
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ Ε ΚΔ Ι ΔΟ ΜΕ ΝΟΝ

ΕΤΟΣ Λ' Ίοΰ.Ιιο c ΦΤΛΛΑΔΙΟΝ Γ.

Π Ε Ρ Ι  Φ Υ Λ Λ Ω Ν  Ε Ν  Γ Ε Ν Ε Ι

Τά φύλλα είσί τά σπουδαιότερα καί τά μάλλον ποικιλώτερα 
ώ? πρός τό σχήμα καί τό μέγεθος όργανα τοΰ φυτοΰ, άτινα τρο
ποποιούμενα σχηματίζουσι τ ’ άποτελοΰντα τοΰ άνθους μέρη, 
σπουδαίως παραλλάσσοντα τών κυρίων φύλλων ώς έκ τοΰ ποικί
λου αύτών χρωματισμού, τοΰ μεγέθους και της παντελούς έλ- 
λείψεως τών μασχαλιαίων οφθαλμών. Τά φύλλα τά καί ανά
λογα τών πνευμόνων ζώων ένεκα τών λειτουργειών των, είσί 
συνήθως ομαλά, μεμβρανώδη,πράσινα,ευμεγέθη, φέροντα αείποτε 
μασχαλιαίους οφθαλμούς, άποτελούμενον δέ έκαστον τούτων 
έξ ενός μίσχου καί έξ ενός έλάιματος όντος τούτου τοΰ κυρίου 
φύλλου· είσί οέ σχηματισμένα έξ ϊνών καί άγγείων ών αί δια
κλαδώσεις άναστομούμεναι σχηματίζουσι τόν σκελετόν τοΰ φύλ
λου ού τά ύπολειπόμενα διαλείμματα πληροΰνται άπό κυττα
ρώδη ιστόν. 'Ωσπερ δέ αι ρίζα! οΰτω καί τά φύλλα θεωρούνται 
σήμερον ύπό πάντων ώς τά κατ’ εξοχήν κύρια όργανα της θρέ- 
ψεως, τό μέν διότι ταΰτα έκ της άτμοσφαίρας άπορροφοΰσι τάς 
αερώδεις καί ύγράς ούσίας α ίτ ιε ς  χρησιμώταται λογίζονται διά 
τήν τελείαν άνάπτυξιν τών φυτών έν γένει, τό δέ διότι τά φύλλα 
θειοροΰνται ώς τά μόνα τών λοιπών οργάνων δι’ ών τά φυτά 
άναπνέουσι καί διαπνέουσιν άποπέμποντα δι’ αύτών πάλιν έκ τοΰ 
οργανισμοΰ των τάς ανωφελείς κατασταθείσας ούσίας διά τήν
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βλάστησιν αύτώ ν ΐέλος δέ διά τών φύλλων ό θρεπτικός χυμός 
τών φυτών κατεργαζόμενος τί] ένεργεία του φωτός, τής θερμό
τατος, καί τής αμέσου ένεργείας τής άτμοσφα;ρας καθίσταται 
άφομοιώσιμος δτε τό φυτόν χρησιμοποιεί αύτόν οιά τάς έπει- 
γούσας τής βλαστήσεως αύτοΰ άνάγκας.

Τά φύλλα ώς γνωστόν εΐναι, τά πολυμορφώτερα τοΰ φυτοΰ 
όργανα, τοΰτο δέ ετι μάλλον βεβαιοΰται άν έπιμόνως παρακο- 
λουθήσωμεν ταΰτα άφ’ ής στιγμής φύονται, άχρι τής τελείας 
αύτών άναπτύξεως, δτε θέλομεν ιδει δτι καθ’ όσον τό φυτόν άνα- 
πτύσσεται καί εις ύψος τήν αυξησιν λαμβάνει παρουσιάζουσι 
ταΰτα αξιοσημείωτους διαφοράς, ών ενεκα έναργέστατα ύπεμ- 
φαίνεται ή βαθμική αύτών μετάβασις καί μεταμορφωσις εις όρ
γανα πάντι άλλοΐα αύτών σπουδαίως παραλλάσσοντα ού μόνον 
κατά τό σχήμα καί τούς λοιπούς εξωτερικούς χαραχτήρας, άλλά 
καί ώς πρός τάς λειτουργίας καί τόν τελικόν σκοπόν τοΰ τέρμα
τος αύτών* ουτω δέ τρόπω έρευνώντες άνευρίσκομεν,ότι τά πρός 
τήν βάσιν τοΰ καυλοΰ φυόμενα φύλλα είσί μικρά καί άκέραια, 
έν ώ τά τοΰ καυλοΰ καί τών κλάδων είσίν άλλοτε μέν έλλοβα 
άλλοτε δέ όδοντωτά κλπ ., στηριζόμενα έπί μιας ούράς καλου- 
μένης μίσχου, δστις ένίοτε έλλείπει καί τό φύλλον τότε καλεί
ται άμισχον είς καταφανή δέ ένδειξιν τών καθ’ ύψος τοΰ καυλοΰ 
παρουσιαζομένων μεταμορφώσεων τών φύλλων σημειοΰμεν τά 
τοΰ στρογγυλοφύλλου Κωδωνίσκου φύλλα (Campanula rotundi- 
folia S) έξ ών τά παρά τήν ρίζαν είσί μακρόμισχα καί στρογγύλα, 
έν ώ τά πρός τά πέρατα τοΰ καυλοΰ κείμενα είσί προμήκ·/} καί 
βραχύμισχα, ώς καί τά τοΰ Συμφορικάρπου (Symphoricarpus ra- 
cemosue Michx) ου τά κατώτερα μετασχηματιζόμενα άναλαμβά- 
νούσι σχήμα πάνυ διάφορον έκείνων τών πρό τά πέρατα τοΰ 
καυλοΰ καί τών κλάδων κειμένων, άτινα συνήθως εΐναι άκέ- 
ραια, τέλος δέ καί τά τής παπυροφόρου Μορέας ή Βρουσσονε- 
τίας (Broussonetia papyrifera) φύλλα, έξ ών άλλα μέν αύτής είσίν 
ώοειδή, είς άλλα δέ έλλείπει εν μέρος τοΰ δεξιοΰ ή τοΰ άριστε- 
ροΰ πέρατος ή καί έξ άμφοτέρων τών περάτων. Τά όργανα 
ταΰτα ήτοι τά φύλλα εξεταζόμενα είς τά ύψη τών προσημειω-
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θέντων όργάνων παρουσιάζουσιν έτι διαφοράς καί άλλοιώσεις 
άξιοπαρατηρήτους, αΕ όποΐαι όντως καθιστώσι ταΰτα διάφορα τών 
λοιπών όμοιων όργάνων, ήτοι μετασχηματίζονται εις όργανα 
βοτανικώς καλούμενα άνθόφυλλα έν ταΐς μασχάλαις τών όποιων 
γεννώνται βραχύτατοι ποδίσκοι ών τά έπιπρόσθετα όργανα διά
φορα τών λοιπών ύποκειμένων ώς πρός τό μέγεθος, τό σχήμα, 
καί τόν χρωματισμόν σχηματιζουσιν έξωτερικώς τά σέπαλα 
τό σύνολον τών όποιων συγκροτεί τόν κάλυκα τοΰ άνθους, 
τά πέταλα ποικίλως κεχρωματισμένα, τούς στήμονας, καί τέ
λος τόν ύπερον, ό όποιος μετά τήν'γονιμοποίησιν καθίσταται 
καρπός. Έκ πάντων τούτων καταφαίνεται δτι πάντα ανεξαιρέ
τως τά όργανα τής καρποφορίας κατάγονται έκ φύλλων τροπο
ποιούμενων, τά όποια άλλως τε προσαρτώμενα έπί τών κλάδων 
καί τών κλαδίων ή έπί τοΰ καυλοΰ άν ουτος είναι άπλοΰς ώς δ 
τοΰ φοίνικος σπουδαίως έπιδρώσιν είς τήν ζωήν τοΰ φυτοΰ, διότι 
παραοεδεγμένον ήδη είναι δτι ταΰτα χρησιμεύουσιν ού μόνον ώς 
όργανα τής αναπνοής άλλά καί τής κατεργασίας τών θρεπτι- 
κώντοΰ φυτοΰ χυμών ένεκα τής ίδιας αύτών κατασκευής, δτε 
εισερχόμενος ό άτμοσφαιρικός άήρ διά τών στομάτων τής κάτω 
έπιφανείας τοΰ φύλλου εισδύει έν αύτώ πληρών τά πνευματικά 
έκεΐνα χάσματα άτινα φύσει οιεπλάσθησαν πρός τόν σκοπόν 
τοΰτον, καί έντός τών οποίων άποσυντιθέμενος άνταλλάσει τό 
άνθρακικόν οξύ μέ τό οξυγόνον.

Τά φύλλα, άναπτύσσονται είτε*έν ττγ) ατμόσφαιρα καί καλούν
ται εναέρια,είτε έν τώυδατι καταποντισμένα καί καλούνταιύπο- 
βρύχια· είσί δέ ότέ μέν έντελή, ότέ δέ άτελή, καί τά μέν έντε 
φύλλα σύγκεινται ά) έξ ένός πεπλατυσμένου πρασίνου δίσκου, 
δστις είς^τά διάφορα φυτά ποικίλως μετασχηματίζεται καλούμε
νος έλασμα, β') έκ μιας ούράς ώς έπί τό πολύ μακράς συνενού- 
σ/]ς τό έλασμα μετά τοΰ καυλοΰ ή τού κλάδου καλουμένης μί
σχου· τά δέ άτελή φύλλα στερούμενα ένός τών δύω τούτων με
ρών εύχερώς διακρίνονται έκ τών εντελών φύλλων,

(άκολουθίϊ)
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J U S T U S  L IE B IG

• Ό έπιφανής χημικός Justus Liebig έγεννήθη έν Δαρμστάτη 
τήν 13 Μαίου 1803 καί άπεβίωσεν έν Μονά/ω τήν 18 Α πρι
λίου 1873 προσβληθείς ύπό πνευμονίας.

Έκ νεαρας ηλικίας ό Liebig έοειξεν ικανότητα δλως εζογον 
είς τήν χημείαν, ό πατήρ του ήτο φαρμακέμπορος καίχρωματο- 
πώλης. Τό τοιοΰτον έβοήθησε τάς ορέξεις του, διότι ειχεν είς τάς 
χ.ΐρας του τά αντικείμενα δι’ ών καθ’ έκάστην έπειράτο πρός 
παρασκευήν χρωμάτων καί άλλων χημικών προϊόντων.

Ό Liebig ήτο πάντοτε ό τελευταίος τής τάξεώς του, ένεκα 
του οποίου δέν ήτο άγαπητός μεταξύ τών συμμαθητών καί τών 
καθηγητών του. Ημέραν τινα έρωτηθείς παρά τίνος τών καθηγη
τών του τί έπεθύμει νά ήτο, ό Liebig άγων τότε τό δέκατον τέ- 
τταρτον έτος άπεκρίθη, ότι έπεθύμει νά ήτο χημικός. Ή  άπάν- 
τησις αύτη τον έκαμε νά προείπϊ) ότι δέν θά καταστ^ ποτε σπου
δαίος τις· δέν είναι όμως ή πρώτη φορά, καθ’ ήν αί κρίσεις τών 
καθηγητών έπί τών μαθητών των εύρέθησαν λανθασμέναι.

Ό παις τοσοΰτον πείσμων έφάνη εις τήν κλίσιν αύτοΰ ώστε 
ήθέλησε νά άποσυρθϊ] τοΰ Γυμνασίου, ίνα τοποθετηθί) ώς μαθη- 
τευόμενος είς τι φαρμακεΐον έν Heppenheim έπί σκοπώ νά μάθγ) 
έκεΐ νά έκτελί] χημικάς αναλύσεις. Μετά δέκα μηνών διαμονήν 
ό Liebig έπέστρεψεν είς τήν πατρικήν του οικίαν, έκεΐθεν δέ με- 
τέβη εις τό Πανεπιστήμιον τής Βόννης, ένθα ήκροάζετο έπί εν 
ετος, καί κατόπιν έπήγε είς τήν Έρλάγγην. Ά λ λ ’ έν γερμάνιά 
ό Liebig ολίγα εύρισκε καταφύγια όπως εύχαριστήσν] τάς ορέ
ξεις του. Κατά τήν εποχήν ταύτην τά Χημεία καί οι σοφοί δεν 
ηύπόρουν ώς σήμερον έν Εύρώπγ), άλλως τε ή χημεία δέν έθεω- 
ρεΐτο τότε ώς σήμερον ή επιστήμη τής πρώτης άνάγκης· οι δέ 
σπουδασταί γερμανοί οΐτινες ήθελον νά έκμάθωσι τήν χημείαν 
ώφειλον νά πηγαίνωσιν είς πήν Στοκόλμην ένθα ήτο ό Berzelius 
ή είς Παρισίους, οιτινες ειχον καταστή άπό τοΰ Lavoisier τό κέν
τρον τ ·̂; σπουδής τών φυσικών επιστημών.

Ά λλά  τό νά μεταβ?] εϊς τήν πρωτεύουσαν τής Γαλλίας δέν 
ήτο εύκολο ν είς τόν Liebig ώς έκ τής μεγάλης δαπάνης ήν άπή- 
τει ή έκεΐ διαμονή του, όθεν μετέβη είς Δαμστάτην κατά συμ
βουλήν τοΰ Schlciermacher όπως δανεισθή ποσόν τι χρηματικόν 
διά τό εϊς Παρισίους ταξείδιόν του. Μόνος, άνευ ούδενός προ
στάτου ό νέος, ούχ ήττον άπήλαυσεν ό,τι έπεθύμει. άφίκετο 
είς Παρισίους έν έτει 1823, έγνωρίσθη μετά τοΰ Humboldt είς 
τήν πρώτην έργασίαν έπί τών κροτούντων αλάτων, ήν καί έκοι- 
νοποίησεν είς τήν Ακαδημίαν τών Επιστημών, έγένετο θαυμα
στός έν τώ Χημείω τοΰ Gay-Lussac ύπ’ αύτοΰ, τοΰ Dulong καί τοΰ 
ThtSnard.

Ή  εύνοια τοΰ Humboldt προσέφερον εις τόν νέον χημικόν γερ- 
μανόν έδραν καθηγητοΰ έν Gieisen έν έτει 1824, όπου έμεινε 
διδάσκων μέχρι τοΰ έτους 1852, ότε προσεκλήθη είς τό Μονά
χον ύπό τοΰ βασιλέως Μαξιμιλιανοΰ τοΰ 2 yj ώς καθηγητής τοΰ 
έκεΐ Πανεπιστημίου.

Τά επιστημονικά έργα τοΰ Liebig είναι πολυάριθμα, αί δέ 
άνακαλύψεις του πρωτότυποι, πρό πάντων δέ ή όργανική χη
μεία οφείλει πολλά είς αύτόν.

Ένω ή άνόργανος χημεία έθεμελιοΰτο, ύπό τοΰ Lavoisier, ή 
όργανική μόλις έγεννατο, καί ώφειλε νά έλπίζη είς τήν άνά- 
πτυξιν τών ύπό τών ένδοξων γάλλων σοφών σπαρέντων σπερ
μάτων όπως φθάσγ] είς τόν πρός δν όρον. Διά δέ τής ώθήσεως 
ήν τώ εδω^.εν ό Dumas έν γαλλία καί ό Liebig έν γερμανία έφθα- 
σεν ή όργανική χημεία είς ήν σήμερον εύρίσκεται θέσιν.

Αί αναζητήσεις τοΰ Liebig γενόμεναι πολλάκις τή συμπράξει 
τοΰ φίλου αύτοΰ Wohler συνετέλεσαν κυρίως είς τήν ίδρυσιν καί 
τήν πρόοδον τής όργανικής χημείας, εις τοΰτο όφείλεται καί ή 
έπι τοΰ βενζοικοΰ όξεος εργασία τών δύο σοφών. Ί'ποβαλόντες 
το ελαιον τών πικρών αμυγδάλων ύπό τήν ενέργειαν διαφόρων 
άντιδράσεων έσχημάτισαν σειράν άναλόγων μέν ενώσεων ώς 
πρός τήν σύνθεσιν άλλ’ έμφαινουσών ιδιότητας όλως διαφόρους. 
Συγκρίνοντες ταΰτα πρός ενώσεις οίουδήποτε σώματος ευρον 
οτι ομοιάζουσι ταΐς ένώσεσι τοΰ σώματος τούτου, άλλ' άντς
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άπλοΰ περιέχουσι σύνθετον σώμα. Οΰτω τό βειζοϊκόν οξύ, τό 
χλωριοΰχον, βρωμιοΰχον, ίωδιοΰχον, κυανιοΰχον, θειοΰχον βεν- 
ζούλιον, τό βενζυλαμμίδιον πηγάζοντα πάντα έκ τοΰ έλαίου τών 
πικρών άμιγδάλων, δεικνύουσι μεγίστην αναλογίαν μέ τό ύδρο- 
ξείδιον τοΰ καλίου, τό χλωριοϋχον, βρωμιοΰχον ίωδιοΰχον, κυα
νιοΰχον, θειοΰχον κάλιον κ .τ.λ. Περιέχουσι λοιπόν ταΰτα εν σύμ
πλεγμα, ουτινο; ή χημική δύναμι; είναι όμοια μέ σώματο; 
άπλοΰ· άλλ’ ή ενωσι; αύτη συνισταμένη έξ άνθραχος, υδρογό
νου καί άζωτου ονομάζεται ρ ίζα  σύνθετο ς.

Αι περι (5ιζών θεωρίαι τοΰ Liebig καί Wohler ούδέν έτερον ή ή 
γενικευσι; του διάτή; σπουδή; τών ενώσεων του βενζοϋλίου παρα-

J .  LIEBIG.

χθέισών ιδεών είναι. Αί δέ σήμερον θαυμαζόμεναι ίδέαι τή ; 
συστάσεως τών οργανικών ούσιών έγεννήθησαν έκ τή ; τών ρι
ζών θεωρία;. Τά χημικά φαινόμενα τή; οργανική; ζωή; στη
ρίζονται έπί τών αύτών αρχών, έφ’ ών καί τή ; άνοργάνου.

Πρώτο; ό Liebig έπειράθη νά μάθϊ] πόΟεν τό φυτόν άρύεται 
τό άναγκαΐον αύτώ υλικόν, τό ύδρογόνον καί τόν άνθρακα, έξ 
ών αί όργανικαί ούσίαι συνίστανται, καί εύρεν ότι ο άνθραξ τών 
φυτών λαμβάνεται έκ τοΰ άέρο; καί ούχί έκ τοΰ έοάφου;, δηλαδή 
έκ τοΰ έπί τή ; άτμοσφαίρα; διεσκορπισμένου ανθρακικού οξέος,

τή ; πηγή; όλου τοΰ άνθρακο;, Ή  φαιά ύλη γνωστή ύπό τό 
όνομα φ υ τ ικ ή  γή  (humus) προερχομένη έκ τή ; σήψεω; τών 
φυτών δέν εΐναι λοιπόν ή πηγή τοΰ άνθρακο; τούτου. Ό Liebig 
εύρεν ότι καί άνευ του δεδοκιμασμένου τούτου σώματος, τό εδαφο; 
έπαρουσίαζεν αύξησιν μόνιμον τοΰ άνθρακο;. ΙΙαρετήρησεν ε ι; 
τι ε ί; Salzburg ταξείδιον ότι μέγα; αριθμό; χονδρών δένδρων 
είχον αύξήσει έπί έοάφους πετρώδου; καί σχεδόν έστερημένου 
γής. "Οθεν συνεπαίρανεν ότι ό άνθραξ τών φυτών παρήγαγε 
μεγάλην ποσότητα φυτική; γ ή ; καί ότι αύτη μετεσχηματίσθη 
εί; ανθρακικόν οξύ διάτή; σήψεω;, ινα συντελέση ει; τροφήν τών 
φυτών. Τά δέ ύδρογόνον εύρεν ότι πηγάζει έκ του άπορροφουμέ- 
νου ύδατο;, τοΰ απαραιτήτου καί τήν φυτικήν ζωήνκαί τό άζωτον 
έκ τοΰ άέρο; έν καταστάσει άμμωνία;.

Τό βασίλειον τών όρυκτών εΐναι λοιπόν ό προμηθευτή; τών 
ούσιών, αίτινε; ύπό τήν ζωϊκήν έπήρειαν καθίστανται άρχαί καύ
σιμοι, αι ενώσει; αυται έσχηματίσθησαν διά τοΰ οξυγόνου, τοϋ 
υδρογόνου, τοΰ άνθρακος καί τοϋ άζώτου, αυται χορηγοΰσι τό 
άνθρακικόν οξύ, τό ύδωρ καί τήν άμμωνίαν.

Τά εργα τοϋ Liebig έπί τή ; ζωική; φυσιολογία; δέν είναι ολε— 
γώτερον ένδιαφέροντα ώ ; καί αι άναζητήσεις αύτοΰ έπί τή ; τών 
φυτών θρέψεω;.Συνετέλεσεν ούχί ολίγον εί; τήν γένεσιν τή ; φυ
σιολογική; χημεία; διά τών έργων αύτοΰ τών έπιγραφομένων 
«Ε φ α ρ μ ο γή  τ ή ; ο ρ γ α ν ικ ή ; χ η μ ε ία ;  ε ί ; τ ή ν γ ε ω ρ γ ία ν  
τή ν  φ υ σ ιο λ ο γ ία ν  κα ί ζω ϊκ ή ν  χ η μ ε ία ν »  ενθα βλέπει τ ι; 
τόν τρόπον δι’ ού εκθέτει τά ; άρχά;, ά ; άν περιεγράφομεν ήθέ- 
λομεν έκταθή πολύ.

'Έτερον έργοντοΰ Liebig ε ΐνα ι«Έ π ισ το λα ί περ ί χ η μ ε ία ;,»  
έπιτομή σύντομο; καί καθαρά τών άναζητήσεών του. «Ό  κύ
ριο; σκοπό; τή ; ιατρική;, ελεγε, δέν εΐναι ή τέχνη τοϋ ία- 
τρεύειν, άλλά τοΰ προλαμβάνειν τά ; άσθενεία;, διά τών συμβου
λών, ά ; ό ιατρό; όφείλει νά δίοτ) εΐ; τόν καλώ; εχοντα τήν δύ- 
ναμιν καί τήν ύγείαν τοΰτο δέ δέν θ’ άπολαύσγ]τι; άλλως είμή 
διά τή ; γνώσεω; τών χημικών νόμων τή ; Ορέψεω;.»

Ό Liebig ήτο έξοχος καθηγητή;, διά τή ; καλή; του μεθόδου
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ένεποίησε τό αίσθημα της εύνοια; καί είλκυσέ τήν προσοχήν τών 
μαθητών των,'ειχεν αγαθότητα άνευ ύπερηφανείας καί καθίστατο 
αγαπητό; καί αξιοθαύμαστο;. Μίαν μόνον σκιάν έρριψεν είς τό 
φώς τη ; ζωης του. Ά φηκεέπί δεκαπέντε έτη νά πωληται ύπό τό 
ονομά του τό έμπορικόν προϊόν γνωστόν ύπό τό όνομα «έκ*/ύ- 
λ ισ μ α  κρέατος» όπερ όλοι οί παντοπώλαι τή ; γαλλ ία ;, γερ- 
μανία; καί άγγλ ία ; έπώλουν καί πωλοΰν άκόμη, μέ τήν ύπο-. 
γραφήν καί τόν τίτλον τοϋ βαρώνος Liebig. Ή  πώλησις τοϋ έκ- 
χυλίσματο; τοϋ Liebig έπέφερε, λέγουν, αρκετήν ποσότητα χρη
μάτων εί; τόν χημικόν τοϋ Μονάχου. Άλλά. πόσον είναι λυπη
ρόν καί δεινόν νά βλέπη τ ι; τό ό\>ομα τοϋ ενδόξου τούτου σοφοϋ 
νά έκτίθηται χάριν έπιδείξεως εργαστηρίων !
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ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙ Τ Ω Ν  Φ ΛΕΒ Ω Ν  T O T  CORNW ALL

υ  7Γ Ο

L .  M O IS S E A E T

(Z'rtiyziy.' ιθ£ φ υ λ λ ά ί .  θ'.)

§  3 . ΠΑΡΛΤΙΙΡΙΙΞΕΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΙίΡΩΝ 

ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΧΩΡΙΩΝ.

Οί άγγλοι συγγράφει; άνέφερον πάντοτε μετά τοϋ μεγαλει- 
τέρου ζήλου τά ; περιστάσεις, αιτινες συνοδεύουσι συχνότατα τόν 
πλοϋτον έν ταΐς φλεψί τοΰ Cornwall καί αιτινες παρτηρηθεΐσσι 
έπανειλημμένως είς πολυάριθμα μεταλλεία, δύνανται νά Οεω- 
ρηθώσιν ώς γενικοί χαρακτήρες τών πλουσίων χωρίων.

Ό Κο; Ηβη\νοο(1*συνεκεφαλαίωσε τάς πολυαρίθμους παρατη
ρήσεις, αιτινες δύνανται νά έφαρμοσθώσιν εις τό σύνολον τών

φλεβών κασσιτέρου, χαλκοΰ ή μολύβδου. Θέλω δέ λάβει αφορ
μήν ό'πως έπωφεληφθώ αυτών άπό τοϋδε όμως ύποβάλλω τ ινά ;, 
έξενεχθείσα; ύπό ιδιαιτέραν έκφρασιν.

ά.) Τά χωρία τών φλεβών, ών ή κλίσι; πλησιάζει περισσό
τερον τήν κατακόρυφον, εισί πάντοτε καί τά παραγωγοτερα.

β'.) Έν τοΐ; πλούσιοι; χωρίοι; ή φλέψ εχει ώ ; περιβάλλον 
στρώμα λ ίθ ω μ α  μ έσ η ; σ κλη ρ ό τη το ς.

γ '.) Τά c o u r s e s  ή s h o o t s ,  ταινίαι ή μεταλλιοΰχοι στηλαι κ λ ί-  
νουσι συνήθως, κα τά  τήν α ύτή ν  φοράν καθ’ ήν κα ί τά 
στρώ ματα· τό αύτό συμβαίνει συνήθως καί διάτό σύνολον τών 
h u n c h e s  ή σωρούς περιεχομένους έν τί] αυτί] φλεβί.

Δέν θέλω έπιμείνει ένταΰθα έπί τών λιθολογικών χαρακτήρων 
τών διαφόρων περιβαλλόντων όρυκτολογικών λιθωματων, τών 
gang uesτών διαφόρων φλεβών,ούτε έπί της φυσεως τών af f Ieu- 
rement 1 καταλλήλων ό'πως άναγγείλωσι τήν σπουδαιότητα 
έκάστου μετάλλου, κασσιτέρου, χα'λκοϋ, ή μολύβοου* πλήν όμως 
θέλω αναφέρει ότι άλλαι παρατηρήσεις ανεξάρτητοι τοϋ είδους 
τοΰ μετάλλου, έγένοντο έπί τη ; έπηρείας τών συναρμογών τών 
φλεβών μεταξύ των καί τών φλεβών μετά τών εαυτών κλάδων 
ή τών άρμών τών στρωμάτων, καί έπί τών σχετικών θέσεων 
κατειλημμένων ύπό τών πλουσίων  χωρίων έν ταΐς φλεψί σχεδόν 
παραλλήλων εις μίαν καί τήν αύτήν χώραν.

Έν πολλοί; μεταλλείοις, μέγα μέρος τών πλούτων συνδέε
ται μετά τοΰ περίπλοκου τών λιθωμάτων καί τών διαρρήξεων 
(φλεβών ή διασταύρωσών). Ουτω δέ, ό μηχανικός τοΰ Cornwall 
επιτετραμμένος νά ποίηση περιγραφήν, έστω καί συνοπτικήν, 
δέν θέλει λείψει νά άναφέρΥ], έάν τά μεταλλεΐον εινε ήνεωγμέ- 
νον είς μόνον τόν γρανίτην, είς τό k i l l a s  μόνον ή εις τήν συναρ- 
μογήν τοΰ γρανίτου καί τοΰ k i l l a s 1 έάν διατρέχηται ύφ’ ένός ή 
πλειοτέρων βίνβηβ,έάνάπαντώνται σχιστόλιθοι άμφιβολικοί ή διο
ρατικοί* έπειτα δέ δεικνύει ποΐαί είσιν αί άνεγνωρισμέναι φλέβες, 
τήν πλησιάζουσαν αύτών διεύθυνσιν καί τήν κλίσιν (φοράν καί
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έντασιν), τ^λος τας παρατηρηθεισας διασταυρούσαί. Άναμιμνή- 
σκει, έάν ύπαρχγ], δτι τοιαύτη τις φλέψ εινε ή παράτασις φλεβός 
προσοδοφόρου έπί γειτονικής τίνος παραχωρήσεως, ή δτι αί φλέ
βες αί μέλλουσαι ν’άνοιχθώσιν, είσί παράλληλοι πρός τάς καλάς 
φλέβας, ας αι γείτονικαι παραχωρήσεις εις τό απέναντι έξορύτ- 
τουσι. Ί αΰτα παντα τα στοιχεία χρησιμεύουσιν ώς βάσις έπί τών 
έκτιμησ^ων και τάς προγνώσεις τοΰ μεταλλευτοΰ στηριζομένου 
έπί τών έντοπίων παραδόσεων.

Τόπεριπλοκον δέν παρουσιά,ει πανταχοΰ τό αύτό φαινόμενον’ 
έδώ μέν εινε τό αποτέλεσμα τη; μεταβάσεως τών φλεβών άφ’ 
ενός εις ετ.ρον στρώμα, εκει οε ή οριστική παρέμβασις ένός ή 
πλειοτερων elvans- άλλοτε δέ αί συναρμόσεις τών φλεβών παρου- 
σιάζουσι ζωηρότερον ενδιαφέρον· άλλαχοΰ είσέτι, τό εργον τών 
οιασταυρουσών εινε μέγα· τέλος δέ, έν μεγάλοις μεταλλείοις, 
αι έπιτοπιαι αϋται περιστάσεις είσί πολλάκις συνηθροισμέναι καί 
έπικρατοΰσιν άνίσως εις τά διάφορα τμήματα τοΰ μεταλλ είου.

Π μελέτη παραπλήσιου μεταλλείου, έστω καί περιοριζομένη 
είς τήν έξέτασιν τοΰ μηχανικοΰ σ το ιχ ε ίο υ  ώς πρός τήν 
επήρειαν αύτοΰ έπί τής διαμορφώσεως τών π7νουσιων χωρίων, 
υποθέτει δτι λαμβάνομεν ύπ’ δψιν τά φαινόμενα τής διαρρήξεως 
καί τών κινημάτων τοΰ έδάφους, άτινα προέδρευα αν πρός παρα
γωγήν του άγγείου καί τής πληρωμής αύτοΰ, τούτέστιν δτι κα- 
τηντήσαμεν νά προσδιορίσωμεν τήν ιδιαιτέραν διεύθυνσιν καί 
τήν σχετικήν έποχήν έκάστου τών κυριωτέρων κινημάτων.

Η γνώσις τών στοιβαδογραφικών συστημάτων τής χώρας 
έπιτρεπει νά συνδυάσωμεν τάς συλλεγείσας παρατηρήσεις έν 
τοΐς μεταλλείοις τών διαφόρων χωρών καί βοηθεΐ ίσχυρώς, δπως 
άποχωρίσωμεν τούς γενικούς χαρακτήρας τών καθ’ έκαατα γε
γονότων.

Έν τω άνά χεΐρας έργω θέλομεν μελετήσει τό στοιχειώδες 
φαινόμενον: ή το ι τή ν  φ λ έ β α  μ ε μ ο ν ω μ έ ν η ν  έ ν τ ό ς  έ νό ς  
κα ι μονού π ερ ιβ ά λ λ ο ντο ς  σ τρ ώ μ α το ς , έν χώρα μεμακρυ- 
σμενν) μεταβολής τίνος τοΰ λιθωματος καί μακράν τών συναν
τήσεων είτε μετ’ άλλων φλεβών είτε μετά τών διασταυρουσών.
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Χωρίς νά ηνε τοΰτο άφηρημένον τι, παραπλήσια τις φλέψ άπο- 
τελεΐ ένι'οτε μεταλλεΐον ολόκληρον, έν ω έν ταΐς πολυπλοκωτέ- 
ραις στοιβάσιν, έκάστη φλέψ θεωρουμένη χωρίς έν στρώματι 
τινι πραγματοποιεί τήν γνώμην ήμών κατά μέγα μέρος.

Έν τοιαύττ] φλεβί ή τεμαχίω φλεβός ή μορφή τών πλουσίων 
χωρίων συνδέεται δσον ένεστι κατ’ εύθεΐαν μετά τής φύσεως τοΰ 
περιβάλλοντος στρώματος· θέλομεν προσπαθήσει νά όρίσωμεν 
άκριβώς τάς φάσεις τών πλουσίων τούτων χωρίων καί νά δια- 
κρίνωμεν αύτάς πρακτικώς τών πλούτων πλέον  μεταβλητών, 
οιτινες επ' άλλων σημείων τής αύτής φλεβός, συνδέονται μετά 
τών έντοπίων περιστάσεων άς προλαβόντως άνεφέραμεν. 

"Ιδομεν δτι τά πλούσια χωρία: 
ά ) Εινε π7νησιέστερα τής κατακορύφου. 
β'.) Περιβάλλονται ύπό λιθωμάτων μέσης σκληρότητος. 
γ '.) Κλίνουσι έν τώ έσωτερικώ της φλεβός κατά τήν αύτήν 

φοράν ήν Γκαί τό περιβάλλον λίθωμα. Εις τούς τρεΐς τουτους 
χαρακτήρας θέλω προσθέσει τέταρτον άποτέλεσμα υποκειμενι
κών παρατηρήσεων.

δ'.) Τά πλούσια χωρία πολλάκις διευθύνονται κατά τήν φ οράν 
τοΰ συστήματος είς δ άναφέρηται ή διάρρηξις τοΰ έδάφους έν 
τώ χωρίω της φλεβός δπερ ύποβάλλομεν εις παρατηρησιν.

Ανάγκη ν’ άναπτύξωμεν έκαστον τών χαρακτήρων τούτων, 
δπως όρίσωμεν άκριβέστερον τήν έννοιαν και το βάθος αύτοΰ. 
’Έπειτα δε, έπιμένοντες είς τήν στοιχειώδη περίπτωσιν τής με
μονωμένης φλεβός έν ένί καί τώ αύτώ στρωματι, Οελομεν μελε
τήσει τάς σχέσεις τών τεσσάρων χαρακτήρων και άναγνωρισει 
δτι ουτοί είσι άποτελέσματα τοΰ αύτοΰ άρχικοΰ φαινομένου δηλ. 
τής διαρρήξεως τοΰ στρώματος ούχί όμογενοΰς έσχηματισμένου 
ύπό σειράς στοιβάδων ή κοιτασμάτων όιαφοοων ποιοτήτων.

I. Κ ατω φέρεια .1—Ή  διάρρηξις τοΰς-ρώματος έγένετο κατά 
κυματοειδή κατατομήν παρηκολουθήθη οϊ έπί μίαν ή πλειους 
περιόδους ύπό τής καταβάσεως τής χώρας τής στέγης· τό σχε
τικόν τοΰτο κατακάθισμα παρήγαγε σειράν ύπονόμων κεχω-

1 Δ ια ·γ£<χ ιι.ϊΛ .α τα  σ χ ΐ τ ι χ . α ,  δ η α ς σ ίΕ υ θ τ ,σ ο ν τ α »  τ τ ϊ ο ί ξ / μ ; .
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ραμένων ύπό μάκροτάτων στύλων· χαί οί μέν στύλοι είσί τά 
έπίπεδα καί πτωχά χωρία, αί οέ υπόνομοί έχρησίμευσαν ώς 
κατά προτίμησήν διώρυγες εις τά ρευστά τών μεταλλικών πη- 
7ών, τά δέ άποΟέματα συνεσωρεύθησαν έκεΐ καί άπετέλεσαν τά 
πλούσια καί κατωφερή χωρία.

Ό χαρακτήρ ούτος ή μάλλον ό γενικός ουτος κανών ό τοσοΰ
τον σπουδαίος, άνεγνωρίσθη ύπό τοΰ Κ,υ Richard Thomas καί 
έμνημονεύΟη τώ 1819 έν τώ ύπομνήματι αύτοΰ έπί της μεταλ
λικής χωράς εκτεινόμενης άπό Chacewater έως Camborne '.

Ό Κ,? Heuvool παρατηρεί δτι, εις βάθος, μεταβαίνοντες άπό 
χωρίου κεκλιμένου εις χωρίον κατακόρυφον, βλέπομεν κατ’ άρ- 
χάς τόν τοίχον της φλεβός κατακλίνοντα κατωφερώς, έν ω ή 
στέγη δύναται είσέτι νά διατηρηθή εις τήν αρχικήν αυτής κλ ίσ ιν 
τό κατωφερές καί ή δύναμις αναγγέλλονται συγχρόνως 2.

Δέν πρέπει νά έπεκτείνωμεν τόν άνω χαρακτήρα τών χωρίων 
φλεβός εις τάς φλέβας αύτάς. Ούτω έξορύσσονται φλέί'ες 
παραγωγαί άν καί ήνε κατά μέσον δρον ολίγον κεκλιμέναι 
έπί τοΰ όρίζοντος· ετεραι δέ άν καί λίαν ορθιαι είσίν άρχούντως 
πτωχαί· προσέτι ή κατά μέσον δρον κλίσις τών κυριωτέρων 
φλεβών τοΰ Cornwall (καλουμένων μέσων φλεβών άνατολικοδυ- 
τικών) εινε περίπου 70°, έν ω ή τών διασταυρουσών (καλουμέ
νων Βορε:ονοτίων) εινε 80°. Αί διασταυροΰσαι, ώς έπί τό πλε ΐ
στον άγονοι, παρέχουσι κατωφερές κατά μέσον δρον μεγαλεί- 
τερον της τών ώφελίμων φλεβών.

Έν μια φλεβί, δέν πρέπει νά λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν μέσην 
κλίσιν, άλλά προσεκτικώτερον άκο'μη τάς διαδοχικάς κλίσεις 
της κατατομής αύτής σΤά χ ω ρ ία  ών ή κ λ ίσ ι ς  π ρ ο σ ε γ 
γ ί ζ ε ι  μ ά λλο ν έπ ί τής κατακορύφου ε ίσ ί π ά ν τ ο τ ε  τά  
π α ρ α γ ω γ ό τερ α .»

IT. Ή κ α τά  μέσον δρον σ κλη ρ ό τη ς.—Ή  σκληρότης φλε
βός τά μάλα άναπτυσσομένης μετέχει τής τοΰ στρώματος· συνη-

1 Report on a Su rvey  σελ. 20.

2 jMetalliferous Deposifs,

■1843. csX. 2 3 Ί .
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θέστερον δέ τά περιβάλλοντα λιθώματα είσίν όλίγον μαλακώ- 
τερα περί τήν φλέβα ή είς άπόστασιν τινα μέτρων τινών. Όπό- 
ταν παραβάλγ) τις έν μεταλλείω τινί προσεκτικώς τάς δοθείσας 
τιμάς κατ’ όργυιάν κατά τά διάφορα αύτοΰ χωρία, ύπονόμους έν 
τί] φλεβί ή έν τώ λιΟώματι, καί λάβ^ ύπ’ δψιν τάς ευκολίας ή 
δυσκολίας ίοιαζούσας εις έκαστον χωρίον, άποκτα πρακτικήν 
ιδέαν άρκοΰεαν περί τής ονομασίας ήν έν άρχί] κατά  μ έσον 
δρον σκληρότητα  τοΰ στρώματος έκαλέσαμεν.

Έξακριβοΰσιν έν τώ Cornwall δτι τά π λο ύσ ια  χω ρ ία  συνή
θως π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τα ι υπ ο σ τρ ώ μ α το ς  κατά μέσον δρον 
σκληροΰ.

Δέν πρέπει|νά έννοήσΥ) τις έξ αύτοΰ δτι παν λίθωμα σκληρότα- 
τον, άναγκαίως άγονόν έστι- διότι ήξεύρομεν δτι τινά greenstones 
(τό ironstoue τοΰ μεταλλευτοΰ) περιέχουσιν ώραΐα άποθέματαχαλ
κοΰ. Ά λλά  ύπό τήν μηχανικήν εποψιν θέλομεν είπει δτι προσφυές 
λίθωμα έστί τό δυνάμενον νά διαρραγ·?} καί ν’ άφήσγ]μέγα χάσμα.

Ή  περίφρασις αύτη συγκεφαλαιοΐ καί ορίζει άκριβώς διά τούς 
σχιστολίθους καί τούς^γρανίτας τοΰ Cornwall τήν επωνυμίαν τής 
μέσης σκληρότητος· άλλως δέ,ΐδιότης διαφερόντως σχετική καί ήν 
οφείλει τις νά έκτιμήσ·/) έν έκάστγ] χώρα καί έν έκάστγ] στοιβάδι.

Ούτω τοιαύτη τις κοίτη καλής σκληρότητος ώς πρός μεταλ- 
λεΐον κασσιτέρου θέλει θεωρηθή λίαν σκληρά ώς πρός μεταλ- 
λεΐον χαλκοΰ, κ .τ .λ . . . .  Θεωρών μόνον φλέβα τινά, θέλω άνα- 
μνήσει τήν ήδη μντμονευθεΐσαν κακήν έπήρειαν τών χωρών 
σκληροτάτων ή μαλακωτάτων τό δέ ρήγμα εινε δύσκολον εις 
τάς πρώτας, εύκατάρρευστον είς τάς δευτέρας, καί αί διάφοροι 
αύται αίτίαι φέρουσιν εις τήν πτωχείαν.

Τέλος δέ όφείλομεν νά έκτιμήσωμεν τήν σκληρότητα του 
στρώματος έκτός τών μεταβολών εις άς τυχόν ύπέκυψεν ενεκεν 
τής χημικής έπενεργείας τών μεταλλικών πηγών έπί τοΰ τοίχου 
καί τής στέγης τής φλεβός* γρανίτης σήμερον καπλινισθείς ! ·

1 Ε ίδ ο ς  ά ρ γ ί λ λ ο υ  χ ο ν ισ ίΜ - ε ύ ο υ σ α  ε ι ς  τ ή ί  κ α τ α σ κ ε υ ή ν  τ ώ ν  σ ι ν ι κ ώ ν —  Αέζις σ ι ν ι κ ή  ε κ  

τ ο υ  Κ 3 θ = υ ψ τ , λ ο ς  κ α ι  f i n g = X o 5 p o ' i ? ο ν ο ι/ .α - τ ο υ  ρ . ε ρ ο υ ς  ν ί τ ώ ν  α ε ' ώ ν  έ ζ ώ ;  λ α | / .β ά ν ο υ ο ι  τ β  

ε ί ο ο ς  τ ο ύ τ ο  τ τ , ς  ά ν ν ί λ λ ο υ .  I. II. Α .
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γρανίτης ή σχιστόλιθο; πυριτιωΟεί; έκ της προσεγγίσεω; τών 
φλεβών, είχε κατά τήν έποχήν/τοΰ άρχικοΰ ρήγματο; τά ; ιδιό
τητα; τών κοιτών εϊ; ά ; άνήκουσιν.

Ό χαρακτήρ τή ; μέση; σκληρότητο; δέν στρέτεει νά έπεκταθη 
άνευ έπιφυλάξεω; εΐ; δλας τά ; μεταλλικάς χώρα;. Έν τώ Flint
shire 1 π. χ. ή άνΟρακοϋχο; διάπλασι; περιλαμβάνει κοιτά
σματα τιτανολίθου μετά shales (αργιλωδών σχιστόλιθων) υπο
κειμένων, εΐ; δέ τήν κορυφήν κοίτα; chert, ή χάλικο; λίαν σκλη
ρού αιτινες έφάνησαν τά μάλα πρόσφοροι εΐ; τόν πλούτον τών 
φλεβών ένθείου μολύβδου. Τ φ ’ ήν έποψιν θεωροΰμεν ταΰτα 
θέλομεν είπει δτι, τά μέν shales ήσαν λίαν μαλακά, ή φλέψ κα- 
τήντησεν εΐ; άρμόν'άγονον, οί τιτανόλιθοι παρέσχον μέσην σκλη
ρότητα (και δοκιμαστήριον ένεργητικόν)· τό δέ chort, καίπερ 
λίαν σκληρόν, ήτο εΰθραστον, και παρά τήν χημικήν αύτοΰ άδρα- 
νειαν εΰκόλυνε τήν παραγωγήν τών διωρύγων ένθα ό ένΟειο; 
μόλυβδο; συνεσωρεύθη· έν κεφαλαίω, chert καί τιτανολιΟο; 
διερράγησαν καλώς καί κατέλιπον μέγα χασμα.

(ακολουθεί).
I .  Π. Α Ι’ΓΓΡΟΠΟΥΛΟΣ.
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Κ Α Θ Ο Δ Ο Σ  
ΕΝ ΤΩ ΣΠΗΛΑ.ΙΩ ΤΗΣ ΑΙΝΤ1ΠΑ.ΡΟΪ.

Τήν 2 ’Ιουλίου 1859 είμεθα έν Πάρω, προσορμισΟέντε; έκεΐ έκ 
θαλασσοβλάβη;.’Απεφασίσαμεν νάώφεληθώμεν τή ; άναγκαστι-

1 Σ τοιδά; [ΐεταλλεΰαατο ; (ioXuSSou έν τώ  άν9;;αχοφορου τιτανολίΟω τοϋ F lin tsh ire  
[A nnales des Mines τ .  XI σελ. 3 51 ( 1 8 3 7 ) ] .  Παοά τά  βόρεια τ ί ς  'Α γγλ ία ς  άν κα ι 
διοφοραί το ιτ ικα ι ώς'ττρός ττ|ν σύνθεσή αύτοΰ, το m ountain lim estone παρουσιάζω  
φαινόμενα ανάλογα . Έ ν Sw aled ale, V orksh ire , κ α τά  τόν Κον L . B rad ley , τό chert 
δεν εινε έξαιρετικως πυριτώίες* εΤνε ρ,ιγαα  ουσιώΰες έχ 5 8  ρ.ερών χ,αλικος κ α ι 3 7  μ , 
άνβρακι/.οϋ ασβεστίου. Έ ν A lston Moor (C u m berlan d), ά ν τ ι τοϋ chert ίχομ*ν χ ο ιτα -  
σμν,τχ τοϋ ηυριτώδου; ψαμμολΐθου, firestone, κ α τά  τόν Κον w . W allace.

κή; ταυτη; όιακοπή; τοΰταξειοίου μα; καί νά έπισκεφΟώμεν τήν 
Αντίπαρον, περίεργοι νά ίδωμεν τόέν αύτη περίφημον σπήλαιον, 
βπερ περιγράφει ό Τουρνεφόρτιο; καί ό κόμη; Choiseuf Gouffier.

Άνεχωρήσαμεν συνοδευόμενοι ύπό εξαίρετων οδηγών, ου; 
όφείλομεν ε ί; τήν εύγενή συνδρομήν τοΰ έν ΙΙάρω ΙΙροξενικοΰ 
πράκτορο; κ. Ιίονδύλη, καί παρά τινων ναυτών, φερόντων κλί
μακα;, πασσάλου;, σχοινία καί λαμπάδα; έκ ρυτίνη;. Διήλθο- 
μεν έπί πλοιαρίου έγχωρίου τό στενόν τό χωρίζον τά ; δύο νή
σου;, δπερ έχει πλάτος  μικρότερον τοΰ μιλίου.

Π θάλασσα ήν γαλήνιο;, άν δέ καί ρεΰμα ταχύ ήπείλει άπό 
στιγμή; εΐ; στιγμήν νά νικηση τήν ρώμην τών κωπηλατών μας 
και νά μα; ρίψη έπι τοΰ Σ τρ ο γγύλο υ  ή τοΰ Δ εσποτικοΰ (άλ
λη; σκύλα; καί χαρύβόεω; τοΰ στενοΰ εκείνου), έφΟάσαμεν μο- 
λαταΰτα έν καλη καταστασει εΐ; ’Αντίπαρον, τήν Ώλέαρον καί 
Ώλίαρον τοΰ Στράβωνο; καί Πλινίου.

'Π ’Αντίπαρο; άνήκουσα εί; τού; Ενετού;,μέχρι τοΰ 1714 
περιήλθε τοτε ει; την εξουσίαν τών Τούρκων μετά τήν άλωσιν 
τοΰ Ναυπλίου, ώ ; φαίνεται έν χωρίω τινί τη ; παρά τοΰ άββα 
Langier γραφειση; Ένετική; ιστορία;· σήμερον ανήκει εΐ; τήν 
έλευΟεραν Ελλαόα. Είναι δέ νησίδιον μικρά; έκτάσεως, έχον 
μόνον 26 μιλιών περίμετρον, άχρηστον ώ ; στρατηγική Οέσι;, 
ούοεν άλλο  παραγον ή κριΟήν, ικανήν προς διαστροφήν τών εύα- 
ρίθμων πτωχών κατοίκων αύτοΰ. Έν τούτοις πρέπει νά 
ομολογήσω, χκριν τή ; δικαιοσύνη;, δτι εΐ; διάστημα ήμισεία; 
ώρα; ην εόαπανησαμεν ώια νά φΟασωμεν άπό τή ; άκτή; μέχρι 
τή ; εισόδου τοΰ σπηλαίου,I ή συνάντησι; λαγωών καί αγρίων 
περιστερών πολλακι; μα; έκαμε νά ένΟυμηθώμεν τά δπλα μα ;, 
τά όποια δυστυχώ; είχομεν άφήσει εις τό πλοΐον.

Ομάοε; κέδρων καί κυπαρίσσων διεσπαρμένων έντό; άδένδρων 
εκτάσεων κεκαλυμμενων ύπό εύώοου; θύμου, καπαρέαι ήνθισμέ- 
ναι άπλουμεναι έπι τών βράχων, είναι σχεδόν τά μόνα φυτά 
άξια λόγου τή ; νήσου, έκτό; τούτων απαντάται καί ό σχινο;, 
φυτόν κοινόν ε ί ;τ ά ; νήσου; τοΰ’Αρχιπελάγους, έξ ών παράγουαι 
τήν ρακήν ή μ α σ τ ίχ α ν .
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Ήναγκασμένοι νά μηκύνωμεν τήν οδόν μας, άν ήθέλωμεν νά 
έπισκεφΟώμεν τό χωρίον άπεφασίσαμεν νά μή ταράξωμεν τούς 
φιλήσυχους κατοίκους αύτοΰ, καί διηυθύνθημεν έσπευσμένω βήματι 
πρός τόν σκοπόν τής εκδρομής μας.

Ή  είσοδος τοΰ σπηλαίου, εις ήν έφΟάσαμεν περί τήν πρωινήν 
ένδεκάτην ώραν, είναι άντρον εύρύχωρον ύποστηριζόμενον ύπό 
στηλών έκ βράχου, έργων τής φύσεως, καί κεκαλυμμένον ύπό 
καπαρεών καί άλλων άναρρυχωμενων φυτών χαριεντως περι- 
τυλισσομενων. Δεξιά ύπάρχει αρχαιότατη μικρά οικία έρείπιον 
άστεγον, έν τώ βάΟει τής οποίας εύρίσκεται πλάξ έκ λευκοΰ μαρ
μάρου έχουσα σταυρόν γεγλυμμένον έπ’ αύτής· όλίγον δέ πρός 
άριστερά έπί μεγάλης στύλης φραζούσης τήν χαίνουσαν όπήν, 
δι’ ής κατέρχεται τις εις τό σπήλαιον, ύπάρχει επιγραφή δυσα
νάγνωστος καί σχεδόν έσβεσμένη, ήν ό Τουρνεφόρτιος, λέγει 
ότι ήδυνήθη νά έξακριβώσγ], χάρις εϊς τήν συνδρομήν ένός τών 
,προύχόντων τοΰ τόπου· είναι δέ ή έξής κατ’ αύτον:

ΕΠΙ
ΚΡΙΤΟΝΟΣ
ΟΙΔΕ ΗΛΟΟΝ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ
ΣΟΧΑΡΜ ΟΣ
ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ
ΙΠΠΟΜΕΔΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΑΣ
ΦΙΛΕΑΣ
ΓΟ ΡΓΟ Σ
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΦΙΛΟΚΡΑΤΗΣ
ΟΝΕΣΙΜΟΣ

Ό Τουρνερόρτιος άρυόμενος τήν ειδησιν έξ ιστορικής παραδό- 
σεως πιστευομένης είς τόν τόπον, άναφέρει ότι ή έπιγραφή αύτη 
έχρησίμευεν ώς άνάμνησις άφίξεως συνωμοτών εϊς τήν νήσον, 
οιτινες πειραθέντες νά δολοφονήσωσιν ’Αλέξανδρον τόν Μέγαν 
καί άποτυ^όντες κατέφυγον είς τό σπήλαιον. Ά λλά  τήν φήμην 
.ταύτην ό διάσημος βοτανικός λέγει, ότι δέν παραδέχεται είμή 
ύπό πάσαν έπιφύλαξιν, και νομίζω δέν έχει άδικον. Διότι άν καί
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'to όνομα τοΰ Αντιπάτρου συνέτεινε νά διασπείρΥ] τήν πλάνην 
ταύτην, τό πιΟανώτερον είναι ότι ή έπιγραφή αύτη άλλον σκο
πόν δέν ειχεν εϊμή νά άναμιμνήσκΥ) τά ονόματα εκείνων, οιτινες 
πρώτοι ίσως έτόλμησαν νά κατέλθωσιν εϊς τό σπήλαιον καί νά 
τό έξετάσωσιν. "Αλλως τε καί αύτοί οί δολοφόνοι τοΰ Α λεξάν
δρου Οά ειχον αρκετόν νοΰν,νάμή γράψωσι τά όνόματά των είς 
τήν είσοδον τοΰ καταφυγίου των.

Ήτοιμαζόμην νά δώσω τάς διά τήν κάθοδον άναγκαίας δια- 
ταγάς, ότε ό ιατρός, διευΟύνων τά τής έκδρομής, έπρότεινε νά 
προηγηθί) μικρόν πρόγευμα. “Ολων οί στόμαχοι εύρέθησαν πρό
θυμοι νά δεχθώσι τήν πρότασιν τοΰ ΐατροΰ* εισήλθομεν λοιπόν 
είς τήν κατερειπωμένην μικράν οικίαν, ένθα y άρις εις τούς 
ναύτας μας γεγυμνασμένους περί τά τοιαΰτα, έντός ολίγων λε
πτών παρετέΟη ήμΐν έπί τίνος τεμαχίου γρανίτου πρόγευμα 
αγροτικόν έτοιμασθέν έκ τών προμηθειών, άς είχομεν λάβει 
έκ τοΰ πλοίου. Έκάμαμεν δέ σάς βεβαιώ, θαυμάσιον πρόγευμα 
μέ τήν όρεξιν έκείνην, ήν ό δρόμος καί ό δροσερός άήρ τής 
πρωίας ειχον διεγείρει έν ήμΐν.

Ούτω άναλαβόντες δυνάμεις, είμεΟα έτοιμοι καθ’ όλα διά 
τήνκάθοδον· ήρχίσαμεν δέ καταβαίνοντες μάλλον τή βοηθεία 
χονδροΰ σχοινιού, όπερ οι άνθρωποί μας περιετύλιξαν καί έδε
σαν εϊς στήλην, προηγουμένων καί έπομένων τών οδηγών μας 
καί τών ναυτών τοΰ πλοίου. Άπηντήσαμεν κατά πρώτον μικρόν 
έπίπεδον πλάτους όλίγων βημάτων περιοριζόμενον ύπό ρηγμά
των, άτινα ό Τουρνεφόρτιος, έν τώ ύπερβολικω τρόμω του, ώνό- 
μασε τρομερά βάραθρα· άφοΰ δέ διευθύνθημεν βήματα τινά 
πρός τά δεξιά, άνέβημεν έπί τής κορυφής βράχου σχεδόν καθέ
του, όθεν πάλιν ήρχίσαμεν δευτέραν κάθοδον βαθυτέραν καί 
κινδυνωδεστέραν διά κλίμακος πολύ στερεάς έκ λίνου, ήτις μάς 
έφερεν έπί τίνος ύγροΰ βράχου, τόν όποιον τά έπ’ αύτοΰ φυέντα 
βρύα ειχον καταστήσει ολισθηρόν. Ένταΰθα οί οδηγοί μάς 
έσύστησαν νά κλίνωμεν τό σώμα πρός τά άριστερά, τοΰ αντιθέ
του μέρους παρουσιάζοντος βάραθρα έπικινδυνωδέστερα, έως ού 
φθάσαντες είς τήν είσοδον μακροΰ καί στενοΰ διαδρόμου ήναγ-

20
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κάσθημεν νά βαδίζωμεν ότέ μέν κεκλιμένοι ότέ δέ τετραποδητί, 
δπερ πολύ παρεμόρφωσε τά ενδύματα μου, και μάλιστα τοΰ ία- 
τροΰ διαμαρτυρομένου και μετανοοΰντος, διότι μα; ήκολού- 
θησε. Τέλος μετά τινων λεπτών πορείαν, καθ’ ήν μας επνιγεν ό 
καπνό? τών δάδων καί αι βλαβεραί άναθυμιάσεις εύρέθημεν έμ
προσθεν οπής πόδας τινά ; ύψηλότερον τοΰ εδάφους ήνεωγμένης, 
δι’ ή; είσήλθομδ’ν εις τό σπήλαιον.

’Αληθώς μαγικόν τό θέαμα καί έάν ό Τουρνεφόρτιος είναι έν- 
Οουσιώδης, ελάττωμα σπάνιον διά σοφόν άνδρα, ό Choiseul- 
Gouffier, ώς τεχνήτης φαίνεται ψυχρός είς τήν περιγραφήν του. 
Ά λλά  τά πάντα, ώς γνωστόν έξαρτώνται έκ τής διαΟέσεως εις 
ήν εύρέθη κατ’ έκείνην τήν στιγμήν τό πνεΰμα· είδον έμμανεΐς 
περιηγητάς, οΰς ό κάματος μιας έκδρομής καΟίστα άναισθήτους 
σχεδόν πρός τά ώραιότερα θεάματα. Εύτυχώς όμως είς τοιαύτην 
θέσιν δέν εύρισκόμην κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ούτε εγώ ούτε 
αυτός ό ιατρός, όστις είχεν ήδη λησμονήσει τάς ταλαιπωρίας 
τής καθόδου- άπαντες λοιπόν παρεδόθημεν εις θαυμασμόν διά το 
κεκρυμμένον τοΰτο εργον τής ύπογείου φύσεως.

Αί διαστάσεις τοϋ σπηλαίου εΐναι κολοσσαΐαι· είς έξήκοντα 
πέντε μέτρων βάθος ύπό τήν επιφάνειαν κείμενον, έχει πλάτος 
μέν τεσσαράκοντα περίπου μέτρων, μήκος δέ έβδομήκοντα καί 
ύψος τριάκοντα περίπου. Ό θόλος αύτοΰ εΐναι άκανονίστου σχή
ματος, κεκαλυμμένος ύπό έπιμήκων σταλακτιτών, άπομιμουμέ- 
νων τό σχήμα κόνων άνεστραμμένων καί τών οποίων τό κιτρι- 
νόλευκον χρώμα μεταβάλλεται είς διαυγές πρός τό κάτω άκρον. 
Ποικίλα εΐναι τών σταλακτιτών τά σχήματα· άστέρες,άνθοκράμ- 
βαι, καταρράκται τεχνητοί, φυτά όλως φανταστικά, έν ένί λόγω 
είδομεν σποκάλυψιν ορυκτών. Καί τό έδαφος δέ αύτό εΐναι κε- 
καλυμμένον ύπό σταλαγμιτών διαφόρων σχημάτων. Πρός τό 
μέσον τοΰ σπηλαίου ύπάρχει μεγαλοπρεπής σωρός σταλαγμιτών 
έχων περίμετρον 18 μέτρων καί ύψος εξ. Έπί τοΰ σταλαγ
μίτου τούτου, βωμοΰ καλουμένου, ό κ. Nointel, πρέσβυς τής 
Γαλλίας έν Κωνσταντινουπόλει, έλειτού'ργησε κατά τήν ημέ
ραν τών Χριστουγέννων τώ 1673. Ό κ. N'ointel έμεινε τότε έν
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Τώ σπηλαιω τρεις ολοκλήρους ημέρας μετά 500 άλλων συντρό
φων. «Εκατόν κίτριναι λαμπάδες καί τετρακόσιαι λυχνίαι νυ
χθημερόν καίουσαι, ήσαν τοσοΰτον κα7νώς διατεθειμεναι, λέγει ό 
Τουρνεφόρτιος, ώστε ένόμιζέ τις ότι εύρίσκετο έντός ναοϋ λαμ- 
πρώς φωταγωγημένου.»Έζητήσαμεν τήν λατινικήν έπιγραφήν, 
ήτις, κατά τόν Τουρνεφόρτιον, μαρτυρεί το γεγονός τοΰτο, άλλ
ούδέν εΰρομεν’ .

Πρός τό αριστερόν μέρος άλ?^ος σωρός ύψηλοτερος μεν, άλλά 
ήττον πλατύς άνυψοΰται έπί τοΰ έοαφους έν ειοει μεγάλου βα
ράθρου φθάνοντος μέχρι τών βράχων· πρός όε τό κατώτερον 
άκρον τοΰ σπηλαίου, ένθα τό εοαφος είναι ολίγον κ4κλιμε.νον, 
εύρίσκεται άλλο μικρόν σπήλαιον, έν τώ αύτώ έπιπέδω μετά τοϋ 
πρώτου κείμενον, χωρι^ομ£̂ °ν άπ αύτοΰ δια τοίχου, πάχους 
2,30 μέτρων περίπου, έφ’ ου ύπάρχει άντί εισόδου τετράγωνος 
όπή. Έσωτερικώς συνίσταται έκ λευκοΰ μαρμαρου κεκαλυμμέ- 
νου ύπό διαφανών κρυσταλλωσεων, αίτινες θραυομεναι παρου- 
σιάζουσι μικρούς κύβους ή ρομβόεδρα, όποια είχον ίδεΐ είς τό 
σπήλαιον τοΰ San-M icbieo d’a'igue douco2, εις τά περίχωρα τής 
Μασσαλίας, εν τών περιεργοτέρων δειγμάτων τής έν Γαλλία 
ύπογείου κρυσταλλώσεως, δυναμενον νά παραβλ/]θί] και προς 
τά περίφημα σπήλαια τής A rcy και τής A uxelles. Παρά τήν εί
σοδον τοΰ μικροΰ τούτου σπηλαίου βλεπει τις σταλαγμιτας φυ- 
σεως όλως διαφόρου.Όμοιάζουσιν οϋτοιπρός νεκρά δένδρα άπο- 
γυμνωθέντα τών κλάδων των και κεκα7αιμμένα ύπο πάχνης* 
θλώμενοι οί σταλαγμΐται ουτοι παρουσιάζουσιν έσωτερικώς φλέ
βας, έν εΐδει κύκλων ομοκέντρων άλλ ’ άκανονίστων,όμοιων πρός 
τά στρώματα ξύλου νεωστί πριόνισθέντος.

Έν τούτοις ήτο καιρός νά άναχωρήσωμεν. Ο ιατρός ειχε πλη
ρώσει τά θυλάκιά του δειγμάτων ορυκτών, έγώ δέ σχέδιά τινα

1 Ό  Τουρνεφόρτιος αναφέρει τή ν  επ ιγρ αφ ή ν ταύττ,ν  ώ ς έ ς ή ς :
• Hoc antrum  ex naturae n iiraculis racissim um  una cum com itatu recessibus ejus- 

dem profondioribus et add itio ribus penetratis suspiciebat et satis suspici non posse 
exislim ab at. Car. F rau . O lier de Nointe! im p. galliarum  legatus, die lia t. Cbr. quo 
consecratum  fu it an MDCLXXII1».

3 Έ ν  τή  προβηγκίαν?, δ ια λέκ τω . '  Α γιο ς Μ ιχαή λ  τοΰ γλ υ κ έω ς  ϋόατος.



μόνον αντέγραψα έσπευσμένως· ήρχίσαμεν λοιπόν άναβαίνον- 
τες καί μετά τινα ; στιγμάς άπηλαύσαμεν τοΰ φωτός τη; ήμέρας· 
συνειΟισμένοι οί οφθαλμοί εϊ; τό σκότος έΟαμβώΟησαν έκ τοΰ θεά
ματος, δπερ μάς έπερίμενεν. Ό δύων ήλιος έπορφύρου τήν θά
λασσαν· ή "Ιος, ή Σίκυνος καί ή Φολέγανδρος μεταξύ τοΰ ήλίου 
καί ήμών εύρισκόμεναι, έξήρχοντο ίώδεις έκ τής θαλασσίας όμί- 
χλης, ήτις έκάλυπτε τόν ορίζοντα μέ έκπληκτικήν λεπτότητα. 
ΙΙλησιέστερον ήμών, οιτινες έλάμπομεν έτι έκ τοΰ φωτός, έφαί
νετο αμαυρά ή Πάρος, ήν τοσοΰτον λευκήν ειχον ίδεΐ τήν πρωίαν, 
καί έκ τοΰ άντιΟέτου μέρους τό στενόν της, τοΰ οποίου τό κΰμα 
ερρεε μέλαν καί ταχύ.

Μία ετι εύχαρίστησις μας έμενε· νά διηγηΟώμεν εις τούς έν 
τώ πλοίω όκνηρούς συνοδοιπόρους μας τάς λεπτομερείας τής έκ- 
δρομής μας, δπερ καί έγένετο, δταν ό κώδων μας συνήΟροισεν 
δλους έπί τό αύτό.

. Ε. A. SPOLL.
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Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  Δ ΙΦ Ε Ν Τ Α ΙΟ Τ  
ΚΑΤΑ ΝΚΑΝ ΜΕΘΟΔΟΝ*

ύπό

Α. Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΛΝΟΥ 

Καθηγητου κτλ.

'Ο  AbeliaDz εφεΰρεν, δτι Οερμαινομένης τής βενζίνης μετά

* Ή παοοϋοτα π ρ α γμ α τε ία , [ΐίτεοιάσβτ, ίχ  τ ι ς  έφ ΐμ ερ ίϊο ς  Gazzetta Chimina Italian»  
tom o V , 4 8 7 5  x a t ε ΐν α ι εργον τοΰ ά ξ ιο τ ίμ ο υ  ΚαΟτ.γητοΰ Κ. Α . Κ . Χ ρτ,στομάνου τοΰ  
άοκνω ς υπερ τ ί ;  προόοου τ ι ς  ε π ισ τ τ μ η ς  κ α τα γ ινο μ έ νο υ , ά νεγνώ σδτ οε εις ττ(ν εσχάτω ς  
βν Πανορμω τ ι ς  Σ ικ ελ ία ς  συγκαλεοΟεΓσαν αύνοοον τώ ν  έ π ισ ττ ,μονών, ενβχ π ρ ο σκληθε ί; 
Β ίΐξ ε ν  Οτι * α ΐ ί  ’Ε λλάς δέν ύστερεΓ ώς πρός τή ν  Χ τ,α ε ία ν , κ α ί  όντω ς μ εγ α ς  ό φείλετα  

α ϋ τ δ  έπ α ινος δ ιά  τά ς  τοσας υπ η ρ εσ ία ς , άς τ ί  επ'.αττήμιρ παρέχε ι μ ΐ·;ενός ο ειίο μ ενο ς  
χο*»υ κ α ι δυσ ίας.

καλίου, έντός κλειστών σωλήνων μέχρι 240°, παράγεται διά 
προσθήκης φενυλιοΰχον κάλι.

Ή  σύνΟεσις αύτη, ήτις ήναι μέλαινα μάζα, παραληφΟεΐσα δι’ 
ύδατος παράγει τό διφενύλιον :

2C6!I6 1ί+Η20 =  W j + K 2OH2,

Εύρον δτι καί τό φενέλαιον έπίσης, ύπό τούς αύτούς δρους δύ~ 
ναται νά παραγάγη διφενύλιον:

2CfrH5.OH+K2= ^ J} 5 j +2ΚΟΗ,

δπερ άποχωρίζεται παραλαμβάνοντες τοΰτο δι’ ύδατος. Διά τοΰ 
τρόπου τούτου άποφεύγομεν τάς έκπυρσοκροτήσεις τοΰ φενυ- 
λιούχου καλίου.

Κατά τό 1871 οί κ. κ. Engelhardt καί Latschinow έδημοσίευσαν 
τήν παρασκευήν τοΰ διφβνυλίου τ-?| έπιδράσει τοΰ καλίου έπί 
τό C6II3Br καί σήμερον ετι ή συνήθης μέθοδος συνίσταται είς 
τήν εισαγωγήν νατρίου έντός διαλύσεως C6II5Br έν βενζίν/j. 
Παρεκτός δέ τοΰ διφενυλίου παράγονται Nal, καί πολλά δευτε- 
ρεύοντα προϊόντα άτινα γίνεται προσπάθεια ν’ άπομονωΟώσι.

Ή  άντίδρασις λαμβάνει χώραν έν ψυχρώ καί λίαν βραδέως. 
Ά λ λ ’ έάν έμβαπτισΟώσιν έντός βρωμιούχου βενζίνης, τά δύο 
ήλεκρόδια ηλεκτρικής στήλης συνισταμένης έκ δύο στοιχείων 
του Bunsen τυλισσομένου τοΰ θετικοΰ διά τεμαχίου νατρίου, ή 
άντίδρασις τελείται σχεδόν αυθωρεί, καί άπολαμβάνονται κρύ
σταλλοι NaBr καί διφενύλιον δπερ εύκόλως άποχωρίζεται δι’ 
ύδατος.

Μετά τό άποτέλεσμα τοΰτο ήτο φυσικόν δτι Οά έπειρόμην νά 
άντικαταστήσω τόνάτριον διά τίνος ετέρου διδυνάμου μετάλ
λου, δπως συν δέσω τό βρώμιον τών δύο μορίων C6H5Br. Ό ψευ
δάργυρος θερμανθείς μετά Ο,,ΙΙ-,Βγ εις 1 54° δέν τόν προσβάλ
λει άλλ’ έάν κατασταΟή Ο ετικώτερος, άποτελουμένου δηλο
νότι τοΰ θετικοΰ πόλου τής στήλης οι’ ελάσματος ψευδαργύρου, 
βλέπομεν άμέσως τά μέταλλον καλυπτόμενο-; ύπό κρυστάλλων. 
Τό μέταλλον μεταβάλλεται εϊς βρωμιοΰχον καί άπολαμβάνεται
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τό διφενύλιον εις δ ούδέν τι πλέον υπολείπεται ή ή απόπλυσή 
δι’ ΰδατο;.

Τά οΰτω παραχθέν διφενύλιον είναι φαιά κρυσταλλική μάζα, 
καί δεΐται έκπλύσεω; δι’ οινοπνεύματος δπω; καθαρισθή. Τήκε
ται εί; 69° 6, καί ζέει 238°,5.

Μοί έπήλθε τότε ή· ιδέα νά πείραΟώ διά τη ; αΰτη; μεθόδου 
δπω; άπολαύσω καί άλλα διττοριζικά. ’Ήρχησα έκ τοΰ όξυλίου.

Έάν ληφθή χλωριοΰχον όξύ7·.ίον δπερ είναι απρόσβλητον ύπό 
τοΰ νατρίου, άντί τη ; βρωμιούχου βενζίνη; τή ; κατά τό άνω
τέρω πείραμα ληφθείση;, βλέπομεν πάραυτα έάν τά άγγεΐα  είσίν 
ανοικτά, δτι τό υγρόν έλαττοΰται καί παύει νά καπνίζη μετα
βάλλεται δέ εΐ; μάζαν γλοιώδη χρώματος φαιομέλανος καί 
τότε τό π7^εΐστον μέρο; τοΰ ύπολείμματο; είναι χλωριοΰχον 
νάτριον.

'II μέλαινα μάζα άποσυντίθεται βραδέω; δι’ ΰδατο; καί καυ
στικού νατρίου σχηματίζουσα οξικόν οξύ, εΐναι άοιάλυτο; εΐ; 
τό οινόπνευμα, καί τόν αιθέρα καί περιέχει άλδεύδιον, οξικόν 
αίθύλων καί μεθύλιον.

Ε ξάγεται δτι ή μέθοδο; αΰτη ήδύνατο νά έφαρμοσθη έάν έργα- 
ζόμεθα διά κλειστών αγγείων ή τουλάχιστον έν ταπεινωτάτη 
θερμοκρασία.

Έ ντό;σωλήνο; κεκλεισμένου διά λύχνου καί περιέχοντο;τάούο 
ήλεκρόδια, διοχέτευσα ήλεκτρικόν ρεΰμα, καί επειδή ή άντίδρα- 
σι; έβράδυνε, παρενέθεσα τήν συσκευήν τοΰ Ruhmkorff· μετά 
μίαν ώραν ό σωλήν διερράγη ένεκα τή ; εσωτερική; πιέσεω;.

Πιθανόν νά ηναι ύορογόνον δπερ άναπτύσσεται μετά νέου παρα- 
γομένου προϊόντος, ύγροΰ πτητικωτάτου, επειδή έπί τοΰ μεί- 
ναντο; άκεραίου μέρου; τοΰ σωλήνο; είχε σχηματισθή ύγρόν 
λίαν ευκίνητον, δπερ έξτ,φανίσθη^όλοσχερώ; δτε ό σωλήν διερ-

ράγη. Υποθέτω δτιτό οΰτω παραχθέν £Jj j 3o j εξατμίζεται εί;
2 3

βαθμού; τινα ; ύπό τό ο.
Τό ΰδωρ αποσυνθέτει ζωηρώ; αύτό εις άλδεύδιον καί οξικόν 

οξύ άναπτύσσον συγχρόνω; καί ύδρογόνον. Τό αύτό συμβαίνει
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*

δταν προστεθη καί διάλυσι; καλιού. Έδοκίμασα άπαξ ετι νά 
παρασκευασω μεγαλειτεραν ποσότητα εμβυθίζων ΐσχυρότατον 
σωλήνα έντό; χιόνο;.

Ειοον νά σχηματισθή άχρουν ύγρόν έπί τή ; γλοιώδους, καί 
μελαινη; μάζη; άλλά μετά τινα λεπτά ή ρυτινώδη; μάζα έξωγ- 
κώθη άπορροφήσασα τό ρηθέν ύγρόν.

Τοΰ όξυλίου οντο; πτητικωτάτου, καταγίνομαι ήδη διά τό βα- 
λερικόν δξύ, παρασκευάζω έν τούτοι; χλωριοΰχον βαλερύλιον 
οιά τή ; άποστάξεω; μετά τριχλωριούχου φωσφόρου.

Νομίζω οτι τό σπουδαιότερον σημεΐον τοΰ πειράματο; τούτου 
εΐναι κατά τό παρόν ή θετικοποίησι; ένό; μετάλλου καί ή αΰξη- 
σι; τή ; χημική; έλξεως διά τοΰ ρεύματο;.

Τό οΰτω παραχθέν διφενύλιον υπεβλήθη εί; τ ινα ; δοκιμασία;. 
Μιχθέν έν ψυχρώ μετά νιτρικού όξέο; καπνίζοντο; μετεβλήθη 
» C Η ΝΟ ιεί; δινιτροφενύλιον 1> κα“ τ ό τελευταΐον τοΰτο είσαχ-

θέν έν θερμώ μίγματι θειϊζοΰ όξέο; καί καπνίζοντο; νιτρικού 
διελύθη όλοσχερώ;, κατέπεσε δέ τότε δι’ άραιάς διαλύσεω; 
νατρίου υποκίτρινη τ ι; κόνις τηκομένη εί; 132° έκπυρσο- 
κροτική, διαλυόμενη έν τη βενζίνη, διά τή ; έξατμίσεω; άπο- 
θετουσα κρυστάλλου; υποκίτρινου;, έλουσα δέ όσμήν δινιτρο- 
φενυλίου όμοιάζουσαν κατά τι τήν τών πικρών άμυγδάλων. 
Είναι σώμα δπερ έχει σχεδόν τήν σύνθεσιν C12H7N30 6 καί θά

ήναι τό τρινιτροφενύλιον^ Τό σώμα τοΰτο θά έχη

κα; ΐσομερε*. Τη ενεργεια τοΰ νατριαμαλγάματο; καί στα
γόνων τινών ύδροχλωρικοΰ όξίω ; μεταβάλλεται εί; τριαμμιδοδι-

φινύλιον q | °^τίν0; ή άνάλυσι; είσέτι δέν έγένετο

άλλά οιά τοΰ χρωμικού όξέο; χρωματίζεται παροδικώ; εΐ; κυα- 
νοϊώδε;. Τήκεται περί τού; 106° καί εξαγνίζεται.
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Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α  
ΑΣΚΑΙ1ΠΙΑΛ02 TI1S ΣΑ.ΡΚΩΑΟΥΣ.*

ΙΙα τρ ί;. Άπό τών μεγαλοπρεπών κοιλάδων τών Α νατολι
κών ’Ινδιών και άλλων μερών της έντός τών τροπικών  ’Ασίας 
μετέβη εις τούς κήπου; τη ; Ευρώπη; πρό πολλοΰ ή σ α ρ κ ώ δ η ; 
Ά σ κ λ η π ιά ; ή όρθότερον Χούα καλούμενη, δσημέραι δέ πολ- 
λοπλασιάζεται εΐ; τά εύκρατα και θερμά κλίματα, χάριν τη ; 
ώραιότητο; και τη ; κομψότητο; τών άνθέων τη ;.

Β ο τα ν ικο ί χ α ρ α κ τή ρ ε ;. Ή  σαρκώδη; Άσκληπιάς είναι 
φυτόν άειθαλλέ; περιαλλόκαυλον καί άναρριχώμενον, άναπτύσ- 
σον βλαστούς μακρού;, 7^επτού; καί κυλινδρικού; έφ’ ών φέρει 
φύλλα άντίθετα, ώοειδη, ύπομήκη, βραχέω; δξυκατάληκτα, σαρ
κώδη καί στερεά. Τά άνθη αύτη; βλαστάνουσιν έπί ποδίσκων μα- 
σχαλικών, σχηματίζοντα κανονικήν καί ήμισφαιρικήν σκιάδα, 
άπό τη ; κορυφή; τών οποίων άκτινοειδώ; καί συμμετρίκώς άνα- 
πτύσσονται. Έκαστον άνθος σύγκειται έκ βραχέο; κάλυκο; πεν- 
τασεπάλου, στεφάνη; τροχοειδούς, πενταλόβου, σαρκοχρόου, 
χνοώδου;, ή μάλλον βελουδωτή;, φερούση; έν τώ κέντρω ςέμμα 
άστεροειδέ; μετά πέντε άκτίνων στιλπνών· έκ στημόνων πέντε, 
μετ’ άνΟήρων πρό; τήν κορυφήν μεμβρανωδών- έξ ώοΟήκης δι
χώρου, περιεχούση; σπέρματα φέροντα έπί κορυφή; τρίχωσιν 
μεταξώδη καί λεπτήν. Ανάγεται δέ ή Ά σκληπιά; εϊ; τήν τάξιν 
τών Ά σ κ λ η π ια δ ο μ ό ρ φ ω ν  καί τήν φυλήν τών Σ τα π ελ ιώ ν .

Κ α λλ ιέρ γ ε ια . Έπειδή τό φυτόν τούτο  σπανίω; καρποφορεί, 
καί άν άκόμη τοϋτο συμβΐ}, ό έκ σπορά; πολλαπλασιασμό; αύ
τοΰ βραδύνει μεγάλω ;, πολλαπλασιάζουσι συνήΟω; αύτό οί κη
πουροί διά κλαδίων φυτεύοντε; αύτά εί; μικρά δοχεία, άφ’ ου 
άφαιρεΟώσι τά πρός τήν βάϊΐν των φύλλα διά μαχαιριού καί 
στεγνώσωσιν αι πληγαί μετά τινα ; ώρα;, στηλόνονται δε κατό
πιν διά ραβδίων άνάγκη είναι νά καλυφθώσιν ύπό τή; γή ; δύω

*  ’ Ε λ / ,ν Ο η  «χ . τ ώ ν  Γ ε ^ π > ν ι κ ώ  .

ή τρεΐ; κόμβοι τών κλαδίων τούτων, διότι συνήθως ή Άσκλη- 
πιά; έκ τούτου τοΰ μέρους γέννα εύκολώτερον τά ; ρίζα; τη ;. Ή  
γή δέον νά ήναι έλαφροτάτη, συγκείμενη έκ μια; μερίδο; κοι- 
νή; γή ; εκλεκτή; καί καθαρά; άποτελούση; τό εν τρίτον, έξ ενός 
ετέρου τρίτου φυτογή; ή καστανοχώματο; λεπτοΰ, καί έξ ενός 
τρίτου  άμμου λεπτή; καί λιπάσματο; λίαν χωνευμένου καί πα
λαιού. Τά νέα φυτά τίθενται έντό; φυτοκομείου ή δωματίου είς 
ήμισκιάν, δροσίζονται διά ραντισμώ'», καί ποτίζονται τόσον δσον 
διά νά μή ξηρανΟή ή γή, έν yj έφυτεύΟησαν, ριζοβολοΰσι δέ μετά 
δεκαπέντε ημέρα;.

Αί άσκληπιάδε; τέρπονται εί; σκιερόν καί δροσερόν μέρο;· 
διά τοΰτο δταν καταβρεχωνται τά φύλλα των καί οί κλάδοι των 
καθ’ έκάστην διά σύριγγο; άναπτύσσονται τεραστίω;· άνθοΰσι 
δέ άπό τοΰ μηνό; Απριλίου μέχρι τέλους τοΰ Σεπτεμβρίου καί 
εϊ; θερμόν κλίμα εύρίσκονται άκαταπαύστω; έν άνΟήσ:ι. Ειδον 
εσχάτως είς τά Χροΰσα τή; Σύρου Άσκληπιάδα, ήν πρό καιροΰ 
έπεμψα τώ κυρίω ΒασΛείω Παππαδάκη μικράν, νά καλύπτη 
τοίχον ολόκληρον φέρουσα ύπέρ τά ; διακόσια; σκιάδας άνθέων. 
"Οσην δμω; καλλονήν  εχουσι τά άνθη τη; τήν ημέραν τοσοΰτον 
είναι ενοχλητικά καί βαρύοσμα τήν νύκτα. "Ο,τι δ’ εχει όργανο- 
γραφικώ; περίεργον τοΰτο τό φυτόν είναι οι άνθοφόροι ποδίσκο^ 
τών σκιάδων. Εϊ; δλα τά φυτά, δταν άπανΟήσωσιν, οι ποδίσκοι 
τών άνθέων ξηραίνονται ή καταπίπτουσιν, άλλ’ εϊ; τήν Άσκλη
πιάδα έμμένουσι καί έξακολουθοΰσι ν’ άνΟώσιν άπό τή; κορυφή; 
των κ α τ ’ έ τ ο ; ο ία ύ το ί·  διακρίνεται δέ καί δ άριΟμό; τών φο
ρών καθ’ άς ήνθισαν έκ τοΰ αριθμού τών ζωνών τά ; οποία; φέ- 
ρουσιν.

Ή  Άσκληπιά; είναι ευαίσθητος εί; τό ψϋχο;, θερμοκρασία 
κάτω τοΰ μηδενό; εΐναι δι’ αύτήν όλεΟρία, διά τοΰτο πρέπει νά 
φυλάττηται έντό; τή ; οικία; έν ώρα χειμώνο;. Μόνον εί; νήσου; 
τινά ; δύναται νά ζγ) άσφαλώ; ένύπαίΟρω πάντοτε.

Θ. Γ. ΟΡΦΑΝΙΛΙ1Σ Κ α θ η η ττ .; χ .τ .λ .

— 313 —



—  344 —

ΤΟ Τ Ε Λ Ο Σ  TOY ΚΟΣΜΟΥ*

'Η πίστι; εϊς τινα μέλλουσαν τοΰ κόσμου συντέλειαν εΐναι 
παλαιοτάτη* άλλοτε μέν ήρείδετο αυτη εί; προφητεία;, σήμε
ρον δέ εί; τά βέβαια έξαγόμενα τη; άκριβοΰ; έπιστήμης. Ση- 
μειωτεον έν τούτοι; ότι οί άνθρωποι τη ; άρχαιοτέρα; έπογή; 
ειχον περί τοΰ τέλου; του αιώνο; όρθοτέρα; σχετικώ; ιδέα; 
ή οί χριστιανοί άπό τοΰ μεσαιώνο; άχρι τη ; 1 6 έκατονταετηρί- 
δος. Έπί μέν τών ήμερών τοΰ 'Ησιόδου λ. χ. έπίστευσαν ότι ή 
συνδρομή καί ή σύγκρουσι; άπάντων τών πλανητών ήθελεν έπε- 
νέγκει γενικόν όλεθρον είτε διά πυρό; είτε δι’ ΰδατο;, καθ’ όσον 
αύτη ήθελε συμβή έν τώ ζωδίω τοΰ καρκίνου ή έν τώ τοΰ αιγό- 
κερω. Κατά δέ τά ; πρώτα; εκατονταετηρίδα; τοΰ χριστιανισμοΰ 
διάφορα χωρία τή ; Καινή; Διαθήκη; καί αύτοΰ τοΰ Κορανίου 
εδοσαν άφορμήν εί; τήν τοΰ Χιλιασμού θεωρίαν καθ’ ήν εμελ- 
λεν ό κόσμο; νά άπολεσθί] τώ χιλιοστώ ετει μ. χ. Ό πολυθρύ
λητο; Noslradamus προεΐπεν ότι ή συντέλεια τοΰ αίώνο; συμβή- 
σεται όπόταν συμπέσωσιν ή ήμέρατοΰ άγ. Γεωργίου καί ή με
γάλη παρασκευή, ή ή εορτή τοΰ άγ. Μάρκου καί ή πρώτη ήμερα 
τή ; άναστάσεω;, ή ήμερα τοΰ άγ. Ίωάννου καί ή έορτή τοΰ Κυ- 
ρικοΰ σώματο;, τοΰθ’ όπερ έσται τώ 1886. Τόν ήμέτερον πλα
νήτην έπαπειλοΰσι κίνδυνοι πλεΐστοι- ή καταστροφή του όμω; 
έσται ούχί άθρόα καί αιφνίδιο;, άλλά βραδεία, σχεδόν άνεπαί- 
σθητο;, πολλαπλή καί ποικίλη. "Ο,τι δέ έρρέθη περί τή ; γή ;, 
ισχύει καί περί τοΰ όλου πλανητικού συστήματο;, καθάπερ πρό 
πολλοΰ άπέδειξίν ή μηχανική τή ; θερμότητο; θεωρία. Τό πλα
νητικόν σύστημα ομοιάζει πρό; έκκρεμέ; ώρολόγιον κινδυνεΰον 
νά σταθϊ|, διότι καταπίπτει όσημέραι τό βάρο;. 'Ω; άπαντε; οί 
πλανήται συνενοΰνται μετά τοΰ ήλίου, ούτω καί πάντε; οί ήλιοι

*  Έ ν  rr, Btcwoux εαποροςγί ύπό του ΐ τ ιφ α ν ο υ ;  άοττ:ονο'χου
*Ροοολφου Φχλο σπουοχ ιοτάτη  το υτέλο υ ; του κοσαου ί ;  π ί ΐ ίλ τ ,ψ ι*
α ίταςίΰο ΐΑ ϊν το?; τ.^ετέρο.ς ά να γ νώ σ τα ις .

τοΰ ήμετέρου γαλαξιανοΰ συστήματο; θά συγχωνευθώσί ποτε 
ει; μίαν μόνον πελώριον ομάδα ήτοι ενα μόνον γιγάντειον ήλιον. 
Τοιαύτη συγκέντρωσις έκτελεΐται βαθμηδόν έν πάση τή φύσει* 
αί κινήσει; άπασαι μεταποιούνται εί; θερμότητα* αντάξιον τοΰ 
κόπου έπομένω; φαίνεται νά ερώτησή ό έπιστήμη, όποια τ ι; εσται 
ή τελική τοΰ σύμπαντος κατάστασι; μετά παρέλευσιν χιλιάδων 
ίσω; ή μυριάδων έτών. Έάν τά διάφορα γιγαντιαΐα καί άνισον 
θερμοκρασίαν εχονσα σώματα ήδύναντο έπί τέλου; νά σταθώσι 
τό εν πλησίον τοΰ άλλου, τότε δή, παυόμενων τών κινήσεων καί 
άνυψουμένη; τή ; Οερμότητο;, ό κόσμο; όλο; επρεπε νά μείνη 
εί; αιώνα; αιώνων μία μάζα νεκρά. Επειδή όμω; άπαντα τά 
σώματα μεταποιοΰνται εί; εν μόνον καί έπειδή ή όλη ει; τόν 
αίθέρα έξακοντιζομένη Οερμότη; άντανακλάται ύπό τούτου άδια- 
λείπτω ; ώ ; δύναμι; βαρύτητο;, μεταποιούμενη άνεπαισθήτως 
ε ί; θερμαντικόν, έπεται ότι ή όλη τοΰ σύμπαντος ενέργεια συνα
θροίζεται έν τ·?] άκρα καί τελική^μάζα ώ;2θερμότη; έξαρκοΰσα 
νά μεταβάλη τήν μάζαν εκείνην εί; άτμόν, δι’ ου θά άποκατα- 
στή ή πρωτογενή; ομίχλη έξ ής ποτε παρήχΟη ό νΰν κόσμος. 
Τότε δή άρχεται έκ νέου ή δημιουργία τοΰ κόσμου ούτινο; ό βίο; 
αποκαλύπτεται έν αύστηρα καί κανονική έκτάσει καί συστολή, 
ούδέν διαφερούσϊ] τα ΐ; άναπνοαΐ; ζώου τρισμεγίστου. Ό κόσμο; 
είναι ώρολόγιον κανονιζόμενον άφ’ έαυτοΰ* έπειδή δέούδεμία δύ- 
ναμ ι; άπόλλυται, ή παιδιά επαναλαμβάνεται άτελευτήτως. Ή  
καταστροφή τοΰ κόσμου είναι ούδέν άλλο ή παλιγγενεσία τοΰ 
κόσμου, ειπεν έν τέλει ό επιφανή; άστρονόμο;.
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Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α  I 
ΝΕΑΡΟΥ Φ Υ Σ Ι Ο Δ Ι Φ Ο Υ

ΥΠΟ

LUCIEN BIART.

(Συνέχεια* Tot φυλλάοιον θ '.)

Ή  πεδιάς τήν οποίαν διηρχόμεθα έφαίνετο ατελεύτητο;.
—Έβαδίσαμεν αρκούντως είπεν ό Λουκιανός, άλλά νομίζω ότι 

οέν προχωροΰμεν πολύ.
— Άπατασαι, εύτυχώς, άπήντησενό Sumichrast. Παρατήρησον 

άΐΐέναντί σου και Οά torj; ότι τά δένδρα άτινα πρό ολίγου έφαί- 
νοντο συγκεχυμένα, ήδη άφίστανται άλλήλων.

— Όμιλεϊτε διά τό δάσος τό όποιον βλέπομεν άπ’ εδώ;
— Νομίζεις ότι είναι δάσος δένδρα τινά διεσκορπισμένα εις 

αύτό τό μέρος της πεδιάδος ·,
— Πάτερ, δέν άπατάται ό Κύριος Smmichrast;
— Οχι, τέκνον μου,'άλλά καί εμπειρότεροι σου ήδύναντο νά 

άπατηΟώσι- παρατηρούμενα μακρόθεν τά άντικείμενα φαίνονται 
δτι συγκρατοϋνται. Τήν πρωίαν ταύτην παραδείγματος χάριν 
δταν ήκολουθοϋμεν τήν μεγάλην οδόν έπανελάμβανες άκατα- 
παύστως ότι αύτη έληγεν είς όξειαν γω νία ν  άλλ’έπί τέλους ήδυ- 
νήθης τά πεισΟ^ς ότι οί οφθαλμοί σου είχον άδικον. Είναι τό ίδιον 
καί κατ’ αύτήν τήν στιγμήν τά δένδρα ταΰτα μέλλουσι νά 
διαχωρισθώσι καθ’ όσον πλησιάζομεν αύτά, καί ή εκπληξίς σου 
θά ήναι μεγάλη όταν Οά ίδγ|ς πόσον είναι άπομεμακρυσμένα τά 
μέν τών δέ. Είναι ή αύτή πλάνη μέ τήν παραγομένην έκ τών 
άστέρων οίτινες άπέχουσιν άλλήλων εκατομμύρια λευγών καί 
οίτινες πληροΟσι τόσον καλώς τόν ούρανόν ώστε ό άδελφός σου 
Λίμύλιος έλυπεΐτο έσπέραν τινά διότι οέν ήτο άρκετά μεγάλος 
διά νά λάβϊ] διά χειρός του τινάς έξ αύτών.

— Καίμή λησμονεί ποτέ, έπρόσθεσεν ό Sumichrast ότι ή όρασις 
καί ή φαντασία είναι πολλάκις σύμφωνοι εις τό νά μάς άπατώσιν.

— Ώς εις τόν μΰθον τών καμήλων καί τών κυμαινόμενων

— Ε υγε! πολυμαθή μου νέε. Γνωρίζεις λοιπόν τόν μΰθον 
τούτον,

— Εσπέραν τινάεΐσήλΟον έντός δωματίου κακώς φωτισμένου, 
ένόμισα ότι είδον άνθρωπον χονδρόν καθήμενον έκεΐ πλησίον. 
Έξήλθον δρομαίως φωνάζων. Τότε ό πατήρ μου λαβών με τής 
χειρός μέ ώδήγησεν έκ νέου είς τό σκοτεινόν δωμάτιον καί είδον 
ότι ό γίγας δστις μέ έτρόμαξε δέν ήτο είμή περισκελίς τις 
έρριμένη έπί κλιντήρος· τήν έπαύριον ή μήτηρ μου μοί έμαθε 
τόν μΰθον τών καμήλων.

Κατά τήν διάβασίν έδειξα εις τόν Λουκιανόν μικρόν τι δένδρον 
άκανθώδες είδος μιμηλοΰ, όνομαζόμενον hu izach i παρά τών 
Μνδών, οίτινες μεταχειρίζονται τούς λοβούς του όπως βάφωσι 
μαΰρα υφάσματα καί κατασκευάζωσι μελάνην κα),ής ποιότητος. 
’Ολίγον κατ’ ολίγον ή πεδιάς έλαβε θεάν ήττον μονότονον. At 
ψυχαίήρχισαν νάίπτανται περί ήμάς καιόνεαρός φυσιοδίοηςήθέ- 
λησε νά άρχίσϊ) τήν Θήραν του άλλά τόν ήμπόδισα έπιΟυμών νά 
φύλλάξω τά κυτία καί τάς καρφίδας μας διά τά σπανιώτερα 
είδη τά όποια ήλπίζομεν νά άνακαλύψωμεν όταν διέλθωμεν τάς 
κατοικίας. Τέλος πάντων σύρουσα ολίγον τήν κνήμην της ή 
συνοδία έφθασε εις τούς πρόποδας τών όρέων.

ΤΕτο πέμπτη ώρα· ή νύξ έφθανε καί έπρεπεν άνευ άργοπορίας 
νά φροντίσωμεν διά κατάλυμα. Καλύβη τις έξ ίνδοκαλάμων 
μας προσεφέρθη ώς έπεθυμοΰμεν. Γέρων τις Ινδός, ένδεδυμέ- 
νος δι’ ενός άπλοΰ έσωβράκου, κεκοσμημένος δέ τήν κεφαλήν 
διά πίλου πλήρους οπών, έξηπλωμένος έθέρμαινεν εις τάςάκτίνας 
τοΰ ήλίου τα έξησθενισμένα μέλη του. Ήγέρθη έπί τή άφίξει 
ήμών καί μάς έφιλοξένησεν. Ή  σύντροφός του, τής όποιας ή 
ενδυμασία συνέκειτο έξ ένός βαμβακερού ύποκαμήσου περιπε- 
ποικιλμένου έκ κλωστών έρυθρών έτρεξεν εις τήν πρόσκλησίν του 
καί έμεινεν έκπεπλ/]γμένη διά τήν ευγένειαν τοΰ μικροΰ λευκοΰ 
οδοιπόρου· όστις είλκυσε τήν αγάπην της χαιρετίζων αύτήν εις 
τήν γλώσσαν του. Μόλις είχομεν τελειώσει άπόστασιν έπτά λευ
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γ ώ ν  εΐναι άληθέ; οτι ό υιός μου χάρις ει; τόν τοΰ ’Αντωνίου 
ίππον είχε βαδίσει όλιγώτερον ημών.

Μα; προσέφεραν όρύζιον καί φασύλου;. Εΐ; τό τέλος δέ τοΰ 
λιτοΰ τούτου γεύματο; συνοδευομένου δι’ ΰδατο; δροσερού, ήθέ- 
λησα νά υποχρεώσω τόν Λουκιανόν τοποθετών αύτον επι μιας 
εύρεία; ψά0η;· άλλ’ ό μικρό; διάβολο; ένω ό Snmichrast καί εγώ 
έμέναμεν ήδυπαθώ; έξηπλωμένοι έτρεχε νά ίδη τά ; όρνιθα; τη ; 
ξενιζούση; μα; γραία; αίτινε; έκάΟηντο έφ’ ένό; δένδρου ξηροΰ 
διά να διέλθωσι τήν νύκτα, ή περιεφέρετο δεξιά κα'ι άριστερά 
μετά τοΰ Encuerado- Ουτο; οε ανεκα7^υψεν εις καλυβην τινα κι
θάραν εχοοσαν τρεις χορδά; και έπαιζεν άτέχνω; τόν αύτόν 
ήχον έν διαστήματι μια; ώρα;, πρός μεγάλην εύχαρίστησιν τοΰ 
παιοό;, άλλ’ όχι ίοικήν μα;.

Τέλο; πάντων έξεδίπλωσαν τά σκεπάσματα, καί διέταξα ησυ
χίαν. Ό Gringalet κατεκλίνθη έντό; τη ;καλύβη; παράτού;πόδα; 
τοΰ νέου κυρίου του. Ώ ; πρό; τόν Encuerado, ούτο; έπροτίμησε 
νά κοιμηθη έν ύπαίθρω, ευτυχή;, ώ ; έλεγε νά βλέπη τόν ουρα
νόν άνωθεν τής κεφαλή; του, καί νά αισθάνεται τόν άέρα νά 
φθάνη εί; τό στόμα του χωρί; νά έχγ) νά διέλθη τεΐχο; χονδρόν.

(ακολουθεί)
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Κατα τινα επιφανή I ερμανον γεωλογον έπισκεφθέντα έσχά- 
τω ; τήν Ελλαδα ή νήσο; ’Αντίπαρο;, ήν χάριν όρυκτολογικών 
καί γεωλογικών ερευνών έπεσκέφθη, είναι βράχο; ώς εΐπεΐν έκ 
μολυβόου· άπειρον πλήθο; φλεβών άργυρομολύβδου διασχίζου- 
σιν αύτήν καθ όλα; τά ; οιευθύνσει; και πρό πάντων έκ δυσμών 
προ; ανατολα;· αι πλείσται τών φλεβών τούτων διασπείρασαι εί; 
τήν μεταλλοΰχον ταύτην νήσον άπειρον πλοΰτον προχωροΰσιν 
εί; τήν θάλασσαν, αναφαίνονται δέ πάλιν ε ί; τινα άκραν τή; νή
σου Μήλου, διατρέξασαι άπέραντον εκτασιν ύπό τήν θάλασσαν. 
Τό τοιοΰτον δέ εύκόλω; έξηγεΐται, διότι πάσαι αι νήσοι αυται 
ούδέν άλλο ή λείψανα μεγάλη; ηπείρου κατακλυσθείση; είσί.

Τό κέντρον τή ; γή ; είναι άρά γε έν καταστάσει πυρώδει, ή 
δέ εί; τά βαθη τή ; γή ; βεβαιουμενη θερμότη; είναι άπόρροια 
τοΰ κεντρικού πυρο;; Ιοιαύτη είναι ή έπικρατοΰσα ιδέα· άλλ’ 
έάν ή γνώμη αύτη ήτο ορθή, έπρεπεν ή θερμότη; νά βαίνη 
αύξουσα καθ όσον ήθελε τ ι; εΐσόύει εί; τά έγκατα τή ; γή ;, 
άλλά συμβαίνει όλω; τουναντίον ουτω; έβεβαιώθη πολλάκι; 
έν τώ φρέατι τοΰ Σπαρεμβέργ έχοντι βάθος 4,052 ποδών, ότι 
τό θερμόμετρον έδείκνυε θερμοκρασίαν ήκιστα διαφέρουσαν τή; 
τών άμέσω; ύπό τήν έπιφάνειαν τή ; γή ; κειμένων στρωμάτων· 
Από 700 ποοών μέχρι 2,100 ή ύψωσι; τή ; θερμοκρασία; εΐναι 
κατά 5 δέκατα βαθμοΰ τοΰ θερμομέτρου Ρεωμύρου όλιγώτερον 
ισχυρά ανα 100 ποδας. Εάν ύπήρχε πράγματι κεντρικόν πυρ, 
θά ύπήρχε ν εί; τά ενδότερα τή; γή ; ικανή θερμότη; ινα άνα- 
λυσϊ] τ/]ν βασαλτιοα. Γο αποτελεσμα τών ύπό τών σοφών γερ— 
μανών έν τώ φρέατι τοΰ Σπαρεμβέργ γενομένων παρατηρή
σεων εΐναι κατά πάντα σύμφωνον πρό; τό προκύψαν έκ τών έρευ-



νών τών γάλλων σοφών έν τώ άρτεσιανω φρέατι της Γρενέληί, 
βπου ώσαύτως παρετηρήθη δτι ή θερμότης ήλαττοϋτο κατάλο
γον της άποστάσεως άπό της έπιφανείας της γης.
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Εις τελευταΐόν τι φύλλ.ον τοϋ Journal do Pharmacie άνέγνωμεν 
τήν έξης κατασκευήν κόλλας πρός συγκόλλησιν ξύλων, ύέλων 
καί πορσελάνης. Έντός πυκνής διαλύσεως άραβικοΰ κόμμεως 
ποοσΟέτουσιν 1 έπί τοΐς 100 Οειϊκοϋ άργυλλίου, άλλ’ έπειοή τά 
κόμμι άλλοιοϋται λίαν εύκόλως προσθέτουσι μικράν ποσότητα 
φε\ικοϋ οξέος καί οΰτω άπολαμβάνουσαν κόλλαν ίσχυροτάτην 
καί άναλλοιωτον.

Περιπλέων τίς τόν έν τη Ίνδιάνη της ’Αμερικής πράσινον πο
ταμόν (Gacen River) άκοΰει ναύτας κραυγάζοντας «ό ποταμός 
καίεται! » καί όντως τό άτμηρες περιστοιχίζεται υπό κυανών 
καί υποξάνδων φλογών.

Ά ν  δέν κλείσωσι δέ έπιμελώς τάς της μηχανης θυρίδας ή έάν 
πυρσός τις άναφανή έπί τοϋ καταστρώματος παραχρημα τό πϋρ 
διαδίδεται είς τό σκάφος* δθεν πρός άποφυγήν παντός άπευκταίου 
αναγκάζονται, δπωςπαρακωλύσωσι τήν πορείαν τοϋ άτμοπλοίου.

Ή  τοϋ παραδόξου τούτου φαινομένου έξήγησις οΰκ έστι δυσ
χερής,ό πυθμήν τοϋ ποταμοϋ γέμεΓφυτικών ούσιών,έξών προσέ- 
λαβε τήν τε έπωνυμίαν καί τό χρώμα· ταπεινουμένων δέ τών 
ύδάτων,τό άτμηρες διαπλέον διαταράσσει τάς στοιβάδας ταύτας 
τών σεσηπότων, έξών άναοίοονται άφθονα άέρια έπιφέροντα τήν 
άνάφλεξιν τοϋθ’δπερ συμβαίνει καί έν έτέροις τόποις έν οΓς ή τοϋ 
ΰδατος έπιφάνεια φαίνεται φλεγομένη, δθεν οί πένητες τών χω
ρών έκείνων έμπήγουσιν είς τό δάπεδον της αύτών καλύβης κά
λαμον καί προσπελάζοντες άνημμένον χάρτην είς τό άκρον αύ
τοΰ διατηροϋσιν άδιάλειπτον φώς χρησιμεϋον αύτοΐς άντί λυχνίας 
πρός άπασχόλησιν εις τά εαυτών έργα.



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ό  προμηθεύων δέκα συνδρομητάς τακτικώς πληρόνοντας λαμβάνει 
έπι εν έτος τό περιοδικόν δωρεάν.

Προθύμως άναγγέλλομεν τήν έκδοσιν έργου, ού τίνος άντίτυπον άπο- 
βτέλλεται πρός τήν διεύθυνσιν, άνταλλάσσομεν δέ μετά περιοδικών ή 
και εφημερίδων.

Πάσα αίτησις άπευθύνεται« πρός τήν Διεύθυνσιν τοΰ περιοδικ.Φ ύ σ ι ς .»
Αί αποδείξεις τής παραλαβής τών συνδρομών φέρουσι τήν υπογρα

φήν τοΰ κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλου.
Συνδρομηται έγγράφονται είς τό γραφειον τοϋ περιοδικού κείμενον έν 

•rij οίκίατοϋ κ. ’Αχ. Α. Γέροντα· συνοικία Πλάκας παρά τόν Ναόν τοϋ 
Σωτήρος. καί είς τό γραφειον τοϋ «Ποσειδώνος» οδός Έρμοϋ άρ. 198.

Παρακαλοϋνται οί κ. συνδρομηται τών επαρχιών όσοι δέν έπλήρωσαν 
είσέτι τήν συνδρομήν των νά άποστείλωσι ταύτην δσον τάχος διά γραμ
ματοσήμων ή άλλως πως.

' ί  ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Δ ια  τοί>ς Ιν  Ά Ο ήνα ις ^ Β ^ Ι τ η σ ία . .......................................................  8ρ.
* έ ξα μ η ν ια ία ..............................................  »

Δ ια  το δ ί Ιν τ α ΐς  ε π α ρ χ ία ς  έ τ η σ ία ........................................................ »
εξα μ η ν ια ία   .............................    >

Δ ιά  t o i i  sv τ ω  Ιςω τερ ιχ φ  Ιττ ισ ί*   ........................................  »

ν ε α ί 12
» 7
» 44
» 8
» 20


