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ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
(Κατά τον καθηγητήν 1' Β·· MULLER.)

ΠΙΟ 
Κ . Μ Η Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Τ

Καθηγητοΰ έν τω  Πανεπιστήμια).

(Συνέχεια καί τέλος)

Ά λλά  πώς, όταν αί γυρεοθηκαι ηνε. είσετι κεκλει- 
σμε'ναι, δεν καταπίπτει άφ’ εαυτός ή γΰρις ; Καί είς την 
περίπτωσιν ταύτην ή με'λισσα δεν έύρίσκεται είς απορίαν. 
Είς τά  ποικίλα αύτ·7ις όργανα άνήκουσιν αί δύω κάτω 
σιαγόνες, α ΐτινες είναι κοΐλαι καί μαχαιροειδεϊς, οι’ ών 
κόπτουσα 7) με'λισσα τάς γυρεοθήκας, παραλαμβάνει την 
γΰριν. Έν τώ  στόματι δε της μελίσσης ύπάρχουσι καί τά  
επίλοιπα αύτης όργανα. Καί κατά πρώτον άμε'σως, χω
ρίς ν’ άνατάμωμεν την με'λισσαν, εύρίσκομεν επ’ αύτης δύω 
ίσχυράς άνω σιαγόνας, σχηματιζούσας λαβίδα πρός δη- 
ξιν. ’Ακολούθως ύπό ταύτην κεϊνται αί μαχαιροειδεΐς 
κάτω σιαγόνες καί ύπό ταύτας ή μακρά γλώσσα. Αύτη 
είνε τό κυρίως όργανον πρός άναμύζησιν τοΰ χυμοΰ τοΰ 
άνθους, φε'ρουσα προ πάντων επί της κορυφής τριχία 
πυκνά. Τό στόμα δε τε'λος πρός τά  κάτω κλείει τό κάτω 
χείλος μετά τών προσαρτημάτων "του. Ή  βασίλισσα καί 
οί κηφήνες στερούνται τριχιών συλλεκτικών.

' I I  τ ρ ο φ ή  τ ώ ν  μ .ε λ ισ σ ώ ν .— Τ ό  μ .έ λ ι ώ ς  ο ύ»
ρ ά ν ε ο ς  ί δ ρ ώ ς . — Τ £ ε ι ν ε  ό  κ η ρ ό ς  ; — T i  

σ π λ ά γ χ ν α  τ ή ς  μ ,ε λ ίσ σ η ς  ε ϊ ν ε  τό  χ η μ ι 
κ ό ν  έ ρ γ α σ τ ή ρ ιο ν  έ ν  ω  π α ρ α σ κ ε υ ά 

ζ ε τ α ι  ό  κ η ρ ό ς .

Ή  γΰρις τών άνθε'ων κομιζομε'νη οϊκαδε καί άναμί*· 
γνυομε'νη μετά με'λιτος,επιβιβάζεται έν τώ  πρός τοΰτοώρι- 
σμενω κυττάρω. Ό  τών μ .ε λ ισ α ώ ν  ά ρ τ ο ς  ούτος είνε 
ή κυρία τροφή κατά την διάρκειαν της έ ρ γ α σ ία ς .  Ό  
γλυκύς δμως χυμός τοΰ άνθους (τό με'λι) είσαγόμενον εις 
ιδιαίτερον πρός τοΰτο π ρ ό λ ο β ο ν  (·?ι προστόμαχον), φε'- 
ρεται οί’καδε καί έκκενοΰται εί'ς τ ινα  κύτταοον. Οί πρός 
τάς μέλισσας συγγενε^ βθ[/.βυλιοΙ εχουσι τόν μελιτοφορον 
τούτον στόμαχον είς εύμε'γεθες κυστίδιον διαμεμορφωμε'· 
νον. όπερ πολλοί παϊδες γινώσκουσι, βλαπτικήν της γνώ- 
σεώς των ταύτης ποιοΰντες χρησιν, διότι σχίζοντες τού; 
συλλαμβανο[/.ένους βομβυλιούς καί έξάγοντες τό λευκόν 
μελιτοφορον κυστίδιον, ροφώσι τό εν α ύτφ  με'λι. Ό  Ι Ι λ ί -  
ν ιο ς  έπίστευεν, δτι τό με'λι είνε ο υ ρ ά ν ιο ς  ίδ ρ ώ ς  ·?ι 
άπόρριαα τών άστε'ρων, δστις δταν άνατε'λλν) ■'/] Ή ώς, κα
ταπίπτει· έπί τών φύλλων ώς δρόσος έκ-με'λιτος. Ύ πό άν- 
τιθέτως άνυψουμένων έκ τη·ς γ?ίς άναθυμιιάσεων νοθεύεται, 
ετι δέ περισσότερον, ‘διότι είσε'ρχεται είς τόν στόμαχον 
τών μελισσών.

Ά λλά  τ ί είνε ό κηρός, ^ ποΰ καί πώς γεννάτβίι ; Ώς 
έπί τό πολύ οί άνθρωποι ευχαριστούνται έκ της άπαντή- 
σεως :

» fO  κ η ρ ό ς  κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ε τ α ι  έκ  τ ή ς  γ ύ ρ ε ω ς  
το>ν ά ν θ ε ω ν  » .  Ό  Ρεωμύρος πολλά, άλλ’ είς μάτην, 
έτέλεσε πειράματα, δπως λύσνι τό αίνιγμα τοΰτο. Την σή
μερον, χάρις είς τάς έργασίας τοΰ προώρως τυφλωθε'ντος 
φυσιοδίφου F . Huber (O bserva t ions  su r  le s  ab e i l l e s
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1792) καί άλλων, γινώσκομεν, δτι το χημ ικόν  εργα- 
στήρ ιον, ενώ  παράγετα ι ό κηρός, είνε τά  σπλάγχνα 
τής μελίσσης. Έκ. τ ι ς  κατεσθιομένης γύρεως και τοΰ μέ- 
λιτος παράγεται, πιθανώς παρασκεύαζαμένη έντός ίδ ια ι- 
τε'ρων άδένων, ή οΰσία αυτη , ήτις έκκρίνεται έπί τής κάτω 

 ̂ πλευράς τοΰ οπισθίου σώματος, έκεΐ ένθα άπτονται άλ.λη- 
λων οΐ δακτύλιοι, έν μοοφΤ) λεπτότατων πετάλων. Όθεν 
ένταΰθα πρόκειται ίϊερι έκκρίσεως, όμοιας πρός τήν ύλην 
έκείνη·/, τιν έκκρίνουσι αί άράχναι πρός κατασκευήν τοΰ 
νήματος, καί οί μεταξοσκώληκες, τής μετάξης. Φαίνεται 
δμως, δτι ή παραγωγή τής ουσίας ταύτης έξαρτάται έκ 
τής βουλήσεως τής μελίσσης. Τών κηρίνων δέ τούτων πε
τάλων μέρος μέν άφαιοεΐται άπό τοΰ σώματος ΰπο τής 
φερούσης τοΰτο ιδ ίας μελίσσης,με’ρος δέ ΰπό τών συντρόφων 
της διά τών μο ρφήν κοχλιαρίων έχουσών άνω σιαγόνων, 
ζημοΰται εις σμικρά σφαιρία καί χρησιμοποιείται διά 
την οικοδομήν τών κυττάρων.

Η

Τ ρ ό π ο ς  κατχσκευής τών κυττάρων

"Ηδη ας έξετάσωμεν έθνος τ ι μελισσών κατα την ερ
γασίαν, οπερ πρό ολίγου χρόνου συνελήφθη καί είς νεαν 
είσήχθη κυψέλην. ”Αν α ετ ’ αΰτοΰ είσέλθν] είς την νεαν 
κατοικίαν καί ή βασίλισσα, τότε καθησυχάζει βαθμηδόν 
ό άναπτυχθεις έρεθισμός τών μελισσών, α'ίτινες άμέσως 
άρχονται έρευνώσαι τό νέον αΰτών οίκημα, φοάττουσαι 
πάσαν τυχόν ύπάρχουσαν διαρρωγήν καί οπήν. Πρός τοΰτο 
έκαστη μέλισσα μεταφέρει έκ διαφόρων δένδρων, πρό πάν
των έξ άμυγδαλών καί ΐκ  τών κολλωδών καλύκων δέν
δρων τινών, ρητινώδεις οΰσίας, α'ίτινες χρησιμεύουσι πρός 
τον σκοπόν αΰτής τοΰτον.

Μετά ταΰτα  άρχονται οίκοδομοΰσαι τοΰς κηρίνους  
δ ίσ κ ο υ ς  (τά  κηρία). Γ ίνεται δέ ή έναρξις τής έογασίας 
ταύτης, τοποθετουμένου συμπαγούς στρώματος εκ κηροΰ 
καί έπί τούτου κατασκευάζονται αί μικραί οπαί, ήτοι οί 
χύιταροι. Ή  γεωμετρικώς κανονική τούτων μορφή ανήκει 
είς τά  ώραιότερα τοΰ ένοργαίου κόσμου φαινόμενα, άτινα  
είς πάσαν έποχήν ένεθουσίασαν τοΰς άνθρώπους. Ό  Δαρ- 
βΐνος περί τούτου λέγει τά  εξής : ((ΒΙρέπει ν*. ηνε 
τ ις  λ ίαν  π ερ ιω ρ ισ μ ένο ς  άνθρωπος, δστις ερευ
νών τήν έξα ισ ίαν  κατασκευήν κ η ρ ίο υ , τοσοΰτο
0-χυμασίου δ ια  τόν σκοπόν του ,  δέν κ α τα λ α μ 
βάνετα ι ύπό  ενθουσιασμού». Οί κύτταροι εχουσι 
μορφήν έξαεδρικών πρισμάτων κοίλων, ών ό πυθμήν είνε 
πυραμιδικώς κοίλος, έκ τριών ρομβοεδρικών έδοών συν- 
ιστάμ-νος, ών αί μέν άμβλεΐαι γωνία ι είνε 109° , 2 6 ', αί 
δέ όξεΐαι 7 0° ,34 '. Έ κεΐ ενθα αί έδοαι τοΰ πυθμένος τριών 
κυττάρων τής μιάς πλευράς μετ’ άλλήλων συνάπτονται, 
έπί τής έτέρας πλευράς σχηματίζεται όμοία κοιλότης, 
έπί τής οποίας άνυψοΰται είς κύτταρος. Διά μαθηματι
κών δέ υπολογισμών εΰρον,δτι κύτταρος τ ις , δπως καταστή 
δσον τό δυνατόν εΰρυχωρότερος, δαπάνη έλαχίστου ποσοΰ

υλης, πρέπει νά οίκοδομηθή καθ’ όν τρόπον οίκοδομούνται 
οί κύτταροι τών μελισσών. Ό Πλίνιος λέγει, δτι ο ί κύτ- 
τα ρ ο ι έχουσιν ε'ξ γω ν ία ς ,  δ ιό τ ι  έπ ι έκάστης 
εξ πόδες εργάζονται* εινε δμως γνωστόν, δτι ή 
μέλισσα έχει τήν τάσιν νά οικοδομή στρογγύλον κύττα - 
ρον, οπερ δμως ενεκα λ.όγων γεωμετρικών πρέπει να λάβνι 
μορφήν έξαγωνικήν.

Επειδή τό κηρίον κρέμαται καθέτως, συνίσταται εκ 
δύω σειρών κυττάρων όριζοντίως κειμένων, οιτινες είς δυο 
υποδιαιρούνται κατηγορίας· τούτων οί μέν είνε μικρότεροι, 
χρησιμεύοντες ώς άποθήκαι μέλιτος καί ώς θάλαμοι τών 
κοινών σκωλήκων,οί δέ μεγαλείτερόι, διά σκώληκας κηφή
νων. Συγχρόνως πρός τά χείλη τοΰ κηρίου οίκοδομοΰσιν 
αί μέλισσαι καί τινας κυττάρους ωοειδείς, μεγαλειτέρους 
-/.αί έντελώς τήν οικοδομικήν διαφέροντας, ο'ίτινες ώςπερ 
σταλακτΐτα ι κρέμανται καί εχουσι τήν οπήν αΰτών πρός 
τά  κάτω . Έντός τών ιδιαιτέρων τούτων θαλαμίσκων ανα- 
τρέφονται οί βασιλικοί σκώληκες μετά μεγίστης φροντί- 
δος καί περιποιήσεως. Ό  μελισσοτρόφος καλεΐ τό είδος 
τοΰτο τών κυττάρων «βασ ιλ ικά  λ ίκνα».
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Χ ά  έντός τής κυψέλης γ ινό μ ενα  ΙΙώ ς  γεννά
ή βασίλ ισσα απ ογόνους .— Έ π α νά σ τα σ ις  

έν τή κυψέλη κα ι έκδ ίω ξ ις  τής π α λα ιά ς  
βασ ιλ ίσσης.—θ ά ν α τ ο ς  τών άλλω ν  
βασιλ ισσών καί έπ ικράτησ ις  μ ιά ς  
κα ι μ ό ν η ς .—ΙΜέον σ μ ή ν ο ; .— 

Κ α τα σ κ ευή  κυψελώ ν.
Μαθόντες τόν τρόπον καθ’ δν κατασκευάζει ή μέλισσα 

τά  κηρία, άς παρακολουθήσωμεν νΰν τά  έν τ ιν ι κυψέλη γ ι
νόμενα. Αί χρυσαΐ καί θερμαί άκτΐνες τοΰ έαρινοΰ ήλιου 
πρό πολλοΰ εχουσι προσελκύσει φαιδρόν τ ι μελισσών έθνος. 
Άμέσως κατά  τάς πρώτας θερμάς ήμέρας ή κυψέλη καλ- 
λύνεται καί καθαρίζεται, αί δέ μέλισσαι διατελοΰσιν έν 
σπουδή καί πληροΰσι τόν σκοτεινόν χώρον, ώστε αδυνατεί 
τις νά παρατηρήσγι μίαν καί μόνην μέλισσαν ιδιαζόντως 
γλυκεία εΰοσμία έρεθίζει τήν μικράν αποικίαν.

’Ήδη χωρεΐ ή βασίλισσα πρός τήν ωοτοκίαν παρακο- 
λουθουμένη ύπό σμήνους υπ η ρ ετρ ιώ ν ,  α'ίτινες άπαύ- 
στως θωπεύουσιν αΰτήν, βαδίζει άπό κυττάρου είς κύττα - 
ρον, τοποθετούσα είς μέν τοΰς μικροτέρους τούτων καί είς 
τά  βασιλικά λίκνα γονιμοποιηθέντα ΰπό γονής ώά, είς δέ 
τοΰς μεγαλειτέρους άγονα, δηλ. το ιαΰτα  ώά πρός τά  
όποια δέν άφίνει νά είσέλθν) ή έν τή  σπερματοθήκτι ύπάρ- 
χουσα γονή (ίδ. g 4, παρθενογονία). Το τής μελίσσης ώόν 
εινε έπίμηκες καί υπενθυμίζει, έπειδή είναι ολίγον κεκαμ- 
μένον, τό τής γραφής κόμμα (,) . Εύρίσκεται δέ τοΰτο έπί 
τής βαθυτάτης θέσεως τοΰ κυττάρου έμπεπηγμένον, έξ οΰ 
έντός τριών ήμεοών εκκολάπτεται δ σκώληξ, δστις μετά 
πέντε ήμέρας, άν έχν) καλήν τροφήν, είνε έντελώς έσχημα- 
τισμένος. Νΰν αί έργάτιδες έπιθέτουσιν έπί τής οπής έκά- 
στου κυττάρου πώμα έκ κηροΰ,έν ώ ό σκώληξ υφαίνει περί 
τό σώμά του μεταξοειδές βομβύκιον καί μεταμορφοΰται
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είς νύμφην, έκ τοΰ όποιου μετά 8— 15 ήμέρας εξέρχεται 
ή νεαρά μέλισσα. Χιλιάδες νεαρών μελισσών πληροΰσι τήν 
κυψέλην, έν ή έπίσης έμφανίζονται καί κηφήνες, κινήσεις 
δέ γίνονται καί έν το ΐς βασιλικοΐς λίκνοις. Ίδ ιάζω ν τις 
θόρυβος έξαγγέλλει είς τό άνήσυχον καταστάν έθνος τών 
μελισσών, δτι θά έμφανισθν) νέα τις βασίλισσα. Νΰν παύει 
πάσα έργασία καί άγρία ταραχή καταλαμβάνει το άλλως 
είρηναΐον σμήνος, βώλος δέ έκ μελισσών κρέμανται έκτος 
τής κυψέλης. Ή  παλα ιά  βασίλισσα έγκαταλείπει τήν κυ
ψέλην μετά οπαδών έξ έργατίδων καί κηφήνων, ή δέ έκ- 
λεπισθεΐσα βασίλισσα καταλαμβάνει τήν άρχήν, ήτις δμως 
συνήθως δέν διαμένει έπί πολΰ είς τήν εξουσίαν, διότι έ- 
τέρα τις  νέα βασίλισσα έκλεπίζεται άκολούθως έκ τίνος 
λίκνου, ήτις έπίσης ευρίσκει τοΰς οπαδούς της. Ά ν  δμως 
ή παλαιά βασίλισσα, διότι δέν είνε εΰδία, δέν έγκαλείψν) 
τήν κυψέλην, τότε πόλεμος έκρήγνυται, ή μία τών βα
σιλισσών φονεύεται καί τό πτώμα αΰτής διά τής οπής ρί- 
π τετα ι έξω. Συνήθως καί άλλαι βασίλισσαι, α'ίτινες εύ- 
ρίσκονται είσέτι έν τοΐς λίκνοις αΰτών, άποσπώνται έκ 
τούτων, φονεύονται καί ρίπτονται έξω τής κυψέλης. Διά 
τοΰτο συνήθως πρό τής κυψέλης εΰρίσκονται τά  πτώματα 
πολλών βασιλισσών.

Τό έκ τής κυψέλης άπελθόν σμήνος τών μελισσών έπι- 
κάθηται επί τίνος δένδρου, ή στέγης, ή άλλου τίνος άν- 
τικειμένου, ώς έπί τό πολΰ πλησίον τής μητρική*, κατοι
κίας, όπόθεν δύναται νά συλληφθ’ί).

Τό συλλαμβανόμενον δέ τοΰτο σμήνος φέρεται είς νέαν 
κατοικίαν καί άρχεται έκ νέου τής έργασίας του, άν βε
βαίως εχτ) καί τήν βασίλισσαν του. Ά ν  δμως τό σμήνος 
στερήται ταύτης, τότε οΰδέποτε εργάζεται, ώς νά έγίνω- 
σκεν, δτι μάταιοι οί κόποι αΰτοΰ διά τό γενικόν άγαθόν.

Ώ ς τό κάλλιστον δέ είδος κατοικιών τών μελισσών θεω
ρείται τό ύπό τοΰ Dzierzon κατεσκευασμένον έκ κινη
τής περιβολής· έπειδή έπί ταύτης οίκοδομοΰσιν αί μέλισ- 
σαι τά  μελίκηρα αύτών, είναι δυνατόν, άφαιρουμένης τα ύ
τη ς, νά έξαχθώσι ταΰτα  χωρίς νά έπέλθη μεγάλη είς τό 
σμήνος σύγχυσις, ώς τοΰτο συμβαίνει είς κυψέλας πα- 
λαιοτέρου συστήματος. Προσέτι διά κεντροφύγου άντλίας 
είνε δυνατόν νά έκκενωθή τό μελίκηρον τοΰ μέλιτος καί 
κενόν νά τεθή τοΰτο παλιν είς τήν κυψέλην. Απαλλάσσον
τα ι ουτω αί μέλισσαι τής παρασκευής κηροΰ, καί παρά- 
γουσι πλειότερον μέλι· διότι αί μέλισσαι διά νά παράγωσι 
περισσότερον κηρόν πρέπει καί νά φάγωσι περισσότερον,

ΙΟ

Πόσον χρόνον ζή ή μέλισσα είναι γνωστόν, διότι παρ- 
ετηρήθη, οτι αί έργάτιδες τό θέρος εξ εβδομάδες δύνανται 
νά ζήσωσι. Ά ν  π. χ. είς σμήνος τ ι γερμανικόν δοθή εΰθΰς 
έξ άρχής βασίλισσα ιταλικής καταγω γής, μετά εξ εβδο
μάδας έξαφανίζονται άπασαι αί γερμανικαί καί μόνον 
ίταλ ικα ί έναπομένουσιν έν τϊ) κυψέλγι, διαγιγνωσκόμεναι 
διά τής έρυθροκιτρίνου ρίζης τών οπισθίων τοΰ σώμα
τός των.

Μία βασίλ.ισσα δύναται νά ζήσν] πέντε έτη, γεννώσα 
άνά πάν έτος 50 έως 60 ,000  ώών. "Οτι δέ ό βίος τών 
κηφήνων είνε περιορισμένος,τοΰτο έρρήθη έν τοΐς ήγουμένοις 
καί διαρκεΐ άπό τών άοχών τοΰ έαρος άχρις Αΰγούστου, 

Ή  έκ τών μελισσών ώφέλεια είνε μεγάλη. Είς άρχαιο- 
τέρας έποχάς, δτε δέν παρεσκευάζετο σάκχαρον, ή παρα
γωγή τοΰ μέλιτος είχε μεγίστην σημασίαν, προσε'τι τότε 
καί ή χρησις τοΰ κηροΰ ήτο πολΰ διαδεδομένη. Ά λλά  καί 
κατά τήν παρούσαν έποχήν ή μελισσοτροφία εινε έπικερ- 
δής δι’ άνθρώπους παντός έπαγγέλματος, ιδία δέ διά 
τους γεωπόνους.

Όποιαν δέ μεγάλην σημασίαν έχει ή μέλισσα έν τή 
ο ικ ο νο μ ία  τής φύσεως, διά τήν γονιμοποίησιν τών 
άνθ έων τών φυτών παντός είδους, διεφώτισαν αί έρευναι 
τών καθ’ ήμάς χρόνων φυτά τινα , π . γ . είδη τρι
φυλλιού, δέν θά ήδύναντο νά καταστώσιν γόνιμα, άν οΰχί 
άσκοπως είχεν ή μέλισσα τήν φροντίδα τής έπ ικο*ιά-  
σεως (ί'δ. Προμηθ. Α'. Οί γάμοι τών άνθέων) καί ουτω 
νά γείν·/] ώφέλιμος τώ  άνθρώπω. Πρός γενικόν δέ εν
διαφέρον εινε, οτι ή μελισσοτροφία ευρίσκει πάντοτε θια- 
σώτας καί φίλους, διά τήν καθόλου δέ μόρφωσιν θά γ ρη- 
σιμεύσ·/), άν αί γνώσεις περί τοΰ βίου τών μελισσών δια,- 
δοθώσιν είς εΰρυτέρους κύκλους.

Τ Ε Λ Ο ϊ

ΕΠΙΣΤΗ Μ Ο ΝΙΚ Η  Α Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ
έν τώ  φ ιλολογ ικώ  2£υλλόγω ΙΙαρνασσώ

Τ Π Ο 
Ν. Κ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ

Α ' .
Υπέρ τάς δύο καί ήμίσειαν εκατονταετηρίδες παρήλ- 

θον,άφ’ δτου ό μέγας Γαλλιλαΐος έ'στρεψε πρός τόν Οΰρα- 
νόν τό τηλεσκόπιόν του, τηλεσκόπιον άπλούστατον έκ 
χαρτονίνου μετά ύάλου οΰχί μείζονος τού άργυρού πεντα- 
φράγκου καί δι’αΰτού άνεκάλυψε τοΰς δορυφόρους τοΰ Διός, 
ήρεύνησε τάς φάσεις τής Αφροδίτης, τοΰς κρατήρας τής 
Σελήνης κλπ. Ά πό  τής έποχής ταύτης, είς τάς θέσεις, 
ένθα πρότερον διά τοΰ γυμνού οφθαλμού άπλά μόνον φω
τεινά σημεία διέκρινεν ό άνθρωπος,άνέλαμψαν κόσμοι πλα 
νητικοί, μεγίστην τήν ομοιότητα έχοντες κατά τό σχήμα 
καί τήν κατασκευήν πρός τήν ήμετέραν γήν. ‘Η περαιτέρω 
έρευνα διά τοΰ τηλεσκοπί,ου κατέδειξεν δτι οί συνάδελφοι 
ούτοι καί συνοδοιπόροι τής Γής, Έ ρμης,Α φροδίτη,Ά ρης, 
Ζεΰς καί λοιποί πλανήτα ι, οΐ μετ’ αΰτής άποτελοΰντες 
τήν άκολουθίαν τού πυριφλεγέθοντος κυριάρχου ήμών 
ΊΙλ ίου, παρουσιάζουσιν επιφάνειαν άνάλογον πρός τήν 
γηίνην, διασχιζομένην ύπό ήπείρων, όρέων, κοιλάδων καί 
πεδιάδων, περιβάλλονται πιθανώς ΰπό ατμόσφαιρας, συν
οδεύονται δέ καί ύπό δορυφόρων οί πλεΐστοι, άπαράλλα- 
κτα δπως τήν ήμετέραν Γήν συνοδεύει καί κ ινείτα ι περί 
αΰτήν ή Σελήνη Καί οΰ μόνον δ’ έντός τών στενών όρίων
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τοΰ ήμετέρου πλανητικού κόσμου, άλλά καί πέραν αυτοΰ, 
είς τάς άχανεΐς έκτάσεις, ένθα εκατομμύρια ήλίων καί 
•ηλιακών συστημάτων περιδινοΰνται, δύναται νά έξικνήται 
ό γιγάντιος τοΰ τηλεσκοπίου οφθαλμός καί νά έρευνα την 
θε'σιν τών άστε'ρων, τάς άπ ’ άλλήλων αποστάσεις καί τάς 
κινήσεις αυτών.

Ά λ λ ’ δμως, προκειμένου νά έξερευνηθνί ή φυσική και 
χημικη σύστασις τών άπλανών τούτων άστε'ρων, ών καί 
οί πλησιέστατοι άπέχουσιν άφ’ ήμών έκατομμυριάκις πε
ρισσότερον τοΰ Ή λιου, (ό’στις άπε'χει τής Γής, ώς γνωστόν, 
140 2]3 έκατ. χλμ .), τ ί δύναται νά εί'πτ) ήμΐν τό 
τηλεσκόπιον, άφοΰ ώς άπλά μόνον φωτεινά σημεία δ ια
κρίνει αυτούς ; Ά λλά  μήπως καί τοΰ Ή λίου καί αυτών 
τών πλησιεστάτων γειτόνων μας πλανητών ήδυνήθη τό 
τηλεσκόπιον, ν’ άνεύρνι τήν σύστασιν έν πάση λεπτομέ
ρεια καί μετ’ ακρίβειας ; Ούχί. Καί ιδού εν παράδειγμα. 
Ό  μεγας Έοσχελ, τό έξοχώτερον αστρονομικόν πνεΰμα 
τοΰ Βορρά, ούτινος αί έργασιαι καί ανακαλύψεις είσί τοι- 
αΰται καί τοσαΰται, ώστε καί δε'κα άκόμη έπιστημόνων 
τό όνομα θά ήρκουν νά δοξάσωσι καί διαιωνίσωσι, παρε· 
δέχετο τόν “Ηλιον κατωκτ,με’νον· ό δε τοΰτον διαδεχθείς 
ώς άλλη αυθεντία τής έποχής του έν τ'/ί Φυσική Αστρο
νομία Ά ραγώ , δέν προέβη μέν μέχρι τοιαύτης τινός πα 
ραδοχής, άλλά καί δέν άπεκρουε τό δυνατόν τοΰ κατοική
σιμου τοΰ Ή λίου. Παραβάλωμεν ήδη τάς δοξασίας τών 
Λύο τούτων μεγάλων ίεροφαντών τής Αστρονομίας, ο ϊτ ι- 
νες σημειωτεον δέν είνε καί παλαιο ί, άνήκουσι μάλλον είς 
την ήμετέραν έποχήν, (άφοΰ ό μέν Έρσχελ άπέθανεν εις τά  
22, ό δέ Άραγώ είς τά  51 τοΰ παρόντος αίώνος), παρα- 
βάλωμεν λοιπόν ταΰτα  πρός τάς γνώσεις, άς έχομεν σή
μερον περί τής φυσικής καί χημικής συστάσεως τοΰ ‘Η
λιου, γνώσεις κατά τό πλείστον περιβεβλημένας διά τοΰ 
κύρους τής επιστημονικής άληθείας, καί θά κατανοήσω- 
μεν ευθύς τήν μεγάλην σπ ο υδα ιό τη τα  xac σημα
σίαν τοΰ οργάνου έκείνου, δπερ τήν άρχήν καί γένεσίν του 
λαβόν έκ τών εργαστηρίων τής Φυσικής, ύπεισέδυσε καί 
έλαβεν άμέσως κατοχήν καί θε'σιν περιφανή καί έν τοΐς 
έργαστηρίοις τοΰ χημικοΰ, καί μετ’ ού πολύ ζηλώσαν τήν 
δόξαν καί τά  τρόπαια τοΰ τηλεσκοπίου, διέροηξεν άποτό- 
μως τούς γήινους δεσμούς, καί δι’ ένός γ ιγαντια ίου άλ
ματος μετεπήδησεν άπό τής γής ίπρός τόν ουρανόν, έκεΐ 
μόνον δυνάμενον νά εύρνι εύρύ καί μεγαλοπρεπές στάδιον 
ένεργείας. άνάλογον πρός την μεγάλην ερευνητικήν δύνα- 
μιν, ήν ένέκλειεν έν έαυτώ ! Τά όργανον τοΰτο, εύρίσκε- 
τα ι πρό τών οφθαλμών ήμών, είνε τό καλούμενον φ α σ μ α 
τοσκοπίαν ί  Δι’ αύτοΰ έπιτυγχάνει σήμερον ή Φυσική 
αστρονομία έκεϊνο, οπερ πρό τριών μόλις δεκαετηρίδων 
ώς ό νε ιρ ο π ο λ ία ,  άν μή τ ι άλλο, έθεωρεΐτο, τουτε'στιν 
έρευνα τήν φυσικήν καί χημικήν σύστασιν τών ουρανίων 
σωμάτων τοΰ τε ήλιακοΰ συστήματος καί τών άστέρων. 
Δύο διάσημοι καθηγηταί έξ 'Αϊδελβέργης, K irchoff και 
Bunsen πρό τριακονταετίας περίπου έθηκαν τάς βάσεις 
τής νε'ας ταύτης εΰφυεστάτης καί άκριβεστάτης άναλυ- 
τικήςμεθόδου,ητιςφασματοσκοπικη άνάλυσιςέκλήθη.

Τί δε' έστι τό φασματοσκόπιον τοΰτο, ποία ή άρχή, 
έφ’ ής στηρίζεται ή κατασκευή καί ή χρήσις αύτοΰ καί 
ποϊα τά  διά τής φασματοσκοπικής άναλύσεως έπιτευχθε'ν- 
τα  μέχρι σήμερον θαυμάσια αποτελέσματα διά την έν γέ- 
νει επιστήμην, τοΰτο προτιθε'μεθα έν όλίγοις νά καταδεί- 
;ωμεν ένταΰθα.

IS*
ΓΙζντες γνωρίζομεν την "Ιριδα ή Ο υρ ά ν ιον  τό-  

ξον, τό λαμπρότατυν τοΰτο μετέωρον, όπερ ώς τόξον 
έπτάχρουν βλε'πομεν έμφανιζόμενον είς τόν ουρανόν, όταν 
ίστάμεθα μεταξύ νεφών είς βροχήν μεταβαλλόμενων, 
τοΰ Ή λίου φωτίζοντος τά  νέφη καί όντος είς ύψος’ ύπερ 
τόν ορίζοντα ούχί μεΐζον τών 40 μοιρών. Έ π ί μακράν 
σειράν αιώνων, αί άλλήλας διαδεχόμεναι γενεαί, έκθαμ
βοι έβλε πον κοεμαμένην έκ τών νεφών τήν ώραίαν έπτά- 
χρουν ’Ίριδα, τό σύμβολον τοΰτο τής ειρήνης καί τής 
έλπίδος, δ ι’ ού ό θεός έπηγγείλατο τώ  Νώε ότι δέν θά 
συμβνί πλέον κατακλυσμός έπί τής Γής. Ά φ ’ ετέρου πό
σοι άνθρωποι δέν ετυχε νά παρατηρήσωσι τάς ίριδώδεις 
λάμψεις, α ΐτινες έκπέμπονται έκ τεμοχίων ύελίνων κρυ
στάλλων, όταν δι’ αυτών διέρχωνται αί άκτΐνες τοΰ 
Ή λίου. Καί όμως, ’έπρεπε νά περιμείνωμεν μέχρι τών μέ
σων τοΰ 17. αίώνος, όπως ό ’Ισαάκ Νεύτων, μεταχειριζο- 
μενος ύέλινον τριγωνικόν πρίσμα καί διαβιβάζων δι’οιύτοΰ 
καταλλήλως τάς ήλιακάς ακτίνας, άναπαραγάγ·/) έν σκο- 
τεινώ θαλάμω τήν έπτάχρουν "Ιριδα, τό ύπ ’ αυτοΰ κλη- 
θέν Η λ ια κ ό ν  φ άσμα , καί καταδείξνι ούτω την στε- 
νωτάτην σχέσιν, ητις υπαρχ^ει μεταξύ αυτοΰ και τής εν 
έν τώ  ουρανώ Ιριδος, άμα δε δώσνι και την εζηγ/]σιν 
τών φαινομένων τούτων !

’Ιδού δέ έν τ ιν ι έγκειται τό πείραμα τοΰ Νεύτωνος, 
όπερ εύκολώτατα έκτελεΐτα ι σήμερον έν πασι τοΐς φυσι- 
κοΐς έργαστηρίοις.

Τριγωνικόν πρίσμα ύέλινον (ΑΒΓ) τοποθετείται έντός 
σκοτεινού θαλάμου όπισθεν μικράς οπής, δ ι’ ής διέρχεται 
δέσμη ήλιακών άκτίνων φ.

Ή  δέσμη τών άκτίνων, έάν δέν συνήντα κατά την 
πορείαν αύτής τό πρίσμα, θά είσήρχετο είς τόν θάλαμον 
καί προχωρούσα κατά την εύθύγραμμον διεύθυνσιν φ ΑκΈ 
θά έσχημάτιζεν έπί τοΰ άπέναντι πετάσματος κυκλικόν 
καί λευκόν είδωλον τοΰ Ή λίου ΕΕ\ Ή δη όμως, διερχο- 
μένη διά τοΰ πρίσματος, δ ιαθλάται καί έξέρχεται μετα
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κινούμενη πρός την βάσιν τοΰ πρίσματος, προσπίπτουσα 
δ’ έπί τοΰ απέναντι πετάσματος σχηματίζει την εικόνα 
ΕΙ τοΰ Ή λίου όχι κυκλικήν ά λλ ’ επιμήκη, ταινιοειδή, 
καί ούχί πλέον λευκήν, άλλά κεχρωσμένην διά τών επτά 
χρωμάτων τής "Ιριδος, ερυθρού, χρυσοε ιδούς η  
π ο ρτο γα λλ ιο χρ ό ου , κ ίτρ ινου , πρασίνου, γλα υ 
κού, κυανού καί ιο ε ιδ ο ΰ ς .

Ό  Νεύτων πρώτος έκτελέσας τό άνωτέρω πείραμα τώ 
1866 έκάλεσε την έπτάχρουν ταύτην εικόνα Φ ά σ μ α  
τού Ή λ ίο υ*  έξήγησε δέ τό φαινόμενον, παραδεχόμενος 
ότι τό λευκόν ήλιακόν φώς δέν είνε άπλοΰν, άλλά σύν
θετον έξ άπλών φωτεινών άκτίνων, α ΐτινες έχουσι διά
φορον διαθλαστότητα καί διά τοΰτο κατά την διά τοΰ 
πρίσματος διάβασιν έκτρέπονται άπό τής εύθυγράμ- 
μου διευθύνσεως αί μέν περισσότερον αί δέ όλιγώτερον καί 
ούτως έπέρχεται ή άποσύνθεσις καί ό αποχωρισμός αυτών, 
ό ύπό τών φυσικών διασκεδασμός τοΰ φωτός καλούμε
νος· π .χ . αί έρ υθρα ι ακτ ίνες , αί έχουσαι την μικροτέ- 
ραν διαθλαστότητα, μόλις ολίγον τ ι παρεκτρέπονται πρός 
τά  κάτω καί άκολουθοΰσι την διεύθυνσιν φ'κΕ, ένφ αί 
τόν μείζονα δείκτην διαθλάσεως έχουσαι ΐο ε ιδ ε ις  άκτΐ-  
νες παρεκτρέπονται πολύ περισσότερον καί λαμβάνουσι 
την διεύθυνσιν κ'Ι.

"Οπως άποδειχθνί τό άληθές τής τοιαύτης τοΰ Νεύ
τωνος ύποθέσεως, πρέπει να δειχθνί πειραματικώς,

— "Οτι τά  διάφορα χρώματα τοΰ φάσματός είσ ιν,άπλά ,
—  "Οτι είσί ν άνίσως διαθλαστά,
—  Καί τρίτον ότι συντιθέμενα τά  επτά όμοΰ άπο- 

τελοΰσι πάλιν τό λευκόν φώς.
Καί όντως τό πείραμα άποδεικνύει οτι, έάν διά τοΰ 

πρίσματος διε'λθωσιν άκτΐνες έρυθρα ί,  ή π ρ ά σ ινα ι,  ή 
κυανα ΐ κτλ. έξέρχονται έξ αύτοΰ μετά την διάθλασιν 
πάλιν μ ονό χ ρο ο ι,  έχουσαι τό αυτό όπερ καί πρότερον 
χρώμα παρεκτρέπονται δέ πρός τήν βάσιν τοΰ πρίσματος 
άνίσως αί διαφόρου χρώματος άκτΐνες. "Οσον δ’ άφορα τό 
τρίτον, κατά πόσον τουτέστι διά τής συνθέσεως τών 
επτά άπλών χρωμάτων τοΰ φάσματος άποτελεΐται πάλιν 
τά λευκόν φώς, πολύ λαμπρά καί άποδεικτικά τοΰ 
πράγματος πειράματα έξετέλεσεν έν τα ΐς πρώταις δύο 
έπιστημονικαΐς έσπερίσιν ό αξιότιμος καθηγητής μου κ. 
Άργυρόπουλος. Σήμερον άρκούμεθα χάριν τής συνεχείας 
τών λεγομένων νά έπαναλάβωμεν έν έξ αυτών, τόν κα
λούμενον δίσκον τού Λ ίεύτωνος.

Τό όργανον τοΰτο άποτελεΐται 
έκ δίσκου μεταλλικού, έφ’ ού είσιν 
έπΓκεκολλημέναι χάρτινοι κεχρισμέ- 

£ ναι τα ιν ία ι (ε, χ , κ, σ, κ, ι), τοπο- 
θετημέναι κατά την φυσικήν αύτών 
τάξιν έν τώ  ήλιακφ φάσματι καί 
καταλαμβάνουσα έκαστη έκτασιν ά
νάλογον πρός την έκτασιν ήν έχει 

τά οίκεΐον χρώμα έν τώ φάσματι. Ήρεμοΰντος τοΰ δίσκου 
ό ήμε'τερος οφθαλμός διακρίνει έκάστην τα ινίαν καί βλέ
πει αύτην μέ τά χρώμά της· έάν όμως δώσωμεν είς αυτόν 
ταχεΐαν περιστροφικήν κίνησιν, τότε φαίνεται λευκός.

Τοΰτο δέ συμβαίνει διά τόν επόμενον λόγον : έπειδή ό
ήμε'τερος οφθαλμός διατηρεί έκάστην έντύπωσιν έπί ■— τοΰ 
δευτερολέπτου, διά τοΰτο αί έξ όλων τών χρωμάτων έν- 
τυπώσεις ταυτίζοντα ι καί τό άποτέλεσμα τής έξ όλων 
αύτών ενιαίας έντυπώσεως διά τόν οφθαλμόν εινε τό λευ 
κόν χ ρώ μ α . ’Απόδειξις ότι ή σύνθεσις τών έπτά χρω
μάτων τοΰ φάσματος άποτελεΐ τό λευκόν φώς.

Γ '.
Καί ταΰτα  μέν περί τής άνακαλύψεως καί τών ερευνών 

τοΰ Νεύτωνος έπί τοΰ ήλιακοΰ φάσματος· βραδύτερον ό
μως καί μάλιστα περί τά  τέλη τοΰ παρελθόντος καί άπό 
τών άρχών τοΰ παρόντος αίώνος, λεπτομερέστεραι καί 
άκριβέστεραι έρευναι διαφόρων έπιστημόνων καί δή τών
Leslie,Scheele, W o llas to n , lle rsche l, Fraiinchofer, 
Tyndall καί λοιπών, κατέδειξαν ότι τό ήλιακόν φάσμα, 
έκτάς τοΰ έπταχρόου φωτεινού μέρους, έπεκτείνεται καί 
ένθεν τοΰ έρυθροΰ, σχηματίζον τό καλούμενον θερ μ α ν 
τικόν μ έρο ς  τοΰ φάσματος καί πέραν τοΰ ’Ιοειδοΰς 
σχηματίζον τό χημ ικόν  φάσμα . Τά δύο ταΰτα  μέρη 
δέν είνε όρατά είς τόν ήμέτερον οφθαλμόν, καταδεικνύε
τα ι όμως ή ύπαρξις αύτών, τοΰ μέν πρώτου διά τοΰ θερ
μοσκοπίου, τού δέ δευτέρου διά τής έπενεργείας του είς 
παραγωγήν χημικών φαινομένων. Ούτω δέ πλήρες τό ή 
λιακόν φάσμα άποτελεΐται, έκ τού θ ε ρ μ α ν τ ικ ο ύ — 
τού Φ ω τ ε ιν ο ύ —και τού Χ η μ ικ ο ύ  φ άσματος.

Ά λ λ ’ έκεΐνο, οπερ πολύ ένδιαφέρει ήμάς έν τή π α -  
ρούσν) πραγματεία, είνε αί ύπό τοΰ W o llasto n  μέν τά 
πρώτον (1802) παρατηρηθεΐσαι, ιδίως όμως ύπό τοΰ έξο
χου Βαυαροΰ όπτικοΰ Frauenhofer τφ 1 81 5  σπουδασθεΐ- 
σαι καί περιγραφεΐσαι ραβδώ σε ις  η σκοτε ινα ΐ γραμ -  
μ α ι  τοΰ φάσματος. ’Ίδωμεν όποΐαί είσιν αύται καί άποία 
ή μεγάλη αύτών σημασία διά τήν φασματοσκοπικήν έξέ- 
τασιν τών ουρανίων σωμάτων.

Τά διά γυμνοΰ οφθαλμού όρώμενον καί ούχί πολύ εύ- 
κρινές ήλ. φάσμα φαίνεται ώς τ ις  τα ινία  συνεχής," συνι- 
σταμένη απλώς έκ τών έπτά χρωμάτων, τεταγμένων κατά 
σειράν ώς φάσμα  συνεχές. "Οταν όμως τοΰτο σχημα- 
τ ίζη τα ι λ ίαν  ευκρινές, καί ιδίως όταν παρατηρήται διά 
διόπτρας, τότε διακρίνονται έν αύτώ διαλείψεις ανές με
ταξύ καί έν τώ με'σιο τών διαφόρων χρωμάτων, αΐτινες 
ώς γ ρ α μ μ α ι  σκοτειναΐ διήκουσι καθέτως πρός τά 
μήκος τοΰ φάσματος καί διασχίζουσιν αύτό άπό τοΰ ένός 
μέχρι τοΰ ετέρου άκρου. Ό  Frauenhofer είχε σημειώσει 
περί τάς 400 σκοτεινάς γραμμάς> ών οκτώ τάς κυριωτέ- 
ρας έσημείωσε διά τών άλφαβητικών γραμμάτων A , Β, 
C, D, Ε, F, G, II. Τούτων ή Α  καί Β κεϊνται έν τώ  
έρυθρφ, ή C μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ πορτογαλλιοχρόου, ή 
D έν τώ κιτρίνω, ή Ε έν τφ  πρασίνφ, ή F έν τφ  γλαυ- 
κφ , ή G έν τφ  κυανφ καί ή II έν τφ  ίώδει.— ΙΙάσαι 
αί σκοτειναΐ γραμμαι ή ραβδώ σε ις  τού Frauenhofer 
έπικληθεΐσαι διατηροΰσιν έντελώς ώρισμε'νην καί άμετά- 
βλητον θε'σιν εκάστη έν τφ  φάσματι, οπουδήποτε καί 
οπωσδήποτε καί άν σχηματίζηται τοΰτο.

("Επεται συνέχεια).
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ΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΝ
ΤΟΥ ΓΕΠΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

Την άπό τοΰ ισημερινού τής γής άπόστασιν τών δια
φόρων αυτής τόπων, είς μοίρας έκπεφρασμένην, καλοΰσι 
γεω γραφ ικόν π λάτος , καί αν μέν ό τόπος κεΐτα ι έν 
τω  βορείω τής γής ήμισφαιρίω, ή άπόστασις αϋτη κα
λείτα ι βόρειον πλάτος (Β. Π .), αν δε εν τφ  νοτίω, 
νότιον (Ν. Π .). Οϋτω π. χ. αί ’Αθήναι εύρίσκονται ύπό 
Β. ΓΙ. 38 μοιρών περίπου (38° ΒΠ.). Τό πλάτος τοΰτο 
έθεωρεΐτο ώς αμετάβλητον, παρατηρήσεις όμως νεώτατα ι 
τών αστρονόμων κατέδειξαν, ότι δεν είνε σταθερόν, ά λλ ’ 
οτι μεταβάλλεται κατά τ ι ποσόν έλάχιστον. Περί τούτου 
έκ τοΰ Globus (LXI. 2) έρανιζόμεθα τά  έξης.

Κατά τό έτος 1884— 1885 ό κύριος Φ ρ ε ιδ ε ρ ίκ ο ς  
Κ,ύστνερ άπέδειξεν έν τώ  αύτοκοατορικώ άστεροσκοπείω 
τοΰ Βερολίνου έπί τή βάσει σειράς παρατηρήσεων δ ι’ ά λ
λους σκοπούς γενομε'νων, οτι τό γεωγραφικόν πλάτος τοΰ 
άστεροσκοπείου τοΰ Βερολίνου άπό τοΰ εαρος 1884 άχρι 
τοΰ εαρος τοΰ 1885 κατά 0 ,2  δευτερολε'πτου ήλαττώθη, 
έκ τών παρατηρήσεων δέ τούτων έξήχθη περαιτέρω, ότι ή 
μεγίστη ταλάντωσις ήτο μάλιστα 1 ) 2  δευτερολέπτου τό- 
ζον. Τό εξαγόμενον τοΰτο παρεκίνησε τήν διαρκή έπιτρο- 
πείαν τής διεθνοΰς καταμετρήσεως τής γής έν τή έν 
Σαλτζβούργτι συνεδρί(* αύτής τοΰ 1888, όπως προκαλέσ'/) 
άκριβεστέραν ερευνάν περί τοΰ προβλήματος τοΰ μεταβλη
τού τοΰ γεωγραφικού πλάτους. Συνεπεία τούτου ό καθη
γητής κύριος Χ έ λ μ ε ρ τ ,  διευθυντής τοΰ έν Βερολίνφ κεν
τρικού γραφείου τής καταμετρήσεως τής γής, άνεζωπύρωσε 
τήν άπό κοινού σύμπρκξιν τών άστεροσκοπείων Β ε ρ ο 
λ ίνου , Π ο τσδ άμ η ς  καί Π ράγας, όπως συγχρόνως 
γείνωσι παρατηρήσεις περί τοΰ γεωγραφικού πλάτους κατά 
τήν μέθοδον, ήν ή<.ολούθησεν ό δόκτωρ Κύστνερ. Έκ τών 
έρευνών τών άστεροσκοπείων τούτων κατά τήν έπεξεργα- 
σίαν τοΰ καθηγητοΰ β .  Ά λ β ρ έ χ τ ο υ  έγένοντο ήδη 
κατά τό ’έαρ τού 1890 γνωσταί κατά τρόπον όμογνώμονα 
μεταβολαί τοΰ γεωγραφικού πλάτους άπό 0 ,5 έως 0,6  
δευτερολέπτου. Διά συνεχισθεισών παρατηρήσεων κατά τό 
1890 κατεδείχθη κατά τόν τρόπον τούτον τό μεταβλη
τόν τού ϋψους τοΰ πόλου (*) διά περιοχήν τινα  τής 
Μ έσης Ε υρώ π η ς. Άφοΰ δέ ή παράλληλος προχώρη- 
σις τών καμπύλων, τών ύπό τών μεταβολών τοΰ πολικού 
ϋψους διαγραφομενων, υπέδειξε γενικήν τινα  α ιτ ία ν , κει- 
μένην έκτος τών όρίων, έν οίς έκειντο οί σταθμοί τών έ
ρευνών, πρός λύσιν τοΰ προβλήματος, άν α ίτ ια  τώ ν α λ 
λο ιώ σεω ν  τοΰ π λάτους  ε ινε κίνησίς τ ις  τού  
γη ΐνου άξονος ή άλλη τ ις  α ιτ ία ,  έπροτάθη ύπό 
τής διαρκούς έπιτροπής τής διεθνοΰς καταμετρήσεως τής 
γής έν τη έν Φρειβούργνι τής Βαυαρίας συνεδρία της νά 
συνεργασθώσι μετά τής Χ ,ονολουλού (Σανδβιχικαί

(*) "Υψος τοΰ πόλου ή π ο λ ι κ ό ν  ΰψος καλείτα ι τό φαινό- 
μενον ΰψος τοΰ ουρανίου πόλου ύπερ τον ορίζοντα, ή άλλως το τό- 
ςον τοΰ μεσημβρινοΰ τόπου τινός, όπερ κεΐτα ι μεταξύ τοΰ όρίζοντος 
χ α ί τοΰ ουρανίου πόλου.

νήσοι) τά  άστεροσκοπεΐα τού Βερολίνου καί τής Πράγης 
κατά τό ’έτος 1891- διότι κίνησις τοΰ γήινου άξονος έν 
Χονολουλοΰ, ένεκα τής θέσεώς τη ς, ίσον καί άντίθετον πε
ρίπου έχούσης γεωγραφικόν πλάτος, ’έπρεπε νά επιφέρν) τού 
πλάτους άλλοίωσιν άντίθετον πρός τάς συγχρόνως έν τοΐς 
ρηθεΐσιν Εύρωπαϊκοΐς άστεροσκοπείοις παρατηρηθείσας.

Δαπάναις τής γεωδαιτικής έπιτροπής έπέμφθη έπι- 
στημονική άποστολή τό ’έτος 189 Ιείς Χονολουλοΰ (171 “ 
δυτικώς τοΰ Βερολίνου), όπως ένταΰθα κατά τήν διάρκειαν 
τών 1 2  μηνών έκτελέσν) προσδιορισμούς τοΰ γεωγραφικού 
πλάτους συγχρόνως μετά τών άστεροσκοπείων τοΰ Βερο
λίνου καί τής Πράγης. Αί παρατηρήσεις αύτα ι άνετέθη- 
σαν τώ  δόκτορι κυρίω Μ αρκούση , όστις άλλοτε έν 
Βερολίνω άπεδείχθη ίκανώτατος περί το ιαύτας παρατη
ρήσεις. Προσέτι συγχρόνως πρός τόν σκοπόν τούτον άπε- 
στάλη ό κύριος ΚΙρέστων πρός τάς Σανδβιχικάς νήσους 
ύπό τοΰ Coast and Geodetic Departcm ent of the 
U. S. (τών Ηνωμένων Πολιτειών), όστις ήρξατο τών πα 
ρατηρήσεων του κατά τόν ’Ιούνιον τοΰ 1891. Ό  πρόεδρος 
τής Β α σ ιλ ικ ή ς  ετα ιρ ε ία ς  (έν Λονδίνω, R oyal S o 
ciety) σίρ Ο υ ίλ λ ια μ  © ό μ ψ ω ν  έπί τή βάσει άνα- 
κοινώσεως τοΰ καθηγητοΰ κυρίου Φ έ ρ σ τ ε ρ ,  διευθυντοΰ 
τοΰ έν Βερολίνω άστεροσκοπείου, ήδυνήθη νά φέρ·/) είς 
γνώσιν τό εξαγόμενον τών συγκρίσεων τών έν Χονολουλοΰ 
έπί 3 μήνας παρατηρηθεισών μεταβολών τοΰ πολικού ϋψους 
πρός τάς συγχρόνους παρατηρήσεις τοΰ Βερολίνου, Πρά
γης καί Στρασβούργου. Τό πολικον νψοξ κατά. tovg 3 
μήναζ ίν  rolg Εύρωπαϊκοΐς βτα9μοΙς ^νξηβε περίπου 
κατά 0,3 τοΰ δευτερολέπτου, ένω έν Χονολουλοΰ ήλατ- 
τώ9η καιά τό αυτό ποοόν, έξ ον γίνετα ι κατάδηλον, οτι 
πραγματικοί ταλαντώβεις τον όίξονος rfjs yfig Ηνε ή αίτια  
τών άλλοιώβεων τον πολικον νψονρ.

Κατά τόν Χ ,ελμ ο χό λτζ ,  τόν Χ κ ια π α ρ έλλ η ν  
καί τόν © ό μ ψ ω ν α ,  ό άξων τής περιστροφής τής γής 
πιθανώς έν τή παρελεύσει τοΰ χρόνου εσχε διαφόρους θέσεις 
έν τώ  σώματι τής γής,ό προσδιορισμός άρα τής θέσεως τοΰ 
άξονος τής περιστροφής είνε μεγίστης σημασίας διά τάς 
γεωδαιτικάς καταμετρήσεις, ή ΐδρυσις δέ διά τάς παρατη
ρήσεις ταύτας τριών ή τεσσάρων διαρκών σταθμών έπί 
ίσου γεωγραφικού πλάτους καί έπί μεσημβρινών κατά 90 
μοίρας άπ ’ άλλήλων άπεχόντων, μετά κανονικών παρα
τηρήσεων τοΰ πολικού ϋψους ύπό τήν διεύθυνσιν τής διε
θνούς γεωδαιτικής έπιτροπής είνε άναγκαιοτάτη διά τήν 
πεοαιτέρω πρόοδον τοΰ σπουδαίου τούτου έργου. ’Ελπίς 
υπάρχει, ότι ή ’Α γγλία  καί άλλα μεγάλα κράτη, έν 
οίς αί έπιστήμαι μετά ζήλου προάγονται, θά λάβωσι 
μέρος είς τήν επιστημονικήν ταύτην έπιχείρησιν.

Η Κ Ι Ν Ι Ν Η  
ΚΑΙ Ο ΕΛΕΙΟΓΕΝΗΣ ΠΓΡΕΤΟΣ

(ΚΟΙΝΩΣ ΘΕΡΜΗ)
’Εντός τής ίλύος ελωδών τόπων καί λιμναζόντων 

ύδάτων διά τοΰ μικροσκοπίου παρατηρούνται βωλία βλεν
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νώδη (έκ πρωτοπλάσματος), άτινα αίφνιδίως μέρη τής 
μάζης αύτών προωθοΰσι άκανονίστως κατά τάς διαφόρους 
διευθύνσεις, όπως τά  φυτά τάς ρίζας τ ω ν  έπειδή δέ αί 
προβολαί αυτα ι τών βλεννωδών τούτων βωλίων χρησι- 
μεύουσιν είς τά  άτελέστατα ταύτα  π ρ ω τό ζ ω α  ώς σνλ- 
ληπτήοια, δι’ ών συλλαμβάνουσι τήν μικροσκοπικωτατην 
αύτών τροφήν καί ώς κινητήρια όργανα, διά τοΰτο έκλή- 
θησαν ρ ιζ ό π ο δ α .  "Αν δέ συλλάβωσιν αί βλεννώδεις 
αύτα ι προβολαί ουσίαν τινα  θρεπτικήν, συστέλλονται καί 
φέρουσι ταύτην πρός τό έσωτερικόν τοΰ βωλίου, έν ω 
πλεϊστα μικρά κοκκία ύπάρχουσι καί γ ίνετα ι ή πέψις· 
τό μή πεφθέν, τό π ε ρ ίτ τ ω μ α ,  οϋτως είπεΐν, έξάγεται 
πάλιν έκ τίνος θέσεως τής έπιφανείας τού βωλίου. "Ωστε 
τά  άτελέστατα ταύτα  ζώα ούτε στόμα, ούτε στόμαχον, 
ούτε έδραν εχουσι. Τό πρωτόπλασμα, έξ ού ολόκληρον τό 
σώμα τών ζώων τούτων, δεν είνε μόνον συλληπτήρ ιον  
καί κ ινητήρ ιον  όργανον, άλλά συγχρόνως καί α ισθη 
τήρ ιον  πρός γένεσιν απογόνω ν. ΙΙολλαπλασιάζον- 
τα ι δέ τά  ζώα τα ύτα , διχαζομένου τοΰ σωματίου αυτών. 
Τά γυμνά ταΰτα  έκ π ρ ω το π λ ά σ μ α το ς  μόνον συνιστά- 
μενα πρωτόζωα έκάλεσαν οί ζωολόγοι ά μ ο ιβ α ς  ή 
α μ ο ιβ ά δ α ς .

Τις τών άναγνωστών ημών, οστις οΰδεμίαν ιατρικής 
έχει γνώσιν, θά πιστεύση ότι έκτος τών άλλων μικροβίων 
ήτοι τοΰ τύφου, τής πανώλους, τής χολέρας κτλ . άνη- 
κόντων εις τό φυτικόν βασίλειον, καί τά  ζώα ταΰτα  τά 
άτελέστατα είναι ή α ιτ ία  νοσημάτων τοΰ άνθρώπου καί 
θανατηφόρων μάλιστα; Εύρέθη π . χ. εΐδός τ ι  άμοιβάδος 
κατά εκατομμύρια έντός τοΰ παχέος εντέρου άνθρώπου 
πάσ^οντος δυσεντερίαν. ’Αλλά κατά τάς νεωτέρας έρεύνας 
ή α ιτ ία  τοΰ έλειογενοΰς πυρετού (τής θέρμης) είνε είδός 
τ ι άμοιβάδος.

Μέχρι τινός έπιστεύετο ότι τό γνωστόν φάρμακον, ή 
κιν ίνη , ήτις έξάγεται έκ τού φλοιού τής κίνας, έθερά- 
πευε τούς πάσχοντας, διότι έπενήργει έπί τοΰ νευρικού 
αυτών συστήματος. Ό  καθηγητής όμως B inz κατέδειξε 
διά πειραμάτων ότι ή κινίνη (βασική ύδροχλωρική κινίνη) 
έπενεργεΐ ώς δηλητήριον κατά τής άμοιβάδος γλυκέων 
ύδάτων, καί ότι δεν έπενεργεΐ έπί τοΰ νευρικού συστή
ματος τών έκ πυρετού πασχόντων. 'Ως έκ τούτου ό σοφός 
ούτος κλινολόγος περί τού νοσήματος τούτου καί τού 
φαρμάκου αύτοΰ άπεφάνθη ώς εξής: «Ή  κινίνη  ό^ν Επεν
εργεί έπι τον νευρικόν ουβτήαατος, tag Άχ,ρι τονδε έπ ι- 
βτεύετο , άλλα καταπαύει τόν πυρετόν και τά βυμπτώμαια 
αΰτ„ν, tag διαλειπούβ g δηλ αύτοΰ προββο?>άς, διά περι- 
6τολής τού νοβήματος, α ιτία τοΟ οποίου κατά παόαν π ιθ α 
νότητα εΐνε ένόργανύν τι πλάβμα χατωτάτης βα&μΐδος·.

Βραδύτερον ό Λ ,εβερα ι ήδυνήθη ν’ άποκαλύψγι, ότι 
α ιτ ία  τού έλειογενοΰς πυρετού είνε είδός τ ι ά μ ο ιβ ά δ ο ς ,  
όπερ έμφωλεύει καί άναπτύσσεται έντός τών ερυθρών αιμο
σφαιρίων τοΰ ανθρωπίνου αϊματος καί συνεπώς προκαλεΐ 
τόν πυρετόν. ’Εξαφανίζεται δέ άπό τοΰ αϊματος ή άμοιβή 
αϋτη τή έπιδράσει όξυθειικής κινίνης, καί επομένως παύει 
ό πυρετός καί τά  διάφορα αύτοΰ συμπτώματα.

ΣΑΛΜΝΛΡΟΕΙΛΗΣ ΙΧΘΥΣ 0 ΕΛΟΒΙΟΣ
(PROTOPTERUS ANNECTES)

Γνωστόν ότι οί μέν ιχθύες (π. χ . κέφαλος, καρχαρία;) 
άναπνέουσι διά βράγχ ιω ν, δι’ οργάνων δηλ. άναπνευ- 
στικών, έπιτηδείων όπως παραλαμβάνωσι τόν έν τώ  ϋ- 
δατι διαλελυμένον άέρα, τά  δέ ά μ φ ίβ ια  (βάτραχοι, σα- 
λαμάνδραι) άναπνέουσι διά πνευμόνων, ώς είνε οί τοΰ άν
θρώπου κα ί πολλών άλλων ζώων. Οΰχ ήττον όμως ύπάρ
χουσι καί τινα  ύβοόβια ζώα ένσπόδυλα, άτινα  φέρουσι καί 
τά  δύω είδη τών άναπνευστικών οργάνων, ήτοι πνεύμονας 
καί βράγχια, καί διά τοΰτο καλούνται δ ίπ νο α .  Τοιαΰτα 
δίπνοα ζώα είνε 1 ) ό τής ’Α μ ε ρ ικ ή ς  σαλαμανδροειδής 
ιχθύς (λεπιδοσειρήν ή παράδοξες) 2 ) ό Α φ ρ ικ α ν ικ ό ς  
(ΙΙρωτόπτερος ό έλώβιος·),· 3) ό αυστραλ ιανός (Κερα- 
τόδους τοΰ Ψορστέρου) καί 4) ό μ ικ ρ ό ς  σαλαμανδρο-  
ε ιδής ιχθύς (κερατόδους ό μειόλεπις).

Έ κ τών τεσσάρων τούτων έμελετήθη άρκούντως ό 
’Αφρικανικός, όστις μετηνέχθη καί είς Ευρώπην. Ούτος 
έχων μορφήν έγχελυοειδή παρέχει τό περίεργον, ότι τά  έπί 
τοΰ στήθους καί τής γαστρός του ύπάρχοντα πτερύγια έ- 
χουσι μάλλον μορφήν ποδών ή πτερυγίων, ταΰτα  δέ μ ετα 
χειρίζεται καί τό ζώον όπως έπί τοΰ πυθμένος τού αγγείου, 
έν ω εύρίσκεται, έρπγι. Οί μικροί αύτοΰ οφθαλμοί εύρί- 
σκονται πρός τά  άνω τοΰ κρανίου, τό δέ άνω χείλος 
παρά τό ρύγχος κολποΰται καί κρέμαται πρός τά πλευρά, 
ώς τοΰτο παρατηρεΐται εις τούς θηρευτικούς κύνας. Τά θή- 
λεα δέ τούτων είνε πάντοτε πο λύ . μεγαλείτερα τών άρ- 
ρένων_ .

Ζή δέ ό πρωτόπτερος έντός τόπων ελωδών καί τελ
μάτων έκ πλημμυρών παραχθέντων καί ώς έπί τό πολύ 
καθ’ άπασαν τήν ήμέραν διαμένει έπί τοΰ πυθμένος 
έντός τής ίλύος, άνά 1 0 —15 λεπτά τής ώρας άνερχόμενος 
είς τήν έπιφάνειαν τοΰ ϋδατος όπως άναπνεύστ) καί έκ 
τής άτμοσφαίρας άέρα. ’Ανέρχεται δέ είτε κρατών τά  
άκρα ίούτοΰ έπί τοΰ σώματος πεπιεσμένα καί ώς έγχελυς 
πλέων, είτε κινών τά  άκρα αύτοΰ ώς κώπας. Τρέφεται 
έξ ιχθύων καί βατράχων, ούς συλλαίμβάνει άπό τής κοι
λ ία ς, άφ’ ής διά τών αιχμηρών του όδόντων άποκόπτει 
τεμάχια , άτινα κατατρώγει κατερχόμενος έπί τής ίλύος. 
Ή  εσωτερική κατασκευή τών άναπνευστικών οργάνων τών 
ζώων τούτων καθιστα ταΰτα  έπιτήδεια, άν άποξηρανθή 
τό τέλμα, έν ω ζώσι, νά ένταφώσιν έντός τής ξηράς ίλύος 
καί έπί πολλάς εβδομάδας νά διαμείνωσιν έν αύτή ζώντα.

Έπειδή δέ τά  δίπνοα ταΰτα  ζώα φέρουσιν, ώς έρρέθη, 
άμφότερα τά  συστήματα τών άναπνευστικών οργάνων, 
δηλ. πνεύμονας καί βράγχια, διά τοΰτο παρά τών ζωολό
γων θεωρούνται ώς άποτελοΰντα μεσάζουσαν βαθμίδα με
ταξύ ιχθύων καί άμφιβίων. "Οπως δέ τά  ερπετά καί άμ
φίβια δύνανται έπί μήνας κατά τήν χειμερίαν αύτών νάρ
κην (ύπνον) νά ζή σωσι κοιμώμενα άνευ τροφής, οϋτω καί 
τά  δίπνοα, οσάκις άποξηραίνονται τά  τέλματα καί ελη, 
έν οίς ζώσι, εισερχόμενα έντός τής μαλακής είσέτι ίλύος 
μέχρι βάθους 40 εκατοστών τοΰ μέτρου. Έ νω δέ εύρίσκε-
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τα ι εκει τό ζώον τεθαμμε'νον, εκκρίνει έκ τών έπί τοΰ σώ
ματός του ύπαρχόντων πολλών άδένων βλεννώδη τινά 
ΰλην, ήτοι ξηραινομένη άποτελεϊ περίβλημα, προφυλάσσον 
το ζώον οπω; έκ τοΰ σώματος αΰτοΰ άπε'ρχεται υγρασία, 
δυναμένη νά βλάψνι το ζώον. Καταλαμβάνει δέ έντός τοΰ 
κοιλώματος τούτου τοιαύτην Οε'σιν, ώστε δύναται πάντοτε 
νά άναπνε'ϊ) εκεί εγκεκλεισμε'νον τόν άτμοσφαιρικόν άέρα. 
Διαμε'νει δέ ό πρωτόπτερος έκεΐ έγκεκλεισμε'νος 6 — 8  μή
νας, άχρις οΰ ύπό τών βροχών καί πλημμυρών κατασττί ό 
τόπος ελώδης.

• —■ -· KWWVW-----------——

ΟΙ ΔΙΑΤΤΟΝΤΕΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 
Τ Η Σ  Ν Ϊ Κ Τ Ο Σ

ΤΗΣ 1 5 ) 2 7  ΠΡΟΣ ΤΗΝ 1 0 ) 2 8  N 0 E W B P I 0 Y 1891
Κατά την νύκτα ταύτην θά παρετήρησαν ίσως πολλοί 

τών παρ’ ήμΐν, οιτινες οΰ μόνον πρός επίγεια άλλά καί 
πρός οΰράνια άντικείμενα στρέφουσι τό βλε'μμα, δτι κατέ- 
πεσε μεγάλη ποσότης διαττόντων άστέρο>ν· διότι κατά 
την ρηθεϊσαν νύκτα, κατά τοΰς άστρονόμους, 6 πλανήτης 
ήμών διήρχετο πλησίον τού σημείου κατά τό όποιον δια- 
σταυρούται ή τροχιά της γης μετά της τροχιάς έπι της 
οποίας έκινεΐτο ό άπό τοΰ 1852 μη έμφανισθείς πλέον 
κομήτης τοΰ Β ίέ λ α .  Α ιτία  τούτου είνε διότι κατά 
πάσαν πιθανότητα έπι τής αΰτής τοΰ κομήτου τοΰ Βιέλα 
τροχιάς πλανώνται τά  μικρά ταύτα  οΰράνια σωμάτια περί 
τόν ήλιον, διανύοντα τήν περί τόν ήλιον περιφοράν αΰτών 
είς εξ περίπου ’έτη. Ώ ς έκ τούτου δέχονται οί άστρονόμοι 
έν οίς καί ό διαπρεπής τών Μεδιολίνων Χ κ ε α π α ρ έ λ ^ ς ,  
δτι ή πληθΰς τών διαττόντων τούτων άότέρων είνε τμή
ματα διασκορπισθέντα τοΰ διαλυθέντος τούτου κομήτου, 
ον παρετήρησαν κατά τό 1846 διαιρούμενον είς δύο άνι- 
σομεγε'Οη τμήματα , κατά δέ τό 1852 έμφανισθέντα διά 
τελευταίαν φοράν ώς διπλοΰν κομήτην καί εκτοτε έξ- 
αφανισθέντα. ’Επειδή δέ ή περί τόν ήλιον περιφορά τού 
κομήτου τούτου ήτο 6  1 ) 2  ’έτη , συνεπέρανον οί άστρο- 
νόμοι, δτι ού μόνον κατά τήν νύκτα τής*15 πρός 16 
Νοεμβρίου λήξαντος έτους θά έγίνετο κατάπτωσις δ ιατ- 
τόντων αστέρων, άλλά καί κατά τό 1892. Οί διάττοντες 
δέ ούτοι άστέρες της 15 Νοεμβρίου,οιτινες καί Ά ν δ ρ ο -  
μ ε δ ίδ α ι  έπικαλούνται,διότι φαίνονται ώς νά έξε'ρχωνται 
έκ τοΰ άστερισμοΰ της Α ν δ ρ ο μ έ δ α ς ,  διακρίνονται 
τών καλουμένων Λ ε ο ν τ ιδ ώ ν ,  τών έκ τού άστεοισμού 
τού δ έ ο ν τ ο ς  έξερχομένων καί π ιπτόντων άνά 33ον έτος 
τνΐ 1)13 Νοεμβρίου, διότι ούτοι μέν συναντώσιν τήν γήν 
μετά ταχύτητας 70 χιλιομέτρων άνά παν δεύτερον της 
ώρας λεπτόν, έκεΐνοι δέ μόνον μετά ταχύτητας 16 χιλιο
μέτρων. Α ίτια  δέ της διαφοράς ταύτης τής ταχύτητος 
είνε, διότι οί μέν ’Ανδρομεδίδαι κινούνται κα τ’ άντίθετον 
πρός τήν κίνησιν τής γής διεύθυνσιν, αί δέ Λεοντίδαι κατά 
τήν αΰτήν. ’Επειδή δέ ή λάμψις τών σμικρών τούτων 
οΰρανίων σωμάτων έξαρτάται έκ τής έν τ·7) ατμόσφαιρα 
ταχύτητος αΰτών, διά τούτο οί Λεοντίδαι έμφανίζονται 
λαμπρότεροι τών τής ’Ανδρομέδας διαττόντων αστέρων.

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
Ο Πύργος τοΰ ’ Α ϊφφελ. — Κατά τούς ύπολογι .tijl ούς τοΰ 

κυρίου G raf, όπως ό πύργος οΰτος, ούτινος τό ύψος είνε 300 αέ- 
τρων, γείνη ορατός άπό της ύψίστης κορυφής τώ ν ’Ά λπεω ν, 
του λεγομένου Λευκοΰ ’’Ορους, πρέπει νά έχη ύψος 5000 μέτρω ν 
δέν είνε δε νΰν ορατός, διότι κρύπτετα ι ύπό τής έν τώ  μεταξύ καμ- 
πυλότητος τής γής.

Νέα σϋριγξ ύπό τόν ΤΑ\« σ ι ν . — Προς ευκολίαν τής συγκοι
νωνίας έν Λονδίνω ορύσσεται ύπό τον Τάμεσιν νεα δακτυλιοειδής 
οΰριγξ, εχουσα πλάτος 7 μέτρων. Έντός αύτής θά ύπαρχέ άμα- 
ξητή οδός πλάτους 4 ,9  μέτρων, έπ ί τής οποίας εκατέρωθεν πε
ζοδρόμια. Αί δαπάναι ύπελογίσθησαν δ ι’ εν μέτρον είς 5250 σελή
νια. —  Η μ είς δέ ά'νευ άνάγχης μεταβάλλομεν τήν οδόν τής ’ Α 
θήνας εις γην Μ αδιάμ , όπως ευχαριστήση τούς χρηματιστικούς 
του σκοπούς πλούσιός τ ις , ενώ άλλαχοΰ του κράτοος πνίγονται 
οί δυστυχείς κάτοικοι κατά τάς πλημμύρας.

Ή Ροσίτα γ ιγ α ν τ ια ία  γυνή  τοΰ  Ι!»ου α ίώ νος. ’Ανάστημα 
γιγαντιαιον θεωρείται ώς νοσηρά του άνθρωπίνου σώματος κατά- 
στασις καί συνήθως παρατηρεΐται είς τούς ά'νδρας, σπανιώτερον δέ 
εις τας γυναίκας. Λαοί, φυλαί ή καί οίκογένειαι έκ γιγάντων άπο- 
τελούμεναι δεν υπαρχουσι, ματαία δέ ύπήρξεν ή προσπάθεια Του 
βασιλεως τής Πρωσσιας Φρειδερίκου Γουλιέλμου τοΰ Α. θελήσαν- 
τος δι επιγαμίας ν άναπτύξη τεχνητώς φυλήν γ ιγάντω ν, έξ ώ ν νά 
λαμβάνη τούς διά τήν φρουράν του άναγκαιοΰντας στρατιώτας. Οί 
άχρι τοΰδε γνωστοί γίγαντες τώ ν τελευταίων δεκαετηρίδων κατά
γονται εξ οικογενειών συνήθους άναστήματους. Τοΰτο συμβαίνει καί 
εις τήν Ρ ο σ ί τ α ν, διαμένουσαν κα τ’ αύτάς έν Βερολίνω καί έ- 
πιόεικνυομενην εν τ ιν ι θεάτρω τής πόλεως ταύτης. Ή  νέα αΰτη 
έγεννήθη έν Βιέννη τή  1)13 Μαρτίου τοΰ 1863 ύπό γονέων χει- 
ρωνάκτων μέτριου αναστήματος, έ'χει δέ ΰ'ψος 246 έκατοστών τοΰ 
μέτρου καί βάρος 350 λίτρων· ώς έκ τούτου θεωρείται αΰτη ώς ή 
μεγίστη καί βαρυτάτη τώ ν άχρι τοΰδε γνωστών γιγάντων.

Π ΟΙΚίΛΑ
Μ ικ ρ ο ο ρ γ α ν ισ μ ο ί έ π ί  φ λ α ν ε λ λ ω ν  x a i  ΰ π ο ν ια μ ίσ σ ω ν . —  Κατά 

τάς μικροσκοπικάς έρευνας τοΰ. H opein τραχεΐαι έκ μαλλιού φλα- 
νέλλαι κρατοΰσιν έπ ί τής έπιφανείας αύτών λεπτότατα μόρια κό- 
νεως καί μικροοργανισμούς. Ό λιγ ίστη  ποσότης τώ ν οργανισμών 
τούτων προσκολλαται επ ί λείων ΰποκαμίσσων έκ λινοΰ καί βάμ- 
βακος, έπομένως τά ενδύματα ταΰτα είνε τά καθαρώτερα καί υ
γιεινότερα τώ ν μάλλινων, άτινα πάντοτε κα! μετά τήν πλύσιν 
φέρουσι τοιούτους βλαπτικούς μικροοργανισμούς.

Β ρ α σ μ ό ς  ο ξ υ γ ό ν ο υ . — Γνωστόν, ότι τό οξυγόνων ύπό μεγά- 
λην θλΐψ ιν καί ψύξιν δύναται νά ύγροποιηθή. Ε σχάτω ς (1 ]Ί7  Δε, 
κεμβρ. 1891) έν τή  συνεδρία τ¥)ς Β α σ ιλ ικ έ ς  ε τ α ιρ ε ία ς  τοΰ Λον
δίνου (R o ya l S o c ie ty ) άνέγνωσεν ό πρόεδρος αΰτής έπιστολήν τοΰ 
καθηγητοΰ D ew ar, έν ή άνεφέρετο ότι ό άνήρ ούτος ήδυνήθη ύ- 
γρόν όξυγόνον έντός κάψης έκ μαγειρικοΰ άλατος ευρισκόμενον, νά 
θέση εις βρασμόν (δηλ. έν τώ  αέρι είς θερμοκρασίαν 181° Κ. ύπό 
τό μηδέν), τή  ένεργεία τών πόλων ηλεκτρομαγνήτου. Συγχρόνως δέ 
ό D ewar παρετήρησεν, οτι άμα b ηλεκτρομαγνήτης έτέθη είς ε
νέργειαν, τό όξυγόνον προσεκολλήθη ολόκληρον έπί τοΰ πόλου καί 
διέμεινεν επ ’ αύτοΰ ά’χρι τής τελείας αύτοΰ έξατμίσεως.

Βροχή βατράχων. Τήν νύκτα τής 31 ’ Ιουλίου πρός τήν 1 
Αύγουστου μέγα μέρος τής πόλεως Coonoor τών ’ Ινδιών κατε- 
τεκλύσθη ύπό βροχής έκ βατράχων, έπιστρωσάντων τό έδαφος είς 
μεγάλην έκτασιν' σημειωτέον οτι ή βρο/ή συνωδεύετο καί ύπό 
ίσχυροΰ ανέμου, πνεύσαντος πολλάκις κατ’ έπανάληψιν.


