
ΑΡΙΘ. 1ο. ( Δεκεμβρίου 1836) 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 
Τ Ω Ν 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 
• • • • QQQ • 

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ί ο ΦϊΛΛλΑΙΟΤ. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Ελατήρια τοϋ πνεύαατο;. — ΖΩΟΛΟΓΙΑ. Αιαιτν,τιχαί ίϊιο'ττ,τ-; zt.t 

(Αετίξν,{. — ΓΕΩΡΓΙΑ. Σν,αερινίι κατάστασι; τ ις γεωργία; εις τα u-ίγςα χράτ»ι 

της Kùfώτητ,ί- Περί χαλλ'.εργεία; τοϋ ΰττνοφο'ρου αήχωνος. Περί τοϋ τεχντ,τοΟ GIVOU 

(Champagne) . No'ptót καί διατχγαί των παλαιών Έλλιίνων, άφορώντες ττ,ν γεωρ-

γίαν (συνέχεια). — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Περί πλίνθων χαί τεχνγ,τών λίθων έν γένει 

(«υνίχιια). — ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 

Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α . 

Έλατήρια του πνεύματος· 

Ϋπάρνουσιν άνθρωποι , οΐ'τινες έχοντες ένεργον καί γόνιμον 
νουν, κινούνται άφ' εαυτών είς ολας σχεδόν τας πράξεις, ζητοΰσι 
παντοιοτρόπως την Ιρημίαν, καί εμπνέονται (Λεν μακράν του θο • 
ρύβου των πόλεων, χωρισμένοι δε τ ι ς κοινωνίας μελετώσι τάς 
ιδέας, άπο τας όποιας διευθύνονται και εύρίσκουσι την φη'μην είς 
την μοναδικήν και άπόκεντρον ζωήν των χωρίων. 

Αλλ' οί κοινοί άνθρωποι εχουσι χρείαν εξωτερικών αφορμών, 
δια να συλλογισθώσιν, ώστε το θέατρον, ή σκηνή, το άκροατηριον 
καταντώσιν είς αυτούς αναγκαία, Ομιλουμεν τω οντι ζωηρότερον 
έν μέσω τοϋ πλήθους, γινο'μεθα δε ευφραδέστεροι μεταξύ τών 
δημοσίων συνελεύσεων, όθεν οί μεγα'λοι καί ένδοξοι ρήτορες μορ-
φοΰνται είς την άκμην τών πολιτικών μεταβολών, η έν καιρώ 
πολέμων καί ή βοή του τύμπανου καθιστά τρο'πον τινά την 
φωνήν αυτών έντονωτέραν και στεντο'ρειον. 

Γενικώς τίποτε δεν ερεθίζει το πνεύμα, οσον ή ά'σκησι; τών 
(ΤΟΜ. ι . } 1 0 
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αισθητηρίων καί των παθών. Επειδή ό,τι κεντά τα νεύρα, κινεί 

ευθύς τήν καρδίαν έκ τούτων δέ των δύω συγχρόνως κινουμένου 

του εγκεφάλου έξυπνε™, ώς ειπείν, ό νους, καί ενεργεί" πλειότερον 

παρά το σύνηθες, όθεν τό λαμπρόν φώς, οΐ μελωδικοί καί εύρυθ

μοι ήχοι, ή γεύσις εύαρέστων καί δριμέων χυμών , αί ήδυπνόων 

ανθέων άπόρροιαι, αί μαλθακαί του σώματος τρίψεις , ενίοτε δέ 

καί των πόνων αυτών ή αϊσθησις ζωογονοΰσι παραδόξως τό πνεύ

μα, ιδιαιτέρως δέ έχουσι τήν θαυματουργόν ταύτην δύναμιν αί 

ήμέραι του διαγελώντος έαρος καί του μελαγχολικού φθινοπώρου, 

ή αρμονία της μουσικές τώνοργάνων, η τά θελκτικά σειρηνοφώνου 

νεανίδος άσματα , ή χρήσις τών μελανών κρεάτων , τών ΰδνων, 

τών κογχυλίων , τών ιχθύων , τών ωών καί του εγκεφάλου, όπου 

περισσεύει ό φώσφορος, τα αλκοολικά ποτά, ό καφφές καί τό τε'ϊ, 

καί αυτό δέ τό όπιον μετρίως καί ατάκτως λαμβανόμενον άλλα 

καί ό ταβάκος παράγει ανάλογα άποτελε'σματα, οσάκις δεν έ'^ομεν 

μακράν αυτού έ'ξιν, καί δεν ροφώμεν αυτόν αμέσως μετά τό δεί"-

πνον, ότε όχι μόνον την χώνευσιν επιβουλεύεται, άλλα καί κεφα-

λαλγίαν φέρει καί άύπνίαν. Ισως τίποτε άλλο δεν ανακινεί τον 

άνθρωπον βεβυθισμένον εις σκέψεις, ό'σω τών εκκλησιαστικών 

κωδώνων ύ θρησκευτικός καί σεβάσμιος ήχος άκουόμενος συγχρό

νως άπό τάς πολυόχλους πόλεις εις τάς πέριξ αυτών αγροικίας 

καί είς όλην απλώς την περιφέρειαν του ορίζοντος. Τέλος ό ψιθυ

ρισμός τών δένδρων , τό κελάρυσμα τών ρυάκων καί ποταμών, 

ή γλυκεία αύρα, ή μεγαλοπρεπής λειοκυμονοΰντος πελάγους θέα, ό 
εύδιος καί γαλήνιος ουρανός, ή άστροφεγγής καί πανσέληνος νυξ, 

ή ειδησις επιτυχίας περισπούδαστου τινός αγαθού" ερεθίζει ομοίως 

τό πνεύμα, ίσως δέ σφάλλομεν, άν σιωπήσωμεν ενταύθα τον περί-

πκτον τόσω μάλλον , όσω περίπατων έδίδασκεν εις τό Λύκειον ό 
διασημότατος τών φιλοσόφων της άρ7αιότητος. 

Μέγις-ον όμως τών ελατηρίων όλων υπάρχει ή ά'μιλλα· επειδή} 

όταν πολλοί δια μιας διατρέχωσι τό αυτό της δόξης στάδιον, 

ο συναγωνισμός ούτος πολλάκις φέρει κλέος μέν εις τους άθλητάς, 
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ενίοτε δέ κατας-ροφήν εις ολόκληρα έθνη, άλλά πάντοτε πρόοδον εις: 
τάς τέννας καί έπιςήμας. Ολίγοι φροντίζουσι να ύπερβώσιν ένδοξους 

προγόνους, άφοΰ αμαύρωσαν εφάμιλλους συγχρόνους. Αλλ' ύ μέγας 

άνθρωπος προκαλεί καί ετέρου τοιούτου τήν έπιφάνειαν , ώστε η 

συνυπάρ"/ουσιν ισόρροποι, ή αλλήλους αμέσως διαδέχονται. Ούτως 

ό Πλάτων έφερε τον Αριςοτέλην, ό Αριστείδης τον Θεμιστοκλέα, 

τον Σύλλαν ό Μάριος , τον Καίσαρα ό Πομπήιος, τόν Ωράτιον 

ό Βιργίλιος, ύ Βάκων τόν Καρτέσιον , ό Αισχύλος τόν Σοφοκλή, 

τόν Ρασήν ό Κορνήλιος καί περί τών ά'λλων ομοίως. 

Αλλ' ή άμιλλα ερεθίζει έξαιρέτως τόν άνθρωπον , όταν τους 

απλούς αντιζήλους άναπληοώσιν εχθροί αντίπαλοι1 καί οσάκις τό 

αυτό όνομα, τό όποιον φέρομεν , έδόξασαν ήδη άλλοι. Εχομεν δέ 

του λόγου παράδειγμα τόν Βάκωνα* επειδή ό μέγας ούτος τ ώ 

όντι καί ένδοξος του Νεύτωνος πρόδρομος, ός-ις ωφέλησε πλειότερον 

διά συμβουλών τάς έπιστήμας, παρ' όσον άλλοι δι' ανακαλύψεων, 

παρωξύνθη μάλιτα εις τούτο άπό τρεις αιτίας. Διότι έ'πταισε πολλά 

ώς άνθρωπος καί ώς υπουργός, έφιλοτιμήθη νά έξαλείψη τό προ-

τριβέν εις αυτόν όνειδος" άλλα μοναχός τις δοξαζόμενος τότε 

εφευρέτης της πυρίτιδος έλέγετο Βάκο>ν όθεν ήγωνίσθη νά κατα-

στήση αυτόν άνήκουστον έπειτα ύ Χριστόφος Κολόμβος άνεκά-

λυψεν άγνωστον ή'δη κόσμον ή άνακάλυψις δέ αύτη προεμήνυε 

πολλάς άλλας εις τους μέλλοντας αιώνας. 0 Βάκων θέλων νά 

καταστήσν) υποτελείς εις την άγέρωχον καί δεσποτικήν αυτού 

μεγαλοφυίαν καί ζώντας καί μεταγενεστέρους, έ'γραψεν άλαζ<<>νι-

κώς καί περί ανακαλύψεων, ώστε ό φιλοπονώτατος καί ακάματος 

φιλόσοφος αμαύρωσε τόν άρχιγραμματέα της Αγγλίας. 

Ούτως άρα ό ευφυής καί μεγαλεπήβολος πανταχόθεν ωφελείται 

καί πορίζεται τά συμφέροντα. Εις τήν ύπερβόρειον αυτού έξορίαν 

έ'γραψεν ό ό β ίδιος τάς χαριεστάτας αύτου ποιήσεις· εις τήν φυλά-

κήν έμελέτα ό Τάσσος τήν έλευθερωμένην Ιερουσαλήμ· εις τήν 

Βαςιλίαν ό Μιραβώ συνέταξε τάς πυριπνόους κατά δεσποτισμού" 

αυτού διατριβάς καί τάς ποικίλας προς τήν Σοφίαν έπιστολάς 
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ΐΐς τήν είρκτήν ό Κονδορσέ έσχεδίασε τδ πολυμαθέστατον αϋτοΰ* 
δοκίμιον, Εκεί και ό Βολταΐρος έξοιστρώθη, ή συκοφαντία κατά 
του πατρός αΰτου έξηλέκτρισε τον Λαλύ Τολανδάλ, και ή μανία 
των προγραφών κατεσκεύασε τόν 2,ιατοβριάνδ. 

Αλλ' ή διάνοια διεγείρει την διάνοιαν όθεν εμπνεόμενα και 
, χμείς από την άνάγνωσιν του όμηρου, του Ρουσσώ , του Μοντε-

«κιου, του Βουφφών, ώστε αΐ ίδέαι μεταβαίνουσιν άπό του ενός εις 
τόν άλλον, καθώς τό φώς τών λαμπάδων, η μάλλον καθό^ς μετα-
δίδοται ό ηλεκτρικός σπινθήρ έπ' άπειρον. 

Τέλος αί '.δέαι κινουσιν άλλας ιδέας εις τόν άνθρωπον, και έφ' 
ό'σον σημειουνται εις τόν χάρτην, έξάπτουσι βαθμηδόν τόν νουν, 
ώστε δικαίως έρρέθη, ότι ό κάλαμος ενεργεί εις τόν έγκέφαλον, 
καθώς ό χάλυψ εις τόν χάλικα. (3 . ) 

Ζ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α . 

Διαιτητικαι ιδιότητες της μετάξης. 

0 Νο\νπιαη ευρεν ό'τι ολίγα σοίματα έμπεριέχουσι τόσον άμ-
μωνιακόν πνεύμα, ό'σον ή μέταξα. ό Τοι ιηείοΓΐ παρατηρεί μάλι-
ς-α, οτι ευρίσκεται περισσότερον εις αυτήν παρ οτι εις της έλάφου 
τό κέρας, διότι 5 ο ούγκίαι μετάξης έ'δωκαν δυο δρανμ. άμμω-
νιακου. Η ανθρακική αμμωνία δια της προσθήκης ολίγου αίθερε-
λαίου συνιστά τό ΐατρικόν τό λεγόμενον glltíe anglicanoe. όθεν 
ένόμιζον τότε ό'τι τό έκτης μετάξης γενόμενον αλκάλι διέφερε τοΰ 
έκτεθλιμμένου άπό άλλας ΰλας , και άπέδιδον εις αυτό μερικάς 
ιδιότητας. 

Οΰτω πολύν καιρόν πολλά άλατα διόλου ό'μοια εθεωρούντο 
ώς διάφορα. Η μέταξα έχει πρβσέτι άλλας διαιτητικάς ιδιό
τητας· κατά τήν ίνδίαν μεταχειρίζονται τά μεταξούφαντα ώς 
μεταχειριζόμεθα εις τήν Εύρώπην τό έριούν ύποχιτώνιον. Λέγεται 
έκτος τούτου ότι άρκεΐ εν ρινόμακτρον μεταξοΰφαντον δια νά ούδετε-
ρώση τά κακά αποτελέσματα τών μιασμάτων. Αν τό μίασμα αυ
τό, ώς λέγουσιν, ίΐσδύη, εις τό όργανικόν σύςημα δια τών πνευμό-
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νων, δύναται ευκόλως νά έξηγηθη ή προφυλακτική ενέργεια τ ή ; 
μετάξης, επειδή υπάρχει γνωστόν ότι τό μίασμα διαλύεται άπό 
τά ασθενέστερα χημικά άντιδραι-τίρια, και πιθανόν τω ό'ντι ύ άήρ 
θερμανθείς εντός του πνεύμονος και έμποδιζόμενος εις τό ύφασμα νά 
άποτελή άτμοσφαίραν δυναμένην νά διάλυση αυτά τά μιάσματα, 
πριν έμβώσιν εις τό στόμα. Ενδέχεται επίσης ή μέταξα μηχανι-
κώς νά εμποδίζη τήν εις τό στόμα τών δηλητηρίων μορίων ε'ίσο-
δον. Βλέπομεν δέ εις τήν .Ίστορίαν τών φαρμάκων του ΡοιηβΙ 
ότι κατ' αυτόν ή κόνις της μετάξης έχρησίμευεν ώς ΐατρικόν, 
έπρεπε μάλιστα εις τήν κατασκευήν αυτής νά χωρίζωσι τήν χρυ-
σαλίδα άττί. τό κουκούλιον (*). Η μέταξα μεταβαλλόμενη εις κό-
νιν επιταχύνει τήν κυκλοφοριών του αίματος και αναλύει τάς με-
λαγ-/ολικάς ιδέας. 0 Ι_αη« ι ι σχολιαςής του ΡοπιβΙ λέγων ότι 
και αυτός ό βόμβυξ έχει ϊατρικάς ιδιότητας, βέβαιοι ότι ή κόνις 
αυτού επιβαλλομένη ώς έ'μπλαστρον επί της κεφαλής παύει τήν 
ζάλην και σκοτοδινίαν. ( 2 · ) 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η . 

Σημερινήχατάσταοις της γεωργίας εις τά μέγιστα κράτη της 

Ευρώπης παραΰαΛΛομένη προς τον πΛηθνομον ί'/Αστον. 

Η αξία της γης κατά τινα δόκιμον συγγραφέα συνίσταται εις 

τό άρόσιμον και γενικώς τ^ν πραγματικήν αυτής καλλιέργειαν 

αυξάνει δέ τόσω μάλλον πολιτικώς, όσω ή τελευταία αύτη ποικί-

λεται και τά προϊόντα πολυπλασιάζονται" όχι διότι ή γη γίνε

ται ευκαρπος άπό μόνην του άνθρωπου τήν βιομηχανίαν, επειδή ή 

παραγωγός αυτής δύναμις υπάρχει συγχρόνως μέ τόν άνΟρωπον, 

εις τόν όποιον προσφέρει λιμένας, ποταμούς, δάση, πλήθος αγρίων 

(*) Οί Άαερικανο'ι θελοντες να μεταφερωσιν εις την Άρερικτ,ν ττ,ν συκα>ινον και 

τον [ΐτταξοοχώληχαΙπίτυχον υπέρ πασχν ελπίδα. Ιίαρεττηρτίβϊΐ μάλιστα αύτοϋ « α -

ρα&οξοτατο'ντι φαινοαενον έντο; τοϋαύτοϋ θέρους, εγε'ννΥΐα-εν τρεις γενεάς σκωλιίκω» ν 

«τίνες ε'δωχχν όλαι [«ίταξαν. 



καί τιθασσευομένων ζώων, τα δποΐα γίνονται όργανα της βιομηχα

νίας και του πλούτου. Αλλ' ενταύθα πρόκειται περί χώρας, της 

οποίας ή ευδαιμονία κρέμαται από την πλειοτέραν η όλιγωτε'ραν 

ένέργειαν πολιτισμένου και βιομηχανικού έ'θνους. 

Λιά της ποσότητος των γεωργημένων και χέρσων αγρών τών 

Ομόσπονδων Επαρχιών καίτής Μεγάλης Βρεταννίας, καταλαμβά-

νομεν τήν μεγάλην αύξησιν του πληθυσμού εις τους δύο αυτούς 

τόπους. 

Ομολογούμεν ότι και ά'λλα αίτια πολλά συνεργούσιν εις τούτο, 

αλλά κατ' εξοχήν βοηθεί" ό μέγας τών άρουρών αριθμός, αί όποιο» 

κινούσι τάς τέχνας, βάλλουσιν είς ένέργειαν τά χρήματα, έξασφα-

λίζουσι την τροφήν τών πολλαπλασιαζόμενων κατοίκων και προ-

άγουσι τάς τέχνας. Κατ' αυτόν μάλι<7α τόν λόγον φαίνεται ή με

γάλη επιρροή της καλλιέργειας θεωρούμενης σχετικώς προς όλους 

τους άλλους πόρους τινός τόπου. 

Ούτω παραδείγματος χάριν ή Σουηδία έχει διπλασίαν τήν 

αρόσιμον γήν παρά τήν Βρεταννίαν, ίσην δέ μέ τήν της Γαλλίας" 

είς τά δύο ταύτα βασίλεια τά 2/3 της γης καλλιεργούνται (με 

σίτον, νομάς και αμπέλους) ένώ είς τήν ζουηδίαν ύπάρχουσιν απέ

ραντα δάση , τά όποια σκεπάζουσι τά 9 4 / Ι Ο ° άροσίμου επι

φανείας , και 6 / ΐ θ θ μόνον γεωργοΰνται. όθεν βλέπομεν είς μεν 

τήν Μεγάλην Βρεταννίαν 386ι άνθρ· κατά τετραγωνικόν μίλιον" 

εις δέ τήν Γαλλίαν 3θ4·6, ένώ είς τήν Σουηδίαν δεν εύρίσκομεν έπέ-

κεινα τών 26α κατοίκους τού αυτού εμβαδού, οί όποιοι όμως και αυ

τοί εχουσι χρείαν της εισαγωγής ξένων καρπών. Παραβάλλοντες δέ 

γενικώς τών διαφόρων τόπων τόν πολύν πληθυσμάν και τήν καλλιέρ-

γειαν, δυνάμεθα νά κρίνωμεν τήν επιρροήν αύτης είς τήν αύ'ξησιν τών 

κατοίκων, ήτις αμοιβαίως εκτείνει και τελειοποιεί" τήν καλλιέρ-

γειαν κατ' αυτόν τόν λόγον ό ακόλουθος πίναξ του Γερμανού Κ . 
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Βαρώνου Malchus θέλει κινήσειν τήν περιέργειαν τών ενασχο
λούμενων είς τήν καταστατικήν καί πολιτειογραφίαν. (3.) 

'Oréuaxa των τόπων. 

Βρεταννία 
Γαλλία 
Αυστρία 
ί*ωσσία Εύρωπαΐκτί . . . . 
Προυσία 
Ολλανδία 
Ισπανία 
Πορτου-ρλλία (εκτός τών Acores) 
ΕλΕετία 
Λανία (ίχτος της Ισλανδίας) . 
Σου/,κία καί ϊίορβεγία . 
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Περί καΙΛιεργείας χοϋ νπνοφόρου μήκωνος χαΐ της 

κατασκευής του μηχωνίου (οπίου). 

Το τόσον κοινόν είς τήν θεραπευτικήν όπιον είναι οπός του μή-
κωνος, έξ ού καί μηκώνιον έκαλεΐτο άπό τους παλαιούς. Ο μήκων 
είναι πολυειδές φυτόν ό κοινότερος είναι ό φυόμενος φυσικά εις 
τους αγρούς μας , καί παπαρούνα απλώς λεγόμενος" τού ΰπνοφό-
ρου μήκωνος τά πέταλα ή ανθόφυλλα είναι πολύ μεγαλήτερα άπό 
τά συνειθισμένα, είναι προς τούτοις σχισμένα καί ύπόλευκα. 

0 υπνωτικός μήκων καλλιεργείται πολύ είς τήν μικράν Ασίαν, 
είς τήν Αιγυπτον καί τήν Περσίαν, όθεν μεταφέρεται συνήθως εις 
τήν Εύρώπην τό εις χρήσιν όπιον. Φύεται δέ καί φυσικά είς τβ 
τήν Ασίαν καί ε'ίς τινα μέρη της Ελάδος(*). 

(*) Εταιρεία συσταθείσα είς Αονίίνον κατά τ ά 1797 προ; άνάπτυξιν των τεχνών 

Ιπλτίρωσε 5ο λίρας στερλίνας ( ι 4 ο ο ϊραχ.) εί; ε'ναΓάλλον ί ι ά νά τΐν χοινοποιήσ* 

το περί κατασκευΐς οπίου μυαττίριον. 
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Η καλλιέργεια του φυτού τούτου, καθώς και ή κατασκευή του 

οπίου δοκιμασθεϊσα πρό τίνων χρόνων εις τήν Εύρώπην έπέτυχεν 
κατά δέ τάς εις διαφόρους επαρχίας μας γενομένας εσχάτως δοκι-
μάς τό έδαφος και τδ κλίμα τής Ελλάδος είναι έπιτηδειότατα 
εις τήν μηκωνιοσπορείαν, και τήν μηκωνοποιΐαν. Επειδή δέ ό όπδς 
ούτος είναι πολύχρηστος και πωλείται εις καλήν τιμήν, συμφέρει 
και εις τους γεωργούς τής Ελλάδος νά έπιχειρισθού'ν τήν καλλιέρ-
γειαν του μήκωνος διά νά μή περιορίζωνται εις τά δημητριακά 
σπαρτά καί τινα άλλα ολίγα προϊόντα, τά όποια ώς κοινά και 
μονοειδή, διά τήν άφθονίαν των, δυσκόλως πολλάκις πωλούνται 
καί δεν άνταμοίβουν αρκετά τούς κόπους καί τά έξοδα τού γεωργού. 

Η Α· Μ. προνοούσα καί περί τούτου καί επιθυμούσα νά εϊσάξη 
νέους κλάδους βιομηχανίας εις τήν Ελλάδα , διέταξε τήν δημο
σίευση» απλής καί συντόμου ερμηνείας περί τής καλλιέργειας τού 
μήκωνος , καί τής εξαγωγής τού μηκωνείου , καθώς τούτο έγινε; 
και περί τής καννάβεως. Προθύμως καί ευχαρίστως έκπληρώ τδ 
εις έμέ ανατεθέν τούτο έ'ργον. 

Ο μήκων αρέσκεται εις γήν έλαφράν μεν, αλλά αρκετά γόνιμον 
αν δεν ήναι φύσει τοιαύτη, πρέπει νά παχυνθτ; μέ κοπρίαν βοών η 
ίππων χωνευμένην ημπορεί νά μεταχειρισθη τινάς καί άλλων 
ζώων κοπρίαν ή καί οποιασδήποτε άλλας παχείας ζωτικάςή φυτι-
κάς ΰλας. 

Ο άγρδς πρέπει νά ήναι καλοδουλευμένος* άμα αρχίσουν αΐ 
πρώται βροχαί του φθινοπώρου άροτριούν άπαξ, καί μετά δύβ 
εβδομάδας έκ δευτέρου" όστις έχει άπο τον παρελθόντα χειμώνα 
χωράφι προετοιμασμένον καί καλόν εις αυτό πρέπει νά σπείρη 
τόν μήκωνα κατά προτίμησιν. Αφού οργώσουν δις, σβαρνίζουν δύ'ο 
καί τρεις φοραΐς συντρίβοντες τούς βώλους καί έτοιμάζοντες τόν 
άγρον, καθίος διά τήν βαμβακοσπορίαν , ή καί έτι έντελέστερα, 
διότι ό σπόρος του μήκωνος είναι πολύ ψιλός καί απαιτεί γήν λ ε -
Τίτήν καί μανήν (μή σφικτήν)· 

Ο καιρός της μηκωνοσπορίας εις τήν Ελλάδα είναι ό Νοέμβρ. 
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ημπορεί νά σπείρη τινάς καί αργότερα, άν δεν προφθάση, άλλ' ύ 
πρωϊμότερος ευδοκιμεί καλήτερα· τριακόσια δράμ. μηκωνοσπόρου 
είναι ό μέσος όρος δι' ένα ςρέμμα γής. Είναι φρόνιμον νά μή σπεί
ρη τινάς διά μιας πολλήν έκτασιν, άλλά εις δύο ή περισσοτέρας 
έποχάς διά νά μή συμβή ή εξαγωγή όλου τού οπίου εις τόν αυτόν 
καιρόν, καί δυσκολεύεται τινάς νά τήν εκτέλεση, όταν καλλιεργή 
άρκετήν ποσότητα. 

Τό σπάρσιμον γίνεται με τά τρία δάκτυλα καί όχι με τήν 
δράκα (χειρόβολον) ή τουλάχιστον πρέπει νά ανακάτωσης τόν 
σπόρον μέ άμμον χονδρήν καί ξηράν, διότι ό άνεμος τόν σκορπίζει 
άτακτα" τον σκεπάζουν μέ σβάρναν έκ θάμνων διά νά μή παρα-
χωθή βαθέως" διότι τότε δυσκόλως φυτρόνει. Αν αμέσως μετά τό 
σπάρσιμον σκμβή βροχή, ό σπόρος παραχώνεται μόνος, καί τότε 
τό σβάρνισμα καταντά περιττόν. 

Τίνες συμβουλεύουν τό σπάρσιμον τού μήκωνος εις φυτώρειον 
τό φθινόπωρον, καί τό μεταφύτευμα εις τόν τόπον τήν άνοιξιν, 
άλλ' αυτό είναι κοπιαστικον καί πολυέξοδον. Αν φοβήσαι τά που
λιά , τά όποια έν(οτε βλάπτουν τόν σπόρον καί τά νέα φυτά, 
σπείρε ολίγον πυκνότερα καί φθείρε μετά ταΰτα εις τό σκάλισμα 
τά περιττά φυτά. 

Σκαλίζουν όταν τό φυτόν απόκτηση 5 ϊως 6 φύλλα, φθείροντες 
όχι μόνον τά ξένα φυτά , άλλά'καί όσους μήκωνας είναι πολύ πυ
κνοί διά νά ενδυναμώσουν οί λοιποί. Μετασκαλιζουν καί έκδευτέ-
ρου, όταν σχηματισθή ό καυλός, φθείροντες καί πάλιν τά αδυνατώ • 
τερα φυτά, έως ότου νά μείνη μία πιθαμή κενή μεταξύ δύο φυτών 
αν ευρεθούν τόποι κενώτεροι, φυτεύουν εις αυτούς φυτά έκ τών 
έκριζωθέντων. 

Αμα ζεσταθή ό καιρός, ή βλάστησις τού μήκωνος προχωρεί με 
όρμήν όταν δέ ή γή ήναι καλή καί τό σκάλισμα γίνη με έπιμέ-
λειαν μια ρίζα δίδει έως 8 καί ί ο κεφάλας. 

Περί τά τέλη του Μαίου η τάς αρχάς του Ιουνίου αρχίζουν νά 
πίπτουν τ ' άνθη τού μήκωνος καί τότε είναι καιρός τής έςαγωγής 
του οπίου, ήτις γίνεται κατά τόν άκόλουθον τρόπον. 
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Χαράζουν τήν επιδερμίδα των λοβών κατά μάκρος και γύρω 
τριγύρω εις τέσσαρα η πέντε με'ρνι. Από τάς τομάς τρέχει γαλα-
κτώδνις χυλός, όστις πήζει επάνω εις τον λοβόν τό χρώμα του 
την έπιοΰσαν είναι λευκόφαιον. Τότε τον άποξύουν μέ μαχαιρίδιον 
από την καρποθη'κην , τον άπλόνουν εις αγγεία και τόν εκθέτουν 
«ίς τόν ή'λιον, όπου πυκνοΰται μετά δυο η τρεις ημέρας. 

(Ακολουθεί.) ( ΐ . ) 

Περι του τεχνητού οίνου ( C h a m p a g n e ) . 

Η μεγάλη χρήσις του οίνου του Champagne , ονομαζόμενου, 
αύξησε τόσον άπό τίνων χοόνων , ώστε ή'δη έσκέφθησαν περί 
μέσων τινών του κατασκευάζειν τόν οΐνον τούτον κατά τέχνη τόν 
τρόπον. Οθεν προβάλλω και εις τήν Ελλάδα περί της κατασκευής 
αυτού τά ακόλουθα αρκετά δοκιμασθέντα μέσα του κατασκευά
ζειν. Τά προς τούτο τό είδος του οίνου διορισθησόμενα σταφύλια 
δύνανται να ήναι μαύρα ή λευκά. Παρατηρητέον όμως. ά) Νά 
κοπούν καίνάδιαλεχθούν μετά πάσης προσοχής, β') Αν πρόκηται 
νά κατασκευασθη πρώτης ποιότητος οίνος , τά σταφύλια πρέπει 
νά συναχθώσιν επίσης όλα ώριμα. 

Αφού οΰτω τά ετοιμάσουν, τά καθυποβάλλουν εις τήν ζυμωσιν 
τότε ομως είναι χρεία προσοχής μή διέλθη (φύγη) τό διά της ζυ-
μώσεως (βράσεως) σχηματιζόμενον άέριον, τοϋτέστι, τό άνθρακι-
κόν οξύ (Acide C a r b o n i q u e , acide Méphitique) αλλά νά 
κράτη θή. 

Η άνάπτυξις η έλευθέρωσις τούτου του οξέος προξενεί τήν 
βράσιν (άνάζεσιν) (effervescence). 

ΙΤώς να άνοιχθώσιν ai φιάλαι. 

Διά τούτο τό είδος τού οίνου αρμόδιος είναι ό της Νάξου και 
Τήνου, πλέον η οί άλλοι. Κατασκευαζόμενοι δέ πρέπει νά έμβάλ-

λωνται εις πολλά δυνατάς φιάλας, όταν ήδη ήναι ζωμός (μοΰςος) 

καί νά βουλώνωνται· της δέ ζυμώσεως ( fermentat ion) προχω-

ρούσης, καί του σχηματισμού τού ρηθέντος ανθρακικού οξέος, 
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κατακάθεται όλίγη τις ποσόττις τρυγίας, καί διά τούτο πρέπει νά 
τεθώσιν αί φιάλαι ανάποδα (επί τών βουλωμάτων)· ώστε άφού 
μετ' ολίγον παύση ό σχηματισμός της υποστάθμης (τρυγίας), 
πρέπει ν' ανοίγονται ολίγον , όσον νά έξέλθη ή σχηματισθείσα 
τρυγία· βουλόνονται δέ καί δένονται μέ σύρμα. 

Πολλάκις έπέτυχεν ή κατασκευή του ρηθέντος οίνου μετά 
μεγάλης ευκολίας. Οταν δέ ένέβαλλον εις κάθε φιάλην οίνου μόνον 
μεγάλην τινά ςαφίδα ξηράν, ούτος μετ' ολίγους τινάς μήνας εγεινεν 
όλως διόλου όμοιος μέ τόν άληθινόν οΐνον του Champagne. (8.) 

Νόμοι xal όΊαταγαι τών παΛαιων Έλλήνων, άψορώντες την 

γεωργι'αν, ώς συνέπεια χοϋ εις τον αριθμόν η περί τούτου 

άρθρου. 
Περί τών νόμων καί διαταγμάτων j όσα άφορώσι τήν γεωρ-

γίαν, πολλά ατελείς πληροφορίας έ'χομεν, επειδή δέν διεσώθη εϊς 
ημάς κανείς Ελληνικός κώδηξ· τάς μόνας ακριβεστέρας περί τού
του ειδήσεις δυνάμεθα νά έςάξωμεν άπό τίνων ρητόρων τούς 
λόγους, όπου διαπραγματεύονται περί αμφισβητουμένων μεταξύ 
κτηματιών υποθέσεων. Αναμφιβόλως αύται μας άφίνουσιν άκόμνι 
εις πολλάς απορίας, τάς οποίας τά περί οικονομίας συγγράμματα 
δέν λύουσιν άποχρώντως, ώς μή διαλαμβάνοντα παντάπασι περί 
τών εμποδίων, τά όποΤα ή γεωργία έδύνατο ν' άπαντη'ση διά τών 
εσφαλμένων καί ελλείπων αύτης θεσμοθεσιών. Εις τά τήν γεωρ-
γίαν εύνοοΰντα καταστήματα πρέπει νά συγκαταριθμήσωμεν καί 
τά κατά τούς αγρούς καθιδρυμένα δικαστήρια, επειδή δί αυτών 
οί γεωργοί παρηνωχλουντο όλιγώτερον εις τάς εργασίας των. 
Τοιαύτα δικαστήρια υπήρχαν τό πάλαι εις τήν έπαρχίαν τών 
Αθηνών, τουλάχιστον διά τάς ήττον σπουδαιοτέρας υποθέσεις (α)· 
άλλ' οπότε οί πρώτιστοι τών δημαγωγών επροσπάθησαν νά 
έφελκύσωσι τόν λαόν εις τήν μητρόπολιν, διελύθησαν καί αυτά. 

( α ) Άριστοτ. Πολιτ. βιβλ. 4 *εφ. » 6 · Θου«ο\ ξογγρ. Β' . χ·φ. 4· Άλκιφ. «πις·. 

βιβλ. 3. σιλ. a. Πολνί. ονομ. βιβλ. 8. κιφ. 9. 
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Γσως υπήρχαν και εις άλλα έθνη, τών όποιων ή εσωτερική πολι
τεία δεν μας είναι τόσον γνωστή· πλην καί έκεΤνα διελύθησαν, 
όποτε ή κατά τους αγρούς ασφάλεια έταράχθη , καί τά ήνάγκασε 
να πλησιάσωσιν εις τάς πόλεις. Είναι δέ όμολογούμενον , ό'τι 
υπήρχαν δικαστήρια είς τήν Ηλιδα, τόπον, είς τον όποιον ή ησυ
χία έβασίλευσε περισσότερον καιρόν παρά είς τους λοιπούς (β). 

Δεν ήξεύρομεν τον τρόπον , κατά τον οποίον έδικάζοντο οί 
είλωτες, καί οί υποχείριοι της Θεσσαλίας. Επειδή ή υποταγή των 
είχε τα ώρισμένα αυτής όρια, έπόμενον ήτο νά έ'χωσι δικαστήρια, 
τα οποία έκριναν περί των διαφορών αυτών. Η μοίρα των λοιπόν 
διέφερεν ενταύθα άπ' εκείνην τών δούλων , ο'ίτινες είς πολλάς 
περιστάσεις δεν είχαν τοιαύτα δικαστήρια, ώς εξαρτώμενοι διόλου 
άπο τους κυρίους των. Αλλά δεν έξεύρομεν, τίνος είδους δικας-ήρια 
ήμπορυσαν νά ηναι αυτά· άν δηλονότι οί κύριοι είχαν το δικαίω
μ α νά παρεδρεύωσιν , ή άν κατάσταιναν υπάλληλα άλλα δικας-ή-
ρια, συνιστάμενα άπα είλωτας. Κανέν δικαστ/fptov δεν άπεφαί-
νετο γνώμην περί τών διαφορών εκείνων, αίτινες άνεφύοντο με
ταξύ κυρίου και δούλου, επειδή ή κοινή γνώμη ένομίζετο αρκετή, 
είς το νά έμποδίζη τον Λακεδαιμόνιον νά βασανίζη τον δουλόν 
του με αδίκους απαιτήσεις. Αν υπήρχαν τοιαύτα δικαστήρια, ό' 
Λυκούργος βέβαια ήθελε τους δώσει τήν έπιστασίαν έπ' αυτών. 

Αλλη δέ τις προς τήν γεωργίαν ευνοϊκή θεσμοθεσία συνίστατο 
είς τήν εύκολίαν, μέ τήν οποίαν έδύνατο νά γένη πάσα εμπορεία 
καί α λ λ α γ ή , χωρίς νά έπιβαρύνωνται με κανένα δασμόν. Η κοινή 
γνώμη δεν ενέκρινε μεν τήν πώλησιν τών παρά τού πατρός κλη-
ρονομηθέντων τήν έθεώρει ό'μως μάλλον ύπο τήν έ'ποψιν της 
άσωτείας· δεν συμπεριελάμβανε δέ είς τήν κρίσιν ταύτην καί τήν 
πώλησιν τών προσκτηθέντων υποστατικών, ού'τ' έμπόδιζεν αυτήν 
ποτέ δικαίωμα τι ή φόρος προς τήν κυβέρνησιν , ήτις δεν είχεν 
εφεύρει ακόμη μέσα, καθώς πολλάκις τήν σήμερον, ν' άναχαιτίζη 

(α) Πολύβ. ίιτορ. βιβλ. 4· 
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τήν πρόοδον της γεωργίας, ό Ξενοφών λέγει, ότι ό πατήρ του 
απέκτησε τ^ν περιουσίαν του, αγοράζων παρημελημένους αγρούς, 
καί ποιλών αυτούς πάλιν καλλιεργημένους, διά ν' απόκτηση έκ 
δευτυρου άλλους, εις τους οποίους άφιέρονε τήν αυτήν έπιμέ-
λειαν (α). Διά τούτου του παραδείγματος συμβουλεύει όλους 
εκείνους, όσοι θέλουν νά έπιστατώσιν αυτοί είς τάς άγρονομικάς 
των εργασίας, ν' άγοράζωσι μάλι^α άκαλλιέργητον χωράφιον, τδ 
όποιον διά της ιδίας αυτών επιμελείας ήθελε λάβει μετ' ολίγον 
άλλην μορφήν (β). Η συμβουλή αύτη είς τους καθ' ημάς χρόνους 
εκεί έδύνατο νά βληθή είς πράξιν , όπου οί φόροι δεν καταναλί-
σκουσι μέγα μέρος τών προσόδων, καί όπου ό τόπος τής γης ανα
λογεί προς τον τού εμπορίου (γ). Τούτο έγίνετο μόνον είς τήν Ελ-
λ,άδα, όπου οί φόροι έπεβάλλοντο είς ολην τήν περιουσίαν, όπου οί 
κεφαλαιούχοι δεν έπροκρίνοντο κατά τούτο τόσον άπό τούς κτη
ματίας, όπου επομένως οί φόροι προς τήν ύπάρχουσαν τών πολιτών 
περιουσίαν είχαν καλλιτέραν άναλογίαν, παρά εκεί, όπου οί φόροι 
επιβάλλονται μόνον είς τά γήπεδα, ένώ οί κεφαλαιούχοι δεν επι
βαρύνονται, είμή μέ τούς έμμεσους φόρους, είς τούς οποίους όμως 
πρέπει νά συνεισφέρωσιν ωσαύτως και οί κτηματίαι. 

(Ακολουθιί.) 

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α . 

Περι π.Ιίνθων χαί τεχημών Λίθων εκ γετει. 

(Συνέχεια.) 

Τό δεύτερον είδος τών πλίνθων, τών έκ κονίας κατασκευαζό

μενων επιδέχεται οποιονδήποτε βαθμόν σκληρότητας άπό του 

εύθρυπτοτάτου μέχρι του στερεωτάτου λίθου, καθ' όσον δηλαδή 

μεταχειρίζεται τις εις αύτάς κατά τό μάλλον καί ήττον καλήν 

τίτανον, καί άλλην ΰλην. 

( α ) Ξενοφ. Οίχον. βιβλ.3. χεφ. I 4· 
(β ) Ξενοφ. αύτο'βι. 
(γ] Είϊ πολλούς τόπους, [ΐβλιστβ είς τΐν Γερμανίαν, ελιί«ρ8γι<ταν προς τοΰτοτο' 

τίλος Ητιτιίοΐια μέτρα, ένβϊρρύνβντα των γηπίίων τούτων τήν καλλιεργεί*». 
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Οί Ρωμαίοι κατέβαλλαν μεγίστην έπιμέλειαν εις τήν κατα

σκευήν τής κονίας· οί συνηθέστατοι δέ τρόποι τής κατασκευής των 
τεχνητών λίθων είναι οί ακόλουθοι, ά) Βάλλουσιν εις ύδωρ ε ν 

μερίδιον άσβεστου, ύπό του αέρος αναλυμένης, και τρία μερίδια 
τριμμένων και κοσκινισμένων λίθων , και μιγνύουσιν α υ τ ά , όσον 
χρειάζεται, β') Ζυμόνουσιν εν μερίδιον ξηράς και λεπτής άμμου, 
χωρίς άργιλον, έν μερίδιον τριμμένων λίθων, και εν άλλο άσβε
στου, ωσαύτως ύπό του αέρος αναλυμένης, μέ τόσον ΰδωρ, όσον 
είναι άναγκαΐόν. γ') Μιγνυουσι πέντε μερίδια οξείας άμμου, καί 
δύο μερίδια άσβεστου μέ τόσον μόνον ύδωρ, όσον χρησιμεύει εις 
τό νά καταστήση τήν ζύμην σκληράν. δ') Μιγνύουσιν ωσαύτως 
|ν μερίδιον ξηράς, καί εις σκόνιν παρεσκευασμένης αργίλου μέ 
στέαρ· οκτώ μερίδια καθαράς καί λεπτής άμμου , ή τριμμένων 
λίθων, η έν μίγμα καί άπό τ α δύο, καί δύο μερίδια άσβεστου· τα 
οκτώ μερίδια άμμου μιγνυουσι μέ ύδωρ, ώςε νά πρόκυψη μαλακή 
ζύμη, καί μετά ταύτα άνακατόνουσι τήνλεπτήν τριμμένην τίτα-
νον μέ τρουλλίον , όπου προσθέτουσι καί μικράν τινα ποσότητα 
ύδατος, καί μάλιστα τοσαύτην, όση είναι αναγκαία νά σύνδεση 
τήν ΰλην. Αφού δέ δουλεύσωσι τό μίγμα, όσον πρέπει, προσθέ-
τουσιν, ενόσω ή ύλη είναι ακόμη θερμή άπό τήν άσβεστον, καί τήν 
μέ στέαρ ήδη ζυμωμένην άργιλον, καί μιγνυουσι προσηκόντως 
όλην τήν ΰλην. Τήν δέ κονίαν ταύτην πρέπει νά μεταχειρισθώσιν 
έγρήγορα, επειδή άλλέως ευθύς άποσκληρύνεται. Εις τό Πιεμόν-
τιον κατασκευάζουν τους τεχνητούς λίθους, έχοντας τό σχήμα 
ένόί πρίσματος, επειδή ώς έπί τό πολύ τους μεταχειρίζονται εις 
τάς εξέχουσας γωνίας τών τοίχων λαμβάνουσιν έπί τούτου τίτα-
νον, ή'τις νά έστάθη εις τό ύδωρ (όθεν εν είδος φαρφουρίου), τήν 
οποίαν σβύνουσι κατά τόν συνήθη τρόπον, καί τήν άφίνουσιν έπει
τα τεσσάρας έως πέντε ημέρας. Τήν ύλην ταύτην βάλλουσι μετά 
ταύτα εις τό μέσον έσκαμμένου σωρού άμμου, τής οποίας οί κόκκοι 
έχουσιν άνισον μέγεθος, ά'λλοι μέν δηλονότι τό σύνηθες, άλλοι δέ 
πάλιν είναι μεγάλοι ώς χαλίκια, μιγνύοντες όλα ταύτα μέ μεγάλην 
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προσοχήν. Σκάπτουν ύστερον εις έ'να τόντον τρίγωνον λάκκον, τού 
οποίου τό μήκος είναι αόριστον, καί τό οποίον προσεχουσι νά μήν 
ηναι έκτεθειμένον εις πλημμύρας, λειαίνοντες επιμελώς μετά 
τρουλλίου καί ολίγου ύδατος τούς τοίχους αύτοΰ. Τούτον γεμίζου-
σι μέ στιβάδας κονίας καί κοινών λίθων , ύπωσούν τού αύτου 
μεγέθους, προσέχοντες νά έχωσιν αί μερίδες ό'μοιον σχήμα, καί 
σκεπάζουσι τό έκ κονίας καί λίθων πρίσμα, περίπου έ'να πόδα 
ϋψηλόν, μέ τό έξορυχθέν χώμα. Μεταχειρίζονται δέ δέκα τέσσαρα 
σχεδόν μερίδια τιτάνου μαλακής, εις είδος ζύμης, έννενήκοντα 
μερίδια άμμου, άνισους κόκκους έχούσης, καί είκοσι μερίδια κοι
νών λίθων. Αφίνουσι δέ συνήθως τά πρίσματα ταύτα τρία έτη εις 
τήν γήν, μετά παρέλευσιν τών οποίων δύναται τις νά έπιθέση εις 
αυτά τό μέγιστον βάρος, καί νά τά ρίψη άπό είκοσι ποδών ΰψος, 
χωρίς νά συντριφθώσιν. 

Από κοινήν τίτανον κατασκευάζονται μέν ά ;αμφιβόλως τοιού
τοι μικροί λίθοι" άλλ' εις τήν κατασκευήν τών μεγάλων τεχνητών 
λίθων χρησιμεύουσι βέβαια εκείνα μόνον τά είόη τιτάνου, τά όποια 
άποσκληρύνονται ταχέως, καθώς παραδείγματος χάριν ή ίταλική 
λεγομένη τίτανος, τό φαρφουρίον, καί άλλα. ( / ι . ) 

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η . 

Περί τής 'Αρχιτεκτονικής, και κατ' εξοχηγ τής (Ελληνικής. 

Η Αρχιτεκτονική , μία τών αρχαιοτάτων καί ευγενέστατων 
τεχνών, κατά τούτο υπερτερεί άπό τάς λοιπάς πλαστικάς τέχνας, 
καθό εκφράζει προφανέστερον, συντονώτερον, καί γενικώτερον το 
πνεύμα, τάς ιδιαιτέρας ττ,ζ ψυχής διαθέσεις, καί την κατάςασιν 
τής παιδείας ενός έθνους. Επειδή εις εύςοχον εικόνα, η εις λαμπρόν 
άγαλμα, καθορώμεν πάντοτε κατά πρώτον τον τεχνίτην αυτόν, 
όστις τά έδημιούργησε, τό χωριστόν αυτού προτέρημα, η τήν ιδιό
τητα, καί διά νά έξιχνιάσωμεν έπειτα έκ τών ποικίλων τούτων 
πλασμάτων τό έπιχώριον, τον γενικώτερον της εποχής καί τού" 
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«δνους χαρακτήρα, ανάγκη νά θεωρήσοψ,εν επιμόνως, έσκεμμένως, 

ύπό πολλών γνώσεων βοηθούμενοι, καί παραβάλλοντες αυτά μέ 
τά άλλαχού ευρισκόμενα. Αλλ' ή Αρχιτεκτονική δέν έχει ούτω. 

Διότι ποΤος μας λέγει όνομαστί τους τεχνίτας, οίτινες ανήγειραν 

τάς πυραμίδας τής Αιγύπτου εις μέγεθος τοσούτον γιγαντιαϊόν, καί 
σχήμα τοσούτον απλούν; τους ο'κοδομήσαντας τά Πάνθεα καί 

Αμφιθέατρα της αρχαίας Ελλάδος; ή τίς μας ονομάζει τους λαμ

προύς δημιουργούς τών μεγαλοπρεπών χριτιανικών ναών; Ουδείς 
βέβαια. Εις καμμίαν ίστορίαν τής Αρχιτεκτονικής δέν ευρίσκον

ται τά ονόματα αυτών καταγραμμένα. Καί αν ονομάζεται ούτος, 

ή εκείνος ό έ'ςοχος τεχνίτης δημιουργός αυτών, τούτο γίνεται μό

νον έκ φήμης παλαιάς μέν καί σημαντικής , άλλα μυστηριώδους 

καί σκοτεινής, καί τούτο αυτό είναι το λαμπρός^ς Αρχιτεκτονι

κής, ότι πάσα δόςα καί μεγαλοπρέπεια δέν απαθανατίζεται εις 
τό όνομα του τεχνίτου, άλλ' εις αυτό τό τεχνούργημα. Αύτη είναι 

ή τωόντι μεγάλη καί γενική έ'ποψις πάσης Αρχιτεκτονικής τέ-
χνη(^, ότι τά οικοδόμημα οικειοποιούνται αμέσως τό έ'θνος καί ό 
χρόνος, εις τό όποιον καί έπί τού οποίου έκτίσθη. 

Ολων τών παρελθόντων αιώνων τήν Αρχιτεκτονικήν δυνάμεθα 

κατά τήν ίστορίαν αυτής νά διαιρέσωμεν καί νά συμπεριλάβωμεν 

εις τεσσάρας μεγάλους τών εθνών χαρακτήρας , δηλαδή εις τήν 
Αρχιτεκτονικήν τών Αιγυπτίων, Κινέζων, Ελλήνων καί Γότθων 

Τών τεσσάρων τούτων ειδών ή άπ' αλλήλων διαφορά είναι μεγί
στη, καί θετικωτάτη , παριστανόντων τάς διαφόρους έποχάς, καί 

τά διάφορα τών εθνών πνεύματα, νά είπω ούτω, γενικήν περί τού 

κόσμου ΐδέαν, καί συμπάντων ομού λαμβανομένων, καί εις τά 

ιδιαίτερα αυτών τεχνουργήματα. 

(Τό τέλος τού άρθρου καί τήν έςήγησιν τών εικόνων, εις τό 

προσεχές φυλλάδιον). 

Ε Κ Τ Η Σ Β Α Σ Ι Α Ι Κ . Η Σ Τ Τ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ . 


