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ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ
(Συνεχεία Ϊ3ε φυλλ· ε ' . )

Τί) έξαιρέσει παραδειγμάτων τινών άξίων λόγου, έμφαινόν- 
των άνώτερόν τινα βαθμόν εμφύτου άπαντωμένου παρά τισι τών 
μαλαχιών και άναφερομένων ύπό διάσημων καί άξιοπίστων φυ
σιοδιφών τοΰ Bowerbank, τοΰ R oberts, τοΰ Forbes καί άλ’λ ω ν  ώ ; 
τό κοχλίου τινο; κηπαίου άπαχΟέντο; πολύ μακράν τοΰ συμβίου 
αύτοΰ καί μετά πολλά; περιπλανήσει; έπανελΟόντο; πάλιν παρ’ 
αύτώ, τό τη; ΙΙεταλίδο; άνευρισκούση; εύκόλω; τήν πρό ημερών 
έγκαταλειφθεΐσαν ύπ’ αύτη; Οέσιν, τό τών Σωλήνων, ών άπί- 
στευτο; είναι ή ταχύτη; μεΟ’ ή ; κατακρύπτονται έν τί) άμμω 
χαταδιωκόμενοί καί οιτίνε; προκρίνουσι ν’ άλατισθώοι μάλλον 
εντό; τη ; οπή; των ή νά έκτεΟώσι καί συλληφΟώσιν, όφείλομεν 
νά όμολογήσωμεν δτι τό έμφυτον τη; τάξεω; ταύτη; τών ζώων 
είναι στοιχειωδέστατον καΟό περιοριζόμενον μόνον εΐ; τήν δια- 
τήρησιν τοΰ άτόμου καί τοΰ είδου;, τήν άποφυγήν τοΰ κινδύνου 
καί τήν έκλογήν τη ; καταλλήλου αύτοΐ; τροφή;.

Είδομεν ότι τά μαλάκια χρησιμεύουσιν ώ ; τροφή εί; πολ- 
7^ά; άλλα; τάξει? ζώων καί δή καί εί; αύτόν τόν άνθρωπον 
εί; διαφόρου; τή ; οικουμένη; τόπου;. Ά λ λ ’ έάν άποβλέψωμεν 
ε ί; τήν ούσιώδη έξ αύτών προερχομένην ώφέλειαν τοΐ; άνΟρώ-



ποις παρατηροϋμεν, δτι είς πολλά τη? γής παράλια μέρη έσΐε- 
ρημένα οργανικών ούσιών καί ιδίως τιτάνου, τή ; τόσον χρησι- 
μωτάτης είς τήν καλλιέργειαν τών άγρών, ή ελλειψις αϋτη άνά- 
πληροϋται, διά διαφόρων χημικών μέσων, έκ τών κογχυλίων 
τών άποτελούντων ολοκλήρους στιβάδας τοΰ γηΐ'νου φλοιοΰ. 
Πρός δέ τούτοις πόσας παραλίους άμμώδεις καί πλήρεις κογχών 
μαλακίων δέν ώφελιμοποιοΰσιν οί γεωργοί, ιδίως οσάκις αί πέριξ 
γαιαι εΐναι λίαν άργιλλώδεις· διότι τότε ή κογχοφόρος άμμος 
σκληρυνομένη, προϊόντος του χρόνου καί μεταβαλλόμενη είς τ ί- 
τανον, ώς τοΰτο συμβαίνει είς τινα μέρη τής ’Α γγλίας, καθι
στά τό πρώην εντελώς άγονον έδαφος όπωσοΰν γόνιμον καί με
γάλης ώφε?>είας πρόξενον είς τούς κατοίκους. Γνωστή επίσης εί
ναι ή χρήσις τών κογχών τών μαλακίων ώς κοσμημάτων παρά 
τοΐς άγρίοις λαοΐς τής ’Ασίας, τής ’Αφρικής καί τής ’Αμερικής, 
οίτινες στιλβοΰντες πολλά τούτων καθιστώσιν αυτά λαμπρότερα 
καί αύτών τών μαργαριτών. Παρά τοΐς αυτοΐς δε λαοΐς /] προιξ 
τών νεανίδων συνίσταται τό πλεΐστον είς κοσμήματα έκ κογχυ
λίων. Πόσας πρός τούτοις αΐΟούσας Εύρωπαίων δέν βλέπομεν 
κεκοσμημένας διά κογχών σπανίων καί ώραίων; ’Άλλοτε πολ
λοί θιασώται τής Φυσικής ιστορίας έδαπάνων άπειρα χρήματα 
πρός άπόκτησιν ενός Κώνου ή μιας Τροπιδοφόρου* διότι μία 
μόνη Τροπιδοφόρος έτιμάτο κατά τάς άρχάς τού παρελθόντος 
αίώνος άντί 2500 φράγκων, μία Κλιμακίτις (ώραιότατον καί 
πολύχρουν κογχύλιον) ήξιζε 1000 φράγκα κτλ. Σήμερον όμως 
αί τιμαί αύτών ήλαττωΟησαν πολυ ένεκα τής μεγάλης αναπτυ- 
ξεως τώς μέσων τής συγκοινωνίας.

Ώς πρός τήν διάρκειαν τού βίου τών μαλακίων έλάχις·α γνω - 
ρίζομεν. Έκ τών μέχρι τούδε γενομένων παρατηρήσεων δυνά- 
μεΟα νά συμπεράνωμεν ότι τά πλεΐστα τών μικρών υδροβίων 
διανύουσι πάντα τά στάδια τού βίου αύτών έντός ένός καί τού 
αύτού έτους, καί αύξάνουσι διά τών λείψανων αύτών τα άοια- 
λείπτως σχηματιζόμενα νέα ύδατογενή στρώματα τής γής, εις 
τόν βυθόν τών ποταμών, τών ?αμνών καί τών ώκεανών.

ΤΗττον δέ δυσχερής καί πολυδάπανος είναι ή έξακρίβωσις τής
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Ιιαρκείας τού βίου τών χερσαίων μαλακίων. Έκ τών μέχρι 
τούδε γνωστών έπιστημονικών παρατηρήσεων δυνάμεθα πως'ν’ 
άποφανθώμεν μετά βεβαιότητος δτι τά πλεΐστα τούτων γεννών- 
ται κατά τό θέρος ή τό φθινόπωρον, τόν χειμώνα διανύουσι το 
μέσον στάδιον τού βίου αύτών, κατά δέ τό έπιόν εαρ ή καί τό 
θέρος άφικνοΰνται εις τήν άκμήν τής ηλικίας των. Πολλοί φυ- 
σιοδίφαι άναθρέψαντες κοχλίας κηπαίους παρετήρησαν δτι δύ- 
νανται νά ζήσωσιν εξ καί οκτώ έτη· είναι δμως πολύ πιθανόν δτι 
οι αυτοί κοχλιαι εν ελευθερία ζώντες δέν ύπερβαίνουσι δύο ή τρία 
έτη· διότι εύρισκομεν συχνότατα ύπό τό φύλλωμα κισσού ή άλ
λου τίνος παραπλήσιου φυτού σωρούς τοιούτων κοχλιών άποθα- 
νόντων βεβαίως έν καιρώ χειμώνος. Ύπάρχουσι πολλαί έπιστη- 
μονικαί άποδείξεις τής μακροβιότητος πολλών ειδών έκ τής τά
ξεως τών Γαστεροπόδων, άλλά παραλείπομεν αύτάς φόβω μή 
μηκύνωμεν ύπέρ τό δέον τήν μικράν ταύτην διατριβήν. Έν τη 
τάξει τών άκεφάλων μαλακίων, έν οίς τά κοινά δστρεα, δυνά- 
μεθα νά άναφέρωμεν παραδείγματά τινα μακροβιότητος άξια 
λόγου. Τά κοινά τής συγχρόνου έποχής οστρεα άποκτώσι το 
πάχος τών κογχών αύτών-έν διαστήματι πέντε ή έξ ετώ ν  άπαν- 
τώμεν δμως είς διάφορα τής γής στρώματα κόγχας προκατακλυ- 
σμαίων όστρέων έχούσας πάχος τριών καί τεσσάρων δακτύλων, 
δπερ δεικνύει ήμΐν προφανώς τήν πληθύν τών έτών άτινα έχρειά- 
σθησαν πρός σχηματισμόν αύτών. Έν τη τάξει ταύτη τών άκε
φάλων κατατάσσεται καί τό τεράστιον δστρεον τό καλούμενον 
Τριδάκνη, δπερ ζη έν τη ερυθρά θαλάσση καί έν γένει έν τοΐς 
μεταξύ τών τροπικών ώκεανοΐς. Τό οστρεον τούτο, έάν τις εί- 
χάση έκ τού πάχους τών κογχών του, έκ τών μεγάλων αύτών 
διαστάσεων (διότι είναι τό μέγιστον τών έν τή φύσει άπαντών- 
των δικόγχων) καί έκ τών πολυαρίθμων στρωμάτων, έξ ών 
αυται άποτελοΰνται, συμπεραίνει εύλόγως δτι τό ζώον τοΰτο 
ζη ύπέρ τά έκατόν πεντήκοντα έτη. Ίστέον δέ δτι τής διαρκείας 
τοΰ βίου τών όστρέων τούτων δέν δυνάμεθα νά λάβωμεν άκριβή 
γνώσιν, διότι κατά τάς γενομένας παρατηρήσεις ό θάνατος αύ
τών προέρχεται έξ άσφυξίας είς ήν ύποπίπτουσιν ένεκα τών
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προσκολλωμένων έπ αυτών απείρων κοραλίων, σπόγγων καί 
άλλων θαλασσίων ζώων κ α ί  ζωόφυτων. ΙΙρός τήν κόγχην τη? 
Τριδάκνης πολλοί τών άρχαίων καί τών μεταγενεστέρων ποιη
τών, γλυπτών καί ζωγράφων παρωμοίασαν τήν κοιτίόα τής Α 
φροδίτης, τής ’Αμφιτρίτης και άλλων ωκεάνιων θεοτήτων. Εις 
δέ τούς καθ’ ημάς χρόνους μεταχειρίζονται τάς κόγχας τής Τρι- 
δάκνης, διά το κομψόν καί τήν χωρητικότητα αυτών, ώς δοχεία 
τοΰ άγιασμοΰ έν ταΐς έκκλησίαις αύτών οί Δυτικοί καί έν ελλεί
ψει φυσικών τοιούτων κακατασκευάζουσιν ομοιώματα έκ μαρμά
ρου. Μακροβιώτατα ήσαν έπίσης καί τά σπειροειδή έκεΐνα μαλά
κια τά καλούμενα ’Αμμωνίται, ών βρίθουσι πάσαι αί στιβάδες 
τών δευτερογενών κοιτασμάτων καί ών τό γένος έντελώς 
έσβέσθη.

Τά έν τοΐς γ7νυκέσιν υδασι βιοΰντα μα7νάκια ιδίως τών ψυ
χρών κλιμάτων έν καιρώ χειμώνος ένταφιάζονται ούτως ειπεΐν 
έντός τής ΐΧΰος τών ποταμών καί τών 7.ιμνών, τά δέ χερσαία 
κρύπτονται ύπό τήν γην, ύπό τά βρύα καί τά καταπεσόντα το 
φθινόπωρον φύλλα. Τά δέ τών θερμών κ7νΐμάτων ύποπίπτουσι 
τουναντίον εις θερινήν νάρκην, ιδίως διαρκούσης τής θερμοτέρας 
άμα καί ξηροτέρας τοΰ έτους ώρας. Τά γένη καί τά είδη τών 
μαλακίων τών υποκειμένων είς θερινήν νάρκην, διακρίνονται διά 
τήν δύναμιν τής ζωτικότητος αύτών, καί πολ7νάπρός τοΰτο παρα
δείγματα δυνάμεθα νά παραθέσωμεν μα7^ακίων κομισθέντων είς 
Ευρώπην έξ άπομεμακρυσμένων χωρών. Ό διάσημος φυσιοδίφης 
Ά γγλο ς  Woodward άναφέρει έν τώ περί μαλακίων συγγράμ- 
ματι αύτοΰ, δτι κατά ’Ιούνιον τοΰ έτους 4 850 έστάλη είς τόν 
κύριον Gray έξ Αύστραλίας μύτιλος τών γλυκέων ύδάτων, δστις 
ειχε μείνει έκτος τοΰ ύδατος έπί έν ό7'.όκ7̂ ηρον έτος, ό δέ μύτι- 
}.ος ουτος εύρέθη ζών μετά 498 ήμέρας, άφ’ ής ειχεν έξαχθή έκ 
τοΰ έ7̂ ους· δίς δέ μόνον κατά τό διάστημα τής μετακομίσεώς του 
είχε β7//]θή έντός τοΰ ύδατος, καί τοΰτο έπί τινας μόνον ώρας 
πρός έξακρίβωσιν τής έν τί] ζωή ύπάρξεως αύτοΰ. Παραθέτομεν 
εΐσέτι παραδείγματά τινα τής ζωτικής δυνάμεως τών μαλακίων 
έρανιζόμενοι ταΰτα έκ τοΰ συγγράμματος τοΰ αύτοΰ φυσιοδίφοο
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Woodward. Ό διάσημος ουτος συγγραφεύς διηγείται δτι ό κύριος 
Laidley άφείς έντός έρμαρίου πεπ7,ηρωμένου ρινισμάτων ξύλου 
μαλάκιά τινα προερχόμενα έκ τών τροπικών χωρών ευρεν αύτά 
Ιτι ζώντα μετά παρέλευσιν πέντε ετών καί τοΰτο ύπό τήν έπή- 
ρειαν  ̂τοΰ θερμοτάτου τής Καλκούτας κλίματος. Πο7,λά Γαστε- 
ρόποοα τοΰ γένους τών Κυκ7^οστόμων, καίπερ περιοριζόμενα έν
τός στενοΰ χώρου, δύνανται νά ζήσωσιν άσιτα έπί πολλούς μή
νας, άλλά κατά τοΰτο ύπερέχει πολύ τό γένος τών κοχλιών. 
Ιοού παραοειγματα τινα. Ο π7^οιαρχος Graves είχε μεταφέρει 

χάριν μελέτης είς Α γγλίαν έκ τοΰ Valparaiso κοχλίας τινάς τών 
τροπικών κλιμάτων οιτινες, άφοΰ διετέλεσαν οί μέν έπί τρισκαί- 
δεκα, οί δέ έπί είκοσι μήνας έρμητικώς σχεδόν κεκλεισμένοι έν
τός κιβωτίων άνέζησαν πάλιν, ώσεί είχον ύποπέσει είς πρόσκαι- 
ρον λήθαργον. Κατά τό \ 849 ό κύριος Pickering έλαβεν έν Ά γ -  
γλία παρά τοΰ κυρίου Wollaston κά7,αθον πλήρη μα7ν.ακίων ίδια- 
ζόντων τί) νήσω Μαδέρα, άνηκόντων είς είκοσιν ή τριάκοντα 
είδη, καί τά τρία τέταρτα τών μαλακίων τούτων έξετασθέντα 
πολλούς μήνας μετά τήν παρα7,αβήν των εύρέθησαν ζώντα. Αυ
τός ουτος ό Wollaston διηγείται δτι δύο είδη κο/λιών τής Μαδέ
ρας μετά δύο καί ήμίσεως έτών αύστηροτάτην δίαιταν καί περιο
ρισμόν έντός χάρτινου κιβωτίου εύρέθησαν ζώντα κτλ. Ά λλά  τό 
περιεργότερον τής ώς έκ θαύματος, ούτως ειπεΐν, άναβιώσεως 
τών μαλακίων παρέχει ήμΐν κοχλίας τις τής ερήμου (Helix deser- 
toruu) έξ Αίγύπτου σταλείς είς Α γγλ ίαν καί έξετασθείς ύπό τοϋ 
καθηγητοΰ Baird.' Ό κοχλίας ουτος είχε κολληθή, κατά τό είω- 
θος, έπί τίνος χάρτινου πινακίου έν τώ Βρεττανικώ μουσείω τή 
25 Μαρτίου \ 846, τήν δε 7 Μαρτίου 1850 παρετηρήθη δτι ό 
χάρτης έφ’ ού ήτο προσκεκολλημένος ό κοχλίας ουτος, είχεν 
επαισθητώς ά7νλοιωθή, ένεκα τών άγώνων, ους κατέβαλε τό ζώον 
οπως έκφύγη τής φυλακής του καί δτι ή όπή τής κόγχης του 
ήτο̂  κεκλεισμένη διά τής συνήθους τοΐς μαλακίοις στιλπνή; μυ- 
κώδους ΰ7α]ς· τό φαινόμενον τοΰτο εδωκεν ύπονοίας δτι πιθανώς 
το ζώον διετέλει έν τί) ζωή. Καί τώ δντι ό κοχλίας βληθείς έν-

1 Antil les o f  Natural H istory 1850.
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τό; χλιαρού ΰδατο; εδωκε σημεία ζωή;, καί τη ; αναβιώσεων 
ταύτης ώφεληθέντε; οί φυσιοδίφαι αντέγραψαν αυτόν.

Υπάρχει κανών γενικό; τη ; φύσεω; οτι όσω τό ζώον ειναϊ 
μάλλον έκτεΟειμένον ει; κινδύνου;, δσω άτελέςερα εχει τά μέσα 
τη ; διαιωνίσεω; τοΰ είδου;, τοσούτω πολυτοκώτερον είναι. Ύπό 
ταύτην δέ τήν εποψιν εξεταζόμενα τά μαλάκια φαίνονται έκτε- 
Οειμένα εί; πλείστου; ό'σου; κινδύνου;· διό είναι καθ’ υπερβολήν 
γόνιμα, καί διά ταύτη; τή ; γονιμότητά; των διαιωνίζουσιν εύ- 
χερώ; τό γένο; αύτών καί τό είδο; καί τά χερσαία καί τά υδρό
βια. ’Ιδού παραδείγματα. Ιίατά τά ; παρατηρήσει; τοΰ κυρίου 
Δαρβίνου μία μόνη Δωρί; (γαστερόπουν θαλάσσιον) τίκτει 600, 
000 ώών ώ ; έγγιστα, ό δέ Μύτιλο; ό ποτάμιο; δύναται νά παρα- 
γάγν] 300,000 τέκνα έν μια μόνν) ώρα τοΰ έτους κτλ. Τά δέ χερ
σαία μαλάκια ώ ; ήττον υποκείμενα εί; κινδύνου; τίκτουσιν έλάσ- 
σονα αριθμόν ώών.

Ώς πρό; τήν διατήρησιν δέ καί τήν άνατροφήν τών νεογνών 
αύτών τά μαλάκια φαίνονται ούχί ύποδεέστερα άλλων άνωτέρα; 
τάξεω; ζώων, λ. γ .  τών έντόμων διότι βλέπομεν ότι καί τά μα- 
λάκια ώ ; καί τά έντομα έναποθέτουσι τά ώά των εί; τόπου; 
καταλλήλου;, έν οΓ; ούτε ό άτμοσφαρικό; άήρ ούτε ή θερμότη; 
ούτε άλλο τι αίτιον δύναται νά βλάψϊ] αύτά· καί δτι μεγίστην, 
ώ ; έκεΐνα,καταβάλλουσι φροντίδαδπω; έξασφαλίσωσι τήν άναγ- 
καιοΰσαν τοΐ; νεογνοΐ; αύτών τροφήν. Τοιουτοτρόπω; γαστερό
ποδά τινα τών τροπικών κλιμάτων συγκολλώσιν όμοΰ πολλά 
φύλλα ύπό τά όποια κρύπτουσι τά ώά των, άτινα ένίοτε όμοιά- 
ζουσι κατά τό μέγεθο; πρό; τά ώάτών πτηνών. Οίλείμακε; κρύ
πτουσι τά ώά των έντό; τή ; γή ;, άλλα δέ ύδρόβια, ώ ; οί Άργο- 
ναΰται, φέρουσιν αύτά έπί τινα χρο'νον έντό; τή ; κόγχη; των ή 
ώ ; αί Ίανθεΐ; έχουσιν αύτά προσκεκολλημένα ύπό σχεδίαν τινά 
φυσικήν έξαρτωμένην έκ τοΰ σώματο; τή ; μητρό; αύτών. Ό πο
τάμιο; Μύτιλο; καί ή Κυκλά; είναι ετι φιλοστοργότεροι διότε 
άνατρέφουσι τά νεογνά αύτών ύπό τό δέρμα των έν ΐδιαιτέρω θυ- 
λάκω, ώ ; καί τά διδελφή, έω ; ού καταστώσιν ικανά νά τρέφων- 
ται άνευ τή; βοηθείας τή ; μητρό; αύτών. Ά ;  άρκεσθώμεν ει; τά

όλίγα ταΰτα παραδείγματα τή ; φιλοστοργία;, ήν δεικνύουσι τά 
κατωτέρα; τάξεω; ταΰτα ό'ντα καί ά; όμολογήσωμεν μετά τοϋ 
Κυρίου Woodward δτι πά; τ ι; μελετώντά ξηρά ταΰτα καί άνευ 
σημασία; τινο; διά πολλούς  φαινόμενα βλέπει εί; παν βήμα νέα; 
άποδείξει; τή ; σοφία; καί τή ; άγαθότητο; τ :ΰ  ύπερτάτου "Οντο; 
τοΰ μεριμνώντο; καί υπέρ τή; διατηρήσεω; τών άσθενεστέρων 
αύτοΰ πλασμάτων τοσοΰτον όσον καί υπέρ τή, εύημερία; τοϋ 
άνθρώπου.

ΟΘΩΝ ΦΡΕΔΕΡΙΚΟΣ Κ α θ η ρ ιτ ι» ? .
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Π Ε Ρ Ι Δ ΙΠ Α Η Σ  Δ ΙΑ θ Α Α Σ Ε Ω Σ  
ΤΟΤ ΦΩΤΟΣ

(Σ υνέχεια  Ιδι φ>λλ. $ ' . )

"Ηδη θεωρήσωμεν τήν δευτέραν περίπτωσιν, καθ’ ήν τό μέν 
έκ τή; άποξέσεω; προελθόν επίπεδον ΝΝ'παράλληλον τώ άξονε, 
τό δέ τή ; προσπτώσεω; κάθετον έπ’ αύτόν. Τότε όμέν άξων προ
βάλλεται κατά τό σημεΐον Α τό δέ ελλεεψοειδέ; τοϋ Ούγηνσίου 
τέμνεται ύπό τοϋ επιπέδου τή ; προσπτώσεω; κατά τόν ισημερι
νόν αύτοΰ, δστι; είναι περιφέρεια κύκλου ΔΚΔ'(σχ. 11) άκτΐνος 

1 _
ΔΙίΤση; πρό;—,ή δέ σφαίρα 

ΙΝα
κατά περιφέρειαν κύκλου

ΕΚΔ' άκτΐνο; Δ Κ = ^ - Έκ

τοΰ σημείου Β δπερ είναι ή 
συνάντησι; τή ; προβολή; 
τή;έδρα; τή ; προσπτώσεω; 
μετά τή; έφαπτομένη; τή; 
περιφερεία; τή; όρισθείση; 
ω ; άνωτέρω έρρέθη, άγομεν (Σχ. I I)
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τάς έφαπτομένας ΒΜ καί ΒΜ', δτε αί εύθεΐαι AM καί AM' πάρε— 
στώσι τάς δύο ακτίνα; της διπλής διαθλάσεως.

Εις τήν περίπτωσιν ταύτην καί αί δύο άκτΐνες άκολουΟοϋσε τόν 
νόμον τοΰ Ιίαρτεσε'ου, άμφότεραε δε κεΐνταε έπί τοΰ τής προσ— 
πτώσεως έπεπέδου.

Θεωροΰντας τά τρίγωνα ABM, ΑΒΜ' καί ΑΒΜ ', εχομεν τάς
AM' 4

σχ έσεες ημ ΑΒΜ'=ημΧΑΜ'=ημδ ==^ y j' άλλά AM = Α Δ

1

ΑΒ AM" Ν,η μ ο = - _ημπ η μ δ '_
ημΙί'ΆΜ" ημπ 11

ημπ
Ψ 0ίΑα 1 ημπ

:N.a

δπερ εκφράζει τόν νόμον τοΰ Καρτεσε'ου.
Καί ή περίπτωσις αυτη άποδεεκνύεται πεεραματεκώς ώς άνω - 

τέρω δεά τής μεθόδου του Ma!us·
Τρε'τη περε'πτωσες, καθ’ ήν ή γεωμετρική κατασκευή τοΰ Ού- 

γηνσε'ου είναι ετι επίπεδος, εϊναι εκείνη καθ’ ήν ή μέν έκ τής άπο- 
ξέσεως προκύπτουσα έπίπεδος έπιφάνεια είναι παράλληλο; τώ  
άξονε, τό δέ έπίπεδον τής προσπτώσεως εμπεριέχει τόν δπτικόν 
άξονα του κρυστάλλου. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ό μέν άξων 
προβάλλεται κατά τήν εύθεΐαν ΟΧ (σχ. 12), τό δέ επίπεδον τή ;

προσπτώσεως τέμνει τό έλλει- 
ψοειδές κατά μεσημβρινήν έλ- 
λειψιν ΑΚ'Α' έφαπτομένην τής 
έκ τής σφαίρας προελθούσης 
περιφερείας ΑΚΑ' είς δύο ση
μεία Α καί Α'. 'Όπως προσ- 
διορίσωμεν τάς δύο τής δεπλής 
διαθλάσεως άκτΐνας,έκτου ση
μείου Β τοΰ προσδεορεζομένου 

( ϊχ.. ΐ ϊ )  πάντοτε κατά τόν αύτόν τρό
πον, άγομεν τάς έφαπτομένας ΒΜ καί ΒΜ', αίτινε; δ.ά τών ση
μείων τής έπαφής των Μ καί Μ' προσδεορίζουσι τάς εύθείας ΟΜ 
καί ΟΜ' ήτοι τήν συνήθη καί άσυνήΟη άκτΐνα.

Ενεκα δέ ΐόιότητός τίνος τής ελλείψεως τά δύο σημεία Μ καί
Μ' κεΐνται έπί τής αύτής καθέτου Μ'Ρ έπί τόν άξονα, καί ό λόγος

Μ'ρ' g
τών δύο τούτων τεταγμένων είναι σταθερός καί ίσος — ·έξ

M r α
το ·) , „ ΡΜ' εφδ εοδ β Ν,άλλου μέρους εχομεν— „  = -ϋ -ο θ ε ν—‘-τ-==— = ----

ΡΜ εφδ εφδ' α Ν*
Καί ό τύποςούτος άποδεεκνύεται άληθήςδιά τήςμεθόδου τοΰ Malus.
Εί; τε τήν περίπτωσιν ταύτην καθώ; καί εις τάς δύο πρώτα;

παρατηροϋμεν δτι άν ή προσπίπτουσα άκτίς ΣΟ ήναι κάθετος, τά
σημεΐον Β μεταβαίνει είς τό άπεερον, τότε δέ αί δύο άκτΐνες ή τε
συνήθης καί ή άσυνήθης συγχωνεύονταε εί; μίαν καί μόνην ΟΚ"
Οθεν γενικώς δυνάμεθα νά είπωμεν δτε έπί τών κρυστάλλων

του δευτέρου καί τρίτου κρυσταλλικού συστήματο; φαίνονται
άπλα τά άντικείμενα, δταν ουτοι άποξεσθώσι καθέτω; ή παραλ-
λήλω; πρό; τόν κυριώδη άξονα καί καθέτω; πρό; τήν έδραν τής
προσπτώσεω; διορώμεν τά ύπό τόν κρύσταλλον άντικείμενα.

Συγκρίνοντες δέ τήν δευτέραν καί τρε'την περίπτωσεν, παρατη- 
ροΰμεν δτι είς έκείνην μέν ή άσυνήθης άκτίς άπωτέρα τοΰ άξο
νος είς ταύτην δέ άπ’ εναντίας ή συνήθης· έπειδή δέ δταν ή γω 
νία τής προσπτώσεως είναι σταθερά ή γωνία τής συνήθους δια- 
θλάσεως δέν μεταβάλλεται, επεται δτι στραφέντος τοΰ τοιούτου 
κρυστάλλου περί τήν κάθετον τήν έπί τήν έδραν τής προσπτώ
σεως είς τρόπον ώστε ή άκτίς τής προσπτώσεως νά δεαγράφη 
κωνικήν ορθήν καί κυκλικήν έπιφάνεεαν, ή μέν συνήθης άκτίς 
περιγράφει κυκλικήν έπίσης έπιφάνειαν, ή δέ άσυνήθης έλλειπτι- 
*ήν. Τούτο άπεδείχθη πειραμ-ατικώς διά του αύτοΰ καί εί; τήν 
πρώτην περίπτωσιν πειράματο; τοΰ 
Κ. Ντεσσαίν, δπου έπί τοΰ διαφράγ- 
ματο; τοΰ εες τήν εξοδον τών άκτί
νων παρεμβαλλομένου, παρίσταται 
έλλειψις ΕΕ (σχ. 1 3) εις τέσσαρα 
σημεία α, β, γ  καί δ ύπό περιφε- 
ρείας κύκλου ΓΓ τεμνομένη, ή δέ

τό κέντρον λευκή κηλίς Α άπο- 13)



δεικνύει τήν μή διπλήν διάθλασιν τών καθέτων έπί τόν άξονα: 
αχτίνων.

"Άχρι τοΰδε έξβθέσαμεν τάς μεθόδου; δι’ ών άνευρίσκομεν τήν 
διεύθυνσιν τής οπτική; άκτΐνος έκ μονοθλαστικοΰ εις διπλοθλα- 
στικόν είσερχομένης μέσον, ήδη δέ τό εναντίον έρευνήσωμεν,ήτοε 
πώς δυνάμεθα νά άνεύρωμεν τήν διεύθυνσιν οπτικής άκτΐνος έκ 
διπλοθλαστικοΰ εις μονοθλαστικόν μέσον είσερχομένης. Ιίαί άν 
μέν ή άκτίς ήναι συνήθης έφαρμόζομεν άπλώς τούς νόμους τοΰ 
Καρτεσίου καί τήν αντίστοιχον γεωμετρικήν κατασκευήν τοϋ 
Ούγηνσίου* άν δέ αύτη είναι άσυνήθης όφείλομεν ν’ άναζητήσω- 
μεν τήν διεύθυνσιν τής προσπιπτούσης έξωθεν άκτΐνος,. έξ ής 
εισερχόμενης εις τόν κρύστα)νλον ήθελε προέλθειή έν λόγω άκτίς.

Έ στω λοιπόν ΣΙ (σχ. 14) ή άσυνήθης αΰτη άκτίς, ήν έπεκτεί-
νομεν έως ου συναντήσ·/) είς τό 
σημεΐον Α τό έλλειψοειδές τοδ 
Ούγηνσίου,ουτινος κέντρον μέν 
τό σημεΐον I, πολικός δέ άξων 
ό τοΰ κρυστάλλου. Έκ τοΰ ση
μείου τούτου άγάγωμεν έφα- 
πτόμενον έπίπεδον τέμνον τήν 
διαθλώσαν επιφάνειαν κατάτή·* 
εύθεΐαν ΒΒ'. Ή  έξερχομένη 

άκτίς όφείλει νά ήναι τοιαύτη ώστε, έάν έκ τοΰ σημείου δποι» 
συναντά τήν σφαίραν τήν διαγραφεΐσαν άκτΐνι ίσγ] πρός τήν τα
χύτητα τοΰ φωτός έν τώ μονοθλαστικώ μέσω, άγάγωμεν έπί
πεδον έφαπτόμενον, τοΰτο νά τέμνϊ) τήν διαθλαστικήν έπιφά- 
νειαν κατά τήν εύθεΐαν ΒΒ'. "Οθεν, άγοντες έφαπτόμενον έπί
πεδον έκ τής ευθείας ΒΒ' έπί τήν σφαίραν προσδιορίζομεν σημεΐον 
τι Ρ δι’ ού οφείλει νά διέλθη ή διαθλωμένη άκτίς· ένοΰντες δέ τό 
σημεΐον τοΰτο μετά τοΰ σημείου I τής προσπτώσεως προσδιορί- 
ζομεν οΰτω τήν ζητουμένην διεύθυνσιν.

Έκ τής άνωτέρω κατασκευής επεται δτι, άν αί δύο άπέναντι 
έδραι τοΰ κρυστάλλου είσίν άκριβώς παράλληλος τότε ού μόνον 
ή συνήθης άλλά καί ή άσυνήθης άκτίς μετά τήν έκ τοΰ κρυστάλ

—  n o  —

(Σχ· Ή)

λου εξοδον εισί παράλληλοι πρός τήν άκτΐνα τής προσπτώσεως, 
έξ ής προήλθον. Τοΰτο δέ έξηγεΐ τό έξης περίεργον πείραμα.

"Οταν έπιθέτωμ,εν κρύσταλλόν τινα ΜΝ (σχ. 1 5) έπί φωτει- 
νοΰ τίνος σημείου Σ καί άν ό οφθαλ
μός τοΰ παρατηρητοΰ ήναι εις τό 
σημεΐον Ο, βλέπομεν δύο εικόνας 
τοΰ σημείου Σ μίαν συνήθη Ρ, ήτις 
δέν μεταβάλλει θέσιν κινουμένου 
τοΰ κρυστάλλου καί τοΰ φωτεινοΰ 
σημείου Σ μένοντος σταθεροΰ, καί 
μίαν άσυνήθη Ρ', ήτις άλλάσει διεύ- 
θυνσιν μετά τοΰ κρυςάλλου. Επειδή 
δέ ό οφθαλμός βλέπει τάς εικόνας 
τοΰ σημείου Σ κατά τάς διευθύνσεις 
ΡΟ καί ΡΟ', επεται δτι κατά τήν διεύθυνσιν τών ευθειών τούτων 
φθάνουσιν εις τόν οφθαλμόν δύο δέσμαι φωτεινών άκτινων νο 
καί ν'ό· κατά τά άνωτέρω δέ, αί άκτΐνες τής προσπτώσεως αί 
δίδουσαι χώραν είς τάς δύο ταύτας όφείλουσι νά ώσι παράλλη
λοι πρός έκείνας* δθεν άγοντες έκ τοΰ σημείου Σ τάς παραλ
λήλους Σα καί Σι πρός τάς ευθείας νο καί ν'ό έχομεν τάς άκτΐ- 
νας τής προσπτώσεως Σα καί Σι. Ένοΰντες δέ τά σημεία α καί ν, 
t καί ν' εχομεν, οΰτως είπεΐν, τήν είς τό έσωτερικόν τοΰ κρυ
στάλλου πορείαν τών άκτίνων, αιτινες ένεκα τής θέσεως τών 
σημείων ν καί ν ' διασταυροΰνται· άν δθεν προβάλωμεν ύπό τόν 
κρύσταλλον σώμα άδιαφανές αβγ κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ βέλους, 
έκ δεξιών δηλ. πρός άριστερά, βλέπομεν δτι εκλείπει ή πρός τά 
άριστερά εικών Ρ καί ειτα ή πρός τά δεξιά Ρ'. Είναι δέ φανερόν 
δτι ή άκτίς Σα καθώς καί ή άκτίς Σι δίδουσι χώραν εις δύο άκτΐ- 
νας τήν μέν συνήθη τήν δέ άσυνήθη, άλλά μόνον ή συνήθης τής 
πρώτης καί ή άσυνήθης τής δευτέρας εισέρχονται είς τόν οφθαλμόν.

(ακολουθεί)

ΤΙΜ. Λ. ΑΙ’ΓΓΡΟΙΙΟΥΑΟΣ ΚαΟ/τρ-πίς.
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Ν Ε Α  Ο Ρ Υ Χ Ε Ι Α  Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ω Ν  
ΕΝ ΤΗ ΝΟΤΙΩ ΑΦΡΙΚΗ.

Ιίατά τόν Μάρτιον τοΰ 1867, ό κ. Atherstone, ελαβε ταχυδρομτ- 
κώς, έντό; κοινής τίνος επιστολή; τήν οποίαν δεν έφρόντισαν 
ούτε νά συστήσωσι, λίθον τινά δν ό έπιστέλλων έθεώρει ώς 
άδάμαντα καί έπί τη; αξία; τοΰ οποίου τώ έζήτει τήν γνώμην 
του. Ό αδάμα; ουτο; προήρχετο έκ τή ; νοτίου ’Αφρική;, εύ- 
ρέΟη δ’ έντινι έπαύλει τή ; επαρχίας τοΰ Hope Town* τόν έδειξαν 
ε ί; τινα κ. O’ Re i l l y  δστις τόν επεμψεν είς τινα κ. LorSnzo 
Boyes γραμματέα τοΰ ειρηνοδικείου έν τί) επαρχία τοΰ Coles- 
b u r g δστις τόν απέχει?,εν εΐ; τόν Atherstone. Ουτο; ουδέποτε ειχεν 
είδεΐάκατέργαστον άδάμαντα, άλλ’ έξετάσαςτόν λίθον, βεβαιωθείς 
έκ τοΰ είδικοΰ βάρους του, τής σκ?^ηρότητός του, καί έκ τοΰ τρόποι 
καθ’ δν τό φώς έν αύτώ έθλάτο, άνεγνώρισεν αυτόν ώς άδάμαντα 
μεγάλης άξίας.Έννοών τήν σπουδαιότητα τής άνακαλύψεως ταύ
της εγραψεν αμέσως εί; τόν γραμματέα τή; αποικίας συμβου- 
λεύων αύτόν νάιΐέμψγ] τόν άδάμανταείς τήνΈκθεσιν τώνΠαρι- 
σίων καί ακολούθως νά τόν πώληση πρός δφελος τοΰ εύτυχοΰς 
κατόχου του. Ό τελευταίος ουτος ήτο Δανός άγρονόμος όνόματί 
Schalkvan Niekerk. Ό άνθρωπος ουτος ήμέραν τινα ΐδών τούς 
παΐδας γείτονός τίνος χωρικοΰ παίζοντας χάλικας έξεπλάγη έκ 
τής ιδιαζόντως λαμπράς όψεως ενός τών λίθων τούτων καί έζή- 
τησε νά τόν έξαγοράσΥ). Ή  μήτηρ τοΰ παιδός ήρχισε νά γελα 
άμα άκούσασα δτι έπρόκειτο νά πωλήσωσι χάλικα καί τόν εδω- 
σεν άμέσως.Ό άγρονόμος έδειξε τόν λίθόν του είς τόν κ. O’R e i l l y  
δστις διά τοΰ κ. Boyes τόν άπέστειλεν εις τόν Atherstone.

Μετά τό τέλος τή ; έκθέσεω; τών ΓΙαρισίων ό άδάμα; ήγορά- 
σθη ύπό τοΰ σίρ Φιλίππου WoJehouse, τότε διοικητοΰ τής άποι- 
κίας, άντί 12,500 φράγκων.

Τοιαύτη εΐναι ή ιστορία τής άνακαλύψεως τών άδαμάντων έν 
τί) νοτίω ’Αφρική.

Αι νέαι αύται πεδιάδες τών άδαμάντων φαίνεται νά ήναι εκτά
κτου πλούτου. Έν γένει σχεδόν δέν συλλέγουσιν είς τούς 
άλλους τόπους πλέον ενός μεγάλου άδάμαντος — 4·0 καρατίων 
π. χ .— έν διαστήματι ενός έτους. Ένταΰθα, έντός ενός έτους 
συνέλλεξαν μέχρι πέντε έκ τών όποιων είς έστάθμιζε 56 καρά
τια και έτερος 83. Έλπίζουσι δτι θά εΰρωσι έν τί] γώρα ταύτη 
άοαμαντας ύπερβαίνοντας τό Koh-i-noor κατά τό μέγεθος καί μή 
υποδεεστέρους αύτοΰ κατά τήν καλλονήν.

Ή  άδαμαντοφόρος αΰτη χώρα της νοτίου ’Αφρικής κεΐται με
ταξύ τής κοιλάδοςτοΰ Yaal, καί τοΰ ποταμοΰ Orange. Τό έδαφος 
αύτή; διασχίζεται ύπό φλεβών ηφαιστειογενών πετρωμάτων.Κα
λύπτεται έν γενει ύπό λεπτοΰ στρώματο; χαλικων καί άμμου. Οί 
χάλικε; ουτοι σύγκεινταιέκ θραυσμάτων ορεινού κρυστάλλου διά
φορων χρωμάτων, έξ άχάτου λίθου, Εάσπιδο;, πυρίτου, γρανίτου, 
δρυκτοΰ τοΰ σιδήρου, άνθρακίου, σαρδίου,κορουνδίου καί άδαμάν
των.Παρετηρήθη δέ δτι ένθα ό πυρίτη; εΐναι γωνιώδη; άντίστρογ- 
γύλου δεν εύρίσκονται άδάμαντε;.

Ή  άδαμαντοφόρο; γή δέν εύρίσκεται μόνον εΐ; τά βάθη, κατά 
μήκο; τοΰ ποταμοΰ, άλλ’ άπαντάται καί έπί τών κορυφών τών 
πλησίον λόφω ν πιθανόν έκ τών όρέων προέρχονται πάντα ταΰτα 
τα μεταλλικά συντρίμματα, κοινά τε καί πολύτιμα, προϊόντα τής 
ένεργείας τοΰ πυρό; καί τά όποια τά ύδατα παρέσυρον βαθμηδόν.

’Ανιχνευτής τ ι; άδαμάντων άπηύθυνε έσχάτω; έκ Frazersburg 
εις τήν Ε φ η μ ε ρ ί δ α  τ ής  Α ύ γ ο ύ σ τ η ς  έπιστολήν έν ί] περιέ
γραφε τήν χώραν καί τόν βίον δν διάγουσιν εις τά μεταλλεία.

» Ινπεστρεψα, λέγει, έκ τής έκδρομής μου είς τάς άδαμαντο- 
φόρους γαίας. ’Αδυνατώ νά σάς εί'πω δ,τι ύπέφερον, ένεκα έλ- 
λειψεως ύοατος, έτ.ί τής έρήμου όδοΰ τής άγούση; άπό τή ; πό- 
λεως είς τάς άδαμαντοφόρους θέσεις. Πρό πάντων είς τόπους έρη
μους, στερουμένους θάμνων καί πηγής εύρίσκονται οί άοά- 
μαντες· αί θελκτικαί οχθαι τοΰ Yaal κατά μήκος τών όποιων 
κεΐνται αί θέσεις Pniel, Cawords Hope, H6bron καί Gong-Gong έξαι- 
ροΰνται τοΰ κανόνος. Έν τούτοις έν τώ μέσω τών ξηρών τούτων 
γαιών εύρίσκονται' τινες έπαύλεις : Du-Toits-Pau, Bullfontein, do



Beers καί Jagersfontein. Κατοικοΰνται κατά μέγα μέρος ύπό ’Ιου
δαίων καί βχηματίζουσιν οάσεις έν τη έρήμω.

»Ή  άπόστασις τών άδαμαντοφόρων θέσεων άπό της πόλεως 
τοΰ Ακρωτηρίου (Cap) είναι 779 άγγλικών μιλλίων1 άπό Port- 
Elisabeth (Λ,ιμένα της ’Ελισάβετ) 470. Μόλον τοΰτο τήν τελευ- 
ταίαν ταύτην οδόν, τήν συντομωτεραν κατά το φαινομενον, οέν 
συνιστώμεν είς τούς οδοιπόρους. Η συντομωτερα οόος είναι η 
έκ τοΰ άκρωτηρίουΤο\νη εις Pniel' δυω έταιρίαι έρίζουσι τήν μετα
φοράν τών οδοιπόρων καί τών αποσκευών αυτών η μεν έκτε- 
λοΰσα αυτήν εις οκτώ ημέρας και λαμβανουσα 13 γυινεας2 και 
έπιτρέπουσα 20 χιλιόγρ. άποσκευάς* ή δέ έκτελοΰσα τόν διά- 
πλουν εις είκοσι ημέρας άντί 12γυινέων και έπιτρέπουσα είς τόν 
οδοιπόρον νά φέρη μεθ’ έαυτοΰ 50 χιλιόγρ. άποσκευάς.

» ’Εκ τοΰ λ  ι μ έ νο ς  τ ή ς  ’Ε λ ι σ ά β ε τ  (Port-Elisabeth) δέν δύ- 
ναταί τις νά φθάση είμή έφ’ άμαξών συρόμενων ύπό βοών. Η 
οδοιπορία διαρκεΐ εξ εβδομάδας· είναι άληθές ότι οέν άπαιτεΐται 
δαπάνη πλέον τών 5 λιρών στερλινών (125 φρ·) μή συμπερι- 
λαμβανομένης τής τροφής βάρους μετά όικαιωματος μέχριςίΟΟ 
χιλιόγρ.άποσκευών. Ό εχων ιδίαν άμαξαν θά π ρ ά ξ η  καλώς έάν 
προτίμηση τήν οδόν ταύτην ήτις είναι έκ τών τερπνότερων διά 
τούς έραστάς τής Θήρας. ’Ενώ έπί τής όδοΰτοΰ Ακρωτηρίου (Cap) 
δέν άπαντα τις είμή έρημον στερουμένην δένορων καί ύόατος, έπι 
ταύτης, πανταχοΰ ενθα ύπάρχουσι άδαμαντοφοροι θεσεως ευρί
σκει τις ξενοδοχεία, καφενεία, αίθούσας μετά σφαιριστηρίων, 
έργαστήρια, κτλ.

» ’Εν τή άναζητήσει τών άδαμάντων πας τις δεν είναι έξισου 
ευτυχής. Άνεσκάψαμεν τήν γήν έπί δύο μήνας έργαζομενοι έννεα 
ώρας τήν ημέραν καί ούδέν ευρομεν, ένώ κατά τόν χρονον τοΰ- 
τον, πέριξ ήμών, άνεκάλυπτον άδάμαντας. ΙΙρο τινων ήμερών 
άνθρωπός τις εύρεν ένα 64 καρατίων γυνή τις συνάςουσαχόρτα 
παρετήρησεν έτερον λαμπρόν ςίλβοντα είς τό βάθος δπής τίνος.

'H δαπάνη διά τήν τροφήν έν τοΐς ξενοδοχείοις τοΰ Pniel άνέρχε-

1 Το α γγλ ικό ν  μ ίλλ ιον ϊσοδιιναμεΐ με 1 COD, μ . 31 .
? Ή  γυ ινέα  εχ ε ι αξίαν 2 5  φράγκω ν.

ται καθ ’έκάστην μετά οικήματος είς 9 περίπου σελλίνια, έάν τις 
δμως συμφωνήση κατά μήνα δέν άνέρχεται περισσότερον τών 
2 σελλινίων.

«Νάάναχωρήσητις διά τά ορυχεία μέ βαλάντιον κενόν έλπίζων 
μόνον νά τό πληρώση είναι παραφροσύνη· δςιςδέν φέρει μεθ’ έαυ
τοΰ τουλάχιστον 300 λίρας στερλίνας (7500 φρ.)καί δέν δύναται 
νά μείνη ένταΰθα εξ μήνας θά πράξη καλώς νά μείνη είς τόν οίκόν 
του.Οί κεφαλαιούχοι έχουσισύν τοΐς άλλοιςτό πλεονέκτημα τοΰτο 
τοΰ νά δύνανται νά εχωσιν έργάτας αύτόχθονας οίτινες γνωρί- 
ζουσι πολύ καλλίτερον ήμών νά έκτελώσι τάς άνασκαφάς.

»Du-Toits-Pan είναι μία τών μάλλον φημιζομένων χωρών άριθ- 
μεΐ 1600 κατοίκων καί ό βίος είναι άνετώτερος ή έπί τών άποκρή- 
μνων οχθών τοΰ Vaal. Εύρίσκει τις μέγαν άριθμόν έργαστηρίων 
καί ξενοδοχείων ενθα τά όσπρια μόνον είναι άρκετά άκριβά- τό 
κρέας είναι καλόν καί εύθυνόν. Ά λλά  τό έπαισθητότερον είναΕ 
ή έλλειψιςτοΰ ύδατος'ένασχολοΰνται δμως τώρα νά θεραπεύσωσιν 
αύτήν.’Επιπολάζουσιν έν τη χώρα τοΰ Vaal πυρετοί. Τό κλίμα Du- 
Toits Pan είναι ύγεινότερον,

»Τά άπαιτούμενα δικαιώματα πρός έργασίαν έν τοΐς όρυ- 
Χε <■ ο ι ς είναι 10 σελλινίων (12 φρ. 50 έκ.) κατά μήνα* ή κυβέρ- 
ν73σις άπολαμβάνει έκ τούτων τό ήμισυ.

’̂Εσχάτως έταιρία τις πρός έκμετάλλευσιν τών άδαμάντων 
έσκαψε δεκαπέντε περίπου φρέατα άτινα κατέρρευσαν τά πλεΐ
στα. Διά τών φρεάτων τούτων άνεκάλυψε στρώμα λιθανθρά
κων, πολύ σπουδαιοτέρων διά τό μέλλον τής χώρας ταύτης τοΰ 
τυχαίου πλούτου.»

Θ Η Ρ Α  Ε Ν Τ Ο Μ Ω Ν

(συνεχεία φυλ. δ ' . )

Οί πλεΐστοι τών πρωτοπείρων φυσιοδιφών αισθάνονται άπο- 
στροφήν τινα καθ’ ήν στιγμήν άπτονται έντόμων μέ έλυτρα καί



μέ σκ7α;ρόν περικάλυμμα, άλλοι δέ φοβούνται μήπω; ήναι επι
κίνδυνα· βεβαιοΰμεν τού; τελευταίους τούτους δτι ούδέν κολεο- 
πτερον τοϋ τόπου ημών είναι έπίφοβον, καί άν δήξωσί τινα, ούδέν 
περισσότερον κακόν Οά τώ έπιφέρωσι τών ςρουθίων, άτινα εκδι
κούνται δταν θελωμεν να τά ουλλαβωμεν.

Ά λλά  ποϋ συ/,λαμβάνονται τά κολεόπτερα;—θά έρωτήσω- 
σιν ίσως οί νέοι θηρευταί τών έντόμων.—Πανταχοΰ.

Θά ένθυμηθώμεν έν τούτοις δτι μέρη τινά είσί καταλληλότερα 
άλλων πρός έρευναν* αί δχθαι τών γλυκέων καί άλμυρών ύδά- 
των, τά έλη , τά δάση τά χόρτα, παρέχουσι π ο λ λ ά κ ι ς  ώραίαν 
συλλογήν. "Αλλως τε κατόπιν εκδρομών τινων δ αρχάριος ̂  Οά 
ήξεύρη παν δ,τι μετ’ δλίγον δύναται νά έλπίσϊ] ή νά άναζητήση 
είς έκαςον μέρος. Έάν απάντηση, παραδείγματος χάριν, ςαφυ- 
λίνους συντετριμένους Οά ήξεύρν) έκ πείρας δτι δέν θά εύρη εκεί 
κιχινδέλας.

Οί σωροί τών καυσίμων ξύλων, αί δέσμαι τών έγκαταλελειμ- 
μένων φρυγάνων, οί σωροί τών λίθων, οί ψαμαΟώνες, αί βαθεις 
αβλακες, οΰς χαράσσουσιν οί τροχοί τών άμαξών έπί της γης, 
είσίν τόποι ευμενείς. Ή  Θήρα πρέπει νά γίνηται ήμέραν καί νύ
κτα, τδ λυκαυγές καί τήν αύγήν, έπί τών είσέτι ύγρών έκ της
δρόσου δένδρων. ^

Δύναταί τις νά προμηθευθη πολλούς νεκροφόρους και άλλα 
ανάλογα έντομα Οέτων έντός λάκκου μικρά νεκρά ζώα καί κα- 
λύπτων αύτόν διά πλέγματος σίδηρου διότι πολλά πτηνά ίοιως 
ή κίσσα καί ό κόραξ Οά έλθω σι νά Οηρεύσωσι δι’ ίδιόν των λο- 
γαριασμόν.

‘Όλοι οί μήνες είσί κατά7,ληλοι διά τήν Θήραν τών κολεοπτέ-
ρων, έκαστος φέρει τά ειόη του.

Ά ν α ζ η τ ή σ α τ ε λ ο ιπ ό ν  είς τάδάση, έπί καί ύπό τούς φλοιούς τών 
ξηρών δένδρων καί τών τεθραυσμένων ύπό τής καταιγίδος κλά
δων. Θηρεύετε είς τά έλη, τά λιμνάζοντα ύδατα, τους ρύακας 
καί τούς ποταμούς. Τό φΟινόπωρον πρό πάντων Οά κάμετε κα
λήν συλλογήν μικρών καί χονδρών έντόμων. ’Ανασηκόνετε τας 
κόπρου; τών βοών εί; τ ά ;  βοσκάς, ύπάρχουσιν έκεΐ θησαυροί*

-  Π 6  a
Οίνορύσσετε τά ; μυρμηκιάς, συνάζετε τούς μύκητας καί θέτετε 
τούς μεγαλειτέρους έντός φιαλών, θέ7νετε ίδεΐ έξερχόμενα έκ 
τούτων ολίγον κατ’ ολίγον έντομα λίαν σπάνια, πο7ν7νάκις μετά 
περιέργων παρασίτων άλ7^ων οικογενειών. ’Αναζητείτε είς τάς 
κοιλότητας, τά 7^ατομεΐα, τά σπήλαια, τά φρέατα· περιστρέφετε 
πο7»λάκις τόν έκ λίνου^σάκκον έπί τών άνθέων, καί φονεύετε 
ενίοτε πτηνά έντομοφάγα, δπως άναζητήσητε τόν στόμαχόν των* 
-είναι τό μόνον μέσον τοϋ νά εύρητε είδη, άτινα άλλως ήθεΧεν 
εΙσθαι αδύνατον νά προμηθευθήτε, μή έχοντες πτέρυγας δπως 
άναζητήσητε αύτά είς τά ύψη ένθα]ένδιαιτώνται.

Δύναται τις νά ανλλέξττ) τεμάχια ξηρών ξύλων, σεσηπότα, καί 
νά τά θέσϊ] έντός φια7*ών ή ύπό ύελίνους κώδωνας. Άπό καιρού 
είς καιρόν εξέρχονται έκ τούτων έντομα περίεργα, παράσιτα ή 
ξυ7%οφάγα.

Δύναταί τις άκόμη νά Οηρεύγ] τό εσπέρας Οέτων έν τώ μέσω 
όθόνης έξηπλωμένης κατά γής είτε φανόν είτε οίονδήποτε 
φώς κεκαλυμμένον μέ λεπτόν ύφασμα ή μέ χάρτιν διαφανή. Τά 
έντομα θαμβούμενα ύπό τοϋ φωτός φέρονται πέριξ αύτοϋ καί 
ούτω συ7νλαμβάνονται εύκό7*ως ή διά τοΰ σάκκου ή καί διά τής 
χειρός μόνης.

Ή  είς τάς μυρμηκιάς Θήρα δύναται νά προμηΟεύη ύπέρ τά 
διαχόσια πεντήκοντα είδη κο7.εοπτέρων, άτινα δέν εύρίσκονται 
ή έκεΐ. Διά νά προφυ7,ασσόμεθα άπό τάς προσβολάς τών μυρ- 
μήκων, οίτινες ύπερασπίζονται τούς φυλακισμένους των μετά 
μεγίστης προθυμίας, πρέπει νά θηρεύωμεν είς τά μέρη ταΰτα 
τήν πρωίαν καί τό έσπέρας δτε ή δρόσος ναρκόνει αύτούς. ΊΡί- 
πτομεν είς τό κόσκινον δράκα μυρμήκων μετά τών σωρών τών 
συντριμμάτων των καί κινοΰμεν αύτό ύπεράνω τής οθόνης, οπότε 
καθίσταται εύκολον νά ίδγ) τις τά παράσιτα έν γένει πολύ  μικρά.

Κ,οσκινίζουσιν έπίσης τήν άμμον δπως άνεύρωσιν έκεΐ πληθύν 
μικρών ειδών, άτινα άλλως είναι άδύνατον νά εύρεθώσι. Δια- 
σκορπίζουσιν αίφνηδίως έπί τής οθόνης τούς μύκητας, διότι τό 
πλειστον τών μικρών κο7.εοπτέρων, άτινα περιφέρονται έπί τών 
φυτών τούτων, έχουσι τήν περίεργον συνήθειαν νά προσποιών-



<ται τον νεκρόν εις τήν έλαχίστην πιθανότητα κινδύνου και ώ| 
έκ τούτου πίπτουσιν ευθύς άμα τά έγγίσωμεν.

Ύμενόπτερά τινα, όμοιάζοντα ολίγον πρός σφάκας, κτίζουσι 
τάς φωλεάς των είς μέρη άμμώδη- θηρεύουσι τότε ώρισμένα 
κολεόπτερα, άτινα Οάπτουσιν, όπως χρησιμεύσωσιν ώς τροφή 
εις τάς μελλούσας κάμπας των. "Οταν κατά τύχην συνάντησή τις 
τάς περιέργους ταύτας νεκροπόλεις, ευρίσκει τά μάλλον σπάνια 
ειδη έν καταστάσει έντελεΐ, κοιμώμενα μόνον διά του προφυλα
χτικού δηλητηρίου της προνοουσης μητρος. Εύρισκει τις βουπρί- 
στιδας, αίτινες δυσκόλως άπαντώνται, όρσοδάκνας, πρός τούτες 
πολλά ειδη ύμενοπτέρων, αραχνοειδών και άλλων έντόμων 
έντός τών περιέργων τούτων υπογείων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΩΝ

Τό πρώτον, οπερ πρέπει νά κάμν] τις έπανερχόμενος τής θή- 
|ΐας, εΐναι νά φονεύστ] τά χονδρά έντομα, άτινα φέρει έντός τών 
φιαλών ή τών σωλήνων. Πολλά έξ αύτών έχουσιν άποθάνει έξ 
άσφηξίας, ή κατέστησαν άναίσθητα έκ τών ούσιών μεθ' ών τά 
έθέσαμεν έντός τών σωλήνων άλλ’ ή πιθανότης της ζωης τών 
έντόμων τούτων εΐναι μεγίστη. Δεν θά λησμονησωμεν ποτε ότι 
ίΤς O ryctes nasicornis έζησεν έντος φιάλης έπι Ουο μήνας χωΡ̂ 5 
τροφήν.

Φονεύουσι τά έντομα, μικρά καί μεγάλα, διά της θερμότητος, 
έντός οιουδήποτε κιβωτίου ή κλιβάνου ή δι’ άλλου άνα?^όγου τρό
που· 100 βαθμοί άρκοϋσιν όπως άποθάνωσι τά έντομα.

Έξάγουσι τά έντός οινοπνεύματος 36 βαθμών βυθισθεντα 
έντομα, τά άποπλύνουσιν εις οινόπνευμα 40 βαθμών και τά 
άφίνουσι νά ξηρανθώσι, άναβαλλοντες την οριστικήν παρα
σκευήν τ ω ν  άνευ τούτου, καθίστανται πιμελωδη, η πληγή 
αύτη τών συλλογών κατά της οποίας άκόμη όέν ευρον θε
ραπείαν.

Κανών γενικός: παν εντομον πρέπει νά καρφωνηται έπί τών 
ορθών έλύτρων του μεταξύ τοΰ προθώρακος καί μεσοθώρακος
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(Σχ. 3 2 .)

•«χήμα 32. έκλέγομεν δέ τήν καρφίδα συμφώνως μέ τό πάχος- 
•Μΰ έντόμου.

Τά κολεόπτερα άτινα θέτομε ν είς τάς συλλο- 
γας μας διά νά εχωσι θέσιν φυσικήν πρέπει νά 
ήναι ολίγον υψωμένα,πράγμα όπερ κατορθοΰμεν 
διά τών χαρφίδων ώς παριστα τό σχήμα 33.
Δυναμεθα όμως νά τά Οέσωμεν καί μέ τούς πό- 
δας ύπό τό σώμα των.

Παν εντομον δύναται νά ύγρανθί] διά τοΰ 
κωόωνος, αλλά προκειμένου περί κολεοπτέρων 
μικρότερων μεταχειρίζονται μέθοδον δραστηριω- 
τεραν· θετουσι τά έντομα έντός ολίγου ύδατος άπεσταγμένου, 
μ.ετατινας ς-ιγμάς θά ήναι μαλακά· τότε τά έξάγουσι διά λα - 
€ιόων τά θετουσιν έπί χάρτου άπορροφητι- 
*οΰ και οιευθετοΰσι τούς πόδας καί τάς κε- 
,ραιας των. Ά μ α  ξηρανθώσι τά λαμβάνουσι 
διά τών περάτων τών λαβίδων, άτινα βρέ- 
χουσιν ολίγον, τά θετουσιν έπί μικροτάτης ς·α· 
γόνος κόλλας τιθεμένης εις τό άκρον χάρτου 
*αι τά άφίνουσι νά ξηρανθώσιν.

Αν τό εντομον φέρει τρίχας ή πτίλα, ένώ (Σχ. 33.) 
ήναι εξηπλωμενον ρίπτομεν έπ’ αύτοΰ σταγόνα ύδατος, τότε αί 
l’PtXe= έχτείνονταιάφαιροΰμεν κατόπιν τήν ύγρασίαν διά τοΰ άπο£- 
Ρ°?/3τικοΰ χάρτου, καί ούτω λαμβάνουσι θέσιν φυσικήν.
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ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ

’ τα&? αύτη τών έντόμων είναι πολυαριθμοτέρα κατά τά 
ειοη τής τών κολεοπτέρων. Τά διά τήν σύλληψιν τούτων εργα
λεία είναι αύτά τά τών κολεοπτέρων καί πολλάκις συλλαμ- 
€άνονται συγχρόνως έντομα καί τών δύο τάξεων. Τά άναζη- 
τοΰμεν όέ έν καιρώ μεγάλου καύσονος καί εις μέρη έκτεθειμένα, 
[°τι ή τάξις αύτη συνίσταται πρό πάντων έξ έντόμων τών θερ

μών τόπων. 1ά φερομεν εντός σωλήνων ή κυτίων έν γένει ώς
42*



•τά τοΰ αύτοΰ μεγέθους κολεόπτερα, πρέπει ομω? νά τά χωρίζω* 
μεν τούτων όπως μή καταστρέφωνται.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΤΕΡΩΝ

Ώρισμένα είδη έρΟβπτέρων,παραδείγματος χάριν δλατά άκρί- 
δια, ένδεδυμένα μέ λαμπρά χρώματα καί πολύ ευαίσθητα, είσί 
δυστυχώς εύφΟαρτα καί όσας φροντίδας και άν καταβάλωμεν 
δυσκόλως κατορΟοΰμεν νά τά διατηρήσωμεν.

Τό οινόπνευμα,ό αιθήρ,τό βενζέλαιον,τό χλωροφο'ρμιον μάλις-α 
είς ώρισμένην δόσιν, έρυΟραίνουσι τά λαμπρά πράσινα χρώματά 
των. Είς όλαςτάς περιστάσεις δέν πρέπει νά ^ίπτωμεν έντός οινο
πνεύματος ούτε αίΟέροςτά έντομα άτινα κατόπιν Οέλομεν άποξη- 
ράνει. Ταΰτα πάντα έχουσι κεραίας καί μέλη μακρά καί εύθραυστα. 
Διαβρέχοντεςτά ρινίσματα τών ξύλων μέ χλωροφόρμιον καί ρί- 
πτοντες έντός αύτών τάόρθόπτερα,τά φονεύομενκαίάποφεύγομεν 
ούτω τάς έξαρθρώσεις τών πηδητικών άκρων των λίαν εύκόλως.

Ή  άποξήρανσις τών χονδρών ειδών τών όρθοπτέρων εΐναι 
δύσκολος καί δέν δύναται πάντοτε νά έκτελεσΟή, διότι καλύ
πτονται άπό πιμελήν. Λιάφορα μέσα Γμετεχειρίδθησαν μέχρι 
τοΰδε έπί τούτω, τό καταλληλότερον είναι νά άφαιρώμεν τά 
έντόσΟια τών έντόμων καί νά τά πληρώμεν μέ βάμβακα ή μέ 
άλλην άνάλογον ούσίαν. Ή  έργασία αύτη εΐναι λίαν δύσκολος 
καί άπαιτεΐ μεγίστην προσοχήν.

Ά ν  κλείσωμεν αύτά έντός κυτίου έκ λευκοσιδήρου μετά ρι
νισμάτων βεβρεγμένων διά θυμελαίου ή λεβαντελαιου έπιταχυ- 
νωμεν τήν άποξήρανσιν.

Καρφόνουσι τάς σέλφας (κ. σερφας), τους μάντεις και τά πη- 
δητικά όρθόπτερα εις τό όπισθεν μέρος τοΰ θωρακος εις τροπον 
ώστε νά διέλθη ή καρφίς υποκάτω εις τό μέσον τοΰ στήθους. Οί 
τέττιγες πρέπει νά καρφόνωνται έπ’ αυτοΰ τοΰ Οωρακος, οστις εις 
τό είδος τοΰτο έπεκτείνεται πολύ πρός τά έσωθεν, όπως τό ζώον 
φυλάττη ούτω τήν ισορροπίαν του.

(ακολουθεί)

— iso  —

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.
(Σ υνέχκα ί ί ι  φ ,χχ . γ . )
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Έν τώ τρίτω φυλλαδίω έκθέτοντες τήν ά ρ χ ή  ν τοΰ Huy- 
ghens εΐπομεν ότι όταν τό φωτεινόν σημεϊον σ πάλλει, έκαστος 
παλμός παραγει κΰμα σφαιρικόν μν, έπί της έπιφανείας τοΰ 
όποιου ό αιθήρ ευρίσκεται κατά τήν αύτήν στιγμήν έν τή αύτή 
φασει παλμοΰ. Εκ οε της έλαστικότητος αύτοΰ συνάγομεν ότε 
οί παλμοί τών διαφόρων σημείων δέν είναι άνεξάρτητοι άπ’ άλ- 
ληλων και οτι αι άκτΐνες δέν βαίνουσι μεμονωμέναι. Τούτου τε- 
θέντος, ό Huyghens εθεσεν ώς άρχήν ότι άπαντα τά σημεία τής 
έπιφανείας κύματος, έν τή θέσει μν π. χ. δύνανται νά Οεωρώνται 
ως κέντρα παλμικών κινήσεων, παράγοντα δευτερεύοντα σφαιρικά 
κύματα,ατινα διαδιδόμενα ίσοταχώς,θέλουσιν έχειπεριβάλλουσαν 
σφαιρικήν έπιφάνειαν μ'ν', δι’ ής δυνάμεθα νά άντικαταστήσωμεν 
τηνμν φθάσασαν είςτήν άπόστασιν σα άπό τοΰ φωτεινοΰ σημείου.
ΟΟενέπεται ότι έάν θεωρήσωμεν σημεϊον τι π είς άπόστασίντινα 

άπό της έπιφανείας μν ευρισκόμενον, ή παλμική κίνησις ήν τοΰτο 
δεχεται παρά τής έπιφανείας ταύτης, όταν 
αυτη τό φθάση, δύναται νά θεωρηθή ώς παρα- 
γομενη έκ τής συρροής όλων τών δευτερευόν- 
των κυμάτων άτινα πηγάζουσιν έκ τών ση
μείων τής μν.

Ο δέ Fresnel εκφράζει ώς έξης τήν άρχήν 
τοΰ Huyghens: Οί παλμο ί  φ ω τ ε ι ν οΰ  κύ
ματος έν έκάς-ω τώ ν  αύτοΰ σημε ίων  
δύνανται  νά Οεωρώνται ,  ώς ή συνις·α- 3)
Η·ενη τών στο ιχε ιωδών  κ ι νήσεων ,  άς έκπέμπουσ ι ν  έν τή 
αυτή στ^ γ κ α θ ’ έαυτά έ ν ε ργ ο ΰ ν τ α  ά π α ν τ α  τά μέρη 
τοΰ κύματος  τούτου,  έν μια  οίαδήποτε τών  προτέρων  
αύτοΰ θέσεων Οεωρουμένου.

’17 , *
r τγί5 αΡΧήΐ ταύτης έπεται ότι έάν ύποθέσωμεν ότι η επι

φάνεια κύματος έφΟασεν είς τήν όπήν διαφράγματος, ή μεταδι-



δομενη φωτεινή δέσμη δέν πρέπει νά όρίζηται ύπό τής έπιφανεία? 
κώνου εχοντος βάσιν τήν όπήν καί κορυφήν φωτεινόν σημεΐον,ώς" 
δεικνύει ή αρχή τή ; διαδόσεως τοΰ φωτός κατ’ εύθεΐαν γραμμήν,, 
άλλά νά διαδίδωνται κυμάνσεις καί έκτος τοΰ κώνου τούτου* 
οπερ καί συμβαίνει. Εικόνα καταφανή'τούτου εχομεν δταν προ- 
καλέσαντες κυκλικά κύματα έπί τοΰ ύδατος άντιτάξωμεν είς τήν 
διάδοσιν αύτών κατακόρυφον διάφραγμα φέρον όπήν: βλέπομεν 
τά κύματα διαδιδόμενα έπί τοΰ ύδατος πέραν τής οπής, ώς ύ  
έκαστον τών σημείων^τής κατά τήν όπήν έπιφανείας τοΰ ύδατος 
άπετέλει κέντρον κυμάνσεως.

’Αρχή τής συμβολής .  Σ υμβολήν φωτός εχομεν δταν δύσ 
φωτεινά! άκτΐνες άκολουθοΰσαι τήν αύτήν διεύθυνσιν ούδετεροΰν- 
ται ώστε νά προκύπτν) σκότος. Φαινόμενον δλως άνεξήγητον διά. 
τοΰ συστήματος τής έκπομπής.

Ύποθέσωμεν δτι δύο άκτΐνες ίσοεντατικών καί ίσομήκων κυ
μάνσεων άκολουθοΰσιν έπαισθητώς τήν αύτήν οδόν, καί παρα-

στήσωμεν αύτάς διά τών 
καμπτύλων α α α . . . ,  βββ... 
(σχ. ί )  τάς ταχύτητας τών 
παλμικών κινήσεως τοΰ αι- 
θέρος είς ώρισμένην στιγ

μήν, κατά τά διάφορα σημεία τής άκτίνος ταύτης, άποθέσωμεν 
έτι τό μήκος τής κυμάνσεως λ  άντιστοιχοΰν'είς τ έλ ε ιον  π α λ 
μόν τοΰ μορίου τοΰ αίθέρος. Έάν αί κυμάνσεις τών δύο άκτί
νων συμπίπτουσιν όμορρόπως, αί εντάσεις αύτών προστίθενται· 
έάν δμως ή έτέρα τών άκτίνων ύστερή κατά έν ήμίκυμα, ήτοι

, έν καί τό αύτό μόριον αίθέρος,ώθούμενον συγχρόνως καί μετά

τής αύτής δυνάμεως πρός δύο διευθύνσεις άντιθέτους, θέλει μεί
νει ήρεμον, καί έκ τή ς έ ν ώ σε ω ς  τ ών  δύο ά κ τ ί ν ω ν  ή θ ε λ ε  
προκύψε ι  σκότος.  Τό αύτό ήθελε συμβεΐ έάν ή έτέρα τών 
άκτίνων υστερεί κατά περ ι ττόν  άριθμόν ήμικυμάτων,ή ot/.ατά

περ ι ττόν  αριθμό ν τοΰ τούνα^τίον δε αί έντάσεις ήθελον
*4
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προστεθή, έάν ύστέρει κατά άρτ ιον αριθμόν.  Έάν δέ κατά 

κλασματικόν αριθμόν τοΰ -^>ή έντασις τοΰ φωτός ήθελεν αυξή

σει έάν το κλασμα ην μειζον τοΰ ——·> καί έλαττωθεΐ, κατά τήν

έναντίαν περίπτωσιν.
Εάν αι άκτΐνες δέν ήναι ίσοεντατικαί, δέν υπάρχει έντελής 

συμβολή, άλλά μόνον έλαχίστη εντασις, ίση τϊ} διαφορά τών εν
τάσεων τών δυο άκτίνων. Ί έλος, τά αύτά ήθελον λάβει χώραν, 
έάν αι άκτΐνες εσχηματιζον πρός άλλήλας λίαν μικράν γωνίαν.

Π ώς παρατηροΰμεν  τήν  συμβολήν  δύο ά κ τ ί ν ω ν . — 
Εστωσαν δυω φωτεινά σημεία σ καί σ' (σχ. 5) έλάχιστον άπέ- 

χοντα άπ αλληλων, καί παράγοντα ίσομήκεις κυμάνσεις τοΰ 
αίθέρος καί πάντοτε όμορρό- 
πους, καθ’ ήν στιγμήν αύται 
γεννώνται είς έκαστον τών ση
μείων τούτων. Φαντασθώμεν 
δύο σειράς σφαιρικών έπιφα- 
νειών έχουσών κέντρα σ καί σ' 
καί ών αί άκτΐνες διαφέρουσιν

άνά δύο κατά —  .Αίέπιφάνεια^

αυται θέλουσι τμήσει τό έπί
πεδον τοΰ σχήματος κατά δύο 
συστήματα τόξων διασταυρου
μένων, ών δύο μέν διαδοχικά 
τόξα ο, ε π. χ. τό μέν στικτόν, (ςχ. δ)

τό οέ συνεχές, χωρίζονται διά διαστήματος ίσου τώ δύω δέ

διαοοχικά τόξα διά τής αύτής γραμμής κεχαραγμένα, χωρίζον
ται διά διαστήματος ίσω τώ λ.

1 ούτου τεθεντος, Οεωρήσωμεν τό σημεΐον α κείμενον έπί τής 
τό μέσον τής σσ' ήγμένης καθέτους Αα. Αί δύω ίσομήκεις 

βκτΐνες σα, καί σ'α εύρίσκονται κατά τό α έν τ^ αύτίί φάσει κυ-
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μάνσεως ώς καί έν τη άρχή, επομένως αί εντάσεις αύτών προ<τ~ 
τίθενται. Κατά τό σημεΐον γ , ενθασυναντώνται δύω τόξα συνεχή 
ή διαφορά της φάσεως τών άκτίνων σγ και σ'γ ίσοΰται πρός 
λ , αί δέ αποστάσεις σ'γ καί σγ διαφέρουσι της ποσότητος 
ταύτης λ . Αί εντάσεις λοιπόν τών άκτίνων τούτων θά προστε- 
θώσιν κτλ. Ά λλά  τό σημεΐον ν, ένθα ή διαφορά τών δύο άκτί- 

1νων νσ καί νσ' είναι -^ -λ , αύται εύρίσκονται είς αντίρροπους
Α<

φάσεις, ήτοι αί διευθύνσεις τών παλμών τοΰ αίθέρος θέλουσιν εε- 
σθαι άντίθετοι καί επομένως θέλομεν εχει σκότος είς τό σημεΐον 
τοΰτο. Επίσης καί είς τό σημεΐον ν' ενθα ή διαφορά είναι ίση 

3πρός —λ, καί ούτω εφεξής.Λ»
Ή  δυσκολία έν τώ πειράματι τούτω συνίσταται είς τό νά έχω- 

μεν δύω φωτεινά σημεία παράγοντα ισοταχείς καί της αυτής 
φάσεως ώσεις, αίρεται δέ διά τοΰ πειράματος τοΰ G rim aldi καί 
Goung καί διά. τών κατόπτρων τοΰ Fresnel.

Ό Grimaldi υπέθεσεν είς τά σημεία σ καί σ' δύο στενωτάτας έπι- 
μήκεις καί παραλλήλους δπάς δεχομένας φώς άπλοΰν έκ γραμ
μής φωτεινής, κειμένης είς ίαην, άπόστασιν άπό τών δύο οπών 
καί παραλλήλου τη αύτών διευθύνσει. Έάν καλύψωμεν τήν μιαν 
τών οπών τούτων, τό διά της έτέρας διερχόμενον φώς θέλει δια- 
χυθή κατά τό αν' ομοιόμορφον,άμα δέ άποκαλυφθή καί ή έτέρα 
ώπή τότε τό σκότος θέλει άναφανη είς τά σημεία ενθα τά κύματα 
τών δύο φωτοβόλων οπών είσίν άντίρροπα. Ό 2έ Young απέδειξε 
πώς απορρέει έκ τοΰ συστήματος τών κυμάνσεων τό αποτέλεσμα 
τοΰτο.

Ό Fresnel άντεκατέστησε τά δύω φωτεινά σημεία διατών ειδώ
λων ενός μόνον φωτεινοΰ σημείου έντός δύο επιπέδων κατόπτρων. 
Κυλινδρικός φακός βραχύτατης εστίας, ούτινος τομή παρίστα- 
ται κατά τό λ (σχ. 5) δέχεται δεσμήν φωτός διερχομένη δι’ έρυ- 
θράς ύέλου καί παράγει λεπτοτάτην γραμμήν ήτις πρέπει νά 
ήναι παράλληλος τή διατομή τών δύο κατόπτρων Ιμ καί Ιν, 
άτινα έχουσιν έλαφράν πρός άλληλα κλισιν, διά νά ήναι τά εί-
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3ωλα σ καί σ' λίαν πλησίον άλλήλων. Αί δέ άνακλώμεναι άκτί- 
νες εύρίσκονται έν τη αΰτη περιπτώσει ώς έάν προήρχοντο έκ 
τών σημείων σ καί σ' καί παράγουσιν έπί διαφράγματος κατά 
τό αν ταινίας έναλάξ λαμπράς καί σκοτεινάς*

"Όργανον τοΰ Soleil. Τό σχήμα 6 παριστα τό δργανον τοΰτο 
δι’ ού γίνονται τά πειράματα τοΰ Young καί Fresnel. ΑΒ είναι 
κανών διηρημένος, έφ’ ού όλισθαίνουσιν οί δρομείς Κ, Κ', Κ". Ό 
δρομεύς Κ φέρει είς τό μέσον πλακός τόν κυλινδρικόν φακόν, 
δστις διά τοΰ κοχλίου β λαμβάνει πάντοτε κατακόρυφον θέσιν. 
Ό Κ' φέρει πλάκα εχουσαν δύο κατακορύφους έντομάς,διά τά πει
ράματα τοΰ Young, ή τά δύο κάτοπτρα μ,ν, διά τά τών Fresnel, 
άτινα δύνανται νά στρέφωνται είς τό άκρον μοχλοΰ γ γ ' καί τού-
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του κινητού κατά τό γ '. Ό δέ κοχλίας ν χρησιμεύει είς τό νά 
πλησιάζει ή νά άπομακρύνη τό σύστημα γγ 'μ . Τά κάτοπτρα 
ιδιαιτέρως παρίστανται κατά τό Μ Ν’ στρέφονται περί τό ση
μεΐον Ο, δυο έλατήρια τείνουσι νά άπομακρύνουσιν αύτά άπό της 
πλακός καί κοχλίαι κ, κ, όπισθεν τών κατόπτρων κείμενοι y ρη- 
σιμεύουσιν είς τό νά μεταβάλλωσι τήνΙγωνίαν ήν σχηματίζουσε 
μεταξύ των. Δύο έτεροι κοχλίαι, ών είς φαίνεται κατά τό υ έπιτρέ- 
πουσι νά προχωρή μάλλον ή ήττον τό έσωτερικόν άκρον ο τοΰ 
ενος τών κατόπτρων, ώστε νά συμπίπτη ακριβώς μετά τοΰ άκρου 
τοΰ έτέρου.

Διπλοΰν  πρίσμα.  Ά ντί τών κατόπτρων, διά τόν αύτόν σκσ- 
πον> ό Arago μετεχειρίσθη πρίσμα παπ' (σχ. 6) τοΰ όποιου ή γω-



via a εΐναι λίαν αμβλεία και at εδραι τίθενται καθετως τώ καvovi 
ΑΒ. Τό πρίσμα τοΰτο δύναται νά θεωρηθη ώς συνισταμενον έκ 
δύω πρισμάτων πα και απ , 66εν διπλοΰν πρίσμα καλεΐ.αι.

Μικρόμετρον TouFresnel .  Τνα μετρήση τήν άπό^τασιν 
τώνταινιών ό Fresnel άντί νά δεχθί) αύτά; έπι διαφραγματος τάς 
παρετήρησε διά φακοΰ ττ (σχ. 6) φέροντος εις τήν εστίαν αύτοΰ 
κατακόρυφον νήμα. Διά μικρομετρικοΰ οε τίνος κοχλιου υ όύ- 
ναται τό δλον νά μετατοπίζεται κατά μήκος τοΰ κανονος ΑΒ. 
νΑμα δέ συμπέσ·/] τό νήμα μετά τοΰ μέσου ταινία? τινός μεταφε- 
ρωμεν αύτό εις τό μέσον έτέρας· ό δέ άριθμός τών στροφών τοΰ 
χοχλιού  δεικνύει τήν άπόστασιν τών δύω ταινιών.
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Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι  ΑΙ 
Ν Ε λ Ρ Ο Υ ΦΥΣΙΟΛΙΦΟΓ

ΪΠΟ

LUCIEN ΒΙ ART.

(Συνεχεία* ΐδε φυλλάίιον ε ' . )

Τήν έπιοΰσαν ό Αουκιανός έγερθείς πρό τής αυγή;, έφωδιά- 
δθη καλώς διά πάντων τών άναγκαίων, άδημονών δ:ά τήν βρα
δύτητά μας. Ένδυθείς υπενδύτην κυανοΰν και περίσκελίδα έκ 
τοΰ ϊδίου υφάσματος, έφερεν εις τήν ζώνην του σπάθην ήκονι- 
σμένην διά νά κόπτη τάς κληματίδας, έπί δέ τών ώμων του κυ
νηγετικόν δισάκκιον περιέχον μαχαίριον,κύπελλον καί τινα ενδύ
ματα πρός άλλαγήν· Ό πίλος μέ τούς εύρεις γύρους διά τοΰ 
όποιου ει/ε καλύψει τήν κεφαλήν του έοιδεν εις αύτόν ύφος άρει- 
μάνιον. Έλησμόνησα νά προσθέσω τήν κολοκύνθην διά τό ϋδωρ 
και τήν περίφημον οδοιπορικήν ραβοον, ή όποια πρό όύο ημερών 
άντή'/ει εις όλα  τά εδάφη τών όωματίων. Ίελος ό Maria ο 
ό ϊνδός ούτος όστις ήτο άρχαιος κυνηγός τών τίγρεων έφάνη έν-

δεδυμένος μέ υπενδύτην καί περίσκελίδα έκ δέρματος, τά δποΐχ 
άπετέλουν τήν παράδοξον ενδυμασίαν του καί άτινα τώ είχον 
δώσει τό έπώνυμον Encueraclo1’ ό άνδρεΐος ’Ινδός, ή ριψοκίνδυνος 
αύτη φύσις,ύπερέχαιρεν άναλογιζόμενος ότι Οά εχη μεθ’ έαυτοΰ 
τό παιδίον τό όποιον είχεν άναλικνίσει.Έθεσεν έπιμελώς έπί τών 
ωμων του τόν κάλαθον μέ τάς άναγκαίας προμήθειας, καφέ,, 
άλας, πέπερι, γαλέτας έξ άραβοσίτου κτλ. Ή  μικρά άδελφη 
και ό νεώτερος άδελφός έπήδησαν έκτος τών κλινών των καί 
μάς περιεκυκλωσαν. JI πρώτη έφαίνετο άνήσυχος καί λυπη
μένη· ό δέ δεύτερος δλίγον ηύχαριστημένος καί πολύ σκυθρωπός, 
ύποστηρίζων ότι ήτο αρκετά μεγάλο; καί αυτός διά νά μάς 
συνοδεύση.

Τήν ώρισμένην ώραν ή πτωχή μήτηρ ήσθάνθη τό θάρρος τη? 
έκλεΐπον, καί έλυπεΐτο διότι είχε δώσει τήν συγκατάθεσίν της. 
Εις την θεαν τών δακρύων της τά όποια προεκάλεσεν ή άναχώ- 
ρησίς μας ό Αουκίανός έφάνη άρκετά ηρωικός· ρίψας μακράν τήν 
ράβδον του καί τόν πίλον του.

«Μητερ έφώναξε περικλείων αύτήν διά τών βραχιόνων του 
έαν κλαιης δέν θά άναχωρήσω.»

— Τότε άναχωρώ έγώ εις τήν Οέσιν του λέγει ό άδελφός τοι> 
Αιμύλιος όστις εσπευσε νά σηκώαη τήν ράβδον, καί διηυθύνΟη 
πρός τήν θύραν χωρίς νά δυσανασχετη δι’ ήν έφερε πρωινήν 
Ενδυμασίαν.

— ’ Οχι, όχι άγαπητόν μοι τέκνον, δέν επιθυμώ νά σοΰ στε
ρήσω τόσον μεγάλην εύχαρίστησιν.

Καί ή καλή μήτηρ άσπαζομένη τόν υιόν της μάς παρεκάλεσεν 
έκ νέου νά τόν προσέχωμεν.

Εφερον μετ’ έμοΰ τόν μικρόν οδοιπόρον, φθάσας δέ εις τήν 
αύλήν μετεχε’.ρίσθην όληντήν εξουσίαν μου όπως δυνηΟώ νάπείσω 
τόν άδελφόν του νά τώ άποδώση τήν ράβδον καί τόν πίλον του. 
Γενομένης δέ τής άποδόσεως τά δύο παιδία^ήσπάσθησαν άλληλα.

Τέλος πάντων έξήλθομεν τής θύρας καί ό θόρυβος τών βημά
των μας έτάραξε τήν ήσυχίαν τής πόλεως Orizava. 

r Eucuerado ε !ς χήν Ί σ κ α ν ικ ^ ν  γλώ σσαν σημαίνε ι Η μίγυμνος π ερ ιοεολημένο ί οοράν.
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IToTot ειμϊΟ α— G ringalet— ’Α νατολή  τοΰ ζλ (ο υ—
Τ ο  ζαχαρο/.άλαμον— Σταθμός.

ΤΗτο ή 20 άπριλίου 1864. Είχε σημάνει ή τέταρτη ώρα· 
ύ ς  τήν έκκλησίαν τή ; μονή; τοϋ άγίου Ιωσήφ, καθ’ ήν στιγ
μήν εισηρχόμεθα εί; τήν μεγάλην όδόν τήν άγουσαν εξω τη ί 
πόλεως.

Ό Sumicbrast ήγεΐτο πάντοτε τή ; πορεία; ήτο υψηλό; τό άνά- 
στημα, καί εύρύς τού; ώμου;, οί δέ κυανοί όφθαλμοίτου καί ή. 
ξανθή κόμη του παρίστων, τήν ίσχύν άμα καί τήν αγανάκτησή. 
Τόν εθεττον πάντοτε εμπρός δταν εί; τά ; έκδρομάς μα; έπρεπε 
νά έκπλήξωμεν τήν φαντασίαν τών ’Ινδών. Ό σύντροφό; μου, 
έρνιθολόγος διάσημο; ηύχαριστεΐτο τότε μόνον δταν εύρίσκετο 
έν μέσω τών δασών* έλυπεΐτο δέ πολλάκις διότι δέν έγεν- 
νήθη ’Ινδό;. Ή το μελαγχολικό; χωρί; νά ήναι κατηφή;, έγέλα 
ήρεμα, ήτο δέ έπιδεξιώτατος εί; τήν ευθυβολίαν, ένγένει άνθρω
πο; τοΰ κόσμου καί πεπαιδευμένο;. Ή  σοβαρότη; του ούδόλως 
έφόβιζε τόν Λουκιανόν δστι; πρό πολλοΰ έγνώριζεν αυτόν.

Ό Λουκιανό; μιμητή; ώ ; άπαντα τά παιδία ήρχισεν ενωρίς 
συλλογήν έντόμων, τοΰτο δέ ήρκει δπω; τώ έμπνευση τόν πρόω
ρον ζήλον διά τήν Φυσικήν ιστορίαν. Ή το άρκετά μικρό; τό 
άνάστημα διά τήν ήλικίαν του, ύπό δέ τού; ξανθού; βοστρίχους 
του έκρυπτε ζεΰγο; με7νανών οφθαλμών* ήτο εμβριθή;, σύννους, 
καί πολύ άκόρεστο; εί; τό νά μανθάνη. Ή  εύφυία του ηύχαρί- 
στει τόν Sumichrast δστι; διεσκέδαζε πο’λλάκι; φιλονεικών μετ’ 
αύτοΰ, καί ευφραινόμενο; έκτών αστειοτήτων του τόν ώνόμαζεν 
Ηλιακήν άκτίνα (Rayon du Soleil).

"Οπισθεν τοΰ παιδό; έβάδιζεν ό Encuerado Ίνδό; εχων τό πρό- 
σωπον όστεώδε;, τού; όφθαλμού; μαύρου; καί ευκινήτου;, τήν 
κόμην μακράν καί πυκνήν, ήτο μίγμα όξύτητος καί άφελείας, 
άγαθότητος ειλικρίνεια; καί ίσχυρογνωμοσύνη;. Ά φ ’ δτου τόν 
συνήντησα εί; τήν θερμήν γην (Terre Chaude) δηλ. πρό δώδεκα 
Ιτών άπεκατέστη συγχρόνω; φίλο; καί ύπηρέτη; μου. Ήτο δυσ
τυχή; ευρισκόμενο; έντό; τών πόλεων άνατεθραμμένο; εί; τά ; 
έρημίας, έγκωμίαζεν αυτά; μέχρι; όχληρότητο;.
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«Όποια δυστυχία νά ήναι νύξ», εΤπεν ό Λουκιανό; τόν όποιον 
ό Sarmichrast όδήγει εκ τή ; χειρό;.

— Διατί λυπεϊσαι διά τήν στέρησιν τή ; ημέρα;; τόν ήρώτησα.
— Διότι κατά τήν ώραν ταύτην άπαντε; κοιμώνται καί οί φί

λοι μου δέν θά δυνηθώσι νά μέ ΐδοΰν διερχόμενον μετά τή; σπά
θη; μου, τή ; κολοκύνθη;, καί τοΰ κυνηγετικού δισακκίου μου.

— "Ω δά* καί νομίζει; δτι ή ενδυμασία σου θά καταστήση 
τού; συναδέλφου; σου ζηλοτύπου; ; ’ Ιδού ώραία σκέψι;.

— Οχι πάτερ, είναι άληθέ; δτι ήθελα νά μέ ιδοΰν άλλά δέν 
έπεθύμουν νά προξενήσω λύπην εί; κανένα.

Έφθάσαμεν ει; τού; πρόποδας τοΰ όρους Borrego τό όποιον 
άπεκατέστη περίφημον μετά τήν έκεΐ δοθεΐσαν μάχην ύπό τών 
εξήκοντα Γάλλων έναντίον δισχιλίων Μεξικανών.

Ένταΰθα άκολουθοΰντε; τό πρόχωμα έπροχωροΰμεν κατ’ δλί- 
γον καί άσκόπω; ένεκα τοΰ σκότου;, έπλησιάζομεν δέ νά φθά— 
σωμεν τήν θύραν τήν λεγομένην τή ; Angostura δταν κύων τις 
διήλθε πρό ήμών ταχέοις καί έπανήλθεν ύλακτών καί σκιρτών 
έπιχαρίτως. Ουτος ήτο ό Gringalet μέγας κύων λακωνικός φίλος 
τή ; παιδικής ηλικίας τοΰ υίοΰ μου άνατραφεί; παρά τοΰ Encuerado, 
Έγκαταληφθείς όρφανό; τήν αύτήν τής γεννήσεώς του εσπέραν 
0 Gringalet ευρε τόν ’Ινδόν τροφέα φιλοστοργότατον δστις τρις 
τής ήμέρας έδιδε νά θηλάζη είς τό υίοθετηθέν παιδίον του κατάλ
ληλον θηλαστικήν^ φιάλην πλήρη γάλακτος. Τό ζώον έμεγά- 
λωσε πλησίον τοΰ νε:<ροΰ κυρίου του* έδείκνυε δέ μεγάλην προ- 
τιμησιν διά τόν Λουκιανόν, τόν τροφέα του καί τάς φιάλας. Ώρ- 
γισθην κατ’ άρχάς έναντίον τοΰ πτωχού ζώου τό όποιον άνευ 
προμηθειών ήρχετο νά ένωθη μέ τήν συνοδίαν μας. Άπεπει- 
ράθην κατ’ άρχάς νά τό άποδιώξω, άλλ’ ό Gringalet κατέφυγε 
παρά τώ Λουκιανώ, καί εχων τά ώτα κεκλιμένα καί τόν ενα 
ποοα του ύψωμένον μέ παρετήρει μέ όφθαλμούς τόσον γλυκείς 
και τόσον γέμοντας έκ παρακλήσεων ώστε δέν εϊχον τό θάρ
ρος να τον άποπεμψω εκ νεου. Ο Sumichast καί ό Encuerado 
εμεσιτευσαν υπέρ τοΰ ζώου τό όποιον συ^ρόμενον έπί τής κοι
τά ς , καί κινών άκαταπαύστως τήν ουράν αύτοΰ ήλθε καί έπεσε
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ταπεινώς πρό τών ποδών μου. Ό δέ Λουκιανό; φοβηθείς δτι Οί 
’προσφερθώ τραχέως είς τόν εύνοούμενόν του έκάλυψε διά τών 
;χειρών τό πρόσωπόν τ&υ. Έκάμφθην.

«Έ στω άς φέρωμεν μεθ’ ημών τόν Gringalet* ανέκραξα.»
Καί έθώπευσα τόν κύνα δστις έννοήσας δτι ή ύπόθεσις ήτο κερ

δισμένη ήρξατο νά κάμνγ] σκιρτήματα δλως ακανόνιστα. Έν τού- 
τοις ό Λουκιανός ήρχίσε νά δακρύτ) έξ άγανακτήσεως μή δυνάμενος 
νά ύπερνικήση τήν κόπωσιν. ’Απέστρεψα τήν κεφαλήν μου διά 
νά μή άναγκασθώ νά τφ  ύπενθυμήσω τόσον ταχέως τήν ύπό- 
σχεσίν του. Ά λ λ ω , τε έάν έπεθύμουν νά μάθη νά ύποφέρη στωϊ- 
κώς τάς όδύνας δέν ήθελον νά ξηράνω τήν έν τη καρδία του 
πηγήν τών γλυκυτέρων μας άπολαύσεων καθώς καί τών τραχυ- 
τέρων κόπων μας, τήν ευαισθησίαν.

Αί θύραι τής πόλεως ήσαν έτι κλεισταί. ΦΟάσας δέ πρό 
τής οικίας τοΰ φύλακος έκτύπησα εις τό παράθυρον δπως έξυ- 
πνήσω τόν γέροντα δστις ώφειλε νά μας παραδώσϊ] τήν κλείδα 
δπως έξέλθωμεν τής πόλεως.

« ’Άραγε Οά μας άνοιξή; ή μήπως Οά άναγκασθώμεν νά έπι- 
Βτρέψωμεν είς τήν οικίαν μας ; φοβοΰμαι μήπως δέν άναχωρή- 
σωμεν σήμερον κύριε Sumichrast έλεγε τό παιδίον.

— Ησύχασε άπήντησενό Sumichrast’ ό φύλαξ είναι γέρων Οά 
*τόν άνησυχήσωμεν χωρίς νά έχωμεν τό δικαίωμα τοΰτο, τά όποιον 
βεβαίως τόν κάμει νά ήναι ώργισμένος, πλήν άν δικαιούται νά 
έργίζηται θά τόν διδάξωμεν νά υπομένη.»

Τέλος ό φύλαξ έφάνη· αί άλύσεις έπεσαν ή μία μετά τήν 
άλλην ή βαρεία πύλη έστράφη έπί τών στροφέων της καί ό Λου
κιανός έξήλθε πρώτος έπί τής μεγάλης όδοΰ, ό ουρανός ήτο άνευ 
άστέρων ή δρόσος τής πρωίας μας προύξένει ψΰχος· ήσθανόμεΟα 
τήν άνέκφραστον καί όχληράν κατάστασιν τοΰ σώματος ήτις ύπό 
τούς τροπικούς καταλαμβάνει τόν οδοιπόρον τήν στιγμήν καθ’ 
■ήν τό φώς τοΰ ήλίου μέλλει νά διαδεχΟή τό σκότος. ’Έλαβα τόν 
Λουκιανόν έκ τής χειρός φοβούμενος μή πέσγ) είς τινα χαράδραν, 
«δστις έτρεμεν έκ τοΰ ψύχους χωρίς νά τολμά νά παραπονήται, 
έστενοχωρεϊτο δέ καί έκ τοΰ βάρους τής άποσκευής του δπερ τόν
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Ιμπόδιζε νά βαδίζγ) έλευΟέρως. Έσπευσα τό βήμα δπως θερμανθή. 
Κατά τήν στιγμήν ταύτην Οά έλυπήτο διά τήν στέρησιν τής μ'ι- 
κρας κλίνης του καί Οά έσκέπτετο ίσως τό κύπελλον τής σοκο
λάτας τό όποιον ή μήτηρ του τώ εφερε πολλάκις αύτή ή ίδια 
κατά τήν στιγμήν καθ’ ην ουτος ήνοιγε τούς οφθαλμούς του.

ΙΙέραν δέ τοΰ χωρίου Ingenio σφοδρός νότιος άνεμος παρασύ- 
ρων εναντίον ήμών τήν κόνιν τής όδοΰ έβράδυνε τήν πορείαν μας. 
Πέριξ ήμων τά δένδρα έκυρτοΰντο έκ τής καταιγίδος καί τά 
εύρέα φύλλα τών βανανέων ίπταντο κεκομμένα εις τεμάχια. Διευ- 
Ουνόμενοι πρός τά δεξιά διήλθομεν λειμώνα τινά· ό Encuerado 
εζητησε νά άναπαυθί) κατά τι* τό φόρτωμά του έστάθμιζε τού- 
λαχιστον όγδοηκοντα λιτρας αλλ ωφειλεν ώς τό τοΰ Αισώπου νά 
έλαττώται είς έκαστον τών φαγητών μας. Εις υπερμεγέθης βρά
χο; μας έπέτρεψε νά άναπαυθώμεν χωρίς νά προσβαλώμεθα έκ 
τοΰ ανέμου. Σχεδόν τήν αύτήν στιγμήν γραμμή πορφυροΰ χρώ
ματος περιεκύκλωσε τόν ουρανόν κατά τό μέρος τής άνατολής* 
ήήώς ύπέφωσκε.

ϊ  Ελθε έοώ» έφώναξα είς τόν Λουκιανόν.
Καί λαβών αύτόν μεταξύ τών γονάτων μου «Βλέπεις ταινίαν 

τινα φωτοβόλον ήτις έφάνη έκεΐ κάτω καί ήτις κάμνει νά π ι- 
στεύωμεν δτι ό όρίζων φλέγετα ι; Έκ τοΰ μέσου τής ταινίας ταύ
της θά άναλάμψγ] αίφνης ό ήλιος. Κατά τήν στιγμήν ταύτην οί 
λαοί τής Ευρώπης, οί Παρισινοί π. χ. έχουν σχεδόν μεσημ
βρίαν, κατ’ άντίστροφον λόγον θά ήναι νύξ δι’ έκείνους δταν τό 
ωρολόγιόν μας Οά δεικνύϊ) τρεις ώρας, δταν δηλ. θά βαδίζωμεν 
καταβεβλημένοι έκ τής δριμύτητος τοΰ καταφλέγοντος ήλίου. 
•Ή ερυθρά γραμμή έξετάνθη καί προσπίπτει είς τούς όφΟαλ- 
Η·ους ώς τις χρυσή ομίχλη. Στράφητι καί παρατήρει τήν κορυ
φήν τών όρέων.Λ

Τό παιδίον έξέβαλε κραυγήν έκπλήξεως· λοιπόν δταν είμεθα 
ε·5 γο σκοτος αί άκραι τής Cordill0re φαίνονται δτι φλέγονται!

« Εννοείς λοιπόν τό φαινόμενον τοΰτο;» ήρώτησενό Sumichrast.
— Μάλιστα· διότι ειξεύρω δτι ή γή είναι στρογγύλη, καί τό 

°Ρ°5 τ° όποιον είναι ύψηλότερον ήμών βλέπει πρώτον τον ήλιον.



— Καλώς άπήντησας,τώ ειπεν ό Sumichrast άσπαζόμενος αύτον.
Ή το ήδη ήμερα. Σφαίρα πεπυρακτωμένη άνέτειλλεν έκτοι» εδά

φους* ό δέ οφθαλμός ήδύνατο νά τήν παρατηρή ατιμωρητί. Ά λλά  
μετά δύο ή τρία λεπτά τής ώρας ό άστήρ ΟψώΟη καί μάς κατέ- 
κλυσε φωτός. Πάραυτα τά πτηνά ήρχισαν νά άδωσι τό έωθινόν 
ασμά των, άετοί ιπτάμενοί έξ δλων τών κορυφών ήρχοντο καί 
περιεστρέφοντο ύπεράνω τών κεφαλών μας· αί δέ άκτΐνες τοΰ 
ήλίου ήστραπτον διά μέσου τών της δρόσου σταγόνων. Ή  τοΰ 
λειμώνος χλόη μας έφάνη κεκαλυμμένη έξ άδαμάντων* οιμαΰροι 
γύπες οΓτινες ύψοΰντο περισσότερον τών άετών καί τών ΐκτί- 
νων περιέγραφον είς τόν κυανοΰν ουρανόν διά τής μεγαλοπρε
πούς πτήσεώς των καμπύλας άπεράντους. Τά δέ έντομα έξα- 
πλοΰντα έπί τών θάμνων τάς έκ διαφανοΰς σκεπής πτέρυγάς 
των άφίπταντο προσέχοντα μή χάσωσι λεπτόν τι τής ώρας διότι 
ήσαν έξ εκείνων τά όποια πολλάκις δέν έχουσι είμή μιαν πρωίαν 
δπως γεννηθώσι ζήσωσι καί άποθάνωσιν.

"Ω άνέκραξεν ό Λουκιανός, δταν έπιστρέψωμεν εις τήν οικίαν 
θά διηγηθώ εις τήν μητέρα μου πόσον είναι ώραία ή άνατο?^ή 
τοΰ ήλίου διά νά δείξη αύτήν εις τούς άδελφούς μου.»

Ύπεχρεώθην νά τόν άποσπάσω τοΰ θαυμασμοΰ τοΰ οποίου 
μετεΐχον. Έκαστος έπανέλαβε τό φορτίον του. Τήν φοράν ταύ
την ήσθανόμεθα εαυτούς εύθυμους καί εύκινήτους έναντίον τοΰ 
άνέμου. Ό  G ringalet περιχαρής ώς^ήμεΐς διά τήν ήμέραν έτρεχε 
πέριξ τοΰ Αουκιανοΰ ύλακτών, ύπερπηδών τούς τάφρους, καί 
κυλιόμενος εις τήν κόνιν διά μανίας ήτις διήγειρε τήν έκπληξιν 
ήμών. Ό μικρός μας έμιμήθη κατ’ άρχάς τάς άνοήτους ταύτας 
διαχύσεις, ήναγκάσθην δμως νά τόν έπαναφέρω εϊς τήν τάξιν, 
επειδή έσκοποΰμεν νά διατρέξωμεν εξ έως επτά λεύγας κατά τό 
διάστημα τής ήμέρας, έπρεπε λοιπόν νά έμποδίσωμεν τόν Λου
κιανόν τοΰ νά κοπιάζη άνωφελώς.

(ακολουθεί)
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