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ια 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 
Επαναλαμβάνω τάς Γεωγραφικάς παρατηρήσεις, τάς οποίας κατά τό 

ι 8 3 1 ή'ρ/ισα νά έκίίδω ε£ς ττ,ν ©ιλολογικήν εφημερίδα, τί(ν έπιγραφομέ-

νην Άθηνα η Ανάλεκτα κτλ. και έκ της ανωμαλίας των τότε περιστάσε-

ων ήναγκάσδην νά δ«κόψω. Άλλ ' έπειδημετά την ά'φιξιντου βασιλέως 

εις την Ελλάδα, έπεθύμησεν -/ι Κυβερνάς νά είσάςη δσον έ'νεστι τά άρχαΐ 

Ελληνικά ονόματα εις τάς πόλεις, καΐ δήμους της Ελλάδος, καΐ είς τή 

εφαρμογών αϋτην ά'λλα ονόματα έτε'Οησαν εύστόχως, και ά'λλα δέν έφαρμό-

σθησαν, ό'που έπρεπεν, ώς μέ φαίνεται, νομίζω άναγκαΐον νά αρχίσω έξ 

αυτών τούτων τάς παρατηρήσει; μου, θεμελιούμενος εις μαρτυρίας παλαι

ών γεωγράφων και άλλων συγγραφε'ων Ελλήνων, αναφερόντων τοιαύτα 

ονόματα, και εις όσας έκαμα επιτόπιους παρατηρήσεις εϊ; λείψανα ερειπίων 

πόλεων, φρουρίων και ναών, και έτι εις σειράς ορέων, λιμένας και ποταμούς-

ζητώ δε συγνώμην από τους πολυμαθεΐς αρχαιολόγους εις όσα ηθελον εΰρη, 
παρεξετράπην της εϋβείας όδοΰ, και ηπατηθην εις τάς εικασίας μο>>. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΙΑΝ. 

οτι 

Π·:ρι των δ ή ^ ο ν της Ευβοίας. 
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ας, ώνόμάζετο Χαλκίς, και οί χατοικοϋντίς Χζλκιδείς και προτού Ομήρου 

σχεδόν, δεν είναι ουδέ μικρά άμφιβολίν, καθ' όσον σ-ίνάται νά συμπεράνη 

τις από όσα αναφέρουν όλοι σχεδόν οι παλαιοί συγγραφείς, δεν είναι όμως 

εύ'κολον νά διακρίνη τι; έω; ποϋ έςετείνετο ή όροθεσία τοϋ δήμου αύτοϋ. 

Άπό όσα αναφέρονται είς τους παλαιούς, και ΐδ.'ως άπό ίσα λέγει ο Πλού

ταρχος, ή εκ παλαιότατων χρόνων έρις μεταξύ Χαλκιδέων καί Ερετριέων 

περί τοϋ Ληλάντου πεδίου δεν ί<ΡΤγ/<!*γΤβ1Ν εις τους Χαλκιδεΐς νά έχουν 

μεγάλην έκτασιν ώς προς τό μέρος της Ερέτριας, ήτις δεν απέχει περισσο'-

τερον τών εζ ωρών άπό την Χαλκίδα, και εις τό μεταξύ διάστημα έ'κειτο 

τό πολυθρύλλητον Λήλαντον πεδίον, δ.ά του οποίου ρέει ό 4μώνυμος πο

ταμός είς τήν παρακειμένην θάλασσα;. Ε/, του εναντίου άπο τόν Στράβω
να καί άλλους συγγραφείς μανΟάνομεν, ότι οί Έρετριεΐς, έν ω έςουσίαζον 

όλον τό προς νότον αέρος της νήσου μένρι τοί ακρωτηρίου της Καρυστίζς 

Γεραιστοϋ, έςέτειναν την έςουσίαν τιυν και εως εις ΐήνον, Ανσρόν, Κ ; ω 

καΐ άλλας νήσους. 

II σειρά ό'ρους τινός, ήτις άρχεται άπο βορραν,. κα! διατέμνει κατ·/, 

μήκος την νήσον όλην, υψούμενη παρά τ.-,ν Χαλκίδα και λαμβάνουσα τό 

όνομα Διρφη κατά τόν Ινόριπίδην η Λίρφυς, κατά τόν Στέφ. Βυ'ζάντιον και 

παοά την Κάρυστος όπου λαμβάνει τό όνομα Ο /η , δεν ά'φινε πολλήν έ'κ-

τασιν εις τον δήμον αυτόν ώς πρός τό άνατολικόν μέρος, πεοιοριζόμενον 

αύτόθεν ί,πό τοϋ ύύηλοϋ αυτού" όρους ώς και άπό δυσμών με τ/,ν μεταςϋ 

Ευβοίας και Βοιωτίας θάλασσαν. 

Πρός Βορραν μένει εισέτι νά παρατηρήσωμεν, εάν ή έςουοία τών Χαλ
κιδέων υπερέβαινε την σειράν του όρου;, του αποτελούντος σήμερον τά 
Λερβένια, και ή υπερκείμενη κοιλάς, ή ονομαζόμενη σήμερον Κάμπος τοϋ 
Μαντουδίου ήτον υπό την έξουσίαν τών Χαλκιδέων, η τών ίτιαιέων, ά'λλου 
κράτους θεμελ'.ουμένου εις τό νϋν όνομαζόμενον τμήμα Ξηροχωρίου, και 
έχοντος καθέδραν τόν ί'ίρεόν. Τίποτε δεν άναφέρουσι πειί αύτης της κοιλάδος 
ού'τε ό Στράβων, ούδε άλλος κάνεις άπό τους παλαιούς Ελληνας συγγραφείς, 
καθόσον έπαρατήρησχ, μία μόνη σκέψις με κάμνει νά συμπεράνω ότι τό 
μέρος αυτό άναμφιμβο'λως περιείχετο εις τό κράτος τών ίστιαιέων, τήν 
οποίαν θέλω αναφέρω, όταν ομιλήσω περί αυτών. Ορθώς λοιπόν ώνομάσθη 
ό δήμοςτών κατοικούντων εί; τ>,ν είρημένην πόλιν όηιιος τών Χη.ίχι-
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§. 2. Δήμος Αμαρυνθίων. 

Κανέν σταθερόν όριον δεν διαχωρίζει τήν Χαλ.κίδα άπό την Έρέτριαν, 
διά τοϋτο καί έ ; αμνημονεύτων χρόνων κατεσφάζοντο οί κάτοικοι τών εί-
ρημένων δύω αντίζηλων πόλεων ή πεδιάς όμως α,ίτη προβαίνουσα πρός 
νοτον διακόπτεται άπό σειράν όρου; τέμνουσαν λοξώς την σειράν τοϋ Δίρ-
ουος, και έκτεινοαένην έως εις την θάλασσαν, όπου άοίνει στενην και 
άπόκρημνον δίοδον, Κακήν Σκάλαν όνομα'ζομένην. Εις την μεταξύ Χαλκί
δος λοιπόν καί Κακής Σκάλας πεδιάδα, όπου ευρίσκονται τά ερείπια της 
παλαιά; Έίετρίας, ητις άνοικοδου.ηΟείσα μέλλει νά λάβη τό πάλαιαν τοϋ 
δήμου όνομα, υπάρχει καί άλλος δήμο; τών Άμαρυνθίων όνομαζο'μενο;. 
Εάν παρατηρ·/,σητις την έξη; οράσιν τοϋ Στράβωνος· « ταύτης δε (της Ερέ
τριας) έστί κώμη ή Αμάρυνθος άφ' επτά r-αδίων τοϋ τείχους· . καί « την 
δε δύναμιν τών Έρετριέων, ην έσχον προτερον, μαρτυρεί ή πύλη, ην 
άνέστησαν ποτέ έν τω ίερω της Άμαρυνθίας Αρτέμιδος » βλέπει, ότι εις 
τά πέριξ της Έρετρίας ήτον καί κώμη Αμάρυνθος, καί ναός Άμαρυνθίας 
Αρτέμιδος, άλλα βεβαιοϋται τό πράγμα Ιτι μάλλον άπό τά σιυζόμενα 
εισέτι λείψανα είς τήν περιφίρειαν τοϋ χωρίου Βάθειας, καθέδρας ήδη τοϋ 
δήμου τών Άμαρυνθίων. Τά ερείπια ταύτα, έν οίς καί πολλά λευκά μάρ
μαρα, ευρίσκονται είς τό παράλιον π'.ησίον λο'φου τινός, έχοντος έρείπιον 
εκκλησίας, όπου φαίνεται νά ήτον ό ναός της Άμαρυνθίας Αρτέμιδος. Περί 
αύτης της ΆμαιύνΟου, καί τοϋ ναοϋ της Αρτέμιδος αναφέρει καί ό Παυ
σανίας είς τά Αττικά, ότι οί ΆΟμονείς έτιμοϋσαν Άμαρυσίαν Λρτεμιν, 
καί έπιχειρίζεται νά έςηγήση πόθεν ίοόΦη τό όνομα Αμαρυσίας είς τήν άνω 
είρημέντ,ν θεάν δια τών έςής· « εστίν Αμάρυνθος Εύβοια, καί γαρ οί ταύ-
την τιμώσιν Άμαρυσίαν Λρτεμιν, έορτήν δέ καί Αθηναίοι τνς Άμαρυσίας 
άγουσιν, εύδέντι Εύβοέων άφανέστερον ταύτη μεν γε-,εσθαι τό όνομα έπί 
τούτω παρά Άθμονεύσιν ήγοϋμαι. » Άλλ ' ένω οί δύω ούτοι συγγραφείς 
συμφωνοϋσιν ε'ς τό πράγμα, δεν συμφωνοϋσιν είς τά έπίθετον της Αρτέμι
δος, τήν οποίαν, ό μεν όνοαάζει Άμαρυνθίαν, ώς άπό τή; Αμαρύνθου, ό 
δε Αμαρυσίαν, καί πρέπει νά ύποΟέσωμεν, ότι ήτον έν χρήσει καί τά δυω 
ονόματα, ώς πιθανολογείται άπό τά πίρί Αμαρύνθου υπό Στεφάνου Βυζαν
τίου λεγόμενα· « Αμάρυνθος (λέγ;ι ό συγγραφεύς ούτος) νήσος Ευβοίας άπό 
τίνος κυνηγού της Αρτέμιδος Αμαρύνθου, τό έΟνικόν Άμαρύνθιος και 
Λμαρύσιος (ούτω γ·άο Παυσανίας èv ποώτη) άναλογώτερον δέ αοι δοκεί 
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Π ε ρ ι παιδαγωγίας. 

Από τάς πρώτας ήδη της ζωής του στιγμά; αρχίζει τό παιδίον νά διδά-
σκηται- πολλάκις μάλι<-α και ει; τ/,ν κοιλίαν της μητρό; του , όπου συνελή
φθη εϋρισκόμενον έτι, αίαθάνεται τους πόνους, άπό τοϋ; οποίους θέλει βασα-
νίζίσθαι εις τό μέλλον και μανθάνει νά διακρίν/) τήν κατάστασιν τής υγείας 
άπό την άρρως-ίαν. Κατ ' ολίγον δ έπειτα και αλληλοδιαδόχους ανοίγονται 
ό'λαι αί θύραι των αισθητηρίων, άπό τας οποίας έμβαίνουσιν είς τόν νουν 
των πραγμάτων αί γνώσεις. 

Ολα τότε τη; αίσΟ/ίσεως τά αντικείμενα συνωΟιζονται παι/.πληθώς είς 
αύτάς τάς εισόδους και έντυποΰσι πλήθος ίδεον είς την μνήμην του. ίΐ 
γευσις, άρα, ή άκοή, ή οσφρησι;, η άφή και ή ό'ρασις είναι κυρίως ο'ι πρώ
τοι τοϋ άνθρωπου διδάσκαλοι, ίΐ δε διαφορά τ/;; ανατροφής προέρχεται 
ίσως και άπό άλλας αιτίας, όχι όμως βέβαια όλιγότερον και άπό την δια-
φοράν τ.ΐν πραγμάτων, τά όποια προτβάλλ,ουσι τά; αισθήσεις. 

Α,λλ' ή διδασκαλία αότη δέν είναι πάντοτε ασφαλής και απαιτεί πολ
λάκις διυρθωσιν. ό τετράγωνο; π. χ. πύργος μοί φαίνεται μακρόθεν στρογ
γυλό;· πρέπει κατ' αυτήν τήν περίστασιν νά πιστεύσω άνεςετάστως τήν 
μαρτυρίαν των οφθαλμών μου; άλλ' αί άντανακλνώμεναι ή μάλλον προερχό
μενα*, άπό τόν πΰργον ακτίνες συγχέονται είς αύτοΰ; και μοί τόν παριστά-
νουσιν είς άλλο σχήμα αληθώς άνύπαρκτον. Είναι αναγκαία άρα πολλάκις 
ή βοήθεια και άλλων αισθήσεων είς τήν άπόδει;ιν τής ύπάρςεώ; τίνος πράγ
ματος, άν θέλ.ωμεν να έχωμεν αύτοϋ καθαράν ϊδέαν. 

ΑνάλΛγον Ιργον γενικώς άναπλνηροϊ ή διδασκαλία είς τήν άνατροφήν 
των παιδιών επειδή χρεωστεΐ όχι μόνον νέας ιδέας νά εντύπωση, άλλά 
και τάς υπάρχουσας ήδη είς τό πνεύμα όρθοτέρας νά καταστήση. 

Εν τοσούτω τό π-αιδίον αυξάνει καΙ περιπατεί μόνον πίπτον δέ ώδε κα-
κεϊσε συχνάκις κα'ι κυλιόμενον μανθάν* έκ πείρας νά κράτη εις ίσο<ταΟμίαν 
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το σώμα του, και νά*στηρίζϊ! ασφαλώς τά σκέλη. Οσον πονεΐ ό'ταν προσκό-
πτη, τόσω διδάσκεται πλειότερον, και γίνεται έπιτν',δειον κα'ι προσεκτικον 
εις τό βάδισμα, ώστε καταντά μέ τόν καιρόν νά διατρέχη ακινδύνως μα-
κρυνού; τόπου;, νά είσχωρή άφόβως είς πυκνά δάση , νά περά" τολμηρώ; 
βαθε~ς ποταυ.ου; κχί νά υπερπηδά έπιδεξίω; πρώτον μεν στενά αυλάκια, 
μετά δέ ταύτα κα'ι αρκετά πλατείας τάφρου; και διώρυγα;. 

ϊποΟέτω ότι κατ' αυτήν τ>,ν στιγμήν μία πέτρα αποσπασμένη άπό τά 
πλάγια τής διώρυγος και τής τάφρου πίπτει εις τό διαρρέυν υδωρ κα'ι ßυGí-
ζεται είς αυτό αμέσως, ού'τε φαίνεται πλέον, ενώ κομμάτιον ξύλου τοϋ 
αύτοϋ ή κα': μεγαλητέρου μεγέθους επιπολάζει είς τήν έπιφάνειαν. ίδοΰ 
αμέσως τό πζιδίον λαμβάνει ίδέαν τ?;ς ειδική; βαρύτητος τών σωμάτων. 
Οποία ευτυχία! άν είχε πλησίον του έμπειρον και νοήμονα διδάσκαλον διά 
νά Ιςηγη'σϊ] εγκαίρως τό φαινόΐ'.ενον τοϋτο ποτέ βέβαια δέν ήθελ.ε πλέον 
έςαλειφθή άπό τήν φαντασίαν του. 

Αλλ' άν τά ξύλον κα'ι ή πέτρα πέσωσΐ κατά τύχην είς τους πόδας του, 
δέν θέλει μα'θει και ΐήν σκληρότητα τ ή ; δευτέοζς, και τήν ελαστικότητα 
τοϋ πρώτου και άλλ.α όμοια; Τέλος άν ρίψη αύτ/;ν ί εκείνο είς σταμνία ή 
εις τόν κορμόν δένδρων δέν θέλει ιδεί ομοίως ότι τινά σώματα συντρίβον
ται, ένω παρευθϋς άλλα ανθίστανται εις τά κτυπη'ματα; 

Αλ.λ' όλοι .οί άνθρωποι δέν συμπίπτει νά έχωσι τοιούτους διδασκάλους 
εί; τήν πρώτην ήλκίαν των, επειδή δεν εΰοίσκονται ποτέ είς τάς αυτά; 
ή αναλόγου; περιςάσεις· πρόσθες δέ οπ ευρίσκονται και διαφορετικώς πολ-
λνάκις ώργανισμένοι, ότι τά αυτά αντικείμενα δέν άφίνουσιν είς τόν νουν 
των τάς αυτά; εντυπώσεις κα'ι θέλεις πληροφορηθή τότε διατ'ι διαφερουσι 
τόσον οί άνθρωποι είς τ/,ν κοινωνίαν. Επειδή αί όλίγαι αύται ενίοτε διά
φορα! φέρουσι μεγάλην διαφοράν δι' όλου τοϋ βίου είς όλον τόν τρόπον τοϋ 
συλλογίζεσθαι. 

Επειτα είναι τίνες στιγμαί ησυχίας, ότε ή ψυχή, ώς διαυγές και όμαλόν 
ποταμιον, δέν Οολοϋται άπό τ^ν έλαχίστην κίνήσιν τών παθών, τά αντι
κείμενα τότε, όσα κατά τύχην άπαντώμεν, άφαρπάζουτι πλε'ότερον τήν 
προσοχήν μας, τά εξετάζοαεν κατά διαφόρου; φάσεις και λαμβάνο;/εν κα-
Οαρωτέραν αυτών καί διαρκεστέραν ένταυτώ ίδέαν. 

Αί τυχηρα'ι δέ αύται συμπτώσεις συμβαίνουσι πολλάκις- π. χ. τό παι
δίον έσφαλε κα'ι ό παιδαγωγός $ ή μήτ/ιρ χάριν ποινής τό έκλεισεν εί: 
θάλαμον. Τι έχει εκεί νά πράξτι εϋρισκόμενον μόνον; Αν ίδη άνθη είς τάς 

διά του σ· ενταύθα προς διασάφησίντοϋ αναφερομένου τεμμαχίου τοϋ" 2Τί-
φάνου, έν ώ λέγει τήν Αμάρυνθον νήσο ν, πρέπει νά προσθέσω, ότιπρόκειν-
ται τοϋ λιμένο; της 'ΐίρετρίας τρεΤς νήσοι, αί όπο~αι οχϊώχτίζβυν και τόν 
λιμένα, έ; ών ή μεγαλητέρα ονομάζεται Αμάρυνθος, και ές αυτής διεδόθη 
και είς τήν κώμη ν τό όνομα, και τό έπίθετον τής Άμαρυνθίας είς την Αρτέ
μιδα. (Ακολουθεί) 
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γάστρας τών παραθυριών, τά κόπτει, εξετάζει τά χρώματα, παρατηρεί 
τήν λεπτήν παραλλαγήν και τό σχήμα των ώστε, ή αργία αύτη εξασκεί 
την δρασιν. Διατί άραγε ό τυφλός έχει τ>,ν άκοήν και τήν άφήν αζοτιέρας 
παρά τους λοιπούς ανθρώπους; Ολίγοι ίσως εις τάς Αθήνας έτυχε νά αή 
γνωρίσωσιν έκφη'μης νε'ον τινά όλλανδόν τυφλόν έκ γενετής, του οποίου ή 
περί τήν μουσικήν δεινότης παίζοντος είτε αϋλόν είτε κύμββλον είτε άλλο 
όργανον φέρει εις έκπληξιν τους άκυύοντα;. Οί τοιούτοι τυφλοί διακρίνουσι 
και τά χρώματα μέ μόνην τήν άφήν, περιπατοΰσιν ώς ύπνοβάται είς ελι
κοειδείς ή κατειλημμένους άπό διάφορα έπιπλα τόπου; χωρίς νά ποοσκό-
ψωσι, και εργάζονται διάφορα τεχνικά έργα θαυμάσιου τέλειότητος. Επειδή 
δέ αύται δέν άντιπερισπώνται άπό τ>,ν ένέργειαν τοϋ φωτός και συγκεν
τρωμένος ήδη όλος εί; εαυτόν σπουδάζει νά αναπλήρωση· κατ' άλλον τρόπον 
τήν έλλειψιν τ ή ; οράσεως και νά τελειοποίηση τάς λειπομένας αισθήσεις 
του. 

Είς τοιαύτα; μάλιστα περιστάσεις κρίνεται πολ,λάκις ή έυ.ΐυτος κλίσι; 
τοϋ παιδιού, τό όποιον μέλλει ποτε νά κατασταθη ένδοξος ζωγράφο:. 

Τό παιδίον άρα, τοϋ οποίου ή μάΟησι; περιορίζεται είς μόνην τής τροφού 
κα'ι τοϋ κρονολήρευ πολλάκις, ή τουλάχιστον σχολαστικού διδασκάλου τά 
ξηρά μαθ/ματα, τό όποιον δέν άλλάσσει, ούτως ειπείν, συχνάκ'ις σκηνάς 
κα'ι δέν άπαντα είς τόν δρόμον τής ζωής του σιάφορα πράγματα, ού'τε 
φέρεται είς διαφόρου; τόπους, θέλει κατασταθη ό εύηθέστατο; άνθρωπος 
τοϋ κόσμου κα'ι ψιττακος λεξειδίων καταγέλαστο;. 

ίί πότοιν έχει ανάγκην ή πεφροντισμενη κα'ι τελεσφόρος ανατροφή! Κοι
νώς νομίζομεν ό'τι είναι άδιάφορον νά έμπι<τευθώμεν τό παιδίον είς ταύτην 
$ είς έκείνην τήν τροφόν άλλ.' εις τ>,ν Ελλάδα άλλοτε δέν έφρόνουν ούτως-
έπειδ/; μανΟάνομεν ότι έτίμων πολύ κατά τούτο τάς 2παρτιάτιδας. Τω-
όντι, λέγει ό Πλούταρχος, άν ό ΰπομάζως ήδη Σπαρτιάτης δεν κλαυθμυ-
ρίζη, άν άνέχηται τοϋ; πόνους καρτερικώς, άν φαίνηται άτρομος, ή τροφός 
μόνη τόν κατέστησε τοιούτον. 

Αλ.λά δεδόσΟωσαν δύο παιδία άναΟραμμένα άπό νέαν τινά ϊπαρτιάτιδα 
—ιστεύον.εν ό'τι Οέλουσιν άποβή όμοιοι κατά πάντα άνδρες οί μικροί ούτοι 
άνθρωποι; Αλλά Οέλουσιν έχει τήν αυτήν περί αυτών φροοντίδα, τήν αυτήν 
πρός αυτού; άγάπην οί γ'ονεΐ;, τήν αυτήν δέ έπιμέ">ειαν οι ύπηρέται; ό τρό 
πος τοϋ διδασκάλου π:ός τούτον ή προς εκείνον δέν θέλει άραγε φέρει και 
αυτός κάνέν αποτέλεσμα; Τέλος είς τό στάδιον τών τεχνών, τών έπιστη-

μών και τών λόγοιν, τό όποιον ίσοταχώ; διατρέχουσιν, άν ό είς άρρωςη'σΥ), 

κα'ι προχώρηση, ύ έτερος, ή σπουδή θέλει καταντήσει μισητή είς εκείνον, 
κα'ι άπηλπισμένος νά ευδοκίμηση, θέλει παύσει ίσως πλέον νά καταγίνηται. 

II άμιλλα γεννά τά μεγάλα πνε'ματα, ή δέ καλή ανατροφή ή παιδα-

γ'ωγία συνίσταται κυρίως είς τήν τέχνην η τήν γνώσιν τών τρόπων, οί 

όποιοι διεγείρουσι τήν άμιλλαν. 

Εί; τά πχιδία ή διαφορά τοϋ πνεύματος κα'ι τοϋ χαρακτήρος δέν είναι 

πολλάκις τόσον επαιοθητή, επειδή έχοντα τάς αυτά; ασχολίας, υποκεί

μενα δέ είς τήν αυτήν πειΟαρχίαν, φαίνονται σχεδόν όμοια, ώ>ε τό σπέρμα 

τής φυσική; των διαφοράς μόλις βλαστάνει είς τά σχολεία- έκεΐ δύο παι

δία όμοιάζουσι μέ δύο ανθρώπους καθήμενους άντη/ώτους είς τόν αυτόν 

λόφον. Αλλ' άν σηκωθωσι διά νά λάβωσι καθείς τήν διεύθυνσιν, είς τήν 

οποίαν εϋοίσκονται, τότβ θίλουσι μακρυνθή ανεπαισθήτως κα'ι θέλει χάσει 

ύ είς τόν έτερον άπό τά ομμάτια, έκτος μόνον έάν κάνέν περιστατικύν τους 

φέρνί νά συναπαντηθώσι έκ νέ:υ. 

Τούτο συμβαίνει άπαράλλα/.τα ει; τ/,ν κοινωνίαν, επειδή μετά τό τέλος 
τών διδασκαλικών ιιαθημάτων αρχίζει ή βκοτική και άλ*ηθής μάθησις 
τοϋ άνθρωπου, διαφέρουσα κατά τό πλήθος τών περιστάσεων. 

θέλομεν παραιτήσει κατόπιν πόσον ή πατρική διοίκησις τοϋ Σεβαστού 
ΐψων χαι φίΜΑΦνσον Βασϋέως, εις τοϋ οποίου τάς χείρας έμπιστεύθη 
ή θεία πρόνοια τής Ελλάδος τό μέλλον έπραξε μέχρι τοϋόε Mai άεννάως 
πράττϊΐ διά τήν έθνικήν εκπαίδευσα και άναμόρφωσιν. 

Λιδάσκαλο; δέ τότε γ'ίνεται αύτη ή διοίκησις, υπό τήν οποίαν ό άνθρω
πος ζί], κα'ι τά ήθη, τά οποία αύτ/-, δίδει είς τά έθνη, πρόσθες όμως και τήν 
οποίαν κατέχει i> μέσω τής πολιτικής κοινωνίας Οε'σιν, τήν κατάστασιν 
τοϋ πλούτ:υ ή τής πενίας, είς τήν οποίαν εϋοίσκετα-., τάς σ^αναστροφάς, 
τάς οποίας συχνάζει, τέλος πάντων τού; οίλους, κα'ι τάς άναγ-νώσεις του. 

Αλλά κανά τύχην σχεδόν ώς έπ'ι τό τ.λεϊστον πε:ιπίπτει είς τήν συν-

ανα^ροφήν, κατά τύχην συνάπτει φιλ.ίαν, κατά τύχην δέ και άναγινώσκει, 

ώςε ό άνθρωπο; ειδοποιείται διαφόρως. 

Οι Σαβαυδιανο'ι είτε κοινώς £αβογιάρδοι λεγόμενοι έχουσι σχεδόν πάν
τοτε τόν αυτόν χαρακτήρα είς πολλά πράγματα, διότι ευρίσκονται είς ανά
λογους περιστάσεις όλοι, λαυιβάνουσι δέ καί άνατροφήν άνάλογον όλοι τω 
όντι είναι οδοιπόροι, επειδή έχουσι χρείαν χρημάτων, τά όποια δεν ευρίσ
κονται ci: τόν τόπον των όλοι είναι φίλεργοι, επειδή γεννώνται πτωχ'/ι, κα'ι 
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άποθντ'σκουσι τις πείνας είς τήν ξένην γήν, αν δέν έργάζωνται' όλοι είναι 
πιστοί καί δραστήριοι, επειδή άν δεν έ'χωσι τ / ς άρετάς ταύτας κάνεις δεν 
τους προτιμά βέβαια άπο τους ιθαγενείς" ό'λοι είναι οικονόμοι, επειδή άνα-
χωροϋντες άπό τήν πατρίδα των άποροι καί πτωχοί έχουσιν ανάγκην να 
έπιστρέψωσι πλούσιοι. 

Άλλ ' αν θέλωμεν να έμπνεύσωμεν τάς άρεσάς του Σαβαυδ.ανοϋ είς τινα 
νέον τί αρά γε πρέπει να πράξωμεν; Νά τόν βάλωμεν βέβαια είς τάς αύτάς 
περκτάσεις, νά παραδώσωμεν τήν άνατροφήντου είς τήν δυστυ/ίαν, επειδή 
ή χρεία καί ή ανάγκη είναι οί μόνοι διδάσκαλοι, τών όποιων άκούομεν εύ-
κολώτερον τα μαθήματα, καί άκολοοθούμεν τάς συμβουλάς. 

Η τύχη άρα συνεργεί πάμπολυ είς τήν καλήν άνατροφήν τών ανθρώ
πων αυτή δε γίνεται πολλάκις αιτία της παιδείας καί της δόξης των. Αν 
έκ τών είρημένων τούτο δέν άπόδείχθη ίκανώς, θέλομεν επιχειρήσει νά φέ-
ρωμεν άλλοτε ίς-ορικά παραδείγματα καί έλπίζομεν ό'τι θέλομεν καταπείσει. ____ (3) 

Περί Νομοδιδασκαλίας. 

Οσάκις εύρίσκωμεν είς λαμπρά συγγράμματα σοφνν άιδρών σοφάς 

γνώμας, είναι θρασύ καί προπετές τό ν' άποπειρώμεθα ημείς τήν άνασκευήν 

των δια νά έπιδεικνύωμεν δήθεν έμαυτοϋς σοφωτέρους. Άλλ ' οσάκις πρός 

τόν αυτόν σκοπάν επίσης της επιδείξεως, οίκειοποιούμεθα ξένας γνώσεις 

καί θέλομεν νά τάς παραστήσωμεν είς τ ί κοινόν ώς ίδιας. προδιδομεν 

αυτήν τήν συνείδησίν μας, και πράττομεν τήν πλέον άτιιι.ον καί έπονεί-

διστον πράξιν. 

Με ταύτα προϊμιάζοντε; τήν μετάορασιν τή ; ακολούθου διδασκαλίας 
του περίφημου Δουπέν, εύχόμεθα τα ολίγα νά συντελέσουν ύπερ πολλά. 
» Ο καθηγητής, όστις θέλει νά διδάξ/] μέ τρόπον καθαρόν καί σαφή, χρέ
η (οστει νά προσοιοριση ακριβώς τά αντικείμενα περί τών οποίων θά δι-
» οάςη· να τά διαίρεση μέ τόν φυσικώτερον τρόπον νά έξηγήση σαφώς 
» τας τεχνικά; λέξεις, νά σαφηνίση τά γενικά αξιώματα της επιστήμης 
» τοϋ δικαίου, δι' ολίγων μεν παραδειγμάτων, άλλα καταληπτών διά 
» την ορθότητα καί άκρίβειάν των, εύαρέστων διά τήν κομψότητα των 
» καί έπαιοθητών διάτα προσφυές καί κατάλληλοναυτών νά πληροφορή-
» ται δια τών εξετάσεων έάν οί μαθηταί^τόν ένόησαν καλώς· νά άποφεύ-
κ γη τήν επισώρευσιν τών παρενθέσεων νά άπομακρύνη άπό τά μαθήματα 
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» τά; παραβάσεις έκείνας, αί όποΐαι είναι πολλά λεπταί, ή όλως έπκτη-

» μονικαί,καί αί όποΐαι δύνανται μεταξύ καθηγητών νά φέρουν κάποιον 

» όφελος, άλλα μεταξύ αρχαρίων δεν ώφελ.οϋν παντελώς, ή πολλά ολίγον 

« νά προφυλάττεται έξαιρέτως άπό τοϋ νά μεταχειρίζεται κοινάς καί γε-

» λοιώδης εκφράσεις, οϊτινες κοινοϋν τόν γέλωτα τών μαθητών, άντί τοϋ 

» χρεωστουμένου σέβας είς τήν καθέδραν. » ( 1 5 ) 

Ο Ρ Υ Κ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α . 

Περί τοϋ Βηρύλλου {Béril λίθος πολύτιμος.) 
Οί Αιθοτόμοι κατακόπτουν σχεδόν τόν Βη'ρυλλον ώ; τόν αδάμαντα, 

καί οί χρυσοχόοι καθωραίζουνμε τούτον τών χειρών των τά έργα. Ο λίθος 
ούτος διαιρείται είς δύω είδη: είς Βήρυλλον (κυανοπρασινοειδή καί είς Σμά-
ραγδον. Τά χρώμα τοϋ πρώτου είναι πράσινον με ζωηράνπρασινοκυανοϋν, 
πρασινηκίτρινον καί χρώματος μέλιτος. Εξώρυξαν τόν λίθον τούτον άπό 
τά σύνορα τής Κίνας, της Σιβηρίας, άπό τά Ούραλικά ό'ρη καί άπό τάόρη 
της Σαξωνίας και Βρασιλίας· άνεκάλυψαν τοιούτου είδους λίθου καί εις 
τήν Γαλλίαν πλησίον τής Λιμόγης (Limoges) , τής ίίτύνης (Autun) καί 
τ7,ς Ρίάντης. 

Τά πράσινον χρώμα, τά ζωηρυτερον καί τά καθαρώτερον είναι ό χαρα-
κτήρ τοϋ σμαραγδώδους Βηρύλλου- ό σμάραγδος είναι σκληρότερος τοϋ 
κυανοπρασυνοειδοΰς' τά τεμάχια τοϋ πρώτου είναι ολίγου λόγου ά'ξια 
ενώ τοϋ δευτέρου αποτελούν συνεχώς μεγάλους όγκους ατελών σωμάτων. 

Τό Ι1=ροϋ είναι τόπος, όστις παράγει κατά τό παρόν τους ,σμάραγδα; 
τής κα/.ητέρα; ποιότητος. Ó αρχαιότερος τοϋ ορυκτού τούτου υπόνομος 
είναι ά τοϋ Μαύτα, όστις έξαντλήθη ίαη' υπάρχει τοιούτο; είς τήν Κοιλά
δα τής Τούγκας (Τιιηοα)πλ/;σίον τοϋ Σαντα-φέ, ( S a n t a - F é ) . Εξορύττουν 
ομοίως τοιούτον είς τήν Άσίαν, τήν ν/ίσον Καϋλάν, τήν άνω Α'ίγυπτον καί 
εί;τά όρη τής Αιθιοπίας. Ευρίσκει τις ωσαύτως τοιαύτης φύσεως λίθους 
είς τά; άγονους μεταλλικάς φλέβας ή είς τά κοιλώματα έν τω μέσω τών 
κοκκοδών λί'ίων (granites). Οταν οί σμάραγδοι είναι χρώματος πρασίνου 
ζωηοοϋ καί ωραίου διαφανούς, τότε είνη άκριβώτεροι. (12) 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ· 

ό Λαπερονσιος (La-Pérouse). 

Ούδενός μεταξύ τών διερευνησάντων τήν γήΊ'νον σφαίραν θαλασσοπόρων 
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155 · & τό όνομα τοσούτον δημοτικόν δεν είναι ώς τό τού Λαπερουσίου. ϊσωςποέ-

πει ν' άποδώση τις τό πλείστον μέρος της διακεκριμμένη; αυτής εύκλεί-

ας του, εις τό όλέθριον τέρμα τό όποιον ή εκστρατεία του έ'λαβε. Μεγάλα 

συμβάντα εις ολίγον διάστημα χρόνου τήν φήμην τινός ύπεουψούσι, δίδον

τα πολλάκις εις αυτόν μεγαλητέραν δόξαν, παρ' ό,τι μακρά πείρα ωραίων 

πράξεων εστεμμένων όλων μέ έπιτυχίαν δύναται να τω χορήγηση. 

Εις διάστημα τριάκοντα ετών εόρίσκετο κεκαλυμμένον τό μυςτίριον 
τής τύχης του Λαπερουσίου, και άν ήναι γνωιτοί σήμερον οί λαοί οί'τινες 
έγιναν μάρτυρες τής τρικυμίας του, άν διερευνήθησαν αί ΰοαλοι όπου κείν
ται τα τελευταία τών πλοίων του λείψανα , ύπάρχουσιν ακόμη μ' όλα 
ταύτα θλιβεραί άμφιβολίαι περί τής τύχης εκείνων οίτινες διέφυγαν την 
καταστροφήν, περί των λεπτομερειών του θανάτου των, ίσως δέ και περί 
τής υπάρξεως τινών έξ αυτών. 

0 Λαπερούσιος είχεν είσέλθη πολλά νέος εις τό βασιλικόν τής Γαλλίας 
ναυτικόν, είχε παρευρέθη εις διαφόρους ναυμαχίας, είχε λάβει εις πολλάς 
έξ αυτών μέρ:ς ένδοξου έπί των πλοίων τά οποία έδιοίκει, και είχε συν-
αριθμηθή μεταξύ τών πλέον διακεκριμμένων αξιωματικών, του ναυτικού 
εκπληρώσας επιτυχώς και φιλανθρώπω; τραχεΐαν τινα άλλα σημαντικήν 
άποστολήν τό νά καταστρέψη δηλ. τά έν τώ κόλπω Ούίσών (Ηικίβοιι) 
Αγγλικά καται-ήματα. ό Λαπερούσιος ήνωνε με τήν άνδρείαν και τήν επι
δεξιότητα, *ών οποίων είχεν ήδη δώσει τοσαύνα δείγματα, τό πολύτιμου 
πλεονέκτημα του ότι επλευσεν εις ό'λας του κόσμου τάς θάλασσας το'σον 
έν καιρώ πολέμου καθώς και έν καιρώ ειρήνης άπό τής εποχής τών 1 / 7 4 
μέχρι της τών 17 78 . Εκτων προτερημάτων του αυτών προτραπείς ό Λου
δοβίκος δέκατος έκτος τής Γαλλίας τόν διώρισεν άρχηγόν μιας έκςρατείας 
ανακαλύψεων. 

0 Λουδοβίκος δέκατος έκτος ήγα'πα πολλά τάς γεωγραφικάς έπιστήμας 
βοηθούμενος παρά τοΰ σοφού Φλεωρίου (Ρίοιιτίειι) συνέταςεν ό ίδιος τάς 
οδηγίας καθ' άς ώοειλεν ό Λαπερούσιος νά εξακολούθηση και τελειοποίηση 
του Κώκ τάς εργασίας. Αί όδηγίαι αύται αί τοσούτον άλλ:·:ς αξιοσημείω
τοι ώς προς τό ύδρογραφικόν αυτών μέρος είναι έ'τι μάλλον έπαινεταί διά 
τάς έν αύται; εκφραζόμενα; αρχάς φιλανθρωπίας. 

« Ο κύριος Λαπερούσιος, είναι γεγραμμένον εις αύτάς, θέλει μεταχειρι-
» σθή μετά προσπάθειας και ζήλου όλα τά μέσα όσα δύνανται νά βελτιώ-
» σωσι τήν <?άσιν τ ω ν \ Χ ί ; , ) ν τ ο υ ς όποιους θέλει έπισκεφθή, χορηγών εις τόν 

» τόπον αυτών, τά όσπρια, τούς καρπούς, και τά επωφελή δένδρα τής Εύ-
» ρώπης, και διδάσκων αύτοΓς τόν τρόπον του σπείρειν και καλλιεργεϊν 
» ταύτα καθώς και τήν χρήσ.ν τήν οποίαν πρέπει νά κάμνωσι τών δώρων 
» τούτων των όποιων το άντικείμενον είναι τό νά πολλαπλασιασθώσιν εϊ; 
» τήν γήν των προϊόντα, αναγκαία εις λαούς λαμβάνοντας ό'λην σχεδόν τήν 
» τροφήντων έκ τής γης. 

« Αν περιστάσεις, αιτινες εις τοσούτον μακράν εκστρατειαν ποεπει να 
» προβλέπωνται, ήθελον ποτέ υποχρεώσει τόν κύριον Λαπερούσιον νά κάμνί 
» χρήσιν τής υπεροχής τών όπλων του κατά τών όπλιον λαων άγριων, 
» διά νά προμηθευθή διά τής βίας τά πρός ζωήν αναγκαία , ώς τρόφιμα, 
» ξύλα, ύδιορ κτλ. δεν θέλει μεταχειρίζεσθαι τήν δύναμιν, ειμή μετά τής 
» μεγαλητέρας μετριότητας, καί θέλει αυστηρώς τιμωρεί εκείνους έκ τών 
» ανθρώπων αυτού οί'τινες ήθελον ύπερβή τάς διαταγάς του. » 

» ό βασιλεύς ήθελε θεωρήσει τήν έκστρατείαν ώς ευτυχώ: έπιτυχούσαν 
» άν ή'Οελεν είσθαι δυνατόν νά περαιωθη χωρίς, ούδε ενός μόνου άνθρωπου 
» τήν άπώλειαν » . 

Αλλ' ή τελευταία αύτη. ευχή δεν έμελλε παντελώς νά έκπληρωθη· 

Δύω φεργάται ή ΒυυσόΜ) (Bousolo) κ<*ί ή 'Άστρο.Ιάΰη (Astrolabe) 
παρεδόθησαν εις τόν Λαπερούσιον, αξιωματικοί εκλεκτοί, ά'νδρες πολυμα-
ΟεΓς καί ζωγράφοι διακεκριμμένοι, μηχανικοί, Αστρονόμοι, φυσικοί, φυσι-
ολόγοι, βοτανΐ7αί, ιατροί, ίχνογράφοι, ωρολογοποιοί καί διάφοροι άλλοι 
εκατόν τριάκοντα δύω τόν αριθμόν έπεβιβάσθησαν έν αύταίς. 

0 Λαπερούσιος άνεχώρησεν έκΒρίστης (Breste) τήν 1 Αύγούςου 17 85· 
διερε,ινήσας γεωγραφικάς τινας τοποθεσίας εις τόν Ατλαντικόν ώκεανόν 
καί δι^τρίψας ολίγον καιρόν εις τάς νήσους Σανδουίχ (Saniwieli) πρός 
τήν μεσημβρινήν θάλασσαν κείμενα:, μετέβη εις τήν βορειοδυτικήν παρα-
λίαν τής Αμερικής. Τό μέρος τούτο ήτον έξ εκείνων τα οποία έμελλε με
τά τής μεγαλητέρας σπουδής νά έξετάση τοσούτον μάλλον, καθόσον ό Κώκ 
άπεβλήθη πάντοτε εκείθεν, έκ τών σφοδρότατων άνεμων καί τής ροής τών 
κυμάτων. Εί; τήν παραλίαν αυτήν ήρχισεν ή σειρά τών δυστυχημάτων 
τά όποΓα έμελλεν ή εκστρατεία ν' απάντηση. Είχεν ήδη άνακαλυφθή μι
κρό; τις κόλπος ό Μμήγ τώ> Γά.ΙΙων (le port des Français ) έπικληθείς, 
όστις ήτον μέχρι τής εποχής εκείνης άγνωστος, καί δεν έμενε πλέον ειμή 
όλίγαι τίνες βολίδες μετρήματος νά ριφθώσιν εις τό βάθος τής θαλάσσης. 
Τρεις λέμβοι είχον σταλή διά νά άποπεοατώσωσι τήν έργασίαν ταύτην 
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Αλλά φθάσασαι εί; τήν στενωπον καθ ν,ν στιγμήν τής θαλάσσης ή παλίρ
ροια ητον είς όλην αυτής τήν δύναμιν, παρεσύρθησαν έν τω μέσω τών έπί 
τών παραθαλασσίων ριπτομένων μεγάλων κυμάτων, άτινζ έβύθισαν δύω 
έξ' αυτών. Ούτως άπαΛέσθησαν είκοσιέν άτομα, μεταξύ τών οποίων εξ αξι
ωματικοί. II θλιβερά αύτη καταστροφή έπροξένησε τήν ζωηροτέραν έντύ-
πωσιν είς τον Λαπερούσιον. « Λεν'φοβοϋμαι νά είπω, λέγει είς τήν έκθεσιν 
τ ή ; θαλασσοπορίας του, ό'τι ή θλίψις μου συνωδεόθη άπό τής ημέρας εκεί
νης μέ τά δάκρυα μου, και οτι άχρονος δένέδυνήθη νά τ/;ν καταπραύνη». 

Επί τής παρχλ/ια; αυτή; τής Αμερικής ό Λαπερούσιος δέν έδυνήθη άλ
λο τ ι νά κατορθώσϊί ειμή νά προσδιορίση μόνον τήν τοποθεσίαν μ;μονο-
μένων τίνων μερών, απήντησε τάς αύτάς ώζ· ό πλοίαρχος Κώκ δυσκολία;, 
άλλως τε δέν ήδόνατο έκεΐ-νά δατρίψ-/) ειμή εξ μόνον εβδομάδας. II περί τά 
μέρη ταύτα έ'ρευνα έπανελήφθη έκτοτ: παρά τοϋ θαλασσοπόρου Βκνκούβερ 
Vancouver , όστις μόλις μετά τριών ετών επίμονους εργασίας κατώρθωσε 
νά φέρη· αύτ/;ν είς πέρας. 

Τά σημαντικώτερα τής θαλασιοπνρεία; τοϋ Λαπερουσίου αποτελέσμα
τα, άτινα έπλούτισαν τ/;νγεωγραφίαν είναι αί κατά τάς παραλίας τή;Ταρ-
ταρίας καί τών παρακειμένων νήσων ανακαλύψει; του. Αναχώρησα; έκτης 
Αμερική; μετέβη ό Λαπερούσιο; είς τά μέρη ταύτα άφοϋ καθ' άδόν άνεκά-
λ,υψε πρός τό βόρειον μέρος τών νήσων 5ανδου!χ μεμονομένον τινα βράχον 
τον όποιον έκάλεσε νήσον Νεκερ (Nccker) καί μίαν μακροτάτην σειράν 
σκοπέλων. Εν τώ μέσω τών σκοπέλων αυτών έκινδύνευσε ν' άπαλ^εσθί) 
έν καιρώ νυκτός, άλλα κατώρθωσε νά διαφύγ/i τόν κίνδυνον διά τής έπι-
δεξιότητός του. ΪΙρχισε τάς εργασία; του επί τή; ανατολικής παραλίας 
τ ή ; Ασίας, τ ή ; οποίας τό πλείστον μέρος ήτον ακόμη πάντη ά'γνωστον. 
Ο πορθμός, όστις θέρων τό όνομα αύτοϋ ανακαλεί τήν έκ τών θαλασσών 
εκείνων διάβασίν του, έπέτρεψεν είς αυτόν νά μεταβη, κατά τό αυτό έτος 
εις Καμτζάτκα ( Ivamtsiatkaj* εκεί" έλαβον οί δυστυχείς θαλασσοπόροι 
ειδήσεις έκ τ ή ; Γαλ.λίας , καί μεταξύ τών επίσημων εγγράφων ευρέθη εν 
δι' ού έπροβιβάζετο ύ Λαπερούσιο; είς τόν βαθμόν μοιράρχου. 

Εκείθεν άνεχώρησετήν 2 9 Σεπτεμβρίου καίδιευθύνθη πρόςτό μεσημβρι· 
νόν μέρος, διελθών έκ τών ν/;'σων τών θαλασσοπόρων xal rôiv φί.Ιωκ (îles 
des navigateurs et des amis) . Είς μίαν τών νήσων αυτών καλουμένην 
Μάουναν (Maouna) υπέφερε δευτέραν καταστροφήν, έπίση; θλιβεραν ώς ή 
έν tffiS κόλπω τών Γάλλων. Ο Δελάνγλης (Delangle) ιδιαίτερος αύτοϋ φίλ.ος 
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πλοίαρχος δίκροτου καί διοικών τήν Αστρολάβην έπιβάς είς τινα κανονο-
φόρον καί είσελθών μετ' άλλων λέμβων είς μικρότχτον τιν.Ί κόλπον περι-
κυκλωμένον όντα έξ υφάλων, επί σκοπώ τοϋ νά λάβνι ύδωρ, ευρέθη αίφνης 
επί ξηράς πρός τό χαμηλόν τής παλίρροιας μέρος. Θελήσαντες τότε νά τόν 
γυμνώσωσιν οί άγριοι περιεκύκλωσαν αυτόν έκ τοϋ πολλνά πλησίον. Αλλ' 
ένώ ήλπιζε νά κρατήσγι τήν όρμήν αυτών άνευ χύσεω; αίματος, έκρημνίσθη 
αίφνης παρά σωρού τινός λίθων, καί πολλαί έκατοσταί ανθρώπων έπεσαν 
συγχρόνως έπ' αύτοϋ καί τών συντρόφων του· Ó Δελάνγλης έφονεύθη παρά 
τών αγρίων τούτων μετά ένδεκα έτερων έκ τής συνωδίας του, οί δέ λοι
ποί διεσώθησαν κολυμβώντες είς τάς λέμβους αϊτινε; εύρισκοντο εισέτι έπί 
τοϋ πελ.άγους, τό πλείστον αυτών μέρος φέροντες πληγά; βαρείας. 

Επισκευθεΐσαι καί τινας ετέρας νήσους αί δύω φεργάται έφθασαν έν Βο-
τανύβεϋ (Dotanybay) τήν lu Ιανουαρίου 1783" έκ τοϋ μέρους αύτοϋ εί
ναι χρονολογημένη ή τελευταία επιστολή τήν οποίαν ό Λαπερούσιος εγρα-
ψεν είς τόν έπί τόν ναυτικών ύπουργόν (την 7 Φεβρουαρίου). Από τής επο
χής εκείνης νεκρικόν κάλυμα έρρίφθη έπί τ ή ; ειμαρμένης όλων εκείνων 
έξ ών συνετίθετο ή εκστρατεία. Εμελλον νά <pf άσωσιν εις τήν νήσον τής 
Γαλλίας (île de France) προς τά τέλη τών 1788. Αλλά δύω έτη πα-
ρήλθον έκτοτε χωρίς νά φανώσι παντελώς ακόμη. Τότε ή περί τΐ,ί τύχης 
τοϋ Λαπερουσίου περιέργεια ήρχισε νά γίνεται επαιοθητή έν τώ μέσω τών 
ταραχών τ ή ; Γαλλική; επαναστάσεως. Η έν Παρισ'ιοις εταιρεία της φυσι-
κης Ιστορίας ύψωσε τήν φωνήν ενώπιον τής εθνοσυνελεύσεως καί ό Λουδοβί
κο; δέκατος έκτο; παρεκαλ.έσθη νά διατάξνι τόν όπλισμόν δύω πλοίων διά 
νά ύπάγωσιν προ; άναζήτησιν τών θαλασσοπόρων ίΟ Λε>·τρεχάστιος 
(Dentrccasteaux) , όστις έπεφορτίσδη τά τ ή ; αποστολής αυτών ελαβεν 
ένταυτώ οδηγίας νά τελειοποίηση) τά έργα τοϋ Λαπερουσίου. Τό δεύτερον 
τής αποστολή; του μέρο; έπληρώθη επιτυχώς διά τών μετ' αύτοϋ έπιβιβα-
σθέντων εί; τά πλ.οϊα μηχανικών καί άλλ.ων σοφών. Αλλ ό πρώτιστος 
σκοπός τής εκστρατείας δέν επέτυχε διόλου. Τίποτε δέν άνακαλύφθη περί 
τοϋ Λαπερουσίου καί τών συντρόφων αύτοϋ. Καί ή σύζυγος του άποθα-
νοϋσα κατά τά 1 8 0 9 καθώς καί αί οίκογε'νειαι τών δυστυχών θαλασσοπό
ρων έμειναν είς τήν άνήσυχον καί θλιβεράν αβεβαιότητα, εύρισκόμεναι 
αενάως μεταξύ ελπίδων νέων καί άπελ.πισιών τοσούτον μάλλον σκληρών, 
καθόσον ποτέ αρκετά όριστικαί δέν ήσαν ώστε νά δυνηθώσι νά καταστρέ-
ψωσι δια μιας πάσαν ελπίδα. 
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Εύχόμεθα νά φιλοτιμηθώσιν οι πλούσιοι τής Ελλάδος αγρονόμοι καί της 

γεωργικής οί προστάται και φίλοι διά νά εισάξωσι βαθμηδόν τοιαύτας εύ

κολους μηχανάς είς τόν τόπον, όπου πάσχομεν λειψανδρίαν, καί αίμηχαναί 

έδύναντο νά άναπλήρωσωσι τού άνθρωπου τούς βραχίονας. 

— Γράφουσιν άπό Δρέσδαν 

Εξετάζοντες τό χειρόγραφον τών ομιλιών του Χρυσοστόμου, τό όποιον 

ό συλλογικός σύμβουλος Χρι<-ιανός Φριδερίκος Ματθίας έκληροδότησεν εις 

τήν βασιλικήν βιβλιοθήκην, εύρήκαν πέντε ανέκδοτους μέχρι τούδε λόγους 

τού στωυ.υλοτάτου τούτου τής εκκλησίας διδασκάλου. Αντίγραφαν τών 

διδαχών τούτων έστάλθη είς το άκαδημιακόν τ ι ς Λειψίας συμβούλιον, τό 

όποιον έπεφόρτισε τον δόκτορα Βέκερ, Οεολόγον ένταύτώ καί έλληνιστήν 

περίοημον, νά τάς έκδώση με άντίστιχον τήν λατινική ν μετάφρασιν. 

— Είπομεν άλλοτε ικανά περί τών τεθαμμένων Ιταλικών πόλεων τής 

Πομπηίας καί ίΐρακλείας. Μανθάνομεν δέ άπό τίνος ÓTt ό βασιλεύς τής 

Χεαπόλεω; διέταξεν έ:;εί μεγάλας καί επιμελείς άνασκαφάς· όθεν μεταξύ 

τών άλλων ευρέθησαν πρό ολίγου τέσσαρες κίονες (κολώναι) ωραιότατου 

μου«α'ίκοϋ, έχοντες 4 2 ποδών ύψος ώς έγγ ιστα . 

— • Είς έπαρχίαντινά τής Αγγλίας λεγομένην Flintzhi μεταλλεύοντε; 

μόλυβδου είς βαθύ χ ά σ μ α οί έργάται ήκουσαν εξαίφνης φοβερόν ρεύματος 

ύπογεί'.υ κελάρυσμα· πλησιάσαντε; δέ προς τό μέρο; εκείνο, όθεν μάλιστα 

έφαινετο ερχόμενο; ύ ή χ ο ; , άνοιξαν τρύπαν καί εκείθεν είδον ποταμόν 

ύλόκληρον βιαίως φερόμενον. Εκτείνοντες δέ τ ά ; παρατηρήσεις έσκαψαν 

παραιτέρω, καί έμβήκαν κατ' αυτόν τόν τρόπον είς αχανή σπήλαια κείμενα 

ένθεν καί ένθεν τού υπογείου τούτου ποταμού καί σκεπασμένα σ:ανταχόθεν 

με αλάβαςφον και λαμπρότατους σταλακτίτας , καθώς είς τό περίφημον 

τής Ελληνικής νήσου Αντιπάρου (Ωλιάρου) σπήλαιον. 

— Τό Phonniimi tenax ή λΐνον της νέας Ζελανδίας, καλλιεργούμενον 

άπό τίνος είς τήν Γαλλικήν πόλιν Τουλόν καί άλλου δεν θέλει βραδύνει νά 

ίσοτιμηθή με τό καννάβιον, μάλις*α διά τήν κατασκευήν τών σχοινιών καί 

αδρών πανίων. Επειδή έχει δύναμιν πρός τό καννάβιον ώ ς τ ύ 23 πρός τ ό 

1G. Εργαστήριον ( τ ό κακώς λεγομενον έργοστάσιον) πανίων συστημένον 

είς τόν νομόν τού Somme μεταχειρίζεται καθ'ήμέραν 1000 ώς 1 2 0 0 

λίτρας τών φύλλων του φυτού τούτου, τά όποια μεταφέοει κατ' ευθείαν 

άπό τήν νέαν Ζελλανδίαν. Ευδοκιμεί δέ μάλιστα αυτό εί: τους αμμώδεις 

τόπους. 

Κ α τ ά τ ά ! 3 2 7 άνεκαλύφθη τέλος πάντων παρά τινο; πλοιάρχου Α γ 

γλου Λιλλόν (Dillon) καλουμένου εις μίαν τών νήσων Βανικίρων (Vaui-

kiro) ό τόπο; ósoj συνέβη το ναυάγιον του Λαπερουσίου. Ó τ ό π ο ; αυτός 

έπεσκέφθη έκ νέου κατά τ α 1828 παρά του Κ . Δουμών Δουρβίλου (Don

inoli Durville) όστις ύψωσεν έπιτου ακροθαλασσιά» £ν μνημεΐον πρός μνή

μην τών δυστυχών συμπατριωτών του , καί έξήγαγεν έκ τ : ϋ βάθους της 

θαλάσσης πολλ.ά και διάφορα πράγματα έναποτεθέντα επομένως εις τό έν 

ΓΙαρισίοις ναυτικόν μουσειον. ( 10 ) 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α . 

Ó Κ . Magnencourt μέλος τού βουλευτηρίου της Γαλλίας πρόσφερεν 

ώς άςιόλογον καί περίεργον δώρον εις τό μουσείον του P-esanran έ'κτυπον 

άπό γύψου τής ζωοφόρου τού ημετέρου Παρθενώνος. 

Εκ τούτου βλέπομεν πόσον οί οιλόκαλοι ξένοι τιμώσι τής Ελληνικής 

ευφυίας τά θαυμάσια αριστουργήματα. 

•— Εφευρέθη εσχάτως εί; τήν Γαλλίαν θέριστρον είτε θεριστική μηχανή, 

τό όποιον συντέμνει πολύ τήν έργασίαν καί όλιγοστεύει τους κόπους του 

θερίσματος. Σύγκειται δε άπό δύο δρεπάνια, 7 ώς 8 κομμάτια ξύλου, 

ολίγα τινα ημικύκλια καί δύο περίπου πήχεις πανίου. Τά στάχυα κυ'πτον-

ται διά τής κινήσεως τών δρεπανιών εις διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων 

ποδών πλάτους, καί καθ' όσον θέλει ό θεοιστής ύψος, χωρίς νά τίνάσσωσι 

τούς κόκκους του σίτου ή άλλου οποιουδήποτε δημητριακού καρπού, επι

σωρεύονται κατά γης έκ διαλειμμάτων και σχηματίζονται αυτομάτως, 

τρόπον τινα, εί; δράγματα είτε χειρόβολα. 

Ó θεριτης, όστις δεν έχει χρείαν μεγάλης δυνάμεως, ίσταται όρθιος είς 

τό κέντρον καί κινεί δύο λαβάς είτε χειρούλια έξ ών κινούνται τά δρεπάνια 

ώς βραχίονες άνθρωπου, προχωρεί δε κατ' ολίγον εί; τ ά έμπροσθεν, έ'χων 

σκεπασμένην, άν θέλη, τήν κεφαλήν, διά νά τήν προφύλαξη άπό τού ηλίου 

τόν καύσωνα καί ποτέ δεν βιάζεται ούτε καν εις μίαν στιγμήν νά κόψη, 

έν ω συνήθως οί έργάται θερίζουσι νεΰοντες πάντοτε πρύς τό έδαφο;· όθεν 

όχι μόνον είς όσφυαλγίαν, άλλα καί κεφαλικάς ασθενείας θανατηφόρους πε-

ριπίπτουσιν. 

Σημειωτέον όμως ότι τό θέριστρον δεν χρησιμεύει είς τούς άνωφερείς 

τόπους, ούτε εις τούς αγρούς, τών οποίων τά ς-άχυα έρριψε κάτω ραγδαία 

βροχή. Πωλείται δε 1 5 φράγκα τ ό πολύ. 
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•— Αναγινώσκομεν εις τήν Άγγλικήν έφημίρίδα τό Adnraior τά ακό

λουθα. « Ó Κ . Zincke έγνωστοττοίησεν είς τήν έταιρείαν τών ποακτικών 

επιστημών τοϋ Λονδίνου ότι αί ίνες τών φύλλων τών ρητινωδών δένδρων 

χρησιμεύουαι θαυμάσια είς τήν ΰφαντουργίαν έφερε μάλιστα είς τό με'σον 

παραδείγματα υφασμάτων λευκών και βαπτών κατασκευασμένων άπό τάς 

ίνας ταύτας. 

— Πολλάκις παρετηρήθη ότι τινα φυτά φωτοβολ>οϋσι ενίοτε τήν νύκτα 
οίον τό tropceolum τροπαίολον, ή caléndula χρυσάνΟεμον, τό βολβοφό-
ρον κρίνον, tagetes, τό φωσφορικον εύφόρβιον, τό ριζόμορφον κτλ. όθεν ή 
όλ.λανδική τών επιστημών εταιρεία διαμένουσα εί; I la r len i έζήτησε 
κατά τίνα; περιστάσεις ύ φωσφορισμό; ούτος συμβαίνει καί ποίαν έχει 
κυρίως αίτίαν. 

Η αυτή εταιρεία πρότεινεν ώς ύποκίίμενον βραβείου τά ακόλουθα ζητή
ματα· 

1. Εκθεσι; υ.ε εικόνα; τών μεταμορφώσεων, τάς οποίας πάσν/ουσι πεν
τήκοντα τούλάχ ις-ον είδη κολεοπτέρων εντόμων (*). 2. Μεθοδική διαίρεσις 
τών κολεοπτέρων τούτων έντομοον έχουσα βάσιν τήν μεταμόρφωσιν καί 
τήν φύσιν τών έντομοσκωλήκων και χρυσαλάδων. 3 . Διδασκαλία περί 
τής έςολοθρεύσεως τών βλαπτικών εντόμων. 4. Ιστορία τών διαβατικών 
ιχθύων. 5. Λπέδειξεν άραγε ίκανΰς ή πείρα ότι ή κυκλοειδής εντομή τοϋ 
κορμού τών δένδρων αυξάνει τήν καρποφορίαν; Δοθέντος ότι τούτο αλη
θεύει, ποία ύπαρχε^ ή φυσική αιτία; (3) 

(α) ΘίλοΐΛίν ειπεί Γσω; άλ>.οϋ εί; -ο'σα; τΐςεις ίΐ5α:οϋντα; τά évTCuz . 

ΕΚ ΤΉΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΎΠ Ο Γ Ρ Α Φ Ι ΑΣ. 


