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Γ Α' Εισαγωγή.

Οί αίγαγροί  των Ά λ π ε ω ν ,  (ους 0Ε ε γ χ ώ 

ριοι ώνομάζουσι^διά τη ς  λέξεως σ α μ ο υ ά,) 
είναι όντως υψηλής κ α τ α γ ω γ ή ς  ζώ",  χαθότι 
έπι τών υψηλών κορυφών, όπου ή χιών είναι 
αιώνιος καϊ τά ρόδα τών Άλπεων 'άνθοΰσ ι ,  
έχουσι τάς  κατοικίας των. Ανέρχοντα ι  έπί 
τών χιονοσκεπών κρημνών, όπου άνθρωπος 
άδυνατεΐ νά φθάση. Ίσ ταντα ι  έπι τοΰ όλισθη- 
ροΰ πάγου, ή χιών δέν τών βλάπτει τούς ο
φθαλμούς,  μήτε παγώνει  τό θερμόν αύτών αί
μα· αμελώς περι/τΛανώνται παρά τά φοβεοά 
βάραθρα, καϊ όταν αί τρόμε pat καταιγίδες, 
αί τοσοΰτον φοβίζουσαι τούς ανθρώπους, κυ- 
λίωσι κάτω βράχους καϊ χιονοστιβάδας έκ 
τών κορυφών, οί αίγαγροι δέν τάς  φοβοΰν- 
ται. Διέρχονται άσφαλώς διά τής  πυκνότα
της  ομ ίχλη ς  καϊ τών σκότεινοτάτων νεφών. 
Γοργοί  καί έλώφρόποδες, ήσυχοι καί άβλα- 
βεΐς, υπερήφανοι καί υπομονετικοί διά' -οσι 
ςωήν εύτυχή έωσοΰ ό άνθρωπος δέν τούς δια- 
ταράξει.

« Ω, πο'σον εύγενές ζώον είναι ό α ίγαγρος! 
Φαίνεται ύμνών τήν ισχύν τοΰ Παντοδυνά
μου μάλλον παντός άλλου ζώου . "Οσον 
σπουοαι,ω αύτόν τοσον καί θαυμάζω»,  έλεγε 
ποτε  γέρων τις κυνηγός έκ Τυρόλου. ΙΙλήν 
° ,  α ' '0ρωπος έκεϊνος ήτο πράος,  καί δέν ειχε 
πιει αίμα αιγάγρου,  καθότι λέγεται  ότι όσοι 
πίουσιν αίμα αιγάγρου καταλαμβάνονται  ύπό 
μανιώδους πρός κυνήγιον αύτών ορμής, ζώσι 
ζωήν άγρίαν καί κακήν, καί συχνά καταντώ- 
σιν εϊς αίσχράς καί φονικάς πράξεις. Τοΰτο 
έπισης φέρεται κοΐ ώς λ ό γ ο ς  τής έλαττώ-  
σεως τών αίγαγρων έν 1 υρολω, όπου καί τά 
ακόλουθον διήγημα λέγεται  περί τών αποτε
λεσμάτων τοΰ αίματος τούτου.

Ρ /  "Ο Λ'αοτΐνος.

Περί χ). τέλη τής  παρελθοόσής εκατονταε
τηρίδάς έζη έν Ζιλλενθάλη τοΰ Τυρόλου, 
πλησίον της  θέσεως όπου τά χλοερά π λ α τ ώ 
ματα συναντώσι τά χιονοσκεπή βάραθρα, νεα
νίας πς ,  Μ 7 ρ τίνος Ιντερβιχλερος τόνομα, 
τόν όποιον όλοι έγίνωσκον ώς καλόν }.αί

: χρήσιμον παιδίον,έχον καλήν καρδίαν καί ευ- 
, γενικά και ήσυχα ή (Jr. Είχε  ύψηλάν τό άνά- 

στημα,  ευλυγιστον καί ισχυρόν τό σώμα. Τό 
βλέμμα του ήτο ^άφοβον καί διαπεραστικόν.

1 ’  καλός  ουτος νεανίας κατήρχετο είς
την_ κοιλαοα πολλα ί  ώραΐαι νεάνιδες έφιλο- 
τιμωντο να κοσμήσωσι τόν πίλον του μέ άν
θη. I ο φυσικόν τοΰτο τών Ά λ π ε ω ν  τέκνον 
μονον μιαν αγελάδα καί πενιχράν τινα καλύ- 

, ν» '{1 *»η μετα τή ς  μητρός  καί δύο νεω- 
τερων «οελφων του, ευρεν άπό τόν πατέρα 
του.  ̂ Αν οε το γενναΐον τέκνον τάς  ημέρας 
των εορτών άνήρχετο εις τά ς  κορυφάς, καί 
έκτυπα αίγαγρον τινα, διά νά φάγη μετά τής  
ασθενούς μητρός του καί τών άδελοών του 
ουοεις κατ αύτοΰ ήδύνατο νά παραπονεθη.
„ 0 τ α \ °  νεανίας είχε φθάσει τό δέκατον
εννατον ετος τής  ήλικίας του,'  εορτήν τινα 
ηνταμωνη μετα γέροντός τίνος κυνηγοΰ, 
-τεφανου καλουμένου, όστις, καίτοι είνε ΥΤ. 
ρασει εν κακία, έφέρθη είς τόν νέον ώς  μετα 
μορφωμένος σατανάς· καί

Μέ λεξεΐί τορνευμέναί

Κ α ι πλάνον ομιλίανJ η *\ f y
ΛπΛανεσε τον νεον

Ν α ζτ'σ·/) ’ς x i  |

Ο Μαρτίνος έν πρώτους άπέκρουσε τόν 
-τεφανον,  αλλ  ο άλητήριος γέρων τώ παρέ
στησε τοσον μαγευτικήν τήν έπί τών όρέων
ανεςαρτητον ,ω ήν  καί τοΰ ύπεσχέθη νά τώ

, ν  ιΡ°πον 61 0υ ευΡή τόσον θελκτικόν 
και ευκολον τό κυνήγιον τών αιγάγρων ώστε 
επ ιτ ελούς  τον κατέπεισε νά τόν άκολουθήση 

Ητο  ή αρχή τοΰ φθεινοπώοου. Τότε οί α>' 
γαγροι  εύρίσχονται είς τάς  ‘ύψίστας τών ό- 
ρεων κορυφάς, οί δέ κυνηγοί μας  έπρεπε 
πολυ ν ^αναβωσι δια να ευρωσι τήν οποίαν έ- 
,ητουν άγραν.  Ά νήρ χο ντο  λοιπόν μετά προ

σοχής ότε, έκ τινων βράχων ειδο
_ . '  - Λ > ΤΓ ̂ ^

προ-
τέραν αί-,·· , ι ιιβραν αί

γ α γ ρ ο ς  τινας. Επειδή όμως οί αίγαγροι  ού- 
ί>εν αλλ  ο πλασμα φοβούνται τόσον όσον τόν 
άνθρωπον, τή εξαιρέσει τοΰ άετοΰ ίσως έ- 
χρεια,ετο τροπος διά νά τούς πλησιάσωσι. 
Ααοοντες τοτε πλαγίαν  διεύθυνσιν οί δύο κυ
νηγοί δέν ήργησαν ν’ άπαντήσωσι αίγαγρόν



τινα μετά τοΰ μικροΰ της.  Ο Ιτ έφανος  τό
τε χωρίς  νά χάση καιρόν ύψωσας τό πυρο
βόλον του έπυροβόλησε κατ αΰτοΰ. 1ά όρη 
αντήχησαν άλλά  μόνον ό μικρός αίγαγρος  
έπεσεν. Ή  μεγάλη έτράπη εις φυγήν· πλ ήν  
μετ’ ολίγον ώς μή τη ρ γενναία έστραφη εις 
τά  όπισω διά νά βοηΟηση το αιματοφυρτον 
τέκνον της.  Ι Ιλήν τοΰτο ούόολως συνεκι- 
νησε τούς δύο άνθρώπους. Δεύτερος πυρο
βολισμός έκ τή ς  χειρός τοΰ Μαρτίνου, άν- 
τηχήσας  εις τόν άέρα έρριψε και την μητέρα 
χαμαί .  Μέ τα χύ τ ητα  άστραπής οί δύο  ̂ κυ
νηγοί  έτρεξαν εις τήν λείαν των. Ούοεν έκ 
τών ζώων ειχεν εισέτι έκπνεΰσει. Μέ συγκι
νητικήν φιλοςοργίαν,ή μεγάλη αίγαγρος προ- 
σεπάθει νά βοηθήση τό άδυνατισμενον καί εκ- 
πνέον τέκνον της· δεδακρυσμενον οέ βλέμμα 
έκτών  οφθαλμών της  έφαίνετο λέγον κ’ϋ φ ο -  
νεύσαΐέ με, άλλά  φεισθήτε τοΰ τέκνου μου.» 
Κτύπος  είς τήν καρδίαν τοΰ ζωου τοιοΰτος 
ώστε τό αίμα νά έκπηδήση άΟροον ήτο ή 
σκληρά τών κυνηγών άπάντησις.

— Ιίίε το σύντροφε,άνέκραξεν ό Ιτέφανος ,  
γεμίσας μικρό > ποτήριον εκ τοΰ αίματος τοΰ 
ζώου καί προσφερων αύτο εις τον νεανίαν. 
Ά ν  Οέλ λ ς νά ήσαι πάντοτε τυχηρός μέ τους 
α ιγάγρους πρέπει πρώτον νά π ιης τό αιμα 
τ ω ν  δσον περισσότερον τοσον καλλίτερον 
δσον δέ Οερμότερον κυκλοφορεί εις τάς φλέ
βας σου τόσον και τυχηροτερος Οά ήσαι· 
τοΰτο είναι τό μαγικόν ποτόν τό όποιον Οά 
σοί δίδη θάρρος καί . οξυδερκείων, Οελει σε 
προφυλάττει άπό δυστυχήματα· Οά σέ φερη 
είς συναντήσεις μέ τά  καλλίτερα ζώα καί Οά 
σέ καθιστά άτρωτον άπό τάς  σφαίρας τών 
δασοφυλάκων,

Ό  Μαρτίνος επιε τότε εν ποτήριον αίμα
τος. Μετά τοΰτο σηκόσαντες έκαστος άνά εν 
ζώον είς τούς ώμους των, ό Ιτέφανος  τήν 
μεγάλην καί ό νεανίας τό μικρόν, έλαβον 
τόν πρός τήν κοιλάοα ορομον. Και ο μεν 
Μαρτίνος κατελΟών έφαγε τήν άγραν του ό 
δέ γέρων έπώλησεν αύτην.

Τό αίμα τού αιγάγρου έσχε φαίνεται άμε
σα αποτελέσματα,  διότι άπό τή ς  ημέρας ε
κείνης ό Μαρτίνος δέν ήδύνατο νά ήσυχάση· 
παρημέλησεν δλα του τά χρέη,  ήθελε νά δι- 
αιτάται είς τά όρη, -/.αί ήσθάνετο πάθος νά 
οονεύη αιγάγρους.  Απο τοτε ό πρώην κα
λάς  νεανίας ήρχισε νά γ ίνηται  πονηρός,  ά
πιστος,  άσπλαγχνος ,  ψεύστης καί πρός τους

φίλους του καί πρός τούς άδελφούς του καί 
πρός αύτήν τήν ασθενή μητέρα του καί ού
δέν πλέον έσκέπτετο ή τήν μετά τών  αιγά
γρων ύπόθεσιν του. Ά νήρ χετο  λοιπόν είς 
τάς ύψηλο τάτας  τών κορυφών· καί ούτε τό 
δριμύτατον ψύχος ούτε ή μάλλον πνιγηρά 
ζέστη τόν έμπόδιζον. Έ ν  καιρω καταιγί 
δων καί φοβερών άνεμων, έν καιρω βροχών 
καί χιόνων τό άκάθεκτον πάθος του τόν ω
θεί νά πλανάται  έπί τών φοβερών όρέων ή- 
ν,έραν καί νύκτα περιεπλανάτο μεταξύ τών 
χιονοσκεπών βράχων ούχί πλέον ώς άνθρω
πος,  ά λ λ ’ ώς θηρίο ν καί μόνον δταν άπέκα- 
μεν άνεπαύετο ύπό τούς βράχους τήν νύκτα. 
"Ομοιος μέ αίγαγρον ήδύνατο νά διέρχηται 
διά τής  ομίχλης ,  νά περιφρονη τάς  χιονοκα- 
ταιγίδας,  καί νά πηδά τούς κρημνούς. Καί 
κατ’ άρχάς μέν έκ τοΰ έπιτυχοΰς κυνηγίου 
του ξπορίζετο τά  πρός ζωάρκειαν. Όσον  δ
μως παρήρχετο ό καιρός καί τό πάθος του 
ηύξανε τόσον καί έγίνετο μισάνθρωπος, τό
σον καί κατήντα αιμοβόρος. Άπεστρέφετο 
νά πλησιάζη μέρη κατωκημένα,  πολύ μ άλ 
λον νά ύπάγη είς τήν εκκλησίαν· ούδέν αί
σθημα φιλίας ή άγάπης  εΐχε πλέον θέσιν έν 
τη καρδία του. Μετά π ο λ λ ή ς  άδιαφορίας ή- 
κόυσε τόν θάνατον τή ς  μητρός του, ήτις ή 
δυστυχής άπέΟανεν άπό ί'τήν δι’ αύτόν λύ 
πην της  ! Ά ν  ποτέ κατήρχετο είς τήν κοι
λάδα μόνην εΰρισκεν εύχαρίστησιν μεθύων 
καί χαρτοπαίζων μετ’ άτιμων υποκειμένων, 
μεθ’ ών καί συνεπλέκετο είς αίματηράς συμ- 
πλοκάς ,  καί τάς  οποίας έγκαταλείπων πά
λιν άνήρχετο είς τά  όρη.

Καθ’ δσον παρήρχετο ό καιρός κατά το- 
σοΰτον καί άνυπόφορος κατήντα καί ή έσω- 
τερική άνησυχία τοΰ Μαρτίνου, τόν όποιον 
καί έκ τών βρ άχ ω ν  αύτών μόνον οί αγριότα
τοι ήρχισαν νά εύχαρίστώσι. Πλήν σκοτει
νήν τινα καί πολύ ομιχλώδη ήμέραν, άνερ- 
χόμενος βράχον τινά αίφνης εύρέθη είς τό 
χε ίλος φοβεροΰ βαράθρου ! Νά προχωρήση,  
άλλά  ποΰ ; νά οπισθοχώρηση ; ήτο αδύνα
τον ! Διά τή ς  μιας χειρός ώθει τόν ολισθη
ρόν πάγον,  διά δέ τής  άλ λ ης  προσεπάθει νά 
συρθη έπί λίθου σκληροΰ. Είς έκάστην κραυ
γήν,  ' τήν οποίαν διά βοήθειαν έξέπεμπε, τά 
ορη άπήντων διά τής  ήχους,  άλλά  μόνον ό
πω ς τόν περιπαίζωσιν !

Ούτως έμενε κρεμάμενος έωσοΰ ό ήλιος έ
δυσε· τά όρη έσκοτίσθησαν, ή δέ νύξ έξήπλω-

σε τάς  μελανάς πτέρυγάς  της ,  καί τήν φοβέ
ραν αύτής σιωπήν. Τότε  αί δυνάμεις τοΰ 
Μαρτίνου καθ’ ολοκληρίαν έξέλιπον τά γ ό 
νατα του ετρεμον ή αναπνοή του έκόπη, ί- 
Ορώς τόν περιέχυσε ψυχρός,  οί δέ οφθαλμοί 
του έκλείσθησαν. At χειρές του,  μή δυνάμεναι 
πλέον νά τόν βοηθήσωσιν, ούτε λαβήν ούτε 
στήριγμα τώ παρεΐχον,  άφέθη, έκυλίσΟη είς 
την άβυσσον καί ούδέποτε πλέον έφάνη !

Ιοού είς τί τέλος έφερε τόν πρώην καλόν 
νεανίαν ή μετά κοκοΰ άνθρώπου συναναστρο
φή ! Τοΰτο ή ποιητική τών ορεινών τοΰ Τυ
ρόλου γλώσσα αποδίδει είς τό α:μα τοΰ αι
γάγρου,  καί είθε ποτέ  οί νεανίαι νά μή συνα
παντώντας μετ’ άνθρώπων οί όποιοι τοΐς τό 
προσφέρ ουσιν.

ΛΙ ΕΚ ΚΟΡΛΛΙΩΝ ΝΗΣΟΙ ΚΛΙ ΟΙ ΑΡΧΙΤΕ

ΚΤΟΝΕΣ ΑΥΤΩΝ (*)

Άρχίζ ομεν  ρίπτοντες βλέμμα έπί τή ς  κα
τασκευής καί τών ηθών τή ς  ά κ λ  ι ν ί α ς ή 
Οαλασσίας άνεμώνης,  ώς τύπου τοΰ πο λύ πο
δος τοΰ κοραλίου. Είναι δέ αύτη σάκκος τις 
σάρκινος, κεκολλημένος διά μ εγάλ η ς  τινός 
βάσεως,ευρισκόμενης είς τήν  μίαν τουάκραν,  
καί έχων είς τήν άλλην του στόμα περικυ- 
κλωμένον ύπό στεφάνης έκ πλοκάμων.  Τόν 
στόμαχόν του αποτελεί άλλος  σάκκος μι
κρότερος, κρεμάμενος έντός τοΰ μεγάλη τέ- 
ρου καί άνοίγων έξ ένός μέν διά τοΰ στόμα
τος  έξ άλλου δέ μέρους έντός τής  κοιλότη- 
τος  τοΰ μεγάλου σάκκου. Ή  έλευθέρα αυτη 
κοινωνία τοΰ στομάχου μετά τη ς  μεγάλη ς  
κοιλότητος  τοΰ σώματος,  είναι πολύ άξιο- 
σημείωτον χαρακτηριστικόν καί δέν απαντά
ται είς καμμίαν άλλην ομάδα ζώων είμή είς 
μόνον έκείνην ής  μέρος αποτελεί  καί ή θα
λάσσιος ανεμώνη. Τά ζώα ταΰτα ονομάζον
ται  κ ο ι λ  ε ν τ  ε ρ ω τ  ά, όνομα σημαίνον 
τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν περί ου λέγο- 
μεν. Ό  περίεργος ουτος άνοικτός στόμαχος  
κρατείται είς τήν θέσιν του διά σειράς ινω
δών τεμαχίων συνεχομένων μετά τή ς  εσωτε
ρικής έπιφανειας τή ς  κοιλότητος  τοΰ σώμα
τος.  Τά διάφορα μέρη τά άποτελοΰντα τήν 
ανεμώνην είναι διευθετημένα καθ’ ώρισμένον 
αριθμόν κανονίζοντα τήν συμμ,ετρίαν. Είναι

*) Άνεγνώοθη εις ττ,ν βασι/.ικην Εταιρίαν -ή; Με
γάλης Βρετανίας ό-ο Μ. Γ, I. "Δλμαν.

δε ουτος ό αριθμός εξ· καί τά ινώδη λοιπόν 
στερεώματα τοΰ στομάχου είναι ή έξ ή π ο λ 
λαπλάσια τοΰ έξ, ώς επίσης καί οί περί τό 
στόμα πλόκαμοι.

Ό τ α ν  ή άνεμώνη ήναι βυθισμένη είς τό ύ
δωρ τής  θαλάσσης καί περικυκλοΰται ύπό 
πάντων τών συντεινοντων πρός υγείαν καί 
εύζωιαν της  εςαπλωνει  τήν ώραιαν στεφά
νην τών πλοκάμων της ,  λαμβάνει  τό σχή
μα άνοικτοΰ άνθους καί έχει συχνά λα μπρό
τατα  καί ώραιότατα χρώματα .  Ά λ λ ’ άμα 
κίνδυνός τις π α ρ ο υ σ ί α σ ή  άν δάκτυλός  τις 
τήν έγγίση,  άμέσως συνάγει τούς π λοκά
μους της,  αύτή δέ ή ιδία συστέλλεται  περί έ- 
αυτην καί ούτως άντί τοΰ πρώην άνοικτοΰ 
άνθους ήδη έχομεν κάλυκα κλειστόν.

Ή  καρυοφυλλία,  ήτ ις  απαντάται  είς διά
φορα μερη τών παραλίων, προσκεκολλημέ- 
^ε ι *,  τους βράχους,  είναι ούσιωδώς τ?4ς αύ- 
w?·-, icoiTC'.d/Tc’jv , ς  xoct 7) gcvs|acovt]· s y s t  δ έ

τήν δύναμιν ν’ άποχωρίζη άπό τό ύδωρ τής  
θαλάσσης τό άνθρακικόν άλας  τής  τιτάνου 
και νά έναποθετη την ύλην ταύτην,  μ ό ρ ι ο ν 
π ρ όςμόρ ιο ν ,  έντός τοΰ ίστοΰ της ,  είς τρό
πον ώστε νά άποτιτανοΟται κατά μέγα  μέ
ρος· εν άλλαις  λεξεσιν έχει τήν δύναμιν νά 
μετασχηματίζηται  είς άληθή σκελετόν κορα
λίου.

Ηοη ή καρυοφυλλία μετά τοΰ κοραλίνου 
σκελετοΰ της  άντί νά μένη μόνη καί άπλή,  
ώς ή άνεμωνη, δύναται νά παράγη βλα
στούς, ώς φυτόν, ή νά πολλαπλασιάζηται ,  
χωριζομενη είς ουο η περισσότερα τεμάχια 
και ούτω νά μεταποι/,ται είς ούτως είπεΐν ά
ποικίαν, άποτελουμένην έκ πολυπόδων κατα
σκευαστών κοραλιου, έχοντος έκαστου πο- 
λυποόος τό στόμα του, τόν στόμαχόν του 
τούς πλ οκάμους  του καί τά ινώδη του στη
ρίγματα,  καί συντελοΰντος έκάστου ού μό
νον πρός ιδίαν συντήρησιν ά λ λ ά  καί πρός 
κοινήν ευζωίαν. Τό σχήμα τής  τοιαύτης α
ποικίας έξαρτάται έκ της  διευθύνσεως καί 
τοΰ τρόπου της  αύξήσεως τών κλάδων ή 
τών νεων πολυπόδων τών παραγομένων έκ 
τής  οιαιρεσεως τών άρχαιοτέρων. Έ ά ν  μεί- 
νωσι συνεσφυγμένοι παράγονται  κοράλια ογ- 
κωδ/; ως ή Λ σ τ  ρ ε α καί ή Μαιανδρίνη, 
άν δέ χωρίζω νται καί άναπτύσσωνται κατάκλά- 
δους Οά εχωμεν κοράλιον δενδρώδες, ώς τήν 
Δενοροφυλλίαν καί τήν Μανδραπόρην. Ζώα 
λοιπόν τοιαΰτα οια αί Άστρέαι  καί αί Mat-



ανδρίναι, αί Δενδροφυλλίαι καί Μανδρηπόροι 
σχήματίζουσι τούς  έκ κοραλίων ύφαλους καί 
νήσους· περί τη ς  ιστορίας τών οποίων ήδη 
πρόκειται.

Έ ν  τούτοις δέν πρέπει νά ύποΟέσωμεν ό'- 
τ ι  πάντα τά ζώα τών κοραλίων σχηματίζου- j 
σιν ύφαλους.  Τό κόκκινον κοράλιον, παρα
δείγματος χάριν,  τό όποιον είναι πολύ γ ν ω 
στόν είς τό έμπόριον δέν ένουται ποτέ πρός 
σχηματισμόν ύφαλων. Τό κοράλιον τοΰτο,  
ώς καί πάντα τά άλλα  όσα δέν σχηματίζου- 
σι βράχους,διαφέρουσι προσέτι άπό τά άλλα  
κατά δευτερεύοντάς τινας λόγ ου ς  ώς πρός 
τόν σχηματισμ.όν· είς ταΰτα δέν κανονίζει 
τήν συμμετρίαν ό άρΐθμ,ός εξ, ά λ λ ’ ό τέσ- 
σαρα.

Μετά τά ολίγα ταΰτα περί τή ς  φύσεως 
τοΰ ζωοκοραλίου καί τοΰ τρόπου καθ’ δν 
σχηματίζεται ,  μένει νά περιγράψωμεν τά μέ
ρη όπου κατοικοΰσιν οί κατασκευασταί τών 
ύφάλων. Τά μέρη ταΰτα σχηματίζουσι ζώ 
νην άνώμαλον,  έκτεινομένην έντεΰθεν καί έ
κεΐθεν τοΰ ίσημερινοΰ, ά λ λ ’ ουδέποτε ύπερ- 
βαίνουσαν τ^ν 30ην.  μοίραν τοΰ πλάτους.  
Ούδεμία δύναται νά ύπάρξη αμφιβολία ότι ή 
ζώνη αΰτη,ή κοραλίνη,  περιορίζεται ύπό τής 
θερμοκρασίας· έδείχθη δε ύπό τοΰ Δάνα, ού 
ή μαρτυρία δέν είναι άνευ άξίας, ότι τά βό
ρεια καί νότια όρια άποτελοΰσι γραμμαί  ισό
θερμοι 68 βαθμών, δηλαδή γραμμαί  διερχό- 
μεναι διά τών σημείων τοΰ ώκεανοΰ όπου τό 
ί/,εγαλείτερον ψύχος τόν χειμώνα είναι 68 
βαθμών τοΰ Φαρενέττου ή 20  βαθμών τοΰ 
έκατοβαθμίου θερμομέτρου. Αί ισόθερμοι 
αυται γραμμαί  δεν συμπίπτουσι μέ τους πα
ραλλήλους  τοΰ πλάτους ,  καθότι ένώ εϊς τ  ι- 
να μέρη απομακρύνονται πολύ άπό τήν 30 
μοίοάν, είς άλλα  πολύ πλησιάζουσιν ώς έκ 
τή ς  επιρροής τών ψυχρών ρευμάτων τών 
πόλων.

Ά φ ’ ότου αί θάλασσα.'. έκ εΐναι ήρχισαν νά
εξιχν ιάζονται  ή έκτασις τών σχηματισμών
τούτων τών κοραλίων έκίνησε πάντοτε  τόν
θαυμασμόν τών θαλασσοπόρων. Κατά μήκος
τής  δυτικής παραλίας τής  Κέας Καλλιδονίας
εύρίσκεται ύφαλος -5-00 μιλίων μήκος έ χ ω ν
πλησίον δέ τή ς  βορειοανατο?νΐκής πλευράς
τής  Αύστραλίας άπαντάται έτερος ύπέρ τά

τάς εργασίας τών 
ο ■

ώραίζουσαι τό τροπικόν μέρος τοΰ ειρηνικού 
ώκεανοΰ καί πολλα ί  τών νήσων τοΰ Ίνδι-

•1200 μίλια μακρός. Είς 
πολυπόδων, τών κατασκευαζόντων βράχους,  
χρεωστοΰνται  όλαι σχεδόν αί ώραΐαι νήσοι αί

κου.
Είναι πολύ δύσκολον νά περιγραφή ή θαυ

μαστή τοΰ τροπικοΰ Ώκεανοΰ οψις, καί πρό 
πάντων ή ζώνη έκείνη έν ή θάλασσα, άήρ, 
Οερμότης καί φώς,  Οαυμασίως συνερχόμενα, 
άναπτύσσουν καί συγκεντρώνουν μετά π ο λ 
λ ή ς  έπιτάσεως τήν ζωήν, καί έν τή όποία ά- 
παντώνται  τά ώραιότατα καί μάλλον  θαυμά
σια ζώα. Έ ν  αύτή αί μέδουσαι καί οί σιφωνο- 
φόροιθαλασσοποροΰσίνόπως ή φαντασία των 
τούς κινεί, ώθούμενοι δι’ ύδάτων καθαρών 
ύπό τών παλ μώ ν  τοΰ κρισταλίνου αύτών κώ
δωνος, ή τοΰ μεγάλου των ποικιλοχρόου 
δίσκου· ή πλέουσιν έπί τή ς  έπιφανείας ώς 
πολυάριθμοι στό?·.οι, έχοντες τά ιστία των 
άναπεπταμένα είς τήν πνοήν τών ζεφύρων. 
Έ ν  αύτή τά πτερόποδα περιφέρονται, εχοντα 
τάς  πτέρυγας  έντός τοΰ ύδατος,  ώς αί χρυ- 
σαλίδες είς τόν άέρα· έν αύτή αί βερόαι δεχό- 
μεναι έπί τοΰ σώμ,ατός των τό φώς τοΰ ήλίου 
άποπέμπουσιν αύτό κεχρωμ,ατισμένον μέ τά 
λαμπρότατα  τοΰ ούρανίου τόξου χρώματα.  
Έ ν  αύτή αί σάλπαι παίζουσι κατά μακράς 
κυματιζούσας άλύσείς, τά  δέ πυρόσωμα, 
καίτοι διαυγή καί κρισταλλώδη έν καιρώ ήμέ
ρας, μεταμορφοΰνται τήν νύκτα είς κυλίν
δρους πυρός.  'Οποία ύπερβολή ζωής ! οποία 
δαψίλεια ευτυχίας ! όποία ποσότης  άναριθ- 
μήτων κατοίκων θερμαινομένων ύπό τόν ου
ρανόν τών τροπικών, θραυόντων μέ τά σκιρ- 
τή ματά  των τό κατόπτρον τοΰ πέλαγους ,  
ύποχ(ορούντων είς τήν γλυκείαν ώθησιν τών 
ετησίων (άνέμων) ή φωτιζόντων τήν νύκτα 
μέ τάς  φωσφορώδεις λάμψεις των τά σκοτει
νά τής  θαλάσσης 8άθη.

Τά κοράλια μοιράζονται μετά τών λ α μ 
πρών τούτων καί ζωηρών κατοίκων τήν γ ό 
νιμον επιφάνειαν τής  ζώνης ταύτης  τοΰ ώκε
ανοΰ. Πλήν  δέν κατέχουσιν μόνον τήν έπι- 
φάνειαν, άπ’ εναντίας είς πολλώ ν  όργυιών 
βάθος απαντώνται  οι άνθοειδεΐς δίσκοι των,  
ώς τοΰτο δηλοΰται έκ τής  άνασύρσεως καί 
βολιδοσκοπήσεως. Ά λ λ ά  καί ή κατά βάθος 
αύτη έκτασις δέν είναι άπεριόριστος. Καθό
σον τό βάθος τοΰ ώκεανοΰ μεταβάλλεται  κα
τά τοσοΰτον καί αί φυσικαί ιδιότητες καί οί 
όροι τής  ύπάρξεως συμμεταβάλλονται· τ:; 
δέ βραχοποιά κοράλια δέν εύρίσκουσι τά πρός 
ευζωίαν αύτών άπαιτούμενα πέραν

προσδιωρισμένου. Τό βάθος τοΰτο δέν ύπερ- ; 
βαίνει τάς  είκοσιν ή τριάκοντα όργυιάς, ώ
στε είς βάθος μεγαλείτερον τούτου δέν ά- ’ 
παντώνται  πλέον ζώντα κοράλια.

Τό άνω μέρος τών ύπό κοραλίων κεκα- 
λυμμένων τόπων παρέχει πάσαν εύκολίαν 
πρός  σπουδήν τελείαν τή ς  άνωτάτης  ά·;απτύ- 
ξεως καί τή ς  ζωής τών ζωόφυτων.  Ή  θά
λασσα είναι διαφανής ώς τό καθαρώτατον 
βηρύλιον, τό δέ όμμα δύναται νά εισχώρηση 
π ο λ λ ά ς  όργυιάς ύπό τό πλοιάριον. καί νά 
φθάση ύπό τό ύδωρ έπί τής  έπιφανείας τών 
κοραλίων όπου άπαντά σκηνήν καλλονής  
θαυμασίας. Έ ν  τώ βυθώ τή ς  θαλάσσης έκεί- 
νης ύπάρχει κήπος· γαρύφαλα,  άστέρες, άνε- 
μώναι,  άνθη κάκτου ποικίλα φαίνονται ά- 
πλώ νον τα  τά λα μπρά  των πέταλα· θάμνοι 
ευλύγιστοι έκτείνουσι τάς  ρίζας των είς τάς 
χα ρ αγά ς  τών βράχων καί περιβάλλουσι τούς 
κλάδους των μέ λαμπρούς  έξ άνθέων βο
στρύχους.  Ό πο ία  σύνθεσις σχ ημάτων ! ό
ποιος πλοΰτος  χρωμάτων· πορφύρα, χρυσός,  
σμάραγδος,  λευκότης χιόνος ί ούδείς άνΟών 
έπί τής  ξηράς δύναται νά ύπερβή κατά τήν 
χάριν τόν θαλάσσιον τοΰτον άνθώνα. Ά λ λ ά ,  
πόσον είναι μάλλον παράξενον ! έκαστον πέ- 
ταλον είναι πεπροικισμένον μετά αίσθήσεως, 
έκαστον άνθος, έκαστον δενδρύλλιο ν είναι εν 
ζώον ! έγγ ίσατέ  το καί θέλει άποσύρει τό 
έγγιχθέν μέρος του· δώσατέ του τροφήν καί 
θελει την φάγει, θέλει τήν χωνεύσει· εύχα- 
ριστεΐται είς τό θερμ,όν τοΰ ήλίου φώς, καί 
αισθάνεται έαυτό ευτυχές θωπευόμενον ύπό 
τών χλιαρών κυμάτων.

Π λήν  τά ζώντα άνθη τοΰ θαυμαστοΰ τού
του τών θαλασσών άνδώνος, δέν διέρχονται 
τήν ζωήν αύτών έν οκνηρία. Πάσαν τήν ή
μέραν καί πάσαν τήν νύκτα εργάζονται ! Αύ
τά είναι οί έργάται,  αύτά εΐναι οί αρχιτέκτο
νες, οί έκ τοΰ SaOouc τοΰ ώκεανοΰ άναγά
γοντες  π ο λ λ ά ς  καί ώραίας νήσους.

Μετά τά ολίγα  ταΰτα περί τών έργατών 
καί τής  θέσεως έν ή κατοικοΰσιν μέλλομεν 
ήδη νά έξετάσωμεν τήν φύσιν τή ς  έργασίας 
των,  διαιροΰντες, διάπερισσοτέραν ευκρίνειαν, 
τό θέμα τοΰτο είς τρία μέρη,ήτοι Ίον σχήμα 
καί μηχανισμός τών ύφάλων· 2ον ό τρόπος I 
καθ’ όν κατασκευάζονται καί 3ον ή σχέσις 
αύτών πρός τόν άνθρωπον.

Ούο’ ΰρ’ ένος φ’.λέ:σΟ*ι δοκέε’. ; λ ο ·.  6 ο ιλ ίω ν ·χηδένα.

ΗΘΙΚΗ ΔΝΘΟΔΕ2ΜΗ

Πρός τα ςν εά ν ιδ α ς .

Αί νεάνιδες δέν έχουσι γνώσιν καθαράν τής 
ιδίας των δυνάμεως. Είναι δέ αύτη πολύ με- 
γαλειτέρα π αρ’ όσον νομίζουσι. Φθάνει μό
νον νά θελήσωσι νά μεταχειρισθώσιν αύτήν 
καί έντός ολίγου,  έντός μιας γενεάς ή κατά- 
στασις τής  κοινωνίας μας  μεταβάλλεται.  
Στρέφοντες λοιπόν πρός αύτάς τόν λόγον 
ταΐς λέγομενμετά  θάρρους : Νεάνιδες ί Με- 
ταχειρισθήτε τήν δύναμίν σας πρός τό κ α λ ό ν  
εξασκήσατε τήν επιρροήν σας έπί τών νέων 
μεθ ών έρχεσθε είς συνάφειαν, ούχί δεικνύ- 
ουσα.Ε εις αύτούς ότι ό νοΰς σας άποκλειστι- 
κώς περιστρέφεται είς ά λ λ α γ ά ς  φορεμάτων, 
εις κόσμον κόμης καί προσώπου, τό όποιον 
καί σάς καταβιβάζει άπό τήν άληθή σας ά- 
ξίαν, καί τούς άκούοντάς σας δέν ώοελεΐ· 
άλλά  ύψοΰσαι αύτούς είς σφαίρας ύψηλάς 
διά τής  έπιδείξεως αγνών αισθημάτων καί 
τής  πρός τήν αρετήν ά γ άπ η ς  σας, καί άπο- 
τρεπουσαι αυτους ατιο τά χα μ η λ α  διά τής  
έπιοειξεως τής  πρός  αύτά άποστροφής σας. 
Ά λ λ ’ οιζοις δυνηθήτε νά κατορθώσητε εύκο- 
λώτερον τοΰτο αρχίσατε άφ’ ύμών αύτών. 
"Οταν εύρίσκεσΟε μόνα', σας μή έξοδεύετε 
τάς  ώρας σας είς μηδαμηνά καί είς χα μ η λ ά  
άλλά  προσπαθήτε νά ανυψώσητε καί τακτο- 
ποιησητε ή μία τή ς  άλ λ ης  τον χαρακτήρα.

'II δια θυγατέρας άρμόζουσα φροντίς

(ττρ:.ς τοΰς γονείς)

Θέλεις νά γείνης άληθώς φιλόστοργος 
πρός τάς  θυγατέρας σου ; Φάνου πρός αύ
τάς έλευθέριος, ούχί θέτων περί τόν λαιμόν  
των ορμαθούς μαργαριτών ή άδαμάντινα έ- 
νωτια εις τά ώτά τω ν ,άλλ ά  κατ ’ άλλον τινά 
τρόπον. Ανάθρεψε αύτάς διά τ '  ν ίεράν τ '  ς 
ελευθερίας αύραν πρώτον καί άκολούθως έρ- 
γάσου όπως δώσης οΛτ'. ν ε;ς αύτάς. Καθ' 
όσον αυξάνουσι δίδασκε τας  νά κερδαίνωσι 
μόναι των έργαζόμεναι,  καί νά διαθέτωσι κα
λ ώ ς  τόν τής  έργασίας των καρπόν, ώστε νά 
μ/] λ α  βω σι ποτε  τοΰ ξένου την άνάγκην.  
Τούς δι’ αύτάς υπολογισμούς  σου βάσιζε ού
χ ί  είς ί/ετά πλουσίου τινός γάμον,  ά λ λ ’ έπί 
νθΰ ενοεχομενου να μεινωσιν άνύπανδροι, 
καί επομένως νά δύνανται καί μόναι των νά 
*»ώσι. Ανάτρεφε αύτάς εις τρόπον ώστε τό



κατά τήν παιδικήν αύτών ηλικίαν οίκημά 
των νά μή ήναι καλλίτερον άπό τό τή ς  μετά 
ταΰτα,  ούδέ ή ενδυμασία των πολυτελεστέ- 
ρα. ’Ά ν  διδαχΟώσι νά βοηΟώσιν αύταί έαυ- 
τάς,  άν κατασταθώσιν ίκαναί νά μήεχωσι  κα- 
νενός τήν άνάγκην,  άν καλλιεργηθώσι πα- 
σαι αύτών αί δυνάμεις, μετά οε ταΰτα νυμ- 
φευθώσιν, οΰδεμία άμφιβολία οτι Οά ζήσωσιν 
εύτυχέστεραι ή έάν έλάμβανον προίκας μεγά-  
λας ,άν  τ α ΐ ς  έδίδοντο εκατομμύρια. Έ άν δ έ  μεί
νω σ t ν άνύπανοροι, ώς μυριαι νεαι τήν σήμε
ρον μένουσι, τότε θέλουν εύλογεΐ την μνημην  ̂
σου,καί μετά τό ν  θάνατόν σου λέγε ι ό,τι μυρίαι 
πεπροικισμέναι θυγατέρες δέν δύνανται νά εί- ' 
πωσι διά τούς γονείς των, «ο πατήρ μας  έ- j 
φρόντισε νά ήμεθα εύδαίμονες καί μετά τόν 
θάνατόν του όσον ήμεθα δταν μας είχε μικρά 
είς τάς  άγκάλας  του.λ

Το μέλλον.

Τό μέλλον είναι πάντοτε  ή μαγευμενη χ ώ 
ρα τών νέων. Ι ί  ζωή ομοιάζει μέ ώραίαν καί 
πλήρη καμπυλοτήτων όδόν έν έκάστη τών 
πλευρών της  άνθη λαμπρά ,  ωραία! χρυσαλί- 
δες καί επιθυμητοί καρποί εύρίτκονται, ά λ λ ’ 
ήμεΐς μόλις ίστάμεθα όπως Οαυμασωμεν ή 
δοκιμάσων.εν ταΰτα. Σπευόομεν όπως φ'.·α- 
σωμεν ταχέ ως είς άνοικτόν τι μέρος, τό ό
ποιον φανταζόμεθα ώς καθ’ υπερβολήν ώ- 
ραΐον καί εΰχάριστον. Ά λ λ ά  β »0μηοόν, κα
θόσον π ρ ο χ ω ρ ο ύ μ ε ,  τά δένδρα γίνονται κί
τρινα, τά άνθη καί αί χρυσαλίδες έκλείπου- 
σιν, οί καρποί χάνονται ,  καί τότε βλέπομεν 
δτι φθάνουν-ε ις έκτεταμενην τινα έρημον,εις , 
τό κέντρον ν έ κ ρ α ς  τίνος λίμνης ,  τ ? ς  Αηθης, 
έπί τής  οποίας χυλίονται καί πτερυγίζουσι 
τά μελανόπτερα πτηνά,  αί αναμνήσεις τοΰ 
παρελθόντος.

Το κατα  τώ ν πρ ιττετειώ ν φάρμακον.

Ά ν  οί άνεμοι καί τά κύματα τής  ουστυ- 
χίας  μυκώνται φοβερώς έναντίον σου, σύ 
κράτει τήν όδόν τής  εύθύτητος καί Οά ήσαι 
στερεός ώς βράχος,  θεμελιώσου έπί τής  α
λήθειας καί περιφρόνει τά άτυχήματα.  Iϊ,άν 
ή διαβολή διά τή ς  φαρμακερας αύτής γ λ ώ σ 
σης ζητή νά σοΰ άμαυρώση τήν ύποληψιν,  
σύ μηδόλως λάμβανε αύτήν ύπ’ οψιν. Lcro 
εύθύς, βάδιζε τήν όδόν τήν εύΟεΐαν καί διά

οοονίμου δ ιαγωγής  σου καί τοΰ άγνοΰ* ̂  Τ l k i » · ·

βίου σου διάψευδε πάντας  τούς ζητοΰντας  νά 
σέ παραστήσωσιν άλλον παρ δστις είσαι.

Φ άσεις τοΰ βίου.

Ύπάρχουσιν άνθρωποι οι όποιοι φαίνον
ται δτι είναι άπηλλαγμένοι  πάσης μερίμνης,  
έλεύθεροι άπό πάσης Ολίψεως· τοσον ήσυχα 
καί ευχάριστα διέρχονται τήν ζωήν των! 
Ι Ιλήν ή τοιαύτη αιθρία παρατηρεΐται γενικώς 
κατά τά πρώτα έτη. ’Ολίγον κατ ’ ολίγον ά 
νοιγμά τι γίνεται είς τόν οικογενειακόν κύ
κλον ή κρίκος τις τής  άλύσσου βιαίως Οραυ- 
εται. Α κ ο λ ο ύ θ ω ς  μετά φοβέρας τα χύτητος  
έπονται άλλα,  έωσοΰ όλη ή οικογένεια φαί
νεται ώς έν διαλύσει. Τινών αι αίθριοι ήμε
ρα! είναι αί ύστίριναί των. Ή  λαμπρότης ,  τό 
γαλήνιο ν καί ή ώραίότης τοΰ δύοντος ήλίου 
τοΰ βίου των είναι είς παράδοξον άντίθεσιν 
πρός τό σκοτεινόν, τό πολ υτάραχον  και άνυ- 
πόφορον πρωί των. ϊ !άντα ταΰτα είναι αί
νιγμα,  πλήν  ούδόλως ταράττουσι τόν πιστευ- 
οντα ότι ό Θεός «ποιεΐ τά  πάντα καλώς 
λίαν.»

ΟΤκος.

’Ά ν  τις σκεφθήτί είναι ευτυχής οικος θέλει 
εύρει έν αύτώ τήν εικόνα τοΰ ούρανοΰ. Οίκος 

| έν ώ ό σύζυγος καί ή σύζυγος,  ό πατήρ καί 
1 ή μήτηρ,  ό άδελφός καί ή άδελφή, οί γονείς 

καί τά τέκνα βοηθοΰσιν άλλήλους ,  έκαστος 
δσον δύναται καί δπως ούδείς ά λλος  ήδύνα
το πρός αύτούς νά πράξη,  είναι πρ α γ μ α τ ι 
κός παράδεισος. Ούδείς τών έκτος έχει τάς  
αύτάς εύκαιρίας, ούδείς τών έκτος γινώσκει 
τόσον καλώς τόν χαρακτήρα,  ούδείς τών 
έκτος έχει τόσον ενδιαφέρον είς τήν εύημε- 
ρίαν, τί;ν ύπόληψιν καί τήν κατάστασιν τών 
μελών τής  οίκογενείας δσον αύτά τά μέλη,  
τά όποΐα είναι όστοΰν έκ τών οστεο^ν και 
σαρξ έκ τής σαρκός άλλήλων .  Έ ν  τη εύτυ- 
χ ία  καί τή δόξη τών μέν καθίστανται εύτυχή 
καί ένδοξα και τά  άλλα,  ένώ έν τη δυστυχία 
των, γίνονται δυστυχή,  διά τής ίδιοτελείας 
των, τής  κακίας των ή τής ύλικότητός  των 
ρίπτονται χαμαί ,  διά δέ τής  καθαρότητος,  
τής εύγενείας καί τής  δυνάμεώς το)ν άναβι- 
βάζονται είς τήν υψηλήν τοΰ καθήκοντος 
σειράν, είς τόν ούρανόν, είς τόν Θεόν.

* Αγάπη.

Ό τ ι  ή άγάπη είναι τό μάλλον άξιο;ημεί -

ωτον έν τή άνθρωπίνω ζωή ούδείς δύναται 
νά άμφιβάλλη.  Διότι ιδού τί  κατακτα.  Ούχί 
μόνον καταβάλλει τήν ιδιοτέλειαν, άλλά  
καί κατανικα τήν άδυναμίαν καί τόν κάματον 
καί τήν οικειότητα. Ό τ α ν  εύρισκησαι μετ’ ά- 
τόμου άγαπητοΰ αισθάνεσαι-ένδόμυχόν τινα 
εύχαρίστησιν,ήτις είναι ή γεΰσις τής  αγάπης· 
ένώ δταν εύρισκησαι μετ’ ανθρώπων τούς ο
ποίους δέν άγαπας ούδέποτε έχεις άκραν έν- 
δόμυχον γαλήνην.  Αίσθάνησαι κάτι όμοιά- 
ζον μ.έ δ,τι όταν περιπατής έπί άμμου πυ
ρωμένης.

"Οταν συνομιλής μετ’ αύτών, όσονδήποτε 
καί άν τούς θαυμάζης ή ένδιαφέρησαι είς αύ
τούς,  ή δυσάρεστος ιδέα «τοΰ τί  θά είπης με
τά  ταΰτα » θά σέ ένο /λή.  Ή  μετ’ αύτών συν
ομιλία δέν είναι τελεία συναναστροφή. "Οταν 
δμως εύρισκησαι μετ’ άνθρώπων τούς όποι
ους άγαπας ή εύχαρίστησις τήν όποιαν δο- 
κ ιμάζης έν τή παρουσία των έχει τι τό όμοι- 
άζον πρός  τήν σχέσιν τών ούρανίων σωμά
των,  τά  όποΐα καίτοι σιωπηλά περιστρέφον
ται ούδέποτε χάνουσι τήν έλκτικήν αύτών 
δύναμιν τό εν πρός τό άλλο· ό ήλιος δέν 
λαλε ΐ  πρός τόν κόσμον, πλήν  έλκύει αύ
τόν.

Τό 67ον τ ά γ μ α  τοΰ Ά γ γ λ ι κ ο ΰ  στρατού 
οιατελεΐ ήδη έν Ινδ ική.  Τούτου οι άξιωματι- 
κοί πριν ή άπέλθωσιν έξ Αγγλίας ,έξοδεύσαν-  
τες 300 λίρας,  άς ειχον έξοικονομήσει, ήγό- 
ρασαν πιεστήριον καί στοιχεία τυπογραφικά.  
Ά φ ο ΰ  έφθασαν είς 'Ραγγούνην,  έσύστησαν 
περίεργον δημοσιογραφικόν οργανον,ήτοι τοΰ 
« τά γματος  εφημερίδα», οί συντάκται,  στοι- 
χειοθέται καί έκδόται τής  όποιας άνήκουσιν 
δλοι είς τό 6 ’7ον τά γμα .  «Τά Χρονικά μας ,»  
ώς ονομάζεται τό φύλλονπεριέχουν,  κύρια άρ
θρα, δραματικάς καί μουσικάς επικρίσεις, ; 
ποιησιν, τήν ιστορίαν τοΰ τάγματος ,  τοπο- 
γραφικάς καί έθνολογικάς περιγραφάς,  ειδή
σεις καί τά τοιαΰτα.

Ό π ω ς  οί φρόνιμοι άνθρωποι έλαττοΰσι τά  
δεινά τή ς  ζωής ταύτης  διά τών συλλογισμών ί  

τής  φιλοσοφίας, ούτως οί άφρονες πολυπλα-  
σιάζουσιν αύτά διά τών έκ προλήψεων αίσθη- |
μα των.
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. IIρό Σκότου κ ’ Ά π ά τ  
Τόν κόσμον έκράτουν 
Ά γ ά π η  κ’ Ειρήνη 
Καί ϊ ί ιστις καί Φώς.

Ά λ λ ’ αύται άπήλΟον, 
Κ ’ ό Σκότος πλακώνει 
Τόν κόσμον,άπλόνων 
Τόν π έ π λ ο ν  ψυχρώς.

Ό π ό τα ν  είς άλλους  
ΆπήρχοντΟ κόσμ,ους 
Αί Χάριτες ’κεΐναι 
Άφίνουσ’ αύτόν.

Μαζύτων έπηραν 
Χαράν κ ’ Εύτυχίαν,  
Άφίσασαι κάτω 
Γόν ΟόΟον αύτών.

Έ κ  Σκέτου ή πλάνος  
Γενναται Α π ά τη ·
Αύξάνει κοσμείται 
Κ ’ άρέσκει παντοΰ.

Εύρίσκουσα δ’ οίκους 
Παντοΰ έλευθέρους 
Εισέρχεται,  μένει 
Κ ’ άνάπτει δαυλούς.

Τόν δ’ έρημον Πόθον 
ί ΐαντοΰ άπαντώσα 
Ώ ς  σύζυγον θέλε:
Ι ί ’ έκείνην αύτός.

Έ κ  τούτων τών δύο 
Γενναται έν τέρας 
"Ο λέγεται  Τύχη 
Ή  Μοίρα κοινώς.

Τοιαύτην τό τέρας 
Συγγένειαν έχει 
Καί δμως φιλεΐται 
’Σ ί , ό ν  κόσμον παντοΰ !

Ά φ ’ δτου δ’ εύρέθη 
Δέν παύει σπαράττον,
Και θΰμά του είναι 
Ό  π λ ά στη ς  αύτοΰ !



Π Ο ΙΜ Ε Ν Γ Κ Ο Ι Τ Η Σ  Κ Α Λ ΙΦ Ο Ρ Ν ΙΑ Σ  Κ Υ Ν Ε Σ

OS έν Ιίαλιφορνία ποιμένες διδάσκουσι 
τούς κύνας των νά φυλάττωσι τά άναρίθμη- 
τα πρόβατα τής  χώρας εχεινης διά πολύ εύ- 
φυοϋς τρόπου. Τ) περιηγητής  ό διερχομενος 
πο λ λ ώ ν  μιλιών χώραν βλέπει πολυαριθμα 
ποίμνια ά λ λ ’ ούδένα άπαντα άνθρωπον φυ- 
λά ττοντα  αύτά· κυνες μόνον,πέντε ή έ?, φαί
νονται πέριξ έκάστου ποιμνίου. Ούτοι μόνοι 
έχουσι πάσαν τήν φροντίδα τών προβάτων, 
ούτοι μόνοι όδηγοΰσιν αύτά πρός βοσκην τό 
πρωί,  προφυλάττουσιν αύτά άπό άποπλανη-  
σεις καθ’ όλην τήν ήμέραν και έπαναφερου- 
σιν αύτά εϊς τήν μάνδραν τήν νύκτα. J ά ζώα 
ταΰτα,  εχουσι μέν έκ φύσεως την ιοιότητα 
ταύτην,  ά λ λ ’ ή ίδιότης των καλλιεργεί
ται ώς έξής. "Οταν άμνάς τις γέννηση, 
έάν οί ποιμένες εχωσι σκύλακα νά άναθρέ- 
ψώσιν, άποσπώ^ι τό άρνίον άπό τήν μητέ
ρα καϊ βάλλουσι τά κυνάριον νά τήν βυζαί- 
νη. "Οταν τό κυνάριον αύξηθή όσον νά τρω- 
γη  στερεάν τροφήν τρέφεται το πρωί και 
άποστέλεται μετά τών προβάτοον, μένει μετ 
αύτών διότι συνήθισε νά μένη μετά τής  τρο
φού του· άλλά  δέν δύναται καί νά βόσκη 
μετ’ α ύ τώ ν  είς τρόπον ώστε όταν τά  πρό
βατα χορτάσωσι τό κυνάριον πείνα. Ιε λος  
άνυπόμονον νά έπιστρέψη τήν ώραν καθ ήν 
έλπίζη νά φάγη,  άρχιζα νά γαυγίζη και νά 
ώΟή τήν θετ,',ν του μητέρα καί τέλος τήν 
σπρώχνει πρός τήν οικίαν τά  λοιπά πρόβα
τα άκολουΟοΰσι καί οϋτως δλον τό ποιμνι- 
ον φέρεται. Έ ά ν  τά φέρτ, πολύ ένωρις ή έλ- 
Οη ' /ωρίς αύτά ό κύων τιμωρείται· ούτω οε 
διά τής  χρησιμρποι,ήτεως τού ένστικτου καϊ 
τής  όρέξεώς των οί κύνες ουτοι άνατρέφον- 
ται καλώ ς καί καθίστανται χρησιμότατοι  
εϊς τούς κατέχοντας ποίμνια μεγαλα.

ΤΟ ΓΙΕΤΡΕΛΑΙΟΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΝ 
ΩΣ. ΑΚΡΙΒΟΝ ΠΟΤΟΝ

Είναι γνωστόν ότι τά διαμερίσματα εκείνα 
όπου καλλιεργείται  ή άμπελος ,  έξ^ής κατα
σκευάζεται ό καμπανίτης  οίνος, είναι τόσον 
περιωρισμένα ώστε μόλις δύνανται νά παρά- 
γωσι τό πεμπτον του κατ ετος και,αναλι- 
σκομένου καμ,πανίτου. 1 ά τεσσαρα πέμπτα 
λοιπόν τού καμπανίτου οίνου ούδεμίαν έχου
σι σχέσιν μετα τ coν αμπέλων τ^ ς  ίχαμπαν^ας. 
Οί κατασκευασταί εκείνοι τών οίνων, οίτινες

ήδυνήθησαν νά πωλώσι  τάς  άφεψίσεις ή ζε
ματίσεις φραγκοσταφύλων, ραβαρβάρου,δα- 
μασκίνων ή και γ ο γ γ υ λ ίω ν  μετά τής  άπαι- 
τουμένης προσθήκης χημ ικής  τίνος ούσίας 
διδούσης γεΰσιν καμπανίτου ή άλλου οί
νου, είναι ίσως άξιέπαινοι διά τήν ικανότητα 
των. Δέν δυνάμεθα όμως νά είπωμεν τό αύ
τό καί διά τόν εύρετήν έκεΐνον όστις εφεύρε 
μέθοδον δι’ ής  νά μ.εταποιή τό πετρέλαιον 
είς καμπανίτην. Έ ν  τούτοις είμεθα βέβαιοι 
ότι οί καθαρισταϊ τοϋ ’Αμερικανικού ορυκτού 
ελαίου παΛοΰσι μ εγάλ α ς  ποσότητας  πετρε
λαίου εις κατασκευαστάς καμπανίτου.  Τό πε- 
τρέλαιον μιγνύεται μηχανικώς μετά γλυ κε
ρίνης, άκολούθως άερίζεται διά μηχανής  σό
δας καί καλείται τεχνικώς « βάλλ— ρούμ». 
Επιφέρει  κεφαλόπονον έκ τών χειριστών, 
διάρροιαν δυνατήν καί εχει κακά άποτελέ- 
σματα. Λέγεται  ότι άρκετή ποσότης τού πο
τού τούτου είσήχθη είς τήν ’Α γ γ λ ία ν  διά 
τής  Γαλλίας .

Ν Α Υ Τ ΙΚ Η  Α Π Ο Θ Η Κ Η .

Σ Υ Μ Φ Ω Ν ΙΑ  Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Ω Ν  Γ Α Μ Ω Ν

Τό συμβόλαιον τό μεταξύ τή ς  βασιλίσσης 
τής  ’Α γ γ λ ί α ς  Βικτωρίας καί τοΰ Αύτοκρά- 
τορος τή ς  Τω σσίας  'Αλεξάνδρου, δι’ ού έγέ- 
νοντο οί γάμοι  τοΰ βασιλόπαιδος ’Αλφρέδου 
μετά τ/ις Ουγατρός τοΰ Τσάρου Μαρίας Ά -  
λεξανδροβνας,γράφει ότι ή μεγάλη δούκισσα 
θέλει έξασκεΐ έλευθέρως τήν θρησκείαν τών 
πατέρων τη ς  ά λ λ ’ είς επισήμους περιστάσεις 
θά πηγαίνη είς τάς  εκκλησίας τών διαμαρ- 
τυρομένων, τά δέ τέκνα της  θέλει άναθρέψει 
ώς διαμ,αρτυρόμενα. Ααμβάνει δέ προίκα έκ 
μέν τοΰ δημοσίου θησαυρού 1 5 0 ,0 0 0  λίρας 
ά λ λ  ας δε τόσας έκ τοϋ ιδιαιτέρου ταμίου τοΰ 
πατρός  της.  ’Αμφότερα τά χρηματικά  ταΰ
τα ποσά θά μένωσιν είς Τωσσίαν,  τοκιζόμε
να πρός 5 τοΐς 100.  Έ κ τ ό ς  τούτων θέλει I- 
χει καί ώς δώρόν 1 1 , 2 5 0  λίρας κατ ’ ετος 
έφ’ όλης τής  ζωής της.  Έ ά ν  ποτε  χηρεύση 
θέλει λαμβάνει έκ τή ς  ’Α γ γ λ ί α ς  6 ,000  λ ί 
ρας. Ή  Δούκισσα προσέτι μένει κυρία τής  
ιδιαιτέρας της  περιουσίας, συνισταμένης ε’ς 
9 0 0 0 0  λίρας,  "Ωστε όλη ή παραγωγική τή ς  
ήγεμονίδος περιουσία άνέρχεται είς 4 0 0 , 0 0 0  
λιρών, έχει δέ εισόδημα 3 1 ,2 5 0  κατ ’ έτος. 
Έ ά ν  ό Δούξ καί ή Δούκισσα άποθάνωσιν ά
τεκνοι αί 1 5 0 ,0 0 0  λίραι έπιστρέφοντα: ε’ς τό 
Ριοσσικόν ταμείο ν,

ϋ ς  έκ ςημια άνήλθεν είς 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .  Τρίτη έρχε- 
έκτεταμένων κλάδων τής  Πα- ται ή Ι τ α λ ί α .  Ταύτης  τά χρεώγραφα έξέπε- 

έκ Παρισίων ώς | σον άπό 71 είς 61 ,  ά λ λ ’ ή ζημία άνέρχεται 
πέμπονται  είς ό- ; εί? 3 6 ,0 0 0 ,0 0 0 .  Ώ ς  πρός τήν Αύστοίαν ·/
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άπωλεια τών δανειστών της  ανέρχεται είς
1 9 ,000 ,0 00·  τήν Βενεζουέλαν 5 ,300,00 0·

60 εϊς 9 μόνον, ά λ λ ’ ή ολική τών δανειστώνΡ  Ε  Π  1 Λ I Α

Ή  κατασκευή τών ρεπιδίων είναι 
τών μάλλον
ρισινής βιομηχανίας,  καθότι 
έπί τό πλεΐστον τά  ρεπίδια 
λ α  τοΰ κόσμου τά μέρη. Τά ρεπίδια ήσαν 
γνωστά έν τή ’Ανατολή έξ άμνημονεύτων 
χρόνων,  είς δέ τήν Εύρώπην είσήχθησαν τήν 
έποχήν τών Σταυροφόρων. Τήν δεκάτην 
έκτην εκατονταετηρίδα ή χρήσις αύτών έγε- 
νικεύθη. Κατεσκευάζοντο δέ κυρίως έκ π τε 
ρών ταώνων ή στρουθοκαμήλων,  έφηρμοσμέ- 
νων είς στερεάν τινα λαβίδα. Τήν έποχήν 
τοΰ Λουδοβίκου ιδ'. ήτοι τά  μέσα τής  δέκα
τη ς  έβδομης έκατονταετηρίδος,  είσήχθη εϊς 
Εύρώπην τό διπλούμενον ρεπίδιον, μεταφερ- 
Οέν ύπό τών Ιησουι τών  έκ Σινικής. ’Ή δ η  έν 
Ιίαρισίοις κατασκευάζονται πάσης άξίας καί 
παντος  ειοους ρεπιοια, απο ημισεως γροσιου 
μέχρις έκατόν λιρών άξίας· εν έκ τών τελευ
ταίων τούτων ειχεν έπ’ έσχάτων παραγγεί-  
λει ό τοΰ Μαρόκκου αύτοκράτωρ. Τά κυριώ- 
τερα μέρη τού ρεπιδίου είναι ή λαβίς,  τά  στυ- 
λάριά,  τά  κάλυπτρα,αί  άκραι καί τό φύλλον.  
Ή  λαβίς είναι τό μέρος δι’ ού στερεοΰται τό 
ρεπιδιον, καί κατασκευάζεται έξ έλε©αντό- 
δοντος,  ξύλου, ή σκληρού τίνος μετάλλου· 
τά  στυλαρια είναι τά κινούμενα καί άνοιγο- 
κλείοντα στερεά τεμάχια ,  τά  περί τούς τέσ- 
σαρας δακτύλους  μακρά,  τά όποΐα είναι άπό 
δώδεκα μέχρις  είκοσιτεσσάρων Τά κάλυ- 
πτρα είναι τά  δύο άκρα, ή έξωτερικά στυλά- 
ρια, τά  όποΐα, όντα πλατύτερα καί ισχυρότε
ρα, προφυλάττουσι τά  λοιπά· άκραι είναι τά 
έλαστικά τεμάχια  τά  όποΐα συνδέουσι τά 
στυλάρια μετά τής  λαβίδος· φύλλον δέ τέ
λο ς  λέγεται  όλη ή επιφάνεια τοΰ ρεπιδίου, 
εχουσα σχ ήμα  το μ ή ς  κύκλου, καίκατασκευ- 
αζομενη έκ χάρτου,  βελούδου, περγαμινής,  
μεταξωτού κτλ.  ή διακόσμησις τή ς  όποιας 
αύξάνει τήν τοΰ ρεπιδίου άξίαν.

Χ Ρ Ε Η  Ε Θ Ν ΙΚ Α

Έ κ  πασών τών χωρών αίτινες συνωμολό- 
γησα.7 δάνεια ή Ισπαν ία  έζημίωσε περισσό
τερον τούς  δανειστάς της.  Ή  τιμή τών χρε
ογράφων της  έξέπεσεν άπό 4-ί είς 18,  ή δέ 
παραχθεΐ^α ούτω άπώλεια τών χρημάτων  
άνήλθεν εις 9 3 , 0 0 0 ,0 0 0  λιρών στερλινών. 
Μετά τήν Ισπαν ίαν  έρχεται τό Μεξικόν τοΰ 
όποιου, ναι (/έν τά χρεώγραφα έξέπεσον άπό

τήν Ε λ λ ά δ α  6 ,000,00 0·  καϊ τάς  ’Ονδούρας
4 ,2 0 0 ,0 0 0 ,  Η  άξία πολ λώ ν  χρεωγράφων 
έξέπεσε πολύ,  ά λ λ ’ έπειδή τά χρέη ήσαν μι
κρά ή άπωλεια τών δανειστών δέν άνέρχεται 
είς ποσότητας  μεγάλας.

Ι Σ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ.

Π  Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ  Π Α Ρ Α  Τ Ο ΙΣ  Σ1Ν Α ΙΣ

Εις τ °ΰς Σίνας χρέωστοΰνται αί άρχαιότε- 
ρσι τών άστρονομικών γνώσεων, τών ©εοου- 
σών σημεία τινα άκριβείας καί σειράς παρα
τηρήσεων. Έ ξ  άμνημονεύτων χρόνων ό λαός 
τής  Σινικής εωρταζε μετά χορών κατά τάς  
θερινάς τροπάς έπί τή άληθώς ποιητική έλ- 
πίδι ότι ήθελεν έλκύσει τόν ήλιον καί μέ 
τούς χορούς καί τάς  έορτάς του ήθελε πα
ρακινήσει αύτόν νά βραδύνη τόν πρός τήν 
ισημερίαν δρόμον του. Κ α ί τ ο ι  δέ α ίπρώ ται  
εκλείψεις, τάς  ίπυίας  τά χρονικά τών Σινών 
μας γνωστοποιοΰσιν είναι πολύ αόριστοι, ά- 
ποδε-κνύουσιν όμως ότι κατά τάς  ήμέρας 
τοϋ αύτοκρατορος 1 α ώ ( δ ύ ο  περίπου χ ιλ ιά
δας π. X. έτη) ή άστρονομία δέν περιεφρονεΐ- 
το. Μετά τόν θάνατον τοΰ αύτοκράτορος 
Ύαώ,  ζήσαντος 1 1 8 έτη, καϊ άφιερώσαντος 
την ζωην αύτοΰ είς τό δημόσιον καλάν, ό 
λαός  έπένθησε τρία κατά συνέχειαν Ιτη.  Τήν 
π ρ ώ τη ν^ τής  άνοίξεως ήμέραν ό Τσουν άνε- 
δείχθη διάδοχος τής  αυτοκρατορίας έν τή 
κ αιθούση τών προγόνων.» Ουτος παρατηρών 
Κ .ό εργαλεΐον, τό κεκοσμημένον μέ πολυτί 
μους λίθους, τό όποιον παρίστα τούς αστέ
ρας, και τον κινητόν σωλήνα,  όστις έχρησί- 
μευεν είς τό^νά τά παρατηρή,» έτακτοποίησε 
τά κατά τούς έπτά πλανήτας.

«’Ακολούθως έθυσίασεν είς τό μέγιστον 
τοΰ ούρανοΰ πνεΰμα, έξετέλεσε τάς  τελετάς,  
.^.ς πρός τιμήν τών έξ μεγάλων πνευμάτων, 
ώς καί τάς  συνηθιζομένας πρός τά ορη, τούς 
πο ναμούς καί πάντα έν γένει τά πνεύματα.»

Γό έργαλεΐον, τό περιστών τά άστρα ήτο 
ουράνιός τις σφαίρα,όνομαζομένη Σικουον-κί. 
ΟΕ Σΐναι οιατηροΰσι σχεδιογράφημα αύτής

\



είς π ο λ λ ά ς  έκδόσείς τοΰ Τσοΰ Κίγκ,  Ή  σφαί
ρα παριστα τό κοΐλον τοΰ ούρανοΰ διηρημέ- 
νον είς μοίρας, έχον τήν γην  έν τω κέντρω, 
τόν οέ ήλιον,  τήν σελήνην, τούς πλανήτας  
καί τούς αστέρας είς τήν άρμόζουσαν θέσιν 
των, κατά τό τοΰ Πτολεμαίου σύστημα. Ά ν  
λοιπόν π ράγμ ατ ι  οί Σϊναι είχον σφαίραν τοι- 
αύτην κατά τήν άρχαιοτάτην περί ής  ό λ ό 
γ ο ς  έποχήν τότε αί αστρονομικού αύτών 
γνώσεις οέν ήσαν εύκαταφρόνητοι.

Οί Σΐναι έγίνωσκον τόν γνώμονα καί έμέ- 
τρων τόν χρόνον οιά κλεψυδρών. Κατασκεύ
ασαν έργαλεΐα διά νά μετρώσι τάς  κατά γ ω 
νίας αποστάσεις τών αστέρων καί ήδυνήθη- 
σαν νά γνωρίσωσιν ότι ή διάρκεια τοΰ ήλια- 
κοΰ έτους υπερβαίνει κατά εν περίπου τέταρ
τον τοΰ ημερονυκτίου τάς  τριακοσίας καί ε
ξήκοντα πέντε ήμέρας. Ή ρ χ ι ζ ο ν  δέ τό ετος 
άπό τάς χειμερινάς τροπάς.  Πολιτικόν ετος 
ειχον τό σεληνιακόν, διά νά τό φέρωσι δέ είς 
αρμονίαν πρός τό ήλιακόν μετεχειρίζοντο 
περίοδον δέκα έννέα ηλιακών ένιαυτών, αντι
στοιχούσαν μέ διακοσίας τριάκοντα εξ σε- 
λήνας,  ήτοι ακριβώς τήν περίοδον ήν ό Κά- 
λ ίπ πος  είσήξεν είς τό άρχαΐον ελληνικόν ή
μερολόγιον.  Είχον  προσέτι διαιρέσει τόν ιση
μερινόν είς δώδεκα ακίνητα σημεία καί είς 
είκοσι οκτώ αστερισμούς, έν τοΐς όποίοις με
τά π ο λ λ ή ς  προσοχής διώριζον τήν θέσιν τών 
τροπών τοΰ ήλίου,

Ή  θεωρία έπιβεβαιοΐ τριάκοντα καί μίαν 
έκ τών 36 εκλείψεων, ών τά στοιχεία διεσώ- 
Οησαν μέχρις ήμών, καί ας λέγουσι πάρατη-  
ρηΟείσας μεταξύ τών έτών 776  καί 4-80 
ποό Χριστοΰ.

Έ ν  τώ Τ σοΰ Κίγκ (Μεγάλη Μελέτη,  βι- 
βλίον ιερόν τών,Σινών,)  άναφέρεται εκλει- 
ψίς τις τοΰ ήλίου γενομένη έπί τής  βασιλείας 
τοΰ Τσούγκ-Κάγκ,  ένεκα τής  οποίας ό βα
σιλεύς εκείνος έΟανάτωσε τούς σοφούς Χί 
καί Χώ, οίτινες ήσαν αστρονόμοι καί λει
τουργοί τής θρησκείας συνάμα. Λέγεται δέ 
έγκλ ημα  τών αστρονόμων εκείνων ήτο ότι, 
άντί νά παρατηρώσι τήνκίνησιν τών αστέρων, 
νά συντάξωσι τό ήμερολόγιον καί νά άναγ- 
γείλωσι τάς  εκλείψεις, αυτοί παρεδόθησαν 
είς τόν οίνον. ’Ιδού πώ ς έκφράζεται τό πα 
λαιόν Σινικόν βιβλίον. «Έκεΐνον τόν καιρόν 
ό Χί καί ό Χώ, πεσόντες είς άκρασίαν, παρη- 
μέλησαν τά χρέη των. ΙΙαρεδόΟησαν όλο· 
σχερώς εις τήν μέθην έπραξαν εναντίον είς

τά καθήκοντα τοΰ υπουργήματος  των καί ού
τως άπεμακρυνΟησαν τής  άξιοπρεπείας των. 
Α π ’ άρχής  εφερον σΰγχυσιν είς τήν ούρανίαν 
άλυσσιν καί ερριψαν πολύ μακράν τάς  έργα
σίας των. Τήν πρώτην ήμέραν τής  τρίτης 
σελήνης τοΰ φθεινοπώρου ή Τσίν (σύνοδος) 
τών άστρων δέν ήτο είς αρμονίαν έν τώ άστε- 
ρισμώ Φ ά γ κ  (Σκοπίω).  Ό  τυφλός έσήμανε 
τήν μουσικήν (ό αρχιμουσικός ήτο τυφλός. ) 
Οί άρχοντες καί ό λαός  ετρεξαν μεθ’ ορμής 
ώς άποπλανηθείς ίππος.  Ό  Χί καί ό Χώ ήσαν 
ώς δοΰλοι έν τη δουλεία τ ω ν  ούδέν ήκου- 
σαν, ούδέν έμαΟον. Τυφλοί καί καταντήσαν- 
τες ανόητοι ώς πρός τά  φαινόμενα καί τά 
σημεία τοΰ ούρανοΰ ύπέστησαν τήν ποινήν 
τήν έπιβαλλομένην ύπό τών προκατόχων 
μας  βασιλέων. Ό  Τσιγκτιέν λέγει  : « Ό  με- 
ταΟέτων πρός τά  όπίσω ή τά  εμπρός τόν 
χρόνον πρέπει νά άποδάνη άφεύκτως.»

Ό  ΙΓ. I ωβίλης,  έν τη όπ’ αύτοΰ συγγρα- 
φείση ιστορία τής  Σινικής άστρονομίας, υπο
θέτει τήν έν λ ό γ ω  εκλειψιν ώς συμβάσαν 
2 1 5 5  π. X.

Έ ν  Σινική πάντοτε ή τοΰ ήλίου εκλειψις 
έΟειορήΟη ώς υπόδεσις εχουσα άποτελέσματα 
έπί τοΰ κράτους. Κατά τήν προρρηθεΐσαν 
περίπτωσιν οί Μανδαρίνοι άμα είδον αίφνης 
τήν εκλειψιν έταράχΟησαν, καί έβιάσθησαν 
νά προετοιμασΟώσι κατεσπευσμένως καί νά 
μεταβώσιν είς τά άνάκτορα έν αταξία· τότε 
επρεπε νά φέρωσι τά τόξον καί τό βέλος ώς 
μεταβαίνοντες πρός βοήθειαν τοΰ 'αύτοκρά
τορος,όστις θεωρείται ώς είκών τοΰ ήλίου. Ό  
αρχιμουσικός, όστις ήτο τυφλός,  έκρουε τό 
τυμπανον,  οί Μανδαρίνοι προσέφερον δώρα 
πρός τιμήν τοΰ Πνεύματος,  ό αύτοκράτωρ 
καί οί άρχοντες ένεδύοντο άπλά καί ύπέβα- 
λον εαυτούς είς νηστείαν. Τό δέ λεγόμε
νον περί τών νόμων, τών ύπό τών άρχαίων 
βασιλέων γραφέντων καί καταδικαζόντων 
τούς υπολογίζοντας κακώς τόν χρόνον, υπο
θέτει μεγάλην  αρχαιότητα τής  Σινικής ά
στρονομίας. Πρέπει προσέτι νά σημειωθή ότι; 
όταν οί άστρονόμοι ήσαν ένοχοι παραμελή,  
σεως ή λάθους τινός κατά τούς υπολογι 
σμούς ή ποινή ή έπφαλλομένη αύτοΐς ήτο ή 
στέρησις τών ωφελημάτων των, ή ή παΰσίς 
ή μέγα τι πρόστιμον. Ή  ποινή τοΰ θανάτου 
ή έξορία, έπεβάλλετο είς άλλα  έγκλ ήματα  
τοΰ κατέχοντος  τήν θέσιν τοΰ άρχιαστρο- 
νόμου.



Σ Υ Α Λ Η Ψ ΙΣ  ΣΥ ΖΥ ΓΟ Υ

Οί Έσκιμώοι έκτελοΰσι τούς γάμους  των 
κατά πολύ περίεργον τρόπον.  Ό τ α ν  ό νεανί
ας φονεύση άρκτον πολικήν τοΰτο θεωρείται 
ώς αρκετή άπόδειξις δτι δύναται νά διατήρη
ση οικογένειαν τότε δέ καί παρακινείται νά 
ύτιάγη καί ν’ άρπάξη γυναίκα. Φυλά ττων 
λοιπόν τήν νύκτα, δρμα κατά νέας κόρης καί 
προσπαθεί νά τήν άπαγάγη·  εκείνη εντούτοις 
άντιστέκεται καϊ κτυπα έωσοΰ συνάθροιση 
περί έαυτήν αριθμόν τινα συμπαθούντων άτό- 
μων. Τότε  στρέφει πρός τόν άρπαγα και τόν 
δαγκάνει,  καϊ τόν όνυχίζει, έωσοΰ τόν βιάζει 
νά τήν άφήση· οπότε όρμα πρός τούς περί αυ
τήν,  ζητοΰσα νά φύγη.  Ό  γαμβρός τρέχει κα
τόπιν της ,  πλήν  ούχϊ ανενόχλητος.  Ό λ α ι  
αί γραϊαιάρπάζουσι λωρία έκ ξηροΰ δέρματος 
φωκης καϊ μαστιγοΰσιν αύτόν άνιλεώς δταν 
πέρνα, προσπαθοΰσαι συγχρόνως νά έμποδί- 
σωσι τήν ορμήν του. Έ ά ν  μεθ’ όλην τήν έ- 
πιθεσιν τών γραιών κατορθώση νά συλλάβη 
πάλιν  τήν κόρην τά δαγκάματα  καί τά 
τσουγκρανίσματα πάλιν  άρχίζουσι καί καθ' 
δλας  τάς  πιθανότητας βιάζεται καί πάλιν νά 
τήν άφίση, καί νά έπαναλάβη καί έκ δευτέ
ρου τήν καταδίωξιν,  ύφιστάμενος πάλιν  τών 
γραιών τήν έπίθεσιν. ’Ά ν  ύπερνικήση δλα τά 
εμπόδια καί συλλάβη καί έκ τρίτου τήν κό
ρην, αύτη ούδόλως πλέον άντιστέκεται ά λ λ ’ 
ακολουθεί τόν νεανίαν έν τώ μέσω τών χαρ
μόσυνων φωνών τών περιεστώτων. .

Β ΡΟ Χ Γ1 Κ Α Ι  Κ Α Ν Ο Ν Ο Β Ο Λ ΙΣ Μ Ο Ι

Ο καθηγητής  Έδουάρδος ΙΤόουερς έκ 
Χικάγω, καταγίνεται  νά άποδείξη δτι είναι 
δυνατόν νά έπισύρητα-t ή βροχή διά κρότων 
κανονιών. Έπορίσθη δέ τά  τής  θεωρίας του 
έκ τής  έρεύνης \  30 μαχών,  άς έπηκολούθη- 
σε βροχή ραγδαία. 'Υποστηρίζει δτι είς περί
που 60  τοΐς 100  έκ τών μαχών ή σπουδαίων 
κατά πόλεων ή φρουρίων κανονοβολισμών 
έπηκολούθησαν βροχαί έντός τών πρώτων 
2-ί- ώρών άπό τή ς  αρχής  τοΰ πυκνοΰ πυρός. 
Είς δλας  τάς  μεγάλας  μάχας ,  είς άς έγένε
το χρήσις πυροβολικού, καθ’ δσον εχομεν 
πληροφορίας Οετικάς, έπηκολούθησε βροχή. 
Τό μέσον χρονικόν διάστημα άπό τής  ένάρ- 
ξεως τοΰ πυκνοΰ πυροβολισμού μέχρι τή ς  j 

έπακολουθούσης βροχής  είναι 2G 1(2  ώραι. j 
Βροχή επακολουθούσα μάχας ,  έν αίς πολύ |

πυροβολικόν ήτο έν χρήσει, είναι πάντοτε  
πολύ ραγδαία.

Έ κ τ ο ς  τών μεγάλων μαχών καί κατ ’ άλ- 
λα ς  περιστάσεις,καθ’ ας έγένετο χρήσις π ο λ 
λών κανονοβολισμών έπηκολούθησε βροχή 
ραγδαία, Οί τουφεκισμοί δ«ως δέν φέρουσι 
πολύν ύετόν. Βροχή επακολουθεί μετά μάχ ας  
ού μόνον έν καιρώ άνοίξεως ή θέρους άλλά  
και τόν χε ιμώνα καί τό φθεινόπορον. Αί βρο
χαί  αί άκολουθοΰσαι τάς  μ άχ ας  συνοδεύον
ται κοινώς ύπό αστραπών καί βροντών.

Καθεκάστην ήμέραν διερχόμεθα άπό δλας  
τάς  φάσεις τή ς  άνθρωπίνου πείρας. Τό πρωί 
εΐμεθα παιδία μέ. τά  έλαφρά των σώματα καί 
αισθήματα· τήν μεσημβρίαν ειμεθα είς πλήρη 
ηλικίαν,  ώς φθάσαντες είς τό άνώτατον τής  
ένεργητικότητος  σημεΐον  ειμεθα δέ γέροντες 
δαρεΐς καί κατάκοποι τήν νύκτα.

Τ ΙΝ Α  Π Ε Ρ Ι  Β Ο Υ Τ ΙΙΚ Τ Ω Ν  

Είπόντες ολ ίγα  περί κολυμβητικών μ η χ α 
νών (1)  ήδη προσθέτομεν καί τινα περί τών 
μεταχειριζομένων αύτάς ανθρώπων καί περί 
τών κινδύνων είς ους εκτίθενται.

Ή  πολυπλααίασις τών ύποβρυχίων έργων 
άνέδειξε τάξιν έργατών άποκτώντων τά πρός 
συντήρησιν αύτών καί τών οικογενειών των δι’ 
εργασίας ην εκτελοΰσιν εις τον ύπό τά ύ- 
όατα κοσμον. Οι άνθρωποι ούτοι πρέπει νά 
έχωσι νεΰοα σιδηρά, καί νά ήναι ατρόμητοι  διά 
νά άντέχωσιν είς τήν έπίπονον καί έπικίνδυ- 
νον αύτών έργασίαν πρέπει δέ νά εχωσιν ού 
μόνον υγείαν σώματος πλήρη ,  ά λ λ ά  καί κα
θαρότητα διανοίαςκαί έτοιμότητα πνεύματος.

Ι ίρώτος  δστις μεταχειρισθείς Κώδωνα κο- 
λυμβητικόν κατήλθεν είς τόν βυθόν τής  
θαλάσσης είναι ό Δ. Χάλευς,  δστις καί εκθέ
τει τάς  άποπείρας καί τάς  δοκιμάς του. Ου
τος τό 1 7 2 0  προσθεσας τήν άεροφόρον άν- 
τλίαν ^ίς τόν Κώδωνα ήδύνατο νά μένη είς 
τόν βυθόν όσον χρόνον ήθελε. Μετ’ αύτόν 
αρχιτέκτονες τινες,θελοντες νά έπιτηρώσι τά 
ύπό τό ύδωρ εργα τών έργατών των, κατήρ- 
χοντο τη βοήθεια τοΰ κώδωνος. Σήμερον, ώς 
είδομεν δύνανται νά κατέρχωνται  ούτοι μέν 
διά τής  σκοπιάς, οί δέ'έργάται διά τοΰ Σκα- 
φάνδρου.

ί  Τά βάθη είς ά ένίοτε κατέρχονται  οί κο-

( I)  ’Ί δ ε  σελ. 5 7 .



λυμβητα ί  εΐναι καταπλη κτ ικά,  τά δέ συμβαι- 
νοντα αύτοΐς πολλ άκι ς  περίεργα καϊ επικίν
δυνα. Ε ρ γ ά τ η ς  τις κατεγίνετο πρό τινων 
έτών είς τό νά έξάξη τά ς  μηχ ανάς  ατμό
πλοιου ναυαγήσαντος είς τά  παράλια της  
Νέας Γης ,  άφοΰ δέ έπεμψεν άνω τεμάχιά τι- 
να σιδήρου έκάθησε περιμένων νά τοΰ κατα- 
βιβάσωσι πάλιν τά  σχοινιά διά νά δέση καί 
άλλα.  Έ ν ώ  περιέμενε μεγά λη  τις μουρούνα 
ήλθε πλησίον του καί, κολυμβώσα περί αύ
τόν, τόν έξήταζεν έωσοΰ κολλήσασα τό ράμ
φος της  είς τόν ΰελον τη ς  περικεφαλαίας 
καί ίδουσα έντός τούς οφθαλμούς τοΰ ανθρώ
που αίφνης άνεπήδησε τύπτουσα διά τη ς  
ούρας τη ς  τό ύδωρ. Ό  αύτός εργάτης  συν- 
ήθιζεν άφοΰ έτελείωνε τό έργον του νά συλ- 
λαμβάνη δύο καλούς αστακούς καί κρατών 
είς έκάστην τών χειρών του ένα νά άνέρ- 
χηται.

Ό  μέγιστος τών κινδύνων είς ούς ύπόκειν- 
ται οί κολυμβηταί ούτοι συνίσταται είς την 
διακοπήν τοϋ αύτοΐς μεταδιδόμενου άέρος. 
Ό  άνθρωπος δέν δύναται ούτε λε πτά  τινα νά 
ζήση άν τοΰτο συμβή. Διά τοϋτο οί κατερ- 
χόμενοι ύπό τό ύδωρ πρέπει πολύ νά προσέ- 
χωσιν όπως μή πάθη τι ό άεροφο'ρος σωλήν, 
είτε έμπερδευόμενος είς έξέχοντα βράχον, 
είτε ά λ λ ω ς  πως,  καί νά κρατώσιν έλεύΟερον 
τά σηματοσχοινίον των. Ή μέραν  τινά νέος 
τις υιός κολυμβητοΰ,  είς τά μέρη τής  Φλω - 
ρίδος ήθέλησε, κατελΟών είς τόν βυθόν, νά 
συνάξη μερικά κοράλια. ’Ώ ν  ομως ολίγον ά
πειρος, άφήκε τον άεροφόρον σωλήνα νά έμ- 
πλεχθή είς χλάδον κοραλίου, ώς έκ τοΰ ό
ποιου έθραύσθη ό σωλήν. θ ά  άπέδνησκε δέ 
άφεύκτως ό νέος άν δέν ειχε τήν ετοιμότητα 
τοΰ πνεύματος νά τυλίξη περί τήν περικεφα
λαίαν τόν σωλήνα καί νά ειδοποίηση νά τόν 
άνασύρωσιν άμέσως. "Οτε τόν έξήξαν τοϋ 
ύδατος ήτο όλως διόλου άναίσΟητος και α:- 
μα έ'ρρεεν άπό τήν ρίνα καί τά ώτία .ου.

"Αλλοτε  πάλιν  άλλο ς  κολυμβητής  κατήλ- 
Οε μετά τίνος συντρόφου του διά νά έξετά- 
σωσί τήν κατάστασιν βυθισθέντος πλοίου καί 
νά εϋρωσι τρόπον νά έξάξωσι τό φορτεΐον 
του. "Οταν κατήλθον είς τόν βυθόν ό κολυμ
βητής  μετέβη καί είς τό δωμάτιον τοΰ πλοι
άρχου όπου είδε π ο λ λ ά  χρυσά νομίσματα 
σκορπισμένα έπι τοΰ πατώματος ,  Σπευσας 
ίσως νά συνάξη τά νομίσματα πρίν ή προ- 
φΟάση ό σύντροφός του, παρημέλησε τόν άε

ροφόρον σωλήνα όστις έμπερδευΟείς έπαυσε 
νά τω μεταδίδη άέρα, ό δέ δυστυχής  άνθρω
πος  έμεινεν αύθωρί νεκρός.

Γ ά λ λ ο ς  τις σχεδιαστής,  ό Κ. Δυράνδος, 
καταβάς ποτε έντός Σκοπιάς είς τόν βυθόν 
λέγει  τά  έξής : « Ό  κατά πρώτον εισερχόμε
νος έντός τοΰ κυλινδρικού έκείνου κιβωτίου 
έν άρχή δοκιμάζει διισάρεστόν τινα πίεσιν 
προερχομένην άπό τό κλείσιμον τοΰ εργα
λείου ήτις όμως ταχέω ς παρέρχεται.  "Αμα 
ό κύλινδρος τεθή έντός τοΰ υδατος ό έν αύ- 
τώ αισθάνεται ήχόν τινα προερχόμενον έκ 
τής  μετά τοΰ ύδατος κρούσεως τοΰ βυθιζο- 
μένου κυλίνδρου. Τοΰτο διαρκεΐ δύο ή τρία 
λεπτά,  μετά τά όποΐα ό ανήσυχος οφθαλμός 
θεωρεί διά τής  ύέλου μετά περιεργείας τά βά
θη τή ς  θαλάσσης.  Ε ντο ύτο ις  ό κύλινδρος, 
είσέτι κατέρχεται,  τέλος  δέ ελαφρός τις κτύ
πος  δίδει είς τόν άνθρωπον νά έννοήση ότι 
έφθασεν είς τόν βυθόν. Τότε  ίσχυροτέρα αί- 
σθησις, ή τή ς  άπολύτου σιωπής σέ καταπιέ
ζει. Ή  σιωπή έκείνη είναι άνέκφραστος, είναι 
τό μηδέν. “Αν οί βουτηκταΐ  έργάζωνται,  τά 
πράγμα άλλάζει.  Τότε  τήν σιωπήν άντιχαθιστα 
παράξενος τις ψυθιρισμός καί δυσεξήγητος· 
εΐναι τρίψις τις ήτις φαίνεται γενομένη είς 
τήν έξωτερικήν επιφάνειαν τοΰ σιδήρου, άλ
λοτε  άνωθεν, άλλοτε  είς τά  πλά γ ια  και άλ
λοτε  κάτωθεν.

Τό άνήσυχον βλέμμα έξετάζει διά τής  ύέ
λου τά βάθη τής  θαλάσσης καί τέλος δια
κρίνει ώς έν μέσω πυκνοτάτης  ομ ίχλης  σ χ ή 
ματα φανταστικά, κινούμενα άργώς καί άδε- 
ξίως· αί ύπέρογκοι κεφαλαί των κινοΰνται 
βαρέως ένθεν κάκεΐθετ δεικνύουσαι έκ διαλειμ
μάτων τούς μεγάλους  αύτών όφθαλμ,ούς.
' Αλλοτε  φαίνονται τρίχειρες, άλλά  τό:ε  ε
χουσι μόνον ένα πόδα, άλλοτε  τρίποδες καί 
μέ μίαν χεΐρα. Τά μέλη ταΰτα όμοια πρός 
τούς πλοκάμους  μεγάλου πολύποδος,βραχύ- 
νονται καί μηκύνονται έωσοΰ γίνωσιν άφανή 
είς τά βάθη τοΰ ύποβρυχίου σκότους. Τότε 
ούδέν άλλο βλέπει τις ή όγκον άμορφον ου
τος φαίνεται πλησιάζων τήν Σκοπιάν· τότε 
Φαίνεται έγγίζουσα τόν φακόν τής  όπής ή 
περικεφαλαία τοΰ βουτηκτοϋ. Ό  άφοβος ου
τος εργάτης  κόσμου ύποβρυχίου χαιρετά τήν 
είς τά Κράτη του άφιξίν σου, άλλά  μετά φω
νής τόσον ύποχθονίου ώστε φαίνεται προερ- 
χομένη έκεΐθεν τοΰ τάφου.
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