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ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ. Παράλληλος των βορείων καί μεσημβρινων άνθρώπων. — ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ. 

Εξηγήσις του κάλενδαρίου είτε ιμηνολογίου.— ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ. Περί αδαμάντων φύσεως. — 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ. Περί άρχιτεκτονικής. —ΦΥΣΙΚΗ. Λάμψις (φεγγοβολία) του σαπρού ξύλου. 

— ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Περί μυρμήγκων. — Περί άδιάβροχων υποδημάτων. — Περί 

έπισκευής φαρφουρίων, φαγεντιανων καί υαλίνων σκευων. — Επισκευή του διερρωγοτος (ρα-

γίσματος) φαρφουρίου.— Περί βερενικώματος τ ω ν πηλίνων αγγείων.- -Μαγειρικαί παραγ

γελία!. 

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ. 

Παραλλήλος τών βορείων και μεσημβρινών ανθρώπων. 

6 άνθρωπος τ.Τιν βορείων κλιμάτων περικλεισμένος οκτώ ολοκλήρου; 

μήνας από τόν χημΰνα συνετίζει τόσον, ώστε γ] οικία είναι δ α υ τ ό ν 

καθώς ή κόγχη εί; τον κοχλίαν η σάλιαγκον, ό'στις 5έν δύναται νά ζήση 

χωρίς αΰτ/ίν. 

Τό εναντίον ό*έ συμβαίνει εις τόν άνθρωπον των μεσημβρινών κλιμχτων 

έπειδϊ] μένει εντός της οικίας δια να κοιμηθη μόνον τοΰτο δε εμποδίζει 

τρόπον τινά ό'λα; τάς έ'ςεις τ/;; ευταξίας και σταθερότατος. 

Τό μαγϊίρεΐον των μετ/ιμβρ'.νων τ '̂πων εΰρίτκεται ε!ς τα δένδρα, τάς 

αμπέλους και του; αγρούς- ό")εν βλέπομεν ό'τι £ν κρομμύδιον, εν σταφυ-

λιον, και ολίγα τινα συκα ί σκόραρα άρκοϋσιν εί; τόν ίσπανόν και μαχό-

μενον. 

λλλά διά νά δουλώστ, τις τόν βόρειον άνθρωπον άρκεϊ νά κυρίευση 

την οΐκίαν του. 

Εις τήν Νεάπολιν, τήν Ρώμην καί καθ' ολην σχεδόν τήν ίταλίάν αί/*ι-

ΐίζουσιν οί άνθρωποι νά τελειόνωσι τήν «ύτήν ήμε'ραν όλα τά έ&όδωπα, ώτί 
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είς τάς πρώτα; οικίας και είς πολλά ξενοδοχεία κινδυνείεί νά μή εύρίσκη 

τις τ6 έσπε'ρας ούτε άρτου μικρόν τεμάχιον επειδή όσα μένουσι περισ

σεύματα οί Ιταλοί ύπηρέται θεωρούσιν ώς ιίιόν των λάφυρον. 

Αν οί Ιταλοί ύπηρέται δέν κατεσώτευσαν προηγουμένως τον μισθόντων, 

αί μεν γυναίκες μόλις τον λάβωσι τον δαπανώσιν εις χρυσά καλλωπί

σματα, οί δέ άνδρες εις τό καπηλεΐον. 

Εις την Γαλλίαν και Αγγλίαν ευρίσκονται χιλιάδες οικονομικών άπο-

θεματηρίων, δτου οί βιομήχανοι, οί έργάται, οί τεν;νίται εμπιστεύονται 

ώς παρακαταθήκην, άλλα μέ τόκον, δσα οίκονομήσωσι γρη'ματα εϊς μικράς 

ποσότητας. Αλλά φαίνεται σχεδόν αδύνατον νά κατορθώσωσί ποτε οί 

άνθρωποι νά συστήσωσι τοιαύτα; τράπεζας εις την ίταλίαν, ίσπανίαν και 

Τουρκίαν. Επειδή δέν ύπάρ/ει βέβαιον ότι από τίνων χρόνων τάς είσήγα-

γεν είς την ίταλίαν το νεωτεριστικών πνεύμα , άν και τό κλίμα φαίνη-

ται εναντίον. 

II γνώμη των άλλω» δεν επικρατεί το'σον εις τάς [/εσημβρινάς /ώρας· 

επειδή καταγινόμενος έκαστο; δι' εαυτόν δεν Ιχει καιρόν νά φροντίζη περί 

της δόξης του άλλου- έν ώ εις τοΰ; βορείους τόπους ή κοινή γνώμη είναι 

θεότης, εις την οποίαν τό παν υποκύπτει και θυσιάζεται. 

Η επαιτεία δεν εξαλείφεται σχείόν είς τά; νοτείους γώρας' ό'θεν κατά 

τάς δημοτελεϊς έορτάς εις την Ρώμην μεταξύ τών πολυτελών καλλωπι

σμών τοΰ λαού βλέπει τις ελεεινά ράκη , και πού μεν πρόσθετα μέλη, 

που δέ οφθαλμού; αίματωμε'νους. 

Προ τριάκοντα η τεσσαράκοντα ηδη χρόνων ητο συνήθεια είς την Κο~ 

πενάγη , νά ρίπτων .-αι οί αϋτο/ειριζόμενοι από τό παραθύριον. Τόσον τό 

παράδειγμα είναι μεταϊοτι,κό*! Συνέβησαν δε εί; την Δανίαν τότε εντός 

ένές έτου, έ'ως 120 αύτοχειρίαι. 

Πασαν σχεδόν ήμεραν ήτο εορτή ενός τίνος τών αγίων εις τινα τών 

3 6 0 εκκλησιών της Ρώμης· εκεί συγκροτεϊτο μουσική συμφωνία, και 

συννίρχοντο αί εύμορφόταται γυναίκες, εκεί έπορεύο.το ολοι διά νά εύθυμή-

σωσιν άκούοντε; την μουσ.κήν τών αγγέλων. Αν δέ ήθελε νά έμβη τις και 

είς την όμη'γυριν τών θε ον του Ολύμπου, ητο άρκιτόν νά άνοιξη τινά 

άπό τάς στοάς και τά αριστουργήματα τής Ελληνικής ευφυίας έφαίνοντο 

αμέσως είς τοΰ; οφθαλμού; του. 

Οί Γερμανοί συνειθίζυυσι νά άναμηρυκίζωσι και νά μελετώσι πασαν 

λίξιν και άστειότητα, τ^ν δποίαν δεν εφθαταν ευθύς νά έννοη'σωσιν 
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άλλ' ή λέξις χωρισμένη άπό τά περί αυτήν, τά όποια τη έδιδον την ση-

μασίαν και δύναμιν, άλλοιούται διόλου και έκφαυλίζεται, εάν μονωθη. 

— Η, λέξις ή όποια διέφυγε κατά τήν στιγμήν τού πάθους δέν πρέπει να 

κριθή είς τό δικαστήριον της σκέψεως" επειδή δέν θέλει γενεί καταληπτή, 

διότι τά αισθήματα δέν μεταφράζονται είς εννοίας, η μάλλον δέν απο
δίδονται μέ ιδέας. 

Αλλά κατ' εξοχήν είναι άδόνατον νά άστησθή τις είς τάς Γερμανικάς 

πόλεις, όπου λαλούσι διχλεκτο'ν τινα, δηλ. γλώσσαν άμορφον, ήτις δέν 

έγράφη ποτέ. 

Οί Ιταλοί είναι οργίλοι, άλλα δέν πειράζονται ευκόλως. Οί Γάλλοι 

δέ έξ εναντίας ώ; φαιδροί έκ φύσεως και έχοντες πολλην πεΐραν τού κό

σμου σπανίως κυριεύονται από τό πάθος τού θυμού. Οί δέ Αγγλοι τό 

άποφεύγουσιν ενίοτε μέ τήν άλαζονείαν τού χαρακτήρας των, άλλα συνή

θως πειράζονται πολύ. 

Εις τούς μεσημβρινούς τόπου; ό έρως διευθύνεται είς τάς αισθήσεις και 
διά τούτο αποβαίνει πρόσκαιρος και ακατάστατος- εις δέ τούς βορείους 

φέρει τόν άνθρωπον είς ρεμβασμούς (συλλογην, μελέτην), απορροφά δε 

συ/νάκις και τήν ζωήν δλην ώστε διά νά κυρίευση τις τάς αισθήσεις τών 

Γερμανίδων γυναικών πρέπει νά νικήση πάντοτε τό λογικόν των. 

Μοί έ'Ϊειξαν είς τήν Ρώμην, λέγει ό Ελβετός Βονστέτεν, ολόκληρους πί

νακας , τούς οποίους αί μονάζουσαι γυναΐκ=ς είχον τρυπημένους διά νά 

βλέπωσι τού; ερχομένου; νά θαυμάσωσι τάς εικόνας της εκκλησίας των 

άνδρας* τόν έβεβαίωσαν δέ γυναίκες, αί όποΐαι έζησαν είς τα μοναστήρια 

ταύτα ό.ι πολλάκις νέο; τις, δστις Αιέβη μόνον κατά τύχην έμπροσθεν 

τοιαύτης μονάχης έγίνετο αιτία βιαιοτάτου και ακάθεκτου πάθους. 

Οί άνθρωποι τ.ΰν μεσημβρινών κλιμάτων είναι δια τήν φαντασίαν των 

τόΐον ευκίνητοι και ευτράπελοι εις τού; λόγου; και είς τάς πράξεις, ώς-ε 

οί εμβριθείς και σύννοες τού; θεωρούσι σχεδόν ώ; δολίους και ψεύστας. 

Αιά τούτο ολίγον προσέχουσιν είς τάς πολλάς δια λόγων φιλοφρονήσεις 

και δεξιώσεις τών Ιταλών και Γάλλων. 

II έπί τά καθήκοντα της συναναστροφή; προσοχή τών Γάλλων έχει 

τήν χάριν και τήν γλυκύτητα της φιλίας , πολλάκις μάλιστα και τήν 

άναπληροΐ· άλλα τούτο δέν συμβαίνει είς τήν Ιταλίαν, ούτε ϊσω; είς τήν 

Ελλάδα ΟΧΜ, ώς φαίνεται, ή καρδία γειτονεύει τόσον μέ τχς αισθήσεις, 

ώστε ή φιλία ελάμβανεν ενίοτε χαρατήρα έρωτος. 
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tak να γνωρίσωμεν τά αισθήματα των ανθρώπων £χομεν ανάγκην άγ» 

χινοίας μεγάλης δυναμένη; νά παρατήρηση όξυδερκώς άποτ«λέσματα, τά 

όποια μόλις φαινόμενα αφανίζονται- άλλά τό προτε'ρημα τούτο δέν εδόθη 

ποτέ εις τοΰ; εμβριθείς και σκεπτικούς ανθρώπους, όποιοι π. γ. οί Γερ

μανοί έν γένει. 

Η μεταξύ ανδρός και γυναικός φιλία μόΛν εις τήν Γαλλίαν είναι έν» 

τελης. Ο Γάλλος ευάλωτος καΐ άπό τό πνεύμα και άπό τήν καρδίαν έχει 

ανοικτά; τρόπον τινά όλας τάς εΐ; τήν ψυχήν ίΐσόδους. Μόνος ό Γάλλος 

ώς ηλεκτρικό; πάντοτε σπινθνροβολεί όσάκι; γυνή" τις τόν έγγίση διά τοϊ 

πνεύματος -ή τ?ίς καρδίας (1 ) . Από τόν έράσμιον δέ τούτον χαρακτήρα 

γεννώνται ήθη κατ' εξοχήν κοινωνικά, τά όποια άντενερ-ρΰντα αύξάνουσι 

και ένίσχύουσιν έτι μάλλον τόν χαρακτήρα. 

Οί κάτοικοι τών μεσημβρινών τόπων είναι άνανδροι, οταν δεν ϋχωσιν 

αίτίαν καί συμφέρον άμεσον, οθεν μάχονται ακουσίως* δταν δε γνωρίζωσι 

καί τήν άξιότητα *οδ στρατηγού των, τότε ύποφέρ*υσι μεγαλητέρους 

κίνδυνους εις τόν πόλεμον παρά τοϋ; Ρώσσου; καί Γερμανούς. 

Ο ερω; της πατρίδος ηύ'ξανεν εις τήν Ρώμτ·^ κατά λόγον των δυστυχη

μάτων. Ποτέ οί Ρωμαίοι δεν έφάνησαν γενναιότεροι τ:αρόσον μετά τήν έν 

Κάνναι; μάχ/ιν , οπου ένικήθησαν κατά κράτος, ó δε Τίτο; Λίβιο; λέ

γει, ό'τι οί Ισπανοί άνδρίζονται εις τά; κατά τόν πόλεμον συμφορά; 

πλειότερον παρ' όλα τά λοιπά έ'θ,η. (Βιβλ. 28.) τοϋτο δέ βλέπομεν ώς 

της ση'μερον. 

Οί βόρειοι άνθρωποι δεν δύνανται νά ύπερβώσι τους μ σημβρινούς κατά 

τάς έπιστήμας ειμή διά της φιλοπονία;, τή ; μεθόδου καί της ενδελεχούς 

επιμονή:, καθώς συμβαίνει καί εις τήν γεωργίαν τών τόπων, τους οποίους 

κατοικοΰσι. (3.) 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ. 

Εξηγησις του καλενδαρίου είτε μηνολογίιου. 

Το Καλενδάριον είναι κυρίω; ό κατάλογος τών ήμε;ών όλου τοΰ ετου; 

καί ίδιαιτέρω; τών κινητών καί άκινϊίτων εορτών όνομάζουσι δέ κινητά; 

μέν τά Πάσχα π. χ. τήν Ανάλη{/ιν, τήν Πεντηκοστήν κτλ., αί όποιαι δέν 

( 1 ) ή κρίσι; αϋτη άντ,χει εί; έμβριβΐ , σττουίαϊον, 7ΐολυΐΛ»Αη χ*ί πολύπειρον ά'νιϊρ». τ μ 

Ελβετόν Bonstclen, Οστις έγνώρισε τόν χαρακτΐρα όλων τών Ευρωπαϊκών ε'θνών, άξιο; κατ* 

τοϋτο ~'.ϋ Σιοιι-.'νίΊο χ»! τόσων άλλων σοΦων τι; Γενεί/,;. 
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μένουσι πάντοτε εις τήν) αυτήν ήμέραν ακινήτου; δέ τάς λοιπας 6>ας: 

διά τόν εναντίον λόγον. 

Τό καλενδάριον παρωνομάσθη άπό τήν λατινικήν λέξιν χαΜνδαι, ή 

Οποία σημαίνει τήν πρώτην ήμέραν τοϋ μηνός, παράγεται δέ άπό τό 

έλληνικόν ρήμα καλώ, επειδή κατ' αυτήν τήν ήμέραν οί Ρ.ωμβΐοι συνεκά-

λουν τόν λαόν εις τό Καπιτώλιον διά νά φανερώσωσιν εί; αυτόν πόσας 

ημέρας είχε νά· μέτρηση ώς τάς νόνας (*)· προς δέ καί τάς έορτάς ν, τ ε · 

λετάς, ό'σας έμελλε- νά φυλάξη κατά τόν προκείμενον μήνα. 

Γνωρίζομεν δέ διάφορα καλενδάρια εφαρμοσμένα **·ίς τά; διαφόρους της 

ζωής χρείας τοΰτέστι τό Ρωμαϊκόν, τό ίουλιακόν, τά Γρηγοριακόν , καί 

το Γαλλικόν. 

ΟΊ άνθρωποι πάντοτε έμέτρησαν τόν καιρόν αποβλέποντες η εις τήν 

διαρκούσαν 24 ώρας περίδον της γης εϊς τόν ίδιον αύτης άςονα, έκ 

της οποίας γίνονται αί ήμέραι, ή εις: τήν ·π.!ριστροφήν της σελήνης πέριξ 

τή ; γή;, άπό τήν οποίαν προέχονονται οί σεληνιακοί μήνες, ή εί; τήν μετά-

βασιν τοϋ ηλίου άπό εν εις άλλο σημεϊον τοϋ ζωδιακού, ήτις γέννα τούς 

ηλιακούς μήνας, η εις τήν περ στροφήν της γης τριγύρω τοϋ ηλίου, ήτις 

φέρει τό ενος. 

Μόνον μετροΰντες τόν καιρόν, προσδιορίζοντες τήν διάρκειαν και τήν 

διαίρεσιν τών μηνών τοϋ έτους καί εξετάζοντες τήν ταξιν τών ωρών δυ

νάμεθα νάκανονίσωμεν τόν πολιτικόν β'ον, και νά δοθώμεν άσφαλώςείς 

τάς αγροτικά; εργασίας. 09εν νομίζεται ό'τι άπό τών πρώτων ή'δη αιώ

νων οι άνθρωποι ειχόν τινα μέθοδον διά νά μετρώσι τόν χρόνον. Τοϋτο 

δέ αποδεικνύεται καί άπό τά ετη της ζωής-τών πατριαρχών, τά όποί'/. 

αριθμεί ό Μωϋσής. 

Κατά δέ τόν Οθ£θβΙ όλοι οΐ αρχαίοι συμφωνούσα δτι οί Αιγύπτιοι 

πρώτοι εδω'.άν τι σχήμα εις τό έ'το; των επειδή τό εΐχον δίηρημένον 

εί; δώδεκα μήνας ώ; γνωρίζοντες τά δώδεκα άστρα. 

Αλλά το ετος τών Αιγυπτίων ήτο απλώς σεληνιακόν, συγκείμενον δηλ. 

ά—ό 3 6 5 , ώ; φαίνεται πιθανότερον, προστιθεμένων εις τό τέλος τοΰ ετου; 

πέντε ήμερων, τάς όποιας όνομάζουσ.ν επαγοξιένας; είχον δέ περίο-

δον I 4 6 ετών , μετά τήν οποίαν τό Ιτος ά'ρχιζεν άπό τό αυτό σημεϊον 

τοϋ ηλίου. 

(,*)- Οί ί'ωραϊα Sivípouv τ«< ήμερα; τοϋ μτ,νο'; t i; καλίνί*;, νονά; χαί ϊ ί « ; . 
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Κατά τον 1 4 αιώνα οί Πέρσαι άποσείσαντες τον ζυγόν τών Καλιφών. 

μετερρύθμισαν το καλενδάριόν τών διά του άστρονόυου Ομάρ Σιέγιαμ-

παραδεχόμενοι έξ έτη παρεμβόλιμα ή δίσεκτα μετά τα 3 3 έτη. 
Οί Ελληνες διη'ρουν τον μήνα βίς τρεις δεκάδας, τού άρχομε'νου δηλ. 

του μεσοϋντος και του λήγοντος. Αυτοί εϊχον προσέτι Mfct περίοδον τεσ
σάρων χρονών, τήν οποίαν μετεχειρίζοντο εις τήν χρονολογίαν των και 
«ύνόμαζον Ολυμπιάδα- αρχίζει δέ ή εποχή αύτη τών Ολυμπιάδων το 
3 2 2 8 έτος άπό κτίσεως κόσμου και 7 7 6 άπό Χρίστου. 

Οί δέ Αθηναίοι, καθώς σχεδόν oXot οί Ελληνες, παρεδέχθησαν τό σελη

νιακόν έτος, τό όποίΌν έχει 11 ημέρας και 6 ώρας όλιγοτέρας παρά τό 

ήλιακόν· όθεν διά νά έξισάσωσι τό σεληνιακόν ετος μέ τό ήλιακόν, επειδή 

συνήθως οί μήνες των ήσαν άλληλοδιαδυχως 2 9 και 3 0 ημερών, ήναγ-

κάσθησαν νά προσθέτωσιν είς τα 8 έτη τρεις μήνας έχοντας άνα 3 0 ημέ

ρας- τα δεκατρίμηνα δέ ταύτα έτη έλέγοντο ψβοΛφιχα και περιέχον 

3 8 4 ημέρας. Μετά 1 9 δέ έτη (χρυσούς κύκλος ευρεθείς άπό τόν Μετων,α 

Αθήναιον 4 3 3 πρό Χ . ) αί νουμηνίαι και αί πανσέληνοι συνέπιπταν κατά 
αύτάς τάς ημέρας του μηνός. 

Αλλά καί τών Ρωμαίων τό έτος ήτο ομοίως σεληνιακόν, 39sv πρόσθετον 

και αυτοί ημέρας καί ώρας εις τό τέλος" αυτή δέ ή αύξησ·.ς έμελλε προϊόν

τος του χρο'νου να μεταφέρη τον ίαννουάριον μήνα άπό τόν χειμώνα είς 
τό θέρος καί άπό τό θέρος εις τόν χειμώνα, αί αύται δέ ήμέραι ήθελον 
περάσει άλληλοδιαδόχως άφ' ό'λον τό ετος είς 1 1 6 1 έτη. 

Διά την σύγχυσιν ταύτ/ιν ά ίούλιος Καίσαρ έφερεν είς Ρώμην τον Αλε-
ξανδρέα Σωσιγένη , ό'στις έρί,ύθιιισε τό έτος κατά τόν δρόμον του ηλίου" 
άρχισε δέ αυτό 7 0 8 άπό κτίσεως Ρώμης, 4 5 δέ πρό Χρις-ού. ϊ ό έτος τού 
ΛΌυμά ήτο 3 5 5 ημέρας" ό δέ Σωσιγένης παρατηρήσας ότι έλειπον 1 0 
ήμέραι καί ές ώραι, τό κατέστησε 3 6 5 ημερών, δηλ" έδωκε δύω ημέρας 
πλειοτερον είς τόν Δεκέμβριον, Ιανουαρίων καί Αύγουστον, οί όποιοι ειχον 
2 9 , μίαν δέ μόνη ν εί; τόν Λπρίλιον, Ϊούνιον, Σεπτέμβριον καί Δεκέμβριον 
προσετέθη δέ καί καθ' έ/.αστον τέταρτον έτος μία ήμερα νέα διά τάς έξ 
ώρας είς τήν εκτην" ήμέραν πρό τών καλένδων του Φεβρουαρίου" όθεν τό 

έτος εκείνο ώνομάσθη ôioexror. 
Αύτη ή διαίοεσις τού καιρού διήρκεσε δεκαπέντε αιώνας, άν καί έπε-

ρίσσευον κατ' έτος 11 πρώτα λεπτά, 1 4 δεύτερα καί 3 0 τρίτα, τά όποϊα 
έπρεπε νά οέρωσι σύγχυσιν κατόπιν είς τήν σειράν τών τεσσάρων ωρών, 
τού έτους, έπειϊή είς 1 3 1 έτη έδιδον μίαν ήμέραν καί τι πλειότεςον. 

S S - 2 1 5 

Διά τούτο ό Γρηγόριος X I I I πάππας διώρθωσε τό ετος μέτήν βοήθειαν 

τού μαθηαατικοΰ Αουδοβ'ικου Αιλίου, ό'στις διά νά βάλη είς άρμονίαν τό 

πολιτικόν ειος μέ τήν περί τόν ήλιον περίοδον της γης άπέβαλε δέκα 

ημέρας άπό τό ετος 1 5 8 2 , ώστε τό έτος τούτο έμεινε μέ 3 5 5 ημέρας, 

*αί ή 5 ημέρα τού Οκτωβρίου έθεωρήθη ώς 1 5 · διετάχθη δέ τρία έτη 

είς τό τέλος τριών αίιόνων θεωρούμενα κατά τό ίουλιακόν καλενδάριόν 

ώς παρεμβολικά νά μείνωσι κοινά , καί μόνον μετά τόν τέταρτον αιώνα 

νά προστεθη μία ημέρα. 

Πολλοί δυτικοί λαοί η3θί:Λύθησαν τό καλενδάριον τούτο" άλλ' η Γερμα-

μανία, Αγγλία, Ρωσσία και ή Ανατολική Εκκλησία δεν τό έδέχθησαν 

Ιως ό'του αί κυβερνήσεις τών διαμαρτυρομένων λαών πειθόμεναι ΕΙΣ τους 

λόγους του διδασκάλου τών μαθηματικών είς ίένναν Ερραρδ Βέϊγελ, 

έψηφισαν κατά τόν Σεπτέμβριον του 1 6 9 9 νά μεταβώσιν αμέσως άτό 

1 8 Φεβρουαρίου I 7 0 0 είς τήν πρώτην Μαρτίου. Τούτο δέ έμιμήθησαν ή 

Δανία, ή Ολλανδία καί Ελβετία" οί δέ Αγγλοι τό ήκολούθησαν κατά τό 

1 7 5 2 μεταβάντες αμέσως άπό τάς 2 0 Αύγουστοj είς τήν 1 Σεπτεμβρίου" 

οί δέ Σουηδοί τώ 1 7 5 3 τελειώσαντες τόν Φεβρουάριε είς τάς 17 ημέρας. 

Αλλ' ή Ρωσσία επέμεινε μέ τήν Ελληνικήν ίκκλησίαν είς το έσφαλμένον 

παλαιόν έτος" δι* τούτο λογαριάζομεν δώκεκα ημέρας πλειότερον παρά 

τους Ευρωπαίους, ώστε όταν ημείς. π. χ. Εχώμεν πρώτην Δεκεμβρίου, οί 

άλλοι ευρίσκονται είς τάς 1 3 . 

Οί δε Τούρκοι χρονολογούσιν άπό τήν Εγίραν δηλ τήν φυγήν τού 

Μωάμεθ άπό τήν Μέκαν είς τήν Μεδίνην κατά τήν 1 6 Ιουλίου 6 2 2 άπό 

Χίΐστού, καί έ/ουσι 1 2 μήνας σεληνιακούς 2 9 καί 3 0 ήμερων εναλλάξ. 

Μετά δέ την έπχνάστασιν τών Γάλλων τό δημοκρατικόν έτος άρχισεν 

2 2 Σεπτεμβρίου 1 7 9 2 κατά τό μεσονύκτιον, ότε συνέπεσεν ή αληθής 

ισημερία καί περιελάμβανε- I 2 μήνας μέ 3 0 ημέρας έκαστον, μετά δε 

τό τέλος πέντε ή έξ ημέρας σ;μπληρωτικά{ καθ' δσον τό έτος ήτο κοινόν 

η έμβολικόν ώνομάσθησαν δε οί μήνες ούτοι κατά τήν ώραν τού έτους 

τρυγ/ιτής (άπό 2 2 Σεπτεμ. ώς 2 1 Οκτωβρ.) , συνεφίας, παγετώδης, χιο-

νοβόλος, βροχερός, άνεμώδης, βλατητικός, ανθοφόρος, χορτώδης, θεριστήςΓ 

καυματώδης, όπωρόδωρος. 

Οί δέ μήνες τών Ρωμαίων ώνομάσθησαν; 

Ιανουάριος άπό τόν ϊανον παριστανόμενον με δύω πρόσωπα, τών όποιων 

τό.μέν βλέπει προς τό παρελθόν, τό δέ πρός τό μέλλον καί με κλειδίον 
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εις τήνχεΐρα, τό όποιον άνοιγες το έτος. 

Ο Φεβρουάριο; παρά τό f e b r u a r i θύειν, σπένδεσθαι, άγνίζεσθαι· 

επειδή κατ ' αυτόν τόν μήνα έθυσίϊζον καί έκαθαρίζοντο οί Ρωμαίοι. 

0 Μάρτιο; άπό τόν Αρη λεγόμενον M a r s . 

0 Απρίλιος παρά τό aperire το άνοίγειν επειδή το'τε άνοίγουσιν είτε 

βλαστάνουσι τά σπέρματα. 

0 Μ ά η ς παρά τήν Μαιαν μητέρα τοϋ Ερμου. 

Ο Ιούνιος παρά τήν Ηραν λεγομένην J u n o n . 

0 Ιούλιο; παρά τόν ϊούλιον Καίσαρα. 

Ο Αύ'γουστος πχρά τόν Αύ'γουστον Καίσαρα. 

0 Σεπτέμβριος παρά τό s e p t e m η 'η ώς έβδομος. 

0 Οκτώβριο ; παρά τά o c t o ώς όγδοος. 

Ο Νοέμβριος παρά τό n o v e m ή 9 ώ; έννατος. 

0 Δεκέμβριος παρά τό d e o e m η 1 0 ώς δέκατος. 

Τό καλενδάριον προσδιορίζει τήν ήμέραν των κινητών και ακινήτων 

εορτών άλλ' a i μέν ακίνητοι ευρίσκονται ευκόλως πάντοτε, «ί δ έ κινη-

ταί αποφασίζονται άπό τό πάσχα· όθεν πρέπει να μάθωαεν περί αύτοϋ 

μόνον τά αναγκαία. 

Κ α τ ά τήν έν ΝΊΚΑΙΑ σύνοδον ( 3 2 5 άπό Χ.), τό πάσχα πρέπει να έορ-

τάζηται τήν άκο'λουθον κυριακήν τής μετά τήν έαρινήν ίσηυερίαν ( 2 1 

Μαρτίου) πανσελήνου. Αν δέ ή πανσέληνος αύτη συμπέση τήν κυριακήν, 

ή εορτή αναβάλλεται εις τήν άκολουθον. 

Τό πάσχα δεν δύναται να έορτχσΟτ) πρό τών 2 2 Μαρτίου ού'τε μετά 

τ ά ; 2 5 Απριλίου. 

Ο Ρ Υ Κ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α . 

ΤΙίξ,Ι αδαμάντων φύσεως. 

Ανεκαλύφθησαν ττρο ό)ίγων τινών ετών άδάμαντε; ε ί ; τά 0"-ράλ*α όρη 

ν ή ; Ρωσσία ; . Ο Εγγελχαρδ διδάσκαλος του Δορπάρτ πρώτο; ύπώπτευσεν 

ό'τι ευρίσκονται εκεί" τά πολύτιμα αυτά λιθάρια, οδηγούμενος άπό γεωλο

γ ικά; γνώσει;. Η άνακάλυψις δέ αύτη συνέβη εί; τήν γήν τοϋ Κόμητος 

Πολιέ (όπου μεταλλεύονται χρυσό; και πλατίνα) καθ' Öv καιρόν ό σοφό; 

τής Προυσσίας Χ ο ύ μ β ο λ δ τ ήτο εί; περ.ήγησιν κατ εκείνους τους τόπους 

τής Ασιατ ική ; Ρωσσίας- άλλ' ή δαπάνη τής εξορύξεως των υπερβαίνει 

πο)Λ τό κέρδος τής αξίας των. 
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Αναφέρομεν δέ τό συμβεβηκός τούτο, καθ' αυτό άδιάφορον ίσως, δ ιά 

τόν άκολουθον λόγον. 

Οί χημικοί διατείνονται και τά απέδειξαν ύλικώς, δηλ. αναμφισβητή

τως , δτι ό άδάμα; δεν διαφέρει άπό τόν άνθρακα (κάρβουνον) ειμή κατά 

τό χρώμα* επειδή καθώς ούτος, και εκείνος άναλυόμενος π. Χ. δ ιά του 

υδρογόνου και οξυγόνου μεταβάλλεται ΕΙΣ άνθρακικόν όξύ, είδος αέρος, 

όστις άναδίδοται, καθώς τοσάκι; τό είπαμεν, εις πολλά μέρη και εις πολ

λά; περιστάσεις, μάλιστα δέ άπό τον οίνον, όταν εισέτι έξακολουθη νά 

βράζη, πριν δηλ. τελειοποιηθη εις τήν φυσικήν του ποιότητα. 

0 άδάμας και ό άνθραξ όμοιοι! ! Φαίνεται παράδοξον εις τόν άμαθη 

τής χημείας και γελοΐον εις τόν μωρόν άλλα δέν έχει τ ις νά εϊπη γρί» 

όταν ίδή τήν άναντίρρητον άπόδειξιν, τήν οποίαν αναφέρομεν. 

Πολλάκις τοιαύτα θαυμάσια μένουσιν απόκρυφα.· άλλ' ό άνθρωπος συ

νέβη ενίοτε νά εύοη τήν φύσιν, τρόπον τινα, έπ' αυτοφώρω, καθ' ην ώραν 

δηλ. και στιγμήν καταγίνεται εις τήν μυστικήν ταύτην και άκατάληπτον 

τών όντων άλλοίωσιν άπό μιας εί; άλλην ούσίαν, η τουλάχιστον άπό §ν 

εις άλλο σχήμα και χρώμα. 

Τούτο δέ συνέβη ακριβώς και κατ ' αυτήν τήν περίστασιν επειδή άπό 

τους αδάμαντας τούτους τής Σιβηρίας παρετηρήθησάν τίνες (διά του μι

κροσκοπίου μάλιστα) έχοντες μεΛανάς χη.Ιίδας σκεπασμένας άπό τήν 

κρυσταλλώδη ούσίαν τοϋ αδάμαντος· Οθεν ό Κ . Παρρότ συμπέρανε δικαίως 

ότι τά μελανά ταύτα άτομα (μόρια) ΕΊΝΑΙ απλούς ύδρογονικάς ΰνθγαζκαί 

ότι οί αδάμαντες δεν εψθασαν νά τε.Ιειωθώσιν* 

Αλλο ομοίως περίεργον. Από 3 0 κρυστάλια τοιαύτα τών Ουραλίων 

ορέων, ευρέθησαν 8 έχοντα ρωγμάς (σχισμάδα;) καί θραύματα μάλιστα 

ε·ς διάφορα μέρη. Αί ρωγμαί δέ αύται καί τά θραύσματα εί; σώματα 

τόσον σκλνιρά, δέν προέρχονται άπό άλλν.ν αίτίαν κατά τόν Παρρότ, ε ιμή 

άπό τήν μεγάλην θερμότητα, εις τήν οποίαν ησαν εκτεθειμένα" αλλα 

ποϋ έφώλευεν ή Οερμότης αϋτνι ειμή εις τό κέντρον τών ηφαιστείων είτε 

πυριπνόων ορέων ; 

Λναγ/.αζόμεθα άρα νά πιστεύσωμεν ότι οί αδάμαντες γίνονται άπο 

τήν θερμότητα ενεργούσαν εις κομμάτια άνθρακος άπλοϋ, η ενωμένου με 

ολίγον ύδρογόνον. 

Αλλά πώς τούτο συμβαίνει; βέβαια δ ιότ ι ή φύσις έχει εί; τάς πο

λυπληθείς και ακαταπαύστου; κατασκευάς της τελειότερα εργαλεία, και. 



M » 2 1 8 4 K 

άσυγκρίτως πλειοτέραν δυ'ναμιν, καί τρόπους απορρήτους, και μεθόδους 
τα όποια ούτε όπωσούν να φαντασθώμεν δυνάμεθα* ό'θεν ή τέχνη σπανίως 
τήν μιμείται με άκρίβειαν, και άν ποτε το κατορθώση, τούτο συμβαίνει 
άφ ού πολλούς αιώνας κατά συνέχειαν παρατήρηση τάς (πράξεις της μέ 
άγρυπνον και οξυδερκές όμμα. 

Οπωσδήποτε άν £χη τό πράγμα, αί παρατηρήσεις τού Κ . Παρρότ 
θέλουσι κατασταθή ωφέλιμοι και καρπογόνοι ιις τήν γεωγνωσίαν, ίσως 
μάλιστα κινήσωσι κιί εις έρευνας, αί όποΐαι τέλος πάντων άνακαλύΑωσι 
τήν μυστηριώδη μέχρι τούδε αρχήν των αδαμάντων. 

Τωόντι δέν γνωρίζομεν περί τών αδαμάντων τού Βιζαπούρ καί τής 
Γολκόνδας άλλο παρ' όσα διηγούνται εις ημάς οί Ινδοί δια να άπατή-
σωσι τήν περιέιγειάν μας. Αλλ" εις τήν Ρωσσίαν εύρίσκομεν τόν τόπον, 
ό'που έμορφώθησαν οί αδάμαντες· επειδή άν άκολουθήσωμεν τά ϊχνη τών 
ρευμάτων, τά όποια τούς έσυραν καί όπου ανακαλύπτονται έ'ως τά βουνά, 
όπου τά ίχνη αυτά καταντώσι, δέν μένει αμφιβολία ότι θέλομεν. φθάσει 
εις αυτό τών αδαμάντων τό έργαστηριαν. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ. 

Περί αρχιτεκτονικής.. 

Εκτός τού Βιτρούβιου δέν εύρίσκομεν εις κανένα συγγραφέα άκοιβη" πε-
ριγρα^ήν της οικιαχής άρχιτε/.τονικής τών ημετέρων προγόνων. 

Επ3ΐδή οί μεν Ελληνες ειχον καθημερινήν κοινωνίαν μέ τούς Ιταλούς, 
Οί όποιο» ώς έπί τό πλείστον ήσαν άποικοι Ελληνικών πόλεων, συμπί-
ραίνομεν ότι ή εσωτερική διάθεσις τών οικιών ήτο ένγένει όμοια καί εις 
τά δύο ταύτα έθνη. 

0 πανδαμάτωρ χρόνος καί αί αλλεπάλληλοι έπιδρομαί τόσων βαοβά-
ρων λαών κατέτρίψαν τά; οικίας τών αρχαίων Ελλήνιυν καί Ιταλών. Αλλ' 
ή έ'κρηξις τού Ούσσουίου έθαψε δύο όλοκλήοους πόλεις τήν ίΐςάκλε'.αν καί 
ΓΙομπηϊαν, ό'που ό'τε μετά τόσους αιώνας σήμερον έφάνησαν πάλιν εις τό 
φώς, βλέπομεν όχι μόνον τάς οδούς, τά δημόσια κτίρια , καί τάς οικίας 
αυτών τών πόλεων, άλλά καί σκεύη πάμπολλα, όσα περιεϊχον, άπό τά 
όποια λαμβάνομεν καθαράν ίδέαν της κατ" έκείνην τήν έπιχήν καταστά
σεως τών τεχνών. 

Αί οίκίαι τών Ρωμαίων ήσαν, ώς φαίνεται, κατ' αρχάς τόσω ατελείς 
και σαθραί, ώστε ό Πουπλικόλας κτίσας οίκίαν, ήτις δια τήν πρός τάς 
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άλλας εξοχον αυτής λαμπρότητα εκίνησε τήν ζηλοτυπίαν τού λαού, τήν 
κατεδάφισε* εις μίαν μόνον νύκτα" τούτο δέ αποδεικνύει βέβαια πόσον 
όλίγην στερεότητα ειχον αί ίδιωτικαι οΐκοδομαί, έπ.'ΐδή οί νόμοι άπηγό-
ρευον τήν άρχιτεκτονικήν πολυτέλειαν, καί δέν ήτο συγχωρημένον να 
κτίση τις τοίχον έχοντα πλειότερον ενός καί ημίσεως ποδός πάχος. Δια 
τούτο αί οίκίαι ειχον h μόνον κατάστρωμα (σανίδωμα ή πάτωμα). 

Αλλ' άφ' ού αϋξησεν ό πληθυσμ.ός τής πόλεως , καί ό τόπος έγίνετο 
πολυτιαότεοας δια τήν σπανιότητα, τότε τό ύψος τών οικιών άνεπλη'-
ρωσε τήν έκτασιν, καί οί άρχιτέίκτονες έπολλαπλασίασαν τά πατώματα. 

Ειχον δέ αί οίκίαι δώμα ύπερώον λεγόμενον Solarium παρά τον S o l 
ό ήλιος, επειδή έκεΐ οί άνθρωποι άναβαίνοντες τήν ήμέραν άπελαυον τήν 
φυσικήν τού ηλίου θερμότητα έν καιρώ χειμώνος, έν ώ εδροσίζοντο το 
εσπέρας έν καιρώ θέρους καί έτέρποντο με τήν άπεριόριτον, ώς ειπείν, 6έαν 
τών περιχώρων. Διότι έκεϊ συνείθιζον οί Ρωμαίοι καί νά δειπνώσι, καί 
U τής συνιθε'ιας ταύτης τό (,'έρο,ς ώνομάσθη καί Caenaculum. Κατά 
τούς τελευταίους δέ χρόνους αί οίκίαι ύψώθησαν τόσον, ώστε ό Αύγουστος 
ήναγκάσθη νά «εριορίση εις 7 0 μόνον πόδας το ύψος. 

Τότε ή αρχιτεκτονική καθώς καί αί λοιπαί τέχναι τών Ελλήνων, 
έτιμώντο καί έθεραπεύοντο κατ' εξοχήν άπό τούς Ρωμαίους, ώς μαν-
θάνομεν άπό τάς πρός Αττικόν έπιστολάς του Κικέρωνος, όστις ανα
φέρει πολλάκις τόν Ελληνα αυτού αρχιτέκτονα Κϋρον. Τότε ό Πλούτος 
έρρεεν ώς πακτωλός άπό τάς επαρχίας εις τήν Ρώμην δια τάς καταχρήσεις 
τών ανθυπάτων, τών έπάρχιον, τών ταμιών, καί έδαπανάτο άφθόνως εις 
τήν τρυφήν καί πολυτέλειαν, μάλιστα δε τών οικιών. Ο Λουκάς Κάσσιος 
πρώτος έκαλλώπισε τήν οίκίαν του με δωδεκάποδας στύλους (κολώνας) 
ξενικού μαρμάρου" άλλά μετ' ολίγον τόν υπερέβη ό Σκαύρος, στησας άπό 
μελανόν μάρμαρον στύλου; 38 ποδών ύψους. Αλλος δέ μετά ταύτα άσω
τος ό Μάμουρρας κατέστρωσε καί τούς θαλάμους τή; οικίας μέ μάρμαρα. 

Δια νά λάβωμεν δέ ιδέαν τινά γενικήν τής ταχείας προόσου τών αρχι
τεκτονικών έργων έκτοτε εις τήν Ρώμην, αρκεί νά έπιφέρωμεν ώς μάρ
τυρα τόν Πλίνιον, όστις λέγει, ότι κατά τό G7G έτος τής Ρώμης ή οικία 
τού Λεπίδου ήτο είιποεπεστάτη καί πρώτη τών οικιών όλων, μετά τριά
κοντα δέ καί πέντη έτ/ι δέν έλαγίζετα ούτε ώς εκατοστή κατά την 
άξίαν (Natur . Hisz. X X X V I . ) επειδή ό Doucil ius Ahenobarbus 
πρόσφερε διά τήν οίκίαν τού Κράσσου ώς 1 3 5 , 8 0 0 δραχμάς (Scxavies 
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βέβΐβιΙιΐίΓη ^ « Ϊ Α μ · ηαίΊη. X V I I ) , τήν οποίαν ομω; ό κύριο; αυτής 

δέν εδέχθη· έξηπλώθη δέ ή μανιώδης αύτη φιλοκαλία καί εί; τάς έπαύ-

λει;. Δυνάμεθα δέ νά συμπεράνωμεν τοϋτο άπό αυτόν τόν Κικέρωνα 

πάλιν, 2στις είχε τόσην προσπάθειαν εί; τήν Τουσκουλανικήν και Φορμι-

νιανήν αύτοϋ επαυλιν, τά; ό.τοίας κατεστόλιζε καί εί; τού; έπικινδυνο-

τάτου; τη; δημοκρατία; καιρού;. Αλλά φημίζονται πολύ πλειότερον αί 

άγροτικίαι του Λουκούλλου καί Π.ολλίωνο;λ τών οποίων, τά ερείπια σώ

ζονται εισέτι πλησίον τοϋ Πανε;λύπου. (Ακολουθεί.! 

Φ Υ Σ Ι Κ Η . 

Λαμψις (φεγγοβολια) τον σαπρου ξύλου. 

Αναγινώσκομεν εί; εφημερίδα τινά ίταλικήν. R e p e r t o r i o di a g r k ' o l - . 
t u r a τά ακόλουθα. 

Νέα πειράματα τοϋ Κ. ίωάννου Φλόριο έπεβεβαίωσαν όσα έγραψεν ό. 
Κ. D e s s a i g n e s δηλ. 

1. Οτι τά διάφορα σαπρά ξύλα, όταν εϋρεθώσιν εις αρμοδίου; περι-
ζ"ασει; έν μεσω υγρασία; καί ατμοσφαιρικού άέρο;, φέγγουσιν εί; τό σκότος. 

2. Η φεγγοβολία αύτη αυξάνει εί; τόν ύπέρτατον βκθμόν, όταν τά· 
σαπρά αύτα ξύλα βάλλωνται εί; αέρα οξυγόνον, καί παύει διόλου εις τόν 
ύδρογόνον, άζωτον καί άνθρα/.ικόν. 

3. Βαλλόμενα εις μέρος κενόν αέρος δέν φεγγοβολοϋσι πλέον, τό. 
οποίον τοϋτο αποδεικνύει ό'τι τό φαινόμεναν φώς προέρχεται άπό βρα-
δείαν καϋσιν. 

Ó Κ. Φλόριο αναγγέλλει προσέτι ότι ή θερμότης τών 10 καί 1 2 βα

θμών δέν υπάρχει άνα/καία, καθώ; έπίς-ευεν ό Κ . Δεσένης διά νά λάμψ·^ 

τό φώς τοϋτο. ΐίπειδή δέν όλιγοστεύει σημαντικά, αύ'τε άπό τήν ψυχρό-

τητα τοϋ πάγου· ώστε άν βυθίσωμεν εις μίγμα καταψυκτικόν δηλ. 2 0 

βαθμού; κάτω τοϋ μηδενικοϋ τό περιέχον άγγείον τά σαπρά ξύλα, έν 

μέσω ό'μω; αέρος, τό φέγγος διαρκεί έτι μίαν ώραν. Αλλ' αυτό δέν αυξά

νει ούτε άπό τήν θερμότητα. 

Τί.Ιος πάντων ό Κ . Φλόριο είδεν προσέτι, ότι τό φώς τοϋτο άπο^ίλ-

βει καί όταν τό σαπρόν ξύλον βραχή μέ ύδωρ, σβέννει δέ εντός ολίγων 

τινών στιγμών άν βραχή μέ άλκοόλιον έξ εναντίας φεγγοβολεί" εί; μίαν 

ήμέραν, άν ραντισθή μέ άλκοόλιον. 
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0 Κ . Φλόριο έπλϊιροφορνίθη ότι τό φώς τούτο δέν έχει κάνέν σημεϊον 

πολαρισμοϋ καί ηλεκτρισμού. 

βέλων τέλος πάντων νά μετρη'ση δι' άπλοϋ τρόπου τήν δύναμιν του 
φωτός τούτου, ές-ησε τρεις καθρέπτας, ώστε αί έρχόμεναι εις τόν πρώτον 
ακτίνες άντανεκλώντο εί; τόν δεύτερον καί άπό τούτον πάλιν εις τόν 
τρίτον, έβεβαιώθη δε ότι τό φώ; μετά τάς τρεις ταύτας αντανακλάσεις 
έδύνατο νά άντανακλασθη εις τέταρτον καθρέπτην. 

Παρετηρησε τέλο; πάντων ότι τό παράδοξον φώ; τοϋτο φαίνεται καί 

διαμέσου £ξ φύλλων λεπτών χαρτιού, μέ τό όποιον τειλιχθή τό σαπρόν 

ξύλον. 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

Περί μνρμήγχων. 

Τά μυρμήγκια έμβαίνοντα εις τά άρμάρια βλάπτουσι πολύ τά έκεΐ φυ-

λαττόμενα απόθετα εδώδιμα. Δυνάμεθα δέ νά άπαλλαχθώμεν βεβαίως 

άπό τοϋ; εχθρού; τούτου; άν σκεπάσω ./.εν τά; θέσεις τοϋ άρμαρίου μέ φύλλα 

ταβάκου (καπνού)· έπϊ:δή ή όσμή τοϋ χόρτου τούτου μακρύνει τά είρη-

μένα έντομα, καί τά φονεύει μάλιστα, άν μείνωσιν άλλ' ώφελούμεθα 

αναλόγως καί άπό 5λα τά άλλα όπωσούν βαρύοσμα φυτά. 

Περί αδιάβροχων υποδημάτων. 

Πολλοί πάσχοντες τόν χειμώνα άπό ρευματισμού;, κωλικοπόνου;, διάρ-

οιαν καί άλλα τοιαύτα κακά έ'χουσιν ανάγκην νά φυλάττωσι μάλιστα 

Ρτούς πόδας των άπό τήν ύγρασ'ιαν τοϋτο δέ γίνεται όταν καταστήσωσι 

τοιαύτα τά υποδήματα των, ώστε αυτή νά μή τάδιαπερα. Συμβουλεύο-

μεν λοιπόν χάριν τούτου τόν άκολουθον τρόπον. 

Βράζομεν μίαν μέν λίτραν λινελαίου, ήμίσειαν δέ προβατείου αλείμμα

τος, 6 δέ λευκοϋ κηρίου, καί 4 μόνον ρητίνης· καί έπειτα άλείφομεν μέ κό-

ρηθρον (β-,ϋρτζαν)τά νέα υποδήματα έ< ω τό μίγμα ει»αι ακόμη ζεστόν, 

ό/ι όμως βέβαια τόσον, ώστε νά τά καύσωμεν. Τό δέρμα δέν χάνει τήν 

φυσικήν του ελαστικότητα άφ' ου ξν-ρανθή. Οί αλιείς δύνανται νά μείνω

σιν άφοβως πολλήν ώραν εντός τοϋ ύδατος φοροΰντες το αϋτα υποδήματα. 

ΙΙερι επισκευής γαργονρι'ων, ψαγίντιανών και 'ναΐίνων σχειών. 

Λάβε ήμίσειαν λίτραν πηγμένου γάλακτος, άφ' ού έκβάλης τήν κορυ-

φήν του· πλύνετο δέ εω; ο:ου τό ύδωρ εκβη καθαρόν και ς-ράγγισον όλ ο 
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τό ύγρόν ε-τειτα ενωσί τό γαλακτόπτηκτον τοϋτο με ε; λευκώματα 

ωών (ασπράδια αύγοϋ), στεϊψε δέ και τόν χυμόν δ-καπέντε σκελίδων 

σκορόδοο καί πρόσθες τον εις τό άνωτέρο) μίγμα" έπειτα τρίψε το δυνα

τά και ακολούθως βάλε τόσην άσβεστον ψιλήν κρησαρισμένην κατ' ολί

γον, ώστε νά καταστήσης είδος πολτοϋ είτε ζύμη; ξηράς, τήν οποίαν τά-

ραςον καί άνάδευσον. 

Οταν θέλης νά μεταχειριαθ/ί; τήν κύλλαν ταύτην,λάβε όλίγην καί ανά

λυσε την μέ ύδωρ έπά«ω εις ύαλίον μεταχειρισμένος εις τό τρίψιμον 

έργαλεϊόν τι άρμόδιον. Οταν δέ οανη αρκετά τριμμένον βάλε το 3ΪΣ τά 

κομμάτια, τά όποια θέλεις νά ένωσης (κόλλησης) είτε εις τάς τρύπας, 

τάς οποίας επιθυμείς νά κλείσης, έπειτα προσάρμοσε έπιτηδείως καί 

δυνατά τά μέρη, καί άφες νά ξηρανθώσιν εις τήν σκιάν. 

Το κο'λλημα τούτο αντέχει καί εις τό πϋρ καί εις τό ζεστόν ύδωρ, άν 
τό άφήσο τις νά ξ·Λρανθη καλώ;. 

Επισκευή τοϋ διερρωγότος (ραγισμένου) γαρψουρίου. 

Οταν τό φαρφουρίον ηναι τόσον ραγισμένον, ώστε διαπερα τό ύγρόν, 

τό όποιον βάλλομεν εί; αυτό, άρκεϊ νά τρίβωμεν δυνατά τό ράγισμα μέ 

πικραμύγδαλο·/ ξηρο'ν ή επισκευή αύτη είναι εντελής, καί τό άγγεϊον 

δύναται έπειτα νά κράτηση οποιονδήποτε ύγρόν, ώς νά μή έπαθε διόλου 

Περί βερενικώματος τών πηΛί>ων αγγείων. 

Η χρίσι; τών βερενικωμένων έσωτερικώ; πτ,λίν&ΊΝ αγγείων είναι πολ

λάκις έπικύνδυνο; διά τό αποτέλεσμα τών μεταλλικών ουσιών, άπό τά; 

οποίας συντίθεται τό βερενίκειον πρέπει λοιπόν γενικώς νά προκρίνωμεν 

τά λευκά πήλινα παρά τά άλλα όλα" πριν δέ μεταχειρισθώμ'.ν καί αυτά 

συμφέρει νά βρα'σωμεν εντός αυτών ολίγον όξύδιον, τό όποΤον δέν φθείρει 

διόλου τό βερενίκεων η σμάλτον δταν τύχη καλόν, ούτε κατακαθίζει τί

ποτε, δταν έπιχύσωμεν μίαν κοχλεαρίαν σαπωνισμένου ύδατος. 

ΜαγίιρικαΙ παραγγε.Ιίαι. 

Τό όψάριο' δέν πρέπει ποτέ νά βράζηται εις άγγεϊον άπό σίδ/.ρον κα-

θαρόν η κασσιτερωτόν (τενεκέν), ούτε νά κόπτηται μέ μαχαίριον άπό 

χάλυβα (τσελίκι). 

Τό όξυδωτάν η οξύπαστον (μαρινάτον) κρέας πρέπει νά βάλληται εις 

φαγεντιανά ή πήλινα άγγεϊα, άλλ'ό'χι ποτέ εί; βερεν.κωμένα. 
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Τά περιέχοντα όξύδιον φαγητά παρασκευάζονται ίίς άγγεϊον φαγεντί-

ανόν η άργυροϋν καί όχι ποτέ άπό χαλκόν, ούτε γαννωμένον" ομοίως 

δέ πρέπει νά άποφεύγιυμεν και τόν κασσιτερωτόν σίδ/ρον (τενεκέν). 

Οταν θέλωμεν νά διατηρήσωμεν πτηνά πρό; μαγείρευμα, ανάγκη νά 

έκβάλιομεν τά ομμάτια, τό δέρμα τοϋ ράμφους καί τοϋ λαιμοϋ τ ω ν νά 

κλείσωμεν μέ χαρτίον όλα; τάς φυσικάς τρύπας, ή έκείνην, τήν οποίαν 

τυχόν άνοίξαμεν διά νά έκβάλωμεν τά εντόσθια τοϋ ζώου. 

Τόν αυτόν τούτον κανόνα συμφέρει νά άκολουθώμεν καί ΕΙΣ τό άγρ'μιον 

οποιονδήποτε τύχη. 

Τά μεγάλα καί καλά όψάρια, τά όποϊα θέλομεν νά φυλάξωμεν μέχρι 

τινός, πρέπει νά τά βάλωμεν εις άρμόδιον άγγεϊον επάνω στοιβάδος 

πετροσελήνου καί νά τά βρέξωμεν μέ δριμύν οίνον, προστίθεμεν δέ τέ

ταρτον μέρος όξυδίου, άν αυτός τύχη αδύνατος. 

0 τρόπος ούτος προκρίνεται άπό τό πάστωμα είτε αλάτισμα, επειδή 

τούτο δέν ωφελεί ομοίως παντού. 

Τά μήλα δυνάμεθα νά διατηρη'σωμίν κατά τόν άκολουθον τρόπον. 

Λαμβάνομεν άμμον, τήν οποίαν έξηράναμβν τό καλοκαίριον καί χύνομεν 

εις τό βάθος τοϋ βαρελιού άρκετήν, επάνω δέ αυτής βάλλομεν τινα μήλα, 

τά οποία σκεπάζομεν μέ ά;;μον, καί πάλιν μήλα άλλεπαλλήλως έω; ού 

γεμίση τό άγγεϊον. 

0 τρόπος ούτος προφυλάττει τα μήλα άπό τόν ατμοσφαιρικών αέρα, 

όστις τά διαφθε'ρει , αφαιρεί δέ άπ'οότό καί μέρος τής περ ισσευούσης 

υγρασίας, ήτις τά βλα'πτει όχι όλιγότερον. 

Εκτός δέ τοϋ πλεονεκτήματος τούτου, τά μήλα διατηροϋσι τήν εύω-

δίαν καί τήν εύχυμον αυτών γεϋσιν, αί όποίαι αφανίζονται οσάκις τό όπω-

ρικόν τοϋτο μένει έκτεθειμένον εις τόν αέρα. 

Τέλος πάντων έμποδίζομεν καί τό πάγωμα των, καί δυνάμεθα νά τά 

έχωμεν έως τόν Μάϊον και Ιούνιον. 
Τά δέ χόρτα ή λαχανικά θέλοντε; νά διατηρήσωμεν, πρέπει πρώτον νά 

τά χωρίσωμεν άπό άλλα διάφορα εϊδη" επειδή μεταδίδουσι το £ν εις τό 
άλλο αμοιβαίως τήν ιδίαν των γεϋσιν τά λαχανικά δέν πρέπει νά βά
λωμεν εις ύδωρ ούτε νά πλύνωμεν η νά ραντίσωμεν μέ ύδωρ έως της 
ώρας ό'τε θέλομεν τά μεταχειρισθή, επειδή ή γεύσί; των άλλοιοοται. 

Αν δέ πριν τά μαγειρεύσωμεν έμαράνθησαν , κόπτομεν τά κατώτερα 
αυτών άκρα καί βάλλομεν εις τό ύδωρ τά νεωστί κομμένα μέρη, ίι βάλ
λομεν όλον τό λαχανικόν, δταν δέν δυνάμεθα νά κόψωμεν τίποτε. 
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Αί σαρκώδεις ρίζαι διατηρούνται εις δρο5ίρόν} σκοτέινόν καί ύγίόν 
τόπον, δταν τά; στειβάσωμεν εις σωρούς διά νά μή ρυτιδωθώσι (ζαρώ-
σωσι) καί άνάψωσι. Πρό πάντων πολλάκις ζητείται νά έμποδίσωμεν τόν 
έξατμισμόν. Δεν πρε'πει νά τεινάσσωμεν τό χώμα άπό τά γαιώμηλα, τάς 
βουνιάδας (σαλγάμια), τά δαυκία καί τά σεύτλα, επειδή θέλομεν βλάψει 
τά μικρά ριζίδια, τά οποία τάκρατούσι καί εύκολύνυμεν τόν έξατμισμόν. 

Τά φραγκοστάφυλα, κεράσια , δαμασκηνά, κτλ. συλλεγμένα εις καλήν 
κατάστασιν βάλλομεν εις βωκάλια, τά όποια κλείομεν στεγανώς καί σκε-
πάζομεν ύστερον μέ άμμον. 

Τά σταφύλια διατηρούνται εις σάκκους χάρτινους, δταν κηρώσωμεν 
τόν μίσχον διά νά έμποδίσωμεν τόν έξατμισμόν τής υγρασίας, ή τά 
βάλλωμεν εις άμμον ξηράν άλλά καί τό πίτυρον δύναται ομοίως νά χρη-
οιμεύση. 

Τα κρέατα καί άλλα φαγητά διατηρούνται πολύν καιρόν δταν τά βά-
λνμεν εις τό συρματόπλεκτον ή ξύλινον κρεωφυλάκιον, τό όποιον κρεμώ-
μεν πρός βορράν καί εις σκιάν έπειτα δέ έφαρμόσωμεν ένα τροχόν έχοντα 
τόν άξονα του εντός τού κρεοφυλακίου καί στηριζόμενον εις δύο μεγάλας 
τρύπας τών δύο πλευρών, ώστε κινούμενος ό τροχός άπό τόν έξωτερικόν 
αέρα νά κινη εσωτερικώς πολλά πτερά κατασκευασμένα άπό πανίον καί 
λεπτά ξύλα τρυγύρω, διά νά άνανϊώνη τέν έσωτερικόν αέρα καί νά έμπο-
δίζη τήν σήψιν. 

Αν θέλωμεν νά διατηρήσωμεν εις καλήν κατάστασιν τά έγκαιρα ώά 
πρέπει νά τά βυθίσωμ.εν εις άναλυμένον κομμίδιον κ η έπειτα νά τά σκε-
πάσωμεν με ανθράκων κονιορτο'ν τό κομμίδιον προκρίνεται άπό πάν είδος 
βερενικείου, επειδή ευκόλως τό έκβάλλομεν μέ το χλιαρόν ή καί τό ψυ-
χρόν ύδωρ· ό δέ κονιορτός τών άνθ-άκων, κρατεί πάντοτε τήν αυτήν 
θερμοκρασίαν. Διατηρούνται δέ τά ώά κατ' αυτόν τόν τρόπον εις πολλού; 
χρόνους. 

Τό δε ύειον λίπος (λαρδί) διατηρείται θαυμάσια, δταν άλατισμένον 12 
ημέρας, τειλιχθτ; με πολύ χορτάριον, καί βαλθη εις κάσσαν δυναμένην 
νά χωρέση τρία καί τέσσαρα κομμάτια. Ανάγκη δέ νά αένη αύτη εΐ; ξηρόν 
τόπον, καί δπου νά μή πλησιάζωσι ζωύφια. (2.) 
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