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Δυνάμεθα νά είπωμεν ότι οί Ιίερκοπίθηκοι είναι οί κατ’ εξοχήν 
πίθηκοι. Ούτοι δέν Ιχουσι τό μακρόν ανάστημα, τδ ογκώδες σώμα 
καί τήν άγρίαν δψιν τών Χιμπατζίδων καί Ό ραγγ-ούτάγγων 
είναι εύκινητότεροι, άναλογώτεροι, εχουσι τόπρόσωπον κάλλιον 
κατεσκευασμένον καί δή καί έκφραστικώτερον τοϋ τών Κυνοκέ
φαλων, είς τούς οποίους τό έπίμηκες τοΰ προσώπου παρέχει 
ύφος βαρύ καί κτηνώδες.Ή ζωηρότης, ή εύκαμψία καί ή φαιδρό - 
της είναι τά ούσιώδη γνωρίσματα τοϋ χαρακτήρός των. ’Αε
νάως εύρίσκονται εις κίνησιν μόνον κατά τήν ώραν τοΰ ύπνου 
ήσυχάζοντες. Πριν ή γεννηθή αύτοΐς τό αίσθημα τής επιθυ
μίας δέν προσβλέπουσιν είς νέον άντικείμενον, τήν δέ στιγμήν 
καθ’ ήν γίνωσι κύριοι τούτου δεικνύουσιν υπερβολικήν χαράν, 
εύθύς δμως τό άηδιάζουσι καί τό ρίπτουσιμετ’άδιαφορίας. Μεταξύ 
των παίζουσιν άδιακόπως συρόμενοι έκ τής ούρας, ραπιζόμενοι, 
άξιον δέ περιεργείας είναι νά βλέπη τιςτό  άθώον ύφος τό όποιον 
λαμβάνει ό έμπαίκτης δταν τά θΰμα δυσαρεστήται ενεκα τήςαύ- 
θαδείας του* ήθελε τις είπει δτι ούδέν επραξεν, δτι αγνοεί άπο- 
λύτως περί τίνος πρόκειται. Οί Κερκοπίθηκοι άγαπώνται, μι- 
σοΰνται καί συμφιλιοΰνται μετ’ άπιστεύτου προθυμίας καί ταχύ
τητος. Έάν ενα έξ αύτών καταλάβη αίφνης όρμή στοργής διά 
τόν σύντροφόν του, εμποδίζει αύτόν τής όδοΰ, τόν περιπτύσσε-
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καταβαίνουσι και έφορμώσιν έπί της συγκομιδής. Ένταΰθα ά'ρ- 
χεται ή λεηλασία. ’Αδυνατεί νά φαντασθή τις τήν σπουδήν καί 
τήν ορμήν μεθ’ ών θραύουσι τούς κορμούς, έκριζοΰσι τούς στά- 
χυς, τούς έκκαθαίρουσι, άφαιροΰσι τούς κόκκους καί τούς είσά- 
γουσιν έντός τοΰ στόματος. Μετ’ ού πολύ αί παραγναθίδες αύ
τών πληρωθεισαι καί έξογκωθεισαι ύπερμέτρως δέν δύνανται 
ούδέν πλέον νά περΛάβωσιν. ’Αδιαφοροΰντες ουτοι διά τοΰτο 
έξακολουθοΰσι συλλέγοντες στάχυς, τούς οποίους κρατοΰσιν 
άποβάλλοντες δσους πρότερον έθεώρουν κ α λ λ ιτ έρ ο υς·  έκρι- 
ζοΰσι διά νά έχριζώσωσι, διαρπάζουσι πρός τέρψιν. Έν ένί λόγω 
είναι αληθή Κρόνια.

Ή  συγκομιδή κατεστράφη. Ό αρχηγός εντούτοις έπαγρυπνεϊ 
άδιακόπως, εις πασαν στιγμήν ίσταται ορθιος καί παρατηρεί. 
"Αμα θόρυβός τις ή κίνησις τις μακρόθεν άνησυχήση αύτόν εύ- 
Ούς δίδει δι’ ιδιαιτέρας φωνής τό σύνθημα τής φυγής. Ά παν τό 
στίφος μιμείται αύτόν, φθάνει δρομαίως είς τό δάσος καί έγκρύ- 
πτεται έντός τοΰ φυλλώματος τών υψηλών κλώνων.

Οί Κερκοπίθηκοι οί τόσον όλίγον σέβας διά τήν ξένην ιδιο
κτησίαν δεικνύοντες δέν άρέσκονται οπως τις παραβίαση τήν 
ιδίαν αύτών κατοικίαν. "Οταν ξένος τις, άνθρωπος ή ζώον, εισ
χώρηση είς τό μέρος τοΰ δάσους ενθα διαιτώνται, ουτοι συνε- 
νοΰνται έπί τίνος πυκνοφύλλου δένδρου, όχυροΰνται όπισθεν 
τών χονδρών κλάδων, έκεΐθεν δέ ώς έκ φρουρίου έξακοντίζουσι 
χάλαζαν βλημάτων, σκληράς όπώρας, τεμάχια κλάδων μέχρις 
ου υποχώρηση ουτος. Βεβαιοΰσι μάλιστα οτι οί μαΰροι δέν τολ- 
μώσι νά ριψοκινδυνεύσωσιν είς τάς τάξεις των καί δτι τά μεγάλα 
τετράποδα καί αυτοί οί έλέφαντες όπισθοχωροΰσιν είς τάςπροσ- 
βολάς των.

Οί ασπονδότεροι έχθροί τών Κερκοπιθήκων είναι οί ό'φεις. Ού- 
οέποτε πίθηκος θέτει τήν χεΐρα έντός οπής δένδρου πρός άνα- 
ζήτησιν φωλεας πτηνοΰ πριν ή λάβη τάς μεγαλειτέρας προφυ
λάξεις, προβάλλει πρώτον βραδέως τόν βραχίονα, άποσυρει αυ
τόν έπειτα άποτόμως, προσπαθεί δπως ι'δη εις τό βαθύτερον καί 
σκοτεινότερον μέρος τής οπής, άκροάζεται, κτυπα έπί τοΰ δέν-
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δρου καί περιμένει έπί τινα χρόνον πρίν ή ριψοκινδυνεύσω. Ά να- 
φέρουσιν δτι ’Αφρικανού τίνος εχοντος ήμερον πίθηκον έπήλθε 
χατά νοϋν δπως θέση νεκρόν οφιν περί τόν λαιμόν του. Τό ζώον 
εμεινεν έπί πολύν χρόνον ακίνητον τρέμον καθ’ δλα τά μέλη 
μή τολμών νά φέρη τήν χεΐρα έπί τοΰ φρικώδους περιλαίμιου 
του πρός άπελευΟέρωσίν του. "Οταν ήρθη τό άντικείμενον τοΰ 
φόβου του έρπον τοΰτο δειλώς έκρύβη εις τινα γωνίαν τής καλύ- 
βης τοΰ κυρίου του, δθεν εις μάτην ουτος έκάλει αύτόν. ’Αναγ- 
κασΟείς δέ διά τής βίας νά έξέλθη, αύτός, δστις πάντοτε εφαί- 
νετο πράος καί εύπειΟής,έπέπεσε μανιωδώς κατά τοΰ’Αφρικανού 
έπενεγκών αύτώ βαθέα δήγματα· έπειτα άνεχώρησε τής καλυ- 
βης καί έξηφανίσθη. Μετά παρέλευσιν πολλών εβδομάδων ία- 
θείς ουτος τάς πληγάς άπεφάσισεν δπως έκδικηθή τόν άρχάϊον 
εύνοούμενόν του καί όπλισθείς έξήλθεν εις τό δάσος. Άναζητή- 
σας έπί πολύ άνεκάλυψεν αύτόν έντός γείτονος δάσους έν τώ 
μέσω στίφους πιθήκων τοΰ αύτοΰ είδους καθήμενον έπί τίνος 
βράχου δθεν έθεώρει ασκαρδαμυκτί τόν κύριόν του. Ό τελευ
ταίος ουτος προσήλωσεν αμέσως τό βλέμμα έπ’ αύτοΰ άλλ’εύ- 
θύς τό κακόβουλον ζώον λαβόν ενα τών συντρόφων του εθεσεν 
αύτόν έμπροσθέν του καί κρυπτόμενον ό'πισθεν τής ζώσης ταύ
της άσπίδος άντετάχθη μετά τοσαύτης δεξιότητος ώστε ό ’Αφρι
κανός δέν ήδυνήθη νά σκόπευση αύτόν άλλ’ ήναγκάσθη νά παραι- 
τηθή τής έχδικήσεώς του.

"Οταν τούς αιχμαλώτους Κερκοπιθήκους περιποιώμεθα κα
λώς έξοικειοϋνται εύκόλως εις τόν νέον αύτόν βίον καί άνα- 
πτύσσουσι ταχέως δλην τήν φαιδρότητα τοΰ χαρακτήρος αύ
τών. Ά γ γ λ ίς  τ ις , mistress Bloudish, μνημονευομένη ύπό τοΰ Δρ. 
Φραγκλίνου έν τώ βίω τών ζώων έδιηγήθη τήν Ιστορίαν ένός 
πιθήκου τοϋ είδους τής Άρτέμιδος (Diana) συμπλέοντες έπί 
τίνος πλοίου έπιστρέφοντος έ ξ ’Αφρικής είς Άγγλίαν.Έξοικειω- 
θείς ταχέως ό πίθηκος ουτος μεθ’ δλων τών περί αύτόν διήρχετο 
τόν καιρόν του παρενοχ7αον ζώα καί άνθρώπους. Ή το ανεξάν
τλητος πηγή κωμικών επινοήσεων. Ότέ μέν άφήρει τόν πίλον 
τών ναυτών ένω έκοιμώντο καί τόν έρριπτεν είς τήν θάλασσαν,
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f  ον και .ας γραφιοας επι τοΰ καταστρώματος. ’Ιδού ή κατάλ- 

Os περιστασις δι αύτόν δπως μηχανευθή τέχνασμα καί 
της οποίας ο ’Ιάκωβος εσπευσε νά έπωφεληθή. Ένευσεν είς ένα 
μικρόν μελ ανα πίθηκον δστις καί ούτος εζη έλευθέρως έπί τοϋ 
πλοίου, ο οποίος μή τολμών νά άπειθήση είς τόν άνώτεοόν 
το, επλησιασεν πρός αύτόν έρπων. Διά μέν τής μιάς χειρός λα-

*ύΧέν°ς * *  δέ τής έτέρας τήν γραφίδα 
ηρη βαφης έ^ωγραφησεν αύτόν λευκόν άπό κεφαλής μένρι

« Λ  Τ » ? ™ "  «Ιί 4*ρ
πλοίου, ενθα διεμεινεν έπί τρεις ημέρας διαφυγών τά βλέμ

ματα των ναυτώ ν τόσον εύκινήτως έπήδα έπί τών σνοινίων. 
ϋγνωριζε καλώςδτι έπραξενανοησίαν χαίέφοβεΐτο τήν τιμωρίαν.

Κ. X. Μ.

ΠΕΡΙ Δ Ι Π Λ Η Σ  Δ Ι Α Θ Λ Α Σ Ε Ω Σ  
ΤΟΤ ΦΩΤΟϊ
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σκωμεν τάς άποστάσεις τών αντικειμένων, ων γνωστόν τό μέ
γεθος, ή άντιστρόφως τό μέγεθος δταν γνωστή ή άπόστασις.

ΚατορΟοΰνται δέ ταΰτα διά τούς εξής λόγους. "Όταν δυο τρί
γωνα όρθογώνια ΑΒΓ και ΑΒΔ (σχ. 21) εχουσι μίαν πλευράν 
τής όρθής γωνίας κοινήν ΑΒ, αί τριγωνικαί έφαπτόμεναι τών

άντιθέτων γωνιών είσ'ιν άντιστρό- 
φως ανάλογοι προς τάς άλλας πλευ
ράς ΒΓ και ΒΔ καί επομένως γνω- 
ρίζοντες τάς εύθείας ΒΓ και ΒΔ καί 
τήν έφαπτομένην τής γωνίας ΑΓΒ 
όυνάμεθα^νά έξαγάγωμεν τήν τ ι
μήν τής εφαπτομένης ΒΔ.\. Έ πε- 

ται έκ τούτου ότι όταν καθορώμεν άντικείμενον τι αρκετά άπο- 
μεμακρυσμένον διά διόπτρας τίνος έν ή είναι γνωστή ή εστιακή 
άπόστασις τοΰ πρός τό άντικείμενον έστραμμένου φακοΰ ΦΦ 
(σχ. 22) δυνάμεθα νά εύριομεν τήν γωνίαν δ ύπό τήν όποιαν
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βλέπομεν τό άντικείμενον έκ τοΰ κέντρου ο τοΰ πρός τό αντί" 
κείμενον φακοΰ, έάν δυνηθώμεν νά όρίσωμεν σημεϊον γ  έκ τοΰ 
όποιου βλέπομεν τήν εικόνα αβ τοΰ αντικειμένου ΑΒ ύπό γω 
νίαν ώρισμένην αγβ= π .

Τοΰτο δέ κατόρθωσεν ό 'Ροσσών προσθέτων εις συνήθη διό
πτραν ΜΝ (σχ. 23), δύο φακούς έ'χουσαν, τό ύπ’ αύτοΰ έπινοη-

Σχ. 2 3 .

Οέν πρίσμα Π δυνάμενον νά κινήται μεταξύ τών δύο φακών. Διά 
τής παρενθέσεως τοΰ πρίσματος τούτου ή εικών ή σχηματιζο- 
μένη είς τήν εστίαν τοΰ πρός τό άντικείμενον φακοΰ Μ άνα-

λύεται είς δύο άλλας αβ καί α'β' (σχ. 24) τήν μέν συνήθη τήν 
δέ ασυνήθη. Όταν ή κατωτέρα άκρα β' τής δευτέρας συμπέση 
μετά τής άνωτέρας άκρας α 
τής πρώτης εχομεν α'β'=:β' 
οΑεφα'οβ'. Παριστώντες δέ διά 
τοΰ η το κοινόν ύψος τών δύο 
εικόνων, διά τοΰ δ τήν άπό- 
στασιν β'ο' καί διά Μ τήν γω
νίαν τοΰ διχασμού α'οβ' εχο
μεν η—δεφΜ.

Λαμβάνοντες οε Φ τήν εστιακήν άπόστασιν τοΰ πρός τό άν- 
τικε'.μενον έστραμμένου φακοΰ καίω τήν γωνίαν ύπό τήν όποιαν 
βλεπομεν τό άντικείμενον ουτινος ή εΐκών εχει μέγεθος η, Οέ- 
λομεν εχει τήν σχέσιν η=Φ εφω ή δέ προηγουμένη σχέσις γ ί

νεται δεφΜ=Φεφω ή ε φ ω = δ ^ ί
Ψ

Διά τό αύτο όργανον εφΜ καί Φ είσί προσοιωρισμέναι, επο

μένως και ό λογος όστις τότε είναι μία σταθερά ποσότης

Κ όι έκαστον όργανον κατ’ ιδίαν. Ή  δέ αριθμητική του άξία 
ορίζεται ως εξής δι ώρισμένον τι όργανον.

ΊοποΟετοΰσι το πρίσμα εις Οεσιν τοιαύτην ώστε αί δύο εικό
νες νά συμπίπτωσιν. Εις τήν Οέσιν δέ ταύτην ή εστία τοΰ πρός 
τό άντικείμενον φακοΰ συμπίπτει μετά τοΰ σημείου Ο, όπου ό 
αςων τεμνεται υπο τής ασυνήθους άκτΐνος τής προερχομένης 
έκ τής φυσικής άκτΐνος τής άκολουθούσης τόν άξονα XX'. Εις 
τήν περίπτωσιν ταύτην τώ όντιή συνήθης καί ή άσυνήθης άκτίς, 
αι έκ τοΰ αύτοΰ σημείου τοΰ άντικειμένου προερχόμεναι φαίνον-· 
ται ώς άναχωροΰσαι έκ τίνος σημείου είς τό έσωτερικόν τοΰ κρυ
στάλλου κείμενον. Άρα μία καί μόνη ύπάρχει φανταστική 
είκών.

Τής θέσεως ταυτης τοΰ πρίσματος όρισΟείσης, άτενίζομεν 
έπειτα άντικείμενον τι τοΰ όποιου γνωρίζομεν έκ τών προτέρων 
τό μέγεθος II καί τήν άπόστασιν Δ έκ τοΰ πρός αύτό έστραμ-
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μενού φακοΰ, εΐτα δέ μετακινοΰμεν τό πρίσμα έως αί δύο εικό
νες έφάψωνται άλλήλων. Καλοΰντες τότε δ' τόν αριθμόν τών 
έπί τής διόπτρας υποδιαιρέσεων, καθ’ ον μετεκινήθη τό πρίσμα,

δ,εφΜ Η εχομεν εφω= ο - i—=  —

Έκ τής έξισώσεως ταύτης δυνάμεθα νά έςαγάγωμεν τήν τι

μήν του Ά λλά  προς άποφυγήν τών κατά τήν πραξιν υπο

λογισμών δέν σημειοϋνται έπί του κανόνος έφ’ ου κινείται τό 
πρίσμα αύταΐ αί αποστάσεις δ, άλλά tto γινόμενον αύτών έπί 
τήν σταθεράν ποσότητα Κ τήν εις τό όργανον άνήκουσαν. Ούτω 
δι’ άπλής μόνον άναγνώσεως γνωρίζομεν τήν τριγωνομετρικήν 
έφαπτομένην τής γωνίας ύπό τήν οποίαν βλέπομεν τό άντικει- 
μενον έκ τοΰ κέντρου τοΰ φακοΰ, καί διαιροΰντες αύτήν διά τοΰ 
γνωστοΰ ύψους τοΰ αντικειμένου εχομεν τήν άπόστασιν Δ. Διά 
δέ τήν έν πολέμω χρήσιν αύτοΰ, επειδή λαμβάνομεν ώς ύψος του 
άντικειμένου τό μέσον άνάστημα τοΰ στρατιώτου, σημειοΰται

έπί τοΰ κανόνος αύτός ό λόγος ώστε δι’ άπλής άναγνώ-
Η

σεως δυνάμεθα νά έχωμεν τήν κατά προσέγγισιν άπόστασιν 
αύτοΰ.

Εις τό πρίσμα τοΰ 'Ροσσών εϊδομεν οτι ή μέν συνήθης άκτίς 
ακολουθεί τόν άξονα τοΰ πρίσματος χωρίς νά παρεκκλίνη ποσώς· 
ό Wollaston όμως έπέφερε τήν έξης τροποποίησιν, δι’ ής καί αί 
δύο άκτΐνες παρεκκλίνουσι κατ’ εναντίαν διεύθυνσιν, ούτω δέ ή 
γωνία τοΰ διχασμοΰ γίνεται διπλασία. Ό σοφός ούτος άνήρ 
εστρεψεν ούτω τό πρίσμα ΑΓΔ (σχ. 25) ώστε ό άξων αύτοΰ 
δέν διευθύνεται κατά τόν άξονα XX' τοΰ όλου πρίσματος άλλά 
παραλλήλως πρός τήν δίεδρον γωνίαν ΑΓ. Ή  φυσική άκτίς X11 
εισερχόμενη είς τό πρώτον πρίσμα διχάζεται είς δύο άλλας 
άκολουθούσας τήν αύτήν διεύθυνσιν, άλλά τών όποιων ή μέν 
συνήθης λαμβάνει τήν ταχύτητα α και είναι πεπολωμένη έν τώ 
έπιπέδω τοΰ σχήματος, η ό! άσυνήθης τήν ταχύτητα β καί είναι 
πεπολωμένη έν τώ έπιπέδω τώ καθέτω προς τό έπίπεδον τοΰ

—  232 —

σχήματος· εις τό σημεϊον θ αί δύο αυται άκτΐνες άπίχωριςον-' 
ται άπ’ άλλήλων καί έκαστη τούτων δίδει χώραν είς δύο άλ
λας ακτίνας- άλλ’ ή μέν άσυνήθης τής αρχικής συνήθους καθώς 
και η συνηθης τής αρχικής άσυνήθους άποσβέννυνται ύπό τοΰ
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οευτερου πρίσματος, ώς πεπολωμέναι έν τώ έπιπέδω τής πρω- 
τευουσης αύτοΰ τομής, ώστε ή συνήθης τής πρώτης καί ή ασυ
νήθης τής δευτέρας διέρχονται τό δεύτερον πρίσμα· όπως εύ- 
ρωμεν την πορείαν τών δύο άκτίνων έν τώ δευτέρω πρίσματι, 
έπειοή ή μέν συνήθης έχουσα τήν ταχύτητα α άλλάσσει αύτήν 
ε’.ς ταχύτητα β ή δέ άσυνήθης τήν ταχύτητα β είς α, έκ του ση
μείου θ ως κέντρου καί δι’ άκτίνων α καί β διαγράφομεν τάς 
περιφερείας ΣχΣ' καί Τλ'Γ. Έκ τών σημείων κ καί λ , είς ά ή 
Αρχική άκτίς H0 τέμνει τάς δύο ταύτας περιφερείας, άγομεν 

έφαπτομένας Εκ καί λΖ, έκ δέ τών σημείων Ε καί Ζ, είς ά 
αι έιραπτόμεναι αυται τέμνουσι τήν έδραν τής προσπτώσεως ΑΔ 
άγομεν τάς έφαπτομένας ΕΠ καί ΖΡ· ένοΰντες δέ τά σημεία 
•Οί έπαφήςΐΐ και ΡμετάτοΟ σημείου τής προσπτώσεως θ  έ/ο-



μεν τάς διευθύνσεις τής συνήθους χαΐ ασυνήθους άκτΐνος ΘΤ1 
και ΘΡ. Τούτων ή μέν συνήθης ΘΠ έξερχσμένη είς τον αέρα 
άλλάσσει τήν ταχύτητα β είς ταχύτητα 1 ή δέ άσυνήθης τήν 
ταχύτητα α είς ταχύτητα β, οθεν δπως εΰρωμεν τήν πορείαν τών 
δύο τούτων άκτίνων μετά τήν εξοδον έκ τοϋ πρίσματος μέ κέν
τρον I και μέ ακτίνας α, β και 1 διαγράφομεν τάς περιφερείας 
εε', 8δ' καί γγ\  Καί έκ μέν τοϋ σημείου ζ είς ο ή άκτίς ΘΑ 
συναντα τήν περιφέρειαν τήν διαγραφεΐσαν άκτΐνι β, άγομεν 
τήν έφαπτομένην ζΝ καί έκ τοΰ σημείου Ν είς δ ή έφαπτομένη 
συναντα τήν έδραν τής εξόδου άγομεν τήν έφαπτομένην Νη έπί 
τής περιφερείας τής διαγραφείσης δι’ άκτΐνος ι'σης τή μονάδι· 
Αθ εσται ή συνήθης άκτίς. ΪΙρός άνεύρεσιν τής άσυνήθους, έπειδή 
αυτη έξερχομένη είς τον άέρα, άλλάσσει τήν ταχύτητα α είς 
ταχύτητα 1, έκ τοϋ σημείου α είς δ ή άκτίς ΘΚ συναντα τήν 
περιφέρειαν τήν διαγραφεΐσαν δι’ άκτΐνος α, άγομεν τήν έφα
πτομένην αΜ καί έκ τοϋ σημείου Μ τήν έφαπτομένην Μβ έπί 
τήν περιφέρειαν τήν διαγραφεΐσαν δι’ άκτΐνος ίσης τή μονάδΓ 
Κι εσται ή άσυνήθης άκτίς.

Έκ τών άνωτέρω παρατηροϋμεν δτι ή γωνία τοϋ διχασμοϋ 
ηυξησεν, εύκόλως δέ δυνάμεθα ν’ άποδείξωμεν δτι έγένετο δι
πλάσιά, ή μάλλον δτι έπίσης παρεκκλίνουσιν εκατέρωθεν τοΰ 
άξονος χχ' αί δύο άκτΐνες κβ καί λη.

Ή  γωνία τής προσπτώσεως ΗΘμ=π ίσοΰται τή γωνία τοΰ 
ποίσματος ΓΑΔ καλοΰντες δ καί δ' τάς γωνίας τής διαθλάσεως 
νΘΑ καίνΘΚ. τής συνήθους καί άσυνήθους άκτΐνος, ένεκα τών 
ορθογωνίων τριγώνων ΘΕΠ και ΘΕκ, τών έχόντων τήν υποτεί

νουσαν ΘΕ κοινήν εχομεν ^ 1 = —' ή καλοΰντες θ τήν αΰξησιν
ημο υ

ατηςγωνιας της προσπτωσεως π εχομεν =

Έξ άλλου μέρους καλοΰντες μ καί μ' τάς γωνίας τής δια
θλάσεως κατά τήν Ιξοδον έκ τοϋ κρυστάλλου, έπειδή ή γωνία

r κ y ημθ β e  , ημθ . . .τής ποοσπτωσεως είναι θ εχομεν-Ε— = —-=& ή ημμ=3ε—s -  (1) 
1 ημμ 1 b
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άναπτύσσοντες ημ(π-{-θ) έπειδή ή γωνία Ο ελάχιστη καί συν θ
ίσοϋται έπαισθητώς τή μονάδι λαμβάνομεν

g β
ημπ-(-ημθσυνπ= — ημπ ή μάλλον εφπ-}-ημθ=— εφπ 

α α
g  α

έξ ής ημθ=  — -εφπ  καί άντικαθιστώντες ημθ είς τήν έξίσωσιν

β-α
— εφπ g

(1) λαμβανομεν η μ μ = _  ε<?π καλοΰντες ώσαύτως θ'

τήν γωνίαν καθ’ ήν έλαττοϋται ή γωνία τής προσπτώσεως διά

τήν άσυνήθη άκτΐνα,ενομεν— —̂ -έξής  ημπ ημθ'συνπ=
ημί^π-θ') α 1

 ̂ « λt α λ/ β-α *w ,—  ημπ η εφπ— ημθ εφπ ε ; ης ημθ — εφπ ες αλ-
ο 6 6

λου μέρους -^ ^ -= α , ήτοι η μ μ '= ΐ^ ·  καίάντικαθις-ώντεςημθ' 
ημμ α

β clλαμβανομεν ημμ'== εφπ=ημμ δθεν μ = μ '. Ένίοτε άντικα-
αβ

θιστώσι τό μέν πρώτον τών δύο πρισμάτων διά πρίσματος ύε- 
λίνου, είς δέ τό δεύτερον ΓΑΒ δίδουσι γωνίαν οίανδήποτε- ή μία 
εκ τώνέδρών ΑΒ είναι φυσική, ή δέ άλλη ΑΓ άπεξέσθη καθέτως 
πρός τήν πρωτεύουσαν τομήν. Ή  γωνία τοΰ έξύέλου πρίσματος 
ΑΓΔ (σχ. 26) είναι κατά τι μικρότερα. Ά κτίς τις Σί πίπτουσα 
καθέτως έπί τοΰ ύελίνου πρίσματος διχάζεται έν τώ Ίσλανδικώ 
*ρυστάλλω είς δύο άλλας ΓΗ καί 
I Ε· τούτων ή μέν συνήθης δέν παρ
εκκλίνει είμή κατά τήν έξοδον έκ 
τοΰ κρυστάλλου, καθότι ό δείκτης 
διαθλάσεως έν τή ύέλω καί ό δείκτης 
τής άσυνήθους διαθλάσεως έν τώ 
ίσλανδικώ κρυστάλλω όλίγον δια- 
?ερουσιν άλλήλων· ή άλλη άκτίς ή 
Συνήθης θλωμένη δίς, ώς εχουσα δείκτην διαθλάσεως πολύ μεγα- 
Λητερονς-ρέφεταιπρόςτήν βάσινΒΓ έκτου πρίσματος έξερχομένη.
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Τά δυο τοΰ Τουρμαλίνου πέταλα (la pince & tourmaline) αντι
καθίστανται λίαν εύστόχως έν τή πράξει υπό δυο πρισμάτων, 
άτινα έκ τοΰ ονόματος τοΰ έφευρέτου έκλήθησαν πρίσματα τοΰ
ΙΝ’ικόλ (prisme de Nicol).

Τοΰτο συνίσταται άπό εν έπίμηχες τεμάχιον Ίσλανδικοΰ κρυ
στάλλου ΑΒΓΔ (σχ. 27)· αί εύθεΐαι ΑΒ καί ΓΔ παριστώσι τάς 
προβολάς δύο σγισμογενών έπιφανειών έπ'ι τοΰ επιπέδου τοΰ

σχήματος όπερ παριστα μίαν 
πρωτεύουσαν τομήν τοΰ κρυ
στάλλου. Τέμνουσι τόν κρύ- 
σταλον τοΰτον είς δύο άλλα 
τεμάχια δι’ ενός πλαγίου έπι- 
πέδου ΒΓ, και ειτα προσκολ- 
λώσι τά δύο ταΰτα τεμάχια 

διά τίνος διαφανούς ούσιας, ής ό δείκτης διαΟλασεως νά ήναι 
ενδιάμεσος μεταξύ τοϋ δείκτου τής συνήθους καί τής ασυνήθους 
διαθλάσεως.

Ά κτίς τις ΣΙ πίπτουσα έπί τοΰ κρυστάλλου τούτου διχάζε
ται εις δύο άλλας IP καί 1Ρ'* τούτων ή μέν συνήθης 1Ρ' ίσχυ- 
ρώς παρεκκλίνουσα ύφίσταται έπί τής ένοιαμεσου διαφανούς 
ουσίας τήν ολικήν διάθλασιν. II αλλη ομως ή άσυνηθης όλι
γώτερον παρεκκλίνουσα θλαται δ'ις και εξερχεται κατα τήν διευ— 
θυνσιν ΜΝ. Έκ τούτων βλέπομεν δτι τό φώς πολοΰται διερχό- 
μενον το πρίσμα τοΰ Νικόλ.

Είς τήν πραξιν μεταχειρίζονται δύο τοιαΰτα πρίσματα· και 
είς μέν τό πρώτον τό φώς πολοΰται, έ!; ου καί τό πρίσμα έκληθη 
πολωτής (polariseur) είς δέ τό δεύτερον καταπίνεται καθ’ ολο
κληρίαν, όταν ή πρωτεύουσα τούτου τομή συμπέση μέ τό έπιπε- 
δον της πολώσεως τής άκτΐνος· έπειδή δέ το οευτερον πρίσμα 
μάς δεικνύει τό έπίπεδον έν τώ όποιω το φώς είναι πεπολω- 
μένον, έκλήθη άναλύτης (analyseur).

TIM. A. ΑΡΓί'ΓΟΠΟνΛΟΣ Κ α υ τ ή ς .
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©ΗΡΑ ΕΝΤΟΜΩΝ
(συνέχει* z.al τέλο ;.)

ΜΕΡΟΣ Π Ε 1 ΙΙΙΤ Ο \

ΣΥΛΛ Ο ΓΉ  Ψ Υ Χ Ω Ν .

ΜΕΣΑ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

1. Δ ί κ τ υ ο ν μ έ  λαβήν  (σχ. 36). Γνωστόν τοΐς πασιν ύπό τό 
όνομα δίκτυοντών ψυχών, (κ. άπόχη). Μεταχειριζόμεθα έπίσης 
τό έκ λίνου δίκτυον, δπως έπί τών χόρτων καί τών φύλλων 
συλλέξωμεν κάμπας.

2. Κι βώτ ιον  διά τ ά ς  κάμ πας. Τοϋτο δύναται νά εγ-η 
πλεΐστα χωρίσματα. Τό συνηθέστερον είναι κα- 
τεσκευασμένον έκ λευκοσιδήρου, φέρει δέ όπάς 
δπως παρέχη είσοδον είς τόν άέρα, μικράν δέ θυ
ρίδα έπί τοϋ καλύμματος δπωςείσάγωμεν τά έν
τομα έν ασφαλεία. Τό κιβώτιον είναι στρογγυ
λόν, διηρημένον είς τέσσαρα τμήματα, ή δέ 
μικράθυρίς ς-ρέφεται κατά θέλησιν άνωθεν έκά- 
στου χωρίσματος.

3. Λαβι ς  τώ ν ψ υχ ώ ν . Έ χει σχήμα ψαλί- 
(σχ. 37) ής οί βραχίονες λήγουσιν είς δύο

σιδηρά τετράγωνα ύποστρόγγυλα, τών οποίων 
τό έσωτερικόν είναι έμπεπετασμένον είτε έκ 
μεταλλικού πλέγματος, είτε έκ λεπτοΰ υφά
σματος. Τοΰτο μεταχειριζόμεθα δπως συλλά- 
βωμεν έν άναπαύσει, έπί τών φυτών, έπί τών 
δένδρων καί άκανθών τάς μέ μαλακήν χηλήν 
Ψυχάς, τά κολεόπτερα καί πρό πάντων τά μέ 
σκληραν χηλήν ύμενόπτερα. Τά έργαλεΐα ταΰτα 
παρέχουσι μεγίστας ώφελείας είς τάς έπι κλά- 
οων καί άκανθών άναζητήσεις, ένθα τό δίκτυον 
°έν δύναται νά είσέλθη ουτε νά ένεργήση.
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4. Κόπανος .  Έργαλεΐον ειδικόν της Θήρας τών ψυχών, 
εν τών δυσμετακομιστοτέρων καί δπερ εύκο- 
λώτατα δύναται νά άντικατασταθή. Σύγκειτα{ 
δέ έκ λαβής ξύλινης πέριξ της όποιας ελίσσε
ται y  ιλιόγραμμον μολύβδου κεκαλυμμένου διά 
ς-ρώματος έκ φελοΟ περιτετυλιγμένου διά στε
ρεού δέρματος κα7^ώς τεταμένου. Τοϋτο μετα- 
χειριζόμεθα όπως κτυπώμεν τό στέλεχος τών 
δένδρων ΐνα καταπίπτωσιν αί κάμπαι καί αί νυ
κτόβιοι ψυχαί τάς όποιας άνευ τούτου οΟδέ— 
ποτε θέλομεν αποκτήσει, καθότι μενουσιν έκει 
ακίνητοι καθ’ δλον τό διάστημα της ημέρας.

5. Σχεδόν άπαντα τά έργαλεΐα τόσον τα έσωτερικα όσον και 
τά έξωτερικά τά έν τώ δευτέρω μέρει ύποδειχθεντα, χρησιμευ- 
ουσιν έπίσης διά τήν Θήραν τών ψυχών. "Οθεν ούδέν περί τής 
γ  ρήσεως αύτών λέγομεν, παραπέμπομεν δε τον αναγνώστην
εις ο,τι ήδη είπομεν.

6. Θήρα διά φανοΰ .—Συλλαμβανομεν πολλά νυκτόβια, 
κατά τούς μήνας Ιούλιον καί Αύγουστον, έκτεινοντες έπι τοϋ 
εδάφους έν καιρώ νυκτός οθόνην εις άδενδρόν τι μέρος έν μέσω 
δάσους έρεικών. Εις τό κέντρον καί είς τάς τέσσαρας γωνίας 
θέτομεν φανούς άνημμένους· πολλαί ψυχαί παρασυρόμεναι ύπό 
τών φώτων περιίπτανται και συλλαμβανονται είτε επι τής όθο- 
νης διά τής λαβίδος, είτε πέριξ τών φανών διά τοϋ δικτύου.

7. Μ ελ ί τ ωμ α .  — Δυνάμεθα νά συλλάβωμεν τά νυκτόβια 
είδη έπαλείφοντες τούς κορμούς τών δένδρων άτινα κεΐνται είς 
τήν άκραν τών δασών διά μέλιτος ή πάσης άλλης σακχαρώδους 
ούσίας. Α.ι ψυχαί παρασυρόμεναι ύπό τοΰ δελεάσματος, συνα
θροίζονται έν πλήθει, υπολείπεται δέ νά ελθωμεν μέ φώς δπως 
τάς συλλάβωμεν. Ή  έκλογή τοΰ δένδρου έπί τοΰ όπόίου τίθε
ται τό δελέασμα δέν είναι αδιάφορος· ή πεΐρα δέ μόνη δύναται 
νά όδηγήση είς τοΰτο. Νυκτόβιάτινα είσίν άγριώτατα, άφίπταν- 
ται δέ ώς ίδωσι τό φώς, έτερα καταπίπτουσιν είς τήν γήν, 
έτερα δέ . θαρραλεώτερα δέν ταράσσονται, περιελίσσονται δέ

άπλώς έπί τοδ δένδρου μή μεταχειριζόμενα τάς πτέρυγάς των. 
Δύο προφυλάξεις είσί ληπτέ'αι διά τήν σύλληψιν τών ψυχών 
τών ευρισκομένων έπί τίνος μελιτωθέντος δένδρου. 1) πηγαί- 
νομεν είς τό σκότος, έκτείνομεν άλεξίβροχον ή χειρόμακτρον 
κάτωθεν τοΰ δένδρου, πρός ύποδοχήν τών μελλόντων νά πέσω- 
σιν έντόμων. 2) κρύπτομεν έπιμελώς τόν φανόν μέχρις δτου 
φθάσωμεν είς τούς πόδας τοΰ δένδρου ήμιφωτίζοντες τό πρώ
τον. Γοϋ κοινοΰ οικτυουλιαν ακαταλλήλου οντος είς τάς τοιαύ- 
ιας περιστάσεις μεταχειριι,ομεθα μικρόν τιδικτυον τετράγωνον, 
ου τίνος αί μεγάλαι πλευραί είσιν δλίγον κοΐλαι, δπως έφαρμό- 
ζηται καλώς έπί τοΰ κορμοΰ τοΰ δένδρου. 'H λαβίς τοΰ δικτύου 
τούτου είναι ή άρκοΰσα μόνον δπως κρατήται στερεώς διά τής 
χειρός. Ή  διά τοΰ μέλιτος Θήρα έπιτυγχάνει κατά τό φθινόπω- 
ρον, δτε πάντα τά μέλι περιέχοντα άνθη αποξηραίνονται.

ΛΕΙΠΔΟΠΤΕΡΑ Η Τ Γ Χ Α Ι.

Ό μόνος τρόπος τής συλλήψεως τών ημερόβιων ψυχών συνί- 
σταται είς τήν χρήσιν τοΰ έκγάζης δικτύου· ό θηρευτής πρέπει 
νά φροντίζη δπως κρύπτη τήν σκιάν τοΰ δικτύου άπό τό εντομον.

Οταν τό ζώον συλληφθγ) έγκαταλείπομεν αύτό είς τινα γω 
νίαν τοΰ δικτύου, έπειτα πιέζομεν έλαφρώς τά μέρη τοΰ στή
θους διά τοΰ άντίχειρος καί τοΰ λιχανοϋ. Μετά τοϋτο τό καρ- 
φόνομεν είς τό μέσον τοΰ θώρακος, είς τρόπον ώστε ή αιχμή 
τής καρφίδος νά διέλθη καί μείνη μεταξύ τοΰ δευτέρου ζεύγους 
τών ποδών.

Πολλά ήμερόβια διέρχονται τήν νύκτα έπί άνθέων καί φυτών* 
τά τοιαΰτα άρκεΐ νά τά ζητήση τις διαρκοΰντος τοϋ σκότους, 
όπότε άφίνονται νά συλληφθώσι διά τής χειρός έπί τών εύνοθυ
μένων αύτοΐς φυτών· αί άργυννίδες καί τινα έσπέρια φυτώσιν 
εις τάς χαμαιπιτύας, ήδύσαρκα, μηίικάς πόας, ψώρια τά πεν- 
τανευρα, τάς λυχνίδας, λινοκαλαμίδας κτλ. οί σάτυροι καί αί 
πτερίδες άγαπώσι τά γυμνά καί βραχώδη μέρη. 

Αίνυκτόβιαιψυχαι είσίν αίπερισσότεραι,αίμεγαλείτεραι καθώς
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χαί αί μικρότεραι τής ήμετέρας χώρας. Αί σήτες (σκώροι) παρα
δόξου μορφής άναζητοΰσι τά [Λερή ένθα εύρίσκονται σεσηπότα 
δένδρα, δπερ δέν τάς εμποδίζει νά έρχωνται καί έπί τινων άνΟέων. 
Τά σφιγγοειδή καί έν γένει τά νύκτια κοιμώνται τήν ημέραν, 
τήν δέ έσπέραν τρέφονται έκ τών γερανίων, έλελκράσκων, νάρ
δων, αιγοκλημάτων κτλ. Αί ζύγαιναι άγαπώσι τά ψώρια, τά 
τριφύλλια, και αί φιλοδεΐλαι κάΟηνται έπί τών έφορβίων, τών 
καμάρων, τών «κανθών καί τών μακρών χόρτων.

Μεταξύ τών βομβυκοειδών τινά,πρό πάντων τά άρρενα,ίπταν- 
ται έν πλήρει ήλίω είτε πρό μεσημβρίας είτε μετά. Τά θήλεα 
τουναντίον συνήθως κρύπτονται είς τούς κορμούς τών δένδρων 
ή ύπό τά ξηρά φύλλα. Έάν συλλάβωμεν κανέν έξ αύτών τό 
Οέτωμεν έντός κυπέλλου, έν τώμέσω πυκνών δένδρων καίοΰτω 
συλλαμβάνουν τά ά'ρρενα άτινα θά ελθωσι πέριξ. Καλόν εΐναι 
ή Θήρα αύτη νά γίνεται λίαν πρωί, δτε αί πτέρυγες τών βομ- 
βυκοειδών είσίν είσέτι βεβαρυμέναι έκ της δρόσου τής νυκτός, 
νά έξακολουθή δέ δι’ δλης τής ήμέρας έάν ό καιρός ήναι νεφε
λώδης ή ψυχρός.

Τά πλειστα τών φαλαινοειδών, ών τό σώμα έν γένει είναι 
μικρόν ή μέτριον, ούδόλοις ίπτανται τήν νύκτα. Έν τούτοις 
κατά τήν ημέραν πρό πάντων τά άρρενα πορεύονται εις άναζή- 
τησιν τών θηλέων των, οδηγούμενα ούχί διά τής όράσεως άλλά 
έκ τής όσμής, ήν έχουσιν είς άκρον εύαίσθητον. Άναζητοΰμεν 
δέ τότε ταΰτα έπί τών δασών, πρό πάντων είς υγρά μέρη ένθα 
γίνονται βορά τών βιβλιακών καί άλλων σαρκοβόρων έντόμων.

1ΙΑΡΛΣΚΕΪΗ TUN ΤΥΧΩΝ.

Τό καλλίτερον μέσον δπως φονεύσωμεν τά νύκτια, τούς γεω- 
μέτρας, τά βομβυκοειδή κτλ. είναι νά ρίπτωμεν αύτά κατά τήν 
Θήραν έντός φιάλης περιεχούσης βάμβακα ή ταινίας χάρτου διη- 
θηστικοΰ, έμβεβαπτισμένους έντός κόνεως κυανιούχου καλίου 
(δηλητηρίου ίσχυροτάτου). ΙΙληροφορούμεθα δέ περί τοΰ θανά
του καθ’ δσον τά σώματά των σκληρύνονται. Επίσης φονεύον
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ται τά λεπιδόπτερα διατών έν τώδευτέρω μέρει ύποδειχθέντων 
μέσων (φυλ. Δ', σελ. 116 σχημ. 31), ή έμπήγοντες είς τήν κε
φαλήν αύτών καρφίδα, έμβεβαπτισμένην έντός άρσενικούχου σά- 
πωνος ή έντός νικοτίνης. Ή  τελευταία αύτη ουσία δύναται νά 
άντικατασταθή ύπό διαλύσεως καπνού έντός οινοπνεύματος.

Ή  χρήσις τοΰ πρός μαλάκυνσιν κώδωνος δέον νά προηγήται 
πάσης άλλης φροντίδος άφορώσης ψυχήν τινα, δπως ήμεθα 
βέβαιοι δτι δέν θά βλαφθή. Ουδέν εχομεν νά προσθέσωμεν είς 
δσα περί τούτου έν τώ δευτέρω μέρει είπομεν.

"Οπως δέ παραστήσωμεν τάς ψυχάς πετώσας, έξαπλοϋμεν 
αύτάς έπί τοΰ έπί τούτω αναγκαίου έργαλείου (ίδ. σχ. 34 φυλ. Ζ'. 
σελ. 208) έμπήγομεν τήν καρφίδα τήν διαπερώσαν τόν θώρακα 
αύτής είς τό μέσον τής έντομής τοΰ έργαλείου, έπειτα προσκολ- 
λώμεν έκ τοΰ ενός άκρου διά καρφίδος ταινίαν ίσχυροΰ καί λείου 
χάρτου είς τρόπον ώστε νά μήν έμποδίζη τήν άνωτέρω πτέ
ρυγα νά άνέλθη είς τό άναγκαΐον ΰψος. Κινοΰμεν τήν πτέρυγα 
ταύτην λαμβάνοντες αύτήν έλαφρώς κάτωθεν δια τής αιχμής 
βελόνης τινός έχούσης μικράν ξυλίνην λαβήν, καί δπως ή πτέ- 
ρυξ αύτη μή ταράσσηται, στηρίζομεν τήν ταινίαν άνωθεν διά 
τοΰ δείκτου τής άριστεράς χειρός· θέτομεν μετά ταΰτα τήν κάτω 
πτέρυγα καί τήν κρατοΰμεν είς τήν θέσιν ταύτην στηρίζοντες 
αύτήν διά τοΰ αύτοΰ τρόπου είς τό έτερον άκρον τής ταινίας, ήν 
προσκολλώμεν διά δευτέρας καρφίδος. Τό αύτό πράττομεν καί 
οιά τάς δύο πτέρυγας της αντιθέτου πλευράς.

Άπαιτοΰνται τρεις περίπου έβδομάδες πρός έντελή άποξή- 
ρανσιν τών σφιγγοειδών, τών χονδρών βομβύκων κτλ. δεκα
πέντε δέ ήμέραι διά τά λοιπά λεπιδόπτερα, μία δέ έβδομάς δι’ 
οσα έμαλακύνθησαν’πρίν ήκαρφοθώσιν.

Εάν πρόκειται νά παρασκευάσωμενψυχάς τών οποίων ή κοι
λία είναι βαρεία, ώς τά σφιγγοειδή, τά βομβυκοειδή, τά χελω
νοειδή κτλ. καλόν ήθελεν εισθαι πρίν ή τά άποξηράνωμεν καί 
ένώ είσέτι είναι νωπά νά έμπήξωμεν είς τήν κεφαλήν των Tpiya 
ίππου, ή άκανθοβελόνην, ή νήμα λεπτότατον μετάλλου, ή καί 
^ήμα μετάξης έπηλειμμένον διά νικοτίνης ή"άρσενικούχου σά-
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πωνος όπερ διαπερα αύτά κατά μήκος. Ταΰτα συγκρατοΰσι τό 
σώμα και κωλύουσιν αυτό της άποχωρίσεως.

ΚΑΜΠΑΙ.

Ή  κατοικία τών καμπών είναι επίσης ποικίλη δσον και ή τών 
ψυχών έξ ών αύται προέρχονται. ΙΙολλά είδη ζώσι κεκαλυμμένα 
έντός μυελοϋ φυτών τινων, άλλα είς τούς λειχήνας, τούς μύκη
τας, τούς καρπούς, τούς κόκκους κτλ. ΙΙολλά έ'χουσι τήν ιδιό
τητα νάνήθωσι μετάξινον νήμα, έκ τοΰ οποίου έξαρτώμενα κατέρ
χονται είς τό έδαφος.

"Οπως συλλάβωμεν τά κατά μέν τήν ήμέραν κρυπτόμενα, 
κατά τήν νύκτα τρώγοντα, πρέπει νά μεταχειρισΟώμεν τό με 
κύκλους δίκτυον και τόν έξ όστοΰ φαλαίνης σάκκον, ή δέ καλή 
τ ύ χ η  έστω  βοηθός .

Αί κάμπαι τών φαλαινίων καλούνται χωρομέτραι ή γεωμέτραι 
ενεκα της ίδιαζούσης πορείας των. Έχουσι δέκα πόδας ών οί 
εξ λεπιδώδεις έμπροσθεν οί δέ τέσσαρας όπισθεν μεμβρανώδεις, 
δταν άρ-/ωνται κινούμεναι, πλησιάζουσι τούς διά μέσου πόδας 
πρός τούς λεπιδώδεις ύψοΰσαιτό μέσον τοΰ σώματος' έπειτα <τη* 
ρίζουσι τούς οπισθίους, φέρουσι τήν κεφαλήν έμπροσθεν, στηρι- 
ζουσι δέ και τούς έμπροσθεν δπως πλησιάσωσιν εις αύτούς τό 
όπισθεν μέρος τοΰ σώματος καί τοιουτοτρόπως προχωροΰσιν εν 
έτι βήμα.'Όταν δέν τρώγουσιν αί κάμπαι αύται κρατοΰνται συνή
θως όρθιαι έπί τοΰ κλάδου δστις τάς φέρει. ’Ακαταπαύστως νή- 
θουσινεν είδος μετάξης ήτις ταϊς χρησιμεύει πρός κατάβασιν έπί 
τής γης, ή δπωςάφεθώσιν άπηωρημέναι είς τό διάστημα δταν τι 
τάς έκφοβίση. Δύνανται επίσης νά άνέλθωσιν έλίσσουσΛΐ τόνήμα 
τοΰτο καί συλλέγουσαι αύτό πέριξ τοΰ σώματός των διά τών 
μέσων ποδών.

Ιίολλαί χρυσαλλίδες εύρίσκονται είς τάς βάσεις τών δένδρων, 
ιδιαιτέρως δέ τών μεμονωμένων· έν γένει πανταχοΰ δπου ή γή 
givat εΰάροτρος και εύθριπτος, σκληρότατον έδαφος δέν έππιρέ- 
πει είς τάς κάμπας νά είσδύσωσιν.
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Είς τήν Θήραν τών καμπών μεταχειριζόμεθα τήν οθόνην, και 
τήν λίσγον, πολλάκις δέ μίαν έλαφράν άξίνην, σκάπτομεν πλη
σίον τοΰ δένδρου σκαλίζομεν τήν χλόην, τά βρύα κτλ. Έπειτα 
διασκορπίζομεν τήν γην ύπό τό δίκτυον, καί τά συλλαμβάνομεν 
χωρίς νά τά θίξωμεν, διά τίνος δεδιπλωμένου χάρτου δν θέτομεν 
είς κιβώτιον πλήρες βρύων ή βάμβακος.

Καλόν είναι νά άκολουθή τις τούς γεωπόνους ή τούς υλοτό
μους δταν άποσπώσι τάς έρείκας ή τούς σπάρτους, είς τάς £>ίζας 
τούτων ευρίσκει τις πλείστας δσας.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΩΝ

Έκλέγομεν δωμάτιον ήσυχον, μεμονωμένον, μακράν παντός 
άρωματικοΰ προϊόντος κειμένου, καί τοΰ όποιου ή θερμοκρασία 
νά ήναι δσον τό δυνατόν αμετάβλητος. Είς τό δωμάτιον τοΰτο 
έτοιμάζομεν κιβώτια πλήρη χώματος έπί τών όποιων θέτομεν 
κλίνην έκ ξηρών φύλλων.

Καλύπτομεν τά έντομα διά κωδώνων ύαλίνων, ή έκ γάζης 
(οΐτινες είσίν οί καλλίτεροι), έκ μεταλλικού πλέγματοςή έκ λίνου. 
Αί κάμπαι καί κοιμώμεναι, έχουσιν άνάγκην πρό παντός άέρος 
καί πολλοΰ φωτός.

Διά τάς νηματοποιούς κάμπας κάμνομεντούς κώδωνας ύψη- 
λοτέρους,καίτοϊςδίδομεν σάρωθρα,έρείκαςή κλαδίσκους δένδρων.

Όσάκις συλλάβωμεν κάμπην τινά έπί τίνος φυτοΰ, πρέπει νά 
προμηθευθώμεν έκ τοΰ φυτοΰ τούτου διά νά τήν τρέφωμεν μέ- 
χρις δτου μεταμορφωθή είς χρυσαλλίδα. Τά φυτά ταΰτα πρέπει 
νά δίδωνται πράσινα, νωπά, διατηροΰμεν δέ ταΰτα ένκαλήκατα- 
στάσει έμβαπτίζοντες τάς ρίζας των έντός ύδατος.

Αί κάμπαι τών νυκτίων άγαπώσι σχεδόν άπασαι τόνθρύδακα. 
Δι’ άλλα είδη ή τροφή αΰτη είναι λίαν ύδαρής, άλλ’έπειδή πολ· 
λ«ί μεταξύ αύτών τρώγουσι πέντε ή έξ φύλλα, άναγνωρίζομεν 
■Καραυτα ποια προτιμώσι.

16*
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΑΜΠΩΝ

Τό άπλούστερον μέσον συνίσταται είς τό νά βυθίσωμεν τάς 
κάμπας έντός οινοπνεύματος κεκραμένου δι’ υοατος ένθα έγκα- 
ταλείπουσι τάς χρωματιστικάς ουσίας τάς οποίας σχεδόν πάν
τοτε έν τώ σώματί των περιέχουσιν· επειτα τας μεταφερομεν 
είς σωλήνας πλήρεις οινοπνεύματος και όπερ όμως είναι πυκνο- 
τερον του πρώτου και τάς κλείομεν ερμητικώς. 'Όσον όλιγώ- 
τερον οινόπνευμα ύπάpyει, τόσον όλιγωτερον άλλοιοϋνται τα 
χρώματα, φθάνει τό ζώον νά διατηρήται. Δυστυχώς πάντοτε 
συμβαίνει άλλοίωσις.

Δυνατόν νά άντικατασταθή τό οινόπνευμα ύπό τής παραφί
νης, ισως δέ και ύπό άλλων ^ευστών.

" Ε γ χ υ σ ι ς . — Άφοϋ κενώσωμεν τάς κάμπας έγχέομεν έν
τός του σώματος αύτών, διά κλυσματιου, μίγμα κεχρωματι* 
σμένου κηρού τετηγμένου καί τερεβενθελαιου.

Γ Ιλήρω σ ις.— Δυνάμεθα νά άντικαταστήσωμεν τήν προηγου- 
μένην έργασίαν πληοοΰντες αύτά διά λεπτοτάτου βάμβακος άνα- 
μεμιγμένου δι’ αρσενικού ή κεκαυμένης στυπτηρίας.

Κ έ ν ω σ ις .—"Οπως κενώσωμεν τάς κάμπας πιέζομεν αύτάς 
μεταξύ τοΰ άντίχειρος καί τοΰ δείκτου, όπως έξαγάγωμεν όλα 
τά έντόσθια. Περαιωθείσης τής εργασίας ταύτης, είσάγομεν 
έκ τών όπισθεν άχυρον μεγέθους άναλόγου τής κάμπης* συγ- 
κρατοΰμεν δέ αύτό διά τίνος νήματος ή διά τίνος καρφίδος λε- 
πτοτάτης, και έκτελοΰμεν τήν έμφυσησιν.

Έ μ  φύ σ η σ ις .— Κρατούντες τήν κάμπην εκατοστόμετρά τινα 
άνωθεν λεπτής πλακός έκ λαμαρίνης τεθειμένης έπί τίνος πυ- 
ραύνου άνημμένου, φυσώμεν είς το άκρον τοΰ άχυρου κυλιοντες 
αύτό μεταξύ τών δακτύλων.Ή έκ τοΰ σιδηροΰ έλάσματος άνα- 
δυομένη θερμότης άφαιρεΐ ταχέως τήν ύγρασίαν τήν έν τώ δέρ- 
ματι τής κάμπης έμπεριεχομένην. Η έργασια θεωρείται τετε
λεσμένη έαν πιέσαντες έλαφρώς τήν κάμπην, αίσθανΟώμεν τό 
δέρμα αρκούντως τεταμένον. Τότε άποσύρομεν ή άποκόπτομεν 
τό άχυρον, τό δέ εντομον τό διαπερώμεν κατά μέρη διά τίνος

καρφίδος, ή κάλλιον τό κολλώμεν έπί τεμαχίου φελοΰ ή έπί 
Εντεριώνης άκταίας.

Κατά τήν έργασίαν τής έμφυσήσεως, έ αν θέλωμεν νά άνα- 
πνεύσωμεν, δέον νά άποσύρωμεν τήν κάμπην έκ τοΰ πυρός, άλ
λως τό δέρμα της θέλει λάβει κακήν τινα πτυχήν ήτις άδύνατον 
νά έξαφανισθ^.

Π έμφύσησις έπιτυγχάνει μόνον είς τάς φαιάς κάμπας, τάς 
μελανας ή χνοώδεις· τί ποιητέον διά τάς πρασίνας καί κιτρίνας 
τάς τόσον πολυαρίθμους;

Ο κύριος Γουσενς κατωρθου νά τάς διατηρή χρωματίζων 
αυτάς διά χρωμάτων ένκόνει, άναδεδευμένων έν τερεβινθελαίω 
(φυλάττων μίαν άπαρασκεύαστον διά πρότυπον) καί κατόπιν έμ- 
βάπτων αύτάς ζωηρώς έντός λουτροΰ έκ κηροΰ άν^μεμιγμέ- 
νου μετά ολίγου τερεβινθελαίου· ούτω περιβάλλονται διά λεπτό
τατου ς-ρώματος κηροΰ* τάς διαπερα διά τριχός ίππου, τάς θέ- 
»ει είς σωλήνα. 1 οιουτοτροπως δυναμεθα νά παρασκευάσωμεν 
συλλογάς πασών τών καμπών τών χωρών μας.
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Μ Ε Ρ Ο Ι  Ε Κ Τ Ο Χ

Σ Γ Λ Λ Ο Γ ίΙ Μ ΪΙΩ Ν .

Ε ι δ ι κ ά  έ ρ γ α λ ε ϊα .— Ούδεμία συλλογή απαιτεί όλιγώτερα 
ειδικά έργαλεΐα, καθότι ούδέν τών έντόμων τής τάξεως ταύτης 
κεκτηται κέντρον ύπερασπίσεως ή διαβρωτικόν ύγρόν. Μεταχε-.- 
Ρ'Λονται λοιπόν τόν διά τάςψυχάς σάκκο ν τόν έκγάζης έν ανάγκη, 
τόν λινοΰν διά τήν σύλληψιν έπί τών χόρτων, έν θηρευτικόν κι
βωτόν, και φιαλας η σωλήνας πρός ένθεσιν τών έντόμων άναι- 
σθητοΰντες αύτά ώς έξηγήσαμεν τοΰτο.

Ίά δίπτερα άπαντώνται έν παντί καιρώ καί τόπω είς τήν χώ



ραν ημών, τήν ήμέραν καθώς έπίσης και τήν νύκτα. Τά πλεΐ- 
στα αναφαίνονται κατά τόν ’Απρίλιον καί Μάϊον καί άπό τής 
όγδοης πρός τήν έννάτην. Έν γένει φοβούνται τήν βροχήν, 
προτιμώσι δέ τάς Οερμάς καί γαληνιαίας ημέρας.

Πολυαριθμότατα εύρίσκονται εις τά πλούσια άνθέων μέρη είς 
τά δάση, κάτωθεν βάλτων, ένθα ζώσιν ύπό διαφόρους καταστά
σεις. Εις ξηρούς, πετρώδεις, καί άμμώδεις λειμώνας,συχνάζουσι 
πολλά είδη.

Παν φυτόν θαλάσσιον κάι μή, τά ζώα, τά άνθη, οί μύκητες, 
τά δένδρα, τά πτώματα, πασα ζωϊκή ή φυτική ουσία δύναται νά 
τοΐς χρησιμεύση ώς τόπος έκκολάψεο)ς.

Ό αριθμός τών γνωστών ειδών τών διπτέρων είναι άπειρος, 
άνέρχονται δέ είς 4500 περίπου·ύπολείπονται όμως πολλά όπως 
περιγραφώσιν άπαντα τά έν. ταΐς συλλογαΐς είδη. Τινά είσι σμι- 
κρότατα, τινά δέ έχουσι λεπτότατα όργανα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ MY ΙΩΝ.

Πάντα τά δίπτερα δέον νά καρφόνωνται εύθύςμετά τήν σύλ- 
ληψίν των άποθνήσκοντα εύκόλως. Ά λλω ς τε, τά άνήκοντα είς 
τά μεγάλα είδη δύνανται προηγουμένως νά κατασταθώσιν αναί
σθητα, τά δέ τών μικρών ειδών έντομα δύνανται νά Ιντεθώσιν 
είς σωλήνας.

Έάν δίπτερόν τι είναι διαστάσεων μεγάλων καλόν είναι νά 
περάσωμεν κάτωθεν αύτοΰ, είς τήν αύτήν καρφίδα, πέταλον ς·ρογ- 
γύλον έκ χαρτονιού είς τό κέντρον τοΰ όποιου κολλώμεν δι’ αρα
βικού κόμμεως, τό άκρον τών συναθροισρ,ένων ποδών. Αί μυΐαι 
τών μικρών ειδών κο)^λώνται ολόκληροι έπί χαρτονιού τριγωνικού 
τεμαχίου.

"Οπως φθάσωσιν είς τελείαν άποξήρανσιν, μακράν τού ήλίου, 
τά μεγά7^α έντομα άπαιτοΰσι τρεις εβδομάδας, τά μέτρια δέκα 
έως δεκαπέντε ημέρας έν θέρει· τά δέ μικρά τέσσαρας ή πέντε.

Τέλος φαίνεται έκ τοΰ σχήματος 38 τίνι τρόπω δυνά
μεθα νά έπιχειρίσωμεν τήν έπιδιόρθωσιν τών είς τμήματα διη-
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ρημένων έντόμων, άντικαθιστώντες τά σπλάγχνα διά ταινίας 
χάρτου τετυλιγμένης καί τεθειμέ- 
ν'Ός εις τήν κοιλίαν, ήτις συγκρα- 
τεΐ τά πέριξ αυτής κεκολλημένα 
τεμάχια. ΙΙαρομοίαν έργασίαν πε· 
ριεγράψαμεν όμιλούντες περί τών 
νευροπτέρων.

Διά .^ν οιατ/]ρησιν τέλος τών συλλογών τών διπτέρων πρέ
πει νά λάβωμεν πάσας τάς συνήθεις προφυλάξεις.
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ΜΕΛΕΤΗ

t n i  Τ Ω Ν  ΦΛ Ε Β Ω Ν T O T  CORNWALL

υ  77 Ο

L .  M O IS S E Y E T

(Συνέχει*· ΐ3ε φ υ λ λ ά ί. ζ'.)

1 0 Cornwall καί τό Devon δεικνύουσι φλέβας, είτε έντός τού 
πχιστολίθου είτε έντός τοΰ γρανίτου, καί έτέρας διατεμνούσας 
τά δύο ταΰτα λιθώματα, ένίοτε δέ και τά elvans καί τά άμφιβο- 
λικά greenstones. Ά λλω ς δέ είς ταύτην τών περιβαλλόντων λ ι- 
Οωμάτων τήν ποικιλίαν προστίθεται καί ή τών μεταλλευμάτων 
*αι τών gangues1. Παρά τήν παρουσίαν δέ τών τιτανωδών περι
βαλλόντων λιθωμάτων, ή χημική ένέργεια προφανώς έκδηλοΰ- 
ται εν ταΐς φλεψίν· έπεξετάθη ίσχυρώςέπί πολυαρίθμων σημείων 
*αι ιδίως έπί τινων στοιβών κασσιτέρου πεπληρωμένων τουρμα-

1 Gangues ένομάζοντα ι έν το ΐς μ εταλλουχο ις  φ λεψ ΐ τ ί  με'ρη α ύ τώ ν  τ4  μή μ εταλ - 
^ ρ α  χα ί ϊπ ε ρ  ένίοτε σ χ η μ α τ ίζ ο υ ν  τον κ .ρ ιώ τερον Ογκον τοΰ ά«οΟέματο< χα ί π ε - 
ί>ιο*λλοωα·ι -ο μ ετά λλ ευμ α .

Σχ. 3 8 .



λίνης. Έν τούτοις τά ρήγματα καί αί σχετικαί μεταθέσεις τών 
περιβαλλόντων λιθωμάτων δέν έπαυσαν του νά ώσιν ευδιάκρι
τοι καί παρά τό πολύπλοκον τών φαινομένων δυνάμεθα ν άκο- 
λουθήσωμεν έν ταΐς φλεψί τών δύο έπαρχιών τάς διευθύνσεις 
είσέτι καθαρώς διαγεγραμμένας τών σ το ίβαδογ  ραφ ι κών  συ
στημάτων (Syst^mes stratigraphiques) μεθ’ ών συνοεονται.

Μή παραλείποντες τήν χημικήν ενέργειαν τών περιβαλλόν
των λιθωμάτων, ήτις άλλως δέν έκάλυψε τήν τής βαρυτητος, 
θέλομεν ζητήση είς τάς φυσικάς ιδιότητας τών στρωμάτων το 
πρώτον αίτιον τής διαμορφώσεως τών πλουσίων χωρίων.

Ιίερωριζόμενος ένταΰθα είς μελέτην τοΰ Cornwall θέλω υπεν
θυμίσει τήν ύπό τοΰ Κ™ R. W. Fox έκφρασθεΐσαν γνώμην έν τώ 
ώραίω αύτοΰ ύπομνήματι έπιγραφομένω On mineral Veins.2 « Αί 
περαιτέρω έρευναι θ’ άποδείξωσι, νομίζω, ότι αί τοΰ Cornwall 
φλέβες παραβαλλόμεναι πρός τάς τών άλλων μετα7νλικών χω 
ρών ολίγον τι διαφέρουσι τοΰ ό,τι δύναταίτις ν’ άποκαλέσϊ) χη
μικούς αύτών χαρακτήρας (mechanical characters)·»

Τά αγγλικά συγγράμματα έπί τοΰ Cornwall καί τοΰ Devon είσί 
τόσω πολυάριθμα όσω καί ποικίλα· περιλαμβάνουσι καί πραγμα
τεύονται είτε έν συνόλω ειτε χωρίςτάςδύο έπόψεις τοΰ άντικει- 
μένουήτοι τήν γενικήν γεωλογίαν, καί τάς μεταλλούχουςς·οιβάς.

Άρκεΐ ν’ άναφέρωμεν ένταΰθα τά εξής:
Τάς Transactions καί τό Annual Reports τοΰ γεωλογικοΰ βασι- 

λικοΰ συλλόγου τοΰ Cornwall.
Τό ώραΐον έργον τοΰ Sir Η. de la Beche, Report on the Geology 

of Cornwall, Devon and West Somerset, 1839· καίτό τοΰ αύτοΰ συγ- 
γραφέως ύπόμνημα on the Formation of the rocks of South Wales 
and South Western England, 1 S46.
Διάφορα ύπομνήματα τοΰ Sir R. Murchison· έπειτα τά έξαίρετα 
έργα τών Κ,ων J. Carne, on the Relative Age of the Veins of Cor- 
nwale, 1822. R. W. Ifcox, on Mineral Venis, 1836· W. J. Hen- 
wood. Metalliferous deposits of Gornwale aud Devon 1843.

2 Annual Reports τοΰ 3α®'.λικοΰ π ο λ υτεχ ν ικ ο ί συλλόγου τοΰ C o rn w a ll— 1 8 3 6 . 

σ ελ , 81 1 41 .
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Δύο τόμ,ους, on Metalliferous Deposits and on subterranean tem
perature δημοσιευθέντας τώ 1871 ύπό τοΰ Ε. Henwood, καί οϊτι- 
τες περιλαμβάνουσι τήν μελέτην τών μεταλλείων κειμένων τών 
μέν έν Cornwall, τών δέ είς διαφόρους χώρας της σφαίρας.

Θά άναμνήσω ώσαύτως τό έπωφελές συγγραμμάτιον τοΰ Κ. 
Ch. Thomas, Remarks on the Geology of Cornwall and Devon in conne
xion with the deposits of metallic ores, and on the bearings of the 
productive lodes, 1859· τέλος τάς περιγραφάς τών μετα7*λείων 
λίαν έντέχνως έκτε7\.εσθείσας ύπό τοΰ Κ. Η. C. Salmon έν τώ 
Mining Jourval, καί έπειτα κατά τά 1862-64 Mining and Smelting 
Magazine.

Τώ 1862 παρουσίασα συντόμως έν είδει συμπερασμάτων τά 
κυριώτερα άποτελέσματα, άπερ ένόμισα ότι ήδυνάμην ν’ έξα- 
γάγω έκ τής έφαρμογής τών στοιβαδογραφικών συστημάτων 
εις τήν με7νέτην τής γενικής γεωλογίας καί τών στοιβάδων τοΰ 
Cornwall· ή7^πιζον τότε νάδυνηθώ νάέκτείνω τάς αποδείξεις τών 
αρχών τούτων διά σειράς ύπομνημάτων ν’ άποδείξω κατά πρώ
τον τήν έ π ε ν έ ρ γ ε ι α ν  τ ώ ν  έ νδεκα  π ρ ώ τ ω ν  σ υ στ η μ ά τ ω ν  
έπί  τοΰ όρου τής  π ε ρ ι ο χ ή ς  τοΰ Cornwal l  καί τοΰ Devon 
ύπό τε τοπογραφικήν, όρογραφικήν καί γεωλογικήν έποψιν, 
έπειτα δέ είς δεύτερόν τι έργον νά εξετάσω έκάστην τών σπου
δαιότερων μεταλ7>ούχων χωρών, έπί τέλους δέ άφικνούμενος 
είς τόν πρακτικόν σκοπόν τών έρευνών τούτων, νά δείξω πώς 6 
μετα7νλευτής δύναται νά έφαρμόση παρακολουθών τήν πορείαν 
τών φλεβών τάς ήκιστα άφηρημένας ταύτας γνώσεις.

Τώ 1865, ειχον συγγράψει μέγα μέρος τοΰ πρώτου ύπομνή- 
ματος καί έκτελέσει τά ικανώς δυσχερή γραφικά διαγράμματα 
έπί τών χαρτών τοΰ Cornwall, άλλ’ έκτοτε, πληθύς περιστάσεων 
μέ ήνάγκασαν νά αναβάλω τήν έκτέλεσιν τών σκοπουμένων 
icai νά παρουσιάσω ένταΰθα πρώτόντι μέρος τών γνώσεων τού
των, αίτινες μοί φαίνονται αμέσως ώφελιμώτεραι είς τόν με- 
ταλ7»ευτήν.

Θέ7νω στηριχθή έπί τών παρατηρήσεων, άς έποίησα έντώϋοΓη- 
wall κατ’ έπανειλημμένας έποχάς κατά 1855—1856· θέλω άν-



τλήσει δαψιλώς έκ τών προρρηθέντων αγγλικών συγγραμμά
των και τέλος είς τά έ'ργα του K°u U. J. Henwood θέλω προστρέ
χει συνεχέστερον.

Το έ'ργον τοΰ Κ. Henwood παριστα άπειρον συλλογήν υπο
κειμενικών παρατηρήσεων μετά έξαγομένων έν οις δύναταί τις 
νά ίδη μεγάλην πολυμάθειαν ό συγγραφεύς συλλέγει τά πλού
σια ταΰτα ύλικά, μετεχειρίσθην τήν άκριβεστέραν έπιφύλαξιν 
πρός συναρμολόγησιν αυτών. Έν δέ τώ λόγω ον άπήγγειλε τό 
1871 ώς πρόεδρος τοΰ Royal Institution of Cornwall συνεκεφα- 
λαίωσε τάς μελετάς αύτοΰ έπί τών μεταλλούχων στοιβάδων 
τής περιοχής ταύτης, καί, παρά τήν μετριόφρονα αύτοΰ άρνη- 
σιν, συνετέλεσεν εις τό νά θέση γ ε ν ικούς  κ α ν ό ν α ς  α ν ε κ 
τ ί μ η τ ο υ  αξ ίας ,  κ α τ α λ λ ή λ ο υ ς  ε ι ς  ο δ η γ ί α ν  τοΰ με-  
τ α λ λ ε υ τ ο ΰ .

Τό άνά χειρας έργον περιλαμβάνει δύο κεφάλαια· καί έν μέν 
τώ πρωτω περιγράφω τούς διαφόρους τρόπους της διαμορφώ- 
σεως τών πλουσίων χωρίων, δεικνύων τούς γενικούς χαρακτή
ρας τούς άναφερομένους εϊς τάς φάσεις τών χωρίων τούτων· 
κατακλειων δε τοΰτο εκτίθημι τόν τρόπον τής συνδέσεως αύτών. 
Εν δέ τώ δευτέρω κεφαλαίω έν είδει υποθέσεων έφαρμόζω τό 
συμπέρασμα τοΰ πρώτου έπί τής μελέτης τών υπογείων διωρύ
γων, προελθουσών έκ τής διαρρήξεως καί τών κινήσεων τοΰ 
εδάφους.

Εν κεφαλαίω, λαμβανων ώς παραόειγμα τάς φλέβας τοΰ 
Cornwall σκοπώ ν αποοειξω κατά τι ή γνώσις τών Διευθύνσεων 
εινε ωφέλιμος είς τόν μεταλλευτήν καί πώς δύναται ν ’ άπο- 
λαυσ/j ταυτης οια σειράς παρατηρήσεων προσηκόντως έκτελε-τ 
σθεισών έν τοΐς ύπογείοις αύτοΰ έργοις.

( ακολουθεί).

II. ΑΙ’ΓΠ Ό ΙΙΟ ΥΛΟ -.
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0 1  ΚΥΝΕΣ
Tor

B O I S V I L L E - L A - S A I N T - P E R E

Ώραίαν τινά πρωίαν κρεοπώλης τις τής Boisville-la-saint-pere 
έξήλθε κατά τήν συνήθειάν του είς Θήραν λαβών μεθ έαυτοΰ 
καί τούς δύο άφωσιωμένους κύνας του. Γ1ά ουστυχή ταΰτα ζώα 
ήσαν τρελλά έκ χαρας, έπήδων, ύλάκτουν, έπήγαινον καί ήρ- 
χοντο πέριξ τοΰ κυρίου των. Ά πηλαί, ύβρεις, κτυπήματα τών 
ποδών, τίποτε δέν ήδύνατο νά κρατήση τήν ορμήν των μητε νά 
καταπαύση τάς φωνάς των. Ό  κυνηγός οιηυθυνθη είς μικρόν τι 
δάσος πλησίον τοΰ χωρίου.

Φθάς έκεΐ ήθέλησε ν’ άναβη έφ ενος δένδρου* όπως δε 
άναβη κα7νλίτερον ό δυστυχής κρεοπώλης ελαβε τό όπλον του 
διά τών όδόντων του. Μόλις είχε φθάσει είς τούς πρώτους κλά
δους, ότε είς έξ αύτών έγγίζει τό έΛατηριον και το οπλον εκ
πυρσοκροτεί, ό δέ άφρων κυνηγός πίπτει λουσθείς είς τό αιμα 
του. Οι πτα^οί κύνες όλως καταπεπληγμένοι, τόν Οεωροΰσι, 
τόν όσφραίνονται, τοΰ λείχουσι τάς χειρας, υλακτοΰσι θε- 
λοντες νά τόν έξυπνήσωσι, άλλ’ ούδείς άκούει τάς φωνάςτων. 
Ή  νύξ προβαίνει τί νά κάμωσι; νά φύγωσι, νά έγκαταλείψωσι 
τόν κύριόν των ; ίσως υπηρέτης τις θά τό εκαμνεν ό κύων όμως 
ούδέποτε. Οί δύο πιστοί σύντροφοι είτε όπως τον θερμάνωσιν 
έκ νέου είτε όπως τόν προφυλάξωσι κατεκλίνθησαν πλησίον του 
καί έμειναν ουτω καθ’ όλην τήν νύκτα, χωρίς ποσώς να δια- 
νοηθώσι ότι πρέπει νά φάγωσι ή νά πίωσι. Η ήμερα επανελ- 
θοΰσα τούς ευρεν έκεΐ άκόμη άκινήτους, έξηπλωμένους έπί τοΰ 
πτώματος, όπερ έφύλαττον θρησκευτικώτατα, ύλακτοΰντες περί 
αύτό ώσεί έζήτων βοήθειαν. Επειδή δέ ούδείς ήρχετο, ό 
είς αύτών άπεφάσισε νά έπιστρέψη είς τό χωρίον, ένώ ό άλ
λος έμενε πλησίον τοΰ νεκροΰ κυρίου του. Φθάνει είς τήν οι
κίαν καί ενθαρρύνει όλους διά τής παρουσίας του. Έλεγσν ότι



<5 κύριός του δέν είναι μακράν, δίδουσι είς τδ πτωχόν ζώον νά 
φάγγ] άλλά τοΰτο εναντίον τής μακρας νηστείας του τρώγει 
όλίγον βλέπων ένα έκαστον μετά Ολίψεως και αίφνης γίνεται 
άφαντον. Τοΰ κυρίου μή έπιστρέφοντος, έσκέφθησαν περι τής 
απουσίας τοΰ κυνός. Εξέρχονται, παρατηροΰσι διά νά ιδωσιδιά 
τίνος μέρους εφυγε, άλλά τήν στιγμήν ταύτην βλέπουσι τήν 
κΰνα έρχομένην, τήν θωπεύουσι, τή δίδουσι επίσης νά φάγη. 
Μόλις αύτη εφυγε παρατηρεί ασκαρδαμυκτί έ'να έκ τών έργα- 
τών τής οικίας ύλακτεΐ, τόν σύρει έκ τής έσΟήτος του έπιθυ- 
μοΰσα νά τώ εί'πη «Άκολούθει μοι». ’Ήρχιζε τώ ό'ντι νά βαδί
ζει έπί τών ιχνών της, έφαίνετο μάλλον εύθυμος, έπροχώρει 
μετά προθυμίας σταματούσα άπό άποστάσεως είς άπόστασιν, 
έπιστρέφει παρατηρεί έάν τήν άκολουθή πάντοτε καί όσον πλη
σιάζει πρός τό δάσος τόσον έπιταχύνει τό βήμα της. Τέλος 
πλησιάζει τό πτωχόν ζώον προχωρεί όλως ήσύχως καί σιωπη- 
λώς φθάνει πλησίον τοΰ κυρίου της. Ό δέ κύων ήτο πλησίον 
του περιμένων μετ’ ανησυχίας τήν έπάνοδον τής συντρόφου. 
Τότε άμφότεροι ήρχισαν νά λείχωσι τόν κύριόν του ζητοΰντες 
νά τόν έξυπνήσωσιν δπως τοΰ γνωστοποιήσωσι δτι ήσαν πλη
σίον του.

Ό  έργάτης τότε έπιστρέφει, ειδοποιεί τήν άρχήν καί μετά 
τήν έπιβεβαίωσιν τοΰ θανάτου φέρουσι τόν νεκρόν έφ’ άμάξης 
ενώ οί κΰνες άκολουθοΰσι τό φορεΐον, φθάσαντος είς τήν οικίαν 
δέν ήθελον ποσώς νά τόν έγκαταλείψωσι καί έξέβαλον πένθι
μους κραυγάς· τούς παρέσειρον μετά κόπου είς τινα σιτοβο
λώνα καί μακράν τοΰ νά σιωπήσωσι ούδέν ά\\ο έκαμνον ή νά 
έκβάλωσι κραυγάς, καταθλίβοντες τούς περιισταμένους.

Μετά τήν ταφήν τοΰ δυστυχοΰς κυνηγοΰ έδωσαν τήν έλευθε- 
ρίαν είς τούς κύνας. Τό κοιμητήριον τοΰ Boisville ώς τά τώ ν ’/ω- 
ρίων δέν ήτο δύσκολον νά τό ύπερπηδήσωσι. ’Ιδού οί πτωχοί 
μας κΰνες, οίτινες όσφρανθέντες τούς τάφους έφθασαν είς τόν 
κύριόν των σκαλίζοντες τόσον ώστε έξεσκέπασαν τό φέρετρον 
έφ’ούτούς ευρον τήν επαύριον κοιμωμένους. Τούς έσυραν έκ νέου 
είς τόν σιτοβ3λώνα, τούς έδωσαν νά φάγωσι, μετεχειρίσθησαν
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παν μέσον διά νά τούς παρηγορήσωσιν, άλλ’ ούδέν κατώρθω- 
σαν. Ηρχισαν νά ωρύονται έκ νέου άποφεύγοντες πάσαν 'ορο
φήν και μετά τρεις ημέρας άπέθανον τής πείνης καί τής λύπης. 
Ιίοιον καλλιτερον αίσθημα, ύμεΐς οί άνθρωποι δυνάμεθα νά άν- 
τιτάξωμεν είς τοιαύτην πραξιν τόσον συγκινητικήν;
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Π Ε Ρ ΙΠ Ε Τ Ε ΙΑ Ι 
ΝΕΑΡΟΥ ΦΥΣΙΟΔΙΦΟΥ

ΠΙΟ

LUCIEN ΒΙ ART.
( Σ υ ν έ χ ε ι α ·  to e  φ υ λ λ ά δ ι ο ν  στ'.')

Η ζάκχαρις. Ο G ringalet εν τώ  ρ .έλ ιτ ι.— Μία Σίε'α του Encuerado·—  
Δ=Γπνο; 'Ινδικός.

Τό πρόγευμα ύπήρξε φαιδρόν χάρις είς τόν Ισπανικόν οίνον 
τόν προαγγελθέντα παρά τοΰ φιλοξενοΰντος ήμας. Οί έργάται 
Asttfques μετά τών γυναικών καί τέκνων των συ νηθροίζοντο περιέρ
γως είς τά παράθυρα τής κατοικίας. Ό Λουκιανός έθριάμβευ- 
σε, καί ήτο αύτός τόν όποιον έζήτουν πρό πάντων νά Γδωσιν. Ό 
Gringalet φιλοξενηθείς παρά τών έν τώ έργαστηρίω ομογενών 
του όλιγώτερον ήμών έγκαρδίως δέν έγκατέλιπε τόν κύριον 
του, και έοεικνυε τούς όδόνταςτου έτοιμους είς παν.

Ο Sumichrast ήθέλησε πριν ή άρχίση τήν πορείαν νά μάθη 
ε'·ζ τόν μαθητήν του πώς κατασκευάζουσι τήν ζάκχαριν. Τόν 
ωοήγησε κατ’ άρχάς είς μήλον κατεσκευασμένον κάτωθεν εύ- 
ρείας σκιάδος. Έκεΐ, δύο ξύλινοι κύλινδροι στρεφόμενοι έφ’ ένός 
στρόφιγγος σιδηροΰ τή βοηθεία άξωνος, τιθεμένου είς κίνησιν 
διά ταύρων έξευγμένων, συνέτριβον τήν κάλαμον τήν όποιαν 
Ινοός εθετεν έν τώ μεταςύ τών τροχών. Η μηχανή έπατάγη 
και έφαίνετο έτοιμη νά άποσυντεθή έκ τής ώθησεως τών φοβέ
ρων τούτων ζώων τά όποια ήρεθίζοντο έκ χειρονομίας καί φω-



νών. Ό Λουκιανός παρετήρησεν δτι τά στελέχη κοπτόμενα λο- 
ξώς εις τεμάχια ενός μέτρου ετίθεντο, καί συνετρίβοντο παρά 
τών δύο κυλίνδρων· άφ’ ου ύπέστησαν τήν ίσχυράν ταύτην πιε- 
σιν άνεφαίνοντο σχεδόν ξηροί, ό δέ ζακχαρώδης χυμός έρρεεν 
εις σκάφην λελαξευμένην έντός κορμού δένδρου.

"Οταν τό δοχεΐον έπληρουτο ήνοιγον υπερμεγέθη έπιστομίδα 
όμοίαν μέ τάς πρός εκροήν τοΰ υδατος τών λουτήρων και ό τών 
ζακχαροκαλάμων χυμός τεθολωμένος καί βορβορώδης έ'ρρεεν 
κατά τό μήκος όχετοΰ τίνος δπως κρημνισθή εί; δεξαμενήν έκ 
πλίνθων. Έν τή πτώσει του έστραγγίζετο καλώς έντός σακκου. 
Τόν μετέφερεν ακολούθως έντός μεγίστων λεβήτων έκ χαλκοΰ, 
τιθεμένων έπί μιας καμήνου. Τά τεμάχια τής καλάμου συντρι
βόμενα καί ταχέως ξηραινόμενα εις τόν ήλιον έχρησίμευον πρός 
διατήρησιν τής πυράς τής Οερμαινούσης τόν έξ αύτών έξαχθέντα 
χυμόν.

Ιίλησίον τοΰ σάκκου ένθα έπεσωρεύόντο άκαταπαύστως τά 
λείψανα τής καλάμου έστέκετο παιδίον δωδεκαετές, επιφορτι- 
σμένον νά σηκώνη τό στραγγιστήριον. Ό Λουκιανός με εσυρεν 
έκ τών ενδυμάτων διά νά ΐδω δτι τό παιδίον τοΰτο ήτο μονοχειρ.

— ΙΙοΰ άπώλεσες τόν αριστερόν σου βραχίονα; ήρωτησεν.
— Εις τό μεταξύ τών δύο κυλίνδρων οΐτινες θλιβωσι τήν 

κάλαμον. Κύριε.
— Έκ σφάλματός σου ;
— Λλλοίμονον! Μάλιστα Κύριε. Ό πατήρ μου οστις έπετή- 

ρει τήν μηχανήν καί τόν όποιον έβοήθουν κεντών τούς βόας μοί 
εΐχεν απαγορεύσει νά πλησιάσω τούς κυλίνδρους. Ημέραν τινα 
άπουσιάσαντος αύτοΰ έπι τινας στιγμάς ήθέλησα νά συντρίψω 
ό ίδιος κάλαμον ό δάκτυλός μου συνελήφθη παρευθύς καί ό βρα
χέων μου εύρέθη συντετριμμένος.

(αχολουθ ίί)
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Τ Η Σ  ΑΓΑΠΗΣ Τ Ο  ΒΟΤΑΝΙ

Της αγάπης τό βοτάνι 
κάθε τόπος δέν τό κάνει. . .  
άλλου ’βρίσκεις μόλις έ'να 
καί άλλ^οΰ ’ναι μαζωμένα . . .  
ιδιότροπο χορτάρι, 
μά μεγάλη του κ’ η χάρι. . .  
ν£ψαχν’ έψαχνα ό καϋμένος 
κ’ ήμουνα απελπισμένος, 
κ’ έλεγα— για τ ί θεέ μου 
νά μην τό ευρώ ποτέ μου ; 
γ ια τ ί νά μην αγαπήσω 
εις τόν κόσμο ενόσω ζήσω ;—  
έσκασ’ άπό τό κακό μου, 
για τό ’μαΰρο ριζικό μου. . .
Μια νά μή μέ καμαρώσηί 
τήν καρδιά της νά μου δώσνι!! 
νά περάση ή ζωή μου 
και ως ποϋ νά ’βγη ή ψυχή μου 
νά μή ’βρω ’να κοριτσάκι 
νά τοΰ ποϋ γλυκά ’λογάκι, 
να Ουμώσν), νά θυμώσω, 
νά φιλιώση, νά φ ιλιώ σω;

Μιά ημέρα ’βγαίνω μόνος,
— γ ια τ ί μ ’ είχε σφύξει ό πόνος—  
κατα τόν Τρελλό πηγαίνω, 
καί αρχίζω ν’ ανεβαίνω . . .
Α ψηλά δέν είχα φΟάσει, 
ώρα δέν ειχε περάσει, 
ό'ταν βλέπω ένα χορτάρι 
σύρριζα σ' ένα θυμάρι. . .  
σάν νά ήτο μου έ<ράνη 
τής αγάπης τό βοτάνι. . .



Κ ι’ άπό τά  ζγουρά του φύλλα, 
κι’ α π '  τήν πρασινομαυρίλα, 
κ ι’ άπό τά  μικρά άγκαθάκια 
ό'που έχυναν φαρμάκια, 
καί άπό τό καρδιοχτύπι ... 
είπ ’ αύτό ’ναι ποΰ μοϋ λείπει" 
τώβρα πλέον, τώβρα τόρα. . .
— ποΰ ανάθεμα τήν ώρα—
Τό κατάπ ια  π ά ε ι... πάει ...
— ποΰ νά μην τό ειχα φάει —
Μούχαν ’πεΐ πώς άπό ’πάνω 
άγκυλόνει σαν τό πιάνω, 
μαχει ρίζα πούναι πρώ τϊίς! 
και πώς ειν’ τά φαγιτό της 
σαν γλυκόξοινο ’λιγάκι... 
τώφαγα κ’ ήταν φαρμάκι! !
Τότε τώ βαλα στό στόμα 
και πικράδα εχω ακόμα... 
καί μέ τζούζει καί πονάει 
καί ποτέ δέν μοϋ περνάει... 
άπό τό τ ’ είν’ τόσοι χρόνοι 
καί δέν μοΰφυγαν οί πόνοι...

Φίλοι μου σας συμβουλεύω,
— μά τό ν α ι ! δέν χωρατεύω—  
εύτυχής ποΰ δέν δαγκάνει 
τής άγάπης τό βοτάνι ... 
μή τό βάζετε στό στόμα, 
γ ια τ ί πριν σάς φάγ  τό χώμα 
Οά σάς φάνε, πίκραις, πόνοι, 
καί σαράντα δυο δαιμόνοι...
"Οποιον τόπο κι’ άν πατήτε, 
σ’ όποιον τόπο κι’ άν ’βρεθήτε, 
νά προσέξτε νά μήν κάννι 
τής αγάπης τά βοτάνι...

(*Ες ανέκδοτου λυρ ικ ή ; σ υ λ λ ο γ ΐς  « ’Ίρ ις»  ) .  Δ. Γρ. Κ .
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