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Έ ν Ά λίξανδρεία  τή 12 Δεκεμβρίου 1890 .

Έ ξ  έπιστολής αντιπροσώπου ήμών περιοόευ- 
οντο; άνά τήν Α ίγυπτον ατ.οσπώμεν τά εξής.

‘Η μυστηριώδη; Α ίγυπ το ;, τό λαμπρότα νον 
τοϋτο άνθος τοϋ άφρικανικού πολιτισμού, ητις 
έδωκε τΑν σπόρον είς τόν μεταγενέστερον πολ ι
τισμόν τής Εΰρώπη;, τή ; ’Αμερικής, τής Αυ
στραλίας καί έπί τέλους τή ; συγχρόνου ’Αφρι
κής, ουδέποτε έπαυσε προσελκύουσα τήν προσο
χήν τών φιλοσόφων, τών θεολόγων καί άλλων 
έπιστημόνων. 'Η  χώρα αυτη ένεκα τών κλ ιμα 
τικώ ν καί τών γεωγραφικών της δρων είνε τόσον

ξένη πρός τοΰς Ευρωπαίους ώστε εχομεν περί 
αΰτής ά τελ ιΐς  μόνον γνώσεις. ‘ Η Α ίγυπτος υπέρ 
πάσας τάς αρχαίας χώρας είνε έπαξία  τής 
προσοχής τοϋ περιέργου περιηγητοϋ κα ί ή 
προσπέλασις ε?; αυτήν έ π ’ εσχάτων σημαντικώς 
ηύκολύνθη, δτε έπ ί τοϋ Νείλου ήρχισαν νά 
πλέωσι λαμπρά ά γγλ ικ ά  ατμόπλοια, έπί τών 
οποίων οί πλούσιοι δύνανται να ταξειδεύωσι 
μετά πολλής εύμαριίας.

Ή  πόλις Άοσουάν ιίνε  τό νότιον δριον τής 
Α ίγυπτου, (ή αρχαία αυτη Συήνη ή κειμένη 
παρά τόν τροπικόν), ή Μεσόγειος θάλασσα είν* 
τό βόρειον δριον, ή δέ 30ή παράλληλος διαιρεί 
τήν Α ίγυπτον είς δύο, είς άνω καί κάτω  Α ίγυ 
πτον· ή τελευτα ία  συνίσταται έκ μόνου τοΰ 
Δέλτα τοϋ μεγάλου ποταμοΰ Νείλου. 'Ό λη ή 
άνω Α ίγυπτος είνε στενή κοιλάς έχουσα πλάτος 
τεσσάρων χιλιομέτρων καί περιορίζεται έξ α
νατολών Οπό της ’ Αραβική; έχ δέ δυσμών ΰπό 
τής Λ ιβυκή; έρημου. Ίδοΰ αΰτη ή χώρα έν τή 
δποία έλαβε τήν δπαρξιν άπας ήμών ό άστυκός 
βίο; κα ί άπασα ή έπιστημη ήμών άρχομένη 
άπό τή ; Γεωμετρίας καί ’ Αστρονομίας. 
Αδτη ή χώρα δέν θά άκμαζε καί ίσως δέν θά 
υπήρχεν άν δέν έρρεεν ό «ιερός» δ «ευλογημέ
νο ;» Νείλος ώς καλοϋσιν αύτόν οί Α ιγύπ τ ιο ι.‘Ο 
μ έγα ; οδτος ποταμό; υπερτερεί τόν Βόλγαν 
κατά τό μήκο; κα ίτο ι δέν έχει τοιαύτην μ εγα 
λοπρεπή καί ώραίαν δψιν ώς δ ρωσσικός οδτος 
ποταμός. Παρ’ δλον του τό μήκος (περί τάς 2ξ 
χ ιλ ιάδας χιλιόμ*τρα) ό Νείλος εϊνε πλω τές 
διά τών άτμοπλοίων μόνον έν έκτάσει χ ιλ ίω ν 
χιλιομέτρων, έν δέ τα ίς πηγα ΐ; του είνε σχεδόν 
άδιάβατος υπό τών πλοίων ένεκα τοϋ πλήθους 
τών καταρρακτών Ικ τών οποίων σημαντικώτε- 
ρο; είνε δ τοΰ Μούρτσισον έν τή άνω Α ίγυπτο). 
*0  Β όλγα ; είνε μέν μικρότερος τοΰ ποταμοί 
τής ’Αφρικής κατά  δύο χ ιλ ιάδας χιλιομέτρων,
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ά λ λ ’ είνε πλατΰς καθ ' δλον του τδν ροΰν τά  
δέ ατμόπλοια έ * ’ αΰτοϋ ανέρχονται καί κατέρ
χονται έν έκτάσει τριών χ ιλ ιάδω ν χ ιλιομέ
τρων. 'H  κοιλάς τοϋ Νείλου εινε λωρίς γή ; 
διανοιχθεΐσα μεταξύ τών ήλιοκαών καί αμμω
δών έρημων. Μόνον έν τή στενή λωρίδι τή ; γής 
τ ίί έχούσιρ πλάτος τεσσάρων χιλιομέτρων καί 
κ α τ ’ έτο ; καταρδευομένν; ΰπό τών πλημμυρών 
τοϋ ίεροϋ ποταμοΰ εινε δυνατή ή γεωργία είνε 
δυνατή ή πολυτελή ; βλάστησις· μόνον ένταΰθα 
καί οΰχί κατά  πάντα  καιρόν τοΰ έτους ή γή 
κ α λ ύπ τετα ι διά πρασίνου φυτικοΰ τάπητος· 
μόνον ένταΰθα άπαντώσιν οί φοίνικες, αί λεμο- 
νέα ι, αί πορτοκαλέαι, αί ροδακινέαι, εκατέρω
θεν δε ταύτ>,ς τής λωρίδο; πρός τά  δεξιά καί 
αριστερά εκτείνοντα ι έκτεταμένα ι άμμώδεις έ
ρημοι στερούμεναι πάσης φυτεία ;. Ά λ λ ά  καί 
έν ταύτη  τή στενή λωρίδι κατά τό εαρ από 
τοϋ ’Αποιλίου μέχρι τοϋ τέλου; τοϋ ’Ιουλίου 
επ ικρατεί ή τρομερά έξουσία τή ; ερήμου, αρ
χ ίζε ι επίσης τό βασίλειον τής άμμου· άπασα ή 
φυτεία τελείως κα ίετα ι τά δέ κίτρινο πράσινα 
ίίδατα τοϋ Νείλου δίδουσιν αΰτώ  τήν οψιν σε- 
σηπότος έλους. Κ ατά τοΰτον τόν χρόνον τά  υ
δατα τοϋ Νείλου δέν εινε πόσιμα καί οί κά
τοικοι πίνουσιν δδωρ έκ τών δεξαμενών πλη- 
ρουμένων έν καιρώ τής πλημμύρας.

Κ αθ’ 8ν χρόνον ό Βόλγας πληροΰται υδατος 
( κ α τ ’ ’Απρίλιον καί Μάϊον) παριστών τό με- 
γαλοπρεπέστατον φαινόμενον τή ; φύσεως, καί 
πλημμυρών τοΰ; παροχθίου; τόπους έν έκτάσει 
δέκα χιλιομέτρων, δ ιερό; Νείλος ήσύχως καί 
βραδέως έκβάλλεΐ εΐς τήν θάλασσαν τά  κιτρινο
πράσινα θερμά έκ τοϋ ήλίου δδατά του "Οταν 
καταπ ίπ τω σ ι τά ίίδατα τοϋ ποταμοΰ άπασα 
ή Α ίγυπτος πάσχει έκ λειψυδρίας. Ή  θερμό
της εινε άνυπόφορος. "Απασα ή βλάστησις κα- 
τάκαίε.ται, τό υδωρ δυσκόλως εύρίσκεται. 'Ο 
Νείλος παρίστατα ι ώς άσήμαντος ποταμός δ- 
στις χάνετα ι έν τή άμμω καθώς οί ποταμοί 
τής μέσης ’Ασίας. Ά λ λ ’ δταν τά υδατα τών 
ποταμών τής Ρωσσίας όλιγοστεύουσιν, δταν 
δ Βόλγας πεοιορισθή εΐς τήν κοίτην του, τότε 
περί τήν αρχήν τοΰ ’Ιουλίου έν τώ  ίερώ Νείλω 
αρχίζει νά έμφανίζηται ζωή καίτοι έν τή άρχή 
αυτη είνε εΐσέτι άδύνατος. ‘Ο λαμπρός Σύριος 
τό άστρον τοϋτο τή ; Α ίγύπτου ήδη ή'ρξατο νά 
έμφανίζηται έν τώ  άνατολικω οΰρανώ κατά  
τ ά ; πρωίας πρό τής άνατολής τοΰ ήλίου· ό μέ- 
γα ς οδτος ((κυνικός» άϊτήρ δ φρουρών τήν ευ
δαιμονίαν τής Α ίγύπτου ήτένισεν ήδη εΐς αΰ
τήν έκ τής ’Αραβικής ερήμου· άπό ήμέρας εΐς 
ήμέραν οδτος έπί μάλλον έ^ωρίτερον ανατέλλει 
καί' εινε δρατός έν τω  οΰρανώ έπί περισσότερον 
χρόνον. Καθ’ έκάστην ήμέραν δ ιερός ποταμός 
βαθμηδόν υψώνει τά ίίδατά του, έπ ιταχύνει

τόν ροΰν του ζωογονεί τήν ήμιθανή καί πλήρη 
κονιορτοΰ κοιλάδα προκαλών ένέργειαν καί κί- 
νησιν μεταξύ τών μαύρων κατοίκων τών ίχθώ ν 
του. "Απασα ή κοιλάς τοΰ ίεροϋ ποταμοΰ έμψυ- 
χοΰται. Αί μητέρες σπεύδουσι νά βυθίσωσιν ε ΐ; 
τά εΰεργετικά ίίδατα αΰτοϋ τά νεογέννητα βρέ
φη των, καί εΐλικρινώς πιστεύουσιν oTt τοΰτο 
τό «έμ β ά π τ ισ μ α ϊ εΐς τά θαυματουργόν υδωρ 
προφυλάττει αΰτά έκ πολλών κακών καί ποιεί 
αΰτά άλ^θεΐς Α ιγυπτίους. ’Αναμφιβόλως ή συμ 
βολική αυτη τελετή  καί μέχρι σήμερον τελεί
τα ι κ α τ ' αΰτόν τόν τρόπον ώς έτελείτο  πρό 
πεντήκοντα αιώνων. Καθ’ έκάστην ήμέραν,καθ '  
έκάστην έβδομάδα τά εΰεργετικά ίίδατα τοΰ 
μεγάλου ποταμοΰ έγειρονται έπί μάλλον ΰψη- 
λότερον καίτοι κατά  τό φαινόμενον δέν υπάρχει 
α ιτ ία  τούτου. Ό  ήλιος εξακολουθεί ώς πρό
τερον νά κατακαίϊ) τήν γήν· α! κ ινηταί άμμοι 
διακαίουσι τού; πόδα; τών γυμνοπόδων δδοι- 
πόρων περιρριομένων δφ’ ίδρώτο; καίτοι ή εν
δυμασία των σύγκειτα ι έκ λεπτοΰ μόνον χ ιτώ -  
νο; περιεζωσμένου διά δερμάτινη; λωριδο;. Οΰ- 
δεμία σταγών βροχή; π ίπ τε ι έπ ί τ ή ; δ ιά π υ 
ρου γή ;, περί δέ τή ; χιόνο; ,  τής τήζίω ς α ΰτή ; 
οΰδέ λόγος δύναται νά γείνιρ. Έ ν  Α ίγύπ τφ  
περί τοϋ στερεοΰ (ώς καλείτα ι έν Ρωσσία) ίίδα- 
το ; οΰδεμίαν γνώσιν έχουσιν· έκεϊ θά έξελάμ- 
βαναν οί άπλοι κάτοικοι ώ ; ψεύστην πάντα δστι; 
θά διηγείτο δτι έν Ρωσσί$ καί τα ίς βορειοτά- 
τ α ι ;  χώραις τά υδούο (τόν πάγον) κατατέμνου- 
σι διά πελέκεων καί έξάγουσιν έκ τή ; γή ; διά 
μοχλών ώς ποτε έν Α ίγύπτω  τοΰς λίθους πρός 
άνέγερσιν τών πυραμίδων. Οί λογιώ τατο ι τών 
άρχαίων Α ιγυπτίω ν δέν έγνώριζον τήν α ιτ ία ν  
τοϋ τοιούτου θ?υμαστοϋ φαινομένου ώς καί τήν 
α ιτ ίαν τής ΰψώσεως τών ΰδάτων τοΰ ποταμοΰ 
τής πατρίδος τ ω ν  δ δέ άπλοΰ; δχλος βεβαίως 
καί μέχρι τής σήμερον έξακολουθεΐ βλέπων έν 
τούτω άληθινάν θαΰμα. Ό  θείος Νείλος έννοεΐ 
δτι άνευ τών πλημμυρών του δ λαό; τής Α ίγύ- 
πτοΰ οΰ μόνον θά διεσκορπίζετο άλλά  καί θά 
άπέθντ,σκεν έκ τής πείνης, δ ιότι οΰδαμοΰ άλλα- 
χοΰ τής Α ίγύπτου έκτός τών ΰπό τοΰ Νείλου 
καταρδευομένων τόπων ή γεωργία δύνατα ι νά 
προοδεύσ·/]. Ά πο ικ ίσατε τόν Α ιγύπτιον γεωργόν 
οΰ μόνον έν τώ κυβερνείιο τοΰ Νοβγορόδου άλλά  
άκόμη καί έν τώ κυβερνείφ τής Σαμάρη; κα ί 
οδτο; θά νομίζή δτι εύρίσκεται έν άλλω  πλα - 
νήτ·»). Ή  κατασκευή τής πυραμίδος τοΰ Χέοπος 
θά τώ  φανή άσήμαντόν τ ι έν συγκρίσει πρός 
τοΰ; ΰπερμέτρους κόπους τοΰς καταβαλλομένβυς 
ΰπό τών γεωργών τών βορείων χωρών τής Ρωτ 
σ ία ; πρό; δρέψιν ολίγων δημητριακών καρπών! 
Ό  Α ιγύπτ ιο ; οΰδέποτε ήκουσε τ ί εινε ή άροσις 
τή ; γ ή ; διά τοΰ βαρέος άρότρου. Έ ν ί Χόγφ δ 
Α ιγύπτιος γεωργός άνευ τοΰ εΰλογημένου τοιι
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Νείλου δέν είνε είς κατάστασιν οΰδέ δράκα $- 
ρύζης, σίτου η κοιθής νά κερδίσ^, κα ί νά παρ· 
αιτήστ) τόν Νείλον νά μετοικήσγι άλλαχοΰ— θά 
έσήμαινε ζών νά ένταφιασθή έν τώ τάφω- Έ ν 
τ ?  άρχαιότητι μόνον οί μή νομάδες άποικοι ‘ Ε
βραίοι ηδύναντο νά αποφασίσωσι νά έγκαταλεί- 
ψωσι την κοιλάδα τοΰ Ν είλου καί νά ζητήσωσι 
πόρον ζωής έν άλλη, χώρα, άλλά καί διασκορ- 
πισθεντες καθ απασαν τήν γήν έξακολουθουσι 
νά ένθυμώνται τόν Νείλον.

Έ ν Άσσουάν^ δ ποταμός Νείλος ΰπερπλη- 
ροϋται υ ία το ς περ·. τα τέλη τοΰ Αΰγούστου, 
παρά δέ τό Κάϊρον— εΐς τό τέλος τοϋ Σεπτεμ 
βρίου. Εν τώ  Βόλγα δ καιρός τ ή ; έντελοΰς 
πλημμ.ύρας έπέρχεια ι κατά Μάϊον έν δέ τώ  
Νείλο)— κατά Σεπτέμβριον· ή περί τής πολυ- 
ϋδρίας :δεα εξεγείρει παρ ήμϊν τήν περί τοϋ έ- 
αρος παραστασιν, εν δέ τή Α ίγύπτω  αΰτη συν
δέετα ι μετά τοΰ φθινοπώρου. ’Ιδοΰ δ ιατί δ 
σύγχρονος'Εβραίος οΰ μόνον αρχίζει τό άστυκόν 
του έτος άπό του Σεπτεμβρίου άλλά καί ζών έν 
τω  παροχθιω τοΰ Βόλγα τόπω απέρχε
τα ι κατά τοΰτον τόν χρόνον εΐς τήν πα 
ραλίαν τοϋ Βόλγα καί τινάσσε» τά θυλάκιά 
του πρός έν^ειξιν συμβολικώς καθαρίσεως τών 
αμαρτιών ή προσφοράς θυσίας διά τά  ΰ π ’ αΰ
τοϋ παραγόμενα εΰεργετήματα. Καθ’ 8ν χρόνον 
οί ποταμοί τής Ρωσσίας καλύπτοντα ι διά π ά 
γου περί τά τέλη τοΰ ’Οκτωβρίου καί έν 
Νοεμβρίω ήδη τά υδατα τοϋ Νείλου σημαντι
κά»; π ίπτουσι καί άρχίζουσιν οί γεωργοί νά 
σπείρωσι παρά τ ά ; δχθα; αΰτοϋ τά χειμερινά 
σπαρτά ήτοι σίτον, κριθήν, φασούλια, τρ ιφύλλι. 
Οί βλαστοί τούτων άντί νά κείντα ι κ α θ ’ ίλον 
τόν χειμώνα ΰπό τήν χιόνα ώς έν ταΐς έκτε- 
ταμένα ις κοιλάσι τής Ρ ω σσικής γής, λαμπρώς 
άναπτόσσονται έν Α ΐγύπ τ^  θερμαινόμενοι ΰπό 
τσΰ χειμερινού ήλίου καί βραδέως ώριμάζουσι 
κατά  τήν διάρκειαν τοΰ Δεκεμβρίου, Ίανουαρίου 
καί Φεβρουάριου παρέχοντες εΐς τόν γεωργόν τό 
νέον ((άλιυρον» τόν νέον αάρτον» ακριβώς κατά 
τό Π άσχα. Εινε γνωστόν δτι κατά τάς δ ια τά 

ξ ε ι; τοΰ Μωϋσέως ή έβραϊκή έορτή τών άζύμων 
Π τό (Τπασάχ» έπρεπε νά έορτάζηται κ α τ ’ έκεί- 
νον τόν καιρόν τοΰ έτους δταν έν^ ίγ ύπ τω  ώρι- 
μάζουσιν οί νέοι δημητριακοί καρποί, αΰτά δέ 
τά  άζυμα παρασκευάζονται έκ τοΰ νέο ι κοιθίνου 
άλεύρου δ ιότι ή κριθή ώρψάζει ένωρίτερον των 
άλλων δημητριακών. Ίδοΰ εΐς ποιον καιρόν τοΰ 
Ιτου; δ ευεργετικά; Ν ίϊλος δίδει τόν έπιούσιον 
άρτον εΐς τοΰς κατοίκους τών οχθών του δια- 
χέων πανταχοΰ εΰημερίαν καί χαράν, οί ηχοι 
τή ; δποία; δ ιαδίδοντα ι σχεδόν καθ’άπαντατόν 
κόσμον καί έκδηλοΰνται έν ταίς πανηγύρεσι τή ; 
πρώτη; καί σημαντικω τάτη ; έορτή; τοϋ έτους.

Α ; άναφέρωμεν λοιπόν συντόμω; ε ί;  <ϊί 
συνίσταται ή Α ιγυπτιακή  γεωργία, πώς αυτη 
άνεπτύχθτι έπ ί τής εποχή; τών άρχαίων Φαρα- 
ώνων, οϊτινες άφήκαν ήμίν τεχνητά δρη καλού
μενα πυραμίδας καί τ ίν ι τρόπω αδτη έν τ α ϊ ; 
π λ ε ίσ τα ι; περιπτώσεσιν έπακολουθεΐ δ ιεξαγομέ- 
νη έκεϊ καί μέχρι τή ; σήμερον. Έ κ  τών άνα- 
σκαφών έγένετο γνωστόν δτι έν τίί άρχαία Α ί
γύπ τω  ΰπήρχον ά'παντα τά  γεωργικά εργαλεία 
έκτός τοϋ άρότρου δ ιότι, ώ ; έρρήθη, περί τή ; 
άρόσεω; τή ; γ ή ; έν Α ίγύπτω  οΰδείς είχε παρά- 
στασίν τ ινα . Αί γεωργικά! έργασίαι εκεί είνε 
άλλου είδους, καί αδται έκτελοϋνται έπ ί τών 
ήμερών ήμών κατά τόν αΰτόν τρόπον ώς καί 
έπ ι τή ; εποχή; τών Φαραώνων καί τή ; άνε- 
γέρσεως τών πυραμίδων. Κατά τά 18S0 καί 
1 0 9 1 δ Ράουνερ έταξείδευεν άνά τήν Α ίγυπτον 
τνί έντολή τοΰ υπουργείου τής Ρ ω σσία ; δπως 
συναθροίστ) γνώσεις περί τής κατασκευής των 
αρδεύσεων εν τοΐς έν Μουργάμπ βασιλικοΐς κτή- 
μασιν. Αί παρατηρήσεις τοΰ Ρώσσου περιηγη- 
τοΰ είνε ά ξια ι προσοχής πάντων τών περιέργων. 
Ώ ς  αναφέρει δ Ράουνερ ή γεωργία έν Α ίγύ 
πτω  καί τήν σήμερον δ ιεξάγετα ι έν τα ίς π λ ε ί.  
σταις περιπτώσεσι κατά  τόν αΰτόν τρόπον ώς 
καί πρό πολλών δεκάδων αιώνων. "Απασα ή 
Α ιγυπτιακή  γεωργία συνίσταται *ίς τήν άνέ- 
γερσιν ή άκριβέστερον είπεϊν είς τήν διατήρη. 
σιν καί διόρΟωσιν τών πρό πολλοΰ άνεγερθέν- 
των προχωμάτων παρά τάς δχθας τοΰ Νείλου 
καί δύο καθέτων είς προσδιορισμόν τών δρίων 
άπό τών γειτονικών άγρων. Δέν είνε άνάγκη 
τετάρτου φραγμοΰ διότι τό έδαφος εΐς τοΰτο τό 
μέρος βαθμηδόν ΰψοϋται καί πέραν τού ώρισμέ- 
νου δρίου τό υδωρ κ α τ ’ οΰδένα τρόπον εισέρ
χ ετα ι. Καθ’ ά'παντα τόν Νείλον έκ τών δύο 
μερών αΰτοϋ κατεσκευάσθησαν φραγμοί έκτε ι- 
νόμενοι σχεδάν άδιακόπως- Περισσότεροι φραγ
μοί δπάρχουσιν έν τ ίί άριστερά τ . έ. τή Λ ιβυκή 
δχθτι ολι /ώτεροι δέ ΰπάρχουσιν έν τή δεξιά τή 
έστραμμένν] είς τήν ’ Αραβίαν καί τήν ’Ερυθράν 
θάλασσαν. Έ ν τοίς κατά  μήκος προχώμασιν 
ΰπάρχουσι πύλαι πρός εΐσέλευσιν τών άνυψωθέν- 
των ΰδάτων τοΰ Νείλου παρά δέ τάς πύλας 
κείντα ι διώρυγες εΐς τάς δποίας τό δδωρ έκ τοϋ 
ποταμοΰ δύναται νά εΐσέλθτι μόνον δταν άνέλθ/ι 
*ΐς ώρισμένον δψος. ‘ Ενί λόγω τό δδωρ έν ταίς 
καταρδευτικαίς ταύτα ις διώρυξιν εύρίσκεται μό 
νον κατά  τήν πολυϋδρίαν, κατά δέ τό θέρος 
αδται είνε τελείως ξηραί, διότι δ πυθμήν α ΰ 
τών κ εΐτα ι ΰψηλότερον τοΰ πυθμένος τοΰ ποτα
μοΰ. Έ ν τή άνω Α ίγύπτω  ή είσοδος τοΰ δδα
τος είς τοΰς διά προχωμάτων φρασσομένους ά- 
γροΰς άρχίζει άπό τής άρχής τοϋ Αΰγούστου. 
’ Α λλ ’ δσον μακρότερον εΰρίσκονται οί άγροί 
κατά  τήν ροήν τοΰ Νείλου καί δσον ΰψηλοτέρ
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είνε η θέσις τω ν, τόσον βραδύτερον τό υδωρ 
φθάνει ρ,έχρις αΰτών καί τόσον βραδύτερον δύ- 
νατα ί νά είσέλθγι είς αΰτούς. Συνήθως πρός 
πλήρόισιν πασών τούτων τών δεξαμενών, άγρών 
άρκοΰσι 40 ή[/.έρα·., ώστε ή είσέλευσις τοϋ ΰδα- 
τος τελειώνει περί τήν δεκάτην Σεπτεμβρίου. 
Τό ΰδωρ εν έκάστω άγρώ κατά μέσον δρον δκχ- 
μένει έπ ί 40 ημέρας κατά  τήν διάρκειαν τών 
οποίων τό έδαφος τρέφεται ΰπό τής δγρασίας 
καί παραλαμβάνει άπασαν τήν γόνιμον ίλΰν 
τούτου τοϋ Οολοΰ υδατος. 'Η  ίλΰς αΰτη εϊνε 
τοιαύτη ώστε άν ήθελέ τις επ ίτηδες νά κ α τα 
σκευάσει τεχνητόν λίπασμα δέν Οά ήδύνατο νά 
έφεύργ) καλλίτίρον μ ίγμα  ταύτης της ίλύος τοΰ 
Νείλου. Εν otύτνί Οπάρ^ουσι καί σεσαθρωμένα 
ήφαιστειοιδη ορυκτά έκ τών όρέ<·;ν τής Ά βυσ· 
σινίας καί οργανικά υλικά έκ τών ισημερινών 
τελμ άτω ν κα ί λ ιμνών τής έσωτερικής ’Αφρικής 
πλήρους παντοειδών φυτών* επ ί τέλους έν αΰ· 
τή άπαντώσι κατά  τήν άπαιτουμένην αναλο
γίάν άσβεστος καί άλλα ορυκτά υλ ικά .

"Οταν ή ιλύς κατακαθίσ·/) τό ΰδωρ έκβάλ- 
λουσιν έκ τών άγρών καί άρχίζουσι νά σπείρω- 
σιν. ’Ενίοτε ό Α ιγύπτιος διέρχεται διά λέμ
βου τόν ε ίσέτι πλήρη ΰδάτων άγρόν του καί 
καταρρίπτει έπί τών ΰδάτων τοΰς σπόρους. 
Ίδοΰ ■ άπασα ή έργασία τή ; σποράς καί τής 
παράίνευής τοΰ έδάφους. Μετά τήν κατά πτω - 
σιν τοΰ υδατος άρκεΐ μόνον έλαφρώς νά κινήση 
ό γεωργός τό έδαφος κ*1 νά άναμέννι ήσύχως 
τήνέσοδείαν κατά  τό Πάσχα. "Αν δέ ό Νίΐλος 
ωργίσθη, άν τά  ΰδατα αυτοΰ δέν άνήλΟον είς 
τό άπαιτούμενον δψος ά'πασαι αί μεμακουσ[/έ- 
ναι η δψηλαί γα ϊα ι διαμένουσιν έ'ρημοι, ό άνε
μος συσσωρεύει έ π ’ αΰτών άρμον κα ί κονιορ- 
τόν οί <5έ ΐδ ιοκτήτα ι τούτων έπ ί έν Ιτος σ τε
ρούνται τόν έ-ιούσιον άρτον. Πρός τιμήν δμως 
τοΰ Νείλου οφείλομεν \ά προσθέσωμεν δτι ή 
λειψυδρία συμβαίνει συγκριτικώς λίαν σπανί- 
ω ; οΰχί περισσότερον τής μ ιά ; φοράς έν διαστή- 
μ ατι ό'έκα έτών.

Ίδοΰ ε ί; τ ί σύγκειτα ι ή γεωργία έν Α ίγΰ- 
π τω . Τό είαφος αυτή ; καταρδευθέν κα ί λ ιπαν- 
θέν ΰπό ιώ ν  ΰδάτων τοΰ Νείλου καθ ίστατα ι 
τό γονιμώτατον τή ; γή ;· ή καλλιέργεια αΰτοΰ 
σχεδόν δέν χρ ίζε ι κόπου ή δέ εΰφορία εϊνε 
πάντοτε έςησφαλισμένη καί έκ τών προτέρων 
γνωστή διότι ή ώρίμασις τών δημητριακών 
ένταΰθα δέν έξαρταται έκ τής ξηρασίας η έκ 
τής αφθονίας τών βροχών ή έκ τών ίδιοτροπι- 
ών τής άτμοσφαίρας. ’Επί τούτου τοΰ έδάφους 
ώριμάζουσιν άπαντα  τά προϊόντα τής Ευρώπης 
καί τή ; ’Α σίας, ό σίτος, τό όρύζιον, ό βάμβαξ, 
τό λίνον, τό ίνδ ιγώ , ό σακχαροκάλαμο;, δ κρό
κο;, αί δέ έσοδεϊαι είνε άφθονώταται.

Δ ί πλημμύραι του Νείλον συγκρινόμεναι πρός

τάς τών μεγάλων ποταμών τής Εΰρώκης 
εινε άσήμαντοι.Τό πλάτος τής βαθείας κοιλάδος 
αΰτοΰ, ώς έρρήθη, δέν ΰπερβαίνει τά πέντε χ ι
λιόμετρα· έ'νεκα τούτου τά ΰδατα δέν δύναν- 
τα ι νά έκταθώσιν είς μεγαλειτέραν έ'κτασιν 
καίτοι πρός τόν κάτω  ροΰν του δ Νείλος κατά 
τήν πολυυδρίαν άνέρχεταιείς δψος έννέα όργυι- 
ών τ .  ε. κατά  μέσον δρον ΰψηλότερον τοϋ Βόλ
γα . Ά λ λ ’ ώς έπ ι τό πλεΐστον ή πλημμύρα δέν 
φθάνει τό ώρισμένον πλάτος· συνήθως τά  ΰ 
δατα πλημμυροΰσι τό έδαφος έν άποστάσει ένός 
κα ί ήμίσεως χιλιομέτρου. Κατά τήν έλάττω - 
σιν τών ΰδάτω ν, ώς ήδη ανωτέρω έρρήθη, ό μέ- 
γας καί ιερός Νείλος φα ίνετα ι ώς άσήμαντος 
ποταμός δστις παρ’ όλίγον νά ξηρανθή. Έ π ί 
ταύτης λοιπόν τής στενής λωρίδος τής γής εϊνε 
δυνατή οίαδήποτε καλλιέργεια . Ά νευ  ίίδατος 
καί μάλιστα  άνευ τοϋ υδατος τοΰ Νείλου έκεΐ 
at γα ϊα ι είνε άφοροι. Καθ’ δλην τήν άνω Α ί
γυπτον έχουσαν μήκος 650  χιλιομέτρων ύπάρ- 
χουσι μόνον 8 8 0 ,00 0 έκ τά ρ ια  καταλλήλου πρός 
γεω ργίαν γής καί σχεδόν δλόκληρος αδτη καλ
λ ιεργείτα ι τ .  έ. πο τ ίζετα ι. Έ κ ταύτης τή ; ά- 
σημάντου συγκριτικώς έκτάσε&>ς καταλλήλου 
πρός γεωργίαν τήν σήμερον μόνον τό 1 )22  αΰ
τής ήτοι 3 9 ,4 5 0  έκτάρια δέν ποτίζονται ώστε 
άπασα ή πρόοδος τής τεχνικής πρός διοχέτευσιν 
τών ΰδάτων διώρυγος δύναται νά άφαιρέσ») έκ 
τής έρήμου μόνον ταύτας τάς 3 9 ,4 5 0  έκταρ. 
Έ ν  τ ή κάτω  Α ίγύπτω  ΰπάρχουσιν 1 5 0 0000  
έκτβρίων καλλιεργησίμου γής, άλλά τήν σήμε
ρον καλλιεργοΰνται μόνον τά 3 )4  αΰτής, τό δέ 
έπίλοιπον σύγκειτα ι έξ αλατούχων χθαμαλών 
τόπων οΐτινες μόνον διά τής βαθμιαίας πλύσε- 
ως θά γείνωσι μετά παρέλευσιν χρόνου κ α τά λ 
ληλοι πρός σποράν, σήμερον δέ οΰδέν βλαστά- 
νει έκεΐ.

Οί κάτοικοι τής άνω Α ίγύπτου έκτιμώντες 
κατά πολΰ έκαστον τεμάχιον γής καλλιεργησί
μου πρό πολλοΰ ήδη χρόνου ήρχισαν τεχνητώς 
νά ΰψώσι τό υδωρ, δ ι ’ ιδιαιτέρων υδραυλικών 
τροχών καί άντλιών είς τά  ΰψηλά τεμάχια  
τής γής, τά δποΐα δεν κατακλύζοντα ι ΰπό τής 
πλημμύρας καίτοι ταΰτα  ένίοτε κεΐνται παρ ’ 
αΰτήν τήν δχθην τοΰ Νείλου. Οί μόχθοι πρός 
άρδευσιν τών τοιούτων γα ιώ ν πλοοσίως άντα- 
μείβοντα ι, διότι έν τούτοις τοΐς τμήμασι λαμ - 
βάνουσιν άνά τρεΐς εσοδείας τό Ιτος* κατά  τόν 
χειμώνα σπείρουσιν αΰτά διά σίτου καί φασου- 
λ ίω ν , μετά τήν ώρίμασιν τών δποίων κβτά 
τοΰς θερινοΰς μήνας φυτεύουσι βάμβακα καί 
σακχαροχάλαμον οΐτινες ώριμάζουσι κατά  τήν 
πολυυδρίαν* έπί τέλους δταν υπό τών ΰδάτων 
τής πλημμύρα; οί πλεΐστοι άγροί κατακλυ- 
σθώσι, σπείρεται δ αραβόσιτος καί δ ίνδικός 
σίτος (sorgho) οΐτινες ώριμάζουσι περί τήν άρ-
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χήν τών καθολικών χειμερινών σπορών. Έ ν 
ταΐς εύεργετικαΐς άκτΐσ ι τοϋ ήλίου έν Α ίγύπτω  
πεο’.έ/εται σχεδόν άπειρον ποσόν ζωογόνου δυ
νάμεως καί έκεΐ δπου δέν ΰπάρχει Ιλλ ε ιψ ι; δ
δατος (ϊνε δυνατόν νά έξαχθή έκ τοϋ έδάφους 
σχεδόν άπεριόριστον ποσόν τροφής. 'Ά πασα  ή 
δυσκολία τούτων τών χωρών άποτελεΐτα ι έκ 
τής έλλείψεως τοϋ δδατος καί έκ τή : δυσχε
ρούς εΰρέσεως αΰτοϋ έκτός άν κατασκευασθώσι 
διώρυγες έκ τού Νείλου τοϋ μοναδικού τούτου 
ποταμού τής Α ίγύπτου.

Μέχρι τής άρχής τού παρόντος αίώνος καί 
at γα ϊα ι τής κάτω  Α ίγύπτου έποτίζοντο κατά  
τόν αΰτόν τρόπον ώ ; καί έν τή άνω Α ίγύπτω  
τ .Ί .  διά τής κατακλύσεως τών άγρών. Ά λ λ ’ 
έπ ί τού Χεδίβου Μεχμέτ- Ά λ ή  ήνοίχθησαν βα- 
θεΐαί τινες διώρυγες, α ϊτινες έλάμβανον τό υ
δωρ έκ τοϋ Νείλου καί δταν ούτος εϊχεν ολίγον 
ΰδωρ. Χάρις είς ταύτας καί κατά  τό θέρος ώς 
καί κατά  τήν πολυυδρίανΰπήρχεν άφθονον δδωρ 
καί ήτο δυνατή ή ένταΰθα φυτεία τοΰ βάμβα- 
κος καί τού σακχαροκαλάμου, αϊτινες παοεΐχον 
άφθονον έσοδείαν έν τή κάτω  Α ίγύπτω . Α ί 
γα ϊα ι άροτριώνται, μετά ταΰτα  έπ ’ αυτών ά- 
φ ίνεται τό ΰδωρ δπως κατακλύση κατά  στρώ
μα 12 περίπου έκατοστομέτρων ποτίζον τήν 
γήν δ ι ’ ΰγρασίας. Μετά ταύτα  γ ίνετα ι σπορά 
ήτις μετά παρέλευσιν χρόνου έπ ί τινας άκόμη 
φοράς καταρδεύεται άναλόγως τής άνάγκης καί 
τό πάχος τότε τού δδατος εινε ολιγώτερον τών 
δέκα έκατοστομέτρων. Ή  κατάρδευσις τών ά
γρών γ ίνετα ι κατά  σειράν καί καθ ’ οσον εμφα
ν ίζετα ι ή άνάγχη, διότι ένταΰθα έκάστης στα- 
γόνος δδατος φείδονται.

Χάρις είς τά ΰδραγωγεΐα έντός τής χώρας 
κατέστη δυνατή ή ένασχόλησις περί τό πλύσι- 
μον τοιούτου έδάφους τό δποΐον σύγκειτα ι επ ί
σης έκ γονιμοποιού δλης τοΰ Νείλου άλλά  με
στής ά λα τβ ;. Είς τοιούτους χθαμαλούς τόπους 
είσάγουσι τό θερινόν ΰδωρ ώς μή περιέχον ιλΰν 
καί άφίνουσιν αΰτό νά παραμένη έπ ί τινα  χρό
νον Ιως οδ τό άλας έκ τού έδάφους διαλυθή εν 
αΰτ£>. Μενά ταΰτα  τό δδωρ έξάγουσι κα ί πλη- 
ροΰσι τοΰς χθαμαλούς τούτους τόπους διά γ λ υ 
κέος δδατος. Μετά τινα  πλυσίματα οί άλατοϋ- 
χοι οδτοι τόποι γίνονται κατάλληλοιπρός γεωρ
γ ία ν. Κ ατ’ αΰτόν τόν τρόπον ένταΰθα κατα 
κτά τα ι έκ τής έρήμου έκάστη σπ'.θαμή γής καί 
εΰθΰς ώς άναρπασθή έκ τής έρήμου τό απα ι- 
τούμενον έδαφος άπαντε ; οί μόχθοι καί αί δα- 
πάναι ταχέως ανταμείβονται. {Η καθαυτό 
α ιτ ία  τής έτησίας πλημμύρας η τής ύψώ- 
σεως τών ΰδάτων τοΰ Νείλου, εν τή οποία ot 
άργαΐοι έβλεπον θαύμα έκτελούμενον ΰπό τής 
θεότητος ένεκα τών άναγκών τού άνθρώπου,τήν 
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έκ τών άφθόνων τροπικών βροχών πιπτουσών 
κατά μέγα ποσόν έν τα ϊς  χώραις, έν α ίς εΰρί- 
σκονται αί πηγα ί του μεγάλου τούτου πο τα 
μοΰ τής Α ίγύπτου. Αί βοοχαί αύτα ι άο^ίζουσιν 
άπό τοϋ Μαί'ου καί έξακολουθοΰσιν άδιακόπως 
καθ ’ δλον τό θέρος μέχρι τοΰ τέλου; τοΰ Αΰ- 
γούστου.Αί μ εγάλχ ι λ ίμ να ι κα ί τά τέλμ α τα  έν 
τα ΐς πηγαΐς τοΰ Νείλου πληοοΰνται υδατος, 
τό Ιδαφος πο τ ίζετα ι ΰ π ’ αΰτοΰ μέχρι τοιούτου 
βαθμοΰ ώστε δέν εϊνε είς θέσιν νά δεχθή περισ
σότερον. Τό περιττόν δδωο κατέρχεται είς το^ς 
χειμάρρους καί ποταμούς ΰψοΰν τήν έπιφάνειαν 
αύτών. Χάρις είς τό μέγα μήκος τοΰ Ν είλου, 
τό δψος τών ΰδάτων αΰτοΰ κατά  τόν αΰτόν 
χρόνον καταλαμβάνει τό αΰτό μέτρον καθ ’ ά
πασαν τήν εκτχσιν αΰτοΰ* ή πολυυδρία επέρχε
τα ι τόσον βραδύτεοον δσον κατώτερον κ ε ΐτα ι 
τόπος τ ις  πρός τόν ροΰν τού ποταμοΰ. Έ ν πά - 
σί] δμως περιπτώσει τόν Σεπτέμβριον δύναταί 
τ ι ένπλήρει δι/.αιώματι νά καλέση μήνα τής πο- 
λυυδρίας έν τ φ  Νείλο» ώς τόν Μάϊον— τόν. μήνα 
τής πλημμύρας έν τώ  Β όλγα . ·

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ Γ ΑΣΤΡΟΝΟΜΩΝ

Ό  εΰφυής Γάλλος συγγραφεύς Grimod de la 
Reyniere ει^εν ίδρύση έν τή άρχή τού παρόν
τος αίώνος μίαν πεοιεργοτάτην παρωδίαν τής 
’ Ακαδημίας τών έπίστημών. Ουτος έγεννήθη έν 
Παοισιοις. Συγγράψας λ ία ν δηκτικήν κωμω
δίαν περί τών δικηγόρων, ήναγκάσθη νά έγκα - 
ταλείψϊ) τό δικηγορικόν έπάγγελμα  και τελείω ς 
άφιερώθη είς τήν συγγραφικήν ενέργειαν. Έ κ 
τός τής γελωτοποιήσεως τών παρεκτροπών τών 
άνωτάτων τάξεων τής εποχής του τό α γα π η 
τόν αυτού θέμα ήτον ή ένθάρρυνσις τής γαστρο
νομίας. Διά τών περιέργων αΰτού συγγραμμά
των κατέστη πασίγνωστο; έν ολη τή Ευρώπη 
Οδτο; μετά τινων γαστρονόμων ίδρυσε τήν 
XSociety des gourmands» ( ‘Εταιρίαν τών λ α ι-  
μάογων) ήτις καθ’ έκαστον μήνα τακτικώ ς 
συνεδρίαζεν, έδιδε διαφόρους ευωχίας είς τά  
μέλη της καί μετά συστηματικοτητος καί έκ- 
τάκτου λεπτολογίας έκαλλιέργει τήν άνωτάτην 
μαγειρικήν τέχνην. ‘ Η εταιρία αυτη έπ ί τινα  
χρόνον έξέδιδεν ιδιαίτερο ν περιοδικόν τό «Jo u r
nal des gourmands β έν τώ  δποίω έδημοσιεύοντο 
καί γαστρονομικοί στίχοι χρησιμεύοντες ώς ε γ 
κωμιαστικοί δμνοι τής μαγειρικής κατά τά  μ η
νια ία συμπόσια τής έταιρίας. "Οτε άπαν τοϋτο 
άπώλεσε τήν καινοφάνειάν του δ Γριμόδ έπ ε- 
χείρησε τήν ΐδρυσιν γαστρονομική; ’ Α καδημίας 
Ιργον τή ; διτοία; θά ήτο νά δοκιμάζη καί νά 
|7?ικρ(ντί τά τρόφιμοί κςιί τά ποτά, Ό  Γριμόδ
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Λωρίββη γραμματεΰς ταύτης τή{ >Ακ^ , αίβς<
At χακαί γλωσσαι ισχυρίζονται οτι οδτος εϊνε 
ο μ ο ν α δ ^  μ^οχος τ «ότης τή ; ,Αχ^  ^
Οί πωλητα ί τών διαφόρων τροφίμων κ , ί  ποτών, 
οι. χρεωπωλαι, οι άρτοπώλαι, 0Ϊ πω λητα ί τών 
ηουπάτων, ο-, οίνοπώλαι άπέστελλον δείγμα τών 
εμπορευμάτων αύτών πρό; έξέλεγξι*  είς Τήν ’Α 
καδημίαν Α\ «άποφάσεις» αύτής έτυποΰντο 
Ιν τ «  επισήμιο οργάνω τής Ά καό 'ημιας, έκ-
< > ιο ο |ΐέ ν ω  ε ξ ό δ ω ν  t o *j  P * · » , » ι
1 8 Π ?-  . -ν . .  Ιρ ιμύό κατα  τό
l»U d  καί καλουμενω ί Alraanach des gourmands»
Α ί επ ιχ ρ ίε ις  δέν foav λ ίαν φορτικαί καί τό
χυριωτερον δέν f c «ν  τόσον έκτεταμένα ι ώ ; αί
συνήΰεις ίπ ιστημονικαί έπικρίσεις. Έκτός τοΰ-
του αυται έμχρτύρουν περί τής ίκτάκτου τάσε-
ως του ίίρυτοΰ τής ’Ακαδημίας πρό; συγκατα-
.« τ ιχ ίιν  καί ευνοϊκήν κριτικήν. Τό εργον τής
Ακαόημιας, ώς άναφέρεται, ίβ « ν ε ν  έπ ί τά 

πρόσω επί μακρόν χ ρίνον. Α1 ίπο0ήκβι χχ1
υπόγεια τής Α κ α & ,μ ί,; έπληροϋντο ίκ  τών 
αρίβτων τροφίμων χαί τών εκλεκτότατων οίνων. 
Α λλ αίφνης τό «Αλμανάχ ήρχι,* νά περιπί- 

! 7 *  y  Κ;λα Υχ°λ«Χόν τόνον.Ό  γραμματεΰ; τής 
Ακαδημίας τών γαστρονόμ*ν παραπονείται 

ίπ ί ^ κ α τ α σ τ ά σ ε ι  τής γαλλικής μαγειρικής 
κατα τό 1812· έ άπλοϋς Παρισινός έμπορος 
του χοιρείου κρέατος λαμβάνει έν ταίς έπικοί- 
σεσι τοϋ Α λμαναχ τ·ί)ν ανωτάτην έπιδοκιμα-

* ,  ί ν Λ τ Ρυ<ΡεΡ*ίί φράσ»*ιν ένθαρρύνετχι
πρός εξακολούθησιν τής τέχνης του. Κατά τ ό 
αυτο ετος εξήλθε καί τό τελευταϊον φύλλον τοϋ
. ^ “ν*χ· Γριμόδ έζησε μέχρι του 1838
αφιερωσας τόν καλαμόν του εις φιλοσοφι/.άς 
υποθέσεις καί είς την άνάπτυξιν καί ένίσχυσιν 
της συστηματικής γαστρονομίας.

ρ α ν ε ρ κ τ η μ ιο ν  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝ τ ο  κ α ρ ν ιζ ε ιν

Οι επ ισ τά τα ι καί οί καθηγηταί τοΰ πανεπ ι-

" Y w r J * ίν  Τ? π ο λ ιτ ιί? Ό /άη (  Α αε- 
ρ«*4) έ ξέδ «κ «ν  έπ ’ Ι ,χ ά τω ν  νόμον δυνάμει τοϋ 
δποίου δέν εινε παραδεκτός έν τ φ  πανεπιστη- 
μ ίω  έκαστος καπνίζων νέος. Τοϋτο εϊνε αύ- 
στηρόν μέτρον,λέγει μία έφημερίς, Χα1 ποό; έ.
φαρμογήν τουτου τού νόμου ά πα ιτε ίτα ι ίδ ια ιτέ- 
Ρ* τόλμη, άλλά οί καλοί άνθρωποι οί παν- 
ταχου γής ευρισκόμενοι θά χαίρωσιν έπ ί τό δτι 
εν μέγα Αμερικανικόν πανεπιστήμιον έσ/ε τήν 
τόλμην νά έγε'ρν] τήν σημαίαν τής τελείας κα - 
ναριότητος καί νά κ α τ α π ο λ ε μ ά , τήν παλα ιάν 
παραζενον γνώμην περί τοΰ ότι τό καπνίζειν 
των φοιτητών τών ήμ,τέρων καί τών ξένων πα 
νε^στημ ίω ν εϊνε δήθεν ωφέλιμον tlf τήν ά .

νάπτυξιν  τής διανοίας καί είς τήν έξευγένισιν
τοΰ ανθρώπου.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΟΝ 
ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

. ν Ε ίί ,Τ(? ν πλουσίων κατοίκων τής Νέας 
όρκης έπ εσχάτων προέτε.νεν εΐς τοΰς άρνι- 

τεκτονας Χάρλεη καί Γούίρ ιτς νά κατασκευά-

oftii - °V £ν ΰψιηλόν κ«1
εχον 20 0  οροφάς. Κ ατ ’ άρχάς ουτοι άπι^ντη- 
σ_αν οτι τούτο είνε ά ίΰνα τον , ά λ λ ’ δ Κροΐσος 
ουτο, επεμενεν εις τήν κατασκευήν παρομοίου 
*χεόίου. Μετά τινας ήμέρας 0ί άρχιτέχτονες 
τφ  απηντησαν οτι εκτός της ίυσχερείας τής ευ- 
ρεσ-ως ,ών χρ/ιμ.ατικών μέσων ποός άνέγερσιν 
τοιούτου κολοσσού, ή κατασκευή 200ορόφου 
κτιρίου εξ αρχιτεκτονικής άπόψεως εϊνε <ϊυνατι$. 
Ουτοι χατεσχεύασαν τό σχέίιο ν τοΰ κτιρίου τό 
οποίον εόημοσιεύθη έν τχ ϊς έφημερί,ι τ ής Ά -

ϊΖ Τ σΤ ω καΐ Υ“ ?1 ^“ '/1Ρ4ν έν^ » ? έρον ί ν  τώ

Κατά τοΰτο τό σχέό'ιον τό κτίριον θά κατα - 
σκευασθή μόνον έκ σι^ιίρου καί γρανίτου. Τά 
τεμάχιά  τά δποία πρέπει νά εϊνε ΐσχυοότατα, 
δπως συγκρατώσι τά βαρύτατον σώμα τής οίκο- 
όομης Οά καταλαμβάνωσι χώρον 1 "20.000 τ ε 
τραγωνικών ποιϊών.

‘ Εκάστη οροφή θά εχ? ΰψος 5 μέτρων,τό £έ 
ολικόν υψος ^τοϋ κτιρίου θά ΰπερβαίν·/, τό εν 
χιλιόμετρον η θά ΐσο^υναμί) πρός τό ύψος τριών 
πύργων τοϋ Ά ΐφ ε λ  επ ιτιθεμένων έπ ’ άλλήλω ν. 
ν' ? * νεΡόν δτ« «ν  έκτιλεσθή τοϋτο τό σχέ- 

®ν, άπαντα τά  κτίρ ια καί τά μνημεία τά δ- 
ποια μέχρι τής σήμερον έθεωροΰντο κολοσσιαϊ* θ* 
φαίνωνται ώς νάνοι έν συγκρί™  πρός τόν κο
λοσσόν τοΰ εικοστού αίώνος. Τό ό'άπε^ον δλων 
τών οροφών 0ά εχη έμβαίόν 2 4 ,0 0 0 ,0 0 0  τε 
τραγωνικών π ο ίώ ν .Ό  χώρος τόν δποϊον θά κα-
Ί * , 1  ί ι α *τ<ίματι «3τη ή οίκοίομ^ 
θα δ ύ ν α μ ή  πρός 3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  τετραγω νικ . 
*<ό«ς. Γούτο φα ίνετα ι άπίθανον καί κατά  πο
λύ υπερβαίνει άπαντα τά διηγήμ*™  τής Α ρ ά 
πικης βίβλου «χ ίλ ια ι καί μία ν ύ ξ ί ,  ά λ λ ’ δ *Α- 
μ ιρ ικανός^ύνατα ι νά φέρη εί’ς π £ρΛ( K ti  „ χ .
ρομοίας επ.χε.ρήσεις. Τήν σήμερον ίύσκολον 
μας φαίνεται νά άνέλθωαεν εΐς οικίαν 4— 5 ο’- 
ρόφων υψηλήν. 0 ^ ε · ς  ί „ ί ? 0η νά άνέλθ 1 εΐς 
τήν εικοστήν οροφήν τοΰ ναοΰ τών Μασσόνων έν 
Σ ικαγφ  οί δέ πτω/οί οιτινες θά χατοικώσιν 
εν τω  200οστφ opopro ταύτης τής οικίας πώς 
θα ανερχωνται ; Καί δ , '  «ύτούς έλήφθησαν τά 
μέτρα. ' Εν λοκομοτίβ ^ερχόμενον τήν άπόστα- 
σ.ν ^ταύτην εΐς 2 1)2 λεπτά  θά ε’χτελή  τούτο 
Τό εργον τή? άναβάσεως. ’ Α λλά τούτο θά σταΤ
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ματά είς τινας μόνον όεόφους (π α τώ μ α τα ). 
Είς σταθμός παραδείγματος χάριν θά υπάρ
χω εν τφ  είκοστώ πέμπτω  πα τώ μ ατι, άλλος έν 
τφ  πεντηκοστώ η τφ  7 5 τφ  η τώ  ΙΟΟστώ κ τλ . 
Δευτεροβάθμιοι μηχαναΐ θά έργάζωνται μεταξύ 
τούτων τών αποστάσεων. Οί κάτοικοι τής πρω
τοφανούς ταύτης οικίας δέν θά εχωσιν άνάγκην 
να εξέοχωνται ί ιό τ ι  ώς περίπατος θά τοίς χρνι- 
σιμεύϊ] δ λαμπρότατος κήπος έπ ί τής στέγης, 
ητις θά καταλαμβάνη 1 2 0 .0 00  τετραγωνικ. 
πό<ϊας.β Αλλη ευκολία εινε τό δτι έκαστος ό
ροφος θά κατο ικήτα ι υ π ’ άνθρώπων τοΰ αύτοΰ 
επαγγέλμ ατος. ’Εν τφ  πρώτω ορόφω π . χ . 
θά ζώσι μόνον χ Ρυσοχόοι, έν τώ  ίευτέοιρ ξυ- 
λουΡγοί.

Τ ετΡακόσιαι χ ιλ ιάδες θά κατοικώσιν έν τίί 
μ εγ ίσ τ , ταΰτ/ι οικία καί θά άποτελώσιν δλό- 
κληρον πόλιν ΰπό μ ίαν στέγην. ’Ε πί τέλους 
τό κτίριον τούτο θά χρησιμεύ, καί πρός επ ι
στημονικούς σκοπούς. ’Επί τής στέγης θά άνε- 
γ εΡθ$ άστεροσκοπείον τό δποϊον θά παρέχω 
μεγάλην ώφέλειαν. ’Α λλ ’ ΰπάρχουσι σπουδαία 
κωλυματχ  έν τ^ άνεγέΡσει τούτου τοϋ οικοδο
μήματος. ΤΑρά γε θά έπιτραπή εΐς κτίριον νά 
καταλαβ»! τό φώς τοϋ ήλίου διότι τοϋτο θά ε 
πιρρίπτει μεγάλην σκιάν μή έπιτρέπουσαν εΐς έ- 
κατοντάδας καί χ ιλ ιάδας άνθρώπων νά βλέπω- 
σι τό φώς του ήλίου έπ ί πολλάς ώρας. Έ π ε ιτα  
δεν θά εινε τόσον υγιεινή  ή συμπύκνωσις τόσων 
πολλών ανθρώπων. ’Αλλά θά έπ ιφέρ , καί με
γάλας ωφελείας. ’ Ισχυρίζονται δτι ίνεκα τών 
μεγάλων εύκολιών θά ήδύνατο νά περατωθνί είς 
τεσσαΡας ώΡας ή έργασία ή άποτελειουμένη συ
νήθως εΐς 8*

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ
Ενεκα τής επιγραφής τούτου τού άρθρου οί 

ανχγνώσται ήμών θ ’ άποτείνωσι τήν έρώτησιν: 
«πώ ς εϊνε δυνατόν τοΰτο ; πού ήκούσθη δτ ι δ- 
πάρχουσιν Ιπτάμενοι άντιπρόσιυποι έκ τής οΐκο
γενείας τών καρκινοειδών ; Παρόμοιόν τ ι έν ού- 
δ ι μ ι ά  ζωολογία άπαντα  άκόμη δέ καί έν τοίς 
λεπτομερεστάτοις συγγράμμασι περί τοΰ βασι
λείου τών ζώων ούδεμία λέξις περί τούτου εΰ- 
ρίσκεται. Είνε γνωστά έν rr, επιστήμη ώς ιπ τά 
μενα ζώα τά χειρότερα μαστοφόρα (νυκτερίδες, 
πτεοόποδες), οί προνομιούχοι κάτοικοι τοΰ ένα- 
ερίου διαστήματος —  τά πτηνά καί τά  έντομα 
’.δία αί χρυσαλίδες.Πρός ταΰτα  συγκαταριθμοΰσι 
τάς πτεροιτύδας^ρίβπ^δ nitidus) κατοίκους τ?ς 
ανατολικής κ* ί τής μέσης ’Ασίας. Τοΰς μϋς —  
ακοοβάτας τής Αύστραλίχς (Acrobatespygraac- 
ms),  τού; σκιουροπτέρους (Sciuropterus volucella) 
διαδεδομένοι^ ως έπ ί τό πλεΐστον έν βορρεία

’Αμερική, τούς ιπταμένους μαρσυποφόρους (Pe- 
taurista taguanoides) ένδιαιτωμένους έν τοΐς ό'ά- 
σεσιν τής Αύστραλίας καί τής Τασμανίας, έ
πε ιτα  τήν ίπταμένην σαύραν η τόν δράκοντα 
τών Ζονδικών νήσων καί τούς ιπταμένους ι 
χθύς, (Exocetus xaiDactylopterus volitans)—-κα- 
τοίκο ς τών ’Ωκεανών ’Ινδικού καί ’Α τλα ντ ι
κού καί τής Μεσογείου θαλάσσης. Έ ν τοίς άπα . 
ριθμηθεισιν άνωθι ζώοις κατατάσσονται οί ά ντ ι- 
πρόσωποι τών μαστοφόρων, τών πτηνών, τών 
σαυρών, τών ιχθύων καί τών έντόμων χωρίς νά 
υπάρχη αντιπρόσωπός έκ τών άλλων κλάσεων 
τοΰ βασιλείου τών ζώων. Πόθεν λοιπόν έλή
φθησαν ταΰτα  τά  ιπτάμενα καρκινοειδή; Μήπως 
ΰπάρχουσι νέα τινά  ζώα άγνωστα τέως τίί επ ι
στήμη ;» "Ο χι, έρίτιμοι άναγνώσται, τά καρκι
νοειδή τά  δποία σκοποϋμεν νά γνωρίσωμεν υ- 
μϊν ησαν γνωστά ένωρίτερον έν τνί έπ ισ τη μ , 
άλλά  μέχρι τοϋ 1894  οΰδείς έγνώριζε τήν περί
εργον αύτών ιδ ιότητα νά έξέρχωνται έκ τοϋ 
πυθμένος τής θαλάσσης καί v i Ιπ τα ντα ι κατά  
βουλησιν’ έπ ί τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Εΐς 
τόν Ρώσσον φυσιολόγον Όστροοΰμοφ, διευθυν
τήν τοϋ βιολογικού σταθμοΰ παρά τόν Σεβα- 
στούπολιν έτυχεν ή εύτυχής εύκαιρία νά προσθέ- 
σνι tv  έτ ι διδόμενονεΐς είς τήν επιστήμην καί 
νά συγκαταρίθμηση είς τά  Ιπτάμενα ζώα καί 
είδη τινά  καρκίνων. Ή  άνακάλυψις αύτη τοϋ 
Όστροοΰμοφ έγένετο δλως άπροσδοκήτως καί 
υπό τάς άκολούθους περιπτώσεις· κατά το θέρος 
τού 1894  δ Ρώσσος φυσιολόγος άκολουθούμενος 
υπό τοϋ υίού του καί τοϋ υπηρέτου τοϋ βιολογι
κού σταθμού έποίησε μίαν έκδρομήν έπ ί τής 
Μαύρης θαλάσσης παρά τήν παραλίαν τής Κρι
μαίας. Μετά τινα  χρόνον ουτος συνήντησε σμή
νος μικρών ζωδαρίων ιπταμένων έπ ί τής ήρέμου 
έπιφανείας τής θαλάσσης μακράν άπό της ξη- 
ράς. Οί εκδρομείς έπλησίασαν εΐς αύτό τό σμή
νος καί παρετήρησαν δτι μέγας άριθμός έκ 
τούτων τών ζωδαρίων έπέπλεον έπ ί τοϋ υδατος, 
έπειτα  άνήρχοντο εΐς τόν άέρα καί ιπτάμενα  
μικρόν τ ι διάστημα τοξοειδώς έπ ιπτον πάλ ιν  
εΐς τήν θάλασσαν. Ό  Όστροοΰμοφ συνέλεξε 
πολλά έκ τούτου τού είδους καί παρατηρήσας 
αύτά δ ιά  Γτού μικροσκοπίου έξεπλάγη  άνακα- 
λύψας δτι τά  ίπτάμενα  ζωδάρια εϊνε τά  γνω 
στά αΰτώ  pontelina mediterranea εκ τής οίκογε- 
νείας τών κωπηπόδων. Ή  άνακάλυψις τοϋ Ό 
στροοΰμοφ περιήλθεν δλόκληρον τόν κόσμον. 
Α ί άνακοινώσεις του ταχέως μετεφράζοντο έκ 
τών έπιστημονικών περιοδικών τής Δύσεως καί 
έδόθη τό ένδόσιμον νά παρατηοηθώσιν αί ιδιό
τητες πτήσεως άκόμη δύο ειδών καρκίνων: τού 
Calocalamus pavo καί Capilia vitrea τά  δποία s- 
χουσ» πτερίδια έν τί) ούρα καί τοίς ποσί μ άλ
λον άγεπτυγμένα τών πτερών τής pontellina
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mediterranea έπομένως κατά  τήν πτήσίν των 
υπερτεροϋσι τού; καρκίνου; τοϋ Όστροοϋμοφ.
Γπάρχουσι πολλά είδη μικρών καρκίνων έχον- 

τα  πτερά έν τή ούρά καί τοΐς ποσί καί δυνά- 
(Λενα ένεκα τούτου νά ϊπ τα ν τα ι. Αί έν τώ  μέλ- 
λοντι παρατηρήσει; θά άποκαλύψωτιν ήμΐν α
κόμη πολλά μυστήρια έκ τούτου τοϋ γένους 
καί τότε θά γνωρισθώσιν άπαντα  τά  μέσα καί 
τά  είόικά όργανα διά τών οποίων τά ζώα ανέρ
χοντα ι ΰπεράνω τής έπ ιφανεία ; τοϋ ύπα
τος.

Τ»νά ιπτάμενα  καρκινοειδή εΰρίσκονται καί 
παρά τάς άκτάς τοϋ Εΰξείνου Πόντου. Έ κτό ; 
τή ; Pontillina mediterranea πρός νότον τής π . 
Σωζοπόλεω; παρά τάς έκβολά; τοϋ Ροποτάμου 
είδομεν μικρά καρκινοειδή έκ τοϋ είδους Calo- 
calamus pavo. Ώ ς  βλέπομεν δ Ευξεινο; πόντο; 
είνε ολόκληρος θησαυρός, έξ ού δυνάμεθα ν* ά- 
ρυσθώμεν περίεργα καί δ ιδακτικά διδόμενα 
έκ τής βιολογίας τοϋ οργανικού κόσμου.

ΟΙ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ) ΚΗΠΟΙ
*0  ζωολογικός κήπος δέν δύναται νά έγ- 

καυχάτα ι έπ ί τή άρχαιότητί του, καίτοι ή δι- 
τήρησις τών θηρίων έν μεγάλο ι; κλωβοί; ητον 
έν χρνίσει ήδη έν τή παλα ιά  άρχαιότητί. Ουτω 
π . χ . έχ  τής Π αλαΐας Διαθήκης μανθάνομεν 
δτι έν τη αΰλη τοϋ βασιλέως τής Περσίας Δα- 
ρείου ΰπήρχον κλωβοί δ ιά  τούς λέοντας,έν Κίνα 
πρό χ ιλ ίω ν έτών π .Χ . δ ΑύτοκράτωρΒέγγ Β ίγ γ  
δ ιδρυτής τής δυναστείας Τσέν είχε κήπον έν 
τώ  δποίω ήσαν συνηθροισμένα τά θηρία τής 
Κίνας καί τών άλλων χωρών καί έκάλει αύτάν 
κήπον τοϋ Λύγου. Έ ν  ’ Ινδία έπίσης απαντώ - 
μεν τοιούτους κήπους, ο! δέ "Ελληνες ιστορικοί 
δ ιηγούνται ό'τι ’Αλέξανδρος ό Μέγας άπέστει- 
λεν είς τόν διδάσκαλόν του Ά ριβτοτέλην διά
φορα ζώα έκ τής Μικρά; Ά σ ία ς κ α ί’Ινδ ία ; διά 
τήν συγγραφήν τοΰ άπό τοϋ Ά ριστοτέλου; 
άρζαμένου πονήματος περί τών θηρίων Ά ν  εινε 
τοϋτο αληθές ό Α ριστοτέλης είχεν είς τήν διά- 
θεσίν του τόν πρώτον ζωολογικόν κήπον έν τη 
έπιστημονικη «ημβσία τής λέξεως. Παρά τοΐς 
Ρωμαίοις έπ ίση : ΰπήρχον μεγάλοι κήποι μετά 
θηρίων, ά λ λ ’ ούτοι άποκλειστικώ ; έφύλαττον 
διά τά  θεάματα καί τήν σφαγήν προωρισμένα 
ζώα. Ουτω π . χ . έ αΰτοκράτωρ Πρόβο; δ.ε- 
τήρει έν τώ  κήπω του διά τά  θεάματα 1000 
στρουθοκαμήλου;, ταράνδους καί αγρίους χοί- 
χους, 2 0 0  λέοντας άλλους τόσους πάνθηρας καί 
3 0 0  περίπου άρκτους. Ά κόμη καί έν τώ  άπω- 
τα τω  Μεξικώ κατά  τήν περίοδον τής κατακτή-
«Wi wwtqv 0tf6 τ ών Ί ττr«v«v ί/πτιρχον τ ό ρ 

νοι κήποι. Ό  κ α τα κ τη τή ; Φερδινάνδος Κορ- 
τέτς δ ιηγε ίτα ι OTt ειδε παρά τώ  τελευτα ίω  
κυρίαρχη τοϋ Μεξ.κού Μοντεζούμα κήπον μετά 
ζώων, ώς έπ ί τό πλεΐττον πτηνών, καί ίχθύων. 
*0 Μοντεζούμα; ειχεν έν τούτω \ώ κήπω 
περί τού; 3 0 0  έπ ιμελητάς, τών οποίων έργον 
ήτο νά συναθοοίζωσι τά  ΰπό τών πτηνών άπο- 
βαλλόμενα πτερά ώ ; ΰλικόν διά τά  περίφημα 
μεξικανικά εργόχειρο εκ πτερών.

Κατά τόν μεσαίωνα ε ϊ; έκ τών ενθεομοτάτοιν 
συλλογέων τών σπανίων ζώων ητο Κάρολος δ 
Μ έγας. Ε ί; αύτόν δ 1’αρούν αλ-Ρ ασίδ  άπέ· 
στειλεν ένα ’Ελέφαντα, έκ δέ τή ; Α φρ ική ; 
έλαμβάνοντο λέοντε; τοϋ .Μαρόκου καί άρκτοι 
τή ; Νουβία; ώ ; καί διάφορα σπάνια θηρία έκ 
διάφορων αλλο>ν χωρών. Έ ν  τώ μοναστηρίω 
τοϋ άγίου Γαλλένου εΰρίσκοντο κλωβοί μετά 
παντειδών ζώων καί πτηνών. Καθ’ δσον πλησι* 
άζομεν είς τού; νέου; χρόνου; τόσον συχνότερον 
άπαντώμεν είδήσει; περί τή ; διατηρήσεως δ ια 
φόρων θηρίων έν τα ΐ; αύλαΐς τών βασιλέων ή 
τών εύγ'.νών. Ουτω π . χ . γνωρίζομεν πολλά 
περί τών βασιλέων τής Ρωσσίας τοΰ ιέ .— ι ς ' .  
αίώνος ότι ούτοι έν ταΐς αύλαΐς των δ ιετή- 
ρουν άρκτους ώ ; καί διάφορα ξένα θηρία τά 
όποια έόωρίζοντο αύτοΐς. Ά λ λ ’ δλον τοϋτο 
δέν είχεν επιστημονικήν σημασίαν- ό πρώτος δέ 
ζωολογικός κήπο; κατά τήν σημερινήν σημασίαν 
τή ; λέξεως είνε ό Λονδίνιος, ίδρυθείς τώ  1823 
έν τώ άλσει τοϋ άντιβασιλέως ΰπά τών σέρ Γέ- 
μφοη Δέβη καί τοΰ Στάμφορδ Ρέφελσον περί 
τοϋ οποίου λέγουν δτι διεκρίθη έν τή ίστορί^ 
τών φυσικομαθηματικών γνώσεων, ού μόνον εν 
τή Α γ γ λ ία  άλλά καί καθ ’ δλην τήν Εύρώπην. 
Τήν σήμερον δ κήπο; ούτος διασώζει τήν πλου- 
σ ιω τάτην έν τή γή συλλογήν τών ζώντων ζώων 
Κ ατά τά ; τελευτα ία ; είδήσει; έν τούτοι τώ 
κήπω ένδ ια ιτώ ντα ι 2 ,6 0 0  ζώα, 1450 πτηνά , 
700  μαστοφόρα καί ίχθΰς καί 450  ερπετά. 
Πρό; οιατροφήν πάντων τούτων δαπανώντα ι 
κ α τ ’ έτος περί τάς 15 0 ,00 0  φράγκα. Τά ζώα 
ταΰτα  κατά τό παρελθόν έτος κατεβρόχθισαν 
6 χ ιλ . όκάδα; γά λα κτο ;, 20  χ ιλ . ώά, 250  
Ιππου;, 150 τράγου;, 22  χ ιλ . πρόβατα, 1100 
χιλιόγραμμα σταφυλής, 12 χ ιλ . πορτοκάλι* 
κα ί μέγα ποσόν διαφόρων ιχθύων. Παντός ε ί
δους φυτική τροφή καταναλ ίσκετα ι ΰπό διαφό
ρων ζώων. Πρός διατήρησιν τοϋ κήπου κ α τ ’ ί-  
το ; δαπανώντα ι περί τά  6 ,0 0 0 ,0 0 0 . Τά έν αύ 
τώ ένδιαιτώμενα ζώα τιμώ ντα ι καθ ’ δσον κ α τ ’ 
έτο; έξοδεύεται πρό; διατήρησιν τούτου τοϋ ζω 
ολογικού κήπου. Δεύτερος κατά τήν ΐδρυσιν έν 
Ευρώπη καί πρώτο; έπ ί τή ; ηπείρου είνε δ τοΰ 
Ά μστελοδάμου ζωολογικός κήπος ίδρυθείς τώ 
1 83 8 . Ούτος δ κήπο; είνε άξιοσηαείωτο; κατά  
τήν δώτ«ξ(ν m  m|wytix4v iwdv θηρίων

καί συμπληροϋται ΰπό μεγαλοπρεπούς δεζαμε- 
νής πρό; διατήρησιν τών ίχθύων (aquarium) καί 
εθνογραφικού μουσείου. Τώ 1843  ίδρύθη ό 
ζωολογικό; κήπο; τής Ά ντβ έρπ η ;, τώ δέ1844 
— δ τοΰ Βερολίνου. ‘ Ο ιδρυτή; τοϋ τελευταίου 
κήπου καθηγητής Λ ίχτενττά ϊν  ϊδρυτεν αύτόντή 
συνδρομή τή ; κυβερνήσεω;· τώρα δ κήπο; ούτο; 
μετεβη ε ί; τήν ιδιοκτησίαν μετοχικής έταιρ ία ; 
καί δμοιάζει πρό; τόν τή ; Πετρουπόλεω; διότι 
δίδονται έν αΰτώ διάφοροι παραστάσεις χάριν 
τοΰ δημοσίου.

Έ π ίση ; σημαντικοί είνε οί ζωολογικοί κή
ποι τής Β ιένν τ ς (1 8 5 2 ),τή ; Μασσαλίας (1 8 5 4 ), 
τής Ροτερδάμης (1 8 5 7 ) καί τής Κοπεγχάγης 
(1 8 6 0 ). Έ ν άπασι τούτοι; τοι; ίδρύμασι προ- 
σπβθοΰσι νά κρατώσι τά  θηρία όσον τό δυνατόν 
πληαιέστερον πρός τόν συνήθη αύτών βίον, νά 
περιβάλλωσιν αΰτά διά πάντων τών άπαιτου- 
μένων τών ΰπομιμνησκόντων αύτο ΐ; τήν πα 
τρίδα των. Ένωρίτερον διά τά  θηρία τών τρο
π ικών κατεσκεύασαν ιδ ια ιτέρα; κατοικίας μετά 
θερμοκρασίας τών τροπικών, ά λλ ’ εν ταύτα ις α- 
πέθνησκον τά  θηρία συχνότερον έκ τή ; φθίσεω; 
διότι ταΰτα  χρηζουσι πρό παντός άλλου καθα
ρού άέοο;. Διά τοϋτο τήν σήμερον τά θηρία 
τών τροπικών προπαθοϋσι νά συνηθίσωσιν εις 
νέον κλίμα. Ώ ς πρό; τούτο εστέφθη ΰπό 
λαμπρών έπ ιτυχ ιώ ν δ ζωολογικός κήπο; τή; 
Κ ολωνία; (Κ έλν). Πρό; έθισμόν τών θηρίων εί; 
τήν νέαν πατρ ίδα έσχηματίσθησαν οί ουτω κ α 
λούμενοι «κήποι τού έγκλιματισμοϋ» μεταξύ 
τών δποίων δ γνωστότατο ; είνε ο παρισι
νός ίδρυθείς τή πρωτοβουλία τού Ζοφροά Σ α ίντ 
Ίλλαίρου jardin d’ acclimatisation (1 8 5 4 ) .Γαέν- 
τομα φυλάττοντα ι μέχρι τής σήμερον μόνον έν 
τ φ  Λονδινίω ζωολογικώ κήπω.

-*φ«-·φ*·+φ4-+$*··4«·

Ο ΦΛΑΒΙΟ ΔΖΟΗΑ ΚΑΙ Η ΕΦ ΕΥΡΕΙ 
ΤΗ* ΝΑΥΤΙΚΗ* ΠΥΞΙΔΟ*

Ή  πυξίς ό απαραίτητος ούτο; συνοδό; έκά- 
στου έν γέν· ι, ιδ ία  δέ τοϋ άπομεμακρυσμίνου 
πλού, ανήκει ε ί; τά ; εφευρέσεις τών μέσων αιώ 
νων. Έ νεκα  τής ίδιότητός της τοΰ νά στρεφη- 
τα ι πάντοτε πρός τού; πόλους τοϋκόσμου η μα- 
γνητισθεΐσα βελόνη δδηγεΐ τά πλοία καί δεικνύει 
είς τούς ναυτικούςτόν αληθινόν δρόμον μεταξυτών 
θαλασσών έκ τοΰ ένός ημισφαιρίου εις τό έτερον. 
’Ακριβώς είς ταύτην τήν ιδ ιότητα τή ; μαγνη- 
τισθείσης βελόνη; οφείλει η θαλασσοπο^ία τάς 
μ εγάλα ; της επ ιτυχ ίας κατά τόν μεσαίων α. Η 
πυξίς ήτο τελείως άγνοιστο; τοΐς άρχαιοις,—- 
οΰδέν καταδεικνύει δτι αυτη ητο γνωστή εις
τονς ^5ρνήτ«ί Φοίν ,̂βί, "Ελληνα?, Ρο>μ«(»

Α Σ

ου; η Καρθαγενίου;, α π ’ έναντία ; είνε γνωστόν 
δτι τή έλλείψει παρομοίου πολυτίμου όόηγού 
τά  πλοία ήναγκάζοντο νχ πλεωσι συνήθως υπ 
O'itv τών ακτών, τοΰτο όέ έποιει τον πλοϋν δυ- 
σ/ερή καί επικίνδυνον. Τυχαία»; εύρον οτι ή ά- 
ναρτηθεΐσα μεμαγνητισμένηβελόνη κινουμένηεπί 
ΰποττηρίγματος η πλέουσα εν τώ  υδ α τ ι τή 
βοηθεία φελλοϋ,πάντοτε διά τοϋ ενός άκρου της 
έστρέφετο πρός βορράν.

Ά λ λ ά  παρήλθον πολλά έτη , ϊ«ως αιώνες 
μεταξύ τή ; πρώτη; άνακαλύψεως καί τής εφευ- 
ρέσεω; τής πυξίδος.

Κατά τόν IB ' αιώνα τό καλούμενον ΰπό 
τών ναυτών τών ακτών τής Μ άγχη; καί τοϋ 
Ω κεανού μ α ρ ι ν έ τ τ ο  ητον έργαλεΐον α
προσδιορίστου σχήματος. Τοϋτο συνέκειτο εκ 
μαγνητικής βελόνης προσαρμοζομένης είς φ ελ
λόν η είς άλλο οίονδήποτε έλαφρόν σώμα, π λ έ 
ον έν ά γγε ίω  πλήρει υδατος. Οί ναΰτα ι έπω - 
φελοϋντο έξαΰτοϋ κατά τάς ομιχλώδεις ημέρας 
η τά ; σκοτεινά; όμιχλώδει; νύκτα ;.

Πολλοί διαμφισβητούσι τήν τιμήν τή ; έφ- 
ευρέσεως τής ναυτική ; πυξίδο ;, έν οίς οί Νεα- 
πο λ ΐτα ι, οί Γάλλοι, οί Πορτογάλοι, οί Α γ
γλο ι, ά λ λ ’ έ'καστον έθνο; δικαιούται νά έξεγεί- 
οη παοοο.οίαν διεκδίκητιν καιτοι ουδεί; δυνα-

*  ̂ t > r · 'τα ι να πιστοποΐΥιτνι αυττ,ν οι αςνοπιστο>ν ε γ -  
γράφων, διότι δ πριοτο; α ίτ ιο ; ταύτη ; τής πρώ
της άνακαλύψεως είνε παντάπασιν άγνωστος. 
Π εριηγητ«ί τινες έκθαυμάζοντες τάς αρχαίας 
έφευοέσεις τή ; Κίνας έδοκίμασαν νά άποδώσω- 
σι «αί ταύτην τήν έφεύρεσιν είς τούς Σ ίνας, διότι 
ή ναυτική πυξίς ητον ήδη αύτοΐ; γνωστή κατά 
τόν ιγ ' α ίώνα, άλλά τό πιθανώτεοον είνε δτι 
ή άνακάλυψις αυτη έλήφθη παρ αυτών εκ τής 
Εύρώπης. Ή  ναυτική π υ ξ ί; ω ; καί α λλα ι με- 
γάλα ι έφίυρέσεις, οϊον, τά  ώρολογια, η πυρΐτις 
έπ ί μακρόν χρόνον διετέλουν άγνωστα. Ά ρχο- 
μένου τοϋ δεκάτου τετάρτου αίώνος δ κάτοικος 
τής Νεαπόλεως Φλάβιο Δζόηα καταγόμενος έκ 
τής Ά μ άλφης έ —έφερε λ ίαν σπουδαία ; βελτιώ 
σει; έν τούτω τώ έργαλείω , α ϊτ ινε ; επηύξησαν 
τήν ώφελειαν αύτοϋ καί την σημασίαν καί παρε- 
κίνησαν τού; απογόνους νά θεωρώσι τόν Φλά
βιο Δζόγηα πραγματικόν έφευρέτην τής ναυτι
κές πυξίδος.

'Ο  Δζόηα προσήρμοσεν είς υποστήριγμα δρι- 
ζόντιον σιδηράν μ,αγνητ-.ηθίΐσαν βελόνην άφήσας 
αύτήν νά κ ινήτα ι έ’/.ευθε'ρως καί νά ΰπόκειται 
είς τήν τάσιν τήν στρέφουσαν τόν μαγνήτην είς 
τόν πόλον.

Έ π ί τής πλακό ; δ ’ επί τής δποία; έστρέφε
το ή μαγν/,τική βελόνη έποίησε 16 διαιρέσει; 
τού άνέμου θέσα; τό έμβληαα τοϋ Ά νζουϊκού 
οίκου τοϋ τότε έν Νεαπόλει δυναστεύοντος έπ^ 
-το* (*ίρους, το ί δίΜΥΐίοντοί τ6ν
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Αδύνατος εϊνε ό ακριβής προσδιορισμός τοΰ 
χρόνοι! ταύτης τής έφευρέσεως τής πυξίδος ΰπό 
τοΰ Φλαβίου Δζόηα —  συνήθως θεωροΰσιν ώς 
έτος τής έφευρέσεως τό 1302 μ. Χριστόν. Ά 
γνωστα εινε έπίσης τά περιστατικά τά όποια 
ώθησαν είς τοιαύτην σπουδαίαν άνακάλυψιν* 
άγνωστον είνε τίς ήτον οδτος όΦλάβιο Δζόηα καί 
τ( έπάγγελμα  μετήρχετο.

Ουτος μετέσχε τής τύχης πολλών άλλων άν- 
δρών, οΐτινες τελειοποιοΰντε; τάς έπ ιστήμας, 
δημιουργοϋντες τάς ώραίας τέχνας γινόμενοι εΰ- 
εργεται τοΰ ανθρωπίνου γένους λησμονοΰνται 
ΰπό τών απογόνων.

Εκτός δέ τούτου παρήλθε πολΰς χρόνος πρίν 
ϊ) οι θαλασσινοί έξάζωσι πραγματικήν ώφέ- 
λειαν εκ ιή ς  πολυτίμου έφευρέσεως τοΰ Δζόηα-

Έ π ί τέλους κατά τό ήμισυ τοΰ ιέ . αίώνος 
οί Ιίορτογάλοι έπί μάλλον έτελειοποίησαν τήν 
ναυτικήν πυξίδα μεταχειρισθέντες πρός άνάρ- 
τησιν αΰτής ένα τρόπον τόν ίποϊον άκολουθοΰσι 
και τήν σήμερον καί διαιρέσαντες τήν πλάκα 
τής πυξίδος είς 32 μέρη η rhumb τοΰ άνέ(λθ’> 
αποτελοΰντα όμοΰ 360  μοίρας τοΰ οριζοντίου 
κύκλου.

Οί κυοερνήται έχοντες τοιαύτην πυξίδα ήδη 
θαρραλέως διά τών πλοίων των διέπλεον χάς α 
νοικτάς θαλάσσας, άπαντας τοΰς ώκεανοΰς, 
γνωστούς τε καί αγνώστους.

Είς τήν ναυτικήν πυξίδα ημείς ορείλομεν 
τάς σπουδαίας άνχ καλύψεις τοΰ Χριστοφόρου 
Κολόμβου, τοϋ 13άσκο-δέ Γάμα καί τών λοι
πών περιφανών θαλασσοπόρων τών δοξασάντων 
τόν παρελθόντα κα'ι τόν φθίνοντ* αιώνα ήμών.

• a c i e o
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ* ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ*

ΕΚΘΕΙΑΖΩΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ

Ό  Δζάστης Φίλδ μέλος τοΰ Άρείου Π ά
γου τών Η νωμένων Πολιτειών διεοχόμενος πρό 
τίνος τόν Καναδάν έλαβε συνέντευζιν μετά 
τοΰ άνταποκριτοΰ τής έφημ. Δέηλη Οδητνες.

Οδτος άπαντών είς τόν ρηθέντα συντάκτην 
εΐπόντα «ποοελάβετε ήμας έν τή σπουδή πρός 
αδξησιν τοΰ πληθυσμού» παρετήρησεν, αΰπάρ- 
χουσι περί τούτου ίδ ια ίτεραι α ίτ ία ι. Ά λ λ ά  θά 
έπ ιτύχη τε. Τό υ.εγαλείον θά έπέλθη μετά τού 
χρόνου. Πανταχοΰ έχει ούτως ό'που ή Μ εγάλη 
Βρεττανία θέτει τόν πόδα της· κα ί τοΰτο δ γ ι 
ένεκα τής ίσχύος της αλλά διά τινα εΰγενε- 
στέραν α ιτίαν· αυτη νομοθετεί, αυτη υπερασπί
ζει τήν ζωήν καί τήν περιουσίβν. Καί οί τιθέ
μενοι υπό σημαίαν «|5τής παραμένουσιν έκεΐ
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πεποιθότες δτι θά καθίσωσιν ϊ!ιπό  τήν άμπε
λον καί τήν συκήν τω ν» . £Η Β ρεττανική  AJ 
τοκρατορία περί πολλοΰ πο ιε ίτα ι τήν τάξιν 
τήν ιερότητα τοΰ ανθρωπίνου βίου, ΰπεοασπίζει 
έκαστον συμφέρον δσον μικρόν καί άν ε ίν ε .Έ / ετε  
μεγάλϊ.ν πατρίδα καί έστέ μέρος μιας ίσχυρας 
μοναρχίας. Ό τα ν  σκεοθώ περί τής Αυστρα
λίας τής Νέας Ζηλανδίας, τής Νοτίου Α φρ ι
κής, τής ’Ινδίας καί ταύτης τής μεγάλης χώ- 
ρας, τοΰ Καναδά, κειμένου πρός βορραν άφ ’ 
ήμών, πληροΰμαι θαυμασμοΰ.»

—  Φρονείτε, κύριε δτι αυτη ή έκτεταμένη 
αίτοκρατορία θά διαμένει άκεραία, ήρώτησεν 
ο συντάκτης. «*Η δικαιοσύνη καί ή ίσοδικία 
θά καταστήσωσιν αΰτήν διαρκή καί στιρεάν» 
άπήντησεν ό έντιμος δικαστής. ιΤ ά  προτερή
ματα ταΰτα  εινε τό τσιμέντον τό συνδέον 
πρός αλλ>]λα τά έθνη. “Ανευ τούτων οΰδέν έ
θνος δύναται νά προοδεύση. Τοΰτο ένίοτε φαί- 
νετα ι μέγα έπί τινα χρόνον ά λ λ ’ έπί τέλους 
κ α τα π ίπ τε ι. ‘ Η κυριαρχία τής Βρεττανίας κ α τ ’ 
έξοχήν εϊνε υπέρ τής δικαιοσύνης καί τής 
ευθυδικίας· έκ τούτου δέ συμπεραίνω, χωρίς 
φόβον μή υποπέσω είς άντίφασιν, περί τής εΰ- 
σταθείας καί μονιμότητος τής μεγάλης ταύ
της αυτοκρατορίας.» £0  Φίλδ έπιλαβόμενος 
τών βχέσίων τής Μεγάλης Βρεττανίας πρός 
τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας εϊπεν (Γη μόνη άντι- 
ζηλία ή ΰπάρχουσα μεταξύ τών δύο τούτων 
χωρών, πεπολιτισμένων καί άνεξιθρ/,τκων, Οά 
εϊνε ή βιομηχανική άμ ιλλα . Οί όμιλοΰντες τήν 
Α γ γ λ ικ ή ν , Αμερικανοί η Ά γ γ λ ο ι έννοοΰσι 
τ ί σημαίνει ευθυδικία καί έπ ί τέλους θά έ- 
φαρμοσωσι τήν δικαιοσύνην. Ά ντ ίκ ε ιτα ι εις τό 
πνεύμα των νά έπιτρέψωσι νά επικράτηση 
ή αδικία. Ά ν  τήν σήμερον διηγέρθη μεταξΰ 
αΰτών διένεξίς τ ις , αδτη εϊνε παροδική. ' Ημείς 
έξερχόμεθα έκ τών φρονημάτων του τόπου καί 
ασπαζόμεθα εΰούτερα φρονήματα.— *Αν ό 
Καναδάς αποχωρισθή ή συνενωθή είς τάς Η 
νωμένας Π ολιτείας——τίς δύναται νά είξεύρη; 
Τοΰτο εϊνε γνωστόν δτι ό Καναδας οΰδέποτε 
διά τής βίας θά προσαρτηθή είς τάς ‘ Ηνωμένας 
Πολιτείας. Οΰδείς ε3 φοονών θά σκεφθή τοιοΰ- 
τόν τ ι.  Ά ν  μετά τήν προσεκτικήν έξερείνησιν 
τούτου τοΰ ζητήματος, άμφότεοα τά μέρη 
συμφωνήσωσιν δτι προτιμότερον εϊνε νά άρθή 
το φανταστικόν δριον τό δποϊον τά χωρίζει 
καί ένωθώσι, τότε, φρονώ, ή έπιθυμία αΰτών 
θχ εκπληρωθή. Ά λ λ ά  μωρία εϊνε νά γ ίνη τα ι 
λόγος περί έξαναγκάσρως. ‘ Ο καιρός τής δ υ 
νάμεως παρήλθεν. Παρ’ ήμϊν βασιλεύει καί έπ ί 
μάλλον καί μάλλον θά βασιλεύση ή φρόνησις ή 
δποία έπ ί τέλους θά λύση τοΰτο τό ζή τη μ α .»
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Η ΩΟΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ

Α ρχ ίζει κατά τόν μήνα ’ Ιανουάριον, φθάνει 
τό μέγιστον κατά  τό έαρ, εξακολουθεί τό θέρος 
καί δ ιακόπτετα ι δταν π ίπτη  τό πτίλωμά των. 
Κ αίτοι ή δρνις τ ίκ τ ε ι ώά καί άνευ τής συνερ
γ ία ς τοΰ άλέκτορος, ά λλ ’ ή παρουσία του τε
λευταίου ποιεί τήν ωοτοκίαν άφθονωτέραν.

Ή  ορνις αρχίζει νά ώοτοκή μετά τόν έκτον 
μήνα τής ήλικίας της αν αναπτύσσεται τα χ έ 
ω ς. Κ ατά τόν πτηνοτρόφον Μπαρράλ, μία γό 
νιμος δρνις τ ίκ τ ε ι περί τά  600 ώά: ήτοι 80 
κατά τό πρώτον έτος, 120 — κατά τό δεύτε
ρον,— 126 κατά  τό τρίτον, 80 — κατά τό τ έ 
ταρτον μετά ταΰτα ό άριθμός τών ώών βαθ
μηδόν έλαττοΰτα ι.

Ή  γονιμότης τής ώοτοκίας τών ορνίθων δι- 
αφόρως πο ικ ίλλε ι, τινές τίκτουσι μόνον τ ε 
τράκις τής έβδομάδος, ά λλα ι—  άνά δύο ημέ
ρας, αί τρ ίται τ ά λ ιν , άλλά λ ίαν σπανίως τ ί 
κτουσι καθ’ έκάστην. 'Ο τρόπος τής διατηρή- 
σεως τών όρνίθων έξασκεΐ σημαντικήν επιρροήν 
έπ ί τής ωοτοκίας. Αί άτελώς 'ρεφόμεναι δρ- 
νιθες ώοτοκοΰσιν ΰλίγον καί μικρά ώά· αί πα- 
χεΐα ι όρνιθες τικτουσιν ώά άνευ άσβεστώδους 
φλοιού.

Οί ορνιθοτρόφοι συνιστώσι δύο μέσα πρός έν- 
ίσχυσιν ιή ς  ώοτοκίας: νά παρέ/ηται είς τάς όρ
νιθας θερμότης καί νά ταΐς δ ίδετα ι ιδιαιτέρα 
τροφή. Πρ^ς παροχήν θερμότητος είς τάς όρνι
θας άνευ εξόδων ιδιαιτέρων, οί ορνιθώνες τοπο
θετούνται είς μέρος συγκοινωνούν μετά τών 
στάβλων η τών ενδιαιτημάτων τών προβάτων 
καί άλλων ζώων, η μετά τών άτμοκινήτων μη
χανών δπου ΰπάρχουσι το ιαΰτα ι, δπως ή δυνα
τόν νά διατηρήται σχετική υψηλή θερμοκρασία 
άνευ εξόδων κατά τό ψύχος. Είς τόν τρόπον 
τοΰτον οφείλεται ή ωοτοκία τών ορνίθων καί 
κατά τόν χειμώνα δτε τά  νωπά ώά εϊνε άκρι- 
βώτερα η άλλοτε.

Ά ν  έν ταΐς Ιπαύλεσιν ή ώοτοκοΰσα ορνις ευ
ρίσκει έν τώ  σ τάβλφ  ή έν τή γωνία αύτοϋ θερ
μόν προσφύγιον οδτινος χρνίζει δέν εϊνε τό αΰτό 
είς τάς όρνιθας τάς ένδιαιτωμένας έν ορνιθώσιν 
υπαιθρίοις. "Ενεκα τούτου αί δρνιθες πρέπει νά 
κλείω ντα ι καλώς καί νά έξέρχωντβι τόν χει
μώνα μόνον δταν θερμάνη έ ήλιος. Πρός ένί- 
σχυσιν τής τροφής τών ορνίθων προστίθενται είς 
αΰτήν διεγερτικοί κόκκοι οΐτινες όλίγον εϊνε 
καυστικοί καί περιέχουσιν ολίγον έλαιον, οίον 
σ ίναπ ι, σπόρον τού πέπονο; η φ ιλλα εκ τής χλω 
ράς ή τής ξν,ρδς άτζικνίδας κεκομμένα ε ’ς μ ι
κρά τεμάχια  κ τλ . Πρός τόν αΰτόν σκοπόν χρη- 
σιμεύουσι καί άλλα τ ινά : οίον σίτος, αραβόσι
τος, βρώμη, άποφάγια κρεατινά κ τλ . Ό  Βοα- 
τελλ ιέ  συνιστά τήν χρήσιν βεβρασρ.ένων διά τοΰ

άσβεστώδους δδατος κόκκων. Λ αμβάνεται μ ία 
λίτρα άδιαλύτου άσβέστου, ήτις τ ίθετα ι έντός 
12 λιτρών θερμού δδατος καί άνακατώνεται 
καλώς. ’Επισωρεύονται έπ ί τό αΰτό οί κόκκοι 
καί διαβρέχονται διά τού οδτω παρασκευασθέν- 
τος ΰγροϋ. Μετά τοΰτο δ σωρός τών δημητριακών 
άνακατώνεται διά μεγάλης ξυλίνης περόνης, 
έως οδ οί κόκκοι τελείως ά ποροοφήσωσι τό ΰ- 
γρόν. Καίτοι δεν είνε οδτοι οί κόκκοι τόσον 
νόστιμοι, λέγει ό Βοατελλιέ, αί όρνιθες δμως 
πεινώσαι τρώγουσιν αΰτοΰς χωρίς νά βλαβώσιν, 
έπί τώ δρω ή θρέψις αύτη νά μή έξακολου- 
θήση έπ ί πολΰν χρόνον.
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ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩ*ΕΙ* 
ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΙ* ΙΧΟΥ*Ι.

Δέν εϊνε σπάνιον νά ίδη τις άνθοώπινα εκ
τρώματα ή λίαν δυσειδή· αλλ επειδή τα  ολι- 
γ ιστα  ?κτρώματα(π»οιΐ8ΐΓβ8)ζώσιν έπ ί τ ινας μή
νας διά τοΰτο συνήθως ΰποθέτουσι πολλο ί, δ τ ι 
αί περιστάσεις αδται άπαντώσι σπανίω ς. Οί 
κολλητοί άνθρωποι ίδίως διεγείρουσι τήν περι
έργειαν τών θεατών. Είς πολλούς βεβαίως είνε 
γνωστόν δτι έν Σιάμ ΰπήρχον δίδυμοι κεκολλη- 
μένοι οΐτινες άπέΟανον πρό εί'κοσιν έτών, ζή- 
σαντες έπ ί ήμισυν αίώνα· μ ε τ ’ αΰτοΰς έν τοΐς 
Οεάτροις καί πανοράμασι, μουσείοις κ τλ . έδεί- 
κνυον τάς άδελφάς Μαρίαν — Χριστίναν, — Ρό- 
ζ « ν —  Ζοζέχαν καί άλλας . . . .

Έ ν τούτοις τοιοϋτον έκτρωμα άπαντα  ένίοτε 
καί έν τοΐς ίχθύσι. Συνελήφθησαν πρό τίνος 
χρόνου δύο ί/θίες κεκολλημένοι έκ τοΰ είδους 
Trutto fario οΐτινες μέχρι τής σήμερον ζώσιν έν 
τώ  ί/θυοτροφείω τής Κ αλκούτας. Έκάτερος 
τών ίχθύων έχει τό αΰτό μέγεθος· τό μήκος 
αΰτών εϊνε ίσον πρός 4 δακτύλους ένω τό μ ή
κος τής συνήθους Trutto εϊνε 5 — 7 δακτύλω ν. 
Οί ίχθϋς εϊνε κεκολλημένοι έν τή κοιλία κατά  
1 )2  δακτύλ. ΙΙαοόμοια εκτρώματα ήρευνήθη- 
σαν τώ 1885 ΰπό τού διασήμου Κατρφάζ κα ί 
έκλήθοιαν γαστεροπαγία. Παρετηρήθη δτι ή 
γαστεροπαγία σ ιχνάκις άπαντα παρά τοΐς ί- 
y θύσ ι' τοΐς άνατρεφομένοις έν τοΐς ίχθυοτρο- 
φείοις, ένώ έν -τ/) θαλάσση καί τοΐς ποταμοίς 
παρόμοιοι ίχθϋς σπανίως άπαντώσιν. Έ νεκα  
τούτου τήν γαστεοοπαγίαν άποδίδουσιν είς τήν 
τεχνητήν γονιμοποίησή. Ά λ λ ’ ή τοιαύτη έξή- 
γηοις φα ίνετα ι απίθανος, διότι οί κεκολλ.ημένοι 
ίχθϋς δυσκόλως Οά ήδύναντο ν ’ άνθέξωσιν είς 
τόν περί ΰπάοξεωζ αγώ^α^ διότι συνεπεία ταυ- 
της των τή ; ίλλείψεως οδτοι θά έπ ιπτον θύματα 
τών πολυαρίθμων των έχθρων.
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Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ 
Ν Ι Α Γ Α Ρ Α

Πολλοί γεωλόγοι έπειράθϊ.σαν νά προσδιορί- 
σωσι τόν χρόνον τής έμφανίσεως τοΰ μεγίστου 
τούτου καταρράκτου τής 'Αμερικής. Τά απο
τελέσματα  δμως τών ερευνών αΰτών κατεδεί/- 
θησαν άσύμφωνα. Ή δ η  ό Έ λ λ ικ ίτ  (1 7 9 0 ) 
στηριζόμενος έπ ί τής ΰποθέσεως, οτι δ καταρρά
κτης διαρκώς ΰψοΰται, άκριβέστερον, υποχωρεί 
πρός τήν λίμνην Έριέ, ΰπελόγισεν δτι δ Ν ια
γάρας άπό 55 000  έτών ΰφ ίστατα ι, ώστε, κατά 
τόν υπολογισμόν τοΰ Έ λ λ ικ ο τ , δ καταρράκτης 
τήν σήμερον εχει ηλικίαν 5 5 ,1 0 5  έτών. ‘Ο 
Τσάρλιζ Λ ιάκελλ τώ 1841 άπέδωκεν εις τόν 
καταρράκτην ήλικίαν 3 5 ,0 0 0  έτών. Ά λ λ ’ οί 
αριθμοί τοΰ Έ λλ ικ ο τ  καί τοΰ Λ ιάκελλ δέν ε ί 
νε ακριβείς, διότι οί ρηθέντες γεωλόγοι δέν έ- 
ποίησαν ακριβείς ΰπολογισμούς έπ ί τής ταχύτη- 
τος τής καταστρεπτικής ένεργείας τοΰ δδατος.

Έ κ  τών νεωτέρων εξερευνητών δ Βούδβορδ 
(1 8 8 6 ) εϋρεν έτι μικρότερον άριθμόν ί  δ Λ ιά 
κελλ , ήτοι 1 2 ,000  έτη,δ δέ Ζελμπέρτ— 6 ,0 0 0  
έτη . Έ φέτος δ γεωλόγος Σπένσερ κατέδειξεν 
δτι οί ΰπολογισμοί τών προγενεστέρων του εί
νε άνακριβεΐς διότι ούτοι ΰπέΟετον τήν ίσομε- 
τρή ΰποχώρησιν τοΰ Νιαγάρα, τοΰτο δέ δέν είνε 
παραδεκτόν διότι δ ποταμό; έπέζ/,σεν εις δ ια 
φόρους περιόδους καθ’ άς μετεβλήθη και ή δψις 
αΰτοΰ καί ή δαπάνη τοΰ υδατος. Κατά τήν 
πρώτην περίοδον τό ύψος τής πτώσεως τοΰ Ν ια
γάρα ίσοϋτο πρός 200  πόδας καί ή δαπάνη τοΰ 
υδατος ητο 3)11 τής σημερινής* η περίοδος α υ 
τη έξηκολούθ/,σεν έπί 17 ,200  έτη. Κ ατά τήν 
δευτέραν περίοδον ή δψις τοΰ Νιαγάρα ην άλλη  
η τήν σήμερον. Τότε ησαν 3 καταρράκται μετά 
κοινοΰ ύψους 4 ί0  πο^ώ ν κατά τήν διάρκειαν 
τών πρώτων 6 0 0 0  έτών ταύτης τής περιόδου 
δ ποταμός έκύλιε τά υδατα μόνον τής λίμνης 
Έ ριέ, κατά  δέ τά επόμενα 4000  έτη καί τά 
υδατα τών λοιπών λιμνών , πρός δέ τούτοις ή 
δαπάνη σημαντικώς ηΰξήθη. ’Οκτακόσια έτη 
άποτελοΰντα τήν τρίτ/,ν περίοδον παρήλθον εως 
ου συνενωθώσιν οί τρεις καταρράκται εις έν .Έ π ί 
τέλους ή τετάρτη περίοδος έξακολουθεΐ μέχρι 
τής σήμερον, τ . έ. κατά τήν διάρκειαν ταύτης 
τής περιόδου δ καταρράκτης κατά τήν βψιν του 
καί τήν δαπάνην τοΰ υδατος ολίγον διέφερε τη : 
σημερινής του καταστάσεως πρός τούτοις τό δψος 
ήλαττο>θη έπί 1 ,5000  έτη άπά 365  ποδών είς 
32 0  πόδας. Κατά τόν Σπένσερ λοιπόν, ή ή- 
λ ικ ία  τοΰ Ν ιαγάρα, είνε 1 7 ,0 0 0 f  10,000·}-800 
-{ -3 ,000= 31 ,100  ϊτ η — άοιθμάς εγγύτερος πράς 
τόν τοΰ Λ ιάκελλ (3 5 ,0 0 0 ) . Ά λ λ ά  τοΰτο ε ί
νε τυχα ία  σύμπτωσις καί οί άριθμοί ουτοι ού-
όλως τή» &πιλο·

γίσθησαν έκ διαφόρων σημείων τής δράσεως. ‘ Ο 
Σπένσερ ΰπελόγισε και τάν άριθμόν τών έτών 
μετά τήν παρέλευσιν τών δποίων δ Νιαγάρας 
δέν θά ΰπάρχγ, πλέον. Συνεπεία τής βαθμιαίας 
ΰψώσεως τοΰ έδάφους τής κοίτης τοΰ Νιαγάρα 
κάτωθεν τοΰ καταρράκτου καί της ΰποχωρή- 
σεως τοΰ τελευταίου πρός την λίμνην Έριέ, τά 
υδατα τής τελευταίας δέν θά χύνωνται πλέον 
διά τοΰ .Νιαγάρα, άλλά θά διευθυνθώσι πρός τόν 
Μισσισιπήν. ‘Ο Σπένσερ ΰποθέτει οτι άπαντες 
οί λοιποί σύγχρονοι δροι δέν θά μεταβληθώσιν. 
‘ Η έκλειψις τοΰ Νιαγάρα θά επισυμβή, κατά 
τόν Σπένσερ, μετά τήν παρέλευσιν ΰκτώ χ ι
λιάδων έτών.

Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΚΑΜΑΡΑ ΤΗ* 
Δ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α  *

Έ π ’ εσχάτων έγένετο έρευνα δπως γείννι 
γν«»στόν τίνα μέτρα δέον νά ληφθώσιν δπως εΰ- 
ρυνθή δ κύκλος τών ωφελίμων ενεργέ ιών της έν 
Λονδίνω Κάμαρας τής δ ια ιτησ ίας. Τά άπο τε
λέσματα ταύτης τής έρεύνης εΰρίσκονται έν τή 
πρό ολίγου δημοσιευθείση έκθέσει τής δ ικαστι
κής έπ ι τροπής. Έ ν τϊ| έκθέσει μεταξύ άλλω ν 
άναφέρονται τά  άκόλουθα- « ‘Ο άπαιτούμενος 
χρόνος πρός έπιθεώρησιν μιας ΰποβληθείσης έκ 
διαιτησίας ΰποθέσεως δέν ΰπερβαίνει τάς δέκα 
ήμέρας άν ληφθώσιν άπασαι αί έπιθεωρηθείσαι 
ΰποθέσεις ή μια μετά τήν άλλην. Τόσον βοα- 
χεϊα  είνε ή περίοδος μεταξύ τής έπιδόσεως τής 
άναφοράς πρός δια ιτησίαν καϊ της άπαγγελ ία ς 
τής άποφάσεως. Οΰχί πρό πολλοΰ χρόνου μία 
ΰπόθεσις έτελείωσεν εντός εξ ημερών. ‘ Η άντα - 
μοιβή διά τήν άπόφασιν έπ ί μιας έπιθεωρηθεί- 
σης ΰποθέσεως κατά  μέσον δρον δέν ΰπερβαίνει 
τάς 5 1 )4  λίρας στερλίνας καί τοι έπεθεωρήθη- 
σαν διενέξεις προελθοΰσαι έκ διαφορών ενεκα με
γάλω ν ποσών. Έ πιβεβαιοΰτα ι δτι οί προτεί- 
ναντες τάς διαφιλονεικουμένας ΰποθέσεις των 
■ίς τήν δια ιτησίαν της Κάμαρας έπαινοΰσι πολύ 
τούς τρόπους τής ένεργείας αΰτής καί έθαύμα- 
ζον διά τήν ταχύτητα  μεθ’ *?ϊς διαλύονται αί 
φ ιλονεικία ι καί διά τάς ολίγας δαπάνας τάς ά· 
παιτουμένας κατά τήν δ ια ιτησ ίαν. ‘ Η ϊδρυσις 
ταύτης τή ; Κάμαρας διήγειοε σπουδαϊον ενδ ια 
φέρον δηιχοσία καί έν τώ τύπφ . Πολλοί 
έκφράζουσι τήν έπιθ"μίαν δπως τά  δ ικαστή ίΐα  
της Α γ γ λ ία ς  μεταβάλωσι τόν τρόπον τής δ ιε 
ξαγωγής τών ΰποθέσεων καί τροποποιήσωσιν α ΰ 
τόν συμφώνω; πράς τάς άνάγκας τών εμπόρων, 
ώστε αί ΰποθέσεις νά έπιθεωρώνται ταχύτερον 
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τών ε’ργασιών τών δικαστών. Ε πε ιδή  οί κάτοι
κοι άπό πολλοΰ χρόνου είχον συνηθίση νά προσ- 
φεύγωσιν είς τά  δικαστήρια τοΰ κράτους πρός 
διεκπεραίωσιν παντοειδών ΰποθέσεων, θά πα- 
ρέλθιρ πολύ; χρόνος έως ου ούτοι μάθωσι νά ζη- 
τώσι τήν διαιτησίαν άκόμη έν τοιαύτα ις ΰπο- 
θέσεσιν αίτινες είνε καταλληλότατα ι πρός λύ 
σιν κατά τοΰτον τόν τρόπον. Πεποίθαμεν δτι 
θά έλθτι δ καιρός δτε ή Κάμαρα τής δ ια ιτη 
σίας θά άφαιρέσΥΐ πολλήν έργασίαν έκ τών δ ι
καστηρίων. Ά ν  οδτω; έχει έν Α γ γ λ ία ,  δ ια τ ί 
νά μη είνε τό αΰτό καί έν τ α ΐ ; λο ιπαϊς χώραις;

Ω ,ί ΔΕΥΤΕΡΟ£ΑΓΟΠΌΛΟ£ ΠΑΥΛΟ*

ΙΙρό πέντε έτών έξερράγη έπανάστασις κατά  
τών ξένων ΰπά τών Κινέζων τών κατοικούντοιν 
έπ ί τής κοιλάδο; τή ; διαβρεχομένης ΰπά τοΰ 
ποταμοΰ Γ ιά γγ -τσ έ -Κ ιά γγ . Αρχηγός ταύτης 
τής κινήσεως ήν δ Τσού-Χάν δστις μετήρχετο 
τόν έξής κατά  τών Χριστιανών τρόπον. Ούτος 
έδημοσίεοσεν εικόνας καί άρθρα άποτροπαιό· 
τατα  έλέγχων τούς χριστιανούς έπ ί άνυπάρ- 
κτοις κακουργήμασιν άνηθικότητο;, ώ μ ίτητο ς 
καί άσεβείας, αύται αί εικόνες καί τά άρθρα 
ούτως έξηρέθισαν τόν λαόν ώστε Ιφώρμησε κατά 
πλήθη κατά τών ξένων. Τόσον δραστήριος ήν δ 
Τσού-Χάν έν τούτφ τώ  διωγμώ  τ5 ν  χρ ιστια 
νών ώστε οί έν τή αΰλή της Κίνας πρέσβεις 
τών ξένων δυνάμεων ήναγκάσθησαν νά ζητή- 
σωσι παρά τής κυβερνήσεως τήν κράτ/,σιν καί 
τιμωρίαν αΰτοΰ. Έ π ’ εσχάτων άνηγγέλθη δτι 
δ αμείλικτος ούτος πρφην διώκτης τοΰ χρι
στιανισμού καταγίνετα ι τώρα είς τήν μελέτην 
τών Α γ ίω ν  Γραφών καί δτι άπεχωρίσθη τών 
προτέρων του οπαδών. Ούτος έξέφοασε τήν ε
πιθυμίαν νά έπισκεφθή τήν πόλιν Χάν-Κάν και 
νάδιδαχθή παρά τών ίεραποστόλωντήν χριστια
νικήν θρησκείαν, άλλά φοβείται μη οί Εΰρω- 
παϊοι συλλάβωσι καί φονεύσωσιν αΰτόν. Ά φ ’ού 
έπληοοφορήθησαν οί ιεραπόστολοι περί τής έπ ι- 
θυμίας ταύτης τού Τσού-Χάν προσεκάλεσαν αΰ
τόν τε καί τάν τυπώνοντα τάς κατά τών χρι
στιανών εικονογραφίας (δστις ήρχισε νά δεικνύΐ) 
έπίσης εύνοιαν πρό; τόν Χριστόν)νά έπισκεφθώσι 
τήν πόλιν Χάν-Κάν βεβαιοΰντες ό'τι οΰδέν θά 
πάθωσιν. Είνε σπουδαϊον πράγμα άν δ Τσού- 
Χάν μετά τόν διωγμόν τών χριστιανών ώς δ 
Σαΰλο?, γείντ) ώς δ ’Απόστολος Παΰλος κήρυξ 
της χριστιανικής π ίστεως. Τοιαΰται έπιστροφαι 
δέν είνε σπάνιον έν τή ] ιστορία τής θείας χα- 
ριτος.

ΦΟΡΜΕΝΟΦΩΝΟΝ

Τά ΰπό τοΰ Γάρδη έφευρεθέν προφυλακτικόν 
τών έργατών έν τοΐς μεταλλείο ις άκουστικόν 
δργανον «formenophon» άποτελειτα ι έκ δύο 
οργανικών σωλήνων έξαγόντων τούς αΰτούς ή 
χους συνερχομένους είς έ'να τόνον τή ένεργεία 
τής είς αΰτούς εισόδου καθαρού άέρος, η τελ ε ί
ως δμογενοΰς άερίου. Ύ π ό  τοιοΰτον δρον οί σω
λήνες έκβάλλουσι παρατεταμένους ήχους. Ά λ λ ’ 
έάν έν τ6» ένί σωλήνι είσέλΟη καθαρός άήρ, έν 
τώ έτέρω δέάηρ (/εμονωμένος μετά τινο ; άερίου 
έκρτ,κτικοΰ π . χ . τότε ή άρμονικότης καί ή δ ι
άρκεια τών ήχων θά παύση καί δ είς σωλήν Οά 
έκβάλη τόνους διαφόρους άλλήλων κατά δμοια 
δ ιαλε ίμ μ ατα , έκ δέ τοΰ άριθμοΰ τούτων τών 
παραλλαγΑν τών τόνων κατά στιγμήν είνε δυ
νατήν κατά προσέγγισιν νά προσδιορισθή κατά 
π ίσα  ίκατοστά εΰρίσκεται άέριον έν τφ  είς τόν 
σωλήνα είσερχομένω αέρι. Ή  συσκευή τού Γάρ
δη είνε ουτω κατεσκευασμένη ώστε είς τόν ένα 
σωλήνα διαρκώς εισέρχεται είς μόνον καθαρός 
άήρ Ικ τοΰ έφηρμοσμένου είς τόν σωλήνα άσ- 
κοΰ, δ δέ άλλο; σωλήν είνε προσιτό; είς τόν έ- 
ξωτερικόν άέρα, μ ε τ ’ αΰτοΰ δέ καί είς τά  συ- 
νυπάρ/οντα άέρια. Κατά τήν έπιθυμίαν τής ά- 
καδημαϊκή; έπιτροπής, ή'τις ένέκρινε το φορμε- 
νοφώνον τοΰ Γάρδη τοΰτο έτελειοποιήθη ΰ π ’αΰ- 
τοΰ έπ ί τοσοΰτον, ώστε καί οί δύο σωλήνες ά- 
διακόπιος έκβάλλουσι συμφωνίαν (unisson) δταν 
δ άήρ έν τώ  μεταλλείω  είνε καθαρό;· έν δέ τή 
έναντία περιπτώσει δ αριθμός τών μεταβάσεων 
άπό τοΰ ένός τόνου είς τόν άλλον (η έπανάλη* 
ψις τών δποίων παράγει είς τήν άκοήν τήν έν- 
τύπωσιν τοΰ trille) μεταδ ίδετα ι διά τοΰ τηλε
φώνου είς δλα τά μέρη τοΰ μεταλλείου, ώστε 
πάντες οί έν αΰτώ  εργαζόμενοι ειδοποιούνται 
συγχρόνως περί τής παρουσίας έν τώ μ ετα λ- 
λείω  έκρηκτικοΰ άερίου. Έ κτός τούτου πρός τό 
φορμενοφώνον έφαρμόίεται αΰτόματος δείκτης 
σημειώνων τον άριθμόν τώνκυμάνσεων τοΰ ήχου 
τών παραγουσών τό trille. Τοιουτοτρόπως καί 
οί έπ ιστάτα ι τών μεταλλείων καί οί έργάται 
θά δύνωνται νά χρίνωσιν έκ τού άριθμοΰ τών 
κυμάνσεων τοΰ ήχου τόν βαθμόν τοΰ έπαπει- 
λοΰντος αΰτούς κινδύνου.

ΕΝΤΟΜΑ ΕΔΩΔΙΜΑ
Είς ’Ιταλός μοναχός, δ πατήρ Αζούλιο Κορ- 

δάρα, Ιν τ ιν ι περί τών έντόμων πραγματευο- 
μένω πονήματί του λ έγ ε ι,δ τ ι ταΰτα  τά  τρομερά 
μικρά πλάσματα έδημιουργήθησαν μίνον πρός
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βλάβην τοΰ ίνθρώπου. Ά λ λ ά  τούτο δέν εϊνε 
αληθές, διότι είς τινα έντομα όφείλομεν χρειώ
δη τ ινά , οίον τήν μελάνην κα ί διαφόρους βα- 
φάς ώς καί πολλά άλλα ώφέλιμα υλ ικά , οίο·< 
τόν κηρόν, τήν [/.έταξαν τό μέλι κ τλ .

Μόνον ένεκα ρ ιζ ω θ ε ίς  τινός συνήθειας δέν 
μεταχειριζόμεθα ώς τροφήν αυτά τά  έντομα 
αλλ ’ δπου καί άν στραφώμεν—  πρός βορραν νό 
τον ανατολήν καί δύσιν, έν άπάσαις ταΐς περι- 
όδοις τής ανθρωπίνζς ιστορίας εΰρίσκομεν αν
θρώπους, οΐτινες έτρωγον καί τρώγουσι διάφορα 
έντομα-

Έ κ πάντων τών έντόμων οΰδέν τόσον πολΰ 
κατηναλίσκετο καί καταναλ ίσκετα ι ώς τροφή 
μετά τοσαύτης όρέξεως δσον αί κάμ.παι τών 
χρυσαλίδων. ‘ ΟΡωμαΐος Αι’λιανός άναφέρει περί 
ένός βασιλέως τή ς ’Ινδίας, δστις μετά τό δειπνον 
παρέθηκεν είς τοΰς Έ λληνα ς φιλοξενουμένους 
υπ  αύτοϋ όπτοΰς σκώληκας, οΐτινες έν εκείνη 
τ^ χώρα έθεωροΰντο ώς νοστιμώτατοι καί δτι 
ή τροφή αυτη ηρεσεν είς τοΰς "Ελληνας. Κατά 
πάσαν πιθανότητα αύται ησαν αί κάμπαι τοϋ 
μακρυρρύγχου,δστις άπαντά κατά μεγάλα π λ ή 
θη έν ταΐς πλείστα ις χώραις τής Ά σ ίας .

Ό σ τ ις  έτυχε νά πεοιηγηθή τήν άνατο- 
λικήν ’Ινδίαν, καί τήν σήμερον θά άπαντή- 
ση έκεΐ παραδιδομένους μ ετ ’ εΰχαριστή- 
σεως εις τοΰτο τό είδος τής τροφής οΰ 
μόνον έγχωρίους άλλά  καί Γάλλους καί Ά γ 
γλους άποίκους οί όποιοι έπί τή ; πολυτελοϋς 
των τραπέζης παραθέτουσι τοιούτου είδους des
sert. Ή  κάμπη τοϋ μακρορούγχου τής Α να το 
λικής ’Ινδίας έκ τοϋ ρηθέντος γένους ώς έπ ί τό 
πλεΐστον γνωστή ΰπό τό δνομα κγροϋ-γροΰ» είνε 
£ν μέγα , παχΰ, λευκόν καί μαλακόσωμον έντο- 
μον, τό όποιον μεγάλας βλάβας επιφέρει είς 
τυύς φοίνικας, τόν σακχαροκάλαμον καί ένδιαι- 
τά τα ι έν ταΐς όπαις τάς δποίας άνοίγει έν τοΐς 
ίστοΐς τών δένδρων. Οί γαστρονόμοι θεο;ροϋσιν 
ώς τόν άριστον τρόπον τό καταπίνειν ταύτας 
τάς κάμπας ώμάς· οί γευθέντε; τούτων ισχυ
ρίζονται δτι εϊνε λίαν νόστιμοι καί όμοιάζουσι 
πρός τόν εγκέφαλον τών μόσχων. Ά ν  νοερώς 
τώρα μετενεχθώμεν είς τά μεγαλοπρεπή συμ
πόσια τής άρχαίας Ρώμης έπί τής Αυτοκρατο
ρίας θά ίδωμεν καί έκεΐ γαστρονόμους οΐτινες ε
τρωγον μετά πολλής όρέξεως έν γένος γλυκέων 
τήν γεϋσιν κανθάρων τοΰς δποίους δ Πλίνιος κα- 
λεϊ (Cossns) πιθανώς τήν κάμπην τοΰ κανθά
ρου ήτις ένδ ια ιτάτα ι έπί τών δρυών, καί τοΰς 
δποίους επ ίτηδες έ'τρεφον διά τοϋ άλεύρου. Έ ν 
Α ίγ ύ π τρ  αί γυναίκες συνείθιζον νά πίνωσι τό 
μΐγμ® τοϋτο τών κανθάρων συγκείμενον έξ 
ελαίου μέλιτος καί λειοτετριμμένων κανθάρων· 
τοϋτο εποίουν δπως έπ ιτύχωσιν εκείνον τόν 
βαθμόν τής πολυσαρκίας, δστις ύπό τών κα-
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τ'-ίκων τής Ανατολής θεωρείται ώς δ απαραί
τητος δρος τής γυναικείας καλλονής. Αί γυ να ί
κες τής Αρ*βία; μιμούνται τό παράδειγμα τών 
ματρονών τών τελευταίων χρόνων τής Ρ ω μ α ϊ
κής Αΰτοκοατορίας.

Άρχομένου τοΰ παρόντος αίώνος ό δ ιδά - 
κτωρ Δαρζιν λιαν σοβαρώς προέτεινεν δπως ό 
ό κάνθαρος τοϋΜαίου συγκαταλίχθή είς τόν ά - 
ριθμόν τών ήμετέρων φαγητών λέγων δτι δέν 
ευρίσκει άφορμήν διά τήν όποίαν δ κάνθαρος ου
τος, αν παρασκευασθή καλώς νά μή δύ .η τα ι νά 
κατασταθή τοιοΰτον νόστιμον φαγητόν,ώς δ τής 
Ά να το λ ική ς’Ινδίας τών φοινίκων μα <ρόορυγχος. 
Ά ν  ήκολουθοϋμεν τήν συμβουλήν του θά έποι- 
οϋμεν σπουδαίαν έκδούλευσιν πρό; τοΰς γεωρ
γού; ιόια κατ εκείνα τα ετη δτε ό έκτακτος 
πολλαπλασιασμός τοϋ κανθάρου τοϋ Μαίου έ- 
παπειλεΐ τήν καταστροφήν τής έντοπίου βλα
στήσεως. Ά λ λ ’ ό διδάκτωρ Δάοβιν συγκρί- 
ν ·.ν τ .ν  κάνθαρον τοΰ Μαΐου πρός τόν τών φοι. 
νίκων μακρόρρυγχον, φα ίνετα ι, δτι έλησμόνησιν 
οτι ένώ ό τελευταίος τρέφεται έκ τής Εντεριώ
νης τών σπαρτών καί τοϋ γλυκέος χυμού τών 
δένδρων τών τροπικών ό ήμέτερος* κάνθαρος 
κατά τήν περίοδον τής άναπτύξεώς του ένδ ια ι- 
τά τα ι έν τή γή  καί τρέφεται έκ τών ριζών τών 
χόρτων, ένεκα τούτου δσον έπ ιτηδείω ; καί άν 
παρασκευασθή πάλ ιν θά είνε άνοστος. Μ εγαλει- 
τίραν σημασίαν ώς τροφή έ'χουσιν αί άκρίδες, 
ή τρομερά αδτη μ,άστιξ τώ·/ σπαρτών έν ’Αρα
βία, Συρία, Περσία,Αιθ-.οπια,Αίγύπτω,Βαρβαρία 
καί Ινδ ία — αι ακρίδε; καί μ.έχρι τής σήμερον 
εινε έν χρήσει ως τροφή.Ότρόποςτήςπαρασκευής 
αΰτών είνε διάφορος.Έν καιρώ λιμοΰ η σ ιτο δ ε ί

ας άλέθουσιν οί άνθρωποι τάς ξί.ράς άκρίδας 
διά χειροκινήτων μύλων καί τήν κόνιν άναμ ι- 
γνύουσι μετά γάλακτος ■?, δδατος καί έ» τού 
του τοΰ μ ίγματος κατασκευάζουσι πλακοϋντας 
τοΰς δποίους ψήνουσιν ώς τόν συνήθη άρτον. 
Ά λ λ ά  καί δταν δέν μαστίζη ό λιμός οί εγχώ 
ριοι τών μνημ ονευθεισών χωρών τρώγουσι με.'ά  
πολλής όρέξεως τάς άκρίδας η ΰπτάς έν τώ 
βουτύρω άποροίπτοντες πρότερον τοΰς πόδας, 
τήν κεφαλήν καί τά  πτερά η βεβρασμένας μετά 
τοΰ άλατος. "Απαντες οί σύγχρονοι περιηγηταί 
όμοφώνως άναγνωρίζουσι τοΰτο τό φαγητόν 
ώς νόστιμον: κ α τ ’ αΰτοΰς αί ουτω παρασκευα- 
σθεΐσαι άκρίδε; δμοιάζουσι πρός τούς θαλασσίους 
καρκίνου; Δέν πρέπει πρό; τούτοις νά λησμο- 
νήσωμεν δτι έπωλοϋντο ποτέ αί άκρίδες έν ταϊς 
■νγοραΐς τών πεπολιτισμένων άρχαίων Ε λ λ ή 
νων.

Δέν είνε θαυμαστόν τό δτι οί ίστάμενοι έν 
τή κατω τάτη  βαθμίδι τού πολιτισμού άγριοι 
καί πειναλέοι Μπουσμένοι η οί Ό ττεντό το ι τής 
Νοτίας Αφρικής μ ετά  χαράς συναντώσι τήν
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ίμφάνισιν τών άκρίδων |ν τ$  χώρ^ι των,
Έ ν  Αυστραλία δπου δέν ΰπάρχουσιν άκρί

δες οί έγχώριοι άκόμη δέ καί τινες ξένοι 
έκ τής λευκής φυλής ά ντί αύτών μεταχειρ ί
ζονται ώς τροφήν διάφορα είδη καμπών. Μί* 
έκ τούτων είνε αξιομνημόνευτος—  ή παχεϊα , υ 
πόλευκος κάρ.πη μεγάλων διαστάσεων τήν δποί 
αν οί εγχώριοι τρώγουσιν άνευ τινός παρασκευής 
άφαιοοϋντες μ.όνον τήν επιδερμίδα της.’Ά λλο  γ έ 
νος καμ,πών γνωστόν ΰπό τό δνομα «μ π ο υγό γγ» 
κ α τ ’ έτος κατά πολλά σμήνη έμφανίζεται εις 
τινας τόπους· οί έγχώριοι συναθροιζόμενοι έ 
κεΐ έκ τών πλησίον καί τών άπω τάτω ν μερών 
συλλέγουσιν αΰτάς καί κατασκευάζουσι πλα · 
κοϋντας. Μετά παρέλευσή εβδομάδων τινών τό 
είδος τοϋτο τής τροφής μ εταβάλλει τελείως 
τοΰ; άγριους: άπό ξηρών καί ήμ ιπειναλέων δν
των γίνονται υγιείς καί παχύσαρκοι.

Οί Μπουσίλένοι τάς κάμπας θεωροΰσιν ώς 
έοεθιστικόν φαγητόν, οι ό'έ οικονόμοι Κινέζοι 
άφ’οδ έξάξωσιν έκ τών βομβύκων τήν μέταξαν 
τρέφονται έκ τών καμπών τών έγκλε ίςω ν έν τοΐς 
βόμβυξιν. Ό π ω ς  συμπληρώσωμ.εν τοϋτο τό άρ- 
θρον άναφέρομεν λέξεις τινάς καί περί τών ε
δωδίμων μυρμήκων. Έ ν Βρασιλία οί κάτοικοι 
τρώγουσι τοΰς μύρμ,ηκας ώς σακχαρωτά καί α- 
ναμ,ιγνύουσιν αΰτοΰς μετά είδους τινός ρητίνης 
πρός κατασκευήν δΐ'-.φόρων φαγωσίμων. Έ ν Σ ι
έρα Λεόννι βράζουσιν έν τώ βουτύρω τοΰς μυρμη- 
κας καί τοΰς τρώγουσιν. Έ ν  Εΰρώπη, τούς συ
νήθεις τών δένδρων μύρμηκας οΰχί σπανίως 
μεταχειρίζονται πρός κατασκευήν δξους πρός δέ 
νότον τής Γ αλλ ία ς οί σακχαροπλάσται μ ετα 
χειρίζονται αΰτοΰς πρός κατασκευήν «ϊδουί τι> 
νός γλυκού καλουμένουΓοΓβιηβ anxfourrais). Ή  
γεΰσις αΰτών είνε ΰπόξεινος όμοιάζουσα ολίγον 
πρός τήν τοϋ χυμοϋτοΰλεμονίου.Έν Μ εξικώλίαν 
διαδεδομένοι είνε οί Hormigas m ieleras ή Hor- 
m igas m ich ilerass τ . ε. οί μελιτοφόροι η οι 
σακκοφόροι μύρμηκες ώς καί οί κατά  άπειρα 
σμήνη ένδιαιτώμενοι παρά τήν πόλιν Δολοοές 
ffBueiloree» καί άπολαύουσι μεγάλης τιμής 
πωλούμ.ενοι καί σταθμιζόμενοι. Έ π ί τέλους καί 
οί λευκοί μύρμηκες Υί τερμίται (terines) θεω
ρούνται ώς λ ίαν νόστιμος τροφή έν ταΐς χωραις 
δπου ένδ ια ιτώντα ι καί οΰ μόνον τρώγονται υπό 
τών έγχωρίων άλλά  καί ΰπό τών αποίκων. ‘Ο 
περιώνυμος Μίστερ Γ . Στάνλεη κατά  τήν τε- 
λευτα ίαν έν τή Α φρική περιοδείαν του πολλα- 
κις ρετεχειρίζετο έν τή τροφή τοΰς λευκους 
μύρμηκας καί άλλα  τινά έντομα.

Κ«ρλ Καιβάρειαν ^Μικρ*ς Ά σ ία ς ) φ υλάτ- 
τετα ι έν πολυτιμ-ότατον χειρόγραφον τοΰ Εΰ- 
αγγελίου καί δτι εκτίθετα ι εις δημοπρασίαν. 
Τούτο διήγειρε τήν άντιζηλίαν μεταξΰ τ ή ς Ά γ  
γ λ ία ς , Ρωσσίας καί τών Η νωμένων Πολιτειών 
τής Α μερικής. Ά π ό  τριών έτών έκυκλοφόρει ή 
φήμη δτι έν τ ιν ι κώμϊ) τή ; μ ικρ ίς Ά β ίας δ ια 
σώζεται £ν χειρόγραφον τοϋ Ε ΰαγγελίου γρα- 
φέν κατά τόν έ'κτον μετά Χριστόν α ίώνα. Ό  
ιδιοκτήτης τοϋ χειρογράφου θέλων νά πωλήσιρ 
αύτό έδείκνυε μόνον έν φύλλον. Οί ιδόντες αύτό 
έτρεφον τήν ελπίδα οτι τούτο άνήκει εις τόν 
διάσημον Κώδηκα δστις καλείτα ι ΰπό τών έ- 
πιστηυ.όνων Kodex Ν έκ τού όποίου εξ φύλλα 
διασώζονται έν τή βιβλιοθήκη τοϋ Βατικανού, 
τέσσαρα έν τώ  Βριττανι/.ώ μουσείφ, δύο έν τή 
Β ιενναία βιβλιοθήκη καί τριάκοντ» τρία έν τή 
βιβλιοθήκη τής νήσου Πάτμου, τά  δέ λο ιπά 
^ύλλα μέχρι τβϋδε δέν είχον εΰρεθή. Τά εΰρε- 
θέντα φύλλα παραβάλλονται τώρα πρός τά  ήδη 
γνω στά  καί υπάρχει ελπ ίς δτι θά συμπληρωθή 
δ Κώδηξ. Τό έν Καισαρεία σ<οζόμενον χειρόγρα
φον εϊνε ού μ.όνον άρχαΐον άλλά  καί λαμπρότα
των γεγραμμένον έπί λεπτότατης καί πρώτης 
ποιότχιτος περγαμηνής βεβαμμένης διά ώρα (ας 
έρυθράς βαφής. Τά γράμματα τοΰ χειρογράφου 
είνε άργυρά καί γεγραμμένα κατά τόν αρχαϊκόν 
τύπον τής γραφής (uncialis), αί συντομεύσεις 
τών θείων ονομάτων είνε γεγρομμέναι διά χρυ
σής μελάνης. Αί σελίδες εχουσι μήκος 32  ΰφε- 
κατοστομέτρων καί πλάτος 26· έν έκάστη δέ 
βελίδι ΰπάρχουσι δύο στήλαι. Αντιπρόσωπός 
τ ις  ένός Α γγλ ικ ο ύ  πανεπιστημίου κα ί έτερος έ
νός Αμερικανικού προέτειναν είς τοΰ; έπιτρό- 
πους τής κώμης Σαρμουσακλή τήν άγοράν τού
του τού πολυτίμου κειμηλίου. Έ π ί τέλους ε ί; 
Γώσσος κατώ^θωσε νά καταπείση τοΰς έπιτρό- 
πους δπως πωλήσωσιν εις αΰτόν τοϋτο τό χ ε ι
ρόγραφον άντί χ ιλ ίω ν λιρών στερλινών. Φήμη 
κυκλοφορεί δτι τό χειρόγραφον προορίζεται διά 
τόν Αΰτοκράτορα τής Ρωσσίας.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟ*— ΛΥΚΟ* ΕΝ ΙΝΔΙΑΙ*

ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ

Πρό τίνος χρόνου έγνώσθη δτι εν τ ιν ι κωμη

Έ ν τώ  περιοδικώ cF ie ld j έδημοσιεύθη π ί-  
ρίεργος είδησις έκ Σιγκαπούρης καθ’ ήν είς «ύ* 
τόπτης μάρτυς άνέφερεν δτι Ιτυχε νά ί'δη «ά ν 
θρωπον λύκον». Περί τοϋ περιέργου τούτου φαι- 
νομένου τής φύσεως έλεγον, δτι έκ βρεφικής ή- 
λ ικ ία ς άνηρπάσθη ΰπό λυκαίντις ήτις έθήλασί 
καί άνέθρεψεν αΰτόν. Μετά ταΰτα  κατώρθ·»σ«ν 
νά τόν άρπάσωσιν έν τ ιν ι χωρίω είς τά  περί-
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χωρα της Σιγκαπούρης. ‘ Ο ανταποκριτές εδρε 
τόν άνθρωπον λύκον έν μια καλύβ^ τοΰ χωρίου. 
‘Ο άνθρωπος οδτος ην περίπου εί'κοσιν έτών· έκ 
τών κινήσεων καί τών μανέρων του έφαίνετο 
δτι οδτος ί ν  άλογον ζώον, έκφράζον διά τών 
ώρυγμών μόνον τήν εΰχαρίστησιν η τήν οργήν 
του. Οδτος περιεπάτει ολόγυμνος μόνον οί μηροί 
του pudoris causa ήταν κεκαλυμμένοι διά ρα
κών. Ούτος ήδύνατο νά ΐ ιτ α τ α ι ,  ά λ λ ’ έπροτίμα 
νά βαδίζει τετραποδητεί· ή έπιδερμίς τών γο 
νάτων αΰτοϋ ην σκληρά ώς τό βόειον δέρμα. 
Κ ατά τήν νύκτα ό άνθρωπος---λύκος έκρύπτετο 
έν τί) καλύβη του, τήν δε ήμέραν έξήρχετο 
δπως κορέσ·/) τήν πεινάν του <ϊιά τών άποφαγίων 
του τά έποΐα έρριπτον έκ τών οικιών. Οί κά 
τοικοι έθεωρουν αΰτόν «άποσταλέντα  ΰπό τών 
θεών». Οδτος έκοιμάτο συστρεφόμενος ώς σφαί
ρα καί δέν έκαλύπτετο ΰπό τοϋ έφαπλώματος 
τό όποιον οί φιλάνθρωποι τώ έθεσαν έν τή κα- 
λύβγ] του. Πρός οΰδένα ^σθάνετο άφοσίωσιν. 
ΙΙεριγράφουσιν αΰτόν ώς έστεοημένον τών π α 
θών καί τοϋ νοϋ τ . ε. τελείως έγκρατή κα ί η
λίθιον. Πρό δέκα πέντε έτών δτε έφεραν είς τό 
χωρίον τόν «άνθρωπον— λύκον» προσεπάθησαν 
νά μορφώσωσι Seal νά μετατρέψωσιν αΰτόν πεπο· 
λιτισμένον δν, ά λ λ ’ άπασαι αδται αί άπόπειραι 
άπέβησαν εις μάτην. Είνε άγνωστον πώς ουτος 
έτελεύτησε καί άν άκόμη έτ?λεύτησεν : ίσως 
είσέτι ζή.
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Έ ν ταΐς μυρμηκιαίς τοϋ αφρικανικού είδους 
οί μύρμηκες οδτοι άπαντώσι κατά μονάδας, έν 
ω παρά τώ  άμερικανικώ (Myrmccocygtus) κ*1 
αύστραλιακώ  (CamponotHs) εΐδει δλος ό θόλος 
τών ταμείω ν πληροϋται ΰπ ’ αύτών.

ΒΙΒ ΛΙΟ ΚΡΙΣΙΑ

ΛΟΓΟ! ΕΝ ΛΙΟΟΚ

Τό βιβλίον τοϋτο μετάφρασμα τ·<ϋ μακαρί
του άρχιερέως Άργολίδος Δανιήλ ΙΓτρούλια εΰ- 
ρίσκετα’. καί έν τφ  γραφείω τής Α σ τ ρ α π έ ς  
πρός πώλησιν εύθηνότατα άντί δραχμών δύο 
(2 )  μόνον. Ώ ς έξης δέ τό συνέστησεν άλλοτε ό 
Λόγος. «Λόγοι έν λέΟοες η ή Γραφή 
®*βιτ·.ουμένη ΰπό τής Γ εω λογίας». Τό βιβλίον 
τοΰτο συνηγορεί ΰπέρ τής ’Α γίας Γραφής, <ϊιά 
τής γεωλογικής επιστήμης άποίεικνυούσης, 
δτι ό Λόγος τοϋ Θεοϋ, ήτοι ή Γραφή, είνε έν 
πλήρει συμφωνία πρός τά  έργα Αΰτοΰ, τόν κό
σμον, καί δτι οί κατά  τής Γραφής άποστατή- 
σαντες έν ονόματι δήθεν τών φυσικών επ ισ τη 
μών παρεπλανήΟησαν μέν αΰτοί ύπό αλογίστου 
Φ αντασιοπληξίας, έβλαψαν δέ καί άλλους π ι-  
στεύσαντας εΐς αύτοΰς, διότι προκατειλημμένοι 
κατά τής Γραφής έπελήφθησαν τής μελέτης τοΰ 
κόσμου. Ά λ λ ά  ή ΰγιής κα ί άπροκατάληπτος 
έπ ιττήμη τού; διέψευσε καί τοΰς διαψεύδει δ- 
λονέν».

Πρό τινων έτών έν τή βορείω καί μέσ^ Α 
μερική, ώς καί έν τή Αΰστραλία εΰοέθησαν μύρ
μηκες συναθοοίζοντες μέλι καί τρέφοντε; δ ι’ αύ
τοΰ τοΰς έν τή μυρμηκια εΰρισκομένους συνα
δέλφους των έπ ί τοσοΰτον ώστε ή κοιλία αΰτών 
έξοιδαίνεται καί όμοιίζει μέ κοκκον έοεβίνθου. 
Ουτοι κλείονται εΐς τά  ταμεία τάν τροφών τής 
μυρμηκιάς. Οί λοιποί μύρμηκες έν καιοώ άνάγ- 
κης συλλαμβάνουσι τούτους τοϋς μελιτοφόρους, 

» καί άφ’ού πιέσωσι τήν κοιλίαν αΰτών άπορρο- 
φώσι τό έκ τοϋ στόματος αΰτών έκρέον μέλι. 
Έ ν Μεξικω τοΰ; μύρμηκας— μελιτοφόρους συνα
θροίζουν καί πωλοΰσιν έν τή άγορα. Έ ν τή τ ε 
λευτα ία  συνεδρία τοϋ Λονδινίου άνθρωπολογι- 
κοΰ συλλόγου δ Γούττσηνσον έδειξεν εΐς τοΰς 
συνεδριάζοντας τοΰς έν Νατάλτι τής Αφρικής 
εΰρ εθέντα ί^ ΰπ ’ αΰτοΰ μύρμηκας μελιτοφόρους.

Έ ν τή Συλλογή Παρέργων τοΰ άοιδίμου Δ. 
Π ανταζή , άτινα  έδημοσιεύθησαν έπ ισπεύ- 
δοντος τοΰ θανάτου άνευ πίνακος τών τυπογρα
φικών σφαλμάτων, αναγιγνώσκονται έν σελίδι 
63η στίχω  23ω δτι «λαβοΰσα τό βρέφος ή Ά ρ - 
τεμ ις τό παραδίδει εΐς τόν πρύ . . . .  οί Ά -  
σκληπιάδα ι, οί τό ονομα αΰτοΰ δεδανεισμένοι, 
πολύ δέ τή ; έπιστήμης αύτοΰ άφεστηκότες ? τ ι» .

Τίς λοιπόν ανεψιός (I . Π ανταζίδης) η φίλος 
τής γραφίδος τοΰ μακαρίτου άνδρός θά συμ
πληρώσω τό χωρίον τοΰτο κ α τ ’ έννοιαν καί κατά 
λέξ ιν  τοΰ εντύπου κειμένου; "Ιδωμεν ές αυριον !

Ή  τρίακονταετηρίς τοΰ κ. Π . Λαζαρί- 
δου έπήρε καί έδωκε κ α τ ’ αύτάς. Τ οΰτ’ αύτά 
εΰχόμεθα έπ ί έτέρου σταδίου δμως καί εΐς 
τήν τριακονταετηρίδα τοΰ αείποτε νεάζοντος έν 
άκμή τε καί χάρισιν Ά ττ ικ ο ϋ ’ Ημερολογίου τοΰ 
κυρίου Ειρηναίου Κ. ’Ασωπίου.


