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ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΠΑΙΛΙΩΝ. 

Οταν άλλάσης τά σπάργανα του βρέφους, πρέπει νά πλυνης τά μέλη του 
μέ χλιαρόν ΰδωρ, εις το όποιον προσθέτεις ενίοτε και ολίγα; ρανί&ας ρακής 
η άλλου τινός αρωματικού ϋγροϋ, καθώς κολωνιακοΰ η λαβαντιδικοϋ άλ-
κοολίου. Οσάκις ή έπιδερμις του σώματος του φαίνεται εις κάνέν μέρος 
έκδαρμένη, έπί»ασσαί το με κόνιν λυκοποδίου, η μ ε τ ά ψιλά πριονίσματα 
λευκού ξύλου κρησαρισμένα, η και με άμυλον (νισεστέν). Πλύνε δέ την 
κεφαλήν αμέσως μέ χλιαρόν ΰίωρ, άλλα μη τήν κτενίζης μέ βίαν. 

Το γάλα της μητρός είναι ή άρίς-η τροφή του παιδιού. Αι μητέρες άπο-
φεύγουσι πολλας άρρως-ία:, οταν Οηλάζωσι μόναι τά παιδία των. Τό 
πρώτον ν_άλα είναι ολίγον όρρώδες και καθαρίζει τό ταιδίον, παχυνεται 
δέ κατ ολίγον. Αλλ' άς μη συνειδίση το παιδίον νά θηλάζη πάντοτε δσάκις 
φωνάζει, έ~ειδη ή υπερβολή της τροφής άντι ωφελείας θέλει φε'ρει διάρροιαν 
και εμετον, και τό παιδίον θε'λει άρνίσει νά ύποφέρη. 

Οταν το παιδίον ττεινα τωόντι, ακολουθεί την μητέρα μέ τά βλέμματα, 

και λείχει τά μικρά του δάκτυλα, άν δέ τω παρουσιασθεί ό μαστός τύν 

σφίγγει με τάς χείρας. 
Τά νεογνόν παιδίον πρέπει νά Οηλάση πέντε η εξ ώρας μετά την γένναν. 

3. 

Εκδίδοται 
δις του μηνός. ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

Ετος δεύτ. 
Α. εξαμ. 
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Εν τοσβύτω δέ τό ποτίζουσι σακχαρωτύν ύδωρ" αν δέν πιάνη τον ρ.ας*ονΤ 

καί άν δέν έκβάλη κάτωθεν τήν πρασινοκολλώδη εκείνον ΰλην όνομαζο-

μένην μηκώνιον, τω δίδουσι Sv η δύο κοχλιάρια κιχωρικοϋ σιροπίου. 

Το βρέφος πρέπει να θτ,λάζη Sitò τρεις εις τρεις ώρας. Εις το διά<τημα 
τούτο έχει ίκανον καιρόν το γάλα να σχημαησθη ύπωσοϋν θρεπτικόν. Αν 
το παιδίον άρχισεν ή'δη να τρώγν) και άλλα πράγματα, ας θηλάζη άπό 
4 εις 4 , η από 5 , εις 5 ώρας. Μετά τον έκτον ρίνα είναι καλόν να σο-
νειθίση να μή θηλάζη τήν νύκτα. Οταν δέ àffufTÌqi ή αποχή του γάλακτος 
τ ο ωφελεί. Το γάλα είναι άναγκαΐον απολύτως εως ου φανώσι τά όδόντια, 
η εως τον τρίτον καί τέταρτον piva. Τότε μάλ'ιςα πρέπει να άρχίση να 
τρώγη καί άλλο τίποτε. Οταν ε·ς έλλειψιν γάλακτος τϋς μητρός, τίο δί
δεται γάλα αίγας η βοός, πρε'πει να ηναι κσμμένον ρ . χλιαρόν ύδοαρ. 

Τ α πρώτα φαγητά του παιδιού , έκτος του γάλακτος , πρέπει να ηναι 
σαλέπιον η όούζιον κοπανισμένον, άλευρον όλίγω κοκκινισμένον (καβουρ-
δισι/ivov) εις τον κλίβανον ρ σα/.χαρωτόν γάλα. Επειτα ό πολτός γινό-
ρνος ώς εφεξής· λάβε πολυέψητον άρτον ύπωσούν Εηρόν, άφες τον να δια-
βραχνί ολίγας ώρας εις το ύδωρ, έπειτα β;άσαι τον G η επτά δρας- εφόσον 
δε λαμβάνη πήξιν τινά και cnfcaoiv το [iiyjMt τούτο, χύσον χλιαρόν ύδωρ, 
πέρασε το έπειτα άπό κρησάραν και όίψον ολίγον σάκχαρ, καί χύσον ολίγας 
ρανίδας άνθος-άματος. Είναι δέ όρ ίως καλή τροφή ή σεμίγδαλι; , το άγ-
γλίζ·: γνωριζόμενον άρροουρούτ, το ά'μυλαν του γεωμη'λου κτλ. 

Περί δέ τον τέταρτον και πέμπτον piva τα παιδία πρέπει να λαμβά-
νωσι καί ζωμόν μέ ολίγον όμως άλας, % μάλλον μέ σάκ/αρ. Μετά τα^τα, 
αν χωνεύωσι, δίδε εις αυτά και λιπαρά ροφήματα (σούπας) τού χυμοί* 
των έψημένων κρεάτων κτλ. Εις δε τ α χοιραδικά και ολίγον οίνον με ύδωρ 
καί σάκχαρ. Πολλάκις ài μητέρες δέν συμφέρει να θηλάζωνται καί δί άλλας 
ασθενείας, αί οποίοι ή'θελον χειροτερεύσει η μεταδοθή εις τα βρέφος και δια 
τήν άδυναμίαν μάλιστα του στήθους. Τότε καταφεύγουσιν εις τίτθας η 
βυζάστρας. II τίτθη πρέπει να ε"/;/) 2 4 ώς 3 0 χρόνων ήλικίαν , καλή ν 
ύγείαν, θαλερόν πρόσωπον , εύμορφα ε'ίτε λευκά όδόντια, μαι-ούς όπωσούν 
μεγάλους καί σκεπασμένους άπο διαφανείς φλέβας, τ/,ν δέ θηλήν αρκετά 
έξέχουσαν δια να την πιάνη τ ο παιδίον. Αί μελαγχριναί γυναίκες ώφε-
λουσι περισσότερον εις τάς πόλεις παρά τάς ξανθάς. 

Το καλόν γάλα δέν έχει τινά οσμήν, εΐναι χρώματος λευκού κλίνοντας 
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ίις το δύράνιον, καί γεύσεως ολίγον γλυκείας, όταν το χύσης εις έπιφά-
νειάν τινα κατωφερή, κρατείται εις ρανίδας. όσω παλαιότερον τόχη, τόσον 
είναι και παχύτερον. Η τροφός δέν πρέπει να άλλάσση την συνειθισμένην 
της δίαιταν ποτέ δέν πρέπει νά παραδίδεται τό παιδίον εις τιτθήν, ήτις 
βλέπει τά καταμήνια της· άν έ"λ6ωσι δέ έν τω μεταζύ, και η μέν γυνή 
είναι εΰρως-ος, το δε παιδίον φαίνεται ό'τι δέν ενοχλείται, άς έςακολουθή 
νά θηλάζη. Αν όμως συμβνί τό εναντίον, πρέπει η τροφόν νά άλλάξης η τό 
παιδίον ν'άπϋγαλακτίση; (άποκόψης). Αν καί τά γάλα της εγκύου γυναι
κός δέν έχη κάμμίαν βλαπτικήν ποιότητα, γίνεται όμως πολλά όρρώδες, 
είτε νερουλόν καί δέν τρέφει ώς επί τό πλεΐς-ον. Οταν όμως και τό παι
δίον καί ή τροφός ύγιαίνωσι, ή θήλασις δύναται νά εξακολούθηση. 

Εις έ'λλειψιν τροφού τό γάλα της αίγός είναι τό καλήτερον, τόσω μάλλον 
οσω το ζώον τούτο συνειθίζει μέ τόν καιρόν νά μένη πλησίον της κλίνης 
του παιδίου. Πρέπει Ομως νά τήν άφίνωμεν νά τρέχη εις άνοικτόν αέρα, 
καί ποτέ νά μή τρώγη βλαπτικά χόρτα. 

Παιδίον τό όποιον έχει ηδη 2 0 η 2 2 όδόντια, πρόσωπον εύχρουν (κόκ-
κινον) σάρκας στερεάς, ομμάτια ζωηρά, καί έν ένί λόγω εύ'ρως-ον ύγείαν, 
πρέπει νά άπογαλακτισθή. Τοϋτο δέ συμβαίνει άπό τόν 12 ώς τόν 1 5 
μήνα · άλλ αί αδύνατοι καί μαλακαί γυναίκες πρέπει νά άπογαλακτίζωσι 
ενωρίς· τό δέ ύγιερόν παιδίον καί μέ καλά όδόντια δύναται νά άπογαλα-
κτισθη καί εις τόν 9 η 10 μήνα ( 3 . ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 

Περί κεντήματος ( b r o d e r i e ) . 
Η τέχνη τού κεντητού φαίνεται νά ήναι αρχαία· πιτεύουν πολλοί, ό'τι 

οΐ έφευρεταί ταύτης νά ήσαν οί Φρύγες , καί ό'τι έ ; αυτών νά διεδόθη εις 
τά λοιπά έ"θ/η, τά όποια τήν επιτηδεύονται μέ περισσοτέραν η όλιγωτέ-

ραν τελειότητα. II τέχνη αύτη είναι προφανώς άντικείμενον τής πολυτελείας, 

τήν οποίαν δέν θέλομεν ένασχοληθή νά περιγράίωμεν καθ' ό'λας της λεπτο-

λογίας, καί δέν Οέλομεν δυνηθή νά πράζωμεν τοΰτο, ειμή κάμνοντες χρήσιν 

μιας απείρου ποσότητος εικόνων, τάς οποίας όφείλομεν νά προσδιορίσωμεν 

εις τά αντικείμενα μιας γενικωτέρας ωφελείας , καί τά όποΐα διαφέρουν 

( i n t é r e s s e n t ) ζωηρότερον τήν πλέον πολυάριθμον κλάσιν τών ανθρώπων. 

Περί τής τέχνης ταύτης ομιλεί διεςοδικοϋτερον καί μέ γλαφυροτερον 

τρόπον ό Σαιντ-οβέν ( S a i n t - A u b i n ) εις τήν συλλογήν τών τεχνών καί 
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έπιτοδευμάτων της ακαδημίας των έπις-ημών ημείς wXopiCT περιορίσδή εις" 

τό να δώσωμεν σημειώσεις τινάς γενικά; και να διαγράψωμεν τάς ανα

πτύξεις, αίτινες ελαβον χώραν εις το είδος τούτο τη ; χειροτεχνίας. 

Δύναται τις να κεντήση έπί παντός είδου; υφάσματος, μεταχειριζομενος 

προς τούτο όλας τάς ουσίας, αί'τινες δύνανται κατεργαζόμεναι να καταν

τήσουν εις νήμα. Ο χρυσός, ό άργυρος , ή μετάξη , τό βαμβάκι, τό έ'ριον, 

κτλ. είναι ύ'λαι τάς οποίας μάλλον η ήττον τεχνιέντω; μεταχειρίζονται επί 

των υφασμάτων, διά νά παρατήσουν έπ' αυτών σχήματα ανθών, φύλλων, 

εντόμων , ζώων , προσώπων , τέλος όλα τά σχήματα και τάς μορφάς των 

προϊόντων της φύσεως. Κάνεις δεν αγνοεί, και τούτο είναι έν γένει κοινόν, 

ό'τι οί Γάλλοι υπερτερούν ό'λα τά ά'λλα έ'θνη ώς προς τά είδη της φιλο-

καλίας· δεν είναι λοιπόν παράδοξον, αν τά είδη των γαλλικών κεντημάτων 

απολαμβάνουν τήν προτίμησιν εις ό'λας τάς αγοράς του κοσυ,ου. 

Τα κεντήματα του χρυσού και αργύρου έγκεντρούνται σχεδόν εις μόνην 

την πολιν Λυιόν, όπου ταύτα αναπτύσσονται με τήν μεγαλητέραν τελειό

τητα και τήν άκριβες-έραν φιλοκαλίαν. Τά έκ μετάξης κεντήματα κατερ

γάζονται εις τάς πόλεις Λυιόν, Νι'μην ( N i m e s ) και εις τ^ν Τούρτην ( T o u r s ) . 

Τά έκ βαμβακιού και έρίου κατεργάζονται εις όλα τά χειροτεχνεΐα της 

Γαλλίας μέ πλείονα η όλιγωτέραν τελειότητα. 

Εις τα 1 8 0 5 , ό Κ . Φλερί-Δελόρμος, έκ των Παρισίων, ελιαβεν άποκλει-

-τικόν 10 ετών προνόμιον, διά μίαν νέαν έφεύρεσιν κεντήματος έξ όλοση-

ρικού (κατηφές), ήτις παρή',εν ευτυχή αποτελέσματα- τό περί προνομίου 

διάταγμα μή δημοσιευθέν εισέτι, δεν δυνάμεθα νά θέσωμιεν υπό τήν κοινήν 

Ιποψιν τό περιεχόμενόν του, ειμή αναφερόντες πάν ό',τι ή έφημερίς ό Μο-

νίτωρ ( M o n i t e u r ) του 1 8 0 6 ομιλεί περί τούτου, σελ'ις 3 8 5 . 

« Τό είόος τούτο του κεντήματος, μκ/.ούμενον τό όλοσηρικόν, εκτελείται 

μέ μαλλί, [/ετάξην ή βαμβάκι, επί έριούχων (τσίχα), υφασμάτων, μετα

ξ ω τ ώ ν , μουσσελίνων (πανί βαμβακερόν), φλουδών, (gaze), πλεγμάτων 

( d e n t e l l e s ) , και επί παντός οιουδήποτε υφάσματος" κ τ λ . Λ 

Εν άντικείμενον πολλά επωφελές εις τήν τέχνην ταύτην, και άπό τό 

όποιον κρέμαται συχνάκις ή ζωηρότης τών σχημάτων της, είναι ό τρόπος, 

μέ τόν όποιον είναι σκιαγραφημένον τό σχέδιον. ό σκιαγράφος (dessinatur) 

φροντίζει πάντοτε νά λαμβάνη τήν μεγατητέραν προσοχήν, και χρεως-εί ό 

ϊδιος νά κεντά μέ μίαν ραφίδα (βελόνην) ό'λας τάς γραμμάς της σκιαγρα-
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<ρία;. Π δοκιμασία αύτη είναι πολλά επωφελής , και δεν οφείλει τις νά 

τήν έμπις-ευδη, ειμή εις οιονδήποτε ειδήμονα της τέχνη;. Ολος ό κόσμος 

γνωρίζει, ότι ή σκιαγραφία αύτη διαδίδεται επί τοϋ υφάσματος δι' ενός 

μικρού σάκκου πάνινου όνορ.αζομένου (|)θΐιοΐ5),ό όποιος περιέχει λεπτοτά-

την έξ άνθρακος κόνιν· ή κόνις αύτη του άνθρακος π¿pά μεταξύ τών τρυπών 

της σκιαγραφιας' και κατακαθηται έπί τού υφάσματος. Τότε μέ εν κονδύλι 

μεμελάνην μαύρην η λευκήν, κατά τό χρώμα τοϋ εδάφους του υφάσματος 

του υποκειμένου εις τ ό κέντημα , ακολουθεί τις ακριβώς τά ίχνη, τ ά όποια 

άπαφήκε τό σκιασμένον σχέδιον. Πρέπει τις να ήναι σκιαγράφο; και να 

έ'χη τήν άπαιτουμένην επιδεξιότητα, διά νά μήν αλλοίωση η μεταοάλλη 

ΊΊ\·4 σ/.ιαγραφίαν, και συνεχ_ώς συμβαίνει, πριν άποπερατωθ·/) αύτη, να 

γίνεται αφανής ή κόνις του άνθρακος, τό όποιον προξενεί μέγα πρόσκομμα 

εις τον έργαζόμενον. 

Οί Κύριοι Ρεβάλ και Ρεγονδήτηί, γνωρίζοντες όλας τάς τυχόν προξε-

νουμένας δυσαρέσκειας έκ του τρόπου τούτου , άνεζήνησαν νά επιφέρουν 

τήν άνήκουσαν θεραπείαν ευτύχησαν πρός τούτο δι'ενός επινοητικού τρόπου. 

Πρύ τής άνακαλύψεως ταύτης, δέν έγνώριζον κάνέν μέσον νά προσηλώνουν 

έπί τών υφασμάτων τάς σκιαγραφίας, χωρίς νά ήναι υποχρεωμένοι νά τ ά ς 

σχεδιάσουν μέ κονδύλι η με Τα* ζωγραφικόν κάλαμον, τό όποιον όχι μόνον 

άπΓίτει πολύν καιρόν, άλλά έβλαπτεν εισέτι καθ' ύπερβολήν εις τήν καθα

ριότητα τής σκιαγραφίας, ό νέο; τρόπο; έχει τό προτέρημα νά καταταίνη 

τήν σκιαγραφίαν ταύτην αρκετά ακριβή και διορθωμένην ευκολύνει αυτή 

πολύ τ ά ; κεντήτριας, τάς υπόσχεται μίαν μεγαλητέραν τελειότητα εις τό 

χειροτέχνημα των, και οικονομεί όλον τόν χρο'νον, τον όποιον άπητει ή 

ιχνογραφία αύθις του σχεδίου, ίδού εις τί συνίταται ό τρόπος ούτος-

Σύνθεσις τής μαύρης κύνεως. Χύνουν εις εν πήλινον άγγεΐον μαστίχην 

ενώνουν εις ταύτην έ'ν τριακοστόν μέρος έκ κηρίου , ελαίου ί κατρ;:μίου· 

προσθέτουν κόνιν κατραμίου κεκαυμένου , αναλόγως μέ τό μέλαν χρώμα, 

τό όποιον θέλει τις νά δώση - ανακατώνουν τό όλον μέ μίαν σιδηράν λα

βίδα· Οταν τά όλον άνακατΐ»θή καλώς -ιαί άναλύση, τό ς-ραγΓίζουν ε;ς φύλλα 

χάρτου διπλωμένα εις σχήμα πλοίου· ή συνθεσις αύτη άφού ψυχρανθϊί, τήν 

τρίβουν εις λεπτοτάτην κόνιν, τ/·,ν εμβάλλουν ε:ς πάνινον σακκίον, τό 

οποίον μεταχειρίζονται ώς προείρ/τ«ι· άφού δε διαπεράση ή κύνις έπι τοϋ 

υφάσματος και σχηαατίση οποιονδήποτε σκιαγραφικόν οχέοιον , προσκολ

λούν μετά ταΰτα τήν κόνιν ταύτην μέ ταχύτητα, τεχνευ-ίμενοι νά τήν 

πυρώνουν μέ σίδηρον θερμον. 



Εις τήν περίς-ασιν ταύτην λαμβάνουν φροντίδα να θέσουν έπί του σχεδίου 
νάρτ/,ν, καί τότε τό σχέδιον μένει καθαρόν και ευκρινές. (12 . ) 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

Συνεχεία εις το περί εργασίας άνθρωχιχής, ψυσικής χαΐμηγοχιχης. 

Αν ό άνθρωπος διά τών μηχανών κυριεύη τι τής φύσεως, καί άναγκάζτ) 
τάς δυνάμεις της , τάς διαφόρους ίδιότ/ιτας τών φυσικών όντων, νά έργά-
ζωνται προς όφελος του, τό κέρδος είναι προφανές. Εκ τούτων συμβαίνει 
πάτοτε η αύξησις τελεσφορνίματος, η έλάττωσις τελ-τφορικών εξόδων. 
Οταν ή αγοραία τιμή του τελεσφορη'ματος δεν καταιβαίνη, τότε κεοδαίνει 
ό τελεσφόρος, χωρίς τίνος ζημίας του άναλωτου' ό'ταν δέ ή τιμή έκτίπτη, 
τότε ό άναλωτής κερδαίνει τό ολον τής εκπτώσεως, άνευ ζηυ,ίας του τε
λεσφόρου. 

0 πολυ-λασιασμός ενός τίνος τελεσφορήματος καταιβάζει συνήθως τήν 
τιμήν του- ή δε μετρίασις της τιμής εκτείνει τήν χρήσίν του" ή δέ τελε-
σφορία του, μ'ό'λον ό'τι γίνεται ταχυτέρως, μετ' ολίγον προσκαλεί εις έρ-
γασίαν πλειοτέρους έργάτας, παρ όσους πρότερον. Αναμφιβόλως ή εργασία 
του βαμβακιού ένασχολεΐ τήν ση'μερον πλειοτέρας χείρας εις τήν Αγγλίαν, 
Γαλλίαν καί Γερμανίαν, παρ Οσας ένη σχόλει πρό της εισαγωγής τών μη
χανών, αί όποϊαι συνέτεμον καί έτελειοποίησαν έξαισίως τήν έργασίαν 
ταύτην. 

θαυμα<-όν ομοίως παράδειγμα έ'χομεν καί τήν μηχανην, διά τής όποιας 
πολυπλασιάζομεν ταχύτατα τάς αύτάς γραφάς· δηλαδή τήν τ,ιπογραφίαν. 

Δεν ομιλώ περί τής δυνάμεως τής τυπογραφίας εις τελειοποίησιν των 
γνώσεων καί του πολιτισμού τών ανθρώπων δεν θέλω τήν έξετάσειν άλλως 
πως, ειμή ώς χειροτεχνίαν, καί καθ' ό'σην έχει εις τό οίκονομικόν άναφοράν. 
Οτε ηλθεν ίίς χρήσιν, πλήθος αντιγραφέων έμειναν άεργοι- διότι είςμόνος 
εργάτης τυπογραφικός έκτελεϊ έργον όιακοσίων αντιγραφέων ( 1 ) . Αρα έκ 
τών διακοσίων εργατών, οί 499 έμειναν άεργοι" έστω· άλλά διά 
τήν εύκολίαν του άναγινώσκειν τά τυποιμένα μάλλον, παρά τά χειρόγραφα, 

(*) Τρει; ιτοιχειοβε'ται ϊύνανται είς οιίαν τ,«.ίραν νά συνβε'ϊωσιν εν βύιτ,βίς φύλλον τυπογρα-

φικο'ν ^ΰο ΟΊΛ^ΛΪ δύνανται ;αοίως εΐς(χίαν τυ.:'ραν νά τυπώσωσι χίλια αντίτυπα. Αρα 5 Ϊ , Ι Χ ; -

ροκάυ,ατοι αργατών χιλιοπλαίιάζουσι τό άντίτυπον ε'χείνου τού φύλλου, ίν <ϊε τοϋ αύτοϋ φύλλο» 

χιιρογραφον, ίςιτα τήν έπιαελειαν τών χειρογράφων βιβλίων γραφορ,ενον , ΐναο-χολεϊ ένα αντι

γραφέα (ΐίαν όλο'χλτ,ρον τ,ιχε'ραν. Ε'ναι χρεία λοιπόν χιλίων αντιγραφέων είς έχτελεσιν τοϋ ίργον 

δ τυπογράφων ΐγουν ίιαχοοίων είς έχτε'λεο'ΐν τοϋ ίργου ΊΙΌΖ-

διά τήν όλιγωτέραν τών βιβλίων τιμήν , διά τήν έκ ταύτης τής έπινοίας 

παρόρμησα τών συγγραφέων νά συγγράψωσι πλειότερα προς διδασκαλίαν, 

η πρός άπλήν διατριβήν, δι' ό*λα ταύτα μετ' ολίγον έγιναν πλειότεροι τυπο

γραφικοί έργάται, παρά τους πρότερον αντιγραφείς" καί αν τιόρα εδύνατό 

τις ν'απαρίθμηση ακριβώς, όχι μόνον το πλήθος τών τυπογραφικών ερ

γατών, άλλά καί τό τών άλλων βιομηχάνων, όσους φέρει είς έργασίαν ή 

τυπογραφία, οίον τών κατασκευαζόντων τούς «τοιχειοκολάπτας (les poin

t o n s ) , τών ς-οιχειοχόων, τών χ αρτοποιών, τών άμαξέων, τών διορθωτών, 

τών βιβλιοδετών, τών βιβλιοπωλών, ήθελεν ίσως εύρεϊν, ότι οί καταγινό-

μενοι εις τήν βιβλοποιι'αν, είναι έκατοντάκις πλειότεροι παρά τούς ενα

σχολούμενους εις αυτήν πρό τής τοπογραφία:. 
Ας μέ συγχωρηθη νά προσθέσω ενταύθα, ότι άν έκ τού μικρού εί; τό 

μέγα χωροΰντες, συγκρίνωμεν τήν χρήσιν τών χειρών μέ τήν χρήσιν τών 
μηχανών, καί ύποθέσωμεν τό εσχατον τούτο, ότι αί μηχαναί άντικατε<-ά· 
Οησαν είς πασαν σχεδόν ανθρωπινής χειρός έργασίαν , ό μεν αριθμός τών 
ανθρώπων δέν ήθελεν έκ τούτου έλαττ(οθήν · διότι ή ποσότης τών τελε-
σφορημάτων δεν ήθελεν όλιγεύσειν ή δέ τάξις τών ταλαιπωριών ενδεών 
ήθελεν ίσως οοβεΐσθαι όλιγώτερα παθήματα - επειδή τότε, επί τών κυμα
τισμών καί ταραχών τής κοινωνίας, έκ τών οποίων συχνότατα πάσχουσιν 
οί διάφοροι κλάδοι τής βιομηχανίας, ήθελαν μένειν είς άπραξίαν κυρίως, 
όχι χείρες, όχι άνθρωποι, άλλά μηχαναί, δηλαδή κεφάλαια· αί δέ μηχα
ναί δέν αποθνήσκουν τής πείνας· παύουν μόνον νά φέρωσι κέρδη πρός τούς 
εργολάβους αυτών, οί όποιοι, γενικώς, πλησιάζουσιν είς τήν ένδειαν όλι-
γώτερον παρά τούς απλούς έργάτας. 

Αλλ όση καί άν ήναι ή ωφέλεια ή προερχομένη ώρισμένως από νεω-

τέ.αν τινά μηχανήν προς τούς εργολάβους, καί πρός αυτούς τούς έργάτας, 

δέν συγκρίνεται μέ τήν προξενο,μένην είς τήν τάξιν τών άναλωτών, ήτις 

είναι πάντοτε ή κυριωτερα ώς πολυανθρωποτίρα , περιλαμβάνουσα τους 

κατά πάν είδος τελεσφόρους • καί ή ευτυχία τ/;ς αναφερομένη είς ό'λας τάς 

τάξεις, έκ τών οποίων συγκροτείται, αποτελεί τό γενικόν αγαθόν, τήν κοινήν 

τού έθνους εύτυχίαν (*). 

(*) Φαίνεται ϊαως παράίοξον, όμως άλϊΛεύει, ότι παοά παζαν όίλλΐν r, τάξις τών εργατών, 
ωφελείται πλειοτερον έχ τίς επιτυχίας τών υ.τχανών ^ιο'τι ενίεής ουσα , λα'λβάνςι άνεσιν ε/, 
τ ις «.ιχράς τών πραγμάτων τιαΐ;· πάσχει Si ίιπέρ τάς άλλα; ε'χ τις ω""ίλι:ς. Λν ΐέν ε''ΐυνάαξΟχ 
(/.ε'χρι τοΰ<Γ« νά χλείωι>.εν τον πϊτον είς άλευρον άλλως πως, ειμή Si';-, ών ανθρώπων, ό ερ
γάτης βεβαίως ΐθελιν επαρχεϊν ιΐυσχολώτερα εις ττ,ν τιυ-Ϋ,ν τ ο ΰ ά ρ τ . . χαί άν Siv επίνοεΐτο ή 
«τλεχπίριο; μιτ,χαντ;, Siir.TÙ.I φορεϊν χάλτια είς τούς ποίας του. 
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E l : : * , ότι οί άναλωταί άπολαμβάνουσι τό έκ των μηχανών κυριώτείον 
όφελος- τω όντι αν οί έφευρεταί αυτών άπολαμβάνωσιν ιδίως, μέχρι τινός 
καιρού, τόν καρπόν τής εφευρέσεως των, είναι δικαιότατον κρύφιον όμως, 
δια πολλού χρόνου φυλαττομενον , είναι άπαραδειγμάτκ-ον · ό λ α , τέλος, 
γίνονται γνω<τά, μάλιςα £σα τ:ς δια τό ίδιον αύτοΰ συμφέρον παρακινείται 
να ανακάλυψη, και όσα τις αναγκάζεται να έμπιι-ευθϊ) ε£ς πολλούς, καθώς 
ή μηχανή ή γινομένη γνω<-ή πρός τους κατασκευάζοντας αυτήν τεχνίτας, 
και τους M αυτής εργαζομένου; έργάτας. Ευθύς έκτοτε ή άμιλλα καται-
βάζει τήν άξίαν του' τελεσφορήματος, καθ" όσον οικονομούνται δια τής μη
χανής τ α έξοδα τής τελεσφορία;, και τότε αρχίζει τό κέρδος τοϋ άνα-
λωτοϋ. Από τοϋ σίτου τά άλε7ΐκά δεν συνάγουσιν ίσως πλειότερα οί ση
μερινοί παρά τους άλλοτε μυλωθρούς- άλλα τό άλες-ικόν ώς πρός του; άνα-
λωτάς είναι πολλά όλιγώτερον. 

Τό έκ της εισαγωγής τών μηχανών πρός τους άναλωτάς όφελος, δεν 
είναι μόνον -FI μετρία τιμή" αυτοί κερδα'ινουν γενικώς πλειότερον έκ τή ; 
τελειοποιήσεως τών πραγμάτων. Εδύναντο μέν ζωγρίφοι νά διαγράψωσι 
μέ τήν γραφίδα τά ανθηρά υφάσματα και χαρτώματα όμως διά τών τυπο
γραφικών σανίδων και κυλίνδρων, αί διαγραφαί γίνονται εύρυθμότεραι, οί 
χρωματισμοί ομοειδείς, Οσον ό δεξιώτερος ζωγράφος δεν δύναται νά κατ-
ορθώση. 

Ούτως εξετάζοντες Ολα; τάς βιομηχανικάς τέχνας θέλομεν ίδεϊν, ότι 
αί πλειότεραι τών μηχανών δεν άναπληροϋσι μόνον τήν έργασίαν απλώς 
τοϋ άνθρωπου, άλλα και δίδουσι νέον αληθώς τελεσφόρημα, προξενοϋσαι 
τελειότητα νέαν. ό νομισματοτύπος (balancier) τότετάνωθρον (laminoir) 
εργάζονται τελεσφορήματα, όποια ή τέχνη και επιμέλεια τοϋ δεξιωτέρου 
τεχνίτου δέν ήθελεν έκτελέσειν άνευ τών δρας-ηρίων τούτων μηχανών. 

Τέλος, αί μηχαναί κάμνουν ! r t και τοϋτο - πολυπλασιάζουν τά τελε
σφορήματα αυτά εκείνα, εις τά όποια δέν καταγίνονται. Δεν ήθελ'ίσως 
πκτεύσειν τις, αν δέν ελάμβανε τον κόπον νά συλλογισθώ, ότι τό άρο-ρον, 
ό βωλοκόπος, και ά'λλαι παρόμοιαι μηχαναί, τών οποίων ή αρχή αφανί
ζεται εις τό σκότος του χρόνου, συνετέλεσαν ισχυρώς εις τό ν' άπολαύσνι ό 
άνθρωπος μέγα μέρος, όχι μόνον τών αναγκαίων εις τήν ζωήν, άλλά και 
αυτών τών περιττών, όσα τ/;ν σήμερον απολαμβάνει· ενώ, κατά πιθανόν 
λογον, ούδέποτ ήθελεν εχειν ϊδέαν αυτών. Μ Ολον τοϋτο, άν αί διάφοροι 
έργασίαι, όσας απαιτεί ό αγρός, δέν έγίνοντο άλλως πως, ειμή διά τού 
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σκαλευτηρίου , τής δικέλλης και άλλων οργάνων τόσον ολίγον τελεβιουρ-
γών, και δέν έδυνάμεθα νά παραλάβωμεν εις τούτον τόν κόπον ζώα, τά 
όποια, οικονομικώς θεωρούμενα, λογίζονται μηχαναί, έπρεπε, κατά πι
θανόν λόγον, νά μεταχειρισθώμεν πρός άπόλαυσιν τών τροφών, έκ τών 
οποίων σήμερον ζώσι τοσαΰτα πλήθη ανθρώπων, όλους τους βραχίονας, 
όσοι έπί τοϋ παθόντος καταγίνονται εις βιομηχάνους τέχνα;. Αρα τό άρο-
τρον έ'δωκεν εύκαιρίαν εις τινα ανθρώπων αριθμόν, νά ένασχοληθώσιν εις 
τάς -ιέχνας , και αυτά; τάς υιαταιοτάτας- και τό άξιολογώτερον, νά καλ-
λιεργήσωσι τάς δυνάν.εις τοϋ νοϋ. 

Οί παλαιοί δέν έγνώριζον τοϋ; μύλους· τό πάλαι ήσαν άνθρωποι οί 
άλέθοντες τόν σίτυν έκ τοϋ οποίου ό άρτος κατεσκευάζετο. Η κατάρραξις 
τού ύδατος τοϋ κινοΰντος ένα μϋλον, ισοδυναμεί μέ 1 5 0 ανθρώπους- άλλ ' 
οί 1 5 0 άνθρωποι, τούς οποίους οί παλαιοί ήσαν ήναγκασμένοι νά μετα-
χειρίζωνται άντί εκάστου τών ημετέρων μύλοον (*) δύνανται σήμερον νά 
πορίζωνται ώς άλλοτε, τά επιτήδεια - διότι ό μύλος δέν ήλαττωσε τά 
τελεσφορήματα τής κοινωνία;· έν ταύτώ δέ ή βιομηχανία των δύναται 
νά έπιδοθή είς δημηουργίαν άλλων πραγμάτων, άντί τών "οποίων άνταλ-
λασσουσι τοϋ μύλου τό τελεσφόρημα, και πολυπλασιάζουσιν ούτως τόν 
σωρόν τοϋ πλούτου. (Σαίης). ( " 3 . ) 

• ΚΤΙΗΝΟΛΟΓΙΑ. 

Περί Ιππων· 

Απαφήνοντες ε :ς τόν φυσιολόγον νά διακρίνν) τους χαρακτήρας τοϋ ωραίου, 
τούτου τετραπόδου, το όποιον απαρτίζει τό άντικείμενον τοϋ παρόντος 
άρθρου,,είς τόν ποιητών νά περιγράψω τά λαμπρά προτερήματα και τάς 
ποιότητας του, είς τόν ζωγράφον νά σχηματίση τά μεγαλοπρεπή και σεμνά 
σχήματα του, όφείλομεν νά περιορισθώμεν είς τό νά έξερευνήσωμεν άνα-
φόρικώς ώ; προ; τήν άνατροφήν του , τάς φροντίδας, τά ; οποία; απαιτεί, 
και τάς οικιακά; χρήσεις διά τάς οποίας είναι προιορισμένος. 

Πάσα φυλή ίππιον διακρίνεται διά τών προτερημάτων και τών ελατ
τωμάτων τά όποια τή είναι γνήσια. 

ΟΊ Ταταρικοί ίπποι είναι μικρόσωμοι, άσχημοι, άλλ'ολιγαρκείς, ρωμα-· 

(*) Δώδεκα γυναΐκε; ήτχολοϋντο καβΊτυ.ε'ραν, άλεβουσαι τον σίϊον τον άναγκαΐον εί; τήν 

αύλί,ν τοϋ ύίυασε'ω; (Οο\ια. υ.)· εκείνη ί έ ή αυλή ίέν ήτο πολυανδρωποτερα παοά τον οίκον 

ένο; πλο«σί«υ τ6ν «ϊΐ^ερινών ώ\ωτών. 



λαϊοι και άκούρας-οι" δεν επιμελούνται τήν άνατροφήν των, και διά τούτο 

είναι σχεδόν άγριοι, δύσκολοι είς τό νά σύρουν άμαξας, και συνεχώς ύπο-

ποδίζοντες. 

Οί Αραβικοί θεωρούνται ώς οί καλύτεροι τοΰ κόσμου ίπποι δια τήν 

ίππασίαν οί κύοιοί των , οίτινες είναι οί φίλοι των καί σύντροφοι των 

εις τήν έ'ρημον, διατ/ιρούν επιμελώς τήν γενεαλογίαν των είδον άνθρωποι, 

έξ αυτών τινας, τών όπούον ή γενεαλογία άνε'βαινεν εί; 2 , 0 0 0 έτη. Οί 

ίπποι ούτοι είναι ζωηροί καί ολιγαρκείς· υποφέρουν πολύ τον κόπον , την 

Ιλλειψιν τών προς τροφήν αναγκαίων, καί τήν θερμότητα- ή τιμή της αξίας 

των είναι αρκετά μεγάλη. 

Οί τής Περσίας, Τουρκίας καί Βαρβαρίας είναι ωραιότεροι, άλλα δεν 

έχουν τόσην ενεργητικότητα. 

Οί τής Ισπανίας έχουν κινήσεις εύστροφους , πολλήν χάριν, θάρσος καί 

πύρ· τούς έθεώρουν πολύν καιρόν ώς τούς πρώτους τής Ευρώπης ίππους· 

οί τής Ανδαλουσίας είναι οί μόνοι διατ/ιρη'σαντες τήν γνησιότητα τής 

φυλής των. 

Οί τής ίταλίας καί τής Νεαπόλεως, άλλοτε αρκετά διακεκριμένοι, ήλ-

λαξαν διά του πληθυσμού των ολωσδιόλου τήν φυλήν τ(ον. 

Οί τής Βρετανία;, οίτινες παράγονται άπό τήν σύζευξιν τών εντοπίων 

ίππων (φοράδων) μέ τούς ίππους τής Αραβίας καί τής Περσίας, θεωρούνται 

ώς οί μάλλον ταχείς ει; τΓ,ν δρομήν είναι ρωμαλαϊοι, τολμηροί, επιτή

δειοι εις τήν κυνηγεσίαν, άλλ' είναι ελλείπεις χάριτος εις τό άνάς-ημά των, 

ευκαμψίας εις τάς κινήσεις των , είναι τραχείς εις το βάδισμα των , καί 

έ/ουν όλίγην έλευθερίαν ν.ς τούς ώμους 1 είναι άκατάτατοι ε!ς τό γυμνά-

σιον, καί κακοί διά τό ίππικόν. 

Οίτης Σουηδίας είναι ωραίου ανάμματος ( ρωμαλαϊοι, ποικιλόχροοι, 

καί κατάλληλοι διά τά : άρμαμάξας • τοιαύτης φύσεως είναι και οί τής 

Ολλανδίας καί Δανίας. Ανατρέφουν πολλού; τοιούτους εις τό Χολ-τέίν καί 

τό Μεχλεμβούργ , καί ωφελούνται αρκετά οί κάτοικοι τών μερών τούτων 

άπό τό έμπόριον τούτο τών ίππων. 

Οί τής Φλανδρίας είναι εξαίρετοι διά τήν γεωργίαν , τό πυροβολικόν 

σώμα καί τήν άμαξηλασίαν. Είναι μεγάλου άνατήματος· οί τών παραλίων 

του Σε'ϊν είναι εξίσου καλοί. 

0 Νορμανδικός ί'ππος είναι 8ν άπό τά ωραιότερα ζώα τού κόσμου · α,ί 
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ΑΜΠΕΛΟΠΟΙΙΑ. 

Είναι γνω<τόν εις όλους τούς έχοντας αμπέλους, πόσον φθοροποιόν είναι 
τό ζωΰφιον τό όνομαζόμενον χα.Ιαΰηός. Εις τινας τόπους καί κατά τινας 
ένιαυτούς τόσον σημαντική είναι ή ζημία, τήν οποίαν προξενεί", ώς-ε φέρει 
εις τήν έσχάτον άπελπισίαν τού; ΐδιοκτήτας τών αμπέλων. Εις μερικά 
μέρη άλοίφουσι με ίξόπισαν τόν κορμόν τών κλημάτων διά νά άποφύγωσι 
τήν φθοράν, εις άλλα έκ συνθήματος όλοι οί ίδιοκτήται τών αμπέλων κά
μνουν κοινώς τήν καταδίωξιν άλλ' ούτε μέ τόν ενα , ούτε μέ τόν άλλον 
τρόπον ήδυνήθησαν ν' άποφύγωσιν άλοτελώς τήν βλάβην τοιούτου επικιν
δύνου εχθρού. Εσχάτως κατά τύχην έπαρατηρη'θη έν μέσον διαφθοράς του 
φθοροποιού τούτου ζωυφίου, τό όποιον εύκολώτατα δύναται πανταχού νά 
βαλθη εις ένέργειαν. Επαρατηρη'θη ότι τά ζωύφια ταύτα συνέρρευσαν εις 
μίαν κοιλίαν προσφαγέντος ζώου, ή όποια κατά περίς-ασιν έάρίφθη, ώςήτο 

εξαίρετοι νομοί τών πεδιάδων τοϋ Κάεν , τής Αούγης, τού Αλένσου, ή 
φροντίς, τήν οποίαν αναλαμβάνουν οί κάτοικοι τών μερών τούτων, διά νά 
διατηρήσουν άνόθευτον καί γνησίαν τήν φυλήν των , δίδουν όλα ταϋτα εις 
τούς τόπους τούτους μεγάλα οφέλη' οί ίπποι χρησιμεύουν έκεΐ δι' όλας 
τάς εργασίας. 

όλαι αύται α'ι φυλαί τών ίππων, καί πολλαί άλλαι εισέτι τάς όποιας 
είμεθα βιασμένοι νά παραιτ/ίσωμεν, είναι διακεκριμέναι διά τών χαρακτ/ί-
ρων τού σχήματος τ ω ν καί νομίζομεν ώς μάταιον τού νά έλπίσωμεν, ότι 
θέλομεν άντικατας-ήσει τήν πεϊραν διά περιγραφών μάλλον η ήττον σκο
τεινών καί ατελών. Καί τόσα περί ίππων. 

0 χρόνος δεν μας συγχωρεί νά όμιλησωμεν περί ίππων περισσότερα-
έπιφυλαττόμεθα εις δευτέραν επί τών τετραπόδων τούτων όμιλίαν μας 
νά όμιλησωμεν ίς-ορικώτερον καί διεξοδικώτερον μικρά νϋξις καί ύλη οποία 
ή προηγηθείσα, νομίζομεν, ότι άρκεϊ νά διερμήνευση εις τον άναγνώστην 
τάς ποιότητας καί τά προτερήματα τού ωραίου τούτου ζώου, τό όποιον ή 
θεία δύναμις προώρισε, φαίνεται, (αν μας ηναι συγχωρημένον νά τό εί'πωμεν), 
εις τό ν άποτελή μέρος τής κοινωνικής συντροφιάς του άνθρωπου. 

Απόκειται ηδη εις τόν φυσιολόγον, τον ποιητήν καί τον ζωγράφον να 
έπιτηδευθούν, οίς είδον τρόποις, τήν έξακολούθησιν τών περιγραφών τών 
φυσικών τοΰ ζώου τούτου ποιοτήτων κτλ. (12 . ) 
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μέ τήν κόπρον, είς την άκραν μιας αμπέλου· πρός βεβαίωσιν δέ τής παρα
τηρήσεως έρρίφθη ή άλλη είς άλλο μέρος, και είδαν ότι άπά όλα τά πέριξ 
συνηθροίζοντο τά ζωύφια ταΰτα εις αυτήν μέ παλλήν προθυμίαν. Εις αμ
πέλους λοιπόν, ό'που ό καλαβρός έπροξένει βλάβην σημαντικήν έκαμαν 
λάκους είς διάφορα μέρη, και έρριψαν κοιλίας εγκαίρους γεμάτας, ώς εί'πο-
μεν, άπό τήν κόπρον, καθώς τάς εύγάζουσιν από τά σφαζο'υ.ενα ζώα- όταν 
δέ συνήχοη αρκετά; αριθμό; ζωυφίων, έπέβαλον φρύγανα, εις τα όποια μετ-
έόωκαν τό πυρ, και ούτω κατέκαυσαν 6'λα τά συναχθεντα ζωύφια. Τό μόνον 
τοΰτο επροφύλαξε τάς αμπέλους σημαντικά. Οταν δε έπαναληφθνί άπό 
πολλούς ταυτοχρόνως και πολλάκις, δέν είναι αμφιβολία ότι άποφεύγομεν 
σημαντικωτάτην ζημίαν , τή ; οποίας τήν πικρίαν δέν δύνανται νά εκτι
μήσουν , ειμή όσοι έχουν αμπέλους ύποκειμένας εί; το φΟοροποιόν τοΰτο 
ζωύφιον. ( 5 . ) 

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ. 

Χρησις αρμοδία του μαγειρικού ά.Ιατοζ. 

Τά άλας συντηρεί και αυξάνει τ>,ν ύγείαν τών κατοικίδιων ζώων, καθ
ότι ερεθίζει τόν ς-όμαχον, κινεί τήν ό'ρεξιν, ευκολύνει τ/;ν χώνευσιν , και 
ύποτρέφει τό πάχο;· έκτος δέ τούτου αυξάνει τό γάλα και το πίαρ (είτε 
τήν κρέμαν) , τά όποια έ/ουσι τότε και καλητεραν ποιότητα· τέλος τά 
ζώα γίνονται πολυτοκώτερα , δέν υπόκεινται τόσον εις τάς σκωληκιάσεις, 
.είς τήν σήψιν, είς τάς μεταδόσιμους άρρωτί::; κτλ. 

Χρησιμεύει μάλιτα είς τά έριοφόρα ζώα μετά τό λουτρόν και τ/|ν κουράν 
και μάλΐ7α έν καιρώ ύύχους, επειδή τά ζες-αίνει · όθεν συμβοΛεύουσι νά 
δίδωται τό άλας είς αυτά έκ διαλειμμάτων είκοσιν ιί>; τριάκοντα ημέρας 
κατά συνέχειαν. 

Τρεις ούγγίαι δΐΥίρημέναι είς τρία μέρη διδόμεναι είς τά; γαλουχούσας 
βοϋς (αγελάδας) ολίγον πριν άμελχθώσιν, αύξάνου^ι τήν ποσότητα και τήν 
ποιότητα τοΰ γάλακτος. Είς τους άροτήρας βόα; δίδουσιν ώ; δύο ούγγίας, 
είς τούς ίππους δύο δραχμάς ώς μίαν οϋγγίαν, είς τήν αίγα (αιγίδα) μίαν 

• ώς τεσσάρας, είς τά έριοφόρα ζώα, καθώς τά πρόβατα, δύο ώς τεσ
σάρας ομοίως, είς τους χοίρους δύο ώ; εξ, είς μίαν δέ λίτραν τής τροφής 
τών όρνιθίων βάλλουσιν ενίοτε μίαν ώς τεσσάρας δραχμάς άλατος. 

Αλλ' ή χρή^ις αύτο γίνεται έξαιρέτως μέ ώφέλειαν τήν άνοιξιν και τά 
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ΔΙΑΦΟΡΑ. 

Έταιρίαι της Εγκράτειας. 

Εξεύρεις ίσως, λέγει ό Κοραής είς ένα τών διαλόγων τ ο υ , ότι ό κοινός 

λαός τών Αγγλαμερικανών έκληρονίμησαν άπό τούς προγόνους των Α γ 

γλους τήν όλέθριον κατάχρησιν τών μεθυτικών ποτών. Επαρατηρήθη, ότ ι 

ή τοιαύτη κατάχρησις, παρά τάς σωματικάς νόσους και τούς προώρους θα

νάτους , έφθειρε και τ ά ηθη τοΰ λαοΰ, και ακολούθως έφοβέριζε νά άνα-

άνατρέψη τελευταίον και τήν πυλιτείαν. Είς μίαν μόνην έπαρχίαν άπό 

τάς είκοσιτέσσαρας , τό Νεοβορακον, τών κρινόμενων κατ'έτος περίπου 

5 , 0 0 0 εγκλημάτων είς τά δικαστήρια, τά τ ρ ω τεταρτημόρια έγεννώντο 

άπό τον μέθην. ΟΊ φρόνιμοι πολΐται τής επαρχίας, οροντίζοντες νά ςήσωσι 

τήν τόσην φθοράν, έπενόησαν νά συγκροτ/ίσωσι τήν όνομασθείσαν έταιριαν 

τής Εγρατείας, τής οποίας οί εταίροι συνδένονται νά άπέχωσιν αύτοι πρώτοι 

άπό μεθυστικά π ο τ ά , έπειτα νά διδάσκωσι σπείροντες διά τής τυπογρα

φίας τήν άποχήν. Κατά μίμησιν τής σωτηρίου ταύτης εταιρίας έσυγκρο-

τήθησαν καί είς τάς λοιπάς επαρχίας ομώνυμοι έταιρίαι , άριθμούμενα,, 

κατά τό 1 8 2 9 έ'τος υπέρ τάς χιλίας, μέ ελπίδας η μάλλον μέ πεποίθησιν, 

ότι έχουν να άποσπάσωσι πρόρριζον τό αίσχρότατον πάθος τής μέθης , ώς 

έΐεγε καυχώμενος ένας άπό τους πολίτας τής Καρολίνας, «εύρήκαμεν τό ρό-

παλον τοΰ ίΐρακλέου;, μέ τό οποίον, Οεοΰ θέλοντος, έχομεν νά νικήσωμεν 

τήν ύδραν τής άκρασίαί. 

Η πρώτη εταιρία τής Εγκράτειας έσυ-τη/Λ τάς αρχάς τοϋ 1 8 2 6 , όχι 

είς τήν έπαρχίαν τοϋ Νεοβοράκου, ώς λέγει ό Κοραής , άλλ'είς τήν πόλιν 

Βος-ώνα, ύπ' ολίγων τινών σεσβασμίων Χριστιανών. Οί ψηφίσαντες τήν 

συγκρότησιν αυτής έκλεξαν, κατά πρώτον, δεκαεξ μέλη νά τήν συνιτώσιν, 

έκ τών οποίων έπτά ησαν τοΰ κλήρου , τέσσαρες νομικοί, δύο ιατροί καί 

τρεις έμποροι. Σκοπός τής εταιρίας ητον εξαρχής ή ολική κατάπαυσις τ η ς 

χρήσεως τών άπεταλαγμένων ποτών. Τι δέ κατώρθωσε διά τοϋ τύπου καί 

φθινόπωρον, εί; τούς υγρούς και χθαμαλοϋς τόπους, είς τ ά αδύνατα και 

ολίγον ευκίνητα ή ζωηρά ζώα. 

Τό άλας ωφελεί μάλιστα μέ όλα τ ά ύδατώδη είτε υγρά όσπρια η χ ε -

δοωπά, καθώεκοααβολάνανα, καρωτά, γαιώμηλα, κολοκύνθια, ραφάνους κλ. 

(3.) 
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δια τοΰ άμβωνος ή ενεργ-ίις φιλανθρωπία ολίγων ατόμων, φαίνεται έκ τών 

εφεξής ολίγων ςίχων, μεταφρασμένων άπό τήν έκδοθείσαν τ ό 1835 όγδόην 

άναφοράν τής εταιρίας. 

« Ε ι ς τάς Ηνωμένας Πολιτείας, 2,000,000 υποκειμένων εγκατέλειψαν 
•ήδη τήν χρήσιν άπες·αλαγμένων ποτών έσυγκροτήθησαν πλέον παρά 8,000 
έταιρίαι τής Εγκράτειας, περιλαμβάνουσας ώς νομίζεται, υπέρ 1,500,000 
μέλη· έκλείσθησαν όπερ τάς 4,000 άπος-αλακτήρια, και υπέρ τάς 8,000 
έμπορων έπαυσαν νά πωλώσι πορώδη πνεύματα, και πολλοί αυτών έπαυσαν 
νά πωλώσιν οποιονδήποτε είδος μ;θυς·ι/,οϋ ποτοϋ · υπέρ τά 1,200 πλοία 
εκπλέουν άπό τούς λιμένας μας χωρίς πνεύματα , καί υπέρ τάς 12,000 
μέθυσων έσωφρονίσθησαν. 

Αλλ' ή ενέργεια τής εταιρίας έξηπλιόθη μακράν έπέκεινα τής Αμερικής. 
Τόν ίούλιον, 1834, αί εις ιήν Μεγάλην Βρετανίαν έταιρίαι τής Εγκράτειας 
περιελάμβαναν 1 50,000 μίλη. Είς τήν βουλήν τών αντιπροσώπων εΐχε 
διορισθή μία επιτροπή, νά έρευνήση τήν έ'κτασιν, τάς αιτίας, καί τά απο
τελέσματα τής μέθης, ώςε νά εξακριβωθώ, έάν ημπορούν νά ληφθώσι νομο
θετικά τινα μέτρα προς εμποδισμόν τ ή ; έξακολουθήσεως καί εξαπλώσεως 
ενός τόσον μεγάλου έθνικοΰ δεινού. Η επιτροπή , άφοϋ έ;υνεδρίασεν υπέρ 
τάς είκοσι ημέρας, κ' έλαβεν αποκρίσεις άπό διάφορα άτομα είς πλέον παρά 
4,000 ερωτήσεις, εκαμεν είς τήν βουλήν διεξοδικήν τινα καί άρίς-·/-,·/ άνα-
<ροράν, ήτις εκδοθείσα διά τού τύπου, έκυκλοφορήθη έκτεταμένως καθ'όλον 
τό βασίλειον. Είς τήν Σβεκίαν προσέτι έσυτήθησαν πολυάριθμοι έταιρίαι 
τής Εγκράτειας. Τό 1834 έδημοσιεύθη έκε'ί άξιόλογόν τι σύγγραμμα, είς 
τό όποιον αποδείχνεται καθαρώτατα , ότι άπό τήν παϋσιν τής ακράτειας 
κρέμεται ή ευδαιμονία, ισως δέ καί ή ύπαρξις αυτή τού Σβεκικοϋ έθνους. 
Εις χώραν , περιλαμβάνουσαν ώς 3,000,000 λαοϋ , λέγει ό συγγραφεύς, 
υπάρχουν 1 70,000 άπος-αλακτήρια- καί αναλίσκονται έτ/·,σίως 45,078,427 
γαλλόνια (σχεδόν 1 18,500,000 οκάδες) άπεςαλαγμένων ποτών, διά τά 
όποια πληρόνουν οί άναλωταί περί τά 65,000,000 δις-ήλων! Τόσον μέγας 
καί τόσον πολύτιμος ρύαξ πνευμάτων διαβαίνει ετησίως τούς Σβεκικούς 
λάρυγγας , πνευμάτων , τά όποια, κατά τούς πρώτους ιατρούς καί φυσιο-
λόγους τών πλέον φωτισμένων εθνών, δεν περιέχουν ουδέ τό ελάχ^ον μό-
ριον θρεπτικής ουσίας. 

(Εκ της Αποθήκης τών ώφελίυιων γνώσεων). 
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Περί τών οχ.Ιων τών τρεφομένων δια. τοΰ χώματος χαΐ τών χατοιχονν-

των είς τά δένδρα. 

Παρετηρήθη ότι εις όλα τής διακεκαυμένης ζώνης τά μέρη ένυπηρχίν 

είς τινας όχλους , παράδοξος καί ανυπέρβλητος επιθυμία τού τρώγειν τό 

χώμα, τό δέ προτιμώμενον έπί τούτω χώμα είναι παχεία τις γλίνη, τ7ς 

οποία; ή όσμή είναι βαρύτατη. Παρατηρεί τις τήν παράδοξον ταύτ^ν ό'ρε-

ξιν είς τούς κατοίκους τής νέας Καληδονίας, τής νήσου ΐάβης, τής Γουϊ

νέας, τοϋ Περοβίου κτλ. Αλλ' έσπουδάσθη κυρίως εις τήν Αμερικην. ό Κ . 

Ούμβόλδ αναφέρει περί τοϋ αντικειμένου τούτου λεπτομερή καί ακριβή 

περις-ατικά, άτινα δέν έπιτρέπουσι πλέον ν'άμφιβάλη τις περί τής α λ η 

θείας τών έπί τούτω μαρτυριών διαφόρων άλλων περιηγητών. 

Ο όχλος, ό'τις φαίνεται μάλλον διατεθειμένος προς τό τρώγειν τό χώμα 
είναι ό όχλος τών Οττομάχων ( Ο Η ο ι ι ^ μ ι ε β ) όστις κατοικεί περί τάς 
όχθας τής όρενόχης ( θ Γ β η ο ί | ΐ ΐ 6 ) . Ενόσω τών ποταμών τά ύδατα είναι 
χαμηλά οί άγριοι ούτοι τρέφονται μέ τού; ιχθείς καί τάς χελώνας. Αλλ' 
ά'μα φθάσωσιν αί περιοδικαί πλημμύραι καί ή ζωοτροφία αύτη ελλείπει 
όλοτελώς , προς-ρέχουσι τότε ε'ς τήν τροφήν γλινώδους τίνος γής, παχείας 
καί λιπαρά;, χρωματισμένης ούσης μ' ολίγον τι οξύ σιδήρου· σχηματίζου-
σιν έκ τοϋ χώματος αύτοΰ μερίδας εις είδος άρτου, τάς οποίας ξηραίνουσι 
ψήνοντές τας διά τοΰ πυρός, καί διατΛ.ροϋσιν εις τάς καλύβας των έπισω-
ρευμένας ώς εις σχήμα πυραμίδων. Οπόταν δέ θέλουν νά φάγωσιν αύτάς 
τάς βρέχουσι μέ ύδωρ. Εκατόν άτοπον, λέγει ό Κ . Ούμβόλδ δαπάνα καθ* 
ήμέραν τά τρία τέταρτα ή τέσσαρα πέμπτα μιας λίτρας γής. 

Οί όττομάχαι έ'χουσι μεγάλην φροντίδα ώς πρός τήν έ/.λογήν τοΰ χώ

ματος τό όποιον τοις χρησιμεύει ώς τροφή, καθότι διά τό είδος αυτό τοΰ 

φαγητού απέκτησαν μεγίτην λεπτότ/ιτα ορέξεως, εις τρόπον ώς-ε, έν καιρώ 

τής ξ/,ρασίας οπόταν έχωσιν ιχθείς έν αφθονία, τρώγουσι καθ' έκάςν,ν μετά 

τό γεϋμά των μερίδας τινάς έκ τοΰ γλινώδους τούτου χώματος άντί γλυ-

κυσματων η όπόρων. 

ίΐ όρεξις αύτη είναι τάχα έπίπλα<-Ος προελθοΰσα είς τους όχλους τούτους 
κατ' αρχάς άπό πραγματικήν ανάγκην τροφής, καί έξακολουθήσασα επο
μένως, ώς έκ τής πρός τό ζην ανωμαλίας αυτών; αί γαΐαι έ'χουσι τω οντι 
θρεπτικήν δύναμιν; ή δέν χρησιμεύουσιν ειμή είς τό νά κατασιγάζωσιν 
ούτως ειπείν τήν πείναν, ενώ τό σώμα διατηρείται ζών βραδέως διά τής 



ιδίας αυτού ουσίας ώς τούτο συμβαίνει είς τα κοιμώμενα ζώα; περί τούτων 
πάντων δέν υπάρχουν εισέτι αρκετά φώτα διά ν' άποφασίση τις όριτικώς· 
νέαι παρατηρήσεις μακραί καί συνεχείς δύνανται μόναι νά ύδηγήσωσι προς 
τήν άλήθειαν. Αλλ' εκείνο το όποιον φαίνεται άναμφίβολον είναι ότι οί 
Οττομάχοι δύνανται νά συναριΟμηθώσι μεταξύ τών ρυπαροτέρων καί ασχη
μότερων λαών, πράγμα, τό όποιον έζηγεΐ κατά τι το είδος τοϋτο τ?ς 
τροφής των. 

ϊπάρχει ακόμη περί τάς έξαγωγάς τ ή ; Ορενόχης , έ'θνος τι άδάμαστον 
τοϋ οποίου τά ήδη είναι αρκετά παράδοξα. Τό έ'θνος τοϋτο είναι οι Γουα-
ράνοι (Guaranis) , οϊτινες είς τήν έποχήν τών βροχών , οπόταν f| Αέλτα 
καλύπτεται άπό πλυμμύραν, όμοιοι μέπίον,κας ζώσιν εις τάς κορυοάς τών 
δένδρων. Οί μεγάλοι φοίνικες προμηΟεύουσιν είς αυτούς τήν. τροφήν καί 
τήν κατοικίαν, καί μέ τά νεύρα τών φύλλων τών δένδρων τούτων ύφαί-
νουσι ψάθας, τάς οποίας έςαπλοΰσι τεχνιέντω; έκ τοϋ ενός είς τόν άλλον 
κορμόν. 

ΑΊ μεταίωροι αύται κατοικίαι είναι έν μέρει κεκαλυμμέναι μέ γλίνην 
αϊ γυναίκες άνάπτουσι επί τ ή ; ύγράς ταύτν,ς ι-ίβης τό άναγκαΐον όιά τάς 
οίκιακάς άνάγκας πϋρ, καί ό περιηγητής ό'ς-ις πλέει έπί τοϋ ποταμού τήν 
νύκτα, παρατηρεί μακράς σειράς φλογών εις τά ύψη του αιθέρος, όλως διόλου 
άποχωρισμένας τής γής. 

Ούτω, λέγει ό Κ . Ούμβόλδ, εύρίσκομεν είς τόν κατώτερον τοϋ ανθρω
πίνου πολιτισμού βαθμόν τήν ύπαρςιν ενός όχλου προσκολλημένου είς έν 
είδος δένδρου καί ομοιάζοντος τά ζωύφια εκείνα, άτινα δέν ζώσιν ε ιμή 
διά τίνων μερών ενός άνθους. ( 10.) 

Τρόπος τοϋ rà χατασχευάσΐ) τις άδιάβροχον π~ιν είδος υποδήματος. 
Οί αλιείς τής νέας Αγγλίας γνωρίζουσιν έκ παραδόσεως τήν εξής άλοιφήν, 

ητις άποκαθις-α αδιάβροχα τά υποδήματα των. Βράζουν μίαν λίτραν λινέ-
λαιον, ήμίσειαν λίτραν στέατος, έξ οϋγκίας κηρίου λευκού, καί τεσσάρας 
ουγκιάς ρητίνης. Με τήν άλοιφήν ταύτην θερμήν έτι ουσαν (όχι όμως τόσον 
ώς-ε νά καύση τό δέρμα) χρίεις καλώς τά νέα σανδάλια ή υποδήματα μέ 
εν κόρηθρον ( βούρτσαν ) • καί ή αλοιφή αύτ/ι ξηρανθεΐσα δέν αφαιρεί τήν 
φυσικήν μαλακότητα τοϋ δέρματος. Οι αλιείς διαμένουν πολύ διάστημα 
καιρού είς τό ύδωρ μέ τά ούτω παρασκευασθέντα υποδήματα. (G.) 
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