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^Κε ο κ λ ε ο τ ς  ,κ α ζ α ζ η
Ταχτικού καΟηγητοΰ του Φυσιχοΰ Δικαίου εν τω  Πανεπιστημίω

Διετία έν τω  βίω περιοδικού τών φυσικών 'Επιστημών 
διά αεν τον άλλον κόσμον οΰδέν εχει τό άπορον καί ασυ
νήθες, άλλ ’ όμολογήβωμεν οτι δ ιά ταν 'Ελλάδα είνε κατά- 
κτησις· κατάκτησις πνευματική, κατάκτησις ηθική. Το 
μεν πρώτον σημαίνει, ότι ΰπάρχουσι καί παρ’ ήμΐν άνα- 
γνώσται δοζάζοντες, οτι ή αλήθεια δεν ΰφ ίστατα ι έξ άπο- 
καλύψεως, άλλ’ είνε εύρημα του ανθρωπίνου νού· τό δε 
δεύτερον, δτι οί άνθρωποι ουτοι είνε τοσούτοι, ώστε είνε 
ικανοί νά ΰποστηρίξωσιν επιστημονικόν δημοσίευμα, σκο
πούν νά διαδώση οσον ενεστιν εΰρύτερον την αλήθειαν, 
ν ’ άνταγωνισθή δε κατά  τών κρατουσών προλήψεων. Ή  
απόπειρα αύτη δεν είνε άναξία λόγου, ουδέ πρε'πει νά 
μείννι απαρατήρητος· μαρτυρεί προβαίνουσαν να ι άναπτυσ- 
βομε'νην πρόοδον, ή τ ις , άπαξ άρξαμένη καί έκδηλωθεΐσα, 
έλπίσωμεν, οτι δεν θέλει παρακωλυθή, άλλά θέλει έζακο- 
λουθήσ·/) καί έν τω  με'λλοντι.

Διότι ή ερευνά καί ή γνώσt; τής φύσεως είνε τό αλη
θές είδε'ναι τής άνθρωπότητος. ‘Ο άνθρωπος κατά πρώτον 
θέλει ρίψγι τό βλέμμα αυτού έπί τού πε'ριξ φυσικού κόσμου,

έρευνήσν) αυτόν, κατανοήσν) κατά τό ένόν, διά τής γνώσεως 
δέ ταύτης καθωπλισμε'νος, θε'λει μελετήσ·/) τόν έσωτερικόν, 
τόν ηθικόν, δστις είνε κατά τά μάλλον ή ήττον ή είκών 
τού πρώτου. Παραλείπων πρός άπόδειζιν τού Ισχυρισμού 
μου τά  κοσμολογικά όνειροπολήαατα τών ανατολικών 
λαών, έρχομαι εις τούς "Ελληνας. Τότε μόνον άπτοντκι 
ούτοι πολιτισμού, οπότε καταλείπουσι τάς έκ τών 
προτέρων χίμαιρας, ΐνα μελετήσωσι καί κατανοήσωσι τ}.ν 
φύσιν διά τών δεδομένων τής παρατηρήσεως καί τής έμ- 
πειρίας. Ό τε ό Μιλήσιος Θαλής προέλεγεν έκλειψιν τού 
Ή λίου έξ αστρονομικών παρατηρήσεων, έτι μάλλον δ’ 
άνήγε την άρχήν τών πάντων εις τό υδωρ, έτίθει τάς βά
σεις τής έπιστήμης, προδιαχαράττων την τρίβον, έφ’ ή ; 
έμελλον μετά ταύτα  νά βαδίσωσιν οί μύσται τής φυσικής 
παρ’ Έ λλησ ι φιλοσοφίας άπό τού 'Ηρακλείτου καί τού 
Έμπεδοκλέους, τού Δημοκρίτου καί τών συν αΰτώ . Ου- 
τοι είνε οί συνα·|·ωνισταί τού Άναξαγόρου καί τού 
Σωκράτους ,1 τού Πλάτωνος καί τού Άρνστοτέλους, πρώ
τοι μυήσαντες τόν ελληνικόν κόσμον εις τά  άπόκρυφα τής 
γνώσεως καί τής άληθείας.

Ή  έπιστημονική έξε'τασις τής φύσεως διήλθε διά 
μακρών τοίβων, διά πολλής πλάνης, με'χρις ού έπέλθγι 
ή σημερινή αυτής κατάκτησις καί γνώσις. Ά λ λ ’ 
είνε ή γνώσις αύτη ή τελευτα ία  έζε'λιζις τής καθ’ 
όλου έπιστήμης, ή διατελούμεν έν τή άρχή έτι ; Τί γινώ - 
σκομεν ; πολλά ή ολίγα ; Πλείονα βεβαίως τών προ ήμών, 
έπί τή  άγνοί^ τών όποιων καί εύπιστία ΰπομειδιώμεν. 
Ά λλ»? δέν θά πράξωσι τούτο μετά μείζονος λόγου ίσως οί 
μεθ’ ήμας ; Ό  σημερινός νεωτεριστής κηουχθήσεται ίσως 
τότε ΰπό τών μετά ταύτα  σοφών μηδέν γινώσκων,ό αιρε
τικός τής σήμερον ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς  τών τότε χρόνων. 
Οΰτω βαδίζει ή άνθρωπότης. Ά πό τών χιμαιρικών συλ
λήψεων τής Ινδικής, τής ιουδαϊκής καί τής ελληνικής κο
σμογονίας με/ρι τών συγχρόνων θιωριών τού I ja p la c e , 
τού Δαρβίνου καί τού Χαϊκελ, πόσοι σταθμοί έπιστημο-
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viji-Tif 2 ναπτύξεως και άληθείας άλλά καί πόσαι άποτυ- 
χ ία ι περί τήν εύρεσιν τοΰ άληθοΰς !
-· /Διότι ·/) αλήθεια, ή διά τής έπιστήμης κυρουμένη, δεν 

εινέ τ ι απόλυτον και άΐδιον, είνε ισ τ ο ρ ικ ό ν  μόνον δε- 
δομένον, έπί τοσοΰτον έχον κύρος, έφ’ οσον δεν ανακαλύ
πτετα ι νέα τις αλήθεια, μεταβάλλουσα τά  πράγματα, 
ύποδεικνύουσα δε νέους ορίζοντας καί νόθους είς το έρευνη- 
τικον του ανθρώπου πνεύμα.

"Αν ύπάρ/ωσι κατακτήσει; εν τή ιστορία εύεργετικαί, 
φιλάνθρωποι, αύτα ι εινε βεβαίως αί υπό την έπίδρασιν των 
φυσικών έπιστημών γενόμεναι. II θεολογία αποθηριοΐ, η [/.ε— 
ταφυσικη κρατεί τό πνεύμα περιωρισμένον εντός αυθαίρετων, 
υπόπτων νόμων καί τύπων· άλλ ’ ή επιστήμη τής παρατη- 
ρήσεως, -ή έπί των δεδομένων έρειδομένη, εξευγενίζει αυτό, 
διότι διδάσκει την αληθή, την μόνην γνησίαν μέθοδον της 
άναζητήσεωςτών πραγμάτων.Ό  πιστός,ό μη άποδεχομενος 
άλλο τ ι έκτος της άποκαλύψεως ώς άληθες καί θεΐαν, θορυ
βείται επί τνί τόλμτ) μεγαλοφυούς σοφοΰ, άναζητοΰντος τό 
μυστήριον των πραγμάτων διά της εργασίας καί των δυνά- 
αεων τοΰ πνεύματος· τά  δεδομένα της επιστήμης καί της 
άληθείας κηρύττει έγκλημα κατά της θείας μεγαλειότητος· 
άλλ’ή άνθρωπότης κύπτει έπι τέλους ΰπό την δύναμιν της 
επιστήμης καί αναγνωρίζει τό ύπέροχον αυτής κύρος.Ούτως 
έκυψε πρό των παρατηρήσεων των αρχαίων σοφών τής Ε λ 
λάδος καί κατά τούς τελευταίους' αιώνας πρό των νόμων 
καί τών δεδομένων, άτινα  άπεκάλυπτε ποός σκάνδαλον 
τών πιστών καί τών ορθοδόξων ό αναλυτικός νους τοΰ 
Γαλιλαίου καί τοΰ Κοπερνίκου. Κατά πόσων έκ τούτων 
καί τών συναγωνιστών αΰτοΐς δεν άπηγγέλθη τό ανάθεμα ! 
Σήμερον παρερχόμεθα πρό τών άνακαλύψ3ων αυτών 
μετά τίνος αδιαφορίας, ώτεί μηδέν ή ασήμαντα μόνον 
ούτοι έξήνεγκον δεδομένα τής ανθρώπινης γνώσεως.

Ά λ λ ’ οί άνδρες ούτοι είνε οί μέγιστοι τών ευεργε
τών τής άνθρωπότητος. "Οστις άναλύσνι καί ερμηνεύσϊ) 
ενα φυσικόν νόμον, άποκαλύπτων ούτω νέαν αλήθειαν, 
τέως έν. τοΐς άδύτοις τοΰ άγνωστου ν.εκρυμμένην, ούτος 
είνε άξιος τής άνθρωπότητος καί τής επιστήμης. Ά πο- 
στοέφεται την χίμαιραν καί το αυθαίρετον, ήδεται δε επί 
τή  καταδείξει τοΰ άληθοΰς. Ό  θεολόγος έν τνί χιμαιρική 
αΰτοΰ μεταιοσχολία κρατεί τον άνθρωπον έντός τής ά- 
προσίτου σφαίρας τοΰ άγνωστου καί τοΰ άκαταλήπτου· 
άλλ’ ό φυσιοδίφης, ό μετά συνειδήσεως έρευνών καί έργα- 
ζόμενος, αποκαλύπτει καί καταδεικνύει αναμφισβήτητα. 
Ό  άνθρωπος άρκ δεν δύναται ή νά κλίνν) τό γόνυ πρό τής 
έπιστήμης ταύτης, η τις άντί ιδανικών περιποιήσεων πα
ρέχει αΰτώ πραγματικήν τροφήν καί ωφέλειαν. ^

Έ κ τοΰ καρποΰ τΰ δένδρον. 'Ο Βάκων έκαυχάτο λέ- 
γων, οτι, σκοτίός τής φιλοσοφίας αΰτοΰ ήτο ή ωφέλεια. 
’Ήθελε ν’ άνακουφίστ) το ανθρώπινον γένος, νά καταστήσν] 
αυτό ευτυχές, ν’ αΰξήσν) την ευδαιμονίαν αύτοΰ, νά 
τίραύνν) τάς θλίψεις.

Τοιαύτη είνε ή άποστολή τής έπιστήμης τής φύσεως. 
Ιίόσα δεν οφείλει είς αυτήν ή άνθρωπότης ! Ύπό την 
έπίδρασιν τών μελετών αυτής, είς άς όφείλομεν οΰ σμι-

ιι

κρον τον πολιτισμόν τών ’Αράβων, έχρησιμοποιεΐτο κατά 
τον δέκατον έκτον α ιώνα, τόν αιώνα τών ανακαλύψεων, ή 
ναυτική  πυξίς καί άνεκαλύπτοντο νέοι κόσμοι, κατεμε- 
τροΰντο αί αποστάσεις καί έβραχύνοντο. Κατά τούς επο
μένους αιώνας οί μεγάλοι φυσιοδΐφαι προίστανται τής 
ανθρώπινης προόδου. Ό  Νεύτων, ό D’A lem b ert, ό Βε
νιαμίν Φραγκλΐνος, άνακαλύπτων τό άλεξικεραύνιον. Καί 
έπι τέλους ό δέκατος ένατος αιών, άποχαιρετών ή(λάς, 
καταλείπει τοσαύτας μεγάλας έφευρέσεις, έπιτευχθείσας 
διά τοΰ άτμοΰ καί τοΰ ηλεκτρισμού, ών καρπός είνε ή αύ- 
ξησις τής εύδαΐμονίας καί ή έλάττο>σις τής δυσπραγίας 
τοΰ ανθρωπίνου γένους.

Ούδείς ίσχυρισθήσεται σήμερον, OTt τάς μεγάλας ταύ- 
τας κατακτήσεις όφείλομεν μάλλον είς ύ π ε ρ φ υ σ ικ α ς  
α π ο κ α λ ύ ψ ε ι ς  τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, ή είς την 
έξ ε π α γ ω γ έ ς  ’έρευναν καί άνίχνευσιν τοΰ φυσικού κό
σμου. Ό  ουρανός καί ή γή έχουσι περισσότερα μυστήρια, 
παρ’ όσα φαντάζονται οί φιλόσοφοι. Ταΰτα δέ θέλει έξι- 
χνιάσνι καί άνεύρνι ή μετ’ έπιστήμης καί γνώσεως έρευνα 
τής φύσεως. Ά φ ’ ής ημέρας ή έπιστήμη αύτη άνέλαβε 
την ηγεμονίαν έν τφ  άνθρωπίνω βίω, ό πολιτισμός έσχε 
τεραστίαν έπίδοσιν, ό δέ άνθρωπος έλαβε συνείδησιν εαυ
τού, διασπάσας τά  δεσμά, δι’ ών έδεσμεύετο τέως ύπό 
σκοτεινής καί άδυσωπήτου ειμαρμένης.

Ό  «Προμηθεύς » σκοπεί νά διασπάσν) τά  δεσμά τα ΰτα , 
νά άποκαλύψν) τούς ορίζοντας τής άληθοΰς έπιστήμης τώ 
έλληνικώ δημοσίω έκ τών δεδομένων τής πνευματικής έρ- 
γασίας άλλων λαών, μάλλον ημών πεπολιτισμένων. Έν 
τώ  βραχεί αύτοΰ βίω έσχε προσκόμματα καί περιπετείας, 
άλλά δέν άποθαρρύνεται. Άνεγνωρίσθη ή χρησιμότης αΰ
τοΰ καί ή ωφέλεια, ήν έπ ιζητεϊ, παρά πάντων τών σω- 
φρονούντων. Ύ πό τοιούτους δ’οίωνούς εΰελπιστεΐ νά τύχη 
καί έν τώ  μέλλοντι βεβαίως τής δημοσίας άγάπης καί 
ύποστηρίξεως.

Ή  φύσις δέν μολύνει· έλεεΐ καί θεραπεύει.
 ------------

ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
(Κατά τόν καθηγητήν I ‘ R· MUl.LEK)

ΥΠΟ

Κ . Μ Η Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
ΚαΟηγητοΰ έν τώ  Π ανεπιστημίω .

1 .

Ή υτε έθνία ε’,51 [/.ελισσάων άδινάων 
■πέτρης εκ γλαφυρής αίεί νέον ερχ.ομενάων 
[ΐοτρυδόν δέ πέτονται έπ ’ άνθεσιν είαρινοισιν· 
αϊ μεν τ ’ ένθα άλις πεποτήαται^ αί δε τε ένθα.

("Ομηρος).
*Αν τής λέξεως έ θ ν ο ς  δύναται έν γένει νά γείνν) χρή- 

σις έπί τίνος ζώων κοινωνίας, αύτη πρέπει νά Οεωρηθ-Jj ώς 
καταλληλοτάτη διά τάς { Μ ελ ιτο φ ό ρ ο υς μ έ λ ισ σ α ς ,
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ών οΰ μόνον τά  μετά θαυμασίας τέχνης κατεσκευασμένα 
μ ελ ίκ η ρ α  (κηρήθρα-t) έπισύρουσι τον θαυμασμόν άπάν
των, άλλά καί ό τρόπος τής βιοτεύσεως καί ή σύνταξις 
τής κοινωνίας αΰτών, έν η τά  πάντα έκτελοΰνται 
μετά θαυμασίας τάξεοις καί αρμονίας, ώς καί παρά 
τοΐς άνθρώποις. Άκουσίως ό τών μελισσών τόν βίον 
σπουδάζων ανευρίσκει ομοιότητά τινα  προς άνθρωπίνους 
διατάξεις καί υποδείγματα έν τνί τών ανθρώπων κοινωνία. 
“Οπως καί έν ταύτν) ούτω καί έν έκείνγι άνευρίσκομεν, ότι 
διά διανομής τής έογασίας, δι’ εΰπειθείας τών ατόμων 
προς γενικόν τινα  σκοπόν, επέρχεται ευπραγία, ήν οΰδέ 
ποτε τά  μεμονωμένα άτομα δύνανται νά κατορθώσωσιν. 
“Οπως δ’ έν τώ  βίω τών λαών τούς χρόνους είοην.κής καί 
καρποφόρου εργασίας διαδέχονται οί χρόνοι τών ταραχών 
καί έπαναστάσεων, δτε ή έργασία σχολάζει καί τά  
πάθη έπικρατοΰσιν, ούτω καί αί κοινωνίαι τών μελισσών 
συνηθέστερον καταλαμβάνονται ύπό παραφοράς τίνος καί 
άγρία σύγχυσις τηρεί έν κλύδωνι τάς εστίας τής είρήνηί 
καί έργασίας. Καί ένταΰθα έφαρμόζεται ή φράσις τοΰ 
ποιητοΰ: «Τό γήρας καταρρίπτεται, οί καιροί άλλοιοΰνται 
καί νέα βλαστάνει έκ τών έρειπίων ζωή.»

Αμέσως δ’ ένταΰθα παρατηροΰμεν, όπως άντικρού:ω- 
μεν συνήθη τινά  γνώμην έσφαλμένην, ότι έκτος πολλών 
άλλων ειδών μελισσών, έν άγρία καταστάσει ζώντων,άτινα  
οΰδέποτε σχηματίζουσι κοινωνίας, έξαιρουμένου τοΰ flo jJ.- 
δ υ λ ιο ΰ ,ά λ λ ά  ζώσι μεμονωμένα έν τ·?ί γνϊ, έν τοΐς τοίχοις 
καί έν σεσηπότι ξύλω κτλ. κατασκευάζοντα μικράς κατο ι
κίας διά τά τέκνα των, δέν ύπάρχουσι παρ’ ήμϊν άγριαι 
μέλισσαι. Ή  μελιτοφόρος ημών μέλισσα (Apis niellifica 
L in .) έξημερωθη είς παναρχαίους χρόνους (*) καί ένιαχοΰ 
μόνον άπαντα έν έπηγριωμένν) καταστάσει, οσάκις σμή
νος τ ι Εκδιώκεται.

Β χ ο ίλ ισ α α ,  έ ^ γ ά τ ε δ ε ς  κ α ί  κ η φ ή ν ε ς .

Είς πάσαν μελισσών κοινωνίαν (σμήνος) άνήκουσι τρία 
διάφορα εί'δη άτόμων, ήτοι Οήλεα, άρμενα καί έργά- 
τιδες. Είς πάσαν κυψέλην μία μόνον θήλεια υπάρχει, ή- 
τις καί βχσ£λισσα καί ήγεμώ ν ή οδηγός (Weiser) 
καλείτα ι. Δ ιαγιγνώσκεται δέ αύτη διά τοΰ παραδόξως 
έπιμεμηκυσμένου οπισθίου αΰτής σώματος, κατά τά  άλλα 
δ’ ομοιάζει πρός τάς έργάτιδας, μεθ’ ών κοινόν έχει τό 
δ η λη τη ρ ιώ δ ες  χέντρον/Γό πλεΐστον δέ τών μελισσών 
κυψέλης τινός συνί^ταται έξ έργατίδων, ών γνώρισμα εινε 
τό βραχύ τοΰ οπισθίου τοΰ σώματός των καί περίεργός τις 
συσκευή θησαυριστική, κειμένη έπί τών οπισθίων ποδών, ώς 
καί τά δηλητηριώδες κέντρον. Καί αύτα ι είνε έκεΐναι, α'ι- 
τινες έξω άνά τούς άγρούς έπί τών δένδρων καί θάμνων 
ΐπ τα ντα ι άκαταπονήτως άπό άνθους είς άνθος,συλλέγουσαι

(*) Μυθολογείται^ OTt ό Ά ρ ισ τα ΐο ς  ό υ ϋ ς  τοΰ ’Απόλλωνος 
καί τή ; Κ ρήνης, τής βυγατρός τοΰ Π ηνειοϋ, είνε ό άνακαλύψας τό 
έλαιον καί ό έφευρών τήν κατασκευήν τών σ,αηνών. Πιθανόν έπί 
της εποχής τοΰ Ό μηρου νά ήτ3 άγνω τιος ή αελικτ>τρορία.

ν.έλι, κατασκευάζουσι έν τνί κυψέλ·/) τά  κ η ρ ία , (έν οίς 
τό μέλι· ο χ α δ ώ ν α ς  ; ) ,  π'ηροΰσι το ί»ς  κ υ τ τ ά ρ ο υ ς
(τάς όπάς τών κηρίων) διά μέλιτος, τρέφουσι καί περιποι
ούνται τά  νεογνά κκί έκτελοΰσι πΧσαν άλλην έργκσίαν.Ώ ς 
έκ τούτου αύτα ι άποτελοΰ'ΐ τήν έργατικην τοΰ σμήνους 
τάξιν, έργαζόμενα.·. όμοΰ μετά θαυμασίου άρμονίας και 
σχεδόν οΰδέποτε μετ’ άλλήλων φιλονεικοΰσαι ή καταλαμ- 
βανόμεναι ύπό οκνηρίας ή φιλα.υτίας. Αύται είς τ ν παρα
τηρητήν έμφανίζονται οΰχί ώς αΰθύπαρκτα άτομα, άλλα 
μάλλον ώς μέλη ή στοιχεία όλου, ύπό κοινής ορμή: κ ι- 
νουμένου, διότι αύτα ι έκεϊνο μόνον έκτελοΰσιν, όπερ είνε 
πρός κοινήν άπασών ωφέλειαν. Ηαθυτάτην έχ_ει έννοιαν, άν 
είπωμεν, ί ί τ ι  ό  ά ν θ ρ ω π ο ς  π^λλοτ. έκ  τ ώ ν  { ΐ-ελισ- 
σ ώ ν  δ ύ ν α τ α ι  να  δ ιδ α χ Ο η .

Χ ΰ λ λ η ψ ς ς  σ μ ή ν ο υ ς  μ -ε λ ι^ σ ώ ν .

Τό τρίτον είδος είνε τά  άρρενα άτομα ή οί κ η φ η ν ε ς ,  
ο'ίτινες παραδόξως διαφέρουσι τών άλλων διά τοΰ ογκώδους 
αύτών καί μαλλωτοΰ σώματος, διά τών μεγάλων έπί τοΰ 
μετώπου συνερχόμενων οφθαλμών καί διά τής έλλείψεως 
άποθησαυριστικής συσκευής καί δηλητηριώδους κέντρου,

3 .
Τ α  ημ ,ήνη  τ ώ ν  (Μ ελισσών α ν τ ίσ τ ρ ο φ α  χ α 

ρ έ μ ι α . — Τ Ι  γ α μ ή λ ιο ς  π ο μ .« ή  τ ή ς  β α -  
σ ιλ ίσ σ η ς  μ ε τ ά  1 Ο Ο Ο  σ υ ζ ύ γ ω ν .—  

Α ο λ ο φ ο ν ία  τ ώ ν  κ η φ ή ν ω ν .
Είς πάσαν μελισσών κοινωνίαν εύρίσκεται μία καί 

μόνη βασίλισσα, ήν έπί μακρόν χρόνον, καθό μεγα-
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λε'.τέραν έθεώρουν ώ : άνήκουσαν είς τό άρρεν γένος, κα- 
ταδεί/θεΐσα δμως βοκδύ τερον δι’ άνατομικών καί μικρό- 
σ/.οπικών ερευνών (ΰπό Swammerdam 1637— 1680 
μ. X .) ώ ; τήν μόνην γυνα ίκα ,τήν ύπάρχουσχν εν τω  7 .ν -  
τ π τ ρ ό φ ω  τ ο ύ τ ω  χ α ρ ε μ ίω .  Τά άρρενα, ο :  κ η 
φ ή ν ε ς ,  έμφ κνίζονται κατά ιό  έαρ, ό άριθμ ς δε κυτών έν 
[Λ·./, κυψέλ·/) ανέρχεται είς 1000 περίπου άτομα, έ '/ ο ντα  
τ ό ν  μ ό ν ο ν  β * ο « ο ν  νά  χ α τ χ ι τ ή ι ω υ ι  γ ό ν ιμ ο ν  
τ '^ ν ν ε α ρ ά ν  β α σ ίλ ισ σ α ν .  Ή  γονιποίησις αύτη , κατά 
τά άχρι τοΰδε γνωστά,λαμβάνειχώραν κατά τάς πρώτα; 8  

ήμίοας άπό της ίδρύσεως νε'ου έθνους μελισσών έν τν, 
ατμόσφαιρα περί την μεσημβρίαν ( γ κ μ ή λ ιο ς  π ο μ π ή  
•7] τ τ τή σ ις ) . Περί τά  τέλη του Αύγουστου οί κηφήνες έξ- 
αον.νίζοντκι άπό της κυψέλης, ώ ς  π ε ,ο ιτ τ ο ι  π λ έ ο ν  
και {Λερός [./.έν φονεύεται ΰπό των έργατίδων διά των κέν
τρων, μέρος δέ εξαναγκάζεται ν’ άποθάνη της πείνης, έκ- 
διωκόμενον έκ της κυψέλης (μ ά χ η  :ή φόν«. ς τ ω ν  κ η φ ή 
να»/ ). Αν έκ τών 15—20 χιλιάδων ατόμων ενός συ. ή νους 
κ'3 /.ιρέσωμεν όλίγας τινάς εκατοντάδας κηφήνων,αί έπιλοι- 
τ: ·. μέλισσχι μέχρι τής βασιλίσσης είνε έργάτιδες, ών τά 
γνωρίσματα καί την σημασίαν διά την κοινωνίαν τών αε- 
λ·. ·;σώ> κατεδείξκμεν ή<Υ/|, δεν άνεφίραυ.εν ου.ως είσέτι καί 
ε ί: ποιον άνήκουσιν αύτα ι γένος.

Λ .

%: έργάτ ιδες  ε ίς πο ϊον  άνήκουσι γένος.— 
'Γίς ή έ^ γ ϊα ία  τή$ βασιλ ίσσης. — Τ ό  

βασ ιλ ικόν  λ ϊκνον.

Τό πάλα ι έθεώρουν τάς έργατίδας τών μελισσών ώς 
Οηλείας καί διά τοΰτο έκάλουν την κοινωνίαν τούτων γυ« 
ν ι·.*ο*[>χτύν, η  μονχρχί-χν γυνα ικε ίαν (Monar- 
i:!iia ferninina), οπερ δμως δεν είνε απολύτως ορθόν. /%.ί 
έ .γάτ ιδες  στερούντα ι μ άλλον  γεννητικών όρ· 
γ ίνω ν  κα ί ούδέν κοινόν έ'χουσι « ρ ό ς  τήν δ ια ι-  
ι.'»νισιν τοΰ  ε ίδους  κα ι τήν γένεσιν τέκνων.

Ε νταύθα  άπαντώμεν φαινόμενον λίαν περίεργον και 
θαυμάσιον. Ή  βασίλισσα, ήτις άπαξ μόνον έν τω  βίω της 
καθίστατα ι (ΰπό τών κηφήνων) γόνιμος, γέννα δ ;ω  είδη 
ώζοίων. Ή  βασίλισσα δύναται, όταν θέλη, την γονήν (τό 
σπέρμα), ήν έλαβεν παρά τών κηφήνων κατά την συνου
σίαν καί ήτις φυλάσσεται εντός ιδιαιτέρας, έν τω σώματί 
της ΰπαρχούσης, σπερματοβήκης (Receptaculum 
scminis), νά κατχστάζτ) έπί τίνος ωαρίου ή όχι. Έ κ τών 
σ-εοματισθέντων ουτω ωαρίων γεννώνται πάντοτε ή θήλειαι 
(βχσίλισσαι), ή έργάτιδες, ουδέποτε δέ κηφήνες. Καί άν 
μέν ό έκ τίνος τοιούτου ώ»ρίου έκκολαφθείς σκώληξ 
τρέφηται διά τής καλλιτέρας τροφής, ούτος διαμορφούται 
είς βασίλισσαν, φέρουσαν γεννητικά όργανα- λαμβάνει δέ 
/ άραν ή θρε'ψις αύτη εντός μείζονος καί ωοειδούς τό 
σχήμα κυττάρου  (λϊκνον βασ ιλ ικόν). "Αν δμι>>ς ό 
σ/.ώληξ εύρίσκηται εντός συνήθους σμικροΰ έξαεδρικοΰ 
κυττάρου, ή δέ τροφή γίνε μετρία, τότε έκ τούτου ανα
πτύσσεται ατελές θήλυ, δηλ. έργατις.

J \ i  έ ρ γ ά τ ιδ ε ς  δ ύ ν α ν τ α ι  νά. μ ε τ α β λ η θ ώ -  
α ιν  ε ι ς  β α σ ιλ ίσ σ α ς .  — 'Π ο ώ δ ε ι ς  

κ ύ τ τ α ρ ο ι .— Ι Ι α ρ Ο ε ν ο γ έ ν ε σ ις .

Καί πώς γινώσκομεν τόν τρόπον καθ’ δν γεννώνται αϊ 
έργάτιδες καί αί βασίλισσαι ;

Πολύς παρήλθε χρόνος, δπως δυνηθνϊ νά παρακολου- 
θήσν) ό άνθρωπος την φύσιν είς τάς μυστηριώδεις αυτής 
ταύτας έργασίας. Άνατέμνοντες μετά προσοχής οι φυσιο- 
δΐφαι τά  σώματα τών έργατίδων, ένεύρισκον έν αΰτα ΐς 
την ωοθήκην άνανάπυκτον, προσέτι δέ καί δ ι’άμέσου παρα- 
τηρήσεως έβεβαιώθησαν, δτι έκ σκωλήκων, οιτινες εύρί-

* ' ~ r t / * ' ’ ^σκοντο εντός κοινού κυττάρου, επομενως εκ τοιουτων, ες 
ών ΰπό τάς συνήθεις περιστάσεις γεννώνται έργάτιδες, ά- 
ναπτύσσονται καί βασίλισσαι. δταν αί περιποιούμεναι τού
τους έργάτιδες, άφαιροϋσαι τόν πέριξ κηρόν, παρασκευά- 
ζωσι εΰρύχωρον κύτταρον καί τόν έν αΰτώ σκώληκα τρέ- 
φωσι δι’ άφθονου τροφής έπί βασιλικής τραπέζης.

Την διδακτικήν ταύτην παρατήρησιν έτέλεσε τό πρώ
τον τόν παρελθόντα αιώνα ό εκ Λαουζίτζης μελισσουργός 
Schirach ώς εξής. Ε ντός κενής κυψέλης μετέφερεν εκα
τοντάδας τινάς έργατίδων μεθ’ ενός μελικήρου, έν ώ εΰρί- 
σκοντο κο νοί σκώληκες 3— 4 ημερών ηλ ικ ίας, διά τούς 
όποιους, δπως ούτοι διαμορφωθώσιν είς βασίλισσας, αί 
έργάτιδες ειργάσθησαν ώς άνωτέρω έξετέθη.

Ά λ λ ’έτι περιεργότερον είνε τό εξής.Καί άν ή βασίλισσα 
δέν καταστή γόνιμος ΰπό τών κηφήνων, αύτη γεννΚ πάλιν 
ώά γόνιμα, έξ ών δμως πάντοτε εκκολάπτονται άρρενες 
μέλισσαι, ήτοι κηφήνες. ΙΙας τ ις  κατανοεί, δτι δύναται 
ευκόλως νά βεβαιωθή περί τούτου διά πειράματος, άρκει 
μόνον νκ έμποδίση την βασίλισσαν νά έπέλθνι είς την εναέ
ριον αυτής εκδρομήν, ή να πλησιάσ·/ι τούς κηφήνας. Τό 
αυτό δμως δύναται νά συμβή έν τή προρρη^είσ·{ΐ περιπτώ- 
σει, άν σκώληξ έργάτιδος άνατραφνϊ διά βασίλισσαν, ου- 
δείς δέ ΰπάρχει πλέον έν τή κυψέλη κηφήν, ή άν, οπερ επί
σης δύναται νά συμβνί, μεγάλη τις  καί καλώς διαμεμορφω- 
μένη έργατις προαχθη είς βασίλισσαν, καί διά καλής 
τροφής καί περιποιήσεως καταστ?) ικανή δπως γέννα 
ωάρια γόνιμα. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ταύτας 
σχηματίζονται οί λεγόμενοι ύ β ώ ΰ ε ι ς  κ ύ τ τ α ρ ο ι  
(Buckelbrutt =  κύτταροι, έν οίς άπαντώσιν άναμεμιγ- 
{ζε'νοι σκώληκες έργατίδων καί κηφήνων). ’Επειδή δέ είς 
τούς διά τούς σκώληκας τών έργατίδων ώρισμένους κυτ- 
τάρους δέν ύπάρχει χώρος καί διά τούς τών κηφήνων, 
διά τοΰτο πρέπει οί κύτταροι ούτοι νά κλεισθώσι διά 
θολωτού ή ύβώδους πώματος, καί διά τοΰτο καλούν
τα ι ύβώδεις. Ή  άνακάλυψις αϋτη οφείλεται ού μό
νον είς τόν ποορρηθέντα Schirach, άλλα καί είς τόν 
μελισσοτρόφον Ίωαν. Dzierzon (πάλα ι κληρικόν, άπό 
τοΰ 1884 έν Lobkow itz δ.αμένοντα) καί είς τόν φυσιο
δίφην Siebold (—f- 1885). Ό  τελευταίος τούτων την άν^υ
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συνουσίας γένεσιν άπογόνων έκάλεσε παρΟενογένεσιν 
(νά τίκτγι ή παρθένος τέκνα άρρενα άνευ συζύγου ! !) , ήν 
έξήτασε λεπτομερώς καί άνεΰρεν καί είς τούς β ο μ β υ -  
λ ιο ύς ,  τούς σφήκας, τούς μ.ύρμ.ηκας καί άλλα 
ύμενόπτερα ’έντομα ώς καί είς τινας χρυσαλλίδας. ’Αλλά 
καί ΰπό την περίπτωσιν, ότι ούδεμία γεννατα ι βασίλισσα 
έκ τών σπερματισθέντων ώαοίων, δταν οί έκ τούτων εκκο
λαπτόμενοι σκώληκες δέν λαμβάνωσιν άφθονον τροφήν, δέν 
θά φανή λίαν παράδοξον άν άναλογισθώμεν, δτι καί κάμ- 
παι (άλλων εντόμων) δύνανται νά έξαναγκασθώσι προώ- 
ρως νά μεταβληθώσιν είς νύμφας, άν μετριασθή ή τροφή 
των. Αί έκ τοιούτων νυμφών έξερχόμεναι χρυσαλλίδες είνε 
μικρότεραι καί έχουσιν ώς έπί τό πολύ ούχί διαμεμορφω- 
μένα τά  γεννητικά αύτών μόρια.

Α ν α τ ο μ ικ ή  κατασκευή τών έ ρ γ α τ ίδ ω ν— 
ΙΙώ ς  α ί έργάτ ιδες  συλλέγουσιν τήν γϋ- 

ριν τών άνΟέων.

Πριν ή προβώμεν είς την ακριβή έρευναν τοΰ βίου καί 
τών εργασιών τών μελισσών κατά τάς διαφόρους τοΰ έτους 
ώρας, άνάγκη κατά πρώ ·. ον νά σπουδάσωμεν τά  όργανα, 
δι’ ών αϊ έργάτιδες συλ'λέγουσι τό μέλι καί οίκοδομοΰσι 
τά  μελίκηρα.

"Ας έξετάσωμεν δ’ άμέσως μέλισσαν έπισκεπτομένην 
άνθος τ ι. Μόλις αύτη βομβοΰσκ έπικαθήσει έπί τοΰ ά'ν- 
θους, άμέσως εισάγει την κεφαλήν αΰτής εις τό εσωτερι
κόν τούτου. ΙΙρός τοΰτο δέ οδηγείται ΰπό τινων εγχρόων 
γραμμών ή κηλίδων, αΐτινες τρόπον τινά  όδηγοΰσι προς 
μ ελ ιτογόνους  αδένας ή τά  λεγάμενα νεκτάρ ια .  
’Ενώ δέ διαμένει έν τώ  εύώδει άδύτω τοΰ άνθους καί ροφα 
έκ τούτου νέκταρ, εφάπτεται διά τοΰ σώματος αυτής, 
ίδια δέ διά τών άεικινήτων ποδών της, τήν γύρ ιν τών  
στημόνων. (Παρ. ΙΙρομηθ. Α. οί γάμοι τών άνθέων, 
σελ. 65). ήν άπασαν ευθύς δ ι’ απάντων τών ποδών της 
άσχολεΐται δπως δ ι’ άποτρίψεως μεταβιβάστ) προς τά  
οπίσθια αΰτής άκρα. "Αν καί άπαντα τά  έπί τοΰ σώμα
τος διεσκορπισμένα τ ρ ιχ ιά  φαίνεται οτι σκοπόν έχουσι, 
νά άποσπώσι την γΰριν τών άνθέων, δμως ή μέλισα έχει 
καί ιδιαιτέραν συσκευήν προς συλλογήν. Οί οπίσθιοι αυ
τής πόδες έχουσι τό πρώτον αΰτών μέλος (τόν ταρσόν) 
μέγα καί πλατύ , ούτινος ή εσωτερική επιφάνεια φέρει 
κατά σειράς παραλλήλους χρυσίζοντα καί άκαμπτα τρι
χιά . Διά τής ψ ήκτρας ταύτης (ουτω καλείτα ι τό όρ- 
γανον τοΰτο) άποσπάται άπό τών γυρεοθηκών (ανθήρων) 
ή γΰρις. Δέν στερείται δμως ή μέλισσα καί ιδιαιτέρου α γ
γείου δι’ ού νά μεταφέργι είς την κυψέλτν τήν εύώδη αΰ
τής λείαν· διότι ή έξωτερική τής κνήμης πλευρά φέρει 
κοιλότητα, ιδίως έκεϊ ένθα ή ρηθεΐσα ψήκτρα άρχεται, 
έχουσαν έπί τών χειλέων της περίφραγμα έκ τριχίων.

ΙΙρός τήν κοιλότητα ταύτην, καλάΟιον έπικαλου- 
μένην, ώθεΐ καί είς ζύμην μεταβάλλει διά τών επίλοιπων

αΰτής ποδών τήν άποψυχθεΐσαν γΰριν, ήτις επειδή ΰπό 
τοΰ έκ τοΰ σώματος τής μελίσσης έκκρινομε'νου ίδρώτος 
καθυγραίνεται, προσκολλάται εύκολώτερον. Τά ουτω σχη- 
ματιζόμενα έκ γύρεως σφαιρία, ά τινα  άναλόγως τοΰ χρώ
ματος τής γύρεως δύναται νά ήναι λευκά, κίτρινα, έρυ- 
θρά κτλ . έχουσι σημαντικόν μέγεθος σχετικώς πρός τό 
σώμα τής μελίσσης, ώστε ακολούθως ή μέλισσα δυσκόλως 
'ίπτατα ι.

("Επεται το τέλος).

ΠΕΡ Ι  Τ Η Σ  Σ Ε Λ Η Ν Η Σ
Τ II ο

Δ. Κ. ΚΟΚΚΙΔΟΤ
Τακτικού χαΟηγητοϋ τής ’Αστρονομίας έν τω Έθν. Πανεπιστήμια).

Χ η μ α σ ία  τής Χ ελήνης .
'Υπό πολλάς επόψεις ή σελήνη, ό δορυφόρος τής γής, 

ένδιαφέρει τούς κατοίκους ταύτης.
Ένεκα τής ταχείας κινήσεως τής σελήνης περί τήν 

γήν είναι δυνατή ή εύρεσις τοΰ γεωγραφικού μήκους εκ 
τών παρατηρήσεων τής θέσεως αΰτής έπί τής ουρανίας 
σφαίρας, δταν δέν ήναι δυνατόν νά εύρεθή τοΰτο άκριβέ- 
στερον τη βοηθεία τοΰ τηλεγράφου, ή διά τής άσφαλοΰς 
μεταφοράς χρονομέτρων (ή εύρεσις τοΰ γεωγρ. μήκους έκ 
τών παρατηρήσεων τών δορυφόρων τοΰ Διός δέν παρέχει 
μεγάλην άκρίβειαν, ή δέ μέθοδος ή στηριζομένη έπί τής 
παοατηρήσεως συγχρόνων τεχνητών φαινομένων, π. χ. τής 
άναφλέξεως πυραύλων, είναι απηρχαιωμένη,μάλιστα μετά 
τ ήν χρησιμοποίησιν τοΰ τηλεγράφου).

Ή  διαφορά τοΰ γ . μήκους δύο τόπων ίσοΰται πρός 
τήν διαφοράν τών τοπικών χρόνων αΰτών· ή ταχέως λοι
πόν κινουμένη σελήνη, κατά τήν εΰφυά παρομοίωσιν τοΰ 
Ίωάννου Έρσχέλου,χρησιμεύει ώς δείκτης ώρολογίου, τοΰ 
οποίου ώροπίναξ είναι ό οΰρανός καί σημεία σημαίνοντα 
τάς διαφόρους ώρας οί άστέρες. Έάν λοιπόν παρατηρή·<ω- 
μεν κατά τινα  στιγμήν τήν θέσιν τής σελήνης σχετικώς 
πρός έν τών σημείων τούτων, τών όποιων ή θέσις είναι γνω
στή έπί τοΰ ώροπίνακος (δηλ. τής ούρανίας σφαίρας), 
εύρίσκομεν τ ί ώρα είναι είς άλλον τινά  τόπον, είς τον 
όποιον παρετηρήθη τό αΰτό φαινόμενον, ή θέσις τής σε
λήνης πρός τινα  άστέρα, ή διά τόν όποιον είναι ύπελο- 
γισμένη προηγουμένως έκ τής γνωστής κινήσεως τής 
σελήνης ή σχετική θέσις αΰτής πρός τούς άστέρας, 
οιτινες χρησιμοποιούνται ώς σημεία σημαίνοντα τάς ώρας.

"Ενεκα τής μεγίστης τής σελήνης γειτνιάσεως πρός τήν 
γήν δυνάμεθα νά έξετάσωμεν ΰπό έποψιν περιγραφικήν τήν 
έπιφάνειαν τής σελήνης μετά λεπτομερειών, α ϊτινες είναι 
άδύνατον νά παρατηρηθώσιν είς πΧν άλλο ουράνιον σώμα. 
Ή  σελήνη δύνχτχι νά πλησιάσν] πρός τήν γήν μέχρι σχε
δόν 354000 χιλιομέτρων καί ν’ άπομακρυνθή αΰτής τό 
πολύ μέχρι 415000, ένφ ή ’Αφροδίτη δύναται νά πλη-
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σιάση μέχρι 40 έ·/.. καί τούτο κατά  τήν κατωτέραν αύτη ; 
μετά τοΰ ήλιου συζυγίαν, δτε στρέφει προς την γην το 
άφώτιστον αυτής ήμισφαίριον, ό δε ’Άρης ύπό περιστά
σεις φωτισμού ευνοϊκά;, κατά την άντίθεσιν αύτοΰ προς 
τόν ήλιον, δύναται νά πλησιάση την γήν [/.όνον μέχρι 57 
εκ. χιλιομέτρων. Ή  έξέτασι; δε τής σελήνης διά τοΰ τη 
λεσκοπίου αποκαλύπτει ήμϊν σώμκ πολύ διάφορον τή ς  
ήμετέρα; γής.

Αί διάφοροι φάσεις τής σελήνης βεβαίως δεν εχουσι 
την υπερφυσικήν σημασίαν, την οποίαν ή αμάθεια άπο- 
δίδει εις αύτάς, ώ τ ε  έξαρτώνται άπ ’αύτών πολλά φυσικά 
φαινόμενα, ούχ ήττον ένεκα της μετριάσεως τοΰ σκότους 
τής νυκτός αί φάσεις τής σελήνης καί ή έξακρίβωσις πότε 
έκάστη τούτων συμβαίνει, ένδιαφέρουσι λίαν τούς κατοί
κους τής γης, τοσαύτη δ’ είναι ή σημασία τοΰ φωτός 
τής σελήνης, ώστε άπό τής βαθύτατης άρχαιότητος συ- 
νεδε'θη μετά τών φάσεων αύτής ή με'τρησις τοΰ χρόνου.

Μεγάλην σημασίαν εχουσιν αί ύπό τής σελήνης προξε- 
νούμεναι εκλείψεις τοΰ ήλίου διά τήν φυσικήν αύτοΰ ε- 
ξέτασιν, δταν αύται είναι όλ ικα ί.’Αλλά καί πάσαι αί εκ
λείψεις τοΰ ήλίου καί τής σελήνης αί άναφερόμεναι ΰπό 
αρχαίων συγγραφε'ων ή μνημείων, εχουσι σημασίαν διά 
τήν χρονολογίαν, ώς παοέχουσαι τό με'σον ενίοτε τής έξα- 
κριβώσεως τοΰ συγχρονισμοΰ μετ’ αύτών διαφόρων ιστο
ρικών γεγονότων· παράδειγμα ή τόν Μάϊον τοΰ 584 II. Χρ. 
συμβάσα μεγάλη εκλειψις τοΰ ήλίου, καθ’δν χρόνον έγίνετο 
ό μεταξύ Κύρου καί Κροίσου πόλεμος. Ί Ι  έξακρίβωσις 
λοιπόν τών φαινομένων τούτων δεν είναι άπλώς άντικείμε- 
νον περιεργείας. άλλ’ ’έχει πολλάκις επιστημονικήν άξίαν, 
όπως έτέρωθεν ή γνώσις τοΰ πότε το ιαΰτα  φαινόμενα συ- 
νέβησαν, βοηθεΐ τήν έξακρίβωσιν τής κινήσεως της σελή
νη ;. ’Ά λλως ή παρατήρησις τών εκλείψεων τοΰ ήλίου δύ- 
ναται νά χρησιμεύσν) ώς μέσον προς εϋρεσιν τοΰ γεωγρα
φικού μήκους.

Αί κυρίως ύπό της σελήνης προξενούμεναι παλίρροιαν 
δεν είναι φαινόμενον δυνάμενον νά κινήση άπλώς τήν πε
ριέργειαν. Ή  ναυτιλ ία  είναι ήναγκασμίνη νά γινώσκνι 
πότε συμβαίνουσιν αί διάφοροι φάσεις τών παλιροοιών, 
δπου αύτα ι είνε έπαισθηταί· παράδειγμα αί παλίρροιαι 
τοΰ Εύρίπου ενεκα τών ύπό τούτων γινομένων λίαν έπα ι- 
σθητών ρευμάτων, τά  όποια ό θέλων νά διέλθϊ) τόν πορθ
μόν αύτόν δέον νά λάβ-/) ύπ ’ όψιν. Ά λλά  καί άμεσον 
πρακτικήν άξίαν εχουσιν αί παλίρροιαι ύπό τήν ύλικήν ση
μασίαν τής φράσεως·ό Νασμύθιος καί ό Καρπέντερος έν τω 
συγγράμματι αύτών περί τής σελήνης ύπολογίζουσιν εις 
εκατομμύρια λιρών στερλινών τήν άξίαν τής έτησίας ερ
γασίας τών ύδροφορτώσεων κτλ , τής κατορθουμένης τή 
βοηθεία τών παλιρροιών εις μόνον τόν Τάμεσιν. Ά λλά  καί 
τά  μηχανικά άποτελέσματα τών παλιρροιών επί τής πε
ριστροφής τής γής, ήν βαθμηδόν έπιβραδύνουσι, καίπερ ά- 
σήμαντα έν τοΐς ίστορικοΐς χρόνοις, εχουσιν μεγά
λην σημασίαν ύπό θεωρητικήν έποψιν, έτι δέ καί διά 
τήν έξέτασιν πολλών μελλόντων έν άπωτάτω χρόνω φαι-

’^ π ό σ τα σ ις  τή? σελήνης άπό τής Γής  
κ α ί μ,έγεΟος αύτής .

Ή  σελήνη δεν άπέχει πάντοτε έξίσου της γής, διότι 
διατρέχει περί ταύτην τροχιάν έλλειπτικήν, ής ή Γή κ α 
τέχει μίαν τών εστιών.

Τό μέγεθος καί ή θέσις τής τροχιάς ταύτης ύπόκειται 
εις λίαν έπαισθητάς μεταβολάς, διότι ή κίνησις τής σε
λήνης δεν ρυθμίζεται ύπό μόνης τής άμοιβαία; ελξεως 
αυτής μετά τής γής, ά λλ ’ ύπόκειται εις σημαντικάς δι
αταράξεις ύπό τής ελξεως τοΰ ήλίου.

Ή  σελήνη έν τή μέστ) αύτής άποστάσει άπέχει τοΰ 
κέντρου τής γής περίπου 384400 χιλιομέτρων, δταν 
ήναι εις τό περίγειον 363300 καί δταν εύρίσκηται 
εις τό άπόγειον σημεϊον τής ελλειπτικής αύτής τρο
χιάς 415500 χιλιόμετρα. ’Επειδή δμως, ώς εϊπομεν, 
τό μέγεθος της τροχιάς της σελήνης ύπόκειται εις λίαν 
έπαισθητάς μεταβολάς, δύναται αύτη νά πλησιάση προς 
τήν γήν μέχρι 357100 καί ν’ άπομακρυνθή αύτής μίχρ·- 
-ι 15 -50  χιλιομέτρων.

Μετρηθείσης τή ; φαινομένης διαμέτρου τής σελήνης 
κατά  διαφόρους διευθύνσεις, εύρέθη δτι τό σχήμα τοΰ δί
σκου αυτής είναι κυκλικόν, οθεν συμπεραίνομ3ν,δτι παρου
σιάζεται πρός ήμας ή σελήνη ώ ; σφαίρα. Καί εάν εχγ) 
συμπίεσίν τινα  περί τούς πόλους τής περί τόν ίδιον αύτής 
άξονα περιστροφής, ή συμπίεσις αύτη καταντα  άνεπαί- 
σθητος, διότι ή φυγόκεντρος δύναμις είναι πολύ μικρά έπί 
τής σελήνης, ενεκα τής βραδείας αύτής περιστροφής, συμ- 
βαινούσης εις σχεδόν 27 ήμέρας. ’Εκ λόγων θεωρητικών 
έξήχθη, δτι ή σελήνη είναι ολίγον έξωγκωμένη πρός τό 
πρός τήν γήν μέρος, έπειδή δμως στρέφει πρός ήμας πάν
τοτε τό αύτο μέρος α ύτή ; δεν δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν 
τήν έξόγκωσιν ταύτην.

"Ενεκα τής άνίσου αύτης άποστάσεως άπό τής γης 
μεταβάλλεται τό φαινόμενον μέγεθος της σελήνης- ή φαι- 
νομένη αύτης διάμετρος δύναται νά φθάστι μέχρι 33 , 6 
καί νά έλαττωθή μέχρις 2 9 ', 4. ’Επειδή τό πράγμα έχει 
σπουδαιότητα διά τάς έκλείψεις, σημειοΰμεν δτι ή φαινο- 
μένη διάμερος τοΰ ήλίου δύναται νά αύξήσγι μέχρι 3 3 ', 6 
καί νά έλαττωθή μέχρι 31 ', 6. ’Εκ τών τιμών αύτών 
βλέπομεν, δτι ή φαινομένη διάμετρος τής σελήνη; δυνατόν 
νά ήναι άλλοτε μέν μείζων, άλλοτε δ’ έλάσσων τής τοΰ 
ήλίου καί επομένως κατά τάς έκλείψεις δύναται ή σελήνη 
ν’ άποκρύψϊ) ολόκληρον τόν δίσκον τοΰ ήλίου καί ούτω νά 
συμβή ολική εκλειψις τούτου, ή τουναντίον νά μη καλύψγι 
ολόκληρον τόν δίσκον τοΰ ήλίου, νά περιβάλλει δε τον 
σκοτεινόν δίσκον τής σελήνης φωτεινός δακτύλιος καί νά 
συμβή ούτω δακτυλειοδής εκλειψις τοΰ ήλίου.

Ή-μέση τιμή τής φαινομένης διαμέτρου τής σελήνης, 
ήν εχει δταν εύρίσκηται εις τήν μέσην αύτής άπό τής γής 
άπόστασιν, ίσοΰται πρός 31 8 '. Γινώσκοντες τήν άπόστα- 
σιν τή ; σελήνης καί τήν εις ταύτην άντιστοιχοΰσαν <pat- 
νομένην ήμιδιάμετρον τής σελήνης, δυνάμεθα νά εύρωμεν 
τό γραμμικόν μέγεθος τής άκτΐνος αύτής· ίσοΰται λοιπόν
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αύτη πρός 1749 χιλιόμετρα καί επομένως,έάν θεωρήσωμεν 
τήν γήν σφαιρικήν καί δεχθώμεν τήν άκτΐνα ταύτης ί'σην 
πρός 6367 χιλιόμετρα (ί'σην πρός τό ήμιάθροισμα τοΰ έση- 
μερινοΰ καί τών πόλων), ή άκτίς τής σελήνης ίσοΰται 
πρός τά  0,27C τής άκτΐνος τής γ ή ς .’Εάν συγκρίνωμεν τάς 
έπιφανείας καί τούς δγκους τών δύο σωμάτων τούτων εύ
ρίσκομεν δτι ή έπιφάνεια τής σελήνης είναι τό ·—·, τής 
έπιφανείας τής γής, ό δέ όγκος πρός τό -ί-9.

Ή  εύοεσις τή ; άπό τή ; γής άποστάσεως τής σελήνης 
καί τοΰ μεγέθους αύτής στηρίζονται έπί τής γεωμετρίας. 
Ή  άπόστασις εύρίσκεται έκ τής διαφοράς τής διευθύνσεως 
πρός ήν φαίνεται ή σελήνη, παρατηρουμένη άπό δύο δ ια 
φόρων τόπων τής γής, τών όποιων ή σχετική θέσις είναι 
γνωστή, δπως εύρίσκεται καί ή άπόστασις γήινου άντι- 
κειμένου διά σκοπεύσεως άπό δύο διαφόρων σημείων, τών 
όποιων ή άπόστασις είναι γνωστή. Δυνάμεθα νά φαντα- 
σθώμεν, δτι χαράσσομεν τρίγωνον εχον βάσιν τήν ευ
θείαν τήν ένοΰσαν τούς δύο τόπους τής παρατηρήσεως 
καί τό τρίγωνον αύτό τό στρέφομεν περί τήν βάσιν, με- 
χρις ού συναντήστ) ή κορυφή αύτοΰ τό κε'ντρον τήςσελήνης, 
ή γεωμετρική βάσις τής μεθόδου πρός εύρεσιν τής άπο
στάσεως δεν άλλάσσει· ή διεξαγωγή τών παρατηρήσεων, 
αί διορθώσεις αύτών, τό λογιστικόν μέρος τοΰ προβλήμα
τος, ό πολλαπλασιασμός τών παρατηρήσεων, είναι τεχνικά 
ζητήματα  λεπτομερείας έν τή άστρονομία, δπως ύπάρ- 
χουσι το ιαΰτα καί έν τή εύρέσει τής άποστάσεως γηίνου 
άντικειμένου.Ή  εύρεσις δέ τοΰ μεγέθους τής σελήνης έκ τής 
άποστάσεως,γνωστής ύποτιθεμε'νης,καί τοΰ γωνιακού μεγέ
θους τής διαμέτρου αύτής,ευρισκομένου δ ι’άμέσου γωνιομε- 
τρήσεως, είνε πρόβλημα τής εύθυγράμμου τριγωνομε
τρίας. Έ άν σχηματίσωμεν τρίγωνον εχον κορυφάς τό κέν- 
τρον τής γής, το κε'ντρον τής σελήνης ναι σημεϊον τής 
στεφάνης τής σελήνης, τό τρίγωνον αύτό είναι ορθογώνιον, 
εχον τήν ορθήν γωνίαν είς τήν στεφάνην, διότι ή εύθεϊα 
ή ένοΰσα αύτό μετά τοΰ κέντρου τής γής έφάπτεται τής 
σελήνης ώς γεννε'τειρα τοΰ κώνου τοΰ έχοντος κορυφήν το 
κε'ντρον τής γής καί έφαπτομένου τή ; σφαίρας τής σελήνης. 
Ή  γωνία ή σχηματιζομένη είς τό κε'ντρον τής γής 
είναι γνωστή, διότι είναι ή διά γωνιομετρήσεων εύρισκο- 
μένη ήμιδιάμετρος τής σελήνης· έάν λοιπόν γινώσκωμεν 
καί τήν ύποτείνουσαν, τήν άπόστασιν τών δύο κέντρων, 
δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν τήν άκτΐνα τής σελήνης, ήτις 
είναι μία "τών καθέτων πλευρών τοΰ τριγώνου. Ί Ι  άμε
σος με'τρησις τοΰ γωνιακού μεγέθους τής διαμέτρου τής 
σελήνης γ ίνετα ι άπό τής έπιφανείας τής γής καί ούχί άπό 
τοΰ κέντρου αύτής· καί διά τήν διαφοράν δμως ταύτην 
τοΰ σημείου τής παρατηρήσεως ύπάρχει γεωμετρική μέθο
δος διορθώσεως, στηριζομένη έπί τοΰ γνωστού μεγέθους 
τής γής.

Μ ά ζα  τής σελήνης, μ,έση αύτής πυκνότης  
κα ί εντασίς τής βαρύτατος έπ ί τής  

επ ιφανε ίας  αύτής.
Τήν μάζαν τών σωμάτων εύρίσκομεν έκ τών μηχανικών 

αύτής άποτελεσμάτων· καί τήν μάζαν λοιπόν τής σελήνης

δυνάμεθα νά εύρωμεν έκ μηχανικών άποτελεσμάτων, τά  
όποια προξενεί ή ελξις αύτής.

Τοιοΰτο άποτέλεσμα είναι αί παλίρροιαι τών ύδάτων 
τή ; γής,α ΐτ ινε ;γεννώ ντα ι έκ τής άνίσου ελξεωςτώνδιαφόρων 
Λερών ταύτης ύπό τήςσελήνης καί τοΰ ήλίου. Ά λ λ ’ ή άνι- 
σότης τής ελξεως τούτου ενεκατή; πολύ μείζονο;(400πλά- 
σίας περίπου) άποστάσεως αύτοΰ άπό τής γής, είνάι μ ι- 
κροτέρα τ7,ς άνισότητος τής ελξεως τή ; σελήνής ; Κατά 
τάς συζυγίας (νέαν σελήνην καί πανσέληνον) άί φάσεις τών 
παλιρροιών έξ άμφο τέρων τών σωμάτων συμπίπτουσιν, αί 
πλημμυρίδες έκ τοΰ ήλίου μετά τών πλημμυρίδων εά 
τή ; σελήνη;, ένω κατά τού; τετραγωνισμού; (τέταρτα 
τής σελήνης), συμπίπτουσιν αί πλημμυρίδες έκ τοΰ ήλίου 
μετά τών άμπωτίδων έκ τής σελήνης· έντεΰθεν κατά  τάς 
συζυγίας έκάστη φάσις τών παλιρροιών ίσοΰται πρός το 
άθοοισμα, κατά δέ τούς τετραγωνισμούς πρός τήν διαφοράν 
τών φάσεων. Τό άποτέλεσμα έπί τών παλιρροιών έκατέρου 
τών δύο σωμάτων έξαρτάται έκ τής άποστάσεως καί τής 
μάζης αύτοΰ. Ά λ λ ’ή έκάστοτε άπόστασιςτοΰ ήλίου καί τής 
σελήνης άπό τή ; γής είναι γνωστή έκ τής θεωρία; τής 
κινήσεως αύτών, είναι δέ γνωστή καί ή μάζα τοΰ ήλίου· 
διευκρινιζομένων λοιπόν τών άποτελεσμάτων τής ελξεως 
έκατέρου τών σωμάτων εξ εμπειρικών παρατηρήσεων τής 
διαφοράς τών φάσεων τών παλιρροιών κατά τάς συζυγίας 
καί τούς τετραγωνισμούς, εύρίσκεται ο λόγος τής μάζης 
τής σελήνης πρός τήν τοΰ ήλίου καί έπειδή αύτη είναι 
γνωστή , εύρίσκεται τέλος ή μάζα τής σελήνης.

"Ετερον μηχανικόν άποτέλεσμα τής ελξεως τής σελήνης 
είναι ή λίκνισις τοΰ άξονος τής γής (nutation), καί είς 
ταύτην μετέχει καί ό ήλιος· είναι ?>υνατη ομως ή διευκρί- 
νισις τοΰ άποτελέσματος έκατέρου τών σωμάτων καί ούτω 
τελικώς ή εύρεσις τής μάζης τής σελήνης.

Ή  μάζα τ ή ; σελήνης εύρίσκεται καί διά τών άποτε
λεσμάτων τής ελξεως αύτής έπί τής κινήσεως τής γής. 
’Επειδή τό έπίπεδον τή ; τροχιάς τής σελήνης περί τήν 
γήν δέν συμπίπτει μετά τής έκλειπτικής (τοΰ έπιπε'δου 
τής τροχιάς τής . γής •περί τόν ήλιον), ή σελήνη προξενεί 
περιοδικήν άπομάκρυνσιν τής γής άπό τής έκλειπτικής, ή, 
διά νά όμιλήσωμεν συμφώνως πρός τά  φαινόμενα, τοΰ ή
λίου άπό τοΰ έπιπε'δου αύτοΰ, μή φθάνουσαν δμως τό 1 . 
Έ κ τοΰ φαινομένου αύτοΰ έξάγεται τό ποσόν τής μάζης 
τής σελήνης.

Κατά τόν έπίσημον άμερίκανόν αστρονόμον Νέόκομβον 
(Newcomb) ή μάζα τής σελήνης είναι περίπου τό

Γινώσκοντες τήν μάζαν μ, καί τόν όγκον κ, σώματος 
τίνος, δυνάμεθα νά εύρωμεν τήν μέσην αύτοΰ πυκνότητα 
δ, διότι μεταξύ αύτών υπάρχει ή σχέσις μ = δ . κ. Έάν 
λοιπόν λάβωμεν ώς μονάδας τήν μάζαν, τόν όγκον καί 
τήν μέσην πυκνότητα τής γής, έχομεν μ^η·^', * = 7 7  κοα 
ούτως εύρίσκομεν δ = 0 ,6 3 , ήτοι σχεδόν τά  τής μέσης 
πυκνότητος τής γής. Έ κ διαφόρων πειραμάτων εύρέθη δτι 
έάν δεχθώμεν μονάδα τήν πυκνότητα τοΰ ύδατος, ή τής 
γής ίσοΰται πρός 5,5· ή τής σελήνης, λοιπόν ίσοΰται πε
ρίπου πρός 3 ,5 .



ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ 9

τέσσαρα ταύτα  κρανία άνήκον είς ανθρώπους ποοκεχωρη- 
μένης ηλικ ίας καί κατά πάσαν πιθανότητα είς γέροντας. 
Λίαν περίεργον καί έπιστημονικώς ενδιαφέρον είνε ότι καί 
τα  τέσσαρα ήσαν μικράς χωρητικότητος, ή ως άλλως οί 
άνθρωπολόγοι συνειθίζουσι νά λεγωσιν, ή εσωτερική ικανο- 
της αυτών (Kapazitat) ήτο μικρά. «Κατά περίεργον 
σύμπτωσιν καί τά  έν ετει 1871 εν τή οδώ Πειραιώς τών 
’Αθηνών άνευρεθέντα δύο κρανία ήσαν μικράς ικανότατος. 
Τό εν τούτων ανήκε είς γραίαν τινά  ονόματι Γλυκερά και 
ώς έκ τής επιγραφές έξάγεται ανάγεται είς τούς Μακεδο- 
νικούς χρόνους. Γό δε ετερον άν/Ίκεν εις ισχυρόν τινα  αν- 
Sax, έν τώ τά(ρω του οποίου εύοεθνισαν πτιλινα αγγεία  άρ- 
γαιοτάτου ρυθμού. Ό  Βιοχοβ παρετήρΎΐσεν ότι Υ) [/.ικρα 
ικανότης αυτών εινε φαινόμενον λιαν εκπληκτικόν, καθ ό
σον εν σχ έ̂αει ποος ττ,ν αεστιν ικανότατα τών κρανίων 
άλλων πεπολιτισμένων έθνών, τά  κρανία τών αρχαίων ’Α
θηναίων κατέχουσι τόν έλαχιστον ορον, ούτως ώστε κατα  
τάς νύν κρανιοσκοπικάς ημών γνώσεις, εινε φαινόμενον, 
οπερ μόνον είς μέλη άγριων φυλών παρουσιάζεται. Καί 
τούτου ένε·κα είνε λίαν δυσκολον έκ τη ς κρανιακές χωρ/ι- 
τικότητος νά συμπεράνωμεν περι τού βαθμού τού πολι
τισμού Έθνους τινός, δπως ΰπό πολλών άνθρωπολόγων 
γ ίνετα ι.

Ε θ ν ο λ ο γ ικ ή  ά ν α κ ά λ υ ψ ι ς .— 'Υπό τού δόκτορος 
Πούτναμ (Putnam) έγένετο ποό μηνός έν Χ ικάγω πλη
σίον τού Χιλλικόθη (’Όχιο) λίαν ένδιαφέρουσα Εθνολογι
κή άνακάλυψις. Έ π ί λόφου 500 ποδών μήκους και ~00 
πλάτους καί είς βάθος 14 ποδών άνευρε σκελετόν άνδρός 
έν χαλκίνγι πανοπλία. Ή  κεφαλή ήτο δι ώειοδούς χάλ
κινου σκούφου κεκαλυμμένη, οΰτινος τό υποσιάγωνον ευ- 
ρίσκετο είσέτι έν τη  φυσ-.κτ, αυτού θέσει, ήτοι περιεβαλλε 
τήν κάτω σιαγόνα· έπί τών βραχιόνων, στήθους, κοιλια
κές /ώρας, ώς καί εκατέρωθεν τών παρειών, ευρίσκοντο 
χάλκινα έλάσματα. Τό στόμα ήτο πεπληρωμένον με με
γάλους γνησίους μαργαρίτας, ο'ίτινες έν μέρει ήσαν X7:u~ 
σεσαθρωμένοι, περί δέ τόν λαιμόν εΰρίσκετο περιδέραιον εξ 
όδόντων ’Άρκτου μετά γνησίων μαργαριτών. ΙΙαοαπλεύ- 
οως τού σκελετού τούτου άνεπαυετο έτερος γυναικός τινός 
καί δέν εινε δύσκολον νά δεχθή τις δτι άμφότεροι οί σκε
λετοί ούτοι άνήκον είς άνδρόγυνον, δπερ τουλάχιστον ε*ι 
6  εκατονταετηρίδας άνεπαυετο εντός τής ψυχράς γ^ς 
τών ίνδιάνων.

Ο .  ϊ / -

ΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΗΦΑΙΣΤΕ10Ν ΤΗΣ ΝΗΣΟΪ ΠΑΝΤΕΛΛΑΡΙΑΣ

Παντελλαοίας, ήτις ύπό τών Νεαπολιτανών πρός τιμήν 
τού Βουοβόνου βασιλέως των Φεοδινάνδου «ϊ»ερδινάν-  
δ ια  έκλήθη. Καί δμως ή τόσον άπροσδοκήτως γεννη- 
θεισα αύτη νήσος, έπίσης καί άπροσδοκήτως έξηφανίσθη 
μετά τινας μήνας. Περί τό τέλος τού έτους 1881 ή νή
σος ΓΙαντελλαρία έσείσθη ύπό σεισμού, δτε νέα νήσος έπί 
τής θαλασσίου έπιφανείας έγένετο όοατή, καί έπί τ ινας η 
μέρας παοετηρήθη καπνός καί βροχή σποδού, πάλιν δ
μως μετά τινας εβδομάδας καί ή νήσος αύτη έξηφανίσθη.
Οί φθινοπωρικοί δέ μήνες τού έτους τούτου (1891 ), μετά 
σημείων ένισχυσθείσης ήφαιστείου ένεργείας εν Σ ικελία ,ά- 
ίφερον πάλιν έκ τού θαλασσίου βυθού τό τρίτον κατά 
ήν παρούσαν εκατονταετηρίδα τήν παράδοξον αυτήν νή 

σον, τήν φοράν δμως ταύτην έπ’ ολίγιστόν χρόνον.
Τή 18η ( 6 η) ’Οκτωβρίου τρία άκριβώς χιλιόμετρα

ποός δυσμάς τής πόλεως καί τής νήσου Παντελλαοίας, 
άνυψωθείσης τής έπιφανείας τής θαλάσσης είς πελιόρια 
κύματα, στήλαι άτμίδος έξώομουν είς τόν άέρα, έσχημα- 
τίσθη δέ κατάδιεύθυνσιν έκ βορρά πρός νότον νήσος πλέουσα 
έκ σποδού μήκος έχουσα ενός χιλιομέτρου, καί διορρυτ- 
τομένη ύπό άναβαλλομένων μύδρων πομφολύγων καί ά- 
τμ ίδων. ‘Ο δραστήριος διευθυντής τού κεντρικού τής ’Ι
ταλίας μετεωρολογικού σταθμού καθηγητής P. Tacchini 
παρήγγειλεν άμέσως τω  καθηγητή κυρίω R icC O , προϊ- 
σταμένω τού μετεωρολογικού σταθμού τής Κατάνης νά 
μεταβτί είς Παντελλαρίαν διά τορπιλλοφόρου πλοίου,προθύ- 
μως είς τάς δ ιαταγάς του τεθέντος ύπό τού υπουργείου τών 
Ναυτικών(*).Ούτος ένωρίς κατέφθασεν είς τό θέατρον τής 
έκοήξεως τών ήφαιστείων,ένθα έκ τού ύδατος άνεβάλλοντο 
βολίδες,ών μέρος διεορηγνύετο έν ττί ατμόσφαιρα,καί έκ τών 
οποίων ναύτης τ ις  τού πληρώματος έπικινδύνως έπληγώθη. 
Ο καθηγητής RlCCO άπό τού πλοίου ήδυνήθη πολλάς νά 

λκβ·/) φωτογραφίας τού περιέργου φαινομένου, α ΐτινες θά 
καθυποβληθώσι μετά τής έκθέσεως, δημοσιευθησομέν/ις 
έντός ολίγου χρόνου έν τοΐς Χ .ρον ικο ΐς  τού μ.ετεω- 
ρολογικοΰ κεντρ ικού γ ρ α φ ε ίο υ ,  μετά τών πλη
ροφοριών περί τών σεισμικών φαινομένων, άτινα  συνώδευ- 
σαν τήν έκρηξιν ταύτην. Όμως όφείλομεν εις την φιλο
φροσύνην τού κάθηγητού Tacchini τήν άνακοίνωσιν δτι 
μετά τήν παύσιν τής ήφαιστείου ένεργείας έπί τού θα
λασσίου βυθού έ λ η ξ α ν  καί τά  έκρηξιγενή φαινόμενα καί 
μόνον ήτο ορατή μεγάλη ποσότης πλεόντων άναβλημ^. 
των. Αί βυθολογικαί καταμετρήσεις κατέδειξαν, δτι ό υπο
θαλάσσιος κοατήρ κεϊτα ι εκατοντάδας τινάς ύπό τήν θα- 
λασσίαν έπιφάνειαν. Ή  νήσος Παντελλαρία έπαισθητώς 
έξήρθη πρός τήν πλευράν τήν πρός τό ήφαίστειον έστραμ- 
μένην, δπως παρετηρήθησαν καί άνάλογοι έξάρσεις κατά

Έν τω  «Q fotllS» (LX. 22) άναγινώσκομεν τήν έςής 
άνακοίνωσιν τού έν Ρώμν) διαμένοντος κυρίου Q. t r i t g -  
sche περί τού υποθαλασσίου ήφαστείου τού κειμένου παρά 
τήν νήσον Ι ΐα ντελλα ρ ίαν .

Κατά τό έτος 1831 άνέδυσεν άπροσδοκήτως έκ 
τής θαλάσσης νήσος ήφαιστειογενής μεταξύ Σικελίας καί

(*) ’Επιστημονική επιτροπή άπεστάλη μόνον τώ  186G ύπ'ο τή ; 
'Ε λληνικής Κυβερνήσεως, δτε έξερράγη το ήφαίστειον τής Θήρας. 
Έ κτοτε έθεωρήθη περιττή πασα επιστημονική μελέτη σεισμών 
καί άλλων φαινομένων γεωλογικών ύπί> άνδρών τής χώρας, ώς ά- 
ν ιχ ά νω ν , καί ώς έκ τούτου ουδέποτε ή Κυβέρνησις ύπεστήριξε 
τοιαύτας άποστολάς, ουδέ διά β ά ρ κ α ς ,  άν καί ευτυχώ ς ό 
στάλος τής πατρίδος έπτ,ύξησεν ούσιωδώς.
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Γινώσκοντες τήν μάζαν καί τήν άκτΐνα  τής σελήνης, δυ- 
νάμεθα νά ύπολογίσωμεν τήν έπιτάχυνσιν σωμάτων π ι-  
πτόντων έπί τής έπιφανείας αΰτής άπό μικρού ύ 
ψους. Είς τάς σφαίρας τάς ομοιομερείς καθ’ δλον 
αύτών τόν ογκον, ή τάς συγκειμένας έκ φλοιών ο
μοκεντρικών, έκαστος των όποιων είναι ομοιομερής 
καθ’δλην αύτού τήν έκτασιν,ή έ’λξις έπί τών σωμάτων τών 
εύρισκμένων έκτος τής σφαίρας, ή έπί τής έπιφανείας Λυ
τής,συμβαίνει ώσανεί σύμπασαή μάζα τής σφαίρας ήτοσυμ- 
πεπυκνωμένη είς τό κέντρον αΰτής. Ούτως εύρίσκομεν δτι 
ή έπιτάχυνσις έπί τής έπιφανείας τής σελήνης είς εν δεύ
τερον λεπτόν ίσούται πρός 1 , μ 8 6  καί είναι τό » , τής 
γνωστής έπιταχύνσεως τής γής έπί τής έπιφανείας ταύ
της. Βάρος λοιπόν 1 χιλιογράμμου έπί τής γής έχει βά
ρος έπί τής σελήνης μόνον ισον πρός 190 γράμμα. Έν 
τή συγκρισει ταυτν) >̂εν ελήφθη ύπ ’ οΑιν ή άνισότης τής 
βαρύτητας τής γής είς τά  διάφορα μέρη τής έπιφανείας 
αΰτής, ούτε ή έπιρροή τής φυγοκέντρου δυνάμεως, τής 
γεννωμένης έπι τής σελήνης έκ τής περί τόν άξονα περι
στροφής· έπί τής σελήνης άλλως αί διαψοραί τής βαρύτη
τας καταντώσιν άνεπαίσθητοι ένεκα τής βραδείας περι
στροφικής κινήσεως αυτής καί τής έντεύθεν μικρότητος 
τής φυγοκέντρου δυνάμεως.

( ’Ακολουθεί)

Ε Κ  Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ
Έκ τής Α ιτ ν η ς .  Τηλεγραφικαί ειδήσεις έκ Κ ατά

νης καθιστώσι γνωστόν οτι. εκ τού κεντρικού κρατήρος 
τού ηφαιστείου τής Αΐτνης ισχυρά νέφη καπνού άνεξέρ- 
χονται. Επίσης καί ό μικρός κρατήρ, δστις κατά τήν τε- 
λευταίαν τού 1886 έκρηξιν έσχηματίσθη, δεικνύει τά  
αυτα φαινόμενα. Εν τ7ι ννκτί τής παρελθούσης Παρασκευής 
έγένετο ήφαιστειογενής σεισμός, αισθητός έν Κατάνγι καί 
εις τα  περιξ χωρία. ΙΙαντα ταύτα  παρέχουσιν άφορμάς νά 
πιστευωμεν ότι ευρισκόμεθα είς παραμονάς νέας έκρήξεως 
τον ηφαιστείου Α ϊτνης.

Π ο λ ύ τ ιμ ο ς  συλλογή. Ό  άποθανών πρίγκηψ Βο- 
ναπάοτης έκληροδότησεν είς τό Εθνικόν Μουσεΐον τού· 
Λονδίνου τήν πασίγνωστον καί πολύτιμον συλλογήν του 
«τών χειμικών στοιχείων». Αύτη περιλαμβάνει 60 στοι
χεία είς διαφόρους ποιότητας καί ποσότητας· τινά  τού
των είσίν έκτάκτου άξίας. Μεταξύ τούτων εύρίσκεται ό 
καθαρώτερος, ώραιότερος καί πολυτιμότερος χρυσός, λευ
κόχρυσος, 6  1)4 οΰγγίας, ίρίδιον (τό τεμάχιον τούτο 
τού ’Ιριδίου έχει μέγεθος καρύου) πρός δέ καί τό πολυ- 
τιμότατον Γερμάνιον ούτινος ή άξία εινε 60 φοράς μεγα- 
λειτέρα τής τού χρυσού.

Ή φ α ίσ τε ιο ν  Κ ,ιλα ν ία .  Τό γνωστόν έπί τής νή-
σευ Χαβάϊ τού Σανδβιγικού αρχιπελάγους ήφαίστειον Κι- 
λανία (1237 μέτρα) εύρίσκεται πάλιν έν ένεργεία καί φό

βος υπάρχει μήπως γίνει νέα πάλιν έκχυσις στρώματος 
λαβας.

Μέα δ ιδ α σκα λ ία  τής φύσεως τών ΤΙαλιρ· 
ρ ο ιώ ν .  Πώς οί έν Κίννα περί τής α ίτ ια ς τών Παλιρ- 
ροιών σκέπτονται, γράφει τά έν Καντόν έκδιδόμενον περιο
δικόν. «Ή  δεισιδαιμονία πολλών ανθρώπων, δτι αί παλίο- 
potai προκαλούνται ύπό ιχθύων, δρακόντων ή ύπό εισροής 
οΰοανίων ποταμών είνε πράγμα έντελώς άλογον. Αί παλίρ- 
ροιαι προξενούνται υπό έκπνοής καί εισπνοής αΰτής τής 
φύσεως καί τούτου ενεκα είσίν διάφοροι είς τάς διαφόρους 
θαλάσσας.»

Π ερ ί άδάμιαντος. Ό  άδάμας συνίσταται, ώς 
γνωστόν έκ καθαρού άνθρακικού στοιχείου, άλλα μέχρι 
τούδε έλειπε ή πραγματική άπόδειξις δτι τό άνθρακικόν 
στοιχεϊον τού άδάμαντος είνε καθ’ δλα δμοιον μέ τό 
τών κοινών ανθράκων. Οΰδείς ήδύνατο νά άονηθή δτι 
ήτο δυνατόν ό όξυάνθραξ τού άδάμαντος νά εινε δ ιά 
φορος τού όξυάνθρακος τών κοινών ανθράκων καί δτι 
είνε άνάλογον ίσοσθενούς πτοιχείου τό όποιον έχει μεγά- 
λην συγγένειαν πρός τό άνθρακικόν στοιχεΐον. Ε σχάτως 
οί χηαικοί Μάϋερ καί Κράουζε κατέγεινον έπί τού ζη τή 
ματος τούτου καί απέδειξαν πειστικότατα  δτι τό άνθρα- 
κικόν στοιχεΐον τού άδάμαντος είνε καθ’ δλα δμοιον μέ 
τό τού τών κοινών άνθράκων Οί κύριοι ούτοι τά προϊόντα 
τής καύσεως τεμαχιδίων άδάμαντος διοχεύτευσαν έντός 
αμμωνίας έντός τής όποιας ένέχυσαν περίσσειαν καυστι
κού νάτρου πλέον ή όσον έχρειάζετο πρός κορεσμόν τού 
σχηματισθησομένου όξυάνθρακος. Μετά τήν έξάτμισιν 
τής αμμωνίας άνεύρον κρυστάλλους σόδας (όξυανθρακι- 
κού νάτρου), ο'ίτινες ήσαν έντελώς δμοιοι μέ τούς κρυστάλ
λους τής κοινής σόδας. Οί κρύσταλλοι ούτοι ήσαν έπίσης 
αδιάλυτοι είς τό ύδο>ρ, αί δέ κρυσταλλογραφικαί καί όπτι- 
καί αΰτών ιδιότητες άπεδείχθησαν ύπό τού έν Έ ϊδελ- 
βέργη κάθηγητού κ. Ρόζενβούχ (Rosenblich) ώς αί αΰ- 
τα ϊ μέ τάς τής κοινής σόδας. Προσέτι έξητάσθησαν καί 
αί ήλεκτρικαί αυτών ικανότητες ύπό τού κάθηγητού 
Ό στβαλδ (Ostwald) καί εύρέθησαν έντελώς αί α ΰτα ί μέ 
τά  τής Σύδας.

Κ ρ α ν ία  τώ ν α ρχ α ίω ν  Α θ η ν α ίω ν .  Έ ν τή τε
λευταία  συνεδρία τής βασιλικής Ιΐρωσσικής ’Ακαδημίας 
τών Ε πιστημών έν Βερολίνω ό Βίρχοβ έποιήσατο λίαν έν- 
διαφερούσας ανακοινώσεις κρανιοσκοπικών μετρήσεων έπί 
κρανίων τών αρχαίων ’Αθηναίων. Τά κρανία ταύτα  παρε- 
χωρήθησαν αΰτώ ύπό τού Schliem ann ειχον δέ εύρεθή 
ύπ ’ αυτού κατά τάς τελευταίας αυτού άνασκαφάς έν τή 
όδω Πανεπιστημίου τών ’Αθηνών. Ό  Σλίεμανν εύρε 11 
τάφους έκ τών όποιων, έάν κρίν/ι τ ις  έκ τών έν αΰτοις 
εύρεθέντων άντικειμένων, οί 1 0  άνήκουσιν είς τήν 4 ην 
π. χ . εκατονταετηρίδα καί ό 1 είς τήν 6 ην. Ό  σαρκο
φάγος τού τελευταίου ήτο κατά τήν ιδέαν τού Σλίεμανν 
έκ ξύλου, διότι ούδέν ίχνος αΰτού άνευρέθη. Καί οί ενδε- 
κα τάφοι ένεϊχον ανθρώπινα όστόί, καί έν τούτοις μόνον 
4 κρανία εύρέθησαν κάπως έν καλή καταστάσει. Καί τά
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τύ  παρελθόν ’έτος. Έάν είνε τοΰτο βέβαιον, πώς πρέπει να 
έξηγηθτί -τοιαύτη εκρηξιγενής έξαρσις; ( Κ . .  Μ . )

Ο ΤΓΦΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΑΡΤΙΝΙΚΗΣ

Καλοΰσι τυφώ νας $ κυκλώνας ανέμους βια ιοτά- 
τους και Ισχυροτάτους, περιστοεφομένους περί άξονα κά
θετον μετακινούμενοι έντός τής γα λην ια ία ς  λεγομένης 
τής γης ζώνης, κειμένης εκατέρωθεν τοΰ ισημερινού. Οί 
καταστρεπτικοί δέ ούτοι άνεμοι, οΐτινες εν τώ  κέντρφ της 
περιστροφής έχουσι ταχύτη τα  250 χιλιομέτρων την ώραν, 
α ιτ ία ν  έχουσι την άνισον ταχύτη τα  τών ετησίων ανέμων, 
οί όποιοι πνέοντες έκ τών πόλων, συναντώσιν άλλήλους έν 
τα ϊς  ύπό τόν ισημερινόν χώοαις.

Τοιοΰτος άνεμος τνϊ 18)6 Αύγούστου τοΰ 1891 πνεύ- 
σας έν Μ αρ τιν ίκ η , μια νήσω τών Μ ικ ρ ώ ν  Ά ν τ ι λ -  
λών, δεινοτάτας έπέφερε καταστροφάς. Κατά τάς έκεΐθεν 
ληφθείσας πληροφορίας καθ’ άπασαν την ρηθεΐσαν ημέραν 
ό ουρανός ητο κεκαλυμμένος ύπό σκοτεινών νεφών, διερχο- 
μένων έκ διαφόρων τοΰ όρίζοντος μερών, ένω συγχρόνως 
έπνεεν άνεμος περιστροφικός. Τό βαρόμετρον κατέπεσε τα 
χέως. καί περί την εσπέραν τό στερέωμα έλαβε χροιάν 
ώχράν, φρίκην έμπνέουσαν, άτινα  ήσαν ένδειξεις της προσ- 
εγγίσεως τοΰ κακοΰ. Περί την 7ην ώραν της εσπέρας 
έπήλθεν ή λα ΐλαψ , κατασυντρίβουσα παν 3,τ ι καθ’ όδόν 
συνήντα, καί έπί τρεις ολοκλήρους ώρας διαρκέσασα, καθ’ 
ην φοβερά έγένοντο δυστυχήματα. ’Αμέσως κατά την 
πρώτην τοΰ άνεμου προσβολήν, όστις έκ τών βορειοδυτι
κών έπήρχετο, πλεΐστα δένδρα έξερριζώθησαν, στέγαι οι
κιών άνηρπάγησαν, καί άπαντες οί φανοί τών όδών της 
πόλεως | Fort cle France καί αί λυχνία ι τών οικιών 
έσβέσθησαν. Έ ντατικωτέρας δέ γενομένης της ισχύος τοΰ 
άνεμου, αετώματα οικιών κατέπεσον καί ολόκληροι οίκίαι 
κατεκρημνίσθησαν, ώστε είς σύγχυσιν καί φοβεράν άπελπί- 
σίαν περιηλθον οί δυστυχείς κάτοικοι, οΰς καί έν τώ  οίκφ 
καί έπί της όδοΰ περιέμενεν ό θάνατος.

Μετά τινα  χρόνον έφάνη, ότι κατηυνάσθη τό κακόν, 
δπεο όμως έπ ’ ολίγον διήρκεσε, διότι μετ’ ολίγα λεπτά 
έπήλθε πάλιν ό τυφών έκ τών ΑΝΑ, έπενεγκών την τε- 
λευταίαν καταστροφήν της πόλεως Fort de France, 
ητις εινε ή πρωτεύουσα της νήσου. Ή  έκ σιδήοου κατε- 
σκευασμένη άγορά κατέπεσεν ολόκληρος, έπίσης έκκλησία 
τ ις , τό κατάστημα τών μηχανών, τών κινουσών τάς αν
τλ ία ς της δεξαμενής τοΰ ναυπηγείου, καί πλεΐστα ι πα - 
λα ια ί οίκία ι, ένφ αί νεώτεραι διεσώθησαν άπωλέσασαι μό
νον τάς στέγας των. Ή  έν τ·7, έξοχη καταστροφή υπήρξε 
δεινοτέρα, διότι αί οίκίαι ήσαν παλα ια ί καί άπασαι κα- 
τέπεσον, τά  δέ δένδρα τών διαφόρων φυτειών έξερριζώθη
σαν. Καί τά  πλοία ’έπαθον, διότι τά  έν τώ  λιμένι τοΰ 
Ά γ ι ο υ  Π έτρου  ευρισκόμενα συνετοίβησαν, πληοώσαν- 
τα  τήν παραλίαν διά τών συντοιμμάτων αυτών. Τοιαύτη 
δέ καταστροφή έπί τών φυτειών, ιδίως τοΰ σακχαοοκα-

λαμου,εγενετο,ωστε επι πολυν χρόνου ή νήσος θά διατελ'Τί 
εν άθλία καταστάσει. Οί φονευθέντες άνθρωποι καί τά  
ζώα ήσαν πολλά, διότι πανταχοΰ 6 θάνατος ήτο βέβαιος.

Κ .  Μ .

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΪ1ΛΚΡ0Β10ΤΗΤ0Σ ΤΟΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Αί ύπό τών δασολόγων γενόμεναι παρατηρήσεις κατέ- 
δειξαν, ότι τά  πλεΐστα τών Ευρωπαϊκών δένδρων δύνανται 
νά ζήσωσιν εκατοντάδάς έτών, τινά  δέ κα τ’ έξαίρεσιν νά 
ύπερβώσι καί χιλιετηρίδας. Ούτω ή πεύκη (Pinus sil- 
vestris) δύναται να ζηστ) 500 έως 700 έτη, ή ελάτη  
(Abies) 425 έτη , ή λ ά ρ ιξ  (Larix) 275 , ή κοινή οξύα  
(Fagus silvatica) 245 , ή κερκίς (Populus tremula) 
2 1 0  ή σ η μ ύδ α  (Betula) 2 0 0 , ή μ ελ ίχ  (Fraxinus) 
170, ή κλήϋρα  (Alnus) 145 καί ή πτελέα  (Ulmus) 
130 έτη. Η καρδία της δρυος άρχεται σηπομένη κατά τό 
300όν έτος καί μόνον εν είδος αυτής, δρΰς ή άγρ ία  
(Qucrius Rotur) δέν ύπόκειται είς τήν τοιαύτην φθο
ράν· εκ ταυτης άτομον ηλικίας 410 έτών ύπάρχει έν
As.chaffenburg.

Εν Καλαβέρα (Νότιος ’Αμερική) έκοψαν Β α σ ιγ κ ω -  
ν ία ν  γ ιγαντια ίαν, ης οί έτήσιοι δακτύλιοι έφερον τόν 
μυθώδη αριθμόν τών 3000· είχε δέ αύτη ύψος 118 μέτρων 
καί έπί της έπιφανείας της γης διάμετρον 1 0  μέτρων.

Έ ν Ά ρ κ α δ ία (* )  υπάρχει πλάτανος, τήν όποιαν έπί 
μακράν έθεώρουν ώς έκείνην ην άναφέρει ό Παυσανίας κατά  
τήν 2 εκατονταετηρίδα. ’Εν Παβία υπάρχει είσέτι ζώσα 
κυπάρισσος, η τις λέγετα ι, ότι ύπηρξε σύγχρονος τοΰ ’Ι
ο υλ ίο υ  Κ ,α ίσαρος, έν τφ  δάσει δέ Needwood ( ’Αγ
γλία ) εύρίσκετο δρΰς κατά τό 1822 έχουσα ηλικίαν 600 
έτών καί τοσοΰτο ακμαία , ώστε πιθανόν καί νΰν νά ζή . Ό  
De Candolle ύπελόγιζε τήν ηλικίαν ενός σμ ίλακος  
έν Bradrum (’Α γγλ ία ) είς 3000 έτη , ενός δέ ετέρου έν 
Fortingal (Σκωτία) είς ούχί όλιγώτερον χρόνον.

Ό  Ά γγλο ς ιστορικός Evelyne κατά την 17ην εκα
τονταετηρίδα μνημονεύει φιλύραν τινά  τών περιχώρων της 
Neustadt έν Π αλατινάτω ητις τότε είχεν ηλικ ίαν 1000 
έτών. Ή διάσημος άγρία ροδή έν Ilifdesheim (Άννόβε- 
ρον), ή άρχαιοτέρα τοΰ είδους της έν τώ κόσμω, εινε 
πασίγνωστος. Λέγεται ότι ταύτην έφύτευσε πρό 1100 έ
τών Κ ά ρ ο λ ο ς  ό ΛΙέγας είς άνάμνησιν της ύποδοχής 
της πρεσβείας τοΰ Καλίφου Ά ρ ο ύ ν -α λ - Ι * α σ χ ίδ ,  
κατά τό έτος δέ 818 ό υιός του, Λ,ουδοβΕκος ό Ε υ 
σεβής ώκοδόμησε ναόν, ούτινος ή 'Α γία Τράπεζα έ- 
στήθη άκριβώς ύπέρ τήν ρίζα.'' τής ροδής. Ό  κορμός τής 
μητρός ταύτης τών ροδών έχει 16 εκατοστών τοΰ μέτρου 
διάμετρον καί ύψος 8  1 ) 2  μέτρων. Οί έπί ρήγματος κατά

(*) ’Άδηλον τοΰτο ή μ ιν - κατά τινας οι! ύπο τοΰ Παυσανίου ά- 
ναφερόαεναι θεωροΰνται ώς τοΰ Α ίγιου πλάτανοι. Έ ν Πάτρας ύπ'ο 
ανέμου τώ  1852 κατέπεσε πλάτανος ύπο το φρούριον ύπάρχουσα, ή 
όποια είχεν ήλ 'κ ίαν 400 καί πλέον έτών.
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μήκος τοΰ τοίχου της έκκλησίας αύξήσαντες κλάδοι κα- 
λύπτουσιν έπιφάνειαν 1 1  τετραγωνικών μέτρων καί νΰν δέ 
•ή ιστορική αύτη ροδή άνά παν έτος παράγει πλήθος 
άνθέων.

Έ ν τη ’Ολλανδική έπαρχία Αιμβούργγι ύπάρχει φιλύρα 
περιφερείας 6  μέτρων, ην λέγεται ότι έφύτευσαν ρωμαίοι 
στρατιώται. Κατά τό έτος 1868 κατα ιγ ίς κατασυνέτριψε 
πολλούς τών κλάδων ταύτης, έξ ής έπληοώθησαν 6  φορ- 
τηγα ί άμαξαι. Βραδύτερον ή κορυφή αΰτης έβλάβη σπου- 
δαίως ύπό. πυρκαϊάς, καί μ’ όλα ταΰτα  τό δένδρον τοΰτο 
έξακολουθεΐ είσέτι νά άκμάζν) καί νά σκιάζτ) μεγάλην 
έπιφάνειαν.

Τό πάλα ι υπήρχε συνήθεια τά  σύνοοα τών ιδιοκτη
σιών νά δηλώσι διά δένδρων. Ούτω π. χ. καστανέα τις  έν 
Tortworth (’Α γγλία) νΰν ζώσα είνε καταφανής έν τ ιν ι 
σχεδιαγράμματι τοΰ 1135, δρΰς δέ τ ις  άκμαία καί νΰν 
έν Tilford -(’Αγγλία) σημειοΰται έν τ ιν ι π ίνακ ι, όστις 
έσχεδιάσθη τφ  1256 τη διαταγή τοΰ Ερρίκου τοΰ Blois.

Ά ν  καί βραχύς ό βίος τοΰ ανθρώπου έν συγκρίσει πρός 
τούς άφωνους τούτους μάρτυρας πολλών εκατονταετηρί
δων, ή καί χιλιετηρίδων, τά  μακρόβια όμως ταΰτα  όντα 
ούδένα άλλον σκοπόν έχουσιν, ή νά ύπηρετώσι έν άγνοια 
των τον άνθρωπον.

Der Stein der Weisen VI)..

(Κ .. Μ . )  -

Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Σ Κ Λ Η Ρ Ω Ν  Υ Δ Α Τ Ω Ν  
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Ε πειδή τά  ύδατα ταΰτα  έντός τών λεβήτων έγκατα- 
λείποντα λίθον σκληρόν, δυσχεοαίνουσι την θέρμανσιν, φέ
ρονται ταΰτα  εις μεγάλην δεξαμενήν καί προσθήκη άσβε  
στίου  γάλακτος καί δ ιαλύσεω ν  σόδας καθίσταν
τα ι μαλακά. Τά δύω ταΰτα  χημικά σώματα πρό τής 
προσθήκης αυτών άναμίγνυνται μετ’ άλλήλων κατά ποσά 
ανάλογα καί θερμαίνονται μετά ποσότητάς τίνος τοΰ ύδα- 
τος τούτου. “Οπως δέ τό ούτω παρασκευασθέν ύδωρ κατα - 
στνί ταχέως διαυγές, προστίθεται προσέτι καί ποσότης 
όςυϋει'ίκης αργ ίλο υ  ή μ ελα ντη ρ ία  (βιτριόλιον σι
δήρου)· έτι δέ εύκολώτερον έπ ιτυγχάνετα ι τοΰτο, αν ή έπι- 
καθήσασα ’ιλύς πρό τοΰ καθαρισμού άνακινηθή. Τό ούτω 
παρασκευασθέν ύδωρ δέν έγκαταλείπει πλέον λίθον έπί τοΰ 
λέβητος, έχει μάλισ-rtx καί τήν ιδ ιότητα νά διαλύη τόν 
ύπάρχοντα. Καί μ’ό'λα ταΰτα  ή χημική αύτη έπίνοια παρέ
χει τήν δυσχέρειαν, ότι έντός σωλήνων σχηματίζεται 
λίθος διαφόρου χημικής συστάσεως, οστις δέν σχηματίζε
τα ι, άν είς τό ύδωρ διοχετευθη προηγουμένως ανθρακικόν 
όξύ παραγόμενον έκ καύσεως έξανθρακώματος (κώκ).
(Ghem. Cent. Blatt. 1891. II).

Κ .  Μ .
 ·!%*/%%%%------------

Η ΜΕΛΑΙΝΑ ΙΫΑΛΛΑ
(Alum Sanctum.)

Πολλαί κυρίαι, α ΐτινες καλλιεργούσα άνθη έν τή, οΐκφ 
τω ν, είτε έξ άγάπης πρός τήν ώραίαν φύσιν, είτε έκ π ι-  
θηκισμού, γινώσκουσι κάλλιστα τήν λευκήν κάλλαν  
μετά τοΰ λευκοΰ καί πρός χώνην όμοιάζοντος άνθους. 
Ά ν  αύτα ι πράγματι λατρεύωσιν τά  άνθη, δικαίως θά 
έξεγερθνί ή περιέργεια αύτών, έάν τα ΐς είπωμεν, ότι ύπάρχει 
καί μέλαινα κάλλα, ήν ’Ιταλός τις μετέφερεν έν. Π αλαι
στίνης είς Ευρώπην να ι έντεΰθεν μετέδωκεν καί είς ’Αμε
ρικήν.

Ή  μέλαινα κάλλα βλαστάνει ώς καί ή λευκή, τό δέ 
άνθος της έχει τό αυτό σχήμα μέ την - διαφοράν έτι είνε 
κατά τ ι μεγαλείτερον, διότι φθάνει είς ύψος 30 εκατοστών 
τοΰ μέτρου. Έχει δέ τό άνθος χρώμα βαθύ μέλαν, 
στίλβον ί σχυρώς, καί άναδίδον έλαφράν τινα οσμήν. Έτέρα 
ίδιότης τοΰ φυτού τούτου είνε, ότι άνθεΐ κατά  τόν χει
μώνα, οί δέ κόνδυλοι αύτοΰ πρέπει τό θέρος νά φυλάσσων- 
τα ι έν ξηρώ τόπω.

Ή κάλλα ανήκει είς τήν οικογένειαν τών άρ ο ε ι-  
δών (άρακοειδών), πα.ράγει ώραΐον καί μέγα άνθος χω 
νοειδές καί έχει μεγάλα καί καρδιόσχημα φύλλα. Είνε δέ 
φυτόν συγγενές πρός διάφορα άλλ.α δηλητηριώδη, ώς είνε 
ή κοινή δρακοντ ιά , ών τινα  χρησιμοποιούνται καί είς 
τήν ιατρικήν.

Ή  πρόγονος τής λευκής κάλλας κατάγετα ι έξ Α ι 
θ ιο π ία ς  (Calla aethiopica), ένθα ζν) έν άγρία κατα - 
στάσει. έν Εύρώπν) δέ μόνον έντός δωματίων βλαστάνει καί 
άναπτύσσεται, έχουσα τάς ρίζας ινώδεις καί πλήρεις 'κον
δύλων, τό δέ στέλεχος σαρκώδες, ύψους περίπου ενός μέ
τρου- τά  φύλ.λα αυτής άτινα  είνε λεία  μήκους 2 5 — 30 
έκατ. τοΰ μέτρου καί πλάτος 20— 25. έχουσι τήν ιδιό
τη τα , άν εν τούτων ξηρανθή καί καταπέση, αμέσως νά 
βλαστάν/ι έτερον νεαρόν. Ώ ς έκ τούτου τό φυτόν καν’ ολ.ην 
τήν διάρκειαν τοΰ έτους εινε αειθαλές, μετά πάρέλευσιν δέ 
2 — 3 έτών παράγει τόν εν μέτρον ύψος έχοντα άνθοφό- 
ρων μόσχον, έπί τοΰ οποίου θύεται τό λευκότατον άνθος, 
1 0  έως 1 2  έκατοστ. τοΰ μέτρου μήκος έχον καί πρός 
χώνην όμοιον, διατηρείται δέ έπί 15 περίπου ημέρας καί 
έπειτα ξηραίνεται.

Ά ν  ή κάλλα καλώς καλλιεργηθή, τιθεμένη παρά τό 
παράθυρον, έπιμελώς ποτιζομένη καί τοΰ χώματος αυτής 
συχνά άνασκαλευομένου, δύναται νά παραγάγν) ούχί σπα- 
νίως καί δεύτερον άνθος, άμα τό πρώτον άποξηρανθή. 
Π ολλαπλασιάζεται δέ ή κάλλα διά τών έπί τών ριζών 
αυτής ευρισκομένων κονδύλων, οΐτινες έμφανίζονται κατά 
τό γ '. έτος.

Ά ντίθεσ ιν πρός την λευκήν κάλλαν παρέχει ή μέ- 
λα ινα , ητις έπίσης είνε ώραία καί καθ’ ομοιον τρόπον 
καλλιεργείται.

( Κ .  Μ .)

-'VX
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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α

Η π ρ ός τ λ  έ ξω  έ ξ α σ χ ο υ μ έ ν η  θ λ Τ ψ ις  ύ π ό  φ υ τ ώ ν  έν α υ ξ ή σ ε ι  
ε υ ρ ισ κ ο μ έ ν ω ν .  Συχνότατα θά παρετήρησεν ό περίεργος αναγνώ
στης, οτι αί πλάκες τώ ν πεζοδρομίων, αί κείμεναι πλησίονδένδρων, 
υψοΰντα ι, όπερ α ιτίαν εχει τήν αύξηβιν τών ριζών των παρακείμε
νων δένδρων. Τοιαύτην πρός τά έ'ξω θλΐψ ιν έξασκοΰσι και φυτα α- 
τελεστέρου οργανισμού. Οϋτω εν τ ιν ι ύπογείω παρετηρηθη ότι ουο 
πλάκες τοΰ λιθοστρώτου, κείμεναι παρά τόν τοίχον, άνυψώθησαν 
περί τά  4 εκατοστά του μέτρου· έρεύνης δέ γενομενης ευρεθησαν 
ύπό τάς πλάκας ταύτας δύω μεγάλοι μύκητες, ών οί μεν π ίλο ι, 
παλάμην μεγέθους έχοντες, ύπό τοΰ βάρους τώ ν λίθων (4 χ ιλ ιό 
γραμμων) είχον πιεσΟη καί έπίπε^ον μορφήν λάβει, τά δε όαντύλου 
πάχος εχοντα στελέχη έκάμφθησαν. Ύ πο  τής θλίψεως ταυτης οι 
εδώδιμοι ούτοι μύκητες ούοεμίαν ε’ιχον πάθει άλλοίωσιν, διότι οι- 
ετήρησαν τήν εύωδίαν αύτών καί τό εϋγεστον.

Μ ε τα φ ο ρ ά  ξ υ λ ε ία ?  έξ ’ Α μ ε ρ ικ ή ς  ε ίς  Ε υ ρ ώ π η ν  έν μ ο ρ φ ή  σ χ ε -  

5 ία ς .  ’Επειδή κατά τό εαρ τοΰ 1891 ήδυνήθησαν μεγάλους κορ
μού; δένδρων έν είδει σχεδίας νά μεταφέρωσιν έξ "Α γ . 1 ω α ν- 
ν ο υ (έν Νέα Βρουσβίκη) εις Ν έ α ν Ύ  ό ρ κ η ν διά θαλασσής, 
σκοπεύει ό έ ν  Κ α λ β ε σ τ ό ν η  Κα ρ .  Μ ώ νά κατασ«ευάση 
σχεδίαν έκ κορμών δένδρων τεραστίαν, καί οι’ ατμοπλοίου να με- 
τχφέρη ταύτην διά τοΰ 'Ατλαντικού Ώ κεανοΰ είς Λονδΐνον πρός 
πώλησιν. "Αν τοΰτο κατορθωθή' έν τω  Ώ κεανώ , εν ω τα κύματα 
πελώρια, δεν θά ήνε δύσκολον νομίζομεν νά έφαρμοσθή καί εν τη 
Μεσογείω θαλάσση, όπως εΰωνότερον μεταφέρηται εις ’Ελλάδα ή 
ξυλεία έκ Τεργέστης καί Ρωμουνίας.

Ή  δι&  τ η λ ε φ ώ ν ο υ  σ υ γ κ ο ιν ω ν ία  Ε υ ρ ώ π η ς  μετ&  τ ή ς  ’Α
μ ε ρ ικ ή ς .  Κατά τινας πληροφορίας ό μηχανικός Γ ρ ά χ  α μ 
Γ ρ α ί η ήδυνήθη νά καταδείξη οτι ή διά τηλεφώνου συγκοινωνία 
της Ευρώπης μετά της ’Αμερικής είνε ού μόνον εύ'κολος άλλά καί 
όλιγοδαπανωτέρα της διά τηλεγράφου. ’Αντί χάλκινων συρμάτο>ν 
θά με^αχειρισθή ό κύριος Γραίη σιδηρά ή χαλύβδινα.

’’Α λ ευ ρ ο ν  έ ξ  Ι χ θ ύ ω ν . ’Εσχάτως έν Ρωσσία έξετέθη ά λ ε υ - 
ρ ο ν η μάλλον κόνις έ ;  άλεσθέντων ξηρών ιχθύων. Κατά τόν Ιε- 
μουρανώβ τό ά'λευρον τοΰτο εινε θρεπτικώτατον, ού μόνον διά τά 
κτήνη άλλά καί διά τόν άνθρωπον, ιδίως όταν ήναι σιτοδεία. Ιχθΰς 
παντός ΰδατος καί μεγέθους ξηρανθέντες καλώς κοπανίζονται ί  α
λέθονται διά μύλου, χωρίς νά πάθωσι τά θρεπτικά τούτων συστα
τικά  άπώλειάν τ ινα , τό δέ οϋτω παραχθέν ά'λευρον έπ ί μακρόν 
δύναται νά διατηρηθή. ’Όθεν οί παρ’ ήμ ΐν έπιχειρηματίαι ας θέ- 
σωσιν είς ένέργειαν τήν νέαν ταύτην επίνοιαν· τό Α ιγαιον καί Ίό- 
νιον Πέλαγος έμπεριέχουσιν έκατομμύρια ιχθύων.

' θ  μ έ γ ισ τ ο ς  τ ή ς  γ ή ς  χ α τ α ρ ρ Α χ τ η ς .  Κατά τάς νεωτάτας έξ 

’Αμερικής πληροφορίας άνεκαλύφθη νέος κ α τ α ρ ρ ά κ τ η ς ,  ο- 
στις είνε μεγχλείτερος καί αύτοΰ του καταρράκτου τοΰ Ν ι α γ ά- 
ρ α. Οί ’Αμερικανοί Β ρ υ ά ν η ς καί Κ ε ν α σ τ ώ ν  περιο- 
δεύοντες έκ Λαβραδυρίας συνήντησαν έπί τίνος ποταμού, χυνομένου 
είς τόν X α μ ι λ τ ώ ν α, μεγάλον καταοράκτην, ού τό ΰψος 
είνε περίπου 99 μέτρων, καί ον ούδείς άχοι τοΰδε λευκός εty εν 
ίδεϊ-.

'Η Μ ε γ ίσ τ η  β α θ ύ τ η ς  τ ή ς  Μ εσ ο γε ίο υ  θ α λ ά σ σ η ς .  Κατά τάς
γενομ-ένας ύπό τοΰ Αύστριακοΰ πλοίου Π ό λ α βυθομετρήσεις ή 
μεγίστη βαθύτης τής Μεσογείου θαλάσσης είνε 4400 μέτρα καί 
κεΐτα ι ύπό 35ο, 4 4 ', 20 Β πλάτος καί 21ο, 44 ’, 50 νοτιοανοτο- 
λ ικώ ς τώ ν Κυθήρων.

Α ί έν ‘ Ι σ π α ν ία  π λ ή μ μ υ ρ α ι .  Αί κατά τήν τελευταίαν δεκαετη
ρίδα έν Ίσπανίαι ενεκα Βροχών καί καταιγίδων γενάμεναι πλυμμύ- 
ραι καί αί έκ τούτων καταστροφαί, θεωροΰνται ώ ; αί δεινόταται 
άπάσης τής Ευρώπης. Ή  ύπό τών ύδάΤων καταπλημμυρηθεΐσα 
χώρα περιλιμβάνει έκατοντάδας πόλεων καί χωρίων έν ταις περιο- 
'/αις τών ποταμών Τ ά γ ο υ ,  Γ ο ν α λ δ α β έ ρ ο υ ,  , ’Έ  β ρ ο ν 
καί τώ ν παραποταμίων, τούτων δξ τά θύματα άριθμοΰνται είς

εκατοντάδας χ ιλιάδων καί ή απώλεια είς κτήνη , οικίας καί ζωο- 
τροφίας μεγίστη . Έ κ  τώ ν μερών δέ τούτων τήν μεγίστην κατα
στροφήν έπαθεν ή έπαρχία τοΰ Τ ο λ έ δ ο υ ,  καί προ πάντων ή 
πόλις Κ ο ν σ ο υ έ γ ρ α , ή τις πράγματι καθ’ ολοκληρίαν κατε- 
στράφη. Ή  έξ 8000 κατοίκων συνισταμένη βιομήχανος αϋτη πόλις, 
κειμένη ού μακράν τοΰ Ά  λ κ α ζ ά ρ, διαρρέεται ύπό ασήμαντου 
τινός ποταμίου τοΰ Άμαργουί'λλου. Κατά τήν νύκτα τής 11 πρός 
τήν 12 Σεπτεμβρίου (29—30 Αύγ ) τ»ΰ  λήξαντος έτους, ένεκα Βρο
χής ραγδαιοτάτης (έκρήγματος νεφελών), τό ύδωρ τοΰ ποταμοΰ τού
του τοσοΰτο άνυψώθη, ώστε κατεπλυμμύρησε τά χαμηλότερα τής 
πόλεως μέρη καί κατέπνιξε έντελώς. 'Έτερον μέγα, μέρος τής πό- 
λεως κατεκρημνίσθη, αί δέ όδοι έπληρώθησαν θραυσμάτων έξ επ ί
πλω ν , άμαξών, δένδρων, καί εκ πτυιμάτων ανθρωπίνων καί λίθων 
οΰς τό όρμητικώς καταρρέον ύόωρ συμπαρέσυρε πρός ττ,ν κοίτην 
τοΰ ποταμοΰ. Ε ίς 2000 ανθρώπων ύπολογίζονται τά θύματα άτινα 
έπνιξαν τά ϋδχτα τοΰ Άμαργουί'λλου καί έφόνευσαν αί καταπεσοΰ - 
σαι ο ίκίαι.

Παραγωγή χρυσοΰ ε ίς  ολον τόν κόσμον. Υ πολογίζετα ι ο τι ό 
κατά τό έτος 1888 παραχθείς χρυσός είς ολον τόν κόσμον άνήλθεν 
είς 255 χιλιόγραμμα άντιπροσωπεύοντα αξίαν 549 ,500 ,000  φρ. 
χρ. Τήν πρώτην θέσιν κατέχουσιν αί Ηνωμένα·. ΙΙολιτεϊαι ών ή 
παραγωγή ανέρχεται είς 49,917 χιλιόγρ. άξίας έπί τόπου 170,
851 ,000 φρ., κατά δεύτερον λόγον έρχεται ή Ρωσσία μέ παραγω
γήν 33 ,740  χιλιόγρ . άξίας έπί τόπου 115 ,272 ,000  φρ. καί κατά 
τρίτον λόγον ή Αυστραλία μέ 36020 χιλιόγρ. άξίας 112 ,092 ,000  
φρ. Έ π ε ιτα  έρχονται ή Σ ιν ική , ή Νέα Ζηλανδία, ή Χ ιλή , ή Κο
λομβία, ή Ουγγαρία, ό Καναδάς, άντιπροσωπεύοντα έκαστον πο
σότητας πολύ μικροτέρας τών άνωτέρω καί διαφερούσας απ ' άλ- 
λήλων.

Κατά τόν κ . H ay te r  ό χρυσός ό παραχθείς έν μόναις ταΐς 
Αύστραλιακαΐς άποικίαις άπό τοΰ 1851, οτε έγένετο έν αύτα ΐς 
ή πρώτη άνακάλυψις χρυσοΰ, μέχρι τοΰ 1880, ανέρχεται είς τό 
ποσόν άξίας 8 ,2 01 ,8 2 0 ,5 1 5  φρ. χρ. ή δέ παραγωγή τώ ν Η νω μ έ
νων Πολιτειών κατά τόν κ . D ay άπό τοΰ 1804 έκτιματα ι είς 9 , 

I 239 ,649 ,484 , ήτοι έν όλω τό ποσόν τών δύο χωρών φθάνει είς 17 
1)2 περίπου δισεκατομμύρια. Έ πειδή δέ, ώς άνωτέρω ε’ίδομεν, αί 
δύο αύται χώραι παρέχουσι πλέον τοΰ ήμίσεως τής έτησίας παρα
γωγής γρυσοΰ, ύπολογίζουσι, οτι τό όλον ποσόν τοΰ χρυσοΰ όπ,ερ 
κυκλοφορεί σήμερον είς τόν κόσμον είτε ώς νόμισμα εϊτε ώς κοσμή
ματα καί άλλα σκεύη τής πολυτελείας άντιπροσωπεύει άξίας 2 5 
περίπου δισεκατομμυρίων φράγκων χρυσών.

Η ΔΙΕΪΘΓΝΣ1Σ ΤΟΪ «ΙΙΡΟΜΗΘΕΩΣ» μετά  
πο λλή ς λύπ η ς ειδε τήν άπό τής συντάξεως αύτοΰ 
άπομάκρυνσιν τών κυρίων Αλέξανδρου Βαλβη καί 
Ν ικολάου Γ ερμανού , ο ΐτινες μετά τοσοΰτου ζήλου, 
άφ’ ή ς  τό ήμέτερον περιοδικόν ήρξατο έκδιδόμενον, 
είργάσθησαν πρός όσον ένεστι τελειοτέραν έπίτευξιν  
τοΰ σκοποΰ, δν ό « Προμηθεύς» επιδιώκει. Ή Δ ιε υ -  
θυνςις εκφράζει αύτοΐς τάς θερμοτάτας ευχαριστίας 
τη ς καί εύελπ ιστει ότι καί ε ίς τό μέλλον δεν θέλουσι 
παύση παρέχοντες τήν πολύτιμον αύτών συνδρομήν 
καί κοσμοΰντες καί π ά λ ιν  τάς σ τή λας τοΰ «Προμή- 
θέως» δι’ άρθρων καί μελετών

Κ αί είς τόν πολυτιμότατον συνεργάτην ημών κ. 
Σ ταματιον  Β άλβη ν , ουτινος τά  λαμπρά άρθρα καί αί 
έκλεκταί μεταφράσεις τών μαθημάτων τοΰ Χ α ΐκελ  
έκράτησαν έπί πολύ τό ενδιαφέρον καί τήν περιέργειαν 
τών αναγνωστών, ό «Προμηθεύς» εκφράζει επίσης 
θερμάς εύχαριστίας, εύελπιστών ότι καί αύτοΰ τής  
εκτάκτου συνεργασίας δεν θέλει στερηθή.


