
ΑΡΙΘ. 8 . (Νοψβρίου 1 8 3 6 ) 
~ · « * ο · # · β · · · »· ·*•«* Κ Ι · » · » · * · · · • · > · Ι » » * · Φ # » Ι · | » Ι « » · Κ » « 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 
ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 
T I (ΧΚ1 M I 

ΠΕΡΙΑΗΨΙΣ TOΥ 8 Φ Τ Α Α Α Λ Ι Ο Ϊ . 

Ε Κ Π Α Ι Α Ε Ϊ Σ Ι Σ . — Φ Ι Α Ο Α Ο Γ Ι Κ Α Ι Κ Α Ι ΠΟΙΚΙΑΑΙ Α Α Α Α Ι ΕΙΔΗΣΕΙΣ. — 
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α . Πιρί τ ΐ ; γωεργίας ττ.ν Ε λ λ ά ί α . Πιρί γεωργίας ton π α λ ι ώ ν 

Ελλτνων. — ΖΩΟΚΟΜΙΑ. — ΑΙΑΦΟΡΑ. É 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. 

Ò καταστρεπτικός πόλεμος, άπο τον όποιον [Αο'λις προ ολίγου 
καιρού έξνίλθοαεν , επέφερε σιμά εις πολλά άλλα κακά καί μέγα 
εμπόδιον εί; την πρόοδυν του φωτισμού εις την πατρίδα μας. Τλ 
κατά την Ελλάδα και εις ολην σχεδόν την Τουρκικήν επικρά-
τειαν υπάρχοντα σχολεία εί^ον διαλυθή κατά την του 

άγώνο'ς μας, ώστε όσοι νέοι ήσαν εις ήλικίαν να σπουδάσωσιν 
έμειναν στερημένοι του πολυτίμου της παιδείας άγαθοΰ. Επί 
Καποδιστρίου κατεβλη'θησαν τα πρώτα θεμέλια της παιδείας δια 
την νεολαίαν της Ελλάδος, άλλ' αΐ συμβασαι άνωμαλίαι διέλυσαν 
καί αυτά, ώστε ημποροίίμεν να είπωμεν ότι ή'δη κατά πρώτον 
έμβαίνομεν εις το στάδιον της παιδείας καί του φωτισμού. 

Ευρισκόμενοι λοιπόν είς τοιαύτην κατάστασιν, ποίαν ώφέλειαν 
δυνάμεθα ν' άπολαύσωμεν άπο τάς ακαδημίας και τα πανεπιςτί-
μια; Εν ώ δεν εχομεν διδασκάλους ουδέ δια το εν τέταρτον τών 
δημοτικών σχολείων μας , είναι δίκαιον να έπιθυμώμεν ακαδη
μίας καί πανεπιστήμια; Καί ποιοι Θέλουν διδαχθή εις αύτα, έν φ 
ές αιτίας της ελλείψεως προπαιδευτικών σχολείων, δίν υπάρχουν 
μαθηταί ουδέ δια τα συστηθέντα γυμνάσια, ουδέ δια τα κατά νο-
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μους σχολεία; Εκτός τούτου νομίζομεν ότι ουδέ δίκαιον δέν είναι 
ώστε ή Κυβέρνησις, πριν συ<Γτή<πι τα αναγκαία δια τον λαόν της 
Ελλάδος δημοτικά καί προπαιδευτικά σχολεία, να εξβδεύση χρή
ματα δια την συστασιν πανεπισπημίου, έν ω μάλιστα δέν υπάρ
χει αρκετός αριθμός μαθητών , και ό'σοι ΰπάρχουσιν, ανήκουν ώς 
επί το πλείστον εις τάς εύπορωτέρας τάςεις τών πολιτών , καί 
δύνανται καί έκτος της Ελλάδος να διδαχθώσι τα αναγκαία δί 
αυτούς μαθήματα (*). 

Εις ολας τάς εφημερίδας, όταν ó πόλεμος της πολιτικής και 
τών συμφερόντων δίδη καιρόν , βλέπομεν παρακινήσεις περί συ
στάσεως σ/ολείων , άλλα δέν βλέπομεν ειμή άφηρημένας ιδέας. 
Λεν εϊδομεν νακάμωσι παρατηρήσεις δια νασυς-ηθή εν ό[/.οιόμορφον 
είδος δημοσίου εκπαιδεύσεως, να δώσωσι γνώμας εις τους πατέ
ρας τών διδασκομένων παίδων , πώς να διευθύνωσι τους παίδάς 
των, και να διαγράψωσιν έ'να δρόμον δια τους μαθητάς, ώστε εις 
το τέλος της σπουδής των να κατασταθώσιν ωφέλιμοι και εις 
εαυτούς καί εις την κοινωνίαν. Ούτε καιρόν, ούτε δύναμιν έ'χομεν 
ήμεΐς να διυσωμεν τάς οδηγίας ταύτας, θέλομεν κάμει οριως μι-
κράς τινας παρατηρη'σεις δια να δώσωμεν άφορμήν εις τούς λο
γίους και διδασκάλους του έθνους μας να όμιλήσωσι περί του 

(*) Δεν συμφωνουμεν κατά τούτο μέ τόν έ*ντιμον συνεργάτην μας. Είναι μεν 
ευχή; έργον να διοργανισθώσιν όσον τάχιστα τα προπαιδευτικά σχολεία καθ ' 
όλην τήν Επικράτειαν δέν πρέπει όμως άπό TO' άλλο μέρος να παραβλέψωμεν 
3τι όχι μόνον τά ν ο η τ ι κ ά καί υ λ ι κ ά συμφέροντα της Ελλάδος άπαιτοϋσι 
την ταχεϊαν σΰστασιν του πανεπιστημίου , άλλα καί ή δημόσιος υπηρεσία θέλει 
κατ* ολίγον τήν αντικατάσταση υπάλληλων έπιστημον κώς πεπαιδευμένων καί 
σπουδασάντων τον ίδιαίτερον κλάδον τ η ; διοικήσεως, τήν οποίαν του; έμπις·εύεται. 
Δέν εχομεν να φοβούμεθα τήν ελλειψιν μαθητών* έκτος τών εντοπίων νέων καί 
προβεβηκότων την ήλικΐαν θέλουν συρρεύσει οί φιλομαθείς νεανίαι Ολων τών μερών, 
όπου ομιλείται i Ελληνική "γλώσσα- διδάσκαλοι δέ ΰπάρχουσι σχεδόν δί όλους 
τους κλάδους τών επιστημών ιϊς την Ελλάδα, ϊ ά έξοδα δέν είναι το'σον σημαντι
κά, ώστε νά δίδωσιν αίτίαν εις την Κυβέρνησιν της ελευθέρας Ελλάδος, ν ' άναβά-
λη την σΰςασιν του πανεπκτημίου, επειδή μ.άλις·α πρέπει να τά θεωρώμεν ώςσπο'-
ρον, ό όποιος θέλει φέρει πολλαπλασίους καί πολυτρόπους καρπού;· όθεν μέ εύχαρί-
ς-ησίν μας μανθάνομεν, ότι ή Κυβέρν. καταγίνεται εις τήν όσον οΰπω συςασίν του. 

(Σημ. της Διευθ. της Ανθολογίας). 
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Ουσιώδους τούτου αντικειμένου, το όποιον δικαίως δύναται να 
θεωρηθί) ώς βάσις της ευτυχίας της κοινωνίας. 

Δέν ήτον άραγε άναγκαιον να εΐσαχθη εις τά Ελληνικά οχολεϊα 
μία ομοιόμορφος μέθοδος του διδάσκειν , καί νά κανονισθώσι τά 
έγκύκλια μαθήματα , τά οποία πρέπει νά διδάσκωνται εις αυτά; 
Διατί ό μαθητής, οσάκις αλλάζει διδάσκαλον, ν' αναγκάζεται νά 
έξοδεύη επί ματαίω ίκανόν καιρόν, έως ούνά συνηθίση τον τρόπον 
του νέου διδασκάλου του; 

Διατί εις τά δημοτικά σχολεία δέν είση'/θη καί εν μάθημα 
γεωργικής , τό όποιον είναι άναγκαιότερον άπο πολλά άλλα, τά 
όποια υποχρεούνται νά διδάσκωνται οί δημοδιδάσκαλοι; Η γεωρ
γία καί ή κτηνοτροφία είναι τό έ'ργον του μεγαλητέρου μέρους του 
Ελληνικού λαού", ώς-ε φωτίζοντες αυτόν εις τό νά τό τελειοποιη'ση, 
ήθέλαμεν δώσει νέαν ζωήν εις τον κλάδον τούτον του πλουτισμού. 

Δέν ήτον καλόν νά διαιρεθούν τά μαθήματα εις περιόδους· καί 
ή μέν πρώτη περίοδος νά περιλαμβάνη τά δι' όλους έν γένει τους 
πολιτας απαραιτήτως αναγκαία μαθήματα, οίον άνάγνωσιν, γρα-
φήν, άριθμητικήν, κατήχησιν, ήθικήν, πρακτικήν μουσικήν, γεωρ-
γίαν κτλ. ή δέ δευτέρα ναπεριέχη μαθήματα, όσα είναι αναγκαία 
διά τήν όπωσουν εύπορωτέραν τού λαού τάξιν ή δέ τρίτη διά τήν 
εύπορωτέραν, καί ού'τω καθεξής; 

Ο πτωχός γεωργός, ύ ποιμήν, ό εργάτης κτλ . , ό'ς-ις παρατηρεί 
μέ άνυπουνονησίαν τήν αύξησιν τού τέκνου του διά νά συμμερισθή 
τόν κόπον του , καί νά τόν ανακούφιση , δέν δύναται βέβαια νά 
δώση εις τόν υίόν του μίαν παιδείαν απαιτούσαν πολυετή διδα-
σκαλίαν καί πολυάριθμα εςοδα- ώστε αυτός άναγκαίως πρέπει νά 
περιορισθη εις τά απαραιτήτως αναγκαία μαθήματα της πρώτης 
περιόδου, τά όποια είναι αρκετά ώς προς τήν τάξιν, τήν οποίαν 
κατέχει εις τήν κοινωνίαν. 

Οστις έχει πλειοτέρας ευκολίας, ή άνη'κει εις τάξιν , εις τήν 
όποιαν απαιτείται πλειοτέρα παιδεία , δύναται νά άφίνη τόν υίόν 
του νά διδάσκεται καί τά μαθήματα της δευτέρας περιόδου, καί 
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ουτω καθεξής, ώστε όποιος ίπιθυμεΐ να τελειοποιηθη καθ' όλην 
την εκτασιν μεταβαίνων από την μίαν περίοδον εις τήν άλλην, 
και από τό εν σχολεΐον εις τό άλλο, να φθάνη εις τον σκοπο'ν του, 
χωρίς να χάνη καιρόν έπαναλαμβάνων μαθήματα, τά όποια ήθελε 
προδιδαχθή, η διδασκόμενος τήν μέθοδον τών διδασκάλων, τους 
οποίους ήθελε συναλλάζει, η γυμναζόμενος εις γραμματικήν, τήν 
οποίαν δεν ήθελεν εγκρίνει ό διδάσκαλος , εις τόν όποιον ήθελβ 
μεταβή. 

Πο'θεν ποοέρχεται ότι, ένω έχομεν ανάγκην εξακοσίων τουλά
χιστον ακόμη δημοδιδασκάλων δεν βλέπομεν προετοιμαζόμενους 
δι' αυτό τό έργον, ειμή πολλά μικρόν αριθμόν, ώς πρός τήν άπαι-
τουμένην ποσότητα; Προέρχεται άρα γε άπό ελλειψιν ανθρώπων 
επιθυμούντων τό διδασκαλικών έ'ργον, η άπό δυσκολίας τών μέσων 
ώς έκ τών -/ρηματικών αναγκών της Κυβερνήσεως; Εάν τό πρώ
τον, νομίζομεν ύ'τι θεραπεύεται, εάν ή Κυβέρνησις έπιβάλη τό 
χρέος εις έ'καστον δήμον νά εύρη έ'να δημότην ίκανόν νά διδαχθη 
όσα μαθήματα μέλλει νά διδάξη εις τό σχολεϊΌν του δήμου του. 
Εν ω διά τήν άσφάλειαν της κοινωνίας γίνεται απογραφή στρα
τιωτών, διά τήν εύτυχίαν έν ταύτω και τήν άσφάλειαν τής κοινω
νίας δέν ήτον δικαιότερον νά ένεργΛ,θή ή διδασκαλική αΰτη απο
γραφή; Εάν ήναι τό δεύτερον, δέν έχομεν νά εϊπωμεν άλλο, ειμή 
ότι ή Κυβέρνηςις χρεωστεΐ νά αφιέρωση διά τόν φωτισμόν του 
λαού ό'σα έμελλε νά έξοδεύση διά πανεπιστήμια κτλ.· και ότι. 
είναι δίκαιον νά κάμη όλα , ό'σα απαιτούνται διά τόν φωτισμόν 
του λάου, διά νά ύποφέρη και αυτός αγογγύστως τους νέους επιτι
θεμένους εις αυτόν φόρους. Λέγοντες ταύτα δέν έννοουμεν ότι έκα
στος δήμος πρέπει νά περιμένη άπό τήν Κυβέρνησιν μόνον νά του 
προμηθεύση και διδάσκαλον και μισθόν και κατάςτιμα και βιβλία 
κτλ. έξ εναντίας φρονουμεν ότι χρεωστεΐ" νά αφιέρωση έν μέρος 
τών προσόδων του διά τόν φωτισμόν τής νεολαίας , και νά μή 
ζήτηση άπό τήν Κυβέρνησιν, ειμή ό'σα δέν δύναται ν' άποκτήστι, 
η νά κατορθώση μόνος του. (Ακολουθεί.) (6 . ) 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΑΙ Α Λ Λ Α Ι ΕΙΔΗΣΕΙΣ. 

Η έν Παρισίοις Ακαδημία τών επιστημών δίδει κατ' έτος 
διάφορα βραβεία εις λυσιν επιστημονικών προβλημάτων. Νομί
ζομεν εύάρεστον εις τούς φίλους τών λόγων και της παιδείας άν 
μάθωσι τά εκδοθέντα πρό τ ί ν ω ν μηνών. 

3000 φράγκα. Νά άποδειχθη δι' ανατομικών και φυσικών 
τεκμηρίων πώς γεννάται ή φωνή εις τόν άνθρωπον, εις τά ασπόν
δυλα, και ένσπόνδυλα ζώα. 

1οοο φράγκα. Νά έξακριβωθώσΜ αί καθολικά! τών οργάνων 
αλλοιώσεις εις τους συνέχεις πυρετούς , και ποία υπάρχει μεταξύ 
τούτων και τών συμπτωμάτων σχέσις διά νά έξαχθή εντεύθεν ή 
αρμόδιος θεραπεία. 

1ο,οοο φράγκα. Να διασαφηνισθή διά πειραματικών μαρτυ
ρίων κατά τι ώφελουσΜ η βλάπτουσιν οί μηχανικοί τρόποι, όσους 
μεταχειρίζονται εις θεραπείαν τών όςεωδών στρεβλώσεων. 

δ ^ δ . Εις τό σύγγραμμα , τό όποιον αύξηση πλειότερον παρά 
τα λοιπά τας γνώσεις τής πειραματικής φυσιολογίας. 

530. Εις τό άριστον περί καταστατικής τής Γαλλίας βιβλίον 
300. Εις τό μεθοδικώτατον περι υγιεινής υπόμνημα. 
6,οοο. Εις τό άξωλογώτατον σύγγραμμα περι της αρίστης 

χρη'σεως του ατμού πρός θαλασσοπορίαν και περί συμφεροτάτου, 
έξαρτυσμού' τών ατμοκίνητων πλοίων. 

Συγχωρείται νά γραφώσι μόνον εις Γαλλικήν η Λατινικήν διά · 
λεκτον, ή δέ άνάγνωσις αυτών δέν πρέπει νά παραταθή έπέκεινα 
τών τριών ωρών. 

— Ο Κ. όριόλης προσεκλήθη άπό Παρισίων ώς διδάσκαλος 
της φυσικής εις τήν Ακαδημίαν τής Κέρκυρας. 

—Υπάρχει γνως-όν ότι εις πολλάς περκ^άσεις μετεχειρίσθησαν 
οί άνθρωποι τάς περιστεράς ώς αγγελιοφόρους. Τούτον μάλις-ατόν 
τρόπον τής άντεπιστολής και διακοινώσεως μετεχειρίσθησαν πολ
λάκις οί πολιορκούμενοι, καθώς είχε τούτου περίεργον παράδειγμα 
πρό τίνων μηνών ή Ηώς. Αλλά μανθάνομεν δτιτά φιλεταιρα πτηνά. 
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ταύτα ύπηρετοΰσιν από τίνος και εις κερδοσκοπικές πανουργίας 
μεταφέροντα από Παρισίων εις Λονδίνον και από Λονδίνου εις 
Παρισίους τάς συναλλαγματικές αγγελίας των χρηματιστηρίων 
( ΒοϋΓβββ ). Οθεν τούτο μαθοΰσα ή Αγγλική Κυβέρνησις, διά νά 
«μποδίσνι τον λαθρεμπορικόν τρόπον τούτον έστησε πλήθος ίε-
ράκων και άλλων γαμψωνύχων και σαρκοφάγων όρνε'ων εις τήν 
παραλίαν του Κρήτ. άλλ' ούτε ό μέγας ούτος κίνδυνος έτρόμαξε 
μέχρι τούδε τους εναέριους τούτους ταχυδρόμους. 

— Επεσεν εσχάτως εις τό κατά τήν Προυσσίαν δουκάτον του 
Πόζεν τόσω πυκνόν νέφος άκρίδων, ώς"ε οί γεωργοί άπελπίσθησαν 
αλλά κατ' εύτυχίαν τήν είσβολήν αυτήν έθεράπευσεν άλλη, επειδή 
πλήθος πελαργών και κορωνών έπρόφθασαν και τάς κατέφαγον. 

—Διωργανίσθη κατά τους τελευταίους μήνας και εις τήν δημό
σιον βιβλιοθήκην τών Παρισίων τό προ. ετών μελετώμενον έθνολο-
γικόν ταμεΐον, όπου άποτίθενται κατά τάξιν ενδύματα και σκευή 
και έπιπλα και τεχνικά εργαλεία διαφόρων ετερόφυλων λαών, 
καθώς βάλλονται κατά σειράν αί εικόνες και τα αγάλματα εις τάς 
παστάδας. Τοιαΰται συλλογαί υπήρχον ήδη προ πολλού εις τό 
Βεϊμάρ, τήν Πετρούπολιν και τό Βερολΐνον. (2.) 

Γ Ε Ω Ρ Γ I Λ. 

'Η γεωργία της Έλλάδος. 

(Συνέχεια). 

Περιορίζοντες τήν καλλιέργειαν τών δημητριακών καρπών εις 
μόνους τους αναγκαίους διά τον το'πον, ανάγκη να δώσωμεν εις 
τον γεωργόν έργασίαν, τήν οποίαν νά γνωρίζν] και νά δύναται νά 
κάμη , και άπό τήν οποίαν νά έλπίζη όσον έ'νεστι συντομώτερον 
νά ώφεληθη. θέλομεν λοιπόν εξετάσει τά διάφορα προϊόντα, και 
θέλθ[Λεν γνωμοδοτήσει εις ποια κυριωτέρως πρέπει νά ένασχοληθνί. 

Εν άπό τά προϊόντα, τά όποια δίδουν τό μεγαλήτερον κέρδος 
εις τον ίδιοκτη'την είναι τό τών σταφιδαμπέλων. Οταν άπό όλί-
γην γήν , και μέ ολίγα έ'ξοδα ετησίου καλλιέργειας δυνάμεθα 
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ν' άπολαμβάνωμεν μέγα όφελος, αναμφιβόλως έπιτυγχάνομεν τόν 
κύριον σκοπόν τής γεωργίας · άλλά μ' όλας τάς. ωφελείας, τάς 
οποίας υπόσχεται ό κλάδος ούτος είμεθα μακράν του νά συμβου-
λεύσωμεν τούς γεωργούς νά προσηλωθώσιν εις αυτόν. Είναι,παρα-
τηρημένον ότι τό προϊόν αυτό δέν επιτυγχάνει ανεξαιρέτως εις 
όλα τά μέρη, και δοκίμια γενόμενα εις διάφορα, και εις διαφόρων 
ποιοτήτων γαίας βεβαιούν τόν λόγον-μας· άλλά και όπου ήθελεν 
είναι πιθανότης επιτυχίας, ή φυτεία του. αποβαίνει, πολυέξοδος 
διά τήν βραδύτητα της καρποφορίας, και ή όλιγότης τών κεφα
λαίων είναι μέγα έμπόδιον εις τούς γεωργούς. Επειτα τό προϊόν 
τούτο θέλει είναι επωφελές έν όσω είναι όλιγώτερον ώς προς τάς 
αιτήσεις τών άναλωτών ά'μα όμως γένη περισσότερον , ή τ ιμή 
του θέλει εκπέσει· ώστε όσον και αν αύξηση ή ποσότης του 
προϊόντος, ή ωφέλεια, ολικώς θεωρούμενη, θέλει εΐναι ή αυτή, ή 
όλιγωτέρα. 

Λέγοντες ταύτα δέν έννοούμεν νά άποτρέψωμεν όλως διόλου 
τους γεωργούς άπό τήν καλλιέργειαν τής σταφιδαμπέλου. όπου 
το προϊόν τούτο επιτυγχάνει, και καθ' όσον φαίνεται επικερδές 
ας καλλιεργηθή· φρονοΰμεν όμως ότι δέν πρέπει νά συστήσωμεν 
γενικώς τήν καλλιέργειαν αύτοΰ", ώστε νά δοθώσιν υποσχέσεις 
αμοιβών προς έμψύχωσιν τών καλλιεργούντοον αυτό. 

Οσα είπομεν περί τ/ίς βραδυκαρπίας και του πολυέξοδου τών 
σταφιδαμπελώνων εφαρμόζονται και εις τήν φυτειών τών ελαιών, 
μέ τήν προσθήκην ότι διά ταύτην και τά έ'ξοδα απαιτούνται 
πλειότερα, και ή καρποφορία γίνεται βραδύτερα- δέν δυνάμεθα 
λοιπόν να απαιτήσω [/.εν προς τό.παρόν ειμή τήν επιμελή καλλιέρ
γειαν-τών ήδη υπαρχόντων ελαιώνων, και τήν τελειοποίησιν της 
έλαιοποιϊας. Ελαια ξένων επικρατειών, τά όποια έχουν πολύ άνω-
τέραν τιμήν τών Ελληνικών δέν διαφέρουν, βίμή μόνον διά τήν 
κατασκευήν έάν ή έλαιοποιί'α ήθελε τελειοποιηθή εις τήν Ελλάδα, 
τό έκ τών ελαιώνων εισόδημα ήθελεν ίσως διπλασιασθή. Η τε-
λειοποίησίς αύτη δέν απαιτεί μεγάλα κεφάλαια, ουτε σπανίαν 
τέχνην και έπιτηδειότητα. Μίαν ώφέλειαν λοιπόν, τήν οποίαν 
ευκόλως και όλιγοεξόδως δύναται ν' απόλαυση τι ς, είναι αμαρτία 
να τήν στερήται άπό άμέλειαν ή άδιαφοοίαν. 
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£ ν άττο τά προϊόντα, τα όποϊα εξάγονται και δίδουν άρκβτήν 
ύφέλειαν, είναι καί ό οίνος. Αλλοτε ό οίνος διαφόρων μερών τϊίς 
Ελλάδος ήτον διάσημος καί πολυζήτητος· τήν σήμερον δεν χαίρει 
ούδεμίαν χωριστήν ύπόληψιν. Η φύσις είναι πάντοτε ή αύτη· 
επειδή όμως ή τέχνη τής κατασκευής παρημελήθη, δια τούτο δεν 
εξάγονται, ειμή πρόστυχα κρασία, καί ή έξ αυτών ωφέλεια είναι 
μικρά, ώς προς έκείνην την οποίαν ήδυνάμεθα ν' άπολαύσωμεν. 
Η καλλιέργεια τής αμπέλου επιτυγχάνει εις όλα τα μέρη της Ελ
λάδος - ή ποιότης ό'μως τού οίνου δεν δύναται να ήναι ή auro 
πανταχού" δια τούτο όπου ο οίνος γίνεται μέτριος κατα τήν ποιό
τητα, ai άμπελοι δεν πρέπει νάήναιπερισσότεραι τής ανάγκης του 
τόπου - όπου ό'μως γίνεται ποιότητος καλητέρας, ή καλλιέργεια πρέ
πει να γένη πλέον εκτεταμένη· άλλα συγχρόνως πρέπει νά γένη 
φροντίς ώστε ή οινοποιία νά γένη μέ πλειοτέραν έπιμέλειαν και 
νά τελειοποιηθή" άλλως ή πληθύς τών αμπέλων θέλει επιφέρει 
βλάβην άντί ωφελείας. (Ακολουθεί.) (6.) 

Περί γεωργίας τών παΑαιων ΈΧλητωΥ (*). 
Οί Ελληνες, εξαιρουμένων τών Σπαρτιατών, ϊσως δέ καί τών 

•Θεσσαλών, ένησχολοΰντο ώς επί τό πλεΐς-ον περί τήν γεωργίαν. Εις 

(*) θέλομεν εκθέτει άπό καιρόν ι!; καιρόν βύντομά τινα άρθρα περί τ η ; γεωρ
γ ία ; τών παλαιών, τών νόμων , καί ί ιατάξεων αύτΐς , κα! του τρόπου, μέ τό» 
4ποϊον είργάζοντο ττ,ν γ ΐν . Μολονότι ή ιστορική παρατήρησι; τού αξιόλογου τού
του αντικειμένου αυτή χαΟ' «αυτήν είναι ωφέλιμο; εί; πάντα νουνεχή, απο*αθίς·α-
τ α ομω; χρτ,σιμωτέρα, καθό συντελοΰσα εις τό νά μανθάνωμεν καλήτερα τήν 
ποιότητα του τόπου, τά; ποό; άλληλα σχέσει; τών κλιμάτων, χαί τά παρόμοια. 
Εμπορεϊ τ ι ; μέν να ίναι έξχίρετο; πρακτικό; γεωπόνος, χωρί; νά S/r, καμμίαν 
είέαν περί του ιστορικού τι; γεωπονίας· άλλα 5'ιά τούτο Sii πρε'πει νά νομίζωμεν 
τήν ίρευναν τις ιστορία; ταύτη; κατ' ούίένα τρόπον περιττήν, καί ώς μή φέρου-
σαν καρπόν τίνα. Πολύ είναι το ίιάϊρορον, όταν σκοπώμεν άξιόλογον τινα τέχντ,ν 
κατ à τά ; à p / à ; xaì προόδους αύτη;· όταν βλεπωμεν, τι συνετε'λεσαν εκαστον 
ίθνο ς χαί οΐ προγονοί μας εις ττ,ν παροϋσαν του επιτηίεύματο; τούτου κατάςασιν. 
Πρέπει νά χαίρη χαί νά-μεγαλοφρονή' ό γεωπόνο;, όταν έξεύρτι έχ συνειίήσεω;, 
ϊ τ ι προοίεύει εί; τό έργον ε'χεϊνο, το όποιον εΐλχυσεν εί; εαυτό ττ,ν μελέτην τών 
πιπαιίευίΛ,ε'νων έβνών τ η ; αρχαιότητος· όταν κατανοή, πόσου είναι χοεώστη; εί; 
τού; προκατόχου; του τούτου;, καί εί; τι ε'ξεναντίας αυτό; υπέρ αυτούς ε'προχώ-
ρησε. Πρόσθε; ακόμη, ότι έπιβεωρών ίιαφόρου; μεθόίου;, ίιάφορα τ ή ; καλλιέρ
γεια; αντικείμενα καί αξιώματα, λαμβάνει άρκετήν ΰλην εί; τό νά σκέπτεται, νά 
παραβάλλτ,, χαί νά χάμντ, ί ο χ ι μ ά ; , όταν μάλιστα ή ιστορική παράστασι; υπόσχε
ται ακριβή τών άγροτιχών εργασιών περιγραφή·/. Τέλο; τ, πολιτική οικονομία 
ωφελείται τά μέγιστα, όταν λαμβάντι ϋπ ' όψιν ττ,ν τάσιν τι; γεωπονική; τέχνης 
κατά τού; παρελθόντα; αιώνας, όταν παρατηρτί πώς συνέχεται μέ τήν φυσικήν 
ί ί ιότητα του τόπου, μέ τάς χρείας του λαοΰ, με τήν προμήθειαν τών χρηματικών^ 
«φαλαίων του, κ,αί τήν ιύκαιρίαν, τήν οποίαν ·ίχε v i πωλϊί τά προϊόντα του, 
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τά κτήματα τών αγρών τ ω ν , αποτελούντων τόν κυριώτατον 
αυτών πλούτον, καταγινόμενοι εζων έπι πολύν καιρόν, έξ απλής 
κλίσεως καί επιθυμίας κινούμενοι εις αυτά, καί διεύθυναν ενταύ
θα τάς εργασίας τών δούλων, η καί πολλάκις τάς έσυμμερίζοντο 
μετ' αυτών, ό τρόπος ούτος τού ζ·?;ν διετηρήθη μέχρι της εποχής 
εκείνης , καθ' ήν έσωτερικαί διαφοραί έτάραξαν τής διατριβής 
ταύτης τήν άσφάλειαν, καί ήνάγκασαν τούς ανθρώπους ν' άναχω-
ρήσωσιν εις τάς πόλεις, τών όποιων τά τείχη έχορήγησαν εις 
αυτούς μέσον υπερασπίσεως* ή δέ μετάστασις άπό τούς αγρούς 
εις τάς πόλίις έγίνετο ένωρήτερα, ή αργότερα, καθ' όσον τά έθνη 
ήσαν ελεύθερα άπό τάς διχόνοιας τάς διαταραξάσας τόσον πολύν 
καιρόν τήν Ελλάδα. Εις τους κατοίκους τής Ηλιδος, τών οποίων 
ό τόπος ήτον ιερός εις τόν Δία, καί επομένως έπροστατεύετο ύπ' 
αυτού, διετηρήθη ή συνη'θεια του αγροτικού βίου επί πλεΤστον 
χρόνον εις τάς ημέρας τού Πολυβίου διετέλουν ακόμη πολλοί 
κτηματίαι τοιουτοτρόπως τόν βίον αυτών, χωρίς νά πλησιάζωσί 
ποτε εις τας πόλεις ( ι ) . Εις τήν δίαιταν ταύτην χρεωστούν οί 
ΤαναγραΤοι τής Βοιωτίας, τών οποίων ό πλούτος συνίστατο εις 
τήν γεωργίαν, τό απλούν τού ήθους των , εις τό όποιον μάλιστα 
καί διέπρεψαν (2). Οί Αθηναίοι τήν έπαραίτησαν άκοντες διά 
συμβουλής του Περικλέους κατά τάς αρχάς τού Πελοποννησιακού 
πολέμου (3). Εις δέ τόν Επαμινώνδαν ήτο χρεία νά μεταχειρισθη 
ό'λην αυτού τήν μεγαλοπρέπειαν, διά νά πείση τούς Αρκάδας, και 
τ αλλα σύμμαχα έ'θνη τών Αχαιών , ν' άποφασίσωσί τι τοιούτον, 
προβάλλων εις αυτούς τούτο ώς τό μόνον μέσον , νά έμποδίσωσι 
τάς εϊσβολάς τών Λακεδαιμονίων (4). Τήν αυτήν κλίσιν εις τόν 
αγροτικόν βίον είχαν καί πολλοί τών τάς νήσους κατοικούντων. 
Ελλήνων (5). έγεννάτο δέ έκ της διαίτης ταύτης μεγάλη τις; 

. ( ι ) Πολιβ. ίστορ. βιβλ. Δ ' . 

(*) Διχαίαρχ. περί τ ή ; καταστ. τ ή ; ΕλλάίΌς παράγεωγρ . βιβλ, Β ' . σελ. 13». 
(3) φουκυί. ξυγγραφ. Β ' . κεφ. 1 4 . ι 6 . 
(4) Παυσαν. Α ρ κ α ί . βιβλ. 8. 
(5) βοψουσ". ξυγγραφ, ή. κεφ. <μ 
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αγάπη προς τό ίδιον κτήμα, και ό πωλών τον άγρον εκείνον, τον 
όποιον είχε παραλάβει παρά του πατρός , προσήπτεν εις εαυτόν 
όχι όλίγην αίσχύνην ( ι ) . Αυτό τούτο διεσώθη εις τινα μέρη και 
μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων. Αλλ' αΐ διχόνοιαι, αΐ προηγηθεί-
σαι της ύπό τών ξένων καταδουλώσεως τής Ελλάδος, έψύχραναν 
κατά πολλούς τρόπους τήν άγάπην ταύτην καθότι όλοι οί σχεδόν 
ακαταπαύστως αλλήλους διαδεχόμενοι ούτοι πόλεμοι απέβλεπαν 
πολλάκις εις τήν μόνην τών αγρών κατερήμωσιν (aj. Μήν εύρί-
σκοντες λοιπόν πλέον οι κτηματίαι άσφάλειαν εις τούς αγρούς 
αυτών, τούς εγκατέλειψαν, εισήλθαν εις τάς πόλεις, έκτισαν νέας, 
όπου δέν ήτο κάμμία, απολαύοντες μόνον εντός τών τειχών αυτών 
κάπποιαν ήσυχίαν καθότι, αν έτόλμων να έξέλθωσι, δια νά ένα-
σχοληθώσι περί τήν γεωργίαν , έφωρμώντο αμέσως ύπό τών 
εχθρών, και τό αίμα αυτών έχύνετο. Περισσότερον παρά μίαν 
φοράν έπρολάμβαναν τάς ερημώσεις του εχθρού, διαφθείροντες 
αυτοί τούς θερισμούς των, και άφίνοντες μάλιστα άκαλλιέργητον 
και μέρος της γής των , μόνον δια νά έμποδίδωσιν ούτω τούς 
εχθρούς των (3). Εις ταύτα τά αίτια , τά όποια κατεπίκραναν 
πάσαν ήδονήν του αγροτικού βίου , συνετέλουν και αί έσωτερικαί 
στάσεις παντός έθνους, ώς αποτελέσματα τών διχονοιών τής Ελ
λάδος· είναι δέ αδύνατον νά διατηρηθη εις ανθρώπους παραμελή-
σαντας ήδη διά πολλών γενεών έξ αιτίας πολιτικών συμφερόντων 
τήν γεωργίαν, ή αυτή κλίσις εις τόν εϊρηνικόν τούτον βίον, τόν 
όπΐον διήγαν οί πρόγονοι αυτών , μήν άπαντήσαντες τό παραμι-
κρόν έμπόδιον. Μέ όλα δε τά αίτια ταύτα , τά δυνάμενα νά έπι-
φέρωσι τήν παντελή αυτής άπώλειαν, διεφυλάχθησαν όμως ίχνη 
αυτής, και μάλιστα και αΐ φυλαί έκείναι, όσαι δέν κατεγίνοντο 
παντάπασι μέ τήν γεωργίαν, είχαν περί αυτής καλήν ύπόληψιν 

( ι ) Αριστ&τ. Πολιτ. 

(·>) θουκυ ί . ξυγγρ. Γ ' . χεφ. ι . ξυγγρ. ΣΤ' . κεφ. 3.18. a i . ξυγγρ. Ζ ' . κεφ. ί ο 
Ξενοφ. Ε)λτ,ν. βιβλ. 4· κεφ. Ι Ι · Παυσαν. κτλ. 

(3) Aeneae commente. ι 4 · ίδ. ι 8 . Πλουταρχ. ίατορ. βιβλ. ι. κεφ. g. 
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ί'πάρχουσι μαρτυρίαι τούτου πολλαί, αί όποΐαι είναι τόσω μάλλοτ» 
αξιοπερίεργοι, καθ' όσον αντίκεινται παντάπασιν εις τήν γνώμην 
του Μοντεσκίου, διϊσχυριζομένου, δέν έξεύρομεν διά ποίαν αϊτίαν, 
ό'τι οί Ελληνες κατεφρονούσαν τήν γεωργίαν ( ι ) . 

Αί παροιμίαι, ή κοινή αυτή όλων τών εθνών , και πάσης τά
ξεως τής κοινωνίας φιλοσοφία, γεννώνται άπό τά επιτηδεύματα, 
τά άπασχολοΰντα μάλιστα τό φρόνημα των. Ούτω, φερ' ειπείν, 
ό μέν έμπορος λαμβάνει άφορμήν νά πλάση παροιμίας άπό τό εις 
τό όποιον καθημέραν καταγίνεται έμπόριον εις δέ τόν στρατιώ-
την χορηγεί ΰλην εις αύτάς ό στρατιωτικός βίος, τόν όποιον διά
γει* εις δέ τούς Ελληνας τό πλείστον μέρος έπη'γαζεν άπό τάς 
κατ' άγρόν εργασίας. Ούτω, διά νά φανερώσωσί τινα, ότι ήτον 
εύήθης, έ'λεγαν, ότι δέν έχει ύνίον και τωόντι άροτρον χωρίς 
ύνίον δέν έμπορεί νά εισχώρηση εις τήν γήν. Διά νά σημάνωσι δέ, 
ότι ένας άνθρωπος πράττει μέν πολλά, απολαμβάνει δέ ολίγα, 
έ'λεγαν, ότι αλωνίζει πολύ άχυρον δί ολίγους κόκκους, ή ότι ό 
πάσσαλος έ'ψευσε τά κλήματα. Διά νά έκφράσωσι δέ , ότι όλα 
πρέπει νά γίνωνται εις δέοντα καιρόν , εμεταχειρίζοντο τήν 
παροιμίαν ό θερισμός τών λάχανων είνναι έτοιμος" όταν έγίνετο 
λόγος περί άνθρωπου, έγκαταλείποντος εαυτόν όλως εις τάς ελπί
δας, έλεγαν ό γεωργός είναι πάντοτε πλούσιος εις τήν μέλλουσαν 
συγκομιδήν του. Κρίνομεν περιττόν νά φέρωμεν και άλλας μαρ
τυρίας, τάς οποίας άπαντώμεν όλας εις τά συγγράμματα τών Ελ
λήνων συγγραφέων, άποδεικνυούσας ότι οί Ελληνες ένησχολοΰντο 
ασμένως περί τήν γεωργέαν, χωρίς νά έ'χωσι περί αυτής κακήν 
τινα δόξαν , ή' νά θεωρώσι τήν έξάσκησιν ταύτην άτιμον. Είναι 
όμως ύμολογούμενον, ότι ούδαμοΰ ζητούν νά πολεμήσωσι τάς προ
λήψεις τών Αθηναίων, ύπό τών οποίων άπετρέποντο άπό τήν γεω-
πονίαν. 0 Ξινοφών εις εν ιδία εις αυτούς άφιερωμένον σύγγραμμα 
του περιορίζεται μόνον νά τούς όνειδίση διά τήν οποίαν είχαν 
άδιαφορίαν περί της εργασίας ταύτης, ύπολαμβάνων αϊτίαν αυτής 

(ι) Mont. Esp. des lois. S. 4, c. 8. 
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•της ολιγωρίας τάς ήδονάς της πόλεως ( ι ) , ό Αριστοτέλης, ό'ς^ 
ί ί ς τον ΠοΜτείαΐτον θέτει αξίωμα, ότι ή καλλίςη δη [/.ακρά
τεια πρέπει νά συνίσταται άπό γεωργούς (α), συμβουλεύει εις τα 
Οικονομικά του τούς κτηματίας, νά όδηγώσιν αυτοί τας εργασίας 
τ ων δούλων των , νά έπιστατώσιν εις όλα, μ' ένα λόγον, διά τό 
έργον τοΰτο νά εγείρονται μέν πρώτοι έκ του ύπνου, να πλαγια-
ζωσι δέ οί τελευταίοι (3). Ερωτήσατε, προσθέτει ύ αυτός, Πε'ρσην 
τινά, ή Αφρικανόν, τί παχύνει κατ' εξοχήν τόν ϊππον, και θέλει 
άποκριθή, τό όμμα τού κυρίου του" και έπειτα, ποιος είναι ό κάλ
λιστος κοπρισμός διά τούς αγρούς, και θέλει είπει, τά ίχνη του 
κυρίου (4). Ο φιλόσοφος ούτος ήτο πολύ μακράν τού νά θεωρη 
τήν έργασίαν ταύτην ώς μή πρέπουσαν εις ελεύθερον άνδρα. Καί 
ο Ξενοφών δέ κατά τούτο αποφαίνεται τήν αυτήν γνωμην (5), 
ήτις διετηρήθη έως εις τούς τελευταίους χρόνους τού Ρωμαϊκού 
βασιλείου· διότι ό συντάκτης τών γεωπονικών συγκαταταττει 
τήν έπιστασίαν τών ιδίων κτηματιών εις τάς πρώτας συν-· 
Οήκας τής βελτιώσεω ς τής γεωπονίας (6). Τρίτην δέ άποδει-
ξιν τελευταΐον έ'χομεν τό πλήθος τών Ελλήνων αγρονόμων, οίτινε; 
συνέγραψαν πΐρί τής γεωργίας· καθότι βέβαια πολλά ολίγοι ήθε
λαν υπάρχει, άν προλήψεις τινές κατεδίκαζαν τοΰτο τό έργον, και 
ολίγοι ήθελαν δαπανήσει τόν καιρόν αυτών εις περιγραφήν κατα-
φρονουμενων εργασιών. (Ακολουθεί.) (4·) 

ΖΩΟΚΟΜΙΑ. 
Μεταξύ τών άλλων εδωδίμων, όσα δέν εύρίσκουσι, καθώς αλλού 

©ί ξένοι ερχόμενοι εις τήν Ελλάδα, πρώτον σχεδόν τόπον κατέ-
χουσι τά κρέατα. Η πάχυνσις τών κερασφόρων ζώων κατάντησε 

(ι) Ξενοφ. Οΐχονορι. 
( ι ) Αριστοι·. Πολιτ. βιβλ. 6. κεφ. 4· 

(3) Άριστοτ . Οίκονορ·,. βιβλ. ι , κεφ. 6 . 

(4) Άριστοτ. αύτο'θι, 

(5) Εενοφ.' Οϊχονοιι. 

<6) Γεωπον. βιβλ. Β ' . κεφ. ί. 
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Ί·έχνη, τήν οποίαν επιμελούνται κατ' εξοχήν εις τήν Εύρώπην^ 
μάλιστα δέ εις τήν Αγγλίαν, Ελβετίαν καί όλλανδίαν. Αλ.λ' εκεί 
ποτέ ό ά^ρός δέν αναπαύεται, καθώς εις ημάς, διά νά γέννα άγρια 
καί βλαβερά χόρτα" άλλά κατάτάξιν μετά τό σιτάριον καί τούς 
δημητριακούς καρπούς, οί όποιοι έξαντλοΰσι πολύ τήν γήν, σπεί-
ρονται διάφορα όσπρια καί τό άναγκαίον εις τροφήν τών ζώων 
χορτάριον οίον, τριφύλλιον, μελίλωτον καί άλλα τοιαύτα" ονομά
ζεται δέ τό είδος τοΰτο τής γεωργίας άΛ,Ιεπισπορία. Η αύξησις 
τής χλοερός καί ξηράς τροφής πολλαπλασιάζει τά ζώα και τού
των πάλιν ή κόπρος παχύνει τήν άδυνατισμένην γήν. 

Τό έδαφος τών ζωοστασίων (ή αχουριών) πρέπει νά γίνεται λ ι -
θόστρωτον καί κατωφερές διά νά τρέχωσιν έ'ξω ευκόλως δί αύλα
κος τά ούρα εις λάκκον, όπου ή κόπρος ς-ειβάζεται Τό ύγρόν τοΰτο 
(τό οΰρον) έχει πολλήν παχυντικήν ιδιότητα, όθεν ώφελοΰνται 
καί άπ' αυτήν οί επιτήδειοι γεωργοί. Αντικρύ τών παραθυριών 
ανοίγονται εις τούς τοίχους μακραί τρύπαι χρησιμεύουσαι εις τόν 
καθαρισμόν τοΰ αέρος- επειδή ή αναπνοή καί διαπνοή μολύνουσαι 
ευκόλως τόν υπάρχοντα ήδη εις τήν φάτνην βλάπτουσι κατ' ολί
γον καί ανεπαισθήτως τήν ύγει'αν τών ζώων. 

Τα νέα καί γηραιά ζώα δυσκόλως καί βραδέως παχύνονται* 
επειδή ή τροφή εκείνων μέν μεγαλύνει καί αυξάνει τάς μικρός, 
τούτων δέ θεραπεύει τάς έξηντλημένας δυνάμεις. Εις τό Παλατι-
νάτον παχύνουσι τά βωδια μετά τον έκτον τής ηλικίας χρόνον. 

Τά ζώα παχύνονται όχι όταν τρώγωσι διά μιας καί κατακό-
ρως· άλλ' όταν τρέφωνται κατ' ολίγον μέ διαφόρους τροφάς, αί 
όποίαι έρεθίζουσι τήν όρεξιν. 

έ ν καιρώ θέρους ή τροφή συνίσταται εις τά περισσεύματα και 
εξώφλοια τών οσπρίων, είςχόρτον τρυφερόν καί ξηρόν ένωμένον.— 
Οταν δέ ήδη άρχίσωσι νά παχύνωνται μέ στερεωτέραν άλλην 
τροφήν, δηλ. ξηρά όσπρια βρασμένα, ή άπλ,ώς βρεγμένα καί άλευρον 
κριθινον. Τά φύλλα τοΰ σεύτλου, ή κοκκινογουλίου, το όποιον σπεί-
ρουσιν εις αγρούς ολόκληρους, καί τά γεώμηλα εύχαριστοΰσι πολύ· 
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τήν ό'ρεξιν των ζώων τό φθινόπωρον, ομοίως δέ και αί βολβώδεις ρί-
ζαι οίον, γογγύλια, καρωτά, ραφανίδεςκλ. Οί καλοί ζωοκόμοι δίδου-
<5ΐ πεντάκις της ημέρας τροφήν εις τά ζώα" άλλα φροντί$&υσι πάν-
τοτενάτήνσυναλλάσσωσι. Τό άλας ( 1 / 2 ούγγίχ) έξαπλωμένον εις 
ψωμίον κινεί θαυμασίως τήν ό'ρεξιν και εμποδίζει τών υγρών την 
σηψιν. 

Οταν τό ζώον άργοκινήται και τό σώμα αύτοΰ ήδη φαίνηται 
γεμάτον και στρογγύλον, ωφελεί πολύ τό κρίθινον άλευρον. 

Τά ζώα παχύνονται κάλλιον εις τον αχυρώνα, παρά εις τάς 
βοσκάς. 

Τά ζώα καθαρίζονται ξυς-ριζόμενα όπωσούν. Πολλάκις μάλιςα 
και πλύνονται ελαφρώς μέ βρεγμένον σπογγάριον διά νά μή έμπο-
δίζηταιή άδηλος διαπνοή (ό λεπτός ίδρώς) άπό τον κράσσον (οΐσυ-
πον). Αί προσκολλώμεναι εις τό δέρμα άκαθαρσίαι έρεθίζουσι τό 
ζώον, προξενοΰσιν ενίοτε ελκη (πληγάς) και τό μαλλίον ή αϊ τρί/ες 
αύτοΰ πίπτουσι. Πώς θέλεις νά πχχυνθίί τό ζώον, όταν έχη κνισμόν 
ψώρας και βιάζηται νά ξύηται ακατάπαυστα· 

Τά λείψανα της ταγής άπό τήν παρελθοΰσαν ήμέραν πρέπει νά 
νά μή μένωσιν εις τήν κάπην τήν άκόλουθον. Νέον και καθαρόν 
χόρτον στειβάζεται κατά γής ώς στρώμα, και όταν πάλιν τούτο 
βρωμίζηται, ρίπτουσιν άχυρον εις διάφορα αύτοΰ μέρη. 

Τό άχυρον τοΰ σιταριού, τού κριθαρίου, τού λαθύρου , τβΰ πί-
σου, τής βρίζης κτλ. χρησιμεύουσιν όλα· προκρίνεται ό'μως ώς 
θρεπτικώτατον τό κρίθινον. Γ3.) 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . 
Ή σωτήριος αμαξα. 

Εις τόν ο, αριθμόν τής Ανθολογίας ώμιλήσαμεν περί τοΰ σωτη
ρίου σκάφους. 

Εις τήν επισυναπτομένων εικόνα παρουσιάζεται νέα επίσης 
αγαθοεργές έφεύρεσις τοΰ Ιακώβου Δάβισων, μία μηχανή προς 
διάσωσιν τών ναυαγούντων έμπροσθεν σκοπελώδους ακτής πολλά 
υπέρ την θάλασσαν ΰπερεχούσης. 0 πάτος τής μηχανής σύγ-



Μ Ο Υ Μ Ι Α 

3 β - 127 ^ 

κείται από χονδρά σανίδια (μαδέρια) έφηρμοσμένα έπί τεσσάρων 
χαμηλών τροχών. Ειςπάσαν πλευράν ευρίσκονται τρεις ςυλοι δυνα
τοί φέροντες έπί τροχαλιών (μακαράδων) κάμακας (όρθόξυλα). Επί 
τών καμα'κων έπακουμβοΰσι δυ'ο λείοι μοχλοί 21 ποδών μήκος, 
έκαστος τών οποίων φέρει δυο αιώρας (κούνιας) έξηρτημένας άπό 
σχοινία. Αί «ϊώραι αύται καταπέμπονται εις τούς ναυαγήσαντας 
έμπροσθεν ακτής σκοπελώδους. 

Οί μοχλοί ό'χι μόνον έμπορούν να σπρωχθώσιν έξω άπό τό χεϊ-
λος τής ακτής άλλά και νά τραβιχθώσι μέσα διά τών αυτών 
μακαράδων, μέ τούς οποίους άνασύρουσι τάς αιώρας. 

Πάσα αιώρα φέρει δυνατόν λωρίον, μέ τό όποιον ζώνεται υ 
διασωθησόμενος. Η μηχανή σύρεται διά δύο ίππων ευκόλως ό'που 
ή χρεία τό καλέση. Αιά μιας πολλά απλής παρασκευής σταίνεται 
ευκόλως εις τό χείλος τής σκοπελώδους ακτής. Επιβάλλονται δε 
πρός περισσοτέραν άσφάλειαν βαρεΐαι πέτραι. (8.) 

Αι μουμιαι. 

Εις τον αίώνά μας ήτον έπιφυλαγμένον νά είσδυση ώς ουδείς 
άλλος εις τά άδυτα τής αρχαιότητος. Προπατοΰμεν εις τάς δί 
εξορύξεων άνοιχθείας αγυιάς τού Ερκολαίου και Πομπηείου, παρα-
τηρουμεν τον οίκιακόν βίον τών Ρωμαίων, γνωρίζομεν ώς και 
αυτό του τό μαγειρεΐον. έρευνήσαμεν τάς πυραμίδας, μεταφέρα-
μεν τούς οβελίσκους εις την Εύρώπην και έλπίζομεν ήδη έπί τών 
ημερών τής ανεξαρτησίας τής Ελλάδος να συνάξωμεν και νά δια-
τηρήσοιμεν τά κεκρυμμένα εισέτι ύπό τήν γήν λείψανα τής 
αρχαιότητος. 

Είς τήν Α'ίγυπτον δέν έδύναντο νά είσδύσωσιν ευκόλως ούδ' 
αυτά τά άρχαΐά έ'θνη. Οί κάτοικοι της περιωρισμένοι είς μόνους 
εαυτούς, δέν έβλεπαν ευχαρίστως τούς ξένους είς τήν πατρίδα 
των. Εντεύθεν έγεννήθη ή πληθύς τών μύθων περί της Αιγύπτου, 
οί όποιοι μόλις έξηγ/ίθησαν κατά μέρος αφού μετά τήν κατάκτη-
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σιν του Αλεξάνδρου, βασιλείς Ελληνες έκχθισαν επί τοΰ θρόνου 

της Αιγύπτου. 

Οί Αιγύπτιοι έδυξαζαν τήν μετεμψυχωσιν , πιστευοντες ότι ή 
ψυχή τοΰ άνθρωπου εξερχόμενη τοΰ σώματος επανέρχεται ε'.ς αυτό 
μετά παρέλευσιν πολλών αιώνων, ένόμιζαν λοιπόν ιερόν χρέος 
των νά διατηρήσωσιν όσον τό δυνατόν σώον τό σώμα τοΰ απο
θανόντος. Η πρόληψις αίίτη έγέννησε τήν ίδέαν τών μούμιων ή 
βαλσάμωσις τοΰ ανθρωπίνου πτώματος έγίνετο κατά τόν εφεξής 
τρόπον. Μέ κατάλληλον έργαλείον έξήγετο διά τής μύτης ό εγκέ
φαλος, καί άντ' αύτοΰ εϊσήγετο εΐς τό κρανίον βαλσαμικόν μίγμα. 
Επειτα άνετέμνετο τό σώμα, έκαθαρίζαντο τά έντερα, έπλύνοντο 
μέ ο'ινον φοινίκειον, και μετετίθεντο πάλιν εις τήν κοιλίαν, ή ύποία 
παρεγεμίζετο μέ "μυρωδικά καί συνερράπτετο έπειτα* το σώμα 
ετίθετο έπειτα είς νίτρον, έν διαστήματι έβδομήκοντα ημερών 
έπεριτυλίσσετο έπειτα μέ ζώνας ποτισμένας καλώς μέ κέδρινον 
πίσσαν καί μέ βαλσαμώδη έλαια. Τό πτώμα ετίθετο έπειτα εις 
νεκροθήκην καί έπεβάλλετο σκέπη έκ βυσσου. 

Εις τά Παρίσια διέλυσαν μίαν μουμιαν. Αι ζώναι καί τά τυ
λίγματα τά όποια έ'φερεν, είχαν εμβαδόν 2800 τετραγ. ποδών. 
Τπήρχεν όμως καί ά'λλη εύθηνοτέρα τής βαλσαμώσεως μέθοδος. 
Τό χρώμα τών μουμίων είναι μελανοκόκκινον, τό πτώμα ξτΊρόν 
καί σκληρόν ώς τό ξυλον, καί έχει έλαφράν άρωματικήν μυρωδίαν. 

Η απεικονιζόμενη εις τά έπισυναπτόμενον σχέδιον μούμια 
μετεφέρθη εξ Αιγύπτου παρά τοΰ κόμητος Πέτρου Δάλλε Βάλλε, 
καί ευρίσκεται ήδη εις Δρίσδην είναι μία τών ωραιότερων μου
μίων αί όποίαι διεσώθησαν. (8.) 
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