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Έπί too ουρανίου θόλου βλέπομεν πολλάκις τήν νύκτα αστέ
ρας οίονεί άναφλεγομένους καί σβεννυμένους, άφοΰ διατρέξωσί 
μετά μεγάλης ταχύτητος καί εί? βραχύτατον χρονικόν διάςημα 
τήν έπί τοΰ θόλου τροχιάν των. Καί άλλοτε μέν τό φαινόμενον 
είναι συχνότερον, άλλοτε δέ σπανιώτερον. Τού; τοιούτους αστέ
ρας καλοΰμεν δ ιά ττο ντα ς . ΟΕ διάττοντες διαχέουσι συνήθως 
φως άσθενές· ενίοτε δμως βλέπομεν φαινόμενα τήν αύτήν αρχήν 
μέ τούς διάττοντας παρουσιάζοντα, τά όποΐα διαχέουσι τοσοΰτο 
φως, ώστε γίνονται καί αύτήν τήν ημέραν ορατά, ή μεταβάλ- 
λουσι τήν νύκτα ώς ειπεΐν είς ήμέραν, έκκροτοΰντα πολλάκις 
καί καταπίπτοντα είς τήν γήν, άποτελοΰντα δέ ούτω τούς όνο
μαζομένους ά ερολ ίθους.

Τοιοΰτο τό φαινόμενον τών διαττόντων καί τής τροποποιή- 
σεως αύτών είς άερολίθους. "Ιδωμεν δέ νΰν άκριβέστερον τάς 
λεπτομερειας τής άναφανήσεως τών διαττόντων.

Παρετηρήθη κατ’ άρχαιοτέρας έτι έποχάς, ιδίως δμως κατά 
ιόν ήμέτερον αιώνα, καθ’ δν ήξιώθησαν μείζονος προσοχής οί 
διάττοντες, δτι ύπάρχουσιν ώρισμέναι τοΰ έτους έποχαί, καθ’ άς 
ό αριθμός τών διαττόντων εινε μεγαλείτερος τοΰ συνήθους, τοι- 
αΰται δέ εινε ιδίως ή 10 (ν) Αύγούστου καί ή 13 Νοεμβρίου. 
Κατά τάς έποχάς λοιπόν αύτάς τής συχνής έμφανίσεως διαττόν-



των τό φαινόμενον επαναλαμβάνεται έπί ημέρας, μία όμως έξ 
αύτών διακρίνεται τών προηγουμένων και επομένων οιά τήν 
πολύ συχνοτέραν κατάπτωσιν διαττόντων.

Έ τ ι δέ πλέον ύπάρχουσι και έτη καθ’ α τό φαινόμενον έπα- 
ναλαμβάνεται έν ώρισμένητοΰ έτους ήμερα λαμπρότερον ή κατά 
τά λοιπά ετη. Τοιοϋτο δι’ έτών περιοδικόν φαινο'μενον πυκνές 
καταπτώσεως διαττόντων εινε το της 13 Λοεμβριου, το οποίον 
επαναλαμβάνεται έξαισίως λαμπρόν άνά 33 ετη· ή τελευταία 
αύτοΰ έμφάνισις ήτον ή τοΰ 1866.

Καί έν ταΐς ώραις δέ τής ημέρας παρετηρήθη δτι ή κατάπτω- 
σις είναι συχνότερα δι’ έκαστον τόπον μεταξύ τών 2 καί 6 τής 
πρωίας.

Ά λλά καί ή παρατήρησή τής διευΟυνσεως τών διαττόντων 
έδειξεν δτι ύπάρχουσι σημεία τινά τής ουρανίου σφαίρας, έξ ής 
ουτοι φαίνονται ώσεί άναχωροΰντες, μάλιστα δταν τό φαινόμε- 
νον ήνε περιοδικόν καί ούχί σποραδικόν. Τά σημεία ταΰτα κα
λούνται σημεία  α κ τ ινο β ο λ ία ς . Οΰτω τό τοιοΰτο σημεΐον εύ- 
ρίσκεται διά μέν τό φαινόμενον τοΰ Νοεμβρίου εις την θέσιν πρός 
ήν φαίνεται άπό της γης ό άστήρ γ  τοΰ Λέοντος, διά δέ τό φαι- 
νόμενον τοΰ Αύγουστου παρά τό η τοΰ ΙΙερσεως. Ιό αξιολογον 
δ’ έν τή άνακαλύψει τών σημείων αύτών έγκειται δτι αύτά ευ- 
ρίσκονται έπί τής διευΟύνσεως, πρός ήν ή γή φέρεται έν τή περί 
τόν ήλιον κινήσει αύτής κατά τόν χρόνον της καταπτώσεως τών 
έξ αύτών άκτινοβολουμένων διαττόντων.

Οΰτως ή λεπτομερεστέρα τοΰ φαινομένου ερευνά ώδήγηοεν 
είς τήν άνακά?α»ψιν τάξεως έν τήέμφανίσει τοΰ έκ πρώτης όψεως 
ώς άκανονίστου παρουσιαζομένου φαινομένου τών διαττόντων.

Έν τήάρχαιότητι έΟεωρήΟησαν οί διάττοντες ώς φαινόμενα 
γεννώμενα έν τώ περιβάλλοντι τήν γην άέρι, δηλαδή μετέωρα 
άτμοσφαιρικά, άν καί υπήρξαν καί τινες οί δοξάσαντες δτι είναι 
φαινόμενα κοσμικά, τήν άρχήν αύτών δηλαδή εχοντα έκτος τής 
άτμοσφαίρας. Εις τοΰτο δέ δπως όρθώς όΟύμβόλδος παρατηρεί 
ώδηγήΟησαν έκ τής καταπτώσεως άερολίΟων έκ τών άνω. Εινε 
αληθές δτι ή δοξασία τής έν τή άτμοσφαίρα γενέσεως τών οιατ-
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ιόντων ήδύνατο νά στηριχΟή καθόσον οί διάττοντες φαίνονται 
συχνοί καθ' ώρισμένας τοΰ έτους ώρας,μάλιστα δέ περί τό τέλος 
τοΰ θέρους και μετ αυτο. II ακριβής δμως έρευνα άνευροΰσα 
ώρισμένας ημέρας τής έπανόδου τής συχνότητος τοΰ φαινομέ
νου άντιστρατεύεται πρός τήν δοξασίαν ταύτην, διότι τά μετεω
ρολογικά φαινόμενα, καίπερ έξαρτώμενα έκ τών ώρών τοΰ έτους, 
δέν συνδέονται δμως μεΟ’ ώρισμένων ά'κριβώς ημερών καί περιό
δων έξ έτών συγκειμένων. Έντεΰθεν παρατηροΰμεν δτι ή έχ 
πρώτης όψεως ορθή φαινομένη δοξασία αΰτη καταπίπτει άμα αι 
λεπτεμερειαι τοΰ φαινομένου έξετασΟώσιν.

Αδύνατος δμως καθίσταται ή παραδοχή τών διαττόντων ώς 
ατμοσφαιρικών μετεώρων, ένεκα τής έξ ώρισμένων σημείων τοδ 
χώρου ακτινοβολίας αύτών καί τής ταχύτητος μεθ’ ής φέρονται. 
Ή ταχύτης αυτη ύπερβαίνουσα πάντοτε τά 2 γεωγραφικά μί- 
λια κατά δευτερόλεπτον, είναι πολλάκις έξαπλασία τής γης περί 
τόν ήλιον, κινουμένης μέ ταχύτητα 4- μιλίων κατά δευτερόλε
πτον. Τοιαύτη ταχύτης αρμόζει είς κοσμικά μόνον σώματα, καΣ 
δέν δύναται νά προξενηθή ύπό της βαρύτητος τής γης έντή ήμε- 
τέρα άτμοσφαίρα.

Καί ή κατάπτωσις δέ τών άερολίΟων σωμάτων βαρέων άντι- 
βτρατεύεται έπίσης πρός τήν έν τή άτμοσφαίρα γένεσιν τών φαι
νομένων τής κατηγορίας τών διαττόντων.

Ό προσδιορισμός τής ταχύτητος μεθ’ ής οί διάττοντες φέρον
ται, συνδέεται μετά τοΰ προσδιορισμού τής άποστάσεως αύτών· 
τοΰτο δέ δύναται νά κατορΟωΟή διά τής συγχρόνου παρατηρή- 
σεως έκ δύο διαφόρων τόπων ίκανώς άπεχόντων άλλήλων. Τάς 
έρωτας τοιαύτας παρατηρήσεις έκαμαν ό Βεντζεμβέργιος καί ό 
δράνδης κατά τά τέλη τοΰ παρελθόντος αΐώνος, πριν έτι διά 
^ής παρατηρήσεως τοΰ Ουμβόλδου τοΰ λαμπροΰ φαινομένου τοΰ 
Νοεμβρίου έν Κουμάνη τής μεσημβρινής Αμερικής καί τής κα
ταπτώσεως άερολίΟου εις Αίγλην τής Νορμανδίας (τώ 1803), 
°°0ή μείζων προσοχή εις τό φαινόμενον. Έκτοτε δέ πολλοί φυ- 
σΐοδίφαι έξήτασαν τό φαινόμενον τών διαττόντων, έξ ου πολλά 
^ζήφΟησαν περί τοΰ σύμπαντος.
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Γενομένης δέκτης τη ; κοσμικής άρχή; τών διαττόντων, τινες 
έδέχθησαν δτι ουτοι προέρχονται έκ της εις τήν ήμετέραν ατμό
σφαιραν εισόδου λίθων έκσφενδονιζομενων απο ηφαίστειων της σε- 
λήνης.Ή δοξασία δμως αύτη εινε έσφαλμένη, διότι πόσον έντονος 
δέον νάήνε ή ηφαίστεια αΰτηενέργεια δπως κατανικάται δι’ αύτής 
ήελξις της σελήνης,και ούτως οί έκσφενδονιζόμενοι λίθοι,έχον- 
τες ένίοτε βάρος έκατοντάδων χιλιογράμμων, άπομακρύνωνται 
ταύτης-, "Αλλοι προνοοΰντες περί της διατηρήσεως της Οερμό- 
τητος τοΰ ήμετέρου ήλίου, ήθέλησαν νά χρησιμοποιήσωσι πρός 
τοΰτο τούς διάττοντας, δπως ουτοι καταπίπτοντες έπ’ αύτοΰ τήν 
άνανεώσι διά της καταστροφής τής κινησεως αύτών. Οπως 
εινε γνωστόν κίνησις καταστρεφομένη γέννα θερμότητα. Μα- 
ταΐαι φροντίδες και φόβοι. 'Ο βίος γεννεών δλων έν τή συμπλη
ρώσει τών φαινομένων τοΰ|κόσμου οεον να θεωρήται ώς στιγμή? 
δπως όρθώς ό περιώνυμος Έλμχόλτζιος παρατηρεί· καί 6 ήλιος 
δμως Οά ύποστή τάς άλλοιώσεις τάς διαγραφομένας ύπό τών 
νόμων, ους ό Δημιουργός διέγραψεν έν τώ βίω τής φυσεως.

Ά λλά  παρερχόμενοι τάς σκιαμαχίας ταύτας, έλΟωμεν ήδη 
si; τά γενικώς τήν σήμερον περι τών διαττόντων παραοεδεγμενα.

"Οπως έν τή φύσει ύπάρχουσι σώματα μεγάλα ώς ό ήλιος και 
οί άλλοι άπλανεϊ; καλούμενοι, σώματα μεσαίου μεγέθους δπως 
οί πλανήται τοΰ ήμετέρου συστήματος και αλλα μικρότερα, οΐον 
οί δορυφόροι καί οι άστεροειδεΐς έπονομαζόμενοι πλανήται, ού
τως ύπάρχουσι σώματα μικρότατα διεσκορπισμένα έν τώ χώρω· 
Τά σώματα ταΰτα πλανώνται εις τό διάστημα κατά τούς άναλ- 
λοιώτους νόμους της φύσεως, δηλαδή τόν τής έμμονης καί τής 
άμοιβαίας τών σωμάτων έλξεως. Ά λλά  καί τό ήμέτερον πλα
νητικόν σύστημα, έκτος τών έν αύτώ κινήσεων τών μερικών αυ
τού σωμάτων, κινείται δλον όμοΰ είςτό οιάστημα, δπως και παν 
τε ; οί άστέρες. Έν τή κινήσει ταύτϊ) συναντώνται μετά τοΰ ήμε* 
τέρου πλανητικοΰ συστήματος τά τό οιάστημα οιατρεχοντα μ{ 
κρά σώματα, καί άμα πλησιασωσιν αύτό ύφίστανται τήν έλξιν 
του, εισέρχονται εις αύτό καί άρχονται καταγράφοντα τροχιά 
περί τόν ήλιον.
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' Ισως ήδύνατό τις νά άντείπϊ] δτι τά σωματίδια ταΰτα έξ άρ5- 
Χής άνήκον είς τό ήμέτερον πλανητικόν σύστημα· πάντα δμως 
τά σώματα τοΰ συστήματος ένεκα τής κοινές αύτών γενέσεως, 
έχουσι κοινόν γνώρισμα τήν έκ Δ. πρός Α. κίνησιν, ήτις δέν 
ανευρίσκεται είς πάντας τούς διάττοντας, δθεν έξ άνάγκης δέον 
νά οεχθώμεντήν έν τώ έν γένει χώρω τοΰ παντός ύπαρξιν αύτών. 
Εν τή περί τόν ήλιον λοιπόν κινήσει αύτής ή γή συναντά τοιαΰτα 
έν τώ χώρω κινούμενα σωματίδια, τά όποια ύφιστάμενα τότε τήν 
έκ τής συμπλησιασεως έντονωτέραν έλξιν τής γής φέρονται πρός 
αύτήν μετά μεγάλης ταχύτητος, δπως τούτο άρμόζει εις κοσμικά 
σώματα, εχοντα άρχήθεν τοιαύτην, καί οποίαν πράγματι ή παρα- 
τήρησις ανακαλύπτει έν τή φορά ταύτϊ). Ά λ λ ’ άμα τά σώματα 
ταΰτα φΟάσωσιν εις τήν άτμοσφαίραν, ύφιστανται τήν άντίστα- 
σιν αύτής, αύτη δέ προξενεί τήν άνάφλεξίν των. Εινε γνωστόν 
δηλαδή δτι ή προστριβή προξενεί θερμότητα τοσοΰτο μείζονα, 
όσον μειζων ή προστριβή. Είναι δέ τήν σήμερον γνωστός τή έπι- 
στήμγ) ό νόμος τή; διατηρήσεως τής ένεργείας, δτι δηλαδή ένέρ- 
γεια ούόεποτε άπολλυται, άλλά δύναται μόνον νά τροποποιηθή 
και δτι πάντα τά φυσικά φαινόμενα έχουσι κοινήν άρχήν τήν 
υπαρξίν τής έν τώ φυσικώ κόσμω ένεργείας. Ούτως έν τή προσ
τριβή ούο σωμάτων διά τής κινήσεω; τών χεφών ήμών, ή κίνη- 
σιςαύτή; μεταδίδεται ώς τρομώδης κίνησις τών μορίων τών προσ- 
τριβομένων σωμάτων, τό σύνολον δέ τών μικρών αύτών κινή
σεων προξενεί τήν ύφ’ ήμών καλουμένην θερμότητα. "Οπως δέ 
ή Οερμότη;, ούτω καί τά λοιπά φυσικά φαινόμενα αιτίαν έχουσι 
τήν κίνησιν. Καί ή γή δέ έάν δεχθώμεν πρός στιγμήν, δτι αίφνης 
έπαυσε κινουμένη νΰν, ήθελεν έξατμισθή έκτή ; Οερμότητος, ήτις 
θ άνεπτυσσετο οιά τής μετατροπής τής κινήσεως αύτής είς τρο- 
μώοεις μικράς κινήσεις τών μορίων της, ήτοι &ίς θερμότητα· λοι
μόν και ή ένεκα τή ; μεγάλης ταχύτητος ισχυρά προστριβή τών 
Κοσμικών σωματιδίων πρός τήν ήμετέραν ατμόσφαιραν, καίπερ 
οραιοτατην είς τά άνώτατα αύτής στρώματα, προξενοΰσα έλάτ- 
τωσίν τής έξωτερικής κινήσεως, άναπτύσσει τάς μικράς έσωτε- 
ρΐκάς τρομώδεις κινήσεις τών μορίων αύτοΰ, προξενεί δηλαδή
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μεγιστην θερμότητα, έξής τά σώματα ταΰτα άναφλέγονται. Καί 
τά πλεΐστα μέν τών σωμάτων αύτών εξαφανίζονται διά τήν μι- 
κρότητά των, τινά δμως φθάνουσιν ώς άερόλιθοι εις τήν γήν. 
Ουτω φυσικώς εξηγείται τό φαινόμενον τών διαττόντων καί τών 
αερολίθων άνευ βεβιασμένης τινός ύποθέσεως.

Τήν ώς έκ τής άναφλέξεως λαμπράν τροχιάν τών διαττόν- 
των έν τή άτμοσφαίρα, δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν. Εντεύθεν 
γίνεται γνωστή ή άπόστασις αύτών καθ’ οιονδήποτε σημεΐον τής 
φαινομένης τροχιάς καί ή ταχύτης αύτής.

Διά τών στοιχείων αύτών δυνάμεθα παρατηροΰντες τήν λαμ
πρότητα τοΰ άναφλεγομένου διάττοντος, νά προσδιορίσωμεν τήν 
μάζαν του, διότι ή λαμπρότης έξαρταται έκ τής καταστρεφομέ- 
νης ταχύτητος καί τής μάζης. Ούτως ό νεώτερος τών Έρσχέλων 
’Αλέξανδρος εύρεν δτι οίπλεΐστοι διάττοντες τοΰ φαινομένου τής . 
9 —10 Αύγουστου 1 863 ειχον βάρος μικρότεροντής μιας δραχ- 
μής (1/3 περίπου τοΰ κοινοΰ δραμίου), ώς εχοντες λαμπρότητα 
μικροτέραν τής φαινομένης λαμπρότητος τών άστέρων δευτερας 
τάξεως, καί μόνον οί άναλάμψαντες εξίσου μέ τόν Δία καί τήν 
Άφροδίτην βάρος 2—4 y  ιλιογράμμων. Εννοείται δε δτι ό προσ
διορισμός ουτος παρέχει μόνον προσέγγισιν τινα πρός τήν άλή- 
βειαν διά τό έπισφαλέςπολλών στοιχείων. ’Αερόλιθοι δμως κατα- 
πεσόντες έζυγιζον πολλάς έκατοντάδας χιλιογράμμων, δθεν πα- 
ρατηροΰμεν οτι μεγάλη εινε ή ποικιλία τοΰ μεγέθους τών σω
ματιδίων τών διατρεχόντων τά διάστημα.

Τό 0 ψος εις τό όποιον 6? διάττοντες άναφλέγονται φθάνει 
ενίοτε τά 30 γεωγραφικά μίλια, συνήθως δμως ή ανάφλεξες αρχί
ζει είς υψος μικρότερον, 10— 20 γεωγρ. μιλίων. Ή  άπόσβεσις 
γίνεται εϊς διάφορα ύψη πάντοτε δμως εϊς υψος τι υπέρ τήν επι
φάνειαν τής γί*ς ύπερβαΐνον τό γεωγραφ. μίλιον.

Ή  αιτία δι’ ήν ή κατάπτωσις διαττόντων εινε συχνοτέρα δι’ 
εκιαστον τόπον μετά τό μεσονύκτιον, εινε κατά τόν άστρονόμον 
τών Μεδιολάνων Σκιαπαρέλλην ή έξής. 'II γή διευθύνεται έν τί] 
περί τόν ήλιον έτησία κινήσει αύτής καθ’ έκάστην στιγμήν πρός 
τι σημεΐον, τό όποιον μεταβάλλεται άδιαλείπτως καί μετά εν
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|τος εινε πάλιν αύτό. Τό σημεΐον αύτό καλείται κορυφα ΐον.Έ ξ 
αύτοΰ δε, ώς έκ τοΰ τρόπου τής εισόδου τών πλανωμένων σω
ματιδίων εϊς τήν ήμετέραν άτμοσφαΐραν, δέον νά πίπτωσι πρός 
αύτήν έλκόμενοι ύπό τής γής πλείονες διάττοντες. Τό σημεΐον 
αύτό εύρίσκεται είς τόν μεσημβρινόν έκάστου τόπου περί τήν 6 
ώραν τής πρωίας· έξ άνάγκης λοιπόν περί τήν ώραν ταύτην νά 
γίνηται καί συχνοτέρα ή δι’ έκαστον τόπον άναφάνησις διαττόν- 
των. Έντεΰθεν βλέπομεν δτι καί τό φαινόμενον αύτό ενισχύει 
τήν περί τής κοσμικής γενέσεως τών διαττόντων γενικώς τήν 
σήμερον παραδεδεγμένην θεωρίαν.

Έν συνόλω λοιπόν τό φαινόμενον τών διαττόντων έξηγεΐται 
άπροσκόπτως διά τής παραδοχής σωματιδίων μικρών πλανωμέ
νων είς τό διάστημα, τά όποΐα εισερχόμενα εϊςτόήμέτερον π λα 
νητικόν σύστημα κινοΰνται περί τόν ήλ ιον αι τροχιαί αύτών τέ- 
μνουσι τήν τής γής εις τι σημεΐον, δθεν έάν ή γή διερχομένη διά 
τοΰ σημείου αύτοΰ πλησιασγ] αύτά, τά ελκύει πρός έαυτήν, καί 
αύτά εισερχόμενα εις τήν άτμοσφαΐραν της άναφλέγονται ενεκα 
τήςέν αύτή καταστροφής τής φοράς αύτών καί μετατροπής αύτής 
είς θερμότητα. Συναντά δέη γή πλείονα τοιαΰτα σωματίδια πρός 
τό μέρος πρός τό όποιον διευθύνεται, έν τί] περί τόν ήλιον έτησία 
κινήσει αύτής, δθεν καί οι τόποι οί έστραμμένοι πρός τήν διεύ- 
Ουσιν αύτήν (οί εχοντες πρωίαν) βλέπουσι πλείονας διάττοντας. 
Τά πλεΐστα τών σωμάτων αύτών εινε μικρά καί έξαφανίζονται 
δταν είσέλθωσιν είς τήν άτμοσφ αΐραν τής γής· τινά δμως ό'ντα 
μείζονα, καταπίπτουσιν έπ’ αύτής, δίδοντα ούτω γένεσιν εϊς τούς 
άερολίθους. Τά σωματίδια δέ ταΰτα δέν άνήκον έξ αρχής είς τό 
ήμέτερον πλανητικόν σύστημα, άλλά συναντηθέντα μετ’ αύτοΰ 
έν τή κινήσει των είς τό διάστημα, είσήλθον εϊς αύτό, ινα φέρων- 
ται περί τόν ήλιον, διαγράφοντα καμπύλας τροχιάς έκ τών κα
λούμενων κωνικών τομών, συμφώνως πρός τόν νόμον τής γ ε 
νικής βαρύτητος. Αί κωνικαί τομαί είναι τρεΐς, ελλειψις, υπερ
βολή καί παραβολή, έξ ών μόνη ή πρώτη εϊναι κεκλεισμένη καμ
πύλη. Τό σχήμα τής τροχιάς έξαρταται έκ τών περιστάσεων, 
καθ’ άς εϊσήλθεν έκαστον σωματίδιον εϊς τό ήμέτερον πλανητι-
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)ίόν σύστημα- καί εάν μέν ή τροχιά γίνη έλλειψις, τότε μένουσι 
τά σωματίδια διαρκώς έν αύτώ, έάν δέ μία τών δύο άλλων καμ
πύλων, τότε πλησιάζοντα άπαξ μόνον τόν ήλιον (κατά τήν διά 
τοΰ περιηλίου της τροχιάς των διάβασιν), άπομακρύνονται ειτα 
άπ’ αύτοΰ διά παντός, έάν δέν καταπέσωσιν έπί τίνος τών σωμά
των τοΰ πλανητικοΰ συστήματος, συναντηθέντα μετ’ αύτοΰ.

’Ίδωμεν νΰν καί τά κατά τάς περιοδικάς καταπτώσεις πολ
λών διαττόντων.ι

Εΐπομεν προηγουμένως ότι κατά περιόδους ένός ή πλειόνων 
έτών γίνεται συχνότερα τοΰ συνήθους κατάπτωσις διαττόντων 
άπό τοΰ αύτοΰ σημείου έκάστοτε οίονεί έξερχομένων. Τό φαι- 
νόμενον αύτό εξηγείται κάλλιστα καί φυσικώτατα, έάν οεχθώμεν 
οτι πολλά σωματίδια άποτελοΰντα έν σύστημα, κινούνται έν 
συνοδεί^ περί τόν ήλιον. Έάν ή τροχιά τοΰ συνόλου τής όμάδος 
αύτής τέμνη τήν τής γης, τότε όταν αύτη διέρχεται διά τοΰ ση
μείου τής τομής (δπερ άπαξ τοΰ έτους γίνεται), θά συνάντησή 
πολλά τ»9ΐαΰτα σωματίδια καί έπομένως θά συμβη πυκνή κατα- 
πτωσις διαττόντων, έάν αύτά διέρχωνται έπίσης έν τί) περί τόν 
ήλιον κινήσει των διά τοΰ σημείου αύτοΰ. Καί έάν μεν τά σωμα
τίδια ηνε έξίσου περίπου διαμοιρασμένα καθ’ δλην τήν περί τόν 
ήλιον έλλειπτικήν τροχιάν των, άποτελοΰντα ούτως ένα δακτύ
λιον έκ λιθαρίων, τότε κατ’ έτος έπαναλαμβάνεται τό φαινόμε- 
νον τής πυκνής καταπτώσεως, διότι έκάστοτε ή γή διερχομένη 
διά τοΰ σημείου τής συναντήσεως (τοΰ δεσμοΰ, δπως παν σημεΐον 
τομής δύο τροχιών καλείται) συναντδ πολλά τοιαΰτα σωματί
δια, δπως τήν 10 Αύγούστου. Έάν δμως ώς είς τό φαινόμενον 
τής 13 Νοεμβρίυυ, τά σωματίδια εινε συμπεπυκνωμένα εις μίαν 
ομάδα, τότε γίνεται πυκνή κατάπτωσις μόνον δταν αύτά έπα- 
νέρχωνται έν τί) περί τόν ήλιον κινήσει των είς τόν δεσμόν, συναν- 
τώσι δε αυτόθι καί τήν γην.

(άκολουθεΐ).

Δ. ΚΟΚΚΙΔΠΣ. ’ Aorfovo'u.o; κ τ ί .
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Π Ε Ρ Ι  Φ Υ Λ Λ Ω Ν  ΕΝ ΓΕΝΕΙ
( ϊ υ ν έ χ ί ΐα  '/."Λ τί'λος)

ΜΙΣΧΟΣ (PETIOLUS)

Τό προεκτεινόμενον μέρος τοΰ φύλλου δι’ ού τοΰτο συνάπτε- 
ται μετά τοΰ καυλοΰ ή τών κλάδων καί τών κλαδιών καλείται 
ώς άνωνέρω έλέχθη μίσχος δστις συνήθως είναι κυλυνδρικός, 
σωληνώδης, πεπιεσμένος ή καί αύλακωτός πρός τήν άνω αύτοΰ 
επιφάνειαν, ένίοτε δέ καί έλλείπει δτε τό έλασμα τοΰ φύλλου 
προσφύεται άμέσως έπί τοΰ καυλοΰ ή έπί τών κλάδων καί τότε 
τό φύλλον καλείται άμισχον ή έπιφυές ώς είς τό Σίναπυ (Sinapis 
arvensis), άλλοτε δέ τούναντίον συγκριτικώς πρός τό μέγεθος 
τοΰ έλάσματος λαμβάνει άξιοσημείωτον άνάπτυξιν δτε τό φύλ
λον καλείται μακρόμισχον ώς είς τό Αειριόδενδρον (Liriodendron 
Tulipifera), βραχύμισχον δέ όπόταν ό μίσχος συγκριτικώς πρός 
τό μέγεθος τοΰ έλάσματος είναι κατά πολύ τούτου μικρότερος 
ώς είς τόν Κρίνον ilex aquifolium. Συντίθεται δέ έξ ίνών καί άγ- 
γειων φυομένων έκ τοΰ καυλοΰ ή αύτοΰ τοΰ κλάδου,άτινα προεκ
τεινόμενα άδιαχωρίστως καθ’ δλον τό μήκος αύτοΰ, καί πρός 
τής άναστομώσεως των σχηματίζουσι τόν περί ου ό λόγος μί- 
σχον, ειτα δέ αί ΐνοαγγειώδεις αύται δέσμαι διαλυόμενοι είς τό 
κατά μικρόν άναπτυσσόμενον έλασμα σχηματίζουσι τόν σκελε
τόν τοΰ φύλλου ήτοι τά νεΰρα αύτών τών οποίων τά μεταξύ των 
διαστήματα πληροΰνται άπό κυτταρώδην ιστόν. Πολλάκις δμως 
ό ουτω καταστάς μίσχος ευρύνεται κατά τήν βάσιν αύτοΰ περι
βάλλον έξ ολοκλήρου τόν καυλόν καί σχηματίζων είδος τι θή
κης καλούμενης κολεός (vagina) καί τοΰτο παρατηρεΐται εις 
τά συγκροτοΰντα τήν τών άγροδοειδών οικογένειαν φυτά (Gra- 
minaceae) ίδια δέ είς τόν’ σΐτον, εις τήν κριθήν καί εις τόν κάλα
μον,· ώς καί είς πλεΐστα φυτά τής οίκογενείας τών Σκιαδανθών 
(umbellifereae)' κυρίως εις τήν ’Αγγελικήν (Angelica archangelica).



Ιστι δέ ό κολεός ουτος ότέ μέν ακέραιο; καί συνεχής ώς ε!ς τόν 
Κύπειρον (Cyperus) καί είς πάντα ανεξαιρέτως τά φυτά τής οι
κογένειας τών Κυπειροειδών (Cyperaceae), ότέ δέ διαχωρίζεται 
κατά μήκος οΰτως ώστε φαίνεται έσχηματισμε'νος έκ της προ- 
σεγγίσεως τών δύω άντιΟέτως κειμένων πζράτων τοϋ πεπλατυ
σμένου μίσχου ώς είς τόν σίτον καί τήν κριθήν κλπ, είς ά μεταξύ 
τοϋ καυλοϋ καί τοϋ κυρίου έλάσματο; παρατηρεΐται έσωτερικώς 
μικρόν τι λευκόν μεμβρανώδες παράρτημα συνιστάμενον άπό 
σειράν τριχών κατά κύκλον τεταγμένων καλούμενον γλωττίς 
(Ligula) άλλοτε δέ πάλιν έκατέρωθεν αύτοϋ καί παρά τήν βάσιν 
παρουσιάζει δύω μικράς παραφυάδας έν ήδη μικροτάτων φυλ- 
λαρίων καλουμένων παραφύλλων (Stipulae), τά όποια ύπό πολ
λών βοτανικών θεωρούνται ήδη ώς όργανα πηγάζοντα έκ τής 
τροποποιήσεως τοΰ πρό μικροΰ μνεισΟέντος κολεοϋ. ΆνΟ’ όσων 
ήγοΰνται προκύπτει ότι εν εντελές άπλοΰν φύλλον συναποτε- 
λεΐται έκ τριών διακριτών μερών ήτοι έκ τοΰ ελάσματος περί ου 
λόγος κατωτέρω ποιείται, έκ τοΰ μίσχου, καί έκ τοϋ κολεοϋ 
μετασχηματιζόμενου έκάστοτε ειςίπαράφυλλα.

Καλείται δέ συνεχής ό μίσχος (p.continuus) όπόταν rjvai συνε
χής καθ’ ολον τό μήκος αύτοΰ ώς είς τόν κισσόν καί είς πάμ- 
πολλα άλλα φυτά, πτερυγώδης δέ (p. alatus) όπόταν εύρύνηταί 
έν μέρει εκατέρωθεν τών περάτων αύτοϋ προσομοιάζων μέ τα 
φύλλα ώς εις τήν Διοναίαν καί τήν Νεραντζέαν, άλλοτε πάλιν 
πλατύ ν όμενος καθ’ όλον τό μήκος αύτοϋ άποφυλλοΰται έχων 
τάς συνιστώσας αύτόν ίνοαγγεώδης δέσμας, παραλλήλους πρός 
άλλήλας ώς τά εύθύνευρα φύλλα, τήν τοιαύτην δέ άποφύλλωσιν 
τοϋ μίσχου παρατηρεί τις είς τινα είδη ακακιών πατρίδα έχου- 
σών τήν Νέαν 'Ολλανδίαν, τά φυτά ταΰτα έν τή πρώττ^ τών 
σπερμάτων',,βλαστήσει έχουσι φύλλα σύνθετα καί δισύνθετα, τα 
όποΐα προϊούσης τής βλαστήσεως έξαμβλοΰνται οί δέ ύπολειπο- 
μενοι μίσχοι πλατυνόμενοι έκατέρωΟεν τών περάτων άποφυλ- 
λοϋνται· τήν τοιαύτην δέ τροπήν τών μίσχων οί βοτανικοί έκα- 
λεσαν εύλόγως φυλλόδιον (Phyllodium), εστι δ’ αύτη άξιοπαρα- 
τήρητος είς τήν έτερόφυλλον άκακίαν (acacia heteropbylla) ώς και
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εις τόν εύκάλυπτον (eucalyptus) καί είς πλευστά καταποντισμένα 
φυτά, ών τό έλασμα έξαμβλοϋται οί δέ μίσχοι μεταμορφοϋνταί 
είς φυλλόδια dueus πάντοτε τής άμέσου ένεργείας τοΰ ΰδατος 
έπί τών καταποντισμένων τούτων όργάνων, ώς είς τό ένυδρον 
Βατράχιον (Banunculus aquatilis) ουτινος τάμεν επιπλεοντα φύλλα 
είσί περιφερή καί τρίλοβα, τά δέ έν τώ ΰδατι καταποντισμένα 
είσί γραμμοειδή καί νηματώδη ώς καί είς τήν βελοειδή Βελί- 
τΐδα (Sagittaria sagittaefolia) ής τα άνωθεν τής έπιφανιας τοϋ 
υδατος ύψούμενα φύλλα είσί βελοειδή, έν ω τών καταποντισμέ- 
νων τό έλασμα έξαμβλοϋται* οί δέ]|μίσχοι πλοτυνόμενοι άποφυλ- 
λοϋνται.

ΕΛΑΣΜΑ (LAM INA)

Έ στι δέ τοΰτο μεμβρανώδης τις προέκτασις συνήθως όμαλή, 
όριζοντία, ύφισταμένη συνεχώς άλλοιώσεις καί μεταμορφώσεις 
περί τό σχήμα καί τό μέγεθος διαρκούσης τής ύπάρξεως της, 
έπ’ αύτής δέ διακρίνομεν α) δύω έπιφανείας έξ ών ή μέν άνω- 
τέρα λεία καί στιλπνή ούσα συνίσταται έκ τής έπιδερμίδος καί 
ταύτης συγκειμένης έκ τοΰ ύμένος καί^έκ μιας σειράς κυττάρων 
κενών καί διαφανών ύπό τήν οποίαν κεΐνται δύω ή πλειότεραι 
σειραί πυκνών κυττάρων καθέτως πρός τήν έπιδερμίδα κειμ&ων 
καί περιεχόντων πληΟύν χλωροφυλλίων κόκκων, ών ένεκα ό 
χρωματισμός τής έπιφανείας ταύτης καθίσταται σκιερώτερος, ή 
κατωτέρα δέ επιφάνεια χνοώδης καί χρώματος άνοικτωτέρου 
ουσα συντίθεται έξ ενός άραιοΰ σπογγώδους κυτταρώδους ίστοϋ 
έν τώ μέσω, τοΰ όποιου πολλά κενά χάσματα πρός άλληλα συγ- 
κοινωνοΰσιν, έπί δέ τής έπιφανείας τοϋ ίστοϋ τούτου κεϊται ή 
έπιδερμίς φέρουσα πληΟύν στομάτων άπ’ εύθείας μετά τών πνευ
ματικών χασμάτων συγκοινωνούντων β) τήν βάσιν ήτοι τό μέ
ρος δι’ ού τό έλασμα συνέχεται μετά τοΰ μίσχου άν τό φύλλον 
ήναι έμμισχον ή μετά τοΰ καυλοΰ άν ί]ναι έπιφυές, γ ) τήν κο
ρυφήν άντιθέτως τής βάσεως κειμένην, δ) τέλος τήν περιφέρειαν, 
ήτις έξωτερικώς περιορίζει τό έλασμα^τοϋ φύλλου όπερ είς τινα 
φυτά παρουσιάζεται κατά πολύ τών άλλων άνεπτυγμένον ένεκα
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τής πλησμονής τοΰ άποτελοΰντος τό μεσόφυλλον κυτταρώδους 
Εστοΰ ώς τοΰτο παρατηρεΐται εις τό Μεσημβριάνθεμον (Mesem- 
bryanthemun deltoides) ούτινος τά φύλλα παρουσιάζονται ώσεί 
τοσαΰται τριγωνοειδεις πυραμίδες καϊ εις τό Άείζωον (sempervi- 
vum) κλπ. άλλοτε δέ πάλιν ενεκα της άνωμοίου άναπτύξεως τών 
δύω άντιθέτως κειμένων περάτων αύτοΰ καθίσταται άνόμοιον 
ώς εις την Βεγονίαν (Begonia manicata), ή τοιαύτη δέ ανόμοιος 
άνάπτυξις τοΰ έλάσματος κατά τάς παρατηρήσεις πολλών διά
σημων συγγραφέων δέν άναφαίνεται έν τοΐς όργάνοις τούτοι, 
ευθύς δτε άναπτύσσονται εϊμή βραδύτερον, διότι ώς ουτοι όμο- 
Λογοΰσιν αί άποτελοΰσαι αύτά ίνοαγγειώδης δέσμαι λαμβά
νουσι τό πρώτον όμοίαν κανονικήν άνάπτυξιν έκατέρωθε τοΰ 
μέσου πρωτεύοντος νεύρου τοΰ διαχωρίζοντος τό έλασμα είς 
δύω δμοια συμμετρικά μέρη καί δτι προϊούσης τής περαιτέρω 
άναπτύξεως αύτών έκ τοΰ ένός μόνον μέρους έπί πλέον προα- 
γόμενα έπενεργοΰσιν ούτως ώστε τό δλον τοΰ φύλλου έλασμα 
παρουσιάζηται άνόμοιον. Έκ πάντων τούτων προκύπτει οτι τό 
έλασμα είναι τό μόνον έν τ?] φύσει άμετάβλητον οργανον τοΰ 
φυτοΰ, δπερ ύφίσταται συνεχώς τροποποιήσεις, ών ένεκα σπου- 
δαιόταταπροκύπτουσιγνωρίσματα καί χαρακτήρες δι’ών τ’ άπο- 
τελοΰντα μίαν καί τήν αύτήν οικογένειαν φυτά διακρίνονται απ’ 
άλλήλων.

ΝΕΥΡΑ

Έξετάζοντες άνωτέρω τόν μίσχον είδομεν δτι ουτος σχημα
τίζεται έκ τής συνενώσεως τών ίνοαγγειωδών δεσμών, φυόμε
νων έκ τοΰ καυλοΰ ή έκ τών κλάδων, αί όποίαι εΐτα διαλυόμε- 
vat έν τώ έλάσματι σχηματίζουσι τόν σκελετόν αύτοΰ ήτοι τά 
νεΰρα έξ ών πρωτεύον πάντοτε είναι τό μεσαΐον τό καί ράχες 
καλούμενον ενεκα τής φυσικής αύτοΰ πρός τό μέσον· θέσεως, τά 
δέ ύπολειπόμενα μεταξύ τούτων κενά διαστήματα πληροΰνται 
άπό κυτταρώδην ιστόν. Έκ τής τών νεύρων τούτων διαφόρου· 
διακλαδώσεως τά φύλλα έν τώ σχηματίζεσθαι άναλαμβάνουσιν 
ίδιον τι σχήμα, όπερ διατηρείται τό αύτό καθ’ δλην τήν διάρ-
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κειάν των,οΰτω δέ όρμώμενοιοί συγγραφείς έκάλεσαν ώς έκτής 
διαφόρου διατάξεως τών νεύρων τά φύλλα.

ΊΙτερόνευρα (F. Penninervia) όπόταν τά δευτερεύοντα νεΰρα 
διακλαδίζωνται άπό τοΰ μέσου πρωτεύοντος νεύρου ώς αί ίνες 
τών πτερών, ή τοιαύτη δέ διάταξις άπαντάται εις τά τής Βανα- 
νέας φύλλα.

ΙΙελτόνευρα (F. Peltinervia) όπόταν τά νεΰρα είσί διατεταγ
μένα ώσπερ αί άκτΐνες τροχοΰ, ού τό κέντρον κατέχει ό μίσχος, 
ώς τοΰτο παρατηρεΐται εις τά τοΰ Τροπαιόλου, καί είς τά τής 
Ύδροκοτύλης φύλλα.

Παλαμόνευρα (F. Palminervia) δταν πέντε μόνον νεΰρα φυό
μενα έκ τής κορυφής τοΰ μίσχου διατείνονται πρός τήν περιφέ
ρειαν άκτινοειοώς ώς είς τά φύλλα τής Μαλάχης καί είς τά τής 
’Αμπέλου.

Εύθύνευρα ή Παραλληλόνευρα (F. Hectinervia) δταν τά νεΰρα 
τείνουσι παραλλήλως πρός άλληλα ώς εις τά τής "Ιριδος φύλλα 
καί εις πάντα τών μονοκοτυληδόνων φυτών φύλλα.

Κυρτόνευρα (F. Curviuervia) όπόταν παραλλήλως πρός άλληλα 
κείμενα έπικυρτοΰντα καί συνέχονται πρός τήν κορυφήν, ώς 
τοΰτο παρατηρεΐται είς τά φύλλα τών φυτών τής οΐκογενείας 
τών Μελανοστόμων (Melastomacea;).

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΏΝ ΦΥΛΛΩΝ.
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Τά φύλλα ώς έρρέθη συντίθενται έξ ίνογγειωδών δεσμών 
άποτελουσών τόν σκελετόν αύτών καί έκ κυτταρώδους ίστοΰ 
πληροΰντος τά μεταξύ τούτων κενά διαλείμματα· έν τούτοις 
έξετάζοντες ταύτας άνευρίσκομεν δτι συναποτελοΰνται έκ τών 
αύτών άνατομικών στοιχείων ώς καί αί τοΰ καυλοΰ μεθ’ ών 
συνέρχονται, καί δτι κεΐνται κατά τήν αύτήν τούτων τάξιν καί 
αρμονίαν, δήλον δτι έπί τής άνω έπιφανείας τοΰ φύλλου εύρί- 
σκομεν τάς τραχείας, αίτινες έν τώ καυλώ κεΐνται περί τό κέν
τρον ήτοι περί τήν εντεριώνην, περί αύτάς δέτά στικτά ή γραμ
μωτά άγγεΐα, ειτα δέ τάς ξυλώδης ίνας καί τέλος κατά τό κά-



τωΟεν ήμισυ αύτοϋ τά γαλακτοφόρα αγγεία καί τάς φλοΐώ§εΙ£ 
ϋνα;· έν δέ τώ παρεγχύματι τοΰ ελάσματος και ύπό τήν έπιδερ- 
μ ίοα  συνισταμένην έκ τοϋ ύμένος καί έκ μιας σειράς κυττάρων 
κενών καί διαφανών εύρίσκονται δύω έπάλληλα στρώματα κυτ
τάρων, έξ ών τό άνώτερον πυκνότερον τοϋ κατωτέρου δν συντί- 
Οετα έκ δύω ή πλειοτέρων σειρών|κυττάρων στενών, έπιμήκων, 
ώοζιδώς κυκλουμένων πρός τά πέρατα αύτών, παραλλήλως τε- 
ταγμένων καί καθέτως πρός τήν έπιδερμίδα κειμένων τά ώς 
άνωτέρω κύτταρα συνεσφιγμένα πρός άλληλα περιέχουσι πλη- 
θύν χλωροφυλλίων κόκκων, ών ένεκα τά φύλλα πρός τήν επι
φάνειαν ταύτην παρουσιάζουσι βαθύτερον πράσινον χρωματι
σμόν· τό κατώτερον δέ χαλαρώτερον τοΰ έπικειμένου ώς έκ τών 
πρ0"ς άλληλα συγκοινωνούντων χασμάτων παρουσιάζει τουναν
τίον ιστόν άραιόν υπό τόν όποιον κεϊται ή έπιδερμίς φέρουσα πλη- 
θύν στομάτων συγκοινωνούντων άπ’ εύθείας μετά τών ώς άνω
τέρω χασμάτων, άτινα άλλως τε ώς έκ τών λειτουργειών των 
πάνυ καταλλήλως ήδη καλούνται πνευματικά χάσματα. Διά 
τών στομάτων τούτων εισδύει έν τώ φύλλω ό άτμοσφαιρικός 
αήρ ό όποιος άπβσυντεΟέμενος έντός τών χασμάτων άτινα κατα
λαμβάνει πληρών, άνταλλάσσει τό ανθρακικόν αύτοΰ οξύ μέ τό 
όξυγόνον, ένεκα δέ τών υψηλών τούτων λειτουργιών μεγίστην 
έχουσών έπιρροήν έπί τ̂ής καθ’ δλου ύπάρξεως τοΰ φυτοΰ, τά 
φύλλα θεωρούμενα ώς άνάλογα τών πνευμόνων τών ζώων είσί 
τά κύρια άναπνευστικά όργανα τοϋ φυτοΰ,πάσα δέάλλοίωσις είτε 
χαλάρωσις τών λειτουργειών τών όργάνων τούτων επιφέρει τά- 
χιον ή βράδιον τόν μαρασμόν καί τόν θάνατον τοΰ φυτοΰ.

ΕΤΣΤΑ0. ΙΙΟΝΗΡΟΗΟΪΛΟΣ Βοτανικός χ .τ .λ .

-  m  -

Η  Α  Α Κ Τ Ω Ν 1

Ή  μεγάλη αύτής κεφαλή, τό μαχρόν ράμφος, τό συντδτμη- 
μένον σώμα καί αί μικραί πτέρυγες, 0ά καΟίστων τήν αλκυόνα 
πτηνόν άχαρι, έάν δέν μας έμπόδιζον νά έξετάσωμεν τό σχήμα 
αύτης, τά λαμπρά καί εξαίσια χρώματα τών πτερών αύτης, εις 
τήν ώραιότητα τών όποιων,-—όμοιων πρός μωσαϊκόν έκ σαπφεί
ρων καί κυκνολίθου.—ώφείλεται καί ή μεγάλη αύτης φήμη. Οί 
αρχαίοι "Ελληνες τη άπέδιδον τήν ιδιότητα τοϋ κατευνάζειν τά 
κύματα τής θαλάσσης. "Οταν ή 'Αλκυών έπώαζεν, ό Αίολος, χά- 
ριν τών νεοσσών αύτής, καθεΐργεν έντός τών άσκών τους άνε
μους, καί αί ήμέραι αυται τής νηνεμίας έκαλοϋντο άλκυονίτι- 
δες. Πρός τούτοις έπιστεύετο παρ’ αύτών, δτι τό σώμα τοΰ 
πτηνοϋ είχε τήν ιδιότητα τοΰ άποκρούειν τόν κεραυνόν μετέδιδε 
κάλλος καί χάριν είς τους έχοντας αύτό· έστερέου τήν οικιακήν 
ειρήνην, καί έφερεν άφθονον άλείαν είς δλα τά ΰδατα.

Ο Wilson λαλει ποιητικότητα, περιοριζόμενος είς τήν άπλήν 
Περιγραφήν τής πραγματικότητος. «Τέρπεται, λέγει, καί ή άλ- 
κυών συχνάζουσα παρά τάς όχθας τών χειμάρων, πλησίον τών

1 Το πΐκινόν τοΰτο χαλϊΓτκι ύπό τών Γ άλλον, Μαρτίνο; ό ά λ ιιίις  (M arlin -P ic h e u r),



*«ταρρεόντων ύδάτων, ώ ; οί έρασταί έν τ9\ μελαγχολία των 
τούτο δέ, όχι μόνον διότι ό αρμονικός έκεΐνος ρόχθο; καθηδύν&ί 
τάς άκοάς αυτ^ς, άλλά και διότι ευρίσκει είς αύτά ύλικώτερόν 
τι. Κάθηταί έπί κλωνίου τινός έπικρεμοϋς, παρά τόν κελαρί- 
ζοντα καταφράκτην, έξακοντίζουσα πανταχόσε τό οξυδερκές 
βλέμμα της πρός άνακάλυψιν τής βοράς, ής ορέγεται· έως ου 
αίφνης διά κυκλοτερούς τίνος καταδύσεως άνασπά τόν ϊχΟύν άπό 
τών γενεθλίων αύτοΰ στοιχείου καί συγχρόνως τόν καταπίνει. 
Ή  φωνή της, όμοιάζουσα κατά τι πρός τήν άπαισίαν κραυγήν 
τοΰ νυκτοφύλακος ήτις άντηχεϊ έν τί] σιγγ], εΐναι διάτορος σκληρά 
αιφνίδιος· μετριάζεται όμως υπό τοΰ ρόχθου τών ύδάτων, ενθα 
παραμένει πάντοτε ή άλκυών. Ακολουθεί τούς ελιγμούς τοϋ 
ποταμοϋ ή τοΰ ρύακος· ταχυπέτης έπιψαύει τήν έπιφάνειαν τοϋ 
ΰδατος· έπειτα διά μιας παύει πετώσα, άκινητεΐ έπί τών παλ- 
λουσών πτερύγων της, ένευδιά ώς ό ιέραξ, διά νά έπιπέσν] ώς 
βέλος έπί τής βοράς αύτής. Παρά τά ΰδατα τών νερομήλων 
συνήθως συχνάζει ό πτερωτός ουτος άλιεύς, τοϋ οποίου ό συριγ- 
γμός εΐναι έπίσης οικείος είς τά ώτα τοΰ μυλωθροΰ, δσον καί ό 
κτύπος τοΰ μυλικοϋ κροτάλου.»

Τά τής άλκυόνος οί αρχαίοι έξιστόρησαν πάντοτε έπί τό μυθω- 
δέστερον· διότι καί τά ήθη ώς [καί ή κατασκευή τής φωλεάς τοϋ 
πτηνοΰ τούτου έδωκαν άφορμήν είς πολλάς πλάνας. Ό μέν 
’Αριστοτέλης περιγράφει τήν φωλεάν της έχουσαν χρώμα έρυ- 
θρόν καί σχήμα περατοειδές. Κατά δέ τόν ΙΙλίνιον, εΐναι σφαι
ροειδής, έχουσα είσοδον έξέχουδαν καί στενιοτάτην, καί τόσον 
σκληράν ώστε δέν τέμνεται ουδέ διατρυπάται διά ξίφους ή πελέ- 
κεος, άλλά μόνον δι’ άποτόμου κτυπήματος, θραύεται εις συν
τρίμματα ώς τό σήπιον (πυριτική μαγησία, ecume de mcr). Καί ή 
ΰλη δέ έξ ής κατεσκευάζετο ήτο πρόβλημα παρά τοΐς άρχαΐοις. 
Κατά τόν Πλούταρχον, ουτινος τήν γνώμην, παρεδέχθη καί ό 
Montaigne, ή φωλαιά τής άλκυ·νος κατασκευάζεται έκ συμπε- 
πλεγμένων άκαθών ιχθύος, είς τάς οποίας προστίθενται ρίζαι 
λεπταί καί ίνες φυτώ ν ώστε τό όλον συναποτελεΐ σφιγκτόν τι 
πίλημα. 'Όταν δέ τελειοποιηθή ή φωλεά αΰτη εΐναι στρογγυ-

λωτάτη, καί τότε τό πτηνόν τήν μεταφέρει είς τό παραθαλάσ
σιον* όπου, άφοΰ τήν βρέξωσι τά κύματα, παρατηρεί τίνα μέρη 
αύτής διαπερώνται, καί τά επισκευάζει· έάν δέ δέν εχη ούδέν 
έλάττωμα, τό ΰδωρ ουδόλως τήν διαπερά, άλλά τήν καθιστά 
συμπαγεστέραν, καί τοσοΰτον τήν άποσκληρύνει, ώστε ήμάχαιρα 
ούδέν δύναται κατ' αύτής. Τά δέ θαυμαστότερον εΐναι ότι ό έν_ 
οότερος αύτής μυχός, οΰτως έπιτηδείως εΐναι κατεσκευασμένο; 
ώστε μόνος ό αύτουργός άρχιτέκτων δύναται νά εισχωρήσγ).Εΐναι 
πρόδηλον όμως είς ημάς, ότι αΰτη ή ύπό τών άρχαίων περιγρα- 
φομένη φωλεά τής άλκυόνος ούδέν άλλο εΐναι, ή τό τιτανώδες 
περίβλημα τών έχίνων, πολλάκις άπαντωμένων έπί τών βράχων 
τής παραλίας όταν συμβαίνη άμπωτις. Τό στρογγύλον σχήμα τοΰ 
περικαλύμματος τούτου, αί άκανθαι, αίτινες είς ολην του τήν 
επιφάνειαν είσίν ήνορθωμέναι όταν τό ζώον υπάρχει είς τήν ζωήν 
ή νεωστί άφήκεν αύτήν, έξηγοΰσι τήν γνώμην τοΰ Πλουτάρχου.

Σήμερον δέ δέν υπάρχει ούδ’ ή έλαχίστη άμφιβολία περί τής 
κατασκευής τής φωλεάς τής άλκυόνος. Σκάπτει αύτήν όπου ή 
όχθη τών ποταμών ή ρυάκων εΐναι μάλλον άπόκρημνος, πολ
λάκις ύπό θάμνους, μεταξύ τών ριζών γηραιάς τίνος ιτέας· λ έ 
γεται δέ ότι ή άλκυών δέν εΐναι μόνον υπονομευτής επιτήδειος 
άλλά κατά τι καί κτίστης· ότι στερεόνει τά πλάγια τοΰ διαύλου 
αύτής διά πηλοΰ άπλής γής ή καί κεραμίτιδος, καί ότι χρείας 
τυχούσης γινώσκει καί πώς νά στενώσγ] τήν είσοδον. Ό δίαυλος 
έχει μήκος δύο μέχρι τεσσάρων ποδών* κατευθύνεται δέ έκ τών 
κάτω πρός τά άνω, εις μέν τήν είσοδον στενώτατος, πλατυνό- 
ρ.ενος Oi προς το βάθος. Ιό έοαφος αύτοΰ είναι έστρωμένον εξ 
άκανθών ιχθύων καί άλλων λειψάνων αύτών, διεσπαρμένων άτά- 
κτως καί ουδόλως χρησιμευόντων είς κατάρτισιν τής φωλεάς. 
Τά ώά, εξ ή όκτώ τόν αριθμόν, τίκτονται άπλώς έπί τοΰ χώμα
τος. Ό κ. Moquin-Taudou, έρευνών ποτέ φωλεάν άλκυόνος, εύρεν 
είς τό βάθος εύμεγέθη ρίζαν δένδρου διερχομένην αύτήν, όπι
σθεν δέ τής ρίζης μικρόν τινα θάλαμον, όπου ή Οήλεια κατέφυ- 
γεν ότε εΐδεν ότι έσυλώντο τά ώά της.
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Πρώτα κοσμήματα τών γυναικών υπήρξαν άναμφιβόλως τα 
αύτο©υή άνθη τοΰ άγροΰ, καί σήμερον άκόμη τών μαργαριτών 
και τών άδαμάντων ή λάμψις δέν καλλύνει τοσοΰτον τήν χα- 
ρίεσσαν κ ε φ α λ ή ν  μιάςώραίας κόρης, δσον εν άνθος καμμελλίας. 
Τά άνθη είναι τής φύσεως ή ποιητικωτέρα έκφρασις, της αθώας 
παρθένου ή χαρά, τό κόσμημα πάσης τελετής, τοΰ έρωτος ή 
μυστηριώδης γλώσσα, ή παρηγορία της τεθλιμμένης καροίας, 
τό άπεικόνισμα τής καλοκάγαθιας τοΰ Θεοΰ. Ιΐας μή αγαπών τά 
άνθη βεβαίως είναι κακής ψ υχή ς άνθρωπος. Φυλάχθητι άπό 
αύτόν! διότι είς τήν πρώτην περίστασιν καθ’ ήν τόν δυσαρεστή-
σης θέλει σε βλάψει.

Άναντιρρήτως ή καμμελλια είναι το περικαλλεστατον και 
κομψότατον άνθο©όρον φυτον.Τ-ό βαθυπρασινον χρώμα τών ώ- 
ραίων φύλλων της καί τά ευχροα καί συμμετρικά άνθη της τήν 
κατέστησαν περιζήτητον.

Πατρι'ς. Τό 7 αριέστατον τοΰτο δένδρον βλαστάνει αύτοφυώς 
εις Κίναν καί Ιαπωνίαν έξ ής μετεκομίσθη έν Εύρώπτ) κατά τό 
4 739 έτος παρ’ Ίησουίτου τινός ιεραποστόλου Camelli, κατ’ άλ
λους δέ Kamel καλουμένου. Κατ’ άρχάς μέν έκλήθη ρόδον τής 
Ι α π ω ν ία ς  καί ρόδον τής Κ ίνα ς, βραδύτερον δέ Κ α μ έλλ ια  
ix τοΰ ονόματος τοΰ μοναχοΰ.

Μετ’ ένθουσιασμοΰ μεγάλου έχαιρέτισεν ή Ευρώπη το χαριέ- 
στατον τοΰτο φυτόν ενώπιον τοΰ οποίου ώχρίασαν τά £όδα. Τα 
άνθη του ήσαν κατά πρώτον άπλα καί μόνον κατά τό 1792 καί 
καί 1793 κατωρθώθη διά σπορών νά άναφανώσι καμέλλιαι μέ
άνθη διπλά, καί ποικίλα.

Χ αρακτήρες Β ο τανικο ί. Ή  καμέλλια ύπάγεται κατά τούς 
βοτανικούς, είς τήν τάξιν τών Τερ νοστροιμ ιομόρ φω ν, καί

* Χ ά ;ιν  τών <? ι λ  α ν 0 ώ ν συ-ί5:ο«.ητών ρας |Λετassjousv U  τών Γεωπονιχδν τ ί,ι 
Μαπωνιχτ.ς /.««.ελλία; irpa-j|*ixTii*v τ*5 άξιοτίαου ΚαΟηγτ.τοΰ Κ.. 0 .  Ό ρφανίίου.

εΓναι συγγενής μέ τούς θάμνους τούς παράγοντας εν Κίνα και 
Ιαπωνία τό έν χρησει τ έ ϊο ν  (τσαϊ). Τά άνθη της σύγκεινται έκ 

κάλυκος Ιχοντος πολλά φυλλάρια (σέπαλα ) κοίλα, περιφερή, 
καί επάλληλα, ών τά εξωτερικά είναι μικρότερα· έκ στεφάνης 
λευκής ή κόκκινης, έξαπετάλου, ής τά πέταλα εΐναι ώοειδή, αμ
βλέα, πολύ μεγαλήτερα τοΰ κάλυκος καί πρός τήν βάσιν αύτών 
συνηνωμένα μεταξύ τ ω ν  έκ στημόνων πολλών επίσης πρός τήν 
βάσιν συνηνωμένων (μ ο ναδέλφω ν)· έξ ώοθήκης ύποσφαιρικής 
φερούσης στύλον άπλούν λήγοντα εις στίγμα οξύ. Ό καρπός εί
ναι καψα τριχωρος ή πενταχωρος φερουσα εις έκάτερον τών χώ
ρων της άνά έν; ή δύω σπέρματα. Τά άνθη τής καμελλίας κεΐν- 
ται πάντοτε εις τά άκρα τών νεωτερων κλαοίων μεμονωμένα, 
ή άνά δύω, τρία, καί τέσσαρα όμοϋ· σχηματίζονται κατά τό θέ
ρος καί άνοίγουσι κατά τόν χειμώνα καί τό lap. Τά φύλλα της 
κεΐνται κατ’έναλλαγήν, εΐναι βραχυμισχα καί δερματώδη, εχουσι 
τό σχήμα ώοειδές, δξυκατάληκτον, τά δύω αύτών πέρατα πριο
νωτά, καί τήν άνω επιφάνειαν των στιλπνήν. Ό άειθαλλής ου
τος θάμνος έν Ιαπωνία καί έν Κίνα λαμβάνει διαστάσεις δέν
δρου, καί φθάνει εϊς υψος πέντε καί έξ μέτρων άλλά καί είς τήν 
μεσημβρινήν Εύρώπην αυξάνει έπίσης μετά ρώμης. Ό μακαρί
της φίλος μου κόμης Δέλλα Μινέρβας, πρεσβευτής της ’Ιταλίας 
έν Άθήναις, μέ έβεβαίωσεν δτι εΐδε Οάλλουσαν τήν πρώτην έν 
ΙΙορτογαλλία φυτευθεΐσαν καμέλλιαν, ύπό τήν σκιάν τής οποίας 
έκάΟησεν ό βασιλεύς τής ’Ιταλίας Βίκτωρ μετά μεγάλης συνο- 
δίας. Πόσον μεγαλοπρεπές άρά γε Οά ήτο τό δένδρον έκεΐνο έν 
ώρα άνθήσεως!

Κ α λλ ιέρ γ ε ια . ’Αδίκως έφημίσΟη ώς δύσκολος ή καλλιέρ
γεια τής καμελλίας· τό φυτόν τοΰτο, συγκριτικώς πρός άλλα 
ξένα φυτά, έχει πολλήν ζωτικότητα καί αντέχει γενναίως έπί 
πολύν χρόνον εϊς τήν κακοπάθειαν, όλίγας δέ καί γνωστάς Ι^ει 
τάς ιδιοτροπίας του. Βλαστάνει ευκόλως έν ύπαίθρω καί φυτο- 
κομείοις, άρκεΐ μόνον νά μή προσβάλληται ύπό τών καυστικών 
άκτίνων τοΰ Οερινοΰ ήλίου, καί μάλιστα τοΰ ήλίου τών θερμών 
κλιμάτων. ΙΙολλαπλασιάζεται διά σποράς καί διά μοσ/ευμάτων
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(καταβολάδων) καί έμβολιάζεται'κατά πο7νλού; τρόπους. Παρα
λείπω'/ χάριν συντομία; τά περί πολλαπλασιασμού καί έμβο- 
λιάσματο; τοΰ φυτοΰ τούτου, διότι ούόει; έν Έλλάδι θελει επι
χειρήσει νά κάμη συστηματικόν πολλαπλασιασμόν τών καμελ- 
λιών χάριν εξωτερικού ή εσωτερικού εμπορίου, περιορίζομαι ει; 
μόνον τό κεφάλαιον τη ; κα?.ή;^διατηρήσεω; τών προμηθευομέ- 
νων έξ Ευρώπη; καμελλιών.

Ή  καμέλλια, καλλιεργουμένη εΓτε έν δοχείοι; είτε έν υπαί
θριο, τέρπεται εΐ; γην έλαφοοτάτην. Πολλά; πολλοί έπεννοη- 
σαν συνθέσει; γαιών διά τήν φυτείαν αύτη;, άλλ’ έκ τούτων άνα- 
φέρω μίαν μόνην χρήσιμον έν Βρυξελλαι;* σύγκειται οι αΰτη:

’Εκ τριών καί ήμίσεο; μερών γη ; προερχομένη; έκσεσηπότων 
φύλλων.

Έξ ένό; μέρου; κοινή; φυτογή;* καί
Έξ ήμίσεο; μέρου; ξυλανθράκων εί; κατάστασιν λεπτή; κό- 

νεω ;.
Οί πλεϊστοι δμως, έν οΤ; καί έγώ, καλλιεργοΰσι τά ; καμελ- 

λ ία ; των μετά μεγάλη; έπιτυχίας είτε εΐ; γην προερχομένην έκ 
σεσηπότων φύλλων (terre <le Bruyere) και αναμεμιγμενην κατά 
έν τρίτον μετ’ ά;ν.μου λεπτή;, ή έντό; καστανοχώματο; συλλε- 
γομένου έκ τών κοιλοτήτων τών γηραιών καστανεών.

Ά λλά  δεν άρκεΐ μόνον τό ειδο; τή ; γής, τό όποιον είναι άπα- 
ραιτήτω; άναγκαΐον διά τήν κα'λλιέργειαν τών καμελλιών, άλλ’ 
άπαιτεΐται καί ιδιο; τρόπο; τή ; φυτεύσεω; αύτών διότι τό δέν- 
δρον τοΰτο τέρπεται μέν νά εχη πάντοτε ύγράν τήν περί τ ά ;  
τρυφεράς ρίζα; του γην, βλάπτεται όμω; μεγάλω; όταν τό ΰδωρ 
λιμνάζη περί αύτά;. Τούτων ένεκα, όταν έν δοχείοι; φ υτεύω μεν  
τά ; καμελλία;, καλύπτομεν τόν πυθμένα τοΰ δοχείου δι’ άμμου 
ποταμία; χονδρής, ή διά μικρών συντριμμάτων οπτή; γή ; (κε- 
ραμιδίων'ί ή άνθράκων, άπό πέντε μέχρι δέκα εκατοστών τοΰ 
Γαλλικού μέτρου, έπ’ αύτών δέ στρώνομεν μέρο; τή ; έτοιμα- 
σθείση; γής καί φυτεύομεν τήν καμέλλιαν, προσέχοντε; μήπω; 
διασκορπίσωμεν τό  περί τά ; ρίζα; τη ; χώμα. Έάν δέ θέλωμεν 
νά φυτεύσωμεν τά ; καμελλία; μα; εί; τό ύπαιθρον καί έν τ φ

εοαφει, έκλέγομεν κατάλληλον σκιερόν καί δροσερόν, μέρο;, 
σκαπτομ-ν λάκκον βαθύν ύπέρ τό ενμέτρον, ή καί περισσότερον 
έάν ή καμέλλια ηναι μεγάλη, στρώνομεν εί; τόν πυθμένα λιθά
ρια μικρά τοΰ ποταμοΰ μέχρι πάχου; ήμίσεο; μέτρου, καί έπ’ 
αύτών φυτεύομεν.

Αι καμελλιαι δέν πρέπει νά ποτίζωνται εΐμή όταν διψώσι* δια - 
κρίνομεν οι τοΰτο έκ τής ξηρασίας τή ; γή ;, έάν ηναι φυτευμέ- 
ται έν ύπαίθρω, καί έκ τοΰ ήχου τών δοχείων, έάν εί; δοχεία 
τά ; καλλιεργώμεν* κτυπώμεν δηλαδή, διά τοΰ δακτύλου ή διά 
λιθαριού τό δοχεΐον, καί έάν μέν άκούσωμεν ήχον άμβλύν, ύ- 
πάρχει έν τη γη αρκετή υγρασία καί τότε είναι περιττόν τό πό
τισμα, έάν δέ άκούσωμεν ήχον όξύν, τότε ποτίζομεν. Άπό τοΰ 
τρόπου δέ καθ’ ον έξέρχεται τό'ΰδωρ έννοοΰμεν έάν καλώ; ή 
κακώ; ηναι φυτευμένον τό φυτόν μα;· διότι έάν τό ΰδωρ έξέ7<.θη 
έντό; δέκα, ή τό πολύ δεκαπέντε δευτέρων λεπτών, ή καμέλλια 
είναι καλώ; φυτευμένη* έάν δέ βραδύνη τό ΰοωρ περισσότερον, 
ή μετά δυσκολία; εξέρχεται κατά σταγόνα;, τότε είναι σημεΐον 
ότι τό κάτωθεν πορώδε; στρώμα έπύκνωσε καί πρέπει πάλιν νά 
άραιωθη διά μεταφυτεύσεω; τοΰ φυτοΰ εί; άλλο δοχεΐον καί άλ
λην γην.

Πασα μεταφύτευσι; έκτοιαύτη; αιτία; γενομένη, είτε έκ στε- 
νότητο; τοΰ δοχείου, πρέπει νά έκτελήται κατά τά ; άρχά; τοΰ 
χειμώνο;, έάν τό φυτόν δέν έχη άνθη, ή κατά τά ; άρχά; τοΰ 
έαρο; μετά τήνάνθησιν καί πρό τή; βλαστήσεω; τώνόφθαλμών.

Ιό κλάοευμα, τό όποιον άλλοτε ένόμιζον ότι βλάπτει τά φυτά 
ταΰτα, πρέπει νά τό έκτελώμεν άνευ προλήψεω; καί φόβου* 
καθώ; όλα τά φυτά οΰτω καί αί καμελλιαι πρέπει νά κλαδεύων- 
ται είτε, διά τήν ΐσόρροπον διανομήν τών θρεπτικών χυμών, 
εΓτε διά νά λάβωσι κομψόν τι σχήμα, είτε όταν πάσ^ωσιν.

Ένίοτε, ή ένεκα πολλή; τροφή;, ή ένεκα άλλων προστατευ
τικών διά τήν άνθησιν αιτίων, αί καμέλλιαι σχηματίζουσι πολλά 
άνθη. Εί; τήν τοιαύτην περίστασιν πρέπει νά άποκόπτωμεν ά- 
ριθμόν τινα έξ αύτών, καί θυσιάζοντε; τά καχεκτικά ν’ άπο- 
λαύσωμεν ύγιέστερα καί ρωμαλεώτερα· άλλ’ επειδή τά άνθη



φύονται πλησίον άλλήλων, έάν άποκόψωμεν αύτά εύΟυ; άπο 
της βάσεώ; των, θέλομεν προξενήσει πληγά; και παρά τήν βα- 
σιν τών μεινάντων άνΟίων· πρέπει λοιπόν άφ ού έκλεςωμεν να 
ασθενέστερα προ; άποκοπήν, νά μή τά κόψωμεν άμεσως άπό 
τής βάσεω;, άλλά νά τά κόψωμεν μέχρι τοΰ μέσου, εκείνα δο 
πίπτουσιν άφ’ εαυτών.

’Επειδή αι καμέλλιαι τέρπονται εΐ; τήν δροσον καί εί; τήν 
καθαριότητα, μεγάλως ώφελοΰνται έάν κατά θερμά; ημέρας 
δροσισθώσι περί τό έσπέρα; διά σύριγγο;, ήτι; νά ριπτϊ] έπ'ι 
τών φύλλων των τό υοωρ έν ειοει λεπτή; βροχή?· Η τοιαυτη 
έργασία εΐναι άναγκαιοτάτη, ίοίω; έκεΐ δπου νέφη κονιορτοΰ  
θερμοτάτου καί καυστικοΰ ένίοτε καλύπτουσι τά στΛπνά αύτών 
φύλλα. Εΐναι δμω; άνάγκη τό ϋοωρ οι ού Οά οροσίσωμ-ν ιά 
φυτά μα; νά Υ)ναι όσον τό δυνατόν καθαρόν ό εχων προ- .οΰ .ον 
τόν σκοπόν υοωρ τή ; βροχή; εΐναι ό εύτυχεστερο-, άλλ =.ν Ελ
λείψει τοιούτου δύναται νά γίνϊ[ χρήσι; και τοΰ πηγαίου, έάν 
τοΰτο ηναι καθαρόν, καί μειντ) έπί τινα ; ώρα; έν ηρεμία έντό, 
δοχείου. Ή  καλητέρα ώρα διά τό τοιοΰτον σωτήριον λουτρόν 
τών καμελλιών εΐναι, άπό τοΰ Ιουνίου μέχρι τοΰ 7βριου, ή 6 
μετά μεσημβρίαν.

Οί θέλοντας νά σχηματίσω at συλλογας καμελλιών έν Ελ- 
λάδι πρέπει νά φέρωσι τά φυτα των κατα προτίμησιν έκ ιή? 
’Ιταλία; ή τή ; μεσημβρινή; Γαλλίας, καί ούχί έκ τή ; 1 ερ μ α -  
νίας, διότι ήμετάβασις αύτών έξ ’Ιταλίας πρός ημάς, διά τήν 
ομοιότητα τοΰ κλίματος δέν προξενεί κάμμίαν α νω μ α λ ία ν  εις 
τήν ζωήν τών φυτών τούτων. "Ετερο; οε λιαν σπουοαιοτατο, 
λόγος τής προτιμήσεως ταύτης εΐναι τά όλιγώτερα έξοοα της 
μεταβάσεω; καί τό όλιγοχρόνιον ταξ&ίοιον.

Λέγουσιν δτι αί καμέλλιαι δεν άγαπώσι πολύ τά λιπάσματα 
εγώ εύρον βλαπτικωτάτην τήν χρήσιν παντό; λιπάσματος είς ά- 
διάλυτον κατάστασιν, ώφελιμώτατον οε τό άπαξ τοΰ μηνό, 
πότισμα αύτών διά τή ; άραιά; διαλύσεω; παχέος τινός λιπάσ
ματος οΐον γουάνου, ή κόπρου τών περιστερών.

Άνακεοαλαιόνων τά λεχΟέντα, λέγω ότι δ Οέλων νά έχϊ|

^αλα, καμ-,λλιας πρεπει Λ7, νά τά ; τοποθέτησή εί; τόπον ορο- 
σερον 1». νά τά ; φυτεύστ; έντό; έλαφροτάτη; γή ;, κατά τόν 
τροπον καΟ ονύπεοειξα· Γ . νά μή τάς ποτιζη πολύ, ούτε νά 
τά ; άφίνγ) ξηρά;, καί νά φροντίζη ώστε τό ϋίωρ νάμή διαμέν·^ 
παρατά ; ρί^α; των· Δ . νά μή|άφίνϊ) έπ’ αύτών πολλά άνΟ/], 
άφαιρών τά μικρότερα καί ασθενέστερα· Ε'. νά τά ; δροσίζη συ
χνά οιά συριγγο; κατά τό θέρο; διατηρών αύτά; όσον ένεσ^ 
καθαρά;, καί ς · . νά άλλάσσν] τά οοχεΐά των, δταν διά τήν άνά- 
πτυξιν νεων ριζών καταντήσωσι στενά.

II άπό τοΰ1739 μετακομισθεΐσαύπότοΰίεραπος·όλου Kamelli 
εις Εύρωπην άπλή,ή  καθώς κοινώςλέγο^εν μονή καμέλλια πα- 
ρηγαγε οιά τής φιλοπονία; τώνεύρωπαίων κηπουρών, περί τάς 
τριακόσια; έκλετας οιαφορά; νέων καμελλιών διακρινομένων 
μεταξύ των κατα τε τα χρώματα, τά μέγεΟο; τών άνθέων, τά 
πολλά ή ολίγα πεταλλα, τό σχήμα αύτών,-τήν εποχήν τή ; άνθή- 
σεως κτλ. καΟ εκαστην οε προστίθενται νέαι οιαφοραί έπαυξά- 
νουσαι τόν αριθμόν. 'Όστις < έπεσκέφθη εϊ; καταστήματα τής 
I ερμανιας, Ιταλίας, 1 αλλιας καί Βελγίου εΐοικάς καί πλούσια; 
συλλογάς καμελλιών, ή εΐδεν'μεγάλα;.· εκθέσει; φυτολογικά;, 
οϋτο; μόνον γινωσκει τήν πληθύν καί τήν μεγαλοπρέπειαν αύτών.

Οί Οελοντε; νά γνωρισωσι καλήτερα τά ; ποικιλία; καί δια
φορά; τή ; καμελλιας ά; άναγνώσωσι τά δύω ειδικά συγγράμ
ματα τοΰ Λ 1)1)6 Berloze τά έπιγραφόμενα «Μ ονογραφ ία  τοΰ 
γ ένο υ ς  κ α μ ε λ λ ια , ήτο ι κ α λ λ ιέρ γ ε ια , π ε ρ ιγ ρ α φ ή , κ α ί  
κ α τ α τ α ξ ι ; »  και κ Ε ικο νο γρ α φ ία  τοΰ γ έ νο υ ς  κ α μ έ λ λ ια . λ

Η Π Α Ρ Α Κ Ο Η  Κ Α Ι  Η Τ Ι Μ Ω Ρ Ι Α  
ΤΩΝ 11ΡΩΤΟ ΠΛΑΣΤΩΝ.
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'Ο άνθρωπος θά ήτο άΟάνατοί' έν τγ) οικουμένη, έάν δέν εδα- 
Χνε τό μήλον. Ο θάνατος είναι άποτέλεσμα τοΰ δήγματος εκεί



νου, καθ’ όσον, έάν ό γέρων Άδάμ ήρκεΐτο είς ύγιεινοτεραν τρο
φήν, Οά άνεστρέφετο έν τώ μέσω ήμών καί θά ύπερέχαιρεν έπι 
τη ήμερώσει τών έπιγόνων του. Ζήτημα δμως αναφύεται όποια 
τις Οά ήτο ή όψις της γής, έάν έζων ού μονον οί προπάτορες, 
άλλά κα ί π α ίδ ω ν  π α ΐο ες  κτλ. ΔεδόσΟω ότι άπό τών χρόνων 
τοΰ Άδάμ έκαστον ζεΰγος έγέννησε κατά μέσον όρον τρεις άπο- 
γόνους* οτι άπό τής πλάσεως τών προπατορών έως τής σήμερον 
παρήλθον G000 έτη· καί ότι οί άνθρωποι ήσαν γά μ ο υ  ώραΐοι 
άμα διανύσαντες τό 30” έτος. Άποδεχομενοι λοιπόν οτι ό αριθ
μός τών άνΟρώπων άπό Άδάμ ηύξησε μονον 200 φοράς ώς πρός 
τόν αριθμόν 2 (τοΰ ανδρογύνου) καί τόν 3 (τών^τεκνων), εχομεν 
γεωμετρικήν πρόοδον, ής ό μέν πρώτος όρος 2, ό οε λόγος 3/2, 
όροι δέ υπάρχοντες 200. Άθροίζοντες τήν γεωμετρικήν ταύτην 
πρόοδον, κατά τόν τύπον τής Άλγεβρας
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(ένθα Α. παριστα τό άθροισμα τών όρων τής προόοου, α τόν πρώ
τον όρον, λ  τόν λόγον καί ν τόν αριθμόν τών όρων)· εχομεν
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κων, εύρίσκομεν ότι τό ανθρώπινον γένος Οά συνεποσοΰτο εις 
( 81,180 πεντακισεκατομύρια έκατομυρίων.

Ή  έπιφάνεια τής γής συνι'σταται έξ 9,000,000 τετραγωνικών 
μιλίων ή 5347 δισεκατομυρίων τετραγωνικών ποοών. Ιποθε- 
σωμεν ότι οί άνθρωποι δέν άπέΟνησκον πόσον άρα γε τοπον 
άπήτει έκαστος αύτών; "Ισως ένα τετραγωνικόν ποοα; Γοΰτο 
βεβαίως δέν είναι πολύ. Ά λλά  σύμπασα η γή ίιεν Οά έχώρει 
πλειόνας τών 5347 δυσεκατομύρια ανθρώπων συμπεπυκνωμε- 
νων άφύων δίκην. Έ άν δέ έζη όλη ή σνΟρωποτης, επρεπεν ει, 
έκαστον τετραγωνικόν πόδα νά συμπνυκνωΟώσιν 123 τρισε- 
κατομύρια άνΟρώπων. Ά λ λ ’ άν ήναι όυνατόν νά ύποθέσωμεν 
τούς ανθρώπους ίσταμένους πλησίον άλλήλων, άς φαντασΟώ-.

μέν μονα τά 123 τρισεκατομύρ'.α τών άνΟρώπων καΟημένων 
τοΰ ένός έπί τοΰ άλλου είς ένα μόνον τετραγωνικόν πόδα. Οί 
άνθρωποι ουτοι, οι πιεζοντες άλλήλους ώς σάκοι αλεύρων, θά 
άποτελοΰν στηλην επαναλαμβανομένην έφ’ όλης τής έπιφανείας 
τής γής 5347 όισεκατομύρια φοράς. ΪΙόσον δέ ύψηλή θά ητο 
έκαστη στήλη ; Έπί τ^ ύποθέσει ότι ό άνθρωπος είναι 4 μόνον 
πόδας ύψηλός, ή στήλη Οά ειχεν ύψος 492 τρισεκατομύρια πο
δών, ήτοι 20,0001 δισεκατομύρια γεωγραφικών μιλίων. Ό τε
λευταίος ήμών απόγονος θά άπεΐχεν άπό τής γής 1000 έκατο- 
μυρια περισσότερον τοΰ ήλίου. Ούτω δέ ή γή τοσοΰτον θά έπα- 
χύνετο ώστε καί τήν σελήνηνκαί τόν ήλιον καί άλλους πλανή- 
τας έπρεπε νά έκτοπίσγ] άπό τοΰ στερεώματος. Έπανερχόμεθα 
είς τήν μίαν στήλην. Σΰ, ό έπί τής γής καθήμενος καί πιεζόμε- 
νος, τηλεγραφείς πρός τόν νεώτατον καί ύπέρτατον τών άπογό- 
νων σου κατά τήν 9 πρωινήν ώραν πότε Οά λάβης άπάντησιν; 
Έν ένί δευτέρω λεπτώ ό ήλεκτρισμός διανύει 60,000 μ ιλ ίω ν ό 
άπόγονός σου λοιπόν Οά εχη τό τηλεγράφημά σου μετά παρέ- 
λευσιν 333,000 διτεκατομυρίων δευτέρων λεπτών ήτοι μετά 
10,000 έτών. Καί άμέσως δέ άν σοί άπαντήση Οά εχης τήν 
άπάντησιν μετά 20.000 έτών.

Καλώς άρα έπραξεν ή προμήτωρ Εΰα δοΰσα τώ φιλτάτω αύ
τής συζύγω νά φάγτο, έκ τοΰ μήλου καί άπαλλάξασα ημάς τοιού- 
των ενοχλήσεων.

Ιϊόσον δέ μεγάλη έσται ή κοιλάς τοΰ Ίωσαφάτ, ένθα Οά 
συνάςγ]ποτέ όληντήν ανθρωπότητα ό κριτής ζώντων καί νεκρών;
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ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙ Τ Ω Ν  Φ ΛΕΒ Ω Ν T O T  CORNW ALL

υ 77 0

L. M0ISSE\ET
(Σ υνίχ·’.*· ΐ ί ε  φυλλά$. ι ' . )

§ 2. ΚΛΙΣΙΣ.

Ό τρίτο; ουτος χαρακτήρ εχει σπουδαιότητα τοσοϋτον κεφα
λαιώδη ώστε μοί φαίνεται χρήσιμον νά διαλάβω διά μ α κ ρ ώ ν  

περί τών περιστάσεων καθ’ ά ; έδηλωθη και ν  άναφέρω τού, 
δρου; τών άποφάσεων τών όφειλομενων τοΐ; πλειστοι; παρα- 
τηρηταΐ;.

Τψ 1836 ό Κ. Robert Were Fox1 άνέφερε τήν δοξασίαν τοϋ
Κ .  Captain Richaud Tre/.askis ώ ; ές?;ς:

« Παρετήρησεν δτι έν η περιπτωσει αι φλεβε; οιατεμνουσι σχε
δόν κατ’ ορθήν γωνίαν τά κοιτάσματα (beds) τοΰ σχιστολίθου, οί 
αεταλλοΰχοι δγκοι, οιτινε; πεοιέχονται, έχουσι κλίσιν έν γένει 
σύμφωνον, ώ ; πρό; τήν φοράν καί τήν έγκλισιν, μετά τών προρ- 
ρηΟέντων κοιτασμάτων άλ’λαι; λέξεσιν, δτι οί δγκοι ούτοι εκτεί
νονται συνήθως έν τα ΐ; φλεψιν εγκαρσιω; και σχηματιζουσιν 
δπερ ο; μεταλλευταί καλοϋσι^ΙιοοΙβ of ore· δταν τουναντίον, οί 
σχιστόλιθοι καί αί φλέβες διευθύνωνται σχεδόν παραλλήλως, τό 
ι ιε τ ά λ λ ε υ μ α  δέν εχει έν γένει ούδεμίαν κλίσιν ή shoot ιδιαιτέ
ραν έν τη φλεβί* τότε όνομάζουσι τοΰτο|ρίρβ of ore5.

«Τά μεγάλα courses μεταλλεύματος χαλκοΰ, άτινα είσί σή
μερον (1836) τοσοϋτον παραγωγά_ έν τώ Cousolidated mi-

1 Au M ineral Veins, σελ. 95.
2 ΜΕ*φρααΐζ άλλως ολίγον συντ.βτις· εάν το ρ.ν;Λθς ν.τον αρκετόν, ιταραΐϊληΊΐα (,ωνΐΐ

πλούσιοι τ.Οελεν WJ εν course o f ore. £L. Μ .).

hes, εχουσιν έν τη φΧε6ί κλίσιν πρό; άνατολά;, άναχωροΰντο; 
τινο; έκ τη ; κορυφή; τοΰ λόφου καί βαδίζοντο; πρό; τά ; άνατο- 
λ ικά ; πλευράς, έν ώ τό μετάλλευμα, δπερ έξωρύχδη έκ τή; δυ
τική; πλευράς, έκλινε πρό; δυσμά;· τούτέστιν έν τα ΐ; δυσί περι- 
πτώσεσιν αί στοιβάδε; ή κοιτάσματα (strata or beds) τοΰ σχιστο- 
λίδου άφ’ ένό; καί άφ’ ετέρου τό μ ε τά λ λ ευ μ α  παρέοχον τήν 
αύτήν κλίσιν.

κΉδύνατό τ ι; νά έξαγάγη, άφ’ ετέρου,"έκ τών πληροφοριών 
τούτων, δτι παρόμοιαι συμπτώσεις, παρετηρήθησαν έπί άλλων 
φλεβών έν τώ United Mines, Hues Unity, Huel Caroliue, έν τώ Per- 
ran Uthnoe κτλ.

'Όταν αί φλέβες διατέμνωσι γρανίτην ή σχιστόλιθον, οί με- 
ταλλοΰχοι δγκοι συμπίπτουσι συνήδω; μετά τή; φορ5; τών γραμ
μών έπαφη;· ταύτό συμβαίνει δποιονδήποτε καί άν ηνε τό περ:* 
βάλλον λίΟωμα, γρανίτη; ή σχιστόλιθο;, τό δέ μετάλλευμα εινε 
συνεχέστατα σχεδόν άποκεχωρισμένον ει; εν τών λιδωμάτων 
τούτων καί δλω; έκτος τοϋ έτέρου.

«Έ κ τών παρατηρήσεων τούτων δέν πρίπει έν τούτοι; νάσυμ- 
περάνωμεν δτι έτεροι δγκοι ή shoots μεταλλεύματος κείμενοι έν 
τα ΐ; αύταΐ; φλεψιν άνατολικώτερον ή δυτικώτερον τή; έπαφη;, 
σχηματίζουσι ταινία; παραλλήλου; έκείνων, αίτινε; εύρίσκονται 
έν τη έπαφη ή περί αύτήν· τούναντίον, δέν εινε σπάνιον ινα τά 
shoots ταϋτα κλίνωσι κατά φοράν άντίΟετον άπαντώνται παρα
δείγματα έκάστη; τών δύο τούτων περιστάσεων έν τώ Huel Gor- 
land, Huel Friendship κ τ λ . . . .

κΤέλο;, λέγει ό Ιν. Fox, ό captain Trezaskis φαίνεται δτι φρο
νεί δτι π ,ο λ λ ά κ ι; τά  shoots έ π ε κ τ ε ίν ο ν τ α ι μ έχρ ι τ ιν ο ;  
σημείου\συμ φώ νω ; τη  κ λ ίσ ε ι  τοΰ  σ τ ρ ώ μ α τ ο ;» 1.

Ίώ 18·ίο  ό κ. Henwood έγραφε τάδε2 «Ή  τοποθεσία καί ή 
μορφή τών γρανιτικών όγκων φαίνεται δτι εσχον έπήρειάντινα 
έπί τή ; διαΟέσεως ήτοι τή ; φάσεως τών έν τα ΐ; φλεψί μεταλ-

1 « . . . .  Seems to th iu k, that shoots offon conform th e ir d irection , in  some 
degree, to tbe inclination  o f the ground.»

2 Met. Dep. aO.. 1 9 3 .
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λευμάτων ού μόνον έν ταΐς ύπό τοϋ γρανίτου περιβαλλόμενοι;, 
άλλά καί έν τα?; τού; παρακειμένου; σχιστολίθους οιατεμνού- 
σαις· οθεν έπί δοθείσης φλεβός, οί όγκοι ή shoots of ore Ιχουσιν 
έν γένει κλίσιν έπικρατοΰσαν καί ότι οί όγκοι ούτοι άπαντώνται 
εί; τόν γρανίτην έπί τή ; άνατολικής ή τή ; δυτική; π),ευρά;, 
γρανιτική; τινο; χώρα;, ή κλίσις^αύτη τείνει άμεταβλήτω; πρό; 
τόν μέγα όγκον ταϋ σχιστολίΟου»1.

Ό συγγραφεύ; παραπέμπει εΐ; υπόμνημα ύπό τοΰ ίοου δη- 
μοσιευθέν έν τώ ^ ew-Phil Journal τοΰ Erlimbourg t. XXII, σελ.198' 
προσθέτει δέ ότι ό τρόπο; καθ’ δν ύπέλαβε τήν διάθεσιν τών shoots 
περιλαμβάνει ού μόνον τά έν τώ γρανίτη εύρεθέντα άλλά και τα 
έν τοΐ; σχιστολι'Οοις άπαντηΟέντα, καί έπομένω;, τ ά ; έπ ο ψ ε ις  
τοΰ Κ. T rezask is πα λα ιό τερο ν ύπό τοΰ Κ. R. Μ· Fox μνη- 
μονευΟείσας2.

(ακολουθεί).

I. II. ΑΙΊΎΡΟΙΙΟΥΛΟΣ.
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Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α  Τ Η Σ  ΦΥΣΕΩΣ

Ά πκ^χχοΰ ύπάρχει κόνις έν τε τη θαλάσση καί τη ξηρ?? 
εν τε τη κοιλάδι καί τα ΐ; κορυφαϊ; τών όρέων. Ή  κόνι; αύτη 
είσε^*ται καί εΐ; τά ; βαθυτάτας καί στενωτατα; κοιλοτητα; 
τή ; γ ή ; ' ούδεμία λάρναξ είναι τοσοΰτον μυστηριώδης, ώστε νά 
δ;αφυγη τήν παρουσίαν αύτή;. Πάσα πνοή άνεμου φέρει κονιν

1 .T his i t e l in a t io n  is in v a ria b ly  tow ards the great body o f the stata».
2 Tw IS T I ,  h  asX. 2 8  το3 ά γ γλ ι ;&5 x s i j a s v o u  τοΰ Address, ό K. Henwood ε ΐ* · ■ 

«M ort courses . . . .  haue w ith in  th e ir respective lodes, an endlong d ip  or shoot, 
w h ich  u su a lly  appronim ates to the contour aud b e  d d i n g of the neighbouring  
granite (χα τά  τοΰς R. K . C.orne, Boase, Ilenwood, de la Eeche), aud to fue in d i
c a tio n  of the cleavage planes in the adjacent slates (Κ χ τά  icu ; Κ. K. Fox x=.i de 

la Uiclx').»

ε?ς τόν άνοΐκτόν οφθαλμόν, καί όμως ουτος δέν τυφλοΰται, διότι 
έν αύτώ ύπάρχει πηγή τις εύκινητοτάτου ύγροΰ, άδιαλείπτως 
έξερχομένου κάτωθεν τών βλεφάρων, διαχεομένου δέ έπί τοΰ 
βολβού, καί άποπλύνοντος καί τό έλάχιστου μόριον κόνεως. 
Ά λλά  τό ύγρόν τοΰτο, τό τοσοΰτον πρόσφορον εϊς τόν δφΟαλ- 
μόν, εχει οξύτητά τινα, ήτις ένίοτε καθίσταται τόσον ισχυρά, 
ώστε Οά κατέκαιε τό δέρμα καί Οά κατέστρεφε τά βλέφαρα έάν 
κατά τά άκρα αύτών δέν έξήρχετο λιπαρά τις ούσία δια/εομένη 
έπί τών επιφανειών, ήτι; είναι άδιαπέραστος ύπό τών ύγρών 
τών άναγκαίων όπως άποπλύνωσι τόν βολβόν. Τό γαστρικόν 
υγρόν, έχον μαλακήν καί γλυχείαν γεΰσιν, διαλύει καί τήν σκλη- 
ροτάτην τών είς τόν στόμαχον εισερχομένων τροφών. Ούδεμίαν 
μέν έπιρροήν έχει έπί τών άπαλών ίνών τοΰ ζώντος στομάχου, 
ώς καί έπί τής ζώσή; χειρό;· άλλά κατά τήν στιγμήν τοΰ θα
νάτου καταβιβρώσκει τά όργανα ταΰτα τοΰ σώματος ώς τό ισχυ- 
ρότατον τών οξέων.

Ή  έκ τών πνευμόνων έξερχομένη πνοή, τοσοΰτον στερείται 
ζωτικών ιδιοτήτων, ώστε δύναται, έάν τις άναπνεύση αύτήν πά
λιν άνευ έτέρου άέρος καθ’ ήν στιγμήν έξέρχεται τών χειλέων, 
νά έπιφέρη άμεσον θάνατον έχ πνηγμοΰ, καί έάν δέ έφέρετο 
διά τοΰ άέρος πέριξ ήμών, μεγάλη καί όλεθρία Οά ήτο ή επιρ
ροή αύτή; έπί τε τή ; ύγιείας καί τής ζωής ήμών. Ά λ λ ’ ή φύσις 
αύτής είναι το αύτη, ώστε ούσα έλαφροτέρα τοΰ άτμοσφαιρικοΰ 
KiP0?, «μα εξ^λΟη έκ τών χειλεων και τών ρωθονων άναβαίνει 
ταχέως πολύ ύπεράνω τής άναπνευστική; ήμών περιφερείας,όπως 
έπανορθωθη έκεΐ, άνανεωθη καί σταλη πάλιν όπίσω καθαρά καί 
ζωτική. Πόσον δέ ταχέως γίνεται ή εις τά άνώτερα στρώματα 
τής άτμοσφαίρας άνάβασις τής έκ τών χειλέων ήμών έξερ^ο- 
μένης πνοής, καταδείκνυται καί καθοράται πρό πάντων κατά 
ψυχράν τινα πρωίαν. Ά λ λ ’ όσον κακός καί θανατηφόρος καί άν 
ήναι ό έκπνεόμενος άήρ, ή φύσις, σοφή καί οικονόμος έν πάσι 
τοΐ; έργοι; αύτής, καθιστά καί ταύτην χρήσιμον κατά τήν έξο
δόν της διά τών φωνητικών οργάνων, καί παράγει έξ αύτής 
τού; ψιθυρισμούς τοΰ έρωτος, τάς γλυκείας τής αγάπης έκφρά-
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σεις, τούς αβρούς τόνους της ανθρώπινης συμπάθειας, τούς ήδεΐί 
ήχους της θελξικάρδιου μουσικής και τήν επαγωγόν καί πει
στικήν ευγλωττίαν του έξοχου ρήτορος.

Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α Ι  
ΝΕΑΡΟΥ Φ Υ Σ Ι Ο Δ Ι Φ Ο Υ *

ΥΠΟ

LUCIEN BIART.

(Συνίχιια* ϊίδ  φυλλάδίον t'.)

μΕγερ<ϊι; έκ του ΰπνον.— Ό  κοσυ.ος του L illip u t— O K ncu6rado  χα ι α ί φυάλα :-—* 
Φθορά τών ΚολύΐΛων— ’ΑνΟραχιΓς , Ιν ίο ί.

ΈγερΟείς πολύ πριν έξημερώσγ] αφύπνισα τούς συντρόφους 
μου. Ό Λουκιανός έτριψε δίς καί τρις κατ’ έπανάληψιν τούς 
όφθαλμούς προσπαθών νά έννοήσν] ποΰ εύρίσκετο. Τέλος έπα- 
ναΟέτων τό σκέπασμα έπ’αύτοΰ προσεποιήθη ότιέκοιμήθη έκ νέου.

ΈγέρΟητι έγέρΟητι οκνηρέ άνέκραξα δεν ακούεις τήν φωνήν 
τοΰ άλέκτορος ·, μας άναγγέλλει ότι έπρεπε ήδη νά ειχωμεν άρ- 
χίσει τήν πορείαν μας. Στρέψον τό βλέμμα πέριξ καί Οά ιογ̂ ς 
ότι τά πτηνά καί τά έντομα ήρξαντο ήδη τών άσχολιών των.

Τό παιδίον ήγέρθη νεναρκωμένον καί έβάδιζε χασ μώ μενον.
— ΤΩ πάτερ ! πονώ καθ’ όλον τό σώμα καί δέν Οά δυνηΟώ ποτέ 

νά βαδίσω.
—Άπατασαι έπρόσΟεσα ύποστηρίζων αύτόν αισθάνεσαι όλί

γον κάματον καί δυσκαμψίαν άλλά μετ’ όλίγον τά μέλη σου 0’ 
άναλάβωσι τήν ελαστικότητα των. "Υπαγε, ΟερμάνΟητι πλησίον 
τής πυράς τής φιλοξενούσης ύμας γυναικός, ήτις μάς παρασκευά
ζει κύπελλον καφέ.

Ό μικρός άπεμακρύνθη χωλαίνων.

— Μήπως πον^ς είς τό γόνυ καί είς τήν κνήμην καθώς εγώ ; 
ή ρώτησε τόν Encuerado.

— ΟχΕ Chanito δέν έπεριπατήσαμεν έπί πολύ,
— Πώς-, δέν έπεριπατήσαμεν πολύ; Ό πατήρ μου ειπεν ότι 

άπέχωμεν επτά λεύγας τής Orizava.
— Μάλιστα, καί είναι πολύ διά σέ πάρα πολύ. ΉΟέλησα νά 

σέ θέσω έπί τής κοφίνου ά λ λ ά ... άς ίδώμεν ποΰ πονεΐς;
— Έντός τών γονάτων, τών κνημών, καί τών βραχιόνων.
— Στάσου! θέλω νά σε θεραπεύσω.
'Ο Encuerado έτοποθέτησε τότε τόν Λουκιανόν πρό τής πυράς 

Χαί ήρξατο τρίβων αύτόν διά τής μεθόδου τών Ινδών, μετά δυ- 
νάμεως πιέζων τό σώμά του. Τόν ήνάγκασεν είτα νά βαδίση με- 
γάλοις βήμασι μετά τοΰτο νά τρέξγ) καί τοΰ προσέφερε κύπελ
λον ζέοντος καφέ. Ένδυναμωθέν ούτω τό παιδίον άνέλαβε τήν 
ζωηρότητά του καί πρώτον έζήτησε ν’ άναχωρήσωμεν.

"Εδωσα μικρόν είς τούς γηραιούς συζύγους, οιτινες ούτω κα
λώς μάς ύπεδέχθησαν φιλοδώρημα, καί ή συνοδεία ήρξατο καί 
παλιν τήν πορείαν της. 'Ο Gringalet έχων τήν ρίνα είς τόν άέρα 
έβάδιζε πρώτος.

Καθ’ ήν στιγμήν άνέτελλεν ό ήλιος ό ούρανός έκαλύπτετο ύπό 
νεφών λευκόφαιων, ίσχυρώς ύπό τής νοτίου πνοής άπωΟουμένων. 
Ά λ λ ’ ό καιρός ουτος πλέον ή μελαγχολικός ήτο ό καταλληλό
τερος διά τήν πορείαν μας. Τιτανώδες όρος έπρόκειτο ήμών 
μετά κόπου ήναγκάσΟημεν ν’ άναρριχθώμεν τό πρανές τοΰ όρους 
τούτου, είκοσάκις σταματήσαντες, Γνα άναπνεύσωμεν. 'Ο Λου
κιανός τήν κεφαλήν κεκλιμμένην πρός τό έδαφος κρατών ίδρωνε 
καί άνέπνεε μετ’ αγωνίας ινα κρατηθή είς τήν τάξιν του. ΦΟά- 
σαντες τέλος είς τήν κορυφήν ήδυνήθημεν ν’ άναπαυθώμεν.

'Ρίπτων τότε έν βλέμμα ύπό τούς πόδας τό παιδίον, άνεκά- 
λυψε λειμώνα ποικιλλόμενον ύπό θάμνων έξήταζεν έν σιωπή τά 
πρό τών οφθαλμών αύτοΰ άναπτυσσόμενον πανόραμα χωρίς νά 
δύναται νά διαγινώσκϊ) άκριβώς ό,τι παρατηρεί.

— Βλέπεις λοιπόν τά μαΰρα ταΰτα σημεία, άτινα διατρέχουσί 
τήν πεδιάδα μοί είπε;
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— Είναι 'Γαύροι τώ άπίκρίθην
— Ταΰροί! άλλ’ έ'χωσι μόλι; τό ανάστημα τοΰ Grinegalet.
— Θά έμαθε; λοιπόν ήδη ότι δεν πρέπει τ ι; νά πείθεται εί> 

τα φαινόμενα. Ένθυμήθητι τά δένδρα τη; /δέ;, άτινα σοί έφαί- 
νοντο ώ ; σχηματίζοντα δάσο;.

— Ά λλά  έάν έχ τοΰ ΰψου; τούτου οί ταΰροι φαίνονται ώ ; 
πρόβατα, τά πρόβατα θά φαίνονται ώ ; μυΐαι.

— Δύνασαι νά τό ύπολογίση;. Βλέπει; πέραν έκεΐ ποίμνια 
αιγών;

— Τόν μικρόν έκεΐνον μαΰρον σωρόν, δστι; κινείται δίκην 
μυρμηκιά;;

— Άκριβώ;· έξέτασον διά τοΰ τελεσκοπίου.
Λαβών τό τη7^εσκόπιον, οπερ κατ’ άρχά; μετεχειρίσθη ολί

γον άδεξίω; και παρατηρήσας ό Λουκιανό; έξέβαλε φωνήν.
— Τά; βλέπω, τάς βλέπω ! πόσον είναι μεγάλαι* τρέχουσιν 

ώθοΰνται αί μέν έπί τών δέ, μικρόν τι παιδίον τά ; ακολουθεί. 
Είναι άναμφιβόλω; άνήρ, τόν όποιον σμικρύνει τό διάστημα.

— "Ω! πόσον έπεθύμουν νά ίδω ανθρώπου;.
— Αί! λοιπόν παρατήρησαν έκεΐ κάτω εί; τού; πρόποδα; τοΰ 

δενδρώδου; τούτου λόφου τήν λευκήν εκείνην γραμμήν ήν θά 
ύπολάβη; ώ ; μικράν ατραπόν είναι ή μεγάλη όδό; και πιθανόν 
νά tcrj; διερχομένην ινδικήν οικογένειαν.

Ό Λουκιανό; περιέφερε τά δίοπτρα έπ’ ολίγον χωρί; ούδέν νά 
βλέπη, ειτα νέαν έξέβαλε κραυγήν.

— Άνεκάλυψα άνθρώπου; !
— Μάλιστα, άνθρώπου;, ίππου; ήμιόνου;· άλλά τοΰτο είναι 

τό βασίλειον τοΰ Lillipnt!
— Έ χει; δίκαιον ειπεν ό gumichasf φαίνεται δτι θεωρών τόν 

κόσμον άπό τό υψου; όρους τινο; ό ιατρό; Swift άνεκάλυψε τόν 
Gulliver του!

(άχολιυΟεϊ)
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