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Ζ ω ΐκ ι ί  μο^φα ί  τή$ με f t  ζωικής χ ι ρ ι ό δ υ ν .—-Άργο ι  avryg — 
vn v t l k o g  καί όμμωι ίτης. — Ίχδνύβανρος ,  πληαιό  
οανρος ,  η ι εροόαΜπ Ι  >g — 'Λιλανχόοαυρος,  Ιγ ι ν α ί ό -  
d o r g  —Ί χ δ ύ ο ρ ν ι ς ,  ά ρ χ α ι ο χ ι ί ρ ν ξ

Όπόσον δε παράδοξος καί αλλόκοτος ύπήρξε τότε ό 
ζωικός κόσμος, καταδ-ίκνυται έκ τής συντόμου περιγρα
φής κεφαλοπόδων τινών καί σαυροειδών.

Τά κεφαλόποδα, έν οίς, ώς γνωστόν, ό ό κ τ ά π ο υ ς  
καί ή σ -η π  ί α, φε'ρουσιν εύδιάκριτον κεφαλήν μετά δύω 
άπλών οφθαλμών καί δύω κεράτινων σιαγόνων, πρός ράμ
φος πτηνού όμοιων. Περιβάλλεται δέ ή κεφαλή αύτών ΰπό 
8  ή 1 0  συλληπτηρίου βραχιόνων, φερόντων θηλάς. Ό  
τόν κορμόν, την αναπνευστικήν κοιλότητα, έν γ 2  η 4  

ύπάρχουσι βράγχια, καί [Λε'ρος τής κεφαλής περιβάλλων 
σαρκώδνι; μανδύας, εχει τήν ιδιότητα νά έκκρίν·/) άσβεστον

όξυανθρακικήν, *ήτις είς πολλά τούτων παράγει έξωτερι- 
κόν κέλυφος, ώς είς τόν α ρ γ ο ν α ύ τ η ν  καί ναυτίλον, 
είς άλλα δέ σχηματίζει εσωτερικόν σκελετόν ώς είς τάς 
τ  ε υ θ ί δ α ς καί σηπίας.

Είς τά  διβράγχια, τά  κεφαλόποδα δηλ. τά  εχοντα 
δυω βράγχια, ά*ηκουσιν οί άργοναΰται, οί όκτάποδες, αί 
σηπίαι, αί τευθιδες. Έ κ τούτων περιεργότερος είνε ό αργο
ναύτης. Ούτος, ζών είσε'τι καί έν τγ  Μεσογείω θαλάσσ·/) 
ομοιάζει πρός όκτάποδα, δν περιβάλλει ραβδωτόν κε'λυφος 
κοχλιοειδες, μεθ’ού τό ζωον δέν είνε προσπεφυκός, καί ώς 
εκ τούτου δύναται νά έξε'ρχη ται έντελώς τοΰ οστράκου καί 
νά εγκαταλείπει τοΰτο· εχει δέ τό ζωον τοΰτο δύο) τών 
βραχ όνων αύτοΰ πεπλατυσμε'νους, οΰς μεταχειρίζεται ούχί 
άντί ιστίων, ώς άλλοτε ένομίζετο, άλλ ’ οπως κράτη τά 
οστρακον· δύναται δέ κατά βούλησιν νά βυθίζηται έν τη 
θαλάσσνι η νά έπιπλε'γ) έπί της έπιφανείας αύτης. Συγ
γενή πρός τά  διβράγχια κεφαλόποδα ύπήρξαν καί οί 
β ε λ ε μ ν ΐ τ α ι ,  ύπό πλεΐστα ζήσαντες είδη, ών μόνον 
τό έσωτερικόν οστρακον, όμοιάζον πρός βέλος καί έξ όξυ- 
ανθρακικής άσβεστου συνιστάμενον, διεσώθη έντός στρω- 
μάτων της γής.

Είς τά  τετραβράγχια κεφαλόποδα άνήκουσιν οί ν α υ» 
τ  ΐ  λ ο ι καί οί ά μ μ ω ν ΐ τ α ι ,  οΐτινες εφερον οστρακον 
ότέ μέν εύθυτενε'ς, ότέ δέ κεκαμμε'νον, ή Ιλικοειδές καί 
δΐ'/ιρημε'νον διά διαφραγμάτων έγκαρσιων είς θαλάμους 
πλήρεις άε'ρος καί συγκοινωνοΰντας διά σίφωνος μετ’ άλ- 
λήλων καί μετά τοΰ έξωτάτου θαλάμου, έν ώ ίύρίσ>4ετο 
προσπεφυκός τό ζωον. Τοιαΰτα ζώα έζησαν κατά τόν 
μεσοζωικόν αιώνα κατά μεγάλας ποσότητας, κατά τήν 
παροΰσαν δέ περίοδον εν μόνον είδος διεσώθη, ν α υ τ ί 
λ ο ς  ό π ο μ π ί λ ι ο ς ,  οστις κατοικεί είσε'τι είς τάς 
θαλάσσας τών ’Ινδιών.

Καί τά  σ α υ ρ ο ε ι δ ή κατά τόν αιώνα τοΰτον ελα- 
βον τεραστίαν καί παράδοξον διαμόρφωσιν, ών τά  σκελετά
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πολλαχού διεσώθησαν. Τούτων παραδοξότεραι καί τεοα- καί αιχμηρούς καί έστηρίζετο έπί μακροΰ καί κυκνοει
τώδεις μορφαί υπήρξαν οί ί χ θ υ ό β α υ ρ ο ι ,  οί π λ η - δοΰς τραχήλου, έξ 7 σπονδύλων βυνισταμένου. Τά πρόσθια
g ι ό 5  «  υ ρ ο ι, οΐ π τ ε ρ ο δ ά κ τ υ λ ο ι ,  οί ί γ  ο υ α - αυτών άκρα είχον 4 δακτύλους, έξ ών οί τρεις εσωτερικοί
ι ό δ ο ν τ  ε ς καί οί β ρ ο ν τ ό σ α υ ρ ο ι . είχον τοΰς όνυχας γαμψούς καί ισχυρούς, ό δε τε'ταρτος,

Οί ί χ 0 υ ό σ α υ ρ ο ι, μήκος έχοντες 7 καί πλέον έκ 4 φαλαγγών συνιστάμενος, ήτο μάκρος καί έχρησίμευεν 
μέτρων, είχον κεφαλήν πελώριαν μετά μακροΰ ρύγχους, ώς υποστήριγμα πτυχής δέρματος ή μεμβράν/ις, δι’ ής 
όυ.οίου πρός τό τών δελφίνων καί ώπλισμένου δι’ α ΐχμη- τό ζώον ήδύνατο νά ΐπ τα τα ι, ώς τοΰτο συμβαίνει είς τάς 
ρών όδόντων, οφθαλμούς δέ μεγάλους, κεκάλυμμένον διά νυκτερίδας τής παρούσας εποχής.
Φολίδων έχοντας τόν σκληρωτικόν αΰτών χ ιτώνα κάί Έκ τής άκριβοΰς ανατομικής σπουδής τών πτεροδα-
με'γεθος ανθρωπίνου κεφαλής. Οί π δες των ήσαν μετα- στύλων τούτων έξάγετα ι,ο τι τό σώμα αΰτών ήτο τ  ε ρ α- 
βεβλημένοι είς πτερύγιά, ώς είνε οί τών θαλασσίων χέλω- τ  ώ δ ε ς. Ή  μακρά αΰτών κεφαλή, καταλαμβάνουδα τό 
νών, οπερ δηλοΐ, οτι τά  ζώα ταΰτα  έζων έν ύδατι. ΓΙολ- εν τρίτον τοΰ μήκους τοΰ σώματος, άπήρτιζε μετά τοΰ 
λάκις μεταξύ τών πλευρών τοΰ σκελετοΰ τών ζώων τού- βαρέος τραχήλου τό βαρύτερον τοΰ σώματος μέρος, διότι 
των, έκεΐ ενθα ύπήρχον ό στόμαχος καί τά  έντερα, εΰρί- ή λεκάνη, έπί τής οποίας έστηρίζοντο τά  κάτω τοΰ ζώου 
σκεται ΰλη τις  μέλαινα καί λε'πια άνήκοντα είς τόν ίχθΰν άκρα, ήτο ολίγον ανεπτυγμένη καί. σχετικώς μικρά. Έ - 
λ ε π τ ό λ ε π ι ν ,  έκλείψαντα πρό πολλοΰ. Έ κ τούτων πειδή λοιπόν τό κεντροβαρές τοΰ σώματος εύρίσκετο παρά 
καί έκ διαφόρων άλλων φαινομένων συμπεραίνουσιν οί τά κάτω τοΰ τραχήλου άκρα, διά τοΰτο τό ζώον δέν ή - 
παλαιοντολόγοι, ότι τά  θαλάσσια ταΰτα  τέρατα έτρέ- δύνατο νά βαδ.ζγι διά τών οπισθίων ποδών,έπί τών όποιων 
φόντο δι’ ιχθύων καί κεφαλοπόδκν, τινές δέ δέχονται, μόνον ίσως ήδύνατο όρθιον νά ΐσ τα τα ι ώς ό άνθρωπος. Ώ ς 
ότι κατέτοωγον καί αΰτά τά  τέκνα τω ν, διότι έν τώ <ϊώ- έκ τούτου μίτεχειρίζετο καί τά  πρόσθια άκρα εις τό τε- 
ματι μεγάλων ίχθυοσαύρων εύρέθησαν τά  σκελετά ενός ή τραποδίζειν, κυρίως δέ όπως ίπ τα τα ι καί άναρριχάται εΰ- 
δύω μικροτέρων. Τράχηλον οί ΐχθυόσαυροι δέν είχον, ή δέ κόλως έπί βράχων, έν οίς άνεζήτει τήν τροφήν του, ή τ ις , 
κοιλία αΰτών. ήτις ήτο μεγίστη, άρχομένη άμέσως μετά φαίνεται, ότι συνίστατο έξ ΐντόμων κολεοπτέρων, διότι εν 
τήν κεφαλήν, κατέληγεν είς τήν μακράν καί πρός λεπτήν Solnhofen εύρέθησαν καί λείψανα τής τραπέζης του.
μάστιγα  ομοιαί,ουσαν κέρκον. Έ τερα τέρ α τα  σαυροειδή τοΰ αίώνος τούτου ύπήρ-

Οί π  λ  η σ ι ό σ α υ ρ ο ι, κληθέντες ουτω ώ : μάλλον I ξαν οί δ ε ι ν ό σ α υ ρ ο ι, ώς π. χ. ό μ ε γ  α λ ό σ α υ- 
πλησίάζοντες πρός τάς κοινάς σαύρας, είχον μέν τήν κεφα- I ρ ο ς καί ό ί γ  ο υ α ν ό δ ο υ ς, οιτινες ύποτίθετα ι παρά 
λήν μικράν, τόν τράχηλον όμως μακρόν καί οφιοειδή, τινων παλαιοντολόγων, ότι είχον μήκος 50 μέτρων καί
καταλαμβάνοντα τό ήμισυ τοΰ μήκους τοΰ σώαατος τοΰ πλέον, πρός δέ καί χελώναι θαλάσσιαι ή ποτάμ ια ι, τερα-
ζώου. Οί σπόνδυλοι τοΰ σκελετοΰ αΰτών ησαν άσθενώς στίου μεγέθους, μήκος εχουσαι 4 μέτρων. Οί ί γ  ο υ α ν ό-
άμφίκοιλοι, ή κέρκος ήτο βραχεία καί οί πόδες των είς δ ο ν τ ,ε  ς, οί βροντόσαυροι καί άλλα το ιαΰτα  τέρατα ήσαν
πτερύγια μ ε τ  ε σ χη μ α τ  ι σ μ έ ν ο ι, έξ ών οί οπίσθιοι κατά ζώα αμφίβια καί φυτοφάγα. “Ισως τινά  τοπίων δύνανται 
τ ι μειζονες τών προιθιων. Οί ΐχθυόσαυροι υπήρξαν να θεωρηθώσιν ώς οί προπάτορες τών θηλαστικών, όπως οί 
τέρατα σύγχρονα τών πλησιοσάύρων, ζήσαντα κατά πτεροδάκτυλοι τών πτηνών.
τήν περίοδον τοΰ μεσοζωϊκοΰ αίώνος τήν έπικληθεΐ- Συγχρόνως μετά τών σαυροειδών τούτων τεράτων,
σαν ί ο υ ρ ά σ ι ο ν Ά ν  δέ καί άνέπνεον διά πνευμό- I ιδίως κατά  τήν ί ο υ ρ ά σ ι ο ν  π ε ρ ί ο δ ο ν ,  ήρχισαν 
νων, όπως τά  καθ’ ήμάς κητοειδή, έζων όμως έντός βα- νά έμφανίζωνται καί τά  πρώτα θηλαστικά καί πτηνά , 
θειών θαλασσών, καταβροχθίζοντας παν ζώον, πρό πάντων ύπό μορφάς όμως λίαν παραδόξους, διότι είχον φύσιν μ ι- 
δέ ν α υ τ ί λ ο υ ς ,  ά μ μ ω ν ί τ  α ς, β ε λ ε μ ν ί τ α ς γάδα πτηνών καί ερπετών· ένώ ή κεφαλή αΰτών ήτο σαυ- 
καί άλλα μαλάκια, άτινα έν άφθονίά τότε ύπήρχον. Φο- ροειδής ώπλι'μ ένη  δ ι’ όδόντων αιχμηρών καί %ό ουραΐον 
βεραί σκηναί άλληλοφκγίας διά τόν ύπέρ ύπάρξεως ά- ώμΰίαζε πρός τό τών σαυρών, τά  όσαά a ’>'ri? '’ •“■''tav έλα- 
γώνα θά έλάμβανον χώραν έν τα ϊς  θαλάσσαις έκείναις, ών φρά, καί τό «Λαά των έ κα λύπ τε ι ο ύπό πτίλϊον κάί πτε- 
κυρίαρχοι ύπήρξαν το ιαΰτα  τέρατα ρών. Τ οιχύ'Ζ  χλλόκοτα πτηνά ήσαν ό ά ρ χ α ι ο π ^ έ -

Άλλά  καί ή άτμοσφαίρα, ή τ ις δέν διεσχίζετο τότε ρ υ ξ  ** ί ό ί χ θ ύ ο ρ ν ι ς, καί άλλα πτηνά , ών ή 
ύπό αετών χαί άλλων άρπακτικών πτηνών, έφερε τά  άνακάλυψις μεγάλως συνετε'λεσε πρός ύποστήριξιν τής 
παράδοξα καί όλως αλλόκοτα αυτής τέρατα· ή φύσις τότε I ύπό τοΰ Δαρβίνου άναπτυχθείσης θεωρίας περί τής έξελί 
μεγάλην είχε τάσιν προς παραγωγήν τεράτων καί παρα- ξεως τών ένοργάνων οντων. Πόρισμα σημαντικόν τής 
δόξων ζφων. Τά έν τί) άτμοσφαίρα ιπτάμενα ταΰτα  τέ- συγκριτικής άνατομίας καί παλαιοντολογίας είνε, οτι εις 
ρατα, άτινα  ούτε πτηνά, ούτε ερπετά ήσαν, έκλήθησαν προγενεστέρας τής γής έποχάς ύπήρχε δεσμός στενότερος 
π τ ε ρ ο δ ά κ τ υ λ ο ι ,  ών λείψανα άπαντώσι νΰν έν λ ι- I μεταξύ τών διαφόρων ομοταξιών, τάξεων καί όμοιογενειών 
0 ο γ ρ α φ ι κ φ σχιστολίθω τοΰ Solnhofen τής Βαυα- τοΰ ζωικού κόσμου, οπερ ήγαγε είς γενικόν πόρισμα, οτι 
οί'/.;. Ή  πρός τήν τών πτηνών όμοιάζουσα κεφαλή των άπαντα τά  ζφα  κοινήν εχουσι τήν καταγωγήν, άποτε- 
έφ;ρ:ν έπί τών σιαγόνων έσφηνωμένους όδόντας μακρούς I λοΰντα κλάδους καί κλωνία τοΰ γενεαλογικού δένδρου τής
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ένοργάνου δημιουργίας. Οί άποκοπέντες καί ξηοανθέντες 
κλάδοι τοΰ δένδρου τούτου τοΰ γενεαλογικού κ α τ ’ έλάχι- 
στον μόνον μέρος διετηοήθησαν ώς απολιθώματα καί τυ - 
χαίως άνεκαλύφθησαν. « ’Ά ν , λοιπόν, λέγωσιν οί Δαρβινι- 
σ τα ί, έν τή ζώσγ δημιουργία δέν παρετηρήται στενός δε
σμός μεταξύ τών διαφόρων ζώων, τοΰτο α ιτ ία ν έχει, διότι 
δέν εύρέθησαν ή δέν διεσώθησαν οί συνδέοντες τα ύτα  κρί
κοι, ών πολλοί καθ’ έκάστην ανακαλύπτονται ύπό τών 
παλαιοντολόγων». Οί καταπολεμοΰντες τήν θεωρίαν τής 
δαρβινείου έξελίξεως, ο'ίτινες δέν έθεώρουν τόν π τ ε ρ ο 
δ ά κ τ υ λ ο  ν ώς βαθμίδα ή κρίκον συνδέοντα τά  πτηνά 
μετά τών ερπετών, δικαίως έταράχθησαν μετά τήν άνα- 
κάλυψιν τού άρχαιοπτέρυγος, εύρεθέντος έντός λιθογραφι
κού σχιστολίθου τού Solnhofen, διότι ή ανατομική τού
του κατασκευή καταδεικνύει πασιφανώς δεσμόν μεταξύ 
πτηνών καί ερπετών.

("Επεται ib  τέλος).

ΠΕΡ Ι  Τ Η Σ  Σ Ε Λ Η Ν Η Σ
ΤΠΟ

Δ. Κ. ΚΟΚΚΙΔΟΓ
τακτικού καθηγητοΰ τής Αστρονομίας έν τω  Π ανεπιστημίω .

«Ι»ώς **1 θερμ.αντ&κή δύναμής τν^ 2-ελήνης.
Τό δάνειον ηλιακόν φώς τής σελήνης δέν αντανακλά

τα ι μετ’ ίσης έντάσεως ύπό πάντων τώ ν μερών τής έπιφα
νείας αΰτής, όπως τοΰτο φαίνεται καί είς τόν άοπλον 
οφθαλμόν, όστις τά  όλιγώτερον λαμπρά μέρη έκλαμβάνει 
ώσεί σκοτεινά, χωρίς όμως νά ήναι το ιαΰτα  καί τά  όποια 
δέν πρέπει ποσώς νά συγχέωνται πρός τάς μελανάς σκιάς 
τάς ριπτομένας ύπό τών ανωμαλιών τοΰ έδάφους τής σε
λήνης, διότι τα ύτα ς δέν διακρίνει ό άοπλος οφθαλμός. 
Έ ν συνόλω μειζων είναι ή αντανακλαστική δύναμις τών 
όρέων τής σελήνης ή τών πεδινών αΰτής μερών, τά  όποια 
φαίνονται τεφρόχροα. Τήν μεγίστην λαμπρότητα παρουσι
άζει τό δακτυλοειδές όρος Άρίσταρχος (είς τά  ΒΑ τοΰ 
δίσκου τής σελήνης), μάλιστα δέ τό άπό τού πυθμένος 
αΰτοΰ άνερχόμενον κεντρικόν όρος. "Οταν ή φάσις τής σε
λήνης ήναι άκόμη μικρά καί τό έκ τής άντανακλάσεως 
τοΰ φωτός τής γής γεννώμενον δευτερεΰον φώς, ήναι εί- 
σέτι έντονον, ό Άρίσταρχος διακρίνεται έν αΰτφ  τφ  φωτΐ 
καί τοΰτο παλαιότερον έδωκεν άφορμήν όπως έσφαλμένως 
έκληφθή ότι έν τφ  όρει αΰτφ  ύπάρχει έτι ήφαίστειον έ- 
νεργόν. Συνήθως λοιπόν ή έκτίμησις τής σχετικής λαμ- 
πρότητος τών διαφόρων μερών τής σελήνης γίνετα ι διά 
κλίμακος, έν τ·/) όποια 0 ° σημαίνει τό πλήρες σκότος, 1 0 ° 
τήν λαμπρότητα τοΰ κεντρικοΰ όρους τοΰ Άριστάρχου.

Έφευρέθησαν διάφοροι φωτομετρικαί τρόποι πρός σύγ- 
κρισιν τής εντάσεως τοΰ φωτός τής πανσελήνου πρός τό 
τοΰ ήλίου. Τά έξαγόμενα τών διαφόρων συγκρίσεων δέν 
διαφέρουσι πολΰ άπ ’ άλλήλων, δυνάμεθα δέ νά εϊπωμεν

ότι συμφωνοΰσι πρός άλληλα έντός σ τενών σχετικώς όρίων, 
εάν λάβωμεν ύπ ’ όψ'.ν τήν μεγάλην διαφοράν τής εντά 
σεως τώ ν δύο συγκρινομένων φώτων. ’Ακριβέστερα θεω- 
ροΰνται τά  έξαγόμενα, τά  όποια εΰρεν ό Ζοίλνερος διά δύ<) 
διαφόρων διατάξεων τοΰ ύπ ’ αΰτοΰ έφευρεθέντος φωτομέ
τρου. Έ ν έκατέοα τών μεθόδων συγκρίνεται τό φώς τοΰ 
ήλίου καί τά τής σελήνης πρός τό φώς τεχνητής φωτοβό
λου πηγής, έχούσης σταθεράν έντασιν, άλλ’ έν μέν τ ·?1 

πρώττι αί άμέσως συγκρινόμεναι εικόνες (τοΰ οΰρανίου σώ
ματος καί τής τεχνητής πηγής) είναι δισκοειδεΐς, έν δέ 
τή  δευτέρα συγκεντροΰνται είς αστεροειδή σημεία. Έν τή 
συγκρίσει έξαδυνατίζετα ι διά φακών καί πρισμάτων κα τζ 
κατά γνωστούς νόμους τό φώς τής μιάς τών συγκοινομέ- 
νων φωτοβόλων πηγών, (έν τνί συγκρίσει τοΰ ήλίου τ ί  φώς 
τούτου, έν τν) συγκρίσει τής σελήνης τά φώς τής τεχνητής 
πηγής) κα ί. ουτω κατορθοΰται ή σύγκρισις, καθ'.σταμένης 
τής μιάς πηγής έξίσου λαμπράς πρός τήν έτέραν. Δέν 
περιώρισε δ’ ό Ζοίλνερος τάς παρατηρήσεις αύτοΰ είς μό
νον τήν ώραν τής πανσελήνου, άλλά καί παρεκτός ταύτης 
καθ’ οίον δήποτε μέγεθος τής φάσεως τής σελήνης, λαμ- 
βάνων έννοεϊται ύπ ’ οψιν τόν λόγον τής λαμπρότητος τα ύ 
της πρός τήν τής πανσελήνου, έπίσης δ' έλάμβανεν ύπ ’ ό- 
ψιν καί τήν έπί τής λαμπρότητος έκατέρου τών ουρανίων 
σωμάτων έπιρροήν τών μεταβολών τής άποστάσεως αυτοΰ 
άπό τής γής. Εύρε λοιπόν ό Ζοίλνερος διά μέν τής πρώτης 
μεθόδου ότι ό ήλιος εινε 618 ,000  φοράς λαμπρότερος τϋς 
πανσελήνου, διά δέ τής δευτέρας 6 19 ,6 00  φοράς, τών δύο 
σωμάτων υποτιθεμένων είς τήν μέσην αΰτών άπό τής γής 
άπόστασιν.

Ό  αΰτός έπίσημος άστροφυσικός έξετάσας τήν μέσην 
αντανακλαστικήν δύναμιν τής έπιφανείας τής σελήνης, 
τήν καλουμένην λευκότητα αΰτής (Albedo), εύρεν ότι 
είναι 0 ,17 , ένφ ή τοΰ "Λρεως είναι 0 ,28 , ή τοΰ Κρόνου 
0,50, ή τοΰ Διός 0,62 κτλ. καί οτι ή σελήνη έχει τήν 
έλαχίστην γνωστήν αντανακλαστικήν δύναμιν έκ πάντων 
τών σωμάτων τοΰ πλανητικού συστήματος.

Καί τό χρώμα τής σελήνης δέν είναι τό αΰτό κατά 
τά  διάφορα αΰτής μέρη. Έ ν συνόλω είναι λευκόν κατά 
τινας μετ' έλαφράς ύπόχρου άποχρώσεως, είς τά  σχετι
κώς όλιγώτερον λαμπρά μέρη τεφοόχρουν, τ ινά  όμως πεδινά 
μέρη έκ τών καλουμένων θαλασσών παρουσιάζουσιν έλα- 
φοάν ύποπρασίνην άπόχρωσιν, τ ινά  δ’ ύπέουθρον. ΈννοεΪΓ 
τα ι ότι δέν πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς φυτεΐαι τά  έλαφρώς 
ύποπράσινα μέρη, διότι το ιαΰτα ι ενεκα τής έλλειψεως 
ατμόσφαιρας καί ύδατος δέν ύπάρχουσιν έπί τής σελήνης.

Ή  θερμαντική δύναμις τών άκτίνων τής σελήνης είναι 
άσθενεστάτη, όθεν διά τών συνήθων μέσων μετρήσεως 
τής θερμότητος ήτο αδύνατον νά βεβαιωθή κάν αύτη 
ύπάρχουσα. Πρώτος ό Μελλόνης συγκεντρώσας σεληνιακάς 
άκτΐνας έπί τής θερμοσκοπικής αΰτοΰ συσκευής έδειξε τήν 
ύπαρξιν έν αΰταΐς μικράς θερμαντικής δυνάμεως. Καί 
άλλοι κατόπιν έκαμαν όμοια πειράματα, ό δέ γάλλος 
Βαίλλης (Bailie) τφ  1868 έζήτησε καί νά έκτιμ·')'*·/)



72. ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

μέγεθος τής θερμαντικής δυνάμ,εως τών άκτίνων τής π α ν
σέληνου καί εύρεν οτι αυτη ίσοΰται πρός την θερμότητα 
ζέοντος ΰδατος περιεχομένου έν κύβω εχοντι πλευράν 6 ,5  
έκ. τοΰ μέτρου, εΰρισκομε'νω είς άπόστασιν 38-39  μέτρων, 
τό έλάχιστον ομως αύτό ποσόν δεν είναι δυνατόν νά με- 
τχτραπή εις τούς συνήθεις βαθμούς. Ή  σύγκρισις αΰτη 
έγένετο συγκεντρουμένων τών άκτίνων έκατέρας τών συγ- 
κρινομένων πηγών έπί τής θερμοηλεκτρικής στήλης, εύρι- 
σκομένης έν τή εστία κατόπτρου κοίλου άνοίγματος 
0 , 0 3 9 , ό κΰβος ομως ό περιέχων τό ΰδο>ρ πρός επιτυχή εκ- 
τελεσιν τών πειραμάτων έτοποθετήθη είς άπόστασιν γ  καί 
1 μέτρου καί είτα εύρέθη δΓ ύπολογισμοΰ ή άνω άπό- 
στασις τών 38-39  μέτρων.

νΕ χ ί ΐ  άτιι.όσφΐίρ'χν ή σελήνη καί ΰΏωρ ;
Έ κ πολλών φαινομένων συμπεραίνεται, ότι ή σελήνη 

στερείται άτμοσφαίρας, έάν δέ τυχόν εχν) το ιαύτην, πρέπει 
νά ήναι υπερβαλλόντως άραιά, ή δ’ ΰπαρξις αύτής δέν γ ί
νεται έπαισθητή δΓ ούδενός φαινομένου.

Ό πόταν καί άν παρατηρήσωμεν τήν σελήνην διά τη 
λεσκοπίου, ή δΊ".ς αύτής δέν παρουσιάζει ούδεμίαν ποτέ 
άλλοίωσιν.

Ή  άντίθεσις μεταξύ τών ύπό τοΰ ήλίου φωτιζόμενων 
μερών τής σελήνης καί τών έν τώ  σκότει ευρισκομένων 
sivy ι έντελής. Λυκόφως δέν μετριάζει ποσώς τό σκότος 
περί τόν άποπερατωτήρα κύκλον (T e rm in a to r ) ,τόν χωρί- 
ζοντκ τό πεφωτισμένον ήμισφαίριον άπό τοΰ άφωτίστου, 
όπω; τοΰτο συμβαίνει είς τήν γήν διά τής άτμοσφαίρας 
αύτής, θλώσης καί άντανακλώσης τό ήλιακόν φώς. Έ 
νίοτε παρετηιήθησαν ώσεί παρασκιαί περί τινας σκιάς, 
τ  σπάνιον ομως αύτό φαινόμενον έξηγεΐτα ι εί'τε διά λε
πτών έγκοπών είς τά  ΰψη τά  προξενοΰντα τήν σκιάν, μη 
έπαισθητών ενεκα τής μικρότητος αύτών άπ ’ εύθείας είμή 
μόνον διά τοΰ μετριασμοΰ τοΰ σκότους έκ τοΰ δΓ αύτών 
δ ΐ Ξ ρ / ο μ έ ν ο υ  φωτός, παρατηρούμενου ίσως σπανίως, δταν 
διά τών ταλαντώσεων αί όπτικαί συνθήκαι ήναι ευνοϊκαί, 
εί'τε διά τής προσκχίρου ύπάρξιω ; άτμών έξελθόντων άπό 
τής σελήνης καί αΐτινες άπόλλυνται κατόπιν.

Ά λ λ ’ ή έλλειψις τών μνημονευθέντων φαινομένων ά- 
ποδεικνύει μόνον ort ή σελήνη στερείται άτμοσφαίρας δυ- 
ναμε'νης νά τά  προξενήση· δυνατόν ομως νά ύπάρχη καί νά 
μή ήναι έπαρκώς πυκνή πρός παραγωγήν τών φαινομένων 
«ύτώ ν . "Ομοιόν τ ι εχομεν διά τήν άτμόσφαιραν τής γής· 
έκ τών φαινομένων τοΰ λυκόφωτος έξάγεται ότι τό ΰψθς 
τής άτμοσφαίρας ταύτης είναι 75 χιλιομέτρων περίπου, 
ένώ έκ τής άναφλέξεως διά τής πρός αύτήν προστριβής 
ούρανολίθων έξήχθησαν ΰψη ύπεοβαΐνοντα τά  150 χιλμ. 
Τοΰτο σημαίνει οτι τά άραιά στρώματα τής άτμοσφαίρας, 
τά  υψηλότερα τών 75 χιλιομέτρων,δέν άντανακλώσι έπαι- 
σθητώς τό ήλιακόν φώς, οθεν δυνατόν καί ή σελήνη νά 
έχη μεν άτμόσφαιραν, άλλ’ έπαρκώς άραιάν, οπως μή 
ποοξενΤ) λυκόφως έπαισθητόν ήμΐν, δέν δυνάμεθα δ’ έκ τής 
έλλείψεως αύτοΰ νά εΰρωμεν μετά τίνος βαθμοΰ άκριβεία,, 
τό οριον τής πυκνότητος, τό όποιον δέν υπερβαίνει ή

άτμοσφαίρα, έάν τυχόν ύπάρχη τοιαύτη· τοΰτο κατορθοΰ- 
τα ι διά τής παρατηρήσεως τών άποκρύψεων άστέρων ύπό 
τής σελήνης.

Έ ν τή πορεί^ι αύτής έπί τής ούρανίας σφαίρας ή σε
λήνη άποκρύπτει προσκαίρως άπό τής όψεως ήμών τούς 
άστέρας, τούς ευρισκομένους πρός τήν αύτήν δΓ ήμάς δι- 
έυθυνσιν μετά τοΰ δίσκου αύτής. Γινώσκοντες τήν κίνησιν 
τής σελήνης καί τό μέγεθος τοΰ δίσκου αύτής, δυνάμεθα 
νά ύπολογίσωμεν τήν διάρκειαν τής άποκρύψεως έκαστου 
άστέρος,έξαρτωμε'νην έκ τής ταχύτητος τής κινήσεως τής 
σελήνης καί τοΰ μέρους τοΰ δίσκου ταύτης, τό όποιον ά- 
ποκρύπτει έκαστον αστέρα· ό υπολογισμό; ούτος είναι ά 
σχετος προς τήν ΰπαρξιν άτμοσφαίρας τής σελήνης. Έ άν 
λοιπόν υπήρχε το ιαύτη , θά ήλαττοΰτο ό χρόνος τής δι- 
αρκείας τής άποκρύψεως διά τής ύπ ’ αύτής θλάσεως τοΰ 
φωτός τών άστέρων. Έκ τής συγκρίσεως λοιπόν τών πο
ρισμάτων τοΰ ύπολογισμοΰ πρός τόν άμέσως έκ τών π α 
ρατηρήσεων έξαχθέντα χρόνον πλείστων άποκρύψεων ό Βέσ- 
σελος συνεπέρανεν, ότι καί έάν τυχόν εχν) άτμόσφαιραν ή 
σελήνη, αύτη θά ήναι 900 περίπου φοράς άραιοτέρα τής 
άτμοσφαίρας τής γής. Ό  ΑΓρυς συγκρίνας τό μέγεθος τής 
διαμέτρου τής σελήνης τό εύρεθέν δι’άμέσων μετρήσεων πρός 
τό έκ 300 περίπου άποκρύψεων ύπολογισθέν, εύρεν οτι τό 
εκ τών άμέσων μετρήσεων είναι κατά 2  ' μεϊζον τοΰ έκ 
τώ ν άποκρύψεων έξαγομένου. Π ιθανώτατα ή διαφορά αΰτη 
έχει κυρίαν α ιτ ία ν  τήν οπτικήν απάτην έκ τής α ίγλης 
( i r r ad ia t io n )  τοΰ φωτός τής σελήνης καί έάν όμως θεω- 
ρηθ'/ί ότι αΰτη προέρχεται ολόκληρος έξ άτμοσφαίρας πε- 
ριβαλλούσης τήν σελήνην, αΰτη πρέπει νά ήναι 2 0 0 0  φο
ράς άραιοτέρα τής άτμοσφαίρας τής γής.

Καί ή φασματοσκοπία τοΰ φωτός τής σελήνης δέν πα
ρέχει δείγμα τ ι ύπάρξεως άτμοσφαίρας αύ ιής,ούτε γραμμή 
τ ις  σκοτεινή παρουσιάζεται είς τό γνωστόν φάσμα τοΰ ή
λίου, γεννωμένη έκ τής άπορροφήσεως φωτός ύπό τής 
άτμοσφαίρας τήςσελήνης,οΰτε δέ κατά τάςάποκρύψεις τών 
άστέρων παρετηρήθη πρόσθετός τις γραμμή είς τό φάσμα 
τούτων έκ τοιαύτης άτμοσφαίρας, δταν πλησιάζτρ ή ά.τό- 
κρυψις, ή τελειόν/ι καί ούτοι εύρίσκωνται έγγύτατα  τοΰ 
δίσκου τής σελήνης.

Έ ζητήθη μήπως έ’νεκα τής πρός τήν γήν έξογκώσεως 
τής σελήνης ή ατμόσφαιρα ταύτης εΰρίσκεται περί τό άπό 
τής γής άπεστραμμένον ήμισφαίριον, άλλά καί τοΰτο έ- 
δείχθη μή άληθές, διότι ή ατμόσφαιρα αΰτη θά έφθανε 
μέχρι τοΰ άκρου τοΰ πρός τήν γήν έστραμμένου ήμισφαι- 
ρίου καί θά έγίνετο έπαισθητή κατά τάς άποκρύψεις ιδίως.

Έν συνόλω λοιπόν δυνάμεθα νά ειπωμεν OTt ή σελήνη 
στερείται άτμοσφαίρας έπαισθητής πως.

Ά λλά  καί ΰδατος στερείται ή σελήνη. Έάν ύπήρχεν 
έπ’ αύτής τοιοΰτο, θά έσχηματίζετο άτμοσφαίρα δΓ έξ- 
ατμίσεως τού ΰδατος αύτοΰ. Προσέτι ενεκα τής μα- 
κράς διαρκείας τής ήμέρας έπί τής σελήνης, ύπερβαινού- 
σης τάς 350 ώρας (τό νυχθημερόν τής σελήνης ίσοΰται 
πρός 700 σχεδόν ώρας), πρέπει νά ήναι πολύ μεγάλγι ή
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διαφορά τής θερμότητος τοΰ είς τάς άκτΐνας τοΰ ήλίου εκ
τεθειμένου ημισφαιρίου πρός τό έχον νύκτα καί υφιστάμε
νον μακροχρόνιον άπώλειαν τής θερμότητος δι ακτινοβο
λίας είς τόν καθόλου χώρον· κατά τόν Ίωάννην Έρσχελον 
έπί τοΰ πρώτου δυνατόν νά ύπάοχΥ) θερμοκρασία 150° 
Κελσίου άνω τοΰ 0 έπί δέ τοΰ ετέρου ίσως σχεδόν τοσοΰ- 
τοι βαθμοί κάτωθεν αύτοΰ. Έ άν λοιπόν ύπήρχεν ΰδωρ 
έπί τής σελήνης, διά τής θερμάνσεως αύτό θά έξητμίζετο 
έπί τοΰ ένός ήμισφαιρίου καί αί άτμΐδες θά συνέρρεον 
πρός τό άπεψυγμένον ήμισφαίριον· φθάνουσαι ομως αυτόθι 
θά άπεψύχοντο καί οΰτω θά έσχηματίζετο περί τόν άπο
περατωτήρα δρόσος παγωμένη, ητις θά καθίστατο επα ι- 
σθητή διά τίνος όπτικοΰ φαινομένου.

Μετά τάς πρώτας τηλεσκοπικάς παρατηρήσεις τής σε
λήνης έξελήφθησαν ώς θάλασσαι τά  μέρη τής έπιφανείας 
αύτής τά  παρουσιάζοντα ομαλήν έπιφάνειαν καί φώς 
στακτόχρουν, άτονον σχετικώς πρός τά  άλλα λαμπρότερα 
μέρη. Έ κ τούτου έν τνί όνομ,οτολογία τοΰ Ρικκιόλου 
τά  μέρη ταΰτα  ώνομάσθησαν θάλασσαι,κόλποι καί τά  πα
ρόμοια. Άκριβεστέρα όμως παρατήρησις κατέδειξεν, δτι 
ή επιφάνεια τών μερών αύτών παρουσιάζει άνωμαλίας,φαί
νονται δ’ έν αύτα ΐς καί κρατήρες. Ή  ονοματολογία αύ
τών διετηοήθη καί μετά τα ΰτα , άλλά συνθηματικώς μό
νον, ούχί δέ διότι θεωρούνται τά  μέρη ταΰτα  ώς καλυ
πτόμενα ύπό ύδάτων.

Δέν έχομεν ικανά δεδομένα οπως κρίνωμεν άοφαλώς 
περί τών α ιτίω ν τής έλλείψεως άτμοσφαίρας καί ΰδατος, 
έπί τής σελήνης, ούτε έάν έλειπον άπ ’ αύτής έτι καί πρό 
τής στερεοποιήσεως αύτής, ή έξηφανίσθησαν κατόπιν.Έ άν 
ή σελήνη είχεν άτμόσφαιραν αΰτη έπρεπε νά ήναι κατά 
ποσόν μικροτέρα τής άτμοσφαίρας τής γής κα ί άραιοτέρα 
ταύτης έν δλη αύτής τή  κατασκευν) ενεκα τής έλάσσονος 
έντάσεως τής βαρύτητος έπί τής σελήνης, ούσης τό ~ τής 
έπί τής γής. Ό  Ζοίλνερος δεχόμενος τήν έξάτμισιν γενι
κήν ιδιότητα τής ΰλης, δοξάζει δτι ή άτμοσφαίρα τής 
σελήνης έξητμίσθη καί διεσκορπίσθη είς τόν καθόλου χώ
ρον, βοηθούσης εις τοΰτο καί τής έλάσσονος έλξεως τής 
σελήνης. Ά λ λ ’ άνευ προσφυγής είς τά  άποτελέσματα το
σοΰτο γενικής παραδοχής, έξηγεΐτα ι ή έξαφάνισις τής 
άτμοσφαίρας καί τών ύδάτων τής σελήνης, έάν ύπήρχον 
τα ΰτα ,δ ιά  τής ένώσεως αύτών μετά τοΰ σώματος τής σε
λήνης. Καί είς τήν γήν συνέβη δμοιόν τ ι  ούχί μέχρις έξα- 
φανίσεως τής άτμοσφαίρας καί τών έπ’ αύτής ύδάτων. 
Ε ικάζεται δτι κατά τάς προτέρας γεωλογικάς έποχάς τά  
ΰδατα τής γής ήσαν άφθονώτερα, διά χημικών δ’ ενώσεων 
συνεδέθη μέρος αύτών μετά τοΰ στερεού σώματος τής γής 
δπως καί μέρος τής άτμοσφαίρας αύτής. Έ ν τί) πολύ 
μικροτέρα σελήνϊ) έπήλθε διά τοιούτων φυσικών λειτουρ
γιών έξαφάνισις τής άτμοσφαίρας αύτής. Ό  Νασμύθιος 
καί ό Καρπέντερος δέν δέχονται δτι έπηρεάσθη οπωςδή- 
ποτε ό σχηματισμός τής στερεάς έπιφανείας τής σελήνης 
ύπό άτμοσφαίρας καί ΰδατος, ένώ άλλοι δέχονται τήν έ- 
πίδρασιν τοΰ ΰδατος. Ένώ όμως έπί τ ή ί γής έξακολουθεΐ

έτι ή βραδεία μέν άλλ ’ άκατάσχετος ένέργεια τών ύδά
των (ή καί σημαντικωτέρα) καί ή τής άτμοσφαίρας, με- 
ταμορφοΰσα τήν έπιφάνειαν αύτής, έπί τής σελήνης καί 
εάν ποτε επεδρασεν, επαυσε πάσα το ιαύτη  ένέργεια έκ μέ
ρους τών στοιχείων αύτών.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ Ε Π 0Υ ΙΣ  ΤΟΝ ΠΑΤΡΩΝ
έν ετει 1 8 9 1  (ν )

ΥΠΟ

X. Π. ΚΟΡΥΛΛΟΥ

(Σ υνέχεια .)

Υ γ ρ α σ ί α .  Κατά τό έτος τοΰτο ή ύγρασία, ύπο- 
λογιζομένη είς εκατοστά τοΰ κόρου τοΰ ψυχρομέτρου, ήν 
όμαλώτερον διανενεμημένη, άναλόγως τών ώρών τοΰ έτους 
ή κατά τό 1890. Τών μηνών δέ ύγρότερος ήν ά Νοέμβριος 
(85 ), ξηρότερος δέ ό ’Ιούνιος (51). Καί ή μέν μεγίστη 
καθ’ άπαντα τό έτος ύγρασία παρετηρήθη τνί 27νι Νοεμ
βρίου (97), ή δ’ έλαχίστη τη  28 7) Φεβρουάριου (37).

Π IN  Α Ξ
μέτης υγρασίας του έτους 1 8 9 1 .

• Μήνες 'Υγρασία εις εκα
τοστά τοΰ κόρου Παρατηρήσεις

Ιανουάριος 82
Φεβρουάριος 65 37 τή 28τι
Μάρτιος 70
Απρίλιος 78
Μάιος 6 8
’Ιούνιος 51
’Ιούλιος 67
Αύγουστος 62
Σεπτέμβριος 6 8

'Οκτώβριος 78
Νοέμβριος 85 97 τή  28η
Δεκέμβριος 83

Έτος 72
(’Ακολουθεί.)

Α Ν Α  Τ Α  Χ Ω Ρ Ι Α  Τ Β Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ 0 Υ Ν Τ 0 Σ  *
τ π ο

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ Θ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟ Υ
διδάκτορος τώ ν Φυσικών ’Ε πιστημών.

Φ ίλ ο ι  έταΰρο ι !
Ευτυχής διότι ύμάς καί ώς συμπολίτας άγαπητούς 

δύναμαι νά προσφωνήσω, παρήλθον τό βήμα τοΰτο προτι-

* ’Ανεκοινώθη ή πραγματεία αΰτη τω  Μικρασιατικά) Συλλόγω 
ή « ’Ανατολή» τήν παρελθοϋσαν Κ υριακήν, Ιην Μαρτίου. Ώ ς έ- 
χουσαν αξίαν εθνογραφικήν έκοίναμεν αύτήν δημοσιεύσιμον εν τώ  
« ΠρομηΟςΐ».

\
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θέμενος νά συνεισφέρω καί εγώ τόν πτωχόν μου οβολόν 
εΙς επ ιτυχ ίαν τοΰ μεγάλου σκοποΰ, όν ό σύλλογος ήμών 
επιδιώκει, άλλ’ άνήσυχος πολύ, μη είς τάς προσδοκίας 
σας δεν άνταποκριθώ αρκούντως. Δεν θελω καταχοασθ-Τί 
τής έπιεικίας και τής καλωσύνης, ήν έπεδείξατε - πρός με 
σπεύσαντες είς την άκρόασιν τα ύτη ν , κα ίτο ι τό θεμα όπερ
έξέλεξα ήδύνατο έπί πολύ νά έκταθή καί κολλάς νά iv .jp .-
1 ' « ’ · ' »' / ' ' ναλώσν) ώρας. Σκοπών νά έλκυσω την αγαπην και να
εξεγείρω τό ενδιαφέρον σας πρός τούς ερ-ους συμπολιτας,
τούς καταγωνιζομένους έκεΐ πε’οαν τον ύπερ τής πατρίδος
καί τών πατρίων άγώνα, θά περιορισθώ άφηγούμενος ξη-
ρώς εντυπώσεις έκ τής άνά τά  χωρία τής Τραπεζοΰντος
εκδρομής μου.

Ή  Τραπεζοΰς άποικίσθη το 718 π. χ. έτος ύπό τών 
Σινωπέων, άποίκων τής Μ ιλήτου, καί μετά χρόνον ου 
μακρόν κατέστη πρωτεύουσα τής Λαζίδος χώρας, τό 
κ α τ ’ άρχάς μεν έξαρτωμένης άπό τοΰ Βασιλέως Ά γχ ιά -  
λου, κατόπιν δέ t S t ο ν άποτελεσάσης βασίλειον, ούτινος 
όνομαστότεροι βασιλείς άναφέρονται ό Μαλάσσας, Μιθυ- 
δράτης ό πολύγλωσσος καί 6 Φαρνάκης. Ούτος ύπήρξε 
καί ό τελευταίος τών βασιλέων τής Λαζικής καί έπ’ αύ
τοΰ ή χώρα αύτη ύπετάγη ύπό τούς Ρωμαίους, βασι
λεύοντος έν Ρώμη τοΰ Σεβηρου. ΓΙεριπετείας έσχε πολ- 
λάς τό λαζικόν αύτό βασίλειον, ύπετάγη" καί ύπό τούς 
Σκύθας, έτυραννήθη ύπό τών δουκών τής Τραπεζοΰντος, 
άνεκτήθη ύπό Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου, καί περ^ήλθεν 
ύπό τήν έξουσίαν τών Περσών. Τούτων τινές βασιλείς 
ύπήρξαν ορθόδοξοι, έν οίς ό Αύγουστάλιος Κορτάκιος 
καί 6 υιός τοΰ Ξαμνάξου Τζάθιος, όστις μάλιστα καί 
έστέφθη ύπό τοΰ ’Ιουστίνου αύτοκράτορος τής Κωνσταν
τινουπόλεως βασιλεύς Τραπεζοΰντος, διό καί τήν μήνιν 
τοΰ Κωάδου βασιλέως τών Περσών προκαλέσας είς πόλε
μον πρός αυτόν ήλθε καί ύπό τοΰΊουστινιανοΰ τοΰ Μεγά
λου ύπερησπίσθη. Ά πό  τής έποχής ταύτης ή χώρα τών 
Λαζών διετέλεσεν ύπό τούς αύτοκράτορας τής Κωνσταν
τινουπόλεως, άν καί άναφέρονταί τινες τυραννικώς αύτήν 
διοικήσαντες, έν οίς Κωνσταντίνος ό Γάβρας. Ά λλά  ν.αί 
πάλιν τό 1240 μ. X. άνέκτησε τήν ιδίαν άνεξαρτησίαν 
καί έκυβερνήθη ΰπό Κομνηνών καί Παλαιολόγων έπί δύο 
καί πλέον αιώνας. Τοΰ ανεξαρτήτου τούτου βασιλείου, 
ούτινος τήν ιστορίαν χρυσαΐ κοσμοΰσι σελίδες, πρώτος 
βασιλεύς ύπήρξεν Α λέξιος ό Μέγας καί τελευταίος Δαβίδ 
ό Κομνηνός, έφ’ ού τώ  1464 ύπετάγη είς τόν Σουλτάνον 
Μαχμούτ καί έκτοτε διατελεΐ ή άδελφή αύτη χώρα ύπό 
τήν ’Οθωμανικήν αυτοκρατορίαν.

Έ ν περιλήψει συντομωτάτν) διήλθον τό παρελθόν τής 
Τραπεζοΰντος, άνά τά  χωρία τής οποίας μέλλω νά οδη
γήσω ύμάς έντός μικροΰ. ’Ίσως δέν παρέλκει ένταΰθα καί 
ό περί τής πόλεως λόγος, ύπό τήν ΐποψιν τήν σ τα τ ισ τ ι
κήν, τήν πολιτικήν, τήν ηθικήν, τήν πνευματικήν, τήν 
έμπορικήν, ύπό τήν έποψιν ιδία τοΰ άγνοΰ πατριωτισμού, 
οστις διαθέει τάς καρδίας τών Ελλήνων κατοίκων αύτής. 
Ά λ λ ’ ή περί αύτών πραγματεία θά έφερεν ήμάς είς μήκος

πολύ, καί αί περί αύτής πληροφορία', μου δέν θά ήσαν 
έπαρκείς, καθ’ όσον έν αύτνί όλίγιστον διέμεινα χρόνον. 
Ε λπ ίζω  οτι άλλος άρμοδιώτερος έμού και τά  κα τ’ αύτήν 
μάλλον έπισταμένως μελετήσας θέλει άνακοινώσν) είς τόν 
Σύλλογον τά  πορίσματα τών έργασιών του.

Ή το  ήμέρα βροχερά —  βροχερά ύπό τόν μολύβδινον 
έκεΐνον ούρανόν — ή εικοστή έννάτη Μαίου τού 1889, 
καθ’ ήν άποτελών μέρος κερβανίου πολυπληθούς έλαβον 
τήν πρός τά  ένδοθεν τής Ά σ ιας έπί τής μεγάλης πρός 
τήν Έρζερούμ οδού άγουσαν, βαίνων παρά ποταμόν χει
μαρρώδη καί άπολαύων πάντων τών θεαμάτων άτινα  τοι- 
αΰτα ι έν τή  Άνατολνί πορεΐαι άφθονα παρέχουσι, τής δι
όδου σειράς έξ έκατόν καί πλέον καμήλων πεφορτωμένων 
έκ τού έσωτερικοΰ τής Ά σ ία ς εμπορεύματα, τής καθόδου 
ποιμνίων καί άγελών, τής παταγώδους διελεύσεως τα χ υ 
δρομείου τουρκικού, τής λύρας καί τής γάϊδας τού άγω γι- 
άτου, τής δενδροφύτου καί δασοσκεποΰς έκτάσεως,θελγή- 
τρων μοναδικών καί έξοχων, ών τήν άξίαν ό άπολαύσας 
μόνον αύτών δύνανται νά κατανοήση.

Κατόπιν επταώρου πορείας έσταθμεύσαμεν έν Τσευβι- 
σλικίω,σταθρ,φ πρώτω καί χωρίω μικρώ έξ ολίγων χανίων 
καί μερικών καλυβών, ’ένθεν έν τούτοις πλεΐστοι ήσαν οί 
διερχόμενοι. Έν τ φ  μεταξύ παρήλθομεν τήν Π αναγίαν 
τοΰ Κοιλάδ, τά  Ό λασσα, τόν Κοσρ.άν, τήν Σολδόην, 
τόν Μασσουράν, καί τόν Κατσάβκαν, απέναντι δ’ εΐχο- 
μεν τήν Λιβεράν, τό Χαρτοκόπι, τήν Σπήλιαν, τό Κασ- 
σιπέδι, τό Καπί—Κτοϊ. Μετά μικράν άνάπαυσιν έκεΐ ά- 
πεχωρίσθην τής συντροφιάς καί άνήλθον είς Λιβεράν, ώ- 
ραΐον χωρίδιον έν θέσει άπόπτω καί έπί ϋψους 800 τού- 
λάχιστον άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης ποδών. 'Ο 
μίχλη άποτυφλοΰσα περιέβαλλε πάσαν τήν έκτασιν καί 
μόλις τήν έπομένην κατώρθουν νά άντιληφθώ τής δ ιατά· 
ξεως τού χωρίου. "Ο,τι καί άν εί’πΥΐ τ ις  περί τής Λιβέ
ράς, δύναται νά έφαρμώσν] καί διά τά  άλλα τής Τραπε- 
ζούντος χωρία. Αί ο ίκίαι έκ πρώτης οψεως φαίνονται 
αύτό τούτο κ α λ ύ β α ι, οί τοίχοι των είνε ξύλινοι καί 
αύτή δέ ή στέγη έκ λεπτοτάτων ξυλαρίων άποτελεΐτα ι. 
Διαιρέσεις δωμάτων έν αύτα ΐς δέν θά εϋρητε καί μόνον 
έν είδει παρασκηνίου δυνατόν ν’ άπαντήσητέ που κεχωρι- 
σμένην τινά  έξ αύτών. Είς τήν μίαν άκραν ή Ιστία καί 
έν τώ  μέσω πέριξ δίσκου έπί μικρού σκαμνίου τοποθετη
μένου, τά  μέλη τής οίκογενείας έπί ποδών καθήμενα, 
λαμβάνουσι τήν τροφήν τω ν. Ούδαμοΰ εύρίσκονται δύο οι
κία'. συνεχείς· αί άποστάσεις είνε μέγιστα ι καί μεταξύ τής 
μ ιά ; καί τής άλλης άγροί όλοι καί κήποι παρεντίθενται. 
Ά λ λ ’ έάν πολυτελείας άλλας δέν άπαντήσητέ, έχετε πάν
τοτε νά έπισκεφθήτε τήν’Εκκλησίαν καί τό Σχολεΐον.Διότι 
οί άποκεκλεισμένοι έκεΐ ύψηλά καί ύπό διαρκείς πάγους τόν 
χειμώ να , ψύχη δέ καί κα τ’αύτόν τόν’Ιούνιον διατελούντες, 
οί αύτόνομοι σχεδόν έκεΐνοι χωρικοί, οΐτινες ούτε δ ικ α 
στηρίων ούτε στρατιωτών φυλάκων ποτέ άνάγκην λαμβά- 
νουσιν, οί άδολοι τήν καοδίαν καί πατρ ιώτα ι τό φρόνημα, 
όλην των τήν προσοχήν καί ολον των τό ένδιαφέρον ύτέρ
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τής θρησκείας καί ύπέρ τής παιδείας άφιερούσι. Καί βλέ
πει τ ις  έν τοΐς χωρίοις τούτοις τό όλως παράδοξον φαι- 
νόμενον, τά  τέκνα τών χωρικών, τά  πλήν τής μητρικής 
των γλώσσης, τής λαζικής, μή δυνάμενα ν’ άρθρώσωσι καί 
μή δυνάμενα νά έννοήσωσι ούδέ λέξιν τής καθαρευούσης 
ελληνικής, έντός δύο καί τριών μόνον έτών ύπό τήν χει- 
ραγωγίαν ταπεινού διδασκάλου, τοΰ καί ψάλτου συνήθως 
τοΰ χωρίου, νά διέρχωνται όσα έν τα ΐς τάξεσι τοΰ δημο
τικού καί έλληνικού παρ’ ήμΐν σχολείου είς 8  καί 9 έτη 
οί μαθηταί, καί νά έξηγώσι τον Ξενοφώντα καί τόν Χρυ
σόστομον, καί νά είνε κράτιστοι τής ιστορίας καί νά γ ινώ - 
σκωσι τήν γεωγραφίαν καί νά όρθογραφώσι καί νά γράφω- 
σιν, όπως θά έζήλευον ίσως τινές τών άποφοίτων τών γυ 
μνασίων έν τα ΐς  πόλ^εσι Τήν αύτήν δέ έργατικότητα καί 
τόν αύτόν ζήλον άπαντα τις  είς πάντα τά  χωρία, όπου 
σεμνά μόνον καί ήσυχα πα ιδ ία , τρέμοντα ύπό τό βλέμμα 
τοΰ διδασκάλου τω ν, καταβιβάζοντα τούς οφθαλμούς έάν 
τά  προβλέψητε, γονυκλιτί άπαγγέλλοντα τό μάθημά των 
καί έν έπιγνώσει ότι είς ναόν τής πάνσεπτου παιδείας 
παρακάθηνται. Τά μέσα τής έκπαιδεύσεως παρέχουσι φι- 
λοπάτριδες συμπολΐται, τά  μέγιστα δέ συντελεί είς έπ ιτυ- 
χ ία ν αύτής ή έν Τραπεζούντι αδελφότης «Ξενοφών», ήτις 
πλεΐστα σχολεία έν τοΐς χωρίοις ιδία δαπάνν] συντηρεί.

Καί έν Λιβερα διέμεινα έπ ’ αρκετόν καί είς τό πλησιό- 
χωρον Καπίκιοϊ καί είς άλλα πέριξ χωρία συναστρεφόμε- 
νος μετά τών χωρικών καί τά  κα τ ’ αυτούς έξετάζων. Κυ
ρίως χωρικούς δέν εύρίσκετε έκεΐ. Άποδημούσιν ούτοι κα^ 
άνά διετίαν μόνον επισκέπτονται τήν οικογένειαν των^ 
παρ’ γ διαμένουσιν ένα ή δύο τό πολ.ύ μήνας. Οί πλε ΐ- 
στοι αύτών διεσκορπισμένοι, ιδ ία  έν Κωνσταντινουπόλεΐ 
καί τοΐς προαστείοις αύτής, μετέρχονται ιδίως δύο έπαγ- 
γέλματα , τό τοΰ γανωτού καί τό τοΰ εφαπλωματοποιού· 
’Εν δέ τοΐς χωρίοις των ή σύζυγος καί ή μήτηρ καί ή θυ- 
γάτηρ έκτελούσιν πάσαν έργασίαν ανδρικήν. Αύται ορ- 
γώσι καί θερίζουσιν. Αύται άπό τής άνατολής μέχρι τής 
δύσεως τοΰ ήλίου έργάζονται καί έν ίδρώτι τού προσώπου 
έκτελούσι καί ο ,τ ι ή φύσις δέν ϊταξεν αύτα ΐς. Α νυπόδη
τοι καί έπ’ ώμων φέρουσαι σωρόν πραγμάτων άπό πρωίας 
εξέρχονται είς τούς αγρούς καί τό εσπέρας μόλις έπανέρ- 
χονται είς τήν καλύβην τω ν, μεταφέρουσαι ο ,τ ι θά χρη- 
σνμεύση αύτα ΐς ώς τροφή.

'Ο άραβόσιτος, όστις άφθόνως παρ’ αύτών καλλιερ
γείτα ι,' τρώγεται ού μόνον ώ ; άρτος, άλλά καί ώς έδε
σμα, 'παρασκευαζόμενου είδους πίλαφίου, όπερ μεθ’ ετέρου 
φαγητού, τού τ  υ ρ ό χ α β ί τ  σ ο υ, συνηθίζεται πολύ· 
Σχεδόν- είνε φυτοφάγοι οί χωρικοί τής Τραπεζοΰντος, φυ- 
τοφάγοι, έννοεΐται, όχι έκ προθέσεως, άλλ^ά φυτοφάγοι έξ 
άνάγκης. Ά λ λ ά  βεβαιωθήτε ότι ή ύγεία καί ή κρασις 
αύτών ούδέν έκ τούτου εχουσι νά φοβηθώσι.

Τήν Κυριακήν, καί μόνην αύτήν, λειτουργεί καί εν 
καφφενεΐον. Έ ν αύτώ συνέρχονται οί έν τώ χωρίω άρρενες 
οΐτινες, ώς σάς προεΐπον, εινε όλίγιστοι καί ή ξένοι, ιδίως 
Τραπεζούντιοι διαμε’νοντες έν τοΐς χωρίοις το θέρος χά-
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ριν έξο-/ής, ή παρεπίδημοι δι’ ενα μήνα. Αί συνομιλίαι 
των περιστρέφονται είς τά  τών αναγκών έκαστον εκεΐ 
ευρέως δύναται νά συζητηθ·?) πώς πρέπει νά χαραχθή το 
χανδάζ.ιον αύτοΰ καί πώς νά ζ,ατασκευασθή τό παράθυ* 
ρον τού άλλου. Ε νίοτε όμως φήμη μεμακρυσμενη φερει 
ήλλοιωμένην όλ.ως καί τ ινα  εϊδησιν περί τών συγχρόνων 
γεγονότων καί τότε έποικοδομεΐται επ’ αυτής όλοκληρον 
ζωηράς φαντασίας οικοδόμημα καί α ί τύχα ι τών εθνών 
άποφασίζονται ύπό τών άφελών έκείνων χωρικών Ο δι
δάσκαλος, οστις πιθανόν ένίοτε νά κράτη καί φύλλων τοϋ 
«Νεολόγου» χρονολογημένον άπό μηνών, είς τά  ζητήματα 
ταΰτα  είνε οίυθεντικότης.

Ευχαριστείται τ ις  άκούων αύτούς, όχι βέβαια δι’ 
ο ,τ ι λέγουσιν, άλλά διά τήν διάλεκτον αύτών. Ούδέν θά 
έννοήση έάν τό ούς αύτοϋ δέν έσυνείθισέ πως είς τό παρά
δοξον τοΰτο ιδίωμα τής λαζικής καί δέν έζήτησε προηγου
μένως τήν έξήγησιν ολίγων λέξεων. Ή  διάλεκτος αϋτη 
τό πλεΐστον άποτελεΐται έκ λέξεων, ή μάλλον ριζών τής 
άρχαιοτάτης ελληνικής, τοσούτον όμως παρεφθαρμένων 
καί έν τοιούτω κυκεώνι άναμεμιγμένων μετά τουρκικών 
καί άλλων, ώστε τνί αλήθεια άπορεΐ τ ις  καί ούδέν έννοεΐ. 
Δυστυχώς δέν εύρον τόν κατάλληλον ν.αιρόν νά έπασχο- 
ληθώ πλειότερον έπί τοΰ θέματος τούτου, τό όποιον συν
ιστώ θερμότατα είς μελέτην παρά τού Συλλόγου ήμών, 
ώς εχον μεγίστην σχέσιν πρός τήν έθνολογικήν ϋπαρξιν 
τών Τραπεζουντίων. Διότι καμμία αμφιβολία ότι αμ ι
γέστεροι απόγονοι τών περικλεών ήμών προγόνων ούδαμού 
άλλού ύπάρχουσιν. Απόγονοι τών Ε λλήνων τοΰ Εενοφών- 
τος, απόγονοι τών άποίκων, οΐτινες κατά τάς έπιδρομάς 
καί τάς άλλας τή ; πατρίδος των συμφοράς άνεχώρουν είς 
τά  όρη καί δέν ήρχοντο είς συνάφειαν μετά τών επιδρο
μέων, ούδ’ ύπέκυπτον τήν κεφαλήν ύπό τόν ζυγόν αυτών. 
Κωνσταντινουπολίτης ή Αθηναίος δέν δύναται νά εννοη 
Τοαπεζούντιον όμιλοΰντα έν τή ιδία δ.αλ,έκτω. Ή  διαφορά 
συνίσταται κυρίως μέν είς τάς λέξεις κα ί μάλιστα είς 
τούς τύπους τών λέξεων καί είς τούς φθόγγους, έτι δέ καί 
είς τάς φράσεις, τήν σύνταξιν καί ιδ ια ίτα τα  είς τήν προ
φοράν. Διότι αί λέξεις διαδέχονται άλλήλας άρκετά τ α 
χέως, ή δέ φωνή βαίνει όμαλώς μή έντεινομένη πολύ είς 
τάς τονιστέας συλ.λαβάς καί οί φθόγγοι προφέρονται ουχί 
τόσον εύκρινώς. Λυπούμαι μή δυνάμενος νά σάς άνα- 

. γνώσω τ ι είς την λαζικήν, διότι ώς σάς προεΐπον, δέν έ- 
σχον τόν άπαιτούμενον καιρόν διά νά έγκύψω είς αύτήν, 
καί μάλιστα νά συνειθίσω είς τήν προφοράν, άνευ τής ό
ποιας ούδεμίαν άξίαν θά είχε τοιοΰτον ανάγνωσμα. Έ ξ 
ύμών πολλοί θά συνετύχετε μετά τραπεζουντίων έργατών 
καί θά ήκούσατε το περίεργον τοΰτο ιδίωμα.

Έ ν τούτοις διά νά εϊπω τέλος κάτι,θά  σάς άπαγγείλω  
ολίγους στίχους, τούς οποίους ήκουσα παρά γραίας τινός 
έπί τοϋ φρουρίου Γουδούρ, έρειπίου παλα ιοτάτων χρόνων 
καί έπί ύπερηψύλου θέσεως κειμένου. Τήν ήοώτων μεταξύ 
άλλων καί περί τών πρό τοΰ γάμου, θέλων νά μάθω έάν 
καί έκεΐ έκ τής φαρέτρας του έξακοντίζν) κατά τών δυσ-
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τυχών θνητών τά  βέλη του ό "Ερως. Έ ζήτουν Ιδία νά 
πληροφορηθώ ποιον ήτο τό Ιδεώδες της νύμφης, την ο
ποίαν ό άνήρ θά έπεθύμει. Ά λ λ ’ εκείνη προέταξε τό ιδεώ
δες τοΰ γαμβρού, τόν όποιον η γυνή έζήτει :

Έ γώ  θέλω ντεληγκανλη 
καί τρυφερόν άγκάλια 

νά ζώσκεται τό ταραπλοΰσς 
και ζΰν άπάν την ώρα.

Ζητεί ή γυνη ντεληγκανλη, ζεστό παλληκάρι, που νά 
βράζγι τό αίμά του, καί τρυφεράν άγκάλην. Ά λ λά  δέν τόν 
θέλει ύπερήφανόν τινα  ή πλούσιον η μέγαν. [Νά' ζώσκε- 
τα ι τό ταραπλούς, νά ζώνεται την πλατείαν έκείνην καί 
συγκρατοΰσαν τό σαλβάριον ζώνην και ξΰν άπάν την ώραν, 
καί έπι τής ζώνης αΰτης νά χύνεται τό ώρολόγιόν του.

Διά δέ την νύμφην :

Τρυγόνα ’μ’ τό σκαρέλις ’σ’ 
μέ σύρμαν έν ραμμένο 

καί ’ς τοΰ σπαρε'λις τό άστάρ 
τδνεμά ’μ’ έν γραμμένο

τό όποιον ήδύνατό τις  νά παραφράστι είς τό :

Τρυγόνα, ή έσθήτά σου 
μέ τόν χρυσόν έρράφη 

καί ή έσθήτα άπ’ έντός 
τδνομά μου γράφει.

Κόρη 14, 13, καί 12 άκόμη έτών θεωρείται ώριμος 
είς γάμον, κόρη δέ ΰπερβάσα τό 15ον έτος' της ηλικ ίας 
της βαίνει είς όδόν γεροντοκόρης. Ή  παρ’ ήμΐν προίξ είνε 
δλως άγνωστος, άπεναντίας δέ ήδύνατό τ ις  νά εΐπνι, δτι 
είς το ιαύτην είνε ΰπεχρεωμένος ό γαμβρός ώς έκ τών δώ
ρων, τά  όποια πρέπει νά προσφέρ·/) τή νύμφ·/). Τών γάμων 
αί τελετα ί σεμναί καί ώς έπί τό πλεΐστον χορευτικαί. Είς 
χορός αΰτών, ό[Αθΐάζων πολΰ πρός τήν τράταν τών Μεγα- 
ρέων πολΰ ζωηρός κα ί πολΰ θεαματικός. Έτερος πολεμι
κός δλως, καθ’ δν αί μάχαιραι πάλλονται έν τα ΐς  χερσί 
τών χορευόντων, οί όποιοι σφ ιγκτότατα  κρατούμενοι εκ 
τών μασχαλών καί κύκλον σχηματίζοντες έκτελοΰσι παν- 
τοίας τοΰ σώματος κινήσεις, έπίσης θεαματικάς, άλλά 
καί έπίσης δυσχερείς.

Ιδ ία  μνεία πρε'πει νά γείνγι τής ποιμενικής ζωής τών 
Τίοίρθένων. ’Ολίγον διαφε'ρει τής παρά τοΰ Θεοκρίτου γρα- 
φείσης, πλήν εννοείται, τών ζο>ηρών καί έλ.αφρών έκείνων 
ειδυλλίων, καί διά τήν ελλειψιν τοΰ Δάφνιδος καί διά 
τό χρηστόν ιδίως τοΰ ήθους, δπερ διακρίνει πάντας εν 
γένει τής Α νατολής τοΰς κατοίκους. Ή  κόρη οδηγεί άγέ- 
λην έκ πέντε καί πλέον δαμαλίδων άνά τά  δάση καί τοΰς 
άγρούς. Είς έκ^»την εδωκε καί εν όνομα, δπερ έκείνη κα
λώς ένθυμεΐται καί άκούουσα προφερόμενον σπεύδει πρός 
τήν καλοϋσαν. Έκάθησεν ή ποιμενίς ύπό παχύσκιον δέν— 
δρον πλέκουσα ή ράπτουσα, ένώ αί δαμαλίδες της βοσκού ■■ 
σιν έπί δύο καί τρεις ώρας. Καί δταν τις παρεκκλίνη τής

όδοΰ τη ς, ή βοσκός τήν καλεϊ καί άκούεται ή άργυρόηχος 
φωνή της.

—  ’Έ λα άν.
—  Έ λα  μπί ρ ρ ρ ρ
— Νά Περδίκα. νά Ζωγραφία, νά Πάγιόν, νά Περι

στέρα.
—  Έ λα  ’ς τό φύλλον.
— "Ελα ’ς τό κοκουτσι.
Καί οΰτο) ή μικρά ποιμενίς αθροίζει '/.αί πάλιν τήν α 

γέλην της καί τήν όδηγεΐ είς τό χωρίον, φωνοΰσα ένίοτε 
είς τήν δυστροποΰσαν :

—  ’Έ λα νά ποδεδίζω σε.
(Έ π ετα ι tb τέλος).

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
Τ£ χ α τ ο ρ θ ο ΰ τ α ι  δ ι λ  μ ι « ς  λ ί τ ρ α ς  γ ε α ν θ ρ ά κ ω ν .  — ΚΛτΙ τάς 

έρευνας του έν Βασιγκτώνι καθηγητοΰ R oger εν έναστη λίτρα 
γεανθράκων εμπεριέχεται δύναμις ίση πρδς t b  έργο ν ανθρώπου εν 

μια ήμερα' τρεΐς τόννοι ισοδυναμουσι προς Tb εργον ανθρο,ιπου εν 
διαστήματι εΐκοσιν έτώ ν, καί τέλος εν τετραγωνικόν μιλιον στρω
ματάς γεανθράκων πάχους 4 μόνον ποδών ισοδυναμεΐ πpbς Tb ερ
γον ένος εκατομμυρίου εργατών έπί εΐκοσιν έτη έργαζομένων. 
Καταφαίνεται αμέσως εκ τω ν ανωτέρω οπόση σπαταλη δυναμεως 
γίνεται καθ’ έκάστην διά τών έν χοήσει θερμομηχανών, λαμβανο- 
νομένου πpbς τούτοις υπ οψιν οτι α υ ια ι χ^ρησιμοποιουσι κατα τους 
υπολογισμούς του H im  μόλις τα 0 ,12  της όλης τω ν καταναλισκο- 
μένων γεανθράκων δυνάμεως.

"Β π ρ ός τ ό ν  Β όρ ε ιον  π ό λο ν  έ * δ ρ ο μ ή  τ ο ΰ  δ ό * τ ο ρ ο ς  Ν άνοεν  

άνεβλήθη διά τό 1893. Το πλοΤον αύτοΰ Tb όποιον ναυπηγείτα ι έν 
Ρέκβικ οΰ μακράν τής πόλεως Λαρβικ εινε ιδιορρύθμου δλως κατα
σκευής καί στερεότητας εκτάκτου. Τής ναυπηγήσεως έπ ισ τα τ ίΐ ο 
γνωστός έκ τής είς τήν Γρεολανδίαν έκδρομής ”Οθων ΣβΙρσδρουπ, 
οστις καί θέλει 'οδηγήσει το σκάφος πρ'ος τδν πόλον. "Ο τε δόκτωρ 
Νάνσεν ώς καί ό Σβέρσδρουπ άρίστας τρέφουσιν έλπίδας περί τής 
έκβάσεως τής έκδρομής αύτώ ν , ουδαμώς δέ αμφιβαλλουσι περι της 
έπιτυχοΰς πορείας τοΰ μικροΰ πλήν ΐσχυροΰ σκάφους αύτών άνά 
μέσον τώ ν πάγων. Διά τήν εκδρομήν ταύτην κατέβαλε το μέν 
κράτος 200 ,000  κοροννών, ή Α. Μ. b Βασιλεύς Όσκάρ b II 20,000 
καί άλλοι ίδ ιώ τα ι 80 ,00 0 . Ό  βαρώνος Όσκάρ Δίξων προσέφερεν 
6000 κοροννών πρ'ος ήλεκτρικ'ον φωτισμδν τοΰ σκάφους. Ζωοτρο
φίας φέρουσι 8Γ έξ έτη , αν καί ύπολογίζεται οτι ή έκδρομή δε* θά 
ύπερβή τά τρία ή τέσσαρα έτη· άπηγορεύθη παν οινοπνευματώδες 
π ο ^ ν , ώς καί ο καπνός. Θά φέρη δέ μεθ’ έαυτοΰ άερόστατον, σκη- 
νάς καί πλοία.

χ ί  i n  χ λ ω ρ ο φ ο ρ μ ίο υ  δ η λ η τ η ρ ιά σ ε ις .  Πολλάκις δυστυχήματα 
έλαβον χώραν κατά τήν έπενέργειαν τοΰ χλωριοφορμίου έπ ί τοΰ 
όργανισμοΰ τώ ν έγχειρουμένων. Tb χλωριοφόρμιον είνε ώς γνώ 
σ ή ν  φάρμακον αναισθητικόν, άλλά τοξικόν ουδόλως. Ο εν Βερο- 
λ ίνω  ίατpbς κ . Rene κατωρθωσε ν ' άνακαλύψη Tb αίτιον τώ ν το ι
ούτων δηλητηριάσεων, οπερ είνε προϊόν τι άποσυνθέσεως τοΰ χ λ ω 
ριοφορμίου, οπερ πάντοτε όσονδήποτε καθαρόν καί άν ή αποσυν
τίθετα ι σύν τώ  χρόνω, δέον όθχν πρό τής έγχηρήσεως νά π ισ τώ - 
ται ή καθαρότης τοΰ χλωριοφορμίου, ε ίτε νά λαμβάνεται τ»ΰτο 
εκάσ-Ότε καθαρδν διά κρυσταλλώσεως έν πάγω κατά τήν μέθοδο/ 
τοΰ R ao u l P ic te t οτε αποχωρίζονται τά  τήν παράλυσιν τής καρ- 
δίας έπιφέροντα προϊόντα άποσυνθέσεως. Ή  καθαρότης τοΰ χ λω - 
ριοφοραίου π ιστοΰται διά πολλών χημ ικώ ν άντιδράσεων- σημειοΰ- 
ιιεν ένταΰθα τήν άπλουστέραν, καθ' ήν καθαpbv χλωριοφόρμιον 
δέον νά καταδύηται έν ύδατι χωρίς νά παράγη τ ι θόλωμα.
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