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ά μ.έν είνε οργανικά, τά  δεΤών φυσικών σωαάτων1 ι
ανόργανα. Καί οργανικά μεν είνε τά  τε φυτά και τά  ζώα, 
ανόργανα δέ ή ορυκτά τά  μή όντα μήτε φυτά μήτε ζώα.

Τά μεν οργανικά, ήτοι τά  ζώα καί τά  φυτά , εν όσω 
ΰπάρνουσιν, ΰπάρχουσιν έν άδιαλείπτω  αλλοιώσει ού,μό
νον καθ’ όλου άλλά καί κατά μέρος. Τά ανόργανα όμως 
δεν άλλοιοΰνται, οί'/'κ’ έν όσω ΰπάοχουσιν. ΰπάοχουσιν έν 
άδιαλείπτω  άμεταβλησία. Δύνανται μέν και τά  ανόργανα 
νά άλλοιώνται καί νά φθείρωνται, άλλ’ ούχί αύτά έξ έ-

(*) ’Εκ τοΰ ανεκδότου συγγράμματος του αειμνήστου καθηγη- 
το ΰ .— Μετά πολλής χαράς προβαίνει ό «Προμηθεύς» είς τήν δημο- 
σίευσιν άποσπάσματος έ'ργου άρίστου, ευτυχής δέ επ ί ταύτη λογί
ζετα ι. Ι ΐαν ο,τι συνέγραψεν ο Ηρακλής Μητσόπουλος είνα ι έπ ι- 
στημονικώς τέλειον καί γλωαοικώς άπαράμιλλον· πάντας τούς δ
ρους τώ ν Φυσικών ’Ε πιστημών, τούς τόσον επ ιτυχ ε ίς , εις τήν 
σπανίαν έλληνομάθειαν τοΰ άνδρδς τούτου οφείλομεν, είναι δέ δυσ
τύχημα άληθώς οτι ά»έκδοτα μένουσιν είσέτι τά συγγράμματα αύ
τοΰ. Ή πανεπιστημ ιακή σύγκλητος ενέκρινεν έσχάτως τήν έκδοσιν 
τής Ζωολογίας τοΰ άειμνήστου διδασκάλου δαπάναις τοΰ Πανεπι 
στημ ίου. Έ λπίζομεν οτι ούδείς λόγος θέλει έπιβραδύνει είσέτι τήν 
άρίστην ταύτην άπόφασιν. Είναι άνάγκη σκέψεων μακρών χαί σ υ 
στάσεων όταν πρόκειται περί τώ ν συγγραμμάτων τ&ΰ ΉραχΗλέους 
Μηταοπ Ολο» ; Σ. II.

αυτών, άλλ’ έξ επιδράσεων εξωτερικών- τά  οργανικά ό
μως άλλοιοΰνται αΰτά έξ εαυτών, μεταλλασσομένων άδια- 
λ,είπτως τών άποτελουσών αυτά οΰσιών.

Τά μέν οργανικά είνε ανομοιομερή, συνιστάμενα έκ 
μερών διαφόρων πρό^ άλληλα, οργάνων λεγομε'νων, έν οίς 
κινούνται ούσίαι ύγραί· τά  άνόργανα όμως είνε ομοιομερή, 
δέν συνιστανται έκ μερών άνομοίων, ή είνε άπλώς σχι- 
στοφυη ή πλακοφυτ,.

Αί ^ημικαί δέ συνθέσεις τών οργανικών σωμάτων είνε 
μέν όποΐαι καί αί τών ανόργανων, καί τοΰτο έξακριβοΐ 
καθ’ Ικάστην ή επιστήμη· άλλ ’ όμως δέν δύνανται νά 
παραχθ'ή τό οργανικόν σώμα διά χημικών συνθέσεων· ά- 
δύνατον είνε δηλαδή νά γεννηθή φυτόν ή ζώον, έάν στοι
χεία , έξ όποιων συνισταντα ι, συναφθώσιν πρός άλληλα 
καί συνεργήσωσι καί θερμότης καί πίεσις καί ηλεκτρική 
καί ό ,τ ι άλλ,ο, άλλ ’̂ϊνα γεννηθή ά πα ιτε ΐτα ι νά προϋπάρξτ) 
'έτερον όμοειδές ή’ τοΰλάχιστον ετερον λίαν όμοιον, όπερ 
νά γέννηση αΰτό· ΐνα γεννηθή έλαία άνάγκη νά ΰπάρξν) 
έλα ία , ήτις νά γέννηση α ύ τή ν  Ϊνα γεννηθή ποόβατον, ά
νάγκη νά ΰπάρξν) πρόβατον, οπερ νά γέννηση αύτό· αύτό- 
ματος δέ γένεσις, ήτοι γένεσις άνευ γεννητόρων δέν εγεινε 
δυνατόν νά παρατηρηθή ούδ’ έν αύτοϊς το ΐς άπλουστάτοις 
φυτοΐς. Είς δέ μόνος έκ τών φυσιοδιφών, ό Γάλλος Pou- 
che t ,  ένόμισεν οτι παρετήρησε το ιαύτην γένεσιν, άλλ’ εύ- 
ρέθη έπειτα  αμφίβολον τό παρατήρημά του.

Δευτέρα τοΰ οργανικού σώματος ίδιότης καί διαφορά 
πρός το άνόργανον είνε ότι άδ ιαλείπτως φθείρεται καί 
άδιαλείπτως άντ ικαταστα ίνετα ι ή φθειρομένη αύτοΰ ύλη 
προσλαμβανόμενων ύπ ’ αύτοΰ έξωθεν άλλων ούσιών καί 
συνεξομοιουμένων αύτώ  καί όταν τοΰτο δέν γ ίνη τα ι, τό 
οργανικόν σώμα δέν διατηρείται είς τήν ζωήν. Κατά πά 
σαν κίνησιν τοΰ οργανικού σώματος, κατά πάσαν έκκρι- 
σιν, κατά παν ζωής αύτοΰ φαινόμενον γ ίνετα ι μεταστοι- 
χείωσις, γ ίνετα ι μεταβολή ούσιών αύτοΰ, γ ίνετα ι φθορά 
καί άντικατάστασις χημικών αύτοΰ συνθέσεων. Διά την
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επαλλ-^λως ε̂ γινοαεντιν εν αύτώ  οθοοάν ποοσλααβάνει* k 4 I I I
κατα αναγκγ,ν τ ο  οργανικόν σώμα ουρίας εΕο)θεν t: ooc τρο- 
cpTjV αυτου καί συνττιρτισιν καί τούτο είνε α ία  τών ούσι- 
ωοών ιδιοτήτων του οργανικού σώματος.

1 Ιρο πάντων 55ε πάσχουσιν άλλο.ίωσιν έκεΐναι τών ου
σιών του οργανικού σώματος α ΐτ ινες , διότι άπαντώ ντα ι 
έν τοΐςς οργανικοί; σώμασιν, ονομάζονται ένάνθοα>οακοι συν-
Οεσεις οργανικαί, ών αί μεν είνε τοια<5ικαί και συνίστανται 
ε£ οξυγόνου, ύδρογόνου καί άνθρακος καθαρού, αί 55ε είνε 
τετραόικαί καί συνίστανται ές αύτών τούτων καί έξ αζώ
του* αί ουσία ι (>ε αύτα ι έν »xs ν τοΐς ζώοις οξειδιούμεναι 
μεταβάλλονται είς άπλουστερας συνθεσεις καί άντικατα- 
σταίνονται έξ άλλων, προσλαμβανόμενων έξωθεν,έν δε τοΐς 
φυτοΐς λαμβάνουσι σύστασιν έξ άπλουστέρων συνθέσεων 
καί εξ άνοργάνων οΰσιών. Ώ πω ς δε αί ίδ ιότητητες τών 
οργανικών σωμάτων, έλαστικότης, βάρος, ποοώδες είνε 
κοιναί καί το ΐς άνοργάνοις σώμασι, ουτω καί τά  στοιχεία, 
έξ ών συνίσταντα ι τά  οργανικά σώματα, ύπάρχουσι καί 
εν τοΐς άνοργάνοις. Στοιχεΐον, δέ οπερ νά ίδιάζϊ) μόνοις 
τοΐς οργανικοΐς σώμασι δεν υπάρχει. Ά λλά  καί αί ενάν- 
θρακοι συνθέσεις, α ΐτινες πρότερον έθεωροϋντο ώς .-ιγ>οί'- 
όντα τών οργανικών σωμάτων, έσφαλμένως έθεωροϋντο, 
διότι το ιαύτας τινας συνθε'σεις όργανικάς λεγομε'νας πα
ράγει «ήμερον καί ή χημεία (οΰραίαν, οινόπνευμα, οξος, 
σάκχαρον)· ώστε οι αυτοί νόμοι τής χημικής συνθέσεως 
κρατοΰσΐ καί εν το ΐς οργανικοΐς σώμασι καί έν το ΐς άνορ- 
γάνοις, καί ίσως κατορθωθ-7) ποτέ νά παράγη ή χημεία 
καί πάσαν οργανικήν σύνθεσιν. Τά ίδιάζοντα δέ μόνοις 
τοΐς όργανικοΐς σώμασι, άντικαταλλαγή  τής ύλης, κίνη-

' if "C τ >  ̂ . » >&.* ,< » \ »σις και αυςησις εινε αποοοτεα εις ουδεν ετερον ει μη εις 
τάς ιδιότητας τών συνθέσεων τών άποτελουσών αΰτά οΰ
σιών, και εις την πολυπλοκον τά ξ ιν , καθ’ ήν είνε τετα - 
γμε'να πρός άλληλα τά  άποτελοϋντα τήν ζώσαν τών σω
μάτων τούτων ύλην. Ή  ά ν τ  ι κ α τ  α λ λ α γ  ή δέ τής ύλης, ή 
οΰσιώδης τοΰ ζώντος οργανικού σώματος ίδιότης, δύνα- 
τα ι ενίοτε νά έπ ίσχητα ι καί έπί μακρόν χρόνον νά μή γ ί-  
νητα ι, χωρίς νά άποβάλληται καί τελεως ή ζωή. "Υδατο, 
δηλαδή στερούμενα ή καί θερμότητος δύνανται τινά  τών 
οργανικών σωμάτων ή τά  σπέρματα αΰτών έπί μήνας ή 
καί ετη νά διακόπτωσι τήν ζωτικήν αΰτών ένε'ργειαν καί 
νά άδρανώσιν άλλ’ ύδατος προσαγομένου αΰτοΐς καί θερ
μότητος επαρκούς, δύνανται νά έπανε'ρχωνται πάλιν είς 
τήν ζωήν. νεκρά μέν τέως φαινόμενα, ζώσιμα δέ διατελέ- 
σ α ν τα (Ι ) . Ιδιότης προσέτι τών οργανικών σωμάτων είνε

(1) Μόνον δέ τώ ν φυτών μέρη καί τινω ν εκ τώ ν άπλουστέρων 
ζώων είς ώρισμένας τινάς περιστάσεις δύνανται νά έπ ιζώσι μετά 
τήν αποκοπήν καί ιδιαίτερα άτομα νά γε ίνω σ ι' διότι τοΰ μέν φυ- 
τοΰ τά μέρη πάντα ομοιά εισ ι άλλήλοις, τοΰ δέ τοιούτου ζώου 
τό σώμα εκ τώ ν αύτών πανταχοΰ συνέστη, ώστε παν μέρος αύτών 
δύναται νά επ ιζή  έάν κοπή’ οίίτως ώστε νά ένέχη όσα καί τό λοι
πόν ολον. Τούτου λοιπόν ένεκα άποταμέντα μ.έρη φυτοΰ μεταφυ- 
τευόμενα, οφθαλμοί αύτοΰ εμβολιαζόμενοι, έπ ιζώ σ ι καί δ ια ιω νί- 
ζουσι το έαυΤών είδος· τούτου ενεκα κατατειινόμενα καί τ ινα  τώ»

ότι εκαστα εχουσιν ίδιαν μορφήν καί ιδίαν συναρμογήν με
ρών. Τό μεν άνόργανον άτομον. ό κρύσταλλος εχει μορφήν 
ή σχήμα σταθερόν, άναλλοίωτον. περατούμενον ΰπό έπι- 
πεδιον εδρών, σπανίως δέ σφαιρικών, καί ύπό δίεδρων γω· 
νιών καί στερεών ( 1 ) τοϋ οργανικού όμως ή μορφή είνε 
ήττον σταθερά, είνε μεταβλητή μέχρι τινός ενεκα τής μα- 
λακότητος ή τών ήμιστερεών αΰτοϋ, καί ή ζωή τού όο- 
γανικοϋ σώματος είνε συνεχής σειρά άλλοιώσεων αΰτοϋ 
καθ όλου. Ταΐς μεταβολαΐς τής συνιστώσης αΰτό ούσία: 
συμπαρομαρτυροΰσιν καί αύξησι; καί άλλοίωσις τή ; υ.οο-

I * k Λ k · · ι  »

φής αυτού. Ή  γένεσίς του άρχεται, δυνάμεθα γενικώς νά 
εΐπωμεν, άπό άπλής κυψελίδας, άπό άπλοϋ κυταοίου· 
άπό ταύτης γεννώνται ’έπειτα κατά μικρόν έν τώ  ώω ή 
τώ  φύτρω διάφορα μέρη του καί μεταλλοίωσεις τούτων, 
εως οΰ αύξησαν καί άκαάζον ποοσλααβάνει δύναυ.ιν τούι  ̂ ι ι ι
γεννάν έτερα όμοια, καί τέλος παύει νά ύπάρχη ώς ζών 
σώμα, διαλυόμενον είς τά  συστατικά αΰτοϋ στοιχεία. 
Αιά ταύτα  είνε τοϋ οργανικού σώματος ή μάζα ένυδρος 
καί συμποτιστή κατά τό μάλλον καί ήττον, οπερ άναγ- 
καΐον τήτε μετασχοιχείωσει τών συνθέσεων τής ύλης 
(corpora non agvmt n isi soluta) καί τγ μεταβολή, τής 
μορφής. Καί τών κρυστάλλων τά  όμοφυή μόρια δέν συνέ
χονται άλλήλοις έπίσης ίσχυρώς κατά πάσαν διεύθυνσιν,

ζωόφυτων, άτε τοΰ σώματος αυτών πανταχοΰ έκ τών αύτών συν- 
εστώτος, μεταβάλλονται ε’ις τόσα άτομα, είς δσα κατετάμησαν 
τμ τματα , φθάνει μόνον νά έ’γινεν ή κατατομή οΰτως ώστε τά 
τμήματα νά εχωσι πάντα τά όργανα, 03ων τό ολον y ρ ή ζ ε ι . Τ ιλε ι- 
οτέρων ομως ζώων μέρη άποτεμνόμενα φθείρονται καί άπόλλυντα ι, 
έάν δέ είνε καί έξ εκείνων, τά  όποια ούσιωδώς άναγκαία τώ  όλο̂  
ή εν ενί μόνω τόπω αύτοΰ είνε τεταγμένα καί άπλά δχι όιπλα 
(π . χ . εγκέφαλος, χαρδία, στόμαχος καί άλλα), έπιφέρουσι 
θάνατον καί ε 'ς  τό ολον άποτεμνόμενα Είς μό.ον δέ το ώόν 
καί ιδίως ί ις  τήν τεχνογόνον αύτοΰ κηλίδα ύπάρχουσι πάντα τοΰ 
όλου τά μέρη, άλλ’ Ομως δυνάμει μόνον, δχι δέ «αί ένεργεία, διότι 
ενεργεία ύπάρχουσι μετά τήν εκ το'ϊ ωοΰ γένεσιν τοΰ τέκνου, καί 
διά τοΰτο δύναται καί νά επ ιζή  τό ώόν ώς τοιοΰτον έπί τινα  χρό
νον μετά τόν τόκον, ϊ,γουν μετά τήν άπό τοΰ ολου άποχώρησιν αύ- 
τ ΰ. Τών άνοργάνων όμως τά μέρη οΰτε έκ τοΰ όλου ύπάρχουσιν, 
οΰτε ύπέρ τοΰ όλου, καί διά τοΰτο καί αύτά έξαίολουθοΰσι, νά 
ύπάρχωσι άποταμέντα καί τό ολον, έξ ού άπετάαησαν.

(1) Η ωρισμενη και μόνιμος μορφή τώ ν ένοργάνων προέρχεται 
έκ τής όμοιας τώ ν όμοειδών εσωτερικής πλαστικής δυνάμεως καί 
όργανώσεως καί εκ τοΰ όμοιου τρόπου τής αύξήσεως, τ»  άνόρ- 
γανα δέ» έχουσιν ώρισμένην τήν μορφήν, άλλά διαφέρουσι ά π ’ 
άλλήλων μεταβαλλόμενα επ ' αόριστον ενεκα τοΰ άνομοίου τρόπου 
τής αυξήσεως καί τής ά π ’ άλλήλων άνεξαρτησίας τών συνιστώντων 
αυτα μερών, καί περατοΰνται ύπό επιπέδων έπ ιφανειώ ν, πλήν 
ολίγων. Έ ν μέν τοΐς όργανικοΐς ένεργεΐ ύψηλοτέρα τις  καί τελ ε ι
ότερα δύναμις, καλουμένη άρχή οργανική, ή τις  μή έπεισαγομένη 
έξωθεν, άλλ’ έν αύτοΐς οίκοΰσα καί τήν άληθή καί μόνιμον αύτών 
ουσίαν συνιστώσα, ύποτάσσει τάς γενικάς τής φύσεως δυνάμεις είς 
τόν έαυτής σκοπόν, καί εμφανίζεται δ ι’ ενεργειών συνθετότερων, 
σκοπιμ,ωτέρων καί τελειότερων, α ΐτ ινες συνιστώσι τήν καλουμένην 
ζωήν. Έ ν δέ τοΐς άνοργάνοις ένεργοΰσιν αί γενικαί δυνάμεις τής 
φύσεως, ή μαγνητική , ή ήλεκτριχή, ή χημ ική χαί όσαι δΓ έλξεως 
καί άπωθήσεως εμφανίζονται.
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καί διά τούτο είνε σχιστοί οί κρύσταλλοι κατά ταυτην, 
μή σχιστοί κατ εκείνην, δεν εχουσιν ομως και μερη οια- 
οο ο α ποό: άλληλα, όποια είνε τά  όργανα τοϋ οργανικούι k \ k * * *
σώματος,ών έκαστον ίδιον έργον απεργάζεται. Τά όργανα 
δέ τού όογανικού σώματος συνίστανται έκ διαφόρων ιστών, 
αλλ οί ίστοι αυτών σχηματίζονται παντες ε ί ομοιομορ- 
φων κυψελίδων μετασχηματιζόμενων. Σ χηματίζεται μεν 
καί ό κρύσταλλος έκ στοιχείων, άλλά ταύτα  διαφέρουσιν 
ποό: τε τόν ολον κούσταλλον καί πρόε άλληλα. Η κυψε- 
λ ίς όμως έχει πάσας τάς ιδ ιότητας τοϋ όλ.ου οργανισμού.

Η κυψελίς είνε θρομβίσκος ήμιρρεύστου, ουσίας λευ- 
κωματώδους (προιτοπλάσματος), εμπεριέχει ώς έπιτοπλεΐ- 
στον πυρήνα 7-η ρευστόν, ή άντί τούτου κυστίδιον μικρό— 
τατον. πολλάκις δέ περιβάλλεται καί ύπό ύμένος.

’Εν τη κυψελίδι, έξ ής σχηματίζονται πάντες οί ιστοί 
καί πάντα  τά  όργανα τοϋ τε ζώου καί τοϋ φυτού, ύπάρ
χουσι πάσαι αί ιδιότητες τού όλου οργανικού σώματος, 
ώστε ή κυψελίς είνε ή πρώτη ούτως είπεΐν μορφή τοϋ 
οργανισμού, είνε ούτως είπεΐν άπλούστατος οργανισμός. 
Γεννωμένη έξ έτέρας όμοειδοϋς κυψελίδος, διατελεΐ ζώσα, 
γινόμενης καί έν ,α ύτή  άντικαταλλαγής ύλης. Τρέφεται 
λοιπόν καί ή κυψελίς έκκρίνει καί ή κυψελίς, αυξάνει, 
κ ινείτα ι, μεταβάλλει μορφήν, πληθύνεται. Μερίζουσα δε 
τόν πυρήνα έαυτής, γεννά έτέραν ή αύτοτομουμένη ή σχη- 
ματίζουσα έν έαυτνί (ένδογενώς) έτέρας, καί παρεχει τό 
πρός κατασκευήν οργανικών ιστών άπαιτούμενον ύλικόν.

Λεν έχουσι μέν τινές κυψελίδες πυρήνα, άλλά δέν 
έπεται έκ τούτου, οτι αί το ιαΰτα ι δεν είνε άπλουστατον 
οργανικόν σώμα, διότι ύπάρχουσι καί σώματα όμοφυή μή 
έυ.Φαίνοντα ιστόν οΰδέ διά ίσνυροτάτου μικροσκοπίου καιi t  /- k * ·
όμως είνε άναμφίβολοι οργανισμοί. Τινές τών άπλουστά- 
των οργανισμών είνε τοσούτον μικροί, ώστε πολλάκις φα ί
νονται όποια τά  έν ίζήμασι παρατηρούμενα διά μικρο
σκοπίου μορίδια ( m e l e c u l c s ) ,  κινούμενα όπως τά τοι- 
αύτα μορίδια (m icroCO CC U S.)  "Οπως ύπάρχουσι κυψε
λίδες μή περιβαλλόμενα.', ύπό ύμένος. ούτως ύπάρχουσι 
καί κυψελίδες άνευ πυρήνος.Ό Λίκέλιος (H aecke l)  θεω
ρεί αύτάς ώς κυψελίδας εύρισκομένας έτι είς στάδιον ζωής 
προηγούμενον τών εχουσών πυρήνα κυψελίδων. "Ο,τι δια- 

’κρίνει τήν κυψέλην εινε τό άποτελούν αΰτήν πρωτόπλασμα 
μετά τής άγνώστου είσέτι διατάξεως τών μορίων του.

Κατά τά  ρηθέντα ήδη έν τοΐς άνωτέρω ύπάρχει μέν 
οΰσιώδης διαφορά μεταξύ οργανικών καί άνοργάνων, άλλ’ 
όμως δέν πρέπει νά λησμονώμεν έν τνί παραβολή οργανι
κού καί άνοργάνου, 1 ) ότι όπως έν τοΐς άνοργάνοις σώ- 
μασι δέν ύπάρχουσι μέρη διάφορα, ούτω καί έν τοΐς μ ι- 
κροτάτοις καί άπλουστάτοις όργανικοΐς (άτινα  καί άνα- 
καινιζόμενα καί πολλαπλάσιαζόμενα κα τ’ αύτοτόμησιν 
καταφαίνονται ώς οργανισμοί), δέν άνακαλύπτετα ι ούδέν 
μέρος διάφορον, ούδέν όργανον οΰδέ δΓ ίσχυροτάτου μικρο
σκοπίου, καί 2 ) ότι μικρότατοι καί άπλούστατοι οργα
νισμοί, άποστερούμενοι ύδατος καί τροφής δέν δεικνύου- 
ru'j έπί χρόνον ούτε ζωής φαινόμενον ούτε άντ ικαταλλα-

γήν ύλης, προσομοιάζοντες τότε πρός ανόργανα σώματα, 
απομένει δ’ έν αύτοΐς μόνον ή δύναμις νά αναβιώσωσιν 
άμα τύχωσι πάλιν όσων έστερούντο. Αιά ταύτα  ήδύ- 
νατό τις νά μή άποδίδν) άτοπίαν είς τήν ύπόθεσιν, 
ότι οί άπλούστατοι οργανισμοί έγεννήθησαν τό πρώτον 
εξ άνοργάνων οΰσιών, έν αίς ύπάρχουσι τά  αύτά  χημικά 
στοιχεία, όποια εύρίσκονται καί έν τοΐς οργανικοΐς και 
ότι μηχανικόν τ ι πρόβλημα ίσως έλύθη εν τή πρώτη 
γενέσει αΰτών. Ναί, δέν ύπάρχει μέν οΰσιώδης διαφορά 
ούσίας καί δυνάμεως μεταξύ οργανικών καί άνοργάνων ( 1 )· 
ύπάρχει όμως καί έν αύτοΐς έτ ι τοΐς άπλουστάτοις ζωυ- 
φίοις άλλο τ ι όλως διάφορον, ύπάρχει αίσθησις καί Οέλη- 
σις ήτοι έκουσία κίνησις, άτινα  είνε τών αδυνάτων άδύ- 
νατον νά έννοηθώσιν ώς έργον μηχανικόν άπλώς, ώς εργον 
κινήσεων ύλης. Ταύτα είνε έργον ένοικου άλλης δυνά
μεως πνευματικής, ψυχικής, όποία δεν υπάρχει εν τοΐς 
άνοργάνοις.

Γ'Επεται τό τέλος).

------------«WfWI—;---------

Ε Κ  Τ Η Σ ΕΦΗΡΜΟ!ΜΕ\Ή£ Χ Β Μ Ε Ι Α Σ
ύπό Δ02 κ .  Δ. ΖΕΓΓΕΛΗ 

Β'.
Π ερ ί ζυ ι^ώβίως έν γένει τών π ρ ο ϊό ντω ν  

τής οινοπνευίΛ'ϊ.τικής ιδ ίω ς  ζυ^ ώ σεω ς

α·'. ZZept ζυμώσεως i r  γένει.

I

Ζύμωσιν έν στενώ είθίσθημεν νά θεωρώμεν τήν ζύ- 
μωσιν τού άρτου, ήτοι τήν διά τής προζύμης καλούμενης 
μεταβολήν τοϋ Γμεθ’ ύδατος μεμιγμένου γλυκέος άμυλου 
είς τόν .ήττον γλυκύν, γευστικώτερον δέ, άρτον πλην καί 
γενικήν ιδέαν τής ζυμώσεως, άν καί άσαφή, φαίνονται 
καί οί πολλοί έχοντες· ούτω συχνά άκούομεν αναφερομε- 
νην πολιτικήν ζύμωσιν ή κοινωνικήν ζύμωσιν κλπ ., ύπό 
τόν όρον δέ τοΰτον έννοοϋμεν ενέργειαν, δύναμιν εκ τού 
κρυπτού βραδέως χωρούσαν, ή τ ις όμως τείνει προς τελ.ι- 
κήν τινα  μεταμόρφωσιν τών πραγμάτων. Τοιοΰτον τ ι  είνε 
καί ή χημική ζύμωσις· ριζική δηλ. άλλοίωσις άνθρακού-

(1 )0 ΰτω  δ’έκ τώ ν αψύχων είς τά ζώα μ ε τ α β α ί ν ε ι  κ α τ α  
μ ι κ ρ ό ν ή φύσις, ώστε τ ή  σ υ ν ε χ ε ί α  λ α ν θ ά ν ε ι ν  
τ ό  μ ε θ ό ρ ι ο ν α ύ τ ώ ν κ α ί  τ ό μ έ σ ο ν  π ο τ ε ρ ω ν  
έ σ τ ί ν  μετά γάρ τό τώ ν άψύχων γένος τό τ ώ ' φυτών πρώτον 
έσ τ ιν  καί τούτων έτερον πρός ετερον διαφέρει τω μάλλον δοκεΐν 
μετέ-/ειν ζω ής, ολον δ τό γένος πρός μέν τάλλα σΐιματα φαίνετα ι 
σχεδόν ώ ιπερ έμψυχον* πρός δέ τό τών ζώων άψυχον. Ή  δέ με 
τάβασις έξ αύτών εις τά ζώα συνεχής εσ-ιν. ώσπερ έλέχθη πρό- 
τερον* έ'νια γάρ τών έν τή  θαλάττη διαπορήσειεν άν τ ις  πότερον 
ζώόν έστιν ή φ υτό ν προσπέφυκε γάρ, καί χωριζόμενα πολλά δια- 
φθείρεται τών τοιούτων, οίον αί μέν π ίννα ι προτπεφύχασιν, οί δέ 
σωλήνες άνασπασθέντες ού δύνανται ζήν» χτλ· (Ά ρ ισ τ . ζ. ι. σε^. 
212. μι ιρ. τοΰ Bekker έκδόσ).
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χων ουσιών, προκαλουμένη βραδέως ύπό οργανικών σωμά
των άτινα  ούδεμίαν κατ’ κύτήν μεταβολήν ύφ ίστκντκ ι· 
τζς ούσίκς τ κ ύ τκ ; καλούμεν ζυμεγε'οτκ; ή φυράμκτκ. 
είνε δε δύο ειδών, ώογκνωμένκι κκί άνοργάνωτκι- κ ί ώρ- 
γανωμένκι άνήκουσιν ε ί; φυτά πκράσιτκ. είνε μύκητε;, 
οΐτινες στερούμενοι χλωροφύλλη:, τρέφοντκι εν τω ζυμω- 
σιμφ ύγρφ· τοιοΰτοι μύκητες εινε πλεΐστοι όσοι καί ι 
διαίτερον έκαστος προκαλεΐ είδος ζυμώσεως. Τούτων 
διακρίνομεν είδη τρ ικ, τού; βλ κ σ τ  ο μ ύ κ υ, τ κ ;  τουτεΊτι 
(Η|)Γθ38ρί1ζθ),οΐτινε;—ολλκπλκσιάζοντκι διάβλκστήσεω;, 
σχημκτισμού οφθαλμών κύςκνόντων ε ί; μητρικά κύττκρκ, 
οίον ?>■/,που ό άφρόζυθο;. τού; σχιζομύκητκ; (S p a ltp ilz e ) 
ή βκκτήρικ πολλκπλκσικζοαένου; διά σχάσεως τού κ υ τ
τάρου ε ί; πλείονκ, ώ ; είνε τά  βκκτήρικ τή ; γκλκκτικής 
κκί βουτυρικής ζυμώσεως κκί τού; εύοωτομύκητκ; 
(fch im m e lp ilz o ), ο ΐτ ινε ; είδικώς προκκλούσι τήν έν τω 
άερι κπόσηψιν τών ούσιών. ’Λνοονκνωτοι δέ είνε ούσίκι* * k »
περιέχουσαι άζωτον, άναγόμενκι ε ί; τκ  λευκωμκτοειδή· 
το ικ ύτκ ι ούσίκι ήτοι φυράμκτκ είνε υ, διάστ(ΐσι<·: λκαβκ- 
νομένη διά βρασμού βλαστησάσης κριθής, ή τ ις  μετκβάλ- 
λει διά βράσεως τό άμυλον είς δεξιτερίνην κκί βινοσάκ- 
χαρον, υ, έμουλσίνη τών πικραμυγδάλων, υ, μυρωσίνη 
τού μελκνο; συνάπεως, υ, π υτ ία  έξαγομένη έκ τού στο
μάχου τών προβάτων κκί χρησιμεύουσα είς τήν γαλα- 
κτοποιΐκν κτλ.

II

Πολλά, ώς έφθημεν είπόντες, ύπάρχουσι·/ είδη ζυμώ
σεως, κυριώτατον (5ε ή οίνοπνευματική, περί ής είδικώτε- 
ρον εσται ό λόγος.

Οίνοπνευματική ζύμωσις είνε ή μεταβολή σωμάτων 
άναγομένων είς τήν οίκογένεικν τού σκκχάρου, ε ί: οινό
πνευμα κκί ανθρακικόν όξύ, τή ένεργεία μύκητος, τής 
γνωστής Οψης (Hefe). θεωρητικώς ή άποσύνθεσις κύτη 
τού σκκχάρου είς ούσίας κπλουστέρκς συνθέσεως εχει ώ : 
επεται

C, ΠΙ2 0 « = 2 C S 1Ι5 0 1 1 + 2 0  Ο,
ουχ Υιττον και άλλα τινά προϊόντα συμπαράγονται, οίον 
γλυκερίνη 2 ,5 — 3,5 0|q, ήλεκτρικον όξύ 0 ,4 — 0,7 0]q 
ετερκ άνώτερα πνεύματα, ύπό τόν ορον ζυμέλαια γνω
στά, οργανικά όξέα κκί άλλκ ι ούσίαι οίον λίπος, κυτα - 
ρινη κτλ . ώς συστατικά τής συσταθείσης νε'ας ζύμης· 
οπωσδήποτε τό άθροισμα αύτών δέν υπερβαίνει τά  5 — 6  

0|q. Πώς συν τοΐς κυρίοις συστατικο ί; παράγονται καί 
τά δευτερεύοντα ταΰτα  προϊόντα δέν είνε γνωστόν· τινές 
λέγουσι οτι ύπάρχουσι σύν τή συνήθει ζύμν) καί άλλα 
φυράματα ιδίως ή ζύμη ή άγρια καλούμενη, άτινα  άπερ- 
γάζονται τήν είς άλλα συστατικά σχάσιν τοΰ σακχάρου, 
ούχ ήττον δέν εί/ε έπαρκής ή έξήγησις αϋτη.

III

Προς εςήγησιν τής ζυμώσεως πλεΐστα ι δσαι έπροτά- 
θησαν θεωρίκι διαφορώταται καί καταλείπουσαι άπασαι 
κατά τό μάλλον ή ήττον αμφιβολίας.

Οί άλχημ ιστκ ί .ήδη άπ j τοΰ μεσκίωνος είχον παρα
τηρήσει ότι μετά τήν ζύμωσιν επέρχεται ούσιώδης μ ετα 
βολή είς τό σακχαρούχον ύγρόν, κναφκινομένου έν κύτώ 
τοΰ ο ίν ο πνεύμ κτο ς, όπερ πριν δέν ύπήρχε. Τό γεγονός 
έξήγησκν οί άλχημ ιστκ ί θεωρήσκντες τήν ζύμωσιν ώς 
άποχώρησιν τής κκτόπιν γεννωμένης ζύμης άπό τοΰ 
μετ’ αυτοΰ ήνωμένου οινοπνεύματος. Μετά τούς άλχημ ι- 
στάς έσπουδάσθησαν έπιμελώς τκ  κκτά  τήν ζύμωσιν ύπό 
τών κορυφκίων έν τη ιστορία τής χημείκς ηρώων. Ό  φόν 
Villis κκί ό Stahl ίδρυσαν νέκν θεωρίκν· θεωρήσκντες 
τήν ζύμωσιν ώς φαινόμενον κινήσεως ήν μετκδίδουσιν ού
σίκι — τά φυράμκτκ, ήτοι οί ζυμεγε'ρτκι —  έν κινήσει 
εύρισκόμενκι, είς τό σκκχκροΰχον ύγρόν. II θεωρίκ κύτη  
ή τοσοΰτον πκλκ ιά  όσον κκί τολμηρά άναφαίνεται καί 
πάλιν ώς θά ίδωμεν κατωτέρω κκτά  τούς νεωτάτους 
τούτους χρόνους έκ τοΰ βάθους τών κίώνων, ύπό πληρε- 
στε'ραν μορφήν άνκκύψκσκ. "Αλλη ολως διάφορος θεωρία' 
ύπεστηρίχθη κκτά  τάς άρχάς τοΰ κίώνος τούτου ύπο τοΰ 
Schweiguer, ή ηλεκτροχημική· κα τ’ αύτήν ή ζύμη 
είνε είδος μικρού ήλεκτρικοΰ στοιχείου, διεγείροντος ρεΰμα 
ηλεκτρικόν οπερ σχάζει τό σάκχαρον είς οινόπνευμα καί 
κνθρκκικον οξύ, άκριβώς όπως σχάζεται τό ϋδωο είς 
οξυγόνον κκί ύδρογόνον. Μετά τόν Schweigger, ο Her- 
z c lills  έζήτησε νά έξηγήσνι τκ  κκτά  τήν ζύμωσιν διά 
τής χατ.α.Ιΰσεοχ; λεγομενης. Κατάλυσις έν τνί χημεία, έλε— 
γετο τότε τό φαινόμενον τής μεταβολής ούσίας τινός είς 
χημικώς διαφορωτκτην άλλην, διά τής μεσολαβήσεως 
έτέρας ούσίκς, μενούσης άναλλοιώτου· ούτο) λ. χ. διάφο
ροι χημικκί ενώσεις, οίον οξειδώσεις, λαμβάνουσι χώραν, 
έάν τά  συνιστώντκ ποοϊόντα διαβιβάσωαεν άπλώς διάk V
σπόγγου λευκοχρύσου, χωρίς ό τελευταίος νά πάθτι άλ- 
λοίωσίν τ ινκ . Τήν θεωρίαν τοΰ Berzelius διεπλάτυνε καί 
έτροποποίησεν ό Mitscherlich.

IV
Ά πασαι όμ,ως κί θεωοίκι κύτα ι κ κ τ ’ όνομα μόνον 

παραλλάσσουσι, -κκ τ ’ ούσίκν είνε έπίσης σκοτεινκί διότι 
πκσαι παραδέχονται αγνώστους δυνάμεις, κατά μυστη
ριώδη ένεργούσκς τρόπον.

Νε'α όλως όδός ετμήθη είς τάς το ικύτας θεωρίας άπό 
τής άνακαλύψεως τών Gacniiar de L'xtour καί Schwann  
δτι ό κφρόζυθος είνε φυτόν τ ι δεικνύον όλκ .τά  φαινόμενα 
μεταφυτεύσεως. Τήν άνακάλυψίν των ταύτην ήκολούθησε 
νε'α θεωρία, φντιχ,ή, περί ζυμώσεως. Συνέθεσαν τουτέστι 
τά  φαινόμενα ταύτης μέ τήν ζωήν τοΰ φυτού, λε'γοντες 
οτι ό διχασμός ούτος τοΰ .μορίου τοΰ σακχάρου είνε συν- 
ε'πεια φυτικής ήτοι φυσιολογικής τοΰ φυτού ένεργείας. Ή  
θεωρία αύτη άμέσως έγένετο άσπκστή κκί έπεκράτησε 
όλων τών προγενεστέρων, καί θά επεκράτει ίσως τελείως 
έάν δέν εϋρισκε αντίπαλον δκιμόνιον πνεύμα κατωρθώσαν, 
διά πεισματώδους πειραματικού καί θεωρητικού άγώνος, 
νά κατισχύσγι ταύτης καί νά τήν καταρρίψγι έπί χρόνον 
τινά  είς πολλών τάς συνειδήσεις· ή νε'α θεωρία είνε ή τοΰ 
Ίούστου Liebig (Annalen de Chemieund Pharm.Bd.
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29. 1839). Κ κτ’ κΰτήν έξηγούνται. τά  κκτά  τήν ζύμωσιν 
μηχκνικώς. Τά στοιχεΐκ δηλ. τών ζυμωσιμων σωμάτων 
είνε λ ίκν ευκίνητα, συνεχοντκι μετ αλληλων κσθ*νώς, 
τούτου δ’ ενεκκ ευκόλως μετκβάλλονται κκι μετκσχ^/ΐμκ- 
τίζοντκ ι είς κλλκ σ όμκτκ. Ινκ ο μετκσχημκτισμος ου- 
τος έπε'λθη, είνε κνκγκκίκ  ώθησίς τ ις  μηχανική, κκι κύτη 
δίδετκι διά τών φυραμάτων, κτ ινκ  κύτά τκύτκ  αορίστου 
συνθέσεως όντκ, εύρίσκονται εν κποσυνθεσει καί είνε εις 
θέσιν νά ν.εταδώσωσι την άποσυνθεσίν των ταυτην κκι *ις 
τ ά : ζυμωσίμους διαλύσεις τού σκκχάρου. Κκτά τκ ύτκ  /·, 
ζύμη δέν θεωρείται πλέον ώς φυτον, κλλ ως εν κποσυν- 
θέσει δικτελούσκ κζωτούχος ουσίκ. Π ευφυής κυτη  κκι 
άπλή θεωρίκ τού αεγκλοφυούς τού Μονάχου καθηγητοΰ 
έπεκράτησε μέχρι τού 1858. οτε εδεησε νά υποχωρήσ/ι 
πρό τών έργασιών άλλου άκαμάτου τής επιστήμης εργκ- 
του, τού πολλού P a s te u r .  Τού άθκνάτου χημικού ή ζυ
γός έκλινε ύπό τό μικροσκόπιον τού εΰγενούς βκσιλεο>ς 
τού μικροκόσμου· ό τ ι δέ ίδρυσε τού γερμκνού ή θκυμκστη 
έπιμέλεικ, άνέτρεψε τού γαλκτου ή οξεΐα διάνοικ.

’Έλαβεν ούτος τής σταφυλής τόν πανδαιμόνιον οπόν 
κκί έβρκσεν κύτόν είς 1 0 0 * βκθμούς κκί κφήκεν κύτον 
άποκλείσας τού άέρος· τό ύγρόν έπί πολύν μεΐναν χρόνον. 
ούδεμίαν ύπέστη μεταβολήν· έ)^ειπεν ή δύναμις ή διδουσκ 
τήν ζωήν καί μεταστοιχειούσα κύτό είς τό θυμήρες τού 
Βάκχου ποτόν ό έν τή ζύμη βλκστομύκης είχεν κποθά- 
νει. ’ Αφήκε τόν κύτ jv βρασθέντκ οπόν εν τω  αέρι, κκι 
μετ’ ού πολύ ή ζύμωσις ήοξατο· άφήκε πάλιν αυτόν εν ά- 
έοι, ον διήθησε διά βάμβακος συγκρατήσκς εν αυτφ  τους 
μικροργανισμούς πάντας. κκί πάλιν τό ύγρόν εμεινεν κν- 
αλλο ίω τον καί δι’ άλλων δέ έργασιών άπεδείχθη ήλίου 
φαεινότερον, δτι ή ζύμη είναι φυτόν ζών κκ ί ωργκνω- 
αένον, τρεφόμενον έξ κλάτων κκί άλλων ουσιών εν τή 
ζυμωσίμω δικλύσει εύρισχ.ομένων, ότι μετκβιβκζετκι εκ 
τοΰ άέρος, ούτινος άποκλειομένου δέν πολλκπλκσ ιάζετκ ι 
άφθόνως κκί μετριάζετκι επομένως ή όρμή τής ζυμώσεως, 
ότι δέν συμβκίνει ή μετκστοιχείωσις αυτη ώς θεωρητι- 
κώς έξηγήθη, άλλά πρός τώ  οίνοπνεύμκτι κκί τώ  άνθρα- 
κικώ όξεί συμπαράγονται γλυκερίνη καί ηλεκτρικόν όξυ 
καί άλλκι ούσίαι, καί τέλος οτι αί λο ιπα ί σπανίως όμοΰ 
λαμβάνουσαι χώραν ζυμώσεις, ο ίκι ή όξεική. ή γαλακτική 
κτλ. διενεργούνται ύπό άλλων μικροοργανισμών.

Είνε δθεν ή πρόοδος τής ζυμώσεως καί ή ά νά πτυξ ιί 
τής ζύμης, κατά τόν Pasteur, άδιασπάστως άλληλ- 
ένδετοι. Ή ζύμωσις γ ίνετα ι έν δσφ ζ·?ί ό ζυμεγέρτης καί 
ούχί κατά τήν άποσύνθεσιν κύτοΰ, ώς ό Liebig Ε κτε ί
νετα ι, ή δέ μ,εταβολή τοΰ σακχάρου είς οινόπνευμα καί 
άνθρκκικον όξύ συμβαίνει κκτά  τήν έναλλαγήν τής ύλης 
έν τώ  όργανισμω τού φυτού. Ή  τελευτα ία  αυτη θεωρία 
εύκρινέστερον διετυπώθη ύπό τού Λ. Mayer λέγοντος, 
δτι τό σάκχαρον είναι ή τροφή τής ζύμης, τό δε οινό
πνευμα καί τό άνθρκκικον όξύ, ώς καί τά  λοιπά προϊ
όντα τής ζυμώσεως είνε τά  τελικά άποκρίμματα τοΰ μύ
κητος. Ή ιδέα αϋτη δέν γνωρίζομεν κατά πόσον πληροί

τά : άπα ιτήσει: τής άνθρωπίνης φ ιλοτιμ ίας, είναι ομως
λίαν έκοοαστική καί δίδει σαοή έξήγησιν τού πράγματος., V ί * ι » *

V

Αί έργκσίαι τού Pasteur συνέστειλαν πάλιν τά  χείλη 
τού σοφού τής Γερμανίας, κτ ινκ  είχε δικστείλει ί)ριμυ 
σκώμμκ εν τή προηγούμενη κκτά  τών κντιφρονουντων 
διατριβή αύτού τοΰ γριψώδονς ιιυστηρίου τη<; nrev-
Iιατιχής Ο'/ιώσεως» , καί ναι μέν παρεδεχθη και ο υ τ ο ς 
τό γεγονός τής φυτικής κα τα γω γή ; τής ζύμης, άντε- 
κρουσεν όμως πεισματωδώς τήν γνώμην τού Pasteur,  
ότι ή ζύμωσις κκί ή ζωή τών μυκήτων συμβαδίζουσιν εκ 
παραλλήλου, γνώμην, ή τ ις πράγματι διά τών νεωτάτων 
έργασιών τού Brefeld άπεδείχθη ανακριβής. Καί πάλιν 
διά σαφών καί πειστικω τάτω ν επιχειρημάτων επεμεινεν ό 
Liebig, ότι ή ζύμωσις είνε ή συνέπεια τού θανάτου τών 
κυττάρων τής ζύμης· είπε καί ούτος. ότι ή ζωη τοΰ 
μύκητος είνε συνδεδεμένη μετά τής δράσεως τής ζυμώ 
σεως, άλλ’ ούχί έν συγχρονισμφ· τήν δευτέρκν εθεώρησεν 
άρχομένην, έκεΐ οπού ή πρώτη παύει.

Αί δύο αύτα ι θεωοίκι έξηκολούθουν πεισματωδώς πο- 
λεμούμενκι έν ώ χρόνω εύγενής τών χημικών άμ ιλλα νεας 
άνκκκλύψεις έφερεν είς φώς. Τό γεγονός, όπερ τότε π κ -  
ρετηρήθη, δτι κκ ί άλλοι μύκητες δύνανται νά επιφέρωσι 
τήν ζύμωσιν τοΰ σακχάρου, έν δσφ εύρίσκονται εν άπο- 
κλεισμώ οξυγόνου, ώθησε τόν Pasteur είς νέας μελετάς 
κκί είς εΰρυτέρκν τών θεωριών αύτού άνάπτυξιν (Co.mpt.
rend. 1872, Bd. 75. 785— 792. Faits nouveauxpour  
serv ir  a la connaissance de la theorie des fe rm en
tations proprement dites). Ή ζύμωσις άπεδείχθη κατά 
ταΰτα  ώς τό φαινόμενον ζωής, ή τ ις συμβαίνει, δταν ύ- 
πάρχγι έλλειψις οξυγόνου· οί ζυμωτικοί μύκητες εχουσι 
καί ούτοι άνάγκην αναπνοής, καί οταν δέν εύρίσκουσιν ο
ξυγόνον έν τώ  άέρι δύνανται ν’ άφκιρώσιν αυτό εκ τών 
διαλύσεων τοΰ σακχάρου· διά τοΰτο καί ή ζύμωσις εκεί 
λαμβάνει ζωηρότερον χώραν, δπου ύπάρχει ένδεια οξυγό
νου, διότι μόνον τότε έξ άνάγκης οί μύκητες ενεργούσιν 
ώς φυράματα· ύπάρχουσι μάλιστα τινές μύκητες, καί ο- 
νομκστί οί τής ζυμώσεως τοΰ βουτυρικοΰ καί τού τρυγι- 
κού όξέος, οΐτινες παύουσι τοΰ ζεΐν έν οξυγονούχφ μέσφ.

Τό φαινόμενον τοΰτο. δπερ ό Mayer ύνόμασεν εσωτε
ρικήν άναπνοήν, συνοδεύεται καί ύπό έκλύσεως θερμότη- 
(217 θαλ. άνά πάν χγμ. σακχάρου κατά τον Berthclot),  
ή τ ις είνε κα τ’ αύτόν καί δρος τής ζωής καί δράσεως τού 
βλαστομύκητο ς.

Αί θεωρία τού Pasteur, καίτοι ύπό τού πλείστου 
τών χημικών καί φυσιολόγων έγένοντο παραδεκταί, εύρον 
ούχ ήττον ικανήν άντίστασιν παρά πολλοΐς Γερμανοϊς 
Έ κ τούτων ό Moritz Traube καί ό Hoppc-Seylcr έζή- 
τησαν νά έξηγήσωσι τά  ζυμωτικά έν γένει φαινόμενα έπί 
τό χημικώτερον, διατεινόμενοι ότι ούχί οί διάφοροι ζυμω
τικοί μύκητες κύτοί ούτοι, προκκλοΰσι τήν ζύμωσιν, άλλά 
φυράματα ύπάρχοντα έν αύτοΐς καί μήπω άπομονωθέντα, 
ώς λ . χ. προκαλεΐ τήν μεταβολήν τοΰ καλαμοσακχάρου
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cic σταφυλοσάκχα ρον και οπωροσάκχ αρον τό φύραμα / γ - 
ΟερτΙνη οπερ ευκόλως εκ τοΰ άφροζύθου άπομονούται. 
Κατά τή : θεωρίας ταύτης αντίρρησις λόγου άξιω τάτη  είνε 
οτι δεν εςηγεΐτα ι δ ι’αυτής, δ ιατί μόνον τοΰ ζώντο: βλα- 
στομ-ύκητος τό φύραμα δύναται να ενεργή καί ούχί καί 
τεθνεώτος.

Τελευταία θεωρία τελείως διάφορος καί πρός τα : άο- 
χαιας προσπελάζουσα εινε ή τοΰ βοτανικού φόν Natrcli 
φυσικομοριακή- ούτος θεωρεί την ζύμωσιν ώς α πο τέλεψ α  
παλμικής κινήσεως ήν απεργάζονται τά  ατοαα 'καί αί 
ομάδες τών άτόμων. άτινα πάντα συνιστώσι τό ζών πρω
τόπλασμα τών κυττάρων· τά  κύτταρα κατά τήν ένε'ο- 
γειαν ταύτην ουδεμ,ίαν πάσχουσιν άλλοίωσιν. μεταδίδουσι 
μόνον τήν παλμικήν αύτών κίνησιν είς τό ζυμώσιαον 
σώμα έν ώ διαταράσσεται ούτω τό κέντρον τή : αοοια--, Ρ , , χ * ' I k
κ/ις ελςεως και φερεται το μοριον είς τήν καταστροφήν 
και άποσυνΟεσιν αύτοΰ· ή θεωρία αύτη ομοιάζει τήν τοΰ 
L ie b ig , διαφέρει όμως ταύτης κατά τοΰτο ότι, ενώ ό
Liebig παραδέχεται οτι ο ζυι/,ενγερτής μεταδίδει τήν κί-
νησιν καί προκάλεΐ τήν άποσύνθεσιν τοΰ ζυμωσίμου σώ· 
μ,ατος, αυτός ουτος εν αποσυνθεσει εύρισκόμενος. ό N-a- 
g e li  νομίζει οτι μεταδίδει ταύτην ζών ούτος δι’ αΰτοΰ 
τούτου τοΰ τρόπου τής λειτουργίας τής ζωής του.

Α υτα ι, εν βραχεί, αί Οεωρίαι τής ζυμ,ώσεως άπό τών 
άλχημιστών μέχρι τών νεωτάτων τής χημείας χρόνων, 
διάφοροι άλλήλων κα τ’ άρχήν καί έν τα ΐς  λεπτοαε- 
ρείαις. Ο τρόπος καθ δν καί αύτα ι σύν τώ  χρόνω διά 
μεγίστων εργασιών καί μελετών άνέκυψαν, παρουσιάζει 
καί ούτος ώσεί ζύμωσίν τινα έξ ής ποοέκυψαν πολλά καί 
άνομοιώτατα. ώς καί κατά τήν χημικήν, τά  τελικά ποο- 
ϊόντα ή έξαγόμενα.

VI
Η κοινή Ο’/»/ /’/ άφρόζυθος (μαγιά) καλούμενη, ή 

ζυμοΰσα τόν ζύθον καί τόν άρτον εινε φυτική , ώς εϊδομεν, 
ούσία συνισταμένη έκ μυκήτων τοΰ είδους σακχαρομύκη- 
τος τού ζυθικοΰ (Sacharomyces ccrevisiae)· ή τόν
οίνον ζυμοΰσα ζύμη. άποτελεΐτα ι έξ όμοιου τινός είδους 
μύκητος εκ τοΰ άερος προσλαμβανομένου σ α κχ α ρ ο μ ύκ η τ  ο ς 
τοΰ ελλειψοειδούς (Sacharomyces ellipsoideus).

Η τοΰ ζύθου ζύμη είνε χρώματος κιτρινωπού, έχει 
χαρακτηριστικήν οσμήν καί γεΰσιν ύπόξυνον. καί ά ντ ι- 
δρ2  άσθενώς όξίνως- ύπό τό μικροσκόπιον έλέγχ'εται έξ ά
πειρων μονοκυττάρων άτόμων συνισταμένη, σχήματος 
ώοειδοΰς καί διαμέτρου 0 ·̂  006-—0,01- ό τοΰ οίνου μύ- 
κης είνε μικρότερος καί έχει σχήμα έλλειψοειδές.

Λιακρινομ.εν δύο είδη άφροζύθου. τόν άνώτερον καί 
τον κατώτερον· το πρώτον σχηματίζεται κατά τήν ορμη
τικήν ζύμωσιν. άνυψούμενον πρός τήν επιφάνειαν ύπό τοΰ 
άφθόνως παραγομένου άνθρακικοΰ όξε'ος- τό δεύτερον σχη- 
μ α τ ί,ε τα ι κατά τήν βραδεϊαν εν ταπεινή θερμοκρασία 
λαμβάνουσαν χώραν ζύμωσιν (ώς κατά τήν παρασκευήν 
τού Βαυαρικού καί έν γένει τού ήδέος ζύθου) καί μένει έν 
τω  Tw’j OjxcVl του αγγείου.

II ποιότης
VII

τ ίρ ο ϊό ν τ ο Ξ _ - */ · £ 
τ ν ίς  ί , ν μ ω ν ε ω :  ό 'α ο -

ττ,; ζυ*Λης· φαί- 
όχ. τών κυτώννεται οτι η ζύμη Οεν αποτελεΐτα ι πάντο 

συστατ ικώ ν εν τ ιν ι ζυθοποιείω τής Κοπεγχάγη: εγένοντο 
μελέτα ι δι’ ών άπεδείχθη ότι ή τού ζύθου ζύμη δέν λπο- 
τελεΐτα ι ες ενος είδους μύκητος καί μόνου, τού σακχα-
ρομύκητος τοΰ ζυθ.ικοΰ, άλλά καί έξ άλλων ειδών νενικώ : 

\ * 1 
ΰπό την ονομασίαν άγριας ζύμης περιληφθέντων, ( 1 ) ά
τινα δεικνυουσι διαφοράς τινας ποός άλληλα· έν τώ  ρη- 
θεντι ζυθοποιείω παρεσκεύασαν άφρόζυθον άποκλειστικώ : 
έκ τοΰ ετέρου τών ειδών, Σ. τού ζυθικού καί διά τούτου
παρεσκεύασαν ζύθον την γι εξαιρεί ν  ουχ’ήττον φαί
νεται ο τ ικα τα  την ζύμωσιν τού ζύθου είνε αναγκαία  συν-

,ύμη, ή τ ις συνεπάγεται τήν πλουσιωτέ-θετωτέρα τις  ζ 
ραν συγκομιδήν καί άλλων γευστικών οΰσιών, έν δευτέοα 
μοίρα μετά τού οινοπνεύματος συμπαραγομένων, α ΐτινες 
πλουτίζουσι τό μελίχρουν ύγρόν μέ τό μαγικόν του άρωμα.

Επεται έκ τούτων ότι έκ τών πρωτίστων μελημά- 
των τού πνευματοποωΰ είνε ή παρασκευή καθαράς καί 
καί καλής ζύμης.

Κατά την παρασκευήν τού οίνου δέν ά π α ιτε ΐτα ι ι 
διαιτέρως παρασκευή το ιαύτης, διότι παράγεται αύτο- 
μάτως διά τών εν τώ άε'ρι αίωρουμένων μυκήτων.

Λλλως όμως συμ.βαίνει κατά τήν παρασκευήν τού 
ζυθου και τού εζ αμυλωδών οΰσιών οίνοπνεύμ.ατος- κατά 
ταύτας δέον ή ζύμη νά παρασκευασθή ιδιαιτέρως. ΙΙρός 
τοΰτο λαμβάνουσι μικράν ποσότητα καθαράν μυκήτων 
καί καλλιεργοΰσιν αυτήν εν επιτηδείω διά τήν αύξησιν 
τού άφροζύθου, άνεπιτηδείω διά τήν τών σχιζομ-υκήτων. 
μεσω- τοιούτον κατάλληλον είνε ή ζυμωτική ύλη τού ζύ
θου εν 7) υπάρχει ·καί έλαχίστη ποσότης γαλακτικού οξέος· 
το γαλακτικόν οξυ εμποδίζει ιδίως την μεγάλην παρα
γωγήν οινοπνεύματος έν ω συγχρόνως ή ποσότης αΰτοΰ 
δεν δύναται εν τή διαλύσει νά ύπερβή τήν έλαχίστην, 
καθόσον τά  βακτήρια τής γαλακτικής ζυμωσεως θνή- 
σκουσι εν οξίνω διαλύσει.

Έν τώ  βραδέως ζυμουμένω ζύθω ή ζύμη διατηρείται 
εν αρκούντως καλή καταστάσει, διά τοΰτο δύναται ή 
αυτη ζυμη να ληφθνί πολλάκις* εν τ<ρ οινοπνεύματι ομ.(ος 
δεν συμβαίνει τό αύτό. διότι τοΰτο ζημοΰται όρμητικώς 
καί εν ύψηλνί πως θερμοκρασία, ού ένεκα φθείρεται ή ζύμ.η 
και άλλοιοΰται, παρίστατα ι οθεν άνάγκη νέας έκά
στοτε ζύμης.

VIII
ΙΙρός αύξησιν αΰτής ή ζύμη έχει άνάγκην ούσιών 

τινων οργανικών καί άνοργάνων- δύναται μέν νά ζήση 
καί εν καθαρα σακχαρούχω διαλύσει ό μύκης,'δέν δύναται 
όμως και νά πολλαπλασιασθή έν αΰτή.

Καί οργανικών μεν ουσιών, πλην τού σακχάρου έξ οΰ

(1) Sacliaiomyces Pastorianus, S. apiculatus, S. exi- 
jruus κτλ.
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λααβάνει τόν άνθρακα καί τό όξυγόνον, δεΐτα ι καί αζω- 
τούχων τινών οΰσιών,καί δή πεπτονών καί άμιδοενώσεων· 
κα ί έζ άνοργάνων οΰσιών -α λά τω ν  άμμωνιακών, οΰχί δέ 
κα ί νιτρικών, — δύναται νά άφομοιώση τό άναγκαιούν 
ποό: σύστασιν τοΰ σωματιδίου του άζωτον. άνοργάνων δ’ 
αλάτων άλλων δεΐτα ι, φωσφορικού οξέος, κάλιος, μα
γνήσ ια : καί θειϊκοΰ οξέος.

Έ πίσης καί καταλλήλου θερμοκρασίας χρήζει ή «νά- 
πτυξις τών βακτηρίων τής ζύμης· ή ζύμωσις λαμβάνει 
χώραν ιδίως μεταξύ 32— 40°. όρια δέ ταύτης είνε 0 » καί 
50". οΰ-/ ήττον μόνον διά παρατεταμένης θερμάνσεως μέ
χ ρ ι  50·— 60» θνήσκει ό μύκης, άλλως δεΐται θερμοκρα
σίας 1 0 0 ο. ΐνα άποθάνγι, καί είς μέγιστον δέ ψύχος 
(__1 0 0 ·) δύναται νά διατηρηθη, όταν είνε ξηρός.

Α ναγκαίος πρός ζύμωσιν ορος είνε ή απουσία πολ
λών οΰσιών το ιαύτα ι εινε α ') τό σάκχαρον έν πυκνή δ ια
λύσει- ζύμωσις δέν ύφ ίσ τατα ι έν ύγρώ περιέχοντι πλέον
-ων 2 0 __2 2  ο)ο σάκχαρον ή καλλιτέρα άναλογία σακχά-
οου πρός έπίδοσιν τής ζυμώσεως είνε 1 0  —15 ο)ο· β )  το 
οινόπνευμα έν μεγάλω βαθμώ- ή ζύμωσις παύει εις υγρόν 
πεοιένον πλέον τών 14 ο)ο οινοπνεύματος. ( ' )  άμφότερα

> ' , S γ·
τα ύτα , σάκχαρον καί οινόπνευμα, εμποοιζουσι τήν ςυμω- 
σιν ώς άφαιροΰντα ύδωρ- γ) ούσίαι ά ντ ιζυμ ω τικα ι, οιον 
άλατα ύδραργύρου, χαλκού, μολυβδου και αργυρου δ ) 
ούσίαι ά ντισηπτικα ί (2 ) οιον ίτεύλικόν όξΰ, φενολη (φα- 
νικόν όξΰ), βορικόν οξύ, θυμόλη, θειωδες νάτρον, Θειού
χος άνθραξ κτλ . ε') παρουσία ελευθέρων λιπαρών οξέων 
οίον όξεικού, μυρμηκικού, βουτυρικού κτλ . και ελεύθερων 
αεταλλικών οξέων, ώς καί ελεύθερων αλκαλίων, αιθε- 
οων κτλ .

IX
Τήν οίνοπνευματικήν, ήτοι τήν κυρίως ζύμωσιν, υφί- 

σταντα ι ούσίαι καλούμενα-, σάκχαρα, α'ίτινες ανάγονται 
είς τήν όμάδα τ ώ ν  υδατανθράκων· οί υδατάνθρακες χημι- 
κώ : αποτελούνται έξ άνθρακος, υδρογόνου καί οξυγόνου- 
ή άναλογία τού υδρογόνου πρός τό όξυγόνον είνε ώς 2  

πρός I. όπως καί έν τώ  υδα τι, δι’ δ καί έκλήθησαν ύδα- 
τάνθοακε:.

'Τπάρνούσι πάμπολλα είδη σακχάρου, δεν είνε ομως 
ολα άμέσως ζυμώσιμα- τό σταφυΑοσάκχαρον, τό όπωρο- 
σάκχαρον καί τό γαλακτοσταφυλοσάκχαρον ((Λ II lS ( )β) 
είνε άαέσως καί εύκόλως ζυμώσιμα είδη τού σακχαρόυ- 
τό βινοσάκχαρον ( · ',*  H«« 0 (1) ζυμοΰται ευκόλως άφ ου 
διά θερμάνσεως μετ’ αραιών όξέων προσλάβη χημικώς εν 
μόριον ύδατος- τό καλαμοσάκχαρον ζυμοΰται μετά την 
μεταστροφήν αύτοΰ έπιτυγχανομένην διά φυράματος, με-

(I) Ό πολλαπλα.towpbc τοΰ μύκητος παύει ήδη, οταν ή πο· 
βότης τοΰ οίνοπνεύματο ανελθη εις 5 ο)ο.

(?) Διακριτέον οΰσίας άντιζυμωτικάς καί άντισηπτικας αί 
πρώται οηλητηριάζουσιν ιδίιος τούς ζυμωτικούς μύκητας, τους 
βλαστομύκητας, αί τελευταΤαι μάλλον τούς σηψιγύνους, τους σ/1- 
ο»/ύκητας.

ταστροφίντ,ς 'h ίνβερτιν/ις Λαλουμένου · και τό γαλακτο- 
σάκχαρον έπίσης. Οί-λοιποί υδατάνθρακες οί μή άναγό- 
μενοι είς τά  είδη τοΰ σακχάρου, οίον τό άμυλον, ή κυταο- 
ρίνη, ΐνα  ζυμωθώσι δέον νά μεταβληθώσιν είς σάκχαρον. 
ύποδεχόμενοι χημικώς εν μ.όριον υδατος.

X
Πλήν τής οίνπνευματικής άλλα άξια λόγου είδη ζυ- 

υ.ώσεω: εινε ή οξεικη, ή γαλακτική  καί ή βουτυοική, α _ 
ποοκαλούσι ίδιον έκάστην είδος βακτηρίου- τά  βακτήριαk r
ταύτα  είνε φυτά μονοκύτταρα καί αχλωροφυλλα. μικρό
τερα πολύ χών βλαστομυκήτων καί κατατάσσοντα ι είς_ 
τήν οικογένειαν τών σχιζομυκητων, ιδιαίτερον υπο το 
όνομα βακτήρια ή βακτηρίδια γνωστά. Εχουσι ποικίλα 
σχήματα ραβδόμορφα, επιμήκη, στρογγυλά, σπειροειδή 
κτλ . καί ενεκα τής σμικρότητος αύτών άφθονοΰσιν εν τώ  
άέρί καί παράγουσι τάς σήψεις πολλών οργανικών ουσιών, 
σχάζοντες αΰτάς ε ί: δυσωδέστατα αποσυνθεσεως προΐοντα- 
τό εΐδος τούτο τών μυκήτων εινε καί τό παράγον τάς 
πλείστας τών μολυσματικών άσθενειών, οίον τήν χολέραν, 
τόν τύφον κτλ . Οί σχιζομύκητες θνήσκουσι δι’ έλευθέρων 
οξέων καί άντισηπτικών ουσιών εις τήν θερμότητα και 
τό ψύχος άντέχουσι λ ία ν, ούτως ώστε δέν φονεύονται πάν
τοτε άσφαλώς διά βρασμού- όλοτελώς, μηδέ τών σπορίων 
αΰτών εξαιρούμενων, φονεύονται κατά τόν Κώχ δι’ ύ- 
δρατμοΰ 1 0 0 °. Ιίληθύνονται διά διχοτομήσεως τών κυτ
τάρων αΰτών ή καί διά σπορίων.

Ή  όξεική ζύμωσις, περί ής καί πάλιν θά λάβωμεν 
αφορμήν νά όμιλήσωμεν, μεταβάλλει το οίνοπνευμα τή 
ποοσλήψει οξυγόνου είς όξεικόν όξΰ καί ύδωρ.
o i l  s —  C H , —  0 1 1 + 2 0  =  C1I, —  COOI1-4-11,0
έκ τούτου γείνεται καταφανές ότι κατά τήν όξεικήν ζύ- 
μωσιν εινε αναγκαία ποσότης μεγάλη οξυγόνου.

Ή  γαλακτική  ζύμωσις σχάζει τό γαλακτοσάκχαρον 
καί άλλα είδη σακχάρου είς δύο μόρια γαλακτικού όξέος.

Οβ I I , ,  Ο , = 2 0 ,  II* (<:Η)—  COOII
έπιδίδει ιδίως είς θερμοκρασίαν 30— 45’° ., παύει δε ευ
θύς ώς ή άντίδρασις γένηται οξινος, δια τούτο προσθέ- 
τουσι είς τήν ζυμώσιμον ουσίαν ανθρακικόν ασβεστιον (\ 
ψευδάργυρον, άΐτινα ένούνται μετά τού σχηματιζομένου 
έκάστοτε γαλακτικού οξέος καί δεν παρακωλυουσι τήν 
πρόοδον τής ζυμώσεως.

Ή  βουτυρική τέλος ζύμωσις άποσυνθετει τό εκ τού 
σακχάρου σχηματισθέν γαλακτικόν οξύ είς κανονικον 
βουτυρικόν όξύ, άνθρακικόν όξύ καί ύδρογόνον.

2 C , 11, Ο , =  Ο, I I ,—  C O O II+ 2CO , +411
Ένίοτε λαμβάνει αύτη χώραν κατά τήν ο’ινοπνευματι- 

κήν ζύμωσιν λίαν βλαπτικώς επενεργούσα, καθ’ οσον είνε 
ισχυρόν δηλητηριον κατα τ^ς ζυμ#/]ς.

XI

"Ετερον είδος ζυμώσεων προκαλοΰσι τέλος οί εΰρωτο- 
αύκητες- ούτοι μεταβάλλουσι τό σάκχαρον έκ δεξιτερίνην 
(είδος κόμμεος ζυμωσίμου), καί δι’ αναγωγής είς μαννι-
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την· ζυμούσι πολλάς οπώρας καί δημητριακούς καρπούς 
ώς καί την του ξύλου κυτταρίνην παρουσία υγρότητας, 
σχηματίζοντες κυανόφαιον έπένδυμα χαρακτηριστικής 
όβμής (μούχλα).

Πολλάκις γίνονται πρόξενοι καταστροφές των οί’νων 
καί άλλων οινοπνευματωδών- προξενούντες διά της ζυμώ- 
σεως αυτών διαφόρους αυτών άσθενείας. Άποφεύγουσι 
την επιδρομήν αυτών δι’ αερισμού, καθαριότητος καί έν 
ξηρώ διατηρήσεως τών οινοπνευματωδών. Οί μύκητες οΰ- 
τοι παρουσία άφθονου οξυγόνου άπεργάζονται την άπόση- 
ψιν τών οργανικών ουσιών, ήτοι την τελείαν αυτών άπο- 
σύνθεσιν εις τάς άπλουστάτας τών άνοργάνων ενώσεων, 
ανθρακικόν οξυ, υδωρ καί άμμωνίαν.

Ε Π ί Ρ Γ Τ Ρ Ο Ϊ Ι Ι  Τ Ο Ν  Κ Μ ϋ Ι Ι Ι Ρ . »
ΙΙρός έπαργύρωσιν τών κατόπτρων ΰπάρχουσι πολλαί 

μέθοδοι, ά λλ ’ ή άρίστη καί άπλουστε'ρα είνε ή έξης, ητις 
ίίυναται να χρησιμευσν) πρός έπαργύρωσιν οΰ μόνον επιπέ
δων άλλά καί κοίλων κατόπτρων, οία είνε τά  κάτοπτρα 
τών τηλεσκοπίων. Διά της μεθόδου δε ταύτης ού μόνον 
ή επιφάνεια τού αργυρού στρώματος ή πρός την ύαλον 
άποβαίνει λαμπρά καί ανακλαστική, άλλά καί ή έτέρα, 
η τ ις μόνη χρησιμοποιείται εις τά  κατοπτρικά καλούμενα 
τηλεσκόπια.

ΙΙρός τόν σκοπόν τούτον, εάν τό κάτοπτρον ε'νε ετι 
κεκαλυμμένον έν μέρει δι’ αργύρου, έπιχύνομεν όλίγας στα
γόνας νιτρικού όξέος καί έκπλύνομεν αύτό κατά πρώτον 
δι’ άφθονου ϋδατος· είτα έπιχύνομεν ολίγον διάλυμα καυ
στικού κάλεος καί αύθις εκπλύνομεν τό κάτοπτρον δ ι’ 
άφθονου ύδατος καί τέλος θέτομεν αύτό έντός άπεσταγ- 
μένου ύδατος.

Μετά ταύτα  παρασκευάζομεν τά  εξής διαλύματα: 
α .) 40 γραμμα κρυσταλλικού νιτρικού αργύρου εις εν 

λίτρον άπεσταγμένου ύδατος.
β ·) νιτρικού άμμωνίου εις εν λίτρον άπε

σταγμένου υδατος.
γ  .) 1UO γράμμα χημικώς καθαρού καυστικού κάλεος 

είς εν λίτρον άπεσταγμένου ύδατο-,
δ .) 50 γράμμα κοινού σακχάρου είς 500 γράμμα 

άπεσταγμενου ύδατος, προσθέτοντες είτα είς τό διάλυμα 
6 γράμμα τρυγικού οξέος, θερμαίνοντες τό μ ίγμα  μέχρι 
βρασμού καί προσθέτοντες είς τό μίγμα 500 γράμμα ά
πεσταγμένου ύδατος.

Εκ τών τεσσάρων τούτων διαλυμάτων παρασκευάζο
μεν δύο νέα μ ίγματα , λαμβανοντες έξ έκάστου τόν αυτόν 
δγκον· τουτέστι έάν πρός έπαργύρωσιν άρκούσι 80 κυβ. 
ύφεκ. υγρού, λαμβάνομεν 20 κυβ. ύφεκ. έξ έκάστου τών 
ανωτέρω τεσσάρων δ.αλυμάτων καί παρασκευάζομεν τά 
εξής δύο μ ίγματα .

A .) 20 κυβ. υφεκ. εκ τού διαλύματος τού νιτρικού 
άογύρου (α) καί 20 κυβ. ύφεκ. έκ τού διαλύματος τού 
νιτρικού άμμωνίου (β).

Β '.) 20 κυβ. ύφεκ. έκ τού διαλύματος τού καυστικού 
κάλεος (γ) καί 20 κυβ ύφεκ. έκ τού μίγματος (δ).

Ε ίτα χέομεν βαθμηδόν καί κ α τ ’ ολίγον έν τω  μ ίγματι 
Α τό μίγμα Β καί άνακινούμεν τό ολον μίγμα διά καθα- 
ράς ύαλίνης ράβδου.

’Εν ώ τό μίγμα τούτο ούτω παρασκευάζεται, έξά- 
γομεν τό πρός έπαργύρωσιν κάτοπτρον έκ τού ύδατος 
καί τό θέτομεν έντός καθαράς λεκάνης, στηοίζοντες αύτό 
όριζοντίως έπί τεμαχίων ύάλου ούτως ώστε ή πρός έπαρ· 
γυρωσιν επιφάνεια νά είναι έστραμμένη πρός τόν πυθμένα 
τής λεκάνης καί νά εύρίσκηται είς μικράν άπ ’ αυτής άπό- 
στασιν καί είτα ^ύνομ-ν τό παρασκευασθέν τελικόν μίγμα 
έντός τής λεκάνης. Ό  όγκος τού τελ κού τούτου μ ίγμα
τος πρέπει νά είναι τοσούτος ώστε νά φθάσγι μέχρι τού 
μέσου περίπου τού πάχους τού κατόπτρου.

Μετά παρέλευσιν ολίγων λεπτών τής ώρας ή επιφάνεια 
τού κατόπτρου έπαργυρούται, προσβλέποντες δ ’ άνωθεν 
βλέπομεν τό πρόσωπον ημών άπεικονιζόμενον έντός αυτής. 
"Όταν τό εΐδωλον τούτο γίν/) έναργέστατον, οτε εί'μεθα 
βέβαιοι οτι έναπετέθη ικανόν στρ-ΐμα άργύρου, άνασύρο- 
μεν τό κάτοπτρον καί τό έκπλύνομεν κατά πρώτον μεν 
δ ι’ ύδατος ρέοντος έπί εν -.έταρτον τής ώρας, είτα δε 
δι’ ολίγου άπεσταμένου ύδατος καί τό θέτομεν κατακό- 
ρυφον όπως άποξηρανθϊί.

"Οταν τεΛείως άποξηρανθ·?) προστρίβομεν αύτό i.layp&c, 
κατά πρώτον μέν διά ξηρού βάμβακος, είτα δέ διά δέρμα
τος δορκάδος έπί τού οποίου έτέθη ολίγον έρυθρόν τής 
’Αγγλίας ( c o l c o t h a r ) .

 ----
ΠΟΙΚΙΛΑ

οε υδραγωγοί μολύβδινο ι σωλήνες λ« 1 ό η λεκτρ ισ μ ό ς .— Είς
τάς πόλεις εις τ ι ς  οποίας ρ :ύμ α τ ι ηλεκτρικά ίσ/υρά ύπογείως 
διοχετεύονται παρετηρήθη οτι ή διάρκεια τών συνήθων υδραγω
γών μολυδδίνων σωλή\ων ε’ινα ; πολύ μικρά Ό  λόγος του φαινο
μένου τούτου είναι ά'γνωστος· φαίνεται οτι ήλεκτροχημικαί ένέρ- 
γεια ι λαμβάνουσι /ώραν

X
ΙΙερΙ τή ς χολέρας, τώ ν α ίτ ιω ν αΰτής καί τών αναγκαίων προ 

φυλακτικών μέσων έξεδόΟη έν ΓΙαρισίοις (Ιιβλίον ϋπό C. Uareni 
berg άξιολογώτατον κατά τήν Kevue S c ien l.

X
IWpt τοδ "Αρεως. Περιεργότατον φαινόμενον παρετήρησεν επί 

του πλανήτου τουτου τον παρελθόντα Ιούνιον καί τόν Ιο ύλ ιο ν ό 
γνωστός γάλλος αστρονόμος Perrotill* παρετήρησε δηλαδή έπ ’ αύ- 
τοΰ είς πλάτος νότιον 50* φωτεινήν προεξοχήν μήκους 30 — 00 
χιλιομέτρων Ή  προεξοχή αύτη έφαίνετο όφειλομένη είς άνα6ολήν 
υλώ ν διάπυρων εκ τώ ν εγκάτων του πλανήτου τοιοΰτόν τι όμως δέν 
δυνάμεθα νά ύποβέσωμεν ένεκα του μεγάλου ύψους αυτής. Ό  Per 
rotili έπί πολύ έδίστασε ν ’ αναγγείλη τήν παρατήρησίν του τα ύ - 
τ η ν  τόσον έξ αυτής έξεπλάγη ώστε φοβούμενος απάτην οπτικήν 
έπέμενε μετά μεγαλει-έρας προσοχής τό πραγι/α έξετάζων, οτε 
άμερικανός παρατηρητής τώ  άνήγγειλεν οτι τό αύτό είχεν άνα«α 
λύψει Λέν πρόκειται λοιπόν περί άπατης τινός οίασδήποτε άλλά 
περί πράγματος ΰπόστασιν εχοντος, περί φαινομένου οπερ προσ- 
τιβέαενον είς τάς περιφήμους διώρυγας του Sciaparelli καί τ ’ 
άλλα του πλανήτου τού’ ου περίεργα, καθιστά τήν σπουδήν του ετι 
μάλλον ενοιαφίρουσαν
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