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Άδιασπάστως συνδεδεμένον είναι τό όνομα τού Χρι- 
στοφόρου Κολόμβου πρός την άνακάλυψtv τής Α μερική;, 
οπως δε ταύτης μεγαλειτέραν δεν εχει ή ιστορία νά επ ί
δειξη, ουτω καί την δόξαν τού Γενουησίου ί,ρωος οΰδείς 
με'χρι τούδε θαλασσοπόρος ΰπερεβαλεν. Ό  Κολόμβος κατα- 
λέγεται μεταξύ τών άνδρών εκείνων τών όποιων τό ονομα 
σύμπασα ή άνθρωπότης ευλογεί. Περί τόν άνακαλύψαντα 
τόν Νε'ον Κόσμον επλεξαν οί μεταγενέστεροι στέφανον 
παραδόσεων, δΓ ών παρίσταται οΰτος οΰ μόνον ώς θαλασ
σοπόρος άτρόμητος, άλλά καί ώς μάρτυς. Καί άληθές 
μεν είναι οτι τών τελευταίων δεκαετηρίδων αί ίστορ^καί 
ϊρευναι έχαρακτήρισαν ώς άβάσψα  πάντα τα ύτα  καί 
υπερβολικά, άπέδειξαν δέ τόν Ιίολόμβον πλήρη αδυναμιών 
άνθρωπίνων καί σφαλμάτων, άπέχοντα πολΰ τού ιδεώδους 
τύπου καθ’ δν έφανταζόμεθ’ αΰτόν μέχρι τούδε· την ευ-

(*) Έδημοσιεύθη εν τή G arteu lau bc  υπΐ) (». F u lkeuhorst.

τολαίαν του ομως και την ενεργητικότητα πάντες πά ν
τοτε θαυμάζουσιν.

"Απας ό πεπολιτισμένος κόσμος πρόκειται να πανη
γύρια·/) κα τ ’ αύτάς την τετρακοσιοστήν ΐπέτειον τής ημέ
ρας εκείνης καθ’ ήν ό Κολόμβος άπεβιβάζετο επί τ - ν  ά- 
κτών νήσου αμερικανικής. Ό  πανηγυρισμός τής επετείου 
ταύτης ζωηρόν απανταχού διεγείρει τό ενδιαφέρον· σήμε
ρον δε οτε οΰ μόνον ό στενώτερος τών λογίων κύκλος 
άλλά καί οί πολλοί έξ ίσου περί τού άνακαλυψαντος τόν 
Νε'ον Κόσμον ασχολούνται, άρμόζει δ ι’ ολίγων νά δειχθγ) 
δτι τάς πλείστας τών δυστυχιών τάς οποίας ό γενουήσιος 
ηοως ΰπέστη, είς εαυτόν οφείλει καί δτι ό κόσμος είναι δι- 
καιώτερος ή οσον συνήθως νομιζομεν.

-  ■*'·

"Οπως δυνηθώμεν κα.τ’ άξίαν 'Γον Κολομβον να εκτι- 
μήσωμεν άνάγκη είναι νά γνωοίσωμεν την σκηνην εφ ής 
ό ηρως ένεφανίσθη, νά γνωρίσωμεν δηλαδή το πνεύμα τού 
ΙΕ' αίώνος, τού όποιου τέκνον ϋπήρξεν ό ευτυχής ουτος 
θαλασσοπόρος.

’Ήδη άπό τών άρχών τού αίώνος τουτου εθεώρουν οι 
λαοί τής Εΰρώπης την. Μεσόγειον ώς λίαν περιωρισμένην, 
πάντων δέ αι σκέψεις ΐπταντο  πρός τό πέραν τών εΰρω- 
παϊκών άκτών τοϋ Α τλαντικού διανοιγόμενον άγνωστον. 
Οί Μωαμεθανοί εφερον έκ τής Άνατολ-ής πάμπολλα καί 
πολύτιμα εμπορεύματα, ή ϋπαρξις τών πλουσίων Ινδιών 
καθίστατο όλονέν γνωστότερα, ηυξανε δε όσημέραι ή πρός 
σΰναψιν σχέσεων εμπορικών μετ’ αΰτης επιθυμία. Λέγον- 
τες τότε ’Ινδίας, ήννόουν δλας τοϋ Ινδικού ωκεανού τάς 
χώραςάπό τών άνατολικών άκτών τής Αφρικής μέχρι τής 
Κίνας καί ’Ιαπωνίας. Τάς χώρας ταύτας έγνώριζον διά 
τών περιγραφών τών περιηγητών τής εποχής εκείνης, ό- 
ποΐαι ησαν αί τού διάσημου θαλασσοπόρου Μάρκου Πό
λου- δΓ αΰτών έγνώριζον κατά τό μάλλον ή ήττον άπαντα
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τόν παλαιόν κόσμον μέχρι τών άκτών τ ή ; Κίνας καί της 
’Ιαπωνίας, τ ή ; Κ αταίη ; καί τοΰ Σιπάγγου ώς έκάλουν 
αύτάς τότε.

Συγχρόνως διεσπείρετο έν Εύρώπν] φήμη περί ύπάρξεως 
κράτους χοιστιανικοΰ έν τί) άπωτάτνι Ά νατολνΐ, οσάκις 
6 ε αί π^ρί θησαυρών καί πολυτίμων προϊόντων ειδήσεις 
εξήπτον τών έμπορων τήν φαντασ αν, άνεγεννατο καί το 
ζήτημα της πρός τό χριστιανικόν τοΰτο βασίλειον όφειλο- 
μένη; κατά  τών Μωαμεθανών βοήθειας- πάντες ήθελον νά 
τεινωσι χειρ α βοήθειας πρός τούς άπομεμακρυσμένου; τού 
τους καί έγκαταλελειμμένου; αδελφούς, νά συμμαχήσωσι 
μ3τ’ αυτών καί άπο κοινού τούς μισητούς εχθρούς νά πο- 
λεμήσωσι.

Χάρις είς τόν μεγαλουργόν χαρακτήρα τοΰ πρίγκηπος 
’Ερρίκου τοΰ έπικληθε'ντος έρευνητοΰ πρώτη ή Πορτογα
λ ία  άνέλαβε την έκτέλεσιν *ών δυσχερών τούτων σχεδίων. 
Οί ά π ’ αύτης όρμηθέντε; θαλασσοπόροι σκοπόν εθεντο τόν 
περίπλουν της ’Αφρικής καί την διά της όδοΰ ταύτης άφι- 
ξιν είς τάς ’Ινδίας.Κατά τούς πλόας τούτους άνεκάλυψε τό 
άκρωτήριον της Καλής Έλπίδος 6  Βαρθολομαίος Ata- 
ζος, τ·/) δέ 8)20 Μαίου 1498 εφθασεν είς Καλκού τταν 
μετά αίσιον πλοΰν δ Βάσκος δέ Γάμας.

Αί εξερευνήσεις αύτα ι τών Πορτογάλων έστηοίζοντο 
έπί βάσεως έπιστημονική; καί άληθοΰς, επιτυχή ύποσχο- 
μένης έκβασιν προυχώρουν δμως βραδέως, καί μόνον μετά 
πάροδον δε'κα ’ίτών άνεπτύχθη μετά της επ ιτυχ ίας καί 
τών θαλασσοπόρων τό θάρρος. Ή  ζήτησις θαλασσίας μετά 
τών ’Ινδιών συγκοινωνίας ζωηρώ; άπησχόλει καί τούς έμ 
πόρους καί τούς σ φούς, έπειδή δέ ό περιπλους τής ’Α
φρικής καί μάκρος καί επικίνδυνος ήτο, έζήτουν όδόν 
άλλην προσφορωτέραν τα ύτη ς(Ι). Καί τήν τοιαύτην όδόν 
υπέδειξαν οί κοσμογράφοι έπί τοΰ σφαιρικού τής γής σχή 
ματος στηοιζόμενοι. Ούδείς πλέον κατά τήν ΙΕ' μ. X 
εκατονταετηρίδα άμφέβαλλε περί αύτοΰ, μόνον δέ περί 
τοΰ μεγέθους της διεφώνουν.

.Δύο σχεδόν π. X. αιώνας έγένετο ή πρώτη τοΰ με
γέθους τής γής με'τρησις ΰπό τοΰ Έοατοσθένους. Διά 
τής εύρέσεως τοΰ ' μήκους ώρισμένου τόξου μεσημβρινού, 
τοΰ άπό τής ’Αλεξανδ είας μέχρι τής Συήνης, ύπελόγι- 
σεν ό ’Ερατοσθένης τό μέγεθος τής γηίνου περιφερείας 
μ ιτ ’ ακρίβεια; ά'ιοθαυμάστου. Πράγματι ό ’Ερατοσθένης 
εύρεν αύτό ίσον πρός 252 ,000  σταδίων,ήτοι 5323 γεωγρ. 
μιλ. άντί 5400 μιλ Τοιαύτη έπ ίτυχ ία  καί καθ’ Ιαυ-ήν 
καί ένεκα τής μικράς τότε διαδόσεως τών σχετικών γνώ 
σεων, δικαίως θεωρείται ώς δείγμα ύπερλαμπρον τής παρά 
τοΐς αρχαίοι; " Λλλη σ ι άναπτύξεως τών Φυσικών Έ π ι
στημών — Τήν μεταξύ 'Ισπανίας καί τών ’Αν. άκτών τής

(I )  Τήν διά τή ; Μεσογείου, τής Έ ρυ ':ρα; θαλάσση; καί τοϋ 
Ί νδ ιχ ο ΐ ωκεανοί συγκοινω ίαν ήμπόδιζον τότε οί Μωαμεθανοί κα 
τέχοντ:ς τήν Μικράν ’Ασία/, τήν Α ίγυπτον, τήν Αραβίαν καί 
δλας τά ; π:ρ ξ /.ώρα: καί °».; διηνεκή πόλεμον πρ ς τούς Ευρω
παίου; καθόλου ε /ρισκύμενοι. Σ τ Μ.

’Α ίας άπόστασιν άνεβίβαζεν ό Ερατοσθένης είς 120 μοί
ρας- γνωοίζων δέ δτι ή γή διαιρείται είς 360®, συνεπέ- 
ρανεν δτι σύμπας ό Παλαιός Κόσμος μόλις τό -j- τής 
έπιφανείας τής γής κατελάμβανε καί δτι άγνωστα διε- 
τέλουν τά  λοιπά ·| αύτής.Έ κ τοΰ βυλλογισμοΰ τούτου, τοΰ 
τόσον πρός τήν πραγρ-ατικότητα συμφώνου, έξήγαγεν ό 
Ερατοσθένης καί έτ^ρα πορίσματα. Έθεώρει δηλαδή δυνα
τόν τόν περίπλουν τής. γής, ρητώς λέγων δτι εύκόλως θά 
ήδύνατό τις  νά μεταβ·7) έκ τής Ίβηρίας είς τήν ’Ινδικήν 
πλέον ύπό τό πλάτος τής 'Ρόδου, έάν μή έκώλυεν ή με. 
γάλη εκτασις τοΰ ’Ατλαντικού ώκεανοΰ- καθόσον τό κα- 
τψκημένον μέρος τής γής ήτο μόλις τό τρίτον τής δλης 
έπιφανείας αύτή ς(Ι). « Κατωκημένην γήν καλοΰμεν, προσ
θέτει ό Ερατοσθένης, τό μέρος τοΰ κόσμου έκεΛ/ο, τό 
όποιον κατοικοΰμεν καί γνωρίζομεν, ενδέχεται δέ είς τήν 
εΰκρατον ζώνην μία ή καί πλείονες ετι ήπειροι νά ύπάρ- 
χω σι». (2 )

Το ζήτημα δθεν τής εύρέσεως όδοΰ πρός τάς Ινδ ίας 
είχε λυθή θεωρητικών πρό δισχιλίων καί πλέον έτι έτών 
καί μάλιστα είχε λυθή κατά τρόπον μή άποκλείοντα τό 
πιθανόν τής εύρέσεως καί άγνώστων χωρ ν κατά τόν διά- 
πλουν του Ώκεανοΰ ! (3).

(1) «Ε ί μή τό μέγεθος τοΰ "Ατλαντικού πέλαγους έκώλυε, καν 
πλεΐν ήμας έκ τής Ίβηρίας εις τήν 1.δικήν διά τοΰ αύτοΰ π α 
ραλλήλου' τό λοιπόν μέρος, παρά τό λεχθεν διάστημα ύπέρ τό 
τρίτον μέρος ον τοΰ ολου κύκλου εΐπερ ό διά Θινώ/ έλάττων έστιν 
είκοσι μυρ ιάδων όπου πεποιήμ.εθα τον ειρημένον σταδιασμον άπό 
τής Ινδική? είς τήν Ίβηρ ίαν». E ratO sthenis geo grap liico ru m  
fragm en ta  lib e r  II. Ed. G unther Se ide l G oettingee 
MDCCLXXXlX σελ. 73 Σ. si.

^2) -Καλοΰμε/ γ ip οικουμένην, ήν οικοΰμεν καί γνωρίζομεν. 
ένδέχ τα ι δέ έν τή αύτή  εύκράτω ζώνη καί δύο οικουμένας είναι 
άεί καί πλείους εί καί μ ,άλι'τα  έγγύς τοΰ διά (-)ι\ών κύκλου, τοΰ 
διά τ  ΰ ’Ατλαντικού πελάγους γραφόμενου» Ερατ. έ’νθ. άν. Σ τ  Μ.

(3) Ό  συγγραφεύς τής παρούσας μελέτης άοχεΐται άναρέρων 
εκ τώ ν ά.'/αίων μόνον τόν Ερατοσθένη ενώ καί πλέΐστοι άλλοι 
έπίσης κατηγόρημα ικώς τήν αύτήν άπεφηναν γνώμην. 11α;α- 
λείποντες τάς περί τής πολυφήμου Λτλαντίδος όιασωθείσας έν 
πλείστοι; συγγραφεΰσιν ειδήσεις, αναφέρομέν οτι άκριβώς ήν 
καί ό Κολόμβος ε ίχ ·ν ιδίαν εκφράζει πλήν τοΰ ΕρατοσΟένους 
καί ό Αριστοτέλης (Περί Κοσμ. IV) καί ό Στράβων (1 4 , 11 3) 
καί ό ϋενεκας (Q u ist. n a t II) καί τώ ν αρχαίων άλλοι πολλοί. 
Καί έκ τώ ν μεταγενεστέρων έπίσης ού, ί ολίγοι περί τοΰ ζη τή 
ματος τούτου πραγματεύονται (Ι’ογήρ'.ς Βάχων, ’Λ)βερ-ος ό Με- 
γας κ λ ), άνα.φ.βολον δέ ε ί/at ο ί  ήσαν αί γνώμαι αύται είς τόν 
Κολόμβ,ν γνω στα ί, άφ ΰ δίς ό ίδιος άντέγραψε τού; έν τή Μ/)δ ία 
τοΰ Σεν = κα Σκ. II) κλασσικού, έκε νους στίβου;

V en ien t m in is 
S aecu la  su is , qu ib us Oceanus 
V in cu la  rerum  la x e t , ct ingens 
I’ a le a l  t e l lu r . T e t liy sq u c  novos 
D etcgat orbes ; nec s it  te r r is  
U ltim a T bu le

ήτοι «θά ελθη ποτέ ήμέρα καθ ήν θά εΰχολύ/η ό ωκεανός τ<ον 
πραγμά-ων τόν ροΰν, καθ ήν μεγάλη γή θά έμφανισθή, καθ ήν
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Δυστυχώς δμως τά ; θεωρία; τοΰ Έρατοσθένου; δέν 
ήσπάσθησαν οί μεταγενέστεροι Οί μετ’ αυτόν γεωγράφοι 
έθεώρουν τήν γήν μικροτέρα ν, έμεγέθυνον δέ τήν εκτασιν 
τής ’Ασία; καί Εύρώπης ούτω ; ώστε νά φα ίνηται ή Ίσπα- 
νίά διά θαλάσση; μικροΰ σχετικώ ; πλάτους άπό τή ; ’Ια
πω νία ; άποκεχωρισμένη.

Ο ύτω; δμως έχόντων τών πραγμάτων δέν ύπελείπετο 
έπί τής γηίνου έπιφανείας χώρος επαρκής διά τήν ύπκρ- 
ξιν νέας ήπείοου,τοΰτο δέ καί οί σύγχρονοι τού Κολόμβου 
έδόξαζον. Αί Κανάριοι νήσοι, αί νήσοι τοΰ Πρασίνου ’Α
κρωτηρίου ώς καί αί ’Λζόραι ήσαν πρό πολλοΰ γνωσταί. 
Ένομίζετο δμω; δτι ί'ση άπόστασι; έχώριζε τά ; Άζόρας 
άπό τή ; 'Ισπανίας καί τής νήσου Σιπάγγου· ή πρός την 
τελευταίαν ταύτην δθεν πορεία δέν έφαίνετο ώς τ ι όλως 
άδύνατον καί άκατόοθωτον, διά τοΰ έσφαλμένου δέ τούτου 
υπολογισμού μεγάλοι; τό θάρρος τών έξερευνητών ένισχύετο.

Ό τε τό πρώτον έπεχείρησαν οί Πορ'τογάλοι τούς 
κατά μήκος τών άκτών τή ; ’Αφρική; πλόα ;, ’Ιταλό ; τ . ;  
ύπέδειξεν αύτο ΐ; τήν πρό; δυσμά; όδόν· άλλ ’ ό ’Ιταλός 
ούτος δέν ήτο ό γενουήσιος Κολόμβος, άλλά ιατρό; φλω
ρεντινό;, Παύλο; Τοσκανέλλης όνόματι. 'Ο άνήρ ούτο; εί
χε καλώ ; μελετήσει τοΰ Μάρκου Πόλου τά  έργα, συνανε- 
στρέφετο δέ τον Νικόλαον δζ Κόντην δστις είχεν έπισκε- 
φθή τάς ’Ινδίας καί τάς νήσους τοΰ πορθμοΰ τής Σούνδης 
Ό  ΙΙαΰλο; Τοσκανέλλη; έθεώρει τήν έ'κτασιν τή ; ’Ασία; 
πολύ μεγάλην καί έπομένω; κατορθωτόν τόν πρό; αύτήν 
διά δυσμών πλοΰν, σχέδια δέ τοιούτου ταξειδίου καί 
χάρτα; σχετικούς είχέ ποτε συντάξει καί άποστείλει πρό; 
ιερωμένον τινά Ισπανόν M artinez όνόματι,δπω; τάΰποβάλγι 
ε ί; τόν βασιλέα τή ; Πορτογαλία;. Τοΰτο συνέβη περί τό 
1474. Οί Πορτογάλοι δμω; έθεώρουν ώ ; τήν καλλίστην 
όδόν τήν διά τοΰ περίπλου τή ; ’Αφρική;, τήν όποιαν αύτοί 
είχον άνακαλύψει· άπέρριψαν έπομένω; τάς προτάσεις τοΰ 
Τοσκανέλλη. ’Ολίγα έτη μετά τό γεγονό; τοΰτο ένεφανί
σθη ό Χριστόφορος Κολόμβο;.

Γ'.

Ή έπί τό μυθιστορηματικόν διακόσμησι; τοΰ βίου τοΰ 
Κολόμβου άρχεται ήδη άπό τ ή ; πα ιδ ική ; αύτοΰ ήλ ικ ία ;. 
Οί μεταγενέστεροι τοΰ γενουησίου ηρωο; θαυμασταί άφη- 
γοΰνται πολλά περί συμπλοκών αύτοΰ πρό; πειρατά; καί 
ταξειδίων πρό; τά ; βορείου; πολικά ; θαλάσσας γενομένων 
κατά τήν έποχήν τοΰ μαθητικού τοΰ Κολόμβου βίου. 
Σήμερον ταΰτα  πάντα θεωρούνται ώς μΰθοι, οί δέ αύστη-

νέας θ’ άποχαλύψη ή Θετις ήπ-ίρους, δέν θά ε!»αι δέ πλέον ή 
Θούλη ( Ισλανδία) τό έσχατον δριον τής γή ς .»

Τόσον αληθές είναι δτ' πάντα τά επίσημα τής άνθ ωπότητος 
γεγονότα σ μβαίνουσι κατόπιν μακρας προπααρσκευής. -  Κ ρ ι τ ι- 
κ ή ν  ε ρ ε υ ν ά ν  έ π ί  τ ή ς  ' ι σ τ ο ρ ί α ς  τ ή ς  γ ε ω γ ρ α 
φ ί α ς  τ ο ΰ  Ν έ ο υ  Κ ό σ μ ο υ  συνέγραψίν (έν 5 τόμοις) ό διά
σημος γερμανός φυσιοδίφης 'Αλέξ. Ούμπολτ. Σ. τ Μ.

ροΐ τή ; άληθεία; έρευνητχί παριστώσι πολύ άπλούστερον 
τόν βίον τοΰ μεγάλου τούτου θαλασσοποοου.

Ό  Χριστόφορο; Κολόμβος έγεννήθη έν Γενούη καί 
κατά πάσαν πΌ ανότητα έν τφ  προαστείω τής Porta  
San Amlrea είτε ληγοντος τοΰ 1446 έτους, είτε τό έαρ 
τοΰ 1447 .(1 )Ό  πατήρ αύτοΰ Δομίνικο; Κολόμβος ήτο έρι- 
ουργό; ήσχολήθη δέ καί ε ί; τό έμπόριον καθ’ δλου. Είς 
τό στάδιον τοΰτο ή/.ολούθησε τό πρώτον καί ό Χριστό
φορος Κολόμβος τόν πατέρα, πολλά ταξείδ ια κατά  καιρού; 
επιχείρησα; καί τήν Χίον έν έτει 1 'ι74 διά τού; οίνου; 
τη ; έπισκεφθεί;. (2 )

Τώ 1 477 ό Δομίνικο; Κολόμβο; ήτύχησεν έν τώ έμ- 
πορίω, ήναγκάσθη δέ νά πωλήσγι καί τήν έν Γενούη οι
κίαν του. Τοΰτο ηνάγκασε τόν υιόν του, έχοντα τότε 
ήλικίαν τριάκοντα έτών, νχ άφήσγ) τήν πατρώαν οικίαν 
καί νά μεταβΤί εί; Λισσκβώνα. Κ ατ’ έκείνην τήν έποχήν 
ή Πορτογαλία προσείλκυεν ε ί; Ιαυτήν ξένου; έπιχειρη- 
ματ α ; πολλού;· τύχην λοιπόν ζητών ό ΰμέτερο; ήρω; 
επόμενον ήτο πρό; ταύτην νά διευθυνθη. — Έν Λισσαβώνι 
μένων ό Κολόμβο; κατέκτησε τήν καρδίαν κόρη; εύγενοΰ;, 
τ ή ; Φ ιλίππη; Περεστρέλλο- ταύτην καί ένυμφεύθη. Ό  
πατήρ τή ; Φ ιλίππη; είχεν ήδη άποθάνει· καταγωγής ήτο 
ιταλικής είχε δέ διατελέσει καί δ ιοικητή; τής νή
σου Πόρτο-Σάν:ο, τή ; παρά τήν Μκδέραν. Διά τοΰ γάμου 
δθεν τούτου είς στενωτατας ήλθεν ό Κολόμβος σχέσεις 
μετά Πορτογάλων θαλασσοπόρων καί άποίκων, έπιχει- 
ρήσας μάλιστα καί πλόας τινάς μέχρι τής Γουϊνε'ας 
άφ’ ένός καί τών Βρεττανικών νήσων έξ άλλου, καθ’ 
οΰς έγνώρισε τόν Ωκεανόν. ’Από τών Πορτογάλων άποί
κων έμαθε τότε άσαφεΐ; τ ινα ; είδήσει;, άορίστω, διαδιδό
μενα; κατ' έκείνην τήν έποχήν, περί χωρών άγνώστων 
έκεΐθεν τοΰ ’Ατλαντικού κειμένων καί περί φυτικών λ ε ι-

(1 Τά περί τής καταγω γή; τοΰ Κολόμβου είναι πάντοτε σκο
τεινά. Τήν τιμήν τής γεννήσεως αύτοΰ πολλαί πόλεις καί σήμερον 
ετι άμφισβητοΰσι, πολλά δέ καί περί ιή ; οικογε’νείας του έγράφη- 
σαν. Έ σ χ ά τω ; ’Αμερικανός τ ι ; ,  ό Εύγ.Λώρενς (Laurence) έδημο- 
σίευσεν έν τώ  H arp er’s M agaz ine ( Απριλ καί Μαίου έ. ε ) δύο 
διατριβάς δ ι’ ών πειραται ν ' άποδείξη τόν Κολόμβον "Ελληνα τήν 
καταγωγήν, π ε ι.α τή ν  μέν τό πρώτον έπίφοβον καί φήμην μεγάλην 
μεγάλην άνά τήν Μεσόγειον κεκτημένον, καί μονόν μετά τόν γά
μον του καί τήν έν Πορτογαλία άποκατάστασιν είς τά ; μεγάλας 
θαλασσ,πορίας έπεδοθέντι Ό  Λώρεν; καταλήγει είς τά συμ πε
ράσματα ταΰτα  στηοιζόμενος έπί εγγράφων τή ; Έ νετικής Δημο
κρατίας' οπωσδήποτε δμως ή γνώμη αύτη καίτοι ύ*ο ςενου, ούχί 
"Ελληνος δ ιατετυπωμένη, ύπενθυμίζει ή μ ΐν  το ύ ; περί έλληνικής 
καταγωγής τοΰ Ναπολέοντος καί πολλών άλλων μεγάλων ανδρών 
γνωστούς θρύλλους Περί τής διατο βή: ταύτης ϊδε Νέας Έ φημε · 
ρίδο; ΙΑ '. 200 κα: 201—Βιογραφίαν τοΰ Κολόμβου έγοαψεν δ υιός 
του Φερδινάνδος ('Ιστορία τσΰ Άρχιναυάρ/ου) Δυστυχώς ομως 
δλίγιστα έκ ταύτης νά μάθωμεν εχομεν. "Ενεκα λόγων άνθρωπί- 
νης μικροφιλοτιμίας καί ματαιότητος πλεΐστα οσα αποσιώπα ό 
υιός τόν βίον τοΰ πατρός έκθέτων, πλεΐστα  δέ καί άνακριβή σκο
π ίμως αναγράφει. Σ τ. Μ.

(2) Καθ’ ά μάλιστα λέγει ό υιός του, ίδ ια ι ΐ ’ρως τήν προσο 
χήν του έπέσυρεν ή γνωστή τής νήσου ταύτης μαστίχα» Σ .τ. Μ .
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ψάνων τά  όποια ή θάλασσα έφερε πρός τάς άκτάς τών 
Άζορών· ζών δε έν Λισσαβώνι τή  'έδρα δλων τών τότε 
κοσμογοάφων κατεϊδε τό μέγεθος τ*?ις δόξης, τνίς τιμής 
και τοΰ πλούτου 'οστις έπεφυλάσσετο είς τούς ευτυχείς 
ανακαλύψεις έπιτελοΰντας. Τοΰτο μεγάλως τον νοΰν τοΰ 
Κολόμβου έξήψεν. Τήν προσοχήν αύτοΰ έστοεψεν έξ ολο
κλήρου είς τήν κοσμογραφίαν ώς άπεκάλουν τότε την γεω
γραφίαν, ένστερνισθείς ίδ.ως σύγγραμά τι τοΰ Πέτρου (Γ 
Aillys, Imago Mundi δ έστι Ό ψ ις τοΰ Κόσμου έπιγρα- 
φόμενον. Εις τό σύγγραμμα τοΰτο προσετρεχεν έκτοτε ό 
Κολόμβος ώς εις αυθεντίαν παρά την πολλήν άκρισίαν 
τοΰ συγγοαφέως, τοΰτο δε έκράτυνεν έν αύτώ την ιδέαν 
της ύπάρξεως ώκεανοΰ υύχ'ι εύρέως μεταξύ ‘Ισπανίας καί 
’Ινδιών, της ύπάρξεως δηλ. ώκεανοΰ εύκόλως καί έν όλίγω 
χρόνω διαπλεομένου· έξ αύτοΰ καί άλλας πληροφορίας 
ήούσθη, έξ αύτοΰ εμαθεν δτι έπί δρους μακράν πρός δυ 
σμάς κειμένου εύρίσκετο ό παράδεισος καί πολλά άλλα 
με'οη, τά  όποΐα καί έπίστευε βραδύτερον δτι άνεκάλυψεν, 
’Εν Λισσαβώνι εμαθεν έπίσης καί τά  περί τοΰ Φλωρεν
τινού Τοσκανε'λλη καί περί τών σχεδίων τά  όποια είχεν 
ούτος είς τόν βασιλέα Άλφόνσον τόν Ε' ύποβάλει. Τότε 
έγεννήθη α ύτφ  ό πρός τάς μεγάλας θαλασσοπορίας 
έρως, ’έγραψε δέ πρός τόν Τοσκανέλλην ζητών νά τώ  άπο- 
στείλγι τούς χάρτας τούς οποίους είχε συντάξη καί τοΰ 
μελετωι/,ένου ταξειδίου τά σχέδια. Ό  Τοσκανέλλης έπεμψε 
πρός τόν Κολόμβον, δστις σκοπίμως είχεν άποκρύψει αύτώ 
την ’Ιταλικήν του καταγωγήν ύποκοιθείς τον Πορτογά
λον, επεμψε λέγομεν προς τόν Κολόμβον τούς τε ζητου- 
μένους χάρτας καί άντίγραφον της επιστολής μεθ’ ής 
είχεν άποστείλει αυτούς πρός τόν Μαρτινέζ, επιστολής 
λεπτομερώς τόν ύπ ’ αυτοΰ προτεινόμενον πλοΰν περιγρα- 
φούσης. Καί ό μέν χάρτης άπωλέσθη.ηρκεσεν δμως ή έπι- 
στολή δπως ετι μάλλον καταπεισθνί ό Κολόμβος περί 
τής έπιτυχοΰς έκβάσεως τοιούτου πλοΰ.

ΙΙρός έκτέλεσιν δμως τών σχεδίων του ειχεν ό Κολόμ 
βος άνάγκην τής ύποστηοίξεως ήγεμόνος τίνος ή βχσι- 
λέως, δεν ήτο δέ ευκολον τοΰτο. Έ ν Πορτογαλία έ- 
βασίλευεν Άλφόνσος ό Ε'.είς δν είχεν έκθέσει ό Κολόμβος 
τά  σχέδιά του χωρίς νά δυνηθή νά τόν καταπειση. Τό 
1861 ό Άλφόνσος άπέθανεν, άνήλθε δέ τόν θρόνον ήγεμών 
έπιχειοηματικώτατος, ’ Ιωάννης ό Β'. Πρός τοΰτον παρου- 
σιάσθη ό ήμέτερος ήοως.

Ό  μελλων τοΰ Νεου Κόσμου έξερευνητής προσήλθεν 
ενώπιον τ ν συμβούλων τής αυλής, οιτινες είχον άναμ- 
φιβολως πολυ περισσοτερας επί τ ί ν  ναυτικών γνώσεις ή 
ούτος· πρό αύτών διετύπωσε τό σχέδιόν του. σχέδιον πρό 
πολλ^οΰ γνωστόν καί μηδεμίαν έντύπωσιν έμποιήσαν. 
Τόν προτείναντα αύτό έχαρακτήρισαν ούτοι ώς φλύα- 
ρον κκί υπερβολικόν, μεγάλως δέ έξεπλάγησαν δταν 
ήκουσαν τάς αιτήσεις τοΰ τολμηροΰ ξένου, δστις έζήτει 
ν’ άνυψωθή είς τήν τάξιν τ 2 ν εύγενΰν καί νά λάβνι τόν τ ί 
τλον τοΰ Γενικοΰ Άρχιναυάρχου, τό άξίωμα τοΰ Ά ντ ι-  
βασιλέως ολων τών άνακαλυφθησομένων χωρών καί πλή

θος άλλο τιμών καί προνομίων όμοιων πρός τάς οποίας 
ουδ εις τους διαπρεπεστέρους τών τότε θαλασσοπόρων δέν 
ειχεν ή Πορτογαλία άπονείμει. Άπέκοουσεν δθεν ό βα
σιλεύς τάς προτάσεις ταύτας καί οί ΙΙορτογάλ,οι έξηκο- 
λούθησαν τούς κατά  μήκος τ ν άκτΖν τής Αφρικής πλόας 
τω ν .(Ι ) Τά γεγ .νότα  ταΰτα  ίλαβον χώραν κατά τό 1483.

Τότε έγκατελειψεν ό Κολόμβος τήν Πορτογαλίαν καί 
έστράφη πρός τήν 'Ισπανίαν. Κοσμογράφοι σοφοί δέν ύ 
πήρχον είς τήν αύλήν τοΰ Ψερδινάνδου καί τής ’Ισαβέλ
λας, όπως ε ί: τήν τής Λισσαβώνος καί ΰπό τήν έποψιν 
ταύτην ολίγα είχεν ό Κολόμβος νά φοβηθή. ’Έλλειπεν 
δμως έν Ισπανία  τό πνεΰμα τών δι’ έμπορικούς σκοπούς 
μακράν θαλασσοπορινν, έπρεπε δε ετερα τις τό ένδιαφέρον 
κινοΰσα άφοομή νά εύρεθή δπως άναλάβη ή κυβέρνησις 
επιχείρησ ν τοΰ είδους τούτου· τοιαύτην δέ ταχέως εύρεν 
ό Κολόμβος. "ΙΙκμαζε τότε έν 'Ισπανία ό προς τούς Μαυ- 

. ριτανούς πόλεμΌς, οί δέ περί πίστεως αγώνες τούς πάν- 
τας άπησχόλουν. Ώς σ κο πν  λοιπόν τών θαλασσοποριών 
του προέβαλλεν ό Κολόμβος τήν έκχριστιάνισιν τών είδο 
λολατρών κατοίκων τών μψ.ακρυσμένων έκείνων χωρών 
καί τήν άπόκτησιν θησαυρών πρός άνάκτησιν τοΰ 'Αγίου 
Τάφου.

Πρός τά  τοιαΰτα σχέδια ή 'Ισπανική κυβέρνησις δέν 
εδείχθη αδιάφορος. Έπρεπ-ν δμως πριν ή προβώσιν είς 
τήν έκτέλεσιν αύτών ν’ άναμείνωσι τήν λήξιν τοΰ πρός 
τούς Μαυριτανούς πολέμου. 'Υποσχέσεις λοιπόν μόνον έδό- 
θησαν είς τόν Κολόμβον καί έλπίδες.

Ήρχησε τότε δι’ αύτόν ή έποχή τής δυστυχίας, τών 
προσδοκιών καί τής άβεβαιότητος, έπειδή δέ ή πολιορ
κία τής Γρενάδας παρετείνετο πολύ μάλλον ή δσον πάν
τες έπίστευον, άπεφάσισεν ούτος ν’ άφήσϊ) τήν Ισπανίαν 
καί τύχην καλλιτέραν έν Γαλλΰ* νά ζητήση. (2)

(1) Οί πλεΐστοι τών περί Κολόμβου γραψάντων προσθέτουσιν 
ένταΰθα δτι ό ’Ιωάννης b Β' ού μόνον τ η ν  συνδρομήν του εις τόν 
Κολόμβον ήρνήθη, άλλά κα ί είς διάβημα ολως άνομον καί είς ηγε
μόνα άνάρμοστον ιτροέβη. έξοπλήσας κρύφα στόλον καί πρός τήν 
ύπό *οΰ Κ»λόμβου ύποδειχ_θεϊσαν όδίιν ύπό τήν οδηγίαν έμπειρου 
ναυτικοΰ αποστείλας ! Καί xb μέν διάβημα τοΰτο άπέτυχεν , προ- 
σθέτουσιν οί βιογράφοι ουτοι, ένέπλησεν ομως τον Κολόμβον άγα- 
νακτήσεως καί ύπήρξεν ή άφορμή τής έκ τής Πορτογαλίας άνα- 
-/_ωρήσεώς-του. Κατά τδν W. Irving γράψαντα μίαν τω ν άριστων 
β.γραφιών τοΰ γενουησίου θαλασσοπόρου, ή εσπευσμένη αΰτη  
ε* τής Πορτογαλίας άναχώρησις α ιτίαν ε ίχε τά πολλά χρέη τοΰ 
άνδρός. -  Τί) σύγγραμμα τοΰ Irving μετέφρασεν εις τήν 'Ε λλην ι
κήν έν εΐδει διαλόγου διδακτικοΰ ό Α. Ραγκαβής Σ. τ. Μ.

(1) Ο συγγραφεύς τής παρούϊης διατριβής μετ’ αδιαφορίας πα 
ρέρχεται τήν εποχήν ταύτην τοΰ βίου τοΰ Κολόμβου, έποχήν μ ά 
λ ιστα άξιοσημείωτον ώς έξόχως άποδεικνύουσαν τάς πολλάς άρε- 
τας τοΰ ανδρός, όστις πεινών καί γυμνητεόων, ά'στεγος καί ά'νευ 
ύποστηρίξεως, αύτό τοΰτο ποΰ τήν κεφαλήν κλίναι μή έ’χ ω ν , έξη- 
ιολούθη εις τα σχέδια αύτοΰ νά έμμένη .» Τήν άξίαν τοΰ Κολόμ
βου μαρτυρεί ούχί τής ’Αμερικής ή άνακάλυψις, λέγει ό Hoeffer, 
άλλ’ ή λελογισμένη υπομονή ήν έπί είκοσι καί πλέον ετη b άνήρ 
ουτος αντεταξεν καθ δλων τών αντιρρήσεων τής επ ιστήμης, καθ’ 
ολων τών προκαταλήψεων τών συγχρόνων του, καθ’ ολων τής
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Πλησίον τής παραλίου πόλ.εως ΙΙάλου εγείρεται έπί 
λόφου ψιλοΰ καί πετρώδους άρχαία’ μον/ φραγκισκανών, 
ή μονή La Rabida. Είς τόν έπισκεπτόμενον σήμερον 
αύτήν δεικνύουσινοί μοναχ οί μικρόν σταυρόν έν τώ προαυ 
λί(ο· είς τοΰτο το μέρος έξηντλημμένος καί τόν άρτον 
δ ι’αύτόν καί τον μικρόν τόν υιόν Διάγον (1) ζητών προσέ- 
πεσεν ό Κολόμβος έν ετει 1491. Άπό τών παραθύρων 
τής μονής, είς εν διαμέρισμα τής όποιας είναι σήμερον 
άπεικονισμέναι σκηναί έκ τών ταξειδίων τοΰ Κολόμβου, 
άκώλυτον φέρεται τό βλέμμα επί τόν ωκεανόν· ένταΰθα 
δέ πρό τής άπόψεως ταύτης τής θαλάσσης έξιστόρησεν 
ό ξένος είς τούς μοναχούς τχ δεινά του καί δι/,γήθη τά 
τολμηρά του σχέδια καί τάς ψευσθείσας ελπίδας του. Οί 
φραγκισκανοί εύθύς άνεγνώρισαν δτι τής φρονήσεως ήτο 
νά μείνν) είς τήν υπηρεσίαν τής 'Ισπανίας ό ξένος. Κατ’ 
ευτυχή σύοπτωσιν είς αύτών. ό πατήρ Juan Perez de 
Marchena, ήτο πνευματικός τής βασιλίσσης ’Ισαβέλλας· 
ούτος δέ έμεσολάβησεν μεταξύ αύτής καί τοΰ Κολόμβου. 
Τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1492 ή Γρενάδα παρεδόθη· τήν πα- 
ράδοσίν της έπηκολούθησεν συμφωνία μεταξύ τής Αύλής 
καί τοΰ Κολόμβου τρία πλοϊκ έξαπλίσθησαν διά τόν 
πρός δυσμάς πλοΰν καί τή 3 Αύγούστου ό στολίσκος 
άπέπλευσε τοΰ λιμένος τής ΙΙάλου.

’Ενδιαφέρον νομίζομεν δτι είναι νά γνωσθή σήμερον 
δτε εκατοντάδες χιλιάδων καί έκατομμύρια ετι δι’ έξε- 
ρευνητικάς χωρών άποστολάς δαπανώνται, το ποσόν τό 
όποιον ή 'Ισπανική κυβέρνησις έδαπάνησε διά το 
πρώτον ταξείδιον τοΰ Κολόμβου, τό έπισημότερον 
δλων τών τότε. Τό ποσόν τοΰτο άνήλθεν έν δλω εις
1 ,14 0 ,00 0  μαραβεδίων, ποσόν δπερ άντιστ.οιχεΐ πρός 
29 ,184  μάρκ. μόνον.

Τί εσκόπει ό Κολόμβος διά τοΰ ποώτου ταξειδίου του 
νά έπιτύχη έχει σαφέστατ’ ό ίδιος έκθέσει είς δσα δι’ αύ
τοΰ νά κατορθώσγ) ύπέσχετο έν τώ πρός τόν Φεοδινάνδον 
καί την Ισαβέλλαν έγγράρφ του. Λέγει δηλ. έν αύτώ.

«Μετά τήν κατά τό ένεστός έτος άποπεράτωσιν τοΰ 
πολέμου τοΰ κατά τών Μαυριτανών, ο'ίτινες έδέσποζον 
εως τοτε τής Ευρώπης, καί τήν σύναψιν τής ειρήνης έν 
τή πόλει Γ ι. ενάδ^ε είδον τή δευτέρ^ι Ίανουαρίου τοΰ αύτοΰ 
έτους τάς σημαίας τών Ύμετέρων Μεγαλειοτήτων έπί 
τών τοιχών τής Άλάμβρας νά κυματίζωσιν καί τόν βα
σιλέα τών Μαυριτανών συρόμενον ’έξω τών πυλών τής πό
λεως καί τάς χεϊρας τών Ύμετέρων Μεγαλειοτήτων άσπα- 
ζόμενον.

Κατά τόν αύτόν μήνα άπεφάσισαν αί Ύμέτεραι Βα- 
σιλικαί Μεγαλειότητες έν τή ίδ ιότητι "Υμών ώς χριστια
νών καθολικών καί ώς έχθρών τοΰ Μωαμεθανισμού καί 
πάσης άλλης αίρέσεως καί είδώλολατρείας, ν’ άπαστείλω-

τόχης τών καταδρομών “Ιδε Biographic Generate Γ. Didot 
Έ π ί τή εόκαι. ί?ι τα ύ ’Ά καλ^ν νομίζομεν νά σημειώσωμεν οτι οι 
γερμανοί δείκνυνται εν γένει πολΰ τόν Γάλλων αυστηρότεροι είς 
τάς περί τοΰ Κολόμβου κρίσεις των. Σ. τ. \Ι.

(1) DiegO εις τήν Ισπανικήν ό "Ιάκωβος, Σ. τ. Μ.

λωσιν εμέ τόν Χριστόφορον Κολόμβον πρός τάς χώρας 
τών ’Ινδιών περί ών ’έδωσα είς τάς 'Γμετέρας Μ εγαλειότη
τας πληροφορίας τινάς καί νά συστήσωσιν ώς άπεσταλ- 
μένον των πρ· ς τόν Μέγαν Χάν, πρός τόν Βασιλέα δηλ. 
τών Βασιλέων, δστις καί άλλοτε άπό τής 'Ρώμης διδα
σκάλου; τής ύπεραγίας ήμών πίστεως είχε ζητήσει. Τοΰτο 
ό "Αγιος Πατήρ ούδέποτε έπέτυχε· πολλοί δέ λαοί άπέ- 
θανον εκτοτε έν τή είδωλολατρεία καί άμαρτία.

Άπεφάσισαν αί 'Υμέτεραι Μ εγαλειότητες ν’ άποστεί- 
λωσιν έμέ τόν Χριστόφορον Κολόμβον είς τάς ειρημένας 
τών ’Ινδιών χώρας δπως γνωρίσω τούς ηγεμόνας αύτών 
καί τούς λαούς καί δπως έξερευνήσω τήν κατάστασίν των, 
τήν άνάπτυξιν καί τά  έθιμα, ΐνα έπ ιτυχώς έπιληφθώμεν 
τής έν αύτοΐς εισαγωγής τής ύπεραγίας ήμών θρησκείας. 
Δέν μοί άνέθηκαν δέ διά ξηράς πρός τ : ν Α νατολήν νά 
ποοευθώ, ώς μέχρι τοΰδε έγένετο, άλλά διά τής πρός δυ
σμάς κατά θάλασσαν όδοΰ τάς ’Ινδίας ν’ άναζητήσω, 
πρόΕγμκ τό όποιον ύπό ούδεν',ς μέχρι τοΰδε, καθόσον ήξεύ- 
ρομεν. έπεχειρήθη*.

Ή  έντολή αΰτη ό χάρτ/ις τοΰ Τοσκανέλη καί τά 
έν τή Imago Mundi άναγραφόμενα ώδήγησαν κατόπιν 
τόν Κολόμβον καθόλου καί μόνον δταν συμπαραβάλλωμεν 
τά γεγονότα δυνάμεθα κα τ ’ άξίαν νά έκτιμήσωμεν τάς 
αποφάσεις καί τάς ένεργείας τοΰ άνδρός τούτου, δστις 
δέν έζήτει τούς παλαιούς χάρτας συμφώνους πρός τάς άνα- 
καλύψεις νά καταστήσν), άλλά μόίλλον ταύτας συμφώνως 
πρ·'ς έκείνους νά ρυθμίσν). Διά τοΰτο καί άκλόνητον είχε 
τήν ιδέαν δτι έφθασεν είς τάς ’Ινδίας έκλαμβάνων τήν 
Α ϊτή ν  ώς τήν νήσον Σιπάγγου καί συντάξας έν Κούβι^ 
έγγραφον πιστοιι οιοΰν τήν είς τήν Ά σ ία ν  άφιξίν του

("Επεται τό τέλος). 

------------m um ------------

ΤΟ Κ Ρ Ε Α Σ
ΤΠΟ

ίΠ . Δ . ^  A  X  Α Ρ  I Α Δ ρ ο ς  Φ Ε.

Κρέας κοινώς καλοΰμεν τούς μΰς τών χορτοφάγων 
μαστοφόρων (καί τών πτηνών) μετά ποσότητάς τίνος λ ί
πους καί οστών.

Οί μΰς εχουσι σχ·7ίμα άτρακτοειδές, δηλ. έν τφ  μέσφ 
έξωγκωμένον, περιβάλλονται δέ ύπό λεπτών λευκών 
ινωδών θηκών, α'ίτινες είς τά  λεπτά τών μυών άκρα άπο- 
λήγουσιν είς τούς τένοντας, δ ι’ ών οί μΰς στερεοΰνται έπί 
τών οστών ενεκα τής γλο ιτίνης, ( 1 ) ήν περιέχουσι· συ-

(1) Η γλο.τίνη ή ζωϊκή όλλα εύρίσκεται καί έν το" όστοΐς, έν 
το7ς ιχθόσιν κτλ. εξάγεται δ' έκ τών οΰσιών τούτω , άφοΰ πρώτον 
δι1 οξέων άπομακρυνθώιι τά άνόργανα συστατικά, διά παρατετα- 
μέν/ς ζεσέως εν υδατι, εν ώ διαλύεται. Έν ψυχρώ ΰδατι έξογ*οΰ- 
ται, αλλά δέν διαλύεται. ’Ακάθαρτος μέν είναι μαζα σκοτεινώς κί
τρινη (όστεόκολλα, ιχθυόκολλα), καθαρά δε αχρους (gelatine). 
Διαλελυμένη εν άραιφ καυστικω χάλει άποτελε“ τήν ΰ γ ρ ά ν 
κ ό λ λ α ν  (colle forte).
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νίστανται εκ λεπτοτάτων ίνών, συνδεομένων διά συνδετι
κού ιστού· (I ) διαποτίζονται ύπό τοΰ κρεατικοΰ ύγροΰ· 
μεταξύ δε τών θήκών κ«'ι τοΰ συνδετικού ιστού άποτίθε- 
τα ι τό λίπος έν ίδίοις λιπώδεσι κυττάροις.— Έκάστη ί'ς 
συνίσταται εκ σαρκώδους μάζης περιβαλλομένης ύπό λευ
κού λεπτοτάτου καί διαφανούς περιβλήματος (σαρκειλή- 
ματος). Τό κύριον συστατικόν της σαρκώδους μάζης είναι 
Ϋ1 ινικη, ουσία ανάλογος πρός τό λεύκωμα τών ώών, ήτις 
πηγνυμένη μετά τόν θάνατον, γ ίνετα ι α ίτιος της άκαμ 
ψίας τών πτωμάτων —  Τό κρεατικόν ύγρόν περιέχει έν 
διαλύσει διαφόρους ούσίας όργανικάς καί άνοργάνους ή έκ 
τοΰ αΐματος έκκρινομένας η έξ ανταλλαγές οΰσιών έν τοΐς 
μυσι παραγομένας ώς π . χ. καονίνην, κρεατίνην, κρεατι- 
νίνην κτλ . ινωσίτην (μυϊκόν σάκχαρον), γαλακτικόν όξύ, 
εκχυλισματικάς ουσίας,(Ϊ) χλ ■ ριούχον κάλιον, χλωριοΰχον 
μαγνήσιον κτλ.

Τό κρέας είναι εκ τών κυριωτέρων τροφών τοΰ άνθρώ
που. Τροφαί καλούνται μίγματα, θρεπτικών οΰσιών ή ώς 
το ιαΰτα ι εν τή φύσει άπαντώσαι ή -εχνητώς παρασκευα- 
ζομεναι (έδέσματα). Αί θρεπτικαί ούσίαι είναι χημικαί 
ενώσεις όργανικαΐ (και όλίγαι ανόργανοι ώς τό μαγειρι
κόν άλας, φωσφορικά τινα  άλατα  καί τό ε’ισπνεόμενον έκ 
τοϋ αερος όξυγόνον) περιέχουσαι τά  συστατικά, ών τό 
σώμα χργιζβι πρός συντήρησίν του. Διακρίνομεν τρεις τά 
ξεις θρεπτικών οΰσιών.

1) Τα λευκωματοειδή (λεύκωμα ώών, ίνική , τυρίνη) 
η πρωτεινας. Ουτω καλοϋνται ούσίαι σύνθετοι έξ άνθρα
κος, υδρογόνου, οξυγόνου, άζώτου, και ολίγου θείου ένίοτε 
δε καί φώσφορου, σχηματίζομε vat έν τοΐς φυτοΐς, είς τόν 
ζωικόν δε οργανισμόν έτοιμοι προσαγόμεναι καί ^τό πλεΐ 
στον μέρος τών στερεών ουσιών τών ιστών αΰτοΰ καί τοϋ 
αΐματος άποτελοΰσαι.

2) Γά λίπη  (στέατα καί ’έλα ια), άτινα  σχηματίζον
τα ι καί εν τοΐς φυτοΐς καί τοΐς ζώοις. Ταΰτα ούτε δ ια 
λύονται ούτε άναμιγνύονται μεθ’ ΰδατος· έάν δμως τούτο 
περιέχτ) καί ουσίας βλεννώδους η κομμιώδους συστάσεως, 
τότε μένουσιν νιωρημενα έν αυτφ  ύπό την μορφήν μικροτά 
τάτω ν σταγονιδίων δίδοντα αυτώ οψιν γάλακτος, δΓ δ 
και γαλακτώματα  εκληθησαν τά  το ιαύτα μίγματα· συνί- 
σταντα ι έξ άνθρακος, ύδρογόνου καί οξυγόνου.

3) Τούς υδατάνθρακας (άμυλον, σάκχαρον κ τλ .) . Ούτω 
καλοϋνται ενώσεις έξ άνθρακος, ύδρογόνου καί οξυγόνου, 
εν αίς τα  δύο τελευτα ία  στοιχεία ένυπάρχουσι καθ’ άς 
αναλογίας συνιστώσι το υδωρ, ώστε δύνανται νά θεωρη- 
Οώσιν ενώσεις άνθρακος καί ύδατος· σχηματίζονται έν 
το ΐς φυτοΐς.

(1) Ιστοί καλούνται σωρειαι κυττάρων ομοιων σ νηνωμένων 
δΓ ούσίας, καλούμενης μεσοκυττάρου. Κύτταρα (κυψελίδες) είναι 
τά στοιχειώδη όργανα, έξ ώ ν συνίσταν-α ι τά σώματα τών τελειο 
τερών φυτών καί ζώ ω ν.

(2) Ουτω καλούνται όργανικαί ενώσεις ά'νευ αζώτου μή λη- 
φθεΐσαι ε ισέτι έν κρυσταλλική καταστάσει.

Εκ τούτων αί άζωτοΰχοι κυρίως ούσίαι χρησιμοποιούν
τα ι πρός κατασκευήν τών μαλακών τού σώματος μερών 
καί άνακαίνισιν αΰτών, αί λοιπαί δέ (λ ίπη καί ύδατάν- 
θρακες) πρός συντήρησίν της ζωικής θερμότητος διά της 
αναπνοής. (Τό όξυγόνον, δπερ τό αίμα διά τών πνευμόνων 
διερχόμενον παραλαμβάνει, ένούται μετά τών οΰσιών τού
τω ν, όξειδοΐ η καίει αύτάς, ώς έν τή  χημεία λέγετα ι, 
ενεκα τού άνθρακος δν περιέχουσιν. Ή  κατά τήν διηνε- 
κώς τελουμένην ταύτην καύσιν αναπτυσσόμενη θεομότης 
τηρεί σταθεράν τήν θερμοκρασίαν τού σώματος.)

Το κρέας ώς περιέχον λεύκωμα καί λίπος είναι τροφή 
άρίστη. Χαρακτήρες της καταλλήλου πρός βρώαιν ποιότη- 
τος αΰτοΰ είναι τό εύπεπτον καί ή περιεκτικότης είς θρε- 
πτικάς ούσίας.Τό θρεπτικώτερον κρέας έχουσι τά  άκμαίας 
άλλ’ οΰχί λίαν προκεχωρηκυίας ηλικίας ζώα.Τό κρέας τών 
λίαν νεαρών ζώων θεωρείται ώς εύπεπτότερον, πράγματι 
δμως'είναι ολιγώτερον θρεπτικόν· παρέχει τη αληθείς ζω 
μόν παχύτερον, άλλα τούτο συμβαίνει ενεκα τής πολλής 
γλο ιτίνης, ήν περιέχει- λεύκωμα εχει ολιγώτερον.Ή  γλοι- 
τίνη άπεδείχθη δτι δέν είναι τροφή· κύνες τραφέντες διά 
γλοιτίνης άπέθανον μετά τινας ήμέρας έξ ά σ ιτ ία ς .— Εύ- 
πεπτον κρέας παοέχουσι τά  έν μέτρω παχέα ζώα- περίσσεια 
λίπους τό καθιστα δύσπεπτον,διότι αί ΐνες προφυλαττόμε- 
ναι ύπό τού περιβάλλοντος αύτάς λίπους (Ι)διαμένουσι 
πλείονα χρόνον έν τώ  στομάχω. Τά ισχνά ζώα παρέχουσι 
κρέας δυσπεπτότερον καί ολιγώτερον θρεπτικόν· ούτω 1 0 0

μέρη κρέατος περιέχουσιν
παχεων ισχνών βοών

"Υδατος 39 μ. 59 1)2
Τέφρας 1 1)2 1 1)2
Λίπους 23 1)2 8

Καθαρού μυϊκού κρέατος 36 31
Τό κρέας γ ίνετα ι εύπεπτότερον δταν διαμείνν) χρό

νον τ ινα , άναλόγως τής έποχής, οπότε γ ίνετα ι ολίγον 
ύπόξινον δέν πρέπει δμως νά δεικνύν) ούτε ίχνος άποσυν
θέσεως διότι τότε άποκτιφ οσμήν καί γεύσιν δυσάρεστον.

Άναλύοντες τάς τροφάς εύρίσκομεν δτι οΰδεμία αΰτών 
(έκτος τοΰ γάλακτος) περιέχει έν άρκούσγι άναλογία καί 
τά  τρία είδη τών θρεπτικών οΰσιών. "Ινα συντηρηθή τό 
σώμα άκμαίου άνδρός απαιτούνται καθ’ ήμέραν

Λευκώματος 1 0 0 γράμμα
Λίπους 1 0 0 »
’Αμύλου καί σακχάρου 240 »
‘Αλάτων 25 »
"Υδατος (άπ ’εύθείας πινομένου
ή διά τών τροφών είσαγομένου) 2535 »

άντιστοιχοΰντα είς 250 γράμ. (90 δράμια) κρέατος, 
400 γράμ. (125 δράμια) άρτου, 70 γράμ. σακχά
ρου, 1 0 0  γρ. λίπους, 1 0  γρ. μαγειρικού άλατος καί 2 1 0 0

(1) Tb λίπος δέν π έπτετα ι, δεν διαλύεται ύπό τοΰ γαστρικού 
ύγροΰ, άλλ’ εισέρχεται είς τήν κυκλοφορίαν μ ετ’ αύτοΰ μεμιγμένον 
ώς γαλάκτωμα.
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γρ. (1 όκάν καί ?56 δρ.) ύδατος. Παρατηροΰμεν λοιπόν 
δτι δέν δυνάμεθα μόνον διά κρέατος νά τραφώμεν, άλλά 
πρέπει νά μιγνύωμεν μετ’ αΰτοϋ καί άμυλώδεις ουσίας 
καί λίπος. Είς τήν πλήρωσιν τής φυσικής ταύτης άνάγ- 
κης ώδηγήθη ό άνθρωπος ύπό τού αισθήματος τής γεύ- 
σεως, μιγνύων τάς τοοφάς καί παρασκευάζων ταύτας έπί 
τό εύπεπτότερον είς έδέσματα πρός ίκανοποίησιν αύτής. 
Ουτω έγεννήθη έπιστήμη πρακτική, ή μαγειρική, ής τήν 
χρησιμότητα καί σπουδαιότατα δέν είναι άνάγκη νά 
ύποδείξωμεν ήμεΐς, καθ’δσον άπαντες αισθάνονται.

Παρασκευή. — ΙΙρός παρασκευήν τού κρέατος δύο κυ
ρίως μέθοδοι ύπάρχουσιν ή οπτησις καί ή εψησις.

Τό κρέας τά όπτώμενον έπί τού οβελού ή τής έσχά- 
ρας έκτίθεται είς τήν άμεσον ένέργειαν τού πυρός· ή έξω- 
τερική αΰτοϋ έπιφάνεια θερμαίνεται ταχέως μέχρις 130 
βαθμών (έκατονταβάθμου) καί τά λεύκωμα πήγνυτα ι έπ’ 
αύτής έμποδίζον τά κρεατικόν ύγρόν νά έκρεύσιρ. Τό οπτόν 
λοιπόν κρέας διατηρεί άπαντα τά  συστατικά του· είναι 
δέ εύπεπτον, διότι αί ϊνες μαλακύνονται καί άποχωρί- 
ζονται άλλήλων, τοιουτοτρόπως δέ επιδρά εύκολώτερον έπ ’ 
αΰτών τό γαστρικόν ύγρόν."Αν ή θέρμανσις γείν·/)άποτόμως, 
ή θερμότης δέν δύναται «ά είσχωρήστ) βαθέως, ώστε τό εσω
τερικόν, θερμαινόμενον μόνον μέχρι 60°,. άπλώς διαβρέχε- 
τα ι ύπό τού θερμού χυμού καί μένει έρυθρόν άν βαθμη
δόν, τότε εισδύει βαθύτερον καί φθάνει ή έσωτερική μάζα 
είς 95°, οπότε αί ϊνες αποχωρίζονται τελειότερον καί χα- 
νουσι το έρυθρόν χρώμα. Ή  έπιφάνεια ούτω οπτηθέντος 
κρέατος έχει χρώμα ώσεί κεκαυμένου σακχάρου (καραμέ
λας), πολλάκις χρυσίζον καί άποδίδει οσμήν λίαν εΰχά- 
ριστον καί προκλητικήν. Ή  οπτησις είναι λίαν λεπτή έρ- 
γασία· κατά τόν B ril lat-Savarin  «μάγειρος δύναταί 
τις νά γείν·/]. όπτητής δμως διά νά ήναι πρέπει νά γεν· 
νηθη τοιοΰτος»· «On clevient cuisinier, mais on 
naissent rotisseur» . To βάρος τού οπτού είναι κατά τά 
εν τέταρτον μικρότερον τού τού νωπού κρέατος ενεκα τού 
έξατμισθέντος ύδατος. Έ ν κλιβάνω τά κρέας όπτάτα ι 
τελειότερον άλλ ’ έχει γεύσιν ολιγώτερον καθαράν. Τά πνι- 
κτάν ήτοι έν π ν ιγε ΐ(Ι ) όπτηθέν κρέας δέν έχει τόσον κα
λήν γεύσιν άλλ ’ είναι άπαλώτερον (κατάλληλον διά τούς 
νωδούς).

"Εψεται τά κρέας έν ύδατι ή μετά καρυκευμάτων (βου
τύρου, έλαίου κ τλ .) . Οί τρόποι τής διά καρυκευμάτων έψή 
σεως είναι πο ικ ιλώ τατο ι, πάντοτε δμως τά τοιούτο κρέας 
είναι δυσπεπτότερον τού όπτού, διότι τό προστιθέμενον 
λίπος περιβάλλει τάς ’ίνας τού κρέατος. Μεταξύ τών δια
φόρων τρόπων έψήσεως άναφέρομεν-την παρασκευήν φρυκτού 
κρέατος (τσιγαριστού) καί τήν τού πνικτού κρέατος μετά 
καρυκευμάτων (στιφάδου).Κυρίως έ’ψησις είναι ή εν ύδατι. 
Είς τούτο παραχωρεί τά κρέας τά  δ ιαλυτά  αΰτοϋ συστα

(1) Πνιγεύς =  Η ιι ν«= ^ώ ρος κεκλεισμένος πανταχόθεν καί 
θερμός.

τικά  μεταβάλλον αΰτό είς ζωμόν. Έφθόν λοιπόν κρέας έ- 
σθιόμενον άνευ τοϋ ζωμοϋ του είναι ακατάλληλον είς θρέ- 
ψιν καί τοσούτω μάλλον δ-.ω μείζων είναι ή ποσότης τού 
ύδατος καί μα*ρότερος ό χρόνος τής έψήσεως. Ό  ζωμός 
καθ’ εαυτόν δέν είναι τροφή· εξ λίτρα ζωμού μόλις ίσο- 
δυναμούσι πρός εν λίτρον γάλακτος- είναι άπλώς διεγερ
τικόν τών πεπτικών οργάνων. Ό  ζωμός είναι άσθενέστε- 
σ-ερος έάν οίψωμεν τό κρέας έν βράζοντι ύδατι, διότι 
τότε τό λεύκωμα πήγνυτα ι καί έμποδίζει τήν είσοδον τού 
ύδατος καί επομένως τήν άφαίρεσιν τών δ ιαλυτ ,.ν συοτα- 
τ ικ ώ ν  τότε τό έφθόν κρέας είναι θρεπτικώτερον. Ό ταν  
δμως ρίψωμεν τά κρέας είς τεμάχια έν ψυχρφ ύδατι καί 
βαθμηδόν θερμάνωμεν, τά λεύκωμα έξέρχεται άποτελοΰν 
τόν άφρόν, δστις άπορρίπτεται, άπαντα δέ τά  διαλυτά 
συστατικά μεταβαίνουσιν εΐς τό ζωμόν(Ι). Τό έφθόν τότε 
κρέας είναι έντελώς άγευστον καί ακατάλληλον εις θρέ- 
ψ;ν. Περισσότερον βρασθείς ό ζωμός λαμβάνει χροιάν σκο- 
τεινοτέραν καί γεύσιν όπτού. ”Αν τότε έξατμίσωμεν έπί 
άτμολούτρου(2 ) άπολαμβάνομεν μαζαν μαλακήν,σκοτεινώς 
φαιάν ής 30 γρ. μετ’ ολίγου άλατος διαλυόμενα έν 
ένί λίτρω ύδατος (3) μάς παρέχουσι ζωμ ν γ ^ σ τ ι-  
κώτατον. Τοιοΰτον είναι τό πεφημισμένον έκχύ.ίισμα  
κρέατος τον Λ ήμπιχ  (Liebig) (4 ) περιέχον έν ένί χ ιλιο- 
γράμμω τά  δ ιαλυτά συστατΐ)ίά 34 χλγ . καθαροϋ μυϊκού 
κρέατος ή 45 χλγ. κρέατος τών κρεωπωλείων. Παρασκευά
ζεται έν Fray-Bentos καί έν Montevidio τής Οΰρου- 
γουάης καί έν Αΰστραλίι* (Tooth, Sidney) άποστέλλεται 
δ’ είς Εΰρώπην ύπό τά όνομα Rxtractum carnis(Extrait  
de viantle).

άιατήρησις— Πρός διατήρησιν τού κρέατος πολλαί μέ
θοδοι ύπάρχουσιν· τούτων άξιολογώτεοαι είν’ αί έξής-

1) Ή  τοΰ Appert, τής έντελοϋς άπομακρύνσεως τού 
άέρος· δΓ αύτής διατηρούνται έδέσματα. Τ αΰτα , άφοΰ 
κατά τό τέλος τής παρασκευής των άχθώσιν είς ισχυρόν 
βρασμόν, τίθεντα ι έντός λευκοσιδηρών δοχείων, άτινα  
σχεδόν πληρούνται. Τότε συγκολλαται τό κάλυμμα, δπερ 
έχει μικοάν οπήν, ήτις κλείεται καί αύτη άμα τά κενόν 
μέρος πληρωθή ύπό ζωμού τού εδέσματος. Μετά ταύτα  
τό άεροστεγώς κλειστόν ήδη δοχεΐον έντίθεται έν δ ιαλύ- 
ματι άλατος έν ύδατι, δΓ ής άγετα ι είς θερμοκρασίαν άνω 
τέραν τής τοϋ βρασμού τού -άπλοΰ ύδατος, καί διαμένει 
έν αΰτώ ήμίσειαν μέχρι δύο ώρών άναλόγως τού μεγέθους,

(1) Ο ζω μ 'ς  έχει αντίδρασιν δξινον ένεκα ελευθέρου ίνω σ ιτ ι 
κοϋ καί γαλακτικού οξέος.

(2) Διά τής συσκευής ταύτης θερμαίνεται το έπ ’αύτής δοχεΐον 
ύπο άτ'Λοΰ βράζοντος υδατος, ώστε ή 0;ρμοκρασία δέν δύναται νά 
ύπερβη <οΰς 10U® βαθμούς.

(3) “Ιΐτοι 10 δράμια έν 350 δραμίοις ύδατος.
(4) Τό εκχύλισμα , οταν ήναι καθαρόν, περιέχει 16 0 ]q ΰδατος 

10 0]ο άζώτου, 18-^22  0]ο τέφρας, στερείται έντελώ ; λευκώμα 
τος καί λ ίπους' πρέπει δέ έπ ί 1111· μερών τά 00 νά δ ιαλύωνται 
έν οινοπνεύματι 80 βαθμών.
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όπως φονευθώσι τά  βακτηρίδια· διότι ΐνα παρεμποδισθί) 
πάσα σήψις οίαδήποτε πρέπει νά μή προσυπάρχωσιν οί 
μικροοργανισμοί ούτοι, έξ ών ή σήψις γεννάται.

2) Ή  ΐή ς  ξηράνσεως. Οί ιθαγενείς τής Νοτίου Άμε 
ρικής άφοΰ καθαρίσωσι τό κρέας άπό τοΰ λίπους, τέμνου- 
σιν είς λεπτάς τα ιν ία ς, έπιπάσσουσι δι’ αλεύρου αραβοσί
του ΐνα έκμυζήστ) τους χυμούς τυΰ κρέατος κα. ξη- 
ραίνουσι τοποθετοΰντες έπί όριζοντίως κειμένων ράβδων 
καί έκτιθέντες είς τόν ήλιον Ή άπομένο σα μάζα είναι 
εύκαμπτος καί δέν ύπόκειται είς σήψιν. 1 0 0  μέρη βοείου 
κρέατος παοέχουσιν 26 μ. ξηροΰ. Τοΰτο, TaSSajo 
λουμενον, συνελίσσεται, συμπιέζεται καί παραδιδεται 
εις τό έμπόριον. Έν τί) Βορείφ Άμερικί) καλείτα ι Pem- 
mikam, έν τνί Νοτίφ δ’ Άφρικί) Biltongue. Κυριώ- 
τερος λιμήν έξαγωγίίς είναι τό Montevideo. Έν Κύ- 
ρώπγι δεν είσήχθη είσέτι.

3) Ή  της άφαιρέσεως τοΰ ύδατος δ ι’ άλατος, μέθο- 
δος άρχαιοτάτη. Συνήθως προστίθεται είς τό άλας ολίγον 
νίτρον καί ολίγον σάκχαρον. Τό άλας άφαιρεΐ έκ τοΰ 
κρέατος τό ήμιου σχεδόν τοΰ κρεατικοΰ ύγροΰ1 ή άλμη 
οθεν περιέχει τά  κύρια συστατικά πυκνοΰ ζωμοΰ, ώστε τό 
κρέας άπόλλυσι^θρεπτικίς ούσίας. Έκτός τούτου συνε
χής επί πολύν χρόνον βρώσις τοιούτου κρέατος είναι έπι 
βλάβης είς την ύγ ε ία ν  ή στομακάκη (Scorbut} ενεκα 
τοιαύτης χρήσεως γεννάται

4) Ή  διά σακχάρου. Κόνις αύτοΰ έπιπασσομένη δ ια 
λύεται έν όλίγφ κρεατικώ ύγρφ σχηματίζουσα είδος φλοιού 
προφυλάττοντος άπό τής σήψεως. Πλεονεκτεί τής δι’ ά λα 
τος μεθόδου ώς ούδενός συστατικού έκ τοΰ κρέατος άφα ι- 
ρουμένου.

5). Ή  τοΰ καπνισμοϋ. Κατά ταύτην πρώτον τό κρέας 
ξηραίνεται, είτα  πληροΰται δι’ ούσιών άντισηπτικών π .χ . 
σωσικρέατος (creosotum), ξυλόξους κτλ . περιεχομένων έν 
τ φ  καπνώ τών ξύλων, δεν χάνει δέ ούδέν τών θρεπτικών 
συστατικών. Τινές τών διαλυτών έν ΰδατι ούσιών μετα
βάλλονται είς άδιαλύτους, άλλ ’ είναι ζήτημα άν τοΰτο 
έπιδρά' έπί τής θρεπτικότ-τος.

6 ) ‘Η της ένθέσεως είς δξος. Ή  διατήρησις είναι 
προσωρινή, άφαιροΰνται δέ πολλά συστατικά έκ τοΰ 
κρέατος.

7) Ή  τής ένθέσεως έν άραιφ διαλύματι ίτεϊλικοΰ 
όξέος (acide salcylique).

8 ) Ή  τοΰ Lamy, καθ’ ήν τεμάχια 2 μέχρι 10 χ ιλιο- 
γράμμων βάρους εκτίθενται ίπ ί 10 έως 25 λεπτά  είς τούς 
ατμούς καιομένου θείου, ε ίτα  δέ αφήνονται είς τόν άέρα 
δπου έξατμ ίζετα ι τό θειώδες όξύ καί σχηματίζεται έπί 
τής έπιφανείας προφυλακτήριον στρώμα· καί

9) Ή  τής ψύξεως, ή άρίστη πασών. Τά σηψιγόνα βα 
κτήρια φονεύονται έν θερμοκρασίαις κατωτέραις τοΰ 0 ° 
καί άνωτέραις τών 100®. Είς κατωτέραν λοιπόν τοΰ 0® 
θερμοκρασίαν σήψις δέν δύναται νά γείν·/] καί τό >ρέας 
δύναται νά διατηρηθί) έπ’ αόριστον· έν Σιβηρίς εύρον άπό 
το 1864 τεθαμμένα έν τοΐς πάγοις ζώα,ών οί τελευταίοι

αντιπρόσωποι εζησαν κατά τάς άρχάς τής παρούσης γεω
λογικής (τ3ταρτογενοΰς) περιόδου, οπότε ένεφανίσθη ό άν 
θρωπος, Μαμμούθια δηλαδή (πρωτογενείς έλέφαντες), δ ι
ατηρούμενων άπαντων τών σαρκωδών αύτών μερών. Ή  
ψΰξις νΰν τών κρεάτων γίνεται κατά τήν μέθοδον τοΰ R a  
oul Pictet δ'.ά ςηροΰ καί ψυχροΰ άέρος. Άέριον, δπερ έ’ - 
χομεν συμπιέ η εν κλειστώ χώρφ, άποτόμως διαστελλό- 
μενον, ψύχεται. Μηχαναί λοιπόν διοχετεύουσιν άέρα, ούτω 
ψυχομενον εις θερμοκρασίαν 1 0 ° ύπό τό μηδέν είς έπίτη- 
δες κκτεσκευασμενα δωμάτια· τά  έν αύτοΐς τεμάχια κρέα
τος άφοΰ διαμείνωσι 2 ή 3' ήμε'ρας ξηραίνονται έξ- 
ατμιζομένου τοΰ υδατος, ψύχονται καί ένεκα τής πή
ξεως τοΰ λίπους γίνονται δύσκαμπτα. "Οπως μεταφέρωσι 
τό κρέας τοΰτο έξ Αυστραλίας, νοτίου Αμερικής καί νέα; 
Ζηλανδίας 31 ς Αγγλίαν,ένθα τό εντόπιον είναι ολίγον καί 
ακριβόν, κατεσκευασαν πλοία, τό εσωτερικόν τοΰ σκάφους 
τών όποιων προφυλάττεται άπό τής έπιδράσεως τής έξω- 
τερικής θερμότητος ύπό στρώματος πάχους 1 0 — - 1 2  εκα
τοστόμετρων εκ κονεως άνθρακος ώς διά θώρακος έσωτερι- 
κοΰ, και εις τών οποίων τά  ούτω ποοφυλαγμένα διαμερί
σματα εκπέμπεται διά σωλήνων άπό μηχανής έπί τών 
πλοίων κειμένης, κατεψυγμένας άήρ. —  Κρέας πρόβειον 
κατεψυγμενον είναι υγιεινόν καί νοστιμώτατονέν Α γγλ ία  
κατά τό ήμισυ εύθηνότερον τοΰ έντοπίου· πριν δέ παρα- 
δοθη είς κοινήν χρήσιν, λαμβάνει έν διαστήματι δύο 
ημερών βαθμηδόν την θερμοκρασίαν τής άτμοσφαίρας.
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Ή  εχρηξις τή ? Λ ϊτνη ς. Είς τήν έν Παρισίοις ‘Ακαδημ αν τώ  ν 
’ Επιστημών ά ήγγειλεν ό W a lle ran c l τάς έξής περί τής τελευταίας 
έχρήξεως τ?|ς Αΐτνης πλι-,ροφορίας, Τής έχρήξεως ταύτη ς, ή τ ις εί 
ναι πολλψ σχυοοτέρα τής τοϋ 1886, προηγήθησόίν άναβολαί χα 
πνοϋ άφΟον ι χαί σεισμοί μέχρι τής Κατά<ης αισθητοί γενόΓε«οι. 
Αί χλιτύες τοϋ ορούς διεσχίσθησαν ύπο δύο ρηγμάτων έπιυινχων έξ 
ένός τών οπαίων έσχημ ατ.. Οησαν ύιιό τής άνεξελΟούσης λάβας κώ 
νοι ήφαίστειο ι, οί λεγόμενοι π α ρ α σ ι τ ι χ ο ί  κ ώ ν ο ι .  Οί  κώ_ 
νο·. (.ΰτοι εύρίσκονται επ ί μιας πάντες διευβύνσίως εχουσι δέ τόσω 
μεΐζον τό ΰψος όσω πλησιέστεροι πρός τήν κορυφήν ε ίνα ι. — Ή  
Αΐτνη £/ = ’. ύψος 3313 μετρ. χαί διάμετρον κρατήρος 1800 μ.. 
Τήν δεινοτέραν εκρηξιν έπαθεν έν έτει 1669

Οί in i τή ς ύφ η λ ίο  ι Ε β ρ α ίο ι συμποσ <ϋι/:αι χατά τινα  στα 
τιστιχήν είς 9000001>. Τούτων 8000000 εύρίσκονται έν Ευρώπη, 
300000 έν ’ Ασία, 2 '5 0 0 0  έν ’ νφρική, 2 0 0 )0  έν 'Αμερική καί 
12000 μόνον έν Αυστραλία. Έ χ τών έν Ευρώπη 8 έκατομμ 3500 
000 μέν ύπάρχουσιν ν Γερμανίά, 2500000 έν Ι’ωσσία, 150000'* 
έν Αυστρία 1 4000 έν τή  Τουρκία τή Εϋρ . παί'κή χαί 195000 
έν τή’ ’Ασιατική. Εκ τώ ν έν Αμερική 2 τΟΟΟΟ αί 23000 εύρί- 
σκονται έν τα ΐς Ή νωμέναις Μολιτε αις. ·

Τ ηλίβόλον 122 τόννω ν. Κατά τό περιοδικόν « IΓΟΙΙ» (Σ δη ος), 
προτάσει τοΰ αότοκράτορος ιής Γερμανίας θέλει κατασχευάση ό 
K fupp τηλεύόλον χολοισιαΐαν, εχον βάρος 122 τόννων. Τό πράγμα 
είνοι δ σκολώτερον ή δσον έ< πρώτης οψεως φαίνεται· ού μόνον 
λόγοι τεχνικοί Οά δυσχεράνωσι πο)ύ τήν κατασκευήν τ υ , άλλά 
χαί αύτή ή είς Σικάγον μεταχόμησις χαί έξ αύτοΰ είς Ευρώπην 
επιστροφή άποβαίνουσιν ενεκα τοϋ μεγέθους του προβληματιχαί.
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