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φέρων παράδειγμα της τοιαύτης σκαιό-
τητος τους Πέρσας, φαίνεται ότι ήθελε να 
παραστη'σνι διαφέροντας κατά τούτο τους 
Ελληνας. Ημείς δέ αν χαί δέν τολμώμεν 
να τους συγκρ ίνωμεν (/.ε εκείνους, ευρί
σκουν όμως οτι καί αυτοί εΐχον άνάλο-
γόν τινα με έκείνην, την οποίαν βλέπομεν 
καί την σήμερον μεταζύτών άπολιτευτων 
λαών κατά τούτο άγροικίαν. Επειδή από 
τους ηρωικούς τοίϊ Ομήρου χρόνους ώς την 
άνθηροτάτην έποχήν της πολεμικής, επι
στημονικής καί βιομηχανικής δόξης επί 
Περικλέους, αΐ γυναίκες δεν εΐχον σνεδον 
κοινωνίαν με τους άνδρας, καί έφυλάτ-
τοντο με καταγέλαστον ζηλοτυπίαν. Σπα
νίως καί μόνον δια κατεπείγουσας άνάγκας 
συγχωρεΐτο εις αύτας να έςέρχωνται. Τού
το δέ μαρτυρεί ό Ευριπίδης (Α,νδρομ.). 

Αλλ' ε'ίσι θ' εϊσω μηδέ φαντάζου δόμων. 
Πάροιθετών δε μη'ποτ' α;σχυνην λάβης· 

καί άλλου (ίφιγ. έν Αύλ. και Φοίνισ.) πάλιν 
ό/υροισι παρθενώσι φρουρούνται καλώς 

εις δε τον Αριστοφάνην (Θεσμοφορ.) βλέ-

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ι Σ . 

Περί κορασιών ανατροπής. 

Εις ολα τα βάρβαρα εθνη της αρχαιό
τητος τό ήμισυ μέρος κατεδικάσθη πάν
τοτε να δουλευη ίλωτικώς τίι άλλο. Αί 
γυναίκες προωρισμέναι κυρίως να βοηθώσι 
τους άνδρας καί να άνακουφίζωσι τάς 
θλίψεις των έτρέφοντο άλλοτε ώς άνδρά-
ποδα, διέτριβον χωρισμέναι άπό αυτούς 
καί ποτέ δέν έφαίνοντο εζω της οικίας, 
χωρίς νά έχωσι σκεπασμένον τό πρόσω
πον, ούτε κανείς έτόλμα καθ" όδον νά τάς 
πλησίαση, όθεν καί αϋτο; ό Θεμιστοκλής 
μεταβαίνων εις τής Περσίας τήν μητρό-
πολιν δια νά διασωθή άπο τών Αθηναίων 
τήν μιαιφόνον ά^^αριστίαν πέρασε δυο 
μηνών όλόκληρον δρόμον άπό τ ή ; Ιωνίας 
τά παράλια ώς τήν αύλήν του μεγάλου 
Αρταξέρζου κατακλεισμένος ώς γυνή εις 
τήν άρμάμαζαν ώστε ουτε ό άμαξηλάτης 
ίδυνη'θη νά τβν ΐδη, πολύ δέ μάλλον 
ποίος ητο νά μάθη. 0 Πλούταρχος άνα-

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Εκδίδεται 
δίς του μηνός 



πομεν ότι πολλάκις Γσ<·>; συνέβαινε να 
κατακλείωσι τας γυναίκα; μέ μούλου; 
και σφραγίδα;. Και ό Μένανδρος δέ ανα
φερόμενο; άπό τον1 Στοβαΐον λέγει ότι 
δέν έπρεπε να προχωρώσιν έπέ<εινα τής 
αύλείου Θύρας· 

του; των γαμετών όρου; υπερβαίνεις 

γύναι, 

πέρας γαρ αύ'ληος θύρα. 
Εις τοιαύτην κατάστασιν συμπεραίνεται 
ευκόλως όποια ητο εν γένει ή ανατροφή τών 
ΰπανδρευμένων γυναικών και ιδιαιτέρου; 
των κορασιών ή τύχη. 6 άνθρωπος όμως ; 

δεν δύναται να μείνη πάντοτε μέ σφαλε-
ράς ιδέας, άλλ' έλευθεροΰται κατ' ολίγον 
και βαθμηδόν από τα; προλήψεις. Δια 
τοΰτο βλέπομεν μεγίς-ην διαφοράν κατά το 
κεφάλαιον τοΰτο ει; του; Ρωμαίου;, τών 
οποίων αϊ γυναίκες οχ ι μόνον άγωγήν 
έλευθεριωτέραν ελάμβαναν , άλλα και ει; 
τ α ; θυσία;, η τα συμπόσια παοευρίσκοντο 
καΐ εί; πολιτικά; υποθέσει; έ'μβαινον, και 
εις τοΰ; άνδρα; είχον όπωσοΰν τινά κυριό
τητα. 

Δέν πρε'πει όμως πάλιν νά νομίσωμεν 
ολως αμαθείς και τα ; γυναίκας τών πα
λαιών Ελλήνων. Η Λεσβία ^απφώ, έτί-
μησε τήν ποίησιν μέ τοΰ; παθητικούς αυ
τής στίχους· ή Θηβαία Κόριννα και ή 
Μυρτώ έδωκαν φίλοκαλίας ποιητικής μα
θήματα εί; τόν Πίνδαρον. 11 λργεία Τελέ
σιλλα διέπρεψεν ώ; φιλόμουσο; καθ' όλην 
την Πελοπόννησον ή Σαμία Θεανίο σύζυγο; 
του Πυθαγόρου έγραψε περι παιδαγωγίας 
και οικονομία;- εί; τ η ; ωραία; Ασπασίας 
την συναναςροφήν έσύχναζε μέ ελπίδα 
ωφελεία; και αυτό; ύ εμβριθέστατος τών 
Ελλήνων φιλοσόφων Σωκράτης· ή άλγε

βρα του Διοφάντου έσχολιάσθη άπο γυ
ναίκα, και ή περίφημος, άλλα δυστυχής 
ίπατία έδίδασκε τα'μαθηματικά εις τήν 
σχολήν τής Αλεξανδρείας. Εκτός τών ονο
μάτων τούτων εύρίσκομεν πολλά άλ,λα 
ν.ς τόν Διογένην Λαερτιον καί άλλους 
συγγραφείς, Αλλ'αυτά άρκοΰσι να παρα-
7/ίσωσιν ότι μόνον ή διαφορά τ ή : ανατροφής 
ε'δειξε διάφορον άχρι τούδε τήνφύσιν τοΰ 
ανδρός καί της γυναικός, ίΐ αλήθεια αΰτη 
δέν επιδέχεται πλέον τ/,ν σήμερον παρα-
μικράν άμφιβολίαν επειδή υπάρχει γνω
στόν μέ πόσην δόςαν καί εύτυχίαν τών 
διοικούμενων λαών εβασίλευσαν κατά τους 
νεωτέρους χρόνου; ή Ελισάβετ εις τήν 
Αγγλίαν, ή Χριστίνα εις *Γ»ν Σουηκίαν, 
και ή Αίκατ=ρίνα είς τήν Ρωσσί«ν. Αί 
γυναίκες τών πολιτισμένων εθνών δέν 
περιορίζονται πλέον εις τήν φιλολογίαν, 
ούτε ευχαριστούνται να περιδιαβάσιοσιν, 
ώς ή Στάελ, τους εκτεταμένους τών χα
ρίτων λειμώνας, συλλέγουσαι τα άνθη τής 
φαντασίας, τής ποιήσεω; καί μυθιςορίας· 
άλλ' έναμίλλώμεναι μέ τους άνδρας τολ-
μώσι να άναβαίνωσι καί εις τάς ύψηλο-
τάτας επις-ημονικάς θεωρίας. Ó Λαλάνδ, 
ό'στις έκλαβε τόν κόπον τα συντάςη επίτη
δες δια τάς γυναίκας άς-ρονομίαν αναφέρει 
πολλας , αί όποϊαι ευδοκίμησαν είς τά 
μαθηματικά - ή Μαοία C a n i t z κόρη ια
τρού άπό τήν Σιλεζίαν έςεδωκεν αστρονο
μικούς πίνακας- ή σύζυγος καί ή κόρη 
του αστρονόμου M a l l e r εχρηματισαν και 
αύται αστρονόμοι" ή Ιωάννα Δουμαϊα 
έγραψε περί συστήματος του Κοπερνίκου· 
ή σύζυγος τοΰ Ελβετίου παρετήρει μέ αυτόν 
τα άςρα' αί άδελφαΐ τοΰ Μαμφρέδη συνέ-
γραφον τα αστρονομικά ημερολόγια τής 

Βονωνίας, αί δε άδελφαί ττΰ K i r c l i c τα 

τοΰ Βερολίνου- ή Μαρκεσία τοΰ Chntelct 

μετέφοασε τόν Λεύτωνα· ή Κόμησσα Που-

ξωλίνα οίκοδόμησεν άςεροσκοπεΐον είς τήν 

Πολλωνίαν ή Lepaufe έλογαρίαζε δέκα 

χρόνου; τό άστρονομικόν ήμερολόγιον τ ή ; 

ακαδημία; τών Παρισίων ή Edwards 

είογάζετο εί; ιό ναυτικόν ήμερολόγιον 

τοΰ Λονδίνου ' ή Πιερύ έδίδασκε τήν 

αστρονομία-/ είς Παρισίους· ή Καρολίνα 

Hersche l άνεκάλυψε πέντε κομήτας, ή 

ανεψιά τέλος αύτοΰ τοΰ Λαλάνδ έβοήθει 

τόν πατέρα της είς τάς άστρονομικάς πα

ρατηρήσεις, συνέταξεν ώροσκοπικούς πί

νακας προς χρήσιν τών ναυτικών, καί συ-

νεισέφερεν ύλην πολλήν είς τό άστρονο

μικόν σύγγραμμα τοΰ θείου της. 

Τοιαΰται γυναΤκες πολλαπλασιάζονται 

τήν σήμερονν είς όλους τους φωτισμένους 

τόπους· όθεν βλέπομεν ακαταπαύστου 

αυτών τα ονόματα είς διάφορα συγγράμ

ματα. II Ceci l ia de L i m a Fo l l i e ro νεα-

πολίτις τήν πατρίδα , μέλος τής πο-

λιτειογραφικής η μάλλον χωρογραφικής 

εταιρείας έ'λαβε κατά τόν παρελθόντα 

Νοέμβρ. χρυσοΰν βραβεΐον άπό τά: χείρα; 

του δουκός Μοντμορανσύ προέδρου δια τάς 

άςιολόγους αυτής διατριβάς (*)· ή Κό

μισσα Βι-χτορίνη de Chas lenay καί ή 

πριγγιπέσσα lk'Igios ήξιιόθησαν δια τήν 

(*) Η ίιίσν,αο; αίττ, κυρία, ί τ ι ; αιταβ»ίνιι oyt-
osv χατ' ετο; άττό ττ,ν Νΐάπολ'.ν εί; Παριοίου;, τό 
Ρ'-πΛϊ/Χ; ίαω; καί άξ'.ον ίιίτρον τών tvî-.ξων ιτροτ*· 
Ρ'ίαατων, ε-;ραψί μΐΕΓαζυ τόν άλλων κΆ τα άχο'-

J Traité sur les moyens de faire concourir 
'es femmes au bonheur puUicet A leur propre 
bien-êire, » ° Sur l'état actuel de la musique a 

Naples s,,r tout, parmi les femmes 3° Essai 
philosophique sur l'éducation. 

παιδείαν αυτών να διορισθώσι μέλη καί 

τής Ασιατικής εταιρείας* ή νεάνις Κ . 

( Ann ing άπό τήν Αγγλίαν (Dorse t sh i re ) 

Iπερίφημος δια τήν πολυμάθειάν της καί 

τάς γεωλογικάς μάλις-α γνώσεις συγκαλεί 

(είς τό παλαιοντολογικόν αύνής ταμεΐον 

ό*λους τους σοφούς τής Ευρώπης. Πλήθος 

καί άλλων γυναικών Αγγλων καταγίνονται 

μέ διάπ-Ιρον ζήλον είς τάς έπιστημας. 

Αλλά καί αυτός ό Guv ie r άπό μίαν νεα

νίδα γεωλόγον (τήν Κ. R i v i è r e de Sc-

r iac près Caste lnaut) έλαβε τά ωραιό

τατα τών ματοδόντων οστά, περί τών 

οποίων έγραψε. Τέλος ήμεΐς αυτοί έβλέ-

πομεν πάντοτε είς Παρισίους πλουσιω-

τάτων οικογενειών γυναίκας καί νεανίδας 

έρχομένας νά άκούσωσι τά μαθήματα τής 

φυσικής ίςορίας τοΰ Ci iv ie r είς τό Γαλλι-

κόν σχολεΐον, τής βοτανικής τοΰ Desfon-

(ai i ies , καί τ ή ; χημείας τοΰ L a u g i e r 

είς τόν βοτανικόν κήπον, της φυσικής του 

Poui l le t είς τήν άποθη'κην τών βιομηχα

νικών αντικειμένων, τής αστρονομίας τοΰ 

Arago είς τό άςεροσκοπείον , καί άλλα 

διάφορα μαθήματα καί άλλου καί έξαιρέ-

τως είς τό Αθήναιον. 

Από τόν διεςοδικόν τοΰτον κατάλογον 

συνάγομεν ώς πόρισμα, δτι ή ανατροφή 

τών κορασιών είς τ/;ν Εύρώπην έπασχολεϊ 

τόσον τους κάλους γονείς ό'σον καί τών αρσε

νικών. Εις τήν παροΰσαν τής πολιτισμένης 

κοινωνίας κατάςασιν, αί γυναίκες γίνονται 

αληθείς σύντροφοι και βοηθοί τών ανδρών 

αυταί ευρίσκονται είς τά εργαστήρια τών 

τεχνιτών, εις τ α γραφεία καί τάς άνταλ-

λαγματικάς τράπεζας τών πραγματευ-

τών, εις δλας τάς άςιολόγους πράξεις 

καί υποθέσεις· È άνετος δέ αύτη σχέσις 

2* 
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ενώ εκτείνει τόν ορίζοντα τών γνώσεων, 
ήμερόνει τα ήθη, εμπνέει πίστιν, συνειθί-
ζει τινά τον άνθρωπον εις Σπαρτιατικήν 
σωφροσυνην καί εύπρέπειαν, ευκολύνει 
κατ εξοχήν τήν άμοιβαίαν σπουδήν τών 
χαρακτήρων, εκπυρσευει ένάρετον έρωτα 
καί συνάπτει με αδιάρρηκτους δεσμούς 
νέους καί νέας, τών οποίων ό κατά τυχην 
γάμος ήθελεν ϊσως φαρμακευσειν όλόκλη-
ρον τήν ζωήν. 

Εις τήν Εΰρώπην (έκτος ίσως τής 
Αγγλίας) δέν ευρίσκονται πλειο'τεραι ω
ραία! γυναίκες, παρόσον εις άλλους τό
πους· άλλ' ή καλή καί πεφροντισμένη 
ανατροφή άναπληροϊϋπερεκπερισσού πολ
λάκις του κάλλους τήν ελλειψιν. Επειδή 
δέ ολα τά πράγματα ή φύσις ενεργεί 
μέ σταθμόν καί μέτρον , παντού σχεδόν 
δπου λείπουσι σωματικαί χάριτες θέλο· 
μεν απαντήσει ήθικάς άρετάς καί ψυχικά 
προτερήματα- ό έ'ρως υπάρχει άνθος έφή-
μερον , το όποιον μαραίνει ή παραμικρά 
πνοή , άλλ' ή αμοιβαία ύπόληψις τών συ
ζυγών, ήτις έχει βάσιν του πνεύματος καί 
τής καρδίας τά αγαθά, ομοιάζει δένδρον, 
τό όποιον αυξάνει κατά συνέχειαν καί 
ό'σω προχωρεΓ τήν ήλικίαν , τόσω μακρυ-
τερον εκτείνει τάς ρίζας. 

Αλλ' οποία πρέπει άρά γε νά ήναι τών 
κορασιών ή αγωγή; ό Πλάτων εισάγει τάς 
γυναίκας καί εις τήν διοίκησιν τών πο 
λιτικών πραγμάτων, καί εις τών ς-ρατευ-
μάτων αυτών τήν όδηγίαν ή δέ ιστορία 
άπέδειξεν ο'τι δύνανται τωόντι σχεδόν 
κατά πάντα νά εύδοκιμήσωσιν άλλα διά 
τήν εύτυχίαν του κοινωνικού βίου άρκεϊ 
εις τ/ιν γυναίκα νά άναλάβη ολην τήν 
μέριμναν τών ιδιωτικών συμφερόντων, 
τούς οικιακούς περισπασμούς καί έξαιρέτως 

τ>,ν έπιμέλειαν τής παιδαγωγίας ' άρκεϊ 
δέ καί εις τόν άνδρα νά έχη αυτήν βοηθόν 
εις τάς έσωτερικάς χρείας, πιστόν συμ-
βουλον εις τάς άνάγκας του καί φρόνιμον 
παρήγορον εις όλας τάς θλίψεις. 

Καλήν τών κορασιών άνατροφήν μόνον 
εις τά κοινά καταστ/ίματα δυνάμεθα νά 
εΰρωμεν καθότι έκεϊή άμιλλα ερεθίζει τά 
πνεύματα, ή δέ συναναστροφή διεγείρει εις 
τήν καρδίαν αιωνίου φιλίας καί αγάπης 
αισθήματα. Γενικώς δέν πρέπει νά άπο-
βλέπωμεν είς τήν σοφίαν άλλ'αν έχη ή 
ή νέα έκ φύσεως τό ένδόσιμον,άμαρτάνο-
μεν πολύ έμποδίζοντες τήν είς τήν σπου-
δήν αυτής κλίσιν. Τίποτε δέν έξαπλόνει 
τών ιδεών τόνκυκλον οσον ή μάθησις τών 
γλωσσών. Διά τούτο οί παλαιοί Αθηναίοι 
ώνόμασαν διφυή τόν Κέκροπα, καθότι 
εγνώριζε δυο γλώσσας, τήν αϊγυπτιακήν 
καί έλληνικήν. Συμφέρει άρα νά διδά-
σκωνται τά κοράσια τήνέθνικήν ημών καί 
ξένην τινά διάλεκτον άλλην. Είναι ανάγκη 
νά όμιλή καθαρώς ή νέα καί νά γνωρίζη 
τών πραγμάτων τάς κυρίας λέξεις· επειδή 
αύτη μέλλει ποτέ νά μόρφωση τήν γλώσ-
σαν του βρέφους της , αύτη τρόπον τινά 
μέλλει νά τό πλάση κατ' ιδίαν τ η ; εικόνα 
καί καθ' όμοίωσιν αυτής πρώτης τήν φω-
νήν τούτο θέλει ακούσει, άπ'αυτήν θέλει 
ζητεί λυσιν ό'λων του τών αποριών. Πόσα 
λοιπόν άλλα πράγματα χρεως-εϊ ακόμη νά 
διδαχθη ή μήτηρ διά νά εύχαρι<τήση έν 
καιρώ του τέκνου τήν πολυπράγμονα περι-
έργειαν! Δύναται νά έμπιστευθή είς άλλον 
τ/ιν πρώτην αυτήν μόρφωσιν τού πνεύμα
τος καί τής καρδίας; μήπως ε ίναι εύ'κο-
λον έπειτα νά έξαλείψη τάς στρεβλάς 
ιδέας άπό τό πνεύμα, ώς άν άπό παλίμ-
ψεστον; ή άπό τήν καρδίαν τά αισθήματα 
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ώς φυτά ακανθώδη καί βλαβερά βλαστή-
σαντα μεταξύ τού καθαρού σίτου; 

Πρέπει άρα νά θησαύριση ίκανάς γνώ
σεις ή καλώς άνατεθραμμένη νέα ώς έφό-
διον τού μέλλοντος βίου· ή γεωγραφία, ή 
αριθμητική, ή ιστορία είναι ίχ τών ών ουκ 

•άνευ μαθημάτων . Εις αυτά δέ πρέπει νά 
προσθέσωμεν καί άπλά; τής φυσικής καί 
χημείας ιδέας, ό'σαι έ'χουσι σχέσινμέτά 
συχνότερον προσπίπτοντα έμπροσθεν μας 
αντικείμενα. 

Αλλά τά σπουδάσματα ταύτα δέν συμ 
πληρούσι τήν καλήν τών κορασιών άνα
τροφήν ή νέα οφείλει όχι όλιγώτερον νά 
γυμνασθη είς τά διάφορα χειροτεχνήματα, 
καθώς τό κέντημα , τό ράψιμον καί τό 
πλέξιμον. Συμφέρει δέ ομοίως είς έκείνας, 
όσας ή τυχη έβοήθησε νά θυσιάζωσιν έν 
ταΰτώ καίει; τάς Μούσας κ»ί είςτάς Χά-
ριτας. Ó "/ορό; εξασκεί τό σώμα , ανα
πτύσσει τά υ.έλη, δίδει ρυθμόν είς τό πε 
ριπάτ/;μα καί εί; ολας απλώς τάς κινήσεις, 
ώφελεΐ πολύ τάς χλωρωτικα; καί χοιρα 
δικά; νέας· είναι τό άθωότατον διασκέδα 
σμα 2λων, καί τόσω συνήθη; εί; τάς έσπε 
ρίνας συνελεύσεις, ώςε θεωρείται ώ; έν έκ 
τών πολλών ελευθερίου καί πεφροντισμένης 
αγωγή; ςοιχείων. 

Τήν αυτήν δέ ώφέλειαν προξενεί κα ί ή 
ιπποδρομία, καί τ ίσω μάλλον έπαισθητή 
ό'σω μεγάλη είναι ή ποικιλία τών θέσεων 
τών λόφων, τών πεδιάδων καί τών δασών, 
τά;όποίας αίνέαι ίπποδρομούντες διαβαί-
νου σ ιν. 

Αλλ' αν ή γυμνάσια αύ'τη δέν συν ει 
θίζετζι, είναι ομως άλλαι πολλαί, τάς 
5~οία; πρέπει νάεχη καλόν έκπαιδευτικον 
Κορασιών κατχτηα*· έννοοΟ'Λεν δ: τήν αί 

ώραν (κουνιαν), τό άναρριχητικόν κα-

τάρτιον, τό ήμικυκλοειδές σχοινίον, τήν 

άναβάθραν καί άλλα τοιαύτα γυμνας-ικά 

μηχανήματα, τά όποια ευρίσκονται είς 

τά μεγάλα εκπαιδευτήρια τών κορασιών. 

(Ακολουθεί-.) 

Γ Ε Ω Λ Ο Γ I Α. 

Περι σεισμών χηϊ χεττρογείου πυρός. 
Εν άπό τά φυσικά φαινόμενα, τά όποια 

μετέβαλον άπειράκις τήν έξωτερικήν καί 
σωτερικήν τής γης κατάτασιν, κατετρό-

μαξεν άλλεπαλλήλως εφέτος τούς κατοί
κους πολλών καί διαφόρων τόπων. Αί 
εφημερίδες τής Ευρώπης περιέγραψαν 
τήν μεγάλην καταστροφήν, τήν οποίαν 
προξένησεν ό σεισμός εις τήν Συρίαν. Κατά 
τον ίανουάριον μήνα ήσθάνθησαν ομοίως 
τήν νύκτα σφοδρούς κλονισμούς καί είς 
τήν Ελβετίαν καί είς τάς παρά τόν Ρή-
νον Γαλλικάς καί Γερμανικάς επαρχίας· 
οί άνθροιποι έκινού^το είς τάς κλίνας ένθεν 
κάκεΐθεν ώς μικρά βρέφη καί πολλοί μά
λιστα επεσον άπ' αύτάς· τά πτηνά έτα-
οάττοντο είς τάς φωλεάς καί τά κλωβία, ή 
περιεστρέφοντο πτερυγίζοντα μέ βοήν με
γάλην είς τόν αέρα, οί λύχνοι έσβέσθησαν 
διά μιας, καί πολλά ωρολόγια ε7αμάτη-
σαν. Τό κακόν τούτο προχώρησε καί είς 
τήν Ελλάδα , όπου εμελλον μάλις;α νά 
πάθωσιν οί ενδοξότατοι πρωταγωνιςαί της 
ΐθνικής ανεξαρτησίας καί δι' αύτ/;ν δυ-
στυχήσαντες Υδραίοι. Ολοι οί Ελληνες 
συμπάσχουσιν ήδη μέ αυτούς τόσω μάλ
λον, ό'σω και μετά τόσας ημέρας εισέτι, 
ώς μανθάνομεν, δέν έπαυσε νά σαλευηται 
ίκ διαλειμμάτων ή ήρωϊκωτάτη τών νή
σων της ί·.),)ηνικής θαλάσσης. 
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Δια νά καταλάβωμεν τά; φυσικά; , γ'ίς τήν έρριψεν ε'ς τό άπειρον τοΰ παν-
αίτίας τοΰ σεισμού πρέπει νά αποδεχθώ- τός διάστημα, οπού επικρατεί" ύπερβο-
μεν ώ; αληθείς τάς ακολούθου; προτάσεις* 

ι . Οτι πΰρ καίει αδιαλείπτως είς τα 
σπλάγχνα τής γής* τοΰτο απεδείχθη πρό 
πολλοΰ είς τά μεταλλεία , καί τά άρτη-
σιανά πηγάδια, είς τά βάθος τών οποίων 
επικρατείπλειοτε'ρα Οερμότης παρά εις τήν 
έπιφάνειαν, αυξάνουσα άπό αυτής ώς 
εκείνου έ'να βαθμόν κατά πάν ιη'-Ί μέτρον, 
ενίοτε δέ καί κατά πάν 2 θ ' - ν μόνον. 

ι . Η κεντρική άρα τής γης ύλη η ό 
πυρήν αυτής είναι ρευστή· δια τοΰτο άνα-
βλύζουσι θερμά ύδατα άπό τα σπλάγχνα 
τής γήζ, καί αέρες διάφοροι άναφυσών-
ται εκείθεν, ή μύδροι καί τέφρα αναπέμ
πονται είς μακρά διαβήματα - ώςε ιηοο 
μέτρα κάτω τής γής η ήμίσειαν περίπου 
γαλλικήν λεύγαν πρέπει νά ήναι το'ση 
θερμο'της, όσην έχειτό βράζον ύδωρ. Αλλά, 
τό κέντρον τής γής δέν ενδέχεται νά έ'χη 
•πλειοτέραν θερμότητα , παρ' ό'σην είχεν 
όλον αυτής τό σώμα έπί τής δημιουργίας 
τοΰ κόσμου. 

3 . Πώς ό'μως να πιστεύσωμεν ότι ή 
γή όλοκλ>ηρος ήτο κατ αρχάς ρευστή; 
Τοΰτο φαίνεται μέν άμεσους παράδοξον, 
άλλ' οί γεωλόγοι θεωροΰσιν ώς φυσικώς 
άποδεδειγμένον επειδή ό πλανήτης τής 
γης έχει ελλειψοειδή σχήμα , τό όποιον 
κατά τύχην δεν" δύναται ποτέ νά λάβη 
ή ΰλη , άλλα μόνον όταν περιστρέφεται" 
έκ τούτου συμπεραίνεται ότι ή γή ητο. 
τωόντι άλλοτε ώ; μάζα μαλακή, ήτις κι
νούμενη σφοδρώς, μάλιστα είς τά μέσον, 
κατεςάθη κατ' ολίγον σφαιροειδής. 

4 . Η γή είναι ή'δη στερεά είς τήν έπι
φάνειαν , άρα έψυχράνθη. Αν τωόντι ητο 
οιάπυρος όλη, οτε τό πρώτον ό δημιουρ-' 

λική ψυχρότης ( 6 ο βαθ. ύποκάτω τοΰ 
μηδενικού) έ'πρεπεν άναγκαίως νά ψυ-
χρανθή είς τό έξωτερικόν, καί τό συμβεκη-
ν.ός τοΰτο έστερεοποίησε τήν ροώδη τής 
επιφανείας ύλην, καθώς αποδεικνύεται και 
άπό του; αρχικούς αυτής λίθους, οί οποίοι 
μή διαλυόμενοι είς κάνέν ύγρόν εκρυ-αλ-
λώθησαν βέβαια εν όσω έψυχραίνοντο, 
καθώς μία ποσότης μετάλλου αναλυμένη 
είςτόπΰρλαμβάνει τακτικήν τινα μορφήν, 
όταν τήν άφήσωμεν έπειτα είς ήρεμίαν 
όσον δέ ογκωδεστέρα τύχη αύτη καί όσω 
περισσότερον κατέχει τ ίπν" , τ ίσον αί 
ϊ*,οχ*ί, αι οποιαι σκεσπα,οιισι την επιφα-
νειαν αυτής καί άναλογοΰσι με βουνά 
τής γής, θέλουσι σχηματισθή μεγαλήτε-
ραι* αγαθή τύχη ή ψύχρανσις τ?,ς γής 
προχώρησε τόσον , ώστε δέν έ'χου.εν νά 
φοοηθώμεν ώς άπό τό έσιοτειικον αυτής 
δριμύτερον παρά τ ό σύνηθες ψύχος , έφ' 
όσον ό ήλιος διατηρεί τήν θερμαντικήν 
του π:ός ή ' Λ α ς δύναμιν. 

II γή εξακολουθεί πάντοτε κατ' ολίγον 
νά ψυχραίνηται είς τό μέσον, άλλ' ή Οερ-
μότης μένει πάντοτε μεΓάλη, έξατμιζομένη 
έκ διαλειμμάτων ώς άν άπό στόμιον κα-
μίνου είς διάφορα μέρη, όπου άναβλύζουσι 
θερμά ύδατα καί άσφαλτος, ή αναπέμ
πονται διάφοροι αέρες, ώς άν καπνός. 

Εκ τών άνο>τίρω συνάγομεν ώς πόρι
σμα γενικόν, ότι πάς όγκος μεταλλικός 
αναλυμένος, όταν άρχίση νά κρυώση καί 
νά μεταβληθή είς ςερεόν σώμα κλ.ονίζεται, 
σαλεύει, εκπυρσοκροτεί καί φουσκονει τό-
σω μάλ7νθν , όσω προχωρεί καί πλησιά
ζει είς τό τέλος ή κατάψυξις* όμοίοις 
σχεδόν καί ό άνθρωπος, άφοΰ ταραχθη 

καθ' όλον τά cάδιov τή ; ζωής, αποθνήσκει 
λοά αυτός μέ σπαμούς πολλάκις. Ενεργεί 
δέ μάλιστα ή μεγάλη αυτή μεταβολή τά 
παράδοξα ταΰτα αποτελέσματα είς το 
σημείον εκείνο, ό'που συμπίπτουσι τό ήδη 
κρυωμένον η στερεόν καί τά εισέτι ρευςόν 
ή διάπυρον τής γής μέρος" εκεί τωόντι 
εξατμίζονται διάφοροι αέρες , οί οποίοι 
ποτέ μέν άνάπτονται καί πυκνοΰνται, 
ποτέ δέ μένουσι περικλεισμένοι είς τα 
γινόμενα άπό τήν συστο7*ήν τής ύλης 
υπόγεια χάσματα η κοιλώματα ' άλλ' 
επειδή πάντοτε νέοι αέρες τοιούτοι γεν
νώνται, τά τοιαύτα χάσματα καταντώσι 
πλέον μικρά δια νά τους χωρέσιοσι. Οθεν 
επισωρευμένοι καί πληθυνόμενοι λαμβά-
νουσι τόσην δύναμιν, ώστε τίποτε δέν 
δύναται πλέον νά άντισταθή είς τήν όρ-
μήν των. Τότεσχίζοντες τά διαφράγματα 
τών κοιλωμάτων φέρονται άπό τό εν είς 
τό άλλο καί σαλεύουσιν έν μέρει τήν γήν, 
η άναπηδώσιν μάλιστα ώς έκνεφίαι καί 
είς αυτήν τήν έπιφάνειαν άνοίγοντε; εξό
δους , όταν δέν εύρίσκωσιν ήδη έτοιμους, 
άνασύροντες είς τά έξω διαφόρους άνα-
λυμένας ύλας, καί είς τοΰτο συνίς-αται ή 
έκρηξις τών ηφαιστείων η πυριπνόων 
βουνών. Πολλ.άκις τέλος άνασηκόνουσιν 
όλον σχεδόν τόν φλοιόν τής γής, ος-ις τους 
κρατεί εκεί ώς δέσμιους Τιτάνας, καί έκ 
τοΰτου συμβαίνουσι διάφορα τρομερά φαν 
νόμενα, επειδή ή θάλασσα, υπερβαίνουσα 
f a όρια, τά οποία έ'τησεν είς αυτήν ό δημι
ουργός, κατακλύζει τήν ςερεάν καί πνίγει 
ολόκληρους χώρας καί λαούς, καί άγέλας 
ζώων, ή άπωθουμένη καί όπισθοχωροΰσα 
β ά λ λ ε ι είς τά φώς τής ημέρας τάς σκο 
τεινας χόύν υδάτων αβύσσους. Ολοι σχε 

δό ν οι τόποι τοΰ παλαιού κόσμου φέρου-

σιν ιχνη φανερά τοιούτων καταστροφών 
άλλ' ενταύθα αρκεί νά ένθυμήσωμεν ό,τι 
συνέβη πρό ΐ 8 η αο χρόνων εί; τους 
αιγιαλούς τής Αχαΐας, όπου ή θάλασσα 
έπλ.ημμύρησεν είς τήν ξηράν, καίτά λεγό
μενα περί τών έμπροσθεν τής Θήρας βα-
θυτάτων άλλοτε υφάλων σκοπέλων , οί 
οποίοι άναβαίνουσιν ακαταπαύστως, ώςε 
έφθασαν σχεδόν τής θαλάσσης τήν έπι
φάνειαν, καί θέλουσι σχηματίσει νησίον 
μετά τινας χρόνους. Αλλοτε καταβυθί
ζονται βουνά , η άναπηδώσιν υδάτων 
πηγαί, καί αί χερσόννησοι χο,ριζόμεναι 
άπό τήν ξηράν μεταβάλλονται είς νήσους. 

Πολλάκις λέγει, ό Αριστοτέλης, ύ άήρ 
σωρευόμενος είς τά υπόγεια άντρα ταράτ-
τεται η έμβαίνει εξαίφνης καί κατασα-
λεύει τ/;ν γήν οί σεισμοί δέ συμβαίνουσι 
ποτέ μέν πλαγίως (έπικλ,ίνται), ποτέ δέ 
κατακάθετον ( βράςαι)* καί οί μέν άνοίγουσι 
βάραθρα (χασματίαι) , η ύποχαλώσι τους 
τόπους (ρήκται), οί δέ συμπίπτουσι μέ 
βιαίους άνεμους , άλλοι έκσφενδονίζουσι. 
δέ βράχους καί πηλον η άναβρύζουσι νέας. 
πηγάς, η τινάσσουσιτό έδαφος άπό δεξιών 
είς αριστερά καί άπ' αριστερών είς δεξιά* 
πολλάκις δέ ό ήχος προσπίπτων είς στε 
ρεούς καί σηραγγώδεις όγκους έκβάλλει 
παντοδαπάς φωνάς, ώστε φαίνεται πολ
λάκις ότι ήγή μυκάται* ώς βοΰς. (λριςοτ. 
περί κόσμου). 

Επίτευόν ποτε ότι ό σεισμός έχει προη
γούμενα άς-ραπάς, καί βροντάς καί άλλα 
παρόμοια ατμοσφαιρικά πάθη* άλλ' ηδη 
έπληροφορήθημεν , ότι συμβαίνει χωρίς 
κάμμίαν μεταβολήν τοΰ καιρού, και εις 
πλήρη μάλιστα νηνεμίαν. Το συνηθέςα-
τον σύμπτωμα , τό οποίον άναφέρουσι 
σχεδόν ολοι.οί ακριβείς τής φύσεως παρα-



τηρηταί, βιναι ή ταραχή, τήν οποίαν δεί-
χνουσι τά άγρια ζώα , τά όφείδια κτλ. 
Πολλοί άπέδωκαν τούτο είς τό ήλεκτρι-
κόν ρευστόν. Αν ήτο τούτο ή αιτία, έπρε
πε να ταράττ/ιται ομοίως και ό άνθρωπος. 
Διά τούτο ό γεωλόγος Βουβαϊος νομίζει ότι 
τά ζώα έχοντα πολύ παρά τόν άνθρωπον 
όξυτέραν τήν άκοήν , καί πλησιεστέραν 
μάλιςα είς τήν γήν, άκούουσιν ίσως τινά 
ήχολογίαν ή ψόφον καί βοήν άποτε'λεσμα 
τής κινήσεως τών άε'ρων ύποκάτω τής γής 
άνάλογον μέ τόν συριγμόν , τόν οποίον 
άκυύομεν είς τά κακκάβια πρίν βράση τό 
ύδωρ. 

Επειδή ό ήχος καί ή κίνησις διαδίδον
ται καί εκτείνονται εις μεγάλας διας-ά-
σεις, δταν περώσι στερεά καί ομογενή 
σώματα, οίκοδομαί λιθόκτιστοι θέλουσι 
κλονισθή εύκολώτερον παρά άν ήσαν άπό 
ζύλον κατασκευασμεναι. Οί σεισμοί συμ-
βαίνουσι μάλιστα συνεχώς είς τους παρα
λίους, σηραγγώδεις καί σομφυύς η ύπε· 
σκαμμένους τόπους. Οταν γένωσι δέ ισχυ
ροί δέν παύουσιν ευθύς καί είσάπαξ ώς επί 
τό πλεΓς-ον, ά λ λ α τό μέν πρώτον διαρκού-
σιν ώς τεσσαράκοντα ημέρας , ύστερον δέ 
καί εν καί δύο ενίοτε έτη. 

Αναφέρονται δέ ώς φρικτοί καί έπι-
ζημιώτατοι όλων τών άλλων κατά τους 
τελευταίους χρόνους τής ίςορίας ό σεισμός 
τής Λισσαβών, όστις κατεδάφισεν εντός 
ολίγου τήν μεγάλην ταύτην μητοόπολιν 
τό 1 7 5 5 , συμπαραλαβιον είς βοήθειαν τό 
πυρ έν ταύτω καί τό ΰδωρ, επειδή ή μέν 
πυρκαια έξαπλώθη παντού, ή δέ θάλασσα 
ύψώθη ώς 4 0 πόδας υπεράνω τής επιφα
νείας, καί τεσσαράκοντα χιλιάδες άνθρω
ποι διά μιας άφανίσθησαν ό σεισμός της 
(Ισπανικής) Μουρκίας 1 8 2 9 , όστις κατε

δάφισε πάμπολλα χωρία καί ,άνοιξε χά
σματα, οθεν έκβήκαν θαλάσσης κογχύλαι 
καί άλμυρόν ύδωρ· ό σεισμός τής Βογότας 
1827 όστις κατέστρεψε πολλάς πόλεις, 
καί άφήκεν ομοίως πολλά όήγματα καί 
ποταμών άλλαξε τόν φυσικόν δρόμον ό 
σεισμός τοΰΧιλί 1822, όπου ό αιγιαλός 
ύψώθη πολλούς πόδας καί ή θάλασσα 
άπβσύρθη καί τό σκάφος ναυαγήσαντος 
πλοίου, είς τό όποιον δέν έδύναντο άλλοτε 
νά πλησιάσωσιν έφάνη τότε είςτήνξηράν 
έπανελήφθη δέ ό σεισμός μετά έ'να χρόνον, 
καί μόλις έπέρων 24 ώραι χωρίς νέον 
τιναγμόν. 0 σεισμός του Χαλεπίου, όστις 
κατέστρεψε τήνπόλιν ταύτην τώ ι822 ·ό 
σεισμός τών Ιωνικών νήσων 1820 , ότε 
άνεφάνη έμπροσθεν τής αγίας Μαύρας πε
τρώδες νησίδιον ό σεισμός του βιιηι 1:>;ι\να 
τώ ι 8 ι 5 , όπου άπό 12 χιλιάδας κατοίκων 
μόνον α 6 επέζησαν οΐ ανεμοστρόβιλοι 
ύψωσαν ανθρώπους καί ζώα, έξερρίζωσαν 
δένδρα πολλά, καί ό τόπος έγέμισεν άπό 
λαβαν καί τέφραν, ήτις μετέβαλε τήν ήμέ-
ραν είς ζοφεράν νύκτα, ή θάλασσα ύψώθη 
δώδεκα πόδας κτλ. τά πλοία όλα έρρ'ίφθη-
σαν είς την ξηράν, ή γή έσχίσθη, άνέβλυ-
σεν ύδωρ είς πολλά μέρη, καί πάλιν συνήλ-
θεν ο σεισμός τής Καράκας ι 8 ΐ 2 , ήτις 
κατες-ράφη ολόκληρος έν ροπή οφθαλμού, 
φοβερός βράχος έξέσπασεν άπό τά βουνά, 
άλλα έκ τούτων κατεχώσθησαν, ή ώλιγό-
στευσαν κατά τό ΰψος, ό υπόγειος ήχος 
τής εκρήξεως ήκούετοκατά τόν Χούμβολδ 
καθ' όσον διάς-ημα χωρίζει τήν Ελβετίαν 
άπό τόν Βεσούβιον καί τό μέγιστον ορός 
ή Κορδιλέρα έκλονίζετο πλειότερον κατά 
τήν πεδιάδα. 

6 σεισμός της Καρολίνας ] 8 ΐ I , ήτις 
μετεβλήθη είς σωρόν ερειπίων , τό άνα-

:)£>• 2 5 <m 
βρασθέν άπό τά σχίσματα της γης ύδωρ 
«πλημμύρισε 4 πόδας καί έσχημάτισε 
μεγάλην ώς μιας ώρας δρόμου λίμνην. 

Παρατρέχομεν ώς ανάλογους πολλούς 
άλλους σεισμούς ώς τόν τού Κιτώ 1797 

του ϋυηιαιια 1797» ^ 2 ι Χ £ ^ ' α ί 1 7 9 ° 

δπου ή γή κατεβυθίσθη «ν μέρει ώς 3 ο 
πόδας και έκβήκαν πανταχόθεν, πετρέ-
λαιον, θειάφιον, ατμός, ζεστόν ύδωρ καί 
χείμαρρος πηλού , όστις ετρεξεν ώς δύο 
ώρας κτλ. ( 2 ) 

Β Ο Τ Α Ν Ι Κ Η . 
Ή καλλιέργια του πρινοκοκκίου 

( Q u e r c u s ο ο α η ί β Μ ) . 
("Ιδε τήν έπισυναπτομενην είχόνα.) 

Τό προϊόν τής πρίνου (τού πριναρίου) 
είναι τόσον μάλλον άξιον πάσης προσο
χής, καθ' όσον προ καιρού , έξαιρέτως δέ 
προ τής επαναστάσεως τό ίμπόριον τής 
Ελλάδος μέ τά προϊόν τοΰτο ητον όπωσ-
οΰν σημαντικόν. 

Η πρίνος * σκεπάζει ώς επί τό πλειςΌν 
θαμνοειδώς πολλά άκαρπα , καί άλλης 
τινός καλλιέργειας ανεπίδεκτα ό'ρη, εξαι-
ρέτως δέ τά έν τή Αακεδαίμονι ευρισκό
μενα , τά της επαρχίας Μεγαλοπόλεως, 
Ολυμπίας, Κυπαρισσιών και Κορώνης. 

Τά ΰπά τών κόκκων (οοοοιιβ ί1ΗεΪ5, 
είδος μικρών ζωυφίων, εντόμων) προξενη-
θέντα έκφύματα (εξανθήματα, φουσκαλί-
δες) είναι δύο ειδών. 

ά. Επάνω είς τον φλοών των νε'ων 
βλασταριών. 

Ταύτα γίνονται τόν Μάϊον μήνα είς 
τήν κυκλοφορίαν τού δενδρικού χυμού,. 

(*) Τό φυτόν τούτο χχλιΐται χα! «χο'χχςς», Αι> 
ε*'·ρ. ί'. 48. Στροίβ. γ . θιοφράοτ. φυτ. ίστορ. γ'. 
' » *6· ίτι ί έ χ»ί « 5σγη», Παυσαν. ί. 3 6 . Ανά-
λιχτ. 6". 

σκεπάζουσι κατ' αρχάς, ώσπ:ρ μικραί 
κοκκίναι φουσκαλίδες ολόγυρα τόν φλοιόν, 
καί γέμουσιν άπό κόκκινον χυμόν. Προς 
τά τέλη τού Ιουνίου καί μέσα τού Ιου
λίου καταντώσι τά έκφύματα ταύτα είς 
τό μέγεθος τού κανναβίνου σπέρματος* ό 
κατ' αρχάς ύδατώδης χυμός γίνεται διά 
τής θέρμης πηκτός, καί αύτη είναι ή επο
χή, καθ' ην συλλέγονται τάείρημένα έκφύ
ματα. Τόν Αϋ'γουστον άποπίπτουσιν άπό 
τά βλαστάρια. 

β'. Επάνω είς τά yuJJa του ψυτοϋ. 
Οταν τά φυτά τής πρίνου καί οί άπό 

τάς ρίζας τών κοπέντων κλάδων της άνα-
διδόμενοι βλαστοί ΰπερβώσι τόν τρίτον 
χρόνον, τότε έξ αιτίας τής σκληρότητος 
τού φλοιού οί κόκκοι δέν προξενούσι πλέον 
έκφύματα, καί ευρίσκονται ταύτα επάνω 
ίίς τά φύλλα. Γίνονται δέ αυτά πρός τα 
τέλη τού Απριλίου καί διαρκοΰντος του 
Μαίου μηνός , καί κατ' αρχάς μέν είναι 
άσπροδερά, έπειτα όμως γίνονται ίιπόχλω-
ρα, καί τέλος κατ' ολίγον κόκκινα. Τά 
έκφύματα ταύτα δέν χρησιμεύουσιν είς 
βαφήν , όθεν καί δέν συλλέγονται. Διά νά 
επαύξηση λοιπόν ή προαγωγή τούτων τών 
έκφυμάτων, πρέπει ούτος ό θάμνος άφον» 
φθάση τό τρίτον έτος, νά άπογυμνωθίί, 
καί τότε τά νέα βλαστάρια καλύπτονταν 
άπό τά έκφύματα τό έρχόμενον ήδη 
θέρος. Πρός αποφυγήν μεγάλου κόπου καί 
εξόδων , καθ' όσον τά φύλλα τού θάμνου 
τούτου είναι ακανθώδη , ή άπογύμνωσις 
αύτη ίγινεν έως τώρα διά μέσον της κατα-
καύσεως* επειδή όμως ή πρίνος απαντά
ται συχνάκις πλησίων άλλων δασών, έτι 
δέ καί ανάμεσα αυτών , ό τρόπος ούτος 
τής άπογυμνώσεως συνεισέφερε πολύ εις 
έρήμωσιν τών δασών καί τών σχεδόν 
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πανταχού ευρισκομένων γυμνών ορέων. 

Ητον μεν ή γνώμη τινών, ό'τι ούτος ό 
θάμνος πρέπει να κατακαη, δια να έπαυ-
ξήσωσιν όσον τάχιστα οί άπό τα : ρν,βς 
άναδιδόμενοι βλαστοί, άλλα νεώτεραι 
άπόπειραι απέδειξαν σαφώς , ότι καί δια 
τής μέσον του πελέκεως (τσεκούρι) γενο
μένης άπογυμνώσεω; προέκυψαν είς τ/|ν 
ρίζαν οί χυμωδέστατοι βλαστοί, καί ότι 
οί θάμνοι κατεκάησαν έ'ω; τώρα μόνον 
άπό έλλειψιν τών αναγκαίων οργάνων 
καί προς αποφυγήν μεγαλητέρου κίπου. 

Τοΰτο λοιπόν τό προϊόν, χρησιμεΰον 
ώς τά κρεμίζι είς βαφήν , συναγορά^εται 
άπό μεσίτας είς Καλαμάταν , καί μετα
κομίζεται είς τήν Αλεξάνδρεια, όπου ο 
Αλή-Πασσάς συνέστησε βαφεϊον δια τα 
φέσια, μέ τά οποία γίνεται έμπόριον ση-
μαντικάν είς τήν άνατολήν. 

Διά νά μή άποστερήται όμως τό κρά
τος τών έκ ταύτης τών δασών τής επικαρ
πίας εισοδημάτων , εδόθη άδεια νά άπο 
γυμνόνωνται καί είς τό έξης διά τ ή ; 
καύσεως εκείνα τά θαμνώδη μέρη , μέ τά 
όποϊα δέν συνορεύουσι δάση υψηλά" πρέ
πει όμως τοΰτο νά γένη πάντοτε Οπό τήν 
έπιστασίαν τοΰ προσωπικού τής δασονο-
μικής υπηρεσίας, καί ύπό τήν ίδιαιτέραν 
εϋθύνην τοΰ ενοικιαστού" έντεΰθεν είναι 
πιθανόν νά πρόκυψη πάλιν είς τό έξης 
εισόδημα 1 5 — - 2 0 , 0 0 0 δραχμών. 

Ούχ ήττον ώφέλιμον είναι καί τό ξύλον 
τής πρίνου, χρησιμεΰον μάλιστα είς ναυ-
πηγίαν καί διευθέτας κανονιών, επειδή 
δέν υπόκειται τόσον εύκολα είς σήψιν. ( 1 0 ) 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α . 

ΜεταζοσχωΛηχοτροψία. 
Εις τό I I καί ΐ 3 φυλλάδιον τ ή ; Αν

θολογίας υπάρχει ερμηνεία βομβυκοτρο-
φίας· αί γνώμα·. είναι αξιόλογοι, μ' όλον 
ότι αί πλειότεραι έξ αυτών είναι γνωταί 
είς όλους σχεδόν τους όπωσοΰν ενασχο
λούμενους είς τήν μεταξοσκωληκοτροφίαν. 
Αλλ' έπειάή ή μετάςη θέλει άποβή μίαν 
ήμέραν τό κυριώτερον προϊόν τής Ελλά
δος, όσα καί αν είπη τις περί του αντι
κειμένου τούτου, όλα ημπορούν νά θεωρη-· 
θούν ώς αναγκαία" διά τοΰτο θέλομεν 
κάμει καί ήμεϊς μερικάς παρατηρήσεις 
άφοριόσας κυρίως εις τήν διασκέδασα τών 
προλήψεων, καί τήν προσήλωσιν τών 
περιέργων παρατηρητών είς μερικά αντι
κείμενα, τών οποίων ή άνακάλυψις θέλει 
φέρει σημαντικήν ώγέλειαν είς τόν κλάδον 
τούτον τής βιομηχανίας. 

Είναι ύμολογούμενον έν γένει ότι ό. 
άνθρωπος είς τήν άμαθη του κατάστασιν,. 
όλα τά αποτελέσματα, τών όποιων αγνοεί 
τάς αιτίας , αγαπά νά τά άποδίδη είς 
ύπερφυσικήν τινα δύναμιν, τήν οποίαν 
προσπαθεί νά εξιλέωση διά νά άποφυγνι 
τήν όργήν της* τοΰτο έγέννησε τό μάτια-
σμα ώς προς τ/,ν μεταξοσκωληκοτρο-
φίαν τοΰτο παρήγαγε τήν πλάνην ότι 
υπάρχουν τινά ζωύφια, ή πτηνά, τά οποία 
μεταφέρουν τους μεταςοσκώληκας άπό 
τήν μίαν οίκίαν είς τήν άλλην έκ τούτου 
τό κλείσιμον τών παραθυριών, τά καπνί
σματα, αί εξιλεώσεις κτλ. Εάν θέλωμεν 
νά έλευθερώσωμεν τόν απλούν άνθρωπον 
άπό τάς προλήψεις ταύτα;, πρέπει νά τοΰ 
έξηγήσωμεν τά φαινόμενα, φέροντες αυτόν 
εί; κατάστασιν νά γνωρίση τάς αιτίας* 
άλλως όσα κατ' αύτοΰ είπαμεν , όσον καί 
άν τόν κατ/ιγορήσωμεν, όσα αν τόν περι-
γελάσωμεν , δέν κατορθώνομεν τίποτε. 
Πώς θέλης νά έ'βγη άπό τήν ίδέαν, ότι 
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υπάρχουν πτηνά, τά όποια μετακομίζουν! Η πυκνότης είς όλα τά πράγματα 
άπο μίαν είς άλλην ο'κίαν τους μεταξο- :φέρει βλάβην σημαντικήν τοΰτο είναι 
σκώληκας, ότανπαρατηρή ότι άπ'ίσας καί γνωστότατον* είς τούς μεταξοσκώληκας 
όμοιας επιμελείας, διά τοΰ αϋτοΰ σπόρου, ;όμως είναι όλεθρία· πολλάκις άνθρωποι 

επί τών αυτών ώς έ'γγιστα οικημάτων, ό 
μέν απολαύει σημαντικωτάτην ποσότητα 
μετάξης, όδέ άσήμαντον, καί όταν βλέπη 
ότι είς τήν δείνα οίκίαν αποτυγχάνει ή 
μεταξοσκωληκοτροφία, είς τήν δεϊνα όχι; 
τοΰτο ημπορεί να έχη τούς λόγους του, οί 
οποίοι νά ήναι πολλά φυσικοί, άλλ' ώς 
άγνωροι είς τούς χ<ορικούςτούς αναγκάζουν 
νά τούς αποδίδουν εί; ύπερφυσικήν δύνα
μιν , καί νά εκπίπτουν ούτως είς γελοίας 
προλήψεις. 

Επικρατεί είς πολλά μέρη μία πρόλη 
ψι; ότι υπάρχουν ζωύφια τινα πτερωτά, 
τά οποία μεταφέρουν τούς μεταξοσκώλη
κας άπό μίαν οίκίαν είς άλλην. Η πρόλη 
ψ·.; αύτη έπήγασε βέβαια έκ τοΰ ότι άπό 
ίσην ποσότητα σπέρματος δέν προάγουν 
δύω γείτονες τον αυτόν αριθμόν τής με-
τάςη;. Ετι μάλλον πείθονται ούτοι, όταν 
βλέπωσιν , ότι ενώ ό αριθμό; τών μετα 
ξοσκω7,.>.ων τοΰ ένας αυξάνει έπαισθη 
τώς, τοΰ έτερου όλιγοστεύει μέ τήν αυτή 
άναλογίαν. Αφού δέ μεταχειρισθώσιν ολα 
τά γνωστά καί συνήθη μέσα προς άποφυ 
γήν, καί δέν κατορθώσωσι τίποτε, άπελ 
πισθέντε; καταφεύγουσι τε'λος πάντων είς 
τήν ύπ3ρφυσικήν δύναμιν καί επειδή οί 
άνθρωποι αγαπούν περισσότερον νά δια-
δίδωσι θαύματα , παρά νά προσηλώνωσι 
τάννούντων είς τήν ευρεσιν τής αληθείας, 
δια τοΰτο ίστορίαι διάφοροι, διαδιδόμε-
μεναι άπό στόμα ε ' ; στν/.α λαμβάνουν 
ικανήν ίσχύν είς τάς αδυνάτους τών άμα
θων κεφ^,ά;. Αλλ' ημείς ας προσπαθήσω-
μεν νά εξηγήσωμεν αυτό τά φαινόμενον. 

θέσαντε; είς μικράν έ'κτασιν οικήματος 
πολλήν ποσότητα μεταξοσκωλήκων δέν 
άπήλαυσαν ουδέ τό τρίτον τής μετάξης, 
τήν οποίαν άλλοι διά τής αυτής μέν πο
σότητος τοΰ σπόρου, εί; πλειοτέραν όμως 
εύρυχωρίαν οικήματος άπήλαυσαν εως 
έδώ τό οαινόμενον εξηγείται άφ' εαυτού. 
Οταν δηλαδή ληφθώσιν όλαι αί προφυ
λάξεις, ώστε κάνεις τών μεταξοσκωλή
κων νά μή χαθή , είναι έπόμενον ότι το
σούτος αριθμός σπόρων, προάγει τοσαΰτα 
κουκούλια , καί ταύτα κατά τήν έπιτυ-
νίαν τών μεταξοσκωλήκων θέλουσι πα$έ-
ςει τοσαύτην μετάξην όταν όμως ό μέν 
αριθμός τών σπόρων συνίσταται άπό χί
λιους κόκκους, τά δέ κουκούλια εύγαίνουν 
τέσσαρες χιλιάδες τι πρέπει νά ύποθέση 
ό χωρικό;; εδώ αναγκάζεται νά καταφυγ/) 
είς τήν ύπερφυσικήν δύναμιν. 

Από παρατηρήσεις, τάς οποίας έν μέ
ρει κατά τύχην καί έν μέρει έκ περιέρ
γειας έκαμα , έβεβαιώθην ότι ώρισμένος 
αριθμός σκωλήκων παρήγαγε τετραπλοΰν 
αριθμ. κουκουλιών. Η αϋ'ξησις, τήν οποίαν 
κατά πρώτον παρετήρησα, μ' εκίνησε τήν 
περιέργειαν, ώστε είδον ότι είς ολίγων 
ήμερων διάστημα έδιπλασιάζετο ύ αριθ
μός τών σκωλήκων μεμακρυσμένος άπό 
τάς δημώδεις προλήψεις έπροσπάθησα 
νά εύρω τήν αληθή αίτίαν τοΰ φαινομένου 
τούτου* όλαι αί παρατηρήσεις μου συν-
εκεντρώθησαν είς τά ότι ό σκώλης ούτος 
πρέπει νά ήναι καί ζωοτόκος είς τήν 
ήλικίαν, καθ' ήν φαίνεται μέ τήν μορφήν 
τοΰ σκώληκος. Δεν ήμ*/*.ν είς καιρόν v i 
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κάμω πλέον έφηρμοσμένας παρατηρήσεις· 

δια να ιδώ τον σκώληκα τούτον και κατά 

τήν ώραν του τοκετού, δια να βεβαιώσω 

το πράγμα μέ πλειοτέραν θετικότητα* 

δίδων όμως τήν αφορμή ν ταυτην ελπίζω 

ότι πολλοί θέλουν λάβει τήν περιέργειαν 

>ά κάμωσι τοιαύτας παρατηρήσεις, άπό 

τάς οποίας μέλλει νά πρόκυψη μέγα όφε

λος. Τας παρατηρη'σεις ταύτας θέλω 

επαναλάβει μέ πλειοτέραν προοττίλωσιν, 

καί ελπίζω νά άνακαλυφθ-δ ένα το'σον 

περίεργον φαινόμενον. 

Δοθέντος τούτου τις δέν θέλει εξηγή
σει εύκολώτατα πλέον, ότι όσον άραιό-
τερον διατηρούνται οί μεταξοσκώληκες, 
τοσούτον εύτραφοΰσι καί πολλαπλασιά
ζονται, όσον δέ συσφίγγονται, τόσον έξα-
•σθενούσι, καί όχι μόνον δέν πληθύνονται 
•δια τοΰ τοκετού, άλλα φθείρονται μάλις-α 
καί αυτοί οί έκ τοΰ σπόρου προαχθέντες 
μεταξοσκώληκες; 

Υπάρχει μία πρόληψις ότι ε'ίς τινας 
μέν οικίας έπιτυναίνει άριστα καί πάν
τοτε ή μεταξοσκωληκοτροφία, είς τινας 
δέ όχι, μ' όλον ότι πολλάκις έχουν τήν 
αυτήν θέσιν, τήν αυτήν μορφήν, κείνται 
ύπο τάς προσβολάς τών αυτών άνεμων 
χ τ λ . , ώστε κάμμία προφανής αίτία πα-
ράγουσα τό άνόμοιον τοΰτο αποτέλεσμα 
να μή ύπάρχη* ύστερον άπό παρατηρήσεις 
περί τού φαινομένου τούτου· ιδού τι συμ
περαίνω. Είναι πολλά γνωςόν έκτου απο
τελέσματος, §Tt όταν κατά τον καιρόν της 
μεταξοσκωληκοτροφίας συμβώσι βρονταί, 
οί μεταξοσκώληκες βλάπτονται σημαντι
κά· δια μιάς εξασθενούν, νεκρόνονται, καί 
φθείρονται* ή βλάβη αύτη συμβαίνει γε
νικώς, άλλ' είς μερικούς ή φθορά αποβαί
νει τόσον έξολοθρευτική , ώστε δέν μένει 

ουδεμία έλπίς εις τόν γεωργο'ν. Πολλάκις 
έν τω μέσω της εργασίας του ό σκώληξ 
καί εντός τοΰ κουκουλίου του άποθνη'σκει, 
ό δέ πτωχός στερείται όλοτελώς τών κό
πων του, και ματαιόνονται αί ελπίδες του 
καθ' ην έπονήν ένόμιζεν, ότι ύπερεπήδησε 
τούς κινδύνους* ή ιδέα αύτη αντιπαρατιθέ
μενη μέ έκείνην, Οτι τό πυρ τοΰ κεραυνού 
δέν καίει την μετάξην, μ' έκαμε νά ύπο-
πτεύσω ότι ενδέχεται νά ύπάρχη έν είδος 
αντιπάθειας τού μεταξοσκώληκος προς 
τήν ήλεκτρικήν ΰλην, ότι άν ήθελε γένει 
περί τού αντικειμένου τούτου αρκετή έρευ
να καί ήθελε γνωρισθή η αίτία της φθο
ράς τού σκώληκος , ίσως ηθελεν εύρεθή 
καί ή θεραπεία τοΰ κακού , τό όποιον 
πάντοτε σχεδόν κάμνει μεγάλην φθοράν. 
ίσως άπομακρύνοντες τήν ήλεκτρικήν 
ΰλην, η διευθύνοντες αυτήν είς ένα ώρι-
σμένον μέρος, ώς έκ τών αλεξικέραυνων, 
ήθελον δυνηθή νά προφυλάξωσι τούς σκώ-
ληκας άπό τήν φθοράν , τον οποίαν άπο · 
δίδουσι μέν είς τάς βροντάς , δέν φαίνε
ται όμως νά ήναι άμεσον αποτέλεσμα 
τών βροντών, άλλά τοΰ ηλεκτρισμού. Εν-
δεχόμενον λοιπόν είς μίαν οίκίαν κειμένην 
ύπό τι μέγα δένδρον, η περιέχουσαν ύλας 
έλκούσας τόν κεραυνόν, νά μην ευτυχή ή 
μεταξοσκωληκοτροφία , ένώ συμβαίνει το 
εναντίον είς άλλην άν καί μή άπέχουσαν 
πολύ τής πρώτης , είς τήν οποίαν όμως 
δέν συντρέχουν τά αυτά περιστατικά. 

Πολλοί συνις-οΰν ώς άναγκαίαν εις τήν 
έπιτυχίαν της μεταξοσκωληκοτροφίας τό 
κλείσιμον τών παραθυριών. Δέν είναι δυ
νατόν να κατη'ντησαν είς τοΰτο οί άνθρω
ποι χωρίς διόλου λόγον ενδέχεται νά 
παρεξηγοθη ό αληθής λόγος, καί νά έσκε-
πάσθη μέ ύπερφυσικήν τινα αίτίαν, διότι 
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ό άμαθης αγαπά νά θαυμάζη καί κατα-

φρονή όσα δύναται νά έννοήση. Είναι γνω

στόν ότι αί μεταβολαί τή; θερμοκρασίας, 

καί μάλιστα αί έξαφνικαί, καί όταν δέν 

γίνωνται κατά μικρόν , φέρουν πολλήν 

βλάβην είς τού; μεταξοσκώληκας * όταν 

Ομως τά παράθυρα είναι κλεισμένα, ή θερ

μοκρασία μεταβάλλεται δυσκολώτερα καί 

αργότερα* ό χωρικός βλέπων , ότι όταν 

τά παράθυρα τής οικίας του μένουν ανοι

κτά, οί μεταξοσκώληκες βλάπτονται, όταν 

δέ μένουν κλεισμένα, δέν υποφέρουν διό

λου βλάβην , η πολλά όλίγ/)ν, και μή δυ 

νάμενος νά έννοήση τήν αληθή αίτίαν 

ΤΛ,ν αποδίδει είς τήν ύπερφυσικήν δύνα

μιν* ή άν καί τίνες τήν έγνώρισαν, επειδή 

εάν τήν έξηγ/ίσωσιν είς τόν χωριτίόν, αύ 

τός μή βλέπων κάνέν έξαίσιον είς αυτήν 

τήν ύπόθεσιν, τήν καταφρονεί καί δέν τήν 

φυλάττει αύστ/ιρώς καί ακριβώς, αναγκά

ζονται νά τήν σκεπάζωσι μέ τό κάλυμμα 

τού εξαισίου, καί τής υπέρ άνθρω/ιον δυ

νάμεως* πολλάκις είς τάς προλήψεις ταύ

τας ημπορούν νά συνετέλεσαν καί τοπικαί 

περιστάσεις. Ενα παράθυρον, λόγου χάριν, 

άκολουθοΰντες έν γένει θέλομεν απαλλά

ξει τόν λαόν άπό πλήθους ματαίων προ

λήψεων, καί θέλομεν δυνηθή να διευθύ-

νωμεν τό πνεύμα του είς τήν ένέργειαν τών 

συμφερόντων του έλευθερόνοντες αυτόν 

άπό τήν δουλείαν του νά ενεργή μηχα • 

νικώς. (Ακολουθεί.) 

ΟΡΝΙΘΟΛΩΓΙΑ. 

Είναι εύκολον νά διακρίνωμεν αν τ α 

αυγά (ώα), τά οποία βάλλομεν ύποκάτω 

της όρνιθος περιέχωσι αρσενικού η θηλυ

κού πουλιού εμβρυον αρκεί νά τά κυττά-

ξωμεν μέ τό φώς του λύχνου, η τοΰ κηρίου" 

επειδή εκείνα, τά οποία εχουσι μέρος 

άδειον είς τήν μύτιν καθαυτό τοΰ αύγοΰ, 

θέλουν γεννήσει πετεινόν άν δέ τό κενόν 

τοΰτο ευρίσκεται είς τά πλάγια, τότε ας 

προσμένωμεν νεοσσίδας είτε Ορνιθας. 

Τά παχέα πουλία πρέπει να πωλών-

ται, επειδή αυτά εύκολώτερον άποθνη'σκου-

σιν , όταν εύνουχίζωνται. Η εργασία δέ 

αυτή γίνεται συνήθως τρείς μήνας μετά 

r/jv γέννησιν τών πουλίων · ό θάνατος 

(συμβαίνει περισσότερος όταν ό χρόνος 

μιάς οικίας θεωρείται ώς στοιχειωμένον, Ρ Ρ ^ Ρ ^ ί » * 2 ™ V" ^ 
καί αν μένη άνοικτόν φέρει τό'ν όλεθρον! Οταν διά τήν ψύχραν τοΰ χειμώνος αί 

είς τούς μεταξοσκώληκας* ό χωρικός βλέ- | ° > · θ ε ί κάθωνται έξώρας είς τά αυγά , οί 
πων τό αποτέλεσμα καί μή δυνάμενος νά « δ ε ι ο ι γεωργοί έκβάλλοντες τά πτερά 
. / , . / / _·,„ .·„„««.. της κοιλίας τών εύνουνισμένων πετεινών εννοη ση την αιτιαν πιστεύει την υπερφυ- '* * Λ. Γ 

, ' , λ / „ " . „ _ . ( καπωνίων), καί κεντοΰντες αυτήν με 
σικηνταυτην δύναμιν* οταν ομως φωτι-Λ >' Α Η » » ύν 
_ » , , . „ \ , λ , - μαύρην κνιόην (τζουκνιόαν) τους βιαζου-
οθεις έννοήση ότι το παράθυρον εκείνο ~ * ν ' ν ' , 
τ „ ' , , , ν ,.. ,σι νά έκπληρώσι, και καλη'τερα μαλιςα, 
ητον φθοροποιον εις τους μεταςοσκωλη- ' , , , 

κας διά τόν άπ' αυτό είσερχόμενον θερμόν 
καί νοσώδη άνεμον , τότε θέλει βεβαιωθή 
2τι αποφεύγει τόν κίνδυνον μέ μόνον τό 
απλούν κλείσιμον χωρίς να κάταφύγ/ι είς 
εξιλασμούς, καί άλλα ό'μοια. 

Τόν δρόμον τούτον τών παρατηρήσεων 

τό έργον τών ορνίθων, καθήμενοι επάνω 

εις τά αύγα, καί προσέχοντες περισσότε-

ρον παρ' αύτάς είς τα πουλία. 

Καλής όρνιθος σημεία είναι τό μελα-

νόν χρώμα, τό καλόν μέγεθος, ή μεγάλν* 

κεφαλή καί ό κρεμασμένος επάνω αύτη; 
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λόφος (χαρχάλι). Αί όρνιθος έχουσι καί 
αύται ελαττώματα φυσικά η επίκτητα* 
τινές είναι φιλόνεικοι καί θυμοειδείς, άλ-
λ.αι γεννώσι σπανίως , η κάθηνται άτα
κτα εις τά αυγά η τά σπώσι, ένιοτε μα-
λαστα καί τά τρώγουσι* άλλαι κάθηνται 
πολΰ γλίγωρα δηλ., άφοΰ γεννήσωσι μό
νον η η 8 φοραίς. Πρέπει λοιπόν νά 
καθαρίζωμεν τόν όρνιΟώνα άπό ό'λας τάς 
τοιαύτας όρνιθας καί ιδιαιτέρως άπό τάς 
γραίας. Αί όρνιθες άρχίζουσι νά γεννώσι 
ήμε'ραν παρ' ήμε'ραν μάλιστα περί τά μέ
σα τοΰΦεβρουαρ. οί άφθονώτατοι μήνες 
είναι ό Μάρτιος καί Απρίλιος. Συνήθως 
κάθηνται εις τά αυγά άφοϋ γεννήσωσι Ι Ο 
ώς ι 8 . Τοΰτο δέ συμβαίνει κατά τά 
μέσα τοΰ Απριλίου, όσας δεν θέλομεν ν' 
άφήσωμεν νά καθήσωσι, πρέπει νά χωρί-
ζωμεν είς ίδιαίτερον μέρος, καί μετά ί ο 
η ία ημέρας πάλιν άρχίζουσιν έκ νέου νά 
γεννώσι. 

Δέν είμπορεί ποτέ νά ζεστάνη ή όρνιθα 
περισσότερα παρά ι 4 'ή ι 5 αυγά- πρέ
πει νά διαλέγωμεν μεταξύ τούτων τά 
χονδρότερα καί νά τά σημειόνωμεν καθ' 
ήμέραν. 

Είναι γνωςόν είς πολλούς βέβαια, ότι 
είς τήν Αιγυπτον βάλλουσι τά αυγά είς 
φούρνον έχοντα άνάλογον μέ τής όρνιθος 
θερμότητα καί εκεί γίνονται τά πουλία. ( 2 ) 

Η θ I Κ Α. 

ϊ· Τα χρέη, τά οποία όφείλομεν προς 

ημάς αύτοΰς, πρέπει νά λογίζονται ώς τά 

πρώτα καί τά κεφαλαιωδέστερα* οθεν δέν 

είναι άξιος συγγνώμης ό άνθρωπος εκεί

νος, όστις μετά μέν τών άλλων ανθρώ

πων συνανα7ρέφεται πάντοτε καί καθ' έκά-

στην περί έαυτοΰ δε αμελεί τοσούτον, 

ώστε δεν φροντίζει παντάπασι νά εξερεύ

νηση καί νά εξευγένιση αυτός εαυτόν. 

Οστις περιφέρεται τήν ήμέραν ολην έδώ 

καί εκεί, καί προσμένει τρόπον τινά τήν 

τροφήν του άπό ξένους καί είς ξένα, γίνε

ται τέλος καί αυτός είς τήν αΰτοΰ οίκίαν 

ξένος, ός-ις ζή πάντοτε είς διασκεδάσεις, 

αναγκάζεται νά ζητη παραμυθίαν είς τήν 

μετά τών αργών ανθρώπων άναστροφήν, 

-/άνει τήν είς εαυτόν πεποίθησιν, καί τε-

λευταίον άθυμεί, όταν ποτέ ευρέθη μόνος, 

καί λάβη χρείαν διασκεδάσεοις. 

α. Πρόσεχε λοιπόν νά μήν αμελής τόν 

πλησίον καί πρώτον σου φίλον , τούτεστι 

τήν ιδίαν σεαυτοΰ καρδίαν, τοσούτον, 

ώστε νά τήν εϋρίίκης ερήμην καί κενήν, 

οσάκις θέλεις νά εξάντλησης έκ τοΰ βά

θους αυτής παρηγορίαν καί άναψυχήν. 

Φεύ! έρχονται στιγμαί, κατά τάς οποίας 

δέν τολμάς νά εγκαταλειφθείς είς σεαυτόν, 

άν καί ύπό πάντων εγκαταλελειμμένος, 

ςιγμαί, κατά τάς οποίας ή μετά σεαυτοΰ 

αναστροφή είναι ό μόνος σου παρήγορος. 

Τι θέλεις γείνει είς τοιαύτας πεζιςάσεις, 

άν δέν ζής μετά σεαυτοΰ εί; είρήνην, καί 

άν καί άπό τό μέρος τούτο άποτόχης τής 

ποοσδοκωμενης βοηθείας; Στοχάσου, ότι 

κινδυνεύεις διπλούν κίνδυνον, ότι δηλ. 

δέν θέλεις δυνηθή ποτέ νά γνωρίσης ακρι

βώς τούς άνθρωπου;, δέν θέλει; μάθει 

ποτέ, πώς πρέπει νά φέρεσαι προς αυτούς, 

άν πρώτον δέν γνωρίσης σεαυτόν, καί 

διδαχθής , πώς έχεις νά μεταχειρίζεσαι 

τήν καρδίαν σου. 

3· Αν θέλης δέ, συνανας-ρεφόμενος μετά 

σεαυτοΰ, νά εύρίσκης παραμυθίαν, εύτυχίαν 

καί ήσυχίαν ψυχής , έσο προς σεαυτόν 

επίσης προφυλακτικός καί δίκαιος, καθώς 

:)->· 31 -m 
καί πρός τούς άλλους, ώστε σεαυτόν μήτε'σεΰτλα (κοκκινογούλια) προοδεύει καί είς 
διά τής αδικίας νά λύπησης, μήτε διά τήν Ρωσσίαν πολύ άπί τίνος. Επειδή εύ-
τής ολιγωρίας ν' άμελήση;, μήτε διά της ρίσκονται τουλάχιστον 3 ο εργαστήρια 
κολακείας νά διαφθείρης. ζαχαροποιά είςένέργειαν καί ή φυτεία τών 

4· Φρόντιζε περί τής υγείας τοΰ σώ· είρημένων βολβορρίζων λάχανων αυξάνει 
ματος καί τ ή ; ψυχής σου, ά λ λ α πρόσεχε, καθ' ήμέραν θέλομεν δώσειν ίσως είς τό 
μήν ύπερεκθηλύνης καί τά δύο. όστις | άκόλουθον φύλλον άπλήν καί εύκολον έξη 

καταναλίσκει τάς δυνάμεις τοΰ σώματος 

του, εκείνος καταναλίσκει περιουσίαν, 

δυναμένην νά τόν ύψωση ποτέ υπέρ πάν

τα άνθρωπον, καί χωρίς τής οποίας όλ.οι 

οί έπί γης θησαυροί είναι ανωφελείς καί 

άχρηστοι· όστις δέ τρομάζει καί τ ύ λ ε -

πτότατον άνεμίδιον, καί φοβείται καί 

τόν ελάχιστον πόνον, καί τήν μικροτάτην 

γ^μνασιν τών μελών του, εκείνος ζή ζωήν 

άθλίαν , καί ζητεί είς μάτην, όταν έ*λθη 

καιρός, νά μεταχειρισθή τάς φυσικάς του 

δυνάμεις, νά φέρη είς κίνησιν τά σκωρια-

σμένα ελατήρια. (4 · ) 

II Ο I Κ I Λ Α. 

ΒρασιΜα. Ευρίσκονται είς τήν Μαρε-
γνάν, άλλ' όλιγώτερα παρά είς τήν έπαρ-
χίαν τοΰΡιογιανέϊρο, πολλά είδη πεταλού
δων τοΰ γένους βόμβυκο;, τών οποίων 
ή κάμπη περικλείεται είς κουκούλιον, 
άφού νήση μέταξαν χονδροτέραν παρά τό 
σύνηθες, άλλα δυνατήν καί έπιτήδειον είς 
ύφαντουργίαν στερεών όθονίων ό μονα
χός Mes t re κατώρθωσε νά κατασκευάση 
μέ τήν μέταξαν ταύτην άξιόλογον καί ςε 
ρεώτατον ύφασμα. 

— Είς τό τελευταίον βιβλιεμπορείον 
τής Λειψίας έφάνησαν 3 4 6 ? βιβλία νέα, 
έ ν ώήσαν33*ϊ είς τ ό π 5 8 ί ) , «'-ί τό 
ΐ 6 ι 6 , καί 2 1 1 5 είς τό 1780. 

—· Η κατασκευή της ζαχάρεως άπό 

γ/;σιν τής ζαχαροποιιας ταύτης. 
— Επενόησαν άπό τίνος καιρού είς τήν 

σοφήν καί βιομήχανον Αγγλίαν νά άνα-
πληρώσωσι τά σπειροειδή έλατ/ίρια τών 
ωρολογίων η χρονομέτρων μέ ύαλον καί 
τό δοκίμιον τοΰτο έπέτυχεν ά'ριςα. Επει
δή ή ύλη αύτη είναι μέν εύθραυστος, έχει 
όμως όλην τήν άναγκαίαν ελαστικότητα. 
Εζήτησαν δέ πρώτον νά εύρωσι ποίον ψύχος 
δύναται νά ύποφέρη ύέλινον έλατήριον, 
και παρετηρν,'θη ότι αντέχει ώς τούς ι8 
βαθμούς ύ-:οκάτω τοΰ μηδενικού- εκτός δέ 
τούτου υποφέρει ομοίως πολλά καλά καί 
τόν πάταγον , τόν οποίον προξενεί ή έκ-
πυρσοκροτησις πυροβολικού η σφαιροβο-
λικού ό'πλΛυ. 

Τό έφωδιασμένον μέ τοιούτον έλατ/ίριον 
χρονόμετρον, άν ΰποβληθή κατά τύχην 
είς 3*2 βαθμών θερμότητα δέν μεταβάλ
λει τόν δρο'μον του ειμή κατά 4 ° δεύτε
ρα λεπτά είς α4 ώρας, ένώ άλλα χρονό
μετρα έχοντα έλατήριον χρυσοΰν μένουσιν 
οπίσω ώς 8 πρώτα καί ί\ δεύτερα λεπτά, 
χαλύβδινον δέ ώς 6 καί 0.5· 

— Ε ι ς τό κακάςιχον τοΰ σχολείου τών 
νομικών έν Παρισίοις κατεγράφησαν εφέ
τος 3 ι η % μαθηταί, εις δέ τό της ιατρι
κής a i 4 5 . 

— Ο ί Κ. G y e καί Hugues άεροναΰται 
τοΰ Λονδίνου μέλλοντες νά άεροναυτήσω-
σιν, έγραψαν πρός τήν Παρισιακήν άκαδη-
μίαν τών επιστημών προσφέροντες χάριν 
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δύο τόπου; e'; δύο μέλη της βοφης ταύ
της όμηγύρεως, τα όποια ήθελον εκλεχθή 
παμψηφεί. Η αεροναυτιλία συνίσταται, 
καθώς πολλοί βέβαια γνωρίζουσα, εις τό 
να ΰψωθή κανείς είς τόν άε'ρα καί να δια-
τρέξη κατά τό μάλλον καί ήττον μάκρυ
να διαστήματα, καθήμενος εντός μιας 
μεγάλης σφαίρας άπό βερνικωμένον πα-
νίον , ή οποία γεμίζουσα άπό αέρα Ttvà 
λεγόμενον ύδρογόνον γίνεται ελαφρότερα 
παρά τόν ατμοσφαιρικό ν αέρα, καί ακολού
θως συγχωρεί είς αυτήν νά ύψωθή εως ού 
γένη άφαντος. Κατ' αυτόν τόν τρόπον ό 
άνθρωπος συνεριζόμενος μετά πτηνά άνα 
βαίνει πολύ υψηλότερα παρ' αυτά , και 
ήθελε μεταβαίνει άπό τόπον είς τόπον 
μεταξύ ολίγων στιγμών , άν έγνώριζε νά 
διευθύννι τήν έναέριον αυτού μηχανήν άλλ' 
ή μέθοδος αύτη μέχρι τούδε δέν έφευ-
ρέθη" Εσχάτως μόνον όΚ. Godili Γάλλος 
εγραψενείςτινας εφημερίδας τών Παρισίων, 
ότι άφ' ού έμελέτησε πολλούς -χρόνους, 
έφευρήκε τρόπον να διευθύνη τό άερόςατον 
ώς μέ πηδάλιον, έχει δέ ούτος βάσα αρχάς 
αναμφισβήτητους της φυσικής καί γεω
μετρίας. Περιμένομεν νά μάθωμεν ακρι
βεστέρας περί τού πράγματος πληροφο
ρίας. Εντοσούτω δέ θέλομεν προσφέρει 
είς εν τών προσεχών φύλλων περιγραφήν 
εκτεταμένην καί όσω δυνατόν εύκατά 
ληπτον τής αεροναυτικής μηχανής. 

— θέλει γενή είς Αονδινον κατά τόν 
ίούλιον μήνα δημοπρασία σπανίων αδα
μάντων 8 έκ τούτων τών πολυτίμων λί
θων έλαφυραγωγήθησαν εϊς τήν μεγάλην 
πόλιν τής Ινδίας Δεκάν άπό τά συμμαχι 
x ì τών Αγγλων στρατεύματα, τά όποϊα 

διοικεί ό Μαρκέσος Αςέγγ. Ò μέγιςΌί 
δέ όλων τών αδαμάντων βαρύνει 3 5 y 
κόκκους σίτου, θέλουσι πωληθή προσέτι 
καί πολλά κειμήλια της πριγγιπέσ<της 
Char lot te μεταξύ τών οποίων ευρίσκον
ται ό ροδοειδής άδάμας τού σουλτάν 
Σελίμ βαρύνων 6 3 κόκκους, ό σφαιρικός 
άδάμας, ό'στις έστόλιζε τό παράσημον τοΰ 
άγιου πνεύματος, τό όποϊον έφόρει ό φο
νευθείς βασιλεύς τής Γαλλίας Λουδοβίκος 
1(7'·, άλλος άδάμας ι θ 8 κόκκων τοΰ 
ίωσήφ Βονοπάρτη , τά αδαμάντινα ένώ-
τια τής φονευθείσης βασιλίδος τών Γάλ
λων βαρύνοντα IOO κόκκους· εις σάπφει-
ρος η5 κερατίων, άλλος αι3 κόκκων βά 
ρους καί διάφορα αντικείμενα κειμήλια. ( 3 ) 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. 
— Εφάνη πρό ημερών ή Ανατομία τοΰ 

Κ. Μαυροκορδάτου, σύγγραμμα άναγκαιό-
τατον καί ώφελιμώτατον. 

—- Εκδίδεται καί άλλη έφημερίς , ή 
Φήμη, είς τήν νεοσυστηθεϊσαν τυπογρα-
φίαν τοΰ Κ. Παπαδοπούλου. 

— Τά ποΛίμιχα απομνημονεύματα 
τοΰ Κ. Χ . Περραιβοΰ μεταφράζονται ήδη 
καί εις τήν γερμανικήν γλώσσαν παρά τοΰ 
Κ. Δ. Ανσέλμου. 

— Ειδοποιούνται οί επιθυμούντες νά 
διδαχθώσι τήν ίχνογραφικήν, ότι έσυςη'θη 
ίχνογραφικόν σχολεϊον εις τό κατάς-ημα 
τών πολιτεχνικών συλλογών, τό όποιον 
ανοίγει διά τούς φοιτώντας είς αυτό κάθε 
κυριακήν άπό τάς 8 εως τάς 12 π. μ. Οί 
ααθηταί διδάσκονται δωοεάν. 

ΕΚ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ. 


