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Κεφαλληνία yat Ιθάκη και ιστορία τής Κορινθιακής σταφίδος. ύπο 
\. Πάρτς^ καθηγητοΰ της Γεωγραφίας έν τω Πανεπιστήμιο) 
της Βαρσλαυίας. Μετάφρασις ύπο Λ. Γ. Παπανδρεου, καθη- 
γητου του 13* ΒαρΒακείου Γυμνασίου. Περι Σελήνής^ ύπο Δ. Κ. 
Κοκκίδου, κα θη γη τή  τής ’ Αστρονομίας έν τω Π ανεπιστημίω 
(τέλος).— Johnston, το ΰδωρ δπερ π ίνομεν, κατ’ έλευΟέραν 
αε^άφρασιν Τηλεμχχου Κομνηνου, υφηγητου της Χημ^-'.ας εν 
τω Π ανεπιστημίω (συνεχεία). — Το Φωταίριον. 13 · Χημικη 
του αεριόφωτος θεο'ρία, υπ6 Γ Χ Κ . Ποίκιλα.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ 

ΥΠΟ 
Ι· Π  Α  Ρ  Τ  Σ

καθηγητοΰ της Γεωγρτ'ριας εν τω  Π ανεπιστημίω  της Βαοσλαυιας.

Μ ετά φ ρ » .σ ι ς

ύ π ί ,  Λ. Γ. ΠΑ1ΙΑΝΛΡΕΟΥ
καθηγητοΰ τοΰ Β' Βαρβακείου Γυμνασίου.

Ό  καθηγητές τοϋ ένταΰθα Β '. Βαρβακείου γυμνασίου 
κ. Λ. Γ. Π * π  α ν δ ρ έ ο υ έξέδωκεν άρτίως μετάφρασιν 
τοϋ πονήματος τοϋ κ. I. ΙΙάρτς, καθηγητοΰ της γεωγρα
φίας έν τω  πανεπιστημίω της Βρεσλαυίας, όπερ επιγρά
φεται «Κεφαλληνία καί ’Ιθάκη» έκ 18 τυπογρ. φύλλων 
μεθ’ ένος γεωγραφικού χάρτου, δύο διαγραμμάτων τών 
ερειπίων τών αρχαίων πόλεων Κρανίων καί i -άμης, ενός 
λιθ. πίνακος καί 4 έν τω  κειμένω σχεδιογραφημάτων. 
·() Υ" ΙΙάρτς είνε γνωστός και εξ άλλων εογων του δια την 
έμβρίίειαν, μεθ’ ής έξετάζει οπερ πραγματεύεται άντικεί- 
μενον, καί την πολυμάθειαν αύτοϋ. Εν τώ  παρόντι πονή- 
ματι, όπερ δεν είνε ξηρόν τ ι γεωγραφικόν ανάγνωσμα,

άλλά πολύχυμον καί εϋγευστον, έρευναται ή γεωλογία 
τών νήσων, τό κλίμα, η ιστορία, ή τοπογραφία, αί αρχαιό
τητες, τά φαινόμενον τών μύλων, τών σεισμών, ή κάρπω- 
σις της γης, ή ιστορία της σταφίδος καί καθόλου είπεΐν, 
ώς όρθώς γράφει έν τώ  ποολόγω ό μεταφραστής, παρέχει 
ζωηράν εικόνα τών δύο νήσων μεστήν διδαγμάτων. Τό 
εργον τού κ. ΙΙάρτς δεν είνε μόνον προϊόν μελέτης βιβλίων 
άλλά καί αυτοψίας τών χωρών, άς έπανειλημμε'νως επ£- 
σκέφθη καί διά τήν χωρομετρίαν τών οποίων πολλούς πό
νους ύτέμεινεν.

Ή  δε μετάφρασις είνε έν καθαρευούσνι καί γλαφυρά 
γλώσσγι, άπέχουσα της άγαν πρός τήν άρχαίαν κλινουσης, 
είνε έπομε'νως κατα7>ηπτή ε’ις τόν τυχόντα παιδεύσεώς 
τίνος. Αί έννοια’- τού συγγραφέως αποδίδονται π ιστώς, 
άλλά ούχί καί δουλικώς. Ό  μεταφραστής κατώρθωσε νά 
ύπερνικήοΥ) πλείστας δυσχερείας, άς παρεμβάλλει ή έξελ- 
λήνισις τοιούτων έργων.

Δέν άμφιβάλλομεν δέ ότι πας Κεφαλλήν καί Ίθακή- 
σιος θά φιλοτιμηθή ν’ άποκτήσγι τό βιβλίον. Δ ι’ αυτού ό 
κ. Παπανδρέου παρέχει είς τούς έαυτού συμπολίτας πο
λύτιμον άνάγνωσμα καί αύτό τούτο εντρύφημα.

Τό είρημε'νον έργον ενδιαφέρει μάλιστα μέν τούς κατο ί
κους τών γεωγραφουμένων νήσων, άλλά καί πάς άλλος 
λόγιος πολλά δύναται νά διδαχθή ού μόνον έκ τής μελέ
της τοϋ άντικειμένου, άλλά καί έκ τοϋ τρόπου τής έξετά- 
σεως αυτού. ’Ιδία δέ τό περί σταφίδος μέρος τοϋ πονή
ματος είνε άξιον άναγνώσεως ύπό παντόςΈλληνος· διό καί 
μεταφε'ρομεν αύτό είς τόν Προμηθέα.

Εύχήζ άξιον θά ήτο, άν καί τά  λοιπά έργα τοϋ κ. 
Πάρτς περί τών Ίονίων νήσων μετεφράζοντο· διότι ουτω 
θά είχομεν τά  κάλλιστα τών μέχρι τούδε γραφέντων περί 
αύτών.

Π ε ρ ί  αταφ£δος·

Τοϋ Βασιλείου τής Ελλάδος κατά τήν έπίσημον στα-
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τιστικήν τοΰ ’έτους 1887 ή μεν εισαγωγή είνε ά ξ ια ; 145 
έκατομ. δραχμών, ή δε εξαγωγή 109 έκατ. δραχ. ’Ακρι
βώς δε το ημισυ τοΰ ολικοΰ τουτου είσοδήματο; προέρχε
τα ι έκ τνίς εξαγωγής τής σταφίδος. Αΰτη εισάγει εί; την 
χιόραν άφθόνω; τό αύτό ποσόν, τό όποιον κα τ ’ έτος οφεί
λει νά πληρώσγι διά την εισαγωγήν σίτου καί άλεύυου. 
Ή  καλλιέργ3ΐα καί πώλησις τη ; σταφίδος φαίνονται ώ ; 
μονοπώλιον τη ; Έ λλάδο; δοθέν ΰπό τη ; φύσεω; καί εινε 
τό σπουδαιότατον στήριγμα τη ; ευημερία; α ΰτη ;. Ποό; 
ταύτην την σπουδαίαν οικονομικήν σημασίαν τη ; σ τ α 
φίδα; είνε ε ί; παράδοξον άντίθεσιν τό ότι περί τη ; άοχή; 
καί τη ; πρώτη; έμφανίσεω; α ύτη ; ε ί; τό έμπόριον όλί- 
γ ιστα  ασφαλώς γινώσκομεν. Τοιαΰτα έρημα χωρία έν τα ΐς 
ίστορικαΐς γνώσεσι σπανίως μένουσιν έντελώς κενά, άλλ’ 
είνε προσφιλής τοπος εις εικασίας, α ΐτινες παρερχομένων 
εκατονταετηρίδων υπολαμβάνονται ώς παραδόσεις άξιο- 
σέβαστοι καί δέν είνε εύκολον νά έκριζωθώσιν.

Ο Β. Χεν τας κυκλοφορουσας δοξασίας περί τη ; κατα
γω γή ; τη ; σταφίδος συνοψίζει διά τών έξης : « ’Ίσως καί 
η σταφίς εινε μόνον ποικιλία της άμπέλου προελθοΰσα έξ 
έκφυλίσεως. Λέγεται δέ ότι ήλθεν έκ •’-ή; νήσου Νάξου καί 
ότι ούχί πρό τοΰ 1600 έγένετο γνωστή έν Πελοποννήσω. 
’ Αξι 0<J7)[A£tG)T0v είνε, ότι περιερχεται τρόπον τινά  άπό τό- 
που είς τόπον. Έν Νάξω έξηφανίσθη, έν Κορίνθω, όθεν 
κατάγετα ι τό όνομα, δέν υπάρχει πλέον, παοάγεται δέ 
νΰν έν Πάτραις, Ζακύνθω καί Κ εφαλληνία». Ή  θεωρία 
αΰτη π3ρί τής μεταγενεστέρας πορείας τής σταφίδος έκ 
τοΰ Α ιγαίου πελάγους διά τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου είς 
τό Ίόνιον πέλαγος εμφανίζεται τό πρώτον περί τό 1800 
διά τοΰ Beaujour καί Scrofani καί άποδεικνύεται άκρι- 
βέστερον εξεταζόμενη ότι ανεπαρκέστατα α ιτιολογείτα ι 
(2). Ή  νήσος Νάξος διετήρησε διά τής εκτεταμένης καί 
καρποφορωτάτης αμπελουργίας κατά πάντας τούς χρόνους 
τήν άρχαιοτάτην φήμην ώς πατρίς τοΰ Βάκχου. Αΰτη 
διέμεινε πρός τούτοις ώς ένετική αποικία κατά τόν με- 
σαιώνα διαρκώς είς ζωηράν επιμιξίαν πρός τήν Εσπερίαν. 
Ά λ λ ’ είς τάς ούχί σπανίας ειδήσεις περί τής νήσου ούδε- 
ποτε δηλοΰται οτι ένταΰθα ηύδοκί'/,ησεν ή ποικιλία τής 
σταφυλής, ής τάς μικράς μελαίνας άπυρήνους ράγας όνο- 
μάζομεν κορινθιακήν σταφίδα. Ό  Ταβερνιέρος τώ 1663 
έπεσκέφθη τήν νήσον Νάξον καί παρέχει ακριβή σύνοψιν 
τών προϊόντων αύτής, άλλά δέν άναφέρει τάς μικοάς στα
φίδας, τάς όποιας εύρε καλλιεργουμένας έν Πάτραις 
Αύτός ό Beaujour, δστις διέδωκε τήν φήμην περί τής 
καταγωγής τοΰ καρποΰ τούτου έκ Νάξου, ομολογεί ότι 
έπί τών χρόνων του (1787— 1797) είς τάς Κυκλάδας 
εντελώς ελειπεν, ώς επίσης κατά  τήν μεταγενεστέραν 
έξέτασιν δέν ύπήρχεν έν τώ Ίσθμώ τής Κορίνθου έπειδή 
εκαλείτο κορινθιακή, όπερ όνομα έπαρκώς δικαιολογείται

(2) Beaujour, Tableau du commerce dc la Grice Paris 
1806, 7 1\. “205 καί 20i>. Scrofani, M em. sur la culture de 
raisin de Corintlie, Voyage en Grece 111, σελ 1 1 5 ,

διά τής έξαγωγής τοΰ καρποΰ έκ τοΰ κόλπου τής Κορίν
θου, συνεπέραναν άπερισκέπτως ότι τό κλήμα άλλοτε ήτο 
εγχώριον επί τοΰ’Ισθμ',ΰ. ΙΙάσαι αί προκείμεναι μαρτυρ αι 
έκ τής 18. κα ί17 . έκατονταετηρίδος περιορίζονται είς τήν 
διαβεβαίωσιν οτι δέν ύπάρχει έκεΐ πλέον ή κοοινθιακή στα- 
φίς, άναγκαίως ομως άλλοτε έφύετο. Πραγματικώς δέ 
ούδείς είδεν αύτήν έκεΐ. 'Η εξέτασις τών πηγών άγει με 
είς τήν άκράδαντον πεποίθησίν, ότι ή σταφίς ούδέποτε 
ύπήρξεν έπί τής Νάξου, ούδέποτε έπί τοΰ Κορινθιακοΰ 
Ίσθμοΰ, άλλά τήν πατρίδα αύτής πρέπει νά ζητώμεν 
έντός τών όρίων. έν οίς καλλιεργείται έπιτυχώς έτι καί 
νΰν, έν Ά χ α ία . "Ολη δηλ. ή διήγησις περί τής μετα
γενεστέρας εισαγωγής τής σταφίδος είς τήν βορειοδυτικήν 
Πελοπόννησον άναιρεΐται άποχρώντως δι’ άκριβών μαρτυ
ριών, α ΐτινες έγγυώνται τήν ΰπαρξιν αύτής έν ταύτη  τ·?) 
χώρα είς πολύ άρχαιοτέρους χρόνους.

Έ ν τοΐς χρονικοΐς τοΰ Λουκά Βάδδιγκος (Lucas 
Waddings (Fratrum) minorum) έδημοσιεύθη ^επιστολή 
τοΰ καρδιναλίου Νικήνου πρός τόν πατέρα Zr. lac. de 
Marchia τοΰ έτους 1459, έν γ μεταξύ τών προϊόντων τής 
ΙΙελοποννήσου άναφέρονται καί αί μικραί σταφίδες τών ο
ποίων έγίνετο χρήσις πρός χωματισμόν.(*) Αύται δ’ είνε βε
βαίως αί κορινθιακαί· διότι καί ό Βέλερ αναφέρει τώ  1685, 
οτι οί "Ελληνες δέ έγίνωσκον καλώς είς τ ί μετεχειρίζοντο 
ο ίΆ γγλο ι τό μέγα πλήθος τής σταφίδος, τό όποιον έξήγον. 
Ούτοι ούδεμίαν είχον περί τών ήδέων πλακούντων τής εορ
τής τών Χριστουγέννων καί τών λαμπρών puddings, 
άλλ’ έπίστευον ότι οί ’Ά γγλο ι έξήγον έκ τών μαύρων τού
των ραγών χρωματιστικήν ΰλην διά τά  υφάσματα αύτών. 
(*) Άκριβέστερον έτι πεοιγράφεται ή έκτασις τής άοχαιο- 
τάτης καλλιεργίας τής σταφίδος διά τής κυρίας πηγής 
περί τοΰ έμπορικοΰ βίου τής Μεσογείου θαλάσσης κατά 
τήν 14 έκατ. διά τής τοΰ Πεγαλόττη «Pratica della 
mercatura» ητις άναγκαίως έγράφη περί τό 1340. Τό 
έργον τοΰτο άναφέρει δύο έξαγωγικούς λιμένας τής στα
φίδος : Chiarenza, τόν γνωστόν λιμένα τοΰ κράτους τών 
Φράγκων ιπποτών έν Ή λ ιδ ι καί τό Coranto. "Οθεν βλέ
πομεν ότι μεταξύ Γλαρέντσας καί Κορίνθου άναγκαίως 
ήδη τότε ύπήρχεν ό τόπος τής καλλιεργίας τής σταφίδος, 
περί τάς Πάτρας καί τό Αί’γιον (Βοστίτσαν), όπου καί 
νΰν έτι προκόπτει. Είς τό δυτικόν μέρος τοΰ χώρου τού
του ό λιμήν τής Γλαρέντσας έκειτο καταλλήλως, τό δ’ 
ανατολικόν έξηοτάτο έκ τής Κορίνθου. "Οτι δέ ήδη έν τώ

(*) Yol,VI, Lugduni 1048, σελ 437 ·. «Έ ν  Έ λλάδι υπάρ
χει μεγάλη τις  επαρχία, ητις κοινώς καλείται Μωρέας, έ/ουσα / ώ 
ραν όκ:ακοσίων μίΛίαρίων γονιμωτάτην, εΰφορωτάτην καί π λο υ ιι-  
ωτάτην πάντων ού μόνον τώ ν χρησίμων εις τάς τοΰ ανθρώπου α- 
νάγκας, άλλά καί τώ ν προς κόσμον, ά'ρτου, οΐνου, κρέατος, τυροΰ, 
μαλλ ιώ ν, βάμβαχος, λίνου, μετάξης, cgrenisinum, granum, μ ι
κρών σταφίδων δι’ ών κατασκευάζεται βαφή' ταΰτα πάντα είνε εν 
μεγάλη αφθονία.

(*) Wlieler., Voyage de Grece, Am»t. 1639. σελ, 64.
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β'.βλίιυ τούτω τοΰ Πεγαλόττη άπαντά ή ονομασία «UVO 
passe di Coranto» εινε σπουδαΐον πρός έξασθε'νησιν ε ι
κασίας, ήν Έ λλην τ ις  έμπειρος τοΰ εμπορίου τής σταφ ί
δος καί εν τοΐς γράμμασιν ούχί κακός, ό Στέφα/ος Ξένος, 
άπεφάνθη έν τώ φιλολογικώ παραρτήματι τής Κυριακής 
τής Α θηναϊκής έφημεοίδος «Άκρόπολις»(*).

Ό Ξένος αναγνωρίζει μέν ορθότατα τήν άσημότητα 
τών παραδόσεων περί λεγομένης άλλοτε καλλιεργείας της 
σταφίδος έν Νάξω καί τώ  Ίσθμώ τής Κορίνθου, προβαίνει 
όμως έπειτα περαιτέρω διϊσχυριζόμενος ότι ή σταφίς κα - 
τήντησε διά παρανοήσεως τής Δύσεως εί; τό άνάρμοστον 
αύτή  όνομα, τό όποιον κατά τόν πρώτον αύτοΰ γνήσιον 
σχηματισμόν ούδεμίαν σχέσιν είχε πρός τό όνομα τής 
πόλεως Κορίνθου. Ό αύτός νομίζει ότι τό όνομα «liva 
Corinthiaca», «raisin dc Corinthe» δέν άπαντα  πρό 
τοΰ 1685 καί ούδέν άλλο εινε ή μεταβολή τοΰ άγγλικοΰ 
• currant», τό όποιον κ α τ ’ άρχάς άπεδίδετο είς τό ριβί- 
σιον (φραγγοστάφυλον) τοΰ βορρά (ribes rubruin ni
grum L ). Έ ξ αύτοΰ τό όνομα τοΰτο μετηνέχθη είς τόν 
όμοιον ξένον καρπ-ν τοΰ έλληνικοΰ κλήματος καί έν το ι- 
αύτγι χρήσει παρεδόθη είς τούς Γάλλους, οΐτινες έκ τού
του έπλασαν διά προδήλου παρανοήσεως «raisin de Co
rinthe». "Οτι άμφότεραι αί ράγες έλαβον έν Α γγλ ία  
ουχί τυχαίω ς ίσως, εν ώ είχον διάφορον καταγω γήν, τόν 
αυτόν ονοματικόν τύπον, είνε παντάπασι πρόδηλον. Το 
όνομα βεβαίως έκ τής μιας μετηνέχθη είς τήν έτέραν, 
άλλά συνέβη τό έναντίον ή ό ,τι φαντάζεται ό Ξένος. Ή  
ονομασία ή έν τί) 14 έκατονταετηοίδι ήδη άποδεδειγμέ- 
νης τής «uva passa di Coranto» παρά μεν τοΐς Ά γ -  
γλυις έβοαχύνθη είς «CUrant», παρά δέ τοΐς κατοίκοις 
τών Κάτω Χωρών είς «corantken» (1 ), καί τό όνομα 
τοΰτο μετηνέχθη έπειτα είς τήν Α γγλ ικήν ώς καί είς τήν 
Γερμανικήν είς τό ριβίσιον. ΙΊρός τούτοις δέ έν τισ ι Γερμα- 
νικαΐς χώραις κατά τό λεξικόν τοΰ Crimm ό θάμνος τοΰ 
ριβισίου λέγεται «Κορινθιακόν δένδρον».

Έάν λοιπόν είνε δυνατόν νά παρακολουθήσωμεν όπι- 
σθοδρομικώς μετά τοΰ ονόματος τής Κορινθιακής σταφ ί
δος τήν διάκρισιν καί ιδιαιτέραν έκτίμησιν τής ποικιλίας 
ταύτης τής άμπέλου μέχρι τών μέσων αιώνων, γεννάται 
τό ζήτημα, άν αΰτη τό πρώτον κατά τό μεσαιώνα έλα- 
βεν ΰπαρξιν ή άποδεικνύεται ήδη έν τΫ) πλουσία οινολο
γ ία  τής άρχαιότητος. Είς τήν έρώτησιν ταύτην δέν τολμώ 
νά δώσω έντελώς ώρισμένην άπόκρισιν. Βεβαίαν δέ άπόδει- 
ξιν γενικώς π ιστευτήν, ότι ή σταφίς ήτο έντελώς άλλο- 
τοία είς τήν αρχαιότητα ή ότι έν γένει τότε δέν ύπήρχεν, 
ούδέποτε ώς είκός είνε δυνατόν νά παράσχωμεν. Κλίνω δέ

(*) Στέφανος Ξένος, ιστορία τοΰ σταφιδοκάρπου, « ’Ακρόπολης 
Φ ιλολογική», 1888 άριθ. 10—16.

(1) Gemma vocabulorum ύπο Jac. de Breda, Deventer 
1500, άναφερόμενον ύπί> L. Dieffenbach, Novum glossarium 
latino-germanieum mediae et infimae aetatis Frankfurt 
1867, 387 a.

τουναντίον ά πιστεύτω ότι ύπήρχεν αΰτη, άλλά δέν έτι-„ / ■ r ' *
μάτο οσαν σήμερον καί μόλις άπό τοΰ μεσαιώνος ανεγνω- 
ρίσθη γενικώτερον. Είνε 8’ άναμφίβολον οτι οί άρχαΐοι έ
γίνωσκον καί μικρόροαγα, άπύρηνα είδη σταφυλών. Ό 
Αριστοτέλης προβάλλει τήν εοώτησιν, «δ ια τ ί τών τε 

μύρτων τά έλάττω  άπυρηνότερά έστι, καί έν τοΐς φοί- 
ν ιξι καί επί τών βοτρύων» (2) Τά ονόματα δι’ ών σήμε
ρον "Ελληνες καί ’ιταλο ί καλοΰσι τόν καρπόν τοΰτον 
«σταφίς» καί «uva psuan» άπαντώσι καί έν τνί άρχαιό- 
τη τ ι, ά λλ ’ ούδόλως ώφελοΰσι πρός λύσιν τοΰ ζητήματος 
τούτου, διότι έδήλουν άναμφιβόλως πάσαν άπεξηραμμέ- 
νην ράγα σταφυλή ;. Ή  διάκρισι; μεταξύ τσιμπίμπου καί 
σταφίδο; άναφέρεται, όσον γιγνώσκω , τό πρώτον κατά 
τόν μεσαιώνα παρά τώ ΙΙεγαλότττι. Ά λλά  τοΰτο δέν είνε 
εικότως άπόδειξις, ότι ή διάκρισις αΰτη μόλις κατά τού
τους τούς χρόνοςς είχε γείντ). (3).

Πέραν τής βορειοδυτική; Πελοποννήσου, ένθα άρχή- 
θεν έκαλλιεργειτο ή σ ταφ ί;, ούδαμοΰ φαίνεται έν τώ  με- 
σαιώνι είσαχθεΐσα. Μόλι; δέ κατά τήν 16 εκατονταετη
ρίδα μετεφυτεύθη αΰτη ε ί; τά ; Ίονίου; νήσους, κατά 
πρώτον είς Ζάκυνθον, έπειτα δέ ε ί; Κεφαλληνίαν καί διε- 
δόθη έπ ’ αύτών τάχ ιστα  ε ί; μεγάλην έκτασιν παρά τήν 
επίμονον άντίστασιν τή ; ένετικη; κυβερνήσεω;, έπισκιά- 
σασα πάντα τά  άλλα εί'δη τή ; καλλιεργίας. Περί τής 
μεταβολής ταύτης όλης τής οικονομικής καταστάσεως 
έπί τών νοτίων Ίονίων νήσων έπορίσθην εσχάτως έν τώ  
άρχείω τής Έ νετίας έκ τών διοικητικών εκθέσεων (re la ?  
zioni) τών Ενετών προβλεπτών άμφοτέρων τών νήσων 
σύνοψιν έλλείπουσαν μέχρι τοΰδε. Τώ 1534 φαίνεται ότι 
ή σταφίς δέν ύπΤ)ρχεν έν Ζακύνθω. Ό  έπαοχος Ματθαίος 
Βαρβαδΐκος άναφέρει μετά τήν άπαρίθμησιν τής δεκάτης, 
τήν όποιαν ή νήσος τελεί, τόν βάμβακα ώς τό μόνον 
προϊόν τό είς ούδεμίαν φορολογίαν ύποκείμενον ενεκα τής 
μικράς διαδόσεως τής καλλιεργίας. Τω 1543 όμως έκτος 
τοΰ βάμβακος ώς αφορολόγητος έτι άναφέρεται ή «uva- 
]5aSSa», ητις άπό βραχέος χρόνου έφυτεύθη έν τνί νήσω. 
Ό  έπαρχος προτείνει νά έπιβάλωσι καί είς τοΰτο τό 
προϊόν τήν δεκάτην καί έλπίζει ότι έντεΰθεν δύναται νά 
προέλθν) εισόδημα 500 δουκάτων. Ά ντ ί τής δεκάτης ή 
ένετική γερουσία φαίνεται ότι κατά πρώτον έπέβαλε φόρον 
έξαγωγικόν, όστις τώ  1546 ολίγον άνταπεκρίθη είς τάς 
προσδοκίας της. Ά λλά  κατά τά  τελευτα ία  ετη ή καλ- 
λιε'ργεια τής σταφίδος έν Ζακύνθω έπέδωκε τόσον ταχέως 
καί τοσοΰτοι μέχρ τοΰδε άγροί μετεβλήθησαν είς σταφι
δαμπέλους, ώστε ήδη τφ  1552 ή δεκάτη τοΰ σίτου έκ 
τών αρχαίων 3000 δουκάτων κατήλθεν είς 1400, καί ό 
έπαρχος χάριν τής διατηρήσεως τών συνήθων είσοδημά-

(2) Ά ρ ισ τ  πρβλ. 2D,24.

(3) Τήν σταφίδα άναμιμνήσκουσι τά μάλιστα αί μαρτυρίαι 
τών άρχαίων περί τής ψιθίας άμπέλου καί τ!) μέλαν είδος αυτής 
μελαμψιθία . ’Αλλά πρβλ. Γεωπ V , 2 , 4.
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των τοΰ ταμείου άπηγόρευσε τή *  περαιτέρω έπέκτασιν 
τνίς καλλιεργείας τής σταφίδος πρός βλάβην τνίς γεωρ
γ ίας.

(Έ πετα ι συνέχεια).
—.— -------------------------/!/%/% ν···%- χ.--------------------—

ΠΕΡΙ Τ Η Σ  Σ Ε Λ Η Ν Η Σ
ΤΠΟ

Δ. Κ. ΚΟΚΚΙΔΟΥ
Καθηγητοϋ τη; ’Αστρονομίας έν τα) ΓΙανεπισ ημίω.

’Αξιόλογος σχηματισμός έπι της σελήνης, όμοιος τοΰ 
όποιου δέν υπάρχει έπι της γής, είναι οί ρωγάδες (γερμ. 
Rillen αγγλ ιστί Kleft), αΐτινες ώς αύλακες διασχίζουσι 
τήν έπιφάνειαν της σελήνης. 'Η διεύθυνσις αΰτών είναι 
περίπου εΰθεΐα καί έάν τινες παρουσιάζωσι καμπήν, ή 
κυρτότης είναι μικρά. Έ κ  τών ρωγάδων άλλαι μέν είνα1 
μεμονωμέναι, άλλαι δ’ όμοΰ. Αί έσωτερικαί παρειαΐ τών 
ρωγάδων είναι λίαν απότομοι καί τό βάθος αΰτών είναι 
μέγα χατά τό πλεΐστον της έκτάσεως αΰτών, πλησίον ό
μως τοΰ τέρματος αΰτών έξαφανίζονται α ί ρωγάδες βαθ
μηδόν, συνενούμεναι μετά τής πέριξ έπιφανείας τής σελή
νης, ό δέ πυθμήν αΰτών είναι ομαλός. Πολλών ρωγάδων 
τό πλάτος υπερβαίνει τά  1000 μέτρα, τό δέ μήκος πολ
λών είναι εκατοντάδων χιλιομέτρων (μέχρι τών 500). 
Γνωστοί ρωγάδες είναι νΰν περίπου 1000, όλίγαι όμως 
είναι εΰδιάκριτοι καί πρός παρατήοησιν αΰτών α πα ιτε ίτα ι 
μεγάλη άσκησις· παλαιότεροι έξησκημένοι σεληνογράφοι 
διέκρινον όλίγας, βαθμηδόν όμως ό άριθμός τών γνωστών 
ρωγάδων ηυξησεν ιδίως διά τών παρατηρήσεων τοΰ Σμι- 
σθίου καί άγγλων σεληνογράφων.

Αί ρωγάδες θεωρούνται νεώτερος σχηματισμός έπί τής 
σελήνης, διότι άνευ αλλαγής της διευθύνσεως, ή τό πολΰ 
μετά μικράς το ιαύτης, διακόπτουσι πολλαί έξ αΰτών 
άλλους σχηματισμούς, οίον περιβολάς καί κρατήρας. Αΐ 
ρωγάδες ένιαχοΰ έξαφανιζόμεναι, αναφαίνονται καί πάλιν 
περαιτέρω.

Άξιολογώτατον σύστημα ρωγάδων εύρίσκεται πλη 
σίον τοΰ Τρεισνεκκέρου, δρους δακτυλοειδοΰς εχοντος διά 
μετρον 25 περίπου χιλιομέτρων καί ύψος 1800 μέτρων, 
τό όποιον κεΐτα ι πλησιέστατα τοΰ μέσου τοΰ πρός ήμάς 
έστραμμένου ήμισφαιριδίου τής σελήνης είς βόρειον σεληνο
γραφικόν πλάτος 4° καί άνατολικόν μήκος 3° Έτέρα 
αξιόλογος καί εΰδιάκοιτος ρωγάς είναι ή διασχίζουσα τόν 
οΰχί μέγαν άλλ' άξιόλογον κρατήρα Ύ γΐνον, κείμενον ολί
γον πρός βορράν τοΰ Τρεισνεκέρου.

’’Αλλος άξιόλογος καί συνήθης σχηματισμός τής έπι
φανείας τής σελήνης είναι τά άκτινικά  συστήματα (γερμ. 
Strahlensysteme), τά  όποΐα συνιστανται έκ λαμπρών 
στενών άκτίνων, έχουσών κοινήν αφετηρίαν κρατήρα τινά . 
Τό μήκος πολλών άκτίνων είναι πολλών εκατοντάδων χ ι
λιομέτρων, μιάς δέ τοΰ συστήματος τοΰ εχοντος αφετη

ρίαν τόν Τύχωνα φθάνει τάς 300U χιλιόμετρα. Τό π λά 
τος τών άκτίνων δέν είναι μέγα, συνήθως ολίγων δεκάδων 
χιλιομέτρων. Αί λαμπρα ακτίνες δέν άποτελοΰσι καθ’ έαυ- 
τάς ιδίαν άνύψωσιν έπί τής σελήνης, άλλ’ εχουσι τό ύψος 
τοΰ έδάφους έπί «ς̂ >ΰ όποιου κεΐνται καί παρακολουθοΰσι 
τάς ανυψώσεις καί χαμηλώσεις αΰτοΰ.

Τά άξ'.ολογώτερα άκτινικά  συστήματα είναι τά  εχοντα 
αφετηρίαν τά  δακτυλιοειδή όρη Τύχωνα, Κοπέρν.κον, Ά -  
ρίσταρχον καί άλλα

Ή  μείζων αντανακλαστική δύναμις τών λαμπρών ά
κτίνων α ιτίαν εχει βεβαίως τήν δ.άρορον γεωλογικήν κα
τασκευήν τής έπιφανείας αΰτών σχετικώς πρός τά  πέριξ. 
Ή  μάλλον παραδεδεγμένη έξήγησις αΰτώ/ είναι ή τοΰ 
Μαιδλέ^ου, όστις έδέχθη οτι ύποσεληνιαΐοι ατμοί μή εύ- 
ρόνιες διέξοδον έξητάσθησαν άκτινοβολικώς πρός τά  πέριξ 
καί διά τής έπηρείας αΰτών μετέβαλον τήν διάταζιν τών 
συστατικών μορίων τών μερών, κάτωθεν τών οποίων διήλ- 
θον, άφυελώσαντα τρόπον τινά  ταΰτα .

Χυμ,βαίνουσιν αλλο ιώ σε ις  της έπ ιφανε ίας  
τ η ς  σ ε λ ή νη ς  ;

Δυνάμεθα νά δεχθώμεν ώς βέβαιον, οτι συμβαίνουσιν 
αλλοιώσεις τής έπιφανείας τής σελήνης. Τά περί τούτου 
γνωστά παραδείγματα δέν είναι δυνατόν νά ήναι πολλά, 
διότι αί όπωςδήποτε ακριβείς καί λεπτομερείς απεικονί
σεις τής έπιφανείας τής Σελήνης δέν είναι πολΰ άρχαϊαι· 
αί άρχαιότεοαι είναι αί τοΰ Σχροιτέρου (Schroeter), έρ- 
γασθέντος κατά τά  τέλη τοΰ παρελθόντος καί τάς άοχάς 
τοΰ παρόντος αίώνος, πάσαι δ’ αί άλλα-t είναι νεώτεραι.

Πλήν άλλων τινών παραδειγμάτων, ήττον ασφαλώς 
γνωστών, βέβαια δυνάμεθα νά εί’πωμεν θεωρούνται τά 
έξης δύο. Τώ 1866 ό Σμίθιος παρετήρησεν ότι ήλλοιώθη 
ό έν τή Θαλάσσγι τής Γαλήνης κείμενος κρατήρ Λινναΐος 
(βόρειον πλάτος 28°, δυτικόν μήκος άπό τοΰ μέσου 12°), 
ιδίως ότι τό βάθος ήλαττώθη καί άλλοι δέ κατόπιν δια
φόρους είς αυτόν αλλοιώσεις.

Τω 1877 ό Κλέϊνος (Klein) έν Κολωνία παρετήρησεν 
ΒΔ τοΰ κρατήρος μη σημειουμένην είς τάς άρχαιοτέρας 
απεικονίσεις τής εΰδιακρίτου αΰτοΰ περιοχής, κείμενης 
σχεδόν εις τό μέσον τοΰ δίσκου τής σελήνης.

Αί αλλοιώσεις είτε είνε αποτελέσματα συστολής τής 
μάζης τής σελήνης, είτε άτμών, είτε άμφοτέρων τών α ι
τίων αΰτών, δεικνύουσιν όπωςδήποτε ότι έν τή σελήνν) 
ύπάρχουσιν ένεργοί έσωτερικαί δυνάμεις, οπως καί έν τή 
γή. Έάν όμως συγκρίνωμεν τό μέγεθος τών νΰν έπί τής 
γής συμβαινουσών άλλοιώσεων, ώς π  χ. τοΰ Βεσουβίου, 
τής Θήρας, τής Κρακατούας, πρός τάς έπί τής σελήνης, 
ενθα κατεχώθη κρατήρ (ό τοΰ Λινναίου) διαμέτρου πλέον 
τών 7 χ ιλ . μέτρων, πειθόμεθα ότι τά αποτελέσματα τών 
έσωτερικών δυνάμεων τής σελήνης είναι πολΰ μειζονα τών 
έπί τής γής.Μ ία α ιτ ία  τής διαφοράς αΰτής είναι ή διαφο
ρά τών μηχανικών συνθηκών είς τήν σελήνην και εις τήν 
γήν. Ή  έντασις τής βαρύτητος έπί τής επιφανείας τής

\
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γής είναι πλέον ή πενταπλασίου ΐΐ έπί τής σελήνης, ενώ ή 
μέση πυκνότης αΰτής είναι έλάσσων (τά 0 ,6) τής μέσης 
πυκνότητος τής γής. Αί διαφοραί αΰτοι βεβαίως εχου- 
σιν έπιρροήν έπί τοΰ μεγέθους τών αποτελεσμάτων τών 
έσωτερικών δυνάμεων τών δύω σωμάτων, θά συνετελεσαν 
δέ καί είς τήν διαφοράν τής όλης διαμορφώσεως καί κα- 
ταστάσεω; ουτών. Αλλα και η ελλειψις ατμοσφαίρας απο 
τής σελήνης, π ιθανώ τατα  εχει έπιρροήν έπί τής ένεργείας 
τών έσωτεοικών αΰτής δυνάμεων, είς τοΰτο δέ πειθόμεθα, 
έάν λάβωμεν ύπ ’ οψιν, ότι πολλάκις συμβαίνουσιν είς την 
γήν σεισμοί μετ’ ήλαττωμένης τοπικής θλίψεως τής α τ 
μόσφαιρας, όπως τοΰτο π . χ. συνέβη τφ  1886 κατα τον 
σεισμόν τών Φιλιατρών, καθ’ ήν ήμέραν ή βαρομετρική 
θλΐψις ήτο έν Έ λλάδι ή έλαχίστη πάσης τής Εΰρώπης. 
"Οπως μή γεννηθή δέ παρεξήγησις, ή ελάττωσις τής θλί
ψεως τής ατμόσφαιρας δέν είναι ή α ιτ ία  τών σεισμών, 
άλλά πολλάκις ύποβοηθεΐ αυτους· καί επ.. τής σελήνης 
λοιπόν ή παντελής ελλειψις ατμοσφαιρικής θλίψεως δυνα
τόν νά ύποβοηθή καί έπιτείνγι τήν ένέργειαν έσωτερικών έν 
αΰτή δυνάμεων, ίδίοε δέ έσωτερικών κεριών. Ετέρα α ιτ ία  
τής διαφοράς τής καταστάσεως καί κατασκευής τών δυο 
σωμάτων ’ίσως είναι καί ή πλέον προκεχωρημένη εκτυλι- 
ξις τών φυσικών λειτουργιών εις τήν σελήνην. Κ ατά την 
ύπόθεσιν τοΰ Λαπλασίου περί τής γενέσεως τών σωμάτων 
τοΰ πλανητικού συστήματος ή σελήνη απεσπασθη απο 
τής γής, ένώ ετι έπ’ αΰτής δέν είχον άρχίσει οί γεωλογι
κοί σχηρατισμοί· ενεκα τής σχετικής όμως μικρότητος τής 
σελήνης τά  άποτελέσματα τής βαθμιαίας άποψύξεως είναι 
πλέον προκεχωρημένα εις αΰτήν ή είς τήν γήν.

"Οπως δήποτε ή διάπλασις τής σελήνης έν τώ συν
όλω αΰτής παρουσιάζει άλλοΐον -χαρακτήρα τοΰ τής γής, 
ιδίως ενεκα τής έπικρατήσεως τών δακτυλιοειδών σχήμα 
τισμών, ύπερεχόντων πολΰ κατά μέγεθος καί άριθμόν τους 
όμοιους έπί τής γής σχηματισμούς, άπό τών όποιων δια- 
φέρουσι καί κατά λεπτομερείας. Ή  διαφορά γίνετα ι έπαι- 
σθητοτέοα, έάν λάβωμεν ύπ ’ οψιν ότι έπί τής σελήνης 
καίπερ έλάσσονος (ή άκτίς αΰτής είναι τά  0 ,27  τής ά κτί- 
νος τής γής), φθάνουσι όρη είς ύψος όπου τά  ύψιστα όρη 
τής γής. Αί ρωγάδες, άποτέλεσμα ίσως μάλλον προκεχω- 
ρη/ένης άποψύξεως τής σελήνης, έπαυξάνουσι την διαφο
ράν τής διαπλάσεως τών δύο σωμάτων.

Ή  μάλλον έπαισθητή ομως διαφορά ής όλης συστά- 
σεως τών δύο σωμάτων είναι ή τής έλλείψεως άτμοσφαίοας 
καί ύδατος άπό τής σελήνης. Εί’τε ή ελλειψις αύτη ύπήρ
χεν άπό τοΰ σχηματισμού τής σελήνης, είτε έπήλθε κα
τόπιν, αποτελεί νΰν τήν οΰσιωδεστέραν διαφοράν τής συ- 
στάσεως τών δύο σωμάτων καί ένεκεν αυτής ελλείπουσιν 
έπι τής σελήνης αί συνθήκαι βίου όργανικοΰ, οποίον τοΰ- 
λάχιστον γινώσκομεν έκ τού έπί τής γής πραγματικοΰ 
κόσμου.

ΤΕΛΟΣ

J O H N S T O N
ΤΟ ΥΔΩΡ ΟΠΕΡ  Π I Ν Ο Μ Ε Ν

Κ α τ ’ έ λ ευ β έ ρ α ν  μ ε τ ά φ ρ α σ ιν

ΤΗΛΕΜ\ΧΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΤ 

’ Τ'φηγητοϋ τής Χημείας έν τω  Πανεπιστημ·'^».

(Σ υνέχεια .)

Ί Ι  χ ρ η ^ μ ό τη ς  τοΰ ύδατος  
έν άνοργάνω φύσει

Πόσον άπαραίτητον είνε τό ύδωρ διά την ύπαρξιν τών 
φυτών καί ζώων καταφα ίνετα ι, ου μόνον εκ τής μεγάλης 
ποσότητας ύδατος, ητις περιέχεται εν τώ  σώματι τών 
ζώων καί τών φυτών, άλλά καί έκ διάφορων άλλων παρα
τηρήσεων, ας άνεφέρομεν έν τώ  προηγουμένω κεφα)α ίω . — 
Έ κτος όμως τούτων κέκτητα ι τό ύδιορ ιδιότητάς τ ινα ,,α ι-  
τινες καθιστώσιν αΰτό κατάλληλον οΰχί μόνον πρός πλή- 
ρωσιν τών καθημερινών ήμών άναγκών,άλλά καί πρός δια
τήρησή μάλιστα τών όρων τής ύπάρξεως ολοκλήρου τής 
ζώσης φύσεως.

Τ ό  αοαμ,ον κα ί αγευστον τοΰ ίϊδατος

Αΰτή μόνον ή ολίγον παρατηρημένη ίδιότης, ότι τό 
ύδωρ ούτε οσμήν ούτε γεΰσιν κέκτητα ι,είνα ι άξια ιδ ια ιτέ
ρας μελέτης, καθότι πολλά παρουσιάζει άξια παρατηρή- 
σεως. —  Τά αρώματα έρεθίζουσι τά  νεΰοα ήμών, καί 
μετρία δόσις αΰτών έν τοΐς έδέσμασι καθιστά αυτά γευ- 
στικώτερα καί προκαλεΐ τήν ταχεΐαν αΰτών πέψιν. Άήο 
όμως πλήοης άρωμάτων καί άναθυμιάσεων ή καθημερινη 
τροφή έξ έδεσμάτων καί γλυκισμάτων ίσχυρώς αρω^τα- 
τισμένων, θά ήσαν έπιβλαβίί. Τά νεύρα τής όσμής καί 
τής γεύσεως δέν δύνανται ν’ άνθέξωσιν εις διηνεκή ερεθι
σμόν,καθότι ολόκληρον τό σώμα υποφέρει,ότικντά νεΰρα ά- 
καταπαύστως έρεθίζονται.Τό ύδωρ λοιπόν καί ο αήρ,άτινα 
πολλάκις εΐσχωροΰσιν εν τώ  σώματι τών ζώων και διεισδυ- 
ουσιν έντός λεπτών καί εΰαισθητοτάτων οργάνωνκαι ινών, 
είσίν έλεύθερα τοιούτων ιδ ιοτήτων, είς τρόπον ώστε δυναν- 
τα ι άπαρατήρητα νά διελθωσι δΓ οίονδήποτε μέρος τοΰ 
σώματος καί δΓ αΰτών τών εΰαιοθητοτέρων νεύρων· 
δύνανται δέ χιλιάκις νά διε σδύωσι με'χρι τών άπωτέρων 
τού σώματος μερών, χωρίς νά προκαλέσωσι στιγμιαΐον 
τινά  έρεθισμόν ή δυσάρεστον συναίσθησιν.

Ά λλά  καί έξωτερικώς δύνανται τά  δύο ταΰτα  σώ
ματα νά έφάπτωνται τών εΰαισθητοτέρων, φλεγμαινομέ- 
νων, ή άποκεκαλυμμένων μερών τοΰ σώματος καί όμως οχι 
μόνον οΰδένα ερεθισμόν προκαλοΰσιν άλλά κατά τάς πλεί- 
στας περιστάσεις τήν μάλλον εΰχάοιστον άνακούφισιν 
καί καταπράϋνσιν.— Αί άρνητικα· αΰτα ι ιδιότητες,άς κέ- 
κ τη τα ι τό ύδωρ καί ό άήρ καί είς άς,ώς άνωτέρω έρρήθη, 
όλιγίστη προσοχή δίδεται, είσί σπουδαιόταται διά την 
καθημερινήν εΰεξίαν ήμών. Ή  όρθότης τής παρατηρή-
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σεως ταύτης ουόολως επηρρεάζει την Ιδέαν, δτι άπαντα 
ταΰτα  συμβαίνουσι τρόπον τινά  κατά φυσικώτατον τρόπον 
καί OTt ή θαυμασία αύτη σκοπιμότης άκριβέστερον παρα
τηρούμενη καταφαίνεται ώς άπλη συνέπεια έπίσης άπλής 
α ιτ ία ς , καθότι το ώραιότερον πρόβλημα της σπουδής τών 
φυσικών επιστημών είναι η τελεία διάγνωσις της άρχικής 
τών γεγονοτων πρός άλληλα σχέσεως, ητις φυσικώς παύει 
πλέον νά φα ίνηται ήμΐν ώς θαΰμα.

Ά ν έπανέλθωμεν ηδη είς την ήμετέραν περίπτωσιν, 
OTt δηλ. έκαστος ερεθισμός, έκαστη αίσθησις παράγεται 
μόνον δι ασυνήθους άλλοιώσεως, ητις ενεργεί οπωσδήποτε 
επ'- τών λεπτότατων τών νεύρων άκρων· καταφαίνετα ι 
άμεσως εναργώς, δτι ό άήρ, δστις περικλείει τό ήμέτερον 
σώμα καί τό ΰδωρ,όπερ αποτελεί τά  κυριώτερα συστατικά 
τοΰ αίματος, συνήθως δεν έξασκοΰσιν έπί τοΰ ήμετέρου όρ- 
γανισμοΰ επίδρασίν τινα , ήτις ήδύνατο νά καταστή ΰμϊν 
αισθητη ώς πόνος ή ώς ευχάριστός τις συναίσθησις.— Διά 
τοΰτο τό ΰδωρ, δπερ καθημερινώς πίνομεν, ούδεμίαν εχει 
γεΰσιν καί ό άήρ, δν καθ’ έκαστον δευτερόλεπτον είσπνέο- 
μεν, ούδεμίαν κέκτητα ι οσμήν καί μικρά δέ μόνον άλλοίω- 
σις τής ποιότητος αυτοΰ ενεργεί ούσιωδώς έπί τώ ν γευστη- 
ριων καί άναπνευστικών ήμών νεύρων, άν αϋτη δεν έπέλθν) 
κατά μικρόν. —· “Οταν είσέλθωμεν είς ΰπερπληρωμένον 
δωμάτιον, αίσθανόμεθα τό στήθος ήμών στενού μενον καί 
διά τής όρμής άνευρίσκομεν καί τήν κακήν πο ιότητα  τοΰ 
άέρος, ενώ οί έπί μακρόν έν τώ  αύτώ δω ματίφ  μένοντες 
ολίγον ή καί ούδόλως αισθάνονται ταύτην· έπίσης ή γεΰσις 
ποσίμου ϋδατος περιέχοντος μεγάλην ποσότητα άσβέστου 
δεν είναι έπαισθητή είς τούς πάντοτε έξ αύτοΰ π ίνοντας, 
ένω εις τόν ξένον,δστις τό πρώτον πίνει έκ τοΰ αύτοΰ ϋδα
τος ή ποσότης τής περιεχομένης άσβέστου, ού μόνον διά 
τής γευσεως ανακαλύπτετα ι,άλλά  καί επιβλαβείς συνεπείας 
δύναται νά έχγ|. Οϋτω θανατώνει τό καθαρόν καί διαυγές 
ϋδωρ τους πλείστους θαλασσίους ίχθΰς, διότι ολόκληρον 
τό σώμα αύτών έσχηματίσθη έν τώ  θαλασσίω ϋδατι καί 
άντιστρόφως δέν δύνανται πάλιν οί ίχθΰς τών ποταμών 
νά ζήσωσιν έν τή θαλάσσγι.

Εκαστον λοιπόν οργανικόν δν, ζωον ή φυτόν, εχει 
ώρισμένον τ ι μέσον (Medium) έν ω εχει έξοικειωθή,δεΐται 
δέ καί ώρισμένων ούσιών, ών ή πρόσληψις είναι ή βάσις 
τής ύπάρξεως αύτοΰ. Τοιαϋται ούσίαι είσί δι’ ήμάς ό 
αηρ καί τό ϋδωρ, άνευ δέ τής διηνεκοΰς έπενεργείας τών 
δύο τούτων δέν θά ύπήρχομεν έν τνί ζωή καί διά τοΰτο 
μόλις έχομεν συνείδησιν τοΰ πόσον αναγκαία καί ευεργε
τικά  είσι δέ ήμάς ταΰτα .

Τ ό  ΰδω ρ  ύπό χημ ικήν έποψιν

Δέν πρέπει ν’ άφήσωμεν άπαρατήρητον πρός τούτοις 
τό γεγονός, δτι τό ϋδωρ ΰπό χημικήν εποψιν, ούτε ώρισμέ- 
νως οξύ, άλλ’ ούτε ώρισμένως βάσις ε ίν α ι .— Τά οξέα 
σχηματίζουσι μετά τών βάσεων χημι/.άς ενώσεις, <S!A«ra 
καλουμένας, τά  δέ άλατα  ταΰτά  είσι δυσδιασπαστότερα 
τών ενώσεων όξέος τινός ή βάσεως μεθ’ ϋδατος. —  ’Επειδή

λοιπόν τό ϋδωρ ούτε οξύ είναι ούτε βάσις, ή είναι καί 
όξύ καί βάσις, σχηματίζει μετ’ άμφοτέρων τούτων καθώς 
καί μετά τών αλάτων ενώσεις, α ϊτινες έν τφ  σώματι τοΰ 
ζώου ή έν τώ φυτφ εύκόλως πάλιν διασπώνται καί διά 
τοΰτο τό ϋδωρ χρησιμεύ ι προπάντων, δπως χορηγνϊ είς τό 
ζφον καί τό φυτόν τάς διαφόρους τροφάς, έξ ών σχημα
τίζοντα ι τά  μέρη αύτών. — Πράγματι δέ άμφότερα τά 
οργανικά ταΰτα  όντα δχι μόνον λαμβάνουσι μέγα μέρος 
τής τροφής αυτών έν ϋδατι διαλελυμένης άλλά καί έν τώ 
σώματι αύτών (έν τώ  α ΐματι τών ζώων καί έν τώ χυμώ 
τών φυτών) δπερ κατά  μέγα μέρος άποτελεΐτα ι έξ ϋδατος, 
είναι τό τελευταΐον τοΰτο ό φορεύς τών διαφόρων ύλών, 
διά τών όποιων τρέφονται τά  διάφορα τοΰ σώματος μέρη 
καί βοηθεϊ είς άπάσας τάς μετατροπάς,αϊτινες λαμβάνουσι 
χώραν έν τώ  φυτώ ή τω  ζώω.

Τ Ο  Φ Ω Τ Α Ε Ρ Ι Ο Ν
■V .

τοΰ α ερ ιόφω τος θεωρέ*.
"Οταν καύσιμος ύλη οργανική ήτοι άνθρακοΰχος, οίον 

ξύλα, ξυλάνθρακες, ορυκτοί άνθρακες, λιπαρά σώματα, 
ήτοι λ ίπη καί έλα ια , ρητΐναι κ τλ ., θερμανθή ίσχυρώς ή, 
ώς >έγουσιν, είς τήν θερμοκρασίαν τοΰ έρυθροΰ πυρός, 
έντός αεκλεισμένου δοχείου, δτε λε'γομεν δτι υποβάλλεται 
είς τήν ξ η ρ ά ν ά π ό σ τ α ξ ι ν ,  ή οργανική αϋτη ούσία 
άποσυντίθεται είς τά  έξ ών συνετέθη συστατικά , έξ ών 
τά  μέν είνε άέοια τά  δέ ύγρά τά  δέ στερεά.

Τά άέρια συστατικά , διοχετευόμενα έκ τοΰ κλειστού 
δοχείου είς άγωγόν σωλήνα, δύνανται ν’ άναφλεχθώσιν έκ 
τοΰ ετέρου άκρου τοΰ σωλήνος έξερχόμενα, έάν προσεγ- 
γίσωμεν φλόγα πυρείου, καί νά παράσχωσι φλόγα κατά 
τό μάλλον ή ήττον φ,οταυγή. Έ π ί τής ένεργείας ταύτης 
τής θερμότητος έπί τών οργανικών καυσίμων ύλών έν 
κλειστώ χώρω ευρισκομένων στηρίζεται ή παραγωγή τοΰ 
άεριόφωτος (g&z), έφ’ ής έστηρίχθη καί ή άνακάλυψις 
αύτοΰ ΰπό τοΰ Philippe Lebon, ώς έν τοΐς πρόσθεν έρ- 
ρήθη.

Ύπήρξεν έποχή κατά τά  πρώτα στάδια τής άναπτύ- 
ξεως τής τοΰ άεριόφωτος βιομηχανίας, καθ’ ήν πρός π α 
ραγωγήν αύτοΰ έχρησιμοποίουν διαφόρους όργανικάς ϋλας, 
άς προχείρως καί εύώνως ήδύναντο ν’άποκτήσωσι· τοιαΰ- 
τα ι ήσαν τά  ξύλα καί τά  ύπολείμματα άλλων βιομηχα
νιών τά  άχρηστα καί άπορριπτέα. Βραδύτερον δμως γενι- 
κευθείσης τής χοήσεως τοΰ όρυκτοΰ άνθρακος, καί έπαρ- 
κοΰς ποσότητας αύτοΰ έξορυσσομένης, ήτο επόμενον νά 
χρησιμεύσει ό ορυκτός άνθραξ καί ιδία ό λιθάνθραξ πρός 
παραγωγήν άεριόφωτος, εύρεθείς λίαν πρός τοΰτο πρόσφο
ρος, καί ήδη έκ τούτου καί μόνου παράγεται γενικώς τό 
άεριόφως. Διά τοΰτο ό λόγος ήμΐν εσται μόνον περί τής 
έκ λιθανθράκων παραγωγής αύτοΰ.

Οί πρός παραγωγήν άεριόφωτος λιθάνθρακες ύποβάλ-
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λονται, ώς άνωτέρω έρρήθη είς ξηράν άπόσταξιν θερμαι
νόμενοι μέχρι 100° καί 1100° Κελσίου έντός κεκλεισμένων 
άποστακτηρίων κυλίνδρων ή κεράτων έκ σιδήρου ή πυρι
μάχου άργιλικής γής. 'Ό ταν ή άπόσταξις λιθανθράκων 
σκοπόν εχγι τήν παραγωγήν κυρίως η «βη , θερμαίνονται 
ούτοι είς πολύ χαμηλοτε'οαν θερμοκρασίαν, είς τήν τών 
4 0 0 ° — 450° Κ. δτε τό είς μικροτέραν ποσότητα παρα- 
γόμενον άεριόφως είνε ήττον φωτιστικόν.

Πολύ ένδι αφέρει τήν έξαγωγήν τοΰ άριόφωτος τό είδος 
τήν λιθανθράκων, διότι τά  διάφορα αύτών είδη διάφορον 
καί κα τά  ποιόν καί κατά ποσόν άεριόφως παρέχουσιν. Έν 
’Α γγλία  μάλιστα διακρίνουσι τούς λιθάνθρακας είς λιθάν
θρακας άεριόφωτος (gaSCOal), είς λιθάνθρακας οικιακής 
χρήσεως (household Coal) καί είς λιθάνθρακας άτμομη- 
χανών (steam coal). Οί πρώτοι οί τοΰ άεριόφωτος, προέρ
χονται έκ τών είδών W igan Cannel Boghead καί 
Torbanehill.

Ή  άπόσταξις τών λιθανθράκων είνε μία χημική εργα
σία πολύπλοκος, ή δέ θεωρία αύτής μόλις έσχάτως ήρ-
ξατο νκ έξακριβώται. Τά άέρια ή πτητικά  υστατικά  τής 
άποσυνθέσεως ύφ ίστανται είς τήν ύψηλήν θερμοκρασίαν 
άποχωρισμόν (άφεταιρισμόν) ή καί νέαν μ ετ’ άλλήλων ε- 
νωσιν και οϋτω παράγονται πολλαί καί ποικίλαι ενώσεις, 
ών ή άπαρίθμησις καί περιγραφή υπερβαίνει τά  δρια τής 
παρούσης συνοπτικής περί άεριόφωτος πραγματείας.

Ή  οτοιχειακη χημική At άΧνοις τών λιθανθράκων πα 
ρέχει τά  εξής εξαγόμενα. Είς 100 μέρη λιθάνθρακας 

Ανθρακικόν στοιχεΐον 79 ,0
‘Υδρογόνον............................5 ,0
’Οξυγόνων.......................... 7 ,0
Ά ζ ω τ ο ν ............................ 1,5
Θ ειον................................... 0 ,9
Ύδωρ ύγρομετρικόν . . . 3 ,6
Τ έφρ α ................................. 3,0

100,0

Κατά δέ τήν ξηράν άπόσταξιν έντός τών άποστακτη- 
ρίων σκευών έπί σκοπώ τής παραγωγής άεριόφωτος 100 
χιλιόγραμμα λιθάνθρακος χορηγοΰσι κατά μέσον δρον τά
πολυσύνθετα σώματα :

Έξανθράκωμα ( Κ ώ κ .................. 65— 75 χιλιόγρ.
Άεριόφως 27— 30κυβικά μέτρα 15— 18 »
Π ίσσαν..............................................  4 — 6 »
Άμμωνιοΰχα ϋδατα
Α πώ λειαν , όξυάνθρακα, ύδρό-
θειον καί διαφόρους άλλας ένώ-
σεις άπορροφώμενα κατά τήν
άποκάθαρσιν τοΰ άεριόφωτος 1 — 9 »
Ή  δέ Παρισινή έταιρεία άναγράφει τούς έξής άριθμούς :

Κ ώ κ .......................................71 χιλιόγρ.
Άμμωνιοΰχα ϋδατα . . 8 »
Πίσσαν . . .  ............... 6 »
’Α εριόφως......................  15 »

100

Εκαστον τών τεσσάρων τούτων προϊόντων τής άπο- 
οτάςεως τών λιθανθράκων άποτελεΐται έκ σειράς δλης χη
μικών ενώσεων, ών ό άριθμός εκτεταμένος, ή δέ περιγραφή 
ενός έκαστου έξ αυτών άποτελεΐ εύρύ θέμα τής χημείας 
καί ιδίως τής οργανικής χημίας. Έ νταΰθα άρκούμεθα 
μονον νά παραθεσωμεν μόνον τάς κυριωτέρας τών ένώ- 
σεων τούτων, τάς μάλλον σπουδαιοτέρας διά τήν βιομη
χανίαν τοΰ άεριόφωτος καί τών δευτερευόντων αύτοΰ 
προϊόντων, δι’ ών δύναται νά σχηματίσν) τ ις  γενι
κήν ιδέαν περί τής πολυπλόκου καί άξιοθαυμάστου χημι
κής συνθεσεώς τών πολλαπλών ένώσεων πρός παραγωγήν 
έτέρων συνθετωτέρων,έξ ών άπαρτίζονται τά  προϊόντα τής 
αποστάξεως τών λιθανθράκων. Καί τ ί δέν κρύπτουσιν ύπό 
τό μέλαν αύτών ένδυμα τά  προαιώνια ταΰτα  τής φύσεως 
δημιουργήματα, άτινα  ή γή , ώς φιλόστοργος μήτηρ, έφύ- 
λαξεν έντός τών σπλάγχνωναύτής ΐνα τά  δωρήσν) δταν ήλθε 
τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, ώς πολυτιμώτατον δώρον είς τό 
λογικόν αύτής τέκνον τόν άνθρωπον, ώς άνταμοιβήν τής 
έξαιρέτου αύτοΰ φιλοπονίας, πνευματικής καί σωματικής ;

1) Τό έξανθράκωμα (Coke) άποτελεΐται είς 100 μέρη 
έξ 90 —  95 μερών άνθρακικοΰ στοιχείου, καί έκ 10 — 
15 μερών ένθείου σιδήρου καί γεωδών ύλών.

2) Τ ’ άμμωνιοΰχα νόατα ήτοι τά  προερχόμενα έκ τής 
πλύσεως τοΰ άεριόφωτος πρός άποκάθαρσιν αύτοΰ έμπε- 
ριέχουσιν ανθρακικόν αμμώνιον, ίνθ ε ιο ν  άμμώ ιιον , ίγχ  
λώριον Αμμανιον xvl 9sisyxvdviov άμμώνιον.

3) Ή  Λΐ'θβα, ούσα τό πολυσυνθετώτερον τών προϊόν
των τής αποσταξεως τών λιθανθράκων, εμπεριέχει πλη- 
θυν ενώσεων αερίων, υγρών καί στερεών. Τά προϊόντα τής 
πίσσης τών λιθανθρακών εχουσι σήμερον μέγιστον έπιστη- 
μονικόν καί βιομηχανικόν ένδιαφέρον. Ή  πίσσα άποτελεΐ 
τήν πρώτην βιομηχανικήν ύλην, έξ ής έξάγονται πλεΐστα 
καί ποικίλα προϊόντα χρησιμώτατα είς τήν φαρμακευ ι- 
κήν, π  χ. τό φανικόν όξυ, ή βενζίνη, ή άντιπυρίνη καί π. 
άλ. είς τάς τέχνας π . χ. ή ανιλίνη καί τά  έξ αύτής πα- 
ράγωγα. (1)

Μνημονεύσωμε'ν τινα  τών συστατικών τής πίσσης.
ά) Σ υστατικά τής κεκαθαρμένης πίσσης (κοινώς κα

τράμι) άνθρακώνιον, άνθρακικόν στοιχεΐον, ρητίνη β') όξέα 
καί αιθέρες, φενόλη ήτοι φ α ιιΧ 'ν  όξΰ, χρειόλη φΊορόλη 
ροβολιχίν όξύ, 0 » 6  κρέας (creosote) καί άλ. γ ') ύδρογο- 
νάνθρακες ήτοι ένώσεως άνθρακικοΰ στοιχείου καί ύδρο
γόνου, ών οί μέν ύγροί, /Ssi/gs'Aaiov, το ονένιυυ ξυλένιον 
Ηνμένβον, προηύΐιον, βυυιύλιον  κτλ . οί δέ στερεοί »/αφ9α- 
λίνη όξυναφθαΚινη, όεφβινλιον, φΐονορ/νιον άνθραχί 
νιον, χρνβένιον, π υ ρ ίν κ ν  καί άλ. δ') Βάσεις ή άζωτοΰχοι 
ενώσεις· πυριόινη, Ανιλίνη, ηιχοΚίνη, kovtid wrj, λ«υ< - 
kit η, άχριόίιη  καί άλ.

4) Τό άεριόφως έμπεοιέχει ά.) συστατικά φωτιστικά

( 1) Εκ της ανιλίνης και τω ν παραγο^γων αύτής παοάνονται 
σήμερον τά γνωστά ώραϊα χρώματα, τά λϊγόμενα χρώματα άνιλ ί- 
νης άποτελουντα εύρύτατον β ιομ ηχανικά  κλάδον τής νϊωτέρας 
χρωματοποιίας.
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ών τά  μεν είναι άέρια, όξυλ^'-Ίο»',·»/tuAfVioi^n^ojruAfnor, 
βο νινλέ ιιο ν  τά  δε άτμοί, βιιξ^λα ■ ν ,  οτνρολίν or, » α 
φ&^λΰ η, ΐτρο»τΰΑιον,βουπ5Α(.οΐ',β,)συστατικά μή φ ω τισ τ ι
κά· Ι'δρηγ,ίνοι, μί&άνιον ή ikno/tvhg <!ίί>ιον,όξ*£Λι * foi· 
« ι .» ,α κ ' ' 5  (CO) (κάιόμενα δΓάμυδρας φλογός). γ  ■) συστα
τικά  άλλοιοΰντα τήν καθαρότητα τοΰ άεριόφωτος· όξυακ 
ί>ραξ αμμωνία, xvat oyr'v v “«ιο*ι ovoj ό> ι ν ,  ΰ ί ,  <)3ίκ ν  
όιβ νδ/ιος &υ$ρα\, αζ'οτον .

Έ κ τής άπαριθμήσεως ταύτης τών συστατικών, είς α 
κατά τήν άπόσταξιν αποσυντίθενται οί λιθάνθρακες, δηλον 
γ ίνετα ι οτι τό έκλυόμενον αεριόφως εινε μίγμα πολλών 
άεοίων, ών τ ινα  μεν φω τιστικά , ετερα δε μη φωτιστικ,α, 
ετερα δε ού μόνον μή φωτιστικά άλλά καί επιζήμια είς 
τήν φωταύγειαν αυτοΰ’ προς τούτοις οτι πολλοί ατμοί 
συντελοΰντες πρός ένίύχυσιν της φωτιστικής τοΰ άε.ηόφω- 
τον δυνάμεως ανευρίσκονται έν τγ) πίσσν). 'Ως εκ τουτου 
σπουδαΐον μελημα της βιομηχανίας τοΰ άεριόφωτος, είνε 
ή άπε'λασις έξ αΰτοΰ τών μή φωτιστικών καί έπιβλαβών 
συστατικών αΰτοΰ, πρός δε καί ή σύμπύκνωσις καί έν τη 
■πίσστι έπίσχεσις μόνον τών άτμών εκείνων, οί οποίοι δεν 
έπαυξάνουσι τήν φωτιστικήν τοΰ άεριόφωτος δύναμιν.

Ή  άπελασις εκ του άεριόφωτος τών μ τι φωτιστικών 
αερίων άλλά και (λύι επιβλαβών άπεδείχθη ότι ότε (/.εν πρε' 
πει νά διενεργνίται ότε δε ούχι. ΙΙροκεψε'νου τό άεριόφως 
νά χργ)σι^εύσν) txovov ως |/εσον φωτισμού, υι αφα(ρεσις τών 
[/.·/) φωτιστικών άερίων φανερόν οτι καθιστα αυτο  εντα τ ι. 
κώτερον τόν φωτισ|/.ον7 επει^Υ) θ|χως '/] αφαιρεσις απα ιτεί 
δαπάνην, έλαττο ΐ δε καί τήν παοαγομένην ποσότητα, δι
καιούται ό παραγωγεΰς νά ύψώσ’/ι τήν τιμήν της πω λή- 
σεως αΰτοΰ καθισταμένου ούτω δυσαπόκτητου. "Οταν 
ομως τό άεριόφως εινε προωρισμένον νά χρησιμεύσ-fi ώ ; 
κινητήριος δύναμις, ή ως μέσον θεομανσεως, η δε τοιαυτ/ι 
αΰτοΰ χρήσις όση^εραι λαμβανει μεγάλην αναπτυζιν, τα 
μή φω τιστικά  άε'ρια, οία τό γδρογόνον καί τό όξείδιον τοΰ 
άνθρακος, όντα καύσιμα, ου μονον ουδολως τοτε βλα- 
πτουσι τό άεριόφως, άλλά και ενισχύουσιν εις μεγαν βα
θμόν τήν θερμαντικήν δύναμιν αΰτοΰ.

"Οσον άφοραί όμως τά  επιβλαβώς παοομαρτοΰντα συ
στατικά , έπιβάλλεται είς τόν παραγωγε'α ν’ άπομακρύνγ, 
ταΰτα  όσον ενεστιν εντελεστερον εκ τοΰ αεριοφωτος, διότι 
τά  συστατικά τα ΰτα , οία ή άμμωνια , τά νδ(>ό9ίΐον, τό 
χνανογόνον, ό tv9fLog ου μόνον τον φωτισμόν
αΰτοΰ έξασθενίζουσιν, άλλά και τους αγωγούς σωλήνας 
καί τοΰς λαμπτήρας φθείρουσι, άναδίδουσι δε δυσώδη 
καί μονονοΰ δηλητηριώδη οσμήν.

Έ ν Θεσσαλονίκη
Γ. ΧΚ.

ΙΊΕΟΙΚ.Ι-Λ. Α .
Τόν προσεχή μήνα ή Γαλλία παρασκευάζει νέαν επιστημονι

κήν αποστολήν διά τάς πολικάς χώρας. Οί μιλοντες νά λάβωσι 
μέρος είς αύτήν ήρξαντο ήδη, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Moureux 
ίξασκούμενοι είς τόν χειρισμόν τώ ν μαγνητικών οργάνων.

Σιοπός τοΰ ταξειδίου τούτου, οπερ θά περιλάβη τήν ’Ισλανδίαν, 
τήν νήσον Tean de-Mayen καί τήν Σπιτσβέργην εσται ή συμπλή- 
ρωσις τώ ν παρατηρήσεων τών γενομενων τι̂ ) 1882 υπο της Σουη
δικής καί Αυστριακής αποστολής, α ΐτ ινες ισ Τχματησαν εις-πολυ 
μ ιγάλην άπό τοΰ Πόλου άπόστασιν.

X
Συνεπε·α τοΰ δριμίος ψύχους ο ζωολογικος κήπος τών Παρι

σίων ύπέστη ζημίας ό Ρινόκερως Kana-Kana άπεβανεν. Ά πό 
δώδ:κα ήδη ετών ύπήρχεν εν αυτω ο Kana-Kana και οι επισκε- 
πτα ι ήδΰναντο νά παρατηρώσι τάς άλληλοδιοοοχους και α'νευ τίνος 
α ιτ ίας έπ ρ χ  μ-ένας είς αΰτόν μεταβολάς εις το ήθος. Ενώ ητο 
γλυκύς καί μειλ ίχ ιος, αίφνης κατελαμβάνετο υπο μανίας, έκτυπα 
τοΰς πόδα; κατά γ?ς  καί έςηκόντιζε μακράν διά τοΰ κερατός του 
τά είς αύτόν ριπτόμενα αντικείμενα. Ε ς μ-αν τοιαυτην μανιωδ/] 
κατάστασιν ευρισκόμενος εθραυσε πρό τινω ν ετών το κεράς του κτυ- 
πών κατά τώ ν σιδηρών κ ιγκλιοων του κλωβού του.

’Επίσης ύπέστη καί ετεραν απώλειαν ο Λωολογικος κήπος δια 
τοΰ θανάτου τοΰ Χ ιμπανζή Edgar παθόντος έκ γενικής φυματιώ· 
σ ίω ς. Μετά τινας μήνας τό δέρμα του Edgar καταλλήλως παρα 
σκευαζομενον καί πληρούμενον θ άποτελεση μέρος τής άνθρωπολο- 
γικής συλλογής το7 Μουσείου.

X
Αί άγγλικαί εφημερίδες άνχγράφουσι, οτι κτηνοτρόφος τις έκ 

Λονδίνου έστειλε τρεις δωδεκάδας ώών προσφάτως γεννήθέντων εις 
ενα φίλον του έν A Im ara-K um ur -'ών ’Ινδιών. Τά ώά ίκομίσθη- 
σαν έκεΐ" καλώς εχοντχ καί τό περίεργον είναι ότι εξεκολαφθησαν 
έξ αΰτών άμέσως νεογνά.

X
Τό διοικητικόν συμβούλιον τοΰ εν Leeds (Λ ύο ο κ -Α γ

γλία) ηλεκτροκινήτου σιοηροδρόμου ,  τοΰ οποίου τά εγκα ί
νια έτελέσθησαν μόλις πρό ολίγων μηνών (29 Οκτωβρίου ν .) , 
Βλέπον τήν εύόδωσι; τοΰ έργου τούτου προτίθεται ν ’ αυξήση 
τό μήκος τής γραμμής ταύτης κα*ά τό ήμισυ σχεδόν τοΰ σημερι
νού, φθχνοντος τά 5 χ ιλ ιόμ . Τό πρός κίνησιν τοΰ σιδηροδρόμου 
τ,ύτου  ρεΰμα παρέχουσι 2 δυναμοηλεκτρικαί μη/α ναι Thomson- 
Houston 305 voots καί 200 anperes. Αί άμαξαί του περιλαμ- 
βάνουσιν 22 άτομα έκαστη, φωτίζονται δέ δΓ ηλεκτρικών λύχνων 
διαπυρώσεως.

X
Έ άν έν Ευρώπη πολλοί ολίγοι τώ ν έφευρετών κατώρθωσαν 

κατά τό δή λεγόμενον νά κάμωσι τήν τύχην τω ν , δεν συμβαίνει τί> 
αΰτό καί διά τούς 'Αμερικανούς έφευρέτας, πολλοί τώ ν όποιων ε- 
γένοντο έκατομμυριοΰχοι.

Ώ ς πλουσιώτερος μεταξύ τούτων δύναται νά θεωρηθή ό Gra
ham Bell, ό εφευρέτης τοΰ τηλεφώνου, τοΰ όποιου ή περιουσία 
άνέρχεται 9ΐς 100 έκατομμ. φράγκων. Μ ετ’ αύτόν ερχετχι ό Edis- 
son καί κατόπιν ό Brusli, Elia lhotnpson, τώ ν οποίων η π ε 
ριουσία άνέρχεται έπίσης είς πολλά έκατομμύρια δολλαρίων.

X
Είς τό Άστεροσκοπεΐον τώ ν Παρισίων άνηγγέλθη κατ’αυτάς (15 

Μαρτ)τηλεγραφικώς ή άνακάλυψις νέου κομήτου ύπό τοΰ άστρονόμου 
Swift τοΰ ’Αστεροσκοπείου Rochester (Νέα Ύόρκη) τήν 23ην 
Φεβρουάριου είς τόν άστερισμόν τοΰ Τοξότου. Τό νέον τοΰτο ουρά
νιον σώμα, τοΰ όποιου ή ίίπαρξις έσημειώθη διά πρώτην φοράν, θά 
είνε ορατόν έντός ολίγου έν Ευρώπη, ύπολογίζουσι δέ οτι κατά τήν 
22αν Μαρτίου θά εΰρίσκηται είς τόν άστερισμόν τοΰ Υδροχόου, θά 
διέλθη δέ διά τοΰ μεσημβρινοΰ τώ ν Παρισίων τήν 8ην ώραν τής 
πρωίας καί είς 34° ύπεράνω του όρίζοντος.

Προσθετέον οτι ό νέος οδτος κομήτης άπό τινω ν ήμερών είνε 
ορατός έν ’Αμερική καί διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ.

άριθ. 14. -Οδός Ποαίιτέλους -  Τ ύποις ΑΝ Α ΣΤΑ ΣΙΟ Υ SK- 3ΓΡΙΜΗ -Ό δ ό ς  Πραξιτέλους, άριθ. 1


