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Ή ενέργεια τοϋ ακαθάρτου άέρος. — Ή οιήγησίς 
τοϋ Νανοεν περί τοϋ ταξειδίου του.—"Αραγε δΰναν 

να σκέπτωνται 'Η Χελώνη.— Οί έ ται τα ζώα να σκνττωνΓαι ;—Ίί Χελών·.— οί έν 
τοίς βαθεσι των θαλασσών θησαυροί.—Σκέψεις περί 
τών Κινέζων.—Ή προσευχή των Βραμίνων ενώ-
πιον τοϋ Ηφαιστείου.—Αί γυναίκες και ή γυναικεία 
έκπαίδευσις έν ταίς Ήνωμέναις Πολιτείαις.—Ή εξα-
γωγή τοϋ έλεφραντοδοντος έν 'Αφρρικη|.—Πώς άνεκα-
λύφθη ή σάκχαρις.—<Η διάδοσις του ήχου εις μ-εγά-
λας αποστάσεις.—Νέα κολοσσιαία γέφυρα,—'Ιαματι-
κοί λίθοι.—Διατί λάμπει το σαυρον δένδρον. — Ό 
πληθυσμός της γης.—Ή διαίρεσίς της 'Ηπείρου της 
Αφρικής μεταξύ τών διαφόρων Γεών της Ευρώπης. 

Οί Ρωμαίοι ήσαν λίαν άσωτοι και σπάταλοι. 

Ούδεμία απόδειξες πληρωμης μή φέ-
ρουσα τήν ύπογραφήν τοΰ Διευθυντοΰ 
και έκδοτου της «Αστραπής» Βικεντ. 
Άδαμαντίδου λαμβάνεται ύπ' οψιν. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ 

Α Ε Ρ Ο Σ 
Ό Διδάκτωρ Δ. Σ. Χαλδέτην, καθηγητής 

έν τώ πανεπιστημίω τής 'Οξφόρδης έπ' εσχά-
των έποίησε μίαν διάλεξιν περί τοΰ κμεμολυ-
σμένου άέρος καΐ τής έπΐ τοϋ ανθρώπου ένερ -
γείας αυτού» έν τή δποία κατά πρώτον ΰπέ • 
δείξε τήν ,ένέργειαν τοϋ ακαθάρτου άέρος επί 
τής φλογός. "Οτε, είπεν οδτος, τό ποσοστόν 
τοϋ οξυγόνου έν τώ άέρι κατέπιπτεν εκ τοΰ 
τακτικοΰ σημείου, τό όποιον είνε περί τά 20.9 
είς 17.3, αί λάμπαι καΐ τά κηρία πάντοτε Εσβυ-

νον. Πολλάκις έγένετο λόγος δτι 3 ο)ο τοΰ άν-
θρακικοϋ όξέος σβύνουσι τήν φλόγα καΐ τό άν-
θραχικόν όξϋ συνίστατο κατά τήν κατάσβεσιν 

τοϋ πυρός· διδιδάκτωρ όμως Χαλδένην εύοεν δτι 
ή φλόξ δύναται νά λάμπη έναργώς έν άέρι 
βυγκειμένω έκ 30 ο)ο οξυγόνου καΐ 70 ο)ο άν-
θρακικού οξέος. Ουτος καταγράψας τά άποτε-

λέσματα τών πειραμάτων του έπΐ ενός ανθρώ-
που— οστις πιθανώς είνε αυτός ο ίδιος Χαλ-
δέην --κατά τήν έλάττωσιν τοΰ οξυγόνου έν τώ 
άναπνεομένω άέρι, εδρεν ότι δτε τό οξυγόνον 
κατέπιπτε μέχρι 13 ο)ο,έξ αύτοΰ δέν προήρχετο 
άλλη τις σπουδαία βλάβη έκτός της 6γρασ(ας, 
οτι οτε τό ποσοστόν τοΰ οξυγόνου κατέπιπτεν 

εις 8 ο)ο τό πρόσωπον τοΰ ανθρώπου ήρχιζε νά 
ώχρια· οτε δέ ήλαττώθη εις 5 ή 6 ο)ο παρε-
τηρηθη δύσπνοια εις τόν άνθρωπον συνοδευομένη 
ΰπό της αναισθησίας τών αισθήσεων και τής 
εξασθενήσεως τών μελών. Ή εισπνοή άέρος μή 
περιέχοντος οξυγόνον εφερε τόν άνθρωπον εις 
λειποθυμίαν καΐ τόν ίπνιγεν έντός 24ώρών άνευ 
φαινομένης τινός παθήσεως. Κατά ταύτα τά 
πειράματα τό υπό τοΰ άνθρώπου έκπνεόμενον 
άνθρακικόν οξύ χημικώς άπερροφατο. "Οσον δ' 
άφορα τά εκ τοϋ άνθρακιχοϋ οξέος αποτελέσμα-
τα επί τοϋ άνθρώπου οδτος εδρεν δτι δταν τοϋτο 
τό άεροειδές σώμα αΰξηθείς εις 3 ή 4 ο)ο τό ά-
ναπνέειν γίνεται βαθύτερον και συνεχέστερον, 
δτι κατά την έξακολούθησιν τοΰ πειράματος ή 
δύσπνοια γένεται επί μάλλον ίσχυρωτέρα καΐ 
δτι δταν τό άνθρακικόν όξυ αυξηθή είς 5 ή 6 ο)ο, 
δ υφιστάμενος τό πείραμα άνθρωπος πνέει τό-
σον ισχυρώς καΐ βαθέως δσον δύναται, ώς νά 
έτρεχε δοομαίως ή νά εΰρίσκετο έν ισχυρά έν 
τάσει τών δυνάμεών του. Μετά 10 ο)ο ανθρα-
κικού όξέος έν τω άνπνεομένω άέρι ή δύσπνοια 
έγίνετο τόσον δυσχερής καΐ ανυπόφορος ώστε 
ήτο άδύνατο; ή έξακολούθησις τοΰ πειράμα-
τος. Έκ τούτου γίνεται δηλον δτι το άνθρακι-
κόν όξύ κατά μεγάλα ποσά είνε δηλητηριώδες 
άέριον καίτοι φαίνεται δλως άβλαβές. 

Ό διδάκτωρ Χαλδέην έξερευνήσας τήν έ-
νέργειαν τοΰ διεφθαρμένου άέορος έν ταϊς οίκίαις, 
ταΐς σχολαϊς καΐ τοίς δημοσίοις κτιρίοις ευρεν 
δτι έν ταΐς συνήθεσι περιπτώσεσι τό ποσοστόν 
τοΰ άνθρακικοΰ όξέος δέν ήτο πολύ δπως έπι-
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φέρη έπιβλαβεϊς συνεπειας. Ό άηρ 
είς τήν ΰγείαν έπρεπε νά περιέχω 3ο)ο άνθρα-
κικοϋ οξέος, ουχί δέ περισσότερον του ενός δε 
κάτου έκ τούτου τοϋ ποσοΰ υπάρχει έν ένί δω-
ματίω μεστώ άνθρώπων. Τό αυτό ισχύει και 
κατά τήν έλάττωσιν τοϋ οξυγόνου έν τοιούτω 
δωματίω. 

Περαιτέρω δ διδάκτωρ Χαλδέην ανέφερε 
περί τής υπάρξεως θανατηφόρων καΐ έπικινδύνων 
άερίων έν τοις μεταλλείοις. Περί τοϋ άναφλεγο-
μένου αερίου (grison) ούτος είπεν δτι συνήθως 
ευρίσκεται έν έκάστω τόννω γαιανθράκων περί 
τους 10,000 κυβικούς πόδ. άναφλεγομένου αε-
ρίου έν τοις μεταλλείοις· τούτο δέ τό ποιόν 
τοϋ αερίου άναμιγνυόμενον μετά αέρος οκτά-
κις η δεκάκις περισσοτέρου θά παραγάγη περί 
τάς 100,000 κυβικούς πόδ. εκρηκτικής ύλης. 
Τό άναφλεγόμενον άέριον αναδίδεται έκ τών 
γαιανθράκων και μετά πολύν χρόνον, άκόμη 
μετά παρέλευσιν έτών άπό τής άνορύξεως αυτών. 
Ένεκα τούτου πολλάκις συμβαίνει έν ταϊς ά-
ποθήκαις τών πλοίων οπου ΰπάρχουσι γαιάν-
θοακες εκρηξις τοϋ αερίου. Ό Χαλδένιν υπο 
θέτει οτι τό άναφλεγόμενον άνθρακικόν άέριον 
ενεργεί έπί τοϋ άνθρωπου μόνον διά της αραι-
ώσεις τοΰ οξυγόνου εν τω άέρι. Τό άέριον τό 
όποιον σχηματίζεται μέ την άνάφλεξιν τοϋ άν-
θρακικοϋ αέρος, λέγει δ διδάκτωρ Χαλδέην, δεν 
είνε, ώς τίνες ύποθέτουσιν,άνθρακικόν οξύ άλλά 
μίγμα έξ 87 ο)ο περίπου άζώτου και μόνον 
13 ο)ο άνθαακικοϋ οξέος. Περαιτέρω ούτος 
ποιούμενο; λόγον τών ενεργειών τοϋ άνθρακικοϋ 
όξέως ύπέδειξεν οτι τά γνωρίσματα αύτοϋ είνε 
ομο'.α πρός τά παράγοντα ατμοσφαίρας μετ ο-
λίγου οξυγόνου. Τό άνθρακικόν άέριον περιλαμ-
βάνει 5—10 ο)ο ανθρακικού οξέος, ώστε 1 ο)ο 
άνθρακικοϋ αερίου έν τώ άέρι θά έπιφέρη εις 
τόν άναπνέοντα τοϋτο κεφαλαλγίαν, έμετόν 
και άλλα προηγούμενα συμπτώματα της δη-
λττηριάσεως έκ τοϋ άνθρακικοϋ οξέως. Έπί τέ-
λους, ο Χαλδέην σημείωσας τάς συνεπείας τοϋ 
θειϊκοΰ υδρογόνου εϊπεν οτι, ένω τίνες άποφαί-
νονται δτι 3 ο ο έκ τούτου τοϋ άερίου δύναται νά 
άναπνευσθη άνευ κινδύνου τά πειράματα αυτού 
κατέδειξαν οτι τοϋτο τό ποσοστόν τοϋ άερίου 
θά επέφερε σχεδόν στιγμιαϊον θάνατον. 

Η ΔΙΗΓΗΣΙΣ TOY ΝΑΝΣΕΝ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 

Έν τη αγγλική έφημερίδι ((Daily Cronicle» 
έδημοσιεύθη ή διήγησις αύτοϋ τοϋ Νανσέν περί 
της εκδρομής του διαρκεσάσης επί τρία έτη και 
έπιβεβαιοσάσης έξαίρετα την θεωρείαν αύτοϋπερί 

τών περί τούς πόλους ρευμάτων. Ό Νανσέν, 
ώς ο ίδιος λέγει, δεν έτεινε τόσον εις τό νά 
θέση τόν πόδα του έπί τοϋ βορείου πόλου, δσον 
έζήτει νά έπικυρώση ττην υπαρξιν τοϋ μεγάλου 
ρεύματος έν τώ παγωμένω ώκεανω έκτεινομένου 
πρός δυσμάς μέχρι τών ακτών της Γρενλαδίας. 
Ούτος έπί πολύν χρόνον παρεσκευάζετο, άναλο-
γιζόμενος άπάσας τάς λεπτομερείας τοϋ σχε-
δίου του και προσπαθων νά προλάβει άπάσας 
τάς τυχαίας άποτυχίας. Ό Νανσέν έσκόπει νά 
είσδύσηδιά τοΰ πλοίου του «Fram», οσον τό 
δυνατόν, βοριώτερον, και έπειτα,άντί νά παρα • 
χειμάση επί τών πάγων, ώς άπαντες οί λοιποί 
προκάτόχοί του, άπεφάσισε νά έγκαταλείπη τό 
«Fram» ' είς τήν διάθεσιν τοϋ ρεύματος τό ό-
ποιον θά έπλησίαζε τό πλοϊον δσον τό δυνατόν 
έγγύτερον τοϋ πόλου. Έν περιπτώσει άνάγκης ο 
Νανσέν άποφάσισε νά άφήση τό Fram και νά κι-
νήση πρός τόν πόλονέπίελκύθρων έλπίζων νά φθά-
σηάκολοΰθως είς τήν γήν τοϋ Φραγκίσκου'Ιωσήφ 
η' είς την Σπιτσβέργην. Αύτός ο Νανσέν εΰστα-
θώς έπίστευεν εις τήν έπιτυχίαν της εκστρα-
τείας και ένέπνευσε θάρρος και ελπίδα είς πάν-
τας τούς συνοδοιπόρους και συμπολίτας του. Ή 
Νορβική βουλή (στόρτιγγ) έψήφισε τας απαι-
τουμένας πιστώσεις πρός παρασκευήν τ' εκ-
δρομής, τά δέ λοιπά έξοδα άνέλαβον ρ γαλό-
δωροι φίλοι τής επιστήμης έκ τών No ηγών, 
ιδία, οίτινες έγκαρδίως εϊχον έπιδοθή είς τήν 
συντέλεσιν τής έπιχειρήσεως τοΰ Νανσέν. 'Ο 
Νανσέν περαιτέρω άναφέρει δτι έλαβε πολλάς 
άποτρεπτικάς συμβουλάς· μεταξύ άλλων, παρά 
τοΰ άμερικανικοΰ στρατηγού Γρήλη, ού ή βό-
ρειος εκδρομή κατά τό 1880 ίλαβεν άτυχη εκ-
βασιν. 'Ο Γρήλη έγραψεν είς τόν Νανσέν, δτι 
θεωρεί τήν έπιχείρησιν αύτοϋ «ήρωϊκήν αΰτοκτο-
νίαν». Ό Σέρ Λεοπόλδ Μάκ-Κλίντοκ, διάση-
μος Άγγλος απόμαχος λαδών πολλάκις μέρος 
έν ταϊς πολικαΐς έκδρομαϊς προέλεγεν, δτι τό 
«Φράμ» παρ' ολην τήν άρίστην ναυπήγησίν του 
δέν θά άνθέξη) κατά τής πιέσεως τών πάγων 
τόν χειμώνα και θά κατασυντριβη. Άλλ' ευτυ-
χώς ο Γρήλη, ο Μάκ-Κλίντοκ καΐ πολλοί άλ-
λοι προειπόντες είς τόν Νανσέν κακήν διάβα-
σιν ήπατήθησαν ! 

Τή 24η 'Ιουνίου 1893 τό «Φράμϊ εγκατέ-
λειψε τήν φιόρδην τής Χριστιανίας. Τήν ναυπιί-
γησίν τοϋ πλοίου άνέλαβεν δ μηχανικός ναυπη-
γός Κολέν "Αρτσερ οστις λίαν τεχνηέντως καΐ 
έπιμελώς έξετέλεσε τό σχέδιον τοΰ Νανσέν. Τό 
πλοϊον ούτω κατεσκευάσθη, ώστε ήδύνατο άβλα-
βώς νά ΰποστη τήν ίσχυρωτάτην πίεσιν. Τά 
οικήματα τοϋ πληρώματος ούτως εϊχον διατα-
χθη ώστε ουδείς φόβος υπήρχεν έκ τοϋ τρομε-
ρού πολικοΰ ψύχους. Πάντα τά προφυλακτικά 
μέτρα έληφθησαν και ακριβώς καθ' ολην τήν 
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τριετή χρονικήν περίοδον της διατριβής του 
Φοάμ έν ταΐς πολικαΐς χώραις ουδεις ήσθένη-
σεν έν τώ πλοίω πάντων έπιστρεψάντων είς τήν 
πατρίδα των υγιών και άβλαβώ.Τό πλοϊον 
φθάσαν κατά τόν Σεπτέμβριον τοϋ αύτοϋ έτους 
είς τήν 83 μοίραν 50' τοϋ βορείου πλάτους 
περιεκλείσθη υπό τών πάγων οϊτινες έφερον 
αυτό πρόί βορράν κινούμενοι υπό τοϋ ρεύματος. 
Τη 29η Σεπτεμβρίου τό Φράμ διέμεμε τήν 79 
παράλληλον, άλλ' ο εκ βορρά πνέων άνεμος 
ώθησε πρός νότον τό πλοϊον τό όποιον κατήλθε 
μέχρι τής 77 μοίρας 43' βορείου πλάτους. Τό 
Φράμ ενεκα τής στερεάς κατασκευής του άβλα-
βώς άντέσχε τήν πίεσιν του πάγου και καθ' ο-
λον τοϋτον τόν χρόνον δέν έρράγη η εβλάβη 
καίτοι έπί τοΰ πλοίου προσεκρούοντο μέγιστοι 
πάγοι έχοντες πάχος 9 μέτρων. Ίσχυρώτεοον 
έφώρμων οί πάγοι κατά τοϋ πλοίου κατά τήν 
παλίρροιαν. «Ο κρότος έκ τών συντριβομένων 
πάγων ην ένίοτε τόσον ισχυρός ώστε και έν τοις 
δωματίοις τοϋ πλοίου αδύνατον ητο νά άκου-
σθη ή ομιλία. Κατ' άρχάς οι θαλασσοπόροι ε-
φοβοϋντο εκ τοΰ ασυνήθους τούτου κρότου, 
διότι ένόμιον ενίοτε δτι τό πλοϊον δέν θά η 
είς κατάστασιν νά άνθέξιρ τήν άνισον ταύτην 
πάλην καί οτι αναμένει αυτό ή συνήθης τύχη 
τών πλοίων τών υποπιπτόντων είς τήν τοιαύ-
την προσβολήν. Άλλά ταχέως πεισθέντες οτι 
τό Φράμ εξέρχεται νικηφόρον έκ ταύτης 
δοκιμασίας ησύχασαν και δέν έφίστων ποοσο-
χήν είς τόν κρότον και τόν πάταγον τών συν-
τριβομένων πάγων. Ό βίος τών επιβατών ερ-
ρεεν ώς συνήθως ούτοι δέν ήσαν άνευ ασχολιών 
και ο χρόνος ανεπαισθήτως παρήρχετο. 'Ιδία 
πολύν χρόνον απατούν αί έπιστημονικαί παρα-
τηρήσεις. Ή θερμοκρασία έπί τινας φοράς κα-
τήλθε μέχρι τοϋ 63ο υπό τό μηδενικόν άλλ' οι 
έπιβάται ουδόλως υπέφερον έκ τοϋ ψύχους. Ή 
αίθουσα π. χ. ητo τόσον τεχνιεντως διεσκευα-
σμένη ώστε ή έν αυτη θερμάστρα κατά πρώτον 
άπό της πρώτης 'Ιανουαρίου ήνάπτετο μετά 
τήν τρίμηνον διαμονήν έντός τών πάγων. Καθ' 
δλην τήν διαμονήν έν τη πολική χώρα τό Φράμ 
έφωτίζετο δι' ηλεκτρισμοΰ· έπί τοΰ καταστρώ-
ματος τοϋ Φράμ υπήρχεν άνεμιστήρ θέτων είς 
κίνησιν δυναμο-μηχανήν. Αί καταμετρήσεις τοϋ 
βάθους γενόμιναι τακτικώς έδείκνυον σταθερώς 
2,900—3,500 μέτρ. «Ο Νανσέν κατέληξεν είς 
τό συμπέρασμα δτι ή πολική θάλασσα είναι έ-
πέκτασις τοΰ βαθέος πυθμένος τον άρχομένου 
άπό τής Γρελανδίας και τής Σπιτσμπέργεν. 
'Αντιθέτως πρός τάς δπαρχνίσας υποθέσεις, αί 
καταμετρήσεις αύται κατέδειξαν δτι είς τά 
βάθη τής πολιτικής θαλάσσης δέν άπαντα οα-
γανική ζωΐ Έν άποστάσει τινι άπό τής επι-
φανείας τοϋ ύδατος τό θερμόμετρον έδείκνυε 

τήν παρουσίαν θερμοτέρου καΐ άλμυρωτερον 
στρώματος ύδατος, ή θερμότης τοΰ οποίου ηv 
ανωτέρα τοϋ σημείου τής πήξεως. 

'Ύπό τήν πνοήν τοΰ άνέμου και τήν φοράν 
τοΰ ρεύματος τό πλοϊον πάντοτε μετέβαλλε δι-
εύθυνσιν. Τό πλοϊον οτέ μέν έφέρετο βορειο·δυ-
τικώς, ότέ δέ έπέστρεφεν είς τά οπίσω άναλό· 
γω; τής ιδιοτροπίας τοϋ άνέμου. Tη 4η και 5η 
Ιανουαρίου τό Φράμ υπέστη τόσον τρομεράν 

πίεσιν έκ τών πάγων, ώστε έλήφθησαν πάντα 
τά μέτρα πρός έγκατάλειψιν αύτοϋ έν η περι-
πτώσει συντριβή. 'Αλλά τό πλοϊον άβλαβώς 
υπέστη και ταύτην τήν δοκιμασίαν. Ό πάγος 
άνήγειρεν αυτό ώστε τό ΰποβρύχιον μέρος τοϋ 
πλοίου έφαίνετο· έν τούτοις τοϋτο ουδόλως έ-
βλάβη, ουδείς κίνδυνος έπηπείλει και ή πείρα 
Οαυμασίως έπεκύρωσε τό σχέδιον τοΰ Νανσέν. 
Ούτος καταπεισθείς οτι τό πλοϊον ισχυρώς συγ-
κρατείται υπό τοϋ πάγου, κατεγίνετο είς τήν 
προετοιμασίαν νέας εκδρομής. Ούτος ήτοιμάζετο 
δι' έλκύθρων νά κινήσηι πρός βορράν και επειτα 
νά έπιστρέψη είς τήν γήν τοϋ Φραγκίσκου Ιω-
σήφ, διότι δέν ήλπιζεν ήδη νά ευρη τό Φράμ 
είς τόν πρότερον τόπον. Τό πλοϊον του άφήκεν 
είς τήν μέριμναν τοϋ πλοιάρχου Σβέρδρουπ πε-
πειθώς δτι ο τελευταίος άσφραλώς θά όδηγήση 
αυτό είς τήν Νορβηγίαν και μετά τοϋ λοχαγοϋ 
Ίογάνσεν, συγκατανεύσαντος νά παρακολουθήση 
τόν Νανσέν, έξικίνησε πρός βορράν. Οί περιηγη'-
ταί κατ' αρχάς ε'λαβον, μεθ' έαυτών εξ έλκυ-
θρα, 28 κύνας, δύο λέμβους μικράς και ζωοτρο-
φές διά τινας μήνας, άλλά μετά τετραήμερον 
όδοιπορίαν έννόησαν δτι είναι άδύνατος ή είς τά 
πρόσω πορεία μετά τοσούτου φορτίου διότι δ 
πάγος ένιαχοϋ ητο ανώμαλος. «Ο Νανσέν έπέ-
στρεψεν εις τό πλοϊον άκριβώς καθ' στιγμήν 
δ ήλιος εϊχεν έπιφανεϊ εν τω όρίζοντι. Τούτο 
συνέβη τή 3η Μαρτίου, τη δέ 14η τοϋ αύτοϋ 
μινός ούτος έξηκολούθησε τήν πορείαν του λα-
βών μεθ' έαυτοϋ μόνον τρία ελκυ'θρα. Κατ' αρ-
χάς οί περιηγηταί έκινοΰντο ταχέως, άλλ' έ-
πειτα ό πάγος έγίνετο έπί μάλλον έπικίνδυνος 
και αί δυσχέρειαι έπολλαπλασιάζοντο. Τη 3η 
'Απριλίου ούτοι Ιφθασαν είς τήν 86ο 3'· ή πο-
ρεία έγίνετο δυσχερεστέρα και δ Νανσέν μετά 
πικρίας κατεπείσθη οτι απαιτείται ύποχώρησις 
είς τά άνυπέρβλητα κωλύματα. Ούτος εϋρί-
σκετο είς τά έμπρός και μόνος του άνελθών έπί 
τοϋ υψηλοτάτου πάγου παρετήρει προσεκτικώς 
τά πέριξ. Ουδαμοΰ έφαίνετο ύδωρ, μόνον δέ 4-
ξετείνετο άτελεύτητος πάγος ! Ουδέ σημεία 
στερεάς γης έφαίνοντο. Ό Νανσέν συσκεφθείς 
μετά τοΰ συντρόφου του απεφάσισε νά στραφή 
πρός νότον. Τήν έπιοΰσαν ούτοι ελαβον τήν 
πρός νότον διεύθυνσιν και άποχαιρετίσαντες τόν 
βόρειον πόλον έστρεψαν πρός αυτόν τά νώτα 
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πολλάς βασάνους κατά τήν πορείαν των. Έν 
πρώτοις οδτοι έβασανίζοντο πολύ υπό τοϋ ψύ-
χους διότι ούτοι οπως ώσιν ελαφρύτεροι εις τάς 
κινήσεις των δέν έφερον τάς έκ δέρματος λύκου 
μήλωτάς των. Κατά τάς πρώτας τρεις έβδο-
μάδας ή θερμοκρασία κατήρχετο μέχρι τοΰ 40ο 
υπό τό μηδενικόν καΐ πρός τούτοις έπλεεν ισχυ-
ρός άνεμος καλύπτων τά ένδύματά των διά 
στρώματος έκ πάγου, ότέ δέ, κατά τους σταθ-
μούς, ήναπτον πΰρ όπως θερμανθώσι μετά δυ-
σχερείας ήδύναντο νά θερμάνωσι τά παγώσαντά 
των μέλη. Τή 25η 'Απριλίου έν τή 85ο βο-
ρείου πλάτους ούτοι παρετηρησαν έπί της χιό-
νος τά ίχνη της πολικής άρκτου καί έκ τούτου 
συνεπαίρανον δτι ή γη δεν απέχει πολύ, αλλ' 
άλλα σημεία οΰδαμοϋ παρετήρησαν. Ή παγε-
τώδης έρημος μετέβαλλε τήν οψιν της, κατά 
μέρη ταύτην διέτεμον μεγάλοι αύλαχες καί έ-
γίνετο άπαραίτητος ή χρήσις τών λέμβων. Έν 
άλλοις τόποις πλείστα τεμάχια πάγου συσσω-
ρευθέντα έπ' αλλήλων ήνάγκαζον τους οδοιπό-
ρους νά παρέρχονται αυτά χρονοτριβοΰντες έπί 

ολοκλήρους ημέρας. Έν τούτοις ουτοι έκινοΰντο 
είς τά έμπρός καίτοι λίαν βραδέως, τά δέ τρό-
φιμά των ήλαττοϋντο καΐ οί κύνες έξησθένουν 
έκ τής πολλής έντάσεως τών δυνάμεων. Ήναγ-
κάζοντο νά σφάζωσιν εκείνους οϊτινες δέν ήδύ-
ναντο νά σύρωσι το ελκυθοον καί διά τοΰ κρέα-
τος αυτών νά τρέφωσι τούς επίλοιπους. Ό α-
ριθμός τών αϋλάκων έπί μάλλον ηύξάνετο, ο 
πάγος κατά τόπους έγίνετο εύθραυστος, ώστε ή 
πορεία οΰ μόνον κατέστη δυσχερής αλλά καί 
έπικίνδυνος· τά έλκυθρα συχνάκις έπιπτον είς 
τάφρους πλήρεις χιόνος. Ό αριθμός τών κυνών 
ήλαττοϋτο καθ' έκάστην καΐ ή θέσις τών οδοι-
πόρων κατέστη κοισιμωτάτη διότι τών ζωοτρο-
φιών έκλέιψασών ανέμενε τους περιηγητάς ανα-
πόφευκτος έκ πείνης θάνατος. Ή δέ γή δέν έ-
φαίνετο άκόμη ! Έπί τέλους ούτοι κατώρθωσαν 
νά φονεύσωσι μίαν φώκην καΐ μετ' ολίγον τρεις 
άρκτους. ·Ή επιτυχία αδτη ενέπνευσε θάρρος 
εις τούς περιηγητάς, οίτινες αναπαυθέντες έπί 
τινας ημέρας έκ νέου έπανέλαβον τήν πορείαν 
καΐ μετά δύο ημέρας ειδον μακρόθεν τό άκρον 
άγνώστου γης. Άλλα πριν φθάσωσιν έκεϊ, υπέ-
στησαν ουκ ολίγας δοκιμασίας. Μίαν φοράν οτε 
ουτοι ήτοιμάζοντο νά σύρωσιν είς τήν θάλασσαν 
τήν λέμβον έπέπεσε κατά τοΰ Ίογάνσεν λευκή 
άρκτος. Ό Νανσέν ίδών τόν σύντροφόν του δια-
τρέχοντα μέγαν κίνδυνον ώρμησε πρός βοήθειάν 
του, αλλ' όλισθήσας εις τό ύδωρ μετά πολλούς 
κόπους κατώρθωσε νά έξέλθη. '0 δυστυχής Ίο-
γάνσεν έφώναζε: ταχέως, ταχέως ! αποθνήσκω! 
Ό Νανσέν δι' απερίγραπτων μόχθων στάς έπί 
ποδός έπυροβόλησε κατά τοΰ θηρίου, Ό Ίογάν-

σεν έσώθη καΐ έπειδή εφερε βαρέα ενδύματα δέν 
έλαβε σοβαράς πληγάς. Μετά δύο εβδομάδας 
οί οδοιπόροι προσήγγισαν εις τέσσαρας μικράς 
νήσους κεκαλυμμένας διά πάγων. Πρός βορραν 
ή θάλασσα ήτο άνοικτή καί ούτοι άποφασίσαν· 
τες διά τών λέμβων των νά πλεύσωσι πρός δυ-
σμάς, έσφαξαν τους έναπολειφθέντας δύο κύνας 
των οίτινες δέν ήδύναντο πλέον νά ώφελήσωσιν. 
Ό καιρός ήν ομιχλώδης καί μόνον μετά τινας 
ήμέρας εΐδον έν σύμπλεγμα νήσων. Έπί τοΰ 
χάρτου δέν ΰπήρξεν ένδειξις τούτου τοΰ τόπιυ 
και έπειδή τά χρονόμετρα δέν έκινοΰντο πλέον 
ούτοι δέν ήδύναντο νά πριοσδιoσωσι ποϋ ευρί-
σκονται. Δις οί περιηγηταΐ περιεκυκλώθησαν 
υπό τοϋ πάγου καΐ διήλθον μακράς ημέρας 
πρίν η δυνηθώσιν νά έξέλθωσιν έκ της παγε-
τώδους των είρατής. Έν τώ μεταξύ έπλησίαζε 
τό μετόπωρον καΐ επρεπε νά έτοιμασθή τόπος 
πρός διαχείμανσιν. ΤΗτο έπικίνδυνον κατά τήν 
προσέγγισιν, τοΰ χειμώνος νά έξακολουθήσωσι 
τήν πορείαν καΐ ο Νανσέν άφήκε τό πρότερόν 
του σχέδιον νά φθάση εις τήν Σπιτοβέρβην. 
'Αμφότεροι ήτοιμάζοντο πρός διαχείμανσιν, κα-
τεσκεύασαν καλύβην καΐ έθήρευον μετά σπουδής 
δπως συλλέξωσιν έφόδια διά τόν μακρόν χει-
μώνα τοΰ πόλου. Τό κυνήγιον απέβη έπιτυχές 

και ούτοι συνήθροισαν άρκετόν ποσόν κρέατος 
καΐ λίπους φονεύοντες θαλασσίους ίππους (μόρ-
ζους) καΐ άρκτους καΐ ήδύνατο ήσύχως νά άνα-
μένωσι τόν χειμώνα. Ή καλύβη των είχε μή-
κος 3,60 μέτρ. καί πλάτος 1,90 μέτρ. Ουτοι 
κατεσκεύασαν αυτήν έκ λίθων καΐ έκάλυψαν διά 
χιόνος. Αυτη ήτο τόσον υψηλή ώστε ή κεφαλή 
των έφθανε μέχρι της οροφής. 'Αντί κλίνης ού-
τοι εϊχον σωρούς λίθων κεκαλυμμένων διά δερ-
μάτων. Περί τό τέλος τοϋ Νοεμβρίου αί λευκαΐ 
άρκτοι έγένοντο άφαντοι, αλλ' άντί τούτων πέ-
ριξ της καλύβης έπλανώντο αί πολικαΐ άλώπε-
κες αίτινες δέν επέσυραν τήν προσοχήν τών πε-
ριηγητών καταφρονούντων αύτάς. 

Αί ήμέραι έγίνοντο βραχύτεραι καί μετ* ο-
λίγον ό ήλιος τελείως έκρύφθη υπό τόν Ορί-
ζοντα. 'Επέστη ή μακρά πολική νύξ κατά τήν 
διάρκειαν τής οποίας οί περιηγηταί ήναγκάζοντο 
κατά τόν πλείστον χρόνον νά διαμένωσι κεκλει-
σμένοι έν τή καλύβη των, διότι ένεκα τοΰ ιχυ-
ρού ανέμου αδύνατος καθίσταται καί αυτός ο 
μικρός περίπατος. 'Ακουσίως ουτοι παρεδίδοντο 
είς τόν ύπνον μή έχοντες βιβλία πρός διασκέ-
δασιν. Ή τροφή τών περιηγητών μονότονος. 
Τήν πρωΐαν έτρωγον κρέας άρκτου ψητόν, τό δέ 
έσπέρα;—βραστόν. Έν τούτοις δ χειμών πα-
ρήλθε καλλίτερον ή δσον έλπίζομεν, λέγει ο 
Νανσέν. Ή υγεία μας ήτο αρίστη καΐ άν είχο-
μεν όλίγα βιβλία, άλευρον καί σάκχαριν θά έ-
λογιζόμεθα εαυτούς ευτυχείς. Κατά τό έαρ ή 
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πολική έρημος έπ' ολίγον έζωογονήθη. Δύνα-
ταί τις νά φαντασθή μετά πόσης χαράς οί ήμέ-

τεpoi περιηγιήταΐ εϊδον έπί τέλους τούς σπιγ-
γβούνος (ορνεα μεγάλα ώς οί άετοΐ) ! Ούτοι ά-
νευ άπωλείας χρόνου ήτοιμάσθησαν πρός τήν 
περαντέρω πορείαν καί έν πρώτοις διώρθωσαν 
τά ένδύματά των τά οποϊα εϊχον παλαιωθή. 
Ουτοι έμβάλωσαν αυτά διά δερμάτων ζώων 
άλλά δέν ήδυνήθησαν νά καθαρίσωσιν αυτά. 
«Δυσχερώς έννοεΐται ή έλλειψις τοΰ σάπωνος. 
'Αναφωνεί ο Νανσέν. Έφανταζόμεθα πότε θά 
άξιωθώμεν καί ήμεΐς, ώς άνθρωποι νά πλυθώ-
μεν διά σάπωνος καΐ νά φορέσωμεν καθαρά άσ· 
πρόρρουχα καί ένδυματα. Τούτο έφαίνετο είς 
ήμας άνέφικτος μακαριότης. Μετά μεγάλων 
δυσχερειών καΐ δοκιμάσαντες ουκ ολίγας περι-
πετείας έν τη οδώ οί περιηγηταΐ έφθασαν είς ή-
πειρόν τινα. Ό Νανσέν υπέθετεν δτι ευρίσκεται 
έν τή γή τοΰ Φραγκίσκου 'Ιωσήφ ικαΐ, ώς άπε-
δείχθη ακολούθως οδτος δέν έσφαλεν. Οί οδοι-
πόροι έκάθησαν δπως άναπαυθώσι καί τήν πρω-
(αν τής έπιούσης ο Νανσέν άνάψας πΰρ καιl θέ-
σας νά ψηθή χρέας άρκτου καθ ον χρόνον δ 
σύντροφός του έκοιματο άπήλθεν δπως έπιθεω-
ρήση τόν τόπον καΐ έπί τούτω τω σκοπώ άνήλ-
θεν έπί τίνος βράχου. Ό άνεμος επνεεν έκ τής 
ξηρας καί είς την άκοήν τοΰ Νανσέν έφθασαν 
οί τραχείς κρωγμοί τών θαλασσίων όρνέων τών 
νεοττευόντων έπί τών βράχων. 'Εξαίφνης ο 
Νανσέν ένόμισεν δτι ήκουσεν ΰλακήν κυνός. Ή 
καρδία του έκ τής χαρας ισχυρώς έπαλλεν, 

άλλ' ούτος έφοβήθη μή άπαταται καΐ προσε-
ετικως έτεινε τήν άκοήν του. Κατ' άρχάς ή-
χούοντο μόνον αί φωναί τών πτηνών, άλλ' έ-
πειτα ή ΰλακή έκ νέου έπανελείφθη. Ό Ναν-
σέν κατήλθεν έκ τοΰ βράχου καΐ έσπευσε νά υ-
πάγη είς τόν σύντροφόν του οστις έξηκολούθει 
κοιμώμενος. Ουτος έξύπνισεν αυτόν καί εϊπεν 

«ήκουσα υλακήν κυνός». 'Αλλ' ο Ίογάνσεν, ώς 
φαίνεται δέν έστρεψε προσοχήν είς τους λόγους 
αυτού- Τότε ο Νανσέν έσπευσμένως γεύματίσας 
καί υποδεις τά παγοπέδιλα έδραμε πρός τήν 
άκτήν. ΛΙ έλπίδες του έδικαιώθησαν: ουτος εϊ-
δεν άνθρωπον δστις ηρχετο πρός συνάντησιν αυ-
τού. Ό Νανσέν ώς διά μαγικής ράβδου ευρέθη 
μετά τοΰ συντρόφου του έν έπικοινωνία μετ' 
άλλου περιηγητοϋ τοϋ "Αγγλου Δζέκσων καΐ ο 
πόθος των τοϋ νά πλυθώσι διά σάπωνος καΐ νά 
άλλάξωσιν ένδύματα έξεπληρώθη. Μετά δύο δέ 
περίπου μήνας άπό ταύτης τής αΐφνηδίας συναν-
τήσεως ο Νανσέν μετά τοΰ συνοδοιπόρου του 
επάτησαν έπί τοϋ έδάφους τής πατρίδος των 

προσαγορευόμενοι υπό άμέτρου πλήθους έξελθόν-
τος πρός συνάντησίν των 

ΑΡΑΓΕ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΤΑ ΖΩΑ 
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Πρό τίνος χρόνου έξεδόθη ή περίεργος πραγ-
ματεία τοΰ Δελμπέφ περί τής ψυχολογίας τών 
σαυρών έν τή δποία ο συγγραφεύς καταλήγει 
είς τό συμπέρασμα, οτι ταΰτα τά έρπετά «δέν 
στερούνται τών αισθημάτων τών ίδιαζόντων 
τοις άνωτάτοις ζώοις τ.ε. δέν στερούνται άγά-
πης, φιλίας, μίσους, οργής, τόλμης, απιστίας, 
άφοσιώσεως, ζήλου, πανουργίας, φόβου καί συμ-
παθείας.] 

Έπί ταύτη τή άφορμή ό Μονώ αναφέρει τάς 
παρατηρήσεις του τάς οποίας έτυχε νά κάμη 
έπί τών έρπετών καί έντόμων τω 1893. Ό 
Μονώ έλαβεν έκ τών νοτίων διαμερισμάτων 
τής Γαλλίας έν ώραιότατον είδος ποικίλης 
πρασίνης σαύρας έκ τοϋ γένους lacerta, έχού-
σης μήκος 40 υφεκατοστομέτρων (1,32 
ποδ.). Κατά τήν πορείαν τήν διάρκέσασαν έπί 
τινας ήμέρας είς τήν σαύραν ουδέν έδιδον Ιδώ-
διμον. "Οτε αΰτη ετέθη έν υελίνω κιβωτίφ, ό 
Μονώ άπεφάσισε νά τρέφη αυτήν διά έντόμων, 
κατ' έξοχήν, διά τών periplaneta orientalis. Ή 
σαύρα αμέσως ήρχισε νά καταβιβρώσκη ταύτα 
τά έντομα. Τά δύστηνα ταύτα φρικιάσαντα έκ 
τοΰ φόβου έρρίπτοντο τήδε κάκείσε, εις ματην 
έζήτουν έξοδόν τινα έκ τοΰ κεκλεισμένου κι-
βωτίου έν τώ οποίω εΰρίσκετο ή σαύρα. «Ήδυ-
νήθημεν νά παρατηρήσωμεν παρά τούτοις τοις 
έντόμοις λέγει ό Μονώ, πραγματικά αίσθηματα: 
τόν φόβον τόν οποίον ευκόλως δύναταί τις νά 
παρατηρήση, διότι τοϋτο τό αίσθημα έκδηλοϋται 
υπό πάντων τών ζώων καί ίσως τοϋτο πολλάκις 
συμπίπτει μετά τοϋ ενστίκτου τής αυτοσυντη-
ρήσεως, τήν πανουργίαν, ώς καί τήν συμπά-
θειαν, τήν παρατηρηθεΐσαν ήδη υπό τοΰ Δελ-
μπέφ παρά ταϊς σαύραις, καί τήν συμπάθειαν, 
τήν άφοσίωσιν καί τήν άνδρείαν». 

Ιδού τίνι τρόπω ο ονώ κατεπείσθη περί 
τής υπάρξεως πάντων τούτων τών αίσθημάτων 
παρά τοις περιπλανήταις (orientalis). 

Έν τώ υελίνω κιβωτίω έν τώ οπίω έκάθητο 
ή σαύρα έτέθη άγγεΐον έκ φαρφόρου μεθ' ύδα-
τος. Οί περιπλανήται κατά τήν άτακτόν των 
φυγήν πολλάκις έπλησίαζον είς τό άγγεΐον καί 
τίνες αυτών χάνοντε; τήν ίσορροπίαν έπιπτον 
είς τό ύδωρ καί πάντοτε έκειντο έπ τής ρά-
χεως. 

«Τότε τό δυστυχές έντομον είχε θλιβεράν οψιν· 
κείμενον έπί τής ράχεως καί μετά τρόμου άνα-
μένον τήν έφοδον τής σαύρας, μετ' άπελπισίας 
έκίνει τούς εξ όδας του είς τόν άέρα. 

«Ή πτωσις είς τό υδώρ συνέβαινε πεντάκις 
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τι εις το υδωρ, οι σύντροφοι διακόπτοντες τήν 
άτακτόν των φυγήν προσέτρεχον εις τά άγγείον 
μετά προθέσεως δπως σώσωσι τό πνιγόμενον 
ούτοι λησμονοΰντες τόν κίνδυνον έν τω όποίω 
οί ίδιοι εύρίσκοντο, προσήρχοντο εις τήν πραγ-
ματικήν διάσωσιν αύτοϋ βοηθοϋντες αλλήλους 
δπως φθάσωσιν είς τόν δυστυχή σύντροφον· καθ' 
ολον τόν χρόνον ούτοι κινούμενοι πέριξ τοϋ αγ-

γείου, έξεδηλουν ίσχυράν συγκίνησιν. 
«Έπίτινας φοράς έπανελάβομεν τό πείραζα 

καΐ πάντοτο παρετηρήσαμεν τό αυτό. 
«Μίαν φοράν επεσεν είς τό υδωρ μία μυία. 

Περιπλανήται·τινές προσέτρεξαν είςτό άγγείον, 
άλλ' αμέσως άφήκον αυτήν ζητοΰντες νά δια' 
σώσωσι τήν ζωήν των έκ τής έφόδου τής σαύ-

ρας· ούτοι, ώς φαίνεται, δέν ήθελον νά θυσιά-
σωσι τήν ιδίαν των ζωήν χάριν τής διασώσεως 
ξένου αύτοίς εντόμου)) 

Δέν είναι πράγματι θαυμαστό, τό, οτι ζώα 
ιστάμενα έπί τόσον κατωτάτης βαθμίδος τής 
οργανικής κλίμακος έχουσι τήν πρός τό σκέ-
πτεσθαι ικανότητα ; 

Άλλά μήπως δέν είναι γνωστά αλλα πει-
στικώτέρα γεγονότα έκ τοΰ βίου τών λοιπών 
έντόμων; Άς λάβωμεν παραδειγματος χάριν 
τούς μύρμηκας. Είναι γνωστόν δτι οί οι μύρμηκες 
μιας και τής αυτής μυρμηκιάς βοηθοΰσιν άλλή-
λους έν τη εργασία, δτι οί μύρμηκες — θερισται 
σπείρουσι πέριξ τών κατοικιών φυτά, θερίζουσι 
τούς καρπούς αυτών καΐ συναθροίζουσι τούς κόκ-
κους έν ταϊς άποθήκαις των.' Παρετηρήθη οτι 
οί πορροί μύρμηκες σκληρώς μάχονται πρός 
τούς μέλανας μύρμηκας, δτι οί μύρμηκες μετά 
πολλής προσοχής επιμελούνται τάς φυτοφθείρας 
ώς τά οικιακά των κτήνη <κατασκευάζουσι δι' 
αύτάς κατοικίας», έπιθέτουσιν αΰτάς έπί τών 
φυτών, προφυλάττουσιν αύτάς άπό τών εχθρών 
καί ουτω καθεξής. Άλλ' αί μέλισσας! Πόσον 
έπιμελώς αύται συναθροίζουσι τό μέλι δπως δι' 
αύτοϋ θρέψωσι τά νεογνά και ποιήσωσι προμη-
θείας διά τόν χειμώνα· οποίον σεβασμόν αύται 
αισθάνονται πρός τήν βασίλισσαν—ήτις μόνη 
έκ πασών τών μελισσών δέν εργάζεται ! 

Δέν άποδίεικνύουσι ταϋτα και έκατοντάδες 
άλλαι παρομοίων γεγονότων οτι τά ζώα τά εύ-
ρισκόμενα έν τή κατωτάτη βαθμίδι τής άνα-
πτύξεως, είναι προικισμένα διά νοΰ ; 

Πολλάκις έκφράζεται ή γνώμη δτι τά ζώα 
δέν δύνανται νά σκέπτωνται καί νά αισθάνων-
ται. 'Ενίοτε λέγουσι, μάλιστα, δτι ό κύων ενερ-
γεί μόνον υπό τήν έπιρροήν τοϋ ένστίκτου. 'Αλ-
λά τοϋτο είναι υπερβολή. Συνήθως δέ λέγουσιν 

οτι τά άνώτατα ζώα είναι προικισμένα διά νοΰ. 
Άλλ' άν άναγνωρίζωμεν τήν υπαρξιν τής 

σκέψεως παρά τισι ζώοις, διατί νά άρνηθώμεν 
αύτήν παρά τοις λοιποϊς ; Ουχί διότι τά λοιπά 

ζωα εχουσι κατωτερον όργανισμόν ; Ή αίσθη-
τικότης παρά τοις. κατωτάτοις ζώοις αναμφιβό-
λως είναι άμβλυτέρα η. παρά τοϊς άνωτάτοις, έν 
τούτοις αύτη υπάρχει. Οί οπαδοί τών «τυφλών 
ενστίκτων>> δέν άναγνωρίζουσι παρά τοις ζώοις 
αισθήματα, σκέψεις καΐ άπαντα έξηγοϋσι διά 
τοϋ περιβόητου ένστικτου. Ούτοι ισχυρίζονται 
δτι πάντα τά αισθήματα τών ζώων 'είναι εν. 
στικτά: υπάρχει ένστικτον αύτοσυντηρήσεως, 
μητρικής στοργής κτλ. Δέν σκοποΰμεν ένταΰθα 
τήν άνασκευήν τών άρχαίων τούτων γνωμών. 
Παρατηροϋμεν μόνον οτι καθ' ήμας ή λέξις «εν-
στικτον> ουδέν πράγματι εξηγεί. Φρονοΰμεν 
οτι, άντί τά ακατάληπτα έν τω ψυχικω βίω 

τών ζώων νά δηλώμεν διά . της αίνιγματώδους 
λέξεως: «ένστικτον» όφείλομεν νά άναγνωρίσω-
μεν παρά τοις ζώοις τήν υπαρξιν (καί τοι έν 
μικρω βαθμω) τών ιδιοτήτων τοϋ σκέπτεσθαι 
καί αΐσθάνεσθαι διά τών όποίων έπροικίσθημεν 
καί ήμεϊς. Δέν είναι καιρός πλέον νά άναγνω-
ρίσωμεν, δτι τά ζώα δύνανται νά σκέπτωνται 
καί νά αίσθάνωνται καί νά εξάζωμεν έκ τής 
χρήσεως τήν λέξιν εκνστικτον» έπί τής οποίας 
έπανεπαύοντο οί ημέτεροι πρόγονοι ; 

Η ΧΕΛΩΝΗ 
Ή χελώνη, άναμφιβόλως, κατατάσσεται είς 

τά έξαφανιζόμενα ζώα·. Ως αί πτερωταί σαϋ-
ραι, τά οδοντωτά πτηνά, οί μάμοντες και οί 
λοιποί γίγαντες τοΰ ποοκατακλυσμιαίου κό-
σμου, αΰτη δέν θά βραδύνη τοϋ νά άπέλθη είς 
τήν αίωνιότητα καί νά γίνη άντικείμενον τής 
ιστορίας. Μεταξύ τών συγχρόνων ζώων ή δυσ-
κίνητος καί αβοήθητος μορφή τής χελώνης πα-
ράγει τήνέντύπωσιν αναχρονισμού τίνος καίύπεν-
θυμίζει τό δτι ή φύσις εσφαλε διατηρήσασαέν τή 
ζωή τά παράξενον τοϋτο καί προκατακλυσμι-
αίον ον. Έν τούτοις, η χελώνη ούχί έπί πολύ 
επέζησε τοϋς συγχρόνους της· μετ' άκριβείας 
δυνάμεθα νά είπωμεν οτι το γένος τών χελω-
νών σμικρύνεται ούτως, ώστε τά μεγαλυτερα 
είδη αύτών τό εν μετά τό άλλο έξαφανίζονται. 
Έν τη τριτη γεωλογική έποχη τά έλη καί αί 
θάλασσαι έβρυθον χελωνών έχουσών μήκος 
τριών οργυών, τών όποιων οί κολοσσιαίοι σκε-
λετοί καί θώρακες διετηρήθησαν κατά πλήθη 
έν τοις στρώμασι τών κάτω 'Ιμαλαίων. Δυσκό-
λως δύναταί τις νά συίλλάβη ώς έγυστα εννοι-
αν περί τοϋ τοιούτου γίγαντος τόσον περισσό-
τερον, καθ' οσον οί τήν σήμερον ζώντες άντιπρό-

σωποι ταύτης τής οίκογενείας φαίνονται νάνοι 
συγκρινόμενοι πρός τόν έκλείψαντα συνάδελφόν 

των. Έν τούτοις καί μεθ' ολην τήν συγκριτικώς 
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τελέση τούτον τόν άθλιον, αλλα είς πάσας τάς 
θαλασσίας χελώνας ούτος είνε απρόσιτος· ουδε-
μία θαλασσα χελώνη είνε εις κττάστασιν νά 
στραφή καί νά εξακολουθήσει τήν πορείαν τς; άν 
διά τινα αίτίαν άναστραφή έτι τής ράχεώς της. 

Οί θηρευταί τών θαλασσίων χελωνών γι-
νώσκοντες τούτο άναμένουσιν έως οτου αυ ται 
άπομακρυνθώσι κατά πολύ τής παραλίας καί 
μετά κραυγών καί κρότου έφορμώσι έπ' αυτών 

και πριν ή αύται κατορθώσωσι νά φθάσωσιν είς 
τήν παραλίαν ευρίσκονται κείμεναι ακουσίως 
επί τών ράχεων έν τοιαύτη θέσει αύται διαμέ-
νουσίν ένίοτε έπί τινας ημέρας έως ου οί θηρευ-
ταΐ εδρωσιν εΰκαιρίαν νά έπιστρέψωσι ποός ά-
γραν τών άπροστατεύτων θυμάτων των. 

'Αλλ' άν τό περικαλύπτον ολον τό σώμα 
τής χελώνης οστρακον έπιφέρη αυτή τροια 
κακά, κωλύον τάς κινησεις αυτής, χάρις πάλιν 
είς αυτό η χελώνη διατελεί έσαεί άτρωτος καί 
σχεδόν δέν γνωρίζει ίχθρόν. Ό γιαγουάρος άν 
δέν άπατώμαι είνε ο μόνος άρπαξ δστις κατορ-
θει νά τρώγη τό νόστιμον κρέας αυτής. Ούτος 
συλλαβών τήν χελώνην στρέφει αυτήν κατά 
πλευρόν, εισάγει υπό τό οστρακον τούς γαμ-
ψούς ορυχάς του καί αφαιρεί ολίγον κατ' 
ολίγον τό κρέας αυτής. Σημειωτέον οτι ο για-
γουάρος θηρεύων τάς χελώνας έκδηλοι έκτα-
κτον άγχίνοιαν καί κατά τό φαινόμενον ουχί 
ΰποδεέστερον τοϋ άνθρώπου γινώσκει τό τρω-
τόν μέρος αϋτων: ούτος παραμονεύει τάς χε-
λώνας έπί τής άκτής έξερχομένας δπως ώτο-
κήσωσιν, έπιπίπτει αίφνηδίως κατ" αυτών και 
δέν άρχίζει τό δεϊπνόν του πριν ή άναστρέψη δε-
κάδας τινάς έξ αυτών Δέν είνε περίεργον τό, 
οτι ο άνθρωπος καί τό ζώον επωφελούνται τούς 

αυτούς τρόπους τής θήρας .... 
Οί Ινδοί διηγούνται, οτι έν ταίς πλείσταις 

περιστάσεσιν ο γαγουάρος συλλαμβάνει τόσας 
χελώνας, ώστε δέν είνε είς κατάστασιν νά τάς 
φάγιρ. Ουτος ομως ολίγον θέλει νά είξεύρη διά 
τήν προξενουμένην βλάβην καί τελειώσας τό 
δεϊπνόν του ήσύχως άπέρχεται άφήσας δωδεκά-
δα χελωνών άνεστραμμένων έπί τής ράχεως 
Έν τοιαύτη θέσει ή χελώνη δύναται νά δια-
μένη έπί δλοκλήρους εβδομάδας άκόμη δέ καί 
μήνας άνευ τροφής καί ποτού. Έν γένει δέ δυ 
σχερές είνε νά ευρη τις άλλο ζώον, τό οποϊον 
νά δύναται νά άνταγωνισθή πρός τήν χελώνην 
έπί τη υπομονητικότητι, ζωτικότητι καί λιτό-
τητι. "Ανευ τροφής ή χελώνη δύναται νά δι-
αμένη έπί πολύν χρόνον· Έν τώ παρισινω ζωο-
λογικω κήπω έζησε μία χελώνη τών τελμάτων 
έπί εξ έτη χωρίς νά λάβη τροφήν τινα ! Τά 
τραύματα καΐ τάς άποχοπάς τών μελών τας 
θάνασίμους διά τά λοιπά ζώα, ή χελώνη υφί-

σταται μετά και αδιαφορίας. 

Αυτη δύναται νά ζήση έπί δύο έβδομάδας 
στερηθεϊσα τής κεφαλής, ή δέ άποκοπείσα 
τοϋ σώματος κεφαλή μετά ήμίσειαν ώραν προσ-
παθεί νά δήξη τόν έχθρόν της. 

Μίαν φοράν άπό τής χελώνης άφήρεσαν τόν 
έγέφαλον— τί δέ άπέγινεν ; Αύτη έκινεΐτο καί 
ώς φαίνεται έξηκολοΰθει ζώσα ώς πρότερον έπί 

μήνας. 
Ταιαύτη αδιαφορία πρός τάς φυσικάς άλγη-

δόνας και πρός παντοειδή τραύματα είνε τή 
άληθεία αξιοσημείωτος· έν τούτυις καί παρά 
τή χελώνη υπάρχει έχθρός κατά τοΰ οποίου 
αδτη δέν είνε είς κατάστασιν νά άντεπεξέλθη, 
ούτος δέ ό εχθρός είνε τό ψύχος. Μόλις ή 
θερμοκρασία κατέλθει ολίγον κάτω τοΰ μηδενι-
κού ή χελώνη καθίσταται ακίνητος, περιπί-
πτει είς χειμερινήν λιθαργειαν καί άποθνήσκει. 

Σημειωτέον οτι ή χελώνη είνε μακρόβιος, ζή 
έκατόν καί περισσότερα έτη, άλλ' έν τή δουλεία 
άποθνήσκει ταχέως μή δυναμένη νά συνειθιση 

εις τόν βαρύν χειμώνα. 
Ό θέλων νά μάθη τόν βίον τών χελωνών 

οφείλει νά άπέλθη είς τήν Άμερικήν, τό ,βασί-
λειον τοϋτο τών χελωνών, οπου μέχρι τής σή-
μερον τά δάση, τά τέλματα, οί ποταμοί καί 
αί λίμναι βρίθουσι διαφόρων ειδών χελωνών 
καί όπου μέχρι πρό ολίγων ετών ή χελώνη καί 
τά ώά της άπετέλουν εv κύριον άρθρον έν τή 
οικονομία τών ινδικών φυλών. 

'Η χελώνη τίκτει έκατόν περίπου ώά έπι-
μελώς κρυπτών αυτά έν τή άμμω· είς τοϋτο 
μόνον περιορίζονται αί φροντίδες τής μητρός 
περί τή; μελλούσης γενεάς· άπό της στιγμής 
της ωοτοκίας τό ώόν έπαφίεται εις εαυτό καί 
εί; τςς φλογέρας ακτίνας τοϋ ηλίου τών νοτίων 
χωρών 

Διά τήν ώοτοκίαν αί χελώναι συναθροίζον-
ται κατά μεγάλας άγέλας, πρός δέ τούτοις έ-
κάστη προσπαθεί νά καταθέση τά ώά της οσον 
τό δυνατόν πλησιέστερον εις τά ώά τής γείτο-
νός της. Ένεκα τοϋ τοιούτου τρόπου τής ωο-
τοκίας τών χελωνών έπί τών άμμωδών όχθών 
τοϋ Όρι.όκου σχηματίζονται ολόκληρα πλέθρα 
ώοφόρου γής, οί δέ παρόχθιοι κάτοικοι με-
τροϋσι τήν γήν ταύτην κατά τετραγωνικάς όρ-
γυιάς, τήν δέ συγκομιδήν τών ωών καλοϋσι θε-
ρισμόν τών ωών. Έκ τών ωών παρασκευάζεται 
έξαίρετον βούτυρον καί αυτά τά ώά εΰρίσκου-
σιν ουκ ολίγους κατανα)ωτάς μεταξύ τών μαύ-
ρων καί λευκών κατοίκων της 'Αμερικής. Ή 
χελώνη τής 'Αμερικής παρέχει έξαίρετον υλι-
κόν πρός κατασκευήν κτενών ταμβακερών καί 
άλλων μικρών αντικειμένων. Τό οστρακον τής 
χελώνης θερμανθέν είνε έλαστικόν· τοϋτο ευκό-
λως κάμπτεται, ευκόλως κολλαται καί είνε 
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'Ακόμη καί τά σμικρότατα τεμάχια τοϋ όστρά 
κου δέν απορρίπτονται, ταύτα θερμαινόμενα, 
πιεζόμενα σχηματίζουσιν ομοιομόρφους πλάκας. 

Είνε περίεργος ό τρόπος τόν οποϊον οί Ίά-
πωνες μεταχειρίζονται πρός άφαίρεσιν άπό τής 
χελώνης τοϋ πολιτίμου αυτής οστράκου. Ούτοι 
θέτουσι τήν ζωντανήν χελώνην είς βράζον υδωρ 
καί κρατοϋσιν αυτήν έν τούτω έως ου πέση) τό 
οστρακον· μετά ταϋτα έξάγουσιν αυτήν καί 

τήν άφήνουσιν έλευθέραν καί — φαντασθήτε— 
μετά τινας ημέρας αυτη έπανέχεται είς εαυτήν 
καί αρχίζει νά κινήται. 

Άνακεφαλαιοϋντες τά ρηθέντα βλέπομεν 
δτι ο ταχύς πολλαπλασιασμός, ή μακροβιότης 
καί ή έκτακτος υπομονή καί καρτερία έπί τέλους 
δέ ήέλλειψις τών έχθρών ώφειλον νά συνδράμω-
σιν είς τόν έπιτυχή πολλαπλασιασμόν τής χε-
λώνής. "Αν δέ αύτη παρ' ολας τάς υπεροχάς 
τοΰ οργανισμού της έξαφανίζεται καί έξαντλεϊ-
ται, τοϋτο οφείλεται αποκλειστικώς είς τόν 
άνθρωπον. Τά μεγαλείτερα είδη βεβαίως έπί 
μάλλον προσελκύουν τόν άνθρωπον καί έ'νεκα 
τούτου ταχύτερον άποθνήσκουσιν. Όσον δε ά. 
φορα τάς μικράς τών τελμάτων χελώνας, αίτι-
νες έχουσι διάμετρον δακτύλων τινών μόνον, 
αύται άναμφιβόλώς έπί πολύν άκόμη χρόνον θά 
ένδιαιτώνται έν τοις τέλμασι καί τοίς δάσεσιν 
ήμών. Αυται δέν ελκύουσι τόν άνθρωπον διά 
τοϋ κρέατος η τών όστράκων των καΐ 
τούτο έπί πολύν χρόνον θά άναβάλη τήν παρά 
καιρόν έξαφάνισιν αυτών άπό τοϋ προσώπου τής 
γης. 

ΟΙ ΕΝ TOIΣ BAΘEΣI ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ 
ΘHΣAYPOI 

Οί δόται άνήκουσιν είς τόν άριθμόν των άν-
θρώπων των κατεχόντων έκτακτον ένίοτε πει-
ραν. Τά βάθη τών θαλασσών άνοίγουσι πρό ή 
μών τά μυστήριά των καί έξελύσσουσι πρό ή 
μών εικόνας, αίτινες ουδέποτε είνε προσιταί εις 
τούς έπί τής γής ζώντας ανθρώπους. Έν ταϊς 
νηδϋσι τςης θαλάσσης, βεβαίως, ουδέποτε έβυ-
θίσθη ζών άνθρωπος, άλλ' έκεϊ ευρίσκονται πολ-
λοί τυχόντες ΰγρόν τάφον.' 

Μεταξύ τών δυτών άπαντα περίεργος δοξα-
σία περί τοΰ ΰφυδατίου κόσμου: τά ύδατα ίσχυ-
ρίζονται ούτοι, διαμένουσιν έκεϊ έν τελεία ηρε-
μία, δέν περιέχουσι ζώντα όργανισμόν καί έ-
χουσι τήν ιδιότητα νά διατηρώσιν έν τή πρώ-
τη μορφή άπαντα τά περιπίπτονται εκεί άντι-
χείμενα καί σώματα, είνεκα τούτου άπαντα 
τά σώματα τών άποθανόντων τών ένταφια 
σθέντων κατά τάς συνηθείας τάς παραδεκτάς 
κατά τών πλοΰν έπί ανοικτών θαλασσών τ. έ, 

ερραμμένα εντός ιστιου μετά βαρους επι των 

ποδών καί έρριμμένα είς τήν θάλασσαν,— ευρί-
σκονται ιστάμενα έν τώ πυθμένι αυτής καί δι-
αμένουν έν τή αυτή μορφή έν τή όποία ήσαν 
αφήνοντα τόν έφυδάτιον κόσμον. Ή δοξασία αδ-
τη έν τούτοις δέν είνε άληθής τελείως. 'Ημείς 
δμως ενταύθα δέν πρόκειται νά ποιησωμεν λό-
γον ιδιαιτέρως περί τών φρικαλεοτήτων τοϋ 
θαλασσίου βάθους, άλλά περί τών θησαυρών 
τών έκεϊ ευρισκομένων, τά οποία αφηρπασε 
παρά τών άνθρώπων ο άδηφάγος ωκεανός κρύ-
ψας αυτά έν τή σκοτεινοτάτη νηδύϊ του. 
Βεβαίως πολλοί τών ήμετέρωνάναγνωστών δύ-

νανται νά συλλάβωσιν έννοιαν περί τοϋ άμυθήτου 
ποσού τοϋ χρυσού καί αργύρου έν νομίσμασι καί 
τεμαχίοις τό όποιον κατ' έτος διά τοϋ ωκεα-
νού κομίζεται είς τήν Εΰρώπην καί άλλαχοϋ. 
Τό πλείστον μέρος αυτού άνήκει εις τήν Ά γ -
γλίαν. Κατά τάς στατιστικάς τοϋ έπιμελητη-
ρίου τοϋ διά θαλάσσης έμπορίου μόνον .εντός έξ 
ημερών τοϋ Μαίου παρελθόντος έτους έκόμισαν 
έκ τοϋ πολυτίμου μετάλλου, τό άτμόπλοιον 
«Μπακάρα» έκ Χίνης άποπλεϋσαν διά τό Πλι-
μούθ — 42,500 λίρας στερλίνας· τό άτμό-
πλοιον ((Κχεδηχέ)) άπέπλευσεν εις Ίνδίαν μετά 
84, 588 λιρών στερλινών ώς καί τό «Πετα-
βούρ μετά 65,000 λιο. στερλ. τό «Πεκίνον» 
μετά 52,012 λιρ. στερλ. τό «Σιλέε» έκ Βομ-
βάης μετά 16,110 λιρ. στερλ. Τό άτμόπλοιον 
{(Γαλικία» έκ Βκλπαρέηζο μετά 90,000 λιο. 
στερλ. τό άτμόπλοιον <<Ίβηρί» έξ Αυστραλίας 
μετά 58,000 λιρ. στερλ. τός άτμόπλοιον «Έλ-
βα>> έκ Λαπλάτης μετά 93,379 λιρ. στερλ. 
τό άτμόπλοιον <<Κέϊζερ-ηχίνδλ>> μετά 61,000 
λιρ. στερλ. τό <<Έαρτόλι>> έκ Μελβούργου μετά 
50,000 λιρ στερλ τό «Ήρανές» έκ τής Νέας 
Ζηλανδία; μετά 10,000 λιρ. στερλ. καί ούτω 
καθ' εξής άπό ημέρας είς ήμέραν καθ' έκαστον 
μήνα. Δύναται τις νά φαντασθή τό ποσόν τό 
άποτελούμενον έκ πασών τούτων τών χρηματι-
κών μεταφορών έν διαστήματι ενός έτους. Έκ 
πάντων τούτων τών θησαυρών ο ώκεανός λαμ-
βάνει τόν φόρον του. Πρότερον ουδείς έσκέπτετο 
νά άρπάση παρά τοϋ ωκεανοΰ τό ύπ' αϋτοϋ κα-
ταποθέν άλλά κατά τήν σημερινήν τελειοποίη-
σιν τών δυτικών μηχανών, οί άνθρωποι δέν άρ-
κοϋνται είς τήν έκ τοϋ πυθμένος τής θαλάσσης 
έξαγωγήν τοΰ απολεσθέντος κατά τά ναυάγια 
τών νεωτερων χρόνων, άλλά προσπαθούσι νά 
προσδιορίσωσι τόν τόπον τών ναυαγίων κατά 
τούς άρχαίους χρόνους καί άποστέλλουσι τούς 
δύτας οπως έκ τοϋ πυθμένος τής θαλάσσης έξ-
αγάγωσι τό έν αύτη έναπολειφθέν. 

Έν 'Αγγλία πρό τίνος χρόνου ίδρύθη έται-
ρία σκοπούσα τήν έξαγωγήν έκ τοΰ πυθμένος 
τής θαλάσσης τών θησαυρών τών πεσόντων με-

τα των ναυαγησαντων πολεμικων πλοιων 
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«L Orient>> και <<Maza Mundo.Το πρωτον α-

νετινάχθη είς τον άέρα υπό τοΰ Νήλσον κατά 
τήν παρά τόν Νεϊλον ναυμαχίαν, τά δέ τελευ-
ταϊον κατεβυθίσθη κατά τάν αυτόν χρόνον έν 
τω δρμω 'Αμπουκήρ. Τά «L Orient» έκόμιζεν 
600,000 λιρ.στερλ.είς χρυσόν.Αί δυτικαί μηχα-
ναι έτέθηταν είς πλήρη ένέργειαν.Οίδύται έργαζό 
μενοι έν τω πυθμένι τής θαλάσσης προσέκρουσαν 
κατά μεγάλου ξιφίου μεγάλων διαστάσεων. Έν 
τούτοΐς ούτοι κατώρθωσαν νά φονεύσωσι τόν ίχ-
θύν καί ευρον έν κοιλία του δύο ξύλινα κί-
βωτίδια πλήρη αδαμάντων τά οποϊα, βεβαίως, 
άπετέλουν μέρος έκ τών θησαυρών τοΰ ναυαγή-
σαντος πλοίου. 

Ή πρήμη τοΰ πλοίου δέν είχε διασκορπισθη 
υπό τοΰ ύδατος και έπ' αυτής εύρον ξίφη τών 
αξιωματικών καί άλλα διάφορα ρελίκβια. Τά 
άρχαΐα τηλεβόλα έπίσης έξήχθησαν έκ τοΰ υ-
δατος, καί έγίνετο λόγος περί τής άρσεως παν-
τός τοϋ υπάρχοντος έντός τοΰ πλοίου. Τω 1799 
παρά τάς άκτάς της 'Ολλανδίας κατεποντίσθη 
τό άγγλικάν πλοϊον <<Λιτηνέ» άπερχόμενον είς 
Τεούλ καί κομίζον μέγα ποσόν χρημάτων α-
μέσως μετά τό ναυάγιον οί δύται επελήφθη 
σαν τού έργου των καί κατώρθωσαν εν διαστή-
ματι 18 μηνών νά έξαγάγωσιν έκ τοΰ ύδατος 
80,000 λίρ. στερλ. μεθ' ο τό πλοϊον λίαν τα-
χέως κατέπεσεν ε'ς τά βάθος τής θαλάσσης. 
Τω 1814 αί έργασίαι έπανελήφθησαν καί έξη-
κολούθησαν μέχρι τοϋ 1821 άλλά δέν έστέφθη-
σαν υπό έπιτυχίας, έξαχθέντων μόνον ολίγων 
άργυρών νομισμάτων άπό τοϋ 1822 μέχρι τοϋ 
1857 έπανέλαβον τά εργασίας άλλ' έκέρδισαν 
τά ακόλουθα πολύτιμα ευρήματα μόνον μετά 
60 έτη άπό τοϋ ναυαγίου τ. έ. τω 1861 οτε 
εξήχθησαν έκ τοΰ ύδατος 50,000 λίρ. στερλ. 
έκ τών οποίων τό ήμισυ άπεδόθη υποχρεωτικώς 
είς τής Όλλανδικήν κυβέρνησιν. Δι άποφάσεως 
τής Βουλής τώ 1871 τά άλλο ήμισυ τού ποσοϋ 
τά ληφθέν υπό τοϋ άγγλικοΰ Λόηδ κατετέθη ώς 
κεφάλαιον έν τη, 'Αγγλική τραπέζη πρός έξα-
κολούθήσιν τών έργασιών, διότι ήλπίζετο δτι αί 
αί τρικυμίαι κατώρθωσαν ήδη νά άπορρίψωσιν 
άπό τοΰ σκελετοΰ τοΰ πλοίου τά καταθίματα 
τής άμμου ύπο τά όποια έτάφη τό πλοϊον και 
οτι ή εδρεσις τών έναπολειφθέντων θησαρών είνε 

άφίυκτος. Κατά τό 1806 τη βοηθεία τοϋ δυτι-
κοΰ κώδωνος (diver bell) κατωρθώθη ή έξαγωγή 
έκ τοϋ ύδατος 70,000 λιρ.στερλ. έκ τοΰ παρά 
τήν Βεεχότην ναυαγήσαντος πλοίου «Άμπλα-
φένεί. 'Η 'Αγγλική φρεγάτα <<De Broots κα· 
ταποντισθεϊσα τώ 1798 παρά τάς άκτάς τής 
Νορμανδίας έκόμιζε 53 εκατομμύρια δολλλα-
ρίων είς νομίσματα καί πολύτιμα άντι κείμενα 
τώ 1881 ίδρύθη έταιρία ήτις έκτοτε άδιακόπως 
έργάζεται άποστελλουσα πολλούς δύτας πρόςέκ-

ζητησιντουτων τών θησαυρών,αλλα μέχρι τοΰδε 
αίπροσπάθειαι αυτής άπέβησαν άνεπιτυχεϊς.Κα-
τά τό 1883 εξήχθησαν έκ τοΰ πυθμένοςτής θα-
λάσσης πολλά σπάνια άντικείμενα καταποντι-
σθέντα τω 1648 τ. έ. πρό 235 έτών μετά τοϋ 
'Ολλανδικού πλοίου. «Harlem>> ναυαγήσαντος 
περι τόν έλεφάντινον κόλπον. Τά μνημονευθέν-
τα άντικείμενα έξήγοντο έν άπό εν διότι τά 
περιέχοντα αύτά κιβώτια είχον διαλυθή· τά 
άντικειμενα ταΰτα ησαν: είδωλα, άγαλμάτια, 
λεπτότατα φαρφόρινα άγγεΐα, άργυρά κοσμή-
ματα κτλ. πρός δέ τούτοις τά έπί τών φαρφο-
ρίνων σκευών άπεικονίσματα καί τά σερβίτσια 
τίς τραπέζης έξαίρετα διετηρήθησαν. 'Αναφέ-
ρεται οτι οί δύται λίαν έξεπλάγησαν καί έ-
φοβήθησαν συναντήσαντες έξαίφνης έν τφ βυθω 
τής θαλάσσης παράξενα ομοιώματα τών κινε-
ζικών είδώλων τά όποια ούτοι έξέλαβον κατ' 
άρχάς ώς πονηρά πνεύματα τής θαλάσσης. 
"Αλλη 'Αγγλική φρεγάτα <<θέτις» μετ' έμ· 
πορυμάτων 4 έκατομμυρίων φράγ. τώ 1830 
έναυάγησε παρά τάς άκτάς τής Βρασιλίας· τά 
πληρώματα τών τεσσάρων προσδραμόντων πο-
λεμικών πλοίων είργάσθησαν έπί δεκαοκτώ μή-
νας πρός σωτηρίαν τών πολυτίμων αντικειμέ-
νων καί κατώρθωσαν τελείως τήν έξαγωγήν 
αυτών. Ή κυβέρνησις μέχρι τελευταίου οβολοϋ 
έπλήρωσεν είς πάντας τοΰς λαβόντας μέρος έν 
τη διασώσει τό άναλογοΰν μέρος. Τό ίσπανικόν 
ταχυδρομικάν άτμόπλοιον «Άλφόνσος IB>> 
κατεποντίσθη παρά τάς Καναρίους νήσους τω 
1885 κομίζον τρία εκατομμύρια φράγκων. Αί 
άσφαλιστικαί έταιρίαι αί παθοϋσαι έκ τοΰ 
ναυαγίου άπέστειλαν κατά τόν έπόμενον Μάΐον 
μήνα δύτας καί μηχανάς πρός διάσωσιν τού 
πλοίου καί μετά τινας μήνας οί δύται κατώρ-
θωσαν νά έξαγάγωσιν έκ βάθομς 25 όργυιών τό 
πλείστον μέρος τών χρημάτων. Κατά τήν ναυ-
άγησιν τοϋ άτμοπλοίου «Έορτάρϊ έρχομένου 
έξ Αύστραλίας πρό εικοσιν έτών κατεποντίσθη -
σαν 350,000 λίρ. στερλ. έκ τών όποιων βαθ-
μηδόν κατώρθωσαν νά διασώσωσι 300,000 
λίρ. στερλ. Ή παραλία έν Κορνβαλήσση παρα 
τήν οποίαν τό πλοϊον τούτο κατεποντίσθη είχεν 
έπί τινα χρόνον διασπαρή υπό χρυσών νομισμά-
των έκβρασθέντων υπό τών κυμάτων. Ή ίσχύς 
τών υπό τής τρικυμίας έγειρομέ ων κυμάτων 
ητο τόσον μεγάλη ώστε μέγα τεμάχιον άκατερ 
γάστου χρυσοϋ ευρέθη βαθέως έμπεπηγμένον 
είς τό σιδηρούν μέρος τοϋ άτμοπλοίου. Τά σκι-
αγραφικώς έκτεθέντα άρκοϋσι νομίζω νά δώσω-
σιν άμυδράν έννοιαν τώ άναγνώστη περί τών 
θησαυρών έκείνων τών όποιων κείνται έν τω 
πυθμένι τής θαλάσσης. 
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Πολλοί έν Εϋρωπη ϋποθέτουσιν οτι ή σκληρά 
δοκιμασία τήν όποίαν υπέστησαν οί Σίναι έν 
τω κατά τής 'Ιαπωνίας πολέμω θά προκαλέσει 
έν Κίνα προοδευτικήν κίνησιν καί θά άναγκάση 
αυτούς νά άποβάλωσι τό μίσος των πρός τόν 
Εύρωπαϊκόν πολιτισμόν καί πράς τάς μεταρ-
ρύθμισης. 'Αλλ' ό Λεοπόλδος δέ Σοσσιούρ έν 
τώ άρθρω του περί τής Κίνας, δημοσιευθέντι 
έπ' έσχάτων έν τώ γαλλικώ περιοδικω ((Revue 
Scientifique» καί έκφαίνοντι λίαν βάσιμον 
γνώσιν υπό τοϋ συγγραφέως τών πραγμάτων 
τής Κίνας, διασκορπίζει τάς παρομοίας υποθέ-
σεις. Καί εν πρώτοις υποδεικνύει τό γεγονός, 
οτι αί άποτυχίαι, καί ή ηττα τής Κίνας ενί-

σχυσαν έν τω λαώ μόνον τό αίσθημα τοϋ «.ίσους 
προς οιανδήποτε μεταρρύθμισιν, ταράττουσαν 
δήθεν τήν ήσυχίαν τοϋ κράτους άφ' ού χρόνου τό 
τελευταίον ήνοίχθη είς τούς Ευρωπαίους. Έ-
νεκα τούτου άμέσως μετά τόν πόλεμον έν Πε· 
κίνω έξεδηλώθη ισχυρός ερεθισμός κατά τών ξέ-
νων άνευ διακρίσεως τής έθνικότητος. Οί Σϊντι 
ητιώντο τούς Ευρωπαίους δι' ολας των τάς δυ-
στυχίας, αΐτινες έπήλθον έπί τής χώρας των 
εύθύς ώ; οί ξένοι ήρχισαν νά άναμιγνύωνται έν 
ταίς ύποθέσεσι τού Ουρανίου Κριτους. Είναι έκ 
τός πάσης άμφιβολίας, δτι αί έν τοϊς πράγμασι 
τάξεις άναγνωρίζουσιν ήδη τήν ανάγκην τής 
βελτιώσεως τοϋ οπλισμού τοϋ σινικοϋ στρατού 
καί τής μορφώσεως αύτοϋ κατά τό εύρωπαϊκόν 
πρότυπον, άλλ' ή ΰποχώρησις αύτη είς τάς άπαι-
τήσεις τοΰ χρόνου, λέγει ό Σοσσιούρ, ουδόλως 
καθιστώσιν άπαραίτητον τήν μετατοοπήν τών 
βάσεων τοϋ σινικού πολιτισμού. Τά ουσιώδες 
χαρακτηριστικόν τούτου τοϋ πολιτισμού είναι ή 
όμογένεια αύτοϋ, διότι ούτο; άνεπτύχθη έκτος 
πάσης εξωτερικής επιρροής. Ή Σίνική φυλή, 
πολυαριθμοτάτη έν τώ κόσμω καί έχουσα λίαν 
άποτόμως έκδηλούμενα χαρακτηριστικά πάντοτε 
εξνίσκει άνωτάτην έπιρροήν, καίτοι αί μαντζου-
ρικαί, ταρταρικαί καί μογγολικαί δυναστείαι 
άνηρπαζον τήν έ;ουσίαν καί διετήρουν αύτήν 
ποοκαλοΰσαι μεταβολάς τινας τών έξωτερικών 
μορφών, άλλ' αύται αί μεταβολαί είχον δευτε-
ροβάθμιον σημαίαν, διότι ή Ψυχικη επιρροή τής 
συνικής φυλής ην τόσον μεγάλη, ώστε αύτοϊ οί 
άρπαγες τοϋ θρόνου κατετλίζοντο ΰπ' αυτής 
καί άποβάλλοντες τήν άτομικότητά των έλησ-
μόνουν καί αυτήν τήν μητρικήν των γλώσσαν, 
είναι λίαν φυσικόν, δτι ή σινική φυλή περικυ-
κλουμένη πανταχόθεν υπό λαών ισταμένων .εν 
ΐατωτέρα βαθμίδι τής αναπτύξεως καί τού πο-
λιτισμού συνέλαβε περί εαυτής ΰψηλήν ίδέαν 
καί κατά τούς απωτάτους χρόνους έξελάμβανεν 

εαυτήν ώς άνωτάτην φυλήν, αποτελούσαν τάν 

πυρήνα του κόσμου. Και πραγματι εν Κ i ν α -
παντώμεν σημαντικόν κοινωνικόν όργανισμόν καί 
διανοητικήν πρόοδον καθ' ην έποχήν άπασαι αί 
πέριξ χώραι ευρίσκονται άκόμη έν καταστάσει 
αγριωτάτης καί βαθείας βαρβαρότητος. Οί βάρ-

οαροι ούτοι οί ύποδουλοθέντες υπό τής Κίνας 
ουδέποτε ήδύναντο νά συγκριθώσιν πράς αύ-
τήν καί οσον μέγα καί άν ητο τό μίσος αυτών 
πράς τήν Κίναν, έν τούτοις ήναγκάζοντο νά ΰ-
ποκλίνωνται πρό τού πολιτισμού αυτής καί νά 
άναγνωρίζωσι τήν πρωτεύουσαν τής Κίνας ως 
πρωτεύουσαν τοϋ κόσμου. 

Ό πρώτος παράγων ό υποτάξας είς τόν σι-
νικόν πολιτισμόν τοιούτο πλήθος λαών, λαλούν-
των άλλην γλώσαν ην τά θαυμάσια κινεζικά 
γράμματα τά όποια έξής ησαν τοιαύτην μεγά-
λην έπιρροήν καθ' ολην τήν άπωπάτην 'Ανα-
τολήν. Παρόμοιόν τι συνέβη έν Εύρώπη "μετά 
τής λατινικής γλώσσης, ητις έπίσης ην ό φορεϋς 
τοϋ πολιτισμού καί, άνάγκη μετά τήν τελικήν 
ένίσχυσιν τών γλωσσών τών εθνών κατά τό μάλ-
λον η ήττον μεταβληθεισών τη έπιρροη τής λα-
τινικής, διέμενε γλώσσα φιλολογική άναπλη-
ρούσα τάς άτελεϊας τών λοιπών γλωσσών έν τή 
άφηρημένη χώρα τοϋ δικαίου, έν τή ποιήσει καί 
τη επιστήμη. Τό αυτό βλέπομεν έν τη άπωτάτη 
Ανατολή ένθα αί υποτεθείς τη Κίνα φυλαί διε-
τήρησαν τάς έθνικως των διαλέκτους· άλλ' έν 
τη φιλολογία μεταχειρίζονται τήν κινεζικήν 
γλώσσαν. 'Αλλ' έν τούτω τελειόνει η άναλογία 
ή υπάρχουσα μεταξύ τών ιστοριών τών δύο 
γλωσσών έξασκουσών έκπολιτιστικήν έπιρροήν. 
Τό ρόλον τής λατινικής γλώσσης ηδη έτελείωσεν, 
ενώ ή κινεζική γλώσσα μέχρι τής σήμερον εξα-
κολουθεί άρχουσα πασών τών λοιπών γλωσσών 
τής άπωτάτης 'Ανατολής καί οί 'Ιάπωνες, Κο-
ραϊοι καί Άναμιται. και άλλοι λαοί μεταχειρί-
ζονται αύτήν, έν τή γραφη., διότι παρ' αΰτοϊς 
δέν υπάρχει τοιαύτη μορφή τής γραπτής γλώσ-
σης ή όποία νά δύναται νά απώθηση τήν κινε-
ζικών. Έν ταΐς διαλέκτοις τής Ευρώπης ή με-
ταξύ τής λαλουμένης καί τής γραφομένης γλώσ-
σης διαφορά είναι σχεδόν άνεπαίσθητος καί 
ϊνεκα τούτου ητο δυνατόν λίαν ταχέως έκ τής 
λαλουμένης νά προέλθη ή γραπτή γλώσσα. Παρά 
τοις Σίναις δέν έχει ούτω τό πράγμα· ή γραφο-
μένη καί ή λαλουμένη γλώσσα τελείως διακρί-
νονται άπ' αλλήλων καί διά τούτου εξηγείται 
τοϋτο τό περιστατικάν, οτι ή γραπτή κινεζική 
γλώσσα ουδόλως έξήσκησεν έπιρροήν έπί τών 
υποτελών τή Κίνα λαών καί χρησιμεύουσα πρός 
έκφρασιν τών άφηρημένων καί τών υψηλών έν-
νοιών δέν άφήκε τήν γλώσσαν τούτων τών λαών 
νά άναπτυχθηκαι καί να υψωθή υπεράνω τής χυ-
δαίας, ώστε καί τήν σήμερον ώς και κατά τούς 
παρελθόντας χρόνους δέν υπάρχει κορεϊκή άνα-
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μική ή ιαπωνική γράπτή γλώσσα. Έν ταϊς πο-
λιτικαις καί έπισήμοις σχέσεσι της Κίνας τό 
δόγμα τοϋτο τής κινεζικής υπεροχής εκφράζεται 
λίαν εναργώς. Ή Σινική κυβέρνησις έπί πολύν 
χρόνον δέν έπέτρεπεν οπως οί ξένοι μονάρχαι 
θεωρώνται ίσοι πρός τόν Υίόν τοϋ Ουρανού καί 
εχωσιν αντιπροσώπους των έν τή αυλή τοϋ Πε-

κίνου πρός αμέσους σχέσεις. Μόνον μετά 15 
ετη άπό τής κατά τό 1860 έξαλείψεως έν τή 

συνθήκη τής λέξεως «βάρβαρος» δι' ης ώνομά-
ζοντο οί Ευρωπαίοι έν ταίς έπισήμοις πράξεσι 
τής κυβερνήσεως, ό αυτοκράτωρ τής Κίνας Απε-
φάσισε αδεχθή είς άκρόασιν τούς πρέσβεις τών 
ξένων δυνάμεων. Είναι περίεργον οτι παρ' έκά-
στω πρεσβευτή έτοποθετήθη είς άνώτατος αύ-
λικός υπάλληλος οπως υποστηρίζη τόν πρεσβευ-
τήν, διότι, κατά τό φρόνημα τών Κινέζων, οί 
πρέσβεις θά έλυποθύμουν έκ τής συγκινήσεως, 
κατά τήν θέαν τοϋ Αύτοκράτορος. 

«Οί Κινέζοι λέγει ό Σοσσιούρ, έν τω βάθει 
τής ψυχής των έχλαμβάνουσιν ήμάς ώς βαρβά-
ρους. Είναι σφαλερά ή υπόθεσις, οτι αί έκφάν-
σεις τοΰ ήμετέρου πολιτισμού παράγουν» παρ" 
αύτοΐς έντύπωσίν τινα καί οτι δύνανται νά ά-

ναγκάσωσιν αυτούς νά άναγνωοίσωσι τήν ήμί-
τέραν υπεροχήν. Ή σημασία τοΰ ήμετέρου πο-
λιτισμού τελείως έκφεύγει αυτούς· διαχωρίζει 
ημάς άπ' αυτών μεγάλη άπόστασις καί ουτοι 
δέν είναι είς θέσιν νά έκτιμήσωσι τόν βαθμόν 
τής ευρωπαϊκής προόδου, διότι ή συναίσθησις 
τής ιδίας υπεροχής έρριζώθη παρ' αυτοϊς έν δια-
στήματι πολλών αιώνων». 

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΒΡΑΜΙΝΩΝ 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ 

Ίσως ολίγοι γινώσκουσιν δτι έν τή νήσω Ί-
άβα ύπάρχουσι Βραμινοι. Μετά τοϋ όνόματος 
Βράμα συνδέεται συνήθως ή παράςασις μετά τής 
'Ινδίας καί Βίρμης, ένω ή βραμινική θρησκεία 
ακμάζει εισέτι έν ταϊς νοτίαις έπαρχίαις τής 
Ίάβας καί έν ταϊς γειτονικαϊς νήσι»ς Μαδούρα 
καί Μπάλη. Περιέργους ειδήσεις περί αύτων άνα-
κοινεϊ είς περιηγητής ο Δ' Άλγέϊδα.«Πρό τίνων 
ετών, λέγει ούτος, προσεκλήθην είς μίαν με-
γάλην βραμινικήν έορτήν, είς τήν τελετήν τοΰ 
Μπρόμο.Ήκλήσις ταύτης τής τελετής προήλθεν 
έκ τοϋ οτι κατά ώρισμένην ήμέραν τοΰ Νοεμβρίου 
οί Βραμίνοι συναθροίζονται κατά πλήθη πέριξ 
τοϋ εσβεσθέντος κρατήρος τοΰ ήφαιστείου Μπρό-
μο, οπως έξιλεώσωσι τά πονηρά πνεύματα, οί 
στεναγμοί τών οποίων, ώς ούτοι δοξάζουσιν, 
ακούονται έν έκείνω τώ μέρει τοΰ ήφαιστείου, τό 
οποϊον εισέτι ένεργεϊ. 

Εις το ανώτερω πνέυμα καλουμενον υπό 

τών Βραμίνων «Πενγουρου Γενόγγ>>φρουρος 
τοϋ ορούς) προσφέρονται έν αφθονία καρποί καί 
οικιακά πτηνά. "Άν δέ οί στόνοι αυτών άκου-
σθώσιν έν τώ έν Τοζάρη ξενοδοχείω είς άπό· 
στασιν 50 μιλίων άπό τοΰ ηφαιστείου, οί υπη-
ρέται τοϋ ξενοδοχείου λέγουσα δτι τοϋτο ά-
παιτεϊ άνθρώπινον σάρκα. "Οπως ελθη τις έκ 
Σουραμπούη είς Τοζάρη οφείλει νά διέλθη ά-
πόστασιν 70 μιλίων καί έπέκεινα. Ή Τοζάρη 
κείται έν άγρία όρεινή χώρα μετά ώραίας βλα-
στήσεως καί δψος 4,000 ποδών υπεράνω τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης, 

Έν ταύτη τή χώρα ο καφές βλαστάνει κα-
τωτέρω τούτου τοΰ υψους, έκεϊ δέ οπου κέίται 
τό ήμέτερον ξενοδοχεϊον βλαστάνουσιν άπαντα 
τά τής Ευρώπης τά φυτα, μή έξαιρουμένων καί 
τών σπαραγγίων τά οποΐα πωλούνται ένΒάν-Ρή 
υπό τοΰ ίδιοκτήτου τοΰ ξενοδοχείου."Ητο κα-

τηφές ημέρα τοΰ Νοεμβρίου, τελείως έξηφανί-
σθη ο λαμπρός ήλιος οστις έχαιρέτισεν ήμας είς 
τάςδώρ. καί έντός όλίγου χρόνου τά δωμάτιατοϋ 
ξενοδοχείου έπληρώθησαν υγρασίας. Άλλά 
μετά ταύτα ο ουρανός ολονεν έξιλαρώθτη έφιπ-
πεύσαμεν έπί τών ήμετέρων πόνη (μικρόσωμοι 
Ιππο») καί έκινήσαμεν διά τήν έορτήν Μπρόμο. 

Διελθόντες άπειρους άγρούς έπί τών χλιτύων 
τοϋ ορους κεκαλυμμένους διά φυτών τής Ευρώ-
πης έφθασαμεν έπί τής ράχεως τοΰ ορους οπου 
ή πρασινάδα είχε κιτρινίσει, έν γένει δέ άπασα 
ή φυτεία ήτο πτωχοτέρα. Μετά 1 1)2 ώραν έ-
φθάσαμεν είς τούς πρόποδας Μουγγάλοι, άλλης 
δψηλής κορυφής οπου άφιππεύσαμεν καί έπο-
ρεύθημεν πεζή είς τόν τόπον έκ τοϋ οποίου εί-
δαμεν μέγαν έσβεσμένον κρατήρα υπό τούς πό-
δας ημών, τόν οποϊον δύναται τις νά καλέση ευ-
ρύτατον έν τω κόσμω διότι έχει διάμετρον4 — 5 
μιλίων. Πλησίον ημών εΰρίσκετο τό Δαζάρ ή 
τό κράσπεδον τοϋ κρατήρος, κληθέν ούτως έ-
νεκα τής άνωμάλου αύτοΰ έπιφανιίας ομοια-
ζούσης τόν πυθμένα τής θαλάσσης κατά τήν 
άμπώτιδα. "Ηρχίσαμεν νά καταβαίνωμεν καί 
έπί τέλους άφίχθημεν είς τόν τόπον τής εορτής. 
Ό τόπος ουτος ευρίσκεται έν άποστάσει μιλίου 
άπό τοΰ ένεργοΰντος κρατήρος Μπρόμο έκ τοΰ 
οποίου έξέρχεται πυκνός καί πνικτικός καπνός· 

Ένταΰβα ευρίσκετο ήδη μέγα πλήθος λαού δ-
στις έτρωγε καί προοσηΰχετο, ήδε καί έγέλα. 
Ενταύθα ήσαν οί υδροφόροι, οί Μάντριοι η 
δημογέροντες τών κωμών καί τών έπαρχιών,φέ-
ροντες στρατιωτικά ένδύματα καί σκιαζόμενοι 
υπό μεγάλων άλεξηλίων κρατουμένων υπό τών 
δούλων. Ενταύθα ευρίσκοντο καί Άραβες 
πωληταί διαφόρων φυλακτηρίων καί διαφόρων 
μαγικών μέσων κατά πασών τών άσθενειών δυ-
στυχιών κλπ, 

Εκτεταμένος χώρος προσδιωρισθη δια τας 
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θυσίας. Οί νέοι καί οί γέροντες μάντεις Ισταντο 
έπί τών γονάτων. 'Ενώπιον έκάστου ές αυτών 
εκειντο κιβώτια μετά δένδρου σανδάλ, άρωμά-

των διά πώλησιν ή θυμιαμάτων έν μικροϊς 
ξυλίνοις κυτίοις, κάνιστρα μετά ινδικών καλά-
μων περιεχόντων υδωρ, ραντιστήρια ηγιασμέ-
νου υδατος, φύλλα βανάνου μετά τών άνθέων. 
Όπισθεν έκάστου πουδίτου (μάντεως η 
ιερέως) είς μείραξ έκράτει ευρύ πάηογγ (άλε· 
ξήλιον) j 

Οί ιερείς έφερον λευκά ένδύματα περιεζω-
σμένα διά πλατειών έρυθρών ζωνών.Έπί τών ώ-
μων των ήσαν έριμένα όράρια έκ κιτρίνοί ση-
ρικού μετά έρυθρών κροσσών. Ευρεία κίδαρις α-
παστράπτοντος χρώματος έκάλυπτε τάς κεφα-
λάς των. Μετά τό δοθέν σύνθημα τό πλήθος ε-
πλησίασεν είς τούς μάντεις καί μετά μεγάλο-
φώνων προσευχών καί γονυκλισιών προσέφερετάς 
θυσίας του. Έχαστος δέ μάντυς έμβάπτων τήν 
άνθοδέσμην του είς τό ήγιασμένον υδωρ περι-
έρραινε τήν θυσίαν. Έν καιρώ ταύτης τής τε-
λετής ήκούοντο αίάναφωνήσεις:Άηο, άηο Μπρό-
μο! Άπέλθωμεν είς τόν Μρόμον! καί τό πλή-
θος έδραμεν είς τό ήφαίστειον άκραδάντως πε-
ποιθώς δτι δ πρώτος φθάσας έκεϊ σεται εύδαί· 
μων. Ότε άπαντες έπλησίασαν είς τό ήφαί-
στειον αί θυσίαι (καρκά πτηνά) έρρίφθησαν είς 
τόν χαΐνον κρατήρα. Μετά ταύτην τήν τελε-
τήν ο λαός κατήλθεν είς τήν κοιλάδα καί ήρ-
ξατο νά άδη καί νά χορεύη. 

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΝΩΜΕΝΑΙΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΙΣ 
Ό περίφημος Ελβετός οίκονομολόγος Λουή 

Βουαρέν διατρίψας έπί μακρόν χρόνον έν Αμε-
ρική έξέδωκεν έπ' έσχατων σύγγραμμα υπό 
τήν έπιγραφήν «Lafemme et le feminisnae auχ 
Etats Unis» έν τώ οποίω άπεικονίζει τήν κα-
τάστασιν τής γυναικός καΐ τοΰ άνδρός έν ταϊς 
Ήνωμέναις Πολιτείαις. «Άν παρ'ήμϊν υπάρχω 
τό περί γυναικών ζήτημα, λέγει ο Βουαρέν 
τοϋτο άνέκυψεν έκ τών ψευδών φρονυμάτων 
περί τών σχέσεων έχατέρου τοΰ φύλου τών ρι-
ζωθέντων έν τή Ευρωπαϊκή κοινωνία. Έν 'Α-
μερική πρό παντός άλλου δέν θεωροΰσι τά δόί 
φύλλα έπικίνδυνα άλλήλοις. καΐ δ»ά τοδτο δέ' 
προσπαθοϋσι νά άπομακρύνωσιν αύτά όσον τι 
δυνατόν περισσότερον ώς ποιούσι παρ' ήμϊν 
Άπ' έναντίας έν Αμερική φρονοϋσιν ότι άπο 
μακρύνουσα τήν γυναίκα ή κοινωνία στερεΐται 
μεγίστης καί ώφελιμωτάτης δυνάμεως καΐ οτι 
ή πρόοδος έπιτυγχάνεται κυρίως διά τών ήνω-
μένων δυνάμεων τών άνδρών καί τών γυναικών 

Εν ταίς Ευρωπαΐκαίς χώραις, ιδία δε εν ταΐς 
νεολατινικαϊς φοβούνται καί άποφεύγουσι πάσαν 
προσέγγυσιν τών παίδων καί τών κορασίων 
κατά τόν χρόνον τής διδασκαλίας, οΰδαμοϋ έ-
πιτρέπεται ή έν τώ αΰτώ τόπω έκπαίδευσις, 

ενω έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις ύπάρχουσι 
πολλαΐ σχολαί έν ταΐς δποίαις οί παίδες καί 

τά κοράσια έκπαιδεύονται ομοΰ, καί είς οΰδένα 
ή τοιαύτη διά τάξις φαίνεται έλλειπής ή άφύ-
σικος. Έν ταϊς σχολαίς τών γραμμάτων (προ-
καταρτικαϊς παρ'ήμϊν) ή σύγρονος μόρφωσις καί 
έκπαίδευσις άποτελεϊ σχεδόν καθολικόν κανόνα 
ώς καί έν ταϊς δευτεροβαθμίοις σχολαϊς."Έπειτα 
έν τοίς άνωτάταις έκπαιδευτηρίοις τοϊς πανεπι-
στημίοις τής Μιτσιγένης καί άλλων πόλεων 
αί κόραι εκπαιδεύονται δμοΰ μετά τών νέων, τά 
δέ αποτελέσματα τής τοιαύτης διδασκαλίας 
τελείως δικαιολογουσι τάς έλπίδας τών παιδα-
γωγών .Έν ταις άνατολικαϊς Πολιτείαις τής Α-
μερικής τά πανεπιστήμια διατηροΰσιν άκόμη 
τόν πρωτόν των τύπον, τοϋτο δέ διότι ταΰτα 
είνε τά άρχαιότατα ιδρύματα παρομοίου είδους 
τά ίδρυθέντα έν άρχή κατά τόν τύπον τών ευ-
ρωπαϊκών πανεπιστημίων καί κατ' έκείνην τήν 
έποχήν δτε ή γυνή άκόμη δέν είχεν έννοήσει 
τήν ώφέλειαν τής ανωτάτης έκπαιδεύσεως. Τοι-
ουτοτρόπως οί άνδρες καί αί γυναίκες έν Αμε-
ρική άπό τής τρυφεράς ηλικίας συνειθιζουσιν είς 
τάς φιλικάς σχέσεις· ώς έπί τό αυτό ένασχολή-
σεις πλησιάζουσιν αυτούς καί έξεγείρουσι παρ' 
αύτοϊς τό αίσθημα τοϋ άμοιβαίου σεβασμού καί 
τής έμπιστοσύνης. Οί 'Αμερικανοί ένεκα τοΰ 
τοιούτου παιδαγωγικού συστήματος τελείως 
είνε άπηλλαγμένοι έκείνων τών προλήψεων, αϊ-
τινες έπικρατοϋσιν έν Ευρώπη περί τών γυ-
ναικών. Ό Αμερικανός συνειθίσας ν' άποβλέπη 
είς τήν γυναίκα ώς είς σύντροφον άπολαύοντα 
τών αυτών δικαιωμάτων δέν δύναται νά προσ-
διορίση αυτή δευτεροβάθμιον θέσιν έν τώ κοινω-
κικώ βίω. Ή παρομοία έκπαίδευσις καί τό 
γενικόν τών συμφερόντων δέν έπιτρέπουσιν αυτή 
νά άποβλέπη είς τήν γυναίκα άγερώχως καί 
ουδέποτε έκλαμβάνει αυτήν ώς κατώτερον όν, 
ή ισχυρίζεται δτι ή γυνή είνε άκατάλληλος πρός 
ταύτην ή έκείνην τήν ένασχόλησιν καί έργα-
σίαν. Αί 'Αμερικανίδες άφ' έτέρου χάρις είς 
τήν ληφθεϊσαν μόρφωσιν καί έκπαίδευσιν, είνε 
άπηλλαγμένη πολλών προλήψεων, αϊτινες πε-
ρικαλύπτουσι τήν ευρωπαίαν καί κωλύουσι τήν 
έλευθέραν άνάπτυξιν τής διανοίας καί τών προ-
σόντων αυτής.Ύπάρχουσι παραδόσεις ή άπαλ-
λαγή άπό τών οποίων είνε δυσχερής είς τήν εΰ-
ρωπαϊκήν κοινωνίαν χαί αί παραδόσεις αυται 
είνε λίαν έπαισθηταί ώς πρός τάς γυναίκας. Έν 
Αμερική αυται αί παραδόσεις δέν υφίστανται, 
έκεϊ έν έκάστη γυναικί πρό παντός άλλου μορ-
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φοϋται ή ελευθέρα πολιτις τις ελευθέρας χώ-
ρας καί τό αίσθημα τής άνεξαοτησίας είνε τόσον 
πολύ ισχυρόν παρά τη γυναικί ώς καί παρά 
τω άνδρί. 

«Τό κύριον προτέρημα τής Άμερικανίδος, 
λέγει περαιτέρω δ Εουαρέν, είνε ή απουσία πά-
σης τάσεως πρός τά ασήμαντα καίσμικρά πράγ-
ματα. Ταΰτα ουδόλως ταράττουσιν αυτήν, αύ-
τη συνείθισε νά μή εφιστά είς αυτά προσοχήν 
καί νά συμμορφών τήν διαγωγήν της πρός τάς 
ήθικάς άρχάς και νά θεωρή έαυτήν ϋπεύθυνον 
τών πράξεών της. Πολλοί έκπλήσσονται βλέ-
ποντες οτι αί 'Αμερικανίδες ουδόλως τείνουσιν 
είς τάς ραδιουργίας καί τάς κατηγορίας καί αί 
οίκογενειακαί διχόνοιαι δέν καταπνίγουσιν αΰ 
τάς. Ή 'Αμερικανις έχει σταθερά φρονήματα 
καί πεποιθήσεις· ό δρίζων αυτής εινε τόσον ευ-
ρύς, ωστε ουδέποτε έπήλθεν είς τόν νουν αί-
τής νά πεοιορισθή έν τή στενή σφαίρα τών συμ-
φερόντων καί τών μεριμνών τών ίδιαζουσών τω 
φύλω αυτής. Ή άμερικανίς θεωρεΐ έαυτήν ί-
σην πρός τόν άνδρα καί αναλόγως φέρεταί, 
άλλά τήν ίσονομίαν της έκλαμβάνει ούχί ώς 
προνόμιον άποκτηθέν τή συναινέσει τοΰ άνδρός, 
άλλά θεωρεί αυτήν ώς τελείως νομιμην καί φυ-
σικήν συνέπειαν τής έκπαιδεύσεως καί τής α-
ποκτηθείσης ελευθερίας. 

Ό Βουαρέν, ώς βλεπομεν, έκ τοϋ συγγράμ-
ματός του, είνε θεμός οπαδός τής έν τώ αύτώ 
τόπω καί χρόνω έκπαιδεύσεως ικατέρου; τοϋ 
φύλου καΐ έμβλέπει έν αύτή τό έχέγγυον τών 
έπιτυχιών καί τών έν τω μέλλοντι προόδων. 
Δυστυχώς έν Ευρώπη άλλοίως άποβλέπουσιν 
είς τό έργον καί αυτό τό έπιτυχές πείραμα 
τής 'Αμερικής δέν συνεκλόνισε τάς προληπτι-
κάς πεποιθήσεις τών κρατών τής Ευρώπης. 
Μόνον έν τι σι πανεπιστημίοις τής Ευρώπης έ-
πιτρέπεται ή έν τω αΰτω τόπω καί χρόνω έκ-
παίίευσις καί τούτο διότι δέν ΰπάρχουσιν έν 
Ευρώπη είδικά διά τάς γυναίκας πανεπιστήμια. 
Έν πάση περιπτώσει τό παράδειγμα τής 'Α-
μερική ςδεικνύει έναργώς δτι τό σύστημα τή; 
γυνεκείας εκπαιδεύσεως τό παραδεκτόν έν 'Α-
μερική στντελεί είς τήν άνάπτυξιντών άστυκών 
αισθημάτων καί της άσνυκής άνεξαρτησίας εν 
τή γυναικί καί οτι η αμοιβαία μόρφωσις καί 
έκπαίδευσις ού μόνον δέν καταβιβάζει άλλ' 
ύπερυψοί τήν ηθικότητα παρά τώ λαω. 

Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ ΕΝ ΑΦΡΙΚΗ 
Ή Άρική έιησίως έξάγει δύο έκατομμ. 

λίτρας διά τό παγκόσμιον έμπόριον, τό δέ πε-
περισσότερον ποσόν κομίζεται έκ Ζανζιβάρης 

(1,,120,000 λίτρας)καί Αίγύπτω(37,000λίτρ.) 
Τό περισσότερον ποσόν τοϋ έλεφαντόδοντος ά-
στέλλεται είς Άγγλίαν, Ινδίας' καί βόρέιον Α-
μερικήν.Ή αξία αύτοϋ συμποσοϋται είς 20έκα-
τομμύρια φράγκων." Ανλάβωμεν ύπ' οψιν οτι κατά 
μέσον ορον έκαστον όστοϋν έχει βάρος 25 λιτρών 
δπως έξαχθή τό μνημονευθέν βάρος έλεφαντόδον-
τος άπαιτεϊται έκατόμβη τεσσαράκοντα χιλιά-
δων έλεφάντων. Ό έλεφαντόδους τής Ζανζιβά-
ρης θεωρείται ώς ο άριστος· Οί χαυλιόδοντες 
τών μεγάλων έλεφάντων φθάνουσιν είς 3 4 
τ. πόδας καί έχουσι βάρος 38 — 100 λιτρών. 
-Σπάνιως άπαντώοι χαυλιόδοντες έχοντες μή-
κος 1 όργειάς, 1 1)4 ποδ. καί βάρος 200 λι-
τρών. Δυστυχώς οί Οηρευταί τείνουσιν δπως έ-
ξοντώσωσι τούς ελέφαντας καί φονεύτωσι τούς 
νέους, ένεκα δέ τούτου εγγύς είναι ο καιρός 
οτε ή έκ ζήτησις τοΰ έλεφαντόδοντος δέν θά 

ίκανοποιήταΐ. 

ΠΩς ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ Η ΑΚΧΑΡΙΣ 
Ώς άναφέρει τό περιοδικόν Nutzl Blaetter ή 

άνακάλυψις τής σακχάρεως κρύπτεται έν τη 
πολιά άρχαιότητι. Οί κινέζοι πρό τριών χιλιά-
δων έτών έγίνωσκον τήν κατασκευήν τής σακ-
χάρεως. Έκ της Ασίας οπου ή σακχαρις πιθα-
νώς έξήγετο έκ τοϋ σακχαροκαλάμου, αύτη με-
τηνέχθη είς τήν Ελλάδα ΰφ' ένός στρατηγού 
'Αλεξάνδρου τοϋ Μεγάλου τώ 325 έτος π. Χ. 
Κατά τό 150 μ. χ. δ ιατρό; Γαληνός έδιδε 
τήν σάκχαριν ώς φάομακον είς τούς άσθενεΐς. 
"Οσον άφορά τόν διϊθυσμόν (raffinage) αυτής, 
οστις εν 'Αγγλία ήρξατο περί τό 1659 ούτος 

πιθανώς έφευρέθη υπό τών 'Αράβων. 'Υποθέ-
τουν οτι είς Βενετός έμπορος ηγόρασε τό μυ-
στικόν παρά τών Σαρακινών καί έφήρμωσεν 
αυτό έν Σικελία. 

Η ΔΙΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 
ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

'Από πολλού είνε γνωστόν δτι έν τοΙς ρευ-
στοίς καί τοις στερεοίς σώμασιν ο ήχος διαδί-
δεται μετά μεγαλειτέρας ταχύτητος καί ίσχυ-
ρότερον τ. έ· άκούεται είς μεγαλειτέραν άπό-
ιτασιν ή έν τώ άέρι. Έν τη λίμνη τής Γενεύης 
κατεσκευάσθη ποτέ τηλέγραφος συγκείμενος έκ 
παραγωγών τών ήχων καί ληπτικών οργάνων 
διά τού δποίου ήτο δυνατόν νά άκουσθή ο ήχος 
εν άποστάσει πολλών μιλίων. Άλλά καί οί 

χοι οί παραχθέντες έν τώ άέρι καλλίτερον δια-
δίδονται έν τω ύδατι η έν τώ άέρι: έκαστος 
ϊσως έχει παρατηρήσει οτι δταν κάθηται έπί 
τής λέμβου δύναται νά άκούση έν άποστάσει 
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όμιλίαν, άσμα, ως ακούεται ο κρότος τοϋ βη-
ματισμού τοΰ ίππου· οταν θέση τό ούς έπί τής 
γής. Ό λοχαγός Φύστερ παρτήρησε κατά τήν 
έκδρομήν του είς τόν βόρειον πόλον μετά τοΰ 
Πέρρη δτι ήδύνατο έλευθέρως νά άκούη τήν ο-
μιλίαν άνθρώπου έπί έν μίλιον άπέχοντος άπ' 
αΰτοϋ. 

Ό διδάκτωρ Γούλτων διηγείται οτι μίαν 
φοράν έπί τής όχθης τοϋ Ταμέσεως ήκουσέ 
τινα άναγινώσκοντα γεγονοία τη φωνή έν άπο-
στάσει 100 ποδών καί δτι διέκρινε τό άναγι-
νοσκόμενον· έν δέ τή άνοικτή πεδιάδι μακράν 
παντός ύδατος ητο άδύνατον νά διακριθή λέξις 
έκ τής άναγνώσεως έν άποστάσει 50 ποδών. 
Ό Γιούγγ άναφέρει οτι έν τω πορθμω Γιβραλ-
τάρ δταν ήρεμος είνε ή θάλασσα καί δέν πνέει 
δ άνεμος άκούεται ή άνδρωπίνη φωνή έν άπο-
στάσει 10 μιλίων. Ό πάγος χρησιμεύει έπίσης 
ώς άριστος διαδότης καί έπι αϋτοΰ ίστάμενός 
τις δύναται νά συνδιαλέγηται κατά μεγάλας ά-
ποστάσεις η παρά έν τή στέπη κεκαλυμμένη 
υπό χόρτων. Ή φύσις έποοίκισε τόπους τινές 
δι' ακουστικών σωλήνων μεταδιδόντων τόν ή-
χον είς μεγάλας άποτάσεις· ούτω π. χ. έν 
Γράνδ Κάννη (σπηλαίω) έν Καλοράδω έπί 
τής έξόδου τοϋ σπηλαίουρεΰισκόμενος ακούει τήν 
δμιλίαν τοϋ έντός τού σπηλαίου λίαν μακράν 
άπέχοντος (έπί 26 μίλια) άνθρώπου. Έν τή 
ρηθείση ομως περιπτώσει είνε άμφίβολον άν ο 
ήχος διαβιβάζεται διά τοϋ έν τώ σπηλαίω κε-
κλεισμένου άέρος ή διά τών τοίχων τών σπη-
λαίου κατά τήν τελευταίαν περίπτωσιν ο ηχος 
πρέπει νά άκουσθή ταχύτερον ή έν τή πρώτη. 

ΝΕΑ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ 

Ή σιδηροδρομική έταιρία Southern Pacific 
έν Αμερική κατασκευάζει μίαν μεγίστην γέφυ-
ραν συνδέουσαν τάς οχθας τοΰ ποταμοΰ Μισσι-
σιπή ή οποία κατά τάς διαστάσεις της υπερ-
βαίνει τήν γνωστήν γέφυραν τού κόλπου Φόρτ 
έν Αγγλία ήτις θεωρείται τοιούτον θαΰμα τής 
μηχανικής οίον είνε ο πύργος τοΰ "Εϊφελ· 
Ή νέα αυτη γέφυρα κατασκευάζεται παρά τήν 
π. Νέαν Όρλεάνην έν τή πολιτεία Λουϊσιάνα. 
Αύτη έχει μήκος 3,100 μέτρων, ένω ή γέφυρα 
έχει μόνον 1,600 μέτρων μήκος. "Ολη ή γέ-
φυρα έχει βάρος 25 τόνων καί θά δαπανηθώσι 
25 έκατομ. φράγκ. Τό κολοσσιαϊον τοϋτο έρ-
γον τής τέχνης διευκολύνει τήν συγκοίνωνίαν 
μεταξύ τών νοτίων καί τών βορείων πολιτειών 
τής βορείου Αμερικανικής δμοσπονδίας. καί θά 
έξασφαλίση είς τήν πρωτεύουσαν τής πολιτείας 
Λουϊσιάνης τήν σημασίαν της ώς τοΰ πρώτου λι-
μένος τής έξαγωγής τοϋ βάμβακος καί τών 

αλλων προϊόντων τών Ηνωμένων Πολιτειών· 
Ή κατασκευή ταύτης τής μεγίστης γεφύρας 
παρίστησι πολλάς δυσχερείας άλλ' οί Αμερι-
κανοί μετά τής συνήθους των έπιμονής καί έ-
φευρετικότητητος σπεύδουσι νά περατώσωσι τάς 
έργασίας καί ή γέφυρα ταχέως θά περατωθή. 

ΙΑΜΑΤΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ 

Ό διδάκτωρ Μίνσκεβιτς έν τή πραγμα-
τεία του «περί τών λίθων ώς θεραπευτικών μέ-
σων καί άντικειμένων λατρείας» έκτίθησι σα-
φώς, πώς έν Καυκάσω οί κάτοικοι άποβλέπου-
σιν εϊς τινας λίθους ώς ιαματικά μέσα. Έν ταΐς 
συλλογαίς τών τοιούτων λίθων εύρίσκοντο τιτα-
νόλιθοι, λίθοι ευρισκόμενοι έν τή κύστει τοϋ άν-
θρώπου, διάφορα πετρώματα, κρύσταλλα κτλ. 
0 συγγραφεύς λεπτομερώς έκτίθησι διά τίνων 

λίθων αυτη η εκείνη ή φυλή θεραπεύει διαφό-
ρους άσθενειας. Παρατηρητέον οτι είς τήν ία-
ματικήν δυναμιν τών λίθων προσρεύγουσιν ώς 
έπί τό πλείστον αί γυναίκες Ούτω π. χ. αί ά-
τεκνοι γυναίκες ταξειδεύουσιν είς τούς τόπους 
δπου ευρίσκονται τοιούτοι λίθοι καί έπιθέτου-
σιν έπί τής γάστρός στηριζόμενοι έπί τούτων 
τών λίθων. 'Υπάρχουσι λίθοι διά τών οποίων 
θεραπεύουσι τόν πυρετόν, τόν τύφον, τήν όφθαλ-
μίαν, τήν δήξιν τών οφεων κτλ. 

ΔΙΑΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΤΟ ΣΑΘΡΟΝ 
Δ Ε Ν Δ Ρ O N ; 

Πρότερον ΰπέθετον οτι τό σαθρόν δένδρον 
λάμπει συνεπεία τής ίδιομόρφου καύσεως τής έ-

περχομένης κατά τήν σήψιν. Έπ' έσχάτων κα-
τεδείχθη οτι έπί τοΰ σαπροϋ δένδρου ευρίσκεται 
μικρός μύκης είς τόν όποιον άποδίδεται ή άνά-
δοσις τής λάμψεως, Τόν μύκητα τούτον δύνα-
ται τις, άνευ βλάβης τινός είς αυτόν, νά άφαι-
ρέση έκ τοΰ ένός δένδρου καί νά μετενέγκη εις 
τό έτερον, Ή λάμψις τοϋ μύκητος προέρχεται 
έκ τών ζωτικών του λειτουργιών καί άμέσως 
παύει ευθύς ώς ούτος ύποβληθή είς τήν ένέργειαν 
τής υψηλής θερμοκρασίας καί τών άερίων η στε-
ρηθή τής απαιτουμένης υπ' αύτοϋ υγρασίας. Ο 
μύκής ούτος περιπίπτων είς τά σηπόμενα μέρη 
τών φυτών και είς τάς διαλυομένας ύλας τής 
ξωϊκής καταγωγής ΰπ' ευνοϊκούς ορους, οίον υ-
γρασίαν, μεμολυσμένον άέρα, μετρίαν θερμοκρα-
σίαν, άποδίδει τήν λάμψιν καί είς ταΰτα τά 
άντικείμενα. 
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Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 

Τήν τελευταίαν άπόπειραν περί τής διαιρέ-
σεως τών κατοίκων τής γής κατά θρησκείας έπε-
χείρησεν ή Γερμανική εκκλησιαστική έφημερίς 
(Deutsche Kirchen zeitug) μετά τών επομένων 
έξαγομένων: Διαμαρτυρόμενοι 200,000,000 
Παπισταί 195,000.000. 'Ορθόδοξοι 105.000, 
000· τό ολον χριστιανοί5ΟΟ,ΟΟΟ,ΟΟΟ 'Εβραίοι 
8.000,000. Μωαμεθανοί 180,000,000. Είδω-
λολάτραι 812,000,000· τό ολον μή χριστιανοί 
1,000,000,000. 'Ολόκληρος ό πληθυσμός της 
γής συμποσοϋται είς 1,500,000'000 διαιρού-
μενοι ώς επεται: — Ευρώπη 381,200,000.'Α-
φρική 127,000,000. 'Ασία 853,400,000. Αυ -
στραλία 4,730,000. 'Αμερική 133,670,000 
τό δλον 1,500,000,000. 

Η ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Τ Η Σ Α Φ Ρ Ι Κ Η Σ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Ό Πόλ Μπαρρέ έν τώ έπ" έσχατων συγ-
κληθέντι συνεδρίω έν Σαρβόννη τών έπιστημο · 
νικών συλλόγων άνέγνωσεν έκθεσιν υπόδειξα; 
πόσον τόπον έκ «της μελαίνης ηπείρου» εκα-

στον έθνος τής Ευρώπης έξουσίασεν έπί τή βά-
σει τών διεθνών συνθηκών ή τή συμφωνία μετά 
τών έγχωρίων κυρίαρχων τής 'Αφρικής καί πα-
ρετήρησεν οτι τήν σήμερον άπαν σχεδόν τό έ-
δαφος τής 'Αφρικής διηρέθη μεταξύ τών δια-
φόρων κρατών τής Ευρώπης. Πρός διευκρίνησιν 
τών λεγομένων ό Πόλ Μπαρρέ παρέστησε δι' α-
ριθμόν τό ποσόν τοϋ έδάφους καί τοΰ πληθυ-
σμού τών γαιών τής 'Αφρικής τών διαμελισθει-
σών υπό τών κρατών τής Ευρώπης. 'Η σφαίρα 
τής αγγλικής έπιρροής έξετάθη έν 'Αφρική έν 
διαστήματι 5,100,000 τετραγωνικών βερστίων 
μετά 38 έκατομμυρ. κατοίκων. Αί κτήσεις τής 
Γαλλίας συμπεριλαμβανομένη; τής έρημου Σα-
χάρας, καταλαμβάνουσιν ετι μεγαλητέραν εκ-
τασιν ίσην πρός 9,600,000 τετραγων. βέρστια 
μετά 35 έκατομ. πληθυσμ. Μετά τήν Γαλλίαν 
ερχεται τό Βέλγιον (βασίλειον τοϋ Κόγγου) 
κατέχον εκτασιν 2,600,000 τετραγων. βερ-
στίων κατιικουμένων υπό 20 περίπου έκατομ. 
ιθαγενών καί Ευρωπαίων. Ή γερμανική κυριαρ-
χία έπεκτείνεται έπί 2,800,Ο00 τετραγ. βερ-
στίων μετά 8,560,000 κατοίκων. Έπειτα 
2,150,000 τετραγ. βερστ. άνήκουσιν είς τήν 
Πορτογαλλίαν έν ταϊς Άφρικανικαϊς κτήσεσι 
τής οποίας ο αριθμός τοϋ εγχωρίου πληθυσμού 
συμποσοϋται είς 7»715,000 ψυχ. «Η Αίγυπτος 

κατέχει έν 'Αφρική εκτασιν ένός έκατομμυρ. 
τετραγ. βερστ. μετά επτά έκατομμ. πληθυ-
σμού. Αί κτήσεις τής 'Ιταλίας μετά τόν ατυχή 
ίταλο αβυσσινιακόν πόλεμον σημαντικώς συνε-
τάμησαν. (Η οθωμανική αυτοκρατορία κυριαρ-
χεί της Τριπόλεως (1,000,000 τετραγ. βερστ.) 
μετά πληθυσμού ενός έκατομμυρ. κατοίκων και 
έπί τέλου; ή 'Ισπανία κατέχει έπί τής βορειο-
δυτικής αφρικανικής παραλίας λωρίδα γής' εκ-
τάσεως 500,000 βερστίων μετά πληθυσμού 
450,000. Έκτός τούτου έν 'Αφρική ύπάρ-
χουσι κράτη ή ανεξαρτησία τών οποίων άνεγνω-
ρίτθη υπό τής Ευρώπης ήτοι: τό Μ-,ρόκον μετά 
620,000 τετραγ. βερστ. καί 6 έκατομμ. κα-
τοίκων, ή Νεγριτ.κή δημοκρατία Λιβερία — 
250,000 τετραγ. βερστ. καί 1,200,000 κα-
τοίκ., ή άνεξάρτητος Όρανζική πολιτεία — 
130,000 τετραγ. βέρστ. καί 210,000 κατ. 
καΐ ή δημοκρατία Τρανσβάαλ- 334,000 τετρ. 
βερσα. μετά 840,000 κατοίκων. Έπειτα έν τή 
άχανεΐ ήπείρω τής 'Αφρικής μένουσιν άκόμη 
γαϊαι διατηρήσασαι τήν άγνότητά των τ. ε. μή 
διαιρεθεΐσαι μεταξύ τών Ευρωπαϊκών κρατών. 
Ενταύθα άνήκουσι: τό άνατολικόν Σουδάν, τό 
Ούαδάη, Δαρφούρ, Μπάρ ελ-Γαζέλ καί ή Λυ-
βική ίρημος έχουσα εκτασιν 2,478,010 τετραγ. 
βερστ. μετά 12 έκατομμ. πληθυσμοΰ. "Ολον 
τό έδαφος τής ηπείρου τής 'Αφρική; είναι ίσον 
πρός 30 έκατομμ. τετραγωνικών βερστίων μετά 
πληθυσμοΰ 145 εκατομμυρίων. 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΗΣΑΝ ΛΙΑΝ ΑΣΩΤΟΙ 
ΚΑ Σ Π Α Τ Α Λ Ο Ι 

Εννοείται,ουχί πάντες άλλά μόνον οί πλούσιοι 
πατρίκιοι. Είς τοιούτος αυτοκράτωρ, ό Βιτέλλιος 
διεκαστον δεϊπνόν έδαπάνα 110,000 φράγκα. 
Δι'έν μέγα δεϊπνόν, οτε ούτος έκάλεσεκαί τόν ά-
δελφόν του, έδαπάνησε 1,660,000 φράγκα. Έν 
τή τραπέζη είχον παρατεθή 2,000 τριβλία δια-
φόρων πολυτίμων καί θαυμασίων ιχθύων. Ου-
τος παρήγγειλε νά τω άποστέλλωσιν έκ τής 
Σικελίας, τής Βρεττανίας, έκ διαφόρων θαλασ-
σών καί λιμνών τής 'Ασίας ίχθύας καί άλλα 
φαγώσιμα τά όποια επρεπε νά μαγειρευθώσι 
διά τοϋ ύδατος τοϋ κομισθέντος έκ τοϋ τόπου 
δθεν ταύτα ήγρεύθησαν. Έν τω μνημονευθέντί 
δείπνω παρετέθήσαν 7000 τριβλία μετά δια-
φόρων έντέχνως καί πολυτελώς μαγειρευθεισών 
ορνίθων. Ό Εβραίος Ιστορικός, 'Ιωσήφ, λέγει 
οτι άν ουτος ό αυτοκράτωρ έβασίλευεν έπί πολ-

λά ετη θά έξήντλει τούς πλούτους τής Ρωμαϊ-
κής Αυτοκρατορίας. 


