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Λ ΙΛ  Τ Ο Τ  Ε Λ Α Ι Ο Υ

Ά ν  καί ό ’Λριβτοτέλης, ό /Ζλουταρχο^, ό Πλίνιος 
κκί άλλοι τ-Τ̂ς άρχαιότητος σοφοί έγίγνωσκον την π ζ -  
ράδοΕον τοΰ έλα ον ιδιότητα, νά καταπραύνη  άηλ. την  
ταραχήν τής θαλάσβης^ μόλις κκτκ τους νειοτάτους 
χρόνους ήρχισκν νάσπουδάζωσι καί πρακτικώς νκ έ<ρζρ— 
μόζωσι ταύτην. Πολλοί δ’ είσέτι είνε οί άμφιβάλ- 
λοντες περί αυτής, σκώπτοντες τους πιστεύοντας, οτι 
εινε δυνατόν δι’ έπιχύσεως έλκίου έπί τρικυμιώδους 
θαλάσσης νά σωθη πλοϊον έκ βεβαίου ναυκγίου.

Την ιδιότητα ταύτην πρώτος έπιστημονικώς έςή- 
τασεν ό άμερικανός Φραγκλΐνος κκί ακολούθως οί αδελ
φοί W e b e r ·  μόλις δέκκτκ  την λήγουσαν δεκαετηρίδα 
ΐπελήφθησκν της έρεύντις ταύτης άρχαί μεγάλων έθνών, 
πρό πάντων δε τό Βρετανικόν ναυαρχεϊον'/.χ'ι τό ύδρο- 
γραφικόν γραψείον τής Οΰαόιγκτώνος. '  Ό  δέ κύριος 
R o t to k  έξεδωκε νεωστί καί σύγγραμμα, ύπό τοΰ ναυ
τικού συλλόγου τοΰ Αμβούργου βραβευθέν, έντώ όποίω 
λεπτομερώς περιγράφει τά περί τοΰ σπουδαιοτάτου τού
του διά τούς ναυτιλλομένους θέματος, καί έκ τοΰ 
οποίου παραθέτομεν ένταΰθα τά ουσιωδέστερα.

Έ κ  τών δοκιμών τοΰ Φραγκλίνου καί τών άδελφών 
W eb er  έξήχθησαν τά έξης πορίσματα-

ά'.) Τό Ιλαιον, καί κατά μικράς ποσότητας ερχό

μενον είς επαφήν μετκ τοΰ ύδκτος, ταχύτατα  και είς 
μεγάλην εκτασιν έπ’ αύτοΰ έζαπλοΰται καί άποτελεΐ 
λεπτότατον καί διαφανές στρώμα.

β'.) Έντός της περιοχής ταύτης έξκφανίζονται 
τά 'Λίκρότεοα κύακτκ, τά όποια ουτιδοΰσι καί καθι-I k k k ’ V
στώσιν ανώμαλον την έπιφάνειαν της θαλάσσης καί τών 
μεγαλειτέρων κυμάτων ώς έκ τούτου ή έπιφάνεια τοΰ 
ύδατος καθίσταται λεία- καί

γ '.) Τά μεγάλα κύματα έςακολουθοΰσι μέν κινού
μενα έντός της τό ελκιον φερούσης έπιφανείας, καθί- 
στκντκι όμως λεΐκ κκί τοσούτω χθαμαλώτερα, οσω 
μείζων είνε ή ήλκιωμένη έπιφάνεια.

Όπως κατανοήσωμεν τό φαινόμενον τοΰτο, πρέπει 
νά έξηγήσωμεν τόν τρόπον, καθ’ δν σχηματίζονται τά 
κύαατα. Ό  άνεμος θλίβων άνομοίως ττ,ν ήρεμον της 
θαλάσσης έπιφάνεικν, προχ-αλεΐ τόν κυματισμόν αυτής, 
οστις τοσούτω μείζων καθίσταται, οσω ίσχυρότερον 
καί ^ιαρκεστερον πνέει ό άνεμος.

Όλισθκίνων δέ ό άνεμος έπί τών ούτω σχηματισθέν-
των κυμάτων και προστρ ιβόαε νος επ αυτών, ΐκραγε ι

άνωμαλίας, αϊτινες ετι μάλλον αύξάνουσιν, δσονμείζονα 
χρόνον διαρκεϊ καί ζωηρότερος καθίσταται ό άνεμος. 
Ώ ς  έκ τούτου ή κ ατ’ άρχάς λεία τών κυμάτων έπιφά- 
νεια πολλαχοΰ ύπό τοΰ άνέμου διασχίζεται καί άφρί- 

. ζει, ιδίως δέ κατά την πλευράν την πρός τόν άνεμον 
έστραμμένην. Τά πρός την πλευράν δέ ταύτην είς άφρόν 
μεταβαλλόμενα μόρια της θαλάσσης, ωθούμενα υπό τοΰ 
μαστιγοΰντος αυτήν άνέμου πρός την κορυφήν τοΰ ορούς 
τοΰ κύακτος, άποτελοΰσιν ένταΰθα την άφρίζουσκν αυ
τοΰ λοςριάν, ήτις, περαιτέρω ωθούμενη υπο τοΰ άνε
μου, κλίνει καί καταπίπτει ρηγνυμένη μετά μεγίστης 
δυνάμεως, άναλόγως τής ισχύος τοΰ άνεμου, έπί τής
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αντιθέτου πλευράς τοΰκ.ύμκτο; κκί έξκπλοΰτζι έπί τή ; 
κοιλάδο; αύτοΰ. Αί ρηγνύμενκι κκί άφρίζουσχι κύτκι 
λοφικί τοΰ κυμκτο; είνελίκν επικίνδυνοι εί; τό πλοΐον, 
διότι ασπλαγχνω; έπι τούτου προσπίπτουσαι, κατα— 
συντρίβουσι ή άνκτρέπουσι τοΰτο.

Αμα δε κκτκπκύστ) ο άνεμο; έξζοκνίζοντκι κ,κτά 
πρώτον κι μετκξυ των κυμάτων ύπάρχουσκι άνωυ.κ- 
λικι κκι κι κορώνει; κυτών λοφιαί, κκί ι/.ένει έξκχ.ολου- 
θοΰσα έπί χρόνον τινκ ή κκνονική κυμάτωσι; τή ; θκ- 
λκσσίου έπιφκνείκ; (κκραντί), ήτ ι;  δσον ΰψ^λκ κκί αν 
εχ/ι τά κύματα αυτή;, είνε ακίνδυνο; εί; τκ  πλοϊα κκί 
μόνον νκυτίκν δύναται νά έπιφερη εί; τόν έπιβά- 
την, οστι; κ.κτά την υπό τών κυμάτων επί τοΰ πλοίου 
Ιπιφερομένην ταλάντωσιν ύπό ζάλη; κκτκλκμβά- 
νεται.

Αν λοιπόν έπί τών κφριζόντων τούτων κυν.κτων 
έξκπλωθή λεπτόν στρώμκ έλκίου, ό άνεμο; εύρίσκων 
λείκν έπιφάνειαν, ολισθαίνει εύκολώτερον επ’ αύτη;, 
κκι συγχρονω;, ενεκεν τη ; μείζονος τοΰ έλκίου συνεχ,τι- 
κότητο;, δεν δύναται νκ σχημκτίσν) άφρόν κκί νκ διά
σχιση τό ύδωρ.

Κατά φυσικόν λόγον ύπό τοΰ στρώματο; τούτου 
τοΰ έλκίου δέν είνε δυνατόν νά έμποδισθή άπολύτω; ό 
κυμκτισμό; τή ; θκλκσση;, δν προκκλεΐ ό θλί!ων ττ,ν 
έπιφκνεικν κύτή; άνεμο;, κκί νκ έπελθ -, τελεία γαλήνη 
περί τό πλοΐον, έμποδιζετκι δμω; ή διάρρηξ.; κκί ό 
άφρισμός τών κυμάτων, κκί έπομένω; έκλείπει π/.; έπί 
τοΰ πλοίου κίνδυνο;."Οσω δέ τό ελ ιον εινε γλισχρότερον, 
τοσούτω δυσκολώτερον δύνκτκι ό άνεχο; νκ δικσχίσν) 
ττ,ν έπιφκνεικν αύτοΰ, κκί έπομένω; τοσούτω εύκολώ
τερον κκτευνάζει τοΰτο τήν τκρκχήν τ?,; θαλάσση;. 
Δεν πρεπει δμω; κκι ή γλισχρότη; τοΰ έλκίου νά ήνε 
μεγίστη, άλλκ πρέπει νά έχν; άρκοΰσκν ρευστότητκ, 
δπω; τκ χύ τκ τκ  έξκπλώτκι έπί τΤϊ; θκλάσση;. Μεγ^- 
λως δέ έπί τη ; έκλογή; τοΰ έλκίου έπιδρκ κκί ή θερ-
Ji.OX.p34Gt.51, ΧΧΤΧ TY)V Q7TOIXV ΤΤΟΐΤΤΐΙ ν χ  y i i v / )  y p /^ c i^  χΟ  —

τοΰ. Έ λκιον ινδικών καρύων είνε κκτάλλ/,λον δικ θερμά 
μόνον κλίμκτκ, ούχί δέ κκί δικ ψυχρά, διότι ύπό τοΰ 
ψύχου; γίνετκι πκχύρρευστον. Έν γένει δέ κκτεδείχθη, 
δτι άπκντκ σχεδόν τά ζωικά κκί φυτιν.κ έλκικ, πρό 
πάντων δέ τό τών ιχθύων κκί τό τών έλκιών (άν δέν 
έπικρκτή ψΰχο;), δύνκντκινκ χρησιμεύσωσιν εί; το ιαύ- 
τκ ;  περιστάσει;, ούχί δέ κκί τκ ορυκτά έλκικ, ώ; π .χ .  
τό πετρέλκιον.

Μεγίστην σημκσίκν έχει κκτκ τήν πρακτικήν έφκρ- 
μογήν τοΰ έλκίου ή ίδιότη; αύτοΰ, τοΰ νκ έξκπλώτκι 
τκχέω; έπί τη ; έπιφκνεία; τη ; θκλκσση; κκτά λεπτό- 
τκ τκ  στρώμκτκ.· συνεπώ; κκί ή πρό; τόν σκοπόν τοΰ
τον κκτκνκλισκομενη ποσοτη; αυτοΰ είνε σχετικώ; 
έλκχίστ/). Πκρετηρήθ/) δέ, δτι τό ποσόν τοΰ δκπκνω- 
μενου ελκίου ε 'κρτκτκ ι έκ τών περιστάσεων, κκτκ 
τινκ; δε πληροφορίκς κκτκνκλίσκοντκι άνά πκσκν ώρκν 
/ j  εω; 9 λίτραι. Το ποσόν τοΰτο είνε ελάχιστόν κκί ή

δκπκνη κυτοΰ μηδαμινή, προκειμένου νά σωθή πλοΐον 
ευρεθεν εντό; κλυδωνιζομίνη; θκλκσση;.

Μεγάλω; 6 επιήρκ επι τη ; έπιτυχίκ; τη ; χρήσεω; 
τοΰ έλκίου κκί ό τρόπο;, κκθ’ δν πρέπει νκ χυθή τοΰτο 
επι τη ; θκλκσσ/];. Συνήθω; όικ τήν εκροήν τοΰ έλκίου 
μετκχειρίζοντκι σκκκου; έξ ύφχσμκ-ο; τών ιστίων, 
πλήρει; ελκίου κκι στυππείου, ού; κρευ,ώσιν άπό τών 
πλευρών τοΰ πλοίου κκι επι τών οποίων άνκλόγω; τη ;  
πυκνότητα; του υφ '.σμκτο; άνοίγουσι δικφόοου; αιχ.οκ; 
οπά;. Οι σά/.κοι ουτοι δέν πρέπει νκ έπισύρωνται έπί 
τη ; θκλκσση;, άλλά νκ κρεμκντκι άπό τοΰ πλοίου 
ύπέρ τό ύόωρ, δπω; πκσκ άπό τοΰ σάκκου κ κ τκ π ί-  
πτουσκ στκγών έλκίου, πκρκλαμβανοαένη ύπότοΰάνέ- 
μου, δικσκορπιζητκι έπι τή ; έπιφκνείκ; τή; θκλκσση; 
κκί ούτω έξκπλώτκι κκτά λεπτά στρώμκτκ έπ’ 
κυτή;. Η θεσι; δέ κπο τ 7,; όποίκ; πρέπει νκ κοεακ- 
σθώσιν οί σκκκοι άπό τοΰ πλοίου έξκρτκτκι έκ τή ; 
θεσεω;, ήν εχει τοΰτο πρό; τόν άνεμον, άν δηλ. ήνε 
τοΰτο προσήνεμον, ύπήνεμον ή ήγκυροβοληαένον, κτλ.

ΙΙκντα τκΰτκ  εχουσι σηαασίαν αόνον διά τού; 
κυμκτισμού; βκθείκ; θκλκσση;, ούχί δέ κκί δικ τά 
άφρίζοντκ κκί έπί ρκχιών, ύφαλων κκί ύποθκλκσσίων 
στηθών συντριοομενκ κυμκτκ, ένθα ώ; γνωστόν ή θά- 
λκσσκ είνε άβαθή;’ εί; τήν πεοίπτωσιν ταύτην τό 
έλκιον έλκχίστην έχει έπίδοκσιν.

Εκ τών πολλών παραδειγμάτων τών ύπό τοΰ 
ύδρογραφικοΰ γραφείου τήςΟύκσιγκτώνο; δην.οσιευθεν- 
των, άνκφέρομεν δύο μόνον, κτινκ άοκούντω; έπιβε- 
βκιοΰσι τήν έν κκιρώ κκτκιγίδο; σωστικήν τοΰ έλκίου 
ιδιότητα.

Α '.) Ό  τοΰ άγγλικοΰ κτμοπλοίου Surrey πλοί
αρχο; Μουρρέλ, πλέων έκ Βαλτιμόρης ποό; τό Λονδϊνον,  
κκτελήφθη κκτά τον Μάρτιον τοΰ 1886 ύπό ίσχυρο- 
τκτου ΔΒΔ άνέμου" ή δέ θάλκσσα ήτο τοσοΰτον λυσ
σαλέα, ώστε χ.κτεπλημμύρησεν κπκν τό χ-κτάστρωμκ, 
ούκ ολίγα; έπ’ αύτοΰ έπενεγκοΰσκ ζημίας. Τότε ό 
προνοητικό; ούτο; πλοίκρχο;, πλ/;ρώσκ; τά άποχωρη- 
τήρικ διά στυππείου κκί σχοινιών, έπεχυσεν έπ’ αύτών 
αρκετήν ποσότητα έλκίου τών μηχανών, άχρι; ού τό 
στυππεΐον συνεποτισθη κκί ήρχισεν εξ αύτοΰ νά κατκ- 
στάζτ, δικ τών σωλήνων τό έλκιον έπί τή ; θκλάσση;. 
'Η έπενέργεικ τοΰ έλκίου υπήρξε θκυμασίκ, διότι δικ 
μ ικ ; έπκυσκν τκ  κύμκτκ νά συντρίοωντκι έπί τοΰ 
πλοίου κκί νά πλημμυρώσι τό κκτάστρωμκ κύτοΰ. Τήν 
νύκτκ δμως, έπειδή είχε κατανκλωθή άπκν τό έπί τοΰ 
στυππείου έπιχυθέν ελκιον, δικ μ ικ ; πάλιν είσώρμησεν 
ή θάλασσα λυσσαλέα εί; τό κατάστρωμα, άφκρπάσασα 
τόν ναύκληρον καί νέας έπενεγκοΰσα κκταστροφκς. 
Τότε πάλιν έπί τοΰ στυππείου έπεχύθη νέον έ7»αιον, 
δπερ κατεπράϋνε πάλιν τήν θάλασσαν κκί οΰτω τό 
πλοΐον επι 18 όλκς ωρκς ήδυνηθη νκ πλεύση, χωοίς νά 
είσ ίάλωσι πάλιν τά  κύμκτκ έπί τοΰ κκτκστοώακτος.

Β'.) Έ π ί  τοΰ πλοίου Slivemore πλέοντος έκ τής
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Shields πρός τήν Βομβάην 800 μιλικ μκκοκν τή; 
Seychellen έξερράγη πυρκκϊά, ήτι;  ήνάγκκσε τό πλή- 
ρωαα κύτοΰ νά έ γ κ κ τ α λ ί π τ ό  πλοΐον κκί νά έπιβή έπί 
λέμβων, δπως κκτκφύγη πρός τήν Seychellen. ’Αλλά 
τήν τρίτην ήμέρκν άπό τή; έγκκτκλείψεω; τοΰ πλοίου 
τοσοΰτον δεινό; έπήλθε τυφών,ώστε οί νκυκγοί κπώλε- 
σαν πκσκν έλπίδκ, δτι ήτο δυνκτόν νκ σωθώσι τά ευ- 
θρκστκ κύτών σκάφη. Ο προνοητικά; όμω; πλοίαρχο;, 
δστι; είχεν εισαγάγει εί; τά ;  λέμβου; κκι ελαιον, ινα 
χρησιμοποιήσω τοΰτο εί; τοιαύτην περίπτωσιν, διέτα- 
ξεν άμέσω; δπω; έκκστη λέμβο; χ.οεμάσ r, από τής πρώ- 
οα; αύτής μακ.ράν περικνημίδα πλήρη στυππείου συμ- 
πεποτισμένου ύπό έλκίου. Καί ευθυς είϊ)εν, δτι αί λέμ
βοι, αΐτινες προηγουμένω; πολλάκι; είχον πληρωθή 
ύδατο;, καί έκινδύνευσαν νά άνατραπώσιν, αμέσως μετκ 
τήν έξάπλωσιν τοΰ λεπτοΰ στρώματος τοΰ έλαίου έπί 
τής έπιφανεία; τής θαλάσσης, ήρχισκν νκ πλεωσι το
σοΰτον άσφκλώ; έπί τής λείας τοΰ έλκίου έπιφκνείκς, 
ώστε τό κκτάκοπον πλήρωμα ήδυνηθη κκί νκ κοιμηθή 
ένφ πέριξ ούχί είς μεγάλην κποσταοιν, ή θάλασσα 
έααίνετο. Ούτω; ήδυνήθησαν κπκντε; νά σωθώσιν έκ 
βεβκίου κινδύνου.

Κ. ΜIITXO II^VAO -

Φ Υ Τ Α  Σ Α Ρ Κ Ο Β Ο Ρ Α
—  «3— -

1. Έ κ  τών παρκδοξοτέρων φκινομένων, τκ όποια 
κπκντώσιν εί; το φυτικόν [ίασιλειον, εινε κκι /ι κατα
σκευή καί αί κινήσεις τών φύλλων τών ίδιοτρόπων έκει- 
νων φυτών, τών οαρκοβύρων καλουμένων αί παραδοξό- 
τερκι μορφκί, κι περιεργοτεραι κινήσεις καί μετασχη
ματισμοί, πκρκτηροΰνται έν τοΐς φύλλοι; τών φυτών 
τούτων, εί; τρόπον ώστε διεγειρουσι τήν εκπληξιν 
κκί τόν θκυμκσμόν τοΰ π/ρκτηρητοΰ' τούτου δ’ 
ενεκα σήμερον ού μόνον έν τοΐς μουσείοις τής Φυσι
κή; Ίστορίκ;, άλλά κκί έν δικφόροι; φυτοκομείοι; πολ- 
λκχοΰ τή ; Ευρώπη; μετά πολλή; τή ; έπιμελεία; χ.λ,- 
πεύοντκι τοικΰτα φυτά, μετκφυτευθέντκ έκ τών νήσων 
τοΰ Άσικτικοΰ κρχιπελάγου; κκί τών άνκτολικών 
Ινδιών, ή έκ τών υγρών καί τελματωδών μερών τή; βο- 
οείου ’Λ,αερικήί, ένθα ώ; έπί τό πλεΐστον βλαστάνουσιν.I ν , ,

Έ ν το ΐ :  πεοιεργοτέροι; μεταξύ τούτων καταλεγον- 
ται diovw'a ή μνιοπα/ις  ή μυιοπόλο; (Dionaea 
muscipula), έχουσα πκτρίδκ τά ελώδη μερη τής βο- 
ρείου’Αμερική; κάί ίδίω; τή;Κκρολίνη;· Σαραχηνη  η 
Πορφυρά  (Saracenia purpurea), φυτόν ποώδε;, αύ- 
τοφυέ; έπίση; έν τοΐ; τέλμκσι τή ; βορείου Αμερική; τά 
διάφορα είδη τών Νηπενθών (Nepenthes distillaria, 
ampullaria. masteriana) φυτών ιθαγενών τή ; νήσου 
Μαδαγασκάρη; καί τών Ανατολικών Ινδιών, Δροσερά 
ή στρογγυλόφυλλο; (Drosera rotundifolia) κλ.

2. Τκ φύλλα  τών Νηπενθών (ί’δε τήν είκόνκ) έκφυό— 
αενκ έκ τοΰ βλκστοΰ εύθύ; κκτά πρώτον προβάλλουσιν ώ; 
έλάσαατκ λογχοειδή, μεγέθου; 2 -3  δεκάτων τοΰ μέτρου, 
έκ τών όποιων έξέχει μκκρά ελιξ φέρουσακατά τό άκρον 
κύτή; κρεμάμενον εύμέγεθε; άοκίόιον έν εί'δει υδρία;’ 
αί δικστάσει; τών άσκιδίων εί'; τινα είδη Νηπενθών 
φυομένων έν Βορνέω είνε τοικΰται, ώστε δύναται νά 
έμπερικλεισθ/·, έντό; αύτών ολόκληρον πτηνόν ή καί μι
κρόν θηλαστικόν ζωον. Έ π ίπ τυ γμ α  κκτάλληλον, ύπερ- 
κειαενον έπί τοΰ στοαίου τοΰ άσκιδίου, δύναται νκ πω-k ‘
ματίση πολύ καλώς τήν οπήν κκί ούτω τό συλλαμβανό- 
μενον ζωον εύρίσκεται πεφυλακισμένον έντό; παγίδος 
αρκετά άσφκλοΰς. Έ π ί  δέ τών έσωτερικών παρειών τοΰ 
άσκιδίου κκί ίδίω; κκτά τόκκτώτερον μέρος κύτών υπάρ
χει πληθύς κδενίσκων έκκρινόντων ύγρόν τ ι  σκκχκρώδες, 
δπερ κκτκρρέον ολίγον κ ατ’όλίγον,συνκθροίζετκι είς τόν 
πυθμένκ τοΰ άσκιδίου κκί αποτελεί έκεΐ στρώμα κκτά τό 
μκλλον καί ήττον παχύ" τό υγρόν τοΰτο είνε έκεϊνο, 
τό όποιον προσελκύει τά έντομα καί είσχωροΰσιν εί; 
τόν πυθμένα διά νκ τό άπορροφ/,σωσιν. Εχει άντί- 
δρασιν δξινον έξατμιζόμενον δέ άφίνει, μετά τήν κπέ- 
λ^σ ιντοΰ  ύδκτο;, ΰπόλειμμκ, τό όποιον χημικώ; έξε- 
ταζόμενον συνίστατκι κκτά τόν Volker έκ 

Χλωριούχου κκλίου 
Σόδκ;
’ κ Ρ 'Ασοεστου
Μαγνησίας
Μηλικοΰ καί όλιγίστου όξεικοΰ όςέος.

Καί τών λοιπών σαρκοβόρων φυτών ή κατασκευή 
τών φύλλων εΐνε ανάλογο; πρό; τά φύλλα τών Νηπενθών, 
τά ό ποΐα περιεγράψαμεν άνωτέρω καί τκ  όποια παρί- 
σταντκι άρκετά σκφώ; εν τ·/ΐ ανωτέρω εικονι, ληφθείσν; 
έκ Νηπενθοΰ; (Nepenthes masteriana) ευρισκομένου 
έν τώ Μουσείω τή ; Φυσική; ιστορία; τών Παρισίων.

3. Άποπολλοΰ ήδη χρόνου ή κατασκευή τών φύλ
λων τών σαρκοβόρων τούτων φυτών προσείλκυσε την 
προσοχήν τών βοτανικών καί σπουδαΐκι συζητήσει; έγέ
νοντο πρό; προσδιορισμόν τών όικφόρων μερών τών 
φύλλων, τουτέστι πρό; ποΐκ μέρη τών φύλλων τών 
άλλων φυτών (*) άντιστοιχοΰσι τά διάφορα μέρη τών

( I )  Ε ίς  τά  συνήθη φύλλα τών διαφέρων 

φυτών διακρίνουν είς έκαστον ί\ αύτών, 
ϊ τ αν εινε  τέλειον, τά έξής τρία αέρη· α '.)  
τό πεπλατυσμένον χαί πράσινον μέρος (γ), 
οπερ καλείται έ λ α σ υ. α ή δ ί σ χ ο ς· β ) το 

νηματοειδές τμήμα (β), οπερ έχφυόμενον 

έχ τοΰ βλαστοΰ χρησιμεύει προς ύποστή- 

ρ ιϊ,ν  τοΰ ελάσματος, χαί καλείται μίσχος 

καί γ ') το προς τήν βάσιν τοΰ μίσχου ολίγον 

τ ι  έξωγκωμένον μέρος (α) οπερ καλείτα ι 
κ ο λ ε ο ς ή π α ρ ά φ υ λ λ α, οταν φερη 

δύο μικρά φυλλάρια ένθεν καί ένθεν. Φΰλλον τέλειον

’Έλασμα ή δίσκος. 6 μίσχος, α κολεός.



φύλλων τών Νηπενθών. Καθ’ά οί πλεκτό , τώνΒοτανικών 
παραδέχονται, τά μέρη αύτών ορίζονται ώς έξης ,· Τό 
κύριον έλασμα ή δίσκος τοϋ φύλλου είνε το μικρόν 
έκεινο έπίπτυγμα τό ύπερκείμενον τοϋ άσκιδίου καί 
χρ/ίσιμεύον ίνα έπικαλύπτ·/] τό στόμιον αύτοϋ' ολό
κληρον δ=. το  ̂ επιλοιπον μέρος είνε ό μίσχος, δστις 
κατ άρχάς είνε πεπλατυσμένος ώ; λογχοειδές ?λα-
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«μα,  ̂ακολούθως δέ επιμηκυνόμενος καί άποτελών 
μακράν έλικα απολήγει, ώς εϊδομεν, είς τό κυλιν
δρικόν δοχεΐον, οπερ ή λήκυθον  έκαλέσαμεν.
Παραφυλλκ έλλειπουσιν έκ τών φύλλων τούτων. Είνε 
λοιπον φύλλα άτελή συνιστάμενα μόνον έκ ditfjcou καί 
μίσχου.

4. Με τα τά ανωτέρω έρχόμεθα έπί τήν έξέτασιν

τοϋ έξης αρκετά σπουδαίου ζητήματος : Είσϊν άρά γε 
τα  φυτά ταντα,  τόσον τά Νηπενθή δσον καί τά λοιπά, 
πράγματι σαρκοφάγα, βυλλαμβάνουσι δε κα'ι περι
κλε ίουν  τα έντομα έντός τών φύλλων των ϊνα τρα-

ψώα1 δί’ αύτών  > κ α 1  έν τοιαύτν) περιπτώσει τρέφον
ται αποκλειστικώς μόνον έκ ζωικές ούσίας, ή Ιχουσιν 
ανάγκην καί άνοργάνου τροφής, ήν προσλαμβάνόυσιν 
οπως καί τά λοιπά φυτά, έκ τής γής καί τοϋ άέρος διά 
των ριζών καί τών φύλλων τω ν ;

5. Εκ πρώτης όψεως καί έκ μερικές μόνον έξετάσεως 
του πράγματος όρμώμενός τις, δύναται ί'σως νά ε ιπ /j 
πώς είνε δυνατόν νά χωρήσν, αμφιβολία έπί τοϋ ζητή
ματος της σαρκοφαγίας τών φυτών τούτων, άφ’ ού 
πολλά είσι τά διδόμενα τά πείθοντα ή μάλλον είπεΐν 
έξανκγκαζοντα ήμας νά παραδεχθώμεν τοϋτο.

Και πράγματι τ ί  βλέπομεν έκ τής έξετάσεως τής 
κατασκευής, τών κινήσεων καί τ?5ς λειτουργίας, ην φαί-

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ 105

νονται έκτελοϋντα τά φύλλα αύτών ;— "Οτι τά φΰλλα -ή 
καταλήγουσιν εί; άσκίδια, ή φέρουσι τρίχας, ή εχου- 
σιν άλλην άνάλογον κκτασκευήν, έρεθίζονται δέ ευ
κόλως καί συμπτύσσονται είς τρόπον ώστε νά συλ- 
λαμβάνωσι τά  έπικαθήμενα «Εντομα. —  "Οτι έκ τών 
έσωτεοικών των πκρειών έκκρίνεται ύγρόν συνκθροι- 
ζό'Αενον είς τόν πυθμένα καί αποτελούν έκεϊ στρώμα 
παχύ, έντός τοϋ όποιου ευρίσκει τις πάντοτε πληθύν 
πτωμάτων έκ τών έντόμων, τά όποια είχον την απερι
σκεψίαν νά είσελθωσι διά νά άπορροφήσωσι τροφήν, άλλ’ 
εύρονέκεΐ τόν διά πνιγμού θάνατον.—  Οτι τό ύγρόν 
τούτο Ιχον άντίδρασιν όξινον, καί δραστηρίανδιαλυτικήν 
δύναμιν έπί τών άζωτούχων ούσιών διαλύει τά σωμάτια 
τών έντόμων καί άπορροφ/.ται ύπό τοϋ φύλλου ή ουσία 
αύτών.— Καί τοιαύτα μέν τά έκ τη ; άπλης παρατηρή- 
σεως πορίσματα' άφ’ έτέρου δμως διά σειράς όλης πειρα
μάτων έπί τούτω ύπό διαφόρων βοτανικών έκτελεσθέντων 
άπεδείχθη δτι τά σαοκοφάγα φύλλα ού μόνον έντομα 
άλλά καί κοεας καί ώά δύνανται νά καταβροχθίσωσιν. 
Άνκφέρομεν έν παραδείγματι έν πρώτοις τά πειράματα 
τοϋ W . Francis Darwin γενόμενα έπι της καλούμενης 
Στρογγυλοφύλλου ΔροσερΖς. Μετεφύτευσεν ούτος έντός 
καταλλήλων δοχείων πληθύν τοιούτων Δροσερών κατά 
’Ιούνιον τού 1877 καί τάς διήρεσεν είς δύο ίσας μοίρας, 
τών οποίων ή αέν μία (Α) καθ’ δλον τόδιάστημα τού θέ- 
ρουςδέν ίίλαβεν άλλην τροφήν παρά μόνον τήν διά τών ρι
ζών, έν ω έπί τών φύλλων τών Δροσερών της έτέρας μοί- 
ρττς (Β) έθετε τακτικώς κατά ώρισμένας ώρας μικρά τε
μάχια  κρέατος έψημμένου.Παρετήρησε λοιπόν ό Darwin  
οτιού μόνον κατεβροχθίζετο τό κρέας ύπ’ αύτής, άλλά 
καί φύλλα περισσότερα έβλάστησαν έπί τών Δροσερών 
τών τρκφέντων διά κρέατος, καί δτε τόν Σεπτέμβριον 
έξεφύτρωσεν δλας τάς έ'πλυνε καλώς καί τά ; έζύγισεν, 
είδεν δτι τό βάρος τών τής δευτέρας μοίρας ήτο αρκετά 
μεγαλήτερον (Α : Β =  100 : 121).

Μετά τόν Darwin έπί παρομοίας Δροσερές έξετέ— 
λεσαν πειράματα ό Kellerman μετά τού tie Raumer, 
έπιθέτοντες έπί τών φύλλων αύτής ζωύφια άντί τεμα
χίων κρέατος' καί ούτοι παρεδεχθησαν ώς πόρισμα 
τών παρατηρήσεων των τήν σαρκοφαγίαν τοϋ φυτού 
τούτου. ’Εν Αμερική δέ ή Mile Treat ένασχοληθεϊσα 
πολύ έπί τοϋ ζητήματος τούτου αναφέρει δτι είδε 
φύλλα Δροσεράς τής Μακροφύλλου (Drosera Lon-  
gifolia) νά άπορροφώσι μικρόν τεμάχιον κρέατος 
είς δύο μόνον ώρας, άλλοτε δέ μίαν μυϊαν είς 1 

ώραν καί 10'. Οί δέ Μ. R eess  καί W ill  έπί μέν τής 
Διοναίας ούδέν θετικόν πόρισμα ήδυνήθησαν νά έξαγά- 
γωσιν, διά τήν Δροσεράν δμως άπεφάνθησαν άνευ δι
σταγμού δτι ή «πεπτική ένέργεια τού έντός τών φύλλων 
αύτής έκκρινομένου υγρού έπί τών άζωτούχων ούσιών 
εινεήδη έκτός πάσης αμφιβολίας, καί ανάλογο; πρός 
τήν τού γαστρικού χυμού τού στομάχου τών ζώων».

Τέλος άναφέρομεν τά πειράματα τού Μ. Munk

καθ’ ά ούτος πειρώμενος έπί φύλλων Διοναίας έ'θε- 
τεν έπί τής άνωτέρκς έπκρανείας αύτών μετά πολλής 
τής προφυλάξεως μικρά τεμάχια κρέατος, καί λευκώ
ματος ώού βεβρκσμένου' τά φύλλκ συνεπτύσσοντο, 
περιεκλειον τά τεμάχια τκϋτα καί τά κπερρόφων είς 
διάστημα δύο ημερών.

Ά λ λ ά  καί περί τών Νηπενθών προκειμένου, δταν
βλέπ.·, τις δτι τό άσκίδιόν των τόσον έπιτηδείως
συλλαμβάνει τά έπικαθήμενα έντομα, οτι πνίγονται
ταύτα έντός τού υγρού, διαλύονται ΰπ’ αύτοϋ καί
τά προϊόντα τής άποσυνθέσεως ταχέως ή βραδέως
άπορροφώνται ύπό τών φύλλων, δταν τοικύτας ένδείξεις
παρουσιάζωσι, δύναταί τις νά αη έκλάβη ταύτα ώς ι , , , 1 ·
σαρκοφάγα καί σύνκμκ νά θεωρήοτ) καί τοϋτο ώς διδό- 
μενον ύπέρ τής παραδοχής τής σαρκοφαγίας τών φυτών ;

Τοικϋτα είσι τά  έκ τής πκρατηρήσεως καί τών 
πειραμάτων πορίσματα, καθ’ ά έπιβάλλεται ήμΐν νά 
παραδεχθώμεν, δτι τά σαρκοβόρα καλούμενα φυτά 
δεν ιχουσιν μεν απόλυτον ανάγκην ζωικής ουσίας πρός 
θρέψιν τω ν , καθ’ όσον καί έν έλλείψει τοιαΰτης η 
βλάστησις καί άνάπτυξις αυτών προχωρεί ζωηρά και 
κανονική, έχουσι τήν  έπιτηδειότητα όμως και τήν όΰ-  
ναμιν να συλλαμβάνωπι διάφορα έντομα , να διαλύωΟΧ 
ταΰτα καταλλήλως καί να άπορροφώσι, να εΐσάγωσι 
δηλονότι ώς θρεπτικήν ύλην είς τό σώμά των τήν  
ζωικήν ούσίαν. ("Επεται Tb τέλο^.

Ν. Κ. Γερμαν» ^ ^

IQBIAAIA ΔΥΟ ΚΛ0ΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Σεμνήν και έπιβάλλουσαν εορτήν ήγε την 

παρελθοΰσαν Κυριακήν ή Σχολή τών Βιομηχ. Τε
χνώ ν έπι τοΐς ίωβιλαίοις τών συμπληρωσάντων 
είκοσιπενταετή διδασκαλίαν καθηγητών αύτής 
κ. κ. Γεωργίου Σούτσου και Άριστείδου Βουσάκη, 
τοΰ ώ&γ καΙίτνγΰτοϋ τών Μαθηματικών, τοϋρι^  
της Χημείας. Μαθηταί, συνάδελφοι και άλλοι άν-  
δρες τών γραμμάτων και τών έπιστημών εθλιβον 
πλήρεις εύγνωμοσύνης και χαράς τάς χεϊρας τών 
σεβαστών τούτων έπιστημόνων, οϊτινες ηύτύχη-  
σαν νά συμπληρώσωσι τεταρτημόριον αίώνος έν 
άδιαλείπτω και εύσυνειδήτω έργασία, έκπαιδευ- 
τική γενεάς ολοκλήρου. Και άπένεμον πάντες  
τόν όφειλόμενον τιμής φόρον ού μόνον είς την 
ιιακοάν και άκριβή έκπλήρωσιν τοϋ καθήκοντος, 
άλλά και είς τό ήθος γεραοών καθηγητών συν-  
δεσάντων έν άρμονικωτάτη συναρμογιΐ τήν 
έπιστήμην μετά τής άρετής. Ό  διαπρεπής διευ
θυντής τοΰ Πολυτεχνείου κ. Θεοφιλάς έξεφώνησε 
λόγον πανηγυρικόν περί άμφοτέρων τών έορτα- 
ζόντων, οΐ δέ καθηγηται κ. κ. Χρηστομάνος καί 
Κωνσταντινίδης προσε^ώνησαν αύτοις έπ ’ όνό- 
ηατι τών συναδέλφων. Ό  κ. Σοϋτσος και ό κ. 
Βουσάκης άνταπήντησαν δι’ έπιστημονικιοτάτοιν 
λόγων, διαλαβόντες ό μέν περι τής άξίας τών 
Μαθηματικών, ό δέ περι τών χημικών γνώσεων 
τών άρχαίων Ελλήνω ν. Άμφοτέροις τοΐς καθη- 
γιιταΐς ιδιαζόντως συγχαίρει ό ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, έν 
ποοσεχ^.ϊ δέ φύλλω θέλομεν δημοσιεύσει τόν λό
γον τοϋ καθηγητοϋ τής Χημείας κ. Α. Βουσάκη.

Β .
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Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Τ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ
Εκ το ΰ  π ο λ υ θ ο υ λ ή τ ο υ  Ο υγγράιιιιατοο  τοϋ  

Κ α ιιίλλου  Φ λα ιι ι ια ο ίω νος

“0 ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»
κατα μετάφραβιν

Α λέξανδρου  Δ. Β αλβμ
 ------

Οί πυρΐται λίθοι οί φανέντες έν Otta πλησίον τής 
Lisbonno καί εν Puy-Courny πλησίον τής Aurillac 
δεν εινε αποδεικτικώτεροι* το κοίτασμα αυτών είνε 
,ϋιεοαίως μειοκαινικόν, άλλά δεν είνε βέβαιον δτι έλα- 
ξεύθησαν.

Αλλως δε ενεκα σκεψεων γενικών δεν δυνάμεθα 
ν άναβιβάσωμεν τήν υπαρξιν τοϋ ανθρώπου είς χρό
νους ουτω μεμακρυσμένους. «Έξ οίουδήποτε σημείου 
απόψεως, παρατηροΰμεν μετά τοϋ Lapparcnt, ό άν
θρωπος δύνατζι μόνον ώς στεφάνωμα τοϋ οργανικού 
κόσμου νά φκνη, άφοϋ ή φυτική καί ζωϊκη πλάσις ελα- 
βον άμφότερκι πάσας αΰτών τάς άναπτΰξεις. Κατά 
τους χρόνους λοιπόν τους μειοκαινικούς αί άναπτύξει: 
αύται είσιν ετι λίαν άτελεΐς, ώστε ή παρουσία τοϋ 
άνθρώπου έπί τής γής θεωρείται μόνον ώς άληθης ανα
χρονισμός· καί τοϋτο ίρκεΐ καθ’ ημάς 'ΐνα δυνηθώμεν 
ν άπορριψωμεν γεγονότα ούτω: άνεπ/οκώ: ύποστηρι-
Ύ  '  r  ν , 'ι,ομενα οια τα προηγούμενα».

Εν τώ παρόντι είνε άδύνατον ν’ άμφιβάλλωμεν 
περί τής ΰπάρξεως τοϋ άνθρώπου ά π :. τής άρχής τής 
τεταρτογενούς εποχής καί άναμφιβόλως ώσαύτως άπό 
τοΰ τέλους τής τριτογενοϋς. Ή  πιθηκικη μεταμόρφωβις. 
εις ην οφείλομεν τό είναι, χρονολογείται πιθανώτατα 
άπό τής πλειοκαινικής περιόδου■ θά ητο μακοόν νά 
έκθέσωμεν ένταΰθα πάσας τάς γενομένας άνακαλύψει; 
οΰ μό"ον ορυκτών άνθρωπίνων λειψάνων άλλά κκί jru- 
ριτών λελαξευαένων- ή αντικειμένων κατασκευασθέντων 
ΰπό τοϋ άρχεγόνου άνθρώπου. Έν τώ μουσείω τοΰ 
Ά γιου  Γερμανοΰ δύναταί τ ι:  νά θαυμασν) ολόκληρον 
κόσμον έκταφέντα διά τών έπιμόνων έργασιών τής 
προϊστορικής άρχαιολογίας. Έν τώ μουσείω τών Βρυ
ξελλών ΰπάρχουσιν οΰχί όλιγώτερον τών όγδοήκοντα 
χιλιάδων πυριτών  λίθων λαξευθέντων ΰπό χειρών άν
θρωπίνων καί τεσσαράκοντα χιλιάδων όστών ζώων συγ
χρόνων τοΰ άρχεγόνου άνθρώπου. Ήδυνήθησαν ήδ/) νά 
ταξιονομήσωσι την διαδοχήν τών έκλιπόντων τούτων 
ανθρωπίνων γενών τά μέν υπήρξαν σύγχρονα τής σπη
λαίας άρκτου,  τά δέ τοΰ Μαμμον»,  άλλα τοΰ ρέννον 
καί τέλος ετερα τοϋ Βίαωνος. Ό  άξιοσημείωτος ορυ
κτός άνθρωπος της Menton ό εύρεθείς πρό δεκάδος 
έτών ύπό τοΰ Riviere έν σπηλαίω γειτνιάζοντι π:άς 
τα γαλλικά σύνορα φαίνεται δτι εινε τών χρόνων τοΰ 
ρέννου. Τό τελευταΐον ετος, εύρισκόμενοι έν Νικαία, 
ύπηρξαμεν ήμεΐς αύτοί μάρτυρες νέων άνασκαφών γε-

νομενων έν τώ αΰτώ τόπω ύπό τού W ilson , προξένου 
τών Ηνωμένων Πολιτειών.

* *

Αλλ όμως τα τεκμήρια ταΰτα δέν έξαρκοΰσιν έ'τι 
Ϊνα δυνηθώμεν νά όρίσωμεν τόν άρχέγονον άνθρωπον. 
’Άλλως, ώς παρατηρεί ό Quatrefages, ό άρχέγονος 
τύπος τοΰ ανθρωπίνου είδους ώφειλε κ ατ’ άνάγκην νά 
έκλίπη. Αί κατηναγκασμέναι μεταναστεύσεις καί αί 
έπενέργειαι τοΰ περιέχοντος ώφειλον καθ' έαυτάς νά 
έπενέγκωσι τά άποτελεσμα τοϋτο. ‘Ο άνθρωπος διήλθε 
τό διάστημα τό άπό r/jg τριτογενοϋς μέχρι τής τετκρ- 
τογενοΰς εποχής- ί'σως τό κέντρον τής έμφκνίσεως αύτοϋ 
δέν ύφίσταται πλέον έν πάστ, δ’ δμως περιπτώσει οί 
κατ αυτο οροι είνε πάντη διάφοροι η κατά τόν χρόνον 
τής αρχής τοΰ άνθρώπου. Οτε τό π^ν μετεβάλλετο περί 
αΰτόν, ό άνθρωπος δέν ήδύνατο νά μείν/, αναλλοίωτος.

Δέν γινώσκομεν τόν άρχέγονον άνθρωπον ήθέλο- 
μεν εύρει αΰτόν τοιοΰτον, ώστε έλλείψει καταδείξεως 
θά ήτο άδύνατον νά τόν άναγνωρίσωμεν. Παν δτι ή φυ
σική έπιστήμη έπιτρέπέι νά εί'πωμεν περί τούτου εινε 
δτι κατά πάντα τά φαινόμενα ώφειλε νά παρουσιάζη 
προγναθισμόν τινα, καί ούτε τό χρώχα ειχε «,έλαν 
ούτε τό τρίχωμα μαλλώδες. Εινε ετι άρκούντως πιθα
νόν ότι τό χρώμα αύτοϋ προσήγγιζε πρός τό τών κί
τρινων φυλών, καί συνώδευε κόμην άποκλίνουσαν είς τό 
πυρρόν τ>. πάντα τέλος άγουσιν ήμάς είς τό συμπέ
ρασμα οτι η γλωσσά τών πρώτων ήμών προγόνων ήτο 
κατ άρχάς μονοσυλλαβική καί κ ατ’ ονοματοποιίαν 
έσχηματι σμένη.

Πριν έφεύρωσι τό άροτρον, τόν λίσγον, τόν ύπε
ρον, τόν μύλον, τόν κρίβανον, τόν πίθον, την βύτιν 
τό λοπκδιον, τό κοχλιάριον, τό περόνιον, τό μαχαί-  
ριον κ τ λ . , πριν ποιήσωνται την πρώτην έφεύρεσιν τά 
όντα τά γενόμενα άνθρωποι, άλλ’ άτινα τότε οΰδέν άλλο 
ήσαν ή ζώα ολίγον λογικά καί ολίγον τέλεια , εζων έν 
τοΐς δάσεσι καί έν τοΐς σπηλαίοις, ζητοΰντα τηνέαυ- 
τών τροφήν (ήν οΰδείς ήρχετο νά κομίσν] είς αύτά) ώς 

σύγχρονοι αυτών, φίλοι ή έχθροί, οί πίθηκοι, οί λύ
κοι, αί τίγρεις, οί άγριοι ϊπποι, οί έλέφαντες, αί άρκτοι, 
αί ύκινκι, οί θώες, οί κάστορες κτλ. Ό  τίτλος τοΰ άν
θρώπου αρμόζει είς ταΰτα τά όντα ; Οΰχί βεβαίως. Τό 
υπερασπίζεσθαι διά τών ποδών, τών χειρών καί τ 7,ς κε
φαλής εν περιπτώσει προσβολής δέν είνε είσέτι τό ίδιά- 
ζον τοϋ άνθρώπου, διότι καί ό πίθηκος τό πράττει.

Το λαμβάνειν καρπόν καί ρίπτειν αΰτόν κατά τής 
κεφαλής τοΰ έχθροΰ πράττει ώσαύτως ό πίθηκος. Τό 
λαμβάνειν κλάδον κατά γής κείμενον ή τό κόπτειν 
τοιούτον (έπιτηδες ή ουχί) καί πλήττειν δι’ αύτοϋ τον 
προσβάλλοντα είνε έ'ργον ώσαύτως καί τοϋ πιθήκου" τά 
προστατεύειν την μητέρα καί τά τέκνα είνε μέριμνα, ήν 
πάντα σχεδόν τά ζώα ποιούνται. Ή  πρώτη πράξις τής 
τελειοποιήσεως τοϋ είδους ώφειλε νά εινε παντελώς
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στοιχειώδης. Λίθος όξυνθείς ήθελε χρησιμεύσει κ*λλιον 
ή οί όνυχες καί οί όδόντες πρός διατομην δέρματος 
ζώου φονευθέντος. Ό ν τ α  νοΓ,μονέστατα άναλόγως πρός 
τήν έποχην αύτών ήδυνήθησαν νά παρατηρήσωσιν, οτι 
οί λίθοι* οί κοπτεροί καί οί όξεΐς ειχον πλείονα άξίαν

:ου-Γών στρογγύλων ΐνα σχίζωσι, καί μετεχειρίσθησαν 
τους ύπέρ εαυτών.. Τά όντα ταύτα άπεμιμήθησαν ετερα 
χωρίς νά φροντίζωσι περί τής μελλούσης ίδιοκτΛσίκς 
τών διπλωμάτων τής έφευρεσεως. Βραδύτερον αυτόχθο
νε;, οΰχί όλιγώτερον άγριοι βεβαίως άλλά νοημονέστε- 
ροι ετι, παρετήρησαν δτι ή σύγκρουσις λίθου μετά λί
θου παρήγε τεμάχια, ών πλεΐστα ήσαν κοπτερκ ή oc.?.. 
Τό ζώον τά υποψήφιον έν άγνοια να καταστιj «ι/Ορω- 
πος ένεκαινίαζεν ούτω τούς πρώτους χρόνους τοϋ τμη- 
θέντος λίθου, οΰ άνευρίσκομεν σήμερον τά τεκμήρια διε- 
σκορπισμένα ολίγον τι πανταχοϋ. Ή  άνακάλυψις τοΰ 
πυρά; διά τής τριβής τοϋ ξηροϋ ξύλου ύπήρξε καθ’ 
έαυτην πρόοδος τεραστία.

"Οπωςό σωματικός οργανισμός τοΰ άνθρώπου ούτω 
καί ό πνευματικός αΰτοΰ οργανισμός, άν δυνάμεθα νά 
έκφρασθώμεν τοιουτοτρόπως, έσχηματίσθη βαθμηδόν 
καί κατά πρόοδον δι’ αύτής τής ζωικής φύσεως. Εάν 
τό άνθρώπινον σώμα είνε ό καρπός τής άνοδου τής φυ- 
σεως διά πασών τών φάσεων τοΰ ζωικού βασιλείου, τ 
άνθρώπινον πνεύμα εινε τά άνθος αύτής, καί αύτά ώσαύ 
τως βαθμηθάν έκτήθ/, καί άνεπτύχθη. Τά ύπέρτερκ ζώκ 
έχουσι διάνοιαν άξίκν νκ πκραβληθή πρός τήν τού άν
θρώπου, α’ισθητικότ/ιτα, νοημοσύνην, μνήμην, θέλησιν, 
φαντασίαν, έν υ.ιά λεξει δυνάμεις ουσιωδώς πνευματι/.α 
"Οθεν τά ζήτημα τής διαφοράς είνε μόνον βαθμού ζή 
τημκ. 'Ολόκληρος ή φύσις κατεσκευάσθη έπί τοΰ αΰτοΰ 
σχεδίου καί έκδηλοΐ την σταθεράν εκφρασιν τής αΰ- 
τής ιδέας.

Ήδυνάμεθα νά γράψωμεν ολοκλήρους τομους περί 
τής διανοίας τών ζώων —  και τώ οντι αξιολογώτατα 
συγγράμματα εδημοσιευθησαν περι του μεγάλου τούτο j 
άντικειμένου —  άλλά δεν δυνάμεθα νά έκταθώμεν έν- 
ταϋθα περί τών άναπτύξεων, αϊτινες πκρουσιάζοντκι 
είς τό πνεΰ'Λα.

Τό οΰσιώδες σημεΐον ήτο νά έφελκύσωμεν την προ 
σοχην τών άνκγνωστών ήμών εις τό γεγονός τής δικ- 
νοίας τών ζώων έκαστος δύναται είτε δι ιδίων παρα
τ'Λοήσεων, είτε δι’ άλλων ας γινώσκει, νκ συμπλήρωσή

, , /  , , ε . - τήν κρίσιν του και να εκτιμησ/ι κατ αςιαν τον πνευ
ματικον τοΰτον χαρακτήρα τών φυλών τών προτερων
τής ήμετέρας. Ή  ανθρώπινη ψυχή δέν είνε πλέον ή τό
σώμα άπομεμονωμένη άπο τού έπιλοίπου τής φυσεως,
άλλά βαθμηδόν έσχηματίσθη έν τή σειρά τών χρόνων.

*  *

*
Ό  άνθρωπος άπελύθη βραδέως και άνεπαισθήτως 

άπό τής αρχικής αύτοϋ άγροικίκς. Τά πρώτον βήμα έν

τή όδώ τής πνευματικής κκί τεχνικής προόδου δέν ήτο 
δυνκτόν νκ γένητκι, έφ’ δσον κίύλικκί άνάγκκι καί ό 
πεοί ύπκρξεως άγών έπέοαλλον τόν σκληρόν αύτών 
καί σταθερόν μόχθον. Ενεκα περιστάσεων ευτυχών, 
ενεκκ κλίυ.κτος νλυκυτέρου, έν μέσω κκρπών νέων γο- 
νι ;.ωτέρκς γής, έν χρόνοις εΰδκιμονίας κκί ησυχίας, ή 
ύλη ύπεχώρησε ήμέρκν τινκ είς τά πνεύμα. Ο πρώτος 
άνθρωπος ό σχεδιογραφήσκς κεφαλήν Μκμμούθ, ό ίχνο- 
γρζφήσκς ελκφον, είκόνκ τινκ έπί κέρκτος λεικνθέντος, 
ό πρώτος οστις κκτήρτισε δέσμην άγριων άνθέων ϊνκ 

ιροσενέγκη αΰτήν είς τήν έρωμένην του, ό πρώτος όστις 
εψκλλε την άπλουστάτην μελοποιΐαν τών χρόνων τής 
νηπιότητος ή δστις ήδυνήθη νά πλήξη άρμονικην χορ
δήν, ό πρώτος τεχνίτης, ό πρώτος θεωρητικός, ό πρώτος 
ονειροπόλος δέν ήσθάνετο κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν πεί
ναν ή ψύχος. Ή  άνθρωπότης ή διανοούμενη ήδυνήθη νά 
έξεγερθη ύπό τής γλυκείας θερμοκρασίας γονίμου χώρκς, 
ώσαύτως άπομεμακρυσμενης άπο τών πολιχ.ών πάγων 
καί τών άγοίων ζώων τών τροπικών. Η ανθρώπινη οι-

» Λ « '  « 1 /  V _κογενεια '/ι ούτως ευνο^θει^χ υτΐο του ουροίνου ^.νεω^ε 
το *7τχ^)ιον τ 7(ζ προοόου. ΑΙ οΐ/^ογεν^ΐΛΐ oci o7vt—
γώιερον ώς έκ τής θέσεως α ΰ τ ώ ν  προνομιούχοι, αί ήνα- 
γκασ'Λενκι νά μάχωνται άνευ ανακωχής ΐνα ζώσιν και 
ύπερασπίζωσιν αΰτάς, ολίγον ήδυνήθησαν να προχωρή- 
σωσιν. Ά λ λ ’ύπό τάς γοητευτικκς άκτΐνας ήλίου εΰκρά- 
του, έν μέσω τών δκσών τών εμψυχουμενων υπο τής 
φωνή: τ ώ ν  πτηνών, έμπροσθεν τών άνθοσκεπών καί ευω
δών τοπείων ό άνθρώπινος χυμός έξεκκθκρθη ύπό την 
σάρκκ τών νέων, κκί τά άνθος τού αισθήματος έπελθόν 
άνυψώθη κκί ελαμψεν άνωθεν τού σκληρού φλοιού τοϋ
παρελθόντος.

(Έπεται συνέχεια, ήτις διαλαμβάνει πιρί τή ς ε π ε ν ε ρ -  
γ ε ία ς  τή ς  γ ε ν ο μ ε ν η ς  ε ις  τη ν ε ζ = .λ ις ιν  του  αν- 

Ιιπου ύπο τή ς  γ υ ν α ι κ ό ς.) .

Τ Ε Χ Ν Η Τ Ο Ν  Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Ο Ν
— « « · —

Κκτά τόν διάσ/ιμον Ρώσσον χημικόν Mendelveff 
κκθΛγητην έν Πετρουπόλει, τά πετρέλκιον παοήχθη 
καί πκρά-ετκι άεννάως δι’ έπιδράσεως τού έκ τών 
ρωγμών τού φλοιού το ΰ  πλανήτου μας είσδύοντος ύδατος 
μέχρι τού διαπύρου πυρήνος αΰτοΰ, έπί τών έν αΰτώ 
εύρισκομένων άνθρακούχων μεταλλικών ένώσεων. Καίτοι 
δέ ό σχηματισμός ούτος τοΰ πετρελαίου καί πειοαμα- 
τικώς άπεδείχθη, οΰχ ήττον ή σχεδόν κανονική εύρεσις 
ζωικών ύπολειμμάτων παρά τά ς πΛ,γάς πετρελαίων 
συνηγορεί ύπέρ τής θεωρίας, καθ’ ήν τό πετρέλαιον είνε 
προϊόν ζωικών οΰσιών, προελθάν έκ λιπωδών συστατικών 
ύδοοβίων ζώων άποσυντεθέντων τή συνεργεία πιέσεως 
καί θερμότητος. Ή  θεωρία αύτη μετά τάς γενομένας 
έπί τών πετρελαίων έρεύνας τοΰ Γερμανοΰ καθηγητοΰ 
Engler δύναται νά θεωρηθή ώς ή πιθανωτέρα, διότι
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ουτος κατώρθωσε νζ λάβτ, τεχνητόν πετρέλαιον δ'.’ 
αποστάξεως ιχθυελαίου υπο πίεσιν δέκα ατμοσφαιρών 
κοά θερμοκρασίαν 320°— 400° έ. Τό προϊόν της άπο- 
στάξεω; ταύτης ύποβληθέν είς νέαν άπόστζξιν παρείχε 
κεκαθαρμένον ελαιον φοιτισμοϋ, οπεο εκαιεν εις τους 
κοινούς τοΰ πετρελαίου λαμπτήρας μετ’ εξαίρετου φω
τιστικής δυνάμεως. Τά. πειράματα ταϋτα παρέσχον 
αφορμήν εί; τους βιομηχανικούς της Ευρώπης κύκλους 
εις το να έπιδιώξωσι την ύποδειχθεΐσαν νέαν όδόν πρός 
πορισμόν χρημάτων, διά τής μετατροπή; των λιπωδών 
υπολειμμάτων πολλών βιομηχανιών είς τεχνητά πετρέ
λαια, <Η ών θέλει έπελθη άντικατάστασι; τών άπορ- 
ροφώντων έκ τών μεγάλων επικρατειών πολύ τό χρήμα 
’Αμερικανικών καί Ρωσσικών πετρελαίων. Δ.

Ε Κ  Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ
(του εκεί ήμετέρου συνεργάτου).

 =»·«=------
Μετεωρίτου 'έ'ξέτααις.

Γράφουσιν έκ Βελιγραδιού δτι την 19 Νοεμ
βρίου π. έ'. περί την 2 μ. μ. εί'; τινα χωρία τή ;  Σερ
βίας ήσθάνθησαν φονερον πατάγημα έν τη ατμό
σφαιρα, το οποίον παρηκολούθησε παραχρημα ισχυ
ρός καί σφοδρός σεισμός. Αίτιον τού φαινομένυυ τού
του, καθ χς εσπευσε νά λάβη πληροφορίας τό ύπουρ- 
γεϊον, ήτο η πτώσις μετεωρίτου λίθον  είς τά περίχωρα 
τη ;  Κοκζκ Ο καθηγητης Ιοοαν Τζουϊοβίτσχ, διά
δοχος τού καθηγητού Δρ. Ιωσήφ Φαντσίτσχ, μετέοη 
άμεσως έπί τόπου, δια νά συλλέξη, τά θραύσματα τοϋ 
μετεωρίτου και λάοη, τά ;  άπαιτουμένα; πληροφορίας 
περί αύτοϋ.

Μετά τριήμερον έκδρομην ό κ. Τζουϊοβίτσχ εφερεν 
*ίς Βελιγράδιον τά  διάφορα θραύσματα τοϋμετεωρίτου, 
ών τό βάρος ήτο έν συνόλω 34 χιλιόγραμ. Ή  περί της 
εκδρομές ταύτης δημοσιευθεΐσα διατριβή τοϋ καθηγητού 
κ. Τζουϊοβίτσχ, περιέχει τά  αποτελέσματα τών περί 
τούτου έρευνών του έν καθαρώς έπιστημονική έκθέσει. Ό  
μετεωρίτης ώνομάσθη Ίελέτζα  έκ τοϋ δμονύμου όρους, 
εις .ους προποδας τού οποίου κεΐνται Ιξ χωρία, έν οίς 
και ευρεθ /;σαν τά θραύσματα τού όιαρραγέντος Με
τεωρίτου.

Είς τάς -_ένεργείας έπίσης τού καθηγητού κ. 
Τζουϊοβίτσχ οφείλεται ή εκδοσις Γεωλογικού πε
ριοδικού ύπό τόν τίτλον «Γεωλογικά χρονικά τής 
χερσοννήσου τού Αίμου» (Ceoloskianali balkans 
K ogpoluos tl’Oa). Οί bk καθηγηταί τού έν Βελινρα- 
δίω Πανεπιστημίου, παροτρυνόμενοι ύπό τού παραδείγ
ματος τοϋ μνησθέντος καθηγητού, άπίφάσισαν νά προ- 
βώσιν είς τήν έ'κδοσιν έπιστημονικής έφημερίδο;, έν τή 
όποία νά άντιπροσωπεύωνται ολοι οί κλάδοι τών επ ι
στημών, όσον άφορ2  τά ;  έπιστημονικάς έρεύνας, α ΐτ ι
νες άφορώσι τό βασίλειον τής Σερβίας.

Περί τοΰ άηολελιθωμε'νου δρυοπιθήκου.

Περί τού δρυοπιθήκου, οστις μέχρι τοϋδε έθεωρεϊτο 
ώς μεσάζουσα βαθμίς μεταξύ άνθρώπου καί ζώων 6 

I ωδρυ έν τώ τελευταίω συνεδρίω τής έν Παρισίοι:’Ακα
δημίας τών ’Επιστημών άνεκοίνωσε τά έξής. Είς τά 
τριτογενή ασβεστολιθικά στρώματα τής άνω κοιλάδο; 
Γαρόννου (ποταμού τής Γαλλία;) εύρέθη νεωστί τε- 
λείω; διατηρουμένη σιαγών τοϋ Δρυοπιθήκου, ένώ τά 
!ΑεΧΡι τοϋδε γνωστά δείγματα τοϋ είδους τούτου είχον 
τα ;  σιαγόνας έφθαρμένας. Έ κ  τοϋ ευρήματος τούτου 
οδηγούμενος ό Κωδρύ έπροσδιώρισεν, οτι τό κάτω μέρος 
τής κεφαλής τοϋ Δρυοπιθήκου προεξειχεν περισσότερον 
ή έν τώ τού Οΰραγγουτάγγου καί Γορύλλα, καί επο
μένως ούδεμία στενή συγγένεια μεταξύ ανθρώπων καί 
Δουοπιθήκων.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ
Ή  γερμανική έφημερίς Chemiker Zeitung συ

νιστώ την έπομενην συνταγήν πρός παρασκευήν ουσία;, 
ήτις καιομενη αναδίδ'Λ, φώς έντατικώτατον προσομοιά- 
ζον πρός τό ηλεκτρικόν καί όρατον είς άπόστασιν 80 
καί πλέον χιλιομέτρων έν καιρώ αιθρίας.

Λαμβάνονται κόνεως:
Μαγνησίου 20 μέρη
Νιτρικής βαρίας . . . .  30 »
Άνθέων θείου. . . . .  4 »
Λίπους βοείου . . . .  7 »

Θερμαίνεται τό λίπος μέχρι τήξεως καί έντός αύ- 
.ού ρίπτονται αί λοιπαί ουσίαι κονιοποιηθεϊσαι καί 
αναδεύεται τό όλον διά ύελίνης ράβδου έπί τινα ώραν, 
μέχρις ού άποτελέση συμπαγή μάζαν. Ή  ουτω σχη- 
ματισθεΐσα μάζα τίθεται έντός κυλινδρικού κιβωτίου 
έκ ψευδαργύρου εχοντος διάμετρον 0,07 μέτρ. καί ϋψος 
0 , 1 0  μέτρ. καί άνάπτεται διά καταλλήλου -θρυαλλί- 
δος. Μία λίτρα έκ τής τοιαύτης ουσίας δύναται νά 
καί·/) έπι 2 0  τής ώρας, παρέχουσα φώς ίσοδυναμοϋν 
προς το φώς 2 , 0 0 0  λαμπάδων καί λάμπον ώσπερ τό 
ηλεκτρικόν εινε προτιμητεον το τοιοΰτον φώς διά φω
ταψίας εκτάκτων τελετών, διά το εΰωνον καί εύκολον 
τής παρασκευής αυτού, άλλ ιδίως συνιστα την χρήσιν 
αυτού τό ρηθέν έπιστημονικόν περιοδικόν είς τούς φω
νογράφους ως καταλληλοτατον διά φωτογράφησήν έν 
καιρώ νυκτός

—'· Σ. Π. Θα παρασκευάσωμεν την ουσίαν ταύτην 
έν τώ χημείω τού Πολυτεχνείου καί μετά την έκτέ- 
λεσιν τών πειραμάτων θά μεταδώσωμεν είς τού; ήμε- 
τερου; αναγνώστα; θετικά και ώρισμένα έξαγόμενα καί 
λεπτομερεστερας οδηγίας, έάν ίδωμεν οτι δυνάμεθα έν 
πεποιθήσει να συστήσωμεν εις αυτούς την παρασκευήν 
τού τοιούτου ήλεκτρικού φωτός.
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