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Ε Ι Ι Ο Π Ο Ι Η Χ Ι Χ
Ό σοι τών έν τω έξωτερικώ κυρίων συνδρομητών δυσ

κολεύονται ν’ άποστείλωσι άπ’ ευθείας πρός την διεύθυν- 
σιν την συνδρομήν των παρακαλοΰνται να πληρώσωσιν 
1) οΐ έν Ρωσσία τώ  έν Rostoff sut* le Don -κυρίφ A le 
xandre Zizilas, 2) έν Ρωμανία  τώ  έν Βουκουρεστίω κυ- 
ρίω Π. ΧριστοΰονΑον, 3) οί ένΚύπρω τω  καθηγητή κυρίω 
Κυρίλλω Βασιλείου έν Λεμησσώ, καί 4) οί έν Σάμω τώ  
κα')γιγν1-.·Λ ν<..,ρίφ  Κΐ'μιάχω Γ ta r r ix r ) , Δ. Βαθύ.

Οι δ εν Ευρώπη, Αμερική, εν ν,οίι
άλλαχοΰ παρακαλοΰνται ν’άποστείλωσι τάς συνδρομάς των 
άπ’ ευθείας τη διευθύνσει διά γραμματοσήμων η χαρτο
νομισμάτων παντός έθνους.

ΙΧ Ε ΡΙΕ Χ Ο ϊ^Ε Κ Γ-Α .
Περί άρ/,εζώων η άνιστνζώων (Protozoa), ύπό Ήρακλέους Μητσο- 

πούλου. — Περί ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού, ύπό I Π. Δοα- 
νίδου. — Τό φωτα^ριον, ύπό Γ. Χατζηκυριάκου — Χρονικά 
ύπό Γ . X Κ — Γ-ωργική Πρόοδος — Ποικίλα.
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Π Ε Ρ Ι  Α Ρ Χ Ε Ζ Ω Ω Ν  Η ΑΝ1ΣΤ0ΖΩΩΝ
( P rotozo a ) .

τ π ο

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ο Υ Σ  Μ Η Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

( Σ υ ν έ χ ε ια  κ » ι  τ έ λ ο ς ) .

Καί κ α τ ’ οΰδετερογε'νειαν μέν διαιαινίζουσι τό είδος 
των αύτοτομούμενα. Τά έκ τής αύτοτομησεως προκυ- 
πτοντα νε'α άτομα, ή άποχωρίζονται ολως καί ζώσιν 
άπολελυμε'να καί καθ’ εκαστα, η με'νουσιν ένίοτε συν
εχόμενα ’έξωθεν άλλήλοις [κατά πολυζωϊσμόν, ώς ώνόμα- 
σαν τοΰτο τινές τών φυσιογράφων] π . χ. τά  έπίστηλα λε
γάμενα [Epistylis]. Αύτοτομοΰνται δέ ώς έπί τό πλεΐ-

στον έγκαρσίως σπανίως δέ κατά μήκος. ’Ενίοτε προη
γείτα ι τής αύτοτομησεως έγκύστωσις· τό μέλλον δηλ. νά 
αΰτοτομηθή ζωύφιον έπί διαιωνίσει τοΰ εί'δους του, έμπε- 
ρικλείεται είς κύστιν καί έν ταύτν) αΰτοτομεΐται εις 
πλείονα· μετά δέ τήν αύτοτόμησιν διαρρηγνύεται ή κύ- 
στις καί άπολύονται έλεύθερα τά  έκ τής αύτοτομησεως 
γεννηθε'ντα [λ. χ. τά  κολλώδη λεγάμενα].

ΙΙαρετηρήθη προσε'τι έντός έγχυματικών τινών ζωυ
φίων σχηματισμός μελλόντων τε'κνων έκ διαιρε'σεως τοΰ 
πυρήνος αύτών. σχηματισμός δηλ.. εμβρύων κινητών, γεν-
νηθέντων έκ. Χιχι,ρέσεως τοΰ πύρινος, τά  όποια άπολυό-
μενα γίνονται νε'α άτομα.

Ή" γε'νεσις δέ τοΰ εμβρύου τούτου έξ οργάνου εμβρυογό
νου ήτοι έκ τοΰ πυρήνος, άγει εις παραγωγήν τε'κνων 
κατά διγε'νειαν, καθ’ ήν ή έμβρυγονία ακολουθεί μετά συ
ζυγίαν ή ζύγωσιν δύο ή πλειόνων ατόμων, άτινα  πρότε- 
ρον ’έζων καθ’ εκαστα. Ό  Stem καί ό Ralbiani εσπου- 
δασαν τήν κατά διγε'νειαν διαιώνισιν τοΰ είδους τών εγχυ · 
ματικών ζωυφίων, άλλ’ αί ερευναι αύτών δέν είνε ετι έν
τελώς έξηκριβωμε'ναι. -Ό μως δέ έξάγεται έξ αύτών γε
νικόν τι· δτι δηλ. ό λεγόμενος πυρήν (nucleus) τοΰ έγχυ- 
αατικοΰ ζωυφίου είνε θηλυ όργανον είνε δηλ. ώοθήκη τ ις . 
'Υπάρχει δέ τό σκληρότατον τοΰτο όργανον είς τό περι
φερικόν μέρος τής άποτελούσης τό ζωύφιον σαρκώδους 
καί εινε διαφόρου σχήματος, ήτοι ότέ μέν στρογγύλον ή 
ώοειδές, ότέ δέ έπίμηκες καί διαφόρως συνεστραμμένον περί 
εαυτό, ένίοτε δέ καί κομβολογιοειδές. Συνίσταται δε κατά 
τόν Balbiani έξ υμενώδους περιβλήματος, περιβάλλοντος 
ουσίαν κοκκιώδη. Ώ ς άρσεν δέ όργανον θεωρείται το λε
γόμενον πυρήνιον (nucleolus), δπερ εχει δμοιον τώ πυ · 
ρήνι ιστόν, ά λλ ’ εινε μικρότερον αυτοΰ. Αλλ εις πολλά 
ολίγα τών έγχυματογενών έβεβαιώθη ή ΰπαρξίς του. Εν 
όσαις δέ υπάρχει, κεΐτα ι πλησίον τοΰ πυρήνος, ένίοτε δέ 
καί έντό' τούτου.

'V
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Μετά την ζύγωσ ιν,ήτις = ίνε συγχώνευσές κατά τό μάλ
λον καί ήττον δύο άτόμων μιγνυμε'νων φ ιλότητί τ ιν ι, α λ
λοιώσεις εμφανίζονται ουσιώδης έν τω  πυρήνι καί τω 
πυρηνίω. Τό μεν θήλυ όργανον, ό πυρήν, γονιμοποι ΐτ α ι, 
καί αύτομομουμένης της ούσίας του, σχηματίζονται μικραί 
τινες μάζαι γενετικά !, έξ ών ποοκύπτουσι μικρά τινα  σφαι- 
ρία διαφκνή, ητοι σφαιρία έμβρυογόνα, τά  όποια ό Bal-  
iani θεωοεΐ ώς άληθή ώάρια, έξ ών γεννώννται έμβρυα· 
At ζω ϊκα ί αύτα ι άοχαΐ έκφέρονται έκ τοΰ μητρικού σώ - 
αατος δ^ ιδίων πόρων, ή γίνονται έμβρυα εν αύτη τη μη- 
τρί. Αύτό δε τό πυρήνιον (mucleolus) γ ίνετα ι μεϊζον εαυ
τού καί αύτοτομούμενον, παράγει νημάτιά τινα  λ ίαν λε
π τά  .τά όποια θεωρούνται ώς γονή, ήτοι ώς σπερμοζωυφια 
Κατά τόν Balbiani λοιπόν γ ίνετα ι έν τη ζυγώνει διάλ- 
ληλος γονιμοποίησις. Ά λλά  κατά τόν Stein, δεν γ ίνετα ι 
τοιοΰτον τ ι ,  άλλ ’ή ζύγωσις τοΰτο άπεργάζεται, άναπτύσ- 
σει έντελώς τά  γεννητικά όργανα, ή δέ γονιμοποίησις γ ί 
νεται ’έπειτα , είσχωρούντων ε’ις τόν πυρήνα τών ζωοσπερ- 
μίων τοΰ αύτοΰ άτόμου· άλλ’ είσέτι δέν έξηκριβώθησαν 
τά  τών σπερμοζωϋφίων,. τών ύπό τοΰ πυρηνίου παραγο- 
με'νων τό μόνον δέ βε'βαιον φαίνεται νά είνα ι, ότι μετά 
την σύζευξιν ή ζύγωσιν ό xvpr\r παράγει άρχάς τε'κνων, 
έμβρυα· ώστε μόνη ή ζύγωσις έμφαίνει γένεσιν έγχυμα- 
τικών ζωυφίων κατά διγένειαν.

Τά ζωύφια ταΰτα  ζώσι τά  πλεΐστα εις γλυκέα ύδατα, 
έν τοΐς όποίοις ύπερπληθύνονται πολλάκις έκπληκ,τικώ- 
τα τα . Μεταξύ δ’ αύτών ύπάρχουσι καί τ ινα  κοσμοπολί
τ ικα , ητοι μη έξαρτώμενα έκ τοΰ κλίματος, άλλά- τινά 
αύτών ζώσι καί είς θαλάσσας, έχοντα ιδίας μοοφάς.Πολ
λάκις έντός ισταμένων ύδάτων διά μιας καί έξαίφνης εμ
φανίζονται άπειροι καί έκπληκτικαί πληθύες χύτών, jenrj 
σ υ γ κ οινωνούντων μ ετ’ άλλων ύδάτων καί διά το έξαφνον 
τής έμφανίσεως ύπελαμβάνετο άλλοτε, ότι γεννώνται αύ- 
τομάτως· άλλ’ ή εξαφνος έμφάνισις καί έν άπείοω πληθύί 
έξηγεΐτα ι, έάν ένθυμηθώμεν, ότι ύγρός άήρ φε'ρει έγκεκυ- 
στωμε'νας άρχάς η σπε'ρματα αύτών, τά όποια πίπτοντα 
είς το ιαΰτα  ύδατα καί έκλεπόμενα πληθύνονται τα χ ύ 
τα τα , διότι τα χύτα τα  αύτοτομούμενα γεννώσιν έτερα ό
μοια. Ά λ λά  δέν έξακολουθεΐ καί έπί μακρόν χρόνον ό 
πληθυσμός αύτών, διότι πολλά κωλύματα άντιπράττουσι 
κατά τοΰ πληθυσμού αύτών, μάλιστα δέ ή έπερχομε'νη είς 
τό άτομον έξαδυνάτισις της γεννητικής δυνάμεως· διά 
ταΰτα  δέν πρε'πει νά τ ίθητα ι ώς μετρ ον άληθοΰς πολυτο- 
κίας, ό ύπολογισμός ό γενόμενος κατά παρατηρήσεις πε- 
ριπτώσεών τινων. Κατά τόν τοιοΰτον προϋπολογισμόν ή
θελε προκύπτει ύπερπελώριος άριθμός πληθυσμού- άλλά 
παρετηρήθη, ότι ό χρόνος ό παρερχόμενος μεταξύ τών αύ- 
τοτομησεων προχωρεί άδιαλείπτως αύξάνων, ώστε έπί τέ
λους έπε'ρχεται στάσις της αύτοτομησεως, καί τότε ίσως 
λαμβάνουσι χώραν τά  της ζυγώσεως.

'Η ταξινόμησις δέ τών ζο>ϋφίων τούτων γ ίνετα ι ώς 
έξης κατά  τούς άκριβεστε'ρους φυσιογράφους εις 5 τάξες, 
τάς έξής.

1) Ή  πρώτη αύτών περιλαμβάνει τά  ιιυζητιχα 
(sustoria). Ταΰτα ακμαία γενόμενα, άποβάλλουσι τάς 
βλεφαρίδας, ά ντ ’ αύτών δέ φύονται αύτοΐς σάοκινοι σω
ληνίσκοι μυζητικοί, οΐτινες είνε καί σύσπαστοι ένίοτε δέ 
καί διχαστοι. Τινά δέ τούτων πρός τοΐς μυζητικοΐς σω- 
ληνίσκοις έχουσι καί συλλυπητήριά τινα  νήματα, δ ι’ ών 
συλλαμβάνουσι τήν τροφήν των. Ζώσι δέ τά  τής τάξεως 
ταύτης παρασιτικώς έπί έτε'ρων έγχυματικών ζωυφίων. 
Είς τήν τάξιν ταύτη ν ύπάγονται τά  γένη Podophrya,
Sphaerophrya, Denclrometes.

β'.) Ή  β'. τά ξις περιλαμβάνει τά  ό.Ιότριχα  (Η οίο- 
tricha). Τούτων τό σώμα εχει πανταχοϋ λεπτάς καί πυ- 
κνάς βλεφαρίδας, α ΐτινες είνε βραχύτεραι τού σώματος 
καί τεταγμέναι κατά σειράς. Περί τό στόμα των δέ δέν 
ύπάρχουσι κύκλοι έκ βλεφαρίδων, δύνανται όμως νά ύ- 
πάρχωσι πλησίον τοϋ στόματος μακραί βλεφαρίδες ή επ ι
στόμιά τινα. ’Εκ τών ύπαγομένων είς τήν τάξιν  ταύτην 
είνε τό γένος Opalina, τόΰ οποίου τά  είδη παοασιτοΰσι 
έν 1 τεροις ζώοις, π. χ. έν τοΐς έντέροις τών βατράχων. 
ΙΙροσε'τι τό γένος Amphileptus τό γε'νος Holophrya, τό 
γένος Aramaccium, τό γέν. Ophryglena κ. κ. έ.

γ .) Ή  γ '. τά ξις περιλαμβάνει τά όνομασθε'ντα h e-  
ρότρι^α  (Heterotricha). Καί τούτων τό σώμα ολον φέ
ρε πυκνάς καί λεπτάς βλεφαρίδας, άλλά τό στόμα των 
ύπάρχει κατά τήν κάτω επιφάνειαν τού σώματός τω ν, 
καί προς τά  οπίσθια αύτοΰ. φέοει μακράς καί παχείας 
βλεφαρίδας, α ΐτινες είνε λοξώς κεκλιμέναι κατά σπείραν 
δεξιοστρεφή. Έ χουσι δε καί έδραν κατά τό οπίσθιον άκρον 
τοϋ σωματίου των. Balantidimn S te n to r , ' CH llia- 
costom um  κ. κ ί.

δ .) Η δ . τα ςις  περιλαμβάνει τά  λεγάμενα νπότρ/^α 
(llypotricha) . . Είς ταΰτα  διακρίνονται δύο πλευραί 
διαφέρουσαι πρός άλλήλας, έχουσι δηλ. ράχιν κυρτήν καί 
άβλεφαριδωτήν καί κοιλιακήν πλευοάν έπίπεδον καί βλε- 
φαριδωτήν, φέοουσαν ού μόνον λεπτάς βλεφαοίδας, άλλά 
και σμηοιγγώδεις καί άγγιστροειδεΐς. Τό στόμα των δέν 
άπέχει τοϋ άκρου τοΰ σώαατός των κα ί ύπάρχει έν τή 
κοιλιακή των πλευρά, έν τή οποία ύπάρχει καί ή έ'δρα 
αύτών. Έ κ τών είς τήν τάξιν ταύτην ύπαγομένων εινε
τό γ. Phascolodon, Opisthodon, Ervilia, Trochila, 
Aspidisea, κ. κ. ί .

ε .) II ε . τά ξις περιλαμβάνει τά περίτρ ιχα  Peri-  
tricha. Τούτων τό σωμάτιον είνε κυλινδροειδές καί γ υ 
μνόν, σπανίως δε όλον βλεφαριδωτον. Πλήν τούτου φέρει 
εγκάρσιον τοξοειδή σειράν βλεφαρίδων καί σπειροειδή σει
ράν μακρών βλεφαρίδων κατά τό στόμα. Πολλά αύτών 
πολλαπλασιάζονται αύτοτομούμενα κατά μήκος. Έ νταΰθα 
ύπάγονται τά  γένη Ilalteria, Tinctinus. Trichodina, 
Vorticella  καί άλλα πολλά.

(ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΤΟΖΩΩΝ)
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ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΤΙΚίΦΙΙΡΙΚΟΤ ΗΑΕΚΤΡΙΪΙΠΟί
(Κατά την Atmosphere τοΰ Flammarion). 

Α'.
Τά μεγαλοπρεπέστερα καί θαυμασιώτερα τών ατμο

σφαιρικών φαινομένων α ιτ ίαν έχουσι τήν έν τώ άερίω περι- 
βλήματι τοΰ ήμ ετέρου πλανήτου παρουσίαν τού ήλεκτρι- 
σμοΰ.Τήν ΰπαρξιν τής δυνάμεως ταύτη ς,τή ς προκαλουσης 
τάς άστραπάς, τάς βροντάς καί τούς κεραυνούς, τους 
συνοδεύοντας τάς θυέλλας καί κατα ιγίδας καί τά  είς 
έ'κστασιν τόν παρατηρητήν έμβάλλοντα πολικά σέλα, α 
νέκαθεν οί άνθρωποι έγνώρισαν. Έ πτά  ολους π. Χ· αιώνας 
ό δεύτερος τών βασιλέων τής 'Ρώμης, ό Νουμας Πομ- 
πίλιος, τήν μεταξύ κεραυνού καί μεμονωμένων υψηλών 
αντικειμένων σχέσιν ίδών καί τό άγώγιμον τοΰ σιδήρου 
παρατηρήσας έπεχείοησεν, ο ,τι μετά δύο καί ήμίσειαν 
χιλιετηρίδας ό Αμερικανός Φραγκλΐνος επ ιτύχε, την 
άπομάκρυνσιν τοΰ κεραυνού άπό ώρισμένων μερών. Ο δια
δεχθείς αύτόν Τύλλος Ό στιλιος εξακολουθησας τοΰ προ- 
κατόχου του τάς απόπειρας, εύρε τόν θάνατον κεραυνο- 
βοληθείς κατά  τήν έκτέλεσιν σχετικής τίνος δομικής. 
Καί πολλά δέ άλλα παραπλήσια ή ιστορία άναφέρει γε
γονότα.Μόνον όμως έν ετει 1650 μ.X,ότε τό γνωστόν πεί
ραμα τοΰ Θάλητος έπαναληφθέν είχεν ύποδείξει νεαν ά 
γνωστον έως τότε δυναμιν, παντες δε οί επιστήμονες περι 
αύτήν ήσχολοΰντο, ό δήμαρχος τοϋ Μαγδεμβούργου 
’Όθων δέ Γκερίκ, ό τήν αεραντλίαν άνακαλύψας καί διά 
πολλών άλλων τήν φυσικήν πλουτίσας, άνεϋρεν ομοιότη
τά  τ ινα  μεταξύ άστραπής καί ηλεκτρικού σπινθήοος. 
Κατα τ-<ν/ η/1Χόν έποχήν έτερος άνήρ περί τά  αύτά
φαινόμενα ασχολούμενος, ό «γγ^ος w.<\v ■>.·,.t 
λινδρον ήλεκτρου καί παρατηρήσας σπινθήρα άρκούντω, 
έντατικόν ύπό χαρακτηριστικού συνοδευόμενον κροτου, 
παρέβαλλε εκείνον μέν πρός τήν αστραπήν, αύτόν δέ πρός 
τήν βροντήν, καί έν ύπομνήματι καταχωρισθεντι έν τα ΐς  
Transactions Philosophiques έςέθεσε, πρώτος αυτός, 
τήν σύγκρισιν, ήν εκ τού ανωτέρω πειράματος οδ/)γ/)θεις 
έκαμε.

Μετ’ ού πολύ ή ταυτότης τών δύο φαινομένων καί 
δι’ άλλων έοευνών είχε καταδειχή· ένώ δέ οι ευρωπαιοι 
επιστήμονες συνεσκέπτοντο καί συνεζήτουν περί τού 
πράγματος, πρακτικός άμερικανός, ό ύπεο παντας τους 
ανθρώπους τόν πρακτικότερον v^jv έπιδείξας, ό Βενιαμίν 
Φραγκλΐνος, έπειράτο. Καί οι κόποι τού έστέφθησαν ύπό 
έπ ιτυχ ίας, έπέποωτο δέ νά λεχθ-7) δι αυτόν τό

Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis(*) 
Γνωρίζων ό Φραγκλΐνος κατά βάθος τά  τοΰ ηλεκτρι

σμού καί πολυειδή έπ’ αύτοΰ πειράματα έκτελεσας, γνω 
στότατα ήδη έν τ·?, φυσικΤ) ύπό τό όνομά του, συνέλα-

(*■) «Α πέσπασε τον κεραυνόν άπο του ουρανού και το σκή- 
πτρον άπο τώ ν τυράννων»* oton b Φραγκλΐνος και πολιτικώς ε- 
ορασε κα ιά  τού; χρόνους τής ανεξαρτησίας τής πατρίδος αύτοΰ.

βε τήν τολμηράν άπόφασιν νά άναζητήση τον άτμοσφαι- 
κόν ηλεκτρισμόν έν τή πηγή αύτοΰ, έντός τών νεφών. 
Ποός τοΰτο άνυπομόνως περιέμενε τήν άποπεράτωσιν κω 
δωνοστασίου έγειρομε'νου τότε έν Φιλ.αδελφεί^., όπως άπ 
αύτοΰ έπεχειρήσν) τάς δοκιμάς του. Αλλ ή συντελεσις 
τοΰ οικοδομήματος έβράδυνεν, ή δ’ ύπομονή του ανδοός 
έξηντλεΐτο- έπειδή δέ έπρόκειτο άπλώ ; περί άναβιβάσεω; 
ε ί; τ ι ύψο; άντικειμένου μεταλλικού καί συνδε'σεω; αυτοΰ 
μετά τών κάτω , άπεφάσισε νά μεταχειρισθή πρό; τοΰτο 
μέσον άπλούστατον, τόν πρό; παιδιάν χρήσιμον αετόν. 
ΙΙαρεσκεύασε λοιπόν τοιοΰτον ένώσας δύο ράβδους με-αλ- 
λικάς έν σχήματι σταυρού καί έπιθεσας μετάςινον ύφασμα· 
ήμέραν δέ τινα  βροχεράν τού ’Ιουνίου τοϋ 1 752, παραλ.α- 
βών μεθ’ έαυτοΰ καί τόν μικρόν υιόν του,—ίνα  μή φω- 
ραθή αύτος άετόν ανυψώνων.— εξήλθεν εις τους αγρούς 
καί διά νήματος διηύθυνε τό μηχάνημά του είς τόν προς 
ον ορον Ή  ήμε'ρα, ώ ; είπομεν, ήτο βροχερά, ηλεκτρικη 
δέ άφθονος έν τή άτμοσφαίρα ύπήρχεν· καί όμως οΰδέν ό 
Φραγκλΐνος παρετήρει. Την στενοχώριαν του επετεινον 
βροχή λεπτή άρξαμένη, οτε αίφνης προτείνας τόν δάκτυ
λον πρός κλείδα σιδηράν, ητις εύρισκετο είς τό άκρον 
τοϋ νήματος, δ ι’έτέρου δε τοιουτου ήτο προσδεδεμενη επι 
παρακειμένου δένδρου, παρετήοησε σπινθήρα εκπηδώντα 
αεταξύ τής κλειδός καί τοϋ δακτύλου του ! Είχεν επι
τύχει ούτω ή άπόπειρά του καί πρώτος αυτός κατώοθου 
καταφρονών τόν κεραυνόν νά τόν αναζητήστ) εν αυτή τή 
κοιτίδι του ! Πριν ή βροχή ύγράνει τό νήμα, δέν ήτο 
δυνατόν νά μεταδοθή δ ι’ αυτού τό ηλεκτρικόν ρευστόν, 
μετά τήν δύγρανσιν όμως άφθονον τούτο κατήρχετο και 
έπέτρεπε τήν άπόσπασιν πλήθους σπινθήρων.

Ούτω τό αυστήοιον τό περιβάλλον τας άστραπάς,
βροντοές, τους χ,ερκυνους απ = κ.α’Χύπτετο, αί ΤΓεΟΧΙ- 

Χ£3ω ερευναι ΤΓΧΟεΐ̂ Ον ΙΛεσον -πρός τών εξ
αύτών κινδύνων, πρός μυκτήρησιν τοϋ φοβερού όπλου τον 
εκδικητικού νεφεληγερετου· εννοούμεν την επινό/ίσιν .ού 
άλεξικεοαύνου. Αί ερευναι όμως αύτα ι δέν ήσαν άκίνδυ- 
νοι* Υ] ιστορία άοιθαει θύματα /-αι εις ττ,ν ,^εριστασ^^ 
ταύτην, διά τώ·) πόνων δέ καί τών μόχθων και τής ζωής 
’έτι τών επιστημόνων έχομεν τάς σημερινάς γνώσεις άπο- 
κτησιν καί μέσα σωτηρίας άπό κινδύνων έξευρει. Αναφε- 
ρομεν τόν έν ΙΙετρουπόλει ‘Ρίχμαν μέλος τής Α καδημίας 
τών έπιστημών τής πόλεως ταύτης κεραυνοβοληθέντα έν 
ετει 1753 (6 Αύγούστου ν.) κατά τήν έκτέλεσιν σχετι
κών πειραμάτων. —  Καί ήδη μετά τήν βραχεΐαν ταύτην 
ιστορικήν έπισκόπησιν τοϋ ζητήματος εξετάσωμεν ιόν 
τρόπον καθ’ όν ή ηλεκτρική δύναμις έν τή) ατμόσφαιρα 
δρά καί ύφ ίστατα ι.

Β '.

Ή  άπό τών θαλασσών έξάτμ ισ ι; τοΰ ύδατο ;, ό σχη
ματισμό; τών νεφών καί ή δ ιάλυσι; αύτών εί; βροχήν, 
οί άνεμοι καί τά  άέρια ρεύματα, είναι αί κύριαι α ίτ ία ι 
αί προξενούσα’, έν τή άτμοσφαίρα γένεσιν θετικής η
λεκτρικής.
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ορυκτών, αί του άμιάντου παρουσιάζουσιν ύπό το μικροσκόπιον 
τήν ιχιχροτέραν διάμετρον. Αί ΐνες αύτοΰ λειοτριβούμεναι δύνανται 

^ ,τ ε λ έσ ω σ ι αόοια κόνεως λεπτεπ ίλεπτα . Τοιαύτη κόνις εκ
οτε- 

ελα/_ίστους ,

να άποτελέσωσι μ,όρια κόνεως
καθαροΰ αμιάντου στερουμένου ξένων ούσιών δύναται^ ν ά 
λέση μαζαν εχουσαν πόρους πολυαρίθμους μέν ~ν *’
επομένως λιοιν συυ.παγ*η·  ̂ ^

Ή  γη α ική  σύνΟεσς του αμιάντου, οστις είναι οςυπυριτική 
μαγνήσια καί άσβεστος, ώδήγησε τόν κ. G arros είς τήν σκεψ ιν, 
gn  δύναται ή κόνις αύτοΰ μιγνυομένη μεθ' ϋδατος ν’ άποτελεση 
πλαστικήν μάζαν ητις ύποβαλλομένη είς έψησιν διά καταλλήλου 
θερμάνσεως νά παράσχη ϋλην πορώδη εχουσαν άρκουσχν σκληρό-

τητα . χ
Ό  αμίαντος έ/οησίμευεν άχρι τοΰδε πρός κατασκευήν νημά

τω ν, υφασμάτων, χάρτου κ .τ .λ .  δυσκόλως δμως έκονοιποιεΐτο εν
τός ίνδ ίου, ήδη ομως ή βιομηχανία έφεΰρε μέσα δι’ ών^δύναται 

κόνις άυιιάντου παιπαλώδης. Ή  κόνις τοΰ αμιαν-
υ άναλόγως τής καθαρότητος αύτοΰ κέκτηται χρώμα λ^ Χ̂ α" 
ν ή άνετ.αισθήτως κιτριν.ζον, οπερ όφείλεται είς ίχ νη  οξειδίου 
ΰ σιδήρου καί τό όποιον δύναται νά έξαλειφθή διά πλυσεως αυ- 

οξέος ή ύδροχλωρικοΰ δΐϊλύοντος τό οξείο.ον τοΰ

να λα^,βάνηται κόνις αμίαντου 
του 
τον
του σιδήρ 
της Βιά θειικοΰ 
σιδήρου.

Διά τής έξ αμιάντου κόνεως παρασκευίζουσι πηλόν, δΓ ου κα 
τισκευάζουσι διάφορα αντικείμενα αγγειοπλαστικής θερμαινοντες 
αύτόν μ έ χ ρ ι  1200 Κ. ύπό θέρμανσιν τόσον ύψηλήν λαμβάνει δι
αύγειαν καί στιλπνότητα παραβλητήν πρός τήν της κοινής πορσε

λάνης (<· φαρφουρί).
Ό  κ . G arros ύπίβαλεν ύπό μικροσκοπ·.κήν εξετ ϊσ ιν  παρα 

σκεύασμα έκ κοινής πορσελάνης καί όμοίας αμιάντου, καί ηδυ.ήθι 
νά διακρίνη ότι οί ποροι τής έξ αμιάντου πορσελάνες ήσαν πολδ 
μικρότεροι τώ ν τής κοινής πορσελάνης, πρός δέ οι κόκκοι εκείνης 
μάλλον ομοιομερείς η ταύτης. Έ τερα  πειράματα άπέδειξαν οτι οί 
πόροι της έξ άμιάντου πορσελάνης, έν άντιθέσει πρός τούς τής 
κοινής πορσελάνης δέν έπιτρέπουσιν είς τούς μικροοργανισμούς να 
είσούσωσι. Πορσελάνη έξ άμιάντου χρησιμεύσασα έπί πολύ ώς 
ηθμός, άρκεΐ νά πλυθή δΓ ϋδατος θερμοΰ Ϊνα λάβΏ τήν άρ χ ικν ' 
της διαύγειαν. Τά πλεονεκτήματα ια ΰτα  ήγαγον να χρη-

- .· η,'Ιτν, δύν<^>**^«τϊ»ν. Πειράματαείς τό συμπέρασμα ο ι ο ουσία αυτη ο,νο-  ̂ , , r '
. , —κ' «βρ*7 ον Βακτήρια εν ενι κυβικώ

Ί ίϋ ίΰ σ ϊ  Τ'0"  , ,  ,εκατοστομετρω, Οιηθηθεν Οια πορσελάνης εξ αμιάντου άπηλλάγη
όλοσχερώς αύτώ ν. Παρετηρήθη προσέτι δτι ταχύτερον διηθεϊ ή δΓ 
άμιάντου πορσελάνη τής κοινής. Έτ-:ρα πε·ράματα κατέδειξαν οτ, 
οίνος, οξος, οξέα καί διάφορα άλλα ύγρά διηθηθέντα διά πορσελά
νης εξ αμιάντου ούδεμίαν επαθον άλλοία.σιν· δύναται οθεν κάλλι» 
στα νά χρησιμεύση αύτη καί πρός διήθησιν και άποκάθαρσιν τοι
ούτων ύγρών

προσέτι νά χοησιμεύσν) 
τώ ν ηλεκτρικών στηλών, 

τά τοιαΰτα άγγεία  παρουσιάζουσιν ασθενή άντίστασιν είς τήν δίο
δον τής ηλεκτρικής.

X
βίρμα/σις δ ι ’ άσβεστου. -  Οί άχρι τοΰδε γνωστοί τρόποι θερ— 

μάνσεως έν ώρ£ χειμώνος δωματίων, αιθουσών, αμαξών, σιδηρο
δρομικών αμαξών κ .τλ . είνε ό διά καύσεως καυσίμου ύλης, ό δ ι’ύ- 
δρατμοΰ καί σπανιώτεροι ό δ ι ' ό ξ ε ι κ ο ΰ  ν α τ ρ ί ο υ .  ”Ηδη εύ
ρέθη έτερος τρόπος, ό δΓ ενιδρώσεως τής μή κεκαυμένης άσβεστου. 
Είναι τοΐς πασι γνωστόν ότι ή μή κεκαυμένη άσβεστος ή ώς λ έ
γεται Γαλλιστί ή παχεΐα  (grasse) άσβεστος προσλαμβάνουσα ϋδωρ 
αναπτύσσει θερμότητα ικανήν. Τό φαινόμε ον τοΰτο πρώτος ό κ 
Loisons de V iv ie rs  εύφυώς εσκέφθη ·νά έφαρμώση είς κατασκευήν 
θερμάστρας·.

Διά πειραμάτων εύρέθη ότι μ ίγμα άσβέστου και ύδατος ( 1500·. 
1000) καί αναπτύσσει 84 περίπου θερμαντικάς μονάδας ή χ ιλ ιο - 
γραμμοβάθμους(*) κχτά χιλιόγραμμον, ήτοι 140 χιλιογραμμοβάθ- 
υ,ους κατά χιλιόγραμμον άσβέστου. Έ ξ  άλλου κατα τόν κ. B e l- 
t lie lo t  28 γραμ. ένεργοΰ καί καλής ποιότηιος άσβέστου μεταβαλ
λόμενα είς έσβεσμένην δΓ ύδατος άσβεστον χορηγοΰσιν 9 χΓλιο- 
γραμμ'.βάθμους.

Ή  δΓ άσβεστου θερμάστρα σύγκειται έκ κυλίνδρου μεταλλι
κού πεπλατυσμένου, εντός του όποιου τίθεται ή άσβεστος εις τό 
σΤόμιον αύτοΰ προσαρμόζεται άγγεΐον κωνικόν, ή κορυφή του ο- 
:οίου φθάνει μέχρι τοΰ μέσου σχεδόν τοΰ χυλίνδρου· τό αγγεΐον 
,ητη ιτλνιοοΰται ϋδατος. Ταΰτα άρκοίσιν Ϊνα άποτελεσθή ή θερμά-

ιον

τοΰτο πληροΰται ϋδατος. Ταΰτα άρκοΰσιν ϊνα άποτελεσ«ή η θερμά 
στοά δΓ άσβέστου "[να τεθή είς ενέργειαν πιέζε αι ή στρεφεται

*11 ές άαιάντου πορσελάνη δύναται 
προς κατασκευήν τώ ν πορωδών αγγείων

κυμβίον προσηρμοσμένον έπί τής κεκλεισμένης 8άσεως του κωνικού 
αγγείου- τό κομβίον τοΰτο στρεφόμενο/ ανοίγει δΓ ελατηρίου μ ι- 
κοάν οπήν ύπάρχουσαν είς τήν κορυφήν τοΰ κωνικοΰ αγγείου, η τ ις  
έπιτρέπει νά ρεύση τό ύδωρ βραδέως έπί της κάτωθεν εύρισκομέ- 
νης άσβέστου.' Τελείται οϋτω ή ένίδρωσις τής αύτής καί μετά 
τινα  λεπτά ή θερμάστρα άναπτ'.σσει θερμοκρασίαν ήτις δύναται 
νά φθάση μέχρι σχεδόν τών 10.!° Κ. καί νά διατηρήση αύτη· έπί 
ικανόν χοόνον άναλόγως τής χωρητικόΤητ ·ς τής συικ^υής, ήτοι 
τής ποσότητος τοΰ ύδατος καί τής άσβέστου, τής περιβαλλουσης 
τήν συσκευήν θερμοκρασίας του άερ'.ς κ .τ .λ .

Πολλών πλεονεκτημάτων ή τοιαύτη θερμάστρα εύμοιρει οεν 
έχει τούς κινδύνους πυρκαϊα :, οΰς συνεπάγονται οί συνήθεις τρόποι 
θε' μάνσεως, δέν εχε. τάς ενοχλήσεις τοΰ καπνού, τ ή ν  εκ τω ν αν
θράκων άκαθαρσίαν κτλ. Δύναται, εκτός τών άλλων να χρησιμευ- 
ση πρός θέρμανσιν τώ ν κοινών αμαξών. Ότα> π. χ . κυρία τ ις  κα - 
μνει Α ν  περίπατόν της έφ’ άμάξης έν καιρώ δριμέος χειμωνος εχει 
άνάγχην 'νά προφύλαξη τά Ιβρά αύτής μέλη άπό τοΰ ψύχους, και 
οχ_ι τόσον κατά τήν έκκίνητιν όσον κατά τήν έπιστροφήν ή κ α 
ταλληλότερα θερμάστρα, ήν δύναται νά φερη έντός τής άμάξης 
είναι ή δΓ άσβέστου, καθόσον αύτη έκτος τών άλλων πλεονεκτη 

μάτων τη ς , δύναται νά 'μόνον οταν γίνη  αισθητή ή ά-
«yXTf της θερμάνσεως' ένώ έάν έξ άρχής τοΰ περιπάτου μετε- 
χειρίζετο θερμάστραν έκ τώ ν συνήθων, οτε καί δέν θά ήτο αναγ
καία , κατά τήν έπιστροφήν αύτη θά έψήχ_ετο καί σκληρώς θά 
έγκατελίμπανε τήν άβράν δέσποιναν είς τήν διάκρισιν τοΰ ψύχους. 
Τό αύτό άποτέλεσμα δύναται τ ις  νά έχη καί κατά τήν έ'ξοδον έ’κ 
τίνος χοροΰ, θεάτ-ου κτλ. Ή  δΓ άσβεστου λοιπόν θερμάστρα έχει 
τό σπουδαϊον τοΰτο πλεονέκτημα, οτι ενεργή όπόταν έχει τ ις  ά- 
νάγκην α ύ τη :.

Προφανώς τοιαύτη θερμάστρα έπί τοιαύτης άρχής στηριζομένη 
δύναται νά λάβη βραούτερον διαφόρους μορφάς καί τελειοποιήσεις, 
καί ν ’ άποτελέση σπουιαΐον παράγοντα τής οικιακής οικονομίας.

Γ. ΧΚ.

X

— Καθά άναγινώσκομεν έν τή  N atu re , αί ζημ ία ι τάς οποίας 
οί λύκοι έπιφέρουσιν έν Ρωσσία είναι λ ίαν σημαντικα ί, Είς έν μό
νον έτος κατεφαγώθησαν ύπ ’ αύτών έν Novgorod 3,481 προβά
των καί 17000 περίπου μικροτέρων άλλων ζώ ω ν, προξενηθ:ίσης 

ούτω ζημίας 137 χιλιάδων ρουβλίων. Έ ν So illarsk  δέ αί ζη- 

μίαι ΰπερέβησαν τάς 300 χιλιάδας ρουβλίων.

άριθ, 14. Όδός ΠραΕιτέλους

(*) Χιλιογραμόδαθμος (k ilo g ram m e-g rad e) ή θ α λ π ω ρ ή  
e a lo rie  καλείτα ι τό ποσόν τοΰ θερμαντικοΰ οπερ άπαιτεΓιαι ΐνα 
ένός χ^ιλιογράμμου ϋδατος ή θερμοκρασία άνυψωθή κατά Ιο Κ.

TOnoij Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ  ςΝ· ^Γ Ρ ΙΜ Η  —Όδός Πραξιτέλους, άριθ. 14.


