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Τό νέον έτος 1897. — Ή χιών δεν είνε μόνον 
λευκή. —Τά έγκλήματα και ό καιρός. — Ό σύνδε-
σμος τών έργατίδων γυναικών έν Δονδίνω-—Ή κατά 
της φύσεως πάλη έν Δαν ία .—Ή ιστορία τοϋ 'ίππου.—ΟΙ ήγεμόνες τοϋ φυτικοϋ βασιλείου.— Ή Ι α π ω -
νική γλώσσα. — Ή ίκανότης ήμών νά εύρίσκωμεν 
τας μεγάλας άποστάσε ις .—Ό αύτόματος φωτισμός. 
— Ό λευκός έλέφας .—Ή διανοητική μόρφωσις τών 
πάριων έν Ί ν δ ί α ι ς . — Ή βασίλισσα τών όφεων Σα-
λάμπω.—Νεοττ ια ί εδώδιμοι.—Γνωστοποίησις. 

Ούδεμία άπόδε ι ξ ι ς π λ η ρ ω μ ή ς μή φέ-
ρουσα τ ή ν ύ π ο γ ρ α φ ή ν τοϋ Δ ι ευθυντοΰ 
κα ί έκδοτου τ η ς « Α σ τ ρ α π ή ς » Β ι κ ε ν τ . 
Ά δ α μ α ν τ ί δ ο υ λ α μ β ά ν ε τ α ι ύ π ' όψ ι ν . 

Πλήν τής άρετής τήν μνήμην 
πάντοτ' άνθηράν φυλάττει 

κ εις τάς αίωνίους δέλτους 
γράμμασι χρυσοϊς χαράντει 
τ ' όνομά Της τό σεπτόν. I I 
Τής άρετής θεμέλιον 
τό «Χρόνου φείδου» είνε· 
έχε αυτό έγκόλπιον· 
πιστός έν τούτο» μείνε·-> 
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"Αν ταχέως τρέχι' ό χρόνος 
καί τά πάντα παρασύρη, 
άν νεότητα καί γήρας, 
πλούτη κ ' ένδειαν συμφύρη 
'ς τ ' ομιχλώδες παρελθόν· 

Η ΧΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΜΟΝΟΝ ΛΕΥΚΗ 

"Εκαστος ήμών επί τοσοϋτον έσυνείθισεν 
εις τήν λευκότητα τής χιόνος, ώστε θά έξε-
πλήττετο βλέπων χιόνα έχουσαν άλλο χρώμα. 
Πολλοί πιθανώς είναι πεπεισμένοι ότι ή χιών 
δέν είναι δυνατόν νά έχη άλλο χρώμα έκτός τοϋ 
λευκοϋ, έν τοΰτοις αΰτη ένίοτε γίνεται ΄ερυθρά 
καί πρασίνη. Τό φαινόμενον τούτο είναι σπάνιον 
καί έν μέρει περίεργον, άλλ' έπιβεβαιοΰται υπό 
πολλών μεμαρτυρκμένων γεγονότων καί έπιστη· 
μονικών άποδείξεων. "Εκαστος δύναται νά φαν· 
τασθη πόσον θά έξεπλήττοντο ο: άνθρωποι τών 
άρχαίων χρόνων, βλέποντες τοιαύτην αίματώδη χιόνα, ίδία ότε ή αιτία τούτου τοϋ φαινομένου 
ήτο άγνωστος. Ή έρυθρά χιών έν τισιν όρειναϊς 
χώραις τής Ευρώπης δέν είναι σπάνιον φαινόμε-
νον· ολίγοι υπάρχουσι γέροντες, οϊτινες δέν έγέ-
νοντο αύτόπται τοιούτου χρώματος. Τά Τυρό-
λον, τά πέριξ τοϋ Μόν Μπλάν, ή κορυφή τοΰ 
Σέν Γοτάρδη τό Μπιουέ, τό Μπρέβεν, αί χα-
ράδρα! Σέν καί Μπινόμ συχνότερον τών άλλων 
τόπων γίνονται μάρτυρες τούτου τοϋ φαινομέ-



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 

νου. Περί αΰτοΰ άναφέρουσιν b Πλίνιος καί ό 
'Αριστοτέλης· έκ τούτου έπεται ότι καί οί 
αρχαίοι παρετήρουν τό φυηκόν τοϋτο φαι-

νόμενον. 
Κατά τήν πτώσίν της ή χιών ουδέποτε εϊ-

vat χρωματιστή" τουλάχιστον παρόμοιόν τι ου-
δείς καί ούδαμοΰ είδεν. Ά λ λ ' άμα πέση ή χιών 
ενίοτε φαίνεται έρυθρά καί κείται κατά παχύ 
στρώμα μέχρι πέντε ΰφεκατοστομέτρ. Συμβαί-
νει ενίοτε ώστε επί τοϋ στρώματος τοϋ έρυθροΰ 
νά πίπ'τη λευκή χιών· έκάτερα ουτω μένουσι 
χίορίς νά μεταβληθώσι· τό έρυθρόν στρώμα κεί-
ται υπό τό λευκόν χωρίς νά άπολέση τό χρώμα 
του, τό δέ λευκόν —χωρίς νά γείνη έρυθρόν έκ 
της γειτνιάσεως τοϋ έρυθροΰ στρώματος. Τό τε-
λευταΐον διατηρεί τό χρώμα του έως ού τακη. 
Ό Σοσίούρ είδεν έρυθράν χιόνα έν Μόν-Μπλάν, 
ό Ραϊμονδος—εν τοις Πυρηναίοις, οί πλοίαρχοι 
Ρόσς και Σαμπήν—έν τω Βαφηνείω κόλπω. Οί 
τελευταίοι ούτοι έλαβον μεθ' έαυτών έντός έρ* 
μητικώς κεκλεισμένης φιάλης έκ ταύτης της 
χιόνος. Τό ύδωρ τό προελθόν έκ τής τήξεως τής 
χιόνος έξηρευνήθη υπό πολλών έπιστημόνων οίτι-
νες ομοφώνως έπεβεβαίωσαν, ότι τό έρυθρόν 
χρώμα τής χιόνος έξαρτάται έκ τής μετ' αυ-
τής αναμίξεως μικροσκοπικών σφαιριδίων έρυ-
θροΰ χρώματος. Αϋτη ην ή πρώτη έπιστημονική 
έξερεύνησις τής χρωματιστής χιόνος. Ό Σεβέλλ 
αναφέρει, ότι συνέβη νά ί'δη έρυθράν χιόνα επί 
των "Αλπεων, όπου άπαντα καθ' ολόκληρα 
στρώματα, ένίοτε ώς κηλίδες διεσπαομέναι έπΐ 
τής συνήθους λευκής χιόνος. Ό Φρανσής Μπέ-
νερ ήν ό πρώτος, ούτως ειπείν, ευρωπαίος επι-
στήμων όστις έρευνών τήν έρυθράν χιόνα υπό τό 
μικροσκόπιον ένόησε καί κατέδειξεν οτι ή έρυ-
θρότης αύτής έξαρτάται έκ τών σπερμάτων φα-
νερογάμων τινών φυτών δμοιαζόντων πρός τά 
φύκτ) (Alqae). Τά φύκη ταϋτα δίδουσι καρπόν 
(σποροφόρον) όστις κατά τήν ώρίμανσιν σχίζεται 
καί σχηματίζει μάζαν έρυθράς κόνεως ήτις ου-
δέν παριστα άλλο η σπόρους τοΰ φυτοΰ. Ό 
Μπίνερ έθεσεν έκ τούτων τών σπόρων πολλούς 
έπί τεμαχίου πάγου· μετά καιρόν οί σπόροι α-
νεπτύχθησαν έπί τής έπ^φανει'ας τοϋ πάγου καί 
έγένοντο τέλεια φύκη, τά όποια μετά ταΰτα ά-
πέδωκαν τούς αυτούς σπόρους. ΈνταϋΘα κα-τωρθώθη νά παρατηρηθη ολόκληρος ή γένεσις 
τούτου του φυτοϋ καί ουδεμία αμφιβολία πα-
ρέμεινεν ώς πρός τήν καταγωγήν τοϋ έρυθροΰ 
χρώματος τής χιόνος. Ό Βραγγέλλ, όστις είδεν 
έρυθράν χιόνα έν τη βορεία Σουηδία έπισης άνε-
κάλυψεν έν αύτη φύκος τ ι . Ό Σουηδός βοτανι-
κό; 'Αγάραχ είναι ό πρώτος, όστις εξηρεύνησε 
τοΰ -ο τό φϋκος καλέσας αυτό protococcus niva-
lis. Έξ απόψεως τής σημερινής ταξινομήσεως 
τούτο δέν είναι φυκος, αλλά μικρόβιον. Τά όν 

τούτο φαίνεται ώς μικροσκοπικόν σφαιρίδιον. 
Ταϋτα διατρίβουσι κατ ' άποικίος καί ώς πέ-
σωσιν έπί τής χιόνος εΰρίσκουσιν άπαντας τους 
όρους τής άναπτύξεώς τ ω ν αυξάνονται, ζώσι 
καί παράγουσι καρπόν. Είνε φανερόν, ότι ή χιών 
περιλαμβάνει παν, ό,τι είναι άπαιτούμενον εις 
τήν ζωήν τών μικροβίων, τά όποια δέν φοβούν-
ται έκ τοΰ ψύχους. Τά περίεργα ταϋτα όντα 
(ζώα η φυτά—μέχρι τοΰδε δέν έξηκριβώθη) έ-
νίοτε, καί τοι λίαν σπανίως, πολλαπλασιάζον-
ται καί έν τω ϋδατι. Καί τότε, πρός μεγάλων 
Ικπληξιν τών άνθρώπων τό υδωρ μεταβάλλεται 
εις αίμα ! 'Εν ένί Ίρλανδικώ χρονικώ γίνεται 
λόγος περί τοιαύτης μεταβολής- αυτη έρμηνεύ-
εται ώς άποτέλεσμα θεϊκής τίνος επεμβάσεως. 
Οΰ πρό πολλών ετών τό ϋδωρ τοϋ λιμένος Ιΐόρτ 
Δάξων εξαίφνης έγένετο έρυθρόν ως τό αίμα. Ό 
Θωμάς Οϋάητλεδζ έξήτασε τοϋτο τό ΰδωρ και 
«υρεν έν αΰτφ διλλιόνια μικροσκοπικών θαλασ-
σίων ζωυφίων έκ τοΰ γένους qlenodinium. Ουτω 
πρέπει νά έξηγηθη καί έκάστη άλλη μεταβολή 
καί βάψις τών άντικειμένων δι ' ασυνήθους αΰ-
τοις έρυθροΰ χρώματος. Ουτω π. χ. κατά τ όν 
λίαν Οερμόν καί ξιηρόν καιρόν έν τη βορείω 'Α-
μερική ένίοτε συμβαίνιι, ώστε νά ευρεθώσιν έρυ-
θραί κηλίδες έπί τοϋ άρτου, έπί τής βρασμένης 
όρύζης, έπί τών τεμαχίων τών γεωμήλων όμοιάζούσαι πρός σταγόνας αίματος. Πας τις έννοεΐ 
μετά πόσης φρίκης οί εγχώριοι άποβλέπουσιν 
εις τό φαινόμενον τοϋτο, θεωροϋντες αΰτό ούρα-
νίαν τιμωρίαν. Έ ν τούτοις αί έμβάλλουσαι φρί-
κην κηλίδες είναι άποικίαι τοϋ τελείως άβλα-
βοϋς μικροβίου—micrococcus prodigiosus. Ώ ς 
πρός δέ τήν χιόνα, ή αίτία τοϋ αιματηρού αυ-
τής χρώματος δέν περικλείεται μόνον έν τώ 
protococcus nivalis· ένίοτε έπί τής χιόνος πίπτει 
καί τό ινφουζόριον Ascillatoria rubescene. Έκ 
τούτου τοϋ τελευταίου ΐνφουζορίου ένίοτε χρω· 
ματίζεται εις έρυθρόν χρώμα τό υδωρ τής λί-
μνης Μόρα· οί άπλοϊ θεωροϋσι τοϋτο ώς άποτέ-
λεσμα άλλης αίτίας-κατά τήν παρά ταύτην τήν 
λίμνην συναφθεΐσαν μάχτιν τω 1476 Ιπεσον έπί 
τοϋ πεδίου πολλοί Βουργούνδιοι, τών όποιων τό 
αίμα ίρρεεν ώς ρύαξ εις τήν λίμνην· ιδού λοιπόν 
τήν σήμερον τοϋτο τό αίμα ώς νά έπιπλέη επί 
τής έπιφανείας τής λίμνης. 

Έ π ί τοϋ Μόν-Μπλάν ή θύελλα ένίοτε ά-
ναρπάζει τήν έρυθράν χιόνα καί τήν φέρει κατά 
πυκνά καί σκοτεινά νέφη· τό Μόν-Μπλάν, λέ-
γουσι τότε οί κάτοικοι τών "Αλπεων, ηναψε 
«τήν καπνοσύριγγά του». 

Ένίοτε, καί τοι λίαν σπανίως, ή χιών φαί-
νεται πρχσίνη, έτι σπανιώτερον—κυανή η σκο-
τεινο-έρυθρά· Τό πράσινον χρώμα προέρχεται εκ 
τοϋ μικροβίου protococcus viridis, τό όποιον φέ-
ρει τοιούτον χρώμα. Τό κυαναΰν καί τό σκοτει-
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νο-έρυθρόν χρώμα τής χιόνος μέχρι τής σήμερον 
δέν έξηρευνήθησαν καλώς, έν τούτοις δέν υπάρ-
χει a-'τία όπως άμφιβάλλωμεν περί τοϋ ότι 
ταύτα προέρχονται η έκ τίνος μικροβίου η εκ 
τίνος έγχυματικοϋ ζωϋφίου. 

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ 

Είναι άναμφίβολον, ότι μεταξύ τών δια-
φόρων ασθενειών καί τών αντιστοιχούντων με-
τεωρολογικών όρων υφίσταται έξάρτησίς τις. 
Ό Λιννέη διευθιντής τώ/ μετεωροσκοπίων τή; 
πολιτείας Ιλλινόης (Ήνωμ . Πολιτ.) έσκέφθη 
νά έρευνήση περί τοϋ αν τά εγκλήματα έξαρ-
τώνται καί έκ τοϋ καιροϋ. Πρός λύσιν τούτου 
τοΰ ζητήματος ούτος παρέβαλε τά αστυνομικά 
δελτάρια άπό τοΰ 1888 —1894 πρός τά μετε-
ωρολογικά. Ούτος παρέβαλε τον αριθμόν τών 
καθείρξεων έπί Ινα μήνα καί δι ' έκάστην κατη-
γορίαν τών έγκλημάτων πρός τά αντιστοιχούντα 
μετεωρολογικά στοιχεία. Ό Λιννέη κατέληξεν 
εις τό συμπέρασμα, ότι ή άνύψωσις τής θερμο-
κρασίας συνοδεύεται υπό τής αυξήσεως τοϋ ά-
ριθμοΰ τών έγκλημάτων αν ουχί ήμέραν πρός ή-
μέραν, τουλάχιστον διά τούς μήνας, καιρούς τοΰ 
έτους καί διά τά έτη. Ό Λιννέη παρετήρησεν 
επίσης ότι τά έγκλήματα αΰξάνουσι κατ' εκεί-
νον τόν χρόνον, ό'ταν αί ατμοσφαιρικοί 6πο· 
στάθμαι (βροχή, χιών] έλαττοϋνται καί κατά 
τάς μεγάλας ξηρασίας. "Αν δέ ή έλάτωσις τών 
βροχών συμπίπτη μετά ισχυρού καύσωνος (άνυ-
ψώσεως τής θερμοκρασίας τ. έ. όταν δύο αίτία ι 
ένεργώσιν όμοϋ, τά έγκλήματα αύξάνουσιν έτι 
περ.σσότερον. Ό βαθμός τής υγρασίας τοϋ άέ-
ρος καί τά νέφη, κατά τό φαινόμενον, δέν 
εςασκοΰσιν έπιρροήν τίνα· έν τούτοις παρετη-
ρήθη, ότι υπ* αίθριον οΰρανόν ό αριθμός τών έγ-
κλημάτων κατά τι αυξάνεται (ίιπό ίσους όρους), 
υπό δέ συννεφώδη—ολίγον έλαττοΰται. Είς τήν 
κατάπτωσιν τής θερμοκρασίας κατά τούς χει-
μερινούς μήνας καί κατά τήν περίοδον τών βρο-
χών αντιστοιχεί έλάττωσις τών έγκλημάτοιν. 

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΔΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ 

Έ ν 'Αγγλία υπάρχουσι πολλοί γυναικείοι 
σύνδεσμοι, μέλη τών όποιων είνε οί άντιπρόσωποι 
πασών τών τάξεων τής κοινωνίας, άλλ' άπαν-
τες ούτοι οί σύνδεσμοι έπιδιώκουσιν η μερικούς 
τινας σκοπούς πρός περιφρούρησιν τών συμφε-
ρόντων τούτου η έκεινου τοϋ έπαγγέλματος 

ολας των τάς δυνάμεις κατευθύνουσιν εϊς τή·' 
πάλην υπέρ τής πολιτικής ιστορίας τών γυναι-
κών. Οί γυναικείοι έργατικοί σύνδεσμοι (Drade-
untons) μέχρι σήμερον υφίσταντο άπαρατηρήτως 
καί δέν ήδΰναντο νά καταδείξωσιν έπιρροήν τινα 
έπί τής καταστάσεως τών έργατίδων, ήτις κα-
θόλου είνε άξιολύπητος. Μόνον τά 1888 μετά 
τήν άπεργιαν των εργατών έν τοϊς έργοστασί-
οις τών πυρείων όπου οί περισσότεροι έργάται 
εινι γυναίκες, ή άγγλικη, κοινωνία άκουσίως έ· 
πέσυρε τή,ν προσοχήν της έπ ίτών ίρων τοΰ γυναι-
κείου κόσμου καί μετά τό είωθός διώρισεν επιτρο-
πή1'ποόςέξερεύντ,σιν τής καταστάσεως τών έογτ-
τίδων .Αυτή άνεκάλυψε τοιαύτα θλιβεράγεγονότα 
καί έχάραξε τοιο^την ζοφεράν εικόνα τής κατα-
στάσεως τής έργάτιδος ώστε άδύνατον ητο νά μη 
γίνη διάσκεψις έπί τοΰ ζητήματος τής διορθώ-
σεοις τοϋ κακοΰ. Έν τη 'Αγγλ ική κοινωνία 
άνεφάνη τάσις περί άνακουφίσειος τής τύχης τοΰ 
γυναικείου έργατικοϋ πληθυσμού· ηρχισαν νά 
συσκέπτωνται περί διαφόρων μέτρων πράς εξύ-
ψωσα τής οικονομικής καί διανοητικής κατα-
στάσεως τών έργατίδων καί έπί τέλους άπεφάσι-
σαν τόν διορισμάν τοΰ γυναικείου έργατικοϋ 
συνδέσμου. Ό σύνδεσμος ην τό κέντρον τό έ-· 
νοΰν άπάσας τάς έργάτιδας τής 'Αγγλίας καί 
πάντας τούς έπιθυμοΰντας οΰτως η άλλως νά 
συνδράμ«σι τάς έργαζομένας γυναίκας· ό κύριος 
σκοπός τοϋ συνδέσμου ην ή βελτίωσις της κα-
ταστάσεως τών έργατίδων. Πρός έπιτευξιν τού· 
του ό σύνδεσμος συλλέγει καί δημοσιεύει «πά-
σας τά. ειδήσεις τάς άφορώσας εις τήν έργασίαν 
τών γυναικών καί έπειτα διοργανίζει παντο-
ειδή ιδρύματα δυνάμενα νά συντελέσωσιν εις 
τήν μόρφωσιν καί άνάπτυξιν τών γυναικών, εις 
τήν εύχερεστέραν άνάληψιν διαφόρων επαγγελ-
μάτων καί είς τήν παρασκευήν διαφόρων ωφε-
λίμων καί τερπνών θεαμάτων καί άκροαμάτων· 
τό τελευταϊον τοϋτο έπιτυγχάνεται διά τής ι-
δρύσεως γυναικείων λεσχών. Τοιοΰτο π. χ. ί -
δρυμα είνε τό «Polytechnicum for girls» (γυ-
ναικείον πολυτεχνεΐον) έν τη όδώ Ρήδζεντ(Ρή-
δζενστρίτ του Λονδίνου) μέλη τοϋ οποίου ώς 
έπί τό πλείστον είνε αί έργάτιδες έν τοις έρ-
γοστασίοις, αί ράπτριαι, αί τυπογράφοι, αί πω-
λήτριαι, αί μοδίσται κτλ . Τό ίδρυμα τοϋτο 
έχον την σήμερον περί τάς 2,000 μέλη, περι-
έχει παν ό,τι είνε άπαιτούμενον είς την κοπι-
άζουσαν έργάτιδα· τοϋτο είνε δι' αυτήν τό-
πος τής άναπαύσεως καί τής διασκεδάσεως,συγ-
χρόνως δέ επιδιώκει μσρφωτικούς καί εκπαιδευ-
τικούς σκοπούς διότι έν αϋτώ δίδονται πρακτι-
κά μαθήματα τών τεχνών καί τών επιστημών. 
Ή λέσχη εχει καί ταμεΐον άλληλοβοηθείας,γρα-
φεΐον διαφόρων ειδήσεων, βιβλιοθήκην, σκηνήν 
διά παραστάσεις καί την ώδικήν κτλ. Τοιου-
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νοτρόπως το πολυτεχνείον τουτο εινε εξαιρεtου 
ένωτικόν μέτρον διά τόν γυναικείον έργατικόν 
πληθυσμόν. Ό περί ού ό λόγος γυναικείος ερ-
γατικός σύνδεσμος δέν έπιδιώκει πολιτικούς η 
θρησκευτικούς σκοπούς. Ούτος έπιζητών την 
γνώρισιν τών όρων τής γυναικείας εργασίας έξέ-
λεξεν έπιτροπήν πρός συνάθροισιν ειδήσεων καί 
πρός βάσιμον καί πολυμερή μελέτην τούτου του 
ζητήματος. Κατεδείχθη, ότι έ'ν αίτιον του ασή-
μαντου ημερομισθίου τών γυναικών είνε ή ανε-
παρκής προετοιμασία τών γυναικών εις τήν έρ-

γασίαν.' Εδέησε λοιπόννάβελτιωθη αύτη ή παρα-
σκευή τών γυναικών καί εξελέγη νέα διοργανω-
τική επιτροπή. Αΰτη έχουσα ΰπ' όψιν κυρίως 
έκείνας τάς κόρας, αίτινες άφιεοούνται εις τήν 
έπίβλεψιν και άνατροφήν τών παίδων άπεφάσισε 
νά μισθώση διδασκάλους πρός διδασκαλίαν τής 
υγιεινής τών παίδων, τής φυσιολογίας, τών παι-
δικών νόσων καί έν μέρει τ ι ς παιδαγωγίας. Ό 
Λονδίνειος σχολικός σύνδεσμος προέτεινεν είς 
τον γυναικείον έργατικόν σύνδεσμον τους παι-
δαγωγούς του καί έπέτρεψεν ει'ς τά μέλη τοΰ 
συνδέσμου κατά βούλησιν νά άσκώνται έν' τοις 
παιδικοϊς άσύλοις ((Crib)) 

Τά παρεχόμενα τη φροντίδι τοΰ συνδέσμου 
μαθήματα μετά πολλής προθυμίας ακροάζονται 
ΰπό πολλών έργατίδαν «κόμη καί υπό πολλών 
μαθητών. Ή έπιτροπή κατά τό παρόν έτος με. 
ταξύ άλλων προσδιώρισε 38 δωρεάν διδόμενα 
μαθήματα τά όποια διαιροϋνται εις δύο τά-
ξεiς, μαθήματα τινα προορίζονται κατ ' εξοχήν 
διά τάς έργάτιδας καί διά τοϋτο σκοποϋσι κυ-
ρίως νά υποδείξωσιν εις τάς γυναίκας τήν δι-
καιολογικήν καί οι'κονομικήν αυτών κατάστα-
σιν καί τήν ενέργειαν τών υπαρχόντων έργα-
τικών συλλόγων· άλλα δέ άπ ' εναντίας λαμ-
βάνουσιν υπ ' όψιν κατ ' εξοχήν άκροατάς μή α-
νήκοντας εις τήν έργατικην τάξιν άλλά συμ-
παθοϋντας εις τήν έργατική,ν κίνησιν. Σκοπός 
τών μαθημάτων τής δευτέρας κατηγορίας είνε 
νά εφελκύσωσι τήν κοινήν γνώμην έπΐ της εργα-
τικής κινήσεως. Τοιουτοτρόπως ή προπαγάνδα 
εργάζεται έν τω αΰτώ χρόνω» έν τη κοινωνία καί 
έν τω μέσω τών έργατίδων. Ό Άγγλος , όστις 
ώς έκ τής μορφώσεως του αίσθάνεται σεβασμόν 
πρός τήν κοινήν γνώμην πρό παντός άλλου φρον-
τίζει, βεβαίως, περί τής συμπαθείας τής'κοι-
νής γνώμης καί προσπαθεί νά διαθέση αυτήν 
υπέρ ταύτη; ή έκείνης της ιδέας· έ'νεκα δέ 
τούτου έν 'Αγγλ ία εκάστη προπαγάνδα γίνε. 
τα ι διά του τύπου, τών δημοσίων άναγνωσμά-
των, λόγων κτλ . 'Εκάστη εταιρία έν 'Αγγλ ία 
εξάπαντός έχει τό όργανον της καί δ γυναι-
κείος εργατικός σύνδεσμος δέν αποτελεί έν τού-
τω έξαίρεσιν. Έν τω όργανω του τυποϋνται 
αι λογοδοσίαι περί τών έργασιών τών έπιτρο-

πων και αί προτάσεις και οί άπαγγελόμενοι 
λόγοι. Καίτοι ό γυναικείος έργατικός σύνδεσμος 
νιωστί ίδρύθη, υφίσταται άπό δύο έτών, έν 
τούτοις ούτος άπέκτησε σταθεράν καί λαμπράν 
φήμ'ΐν καί πολλά μέλη όχι μόνον εκ τών έργα-
τικών τάξεων. Είνε άξιοπερίεργον ότι έν τω α-
ριθμώ τών μελών τοΰ συνδέσμου άπαντώνται 
αντιπρόσωποι διαφόρων μερίδων καί τάσεων. 
Τοϋτο δέν έμποδίζει αυτούς νά έργάζωνται ά-
πό κοινοϋ υπέρ τοϋ έργου τοΰ έξεγείροντος τό 
ενδιαφέρον καί τήν συμπάθειαν αυτών. 

Κατά Νοέμβριον του παρελθόντος έτους έπα-
νηγυρίσθη έπί έν έτος ή ώφέλιμος ένέργεια τοϋ 
συνδέσμου. Ώ ς συνήθως άπηγγελθησαν πολλοί 
λόγοι, έχειροκροτήθη δέ ή άγόρευσις τής κυρίας 
Σίδνεη Μπέμπ ειπούσης, οτι βλέπουσα τήν ά-
νάπτυξιν του συνδέσμου καταλαμβάνεται υπό 
άπεριγράπτου χαράς καί αισθάνεται έξεγειρό-
μενον παρ* αΰτη τό αίσθημα τής εκπληρώσεως 
τοΰ άνελπίστου. Ίδια χαίρει έπί τώ ότι ο γυναι-
κείος έργατικός σύνδεσμος τελείως είνε ξένος 
τοϋ στενοϋ άτομισμοΰ καί δέν αποχωρίζει τήν 
γυναίκα εις ίδιαιτέραν τάξιν μετ ' ιδιαιτέρων 
γυναικείοι δικαιωμάτων καί προνομίων, έ'νεκα 
τών οποίων διεξάγεται συνήθως πόλεμος κατά 
τών ανδρών. Ή έλλειψις τής γυναικείας άπο-
ζενώσεως (sectantiemc) είνε θελκτινόν χαρακτη-
ριστικόν τοΰ γυναικείου έργατικοϋ συνδέσμου, 

διότι έν τη ένώσει περιλαμβάνεται τό έχέγγυον 
τοΰ αρίστου μέλλοντος. 

Προσθετέον ότι ή κυρία Σίδνεη Μπέμπ άπέ-
κτησε φήμην έν 'Αγγλία διά τών πονημάτων 
της περί τών κοινωνιστικών ζητημάτων καί τής 
γυναικείας κινήσεως. Κατά τήν ιδίαν της δμο-
λογίαν αΰτη κατ' άρχάς δέν είχε πεποίθησιν ει'ς 
τόν γυναικείον έργατικόν σύνδεσμον, άρτίως ί· 
δρυθέντα καί ένόμιζεν, οτι ούτος θά καταντήση 
λίαν είδικός· ώς καί οί λοιποί, καί όλην του 
τήν ένέογειαν θά κατευθύνη κατά τών ανδρών· 
τώρα ή κυρία Σίδνεη Μπέμπ άπροκαλύπτως δ-
μολογεϊ ότι έσφαλλε καί κηρύττει είς έπήκοον 
πάντων ότι γίνεται μέλος τοϋ συνδέσμου. Είνε 
ενωρίς νά έκφέρωμεν τελικήν γνοίμην περί του 
τελεσφόρου τής ένεργείας τοϋ συνδέσμου αλλ ' έν 
πάση περιπτώσει τοιούτος σύνδεσμος τών έργα-
τίδων οφείλει νά φέρη καλούς καρπούς, διότι δ 
•σταθερός διοργανισμός θά καταστήση δυνατήν 
τήν βελτίωσιν τών όρων τής γυναικείας έργασίας 

Μ 

Η ΚΑΤΑ THΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΑΛΗ 
ΕΝ ΔΑΝΙΑ 

Ευθύς ώς ή Δανία έστερήθη των χωρών της 
τοϋ Σλεσβίγγου καί τής Γολστηνίας μετά τόν 

κατά τής Πρωσσίας άτυχή πόλεμον, έν τη δα-
νκη κοινωνία άνεφάνη κίνησις σκοπούσα τήν έπα-
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νόρθωσιν τών ζημιών, τάς οποίας υπέστη 
ή Δανία καί τήν άντικατάστασιν τών άπολε-
σθεισών χωρών δι ' άλλων καταλλήλων εις την 
γεωργίαν καί τήν βιομηχανίαν. 'Επί κεφαλής 
τής κινήσεως εστη δ σπουδαίος μηχανικός καί 
γεωμέτρης, ό Δαλγάς, όστις έσκέφθη τήν χρησι-
μοποίησιν τής κοιλάδος Γιούτλάνδ καί 'ίδρυσεν 
έπί τούτω έταιρίαν. Κατ ' έκείνην τήν έποχήν 
ή δυτική Γιουτλανδία ην σχεδόν έρημος, έν τη 
οποία ήρχεν άδεσπότως ή άμμος καί δ άνεμος. 

"Απασαι αί άπόπειραι τή; φυτεύσεως έκεί δα-
σών κατεδείχθησαν μάταιαι καί είς ούδενός τήν 
κεφαλήν έπήρχετο, ότι ητο δυνατόν νά μετα-
τραπη αύτη ήάγονος καί σκ.θρωπή χώραείςχλοε-
ρούς λειμώνας, νά βλάστηση δάσος καί νά καλ-
λιεργηθη. Ό Δαλγάς μελιτήσας τήν φύσιν τής 
χώρας κατά τάς συχνάς επισκέψεις του τη δια-
ταγή τής κυβερνήσεως, ήσθάνθη θερμήν συμπα-
θειών πρός τόν άνδρεΐον καί καρτερικόν έγχώριον 
πληθυσμόν όστις διεξάγει άκαταπόνητον καί 
δυσχερή πάλην κατά τοΰ κλίματος καί τής φύσεως καί άπεφάσισε νά προσδραμη εις βοήθειαν 
αυτού. Ούτος κατώρθωσε νά συλλέξη οπαδούς 
καί ίδρυσεν «έταιρίαν πρός καλλιέρειαν τών α-
γόνων κοιλάδων τής Γιουτλανδίας». Τοϋτο συ-
νέβη τώ 1866. Τά μεσα τής έταιρίας ίσαν κατ ' 
άρχάς άσήμαντα, άλλ ' ηδη κατά τό πρώτον έ-
τος" αύτη ήρίθμει 800 μέλη. Έν πρώτοις ή ε-
ταιρία ήρξατο νά φυτεύη δάση έν ταΐς κοιλάσιν 
αΐτινες μέχρι τούδε έθεωροϋντο άγονοι. Ή α-
πόπειρα έστέφθη δι ' επιτυχίας, διότι έφυτεύθη-
σαν όρειναί έλάται, ήτις κα τεδείχθη κατάλληλος 

πρός βλάστησιν έν ταΐς κοιλάσι καί συνετέλεσεν 
εις τήν νίκην τών ανθρώπων κατά τώνμήεύνοϊκών 
όρων τοϋ κλίματος καί τοϋ εδάφους. Τά πρώτα 
ταύτα φυτώρια λίαν συνετέλεσαν εις τήν ανα-
ζωογόνησιν τού τόπου. Οί χωρικοί βλέποντες 
δτιτό έργον έπιτυγχάνει ήρξαντο νά λαμβάνωσιν 
μέρος έν τη φυτεύσει δένδρων, τόσον περισσότε· 
ρον διότι 'ελάμβανον άρκετόν ήμερομίσθιον. Αλ-
λά δέν ήρκει ή φύτευσις έκείνου τοΰ τόπου, έ-
πρεπε νά «ευρεθη δ τρόπος τού ποτισμοΰ, όστις 
κατωρθώθη άνευ πολλών κόπων διά τοϋ συ-
στήματος τών προχωμάτων (dique) και τών δι-
ωρύγων — Καί αί άγονοι κοιλάδες ταχέως με-
τετράπησαν εις χλοερούς λειμώνας. Ό χωρικός 
πληθυσμός τούτου τοΰ τόπου, όστις υπέφερεν 
ένδειαν πρότερον ένεκα τ ί ς άγονίας τοϋ έδάφους 
ίθαύμασε καί έξεθείαζε τήν δραστηριότητα τής 
έταιρίας, καί ιδία τοΰ Δαλγάς όστις έσχε τήν 
πρωτοβουλίαν τούτου τοϋ έργου. Κατά τήν πα-
νήγυριν της 25ετηρίδος τής ιδρύσεως τής εται-
ρείας εις χωρικός είπεν: ((έζώμεν πενέστατοι 
έως ότου ηλθεν δ Δαλγάς καί τώρα άπερχό-
μεθα όπου και άν ουτος μας οδηγήση· Εις αυ-
τόν τά πάντα οφείλομιν καί έπί αιώνας δέν δυ-

νάμεθα νά άνταμείψωμεν επαξίως αυτόν». 
Καί πράγματι τήν σήμερον οί άγροί τής νο-

τίου Γιουτλανδιας τελείως μετεβλήθησαν. Μέ-
χρι τοϋ 1866 τά μέσα τής συγκοινωνίας ησαν 
έκεϊ έν τη άρχαιγόνω καταστάσει· ή Γιουτλαν-
δία ην σχεδόν ακατοίκητος καί άποκεχωρισμέ-
νη τοϋ εξωτερικού κόσμου. Τήν σήμερον είνε 
πυκνώς οικουμένη χώρα βρίθουσα σιδηροδρομι-
κών γραμμών καί λεωφόρων. Καθ' εκαστον βήμα 
φοίνονται καλλιεργούμενοι άγροί, ποίμνια, κα-
τοικίαι. Η καλλιέργεια καί πρόοδος τής χω . 
ρας έπηκολούθησε διά ταχέων βημάτων ευθύς 
ώς έκλονίσθη ή πεποίθησις περί τοϋ αγόνου τής 
χώρας. Ό Δαλγάς άπέδειξεν ότι είνε δυνατόν 
αΰτη νά καταστή καρποφόρος καί τότε συνέδρα-
μον πρός αυτόν η τε κυβέρνησις καί οί ιδιώται . 
Ή κυβέρνησις υπεστήριξε διά χρημάτων τήν 
έταιρίαν, οί ιδιώται ήρχισαν έξ ίδιων νά καλ-
λιεργώσι τάς έκχωρηθείσας γαίας κτλ . Ένί 
λόγω έδόθη είς τό έργον ισχυρά κίνησις καί 
τούτο περαιτέρω άνεπτύσσετο καί έμεγεθύνετο 
προσελκύον έπί μάλλον καί μάλλον μετόχους 
καί συμπαθούντας.Τη πρωτοβουλία τής έταιρίας 
έν Δανία άνεφάνησαν πολλοί μικροί σύνδεσμοι 
έπιδιώκοντες ήδη ουχί τόσον μεγάλους σκοπούς. 
Ούτω π .χ . οί σύνδεσμοι ούτοι παρέχουσι την 
συνέργειάν των είς τους λευκούς κατά τήν φύτευ-
σιν κήπων,δένδρων καί έν γένει συντελούσιν είς 
τήν αΰξησιν τής βλαστήσεως έν ταϊς κώμαις. 

Έ π ' εσχάτων ή έταιρία τής οποίας ή ενέρ-
γεια κατεδείχθη τόσον ευεργετική είς τή,ν Δα-
νίαν άπεφάσισε νά χρησιμοποιήση τά τέλματα 
καί νά μετατρέψη αυτά διά τής καλλιεργείας 
είς εδφορον γήν. Έ π ί τούτω τω σκοπώ άνηγέρ-
θησαν πρό τίνος ύπό τής έταιρίας σταθμοί πρός 
ξήρανσιν καί καλλιέργειαν τών τελμάτων. Ή 
έργασία τής ξηράνσεως τών έλωδών τόπων διε-
ξάγεται διά δαπανών καί υπό τήν έπιτήρησιν 
τής έταιρείας. Ή έταιρία εχει τό όργανόν της 
«Messeger» καί έκτός τούτου κατ ' έτος έκδί-
δει πολλάς πραγματείας περί διαφόρων ζητη-
μάτων άναφερομένων είς τήν καλλιέργειαν τού 
εδάφους, είς τήν ξήρανσιν τών τελμάτων κ τλ . 
Ή έταιρία διοργανίζει δημώδη μαθήματα, δ ι -
αλέξεις καί άναγνώσματα περί θεμάτων άναφε-
ρομέ-ων ιίς τήν καλλιέργειαν τού εδάφους καί 
τήν χρησιμοποίησιν τών αγόνων κοιλάδων, αυ-
τή παντοιοτρόπως προσπαθεί νά διαδώση έν τω 
λαώ άγρονομικάς γνώσεις. Τό έργον τής έται-
ρίας έγένετο τήν σήμερον έθνικόν. Ό Δαλγάς 
πρό δύο έτών άπέθανεν,οί δέ ευγνώμονες χωρικοί 
άνήγειρον αύτώ μνημεϊον εν τώ τόπω τής ένερ-
γείας του, άλλά ώς άριστον μνημεϊον θά τω 
χρησιμεύση, βεβαίως,οί εύφοροι άγροί καί οί τό-
ποι, τούς όποιους αυτός έδημιούργησεν έκ τών 
άγόνωι πεδιάδων. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ T O Y ΙΠΠΟΥ 

Ό "Ιππος είναι ή ευγενεστάτη λεία τοϋ άν-
νρωπου Βυφφων. 

Ό "Ιππος, ό πιστός οδτος σύντροφος τοϋ άν-
θρώπου, παίζει αναμφιβόλως έν τώ'βίω αύτοΰ 
λίαν σπουδαίον πρόσωπον. Ό άνθρωπος χρησι-
μοποιεί αυτόν καί έν τω πολέμω καί έν' τή ά-
γροτική οικονομία καί έν τω άστυκώ β'ω και 
" τοις μεταλλείοις όπου ούτος συχνάκις απο-
τελούμενος έ'νεκα τής πολυχρονίου έργασίας 

εν τοις σκοτεινοϊςμεταλλείοις είναι καταδεδικα-
σμένος να σύρη μέχρι τοϋ θανάτου του άμάξας 
πλήρεις ορυκτών άνθρακος καί άλατος. ' Έπ ί 
τέλους, ο 'ίππος πρότερον διά τοϋ κρέατος καί 
του γάλακτος του τρέφων μόνον τους άγρίους 
νομαδας, την σήμερον έν ταϊς μεγαλουπόλεσι 
καί ταις πρωτευούσαις τής Δυτικής Ευρώπης 
και εν μερει καί εν Ρωσσία συχνάκις χρησιμεύει ώς τροφή των πενεστατων τάξεων τοϋ 

πληθυσμού. Είς πόνους δέ φθισικούς τό γάλα 
της ίππου (υπό τό είδος τοϋ κουμίς) συνέτεινεν 
είς τήν έξακολούθησιν τής ζωής καί την άπαλλαγήν άπό τοϋ αφεύκτου θανάτου; ! 'Αντί νά 
ευχαρίστηση τόν ίππον δ άνθρωπος διά πάσας 
ταύτας τας ανεκτιμήτους έκδουλεύσεις άπορρί-
πτει αυτόν, τό πιστόν, τό έξυπνον καί καλόν 
ζωο ευθύς ως παύσει υπηρετούν. Ό ίππο έν. 

διαφέρει αυτόν μόνον έως ότου είναι ώφέλιμος. 
Περι δέ της ίστοριας αυτου, περί της καταγωγης γης αυτου δεν θέλει νά είξεύρη. Έκ τούτου έ-
ξηγειται τοϋτο τό παράξενον γεγονός, ότι καί 
αυτοί οι χειριζόμενοι παντοτεινώς τόν ίππον, 
οιον οί ιππείς, οι ιππεϊς-θηρευταί, οί ίπποφορβοί' 
οι κτηνίατροι, δέν έχουσι σχεδόν ίδέαν 'τινά 
περί της ίστορίας τοϋ ίππου. Έν τούτιις ή ι 
στορία αυτη είναι ενδιαφέρουσα καί περίεργος. 

Ως γνωστόν εν τη βιολογία τήν σήμερσν -
έγένετο αποδεκτή ή άρχή τής έξελίξεω (evolu-
tion), ή αρχή τής έ π ' άπειρον αναπτύξεως τών 
οργανισμών. Η άρχή αΰτη εφαρμόζεται καί έν 
τη ίστορία τοϋ ίππου, όστις άνεφάνη κατά πρώ-τον εν τη τρίτη εποχή (epoque tertierie). Ά λ λ ά 
τό προκατακλυσμιαϊον τοϋτο ζώον άποτομως δριεκρίνετο τοϋ σημερινού ίππου διά τών πεν-
τα ίακτυλων ποδών του. Έ π ε ι τ α βαθμηδόν ό 
άριθμός τών δακτύλων τών ποδών ήλαττουτο 
καί επί τέλους ίφθασεν είς ενα,—ουτω δέ ένε-
φανίσθη ο σύγχρονος ήμίν μονόχηλος ί'ππος. 
Καί πραγματι εν τοις διαφόροις στρώμασι τής 
γης ευρέθησαυ οί σκελετοί πάντων τούτων τών 
ζωων, ήτοι εν Αμερική. Τό γεγονός τοϋτο είναι 
σπουδαΐον, διότι δίδε, τό ένδόσιμ,ν νά συμπ,-
ρανωμεν ότι ή Αμερική, οΰχί δέ ή "Ασία, ώς οί πλείστοι ύποθετουσιν, ή πρώτη πατρίς 
του ίππου, Ένώ είναι γνωστόν ότι κατά τήν 

ανσκαλυψιν τής 'Αμερικής έκεΐ δέν ύπήρχον ίπ -
ποι. Η ιστορία άναφερει, ότι, ό'τε ό Πιζάρρο καί 

ό Κορτέσα απεβιβάσθησαν εν 'Αμερική, οί έγ-
χωριοι έντρομοι έπιπτον κατά γης έκλαβόντες τους ιππείς ώς αποτελούντας σώμα μετά 
των ίππων. Γ 

Διατί δέ έν 'Αμερική οί 'ίπποι έξηφανίσθη-
σαν και άρα γε πράγματι ούτοι είχον εκλείψει; 
Περι τούτου υπάρχουσι δύο υποθέσεις. Κατά 
την μίαν εν ω άπεβ,βάσθησαν τόπω, οί 'Ισπα-
νοί πράγματι δέν υπήρχον ίπποι, ' ά λ λ ' ούτοι 
ένδίητώντο εν άλλαις χώραις τής 'Αμερικής, 
Η υποθεσις αυτη έν μέρει υποστηρίζεται υπό της μαρτυρίας του Δε-λα-Σάλ όστις έν τή 

πραγματεία του «Ιστορία τών πειρατών (flibus 
ticr της νήσου τοϋάγίουΔομίγ·ου»διηγεϊται ότι τω 1685 παρά τόν κόλπον τοϋ άγίού Λουδο-

βίκου ειδεν αγέλας έκ 500 περίπου συγκειμέ-
νας ίππων, μη ομοιαζόντων πρό; τους υπo τών 
Ισπανών κομισθέντας- ητοι ή κεφαλή αύτών ήτο μεγάλη, ό τράχηλος των μακρός καί λε-

π τ ό , τα ωτά των μακρά, οί πόδες των παχεϊς 
και τυλωτοί (nobuleux), ένί λόγω ούτοι ήσαν 
ασχημοι. Ισως ούτοι ήσανοί οί άπόγονοι τών αρχέγοναν ίππων, η οί απόγονοι τών έξηγριω-
μένων ισπανικών ίππων λαβόντες ταύτ , ν την 

ασχημον μορφήν έ'νεκα τής μη έπιτυχοϋς φυσι-
κής εκλογής τών γεννητόρων των. Η δευτέρα 
ύπόθεσις φαίνεται πιθανωτέρα· κατ ' αυτήν οί 

ίπποι της Αμερικής μετηνάστευσαν είς άλλην 
ήπειρον. Ο γεωλόγο; Φόρμπ άπέδειξεν ότι ή 
Αμερική ενωρίτερον συνεδέετο μετά τής Ασ ίας διά της Καμτσάτκης καί τών χωρών τών κειμέ-

νων πρό; βορράν αΰτης άφ' ενός, καί τής Ά λ ι -
ασκης μετά τών χωρών τής πρώην 'Ρωσσικής 
Αμερικής αφ έτέρου. Αί νήσοι Άλεοϋτα ι καί Κουρήλαι, παριστώσι τήν σήμερον τά ίχνη ταύ· 

της τη; ένώσεως. Ό Δεμπιέρ έχεται τής αυτής 
γνώμης και υποδεικνύε, τοϋτο διά τοϋ γεγονό-
τος, ότι εν τοις έξορυσσομένοις στρώμ.ασι τοϋ 
βορειο-ανατολικοϋ μέρους τη; 'Ασίας καί τής 
βορειο-δυτικής Αμερική; ευρέθησαν οί σκελετοί 
των κορυφοδόντων έν δέ τη Ευρώπη καί τή 
νοτίω Αμερική ευρέθησαν οί παλα οκτεριοϋμοί καί ανοπλετεριοΰμοι (δίχηλον ζώον περιγραφέν 

υπό του Κιουβιέ καί δμοιάζον πρός τόν' σημερι-νον γυμνό, ίππον τοϋ Μπρέμ). Έπομένως είναι 
φανερόν ότι ούτοι οί ίπποι ώφειλον νά μεταβώ-
σιν είς Ασίαν, διότι άπαντες οί έπιστήμονες 

ομοθύμως παραδέχονται ότι, τά ζώα τού αυτού 
γένους κατάγονται ίζ ενός ζεύγους καί ε'ξ ένός 
κέντρου, καί ότι, δέν ήδύναντο κατά διαφόρους 
χρόνους νά έμφανισθώσιν έν διαφόροις άπωτατοις σημείοις τής γηίνης σφαίρας . Ά λ λ ά πώς ητο δυ-

νατόν — θά έρωτήσωσιν— οί ίπποι νά διέλθωσι 
τοιαύτας βορείους ψυχράς, κεκαλυμμένας σχεδόν 
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δι αιωνίας χιόνος χώρας υπου ούτοι καί τήν 
σήμερον δέν δύνανται νά ζήσωσιν ; Η απαντη-
σις είς τούτο δέν είναι δυσχερής. Άρκεϊ να εν θυμηθώμεν τήν σήμερον έν τη γεωλογία γενι-
κώς παραδεκτήν θέσιν περί τοϋ, ότι κατα τους 
προτέρου; χρόνου; τό κλίμα τών βορείων χωρών, ήτο μαλακώτερον τοϋ σημερινού. Τότε τελείως 
θά έννοήσωμεν ότι αί ψυχραί χώραι της βορείας 
'Αμερικής καί τής Σιβηρία; ήδύναντο να χρη. 
σιμεύσωσιν ώς μεταναστευτική δδός εις τας α_ 
πειραρίθμους άγέλας τών παντοειδών ζώων 

μεταξύ άλλων καί τών ίππων. 
'Αφού έφθάσαμιν τοιουτρόπως εις τήν Ασίαν 

Ας πειραθώμεν νά έκζητήσωμεν έν αυτή τα ί-
χνη τοϋ ίππου τά καλυφθέντα υπό τοΰ κονιορ-
τοϋ τών πολλών χιλιειηρίδων. 'Ενταύθα η γε-
ωλογία δύναται νά καταδείξη ήμϊν όλίγην συν-
δρομήν άναγκαζόμεθα νά προσφύγωμεν εις τήν 
συγκριτικήν γλωσσολογίαν. Πρός τοϋτο Ας λά-

βωμεν τήν άρχαίαν σλαβικην λέξιν «Κοδσιλά» 
Ας συγκρίνωμεν αύτην πρός τάς λοιπας λέξεις 
έκ της αυτής ρίζης τάς άπαντώσας παρα τοις 

ίπομένοις εθνεσι καί σημαινούσας ίππον 
παρά τοις Ίσλανδοίς ((capala)), τοίς Ελλησι καβάλλης, τοις 'Ρωμα ίο ι ς (calellus)), τοις Ιτα-
λοίς ((cavallo)), τοίς Γάλλοι; «cavale» . Απασαι 
αύται αί λέξεις είναι συγγενείς πρός τήν προμη-
τορα πασών τών Ευρωπαϊκών γ λ ω σ σ ώ ν - τ η ν 
Σανσκριτικήν έν τη οποία ή λέξις ((καπίλα)) 
άντιστοιχϊί ποός τό σλαβικόν Κοδσιλά. 

Επομένως', παρά τοϊς λαοϊς τοίς λαλουσι 
τήν σανσκριτικήν τ . έ. τοίς Άρίοις, διελθουσιν η 
άποστείλασι φυλάς τινας είς τήν Ευρωπην πρό 

6,000 πεοίπου έτών υπήρχεν δ ίππος. Εν τοις 
κινεζικοϊς, περσικοίς καί ίνδικοίς μνημειοις εύ-
ρίσκομεν ειδήσεις περί τοϋ ίππου και κατά τους 
άμνημονεύτους χρόνους, ώστε δυνάμεθα επί τού-
των τών λαών νά άνιχνεύσωμεν τόν δρόμον 
τόν όποιον ούτος έλαβε μεταβάς εις Ασιαν. 
"Επειτα τά πρώτα κατά τήν άρχαιότητα μνη-
μεία, μετά τά κινεζικά κ« ί τά ινδικά, εν τοις 

οποίοις γίνεται λόγος περί τοϋ ίππου, είναι τα 
Αιγυπτιακά. Διά τίνα δέ αίτίαν ο ίππος, δια-
δοθείς ανά τήν Ά σ ί ι ν καί τήν Ευρωπην, με-
τέβη είς την Αϊγυπτον ; 'Ακριβώς δυναταί τις 
νά άπαντήση, άλλ ' υποτίθεται ότι εις ταύτην 
τήν κίνησιν δέν είναι άμέτοχος δ μέγας ασ,α-
τικός η ό ούτω καλούμενος κατακλυσμό; του 
Νώε. Έ π ί πολύν χρόνον οί έπιστήμονες δέν 
παραδένοντο τήν διήγησιν τοϋ Μωύσέως περί 
τοϋ κατακλυσμού τού Νώε, ισχυριζόμενοι «τ ι ο 
άνθρωπος έπεφάνη έπί της γής μετά τήν μεγα-
λην γεωλογικήν άνατροπήν ήτις έφερε εις τό 
φως τού θεού τό όρος 'Αραράτ καί κατέκλυσε 
δι ύδατος τάς χώρας τάς κειμένας παρά τους 
πρόποδας των Καυκασίων ορέων. Αλλ έπί τέ-

λους τά έογα διαφόρων γεωλογων καί ιδία του 
Μπουσέ-δή-Πέρτ, Αάρτε Λιέλ άπέδειξαν οτι ο 
άνθρωπος κατά τόν άσιατικόν κατακλυσμον ηδη 
υπήρχε καί τοιουτοτρόπως έπηνώρθωσαν πρό 
τών ομμάτων τών έπιστημόνων τήν άξ,οπι-
στίαν τού συγγραφέως τής Πεντατεύχου. 

Ό γνωστός ερμηνευτή; τής 'Αγίας Γραφής 
καί γεωλόγες Μαρσέλ-δέ-Σέρρ, έξηγεί τό γε -
γονός τοϋ κατακλυσμού ούδόλω; προσβάλλων 
τήο άξιοπιστίαν τών συγγραφέων της Παλαιάς 
Διαθήκης. Ούτο; έν τη πραγματεία του «κο-
σμογονία τοϋ Μωύσέως» άποδεικνύει οτι η ε-
βραίκή λέξις «χααρέτς» δέν είχεν έκείνην τήν 
σημασίαν, τήν όποίαν άποδίδουσιν εις αυτήν οι 
μεταφρασταί τής βίβλου της Γενέσεως. Δια 
τής λέξεως ταύτης ό Μωϋσής ήθελε να ειπη 
όχι' «όλη ή γ ή » , ά λ λ ' «ή γή ή κατοικουμένη 
κατ ' έκείνους τούς χρόνους», διότι η λέξις 
«χααρέτς» πολλάκις είναι έν χρήσει επί σημα-
ί α «χώρα, τόπος )). Έπίσης καί άλλο; επι-
στήμων θεολόγος καί ειδήμων τή; άρχαίας 
Έβραίκης, ο πολύς Γλέρ έν τη βιβλική του 
χρηστομαθεία μετέφρασε τό περί τοϋ κατακλυ-
σμού χωρίον 'τής Α γ ί α ς Γραφής έπετα, : « τ α ύδατα ήγέρθησαν τόσον υψηλά ώστε τά υψιστα 
ό'ρη έκαλύφθησαν υπ' αύτών» , ούχί «άπαντα 
τά ορη» ώς συνήθως μεταφράζεται το χωρίον 
τούτο της Γενέσεως. Μνημονεύει ενταύθα καί 
τών λαμπρών φράσεων τοϋ Λουδοβίκου Φιγιέ. 
«Ουδέν άλλο τελειότερον τής σπουδής της γεω-
λογίας δύναται νά καταδείξη ήμίν τήν αιωνιό· 
τητα καί τήν ένότητα τοϋ θεού. Αύτη δεικνύει 
ήμίν ώς έν ενεργεία τήν δημιουργική παντοόυ-
ναμίαν τού θεού καί δίδωσιν ήμίν τό δυνατόν 
νά ίδωμεν, πώς τό μέγα έργον της κτίσεως 
τελειοποιείται διαρκώς εν ταίς χερσί τοϋ θείου 

έργάτου» (* ) , „ Έφθάσαμεν λοιπόν είς τήν Αϊγυπτον ενθα 

έκρύβησαν οί ίπποι . Καί πράγματι , ένταϋθα, 
έν τοις τοίχοίς τών μεγαλοπρεπών ναών εγερ-
θέντων πρό χιλίων έτων π.χ. βλέπομεν πλήθος άπεικονισμάτων ίππων έζευγμένων έν τοις αρ-
μασιν (έν τώ ναώ Καρνάη τών αρχαίων Θηβών, 
τρία περίπου μίλια τοϋ σημερινού Λουζόρ) καί 
ίππευομίνων υπό τών ιππέων. Έ ν Αίγυπτω» 
κατά πρώτον άπαντώμεν τήν τακτικήν αγωγήν 
τών ίππων έν τοις ιπποστασίοις τοις έγερθεϊσιν 
ύπό τών Φαραόνων έν ταΐς .οιλάσι τής κάτω 

Αιγύπτου. 'Ως άναφέρεται έν τη βίβλω τών 
βασιλειών, καί δ Σολομών έλάμβαιε τούς ί π -
πους καί τά άρματα έκ τή; Αίγύπτου πληρο\ων 
δ ι ' έκαστον ίππον 150 σίκλους. Έ ν Παλαι-
στίνη οί ίπποι έπίσης ησαν γνωστοί έκ τών αρ-

(* ) « l a terre avant le deluge» σελ. XV· 
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χαιοτάτων χρόνων (* ) άλλά πιθανώς οί α ιγυ-
πτιακοί, διότι οί εβραϊκοί κατεστράφησαν έν 
τω κατακλυσμώ η μετηνάστευσαν εις τήν Αί-
γυπτον. Έ π ί του Σολομώντος έν Παλαιστίνη 
ύπήρχον τόσον πολλοί 'ίπποι, ώστε ό έβραίος ουί 
τος βασιλεύς έκράτει αυτούς έν τοϊς σταύλοις 
κατά χιλιάδας, μόνον δέ οί ίππεϊς αυτού εϊχον 
12 χ ιλ ιάδ. ϊππων . Έ κ τής Αιγύπτου καί α-
κολούθως έκ τής Παλαιστίνης οί ίπποι διεδό-
θησαν είς διαφόρους τόπους καί κατ ' άρχάς έν 
Άσσυρία καί Βαβυλώνι : Ο αρχαίος συγγρα-
φεύς Γιούμπα διηγείται , ότι ηδη η Σεμιραμίς 
Είχεν Ιππους έκ τών όποιων είς άπηλαυεν ίδιαι-
τέρας, τρυφεράς εύνοίας παρά τής κυρίας του. 
Έν Περσία οί ϊπποι ύπήρχον έν τη βαθεία άρ-
χαιότητι καί οί Πέρσαι παλαιόθεν εθεωρούντο 
ίπιτήδειοι ιππείς . Είναι γνωστόν ίσως είς πολ- , 
λούς τό διήγημα περί τοΰ τίνι τρόπω Δαρείος 
ό Ύστάσπης άνήλθεν είς τόν θρόνον τής μοναρ. 
χίας· Έ ξ ανώτατοι άξιωματικοί τοΰ κράτους 
καταρρίψαντες τοϋ θρόνου τόν μάγον Σμερδιν 
απεφάσισαν νά έξέλθωσι τής πόλεως μίαν πρω-
ίαν έφιπποι καί νά άναγορεύσωσι βασιλέα έκεί-
νον, ου ό ίππος κατά πρώτον ήθελε χρεμετίσει. 

Ό Ηρόδοτος άναφέρει ότι δ ίπποκόμος τοϋ Δα-
ρείου, Έβμπαρές, μετήλθε τό έπόμενον τέχνα-
σμα. Ούτος τήν παραμονήν έξήγαγε τόν ϊππον 
τοϋ Δαρείου καί μίαν ϊππον έν -τη οδώ όθεν ώ-
φειλον νά διέλθωσιν οί άξιωμάτικόί. Ούτος 
προσδέσας τήν ϊππον, έπί τινας φοράς έπέρασεν 
ενώπιον αΰτης τόν ϊππον του κυρίου του . . . . 

Τήν έπιοΰσαν ό ίππος ευθύς ώς έγνώρισε τόν τό-
πον ενθα ήτο δεδεμένη τήν παραμονήν ή ίππος, 
ήρχισε νά χρεμετίζη καί αμέσως οί μεγιστάνες 
άφιππεύσαντες προσεκύνησαν τόν Δαρεϊον. Ό 
τελευταίος άναβάς εις τόν θρόνον διέταξε νά 
άνεγείρωσιν εφιππον ανδριάντα τοΰ ίπποκόμου 
του μετά τής επιγραφής : Δαρείος ό υιός τοϋ 
τοΰ Ύστάσπους άνήλθεν είς τόν θρόνον τής 
Περσία; χάρις εις τό ενστικτον τοϋ ίππου του 

και τήν έπιτηδειότητα τοϋ Έβμπαρές, ίππο-
κόμου του . . . . 

Ό αυτός 'Ηρόδοτος άναφέρει, ότι είδεν έν 
Σκυθία παρά τάς όχθας τοΰ Ίπανίσου (Μπούγα) 
καί πέραν του Δουνάβεως άγρίους ίππους καί 
πολλούς συνήντησε λευκούς καί μακρομάλλους 
ίππους. Οί ϊπποι τής Σκυθίας διεκρίνοντο, κατ ' 

αυτόν, έπί τη ευφυία καί τη προσηλώσει εις 
τόν δεσπότην των. Ουτω π . χ. ότε είς έκ τών 
βασιλέων της Σκυθίας έφονεύθη έν τη μονομα-

(*) Ή 'Αγ ία Γραφή διηγουμένη περί τοΰ 
πολυάθλου Ίώβ, πολλάκις άναφέρει περί τών 
ϊππων· εν τη βίβλω τοϋ Ίώβ άπαντώμεν ποιη-τικήν περιγραφήν τοϋ ίππου, ' δυκνύουσαν πόσον 
Ιτίμων έν Παλαιστίνη τό ευγενές τουτο ζώον. 

χία, ό ίππος του, βλέπων ότι δ νικητής πλη-
σιάζει εις τόν πεσόντα βασιλέα όπως συλήση 
αυτόν, κατεπάτησεν αυτόν καί τόν κατεξέσχισε 
διά τών οδόντων του. Ό 'Αριστοτέλης συνήντα 
αγρίους ίππους εν Συρία, ό Πλίνιος πρός βορ-
ράν, ό δέ Στράβων έν ταΐς "Αλπεσι καί τη Ι -
σπανία. Έν Ε λ λ ά δ ι οί ίπποι έμφανίζονται 
ήδη κατά τούς πρώτους 'Ολυμπιακούς αγώνας, 
καθ' ους διαδραματίζουσι σπουδαϊον πρόσωπον. 
"Ηδη ο "Ομηρος άπηθανάτισε τούς ίππους τοϋ 
Αχιλλέως. Ούτος αποτείνεται πρός αυτούς 

πρό τής μάχης λέγων : «Ξάνθε καί Βάλλε, έ 
ξοχοι ίπποι έκ τοϋ γένους τών ποδάργων έπι-
στρέψατε τόν κύριόν σας είς τάς τάξεις τών 
έλλήνων, όταν ούτος κορεσθη τοϋ φόνου». Ό 
"Ομηρος επίσης έξυμνεϊ έν τη Ίλ ιάδ ι «τόν 
θείον ϊππον Άρίονα έκ τής θείας γενεάς τόν 
ανήκοντα εις τόν "Αριστον». Ό Παυσανίας ώς 
άκολούθως περιγράφει τήν κατ»γωγήν τοϋ Ά -
ρίονος : ή Δημητηρ έκζητεί τήν θυγατέραν της, 
καταδιωκομένην υπό τοϋ Ποσειδώνος ητις πρός 
σωτηρίαν της μεταβάλλεται εις θηλειαν ϊππον. 
Ά λ λ ' δ Ποσειδών λαμβάνει την μορφήν τοΰ 
ϊππου καί . . . . προήλθεν ό 'Αρίων. 

Έν 'Ρώμη όπου υπήρχεν ολόκληρος τάξις 
ιππέων,—δ ίππος βεβαίως δέν ήδύνατο νά μή 
εχη μεγάλην σημασίαν καί περί αύτοΰ διεσώ-

θησαν έπίσης ουκ ολίγα διηγήματα. Ό Σουε-
τώνιος διηγείται , ότι ό Καίσαρ είχεν ϊππον δί-
χηλον είς τόν όποιον ούτος μετά ταύτα άνήγει-
ρεν άνδριάντα (*) Τούς ίππους διά τά ρωμαϊκά 
ιπποδρόμια έφερον έκ τής Μεσοποταμίας καί 
Καππαδοκίας, οϊτινες διεκρίνοντο. Ουτω π . χ . 
δ Αυτοκράτωρ Καλλιγούλας άνηγειρε διά τόν 
άγαπητόν του ϊππον Ίντσ ιτάτα σταυλον έκ 
μαρμάρων, τοϋ όποιου ή φάτνη ήν έξ έλεφαντό-
καί τό σάγμα ό χαλινός καί οί αναβολείς έκο· 
σμοΰντο διά πολυτίμων λίθων. Ό μονάρχης 
ούτος μή άρκούμενος είς τοϋτο προσδιώρισε διά 
τόν ϊππον λαμπρόν άνάκτορον έν τώ οποίω έ-

δείπνουν οί προσκεκλημένοι έπί τώ ονόματι τοϋ 
ϊππου. Ό Καλλιγούλας ηθέλησε νά άναγοοεύση 

(*) Περί ταύτης τής ανωμαλίας παοατηρη. 
τέον. Ό ίππος τοϋ Καίσαρος δέν ητο μοναδι-

κός. Τή 13 Αύγ. 1827 έν τη 'Ακαδημίη δ 
Σέντ-Ίλέρ άνέγνω εκθεσιν περ! ένός ίππου ί-

χοντος έν τοις έμπροσθίοις ποσΐ άνά τρεις δα-
κτύλους διηρημένους διά μεμβράνης καί διατη-
ρηθέντος έν Λιόνη έν τη συλλογή τοϋ Μπρεδέν 
διευθυντοΰ τοϋ κτηνιατρείου. Οί έπιστήμονες έ-

κείνων τών χρόνων άνεγνώρισαν ταϋτα τά φαι-
νόμενα ώς άπόδειξιν τοϋ ότι δ κορυφόδους, τό 

άνοπληθηρίον καί τά λοιπά πολύχηλα ζώα ί-
σαν πραγματικώς ϊπποι διότι άλλως παρόμοιον 

φαινόμενον δέν θά έπαναλαμβάνετο 

Α Σ Τ Ρ Α Π Η 9 

αυτόν γεοουσιαστήν, άλλ ' έκωλύθη υπό τοϋ θα-
νάτου. Ό Αύγουστος καί ό Άδοιανός άνήγει-
ρον μνημνεΐα είς τούς ίππους των, ό δέ Γερμα-
νικός έξύυ,νει διά στίχων τόν ϊππον του Αΰ-
γουστον. 

Μεταβαίνοντες είς τόν μεσαίωνα καί τούς 
μετά ταΰτα χρόνους, άπαντώμεν ειδήσεις περί 
τών άγρίων ίππων παρά τοις έπαμένοις συγγρα-
φεϋσιν. Ό Καρδών είδεν αυτούς έν Σκωτία καί 
έν ταίς Άρκαδικαΐς νήσοις, δ Όλάους—έν 
'Ρωσσία, ό Δάπν-ρ έν Κύπρω, ό Στρούης έν τη 
νήσω Μάου παρά τό πράσινον άκρωτηριον, Λέων 
ό 'Αφρικανός είδεν ϊππον έν ταΐς έρημοις τής 
'Αφρικής καί της 'Αραβίας, έν δέ τη Νουμηδία 
πώλον λεύκόμαλλον. Έν Κίνα οί άγριοι ϊπποι 
ήσαν λίαν μικροί τό ανάστημα: 

Έκ πάντων τών αρχαίων γενών αναμφιβόλως 
σπουδαιότατον καί ενδιαφέρον δι ' ήμας παρί-
σταται εκείνο τό γένος, τό όποιον έλκει την 
καταγωγην του έκ τών ίππων τών μεταβάντων 
ε'ς τήν Συρίαν, Παλα ιστ ί νη καί Αϊγυπτον καί 
άποκαταστάντων έν ταύταις ταϊς χώραις, οί'τι-
νες μετά ταϋ'.α έκλήθησαν αραβικοί. «Οί ευγε-
νείς» άραβικοί ίπποι ουδέποτε ήσαν πολυάριθ-
μοι καί λίαν διεκρίνοντο τών λοιπών άραβικών 
ϊπποιν. Ούτοι ουδέν άλλο είναι η, ώς λέγει ό 
Μόλ καί ό Γάηο, δ πρώτος ίππος δ τελειο-
ποιηθείς διά τής έπί αιώνας εξακολουθούσης 
έπιμελοϋς περιποιήσεως καί αγωγής καί άνα-
πτύξας τάς ιδιότητας, αϊτινες ήδη ίιφίσταντο έν 
αύτώ τώ γένει τοϋ ίππου. Έν 'Ανατολή ΰπάρ-
χουσιν οίκογενειαί τίνες ίππων μεγάλης αξίας. 
Ούτοι καλούνται «κοχέλ» η «κοκελάνη» (έκ 
τοϋ ίππου τοϋ Ίώβ ) . Ύπάρχουσι καί άλλοι 
ϊπποι , γνωστοί υπό τό όνομα ά ρ α β ι κ ο ί 
άλλ ' ούτοι καταχρηστικώς έλαβον ταύτην τήν 
κλήσιν. Έ π ί όλοκλήρους αιώνας αί ευγενείς ϊπ-
ποι ηκμαζον έν 'Αραβία, Συρία, Αΐγυπτω, 
Περσία καί Τουρκία διατηροϋντες έ ' καθαο -

τητι τό γένος των, άλλά τήν σήμερον δ αριθ-
μός αυτών ταχέως έλαττούται. Έκ τοϋ άνατο-
λικοΰ γένους προήλθεν δ τήν σήμερον υπό πάν-
των λησμονηθείς άνδαλουσικός ίππος όστις έπί 
οκτώ αιώνας επαξίως άντεπροσώπευεν έν Ευ-
ρώπη τόν άραβικόν ϊππον καί έφερεν έπί τών 
νώτων του όλόκληρον τήν περίοδον τών ιππο-
τών. Τά ιπποτικά αρχαία μυθιστορήματα είναι 
πλήρη περιγραφών τούτου τοϋ ϊππου. Έκ τοϋ 
άμιγοΰς αραβικού διεκρίνεται τό άνδαλοισικόν 
γένος έπί τη καρτερότητι καί ίσχύϊ, διότι προ-
ωρίζετο νά φέρη τόν ίππότην ένδεδυμένον βα-
ρείαν πανοπλίαν. "Οτε παρήλθον οί ίπτοτικοί 
χρόνοι, έδέησε νά προσφύγωσιν είς τό γένος τών 
ανατολικών ίππων, όπως λάβωσι τόν ουτω κα-
λούμενον άγγλικόν ϊππον, όστις υφίσταται από 
τριακοσίων έτών καί είναι σχεδόν άντίθετος είς 

τόν άνδαλουσικόν. Ούτος είνπι λίαν μονομερώς 
άνεπτυγμένος ώς πρός τήν ταχύτητα τοϋ βή-
ματος καί τήν σήμερον, ώς λέγεται , κινδυνεύει 
νά καταπέση άν δέν ληφθώσι τά άπαιτούμενα 
μέτρα. Πάλιν θά έπέλθη ο χρόνος, όταν οί ίπ-

ποφορβοί μετά μεγάλων δυσχερειών θά κατορ-

θώσωσι νά έπιτύχωσι τά αμιγές άραβικόν γένος, 
όπως θέσωσιν έπί τοϋ βάθρου εκείνο τό έκλε-
κτόν γένος τών ϊππων, τό όποιον έπί τρεις πε-
ρίπου αιώνας παρίστα ο άγγλικός ίππος. Κατά 
τόν Μόλ καί Μπάηο, τό ουτω κολούμενον κα-
θαρόν αίμα τοϋ ίππου είναι ή πηγή τών έκλε-
κτών ιδιοτήτων, τών στοιχείων της ισχύος καί 
τών ισχυρών οργανικών συστατικών αύτοϋμερών. 
Πειαίνόντες τά παρόν άρθρον μνημονεύομεν, ότι 
ή ένδοξωτάτη σελίς εν τη ιστορία τοΰ ίππου 
ην ή εποχή τών 'ιπποτών, ότε οί ευγενέστατοι 
καί άνδοειότατοι ήρωες δέν άπηξίουν νά κα-
λούνται chevalier έκ τοϋ ϊππου. Ή κλησις τοϋ 
πρώτου μεγιστάνος μετά τόν βασιλέα connetalle 

έσήμαινε τόν σταυλάρχην. ο marechal καί o 
grand ecuger ήσαν πρότερον υπηρέται τού ίπ-
που. Ό ίππος παρίσταται κατά τόν μεσαίωνα 
ενεργούν πρόσωπον έν τοίς ασμασι τών μενε-
στρέλων, έν τοίς διηγημασι τών τοουβαδούρων 
εν τή αΰτή σειρά μετά τών ηρώων. Αί καλλ ι -
πάρειοι δέσποιναι κεντοϋσι δ ι ' αυτόν μεγαλο-
πρεπείς καί πλουσίας σέλλας. Συγχρόνως δέ ό 
ίππος έχρησιμοποιεϊτο εν τη θήρα, τοις πολέ-
μοις καί τοΐς τουρνίροις. Τήν σήμερον δέ τά 
πάντα λίαν μετεβλήθησαν καί κατεγελάσθη είς 
γάλλος δ Σήκ, όστις έν τινι συγγραφή του ή-
ρώτα, άν δ άνθρωπος έδημιουργήθη διά τόν ϊπ -
πον η δ ίππος δ,ά τόν άνθρωπον. Κατ' έμέ, 
άνωφελώς περιεγέλων τόν Σήκ, διότι ο γινώ-
σκων τόν έσωτερικόν βίον τών στρατιωτών τοϋ 
ιππικού καί υπηρε τών εις αυτό ώς άπλοΰς στρα-
τιώτης καθ' ολην τήν διάρκειαν τής ημέρας 
άοχόμενος άπό τοΰ πρωϊνοΰ καθαρισμοϋ τών ίπ-
ποιν καί τελειόνων κατά τάς νυκτερινάς ώρας 
τής περιφρουρήσεως τών σταύλων αποτείνει εις 
εαυτόν την έρώτησιν τοΰ Σηκ. m w & k * 

ΟΙ ΗΓΕΜΟΝΕΣ 

Τ Ο Υ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Έ κ πάντων τών φυτών, τών περικοσμούντων 

τήν ήμετέραν γήν, τήν πρώτην θέσιν κατά τήν 
μεγαλοπρεπή των καλλονήν, τήν ώραίαν των 
μορφήν καί τήν μεγάλην σημασίαν διά τόν άν-
θρωπον κατέχουσιν άναμφιβόλως τά φοινικοειδή 
Palmac τά όποια δικαίως καλούνται «οί ήγε-
μόνες τοϋ φυτικού βασιλείου». Μετά τής υπάρ-
ξεως αυτών στενώς συνδέεται ή ευημερία πολ-
λών λαών, διότι άν δέν ήσαν ταϋτα τά δένδρα 
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οί ΰπό τών λαών τούτων τήν σήμερον οίκιζό-

μενοι τόποι θά ησαν νεκροί έρημοι. Διά τους 
κατοίκους ταύτης τής διαπύρου' αμμώδους ε-
ρήμου ήτις εκτείνεται σχεδόν άνευ διακοπής 
άπό τών όχθών τοϋ ίεροΰ Νείλου μέχρι τοϋ 
πολυυδάτου Σενεγάλ καί έκ τών κοροφών τοΰ 
Ατλαντος μέχρι τοΰ ίσχυροϋ Νήγερ—μόνον 

έκ -.τού φοίνικος έξαρταται όλη ή υπαρξις τοϋ 
ανθρώπου. Ούτος άλλως καλούμενος «δένδρον 
τής έρήμου» είναι ό Phoenix dactyΙίpera .Έκεί 
όπου άπαντα τά λοιπά φυτά καταστρέφονται 
εκ τοϋ πεπυρακτωμένου αέρος τής έρημου, 
όπου ή ευκίνητος άμμος δέν παρέχει στερεό-
τητα είς τάς ρίζας τών φυτών, τό δέ χονδρόν 
άλατοϋχον κοίτασμα δέν παρέχει θρεπτικούς 
χυμούς, τά φοινικοειδή δένδρα αισθάνονται 
εαυτά έν καλη καταστάσε·. άρκεΐ μόνον, ώς 
λεγεται έν τη 'Ανατολή, οί πόδες αυτών νά 
βρέχωνται υπό τοϋ ύδατος, αί δέ κορυφαί αυ-
τών νά θερμαίνωνται υπό τοΰ ουρανίου πυρός. 
Μέχρις 25 μέτρων, εγείρεται ό κορμός αυτών, 
κεκοσμημένος διά λαμπρας στεφάνης πτερο-
σχιδών η ριπιδοειδών κυανό—πρασίνων φύλ-
λων, έκαστον δέ δένδρον παράγει έτησίως μέ-
χρι 400 χιλιογράμμων άρωματικούς καρπούς, 
κρεμάμενους ώς σταφυλάς έκ τής πυκνής στε-
φάνης· 'Επί τοϋ γονιμωτέρου έδάφου; ό φοίνιξ 
δέν παρέχει πολλούς καρπούς, ένίοτε δέ καί 
ξηραίνεται ώς νά λυπεϊται διά τήν στέρησα τών 
διαπύρων άμμων τής πατρίδος του. 

Ή πραγματική πατρίς τούτου τοΰ φοίνικος 
είναι ή 'Αραβία, άλλ ' ηδη άπό τών άμνημο-
νεύτων χρόνων ή «ευλογία αύτη τοϋ ουρανού», 
ώς καλοϋσι τόν φοίνικα οί "Αραβες, ένεκλιμα-
τίσθη πράς δυσμάς έν τη βορείιο Άφρικη. 'Ε-
κείθεν ούτος μετεφυτεύθη καί έν τη νοτίω Ευ-
ρώπη, τηΊσπανία, Σαρδηνία, Κορσική, 'Ιταλία, 
'Ελλάδι, όπου χρησιμεύει μόνον ώς κόσμημα 
τών θερμοκηπίων μή παρέχων άφθόνους καρπούς. 
Ό φοίνιξ ικανοποιεί άπάσας τάς άνάγκας τοΰ 
"Αραβος. Οί καρποί του έσθιόμενοι ωμοί η ξηροί 
ή βρασμένοι είναι νόστιμος καί θρεπτική τροφή. 
Εκ τών φοινίκων κατασκευάζουσι νόστιμον άρτον—φοινικικούς πλακούντας διατηρουμένους 

έπί πολύν χρόνον. Οί ούτω καλούμενοι «φοινι-
κικοί άλαντες τούς έποίους οί "Αραβες πωλοϋ-
σιν έν Καΐρω ουδέν άλλο είναι η έκ φοινίκων 
άρτος μετά προσθήχης ολίγων άμυγδάλων. 
Οί χαλώς ξηρανθέντες φοίνιχες αλέθονται καί 
παράγεται ίλευρον, τό όποιον αναμιγνύεται 
μετά κρίθινου άλεύρου, βράζονται έν υδατι καί 
κατασκευάζεται περίφημος μπακλαβάς, περιχυ-
νόμενος υπό τού ΰγροΰ τών νωπών φοινίκων. 
Έ κ τών φοινίκων κατασκευάζεται καί ρακή, 
διά δέ τών πυρήνων λειοτριβομένων τρέφονται 
τά κτήνη καί κατασκευάζεται ποτόν ομοιον 

πρός τόν καφέ. 
Ά λ λ ά δέν περιορίζονται είς τούτο αί όρε-

κτικαί ιδιότητες τού φοίνικος. Ό γλυκύς χυμός 
ό έκρέων εκ τών έντομών τοϋ κορμοϋ παρέχει 
μετά την άνάβρασιν οινον, τά τρυφερά φύλλα 
παρασκευαζόμενα ο ! ελαίου γίνονται φαγητόν, 
οί δέ φυλλοφόροι οφθαλμοί βραζόμε\οι μετά 
τοϋ χυμού τοΰ φοίνικος παράγουσι τόν γνωστόν 
παρά τοίς "Αραψι «φοινικικόν κηοόν». 

Έ π ε ι τ α τό αυτό εύεργετικόν δένδρον παρέ-
χει τό υλικόν καί δι όλην τήν κατοικίαν τών 
'Αράβων. "Εκ τών μεγάλων καί ίσχυρών φύλ-
λων τοϋ φοίνικος ο εγχώριοι κατασκευάζουσιν 
άπαντα τά χρειώδη τού οίκου των, οίον ψιά-
θους. καλύμματα τών ίππων, κ . τ . λ . έκ τών 
νημάτων τοϋ κορμοϋ πλέκουν υχοιν ία διά τό 
δέσιμον τών σάκκων, τά φύλλα τοΰ δένδρου 
παρέχουσι σκιάν, έπειτα έκ τών νημάτων τοϋ 
φλοιοϋ κατασκευάζονται υποδήματα, αί βά-
σεις τών οποίων κατασκευάζονται έκ τοΰ φλοιοϋ. 

Τοιαύτη είνε ή ώφέλεια, τήν οποίαν προσφί-
ρει είς τούς κατοίκο,ις τής ερήμου τό άνεκτί-
μητον τούτο δένδρον, τό όποιον πράγματι είναι 
ή «ευλογία τοϋ Θεοϋ.» 

Εκείνο το όποιον διά τόν "Αραβα είναι τό 
άπαραιτήτως άναγκαιον (ό φοίνιξ) διά τόν 
κάτοικον τών νήσων τοϋ Ειρηνικού "Ωκεανοΰ 
είναι Κόκκος ή ωφέλιμος η άργέλλια ocos nn 
cipera·((εις περιηγητής, διηγείται ό 'Οράτιος 
Γη,ζώ, έτυχε νά διέλθη διά μιας έρήμου. Ό 
καίων ήλιος είχε ψήσει αυτόν υπερβολικώς, ή 
πεπυρακτωμένη άμμος κατέκαυσε τούς πόδας 
του ό λάρυγξ του έξηράνθη, --είς δέ τά πέριξ 
δέν ευρέθη δένδρον η θάμνος υπό τήν σκιάν 
τοϋ οποίου νά άναπαυθη, Έ π ί τέλους ούτος 
λίαν έξηντλήθη καταβληθείς υπό τοΰ καμάτου, 
καί μόλις κινών τούς πόδα, του· δ δυστυχής 
οδοιπόρος βλέπει μακρόθεν μίαν καλύβην περι-
κυκλουμένην υπό δένδρων έχόντων ευθείς καί 
υψηλούς κορμούς μετά μακρών φύλλων. Πέριξ 
τής καλύβης ουδέ σπιθαμή καλλιεργούνμένης 
γής φαίνεται. Ούτος συναθροίζει τά; τελευ-
ταίας του δυνάμεις καί πλησιάζει είς τήν φι-
λόξενον κατοικίχν. Ό οικοδεσπότης προτείνει 
εις τόν άνέλπιστον ξένον εν ΰπόξυνον άναψυκτι 
κόν ποτόν. Ό όδοιπόρος άφοΰ εσβυσε τήν δί-
ψαν του καί άνιπαύθη κάθηται έπί τη προσ-
κλησει του οίκοδεσπότου νά γευματίση. Επί 

της τραπέζης παρατίθενται ποικίλα φαγητά 
εντός λαμπόντως άγγείων—οίνος νόστιμος τήν 
γεϋσιν καί μετά τό φαγητόν δ οικοδεσπότης 
προτείνει είς τόν ξένον ήδύποτον. Ό οδοιπό-
ρος εκπλαγείς έπί τέλους έρωτα τόν έγχώριον: 
«ποίος σας κομίζει είς ταύτην τήν άκαρπον ε-
ρημον άπαν τούτο;)) 

— Τά δένδρα τοΰ κόκκου, άπαντα ο τελευ-

ταίος. Τό ποτόν, τό όποιον κατά τήν είς τήν 
κατοικίαν μου εΐσοδον) έπιες έξάγεται έκ τών 
άώρων καρπών· πολλάκις επιτυγχάνω νά έξά-
ξω έξ ενός καρύου περί τά δύο χιλιόγραμμα 
υγρόν. Έ ξ αύτοϋ έξάγεται καί τά γάλα, τό ό-
ποιον τόσον πολύ σοϋ ηρεσε. Τά τρυφερά καί 
έγχυμα λαχανικά προέρχονται έκ τών κορυφών 
τών φύλλων τού δένδρου (δυστυχώς τό φαγη-
τόν τούτο δέν κατασκευάζεται πάντοτε διότι 
τό δένδρον μετά τής άποκοπείσης κορυφής τε 
λείως ξηραίνεται). Ό οίνος έκ τοϋ όποιου τόσον 
πολύ ηύχαριστήθης έξάγεται έκ τού αυτού δέν-
δρου. Ουτος κατασκευάζεται έκ τοϋ βρασθέντος 
χυμοϋ τών νεαρών βλαστών. "Αν ό χυαός ούτο; 
έκτεβη είς τόν ηλιον ξυνίζει καί δίδει καλόν 
3ξος· άν δέ μεταποιηθή δίδει ρακην Έ κ τού 
άβράστου χυμοϋ έξάγω σάκχαριν. Έπ ί τέλους 
όλα τά αγγεία, τά όποια κείνται έπί τής τρα-
πέζης κατεσκευάσθη,σαν έκ τών φλοιών τών κα-
ρύων τοϋ κόκκου. 'Αλλά δέν είνε ϊ λ ί ν τούτο: 
τά δένδρον κόκκος μοΐ δίδει οϋ μόνον τροφήν 
άλλά καί ενδύματα καί στέγην. Οί τοίχοι 
τής κατοικίας μου κατεσκευάσθησαν έκ τών 
κορμών, ή στέγη— εκ τών ξηρών φύλλων, έκ 
τών νημάτων κατασκευάζω ένδύματχ στρω-
μνάς, σχοινία κτλ . Έ π ί τέλους τά έλαιο ', τό 
όποιον θέ-;ω έν τώ φαγητώ καί τό οποίον καίω 
έν τη λυχνία λαμβάνω διά τής θλίψεως τών 
λεπτών καρύων τοϋ κοκου». 

Ό περιηγητής ήκουε μετά θαυμασμού καί 
έξεπλήσσετο έπί τώ ότι δ εγχώριος μή έχων 
άλλο τι έκτός τών δένδρων κόκκου άπελάμβανε 
πάντα τά χρειώδη. Ό τ ε ήτοιμάζετο ηδη νά 
άπέλθη δ οικοδεσπότης τώ είπεν; έχω ένα φί-
λον έν τη παρακείμενη πόλει. θ ά λάβης τήν 
καλωσύνην νά τώ εγχείρισης μίαν έπιστολήν ; 
Τώρα άμέσως θά τήν γράψω. 

— Τήν εγχειρίζω, άλλή μέ τί θά την γρά-

ψης; μήπως θά χρησιμοποιήσης πάλιν τά δέν-
δρον τοϋ κόκκου ; 

—'Εννοείται, άπεκρίθη, ό έγγχώριος, την 
μελάνην κατασκευάζω έκ τών ξυσμάτων τοΰ 
ξύλου τόν δέ χάρτην— έκ τών φύλλων. Ό φοί-

νιξ, όστις έχει τήν αΰτην σημασίαν διά τούς 
κατοίκους τών νήσων τού Ειρηνικού ωκεανού, 
παρίστησι μεγαλοπρεπή δένδρον έχον υψος 3 5 
μέτρων καί άπολήγον εις λαμπράν άνθοδέσμην 
φύλλων 6 μέτρων τών οποίων τά κατώτερα 
κρέμανται πρός τήν γήν τά δέ άνω άποβλέ-
πουσι πρός τόν κυανούν ούρανόν, Τό δένδρον 
κόκκος άποκτα έκτακτον καλλονήν όταν περι-

βάλληται υπό δεσμίδων μεγάλων καρπών έν ά-
πάσαις ταΐς βαθμίσι της άναπτύξεως ά τ ό τ ώ ν 
τελείως ανεπτυγμένων ώριμων καρύων μέχρι 
τών μόλις άνοιγομένω.ν φυλλοφόρων οφθαλμών. 
Ή πατρίς τούτου τοϋ είδους τοΰ φοίνικος εϋ-

βίσκεται άνά τάς νήσους του Ζονδικοΰ άρχιπε· 
λάγους όθεν διεδόθη έν τη 'Αμερική καί τη δυ-
τική παραλία της 'Αφρικής. 

Μεταξύ τών φοινικοειδών τής 'Αμερικής 
την πρώτην θέσιν κατέχει ό μεγαλοπρεπής υ-
ψηλός φοίνιξ τοϋ Μαυρικίου (Maurita flexuosa 
Μ. vinilera) όστις είς τόν ολιγαρκή έγχώριον 
της νοτίου 'Αμερικής παρέχει πάντα τά τού 
βίου χρειώδη καί όστις δικαίως εκλήθη «arbor 
tie la vita» (δένδρον της ζωής). Καί πράγματι 
έκ τοΰ κορμού αυτού ό ίνδάς κατασκευάζει την 
κατοικίαν του, διά τών φύλλων του στεγάζει 
αυτήν έκ τών ίνων τών φύλλων πλέκει δίκτυα, 
ψιάθας κτλ . Έκ τής έντεριώνης τής κορυφής 
τοϋ κορμοϋ εξάγει Ορεπτικήν άμυλον καλούμε· 
νην σάγον έκ τοϋ όποιου κατασκευάζει πλα-
κούντας, έκ τοϋ χυμοϋ τών καυλών τών ανθέων 
παρασκευάζει άφρώδη οΐνον, οί όέ καρποί τοϋ 
δένδρου οΐ τε ώριμοι καί οί άωροι τώ παρέ -
χουσι τήν καθημερινή,ν του τροφήν. 

Επίσης αξιοσημείωτος είνε ό φοίνιξ Sagus 
Rumphii όστις σχηματίζει ολόκληρα όρη έπί 
τών νήσων τοϋ Μαλαϊκοϋ άρχιπελάγους καί 
όστις δίδει γνωστή'' θρεπτικην τροφήν σάγον. 
Ό φοίνιξ ούτος έν τη άρχη τής βλαστήσεώς 
του παρίσταται ώς θάμνος μετά μεγάλων ακαν-
θωδών φύλλων. Κατά τό έβδομον ετος ή κορυ-
φή αύτοϋ ταχέως άνυψοΰται εις τά ανω ανα-
φύουσα πυκνήν δεσμήν φύλλων εις υψος 8 μέ-
τρων. Κατά τό είκοστόν έτος έπί τής κορυφής 
αύτοϋ αναφύεται μέγας κλάδος. Τά δένδρον με-
τά τήν άπόδοσιν τοϋ καρποϋ ξηραίνεται, όπως 
άφαιρεσωσι τόν σάγον, άποκόπτουσι τό δένδρον 
πρίν η άνθήση. έξάγουσι την έντεριώνην καί 
κατατέμνουσιν αυτήν εις λεπτά τεμαχια, τα 
όποια καΟαρίζουσ. διά τοϋ ύδατος έκ τών νη-
μάτων καί τών φλοιών. Τον σάγον άλεθέντα 
πιέζουσι κατά κυλινδρικά σχήματα καί απο-
στέλλουσιν είς τό εξωτερικόν. Οί εγχώριοι κα-
τασκευάζουσιν έκ τοΰ σάγου πιλάφιον έσθίον-
τες αύτό μεθ' άλατος, πιπερίου καί χυμού τοΰ 
λεμονίου η κατασκευάζουσιν έξ αύτοϋ πλακούν-
τας μετά τοΰ ελαίου. 

Έ κ τών λοιπών ειδών τών φοινίκων τών 
αποδιδόντων θρεπτικάς ουσίας αξιομνημόνευ-
τος είνε αξιομνημόνευτος είνε δ φοίνιξ Elaeis 
guincnsis όστις βλαστάνει παρά τάς δυτικας 
άκτάς τή; 'Αφρικής καί παράγει τό γαλαμικόν 
ελαίου έξαγόμενον έκ τών καρπών του καί χρη- , ι 
σιμοποιουμενον προς κατασκευήν σάπωνος επει-
τα ό πράσινος φοίνιξ (Arcca oleacea) έν ταΐς 
Άντ ιλ ικα ϊς νήσοις τά νεαρά φύλλα τών οποίων 
χρησιμεύουσιν άντί λαχάνων. 

Φοινικοειδή τινα δένδρα καίτοι δέν δίδουσι 
εδωδίμους καρπούς εν τούτοις έφοδιάζουσι τούς 
κατοίκους δι ' άλλων κατά τά μάλλον καί ητ· 
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τον αναγκαίων υλικών. Ουτω π.χ. τό δένδρον 
Areea catechu βλαστάνον έν τη'Αντιλλικη ' ϊν-δια έπί τών Φιλιππίνων καί Ζονδιακών νήσων 
παρέχει είς τόν έγχώριον τό άναγκαίον φάρμα-
κον τών ίδόντων άντικαθιστών τό παρά τοις 
Εΰρωπαίοις κάπ.ισμα τής νικοτιανής. 

Αλλα ειδη φοινικοειδών είνε τό κηρόξυλον 
(Ceroxulon Andicola) απαντών έπί τών'Κορδι-
λιέρων εις υψος 2,300 μέτρων καί παρέχων 
τον φυτικόν κηρόν· τό έλεφαντοδοντοειδές δέν-

δρον(phytelophas macrocarpa) του οποίου οι σκληροί φλοιοί του καρυδίου μεταχειρίζονται πρός 
κατασκευήν μιμημάτων τοϋ έλεφαντόδοντος· τό 
σακχαροφόρον δένδρον (Arenga Sacchariefera) τό 
οποίον παρέχει σημαντικόν ποσόν σακχάρε-ως κτλ . Λ Γ 

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Έπί μακρόν χρόνβν άπέβλεπον είς τήν Ί α -

πωνικήν γλώσσαν, ώς εις άπλήν διάλεκτον τής 
κινεζικής γλώσσης η τουλάχιστον ώς συγγενή 
αυτής κατά τοιούτον βαθμό» ώς ή ίταλική είναι 
συγγενής πρός τήν ίσπανικήν,η άμφότεραι αύται 
αί γλώσσαι πρός τήν μητέρα αυτών—τήν λατινι-
κήν. Έν τούτοις -.τοΰτο είναι σφάλμα· είναι α-
ληθές ότι οί 'Ιάπωνες έννοοΰσι τό γεγραμμένον 
κινεζιστί, διότι τά σημεία τών Κινέζων άποτε-λοϋσιν έν μέρος τών πολυαρίθμων συστημάτων 
τής γραφής τής έν χρήσει ουσης έν Ιαπωνία. 
Έν τούτοις, ό επιστήμων Κλάπροτ, ειδήμων 
τών γλωσσών τής 'Ασίας, ίσχυριζεται οτι ή ι-
απωνική γλώσσα τόσον διακρίνεται κατά τόν 
σχηματισμόν, τήν γραμματικήν καί τάς λοιπάς 
ιδιότητας άπό πασών τών άλλων γλωσσών, ώ-
στε δικαίως δυνάμεθα νά καλέσωμεν τόν λα-
λοϋντα ταύτην λαόν, ΐδιαιτέραν φυλήν. Ώς 

αναφέρει ό Φίσερ, ή ιαπωνική γλώσσα είναι η-
χηρά καί ηδεία, ό δέ σχηματισμός αυτής επι-
τρέπει πολλάς μεταβολάς χάριν τής εΰφωνίας. 
Ταύτης παριστανομένης δι'"ευρωπαϊκών χαρα-
κτήρων, έκαστον σημεϊον αύτης είναι φωνήεν 
διά τοΰτο όταν παρατηρείται ή αΰξησις τών 
συμφώνων καί τά φωνήεντα παραλείπονται, έν 
ταύτη τη, περιπτώσει τά συμφωνά έλαφρότερον 
προφέρονται ώς π. χ. shrano άντί shirano, καίτοι 

ο κανών ούτος έχει πολλάς έξαιρέσεις. Κατά 
τόν Μέί'λαν, ό μή γεννηθείς έν Ιαπωνία δέν δύ-
ναται ώς πρέπει νά προφέρη γράμματά τινα. Ό 
Μέϊλαν προσθέτει ότι έν τη ιαπωνική γλώσση 
δέν υπάρχουσιν άντωνυμίαι καί ότι αί λέξεις 
κλίνονται διά της προσθήκης άλλων συντόμων 
λέξεων. Περί δέ τών ρημάτων, ταϋτα δέν κλί-
νονται κατά τόν αριθμόν καί τό πρόσωπον, άλλά 
μετατρέπονται κατά τους χρόνους διά τής φω-
νής. Ή ιαπωνική γλώσσα είναι λίαν πλουσία 

διότι ό γράφων ίαπωνιστί δύναται νά επωρε-

λήται οϋ μόνον τών μέσων αυτής άλλά καί τών 
κινεζικών λέξεων. Τοιουτοτρόπως καί ή ιαπω-
νική καί ή κινεζική γλώσσα συνενοϋνται η χω-
ρίζονται κατά βούλησιν. Τό ίαπωνικόν άλφά-
βητον άποτελείται έκ 48 γραμμάτων άλλά 
τόν αριθμόν τοϋτον πρέπει νά διπλασιάσωμεν άν 
λάβωμεν υπ'όψιν τάσημεΐα τά συνενούμενα πρός 
τά σύμφωνα, όπως ποιήσωσι τήν φωνήν αυτών 
μαλακωτέραν η ίσχυρο.έραν. Τό άλφάβητον ελαβε τήν αρχήν του άπό τοϋ ή. αιώνος καί δύ 
ναται νά γραφή διά τεσσάρων συστημάτων στοι-
χείων : «Κάντα -κανο» προωρισμένον διά τήν 
χρήσιν τών άνδρών· «Κηρα-κάνα»—κατ' έξο-

χην διά τήν χρήσιν τών γυναικών· «Μάνιο-κά-

να» καί «Γιαμάτο-κάνα». Εκτός τούτου'ΰ-

πάρχει γραφή μεταχειριζομένη υπό τών Κινέ-
ζων. "Απαντα τά έπιστημονικά έργα κα τά 
ανήκοντα είς τους άνωτάτους κλάδους τής φι-
λολογίας, ώς καί τά έπίσημα έγγραφα γράφον-
ται η τυποϋνται διά κινεζικών χαρακτήρων. 
Έν τούτοις, ό έπιστήμων μεταχειρίζεται καί 
τήν ιδίαν του «Κάτα-κάνα» πρός έξήγησιν τών 
συγγραμμάτων τών τετυπωμένων διά κινεζικών 
σημείων. Ό Ίάπων, ώς ό Κινέζος, γράφει κατά 
στήλας κάτωθεν πρός τά άνω άρχίζων έκ τοϋ 
δεξιοϋ μέρους τού χάρτου. Προσθετέον ότι εκ-

-
τός τών τεσσάρων συνήθων άλφαβήτων υπάρ-

χουσιν άκόμη παρά τοις βουδδισταΐς τό άλφά-
βητον τών Σιττανείων γραμμάτων συγκείμένον 
έκ 50 στοιχείων. Αί έρευναι τοϋ Κλοπρότου 
κατέδειξαν ότι μέχρι τής βασιλείας του Ούτζί-

νου Τεήβου, τοϋ δεκάτου έ'κτου Μικάδου (αυ-
τοκράτορος) οί ίάπωνες δέν είχον γράμματα : 

άπαντα τά διατάγματα καί οί νόμοι προφορι-
κώς έδημοσιεύοντο. Έπ ί τής βασιλείας τούτου 
τοϋ κυριάρχου κατ ' άρχάς είσήχθη ή χρησις τών 
κινεζικών στοιχείων. Ό Οΰζην Τεήβας τώ 284 

π. χ. άπέστειλε πρεσβείαν είς τό βασίλειον 
Χακόν-σάη (υπάρχον τότε νοτιοανατολικώς τής 
Κορέας) όπως λάβη έπιστήμονας άνδρας, καταλ-
λήλους πρός διάδοσιν τοϋ πολιτισμού έν τώ 
κράτει του. Άμέσοις άφίκετο είς τήν Ίαπωνίαν 
ό περιώνυμος Βόνην η Βάγγ-δζήν όστις μετ' έπι 

-
τυχίας έξεπλήρωσε τό άνατεθέν αϋτώ έργον. 
Ούτος άνέλαβε καί τήν έκπαίδευσιν δύο πριγ-

κήπων. Κατά τήν τελευταίαν περίοδον οί Από-
γονοι αυτού κατελάμβαναν πολλάς σπουδαίας 
στρατιωτικάς υπηρεσίας αί δέ έκδουλεύσεις αυ-
τού εθεωρούντο υπό τών ιαπώνων τόσον μεγά-λαι , ώστε έπί τέλους άπεδόθησαν αύτω θεϊαι τιμαί. Άπό τής έποχής τοϋ Βονίνου τά κινε-ζικά στοιχεία διαρκώς ησαν έν χρήσει έν "Ια--πωνία· Έν τούτοις ή ιαπωνική γλώσσα, ώς ά-νωτέρω έρρέθη, ουσιωδώς διακρίνεται άπό τής κινεζικής καί επειδή μία καί ή αυτή λέξις εν 

Α ΣΤΡΑΠΗ 
τη κινεζική γλώσση εχει διαφόρους σημασία, 
έκρίθη άπαραίτητος ή εισαγωγή σπουδαίων 
μεταβολών. Τοιουτοτρόπως, κατά τάς άρχάς 
τού ή. αιώνος έμορφώθη έκ τών διαφόρων κινε-
ζικών σημείων άλφάβητον έπικληθέν «Κάτα-

κάν ι » τ. έ. μέρη τών στοιχείων. Τούτο είναι έν 
χρήσει όμοϋ μετά τών κινεζικών σημείων· ή έ-
νωσις τών κινεζικών σημείων είναι έ'μμεσος η 
άμεσος· ή πρώτη συμβαίνει πρός υπόδειξιν τής 
άπαγγελίας η τής σημασίας καί πρός δήλωσιν 
τών γραμματικών μορφών καί τών ίδιωτισμών 
οϊτινες έγένοντο δυσνόητοι ένεκα τής χρήσεως 
τών ιδιαιτέρων σημείων. Ή παράδοσις άποδί-
δει τήν έφεύρεσιν τούτου τοϋ άλφαβήτου είς τόν 
έπιστήμονα Κήμπη. Μετά τούτον έφημίσθη ό 
Κημπο, ό ευρετής άλλου άλφαβήτου, τού «Κή-

ρα κάνα)) μή έχοντος σχέσιν τινά πρός τό κινε-

ζικόν. Περί δε τΐ,ς εφευρέσεως του τρίτου άλ-
φαβήτου, οί ίάπωνες άναφέρουσιν ότι κατά τό 
1006 π . χ . είς βουδδιστής ιερεύς ό Τσιάκουσω 
άπήλθεν έκ τής 'Ιαπωνίας εις τήν Κίναν όπως 
άποδώση τόν έκ τής 'Ιαπωνίας συλλεγέντα φό-

οον. 'Επειδή δέ δέν ώμίλει τήν κινεζικών άλλ' 
έγραφεν αυτήν τελείως, συνεβούλευσαν αυτόν νά 
καταστρώση κατάλογον τών κινεζικών σημείων 
μετά τής σημασίας αύτών έν τη 'Ιαπωνική. Ού-
τος λοιπόν έφεϋρε 47 στοιχεία πρός χρήσιν τών 
συμπολιτών του· τό άλφάβητον τοϋτο έγένετο 
δεκτόν διότι τό άλφάβητον τό εισαχθέν έκ τής 
'Ινδίας (τό βουδδιστικόν) άπετελεΐτο έκ τόσων 
περίπου στοιχείων. 'Ακολούθως προσετέθη τό 
48ον στοιχειον. 'Υπάρχει εισέτι άλλο άρχαίον 
άλφάβητον γνωστόν υπό τό όνομα «Μάνιο-κά-

να)). Τά στοιχεία τούτου τοϋ άλφαβήτου πολ-
λάκις άναμιγνύονται μετά τών στοιχείων τών 
δύο άλλων· ή τάξις τών στοιχείων είναι ή αυτή. 
Τό άλφάβητον άποτελείται κατά τό ήμισυ έκ 
κινεζικών σημείων τής ουνήθους γραφής ή της 
ταχυγραφίας. Πολλά σημεία είναι έν χρήσει 
κατά διάφορον χρόνον πρός δήλωσιν μιας καί 
τής αυτής συλλαβής. Παρατηρητέον ότι τά κι-
νεζικά σημεία τά άποτελοϋντα τούτο τό άλφά-
βητον ώς καί τά σημεία τών άλλων άλφαβή-
των δέν έκφράζουσι τήν κινεζικήν φωνήν έκεί-
νων τών λέξεων, τάς όποίας ταύτα παριστώσι. 
Ουτω π. χ. τά κινεζικόν σημεϊον κιάνκ,-ποτα-
μός,-παρίσταται διά τής συλλαβής ιέ, ήτις έν 
τη ίαπωνικη γλώσση έχει τήν αυτήν σημασίαν 
άλλά προφέρεται διαφόρως. Έπ ί τέλους υπάρ-
χει άλφάβητον άποτελούμενον έκ τών κινεζικών 
σημείων σημαντικώς συντετμημένων· τό άλφά-
βητον τοϋτο καλείται «γιαμάτα-'κάτα» η « ' Ι -
απωνικά γράμματα». Τοϋτο δεικνύει ήμϊν τόν 
τρόπον τής χρήσεως τών κινεζικών στοιχείων έν τη 'Ιαπωνική γλώσση. Δυνάμεθα νά προσ-θέσωμεν ότι έκτός τοϋ άλφαβήτου Κάτα-κάνα, 
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τά λοιπά άλφάβητα σπανίως μόνα των είνε έν 
χρήσει. Έν γένει τά στοιχεία τών τριών η τών 
τεσσάρων άλφαβήτων άναμιγνύονται άνευ ώρι-

σμένου τινός κανόνος· άπαν τοϋτο λίαν δυσχε-
ραίνει τήν άνάγνωσιν. Ά λ λ ά τούτο δέν φθάνει: 
τηδε κάκείσε τίθενται Κινεζικά σημεία μετά 
τής σημειώσεως έν τη πλευρά της σημασίας αυ-
τών η άνευ ταύτης κατά τήν βούλησιν τοϋ γρά 
φοντος. Τοιουτοτρόπως άν άπαριθμήσωμεν τόν 
άριθμόν τών σημείων τών πέντε άλφαβήτων ώς 
καί τών μεταβολών αύτών (τά όποϊα δυνατόν νά 
κληθώσι συνώνυμα σημεία) θά εύρωμεν τόν 
στρογγύλον άριθμόν 500. "Άν δέ λάβωμεν όπ' 
όψιν την έλευθέραν χρήσιν τών κινεζικών σημεί-

ων κατά τήν ταχυγραφίαν καί έν τη συνήθει 
γραφή, πρέπιι νά παραδεχθώμεν ότι οί λόγιοι 
Ιάπωνες κατώρθωσαν νά ποιήσωσι τήν γλώσσάν 
των δυσχερεστάτην πάσης άλλης έν τώ κόσμιο. 
Ή σχέσις τής ίαπωνικής γλώσσης πρός τήν κι-
νεζικήν είνε τόσον μεγάλη ώστε ό Ίάπων πρίν 
η εντελώς έκμάθη τήν μητρικήν του γλώσσαν 
ομείλει νά μάθη 3—4,000 κινεζικά σημεία 
καί μετ ' αυτών άπειρον πλήθος συνδυασμών, 
ειδών καί διαφόρων άλφαβήτων. "Ενεκα τούτου 
είνε καταληπτόν διατί ή ένπαίδευσις τοϋ Ίά-
πωνος λογίου ώς έπί τό πλείστον περιορίζεται 
άπλώς είς τήν έκμάθησιν τής αναγνώσεως καί 
τής γραφής. Τά κινέζικα βιβλία παρασκευάζον-
ται διά τό Ίαπωνικόν δημόσιον ένίοτε έν τω 
πρωτοτύπω.Οί πρόλογοι τών βιβλίων πολλάκις 
γράφονται κινεζιστί ένω τό κείμενον διά τού 
άλφαβήτου χήρα-κανά, πρός τούτοις πολλάκις 
μεταχειρίζεται ή ταχυγραφία. Ή τελευταία 
πολύ μεγεθύνει τήν δυσχέρειαν τής αναγνώσεως 
τοϋ κειμένου όταν ό σπουδάζων γινώσκη μόνον 
τά συνήθη γράμματα. 

' · 

Η IKANOTHΣ ΗΜΩΝ ΝΑ ΕΥΡΙΣΚΩΜΕΝ 
ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ AΠOΣTAΣEIΣ 

Ώ ς γνωστόν τελείως άπόλλυται παρ' έκά- στω όστις κατά πρώτον πατηση έπί ορεινής χώ-
ρας. Ό άνθρωπος ό έλθών εις υψηλήν όρεινήν 
χώραν είς τήν οποίαν ούτε δένδρα ούτε οι'κίαι 
ουτε παρόμοιάτινα άντικείμενα υπάρχουσι,τά ό-
ποια νά τω βοηθησωσιν όπως κρίνη περί τών ά-
ποστάσεων, διαμένει άνευ τινός βοηθείας. Ό 
Μποντβαλώ εν τώ νέώ του συγγράμματι Across 
Thibet λίαν άκριβως χαρακτηρίζει ταύτην την 
άπομόνωσιν τοϋ άνθρωπου καί περιγράφει τάς 
άτομικάς του έντυπώσεις τάς έξεγερθείσας παρ' 
αύτφ κατά τήν άνάβασιν έπί τοΰ οροπεδίου τοϋ 
Θιβέτ. Δυσκόλως δύναται νά έκφρασθη πόσον 
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δυσχερής είνε ή εύρεσις τής όδοΰ έπί τούτων 
των οροπεδίων όπου ό άνθρωπος άπόλλυσι πά-
σαν ικανότητα περί τό προσδιορίζειν την άπό-
στασιν· ό οφθαλμός του βλέπει έκτεταμένα δια-
στήματα μή ευρίσκων έν ώρισμέναις άποστά-
σεσι δένδρα, η οικίας, η ανθρώπους ή ζώα· έν 
γένει άντικείμενα έκ τοϋ γνωστού αΰτω μεγέ-
θους τών οποίων νά δύνηται νά κρίνη περί τοϋ 
μεγέθους τών άλλων, διότι ή ίκανότής τοϋ 
προσδιορίζειν τάς αποστάσεις άναπτυσσεται 
παρ' ήμίν διά τοιαύτης διαοκοϋς καίτοι άναι-
σθήτου συγκριτικής έργασίας. 'Ενταύθα έν ταύ-
ταις ταΐς έρήμοις έντός τίνων εβδομάδων ά-
πωλέσαμεν ταύτην τήν ικανότητα την όποίαν 
είχομεν αποκτήσει έκ μακράς βιωτικής πείρας: 
άπαντα τά αντικείμενα τά όποια ενταύθα βλέ-
πομεν είνε λίαν όμοια πρός άλληλα. Ό είς λό-
φος ομοιάζει πρός τόν άλλον: κορυφή τις κε-
καλυμμένη υπο χιόνος αναλόγως τής στάσεως 
τοΰ ήλίου, ότέ απαστράπτει, ότέ όχι, έ'νεκα δέ 
τούτου δέν δύναται' τις νά κρίνη περί τοϋ άν 
μεγάλη είνε η μικρά· τό μικρόν πτηνόν έκτεϊ-
ναν τάς πτέρυγάς του έπί τίνος υψώματος έχει 
τήν όψιν αγρίου θηρίου, τό όποιον έγειρεται πρό 
ήμών· ό κόρας υψούμενος μετά τής λείας του 
έν τη πρωινή ομίχλη παρίσταται ώς τό μέγα 
πτηνόν κονδόρον αρπάζοντα διά τών ονύχων του 
άρνίον· κατά τήν δύσιν τοϋ ήλίου ό αυτό; κό-
ρας καθήμενος έπί τής κορυφής τοΰ βράχου,φαί-
νεται ώς βοϋς η άρκτος. 

Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Ό αυτομάτως φωτιζόμενος οίκος έν Παρι-

σίος έπί τής όδοΰ Λονσάν έξήγείρεν έπ' έσχά-
των τήν γενικήν προσοχήν τών Παρισινών ένδι-
αφερομένων διάτό πρωτοφανές τοϋτο φαινόμενον. 
Οί έπισκέπται είσήρχοντο είς αίθουσας μή φω-
τιζομένας ούτε υπό τοΰ φωτός τής ήμέρας ούτε 

υπο κηρίων ή λαμπών, έν τούτοις ούτοι ήδύ-
ναντο νά παρατηρώσι τά πάντα καί νά διακρί-

νωσι τάς ελαχίστας λεπτομερείας τής έξιδία-
σμένης επιπλώσεως τής οίκίας. Ελαφρά άργυρί-
ζούσα άπάστραψις έδίδετο έκ πάντων τών αν-
τικειμένων Oί τοίχοι έφωσφόριζον διαδίδοντες 
3υάρεστον είς τούς οφθαλμούς ώχρόν φώς· έκ 
τής οροφής εσπινθηροβόλουν λαμπρά φώτα ότέ 
μέν άμαυρούμενα, ότέ δέ καταλάμποντα διά 
πρασίνου χρώματος. "Απαντα έν ταίς αίθούσαις 
απηστραπτον άπό των ταπήτων έ'ως τώνέπί τών 
τραπεζών ευρισκομένων διαφόρων κοσμημάτων 
Κατά μέρη. έπί τών τοίχων έξήστραπτον διά 
θαυμασίων χρωμάτων συμβολικαί απεικονίσεις, 
διασταυρούμενα μονογράμματα, άραβουργήματα 
παντοειδών σχημάτων, .άνθη καί άρωματοΰραι 
; Ακόμη τά πρόσωπα, οί λαιμοί,αί χείρες τών ευ-

ρισκομένων έν τώ θελκτικώ τούτω οίκω κυριών 
έφωσφόριζον ή κίνησις εκάστης πτυχής τών έ -
σθήτων αυτών άνέδιδον έκτακτον λάμψιν. Έν ί 
λόγω τό πάν εις τά πέριξ ότέ άνέλαμπεν, ότέ 
δέ ήμαυροϋτο έπί στιγμήν όπως έκ νέου άπα-

στράψη διά μυστηριώδους φωτό;. Ό 'Ανρή-δέ-
Παρβήλ, άνεκοίνωσε τω συντάκτη τοΰ Jouraal 
Des Debate ότι οί οίκοδεσπόται ταύτης τής οι-
κίας εις οΰδένα έξεμυστηρεύθησαν τίνι τρόπω 
παράγονται τά φωτινά ταΰτα φαινόμενα, άλλά 
δέν είνε δύσκολος ή λύσις τούτου τού αίνοίγμα-
τος. Τούτο αποδίδεται είς τήν ιδιότητα τοϋ 
θειικού τσίγκου νά φωσφορίζη. Κίνε γνωστόν 
ότι πλεϊσται υλαι υποβαλλόμενοι εις τήν ένέρ 

γειαν τών ηλιακών άκτίνων η είς τό ίοχυρόν 
φώς τού μαγνίου άτοκτώσι τήν ιδιότητα νά 
λάμπωσιν έν τώ σκότει. 'Αρκεί όπως διά τών 
υλών τούτων έπαλειφθώσιν οί τοίχοι, αί όρο-
φαί καί πάντα τά έπιπλα τοϋ δωματίου, όπως 
παράξωσι τά άνωθι περιγραφέντα φωτεινά φαινόμ.ενα, Ό 'Ανρή- δέ ΙΊαρβήλ ισχυρίζεται ότι 
έν τη ρηθείση περιπτώσει έφηρμόσθη ό θειικός 
τσίνκος ή κόνις τοϋ όποιου ισχυρώς φωσφορίζει. 
'Εξ αΰτοϋ ηρχισαν νά καττασκευάζωσι λάμ-
ποντα ψιμμίθια. Ούτος ένούμενος μετά της 
κόλλας αμύλου κολλά έπί πάντων τών αντικει-
μένων, άκόμη επί τών υφασμάτων καί τών δαν-

τελών καί ποιεί αυτά νά φωσφορίζωσιν έπί πο-
λύν χρόνον. Έν τέλει ό Άνρη-δέ ΙΙαρβήλ ανα-
φέρει ότι ή κόνις τοϋ θειϊκοϋ τσίνκου ύπέρπάντα 
τά λοιπά κοσμητικά μέσα (cosmotlque) προ-
φυλάσσει τό δέρμα έκ τής έπ ' αΰτοϋ ένεργείας 
τών χημικών άκτίνων τοϋ ήλίου καί έν τώ 
σκοτει τά πρόσωπον πουδριζόμενον διά ταύτης 
τή; ύλης φαίνεται φωτιζόμενον ώς υπό τής ωχρας λάμψεως τής σελήνης. 

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΕΛΕΦΑΣ 
Ώ ν έν προηγούμενω φύλλω τής « 'Αστρα-

πής» έμνημονεύσαμεν, έν Βιρμανία καί Σιάμ ό 
λευκός ελέφας χρησιμεύει ώς άντικείμενον λα-
τρείας καί ή εξαγωγή έκεΐθεντούτων τών ιερών 
ζώων κωλύεται διά θανατικής ποινής. Ένεκα 
τούτου οΰδέν Εΰρωπαϊκόν η Άμερικανικόν θη-ριοτροφεϊον ήδυνήθη νά άπο«τήση λευκούς ελέ-
φαντας. Έ ν τούτοις οί yanky ('Αμερικανοί) 
κατέβαλον άπάσας τάς δυσχερείας καί κατώρ-
Οωσαν νά άποκτήσωοι τά περίεργον τούτο ζώον. 
Ο λευκός έλέφας τήν σήμερον θαυμάζεται όπό 

τών περιέργων έν Νέα 'Υόρκη όπου μετηνέχθη 
έκ τής νήσου Σουμάτρας. Ουτος είνε δύο έτών 
καί έχει υψος 4 ποδών καί βάρος 6 5 0 λίτρων. 

Ουτως είνε πολύ ήμερος καί διακρίνεται έπί τή 
πραότητι καί τη ευπιστία εις τόν κύριόν του* τό 

δέρμα του κ« ί αί όπλαί του είνε λευκαί, οί οφ-
θαλμοί του ροδόχροοι, ή οΰρά λεία μετά 
λευκών τριχών είς τό άκρον. 

M H g s a i m t 

Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΙΩΝ ΕΝ ΙΝΔΙΑΙΣ 

Αί ιεραποστολικαί καί ευεργετικάι έταιρεϊαι 
αί έργαζόμεναι έν Ίνδίαις έπιδεικνύουσι μεγά-
λας προόδους, έν τισιν άντικειμένοις έν τοις ό-

ποίοις οί κυβερνώντες τήν χώραν ουδόλως έπέ-
τυχον. Έννοοΰμεν τάς άποπείρας τής κυβερνή-
σεως περί τής μορφώσεως τών Παριών, τούτων 
τών ήδικημένων υπο τής είς τάξεις διηρημένης 
χώρας καί θεωρουμένων ώς σκύβαλα τής εγχω-
ρίου κοινωνίας. Ά π ό πολλών έτών ή 'Αγγλ ική 
κύβιονησις κατέβαλε προσπαθείας υπέρ τής δι-
ανοητικής καί ηθικής έξυψώσεως τών δυστυχών 
τούτων άνθρώπων καί πρός τόν σκοπόν τούτον 
ήγειρε καί διετήρει δι' έξόδων της διάφορα 
σχολεία. Ά λ λ ά τό μίσος τών άνωτέροιν τάξε-
ειν (Castes), ιδία τών Βραχμάνων γαιοκτημό 
νων είνε τοσον μέγα καί έξακολουθεϊ αΰξανό-
μενον ώστε περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος έτους 
ό γενικός έπόπτης έυ τη διευθύνσει τής δημο-
σίας έκπαιδεύτεως ήναγκάσθη νά όμολονήση 
ότι ή φαινομένη πρόοδος είνε τόσον ασήμαντος 
ώστε δέν δικαιολογεί τάς μεγάλας δαπάνας, 
τάς όποίας δφίσταται τό κράτος διατηρούν ταΰ-
τα τά σχολεία. Ό άριθμός τών παίδων τών 

Παριών τών φοιτώντων ει'ς τά σχολεία ηΰξήθη 
μόνον κατά 9 ο)ο καί έξ έκατόν άρρένο>ν μόνον 
7, έκ δέ έκατόν Θηλέων μόνον 1 φοιτώσιν είς 
τά σχολεία. Ό έπόπτης τών σχολείων εκφρά-
ζει τήνέλπίδα ότι ή εΰρεΐα διάδοσις της μοφώ-
σεων των Παριών έν τώ έγγύς μέλλοντι οφείλε-
ται είς τάς προσπαθείας τών ιεραποστολικών 
καί εΰεργετικών έταιριών. Ό τρόπος καθ δν 
αί ρηθεϊσαι έταιρίαι έπιτυχώς εργάζονται κεί-
ται έκτός τής ένεργείας τής κυβερνήσεως. Αύ-
ται έγείρουσαι νέας κώμας έν άκατοικήτοις τό-
ποις, πείθουσι τάς οικογενείας τών Παριών νά 
άποικήσωσιν ένταΰθα, όπου μή ένοχλούμεναι 
ΰπό τών ανωτέρων τάξεων δύνανται νά άπολαύ-
σωσι πάντων τών ευτυχημάτων τής έκπαιδεύ-
σεως τών όποίοιν δικαιούνται ώς πλάσματα τοΰ 
θεοϋ. Έ ν τούτοις όσον έπιτυχής και άν κατε-
δείχθη οδτος ό τρόπος τά χρηματικά μέσα τών 
εταιριών δέν είνε ικανά νά έξαρκέσωσιν είς πά-
σας τάς άνάγκας τών Παριών έν Ίνδίαις . Έ -
νεκα δέ τούτου απαιτε ίται όπως ή κυβέρνησις 
συνδράμη είς τόν φιλάνθρωπεν τούτον σκοπόν 
καί άναγκάση τούς άγερώχους Ινδούς τών 
ανωτέρων τάξεων όπως παύσωσι προβάλλοντες 
κωλύματα κατά τής έκπαιδεύσεως τών Παριών. 

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ 

ΣΑΛΑΜΠΩ 
Κατά τών όφεων ώς πραγματικών άντιπρο · 

σώπων τών ερπετών παρά τοίς άνθρώποις όλων 
τών χρόνων έσχηματίσθη ισχυρά ποόληψις, ώς 
νά ησαν ταύτα τά έρπετά πράγματι προσωπο-
ποίησις τού άδου. Ά λ λ ά καθώς περί τών άλ-
λων θηρίων ούτω καί περί τών όφεων πρέπει 
νά σημειώσωμεν τό άκόλουθον: ταΰτα είνε 
καλλίτερα η όσον συνήθως τά φαντάζονται έ-
περειδόμενοι έπί τής άπλής φήμης. Καί πράγγματι τη έξαιρέσει τών ιοβόλων ό'φεων, οί ο-
ξείς οδόντες τών οποίων άπέστειλαν εις τόν άδην πολλάς ψυχάς, τά λοιπά έρπετά, είνε άβλα 
βή πλάσματα, τό«κακό ματι)) τών όποίών δέν 
έξεγείρει φόβον. 

Ζώσα έπιβεβαίωσις τοΰ ρηθέιτος παρίστα-
ται ή μίσς Σαλάμπω. Ή νεαρά αοτη κυρία 
κατέχει συλλογήν ερπετών εις 15 συμποσουμένων διαφόρων είδών καί ιδία boa constrioctor 
καί πύθωνα (Python molurus) Τά θηρία τοπο-
θετούνται έν κιβωτίοις έκ τών όποίων καθ' έ-
κάστην ώραν έξέρχονται διά «τό έργον». Έ ν 
τή συλλογή ταύτη ιδία έπισπά τήν προσοχήν 
γιγαντιαίος όφις έχων μήκος 4 μέτρων καί βά-
οος 15 χιλιογράαμοιν. Ή μίσς Σαλλάμπω, ώς 
φαίνεται τηρεί λίαν στενά; φιλικάς σχέσεις με-
τά τούτου τοΰ οφεως. Ουτος περιτυλίσσεται πε-
ρί τό σώμα αΰτής χωριστά ή μετά τών άλλων 
οφεων, ώστε θά ητο ευκολον εις τά θηρία ταύ-
τα νά πνίξωσι τήν κυρίαρχόν των έν ταϊς τρυ-
φεραίς των άγκάλαις . Κατά δοθέν σύνθημα, οί 
όφεις άσπάζονται αύτήν είς τά χείλη, εις τούς 
όφθαλμούς, λείχουσι διά της γλώσσης των τό 
πρόσωπον αύτής καί άνέχονται ΰπομονητικως 
τήν βάσανον όταν ή μίσς Σηλάμπω θέση τήν 
κεφαλήν αΰτών είς τό στόμα της. 

Ή παράστασις αυτη έχει καλαισθητικόν τι 
θέλγητρον, διότι ή μίσς Σαλάμπω διά τών ε-
λιγμών τών όφεων σχηματίζει έπί τοϋ σώμα-
τός της διάφορα ώραΐ» σχήματα."Οσον δέ άφο-ρά τό τιθάσσευμα, κατά τήν γνώμην τών ζω-
ολόγων, περί τούτου δέν δύναται νά γίνη λό-
γος κατ ' έφαρμογήν πρός τούς όρους. Οί όφεις 
—είνε πραγματικοί νηστιυταί καί κατά τάς 
παραστάσεις τής μισς Σαλάμπω ώς έπί τό πλεϊ 
στον ευρίσκονται έν καταστάσει έξαντλήσεως 
τών δυνάμεων, διότι ή μυϊκή δύναμις αΰτών 
σημαντικώς είνε εξησθενημένη. Ή ρηθείσα 
μίσς περιέρχεται τήν σήμερον τήν Εΰρώπην καί 
όλην σχεδόν τήν γήν δίδουσα περιέργους παρα-
στάσεις. 

Α Σ Τ Ρ Α Π Η 



N E Ο Τ Τ I Α Ι ΕΔΩΔΙΜΟΙ 

Έν τώ αριθμώ τών έκλεκτοτάτων καί πο-
λυτιμοτάτων φαγητών τοϋ κινεζικού μαγειρίου 
καταλέγονται αί έδώδιμοι νεοττιαί. Αύται 
βρασθεϊσαι έν ζωμώ προβάτου η όρνιθος ποοτιμώνται υπό τών έραστών-γοστρονόμων πάντων 
των φαγητών τοϋ κόσμου. Ά λ λ ' ή έκτάκτως με-
γάλη ακρίβεια τούτου τοϋ φαγητόν καθίστησιν 
αυτό προσιτόν μόνον είς ολίγους πλουσίους. 

Ή άκρίβεια τών έδωδίμων νεοττιώνέξηγεϊται 
άφ'ένός μέν έκ τοϋ ότι αύται άπαντώσι καί σπα-
νίως καί κατ' έλάχιστον ποσόν καί ή ευρεσις 
τούτων τών φωλεών συνοδεύεται υπ' ουκ ολί-
γων δυσχερειών καί κινδύνων. Αί εδώδιμοι νεοτ-τιαί — είνε φωλεαί ίδίου είδους χελιδόνων — 
σαλαγγάνων καί κουΐ,άπων. Αί πρώται θεωοοΰν-
ται ιδία νόστιμαι καί τιμώνται άκριβώτερον 
τών «κουζάπων». Κατά τούς προτέρους χρόνους 
τόν σαλαγγάνον έθεώρουν κάτοικον μόνον τών 
Ζογδικών νήσων· μετά ταύτα όμως εύρον αυτόν 
έπί τών ορέων Άοσάμα, έν Νιλλέρη, έν Σικκί-
μη, έν Κεϊλόνη καί έν τη 'ίάβα. Οι σαλαγγά-
νοι νεοττευύουσιν έπί τών άποκρήμιων βράχων 
καί έν τοις σχεδόν άπροσίτοις παραλίοις σπη-
λαίοις. 

Αί φωλεαί αύτών σύγκεινται έξ ύλης όμοι-
αζούσης πρός κόμμι καί διαφανούς έ'νικα τής 
λεπτότητος, λευκής η ύποφαίου. Ή κομμώδης 
ύλη, έκ τής όποία; κατασκευάζονται αί φω· 
λεαί αύται είνε αυτός ό σίελος τών σαλαγγόνων 
συναθροιζόμενος έν τω έμπροσθίω μέρει τοϋ 
στόματος υπο τήν γλώσσαν. Ό σίελος ούτος 
ομοιάζει πρός πυκνήν διάλυσιν άραβικοΰ κόμ-
μεως καί διακρίνεται διά τής έκτάκτου πυκνότητος καί κολλητικότητος. Αί φωλεαί τών 
σαλαγγάνων σύγκεινται έκ τοϋ σιέλου μόνον 
ένω αί τών κουζάπΐτη — έκ διαφόρων φυτικών 
μερών συνηνωμένων διά τοϋ κομμιώδους σιέλου. 

Κατ' αρχάς υπέθετον ότι αί φωλεαί τών σα-
λαγγάνων κατασκευάζονται υπό τών πτηνών 
έκ τής θαλασσίας ιλύος, τών ωών τών ιχθύων 
καί άλλων θαλασσίων προϊόντων. 'Αλλ ' ή γνώ-
μη αύτη απεδείχθη εσφαλμένη. Τό μόνον υλι-
κόν, έκ τοϋ οποίου κατασκευάζονται αί φωλεαί 
τών σαλαγγάνων είνε ό σίελος. 

Τά πλουσιώτατα (έξ έδωδίμων φωλεών σπή-
λαια ευρίσκονται έν τη νοτίιο παραλία τής νή-
ου Ίάβας, τινά αιΐτών κείμενα έν κολοσσι-
αίοις έκ τιτάνου άποκρήμνοις βράχοις καί έν 
Καραγγ-Κολόγγ και άνήκοντα είς τό Όλλαν·δικόν βασίλειον επεσκέφθησαν υπό τοϋ φυσιο-δίφου Έππου . Οί βράχοι ούτοι κατέρχονται 
άποτόμως είς τήν θάλασσαν καί πλήττονται 
υπό τών μεγάλων καί ίσχυρών κυμάτων. Έ π ί 
της κορυφής τοϋ βράχου ευρίσκεται μικρόν φρού-

ριοχρησιμευον ώς σταθμός 25 φρουρών 
σπιζόντιων την άποθήκην έν τη όποία έναποτί-
θενται αί φωλεαί τών σαλαγγάνων συλλεγόμε-

ναι. Έ π ' αύτης τής άκρας τού βράχου φύε-
ται μέγα δένδρον, οί κλάδοι τού όποιου έκτεί-
νονται έπί τής αβύσσου. "Αν πιάσητε ένα κλά-
δον, κλινητε έπί τής αβύσσου καί παρατηρή-
σητε πρός τά κάτω, θά φανώσιν είς υμάς οί 
έπανερχόμενοι κατ ' άγέλας σαλαγγάνοι ώς σμή-
νη μελισσών. Οί τολμηροί έκζητηταί τών φω-
λεών κατέρχονται ό εις μετά τόν άλλον διά 
90 όργυιών κάλω είς τό τρομερόν τοϋτο βάθος. 
'Ό άφίνων τόν κάλω, βεβαίως, άπόλλυται άνε-
πιστρεπτεί, έκτός δέ τούτου καί έν αύτοϊς τοις 
σπηλαίοις τά ίσχυρά κύματα ύποβαλλουσι τήν 
ζωήν τών παρατόλμων είς σοβαορό' κίνδυνον. 
'Εννέα σπήλαια υπάρχουσιν, έκ τών οποίων έ'-
καστον φέρει ίδιον όνομα καί ή είς αυτά προσ-
πέλασις είνε δυνατή μόνον διά τόυ κάλω. Ή 
κωμόπολις Καράγγ-Καλόγγ τώ 1847 ήρίθμει 
2 ,700 κατοίκους. Οί συναθροίζοντες ταύτας 
τας νεοττιάς λαμβάνουσι διά τήν έπικίνδυνον 
ταύτην έργασίαν των ασήμαντον άνταμοιβήν. 
Τρίς τοϋ έτους γίνεται ή συνάθροισις τών φω-
λεών. ΙΙρϊν η οί εγχώριοι κατέλθωσιν είς τά 
σπήλαια, εύωχοϋνται δι ' όρύζης, πίνουσι ποσόν 
τι οπίου, προσεύχονται εις τήν θεάν Νιάνκη-
δουλ καί θετουσιν είς τό άγαμλά της προσφο-
ράς έκ φαγωσίμων. 

Απόφθεγμα 

"Οστις σήμερον αγοράζει έκεΐνο τό οποίον δέν 
τώ αναγκαίοι, αύριον θά άναγκασθη νά πωλή-
ση καί τό άναγκαιότατον. 

Blaise 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 

Παρακαλοϋμεν τούς άπανταχοϋ κ. κ. 
συνορομητάς, ών ή συνδρομή λήγει τήν 
15 Δεκεμβρίου νά φροντίσωσι περί εγ-
καίρου άνανεώσεως τής συνδρομής των, 
ινα μή επέλθη) διακοπή τις περί τήν τα-κτικήν τοΰ φύλλου άποστολήν. 

Ή Διεύθυνσις 

AΣΤΡΑΠΗ 


