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Μετεωρολογία. 

ΆΝΕΜΟΙ ο ι- Ονομάζομεν μέ αυτόν την λέξιν την ptaiav κίνη-

σιν του αέρος· αΐίτν) δε προέρχεται 'ίσως άπο μόνην την θερμότητα, 

ητις άραιουσα (χερνι τινα του αέρος φέρει αυτί υψηλότερα, ώστε 

είς τον τόπον τούτων μένοντα η δη κενόν (άδειον) όρμώσιν άλλα 

μέρη αέρος να έμβωσι, και έκ τούτου γίνεται ό άνεμος. Δύναται 

δε oy-θίως να συμβη καΐ δια την ταχεϊαν ν, βραδεΐαν συμπίλησιν 

(πηςιν) και ενωσιν των ελαφρών ατμών (ά^νών), οι όποιοι κρέ-

μανται εις τον αέρα. Τούτο ()έλει φέρειν ώ; άφευκτον αποτέλεσμα 

την Ppoyvi'v άλλ' ο τόπος, τον όποιον κατείχαν οί ατμοί ούτοι, 

μένει τρόπον τινά κενός, ό'θεν νέοι ατμοί έκ των σύνεγγυς κινούμε

νοι να καταλίίβωσιν αυτόν κινοΰσι τον άερα, προξενουσι δηλαδή 

,άνΐμον κτλ. 

Ϋπάρχουσι κυρίως δύω ειδών ιδιαίτεροι άνεμοι, οί μεν λεγό

μενοι έτησίαι ώς πνέοντες εις τακτικούς καιρούς του έ'τοι»;, οί δέ 

τοπικοί, ώ; περιοριζόμενοι εις ενα τινα τόπον. Οί έτησίαι των 

ανατολικών ίνδιών φυσώσιν, ό μεν νοτειοδυτικος άπα λπριλίου ώς 

Οκτωβρίου, ό δέ δυτικονότιος άπα Οκτωβρίου ώς Απριλίου· γίνον-

(ΤΟΜ. ι.) I I 
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ται δέ ό πρώτος ό'ταν ή θερμότης του ηλίου άραιώσασα φέρη υψηλά 

Τον αέρα του βορείου μέρους τις γης, και προσκαλέση βύτω τον ψυ-

χρόν άπό το νότειον ό δέ δεύτερος όταν ή αυτή θερμότης ζες-άνη 

και μετεώριση τόν αέρα του μεσημβρινού ημισφαιρίου κατά τον 

καιρόν τούχειμώνος, ώστε να όρρ-νίσνι ό ψυχρός του βορείου προς 
εκείνον. 

ΟΊ τοηιχ,οΐ της διακεκαυμένης ζώνης, ε'ιτε του θερμότατου και 

χαταμέσου μέρους της γης, εχουσι και αύτοι την αυτήν αϊτίαν 

άλλα φε'ρονται σταθερώς από ανατολών εις δυσμάς. 0 θερμα-

σμένος αήρ άναβαίνων σκορπίζεται προς τους πο'λους είτε τό με-

σημβρινόν και βο'ρειον μέρος, άλλος δέ ψυχρός ερχόμενος αποτελεί 

τόν άνεμον τούτον. Δια να καταλάβης τό γινο'μενον, εις την μεσο'-

κλεις-ον θύραν δωματίου, όπου καίει πυρ, βάλε χαμηλά άναμμε'νην 

λαμπάδα και θε'λεις ίδεϊν τήν φλόγα κλίνουσαν εις τα έ'σω· κρά-

τησον δέ και άλλην λαμπάδα υψηλά και θέλεις ίδεΐν τήν φλο'γα 

κλίνουσαν είς τά έ'ξω. ά'ρα κάτω μεν έμβαίνει έξωθεν εις τά έσω 

ψυχρός άήρ,έπάνω δέ έκβαίνει έ'σωθεν είς τάέ'ξω άραιο'τερος. Επει

δή δέ ή γη κινείται άπό δυσμών είς ανατολάς ό αυτός άήρ θερμός 

και έπιδίφριος (εις ό'χημα) ό άνεμος φαίνεται ότι έρχεται άπό 

τοΰτο τό με'ρος, καθίος ό'ταν τρέχωμεν αίσθανο'μεθα τόν άνεμον έρ-

χόμενον κατά πρόσωπον. 

Οί δέ συνήθεις άνεμοι άρμώνται άπό διάφορα του ορίζοντος 

σημεία, ύπάρχουσι δέ κατά τους ναυτικούς 32 τόν αριθμόν. 

έκτος τών τακτικών τούτων άνεμων συμβαίνουσιν ενίοτε και 

θύελλαι εϊτε καταιγίδες (άνεμοζάλαι), αΐ όποΐαι άνασπώσιν υψηλά 

δένδρα, κατεδαφίζουσι στερεάς οΐκοδομάς, και καταστρέφουσιν 

απλώς τό παρατυχόν. Αποδίδουσι δέ αύτάς εις αίφνηδίους και 

ραγδαίας βροχάς, αΐ όποΓαι άφήκαν μέγα χάσμα είς κανένα το'πον 

της ατμοσφαίρας κτλ. 

Ανάλογα δέ άλλά πολύ τρομερώτερα κακά φέρουσι και οί σί-

φωγες, «τύλοι σχηματισμένοι άπό νε'φη , ο'ίτινες περιστρέφονται ώς 

σφενδόνη και κροτοβολουντες προχωρουσιν όρμητικώς, πλημμυ-
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ρίζο\ισι ποταμούς, πελαγίζουσι τήν ξηράν, άνατρέπούσι, φονίύου» 

«ι κατά γην και κατά θάλασσαν. 

Ατμοί. Εί'παμεν ό'τι ζεσταινόμενον τό ύδωρ μεταβάλλεται 

είς ατμούς, τών οποίων τήν ποσότητα δηλ. τήν ύγρασίαν η ξηρα-

σίαν του άε'ρος διακρίνομεν ώς έ'γγιστα μέ τό νγρόμετροκ. Οί 

συμπηγμένοι δέ αύτοι άτμοΐ γεννώσι κατά τάς περιστάσεις τήν 

νυκτονοτίδα, τήν δρόσον, τήν όμίχλην, τά νέφη η ψεκάς ( se re ia ) . 

NvxwroTcç. Οταν κατά τάς εσπέρας του θέρους μετά τήν 

δύσιν του ηλίου βάλωμεν έν σώμα είς τόπον ΰπαιθρον (άνοικτόν), 

βλέπομεν ότι σκεπάζεται άπό όλίγην τινά ύγρασίαν επειδή τα 

μόρια του ύδατος, τά οποΤα ή θερμότης της ημέρας άραιώσασα 

μετέβαλεν είς ατμούς και ύψωσεν είς τόν αέρα , άναλαμβάνοντα 

τήν πρώτην αυτών φύσιν και σύστασιν διά τήν επικρατούσαν το 

εσπέρας ψυχρότητα πίπτουσιν ώς ψιλής βροχής ρανίδες. 

Λρόσος. Γίνεται όταν ό ουρανός ύπάρχη καθαρός και ή νύξ νη'-

νεμος· επειδή τότε τά φυτά κτλ. έξατμίζουσι κατ' ολίγον νήν 

οποίαν είχον θερμότητα· ό'θεν οί μετέωροι πέριξ είς τόν αέρα ατ

μοί Ιγγίζοντες αυτά αποψύχονται (μεταβάλλονται είς ρανίδας). Αν 

δέ τό φυτόν άποβάλη δλην τήν θερμότητα, τό πολύ ψύχος ενδέχε

ται νά μεταβάλη είς πάχνην τήν άπλήν δρόσον. 

0 άνεμος δε εμποδίζει της δρόσου τήν σύστασιν και καθότι 

τήν εξατμίζει, καθώς ξηραίνει τό βρεγμένον πανίον, όταν τό κρε-

μάσωμεν ΰπαιθρον, και καθότι δίδει θερμότητα είς τό δροσιζόμενον 

ηδη σώμα (φυτόν). 

Ομοίως δέ έμοδίζουσι τήν δρόσον και τά νέφη, επειδή μετα-

δίδουσι θερμότητα είς τά ύποκάτω αυτών σώματα· πρός άπόδει-

ξιν δέ τού λεγομένου, άρκεϊ νά εξάπλωσης επάνω του φυτού κομ

μάτων πανίου, όσονδήποτε λεπτόν έπιθυμης. Επειδή ενεργούν ώς 

τό νέφος, θέλει αναμφιβόλως έμποδίσειν και αυτό τήν δρόσον. 

Τέλος δύνασαι νά εμπόδισης μηχανικώς καί του άνεμου τήν 

διαλυτικήν της δρόσου δύναμιν, αν περίφραξης το φυτόν η άλλο 

σώμα μέ άλεωρη'νεμον (paravent) . 
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Τά μέταλλα δέν σκεπάζονται άπό δρόσον, επειδή έκ φύσεως 

θερμαινόμενα ευκόλως λαμβάνουσι θερμότητα κατ' αυτήν την 

περίστασιν ύπό τήν περί αυτά γην η τά εγγύς άλλα σώματα. 

Νεφη χαΐ δμίχΛη. Οί ατμοί , τους όποιους βλέπομεν επάνω 

των λιμνών, τών ποταμών, εις κοιλάδας και τάς κορυφάς τών 

Ορέων προηλθον άπό τό ύδωρ. (-ι.) 

Ζ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α . 

Περί ανατροφής του μεταί,οβόμβυκος. 

Είναι παΓίγνωστονοτιόπροάγων το μετάξιον σκώληξ η βόμβυξ 

τρέφεται κυρίως μέ φύλλα μωρέας, έκ της οποίας είναι πολλά 

είδη, άλλα τα καταλληλότερα είναι εκείνα, οσα έχουν απαλά και 

μεγάλα φύλλα, καθώς το τών Φιλιππίνων νη'σων , το όποιον εσχά

τως εισήχθη και πολυπλασιάσθη εις τήν Εύρώπην (*). Της αγρίας 

ή άνεγκεντρίστου μωρέας τα φύλλα δεν ευχαριστούν τους μετα

ξοσκώληκας ώς σκληρά, άλλα το έξ αυτών μεταξιον δεν είναι 

εύκαταφρόνητον. Αί έγκεντρισμέναι μωρέαι έχουν τα φύλλα άπα-

λώτερα, άγθονώτερα και μεγαλήτερα. 

Εις τάς πρώτας ηλικίας του εντόμου τούτου τα διδόμενα εις 

αύτο φύλλα πρέπει να ήναι τρυφερά , συναγμένα ει δυνατόν άπο 

νέα δένδρα και καθαρισμένα άπό τους μίσχους (ουράς), τους κλό-

νους και τον καρπόν Εις τήν τρίτην ήλικίαν, οτε ό σκώληξ είναι 

αρκετά ανεπτυγμένος και χωνεύει εΰκολώτερα, καθαρίζουν τα 

φύλλα με όλιγωτέραν άκρίβειαν. Εις τήν τετάρτην ήλικίαν ημπο

ρείς να τους τα δώσης και με τους καρπούς των, τους οποίους 

άφίνοντες οί σκώληκες, εκλέγουν μόνον τα φύλλα. 

Τα υγρά φύλλα βλάπτουν τους σκώληκας· δια τούτο και πρέ

πει να συνάζωνται εις εύδιον καιρόν, ή αν βραχούν να στεγνόνων-

(*) Τοιαύτας ριωρε'αςεφερεν ό Κύριος Βοτσάρη; φιλο'καλος κτηματίας των Αθη
νών, και έφύτευσεν ει; το ε'ν Άιιπελοκη'ποις ΰποστατικον του. Ευρίσκονται ίε και εί· 
το Β. Sivipcxouiìov, ίθινήυ,ποριΐνά ζτ/τήσητινας έμβολα ίιά νά έγχεντρίστ, άλλαεϊί'η. 
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ται καλά πριν δοθώσιν είς αυτούς. Είναι προτιμητότερον νά τους 

άφήσης τινάς ώρας νηστικούς παρά να τους δώσης βρεγμένα φύλ · 

λα. Οί καλοί οικονόμοι, άμα ιδούν τον καιρόν κλίνοντα είς τήν 

βροχήν, συνάζουν αρκετά φύλλα δια νά τά έχουν ΰστερώτερα· 

Δεν βλάπτει αν ήναι δύο ή τριών ήμερων, φθάνει νά ήναι στεγνά 

και καλοφυλαγμένα, δηλ. απλωμένα διά νά μή ζεσταίνωνται και 

άνάπτουν. 

Επειδή μία άπο τάς βάσεις της καλώς εννοούμενης βομβυκο-

τροφίας είναι νά κατορθώση τινάς πολύ μετάξιον μέ ολίγα φύλ

λα, δέν πρέπει νά δίδη πολλά διά μιας εις τους σκώληκας, οί 

όποιοι τρώγοντες ό'σα τούς φθάνουν, καταπατούν τά περιττά και τ ' 

άφίνουν. 0 Δάνδολος, όστις συνετέλεσε πολύ είς τήν τελειοποίησιν 

τού κλάδου τούτου, ί'καμε διαφόρους δοκιμάς και εύρεν πόσα 

φύλλα χρειάζονται διά δοθεΐσαν τινά ποσότητα σκωλη'κων. ίδού 

ή αναλογία· 

Οί γεννηθέντες άπο μίαν ούγγίαν (αο δραμ.) σπόρου μετα

ξοσκώληκες τρώγουν είς ό'λην τήν ζωη'ν των 6οο περίπου οκάδες 

ακαθαρίστων φύλλων. 

Επειδή ό'μως τά φύλλα όλιγοστεύουν διά της εξατμίσεως κα' 

τού καθαρισμού, χρειάζονται 6 7 5 οκάδες ακαθάριστα φύλλα, ό 

καθείς όμως δέν ημπορεί νά κράτη ζύγια· άλλά πρέπει τούλάχιςονν' 

ακόλουθη τον έπόμενον κανόνα. Νά μή δίδη εις τούς μεταξοσκώ

ληκας του φύλλα παρά μετά μίαν ώραν άφου όλοτελώς φάγουν 

τά πρώτα και μείνουν μόνον τα νεύρα, παρεκτός όταν ακόμη ήναι 

πολύ νέα- διότι τότε δέν πρέπει διόλου νά τούς λείψη ή τροφη'. 

Ε'ίπαμεν και είς τό προλαβόν φύλλον ότι ό μεταξοσκώληξ κατά

γεται άπό θερμόν κλίμα και δέν ημπορεί ν' άνθέξη είς τό ψύχος* 

δί αυτό και δυσκόλως ανατρέφεται είς τά ψυχρά μέρη. Η αναγ

καία είς αυτό θερμότης δέν είναι μόλον τούτο ή αυτή είς ό'λας τάς 

ηλικίας. Είς τήν ά. απαιτεί 1 9 βαθμούς , κατά τό θερμόμετρον 

τού Ρεωμύρου, είς τ/ϊν β'. ΐ 8 , είς τήν γ'. ΐη, είς τήν δ'. 16 καί. 

είς τήν έ. 1 5 μόνον. 
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Η αιφνίδιος μεταβολή τής θερμοκρασίας είναι βλαβερά πάν

τοτε εις τους μεταξοσκώληκας· είναι όμως όλιγώτερον έπικίνδυ-
νον ό'ταν ό καιρός δροσίση ολίγον, παρ' ό'ταν ή θερμότης ύπερβη 
τους προσημειωθέντας βαθμούς. 

Επειδή αί αισθήσεις μας μας απατούν , είναι καλόν να έ'χωμεν 
ό'σοι δυνάμεθα, έ'να θερμόμετρον εις τό σκωληκοτροφείον δια να 
οδηγώ μεθα. 

Οταν ϊδη τινάς ότι ή θερμότης αυξάνει υπέρ τό δε'ον πρέπει 
ν' άνοιξη ενα παράθυρον ή και περισσότερα" ό'ταν πάλιν ϊδη ότι 
και ό εξωτερικός άήρ είναι επίσης πολΰ θερμός, πρέπει να κάμη 
εις τήν έστίαν φλόγα, ήτις κινεί τόν περί αυτήν αέρα, καί ή κί-
νησις αύτη δροσίζει τό μέρος. Εις τους ψυχρούς τόπους καί τάς 
δροσεράς ημέρας άνάπτουν πύραυνα (μαγγάλια). 

Η υγρασία εμποδίζει καί αυτή τήν ίπιτυχίαν των σκωλήκων δια 
τούτο και ο καλός Δάνδολος συμβουλεύει να έ'χωμεν εις τα εργοστά
σια εν ύγρόμετρον, δια να γνωρίζωμεν τόν βαθμόν τής υγρασίας 
του αέρος (*). Επειδή δέ ύγρόμετρον δεν ημπορεί να έ'χη ό καθείς, 
άς μεταχειρισθή άλας, τό όποιον καθώς ήξεύρομεν ευκόλως τραβά 
τήν ύγρασίαν. Από δε τήν κατά τό μάλλον καί ήττον αυτού ύγρα· 
σίαν γνωρίζει τήν κατάστασιν τής ατμοσφαίρας. Δια να τήν δεί-
χνη τό άλας καλήτερα , πρέπει να ήναι χονδροκοπανισμένον και 
άπλωμένον εις παροψίδα (πιάτον). Τήν ύπερβολικήν ύγρασίαν 
διαλύουν καίοντες εις τήν κάμινον άχυρα ή φρύγανα. Η φλόγα κι
νεί τόν αέρα καί ήκίνησις αύτη τόν στεγνόνει. 

Η καθαριότης είναι αναγκαία επίσης εις τούς μεταξοσκώληκας" 

ό'θεν καί πρέπει νά καθαρίζωνται συχνά τά ς-ρώματά των επειδή 

δε εκ της κενώσεως αυτών γεννώνται αναθυμιάσεις, αΐτινες μολύ-

(*) Πολλά σώιιατα eivat ΰ—οκείυ.ενχ εί; το vi σύρωοΊ τί,ν ύγρασίαν τι; άτυ.οσφαί-
ρα;. Οί νεώτεροι φυσιολο-JOT έκλε'ςζντί; εκείνα έξ αυτών ίσα fyouv ιτερισσο'τερον αυτήν 
ττιν ίοΊοτητα κατεσκεύ ασασαν εργαλεία, Sta τών όιτοίων ρ-ετρώσι τον βαθιών τΐ; 
υγρασίας Είναι ύγρο'αετρα [Μ τρίχα;, ui χορϊα; καί ιύ άχυρα, τά όποϊα κατά το 
(λάλλον χαί ίττον έκτεινο'|«να ΐ «υστελλο'υ.ενα δείχνουσιν επί τίνος κλίαοκος τον βχβ-
μον της υγρασία; το3 άίρος. 

ι 
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νουσι τόν αέρα, πρέπει ενίοτε όταν ό άνεμος δεν είναι ψυχρός καί 

δυνατός, ν' άνοίγωνται τά παράθυρα διά νά άνανεούται ό άη'ρ. 

Αί επιβλαβείς όμως αύται αναθυμιάσεις είναι πολλαί κατά τήν 

τελευταίαν ήλικιαν τών σκωλη'κων καί δεν ημπορεί τινάς νά 

καθαρίση ευκόλως τό έργοστάσιον ειμή διά του χλωρού ( C h l o r e ) 

Αυτό ευρίσκεται εις τούς φαρμακοπώλας ύπό τού ονόματος Ac ide 

m u r i a t i q u e - έχει δέ τήν ξεχωριστήν ιδιότητα νά απορροφά 

όλας σχεδόν τάς άποφοράς μέ πολλήν ταχύτητα. Τινές βάλλουν 

εις λεκάνην άσβεστον , ήτις διαλυομένη άπό τήν ύγρασίαν ροφά 

τάς αναθυμιάσεις καί τό άνθρακικόν όξύ, τό όποιον είναι επίσης 

βλαβερόν. 

Πρέπει ν' άποφεύγη τινάς τά καπνίσματα, τά όποΐα οί αμαθείς 

άνθρωποι μεταχειρίζονται καίοντες διάφορα φυτά ή χύνοντες όξύ-

διον επί τών ανθράκων καί νομίζοντες ότι δι'αυτού τού μέσου δια

λύουν τάς δυσωδίας. Αυτό τό είδος τού καπνίσματος είναι όλέ-

θριον εις τούς σκώληκας, διότι σκεπάζει μέν τήν δυσωδίαν, άλλά 

μολύνει περισσότερον τόν αέρα του οξυγόνου, τού οποίου καταναλι

σκομένου , τό έπίλοιπον αυτού μέρος καταντά δυσπνοώτατον καί. 

έπικίνδυνον εις τήν ζωη'ν. 

Ò καπνός ομοίως είναι βλαβερός καί πολλάκις θανατηφόρος εις 

τούς μεταξοβόμβυκας, διότι εις μίαν στιγμήν ημπορεί νά πνίξη 

πολλάς εκατοντάδας. 

ϊπάρχει γενική πρόληψις, ότι τό φώς δέν είναι καλόν εις τούς 

μεταξοσκώληκας καί δι αυτό κρατούν σκοτεινά τά οικήματα ό'που 

τούς ανατρέφουν. Είναι όμως άποδεδειγμένον , ότι μακράν άπό 

του νά βλάψη, τό φώς ωφελεί και εις αυτά καί μάλιστα εις τά 
φύλλα της μωρέας, τά όποϊα εις καλοφωτισμένον μέρος εξατμί

ζουν καθαρόν ζωτικόν αέρα. όθεν τά παράθυρα είναι απολύτως 

αναγκαία εις τά μεταξοσκωληκοτροφεϊα. Αν δέν ήμπορή δέ νά έχη 
τινάς εις αυτά ΰαλία, πρέπει νά τά κλείη τούλάχιςον μέ χαρτία η 
πανία διά νά Ιμποδίζη τόν άνεμον. Οταν ό'μως προσβάλουν ώς 



^ · 168 · β β 

ακτίνες τού ηλίου, αί ύποίαι ανησυχούν τούς σκώληκας, πρέπει νά 

κλείωνται τα παράθυρα. 

Οί άνθρωποι, άνδρες ή γυναίκες, οσοι πλησιάζουν και θερα

πεύουν τούς σκώληκας πρέπει να ήναι καθαροί , νά πλύνουν τάς 

χείρας των μάλιστα ό'ταν τραβούν ταμβάκον, διότι ή οσμή του εί

ναι πολύ δυσάρεστος εις αυτήν τήν κάμπην. 

ίδού αί κυριώτεραι και άναγκαιόταται διά τήν μεταξοσκωλη-

κοτροφίαν προφυλάξεις , εις τας οποίας ολίγον προσέχοντες οί 

Ελληνες μας συγκεντρώνουν ολην τήν προσοχήν των εις τό νά φυ

λάξουν τά σκωλήκιά των άπό το[ΐατίασμα εμποδίζοντες τήν εΐσο-

δον των ξένων ει; τά μεταξοσκωληκοτροφείά των, και αποδίδον

τες εις τήν άνύπαρκτον βασκανίαν τά αποτελέσματα της αμε

λείας και άμαθείας. 

(Ακολουθεί.) 

'Έξολοθρευμόσς τών θηρίων. 

Πρό τριών χιλιάδων χρόνων έπλανών:ο ίσως άγεληδον καθ' 

ό'λην τήν Απέ ιρον τά άγριώτατα τών θηρίων, όποια οί λέοντες, αί 

άρκτοι, αί τίγρεις, αί ύαιναι, οί πάνθηρες, οί ελέφαντες, οί ρινό-

κερως κτλ. Αλλά κατάτι μεν ή έπιτηδειότης και πανουργία, 

κατά τι δέ ή ριψοκίνδυνος τόλμη τού άνθρωπου κατώρθωσεν ουχί 

μόνον τον αριθμόν αυτών νά όλιγόστεύση, άλλά και τό γένος ό'λον 

νά συνωθίση εις απρόσιτους σχεδόν έρη'μους. Απεμάκρυνε δέ 

ομοίως βαθμηδόν άπό τούς αιγιαλούς όπου συχνάζει και τά φοβε

ρά κήτη. Διά τούτο πούποτε της Μεσογείου δέν φαίνονται πλέον 

φάλαιναι, έν ώ άλλοτε άγρεύοντο και εις τόν κόλπον αυτόν της 

Γασκονίας τόσαι, ώστε οί κάχοικοι του τόπου τούτου αλιείς περιέ· 

φραττον και τούς αγρούς μέ τά τερατώδη αυτών οστά. 

Αιτία δέ της γενικής ταύτης φθοράς δέν υπήρξε μόνον τών 

λαών ή θηρευτική , άλλά συνήργησαν μάλιστα εις τούτο και οί 

αγώνες τών θηρίων , τών όποιων τό θέαμα ήτο τόσον εύάρεστον 

ίς τούς παλαιούς Ρωμαίους, όθεν τό πλήθος τών φονευθέντα)7 
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είτε επί δημοσίων εορτών , είτε εις τό άμφιθέατρον καταντά 

σχεδόν απίστευτος. Μανθάνομεν τωόντι άπό τήν ίστορίαν, ότι ό 

μεν Μέτελλος μετά τής Μακεδονίας τήν κατάκτησιν έ'φερεν εις 

Ρώμην ώς ι 5 ο ελέφαντας, οί'τινες κατετοξεύθησαν έπειτα εις τό 

άμφιθέατρον, ό'που τούς έβαλλον νά μάχωνται· ό δέ Πτολεμαίος 

εις τήν πρός τιμήν τού πατρός αυτού ζωτήρος έορτήν μιμούμενος 

τού Βάκχου τόν ίάκχον θρίαμβον παρουσίασεν έλάφους, βουβάλους, 

στρουθούς, ό'ρτυγας, καμήλους·, πρόβατα τ ί ς Αιθιοπίας, λεοπαρ

δάλεις, πάνθηρας, άρκτους και πολλούς ελέφαντας. 

Τό είδος δέ τούτο τών αγώνων, οί όποιοι κατ'αρχάς συ^άθησαν 

διά πολιτικούς σκοπούς, μετεβλήθη έπειτα εις έπίδειξιν ματαίας 

και γελοιώδους πολυτελείας άπό τούς πλουσίους. Οθεν ό μέν Πομ

πήιος έγκαινιάζων τό θέατρον αυτού μετά πολλών και άλλων θη

ρίων έδειξεν εις τόν δήμον 400 πάνθηρας, 6 θ Ο λέοντας μεταξύ 

τών οποίων ο ί 3 ΐ 5 ήσαν χαιτήεντες. Ó δέ Αντώνιος περιέτρεχβ 

τάς οδούς τής πόλεως έχων λέοντας έζευμένους εις τήν άμα?αν, και 

ό Καίσαρ δέ αυτός έπρόσφερε 4 θ θ λέοντας, τεσσαράκοντα δέ ελέ

φαντας συναθροίσας έ'βαλεν εις μάχην τό μέν πρώτον μέ δύο 

πεζούς, ύστερον δέ μέ άλλους τόσους ιππείς" έξερχόμενον δέ νέοι 

ελέφαντες άλλοι προέπεμψαν αυτόν εις τήν οίκίαν φέροντες έπί 

τών νώτων μεγάλους λαμπτήρας. 

Αλλ' οί Ρωααίοι έκήρυξαν τόν αυτόν μανιώδη πόλεμον και 

κατά τών ένυδρων ζώων, διότι 3 6 κροκόδειλοι κατεσπαράχθησαν 

συναλλήλως διά νά τέρψωσιν αυτούς εις τού Φλαμινίου τό άμφι

θέατρον 

Πράγμα παράδοξον! ό Τίτος αυτός έξέθηκεν εις φόνον έμπρο

σθεν τού αίματοχαρούς και βαρβάρου τής Ρώμης όχλου εννέα χι

λιάδας διαφόρων ζώων ό δέ Τραϊανός ένδεκα χιλιάδας εις τούς 

τελεσθέντας αγώνας μετά τά κατά τών Πάρθων τρόπαια. Κ.ατ' 

εξοχήν δμως ό Πρόβος διέπρεψεν εις τήν πονηράν ταύτην άμιλ-

λαν, καί έσύναξε πλειο'τερον παρά πάντα άλλον ζώα. 

Τα αηδέστατα ταύτα θεάματα εξακολούθησαν ϊως της παρακ-
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μής και πτώσεως τοΰ δυτικού βασιλείου- επειδή αί απαγορεύσεις 
τού Κωνς-αντίνου δέν ίσχυσαν προ'τερον νά καταπαύσωσι τοιαύτην 
άπειρόκαλον και βαρβαρικήν συνήθειαν. Εν τοσούτω όμως οί αλλε
πάλληλοι καί συχνοί ούτοι φόνοι κατέστησαν σπάνια τά άλλοτε 
πολυπληθή θηρία , έφυγάδευσαν δέ αυτά άπό τοΰ άνθρωπου τάς 
κατοικίας- Ε'ς τούτο δέ συνέβαλον έπειτα καί αί έπιδρομαί των 
βαρβάρων εις τήν Εύρώπην, εκ τούτου ό τών πόλεων συνοικισμός, 
καί τών δασών ή δενδροτομία. 

Πιστεύομεν ότι καί τήν σήμερον είσε'τι σώζονται εντός τών 

πολιτισμένων τόπων θηρία άγρια· άλλ' όλα σχεδόν άποφεύγουσι 

περίφοβα καί καταπεπληγμένα τον άνθρωπον ώς καινόν εχθρόν, 

εις άδυτα σπήλαια ή εις τό βάθος συνηρεφών δρυμώνων, όπου 

όμως δέν μένουσι πάντοτε εις παντελή άσφάλειαν. Υπάρχει δέ 

γνωστόν ότι εις τήν Ανγλίαν όλοι οί λύκοι προ πολλού έξωλοθρεύ-
θησαν. 

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η . 

("Συνέχεια.) 

11 Αιγυπτιακή τάξις είναι ή κατ' εξοχήν στερεά- τά οικοδομή

ματα ενταύθα είναι εις τούς βράχους αυτούς αποκομμένα, ή με

γάλα , καί ογκώδη , ώστε φαίνονται ώς έξ ενός μόνου μεγάλου 

βράχου σχηματισμένα. Τοιαύτης οικοδομής είναι αί πυραμίδες 

καί οί οβελίσκοι. Εις τυύς Αιγυπτίους έ'λειπεν ακόμη ό κίων, ό'τις 

ανήκει εις τήν μετά ταΰτα έλληνικήν τέχνην , καί άντί τούτου 

είχαν απλούν μόνον στύλον. Εις τήν Αρχιτεκτονικήν τών Κινέ

ζων άνακαλύπτομεν τήν έκ τής Ταταρίας γένεσίν της. Οι σκηνο-

ειδεΐς εκείνοι πυργίσκοι , οί μικροί αιθέριοι στυλίσκοι, αί άκραι 

έκεϊναι, καί οί κωδωνίσκοι, μας ενθυμίζουν ακόμη τόν μετανας-ευ-

τικόν τών νομάδων βίον, τόν όποιον διήγαν οί Ασιανοί. Η κινε

ζική Αρχιτεκτονική καταντά πολλάκις εις παιδαριώδη καί άπει

ροκαλον καλλωπισμόν διά τούτο ό Κινέζος οικοδομεί κυρίως όλως 

διόλου εις τόν αέρα· επισωρεύει όροφάς επί όροφάς, επειδή εις τό 
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αίθέριον τούτο μέρος έ μπορεί νά έπιφέρη πολλούς, όσον τό δυνα

τόν, κινητούς στολισμούς. Εις τήν Αρχιτεκτονικήν δέ τών Ελλή

νων δέν εύρίσκομεν πλέον τό ολοσχερές, τό γιγαντιαιον, ή τό μι-

κρολόγον κόσμημα, άλλά τό άπλούστερον, τό μάλλον περκ>ιρισμέ-

νον ώραίον , τό όποιον ήθε'λαμέν ποτε απαντήσει. 6 Ελλην εύρι-

σκεν εις τόν κίονα παντάτασιν ίδιον τι εις αυτόν μέσον τού νά 

παραστηση καί τήν Αρχιτεκτονικήν του τό ώραίον καί έπίχαρι. 

Τά οικοδομήματα τών Ελλήνων, παραβαλλόμενα μεν μέ τά τών 

παλαιών Αιγυπτίων , είναι ελαφρότερα, εύμηκέστερα, κομψότερα* 

άλλά πάλιν συγκρινόμενα μέ τά τών Κινέζων , είναι στερεώτερα 

καί εμβριθέστερα. Μόνον τά τόξον , τήν κυρίως ψυχήν τής Γοτ

θικής Αρχιτεκτονικής, δέν έγνώριζαν ακόμη οί Ελληνες. Διά τούτο 

καί δέν βλέπομεν εις τούς ναούς αυτών τούς υψηλούς καί μεγα

λοπρεπείς θόλους, οϊτινες εις τάς εκκλησίας τών μεταγενεστέρων 

εμπνέουν αμέσως καί αυτομάτως εις τήν ψυχήν τού άνθρωπου 

εύσέβειαν. Εις τούς Ελληνας ή ομαλή στέγη έπαναπαύετο μέν εις 

τον κίονα , υψούμενο* εύμήκως έ'ως εις τόν ούρανόν , άλλά δέν 

έσχημάτιζε , καθίος εις τά ώραΐα εις οξύ άπολήνοντα τόξα τής 

γοτθικής Αρχιτεκτονικής, καμαρωτόν ούρανόν επί τής γής. 

II προς τήν τών Αιγυπτίων παραβαλλομένη άσυγκρίτως ελα

φρότερα οικοδομή τών Ελλήνων φαίνεται νά έξελέγχη, ότι τό 

τεχνικόν τούτο καί αίσθητικόν έ'θνος, πριν ακόμη γνωρίση τό μάρ-

μαρον, κατεσκεύαζε τά οικοδομήματα του έκ ξύλου. Αλλά, έκτος 

ότι της άοχαίας ταύτης κατασκευής δέν σώζεται πλέον ουδέ 

ίχνος, δέν εΐναι δυνατόν , νά ήτο διά πολλού χρόνου εύχρηστος· 

καθότι ή Ελλάς αύτη εΐχε πάντοτε άφθονίαν μαρμάρου, καί επο

μένως τό οξύ τεχνικόν πνεύμα τοΰ Ελληνος είναι αδύνατον νά 

εύχαριστητο επί πολύ εις μίαν τοιαύτην φειδωλόν καί άσύμφορον 

ύλην, οποία είναι τό ξύλον. 

θέλομεν εκθέσει δέ ενταύθα συντόμως προς άκριβεςέραν κατά-

ληψιν τοΰ τόσον αξιόλογου τούτου μέρους τής τέχνης τά περί της 

Ελληνικής στήλης, καί τών λεγομένων τάξεων αύτης, ό'σαι έπε.-



Sfc 172 · & 

κρατούν κατά το μάλλον και ήττον εις διαφόρους της Ελληνικής 

τέχνη; καιρούς. ΚαΘο'τι ή στήλη είναι το έξοχον συστατικάν μέρος 

τού καθ' Ελληνικήν τάξιν κατεσκευασμένου οικοδομήματος, ώς 

έπ' αυτής έπιστηριζομένου τού όλου κτιρίου. 

Οί Ελληνες, ο'τε έτελειοπαιήθη ή Αρχιτεκτονική, έπροσδιώρι-

σαν σχήματα τινα και αναλογίας τών κιονόκρανων, τα όποια 

άπετέλουν τα κατ' εξοχήν χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών μετά 

ταύτα Δωρικών , ίοινικών, και Κορινθιακών τάξεων τής στήλης, 

τάς οποίας οί Ρωμαίοι επηύξησαν, προσθέσαντες εισέτι τάςτυρόη-

νικάς και Ρωμαϊκός" όθεν και τήν σήμερον συνήθως πέντε τάξεις 

παραδέχονται. II μέν πρώτη και αρχαιότατη είναι ή Δωρική τήλη, 

ήτις άνεγείρετο ώς έπί το πολύ χωρίς βάσιν, είχεν άπλουςάτην 

κεφαλήν, και μο'νον το πλατύ αυτής σχήμα ητο ραβδωμένον μέ 

εί'κοσιν αρκετά λεία κοιλώματα, ΐ ό ύψος αυτής άπετέλει έξάκις 

τήν διάμετρον τής βάσεως , και διέφερεν άπό τάς λοιπάς τάξεις 

κατά τον απλότητα, και τ/;ν περισσοτέοαν εύστάθειαν. 

Τής δί δευτέρας τάξεως είναι ή Ιωνική λεγομένη στήλη , τής 

οποίας το έξωτερικόν είναι χαριές-ερον και κομψο'τερον παρά τά 

τής Δωρικής, και το κόσμημα τού κιονόκρανου ποικιλώτερον. 

Επιτήδειοι τίνες τεχνικοί εξέφρασαν τήν μεταξύ τών δύο τού

των τάξεων διαφοράν συμβολικώς, ώστε εις μέν τήν Δωρι-

κήν στήλην να έκφαίνεται ή ιδέα τού ανδρικού σχήματος, εις δέ 

τήν ίωνικήν , ή τού θη>υκου. Και τωόντι ή δψις και τών δύο 

αντιστοιχεί εις τήν ίδέαν ταύτην" καθότι ή μέν Δωρική στήλη, 

καθό άπλή, ισχυρά, και αφελής , μάς παριστά τρόπον τινά τήν 

άνεπιτήδευτον θεωρίαν τού ανδρός" το ài έπεξειργασμένον κιονό-

κρανον τής ιωνικής προβάλλει έξεναντίας εις τούς οφθαλμούς τήν 

λεπτοτέραν και τρυφερωτέραν κατασκευήν τής γυναικός, εις TÀV 

οποίαν συγχωρείται περισσότερος και μάλλον έπιτετηδευμένος 

κόσμος, παρά εις τόν άνδρα. 

Ετι δε ποικιλωτέρα της Δωρικής είναι ή Κορινθιακή, ή απο

τελούσα τήν τρίτην τάξιν της Ελληνικής στήλης. Τό κιονόκρανον 
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ταύτης είναι κεκοσμημένον μέ τήν ένδεχομένην τέχνην κ»ί κομψό
τητα, και εις αυτό ήδη παρατηροΰμεν τήν μετάβαση εις τό ποι
κιλοτρόπως πεπλεγμένον καί έγλυμμένον του Γοτθικού τόξου. 
Φέρεται λόγος, περί της βεβαιότητος ό'μως τοΰ οποίου δέν δυνά
μεθα να έγγυηθώμεν, ότι ή ανάγλυφη αΰτη τοΰ Κορινθιακού κιο
νόκρανου έχει τήν αρχήν της άπό τήν εφεξής περίπτωσιν. Εις έ'να 
κήπον έ'θεσάν ποτε εις άπομεμακρυσμένον τι μέρος καλάθιον, τοΰ 
οποίου τό στάμιον, διά νά μήν ε?σχωρέση εις αυτό ρύπος, έσκε'πα· 
σαν μέ κεραμίδα. Περί τό καλάθιον τοΰτο , τό όποιον έ'κειτο λη-
σμονημένον πολύν καιρόν εις τόν παράμερον εκείνον τόπον, ηύ'ξησε 
τριγύρω χρυσάνθεμον , τό είδος έχον της ακάνθου, καί περιε'λαβε 
τό καλάθιον τοιουτοτρόπως, όποιον παριστάνεται εις τήν έπι-
συναπτομένην εικόνα. Επειδή δέ ή κεραμίς άπ' όλα τά μέρη έξεϊ-
χεν υπέρ τήν άνω άκραν τοΰ καλαθιού, έπρεπε κατά φυσικόν λόγον 
μέ τήν πρόοδον τοΰ χρόνου τά μεγάλα φύλλα τοΰ περιπλεκυμένου 
άνθους νά περικυκλώσωσι τό καλάθιον προς τά έ'ξω, καί ούτω νά 
λάβωσι τό σχήμα, τό όποιον τοσοΰτον θαυμάζεται εις τό κιονό-
κρανον ·~ής Κορινθιακής στήλης. 0 περίφημος δέ άγαλματοποιός 
καί αρχιτέκτων Καλλίμαχος λέγεται, (καθώς διηγούνται πρός 
τούτοις) ότι παρατηρήσας πρώτος τό σπάνιον τοΰτο κεκοσμημέ-
νον καλάθιον , έπεξειργάσθη έπειτα κατά τόν τύπον αύτοΰ τά Κο
ρινθιακά κιονόκρανα. 

Προσθέτομεν δέ ακόμη καί τέταρτον τήν εικόνα της τυρρηνικής 
λεγομένης στήλης , ήτις πηγάζουσα άπό τήν Ρωμαϊκήν, αν καί 
ήναι εύμηκεστέρα ταύτης, ελήφθη ό'μως άπό τόν τύπον τής Δωρι
κής. Το μέν κιονόκρανον είναι διόλου Δωρικόν, τό δέ σώμα αυτής 
διαφέρει άπό τό της Δωρικής, καθά είναι έλαφρότερον, ίσχυρότε-
ρον, καί όχι ραβδωτόν. έχει δέ ή στήλη προσέτι καί βάσιν, καθώς 
αί λοιπαί άλλαι Ελληνικαί τάξεις. 

Πέμπτη δέ καί τελευταία έπεται ή σύνθετος ονομαζόμενη 
«Γη'λη, συντεθειμένη άπό τά έ'ξοχα τών συστατικών μερών της 
ίωνικής καί Κορινθιακής. Οί Ρωμαίοι τήν εμεταχειρίζοντο μά-
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λίστα εις τοιαύτα οικοδομήματα, τά ύποία, όντα έξωτερικδς 
λαμπρότατα, έμελλαν να προσβάλλωσι μεγάλως εις τους οφθαλ
μούς των θεατών. 

Παραστήσαντες δέ καθόλου τήν στήλη ν ώς τό κύριον συστατι
κών μέρος, και τό σημαν-ικώτατον στοιχείον της Ελληνικής Αρ
χιτεκτονικής, δεν θε'λομεν μ' όλα ταύτα ν' άρνηθώμεν, ότι ή χρή-
σις αυτής μετέβη και εις τήν Γοτθικήν τών Χριστιανών. Εξεναν-
τίας και τήν σήμερον ακόμη , εις τάς λαμπρά; μάλιστα εκκλη
σίας και στοάς όλων τών μερών τής Ευρώπης, ή στήλη κατέχει 
τον πρώτιστον τόπον. Αλλ' ή Χριστιακή στήλη διαφέρει άπό τήν 
Ελληνική-/ , καθό δέν θεωρείται ώς άποκεχωρισμένον μέρος τού' 
οικοδομήματος και καθ' έαυτ/;·/, στηρίζουσα την όμαλήν στέγην 
αυτού, άλλα μάλλον εκτείνεται έως εις τό τόξον, συνεχόμενη δι' 
αυτού αμέσως μέ τήν καμαρωτήν στέγην. Και έκ τούτου πηγάζει 
ή μεγάλη ενέργεια τήν οποίαν προξενούν αί στήλαι εις τάς μέγι
στα; τών Χριστιανών εκκλησίας. Δι' αυτού έξυψούται κατ' άμε-
σον τρόπον ή ανθρωπινή διάνοια εις τι-,ν πρόςτό θείον εύσέβειαν, 
εις τήν οποίαν ίδέαν βέβαια ό Ελλην, μέ όλον τόν όξύν τεχνικόν 
νούν του, διά τήν αίσθητοτέραν όμως και άτελεστέραν θρησκείαν 
του δέν έδύνατο ακόμη νά ύψωθή. ( 4 · ) 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α . 

Περί χαΛΛιεργείας Τον ΰηνοφόρον μήχωνος χαϊ τής 
χατασχευής του μηχωνίον (οπίου). 

Συνέχεια.) 

Αΐ καοποθήκαι πρέπει νά ήναι πράσιναι όταν χαράζωνται- διότι 
άφού αρχίζουν νά στεγνώνουν παρέρχεται ή επιτήδειος ώρα τής 
εκροής τοΰ μηκωνείου" ό καιρός νά ήναι ήσυχος καί ό ουρανός κα
θαρός όταν γίνωνται αί τομαί. Αύται πρέπει νά ήναι έπιπόλεαι 
και νά μή φθάνουν πέραν τής έπιδερμίδος. Τινές κάμνουν μίαν η 
δύο τομάς τήν ήμέραν εις κάθε λοβόν καί εξακολουθούν 3 καί 4 
ημέρας. Δί αυτού τοΰ μέσου συνάζει τινάς περισσότερον μηκώνιον, 
άλλά είναι κοπιαστικώτερον, όταν καλλιεργη τις μεγάλην ποσό
τητα. Οταν όμως τά ημερομίσθια δέν είναι ακριβά, πρέπει νά 
προτίμησης τό διαδοχικόν χάραγμα. 

Εκτός τοΰ έκρέοντος τούτου οπίου, το όποιον δακρυώδες όνο-
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μάζουν κατασκευάζουν καί άλλο είδος άπό τά φύλλα τής καρπο-
θήκης, καί τον καυλόν τού φυτού, τά. οποία, μετά τήν έκροήν τού 
πρώτου οπίου, κόπτουν , κομματιάζουν καί τρίβουν εις μαομαρέ-
νιον ίγδίον μέ ολίγον νερόν. Τα έκπιέζουν μετά ταύτα, τά στραγ
γίζουν καί τά βάλλουν εις αγγεία πήλινα καί εις σιγανήν φο)τίαν, 
διά νά έξατμισθη τό ύγρον καί νά πυκνωθή ό οπός. Πλάττουν 
έπειτα τροχ_ίσκους καί τού; εκθέτουν ε·"; τόν ήλων διά νά ξηραν-
θούν. Αυτή ή τελευταία μέθοδος έσυνειθίζετο καί άπό τούς πα
λαιούς , κατά τον Διοσκορίδην. Τό τοιουτοτρόπως όμως κατα-
σκευαζόμενον όπιον είναι κατωτέρας ποιότητος άπό τό δακρυώδες, 
όθεν και τό μιγνύουν μέ αυτό. 

Το καλόν όπιον είναι πηκτόν , ύποκόκκινον, μαλάσεται μεταξύ 
τών δακτύλων, έχει όσμήν βαρείαν καί γεύσιν πικράν καί ναυτιώδη. 

Εν στρέμμα μηκωνοσπαρμένον δίδει όταν έπιτύχη 8 - Ι Ο όκά-
δας όπιον, πωλείται δέ 4 ο καί 5 ο δραχμάς ή οκά. 

Εκτός τού όπιου, ύ μήκων προάγει καί σπόρον, έκ του οποίου 
κατασκευάζουν έλαιον γλυκύ καί εύάρεστον, τό όποιον κατέχει τά 
δευτερεΐα μετά το έλαιόλαδον. Εις τήν Γαλλίαν καί εις άλλα 
μέρη τής Ευρώπης καλλιεργούν μάλιστα έπί τούτω ίδιαίτερον 
είδος μήκωνος άρμοδιώτερον εις τήν έλαιοποι'ίαν, καί επομένως μέ 
τόν σπόρον του γίνεται άρκετον έμπόριον, διότι ή χρήσις τού μη-
κωνοελαίου είναι εις τινα μέρη κοινότατη διά τήν μαγειρικήν. 
Τό μόνον ελάττωμα του είναι νά μή καίη εις τόν λύχνον όθεν καί 
αυστηρώς απαγορεύεται ή μίξις του μέ τό έλαιόλαδον. 

(Ακολουθεί.) 

Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η . 

Συγχριπχή βερμότης τών φορεμάτων. 

Τά υφάσματα έμποδίζουσι τήν έξάτμισιν, ούτως ειπείν, της 
θερμότητος κατά τήν υλην αυτών , τό χρώμα, τό πάχος, καί τό 
άπό τού δέρματος διάστημα. 

Καί κατά μεν τήν υλην φυλάττουσι τήν άκόλουδον τάξιν τά 
συνηθέστατα καί εις χρήσιν υφάσματα· Πρώτον αί τρίχες τού 
δασύποδος ( κουνελιού ) , τής άγριοονήσσας ( άγριόπαπιας edre
don πτηνόν όρεσίβιον τών υπερβορείων τόπων), τοΰ κάστορος, 
ή μέταξα , τό μαλλίον , το παμβάκιον , το λινάριον ( R u m -
ford 1801). 
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Κατά δέ τό χρώμα πρώτον τό λευκόν, ακολούθως δέ τό κίτρι-
νον, το κόκκινον , τό κυανούν (μαβί) καί το με'λαν. 

όσω παχύτερον υπάρχει τό ένδυμα καί όσω πλειο'τερος άήρ 
εμποδίζεται μεταξύ αυτού καί τού δέρματος, τόσω το σώμα θερ · 
μαίνεται, όθεν τό άρμοδιώτατον φόρεμα έν καιρώ χειμώνος ήθε-
λεν είναι τό παχύ καί μαλακόν καί ύφασμε'νον άπό τρίχας δασύ-
ποδος. Τό λεπτόν φόρεμα προσκολλώμενον εις τό δε'ρμα μακρύ
νει άπ' αυτό τόν αέρα, όστις εμποδίζει έκ φύσεως την έξάτμισιν 
τής οργανικής ημών θερμότητος· όθεν κολληταί ή στεναί χειρίδες 
(γάντια) δροσίζουσι τάς χείρας. Αν όμως ό άήρ άντί νά μένη 
τρόπον τινά περίκλειστο; καί φυλακωμένος μεταξύ τού δέρματος, 
έμβαίνει έ'ςωθεν ελευθέρως, τίτε αυτός μεν γινόμενος θερμός καί 
υγρός άπό τήν θερμότητα καί διαπνοήν τού σώματος , καί διά 
τούτο ελαφρότερος παρά τόν έξωτερικόν, διώκεται ευκόλως άπό 
τούτον, όστις έμβαίνει εις τόν τόπον του, ώστε τό άκατάπαυστον 
τούτο ρεύμα ψυχ ραίνει τήν έπιφάνειαν του σώματος. 

Εκ τούτου συνάγομεν ότι τά θερμά ή μάλλον τά μή συγχω-
ρούντα τήν έξάτμισιν τής θερμότητος φορέματα πρέπει νά προκρί-
νωμεν καθ' όλους τούς καιρούς τοΰ χοόνου, προσέχοντε; μόνον τόν 
μέν χειμώνα νάκρατώμεν καλώς κλεισμένον τόν αέρα" τό δέ θέρος 
νά άφίνωμεν αυτόν νά έμβαίνη καί νά έκβαίνη ευκόλως. ( 2 . ) 

Τρόπος διατηρήσεως τοΰ χρεατείον ζωμον. 
Πολλάκις έ'χομεν ανάγκην νά φυλάξωμεν τόν ζωμόν τοΰ κρέα

τος είτε διά κανέναν άρρωστον είτε δι' άλληντινά χρήριν άλλ' αυτός 
βρωμίζει έν καιρώ θέρους, διαμένει δέ αδιάφθορος πολλάς ημέρας 
τόν χειμώνα. Τούτο υπάρχει εις όλους γνωστόν όλοι όμως ίσως δέν 
πιστεύουσιν ότι 6 ο βαθμών θερμότης ενεργεί κατά τοΰτο καθώς καί ή 
ψυχρότης τοΰ μηδενικού εις τό θερμόμετρον καί όμως τό πράγμα υ
πάρχει βέβαιον τόσον τά δύο άκραπάντοτε σχεδόν συνέχονται καί 
έναντίαι αίτίαι γεννώσι συγχνάκις όμοια αποτελέσματα. Χωρίς νά 
ζητη'σωμεν τό πώς καί διατί άρκεΐ νά είπωμεν ότι διά νά φυλα-
χθή αδιάφθορος ό ζωμός, άφ' ού τόν στραγγίσωμεν εις πήλινον 
καθαρόν άγγείον, άρκεΐ νά τόν βράσωμεν ολίγον άπαξ μέν τής 
ημέρας τό φθινόπωρον, τό έάρ καί τόν χειμώνα" άπό δώδεκα δέ 
&ις όώόεκα ώρας έν καιρώ θέρους· πρέπει δέ νά έ'χηό ζωμός ούτος 
πάντοτε άλας όλιγώτερον παρά τό σύνηθες. ( '2 .) 
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