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ΕΚΠΑΙΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. 
(Συνέχεια.) 

Η έπιθυιΐία της παιδείας ύπηρχε και πριν της επαναστάσεις 

εις τους Ελληνας. Η έπανάς-ασις όμως την κατέςησε σ<ροδρο_άτην 

και κοινοτάτην εγνώρισαν όλοι ό'τι άνευ πα ιδε ία ς , όχι μό^ίν εις 

τάς δημοσίους υπηρεσίας γίνονται άχρηστοι, άλλ' ούδ' άπ)/ΐυς δύ

νανται να χαίρουν ύπόληψιν εις τήν Ελληνικήν κοινωνιαν ή επι

θυμία λοιπόν της παιδείας κατές-η πάθος, τό όποιον κυριεύει όλους· 

άλλα την έπιθυμίαν ταύτην δεν είναι ολοι εις θέσιν να την εύχα-

ριστη-ωσι - οί έχοντες μικράς και ασήμαντους καταστάσεις, όχι 

μόνον να έςοδεύσουν σημαντικά; ποσότητας δια τ ά τέκνα των δεν 

δύνανται, άλλ' ούδε να στερηθώσι δια πολύν καιρόν της βοηθείας 

α υ τ ώ ν όθεν δια την κλάσιν ταύτην ε'ίπομεν ότι πρε'πει να δ ι δ ά 

σκονται οΐ παίδες των μόνον τ ά απαραιτήτως αναγκαία της 

πρώτης περιόδου μαθη'ματα, ώς προανεφέραμεν έρχόμεθα ή'δη εις 

όσους έχουν τ ά μέσα τού" νά εύχαριστη'σωσι την προς την παιδείαν 

έπιθυμίαν των. 

Επιθυμούν την άπόκτησιν της παιδείας οί μεν δ ια στολισμόν, 

και ούτοι είναι οί πλούσιος οί δέ δ ια πόρον ζωής, και ούτοι είναι 

(ΤΟΜ. ι.) 9 

ΑΡΙΘ. 9 · (Δεκεμβρίου 1836 . ) 
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οσοι δεν ενουν ασφαλή μέσα υπάρξεως. Οί πλούσιοι όσοι δέν έ^ουν 

σκοπόν να μετα-/ειρισθώσι τήν παιδείαν ώς μέσον προόδου, δέν 

κανονίζουν τον δρόμον , τον όποιον πρε'πει νά βαδίσωσιν εις τήν 

άπόκτησιν αύτης" συρόμενοι ώς επί το πλείστον άπό τήν Ιπιθυ-

μίαν της επιδείξεως, δεν σπουδάζουν συστηματικώς, ουδέ γίνον

τ α ι τέλειοι εις κανένα κλάδον , άλλα λαμβάνοντες μόνον ολίγας 

ιδέας άπό πολλά είδη μαθημάτων κατασταίνονται επιπόλαιοι· 

πολλάκις έξοδεύουσι το μεγαλη'τερον μέρος του καιρού των εις 

άνωφελεϊς μεταιοσπουδείας. Εκ τούτου προκύπτει ώστε ή παιδεία 

εις αύτοΰς αποβαίνει άνωφελη'ς" και άν ποτε κάμμία περίστασις 

τους άναγκάση να έφαρμώσωσι τάς ιδέας των εις τ α π ρ ά γ μ α τ α , 

δεν δύνανται να τ6 κατορθώσωσι. Μόλον ότι ή τάξις αύτνι των 

ανθρώπων είναι όλιγαριθμοτάτη εις την Ελλάδα , και οποιοσδή

ποτε και αν ήναι ό τρόπος της σπουδής αυτών , ή βλάβη είναι 

άσ-,μαντος, μόλον τούτο άρμοδιώτερος τρόπος σπουδής δύναται 

να προξενη'ση πλειοτέραν ώφέλειαν εις την Ελληνικην κοινωνίαν 

χωο\τ να άποτρέψωμεν τους πλουσίους τούτους άπ6 το να απο

κτούν 'σα νομίζουν οτι συντείνουν εις στολισμόν των, τους παρα

κινούμε μόνον να καταβάλωσιν έξιδιασμένην έπιμέλειαν εις εν 

η δύο εΐδν; μαθημάτων, τ ά όποια έχουν σχέσιν μέ τόν βίον των, η 

εις τ ά όποΤα αισθάνονται ιδίαν τινά κλ ίσ ιν π . χ . ό κτηματ ίας νά 

προσήλωση την προσοχη'ν του εις την γεωργίαν, ό έμπορος εις το 

έμπόριον, αμφότεροι δε εις την πολιτικην οίκονομίαν ώστε συγ-

7ρόνως μέ την τέρψιν νά κατασταίνωνται ωφέλιμοι και εις τον 

εαυτόν των και εις την κοινωνίαν διά της απαλλαγής των άπο 

τάς προλη'ψεις, και διά διαβελτιώσεων, τάς οποίας θέλουν κατα-

σταθή ικανοί νά εΐσάξωσιν. Πόσον εύν άριστον είναι νά βλέπη τ ι ς 

ένα ΐδιοκτη'την σημαντικού τίνος κτη'ματος νά διευθύνη μετά 

λόγου και ώφελίμως τάς γεωργικάς εργασίας τών γεωργών του, νά 

τους άπαλλάττη άπο τάς προλήψεις, νά τους φωτίζη και νά τους 

όδηγϊίείς τ ά αληθή των συμφέροντα, ά π ό τ ά όποΐακαί αυτός θέλει 

απολαύσει, και ή Ελληνική κοινωνία θέλει ώφεληθήί 
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Ας ελθωμεν ήδη είς τους Οσοι φρονούν ν' αποκτήσουν διά της 

παιδείας εν μέσον υπάρξεως καί προόδου. Επειδή είς τήν τάξιν 

ταύτην τών ανθρώπων ή παιδεία μέλλει νά 7ρησιμεύση ώς μέσον 

διά ν' άποκτήσωσιν ένα πόρον ζωής, καί επειδή ό μή κατάλληλος 

τρόπος δύναται νά έπιφέρη τήν άποτυχίαν του σκοπού της π α ι 

δείας, καί επομένως νά φέρη είς ολεθρον καί παντοτεινήν δυστυ-

χίαν καί τόν μαθητήν , καί τους γονείς τ ο υ , ανάγκη νά έκτανθώ-

μεν όπωσούν είς το άντικείμενον τούτο. 

Τποθέτομεν οτι εκείνος μόνον επιχειρεί" τήν άποκτησιν της παι
δείας, ό'ς-ις εχει τά αναγκαία μέσα διά νά τήν απόκτηση· έννοού-

μεν δέ άναγκαΤα μέσα τ ά χ ρ ή μ α τ α , όσα απαιτούνται δι ' όλον το 

δ ιάστημα της σπουδής του διδασκομένου· και διά τρεις έτι χρό

νους μετά τήν σπουδήν του νέου έως ότου νά εϋρεθή κατάλληλος 

θέσις δι ' αυτόν ή νά κατασταθή ικανός νά μετέλθη το επάγγελμα, 

διά τό όποιον προπαρεσκευάσθη , όστις δεν έ'νει τ ά μέσα ταύτα 

δεν πρέπει νά έπιχειρίση τοιαύτην παιδείαν , δ ιά νά μήν εΰρεθττί 

είς τήν ανάγκην νά διακόψη είς τό μέσον τήν σπουδη'ν τ ο υ , καί 

νά μείνη ημ ιμαθής , καί αν τελείωση αυτήν , νά ΰποχρεωθή άπο 

χρηματίκάς άνάγκας νά δεχθη άση'μαντόν τινα θέσιν γραφέως η 

άλλου ύπαλλη'λου, τήν οποίαν καί χωρίς τοσαύτην παιδείαν ήδύ-

νατο ν' απόλαυση. 
ι 

Α φ ο ύ λοιπόν ληφθη τό μέτρον τούτο ανάγκη επομένως να 

προσδιορισθή ό κλάδος της παιδείας, είς τόν όποιον έξιδιασμένως 

πρέπει νά άφιερωθνί ό διδασκόμενος - είς τούτο ημπορούν νά όδη-

γηθωσιν οί γονείς τοΰ διδαχθησομένου άπό τάς ιδιαιτέρας αύτοΰ 

κλίσεις, άπό τό έ'ργον , τό όποιον νομίζουσιν ώφελιμώτερον κτλ . 

εάν, ώς ειπο[ΐεν ανωτέρω, έζακολουθήση όλα τ ά μαθη'ματα χωρίς 

νά άφιερωθη έξιδιασμένως είς εν, δεν θέλει γένει τέλειος, ή έξοχος 

είς κάνέν καί είς τό τέλος της σπουδής του ό μαθητής δεν θέλει 

είναι χρήσιμος ιδίως είς κάνέν έργον ώστε θέλει μείνει εκστατι

κός βλέπων τόν εαυτόν του όλως διόλου ά χ ρ η ς ο ν καί τούτο θέλει 

τον καταστη'σει βέβαια δυστυχή. ίΊ; προς τον προσδιορισμόν του 
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είδους τών μ α θ η μ ά τ ω ν , εις- τ ά όποΐα πρέπει νά άφιερωθή , θέλει 

βυμβουλευθή τ ά συμφέροντα του , τάς περιστάσεις, τάς άνάγκας 

της πατρίδος του και έν γένει της κοινωνίας, εντός *ης οποίας 

μέλλει νά ζήση π . χ . εάν εις την Ελλάδα άναγκαιούν εκατόν ι α 

τροί, και βλέπη ότι υπάρχουν ή'δη διακόσιοι, είναι περιττόν νά 

έκλέςη την σπουδήν της ιατρικής. Αί άνάγκαι της κοινωνίας πο ι · 

κίλονται· ώστε δέν δυνάμεθα νά ε'ίπωμεν θετικώς ποιος κλάδος 

είναι επωφελές-ερος" συνιστώμεν μόνον την προσοχήν τών δ ιδα

σκομένων και τών γονέων των εις τό άντικείμενον τούτο, μήπως 

εις το τέλος μιας πολυπόνου και πολυδάπανου σπουδής οί μεν 

παίδες εύρεθώσιν άχρηστοι και είς τον εαυτόν των και εις τούς γο

νείς των , οί δέ γονείς όχι μόνον στερηθώσιν άνωφελώς τ ά έζο-

δευθέντα διά την παιδείαν τών ^έκνίον των χρη'ματα , άλλα 

κατορθώσωσι δϊ αυτών την διαφθοράν τών τέκνων τ ω ν διότι οί 

τοιούτοι νέοι μή εύχαριστούμενοι νά έπανέλθωσιν εις τον τρόπον 

της ζωής τών γονέων των, και μη δυνάμενοι νά ζώσιν αναλόγως 

μέ τον τρόπον, τον οποίον ήλπιζον ν' άποκτήσώσι διά της σπου

δής των, και εις τον τρόπον, τον όποιον προετοίμαζον εις την κοι-

νωνίαν , θέλουν επιθυμεί τάς μεταβολάς και θέλουν διεγείρει 

ς·άσεις δ ιά νά δυνηθώσιν οΰτω νά εύρωσι τόπον είς την κοινωνίαν 

και πόρον ζωής. Οί δέ·δυστυχεΐς γονείς αυτών , άντί της ωφε

λείας, την οποίαν ήλπιζον νά άπολαύσωσιν άπό αυτούς θέλουν 

ιδεί" μέ θλίψιν των ματαιωμένας τάς ελπίδας των 

Τόσον πλειότερον λοιπόν πρέπει έκαστος πατήρ νά σκεφθή 

περι του αρμοδίου τρόπου της εκπαιδεύσεως του τέκνου του, καθ' 

όσονάπ' αυτήν κρέμαται τόσον ή ευτυχία και ή ωφέλεια, καθίος 

και ή δυστυχία και ή βλάβη και εαυτού του και της κοινωνίας" 

και τβ νά καταβάλη τ ι ς μεγάλας χρηματικάς ποόστητας, και όχι 

μόνον νά μην ώφεληθη, άλλά και αυτός νά βλαφθή και άλλους 

νά βλάψη, είναι πολλά λυπηρόν και τόσον πλέον, καθ' όσον ή διόρ-

θωσις μετά ταύτα είναι αδύνατος - άρκούμεθα κατά τό παρόν εις 
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τάς ολίγας ταύτας παρατηρήσεις" επομένως θέλομεν θεωρη'σει τό 

άντικείμενον τούτο και ύπό άλλην έ'ποψιν, και πλέον προση ρμοσμέ -

να είς τάς περιστάσεις και τ ά πράγματα της πατρίδος μας . (5·) 

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α . 

Περί άτμοκινήτου αρότρου. 

Πρόβαλε εις την Ελλάδα νά άντικαταστηση ό γεωργός τον 

'ιππον εις τον τόπον του βωδίου, χάριν πλειοτέρας ταχύτητας, νά 

σπείρη άλλεπαλλη'λως άλλά με διάφορα σπόριμα, τον αυτόν άγρόν, 

νά άλλάξη τέλος πάντων τό παλαιότατον αυτού ά'ροτρον διά νά 

παραλαβή άλλο μεθοδικώτερον και θέλει σέ περιγελάσειν ώς μ ω -

ρολόγον. Την έπιμονην ταύτην εις πατροπαράδοτους προλήψεις 

έλεουντες μάλλον η θαυμάζοντες ώς άμαθείας αποτέλεσμα δέν 

πρέπει νά άηδιάσωσιν ύ ζηλωτής τών καλών και ό φιλάνθρωπος 

διά την άπειρόκαλον τών άλλων δυσπιστίαν • επειδή συμφέρει 

μάλιστα ές εναντίας συχνάκις νά έπαναλαμβάνωνται τ ά νεοφα

νή και άνη'κουστα π ρ ά γ μ α τ α , έ'ως ού παύσωσι πλέον να έκπλήτ-

τωσιν ώς παράδοξα. 

Αν έλέγομεν προ τριάκοντα ήδη ετών ότι τό πλοϊΌν δύναται νά 

θαλασσοπορήση εναντίον της πνοής τών άνεμων και χωρίς άρμενα, 

τούτο ήθελε φανήν ώς ονειρον. Αλλά τ ίς αμφιβάλλει σήμερον ότι ό 

ατμός κ ινε ι τάς μεγάλας και τεραστίους ταύτας μηχανάς εις τών 

υδάτων την έπιφάνειαν ; άλλ' άφ' ού τούτο απεδείχθη δυνατόν 

δέν πρέπει ήδη νά πιστεύσωμεν ές αναλογίας ότι ό αυτός α τ 

μός δύναται νά κίνηση και είς την έπιφάνειαν της γης άλλας μ η 

χανάς ώς μεγάλα ο χ ή μ α τ α , και πολύ εύκολώτερον εις τούς 

αγρούς μικροτέρας άλλας ώς τό άροτρον ; 

όμολογουμεν ότι τό κατόρθωμα τούτο εθεωρείτο γενικώς ώς 

άπίθανον και εις αυτήν τήν Εύρώπην άλλ' ό άνθρωπος προωρίσθη 

άπό τον δημιουργόν τής φύσεως νά προχωρη διά παντός είς τ ά 

έ'μπροσθεν , και τό τέλος τού δρόμου τούτου ούτε κ«ν νά φαντασ-

θώμεν δυνάμεθα. 
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ί π ά ρ χ ε ι ηδη βέβαιον ότι εις τήν Αγγλίαν άρχισαν να κινώσι 

μέ τον άτμόν (άχνόν του νεροΰ) τό άροτρον. 6 Ενθκοας μέλος 

του Βουλευτηρίου της Αγγλίας εφευρέτης της ωραίας μηχανής δια 

την κατασκευήν των δικτ ιωτών υφασμάτων ( τριχάπτου ή δαν

τ έ λ α ς ) πρώτος έπλούτισε τήν μηχανικήν εσχάτως μέ τήν νέαν 

ταυτην άνακάλυψιν. Πρώτος άροτρίασε μέγα γής έλώδους δ ιά

στημα μέ έξαίρετον επιτυχία·, και ή δοκιμή αΰτη έτιμήθη μέ πολ-

λήν πομπήν άπό μέγα φιλεπιστημο'νων θεατών πλήθος. 

Τό διπλούν άροτρον , τό όποιον μετεχειρίσθη, έ τ ρ ε χ ε ς 1/2· 

μίλια καθ' ώραν, άνοΐγον όγμους (αύλακας) ι 8 δακτύλων π λ ά 

τους, 9 βάθους και 22 πήχεων μάκρους· ή δέ φέρουσα τό άτμο-

κίνητον έργαλεϊον μηχανή έκινεϊτο παραλλήλως μέ αυτό , άλλα 

πάντοτε κατόπιν, και οκτώ άνθρωποι υπηρετούν εις τήν διεύθυσιν· 

©έ>ομεν αναφέρει είς άλλον αριθμόν όσα μάθωμεν άξιάκουστα 
και ωφέλιμα εις τήν γεωργίαν περί της προόδου τού ατμοκίνητου, 
αρότρου. (2.) 

Μεταξο β ο μ β υ κ ο τ ρ ο φ ί α . 
Τό πολύτιμον έντιμον , το προάγον τό μετάξιον μετεφέρθη επί 

Ιουστινιανού δια πρώτην φοράν άπό τήν Κινάν εις Κωνσταντι -

νούπολιν. Από τάς όχθας τού Βοσπόρου διεδόθη ή μεταξοσκωλη-

κοτροφία εις τήν Πελοπόννησον, όπου έπληθύνθη επομένως και 
τό δένδρον, μέ τού οποίου τό φύλλον τρέφεται ό θαυμάσιος ούτος 

βόμβυξ. Από τό πλήθος δέ των μωρέων, αί'τινες έπεσκίαζον έ'κ 

τοτε τήν Πελοπόννησον έλαβε και ό τόπος, καθώς λέγουν, τό όνο
μα όπου διατηρεί έ'ως τήν σήμερον. Από τον Μωρέαν ή μεταξο-

σκωληκοτροφία μετεδόθη εις τήν ΐταλίαν και έκτάνθη ακολούθως 

εις όλα τ ά μέρη της Ευρώπης εκεί δηλ. όπου τό κλίμα συγχωρεΤτήν 

άνατροφήν του εντόμου τούτου και τήν καλλιέργειαν τ},ς μωρέας. 

διότι εις τ ά ψυχρά κλίματα ούτε το έν ού'τε ή άλλη ημπορούν νά 
ζήσουν. 

Η κατασκευή τής μετάξης εΐναι άπό τους σημαντικωτέρους 

κλάδους της γεωργικής και αί μεσημβρινά! έπαρχ^ίαιτής Γαλλίας,. 
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καθώς και ή ί ταλία , χρεωστούν τ ά πλούτη των όχι ολίγον και εις 

τήν βομβυκοτοοφίαν. Ανατρέφομεν και ήμεϊς τ ω όντι εις πολλά 

μέρη τής Ελλάδος κονχού.Ιια, άλλ' άγνοοΰντες ή ς-ερούμενοι των 

τελειοποιητικών μέσων, πολλάκις άποτυχαίνομεν, μέ ζημίαν, τον 

σκοπόν μας· διότι μέ αρκετούς κόπους και πολλά έ'ξοδα κατα-

σκευάζομεν ολίγον μετάξιον και αυτό παρακατινής ποιότητος. 

Οΐ σοφοί της Ευρώπης και οί φιλόπονοι βιομήχανοι εφεύραν 

τον τρόπον δ ιά τού οποίου ημπορεί τινάς νά κατορθώση μέ όσον 

τό δυνατόν όλιγώτερα φύλλα περισσότερον μετάξι , νά προφύλαξη. 
τ»ύς σκώληκας άπό τήν μεταβολήν τής ατμοσφαίρας και άλλα 

συμβάντα και νά κλώση ψιλήν και καλήν μετάξην , τό όποιον 

ήμεϊς πρό πάντων άμελούμεν, και δί αυτό ή εδική μας, συγκρινό

μενη μέ τήν τής Ιταλίας, πωλείται εις μικροτέραν τ ιμήν . 

Ο μεταξοβόμβυξ, καθώς και αί λοιπαί κάμπαι γεννώνται άπα 

αυγά και λαμβάνουν πολλάς μεταμορφώσεις εις τήν όλιγοχρόνιον 

ζωήν των. Η πρώτη μεταμόρφωσις είναι ή μεταβολή άπό έ'μβρυον 

εις κάμπην , ή δευτέρα άπό κάμπην εις χρυσαλίδα και ή τρίτη 

άπό χρυσαλίδα εις ψυχήν ή πεταλοΰδαν. Μετά τήν τελευταίαν 

μεταμόρφωσιν τό άρσεν πλησιάζει εις τό θήλυ, τό όποιον ύστερον 

άπό δέκα περίπου ώρας, γέννα τ ά ώά του. Από τό αύγόν εξέρχεται 

κάμπη σύνθετος άπό δώδεκα άρθρήσεις, έχουσα 16 πόδας και 

εκατέρωθεν τών μερών δώδεκα μικράς όπάς όνομαζομένας μ ί γ 

ματα , διά τών οποίων αναπνέει τό έντομον. 

Τό δέρμα τής κάμπης είναι κατά τό πρώτον ψιλόμαλλον άλλ' 

ακολούθως καταντά γλΐσχον. Το αλλάζει δέ τέσσαρες φοραϊς εις 

τήν ζωήν της και ή κάθε αλλαγή λέγεται ηλικία, σοφότατη πρό

νοια τής φύσεως! διότι πώς ήθελεν άνθέξη έν μόνον δέρμα ζωϋ · 

φίου, το όποιον εις πολλά ολίγον καιρόν άποκτα όγκον και βάρος 
χιλιοπλάσια; 

Οταν φθάση ό καιρός τής αλλαγής, όσκώληξ τρώγει ολίγον και 

διά της διαίτης και τής κενώσεως γίνεται ισχνότερος και άλλαζα 

μέ όλιγώτερον κόπον τ ό δέρμα του. 
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Μετά την άλλαγήν μένει ολίγον άκίνητον και δεν τρώγει- δι* 

αυτό και λέγουν ότι κοψαται. Μετά δυο ημέρας όμως αρχίζει νά 

κινήται πάλιν και ν' άνοίγη ή όρεξίς του, ήτις αυξάνει βαθμηδόν 

και δεν παύει παρά όταν φθάση ή δευτέρα αλλαγή. 

Μετά την τελευταίαν άλλαγήν ή τον ύ'πνον ό βόμβυξ τρώγει 

άργο'τερα , και άφοΰ φθάση εις τήν άκμήν τής αυξήσεως του , ή 

όρεξίς του όλιγοστεύει και τέλος παύει όλως διόλου. Τότε ζητεί 

ν' άλλάξη θέσιν και νά ήσυχάση. Αρχίζει λοιπόν τήν κατασκευήν 

τής κατοικίας του , τήν οποίαν πλέκει μέ τον μεταξώδη σίελον 

οπού χύνει άπό τό ς-όμα του. Εις αυτήν τήν έποχήν αρχίζει ή μετα

βολή του εις χρυσαλίδα, και διαμένει εις αυτήν τήν κατάςασιν έ'ως 

ότου κενωθώσιν όλως διόλου τ ά μεταξοδόχα του ζωυφίου άγγεια. 

Η μεταμόρφωσις άπό χρυσαλούό^ εις ψυχήν, γίνεται εις ξεχ ω-

ρις-όν ύφασμα, εμπεριεχόμενον εις τό καθ' αυτό κουκούλιον. Μετά 

τήν μεταμόρφωσιν αυτήν ή πεταλούδα τρυπά τά δύο περιτυλίγ

ματα και εύγαίνει, ένταμόνονται τότε τ ά γένη , ώοποιοΰν και 

τελειόνουν μετά ταύτα τήν ζωήν των. 

Εις πόσας και πόσον θαυμάσιας τ ω όντι μ3ταβολάς υπόκειται 

τό περιεργότατον αυτό έ'ντομον. Η δυσειδής αύτη κάμπη προάγει 

μ' όλον τούτο τήν άπαλήν, λεπτήν και ύπόχρυσον έκείνην ύλην, 

μέ τήν οποίαν κατασκευάζονται τά πολύτιμα υφάσματα τά σχη

ματίζοντα τους ποικίλους και πλουσίους ιματισμούς τής πολυτε

λείας. Η ύλη αύτη είναι ή βάσις πολυαρίθμων εργοστασίων, γόνι

μο; πηγή φιλοπονίας και σημαντικός κλάδος τής βιομηχανίας. 

Αν ό άνθρωπος κομπάζ»/, ότι κατιυρθωσε νά ώφεληθν; τόσον άπό 

έ'να ούτιδανόν έ'ντομον, πόσον δεν πρέπει νά θαυμάζεται ή φύσις, 

ήτις ηθέλησε νά πηγάζουν άπό μίαν κάμπην τόσα καλά και τόσα 

πλούτη! 

Εις τό προσεχές φυλλάδιον θέλομεν ομιλήσει περί ανατροφής 

του βόμβυκος. (1·) 
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Περί πΛίνθωγ καί τεχνητών Λίθων έν γένει (*) 

Είναι γνωστόν , ότι οί παλαιοί έμεταχειρίζοντο εις τάς οίκοδο-

μάς αυτών παραπολύ τους τεχνητούς λίθους, τους οποίους εύρίσκο-

μεν εις τ ά παλαιά λείψανα της αρχαιότητος, καθώς εις τ ά ερείπια 

τής Βαβυλώνας, όπου κατά τούς νεωτέρους χρόνους ευρέθησαν και 

έφθοί, καί απλώς τεχνητοί λίθοι εις τοιαύτην καλήν κατάστασιν 

διατηρημένοι , ώστ ' ευκόλως έδύνατό τ ις ν' ανάγνωση τάς κατά 

τόν καιρόν ακόμη τής κατασκευής των εις αυτούς έγχαραχθείσας 

έπιγραφάς 

Οί ΕύρωπαϊΌ' έμεταχειρίζοντο εϊς τάς οίκοδομάς αυτών σχεδόν 

μόνον τους μικρούς έφθούς λίθους" τάς δέ πλίνθους πολλά σπα

νίως , καί ϊσως μόνον εις τήν κατασκευήν τών καμίνων , όπου διά 

του πυρός άποσκληρύνονται όπωσουν, καί άποκτώσι κάπποιαν 

διάρκειαν. Ε ις πολλά μέρη τής Ασίας αί πλίνθοι αύται είναι είς 

μεγάλην χρήσιν , καί άξιον τωόντι έρεύνης είναι, δ ιά τ ί δεν τάς 

μεταχειρίζονται πανταχού, καί μάλις-α κατ ' εκείνους τούς τόπους, 

όπου ελλείπουν επιτήδειοι λ ίθοι , καί ή πρός τό ψήνειν αύτάς ύλη 

ευρίσκεται είς άφθονίαν. 

Αν καί περί του αντικειμένου τούτου ύπάρχωσι δύο διάφοροι 

εκ διαμέτρου άντικείμεναι γ ν ώ μ α ι , έχουν όμως καί αί δύο τούς 

ύπερασπιστάς τωυ. Οί μεν δηλαδή δοξάζουν , ότι αί πλίνθοι δεν 

διαρκοΰσι πολύν καιρόν, άλλά φθείρονται παρευθύς" οί δέ δι ϊσχυ-

ρίζονται λέγοντες, ότι είναι τόσον δ ιαρκείς , ώστε κατά τούτο 

υπερβαίνουν τούς λίθους. Κατά τόν Βιτρούβιον, όστις έ'ζη επί 

Καίσαρος καί Αυγούστου, δύο είδη πλίνθων έμεταχειρίζοντο οί 

παλαιοί, έκ τών οποίων τό μεν ήτο μεμιγμένον άπό πηλόν, άργι-

λον, καί άμμον , όθεν πολλά όμοιον με τάς οποίας ακόμη μέχρι 

(*) Είς τήν παρουσαν μεγάλην δραστηριο'τήτα, τήν οποίαν βλε'πομεν, ότι μ ε τ α 

χειρίζονται είς νε'ας οίκοδομας, νομίζομεν τάς βραχείας ταύτας ίστοριχάς π α ρ α τ η ' 

ρήσεις περί τής χρήσεως τεχνητών λίθων τόσον όλιγώτερον περιττας, όσον άπό τ η ν 

«πειρίαν πολλών οικοδόμων, χαί τήν κακήν έχλογήν, τήν οποίαν κάμνουν εί; τα 

ύλικον, πολλάκις αί οίκοοΌμαί Sii άκοβαίνουσι χατ ' εΰχήν. 
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τής σήμερον μεταχειρίζονται* τό δέ άλλο συνίστατο από τίτανον 

και άμμον, σχηματίζον οΰτω κονιώδη τινά ύλην. Τό πρώτον είδος 

έχρειάζετο πολΰν καιρόν, ώστε νά ξηρανθή , επειδή έκατασκεύα-

ζαν αύτάς τάς πλίθους μ ε γ ά λ α ς , κ α ί , αν προ τής χρήσεως δεν 

έξηραίνοντο εντελώς, μετά ταύτα έ'τι μάλλον έσυστέλλοντο. 

Οί έξ αργίλου λίθοι, όταν δεν ψη'νωνται, πρε'πει νά περιέχωσι 

πολύ όλιγωτε'ραν άμμον παρά τους έφθούς- καθότι άλλέως ευκό

λως ήθελαν απορροφά ύγρασίαν, και ήθελαν αμέσως συντρίβεσθαι. 

Η ίξοίδης ποιότης τής ύλης των εξηγεί αρκετά, διά τ ι απαιτε ίται 

τόσος πολύς καιρός εις τήν παντελή αυτών άποξήρανσιν ή καθα-

ρωτάτη φυσική άργιλος ήθελεν εΐσθαι βε'βαια ή καλλίστη , και, 

άν εις τον καιρόν τής άποξηράνσεως εθλίβετο πολλάκις , ήθελεν 

αποκτήσει τοιαύτην στερρότητα, οποία έδύνατο νά τήν κατας-ήσνι 

έπιτηδείαν ε ί ς τ ό ν ' άνθίς-αται προσηκόντως και εις αύτάς τάς με-

γάλας μεταβολάς τού καιρού. Εις τους θερμούς και ξηρούς τόπους, 

καθώς παραδ ί ί γματος χάριν εις τήν Αραβίαν, όπου σπανίως βρέ

χει , και αί όχι τόσον συμπυκνωμέναι πλίνθοι ί μπορούν νά διαρ-

κέσωσι πολλούς αιώνας , χωρίς νά μεταβάλλωσι προφανώς τήν 

μορφήν των. 

Εκ παλαιών δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς μας είναι γνωστόν, ότι προσδιωρί-

ζετο ακριβώς τό μέγεθος, τό όποιον αί πλίνθοι έμελλαν νά έ 'χωσυ 

καθώς ακόμη και ό καιρός, κατά τον όποιον έπρεπε νά ξηραίνων-

τα ι . Εις τήν Ιτύκην κατά τούς τελευταίους χρόνους ήσαν προσ-

διωρισμένα πέντε έτη· επειδή τότε μόλις ξηραίνονται αρκετά, 

ώστε νά διατηρήσωσι προσηκόντως τήν κονίαν. Οί τεχνητοί λί

θοι, τούς οποίους έμεταχειρίζοντο οί Ρωμαίοι , είχαν ενός ποδός 

μήκος, και ημίσεως πλάτος. Οί δέ Ελληνες έμεταχειρίζοντο δύο 

είδη, έκ τών οποίων τό μεν εν κατείχε περίπου ενός ποδός τετρά-

γωνον τό δέ ά λ λ ο , δέκα πέντε δακτύλων. Και τό μεν πρώτον 

έμεταχειρίζοντο εις ίδιωτικάς , τό δέ τελευταϊον εις δημοσίους 

οίκοδομάς. 

Εις τήν Βαβυλώνα, και εις άλλους ακόμη τόπους, έπρόσθεταν 
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ί ' ς τήν κατασκευήν τών πλίνθων και άσφαλτον, ήτις έ'διδεν είς 

τούς λίθους περισσοτέραν σκληρότητα, και τούς επροφύλαττεν 

από τήν ύγρασίαν, και εν γένει άπό τήν διαφθοράν (*). (4.) 

(Ακολουθεί.) 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α . 

Ή γεωργία τής Έλλάδος. 
(Συνέχεια). ' 

Η καλλιέργεια τού λίνου, τής καννάβεως , του σησάμου κτλ . 

δύναται νά άποβή ώφελιμωτέρα τής τών δημητριακών καρπών" 

άλλά τ ά προϊόντα ταύτα δέν δύνανται νά ήναι τοσούτον ζητητά, 

ώστε είς πάντα καιρόν, και είς πάσαν περίστασιν νά ύπόσχωνται 

ώφέλειαν πρόχειρον και σημαντ ικήν έκτος τούτου ή καλλιέργεια 

αυτών δέν δύναται νά επιτυχή πάντοτε και πανταχού. 

Εν προϊόν όμως, τό όποιον ευδοκιμεί" είς όλην έν γένει τήν Ελ

λάδα, και είς πεδινόν και είς όρεινόν , και είς άνυδρον και είς 

ποτιστικόν τόπον , και τό όποιον είς μικρόν όγκον έχει μεγάλην 

άξίαν , είναι εύμετακόμιστον , δέν υπόκειται είς κινδύνους, δέν 

απαιτε ί άποθήκας, έχει πάντοτε ζήτησιν, διότι έν χρήσει είς όλον 

τον κόσμον, εν τοιούτον προϊόν λέγομεν, πρέπει νά έλκυση τήν 

προσοχήν και τών ιδιωτών και τού δημοσίου είς τήν Ελλάδα* 

τούτο δέ είναι ή μετάξη. Είς πολλάς επαρχίας τής Ελλάδος ώς 

είς τήν Αακεδαίμονα, τήν Αχαίαν , τήν Φθιώτιδα , την Ναυπα-

κτίαν κτλ. ή μεταξουργία ενεργείται με ίπιμονήν, και οί κάτοικοι 

αυτών τών μερών γνωρίσαντες έκ πείρας τήν ώφέλειαν αυτού τοΰ 

προϊόντος, αυξάνουν βαθμηδόν τήν προθυμίαν τ ω ν άλ>' ή έκ τής 

μεταξουργίας ωφέλεια είναι πολλά μικρά ώς προς έκείνην, τής 

οποίας είναι επιδεκτική ή Ελλάς ώς προς τήν φύσιν της, τήν θέσιν. 

της, και τήν νοητικότητα τών κατοίκων της. 

(*) Κ «τ« τώζ νίωτίροιις χρο'νονί ίζιίτηβαν, χαβώ; «ναι γνωβτον, νά $ιορθώσωσι 

τ ώ ( ίφ&οΰ; λίθους, και τ « { πλίνββυς, π«ριβάλλοντίς t a ¡J.» πίοσαΜ. 
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Αί συκαμινέαι τελεσφορούν εις παντός είδους γήν, είς πεδινούς 

καί ορεινούς τόπους, είς άνυδρα και είς ποτιστικά μέρη, μέ τήν δ ια-

φοραν μόνον ότι εις τήν παχεΐαν και ποτιστικήν γήν δύνανται να 

επιτύχουν καλήτερα, καί να αποβούν πολυφυλλότεραι, και εύτρα-

φέστεραι άλλα πάντοτε καί είς τούς πλέον αθλίους τόπους , ή συ-

καμινέα θέλει δώσει πλειοτέραν ώφέλειαν παρά πάν άλλο προϊόν. 

Εις τήν καλλιέργειαν λοιπόν του πολυτίμου τούτου φυτού φρο-

νούμεν ότι πρέπει νά ένασχοληθώσιν οί γεωργοί κατ ' εξαίρεση». 

Οσον προϊόν καί γένη δεν είναι κίνδυνος νά μείνη άπώλτ,τον, ή νά 

έκπέση πολύ ή τ ι μ ή του" διότι έν ώ ή μετάξη είναι έν χρήσει είς όλον 

τόν κόσμον, ύπάρχουσι πολλά μέρη , όπου ή συκαμινέα δέν τελε

σφορεί, και επομένως ή μετάξη μετακομίζεται άλλαχόθεν εις αυτά. 

Τήν φυτείαν τών συκαμινεών καί τήν μεταξουργίαν χρεωστεΐ 

και ή Κυβέρνησις καί δημοτικαί ά ρ χ α ί , καί οί σημαντικιυτεροι 

κτηματ ία ι νά συστήσωσιν εις τούς Ελληνας γεωργούς. Οποιασδή

ποτε άμοιβάς καί αν ύποσχεθώσι προς έμψύχωσιν αυτών , είναι 

μικραί ώς προς τό έλπιζόμενον όφελος. Ερμηνεΐαι, παρατηρήσεις, 

διδασκαλίαι περί του αντικειμένου τούτου, όλα πρέπει νά έπ ιδα-

ψιλευθώσιν είς τούς γεωργούς, διά νά δοθώσιν είς τήν καλλιέρ

γειαν τών συκαμινεών καί τήν μεταξοποιίαν. Δεν αγνοώ ότι ή5 

καλλιέργεια τών συκαμινεών απαιτε ί κεφάλαια, τών οποίων κατά 

τό παρόν στερούνται οί Ελληνες γεωργοί , καί τόσον πλειότερον 

καθ' όσον φυτά δέν ύπάρχουσιν είς τόν τόπον μ α ; , καί είμεθα 

αναγκασμένοι νά τ ά προμηθευθώμεν μακρόθεν άλλά δυνάμεθα 

ν' άποφύγωμεν τήν πολυέξοδον μετακόμισιν τών φυτών, έάν σπεί-

ρωμεν τόν σπόρον τής συκαμινέας μόνοι μας· πράγμα τό όποιον 

δέν απαιτε ί μεγάλα εςοδα , καί επιτυγχάνει ευκόλως πανταχού, 

έ'ως ού νά γένωσιν ικανά τ ά φυτά διά μεταφύτευμα , 'ίσω; κατά 

ρ.έγα μέρος οί γεωργοί θέλουν αποκτήσει τάς άπαιτουμένας ευκο

λίας, ή θέλει πραγματοποιηθή ή σύστασις τής Τραπέζης, καί τότε 

θέλουν δυνηθή νά κάμωσι τήν φυτείαν αναλόγως τής σημαντικό

τατος, της οποίας είναι αξία. 
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Αλλο προϊόν αρκετά ώφέλιμον, και του οποίου ή ωφέλεια είναι 

πολλά πρόχειρος· είναι τό βαμβάκι. Μέγα μέρος της Ελληνικής 

γης είναι άρμόδιον δι' αυτό τό προϊόν ή χρήσις είναι πάγκοινος, 

ή ποιότης του αρκετά καλή, ώστε ό Ελλην γεωργός ημπορεί εύκο-

λώτερον νά πώληση τό βαμβάκιο'ν του , παρά πάν άλλο προϊόν 

άλλ' εάν ήθελον είσαχθή εις τό κράτος αί κλωστικαί μηχαναί 

πόσον όφελος δεν ήθελεν υπάρξει και εις τούς γεωργούς και εις τούς 

βιομηχάνους, και εις αυτήν την Κυβέρνησιν; 

Συνιστών κυρίως τήν καλλιέργειαν τών δύω ανωτέρω προϊόν

των, δένένόησανά παραιτηθώσιν όλοτελώςοί γεωργοί άπό τας λοι-

λάς συνήθεις των εργασίας, ή νά μήν έπιχειρήσωσι νέας, αλλά τάς 

μέν συνήθεις των καλλιέργειας νά μετριάσωσιν. ώς μή ούσας ίκα-

νώς επικερδείς, εις νέων δέ προϊόντων δοκιμάς νά μήν έξαπλω-

θώσιν υπέρ τό δέον κατ ' αρχάς δ ιά τό άβέβαιον τής επιτυχίας και 

της ωφελείας. (5·) 

Λ I Α Φ Ο Ρ Α. 

Ό βυθιστος κώδων 
Τό μέσον τούτο νά καταδύη ό άνθρωπος εις το ύδωρ, νά ένδια-

τρίβη ύποκάτω αυτού μερικόν καιρόν , δ ιά νά φέρη εις τήν έπι-

φάνειαν μαργαρίτας, κοράλλια, καταποντισμένα άλλα πράγματα , 

ή παραδείγμ. χάριν εις τήν κατασκευήν τών λιμένων νά έξεργά-

ζεται ύπό τό ύδωρ σημαντικάς οικονομάς, έπιστηρίζεται εις τήν 

ελαστικότητα τοΰ αέρος· επειδή δέ ό άνθρωπος μόνον διά πολυ

χρονίου ασκήσεως εμπορεινά κατορθώση, ώστε νά έγκαρτερη ύπό 

τό ύδωρ περισσότερον καιρόν παρά τινα λεπτά , έμηχανεύθησαν 

καθ'όλους τούς καιρούς, καϊ έπροσπάθησαν νά κάμωσι δυνατήν 

τήν εις τον βυθον τών ποταμών και της θαλάσσης χρονιωτέραν 

διατριβήν, και ή ανθρωπινή όξύνοια ίσχυσε και εις τούτο. Κ α τ ά 

τό ΐ 5 3 8 έ'τος κατάδυσαν δύο Ελληνες εις ένα μεγάλον, χάλκινον, 

και κωδωνοειδή λέβητα ύπό τ ά ύδατα του Ταγού, και μετά μ α 

κρόν καιρόν άνεσύρθησαν πάλιν άπό τό βάθος ς-εγνοι και ζωντανοί. 
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Επειδή δε ή μηχανή αΰτη, τήν οποίαν ώνόμασαν βυθις-όν κώδωνα, 
έφάνη ωφέλιμος, έστοχάσθησαν αμέσως να την έπισκιάσωσι, και 
να την φέρωσιν εις έντέλειαν. Μετά πολλάς δέ δοκιμάς κατώρθω-
σαν τελευταΐον, ώστε την σήμερον έμποροΰν να διατρίβωσιν υπό 
το ΰδωρ ημέρας ολόκληρους, να έγείρωσιν ύποκάτω αυτού τείχη, 
να συντρίβωσι- σκοπέλους, να εύρίσκωσι και να φέρωσιν εις τήν 
επιφάνειαν καταποντισμένων πλοίων πράγματα κτλ. 

Η είκών άριθ. I παριςάνει τήν μηχανήν ταύτην, πώς διά τίνος 
τροχαλίας καταδύεται άπα το πλοΐον , ή άπο τήν όχθην, εις τον 
βυθόν της θαλάσσης, καί πώς ένας των εργατών ένασχολεΐται να 
δώση το εύρεθέν φορτίον είς το σχοινίον, δια του οποίου αύτο μέλ
λει ν' άνασυρθή είς το ΰψος. Αλλ' επειδή κατά τήν έξωτερικήν 
ταύτην όψιν δέν είναι δυνατόν να σαφηνίσωμεν τήν κατασκευήν 
της μηχανής , το έσωτερικον αυτής γίνεται καταφανές είς τον 
αριθ. 2. Τήν όρθοτάτην ίδέαν του βυθιστοΰ κώδωνος λαμβάνομεν, 
ό'ταν φέρωμεν έπ! τήν επιφάνειαν του ύδατος εν ποτήριον κατα το 
κεχηνός αυτού μέρος, καί το θλίψωμεν είς αυτήν προς όρθάς. Το'τε 
Οέλομεν παρατηρήσει, ότι τό υδωρ εισχωρεί είς το ποτήριον μόνον 
πολλά ολίγον, το δέ λοιπόν εμβαδόν του ποτηριού δια της άντι-
θλίψεως (έλαστικότητος) του είς αυτό περιεχομένου αέρος μένει 
παντάπασι κενόν ύδατος, όσον βαθέως καί αν καταπιέζεται είς 
αυτό. 

Ó βυθιςός κώδων είναι μεγάλη τις λάρναξ, ξύλινος, ή σιδηρά, 
έχουσα κάτω είς τό χείλος αυτής άρκετόν βάρος, ώστε να έμπορη 
να βυθίζεται μετά του εις αυτήν περιεχομένου αέρος, καί να εμ
ποδίζεται ή ανατροπή αυτής, όταν , καθώς θέλωμεν έςηγήσει 
κατωτέρω, άφίνεται ν' άναβίί άφ' εαυτής, χωρίς τής άλύσεως, εις 
τό ΰψος. Δια να έξηγήσωμεν δέ όλα σαφώς , πρέπει να φαντα-
σφώμεν είς τό διάγραμμα τήν μηχανήν διαφανή" ανάγκη δέ να 

•ήναι ϋπό του ύδατος αδιαχώρητος, είς μέν τό άνω φραγμένη, είς 
δέ τό κάτω ανοικτή. Τό δέ εμβαδόν διαιρείται είς δύο μέρη, εις 
των οποίων τό έ'δαφος είναι δυο τομαί , πλην αύτο είναι τόσον 
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πυκνόν καί στερεόν , ώστε δέν διαπεράται παντάπασιν υπό του 
ύδατος. Οταν λοιπόν ή μηχανή καταβιβάζεται δια της άλύσεως 
είς τό υδωρ , πληρούνται καί οί δύο τόποι- τού κώδωνος μέ αέρα, 
μένοντες οΰτω κενοί ύδατος. Οί μέσα εις τον κώδωνα καθήμενοι 
άνθρωποι, οΐτινε; φωτίζονται ύπότίνων μέ παχεΐς ύαλους φραγ
μένων οπών , έδύναντο μεν ν' άναπνέωσι δ ιά πολλού καιρού τον 
περιεχόμενα αέρα· άλλ' επειδή ό ζωτικός άήρ τού μικρού τούτου 
διαστήματος ήθελε διαφθείρεσθαι αμέσως διά τής αναπνοής, καί 
ό κώδων έπρεπε ν' ανασύρεται πολλάκις είς τήν επιφάνειαν, δ ιά 
να εισόέχεται πάντοτε εκ νέου αέρας, κρεμώσι συμμά εις την άλυ-
σιν δερμάτινον, ή καννάβινον άσκόν, ύπό του ύδατος άδιαχώρητον, 
διά τού οποίου καταθλίβεται διά τίνος αντλίας νέος ά ίρ , καί τό 
περιττόν αυτού εκχωρεί" κάτω έπί τό χεΠ.ος του κώδωνος ή δ ιά 
τινο; ύποκάτω τού μεσαίου εδάφους προς τ ά πλάγ ια είς τό ύ'δωρ 
κοινωνοΰντος επιστομίου. Είς τό άνω μέρος ευρίσκεται όπη' τ ι ς , 
κοινωνίαν έχουσα είς τό ύδωρ , καί διαμένει ν' άνοιχθή δί έπις-ο-
μίου είς τό κάτω διάστημα. Αν άνοίξωμεν τούτο τό έπιστόμιον, 
απυρ^όεΐανω ό άήρ, το ύδωρ εισχωρεί διά τών τομών καί ό κώδων 
βυθίζεται ταχύτερα κάτω. Αν δέ κλείσωμεν τον σίφωνα, καί άνοι- ' 
ξωμεν δι επιστομίου άλλον δεύτερον , διερχόμενον άπο τό κάτω 
διάστημα είς τό άνω, μέρος τού άνω διά τής αντλίας έπιρρέοντος 
αέρος εισδύει είς τό άνω διάστημα, απωθεί" πάλιν διά τών τομών 
τό ύδωρ, καί ό κώδων αμέσως ανέρχεται. Οταν δέ κλείσωμεν τον 
σίφωνα, ό κώδων μένει ακίνητος, καί καταδύει, ή αναδύει, οσά
κις άνοίγομεν τό έπιστόμιον. 

Κ α τ ά τό 1677 έτος έπέτυχεν δ Ικώτος Φϊπος διά τού τότε 
ακόμη πολλά ατελούς όντος βυθιστοΰ κώδωνος νά φέρη είς τήν 
επιφάνειαν ά π ό τ ή ν άβυσσον τής θαλάσσης παρά τ*ν νήσον Μοΰλ-
λον μέρος τών θησαυρών εκείνων, (άξιας όντων, ώςλέγουσι, περί
που τεσσάρων εκατομμυρίων ταλήρ«ν ) , τ ά όποια περιεϊχον, τό είς 
τ α εκεί" τοΰ Ισπανικού στόλου ναυαγησαντα πλοία. Ϋστεροίτερον 
περί τ ά 1 7 1 6 ό Αλλεΰ'ς ( ΙΙβΙΙβ^ ) έδιώρθωσε καί έσχημάτισε 
καλλήτερον ταύτην τήν μηχανήν. Τήν οποίαν δέ ανωτέρω περι-
εγράψαμεν εύ'στοχον κατασκευήν, έφεύρηκε μετά ταΰτα ό Σπαλδ-
νϊγος εις τό Εδιμβοΰργον. Τήν σήμερον ό βυθιστός κώδων έχει ώς 
επι το πολυ τό σχήμα μακράς λάρνακος, έκ σιδήρου χυτοΰ , και 
μέγεθος τοσούτον, ώ7ε νά έμπορώσι πολλοί άνθρωποι, απέχοντες 
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αρκετά ό είς τού άλλου, νά έργάζωνται βαθέως ύπό το ίίδωρ τε ί 
χους τίνος άνέγερσιν. Αλλά καί νά έςέλθη δύναται τις ε'κ του 
κώδωνος, καί νά περιπατήση είς τόν πυθμένα της θαλάσσης μ ι 
κρόν δ ιάστημα δρο'μου. Τούτο δέ γίνεται, άν έπιθέση τις επί της 
κεφαλής του περικεφαλαίαν άδιαχώρητον ύπο τού ύδατος, κοινω
νούσαν μέ τον κώδωνα διά σίφοινος, καί δύο μο'νον όπάς έ'χουσαν, 
φραγμε'νας μέ όμματούελία, καί τήν δέση περί τον τράχηλόν 
του ούτως, ώστε νά μην εισχωρώ ύδωρ. 

Οταν το ύδωρ ήναι καΟαρόν, καί ό ήλιος λάμπη έπ ' αυτό, κάτω 
είς τόν βυθόν φέγγει το'σον, ώστ ' έμορεΓτις ν' άναγινώσκη καί 
νά γράφη μέ μεγάλην εύκολίαν. Διά νά συνεννοώνται δέ οί κατα-
δύντες είς τό ύδωρ μέ τούς άνω έναπολειφθέντας, μεταχειρίζονται 
σημεία, συνιστάμενα έκ συμφωνημένου αριθμού είς τόν κοίδωνα 
σφυροκοπημάτων, τ α όποια επάνω είς τήν έπιφάνειαν ακούονται 
πολλά καλά. ό τ α ν δέ θέλωσι νά φανερώσωσι πε^ισσο'τερον παρ ' 
ό,τι δύνανται δ ιά τών σημείων τούτων, τό γράφουσι μέ μολυβδί-
νην γραφίδα επί σανίδος , ρίπτοντες αυτήν ύπό τό χείλος τού κώ
δωνος είς τό ύδωρ, διά του οποίου αναβαίνει τάχ ιστα είς τήν 
έπιφάνειαν. Επάνωθεν δέ καταβιβάζονται αί τοιαΰται σανίδες, 
βεβαρυμέναι μέ μόλυβδον, διά σχολ ίου , τό όποιον στερεούται ε«'ς 
το χείλος τού κώδωνος. (4 · ) 

Ε ΙΛ Ο Π Ο I Η Σ IΣ. 

Ειδοποιούνται οί σννδρομηταΐ, δτι από ι Ίανουαρ. ι83 ιχ 

ή άποστοΛή της Έψηιιερίδος ταύτης είς τά εζω θέ.Ιει γίνε-

σθαι από τήν Γεν. Λιιίθυναιν τών Ταχυδρομείων. "Οθεν 

παρακαλούνται 'όσοι έχουν απαιτήσεις νά διευθύνωνται όιά 

τό έζής εις ιήν είρημε'νην αρχήν. 

Έν Αθήναις, τήν ίο Δεκεμβρίου 1836. 

0 Επιφορτισμένος ττιν διεύθυνσιν τ ί ς Ανθολογίας ' 

Λ. ΑΝΣΕΛΜΟΣ, 

β φ ο ρ ο ς τ ΐ ς Β α σ . Τ υ π ο γ ρ α φ ί α ς καί Λ ι θ ο γ ρ α φ ί α ς . 
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