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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ. 

Κατάσταση της εκπαιδεύσεως εις την Ιταλίαν. 

Εις το νότιον μέρος της Ιταλία; επικρατεί αδιαφορία μεγίστη προς τά 
της εκπαιδεύσεως, και σκότος περισσών. Η πρωτεύουσα, Νεάπολις, ευρίσκε
ται μεν εις στάσιν καλητέραν παρά τα πλειότερα των λοιπών μερών τοΰ" 
βασιλείου, μ' δλον τοϋτο και αύτη απέχει πολυ του δέοντος. Δια τους άρ-
ρενας περιέχει στοιχειώδη σχολεία 2 9 , περιλαμβάνοντα, το 1 8 3 1 , 1 6 3 6 
μαθητάς η 57 εις εκαστον σχολεϊον. Παραδίδονται δέ άνάγνωσιν, γραφήν, 
άριθμητικην, κατη'χησιν.^χρηστοη'Οειαν καί γραμματικη'ν. Εις τα πλειότεοα 
έξ αυτών ύπάρχίΐ έ'νας μόνον διδάσκαλος- εϊς τινα δέ, ή αριθμητική καί ή 
θρησκεία παραδίδονται ύπ' άλλων διδασκάλων. Δυο μόνον παρεδέχθησαν 
το άλληλοδιδακτικον σύστημα· καί τούτο δέ εισήχθη τον καιρόν της 
Γαλλικής Κυβερνήσεως. Στοιχειώδη σχολεία τών κορασιών ευρίσκονται 2 3 , 
συνναζόμενα Οπό περίπου 2 , 0 0 0 μαθητριών, η S6 κατά μέσον δρον εις 
έ'λας-ον σχολεΐον. Διδάσκονται δέ άνάγνωσιν, γραφήν, νοεράν άριθμητικην, 
καί τήν κατήχησιν, με τα συνη'θη εργόχειρα. Εκαστον σχολεΐον διδάσκεται 
ύπό μιας διδασκαλίσσης, καί γενικώς μιας υποδιδασκαλίσσης. Αλληλοδι-
δασκαλίαν δέν μεταχειρίζονται. 

Εις τα σχολεία ταϋτα βασιλεύει μεγάλη αταξία· οί γονείς δεν υποχρε
ούνται να στέλλωσιν τα παιδία των τακτικώς, καί πολλάκις το αμελούσα. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 
Ετος τρίτον 

Α. εξαμ. 

Εκδιδοται 
δις του μηνός. 
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3 ί ; τάς απουσίας ταύτας avá-pwj νχ ιτρόσθέσωμεν τάς πολυπληθείς 

έορτάς, αίτιν<ς περιλαμβάνουν όλόκληρον τον μήνα του Οκτωβρίου — τήν 
γενέθλιον ήμέραν έκαστου μέλους της πολυαρίθμου βασιλική; οικογενείας 
—-την πέμπτην έκαστης εβδομάδος—δεκατέσσαρας έκκλησιαστικάς έοο-
τάς— τήν ύστέραν εβδομάδα της κρεωφαγίας—καΐ μίαν εβδομάδα το 
Πάσχα, μίαν τήν Πεντηκοστών, και άλλην μίαν τα Χριστούγενα. Εκ τού
των έπεται, δτι πολλά παιδία, μετά πολυχρυνιον εις το σνολείον διατρι-
βήν, εξέρχονται αυτού ανίκανα εΐτε να άναγινώσκωσιν είτε να γράφωσιν 
ορθώς. Οί γονείς άφίνουν το τέκνον εις το σγολεΐον έφ' δσον εΐναι όχληρότε-
ρον, το έπαίρνουν δέ ευθύς δταν έμπορη οπωσδήποτε να κερδήση τί· Προς 
διατήρησιν των σχολείων τούτων συνεισφέρει ή πόλις 16,000 Δουκάτα. 
Υπάρχουν, προς τούτοις, τα σχολεία της ευμεγέθους οικοδομής, καλούμε
νης Rec luso r io , ήτοι βασιλικόν έλεημονητικόν κατάστημα, δπου ορφανά 
καί νόθα καί οί πένητες πάσης ηλικίας καί αμφοτέρων των γεν.υν εισέρχον
ται δια να διδαχθώσιν ώφέλιμόν τι επιτήδευμα, καί περί τα 1,000 τέκνα 
απολαύουν στοιχειώδη διδασκαλίαν. Εις τό σχολείον f/ένουν έως το δέκατον 
τέταρτον έτος, έπειτα μανθάνουν τέχνην τινά, καί απολύονται δεκαέξ ετών 
ηλικίας. 

Υπάρχουν δέ εις την Νεάπολιν καί τρία κορασιών σ/ολεΐα, ύπο τήν έ-

ξαίρετον διεύθυνσιν τή ; χη'ρας βασιλίσσης, δπου αί μαθήτρια·, οχι μόνον 

διδάσκονται, άλλα κα! κατοικούν. Εν χρησιμεύει αποκλειστικώς δια τάς 

τών ευγενών θυγατέρας, περιέ/ει δέ 100. Δύο άλλα δέχονται τα τέκνα 

σεβασμίων οικογενειών μέ τιμήν μετρίαν. Η τών μαθηαάτων σειρά φθάνει 

μέχρι του δεκάτου τετάρτου έτους, περιλαμβάνουσα τήν Ιταλικήν καί Γαλ-

λικήν διάλεκτον , γεωγραφίαν , ίστορίαν , θρησκείαν καί άριθμητικήν καθ

όσον κρίνεται αναγκαία δια τάς γυναίκας· εργόχειρα, μουσικήν, ίχνογρα-

φίαν , ζωγραφικήν καί χορόν. Η χήρα βασιλίς επισκέπτεται συνεχώς τά 

καταστήματα ταύτα, παρευρίσκεται εις τάς ετησίους εξετάσεις, καί δια

νέμει τά βραβεία με τάς ιδίας αυτής χείρας. Διδάσκουν προσέτι τάς κόρας 

αί μοναχαί διαφόρων εις τήν πόλιν μοναστηριών. Εκ τούτων έπισημότερον 

είναι το λεγόμενον , Μονή της Μαρίας , Βασιλίσσης τών ουρανών , εις το 

όποιον κατοικούν περί τα 100 κοράσια, καί δπου συνέρχονται πάσαν ήμέ-

ραν άλλα 200. Μαθήματα κυριώτερα εις τας μονάς είναι οί στοιχειώδεις 
κλάδοι, καί εργόχειρα. 
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Τό μέγα της εκπαιδεύσεως έμπόδιον εις τήν Νεάπολιν είναι ή ελλείψις 

αρμοδίων βιβλίων. Τά εισαγωγικά άναγνωστάρια είναι θαυμασίως άνάρ-
μοςα. Μόλις μανθάνει ό παίς τό άλφάβητον , καί απαιτείται νά άναγινώ-
σκη εις ευχολόγια, περιέχοντα λέξεις εις αυτόν ακατανόητους. Βάλλονται 
ακολούθως νά έκστηθίζωσι κατηχήσεις εξίσου ακατάληπτους, καί ηθικόν τι 
σύγγραμμα κατ' έρωταπόκρισιν, μέ Ιταλικήν τινά γραμματικήν τού αυτού 
είδους. Αλλα στοιχειώδη βιβλία δεν υπάρχουν , βιβλία δέ αναγνώσεως 
δια τήν νεολαίαν λείπουν ολότελα. Αί ύψηλότεραι τάξεις ανάγκη νά τά 
μετχ-ρέρωσιν άπό τό βόρειον της ίταλίας, καί νά πληρώνωσι δασμόν §ν 
τέταρτον τού διστήλου δι' έκαστον τόμον είς δγδοον. Λέγεται δτι εις 
μόνον βιβλιοπώλης επιχείρησε νά τύπωση βιβλία παιδαγωγικά. 

Εάν λογαριάσωμεν τους μαθητευομένους είς τά ιδιαίτερα σχολεία καί 
είς τά μοναστήρια ώς 1 , 4 0 0 , θέλομεν έχειν εις τήν βασιλεύουσαν Νεάπο-
λιν 6,000 τέκνα υπό διδασκαλίαν , ήγουν I μόνον εις 60 τών κατοίκων , 
$ 1 είς 1 5 τών μή δεκαπενταετών! Εάν δέ είς τάς πρωτεύουσας ηναι τοι
αύτη της παιδείας ή κατάς-ασις, οποία πρέπει νά ήναι είς τάς κωμοπόλεις 
καί τά χωρία, δπου λείπουν όλοτελώς τοιαύτα καταστήματα δημοσίου 
καί μερικής μεγολοδωρίας! 

Είς τά βόρειον της Ιταλίας, έκ του εναντίου, χαίρει τις βλέπων δτι τά 
τή; παιδείας προβαίνουν ταχέως είς τό καλητερον. Η επικρατούσα είς τήν 
Γεραανίαν φιλομάθεια καί ή καλοκαγαθία τού μακαρίτου τής Άουστρίας 
αύτοκράτορος παρεκίνησαν τους Άουττρικούς άντιβασιλεΐς καί τον μέγαν 
δούκα τής Τοσκάνα;, ό'στις συνέχεται μέ τήν αύλήν της Βιέννης , νά θεω-
ρώσι τού λαού τήν έκπαίδευσιν μέ πολύ περισσοτέραν ελευθεριότητα καί 
κλίσιν παρά των λοιπών μερών τή; ίταλίας οί κυρίαρχοι. Οθεν είς τήν 
Λομβαρδίαν καί Τοσκάναν έσυσινίθησαν αλληλοδιδακτικά καί νηπιακά 
σχολεία, τά όποια εξακολουθούν νά άκμάζωσι καί νά έλκύιοσι τήν εΰνοιαν 
τών κατοίκων έπί μάλλον καί μάλλον. Μας χαροποιεί δέ δτι οί μέ τόσον 
άγαθήν έκβασιν συστήσαντες νηπιακά σχολεία είς τόν βορράν, επέτυχαν 
νά συστήσωσιν εν καί είς τήν Ρώμην, με τήν έγκρισιν τής κυβερνήσεως. 
Καί οί Διαμαρτυρόμενοι δέ τεχνϊται, έκ τών οποίων ικανοί διατρίβουν 
είς τήν πόλιν αυτήν, έπροβλέφθησαν άπό σχολεΐον δια τά τέκνα των, είς 
τό όποιον θέλουν εΐσθαι ελεύθερα τών απειλών, καί υποσχέσεων, καί μικρών 
καταδιωγμών, τά όποια μετεχειρίζοντο κατ' αυτών οί Λατίνοι, χάριν προ
σηλυτισμού, δταν έστέλλοντο είς τά κοινά τής πόλεω; σχολεία, ίΐς πρδς 
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τήν ύπόθεσιν ταύτην όμως μας ενθαρρύνει μάλιστα το προ μικρού συστα

θέν » Ημερολόγιον Εκπαιδεύσεως » εις το βόρειον της Ιταλίας, έκδιδόμε-

νον υπό ιερέως Λατίνου, και ικανούς εχον συνδρομητάς. Συγγράφεται μέ 

διάθεσιν έξαίρετον, καί μέ πολλήν δύναμιν. ώς και ελευθεριότητα· και αν 

δεν έμποδισθή, θέλει χρηττιμεύσειν τα μέγιστα τόσον εις τα; οίοκγενεία;, 

όσον εί; τα σχολεία της χώρας αυτής. 

(Εκ της Αποθ. των ώφελ. γνώσεων.) 

Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α . 

Π ε ρ ί των Δημων της Ευβοίας. 
§ 8. Λήμος Καρυστ'ιων 

Τελευταίος δήμος προς το νότιον μέρος της Ευβοίας είναι ό τών Καρυ

διών, περιλαμβάνων όλην την παραλίαν της ΚαρύςΌυ, του Γεραιστοΰ και 

του Καφηρέω;, καί έκτεινόμενο; άπο της μιας έω; εις την άλλην θάλασ-

σαν. Πόλις επίσημος εις την ϊστορίαν από τον καιρόν του Ομήρου ακόμη 

ή Κάρυστος, και διαπρέψασα εις παλλάς επισήμους πράξεις μετά τών λοι

πών Ελλήνων , ήτον δίκαιον να στολίση τον δήμον αυτόν μέ την άρχαίαν 

λαμπρότητα του ονόματος της, μένει όμως νά ίδώμεν, έάν αυτή ή σωζό

μενη πόλις καί διατηρήσασα τό όνομα της Κ α ρ ύ ο υ είναι εκείνη ή πα

λαιά Κάρυστος. Οσον περί τούτου δέν μένει ουδέ ίχνος αμφιβολίας , έάν 

παραβάλη τις τα χαρακτηριστικά τη; παλαιάς πόλεως κατά την περιγρα-

φήν του Στράβωνος με τήν νέαν, χωρίς να λάβωμεν κατά νουν την άπα-

ραμόρφωτον διατήρησιν του ιδίου ονόματος. Υπό τήν Οχην το όρος τήν 

θέτει ό είρημένο; συγγραφεύς βιβ. 1. Κεφ. Α. §. 6 - πλησίον αυτής ήτον 

τά Στύρα καί το Μαρμάριον, καί περί αυτήν έφύετο ή λίθος ή ξαινομένη 

και ύφαινομένη, έκ τής οποίας κατεσκεύαζον χειρόμακτρα, καθαρ»ζόμενα ά

πο τον ρύπον δια τής φλογός. Υπό το όρος της Οχης ευρίσκεται καί σή

μερον ή νέα Κάρυστος, προφήτης Ηλίας όνομαζόμενον άπό τίνος ναϊδι'ου 

κειμένου εις τήν κορυφήν του όρους , και αφιερωμένου εις τον προφήτην 

Ηλίαν , το όποιον πιθανόν να μετεσχηματίσθη άπό τόν παρά τώ Εύσταθίω 

(παρεκβολ. ίλ. β. ) ναον του Μαρμαρίου Απόλλωνος, του οποίου λείψανα 

είναι ισως τινά ερείπια ευρισκόμενα εις εκείνο το μέρος· κάμμία άλλη πό

λις παρά τα Στέρα δέν εΐναι πλησιες^ρα εις τήν Κάρυστον, καί το Μαρ

μάριον, τό λατομιϊον τών Καρατ ίων κώνων δεν είνβι μακράν τής πόλεως, 
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μ' όλον ότι τό όνομα Μαρμάριον μετέπεσεν εις χωρίον παράλιον κείμενον αν

τίκρυ τών Πεταλίων νήσων άλλα και όλα ταύτα αν δένΰπήρχον, μόνη ήλι-τ 

0ος, έξ ή; ϋφαίνοντο τά χειρόμακτρα, σωζόμενη εισέτι καί νυν, είναι ικανή 

νά άποδείξη τήν άλήθειαν τών λεγομένων, μ' όλον ότι έξαλείφθη, και μόλις 

ίνες τινές μικραί ώς τρίχες ευρίσκονται- αλλά τό όρυκτόν τούτο εΐχεν ε

κλείψει και άπό τόν καιρόν τού Πλουτάρχου ακόμη, ώς φαίνεται άπό τήν 

εξής περικοπήν εις τήν περί εχΛεΛοιπότ^ ^ί/σο^ί'ωκπραγματείαν του·. 

» Τής δέ έν Καρύστω πέτρας, η χρόνος ού πολύς, άφ' οδ πέπαυται μηρύ-

ματα λίθων μαλακά νηματώδη συνεκφέρουσα· καί γαρ υμών έωρακέναι 

τινάς οΐ'ομαι χειρόμακτρα καί δίκτυα καί χεκρυφάλους εκείθεν, ούτε περι-

καομένους, άλλ' οσ' αν ρυπανΕη χρωμένων έμβαλόντες εις φλόγα λαμπράν 

καί διαφανή κομίζονται· νυν δ' ήφάνισται, καί μόλις οίον ίνες ή τρίχες 

άραιαί διατρέχουσιν έν τοις μετάλλοις · . Καί ταύτα μέν περί Καρύστου. 

Επειδή ομως μέ τόν δήμον αυτόν ήνώθησαν καί δύω άλλοι δήμοι του Γ ε 

ραιστοΰ καί Καφηρέως, δέν είναι ί'σω; έκτος τού προκειμένου νά όμιλήσω-

μεν ολίγα τινα καί περί αυτών. Οτι ήτον πόλις Γεραιστός πλησίον τον 

ακρωτηρίου Γεραιστοΰ φαίνεται όχι μόνον άπό τόν Στράβωνα βιβ. 1, κεφ. 

Α. § 7 , έπιβεβαιούντα όσα προ αύτοϋ είπεν ό Ομηρος, άλλα και άπό τόν 

Δικαίαρχον εις Βίον Ελλάδος, όπου αναφέρει ότι ήτον και λιμήν, καί άλλου; 

οίον ό Σκύλαξ ό Καρυανδεύς εις τό περί Ευβοίας, καί ό Στράβων βιβ . 1. 

Κεφ. Α. § 7 , προσθέτοντες, ό'τι ήτον καί ιερόν του Ποσειδώνος διάσ/μον. 

0 λιμήν είναι καί σήμερον ακόμη τό πρώτον καταφύγιον εις τους διαφεύ

γοντας τούς κινδυνωδεστάτους βράχους τού Καφηρέως, τά δέ ολίγον υπέρ 

τόν λιμένα σωζόμενα ήδη ερείπια φαίνεται, ότι είναι λείψανα τής -πόλεως 

Γεραις-ού, καί τού ναού τού Ποσειδώνος Καστρί ονομαζόμενα, ώς συνηθίζε

ται είς τήν Ελλάδα νά όνομάζωσιν ούτω ώς επί τό πλείστον τά αρχαία 

©ρουρίου ή πόλεως ερείπια. 

Τό κινδυνώδες τών βράχων έκ μέρους τής θαλάσσης είς τόν Καφηρέα, 

καί τό έκ τούτου καί τής έλλείΐεως λιμένο; είς ολην τήν αυτόθι προς α

νατολάς παραλίαν έμπόδιον τού νά άράζωσι πλοία, καθώς και τό δύσβατον 

τών δρόμων έκ μέρους τής ξηράς κατέστησεν άπ' αρχής του κόσμου τόσον 

άγροίκους τούς κατοίκους-αυτών τών μερών, ώστε άναγινώσκων τ ι ; τά ανα

φερόμενα είς τόν Ενδοϊχοκ η χν>·ηγυκ τού Χρισοστόμου Δίωνος, καί εξετά

ζων καί τήν σημερινήν κατάστασιν τών κατοίκων τών περί τών Καφηρέα 

χωρίων, άν πρέπει νά όνομάσο χωρία τις τάς έκ δύω ή τριών καλυβιών 
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συγκείμενα; συνοικία;, δέν βλέπει τήν παραμικράν σχεδόν διαφοράν ά-

γροικοι καθ' ύπερβολήν παριστάνονται οί κάτοικοι των μερών εκείνων eí; 

τήν πραγματείαν του Δίωνος, καλύβας οίκούντες, ολίγον ασχολούμενοι είς 

γεωργικά; επιχειρήσεις, και τό πλείστον ζώντες άπό κτηνοτροφίαν και κυ-

νηγέσιον, σπανίως βλέποντες άλλων χωρίων κατοίκου; και σπανιώτατα ει

σερχόμενοι εις τάς πόλεις, ήμεροι ό'μω; βϊ; τά ΤΠΤΙ, και όχι προσηλωμένοι 

εί; τήν ληστείαν, και τήν έκ τών ναυαγίων άρπαγήν άγροικοι είναι και 

τήν σήμερον οΐ κάτοικοι τών μερών εκείνων, και διόλου άκοινώνητοι, έκ 

του οποίου κατάντησαν νά μήν έχουν ούτε θρησκείαν ούτε άλλα; κοινωνικά; 

άρετάς" μέρος έξ αυτών μάλιστα ηθέλησαν νά δεχθώσι τήν όθωμανικήν 

θρησκείαν, άλλά και οί Οθωμανοί δεν τους έδέχθησαν, και έμειναν χωρίς 

θρησκείαν, διαφέροντες μόνον κατά τά ονόματα, διά τό όποιον και Οι γάμοι 

των έγίνοντο ανάμικτοι, ó άνήρ δηλ. έχων τήν όθωμανικήν θρησκείαν και 

η" γυνή τήν χρις-ιανικήν και άνάπαλιν μήν Ιχοντε; δέ καμμίαν πραγματι-

κώ;, δεν κατοικοΰσιν εις χωρία, άλλ' εις συνοικίας έκ δύο ή τριών καλυβιών 

συγκειμένας , ζώσιν άπό κτηνοτροφίαν ώς έπι τό πολύ , και ολίγον ασχο

λούνται είς τήν γεωργικήν δεν είναι ό'μω; άγρια τά ήθη των, ούτε φονικά, 

οό'τε έκδοτοι είς ληστείαν, η άλλα; κακουργία; περί τους ναυαγούντα;· ε

πειδή όμως απαντάται διαφωνία εί; τους συγγραφείς περί του μέρους τού 

ονομαζόμενου Κοίλα Ευβοίας, και οί περισσότεροι θέτουσιν αυτά εί; τούτον 

τάν δήμον, μ' δλον ότι ώμίλησα ολίγα τινά περί αυτών ET; τά προηγούμε-

μενα άρθρα, έκρινα άρμόδιον νά έκτανθώ ενταύθα περισσότερον περί τού αν

τικειμένου αυτού. Πρώτος ό Ηρόδοτο; βιβ. η . λέγει περί τών Περσικών 

πλοίων , τά όποια ήτον αραγμένα είς τού; Αφέτας, άκρωτηριον της Θεττα-

λικής Μαγνησίας" « Προ; ταύτα ούν τάδε έμηχανέοντο· τών νεών άπασέ-

ων άποκρίναντε; διηκοσίας, περιέπεμπον έξωθίν Σ/.ιάθου, ώς αν μή όφθέω-

σιν ϋπό τών πολεμίων περιπλέουσαι Εΰβοιαν κατά τε Καφηρέα, και 

περί Γεραιστόν εις τόν Εύριπον , ίνα δή περιλάβοιεν » · και παρακατιών, 

« Τοί; δέ ταχθείσι αύτέων περιπλωέειν Εύβοιαν, ή αύτη περ έούσα νύξ, 

πολλή ην έτι άγριωτέρη, τοσούτω, δσω έν πελάγει φερομένοισιν έπέπιπτεν 

και τό τέλΛς σφι έγένετο άχαρι· ώ; γαρ δή πλέουσι αύτοΐσι, χειμών τε και 

τό ίίδο>ρ έπεγίνετο έούσι κατά τά Κοίλα τή ; Εύβοια;, φερόμενοι τώ πνεύ-

ματι, και ούτε είδότε; τ-ή έφέροντο, έξέπιπτον προς τάς πέτρας κτλ. · Α

πό δέ τόν Εύβοϊκόν του Δίωνος βλέπομεν τάς έξης περικοπάς· «Ετύγχανον 

μένουν άπό Χίου περαιούμενος μετά τίνων αλιέων έξω τής θερινής ώρα;, έν 

& · 3 9 - £ £ 

μικρώ παντελώ; άκατίω" χειμώνο; δέ γενομένου, χαλεπώ; και μόλις δι-

εσώθημεν προς τά Κοίλα τή; Εύβοια;· τό μεν δή άκάτιον εί; τραχύν τινά 

αίγιαλόν ύπό τοί; κρημνοί; έκβαλόντες διέφθειραν κτλ. · και κατωτέρω, 

« Βουλοίμην δ ' άν έγωγε και μετά πέντε ημέρας λήξαι τόν άνεμον, άλλ' 

ού ράδιον είπεν, όταν ούτω πιεσθνί τά άκρα τής Ευβοίας ύπό τών νεφών, 

ως γε νύν κατειλημμένα όρά;· και άμα ήρώτα με οπόθεν δή και ό'χως 

εκεί κατηνέχθην, καί ειμή διεφθάρη τό πλοίον. Μικρόν ήν παντελώς, έφην, 

αλιέων τινών περαιουμένων, κάγώ μόνο; συνέπλεον ύπό σπουδή; τινός, διε-

θφάρη δέ ό'μω; ύπό τήν γήν έκπεσόν. Ού'κουν ράδιον έφη άλλως- δρα γαρ 

ώς άγρια καί σκληρά τή; νήσου τά προς τό πέλαγος, καί ταΰτ' είπεν εστί 

τα Κοίλα τή; Εύβοια; λεγόμενα, 8που κατενεχθ;ίσα ναϋ; ούκ άν έτι σω-

θείη. » Αυτά συνωμιλούσαν ό Ευβοϊκός κυνηγό; μέ τόν ναυαγη'σαντα, εύρι-

ρισκόμενοι εί; τά Κοίλα τ ή ; Εύβοια;· άλλ'όταν διηγήται ό πλησίον είς 

αυτά κάτοικων κυνηγό;, ότι αυκοφαντούμενο; ήκουσεν εί; τήν πόλιν παρά 

τινο;. « Οιμαι γάρ αυτού; μηδέ τών ναυαγίων άπέχεσθαι τών εκάστοτε έκ 

πιπτόντων υπέρ αύτάς σχεδόν τάς Καφηρίδας οίκοΰντας· » δεικνύει, δτι τά 

Κοίλα τής Ευβοίας δεν ήτον μακράν τών Καφηρίδων πετρών καί κατωτέ

ρω πάλιν διηγούμενος περί τίνος, τόν όποιον έφιλοξένησε ναυαγήσαντα, 

λέγει ώς άπό μέρους εκείνου· « έτύχομεν δέ πλέοντες έν τή Σωκλέους νη'ί' 

τρίτον έ'το;, καί διαφθαρείση; της νεώ; περί τόν Καφηρέα παντελώ;, ολί

γοι τινε; εσώθημεν άπό πολλών . . . . ύμεί; δε γυμνοί παντελώ; έκπεσόντες 

δί ατραπού τινό; έβαδίζομεν . καί μόλις ποτέ ή'λθομεν έπί σκηνάς τινας, 

καί πάντες έβοώμεν προελθών δέ σύτο; εισάγει τε ήμά; ένδον κλ. » τό 

οποίον έπίση; αποδεικνύει, ότι τά Κοίλα τ ή ; Ευβοίας δέν ήτον μακράν 

άπό τόν Καφ/ιρέα. Εκ πάντων τούτων τών είρημένων —αράτε τού Ηροδό

του καί τού Δίωνος φαίνεται καθαρώς, οτι τα Κοίλα τ ή ; Εύβοια; ήτον 

πλησίον τού Καφηρέως· διότι καί κατά τήν δ·.ήγησιν τού Ηροδότου τά 

πλοία τών Περσών , έν ω, έκίνησαν άπό τούς Αφέτα; διά νά υπάγουν είς 

τόν Εύριπον, τά κατέλαβε τρικυμία καί έναυάγησαν είς ταύτα τά μέρη, 

δπου λιμήν δέν ευρίσκεται, έν ώ έάν έπρόφθαναν νά περάσουν τόν Γεραιστόν, 

δέν έκινδύνευον, διότι είναι πλήθος λιμένων είς τήν πρός δυσμάς τή ; νή

σου θάλασσαν άπό τού Γεραιστού μέχρι τή ; Χαλκίδο;· καί κατά τά λεγό

μενα το3 Δίωνος συνάγεται, ώ; ανωτέρω είπον, δτι τό δνομα Κοίλα Εύ

βοια; έδίδετο είς τούς πλησίον τού Καφηρέως αποτόμου; σκοπέλους. Αλλά 

τό παράδοξον είναι, ό'τι ti; τον Στράβωνα βιβ. 1, Κεφ. Λ- § 2. απαντώ.-· 
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μεν τα έξης- « Και πρώτον, ότι τής Ευβοίας τα Κοίλα λέγουσι τα μεταξύ 
Χαλκίδος και των περί Γερχιστόν τόπων κολπούται γαρ ή παραλία, πλη
σιάζουσα δέ τή Χαλκίδι, χυρτοΰται πάλιν προς τήν ήπειρον »" γνώμη 
όλως διόλου εναντία άπό την τών άλλων, την οποίαν, εάν δέν την έστήρι-
ζε με την παράθεσιν του κολπώματος τ?,ς παραλίας και του μετά ταύτα 
κυρτώματος προς την Χαλκίδα, ήθελα, νομίση, ότι είναι λάθος του τύπου, 
τεθείσης της Χαλκίδος άντί του Καφηρέως, και τοσούτω μάλλον, όσον 
είςτήν χρης-ομάθειαν, έρανίσματα έξαγμένα άπό τά Γεωγραφικά τοϋ Στρά
βωνος, ευρίσκεται ρητώς ούτω" ι Τά δέ μεταξύ Καφηρέως και Γεραιστοΰ 
τά Κοίλα της Ευβοίας καλείται ·"· Χρης-ομ.. Εκ τών Στραβ. Γεωγρ. βιβ. 1. 
Ε ς όλων τούτων τών είρηαένων τίποτε άλλο δέν δυνάμεθα νά συμπε-
ράνωμεν, παρά ότι συνηθέατερον έδίδετο τό Ονομα εις τήν προς ανατολάς 
παραλίαν τή ; νήσου άπό τοϋ Γεραιστοΰ και ανωτέρω, ίσως όμως έδί
δετο και εις τήν προς δυσμάς παραλίαν κατά τον Στράβωνα, επειδή, ώς 
και ανωτέρω εϊπομεν, και έκ τών δύω μερών κολπούται ή νήσος, και σφίγ-
κεται μάλιστα εις στενόν διάζωμα. (Ακολουθεί.) 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

Περί μελισσων, μέλιτος και κηρίου ( συνέχεια ). 

Κακώς νομίζομεν ό'τι μετά τόν θάνατον τών μελισσών, δέν έχομεν νά 
έλπίσωμεν άλλο παρά τό κηρίον , τό όποιον μένει εί; τήν κυψέλην όθεν 
συνειθίζομεν νά τό έκβάλλωμεν και νά τό έτοιμάζωμεν διά τό έμπόριον 
Επειδή εί; τήν κηρίθραν αυτήν ευρίσκονται σπέρματα νέας αποικίας μελισ
σών, τά όποια δεν πρόφθασαν νά μεταβληθώσιν εις έντομα ώς γεννημένα 
κατά τύχην περί τό τέλος τού θέρους· ό'λα δέ αυτά θέλουσι βλαστήσει ή 
ζωογονηθή όταν θερμανθώσιν άπό τόν ήλιον τού ακολούθου έαρος. Πρέπει 
λοιπόν νά δεχθώμεν τότε εις τάς κυψέλας αύτάς νέον σμήνος. Εως ού 
ομω; ελθη ό καιρό; ούτος, λαι/.βάνομεν τό κοφίνιον, τό τειλίσσομεν και τό 
κρεμώμεν εις ξηρον τόπον διά νά μή πειραχθη άπό άράχνας , ποντικούς, 
φαρφάλλας και άλλα τοιαύτα ζωύφια. 

Ομοίως άναγεννώνται περί τό έάρ αί σχαδόνβς τών μελισσών, αί όποΐαι 
άπέθανον τόν χειμώνα. Οδεν οί επιτήδειοι μελισσουργοί δέχονται τό σμήνος 
εις κοφίνα τρυπημένα έπάνωθεν, και στυππωμένα εις τήν τρύπαν, έπειτα 
δέ τήν άνοίγουσι βάλλοντες επάνω τό κοφίνιον, ό'που ευρίσκονται αί κηρί-
θραι, και αί σχαδόνες, από τάς οποίας ζητούσι νά ώφεληθί.σ'.ν. Τότε αί μέ-
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λισσαι άναβαίνουσιν ευθύς, καθαρίζουσιν ό,τι έκεΐ εύρωσι· και αυθημερόν ή 

βασίλισσα γεννά ώά δπου δέν ύπάρχουσι- οί δέ κηφήνες έπειτα τά ζωογο-

νοΰσι (έπισπερματίζουσιν) ώ>ε αί παλαιαί σχαδόνε;, έκβαίνουσι συγχρόνως 

μέ τάς νέας. 

Τα σμήνη πληθύνονται και εύθηνούσι μάλιστα κατά τους έσπαρμένους 

με άραβόσιτον τόπους. 

Οταν τό σμήνος φεύγ/ι ύψούμενον 12 ώς 15 πόδας υπεράνω τής γής, 

οί μελισσουργοί ρίπτουσι χώμα μέ γεμάτος τά; χείρας ένκντίον του, και 

αί μέλισσαι πίπτουσιν ευθύς. 

Αντί νά μακρύνωμεν τά; μέλισσας μέ τά; χείρα; άπό φόβον , άρκει νά 

φυσήσωμεν εί; αυτά;· αν δέ θέλωμεν νά προχωρήσωμεν εις τήν κυψέλην, 

πρέπει νά κρατώμεν εις τάς χεΤρα; καπνο-ύριγγα η πανίον καπνίζον κρε-

μασμένον άπό ράβδον. 

Τό λευκόν μέλι είναι τό άριστον ευρίσκεται δέ διαφόρων χρωμάτων 

ώς και πράσινον. II κρυστάλλωσίς τού σάκχαρο; τό διαφθείρει, χάνει δέ 

τήν εύωδίαν του εις θερμόν τόπον, και πολλάκις μεταβάλλεται εί; όξύδιον, 

άν μάλις-α περιέχη ύδωρ. Τό μέλι πρέπει νά συλλέγηται αμέσως μετά τόν 

φόνον τών αρσενικών δηλ. τόν ίούλων και Αύ'γουστον επειδή μένουσιν 

ακόμη δύο μήνες εις τάς μέλισσας διά νά διορθώσωσι τήν ζημίαν , τήν 

οποίαν έπαθον ώστε άν αυτοί τύχωσιν εΰδιοι, δεν υπάρχει πλέον κάνεις 

κίνδυνος ελλείψεως τροφής έν καιρώ χειμώνος. 

Τάς δε κηρίθρας άφ' ού άνοίξωσι τά; σκεπασμένα; τρύπα; με μαχαίριον, 

βάλλουσιν επάνω αγγείου διά νά ς-αλάξωσι τό πρώτον μέλι, τό όποιον είναι 

τό εύχυμότατον έπειτα συνθλίβουσι τάς κηρίθρας διά νά έκβάλωσιν όλι-

γότερον καίαρόν μέλι· τέλος συντριβουσι τά λείψανα με τάς χείρας ή μέ. 

πιεστηριον, άφ' ού τά βάλωσιν εις σακκίον και τότε λαμβάνουσι μέλι τρί

της ποιότητος, τού οποίου ό'μως χωρίζουσι τό έπιπολάζον μέρος ώς πολλά 

άκάθαρτον. 

Τό δέ κηρίον βράζουσι μέ ύδωρ επάνω τού πυρός εις κακκάβιον καΐ 

έπειτα τό περώσι άπό πανίον άραιόν. Τό ύγρόν τότε πήγει και λαμβάνει, 

τό σχήμα τού αγγείου, όπου ευρίσκεται. 

Τά κηρίον λευκαίνεται άφ' ού κοπή εις λεπτά κομμάτια ώς ταινίας 

και έξαπλωθη ει; τόν ήλιον πολλά; εβδομάδας ή βραχή πολλάκις εις τ » 

χλωρόν. 
Οταν τό κηρίον ώς μή καθαρισμένον καλά περιέχη ακόμη μέλι, δέν 



λευκαίνεται· όθεν τα; έξ αυτού κατασκευαζόμενα; λαμπάδα; σκεπάζουσι 

μέ λευκάν κηρίον άλλ' ή καπηλεία αύτη αποδεικνύεται ευκόλως, επειδή 

αί λαμπάδε; είναι λιπαοαί, φωτίζουσιν άμυδρώς, διαρκούσιν όλιγότερον, 

άφίνουσι κηλίδα; εί; τα υφάσματα , στάζουσιν είτε τ/ίκονται ταχέως έν 

καιρώ θερμότητος, καί σχηματίζουσι άνθρακώδη ύλ.ην, όταν καίωσι. 

Αί με'λισσαι πάσχουσι διάφορα άρρωστήματα. 

Δ υ σ ε ν τ ε ρ ί α ή διάρροια όταν ε ί ; τήν ε'ίσοδον τή; κυψέλη; αί μέλισ-

σαι άφίνωσι μεγάλα; μελανά; καί δυσώδει; κηλίδα;. Η άρρωστία αύτη 

είναι διαδοτική' δια να τήν έμποδίσωμεν δέ πρε'πει νά άφήσωμεν να έ'μβη 

ό άήρ εί; τήν κυψέλην και να απορρόφηση τήν ύγρασίαν, νά καθαρίσωμεν 

τα κάτω μέρη τού κοφινίου , καί νά προσφέρωμεν εί; τά; μέλισσα; σιρό-

πιον χλιαράν συντεθειμένον άπο έν μέρο; μέλιτο; καί δύω οίνου παλαιού, 

επάνω πινακίου, οπου βάλλομεν καί κόραν ψωμίου φρυγανισμένην καί πο-

τισμένην μέ το ϊατρικόν τούτο. 

Ζ ά λ η ν πάσχουσιν αί μέλισσαι άπο 15 Μαίου ώς 15 Ιουνίου- όθεν 

περιστρέφονται, ύπάγουσιν, έρχονται, καί δέν έ'χουσι δύναμιν νά πετάξωσι. 

Η άρρωστία αυτή προέρχεται άπό το πετροσέλινον, μάραθρον, καί άλλα 

τοιαύτα φυτά, τα οποία πρέπει νά λείψωσιν άπο εκείνον τον τόπον. 

Δ υ σ π ε ψ ί α ν* δια νά τήν προλάβωμεν δέν πρέπει νά δίδωμεν καμμίαν 

τροφήν ε ί ; τά; μέλισσα; έξω τ ή ; κυψέλη; έν καιρώ ψύχους και μετά 

μεσημβρίαν. 

Αί σχαδόνε; είτε τα νεογνά τών μελισσών άποθνήσκουσιν όταν δίχων-
ται άχρείαν τροφήν άπό τά; μητέρα; , η έχωσι τήν κεφαλήν ανεστραμ
μένων εί; τήν τρύπαν. 

Οί ποντικοί, οί άσπάλακε; καί άλλα διάφορα ζωύφια επιβουλεύονται 

τά; μέλισσα; , μάλιστα τον χειμώνα , τρώγοντε; το μέλι καί το χηρίον, 

καί βρωμίζοντε; το έπίλοιπον μέ το ούρόν των. Αοανίζομεν δέ ευκόλως 

τους εχθρού; τούτου; βάλλοντε; πλησίον τ ή ; κυψέλης χύτραν "ανάποδα 

άνασηκωμένην μέ καρύδιον, το οποίον ροκανιζόμενον μετακινείται καί ή 

χύτρα πίπτουσα φυλακίζει τους ποντικούς κτλ. 

Αί άράχναι ένοχλοΰσι τάς μέλισσας μέ τά άράχνια των τά οποία τά; 

έμποδίζουσιν ώ; δίκτυα, όθεν πρέπει νά τάς έξολοθρευώμεν. 

Οί σφήκες κατατρώγουσι τά; μέλισσας· ό'θεν οί μελισσουργοί άλείφουσι 

με μέλι πολλά; κρησάρα; δια νά τά; έλκύσωσιν έκεΐ καί έπειτα τά; φο-

νεύουσι χύνοντε; έπάνω'ζεστάν ύδωρ. ( 3 . ) 
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Π(ρι μηχανής των διαφόρων λύχνων είτε λαμπτήρων. 
Κατά τύχην, φαίνεται, θεάνθρωποι παρετη'ρησαν οτι τινά σώματα βρε-

χόμενα εί; τά έλαιον, αν άναφθώσι, δ;ατηροΰσι τά φώ;, σβέννουσι δέ κατ' 

ολίγον καί βαθμηδόν. Τούτο ήρκεσεν εί; τήν έφεύρεσιν τών λύχνων, τήν 

οποίαν οί αρχαίοι άπέδ;δον εί; τού; Αιγυπτίου;. Επειδή βλέπομεν τωοντι 

ότι ύπήρχον γνωστοί έπί Μωύσέω;, όστι; τού; μετεχειρίσΟη - άλλ' ή γνώ-

σι; αυτών υπήρχε πολύ έτι παλαιοτέρα· διότι γίνεται λόγος εις τήν γε'νε-

σιν περί μυστικού τινο; όνείρατος , τού Αβραάμ, ό'που μεταξύ τών άλλων, 

ό πατριάρχες ούτο; είδε διαβαίνοντα έμπροσθεν αυτού άναμμένον λύχνον. 

Ομιλεί δέ καί ό ϊώβ ώσαύτω; περί λύχνων μέ τρόπον συμβολικον καί 

αίνιγματώδη. 

Οί παλαιοί δέν έγνώριζον, ώς φαίνεται, το στέαρ ( ά λ ε ι μ μ α ) ούτε τά 

κηρίον εις τον συνήθη φωτισμόν τού; δέ λύχνους μετεχειρίζοντο 1. ε ϊ ; 

τού; ναού; δια τά; θρησκευτικά; χρεία; - 2 . εί; τά; οικίας έπί γάμων καί 

δείπνων 3 . είς τούς τάφους. Αφιέρουν δέ τούς λύχνους εις τάς θεότητας καί 

αυτούς τούς ήρωας - ό'θεν εύρίσκομεν είς τά αρχαιολογικά βιβλία καί μάλι-

ς-α είς τήν περιγρακήν της Ηράκλειας διάφορα σχήματα λύχνων ποτέ μεν 

κομψά, ποτέ δέ αλλόκοτα- ούτω π. χ. ό λύχνος τού Διάς έχει είς τήν κο-

ρυφήν άετον κεραυνοφόρον ό τής Εστιάδο; παρΐ7άνει τήν μορφήν της θεάς 

ταύτη;· ά τ ή ; Αθηνάς συνίς-ατο είς άγαλμα κρατούν κλάδον έλαίας· ό τού 

ηλίου τέλο; στολίζεται μέ ζώον πτερωτάν κείμενον μεταξύ δύω στύλων 

καί κινούν μέ τον ένα πόδα τροχάν πρό; παράστασιν ίσως τή; κυκλοειδού; 

κινήσεω; τού ηλίου, όστι; διατηρεί τά πάντα - οί δέ στύλοι ίσω; σημαί-

νουσι τού; τροπικού; η τά ηλιοστάσια. 

Ενταύθα περιγράφομεν συντόμω; τά συνηθέστατα είδη τών λύχνων. 

Αί έ λ α ι α ν τ λ ί α ι κατήντησαν σχεδόν κοιναί καί μεταξύ ημών άπό 

τινο; - όνομάζομεν δέ ούτως τού; λύχνου; εκείνους, οίτινες έχουσι σχήμα 

όρθιον κηροπηγίου ( η σαμδανίου) - ό κύλινδρο; εί; τήν κορυφήν περιέχει 

τήν θρυαλλίδα, ήτι; καίει , ή δέ κωνική αυτών βάσις χρησιμεύει ώ; έλαι-

οδοχείον. Είς τά κοίλωμα τού κυλίνδρου ευρίσκεται άλλος κύλινδρο; ανά

λογο; μέ το τρυπημένον εκείνο ξύλον τη; αντλία; (τουλούμπα;) τά όποιον 

βάλλομεν εί; τά πζ-γάδια, καί όθεν αναβαίνει τά ύδωρ ώ; επάνω· τά δέ έμ-

βολον αναλογούν μέ τά ξύλον εκείνο, το όποιον κινούμεν όταν θέλωμεν, νά 
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έκβάλωμεν ύδωρ, έχει τήν άκραν του προσαρμοσμένων εις τον επάνω κύλιν-

δρον, καταβαίνει δέ δταν καταβιβάζωμεν τον δίσκον ή τήν στεφάνην του 

λύχνου, και ευθύς έπειτα αναβαίνει, άφ' ου ούτος μείνη ελεύθερος. ΙΙάσα 

δέ θλίψις τοιαύτη φέρει επάνω το έ'λαιον ώς τήν θρυαλλίδα. 

Εις τούς λύχνους τούτους μεταχειρίζονται πλατείας θρυαλλίδας· επειδή 
παρετηρήθη δτι αύται δεχόμεναι εύκολώτερον τήν ένέργειαν τού αέρος καί-
«υσι καλήτερα. 

Τά άνταυγας-ήρ ι α συνίς-ανται εις δύο κυλίνδρους , των οποίων ό είς 

έμβαίνει εις τον έτερον, καθώς π. χ. εν μικρότερον ποτήριον χωρεί είς μεγα-

λητερον, δταν τό βάλλωμεν άπό το <τόμα δηλ. ανάποδα. Είς τδν μικρότερον 

κύλινδρον δηλ. τον έσωτερικόν χύνομεν τό έλαιον άπό μικράν τρύπαν, ήτις 

εχει έπάνωθεν γλώσσαν έλας-ικήν άπό μέταλλον άνοίγουσαν και κλείουσαν 

κατά τάς περιστάσεις- ούτω π. χ. δταν βάλωμεν τό έλαιον ή γλ'ϋσσα αύτη 

αναβαίνει ώς τήν κορυφήν, δταν δέ άναποδογυρίζοντες φε'ρωμεν και προσαρ-

μόζωμεν τον κύλιδρον αυτόν είς τον άλλον , το'τε τό έλαιον θλίβει τήν 

γλώσσαν είς τά κάτω και κρατεί τήν τρύπαν κλεισμένην' άλλ' εις τό μέρος 

τού εξωτερικού κυλίνδρου, όπου άντικρύζει ή τρύπα αύτη, ευρίσκεται άλλη 

τρύπα δθεν τό έλαιον διαβαίνει είς σίφωνα ενόντα είς τήν άκραν τήν θρυ-

αλλίδα. Είς τήν τρύπαν δέ αυτήν είναι μικρόν σιδήριον δρθιον, τό οποίον 

κινεί τήν γλώσσαν ολίγον είς τά επάνω , και επειδή μένει άνοικτόν διά

στημα καταβαίνει τό έ'λαιον δσον χρειάζεται διά νά βρέχη τήν θρυαλλίδα" 

Πολλάκις ή γλώσσα, τήν οποίαν είπαμεν, έχει σχήμα έπιπώματος 

(τυππώματτος) είτε φελλού φέροντος είς τό μέσον τό ε'ρημένον σιδήριον. 

0 Αργάνδ παρετήρησεν οτι τό φώς γίνεται πολύ λαμπρότερον δταν ή 
θρυαλλίς έμβαίνη κυκλοειδώ; εις τον λύχνον επειδή ό άήρ ερχόμενος και 
άπό τό κέντρον και άπό τήν περιφέρειαν αυξάνει τήν φλόγα. Αι θρυαλλίδες 
δέ , αί όποϊαι χρησιμεύουσι κατ' αυτήν τήν περίστασιν γίνονται πλεκταί 
αναβιβάζονται δέ ή καταβιβάζονται δταν χρειασθή διά τίνος μηχανή;, 
κινούμενης άπό τό εν ή άπό τό άλλομέρος. 

Αλλά τό φώς γίνεται πολύ ζωηρότερον μάλιστα και άπό τόν ύέλινον 
κύλινδρον, τόν όποιον βάλλομεν όρθιον επάνω της θρυαλλίδος· επειδή αυτό; 
έκπληροϊ τό έργον της καπνοδόχης* καθότι ό θερμαινόμενος άήρ αναβαίνει 
ταχέως είς τά υψηλά, και άφίνει νά έλθη νέος άλλο; δια νά ζωογόνηση και 
νά θρέψη τήν φλόγα. 

Π ε ρ ι φ ε ρ ο φ ώ τ ο υ ς μας αρέσκει κατά τό παρόν νά όνομάσωμεν τούς 

λύχνους, όσοι εχουσι περιφερώς διατεθειμένην τήν θρυαλλίδα, καθώς ήδη 

είπαμεν. Συνίστανται δε αυτοί κυρίως άπό τρία μέρη" ά. τό δοχεΐον τού 

ελαίου, τό όποιον έχει σχήμα κώνου- β'. σωλήνα όριζόντειον, όθεν τό έ'λαιον 

περά διά νά καταντήση ώ; τό θρυαλλοφόριον, τό όποιον είναι, καθώ; και 

τό έλαιοδοχείον όρθιον,' ώστε άντικρύζονται τά δύω - έχει δέ ύποκάτωθεν 

ύπο<-αλακτήριον, δηλ. μικρόν κοίλωμα, όπου καταταλάζει τό πολύ έλαιον. 

Τό φως καίει τόσω λαμπρότερον ό'σω το έλαιοδοχείον είναι ύψηλότερον, 

ή τούλάχι^ον εί; τό αυτό ύψο; μέ τό θρυαλλοφόριον ύπόθες π. χ. άγγείον 

είς είδο; ημισφαιρίου τό όποιον άπό τό στρογγύλον μέρος νά συνέχηται 

διά σωλήνος κατωφερού; μέ στυλον, περί τήν κορυφήν τού οποίου ευρίσκε

ται τό θουαλλοφόριον. Ε ί ; τό ήμισφαιριώδε; άγγείον ύπάρχουσι τρύπαι, 

ες ών άπό τήν μίαν χύνεται τό ελαιον και αυτή κλείεται μέ έπίπωμα, 

άπο δέ τήν άλλην έμβαίνει ό άήρ, όστις θλίβει είς τά κάτω τό έλαιον και 

αυτή μένει πάντοτε ανοικτή. 

È λ α ι ο κ ύ κ λ ο υ ς όνομάζομεν τού; λύχνους εκείνους, όσων τό έλαιοδο

χείον συνίσταται εί; κύκλον (είτε στεφάνην) μεταλλικόν κοίλον κείμενον 

πέριξ τού θρυαλλοφορίου και συνεχόμενον μέ αυτό δια δύω σωλήνων κατω-

φερών. Τό έ'λαιον χύνεται εί; τόν κύκλον και καταβαίνει ει; αυτό. 

Οί λύχνοι ούτοι έξέχουσι παρά τούς άλλους ώς κομψότεροι διά τό μονο-

κόμματον τρόπον τινα και ολοσχερές· προσέτι δέ και διότι δέν επισκι

άζονται έν μέρει, καθώς οί έχοντες χωριστόν τό έλαιοδοχείον, όπισθεν του 

οποίου φαίνεται πάντοτε βαθεΐα σκιά. 

Οί έλαιόκυκλο ι λύχνοι κρεμώνται έπάνωθεν τήςτραπέζης, εί; τό μέσον 

τών θαλάμων κτλ. ή έχοντες βάσιν τίθενται είς διάφορα μέρη· σκεπάζονται 

δέ έκτος της καπνοδόχης (τού κυλινδροειδούς ή μακρόστενου ύέλου) καί 

μέ άνταυγας-ήρα σφαιροειδή στιλβωμένον, ή απλώς λευκός όστις διασκορ

πίζει παντού τό φώς όμαλώς καί εξίσου. 
Οί άνταυγας-ήρες γίνονται άπό όρείχαλκον ενίοτεέπάργυρ ον ή έπίχρυσον, 

άπό φαρφουρίον, άπό χαρτίον, κατ' εξοχήν· δέ άπό κρύσταλλον στιλπνόν μεν 
εσωθεν, ά'στιλπνον δέ έξωθεν διά νά μετριάζη τήν ύπερβολικήν τού φωτός 
αιγλην, καί έχοντα διάφορα κομψά σχήματα είς τήν έπιφάνειαν. 

Τά σφαιροειδή ταύτα σώματα κατασκευάζουσίν οί ύελοποιοί φυσώντες 

τόν ΰελον διά σωλήνος, καί άνοίγοντες μέ αδάμαντα έπάνωθεν καί κάτωθεν 

δύο τρύπας δια να περά ή καπνοδόχη. 
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Αλλά τό άριστον χαι τελειότατο-» είδος των λύχνων είναι τού Γ.αιχρί 
και ΟβςΐΗΐι'ΐιι όπου τό ελχιον ευρίσκεται εις τήν βάσιν ιού λύχνου, ανα
βαίνει δέ διά τίνος ωρολογιακής μηχανής. Επειδή εις διάστημα δώδεκα 
ωρών ολοκλήρων είναι περιττάν νά κόψη τις τ/,ν θρυαλλίδα. 

Ενταύθα νομίζομεν άρμόό'ιον νά άναφέρωμεν και τόν άσφαλιστικόν λύ-
χνον τού Δεβί, διασήμου χημικού Αγγλου, συνι^άι^ενον εις λεπτών θρυαλ
λίδα περικυκλωμένην άπό γύρον πυκνώς συρμόπλεκτον. Χρη«*μεύει δέ 
αυτός εις τους μεταλλωρύχους η έργάτας των μεταλλείων, όπου πολλάκις 
αναδίδονται αέρες τινές, οί όποιοι άνάπτοντες άπό τό φώς έφερον άλλοτε 
άνω κάτω τόν τόπον μέ φοβερόν κρότον και έφόνευον πολλούς ανθρώπους· 
άλλ' ό Δεβή παρέτη'ρησεν ό'τι ή θερμότης τού φωτός είτε αυτό τό φώς δεν 
δύναται νά έξέλθη άπό τους στενούς πόρους τού συρμοπλέγματος. 

Και ό σοφός δέ Χουμβόλδος έφευρήκε νέον λύχνον περίεργον, καθότι δέν 
σβέννει εις κανένα αέρα. Σύγκειται δέ αυτός άπό δύο δοχεία, έξ ών τό μεν 
είναι γεμάτον άπό υδωρ , τό δέ άπό άτμοσφαιρικόν αέρα , ώστε τό ύδωρ 
πίπτον κατ' ολίγον είς τόν δεύτερον θλίβει τόν αέρα, όστις έκβαίνει άπό 
τήν θρυαλλίδα τού λύχνου. Περιττον δέ νά είπωμεν ότι ό άήρ αυτός τρέφει 
τό φώς , έπε'.δή ολ.οι έμάθομεν άπό μικράς ηλικίας τήν φυσικήν ταύτην 
άλήθειαν. 

Τέλος χρεωστούμεν προς συμπλήρωσιν τοΰ άρθρου νά άναφέρωμεν και 
τους π υ ρ ο π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ ς λύχνους τού Γάλλου μηχανοποιού Χάρεϊγγ, 
οί όποιοι άνάπτονται α υ τ ο μ ά τ ω ς . Σύγκεινται δέ ούτοι άπό δοχεία, υπου 
ό ζίγκος ένούμενος μέ ύδωρ όξυνισμένον αναδίδει αέρα ύδρογόνον , ό'στις 
θερμαίνει τόσον μικρόν τι σπογγάριον πλατίνας (μέταλλον πολύτιμον) ώ*-ε 
τούτο άνάπτει πχρευθύ; τόν ύδρογόνον αέρα, και έκ τούτου γίνεται τό φώς. 

= _ _ _ = ' (3-) 

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α . 

Περϊ βελόνων. 

Δεν θέλει εύρει μικροπρεπή τών περί βελονών λόγον, ό<τι; μάθη ότι έως ού 
κατασκευασθώσι πρέπει νά περάσωσιν άπό όγδοήκοντα διαφόρου; εργασίας. 
Μεταχειρίζονται δέ συνήθως εί; τήν Εύρώπην τά παιδία δια νά άνοίξωσι 
τήν τρύπαν τών βελονών όθεν εΐναι τόσον γυμνασμένα, ώστε δύνανται νά 
τρυπησωσι και τήν τρίχαν. Οί παλαιοί κάτοικοι τού Περού δέν έγνώριζον 
ούτε τάς βελόνας ουτε τά; καρφίδα;· άλλά τάς άνεπλη'ρουν μέ ακίδας η 
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άκάνθρ·; όσάκι; ήθίλον νά ράψωσιν η νά πιάσωσι μέρος φορέματος. Είς τήν 

ίατονίαν και Κίναν μεταχειρίζονται τάς βελόνας ώς £εραπευτικόν μέσον 

έμπήγοντε; αύτάς είς τό δέρμα και έ'τι βαθύτερον δια νά ίατρεύσοσι δια

φόρου; ρευματικά; νόσους, κεφαλόπονον κτλ. (2 . ) 

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α . 

Περϊ αριθμόν των· γραμμάτων είς διαφόρους γλώσσας. 

Ολαι αί γλώισαι δέν έχουσι τόν αυτόν αριθμόν τών στοιχείων και λέ

ξεων. Η Αγγλική γλώσσα έχει 3 7 , 0 0 0 λέξει;, ή Γαλλική 3 2 , 0 0 0 , ή ισπα

νική 3 0 , 0 0 0 , ή Ιταλική 3 5 , 0 0 0 κτλ. 

Στοιχεία δέ έχουσιν 
11 Γερμανική . · · ' »6 Σουηδική . · . 2 8 

23 Μοσχοβιχη . . . 3 5 

Ιλλυρική είτε Σλάβων... 27 Αγγλική . · . 2 6 

Λατινική 2 2 Ολλανδική . . . 2 6 

ίταλικί) 2 0 Ισπανική . · . 27 

Πολλωνική 27 Γαλλική . · . 2 5 

Πορτουγαλλική · · · 27 Άρμενιακή . . 3 8 

3 2 Τουρκική · · . 3 3 

(Πάλι) Σαμαριτική . . 2 2 Ινδική · · . 3 9 

Σουαατρική . · · · 19 Σελεβική . · . 2 3 

Χαλδαϊκή · · · · · 2 2 Αιθιοπιχή · . . 3 0 

4 3 Ιαβανιχή · · . 2 6 

2 0 Θιβετική · · . 3 0 

Μαλαίζικη 2 5 Γεωργιακη · . . 3 6 

21 Σανσκριτική · . . 5 0 

2 2 Σιαμική . · . 3 9 

Οί Κινέζοι δέν έχουσιν άλφάβητον. Τα γραπτά σημεία η γράμματα 
αυτών παριστάνουσιν ολόκληρους ιδέας, και τά Κινεζικά λεξικά έξηγοΰσιν 
ώς 4 0 χιλιάδας τοιούτων άλλά τά δύο τρίτα περίπου μόλις είναι έν χρήσει. 

Τό άρχαιότατον Σλαβωνικόν άλφάβητον έλαβε τήν αρχήν άπό τόν αρ
χιερέα $ άρχιμανδρίτην Κυριλλον, όστις εφήρμοσε τά Ελληνικά γράμματα 
είς τήν Σλαβωνικήν γλώσσαν , προστιθεί; και χαρακτήρα; προφορικού; 
ιδιαιτέρων ήχων. Άλλ' ή γλώσσα έλαβε έπειτα διαφόρου; μεταλλαγάς. 
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— Παρετηρήθη, ότι κάνεις άπό τούς πολλούς άρρωστου; όσοι εύρίσ-

κοντο εις τά θεωθερμα λουτρά τού Greou l (Basses Alpes) δεν έπαθεν 

χολέραν, εν ώ οί πέριξ καί πλησιέστατα τών λουτρών τούτων διατρίβον-

τες άπέθνησκον αλλεπάλληλοι καί πολυάριθμοι καθ' ήμέραν (3 . ) 

— Ó κύριο; Μορώ Ιωννες ετοιμάζει όλονέν, έπί έπιση'μων υπομνημά
των, τά όποια έλαβεν άπό τήν Γαλλίαν καί Αγγλίαν, μίαν συγκριτικήν 
πρόσοψιν ό*λων τών εγκλημάτων τών κατεργασθέντων είς τά δύο βασίλεια. 
Ó είρημενος κύριος τήν δευτέραν έπαρρησίασεν είς τήν Ακαδημίαν τών 
Επιστημών σημείωσιν , έξαχθείσαν άπό τάς ιδίας πηγάς , δια τής οποία; 
αποδεικνύει ότι άπό τό 1 8 3 0 ώ; τό 1 8 3 5 οί φόνοι έστάθησαν τετραπλά
σιοι εί; τό Βασίλειον τής μεγάλη; Βρεταννίας παρά είς τήν Γαλλίαν, καί 
οί τραυματισμοί μέ άπόπειραν φόνου διπλάσιοι. Ai κλοπαί είναι τετρα-
πλάσιαι καί πενταπλάσιαι αναλόγως τού πληθισμού τών δύο βασιλείων. 
Τηρούμενης τή ; αύτης αναλογίας είναι ένεαπλάσιαι αί καταδικάσεις είς 
τήν Αγγλίαν παρά είς τήν Γαλλίαν. Ó αριθμός τών θανατικών αποφάσεων 
είναι είκοσι δύο φοραΐς καί εκείνος των εκτελέσεων αυτών εΐναι τρεις φο-
ραίς μεγαλήτερο; εί; τήν Μεγάλην Βρετανίαν. 

• • 
Ε Κ Τ Η Σ Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η Σ Τ Ϊ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ . 

¥ 

ίΐ Σλαβωνική γλώσσα, καθώς ή Αραβική, υπάρχει κοινότατη όλων τών 

άλλων επειδή λαλείται είς τήν Πομερανίαν, Βοεμίαν, Μοραβίαν, Κροατίαν 

Βουλγαρίαν, Πολλωνίαν, Ρωσσίαν κτλ. 

ΔΙ Α Φ Ο Ρ Α . 
Ó Κ. Ruelle ιατρός τοϋ Cambray πρόσοερεν είς το αυτόθι μου-

σεϊον τής φυσικής ιστορίας τό νεκρόν τερατώίΐς παιδίον τό οποίον ειχεν 
εν μόνον όμμάτιον, στόμα λαγωχείλές, έπτά δακτύλους καθ' έκάςην χείρα 
καί πόδας κείμενους είς τήν αρχήν τών κνημών, έχοντας ομοίως έπτά 
δακτύλους. 


