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ΦΥΣΙΚΗ. 

Περί αεροστάτων μηχανών. 
Ε'.ς τό ύπ' άριθ. 3 φύλλον του συγγράμματος τούτου κατεχωρήθη άρθρον 

περιστρεφόμενον εις τα της άνακαλύψεως των αεροστάτων. ήδη προτιθέ-
μεθα νά περιγράψωμεν ev συνάψει τάς αρχάς, έπί τών οποίων θεμελιούται 
ή άνακάλυψις αύτη, ήτις καί τοι αλυσιτελής μέχρι τούδε φανεϊσα έττροξέ-
νησε μ' όλα ταύτα τον ζωηρώτερον ένθουσιασμόν καί την μεγαλητέραν 
ε'ντύπωσιν εις τους ανθρώπους. 

Είναι νόμος τ^ς φυσικές γνωςός ότι οσάκις εν οποιονδήποτε σώμα βυθί
ζεται εις ρευτόν βαρύτερον αύτου, τό σώμα τούτο επιπλέει· ούτω πλέει 
ó φελλός έπι τού ύδατος , καί ή πυροβόλος σφαίρα έπί τού ύδραργύοου. 
Δυνάμει τού νόμου τούτου τά νέφη πλέουσιν έπί τού αιθέρος, μέ τήν δια-
φοράν δμως του οτι δεν στηρίζονται ταύτα επί της ανωτέρας επιφανείας 
του περικαλύπτοντος τήν γην αιθέρος, άλλ' έπι υψηλότερων μερών, όπου ό 
όγκος τού αιθέρος ισος μέ τόν ίδιον αυτών δγκον έχει βάρος όλως διόλου ίσον 
με το ίδικον των, διότι διαφέρουν κατά τούτο τ ά νε'φη από τά υγρά , άτινα 
είναι πολλά όλιγώτερον καταθλιπτά. Ó κατώτερος αίθήρ της ατμοσφαίρας 
φέρων έ—' αύτοΰ τό βάρος όλον του άνωτε'ρου αίθέρος έ^ει πολλά μεγάλη -
τέραν πύκνωσιν άφ' ό,τι ó τελευταίος, δηλ: τό αυτό βάρος αιθέρος έπασχολεΐ 
όλιγωτέραν άπόστασιν , η εν κυβικόν μέτρον αιθέρος, λ. γ. λαμβανόμενον 
έπ'ι τνίς επιφανείας της γης είναι πολλά βαρύτερον από έτερον κυβικόν μέτρον 
λαμβανόμενον εις τ ά υπεράνω της γη; ϋψη. 

Λ ν λοιπόν §ν οποιονδήποτε σώμα εΐναι έλ.αφρότερον, άφ'ό,τι ό αυτός 
όγκος αιθέρος λαμβανόμενος έπί της επιφανείας της γης, τό σώμα τοϋτο 
θέλει βεβαίως '.ψωθη, άλλ ' απαντών βαθμηδόν έτερον αιθέρα έπι μάλλον 
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καί μάλλον έλαφρόν, θέλει μείνει επί τέλους μετέωρον έν τώ μέσω αϊθέοοί 
τοΰ αύτοΰ βάρους καί του αύτοΰ όγκους ώς εκείνο. 

Επί τήί αρχής αυτής ζορίζεται ή θεωρία όλη του αεροστάτου. Πρώτοι 
οί αδελφοί Μογγολφιέροι τήν έφήρμωσαν κατεσκεύασαν επί τούτω εν περι-
χάλυμμα 35 ποδών διαμέτρου η 110 ποδών περιφερείας, έχον σφαιροειδές 
σχεδόν σχήμα, και δυνάμενον νάπεριέξη 22,000 κυβικούς πόδας, ήτον δέ 
κατασκευασμένον έκ πανίου κεκαλυμμένου έ'σωθεν άπό χαρτίον, καί έφερε 
μέχρι 500 λιτρών βάρος· πρός τό κάτω μέρος αύτοΰ είχον κατασκευάσει 
πλατύ ςΌαιον, ύπό τό όποιον έκαυσαν άχυρον, καί το έκ τούτου ποοελθόν 
πυρ, είσηγαγεν εις το περικάλυμμα μέχρι 22,000 κυβικών ποδών αιθέρα 
θερμασμένον , καί επομένως πολλά έλαφρότερον, άφ' δ,τι ήτον ό περικυ-
κλόνων αυτό αίθήρ , καθότι μία έκ των ιδιοτήτων τής θερμότητος είναι 
τό νά άραιώνη δηλ. να καθιςα ελαφρότερα τά σώματα, εις τά όποια παρ-
εισδύει, καί νά δίδη εις αυτά ό'γκον μεγαλήτερον , άπό τον όποιον εΐχον 
όντα ψυχρά. Ο άήρ ούτος άραιιοθείς κατ' αυτόν τον τρόπον εντός της σφαίρας 
ετεινεν εις τό νά ύψωθνί, χωρίς ν'άπαντα αλλην τινά άνθίστασιν ειμή τήν 
του βάρους του περικαλύμματος· μετ' ολίγον κατές-η ελαφρότερος ακόμη, 
ώςε τό βάρος αύτοΰ ένωμένον μέ τό τοΰ περικαλύμματος ήτον όλιγώ-
τερον τοΰ βάρους παρομοίου τινός όγκου εξωτερικού αιθέρος, ώς-ε τό άερο-
βατικόν όχημα άνυψώθη μεγαλοπρεπώς ε:ς τούς ουρανούς. 

Τό πείραμα τοΰτο έπανελήφθη πολλάκις πανταχού μέ τήν αυτήν έπι-
τυχίαν, άλλα μ'όλα ταύτα τά λαμπρά αποτελέσματα, οί κίνδυνοι τοι
αύτης έπιχειρίσεως ήσαν αρκετά φανεροί, ώστε έζήτησαν μέσον τι δι' ού 
ν'άφαιρεθη ή "/ρήσις της καυσίμου ύλης, ήτις ήδύνατο νά κατακαύση τήν 
μηχανήν είς τά ύψη τών αιθέρων , καί νά κρημνίση τούς άεροβάτας έπί 
της γης, ώς τοΰτο είχεν ήδη συμβή. ό Κάρολος εις τον όποιον ή φυσική 
έπις~/ίμη τοσαΰτα ωραία πειράματα οφείλει, συνέλαβε τήν ευτυχή ιδέαν 
τοΰ νά περίκλειση εις έλαφρόν τι περικάλυμμα εν όξύ , το νδρογόνον, τό 
όποιον είναι δεκαπεντάκι; έλαφρότερον άπό τον αέρα. Τό πείοααα έπ-
έτυχεν εντελώς τήν 27 Αύγούς-ου 1783 , καί άπό της Τ'γμήί αυτή: τών 
άεροτατικών ανυψώσεων ό κίνδυνος έξαλείφθη σχεδόν όλοτελώς. ίΐ έφεύ-
ρεσις αύτη τοΰ Καρόλου παρουσίαζε προσέτι τήν ά'πειρον αυτήν ώφέλειαν 
τού νά σμικρύνηται ή έ'κτασις της άεροβατικής σφαίρας , ώ; έκ τή; με
γίστης ελαφρότητος τού υδρογόνου, τό όποιον μετεχειρίζετο, ενώ οί Μογ
γολφιέροι έπρεπε νά εχωσι μέγα ό,γκο-, καθότι ό θερμαινόμενος αήρ, ό'στις 
τοις έχρησίμευεν ώς ανάγωγος είχε πί ίτοτε βάρος ΐσον μέ τά δύο τούλά-
χιτον τρίτα τοΰ εξωτερικού άνεμου. 

Είναι αληθές ότι τό πλήρωμα της άεροβατικής σφαίρας εΐναι πλέον 
δαπανηρόν οπόταν μεταχειρίζωνται έπί τούτω τό ύδρογόνον, πλήν ή δα
πάνη αύτη άναπληροΰται διά τη; ασφαλείας , τήν οποίαν χορηγεί εις τόν 
άεροναύτην. 

Αλλά δέν αρκούσε μόνον ν' άναβαίνΐ) τις άνευ κινδύνου εις τά υψη τών 
αιθέρων, έπρεπε νά εύρεθη προσέτι μέσον δι' ού νά δύναται καί νά κατα-
βαίνη επίσης εις τήν γήν άνευ κινδύνου. 

Είναι γνως-όν ότι ό άήρ θέτει άντΐ7«σιν εις τά μετά ταχύτητας τίνος 
κινούμενα έν τώ μέσω αύτοΰ σώματα. Η άντί<-ασις αύτη τοσούτον μάλλον 
σημαντική είναι, ό'σον είναι μεγάλη ή ταχύτ/;ς. Η πείρα άπέδειξεν ότι 
δι' έν καί τό αυτό σώμα, άν ή ταχύτης διπλασιάση , τοΰ αέρος ή άντί« 
<~ασις καθι'ταται τετραπλάσια, καί άν ή ταχύτης τριπλασιάση, ή άντίςασις 
γίνεται έννεάκις μεγαλητέρα. Εκ της αρχής αυτής προκύπτει οτι οπόταν 
έν σώμα πίπτη εις τόν αέρα, ή όξύτης της ταχύτητος, τήν οποίαν κατ' 
αρχάς δοκιμάζει προχωρεί έλαττουμένη , έ'ως ού ή ταχύχ/;ς καταντήση 
αμετάβλητος. Η άντίςασις αύτη επαυξάνει προσέτι αναλόγως της επιφα
νείας τού κινουμένου σώματος, εις τρόπον ώτε αύξουμένης τής επιφανείας 
τοΰ σώματος, τό όποιον πίπτει, τό άνιετχβλητον της ταχύτητο; καθίςαται 
πρότερον περί τάς άρχά; της κινήσεις. Κατ ' αύτον λοιπόν τόν τρόπον δύ
ναται τις νά κατατηση βραδείαν τήν κατάβασιν ενός σώματος δίδων εις 
αυτό μεγάλην έκτασιν επιφανείας· έν βάρος 100 κιλογράμμων έχων τό 
σχήμα παραβροχίου πέντε ί«μετρικών μετρούν, θέλει πέσει μετά μενί^ης 
βραδύτητος. 

Κατ' αυτήν τήν αρχήν κατεσκευάσθη τή; καταβάσεως ή μηχανή , εις 
τήν οποίαν έ'δοισαν το σχήμα τοΰ παραβρονίου, καίέκάλεσαν αυτήν ρανα-
θ/ιΐΐ(α· διά της μηχανής ταύτης έπέτυχον οί άεροναύται τοΰ σκοπού των, 
πλήν κατά τήν κατάβασιν τού άεαος-άτου ή μηχανή έκαμεν άμφιόόεπεϊς 
κινήσεις, αίτινες προέκυπτον έκ τής έπισωρεύσεως τού άε'ρος κάτωίεν αυτής. 
0 άήρ ούτος ποτέ μεν & τού ενός, ποτέ δε έκ τοΰ έτερου μέρους εξερχό
μενος, έπέφερεν εις τήν μηχανήν τήν συνεχειών ταύτην τών κινήσεων, έκ 
τών οποίων δέν προέκυψε κατ'εύτυχίαν δυσάρεστόντι αποτέλεσμα, έκ
τοτε κατώρθωσαν ν' άποφύγωσι καί τό ελάττωμα τοΰτο , άνοίξαντες εις 
τό κέντρον τής μηχανής, έν ς-όμιον, ό'θεν εξέρχεται ό άήρ χωρίς παντελώς 
νά έπιφέρη βλάβην τινά εις τήν περιορίζουσαν τής καταβάσεως τήν τα
χύτητα άντίς-ασιν. 

Απ' αρχής της άνακαλύψεως τών άερος-άτων , ή διεύθυνσις αυτών ήτον 
πάντοτε καί είναι καί τήν σήμερον ακόμη άντικείμενον πολλνών απο
πειρών, αϊτινες απέβησαν άπασαι μέχρι τούδε ανωφελείς. II π:ώτη δυσκο
λία , τήν οποίαν πρέπει νά υπερνίκηση τις είναι ή άντιστα-ις αΊτή τού 
άερος ή τόσον ώοέλιμος εις την κατάβασιν τού άεροβατικοϋ όν»ίμ'*τος. 
Η άντίς-ασις αύτη αυξάνει σημαντικές ώ: έκ τής ροής τού αέρος, ήτις ε ς 
τόν πλέον γαληνιαίον καιρόν επικρατεί άδιακοπως εις τ ά υψηλότερα της 
ατμοσφαίρας μέρη. II ταχύτης, με τήν οποίαν διά να υπερνίκηση τ;ς τό 
εμπόδιον αυτό, πρέπει νά κινη τ ά πτερά ή τ ά κωπία, τ ά όποια ηθέλησαν 
πάντοτε νά μεταχειρισθώσι, είναι δυσανάλογο; ·ι.ϊ τά: δυνάμεις τών άν-
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θρωπίνων μυώνων · άν άντί τής δυνάμεως τών ανθρώπων προσέφευγον είς 
τών ατμοκίνητων μηχανών τ/,ν δύναμη, αί όυσκολίαι ήθελον είσΟαι. έτι 
μεγαλη'τεραι, καθότι δια νά ύψοίθή τη ; μηχανής τό βάρος, πρέπει μεγάλως 
ν' αύξηνθή ή έκτασις του άεροτατικοΰ σκάφου:, τό οποίον θέλει εύρεθίι τότε 
έ'τ: μάλλον ύποκείμενον είς τήν προσβολήν της ροής του αέρος. 

ίΐ άνακάλυψις λ,οιπόν τών άε:υ7άτων είναι καί μένει μέχρι της σήμερον 
σχεδόν ανωφελής. Οί έπις-ήμονες δέν έκουράσθησαν μ' ολα ταΰτα ζητοΰντες 
Το πηδάλιόν των άλλ' οί έπί τούτω κόποι των καί αί προσπαΟείαί των 
θέλουσι τάχα ςεφθή επί τέλους μέ έπιτυχίαν; είναι άμφίβολον. (10.) 

ΖΩΟΛΟΓΙΑ. 
Περί -στρουθοκαμήλου. 

Μ'ολον ότι τό είδος τούτο τών πτηνών είναι έξαπλο>μένον είς ['έγα 
μέρος της αρχαία; στερεάς, παντελώς σχεδόν δεν ήλλοιώθη μέχρι τούδε" 
κάυ.μίαν χαρακτηρικήν διαφοράν δέν παρατηρεί τις μεταξύ τή; ς-ροθοκα-
μήλου τού ίνδους-άν καί της Αφρικής" αί μόναι διακρίσεις, τάς οποίας έδυ-
νήΟησαν νά κάμωσι μέχρι τούδε είς αύτάς είναι αί τού χρώματος καί του 
άνας-ήαατός των. II «τ^-τερά ς-ρουθοκάμηλος είναι μικρότερα, δεν ύψούται 
ειμή μέχρι τών 6 ποδών καί 7 δάκτυλων (2 μέτρων καί 13 έκατος-ών 
μέτρου) · ή δέ μέλαινα είναι μεγαλητερα τ^ς στακτεράς, διό καί έπωνο-
μάσθη ι)μεγάΐη στρουβοχάμηΛοζ. Ευρίσκονται τινές έξ αυτών , αίτινες 
έ'χουσι πλέον τών 8 ποδών καί 5 δακτύλων (2 μέτρων καί 73 έκατοντα-
μέτρων) 0' 1ος. Αμφότερα δέ τά είδη ταύτα φαίνονται είς τήν Αφρικήν καί 
είς τήν Ασίαν. 

Είναι φανερόν ό'τι ή στρουθοκάμηλος δέν είναι διοργανισμένη διά νά 
ύψούται είς τόν αιθέρα" καί τούτο δέν προέρχεται έκ τού βάρους αυτής. 
Αλλ' εκ τού ότι τών πτερύγων της ή όύναμις δεν είναι μέ τό βάρος της 
ανάλογος. 

Τού πτηνού τούτου ή φυσική ίς-ορία πολύν καιρόν άνεμίχθη μέ τάς έκ 
παραδόσεως άπάτας, αϊτινες έξιυς-ρακίσθησαν τέλος πάντων άπό τήν επι-
στη'μην , άλλ' αίτινες ευρίσκονται ακόμη κατά δυτυχίαν είς τά; προλήψεις 
του όχλου. Απέδιδον είς τόν <τόμαχον τής τρουθοκαμήλου τ>,ν παράδοξον 
ίύιότητα τού νά χοονεύη τόν σίδηρον, όλόκληρον τό είδος τούτο τού πτηνού 
ήτον ς-ερημένον, ελεγον, κχί τής χυδαιότερα; αυτής εμφύτου ροπής, τά θήλυ 
δέν έδείκνυον μητρικήν τρυφερότητα ποτέ, ή στρουθοκάμηλο; ενόμιζεν 
έαυτήν είς άσφάλειαν άμα £ν οποιονδήποτε έμπόδιον άφήρει άπ' αυτήν του 
κινδύνου τήν θέαν , κτλ. καί μ' όλα ταύτα ή γενεά της έδυνήθη νά διατηρηθή· 
υπάρχει μάλιτα είς τόπους, όπου οί εχθροί της ευρίσκονται έν αφθονία, καί 
όπου τίποτε όέν προς-ατεύει αυτήν κατά τών προσβολών των δέν είναι λοιπόν 
όλοτελώς γεγυμνωμένη. τών αναγκαίων μέσων προς αποφυγήν τών κατα
στρεπτικών μορίων, άτινα τήν περικυκλούσι καί έπαπειλοΰσι πανταχόθεν. 
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Διά νά γνωρίση τις καλώς τό ζώον τούτο πρέπει να τό παρατηρήσν) είς 
τό προσφιλέ7ερον αυτού μέρος, τήν Αφρικήν. Αφ' ότου οί Αγγλοι κατέχουν 
τό άκροτήριον τής Καλής Ελπίδος συνήγαγον ίκανάς πληροφορίας προς συμ-
πλήρωσιν τής φυσικής ίςορίας τής ςφοθοκαμήλου. 

Κατά τήν ώραν τού έτους, καθ' ήν έρχεται τών ερώτων των ή εποχή 
τό άρρεν τή; στρουθοκαμήλου λαμβάνει τάς συντρόφους του· ενίοτε δέν 
εχει είμή δύο μόνον άλλα δέν είναι σπάνιον τό νά προσλαμβάνη καί μέχρι 
τών εξ. Τά θήλυ όλα τού αυτού άρρενος τίκτουσιν είς τήν ιδίαν φωλεάν 
τά ώά των, καί διανέμουσι μεταξύ των τήν φροντίδα τής επωάσεως (θερ
μάνσεως·) ή φωλεά αυτών κείται είς έσκαμμένην γήν, καί τής τροφής των 
αί έκφοραί χρησιμευουσιν είς τό νά ύψούνται τ α χείλη αυτής, ϊ ά ώά ευ
ρίσκονται πολλά έπιτηδείως διατεθειμένα έν τη φωλεά, είς τρόπον ώ<?ε νά 
ήναι ή αναγκαία μεταξύ αυτών άποτασις, καί διατηρήται ή ανήκουσα θερ-
μότης. Εκάστη θήλυς καλύπτει αυτά κατά σειράν έν καιρώ ημέρας, έν 
καιρώ δέ νυκτός τάς διαδέχεται τό άρρεν , οπόταν δέν πρόκειται μόνον 
λίγος νά διατηρηθή ή αναγκαία θερμότης, άλλά καί νά προς-ατευθώσι τ ά ώα, 
ή οί εξ αυτών προελθόντες νεογνοί εναντίων τών σακάλων, τών τίγρεων καί 
τών λοιπών θηρίων. Οπόταν δέ δέν δυνηθώσι νά λυτρώσωσι ή νά ύποκρύ-
ψώσι τ α ώά των άπό τοιούτους εχθρούς, τότε αί ίδιαν αύταΙ τ ά συντρί-
βουσι καί τά παραιτούσι. 

Μία φωλεά περιέχει ενίοτε μέχρι τών έξήκοντα ώων, ά λ λ ' ώ ς έπί τό 
πλείτον δέν ευρίσκει, τις έν αυτή ειμή δύο μόνον ς-ρουθοκαμήλων τήν ώο-
το»ίαν, δηλ. εικοσιτέσσσαρα, έως τριάκοντα δύο ώά. Η έ·:«όασις δέν οια-
κόπτει πάντοτε τήν ώοτοκίαν , άλλά τ α μεταγενέστερα ώά δέν εναποτί
θενται είς τήν φωλεάν, αί ς-ρουθοκάμηλοι θετουσιν αυτά κατά μέρος, καί 
τά δίατ/)ροϋσι διά νά χρησιμεύσωσιν ώς πρώτη τροφή είς τους νεογνούς 
μετά τήν έκ τού φλοιού εξοδόν των. Τής επωάσεως ή διάρκεια είναι τριά-
κοντα*δύο μέχρι τεσσαράκοντα ήμερων κατά τήν θερμοκρασίαν τή ; ώρας 
τού έτους. 

Μακράν τού νά vivai πτηνόν κτηνώδες, ώς έ'λεγον πρότερον , ή ς-ρουθο-
κάμηλος εξαπατά πολλάκις διά τών πανουργιών της τόν κυνηγόν" καί βε-
βαίιος έπρεπε νά ήναι προικισμένη άπό τήν φύσιν μέ τήν οποίαν, έχει εΜ-
δεξιότΛτα, άγρυπνον προσοχήν καί ταχύτητα, διά νά δύναται ν' άντέχη 
εις τόν άδιάλλακτον πόλεμον, τόν οποίον έχουν κατ' αυτής οί άποικοι τού-
ακροατηρίου τής Καλή; Ελπίδος. Επειδή τό έμπόριον τών ς-ρο'-ιθοκαμηλια-
κών πτερών είναι πολλά έπικερδέ;, καί ουδέ δαπάνα;, ουδέ κόπους φείδονται 
προς έπιτυχίαν τής κυν/,γεσίας τών τρουθοκαριήλων. Ιππείς έπί ταχύτατων 
ίππων περικυκλούσι μεγάλην τινά άπόστασιν , και διώκοντες τά δυστυχή 
ταΰτα πτηνά εντός αυτής, τ ' άποπέμπουσιν ό είς προς τόν έτερον, οπόταν 
δε κατορθώσωσιν , ώςε νά πέσωσι ταύτα έκ τού κόπου καταγής πλησιά-
ζουσιν εις αυτά καί τά φονεύουσι διά τών ράβδων, Είς_τάς· τοιαύτας έκ-



<τρατεί«ς το ·χυροβόλον όπλον είναι απηγορευμένον, ώ ς έκ τού φόβου μήπως 
ή φλογερά σφαίρα κακώς διευθυνομένη σύντριψη πτερά τινα , η μήπως 
το αίμα διαχεόμενον μολύνη τον πλούσιον στολισμόν τή; ουράς των άρ-
σένων, πρώτιςον άντικείμενον τής επιθυμίας τών κυνηγών. Οσον δέ περί 
τής διαφορά; τών πτερών έκάςου φύλου, αί στρουθοκάμηλοι δύνανται κατά 
τοΰτο νά συγκριθώσι μέ τα οικιακά πτηνά" τό άρρεν φέρει τά ωραιότερα 
λευκά πτερά τ ά τοσούτον έπιζήτητα διά τά διάφορα είδη των ς-ολισμών. 

Τό ζώον τούτο έχει άκραν λιτότητα, καθότι ζή εις έρημους ξηράς, όπου 
σπανίως ευρίσκει δένδρα και θάμνους, και παντελώς σχεδόν ύδωρ. ό χ α -
ρακτήρ του είναι εύκοινώνητος , καθότι ουχί μόνον ι,ητεΐ των ομοίων του 
την συγκιΐνωνίαν , άλλά μγνυεται πολλάκις εύχαρί<τως κα'ι με τά πλήθη 
διαφίρων χορτοβόριον τετραπόδων ά'τινα συχνάζουσιν εις τά Ίδια αυτά 
με'ρη Ε ι ς νε'αν είτε γεγηρακείαν ήλικίαν ή στρουθοκάμηλος έξημερούται 
ευκόλως, γίνεται εύπειθής είς του κυρίου της την φωνήν, και δεικνύει οι
κειότητα εύάρες-ον. 

Δεν ήτον τάχα δυνατόν νά ώφεληθη τις από την καλήν αυτήν της 
^•ρουθουκαμηλου διάθεσιν, διά νά έξοικιώσν) το ώραίον τοΰτο και περίεργον 
ζώον μέ τήν κοινωνίαν μας και με τό κλίμα της Ευρώπης; επί τούτω αί 
πρώται άπόπειραι πρε'πει νά γενώσιν είς την Αφρικήν κατά τά πρός την 
Μεσόγείον παράλια, αί δέ ς-ρολθοκάμηλοι, αΐτινες ήθελον έξημερωθή ούτως, 
πρέπει νά μετακομισθώσι κατά πρώτον εις τά μεσημβρινότερα της Ευρώπης 
με'ρη, καινάπροχωρήσωσιν επομένως βαθμηδόν πρός τά βορειότερα. Αλλά 
κατά δυστυχίαν ολίγας ελπίδα; δυνάμεθα να έ'χωμεν περί της επιτυχίας 
τοιαύτης επιχειρήσεως, καθότι εί'δομεν ημείς αυτοί ότι εκ τών δύο ς-ρουθο-
καμήλων, τά{ οποίας 6 έν \ ίγύπτω Ελλην. Γεν. Πρόξενος Κ- Τοσίτσας 
επεμψεν ώς δώρον πρός τήν Α. Μ. τάν Βασιλέα , κατά τό 1 8 3 3 έτος, ή 
μεν μία απέθανε κατά τήν θαλασσοπλ ίαν , ή δ' έτερα έλαβε τ/ιν αύτην 
τυχην οπόταν τό πλοΐον έρριψε τήν ά'γκυραν εις τον λιμένα του Ναυπλίου, 
μ' όλας τάς οποίας ελάμβαναν καθ' όδάν περιποιήσεις·. (10.) 

ΛΙΚΑΣΤΙΚΑ. 
Περί εμπορικών βιβλίων 

Ο νόμος ΰποχρεο'νει όλους του; μετερχομένους οποιονδήποτε έμπόριον νά 
κρατούν βιβλία ε ις τά όποια νά φανερόνουν εΐλικ-ινί,; τήν εμπορική ν των 
στάσιν, τήν φύσιν και τά αποτέλεσμα των επιχειρήσεων των. 

Λί διατάζεις του νόμου εκτελούνται έν γένει μέ άρκετήν άκρίβειαν άπά 
εκείνους οί όποιοι μετέρχονται σημαντικόν τι όπωσουν εμπόοιον. Οι πλεί
στοι όμως μικροέμποροι παραμελούν τ*ύς τύπους τούτους, χωρίς ίσως νά 
συλλογισθούν ότι ριψοκινδυνεύουν κυρίως τά σ- μφέροντά των έν περιπτώ
σει πτωχεύσεως, στερούμενοι ούτως μόνοι των άπό τά πλέον πρόχειρα και 
σπουδαία μέσα δι' ών δύνανται νά διαλυθούν αί ώς πρός τάς έμπορικάς 
των εργασίας διαφιλονεικήσει:. 

Σκοπός της παρούσης διατριβής είναι νά έκ&έσωμεν περιληπτικώς οποίας 
υποχρεώσει; επιβάλλει κατά τούτο ό νόμος εις τους έμπορους, και όποια 
δικαιώματα ή μέσα αποδείξει»; ημπορούν νά πηγάσουν δι' αυτούς, άπό 
τά εμπορικά βιβλία, όταν συντάττωνται κατά του; κανόνας. 

α'. ΤΗ; έμπορος, εκτός τών άλλων βιβλίων τά όποια είναι μεν έν χρή
σει εις τό έμπόριον, άλλ' ό'χί και απαραιτήτως αναγκαία, οφείλει νά εχη 
Sv βιβλίον ονομαζόμενου ήμερολόλιον ( j o u r n a l ) παριστάνον άφ' ημέρας 
εις ημέραν τήν περιουσίαν και τά χρέη του, (dettes act ives et pass ives ) 
τάς εμπορικός του εργασίας, τάς συναλλαγματικός του διαπραγματεύσεις, 
τάς άποδοχάς η· όπισθογραφήσεις, ( endossemens) και έν γένει πάν ό,τι 
λαμβάνει ή πληρόνει έφ' οίωδόποτε λόγω, και φανερόνον κατά μήνα τό 
ποσόν της οικιακής του δαπάνης, 

β'. Χρεωστεϊ νά θέτη εις φχκελλον ό'σας λαμβάνει έπιστολάς, και 
ν' αντιγραφή εις βιβλίον Οσας έπιστέλλει. 

γ'. Χρεωστεϊ νά κάμνη κατ' έ'τος ίδιόγραφον άπογραφήν ( i n v e n t a i r e 
sous s e i n g privé) τών κινητών και ακινήτων πραγμάτων του, και της 
περιουσίας και του χρέους, και νά τήν αντιγραφή κατ' έ'τος εις είδικόν έπί 
τούτω βιβλίον. 

δ*. Τό ήμερολόγιον και τό τών αντιγραφών βιβλίον πρέπει νά μονο-
γραφώνται και νά θεωρώνται άπαξ τού ένιαυτού· τό πρός άντιγραφήν τών 
επιστολών βιβλίον δέν υπόκειται εις ταύτην τήν διατύπωσα. 

ε . Τά ανωτέρω σημειωθέντα βιβλία πρέπει νά βιβλιοδετώνται πρό 
της χρήσεως των, και νά άριθμώνται και μονογραφώνται κατά πάσαν 
σελίδα παρά του προέδρου τού αρμοδίου έμποροδικείου, έν τω τέλει δέ νά 
φέρουν τήν περί τούτου μαρτυρίαν, συναναφερομένου τού αριθμού τών σε» 
λίδων και παρατιθεμένης της χρονολολίας μ.ετά της υπογραφής τού προέ
δρου. Τά βιβλία ταύτα πρέπει νά γράφωνται εις τήν έγχώριον γλώσσαν, 
και να μ.ή περιέχουν προθυστέρας εργασίας ούτε κενά διαστήματα, υπερ-
γραφάς ή παρεγγραφάς. 

Οί έμποροι οφείλουν νά διατηρούν τά βιβλία ταύτα έπί δέκα έτη. 
Αύται είναι αί διατάξεις τού νόμου ώς πρός τά βιβλία τά όποια έκα

στος έμπορος οφείλει νά εχη. 
Εις τό ήμερολόγιον πρέπει νά σημειούνται όχι μόνον αί εις τό έμπόριον 

ειδικώς άναφερόμεναι έργασίαι τού έμπορου, άλλά και βλαι αί άλλαι επι
χειρήσεις του, αν και άσχετοι όλοτελώς μέ τό έμπόριόν του. Ούτως ή 
προίξ, τήν οποίαν ό έμπορο; λαμβάνει άπό τήν σύζυγόν του, πρέπει επί
σης νά σημειούται εις τό βιβλίον τούτο, ώστε εις περίπτωσιν πτωχεύσεως, 
νά μή δύναται νά ελάττωση τό ολον της περιουσίας του, πρός βλάβην των 
δανειστών, πλάττων ότι χρεωστεϊ προίκα τήν οποίαν δέν έλαβεν, ήπερισ-
σοτέραν άφ' δσην έλαβε. Ούτω δε τό ήμερολόγιον, περιλαμβάνον ό',τι 
λαμβάνει και δίδει ό έαποοο; άναπληροΐ και βιβλίον τού ταμείου, το 
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όποιον αν καί έν χρήσει είς τό έμπόριον, δέν έπιτάττετ»ι ό'μων άπό τόν 
νόμον ώς άπαραιτ/ίτως άναγκαϊον. 

0 έμπορος όστις δέν κρατεί τακτικώς τά ανωτέρω μνησθέντα βιβλία 
δύναται κατά τό άρθρον 587 του εμπορικού νόμου νά θεωρηθή έν περι
πτώσει πτωχεύσεως, ώς απλούς χρεωκόπος, καί ώς δόλιος έάν ή έ'λλειψις 
Τ) ή αταξία τών βιβλίων άναγγέλλη δολιότητά τινα. Από τήν έλλειψιν· 
τών βιβλίων ή τήν άταξίαν των ημπορούν νά προκύψουν καί άλλαι επι
ζήμιοι συνέπειαι. 

Ούτω, κατά τό άρθρον 4 17. τής πολιτικής δικονομίας, βιβλία συντε
ταγμένα κατά τους νομίμους τύπους, αποτελούν μεταξύ έμπορων εντελή 
άπόδειξιν περί τε τής αληθείας καί περι του μεγέθους τών απαιτήσεων 
γενομένης δε αιτήσεως, οί έμποροι οί όποιοι φέρουν τά βιβλία είς ύποστ/ί-
ριξιν τών προτάσεων των δίδουν τόν άναπληρωτικόν ό'ρκον έάν όμιος δέν 
φυλαχθώσιν αί ανωτέρω όρισθεΐσαι διατυπώπεις, τά βιβλία ταύτα ούτε 
νά προσαχθώσι δύνανται ούτε νά παρέξωσι πίστιν ενώπιον τόΰ δικαστη
ρίου, υπέρ τών εχόντων αυτά. 

Είπομεν ότι τά εμπορικά βιβλία αποτελούν άπόδειξιν μεταξύ εμπόρων, 
καθότι ώς προς άλλους πολίτας μή μετερχομένους αό έμπόριον, τά βιβλία 
ταύτα αποτελούν άπόόειξιν περί τού μεγέθους τών απαιτήσεων τότε μό
νον οταν ή έγχείρισις του εμπορεύματος ή ή έκτελεσις της υπηρεσίας ομο
λογείται η ήναι άλλως αποδεδειγμένη- άλλά καί αυτή ή αποδεικτική 
ισχύς διαρκεί μόνον έν έτος καί ήμέραν μίαν , καί παύει μετά τήν παρέ-
λευσιν τής προθεσμίας ταύτης, έάν δέν έγινεν ή άναγνώρισις διά τής υπο
γραφής τού χρεώστου. 

Εν τούτοις οί μή έμποροι δύνανται νά επικαλεσθούν την έκ τών βι
βλίων παραγομένων άπόδειξιν εναντίον του κρατούντος αυτά έαπόίου, 

-ΐμη 
προς εμπορικός εργασίας. Εάν είς αυτά άναφέρωνται άλλα συναλλάγματα 
φύσεως μή εμπορικής, δεν έχουν ώς πρός αυτά άλλην δύναμιν αποδεικτι
κής παρ' οΐαν είδομεν οτι έχουν ώς πρός τούς μή έμπορους. 

Η ύποχρεωσις τών εμπόρων τού νά κρατούν τά βιβλία των διαρκεί 
δεκα έτη· ούτω τά βιβλία τού έτους 1830 πρέπει τις νά τά φυλάξη έως 
τέλους τού έτους 1840. Η έΤλειψις αυτών μετά τήν δεκαετίαν τάύτην 
δεν τοις επιφέρει κάμμίαν έπιζήμιον συνέπειαν. Εάν όμως διατήρηση τις 
τά βιβλία του καί περισσότερον καιρόν, δύναται πάντοτε νά τά π«οα-
στήση είς τά δικαστήρια ώς μέσα αποδείξεως. 

Εάν ό διάδικος τού οποίου τά βιβλία επικαλείται τις προσφέρων νάτά 
7πστεύση, δέν θέλη νά τά παρουσίαση, όδικαστής δύναται νά τώ έπιβάλη 
τόν ά-αλλακτικόν ό'ρκον. ( ι4 · ) 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. 
Περί κ λ ω σ τ ι κ ή ς 

0 πατήρ της Προόδου, άνθρωπος εμβριθής, περίνους, και πολύπειρο: 
Ιλεγεν είς ένα τών τελευταίων του αριθμών « έχομεν ανάγκην άπό παιδείαν 
νέαν, άπό χρήματα καί άπό φαγητά» καί ώς υλικοί έχομεν μεγάλην άνάγην 
άπό τά υλικά ταΰτα μέσα τής ευζωίας. Η σχολαστική παιδεία μόνη δέν 
χρησιμεύει πλέον είς τήν Ελλάδα. Αύτη κατα7αίνει μωρόσοφον ημιμαθή, 
ψιττακις-ήν, μικρολόγον καί κηφήνα τόν σπουδατήν, επειδή τοιούτοι είναι 
καϊ οί'διδάσκαλοι, ό'σοι δέν ευτύχησαν νά ί'δωσιν άποοκαταλήπτώς τήν 
σημερινήν κατάτασιν τοΰ Ευρωπαϊκού κόσμου, όσοι δέν έ'μαθον άλλο παρά 
τήν ξηράν μιας ή δύο γλωσσών καί άφιλόσοφον γραμματικήν, ή οποία τούς 

εμίζει άπό καταγέλαστον οίησιν καί προπέτειαν, όσοι δέν ώφελ,ήθησαν 
ιόλου άπό τάς γνώσεις τών θετικών έπι<?ημών * ϊ ϊ φυσικής, τής χημείας 

•καί τής μαθηματικής, έφηρμοσμένων είς τήν βιομηχανίαν καί εις τάς τέχνας, 
άπό τάς οποίας πηγάζει αμέσως ό πλούτος καί ή εθνική ευδαιμονία. Εχο
μεν ανάγκην τωόντι άπό χρήαατα, επειδή ε'μεθα δυς·υχεϊς, άθλιοι καί 
πένητες, ϊ'.χομεν ανάγκην άπό φαγητά, επειδή έταλαιπωρήθημεν ικανούς 
χρόνους πολεμούντες' ή δέ ευζωία είναι αποτέλεσμα κυρίως τής παρα
γωγής και πολλαπλασιάσεως τών καρπών, τής κατασκευής τών άκατερ-
γάτων προϊόντων καί τής άκαταπαύ7θυ συναλλαγής τούτων καί εκείνων 
ομοίως εντός καί εκτός τού τόπου. 4 

Διά τούτο ποτέ κανείς δέν θέλει ωφελήσει τήν Ελλάδα ούτε μέ σχολεία, 
ούτε μέ νοσοκομεία, ούτε μέ προσφοράν βιβλίων , όσον θέλει τήν ευεργε
τήσει μεταφέρων είς αυτήν τάς τέχνας καί τήν βιομηχανίαν, διά νά άπο-
σπάσν; τούς νέους άπό τήν σοφις-ικήν κενοσπουδαίαν, νά τούς μακρύνη από 
τά άθλια ρυπαρογραφεία, είς τά όποια βιασμένοι, τρόπον τινά ηδη έπ-
οφθαλμιάζουσι, καί νά δδηγήση αυτού; είς νέον καί πλατύ στάδιον ωφε
λίμου φιλοπονίας καί ευγενούς άμίλλης, όπου δέν κινδυνεύουσι νά παραγ-
κωνίζωνται, καθώς είς τήν πολιτικήν ύπηρεσίαν, καί τό όποιον διατρέχοντες, 
καί αυτοί θέλουσι ζήσει ηθικώς ανεξάρτητοι, καί τήν πατρίδα των θέλουσι 
κατατήσει ευτυχή. 

Τό πράγμα δέν έχει δυσκολίαν νά άποδειχθή, επειδή έχομεν είς παρά
δειγμα τήν Εύρώπην όλόκληρον, ή οποία μέ τήν βιομηχανίαν φορολογεί 
τόν λοιπόν κόσαον καί ημάς αυτούς κατά συνέχειαν. Οθεν λαμβάνοντες 
ολίγα χρήματα άπ' αυτήν ώς αντάλλαγμα τών φυσικών προϊόντων τής 
πατρίδος μας, προσφέρομεν πάμπολλα είς αυτήν λόγω τιμής τών τεχνικών 
αυτής προϊόντων, καί κατά δυτυχίαν όχι τούτων μόνων, άλλ.ά και τών 
ματαιότατων άλλά συνήθων είς αυτήν διασκεδάσεων, επιβλαβών δέ καί 
ολέθριων είς άπορον καί άθώον εισέτι κοινωνίαν , όποια είναι ή προσωρινή 
ηδονή του θεάτρου, όπου ύ πτωχός Ελλην τών Αθηνών μιμούμενος τούς 
εύρωπαϊζοντας νέους συνειθίζει κατ' ολίγον νά προσιρέρη ώς τής χήρας τά 
δύο λεπτά τών ήμερινών κόπων του τόν μισθόν. 
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Μή δυνάμενοι πραγματικής νά ώφελήσωμεν τήν άγα-ητήν ημών και 
δυ<-υχή πατρίδα, καθώς οί ομογενείς πλούσιοι, οι όποιοι εγουσι τόν τρόπον 
να μεταφέρωσιν εις αυτήν άπό τήν Εύρώπην, όπου έντρυφώσιν αμέριμνοι, 
τήν βιομηχανίαν και τάς τέχνας, θέλομεν έπιμεληθή τουλάχιστον νά έμ-
πνϊύσωμεν εις τήν έλληνικήν κοινωνίαν τόν έρωτα τής νέας ταύτης παιδείας, 
άντιπαραβάλλ>οντες την τελειότητα τών τεχνημάτων της Ευρώπη; εις τήν 
ίδικη'ν μας άπειρίαν και άμάθειαν. 

Δεν τολμώμεν δέ ποτέ νά φαντασθώμεν ότι θέλομεν παρατήσει είς τού; 
άναγνώ<τας της Α,νθολογίας, οσα ήτο καλόν νά γνωρίζωσιν όπωσουν, επειδή 
πρώτον ημείς αυτοί δέν έ'χομεν πάντοτε κα'}αράν τήν ένθύμησιν τών βιο-
μηχανημάτων, όσα πρό χρόνων πολλών είδομεν άπό τήν περιέργειαν εϊς 
τήν μα*αρίαν Εύρώπην έπειτα είναι πολλά δύσκολον νά αναπλήρωση τις 
μ έ λόγους και σχήματα ακόμη τήν έ'λλειψιν τών εργαλείων, τά όποια άλλοι 
δέν είδον. Αλλ'άρκεϊ πάντοτε εις τόν σκοπόν, τόν όποιον προτιθέμεθχ νά 
δώσωμεν γενικήν ίδέαν του έργου καί τό συμπέρασμα , τρόπον τινά τών 
πολύπλοκων ιδεών. 

Τί άλλο χρειαζόμεθα περισσότερον παρά τά ενδύματα; άλλά τί ύφασμα 
γνωρίζομεν νά κατασκευάσωμεν μέχρι τούδε; Τό βαμβάκιον, τό όποιον 
συνάγομεν, δέν δαπανάται εις τήν ξένην γήν, οπου μεταποιημένον εις διά
φορα υφάσματα επανέρχεται πολλαπλασίως πολυτιμώτερον, δθεν άνεχώ-
ρησεν εύθυνότατον κατ' αρχάς; Φαίνεται δέ παράξενον πώς τό έξωτερικόν 
φυτόν τούτο , τό όποιον κυρίως κατάγεται (*) άπό τήν Αϊγυπτον καί τήν 
ίνδίαν , έ'γινεν αιτία νά άμεληθη ή καλλιέργεια τού ιθαγενούς λιναρίου καί 
κανναβίου, τά όποια οί παλαιοί Ελληνες καθώς καί οί σημερινοί Ευρωπαίοι 
μεταχειρίζοντο πολύ περισσότερον. 

Μέ τό λινάριον γίνονται τά καλήτερα της ενδυμασίας όθόνια, τό δέ καν-
νάβιον είναι και αυτό απολύτου ανάγκης άντικείμενον καί πηγή πλούτου 
καί δια πολλάς άλλος χρήσεις καί μάλιστα διά τά έξάρτια, δηλ. χονδρά 
πανία καί σχοινία τών πλοίων, τά όποια λακμβάνομεν μακρόθεν άπό τήν 
Ρωσσίαν καί άλλους τόπους. 

Οθεν παρακινούντες τούς γεωργούς καί γαιοκτήτορας τής Ελλάδος νά 
έκτείνωσιν εις τ ί έξης τών δύο τούτων βιομηχανικών φυτών τήν καλλιέρ-
γειαν, περιοριζόμεθα εις τήν σύντομον διαγραφήν τ ή ; μεθόδου, μέτήν οποίαν 
κλώθουσιν οί Ευρωπαίοι μάλις-α τό παμβάκιον. 

Οταν όμιλώμεν μερί μηχανής, ό νου; ημών φέρεται σχεδόν αυτομάτως 
πάντοτε εις τού; Αγγλους· αυτοί τωόντι έπενόησαν χωρίς νά έ'χωσι πάν
τοτε έπιι-ημονικάς γνώσεις τάς πλειοτέρας. Απλοί έργάται ήσανό ΐΙαΓξΓα-
βνεβ καί ό ΑΓίονΓ'^ΙιΙ, άλλά θυμόσοφοι καί μηχανικοί έκ φύσεως, οί 
όποιοι έφευρήκαν τόν ταχύν καί θαυμάσιον τρόπον τής κλώσεως, περί της 
όποιας -πρόκειται λόγος. 

(") Κατ* τον Π*υσινί«ν ιτρωιον ει; Ττ,ν Λλιί». »*«λ).ΐΕργήθπ τι 1-οψ.βοίιιιον, το όκΰνι ν.ΐΛ'-
ή βύ*<κ; τη; ίεοΐς Γραφΐ;. 

Τών μηχανών έργον είναι να πολλαπλασιάζωσι την δύναμιν τού άνθρω
που είτε άπό τά ζώα, είτε άπό τόν ά'νεμον, είτε άπό τόν άτμόν νά κινωνται. 
Ολίγοι ίσως Ελληνες είι/αι οί οποίοι δέν είδον τυπογραφικόν πιεστηριον 
άλλ' ευρίσκεται εις τό Βασιλικόν τυπογραφείον (διά νά μή ζητήσωμεν άλλου 
παραδείγματα ) μία μηχανή , ήτις άν κινηθνί άπό τόν άτμόν άναπληροϊ 
οκτώ πιεςτ'ρια, άν δέ άπό άνύρωπον τούλάχΐ7θν τρία - άνάλογον διαφοράν 
αυτήν εύρίσκομεν μεταξύ χειρομύλου καί υδρόμυλου Μεταξύ τής ήλακάτης 
καί τής ατράκτου, μέ τά όποια έ'νηθον οί αρχαίοι συγκρινόμενων προς τό 
ροδάνιον (τόν ρόμβον) είτε μαγγάνιον , άλλά δυσκόλως θέλομεν πιστεύσει 
ότι ό αυτός άνθρωπος, όστις μέ τάς χείρας του άλλοτε ένηθε μίαν μόνην 
κλωι-ήν, καταντά να νηθη μέ τήν κλωι-ικήν μηχανήν τριακοσίας καί τε-
τρακοσίας διά μιας Η θαυματουργός δέ ευκολία αύτη αρχίζει αμέσως άπό 
τήν κατάς-ασιν έκείνην, όπου ευρίσκεται τό έκλεπισμένον ή άποφλοιωμένον 
παμβάκιον. Επειδή άντί νά έκκοκισθ-7), νά <-οιβαχθη, καθώς ημείς λέγομεν, 
εκτίθεται διασκορπισμένον εις μεγάλα πλαίσια με σχηματισμένος χορδάς 
ή σχοινία, κτυπάται μέ ράβδους, καί καθαρίζεται άπό τόν άνθρωπον αυτόν, 
άν τό νήμα μέλλη νά γενν) ψιλόν • άλλά συνήθως τήν έργασίαν ταύτ/,ν 
έκτελούσιν αί μηχανϊί δηλ. έκτείνουσι τό παμπάκιον εις τό οποίον πανίον 
εχον συνερραμένας τάς άκρας καί κινούμενον μεταξύ δύο κυλίνδρων, μετα
φέρει τήν υλην εις άλλους κυλίνδρους, οί οποίοι περις-ρεφόμενοι βιαίως καί 
έχοντες κτυπητήρια άνοίγουσι, καθαρίζουσι καί έξαπλούσιν άλληλοδιαδόχως 
το παμβάκιον εις μεταλλικό ν πανίτον, όθεν έκβαίνει έξαπλωτον, μεταξύ 

άλλων κυλίνδρων. 
Επειτα άλλη αηχανή ώς τύμπανον (έριθευτής) περις-ρεφομένη εις ίδιον 

άςονα καί σκεπασμένην μέ χονδράς βελόνας κινείται έντό; άλλου κυλίν
δρου καί αυτού ομοίως αγκιδωτοΰ, ώι-ε όταν τό παμβάκιον φερόμενον άπό 
άλλο έργαλεϊον περάση διά μέσου τών κυλίνδρων τούτων, καταντά περί 
τήν άλλην άκραν τής διαμέτρου εις τρίτον κύλινδρον άνάλογον. όθεν τό 
λαμβάνει σιδηρούν κτένιον εναλλάξ κινούμενον, καί τό σχηματίζει εις 
μακράς καί ωραίας τολύπας. 

Από κυλίνδρων δέ εις κυλίνδρους μεταβαϊνον τό παμβάκιον περιστρέ
φεται τακτικώς ώς άν εις την ήλακάτην, καί μετά ταύτα έρχεται είς τήν 
περίφημον κλώστραν ίωαννέταν είτε mul - jenny άγγλιστί λεγομένην. Η 
μηχανή αύτη άγχίνους άναπληροί τεσσαράκοντα γυναίκας έργαζομένας με 
τόν ρόμβον (ροδάνιον)· διαβιβάζει δέ τάς τολύπας μεταξύ τριών ζευγαρίων 
κυλίνδρων εχόντων διάφορον μέν τήν διάμετρον, αυξανομένων δέ βαθμη
δόν τήν ταχύτητα, (συυ,βεβηκός, τό οποίον συνεργεί εις τό νά έκτείνη τό 
παμβάκιον. Αφού δέ έ'κβη άπό τόν τρίτον κύλινδρον, τό φυτύλιον φέρεται 
είς άτράκτιον (περίακτα) ή (σοΰβλαν) όβελόν περκτρεφόμενον διά νά σχη
ματιστή τήν κλωι-ήν. Τοιαύτα δέ άτράκτια σιδηρά είναι ώ; 400, τά όποια 
φέρει έμπροσθεν καί όπισθεν παραλλήλως τετράτροχον άμαξίδιον κινού-



μενον από μέγαν τινά τροχόν , τον όποιον και αυτόν κινεί ζώον ή ατμός 
και σύροντα κατόπιν τά άτράκτια. Τέλος όταν φθάσνι τό τέλος τού δρόμου, 
τό άμάξιον μένει ολίγον καθώς και οί κύλινδροι. Εν τοσούτω δέ ό κλώσης 
κινών τάν τροχόν ςφέφει όσον χρειάζεται.τήν κλωτήν, έπειτα δέ πλησιά
ζων πάλιν τό άμάξιον πλησίον τών κυλίνδρων περιελίττει την κλωστήν 
εις τά άτράκτια. Μετά ταύτα κινείταε πάλιν εις τά όπισθεν κτλ. Ολα τ ά 
έργα ταύτα γίνονται μέ ύπερβολικήν άκρ ίοειαν, χωρίς ά άνθρωπος νά συν-
εισ^έρν) εις τίποτε. 

Εκτός της μηχανής ταύτης, θαυμασία φαίνεται καί^ή περιελίκτρα 
(pelotonneuse) , μηχανή ήτις περιτυλίσσει τόνήμα μέάπίθανον ταχύτητα 
και κατασκευάζει τά ώραϊα εκείνα σφαιρώματα εϊτε κουβαράκια τού παμ-
βακερού νήματος, τά όποια χωρίς τήν μηχανικήν ήθελον αξίζει, χιλιάκις 
πλειότερον παρά το παμβάκιον διά τήν δυσκολίαν τής σπειρώσεως (κου-
βαριάσματος). 

Σημειωτέον δέ ότι και εις τάς Ινδία; τό νήμα κλώθεται τόσον λεπτο
μερές, ώστε μία άπλή ταβακοθήκη δύναται νά περιλάβη πολλούς πήχεις 
υφάσματος. (3.) 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . 
Αϊτια τής ϊζαλείύεως'β τής ελαττώσεως τών θηριωδών ζώων 

εις ΐα χατοικιμένα μέρη. 
Προ τριών περίπου χιλιάδων ετών αί στερεαί όλαι εγεμον τών τρομε

ρότερων ζώων, ώς λεόντων, άρκτων, ύαινων, πανθήρων, ελεφάντων, ρινό
κερων, κτλ. 0 άνθρωπος κατώρθιυσε διά τής επιδεξιότητας του , νά 
καταστ/ίση αυτά έπί μάλλον και μάλλον σπάνια, και νά τά. έξορίση εις 
τάς πάντη απόκεντρους έρημους. Οσον δέ περί τών επικινδύνων τής θα
λάσσης κατοίκων, ό άνθρωπος τού; ήνάγκασεν επίσης, εις μεταγενεστέρους, 
όμως καιρούς, νά καταφύγωσιν εις παράλια , τά όποια σπανίως επισκέ
πτεται. Οθεν και αί φάλαιναι παραίτησαν τόν κόλπον τής Γασκονίας, όπου 
οι αρχαίοι αλιείς εύρισκον τοσαύτην έξ αυτών πληθύν , ώστε ύψωνον τά 
περιφράγρ.ατα τών αγορών των^διά τών τεθλασμένωντών ζώων^τούτων λειψάνων. 

II περί την κυνηγεσίαν μανία κοινή εις τους.λαούς απαντάς, δέν είναι 
η μονη τή; κατατρο-ρή; τών επιβλαβών τούτων γενεών- αιτία - ή ακάθεκτος 
κλίσις ή μάλλον τό πάθος τών αρχαίων Ρωμαίων προς τάς μάχας τών 
θηριωδών ζώων συνέτεινε τα μέγιστα εις τ , νά καΟαρίστ, τών τοιούτων 
τά δάση και. τάς έρημους. <> αριθμός- τών· φονευθέντων εις τήν ί'ώμην 
ζώων,^τόσον εις τάς δημοσίους' έορτά;, καθώς και εις τό ίπποδρόμιον, 
είναι έςαίσιος διά τό μέγεθος αύτοΰ. 

Μετά τήν κατάκτησιν τής Μακεδονία;, ό Μετελλο; έφερεν- είςτήνΡωμην 
έκατονπεντήκοντχ σχεδόν ελέφαντα;, οΐτινες έφονεύίίησαν διά τών βελών 
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εντός τού Ιπποδρομίου, όπου τού: ειχον περικλείσει διά νά παλεύσωσι 
μεταξύ των. 

ό Πτολεμαίος εις τήν έορτήν, τήν οποίαν έ'δωσε προς τιμήν τού πατρός 
κλιτού Πτολεμαίου τοΰ Σωτήρος, και εις τήν οποίαν ύπεκρίθη τόν θρίαμβον 
τού Βάκχου, έπαρουσίασεν ελέφαντας, <-ρουθοκαμήλους, πρόβατα τής Εθιο-
πίας, λεύκας έλάφους τών Ινδιών, λεοπάρδους, καμήλους, πάνθηρας, λευκάς 
άρκτους, ίκανάν αριθμόν λεόντων παντός μεγέθους, και άλλα διάφορα 
άγρια ζώα. 

Τό είδος τούτο τού θεάματος, τό οποίον εΐχε κατ' αρχάς πολιτικύν 
σκοπόν, κατέτη επομένως άπιςεύταυ πολυτελείας άντικείμενον έκ μέρους 
τών μεγάλων. 

0 Πομπήιος, κατά τήν καθιέρωσιν τού θεάτρου του, αφού έδειξεν εις 
τόν λαόν μέγαν αριθμόν αγρίων ζωών, έπαρουσίασε προσέτι εις αυτόν τε-
τρακοσίας δέκα πάνθηρας, και εξακόσιους λέοντας, μεταξύ τών οποίων 
εύρίσκοντο τριακόσιοι δεκαπέντε έχοντες χ α ί τ η ν ουδείς δέ αγνοεί ότι ο'ι 
τοιούτοι λέοντες είναι ο'ι τρομερώτεροι. Οί Ρωμαίοι κατώρθωσαν μάλιτα 
νά ύποδουλώσωσι τά ζώα ταύτα, και ύ Αντώνιος περιέτρεξε τάς οδούς 
τής Πρωτευούσης τού κόσμου έπ'οχήματος συρομένου παρά λεόντων. 0 
Καίσαρ ούχ' ήττον μεγαλοπρεπής έδειξεν εις τό κοινόν έως τετρακοσίους 
λέοντας έχοντας χαίτην, και συνάθροισα: πλέον τών τεσσ«.ράκοντα ελε
φάντων, ήνάγκασεν αυτούς νά πολεμήσωσιν εναντίον πεντακοσίων πεζών 
ς-ρατιωτών , και επομένως εναντίον πεντακοσίων Ιππέων, (τούτο έκαλεΐτο 
εις τήν ί'ώμην αμφιθεατρική κυνηγεσία) • εξελθόντα δέ τής έορτ?,ς ταύτης 
έτεροι ελέφαντες τόν έπανη'γαγον εις τήν οίκίαν του , φέροντες έπί τών 
ώμων των πυρ/ς και λαμπάδας. 

Τά θαλάσσια ζώα δέν κατεδιώχθησαν όλιγώτερον τών τής ξηράς άπό 
τήν πρός τά τοιαύτα θέατρα μανίαν τών Ρωμαίων. Τριάκοντα έξ κροκό-
δηλοι εκτεθέντες εις τά βλέμματα λαού περίεργου εις τό ίπποδρόμιον τοΰ 
Φλαμινίου, κατεξεσχίσθήσαν και κατεκόπησαν εις άπειρα μέρη, παλαίοντες 
μεταξύ των. 

Κατά τους ί*τορικούς ό Τίτος έςρόνευσεν έμπροσθεν τών Ρωμαίων εννέα 
χιλιάδα; διαφόριον ζώων. ό Τραϊανός έφόνευσεν επίσης ένδεκα χιλιάδας 
εις τού; διασκεδατικούς αγώνας, τούς όποιους έδωσε μετά τήν κατά τών 
Πάρθων νίκην του. ό Πρόβος κατιόρθωσε νά συναθροίσνι έμπροσθεν τοΰ λαου 
τόν μεγαλήτερον αριθμόν τών ζώων, άφ' ό,τι όλοι οι λοιποί Αυτοκράτορες 
Ρωμαίοι έδυνήθησαν νά συναθροίσωσιν. Εφύτευσεν επίτηδες δάσος εις τό 
ίπποδρόμιον, διά τήν οποίαν έδωσεν έκεΐ έορτήν, και άπέλυσεν έν αύτώ, 
κατά τήν ήμέραν τής εορτής ταύτης μέχρι χιλίων ςρουθοκαμήλων, καί 
άπειρον αριθμόν άλλων ζώων διαφόρων τόπων. 

Τά θεάματα ταύτα έξηκολούθησαν άνευ διακοπής μέχρι της καταςροφής 
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του δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους. Αί απαγορεύσει; τού Αύτοκράτορος Κων-
<-αντίνου δέν έδυνήθησαν νά τά έμποδίσωσι. 

Είναι εύκολον νά έννοήση τι ; δτι ή σφαγή αυτή έπρεπε νά ελάττωση 
επαισθητώς τόν αριθμόν των θηριωδών ζώων καί ν' ά/αγκάση αυτά νά 
ζητήσωσιν άσυλα μεμακρυσμένα πολύ τών κατοικημένων μερών. 

Οπόταν οί Οχλοι τής Αρκτου έπέδραμον είς τήν Εύρώπην όλην καί ό 
χριστιανισμός έπολίτευσεν αυτούς, αί πόλεις έχληθύνθησαν , άπειρα δάση 
κατεγράφησαν, καί αί ς-εοεαί ευρέθησαν ούτως ολίγον κατ' ολίγον άπηλλαγ-
μέναι τών επικινδύνων αυτών κατοίκων. 

Τήν σήμερον τά πολιτισμένα μέρη ύποκρύπτουσι πολλάκις θηριώδη 
τινά ζώα, ώς άρκτους, άλώπεκας, ύαινας. Αλλά τά ζώα ταύτα φοβούνται 
του άνθρωπου τόν παρουσίαν, καί κρύπτονται πάντοτά είς τ ά πλέον με
μακρυσμένα σπήλαια, ή είς τά πυκνότερα μέρη τών δασών. Πλήν τούτο 
δέν τά εμποδίζει μ' Ολα ταύτα τού νά γίνωνται πολλάκις θύματα τού ξίφους 
καί τού πυροβόλου όπλου. (10.) 

Περί τής τροφής τώτ άρχαίωγ. 
Φαίνεται άπό τήν βίβλον τής Γενέσεως, ό'τι τά προϊόντα τής γή; έσυγ-

κρότουν τήν άρχαιοτάτην τροφήν τού άνθρωπου* διότι άπό τήνγήν έ'καμεν 
ό θεός να βλας-ήση πάν δένδρο·/ εύάρες-ον είς τήν ορασιν, καί καλ.όν είς τήν 
γεύσιν • πιθανώτατον δέ ό'τι πρό τού κατακλυσμού έτρώγετο μόνον φυτική 
τροφή. Η προίτ/ι άδεια κρεωφαγία; εδόθη είς τόν Νώε καί τούς υιούς αύτοΰ 
αμέσως ύστερον άπό τόν κατακλυσμό·/· προϊόντος δέ τού χρό/θυ, έμαθαν 
νά μαγειρεύωσι τά κρέατα διαφοροτρόπως, ώ; όπτά, έψητά, βραςά, κτλ. 

Βόες , πρόβατα, καί χοίροι, ήσαν ή κυριωτέρα τροφή τών πατριαρχών 
της Ιουδαίας καί τών αρχαίων πολεμιστών της ΕλΛάδος. Οτε ήθελαν νά 
δείξωσιν ιδιαιτέρα-/ τινά τιμήν είς τόν προσκαλεσμένον, έσφαζαν τά τρυ-
φερώτατα καί κάλλι<τα ζώά των. Ο.ίτω ό Αβραάμ, αφού έδέ/θησαν οί τρεις 
άγγελλοι τήν προσκάλεσιν αυτού, έδραμεν είς τούς βόας, καί έπηρε μοσχά-
ριον τρυφερόν καί καλόν, καί εδωκεν αυτό εί; τόν δούλον, καί αυτός έσπευσε 
νά τό έτοιμάση. Καί οτε δε επέ<τρεψεν ό άσωτος μεν, άλλά μετανοημένος 
υιός, ό ευμενής καί συγκαταβατικός πατη'ρ του έπροταξε τούς δούλους νά 
φέρωσι τόν σιτευτόν μόσχον, καί νά οφάξωσιν αυτόν. 

Παρατηρήσεως άξιον είναι, πόσον τά συγγράμματα τών εξωτερικών 
συγγραφέων διασαφηνίζουν τάς θεοπνεύτους Γραφάς. ΟΪ ήρωες τού Ομήρου 
φιλεύουν αλλήλους μέ αυτήν έκείνην τ/]ν τροφήν, ήτις αναφέρεται είς τά 
νυμφικόν συμπόσιον, είς Ματθαίου κβ'. 4. 

Οτε οί περιπλανώμενοι είς τήν έ'ρημον Εβραίοι έβαρύνθησαν τό έξ ουρα
νού μάννα, καί ήρχισαν νάπαραπονώ»τα*. ό'τι κατη'ντησεν άνο^ον, ώρέχθησαν 
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τά πράσα, σκόρδα, καί κρόμμυα τ?ίς Αιγύπτου* όθεν δύναται τις νά συμ-
περάνη ότι ταύτα έσυγκρότουν τό πάλαι, ώς καί μεταξύ μα; τήν σήμερον, 
αξιόλογα είδη τροφής. 

0 άρτος έλογίζετο αρχαιότατα υγιεινός καί θρεπτικός, καί είς όλους 
σχεδόν τούς τόπους συγκροτεί παλαιόθεν τό κυριώτερον μέρος της ανθρω
πίνου τροφής. ΑίΓραφαί συνεχώς αίνίττονται τήν άρτοποιίαν. «Καίέτρεξε 
μέ σπουδήν ό Αβραάμ είς τήν σκηνήν πρός τήν Σάρραν, καί είπε, σπεύσε, 
λάβε τρία μέτρα σεμιδάλεως, ζύμωσε, καί κάμε ςακτό ωμα». Από τό χω
ρίον τούτο ήθελε τις συμπεράνει, ότι ή οικοδέσποινα έφούρνιζετά ίδια της 

• ψωμία. Πότε δε εισήχθησαν φρούρνοι δημόσιοι, είναι ύπόθεσις, περί τής 
οποίας διαφωνούν οί πεπαιδευμένοι. Κατεσκευάζετο δέ ό άρτος όχι μόνον 
άπό σϊτον , άλλά καί άπό κριθήν · ό ά'νιος Ιωάννης λέγει (<?'· 9) ότι ό εύ-
λογητός ημών Κύριος καί οί Απός-ολοι αυτού δέν είχαν παρά πέντε κρί
θινους άρτους καί δύο όψάρια, μέ τά όποια νά θρέψωσι πεντακισχιλίους 
ανθρώπους. Η λέξι: τυρός (εννοούσα, είς τό πρωτότυπον, πηγμένον γάλα) 
καί πολλαί φράσεις δηλωτικαί τών διαφόρων μεθόδων τού μαγειρεύει·/, 
απαντώνται εϊ; τάς Γραφάς συνεχώς. 

Δεν πρέπει νά λησμονήσωμεν ενταύθα τήν φιλοξενίαν τών πατριαρχών, 
τής όποιας μας ί<7ορεϊ διάφορα παραδείγματα ή Γραφή. Πόσον ώραίαν ει
κόνα τών γνησίων ηθών τής αρχαιότητος μας παρουσιάζει τό δέκατον 
ογδοον κεφάλαιον τής Γενέσεως! «Και έσήκωσεν ό Αβραάμ τούς οφθαλμούς 
του, καί 'ίδε· καί ιδού, τρεις άνδρες ζςί'/Λνζο πλ.ησιον του* καί καθώς ίδεν 
αυτούς, έ'δραυ,εν είς προύπάντησιν αυτών άπό τ>,ν Ούραν τής σκηνής, καί 
έπροσκύνησεν έως εδάφους. Ασου δέ μετά πάσης προθυμίας τούς ήτοίμασεν 
άρμόδιον γεύαα, έ<-άθη πλησίον εί; αυτούς ύποκάτω τού δένδρου, καί αυτοί 
έφαγαν». 

Η σπάνις τών ξενοδοχείων είς τάς χώρας τής Ανατολής καθί<~ανε τό 
πάλαι, καί καθιοάνει ακόμη τήν σήμερον , άναγκαιοτέραν τήν φιλοξενία·/ 
αυτού παρά εις τήν Εύρώπην , όπου πλεονάζουν πανταχού τοιαύτα δημό
σια καται-ήματα. ό ξένος, λέγει, ό Ιώβ, δέν κατέλυεν εις τόν δρόμο·/, άλλ' 
ήνοιγα τάς θύρας μου είς τόν όδοιπόρον. Οί Ινδοί φιλοξενούν καί αυτούς 
τούς έχρούς των, λέγοντες, τό δένδρον έξαπλόνεί τήν σκιάν αύτοΰ έπά-
νωθεν καί αύτοΰ τού ξυλοκόπου. (Εκ τή; Αποθήκης τών ωφελίμων γνώσεων). 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 

Ρωσσία. 

Η ακαδημία τών έπιτημών τής Πετρουπόλεως απένειμε τήν 1 4 Μαίου 
τό βραβείο·/, τό όποιον άφήκεν ό Δεμιδόφ. ό ναύαρχος Κρουζενι-έρν καί ό 
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διδάσκαλο; Λγγερλλάνδερν άπό τήν Bona έλαβον τό μέγα βραβείον τών 
2,(500 ρουβλίων, ό μεν πρώτος διά τόν άτλαντα τής μεσημβρινής θαλάσ
σης, τόν όποιον συνέταξε, ό δέ δεύτερος διά τά περί απλανών αγέρων σύγ
γραμμα του. II νεάνις Κυρία Darzof'f έλαβε και αυτή βραβείον 2,500 
ρουβλίων, διά τό άκόλουθον αυτής φιλοπόνημα « Ωφέλιμα μαθήματα τών 
παϊδίων. >» 

Τουρκία. 

Συ<τήθη έσχάτιύς εις Κωνς-αντινούπολιν εταιρεία τών κοινοψελων γνώ
σεων. Καταγίνεται δέ νά έκδώσν] μηνιαΐον περιοδικόν σύγγραμμα μέ τήν 
αυτήν έπιγρα-ρήν πρώτος δέ έκδοτης λέγεται ό συνοδεύσας τους Οθω
μανούς νέους εις τήν έν Παρισίοις έκπαίδευσίν των Οθωμανός. 

Ο Σουλτάνος μετεκάλεσε και διδάσκαλον Γάλλον διά νά διδάξνι τήν 
γαλλικήν γλώσσαν εις Κωνταντινούπολιν μέ δαπάνην τής Κυβερνήσεως. 

Όμόσπονδοι επαργίαι τής ' Αμερικής. 
Ο αριθμός τών νέων βιβλίων κατά τό 183 \ κα'ι 1835 άνεβαινεν εις 

1,013 συγγράμματα 1,300 τόμων αξίας 1,220,000 ταλλήρων. Κατά 
δέ τό 1830 αΰξησεν έτι μάλλον, και ή τιμή δέν κρίνεται ολιγότερα τών 
1,500,000. 

Εν συντόμω ή Αμερικανική βιβλιογραφία ευρίσκεται εις μεγάλην κίνησιν. 
— 0 Καρδινάλης Μάϊ προχωρεί εις τήν έ'κδοσιν τής συλλογής τών κατά 
τό Βατικάνον παλαιών χειρογράφων, όθεν έχει σχεδόν ιτολισμένην ήδη τήν 
τύπωσιν του ελληνικού κειμένου τής παλαιάς και νέας διαθήκης κατά τό 
περίφημον τού Βατικανού χειρόγραφον. 

— Ο πατήρ Ούγγατέλης εξαίρετος μαθητές τών ανατολικών γλοισσών 
σύλλεξεν άπειρον ΰλην συγγράμματος έχοντος σκοπόν νά έςηγήση τά ιερο
γλυφικά τών οβελίσκων της Ρώμης κατά τήν μέθοδον του Χαμπολίωνος. 

— 0 Κ. Σάρτης διδάσκαλος τής ελληνικής γλώσσης έδιάβασε , αντ
έγραψε και μετέφρασεν δλας τάς έλληνικάς και λατινικάς έπιγραφάς, αί 
όποΐαι σκεπάζουσι τούς τοίχους τών περκτυλίων και παρόδων τού Βατι
κανού. 

I "κδίδοται άπό τίνος εις τήν Βενετίαν εγκυκλοπαίδεια νεωτέρα και λε-
ξικόν τή; συνανατροφής. κατά τό γαλλικόν σύγγραμμα τοΰ Κουρτέν. Συνει-
σφερουσι δε εί; τήν σύνταξιν οί ενδοξότατοι συγγραφείς τής Ιταλίας. (3.) 

ΕΚ ΤΗΣ Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η Σ ΤΥ II Ο Γ Ρ Α Φ I Α. Σ. 


