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Τακτικού κ θηγητου εν τω  Π ανεπ ιστημ ίω . 

(συνέπεια καί τέλος).

Οπου τής Σα^άροίς οίναβλυζει ύδωρ εκ του εδάφους 
ώς π·ηγ·ή. ή κατέρχεται εκ τινο; ορούς ώς ρεΐθρον, έκεϊ 
σχηματίζεται ανασ/ι, fdaaii; [ ] ,  ής ή κκλλονη παρέχει 
θαυμασίαν αντίθεσιν προς την περιέχουσαν αύτην ερημιάν. 
Αι αυάσεις, α ιτινες εινε .lexai oetfielc. κοιλότητες τού εδά
φους έκτεταμμένκι, όεν diare/iofrai dxaroricra>r, έν τή 
ερημω, αλλα τάσσονται κατά μακράς σειράς, τό ij-εν διότι 
αί πνοαί των άνεμων κατά τα  μέρη ταϋτα  φέρουσι πολ-

(|). Λύασις (ίσως Οϋασ ς) παράγεται έκ της α ιγυπτιακής λέ- 
ςεως ΐ^ ίΐΐι, η τις δηλοι Οιαμονην, κατοικίαν η τόπον άναπαύσεως. 
Ο Στράβων, οστις εινε ό πατήρ της επιστημονικής γεωγραφίας, 
παραοαλλει τσς αυασεις προς τά στίγματα τ υ δερυ.ατος παρδά ■ 
λεως (έοικΰια παρδαλή- κατάστικτος γάρ έσπ , οΐκήσεσι περιεχο- 
μέναις άνύ5ρω καί έρήμω γη· καλουσι δέ τάς τοίαύτας οικήσεις. 
Αΰάσεις οί Α ιγύπτιο ι.) Έ άν λοιπ6ν ό Στράβων παραβάλλη ταύτας 
προς στίγματα , δεν αμαρτάνει αμάρτημα θανάσιμον ό έν διδακτικω ' 
συγγοάμμαιι λέγων : ο α σ ι ς ε ι ν ε  τ ε μ ά χ  ι ο ν γ η ς  ε υ  
cp ο ρ ο ν ε ν  μ έ σ ω  ε ρ ή μ ο υ .  Ο κριτής ομως γεωγραιρ ών 
b ασχολούμενος περί τήν εΰρεσιν λεξιδίων, κ ί βέλων π. χ. άντί 
στά^υς σίτου J  τ α ^  υ ς λ η ι ο υ χτλ. ώ^ειλε νά γνωρίζη οτι 
ή οασις δ ε ν  ε ι ν ε  ν ή σ ο ς  έ ς έ ^ ο υ σ α  έν τη άμμώδει 
έρήμω (γνώμη παλα ιά), άλλ' οτι ε ’ι ν ε χ ώ ρ α  κ ο ί λ η fi α- 
β ύ τ ε ρ ο ν  κ ε ι μ έ ν η τ ή ς π ε ρ ι ε χ ο ύ σ η ς α ύ τ ή ν  
έ ρ ή μ  ο υ , άλλως ή ύπαρξις αυτής αποβαίνει αδύνατος.

λην υγρασίαν, το δε διότι κυρίως υπόγεια ύδατα οε’οντα 
εντός υδροφόρων στρωμάτων, εις όλίγιστον Γίάθος '>πό 
την επιφάνειαν κειμένων, εύρίσκουσι διά ρηγμάτων του ε
δάφους διέξοδο / καί αποτελοϋσι πηγάς φυσικάς η τεχνη- 
τάς. Εινε δε αί οάσεις αί μ,όναι τής Σαχάρας κατο ική- 
σιμοι χώραι, έν αίς εύρίσκουσιν άνάπαυσιν αί έκ 200 μέ
χρι 1000 ψυχών συνιστάμεναι συνοδεία! (καραβάνια), αί 
τολμώσαι νά διέλθωσι την ϊρημον διά των καμ,ήλων (1) 

Αί αυασεις εινε ή κκτ εΕοχην πατρίς τών φοινίκων, 
ών πολλζς διακοίνουσι παραλλαγάς. Τά δένδρα ταϋτα  
άποτελοΰσι τήν περιουσίαν τών διαφόρων τ·ής ερ-ήμου φυ
λών, διότι εκ τοϋ καρπού αυτών τρέφονται άνθρωποι, κά- 
μηλοι, ίπποι και κυνες· υπό το πλατύ καί σκιερόν αυτών 
φύλλωμα εΰρισκονται μεσταί καρπών πορτογαλλέαι, ροιαι 
και ρούακινεαιι, ή f)k άμπελος χ.αρποφορεί τούς γλυκείς 
αυτής καρπούς αναρριχωμένη επί τοϋ κορμοϋ των· κοιθ·ή, 
αραβόσιτός καί σίτος προφυλασσόμενα άπό τών καυστι
κών τοϋ ήλίου άκτίνων διά της σκιάς τών ώραίων τού
των φοινικώνων δύνανται νά βλαστάνωσι καί ώριμάζωσιν 
έπί τοϋ ΰγροϋ έδάφους. Οί δέ "Αραβες, όπως μη μειώσι 
την πολύτιμον ταύτην Ικτασιν,-ητις εινε ή- πηγη τής ζω·ης 
ολοκλήρου φυλ-ής, κτίζουσι τάς κατοικίας αύτών έπί τοϋ 
άκαρπου τ·ής αύάσεως βέρους καί συνήθως παρά τά άκρα 
αύτ·ής, όπόθεν άρχεται ή έρημός. Δυστυχώς ομως οί θαυ
μάσιοι ούτοι κήποι, ούς ό έκ τής έρημου ερχόμενος δδοι- 
πόρος θεωρεί ώς επίγειον παράδεισον, είναι ώς έπί τό

(I). Ό δοί, ώς καί αλλαχού έρρέθη, δέν ύπάοχουσιν έν Σα- 
χαρα, αλλ α τ ρ α π ο ί  στεναί, δΓών εις μόν0£ άνθοωπος δύναται 
να βαδίση- Αί σημαντιχώτεραι είνε αί έχ Φές, Μαρόχχου καί 
Τριπόλεως εις Τ ι μ β ο υ χ τ ο ΰ  (πόλις τοΰ δυτ,χ^ΰ Σουδάν) 
άγουσαι, αι εκ Τριπόλεως καί Γαδάγας εις Β ο ρ ν ο ϋ (μωα- 
μεOαvιxbv κράτος τοϋ κεντρικού Σ ο υ δ ά ν) καί ή έκ Ψές είς Κα
ιρόν. Ή  πορεία δέ διαρκεί πολλας ήμέρας, π χ . ^χ Φές ε ίς 
Ί'ιμβουκτοϋ διαρκεΐ 128 ήμέρας, έξ ών αί 59 5ί νε ήμέραι άνβ.  
παύοεως έντος οάσεων.
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πολΰ νοσώδεις ενεκα των διαρκών άναθυμιάσεων, των ά- 
ναδιδομενων ΰπό ύδάτων σαποών, άτινα δι’ αΰλάκων διο
χετεύονται πρό; τά ; ρίζα; τών δένδρων. ( 1 )

Δ ι’ άρτεσιανών (2) φρεάτων, ών τήν κατασκευήν 
έγνώριζον οί κάτοικοι τής Σαχάρας πρό άμνημονεύτων 
χρόνων, έγε'νετο δυνατόν κατά τοΰς νεωτέρους χρόνον; νά 
καλλιεργηθώσιν οΰκ ολίγα μέρη τής ερήμου ταύτης καί 
νά μεταβληθώσιν είς σκιερού; φοινικώνας· διότι φαίνεται 
οτι ή Σαχάρα εχει καταλληλοτάτην πρός τοΰτο κα τα 
σκευήν. Πολλαχοϋ αΰτης είς βάθος σχετικώς έλάχι- 
στον (3 ) ΰπό τό καιον καί ξηρόν έδαφος άπαντα ύδρο
φόρον στρώμα πλούσιον, έκ τοϋ όποιου δ ι’ άρτεσιανών 
φρεάτων άφθονον δύναται ν’ άναβλύστ, τό ΰδωρ. Τοΰτο 
γνωρίσαντες οί Γάλλοι ήδυνήθησαν νά μεταβάλωσιν μεγά
λας τής ερήμου μοίρας είς χώρας εΰφόρους.

Ιΐεοί τής καταγωγής δέ τοΰ υπογείου τούτου ΰδα
τος πολλαί μεταξύ τών γεωλόγων συζητήσεις έγένοντο. 
Κατά τινας τό υδωρ τοΰτο κατάγετα ι έκ τοΰ Νείλου, 
διά πλευρικής δέ διεισδύσεως εισχωρεί είς τό ύδροφόρον 
τη ; Σαχάρας στρώμα- τοΰτο όμως δεν φαίνεται άληθες, 
τό μέν διότι ένιαχοΰ αί πηγαι της Σαχάρα; κεϊνται υψη- 
λότερον τοΰ Νείλου, έποαένω; δέν υπάρχει νδροστατιστιχή 
ΘΛΐψις (4 ), τό δέ διότι τά  στρώματα τη ; λυβικής ερήμου 
έχουσιν έλαφράν τινα Λ λ ί σ ι ν  πρόί τάς ροάς τοΰ Νείλου. 
Κατά πάσαν δέ πιθανότητα τό ΰδωρ τοΰτο κατάγετα ι εκ 
χωρών της ’Αφρικής, νοίιώτιοον της Σαχάρας κειμένων,

( I ) . Οί Ρωμαίοι κακούργους επικινδύνους εξώριζον εις δασείς, 
ού μόν.ν διότι ή εκ τούτων δραπίτευσις ήτο δύσκολος, άλλά κ « ί 
διότι ταχέως δ ι ε φ θ ε ί ρ ο ν τ ο  ύπό του νοσώδους κλίματος

(1) .  Λ ρ τ ε σ ι α ν ά φ ρ έ α τ α καλούνται όπλί fJaOiiai, 
vs όμεναι έντός του έδάφους διά γ·ωτρυπάνου, έξ ών άναβλύζει 
ΰδωο ύπογείως ρεον καί άφθορον καί θερμόν πολλάκις ύπό μορ
φήν π ιδ ά κω ν εκ/ήθησαν δέ ούτω διό -ι κατεσκευάσθησαν τό πρώ
τον έν Ά  ρ τ ε τ ί a vA iio is )  επαρχία της Γ'αλλίας κατά τήν 1?
a  X. εκατονταετηρίδα Έ ν Κίνα καί Σαχάρα τά φρέατα ταΰτα
ήσαν πςό πολλοϋ γνωστά. Ή  διά τών άρτεσιανών φρεάτων άνεύ- 
οεσις ύπογείων ύδάτων εν τ ιν ι χώρα εξαραται έκ τής γ ε ω λ ο 
γ ι κ ή ς  αύτής < α τ α σ κ  ε υ ή ς. Χώρα μεγάλη, ής τά διά
φορα στρώματα σκαφοειδώς κοιλοΰνται πρός τά κεντρικά αύτής 
μέρη, πρός μ έ ν  τό κέν-ρον καλύπ τετα ι ύπό νεωτέοων στρωμάτω·, 
πρός δέ Γην περιφέρεια'/ παρουσάζει τά άκρα (έμφα/ίσεις) άρχαιο- 
τέοων στοωυ.άτων. Έ ά» τινα  τούτων δέν είνε ύδατοστεγή, άλλα 
συι*.ποΓίζ(»ντα! ύπο το3 ύδατος. (π  χ  ψαμμίτη?, κροκάλαι) καί 
κεϊνται μεταξύ υδατοστεγών (πηλός αργιλικός σχιστόλιθος), κα 
θίστανται υδροφόρα καί φέρουσι πρός τό μέσον τής σκαφ?ειδοΰς 
κοιλότητος τό ύδωρ, όπερ δύναται νά ά.ναβλύση ώς πίδαξ, έάν έκεΐ 
όρυχθή φρέαρ άρτεσι νό/. Η γεωλογική αύτη κατασκευή είνε ή 
απλουστέρα.

(3) ’Ενιαχού εις βάθος 50 SO μέτρων άπ/.ντα τό ύδροφόρον 
τοΰτο στοώμα. Ε’ίς τινα μέρη κεΐτα ι βαθύτερον, ώς ϊν  ’Ό μ ”Ελ 
Τιούρ (107 μ.έτρ.) καί Έ λ  -  Φάϋδ I j7 μετρ.).

(4) Κατά τούς νόμους τής φυτικής τό ύδωρ έντός δύο συγκοι-
νωνούντων αγγείων ζητεί νά ισορροπήση' οπως λοιπόν εκ τίνος χ ώ - 
οας ά<αβλύσγι ΰδωρ, πρέπει τό ύδροφόρον στρώμα νά συγκοινωνή 
μετά ορούς χιονοσκεπούς ή δασοφύτου, ή ίμνης, η ποταμοϋ τίνος 
ύψηλότερον κε-μένου.

ήτοι έκ τοΰ Σουδάν, δπου ραγδαΐαι καί συχναί γίνονται 
βροχαί καί ή Τσάδα λίμνη ύπάρχει (37000 Q  χιλιόμτρ.)· 
συμποτιζόμενα ένταΰθα ύπό τοΰ ΰδατος τά  υδροφόρα 
της Σαχάρας στρώματα φέρουσι τοΰτο ύπογείως μέχρι τών 
βορείων τής ερήμου όρίων. ’Επειδή δέ φα ίνετα ι, ότι τό 
στρώμα τοΰτο εμπεριέχει ΰδωρ άφθονώτατον, ελπίς υπάρ
χει έν τω  μέλλοντι νά καλλιεργηθ/i μέγιστον μέρος τής 
Σαχάρας. ’Εκ τών ερειπίων δέ διαφόρων άρτεσιανών φρεά
των συμπεραίνουσιν, ότι είς άρχαιοτέρας έποχάς, π χ. 
κατά τήν άκμήν της αρχαίας Α ίγύπτου, πολλά μέρη τής 
Σαχάρας νΰν άγονα καί έρημα ήσαν καλλιεργημένα καί 
εύφορα.

Έντός 8  έτών (1856— 1864) οί Γάλλοι μηχανικοί 
δκόρυξαν έν Χόδνα καί έν τή έοήμω τής επαρχίας Κων
σταντίνας ( ’Αλγερία) 83 φρέατα άρτεσιανά, παρέχοντα έν 
δλφ 71 ,157  λίτρας έν τφ  πρώτω τής ώρας λεπτφ , διά 
τών οποίων έκαλλιεργήθησαν πλέον τών 125,000 φοινί
κων. Έν τή αΰάσει Ααχελ (λυβική έρημος) άναβλύζουσιν 
έν τοΐς περιχώροις τής Κάσρ Ααχελ 40 περίπου ίσχυ- 
ραί πηγα ί. Έ κ τών άρχαιοτέρων τούτων πηγών άλλαι 
μέν αυτομάτως άναβλύζουσι διά ρηγμάτων πετρώματος 
τίνος, μάργης(\) καλουμένου, άλλαι δέ διωούχθησαν είς 
έποχάς προϊστορικά;. Τά νεώτερα άρτεσιανά φρέατα αύτής 
ώς καί άλλων τής Σαχάρας αΰάσεων ορύσσονται ύπό τών 
Άοάβων κατά τρόπον δλως άγροϊκον καί κοπιωδέστατον.

Κατά πρώτον ορύσσεται έντός τοΰ άγονου τής ερή
μου έδάφους φρέαρ μεταλλευτικόν, προφυλασσόμενον άπό 
έγκατακρημνίσεως διά σανιδωμάτων, μέχρι τοΰ άδιαβρό- 
χου στρώματος,, τοΰ έ·Βικαλύπτοντος τό ύδροφόρον, ύπό 
τό όποιον διηγούνται οί "Αραβες, δτι άκούουσι οοχθοΰν 
τό ΰδωο. ’Ακολούθως διορύσσεται τό άδιάβοοχον στρώμα, 
δπερ είνε γύψος ή λευκός τις καί συμπαγής ψαμμίτης. 
Ή  τελευτα ία  αΰτη εργασία είνε λίαν επικίνδυνος, διότι 
τό ΰδωο έκ τοΰ ρήγματος άναβλύζον μετά μεγίστης όρ- 
μής, πληροί τάχ ιστα  τά φρέαρ, ώστε οί έργάται διατρέ- 
χουσι τόν κίνδυνον νά πνιγώσιν, έάν δεν προλάβωσι νά 
άνέλθωσιν.

\> D esor μελετήσας τάς ερήμους τής ’Αλγερίας δέ
χετα ι, δτι τό ΰδωρ τοΰτο τής Σαχάρας άποτελεΐ υπό
γειον λίμνην έκτεταμμένην, έν τή όποίβρ καί οργανικά 
ζώσιν δντα, διότι παρετηρήθησαν ίχθΰες έξερχόμενοι έκ 
τοΰ φρέατος Αίν-Τάλα μετά τής άναβαλλομένης άμμου 
τούτους έξετάσας ό οηθείς άνήρ εύρεν, δτι άνήκουσιν είς 
τούς μα-ΙαχοΛτ ερυγίους (κοποινόδους ό κυανογαστήρ), φέ
ροντας οφθαλμούς. Ή  ΰπαρξις τών αισθητηρίων τούτων 
οργάνων δηλοϊ δτι τά  ζώα ταΰτα  δέν άνήκουσιν άποκλει 
στικώς είς τά ύπόγεια τής Σαχάρας ΰδατα, άλλ' δτι έρ
χονται μακοόθεν έξ ύδάτων έπιγείων· άλλως δεν θά εφε-

(1) Μάογα είναι πέτρωμα συνιστάμενον έξ άργίλλου καί ασβε
στόλιθου, δπερ εΰκόλως άποσαθροΰται καί μεταβάλλεται είς πη 
λώδες χώμα Έ κ  τοιούτου πετρώματος συν στανται πολλά στρώ
ματα τοϋ παρά τό Νεον Φάληρον λόφου (Καστίλλα) καί τοΰ Κο
ρινθιακοί Ίσθμοΰ.
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ρον οφθαλμούς· διότι ιχθύες ζώντες άποκλειστικώς έντός 
σκότους καθίστανται τυφλοί, επικαλυπτόμενων τών 
οφθαλμών των δι’ άδιαφανοΰς τίνος μεμβράνης(Ι). Καί ό 
έκ Θηβών τής Αίγύπτου καταγόμενος Ό.ΐυ/ιπιόδωρος διη
γείτα ι δτι έκ φρεάτων βαθέων (2 0 0 — 500 πή-/εων) τής 
πατρίδος του έπήγαζον ρείθρα φέροντα ίχθΰς.

Έπειδή έν Σαχάρα σπανίως βρέχει, τά δέ ΰδωο έξα- 
φανίζεται ταχέως, καταπινόμενον ύπό τοΰ ξηοοΰ αύτής 
εδάφους, όρθώς συμπεραίνουσιν, δτι ουδόλως τοΰ γο ένεο- 
γεϊ κατα την παροΰσαν εποχην πρός διαμελισμάν καί αε- 
τασχηματισμάν τής έπιφανείας τής έρημου ταύτης, ώς 
είς άλλας χώρας.

Ως έκ τούτου δέχονται, δτι ά πρός άποσάθρωσιν καί 
διαβρωσιν τοΰ εδάφους τής Σαχάρας ενεργών κατά τήν 
παροΰσαν έποχήν γεωλογικός παράγων εινε ή έντός 24 
ώρών λίαν ταχεία  μεταβο.ίη τής θερμοκρασίας τοΰ εδά
φους. ητοι δεινός καύσων τήν ήμέραν. άρχόμενος άμα τή 
ανατολή τοΰ ήλίου, καί ψΰχος βαρΰ καί λ,ίαν έπαισθητάν 
την νύκτα. Ί  πό τοιαύτας θερμομετρικάς άλλοιώσεις έξ- 
ογκούμένα καί συστελλόμενα τά  διάφορα τής Σαχάρας 
πετρώματα, πληροΰνται λεπτοτάτων ρηγμάτων καί ρα
γαδών, βαθμηδόν καθ’ έκάστην εύρυτέρων καθισταμένων· 
τεμάχια π τ ερών μεγάλα καί συνήθως έκ πυρίτου Λίθου 
(στουρναροπέτρας) είνε τοσοΰτον βαθέως διερρηγμένα, 
ώστε δι’ έλαχίστης κρούσεως καταθρύπτονται. Καί έτέρα 
δε α ιτ ία  διαβρωτική. αλλά λίαν βραδέω; ενεργούσα, είνε 
ή έπί τών βράχων τριβή τής ύπό τοΰ άνεμου άνυψου- 
μένης χαλαζιακής άμμου, δυναμένη; νά καθιστά λεία καί 
τά σκληρότατα τών πετρωμάτων.

Καί εν τούτοις άν καί ούδεν έ'τερον γεωλογικόν α ί
τιον ένεογεϊ κατά την παροΰσαν έποχήν, πράς μετασχη
ματισμόν τής έπιφανείας τής Σαχάρας, άμφιβάλλουσιν 
όμως πολλοί νά δεχθώσιν, δτι ή ρηθεϊσα τής θερμοκρα
σίας μεταβολή καί ή ΰπό τής άμμου έπί τών πετρωμά
των γινόμενη τριβή, είχον τήν ίσχΰν μόναι των νά διαμελί- 
σωσι τοσοΰτον τό έδαφος τής Σαχάρας, ώς έχει σήμερον. 
Η μεγάλη τής άμμου ποσότης, τά έκτεταμμένα άκρό- 

κρημνα, τα  νησοειδή ορη καί αί λεκανοειδείς κοιλότητες 
τής Σαχάρας, κεκαλυμμέναι ύπό πηλοΰ, είνε φαινόμενα 
υποδεικνυοντα διαβρωσιν τών πετρωμάτων, μή δυναμένην 
ν αποδοθή άποκλειστικώς είς τά  ρηθέντα γεωλογικά α ί
τ ια , αλλα και εις την συνεργείαν ρεόντων ύδάτων.

Διά τοΰτο τινες υπέθεσαν, δτι ποτέ ή Σαχάρα ήτο 
θά.Ιασσα. Επειδή, ώς γνωστόν, ή έρημος αΰτη άποτελεΐ- 
ται εξ ύδατογενών πετρωμάτων, ήτοι Λσβεστο.Ιίθον. μάρ- 
7"ΊC *αί ψαμμίτου, σχηματισθέντων έπί βυθοΰ θαλάσσης 
τής όεβονίου, χριτιδιχής καί τριτογενονς περιόδου, ορθή 
εινε ή γνώμη, δτι η Σαχάρα κατά τάς ρηθείσας γεωλογι- 
κας περιόδους απετέλει βυθόν θαλάσσης, άλλως αδύνατος 
ό σχηματισμός τών ρηθέντων πετρωμάτων. "Οτι δμως καί 
εις μεταγενεστέρας γεωλογικάς περιόδους, ήτοι περί τάς

(1) Κατά τινα  έκρηξιν ηφαιστείων τής Αμερικής άνεβλυσεν 
ύδωρ μετά μεγίστης ποσότητος ιχθύων τυφλών.

τελευταίας φάσεις τής τριτογενοΰς καί κατά την τών 
καθολικών προσχώσεων, ή Σαχάρα δέν άπετέλει θάλασσαν, 
έπεβεβαίωσαν αί νεώτεραι τών γεωλόγων ερευναι· διότι 
ουδαμοΰ, έκ τ ’.ς μερών τινων πρός Ν. τής Τύνιδος, παρε
τηρήθησαν φαινόμενα ύπάρξεως τοιαύτης νεωτερας θα
λάσσης. Τό άλας(1), δπερ πολλαχοϋ τής Σαχάρας άπαντά , 
είνε γενική ίδιότης χωοών, ών τά  ΰδατα ούδεμίαν πράς 
τήν θάλασσαν διέξοδον εχουσιν, ή δέ άμμος είνε προϊόν 
τής ύπ.ό τής ίσχυράς θερμότητος καί τοΰ ψύχους προκυ- 
πτούσης καταθρύψεως ψαμμιτών τής κρητιδικής καί δε- 
βον ίου περιόδου.

Πιθανότερα φαίνεται ή γνώμη, δτι ή Σαχάρα είχε 
τά πάλαι χ.Ιϊμα ΰγρότερον ή σήμερον, οτι έβρεχε συχνότε- 
ρον καί άφθονώτερον καί δτι ρείθρα καί ποταμοί διεσχι- 
ζον αύτήν. Πολλά γεωλογικά φαινόμενα άποδεικνύουσιν, 
οτι τό πάλαι έν Σαχάρα ύπήρχον Άφθονα ρέοττα ΰδατα 
δυνηθέντα νά συνεργήσωσι μετ’ άλλων γεωλογικών α ιτιώ ν 
ποός διαβρωσιν τοΰ έδάφους αύτής. Οΰ μόνον αί ξηραί 
νΰν κοιλάδες, ώς ή Βαδή- ίραρά,ρ (δρη ’Αχαγγάρ) έχουσα 
μήκος 2 0 0  μ ιλλίων, έπιβεβαιοΰσι τήν πάλαι συνέργειαν 
ρεόντων ύδάτων, άλλά καί οί έντάς τών ελών τής ’Αχαγ- 
γάρ εύρεθέντες ζώντες κροκόδειλοι, ή παρούσ α σταλακτι- 
τών έντός σπηλαίων καί αί έπί βράχων τοΰ Ά τλαντος 
καί τών δυτικών τής Σαχάρας μερών άνακαλυφθεϊσαι ά- 
γροΐκοι γλυφαί βοών, ελεφάντων, στρουθοκαμήλων καί 
άλλων ζώων, άτινα νΰν κατά τά μέρη εκείνα δέν ύπάρ
χουσι. πείθουσι τά·ν γεωλόγον δτι ή Σαχάρα είχε κλίμα 
ήπιώτερον καί δτι ό άνθρωπος είχεν ήδη έμφανισθή έν 
αύτή. Τινές μάλιστα δέχονται, δτι τό κλϊμα τής Σαχά
ρας έξηλλοιώθη έν ΐστορικοΐς χρόνοις, δπερ δμως δέν φαί
νεται πιθανόν.

Ό πω ς έξηγηθή ή μεταβολή αΰτη τοΰ κλίματος τής 
Σαχάρας, ανάγκη νά δεχθώμεν, οτι έπήλθον έν αύτή 
λίαν σημαντικαί μετεωρολογικαί μεταβολαί- λίαν δέ π ι
θανόν είνε, δτι ή περίοδος, καθ’ ήν ή Σαχάρα είχε κλϊμα 
ήπιώτερον, συμπίπτει μετά τής εποχές εκείνης, καθ’ ήν 
ή Ευρώπη είχε κλίμα ύγοότερον καί ψυχρότεοον, έκτετα- 
μέναι δ ’ αύτής χώραι εκαλύπτοντο ΰπό παχυτάτων στρω
μάτων πάγου, ήτοι κατά τήν μεγά.Ιην τών παγετώνων 
περίοδον,χχτά. τήν όποιαν ή Ευρώπη άπετέλει νήσον στε- 
στενήν έκτεινομένην έξ άνατολών πρός δυσμάς.

’Επειδή δέ έν Σαχάρα έλλείπουσι τά  γεωλογικά εκείνα 
φαινόμενα, άτινα  ύποδεικνύουσι τήν διαρκή καί λίαν 
ίσχυοάν ένεργειαν ρεόντων ύδάτων, δπως έν άλλαις τής

(I) Ά π α σ α ι αί λ ίμ να ι, α ίτινες δέν χύνονται είς τήν θάλασ
σαν (Κασπία, ’ Αράλη, Νεκρά θάλασσα) είνε πάντοτε άλμυραί- 
"Οσον σμικρά καί ά'ν είνε ή ποσότης τ ΰ μ α γ ε ι ρ ι κ ο ύ  άλα
τος, δπερ τί> ΰδωρ τώ ν ποταμών φέρει πρός τάς τοιαύτας λίμνας, 
δύναται τοΰτο έν τη παρελεύσει τών αιιόνων συμπυκνούμενον εν 
αύτα ΐς νά τάς καταστήση άλμυράς. Λίμνας ά'νευ εξόδου πρός τήν 
θάλασσαν, φα ίνετα ι, 8τι άλλοτε ή Σαχάρα είχε πολλάς· τό εν 
αύταΐς συμπυκνωθέν μαγειρικόν άλας μετά τήν έξάτμισιν τοΰ ΰδα
τος άπετέλεσε στρώματα παχέα όρυκτοΟ άλατος.
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γης χώοαις ('Ά λπεις, Κορδιλλιέραι, Ίμαλά'ία όρη κτλ .), 
παρατηρεΐται, άνάγκη νά παραδεχθώμεν, οτι ή Σαχάρα, 
άπό τών μέσων της τριτογενούς περιόδου άχρι σήμερον, 
έκτος μικρών τινων διακοπών, π. χ. κ κ τ ά την έποχήν 
τών παγετώνων, ήτο πάντοτε έρημος· πρός διάβρωσιν δε 
και αλλοίωσιν τοΰ έδάφους αύτης συνετέλεσαν κυρίως αί 
μεταβολαί της θερμότητος και οί άνεμοι, μετά τούτων δέ 
συνήργησε καί μικρά σχετικώς ποσότης όμβριων ύδάτων, 
άτινα κατά την παρούσαν εποχήν ίπαυσαν εντελώς ένεο- 
γούντα .

Τάς έν τνί έρήμφ Σαχε.ί αύάσεις, τάς κειμένας με
ταξύ τοϋ ’Ατλαντικού ’Ωκεανού και της όδού της άγού- 
σης είς Τιμόουχτοϋ, · κατοικοΰσι φυλαί άρα^ικαί. αΐτινες 
δικαίως διά την πονηοίαν αύτών και σκληρότητα φέρουσι 
κάκιστον δνομα. Ή  σημαντικωτε'ρα τούτων έινε ή αύασις 
Ά ργονίη ι κείμενη παρά τά παράλια τοΰ’Ατλαντικοΰ ωκεα
νού καί έχουσα ομώνυμον λιμε'να έντός κόλπου ψαμμώδους 
και επικινδύνου τοΐς ναυτιλλομένοις. ΙΙλεΐστα πλοία 
ναυαγούντα κατά τά  μέρη ταΰτα άπανθρώπως ληστεύ
ονται ΰπό τών κατοίκων.

Αί αύάσεις αί κείμεναι πρός Α. της είς Τιυ.βουκτοΰ 
άγούσης όδοΰ κατοικοΰνται έπίσης ύπό ’Αράβων καί Βερ
βέρων, ιδίως δέ ύπό Τουαρέγ (η Τουαρίκ). Ή βερβερική 
αϋτη φυλη εκ ίΟΟ/ΌΟ περίπου ψυχών συνισταμένη καί 
άνήκουσα είς τό μωαμεθανικόν θρήσκευμα εινε ή ωραιό
τερα της ’Αφρικής. Κυρία ένασχόλησις τών Τουαρέγ εινε 
ή κτηνοτροφία (ιδίως προβάτων), τρέφουσι δέ καί τάς ά- 
ρίστας καί λίαν ταχυπόρους καμήλους (Μοχαρής), δυνα- 
μένας, ώς λέγετα ι, νά διατρέξωοιν έν μια ημέρα 330 
χιλιόμετρα Ελαβε δε πρό πάντων ή φυλή αϋτη έν 
τ ? μεγίβτην σημασίαν, διότι διά της προστα
σίας αύτης είνε δυνατόν νά γ ίνητα ι διά τών καοαβανίων 
ή μεταφορά και ανταλλαγή εμπορευμάτων υ.εταξΰ τών 
παραλίων της ’Αφρικής καί τοΰ Σουδάν· άνευ πληρωμής 
φόρου τίνος πρός τους Τουαρέγ, είνε άδύνατον αί συνο- 
δεΐαι νά φθάσωσι πρός τόν σκοπόν των, διότι καθ’ οδόν 
ληστεύονται. Ή  σημαντικωτε'ρα τών είς αύτούς άνηκου- 
σ ίν  αΰάσεων είνε ή Γάτ διά τής οποίας διέρχονται έτη- 
σίως 80 ,000  κάμηλοι εμπορευμάτων.

I Ιρός Νοτον της Τριπόλεως έξαπλούται ή μεγίστη 
καί σχεόον στρογγύλη αύασις Φεσσά>·, ή Φαζανία τών 
αρχαίων, έχουσα εμβαδόν 405300. Q  χιλιομέτρων καί 
πληθυσμόν 43 ,000  κατοίκων μόνον. ΙΙοός νότον ταύτης 
άρχεται έρημος φοβερά, έν τή όποί.α ό οδοιπόρος επί δε- 
κ'/πέντε ήμέρας διαρκώς ούρανόν καί άμμον βλέπει. ’Από 
τής Ί ά τ  άρχονται αί αύάσεις τής φυλής Τιββού. ήτις έ
χει μέν χρώμα μέλαν καί στίλβον, δέν φέρει δμως τούς 
χαρακτήρας τής Αίθιοπικής φυλής. Οί Τιββού. οΐτινες 
ζώσιν έκ τής κτηνοτροφίας καί τοΰ έμπορίου, εινε είδω- 
λολάτραι κα ί ύφ ίστανται συχνάς έπιδρομάς τών Τουα- 
ρε'γων, δτε δπως άποφύγωσι τήν αιχμαλωσίαν, ανέρχον
τα ι διά κλιμάκων έπί τής κορυφής λόφων τραπεζοειδών, 
εκ ψαμμίτου συνισταμένων. Τήν μεγίστην αϋασιν αποτε

λεί τό βασίλειον Καουαρ, ής 6 σουλτάνος εδρεύει έν τή 
αύάσει IlL/pa (πρός Β. τής Τσάδας λίμνης). Έ νταΰθα 
γίνετα ι μέγιστον έμπόριον μαγειρικού άλατος, ούτινος 
στρώματα παχεα εύρίσκονται μεταξύ ΒίΛμαι;· καί Κα.Ιά- 
■ Ιιic , ήτις είνε ή πρωτεύουσα ετέρου Σουλτανάτου.

Εκ τών αυάσεων τών κειμένων παοαλλήλως τή κοι- 
λάδι τοΰ Νείλου καί άνηκουσών είς τήν Αίγυπτον ση- 
μαντικωτέρα είνε ή Σιβά, έχουσα μήκος μεν 60 χιλιόμε
τρα, πλάτος δέ 1 0  χιλιομ.

Η αυκσις αυτη ήτο διάσημος είς τήν αρχαιότητα 
δια τον ναόν του Αιός Αμμωνος, όν έπεσκέφθη καί δ Μέ- 
γας Αλέξανδρος (I ) . Είνε δε εύφορωτάτη, παράγουσα φοί- 
νικάς, σύκα, ρόια. μήλα άομενιακά (ίερίκοκκα) καί στα- 
φυλάς. Ιΐλεΐστα ι έν αύτώ εύρίσκονται μοΰμιαι (τεταρι- 
χευμένοι νεκροί)· αί οίκίαι τής ποωτευούσης Σιβά είνε 
εκτισμέναι έκ λίθων τοΰ αρχαίου ναού, αί δέ όδοί αύτής 
εινε εστεγασμέναι, ώστε οί άνθρωποι άναγκάζονται νά βα- 
διζωσιν έν πλήρει μεσημβρία φέροντες φώς !

Και αυτη δε ή Ανω Αϊγνπτος δύναται νά θεωρηθή 
ώ ; αύασις παραποταμια, οριζομενη πρός άνατολάς ύπό 
ερήμου πεδίου, καταλήγοντος είς τήν Έρυθράν θάλασσαν. 
Έρημοι έπίσης ύπάοχουσιν ού μόνον έν ’Αραβία, Περσία, 
καί Σινική, άλλά καί έν τή Νοτία ’Αφρική, έν Ούτά καί 
Κολοράδω (Β. ’Αμερική) έν Ν. ’Αμερική καί έν Αυστρα
λία  , ης Οι θερμοί άνεμοι εινε οί φοβερώτεροι τών έρήμων 
τής γής.

 — ------------

0 Ι Σ Υ Π 0 Σ  fl Λ Α Ν Ο Λ Ι Ν Η Ο
(ΕΡΙΕΛΑΙΟΝ)

Η Λανολίνη ομοιάζει εξωτερικώς πρός τά  λίπη· χρώμα 
έχει άνοικτόν σχεδόν λευκόν, περιέχει 23 0 )q περίπου ϋ- 
όατος, είναι άνοσμος καί δέν άφίνει κηλΐδας έπί τοΰ χάρ
του. Αναταρασσομενη εν ίγδίφ μεθ' ϋδατος δύναται νά 
προσλάβ·/) τού:ο μέχρι τοΰ διπλάσιου τοΰ έαυτής βάρους, 
μεταβαλλομένη συγχρόνως τήν έξωτερικήν δψιν. Δι’ οξέων 
αποσυντίθεται είς λιπαρά'όξέα καί χολεστρίνην. Τά λίπη 
τουναντίον ούδεμίαν προς τό ϋδωρ δεικνύουσι συγγένειαν 
καί μόνον δι’ ισχυρές μηχανικής δυνάμεως είναι δυνατόν 
νά ποοσλάβωσι τοΰτο μέχρι 10 0)q τό πολύ. Έ π ί τοΰ 
χάρτου αφινουσι κηλίδας, δ ι’ όξέων δέ αποσυντίθενται είί 
λιπαρά οςεα (έλαϊκόν, φοινικικόν, παλμιτικόν καί στεατι
κόν, εξ ου καί τά  στεαρικά κηρία) καί είς γλυκερίνην.

Η χολεστρίνη είναι πνεύμα μονατονικόν (C ,e Η *8 . 
O lI-f-H ’ O) στερεόν, τηκόμενον εις 145°. Κατά πρώτον 
εγνώσθη ώς συστατικόν τών χολολίθων, είτα δμως εύρέθη

(1 ) Το εν ’ Αυ.;ιωνι σχεδόν εκλέλειπται χρ^στήριον, πρότερον 
δέ έτετίιχητο. Δηλοΰσι δέ μάλιστα αοϋτο οί τά; ’Αλεξάνδρου πρά- 
ς$ ς άναγραψαντες, προστιθεντε; [/.έν πολύ καί τδ τής κολακεία; 
είδος, έμφαίνοντΐς δέ τι καί πίστεως άξιον. (Στραβ. Γεωγρ. Βιβλ. 
I 7ον, κεφ. Α'.)

(*) Ελήιρθη έκ διατριβής τοΰ διδάκτορο; Darmstadter, δημο- 
(πευθείση; έν τή Natunvissencliaftiche Wochenschrift.
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είς πολλά φυτά, είς τά  πίσα, τόν σίτον, τήν βρίζαν. Ό 
Bet’thelot τώ 1868 παρεσκεύασεν έστέρας τής χολεστρί
νη; φερμάνας αύτήν μετά όξέων έπί πολύωρον είς 2 0 0 °. 
έχαρακτήρισε δέ αυτούς ώς σώματα κείμενα μεταξύ κηρού 
καί οητινών, προσθείς καί τήν έν τφ  όργανισμφ δρασιν 
α ύ τώ ν  τό αύτό δέ ετος οί Hartmann καί Schulze 
απέδειξαν δτι οί έσνέοες ούτοι τής χολεστοίνης άποτελοΰσι 
τό πλεΐστον μέρος τοΰ λίπους τών έοίων. Εκ τούτου ώρ- 
μήθη ό Liebreioh δπως σπουδάσγι τήν έξάπλωσιν τής 
χολ,εστρίνης έν τφ  όργανισμφ, τή βοηθείο^ δέ τής άντιδοά- 
σεως τοΰ Liebermann (καθ’ ήν άναγνωρίζονται οί έστέοες 
τή ; χολεσΤρίνης έκ χρώσεως κα τ’ άρχάς ροδίνης, είτα δέ 
κυανής καί τέλος πράσινης, ήν λαμβάνει διάλυσις λίπους 
έν άνυδρίτγι τοΰ όξεικοΰ όξέως, δταν προστεθή ολίγον πυ
κνόν θειικόν όξύ) άπέδειξεν δτι είναι έν αύτώ λίαν διαδε
δομένη, πάντοτε δέ ηνωμένη μετά τής κερατίνης. Πράγ
ματι τό χολεστρίνειον αύτό λίπος εύρίσκεται είς τό δέρμα 
και τάς τρίχας τών άνθρώπων καί τών ζώων, είς τά πτερά 
καί τά ράμφη τών πτηνών, είς τά  λέπ ια , τάς φολίδας, 
τάς άκάνθας τοΰ έχίνου καί τοΰ άκανθοχοίρου,κτλ. Πρός 
τούτοις άπέδειξεν δτι ή ούσίά αύτη δέν έκκρίνεται ύπό τών 
λιπωδών άδένων τοΰ δε'ρματος, άλλά σχηματίζεται έν τφ  
κερατίνφ ίστώ καί μετ’αύτού, διά τούτο δέ άπορροφάται 
ζωηοώς ύπό τοΰ δέρματος, καί ύπό πάσης κερατίνης ούσί
ας, πράγμα τό όποιον δύναται πας τις εύκόλως νά 
ί'δϊ] έπαλείφων τό δέρμα διά μικράς ποσότητος λανολίνης. 
Τούτου ενεκα ό Liebreich συνέστησε τό 1882 τό χολε- 
στρίνειον λίπος ύπό τό δνομα «Λανολίνη» (έριέλαιον) ώς 
βάσιν τών άλοιφών.

Ώ ς βάσεις άλοιφών έχρησίμευον τά  γνωστά γλυκερί- 
νεια λ ίπη , τά χοίρειον καί προβάτειον στέαρ. πρό τινων 
δ’ έτών καί ορυκτά τινα λ ίπη , ή βαζελίνη καί ή παραφ- 
φίνη. Έκ τούτων τά  πρώτα δικαίως έγκατελείφθησαν ώς 
εύκόλως ταγγά  γινόμενα καί έκ τούτου πολλάκις κατά 
τήν έπάλειψιν τό δέρμα έρεθίζοντα, δεύτερον δέ ώς μή 
ευκόλως άπορροφώμενα ύπό τοΰ δέρματος, μειονέκτημα 
δπερ έ'χουσι καί ή βαζελίνη καί ή παραφφίνη.

Έ κ τών ιατρικών δελτίων καταφαίνεται δτι μέγα 
πλεονέκτημα τών φαρμάκων είναι ή ταχεία ύπό τοΰ δέρ
ματος άπορρόφησις, διότι πολλαί δερματίκαί νόσοι δέν 
έδρεύουσι μόνον έπί τής έπιφανείας αύτοΰ άλλά καί έν 
βαθυτέροις στρώμασιν.

ΉΛανολίνη λοιπόν ύπερτερεΐ τά  λίπη ώς άπορροφωμένη 
ύπό τοΰ δε'ρματος, ώς μή καθισταμένη εύκόλως ταγγή , 
(διότι πρός άποσύνθεσιν αύτής απα ιτε ίτα ι πολύωρος θέο- 
μανιις μετά δραστήριων άποσυνθετικών,ώς καυστικού να
τρίου έν οίνοπνεύματι διαλελυμμένου), μάλιστα δε καί 
τά  λοιπά λίπη άπό τής τοιαύτης άλλοιώσεως προφυλάτ- 
τουσα, ώς ψύχουσα τό δέρμα ένεκα τοΰ ϋδατος δπερ περι
έχει καί ώς προσκολλωμένη έπί τών βλεννομεμβρανών 
ενεκα τής πρός τό ϋδωρ συγγενείας, πράγμα μή έπ ιτυγχα- 
νόμενον διά τών συνήθων άλοιφών. Μειονεκτεί τών λιπών 
ιδίως δέ τής βαζελίνης κατά  τό εΰάπλωτον τοΰτο δμως

αποκτά μιγνυομένη μετά 2 0  0 ]q περίπου ουδετέρου τίνος 
λίπους, πρό πάντων έλαιολάδου,χωρίς ποσώς ενεκα τουτου 
νά έλαττωθή ή άπορροφητική αύτής δύναμις· δι ό τά 
το ιαΰτα μ ίγματα τυγχάνουσι νύν εκτεταμενης εφαρμογής-

Ή  κατασκευή αύτής εχει διά βραχέων ώς εξής. Ως 
πρώτη ύλη χρησιμεύει τό ακάθαρτον λίπος τών έρίων τό 
όποιον έν μεγίστν) ποσότητι απορρίπτεται διά τών ύδά
των τής πλύσεως τών πλυντηρίων καί τών νηματουργείων 
δν δψεω; καί οσμής άφορήτου. Ια  υδατα ταΰτα , λαμβα- 
νόμενα έκ τής πλύσεως τών άκαθάρτων ερίων δια σοόας 
καί σάπωνος, άποτελοΰσι γαλάκτωμα· προσθηκη οξέων 
άποσυντίθεται ό έν αύτοΐς σάπων, τό δε τών ερίων λίπος 
ή έριέλαιον. δπερ διά τοΰτο έκρατεΐτο εν τφ  γαλακτώ - 
ματι, αποχωρίζεται καί άνέρχεται εις την επιφάνειαν με- 
μιγμένον μέ τά  λιπαρά τοΰ σάπωνος όξέα αποτελούν τ υ 
ροειδείς μάζας, άπηθεΐτα ι, ξηραίνεται καί εκθλίβετζι θερ- 
μαινόμενον.

Τό άκατέργαστον τοΰτο χολεστρίνειον λίπος περιεχον 
40 0 Jq λιπαρά όξέα, ήτο γνωστόν είς τήν άρχαιότητα 
ύπό τό δνομα «Οϊονπον» ( 1 ), έλαμβάνετο ί)έ διά μεθοδου 
λίαν διεξοδικής, ύπό τοΰ Διοσκορίδου περιγραρομένης. Ε- 
χρησιμοποιεΐτο παρά τήν άηδή αύτοΰ οσμήν ώς πεοιφη- 
μον ιατρικόν κατά τών πληγών, τών -ξανθημάτων, τής 
φλογώσεως τών κανθών -ών οφθαλμών, τού ερπητος, τής 
έξοιδήσεως τών παρειών, τής πτώσεως τών βλεφαρίδων και 
έν γένει κατά τών φλογώσεων τού δέρματος. Έπίσης εχρη- 
σίμευεν ώς κοσμητικόν ιδίως πρός εξάλειψιν τών εκ συ
χνής τών οφρύών άνυψώσεως ρυτίδων, μνημονεύεται δε υπό 
διαφόρων Ελλήνων καί Ρωμαίων συγγραφέων.

Ό  Αριστοφάνης έν Αχαρνέων στίχφ 1174 και εφε
ξής λέγει :

Ώ  δ,ιώες, οΐ κ α τ ’ οίκόν έστε Λαμάχου, 
ϋδωρ, ϋδωρ έν χυτριδίφ θερμαίνετε, 
οθόνια. κηρωτήν παρασκευάζετε, 
έρι’ οίσυπηρά. λαμπάδιον περί τό σφυρόν· 
άνήρ τέτρωται χάοακι διαπηδών τάφρον.

Χαρακτηριστικά είναι χωρία τινα  τού Όβιίϊίου. CiV τφ  
3φ β ιβλίφ τής «Ars am atoriat όμιλών ούτος περί τών 
ύπό τών ρωμαίων δεσπο νών χρησιμοποιούμενων καλλυντι
κών καί κατακρίνων τήν χρήσιν τών ψιμμυθίοιν λέγει ·

»Τί νά είπω νΰν περί τής οσμής τοΰ οίσύπου, οπερ 
όζει δυσαρέστως, άν καί ερχεται έξ ’Αθηνών, δπου λαμ- 
βάνεται <κ τών άπλύτων έρίων τών προβάτων». Έν στίχ . 
354 τών «Remedia amoris» περιγράφει έπίσκεψιν παρά 
τ ιν ι ώραίί»: ρωμαία. «Δύνασαι, λέγει, καί τούτο δι- ένέ- 
δρας θά κατόρθωσες, νά τήν ίδνις δταν π^οασκευάζ·/)'τά 
κοσμητικά της καί ψιμμυθίοϊ τό πρόσωπον αύτής. Θά εϋ- 
ργίς παρ’ αύτή δοχεία πομάδας χιλίων χρωμάτων καί θά 
ίδνις πώς αλείφει τό στήθος αύτής μέ οίσυπον· έκ τής 
οσμής τούτου άναγκάζεσαι νά πιστεύσγις OTt κατά τό

(1 ) Ο'ίσυπος ex το3 οις =  πρόβατον.
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δεΐπνον μετεβλήθης είς Φινέα(Ι)· πολλάκις ή όσμή του 
μοί έκοψε τήν όρεξιν».

Έν τούτοις α-έχρι τοϋ 16ου αίώνος άνεγράφετο έν 
ταΐ< φαρμοποιίαις, είτα 8 ’ έγκατελείφθη διά το δυσά- 
ρεστον τής όσμής.

Έπρεπε λοιπόν νά άφαιρεθώσιν ή κακή όσαή, τό ά- 
ηδές φ α ύν  χρώμα καί τά λιπαρά όξέα. Πρός άπομάκρυν- 
σιν τ*?,ς χρωστικής ούσίας κοά τής όσμής υποβάλλεται ή 
σκευασία εις όξείδωσιν. Ε ίτα προσθήκη άλκαλίων σαπω- 
νο7ίοιούνται τά  λιπαρά όξέα, τότε 8 ε ή μάζα μεταβάλ
λετα ι εις γαλάκτωμα όπερ έκθλίβεται διά μηχανής κεν- 
τροφυγου δυνάμεως, πλύνεται δι’ ΰδατος έπανειλημμένως, 
και τέλος καθαίρεναι Si’ όξόνης, οπότε λαμβάνεται τό 
οίσυπον ή ή Λανολίνη λευκή καί άοσμος. Οί ύγιεινολόγοι 
παραδέχονται ότι ή τραχύτης τοϋ δέρμα-ιος, τά χειμε'Ολα, 
ή έρυθρότης καί αί εξοιδήσεις τοϋ δέρματος, ό σχηματισμός 
πιτυρίδας είς τάς ρίζας τών τριχών, προέρχονται έκ τοϋ 
ότι ή κερατίνη ουσία τοϋ δέρματος έστερήθη δι’ απώ
λειας τοϋ επιθηλιακού χολεστρινείου λίπους τής εύκαμψίατ 
της· ώστε ή λανολίνγι ώς άναπληοοϋσα την απώλειαν 
ταύτην είναι τό κατάλληλον φάρμακον. Νϋν κατασκευά
ζουσι πρός προφύλαξιν τοϋ δέρματος την «κοσμητικήν 
λανολίνην» (Toilette - Lanolin), καί διαφόρους πομά- 
6 ας και σαπωνας λανολίνης, δι ους προοιωνίζεται χρήσις 
έκτεταμμένη.

Π .  Δ .  Ζ λ Χ Α Ρ Ι Α Σ

ΤΟ Σ Ι Κ Α Γ Ο Ν
Κ Α Ι  II Ε Κ Θ Ε Χ Ι Χ  Τ Ο Γ

Πολύς γ ίνετα ι κατ* αύτάς λόγος περί τοϋ Σικάγου 
και τής εκθεσεως. ήτις θά γίνγ) εν αυτώ τήν προσεχή ά- 
νοιξιν προς πανηγυρισμόν τής τετρακοσιοστής επετείου 
τής άνακαλύψεως τής ’Αμερικής ΰπό τοϋ Κολόμβου. Αί 
εφημερίδες νέας καθ’ έκάστην παρέχουσι περί αύτής λε- 
πτομερείας, πάντες δε φαντάζονται τήν έκθεσιν ταύτην 
ώς τ ι έκτακτον καί θαυμαστόν, πολλά καί δικαίως 
προσδοκώντες παρά τής τόσον έξυμνηθείσης αμερικανικής 
πρωτοτυπίας καί επιχειρηματικότητας. Καί ό «ΓΙρομη- 
θεύς» δε έπανειλημμένως έκαμε λόγον περί αύτής, καί τόν 
πύργον της περιέγραψε καί άλλάς τινας σχετικάς πλη
ροφορίας άμ ’ άναγγελθείσας άνέφερε.

Τί είναι όμως αύτό τό Σικάγον πολύ όλίγοι πιστεύ- 
ομεν ότι θα ήξεύρωσι. Παρ ήμΐν αί γεωγραφικαί γνώσεις 
ιινχ ι τοοον ανεπτυγ[/.έναι, ωστε ου [Λονον ττ)ν ιστορίαν α ύ- 
τοϋ θ’ άγνοώσιν οί πλεΐστοι, ά λλ ’ άκόμη καί τό ποϋ εύ- 
ρισκεται καί ίσως ί'σως καί τό τ ί είνα ι, άν δηλαδή είναι 
πόλις, ή χώρα, ή καί δνομα κύριον. Καί δμως τό Σικάγον 
καί καθ’ έαυτό πολλά τά άξιοπερίεργα παρουσιάζει, καί

(1) Ό  Φινεύς βασιλεύς τής Θράκης τυφλώσας τούς υιούς ίου, 
έτιμωρήθη διά τοΰτο ύπο τώ ν Θεών, οίτινες δταν ετρωγεν έ’πεμ- 
πον αυτίι) τας Α ρπυιας,α ΐτινες ετρωγον μέρος τοΰ φαγητού αύτοΰ, 
το δε ύπολοιπόμενον έρύπαινον.

ώς πόλις αμερικανική εχει άμερικανικήν,δ έστί θαυμασίαν 
Ιστορίαν, δικαίως δέ ίλέχθη έσχάτως,δτι έκεΐνο τό όποιον 
ίδίως τήν προσοχήν τών επισκεπτών τής έκθέσεως θά έ- 
τίισύρ·/) θά είναι αύτό τούτο τό Σικάγον. Μαρτυρεί άλλως 
τήν ιδιαιτέραν τής πόλεως ταύτης άξίαν καί ή γενομένη 
προτίμησις αύτής ώς καταλληλοτέρας πασών διά τόν πα
νηγυρισμόν τής παγκοσμίου έκθέσεως τού 1893.

Ό ντως τό Σικάγον ούτε ή πρωτεύουσα τής Άμερικα» 
νικής Συμπολιτείας είνα ι, ούτε ή πόλις ή μάλλον πολυ
άνθρωπος ή τάς περισσοτέρας ίστορικάς άναμνήσεις έγεί- 
ρουσα, πάντες δέ έξεπλάγησαν οτε πρό δύο καί πλέον ε
τών έξεδόθη τό διάταγμα τοΰ προέδρου τών 'Η νω μ ένω ν  

Πολιτειών Χάρισσων, τό ορίζον ώς πόλιν τής έκθέσεως 
τό Σικάγον, άντί τής Βασιγκτώνος τής πρωτευούσης τής 
Συμπολιτείας, άντί τής ιστορικήν άξίαν έχούβης Βοστώ« 
νης, ή τής Νέας ‘Τόρκης, μεγαλουπόλέως εφάμιλλου πρός 
τό ;\.ονδΐνον καί τούς Παρισίους. Οί ’Αμερικανοί δμως 
είναι πρακτικοϋ πνεύματος άνθρωποι, τοΰτο δέ καί είς τήν 
περίστασιν ταύτην έδειξαν. Παραβλέψαντες πράγματι τήν 
καθ ερωθεΐσαν συνήθειαν τοΰ πανηγυρισμού τών έκθέσεων 
καί λοιπών όμοιων γεγονότων έν τα ΐς ποωτευούσαις τώ ν  
χωρών,εξέλεξαν διά τήν Παγκόσμιον Κολομβιανήν Έ κθε-
σιν τοϋ 1893 (W o r ld ’s Columbian Exposition) πό
λιν ύπέρ πάσαν άλλην τό διέπον αύτούς πνεύμα άπεικο- 
νίζουσαν, πόλιν ιστορίας καθά ειπομεν άμερικανικωτάτης, 
πόλιν αύτό τοΰτο fin de siecle κατά τό δη λεγόμενον !

Τό Σικάγον —■ ή πρός τήν αγγλικήν προφοράν συμ- 
φωνότερον τό Τσικάγον, Chicago —  είναι πόλις τής ά- 
μερικανικής πολιτείας Ίλλινόης. Είν’ έκτισμένον παρά τάς 
δχθας τής λίμνης Μ ιτσιγάνης, λίμνης έχούσης ’έκτασιν ί-  
σην σχεδόν πρός τό έμβαδόν τού Ελληνικού Βασιλείου, 
έ'χει δε πλέον τών 1500000 κατοίκων. Είς τήν θέσιν εις 
ήν ύπερήφανος εγείρεται σήμερον ή κατά τόν πληθυσμόν 
έβδομη τής ύφηλίου πόλις ύπήρχεν έν έ'τει 1812 μικρός 
σταθμός εμπόρων καί ιεραποστόλων- οί ιθαγενείς παμ
πληθείς ύπήρχον είς τά πέριξ, έπανειλημμένως δέ έπέπεσαν 
κατά τών κατοίκων τοΰ σταθμού. Μόλις περί τό 183θ ό 
σταθμός ούτος μετεβλήθη είς κώμην εχουσαν τρεις έ’ως 
τέσσαρας χιλιάδας κατοίκων, έκτοτε δέ διά τής έφαρμογής 
τοϋ άτμοΰ καί τοΰ ηλεκτρισμού καί δλων έν γένει τών ά- 
νακαλύψεων εκείνων, α ΐτινες θ’ άναγράψωσιν έν τή ίστορί^ 
τόν λήγοντα ήδη δέκατον εννατον αιώνα ώς κα τ ’ εξο χή ν 

αιώνα τών επιστημών, τού πολιτισμού καί τής προόδου, 
ηύξήθη είς τήν περιωπήν είς ήν ήδη εύρίσκεται. Έντός 
τριάκοντα έτών οί κάτοικοι έπενταπλασιάσθησαν, τό 
1870 ύπερέβησαν τάς 3 0 0 ,0 0 0 ,τό δέ 1873 άνήρχοντο είς
430 ,000  ! —  'Γπολογίζουσιν δτι καθ’ εκατόν άνθρώπους 
αυξάνει ό πληθυσμός τής πόλεως ταύτης καθ’ ήμέραν δί
καιον επομένως ειχεν|ό Σικαγκότης έκεΐνος, δστις έρωτη- 
θείς όποιος ήτο ό πληθυσμός τής πόλεώς του,«δέν ήμπορώ 
μετ’ άκριβιβείας νά σάς εϊπω — άπεκρίθη— διότι λείπω 
άπό μιάς έβδομάδος» ! ! Καί παρουσιάζουσι μέν δλαι τής 
’Αμερικής αί πόλεις αΰξησιν τού πληθυσμού τεραστίαν,
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οΰδεμία δμως φθάνει ώ ; πρός τοΰτο τό Σικάγον. Σημειω- 
τέον μάλιστα δτι πυρκαϊαί έπανειλημμέναι πολλάκις έν
τελώς τήν πόλιν ταύτην κατέστρεψαν. Κατά τήν πυρ- 
καΐάν τοϋ 1871 είκοσι χιλιάδες οικιών κατεστράφησαν 
ύπό τοϋ πυρός, προξενηθείσης ζημίας 2 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0  δολ- 
λαοίων (1 δολ 5 φρ) Χάρις δμως είς -ίήν δραστηριό
τη τα , τήν άκαματον ενεργητικότητα καί τό έπιχειρημα- 
τικόν τών κατοίκων του τό Σικάγον άνεγεννήθη έκά- 
στοτε ώς ό φοίνιξ έκ τής τέφρας αύτού, πάντοτε καλ- 
λίτερον καί μεγαλείτερον ή πριν —  Οί κάτοικοι τοϋ Σ ι
κάγου είναι ώς επόμενον πάσης έθνικότητος άνθρωποι· ύ- 
περτεροϋσι πάντας οί Γερμανοί (4 0 0 ,0 0 0  σχεδόν), ύπάρ- 
-^ουσι δέ καί 700 "Ελληνες περίπου.

‘Ως πόλις τό Σικάγον είναι μοναδικόν. ’Έχει μέν τό 
μονότονον έκεΐνο σχέδιον τών άμερικανικών πόλεων τών ε- 
^ουσών τάς οδούς καθέτους επ’ άλλήλας, αί όδοί ομως 
αύτα ι είναι π λα τύτα τα ι καί κάλλιστα κατεσκευασμέναι, 
οί δέ δημόσιοι κήποι,τά άλση καί αί πλατεΐα ι, αί απαραί
τητοι διά τήν υγιεινήν τών πόλεων διατήρησιν, κατέχουσιν 
έκτασιν μεγίστην. ‘Η μικροτέρα οδός τού Σικάγου ομοιά
ζει πρός το καλλίτερον βουλεβάοτον τών Παρισίων, τάς 
δενδροστοιχίας δέ τής πόλεως ταύτης καθόλου ούδεμία 
άλλη έχει. ’Αλλά καί τά  μέσα τής συγκοινωνίας είναι τε 
λειότατα  δ ιπλαΐ καί τρ ιπλαΐ σιδηροτροχιαί διασχίζουσι 
τάς οδούς, άμαξαι δέ καί λεωφορεία καί σιδηρόδρομοι 
ατμήλατοι καί ήλεκτρήλατοι καθιστώσιν ευκολωτάτην 
τήν άπό τοϋ ένός άκρου τής άχανοϋς πόλεως εις τό άλλο 
μετάβασιν. Τήν πόλιν κοσμοϋσιν οίκίαι θαυμασται διά τε 
τό μέγεθος καί τόν διάκοσμον τόν άρχιτεκτονικόν. Οί- 
κίαι μέ δέκα πατώ ματα  είναι συνήθεις, οίκίαι δέ έχουσαι 
δέκα καί εξ ή καί είκοσι το ιαϋτα είνε δχι σπάνιαι. Ή 
είς τά  άνω πατώ ματα  τών τοιούτων οικιών άνάβασις γ ί 
νεται δΓ άνυψωτήρων ήλεκτροκινήτων, τόσον δέ τέλεια τά 
μηχανήματα τούτων είναι ώστε καί ό είς τό άνο> π ά 
τωμα οικίας διαμένων έμπορος συγκοινωνεί πρό τούς 
έκτός μεθ’ δσης εύκολίας καί ό έν τφ  ίσογαίφ . ’Ιδίας ση- 
μειώσεως άξία  είναι ή λεγομένη Ταχόαα. ή μεγίστη τών 
οικιών τοϋ Σικάγου, ένοικιαζομένη είς ιδ ιωτικά γραφεία 
άνθρ . πων πάσης τάξεως καί εργασίας άπό τοϋ πολυτα- 
λάντου τραπεζίτου καί βιομηχάνου μέχρι τοΰ μικροΰ χρη- 
ματιστοΰ καί άπό τοϋ δικηγόρου, τοϋ μηχανικό» καί τοϋ 
ΐατροΰ μέχρι τοΰ συγγραφέως βιβλίων, τού εκδότου εφη
μερίδων καί τού πολιτικοΰ

Τό Σικάγον είν’ έκτισμένον έπί πεδιάδος ούδέν ύψωμα 
έχούσης· ή άνεργε σι ς δθεν τοϋ πύργου θά παράσχνι είς τούς 
Σ ικαγιώτας θέαμα δχι σύνηθες είς αύτούς. Τήν πόλιν δι
ασχίζει ποταμός ομώνυμος, επικρατεί δέ έν αύτή ύγεία ά- 
ρίστη. ’Ά λλοτε, —  δτε άκόμη πολίχνη πτωχή καί βρω
μερά είς τήν θέσιν τής μεγαλουπόλεως ταύτης ύπήρχεν 
—  έλη καί τέλματα καθίστων τήν έν αυτή διαμονήν ε
πιβλαβή· και τό όνομα μάλιστα τοϋ Σικάγου σημαίνει 
μέρος δυσώδες διά τοιαύτην α ιτ ία ν . Σήμερον ούτε ελη, 
ούτε α ιτ ία  τις νοσογόνος ύφ ίστατα ι άλλη· τά  πάντα ύ-

πε^ώρησαν πρό τής εργασίας καί δραστηριότητος τών 
Αρμοδίων, τό δέ Σικάγον έχει έλ^α^ίστην την θνησιμότητα 
(17 , 5 έπί τοΐς χ ιλ ίο ις) — " Γδωρ έχει τό Σικάγον άφθο
νον λαμβανόμενον άπό τής λίμνης Μ ιτσιγάνης ν.ατά 
τρόπον δλως άμερικανικόν. Α ντλείται δηλαδη αυτό από 
τής λίμνης διά δύο άγα-'γών έ^όντων διάμετρον 1 ,ϋ  μ. 
τοϋ μέν καί 2 . 1 0  τοϋ δέ, έκστομουμένων έν τφ  βυθφ 
αύτής είς άπόστασιν τρισχιλίων καί πλέον μέτρων απο 
τή ς  άκτής· κολοσιαΐαι άντλία ι παρέχουσιν ουτω εντός
24 ώρών 6 75 ,000  έκατόλλιτρα (1 έκ α τ .= 7 8  οκαδ.) ύδα
το ; ψυχρού καί καθαρωτάτου.

Έν Σ ικάγψ διενεργεΐται έμπόριον μέγα. "Ενεκα τής 
θέσεώς της είναι ή πόλις αύτη τό κέντρον τής συγκεν- 
τρώσεως δλων τών παμπόλλων άλλως τε προϊόντων τοϋ 
έσωτερικοΰ τής Βορείου Αμερικής. Τό έμπόριον διευκο
λύνεται διά τής λίμνης Μ ιτσιγάνης καί τών παρακειμέ
νων παμμεγίστων λιμνών άφ* ένός καί διά τών σιδηρο
δρόμων άφ’ ετέρου. Είκοσι καί έπτά τοιούτοι άπολήγου- 
otv είς τό Σικάγον θέτοντες αύτό είς άμεσον συγκοινω
νίαν πρός τόν Ά τλα ντ ικόν ’Ωκεανόν ή τόν Ειρηνικόν, πρός 
τόν Μεξικανικόν κόλπον καί πρός τάς πόλεις πάσας τής 
Αμερικής Συμπολιτείας 902 συρμοί (τραίνα) άναχωρού- 
σιν έξ αύτοΰ καθ’ έκάστην καί 25 χιλιάδες πλοίων εισ
έρχονται είς τόν λιμένα αύτοΰ έν διαστήματι ένός ετου;, 
οί δέ καθ’ έκάστην μεταβαίνοντες καί άναχωροϋντες ύπερ- 
βαινουσι τάς 175,000 ! Κυρίως το Σικάγον είναι όνομα
στόν διά τό έμπόριον τών δημητριακών καρπών καί την 
κτηνοτροφίαν Τό 1890 έξήθησαν έξ αύτοΰ 78 έκατομμ. 
έκατολλίτρ. σίτου, 13 έκατ. ζώων, 70 έκ. χ&λγρ. βουτύ 
ρου καί 34 έκ. χιλγρ. τυρού ! Πλησίον τής πολεως τ α ύ 
της ύπάρχουσι λειμώνες καί διά την καλλιέργειαν κα τάλ
ληλοι καί διά τήν κτηνοτροφίαν. Τό κρέας τών εν αύτοΐς 
διατρεφομένων ζώων καταλλήλως παρασκευαζομενον απο- 
στέλλεται έντεϋθεν είς δλον τόν κόσμον Ή  παρασκευή 
αύτοΰ γ ίνετα ι είς έργοστάσια ειδικά εν οίς μηχαναι φο- 
νεύουσι καί έκδέρουσι τά  ζώα, κόπτουσι βράζουσι καί 
έν μι£ λέξει παρασκευάζουσι τό κρέας α ύ τώ ν  εν τοιοϋ- 
τον έργοστάσιον δύναται νά παρασκευάση, 1 2 , 0 0 0  χοίρων 
έν μιά ήμέρα ! ! Έν καιρώ θέρους ή έργασία διεξάγεται 
τή βοηθεί<κ πάγου- Άξιολογώτατον είναι έπίσης καί τό 
έμπόριον τών ξύλων καί λοιπών δασικήν προϊόντων καί 
παμπόλλων άλλων ειδών βιομηχανίας.

Τά πάντα δέ είναι θαυμαστά έν τή πόλει ταύττ,. Ή 
άστυνομική καί πυροσβεστική ύπηρεσία έχουσι φθάσει είς 
τό non plus u ltra  500 έκατομμ. γραμμάτων, δελταρίων 
καί ταχυδρομικών δεμάτων διανέμονται και αποστελλον- 
τα ι διά τού ταχυδρομείου τοΰ Σικάγου· 500 εφημερίδες 
έκδίδονται έν α ύτφ , ύπάρχουσι δέ 1 2 0  δημοτικά σχολεία,
25 θέατρα καί 500 έκκλησίαι.

Μετά τά  όλίγα ταΰτα  δΓ ών άμυδράν μόνον ιδέαν 
τοΰ Σικάγου νά δώσωμεν προετιθέμεθα, λέγομεν καί τινα 
περί τής έκθέσεώς του. Ή  έναρξις ταύτης γενήσεται τή 
1η Μαϊου 1893, τά κύρια δμως οικοδομήματα θά είναι
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συντετελεσμένα τνί Ι^ ’Οκτωβρίου 1892 (ν),όπότε θά γίνγ) 
καί ή επίσημος έορτή τής τετρακοσιοστής επετείου της 
άνακαλΰψεως τνίς Αμερικής. Ή  - έπίστιμος αναγγελία της 
έκθ^βεως χρονολογείται άπό τ ή ς  12)24 ’Α π ρ ιλ ίο υ  τοΰ 
1890' ϊναρςις ομως ερ γα σ ιώ ν έγένετο μόνον τόν Ιανο υά 
ριον τοΰ 1891, πρέπει δ’ ώς εί'πομεν τόν προσεχή  Οκτώ
βριον τά  πάντα  νά είναι έτοιμα- τοΰτο καί θά έπιτευχθ-?! 
χάρις είς τάς πυρετώδεις ένεργείας άς οί έφορεΰοντες κα- 
ταβάλλουσιν. Ή  ολη ε κ τ α σ ις  τής έκθέσεως θά ύπερβα ίνν) 
τά 425 ε κ τ ά ρ ια  (έ κ τ .= 1 0  χ ιλ . Q  μ,) θά είναι δηλ. 7κις 
μείζων τής έκτάσεως τνίς έκ τελευταίας έκθέσεως τών Πα
ρισίων. Έντός τής ά χ α νο ΰς  ταύτης έκτάσεως κείμενης 
παρά τάς δχθας τν5ς λίμνης πρός τά  Ν. Δ. τής πόλεως, 
ή συγκοινωνία θά γίνεται διά ήλεκτρηλάτων σιδηροδρό
μων έπιγείων, εναερίων καί υποβρυχίων, δ ι’ άτμοπλοίων. 
άκατίων κ. τ . λ.

Ή  εκθεσις θά περιλαμβάν/ι τάξεις 967 ϋπαγομέ- 
νας είς 12 συναγωγάς τάς έξης. 1) τής Γεωργίας. 2) τής 
Ο’ινοποιίκς καί ανθοκομίας 3) τής Κτηνοτροφίας 4) τ'ίίς 
’Ιχθυοτροφίας 5) τής Μεταλλειας καί Μεταλλουργίας 6 ) 
τνίς Μηχανικής 7) τής Σ δηροδρομικής καί ’Ατμοπλοίας
8 ) τής Βιομηχανίας καθόλου 9) τοΰ’Ηλεκτρισμοΰ 10) τής 
Καλλιτεχνίας 11) τών Ελευθερίων Τεχνών καί Δημοσίων 
Έργων 12) τής Εθνολογίας καί ’Αρχαιολογίας.

Γ Τ Ο Ι Κ Ι Ι - Λ . ^

Η λ ε κ τ ρ ικ ό ν  ϊν τ ο μ ο κ τ ό ν ο ν  μ η χ Α ν η μ α  έπενοήθη έσχάτως έν 
Ευρώπη. Το μηχάνημα άποτε^εΤ μικρός ηλεκτρικές λύχνος διαπυ- 
ρώσεως περιβαλλόμενος ύπο πλέγματος μεταλλικού'. Τά έντομα ώς 
γνωστόν πλησιάζουσι πάντοτε τά φώ τα ' πλησιάζοντα λοιπόν καί 
τόν λύχνον το;τον προσπί ιττουσιν επί το ϊ περιβάλλοντος αύτόν με
ταλλικού πλέγματος. Διά τοΰ πλέγματος τούτου διέρ-χεται ρεύμα 
ηλεκτρικόν καθισιών αύτό διάπυρον, τά δέ έντομα προσπίπτοντα 
κατακαίονται ! Παντού εισχωρεί αΰτός ό ηλεκτρισμός;

X
ΟΙ σ ιδ η ρ ό δ ρ ο μ ο ι έ ξ α π λ ο ΰ ν τ α ι  ό σ η μ έ ρ α ι π λ ε ιό τ ε ρ ο ν  Κατά

τινα στατιστικήν κατά μέν τό ετος 1884 ύπήρχον έφ’ όλης τής 
γής σιδηρόδρομοι μήκους 468,000 χ ιλ μ ., κατά δέ τό 1888 έ’φθασε 
τοΰτο τά 641,781 χ ιλ μ ., έξ ών 214 ,252  άνήκουσιν είς τήν Ε υ
ρώπην, 314 ,015 είς τήν ’Αμερικήν καί τά ύπολειπόμενα 53,514 
είς τάς άλλας ηπείρους Ή  ολη άξια τών γραμμών τούτων ύπερ- 
βαίνει τ.ά liO  δισεκατομμύρια φρ. χρ. κατά γενικόν δέ κανό-α έν 
Ευρώπη ή κατασκευή των είναι πολλφ δαπανηρότερα ή έν Ά μ ε - 
pufl· έν τη τελευταία  τό χιλιόμετρον στοιχίζει κατά μέσον όοον 
186,700 φρ. ένω έν Ευρώπη ύπερβαίνε·. τάς 360 ,000 .

X
Χ ρ η α ιμ ο κ ο ίη β ις  τ ώ ν  δ υ ν ά μ ε ω ν  τ ή ς  φύσεως. — Ά ναγινώσκο- 

μεν έν τή Nature, οτι εις τήν γαλλικήν κόμην Dourgne έν τφ  
νομώ Tarn, τήν έχουσαν δισχιλίους μόλις κατοίκους είσήχθη ό 
δ ’ ηλεκτρισμού φωτισμ ς. Μικρός ποταμός ρέον παρά τήν κώμην 
ταύτην (Tauron) παρέχει τήν άναγκαίαν ποσότητα τής ήλεκτρι 
κής δΓ 140 λύχνους διαπυρώσεω ;. Είς πόσας άραγε πόλεις Έ λ- 
ληνικάς δέν είναι δυνατόν όμοία χρησιμοποίησις νά γίνη τών δυ

νάμεων τής φύσεας ! Σήμερον αί προσπάθειαι τών έιτιστημόνων 
καί μ η χανικώ ν είς τήν χρησιμοποίησιν τών δυνάμευ>ν τούτων άπο- 
βλεπουσιν, πάντες δέ έλπιζουσιν ότι ή λύσις τοΰ ζητήματος τού
του θελει επ ιτευχθή  διά τοΰ ηλεκτρισμού. Οί ποταμοί παρέχουσι 
δια τής μετακινήσεως τοΰ ΰδατος αύτών πο:όν δυνάμεως μέγα, είς 
πολλά οε μερη ήρχ_ισεν ήδη νά γίνητα ι χρησιμοποίησις αΰτής. Οί 
άνεμοι, οι χαταρράκται, τό ύπό τών ανέυων σαλευόμενον θαλάσ
σιον ύδωρ χαί αι ά λλαι όμοια1. δυνάμΐί^Πθ άναπληρώσωσιν είς 
υ,ϊλλον όχι κχί πολύ άπώτερον τούς πρός τήν έξάντλησιν χωροΰν- 
τας γεάνθραχας και τήν καύσιμον ύλην καθόλου, έξ ής καί μόνης 
τ,οριζόμεθα ήδη τήν διά τάς άνάγκας τοΰ σημερινού βίου άπαιτου- 
μένην δύναμιν.

X
’ Ε κρηξις ή φ α ισ τε ίο υ . Τό έν τή νήσω Sangi ήφαίστειον Abot 

επαθ-ν έσχάτως έκρηξιν δεινήν. Δύο χιλιάδας ανθρώπων έφονεύ 
θησαν κατ' αΰτή ν, πασαι δέ αί φυτεια ι κατεστράφησαν καί έπ ί- 
κειτα ι λιμός, οττις θά κορύφωση τώ ν ατυχών κατοίκων τήν δυ 
στυχίαν. Τό ΝΔ μέ;ος τή ; νήσου έξηφανίσθη κα<·ά τήν έκρηξιν 
ταύτην. —Ή νήσος Sangi εύρίσκεται μεταξύ Κεληβης χαί Φ ιλιπ
πινών έν τώ  Ε ίρηνιχώ ώχεανω , είναι δέ αποικία 'Ολλανδική.

X
Ά ρ γ ίλ λ ιο ν  Καθ’ έκάστην έξάγονται έν ’Αγγλία και Αμερική 

'2 0 0  χιλόγρ. μεταλλικού άργιλλίου. Λί χρήσεις τοΰ μετάλλου τού' 
του όσημέρο,ι αύξάνουσ ιν έσχάτως μάλιστα προΰτάθη ή έξ α ϊτού  
κατασκευή τών συρμάτων τών ηλεκτρικών συσκευών. Ά φ  ετέρου 
καί αί μέθοδοι τής εξαγωγής τοΰ μετάλλου τούτου έκ τών πο 
λυαρ'.θμω* αλάτων του καθίστανται όλονέν τελειότεραι, δέν είναι 
δέ μακράν ή εποχή καθ’ ήν θά πω λείτα ι τό άργίλλιον είς ήν τιμήν 
καί ό χαλκός.

X
Εν Πιτσβούργη τώ ν ‘ Ηνωμένων Πολιτειών κεραυνός κα*απε- 

σών τή  27 λήξαντος μηνός Ιουλίου έπί αποθήκης πετρελαίου πε- 
ριεχούσης 27000 βαρέλ. άνέφλεξεν αΰτά . ’Εκ τής άποθι-,κης ταύ- 
της μετεδόθη τό πΰρ είς είκοσι καί πέντε ά'λλας, τρομερά δέ πυρ- 
καϊά κατέστρεψεν πετρελαιον άξίας πολλών χ ιλ ιάδων δολλαρίων.

X
Είς άντικατάστασιν τού άποθανόντος διευθυντοΰ τοΰ έν Παρι

σίοις αστεροσκοπείου ναυάρχου M ouchez έξελέγη διά μίαν πεν
ταετίαν ό γνωστότατος αστρονόμος F e lix  T isserand

Δ Η Λ Ω 2 Ι . Σ
Γνωστόν ποιοΰμεν είς τούς απανταχού συνδρομη

τές και άνταποκριτάς τοΰ «Προμηθέως», ότι ό μέχρι 
τοΰδε διανομεύς αΰτοΰ καί είσπράκτωρ Ν. Δ. Γαλάνης 
οεν όιατελει πλέον εις τήν ΰπηρβσίαν ήμών. Ούδεμία 
έπομένως τον «Προμηθέα» άποβλέπουσα αίτησις ή α
ποστολή δεον ν άπευθυνηται πρός αύτόν, ούδέ πρός 
τό έν τή όδώ Πα τησίων γραφεΐον τοΰ περιοδικού μή 
υφιστάμενον πλέον. Καθώς και έν τή έπικεφαλίδι α
ναγράφεται, πασαι αί έπιστολαί ή αιτήσεις, ώς κ α ί 

αί άνταλασσόμεναι έφημερίόες δέον ν' άποστέλλων- 
ται τοΰ λοιποΰ πρός τόν κ. Ιωάννην II. Δοανίδην Δρ. 
Φ. Ε (όδός Μασσαλίας άριθ. 10).

άριθ. 14. Όδός Ποαξιτέλουί _  Τ ύπο ι, & Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Τ  ^Ν· Τ Ρ ί Μ Η  Όδός Πραξιτέλους άριθ. 14.


