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Δ Ω Ρ Ε Α Π Λ Ο Υ Τ Ο Υ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ j 

1ov). "Οσα έπισκεπτήρια έξοδεύει κατ' έτος Εκαστος συ νδ ρ ο μ η τ α ς θά έκ-
τυπώνται παρ' ημών δωρεάν (πλην χάρτου). 

2ον). θά λαμβάνη, δωρεάν ήμερολόγιον έκαστου έτους. 
3ον) . Έκαστος συνδρομητης θά εχη τό δικαίωμα νά καταχωρίζη δωρεάν μιαν ειδo-

ποίνισιν έν τώ έξωφύλλω, είτε πρός σύστασιν τοϋ καταστηματος του, ειτε προς . 
σύστασιν τοϋ έπαγγέλματός του. 

4ον). Είκοσι λαχεια των άρχαιοτητων θά τίθεντα1 εις την διαθεσιν τών συδρομητων, 
και ευνοοΰσης τις τύχης το κέρδος θά διανέμηται εξ ίσου εις ολους τους συδροαμητας. Οι 
άριθμoι δέ τών αγορασθέντων λαχείων θά δημοσιεύωνται προηγουμενως. 

E Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

ΤΥΥΠΟΙΣ Ε. Π. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 

1895 



ΑΣΤΡΑΠΗ 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν 

ΕΚΔΙΔ Ο ΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Ετος Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 1 Φεβρουαρίου 1895. 'Αριθ. 3. 

ΔΙ ΑΤΙ Ο ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
ΝΑ ΕΧΗ 28 ΗΜΕΡΑΣ ; 

Έν των ιταλικω περιοδικώ Nature ed Arte 
ανέγνωμεν την άκόλουθον έπεξηγησιν. Έν τώ 
ημερολογίω τοϋ 'Ιουλίου Καίσαρος όΦεβρουάριος 
εϊχεν 29 ημέρας κατά μη βίσεκτον και 30 ήμέ-
ρας κατά βίσεκτον έτος, οΐ δε λοιποί μήνες 

εϊχον έναλλάξ 30 και 31 ημέρας (ούτω b Ία-
ιουάριος 31, ό Φεβρουάριος 29 η 30 κατά 
βίσεκτον, ό Μάρτιος 31, ό Απρίλιος 30, ό 

Μάιος 31, ο 'Ιούνιος 30, δ 'Ιούλιος 31, ο Αΰ-
γουστος 30, ό Σεπτέμβριος 31,. ό 'Οκτώβριος 

30 ο Νοέμβριος 31 καί ό Δεκέμβριος 30 ήμέ-
Ό έβδομος μήν τοϋ ένιαυτοϋ φέρει τά δ-

νομα τοϋ 'Ιουλίου Καίσαρος· οτε δέ ό Αύγου-
ιτος Καίσαρ ηθέλησε νά όνομάση τον ογδοον 
μήνα διά τοϋ όνόματός του δεν εστεργεν οπως 

ο φέρων τό ονομά του μήν εχη, όλιγωτέρας ήμέ-
ρας τοΰ 'Ιουλίου και έδανείσθη μίαν ήμέραν 
παρά τοϋ Φεβρουαρίου οστις και πρότερον ητο 
εδιάτακτος. Όπως δέ μη οί μηνες 'Ιούλιος, 
αύγουστος καΐ Σεπτέμβριος άκολουθώσιν άλλη-

λιους μ' 31 ημέρας, αφήρεσε μίαν ήμέραν άπό 
τοΰ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου καΐ προσέθεσεν 
αΰτάς εις τον Όκτώβριον καϊ Δεκέμβριον. 

ΘΑΛΑ ΣΣΣΙΑ Τ Ε Ρ Α Τ Α 
Κατά το δεύτερον ήμισυ τοϋ παρόντος αιώ-

νος έν άπάσαις σχεδόν ταΐς έπιστημαις άπηντα 
εν είδος άρ,φιβολίας. (Τότε επιστημονές τε καί 
μη, άμφέβαλλον περί τοϋ γεγονότος τοϋ Τρωικού 

πολέμου καί της Ιστορίας τοϋ Ηροδότου κτλ. 
καί έθεώρουν αυτά ώς αποκυήματα της φαντα-
σίας. 'Ην άνάγκη τοιούτων άκαταμαχητων ά-
τοδείξεων οίαι είνε α'ί υπό τοϋ Σλίμαν διε-
ξαχθεΐσαι άνασκαφαί εν Μυκηνη.καί Τροία καϊ 
πολλαί ετεραι ανακαλύψεις έν τη προϊστορική 

Αρχαιολογία, αϊτινες έγένοντο έπ' έσχάτων καί 
εϊτινες ήνάγκασαν καί αυτούς τους σκεπτικούς 
επιστημονας μετά τό δεύτερον ημισυ τοϋ λη-
γοντος αιώνος νά άποβάλλωσι την άμφΐβολίαν 
καί νά τρέφωσι μεγαλειτέραν έμπιστοσυνην καί 
σεβασμόν πρός έκεΐνο όπερ διετηρηθη εν τη μνη-
μη τοϋ λαοϋ). Παρόμοιόν τι συνέβη καί έν ταΐς 
φυσικο-ίστορικαΐς επιστημαις. 

Ένώ άπό τοϋ (6 μέχρι τοϋ 19 αιώνος) ο'ί 
επιστημονες διέκειντο εϋπίστως πρός διαφόρους 

μωρίας καί αποκυήματα της ζωηρας φαντασίας 
τών περιηγητών κατά τάς άπωτάτας χώρας, 
έπ' έσχατων καί ένταϋθα παρατηρείται άμφι-
βολία. Διηγοϋντο ποτέ μετά πλήρους πίστεως 
περί της υπάρξεως π. χ. της Λερναίας ύόρας, 
τών Σατύρων κενταύρων καί παραδόξων ιχθύων 
μέ κεφαλήν καί χείρας άνθρωπου. Άλλ' έκ τοϋ 
πρώτου ήμίσεως τοϋ λήγοντος αιώνος οί επι-
στήμονες παρεδέχοντο μόνον έκεΐνο οπερ ου μό-
νον ιδίοις οφθαλμοΐς ειδον, άλλά καί ήδυνηθη-
σαν νά ΰποβάλλωσιν εις όλομερή έξέτασιν έν τοις 
χημικαΐς των έργαστηρίοις. Πάν δέ έ'τερον άπέ-
βαλλον ως διατηρηθέν μέν προσωρινώς έν τοις 
χρονικοϊς της έπιστημης, άλλ'ώς άβάσιμον καί 

μή έπιδεχόμενον κριτικην έξέτασιν. Διδακτικόν 
παράδειγμα παρομοίας απορρίψεως εκείνου οπερ 
δέν έξητάσθη υπό τοϋ εΐδικοϋ έπιστημονος έν 
τω γραφείω του η δέν ευρίσκεται γεγραμμένον 
έν τοις έπιστημονικοΐς βιβλίοις, παριστα ή ι-
στορία περί τών πιπτόντων άστέρων η τών με-
τεωρολίθων. Οί άερόλιθοι εκπαλαι ήσαν γνωστοί 
ακόμη πρίν η έπεξεργασθη κλόνος τις τών φυ-
σικών επιστημών. Πολλοί έξ εκείνων οιτίνες 
κέκτηνται πληρη έμπιστοσύνην, ειδον πίπτον-
τας άερολίθους, συνηθροιζον αυτούς καί έπώλουν 
η παρέδιδον αυτούς πρός διαφύλαξιν έν τοις 
φυσικοϊστορικοΐς μουσείοις, δπου έγίνοντο αντι-
κείμενον θαυμασμού εις τούς επισκεπτόμενους 
ταύτα τά 'ιδρύματα. 'Αλλ' έν τέλει τοΰ πα-
ρελθόντος αιώνος ώς καί κατά την άρχην τοϋ 
παρόντος ευρέθησαν έπιστημονές τίνες οί'τινες 
ολως άμφέβαλλον περί της υπάρξεως τών άερο-

λίθων. Ούτοι σπανίως εξερχόμενοι τών σπουδα-
στηρίων των, έπεχείρησαν άληθη έκστρατείαν 
κατά τών άερολίθων καί κατ' εκείνων τών ολι-
γάριθμων τοϋ καιρού έκείνου έπιστημονων, οι-
τινες διασχυρίζοντο την ύπαρξιν αυτών.—'Αλλ 
έπεφάνη εις σπουδαίος καί εμβριθής έπιστημων 
καί άπέδειξεν ό'τι οί μετεωρίται είνε πραγματι-
κοί, λίθοι,, οΐτινες πιπτουσιν έκ τοϋ οΰρανοϋ καί 
διά πολλοϋ κόπου συνηθροισενάπαντα τά υπάρ-
χοντα διδόμενα περί τοϋ ζητηματος τών με-
τεωριτών, συνέκρινεν αυτά, κριτικώς αίτά ή-

ρεύνησε καί είτα έδημοσίευσεν αυτά υπό τόν 



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 4 
τίτλον «Περί τών πύρινων μετεώρων>> τό 1829 
έν Βέννη "Εκτοτε ουδείς πλέον άμφέβαλλεν 
τι οι άερόλιθοι πίπτουσιν εκ του ουρανοϋ καί το 
ovoμα τούτου τοϋ έπιστήμονος Χλάνδη, ένεγρά-
φη εν ταις σελίσι της επιστημης. Εν ετέρω 

κλάδω της φυσιολογίας, έν τή ζωολογία ,μεχρις. 
έσχάτων ήρφισβήτουν περί τις υπάρξεως τοϋ 
γίγαντος όκτάποοος και. τοϋ γίγαντος θαλασ-

σίου όφεως, περί τών οποίων πολλάκις πολλά 
διηγοϋντο οί θαλασσοπόροι και εκείνοι οΐτινες 
έ'πλεον ανά τά θερρά ύδατα, ίδια έν τοις όρίοις 
τοϋ 'Ατλαντικού ώκεανοϋ. περι τοϋ ζητήματος 
της υπάρξεως τοϋ γίγαντος όκτάποδος πολύς 
έγένετο λόγος κατά τήν πέμπτον και έκτην δε-
καετηρίδα τοϋ παρόντος αιώνος ένεκα τών ανα-
καλύψεων τοϋ Δανοϋ Στέενστροπ και τών Γάλ-
λων Μπουιγέ, Σαρπίν, Μπεοτελό καί Κροσς 
Φίσερ. Έπ' έσχατων υπό τοϋ 'Ολλανδού Σού-
δεμανς έδημοσίεύθη διατριβή περί τοϋ ζητή-
ματος της υπάρξεως τοϋ γίγαντος θαλασσίου 

οφίως, έξ ής γίνεται δήλον, δτι μετ' ού πολύν 
χρόνον τελείως θά άποδειχθή- ή ύπαρξη τούτου 

τοϋ τέρατος. 
Aι πρώται ειδήσεις περί τοϋ γίγαντος οκτά-

ποδος άπαντώσιν ηση παρά τώ 'Αριστοτέλει 
και Πλινίω. Κατά τήν περιγραφέν τών αρχαίων 
φυσιολόγων, οι οκτάποδες κεφαλόποδες μαλα-
κοπτερύγιοι, τούς οποίους ο Άριστοτέλης κατά-' 
ριθμεί εις τό μέρος τών τευθίδων (Toligo), οπερ 
έπεβαιώθη μόλις κατά τάς τελευταίας ερεύνας 
γενόμενας τό 1877 υπό τοϋ Βερίλη. Ό Πλί-
νιος αναφέρει, ό'τι κατά τόν ίσχυρισμόν τοϋ 
Τρεβίου, Νιγέρου έν ττί Καρτέα ρωμαϊκή άποι-

. κία παρά τό Γιβλαρτάρ καθ' εκάστων έξήρ-
χετο έκ της θαλάσσης γίγας όκτάπους, δσ-

κατέστρεφε τά προς άγραν δίκτυα και κατε-
δίωκε τους κύνας κκί συνελάμβανεν αυτούς διά 
τών παμμεγέθων του πλοκάμων. Ή κεφαλή τοϋ 
οκτά ποδος εινε ίση κατά τό μέγεθος πρός πί-
θον, όστις περιλαμβάνει 15 άμφόρας, οί δέ πλό-
καροί του μακρο'ι έως 12 πνίγεις καί έπ'. το-
σούτον χονδροί, ώστε δυσκόλως δύναταί τις 
νά περιπτυχθή αϋτάς, εϊχον πολλάς κοιλότη-
τας έν αίς ήδύνατο νά περιληφθώ ίκανόν ποσόν 
ύδατος. Λίαν απίθανος φαίνεται ή υπό του Ό 
λάη γενομένη περιγραφή ένός εκτάκτου παμμε-
γέθους όκτάποδος, δστις έξέτεινεν επί τινα μί-
λια μακράν και εκείτο 12 πήχεις υψηλά υπερ-
άνω της έπιφανείας της θαλάσσης. 
Ούτος διηγείται, ό'τι οι άλιεΐς προέβλεπον τήν 
έμφάνισιν τούτου τοϋ τέρατος εκ της . αιφνηδί-
ας συσσωρεύσεως τών ιχθύων καΐ της Θολώσεως 
της θαλάσσης εκ της άνακινηθείσης έν τω πυθ-

μενι αμμου και εσπευδον νά άπομακρυνθώσιν, 
ό'πως άποφύγωσι τόν βέβαιον θάνατον. Ό οκτά-
πους νωχελώς κατακείμενος έν τη έπιφανεία 

της θαλασσής παρομοίαζε ριε νησον τινα, αι 
δέ έν τοις πλοκάροις του κυλότητες πλήρεις 
ύδατος ούσαι, παρομοίαζον μέ ιχθυοτροφεία. 
Έκ τοϋ στρατός τοϋ όκτάποδος έξετείνοντο, 
ως αί συσπαστικαί κεραιαι τοϋ κοχλίου, πλόκα-
μοι χονδρότεροΙ καί ΰψηλότεροι τών ιστών τών 
πλοίων και επι τοσούτον ισχυροί ωστε ήδύναν-
το νά άρπάσωσι καί νά παρασύρωσιν εις την α-
βυσσον μεγα πλοιον. Οί πλόκαμοι έξετϊίνοντο 
κατά πάσας τάς διευθύνσεις και οτέ μεν συν-
ηνοϋντο πρός αλλήλους, ότέ δε ΰψοϋντο ΰπερά-
νω της έπιφανεί,ας της θαλάσρης,, έν λόγω 
αί κινήσεις αυτών ησαν κατά πάντα παρόμιαι 
πρός τάς τών λοιμών όκταπόδων. Ό Φρίς 'ανα-
φέρει, οτι τό 1680 εν τινι τών στενών φιυρδων 
(λιμενίσκων της βορείου Νορβηγίας, μεταξύ τών 
βράχων περιέπεσε πιθανώς ένεκα της άμπώ-
τιδος είς νέος οκτάπους, τόν όποιον μετά πολ-
λής περιεργίας έθεώντο οι εντόπιοι. Τό γεγαν-" 1* . τιαιον επληρωσεν όλόκληοον τόν 'λιμενίσκον ο' : 

κολοσσιαίοι του πλόκαμοι ετυλιχθήσαν εις τούς 
βράχους καί τά παρά τήν παραλίαν δένδρα, α-
τινα έκ της ίσχυράς έλξεως έξεριζώθησαν, αϊ 
δέ μυζιτικαί του κοτυληδόνες ισχυρώς έκράτουν 
τά τείχη τοϋ διαφράγματος τοϋ λιμένος', ώσ-
τε ην αδύνατον νά άποσπάση τις αΰτάς. 

Λίαν σπανίως άπαντώσι περιγραφάς προσ-
βολής γενομένης κατά τών ανθρώπων καί τών 
πλοίων υπό τούτων τών τεράτων καίτοι ένιαχοϋ 
γίνεται μνεία παρορ.οίας προσβολής. Έν τη ' 
Άκκλησία τοϋ 'Αγίου Θωμά έν Σέν-Μαλά 
(Μπρετάν) μεταξύ τών ταξίμάτων τά όποια 
υπόσχονται οί καθολικοί θαλασσοπόροι έν Γαλ-
λία καί τά οποία συνήθως συνοδεύονται υπό 
ζωγραφίας έν γη άποικονίζεται ό κίνδυνος έξ ού * 
απηλλάγησαν διά της έπικλησεως τοϋ ' δεινός 
άγίου, άπαντα εικών τις έν υπό τούς πόδας 
τοϋ 'Αγίου Νικολάου παρίσταται είς οκτάπους, 
όστις διά τών πλοκάμων του κρατών τά σκοι-
νιά τοϋ πλοίου σπεύδει νά σύρη αυτό εις τόν 
πυθυ.ένα. Τοϋτο συνέβη (ώς έκ της εν τη ει-
κονι γραφής φαίνεται] κατα τας αρχας του 
παρόντος αιώνος παρά τάς άκτάς της Άγγό-
λας καί άποοσδοκητως έληξεν άνευ τινός συρμφο-
ράς. Ό διδάκτωρ Μονφόρ έν τη φυσικη του ι-
στορία έν τώ τμηματι περί τών λαλακίων ανα-
φέρει, οτι ό πλοίαρχος. Δένς συνηντησε παρά 
την νησον της 'Αγίας Ελένης τηλικοϋτον γι-
γαντιαΐον οκτάπουν, oστις έτόλρμησε νά έφορμη. 
ση κατά τοϋ πλοίου του καί ένώ διά τίνων 
πλοκάμων του έκράτησε τά σχοινία καί τά π α-
νία τοϋ πλοίου, διά τών ετέρων ηρπασε δύο 
ναύτας καί έσυρεν αυτούς εις τόν πυθρενά της 
θαλάσσης. Οί έν τώ πλοι'ω ναϋται μή άπολέ-
σαντες τήν παρουσίαν τοϋ πνεύματός των έφώρ-
μησαν κατά τοϋ τέρατος καί διά τοϋ πελέκεως 

AΣΤΡΑΠΗ 
αυτών απέκοψαν ένα τών πλοκάμων του. Δυσ-
τύχημα διά τήν ζωολογίαν εϊνε, τό οτι δέν δι-
εσώθη έν ούδενί ευρωπαϊκή μουσείω μερος τι 
τούτου τοϋ πλοκάμου επί τοσούτον μάλλον καθ' 
οσον ή υπό του Μονφόρ άναφερομένη έπίθσεις 
τού οκτά ποδος είνε μοναδική καί αξιοπερίεργος. 
Άπο της δευτέρας δεκαετηρίδος του. παρόντος 
αιώνος τα εύρωπαικά μούσεια ήρχαντο νά προ-
μηθεύωνται διάφορα μέρη τών πλοκάμων η τοϋ 

σωματος τών γικαντιαίων κεφκλοπόδων. Τό έν 
Λονδίνω παρά τω χειρουργικω κολλεγίω περιω-

νυμον συγκριτικο- ανατομικόν μουσεΐον ελαβεν 
ως δώρον παρά τών επιστημόνων Μπένκς και 

Σολενδίο λείψανα ενός μαλακίου κεφαλόποδος, 
οπερ ευρέθη .πλέον έν τώ νοτίω ωκεανω 'Ο 
περιώνυμος "Αγγλος ζωολόγος καί •παλαιοντο-
λόγος Ρίτσαρδ 'οσμεν ΰπελόγισεν, ότι τό μα-
λάκιον τούτο συμπεριλαμβανομένων τών πλο-
κάμων του είχε μήκος περίπου τριών πήχεων 

έπομένως κατά πολύ υστερεί τοϋ ΰπό τών 
αρχαίων συγγραφέων περιγραφομένου μεγέθους 
τών γιγαντιαίων κεακλοπόδων. Τό υπό τοϋ 'Ο· 
ουεν περιγραφόμενον μαλάκιον ώς καί έκείνα τά 
λείψανα τών κεφαλοπόδίον, άτινα έπωλήθησαν 
ΰπό Όλλαvδων ναυτών καί κηταλιέων παρεκί-
νησαν τούς έπιστήμονας νά πιστεύσωσιν, οτι 
γιγαντιαίοι οκτά τοδες δέν ΰπάρχουσι και οτι 
•Αποκυήματα τής φαντασίας είνε οί ΰπό τοϋ Ό-
λάη Φρεις αναφερόμενοι γιγαντιαίοι κεφαλό-
ποδες. Μέχρι τούτου τοϋ σημείου έφθασε τά 
περί τών θαλασσίων τεράτων ζήτημα κατά τήν 
πέμπτων. δεκαετηρίδα τοϋ .παρόντος, αιώνος. Έν 

τούτοις, έτι πρότερον ό . διάσημος Δανός συγ-
γραφεύς Ίαπετός Στέναστρουπ προσεκτικώς 
μελετήσας τήν περιγραφήν δύο γιγαντιαίων ό-

κταπόδων έκβρασθέντων ΰπό τής θαλάσσης έν 
τη παραλία τής 'Ισλανδίας τό 1689 καί 1790 

και παραβαλών αυτήν πρός τήν ΰπό τοϋ Κονρά-
δου Γενσέρου καί 'Ρονδελέ γενομένη ν περιγρα-
φήν ένός κολοσσιαίου τέρατος κληθέντος ((θα-
λασσίου μοναχού)) καί έκβρασθέντος ΰπό τής 
θαλάσσης έν παραλία τής Ζούνδης τό 1546 
ϊληξεν εις τό συμπέρασμα, οτι άπαντώσιν ενίο-
τε έν τή θαλάσση, γιγαντιαίοι κεφαλόποδες, 
αίτοι δέν έ'χουσι τοικύτας μεγάλος διαστάσεις 

οι αι περιγράφονται ΰπό τοϋ Όλάη κκί Φρίϊς, 
αλλ' ουχί και άσημάντους, ως δύναταί τις νά 
Είκάση έκ των έν τοις μουσείοις τής Ουτρέχτης 
καί 'Αμστελοδάμου λειψάνων. Καί πραγματι-

κώς τό μηκος τοϋ ούτω καλουμένου θαλασσίου 
μοναχού δέν υπερέβαινε τούς τέσσαρας πήχεις, 
αλλά πάλιν είς τών 'Ισλανδικών οκταπόδων 

ειχε μήκος περίπου εικοσι πήχεων. 

Ή περί τών κεφαλοπόδων πραγματεία 
τοϋ Στέενστρουπ έδημοσιεύθη τό 1847, ούτος 

δε τό 1853 εσχε τήν εΰκαιρίαν νά έρευνήση τά 

λείψανα μαλακίου τινός έκβρασθέντος έν ταίς 
άκταϊς της 'Ισλανδίας καί έχοντος μετά τών 
πλοκάμων του μήκος έννέα πήξεων και έκαλε· 
σεν αυτό (carchitijutlii.s pux » Μετά τινα χρόνον 
κατέστη φανερόν, δτι τό ΰπό το) Στέενστροπ 
παρατηρηθέν μαλάκιον δεν είνε τό μέγιστον 
πάντων. Έν έτει 1861 ό Γάλλος πλοίαρχος 
Μπουμέ συνήντησεν έν τή θαλάσση παρά τήν 
νησον Τενερίφην καί Μαδεηραν γιγαντιαϊον κε-
φαλόπουν έχοντα μήκος μετά τών πλοκάμων 
του 12 πήχεων. Είς τόν Μπουϊε έφάνη, οτι οί 
όφθαλμοί τούτου τοϋ τέρατος άπήστραπτον δί-

κην πυρός και τοσούτον ήσαν φοβεροί ώςτε. δέν 
έτόλμησε νά έκθεση τούς ναύτας του εις κίνδυ-
νον άπερχομένους διά λέμβου πρός καταδίωξεν 
του, αλλ' έσταμάτησεν αυτούς καί διέταξε 
μόνον δια τών όπλων νά έπιτεθώσι κατ' αυτόν. 
Κατ' αυτόν τόν τρόπον οί ναϋται ήδυνήθησαν 
νά συναθροίσωσι τεμάχια μόνον τούτου τοϋ μα-
λακίου, άτινα έςετασθέντα ΰπό τοϋ Μπεοτελό. 
Κρός καί Φίβερ απεδείχθησαν δτι ανήκον εις 
παμμεγέθη τευθίδα. Έπ έσχάτων ό φυσιοδίφης 
Βερίλ κατωρθωσε νά έρευνήση οχι πλέον ένα, 
αλλά πολλούς όκτάποδας, οΐτινες συχνάκις έπε-
φαίνοντο έν τοις παραλίοις Νιουφαουλένδ. Ο 
ΰπό τοϋ Βερίλου έρευνηθέντες οκτά πόδες είχον 

μήκος 20 πήχεων καί ολίγον διαφέροντες της 
Archilcuthis da τοϋ Στέενστρουπ έκλήθησαν 
Arehiteintiws priueps. Ούτοι είχον μακρόν καί 
σφαιρικόν σώμα, πλατεΐαν οϋράν, μεγάλην και. 
σφαιρικήν κεφαλήν, μεγάλο ας οφθαλμούς καί 
παμ γεγέθεις πλοκάμους, ών οί δύο μεγάλοι ει -
νον μήκος δέκα πήχεων. Έννοεϊται, οτι τοιοϋ-
τον ζωον εινε επικινδυνον ου μονον εις τον άν-
θρωπο· άλλά κκί εις τά μικρά πλοία, εις δε 
τά μεγάλα παντάπασιν άβλαβες, ολως δε απί-
θανοι είνε αί περιγραφαί διαφόρων τεράτων έ -
χόντων μηκος χιλιομέτρων τινών. Άπαντε: οί 
μέχρι τούδε έξετκσθεντες όκτάποδες δεν ζώα·, ι 
έν τοις παραλιοις άλλά πλέουσιν ώς αί συγγε-
νείς των τευθίδες εν τω πελάγει. "Ενεκα τούτου 
δέν ΰπάρχει έλπίς νά εΰρεθώσι τοιούτοι γιγα-
τιαΐοι κεφαλόποδες οίτινες νά όμοιάζωσι πρός 
τόν οκτάπουν, έκ τοϋ οποίου διαφέρει ή τευθίς 
(καλαμάρι) κατά τε τόν άριθμόν τών πλοκάμων 
καί τήν δίαιταν ΰπό τούς βράχους καί τούς 
ΰφάλους, 

Αί περί τοϋ θαλασσίου οφεως ειδήσεις ειν, 
τοσούτον άρχαΐα όσον καί αί περί τοϋ όιτά-
ποδος. Ό Πλίνιος καί ό Βαχέρισς Μάξιμο: δι-
ηγούνται", δτι εν τισι παραλίοις διαιτώνται ο-
φεις οΐτινες γεννηθέντες έπι τής παραλίας δια-
μένουσιν εκεί εως ότου αΰξηθέντες καί μή δυ-
νάμενοι πλέον νά κρυβώσιν έν τή γή προσδρά-
μωσιν εις τήν θάλασσαν. Λίαν ασαφώς ο έπί. 

σκοπός Ποντοίδανος άναφέρει περί ένός θαλασ-
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υιού τέρατος. οπερ κατα τό φαινόμενον δεον 
νά η, ομνημονευθείς τεράστιος οκτάπους. Συχνά-
κις έγένετο λόγος παρά τοις Σκανδιναυοΐς, τοις 
παρατόλμοις θαλασσοπόροι; τοϋ μεσαιώνος περί 
τοϋ τεραστίου θαλασσίου όφεως. Οί αρχαίοι 
αυτών συγγραφείς περιγράφουσι τοϋς θαλασσίους 
ό'φεις ώς τέρατα, άτινα εχουσι 250 πήχεων 
μήκος. Ή κεφαλή τούτου τοϋ τέρατος ομοιάζει 
μέ τήν τοϋ ίππου έχουσα λευκών χαίτην, οί δε 
οφθαλμοί του άπαστράπτοντες καί μελανοί. Τά 
τέρατα πάντοτε ήτένιζον πρός τόν ήλιον, διά 
τούτο οί θαλασσοπόίοι, άμα παρετήρουν τόν 
όφιν, έσπευδον νά λάβωσι την άντίθετον 
διεύθυνσιν. Οί αρχαίοι δέν άναφέρουσι περί 
τοϋ άν ο θαλάσσιος ορις έπετίθετο κατά τών 
πλοίων, άλλ' οτε κατά καιρόν ούτος άνύψου 
έκ της έπιφανείας της θαλάσσης τόν αυχένα του 
καί τό εμπρόσθιου μέρος τοϋ σώματος του 
καί διά τοΰ ισχυροϋ σιριγμοϋ του παρομοίου 
μέ την βοήν ισχυρού λαίλαπος, ένέβαλε τρόμον 
ε'ίς τε τούς ανθρώπους καί τά ζώα. Ώς διη-
γοϋντο οί αρχαίοι Σκαδιναυοι, ό οφις ούτος δι-
νίτάτο έν τοις ώκεανοΐς, ουδόλως εισερχόμενος 
έν στεναΐς θαλάσσαις. Καί κατά τούς έπομένους 
χρόνους πολλάκις έγένετο λόγος περί τοϋ τερα-
στίου τούτου θαλασσίου όφεως. Ούτως ο άνά 
την Γρενλανδίαν περιηγηθείς παϋλος έχει άνα 
φερει έν τινι πλόω του κατά μήνα Ίούλιον εν 

δεν έπί τής επιφανείας τής θαλάσσης τόν θα 
λάσσιον όφιν πλέοντα ού μακράν τοϋ πλοίο 
του. Ό όφις ανύψωσε την κεφαλήν καί τόν 
τράχηλόν του, ίσον κατά τό μέγεθος μέ ιστόν 
τινα πλοίου, έκίνησε τά μακρά καί πλατέα ώτά 
του, έστρυψε τόν νώτο ν του καί έπιπλεύσας έν 
τη έπιφανεία τής θαλάσσης έδειξε τά κάτω μέ-
ρη τοϋ σώματός του, άτινα ησαν στιλπνότερα 
τοϋ λοιπού σώματος καί περιεκαλύπτοντο διά 
πλατέων καί κατά τό φαινόμενον χονδρών λε-
πίδων. Ό Έγεδέ καί έτεροι σύγχρονοι του 
ύπέθετον, ό'τι ο οφις ούτος είνε τό έν ταΐς παρα-
δόσεσι τών κηταλιέων τών βορείων θαλασσην 
μνημονευόμενο ν μυθικόν κήτος, γνωστόν υπό 
τά όνομα «Μέμπη Δία», οπερ ένέβαλεν 
τρόμον καί φρίκην τούς άτρομητους αλιείς 
τής βορείου παραλίας τοϋ 'Ατλαντικού ωκεανού. 
Περίπου ες τόν αυτόν χρόνον ανήκει τό υπό 
τοϋ Σκώτου έπιστήμονος Έδουάρδου Χέμ άνα-
γραφέν έν τοΐς χρονικοίς τής επιστήμης γεγονός 
ανευρέσεως ένός θαλασσίου τερατος. Ό Χέμ 
έν τή διηγήσει του αΰτολεξει. παρέθηκε τό ΰπό 
τών αρχών τών νήσων Όρκνέη συνταχθεν πρω-
τόκολον έπί τη άνευρέσει ένός έκβρασθίντος έν 
τή παραλία θαλασσίου οφεως έχοντος μήκος 
33 πήχεων, πλάτος δε 6 πήχ. κεφαλήν δε 
κεκαλυμμένης ύπό μακράς έξικνούσης μέχρι τοϋ 
τραχήλου άκάνθωδους χαίτης άπαστραπτούσης 

τήν νύκτα. Οί ναυτικοί καί έν μέρει δέ καί ρι 
έπιστήμονες τής 'Αγγλίας καί τής βορείου'Αμε-
ρικής έποιοϋντο λόγον περί τοϋ θαλασσίου δφεως. 
Κατα τό πρώτον ήμισυ τοΰ λήγοντος αιώνος 
δέν παρήρχετο έτος χωρίς νά μή δημοσιευθώ-
σινέν τοις πέρίοδικαΐς ειδήσεις περί τής έμφανί-
σεω; τούτου η έκείνου τοϋ θαλασσίου τέρατος. 
Τοσαύτην δε πίστιν είχον εις τήν ύπαρξε τοΰ 
θαλασσίου όφεως, ώστε άκόμη τοιούτοι περιώ-
νυμοι ζωολόγοι καί φυσιοδίφαι ώς ο 'Ραφινίσκη 
περιγράφοντες τά έν τοις ύδασι τής βορείου Α-
μερικής διαιτώμενα αμφίβια, δέν άφήκαν άση-
μείωτον τόν θαλάσσιον όφιν καλέσανίες αΰτάν 

<<μεγοφίαν>>. Πολυάριθμοι είνε αί περιγραφοί 
τοΰ θαλασσίου οφεως. Είς αυτόπτης διηγείται 
περί τοϋ θαλασσίου όφέως θεαθέντος έκ τής 
παραλίας Νεγέντ παρά την Βοστώνην τά άκό· 
λουθα. <<Εκράτουν εις τάς χείρας μου τελειό-
τα τον τηλεσκόπιον. Έν τη παραλία συνήντηση 
πολύ πλήθος ανθρώπων παρατηρούντων έν τη 
θαλάσσει έκτακτόν τι θαλάσσιον τέρας, τοΰ ό· 
ποίου τό σώμα ην συσπειρωμένον κατά τριά-
κοντα κλοιούς. Τό τερας είτα τρίς δι έπλευσε 
τόν κόλπο ν μετ' άπεριγράπτου ταχύτητος κατέ 
τρόπον, ώστε τά ύδωρ δπερ μετετόπιζε παρή· 
γεν αφρούς. Ύπελογίσαμίν, δτι τά μήκος τού-
του ην άπό 20 έως 25 πήχεων. Μή τολμών νά 
εκφράσω ώρισμένον τι περί τής ζωολογικής 
φύσεως τούτου τοϋ τέρατος, δύναμαι μόνον νά 
ειπώ, δτι τούτο ούτε κήτος ην, ούτε κητοειδέ 

τι ζώον, διότι παρ' οϋδενί τούτων τών ζώα» 
άπαντα συσπειρούμενον κλοιοειδές σώμα»· Ό 
θαλασσοπόρος Γρέσεμ Μπενέτ ώς έπεται έξέθη-
κε πρό τών αρχών τοϋ δουκάτου Έσκές (έν τη 
πολιτεία Μασσατσουσέτ < Εγώ ό Γρέσεμ Μπε-
νέτ δηλώ, δτι τή 6 'Ιουνίου 1819 περί τήν την 
πρωϊνήν ώραν επιβαίνων τοΰ πλοίου Κονκόρδιας 
κατά τήν διεύθυνσιν έκ Νιουίόρκης πρός τόν 
Σαλέν, 15 μίλια μακράν τοϋ Ρεσπόϊγγα, απέ-
ναντι τοϋ Άκροτηρίου τής 'Αγίας "Αννης ή-
κουσα τόν πλοίαρχον γοερώς καλούντα με καί 
έφιστώντα τήν προσοχών μου έπί τίνος άναδύον-
τος έκ τής θαλάσσης τέρατος. Στραφείς πρός 
τά ΰποδειχθεν μέρος ειδον έ'να γιγαντιαΐον οφιν 
παίζοντα έν τη έπιφανεία τοϋ ύδατος. Ή κε-
φαλήαύτοϋ ην υψούμενη υπεράνω τής επιφα-
νείας τής θαλάσσης περίπου έπί τρεις πήχεις. 
Τά χρώμα πάντων τών μερών τοϋ σώματος του 
τών υπερκειμένων τοϋ ύδατος, ην μελανόν 
τό δέ δέρμα του έφαίνετο λεΐον καί έστερημένόν 
λεπίδων. Ή κεφαλή του μακρά ώς ή τοϋ ιππον 
έληγεν εις έπίπεδον. παρετήρουν αυτόν επί 
7—8 λεπτά. Ούτος έπλεε μετά τής' αυτής 
ταχύτητος καί έλαβε τήν αυτήν με τό πλοί-
ον ημών διεύθυνσιν. Ό νώτος του άπετελεΐτο 

άρμών οΐτινες κατά τό μέγεθος ήσαν ίσοι 
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τόν εχον μήκος 130 πήχεων καί πάχος ένός 
καί ήμισυ πήχ. αί ρίζαι του ώμοίαζον με κεφα-
λήν ζώου, τά δέ κύματα συνέτεινον εις τό νά 
φαίνηται οτι τούτο κινείται». Τό ψεύδος τοϋ 
'Αμερικανού καί η ευπιστία τοΰ πλοιάρχου τοϋ 
καί τοϋ πληρωματος τοϋ πλοίου Πέκΐγγ, έκλα-
βόντων θαλάσσιον τι φυτάν ώς θαλάσσιον οφιν 
καί ή αμφιβολία τών επιστημόνων τοϋ καιροϋ 
έκείνου συνέδραμον όπως υπό πάντων άνακηρυ-
χθη ανύπαρκτος ο θαλάσσιος οφις, τά δέ περί 
τούτου διηγήματα απλούς μύθος. Έπί τοσού-
τον δέ ήν ισχυρά ή αμφιβολία τών επιστημόνων 
περί της υπάρξεως τοΰ θαλασσίου όφεως, ώστε 
ο Γουστάβος Ίέγερος έν τώ άξιολόνω του συγ-
γράμμα τι das Spelonin Wasser έκδοθέντι τό 
1808 άναφέρων περί τής κεφαλής τοΰ θαλασ-
σίου όφεως άπροκαλύπτως άνομολογεΐ δτι τά 
περί τοΰ οφεως λεγόμενα είνε περίεργα μόνον 
ώς σελίς τις έκ τήςιστορίας τών ανθρωπίνων 
πλανών. 

Ό δέ καθηγητής Λεντςόστις έν τνί πρώτη 
έκδόσει τοϋ συγγράμματος του Ueber die Cep-
lialopodon γενομένην τό 1 832 ανέφερε περί τοϋ 
γιγαντιαίου θαλασσίου όφως ώς αποδεδειγμέ-
νου γεγονότος έν τη τό δεύτερον εκθέσει έκδο-
θείση τό 1870 διατριβή του όλως αποσιωπά 
περί τής ΰπάρξεως τοϋ θαλασσίου οφεως. Τοι-
ουτοτρόπως άπό τής έκτης δεκαετηριδος τοϋ 
λήγοντος αιώνος ή ύπαρξις τοΰ θαλασσίου οφε-
ως ήμφισβητεΐτο, έν τούτοις καθ' έ'καστον έτος 
πλοίαρχοι τίνες ού μόνον άνήγγελλον δτι συνήν-
τησαν κατά τόν πλοϋν των τό θαλάσσιον τούτο 
τέρας, άλλ' ενίοτε ιχνογραφοΰντες αυτά παρέ-
διδο ν πρός έκτύπωσιν εϊς τινα περιοδικά συγ-
γράμματα. Οι επιστήμονες όμως έμείδίων έπί 
τνί ευπιστία τών άναγνωστών( ό δέ τύπος τάς 
περί τοϋ θαλασσίου δφεως ειδήσεις κατεχώρει έν 
τνί στήλη, τών ποικίλων. 

Ό 'Ολλανδός επιστήμων Όουδεμάνς επε-
χείρησε νά έπιθεωρήση άπαντα τά περί τού αμ-
φισβητουμένου δφεως γραφέντα καί έληξεν εις 
τό συμπέρασμα δτι ούτος υπάρχει καί λεπτο-
μερώς καί ακριβώς περιέγραψεν αυτόν. Κατά 
τάς περιγραφάς τοϋ Όουδεμάνς καί τοϋ Φον-
Μαρεντσέλερ, τό σώμα τοϋ γιγαντιαίου όφεως 
είνε λίαν μακρόν καί σφινοειδές, τό δε παχύ-
τατον αυτού μέρος ευρίσκεται εκεί όπου ό λαι-
μός του συμφύεται τώ κορμώ. Τό δέρμα τοϋ ζω 
ου είνε κεκαλυμένον υπό τριχών, τά δε χρώμα 
του είνε έρυθρομέλανον μετά στιλπνών κοιλί-
δων έπί τοϋ νώτου και λευκών έπί τής κοιλίας. 
Ή κεφαλή του έν συγκρίσει πρό: τό 'μέγεθος 
τοϋ σώματος του είνε μικρά καί πεπιεσμένη 
άνωθεν πρός τά κάτω .ώς παρά τώ θαλασσίω 
λέοντι, οί δέ οφθαλμοί του μεγάλοι. Παρά τοϋς 
ρώθωνάς του φύονται σκληροί καί μακροί μυ 

κρος μέγα βαρέλιον άφίσταντο δέ αλλήλων έπί 
να πήχυν. Οί άρμοί έφαίνοντο αμετάβλητοι 
μαi όμοίαζον πρός σειράν δεδεμένων βαρελίων, 
δέ ουρά του ήν υπό τό ύδωρ. Τό μέρος τοϋ 

κωματος τό υπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσης 
ειχε μήκος περίπου 17 πήχεων, αί δε κινήσεις 

τών άρμών του ήσαν κυαωίδεις». Παρόμοιαι 
ζήσεις διεδίδοντο ακαταπαύστως μέχρι τής 
Τετάρτης δεκαειηρίδος τού παρόντος αιώνος, οτε 
συνέβησαν δύο τινά άτινα λίαν έψησαν τό έν-
δαφέρον τής τότε κοινωνίας περί τοϋ θαλασσίου 
οοεως καί έπί μακρόν χρόνον έπέφερον τήν λήθην 
αΰτοϋ. Κατά πρώτον άφίχθη εις Κυρώπην Άμε-
ικανός τις, όστις αντί χρημάτων έδείκνυε σκε-
λετόν τινα τεραστίου θαλασσίου οφεως. Είτα 
είς αξιόπιστο: Θαλασσοπόρος παρετήρησε φυ-

ικόν τι φαινόμετον δπερ κατ' άρχάς τώ έφάνη 
ως Θαλάσσιος οφις, ένώ πράγματι, ήν θαλάσσιον 

φυτόν. Ό υπό τοϋ Αμερικανού έπιδεικνυόμε-
νος σκελετός τοϋ θαλασσίου οφεω; ήγοράσθη ΰπο 
τοϋ μουσείου τοϋ Βερολίνου καί λεπτομερώς έξ-
τασθη ΰπά τοϋ διασήμου ανατόμου Ιωάννου 
κυλλέρου, όστις κατέδειξεν, ότι άποτελεΐται 

Ε τινών σκελετών τών έξόρυσσομένων κητοειδών 
γωωv γνωστών υπό τό όνομα ζευγλοδόντων. 

Περί δε τοϋ φυσικού φαινομένου ιδού τί γρά-
κι ί πλοίαρχος Φριδερίκος Σμίτην κυβερνών 
Ματά Δεκέβριοντοϋ 1848 τοϋ πλοίου πεκίγγ. 

Διά τών τοϋ πλοίου τηλεσκοπείων διεκρίνομεν 
μεγάλην κεφαλήν συνεχομένην πλατεϊλαιμώ κε-
καλυμμένω διά χαίτης. Αύτη ή κεφαλή ότέ μεν 
έδυεν εκ τοϋ ύδατος, ότε δέ κατέδυεν. Τούτο 

το φαινόμενον ωράθη ύφ' άπαντος τοϋ πληρώ-
ατος τοϋ πλοίου καί ύπεθέσαμεν, ότι πρό ή-
ών ευρίσκεται θαλάσσιος όφις. 'Απεφάσισα έκ 

του σύνεγγις νά παρατηρήσω τά έξαίσιον τούτο 
τερας, διά τούτο διέταξα τήν καθέλκυσιν μιάς 

'κομβου καί τήν άποστολήν αυτής τη συνοδία 
υποπλοιάρχου καί τεσσάρων τολμηρών ναυ-

τών ωπλισμένων καλώς καί έφοδιασμένων διά 
μακρών καί χονδρών σχοινιών. Μετά προσοχής 
τοϋ καταστρώματος παρηκολούθουν τούτους 

Εφαίνετό μοι, δτι τό τέρας δεν παρετηρει τήν 
προσέγγισιν τής λέμβου ουδέ έθορυβήθη, οτε ή 

λεμβος έπλησίασε παρά τήν κεφαλήν του. Κατ' 
ιεχας οί ναϋται έδειλίασαν, είτα δέ λαβόντες 

θαρρος έρριψαν τό σχοινίον, έν ώ τό τέρας έξηκο-
λωθει νά κινη τήν κεφαλήν του καί νά έκτείνη-

τα κατά μήκος. Είτα ή λέμβος έστρεψε τά 
νωτα καί διηυθύνθη εις τό πλοΐον σύρουσα άλ-

λακοτόν τινα ογκον. Μετά ημίσεια ν ώραν έπι-
βιβασθέντες οί ναύται έπί τοΰ πλοίου άνεβί-

βικαν έπί τοϋ καταστρώματος άντικείμενόν Tι 
καλυμμένον ΰπό φώκων καί παρασίτων ζώων 

και άπαντες είδομεν, δτι τό εις ημάς φανέν 
μοβερόν τέρας δέν ην άλλο τι η παμμέγεθες φυ-
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στακες. Εν τώ κορμώ του ευρίσκονται δυό ζευ-
γη μεγάλων νηκτικών' δίκην κωπών δερμοπτυ-
χών, τών όποιων αί έμπρόσθιαι είνε μβγαλεί-
τεραι τών οπισθίιον. Ναυτικοί τίνες συνάντησαν 
θαλασσίους οφεις έχοντας λίαν μακράν καί έρυ-
Ορομελαίνην χαίτην, ήτις φυομένη άπό τοΰ νώ-
του έφθανε μέχρι τής ουράς. 

Ό Όουδεμάνς αναφέρει οτι ο θαλάσσιος 
όφις είνε ήρεμος καί περίεργος, διά τοΰτο πλη-
σιάζει τά πλοία. Ούτος άπαντα έν άπάσαις 
σχεδόν ταΐς άνοικταΐς θαλάσσαις, ιδία δε έν 
τω Ατλαντικώ ώκεανω, άλλ' ουδέποτε ΰψη-
λότερον τής 70 μοίρας κα. χαμηλότερον τής 
4 io. Ούτος προτιμά τόν θερμόν καί καλόν και-
ρόν, διά τούτο κατά τόν καιρόν άλλάσσει τόν 
τόπον του άκολοιθών ιδία τά θερμά θαλάσσια 
ρεύματα. Πρότερον ηρχετο εις τήν Μεσόγειον 
θάλασσαν, άκόμη καί εις τήν Βαλτικήν, τώοα 
δέ ώς έπί τό πλείστον άπαντα έν τώ Άτλαν-
τικω ωκεανώ, σπανίως έν τη Γερμανική θαλάσ-

ση, καί τώ πορθμώ τής Μάγχης, έν τοις υδασι 
τοις διαβρέχουσι τήν Άγγλιαν, Γαλλίαν, Δα-
νίαν, Βέλγιον καί Όλλανδίαν. Ούτος έν τη 
Ευρωπη παρά τά παράλια τής Νορβηγίας εμ-
φανίζεται συχνότατα κατ' Ίούλιον καί Αύγου-
στου μήνα, έν δέ τη 'Αμερική εμφανίζεται παρά 
τά παράλια τό θέρος άπό τού Μαίου μέχρι τοϋ 
Σεπτεμβρίου. 

Ό 'Οοΰδεμάνς καταλέγει τόν' θαλάσσιον 
οφιν εις τήν κλάσιν τών μαστοφόρων, είς τό γέ-
νος τών πτερυγιοπόδων εις ο άνηκει, ή φώκη. 
Ούτος παραθέτων τόν θαλάσσιον όφιν πρός τόν 
αϋτοκαλούμε.ον θαλάσσιον λέον α, διακρίνει 
άμφοτερους έκ τούτου, δτι ό μεν πρώτος δέν 
εξέρχεται έκ τοϋ ύδατος καί διαμένει έν μονα-
ξία, ό δέ τελευταίος ζών έν άγέλαις καί εξερ-
χόμενος εν τη παραλία έχει λίαν μακράν οΰράν 
και μεγαλον καί μακρόν λαιμόν. Ό Όούδεμάνς 
ακολουθών τά ίχνη τοϋ έπιστήμονος Χλάδνη, 
ισχυρίζεται δτι αί έρευναί του έπεβεβαίωσαν 
τήν ύπαρξιν τοϋ θαλασσίου ό'φεως και έλπίζει 
ότι ούτος μετ' ολίγον δυνατόν νά γίνη κτήμα 
τοϋ μουσείου. Ούτος προτείνει είς τούς τολμη-
ρούς αλιείς καί τοϋς περιέργους περιηγητάς νά 
έπιχειρήσωσι τήν άγραν τοϋ θαλασσίου όφεως, 
συμβουλεύων αΰτούς νά άπέλθωσι κατ' Ίούλιον 
η Αίγόυστον διά ταχεος και ισχυρού άτμο-
πλοιού είς τήν παρά τήν Νορβηγίαν θάλασσαν 
καί έφουδίασμένοι όντες διά πάντων τών άναγ-
καίω νά αναμένωσι τήν έμφάνισιν τοϋ τέρατος. 
Κατα τήν γνώμην τοϋ Όουδεμάνς δέν πρέπει 
νά κάταδιώκωσι τόν θαλάσσιον οφιν δι' εκρη-
κτικών μεσων ·η διά τοϋ μολύβδου, διότι άν φο-
νεύσωσι αΰτόν δεν θά δυνηθώσι νά τόν εξαγά-
γωσιν έι τοϋ πυθμένος τής θαλάσσης, αλλά διά . της αρπαγης καθως συλλαμβανουσι τα κητη 

Καλόν θά ητο νά φωτογραφηθώ ό θαλάσσι 
όφις εν περιπτωσει καθ' ήν δέν έπιτύχωσι να 
τω κατενέγκωσι τό καίριον τραύμα. 'Εάν I 
επιτύχωσι νά τόν φονεύσωσι δέον νά μετρήσως 
ακριβώς τά διάφορά του μέλη καί νά ταριχε 
σωσιν αυτά ιδιαιτέρως, διότι ολόκληρο ν τό συ-
μα του κολοσσιαίον ον καί υπερβαίνον κατά του 
μέγεθος καί αυτά τά μέγιστα κήτη (έκ τί 
οποίων τό κήτος Balaonoptcra Silibaldi δέν ύπερ-
βαίνει τά 27 μέτρα) δυσκόλως δύναται νά δι» 
τηρηθή καί νά μετακομισθη "Ενεκα τούτο 
δύσκολον είνε νά έξαχθη όλόκληρον τό δέρμα 
τοϋ ζώου η νά ληφθη ανέπαφος ό σκελετό 
αύτοϋ. 

ΕΙΣ ΠΟΙ ΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΙΣ 
ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΑΡ 

Η νήσος φάνιγγ κειμένη μεταξύ τών νησων 
Χαβάη και Σαμόα παρά τοϋς τροπικούς, εΰμοι-
ρεϊ διαρκούς έαρος καί είνε αξιοπερίεργος και 
ΰπό έτίραν έποψιν. Η νήσος αύτη βρεχομένη 
ΰπό τού Ειρηνικού ώκεανού είνε κτήμα τής 
'Αμερικανικής οικογενείας Γρέγ, ήτις καλλιερ-
γεΐ έν αυτή τό γουάνο. Τά μέλη ταύτης τής 
οικογενείας διατρίβουσιν έν τη νήσω έπιγείς 
παραδείσω, διοτι ό καιρός πάντοτε είνε ήπιοι 
καί γλυκύτατος, ώστε δύναται τις νά κοιμάται 
έν ΰπαίθρω άνευ περικαλύμματος. Ή οίκογέ-
νεια Γρέγ επιτηρούσα τήν καλλιέργειαν 
γης διεξαγόμενη ΰπό 100—200 ιθαγενών 
διάγει έν τη νήσω μακράν τών συγγενών καί 
φίλων ρωμαντικόν βίον. Καθ' έκάστην μόνον 
έξαμηνίαν μανθάνει τί συμβαίνει έν τώ κόσμω 
ότε αγκυροβολεί εν μικρόν άτμόπλοιον δπέρ φέ-
ρει αϋν/i τάς έπιστολάς, εφημερίδας, βιβλία 
καί τά πρός τό ζήν χρειώδη. Οί περιηγηται 
περιγράφουσι τα.ς νήσους Μπερμούδ ώς έπίγειον 
παράδεισον, ένεκα τοϋ καλού αΰτών κλίματος, 
διότι ή μεσαία θερμοκρασία κατ' Ίούνιον είνε 
28 βαθμών Κελσίου, άπό δέ τού 'Απριλίου με-
χρι τού Σεπτεμβρίου μεταξύ 26 καί 28 βαθ-
μών Κελ. Έν τη νήσω Σουμάτρα έπικρατει 
διαρκές έαρ καί τά θερμόμετρον δέν δεικνύει 
ά'νω τών 35 βαθμών Κελσίου, ουδέ κάτω τών 
24 βαθμών. Ή νήσος Σινγαπούρη κειμένη έν 
τοις νοτίοις όρίοις τής Μαλαϊκής χερσονήσου 
καί έχουσα θερμοκρασίαν 1 8—-32. βαθμών Κελ-
σίου είνε κεκαλυμμένη ΰπό παντοτεινής χιόνος, 
ό δε αήρ της μοσχοβολεΐ ένεκα τής άνθήσεως 
τώ ι πολυειδών δένδρων καί ανθέων. Αί νήσοι 
τοϋ 'Αρχιπελάγους Τσελεπέ, 'Αγία Τριάς 
Ταήτης ή Κεϊλόνη καί πολλαί έτεραι νήσοι τοΰ 
Ειρηνικού ώκεανού καθ' όλον τό έτος εχουσΐ 
πλούσιον καί εϋκραες έαρ, μεγαλοπρεπή και 
πλουσίαν βλάστησιν καί εξαίρετου κλίμα. 
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κα ι νοφανής ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΠΡΟΣ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΪΝ TΩN ΚΛΕΙΤΩΝ. 

Ή Σερβική έφυμερίς «Ναρόδνα Λιστέ» αναγ-
γέλλει, ·τι είς έμπορος της Βουδαπέστης έδή-
λωσεν εις τήν έντόπιον άστυνομίαν δτι έφεΰρε 
μέσον δι' ού δυνατόν νά συλλαμβάνονται οί 
κλέπται καί δτι αΰτός ούτος έν τω ίδίω του 
καταστήματι συνέλαβεν ένα τοιούτον. 

'Ιδού αί περί τούτου λεπτομέρειαι. Ό ίμ-
Γορος έπί τινας έβδομάδας κατά σειράν παρε-
τηρει μετ' έκπλήξεως οτι έκ τοϋ χρηματοκιβω-
τίου του καθ' έκάστην έλλείπουσι χρήματα. 

Όσον καί άν προεφύλαττε τοΰτο, πάλιν συστη-
ματικός τις κλέπτης τώ άφηρει ποσόν τι. Έπί-

τέλους ό έμπορος παρεκάλεσε τόν καθηγητήν 
της χημείας 'τελέκη νά έ φ ε ύ ρ η χημικόν τι μέ-
σov δι' ού νά συλληφθτί ό κλέπτης. Ό καθηγη-
τής Τελένης μετά τινα χρόνον έδωκεν είς τόν 
εμπορον κόνιν τινά, συμβουλεύοντας - αυτόν δι' 
αυτής νά έπιπάση τά χρήματα του έν τώ χρη-
ματοκιβωτίω. Η κόνις αύτη είχε την ιδιότητα 
νά βάφη τάς χείρας διά πρασίνου .χρώματος, 
οπερ δέν έζηλείφετο οΰδ' όταν αύται πλυνθώσι 
διά σάπωνος. Καθ' ·ην ήμέραν πρώτην φοράν ό 

εμπορος έπέπασε διά τής κόνεως τά χρήματα 
του, παρετήρησεν δτι έκ τοϋ χρηματοκιβωτίου 
του έλλείπουσιν 80 χαρτον. Ούτος παρευθύς 
συνήθροισε πάντας τούς ΰπηρέτας τοϋ καταστή-
ματος του καί διέταξεν ώστε έκαστος αυτών 
νά δείξη, τάς χεΐρας του καί είτα νά θαση αύ-
τάς εντός τοϋ ύδατος. Είς τών υπηρετών κατ' 
ούδένα τρόπον συγκατένευσε νά ποίηση, τούτο, 
άλλ' αναγκασθείς ΰπό τοΰ κυρίου του έξεπλή-
ρωσε τήν διαταγήν του. "Αμα έθεσε τάς χείρας 
του έντός τοϋ ύδατος, οί δάκτυλοι τής δεξιάς 
του χειρός παρευθύς έπρασίνισαν. «Σύ είσαι ο 
κλέπτης», είπεν είς αυτόν ό έμπορος'. Ό υπη-
ρέτης παρευθύς άνομολόγησε τήν εΰθύνην του 
καί καθικέτευεν δπως συγχωρηθη. Καί οί λοιποί 
έμποροι ήρξαντο νά άγοράζωσι τήν ΰπό τοϋ κα-
θηγητού Τελένη έφευρεθεΐσαν κόνην. ' 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ TINΕΣ 
ΤΟΥ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

Ό διδάκτωρ Δεμουνέη έπ' εσχάτων έποιή-
σατο διάλεξιν έν τη ιατρική 'Ακαδημία τών Πα-
ρισίων, παρέχων λεπτομερείας τινας περί τής 
ιστορίας καί τών ορίων τής φωνής τοΰ ανθρώ-
που. Κατά τήν γνώμην τούτου τού ακαδημαϊ-
κού οί άρχαίγονοι κάτοικοι τής Ευρώπης ελά-
λουν κατ' έκείνην τήν κλίμακα τών τόνων τήν 
έποίαν σήμερον καλοϋσιν οί Ευρωπαίοι τενορ. 
Οι άπόγονοι αυτών τά νϋν όμιλοΰσιν έν υψει 
τής φωνής, ούτω καλουμένω μπαριτόν, οί δέ 

απογονοι τών σημερινών ευρωπαιων θα ομιλώ-
σιν έν τοιούτω ύψει τής φωνής, οπερ καλείται 
ήμισυ μπας, Έφιστών τήν προσοχήν του έπί 
τών διαφόρων φυλών ό Δεμιουνέη λέγει ότι οί 
είς τήν κατωτάτην βαθμίδα τοΰ πολιτισμού έτι 
εΰρισκόμενοι λαοί, π. χ. οί νέγροι, όμιλοΰσι λε-
πτότερον, ΰψηλότερον ή οί λευκοί. 'Η φωνή τοΰ 
άνθρωπου αναλόγως τής ηλικίας του έπίσης πα-
ραλλάσσει. Ή φωνή ένός 16ετούς μειρακίου 
ούσα τενόρ, καθίσταται μπαριτόν δταν φθάση 
εις τό 22ον ετος τής ηλικίας του, γίνεται δέ 

μπας δταν γίνη 30ετής άνήρ. Οί λευκοί καί ω-
ραίοι τήν όψιν εχουσιν ΰψηλοτέραν φωνήν οί 
ερυθροί η οί έρυθρομέλανες · τών πρώτων ή φωνή 
συνήθως είνε τενόρ η ντιοκάντ, έν ώ ή τών 
τελευταίων ώς έπί τό πλείστον είνε μπας. Αί 
φωναί τενόρ λέγει ό διδάκτωρ Δεμιουνέη είνβ 
καθαραί καί λεπταί, αί δέ φωναί μπάς· είνε ί-
σχυραί καί χονδραί. Τούτο δύνατα' τις νά εϊπγ, 
κατά συνήθειαν καί γενικώς καί τοι ΰπάρχουσι 
πολλαί εξαιρέσεις. Ό ρηθείς διδάκτωρ ίσχυρί 
ζεται δτι οί σπουδαίοι καί λόγιοι ίνδρες έχουσι 
πάντοτε χονδρήν φωνην, ενώ οί κωμικοί καί οί 
άπαίδευτοι άνδρες έ'χουσι χαμηλάς καί ασθε-
νείς φωνάς. Ή φωνή είνε λεπτοτέρα πρό τοΰ 
γεύματος η μετά τό γεύμα. Ιδού διατί οί έ-
χοντες φωνήν τενόρ τρώγουσιν ένωρίτερον δπως 
δυνηθώσι νά άδωσιν έπιτυχέστερον. Ό ρηθείς δι-
δάκτωρ λέγει ότι οί άριστοι αοιδοί άποφεύ-
γουσι τήν χρήσιν τών οινοπνευματωδών ποτών, 
ίδια οι ΰψίφωνοι. Πράγματι δμως συμβαίνει τό 
εναντίον. Οί άδοντες μπας συνήθως τρώγουσι 
καί πίνουσιν άκορέστως. Αί νότιαι χώραι, λέγει 
ό ρηθείς διδάκτωρ, παρέχουσιν ΰψιφώνους, αί δέ 
βόρειαι βαρυτόνους, πρός άποδειξιν δέ τούτου 
παράγει παραδείγματα δι' ών καταδείκνυται 
δτι οί πλείους γάλλοι ΰψίφωνοι κατάγονται έκ 
τής νοτίου Γαλλίας, έν ω οί βαρύτονοι άνήκου-
σιν είς τοϋς βορείους νομούς τή; Γαλλίας. 

ΦΩΣ; 
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΕΚ TΩN ZΩΩN 

Έν τη φύσει ΰπάρχουσι πολλά ζώα άτινα εκ-
πέμπουσι φώς. Τοιαϋτα φωτίζοντα ζώα ευρί-
σκονται καί μεταξύ τών ιχθύων καί τών σκωλή-
κων, ίδία δέ μιταξύ τών έντόμων. Ποΐος ημών 
χατά τήν θερινήν καί εύδιον νύκτα δέν παρετή-
ρησε τό ΰποπράσινον φώς οπερ έκπέμπουσιν αί 
πηγολαμπίδες ; Ή πηγολαμπίς δεν είνε τό μό-
νον έντομον οπερ έκ τής φύσεως έπροικίσθη 
νά φωτίζη.Ήδυνάμεθα πολλά περίεργα νά άνα-
φέρωμεν περί τών θαυμασίων συσκευών δι' ών 
μέλη τινά τοϋ βασιλείου τών ζώων έκπέμπουσι 
φώς. Έπί τοϋ παρόντος ο σκοπός ημών δέν συ- ' 
τίσταται είς τούτο, διότι ένδιαφέρει ήμάς ετε-
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ρov ζητημα. δηλαδη χρησιμοποιείται αραγε τω 

έκ τών ζώων εκπεμπόμενον φώς ·, Δύναται' άρα 
γε νά χρησιμεύσει πρός τινα σκοπόν και άν 
χρησιμεύση, πρός τίνα ακριβώς ; Οίκοθεν έννοει-
ται οτι τό ΰφ' ένός ή ετέρου ζώου έκπεμπόμε-
νον φώς πρό παντός άλλου χρησιμεύει είς αυτό 
τό ζώον, διότι τά φώς τούτο βοηθει αύτω πρός 
έκζήτησιν τής τροφής ή πρός έκφυγήν τών έπα-
πειλούντων τό ζώον κινδύνων ή προς άνεύρεσιν 
τοϋ συντρόφου του έν τώ πολλαπλασιασμέ τοϋ 
είδους. Έκτος τούτου τό φως τούτο χρήσιμο-

' ποιείται καί ΰφ' έτέρω' όντων άτινα πράγματι 
δέν εινε πολλά, δηλ. τό ουτω καλούμεεον Ploecsu 
bftya πτηνόν καί ο ά'νθρωπος. 

Ό υφαντής μπάγια είνε εν μικρόν πτηνόν 
ί'σον τό μέγεθος πρός τόν στρουθόν, οπερ δια-
τρίβει έν τη νοτιοανατολική Ασία καί εινε είς 
των τειλειοτάτων κατασκευαστών τών φωλεών, 
έξ άπαντος τοϋ βασιλείου τών πτηνών. Ή φω-
λεά του παρομοία μέ βανειάλην έχουσα μακράν, 
άνοικτήν κάτωθεν οπήν συνηθως κατασκευάζει ' 
ται επί τής κορυφής κλάδου τίνος έπικρεμαμέ-
νου τού υδατος. Ένεκα ταύτας τής κατασκευής 

η φωλεά τούτου τοδ πτηνού διατελεί απρόσιτος 
εις τους επικίνδυνους όλετήρας τών φωλεών τών 
πτηνών τούς πιθήκους, οϊτίνες δέν τολμώσι 
να άναρριχηθώσι μέχρις αυτών φοβούμενοι μή 
πέσωσιν εις τό ύδωρ. "Οπως δέ ΰπερασπίση τήν 
φωλεάν του έκ τών λοιπών αρπακτικών ζώων, -
ώς τών οφεων, τών μούρων καί τών λοιπών τά 

εξαίσιον τούτο πτηνόν φωτίζει αυτήν έπωφελού- ' 
μενον τά φώτίζοντα έντομα. ' 

Έν 'Ινδία, ' Ίνδοκίνη και λοιπ'ς χώραις J 

της νοτιοανατολικής 'Ασίας τά έντομα άτινα 
εκπέμπουσι φώς ευρίσκονται έν μεγάλη αφθονία 
η παρ' ήμίν καί εκπέμπουν ισχυρότερον φώς 
εις τρόπον ώστε τό πτηνόν" υφαντής μπάγια εϋ-
κολώτερον ευρίσκει αυτά. "Αμα συλλάβει πηγο-
λαμπίδα τινα, τό ρηθέν πτηνόν, αμέσως κουμί-
ζει αυτήν εις τήν φωλεάν του καί τήν προσαρ-
μόζει δι' ολίγου πηλοϋ ούτως ώστε ή φωλεά 
του φωτίζεται καί ουδεν ζώον τολμα νά τήν 
προσβάλλη. Τούτο καίτοι φαίνεται ήμιν θαυμά-
σιον, ακόμη καί άπιθανον, έπιβεβαιούται ύπό 
πολλών αξιοπίστων περιηγητών. Ωσκύτως καί 
ό άνθρωπος χρησιμοποιεί τό φώς οπερ έκπέμ-
πούσι τά διάφορα ζώντα οντα καί ή εφαρμογή 
του είνε ποικίλη· τά φωτίζοντα έντομα χρησιμο-
ποιούνται πρός φωτισμόν τής κατοικίας, προς 
πρός άγραν ιχθύων, πρός φωτισμόν, πρός πρό-
γνώσιν τού καιρού κ.τ.λ. 

Ό κατά τόν δέκατον έκτον αιώνα περιηγη-
τής Ίσπανός Όβιέδο-η-Βάλδε τής 'Αμερικής 
διηγείται περί τών συγχρόνων του ιθαγενών τής 
Αμερικής, δτι ούτοι θέτουσι τούς Κοκούηο (έν-
τομον τής 'Αμερικής οπερ έκπέμπει ισχυρόν φώς τους 

εν ιδιαιτεροις κλωβοίς καί κρεμώσιν έν τή κα-
λυβη των η άλλαχοΰ οπως δύνανται ΰπό -

φως αυτών νά έργάζωνται η νά-, διειπνώσιν . . 
Εν σκοτεινω δωματίω ό Κοκούηο έκπέμπει 

τοσούτον φώς, δπερ είνε τελείως ίκανόν οπως 
δυναται τις νά γράφη ή νά άναγίνώσκη. Έάν 

δε εν τω αυτω κλωβω περιέχονται τέσσαρες 
πεντε κοκούηο, ούτοι δύνανται τελείως .νά άν 
τικαταστήσωσιν ίσχυράν τινα λυχνίαν. Ό αΰ-
τός περιηγητής άναφέρει ότι κατά τάς νυκτε-
ρινάς εφόδους των, οί ινδοί τών νήσων Χαήτη 
καί ετέρων μερών μεταχειρίζονται τό κοκούη. 
αντι συνθημάτων οπως μή άποπλανηθώσι πολί 
μακράν τοϋ κρυσφυγέτου των. Συνήθως ό άρχη-, 
γος τής ίλης ή ό οδηγός της ληστρικής συμμο-
ριας φερει επί τής κεφαλής του προσδεδεμενον 
τον Κοκονηο, μετ' αύτόν δέ έπονται άπαντες 
οι άνδρες του. Ενίοτε οί 'Ινδοί έπιθέτουσιν 
επι της κεφαλής των έν εΐ'δει στεφάνης έλόκλη-
ρον σειράν προσδεδεμένων έπί τώ αΰτώ έντόμων. 

Τά έκπέμποντα φώς έντομα χρησιμοποιοϋν-
νται και ως παγιδες έν τή άγρα' τών ίνθύων. 

γνωστόν, οί ιχθύς πλησιάζουσι τό φώς. 
Ενεκα τουτου 'Αμερικανοί άλιείς θέτουσιν 

εν καλώς κεκλεισμέναις φούσκαις έ'ντομά τινα 
εκπέμποντα φώς καί προσαρμόζοντες αύτάς εις 
τα δίκτυα των ρίπτουν αυτά είς τήν θάλασ-
σαν Ετι διαδεδομένη εινε ή χρησις των εκπεμ-
πάντων φώς εντόμων έν τώ στολισμώ. Αί Ίν-
διαναι προσαρμόζουσιν αυτά έν τοΐς ώτοις των 

ως ψελλια η έν τώ τραχήλω των ώς περιλαίμια. 
Αι. δε σύγχρονοι ήμών 'Αμερικανίδες περικλεί-

οντες 'αυτα έν μικροσκοπικάΐς κλωβίοις θέτου-
τιν αυτά έπΐ της κεφαλής των ή έν ταϊς πτυ-
χαις Τών ενδυμάτων των. Τα πρωτότυπα κο-

σμήματα, ατινα θέτονται έν πανηγύρεσιν ή έν 
γαμοις, χοροΐς κλ. ιδία όταν συμπλέκωνται 

δι αδαμαντων η τιθεται μεταξυ τών πτερών 
του κολιβρι είνε τοσούτον ώραία, ώστε αί Εΰ-
ωπαΐαι θά έσκαζον έκ ζηλοτυπίας βλέποντες 
ας Αμερικανίδας αντιζήλους των φερούσας 
τοιαύτα ζώντα κοσμήματα. Μετά τήν έπιτρο-
ήν εκ τοϋ χορού η έκ τής εσπερίδος, αί κυρία ι 
προσεκτικώς εξαγουσι τό έντομον εκ της φυλα-
ής του, ραντίζουσιν άΰτό δι' ύδατος, τρέφουσι 
ιδα ζακχάρεως καί θέτουσιν αυτό παρά τήν 

κλινην των δπως φωτίζη ώς δάς. Ού μόνον δε 
αι αντιπροσωπουσαι τά ώραΐον φύλον έν Άμε-
ρικη κοσμουνται δια τοιούτων ζώντων άδαμάν-

ως μεταφορικώς καλούνται οί Κοκούηο 
αλλα κατα τάς έσπερινάς πανηγύρεις καί εϋω' 

χας οι Ινδοί στρατιώται πράς τόν αΰτάν σκο-
μεταχειρίζονται τά, έκπέμποντα φώς έντο-

λης Ούτοι θέτουσιν επί τών έπιδέσμων τής κε-
λής των τούς Κοκούηο ή περιπλέκοντες αύ-
υς εν ειδει στεφάνης κοσμούσι δι' αυτών τήν 
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κεφαλήν των η περιαλείφουσι τό σώμα των δΐα 
τού φωσφορικού χυμού, έξαγομένου έκ των τρι-
βέντων έντόμων. 

Διά τών μέχρι τούδε ρηθέντων δέν εκφράζε-
ται εντελώς ή ώφέλεια τήν οποίαν ο άνθρωπος 
προσπορίζηται έκ τής ιδιότητος έντόμων τινων 
τοϋ νά φωτίζωσι. Κατά τόν Μουφέ, οί έν Ά-
μερικη 'Ινδοί ένίοτε Θέτουσι τά έκπέμποντα 
φώς έντομα νύκτωρ έν ταΐς κατοικίαις των 
όπως φοβίσωσι τούς ιοβόλους σκορπιούς, 'τήν 
μάστιγα ταύτην τών Θερμών χωρών. 'Ο δέ Με-
σλέ αναφέρει δτι τά φώς τών πυροφόρων (είδους 
τίνος έκπέμποντος φώς έντόμων έν Άμερική), 
φοβίζει τούς ιοβόλους δφεις, καί οί έρυθρόδερμοι 
ιθαγενείς, όδεύοντες κατά τήν νύκτα, πάντοτε 
φέρουσι μεθ' εαυτών πρός τόν σκοπάν τοΰτον 
τα ούτω καλούμενα πυροφόρα έντομα. 

Έπ' εσχάτων έγένοντο πειράματα προς 
εφαρμογήν τοϋ έκπεμπομένου ΰπό τών έντόμων 

φωτάς έν τη φωτογραφία καί τά πειράματα τε-
λείως έπίτυχον. Ό Διουμπουά ΰπό τά φώς των 
πυροφόρων ήδυνήθη επιτυχώς νά λάβη, φωτο-
γραφιάς τινας απεικονίσεις. 

Έν τέλει δέον νά άναφέρωμεν καί περί τής 
χρήσεως τών φωτεινών έντόμων έν τή προγνώ 
σει τοϋ καιρού. Ό Δεσάμπρ έπί τή βάσει πολ-
λών παρατηρήσεων τό 1869 εγραφεν, δτι φω-
τεινά ζώα άτινα ζώσιν έν τώ θαλασσίω ύδατι, 
έκπέμπουσιν ίσχυράν λάμψιν άμα τή προσεγ-
γίσει τής καταιγίδος. 

Oι άναγνώσται ήδη κατανοούσι κατά πόσον 
ο άνθρωπος κατώρθωσε νά έπωφεληθή έν με-

γάλω ποσώ τό έκ τών έντόμων καί λοιπών όν-
των παραγόμενον φώς καί δέν έπιδέχεται άμ-
φιβολίαν τό περιστατικόν, δτι έν τώ μέλλοντι 
ή χρήσις αυτού θά διαδοθή έν εύρυτέρω κύκλω. 

ΠΕΡΙ IANOΥAPIOΥ 
Ουδεμία ώς γνωστόν όμοιότης υπάρχει τών 

καθ' ήμάς έν χρήσει μηνών πράς τους τών αρ-
χαίων Ελλήνων, τά δε σωζόμενα τών αρχαίων 
συγγράμματα μεγάλην μαρτυροϋσι τήν σύγχυ-
σιν τών ονομάτων καί τοϋ αριθμού τών ημερών 
τών μηνών έκάστης πόλεως τής αρχαίας Ελλά-
δος. Ένεκεν τούτου καί ό Θουκιδίδης έποιή-
σατό χρήσιν τής φυσική: τοϋ ένιαυτοϋ διαιρέ-
σας είς θέρος καί χειμώνα. Άλλά περιορισθώ-
μεν μόνον είς τούς παρ' 'Αθηναίους έν χρήσει 
μήνας. Ούτοι δέκα καί δύο σεληνιακούς εϊχον 
μήνας άπό τοϋ Έκατομβαιώνος αρχόμενοι τοϋ 
καλουμένου πρότερον μηνός τοϋ Κρόνου, ωνο-
μαίσθέντος δ' ύστερον έκατομβαιώνος άπά τών 
έχατομβαίων Θυσιών, ας προσέφερον οί τότε 
'Αθηναίοι, τώ τε Ζηνί καί τώ Ποσειδώνι, έκα-
τόμβαια δ' ώς ή λέξις αύτή δηλοϊ μεγαλοπρε-
πέστατα·. ήσαν Ουσία ι έκατον βοών, άλλ' ο α-

ριθμός ουτος δεν συνεπληρουτι πολλάκις· ουτος 
δ' ό μήν αντιστοιχεί παρ' ήμϊν, χρονικω δια-
στήματι περιλαμβανόμενοι μεταξύ τής 15 Ιου-
λίου και 15 Αυγούστου. Εινε πολύ πιθανόν ότι 
καί οί αρχαίοι Άθήνάϊοι έτέλ.ουν έορτήν τινά 
κατά τήν πρώτην ήμέραν έκάστου νέου έτους. 

Ό παρ' ημΐν Ιανουάριος άντιστοιχεί παρά 
τοις άρχαίοις 'αθηναίοις χρονικω διάστηματι 
άπό τής 15 Ποσειδώνος τού έκτου τότε μηνάς 
μέχρι τής 15 Γαμηλιώνος τού έβδόμου τών 
αρχαίων μηνός. 'Ο μήν Ποσειδεών ώνομάσθή 
ούτως ώς αφιερωμένος τώ Ποσειδώνι Θεώ τής 
Θαλάσσης. Ό δ' αμέσως επόμενος μήν ώνο-
μάσθη Γαμήλιων άπό τών Γαμήλιων, εορτών 
τελουμένων κατά τάς ημέρας τών γάμων τών 
'Αρχαίων 'Αθηναίων. Ό Ίανουάριός άρα μή ών 
γνωστός τοίς άρχάίοις Έλλησι πόθεν ελκει τό 
γένος ; Έκ Ρώμης. Ευθύς όμως άπό τής συ-
στάσεως τοϋ Ρωμαϊκού βασιλείου ό 'Ιανουάριος 
ούκ ήν ό πρώτος μήν τοϋ ένιαυτοϋ, άλλ' ό 
Μάρτιος παραγόμενος έκ τής λατινικής λέξεως 
Mars σημαινούσης τόν θεόν τοϋ πολέμου "Αρην. 
Ησαν δ' οί πρώτοι Ρωμαϊκοί μήνες δέκα δια-

φορου αριθμού ήμερών έκαστος, τά συνολον ομως 
άπάντων έδει ν' αποτελεί περίπου 365 ήμέρας. 
Ούτως εΰρών ό ιδρυτής τής Ρώμης Ρωμύλος 
παρά τοίς όμόροις λαοϊς τά τοϋ έτους καί εις 
αλλα σπουδαιότερα ασχολούμενος οΰδεμίαν ε 
λαβε φροντίδα πρός τακτοποίησιν τοϋ ΰπάρχον-

τος ή πρός ευρεσιν νέου τελειότερου ήμερολο -
λογίου διά τούς υπηκόους του. 

Πρώτος ό Νουμάς έτακτοποίησε πως τά τοϋ 
Ρωμαϊκού ήμερ. καί προσέθηκεν εις τούς ΰπάρ-
χοντας δέκα μήνας τόν Ίανουάριον πρώτον καί 
τόν" φεβρουάριον δωδέκατον. Ό 'Ιανουάριος ώ-
νομάσθη ούτως πρός τιμήν τοϋ κατά τόν μήνα 
τούτον έοοταζομένου τότε διπροσιόπου θεού τών 
Ρωμαίων 'Ιανού, τοϋ Οποίου ό ναός έν καιρώ 
πολέμου ήνεώγετο, έν καιρώ δ' ειρήνης παντε-
λώς έκλείετο. Πολλών έπελθουσών' έκτοτε τών 
μεταβολών εΐ; τά τοϋ ημερολογίου ή θέσις καί 
τό ποσόν τών ημερών τοϋ Ιανουαρίου όυόόλώς 
μετεβλήθη μέχρι τοϋ νϋν. Η προειρημένη εορ-
τή τοϋ θεού 'Ιανού συνέπιπτεν εις τό τέλος τού 
παρελθόντος ένιαυτοϋ καί εις τήν αρχήν τοϋ 
νέου· ήν δ' ημέρα καθ' ήν έπεσκέπτοντο αλλή-
λους οϊκαδε καί διάφορα προϊόντα γης καί θα-
λάσσης ώς δώρα προσέφεραν οί Ρωμαίοι, Ωςε 
κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Ρωμαίου ιστορικού Ή-
ρωδιανοϋ λέγοντος. «Ρωμαίοι κατά τε έορτήν 
τοϋ Ίανοϋ, έν ή άρχεται καί παύεται ό ένιαυ-
τός, δεξιοϋνται τε αλλήλους καί προσαγορεύ-
ουσι, νομισμάτων τε άντιδόσεις καί κοινωνά 
τών γής'καΐ θαλάττης καλών εϋφραίνουσιν αϊ-
τούς». (Ήρ. Β' 4). 

Εΰαγ. Τσ ιμαρατος· 
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Δ ι ή γ η μα ε κ τοΰ ' Α γ γ λ ι κ ο ύ . 

. - . .'Εγώ έκαθήμην εδώ έπί τούτου τοί 
παλάιοϋ ανακλίντρου, καί έδίκαζον ένα φονέα 
ίσπανόν τό γένος, πελωρίου αναστήματος και 
μέ φυσιογνωμίαν ληστοϋ. Ούτος κατηγορεί το 
έπί φόνω τοΰ συζύγου ώραίας τινός κα θελκτι-
κής Μεξικανής, ήτις οίκοθεν εννοείται παρήν 
έν τη διεξαγωγή τής δίκης. Τοΰτο συνέβη 
κατά τινα θερινήν καί θερμήν ήμέραν. Αί κατα-
θέσεις τών προσκληθέντων μαρτύρο ν ήσαν μο-
νότονοι Ουδείς τών παρευρισκομένων έν τή 
δίκη εκτός τής ώραίας Μεξικανής, ενδιαφέρετό 
είς τάς τών άποτεινομένων εις τοϋς μάρτυρας 
ερωτήσεων καί άπαντήσεων αυτών. Ημεΐς γι 
νώσκετε κατ πόσον οί Μεξικανοί είνε νά άγα-
πώσι καί νά μισώσι, ή δέ ρηθείσα γυνή ·ην Με-
ξικανή είς τόν ΰπέρτατον βαθμόν. Αυτη ήγάπα 
μέχρι μανίας τόν φονευθέντα σύζυγόν της, κα-
θημένη δέ έν τη αίθούση τοϋ δικαστηρίου έφρισ-
σεν έκ θυμού καί δίψης έκδικήσεως. Έρρι-
πτεν είς τόν φονέα τοιούτον άγριον βλέμμα ώς 
νά ήθελε νά τόν κατακλύση. Τό βλέμμα της 
ένέβαλε καί εις έμέ μεγ λην, στενοχώρια. 'Η 
διεξαγωγή τής δίκης έγίνετο κατά τά εκ τών 
αρχαίων χρονων έπικρατήσαντα έθιμα. Τώ και-
ρώ έκείνω ημείς δέν έδίδάμέν μεγαλην πο.σο-
χήν εις τήν έξωτερικήν μεγαλοπρέπειαν ' και 
έπισημότητα. Έγώ έκαθήμην χωρίς έπενδύτην 
(παλτό) στηρίζων τιύς πόδας έπί τής ράχεως 
τής κειμένης ενώπιον μο καθέκλας, καθιδρω-
μένος καί καπνίζων άλλεπαλλήλως σιγάρα έκ 
φύλλων δημητριακού καρποΰ, ά'τινα οί τοΰ Α-
γίου Φραγγίσκου πωληταί είχον τήν αάθάδειαν 
νά μας τά πωλώσι άντί άληθεινών Τουρκικών 
σιγάρων. Οί δικηγόροι, οί μάρτυρες καί αυ-
τός ό κατάδικος έκάθηνο σχεδόν ημίγυμνοι, 
άπαντες έκάπνιζον, έπτυον καί συνωμίλουν ά-
ταράχως. Κατ' εκείνον τόν χρόνον ητο δυσχε-
ρές εις τόν δικαστήν νά έπιμένη είς τήν κατα 
δίκην τών φονέων. Ό τε κατάδικος καί οί 
παρόντες ησαν άπ' αρχής βέβαιοι περί τής έκ-
βάσεως τής δίκης. Οί ένορκος πάντοτε έξέφε-
ρον άθωοτικήν άπόφασιν περί τών φονέων, διό 
τι ήλπιζον ό'τι οί τελευταίοι θά τοις καταδεί-
ξωσι παρομοίαν φιλοφροσύνην ό'ταν έκλεγώσιν έ-
νορκοι, οί δέ νϋν τοιούτοι διαπράξωσι φόνον 
τινά. Τότε έν 'Αμερική οί φόνοι ησαν συνήθη 
γεγονότα περί τών οποίων πολύ δεν τούς ένοια-
ζε. Έν τη προκειμένη δίκη αί καταθέσεις 
τών μαρτύρων κατά τοϋ ισπανού φόνέως ησαν 
σαφείς" καί ένοχοποίουν αυτόν, εν τούτοις ημείς 

δέν ήόυνάμεθα νά έξενέγκωμεν κατ αυτού 
καταδίκην χωρίς νά καταλύσωμεν τήν έπικρα-
τοΰσαν συνήθειαν καί χωρίς νά προκαλέσωμεν 
ταραχάς έν τη χώρα, Ή ώραία Μεξίκανίς δεν 
ήννόει τούτο καί έζήτει χωρίς άλλο τόν απαγ-
χονισμόν τοϋ αγρίου τοϋ φονέως τούσυζύγου της 

Ητο ανάγκη νά παρευρίσκεσθε έν τω δικαστή-
ρια όπως παρατηρήσητε αυτήν κατά τίνα τρό-
πον άπό καιρού είς καιρόν ήτένιζε πρός έμέ ίκε-
τευτικώς η πώς μετά ψυχικής αγωνίας παρετή-
ρει τούς ένορκους ζητούσα τρόπον τινά νά' δι-
είσδυση είς τάς ψυχάς των καί νά μανθάνη 
τούς σκοποός των. Έπειτα αύτη άπελπιστικώς 
άφισε τήν κεφαλήν της νά πίπτη είς τα εμπρός 
καί έκρυπτε τό πρόσωπον της διά τών χειρών 
της. Αλλά τούτο έπραττε μόνον έπί μίαν 
στιγμήν. Ο παροξυσμός της παρήρχετο καί 
μέ τήν προτέραν εμπαθή ένέργειαν ήρχιζεν έκ 
νέου τήν πάλην πρός τήν άδιαφορίαν ημών. 
"Οταν ή δίκη έπερατώθη, οί ένορκοι άπήγγει-
λαν τήν άπόφασίν των «ό υπόδικος είνε άθώος;), 
ένώ δέ ώς δικαστής εϊπον είς τόν κατηγορού-
μενον, ότι ούτος είνε άθώος καί δύναται νά 
άπέλθη όπου θέλει. Ή μεξικανή άκούσασα τού-
το διά μιας έπήδησεν είς τό μέσον καί λαβοϋ-
σα στάσιν μεγαλοπρεπεστάτην άπηύθυνεν είς 
εμέ τούτους τούς λόγους· «Κριτά, ώς πρός σας 
δηλώ, ότι ό άνθρωπος ούτος, όστις άνευ αιτί-
ας εφόνευσε τόν σύζυγόν μου πρό τών ομμάτων 
τών ανηλίκων του τέκνων καί τής ανυπεράσπι-
στου του γυναικός, δέν διέπραξε κακούργημα, 
σημαίνει κατά τόν υμέτερο ν νόμον καί εΰθυδι-
κίαν, οτι ΰμεΐς άθωοΰντες αυτόν έπράξατε τό 
καθήκον Σας ! ! ! πραγματικώς τή" άπεκρίθην 
Μαντεύσατε τί έπραξεν ή Μεξικανή μετά τού-
τους τούς λόγους μου. —Αύτη έστράφη πρός 
τον περιχαρή καί μειδιώντο ίσπανόν, είδομεν 
εις τήν χείρα της μικρόν πολύκροτον, ήκούσα-
μεν τόν κρότον αυτού τόν δέ άθωωθέντα φονέα 
ίδομεν πιπτοντα, μή δυνηθέντα ουδέ λέξιν νά 
εκστομίση. Αυτη άκαριαίως τόν έφόνευσεν έν 
αύτη τη αίθούση τοΰ δικαστηρίου έπί παρου-
σία πάντων ημών. Τί θά είπήτε είς τούτος 'Α-
πελπισμένη γυνή, άπεκρίθην έγώ μετά δισταγ-
μού. Ναί, απελπισμένη γυνή μετά σοβαρότα-
τος είπεν ό δικαστής. Αύτη ητο Θαυμασίως 
αποφασιστική γυνή. Αμέσως έγώ διέλυσα τήν 
συνεδρίασιν. Πάντες ένεδύθημεν, έξήλθομεν τής 
αιθούσης καί σονηθροίσαμεν μεταξύ μας χρή-
ματα ό'πως τά δώσωμεν ώς έρανον είς τήν ώ-
αίαν Μεξικανή καί είς τά τέκνα της 
αύτη ή Μεξικανίς άνέδειξεν έαυτήν πολλών 
ανδρών εΰψυχωτέραν. 
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Η Γ ΝΩ Μ Η 
ΤΟΥ ΕΝ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΊ ΟΥ 

ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΣ 

'Υπό τόν τίτλον Type and Tableau άναγινώ-
σκομεν έν τώ «Χρόνω» τήν έπομένην περίεργον 
περιγραφήν τής βουλγαρίδος· 

«Έν έτερα μοι άνταποκρίσει άνέφερον περί 
τής άπλότητος τών ηθών τής βουλγαρικής οίκοι 
γενείας. "Ενεκα τοΰ ότι έν Σοφία ήμην ήναγ-
κασμένο; νά ε/ω σχέσεις ώς έπί τό πλείστον 
μετά τών ανωτέρων πολιτικών υπαλλήλων καί 
αξιωματικών δεν ήδυνήθην έπί πολύ καί έκ τοϋ 
σύνεγγυς νά παρατηρήσω_τας. γυναίκας τών 
άπλών βουλγάρων. Μεμονωμέναι παρατηρήσεις 
γενόμεναι ύπ' έμοϋ δεκάκις τό πολύ, δέν μοί 
επέτρεψαν νά εξαγάγω γενικά συμπεράσματα. 
Αί βόυλγαρίδες είνε σκαιαί καί άπλαΐ. Αύται 
είνε μεν νουνεχείς άλλα δεν δύνανται ταχέως 
νά σκέπτονται. Αύται είνε σεμνάί, σιγαλαί, 
εξαίρετοι οίκοδέσποιναι καί φιλόστοργοι μητέ-
ρες. Καί αύτη ή μάλλον ελευθέρα βουλγαρίς 
ουδέποτε τολμά νά επενέβη έν τη διαλέξει τών 
ανδρών ουδέ νά άναμιγνύηται είς τάς εργασίας 
καί επιχειρήσεις τοϋ ανδρός. Ό βούλγαρος συ 
ναθροίζη συλλαλητήρια καί σκευωρεΐ άνατροπήν 
τού καθεστώτος, ή δέ Βουλγαρίς κάθηται έν τώ 
οίκω της καί γνέθει μαλλίον. Έπ' έσχάτων 
Βουλγαρίδες τίνες άποφοιτήσασαι τών κεντρι-
κών παρθεναγωγείων έσπευδαν νά επισκεφθώσι 
τήν Δύσιν, ό'πως έκδηλώσωσι, φαίνεται, τό σέ-
βας των είς τ ην εύρωπαικήν έπιστήμην. Πώς 
θά επιδράσή τούτο έπί τοϋ πνευματικού βίου 
τών νεανίδων άγνοώ, άλλ' έφ' όσον δύναμαι νά 
υποθέσω, αύτη ή τάσις ποός τήν Δύσιν δέν υ-
πόσχεται νά πλημμυρήση τήν Βουλγαρίαν διά 
φαντασιοπλήκτων γυναικών, διότι ή Βουλγαρίς 
έχει ίσχυρόν χαρακτήρα καί αγαπά τήν οίκογε-
νειακήν της έστίαν· έ εκα δε τούτου αύτη θά 
δανεισθή ό',τι εύρει έν τη Δύσει ώφέλιμον άλλά 
θά έμμένη έν τη πατροπαραδότω. Τά ήθη τών 
Βουλγαρίδων είνε κατά τό μάλλον καί ήττον 
άμεμπτα, άκόμη καί έν αυτή τη πόλει Σοφία, 
τη διεφθαρμένη πασών τών πόλεων τής Βουλ-
γαρίας. 'Ιδού διατί κατά τό παρελθόν έτος το-
τοΰτον μέγα σκάνδαλον καί κατάκριση διήγειρε 
παρά ταις τιμίαις οίκογενείαις τής πρωτευού-
σης τής ηγεμονίας ή σκανδαλώδης περιπέτεια 
τοϋ πρώην πρωθυπουργαΰ Σταμπουλώφ μετά 
τής συζύγου τοϋ πρώην υπουργού τών Στρα-
τιωτικών Σάβοφ· 

Μοί συνέβη νά συναντήσω οικογενείας έν 
Βουλγαρία α'ίτινες συγκρινόμεναι πρός τάς ημε-
τέρας παράγουσιν όλως διάφορον έντύπωσιν. 
"Απέρχεται ο άπόφοιτος τοϋ γυμνασίου είς τούς 

παρισίους η την Λειψίαν, φοιτά έν τινι εκπαι-
δευτήριω, αναπτύσσεται, έπιστρέφει εις τήν πα-
τρίδα του τέλειος ευρωπαίος, καί νυμφεύεται 
τήν νεάνιδα έκείνην, ήτις τας ητο ήρραβωνισμένη, 
άκόμη άπό τής εξαετούς της ηλικίας, νεάνιδα 
άπό τό Σλίβνο η Γάβροβο η Ραζγράδ, όχι 
πάντοτε έγγράμματον, ήτις έζη μέ τά συμφέ-
ροντα στενοϋ της οίκογενειακοΰ της κύκλου, 
ουδέν είδε έκτος τούτου τοϋ κύκλου, ουδέ επι-
θυμεί νά ί'δη. παρ' ήμϊν ("Αγγλοις) παρόμοια 
συνοικέσια είνε σπανιώτατα καί ένεκα τίνος ί-
διοτρόπου πατρός συμβαίνουσιν, ένώ έν Βουλγα-
ρία τοιούτοι γάμοι κατά πάν σχεδόν βήμα συ-
ναντώντας άποτελοϋσι τρόπον τινα είδύλλιον. 
Ό ανεπτυγμένος άνήρ καί ή αγράμματος γυνή 
πολύ καλά συμβιούσι καί ουδεμία σχεδόν με-
ταξύ αυτών παρεννόησις πηγάζει. Η μόνη έξη'-
γησις ην έπί τοϋ παρόντος δύναμαι νά δώσω 
είνε, οτι οί Βούλγαροι άποβλέπουσιν είς τάς 
γυναίκας ώς τά ανατολικά έθνη, αί δέ γυναίκες 
των έπιδεικνύουσιν είς αυτούς δουλικήν ύποτα-
γήν. Οί άνδρες προσδιώρισαν είς τάς γυναίκας 
ώρισμένον κύκλον τής ενεργείας των καί δέν 
έπιτρεπουσιν είς αΰτάς νά έξέλθωσιν έξ αύτοϋ. 
"Αλλαις λέξεσιν είπον είς τάς γυναίκα: των 
είς έμέ άνηκε ι ή σκέψις, ή ένέργεια, ή πολι-
τική, είς δέ τό μαγειρείον, ή οικία, τά τέκνα. 
Έγώ δέν αναμιγνύομαι είς τά οίκιακά σου καί 
σύ μη άναμιγνύου είς τά έμά πράγματα. Καί 
κατ' αυτόν τόν τρόπον δύο όλως διάφορα στοι-
χεία, ώς ή σόδα 'καί τό οξυγόνον, διέρχονται 
15ετή είρηνικόν καί ευτυχή βίον, παράγουσιν 
είς φώς πολλά τέκνα, καί άνατρέφουσιν αυτα. 
Ναί, δέον νά εΐπωμεν ότι αί βουλγαρίδες είνε 
ήσυχοι καί ίκαναί οίκοκυραί, ό δέ μελαγχολι-
κός μου φίλο; "Αμιλκτον, ό'στις επιθυμεί νά 
έγκαταλείψη τήν κατοικίαν του έν τη πολυα-
ρίθμω πόλει τοϋ Λονδίνου καί νά μετοίκηση εις 
τόπον τινα όπου νά δύνηται άναποσπάστως να 
παραδίδηται είς τούς κόλπους τής φύσεως δέον 
νά προτίμηση τάς οίκουράς βουλγαρίδας τών 
έπιπολαίων καί πλανητών Ζεμφιρών. 

Είς τών συνοδοιπόρων μου, βούλγαρος σπου-
δάζων έν Ρωσία, μετά περιφρονήσεως μοί ώμί-
λει περί τών βουλγαρίδων χωρίς νά έχη πολύ 
δίκαιον είς τούτο. Πράγματι ή βουλγαρίς δέν 
γινώσκει τί θά είπη μεγαλειον καί υπερηφάνεια. 
Αύτη είνε κατάλληλος νά άναδέχηται άπαν τό 
φορτίον τής οικιακής έργασίας, όπως εύκαιρη ο 
σύζυγός της άπερισπάστως νά έπιδίδ/,ται εις 
τήν έργασίαν του, νά κερδίζη τά πρός τό ζήν, 
vα ενεργή έν τή κοινωνία. Λίαν ταπεινής καί 
άνεπίφθονος ηρωισμός τής βουλγαρίδος είνε τό 
νά θεωρή έαυτήν εν εσχάτη μοίρα μετά τον σύ-
ζυγόν καί τά τέκνα της καί είς τούτο νά πε-

-ριορίση τόν κύριον σκοπόν τής ΰπάρξεώς της 
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Περί άλλου τίνος αποσιωπώ, άλλα περί τών 
γυναικων'δεν θά είπω ΰπερβολήν εάν αναφέρω 
δτι πολλοί τών ημετέρων ομοεθνών θά έζήλευον 
τοϋς βουλγάρους εύτυχήσαντας νά έχωσι τοσού-
τον ταπεινάς καί σεμνάς συζύγους. Αϊ βουλγα-
ρίδες, παρά τόν ίσχυρισμόν τις Λέδη Μακέντζη 
καί τής Μίς Έρμπη, δέν είνε τοσούτον ώραϊαι, 
άπαντώσιν ομως καί μεταξύ αΰτών τινές θελ-
κτικώταται νεανίδες, άλλά τοϋτο είνε σπανία 
έξαίρεσις, ιδία έν Σοφία συνέβη συγκερασμός 
τοϋ αίματος δύο διαφόρων φυλών έκεΐ άπαντα, 
ως έπί τό πλείστον έκτακτος ώραιότης. Αί 

βουλγαρίδες επί τοσούτον εινε άκμαίαι, υγιείς 
καί εύρωστοι, ·οί οφθαλμοί των εινε τόσον ώ-
ραΐοι, ταπεινοί και τίμιοι ώστε ολον τούτο 
καθ' όλα αντικαθιστά τήν ωραιότητα. 'Εν τή 
εθνική των ενδυμασία ιδία φαίνονται πολύ 
ώραϊαι. Ή ευρωπαϊκή ενδυμασία πολλάκις δέν 
ταΐς τεριάζει διότι μεταβάλλει αύτάς καί πα-
ρακωλύει τήν κατάδειξιν τών φυσικών των θελ-
γήταων. "Ενεκα τούτου ή σύζυγος τοϋ βουλγά-
ρου χειρώνακτας φαίνεται εις τόν περιηγητήν 
κατά πολύ ώραιοτέρα βουλγαρίδος τίνος ανη-
κούσης είς τήν άριστοκρατικήν κοινωνία·/. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΑ 

' Ε π α ν α φ ο ρ ά είς τήν ζ ω ή ν . 
'Επί τοϋ παρόντος εκτελείται έν Νέα 

Ιόρκη άνήκουστον μέχρι τούδε πείραμα άναζω-
γονήσεως νεκρού, Ό ιατρός Γίμπονς ίσχυρίζε-

ται, δτι θά δυνηθή νά έπαναφέρη είς τήν ζω-
iv νεκρούς η τουλάχιστον τούς διά τοϋ ηλεκ-
τρισμού φονευομένους κακούργους.. Κατά τήν 
Ιεωοίαν τούτου τοϋ 'Αμερικανού ιατρού συμφω-
ιοϋσαν μέ παρομοίαν θεωρίαν τοϋ γάλλου ια-
τρού Άριομβάλ, οί υποβαλλόμενοι είς τόν διά 
τοϋ ηλεκτρισμού θάνατον κακούργοι δεν άπο-
Ινήσχουσι παρευθύς άλλά περιπίπτουσιν είς ά-
πλήν ληθαργίαν, τόν δέ θάνατον αυτών έπι-

ταχύνει ή μάχαιρα τοϋ ιατρού η καταμελίζου-
σα τό σώμα τοΰ κακούργου. 'Ο Γίμπονς βέ-
βαιοι οτι κατιόρθωσε νά έπαναφέρη είς τήν ζώήν 
ζώα. τινα ΰπέβαλεν είς ίσχυρότατον ηλεκτρικόν 
ρεΰμα καί τό έξαίσιον τούτο κατώρθωμα έπέ-
τυχε διεγείρας παρ' αυτοΐς τεχνιτήν άναπνοήν 
διά τής είσαγωγής φαρμάκου τινός, γνωστού 
μόνον αϋτώ έν ταϊς άρτηρίαις τών υποβληθέντων 
είς τόν ηλεκτρισμόν ζώων. Τό πρώτον του πεί-
ραμα ό Γίμπονς, ήρχισεν έπί τίνος φονέως κα-
Γαδίκου ονομαζομένου Καρόλου Βίλσον, οστις 
ιατεδικάσθη είς τόν δι' ηλεκτρισμού θάνατον. 
'Εάν τούτο τό πείραμα έπιτύχη θά χαρισθή είς 
τόν κατάδικον ή ζωη. 

Βούς έν κ α τ α σ τ ά σ ε ι μ έ θ η ς , 
"Εν τινι χωρίω τής Στηρίας (Αΰστρίας) 

κατά τόν φθινόπωρον καθ' έκάστην μετήνεγγον-
ίκανόν ποσόν οίνον καί μετίφερον αυτό είς έν 
κατώγιον. Μια τών ημερών άφησαν τυχαίως 
πρό τής οικίας ένα μέγαν κάδον πλήρης ερυ-
θρού οίνου. Έν μικρά αποστάσει άπό-τής οικίας 
έλύθη ό βοϋς άπό τόν ζυγόν καί διευθύνετο πρός 
τόν σταϋλον του. Ούτος άφοϋ έπλησίασεν 'είς 
τήν οίκίαν ώσφράνθη κατ' άρχάς τόν κάδον 
καί επειτχ βυθίσας τήν κεφαλήν του έν αύτώ 

επιε τον οινον τόν εμπεριεχομενον εν τω καδω. 
Τό επακολουθήσαν μετέπειτα έν τώ σταύλβ 
εινε άξιοπερίεργον, Μετ' ολίγον χρόνον, γράφει 
τό περιοδικόν Thieitreunp, οί ατμοί τοΰ οίνον 
έπενέργησαν έπιβλαβώς έπί τού ισχυρού τούτου 
ζώου, οπερ διαμιάς απώλεσε τήν αίσθησιν έμυ-
κατο γοερώς, έλάκτιζε και έβρόντα, επιπτεν 
είς τήν γήν καί έξανιστάμενον συνετριψ; παν 
τό προστυχόν έν τώ σταύλω. Οί χωρικοί μή 
δυνηθέντες νά τόν καταπραόνωσι μετεκαλέσαντο 
τόν κτηνίατρον, ό'στις μεταχειρισθείς διάφορα 
μέσα πρός δε και ψυχρά καταπλάσματα έπί 
τέλους κατώρθωσε νά μεταφέρη είς τήν συναί-
σθησιν τόν τυχαΐον τούτον μέθυσον. "Αν καί 
θεωρείται ό βοϋς ηλίθιος έκ φύσεως, έν τή περι-
στάσει δμως ταύτη έδείχθη νοημονέστερος πολ-
λών κατοίκων τοϋ ημετέρου πλανήτου, διότι 
έκτοτε μετ αποστροφής άπέφευγε τόν τόπον δ-
που ί'στατο ο κάδος όττις μετά τούτο έχρησί-
μευεν ώς ποτιστήοιον τών ζώων. 

"Ιππος κ α ί ο ν ο ς π ρ ο σ β λ η θ έ ν-
τες υπό τών μ ε λ ι σ σ ώ ν . 

Δέν παρέρχεται θέρος χωρίς νά μή κεντηθώ-
σι παιδία τινά υπό τών μελισσών Ό έν Παρι-
σίοις άνταποκριτής τής Λονδινείου Siandart ι-
δού τί έπέστειλε ταύτη τή έφημερίδι περί τίνος 
άνηκούστου μέχρι τούδε γεγονότος καταδεικνύ-
οντος τήν θαντηφόρον δύναμιν τών μελισσών 
έπιπτουσών έν άμύθήτω ποσώ. Έν τή Νάντη 

ο Λιουσιάν Πτί μειράκιον δεκαεπταετές διηύ-
θυνε τήν άμαξάν του συρομένην υπό ίππου καί 
δνου καί ατάραχος διήλθε τόν κήπον τοϋ Ber 
nartlin ένώ εύρίσκοντο έκατόν κυψέλαι μελισών. 
"Ενεκα τοϋ ίσχυοοϋ καύματος η άλλης τινός 
οικίας αί μέλισσαι έξελθοϋσαι τής κατοικίας 
των έπέπεσον κατά τής αμάξης τοσούτον ορμη-
τικώ,-,ώςτε ο μείραξ μετά δυσκολίας κατώρθω-
σε νά πηδήση είς τήν γήν καί τά ριφθή εις τι-
να πλησίον κείμενον βόθρον πλήρη ύδατος καθ' 
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ον χρόνον αί μέλισσαι άνηλεώς έπληττον διά 

τοΰ κέντρου των τά άτυχή ζώα τά σύροντα 
τήν άμαξαν. Ταύτα έξαγριωθέντα ΰπό τών μυ-
ριάδων κέντρων ήρξαντο ταχέως νά τρεχωσιν 
ακολουθούμενα ΰπό τών μελισσών. Ό όνος παρ-
ευθύς έπεσεν άπνους, ο δέ σύντροφος του ίππος 
ολίγον μόνον χρόνον επέζησεν αυτού. Τό ρηθέν 
μειράκιον τρέμον έκ τοϋ φόβου έγένετο θεατής 
τοϋ φοβερού τούτου θεάματος· .'Αφού ό ίππος 
καί ο όνος έ πεσόν αναίσθητοι, αί μέλισσαι έπα-
ναπέτασαν είς τάς κυψέλας των, ό δέ Λουσιάν 

πτι συνελθών· έκ τοϋ φόβού, εξήλθε τοϋ λάκκου ' 
καί δρομαίως' έφυγεν είς τήν Μάντην, όπου ώ; 
ευκόλως δύναται τις νά ΰποθέση, οί κάτοικοι 
έξ αρχής δέν ήθελον νά πιστεύσωσιν είς τήν 
διήγησιν τοϋ ρηθέντος περιστατικού. 

Έ ν τ ω σ τ ο μ ά χ ω τής στρου-
θ ο κ α μ ή λ ο υ κ α ί τ ω ν ά λ λ ω ν . ΰ-
ψ η λ ο π ό δ ω ν πτηνών πάντοτε εΰρίσκον-
ται στογγύλοι λίθοι έχοντες μέγεθος ένός καρεί-
ου, ενίοτε δέ καί τεμάχια έξ ΰαλίνων φυελών 
καί διαφόρων̂  μεταλλικών αντικειμένων. Τό 
παρελθόν έτος ό "Αγγλος ζωολόγος Σάπεη εύ-
ρεν έν τώ στομάχω μιας ΰπ αυτού φονευθείσης 
αγρίας στρουθοκαμήλου μίαν σιδηράν πλάκα 
8 ΰφεκατοστομέτρων (scntimetre) μακράν καί 
3 ΰφεκατοστομέτρων πλατείαν, στίλβουσαν ώς 
τό κάτοπτρον,ής τά άκρα έκ τής συχνή προσ-. 
τριβής εγένοντο οξέα ώς ή μάχαιρα. Έκ τών 
συχνών του ερευνών ό Σάππεη εξάγει, δτι έ-
κάστη ΰγιής στρουθοκάμηλος εχει έν τώ στο-
μάχω της σκληρά τινα τεμάχια έκ διαφόρων 
αντικειμένων. 

Ζωντανός έ ν τ α φ ι α ζ ό μ έ ν ο ς . 
"ΐδωμεν όποια άκόμη θαυμάσια έπιφυλάσσει 

ήμιν ο δέκατος έννατος αίών. Ή ικανότης περί 
τό άπέχεσθαι τής τροφής έπί 30, 40 καί 50 
ημέρας δέν σημαίνει πολύ έν συγκρίσει πρός 
τόν άθλον ον άπέλαβεν είς αμερικανός αναγνώ-
στης τών ίδεών έν τώ έγκεφάλω τοϋ άνθρωπου 
καί ζηλωτής ΰπερτέρας δόξης τής τών νη-
στευτών Σούκτζη καί Μερλάτη. Ό κ. Σμίθ έ-
σκόπει νά διατρίψη εντός κιβωτίου καταχωσθεν-
τος έν τή γή έν βάθει δύο μέτρων εφ' ολον τόν 
χρόνον τόν άπαιτούμενον ποός βλάστησιν κρι-
θής σπαρεισομένης κατά τήν ταφήν του, έπί εξ 
η επτά έβδομάδας. Ούτος επρόκειτο νά κλει-
σθή έντός μεγάλου κιβωτίου μετά τριών δια-
χωρισμάτων περί τά μέσα τοϋ Αυγούστου καί 
νά καταχωσθή έν τή γή. Ώς ούτος ΰπολογίζει 
ή κριθή θά ώριμάση μέχρι τής 24 Σεπτεμβρίου, 
αυτός δέ τότε θά έξέλθη έκ τοϋ τάφου ζω». Έν 
τούτοις όΣμίθ δέν λέγει κατά τίνα τρόπον θά 
δηνηθή νά διαμείνη ζών εν τώ τάφω έπί τοσού-

τον χρονον. Εν Νεα ιορκη, μετά σπουδαιοτητος 
άπέβλεψαν εϊς τοϋτον αθλον, το δέ δημο-
τικόν συμβούλιόν φαίνεται διατεθειμενον να έ 
πιτρέψη τήν έκτέλεσιν τούτου τοϋ πειράματος 
ΰπό τόν οίον όμως, δτι ό τάφος τοϋ εκκεντρι-
κού τούτου αμερικανού θά διατηρήται ΰπά φυ-
λάκων μεθ'.ών s Σμίθ θά διατελή έν συγ-
κοινωνία διά διαφόρων συνθημάτων, τά οποία 
θά χρησιμοποιηθώσιν ΰπ' αυτού, όπως διατά-
ξη είς τούς φύλακας να τόν δηλητηριάσωσιν έν 
περιπτώσει καθ' ην ούτος δοκιμάζη τόν χρόνον 
τής έν τώ τάφω διαμονής του λ'ίαν μακρόν η 
τήν ΰπόγειον διαμονήν του ούχί τερπνή. 

Ά ξ ι ο π ε ρ ί ε ρ γ α έν Ή μ ε ρo λ ο γ ί ω. 
Τό έν 'Ισπανία έκδοθέν Γαλλικόν ημερολόγιο· 
τοΰ έτους 1895 περιέχει μεταξύ πολλών άλ-
λων καί τά άκόλουθα, άτινα ώς ΰποδεικνύοντα 
τήν μεγάλήν ΰπομονήν καθολικού τίνος μονα-
χού, παραθέτομεν ώδε. Ουδείς αίών άρχεται έκ 
τετάρτης, παρασκευής η σαββάτου. 'Ο μην 
οκτώβριος αρχίζει πάντοτε κατά τήν αυτήν ή-
μέραν τής έβδομάδος καθ' ην καί ό 'Ιανουά-
ριος· ό 'Απρίλιος καθ' ήμέραν καί ό Ίού-
λιος·ό Δεκέμβριος καθ'·ην ήμέραν καί ο Σεπτέμ-
βριος. Ό Φεβρουάριος, Μάρτιος καί Νοέμβριβς 
άρχίζουσι τήν αυτήν ήμέραν τής εβδομάδος. 
Οί μήνες 'Ιούνιος καί Αύγουστος άρχίζουσι κατά 
διαφόρους., ημέρας. Τά ρηθέντκ δέν έφαρμόζον-
ται έπί των βισέκτων ετών. Τό μή βίσεκτον 
έτος λήγει τήν αυτήν ήμέραν καθ' ήν ηρξατο. 
Έπί τέλους τά έτη: έπαναλαμβάνονται καί έ-
χουσι τό αυτό ήμερολόγιον καθ' έκαστον 28ον 
έτος,,. 'Όστις δέν έχει άλλην έργασίαν ας έξα-
κρίβώση τά' ΰπό τοϋ γαλλικού περιοδικού ανα-
φερόμενα. 

Ύ έ λ ι ν ο ς ο ί κ ί α. Είς Όλανδός;διατρί-
βωνέν 'Ίοκαχάμα κατεσκεύασεν οίκίαν τελείως 
ανταποκρινόμενη είς τοϋς .κλιματικούς όρους 
τών τροπικών χωρών. Οί τοίχοι, τό πάτωμα 
καί ή οροφή κατασκευάσθησαν έξ ΰέλου καί συν-
εδέθησαν διά σιδήρου. Τό ΰλικόν τής παραδό-
ξου ταύτης οικίας, αί ΰέλινοι πλάκες ούσαι κε-
ναί έν τώ μέσω επληρωθησαν διά τίνος ΰγροΰ, 
δπερ δεχόμενον τάς ακτίνας τοϋ ήλίου συγκρα 
τεΐ τήν θερμότητα αυτών. Έν τή οικία υπάρχε. 
ιδιαιτέρα μηχανή πρός άερισμόν. 

Έν 'Αγγλία διατρίβει είς 7Οτούτης γέρων 
ονόματι ΣμίτΡόμπερτ, ό'στις ώς αναφέρει ό Χρό 
νος τοϋ Λονδίνου, δέν έκοιμηθη ουδέ έν λεπτό 
έν ,δαστήματι 308 ήμερων. Έκ περιεργεία 
έπίσκεθέντες τόν γέροντα τούτον πολλοί ία 
τροί έπιστοποίησαν οτι άπολαύει άκρας ΰγείας 
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ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 
Εισερχομεθα εις τον τελευταιον μήνα του χειμώ-

νες Ό αήρ ει αι ολιγωτερον δριμυς και ο ηλιος εχει 
περισσοτεραν αύ αμίν. Οι παγετοι προχωροΰσι με μι-

κρυτεραν εκτασιν η ε χιων εις τα βορεια ανατολικώ ' 
τωρα μέρη εν διαείνει επι πολυ εις την γην. Εις 

θα επιστατικά κτήματα αρχίζουσι να ζευγνύωσι τους 
ΐππους καΐ βοας, οτινες έσχόλαζον ώς εκ της ύγρα-

σιας. Το δευτερον δεκαπνθήμερον τοΰ μηνός παρου-
σιαζει καλας ήμερας, αϊτινες επιτρεπουσι τήν εναρ-

ξιν της σπορας τής άνοίξεως 
Γ ΕΩ Ρ Γ ΙΑ 

Έ ρ γ α σ ί α ι τοΰ άρχηγοΰ τής κ α λ-
λ ι ε γ· ία ς Άρχιζει να πωλη τα ζωα, ατινα 
ηγορασε δια πάσιν εν τω κτήματι. Έπκέπτενται 
και εξασφαλιζε τα εν ταις άποθήκαις του προιοντα 

Εξακολουθει να παρατηρηση τήν καταστασιν τώ» ρι-
τών κοκιγογίων, δαυκιων γεωμήλων καΐ τής δια-
τήρησα των. Ένασχολειταί είς τήν προετιμασιαν 

της γης. ήν προσεχώς θα οπειρη και έπιμελειται 
Τους φυσικους λεμώνας,επιτηρει την κλάδευσιν τών 
αμπέλων, τήν μετάγγισιν τών' οινων καί άποπιρατει 
την δυναμην να γίνη φυτευσιν τών δενδρων. 

E ρ Ύ α σ ί ια ι ζε υ γ η λ ατών. ·εξακολου-. 
θοΰσι την προετοιμασίαν τής καλλιεργαίας και τήν 

μεταφράν τής κοπου. Τελειονουσι τήν ες ερσωσιν 
τών δασοφύτων γαιών. Σκαλίζουσι δια τοΰ σκαλι-
στηριου του. κυάμους (κουκια). Σβαρνίζουσι τα σι-

τηρα εάν ή γή εχη φ λοιον οπως την ; άραιωσωσι 
Κυλινδρίζουσι„ τα σιτηρα αι βρεχαι και οι παγε-
οι ανύψωσαν τήν γήν. οπως τήν στερεοποιησεων 

Σπορα Aρχιουσι την φυτευσιν καπνοΰ, αρα -
σιτου μηκόνων,φασολιων,λαθουρίων, και βάμακος. 

Φ υ σ ι κ ο ι λ ι μ ώ ν ι ς και διοχετευσις. Α-
πείρουσι τα ζώα εκ των λειμώνων και τα ποτε 
ζουσιν άφοΰ προηγουμενως συλλεξου δια σαρώκατος, 
εαν ύπαρχωσι τά φύλλα τών δένδρων. όπως μή ση· 
πώμενα ταΰτα εκβάλωσι διάφορα βλαβερα οξέα κατά 

την βλαστησιν του χορτου Ριπτουσΐ στάκτην εν αΰ-
τοις, τεχνικα λιπάσματα και άνθρώπον κοπρον 
Κ΄λλιεργουσι τους μεταβιλλομένους λεμώα ·εις 

φυτικως πάλιν. 
Συγκομιδ ή συλλεγουσι τα άχρηστα λαχα-

νιχά και τα δίαδουσιν είς τας άγελάδες, πρόβατα χλ, 
Ά μ π ε λ ο υ ρ γ ι α. Άποτελοουσι τή κλά-
δευσiv τών άμπελων καιΐ σιαφίδων,εαν ο καιρος η· 

ναι καλος. Ένεργοΰσι τήν εμφύτευση κλημάτων εις 
τα κενα μερη τής αμπελου Έξακολουθi τήν κα-
τασκευήν πασσάλων διά τήν άμπελον και σταφιδα. 
Σ-άπτουνι ταύτας ή τας καλλιεργοΰσι δια τοΰ αροτρου. 

Δενδρ ο φ υ τ ε ί α "Aποτελουσι τήν φυ-
τευσιν τών ελαιών, κοπρίζονται ταύτας καΐ τάς εμβο-

λιάζουσι σαπουνι πανταχοϋ τας άχλαδίας, μηλέιας, 
κορατεας κλπ. · 

Δα σ ο ν ο μ ί α. Έξακολουθιυση τήν εκαποπήν τών 
δενδρων εκει ενθα ή άνάγκη το καλει. Άποπερατουσι 

τήν εκκαθάρισιν τών δενδρων και παραφυάδων 
και αραιονουσι τά δενδρα φυτεοντες τοΰτα κατα δεν-

δυστυχια.Έξακολουθουσι νά κάμνωνι στεφανεια απο 
τά δεδροφυια όπου εκοψεν καί πασαλους διά τα 
πειραγματα. 

Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Α Ε Ι Δ 0 Π 0 Ι Η Σ Ι Σ 

Προτιθεμενος, τη προτροπή φίλων, νά δημοσιευσω έκ νεου τήν υπο τόν τιτλόν 
< < Σ Υ Μ Ι Κ Τ Α » συλλογήν μoυ, τήν πρό πολλοϋ έξαντληθεΐσαν και περιέχουσαν 
διάφορα προβλήματα, λογοπαίγνια, γρίφους, λεξιγρίφους μετά σχημάτων, λογιστικά 

πείγνια, αινίγματα, γλωσσοτριβήματα και λοιπά σχετικά, έπι καλούμαι τήν συν-
δρομήν παντός φιλομούσου. 

Τό βιβλίον έσται ού μόνον τερπνόν άνάγνωσμα, αλλά και λίαν επαγωγός έν-
ασχόλησις έν ταΐς κατ' οίκον άναστροφαις. 

Ή δέ τιμή αύτου (έξ 100 σελίδων αποτελουμένου), ορίζεται είς δραχμήν μίαν. 

Ν. Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 

(Καθηγητής τών έμπορικών μαθημάτων). 
θερμώς συνιστώμεν τοις συνδρομηταϊς ήμών τήν άνάγνωσιν της άνωτέρω αγ-

γελίας και τήν άπόκτησιν τοΰ έκδοθησομένου βιβλίου, όπερ ού μόνον εύωνον, αλλά 
και διδακτικόν έσται. 


