιστα ουδ’ ύπόκειται τιλιάν είς τά γειτνιάζοντα μέρη τής ’Αλεξάνδρειάς- τά 
τούτο είς διάταξίν τινα ή είς ειδικήν διατίμησιν. ‘II έξ’ αυτού άναπιδύοντα πυρά, λέγουσυν δτι ώρώντο
συνήθεια δμως καθιέρωσε 15  έως 20 φρ. διά τόν είσ- έξ’ άποστάσεως 10  θαλασσίων μιλίων, καίτοι τοπο-
πλουν ενός πλοίου, καί άλλα τοσαύτα διά τόν έκ- θετημένα είς ύψος 400 ποδών. Άναφέρουσι, πρός τού-
πλουν. Τά ταχυδρομικά ατμόπλοια τής ’Αγγλίας, Γαλ- τοις, καί τό Έπταστάδιον, δπερ ήνωνε τήν νήσον Φά-
λίας καί Αυστρίας παρεδέχθησαν κοινώς νά πληρώ- ρον μετά τής ήπείρου- τό Ίπποδρόμειον τό Σεραπεΐ-
νωσι 30 φρ. διά τε τόν είσπλουν καί τόν εκπλουν ον, ίδρυθέν είς τιμήν τού Σεράπιος. Ό  νέος ούτος
τά δ’ έμπορικά ατμόπλοια συμμορφοΰνται πρός τό Θεός, δν ό Πτολεμαίος εκρινεν αρμόδιον νά φέρη έκ
έ'θος τών ιστιοφόρων πλοίων. τής Σινώπης, έπιστεύετο δτι κατέπλευσε μόνος είς

•U λιμήν τής ’Αλεξάνδρειάς είνε ό συνήθης, τό- τήν Αίγυπτον άνευ βοήθειας ναυηγού.
πος, δπου συνέρχονται αί συνοδείαι τών έμπορων (Κερ- Έξ’ απάντων τών μνημείων τούτων, άτινα ή-
βάνια), καί δι’ ών έκτελεΐται νύν συμπαν σχεδόν τό γέρθησαν, ΐνα, ούτως είπεΐν, άντιστώσιν είς τήν υπό
Αιγυπτιακόν έμπόριον όθεν, έκθέτοντες τά περί τής τών αιώνων συνήθως έπαγομένην λήθην, ύπολείπον-
καταστάσεως τής Αλεξάνδρειάς, συνεκθέτομεν τήν ται έτι πολλαί παμμεγεθεις ύδροθήκαι (στερναι)· ή
βιομηχανικήν καί γεωργικήν κατάστασιν τής γονι- λεγομένη στήλη τού Πομπηίου, κατεσκευασμενη εκ
μωτάτης κοιλάδος τού Νείλου- διότι, δσον άναπτύσ- γρανίτου έρυθρού, Κορινθιακής ταξεως, ήτις, υψηλή
σεται ή Αίγυπτος, τόσον συναναπτύσσεται καί μεγα- ούσα 36 μέτρα, έπικαθηται έπι κρηπιδος ύψος έχου-
λύνεται ή Άλεξάνδρεα, έν ώ, τουναντίον, μαραινο- πτ,ς 3  μέτρα και περιφέρειαν 9- και τελευταΐον οι
μένης έκείνης, συμμαραίνεται καί αυτή, σμικρυνεται ύύο οβελίσκοι, οί κοινώς λεγόμενοι βελοναι τής Κλε-
καί τελευταΐον θνήσκει. Κτισθεΐσα ή πόλις αύτη τω οπατρας. (β)
332 έτει Γ1Χ. υπό τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ύπέ- Μνημονεύεται ή περίφημος έκείνη σχολή τής
κυψεν άλληλοδιαδόχως είς τούς ‘Ρωμαίους, τούς Ά -  ’Αλεξάνδρειάς, ήτις έπί πολλούς αιώνας, συνετέλεσεν
ραβας καί τούς Τούρκους, καί κατά συμβεβηκός είς - —■■■,■" -=  , _ „ , , _ „ ,
*  ̂ f y *  ̂  ̂ (α) Ιο Ορυλλουαενον οτι ο Ααρου εχαυσε την ριολιοΟηκην, εινερ.ε-
τούς Γάλλους καί τούς "Αγγλους, καί σήμερον είνε " ταγενέσπρον πλάσψα, Otó-I tà μικρά αυτής λείψανα εΤχον άφανιαΟή
c ,  \ , -s „ , ρ -, , ~ r πολυ ποο της Μωάμιεθανικης κατακτησεως. ‘Ιστορ. II. ‘Ρηγοπ.η εμπορική μητροπολΐς του αντιοασίλείου της Αίγυπ- (β) ‘Ιπάο/ουσ* σήωφον πολλά ώραΓα χτίρια, ota εισΐ το πχλάτιον 
του. Είνε γνωστόν τοΐς πασι, δτι αύτός ό Μέγας’Α- ' ώ ά̂ οώ̂  ** *
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είς τήν έκτασιν τών άνθρωπίνων γνώσεων. Οί σοφοί, 
ούς είλκυον έκεΐ αί μεγαλοδωρίαι μιας δυναστείας, 
ήτις έμεινεν έπί τού θρόνου τής Αίγύπτου ούχί έλαττον 
τών τριών εκατονταετηρίδων, κατέφευγον είς τάς 
νέας ταύτας ’Αθήνας, όπως καλλιεργώσιν αύτόθι έν 
ειρήνη τάς έπιστήμας καί τάς τέχνας. Έν τη σχολή 
ταύτη έμορφώθησαν ό Εύκλείδης, ό Θεόκριτος, ό ’Α
πολλώνιος, ό Αουκιανός, ό Κλαύδιος Πτολεμαίος, ό 
Διόφαντος, ό ‘Ωριγένης, κλπ. ‘Η έκεΐ διδασκομένη φι
λοσοφία συνετέλεσεν ούκ όλίγον είς τήν διάδοσιν τού 
χριστιανισμού. ‘Η σχολή αύτη διελύθη κατά τόν στ/ 
αιώνα Μ. X., άλλά καί τότε διά τής βίας καί διά 
θεσπίσματος, δπερ ό αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός έξ έ-
τόξευσε κατ’ αύτής.

Οί Άλεξανδρεΐς ανέπτυξαν τήν διάνοιάντων πο
λύ προ τών άλλων λαών τής Αίγύπτου, καί ανέκα
θεν έδειξαν μεγάλην κλίσιν καί δεξιότητα είς τήν 
βιομηχανίαν καί τό έμπόριον. Κατά τήν μαρτυρίαν 
τού αύτοκράτορος Άδριανοΰ «καί οί ποδαλγοί είχον 
τί να πράττωσι, καί οί τυφλοί τί νά κάμνωσι, καί 
οί τάς χειρ ας ανάπηροι ήσχολούντο, ώστε ούδείς πα’
ρ αύτοΐς έξη αργός, (α)

Νύν δ’ ή ’Αλεξάνδρεια, καίτοι λίαν έκπεπτωκυΐα 
τού αρχαίου της μεγαλείου, ένεκα τής Μουσουλμα
νικής δεσποτείας, παρουσιάζει δμως πολλήν δραστη
ριότητα. ‘Ο νέος πολιτισμός άρχεται ήδη νά είσχωρή 
είς αύτήν. Σιδηρόδρομος συνδέει ήδη τον λιμένα τού
τον μετά τού Καίρου, δςτις, περαιτέρω προεκτεινόμε
νος, απολήγει είς Σουέζ. ‘Η πόλις φωτίζεται δί αερίου, 
καί πολυάριθμοι κατοικίαι έγείρονται καθεκάστην, δπως 
παραλάβωσιν ύπό τήν σκέπην των πληθυσμόν 180000  
ψυχών. Είνε άκόμη μακράν, βεβαίως, τών 300000, 
αϊτινες κατωκουν τό πάλαι έν τη πόλει ταύτη, άλλ’ ά- 
ναλόγως τών 800  > ψυχών, άς ήρίθμει έπί τών πρώ
των ημερών της άντιβασιλείας τού Μεχμέτ-Άλή καί 
τού νύν ύπάρχοντος πληθυσμού ούδεμία ύπάρχει σύγ- 
κρισΐς.

ΕΜΠΟΡΙΟΝ. Τό έξωτερικον έμπόριον της Α ί
γυπτου τό πάλαι ήρξατο νά άναπτύσσηται έπί τού 
βασιλέως Ψαμμητύχου, (656 πχ.Υ διότι ό βασιλεύς 
ούτος έδωκεν άδειαν είς τούς ξένους νά είσέρχωνται 
έλευθέρως είς τήν Αίγυπτον. Τό έμπόριον τούτο εύ- 
δοκιμήσαν όπωσούν είς τάς χεΐρας τών Φοινίκων, έ- 
ξέπεσεν έπειτα καί έμηδενίσθη ύπό τήν δεσποτείαν 
τών Περσών, 525 π. X. Καταλυθείσης έπειτα τής τών

(a )  P o d ag ro s i quod  a g a n t  h ab cn t co ec i quod f a c ia n t ;n e  ch i-
r a g r ic i  qu idem  apud eos o tio s i v ivu n t. Έ πιστ. προς Σερβ'.ανόν.

Περσών άρχής ύπό τών ‘Ελλήνων, τό έμπόριον ά- 
νεκτήσατο πάλιν τήν προτέραν εαυτού δραστηριό
τητα, καί διά τής κτίσεως τής ’Αλεξάνδρειάς, (332  
π. X.), αί έξωτερικαί χέσεις τής Αίγύπτου ελαβον με
γάλην έκτύλιξιν. ‘Η πόλις αύτη, γενομένη λιμήν έμ- 
πορικός καί έντάυτω στρατιωτικός, εύρέθη άνευ αν
τιζήλου μετά τήν καταστροφήν τής Καρχηδόνος- τήν 
έπισημότητα ταύτην διετήρησε καί ύπό τήν δυνα
στείαν τών ’Αράβων διότι ό τοποτηρητής τού Όμάρ 
Άμρού-Έβν-έλ-Άάς παριστα αύτήν έχουσαν τότε4000 
λουτρά, 12000  όσπριοπώλας, 4000, Ιουδαίους ύπο- 
τελεΐς φόρου, 4000  κωμωδούς, κλπ.

Χωρίς νά άσχοληθώμεν περί τάς πολυαρίθμους 
περιπετείας, ύφ’ ών ή εύημερία αύτής ούσιωδώς επα- 
θεν έπί τής δεσποτείας τών ’Αράβων καί Μουσουλμά
νων, άναφέρομεν μόνον τό σοβαρόν έκεΐνο συμβάν, ; 
δπερ άνελπίστως έπελθόν, έπετάχυνε τήν πτώσιν αύ
τής· ‘Η διά τού ’Ακρωτηρίου τής καλής έλπίδος ά- 
νακαλυφθεΐσα ύπό τού Πορτογάλλου Βάσκα δε Γάμα 
οδός προς τάς ’Ινδίας έπέθηκε τέρμα είς τήν εύημε- 
ρίαν τής ’Αλεξάνδρειάς. Έκτοτε ό λιμήν ούτος διε- 
τέλει χωλαίνων καί έν μαρασμω, μέχρις ού ή με- 
γ'αλοφυία τού Μεχμέτ-’Αλή ήρξατο κατ’ όλίγον νά 
έπαναρθώνη τήν ύπόληψιν αύτού, ήτις μόλις έπί τής 
άντιβασιλείας τού Μωχαμμέτ-Σαΐδ έφάνη λαμβάνου- 
σα κάποιαν μονιμότητα. Σήμερον ή ’Αλεξάνδρεια έφθα- 
σεν είς τοσούτον βαθμόν άναπτύξεως, ώστε διαπράτ- 
τεται συναλλαγές 200 εκατομμυρίων φράγκων, καί 
ή ένιαύσιος κίνησις τού λιμένος δεν είνε κατωτέρα
τών 9 13 ,2 16  τόνων.

Τό έδαφος καί τό κλίμα καθιστώσιν τήν Αί
γυπτον είς τά μάλιστα γεωργικήν. Έκτος τών δη
μητριακών παράγει βαμβάκιον, λινοσπόρους, σησάμι- 
ον, δρύζιον, κυάμους (κουκκία), ξηρά όσπρια, κόμμι 
σόδαν, νίτρον, φοίνικας, δέρματα- ώς άντάλλαγμα δ’αύ- 
τών είσάγονται έκ τής Εύρώπης διά τής ’Αλεξαν
δρείας γαιάνθρακες, μηχαναί, σίδηρος κατειργ'ασμένος 
καί ακατέργαστος, υφάσματα μεταξωτά, μάλλινα καί 
βαμβακηρά, ξυλεία οικοδομήσιμος, οίνοι διάφοροι καί 
οινοπνεύματα. Μετάλλων στερείται ή Αίγυπτος, καί- 
τοι πλουσιωτάτη ούσα είς γαίας τιτανούχους.

|Μεταξύ τών έξαγαογάμων προϊόντων συγκαταλέ
γεται καί τό βαμβάκιον, τό ιδίως όνομαζόμενον -Τπ- 
πιβΐ, ούτινος ή ποιότης ομοιάζει τφ  τής ’Αμερικής. 
Βαμβακόσποροι άπό τίνος καιρού τυγχάνουσι ζωηρό
τατη# έξαγ'ωγ'ής, διότι έξ αύτών έκπιέζεται τό βαμ-
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βακέλαιον, ο~ερ παρεδέχθησαν οί έν Ευρώπη σαπω- 
νουργοί εις κατασκευήν σάπωνος.

Ή πρόοδος τής Αιγυπτιακής εξαγωγής θέλει έξ- 
άπαντος περιποιήσει εις την χώραν ταύτην πολ- 
λήν ευπορίαν, έξαιρέτως δέ εις τήν ’Αλεξάνδρειαν. Ε 
πίσημα έγγραφα (τα χρονικοί του εξωτερικού εμπο
ρίου) άποδεικνύουσιν οτι ή εξαγωγή έτριπλασιάσΟη 
εντός 15 ετών (1840  — 1855). Τοϋτο δ’ εΐνε τεκ- 
μήριον των μεγάλων βελτιώσεων, των γενομένων εις 
τήν γεωργίαν. Ά ν δ’ ή εισαγωγή παρουσιάζει πο
ρείαν ήττον ενεργόν, όφείλομεν ν’ άποδώσωμεν τούτο 
εις τήν απάθειαν του φελλάχου, όστις, πρεσβεύων το 
πεπρωμένου καί άμέριμνος διατελών ένεκα τής προ 
αιώνων πιεζούσης αυτόν κληρονομικής άθλιότητος, 
φέρεται μετά πλείστης όλιγωρίας πρός παν ο,τι αφό
ρα τον υλικόν βίον.

Ά λ λ ’ αί πρόοδοι αυται, οσον βραδεΐαι καί άν 
ώσι, ύπάρχουσι πάντοτε, καί οφείλονται, ώς έπί τό 
πλεΐστον, εις τον καθ’ έκάστην αύξάνοντα αριθμόν 
των Ευρωπαίων, οΐτινες μεταναστεύουσιν εις τήν Αί
γυπτον Ουτοι, τω ό'ντι, συνεισάγουσιν είς τήν γώραν 
τα ήθη καί έθιμα τής Ευρωπαϊκής Ηπείρου, έθιζου- 
σι τούς ιθαγενείς νά καταναλίσκωσι τα Ευρωπαϊκά 
προϊόντα· ή δέ κατανάλωσις αύτη κέκληται νά προο- 
δεύση τοσούτω μάλλον, δσω ή ευπορία γενικέυεται 
είς άπάσας τάς τάξεις· ώς άπόδειξις δέ τούτου έστω ή 
μέχρι του δε πενταπλασίασις του μισθού.

‘Ο λιμήν τής ’Αλεξάνδρειάς έχει σχέσεις ακ
μαίας μετά τής ’Αγγλίας, Τουρκίας, ’Αυστρίας καί 
Γαλλίας. Ή ’Αγγλία κέκτηται υπέρ τάς άλλας χώ
ρας υπεροχήν άναμφισβήτητον. Νεώταται επίσημοι εν
δείξεις διεδήλωσαν δτι ή Μεγάλη Βρεττανία μόνη έκ- 
τελει τό ήμισυ έμπόριον τής ’Αλεξάνδρειάς καί τά 
δύο πέμπτα τής κινήσεως του λιμένος τούτου. Ού
τως ή χώρα αύτη ύπελόγισε τω 1855 συναλλαγήν 87  
εκατομμυρίων φράγκων έπί 168 εκατομμυρίων, έν φ  
ή Τουρκία ύπελόγιζε μόνον 20, ή Γαλλία 17, ή Αυ
στρία 16.

Ή υπεροχή αύτη τής ’Αγγλίας οφείλεται είς τά 
βαμβάκια. Ή χώρα αύτη έλάμβανε τφ  1855  έκ τής 
’Αλεξανδρείας όχι όλιγώτερα των 12 εκατομμύριων 
200000 φρ., καί έπεμπεν βαμβακηρά υφάσματα 16  
εκατομμυρίων 400000 φρ: Ή δέ Γαλλία, κατ’ εκεί
νην τήν εποχήν, άπέστελλε βαμβακηρά υφάσματα 
αξίας μόνον 406000  φρ., ένω έλάμβανεν έξ’ αυτής 
βαμβάκιον 4 ,871,000  φρ.

Αί συναλλαγαί αί ύπό τής Γαλλίας πραγματο-

ποιούμεναι σήμερον έν τη άγορά τής ’Αλεξάνδρειάς 
είσίν αί εξής. Ή Γαλλία λαμβάνει έκ του λιμένος τού
του κατ’ έτος βαμβάκια, όρύζιον, ξηρά όσπρια, κας,έν, 
πτερά στρουθοκαμήλου, μαργαριταρόρριζαν (σεδέφι), λ ι-  
νάριον, σεναμικήν, κιάμους, φοίνικας, λιβανωτόν, ό
στρακα χελώνης, δέρματα κτλ. Έκ δέ τής Γαλλίας 
είσάγονται είς τήν ’Αλεξάνδρειαν διάφορα είδη σι- 
δηρικών (quincaillerie), διάφορα προϊόντα μαχαιρο- 
ποιΐας, διάφορα γέλγη (mercerie), γαιάνθρακες, με
ταξωτά καί βαμβακηρά υφάσματα, τάπητες, χάρτης 
σάκχαρον, παστά, οίνοι καί οινοπνεύματα,έριουχα (τζό- 
χαι), πρινοκόκκιον τής ’Αμερικής (cochenille).

Συνελόντες δ’ άποφαινόμεθα ότι τό έμπόριον τής 
’Αλεξάνδρειάς οδεύει θετικώς πρός τήν ευημερίαν, καί 
μέλλον λαμπρότατον έπιφυλάττεται είς αυτό, καί μά
λιστα μετά τήν προσεχή έξώρυξιν τού Σουέζ.

Τάς έπομένας διασηφήσεις έρανιζόμεθα έξ έπι- 
σήμου αναφοράς δημοσιευθείσης έν Βελγίω (Recueil 
consulaire), έξ ής τρανώτερον καταφαίνεται ή κίνη- 
σις του έμπορίου τής ’Αλεξάνδρειάς κατά τά έτη 1854  
καί 1855.

Ε Ξ Α Γ Π Γ Η

ΒΑΜΒΑΚΙΟΝ Ή εξαγωγή του βαμβακιού jum elήτον τώ 1854  
καντάρια 478 ,000 , ή δ’ άξια α’υτσΰ 19 ,0 0 0 ,00 0  φρ,.καί τω 1855 , 
καντάρια 520 ,836, αξίας 2 3 ,45 0 ,0 00  φρ., διανεμηθέντα ώς εφεξής.

2 7 0 ,6 15  καντάρια διά τήν ’Αγγλίαν
1 4 0 ,4 16  „  „ „ Αυστρίαν.
10 8 ,2 48  „ „ „ Γαλλίαν.

2 1T 0S . Ή δλική εξαγωγή τω 1 85 4  υπήρξε 1,828 ,000  έκα- 
τόλλιτρα, τώ δέ 18 5 5 , ένεκα πολλών ζητήσεων έξ Ευρώπης, 
καί μολονότι αί τιμαί είχον πολυ Οψωθή, έξήχθη σίτος 3 ,0 14 ,7 3 0  
έκατόλλιτρα, άξίας 50 ,225 ,0 00  φρ.
ΚΥΑΜΟΙ. 'Ολική εξαγωγή τω 18 54 , 700,450 έκατόλλιτρα, 
καί τω 1855 , έκατόλλιτρα 801 ,4 50 , άξίας 9 ,13 5 ,0 00  φρ. Ή 
δ’Αυστρία μόνη έλαβε γ07 έκατόλλιτρα.
ΚΡΙΟΗ. Τω 1 8 5 4  έξήχθη διά τήν Αγγλίαν καί τήν Τουρκί
αν 2 05 ,2 0 0  έκατόλλιτρα, καί τω 1855 , έαατόλλιτρα 433 ,000 , 
άξίας δέ 4 ,8 5 0 ,0 0 0  φρ.
APABOS1TOÎ. Έξήχθη, τω 1854 , έκατόλλιτρα, 4 0 5 ,5 0 0  καί 
τω 1855 , έξέπεσεν εις 2 17 ,0 0 0 , ένεκα τής κακής εϊσοδειάς τοΰ 
έτους τοΰτου· ήγοράσθησαν δέ διά τήν Αγγλίαν 18 4 ,0 0 0  έκα- 
τόλλιτρα καί 2 4 ,000  διά τήν Αυτρίαν.
ΦΟΙΝΙΚΕΣ. Έν Αίγύπτω άριθμοΰσι 5 έως 6 έκατομμυρια φοι
νίκων (δένδρων), άτινα χορηγοΰσι είς τήν έγχώριον κατανάλωσιν 
καί είς τό έξωτερικόν σημαντικόν ποσόν καρπών· τω 18 5 5  έξή- 
χθησαν 4 2 ,0 0 0  καντάρια.
OPYZiON. Ή συγκομιδή τοΰ όρυζίου ήλαττώθη έπί τοΰ πα- 
ρίντος· οί χωρικοί παραδίδονται άσμενέστερον είς τήν καλλιέργει
αν τοΰ βαμβακιού καί τών σιτηρών, άτινα παρουσιάζουσιν είς αυ
τούς μεγαλειτέρας προσδοκίας ωφελειών, Ή δλική έξαγωγή τοΰ
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όρυζίου 'Ροζέττης καί Δαμιάττης έφθασεν είς 6 8 ,2 2 0  έκατόλλι- 
τρα, κατηναλώθη δ’όλον τό ποσόν τοΰτο έν τή Τουρκία. 
ΛΙΝΟΥΠΟΡΟϊ. Ή καλλιέργεια τοΰ λίνου ή λιναριού, ήτις 
φαίνεται άναλαμβάνουσα έκτασιν, έδωκε χώραν είς έξαγωγήν 
8 2 ,20 0  έκατολλίτρων λινοπόρων κατά τό 1854 , καί 9 3 ,3 8 4  κα
τά τό 1855 . Ή Αγγλία, ή Γαλλία καί ή Βελγική έλαβον 

σχεδόν τό δλον.
ΥΗΥΑΜΙΟΝ. Τό Σησάμιον υπόσχεται ωσαύτως νά γείνη ουσι
ώδης κλάδος τοΰ έμπορίου τής Αίγυπτου. Ή έξαγωγή τώ 18 5 4  
υπήρξε 4 0 ,5 0 0  έκατόλλιτρα, καί 6 3 ,000  τω 1855.
ΚΟΜΜΙ. Έξήχθη τώ 18 5 4  κόμμι παντός είδους 8 0 ,6 0 0  
καντάρια, καί 1 1 1 , 1 2 0  καντ. τω 1855 . Τό τελευταϊον τοΰ
το ποσόν παρουσιάζει αξίαν 3 ,500 ,000  φρ. Ή Αγγλία, ή Αυ
στρία καί ή Γαλλία είσίν αί κυριώτεραι χώραι, δπου τό είδος τοΰ
το καταναλίσκεται. Ή Γαλλία ζητεί κατ’ έξοχήν τό αραβικόν κομ- 
μι, καί ή Αγγλία τό λεγόμενον βαΛνοΐ’Ιΰηι.
ΜΑΛΛΙΑ. Τά μαλλία τής χώρας ταΰτης, έσχάτης ποιότητος 
όντα χρησιμεΰουσιν είς έξόφανσιν χονδρών υφασμάτων έξή- 
χθησαν τω 18 5 5 , 23 ,500  καντάρια έκτιμηθέντα 1 ,05 0 ,0 00  φρ. 
ΣΑΚΧΑΡΟΝ ΩΜΟΝ καί ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΝ. Έξήχθη τώ 
1854 , 29 ,943  καντάρια, καί τώ 1855 , καντ. 24,056 . Τ όπλεϊ- 
στον τοΰ ώμοΰ σακχάρου άπεστάλη είς Γαλλίαν.

Άρθρα, της Σεννα,άρ.

ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΕΣ. Α ί πράξεις έπί τών έλεφαντοδόντων καί 
τών άλλων μεσημβρινών προϊόντων γίνονται έν Καίρω, δπου ά- 
φικνοΰνται τά κερβάνια τής Σουδάν καί τής Δαρφουρ. 
ΛΙΒΑΝΩΤΟΣ. Ουτος προέρχεται έκ τής Αραβίας διά τής Δζέδ- 
δας (Χί)) β(Ιιίαΐι) καί τοΰ Σουέζ. Έξήλθε τώ 1855 , διά τήν Τουρ
κίαν, τήν Γαλλίαν καί Αγγλίαν 7 ,16 7  καντάρια.
ΚΗΡΟΣ ΛΕΓΚΟΣ καί ΚΙΤΡΙΝΟΣ. Τό άρθρου τοΰτο προέρ
χεται έκ τής Έδζάζ (Η έφ βζ) τής Αβυσσινίας καί τής Σουδάν· 
έξέρχεται κυρίως διά τήν Αγγλίαν, τήν Αυστρίαν, τήν Γαλλίαν 
καί τήν Τουρκίαν. Ή έξαχθεϊσα ποσότηςτώ 1855  ήτον 75 ,987  
οκάδες.
ΙΙΤΕΡΑ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ. Ταΰτα παρέχει ή Αραβία, ή Νου- 
βία, ή Αβυσσινία, ή Σουδάν καί ή Δαρφουρ. Πριν ή άποσταλώ- 
σιν είς τήν Ευρώπην κατατάσσονται κατ’ είδος καί ποιότητα. Ή 
έξαχθεϊσα ποσότης τώ 1 85 5  ήτον 9 ,000  ρότολα. (α)

’Άρθρα της έρυθρας θαλάσσης.

ΟΣΤΡΑΚΑ ΧΕΑΩΝΗΣ. Τά όστρακα ταΰτα μετεκομίσθησαν μέ
χρι σήμερον έκ τοΰ Σουέζ είς τό Κάϊρον διά κερβανίων. Ή έ
ξαγωγή αυτών, τώ 185 5 , περιωρίσθη είς 3 ,18 6  ρότολα.

Εισαγωγή.

Τά βαμβακηρά τής ’Αγγλίας, χρησιμεύοντα ιδίως είς έν- 
δυμασίαν τών ίθάγενών καί χρώματος όντα κυανοΰ, παρουσιάζου- 
σι ζωηροτάτην εισαγωγήν.

Τά δέματα τών λευκών καί τών υπόλευκων, τά έξ ’Αγγλίας 
προερχόμενα, περιεχουσι 10 0  κομμάτια, ών έκαστον έχει μήκος 
3 5  έως 4 0  μέτρα. Το μέγιστον μέρος τών λεπτών μάλλινων, βαμβα-

κηρών καί μεταξωτών υφασμάτων είσάγονται έκ τής Γαλλίας.
Ή εισαγωγή τών βαμβακηρών υφασμάτων παντός είδους καί 

παντός τόπου έξετιμήθη τώ 18 5 4  είς 14 ,15 0 ,0 0 0  φρ, καί τώ 
1 8 5 5  είς 17 ,50 0 ,00 0  φρ. Ή Αγγλία, ή Γαλλία καί ή Αυ
στρία, έχορήγησαν τό μέγιστον μέρος τών υφασμάτων τούτων. 
ΕΡΙΟΥΧΑ (τσόχαι). Διά τήν έγχώριον κατανάλωσιν παρέχου- 
σι συνήθως έριοΰχα ή Γαλλία καί ή Βελγική. "Εκαστον δέμα 
έριούχων περιέχει 12  κομμάτια διαφόρων χρωμάτων προσηρμο- 
σμένων είς τήν έν τή Ανατολή συνήθη χρήσιν τών χρωμάτων. Τά 
Γαλλικά έριοΰχα είνε τά μάλλον περιζήτητα, άλλά καί τά ά- 
κριβώτερα
ΜΕΤΑΞΩΤΑ. Τά ωραιότερα είδη τών Μεταξωτών διά γυναι
κεία ένδύματα παρέχει ή Γαλλία. Τά τής Τοσκάνης καί τής 
Γερμανίας είσί κατωτέρας ποιότητος, διά τοΰτο είσί καί ευθηνότερα. 
ΦΕΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ. Ταΰτα είσάγονται έκ Τύνιδος, ’Αγγλίας, 
Γαλλίας καί Γερμανίας. Τά τής Τύνιδος είσί μάλλον περιζή
τητα ένεκα τής λεπτότητός των καί τοΰ άνεξιτίλου των χρώμα
τος. Τά τών αιγυπτιακών έργοστασίων φέσια χρησιμεύουσι διά 
τΟν στρατόν καί διά τον όχλον. Είσήχθησαν φέσια πάσης ποιό
τητος 2 0 ,7 2 0  δωδεκάδες.
ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΕΝΑ. Ταΰτα προέρχονται συνήθως 
έκ τής Γαλλίας, τής Αγγλίας ή τής Γερμανίας. Αί σιδηραϊ 
κλίναι συμπεριλαμβάνονται είς τό είδος τοΰτο, αί δέ τής Γενούης 
προτιμώνται πάντοτε. Είσήχθησαν σιδηρικά παντός είδους καί έκ- 
παντός τόπου 3 ,9 9 4  δέματα.
ΞΥΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΣ. Ό κλάδος ουτος τοΰ έμπορίου 
καλλιεργείται σχεδόν άποκλειστικώς υπό τής Αυστρίας, καθίστ ατα 
δέ όσημέραι σπουδαιότερος καθ’ όσον αί οίκοδομαί πολλαπλασιά- 
ζονται.
ΥΕΑΟΣ κ*ί ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ. Τά είδη ταΰτα ζητοΰνται κανονι- 
κώς, καί ή κατανάλωσις αυτών κρέμαται έκ τοΰ πολλαπλασια
σμού τών οικοδομών. Ή Γαλλία συναντάται έν τή άγορά ταύτη 
μετά τής Βοεμίας, μ.εθ’ ής συναμιλλάται περί τών κρυστάλλων τής 
πρώτης ποιότητος. Τά υαλικά προέρχονται έν γένει έξ Αγγλίας, 
Γερμανίας, Γαλλίας καί Τοσκάνης.

Κ ίνησις τοΰ λιμένος της Άλεςα.νδρεία.ς.

Ό κατάπλους καί άπόπλους τοΰ λιμένος τής ’Αλεξανδρεί
ας κατά τά έτη 1 855  καί 18 5 6  διαμερίζεται οΰτω:

Κατάπλους. Απόπλους.

’Αγγλικά . . .
Τουρκικά . . .
Έλληνο-Τουρκικά 
Αυστριακά. . .
Γαλλικά . .
Ελληνικά . .
Διάφορά . ■

1855 1856 1 855 18 5 6

. 673 592 634 6 10

. 5 0 1 676 469 640

. 203 2 1 2 19 4 195

. 198 2 4 6 2 03 2 3 1

. 17 2 16 4 159 166

. 16 5 89 12 4 65

. 4 1 1 370 368 3 71

2 ,323 2 ,3 49 2, 151 2 ,278
"~ 7~  /

Τά έξαχθέντα έκ τής A  λεξανδρείας, τώ 
18 5 5  έτιμώντο φρ.

ο Ταΰτα άνέβησαν τώ 18 5 5  εις 
Τα είσαχθέντα, τώ 1 8 5 4  έτιμήθησαν 
.................................18 5 5

76,000 ,000 .
115 .00 0 .0 00 .
47 .0 0 0 .0 00 .
53.000.000.
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Περι έμ,πορικών σχολείων καί τής έν αύτοϊς διδασκαλίας.

Δοξάζεται κοινώς δτι ή εμπορία διδάσκεται είς 
εμπορικόν κατάστημα και διά της έν αύτω άσκήσεως 
και ούχί εις τό έπί τούτω διδακτήριο λ

Τήν δόξαν ταύτην έξελέγχοντες, λέγομεν δτι κα
κώς σκέπτονται οί ταύτην αποδεχόμενοι και άποφαι- 
νόμενοι, δτι αδύνατον να μάθη τις παρά διδασκάλων 
ή έν σχολείω σύστημα γνώσεων θεωρητικών άμα 
καί πρακτικών. Έν τη δόξη όμως ταύτη δεν δυνά- 
μεθα να άποκρύψωμεν καί τι αληθές, δτι ή διαχεί- 
ρισις τών έμπράκτων υποθέσεων τελειοποιεί, καί μόνη 
δύναται νά τελειποιήση τήν διδασκαλίαν ταύτην. Καί 
όντως, οί προς τήν έμπορίαν προπαρασκευαζόμενοι διά 
τακτικών σπουδών μετ’ ου πολύ μετά μικράν άσκη- 
σιν πρωτεύουσι σχετικώς εις τάς έμπεπιστευμένας 
αύτοϊς θέσεις καί γίνονται ικανοί, προϊόντος του χρό
νου καί της πείρας νά διευθύνωσιν έπιχείρησιν ένω 
οί πρακτικοί έν τοϊς γραφείοις καί έμπορικοϊς κατα- 
στήμασιν άρχήθεν έγγυμναζόμενοι μετά μεγάλης δυσ
κολίας άποκτώσι γνώσεις γενικάς καί αναγκαίας άπο- 
κτωμένας ό'τε είναι εις τάς λεπτομερείας ειδικής τί
νος έργασίας· καί τυχαίως πως οί έπιμελέστεροι ά- 
ποκτώσι γνώσεις άνωτέρας τής είδικότητος, έν ή γί
νονται έπωφελείς αύτοϊς.

Όθεν καί πολλοί διευθυνταί έμπορικών κατα
στημάτων εις τούτο παραγενόμενοι ύπό άοκνου ζήλου, 
εύθυβουλίας καί σχετικής ίκανότητος, άμοιρούσιν ου 
μόνον γνώσεων γενικών, άσπερ δέον νά έ'χη πας έμ
πορος, αλλ’ έτι καί διαφόρων ειδικών γνώσεων απα
ραιτήτων προς έπιχείρησιν τινα, ήγουν τήν γνώσιν 
τών συνηθεστέρων υπολογισμών, τύπους βιβλίων, δι’ 
ών μανθάνει τήν κατάστασιν καί τά άποτελέσματα 
τών έργασιών του- τάς στοιχειωδεστέρας γνώσεις τού 
πολιτικού καί έμπορικού δικαίου- τά αναγκαιότερα τής χη
μείας, τής μηχανικής καί τής πολιτικής οικονομίας. Διό 
είς ταύτα άποδοτέον το σχετικόν μειονέκτημα, είς δ τυγ- 
χάνουσιν αί έμπορικαί τάξεις εις διαφόρους χώρας, καί 
ή μικρά ύπόληψις, ής άπολαύουσι σχετικώς προς 
άλλας καί μάλιστα έν όψει αυτών. Πολλάκις λέγουσι 
πατήρ ή μήτηρ, καί έμποροι όντες μάλιστα. ,,Ό  υιός 
μου Ξ. έχει τά μέσα, θά τον κάμωμεν δικηγόρον 
ό αδελφός του Υ. θά σπουδάση τήν ιατρικήν κλπ., τον 
δε άθλιον Ζ., έπειδή δεν έννοεϊ τά λατινικά, νά τον 
καταστήσωμεν έμπορον. Μετά τινα δέ χρόνον έκ-

πλήττονται πολλάκις, δτι νοημονέστερος τών τριών ά- 
πεδείχθη ό άθλιος Ζ, ό όποιος εύρε τόν προσήκοντα 
πόρον, καί ήθελεν έπιτύχει κάλλιον, έάν ή διδασκα
λία του έγίνετο συμφώνως προς τήν φύσιν τού πνεύ
ματός του, καί προς δ έσκόπει. ’Άλλοι δέ λέγουσιν 
δτι, αγράμματοι όντες, ένεργούσιν ευτυχώς τάς υποθέ
σεις των, καί δτι ή διδασκαλία είνε περιττή, καί δτι 
αυτοί είναι αυτόχρημα άπόδειξις τής αλήθειας τής 
αλόγου προτάσεως, ήνπερ ύποστηρίζουσιν. Ανωφε
λές νά έρίζη τις προς τοιούτους άνθρώπους- διότι εί
νε αδύνατον νά έννοήσωσιν δτι, καίτοι αμαθείς όν
τες, έπέτυχον, καί όχι διότι είναι άμαθεϊς, καί νά 
πεισθώσιν δτι τό άπορρίπτειν τήν διδασκαλίαν προ
φανώς τής έπιτυχίας ταύτης, είναι τό αύτό, ώς έάν 
άπέβαλέ τις δπλον έπιτήδειον, πορευόμενος προς Θήραν.

Έτεροι δέ λέγουσι καταφρονητικώς πως- πώς 
θέλετε νά διδάσκηταιή έμπορία; διά νά άρχίσητις αρκεί 
νά άγοράζη εύθηνά, νά πωλή μέ ύπερτίμησιν καί 
ούδεμία χρεία νά βασανίζηταί τις έν σχολείω ϊνα μά
θη τούτο. Βεβαίως τό αποτέλεσμα τούτο πρόκειται 
μόνον νά μάθωμεν. Ά λλ’ δσον ευκόλως έκφράζεται 
τό πράγμα, τοσούτον δυσκόλως πράττεται. °Ινα πω
λή τις καί άγοράζη μέ ανάλογα ώφέλη, δέον νά λο- 
γίζηται πολλάς περιστάσεις, νά έκτελή πλείστας 6- 
σας έργασίας έχούσας άνάγκην ού μόνον γνώσεων έ- 
ξαιρέτων, αλλά καί γνώσεων ειδικών καί γενικών, περί 
ών λόγον ποιούμεν, συντεινουσών είς τήν πρόοδον 
τών υποθέσεων καί άσπερ πρέπει τις νά σπουδάση, 
ϊνα μάθη.

Καταλέξωμεν έν βραχυλογία τάς κυριωτέρας 
τών γνώσεων τούτων.

Έν πρώτοις έπιτυγχάνεται ή γνώσις τής ιδίας 
αύτού γλώσσης κατά τοσούτον, δσον νά δύνηται νά 
γράφη έπιστολάς είς ύφος καθαρόν καί σαφές, καί νά 
έκθέτη σαοώς ύπόθεσιν, ή οποία τω προτείνεται, ή 
τήν οποίαν τω άρνούνται, ή τής οποίας συζητούσι τά 
στοιχεία. Όσονπροχωροΰμεν, τόσον αίδιακοινώσεις τε- 
τελειοποιούνται, τόσον αί μετά τών ξένων χωρών 
σχέσεις αύξάνουσι, καί μάλλον άναγκαία καθίσταται ή 
μάθησις μιάς ή πολλών γλωσσών, ϊνα δυνάμεθα κατά τό 
μάλλον καί ήττον νά άναγινώσκωμεν έπιστολήν τινα.

'Απλώς πως καταλέγομεν καί τήν ώφέλειαν τής

εύαναγνώστου ταχυγραφίας, πλεονέκτημα απαραίτη
τον, προκειμένου περί γραφικής έργασίας.

"Ινα έμπορεύηταί τις καί νά προβλέπη έπιχειρήσεις 
καί διαπραγματεύηται, ανάγκη άπαύστως νά λογαρι- 
άζη έγγράφως ή κατά νούν καί ταχέως καί ασφα
λώς. Προς τούτο έχει χρείαν προγενεστέρας σπου
δής καί προγυμνάσεως έπί τών συνησθεστέρων πρά
ξεων τής αριθμητικής- προς δέ καί νά γνωρίζη λεπ
τομερώς τά νομισματικά καί μετρικά συστήματα τών 
χωρών, μεθ’ ών έμ,πορεύεται, καί τά τών συναλ
λαγών.

Μή θέλων νά άκολουθήση τό ευτελές έπάγγελ- 
μα τού υπολόγου απαιτούν ικανότητα ιδίαν, ιδιότη
τας είδικάς, πάς έμπορος, έργολάβος, διευθυντής έ- 
πιχειρήσεως, διευθυντής έμπορικού καταστήματος, ύ- 
πάλληλος, μή θέλων νά διατελή είς δευτερευούσας 
θέσεις, πρέπει νά γνωρίζη νά έγγράφη πράξιν έν τοϊς 
βιβλίοις κατά τύπον έπιστημονικόν, νόμιμον καί εύ
θετον, ϊνα έπανευρίσκη ταύτην πρέπει νά γνωρίζη νά 
έννοή τάς έγγραφάς τών ύπαλλήλων του- νά οιαγι- 
νώσκη τάς σχέσεις τών βιβλίων του, νά άκολουθή 
τάς φάσεις καί τας άναπτύξεις τών υποθέσεων νά 
καταγράφη λογαριασμόν νά διαγινώσκη λογαριασμόν 
παρουσιαζόμενον νά έκτελή καταγραφήν καί διάταξιν 
νά διεξελίσση τά αμοιβαία συμφέροντα τών δανει
στών, τών -πιστωτών καί τών συνεταίρων νά οιαγι- 
γνώσκη, κατά τά βιβλία, τάς έπικερδεϊς πράξεις από 
τάς μή ούσας τοιαύτας, νά άνακαλύπτη τάκακά τής 
διευθύνσεως καί ’ τάς ζημίας. Τούτου δέ μή γενομέ- 
νου, τά βιβλία εϊναι δι’ αυτόν έπιστολή κεκλεισμένη- 
ή έργασία τών ύπαλλήλων του είναι μηδέν- είνε είς 
τήν διάκρισιν τού έπί τών λογιστικών βιβλίων υπαλ
λήλου του, είναι ανίκανος νά έννοήση τήν θέσιν του, 
νά βελτιώση τάς ύποθέσεις του ή νά παρατηρήση 
τόν κίνδυνον καί νά προΐδη τήν καταστροφήν.

Πωλεΐ, αγοράζει, ποιεί παντοειδείς συναλλαγάς- 
έκτελεΐ δοσοληψίας χρηματικάς- έχει σχέσεις μετά 
έταίρων ή μετά εταιριών- έχει συμφέροντα είς χρε- 
ωκοπίας- ένδέχετα' νά καταδιωχθή ή νά καταδιώξη 
αυτός- δεκάκις καταναλίσκει πλείονα χρόνον δεκά
κις δαπανά περισσότερον δεκάκις περισσότερον τυγ
χάνει νά άπατηθή ύπό τών έν τοις πράγμασι ή νά 
γείνη τό θύμα τών νομικών, εί μή κέκτηται γνώ
σεις κατά τι περί τών νόμων καί τών κανονισμών 
τών διαταττόντων τά τού έμποοίου καθόλου καί τού 
έπαγγέλματός του ιδία. Καί απλώς ένταύθα άνα- 
φέρομεν τήν ώφελειαν τήν έκ τής καθόλου γνώσεως

τών πολιτικών νόμων, άκοοθιγώς πως διερχόμενοι τάς 
έν τω βίω καί τή οικογένεια συνήθεις ύποθέσεις.

Ταύτα φαίνεται ήμΐν ύλη άποχρώσα, άπαιτού- 
σα σπουδήν δύω ή τριών έτών εί καί μή κατελέ- 
ξαμεν άπάσας τάς απαραιτήτους γνώσεις διά νέον 
προτιθέμενον νά διατρέξη έπιτυχώς τό έμπορικόν ή 
βιομηχανικόν στάδιον.

Νά μάθη ό τοιούτος τήν στοιχειώδη φυσικήν καί 
μηχανικήν (μετ’ ιχνογραφίας έν μέρει), καί μάλιστα τήν 
στοιχειώδη χημείαν, άνευ τών οποίων είνε αδύνατον 
αύτω νά έννοήση τάς μεθόδους καί προόδους τής 
βιομηχανίας καί τής γεωργίας- έτι δέ περιληπτικώς 
τήν φυσικήν ιστορίαν, τήν χρήσιν καί τήν διεξαγω
γήν τών διαφόρων πρώτων ύλών τής βιομηχανίας, 
αϊπερ είσίν ό σκοπός τών έμπορικών συναλλαγών, 
καί περί ών έκάστοτε γίνεται ζήτημα- πρέπει δέ νά 
γνωρίζη άποχρώντως καί τήν έμπορικήν γεωγραφίαν, 
ήγουν τήν θέσιν, τήν παραγωγήν, τό έμπόριον τών 
διαφόρων άγορών καί τών χωρών, κλπ.

Κατά τό μάλλον δέ καί ήττον πρέπει νά δια- 
γινώσκη πώς ή κοινωνία διά τής έργασίας, δημιουρ
γούσα τόν πλούτον, πορίζεται τά προς τό ζην, καί τί 
παριστα τό έμπόριον είς τον όργανισμόν τούτον πρέ
πει νά γνωρίζη τήν οικονομίαν, τήν πολιτικήν καί τήν 
βιομηχανικήν, καί νά ήναι ένήμερος πάντων τών ζη
τημάτων καί τών συμφερόντων τών άναγομένων είς 
τό έπάγγελμά του καί πραγματευομένων περί αξίας, 
τιμής, συναλλαγής, νομίσματος, φιλονικείας, έμπορι- 
κής έλευθερίας, διατιμήσεων, τελωνείων, απαγορεύ
σεων έμπορίων, πιστώσεως, τραπεζών, τόκων, φόρων 
δημοσίων, κτλ., τά όποια καταγράφομεν άτάκτως καί 
μόνον, ϊνα καταδείξωμεν οτι ή σπουδή τής πολιτικής 
οικονομίας είναι οίονεί ή κορωνίς διδασκαλίας ορι
στικής.

Έκάστη τών σπουδών, άσπερ κατελέξαμεν, όύ- 
ναται κατά τό μάλλον καί ήττον νά προαχθή έπί 
πλεϊστον κατά τό στάδιον, έν φ  προορίζεται τις, καί τήν 
φύσιν τών ύποθέσεων, περί ών μέλλει νά ένασχολη- 
θή· άλλά λογιζόμενός τις ταύτας, αδύνατον είνε ϊνα 
μή εύρη άπάσας ωφελίμους, αναγκαίας καί απαραι
τήτους, ώς έπί τό πολύ, τοϊς μέλλουσι νά έπιδοθώ- 
σιν zié τήν συνήθη έμπορίαν. Πολύ δέ μάλλον ή- 
θέλομεν είσθαι εύλογοφανεΐς, εί έποιούμεν λόγον περί 
τών αναγκών τών νέων, οί όποιοι, ώς έκ τής θέσε- 
ώς .¡των, καί τής ίκανότητος των, λογίζονται έν τοϊς 
έπισήμβις, καί μέλουσι νά διευθύνωσι μεγάλας έπι- 
χειρήσεις, νά προΐστανται ισχυρών εταιριών, 'ά σ υ μ -



μετέχωσιν είς το δικαστικόν συμβούλιον καί είς τάς 
δημοσίους υποθέσεις.

Αύται δέ αί γνώσεις ούδαμώς έκμαθάνονται εν 
τοϊς έμπορικοΐς καταστήμασι καί τοίς γραφείοις- άλλ’ α
ποκτώνται έν είδικφ σχολείω, διωργανωμένω ού
τως, οπως ένισχύη τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν διά 
παραδειγμάτων πρακτικών, οι’ ασκήσεων εύνοήτων

καί πεποιημένων εμπορικών πράξεων, πειραμάτων χη
μικών καί άλλων, καί τη βοηθεία σπουδαστηρίων καί 
μουσείων καλώς κατηρτισμένων έκ διαφόρων έργάνων, 
τεινόντων είς ύποστήριξιν τών αποδείξεων τών καθη
γητών.

(Έ φηα. τώ ν  Φ ιλομαθών).
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ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΝ της γης καλούμεν περιοχήν τινα 
άερομόρφων ρευστών, ελαστικών καί διαφανών, περι- 
καλύπτουσαν τήν γηίνην σφαίραν πανταχόθεν, έκτει- 
νομένην λεύγας τινάς ΰπεράνω αύτής, συμπεριοδεύου- 
σαν μετ’ αύτής περί τον ήλιον καί συνοδεύουσαν αυ
τήν περιστρεφομένην περί τον άξονά της έπί έπιπέδου 
κεκλιμένου. Το όλίγον πάχος του αερώδους τούτου 
στρώματος, παραβαλλόμενου προς τον όγκον της γης, 
επιτρέπει ήμΐν να παρομοιάσωμεν μέ τήν υδατώδη 
εκείνην έπιδερμίδα, ήν λαμβάνει στερέα τις σφαίρα 
βυθισθεΐσα είς το ύδωρ καί ακολουθούσα αύτήν είς 
πάσας της τάς κινήσεις. Αί συνιστώσαι τό στρώμα τού
το ούσίαι δεν έ'χουσιν τήν άναγκαίαν συνοχήν, ινα 
λάβωσι μορφήν στερεάν ή ρευστήν, καί διά τής μετά τού 
θερμογόνου ένώσεώς των άνθίστανται είς τήν ένέργει- 
αν της βαρύτητος καί τών άλλων μηχανικών δυνά
μεων, αϊτινες πασχίζουσι νά δώσωσιν είς αύτάς πλειο- 
τέραν σύμπηξιν. Αύται συνέχονται μόνον, διότι ελ- 
κονται ύπό τού γηΐνου όγκου, καί άνευ τούτου ήθε- 
λον έξ άπαντος διασκεδασθή είς τό άπειρον τού δια
στήματος. Τούτο είναι τό αίτιον τού ότι αύταί είσί 
πυκνότεραι έγγύς της έπιφανείας της γης, ένθα ή ελ- 
ξις ένεργεί μετά πλειοτέρας δραστικότητος, ή δέ πυ- 
κνότης αύτη, βαθμηδόν έλαττουμένη, καθ’ δσον αύταί 
άναβαίνουσιν υψηλότερου, καταντωσι τέλος είς τό μη
δέν, όπερ έστί, είς τό άπολύτως κενόν.

Τό μέσον ύψωμα της ατμόσφαιρας ύπελογίσθη 
περί τάς είκοσι γεωγραφικάς λεύγας. Τό σχήμα αυ
τής είναι σφαιροειδές ώς τό τής γής, άλλ’ ή διάμετρος, 
ήτις διαβαίνει διά τού ισημερινού της εΐνε πολύ με- 
γαλειτέρα τού άξονός της, έν συγκρίσει προς τήν τής 
γής· διότι ή θέρμανσις, ή κατά τό μέσον μέρος τής 
σφαίρας γινομένη άραιώνει τον άέρα κατά τήν θέ- 
σιν ταύτην, καί σχηματίζει μεταξύ τών τροπικών ρεύ
μα ισχυρόν,είς δ οί πόλοι παρέχουσι τροφήν τοσαύτην, ό
σην παρ’ αύτού έφελκύουσιν.

Ή άτμοσφαϊρά ή έμπεριέχει ύδωρ έν καταστάσει

άτμού, οπερ ούδόλως ταράττει τό διαφανές αύτής, ή 
ύδωρ αίωρούμενον, ύπό τό σχήμα νεφών ή όμίχλης. τά 
υδατώδη ταύτα σφαιρίδια άντανακλώντα τόφώς, άφ_ού 
διελάση όι’ αυτών, άποσυνθέτουσιν αύτό, και ούτως 
άποχωρίζουσι τά χρώματα τής ί'ριδος. Το υδατώδες 
τής άτμοσφαίρας εΐνε άναμφισβήτητον διότι, οπως τις 
πεισθή περί τούτου, άρκει νά έκθέση εις τό ύπαιθρον 
ψυχρόν τι σώμα,καί θέλει παρατηρήσει δτι αύτό καλύπτε
ται ύπό υδατώδους στρώματος, ώς εΐνε δυνατόν νά 
παρατηρηθή τούτο, έάν τις, έν ώρα θέρους, χύση είς 
ποτήριον ύδωρ μετά χιόνος μεμιγμένον έν τοιαύτη 
περιπτώσει ή έξωτερική έπιφάνεια τού ποτηριού θέλει 
καλυφθή ύπό δρόσου, ήτις κατ’ άρχάς μέν θέλει έ- 
πηρεάσει τήν διαφάνειαν αύτού. έπειτα όμως θέλει 
καταρρεύσει είς σταγόνας κατά μήκος τού ποτηριού. 
Εΐνε βέβαιον δτι τό ύδωρ τούτο προέρχεται έκ τής έ- 
ξατμίσεως τών όγκων τού ρευστού τούτου, οΐτινες ύ- 
πάρχουσιν έπί τής γηΐνης έπιφανείας. ‘Η αρχή αύτη 
έξηγει τήν μόρφωσιν τής όμίχλης, τής πάχνης καί 
τής δρόσου.

‘Η ζωή παντός οντος άνήκοντος είς τήν γήν 
παύει πέραν τής άτμοσφαίρας. Οί ήμέτεροι πνεύμονες 
είσίν ούτω πως κατεσκευασμένοι, ώστε βαθμός τις 
ατμοσφαιρικής πιέσειυς εΐνε αναγκαίος είς τήν ύπαρ- 
ξίν των. Διάφοροι άναβάσεις δι’ αεροστάτου απέδει
ξαν οτι τά έμψυχα πάσχουσι καθ’ δσον απομακρύ
νονται άπό τής έπιφανείας τής γής. Ό  Κονδαμΐνος 
(Coudamine) άπέβαλε τήν άκοήν καί τήν άφήν έπί 
τής κορυφής τού Κιμβοράσου τών Κορδιλλιέρων, ό 
δέ Ούμβόλδος (Humbold ) καί οί συνοδοιπόροι του είς 
ύψος 3 ,2 17 όργυιών πολύ ύπέφερον, άναβαίνοντες είς 
τό όρος τούτο κατά τήν 23 ’Ιουνίου 1862. Ό  Σω- 
σύρος (Saussure) έπαισθητώς έπαθεν, όταν έφθασεν 
είς τήν κορυφήν τού Αευκού Ορους (Mont-Blanc). 
’Εκ τούτων γίνεται δήλον οτι ό άνθρωπος δύνα- 
ται νά άπολέση τήν ζωήν του, έάν ύψωθή έπέκεινα 
τών 3,500 όργυιών.

‘Η άτμοσφαίρα, εΐνε μίγμα “ασών τών αναθυ
μιάσεων τών άναπεμπομένων άπό τών έπί τής έπι
φανείας τής γής υπαρχόντων σωμάτων καί ούσιών.
Αί άπό τών ζώων, φυτών, όρυκτών άναδιδόμεναι ά- 
ναθυμιάσεις γίνονται συστατικά μέρη αύτής, καθώς 
καί τό παραγόμενον πασών τών ζυμώσεων, τών κα
πνών καί τών παντοειδών άερίων.

Α ί ούσίαι λοιπόν, αί συνιστώσαι τήν άτμοσφαΐ- 
ραν είσί ποικίλαι, καί διαφέρουσιν αί μέν τών δέ κα
τά πολλά καί διάφορα. Έν τούτοις τά κυρίως συνι- 
στώντα αύτήν μέρη είσί μόνον τέσσαρα- τό άζωτον 
αέριον, τό όξυγόνον αέριον, τό ύδρογόνον άέριον καί 
τό άνθρακικόν άέριον, ών τά δύο πρώτα είσί τόσον 
όλίγον μεταβλητά, ώστε δύναταί τις νά τά θεωρήση 
ώς ένυπάρχοντα είς αύτήν κατά τινα μόνιμον καί 
σταθεράν άναλογίαν. ‘Ο άτμοσφαιρικός άήρ συνίστα- 
ται έξ 78, 900/1000 μερών αζώτου, 21, οξυγόνου, καί 
περίπου 1/1000 άνθρακικού όξέος· όσον δέ περί τού πο
σού, τού έμπεριεχομένου υδρογόνου, τούτο έξαρτάται 
έκ τής θερμοκρασίας τού άέρος, καί έκ τής πολλής 
ή ολίγης υγρασίας τής έπιφανείας τής γής. Πας κυ
βικός δάκτυλος άτμοσφαιρικού άέρος έλκει (ζυγίζει) 
κατά μέσον ορον, 0,4691 κόκκου, ή κάτι τι έλαττον 
ήμίσεος κόκκου. ‘Επομένως ό άήρ εΐνε πλέον τών 
770 φορών κουφότερος τού ύδατος, καί ή έπιφάνεια 
τής γής πιέζεται ύπ’ αύτού τοσούτον, οσον ήθελε πιε- 
σθή ύπό στρώματος υδραργύρου έχοντος ύψος 76  ύ- 
φεκατόμμετρα, ή 28  δακτύλους καί 9/10 τής γραμ
μή?.

Ή θερμότης άπό τού μηδενός μέχρι τών -(-100  
βαθμών διαστέλλει τον άέρα κατά τι πλειότερον τού 
ένός τρίτου τού όγκου του. ‘Ο θερμανθείς καί δια- 
σταλείς άήρ γίνεται κουφότερος, επομένως άνατρέχει 
είς ύψηλοτέρας χώρας, καί άντικαθίσταται ύπό άέρος 
ψυχροτέρου καί πυκνοτέρου, έν όσω ή θέρμανσις δι- 
αρκεΐ, δπερ διατηρεί ισχυρόν ρεύμα ύπεράνω τού θερ
μαινόμενου μέρους. Ή θερμοκρασία τής άτμοσφαίρας 
εΐνε ύψηλοτέρα έγγύς τής έπιφανείας τής γής ή άλ- 
λαχού· διότι ό άήρ, διαφανής ών, δέν δύναται νά ά- 
ποσυνθέση τάς ήλιακάς άκτϊνας, ούτε επομένως νά 
θερμανθή, πριν ή τον θερμογόνον χωρισθή άπ’ αύτών 
έπί τής σκιεράς έπιφανείας τής σφαίρας. Γενόμε- 
νος άπαξ θερμός, άναβαίνει πάλιν, άλλ’ άναμιγνυ- 
όμενος κατά μικρόν μετά τού ψυχροτέρου ύψηλοτέ
ρας χώρας, ψυχραίνεται καί αύτός. ’Ιδού διατί εύρίσ- 
κουσι τήν άτμοσφάϊραν τόσω μάλλον ψυχροτέραν 
οσω ύψηλότερον άναβαίνουσι, καί μετά τινας χιλιά-

δας όργυιών ύπεράνω της έπιφανείας τής γής, ή θερ
μοκρασία εΐνε πολύ κατωτέρα τού βαθμού, τού ά- 
ναγκαιούντος είς διατήρησιν τής συμπήξεως, καί έν 
αύταΐς άκόμη ταΐς θερμοτάταις χώραις. Έκ τούτου 
συμβαίνει ή μή τήξις τής χιόνος έπί τών κορυφών 
τών ύψηλών όρέων, καί ύπ’ αύτήν άκόμη τήν 0ια-
κεκαυμένην ζώνην.

Επειδή δέ ή θερμοκρασία τής άτμοσφαίρας ε
λαττώνεται καθ’ δσον τις ύψηλότερον άναβαίνει, έ'πε- 
ται δτι εί'ς τι ύψος ή θερμοκρασία αύτη διατελεΐ ύπό 
τό μηδέν. Έν τούτοις δέν καλύπτονται ύπό πάγων 
άπαντα τά ύψηλά μέρη τής γηΐνης έπιφανείας, όπου 
ή θερμοκρασία εΐνε ύπό τό μηδέν ύπάρχει δ’ έκεϊ 
διηνεκής χιών μηδέποτε τηκομένη, διά τούτο καί κα
λούνται χώραι τής αιωνίου χιόνος. Αί χώραι αύται 
είσί κατά τό μάλλον καί ήττον ύψηλαί,ίάναλόγως τού 
πλάτους τού τόπου καί τού μεγέθους τών όγκων τών 
όρέων δπως δέ προσδιορίσωμεν τό ύψος τής αιωνίου 
χιόνος τόπου όποιουδήποτε, άρκει νά πολλαπλασιάσω- 
μεν τά 16 0  μέτρα, ήτοι τό μέσον ύψος, είς ο ά- 
νάγκη πάσα νά άναβώμεν έν τή άτμοσφαίρα, ΐνα 
εύρωμεν θερμοκρασίαν μηδενικού, έπί τον άριθμόν τον 
έκφράζοντα τήν μέσην θερμοκρασίαν τού τόπου. Τά 
ούτω προσδιωρισμένα σημεία, χωρούντα άπό τού ’Ιση
μερινού πρός τούς πόλους, σχηματίζουσι καμπύλην, 
ήτις εΐνε τό κατώτερον τέρμα τών αιωνίων χιόνων. 
Κατά τούς πόλους ή γραμμή αύτη έγγίζει την έπι- 
φάνειαν τών θαλασσών, καί είς τον ισημερινόν ύψώ- 
νεται 4 ,320  μέτρα ( 2 7 χ ΐ 6 0  μ) .  Παρατηρητέον δέ 
δτι ή έκθεσις τού έδάφους καί άλλαι τοπικαί περι
στάσεις έπιρρέουσι τοσούτον είς τό ύψος τής χιονικής 
γραμμής, ώστε δέν εΐνε δυνατόν νά έχωμεν περί αύ
της νόμον έξαρτώμενον άποκλειστικώς έκ μόνου τού
πλάτους τού τόπου.

Ή άτμοσφαίρα δίδει είς τον ουρανόν χρώμα κυ- 
ανούν. Τό χρώμα τούτο άνήκει προφανώς είς τον ά
έρα, καί, καθ’ όλας τάς πιθανότητας, εΐνε τόσον α
σθενές, ώστε μόλις παρατηρείται, δταν ό άήρ εύρίσ- 
κηται συμπεπυκνωμένος. Έάν ό άήρ ήτον έντελώς 
διαφανής, ό ούρανός ήθελε φαίνεσθαι μέλας, τά βλέμ
ματα ήμών ήθελον βυθίζεσθαι είς άπερίγραπτον σκό
τος, κάί τό ήλιακόν φώς ήθελε προσβάλλει τήν γήν 
μέ τρόπον όλως άνόμοιον τού νύν- ένω αί ήλιακαί 
άκτΐνες, άντανακλώμεναι ύπό τής άτμοσφαίρας συν
τελούσαν είς τό νά καθιστώσι τό φώς ζωηρότερον 
καί νά * διανέμωσιν αύτό όμοιοτρόπως. Τό καθ’ αύτό
χρώμα τού άέρος φαίνεται δτι εΐνε τό βαθύ κΰανούν,
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ή ¿έ μετάβασις του χρώματος του ουρανού άπό του 
βαθέος κυανού εις το υπόλευκου γίνεται, ένεκα των ατ
μών των επιπλεόντων εν τη άτμοσφαΐρα, οιτινες, 
φωτιζόμενοι ύπό του ήλιου, αντανακλώ σι το φώς αύ
τού.

Ό  αήρ έχει τήν Ιδιότητα του νά έξασθενή έν μέρει 
τό διερχόμενον αυτόν ήλιακόν φως, όπερ ύφίσταται 
έπανειλημμένας αντανακλάσεις. ’Άνευ ατμόσφαιρας δεν 
θά έδυνάμεθα νά λαμβάνωμεν φως, όταν αί ακτίνες 
δεν ήΟελον διευθύνεσθαι κατ’ ευθείαν εις ήμάς, ή δέ 
ήμερα καί ή νύξ ήθελον άποτόμως διαδέχεσθαι άλ- 
λήλας. Εις τήν ατμόσφαιραν λοιπόν όφείλεται έκεΐνο 
τό ασθενές καί κατ’ ολίγον αυξανόμενου φως, οπερ 
προηγείται μέν της ανατολής, ακολουθεί δέ τήν δύσιν 
του ήλίου. ’Εάν τις φαντασθη κύκλον τινά παράλ
ληλον εις τον ορίζοντα, καί 18  μοίρας ύπεράνω του 
επιπέδου τούτου, ή πείρα άπέδειξεν, ότι, όταν ό ήλιος 
φθάση τον κύκλον τούτον, άρχεται ή ήώς, μεθ’ 
ήν ή ήμερα, ήν περαίνει τό εσπερινόν λυκαυγές. Ή διάρ
κεια αυτών διαφέρει κατά τάς ώρας του έτους καί 
τούς τόπους· έν Παρισίοις κατά τό θερινόν ήλιοστά- 
σιον τό εν ακολουθεί αμέσως τό άλλο, καί πράγματι 
δέν υπάρχει νύξ. Κατά τούς πόλους τό φώς φαίνεται 
ένα καί ήμισυ μήνα πριν ή ό ήλιος έλθη εις τον ο
ρίζοντα, καί ενα ήμισυ μήνα, άφ ού εγκατάλειψη αυ
τόν· συμβαίνει λοιπόν εις τάς χώρας έκείνας νύξ βα- 
θεΐα τριών μηνών καί ήμέρα εννέα μηνών, συμπερι
λαμβανομένων τής τε ήοϋς καί τού εσπερινού λυκαυ-

Έν τη ατμόσφαιρα λαμβάνουσι χώραν τά πλεΐ- 
στα τών μεταιωρολογικών φαινομένων έν αύτή σχη
ματίζονται αί ομίχλαι, οί ύετοί, αί χάλαζαι, αί τρι- 
κυμίαι, οί άνεμοι. ‘Ο ατμοσφαιρικός αήρ εισχωρεί εις 
πάντα τά κενά τών σωμάτων, καί ούτω γίνεται μία 
τών κυριωτέρων αιτιών τών συμβαινουσών εις αυτά 
μεταβολών, οίον φθοραί, διαλύσεις κλπ. Έν τών ά- 
ξιοσημειώτων τής ατμόσφαιρας εΐνε ή αδιάλειπτος 
αυτής πλήρωσις ηλεκτρισμού- οταν ό αήρ ήρεμη, 
παρέχει πάντοτε σημεία θετικού ήλεκτρισμοϋ, ο
ταν δέ τουναντίον ή άτμοσφαΐρα ήνε νεφελώδης, πα
ρουσιάζει άμφοτέρους, τόν τε θετικόν καί τόν αρνητι
κόν, ήλεκτρισμόν.

Ή άτμοσφαΐρα θλίβει τό κέντρου καί τήν έπι- 
φάνειαν τής γής μέ τό βάρος της, αλλά τό βάρος 
τούτο εΐνε βάρος ρευστού· πρέπει λοιπόν νά αύξάνη 
ή νά έλαττώνηται κατά τό κάθετον ύψος τών στη
λών, καί κατά τό πλάτος τών βάσεών των. Καί

τωόντι, μόνον κατά τήν άναλογίαν ταύτην επενεργεί 
έπί τής γής, καί επί τών έπί τής έπιφανείας της 
σωμάτων διότι κατά τό πείραμα τού Πασκάλη (Ραβ- 
Ολί) ο υδράργυρος μένει κρεμάμενος έν τω σωλήνι 
τού βαρομέτρου εις ύψος τόσον μικρότερου, ό'σον τις 
υψηλότερου ισταται, καί, τουναντίον εις τόσον μεγαλείτε- 
ρον, όσον τις χαμηλότερου εύρίσκεται.

ΓΙΕΡΙ Β Α Μ Β Α Κ ΙΟ Υ .

Ή βαμβακιά φύεται αυτομάτως έν πολλάΐς χώ- 
ραις τής ’Αφρικής, έξαιρέτως δέ περί τήν άποικίαν 
τού Κότε-δ’-Sp, (Côte d’or)· έν δέτή τών Άχαντιδών 
χώρα (Achanti) άρκεΐ νά λάβωσι τόν κόπον οί 
κάτοικοι αυτής νά σπείρωσιν, όπως βραβευ- 
θώσι μέ είσοδείαν πλουσιωτάτην βαμβακιού. Έξ 
άμνημονεύτων χρόνων τό φυτόν τούτο καλλιεργείται 
έν Κίνα καί ’Ιαπωνία· ό Ού-τί, μονάρχης τής Κίνας, 
τω 502 μ. X. έφόρει δημοσία βαμβακίνην έσθήτα. 
Οί Τάρταροι ήγεμόνες, οί είσελάσαντες τροπαιούχοι 
εις τήν Κίναν έν έτει 1280, έξετίμησαν δεόντως τό 
έκ τής βαμβακιάς όφελος, καί ένίσχυσαν τήν φυτείαν 
αυτής. Ούτοι ήνάγκασαν τούς κατοίκους πολλών νο
μών, οιτινες είχον άμελήσει τήν καλλιέργειαν ταύ
την, νά δίδωσιν ένιαύσιον δασμόν εις βαμβάκιον. Ή 
κατασκευή βαμβακίνων υφασμάτων έλαβεν ωσαύτως 
χώραν έν τη ’Ινδική πρό πολλών αιώνων, άν καί 
ή χώρα αύτη κατεπιέζετο έξ άρχαιοτάτων χρόνων 
υπό τού φανατισμού τών δεσποτών καί τών κατα- 
κτητών αύτής. Πας υφαντής λ. χ. τής χώρας ταύ- 
της ήτον ύπόχρεως ν ’ άφιερώνη εις τήν υπηρεσίαν 
ναού τίνος τήν πέμπτην του θυγατέρα, οί δέ Βραχ- 
μάνες, παραλαμβάνοντες αύτήν άγουσαν τό έβδομον 
έτος τής ήλικίας της, άνέτρεφον άναλώμασι τής Πα
γόδας, έξ ής ούδέποτε πλέον έξήρχετο.

Οί Ίαπωνοί μετεχειρίζοντο τό έκ βαμβακιού 
ύφασμα είς πλείστας χρείας των. ‘Ο πλοίαρχος τού 
‘Ρωσσικού πλοίου ‘Ρικόρδος (Ricord), έπισκεφθείς τινα 
τών ’Ιαπωνικών παραλίων, τω 1814 , παρετήρησεν ότι 
τά έξωθεν τείχη τών πόλεων καί τών φρουρίων έ- 
καλύπτοντο ύπό βαμβακίνων υφασμάτων τοσούτον 
τεχνικώς βερνικωμένων, ώστε ευκόλως έδύνατό τις 
νά τά έκλάβη ώς δέρματα.

Πολλοί τών λογίων θεωρούσι τόν βύσσον τών 
άρχαίων! ώς τό βαμβακοφόρον τούτο δενδρυλλίου- Οί 
’Ινδοί καί οί Αιγύπτιοι ύφαινον έκ τού έξ αύτού λαμ-
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βανομένου έρίου υφάσματα λεπτότατα. Tatviai έκ βαμ
βακιού ανευρίσκονται καί νύν έτι έντος Αιγυπτιακών 
θηκών μούμια τις, λ. χ., άνακαλυφθεΐσα πρότινος 
χρόνου, περιειλίσσετο μέ ταινίας βαμβακίνας έπέκεινα 
τών 200 πήχεων έχούσας μήκος. Ή έν ‘Ροζέτη έ- 
πιγραφή γνωστοποιεί ότι Πτολεμαίος ό ’Επιφανής ύ- 
πέβαλεν είς ιδιαίτερον δασμόν τό έ'ριον τού βαμβα
κιού, καί τά έξ αύτού υφάσματα τά έν τω κράτει 
του τεχνουργούμενα. ‘Ο Ηρόδοτος εΐνε ό αρχαιότα
τος πάντων τών συγγραφέων, οιτινες έποιήσαντο λό
γον περί βαμβακιού. Ό  Πλίνιος άναφέρει δενδρύλλι- 
όν τι καλιεργούμενον κατ’ έκείνους τούς χρόνους έν 
Αΐγύπτω, καί φέρον καρπόν πεπληρωμένον έρίου, καί 
οτι τό έριον τούτο έκλωθον, κτλ. Κατά τόν Στράβω
να οί Μακεδόνες αντί άχύρων ύπέστρωνον ύπό τούς 
ίππους των έριόν τι φυόμενου έπί δένδρων.

ΚΑΑΑΙΕΡΓΕΙΑ TOT ΒΑΜΒΑΚΙΟΓ Τό φυτόν 
τούτο εΐνε μέν προϊόν, ώς εΐρηται, τών θερμών κλι
μάτων, καλλιεργείται όμως άπό τίνος χρόνου καί είς 
άρκτικωτέρας τινάς χώρας τής Εύρώπης, οπού τέως 
διά 'τήν ψυχρότητα τού κλίματος ή έπιτυχία του έ- 
πιστεύετο αδύνατος. Τούτο ίσως προήρχετο έκ τού 
οτι έγνώριζον μόνον τό δενδροφυές βαμβάκιον, οπερ, 
ώς ζώσιμον,δέν έδύνατο νά άνθέξη τόν χειμώνα ύπο 
τά λίαν ψυχρά κλίματα. Τό ποώδες όμως βαμβάκιον, 
ώς ένιαύσιον, σπειρόμενον άνά παν έαρ, δύναται νά 
τελεσφορήση πανταχού, οπού μετά τόν ’Απρίλιον παύ- 
ουσιν οί παγετοί καί τά μεγάλα ψύχη· έπομένως ύ- 
πάρχει πιθανότης νά έπιτύχη καί έν Βλαχία καί 
Μολδαυΐα, καί μάλιστα κατά τά πεδινά μέρη αυτών 
τών δύο ήγεμονιών όθεν οΐ εύκατάστατοι κτηματίαι 
καί οί ένοικιασταί ύποστατικών έν ταύταις ταΐς χώ- 
ραις πρέπει νά δοκιμάσωσι τήν καλλιέργειαν τού πο
λυτίμου τούτου φυτού, καί νά μή φεισθώσι δαπάνης, 
όπως προμηθευθώσι σπόρον καλής ποιότητος, καί εί- 
σάξωσιν είς τήν πατρίδα τω ν  διότι τό βαμβάκιον εΐνε 
έπικερδέστατος κλάδος τής γεωργικής βιομηχανίας.

Τό φυτόν τούτο άρέσκεταιείς γήν έλαφράν, αρ
κούντως γόνιμον καί έπιμελώς είργασμένην έτι δέ α
γαπά έδαφος δροσερόν είς τά θερμά κλίματα, οιον τό έν 
Έλλάδι, οπού συχνά τό ποτίζουσιν όσοι έχουσιν ύδωρ. 
Οί προσδιωρισμένοι είς τήν βαμβακοσπορίαν άγροί 
πρέπει νά όργωθώσι τρις καί τετράκις, νά τριβολι- 
σθώσιν έν τω μεταξύ, καί εΐτα νά σβαρνισθώσιν, ΐνα ή 
γη καλοτριφθή. Ή σπορά άρχεται έν ‘Ελλάδι περί 
τάς άρχάς τού ’Απριλίου, ή καί τι πρότερον κατά τήν 
άτμοσφαιρικήν κατάστασιν τής έποχής καί τήν τοπο-

θεσίαν τού χωραφιού. Είς τά άρκτικώτερα κλίματα 
πρέπει νά σπείρηται, άργότερον αί ύψηλότεραι καί στε- 
γνότεραι γαΐαι πρέπει ομοίως νά σπείρωνται αί πρώ- 
ται, αί δέ ύγρότεραι νά μένωσι τελευταΐαι. Μεταχει
ρίζονται δώδεκα οκάδας σπόρον διά τάς βαρείας γαίας, 
καί οκτώ μόνον διά τάς έλαφράς· σκεπάζουσι δ’ αυτόν 
διά τού τελευταίου άργώματος, οπερ δέν πρέπει νά 
ήνε βαθύ, διότι παραχώνεται ύπέρ τό δέον ό σπό
ρος· δύναται δέ νά σκεπασθή ό βαμβακόσπορος καί 
μέ τήν μεγάλην σβάρναν, διά τό οίκονομικώτερον 
τής έργασίας. "Αν τό χωράφιον ήνε άνισον, πρέ
πει νά σβαρνισθή μέ τήν θαμνώδη σβάρναν εύθύς 
μετά τό παράχωμα τού σπόρου, ΐνα έξομαλυν- 
θή ή γή. Έν Ευρώπη σπείρουσι τό βαμβάκιον είς 
σειράς κατ’ ισας άποστάσεις· ή δέ καλλιέργεια, ούτω 
γινομένη, εΐνε τακτικωτέρα, καί ό σπόρος οίκονομεΐται, 
καί ή όρασις ήδύνεται.

Σπείρουσιν ομοίως τό βαμβάκιον είς λάκκους, 
ούς άνοίγουσι κατά γραμμήν διά τού λίσγου, βάλ- 
λοντες είς έκαστον λάκκον άνά τρεις ή τέσσαρας 
σπόρους. ’Εάν όλοι φυτρώσωσιν, άφίνουσι μόνον δύο 
φυτά, τά δέ λοιπά έκριζώνουσι καί μεταφυτεύουσιν 
είς τά μέρη, οπού όλοι οί σπόροι δέν έπέτυχον.

Συνειθίζουσι νά βρέχωσι τόν σπόρον μίαν ή καί 
δύο ήμέρας πρό τής σποράς, ΐνα ταχύνωσι τήν βλά- 
στησιν έπειδή, έάν μετά τήν σποράν δέν συμβώσι 
βροχαί, ό σπόρος αργεί νά βλάστηση, ή δέν φυτρώ
νει παντάπασιν. ’Αλλά τό μούσκευμα τούτο πρέπει νά 
γίνηται μετά μετριότητος, καί νά άποφεύγωμεν αύτό, 
οσάκις ό καιρός, καθ’ ον σπείρομεν εΐνε βροχερός, διό
τι τότε ό σπόρος, σηπόμενος, άπόλλυται. Τό κακόν τούτο 
συμβαίνει ένίοτε καί χωρίς νά προμουσκευθή ό σπόρος, 
όταν μετά τήν σποράν άκολουθήση πολυομβρία· όθεν 
τότε πρέπει νά σπείρη τις καί δεύτερον. "Οταν ό σπό
ρος ήνε υγρός, φυτρώνει τήν όγδόην ήμέραν.

‘Ο σπόρος τού βαμβακιού άπαιτεΐ μίαν προπα- 
ρασκευήν πριν ή σπαρθή. Επειδή μένει πάντοτε ο
λίγον βαμβάκιον έπί τού σπόρου, καί έκ τούτου έμ- 
περδεύεται ό εις μετά τού άλλου, βρέχουσιν αύτόν 
προηγουμένως, καί τον τρίβουσι μέ ολίγον χώμα· διά 
τής έργασίας ταύτης διαχωρίζονται οί κόκκοι καί σπει- 
ρόμενλ σκορπίζονται τακτικώτερον.

Τό βαμβάκιον ‘απαιτεί δυο ή τρία σκαλίσματα· 
τό πρώτον γίνεται όταν τό φυτόν έχη ήψος δύο δα
κτύλων, τό δεύτερον μετά ένα μήνα, καί τό τρίτον με
τά δύο- έπειδή δέ ή έπιτυχία τού προϊόντος τούτου
κρέμαται άπό πολλών καί καλών σκαλισμάτών, τινές
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έπαναλαμβάνουσι τήν εργασίαν ταυτην καί έκ τε
τάρτου.

Οί γεωπόνοι τής Ευρώπης συμβουλεύουσι το 
έχκορυφωμα του βαμβακιού. Το άκρωτηρίασμα τού
το εμποδίζει το υπερβολικόν καί άνωφελές ύψωμα 
του φυτού, καί συγκεντρώνει τον χυμόν, οςτις δίδει 
καρπούς αντί φύλλων καί κλώνων.

Τό βαμβάκιον είνε ώριμον, όταν σκάσωσι τα κα
ρυδιά του. Τότε χρειάζεται άνευ αναβολής να συνα- 
χΟή- διότι αν συμβή βροχή, καί τό εύρη ανοικτόν, τό 
πλύνει καί τό μαυρίζει. Ά λ λ ’ επειδή τά καρύδια δέν 
ώριμά,ουσι συγχρόνως, συνάζουσιν αί γυναίκες με τήν 
χεϊρα οσα εξ αυτών εύρίσκωσιν ήνοιγμένα- μετά τινας 
δέ ημέρας έπανέρχονται, ΐνα συνάξωσιν οσα ήνοιξαν 
μειά ι,αϋτα, και τούτο επαναλαμβάνεται τρεις καί 
τ*σσαρας φοράς, έως οτου άνοίξωσιν όλα τά καρύδια. 
Ή συγκομιδή άρχεται τάν Αύγουστον, καί τελειώνει 
τον ’Οκτώβριον.

Εις τα ψυχρά καί υγρά κλίματα τά τελευταίως 
άνθίσαντα φυτά δεν προφθάνουσι νά ώριμάσωσι* βι
άζονται λοιπόν νά τά συνάξωσιν ά'ωρα, καί νά τά 
σΐί,γνωσωσιν εις μετριως θερμούς κλίβανους (φούρνους). 
Ιο βαμβακιον τούτο χρησιμεύει εις κατώτερα έργα.

"Οπως διαχωρίζωσι τό βαμβάκιον από τού σπό- 
ρου, μεταχειρίζονται ροδανια η τας κοινώς λεγόμενας ά- 
ν ε μ ο δ ο ύ ρ α ς .  Τά έργαλεϊα ταΰτα είσίν άπλού- 
στατα· Ουο μικροί ξύλινοι κύλινδροι στρεφόμενοι περί 
εαυτους οιά λαβής και ενος ράμματος, σύρουσι τό 
βαμβάκιον, και το ελευθερωνουσιν άπό τού σπόρου,

μη ουναμενος να όιελθη μεταξύ τών κυλίνδρων, 
πίπτει εις τό έτερον μέρος.

Τό βαμβάκιον φυλάτεται κάλλιον, άφού χωρι- 
σθή τού σπορου, οςτις, ελαιώδης ών, ταγκίζει, προϊόν
τος τού χρόνου, καί συμφθείρεται μετά τού βαμβα
κιού. Διά τούτο καί ό σπόρος τού δευτέρου έτους δέν 
εινε καλός πλέον πρός σποράν.

’Ενίοτε συμβαίνει νά μή φυτρώση ό βαμ
βακόσπορος, ή διότι ήτον παλαιός καί διεφθαρμένος, 
ή ¿νεκα τού καιρού, η και, άφού φυτρώση, νά φθά
ρη απο τα ζωύφια, τα πτηνά ή άλλην περίστασιν. 
Ή πρώτη λοιπόν αποτυχία, ής ή αιτία εΐνε άδηλος 
ενίοτε, δέν πρέπει νά άπελπίση τούς φίλους της γε
ωργίας, οσοι θέλουσι νά είσάξωσιν εις τήν πατρίδα 
των τήν καλιέργειαν τού φυτού τούτου, οπερ διά τήν 
πολυειδή εις τήν υφαντικήν χρήσιν του κινεί σήμε
ρον έν Εύρώπη πλήθος εργοστασίων, καί ενδύει τό 
πλεΐστον τού ανθρωπίνου γένους. Αί δοκιμαί πρέπει

νά επαναλαμβάνονται μεθ’ ύπομονής καί έπιμονής, 
ο σπόρος νά μετασπείρηται, καί νά άνανεώνηται, ό 
καιρός τής σποράς νά άλλάζη· αν αί πρώται δοκιμαί 
άποτύχωσι, τά σκαλίσματα νά γίνωνται μέ έπιμέλει- 
αν, ή γή νά ηνε καλή καί μαλακή κτλ.· επειδή 
ή αμέλεια και αι προλήψεις εισι συχνά αιτίαι άπο- 
τυχιας πολλών ώφελίμων δοκιμών.

ΤΑΙΊΡΟΒΑΝΗ παρά τοϊς άρχαίοις ¿καλείτο ή 
νύν Κεύλάν (Ceylan) καί κατά τούς εγχωρίους Σιγ- 
καλα (Singhala). Αύτη εΐνε νήσος μεγάλη τών ’Αγ
γλικών Ινδιών, καί άπέχει ολίγον άπό τής εντεύ
θεν τού Γάγγου μεσημβρινής άκρας τής Ινδικής. Χω
ρίζεται άπο τής παραλίας τού Κορομανδέλ διά τού 
πορθμού Μαναάρ, έχει περίπου 2,000,000 κατοίκους 
καί πρωτεύουσαν καλουμένην Κ ο λ ό μ β ο .  ’Επίσημοι 
αύτής πόλεις είσίν ώσαύτως ή Κάνδυ, ή Νεγόμβο, ή Τρι- 
γκουεμαλη, άπασαι πρωτευουσαι άλλων τοσούτων μ.ι- 
κρών κρατών Τής νήσου ταύτης αί μέν βόρειαι παραλί- 
αι είσίν άλιτενεϊς, αί δέ βορειοδυτικαί ύψηλαί καί ενια
χού άπότομοι.’Όρη ύπάρχουσι λίαν ΰλώδη, διαιρούν- 
τα την νήσον εις δύο μέρη διαφέροντα κατά τε τό 
κλίμα και τας ωρας τού έτους·"Γψιστον σημεϊον τής 
νήσου εινε το ‘Αμαλέλ (Harnalel) ή κορυφή το Ά -  
οαμ, 2000 μέτρα υψηλή. Τό έοαφος εΐνε Οαυμασίας 
γονιμοτητος προς το Ν.-Δ.· παράγει δέ κινάμωμον 
(canelle), μοσχοκάρυδ α, καρδάμωμον καί φυτά 
τού ισημερινού- τρεφει βουβάλους, ελέφαντας, τίγρεις 
μικρού τίνος εϊόους, ύαινας, έλάφους (elan), πυγάρ- 
γους οορκαοας (gazeles), πλήθος πιθήκων, ο'φεις, πτη
νά, και έντομα απειρα- έκ c i τών ορυκτών έχει ά- 
οάμαντας, λυχνιτας (rubis), άμεθύστους, τοπάζια, υά
κινθους, ασμαραγδους, σαπφείρους, κλπ., ό δέ πορ
θμός τού Μαναάρ παρέχει καί αλιείαν μαργαριτών. 
Οί ιθαγενείς τής νήσου κάτοικοι είσί 1-ον Σιγκάλι- 
οες· 2-ον Μαλαιοι, 3-ον Μουσουλμάνοι έκ διαφόρων 
μερών τής Αφρικής· 4-ον Εύρωπάίοι.

‘Η νήσος αύτη θεωρείται ώς ή κοιτίς τού Βουδ- 
δαΐσμού, άνεκαλύφθη δέ τω 1505 ύπό τού Πορτο- 
γάλλου Αλμέύόα (Almeyda). Οί Πορτογάλλοι 'ίδρυ
σαν ένταύθα καταστήματα, άλλ’ έξεβλήθησαν ύπό τών 
έγχωρίων, καί άντικατεστάθησαν τω 1656 διά τών 
‘Ολλανοών. Οί Άγγλοι ¿κυρίευσαν τά ‘Ολλανδικά 
καταστήματα τω 1795, καί τω 1802  διά τής έν 
Άμιένη ειρήνης παρεχωρήθησαν όριστικώς εις αύτούς, 
άπό δέ τού 1815  ήδη κατέκτησαν ολόκληρον τήν νήσον

‘Η ΕΝ ΤΑΠΡΟΒΑΝΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. Εις την
σκιεράν ταύτην νήσον, ής ό άήρ είνε πλήρης ηλεκτρισμοί, ό ου
ρανός αστράπτει πολλά συχνά καί ρίπτει λάμψιν παράοοςον επί 
τών βουνών καί τών βράχων. Ή σιωπή τών τόπων εκείνων δι
ακόπτεται πολλάκις υπό τών βροντών, τών κεραυνών, όταν πλη
σιάζουν αί θύελλα1, της ισημερίας, καί ύπό του πένθιμου τ α μ τ ά μ 
τών βόνζων (ιερέων) άντηχοΰντος κατά τά δάση· διότι πολλάκις 
εις μέρη κατά το φαινόμενον απρόσιτα, κρύπτεται ναός μυστη
ριώδης, δπου τελείται δ βουδδαίσμδς καθ’ολην την αρχικήν αύτου 
επισημότητα. ’Εκεί, εάν ή φαντασία σου σε παρασυρη, θέλεις α- 
ναβή διά στενωποί έλικοειδοΰς καί δυσβάτου, ύπο πυκνόφυλλα 
δένδρα, δΓ ων ουδέποτε διαπερά δ ήλιος, καί φθάσει εις κλίμα
κα ναοΰ αγροτικού, δπου ιερείς ευπροσήγοροι καί πράοι περιτε- 
τυλιγμένοι μ’ ενδύματα κίτρινα, μ’ οψιν κιτρινην, με πρόσωπον 
βαρύ, μέ κεφαλήν έςυρισμένην, ώς καί μέ σώμα επίσης έξυρισ- 
μένον, σέ είσάγουσιν εις περίβολον σιωπηλόν, πλήρη σπανιωτά- 
των καί εύωδεστάτων άνθέων, δπου βλέπεις διά τού ασθενούς 
φωτός λύχνου, άγαλμα γιγαντιαίον Βούδδα, ποτέ μέν δρθιον και 
φθάνον μέχρι της οροφής τού ναοΰ, ποτε δέ έξηπλωμενον άπό 
τής μιας μέχρι της ά'λλης άκρας. Οί φιλόξενοι ουτοι ιερείς πλή
ρεις άγαθότητος εύγενοΰς, σπεύδουσι νά σόι προσφέρωσι βρωματα 
καθαρώτατα καί συγκείμενα έκ προϊόντων της γης5 Παιδια άνα- 
τεθραμμένα έν τοίς ναοϊς σέ περιποιούνται μυριοτρόπως, τά μεν 
σείοντα ριπίδια έμπροσθεν σου τά δέ προσφέροντά σοι ψυχρόν 
ύδωρ, ένω αλλά άνάπτουσι πυράν, καί κατασκευάζουσι σιγάρα 
μέ φύλλα πράσινα, άτινα κόπτουσι τήν στιγμήν έκείνην, άλλα  
σοί δίδουσι σακχαροκάλαμον ή όπώρας ΰπερμεγέθεις, άς ουδέ
ποτε έφαντάσθης. Έ ν έξ αυτών, παρατήρησαν δτι βόστρυξ τις 
της κόμης μου είχε μακρυνθή τών άλλων, ανέσυρε κτενιον από 
του θυλακίου του καί μοί τό παρουσίασε μετα μιγίστης σοβαρο- 
τητος, καί χωρίς νά προφέρη ούδέ λέςιν (Οί Σιγκάλιδες περι
ποιούνται πολύ τάς κόμας των καί φέρουσιν αύτας μακρας). Ταΰ
τα πάντα γίνονται μετά μεγίστης σιωπής, κοσμιότητος, και 
εύπρεπείας. Οί ιερείς ουτοι τών δασών διδάσκουσιν εις τούς μα- 
θητάς των τήν άγαθότητα καί τήν μετριοφροσύνην, και τους κα- 
θιστώσι γλυκείς καί πράους, ώς είνε άπαντες ενγενει οι Σιγ- 
κάλιδες. Οί κάτοικοι της Οαυμασίας καί ώραιοτάτης ταυτης νή 
σου έχουσι φυσιογνωμίαν εύγενή, ήθος γλυκύ καί άφελες, σώμα 
καθ’ υπερβολήν εύρυθμον, άνάστημα υψηλόν και κόμην με/.ανήν 
κυματίζουσαν έπΐ ράχεως καί νώτων κίτρινων, και περιτυλισσο- 
μένην δπισθεν τής κεφαλής, καί διαχωριζομένην εις δυο προς 
τθ μέτωπον τά ίμάτια αύτών είσίν απλουστατα, εκ σινδόνης λευ—.. 
κής, έρυθράς ή πεποικολμένης, καί περικαλυπτουσι χαριέντως τας 

δσφΰς αύτών.
’Ενίοτε τήν νύκτα άσυνήθης τις ήχος προσβάλλει αίφνης 

τάς άκοάς σου, ήχος άπαίσιος καί δχληρος δργανων βαρβαρικών· 
δ ήχος ούτος συνοδεύει πομπήν έλεφάντων έστολισμένων και με- 
ταφερόντων άπό ενός εις άλλον ναον Λείψανα τοΰ Βουδδα. ‘Ο κα
πνός τών δαυλών διαδίδει οσμήν νεκρικήν. Μετ’ ολίγον εύρισ- 
κεσαι έν μέσω τής νυκτερινής ταύτης λιτανείας, και δ κρότος 
τών τυμπάνων και τών κωδώνων, ους κινουαι τά καΛοσααια εκ&ι- 
να ζώα, καταθορυβοΰσι τήν κεφαλήν σου. Μετά μικρόν δμως νέον 
φως ζωηρότερον πλήττει τάς όψεις σου. Μεγιστάνες έγχώριοι φο- 
ροΰντες λευκά ένδύματα μυθολογικά, προχωροΰσι μέ βήμα βράδυ 
καί εύρυθμον· δλόκληρος ή πομπή είσδύουσα έντός του οάσους

γίνεται άφαντοο, σύ δε μενεις εκστατικός, ως αν ^μλεπες ονειρο /. 
Ά λ λ ’ ένω προσπαθής νά ένθυμηθής αν ώνειρεύεσο ή άν παρευ- 
ρέθης εις τελετήν ουρανίαν, οί ήχοι οίτινες ειχον άπομακρυνθή, 
άκούονται έκ νέου. Ή πομπή έπιστρέφει πρός τον ναόν, καί δ 
πρώτος τών έλεφάντων άναβαίνει τάς βαθμίδας, ¡να έκδυθή τά 
ιερατικά του κοσμήματα. Επειδή ποτε πλήθος άπειρον έφρασσε 
τήν είσοδον τοΰ ναοΰ, μέ άνεβίβασαν έπί τοΰ έλέφαντος, ίνα θε
ωρήσω τά μυστήριά των. ’Ίδον άρχαια κοσμήματα αγριας μεν 
άλλά περιέργου έργασίας, κατασκευασθέντα ύπό ρατζάδων’Ινδών, 
καθώς καί τούς σωρούς χρυσού, δι’ ού καλύπτεται δ δδούς 
τοΰ Βούδδα, οδούς ιερός ευρισκόμενος σήμερον εις τάς χειρας 
τών Ά γγλω ν. Λόχος άγριων Μαλαισίων φύλάττει τον οδόντα 
τούτον, έτοιμος νά κατασπαράςη μέ τάς ράβδους του πάντα, 2- 
στις ήθελε τολμήσει νά προσκυνήση αύτόν έκ τοΰ πλησίον· 
διότι έκείνος, οστις έχει αύτόν εις τήν εξουσίαν του, είνε κύριος 
τών Σιγκάλιδων καί τής Ταπροβάνης.

Περί Ελληνιστών.
Έλληνισταί εκαλούντο οί Ίουοάίοι εκείνοι, όσοι, 

κατοικήσαντες τήν Αίγυπτον, την Μικραν Ασιαν, την 
‘Ελλάδα, καί άλλους τινάς τόπους, παρεδέχθησαν μη
τρικήν αύτών γλώσσαν τήν ‘Ελληνικήν- οεν εινε άρα 
οί αυτοί, οί καί μεταξύ τών Ελλήνων διεσπαρμένοι 
όντες, καθότι έκ τούτων ήσαν καί Εβραίοι, τουτέστν 
έβραϊστί, ή κάλλιον, άραμαϊστί λαλούντες ’Ιουδαίοι. 
Τινές ¿προσπάθησαν ν’ άποδείξωσιν, ότι οί Έλληνι- 
σταί ήσαν προσήλυτοι έκ τών Ε λλήνω ν άλλ’ άν 
τούτο εΐχεν ούτως, έπρεπε να ονομαζωνται Ίουδαίζοντες 
μάλλον, ή Έλληνισταί, χωρίς νά λάβωμεν ύπ’ όψιν 
καί οτι οί εις το βιβλίον τών πράξεων (στ'. 5.) μνη
μονευόμενοι επτά οιάκονοι φερουσιν απαντες Ελλη
νικά ονόματα, καί εις μόνον έξ αύτών, ό Νικόλαος, 
λέγεται ρητώς προσήλυτος· οί λοιποί αρα ες ησαν 
Έλληνισταί, ή έξ ‘Ελλήνων το γένος ’Ιουδαίοι.

Εΐχον δέ οί Έλληνισταί ουτοι εις τήν Αίγυ
πτον ίδιον ναον, τον όποιον ώκοδόμησεν Όνίας, ό υι
ός τού άρχιερέωςΌνίου τούγ·περ ιτο  ετος 162π .χ , 
εις τήν Αεοντόπολιν κατά τον ‘Ηλιοπολιτην νομον. 
‘Ο ναός ώμοίαζε κατά τό σχήμα πανταπασι προς τον 
έν Ίεροσαλύμοις, πλήν οτι ή χρυσή λυχνία δένίστα- 
το κατά γης, άλλ’ έκρέματο άπο χρυσής τίνος άλυ- 
σεως- καί έλειτούργουν δέ εις αύτον ιερείς έκ τού γέ
νους Άίαρών, καί λευΐται, άπό τής φυλής τού λευι 
καταγόμενοι" άλλ’ ομως ο ναος ουτος ωκοόομηθη 
παοά τον νόμον, κατά τον όποιον Οια παντας τους 
"Ιουδαίους έν μόνον θυσιαστήριον έπρεπε νά ηνε· καί 
έστη^ίχθη μέν ό Όνίας οικοδομών αύτόν, εις πρόρ- 
ρησίν τινα τού προφήτου Ήσαΐου (ιθ . 18.)* άλλ ή 
προφητεία αύτού δέν πραγματεύεται τοσούτον κατά



γράμμα περί ναού τίνος του Θεού Ιν Αίγύπτω, και ό 
Όνίας έπέτυχεν εξάπαντος της άδειας τ:ράς την οι
κοδομήν ταύτην παρά του βασιλέως Πτολεμαίου του 
φιλομήτορος δι’ άλλους πολιτικούς λόγους, παρορμη- 
θε'ις ΐσως ύπό κεκρυμμένης τινός μνησικακίας προς 
τούς έν Παλαιστίνη Ιουδαίους, ύπο των όποιων εϊ- 
χεν άποκλεισθή της άρχιερωσύνης. ’Εντεύθεν οί έξω 
της Αίγυπτου έλληνίζοντες ’Ιουδαίοι άπήρχοντο κατά 
τάς έορτάς ούχί εις τήν Αεοντόπολιν, άλλ’ είς τήν 
‘Ιερουσαλήμ· καί αυτοί δέ οί έν Αίγύπτω 'Ιουδαίοι 
έτίμων τον έν Ίερουσολύμοις ναόν πλειότερον, απερ
χόμενοι καί αύτοί είς ταύτην τήν πόλιν καί οι έν 
’Αλεξάνδρειά καί Κυρήνη ’Ιουδαίοι φαίνονται ώσαύτως 
οτι ειχον είς τήν ‘Ιερουσαλήμ ίδίαν συναγωγήν 
(Πραξ. στ'. 9.). ‘Ο ναός της Αεοντοπόλεως έκτί- 
σθη μετά τήν καταστροφήν τής ‘Ιερουσαλήμ, περί τό 
73 έτος μ. X. διά τάς μεταξύ των Αιγυπτίων ’Ιου
δαίων συμβάσας ταραχάς.

Περί των άρθρων της πίστεως καί των έθίμων 
της αίρέσεως ταύτης των ελληνιστών δεν εύρίσκο- 
μεν σεσημειωμένον τι ιδιαίτερον έξεύρομεν δέ μόνον 
περί αυτών, ώς τινες τών αρχαιολόγων καί τώνπερί 
’Ιουδαϊκών αιρέσεων συγγραψάντων άναφέρουσιν, οτι 
μετεχειρίζοντο πάντα τά ιερά τής αγίας Γραφής βι
βλία ούχί εις τήν εβραϊκήν γλώσσαν, άλλ’ είς τήν 
‘Ελληνικήν μετάφρασιν τών έβδομήκοντα δύο ερμη
νευτών μετά πασών τών διαφορών αυτών από τού 
έβραϊκοϋ κειμένου- οτι καθυπέβαλον τήν πεντάτευχον 
ώς έπί τό πολύ είς άλληγορικάς έρμηνείας, άγωνι- 
ζόμενοι νά συμβιβάσωσι δι’ αύτών τήν πυθαγορικήν 
καί πλατωνικήν φιλοσοφίαν προς τον μωσαϊκόν νό
μον, ή μάλλον, νά διασαφήσωσι τούτον έξ έκείνων 
δτι δεν παρεδέχοντο παράδοσιν, τουτ’έστιν έξηγήσεις 
τού νόμου, αΐτινες έλέγοντο δτι έδοθησαν ύπό τού 
Θεού είς τον Μωϋσέα διά στόματος· δτι έπίστευον 
τήν αθανασίαν τής ψυχής καί τήν έκ νεκρών άνά- 
στασιν- προσέτι δέ καί πρωτίστην τινά καί άρχικήν, 
άδημιούργητον μέν, άπό Θεού δέ έκρεύσασαν ύλην, 
έκ τής οποίας ό Θεός έπλασεν έπειτα τά στοιχεία 
πλήρη δντα δαιμόνιων, καί άλλων αγαθών ή πονη
ρών πνευμάτων κτλ.

Έ κ της έβρ. αρχαίο/,. Κ. Κ.

ΠΕΡΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ.

Σπουδαίαι βελτιώσεις είσήχθησαν είς τήν αρτο
ποιίαν, καί άλλαι παρασκευάζονται πρός ταύταις άπό

τίνος χρόνου· αί βελτιώσεις αύται πραγματοποιούνται 
διά τών μηχανικών ζυμωτήρων, καί τών κλιβάνων 
τών δι’ ατμοσφαιρικού άέρος θερμαινομένων καί έψη- 
νόντων έπί κινητών έσχαρών (πάτων]. »Θέλει έλθει 
ήμέρα, λέγει, ό Κ. Παϋέν (Payen), καθ’ ήν οί ά- 
πόγονοι ήμών, οί μέλλοντες νά άναγνώσωσι τήν 
τεχνολογίαν τού δεκάτου έννάτου αίώνος, θέλουσιν 
έρωτα άλλήλους, αν άληθώς, κατά τήν έπο- 
χήν ταύτην τής βιομηχανικής προόδου, παρεσκεύ- 
αζον τήν πρωτίστην ήμών τροφήν διά τής βαναύσου 
ταύτης έργασίας, ής γινόμεθα καθεκάστην μάρτυ
ρες· έμβυθίζοντες δηλονότι οί άρτοποιοί τούς ρυπα
ρούς των βραχίονας είς τήν ζύμην, άνασηκώνοντες 
αύτήν άπό τού ένός καί ρίπτοντες έπί τό έτερον μέ
ρος τής σκάφης, μοχθούντες ήμίγυμνοι καί στονα- 
χίζοντες ύπό τό βάρος τής ζύμης, πνιγόμενοι είς τον 
ύδρώτα, δςτις κρουνηδόν καταλείβεται έπί τού μέλ
λοντος νά μάς θρέψη φυράματος· αν τω δντι ή έ- 
ψησις τού άρτου έξετελείτο είς τήν αύτήν έστίαν διά 
προηγουμένης άφαιρέσεως τών άνθράκων καί τής τέ
φρας· αν τις έπρεπε νά πιστεύση δτι κατά τήν έπί- 
μοχθον ταύτην έργασίαν, τό μέγιστον μέρος τής θερ- 
μότητος έφαίνετο προωρισμένον νά θερμάνη καί νά 
φρύξη μάλλον τούς περί τήν έργασίαν ταύτην άσχο- 
λουμένους άνδρας ή νά έψήση τόν άρτον. Έλπίσω- 
μεν δτι δέν είνε μακράν ό χρόνος, καθ’ δν τά άνά 
χεΐρας πολυάριθμα δοκίμια, είς ά ασχολούνται άπό 
έξήκοντα ήδη έτών, θέλουσι συγκεφαλαιωθή είς μίαν 
πρακτικήν μέθοδον, μέλλουσαν νά βελτιώση όριστι- 
κώς τήν παρούσαν έλεεινήν κατάστασιν τής αρτοποιί
ας.» Ή νέα μηχανική κάρδοπος (ζυμώτρα) τού δι- 
δάκτορος ‘Ραβοισώνος (Raboisson) συναριθμεΐται με
ταξύ τών έργαλείων έκείνων, ατινα άναμφιβόλως είσί 
προωρισμένα νά φέρωσι τά τοσούτον έπιθυμητά τοΐς 
πάσιν άποτελέσμετα. Τό έργαλεΐον τούτο συνίσταται 
εις εν τετράγωνον κιβώτιον κεκλεισμένον ερμητικώς· 
παρέχει δέ τούτο είς τόν καταναλωτήν πάσαν ά- 
σφάλεαν περί τής έπιθυμητής καθαριότητας, διότι αίρει 
παντελώς τήν είς τό φύραμα εισαγωγήν τών βραχιό
νων, καί έπιτρέπει είς ένα έργάτην νά ζυμώνη έν- 
τός 25  λεπτών τόσην μάζαν, δσην πέντε άνδρες δέν 
ήθελον ζυμώσει έντός τού αύτού χρονικού διαστήμα
τος διά τών συνήθων τρόπων. Έν τη μηχανή ταύτη 
ούδέ τό έλάχιστον μόριον τής ύλης διαφεύγει τήν 
άναλικνιστικήν κίνησιν τού έν τω κιβωτίω ζυμωτή- 
ρος, ώστε τό φύρειν έκτελε^ται, ούτως είπεΐν, αύτομά- 
τως· το εύτελές τής τιμής, ό ύπ’ αύτής καταλαμβα-
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νόμενος έλάχιστος τόπος, ή εύκολία, μεθ’ ής βάλλε
ται είς ένέργειαν ό μηχανισμός, συνιστώσιν είς τό 
κοινόν τήν κάρδοπον ‘Ραβοισώνος, (pétrin Raboisson), 
ήτις δεκρίθη πολλάκις έν τόϊς καθ’ ήμάς σ υ ν α γ ω ν ι-  

σμοΐς, καί ιδίως εύδοκίμησεν είς τήν έν Β εσ α νσ ώ νη  

(Besançon) έκθεσιν.
Έκ τοΰ Γαλλ. (Jum . p. tous.)

Ανατολικόν διήγημα.
’Έμπορός τις, τόν όποιον αί υποθέσεις τού έκά- 

λουν νά άποδημήση, ένεπιστεύθη βαλάντιον περιέχον 
χίλια φλωρία είς Δερβίσην, δν έθεώρει ώς πιστόν φί
λον του, καί τόν παρεκάλεσε νά φυλάξη τήν παρα
καταθήκην ταύτην μέχρι τής έπιστροφής του. Μετά 
εν έτος ό έμπορος έπανελθών άπήτησε τό βαλάντιον, 
άλλ’ ό Δερβίσης ήρνήθη νά τό άποδώση, διατεινό- 
μενος δτι ούδέν έλαβεν. Όργισθείς ό έμπορος προ- 
σήλθεν είς τόν Καδήν καί παρέστησε τό πράγμα. 
‘Ο Καδής άφού ήκουσε τά παράπονά του, εϊπεν είς 
αυτόν. »Σύ ώς φαίνεται είσαι μάλλον τίμιος ή φρό
νιμος άνθρωπος· δέν θέλει ίσως εισθαι τόσον εύκο
λου νά πείση τις τόν πονηρόν τούτον νά άποδώση 
παρακαταθήκην, ήν έλαβεν άνευ μαρτύρων, άλλ’ ο- 
μως θέλω σκεφθή τί δύναμαι νά πράξω ύπέρ σού· 
ύπαγε είς τόν οικον του, έπίμενε είς τήν άπαίτησίν 
σου, αλλά μή λέγε αύτω δτι έγώ έχω εϊόησιν τού 
πράγματος, καί έπάνελθε έδώ αύριον τήν αύτήν ώ
ραν ».

‘Ο έμπορος ύπήκουσεν’ άλλ’ αντί νά λάβη τά 
άργύριά του έλαβεν ύβρεις. Ένω έτι έφιλονείκουν, 
ιδού φθάνει δούλος τις τού Καδή προσκαλών τόν Δερ
βίσην έκ μέρους τού κυρίου του νά ύπάγη πρός αύ- 
τόν. ‘Ο Δερβίσης σπεύδει νά μεταβή έκεΐ, φθάνει, 
είσάγεται είς τήν καλλιτέραν αίθουσαν, λαμβάνει τάς 
φιλικωτέρας ύποδεξιώσεις καί τάς μάλλον διακεκριμέ
να; περιποιήσεις. Ό  Καδής σινδιαλέγεται μετ’ αύτού 
περί διαφόρων πραγμάτων, έν οις παρενείρει, εύκαι- 
ρίας δοθείσης, έπαίνους τής παιδείας καί φρονήσεως 
τού Δερβίση. Ά φ ’ ού ό Καδής έκέρδησεν ήδη τήν εμ
πιστοσύνην του διά λόγων κολακευτικών, τω λέγει- 
«Σάς παρεκάλεσα νά λάβητε τόν κόπον νά έ'λθητε, ό
πως σάς δώσω δείγματα τής βαθυτάτης μου ύπολή- 
ψεως, ήν έχιυ πάντοτε πρός τό ιερόν υποκείμενόν σας- 
ύπόθεσις σπουδαιότατη μέ άναγκάζει νά αποδημή
σ ω  έπί τινας μήνας, ••.αί δέν έμπιστεύομαι νά άφή-

σω τό ίδικόν μου είς τούς δούλους μου- έπεθύμουν 
λοιπόν νά καταθέσω τόν θησαυρόν μου είς χείραί 
άνδρός χαίροντος, ώσπερ υμείς, τήν καλλιτέραν ύπό- 
ληψ ιν δθεν δύνασθε νά δεχθήτε τό βάρος τούτο, χω
ρίς, έννοεΐται, νά βλάψητε τάς ένασχολήσεις σας· θέ
λω σάς πέμψει, έπομένως, ταύτην τήν νύκτα τά πο
λυτιμότατα τών πραγμάτων μου, καί έπειόή τούτο 
απαιτεί άκραν έχεμύθιαν, θέλω διατάξει τούς πιστούς 
δούλους μου νά σάς παραδώσωσιν αυτά, ώς ύπ’ ε
μού προσφερόμενον δώρον».

Μειδιάμα χαρίεν διεχύθη ευθύς έπί τού προσώ
που τού Δερβίση· κάμνει χιλίας υποκλίσεις είς τόν 
Καδήν, εύχαριστεΐ αυτόν διά τήν πρός αύτόν έμ- 
πιστοσύνην του, ομνύει είς ό,τι αν έ'χη ίερώτερον δτι 
θέλει διαφυλάξει τήν παρακαταθήκην ώς κόρην οφ
θαλμού, καί άποσύρεται μέ σκυρτώσαν καρδίαν, κο
λακευόμενος δτι έξηπάτησε τόν κριτήν.

Τήν έπαύριον έρχεται ό έμπορος είς τού Καδή, 
καί πληροφορεί αύτόν περί τής έπιμονής τού Δερβί
ση· έπίστρεψον, εΐπεν ό κριτής, είς τόν οίκόν του, 
έπανάλαβε τήν άπαίτησίν σου, καί έάν έπιμείνη άρ- 
νούμενος, άπείλησον δ'τι θέλεις καταμηνύσειτήν πρά- 
ξιν του είς έμέ· στοχάζομαι δέ δτι δέν θέλεις άναγ- 
κασθή νά έπαναλάβης δίς τήν απειλήν ταύτην. Πά- 
ραυθα ό έμπορος έοραμε πρός τόν οφειλέτην του, καί 
μόλις άνέφερε τό όνομα τού Καδή, καί τό πράγμα 
έλαβεν ευθύς άλλην φάσιν. ‘Ο Δερβίσης φοβηθείς 
μήπως ή καταμήνυσις τόν κάμη νά άπολέση τόν 
μέλλοντα νά περιέλθη είς χεΐρας του θησαυρόν τού 
Καδή, έγχειρίζει είς αύτόν τό βαλάντιον, καί λέγει 
γελών Διατί, άγαπητέ μου, νά μέ καταμηνύσητε, είς 
τόν Καδήν; τό άργύριόν σας ήτον άφαλέστατον, καί 
άν σάς τό ήρνήθην, έπραξα τούτο άστεϊζόμενος, ΐνα 
ΐδω πώς ήθέλετε τό διεκδικήσει. ‘Ο έμπορος λαβών 
τό άργύριόν του, έπανήλθεν πρός τόν Καδήν, Ϊνα τόν 
εύχαριστήση διά τήν δοθείσαν αύτω γενναίαν συν
δρομήν.

Έν τοσούτω ή νύξ έρχεται καί ό Δερβίσης ε
τοιμάζεται νά ύποόεχθή τόν ύποσχεθέντα παρά τού 
Καδή θησαυρόν άλλ’ άνελπίστως αύτή παρήλθε, χω
ρίς νά^φανώσιν οί δούλοι τού Καδή" άμα λοιπόν έ- 
ξημέρωσεν υπάγει ανυπόμονος είς τού κριτού. "Ερχο
μαι, λέγει, ϊνα μάθω τήν αιτίαν, δ ί  ήν ή άγιωσύνη 
σας δέν μοι έπεμψε τούς δούλους της· διότι, είπεν ό 
κριτής, έπληροφορήθην παρά τίνος έμπορου, άνδρός 

καλού καί τιμίου, οτι υ μ ε ίς  είσθε άνθρω π ος^ κακής  

πίστεως, καί ή δικαιοσύνη »θέλει σάς τιυ.ωεήσε., κα



θώς σάς πρέπει, έάν λάβη εναντίον σας καί δευτέραν 
κατηγορίαν όμοιας φύσεως.

‘Ο Δερβίσης ποιήσας βαθυτάτην ύπόκλισιν, ά- 
πεσύρθη, χωρίς ν’ άποκριθή.

ΜΕΤΑΦΥ2ΙΚΗ.

ΠΕΡΙ ΟΝΤΟΣ ΕΝ ΓΕΝΈΙ. 'Όλα τά πράγματα, 
είτε τά γνωρίζομεν, είτε όχι, έχουσι τούτο κοινόν οτι 
ύ π ά ρ χ ο υ σ ι ·  καί πάν 8,τι υπάρχει καλείται δ ν .

Άποκτώμεν τήν ιδέαν τού όντος δι’ άφαιρέσεως.
Έννοούμεν δέ λέγοντες δι’ άφαιρέσεως, οταν θε- 

ωρώμεν τι, χωρίς νά προσέχωμεν εις πάντα τά άνή- 
κοντα αύτω- ούτως άποκτώ τήν ιδέαν τής στρογγυ
λότατος, προσέξας μόνον είς τό σχήμα σφαίρας τί
νος, χωρίς νά στοχασθώ ούτε τό μέγεθος, ούτε τήν 
ύλην, έξ ής έγένετο.

Θεωρούντες τά πράγματα, εύρίσκομεν οτι αύτά 
διαφέρουσιν άλλήλων, καί οτι έκαστον έχει κάτι τι, 
τό όποιον τό διαστέλλει τών άλλων τούτο εΐνε τό 
λεγόμενον ουσία τού πράγματος, καί τούτο κάμνει 
τό πράγμα νά ήνε ο,τι εΐνε. Ούτως ή ουσία τού 
κύκλου εΐνε τό έχειν αυτόν πάντα τά σημεία έξ ίσου 
άπέχοντα άπό τού κέντρου. Αφαίρεσον τό ουσιώδες 
τούτο τού κύκλου, καί ό κύκλος δέν εΐνε πλέον κύ
κλος. Τούτο δέ εΐνε τό ύπό τών φιλοσόφων θρυλλού- 
μενον, οτι, δηλαδή, αί ούσίαι είσίν αίώνιαι, ήγουν 
άναλλοίωτοι.

/
Έσο τίμιος· διότι ή κακή πίστις, ου μόνον βλά

πτει σε, αλλά δύναται νά βλάψη καί τούς συμπολί- 
τας σου, καί νά παράσχη αιτίας νά συκοφαντήται ή 
πατρίς σου.

Μή καταχράσαι τάς πιστώσεις σου, ήγουν, έν- 
περιπτώσει άπροσδοκήτου ζημίας, τά ίδιά σου κεφά
λαια νά δύνανται ν’ άντικαταστήσωσιν έκεΐνα, άτινα έλα
βες έκ τής ύπολήψεως, ήν οί άνταποκριταί σου εΐχον είς 
τήν ικανότητα, τάς γνώσεις, τά προτερήματα καί τήν 
χρηστότητα σου.

’Εάν ήσαι πλούσιος, θέλεις πάντοτε τιμάσθαι 
είς τά δμματα τού όχλου- άλλ’ είς τά ίδικάσου; ’Εάν 
ολίγον φροντίζης περί ύπολήψεως, σώρευε χρυσόν έπί 
χρυσού, καί έσο εύτυχής, άν δύνασαί ποτε νά ήσαι, 
ανήθικος ών.

‘Υπηρέτει όλα τά έθνη· άλλ’ οίανδήποτε ωφέλειαν 
καί άν ήθελε σοί περιποιήσει κερδοσκοπία, ήτις φέ
ρει βλάβην είς τό ΐδιόν σου έθνος, οφείλεις νά τήν 
παραίτησης.

Ή ύπόσχεσίς σου έστω ιερά- Καταστρέψου μάλ
λον ή άθέτησον αύτήν, καί θέλεις δείξει ότι ή τιμή
σου εΐνε πολυτιμοτέρα ή τό χρυσίον.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΕΨΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΓΑΝΙΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ.

Πρώτον πρέπει νά φροντίση τις περί τής άνα- 
λογίας τού πυρός καί τής ποιότητος τών κρεάτων.

Τό βωδινόν καί τό προβάτειον κρέας έχουσι χρεί
αν κατ’ άρχάς ζωηρού πυρός. ’Εν τούτοις δέν πρέπει
νά έπισπεύδηταί πολύ ή έ'ψησις άλλά νά έλαττώνηται το 
πύρ βαθμηδόν. ’Επειδή δέ εΐνε πράγμα ούσιώδες τό νά 
διατηρήται είς άμφότερα τά είδη ταύτα τών κρεάτων 
ό χυμός, δέν πρέπει νά τά άφίνη τις πολλήν ώραν 
νά άρρωστώσηι είς τόν όβελόν (σουβλί). Εΐνε άνάγ- 
κη νά τά βρέχη συχνά, καί πρός τόν σκοπόν τούτον 
δέν πρέπει νά λυπήται τό πάχος.

Έγχυσον είς τήν λιποδόχην ( άγγεΐον, έν ώ ά- 
ποστάζει τό έκ τών όπτομένων κρεάτων λίπος) ήμι- 
συ ποτήριον ζωμού, είς έλλείψιν δέ τούτου, υδωρ, μέ 
μίαν δακτυλιάν άλατος, καί βρέχε μέ αυτό τό οπτό- 
μενον κρέας, όπως σώσης έκ τής άπωλείας τόν χυ
μόν, ούτινος άλλως ήθελε μέγα μέρος δαπανηθή διά τής 
έξατμίσεως. ‘Ο χρόνος, καθ’ όν πρέπει νά μείνη είς τόν ο
βελόν έξαρτάται έκ τής όρέξεως έκάστου· Ό  μέν ο
ρέγεται κρέας ξηροεψημένον, ό δέ αίματόεν. Συμ- 
μορφωθήτω λοιπόν έκαστος πρός τήν όρεξίν του.

Τό μοσχαρίσιου άπαιτεΐ ολιγώτερον πύρ· πρέπει 
νά βρέχηταί, καί άλείφηται μάλλον μέ βούτυρον ή 
μέ λίπος· Δέν παρατίθεται ποτέ είς τήν τράπεζαν αί
ματόεν. "Οπως βειβαιωθής ότι άρκούντως έψήθη,κέν- 
τησον αύτό διά βελόνης πλεξίματος κατά τό σαρ- 
κωδέστερον μέρος του· ώθησον αύτήν μέχρι τού οστού, 
καί παρατήρησον άν ό έκ τού κεντήματος έκρέων χυ
μός ήνε διαυγής, ή αιματηρός. ’Εάν τό δεύτερον ύ- 
πάρχη, άφες αύτό έπ’ ολίγον έτι είς τόν ^οβελόν, άλ
λά μή έπαναλάμβανε συχνά μηδ’ άνωφελώς τό πεί
ραμα τούτο- διότι, οσον λεπτή καί άν ήνε ή βελόνη 
σου, θέλεις παρατηρήσει ότι έξ έκάστου κεντήματος 
θέλει ¿'/.ρεύσει πλεΐστος χυμός. "Οταν τό μοσχαρίσιου 
άρχίση νά καπνίζη, εΐνε σημειον οτι ήδη εΐνε έψημένον.

ΆΑΜΑΣ πρός άλειψαν τών έψηνομένων κρεάτων 
Κρεωκόπησον (hachez) τάριχον λίπους χοιρείου (λαρ
δί) μετά άγλΐθος (σκελιδιού) σκορόδου καί όλίγου πε
τροσέλινού (μαϊδανού)· πρόσθες άλας, πέπερι, κοχλι- 
άριον όξους καί 4 κοχλιάρια έλαίου- κτύπησον τό 
ολον καί μεταχειρίσου.


