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ΓΑΛΛΙΣΤΙ ΥΠΟ Α∆ΡΙΑΝΟΥ 
ΒΑΛΒΙ ΕΡΜΗΝΕΥΘΕΙΣΑ ∆Ε 
∆ΙΑ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΥΠΟ Κ.Μ.ΚΟΥΜΑ.

Μετά την αυτού αποβίωσιν αναθε-
ωρηθείσα και µε την γ. έκδοσιν του 
Γαλλικού πρωτοτύπου παραβληθεί-
σα εξεδόθη επιστασία και διορθώ-
σει ΤΩΝ ΑΥΤΑ∆ΕΛΦΩΝ ∆. ΚΑΙ Ν. 
ΑΡΓΥΡΙΑ∆ΩΝ, ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ 
και τελευταίος, ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΤΗΣ 
ΑΥΣΤΡΙΑΣ, εκ της Τυπογραφίας Αντ. 
Μπένκο (πρώην Αϋκούλ). 1840.
 
ΩΚΕΑΝΙΑ.
∆ΙΑΙΡΕΣΙΣ. Έως ου νέαι εξετάσεις 
να διορθώσουν τας αµφιβολίας και 
να αναπληρώσουν τας ελλείψεις καθ 
όσας έχοµεν την σήµερον γνώσεις 
θέλοµεν διαιρέσειν το µέρος τούτο 
της Ωκεανίας εις τα εφεξής συµπλέγ-
µατα.

Αυστραλία ή Η µεγάλη νήσος Νέα 
Ολλανδία.

Αυστραλία ιδίως, ονοµαζοµένη και 
ΝΕΑ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, είναι η µεγίστη 
νήσος του ηµετέρου πλανήτου αλλά 
δεν εµπορεί να συναριθµηθή µε τας 
ηπείρους καθώς ουδέ η Κασπία µε 
τας θαλάσσας. Έως τώρα γνωρίζοµεν 
µόνον τους αιγιαλούς της και µικρό-
τατον µέρος του εσωτερικού της. Οι 
Άγγλοι είναι το µόνον Ευρωπαϊκόν 
έθνος, το οποίο έχει εδώ αποικίας. 
Πρότερον εκήρυξαν µόνον το ανα-
τολικόν µέρος ως κτήµα των, έπειτα 
δια της παρά τον κύκνειον ποταµόν 
αποικίας των εξουσίασαν και το δυ-
τικόν της νήσου µέρος και δείχνουν 
σηµεία ότι θέλουν υποτάξειν όλον 
τούτο το µέρος. Νοµίζοµεν ότι, έως 
ου να εξακριβωθώσιν αι περί ταύτης 
γνώσεις µας εµπορούµεν να κάµω-

µεν την εφεξής διαίρεσιν προσθέτο-
ντες εν ταυτώ εις πάσαν µερίδα της 
Αυστραλίας και τας γεωγραφικώς εις 
αυτήν προσανηκούσας νήσους.

Ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ ή ΝΕΑ 
ΝΟΤΙΟΣ ΒΑΛΙΣΙΑ εκτείνεται από το 
ακρωτήριον Υορκ το παρά τον πορ-
θµόν Τόρρες έως το ακρωτήριον Βιλ-
σών το παρά τον πορθµόν Βάςς. Την 
µερίδα ταύτην υποδιαιρούµεν εις το 
ΜΕΡΟΣ το ΚΥΡΙΕΥΟΜΕΝΟΝ από 
τους ΑΓΓΛΟΥΣ και το ∆ΙΑΤΡΕΧΟ-
ΜΕΝΟΝ από ΣΩΡΟΥΣ ΑΓΡΙΩΝ. Οι 
άγριοι εµπορούν να θεωρηθούν ως 
οι εις την χαµηλοτάτην βαθµίδα ευρι-
σκόµενοι άνθρωποι χωρίς δια τούτο 
να ανήκουν εις τους Οράγγ-Ουτάγγ. 
Η πτωχεία της χώρας δεν τους εσυγ-
χώρει την ηµέρωσιν, επειδή όσα γεν-
νά η Νέα Ολλανδία δια την τροφήν 
του ανθρώπου τα χρεωστεί εις την 
Ευρώπην.

Εις τας ΑΓΓΛΙΚΑΣ ΚΤΗΣΕΙΣ πρέπει 
να διακρίνωµεν τας αποικίας, αίτι-

νες συνέχονται µετ αλλήλων, από 
τας διεσπαρµένας και ασυνάπτους. 
Αι πρώται είναι κατά το παρόν διη-
ρηµέναι εις τα εφεξής δέκα κοµητάτα. 
Κουµβερλάνδ, Καµπδέν, Αργυλή, Βε-
στµορελάνδ, Νορθουµβερλάνδ, Βοξ-
βούργ, Λονδονδερή, ∆ουρχάµ, Αΐρ 
και Καµβρίδγε. Τα εφεξής τρία θέλο-
µεν εξετάσειν ολίγον τι πλέον, επειδή 
εις αυτά ευρίσκονται αι αξιολογώτα-
ται πόλεις.

Το κοµητάτον Κουµβερλάνδ περιέ-
χει την της αποικίας όλης µητρόπο-
λιν ΣΥ∆ΝΕΗΝ, ήτις είναι κτισµένη 
εις µεγαλοπρεπή τοποθεσίαν. Κείται 
παρά τον λιµένα Ιάξων, όστις είναι 
εις από τους ωραιοτάτους του κό-
σµου. Γερµανός τις ονόµατι Φίλιππος 
προσταγµένος να φέρη εδώ τους εκ 
της Αγγλίας εξορίστους κακούργους 
έκτισε την πόλιν ταύτην κατά το 1788 
έτος. Η πόλις αύτη Συδνέη είναι τώρα 
η πολυανθρωποτάτη της κεντρικής 
Ωκεανίας και περιέχει υπέρ 10,000 
κ. Χίλιοι οκτακόσιοι οίκοι, οι πλεί-

στοι µονόστεγοι ή δίστεγοι, εκ πελε-
κητών λίθων κτισµένοι, σκεπάζουν 
ευρύχωρον τόπον. Η αγυιά Γεώργι-
ος τελειόνει εις τον λιµένα και έχει 
µάκρος υπέρ την µίαν ώραν° άλλαι 
αγυιαί είναι παράλληλοι αυτής, και 
στενωποί ανατρέχοντες εις λόφους 
την διατέµνουν κατά ορθάς γωνίας. 
Αι ανατολικαί συνοικίαι είναι αι φαι-
δρότεραι και πλέον κατοικηµέναι° 
εις τας δυτικάς ευρίσκονται παλαιοί 
οίκοι και κρασοπωλεία. Η πόλις φω-
τίζεται εξαίρετα την νύκτα, ποτίζεται 
από ποταµίσκον ποτίµου ύδατος και 
περιέχει πολλάς υδροθήκας. Το πα-
λάτιον του κυβερνήτου είναι περιφα-
νές οικοδόµηµα, από το οποίον δεν 
ελλείπει τίποτε δια να είναι ωραίον° 
ο πρωτεύων ναός, αι αποθήκαι, οι 
στρατώνες, το θέατρον και η ειρκτή 
είναι επίσηµα οικοδοµήµατα. Επί 
του Μακκουαρρίου, αξιεπαίνου κυ-
βερνήτου, εκτίσθησαν πολλά οικο-
δοµήµατα Γοτθικώς κατά την Αγγλι-
κήν όρεξιν. Εξ αρχής η πόλις δεν 
είχε οχυρώµατα, αλλά και τώρα έχει 
άσηµα τινά. Εµπορική σχολή, φιλο-
σοφική εταιρία, και άλλη γεωργική, 
και άλλη βοτανική µετά βοτανικού 
κήπου είναι τα µέχρι τούδε επιστηµο-
νικά καθιδρύµατα, µετά των οποίων 
δεν πρέπει να παρασιωπηθώσι εν 
διπλούν κολλέγιον και πολλά σχο-
λεία δηµόσια. Ο βοτανικός κήπος 
δια φυτεύσεως όλων σχεδόν των φυ-
τών των διαφόρων κλιµάτων έκαµεν 
απίθανον ωφέλειαν και υπουργίαν 
και τα αποικιακά φυτά προκόπτουσι 
προς βορράν της αποικίας. Προσέτι 
η Συδνέη, εάν και έχη ολίγους κατοί-
κους, έχει όµως πέντε εφηµερίδας, 
αι οποίαι λογαριάζονται βέβαια εις 
όλην την αποικίαν. Ως προς την θρη-
σκείαν υπόκεινται οι οµολογούντες 
την Ευαγγελικήν εκκλησίαν εις τον 
επίσκοπον της Καλκούτας. Παρεκτός 




