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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ Τ Ω Ν Ε Μ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν . 
ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑΣ. — ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, Αφρική. Περί Άβυσσηνίας- — ΦΥΣΙΚΗ. Ηλεκ-

τρικος τηλεγράφος. — ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ. — ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Περί του 
καέντος αυτοκρατορικού παλατίου της Πετρουπόλεως.— Προφυλακτικόν της υγρασίας των 
θαλάμων. — Ναυτιλία. — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Κατασκευή χάρτου απο φλοιόν συκαμίνης. — 
Περί βαφής κοκκάλων έλεφαντείου και κέρατος.— Χρησις του όρυζαλεύρου εις τροφήν των 
μεταξοσκωλήκων. — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. ΙΙερί γάλακτος. 

Π Ε Ρ Ι Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Α Σ . 

Εις την σημερινήν τάσιν του άνθρωπίνου π ν ε υ μ α τ ο ς άνϊίκε και ή <ριλσ-
σοφικωτε'ρα των κρ^ων τνί; τταιδαγωγίας έρευνα, οοεν άπώ την [/.ελέτνιν 
τών περί αϋτης παλαιών συγγραμμάτων προήλΐίον r5jo νειότατα φιλολο
γικά βιβλία, οιλο-οντίϋέντα τό εν κατόττι το3 άλλου παρα τοϋ Γερρ.ανοϋ 
Κ . Αλεζ. Καππίου, διευθυντού και πρώτου αρ^ι^νίασκαλου εις Σοέστνινκτλ. 
Τό εν των συγγραυ-.ι/.άτων τούτων, « του Π.Ιάτωνος Ί) περί άγωγης 
diSaax.a.Uci ώς παιδαγωγία των ϊδιωτΐόΊ και ώς Ιΐο.Ιιαγωγία » vj «ή 
π ρ α κ τ ι κ ή αύτοΰ φιλοαο'ρία ε/τε9εΐ|Αεν·/; έξαΰτιΰντών πηγών κτλ. · (Platon's 
Erziehungslehre als Paedagogik für die Einzelneu und als 
Staatspädagogik, o d e r dessen p r a k t i s c h e P h i l o s o p h i e . — A u s 
diesen Quel len dargestellt von D . Alexander K a p p , erstem 
Oherlehreram G y m n a s i u m zu Soest. M i n d e n u n d Leipz ig 1833.) 
Τύ άλλο όνοαάΐ'εται « του 'Λρισζοτέ.Ιους i\ πο.ΙιαγωγΙα, ώς διδασκα-
Μα περί αγωγής της πο.ϊινείας και των ιδιωτών, εκτεθειμένη έζ 
αυτών των niff&r » (Aristoteles Staatspcedagogik als Erz ichungs -
lehre für den Staat u n d die Einzelnen. — A u s diesen Quel len 
dargestellt von D . Alexander K a p p , Prorector u n d erstem 
Oberlehrer am G v m n a s i u m zu Soest, 1837.) 
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1 l à συγγράμματα ταύτα περιέχουσι τα ; περί παιδαγωγίας αρχάς 
τών δύο είρ-ή-ΛΕνων μεγάλων φιλοσόφων τή; άρχαιοτητο; και τάς δια

φόρου; περί τοϋ αντικείμενου τούτου γνώμα; και διδασκαλίας τ ω ν άλλ' 

επειδή αύται δεν άπετέλουν χωριστά βιβλία διδασκαλιών, ήσαν δέ διε-

σπαρμεναι εις διά&ορα τών είρημένων συγγράμματα, ό συγγραφεύς μα ; 

ένηοχολήθη με κόπον , άλλ' ένταυτώ καί με έπιτυχίαν , νά συναρμολο

γήσει εϊ; εν ολον συστηματικόν τα; διδασκαλίας εκάστου , και τοιουτο

τρόπως τας έπρόσφερεν είς το εΟνο; του ώ; συνεισψοράν, Λέγει, εις την 
ίςορϊαν της παιΰαγωγίας, η καί ώς υπομνηματισμοί Tira προς χατά.Ιη-
\';ιν τοϋ τε δημοσίου 'λαί. ίόιωτικοΰ βίου τών άρναίων ίΕΛΛήνων. Ó συγ

γραφεύς είναι εύελτπς δτι έπ' άγαθώ της παιδαγωγικής επίσημης και τε-

χννις δέ νθέλουν παραβλεφθή άπα του; συγχρόνους του αί παιδαγωγικά! διδα

σκαλία*, τών δύο εξόδων σοφών τής αρχαιότητος· διότι αν αμφότεροι ούτοι 

συνεισέοερον προς την καθαράν φιλοσοφικήν κατάληψιν του κόσμου και 

του άνθρωπου τόσον, ώστε να κατασταθώσι κατά τούτο προ παντός 

άλλου , του ανθρωπίνου γένους ci διδάσκαλοι, δια τούτο είναι άςιοΐνά 

άκουσθώσι καί εδώ, δπου πρόκειται να τελειοποιηθή τό πρώτον καί μέγι-

στον τού άνθριόπου άντικείμενον, ή άγωγ/ι καί παιδεία · (Προλεγ. εις τήν 

Παιδαγωγίαν του Αριτ. σελ. ΔΔΛ). 

Ας άκολουθήσωμεν δε και περαιτέρω, να άκούσωμεν αυτόν τον συγγρα

φέα λαλοϋντα περί τοΰ αντικειμένου τούτου, το όποιον πολυμερώ; καί 

πολυτρόπω; έμε7.έτοσε, καί τα; μελέτα; του ταύτας έναπέθεσε μέρος 

μεν είς τα προλεγόμενα τών δύο βιβλίων , μέρος δε είς τάς σημειώσει; 

του υπό το κείμενον τών δύο φιλοσόφων , όπου είς διαφόρους περιστάσεις 

δεν έλειψε νά συμπαραβάλη εύστόχως παλλάς ιδέα; νεωτέρων σοφών περί 

τών ιδίων υποθέσεων. 

«Ως προ; την παιδαγωγίαν της εποχής μας, λέγει, μόλις αύτη ήρχησε 

τώρα πρώτον να προσλαμβάνη χαρακτήρα έπις-ημης, καί ακόμη δέν έ'5ει-

ξεν, δτι εχει διάΟεσιν να συμπεριλάβη- καί την πολιτείαν όθεν οΰ'τε δύνα

ται κατ' ούδενα τρόπον να παραλληλισδή μέ έκείνην την πρακτικήν φιλο-

σοφίαν, την μόνον καί άποκλειστκόν σκοπόν έ'χουσαν, το να οέρη τούς είς 

την πολιτείαν ζώντα; άνθρωπου; ώς ό προορισμός των άλλ' Γσως το μέλ

λον πραγματοποίηση τών δύο τούτων έπιςτ,μών την ταυτότητα, δταν οί 

άνθρωποι δηλονότι άρχίσωσι να ς-ηρίξωσικατά τόπαράδειγμα του Πλάτω

νος τήν πολιτικην επί μόνων τών άρχων της ηθικής, καί την καταστησωσιν 
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ήθιχην εψηριωσμενην' έξάγοντες ταυτην την δλην πρακτικήν φιλοσο-

φίαν άπα τα; αιωνίους μόνον ιδέας της θρησκείας' επειδή, άν καί είς 

τον Πλάτωνα είναι ξένη ή ιδέα της χριστιανικής εκκλησίας, δια της 

οποίας ή άπο γήινα στοι-/εια συντεθειμένη πολιτεία της άνθρωπότητος 

πρέπει να προσοικειωθή με το θείον, καί νά μέθεξη ούτω τού αγιασμού της 

πίστεως, μ' δλον τούτο ευρίσκει τις είς αυτόν τήν ήθικήν έμψυχουμένην 

άπο θρ/,σκευτικον πνεΰμα, είς τήν αρχήν του σύμφωνον μέ το του χρι

στιανισμού· » ίΠρολεγ. ε'κ της παιδαγωγ. τού Πλάτωνος σελ. Λ I I I ) . 
Εκ τών ανωτέρω ρηθεντων ομως γίνεται δήλον, δτι τα συγγράμματα 

ταύτα δέν πρέπει να θεωρώνται ώς άπλα φ·.λολογικά μόνον φιλοπονή-

ματα, εϊτουν ώς συνεισφορά μόνον είς τήν ίστορίαν τή; εκπαιδεύσεως καί 

ώς υπομνηματισμό; απλούς τών φαινομένων τού Ελληνικού κόσμου, πράγ

μα, τό όποιον κατά πρώτον λόγον φαίνονται δτι υπόσχονται, άλλα διά 

της μελέτης αυτών πρόκειται νά ώφεληθή καί τώρα καί είς το έξης τό 
άνθρώπινον γένος είς τάς περί του αντικειμένου τούτου θεωρίας καί πρά

ξεις του - καί έδώ γεννάται ή έ ξ η ; ένστασι;, τήν οποίαν ό συγγραφεύς μας 

προλαμβα'νει καί άπαντα μέ τρόπον έξαίρετον. 

«Πώς όμως, λέγει, (εϊμπορείνά έρωτήση τι;) πώς είναι δυνατόν, οί φιλο'-

σοφοι έθνους ζήσαντος πρό δύο χιλιάδων χρόνων, να άνας-ηθ^σι σήμερον άπό 

τόν τάφον τών ενδόξων εκείνων πόλεων, η επικρατειών, ώ; διδάσκαλοι έμβρι-

θού; πολιτική; φρονήσεως, κατορθωτέας δια τ ή ; παιδεία; καί της ηθικής 

διαμορφώσεως, δια να σώσωσιν άπό τόν χείμαρρον τ ή ; τού κόσμου φορά; δ,τι 

άπ' αυτόν άπομαρανθέν έπέσεν ανεπιστρεπτί; Πΰς είμπορεΐ τοιούτου είδους 

φαινόμενον νά δικαιολόγηση τήν έπανάκαμψιν παρόμοια ς διδασκαλίας 

μεταξύ νεωτέρων λαών , αύξηθέντων είς τήν δλως διάφορον ταύτην γήν 

τ ή ; θρησκείας καί τού πολιτισμού; κτλ. Αλλ έδώ δέν νοείται φυσικω τώ 

λόγω ή αυτή εκείνη πολιαγωγία , ή άπό τούς φιλοσόφου; μεν προδιαγρα-

φείσα, κατασταθεϊσα δέ άλλοτε καί κατά τα; άρχά; τ η ; καί άλλα κυριώ-

τεοα μέρη της πραγματική φροντίς καί νομοθεσία πολλών Ελληνικών πολι

τευμάτων, μή μείνασα δέεί ; κάνέν άπ' αυτά δλω; διόλου ξένη· δχι βεβαίως! 

διότι εκείνο, ο,που είς τον βίον της άνθρωπότητος κατά τούς διαφόρους βαθ

μούς της αναπτύξεωςτνις έφανερώθη, να θέληση τις να τό άνας-ήσνι έπί άλλης 

μεταγενές-ερα, εί; τήν αυτήν πρώτην του σημασίαν, είναι άτοπονκαί μή κατορ« 

θωτέον οτιδέήάνθρωπότης εις τού; πρό Χ ρ . χρόνους, άφ' ού ηύξήθη άπο τούξ 

μ) 
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ιδιώτας είς πρόσωπα λαών, έπροσπάθησε να κατορ θώση τήν άνάπτυξιν 

τού εσωτερικού της δια του δλου κατά πρώτον , δηλονότι δια της πολι

τείας, είς τρόπον ώστε αυτη μόνη απόλαυσε συκειόος καί t.hv&tpiar, 
ενώ ό ιδιώτης απώλεσε καί τα δύο ταϋτα yapiv τοΰ όλου , τούτο δίδει 

εις τόν βίον αυτής τό ίδιον χαρακτηριστικόν σημείον, καθώς πάλιν, περί 

το τέλος της περιόδου ταύτης , καθ' οσον ό Ελλην καί Ρωμαίος ιδιώτης 

επέχει:ί-θη νά έλευθερωθή άπό τήν ύποτέλειάντου; εις έλευθε'ραν προσωπική ν 

αύτοσυνείδησιν, κατά τούτο τό μέτρον ή:·/ησεκαί ή πτώσιςτών πολιτειών 

άπόδειξι; αύτη, δτι ή πολιτεία ύπ'ούδεμίαν μ.ορφήν άπο τ ή ; Θεοκρατίας μέχρι 

τής απεριορίστου δημοκρατία:, δέν ήδυνήθη να λύση τό πρόβλημα της, καί 

πολύ όλιγώτε;ον, να συγχώρηση- τούς ίδιώτας νά φθάσωσι τον άνθρώπινόν 

των σκοπόν. Οθεν κατώρίωσε μεν, μάλιςα παρά τοις Ελλησι καί Ρωμαίοις, 

μεγάλα πράγματα καί λαμπρά πρό; τα έξω , καί ώς έ-ενεργούσα επί τήν 

τοϋ δλου ήθικήν μ.όοφωσιν , εξαίρετα καί περίβλεπτα καί πρό; τα έ'νδον, 

δέν είχεν όμως μήτε έν εαυτή στήριγμα τί,ς υπάρξεως τ/;;, μήτε ήδύνατο 

νά πράξη άλλέω; πρό; τήν οσον τα δυνατόν πολυχρονιωτε'ραν έξασράλισίν 

τη;, είμ.ή να εκλέξη μεταξύ :':λλων είς τόν σκοπόν τούτον συντεινόντων 

μέσων, καί αντιφατικά τινα είς τήν άληθινήν ηθικότητα καί εί; τόν άλη-

θινόν άνθρωπισμόν εκ τούτου έπεται όμως, δτι καί ή παιδαγωγική πολι

τ ική σύνεσις τ;·, ν Πλατώνυν καί Αριστοτελων δέν ήούνατο νά κα:ορθώσνι 

διαφορετικόν αποτέλεσμα τού προσημειο^ίντος, καί αν ύ/τοτεΟή, δτι ήτον 

δυνατόν νά φέρωσιν εντελώς είς πρχγματοποίησιν τα; ιδέας των. 

Αν πρό Χριστού ή θρησκεία , ή επιστήμη καί τέχνη , ό βίος 

τών ιδιωτών καί τ ή ; οικογενείας, παρομοίως μέ τόν δημόσιον έμε-

νον εθνικά καθ' δλην τήν αυστηρότητα- τα δέ έθνη άποτόμως απο

χωρισμένα , δέν έπήρκεσαν μήτε εί; τόν ίδιον προορισμόν , :caì πολύ 

ολιγώτερον εί; έ;ιεΐνον τοϋ δλου ανθρωπίνου γένους· ή μετά Χρ ι -

στόν οίκουμ,ένη ύπό τήν όδηγίαν τού εί; αυτήν παρά τ ί ς θεία; προνοίας 

σταλ>έντος Οεμελιωτού τ ι ς πίστεως , εοάδισε τήν έναντίαν όδόν, διότι ό 

χριστιανισμός, διά νά διάρρηξη τά δεσμ,ά τής τυραννούν/;ς τόν άν^ρωπρν 

εθνικότητος, ήλευθερωσε τούς ίδιώτχς , μ.ηδέν φροντίζων κατ' αρχάς τ ή ; 

πολιτεία; καί τών πραγμάτων τν:ς ώ; γνωρίζων καλώς, δτι άν ούτοι προ-

αναπτυχθώσιν κατά τόν ίδιον των πλήρη άνθρωπισμόν, ώ; φέροντες εν 

εαυτοί"; τήν ούσίαν τοϋ γένους, τότε καί τό πλησιε'στερον, δλον ή πολιτεία, 

Χ αΐδι ' αυτή; ή άνθρωπότη; θέλει φθάσει είς τήν άληθινήν έλευθερίαν της, 
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τουτ' εστίν είς τήν πλήρη συνείδησιν τής ουσίας τ η ; καί τών έν αύτ-^ 

εμπεριεχομένων άλλ' άφοϋ μετά τήν εύαγγέλισιν τ ή : εθνικής ελευθέριας 

δλων τών ιδιωτών, καί τής ενώπιον τοϋ Θεοϋ ίσότητός των, ά'φησεν του; 

οπαδούς του δια παντός συνδεδεμ,ένους κατά τά υλικά των συμφέροντα 

μέ τήν κοινωνίαν , το'τε έγεννήθη υπέρ τήν ύρατήν ανωτέρα και αόρατος 

πολιτεία, ή εκκλησία, εΐ; την οποίαν οί ίερεις του έδωκαν όργανισμόν με 

τήν όσον τό δυνατόν ίοχυρατέραν συνάρθριοσιν. Καί ή εκκλησία , ήτις 

έφάνη, δτι έγεννήθη χάριν τ/,ς αναστάσεως τών ιδιωτών, έχρημ,ατισε 

τοιουτοτρόπως δι' ένό; ολοκλήρου μ.εγάλου αίώνο; ή ε;ευγενίστρια τών 

ευρωπαϊκών λαών, επενεργούσα απειρω; ει; την οιακοσμ,ησιν και εκ,.αι-

δευσίν των διά τής μοναυικώ; εί; αϋτν,ν χρεωστουμίνης καταργήοεως τής 

δουλείας, καί τ ή ; επελαφρύνσεως τήςό'χι ολιγώτερον απάνθρωπου είλωτεια; 

(Leibeigenschaft), έτι δέ καί διά τών καταστημάτων τής χριστιανι

κής αγάπης καί ελέους , ιδίως μ.αλιστα διά τής φίλη; θυγατρο; της της 

σχολής , και διά τών ευθύς ομού με τήν λατρείαν της γεννηθεισών καί 

άναπτυχθεισών τεχνών. 

Καθώς οί' έν άξιώμασιν , οί κληρικοί καί οί διδάσκαλοι, έκτος 

τ ή ; ώ; πρές τό έπάγγελμ.α εκπαιδεύσεως των , ήτι; πηγάζει μ.αλιστα εν 

μέρει μεν άπο την έ;ασκησιν τοΰ ιύιου επαγγελ.ματος , και εν μέρει απο 

τήν ελπίδα τής πρός ανωτέρα; θέσει; προόδου των , ήτις είναι συνδεδε

μένη μέτήν τελειοποίησίν των, καθώς, λε'γομεν, ούτοι χρεωστούν να επι-

μελώνται καί τό ηθικόν μέρος τής υπάρξεως των , τοιουτοτρόπως και 

ολαι αί λοιπαί τάξειε,αί αποτελούσα·, όμοϋ με τά ; εϊρημενας τό μεγα 

συνηρμ.ολογημένον δλον τής πολιτεία; , πιέπει νά λάβωσιν άφορμάς 

επί τό μα/.λον επεκτεινούσας τήν ήθικήν των κατάστασιν, τήν απο-

κτηθεΐσαν έκ τής παιδαδωγίχς κατά τήν νεανικήν ήλικίαν των κτλ. κτλ. 

Καί διάνα άρχήσωμεν άπό τά ύλικώτερα τοιαύτης πολ.'.αγωγ'ιας μέσα 'δέν 

πρέπει αράγε νά εΐσάξη ή πολιτεία εί; τόν βίον γενικόν περί γάμ,ου νόμ.ον με 

τούς ίδιαιτέεους εκείνους κανονισμούς, έχοντάς ύπ' ό'ψιν καί τήν διαφοράν τών 

τάξεων περί τίίν διαφόρων απαιτουμένων ει'ςτόν γάμ.ον, δι ' ών δύναται ή 

πολιτεία νά κερδήσηέν πρώτοις ύγιά καί ΐσχυράν γενεάν πρός περισσοτέραν 

γυοννας-ικήν καί πνευμ,ατικήν διάπλ^ασιν; νά έξυψών/ι πρός τούτοις τήν σωμα-

τικήν ίσχύνκαί δεξιότητα του λαού διάτων διαπλαστιχών μέσωντης, εκτός 

Τών γυμναστικών τής σχολής εξασκήσεων; (ύποχρέωσις δλων TWV στρα
τευσίμων νέων καί ανδρών «ίς στρατιωτικάς υπηρεσίας, κυνήγια, δημόσ^ι 
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πένταθλα και πάλαι παντός εΓδους, καθώς εδώ κ' εκεί τά παρουσιάζει 

αυτί»; ό βίος τοΰ λαού). Προ; τούτοις, διά τών πηγών της γεωργίας, τοϋ 

εμπορίου και τών τεχνών, έκτος της αναπαύσεως τών έπαισθητών αναγ
κών του έθνους, ί δέν διεγείρεται ταυτοχρόνως κα'ι ή δραστηριότης και 

επιμέλεια, δι' αυτών δε πάλιν δεν τίθεται το θεμέλιον πολλών άλλων 

ευδαιμονίας παρεκτικών αρετών; ί Και δέν άνεγνώρισεν άποχρόντω; ή 

εποχή μ α ς , δτι η πολιτεία , οσάκις ένδεια κυριεύει μέρος τι τών μελών 

της, καλλήτερα δέν είμπορεί' νά προλάβη τά έκ ταύτης είς το μέρος τούτο 

πηγάζοντα φυσικά και ηθικά κακά, ειμή άνεγείρουσα ή ύποθάλπουσα ό'λα 

εκείνα τά κατας-η'ματα, τά όποια διά της εργασίας και δρας"/ιριότητος τών 

έν αύτοϊς, εξαφανίζουν και την ενδειάν των ταύτην; (εργατικά καταστή

ματα, συνοικίαι πτωχών κτλ.) ίότι, διά νά κλείση όλοτελώς τάς πηγάς της 

πτώχειας και της μετ ' αύτη; συνδεδεμένης κακής ηθικής καταςάσεως , 

«ρέπει νά άφαιρνί τάς ευκαιρίας τών τυχηρών παιγνηδίων κα; ιδίως τών 

λαχείων; δτι δέν πρέπει νά άνταμείβη μέ χρήματα τάς καταμηνύσεις, 

νά περιπλανα τους ανθρώπους εις τήν συκοφαντ'ιαν δια βαρε'ων τελωνια

κών κανονισμών και άλλων τοιούτων; άλλ' έξ εναντίας πρέ-ει να προάξη, 

•»1 να ΰποθάλψν) ακόμη τοιαύτα οποία δύνανται νά διατηρήσουν όμοϋ μέ 

την άπόλαυσιν τών αγαθών τήν μετρ ιότητα και τήν οίκονομίαν; (σύνδεσμοι 

μετριοπάθειας και οικονομικά! τράπεζαι). 

Α λ λ ' ίσχυρωτερα ακόμη καθίςατα τοιαύτη πολιαγωγία, ό'ταν έπασχολή 

τήν ένέργειάν τ η ; επί τών έπις-ημών, τ ή ; φιλολογίας και τών τεχνών μέ 

σκοπόν τοϋ νά κατορθώση τήν διαμ'ίρφωσιν τοΰ λαού διά μέσου τών έργων 

εκείνων κατά διαφόρους τρόπους. Ταύτα πάντα ό'μως και ιδίως τό θέατρον 

κ α ί ή μ έ κανονικήν έλευθερίαν ύφις-αμένη καθημερινή φιλολογία (έπ;στ/μο-

νικαΐ, φιλολογικά! καΐ πολιτικαΐ εφημερίδες κλ.) καθώς και αί βοβλιοθήκαι, 

όχι μόνον εί; τών ηγεμόνων τάς καθέδρας, άλλά και εις τα; έπαρχιακάς 

πόλεις προς γενικήν και βιομνιχανικήν έκπαίδευσιν τών κατοίκων, και 

τέλος και εϊς τά χωρία α κ ό μ η , διά τάς εκπαιδευτικά; τών χωρικών 

χρείας, ταΰτα πάντα να διαγράψω τις ενταύθα έπί τό άκρίβεστερον και 

νά τά παραστήση ώς ίσχυρώτατα εκπαιδεύσεως μέσα, ή'θελεν εϊσθαι 

ταύτόν , ώς και τό νά προϋπόθεση τις ώς ά'γνωστον παν τό αγαθόν και 

ώραιον, ό',τι ώς προς τον λόγον τούτον, άν δέν έπραγατοποιήθη εισέτι , 

άνεγνωρίοθη ήδη ό'μως άπό τήν έποχήν μας ώς άναγκαίως ζηλωτόν. 
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Νομίζομεν, δτι απεδείχθη ίκανώς, πόσα εκπαιδευτικά και διαμορφωτή 

κά μέσα πρόκεινται είςτήν πολιτείαν πρός έπιτυχίαν τοΰ σκοπού της, τήν 

τελειοποίησιν τοϋ έν αύτη ζώντος λαού" άλλ' εις τήν έφαρρογήν καΐ χ ρ ή -

σίν των πρέπει παντού νά τήν χειραγωγη τό πνεύμα τοϋ χριστιανισμού, 

καθότι ή πολιτεία είναι μοναδικώς και αποκλειστικώς προωρισμενη ώς 

παιδαγωγικόν κατάστημα τοϋ θείου διδασκάλου τοϋ άνθρο>πίνου γένους, 

(Παράβαλε τήν παιδαγ. Πλάτωνος σημ. σελ. 889}· 

(Ακολουθεί.) 

Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α . 

Α Φ Ρ Ι Κ Η . 

Πΐξ,Ι 'Λΰυσσιρίας. 

Οί Κύριοι Κόμβης και Ταμιζιέρος διατρίψαντες πολύν χρόνον εις Κ α ι 
ρόν διευθύνθησαν εις Μέκαν, όθεν άνεχώρησεν τλν 1 Μαίου 1835 είς τ/ιν 
νήσον Μασσαούα-/ , τον μόνον λιμένα, της Αβυσσηνίας. Ο Μεχμεταλής, 
όστις εξουσιάζει όλα τά παράλια της Ερυθράς θαλάσσης πρός ανατολάς και 
δυσμάς άπό τό Σουέζ ώς τό στενόν τοϋ Βάβελ Μανδέρ είχεν έκεϊ τοποτη-
ρητήν του ή Καϊμακάμην τόν Μαμελοϋκον Χασάνην Οί δε περιηγηταί, 
τού; οποίου; ώνομάσαμεν, άντί νά άκολουθήσωσι τά ίχνη τών προτέρων 
περιηγητών εις αυτήν τήν χώραν, εισχώρησαν εις δρόμους σπανίως 
συχναζομένους, και ηλθον εις λαούς έξ ημισείας άγριου;, οί όποιοι μ ή ϊδόν-
τε; άλλοτε άνθρωπον λευκόν, του; έδέχθησαν μέ έ'κστασιν ένταυτώ και 
•/αράν τοιούτον δέ ένθουσιασμόν ειχον και οί αρχηγοί αυτών ώμολόγουν 
δε όλοι δτι ήσαν φυλής κατωτέρας παρά τους Ευρωπαίους ώς κατα
γόμενο: άπό τόν Χ α μ , τόν όποιον κατ/,ράσθη ό πατήρ του (*). 

6 Κόμβης και Ταμιζιέρος έμειναν ολίγον εις τήν Τιγρε, μίαν έκ τών 

εύφορωτάτων επαρχιών της Αβυσσηνίας. Οί κάτοικοι της χώρας ταύτης 

λέγονται χριστιανοί και άκολουθούσι τό δόγμα της ανατολικής έκκλη-

(*) Τοιαϋται άρχαιολογιχαί «αραίο'σεις ευρίσκονται ι'κ όλους οχώον κχί τους ßsijSapsT*. 

τους λαούς τις γΐς· άποδιιχνύουσαι ττ,ν άλΐίειοιν τϊς αγίας ·γρ«φϋί, 
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σία;" διευθύνει δέ τόν κλήρον επίσκοπος Κόπτης (*), στελλόμενος άπό τον 
πατριάρχην της Αλεξανδρείας· οί ιθαγενείς πι^εύουσιν δτι οί ιερείς των 
εχουσιν ΰπερφυή τίνα δύναμιν, σέβονται τά περίαπτα, και φοβούνται 
πολύ τάς μαγείας. Ευρίσκονται δε εις τήν Άβυσσηνίαν μοναστήρια αν
δρών και γυναικών άλλ' ή κακοήθεια είναι τρομερά καθ' όλον τόν τόπον, 
δεν ΰπάρχουσι θεσμοί συγγενείας και μόλις σώζεται τύπος τρόπον τινά 
άνδρογυνικής συζυγίας. 

διοικούνται δέ οί Αβυσσηνοί άπό μονάρχα; απολύτου;, ίΐ παλαιά τού
των γενεά, ή οποία ήδη εξέπεσε, καυχάται ό'τι κατάγεται άπό τόν Σαλο-
μώντα και τήν βασίλισσαν Σαβά λίγομένην Μακέδον. Οί δικας-αί έ'χουσι 
μεταφρασμένον τόν Ιουστινιανόν κώδηκα, τόν όποιον συμβουλεύονται εις 
τάς δύσκολου; περις-άσεις· ή δικαιοδοσία είναι φοβέρα, και όμως δια 
προσδιωρισμένης τινός ποσότητος χρημάτων οί φονεΐ; κατορθοΰσι πολ-' 
λάκις νά διαφεύγωσι τών νόμων τήν έκδίκησιν. Ευρίσκονται δέ εις τήν 
Αβυοσηνίαν και άσυλα, όπου οί κλέπται και οί δολοφόνοι καταφεύγοντες 
διασώζονται. 

Η δυστυχή; αύτη χώρα κατασπαράττεται άπό τού; εμφυλίους πολέ
μους* και οί άνθρωποι πολλάκις κινδυνεύουσι νά άποθάνωσι λιμώττοντες, 
άν και ή γή ύπάρχνι κατ' έςοχήν εύ'φο:ος. 

6 Κο'μβης και Ταμιζιε'ρο; διέβησαν τόν μέγιστον ποταμόν της Αβυσ-
σηνίας λεγόμενον Τα/ .αζε, περιήλθον τήν όρεινήν και ύυχράν έπαρχίαν 

Ι ε μ έ ν , τήν κτηνοτρόφον Ούαγάραν , καί τήν Βέγκεμδερ, οπού γίνονται 

Ιπποι μεγαλοπρεπέστατοι. Πέραν δέ τού Σεμέν ΰ βοΐς έπωΖεΐτο πέττε 
(ρράγχα, καί με τήν αυτήν ποσότητα ήγόραζε' τις εως 150 όρνιθας. 

Εις τά όρια δε τού Βέγκεμΰερ διέβησαν τόν ποταμόν Βα'χιον, τόν όποιον 

κάνεις περιηγητής εως τότε δέν είδεν. Αφ' ού δέ έ'φΟασεν εις τους λαούς 

της Γάλας, οί όποιοι πρεσβεύουσι τήν Μωαμεθανικήν θρησκείαν, ό Χασά-

νης αρχηγός τίνος φυλής, τους έγύμνωσεν άφ'ό ,τι ε ιχον , εκτός μόνον 
τών χειρογράφων" έπειτα διαβάντες εί; τό βασίλε'.ον Ιτάφ όπου επικρα
τε ί ό χριστιανισμός κτλ. ήλΟον και εις τήν καθέδραν άλλης τοπαρχίας 

τ«ι ιΤν«·. βχίίον όλοι οί χριστιανοί τ ί ; Αί-γύττΐβυ. Νουβ!«5 καί λβυίοΎ,νί*}· 
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τής Κόας, της οποίας ό πολεμικός ήγεμών ήτον έκδοτος πολύ καί εις τάζ 

τέχνα; , καί τό παλάτιόν του ήτο γεμάτον άπό ΰφάντας , λεπτουργούς 

(μαραγκού;), κτίστας, πυριτιδοποιού;, οπλοποιούς, χρυσοχόου; κτλ. όθεν 

έκβαίνουσιν άπό τά τεχνουργεΐά του υφάσματα πολυτελέστατα, βραχ_ιό-

νια, ξίφη, ασπίδες κτλ. Πεπεισμένος δέ ότι οί Ευρωπαίοι εχουσιν εγκυ

κλοπαιδικές γνώσεις ό βασιλεύ; ούτο; (Σαλί-Σελλασι) ν-'θελε νά κράτηση 

τους περιηγητάς, καί μόλις κατένευσε νά τού; άφήση νά άναχωρήσωσιν. 

Αφ' ού δέ ούτοι άνεχώρηταν άπό τήν Κόαν, διευθυνόμενοι προς τό βο-

ρειοδυτικόν άφήκαν όπισθεν τήν Γάλλαν Βορέναν χωριζομένην τής Γοζάμ 

άπό τόν Νείλον, διέβησαν τούτον, επέστρεψαν ει; τήν έπαρχ_ίαν Βέγ-

κεμδερ καί εκείθεν πάλιν ε ί ; τό Καϊρον. (2.) 

ΦΥΣΙΚΗ. 
Ηλεκτρικός τηλέγραφος. 

Ανεγνώσθη επιστολή τού Κ · Βουκλάνδου πρό; τόν δόκτωρα Βοβερ-
στώνα περί τού ηλεκτρομαγνητικού τηλεγράφου, τόν όποιον ό Κ . Ούϊστών 
καταγίνεται ήδη νά κατας-ήση μεταξύ Λονδίνου καί Λίβερπουλ - τά ήλεκ-
τραγωγά σύρματα θελουσι περάσει ύποκάτω τού σιδηρού δρόαου, ό όποιος 
συνάπτει τάς δύο ταύτα; πόλεις· οαίνετκι δέ κατ' αυτήν τήν έπιστολήν 
οτι τά μέχρι τούδε πειράματα εγγυώνται τήν ευτυχή έ'κβασιν της επι
χειρήσεως. Είς τα δύω, άκρα τών συρμάτων ευρίσκονται δίσκοι κυκλο-
τερεϊς έχοντες εις τήν περιφέρειαν είτε αλφαβητικούς ειτε συμβολικούς 
χαρακτήρα;. Οθεν άν εις τό &/ άκρον οερτ) τις τήν μκγνητικήν βελόνην 
προ; £ν τών σημείων τούτων, ή μαγνητική βελόνη τού άλλου άκρου θέλει 
δείξει τό αυτά σημεΓον έκτό; δέ τούτου μηχανή τις κινεί άπό τήν μίαν 
άκραν εί; τήν άλλην τό σφυρίον κωδωνίου, τό οποίον ήχουν διεγείρει τήν 
προοοχήν τού παρισταμένου εις τόν τηλέγραφον άνθρωπου. 

(Ακαδημία τών έπις-ημών τών Παρισίων, 8 ΙανΥουαρίου.) 

Μ Ε Τ Α Λ Λ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Κ Α Ι Χ Η Μ Ε Ι Α . 

Γνωρίζομεν όλοι οτι τά μέταλλα ευρίσκονται κατά τό μάλλον Ηαί 

ήττον βαθέως «ΐς τα «πλάχνα τής γήί χωμένα, ότι έκεΤ γεννώνται κ ^ 
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ίχύςάνουβη κατά τρόπον όμως εισέτι μυ7ΐκδν και άπόκρυφον, δτι ανασκά

πτονται μέ πολλήν δυσκολίαν άπο πλήθος ανθρώπων διημερευόντων και 

διανυκτερευόντων πολλάκις είς τά υπόγεια ταύτα χάσματα. 

Α λ λ ' ολίγοι ίσως φαντάζονται πόσον επικίνδυνος είναι ή μεταλλωρυ-

χ ία αύτη· επειδή έκτος τοΰ σκότους, έν μέσω τοΰ οποίου περιπλανώνται, 

συμβαίνει τωόντι πολλάκις είς τά βάθη εκείνα δπου οί έργάται μένουσι 

τρόπον τινά θαμμένοι ζωντανοί νάέκφυσώνται ανθρακικός ή άνθρακώδης (*) 

η θειώδης όξυγόνος, δηλ. αέρες τινές, εντός τών οποίων δέν δύναται νά 

καί·/ι τδ φώς, ή μέ άλλας λέξεις, οί όποιοι σβέννουσι τούς λύχνους, καί 

τά φανάρια, μέ τά όποια φωτιζόμενοι οί άνθρωποι εργάζονται· επειδή ή 

ήμερα ώς έκεΐ δέν εισχωρεί. 

0 κίνδυνος δέ υπάρχει διπλοΰς· επειδή ή αίφνηδίως σβέννυνται τά φώτα, 

καί τότε άποθνήσκουσιν οί άνθρωποι είς τδ σκότος μ ή βλέποντες τήν 

έξοδον, ή έξαπτόμενος ό φλογιστικός άήρ άνάπτει καί τότε ανατρέπεται 

τό πάν ώς αν έγίνετο φοβερά έκρηξις υπονόμου γεμάτη; άπο πυρίτιν. 

Περίφημος τις χημικός τής Αγγλίας, ή δόξα δηλ. τδ καύχημα καί ό 

διδάσκαλο; δλων τών χημικών τής εποχή; ταύτη;, ό αθάνατο; Δεβύ έφεΰ-

ρεν δτι ή φλδξ τοΰ φωτός δέν διαπερα τδ στενδν συρματόπλεγμα τοϋ 

σιδήρου, καί ακολούθως δέν άνάπτει ό εξωτερικός άήρ" δθεν κατεσκεύασε 

φανάρια περιτριγυρισμένα μέ αυτό. 

Α λ λ ' ό τρόπος ούτος τοΰ Δεού, σωτηριώδη; εί; άλλα; περιστάσει;, δέν 

χρησιμεύει ό'ταν δέν ύπάρχη πλέον διόλου ατμοσφαιρικό; άήρ, χωρί; τόν 

δποΓον αδύνατον νά καύση τό φως· άλλ' άντ' αύτοΰ ευρίσκονται καθαροί, 

3 εις ύπερβολικήν ποσότητα οί κατ ' αρχάς είρημένοι δηλ. .ό ανθρακικός 

ή άνθρακώδη; καί θειϊκό; ή θειώδης, οι όποιοι σβέννουσι τδ φώς. 

Ητο ά'ρα άναγκαιον νά εύρεθή λύχνο; δυνάμενο; νά καίη χωρίς αέρα 

ατμοσφαιρικό-/ τούλάχιςον πρό; ώραν έως ού προφθάσωσιν οί άνθρωποι νά 

διασωθδσιν :ξω· άλλα τούτο τό παράδοξον πράγμα έπενόησαν δυο Γάλ

λοι ό Ευγένιος ιΐβ Eassano καί ό Αϊάσσων <3ε G r a ι l d s a g n e · έπεδή ανα

φερόμενοι πρό; τήν άκαδημίαν τών επιστημών τών Παρισίων, δηλ. τόν 

άρειον πάγον, ούτως ειπείν, τής παιδείας, συμβούλευσαν νά μεταχειρίζων· 

ται οί έργάται εις τοιαύτα; περιστάσει; λυτρωτήριόν τινα θρυαλλίδα 

(*) Ο ά*6ραχΐί·Λ; πιριίχιι πλειοτίρον όξυγο'νον παρά τον όνβρακώί» καί i ίκϊχο; παρά 
τον Οιιώδιι x*i -JTÍ g.ί τήν άλλων · | « ί · ν . 
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(φτίλλιον) ήτις ώς κατασκευασμένη άπό χλωρικήν πάτασσαν περιέχει έν 

εαυτή ίκανόν όξυγόνον (*), ώστε νά καίη καί έντό; τοΰ ανθρακικού αέρος* 

άνάπτει δέ αύτη ό'ταν απόσπαση τις μέ τό δεξιόν χέριον τό σκέπασμα 

τής κορυφή; τής θρυαλλίδος καί μέ τό άριστερόν άποσύρϊ) βιαίως αυτήν 

τήν θρυαλλίδα· τό δε φώς αύτδ διαρκεί ώς τρία λεπτά, άρκετόν ^καιρόν 

είς τήν φυγήν τών δυστυχών εκείνων ανθρώπων. 

Η πείρα είς τό εξής θέλει αποδείξει άν^ή έφεύρεσις αύτη δύναται νά 

έκτελέσν) δσα επαγγέλλεται. (2.) 

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η . 

Περί τοϋ χαέκτος αυτοκρατορικού παΛατίου της ΠετρουχόΛεως. 

Τό παλάηον τούτο ειχεν έπιφάνειαν 654 ,237 ποδών τετραγωνικών 

τό μέγιστον δηλ. εμβαδόν, τά όποιον τοιαύτη οικοδομή περιέλαβε ποτέ. 

Τό Λοΰβρον κατέχει διάστημα 27 5,625 ποδών τετραγωνικών τό Βατι-

κάνον μέ τήν σκοπιάν του (Be lvede r ) 4 7 8 , 9 0 0 τό βασιλικόν παλάτιον 

τοΰ Μονάχου μέ τάς αύλάς του 281,600- τό βασιλικόν παλάτιον τοΰ 

Βερολίνου 232 ,320- τό ίίαραίβουρνοΰ τής Κωντανηνουπόλεως 206 ,100" 

— τ ό αύτοκρατορικόν παλάτιον τής Βιέννης έμπεριλαμβανομένων καί αυ

τών τών θεάτρων 432 ,000 ' τέλος τό παλάτιον ^ C a s e r t e 4 1 0 , 0 4 8 . 

Τδ μάκρος τοϋ Ρωσσικοΰ παλατιού ί το 707 ποδών τό δέ πλάτος 

559" δ μέγας Πέτρος ώκοδόμησε κατ' αρχάς είς τόν τόπον αυτόν μικρόν 

παλάτιον, τό όποιον όμως κατεδάφισεν ή Ελισάβετ κατά τδ 1 7 5 4 , καί 

άνήγειρεν έπειτα αύτδ, όποιον ήτο δτε έκάη. — Εαβαινε δέ τις εις τό Κ ο -

λοσταϊκόν τοΰτο κτιριον διά τριών εισόδων κειμένων είς τήν πλατείαν 

M i l c i o i r και διά δύω έτερων πρός τό μέρος τής Νέβας- είχε δέ τδ αυτόθι 

βλέπον περιστύλιον 116 ποδών μήκος, 46 πλάτος καί 3 0 ύψος, είκοσι 

δέ κολώναι Δωρικοΰ χαρακτήρος έοάσταζον τήν όροφήν ήσαν δέ είς τό 

παλάτιον τοΰτο πολλαί αίθουσαι έχουσα·. 40 ποδών ύψος καί 28 ώς 4 6 

κολώναι Κορινθιακού τύπου- πρό; τά έξω δε τοΰ παλατιού έφαίνοντο 3 8 0 

κολώναι 28 ώ; 64 ποδών εί; δέ τήν αύλήν 1 08 . 

O LA τους ίυο> αέρα; τον όξυγόνον τον άζωτον, οί b i f e *.ν«ττδ«ν Μ ™ 

i ^ o U a ' P ' ™ S ^ « - 4 οξυγόνο; ρ ή » Χ W * * " «« «** « · * • * · τ ώ γ ζ ω ω ν ™ * 

χαυσιν τοΰ πιιρο'ς. 
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Τίς δύναται να περιγράψη τού; θησαυρούς, όσους περιείχε τό παλάτιον 
τούτο, καί οί όποιοι έ'γειναν παρανάλωμα τού πυρός ; 

(Εφημ.ερίς Αύγούστης.) 

Προφυλακτικόν της υγρασίας των θαλάμων. 

Μέχρι τοϋδε οί αρχιτέκτονες, οσάκις θάλαμος τ ί ς οικία; επασχεν 
υγρασίαν, πεοιωρίζοντο εΐ; τό νά τόν σκεπάζωσι μέ ξύλα" άλλ' ό'ταν οί 
τοίχοι τύχωσι παλαιοί καί πολύ νιτοώδεις, τα ξύλα σϊ'πονται ταχέως, 
καί μετ' ολίγον ή υγρασία αναφαίνεται, ώστε ανάγκη πάλαν νέων ςύλων, 
τό όποιον φέρει μεγάλην δαπάνη·/. Αλλ' έφευρέθη εσχάτως νέος τρόπος 
οΐκονομικώτατος ό ακόλουθο:. 

Πριν στρώσωσι τά ξύλα βάλλουσιν οπίσω άσφαλτο·/ αρκετά παχεϊαν, 
τήν οποίαν δεν διαπερα ποτέ υγρασία· ώστε τό ξύλον, τό όποιον σκε
πάζεται άπ' αυτήν δεν δύναται πλέον νά σαπη'στ) καί διαρκεί έξάκις καί 
έπτάκις πλειότερον. 

Σ . Σ . ΙΙμεΐς δμως οϊτινες δέν έχομεν εισέτι ά'σφαλτον εις τόν τόπον, 
ού'τε ίσως τό έμπόριον έφερε τήν ύλην ταύτην, δυνάμεθα νά τήν άναπλη-
ρώσωμεν μέ πίσσαν , ήτις όμοίω; δέν διαπεραται άπό υγρασίαν. 

Ναυτιλία.. 

Επειδή τά ατμοκίνητα πλοία κατεστάθησαν ήδη τόσον κοινά, καί ή 
ωφέλεια των κατά τό έμπόριον καί τήν κοινωνίαν των διεστώτων λαών 
αυξάνει βαθμηδόν ό,τι αναφέρεται εις αυτά όλοι σχεδόν πρέπει νά άκού-
ωμεν μέ περιέργε·.αν. 

6 Κύριος Λ. Λάρδνερ, εις έκ τών ενδοξότατων σοφών τής Αγγλίας 

διετείνετο ίσχυρογνωμόνως, ότι ό άτμό; δέν θέλει χρησιμεύσει ποτέ εις 
μεγάλου; καί διεξοδικού; πλ.ού; (ταξίδια). Μεταξύ δέ τών άλλων λό

γων, του; όποιους πρότεινεν ήτο καί ό επισφαλή; λογαριασμός τής τα

χύτητας τών ατμοκίνητων πλοίω^, όθεν έν ώ κατά μέσον όρον τά άνε-

μρκίνητα πλοία, ό'σα πλέουσιν εις Αμερικήν, διανύουσι 8 μίλια περίπου 

τήν ώραν , ό Κ . Λάρδνερ ένόμιζεν ότι τά ατμοκίνητα δέν Ιδύναντο να 

ζΐΛερβώσι τα 9' Ονλλ' ή πείρα άπεδειξεν ότι ή τα^ύτηί των γίνεται πολί» 
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μεγαλητερα πολλάκις· είναι γνωστόν τω όντι εις τήν Αμερικήν, ότι τά 

πλέοντα άπό τό Νεοβόρακον εις τήν Αλβανίαν ατμοκίνητα διατρέχουσι 

δεκαέξ μ ίλ ια καθ' ώραν. 

0 Κ . Λάρδνερ έκρινεν ούτω περί τού πράγματος, επειδή έλάμβανεν 
ω; τύπον τά ατμοκίνητα τής Αγγλικής διοικήσεως, τών οποίων τό ά'ρι-
τον έναυπηγήθη τώ 1δ32" άλλ 'έκτοτε έτελειοποιήθη πάμπολυ] ή κατα
σκευή τών τοιούτων πλοίων προς πίστωσιν δέ τούτου μεταξύ άλλων πα
ραδειγμάτων αναφέρεται άτμοκίνητον προωρισμένον νά διάπλευση τόν 
Ατλαντικόν ί'ϊκεανόν χαΐ έ'/ον δύω μοχανάς 200 ίππων δυνάμεως έκάςτ,ν 
τό πλοίον τούτο δύναται νά φέρη 1300 πίίων (τόνων) βάρος, αί δέ μη-
χαναί καί το άναγκαϊον αυτού ύδωρ προστίθεισιν 35 ώς 400 πίθους, 

ώστε μένουσιν 900 ελεύθεροι διά τό φορτίον καί τό άναγκαϊον τών γαι
ανθράκων έφόδιον άλλ' αί δύω μηχαναι δέν δύνανται ποτέ νά κατανα-
λώσωσι πλειότερον τών 40 πίθων γαιάνθρακος καθ'ήμέραν όθεν κυρίως 
ό πλου; μέλλει νά δινρκέση ένα μήνα. Αν όμως ύποτεθή ή ταχύτη; 9 
μιλλίων χαθ' ώραν (έλπίζουιεν δέ ότι θέλει φθάσει τουλάχιστον καί τά 10)" 
τό άτμοκ'νητον ίσοι; καταντήση εις τήν Αμερικήν έντύς 1 2 μόνον ημε

ρών, όταν δέ απάντηση πάντοτε εναντίου; άνεμους, έντό; 1 8 τό πολύ. 
Αλλά καί κατά τήν τελευταίαν ταύτην περίστασιν έχομεν έτι 400 πί
θων διάστημα διά τό φορτίον. 

(Βρετιννική έταιοεία π:ός ποόοδον τών έπιτ/ίμών. Σεπτέμβριος). 
(3.) 

Β Ι Ο Μ Ι Ι Χ Λ Ν Ι Α . 

Κάτασχε νή χάρτου ά.-ζο (ρίοίον ου7.πμΐΓης. 

Οί Κ . Γεράρδο; καί Πέρσεβαλ διεύθυναν προ; τήν ανωτέρω Ακαδημίαν 

περί τού αντικειμένου τούτου σημείωσι'ν τινα, τής όποιας έξάγομεν τά 

ουσιωδέστατα. 

Ο πολτός (ή πάστα) του φλοιού τή; συκαμινής έΟεωρήΟη προ πολλού 
ώ; αρμόδιος νά αναπλήρωση τόν πολτάν τών ρακίων (κουρελ.ίων) μέ τόν 
όποιον κατασκευάζουσι τό χαρτίον άλλά μέχρι τούδε κάνει; βιομήχανος 
δέν κατώρθωσε νά κατασκευάση ποσότητα τινα χαρτίουμέ τήν νέαν ταύτην 
ύλ.ην δι' έλλειύιν τοόπου οικονομικού καί απλού χρησιμεύοντο; εΐ; τ» 
νάχωρίση τά; κλωτά; άπό τήν επιδερμίδα, τής όποιας τό πράσινον χρω-
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|Λα βλάπτει τήν λευκότητα τοϋ χαρτίου· άλλ' οί είρημένοι κύριοι ευρήκαν 

την «ρμοδίαν είς τούτο μέθοδον, επειδή λαμ.βάνουσι τά δεμάτια των 

κλωναριών, τά πλύνουσι με άσβεστου ύδωρ, τά ξηραίνουσι, τά περώσιν 

είς τόν μνλον καί ύστερον τά κοσκινίζουσι (μηχανικώς), ώστε κατ αυτόν 

τόν τρόπον χωρίζεται ή μαλακή καί εύχρηστος ύλη άπό τήν επιδερμίδα" 

καί δέν μένει άλλο πλέον παρά τό νά λευκανθή αυτη καί αμέσως έπειτα 

νά μεταπλασθή είς χαρτίον. 

Με τήν σημείωσιν δέ ταύτην παρέδωκαν οί τεχνουργοί καί διάφορα 

δείγματα δηλ. 1. ξύλον φυσικόν" 2 . ξύλον παρεσκευασμένον μέ άσβες-ον 

3 . ξύλον καί τό ινώδες μέρος τριμμένα και χωρισμένα άπό τήν επιδερ

μίδα" 4. τό ινώδες μέρος χωρισμένον άπό απλούν ξύλον 5 τόν έπιτή-

δειον είς κατασκευήν χαρτίου πολτόν 6. τόν αυτόν ξηραμμένον ήδη, όχι 

όμως καί κολλημένον. 

Περί βαφής κοκκάλων έ.Ιεψαντείου χαι κέρατος. 

Α ν θέλωμεν νά βάψωμεν τά κόκκαλα, τό έλεφάντειον καί τό κέρας δηλ. 
πράγματα κατεσκευασμένα μέ αυτά πρέπει νά τά διαβρέξωμεν (άφήσω-
μέν νά μοσκεύσωσι) ήμίσειαν ήμ.έραν εις άνάλυμα στυπτηρίας (στύψεως)· 
Ι'πειτα τά βυδίζομεν εις αφέψημα βρασιλιανοΰ μέν ξύλου (β&νκαμίου) δια 
νά τά βάψωμεν κόκκινα - κρόκχου δέ καί στυπτηρίας ένωμ.ενων έξ ημι
σείας, αν θελωμ,εν νά γένωσι κίτρινα, εις άνάλυμα δέ οξικού χαλκοϋ 
(άνθους χαλκού) μ.έ όξώδες οξύ καί εν τρίτον άμμ,ωνιακοϋ άλατος διά 
νά χρωματισθώσι πράσινα" τό ώραίον δέ πράσινον χρώμα Τούτο μετα
βάλλεται είς κυανοΰν, όταν βυδίσοψ.εν πολλάκις τά βαφόμενα πράγματα 
εις βράζουσαν πότασαν. 

Μέλανα δέ βάφονται τά είρημένα είδη ό'ταν αλειμμένα ελαφρώς μ.έ 

άναλυμένον νιτρικόν ά'ργυρον έκτίθωνται εις τόν ήλιον, καί τούτο έπανα-

ληφθή πολλάκις μ,ετά τήν ξήρανσιν τού πρώτου αλείμματος. 

Η τέλος πάντων βράζονται είς τόν όξικον σίδηρον έως ού ή επιφάνεια 

Των άρχίση νά μαλακυνδί), έπειτα δέ βυθίζονται είς αφέψημα κηκιδίων 

καί καμπεχείου ξύλου· τό αυτό δέ αποτέλεσμα γίνεται αν άλειφθώσιν 

άλλεπαλλήλως είς τό πύρ μέ τά δύω ανωτέρω αφεψήματα (καμπε'χειον 
καί κηκίδιον), Ι'πειτα δέ με πυκνόν άνάλυμα οξικού σιδήρου. 
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Φαίνεται δέ εκ τής τελευταίας ταύτης ερμηνείας δτι ό τρόπος αναλογεί 

με' τήν κατασκευήν τοϋ γραφικού μ.έλανο;, επειδή έχει καί αυτός βάσιν 

τήν κάδεσιν (precipitation) τοΰ οξικού σιδήρου διά τοϋ κηκιδικού αφε

ψήματος. 

Χρησις του ορυζαΛεύρου είς τροψην τών μεταζοσχω.Ηχων· 

Εις τό Κινεζικόν βιβλίον περί βομβυκοτροφίας, τό όποιον ό Κ . ί ου -

λιανός Στανισλάς, μέλος τής Ακαδημίας τών Παρισίων μ.ετέφρασεν εσχά

τως κατά διαταγήν τοΰ επί τών εμπορικών γραμματέως τής Γαλλικής 

επικρατείας άναγινώσκεται ότι οί Κινέζοι δελοντες νά άναπληρώσωσι τήν 

ποσότητα τών συκαμινοφύλλων διά τήν τροφήν τών μεταξοσκολήκων 

πασπαλίζουσι τά φύλλα αυτά μέ όρυζάλευρον oGev δ Κ . Βοναφούς άπό τά 

Τουρίνον, ό'στις μετέφρασε τό είρημένον σύγγραμ,μα άπό τήν Γαλλικήν 

γλώσσαν θελήσας νά δοκιμ.άση τό πράγμα έπασπάλισε τά φύλλα μ.έ άλευ· 

ρον σίτου , όρυζίου κτλ. καί έγνώρισε δτι τωόντι ή ύλη αυτή γίνεται 

εύάρεστος τροφή είς τούς μεταξοσκώληκας, καί τά κουκούλια άποβαίνου-

σιν ωραιότερα καί μεγαλήτερα. (3.) 

Κ Τ Η Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α . 

Περί γάλακτος. 

0 άπλους-άτη καί πρώτη- δλων τών τροφών τό γάλα ευρίσκεται κοινόν 

καί άφθονον καθ' δλον τόν χρόνον είς τήν Εύρώπην, δπου επιμελούνται 

κατ' εξοχήν τήν κτηνοτροφίαν. 

Τά χαλάν γάλα δέν είναι ούτε πολλά άραιόν, ούτε πολλά πυκνόν έχει 
χρώμα λευκον, γλυκεΐαν γεϋσιν, καί γενικώς δλας τάς άπαιτουμ,ένας ιδιό
τητας, ό'ταν τό θηλυκόν ζώον φδάση είς τήν άρμόδιον ήλ ικ ίαν επειδή 
τό πολλά νέον δίδει γάλα όρρώδες, τού δέ πολλά γεροντικού τό γάλα 
είναι άχρεΐΌν ό'ταν ή άμνάς, ή ή βοϋς (άγελάς) εύρ'ισκωνται είς όργα-
σμόν, ή έγέννησαν πρό ολίγου, τό γάλα είναι κατωτέρας ποιότητος. Παρε-
ν/,ρήδη προσέτι δτι εκείνα μόνον τά ζώα δίδουσι καλόν γάλα, δσα έγέν
νησαν τρεις φοραϊς, επειδή τότε οί ματοί καλήτερον ανεπτυγμένοι δύναν
ται νά τό προετοιμάσωσι τοιούτον τούτο δέ εξακολουθεί έως ού τά ζώα 
άρχίσωσι νά παχύνωνται, διότι το'τε ©λιγοστεύει η καί παύει διόλου, 
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Οί κανόνες όμως ούτοι δέν είναι γενικοί, επειδή πολλαί βοϋς καί αίγες 

ε^ουσιν ώραϊον γάλα καθ' όλον τόν χρόνον, έ;α·.ρουμενων μόνον τών τεσ

σάρων ή πέντε ήμ;ρών πρό τής γέννας καί μετά τ^ν γένναν, έν ώ εις 

άλλα χρειάζονται τέσσαρες καί πέντε εβδομάδες πριν τό γάλα των φθάσνι 

εις τήν τελειότητα του· άλλα κοινώς τρεις μήνας μετά τήν γένναν περιέ-

γει μάλιστα πολϋ πια ρ (κρεμαν). 

Α ν θέλωμεν νά φυλάςωμεν τό γάλα είς πολλούς μήνας καί χρόνους 

σχεδόν έκλέγομεν αυτό καΟαράν καί νωπόν, τό βάλλομεν εί; βωκάλιον 

καλώς κλεισμένον, τοΰτο δέ βυθίζομεν εν τέταρτον ώρας είς ζεστόν ύδωρ. 

Η μέθοδος αύτη λέγεται τοϋ Αππέρ (Γάλλου). 

Αλλ ' ό Γερμανός χημικός Κέρσωο συμβουλεύει νά οξατμίσωμεν τό γάλα 

είς έλαφρόν πϋρ, έως οΰ καταντήση είς ξηράν κόνιν, ή οποία αναλυμένη 

είς άρκετόν ύδωρ αποτελεί ϋγρόν τ ι , τοϋ οποίου ή γεΰσις έχει πολλήν 

άναλογίαν μέ τήν τοϋ γάλακτος. 

Οταν Θέλωμεν νά έμποδίσωμεν τό γάλα τοϋ νά όζινίση, άναλύομεν δύο 

δραχμάς τρυγιακής ποτάσσης (κρεμόρ δι τάρταρο) είς ήμίσειαν ούγγίαν 

ύδατος ζεστού, καί άπ' αυτό χύνομεν ολίγον είς τό γάλα (ώς μίαν κου-

χλ.ιαρίαν), τό οποίον μ.εταφέρομεν δί; είς νέα αγγεία καθαρά. 

Α λ λ ά καί,τό υδωρ τοΰ σαπωνίου παράγει σχεδόν τό αυτό αποτέλεσμα. 

Αν δε τό γάλα τύχη ήδ/ | π/ιγμένον ή όςινισμένον, χύνομεν όλίγην πό-

τασαν άνακινοΰμεν το όγρόν, καί έπειτα τό βάλλομεν είς τό πΰρ· τό πηγ 

μένον τότε αναλύει καί τό όζινισμίνον λαμβάνει τήν πρώτην του ποιότητα. 

Τό γάλ.α βραζόμενον έν καιρώ συννεφιάς καί βροχής και μάλιςα κατά 

τους μήνας τοϋ θέρους κ ό π τ ε ι — δ.ά νά προλάβωμεν τό κακόν άρκεϊ 

όΐλοίως νά ρίψωμεν όλίγην πότασαν. 
Αλλά θέλομεν π. χ . νά πήςωμεν τό γάλα έν άκαρεϊ· τότε πρέπει νά 

τρίψωμεν εσωτερικώς καθαρόν άγγεΐον μέ Ουμάριον ή έρπυλλον, καί έπειτα 
νά χύσωμεν τό γάλα, τό όποιον θέλει πήξει ευθύς. 

θέλομεν ακόμη νά λάβωμεν άπό τό γάλα τόν λεγόμενον όρρόν είτε 
τζίορον τότε άνακατόνομεν ώς 15 κόκκους αναλυμένης κοτάση; είς δύο 
λίτρας περίπου γάλακτος καί τό βάλλομεν εί; τό πϋρ, έπειτα το περώμεν 
άπό πανίον λευκόν καί τό καθαρίζομ.εν με λεύκωμα ώοΰ, τό όποιον κτυ-
πώμ,εν είς το γάλα καί βάλλομεν νά βράση, έπειτα πάλιν όιηθουμεν. 

Αντί τής ποτάση; χρησιμεύει καί μία κοχλ>ιαρία όςυδίου, ή ήμ.ίσειαν 
δραχμήν τρυγιακής ποτάσης εις κονιν. (2.) 

Ε Κ Τ Η Σ Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ι Ι Σ Τ ΥΠ Ο Γ Ρ Α ΦΙ Α. Σ. 


