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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ. 

Δακτυλολογικόν αλφάβητον. 
Με το διάφορον σχήμα των δακτύλων της χειρός παρι<*άνονται β'.ς τοίκ 

διδασκόμενους κωφάλαλους τά διάφορα γράμματα. 
Τ6 δακτυλολογικόν άλφχβητον του ομοίου έκδίδομεν ενταύθα ττ,ν * ί -

κόνα έπενοηΟϊ; εις τ/ίν ίσπανίαν, ίπτυ πρώτον καθώς είπομεν, 4διδά/βησαν 
και ο'. κωφάλαλοι, ό Αββάς Δίλΐ—3 3-·.; εως τότε μ:τ:χ3>.ρίζετο εις την 
έ'κφρχσιν των ιδίων κα! τάς δύ^ χείρας τό πχρεδέ/Οη· έπειτα κατεστάθη 
κοινόν χαί ε·!ς όλους τούς άλλους τό-ους της Ευρώπης. 

Δια του αλφάβητου τούτου δυνάμεθα νά γρά' ωμενλέςεΐί, φράσεις και 
ολ.οκ.λ."Λρον διάλογον. Εντός ημισείας ώρας είναι εΰ'κολον να τό μάθωμεν, 
μετ' ολίγας δέ ημέρας συνειθίζομεν νά το βάλωμεν εις πράςιν. Δεν είναι 
ανάγκη ώς προς τους κωφάλαλους μάλις-α, νά σ/ηματίσωμεν όλοκλνίρους 
φράσεις, έπειδη ή πρώτη λέςις πολλάκις άρκεϊ νά προσήλωση την προσο» 
Χ'ον, ή δέ χει:ονομία άναπληρεϊ τό έπίλοιπον. 

Δεν πρέπει νά συγν/έωμεν την δακτυλολογίαν με την διά των χειρονοΓ 

αιών μ ίρ ισ ιν , η" οποία ίΐναι ή καθαυτό τών κωφαλάλων γλώσσα. Μί την 
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δακτυλολογίαν γράφομεν τρόπον τινά εις τόν αέρα καί ζαριςάνομεν μόνον 

μο ιχε ία , ενώ ή χειρονομώ·/] γλώσσα παρκτάνει ολόκληρους Κέας. Αιά τάς 

χειρονομίας μιμούμεθα τό σχήμα καί τήν κίνησιν των διαφόρων σωμάτων, 

δλας τάς φυσικάς ενεργείας, μεταφορικής δέ και τά διανοητικά και ηθικά 

έ'ργα. ΪΙ φυσιογνωμία τοϋ άνθρωπου αντανακλά εις τους οφθαλμούς ό',τι 

ενδομύχως αϊσθανόμεθα , ενωμένη δε με αυτήν ή χειρονομία άποτελεΤ έκ-

φραςικωτάτην και πλουσίαν διάλεκτον, ήτις δύναται νά είκονίση ολας τάς 

λεπτομέρειας των εννοιών , και νά παράσταση μάλιστα τά πάθη μέ όσην 

κάμμία γλώσσα δεν έχει ζωηρότητα. 

Μεταξύ των αυτήν την γλώσσαν σχεδόν οί κωφάλαλοι όμιλοΰσι, και το'τε 

ώς επί το πλείστον καταφεύγουσιν εις την δακτυλολογίαν, όταν προ'κειται 

νά είπωσι κύρια τινα άνο'ματα, η τεχνικάς λέξεις, τάς όποιας ήθελε είναι 

δύσκολον συμβολικώς νά/αρχκτηρησωσι. Αλλά μέ τούς άσυνειθίς-ους εις την 

φυσικήν ταύτην της μιμήσεως γλώσσαν μεταχειρίζονται την δακτυλολογίαν, 

την οποίαν δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν ώς κοινόν όργανον ομιλίας με τους 

διδαγμένουί κωφάλαλους οποιουδήποτε έθνους τύχω σι. Είςτήνπο'λιν Χάρτ-

φορδ, πρώτην όπου συστη'Ότ) κωφαλάλων σχολεΐον , όπου και άν τύχη τις 

έκ τούτων εις εργαστηριον , άποθη'κην , η συνανας-ροφήί. οικιακής κυκλον 

πάντοτε σχεδόν ευρίσκει τινά (Ιςίζ γνωρίζει τό δακτυ7.ολογικόν τούτο αλ-

φάβητον τόν ακούει ευχαρίστως και τόν αποκρίνεται, ώστε ό κωφάλαλος 

εϋκο'λως εκεί λησμονεί την δυτυχιαν του. 

Ενομίσαμεν ότι ή δημοσίευσις του μηχανικού τούτου αλφάβητου ενδέ

χεται τότε νά χρησιμεύση και εις τους εντοπίους ημών κωφάλαλους, μέ 

τους οποίους οί συγγενείς αυτών και φίλοι θέλουσι νά συνανα7ρέφωνται. 

Σημειωτέον δε ότι τό ς-οιχειον ί Ζ σχηματίζονται εις τόν αέρα τό 

μεν 3 μέ τόν μικρόν δάκτυλον , τό δέ Ζ μέ τόν δεύτερον. Λεικνύομεν δέ 

ομοίως μέ τούτον τους το'νου;· τό δέ τέλος έκάςΎ ,ς τάξ;οίς παριστάνομεν 

παύοντες πρός ολίγον τόν σχηματισμόν τών δακτύλων , η κινούντες όρι-

ζοντείως την χείρα από τά άρις-ερά εις τά δεξιά. (2.) 

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α . 

Όρυκτόν ελαιον. 
Πρό δέκα περίπου χρόνων πλησίον της Βυυρκεσβίλλης κατά την έπαρ-

χίαν Κεκτουκί τών Ομόσπονδων της Αμερικής ενώ οί έργάται ε'ιχον φθάσει 

200 ποδών βάθος τρυπώντες δια νά άνοίξωσιν άρτησιανόν φρέαρ, άν-
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έβλυσεν εξαίφνης ρεύμα ελαίου άναπηδώντος 12 πόδας υπεράνω του εδά
φους της γης" διήρκεσε πολλάς ημέρας τόοαινόμενον τούτο κατά συνέχειαν. 

Τό £λαων τούτο χυνόμενον ε!ς τά ύδατα ρύακος τινός, δς-ις εκβάλλει εις 
ποταμόν τού* Κυβερλάνδ έξαπλώθη μεγάλην έκτασιν. Οί χωρικοί ό'ντες 
περίεργοι νά ιδώσιν άν άνάπτη , έπλησίασαν φανόν, και ευθύς αί φλόγες 
έξαπλώθησαν ώς αστραπή, ώστε ό ποταμός όλος άνέφερεν εις την μνη'μην 
του αδου τόν περιφλεγέθοντα' και τό πυρ έκτεινόμενον πανταχόθεν εκαυσεν 
ώς και την κορυφήν πολλών δένδρων. 

Τό έ'λαιον τοΰτο λεγόμενον νάφθα, καίει μέ φλόγα τόσω καθαράν, δσον 
ή του ανθρακικού υδρογόνου· εξατμίζεται δέ καθ" ύπερβολήν , διά τοΰτο 
δέν είναι δυνατόν νά περικλεισθη εις συνη'Οη βαρέλλια. Περιέχει δέ προσέτι 
καί πολύν αέρα, ώςε πολλάκις διασχίζει μέκρότον τά ς-εγανόκλεις-α άγίεία, 
όπου ευρίσκεται. Τό πράσινον αυτού χρώμα μεταβάλλεται εις αϊθόν η άμαυ-
ρόν, όταν έκτεθη τό έλαιον εις τόν αέρα, έχει δέ όσμήν δύσκολον νάόρισθή 
γεϋσιν δέ της ουσίας του κατρανίου. 

Το ύγρόν τοΰτο άνέβλυσε πάλιν μετά εξ χρόνους , και κατά τό 1835 
ότε διηρκεσεν £ξ εβδομάδας καί εσύναξαν άπ' αυτό ώς 20 βαρέλλια. 

Αμέσως μετά την άνεύρεσιν της βρύσεως ταύτης, υπέθεσαν οί ιατροί 
ό'τι τό προκείμενον ελαιον εΐχεν ίαματικάς ενεργείας. Οσοι τό έδοκίμασαν 
ώς ιατρικόν, επαίνεσαν τήν χρησίν του εις τούς ρευματισμούς, την οθίσιν, 
την δυσπεψίαν, τούς κωλικούί πόνους, τά κοψίματα, της πληγάς, καί έν 
γένει ολας τάς άρρω7ίας του δέρματος. Λέγεται ιδιαιτέρως ότι καταπαύει 
τούς πόνους τοΰάρρώς-ου 5 λεπτά άφοΰ τό βάλλωσιν εις τά εγκαύματα. (3.) 

Ο Ρ Υ Κ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α . 

Περί κοραλλίου-
Τόκοράλλιον της καλητέρας ποιότητος καί μεγαλητέρας ποσότητος ευρί

σκεται εις τήν Μεσόγειον υπάρχει τοιαύτη θαλάσσιος ουσία καί εις τον 

ίίκεανόν, κατωτέρας όμως ποιότητος. Τό αλίευμα του εϊς τήν Μεσόγειον 

γίνεται ώσεπιτοπλείτον εις τά παράλια της Προβεγκίας, καί αποτελεί ένα 

τών κλάδων του Μασσαλικού εμπορίου. 

Τό κο^άλλιον είναι προσκολλημένον εις υφάλους βράχους, ώςαί ρίζαι τοΰ 

θάμνου· άλλ' οί κλάδοι του αντί νά διευθύνωνται πρός τά ά'νω, διευθύνον

ται άπ' εναντίας πρός τόν βυθόν της θαλάσσης , τό όποιον ευκολύνει αρ

κετά τήν ε'κρίζωσίν του. Λιά Λ-όν σκοπόν του αλιεύματος τούτου , οκτώ 

8* 
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ίνβρωποι ίπιβιδάζονται <ίς λέμβον έλαφράν, τήν οποίαν ονομάζουν κοινώς 
• κ ο ρ α λ λ ί ν α ν » οι άνθρωποι ου-»οι είναι συνή[ως έκ τών εξαίρετων 

κυβιςών, cέρoυv μαζή των ένα μεγάλο·/ 7<*υρόν, του όποιου οί κλάδοι είναι 

ϊσοι , επιμήκεις και ς-ερεοί· είς κάθε βραχίπνα ή κλ.άδον εί·,αι προσκολλη-

μένον εν δίκτυάν δυνατόν, κατασκευασμένο·/ εις σχήμα σάκκου, δέουν δυνατόν 

σχοινίον είς το μέσον του γαύρου, τόν ό-οϊον -/αταβιβχζουν ίρίζονΐίώς εις τήν 
θάλασσαν, αφού κρεμάσουν είς τό ρέσον Ιν βάρος δια νά διε^θυνθή είς τόν 

βυθόν. Ο κυβικής παρακολουθεί τόν ςκυρόν, σπ:ώχν;ι τού; κλάδου: τόν ένα 

μετά τόν άλλον πρός τά κοίλα τών βρά/ων μέρη, καί τό κοράλλιον εμπερδεύεται 

ίΐς τά δίκτυα - μετά ταύτα οί οντες επί τής λέμβου τραβούν δυνατά, εκρι
ζώνουν τό κοράλλιον, καί τό ουρούν έξω τού ύδατος μέ -.ό μέσον τού σχοινιού. 

Υπάρχει είς τήν Μασσαλία·/ εταιρία τις, ήτις καταγίνεται είς τό αλίευ

μα τού κοραλ.ίου τού Β;ΐ5Γιοη τής Γαλλίας , τοποθ.σία επί τών παραλ,ίων 

τής Βαρβαρίας, ανεξάρτητος άπό τό βασίλειο·/ τού Αλγερίου, καί κατεκτη-

μένη άπό τούς Γά/.λο'.ς' ή εταιρία αί'τη παραχωρεί εις τους αλιεύοντας τό 
κοράλλιον λ.έμβον, καί χορηγεί προσέτι πάν ο,τι τοΐς αναγκαίοι. Διανέμουν 

μετά ταύτα μεταξύ των τήν πρόσοδο·/τού αλιεύματος, τήν οποίαν διαιρούν 

εις δεκατρείς ανάλογους μερίδας· τεσσάρας τοιαύτας λαμβάνει ό ναύκλ.ηρος, 

δύω, ό ικανότερος και έπιτηδειότερος τών ναυτών , άνά μίαν οί λοιποί εξ 
ναΰται , καί τ.ήν δεκάτην τρίτην μερίδα, ή εταιρία. 

Τά αλίευμα τού κοραλλιού είναι επίσης κινδυνώδε;, ώς τό τού μαργαρί-

του , καί τούτο εξαιτίας τών σκυλόψαρων, τά όποΤα εϋπορούν εις τίπους 

δπου τούτο φύεται. Είναι απορίας άξιον, πώς δεν μεταχειρίζονται τόν βυθι-

στόν κιόδωνα, πρό πάντων άφ' ής εποχής τό έργαλεϊόν τούτο έτελ ειοποιήθη 

ιίς τόν βαθμόν όπου το βλέπει τις σήμερον. 

Τό κοράλλιον είναι συνήθως χρώματος ωραίου ερυθρού- υπάρχουν εξ αυτού" 

καί τινα χρώματος σαρκός, κίτρινου, λευκού, ποικίλου, κ.τ.λ. Τό έρυθρόν 

είναι τό γενικώς προτιμώμενον, καί τό οποίον μεταχειρίζονται είς κατα

σκευήν περιδεραίων, ένωτίων, καί άλλων ειδών έ-ιτηδείων εί; τόν καθω-

ραϊσμόν καί τήν εύπρέπειαν του γυναικείου φύλλου. Το κοράλλιον είναι μία 

εκ τών ςερεών καί σκληρών ουσιών, ώς έκείνν τού μαργαρίτιυ - κατεργάζε

ται μέ τόν αυτόν τρόπον μέ τόν όποιον εργάζονται οί πολύτιμοι >ίθοί. 
- Τό κοράλιον καταντημένο·/ καί κατεσκευασμένον εις κόνιν, άροΰ λάβει 

φαρμακευτικές, ξέ/ας διόλ.ου είς τόν σκοπόν μας ίίλας , μεταχειρίζεται 

ωσαύτως καί ί ίς τήν κάθαρσιν καί λεύκανσιν τών οδόντων. (12 . ) 
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Ζ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α . 
Ό Πελεκάν. 

Τό πτηνόν τοΰτο έχει πολύ μεγαλήτερον σώμα παρά τόν κύκνον, ί ς ι ς 
ομοιάζει χήνα, δίς όμως μεγαλήτερον, μάκρος δέ πέντε πόδας καί ολίγους 

τινάς δακτύλους, άπό τήν άκρα·/ τής ουράς ώ; τήν άκρα·/ τού ράμφους. 

Τό κατώτερον τούτου μέρος σύγκειται άπό δύο κομμάτια εύλύγις-α, δθεν 

κρεμαται θύλακος ύμενώϊη; , μικρό; κατά τό φαινόμενον όταν ήναι άδει?ς 

καί συνεσφιγμένος άπό τά; πτυ /άς τού δέρματος, άλλά μεγαλαινόμενος 

τόσον, κατά τ/,ν χρείαν, 107ε δύναται νά περιλάοη καί 20 λίτρας ύδατος. 

0 πελεκά/ έχει λευκ/ν πτερωμα , μέ κοκκινοειδές , άλλ' όχι βαθεϊαν 

βαφήν, εξαιρουμένων τινών μελανών πτερών τής πτέρυγος τόν λαιμόν 

του σκεπάζει απλούς μόνον χνού:, ή κεφαλ.ή του είναι εκατέρωθεν συμπε-
πιεσμένη, οί ρώθωνες σχεδόν αφανείς, ή γλώσσα μικρά, ώ>ε ένόμισαν πολύν 

καιρόν ότι η τον έλλιιπής διόλου. Τέλος τά όμμάτ ιάτου φαίνονται μικρά 
μεταξύ δύο μεγάλων γνάθων. 

Οί πελεκάνε; ζώσι κοινωνικώς, πε _ ώσι ελαφρά, καί κολυμβώσι τόσω 

καλη'τερα, όσω τά τέσσαρα αυτών δάκτυλα συνέχονται μέ κοινόν υμένα 

(μεμβράνα·/)1 άλλ' είναι έκ φύσεως ολίγον ευκίνητοι, όθεν κάθηνται πολ

λάκις πολ.λάς ήμερα; επάνω τών κρημνών τών βράχων καί τών δένδρων, 

έως ού τού; κυρίευση ή πείνα. 

Τότε λαμβάνουσι τήν άπόφασιν, άφίνονται 3 0 πόδας έπάνο) τού ύδατος, 
πτερυγίζονται εις τόν αέρα έως ου ϊδωσι κανένα ίχδύν , κατά τού οποίου 
πίπτουσιν αμέσως ώς μόλυβδος τόν λ.αμβάνουσι, καί τόν κρύπτουσιν εί; 
τόν είρημένον θάλαμον (είδος τορβά)· αφού δέ κατοιθώσωσι νά τόν γεμ ί -
σωσι , άναχωρούσι τότε είς τήν γήν διά νά φάγωσιν άνέτως τό προϊόν 
τής βιομηχανίας των. Είναι τωόντι περίφημος κατά τήν πολυφαγιαν, 
επειδή είς μόνος δύναται νά χάψη είς τήν άλείαν του ό,τι άοκεΐ νά θρέψη 
6 ανθρώπους" σηκόνουσ'- δέ ιχθείς 7 καί 3 λίτρων, ό δέ Πίσων αναφέρει 
ότι είδεν καί αίλουρο·/ μικρόν , τόν όποιον ό πελεκά·/ άρπάσας έβύθισεν είς 
τόν είρημένον θύλακο·/. Ο πελεκάν ούτος μάλΐ7α συνείθιζε νά ϋπάγη εις τήν 
άγοράν, όπου πάντοτε εσπούϊαζε νά κλ.εψη τινά όψάοια, άν δέν έφρόντιζον 
προηγσυυ^νως νά δε'σωσι τόν Ούλακόν του. 

Διά τήν άκραν αυτού όκνηρίαν βέβαια, τό πτηνόν τοΰτο δέν κατασκευ
άζει φωλεάν τό θηλυκόν άφίνει είς τήν γήν 4 ώς 5 ώά , τά όποια καί 
ίολπι ι τόσον άδιαοόρως, ώστε δνναταί τις νά τα οτ,κώβτ χωρίς νά τήν 
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ενόχληση. Οί παλαιοί έμυθολόγουν ότι ó πελεκαν σχίζει τα εντόσθια του 

δια νά θρέψη τα τέκνα του , επειδή κοπτών τα όψάρια, τα όποια διανέμει 

είς αύτα καταιματόνει πολλάκις τά έμπροσθεν του ςομάχου μέρος. 

Πολλοί πελεκάνες έχειροηθεύθησαν. όθεν ό Ρακζώνσκης λέγει ότι, τεσ-

σαράκοντα ολόκληρους χρόνου; έ'ζησεν εις την πύλην του δουκό; της Παυ-

αρίας πελεκαν , όστις ήγάπα πολύ τον κοινωνικον βίον και εΊ/ε μάλιστα 

ίδιαιτέραν τινά κλίσιν εις την μουσικήν. Ó ϋαιμπιέρρο; είδε πελεκάνου, 

όςΐς παίζων έκρυπτεν είς τον θύλακόν του τ/;ν κεφαλήν σκύλου. Ò Γε'σνερ 

διηγείται ότι ό Αυτοκράτωρ Μαξιμιλιανό; είχε πελεκάνα, ό'ι-ις έπετα επάνω 

τοίϊ κινουμένου ήδη στρατεύματος τίσον ΰφηλά , iór-z εραίνετο ώς μικρά 

χελιδών, αν και έβάρυνε 24 ώ; 2 5 λίτρα;· πρέπει όμως v i ς-οχασθώμεν, 

ότι ύ πελεκαν είναι σχεδόν γεμάτο; άπό αέρα, καθόλον το σώμα, το όποιον 

τόν κατα7αίνει έλαφρόν , καί τό σκελετόν του συγκείμενον άττό διάφανη 

δια την λεπτότατα ός·ά μόλις ζυγίζει μίαν καί ήμίσειαν λίτραν. Ζη δέ ό 

πελεκαν 5 0 ώ; 8 0 χρόνους, κατοικεί του; ύδατώδεις ώς επί τό πλεϊς-ον 

τόπους* ευρίσκεται ό'μο>; καί είς την Αραβίαν καί την Περσίαν έχει σάρκα 

δυσώδη καί δυσάρε7ον είς τροφην, άλ^ά τα πτερά του προκρίνονται δια 

την γραφην παρά τα του χηνός, καί ό θύλακο; χρησιμεύει ώς ταβακοθηαη· 

οί ναΟται τόν μεταποιουσιν ί ί ς πίλους , οι ϋιαμέζοι κατασκευάζουσι μέ 

αυτόν χορδάς μουσικών οργάνων, οί δέ κάτοικοι του Χιλ ί φανάρια. (2 . ) 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Α . 

Τρόπος ε'ύχο.Ιος δια rei γίνωγται μεγαΛήτεραι ai άγχιηίραι. 
Είς την μεσημβρινήν Γαλλίαν οί κηπουροί παρετη'ρησαν έκ πείρα;, ό'τι 

όταν σχίση τ ι ; εκατέρωθεν τα; κινάρα; αμέσως ΰποκάτω τ η ; κεφαλή;, 

αφού πρώτον ό καυλός λάβη την ένδεχομένην αΰξησιν, καί είς τα; σχισμάς 

ταύτας-,ένθεση Γαυροειδώς ξυλίνας περόνας, αί κεφαλαί αυτών λαμβάνουν 

αΰξησιν μεγαλητέραν της συνη'θους. Πρέπει όμως ό κηπουρός να μη κάμη 

πρόωρα τά? ρηθείσας έντομάς, καί επομένως βλαφθη άντί να ώφεληθη. (6.) 

Τρόπος του εμποδίζει τιι χραμΰία rà άτθι\σωαι· 

Συμβαίνει συχνάκις είς πολλά είδη κραμβίων καί μάλιτα είς τάς λε-

γομένας λαχανίδας να έξανθη'σωσι πριν τα φύλλα των συναχθώσι καί συγ-

;<λ::7.ώσι. Λιά να προλάβωσι τοϋτο κηπουροί τίνες έφεΰρον τον έξης τρόπον 
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Εμπν',γουσιν ει; τό μεσινόν .νεϋρον τών εξωτέρων καί τών μετ αύτα 

φύλλων κεντρία ξύλινα η άκανθας τ η ; λευκακάνθηζ και άλλων κεντροφόρων 

δένδρ<ον, καί τα άφήνουσιν έμπεπηγμένα. Η γενομένη ένεκα τούτου έκχυσι; 

του όπου η ΰγρου, διακόπτουσι την άνθησιν , καί τα εσωτερικά φύλλα δε-

νόυ.ενα ολην την τροφην πολλαπλασιάζονται καί συγκλείονται κεφαλοειδώς. 

. («Ο 
Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η . 

Επαπειλούμενοι καθ' ήμέραν άπό επιδημικά;, η διαδοσίμους νόσους, 

συμφέρει νά έχωμεν τινά ίδέαν του μολύσματος καί να μη συγχέωμεν 

διαφορετικά κατά την φύσιν πράγματα. 

Η ακατάπαυτος διάλυσις τών ζωικών καί φυσικών ουσιών, ι.' ολύνει του 

αέρος την καθαριότητα" αί' δέ έκ του συμβεβηκότο; τούτου προερχόμεναι 

αναθυμιάσει; ένεργουσιν ώς φάρμακον τρόπον τινά, καί όταν ευρέθη ό άν

θρωπος οπού αύται γίνονται, καί όταν άνεμοι μεταφέρωσιν αύτα; κατ'ευ

θείαν απομάκρυνα διαβήματα. Εύχης λοιπόν έργον είναι είς τοιαύτας θλι-

βεράς περις-άσεις οί άνεμοι να συγκρούωνται κινούμενοι άπό διάφορα του 

ορίζοντος μέρη η είς διάφορα ίίψη δια νά σκορπίσ(οσι τας τοιαύτας αναθυ

μιάσεις αί όποϊαι γεννώσι τάς επιδημίας. 

Πολλάκις έίς τ α ; πεδιάδας καί μάλι<-α πλησίον τών νεκροταφείων, τών 

λιμνών καί βάλτων , βλέπομεν λεπτάς τινας φλόγα; αί όποϊαι φαινόμεναι 

ότι έκβαίνουσιν άπό την γην λαμβάνουσι διαφόρου; διευθύνσεις. Η φυσική 

αιτία του φαινομένου τούτου είναι ό φωσφορικός ΰδρογύνος (δηλ. φόσφορος 

ενωμένος μέ ΰδρογόνον) ό όποιο; εξατμίζεται άπό τ α ; διαλυομένας εί; τά 

πρώτα αύτοϋ τοιγιΐα. ουσίας, καί έξάπτεται αυτομάτως είς τόν άτμοσ&αι-

ρικόν αέρα *. 

Τα μιάσματα δέν ευρέθησαν ούτε έ}ηλαφίσθησαν ύλικώς μέχρι τούδε, 

φαίνεται όμως σχεδόν ώ; άποδεδειγμένον ότι ύπάρχουσιν. Επειδή -άπό τό 

ϊν μέρο; βλέπομεν ότι οί λαοί όπου κατοικούσιν έλώδεις αγρούς καί βρω

μερού; τόπους, είναι ωχροί, μικρόσωμοι καί Γ·*γνοί·#άπό τ ^ £\\ 0 μέρο; 

μεταχειρίζονται άπό τίνος με άκραν έπιτυχίαν τό χλωρόν καί τόν χλω-

Χωριςνά ι π ψ , β ω μ » l ì; τχ XXOT.XCVTX τών ί ι ί χ σ χ ά λ ω ν τι; χτ,αεία;, ci cmt'.i ufs'reet νά 

ε Jfùioiv έλλϊΐνικ',υ; ófC'j; di' ί λα τα άγιιςχ εί; του; ττρί-ρ'νους τ,αών yWMxà άντικεύιενχ, vcut-

-,οαεν ότι άε'ρις γενιχω; πίε'πει νά λε'γωντχι τά g i i , χη/ , ' . ϊ ϊχ ιρui; ίί ι/.έ ε*π!Οιτιν ιχεΐνι; ε'·/τί>{ 

του iitcìou ζωειιν. 
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ρβδχον άσβεςον δια να άφανίσωσι τό μίασμα τών μολυσμένων τόπων. 

Ομολογούμεν δμως ότι τινές σοφοί άποδίδουσι τάς πλειοτέρας επιδημίας 

*ίς αλλάς α ί τ ι α ς , οποία π. χ. ή όλιγός-ευσις του οξυγόνου , καί ή άνωμα-

λική τής ήλ,εκτροι/αγνητικής του αέρος δυνάμεως. Ιίαραπέμποντες εις τ ά 

βιβλία τής φυσικής τήν περί ηλεκτρομαγνητική: κατας-άσεως του ατμο

σφαιρικού αέρος θεωρ ίαν περιοριζόμεθα να παρατήσωμεν ενταύθα πόσον είναι 

ολέθριος ή όλιγόστευσις τού οξυγόνου. Από τ'.ύς τρεις τωόντι άέοας τού 

ατμοσφαιρικού, τούς οποίους άναπνέοαεν, είς μόνος μένει εντός ημών, οί δέ 

άλλο» έκβαίνουσιν έξω. Ακατάπαυτα λοιπόν ροφίμεν όζυγόνον καί εκπνέο-

μεν άζωτον καί άνθρακικόν όξύν, καθ<ος καί τά λοιπά ζώα όλα. Τα φυτά 

όμως έξ εναντίας ροφίοσι τόν άζωτον καί τό άνθρακικόν οξύ. Αί αυτής τής 

αμοιβαία; συναλλαγής- βοηθούνται καί συντηρούνται τ ά δύο αύτα γένη 

τών όντων, τ α φυτά καί ζώα. Δια τούτο άναπνέομεν τόσω καθαρόν αέρα 

έν μέσω τών κήπων καί τής πεδιάδος, όταν μάλιτα αύτη τύχη κατάφυτος, 

Αλ>λά καί ξηρά άν εύρεθή, πάλιν διάφοροι αέρες διασκορπίζουσι.τόν άζωτον 

καί τό άνθρακικόν όζύ. Είς τάς πόλεις όμως τουναντίον, καί μάλΐ7α τάς 

μεγάλας, άναπνέομεν ά;ρα βαρύν καί δυσάρε7ον· Ολίγος δέ είναι απλούς· 

πολ.ύς λαός εκπνέει πολ.ύν άζωτον καί πολύ ανθρακικό-/ όξύ , τό όποιον δέν 

σκορπίζεται αρκετά γλίγωρα, καί αρκετός όξυγόνος δέν έρχεται νά έ'μβη 

εις τόν τόπον του. Τά νοσοκομεία καί φυλακαί κτλ. πολλάκις γίνονται 

θανάτου καταγώγια μόνον δι' αυτήν τήν αίτίαν. Ας μή λησμονήσουμε·/ ποτέ 

δ~ι τό ζώον δύναται νά φαρμα'Λυθή; είς αυτόν τόν αέρα τόν όποιον εκπνέει. 

Εις τήν Βεγγάλην τό J 7 5 6 άπό 14G ανθρώπους φυλακωμένους 123 άπέ-

θανον άπό άσφυξίαν. Απέδειξε δε καί ό λογαριασμός ότι 3 , 0 0 0 άνθρωποι 

διατρίβοντες εις εν πλέθρον γης σχηματίζουσιν εντό; τεσσάρων ήμερων 

έκπνέοντες άτμοσφαίραν 70 ποδών ύψους, ή οποία άν δεν σκορπισίη άπό 

τούς άνεμους γεννά λοιμικά; άρρως-ίας. 

Θεωρΐίται ώς βέβαιον ότι αί έπιδημικαί άρρο/^ίαι δέν μεταδίδονται - ώς 

τοιαύτας δέ έκλαμβάνουσιν όλ.ας τάς άέρίος-ίας, όταν κυριεύωσι διά μιάς πολ>-

λθύς άνθρωπου; και λέγονται έπιδημικαί. Είναι δέπολ.λαί εκ φύσεως αυτών 

μολυσματικά! καί μεταδόσιμοι, καθώς ή ίλερ ς, ή κοκκινάδα, ό κοκκύτης 

βήξ. Ευρίσκονται προσέτι τινές άλλαι, αί όπβίαι βασιλευουσιν ένδημικώς 

έίς τόπον τινά καί σπανίας μεταβαί-.ουσιν εις άλλον , καθώς ό ίκτερώδης 

πυρετός γεννώμενος εις τ ά χθαμαλά καί έλώδη παράλια τών Κυκλάδων 

της Αμερικής καί προσβάλλων μ ά λ ι τ * τού< εύρώ-ους καί γαστριμάργου; 
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ζένους- όθεν οϊ εντόπιοι μόλις βλ.έπουσι τινά τοιούτον συνειθίζουσι νά λ ί -

γωσι, «ιδού καί νέον θύμα τού ίκτερώδους πυρετού». Η χολέρα επικρατεί 

μέν ένδημικώς είς τάς Ανατολ.ικάς ίνδία;, προερχομένη άπό τήν σήψιν δια

φόρων ζωικών καί φυτικών υλών είς τάς δχθας τού_ Γάγγου, είς τήν οποίαν 

συνεργεί κατά συνέχειαν ό υπερβολικός καύσων εκείνου τού κλίματος. Αλλ' 

άπό τίνων ε'τών ή δυσώνυυ.ος αύτη νόιος περιφέρεται άπό τόπου εί; τόπον 

καί άφού έξωλίθρευσε πολλ.άς μυριάδας ανθρώπων είς-τήν Εύρώπην 

κατήντησεν ήδη καί είς αύτ/,ν rfly Μεσόγειο-/, όπου προξενεί ίκανήνφθοράν 

είς τήν νήσον Μελίτην (Μάλταν\ Τέλος ή πανώλης γεννάται καί αυτή 

άπό τάς σ/;πομένας εί"; τ α ; πεδιάδας τ ή ; Αιγύπτου ϋλα; μετά τήν πλημ-

μύραν τού Νείλου, καί μάλι^α από τάς^ ακαθαρσίας τών δκυρύγων. Τήν 

χόλεραν καθώς καί τ/,ν πανώλην φρονούμεν κολλητικήν, ώ; άπροίιάθετοι 

κατά τούτο άν καί δέν έπάθομεν τίποτε ζώντες σχεδόν μεταξύ χολερι-

κών τούλάχι^Ον έξ μήνας. Διαφέρει δέ νομίζομεν κατά δύο μάλ·.7« λόγου; 

τό μίασμα τής πανώλους παρά τό τή; χολέρας - πρώτον μέν διότι εκείνο 

φαίνεται τρόπον τινά χονδροειδές-ερον καί παχυλότερον όθεν διά νά μο· 

λυνθη τις ανάγκη νά έγγίση άνθρωπον ή τ ά περί αυτού πράγμα ;α, 4 καί 

όσα έφθασεν εκείνος νά ψηλάφηση, ένώ τό μίασμα τού αέρος, ώς λεπτομε-

ρε7ερον, περιφέρεται τρόπον τινά είς τόν άέοα- δεύ:εοον δέ, ν.αθότι τό τε-

λευταϊον τούτο διαλ.ύεεαι καί σκορπίζεται ευκόλως, έ/ώτό'ά).λο έγκάθηται 

γλίσχρον ώ; σαπρά μυ'ία εις τά τραχέα σώματα , τά όποια πρέπει άφεύ-

κτως νά βραχώσιν ή νά μείνωσι πολύν καιρόν είς ΰπαιθρον τόπον εκτεθει

μένα διά νά καθαρισθώσι. 

Καί τωόντι μεταξύ όλων τών άλ.λ.ων τρόπων, όσους συμβούλευσαν μέχρ» 

τούϊε οί ιατροί κανείς δέν ωφελεί τόσον, όσον τό πλύσιμον καί ό άνεμισμό;· 

διά τούτο συμφέρει πολύ αί οδοί νά έ'χωσιν ίκανόν ·πλάτος, καί εκατέρωθεν 

δενδροστιχία; , αί δέ οίκίαι καί τά άλλα δημόσ.α κχτατήματα , ώς καί 

όί αχυρώνες τών ζώων μεγάλα παραθύρια. Επειτα τά 7άσιμα καί δυσώδη. 

ύδατα πρέπει νά τρέχωσι, τά δέ σεσηπότα σώματα νά θάπτωνται βαθέως. 

Τελο; οί άνθρωποι χρεωηούσι νά τρέφωνται μέ ελαφρά φαγητά, νά ζητώσι 

πάντοτε τήν καθαριότητα, νά μή κοπιάζωσι πολύ , νά άποφεύγωσι τ α 

πνευματώδη ποτά, τόν ύπερβολικόν κόπον καί μάλιστα τ ά βίαια πάθη, 

κατ' εξοχήν δέ τήν μελαγχολίαν καί λύπ/ιν. (3.) 
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ΠαραΛ.Ιι\Λία Όμηρου χαΐ ΟϋιργιΜου 'υτιυ άύΰά Τρουΰ.Ιέτου. 

0 μέν Ομηρις είναι ποιητικώτερος' ό δέ Ούιργίλιο;, τελειότερο; π ο ι η τ ή ; · 

0 μέν πρώτος έχει έςοχ'ωτέρας άρετά; , ό—οίας απαιτεί ή ποίησις* ό,δέ 
δεύτερος έχει πλειότερα; τούτων των αρετών, συμβάλλουσας εις τα ποιή
ματα του κατ' άκριβε^άτην άναλογίαν. 0 [Λεν προξενεί σφοδροτέραν ήδονήν, 
ό δέ γλυκυτεραν. Εκ μεν του Ομήρου λαμβάνει προσβολά; ή περίνοια - έκ 
δέ του Ούιργιλίου, ή κρίσι;. Θαυμάζει τις μάλλον τον πρώτον τ ιμά δέ 
μάλλον τον δεύτερον. Υπάρξει παρ όμήρω πλειο'τερος χρυσός - ό δέ παρά 
Ούιργιλίω, είναι στιλπνότερος. Ούτος μέν ηθέλησε ν' άναδΈχθνί ποιητής, 
και έδυνήθη· εκείνο; δμω; δεν έδΛατο νά μή άναδειχθη. 

Ο μέν Ομηρος είναι τών περινουστάτων ό δέ Ούιργίλιο; των έντελε-
ςάτων. Η μέν Αινείας είναι τελειότερα της ίλιάδο;· ό δέ Ομηρο; ήτο τε
λειότερος του Ούιργιλίου. Πολύ .μέρος τών ελαττωμάτων τ ή ; ϊλιάδο;, είναι 
τοϋ ομηρικού αιώνος έλαττοίματα· τά δέ τ η ; Αΐνειάδο:, είναι τού Ούιρ
γιλίου. ϊπάρχουσι πλειότερα σφάλματα εις την ίλιάδα , και πλειότερα 
ελαττώματα εις την Αινιάδα. Εάν έγραφε σήμερον ό Ομηρο; , δέν ήθελε 
σφάλλειν τα αυτά* ό δέ Ούιργίλιο; ήθελεν Ιχειν πάλιν τά ελαττώματα του. 

0 Ομηρος παρήγαγε τον Ούιργίλιον εάν 5 ' εκείνος ειχ>=. πρωτότυπον, 
αγνοείται - άλλα και άν εΐχεν, έδύνατο να τό παράβλεψη-. 0 μέν όμηρος 
έχει πλειοτέρας άρετάς και νοημάτων άφθονίαν ό δέ Ούιργίλιος , πλειο-
τέραν τεχνην και έκλογη'ν ζωγράφοι δέ αμφότεροι οντες, ζωγραφούσι την 
φύσιν μέ χρωματισμόν έπίση; θαυμα*όν άλλ'ό μέν, ν-αριε^έρω; · ό δε, 
ζωηροτέρως, ύ Ομηρο;. Ούτος καταγίνεται πλειότερον τού άλλου εΐ; ανά
γραφα; ηθών είναι ήθικώτερος , και κατά τούτο μάλίΓ-α υπερβαίνει τόν 
ρωμαϊον ποιητη'ν τό δέ ηθικόν τού Ούιργιλίου είναι καλήτερον, και τούτο 
άνη'κει εις τόν α ίώνάτου , ώς αποτέλεσμα τών φώτων τών άπό γενεάς εις 
γενεάν μεταδοθέντο>ν άλλ 'ό όμηρο; περιέχει πλειοτέραν ήθικήν, και ει; 
αυτόν προσωπικώς άνηκει ή χάρις , διά την αύΟόρμττον εις τούτο ροπήν 
τού ομηρικού. 0 Ούιργίλιο; υπερέβη τόν ό μ η ρ ο ν άλλα δεν υπάρχει φόβο;, 
μηποτε άναγεννηθώσι τά σφάλματα τού όμηρου - δύναται νά τ' άποφύγη 
και τού σχολείου ό μαθητη'; - τίς δμω; έμπορε" ν' άναγεννη'ση τάκάλλητου; 
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ποιηζον. 

0 μέν Ομηρο; εχει πλειοτέραν περίνοιαν Ό δε Ούιργίλιο; πλειοτέραν 
τέχνην. Εν έκείνω μέν θαυμάζεται ό ά'νθρωπο;" έν τούτω δέ, ό τεχνικό;. 
Ακαταμάχητο; δύναμις κρατεί και υποβάλλει τον άναγνώς-ην τη ; ίλιάδο;" 
μέγεθος θελκτικώτατον έφέλκεται τόν τ η ; Αΐνειάδο;. Αμφότεροι προσφέ-
ρουσι του; θησαυρού; των , ό μέν γενναίω; προχέων αυτού;· ό δέ , κατά 
μεγαλοπρέπειαν μεμελετημένην. 0 μέν όμηρο; χορηγεί τά πλούτη του ώς 
ό ουρανός , διά συχνών πλημμυρίδων ό δέ κατάγει τά ιδικά του ώς άκα-
λαρρείτη; και ήρεμαΐο; ποταμό;. Εν ταϊς μάyαις της Ϊλιάδος 6 όμηρο;, 
σφοδρός γινόμενο; και βράζων ώ; ό Αχιλλεύ;, καταβάλλει πάσαν άντιφε-
ρομένην δύναμιν και ό'σον μεγαλύνεται ή ταραχή, τόσον ή νίκη του γίνε
ται λαμπρότερα. Εν ταΤς μάχαι; της Αίνειάδος ό Ούιργίλιος, ένθερμος 
πάντοτε και ς-οχας-ικος, κατά την συνηθειάν του, και έν μέσω τού αγώνος 
εγκρατής εαυτού, διατάσσει αθορύβως όλα τά πράγματα, και άταρά/ω; 
νικά. Η περίνοια τών δύο τούτων ποιητών εικονίζεται και έκ τών μέσων, 
όσα μεταχειρίζονται εις τά ποιη'ματά των. ίΐ ομηρική περίνοια είναι ό 
Ζεύ; της ΐλιάδος , όταν όργιζόμενος κινη τόν Ολυμπον, έκφλέγη τους ου
ρανού; μέ άς-ραπά; βροντησικεραύνου; • ή δέ τού Ούιργιλίου άπεικάζεται 
με τόν αυτόν τούτον Οεόν , όταν πλη'ρη; έλέου; υπέρ τών ανθρώπων, βου
λεύεται μετά τών άλλων θεών, σ^εδιάζη τά; βασιλεία; τού κόσμου, κατα-
βάλλη τά θεμέλια των, και διατάσση πανσόφω; τό πάν. 

À ; τελειώσωμεν την παραλληλίαν ταύτην, κατά τάς σκέψεις κριτικού 
τινο; ανδρός. •< Α,ναγινώσκοντε; τόν Ομηρον, φανταζομεθα αυτόν ώς μίαν 
μόνην λαμπάδα εί; τά σκότη τού αίώνόςτου, μεμονωμένον έν τη φύσει, 
έτίρνϊμένον συμβουλή;, άμοιρον βιβλίου και ομιλίας σοοών ανδρών, άφει-
μένον δι' όλου εϊ; τήν ιδίαν αυτού περίνοιαν. Αναγινώσκοντε; δέ τόν Ούιρ
γίλιον , αίσθανόμεθα ές εναντία;, ό'τι 'έμβαίνομεν εις κόσμον πολύφωτον 
ό'τι ευρισκόμεθα έν μέσω έ'θνου; μεγαλοπρεπώς και 5οκιμα<τικώς βιοΰντο;· 
όπου αί τεχναι, ή γλυπτική , ή ζωγραφική , ό αρχιτεκτονική , έδημιούρ-
γησαν άρι^ουργηματα, και συνυπάρχει ευφυία καί γνώσις». (13 . ) 
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Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α . 

'Ο θαλασσοπόρος Κώχ(Cook). Ή πρώτη" αίτον θαΛασσοποριία, 
αίάΐαχαΛύψεις του, οί σνκωΰεύσα^τις αυτογ χατατάς περιηγήσεις τον 
Ίωσηψ Barx xal ZoMrdep (Joseph Bankt, et Solander). 

Ó ίάκωβο; Κώχ. (JamsCook) είναι αναντίρρητο; εις δ.la του χόσμου 
ràju'p'i περίδοξος, και παρουσιάζεται πάντοτε ώ: πρωτότ,ιπον εί; τ>,ν 
άμιλλαν τών θαλασσοπόρων, οι'τινε; εις τα ΐγ-.·ή αυτού βαδίζοντες, δέν 
ελαβον μέχρι τούδε άντικαμενον άλλο ,· ε'μή το να τελειοποιήσωσι τά; 

γεωγραφικά; εργασία; του. 

Τήν σήμερον αί πέριξ τοϋ κόσμου περιηγήσεις δεν παρρουσιάζουσι πλε'ον 

πολλού; και μεγάλου; κίνδυνου; , yotì μ' όλα ταύτα , μία μόνον τοιαύτη 

άρκεϊ τήν φήμην ένο; άνθρωπου νά κχτα<-ήσ·Λ Ο Κώκ έκαμε τρεΐ; τοι

αύτα; περιηγήσεις εί; τα διάστημα 1 1 ετών, και έδυνήθη νά διάλυση, 

ουτο; μόνο; , τά τρία δυσκολότερα κχί μεγαλήτερα αντικείμενα, ά'τινα 

έπησχόλουν.τής εποχή; εκείνη; του; γεωγράφου;. 

Επεχείρησε τήν πρώτην περιήγησίν του κατά τ υ 1 7 6 8 έτο;, έπί σκοπώ 
του να παρατήρηση ει; μιαν τ.^ν νήσων τ ι ΰ μεγάλου Ωκεανού την οια-
βασιν τής Αφροδίτη; επί του δίσκου του ηλίου. 

Ó Δαλρυ'μπλη; (Dalryinple) ζωγράφος επιδέξιος, αρκετά ήδη γνως-ό; 

τότε δια τα; εί; τ α ; ίνδία; εργασία; του, εινε τυνθεσει τ ή ; εκ-τρατεία; αυτής 

το σχέδιον, καί ή βασιλική εταιρεία του Λονδίνου είνε συντάξει τάς έπί 

τούτω οδηγίας· ή μεγάλη τέρ α περιέργεια έκινείτο παντα/όθεν, καί αί 

έτεμμέναι κεφαλαί, συνεμερίζοντο τήν γενικήν προ; τούτο προθυμίαν. Αλλ' 

εις τά βασιλι::όν Αγγλικον ναυτικόν , δέν έγνώριζον τινα ενόντα τον ανή

κοντα βαθμόν, είςτόν όποιον έδύναντο τοιαύτην άπος-ολήν νά ε'μπιςευθώσι. 

Τπήρχε τότε εί; στάσιν ύποδεή ίάκωβό; τ ι ; Κίοκ , υίο; ΰπηρετου 

έπαύλεω;, έο·ων ήλικίαν 4 0 ετών. Ó ναύτης ουτο;, γεννηθεί; τ/;ν 27 Οκτω

βρίου 1728 ει; τόΜαρτόν τ η ; Κοντέα; Υόρκη; (Martern contee d 'York) 

ετέθη έκ τή; ηλικία; 13 ετών υπό μάθησιν παρά τινι μικρεμπόρω τής 

Νευκάς-λη; (Neucastle). Τή; θαλασσή; ή γειτνίασι; άνέπτυξεν έν αύτώ 

δυνατόν τ ι πάθο; πρό; τήν θαλασσοπορίαν , καί είσήλθεν ώ; ναύτη; είς £ν 

άνθρακοφόρον πλοΤον. Εις το 27 έτος της ηλικίας του μετέβη επίσης ώς 

ναύτης ιίς £ν τών εθνικών πλοίων , καί διαβάς αλληλοδιάδοχο); , άφ' όλα; 
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τάς μικροτέρας καί τάς πλέον επίπονους ναυτικάς υπηρεσίας , ήδυνήθη 

ν' απόκτηση άφ' εαυτού κατά τήν ταπεινοτάτην αυτήν τής ζωής του περίοδον 

τά; υψηλότερα; αγρονομικά; γνώσει; καί νά πραγματοποίηση σημαντικά; 

ϋδρογραφικάς ε'ργασίας. Ταύτα πάντα συνέτεινον εί; το-νά έκλενθή προς 

τιμήν τ ή ; Αγγλική; Κυβεινήσεω; δια νά διοίκηση τήν περιεργοτέραν κατά 

•z'ry έποχήν έκείνην επιτημονικήν έκς-ρατείαν. 

Δυο περίδοξοι άνδρε; ηθέλησαν νά συμμερισθώσι τήν δόξαν του καί τους 

κίνδυνου; του. Ò Σίρ Ιωσήφ Βάνκ καί όΣιρ ί,ολάνδερ. 

Ó Ϊωσήφ Βάνκ ήτον τότε εί; διάβημα ήμίσεω; αίώνο; εί; τήν Αγγλίαν, 

εί; τών δρατηριωτίρων ανδρών , οίτινε; προήγαγον τά ; έπιτνίμα; εί; τήν 

πρόοδον. Ούτο; εσύστησε τήν Αφρικανικήν έταιρείαν, εχορήγν.σεν οδηγίας 

εί; το πλεΓτον μέρος τών περιηγητών Αγγλων , έκαμε πρώτο; γνωςήν δια 

μια; περιγραφή; το άντρον τ η ; Στάφα; (la grotte de Stafa) κτλ. ιππότη; 

του τάγματος τών λουτρών , καί πρόεδρο; τ ή ; Β. εταιρία; του Αονδίνου, 

ό ίωσήφ Βάνκ άπέθα ε κατά τά 1820 , έν ήλι/.ία 80 ετών. Ó σο;ρό;ούτο;, 

ός-ι; είχεν ήδη κάμει μετά τήν έκ τοϋ πανδιδακτηρίου έ'ξοδόν του , περιή

γησίν τινα κατά τ α παράλια τού Λαβραδόρ καί της Νέα; γη; (Labrador 

et de la terre-Neuve) κατελήφθη άπο ενθουσιασμού δια τήν οποίαν 

έμελλε νά έπιν'ειρισθή ό Κώκ περιήγησίν καί ήθίλησε νά τον συνοδεύση. 

Σημαντική; καταςάσεω; κύριο;, έφερε μεθ' έαυτοΰ 2να γραμματέα, δυο 

ΐχνογράφους, καί τέσσαρα; ύποδ: ετέρου; βοηθού;, καθώ; καί τά έντελέ<τερα 

εργαλεία · έπρομηθεύθη δέ προσέτι, καί «tea μίγαν αριθμόν κεχρυσωμένων 

πραγμάτων δια νά κάμη δϊ αυτών άνταλλαγά; μετά τών αγρίων, άλλα 

το σημαντικώτερον πάντων είναι ότι κ/τώρθωσεν ώ^ε καί ό περίδοξος 

φυσιολόγος Σολάνδερ ν' άποτελέση μέρο; τ ή ; έκ^ρατεία; ταύτη;. 

Ó Σολάνδερ ήτον Σουηδό; μαθητή; του Λινναίου- είγεν ήδν: κάμει κατά 

τυχην μίαν θαλάσσιου περιήγησίν. Ευρισκόμενο; εί; τήν Αγγλίαν είνε 

μεταβή έντό; πλοίου τινός προ; έπίσκεΐιν ένο; φίλου του· το πλοΓον τοΰτο 

έλαβεν αίφνη; δι»ταγήν ν'άπλώση αμέσως τά ir-ία του, καί ν' άποπλεύσν) 

δια τα; Καναρία; νήσου; πρό; άνευρεσιν πλοίων τινών εχόντων φορτίον 

πλουσιον, τά όποια καί έπρεπε νά συλλαβή. II διαταγή ήτον ρητή καί κατεπεί

γουσα , ό πλοίαρχο; δεν εί /ε καιρόν νά έπαναγάγνι τόν Σολάνδερ ci; τόν 

λιμένα, ώτε ήναγκάσθη νά τόν φίρη μεθ' εαυτού εις τήν θαλασσοπλο'ί'αν του. 

Ó φυσιολόγος ύπετάγη τότε εί ; τήν τύχη ν , έτερξε την αίχμαλωσίαν του προς 
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ώφέλειαν τήςέπιςτίμ'Λ; καί έσχημάτισε διαφόρους φυσικής ί<τορίας συλλογάς. 
Μετά τήν έπστροφήν του άπεκατέστη εις τήν Α γ γ λ ί α ν , όπου έλαβε μίαν 
6έσιν εί; το μουσεΐον. Τότε ό ίωσήφ Βάνκ τω έπρότεινε τήν πέριξ του κό
σμου περιήγησιν, έξασφαλ.ήσας εις αυτόν τήν έν τω μουσείω ύπηρεσίαν του, 
καθώς καί έκ τής ιδίας του περιουσίας σύνταξ'.ν τινά δια βίου έκ 10 χιλι
άδων φράγκων κατ' έτος. 

Μέ τοιούτους επιδέξιους συνεργάτας, μέ μέσα τοσούτον δυνατά, μέ τοι
αύτα προτερήματα, μέ τοιαύτην δραστηριότητα, ό Κώκ δεν ήδύνατο να μή 
δικακόση του σοφού κόσμου τάς ελπίδας. Π διάβασις τής Αφροδίτης παρε-
τηρήθη ευτυχώς εις τήν νήσον Οταχίτην (ile d'Otahiti) - άνεκαλΰφθη προ
σέτι κατά την ε'κς-ρατείαν αυτήν ότι ή Λ'έα-Ζελάνδα (Novelle-Zelande) 
ήταν εις δυο διηρημένη διά τίνος διώρυγος, φέροντος έκτοτε τό όνομα 
ΊσΟμυς ζοΰ Κώχ. 

Μετά τήν έπιστροφήν του, έκ τής πρώτης αυτής έκς-ρατείας λαβούσης 
αρχήν τ /ν 17 Μαίου 17G8 και περαιωθείσης τήν 21 ίουνίου 177 1, έλαβε 
τόν βαΟμόν τού διοικητού εις τό Αγγλικόν ναυτικόν, και προσδιωρίσθη μετ' 
ολίγον εις τό να πλήρωση νέαν άποτολήν. Επρόκειτο να κάμη έκ νέου τόν 
γύρον τής γη'ίνου σφαίρας μεταβαίνων εις τό ύψηλότερον μεσημβρ ινόν 
πλάτος (latilude australe) καί να έπισκεφθη ιδίως έκάςτ,ν των γωνιών 
τού ειρηνικού Ωκεανού. Προ δυο σχεδόν αιώνων , τήν ΰπαρξιν αγνώστων 
μεσημβρινών γαιών πολλοί σοφοί έτήριζον δια φιλοσοφικών επιχειρημάτων 
μάλλον , παρά δια θετικών αποδείξεων, καί άνέπτυσσον τάς απείρους συ
νεπείας, αΐτινες ήθελον προκύψει έκ τ η : άποκαλύψεώς των. Ο Κώκ έπλή-
ρωσε τήν κινδυνώδη άπος-ολήν του με φρόνησιν και θάρρος, προχωρήσας 
πέραν τού 7 1 βαθμού τού πλάτους, χωρίς ν' απάντηση εις κάνέν τών με
ρών, όσα έπεσκεφΟη τήν έπιθυμητήν r-ερεάν ή ς-αθερά μ' όλα ταύτα γνώμη 
του ήτον πάντοτε ότι υπήρχε μια γή πλησίον τού πόλΛυ. Εις τήν έκιτρα-
τείαν αύτην άνεκάλυψε πρός τοΓς άλλοις , τήν άνατολικήν παραλίαν τής 
Νέας-Καληδονίας (Novelle -Cali-ilonic) μεταξύ τής Νέας-Γυνέας καί 
της Νέας-Ζελάνδας. καθώς καί τόν σωρύν τών νήσων είς τάς οποίας έ'δωσε 
τό όνομα κΓαΐαι του Σανδδίχ» (Terres de Sandvih). Είςτήν έπιστρο
φήν του ό Κώκ ύπεδέχθη μ' ένθουσιασμον ύψώθη εις τόν βαθμόν τού πλοι
άρχου, έλαβε θέσιν τινα είς τήν δοίκησιν τού νοσοκομείου Γρεενβίχ (Gri-
enwih) καί έξελέχθη μέλος τής βασιλικής εταιρείας τού Λονδίνου" τέλος 
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πάντων έκοσμήθη μέ τό χρυσοΰν σημειον τό καθιερωθέν άπό τόν Σι ρ Γο-

δεφρόα Κιπλέύ (8πΌθΙεΐΓεγ-€ορ1θ)τ) είς τό ώφελημότερον περί τών 

νέων δοκιμών σύγγραμμα· εκρίθη ότι τό απομνημόνευμα ι · υ περί τής χρή

σεως τών μεθόδων, διά τών οποίων κατώρθωσε κατά τήν μακράν διάρ-

κειαν τής περιηγήσεως του να διατήρηση τού πληρώματος του τήν ύγείαν, 

ήτον άξιον νά στεφθή. 

Ούτως ό Κώκ άπελάμβανεν ήσύχως άνάπαυσιν καί φήμην, οπόταν τό δη
μόσιον πνεύμα άπελπισθέν τοΰνά εύρν) τήν μεσημϋριτην γήν, έστρεψε πρός 
τήν άρκτον , καί έπεθύμησεν ένθέρμως νά μάθη αν υπήρχε τώ όντι διά-
βασίς τις πρός τόν πόλον, δ ι ' ή ς οί Ευρωπαίοι θαλασσοπόροι ήθελον δύ-
νασθαι ν' άποφεύγωσι τόν γύρον τού άκροτηρίου τής Καλής Ελπίδος. 
Αλλά πώς νά τολμήσουν νά προτείνωσι τής νέας ταύτης έκσρατείας τήν 
διοίκησιν εις τόν πλοίαρχον Κώκ μετά τούς κόπους και τους κινδύνους, 
τους οποίους είχε δοκιμάσει; Μ' όλα ταύτα έζήτησαν τάς συμβουλάς του 
περί τής επιτυχίας τής έπιχειρίσεως ταύτης , καί είς έν γεύμα δοθέν είς 
τήν οίκίαν τού Λόρδου Σανδβίχ , αρχηγού τής ναυαρχίας, ΟΓ-ις είχεν ήδη 
προκαλέσει τήν πρός τάς μεσημβρινάς γαίας περιήγησιν, έξετάνθησαν αρ
κετά έπί τής ωφελείας, τήν οποίαν τοιαύτη άνακάλυψις ήθελε χορηγήσει είς 
τήν θαλασσοπορίαν. Ο πλοίαρχος ήσθάνθη εαυτόν , ώς έξ Ολων αυτών τών 
παρατηρήσεων τοσούτον ένθερμον, ως"8 ήγέρθη αμέσως μετ' ενθουσιασμού 
άπό τήν έδραν του , φωνάζων δτι έπεφορτίζετο ό ίδιος τού σχεδίου τούτου 
τήν έκτέλεσιν , έκπληρών ούτως τών φίλων του όλων τάς απόκρυφους 
εύχάς. Αλλά πρός ζήτησιν τού θανάτου, εμελλ.ε νά ύπάγη. 

Απεφασίσθη, άντί νά δοκιμάση νά διαβή έκ τού Ωκεανού τού Ατλαν
τικού προς τόν είρηνικόν Ωκεανόν , νά λάβη όλως διόλου τον εναντίον δρό
μο·*· επομένως άναχωρήσας έκ τού Πλυμούθ τήν 12 Ιουλίου 1 7 7 6 μετέβη 
εί: τόν μεγάλον Ωκεανόν, διαβάς έκ τών νήσων τάς οποίας είχεν ήδη έπι
σκεφθη καί ήρχισε τάς εργασίας του έπί τών ανατολικών παραλίων τής 
Αρκτώας Αμερικής. Αφού έπεσκέφθη τό μέρος αυτό τής σφαίρας επέτρεψε 
διά νά λάβη ζωοτροφίας είς τάς νήσους 2ανδβίχ. Τότε δέ άνεκάλυψε τήν 
νήσον, όβιβαί (ΟννΓΐϊννΊίρε), Οπου έφονεύθη μέ τόν άθλιέςερον τρόπον 
είς σύγκρουσίν τινα μεταξύ τών Ινδών καί τών ανθρώπων τού πληρώ-

•ματο'ς του, τήν 14 Φεβρουαρίου 1 7 7 9 . ( 1 0 . ) 
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Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . 
ΑιθόχοΛΙα προς χόΛ.Ιησιν συντετριμμένων αγγείων χτ.Ι. 

Αάβε μαστικής (δάκρυα) ούγίαν μίαν ' πρόσθες οινοπνεύματος καθαρού 
ίκανήν ποσότητα, ώζτε να τήν διάλυση· έπειτα διάβρεξον ει; το νερόν μίαν 
ούγκίαν ίχθυοκόλλα; (ψαροκόλλας) · άφού δέ διαβραχνί καλώς διάλυσον 
αυτήν εις ρούμιον καθαρόν ή εις οινόπνευμα καθαρον και άνάμιςον ενόσω 
να γενή δυνατή πηκτή υλη. Τότε πρόσθες εν τέταρτον τής ούγκίας άμμω-
νιακού κόμμεως λεπτί.ς κοπανισμένου. Βαλέτα δυο μίγμριτα όμού είςπήλι-
νον άγγεΐον καίέπίθες αυτό εις μαλακον πυρ. Αφού δε άναμιχίωσιν ακριβώς, 
μετάγγισον τήν ύλην εις tféVttvfflí έπιπωμασμένην φιαλην. Οταν Εέλης να 
μεταχειρισθής τήν κόλλαν τ::ύτ/;ν, έμβάπτει; τήν φιάλην εις θερμονΰδωρ, 
και ταυτοχρόνως θερμαίνεις τα μέρη τών ΰαλίνων κλπ. αγγείων, τά όποια 
σκοπεύεις να κόλλησης. Είναι άναγκαΐον μετά τήν κόλλησιν να διαυ.είνουν 
τ ά κολλ.ηθέντα αγγεία συνεσφιγμένα 12 ώρας τοΰλάχι<?ον, και έπειτα το 
ραγισθέν μέρος άποκαθίταται στερεόν ώς τό έπίλοιπον σώμα του αγγείου 
και σχεδόν άνεπαίσΦητον.^β.) 

Τρόπος του χροφυ.Ιάττειν τους νεΜνους σωΛήνας τωνΛυχνιών (lampes).' 
Οσοι μεταχειρίζονται τ α ; ευρωπαϊκά; λυχνίας (λάμπας lampes) γνω^ 

ρίζουσιν έκ πείοας ότι ή φλό; θερμαίνουσα τόν ΰέλινον σωλ.ήνα τον διαρ
ρηγνύει (ραγίζει) συχνάκις. Τούτο προέρχεται διότι ό σωλήν όστις δέν 
είναι ώσεπιτοπλεί-ον ίσοπαχής καθ' όλα του τά μέρη, δέν θερμαίνεται ές* 
ϊσου και ένεκα τούτου δέν εκτείνεται ταυτοχρόνως. Πρός αποφυγήν τούτου, 
πρίν μεταχειρισθή; τόν ΰέλινον τούτον σωλ.ήνα έγχάραςε με τόν ύαλοκόπον 
αδάμαντα ες ενός μέρους τό κάτω περιστόμιό/ του και ή διάλυσις αύτη 
τής συνοχής προλαμβάνει τήν διαρραγήν ή το ράγισμα του σωλήνος. Η 
πολυχρόνιος πε~ρα άπέίειξεν ήδη άλάνθα^ον τήν έφεύρεσιν ταύτην, διότι 
είς διάφορα καφεπώλεϊα τών Παρισίων, όπου μεταχειρίζωντχι καθημερινώς 
τάςλυχνίας οί σωλήνες των ένεκα τούτου διαρκούσι πολλούς χρόνους. (6.) 
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