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I Π  Α  Ρ  Τ  Σ
καθηγητοϋ τής Γεωγραφίας έν τω  Π ανεπιστημίω τής Βρεσλαυίας.

Μ ε τ ά φ ρ α σ ε ς
ΰ π ό  Λ. Γ. ΠΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ

καθηγητοϋ τοΰ Β' Βαρβακείου Γυμνασίου.

(Συνέχεια).

Ό λίγω  βραδύτερον συνέβη το αΰτό έν Κεφαλληνία. 
Έ νταΰθα ετι τω  1548 ή καλλιέργεια τής σταφίδος πε- 
ριωρίσθη άναγκαίως είς μεμονωμένας καί ασήμαντους 
απόπειρας- διότι ό έπαρχος οίκτείρει έν τ·7) έκθε'σει 
του την νωθρότητα τών κατοίκων, ο ΐτ ινες ' άφίνου- 
σιν άχρηστον την ουδόλως δυσμενή φυσικήν κατάστα- 
σιν. (1) , Έάν τ ις  ήθελε, λέγει ένταΰθα νά φυτεύσν)

(1) A lv . Calbo (1854): «οί κάτοικοι είνε άνανδροι, πτωχο ί
καί φυγόποινοι οστις δ’ άν καλλιεργήση σταφίδας καί βάμβακα, 
0ά άπελάμβανεν άφθονον καρπόν, ώς άπέδειςεν ή πείρα.»

u v a  p a s s a  ν) βάμβακα, θά έπετύγχανεν άφθονον κέρ
δος, ως δύναται τ ις  νά ί'δτι έκ τών η δη γενομένων α
ποπειρών ». Κατά τά  επόμενα ετη ή νωθρότης αΰτη τών 
κατοίκων αναγκαίως εξέλιπε· διότι ηδη τώ  1560 ό έπαρ
χος άδημονεϊ βλέπων αΰξανομένας άπό έτους είς ετος 
τας σταφιδαμπέλους, α ΐτινες την γεωργίαν περιώριζον μέ
χρι άνησυχίας (2) καί σκέπτεται σπουδαίως νά παύσν) την

(2) Ο A lv . Balbo (1560) αναφερει ότι από ολίγου χρόνου (da 
pocho tempo) είσή/θη ή uva passa είς τήν νήσον. Ή  φιλοκέρ
δεια τών έγχ., ρίων ταχέως διαδίδει τόν καρπόν τοΰτον «Λέγουσιν 
ότι τοΰτο το τμήμα γής δέν είνε επιτήδειον πρός παραγωγήν δημη- 
τριακών καρπόν καί φυτεύουσι σταφιοας οΰτως ώστε όσ/,μέραι έ- 
λαττοΰνται τά σπαρτά τής νήσου ταύτης καί κα τ’ έτος πληθύνον- 
ται τά πρόσωπα, διά δέ ταΰτα  _καί ή δεκάτη τής ύμ. Κι»ριότητος 
ούτως έλαττοΰται, ώστε, έάν μή ληφθή πρόνοια, ή νήσος ήμών 
αύτη θά καταστή χείρων τής Ζακύνθου, διότι έν Κεφαλλήνιοι δέν ύ- 
πάρχουσι πλοία οΰτε μεγάλα οΰτε μικρά.» Έ ν τή  συγχρόνω αύξή- 
σει τών κατοίκων καί τή έλαττώσει τών δημητριακών έπίχειτα ι λ ι 
μός, έάν έπέλθϊ) άφορία ·. ·κα ί ώς πρός τοΰτο ύπό τών προκατό·/ων 
ήμών έγενοντο περιορισμοί τινες είς ταύτην τήν σταφιδ .φυτείαν, 
άλλ’ ούτοι δέν ύπακούουσιν είς αύτούς, διότι δέν έπεκυρώθησαν ύπό 
τή ί γερουσίας ωατ ε  θά συνεβούλευον τήν ύμ. Κυριότητα νά διατά- 
ξη , οπως οι διοικηται ημων αναγκασωσι τούς φυτεύσαντας σταφ ί
δας, ταύτας μέν νά έκριζώσωσι, νά σπείρωσι δέ σίτον εις τάς σ ι
τοφόρους γαιας, κριθήν δέ είς τάς μή προσφυείς πρός παραγωγήν σί
του». Ο εκ τοΰ έγγράφου τούτου έζαγόμενυς προσδιορισμός τοΰ 
χρόνου τής εισαγωγής τής σταφίδος είς Κ εφαλληνίαν έπιβεβαιοΰ- 
ται ύπό τοΰ προβλεπτοΰ A lv . Lando (1581) έν τή  άπαντήσει εις 
τ ινα  παράστασιν τών Κεφαλλήνων κατά τής μεταβολής τής μιχρο- 
τερας μέχρι τοΰδε ίσχυούσης χρηματικής δεκάτης τής uva passa 
είς πραγματικήν δεκάτην φυσικών προϊόντων. Σάθα, doc ined. VI 
σ. 210. «Πρό εικοσαετίας δέν είχε φυτευθή έπί τής νήσου άλλο 
είδος σταφίδος, ειμή έρυθρας, έξ ής προέκυπτε μικροιάτη ωφέλεια , 
διότι τοιοΰτο είδος σταφίδος ε ίχε καί έχει νΰν έτι εύτελεστάτην 
τιμήν. Αλλ από 20 έτών ήρξαντο φυτευόμεναι μέλαναι σταφίδες 
ποριζουσαι πολλω πλείονα κέρδη τώ ν ερυθρών, διότι έχεΐναι μέν 
πωλοΰνται έως 20 καί 25 δουκάτα χατά χιλιάδα, αύται δέ ούδε 
πέντε δουκάτα».
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περαιτέρω διάδοσιν τής σταφιδοφυτείας. Αί προτάσεις δ
πως άναγκάβωσι τους κατοίκους νά έμμείνωσιν είς την 
γεωργίαν, επαναλαμβάνονται κατά τά επόμενα έτη. Ό 
φόβος ό εκ. της έλαττώσεως της εσοδείας τών δημητρια
κών τών νήσων δ ι’ υπερβολικής έξαπλώσεως της καλλιέρ
γειας της σταφίδος είνε τό διαρκές θέμα, τό όποιον πραγ
ματεύονται αί εκθέσεις τών προβλεπτών κατά πολλούς 
τρόπους. Ή  ένετικη γερουσία άπεφάσισεν εν βραχεί ου «.ό
νον νά άπαγορεύση την φυτεί»ν νέων σταφίδων, άλλά 
καί νά διατάζϊΐ την έκρίζωσιν τινων ήδη ύπαρχουσών. 
Αί ’ένθερμο» παρακλήσεις τών διά τοιούτων βιαίων μέτρων 
απειλούμενων κατοίκων κατώρθωσαν τουλάχιστον τοΰτο. 
ότι ευθύς τώ  1576 άπεφασίσθη άκριβεστέρα έξέτασις τνίς 
ύποθέσεως ύπο δύο άπεσταλμένων. Ή  εκθεσις τών συνδί- 
κων τούτων, Άνδρέου Ίουστινιάνη καί "Οθωνος Βαλιέρη, 
παρέχει άξιολογωτάτην καί νοήμονα εκθεσιν τής οικονο
μικής καταστάσεως τών Ίονίων νόσων κα τ ’ εκείνους τούς 
χρόνους. Έ ν Ζακύνθω ήρξαντο νά συλλέγωσιν ειδήσεις 
περί τής διανομής τοϋ εδάφους είς τά  διάφορα είδη τής 
καλλιεργείας. Ώ ς πρός τήν εντολήν της Γερουσίας νά έ- 
νεργήσωσι τήν έκρίζωσιν μέρους οσον τό δυνατόν μεγα- 
λειτέρου άμπέλων καί σταφιδοφυτειών καί τήν ύπ ’ αύτών 
κατεχομε'νην χώραν είς οσον τό δυνατόν μείζονα εκτασιν 
νά έπαναφέρωσιν είς την γεωργίαν, άποφαίνονται οτι ή 
ή καταστροφή υπαρχόντων άμπελώνων εμελλεν άφεύκτως 
νά έπενέγκη τήν οικονομικήν καταστροφήν τών μετόχων, 
ών ή μόνη ελπίς μετά τάς δεινάς άπωλείας τοϋ τελευ
τα ίου τουρκικού πολέμου στηρίζεται είς τάς προσοδοφό
ρους ταύτας φυτεία :. Είς κάμπος (3 ,657  στρεμμ.)φυ· 
τευμένος (uva passa) παρέχει εισόδημα 2 5 — 30 δου
κάτων, έοπαρμένος δε σιτηρά μόνον 3— 4 δουκάτα. Έάν 
τις άναλογισθή λοιπόν ότι έκ τών 18,000 κάμπων όλης 
τής καλλιεργησίμου γης τής νήσου 10,400 κατέχει ή 
γεωργία, 1 ,200 ή σταφιδοφυτεία καί 5 ,800  ή άμπελουρ- 
γ ία  καί ότι ή σπόριμος γή, άν καί περιλαμβάνει τά  δυο 
τρίτα τής όλης καλλιεργησίμου έκτάσεως, όμως μόνον 
έπί τρεις μήνας τού έτους δύναται νά έπαρκέση είς τάς 
της νήσου άνάγκας ώς πρός τά  σιτηρά, πρέπει νά έννοή- 
σνι, ότι πας σημαντικός περιορισμός της άμπελοφυτείας 
δύναται μόνον ολίγον νά αύςήση τό εισόδημα τών σιτη
ρών της νήσου, ά λλ ’ είς την ευημερίαν τών κατοίκων ά- 
ναγκαίως θά έπενέγκν) τά  βαρύτατα τραύματα. Ή  προ
μήθεια σιτηρών είς τήν νήσον δύναται νά έξασφαλισθή 
πολύ σκοπιμώτερον διά τρόπου ήττον βιαίου, διά τής 
ίδρύσεως σιταποθήκης τοϋ κράτους (Fondaco), πρός ΐ-  
δρυσιν της όποιας πλούσιοι πολΐτα ι άμέσως θά ποοκατέ- 
βαλλον 6 ,000  δουκάτα καί της όποιας ή περαιτέρω δ ια 
τήρησές δύναται νά εξασφαλισθή διά φόρου είσπραττοαέ- 
νου έκ της έξαγομένης σταφίδος. Έ  ετήσια παραγωγή 
της σ-αφίδος ειχεν αύςηθή ήδη τότ« έν Ζακύνθω μέχρι 
1 Α έκατομ. λιτρών, έν Κεφαλληνία δέ είς 400,000
λιτρών.

'Η πρότασις τών ,άπίσταλμένων, όπω; ίδύσωσιν α

ποθήκην έξετελέσθη καί άπεδείχθη εξαίρετος ιδίως έν Ζα
κύνθω άλλ ’ ή άρνητική καί αντίκρυ; έχθοική στάσις τής 
γερουσίας κατά της αυξανόμενης άναπτύξεως τής καλ- 
λ ι:ργ ίας τής σταφίδος έξηκολούθει έτι. Ή  έμφύτευσις 
νέων σταφίδο>ν εμενεν άπηγορευμένη, φυσικώ τώ λόγω άνευ 
άποτελέσματος. Ό τε δέ παρά τήν άπαγόρευσιν ή σταφίς 
έν άμφοτέραις τα ΐς  νήσοις έπολλαπλασιάζετο, δύο ’Ενετοί 
ειδικοί άπεσταλμένοι, όΓρίττης καί Γαρτόνης, έδημοσίευ- 
σαν δ ιαταγήν τώ  1585, καθ’ ήν έπρεπε νά έκοιζωθώσι 
πάσαι αί άπό τού έτο ^  1575 γενόμεναι εμφυτεύσεις παρά 
τήν γνώμην τής γερουσίας. Αί παραστάσεις τών νησιω
τών έμετρίασαν τουλάχιστον τήν διαταγήν ταύτην. Δ·.ε- 
τάχθη λοιπόν έκ πασών τών άνευ της άδειας τής κυβερ
νήσεως φυτευθεισών άμπέλων νά καταβάλλωνται 4 δου- 
κάτα κατά 'κάμπον πρός όφελος τής άποθήκης Πρός τού- 
τοις δ’ έπρεπε νϋν νά όοισθώσιν ακριβώς τά  όρια τής στα- 
φιδοφυτείας καί όστις άκόμη άντιπράττει είς τήν δ ιατα
γήν της κυβερνήσεως διά νέων εμφυτεύσεων, οφείλει έκ 
τού εισοδήματος αύτών νά καταβάλλγ) τό τρίτον άκέραιον 
είς τήν κυβέρνησιν( 1). Ή  α ’.στηρά αύτη άπόφασις έξε- 
τελέσθη έν Ζακύνθω. Ή  ύπό τής πρωτευούσης καλώς έπι- 
βλεπομένη έκτασις της σταφίδος τού καρποφόρου κεντρι
κού βαθυπέδου τής νήσου ήτο ύπό τοιαύτην άγρυπνον έπί- 
βλεψιν τής κυβερνήσεως, ώστε αί άπαιτούμεναι πληρωμαί 
ακριβώς είσεπράττοντο καί τό ταμεΐον της άποθήκης τα  
χέως έπλήρωσαν διά τού μεγάλου ποσού τών 24 ,0 0 0  δου
κάτων. Έ ν Κεφαλληνία άλλως είχον τά  πράγματα. Αϋτη 
ή εκτεταμένη ύπό δυσβάτων όρέων είς μικρά διαμερίσ
ματα διγρημένη νήσος πάντοτε άντέταξεν έπιμονωτέραν 
άντίστασιν είς τάς ένεργείας τής κυβερνήσεως Ε νταύθα 
ουδόλως κατωρθώθη νά όρισωσιν άκριβώς τήν ήλικίαν έ- 
κάστης φυτείας, έπομένως τήν ύποχρέωσιν αύτής είς τάς 
διατεταγμένας εισφοράς. Πάντα κάμπον ύπερήσπιζον οί 
κάτοικοι παοουσιάζοντες γείτονας μάρτυρας κατά τών ά- 
ξιώσεων της κυβεονήσεως· ή άποθήκη επομένως ’έμεινε 
κενή.

'Οπωσδήποτε ήδύνατο ή γερουσία νά έλπίση. καί εν
ταύθα, οτι παρενέβαλε σπουδαΐον πρόσκομμα εις τήν πα- 
ραιτέρω έπέκτασιν της σταφ.δος καί μάλιστα, καθ’ οσον 
τω  1584 έκτος της συνήθους δεκάτης (2) είχεν έπι- 
βάλη έπί της σταφίδος βαρύν έξαγω ,ικόν φόρον, τήν 
nuova ImpOSta. Ό  φόρος ούτος ήτο 10 δουκάτα κατά 
1000 ένετικάς λίτρας. Οί κάτοικοι τής νήσου έγόγγυζον 
κατά τού βάρους τούτου, όπερ τώ οντι αυτούς έπίεζεν,

(1) Σ αφίστατα παρεστάδη ή κα^άστασις τώ ν πραγμάτων, ήν 
άλλοι δι’ ολίγων έκθέτουσιν, ϊν  τή τοΰ Βαρθ Μαύρου (1596) έκ- 
θ ίσει. Προ; τού οις Σάθα doc. ined V, ? t3  καί ή έκθ τοΰ 
"Λγγ. Βασαδόννα (Ι5··0), Δαν. Βέμβου (1593) καί Ά λ ο υ ίτ . Μι
χαήλ (16 Μ).

(2) Περί τής ύπο τής Έ<ετίας γενομίνν,; απόπειρας οπω ; με- 
ταβάλϊ] τήν χοηματικήν οεκάτν,ν είς τήν τών φυτικών προΐΊ/των
τ.αράβ. ϋάΟα, doc. iiu 'd  V σ 204—V 'I.
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ούχί δέ, ώς ή γερουσία ένόμιζε, τά  ξένα έμπορικά πλοϊα, 
τά  όποια έκ της παραλίας τών νήσων τόν καρπόν έλάμβα- 
νον. Ά λ λ ’ ή έλάττωσις τού κέρδους τών μέχρι τούδε ύπαρ- 
'/ουσών εμφυτεύσεων παοώομησεν αυτούς έπί μάλλον εις 
νέας. Ή  καλλιεογία της σταφίδος έςετείνετο διαρκώς έπί 
τ·7ίς νήσου, ού μόνον έπί τών καρποφορωτάτων πεδιάδων, 
άλλά καί έπί τών ξηρών κλιτύων τών άσβεστολιθικών ό- 
ρέων μέχρι τούδε παντελώς άνευ άξίας. Ή  έτησία παρα
γωγή τής Κεφαλληνίας τώ  μέν 1576 ήτο 400 ,000  λιτρών, 
τφ  δέ 1593 : 1 i  έκατομ.. τφ  δέ 1603· 4 έκατομ. λ ι-  
τρών. Μάτην ή γερουσία τφ  1592 έξέδωκε νέαν προκήρυ- 
ξιν άπαγορεύουσαν αύστηοώς τήν έμφύτευσιν, μάτην τφ  
1601 διά τού προβλεπτού Ά λουϊσίου Μ ιχαήλ κκτέστρω-ε 
κτηματολόγιον τής Κεφαλληνιακής καλλιεργησίμου χώρα; 
Αί σταφιδοφυτεΐαι έξετείνοντο έτι περαιτέρω. Ό πόθος 
τών κατοίκων πρός αϋξησιν τών εισοδημάτων τών κτη 
μάτων ήρατο τελείαν νίκην κατά  τοϋ περιορισμού τών αρ
χόντων, οΐτινες όμιος συνδιηλλάγησαν πρός τήν φοράν τών 
πραγμάτων ύπό τήν άκατανίκητον έντύπωσιν τών άφθο
νων καί είς αυτούς εισερχομένων εισοδημάτων καί τή ; έμ- 
φανώς άκμαζούσης ευημερίας τών νήσων.

Ό  πόθος της κυβερνήσεως νά πορισθή,έκ τού ποοαγο- 
μένου εμπορίου τής σταφίδος πλεΐστον κέρδος καθίστα ενί
οτε αύτήν ολίγον άβέβαιον ώς πρός τήν έκλογήν τοϋ άρ- 
μόζόντος είδους τού έκπορισμοϋ. Τό εμπόριον ετελεΐτο 
κατά πρώτον οϋτως, ώστε οί "Αγγλοι καί οί 'Ολλανδό1 
διά τών πλοίων των ήρχοντο είς τόν πρωτεύοντα λιμένα 
τής Κεφαλληνίας, τόν έτι τότε ύπό ολίγων άνθρώπων κα- 
τοικούμενον λιμένα τοϋ ’Αργοστολιού, καί ένταΰθα κατα- 
βάλλοντες τόν έξαγωγικόν φόρον έλάμβανον τήν σταφίδα 
παρά τών παραγωγών. Ή  άμεσος επιμιξία ξένων καί εγ
χωρίων παρέσχεν ώς είκός δελεαστικωτάτην ευκαιρίαν είς 
επικερδή λαθρεμπορίαν. ΙΊληθος βιομηχανικών προϊόντων- 
τά όποια άλλοτε ή Έ νετία  προσέφερε,ν είς τούς ύπηκόους 
της, προσεφέροντο νϋν ύπό τών έμπορων τής δυτικής Εύ- 
ρώπης είς τούς νησιώτας εύθηνότερα καί καλλίτερα, καί 
άσμενέστατα παρελαμβάνοντο ύπ ’ αύτών άφορολόγητα. 
Πρός δε τούτοις μεγάλη λαθρεμπορία οίνου καί σταφίδος 
έγίνετο καί παράπονα ήκούοντο περί βιαιοτήτων τών Βοετ- 
τανών ναυτών, οΐτινες έν τφ  λιμένι ώς κύριοι έφέοοντο. 
Τά κακά ταύτα  παρεκίνησαν τφ  1605 τούς Ενετούς είς 
απόπειραν νά διαχειρίζωνται αύτοί έντελώς τό έμπόριον 
τ·/5ς σταφίδος τών νήσων Διά κατήργησαν τόν έξαγω γι
κόν φόρον τής nuova imposta καί διέταξαν όλη ή στα
φίς νά φέρηται είς Έ νετίαν (1). Τούτο όμως άπεδείχθη 
ταχέως ώς άνεκτέλεστον· διότι μόνον τό τέταρτον τοϋ 
καρποϋ ήρχετο είς Έ νετίαν καί τρία τέταρτα έκ τών πολ
λών ορμών τής Κεφαλληνίας έξήγοντο νυκτός ώς λαθρεμ
πορία είς Γλαοέντσαν, όπου οί "Αγγλοι έμποροι έπί τουρ
κικού εδάφους ήρχισαν νά εγκαθίστανται. Οί Ε νετο ί τα -
______________ I

(1) Rel, Nic. Bragadin (1603), Ger. Mini ο (1608), Marco 
Barbaro (1609).

χεως ενόησαν οτι οϋτω τά  μέγιστα έζημιούντο. "Οθεν εί- 
σήγαγον έκ νέου τφ  1609 τόν έξαγωγικόν φόρον nuova  
imposta καί ήνοιξαν πάλιν τούς λιμένας των είς τούς 
Αγγλους καί 'Ολλανδούς. "Αν καί μετέπειτα συνέ- 

βαινε μεγάλη λαθρεμπορία είς τό πλήθος τών κόλπων τη ς 
Κεφαλληνίας, ό έξαγωγικός όμως φόρος έφερε νϋν είς τούς 
Ενετούς πάλιν άφθονον κέρδος, όπερ έκ τής Κεφαλληνίας 

καί Ζακύνθου όμού ήτο πλέον τών 30 ,000  δουκάτων. Ή  
καλλιεργία της σταφίδος άνεπτύχθη ετι μάλλον. Έ ν Κε- 
φχλληνία παρήγετο τφ  1603 4 έκατομ., τφ  1622 5 έκα
τομ ., τφ  1624 6 έκατομ., τφ  1640 9 έκατ. λιτρών καί 
περί τό 1655 έταλαντεύετο ή έτησία παραγωγή μεταξύ 
6 καί 10 έκκτ. Καί ή ’Ιθάκη, ήν οί Ενετο ί κατά τάς 
άρχάς της 16 έκατονταετηρίδος μετά εντελή έρήμωσιν έκ 
νέου κατώκισαν, παρήγεν ήδη τφ  1622 : 400 ,000  λίτρας, 
ή Ζάκυνθος τφ  1640 4 έκατ., ένφ ή μητρόπολις τής στα
φίδος, ή βαοειοδυτική Πελοπόννησος έξηκολούθει παρά
γουσα μόνον 1 έκατομμύριον λιτρών.

Οϋτω ή Κεφαλληνία έντός μιας έκατονταετηρίδος ά- 
νυψώθη είς τήν σπουδαιοτάτην χώραν της καλλιεργίας 
τνίς σταφίδος. ’Αλλ’ όμως ή μεγάλη αύτη πρόοδος άνε- 
κόπη περί τό μέσον τής 17 έκατονταετηρίδος καί μετ’ ού 
πολύ διεδέχθη αύτήν βαθμιαία όπισθοδρόμησις, ήν δέν 
δυν άμεθα νά παοακολουθήσωμεν άκριβώς, είμή μόνον γ ε 
νικώς δι έλλειψιν πηγών. Αϋτη έπήλθεν ούχί ένεκα της 
καί κατά ταύτην τήν έκατονταετηρίδα άναφαινομένης έ
νίοτε άντιστάσεως τής κυβερνήσεως κατά τής παραιτέρω 
όιαδόσεως τών σταφιδοφυτειών (1 ), άλλά κυρίως προήρχετο 
έκ τών έσωτερικών άνωμαλιών τής νήσου, έκ τής έπικρα- 
τησάσης έλλείψεως ασφαλείας ζωής καί περιουσίας κατά 
τάς στάσεις τών έπισημοτάτων ευπατριδών. Πρός τούτοις 
βεβαίως ή έλάττωσις της τιμής της σταφίδος ένεκα τ·7ίς 
ταχέως αύξηθείσης προσφοράς έφαίνετο δεινή. Τινές ένόμι- 
ζον ότι παρετήρησαν καί έξάντλησίν τινα  τού έδάφους (2). 
Αί φυτεΐαι κατά τήν εκτασιν δέν ήλαττούντο ούσιωδώς, 
ά λλ’ όμως αί πρόσοδοι αύτών ήσαν κατώτεραι, διότι πα · 
ρημέλουν τήν λίπανσιν καί είς τό καλλιεργούμενον έδαφος 
ούδέ τά  φύλλα άπέδιδον, τά  όποια πρότερον καταπ ί- 
πτοντα είχον έπιτελέσν) φυτικήν λιπανσιν. Νϋν ταΰτα  κα- 
τελείφθησαν ε ί; τά  κτήνη, τά  όποΐα μετά τόν τρυγητόν 
εισερχόμενα ήρήμωνον τάς άμπέλους. Τοιαύτη διαγωγή 
ήτο άνόητος λγιστινή καλλιεργία, ήτις άναμφιβόλως έ
πρεπε νά φέρ·/) τήν κατάπτωσιν τής τοΰ έδάφους καλλιερ-

(1) Ο Φραγκ. Βραγαδίν (1620), οστις μ ετ ' ένβουσιασμοΰ π ε 
ριγράφει τήν κατάστασιν τής καλλιεργία ; καί μετά θαυμασμοΰ τήν 
επιμέλειαν καί τόν ζήλον τών κατοίκων εις νέας φυτεία ς, ήναγκά- 
ζετο αυτός νά συντελεση είς έκρίζωσιν τώ ν νέων άμπέλων. Τώ 
1624, 1640, 1677 βεδαίως δι* ετι συχνότερον κατά τούτον τόν 
χρόνον ανενεοΰτο ή απαγάρευσις νέων φυτειών.

(2) Georgio Assani (avocato fiseele), La coltura e nego- 
zio dell’ uva passa nell’ a. 1729 άνετυπώΟη ύπό Πινιατδρρου, 
Memor iestoriche II, σ. 159 168.
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γ ία :. ’Ήδη τώ 1 7 2 9  ή Κεφαλληνία εχουσα πρόσοδον 5 
έκατομμυρ. λιτρών ύπελείφθη τής Ζακύνθου παραγουσης 
6 — 7 Ικατομμύρ. καί τω  1 7 6 0  έπι Γριμάνη ή παραγωγή 
της νήσου κατήλθεν είς 4 i- έκατομ. 'Ό τι δέ αί τελευ- 
τα ΐκ ι δεκαετηρ δες της ενετοκρατίας είχον έπαυξήση πά 
λιν την καλλιεργίαν καί την πρόσοδον κατά τό τέλος της 
παρελθούσης έκατον ταετηρίδος είς 6— 7 έκχτομ. λιτρών, 
δέν εινε πολΰ πιστευτόν παοά την διαβεβαίωσιν τοΰ 
B e lla irc ·  διότι ετι πρό τής ένάρξεως το ; διοικήσεως τοΰ 
Νάπιερ περί τό 1 8 2 0  ή νήσος δέν παρήγε πλέον τών
4— 5 έκατομ. Ή  επομένη όμως δεκαετηρίς παρέσχε νέαν 
καί ταχίστην έπίδοσιν. Ή  έοήμωσις τή ; Πελοποννήσου ί -  
δωκεν είς τάς ’Ιονίους νήσους σχεδόν τά μονοπώλιον τοΰ 
έαπορίου τής σταφίδο; καί ή Κεφαλληνία ηύξησε τήν πα 
ραγωγήν της σταφίδος είς 1 0  έκατομ. λίτρων. Τό κέρδος 
τοΰτο πρέπει ιδίως νά έξάρωμεν, διότι κατά μέγα μέρος 
έπορίσθη έκ τή ; χέρσου γής τής μή παρεχούσης ελπίδας. 
Τό τέλος τοΰ ύπέρ έλευθερίας πολέμου τών Ελλήνων πε- 
ριώοισεν ώς είκός τάς εισπράξεις της νήσου έκ τοΰ κλά
δου τούτου της καλλιεργίας, ά λλ ’ ουδόλως αύτήν τήν 
καλλιέρνιαν. Αύτη εδωκεν έν Κεφαλληνία τώ 1834 καί 
1835 9 ,457 .400  καί 14,400 000 λιτρών, έν ’Ιθάκη δέ 
κατά τά αύτά έτη 310 ,000  καί 525 ,000 . Περί τή ί πε
ραιτέρω αύξήσεως τνίς προσόδου κατά  τάς τελευταίας δε- 
καετηοίδας παρέχουσιν ακριβή σύνοψιν αί ετήσιοι έκθέσεις 
ταΰ εμπορικού οίκου Horcley, Kibble καί Co έν Λον- 
δίνω καί αί έκθέσεις τών προξενείων. ’Επί τοΰ παρόντος 
δύναταί τις νά ύπολογίση τήν παραγωγήν τής Κεφαλλη
νίας κατά μέσον όρον είς 20 Ικατ. λίτρων. Τό γόνιμον ’έ 
τος τοΰ 1888 εδωκεν 22 -ί έκατομ. Διά ταύτης της αύ- 
ξήσεως τής παραγωγής ή Κεφαλληνία άπό τοΰ 1820 ύ- 
πειτέρησε πάλιν της Ζακύνθου. Ά λ λ ’ ώς πρός τό δλον 
τοΰ έμπορίου τής σταφίδος ουδόλως πλέον κατέχει τόσον 
σπουδαίαν, δηλ. τήν πρώτην θέσιν, ώς κατά τήν 17 εκα
τονταετηρίδα. Ώ ς πρός τήν έκτασιν τών σταφιδώνων καί 
τήν ποιότητα τοΰ καρποΰ ήδη τό βορειοδυτικόν της Πελο
ποννήσου πρωτεύει. Ώ ς φαίνεται δέ θά διατηρήσνι τά πρω
τεία  ταύτα . διότι είς αύτήν έδωρήθησαν πολύ μεγαλείτε- 
ρο ι πεδιάδε;, ταπεινότεραι καί καρποφορώτεραι ή είς τήν 
ύψηλοτάτην τών πετρωδών νήσων τοΰ Τονίου πελάγους.

(Έ π ετα ι συνέχεια).

J O H N S T O N
ΤΟ Υ Δ Ω Ρ  Ο Π Ε  Ρ Π1  Ν Ο Μ  ΕΝ

Κ α τ ’ έ λ ε υ θ έ ρ α ν  μ ε τ ά φ ρ α σ ιν

ΤΗΛΕΜ\ΧΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΤ
Ύ φ νγτ,-οΰ  της Χ ημείαί εν τω  Π ανεπιστημίω .

Π ερί Οερμ-αντικοΐί τοΰ ΰδ α το ς .
Εύεργετικο'τάτη είναι πρός τούτοις είς άπαντα τά  

ένόργανα δντα ή ψυκτική τοΰ ΰδατος ίδιότης. Ή  ανεκ
τίμητος αξία αύτοΰ είς χώρας ξηοάς καί διψαλέας προ-

ερχεται εκ τοΰ οτι είναι άναγκαία ή διηνεκής άντικατά- 
στασις τοΰ ύγροΰ, οπεο έν τώ ξηρώ και θερμώ άέρι άκκτα- 
παύστως εξατμίζεται έκ της έπιφανείας αύτοΰ έκ τών 
φύλων τών φυτών καί έκ τοΰ δέρματος καί τών πνευμόνων 
τών ζώων. Πινόμενον δε καί έξατμιζόμενον τό ύδωρ δει
κνύει εκτός τούτου μεγάλην άναψυκτικήν δύναμιν, ητις 
μεγίστην αξίαν δίδει είς αύτό τόσον διά τήν ήμετέραν 
ζώνην όσον καί διά θερμοτέοους τόπους. ’Εν τφ  στόματι 
καθώς καί έν τώ στομάχω, ή έπί τοΰ φλεγμαινομένου δέρ
ματος έπιτιθέμενον τό ύδωρ ψύχει περισσότερον παρ’ όσον 
θά έψυχε ίσον βάρος οίουδήποτε άλλου ύγροΰ ή στερεού 
σώματος, καθότι τό ύδωρ απα ιτε ί πρός θέρμανσιν αύτοΰ 
ποσόν θερμότητος μεγαλείτερον άφ’ όσον θά άπγιτει ίσον 
βάρος οίουδήποτε άλλου σώματος. “Οπως, παραδείγματος 
χάριν, θερμαν'ή μία λίτρα ύδατος κατά ενα βαθμόν άπαι- 
τε ΐτα ι ποσότης θερμότητος, η τις θά ήδύνατό νά θερμάνν) 
έπίσης κατά ένα βαθμόν 30 λίτρας υδραργύρου. Έπίσης 
πρός έξάτμησιν τοΰ ύδατος απα ιτε ίτα ι μεγαλειτέοα 
θερμότης ή δι’ οίονδήποτε έτερον ύγοόν, επομένως ένώ 
έξατμίζεται έκ τοΰ δέρματος διηνεκώς ύδωο ή έπιφά- 
νεια τοΰ σώματος ψύχεται ίαχυρώς είς τρόπον ώστε τό 
έξωτερικόν δέρμα είναι κατά μέσον δρον κατά δύο εως 
τρεις βαθμούς ψυχοότερον τοΰ έσωτερικοΰ σώματος, ένώ 
άφ’ ετέρου οί υδρατμοί, ούς άποπνέομεν. διά τοΰ αύτοΰ 
τρόπου προφυλάττουσι τό αϊμα καί τούς πνεύμονας άπό 
τής ύπερβολικής θερμάνσεως.

Τήν ιδ ιότητα τοΰ ύδοατμοΰ νά λαμβάντ) ή ν’άποκρύπτγι, 
οπως λέγουσιν οί φυσικοί, κατά τήν γέννεσιν αύτοΰ τόσον 
ποσόν θερμότητος, χρησιμοποιοΰμεν παντοιοτρόπως, ίδ ια  
κατά τήν δι’ άτμοΰ θέρμανσιν. "Οταν δηλ. ό άτμός μετα- 
βάλεται είς ύδωρ άναφαίνεται ή αύτη ποσότης θερμότη
τος πάλιν, ητις κατά τήν έξάτμισιν έφαίνετο ώς έξαφανι- 
σθεΐσα, καί διά τοΰτο δυνάμεθα δωμάτια ψυχρά ή υγρά 
νά θεομάνωμεν ταχέως καί ίσχυρώς διά άτμοΰ.

Καί ή περίεργος σύνθεσις τοΰ ύδατος είναι διά τήν 
ζωήν τών φυτών καί τών ζώων σπουδαιοτάτη.’Αποτελεΐται 
έξ οξυγόνου καί υδρογόνου- άλλά καί άπαντα τά  στερεά 
μέρη τών φυτών καί τοΰ σώματος τών ζώων περιέχουσι τά  
αύτά στοιχεία είς μεγάλην ποσότητα. Έ ν τώ  ξηρώ ξύλω 
π .χ . καθώς καί έν τώ ξηρώ κρέατι καί έν τοΐς όστοΐς εύρί- 
σκονται άμφότερα τά  στοιχεία ταΰτα .Κ ατά  τήν άνάπτυξιν 
αύτών τά  φυτά καί τά  ζώα έχουσιν άνάγκην ύδρογόνου 
καί οξυγόνου καί πρός τοΰτο εύρίσκεται πανταχοΰ τό 
ύδωρ ή άναγκαιοτάτη οικοδομική ύλη αύτη , η τ ις χορηγεί 
είς τό σώμα τών φυτών καθώς καί τών ζώων τήν άπαι- 
τουμένην ποσότητα ύδρογόνου καί οξυγόνου. Ούδέν άλλο 
υγρόν ήδύνατό νά πράξν) τοΰτο κατά τόν αύτόν τρόπον. 
Επομένως είναι τό ύδωρ άληθώς ούσιώδες μέρος τής τρο
φής τών ένοργάνων δντων.

Τ ό  ΰδω ρ  ώς δ ιαλυτεκόν μ,έσον.
Τό ύδωρ ’έχει πρός τούτοις τήν ιδ ιότητα  νά μ ίγνυτα ι 

μετά διαφόρων άλλων ύγρών π. χ. μετ’ οινοπνεύματος είς 
πάσαν άναλογίαν, κατά τήν άνάμιξιν δέ ταύτην τά
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άραιώνει μόνον καί έξασθενίζει τήν ίσχυράν αύτών ενέρ
γειαν επί τοΰ οργανισμού. — Μετ’ άλλων πάλιν ώς π. χ. 
μετ’ ελαίου δέν μ ίγνυται τό ύδωρ. — Πολλά στερεά σώ
ματα διαλύονται έν τώ ύδατι, δπερ πάλιν διά τοΰ τρόπου 
τούτου προσφέρει είς τά  ζώα καί τά  φυτά τάς σπουδαιο- 
τέρας ύπηρασίας.—Ά ν  έντός δοχείου περιέχοντας ύδωρ 
θέσωμεν τεμάχιον σακχάρου καί τεμάχιον ύάλου, τό μέν 
πρώτον διαλύεται καί έξαφανίζεται, ένώ τό τελευταΐον 
καί μετά μακρόν χρόνον δεν χάνει ούτε τήν μορφήν ούτε 
τό βάρος αύτοΰ. Τό ύδωρ λοιπόν δέν διαλύει άπαντα τά 
σώματα- τό σάκχαρον είναι διαλυτόν, ένώ ή ύαλος δέν 
διαλύεται έν τώ  ύγρώ τούτω.

Ά ν  λάβωμεν δύο δοχεία περιέχοντά τό αύτό ποσόν 
ύί)ατος καί φερομεν κατά μικράς ποσότητας έντός μέν τοΰ 
πρώτου σάκχαρον έντός δέ τοΰ δευτέρου άλας μαγειρικόν 
παρατηροΰμεν, δτι μία λίτρα ύδατος διαλύει δύο περίπου 
λίτρας σακχάρου καί σχηματίζει τότε πυ·/.νόν σεράπιον,ένω 
ή αυτη ποσότης ύδατο: μόνον 170 γραμ. άλατος διαλύει. 
Τοΰτο σημαίνει, δτι έκ τών έν ύδατι διαλυτών σωμάτων, 
τινά διαλύονται είς μεγαλητέραν έτεοα δέ πάλιν είς μικρο- 
τέραν ποσότητα.

Ι ϊ ε ρ ι  καθαρότατος κα ι χρο ιάς τοΰ ΰδατος .

Έ ν τή φύσει ούδαμοΰ εύρηται έντελώς καθαρόν ύδωρ, 
το δέ δμβριον ύδωρ περιέχει τά  τυχα ία  τοΰ άέρος προσ- 
μ ίγματα, άτινα συμπεριλαμβάνει κατά τήν κατάπτωσιν 
αυτών καί άποκαθαρίζει ούτω τόν άέρα, τό δέ πηγαΐον 
περιεχει εν διαλύσει διάφορα σώματα, άτινα συνήντησεν 
είς τά  ενδότερα τής γής στρώματα· έν τοΐς ποταμοΐς κκ- 
ταφαίνετα ι πολλάκις ή άκαθαρσία τοΰ ύδατος καί διά 
γυμνού οφθαλμού. Πολλάκις έχει τό ύδωο τών ποταμών 
ερυθρόν χρώμα,δταν τά ύδατα αύτοΰ διέρχωνται διά στρω
μάτων ερυθράς άργίλου, ητις περιέχει μεγάλην ποσό
τη τα  οξειδίου τοΰ σιδήρου. ’Από τών πανετώνων 
(Gl6tSchcr)TGjv Αλπεων καί άπό τής κλιτύος τών Κορδιλ- 
λιέρων κατέρχεται τό ύδωρ γαλακτώδες,διότι συμπαρασύ- 
ρει μικρότατα τεμάχια έκ τών φαιών έξ άσβεστολίθων 
βράχων ή λευκήν γήν· πολλάκις είναι τό ύδωρ φαιόν ή 
ερυθρόμελαν ε ί; τούς ίλυώδεις ποταμούς, πάντοτε δέ έου- 
θρόμελαν δταν πηγάζει έξ ελωδών λιμνών καί ρέει διά έ
δάφους τελματώδους ή τυρφώδους ένίοτε μάλιστα είναι 
καί μέλαν άν περιέχει ύπερμέτρως πολλά; φυτικάς ούσίας 
ώς π. χ. ό μέλας ποταμός Ilio Negro έν τή νοτίφ 
’Αμερική· πράσινον καταφαίνεται τό ύδωρ έν τα ΐς θερμό- 
πηγαΐς Geiset* τής ’Ισλανδίας, έν πολλαΐς λίμναις τής 
Ελβετίας, μεταξύ τών νήσων τών ειρηνικών ώκεανών καί 

πλησίον τής ’Ιρλανδίας, διότι έντός τώ  < ρηθέν ων, ύδάτων 
είσίν καί λεπτότατα  τεμάχια διαμεμερισμέναι καί διαλε- 
λυμέναι κιτρίναι ούσίαι. Μόνον είς καθάοά καί βαθέα 
ύδατα δπως π . χ. είς τήν λίμνην τής Γενεύης έν τώ  κόλ- 
πω τής Νεαπόλεως, είς τινα  μέρη τοΰ ειρηνικού ώκεανοΰ, 
δπου δυνάμεθα εύκόλως νά παρατηρήσωμεν καί μικρά αν
τικείμενα έπί τοΰ πυθμένος είς βάθος καί εκατόν ποδών,

έκεΐ φαίνεται ή πραγματική καί ιδιάζουσα κυανή τοΰ ύ
δατος έν μεγάλη ποσότητι χροιά. Τό κυανόΰν χρώμα 
φαίνεται κα τ ’ εξοχήν είς τό Κυανοΰν Σπήλαιον τής Νή
σου Κάποι (έν τώ κόλπω τής Νεαπόλεως) καί εις τά  βα
θέα ίνδικόχροα ύδατα χωρών τινων τής Μεσογείου καί 
τής ’Αδριατικής θαλάσσης, διακρίνομεν δέ τήν ίδιάζουσαν 
ταύτην τοΰ ύδατος κυανήν χροιάν καί άμα παρατηροΰμεν 
διά τοΰ ένός άκρου μακροΰ ΰελίνου σωλήνος πλήρους ύδα
τος καί περιτετυλιγμένου διά μελανού χάρτου πρός δια- 
σκέδασιν τών έκ τών πλευρών του σωλήνος ερχομένων 
φωτεινών άκτίνων.

Τά χρώμα δμω; τής έπιφανείας τοΰ ύδατος εςαρτά- 
τα ι ού μόνον έκ τοΰ χρώματος τού ύδατος άλλά καί εκ 
χρώματος τού πυθμένος καθώς καί ’ κ τής άντανακλάσεως 
τής έπιφανείας, διά τρΰτο φαίνονται έν τή έπιφανεία τού 
ΰδατος, δταν σχηματισθώσι κύματα, διάφορα χρώματα, 
προπάντων κυανοΰν, πράσινον, φαιάν μελανόχοουν, ερυθρόν, 
χρυσίζον, άργυροειδ-ς. Αί βαθεΐαι έπί τών ορεων λίμ· α ι, 
καθώς καί ή θάλασσα (έκεΐ δπου δέν άνακινοΰνται εκ τής 
τρικυμίας τά  συστατικά τής άκτή ;) .είσίν ώς έκ τούτου 
διαυγείς, καθότι τά  έκ ραγδαίων βροχών συμπαρασυρ- 
θέντα γαιώδη συστατικά έν τώ  ήρέμω ύδατι κατέ
πεσαν είς τόν πυθμένα- διά τοΰτο αί λίμναι τών ’Ά λ 
πεων χρησιμεύουσιν ώς μεγάλαι καθκρτικαί λεκάναι, α ί- 
τινες παραλαμβάνουσι ρυπαρόν, φαιόχρουν, λευκόφαιον καί 
ερυθρόμελαν ύδωρ καί άποδίδουσιν αύτό είς τούς άπ’ αυ
τών πηγάζοντας ποταμούς διαυγές, κυανούν.

Τ ά  αλατα  τοΰ ΰ^ χτο ;.
Έκτος τών συμπαρασυρθέντων τούτων στερεών συστα

τικών άπό τών οποίων διά τής ήρεμίας ή καί <Ηα δ ιυλί- 
σεως δύναται ευκόλως νά καθαρισθή τό ύδωρ, περιεχει 
πρός τούτοις διάλελυμένα έν αύτώ συστατικά , άτινα  
παρέλαβεν έκ τών διαφόρων τής γής στρωμάτων δ ι’ ών 
διήλθεν, έκ διαφόρων ουσιών,άς κατά τήν ροήν αύτού συν
ήντησεν έπί τής έπιφανείας τής γής (δπως διαλύγ τό 
άλας καί τά σάκχαρον)· είς τρόπον ώστε’ ή παρουσία τών 
δύο τούτων έν τώ  ύδατι διά τής όράσεως δεν δύναται νά 
φανή. Ώς έκ τούτου χ.αί τά διαυγέστερον καί καθαροτε- 
ρον ύδωρ τών πηγών καί τών διαυγών ρυάκων δ ιϊλ ι-  
σθέν ετι ούδέποτε είναι καθαρόν, άλλά περιέχει πάντοτε 
μεγαλειτέρας ή μικροτέρας ποσότητας άλάτων, ώστε πολ
λάκις μάλιστα λαμβάνει έξ αύτών καί ώρισμένην γεύσιν 
καί σχηματίζει τότε τά λεγάμενα μεταλλικά vtiara.

Τά έντός τού ύδατος διαλελυμένα συστατικά ταύτα  
άπομένουσιν άν τά ύδωρ διά θερμότητος μεταβληθή είς 
άτμόν,δπως κατά τήν έξάτμισιν τοΰ θαλασσίου ύδατος έν 
τα ΐς άλιπηγαΐς- δπου διά τής θερμότητος τοΰ ήλίο < εξα τ 
μ ίζεται τό ύδωρ καί άπομένει τά μαγειρικόν άλας οί εκ 
τής έξατμίσεως ταύτης άναπτυσόμενοι ύδρατμοι περιέ
χουσι μόνον καθαρόν ύδωρ, δπερ δυνάμεθα καί τεχνικώς νά 
παρασκευάσωμεν ζέοντες έν λέβητι καί ψύχοντες τούς ά τ -  
μούς,οΐτινες συμπυκνούμενοι δίδουσιν ήμΐν ύδωρ πάλιν,οπερ 
δμως είναι έντελώς καθαρόν καί καλείτα ι ά π ε σ τ α γ-
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μ έ ν  ο ν  ή δε εργασία αύτη airiifi r«£ic. — Διά τοΰτο 
τό δμβριον ύδωρ θά ήτο έντελώς καθαρόν, άν δεν συμπαρέ- 
συρεν έκ τοΰ άέρος προσμίγματα συντελοΰντα εις την α 
καθαρσίαν αΰτοΰ.

Έ κ τών πηγαίων ύδάτων είναι έκεΐνα καθαρότερα, όσα 
έξέρχονται έκ πετρωμάτων έντελώς άδιαλύτων ή δυσδιά
λυτων έν ύδατι, επομένως τά  έκ γρανιτικών ορε'ων εκ κα
θαρές άμμου καί αργίλου έξερχόμενα ύδατα είσί σχετι
κώς καθαρότερα, ένω τά  έξ άμμολίθου (Sandstein) προερ 
χόμενα περιέχουσι περισσότερον καί τά έκ κογχιλοασβε- 
στίτου (Muschelkalk) ετι περισσότερον ποσόν συστατικών 
έν δ ιαλύσει.— ‘O R e i c h a r d t  έξετάσας ύδατα κα
θαρών πηγών τών όρέων εΰρεν, ότι αί μέν έκ γρανίτου ε- 
ξερχόμέναι πηγαί περιέχουσι έν διαλύσει 24 μέρη, α1 
έξ άμμολίθων 125 — 225 μέρη, α ί,έκ  κογχυλασβεστίτου 
418 μέρη, στε'εών συστατικών έπί 1 ,000 ,000  μερών ύ- 
δατος. Οί ποταμοί ένέχουσι ώς έπί τό πολΰ 100-300 
μέρη στερεών συστατικών έπί 1 ,000 ,000  ρερών ύδατος.—  
Τοΰ φρεατίου ύδατος όπως καί τοΰ πηγαίου ή ποιότης 
έξαρτάται έκ της ποιότητος τοΰ έδάφους, δηλ. έκ της 
διαλυτότητος τών συστατικών τοΰ έδάφους έξ οΰ προέρ
χετα ι, δύναται όμως καί δΓ ακαθάρτων ύδάτων της έπι
φανείας νά άλλοιωθνί ή ποιότης αΰτών. Αί πηγα ί έ/.είναι 
αΐτινες είς τήν μεγάλην ποσότητα τών συστατικών, άτινα 
περιέχουσιν έν διαλύσει όφείλουσι τήν ίδιάζουσαν γεΰσιν 
αύτών καλοΰνται με '.αΚΚίκαϊ ηην ί. καί περιέχουσιν 
κατά τό πλεΐστον στερεά συστατικά προπάντων αί άλα- 
τοΰχοι πηγα ί, α ΐτινες περιέχουσι 3— 10 ο)ο καί πλέον 
στερεών συστατικών.

("Επεται συνέπεια).

Τ Ο  Φ Ω Τ Α Ε Ρ Ι Ο Ν
Γ " .

Μη/ανινιή τοΰ άερ ιό φ ω το ς  «αραακευή .
Ή  καθόλου παρασκευή τοΰ άεριόφωτος εν τ ιν ι έργο - 

στασίω απα ιτε ί σειράν όλην διεργασιών τελουμένων έν κα- 
ταλλήλοις συσκευαΐς καί μηχανήμασιν. Ταύτας δυνάμεθα 
νά ύπαγάγωμεν είς τέσσαρας θεμελιώδεις, αί όποΐαι είναι.· 

α ) Ή  άπόσταξις.
β') Ή  άπαγωγή καί συμπύκνωσις τών αερίων της ά- 

ποστάξεως καί ή διά ταύτης περισυλλογή της πίσσης καί 
τών άμμωνιούχων ύδάτων.

γ ')  Ή  χημική άποκάθαρσις τοΰ άεριόφωτος καί 
δ ] Ή  διοχέτευσις αΰτοΰ πρός κατανάλωσιν.
Α )  Ή  ά π ό σ τ α ξ ι ς  τών λιθανθράκων τελείτα ι 

έντός κεκλεισμένων έπιμήκων κυλίνδρων καλουμε'νων κ ε 
ρ ά τ ω ν (cornues) τομής κυκλικής, ελλειπτικής, ή συν- 
ηθέστερον σήμερον σχήματος q  (D). Κατεσκευάζοντο πρό- 
τερον έκ χυτοΰ σίδηρου, ήδη όμως έκ πυριμάχου άργίλλου 
διότι αύτη πλεονεκτεί τοΰ σιδήρου κατά τε τό εύωνον καί 
τό πυρίμαχον, άντέχει δηλ. είς τάς μάλλον ύψηλάς θερ
μοκρασίας. Τό εύρος τών κεράτων π ο ικ ίλ λ ϊΐ, ή μεγάλη

διάμετρος αύτών είναι 0 ,2 5  — 0, .0  τοΰ μέτρου,ή δε μικρά 
έως Oja, 40, τό μήκος αΰτών μεταξύ 1 ,5 0  καί 3 ,5 0  μέ
τρ ω ν  τό πάχος τών το ιχω μάτω ν 5 — 7 εκατοστόμετρων.

Τά κέρατα τίθενται συνήθως όριζοντίως σπανίως ν.α- 
θέτως ή κεκλιμένος έντός καμίνων έξ οπτών καί στιλπνών, 
διά τήν άνάκλασιν τής θερμότητας πλίνθων. Αί συνηθέ- 
στεραι κάμινοι χωροΰσιν 7 τοιαΰτα κέρατα.

Ό  τρόπος τής θερμάνσεως γ ίνετα ι κατά τάς νεωτέρας 
τής καμινευτικής μεθόδους δ ι’έστιών τρεφόμενων ύπό έξ- 
ανθρακώματος (κώκ) ή λιθάνθρακας, καί διά θερμογόνων 
λεβήτων (gazogenes)· δΓ αΰτών ύδρατμοί παρασύρονται 
ύπό ρεύματος άτμοσφαιρικοΰ άέρος, καί διερχόμενοι διά 
πεπυρακτωμένου λιθάνθρακας άποσυντίθενται εις ύδρογό— 
ναν χ,αί όξυγόνον, οπερ ένούμενον μετ’ άνθρακος αποτελεί 
όξυάνθρακα· τ ’άέρια δέ ταΰ-ια άναφλεγομενα έπί παρουσίοε 
περισσείας άέρος ένισχύουσι κατά πολυ την θέρμανσιν. Γοι 
αΰται κάμινοι έν πολλή χρήσει, είναι αί τοΰ Siemens 
Liegel, Muncicli, Didier καί άλ. έπ ιτυγχάνετα ι δέ δΓ 
αΰτών μεγάλη οικονομία καυσίμου ύλης· δι αυτών δαπα- 
νώνται μόνον 100 χιλιόγραμμα λιθάνθρακας.

Κατά τήν άπόσταξιν, ώς έν τοΐς πρόσθεν έρρήθη, έκ- 
λύεται μ ίγμα πολλών άερίων καί άτμών, υπολείπεται δέ 
έν τοΐς άποστακτηρίοις κέρασιν έξανθράκωμα (κώκ). Κατά 
μέσον όρον 100 χιλιόγραμμα λιθανθράκων παρεχουσι 60— 
75 χιλιόγρ. κώκ.

Β’) Έκ τών άποστακτηρίων κεράτων, άτινα  φέρουσι 
είς τό έξέχαν τής καμίνου άκρον αύτών τ ύ μ π α ν α  ή 
κ ε φ α λ  ά ς (tetes) έκ χυτοΰ σιδήρου καλώς καί ερμη
τικώς κλειομένας, άπάγετα ι τό μίγμα τών άερίων καί 
άτμών είς κατακαρύφους σωλήνας κυλινδρικούς εκ χυτοΰ 
σιδήρου καί διά τούτων είς ετέρους πρός τά  κάτω κεκαμ- 
μένους όνομαζομένους σύριγγας (pipes), ουτοι δε διά στε- 
νοτέρου σωλήνας φέρουσι τό άέριον είς τόν λεγόμενον π ί- 
θ ο ν (bardlet) έκ χυτοΰ σιδήρου.

Έν τώ  π ί θ ω πολλοί τών άτμών ψυχόμενοι συμπυ- 
κνοΰνται καί οΰτω μέρος τής πίσσης καί τής αμμωνίας 
άποτίθεται έν αΰτώ· ή θερμοκρασία τών άερίων έν τώ ά- 
ποστακτήρι ούσα άνωτέρα τών 1000° κατά τήν εξοδον 
έξ αΰτοΰ κατέρχεται μέχρι 300° όταν δέ φθάσωσιν είς 
τόν πίθον κατέρχεται μέχρι τών 60°. Ή  διαφορά αύτη 
τής θερμοκρασίας είναι ίκανή νχ συμπυκνώση πολλούς 
τών άτμών, ών ή θερμοκρ. τής έξαεριώσεως είναι άνωτέρα 
τών 6 0 “ ααί το ιαύτην θερμοκρ- έξαεριώσεως εχουσι πλεΐ- 
στοι τών έν τώ άερίω μ ίγματι τής άποστάξεως συμμεμιγ- 
μένων ύδρογοναιθράκων. ’Έπρεπε λοιπόν κατά τήν θεω
ρίαν ταύτην νά έπελθη τελεία συμπύκνωσις τών άτμών, 
καί νά άχθώσι περαιτέρω άμέσως πρός χρήσιν τά  μόνιμα(*) 
άέρια τοΰ άεριόφωτος, άλλά τοΰτο δέν συμβαίνει, διότι 
πολλοί άτμοί έννοΰνται στενώς μετά τών μονίμων άερίων, 
σταγονίδια συμπυκνωθέντων άτμών ή καί μικρά κρυστάλ- 
λια  ώς τά  τής ναφθαλίνης παρασύρονται ύπό τοΰ ρεύμα-

(*) Μόνιμα άέρια λεγοντες, έννοοΰμεν τά ύπο τήν συνήθη Οερ- 
μοχρ. χέρια οντα.
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τος τών μονίμων άερίων, όπως . κονιορτός ύπό ρεύματος 
άέρος. Έάν δέ έπελθη άπότομος ψύξις πολλοί μόνιμοι 
ύδρογονάνθρακες φωτιστικοί παρασύρονται τότε ύπό ί ών 
βαρέων ελαιωδών ύγρών τής συμπυκνώσεως, καί ούτω ά- 
πώλεια γ ίνετα ι. Διά τοΰτο ή συμπύκνωσις γ ίνετα ι οΰχί 
άποτόμως άλλά κατά πρόοδον καί μεθοδικώς, έξ ής έξαρ- 
τά τα ι οΰσιωδώς ή πο'.ότης τοΰ άεριόφωτος καί ή έξα- 
γωγή τών δευτερευόντων προϊόντων

Ώ ς συμπυκνωτήρες ή ψυκτήρες χρησιμεύουσιν· 1] ό 
συμπυκνωτικός πίθος έν ώ αποχωρίζεται καί άποτίθεται 
ή βαρεία πίσσα· 2) οί ψ υ κ τ ή ρ ε ς ·  ούτοι άποτελοΰσι 
σύστημα σωλήνων έκ χυτοΰ σιδήρου καθέτως τεθειμένων· 
είς τό κατώτερον άκρον φέρουσι δοχεΐον έν ώ καταρρέει ή 
πίσσα, περιρρέονται δέ καί ύπό ψυχροΰ ύδατος- 3) οί 
π λ υ ν τ ή ρ ε ς .  ΓΙρότερον ούτοι συνίστκντο έκ μεγάλων 
κιβωτίων πληρών ψυχροΰ ύδατος δΓ ών διήρχετο τό άέ
ριον καί έλούετο, ούτως είπειν έν αΰτώ άποβάλλον πάντα 
τά  έν τώ υδατι διαλυτά συστατικά οία τό ΰδρόθειον, ή 
άμμωνία, σήμερον όμως γ ίνετα ι χρήσις τών σ υ μ π υ- 
κ ν ω τ ι κ ώ ν ψ υ κ τ ή ρ ω ν  ών οί άπλούστεροι συνί- 
στανται έκ καθέτων σ τ η λ ώ ν  ή π ύ ρ γ ω ν  έκ χυτοΰ 
σιδήρου δινιρημένων είς δακτυλίους, μεταξύ τών οποίων 
ύπάρχει έσχάρα έφ’ ής τ  θεται κώκ. ’Άνωθεν έκ τής κο
ρυφής καταιων,εΐται δσον ενεστι ψυχρόν ύδωρ. Τό άέριον 
εισέρχεται κάτωθεν τής συσκευής ταύτης, καί διερχόμενον 
τά  έπάλ.ληλα στρώματα τοΰ βεβρεγμένου κώκ καί κατα- 
τεμνόμενον είς σμικρότατα μόρια άεριώδη άποθέτει μέρος 
τής αμμωνίας τοΰ ύδροθείου καί τοΰ όξυάνθρακος, καί 
εξέρχεται ούτω άνακουφισθέν διά παραπλεύρου σωλήνος 
παρά τήν οροφήν τής στήλης φερόμενον δΓ άγωγών πρός 
περαιτέρω άποκάθαρσιν. Πάντα τά  συμπυκνωθέντα καί έν 
ύγρα καταστάσει ληθέντα προϊόντα τής άποστάξεως συλ- 
λέγονται έν μια ή πλείοσι δεξαμεναΐς καλώς κλειομέναις. 
Ή  πίσσα ώς βαρυτέρα καταλαμβάνει τόν πυθμένα τής 
δεξαμενής έξ ής πιεζομένη ύπό τής ύπερκειμένης στήλης 
τοΰ ύδατος καταρρέει ολίγον κα τ’ ολίγον είς ιδιαιτέραν 
χωρητικότητα.

Τά προϊόντα ταΰτα  καί κυρίως ή πίσσα καί τ ’ άμμω- 
νιοΰχα ύδατα ή πωλοΰνται οπως έ'χουσιν ή άποτελοΰσιν 
ύλην νέας βιομηχανίας, δι’ής έξάγονται χρησιμώτατα καί 
έμπορεύσιμα προϊόντα, περί ών τά δέοντα ρηθήσονται έν 
τέλει τής παρούσης πραγματείας.

Έ ν Θεσσαλονίκη· Γ. ΧΚ.
(Έ πετα ι συνέχεια).

— /%/%/%  —--

ΑΡΡΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ
Χοιρχχτϊ)*) αύτών (*)

Έκάστη κοινωνία άναγνωρίζει ώς τήν σκοπιμωτάτην

(*) Τήν σύντομον ταύτην μελ έτην έποιησάμην έπί τή' Βάσει 
γερμανικών τινων χειρογράφων Φυσιχής Φιλοσοφίας τοΰ μα αρίτου 
θείου μου Ί ω  Φωτιάίου σπουίάσχντος έπ ί δωδεκαετίαν έν Γερ
μανία τά Φ υσικ 'ιμ*θημα:ιχ ί καί τήν Ιατρικήν.

διά το άρρεν τήν άνατροοήν έκείνην, ήτις προύποτίθησι 
μείζονα άνάπτυξιν σωματικής καί διανοητικής δυνάμεως. 
Ά λ λ ’ ή μείζων αύτη σωματική δύναμις εύρίσκεται έν 
ευθεΐ λόγω πρός τήν άνάπτυξιν τοΰ μυολογικοΰ καί όστεο- 
λογικοΰ συστήματος, καί διά τοΰτο είς τό άνδρικόν σώμα 
ύπερτερεΐ τά εΰθύγραμμον καί γωνιώδες, δΓ ών χαρακτη
ρίζεται ή τ ε χ ν ι κ ή  έ ν τ  έ λ ε ι α , ή οποία συνίσταται 
είς τό τέλειον άμα καί ισχυρόν.

Ασθενεστερα δε καί τρυφερά ίδιότης τών μυών καί 
όστέων, θεωρουμένη ανδρική ατέλεια, προσήκει άναγκαίως 
εις την εντελειαν τής γυναικός. Διά τοΰτο έν τώ γυνα ι- 
κείω όργανισμώ ή πλαστική δύναμις φαίνεται έλευθΐριά- 
ζουσα πρός άφθονωτέραν παραγωγήν λίπους, δΓ οΰ παν 
γωνιώδες έξομαλίζεται καί τό εΰθύγραμμον καμπυλοΰται 
καί έντεΰθεν ή γ ρ α φ ι κ ή ώ ρ α ι ό τ η ς.

Άνήρ λοιπόν καί γυνή είσί δύο άλληλοσχετικά δντα, 
συμπληροΰντα ά/.ληλα, καθώς καί πάντα τά  έν τή φύσει 
έμφανίζονται έν τοιαύτνι σχέσει τοΰ δυϊσμού καί άντιθετι- 
σμοΰ π .χ . διαστολής καί συστολής, ένεργείας καί πάθους, 
θεττκ^ΰ καί άρνητικοΰ ήλεκτρισμοΰ κτλ. Καθώς δέ αί δια-
σταλτικα ί ύλαι παρίστανται διά τοΰ -|------ , τοΰτε'στι
ύπερέχουσα διασταλτική δύναμις μέ minimum συσταλ
τικής, αί δέ συσταλτικαί διά τού — +  , ήτοι ύπερέχουσα 
συσταλτική δύναμις μέ minimum διασταλτικής, καθώς 
έπίσης τά  ήλεκτροθετικά τής χημείας στοιχεία όφείλουσι 
τήν θετικότητα αΰτών είς τήν ύπεροχήν τοΰ θετικού ήλε- 
κτρισμοΰ ύπέρ τόν αρνητικόν, καί τάνάπαλιν, ούτω καί 
-τό άρρεν καί θήλυ, οί δύο πόλοι τοΰ γένους, δέν δύναν- 
τα ι νά έφανισθώσιν ή δΓ άλλήλω ν ήτοι ό άνήρ οφείλει 
τήν ειδικότητα αΰτοΰ είς τήν ύπεροχήν τής άρρενος άρ- 
χής ύπέρ τήν θήλειαν, καί ή γυνή τήν ειδικότητα αΰτής 
είς τήν ύπεροχήν τής θηλείας άρχής ύπέρ τήν άρρενα. 
Έάν ό λόγος τών δύο τούτων ειδικοτήτων καταντήσγι είς 
ισορροπίαν, εχομεν τόν ερμαφροδιτισμόν, καί έάν μέν είς τόν 
ά δρα ύποχωρήσν) ή άρρην άρχή προκύπτει ό γ υ ν α ι- 
κ ά ρ η ν, έάν δέ είς τήν γυναίκα ύποχωρήστι ή θήλεια 
ή άνδρογύναιξ.

"Οπως δέ τό εΰθύγραμμον καί γωνιώδες τής τεχνικής 
έντελείας μετατρέπεται είς τό ομαλόν καί καμπύλον τής 
γραφικής ώραιότητος, ούτω καί ή αΰστηρότης τοΰ καθή
κοντος παρά τ·7ι γυναικί μετατρέπεται, διά τής συμμετο
χής τής καρδίας, είς χ ά ρ ι ν, ήτις είναι ιδία τής γυνα ι- 
κός. Καί δπως ή γραφική ώραιότης'υποχωρεί έν -ίω άν- 
δρικώ σώματι, έν ώ ύπερέχει ή τεχνική έντέλεια, ούτω 
καί τό αίσθημα τής καρδίας ύποχωρεΐ έν αΰτώ απέναντι 
τοΰ καθήκοντος· ή μείζων δέ άνάπτυξις τών κινητικών 
τοΰ άνδρός οργάνων δέν είναι τοσούτον έπιτηδεία εις τήν 
άπαιτόυμένην εΰκινησίαν τής χάριτος, διό Ι'διον τοΰ άν
δρός είναι ή έ μ β ρ Γθ ε ι α.

Οί σαρδώνιοι μΰς καί οί δακρυοποιοί άδένες είναι όρ
γανα άνταποκρίνόμενα είς δύο άντιθέτους τής ψυχής δ ια
θέσεις (διαστολής, συστολής). Ό  γέλως λοιπόν, ώς έκφρα- 
σις τής ψυχής άνταποκρινομένη είς τήν διάθ-σιν αΰτής,
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τήν της διαστολής, είναι ίδιος τοΰ άνδρός, 0 δε κλαυθ
μός, ώ ; εκφρασις τής ψυχής, άνταποκρινομενη είς την ?Ηά· 
θεσιν αύτης, την της συστολής, είναι ίδιος της γυναικός. 
Γέλως λοιπόν καί κλαυθμός, ώς εκφράσεις δύο αντίθετων 
της ψυχής διαθέσεων, άναγκαίιος εμφανίζονται δι’ άλλή- 
λων, δηλαδή έν τω γε'λωτι υπάρχει τό minimum τοΰ 
κλαυθμοΰ ητοι έν μόνον δάκρυον καί έν τω κλαυθμω υ
πάρχει τό minimum τοΰ γέλωτος ητοι τά μειδίαμα. 
"Ωστε οταν 6 άνήρ γελα (καί ό γέλως είναι ανεκτότερος 
είς τόν άνδρα), τότε ή γυνή οφείλει νά μειδιά (καί τό 
μειδίαμα είναι ίδιον της χάριτος)· οταν δέ ή γυνη κλαίν), 
έν καί μόνον δάκρυον έπί τη ; παρειάς τοΰ άνδρός μαρτυ
ρεί τό γνήσιον ανδρικόν τοΰ χαρακτήρας του, την εν αυτω 
υπεροχήν τοΰ καθήκοντος, τήν έμβρίθειαν. Χάρις δέ καί 
έμβρίθεια ταύτοποιοΰνται διά τοΰ γάμου, δντος ταύτότη- 
τος έν τνί διάφορά. Ούδέν ώραιότερον της ταύτότητος 
ταύτης, παρεχούσης, κατά τόν ΙΙλούταρχον, τήν περί γ ά 
μον καί οίκον έμμέλειαν ήρμοσμένην.

’Εκ τών άνωτέρω καταφαίνεται δτι πανταχοΰ έν τνί 
φύσει υπάρχει ό δυϊσμός, ό άντιθίτισμός, τ . έ. παν φυ
σικόν φαινόμενον έκδηλοΰται έν τή φύσει διά της συνυ- 
πάρςεω; δύο δυνάμεων αντιθέτων. Είναι φανερά αλήθεια 
δτι έν τω κόσμω τούτω ή πρόοδος έξαρτάται πάντοτε έκ 
μιας άντιπολιτεύσεως.

Μ Κ'. Σ γΕΦΑΝΙλΙΙΣ

Λ ’.όρθωαις έν τώ  π ερ ί  σελήνης άίρβρω 
τοΰ χοιΟηγητοϋ χ. Λ. Κ,οχχέδου.

"Ενεκα λάθους κατά τήν στοιχειοθέτησιν παρελειφθη- 
σαν όλίγαι λέξεις έν τνί β' στήλν) της σελ. 116 μεταξύ 
τής 36η ; καί τής 37ης γραμμής έν τω άριθ. 16. Τό μέρος 
συμπληρούμενον έχει ώς έξης· Τω 1877 ό Κλέϊνος(ΚΙθίη) 
έν Κολωνία παρετήοησε πρός ΒΔ τοΰ κρατήρος 'Τγίνου 
κοιλάδα μή σημειουμένην είς τάς άρχαιοτέρας απεικονί
σεις κτλ .

XT OIKlI-AuA.
Κ ομήτα ι, Ο κ l .o e w y , υποδιευθυντής του Αστεοοσκοπειου 

τών Π αρ ισω ν, ύπ έβ ϊλεν εις τήν Ακαδημίαν τών Παρισίων κατά 
τήν συνεδρίαν τής 21 Μαρτίου, τά γενομένας εν τώ  'Αστεροσκο- 
π ε ίω  παρατηρήσεις ύπό τοΰ κ. Bigourdail περί τών κομητών a 
καί c 1 892.

Ό  κομήτης a 1892,. ανακαλυφθείς ΰπό τοΰ κ. Jwift έν τώ  
αστεροσκοπείο) W a rn e r  (τών "Ηνωμένων Πολιτειών) τη 6η Μαρ 
τίου 1S92, ήτο τότε λ ίαν /ότιος διά τούς Παρισίους ( — 31°) 
”Ωφθη 'V τώ  άκρω-ηρίω τής Καλής Έλπίδος 8η Μαοτίου δ ι· 
αόπλου όφθαλμοΰ. ’Ήδη είναι ορατός έν Παρισίοις είς μικρόν υπέρ 
τόν ορίζοντα ύψος, διότι τό λυκόιρω; τής πρωίας έξουδετεροΐ τή ν  
λάμψιν αύτοΰ εύρισκομένου είς ύψος 10°. Ό  κ. B igourdan  δέν 
ήδυνήθη νά τόν ΐδη δΓ αόπλου όφθαλμοΰ καίτοι ούτος προσεγγίζει 
ήδη τό μέγιστον τής λάμψε υς του άλλά διά τοΰ τηλεσκοπίου. Ό  
κομήτης ούτος είναι λαμπρόν νεφελοειδές διαμέτρου 2 λεπτών ·*ής 
μοίρας, άνευ ούρας μ ε :ά  πυρήνος επαισθητώς έναστρου, ού ή λάα- 
ψ ις είναι παραβλητή πρός αστέρα 8 υ —9ου μεγέθους

Ό  κομήτης c 1892, άνακαλυφθείς ύπό τοΰ κ. D euning έν

Βριστόλη τη 18η Μαρτίου 1892, κεϊτα ι ε'ς τήν χώραν -ών αει
φανών, άλλ ορατός μόνον ε’ς μικρόν ΰψος ύπέο τήν κάτω αεσου- 
ρανησιν. Ε ίναι καί ούτος άμυδρόν νεφελοειδές άνευ ούρας, δια
μέτρου ?5  εως 30 δευτερολέπτων τής μ-ίρας, λαμπρότερον περί 
το κέντρο·/, καί άνευ διακεκριμένου πυρήνος. Η λάμψις του είναι 
ίμοία πρός τήν τών άστέρων 13ου μεγέθους. Γ. ΧΚ.

X
Ή  ’ Α τ μ ο σ φ α ιρ ικ ή  π ίε σ ις  κατ&  τ&ς ε κ λ ε ίψ ε ις  τ ο ΰ  ή λ ίο υ .  Ό

Γερμανός κ. Steen άποδεικνύει διά παρατηοήσεων έπ στααέ- 
νων επί τοΰ βαρομέτρου οτι αί εκλείψεις τοΰ ήλίου εχουσιν έπ ί- 
δρασιν επί τής άτμοσφαιρικής πιέσεως. "Οπως, λέγει, οταν τήν 
ημέραν διαδέχεται ή νύς έν τ ιν ι τόπω δεικνύει τό βαρόμετρον 
μεταβολήν τοΰ ύψους τής ύδραργυρικής στήλης, οτε, ώς γνωστόν, 
γεννώνται κύματα εν τώ  άτμοσφαιρικω ώκεανω, ών τήν ύπαρςιν 
ελέγξει ή μετοβολη τοΰ ύψους τοΰ βα:ομετρου, ούτω και κατά 
τάς εχλείψ ις τ -ΰ  ηλιΟυ όλικάς καί μερικάς γεννώνται κύματα 
ατμοσφαιρικά α/άλογα πρός εκείνα, δυνάμενα έπίσης νά όρισθοσι 
διά τοΰ βαρομέτρου.

X
ΙΙλ εχ τρ ικ ο Ι  τ ρ ο χ ιό δ ρ ο μ ο ι έν Ι ία ρ ισ ίο ις .  Δέν ύπάρχει, ώς 

γνωστόν, εισετι εν Παρισίοις συγκοινωνία δι ηλεκτρικών τροχιο
δρόμων. Πολλαι αποπειραι πρός τοΰτο έγένοντο άπό τοΰ 1881 μέ- 
χρι το·ι 1888 , άλλ ά’ν·υ όριστικοΰ άποτελέσματος. Ό  κ. G era ld y  
άνηγγειλεν εν τή τελευτα ία  συνεδρία τής διεθνοΰς έταιρείας τών 
ηλεκτρολόγων ότι όύο γραμνών ηλεκτρικών τροχιοδρόμων προτί- 
θεται ν άναλάβη προσεχώς τήν εκμετάλλευσιν ή εταιρία Τών 
τροχιοδρόμων τοΰ Βορρά Η μία τούτω/ θά συνδέη τήν Ά γ . Μα- 
γοαληνην μετά τοΰ Λγ. Διονυσίου (8418 μένρων μήκους), ή δέ 
αλλη τήν οόον la itb o u t  μετα τοΰ Αγ. Διονυσίου (8130 μέτρων 
μήκους). Οι ηλεκτρικοί ουτοι τροχιόδρομοι θά δ ιανύωσιν τίμϊρη- 
σιως οιαστημα εν όλω 130 χιλιομέτρων, αντί τώ ν 100 άτινα δια- 
νύουσιν οί νΰν διά δύο ίππω ν τροχιόδρομοι. Άναυ,ένομεν τήν έ- 
ναρςιν τώ ν εργασιών καί τήν εφαρμογήν καί χ :ήσ ιν τοΰ σχεδίου 
δτε θά περιγράψωμεν διαφερούσας λεπτομερεία; περί τε τής κ ινη 
τήριου αυτών ηλεκτρ. δυναμεως και τοΰ τρόπου τής λειτουργίας 
αυτώ ν. Ειρήσθω εν παρόδω ότι πάντες οί ειδήμονες το 'ούτων ερ- 
γων είνα ι πεπεισμένοι περί τής έπ ιτυχ ία ς τοΰ έργου τ/ύτου συν- 
ωδά τώ  εκπονηθεντι σχεδίω καί τοΐς γενομένοις πειράμασιν.

Τ αχΰτης ά τμ αμ άξη ς. Ή  μεγαλητέρα τα χύτης ή τις έπετεύ- 
χθη μέχρι σήμερον ύπό άτμαμάξης φαίνεται οτι είναι ό ύπό μιας 
τοιαύτης τής έταιρείας P en n sy lv an ia  R a ilro ad  πρό ήμερων έπ ι- 
τευχθεΓσα, ή τις διήνυσε μήκος ένός μιλίου (1 6 '9  μ έτ:ω ν) έν ια- 
στήματι 39 δευτέρων λεπτώ ν καί ένός τετάρτου τοΰ δ:υτέρου λε- 
πτοΰ ! Ό  καθορισμός τοΰ χρόνου έγένετο ύπό δύο φυσιογνωστών 
εφοδιασμένων διά χρονογράφων. Ή  ταχύτης αύτη άναλογεϊ πρός 
91,7 μ ίλ ια  (147 ,5  χιλιόμετρα) καθ' ώραν! ! Τι φοβεροί άνθρωποι!

X
Όπόσον καταπληκτική είνε ή γονιμότης τώ ν ιχθύω ν κ ιταδει- 

κνύεται έκ τών έξης παραδειγμάτων : Ή  πέρκη γέννα 11 000 ώ ά , 
ή ρέγ.α 36000, ό ψάρ 25000, ό κυπρίνος 342000, ή τίγκα 
380000, ή γλώ σσ ι 1 έκατομμ. καί τό μερσίνι 3 έκατομμύρια Ή  
δέ μουρούνα γέννα ύπέρ τά 9 έκατομμ. ώών.

X
Ό  κ. Brouylants καθηγητής έν τώ  Π ανεπιστημίω Louvain 

ύποδεικνύει μέθοδον, δΓ ής δύναται τ ις  ν ' άναχαλύψη πάσαν έπ ι-  
διόρθωσιν, μεταγραφήν καί έν γένει οίανδήποτε άλλοίωσιν, ήτις 
έπηνέ/θη έπί τίνος γεγραμμένου χάρτου. Πρός τ&ΰτο άρκεΓ, λέγει, 
νά κρατήση τις τόν χάρτην έπί τινα  ώραν άνωθεν ύποδοχέω; πε- 
ριεχοντος 1υ!>διον· αμέσως έμφαν ζονται μέ χρο μα βαθύ ιώδες τά 
ίχνη  τώ ν μεταβο/ών καθώς καί αύτα άχόμη τά ’ίχνη  τών έπα- 
κουμβησάντων δακτύλων.

άριθ. 1». Όδός Πραϊιτέλους -  Τύκαςς &ΝΑΣΤΑΣΙΟΓ $Ν. 9"ΡΙΜΗ -Ό 5ός ΠραξΤχέλους, άριθ. 1.


