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Ό Άραγώ, εν Ttvt τών διδακτικών και δηκτικών εκείνων ση
μειώσεων, άς κατ’ έτο, έδημοσίευεν έν τή Έ πε τ ηρ ί δ ι  το0 
Γραφείου τ ών  καταμετρήσεων ,  λέγε' προκειμένου περί ημε
ρολογίου τά έξης.; «Ό  Άρχοντοχωριάτης, έν τη κωμωδία τοϋ 
Μολιέρου, έζήτει παρά τοϋ διδασκάλου της φιλοσοφίας νά μάθη 
τό καλενδάρ ιον .  Ά λλά , πρέπει νά τό όμολογήσωμεν, ό κ. 
’Ιορδάνης ήπατατο νομίζων ότι τά μαθήματα, τά όποια έζήτε! 
ήσαν εύκολα καί άπλά. Ή  έξήγησις τοϋ ημερολογίου είναι έκ 
τών λεπτοτέρων καί μάλλον ακανθωδών μερών τής επιστήμης 
καί τής μαθήσεως έν γένεο).

ΌρΟοτάτη ή παρατήρησις τοϋ Άραγώ· ό'Οεν καί ημείς έν- 
ταϋΟα δέν Οέλομεν έπιχειρήσει μακράν καί βαΟείαν διδασκα
λίαν, άλλά Οά είπωμεν μόνον, προκειμένου περί τοϋ μηνός Φε
βρουάριου τοΰ 1876, όστις έχει 29 ημέρας άντί 28, τόν λόγον 
τής τοιαύτης διαφοράς καί τήν άρχήν τής ονομασίας: δ ίσεκτον  
έ τ ο ς .

Καί πρώτον τί έστιν έτος-, ’ΠΟέλομεν περιπέσει εις μακράς 
καί λεπτομερείς έξηγήσεις, έάν ήΟέλομεν νά όρίσωμεν ακριβώς 
τόν τοσούτω κοινόν τοΰτον ορον. ΆρκούμεΟα ό'Οεν νά είπωμεν 
ότι ουτω καλείται ή διάρκεια μιας ολοκλήρου περιφοράς τής 
γής περί τόν ήλιον ή άκριβέστερον, ό χρόνος, όστις παρέρ-



χεται μεταξύ δύο διαδοχικών διαβάσεων τοΰ ήμετέρου πλανή
του διά τοΰ αύτοΰ ισημερινού σημείου. Αύτη δέ ή διάρκεια τοδ 
έτους, του και τροπικοΰ καλουμένου, δέν άποτελεΐται ακριβώς έκ 
365 ημερών, άλλά κατά τήν προσέγγισιν έκ 365 ημερών καί 6 
ωρών, ήτοι ενός τ ε τά ρ το υ  τής ημέρας.

Οί 'Ρωμαίοι, έπί Νουμά, ειχον έτος συγκείμενον έκ 355 ημε
ρών. Ά λ λ ’ ή διαφορά αύτοΰ πρός τό πραγματικόν έτος ήν το* 
σαύτη, ώστε ήσθάνθησαν τήν άνάγκην έμβολίμου μηνός, δστις 
έξ 22 ήμερών συγκείμενος έκαλειτο Mercedonius καί προσετί- 
θετο κατά διετίαν είς τούς δώδεκα· έτοποθέτουν δέ τόν μήνα τού
τον ολόκληρον μεταξύ τής 23 καί τής 24 του φεβρουαρίου. Τό 
έτος ήν τότε 366 ήμερών, τούτέστι μεγαλείτερον του πολιτικού 
κατά ποσότητα, ήτις είς διάστημα μιας έκατονταετηρίδος απο
τελεί 75 ήμέρας, διαφοράν ούχί μικράν· δθεν έδόθη τό δικαίωμα 
είς τούς ΙΙοντίφηκας νά προσδιορίζωσι τόν άριθμόν τών ήμερών 
έκάστου έμβολίμου μηνός. Του δικαιώματος δέ τούτου καταχρώ- 
μενοι οί ιερείς παρέτεινον αύθαιρέτως τήν διάρκειαν τής υπηρε
σίας τών φίλων των, έσμίκρυνον τήν διάρκειαν τής ύπηρεσίας 
τών έχθρών των, έπέσπευδον ή παρέτεινον τάς λήξεις τών συν
αλλαγμάτων κτλ., καί τοσοΰτον άναιδώς, ώστε κατήντησε νά 
έορτάζωσι κατά τόν χειμώνα τάς έορτάς τοΰ θέρους καί κατά 
τό έαρ τάς τοΰ φθινοπώρου.

Είς τήν τοιαύτην άταξίαν καί σύγχυσιν έθεσε τέρμα ό ’Ιούλιος 
Καισαρ, ώς άνώτατος Άρχιερεύς (Pontifex maximus), έπιχειρήσας 
μεταρρύθμισιν, ήτις άπό του όνόματός του έκλήθη Ίουλιανή. 
ΙΤροσεκάλεσεν έπί τούτω έξ Αίγύπτου τόν Σωσιγένην (άληθή 
αυτουργόν τής μεταρρυθμίσεως)· έκ τών αστρονομικών γνώσεων 
τοΰ όποιου ώφελούμενος, έκανόνισε τήν διάρκειαν τοΰ πολίτικου 
έτους, ώς άνωτέρω έρρέθη, είς 365 ήμέρας καί έν τέταρτον κατά 
προσέγγισιν.

Τό τέταρτον τοΰτο τής ήμέρας είς διάστημα τεσσάρων έτών 
άπετέλει μίαν ολόκληρον ημέραν, ήν άπεφασίσθη νά προσθέ- 
τωσιν, άνά πάν τέταρτον έτος, μετά τήν εικοστήν τετάρτην ημέ
ραν τοΰ φεβρουαρίου, ήτις έν τώ ρωμαίκώ καλενδαρίω ήν ή
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χατά μίαν ημέραν, ήτοι θέλει άρχίζει κατά μίαν ήμέραν βρα
δύτερο*. Άπό δέ 325 Μ. Χρ.— ό'τε συνεκροτήθη ή έν Νικαία 
Οικουμενική Σύνοδος ΐνα προσδιορίση διά τήν μεταβλητήν εορ
τήν τοΰ Πάσχα σταθερόν κανόνα, δστις ύπέΟετεν δτι ή εαρινή 
ισημερία θέλει συμβαίνει πάντοτε τήν 21 Μαρτίου, ώς και κατά 
τό 325— μέχρι τής δεκάτης έκτης έκατονταετηρίδος ή άνω
τέρω δ ια φ ο ρ ά  "άπετέλεσε 10 ημέρας, ή δέ εαρινή ισημερία συ
νέβη τήν 11 Μαρτίου. “Όθεν ό Πάπας Γρηγόριος ό XIII έπεχεί- 
ρησε κατά τό 1582 νέαν μεταρρύθμισιν, τήν έπονομασθεΐσαν 
Γρηγοριανήν. Κατά πρώτον έδιώρθωσε τό σφάλμα τών 10 ημε
ρών, άποφασίσας ΐνα ή 5 ’Οκτωβρίου του 1582 Οεωρηθή ώς 15 
’Οκτωβρίου, δστις έλαβε μο'νον 20 ημέρας, καί έκ τούτου ή εα
ρινή ισημερία επανήλθε κατά τό 1583 εις τήν 21 Μαρτίου. 
"Επειτα επειδή πλέονάζον κλάσμα είς μίαν εκατονταετηρίδα 
άπετέλει 3/4 τής ημέρας κατά προσέγγισιν, ήτοι^ 3 ημέρας εις 
400 έτη, άπεφασίσθη νά παρεντίθενται εις 400 ετη 97 δίσεκτα 
καί ό'-/ι 100, ώς είς τό Ίουλιανόν, καί οΰτως άφαιροϋνται αί 
πλεονάζουσαι 3 ήμέραι έν διαστήματι 400 ετών. 'Όθεν κοινά 
έτη θεωρούνται πλήν τών Ανωτέρω μνημονευθέντων καί εκείνα, 
ών ό έ/.φράζων τήν τάξιν αύτών άριθμός, έχει δύο είς τό τέλος 
μηδενικά εκτός εκείνων ών ό άριθμός τών εκατοντάδων εΐναι διαι
ρετός διά τοΰ 4. Οΰτω έκ τών έτών 1600, 1700, 1800, 1900,
άτινα κ α τ ά  τό Ίουλιανόν εΐναι δίσεκτα, κατά τόΓρηγοριανόνήμε- 
ρο7*.όγιον μόνον τό 1600, ούτινος ό άριθμός 16 τών εκατοντά
δων εΐναι διαιρετός διά 4 εΐναι τοιοΰτον, τά δέ λοιπά κοινά. Τά 
έτος 2000 εΐναι επίσης δίσεκτον, τά δέ 2100, 2200, 2300 κοι
νά. Κατά τά είρημένα λοιπόν ή μεταξύ τοΰ Ιουλιανοΰ καί 1 ρ/]- 
γοριανοΰ ημερολογίου διαφορά ήν άπό μέν τοΰ 1582 μέχρι τοΰ 
1700 έτους 10 ημερών, άπό δέ τοΰ 1700 μέχρι τοΰ 1800 έτους 
41 ημερών καί άπό τοΰ 1800 μέχρι τοΰ 1900 έτους 12 ήμερών.

Αληθώς μέν εΐναι ή Παπική μεταρρύθμισις άκριβεστέρα τής 
τοΰ 'Ρωμαίου άρχιερέως, άλλ’ είναι και εντελώς άλανθαστος; 
Δυστυχώς όχι.

Καί ή Γρηγοριανή μεταρρύθμισις υποθέτει τό ετος μεγαλεί-
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τερον τοΰ τροπικού κατά 283 εκατομμυριοστά τής ημέρας ήτοι 
ποσότητα ολίγον ύπερβαίνουσαν τά 2ί· δεύτερα λεπτά, ήτις εις 
διάστημα 4000 έτων άπετέλει περίπου μ,ίαν ημέραν. Επομέ
νως κατά τό έτος 5582 θά ήναι άνάγκη νά γίνη  ή διόρθωσις 
τής έπισωρεύσεως τοΰ ελάχιστου τούτου λάθους.

Ή  έν Φραγκφόρτη Ακαδημία τών έπιστημών περί τά μέσα 
της παρελθούσης δεκαετίας κατέδειξε τά άνεπαρκές τοΰ Γρηγο- 
ριανοΰ ημερολογίου διαβιβάσασα έκτενή διατριβήν πρός πάσας 
τάς Ακαδημίας τής υφηλίου, καί προσκαλέσασα συγχρόνως 
τούς δύο έπισημοτέρους άστρονόμους τόν έν Δόρπατ (τής 'Ρωσ- 
σίας) Μαΐδλερ καί τόν έν μοναστηρίω Χέϊς, ΐνα συσκεφθέντες 
προτείνωσι τήν δέουσαν μεταρρύθμισιν. Ό Μαΐδλερ έπρότεινβ 
μετά τινα χρόνον τήν εξής διόρθωσιν: Νά καταργηθη ή πα- 
ρεμβολική μέθοδος (καθ’ ήν είς 400 έτη διαγράφονται τρία Ίου- 
λιανά δίσεκτα)· άντί δέ τοΰ άριθμοΰ τών 400 νά λαμβάνωνταί 
άπό τοΰδε μόνα 128 έτη, μετά τήν παρέλευσιν τών οποίων θά 
διαγράφηται έκάστοτε Εν δίσεκτον έτος. Άρχήν δέ τής νέας ταύ
της περιόδου προτείνει τό έτος 1900. Αληθεύει μέν, δτι καί ή 
νεωτέρα αΰτη διάρκεια τοΰ έτους εΐναι μακροτέρα τοΰ δέοντος 
κατά 2/5 τοΰ δευτέρου λεπτοΰ· τό τοιοΰτον λάθος δμως αυξάνε
ται είς μίαν ημέραν μόλις μετά 216,000 έτών.

Ας μή γελώσιν οί άναγνώσται διά τοιαύτας λίαν λεπτολό
γους τοΰ Ήμερο7^ογίου διορθώσεις. Ή  χρονολογία τοΰ παρελ
θόντος εΐναι τόσον σφα7.ερά καί συγκεχυμένη, ώστε ό άπό X ρ ι
στό ΰ γεννήσεως χρόνος, καθ’ δν σήμερον μετροΰμεν εΐναι κατά 
6 ή 7 έΐη βραχύτερος τοΰ όρθοΰ. Έάν αί έν τη Ευρώπη εκκλη
σιαστικά? Σύνοδοι έβασάνιζον τό μικρόν έκεΐνο λάθος θά είχο- 
μεν έφέτος ούχί 1876 άλλά 1882 ή 1883 άπό Χριστοΰ. Τού
του ένεκα αί έν χρήσει παρά τοΐς Δυτικοΐς καί Άνατολικοΐς 

χρονολογία! πρέπει νά καταργηθώσιν, άντικαθιστώμεναι 
δι ετέρου ομοιομόρφου καί όλιγώτερον πλημμελοΰς 'Ημερολογίου.
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ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑ0ΛΑΣΕΩΣ 
TOY ΦΩΤΟΣ

(Συνέχεια* ΐ£ε <^υλλάθ. σ τ ' . )

Πριν ή είσέλΟωμεν είς τάς έφαρμογάς τή; διπλή; τοϋ φωτό^ 
Βιαθλάσεως, δπως αυται ώσι καταληπταί, όφείλομεν ν’ άναφέ- 
ρωμέν τινα περί άλλης τίνος τοΰ φωτός ίδιότητος, ήτις πόλωσις 
καλείται.

Ύποθέσωμεν δτι έντός σκοτεινοΰ Οαλάμου δεχόμεθα διά τί
νος μικρας όπής Δ, (σχ. 16) δέσμην ηλιακών άκτίνων, αιτινες 
δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς άναχωροΰσαι έκ τοΰ σημείου Δ· άν

Σχ. Ί6 .

εις τήν διάβασιν της κωνικής ταύτης δέσμης τών άκτίνων πα- 
ρεμβάλωμεν φακόν ΜΜ' καί κατα7.λήλως έκ τοΰ ετέρου μέρους 
τοποθετήσωμεν διάφραγμά τι ΝΝ' δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν 
τήν πραγματικήν εικόνα τοϋ σημείου Δ'. Ύποθέσωμεν ήδη δτε 
πρό τοϋ φακοΰ παρεμβάλλομεν εν ρομβόεδρον Ίσλανδικοΰ κρυ
στάλλου, ούτως ώστε ή πρωτεύουσα αύτοΰ τομή ΣΣ' νά κήταί 
έν τώ έπιπέδω τοΰ σχήματος. Ή  δέσμη τών άκτίνων ΔΑ. θέλει 
ύποστη έν τώ κρυστάλλω τήν διπλήν διάθλασιν· άν δέ ό οφθαλ
μός παρατηρητοΰ κατείχε τήν θέσιν τοΰ φακοϋ ήθελεν ιδει τά 
δύο τοΰ σημείου Δ εΓδωλα είς τά σημεία σ καί α, άτινα δυνά
μεθα νά θεωρήσωμεν ώς άποστέλλοντα τάς έκ τοΰ κρυστάλλου 
έξερχομένας δέσμας τών άκτίνων καί επομένως αί έκ τοϋ ετέ
ρου μέρους τοϋ φακοΰ σχηματιζόμεναι έστίαι Οέλουσι κεΐσθαί

έπϊ τών δευτερευόντων άξόνων σΓσ καί αΓα. Αί δύο εικόνες σ' 
και α τοΰ σημείου Δ κεΐνται άμφότεραι είς τό επίπεδον τής πρω- 
τευούσης τομής τοΰ κρυστάλλου· τούτου δέ περιστρεφομένου 
■περί τήν εύθεΐαν ΔΔ' αί δύο εικόνες σ' καί α' περιστρέφονται επί
σης διαγράφουσαι περιφερείας κύκλων καί τηροϋσαι άμφότεραι 
πάντοτε κατά τόν αύτόν βαθμόν τήν αύτήν λαμπρότητα.

Πρόκειται ηδη νά έρευνήσωμεν άν αί δύο αΰται άκτΐνες κέκτην- 
ται τάς αύτάς φυσικάς ιδιότητας τάς οποίας καί τό προσπίπτον 
φώς, ή άν τοϋτο ύπέστη μεταβολήν τινα. Πρός τοΰτο έπαναλά- 
βωμεν τό προηγούμενον πείραμα κατά πρώτον μέν μετά τής 
συνήθους άκτΐνος, είτα δέ μετά τής άσυνήθους, ήτοι, έμποδίζον- 
τες τήν διαβασιν τής έτερας τών άκτίνων διά διαφράγματος, 
υποβάλωμεν τήν άλλην είς τήν ένέργειαν τοϋ διπλοθλαστικοΰ’ 
κρυστάλλου. Ή  τε συνήθης καί ή άσυνήθης άκτίς ύφίστανται 
έπίσης τήν διπλήν διάθλασιν, ώς ή άρχική άκτ!ς, άλλ’ ή λαμ- 
πρότης τών εικόνων δέν μένει σταθερά· καί διά μέν τήν συνήθη 
“ΡΧ£κήν άκτΐνα ή άσυνήθης άποσβέννυται καθ’ ολοκληρίαν, δταν 
αί πρωτευουσαι τομαί τών δύο διπλοθλαστικών κρυστάλλων 
κήνται είς τό αύτό έπίπεδον, ή δέ συνήθης άπ’ εναντίας δταν αί 
πρωτευουσαι αυται τομαί διασταυροΰνται σχηματίζουσαι γωνίαν 
90°. Ολως δέ τό έναντίον συμβαίνει διά τήν άσυνήθη αρχικήν 
άκτΐνα διά τήν όποιαν ή μέν συνήθης άκτίς άποσβέννυται δταν 
αι πρωτεύουσαι τομαί συμπίπτουσιν, ή δέ άσυνήθης δταν αυται 
διασταυροΰνται σχηματίζουσαι γωνίαν 90°. "Οταν άπ’ εναντίας 
αί̂  πρωτεύουσαι τομαί σχηματίζουσι γωνίαν 45° είτε έμπροσθεν 
είτε όπισθεν τοΰ επιπέδου τοϋ σχήματος, ή λαμπρότης τών δύο 
εικόνων είς άς, διχάζονται αι άρχικαί άκτΐνες έχουσι τήν αύτήν 
εντασιν έκάστη δέ τό ήμισυ τής έντάσεως τή ; άρχικής συνή- 
°υς ή ασυνήθους άκτΐνος* διάπασαν δέ άλλην θέσιν αί δύο αυ- 

ται εντάσεις είναι συμπληρωματικαί. Έκ τοΰ πειράματος τούτου 
επετα: δτι ή φυσική άκτίς διερχομένη τόν κρύσταλλον υφίστα
μαι φυσικάς τινας μεταβολάς, δτι έκάστη τών δύο άκτίνων, εις 

s διχάζεται, δύναται νά ΟεωρηΟη συμμετρική ώ ; πρό; έπίπεδον 
το όποιον διά μέν τήν συνήθη άκτΐνα είναι τό τής πρωτευούση;
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τομής, διά 2ε τήν ασυνήθη τό κάθετον τούτω· όθεν δύναται νά 
έξομοιωθή πρός ορθογώνιον βασιορθογώνιον πρίσμα, τό όποιον 
είναι διάφορον κατά τάς άντιθέτους αύτοΰ πλευρά; τήν δεξιάν 
π. χ. και τήν άριστεράν καί διάφορον κατά τήν προσΟίαν πρός 
τόν παρατηρητήν και τήν όπισΟίαν.

Ένεκα τούτου τήν μέν τροποποίησιν ταύτην,ήν ύφίσταται ι σ  
φώς, καλοΰσι π ό λω σ ιν , πρός δέ λέγουσιν ότι ή μέν συνήθης 
άκτίς είναι πεπολωμένη έν τώ έπιπέδω τής πρωτευούσης τομής· 
διότι έν αύτώ ή συνήθης άποσβέννυται, ή δέ άσυνήθης πεπολω
μένη έν τώ έπιπέδω τώ καθέτω έπι τήν πρωτεύουσαν τομήν.

Πάντες οί κρύσταλλοι οί εχοντες, ώς ό Ισλανδικός κρύσταλ
λος ένα μόνον άξονα συμμετρίας παρέχουσι τό αυτό φαινόμε- 
νο ν  τινές όμως όντες έγχρωμοι εχουσι την ιόιοτητα τοΰ απορ
ροφάν ύπό ώρισμένον πάχος τήν μίαν τών άκτίνων, ως ο Γουρ— 
μαλίνης όστις άπορροφα τήν συνήθη άκτΐνα. "Ωστε άν άποσπά- 
σωμεν εν πέταλον έκ τοΰ Τουρμαλίνου (κρυσταλλοΰται οέ ο 
Τουρμαλίνης κατά τά τρίτον κρυστα7,λικόν σύστημα, τό βασιε- 
ξάγωνον), παραλλήλως πρός τόν οπτικόν ή κυριώδη αύτοΰ άξονα 
και παρεμβάλωμεν αύτόν ε:.ς τήν διάβασιν τών φωτεινών άκτί
νων, τών έν τή φυσική των καταστάσει ευρισκομένων, ό Τουρ
μαλίνης θέλει μεταβάλει ταύτας είς άλλας πεπο?νωμένας εις τό 
επίπεδον τό κάθετον τή πρωτευούση τομή. Ά ν  ήδη παρεμβά
λωμεν καί δευτέραν πλακα (σχ. 17) όντων μέν παραλλήλων 
τών άξόνων XX' ούδέν θέλει έπέλθει έκτος έλαφράς τίνος έξα- 
σθενήσεως τοΰ φωτός κατά τήν κοινήν χώραν ΑΒΓΔ, διότι οι 
δύο κρύσταλ)νθΐ άποτελοΰσιν ένα και μόνον διπλάσιου πάχους* 
τών άξόνων όμως XX' καί XX' (σχ. 18) όντων καθέτων έπ’ 
άλλήλων, τότε, ή μέν συνήθης άπο^ροφαται ένεκα τής ρηθείσης 
ίδιότητος τοΰ Τουρμαλίνου, ή δέ άσυνήθης άποσβέννυται, ώς πε~ 
πολωμένη είς τό έπίπεδον τό κάθετον τή πρωτευούση τομή τοϋ 
ποώτου Τουρμαλίνου, τό όποιον είναι αύτό τό έπίπεδον τής πρω
τευούσης τομής τοΰ δευτέρου Τουρμαλίνου. Οθεν άν μέν οί 
Τουρμαλίνοι εχουσι τούς άξονας αύτών παραλλήλους, τό φώς 
διέρχεται, άν όμως καθέτου; έπ’ άλλήλου;, τό φώ ; άποσβέννυ-
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Ται καθ’ ολοκληρίαν. Ή  ιδιότης αύτη τοΰ Τουρμαλίνου καθί
σταται λίαν χρήσιμος τή ’Ορυκτολογία, διότι παρέχει ήμΐν τ6

Σχ. 47. Σχ. 48.

μέσον τοΰ να γνωρίζωμεν άν είς κρύσταλλος είναι διπλοθλαστι- 
κος και μικροταται αν ηναι αι διαστάσεις αύτοΰ. ΓΓρός τοΰτο δια- 
οταυροΰντες δυο τοΰ Τουρμαλίνου πέταλα παρεμβάλλομεν τήν 
οιαφανή ούσιαν, ής την οιπλοθλαστικότητα θέλομεν νά γνωρί- 
σωμεν· καί άν μέν ή παρεμβαλλόμενη ουσία μονοθλαστική, ώς 
ή ΰελος, ούδεμία μεταβολή επέρχεται, διότι ή έκ τοΰ πρώτου 
διελθοΰσα άκτίς καί αύθις καταπίνεται ύπό τοϋ δευτέρου* άν 
°μως ή παρεμβαλλομένη ούσία είναι διπλοθλαστική, τότε αυτη 
διχάζει τήν άκτΐνα τήν διά τοΰ πρώτου Τουρμαλίνου διελθοΰ- 
®αν είς δύο άλλας πεπολωμένας $ίς δύο έπίπεδα κάθετα πρός 
άλληλα. Τούτων ή μέν μία καταπίνεται ύπό τοΰ δευτέρου Τουρ- 
μαλινου, ή δέ άλλη διέρχεται, καί ούτως ή χώρα ήτις πρότερον 
ήτο σκοτεινή καθίσταται ήδη φωτεινή.

Δευτέρα έφαρμογή τής διπλής τοΰ φωτός διαθλάσεως είναι 
πρίσμα τοϋ 'Ροσσών (Richon).
ΕΓοομεν άνωτέρω ότι δυνάμεθα νά έκτελέσωμεν τά πειράματα 

τ ζς πολωσεως τοϋ φωτός δι’ ’Ισλανδικών κρυστάλλων ΐνα όμως 
αί δύο οιαθλώμεναι άκτΐνες άπο/ωρισθώσιν άπ’ άλλήλων έν τώ 
έσωτερικω τοΰ κρυστάλλου κατά γωνίαν έπαισθητήν, πρέπει σ 
Ισλανοικός κρύσταλλος νά ήναι λίαν ογκώδης. Ά λλά  τοιοΰτος 
κρύσταλλο; άφ’ ενός μέν σπάνιος, άφ’ έτέρου δέ είναι δύσχρη- 
στος, πρός δέ έχει τό άτοπον ότι τών δύο άκτίνων μετά τήν έξο
δον έκ τοΰ κρυστάλλου έξερχομένων παραλλήλως, ή άπόκλιςι;
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αύτών δέν αυξάνει μετά της άποστάσεως καί έκ τούτου αί δύσ 
εικόνες συμπίπτουσι σχεδόν έπί τοΰ διαφράγματος. Ταΰτα πάντα 
δμως δυνάμεθα ν’ άποφύγωμεν διά τοΰ πρίσματος τοΰ 'Ροσσών. 
Τοΰτο δέ άποτελεΐται έκ δύο όρθογωνίων τριγωνικών πρισμά
των Ίσλανδικοΰ κρυστάλλου ΡΡ Κ. και Ρ ILK. (σχ. 19) έχόντων 
ίσας διέδρους γωνίας ΡΚΡ' καί Ρ'ΚΚ' καί προσκολλωμένων πρός

19.

άλληλα διά τερεβενθίνης, ούτως ώστε νά σχηματίζωσιν εν όρθόν 
πρίσμα βασιορθογώνιον ΡΚΚ'Ρ'. Ά λλά  τούτων τό μέν πρώτον 
εχει τήν έδραν ΡΚ κάθετον πρός τόν άξονα, τό δέ δεύτερον τάς 
διέδρους γωνίας R , Κ" καί Ρ' παραλλήλους αύτώ, ώστε μια 
τομή ΡΡ'Κ'Κ κάθετος έπί τό ύψος τοΰ πρίσματος περιέχει τόν 
άξονα τοΰ πρώτου καί είναι κάθετος έπί τήν πρωτευουσαν το
μήν τοΰ δευτέρου.

Ένεκα τούτου αί άκτΐνες, αίτινες πίπτουσι σχεδόν καθέτως 
έπί τήν έδραν ΡΚ. ύφίστανται μέν τήν διπλήν διάθλασιν φθά- 
νουσιν όμως μέχρι τοΰ σημείου I χωρίς ν’ άποχωρισθώσιν άλλ ’ 
άπό τοΰ σημείου τούτου άφίστανται άπ’ άλλήλων, καί ή μέν συ .
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νήθης άκτίς δέν παρεκκλίνει τής άρχικής διευθύνσεως, διότι ή 
διπλοθλαστική ουσία ένεργεΐ έπί ταύτης ώς μονοθλαστική τις, 
δ:ό καί αύτη άκολουθεΐ τήν διεύθυνσιν ΙΑ' καί έξέρχεται πάλιν 
καθέτως έπί τήν έδραν Ρ'Κ', πεπολωμένη, έν τώ έπιπέδω τώ κα- 
Οέτω έπί τό έπίπεδον τοΰ σχήματος. Ή  άσυνήθης δμως άκτίς 
θλαται δίς καί έξέρχεται άποκλίνουσα πρός τά άνω καί πεπολω
μένη άντιθέτως τη πρώτη άκτΐνι, ήτοι έν τώ έπιπέδω τοΰ σχή
ματος. Οΰτω δέ κατορθώσαμεν διά τοΰ πρίσματος τοΰ 'Ροσσών 
ν’ άποκλίνωμεν αρκετά ίσχυρώς τάς δύο ταύτας ακτίνας.

Διά νά εΰρωμεν δμως ποίαν διεύθυνσιν λαμβάνει ή άσυνήθης 
άχτίς πρέπει νά έφαρμόσωμεν τόν κανόνα τοΰ Ούγηνσίου. Πρός 
τοΰτο θεωρήσωμεν πάντοτε τήν έν τώ άέρι ταχύτητα τοΰ φωτός 
ϊσην τη μονάδι καί α καί β τήν ταχύτητα τοΰ φωτός έν τε τη 
συνήθεΐ καί άσυνήθει άκτΐνι, ή έν άλλαις λέξεσι παραστήσωμεν 
διά τών γραμμάτων τούτων τόν τε πο7ακόν ήμιάξονα καί τήν 
πολικήν ήμιδιάμετρον τοΰ έλλειψοειδοΰς τοΰ Ούγηνσίου. Ή  συ
νήθης άκτίς είς μέν τό πρώτον πρίσμα έχει τήν ταχύτητα α, είς 
“Το δεύτερον δμως διαθλωμένη άσυνήθως λαμβάνει τήν ταχύ
τητα β. "Οθεν λαμβάνοντες κέντρον I καί άκτΐνα α διαγράψω- 
μεν τήν περιφέρειαν ΒΒ'· έκ τοΰ σημείου Δ άγάγωμεν έφαπτο- 
μένην ΔΕ καί έκ τοΰ σημείου τής τομής Ε τής έφαπτομένης 
μετά τής εύθείας ΡΚ' έφαπτομένην έπί τήν περιφέρειαν ΓΓ' 
τήν διά κέντρου I καί άκτΐνος ι'σης τώ β διαγραφείσης. Ή  άσυ- 
νήθης άκτίς όφείλει νά διέλθη διά τοΰ σημείου τής έπαφής Ζ 
και επομένως ή διεύθυνσις τής άσυνήθους άκτΐνος έν τώ δευτέρω 
^ρισματι είναι ή εύθεΐα III. Ή  άκτίς αΰτη έξερχομένη έκ τοΰ 
πρίσματος καί εισερχόμενη είς τόν άέρα άλλάσσει τήν ταχύτητα 
β είς ταχύτητα ίσην τη μονάδι. "Οθεν μέ κέντρον Π καί άκτΐνα 
ι®ην β δίαγράψωμεν περιφέρειαν κύκλου ΣΣ' έκ τοΰ σημείου τής 
συναντήσεως Ν τής περιφερείας ταύτης μετά τής εύθείας ΙΠ άγά
γωμεν έφαπτομένην ΜΝ, ήτις συναντα τήν εύθεΐαν Ρ'Κ' είς τό 
σ^μεΐον Μ. Έκ τοΰ σημείου δέ τούτου άγάγωμεν έφαπτομένην 
ε7ΐί τήν περιφέρειαν Η' τήν συγκεντρικήν τη πρώτη άλλά δι’ 
άκτΐνος ι'σης τη μονάδι διαγραφείσης. Ή  δέ εύθεΐα ΠΠ' προσ



διορίζει τήν διεύθυνσιν της ασυνήθους άκτΐνος μετά την έξοδον 
έκ τοΰ κρυστάλλου.

Ή  γωνία ΦΟΧ=χ, ήτις καλείται γωνία τοΰ διχασμοΰ (angle- 
de duplication) δύναται νά ύπολογισθη διά συναρτήσεως τής γω~ 
νίας Ρ Κ Ρ = α  τοΰ πρίσματος και τών δεικτών Ν» και Ν» τής τε 
συνήθους και ασυνήθους διαθλάσεως. Ή  γωνία αύτη ΦΟΧ, ήν 
καλοΰμεν χ  εΐναι ή γωνία τής διαθλάσεως κατά τήν έξοδον
» Λ  V  ,  "/1ίΛ7  TV*οθεν εχομεν την σχεσιν

άλλ’ ή γωνία ΑΠΙ=ΠΙΟ άγοντες δέ τήν κάθετον HIT έπί την 
Ρ'Κ εχομεν ΟΙΗ'=αΠΙΗ ==ο οθεν ΙΙΙΟ =ΛΙΙΙ=3— α, καλοΰν- 
τες δ τήν γωνίαν τής διαθλάσεως άπό τοΰ πρώτου είς τό δεύτερον 
πρίσμα, όθεν ήμχ=Ν* ήμ(δ—α), επειδή δέ ό δείκτης τής διαθλά
σεως είς μέν τό πρώτον πρίσμα εΐναι Ν<, επειδή ή άκτίς εΐναι 
συνήθης, είς δέ τό δεύτερον Ν* επειδή ή άκτίς γίνεται άσυνήθης,. 
* , , Νι ημα ~ ,εχομεν τήν σχεσιν —  =  εξ ής έξαγοντες τήν τιμήν το’>>

JN* ημο
δ καί άντικαθιστώντες αύτήν είς τήν πρώτην έξίσωσιν εχομεν 
τήν γωνίαν χ διά τής συναρτήσεως της γωνίας α.

( επ ετα ι τό τέλος).

ΤΙΜ. Α. ΑΡΓΪΡΟΠΟΥΛΟΪ Κ*8τ.γ»ι™ς,
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Θ Η Ρ Α  ΕΝΤΟΜ ΩΝ
('τυνέχίΐα φυλ. σ τ ' . )

ΗΜΠ1ΤΕΡΑ.

Τά έντομα ταΰτα εύρίσκονται πανταχοΰ καί πάντοτε, καί κατά 
μέν τόν χειμώνα ύπό τά βρύα, κατά δέ τό έαρ είς τάς μυρμη- 
κιάς, προπάντων δμως κατά τό θέρος καί τό φθινόπωρον είς τά 
θερμά μέρη. Έπί τών όρέων, είς τάς άκτάς τών θαλασσών, εν

τός τών άνθέων, έπί τών δένδρων, έπί τών βράχων, θηρεύετε 
ίπ ιμελώς, τά σπανιώτερα είσί κεκρυμμένα ύπό τά χο'ρτα, έντό? 
τής άμμου ύπό τά φύλλα ή ύπό τούς φλοιούς. Είς τήν τάξιν ταύτην 
υπολείπονται περισσότεραι άνακαλύψεις ή είς πάσας τάς άλλας.

Ή  οθόνη εΐναι τό χρησιμώτερον μέσον τοΰ θηρευτοΰ πρός σύλ- 
ληψιν τών μικρών ήμιπτέρων, ήτις δέν εΐναι πάντοτε εύκολος, 
διότι ταΰτα ώς έπί τό πλεΐστον πηδώσι καί δέν δυνάμεθα νά τά 
θιξωμεν άνευ θραύσεως μέλους τινός. Καλόν επίσης εΐναι νά φέ- 
ρωμεν μεθ’ ήμών ικανόν άριθμόν εύρέων καί μικρών σωλήνων 
δπως τά ρίπτωμεν έντός αύτών. Τό λινοΰν δίκτυον χρησιμεύει 
έπίσης διά τά μεγαλείτερα καί στερεώτερα υδρόβια είδη, διότι 
τά μικρά ήθελον θραυσθή ύπ’ αύτοΰ.

Ώς πρός τήν Θήραν δέ τών κόκκων καί κόκκων κακτοφίλων * 
ή σύλληψις τοΰ θήλεως εΐναι πάντοτε εύκολος, έπειδή εΐναι μάλ
λον ή ήττον άκίνητον· δυστυχώς δέν συμβαίνει τό αύτά καί διά τό 
άρρεν, δπερ διά πολλά είδη εΐναι είσέτι άγνωστον. Δυνάμεθα νά 
συλλάβωμεν τοιαΰτα διά τοΰ φανοΰ,τήν νύκτα, είτε προσελκύον- 
τες αύτά είς τό φώς, είτε συλλαμβάνοντες αύτά κατά τήν στιγ
μήν ταύτην πλησίον τών Οηλέων των.

Τά αύτά εφαρμόζονται έπίσης καί είς τάς φθείρας τοΰ δέν
δρου, ών τά δύο γένη δέν εΐναι είσέτι άκριβώς έγνωσμένα, καί 
•ών ή ιστορία πολλά κενά παρέχει.

Ό,τι είπομεν διά τά κολεόπτερα καί όρθόπτερα δέον νά έφαρ- 
μόζηται καί είς τά είδη τών ήμιπτέρων άτινα διά τοΰ σχήματος 
τών δερμάτων αύτών πλησιάζουσιν εις τούς τύπους τών δύο πρώ
των τάξεων άλλ’ άπαντώμεν είς τήν νέαν ταύτην τάξιν έντομα 
μαλακόδερμα, π .χ . τάς φθείρας, τούς κόκκους καί κόκκους κα
κτοφίλους, άτινα δυσκόλως μεταφέρονται. Τό καλλίτερον πρός 
τοΰτο μέσον είναι νάφέρωμεν μεθ’ ήμών μικρούς σωλήνας πλή
ρεις κατά μέν τό ήμισυ οινοπνεύματος κατά δέ τό έτερον ήμισυ 
υοατος άπεσταγμένου, άφοΰ δέ είσαγάγωμεν είς αύτούς τά έν-> 
τομα έκάστου είδους, νά έπίγράψωμεν άμέσως προσθέτοντες τό

 ̂ ονομάζεται είδος τ ι έν ιο μ ω ν  εχ τή ς  τα’ ς ε ω ί τώ ν  ήμ ιπτε’ρων, οΰ τό 9r,Xu
<ΊΡ»ινομενον παράγει τό κοννώς καλοΰμενον είς τό εμπόριον Κ ε ρ μ έ ζ ι ο ν .



δνομα τοΰ φυτοΰ έφ’ ου συνελέχθησαν, τόν τόπον, τήν ημερο
μηνίαν, κτλ. Πρέπει έπίσης νά εχωμεν μεθ’ ημών λεπτοτάτας 
λαβίδας.

Έν ξηρέ* καταστάσει τά μικρά ταΰτα ζώα άποσκληρύνονταί 
τοσοΰτον ώστε καθίστανται έντελώς δυσδιάγνωστα.

Δέον νά καρφόνωμεν τά ήμίπτερα μεταξύ τοΰπροθώρακος καί 
μεσοθώρακος ίνα δυνηθώμεν νά τοΐς άνοίξωμεν τά έλυτρα καί 
τάς πτέρυγας· θηρευταί τινες φρονοΰσιν δτι ήθελεν εισθαι καλ- 
λίτερον νά τά καρφόνωσιν είς τήν βάσιν τοΰ προθώρακος, ολί
γον κατωτέρω τοΰ όφΟαλμοΰ· διότι παρά τοΐς ήμιπτέροις τό πρώ
τον μέρος, συγκείμενον έκ τ^ς κεφαλής καί τοΰ προθώρακος άπο- 
σπάται εύκόλως.

Φρονοΰμεν δτε οί κανόνες πρέπει νά ύποκύπτωσιν εις τάς ιδιαι
τέρας περιστάσεις, καί δτι συλλογή τις είναι καλώς κατηρτισμένη 
έάν έκαστον εντομον καρφόνηται είς τό άρμοδιώτερον μέρος όιά 
τήν διατήρησιν καί τήν εύκολον αύτοΰ σπουδήν.
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν

ΕΝΤΟΜΑ ΕΧΟΝΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ.

‘Η Θήρα τών νευροπτέρων δέν άπαιτεΐ ούδέν ειδικόν έργαλεΐον.'
Τά εις τήν Θήραν τών ψυχών χρησιμεύοντα άρμόζουσι καί είς 

ταΰτα, πρό πάντων δέ ό έκ λεπτοΰ ύφάσματος σάκκος. Ώς πρός 
δέ τά Ύμενόπτερα πρέπει νά λαμβάνωμεν προφυλάξεις τινάς 
ενεκεν τοΰ κινδύνου δν παρέχουσι τά κέντρα τών πλείστων τοϋ 
είδους τούτου. Μία τών τοιούτων προφυλάξεων είναι νά μή Θη- 
ρεύωμεν ποτέ άνευ χειριδών. Ή  μεγάλη Θήρα γίνεται αμα τή 
ανατολή τοΰ ήλίου κατά τό θέρος διά τοΰ έκ λεπτοΰ ύφάσματος 
σάκκου δι’ ού συλλαμβάνεται πλήθος ύμενοπτέρων έπί τών άν*·; 
θέων έφ’ ών συναθροίζονται.

Έ νγένει, είναι προτιμότερον νά καρφόνωμεν παρευδύς τάύμε- 
νοπτερα, πρό πάντων τά τών μεγάλων ειδών.

Επίσης δυναμεθα νά έμβάλωμεν τά έντομα είς σωλήνας ή φια- 
λίοια στενόλαιμα πλήρη ταινιών χάρτου διυλιστικοΰ διαβρόχου 
έκ χλωροφορμίου ή βενζίνης. Μετά παρέλευσιν ώρας, τά αιχμα- 
λωτισθεντα έντομα θελουσιν εισθαι νεκρά. Έάν άνοίξωμεν τόν 
σωλήνα ταχυτερον, οεον, πριν ή τόν έπανακλείσωμεν, νά χύσω- 
μεν έπί τοΰ διυλιστικοΰ χάρτου σταγόνας χλωροφορμίου ή βεν
ζίνης, δπως τά φιαλίδια ώσι πάντοτε κεκορεσμένα τών αναι
σθητικών τούτων ατμών.

ΝΕΥΡΟΠΤΕΡΑ.

Τά νευρόπτερα ζώσιν έν πλήρει ήλίω* τά πλεΐστα είναι πτε
ρωτά καί ήμερόβια· επομένως ή σύλληψις αύτών απαιτεί ευκι
νησίαν, έπιδεξιότητα καί ύπομονήν. Ή  Θήρα αΰτη είναι όμοια μέ 
τήν τών ψυχών. Πολλά μεταξύ αύτών ζώσιν είς τάς οχθας ρε- 
όντων ή λιμναζόντων ύδάτων* εύρίσκομεν δμως είδη τινά έπί τών 
φυτών, τών δένδρων καί είς τά αμμώδη μέρη.

Οίκογένειαί τινες έντούτοις είσίν νυκτόβιοι. Τά τοιαΰτα συλ- 
λαμβάνονται εύκόλως διά τοΰ φωτός δπερ τά προσελκύει μακρόθεν,

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩ Ν  ΝΕΥΡΟΠΤΕΡΩΝ

Τά μεγάλα είδη τών νευροπτέρων ώς εχοντα ικανήν δύναμιν 
είς τούς μυώνάς των, φονεύομεν ώς έξης*

Θέτομεν τάς πτέρυγάς τών τήν μέν έπί τής δέ, έντός τεμα
χίου χάρτου ίσχυροΰ δεδιπλωμένου είς δύο* καρφόνομεν τότε τό 
εντομον διά μέσου τοΰ θώρακος, πλαγίως καί συγκρατοΰμεν, δι’ 
«λλων καρφίδων αιτινες δέν θίγουσι τάς πτέρυγας. Τά εύθραυστα 
νευρόπτερα, τά εχοντα μικράν και λεπτήν γαστέρα, δέον νά στε- 
ρεώνται, κατά τήν στιγμήν τής συλλήψεως, διά βελόνης πίτυος 
°'·απερώσης δλοντό μήκος τοΰ σώματος. Τά δέ εχοντα λεπτόν 
δέρμα δέν δυνάμεθα άλλως νά διατηρήσωμεν παρά έντός σω-
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^.ήνων π7νήρων οινοπνεύματος κεχραμενου χατα ΐο  ημισυ οι 
υδατος.

Τά ισχυρόν σώμα εχοντα νευρόπτερα, οιον οί βιβλιακοί, δέον 
νά κενώνται όπως μή καταστρέφωνται έκ τοϋ λίπους των. Ή  ερ
γασία αΰτη γίνεται έάν άνοίξωμεν όπήν τινα άρχομένην άπό τοΰ 
στήθους καί φθάνουσαν μέχρι τοΰ ογδόου τμήματος της γαστέ- 
ρος. ’Αφαιροΰμεν τά έντόσθια διά λαβίδος, καί άντικαθιστώμεν 
«ύτά  διά τεμαχίου χάρτου σχήματος της γαστέρος καί χρώματος 
κατα7νλήλου έάν τό εντομον είναι διαφανές. Συμπληροϋται ή 
ταρίχευσις αΰτη δι’ ολίγου βαμβακος.

Διά τά εχοντα μικρόν σώμα νευρόπτερα, ή εξαγωγή τών έν-
τοσθίων είναι περιττή.

Έάν οί βιβλιακοί άπεξηράνθησαν τούς μαλακύνομεν υπό τόν 
κ ώ δ ω ν α ,  καρφόνοντε; αυτους έπιτινος πλακος εκ φελλοΰ επιπλε- 
ούσης έπί ΰδατος. Έάν ή γαστήρ καλύπτηται υπό κονιώδους έπι- 
πάσματος άποστΐώμεν αυτήν εκ τοΰ επίλοιπου σώματος και αρ— 
-κούμεθα εις τό νά τήν μαλακύνωμεν. Τήν προσκολλώμεν μετά 
ταϋτα διά τίνος ίππείας τριχός διαπερώσης όλον τό μήκος καί 
στηριζομένης έπί τοΰ θώρακος.

Άφοϋ τά έντομα μαλακυνθώσι, τά έξαπλοΰμεν έπί τοΰ υπό 
τό σχήμα 34 έργαλείου καί τά στερεοϋμεν διά ταινιών χάρτου

κρατουμένων διά καρφίδων (ίδ. 
φυλλάδιον Δ', σελ.  ̂14)· έπει
τα διά τίνος χρωστήρος άλεί- 
φομεν άπα-ν τό σώμα καί τάς 
πτέρυγας δι’οινοπνεύματος κε- 
καθαρμένου, όπερ φονεύει τά 

Σχ· 3 4  σπέρματα τών παρασίτων τρω
κτικών, στερεοποιεί τό υπόδειγμα κ α ί  βοηθεΐ τήν άποξήρανσιν. 
Έάν ή γαστήρ ήναι πλήρης πτίλων άπέχομεν τής εργασίας ταύτης.

Διά τά άγρια ή βιβλιακούς τά εχοντα τήν γαστέρα μικροτα- 
την, καλόν εΐναι ν’ άπέχωμεν πάσης έσωτερική? προπαρασκευής, 
άρκούμενοι εϊς τήν έπικόλλησιν τής γαστερος ή τοϋ τμήματος 
βπερ έξηρθρώθη.
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ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ.

Έδείξαμεν άνωτέρω τάς ληπτέας προφυλάξεις διά τήν Θήραν 
τών ύμενοπτέρων τών διά κέντρου ώπλισμένων. Δέον ήδη νά 
σπουδάσωμεν τά ήθη των. Αί χρυσάδες εύρίσκονται έπί πα
λαιών ξυλίνων πασσάλων, ώςχαί έπί τών είς τόν ήλιον εκτεθει
μένων φραγμών· οί γ εω ρ ιχ ο ι έν γένει, αί σφήκες κτλ. έπί 
τών όχθών τών ελών, τών αμμωδών οδών, τών ψαμαθώνων κτλ. 
αλλα απαντώνται έπί παλαιών τοίχων, ύπό τόν εύρώτα, ύπό 
τούς λίθους, άλλά πάντοτε εις μέρη ευήλια καί μεσημβρινά. Δέν 
πρέπει νά λησμονήσωμεν ότι τά δύο φϋλα είναι πολλάκις λίαν 
διάφορα άλλήλων.

Τα μονήρη είδη, οιον αί ψευδοσφήκες, αί κερκερίδες, τά φι- 
λανθή κτλ. δέν ύπερασπίζονται ούδόλως άλληλα· δέν συμβαί
νει όμως τό αύτό εις τά κοινωνικά εί'δη οίον τάς σφήκας, άνθρύ- 
νας κτλ. Δέον οέ νά προσβάλλωμεν τά μεμονωμένα έντομα εις 
Ικανήν άπόστασιν άπό τών φωλεών των.

Πολλάκις ύποχρεούμεθα νά μεταχειρισθώμεν τόν έκ λινοΰ 
σακκον όπως συλλάβωμεν μικρά είδη έπί τών δενδρίων, τών φύλ
λων καί τών άκανθών. Αί τενθρηδόνες, οί^ψηνες, οί ίχνεύμονες, 
οι σίρακες, κτλ. τοιουτοτρόπως θηρευθέντα καθίστανται αφανή 
^ντός το0 χ ινοΰ σάκκου καί δέν δύνανται νά καρφωθώσι παρά 
οι ύπεκφυγής δηλ. θέτομεν έπί τοϋ ανοίγματος τοϋ σάκκου τού
του εν έτερον έκ λεπτοΰ ύφάσματος ίσης διαμέτρου καί άναστρέ- 
φομεν αύτόν.. Τά έντομα ανέρχονται είς τοΰτον καί έκεΐ τά καρ- 
φονομεν κατά θέλησιν. Ή  έργασία αΰτη έπιτυγχάνει έάν συνο- 
δευωμεθα ύπό δύο φίλων.

 ̂ Η οθόνη μεγάλας παρέχει ήμΐν υπηρεσίας εις τήν σύλληψιν 
τών ύμενοπτέρων.

Η μετάλλινη λαβίς (σχ. 35) είναι χρησιμωτάτη διά τήν έπί 
«κανθών καί άλλων φυτών σκληρών καί ακανθωδών Θήραν. Τό 
εντομον καρφόνεται διά μέσου τών οπών τοϋ μεταλλικού πλέγ- 
Η·ατος, διά τών οποίων ή κεφαλή τής καρφίδος δέον νά διέρ- 
Χ'^αι.

U
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Μ  ξυλαποΟήκαικαίτά δάσηείσί τάέκ προτιμιήσεως μέρη συν
εντεύξεων πολλών ύμενοπτέρων, κατοίκων ή παρασίτων, οΓα at 

χρυσάδες,τά όδυνερή, τά παμφρεδονοειδή, βρα- 
κονοειδή, ίχνεύμονες κτλ. κτλ.

Συλλέξατε πάσας τάς κικίδας τών δένδρων 
ή δενδρίων, αυται είναι εργον τών ύμενοπτε- 
ρων, άτινα ημέραν τινά θά έξέλθωσιν έξ αύτών 
τέλεια καί άνέπαφα έντομα.

Δυνάμεθα νά συλλάβωμεν φωλεάν ύμενο- 
πτέρων έάν δέν έπιθυμοΰμεν νά εχωμεν τά έν
τομα ζώντα, διά καπνίσματος. Έν έναντία 
περιπτώσει, δέον νά καταστήσωμεν αναίσθητα 
τά έντομα πριν πλησιάσωμεν τάς κατοικίας 
των. Προς τοΰτο, άφοΰ καλώς γνωρίσωμεν 

έν ημέρα, δι1 έξ άποστάσεως παρατηρήσεων, τήν όιεύθυνσιν 
τών στοών, είσάγωμεν είς αύτάς τό εσπέρας, δίά τίνος ράβδου 
έσχισμένης ή διά λαβίδος, τεμάχιον βάμβακος βεβρεγμένου δι’ 
αίθέρος ή χλωροφορμίου* φράσσομεν τό υπόλοιπον τοΰ άγωγοΰ 
διά ρακών ή στυπίου* έπαναλαμβάνομεν τήν εργασίαν ταύ
την δι’ δλας τάς στοάς, μετά παρέλευσιν δέ ήμισειας ώρας 
δτε άπαντα τά έ'ντομα άπεκοιμήθησαν διά τής ένεργείας τών 
ατμών τοΰ αίθέρος ή τοΰ χλωροφορμίου, σκάπτομεν δπως 
συλλάβωμεν τήν φωλεάν, είτε διά μαχαίρας καί πτύρου, είτε 
διά σκαπάνης καί λίσγου έάν ή γή ήναι λίαν σκληρά. Τό 
άριστον μέσον πρός διατήρησιν τής φωλεας είναι κυτίον εύ- 
μέγεθες ένδεδυμένον διά μεταλλικού πλέγματος· διατηρούν
ται εύκόλως οί κάτοικοι έάν προ7^άβωμεν τάς άνάγκας αύτών 
καί παράσχωμεν αύτοΐς ύδωρ- έάν μετά τινας ήμέρας κρεμάσω- 
μ.εν τό κυτίον εξω τά ύμενόπτερα άπέρχονται πρός βόσκησιν καί 
έπανέρχονται είς τήν νέαν φωλεάν των.

ΠΡΟΙΙΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΩΝ.
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Έπιστρέψαντες δέον νά φονεύσωμεν τά μεγάλα έντομα διά

«τώνύποδειχθέντων μέσων έν τώ δευτέρω μέρει (φυλλάο. Δ’, σελ.
416). Ως πρός τά λοιπά πράττομεν δ,τι καί έπί τών νευροπτέ- 
ρων καί κολεοπτέρων.

(ε π ε τα ι το τέλο ς).
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ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙ ΤΠΝ ΦΛΕΦΩΝ ΤΟΥ CORNWALL

ΠΛΟΓΣΙΑ ΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ
Δ ια μ ό ρ φ ω σ ις  τώ ν  ·/ ω ρ ;ω ν τ ο ΰτω ν κ α ϊ σχ έσ ις  α ύ τώ ν  προς τάς  ο'ιευθ^νσεις 

τώ ν  στο ιβαδογραφ ικώ ν σ υ σ τη μ ά τω ν

L .  M O IS S E Y E T
μ η χ α ν ίκ ο ϋ  μεταλλουργο ί!

Χαβπγ-ητοϋ tv τ»! etc Παρισίους μ ίτ α λ λ ίυ τ ικ ίί σχολτί.
Ε π ιτίμου  μέλους τοΰ βασιλικού γεωλογικο ί συλλο'γου τοΰ C o r n w a l l

μεταφρασθεΐσώ  δπδ  

4ΩΑΝΝΟΥ Π ΑΙΤΥΡΟΓΙΟΥΛΟΓ

μηχανικού μεταλλουργοί.

Η μετάφρασις τοΰ συγγράμματος τοΰ σεβαστού μοι Καθη- 
γητοΰ Κ«υ L Moissenet, περί τών πλουσίων χωρίων τών φλεβών 

Cornwall, ήν υποβάλλω ύπό τήν εύμενη κρίσιν τών άναγνω- 
«των, εγενετο δι’ άλλους τε λόγους καί μάλιστα έκ τής ιδέας ότι 
μεγα οφελος θέλει προσφέρει ταϊς μεταλλευτικαις σπουδαις τών

Σημ. C ornw all, έπαρχ ία  τή ς  ’Α γ γ λ ία ς , κ α τα  τήν νοτιοδυτικήν ά'κραν α ύ τή ς  π ε -  
Ρ ριζομενη * ρ °ς βορραν μέν ύπύ  τ ή ,  ο\ώρυγος τού B risto l, πρύς δυ σ μ ίιί 6n i’ το3

 ̂ «ντ ικου ω κεανού, προς νοτον ύπό τ ή ,  Μ ά γ χ η ς  κα ί προς άνατολάς 6πο τή ς  έπαο- 
λ ιβ ί  του Uevon. 1

U*
I. II. Λ.



παρ’ ήμϊν καθ’ ήν έποχήν ιδίως τοσαΰται μετα7\.λοΰχοι στοιδαί 
εξετάζονται και έξορύττονται καί ών τό μέλλον εινε ίσως μέγα.

Έάν αί έρευναι.γίγνωνται τή συμπράξει γνώσεών τινων περί 
τοΰ τρόπου τοΰ σχηματισμού τών στοιβών τούτων, τών φυσικών 
καί χημικών ένεργειών αίτινες πρός τοΰτο συνετέλεσαν καί ώς 
έκ τούτου τών χαρακτήρων τών συνοδευόντων τά πλούσια αύτών 
χωρία, αί γνώσεις αύται,λέγω , τά μέγιστα θέλουσι συντελέσει 
πρός τήν καλήν διεύθυνσιν τών έργασιών καί συνάμα πρός τήν 
καλήν εύθέτησιν τών κεφαλαίων τής εταιρίας.

Τοΰ προλόγου τοΰ συγγραφέως σκοποΰντος ίνα έκ τών προ- 
τέρων ό άναγνώστης μάΟη τό τε άντικείμενον κάί τόν τρόπον, 
καΟ’δν έπραγματεύθη τοΰτο, περιττήν θεωρώ πάσαν άλλην άνα- 
λ υ σ ι ν  τοΰ προκειμένου συγγράμματος, ήτις άλλως ήθελε μέ πα
ρασύρω μακράν τοΰτο μόνον θέλω είπε* οτι οι τεσσαρες γενικοί 
κανόνες οί έκτιθέμενοι έν τώ άνά χειρας συγγράμματι καί οίτι- 
νες είσί τό πόρισμα παρατηρήσεων γενομένων είτε ύπό γεωλό
γω ν καί μεταλλευτών άγγλων καί έτέρων, είτε ύπό τοΰ συγ
γραφέως αύτοΰ κατ’ έξακολούθησιν πολλών έτών έπί τής με- 
ταλίνούχου ταύτης χώρας, είσίν ά νεκ τ ιμ ή το υ  ά ξ ία ς  διά τόν 
μ ετα ? .λ ευ τή ν . "Ηδη άναγινώσκων τό σύγγραμμα τοΰ Κ.. Κορ- 
δέλλα έπί τοΰ Λαυρίου καί τήν ύπό τοΰ ίδίου περιγραφήν περί 
τών προϊόντων τών μεταλλείων τοΰ Λαυρίου καί τοΰ Ώρωποΰ 
γενομένην κατά τήν ’Ολυμπιάδα τώ 1875 έν Άθήναις, πα- 
ρετήρησα ότι τινά τών έν τώ άνά χειρας συγγράμματι γεγο
νότων άνεγνωρίσθησαν ύπό τοΰ Κορδέλλα έν Λαυρίω. Βαθυτέρα 
καί συντονωτέρα μελέτη όποια δέν δύναται νά παραγάγγ)! ΙΙλη- 
σίον ίσως εινε ό καιρός καθ’ δν ή σήμερον άγονος αύτη χωρα 
τής πατρίδος ήμών θέλει καταστή έκ νέου μία τών μάλλον πα
ραγωγών ενεκεν τών μεταλλικών πλούτων αύτής. Λΰται έν όλί- 
γοις εισίν αί έμπνεύσεις ύφ’ ών άνέλαβον τήν ιδέαν τής ριετα- 
φράσεως τοΰ συγγράμματος τούτου. Άναγκαΐον πρός τούτοις 
θεωρώ ίνα είπω όλιγας λέξεις περί τοΰ τρόπου καθ’ δν έποίησα 
ταύτην. Ή  πρώτη μου φροντίς ήν ίνα δώσω πιστήν όσον οίόν τε 
μετάφρασιν, τοΰτο δε καί έδήλωσα τώ Κ.. Moisseuet, συγγράφει
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Χαί Καθηγητή μου, ίστις εσχε τήν κα?νοσύνην ού μόνον νά μοί 
έπιτρίψγ] τήν μετάφρασιν τοΰ συγγράμματος αύτοΰ, άλλά καί 
νά μοί παράσχϊ] πάσαν συμβουλήν καί έπεξήγησιν πρός πιστήν 
ερμηνείαν τών dv αύτώ γραφόμενων, οσάκις ή χρεία έκάλει τοΰτο. 
Διά ταΰτα σπεύδω σήμερον ό'πως δημοσία ευχαριστήσω αύτόν 
καί τώ έκφράσω τήν εύγνωμοσύνην μου δ'ά τε τήν προθυμίαν 
του ταύτην jcai δι’ όσα έκάστοτε ώς φοιτητής αύτοΰ καρποΰμαι. 
Ως πρός τούς έπιστημονικούς ορούς, προσεπάθησα νά μεταφράσω 
αυτους οσον τό δυνατόν κάλλεον, οπού δέήν ανάγκη παρενέθηκα 
εις παρενθέσεις τάς γαλλικάς λέξεις, πολλάκις δέ προσέθηκα 
υποσημειώσεις τινάς αναγκαίας όπως έξηγηθώσιν όροι τινες πλα- 
τυτερον. Καί τούτων όμως ούτως έχόντων αίτοΰμαι παρά τών 
αναγνωστών τήν δυνατήν έπιείκειαν διά τά τυχόν περί τά 
τοιαΰτα σφάλματα. Αί είκονογραφίαι είσίν έκτυπώσεις αύτών 
τών πρωτοτύπων.

Τελευτών δέ εύχομαι ίνα καί παρ’ήμΤν τοις "Ελλησιν ή σπουδή 
τών πραγματικών καί βιομηχανικών έπιστημών λάβγ] πραγμα
τικήν υποστασιν δι’ ίδρύσεως ειδικών σχολείων καί μορφώσεως 
καταλλήλων οργάνων πρός έκμετάλλευσιν τής όλως άνεκμεταλ- 
λεύτου ήμών πατρίδος. Είθε δέ τό περιοδικόν όπερ φιλοξενεί τήν 
πραγματείαν ταύτην είη ό προάγγελος άναγεννήσεως καί παρ’ 
ημΐν τών φυσικών καί τεχνικών σπουδών, αίτινες ύπ’ αύτής τής 
φυσεως προκαλούμεναι συντελοΰσι πρός άνάδειξιν τοΰ πολυτίμου 
αύτής τής φύσεως.

’Έ γραφον Ιν Ποφιιιίο '.ί rTj 1 Μ αρτίου 1 8 7 6 .
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ό τών μεταλλούχων φλεβών μεταλλικός π?.οΰτος εινε σχεδόν 
Ίϊανταχοΰ λίαν άνίσως διανεμημένος έπί τών διαφόρων σημείων 
*̂ ής στοιβής. Δια τών έν τώ μεταλλειω έργασιών άναδείκνυνται 
ζώναι στεΐραι, έτεραι δέ έφοροι ύπό διαφόρους βαθμούς.



Έν τα ΐ; πλείσταις τών φλεβών τά πλούσ ια  χωρ ία  αποτε
λούσα οίονεί σειράν μεταλλείων έν τω μεταλλείω· φύσει δέ εΓ$ 
τά τελευταία ταΰτα μέρη οί μεταλλευταί συγκεντροΰσι τάς έρ- 
γασίας αύτών, έν ω τά πτωχά ή στείρα διαπερώσιν άπλώς διά 
τών άναγκαίων διατρήσεων πρός τήν τακτικήν τών έργασιών 
διεύθυνσιν.

Ή  διαμόρφωσις έκαστου πλουσίου χωρίου καί ή σχετική αύτοΰ 
©έσις έν τώ επιπέδω τής φλεβός ίκανώς ορίζονται εύθύς, ότε τό 
δλον σχεδόν τοΰ μεταλλεύματος κατεκρημνίσθη· διότι αι γεω 
μετρικά! προβολαί τών ορυγμάτων άποτυποΰνται τότε και έάν 
α ί  έργασίαι καλώς διεξήχθησαν τά ούτω σχηματισθέντα δια
γράμματα ολίγον άπέχουσι. τών φυσικών ορίων τών πλουσίων 
χωρίων.

Έάν ποτε ήδυνάμεθα νά προίδωμεν τήν θέσιν καί την μορφήν·, 
τούτέστι τάς φάσεις τών πλουσίων χωρίων, ή τών μεταλλούχων 
φλεβών έξόρυξις ήθελεν άποβάλει τόν αόριστον αύτής χαρα
κτήρα, τής δέ πρώτης ύλης βεβαίας ούσης, ό μηχανικός Οά ήδύ.- 
νατο, ώσπερ έν τοΐς λοιποΐς βιομηχανικοί; εργοις, νά έπασχο- 
λήται περί τήν μελέτην τών οικονομικών μέτρων καί τών προσ- 
φορωτάτων τεχνικών μέσων πρός τόν σκοπόν αύτοΰ..

Πανταχοΰ οί μεταλλευταί χρησιμαποιοΰντες τάς παραδόσεις 
καί έξ άναλογίας καί συγκρίσεως προβαίνοντες προσπαθοΰσι νά 
ύπερνικήσωσι. τό άόριστον, καί δι’ εικασιών βασιζόμενων έπί τής 
πείρας, έπωφε)^οΰνται καί τάς έλαχίστας ένδείξεις- ούτω δέ rcpo- 
βλέπουσιν ενίοτε σπουδαίως τάςφάσεχς τών μεταλλικών στοιβών.

Εϊς πάντα προσεκτικόν μεταλλευτήν τά άξια παρατηρήσεως 
έν ταΐς φλεψί φαινόμενά εϊσι τόσον πολυάριθμα, ώστε έκάστη 
φ λ έ ψ , έξορυχΟεΐσα έπιμελεία αύτοΰ, έγχαράσσει έν τη μνήμη 
αύτοΰ άνάμνησιν ιδιαιτέραν αν δέ διαφορικαί ιδιότητες τών 
διαφόρων φλεβών παρέχουσιν έκάστη αύτών ιδιαίτερον τύπον. 
Τό αύτό παρατηρητέον καί περί τών γενικών εξαγομένων έκά
στη μεταλλική χώρα φέρει ιδιαίτερον χαρακτήρα, έκαστον σύ~ 
νολον μεταλλικών χωρών δακρίνεται παντός άλλου υπό τήν 
ίποψιν ήτις ένδιαφέρει ημάς.

— m  —

Έ ν τούτοις αί μεταλλαγαί αύται έξαρτώνταιέκ τοΰ εξής παρά 
πάσίν όμολογουμένου τούτου πράγματος: δ τ ι δηλ. α ί φά σ ε ις  
τώ ν  φ λ εβ ώ ν  καί έ ν τ ε ΰ θ ε ν  ό π λ ο ΰ το ς  α ύ τώ ν  ύπό κ ε ιν -  
τα ι ε ις  τή ν  φ ύσ ιν  τώ ν  π ε ρ ιβ α λ λ ό ν τω ν  αύτάς λιΟω- 
μ άτω  ν,

Τό γενικόν τοΰτο γεγονός προέρχεται έκ τοΰ κοινοΰ τρόπου 
τής παραγωγής τών φλεβών πανταχοΰ υπήρξε διά(όρηξις τών 
λιθωμάτων, σχηματισμός ύπογείων διωρύγων ενθα έκυκλοφό- 
ρησαν μεταλλικαί πηγαί, άλλά κατά τά διάφορα τών λιθωμά- 
των σημεία άνίσως έπενήργησαν αί φυσικαί καί χημικαί δυνά
μεις, αίτινες κατά μίαν ή πλείους γεωλογικάς περιόδους καί 
μετά μεταβλητής έντάσεως έ^ρύθμισαν διαδοχικώς νέον σχη
ματισμόν τοΰ άγγείου καί τών περιεχομένων ορυκτών, τούτέ- 
στιν εϊς τήν σύστασιν τής μεταλλικής στοιβής.

Αί φλέβες π.χ.κασσιτέρου, χαλκοΰ καίμολύβδουτοΰΟοτη w a l l  
καί Devon διατέμνουσι τούς άρχαίους σχισταλίθους· αι μέν τοΰ 
κασσιτέρου καί χαλκοΰ εΐσδύουσιν εις αύτούς ώς καί εις τόν γρα
νίτην, τόν πορφυρίτην, πυριτοφόρον λίθον, τούς άμφιβολικούς 
λίθους· τά δέ τοΰ μολύβδου μεταλλεία έν τη χώρα τής Ούαλ- 
λίας (Cardiganshire, κτλ.) περιβάλλονται ύπό τών σΛουρικών 
σχιστόλιθων (siluriens) μακράν τών πλουτωνικών λιθωμάτων* 
τέλος αι τοΰ ένθείου μολύβδου παρά τά βόρεια τής ’Αγγλίας 
άνέδυσαν έπί τών διαστρώσεων τοΰ άνθρακαφόρου στρώματος· 
έν έκάστη δέ τών χωρών τούτων ήδυνήθησαν νά διακρίνωσι τάς 
μεταλλουχους ζώνας, τάς στοιβάδας ή εύφορους κοίτας, τά εύ- 
νοϊκά τώ μεταλλεύματι λιθώματα.1

Γνωστή είναι ή κλιμακωτή διάθεσις τής μολυβδούχων τοΰ 
Mountain Limestone φλεβών. Τά στρώματα περιέχουσι κοιτά
σματα τιτανολίθου, ψαμμολίθου, πυριτειου, έπαμειβομένων μετά 
αργιλλωδών σχιστόλιθων εινε δι’ ολίγον κεκλιμένα. Αί στερεαί 
κοΐται τιτανολίθου καί ψαμμολίθοο διερράγησαν σχεδόν κατα-

1 "08·ν αί U'f ράσεις : good channel o f  ground· mining zone· mining ΐ  suitable 

stiata· bearing ground· K in d ly ,  a7raii5o;/.£vat τοΓ; λιβώμααι toS Kil las, “γρανίτου. 
eWau x»,.
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χορύφω; και περιβάλλουσι τούς μεταλλικού? πλούτου;, έν ώ έν  
τώ σχιστολίθω ή φλέψ καταντα εΐ; λεπτοτάτην ινα ή ρήγμα κε
κλιμένο ν και στείρον. Μετά των φλεβών τούτων συνδέονται τά 
pipe veins καί τά flats, στοιβαί δευτερεύουσαι ύποκειμεναι εί? τινα 
τιτανώδη κοιτάσματα. Τά μηχανικά καί χημικά άποτελέσματα, 
καίπερ ύπερκείμενα, δύνανται εύκόλως νάπροσδιορισθώσιν.Έν ω» 
αί πυριτικαί παρειαί σχεδόν άπέφυγον τά ; διαβρώσεις, ή χημική, 
τών ύδάτων ενέργεια έπί τών τιτανωδών παρειών μεγάλως 
συνεσχετίσθη μετά τη; ένεργείας τη ; βαρύτητος καί ήδυνήθη. 
νά συνδράμη κατά μέγισταν εί; τήν τοΰ άγγειου διαμόρ- 
φωσιν.

Ά λλω ς έν πάση μεταλ?ακή χώρα. ένθοίάπαντώνται τιτανώ>- 
δεις στοιβάδε;, βεβαία καθίσταται ή μεγίστη αύτών έπήρεια έπί 
τών φάσεων τών φλεβών. Έάν δμως μεταβώμεν εΐ; τόν άντί- 
θετον τύπον ήτοι εί; στρώμα όλω; έσχηματισμένον έκ σχιστοει- 
δών στοιβάδων, διά λεπτομερεστέρα; μόνον παρατηρήσεως θά 
δυνηθώμεν νά διακρίνωμεν πρακτικώς τάς καλάς τών κακών 
στοιβάδων. Οΰτω είς τους σιλουρικούς σχιστολίθους τοΰ Cardi
ganshire, ό μεταλλευτής δέν διστάζει νά διακρίνν) τάς εύνοϊκάς 
στοιβάδας, αναγνωρίζει δ’ αύτάς έκ τών φυσικών αύτών χαρα
κτήρων· καί προτιμά μέν τούς συμπαγείς καί καλής μέσης σκλη- 
ρότητος σχιστολίθους, φοβείται δέ τούς μαλακούς άργιλλώδεις 
σχιστολίθους ώς καί τούς είς λεπτότατα φυλλώματα ή πλάκας 
καταντώντας σχιστό λίθους. Έν ταΐς ένθείου μολύβδου ταύταις 
φλεψίν ώς τά τοϋ Mountain, Limestone, ή μηχανική τής βαρύτη- 
τος ένέργεια έπεκράτησεν είς τόν σχηματισμόν τοΰ άγγείου, 
τούτέστιν είς τήν διαμόρφωσιν τών πλουσίων χωρίων, άλλ’ έν- 
ταϋθα δυσκο).ώτερον είναι ν ’ άναγνωρισθί) ή χημική τινών προ
νομιούχων παρειών ένέργεια.

(ακολουθεί).
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Π Α Γ Ε Τ Ω Δ Η Σ  Σ Ε Λ Η Ν Η

Γενικώς πιστεύεται είς τήν Γαλλίαν, καί μάλιστα είς τά περί
χωρα τών Παρισίων, δτι κατά τινας μήνας ή σελήνη, δτε κα
λείται π α γετώ δ η ς  (lune-rousse), έχει μεγάλην έπιρροήν έπι 
τών φαινομένων τής βλαστήσεως. Τοΰτο ύπηρξεν αφορμή άνεκ- 
δότου άστείου, δπερ διηγείται ό Άραγώ ώς έξης:

«Χαίρω τά μέγιστα βλέπων ύμας συνελθόντας περί έμέ, ειπέ 
ποτε Λουδοβίκος ό ΙΗ' πρός τά μέλη τής έπιτροπής τοΰ γρα
φείου τών γεωγραφικών καταμετρήσεων (des longitudes), έλθού- 
®ης iva προσφέργ) αύτώ τήν Ε π ετη ρ ίδ α  καί τ ή ν Γ ν ώ σ ίν τ ώ ν  
κα ιρών, καθότι θέλετε μοί έξηγήσει σαφώς τί έστιν ή π α γ ε τ ώ 
δης σελήνη καίτίς ή ένέργεια αύτής έπί τών σπαρτών.

» Ο Λαπλάς, πρός δν άπετείνετο, εμεινεν ώς έμβρόντητος* 
ένώτοσαΰταεγραψεν ούτοςπερί σελήνης, ούδέποτε άληθώς έσκέ- 
φθη τι καί περί τής παγετώδους σελήνης. Συνεβουλεύετο δέ διά 
τών βλεμμάτων τούς γείτονας αύτοΰ' άλλ’ ούδένα βλέπων πρό
θυμον νά λάβη τόν λόγον, ήναγκάσθη νάάπαντήση αύτός. «Με- 
γαλειότατε, ή παγετώδης σελήνη ούδεμίαν κατέχει θέσιν εις τάς 
άστρονομικάς θεωρίας, έπομένως δέν δυνάμεθα νά εύχαριστήσω- 
μεν τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα».

» Γήν έσπέραν ό βασιλεύς ηύθύμησε πολύ διά τήν αμηχανίαν, 
ήν ένέβαλε τά μέλη τής έπιτροπής. 'Ο δέ Λαπλάς μαθών 

τοΰτο ήλθε πρός έμέ εις τό Άστεροσκοπεΐον καί μέ ήρώτησεν 
εαν ήδυνάμην νά τόν διαφωτίσω περί τής περιφήμου ταύτης πα
γετώδους σελήνης, ήτις έγένετο άφορμή τοσοΰτον δυσαρέστου 
δι έαυτόν συμβάντος. Ύπεσχέθην αύτώ δτι θέλω ζητήσει πλη
ροφορίας παρά τών κηπουρών τοΰ βοτανικοΰ κήπου καί άλλων 
γεωργών. Τοιαύτη έγένετο ή αρχή τοΰ έξης κεφαλαίου.

«Παγετώδη σελήνην καλοΰσιν οι κηπουροί έκείνην, ήτις άρ- 
χομενη κατ’ Απρίλιον, γίνεται πανσέληνος είτε περί τά τέλη 

αύτοΰ μηνός είτε συνηθέστερον κατά τόν Μάϊον. Κατ’ αύ-



τούς δέ το φώς της σελήνης ταύτης έξασκει επιβλαβή ένεργειαν 
έπί τών νέων φυτών, καί καθ’ α βεβαιοΰσι παοετήρησαν δτικατά 
τήν νύκτα, δτε ό ούρανός είναι αίθριος, τά φύλλα καί οί κάλυ
κες οί έκτεθειμένοι είς τό φώς τοΰτο παγόνουν, μολονοτ! τό θερ- 
μόμετρον μένει πολλούς βαθμούς ύπέρ τά μηδέν. Προσθέτσυσε 
δέ ότι, έάν νεφελώδης ούρανός κωλύη τάς ακτίνας τής σελήνης- 
νά πέσωσιν έπί τών φυτών, δέν συμβαίνουσί τά αύτά άποτελέ
σματα, καί τοι άλλως τε ή κατάστασής της θερμοκρασίας μένεε 
ή αύτή.

»Τά φαινόμενα ταΰτα φαίνονται δεικνύοντα δτι τά φώς τοΰ- 
ήμετέρου δορυφόρου εχει παγετώδη τινά ιδιότητα* καί δμως δι- 
ευθύνοντες φακούς καί μέγιστα αντανακλαστικά κάτοπτρα καί 
θέτοντες είς τήν έστίαν αύτών λίαν εύαίσθητα θερμόμετρα, ού- 
οέποτε παρετηρήσαμέν τι δυνάμενον νά δικαιολογήση τοσοΰτον 
παράδοξον συμπέρασμα. "Οθεν καί ύπό τών φυσικών ή παγετώ
δης σε7νήνη τάσσεται μεταξύ τών δημωδών προ7νήψεων, ένώ οι 
γεωργοί μένουσιν είσέτι πεπεισμένοι περί τής ακρίβειας τών πα
ρατηρήσεων αύτών».

Ούδεμίαν ό'ντως έπιρροήν εχει ή σελήνη έπί τοΰ πραγματικοδ 
τούτου φαινομένου, καθόσον προκύπτει έκ της κατά τάς αιθρίας 
εσπέρας άκτινοβο7νήσεως, ήτις δύναται νά καταβιβάση τήν θερμο
κρασίαν τοΰ εδάφους 5 έως 6βαθμαύς κατωτέρω τής τοΰ άέρος* 
έάν τώρα άλλη τις αιτία, ώς βόρειος άνεμος ή ή προσέλευσις είς 
έκεΐνα τά κλίματα (τή; βορ. Γα7ν7νίας) πλωτών πάγων προερχομέ- 
νωνάπότάςβορείους θαλάσσας κατεβίβασεν ήδητήνθερμοκρασίαν 
τοΰ άέρος πλησίον τοΰ μηδενός, ή τοΰ έδάφους καταβαίνει άφ1 
εαυτής ύπό τό μηδέν καί τά φυτά παγόνουσιν έπί τής έπιφανείας»
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Π Ε Ρ ΙΠ Ε Τ Ε Ι Α Ι 
ΝΕΑΡΟΥ ΦΥΣΙΟΔΙΦΟΥ

ΥΠΟ

LUCIEN BIART.

(Συνέχεια* ιδ& φ υ λ λ ά ίιο ν  σ τ ' . )

«Βαδίζεις ότέ μέν ταχέως ότέ δέ αργά, τώ ειπεν ό Sumi- 
thrast, οί στρατιώται όφείλουσι νά βαδίζωσι διά βήματος κανο- 
■νικοΰ δπερ άγει αύτούς είς τόν σταθμόν άνευ μεγα7νου καματου. 
Ά ς  βαδίζωμεν 7 ο̂ιπόν είς τήν σειράν.Έχει καλώς. Εμπρός μαρς!

*0 Λουκιανός έρρύθμισε τό βήμα πρός τό τοΰ προγυμναστοΰ 
αύτοΰ. Ή τα δέ άρκετά άστεΐον νά τόν βλέπν] τις προσπαθοΰντα 
νά βαδίζη διά βήματος τό όποιον ούδόλως συνεφωνει με τό μι
κρόν άνάστημά του.

« Ά λ τ ! έφώναξεν ό Sumichrast.
Διάβολε! Νομίζεις δτι αί κνήμαι σου είναι τόσον μακραί δσον 

αί ίδικαί μου. Είναι προσόν τό όποιον θά άπολαύσης ίσως μετα 
δωδεκάδα έτών. Περίμενε, βάδιζε φυσικώς, άνευ άγώνος, μή 
σπεΰδε, εν, δύω, τρία, λαμπρά. Έξακο7,ούθει λοιπόν οΰτω χω
ρίς νά μέριμνας περί έμοΰ, έπειδή δέν δύνασαι νά 7νάβης τόν ρυθ
μόν μβυ θά λάβω τόν ίδικόν σου.

Προκειμένου περί οδοιπορίας τριακοσίων λευγών, ήτο απα
ραίτητον νά συνειθίση τό παιδίον είς βάδισμα τακτικόν. Μετά 
πο7>λάς δοκιμάς συνεφωνήθη νά έξακο7^ουθήσωμεν τό άσύνηθες 
βάδισμα* διά τοΰ τρόπου δέ τούτου ό Λουκιανός ήδυνηθη νά οια- 
τηρηθη έν τη αύτη μέ ήμάς θέσει κάμνων ούο διασκελίσματα 
δι’ έκαστον τών ήμετέρων.

Διηυθυνόμεθα πρός τά ΰψη, δπως έμβωμεν είς τήν Cordill^re, 
περιέ7^θωμεν τό ήφαίστειον της Orizava, καταβώμεν έκ νέου είς 
τάς μεγά7^ας πεδιάδας, λοξοδρομοΰντες δε πρός τά αριστερά 
φθάσωμεν είς τήν θάλασσαν καί έπειτα διερχόμενοι τούς 7 ε̂ι- 
μώνας καίτά δάση τής Θερμής-Γής φθάσωμεν διάτώνόρέων τής 
Songolica είς τόν πρός δν όρον.Ή άπόστασις αύτη Οά ήτο βεβαίως
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οδοιπορία εκατόν πεντήκοντα λευγών κατΤ εύθεΐαν γραμμήν yj 
τριακοσίων λευγών έάν καταλογίσωμεν τάς καμπύλα;, ά ; Οά 
ήμεθα ήναγκασμένοι νά περιγράψωμεν. Διαρκούση; τή·; μακρας· 
ταύτη; πορεία; προύτιΟέμεΟα νά ζητώμεν άπό καιροϋ ει; και
ρόν τήν φιλοξενίαν τών Ινδικών χωρίων άτινα εύρίσκοντο πλη
σίον ημών όσάκι; ήμεΟα ήναγκασμένοι νά κατακλινθώμεν σκη- 
νώσαντες έν ύπαίθρω.

Περί τήν ένδεκάτην ώραν τη ; πρωία; ή θερμότη; κατέστη 
αφόρητο;, ό δέ Λουκιανό; έζήτει πληροφορία; περί τη ; ώρα; τοΐ> 
προγεύματο;. ΔιηρχόμεΟα κατά τήν στιγμήν ταύτην φυτείαν 
τινά, ή κάλλιον είπεΐν δάσο; έκ ζακχαροκαλάμων. Τά στελεχη 
αύτών ήσαν ύψου; δύο μέτρων περίπου, άλλα μέν υποκίτρινα, 
άλλα δέ μέ φλέβα; κυανα;. Τό τελευταΐον είδο; ύπερεχει τοΰ 
πρώτου, καίτοι δέ πολύ λεπτότερον δίδει μεγαλειτέραν προσο- 
δον. Ό Encuerado λαβών σπάθην κοντήν καί εύθεΐαν (άπαραίτη* 
τον διά τού; κατοίκου; τη ; Θερμη;-Γη;) έκοψε στελεχο; έξαί- 
ρετον καί καθαρίσα; αύτό μα; έδωσε τεμάχια. Ιό  ζακχαροκαλα- 
μον είναι ύπερβολικά σκληρόν, πρέπει δέ νά λεπτοτομηση τ ι; 
αύτό όπω; δυνηθή νά θραύση τού; κυττάρου; οΐτινε; περικλείουν 
τόν ζακχαρώδη χυμόν τόν όποιον είναι άδύνατον νά άπολαυση 
τ ι; άλλω ;. Οί σύντροφοί μου ήρχισαν νά μασσώσι τήν έντε- 
ριώνην διά τήν οποίαν ό Gringalet δέν έδεικνυετο όλιγώτερον αυ
τών λαίμαργο;.

'Όχι μακράν τοΰ πεδίου τών καλαμών πληθύ; ’Ινδών έκαλ- 
λιέργουν νέαν φυτείαν,τό γήπεδον ήτο κεκαλυμμένον έκ τέφρα;. 
Ό αρχηγό; τών εργατών μά; έξήγησεν οτι, όταν καρπολογώσι 
τήν κάλαμον κατ’ άρχά; μαδώσι τά μακρά φύλλα τά όποΐα μέ- 
νουσιν έπί τοΰ έδάφου;. Μετά οκτώ ημέρα; χάρι; εί; τόν τροπι
κόν ήλιον τά λείψανα ταΰτα ξηραίνονται καί κιτρινίζουσι, τά 
καίουσι, καί ή κόνι; αύτών χρησιμεύει εί; κοπρισμόν τη ; γη;· 
Πέντε ή εξ Astdques ήρωτρίουν τήν έξ όψεω; φαινομένην άγονον 
ταύτην γην βοηθεία άρχαίου τινό; άροτρου. Εις απλοΰ; πάσσα
λο; φερόμενο; έπί δύω ξυλίνων άσπίδων σχηματιζουσών τρο
χού; άνευ άκτίνων έσύρετο ύπό δύω βοών έζευγμένων.

"Ο Sumichract ελαβε τό παιδίον τή ; χειρό;.
κ Είναι καλόν, τώ λέγει, νά γνωρίζη; τήν ιστορίαν εκείνου τ5 

όποιον τρώγουσιν. Εΐ; τήν Λατινικήν τό ζακχαροκάλαμον κα
λείται saccharum  o ff ic in a le  δηλ. ζάκχαρον φαρμακευτικόν, 
διότι άλλοτε τό προϊόν τοΰ φυτοΰ τούτου ήτο τόσω σπάνιον, 
ώστε έπωλεΐτο μόνον εί; τό φαρμακεΐον. Τό φυτόν λέγεται δτι 
κατάγεται έξ ’Ινδιών. Καθώ; βλέπει; είναι εί; πλόκαμο; δστις 
δίδει εξ έω ; είκοσι στελέχη πλήρη κόμβων μάλλον ή -ζττον 
•πλησίον άλλήλων καί τών όποιων ό άριθμό; ποικίλλει. Μάλλον 
τιμωμέν/j είναι ή λεγομένη κάλαμο; τοΰ Taiti, τό δείγμα δπερ 
Ιχεις πρό τών δφθαλμών σου είναι έν έκ τών καλλιτέρων ώς 
πρός τό άνάστημα, διότι θά εχη ύψος τεσσάρων μέτρων περίπου.

— Τοΰτο ομοιάζει μέ άραβόσιτον, είπε τό παιδίον.
— Μάλιστα άλλά μέ τήν διαφοράν δτι ό άραβόσιτος εγ ι ι  ένα 

μόνον στέλεχος.
—ΤΑ! ’Ιδού είς’Ινδός δς-ις λαμβάνει τόώραΐον φυτόν τό όποιον 

πρό μικροΰ σοί έδειξα. ΙΙαρατήρησον, άποκόπτει αύτό πλαγίως 
δι’ ένός μόνου κτυπήματος δσον δυνατόν πλησίον τοΰ έδάφους. 
Μαδεΐ αύτό έκ τών φύλλων του καί δι’ άλλου κτυπήματος τοΰ 
έργαλείου του άφαιρεΐ τήν πρασίνην κορυφήν ήτις Οά χρησιμεύση 
ως τροφή είς τά ζώα, έπειτα διαιρεί αύτό φροντίζων νά τό κόψη 
μεταξύ τών κόμβων, διότι θέλει τό μετανειρισθτί δπως σπείργι 
εΐ; νέον έδαφος. ^

 ̂ σπειΡϊ)> έπανελαβεν ό Λουκιανός, οί κόμβοι είναι λοι
πόν σπόροι;

' Οχι) μ^ρέ μου, άλλά ό σπόρος άναπτύσσεται μέ μεγά
λην βραδύτητα. Απαιτούνται τέσσαρα έτη δπως παράξη φυτόν 
τό̂  όποιον δύναται νά δώση καρπόν. Καί επειδή οί νέοι τοϋ 
είδους σου είναι πολυάριθμοι καί καταναλίσκουσι πολλά γλυ- 
κυσματα καί ζακχαρωτά, ήτο άνάγκη νά άνακαλυφθη μέθοδος 
παχύτερα δπως άναπληροΐ τήν τρωγομένην ζάκχαριν. Τήν μέθο-
ον ταύτην τήν εύρον. "Εκαστον τών τεμαχίων τούτων τη; κα- 

λαμου θά φυτευθη καί ό κόμβο; δστι; έκτο; τή ; γή ; θά έγέννα 
φ^λλα, έντός τοϋ έδάφους Οά ριψη ρίζα;· έπειδή δέ είναι yov-



δρος Οά βλαστήση μεθ’ όρμής καί είς έν ετος ή δέκα οκτώ μ ϊ^  
νας τό πολύ θά εχγ] χάριτι ηλιακή μίαν δωδεκάδα στελεχών τ<5- 
σον ωραίων όσον καί έκεΐνο έκ τοΰ οποίου έξήλ&ον.

Της έξηγήσεως ταύτης διαρκούσης ό Encuerade είς τόν όποιοι 
το φόρτωμά του καθίστα τήν ακινησίαν πολύ επίπονον ειχεν εξα
κολουθήσει τήν πορείαν του. Έόέησε νά τρεξωμεν τέλος διά 
νά ένωθώμεν πάλιν μετ’ αύτοΰ. Διαβαΐνον τό παιδίον έφύτευε 
τά τεμάχια τά όποια πρό ολίγου έκοψαν πρό τών οφθαλμών 
του. Μ ε τ ’ ολίγον έφάνη ε ί ς  τά όμματά μας φυτεία πρόσφατός 
της οποίας οί νέοι βλαστοί έπρασίνιζον τό έδαφος ό Sumichrast 
έσκάλισε τήν γην και έδωσεν είς τόν θαυμαζοντα μαθητην του 
νά εξετάση τεμάχιον στελέχους π7^ήρους ήδη φύλλων καί μι
κρών ριζών.

Αίφνης είς τήν περιστροφήν στενωποΰ τίνος έχαιρετίσθην παρ 
ανθρώπου έφιππου. Οϋτος ήτο ό φροντιστής τής περιοχής την
οποίαν διηρχόμεθα.

 Αί! δον Αουκιανέ! ποΰ υπάγετε·, έφώναξεν ό νέηλυς.
 ISTa έπισκεφθώμεν τά δάση τής Cordillere-
 Κύριε τ ώ ν  δυνάμεων! Καί ό μικρός σάς συνοδεύει;
— Ναι βέβαια. Ό θεός μεθ’ υμών, χαίρετε’Αντώνιε.
 Χαίρετε; είς τήν ψυχήν τοΰ πατρός μου δεν θά μοΰ είπήτε

τήνλέξιν ταύτην είμή μετ’ ολίγον. Η οικονόμος έχειώά και φα- 
σήλους, νομίζω δέ ότι έχω καί δύο φιάλας Ίσπανικοΰ οίνου τόν 
όποιον ’θά πίωμεν διά τήν ευτυχή οδοιπορίαν έάν δέν άπαξιοΰτδ 
τήν φιλοξενίαν πτωχοΰ ανθρώπου.

Δέν σκοποΰμεν όντες νήστεις νά μή δεχθώμεν πρόσκλησιν 
τόσον εγκάρδιον. Ό φροντιστής ήθέ7,ησε νάλάβη έπι του ίππου 
του τόν μικρόν οδοιπόρον όστις δέν έζήτει καλλίτερον.

Διάβολε, διάβολε, έφώναξεν ό Sum ichrast τοΰτο θα τον κακο- 
συνειθίση.

Εΐναι ήμίσεια λεύγη όλιγώτερον διά τάςπτωχάς κνήμαςτου, 
έπρόσθεσεν ό ’Αντώνιος. Καί κεντήσας τόν ίππον δι’ άμφοτερων 
τών κέντρων άπεμακρύνΟη ταχέως μετά τοΰ Λουκιανού όπως, 
δώση τάς διαταγάς διά τό πρόγευμα.
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"Ο Gringalet μετ’ έκπλήξεως ίδών τόν κύριόν του άναχω-i 
ροΰντα έστρεψε πρός ημάς τήν εύφυά κεφαλήν του, έφάνη δέ ώ? 
νά μάς ήρώτα καί διηύθυνε τά ώτα διά νά άκούση τόν κρότον 
τών βημάτων τοΰ ίππου όστις ήλαττοΰτο ολίγον κατ’ ολίγον. 
Τέλος εξέβαλε κλαυθμόν ισχυρόν καί άνεχώρησε τρέχων τά
χιστα πρός τήν διεύθυνσιν τής έφ’ ενός Γππου δυάδος τών ιππέων.

Μετά τινας στιγμάς έκπλαγείς ώς μή βλέπων πλησίον μου 
^vEncuerado εστρεψα ύποθέτων ότι έμεινεν όπίσω. Έπερίμενον 
νά τόν ίδω έρχόμενον, ότε ό Sumichrast ήρχισε νά γελά. Είς τινα 
γωνίαν της όδοΰ ΐίχ ε πρό όλίγου ΐδει τόν ιππέα παραπλεύρως 
τοΰ κυνός καί τοΰ Ίνδοΰ όστις μέ όλον τό φορτίον του, τούς 
ήκολούθει.

Το ανδραγάθημα τοΰτο τοΰ ύπηρέτου μου δέν ειχε τίποτε τό 
όποιον ηδύνατο νά μέ έκπλήξη, διότι δέν φαντάζομαι ότι ύπάρ- 
χουσιν εις τόν κόσμον οδοιπόροι πλέον ακάματοι τών Misteques.

Τήν μεσημβρίαν καθ’ ην στιγμήν ό κώδων προσεκάλει τούς 
εργάτας είσήλβομεν είς τήν αυλήν τοΰ εργοστασίου, όπου παρε- 
τήρησα τόν μικρόν οδοιπόρον καθήμενον έπί τοΰ έδάφους καί 
τόν κΰνά του πρό τών ποδών του θεωροΰντα μετ’ έκπλήξεως τάς 
•νήσσας αίτινες έτάραττον τόν βόρβορον έντός πηλώδους τέλματος.

(ακολουθεί)
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