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ΛόγοΓ Ά ριστείδου Βουσάκη καθηγητοΰ τΰς  
Χημείας έν τώ Πολυτεχνείο), έκφωνηθεις έπι τω 
Ίωβτλαίω της καθηγεσίας αύτοΰ.

Σεβαϋτη όμήγνρις ,

Πρό παντός άλλου, οφείλω κατά καθήκον νά έκ- 
φράσω δημοσία την βαθεϊαν ευγνωμοσύνην μου πρός τόν 
Σ. διευθυντήν, πρός τους άξιοτίμους συναδέλφους, και 
πρός τους αγαπητούς μαθητας της ημετερας ^χολ.ής, 
διά την τιμήν, ής μέ ήξίωσαν σήμερον κατά τήν έπέ- 
τειον της εικοσιπενταετους διδζσκαλιας μου εν τ/] 
Σ /ο λ ή  ταύτη.

Ε λπ ίζω , Κύριοι, οτι θέλωτύχει φιλόφρονος άκροά- 
σεως παρ’ υμών, έπιλαμβανόμενος ζητήματος άναγο- 
μβνου ε ί ς  τήν ιστορίαν της Χημείας,διότι οί κατά δια 
φόρους έποχάς συγγραφείς, ιδίως εις τούς 'καθ’ ήμας 
χρόνους, φαίνονται οτι τήν ιστορίαν της Χημείας ή 
ουδόλως έμελέτησαν και διά τοΰτο οΰδέ λόγον ποιούν
ται περι της έπιστήμης ταύτης κατά τούς αρχαιότε
ρους χρόνους, ή τροχάδην διέρχονται άπάσας τάς έρο- 
χάς τής Ιστορίας και μάλιστα τήν τής άναγιννήσεως 
και διασπορας τών φώτων της αρχαίας Ελλάδος.

Εξεπλάγην τώ δντι άνευρων ένδείξεις τινάς περί 
τής καλλιεργείας ττ,ς έπιστήμης ταύτης καί έν τη άρ- 
χαιότητι. Τοϋτο δέ καί έκ τών προτέρων ήδύνατότις νά 
είκάση, διότι ή  έποχή αύτη τών Ελλήνων χαρακτη
ρίζεται ύπό τών 'ιστορικών ώς έποχή έπιστημών καί 
άκμ·7,ς πολιτισμού καί τής γενικής εΰημερίας τού Ελ
ληνικού έθνους. "Οθεν, παρά τ ή ν  κοινώς κρατούσαν γνώ- 
μην, τούς πρώτους τών φυσικών έπιστημών θεμελίους 
λίθους, καί τής Χημείας αύτής μή έξαιρουμενης, κα- 
τέθετο ό αρχαίος Ελληνισμός.

Η ίδέα άρα, ότι ή Χημεία κατά τήν άρχαιότητα 
ήτο άγνωστος και ότι έπεφυλαχθη ή τιι/.η της πρώ
της αΰτης άρχής είς τούς Εΰρωπαίους, εϊνε όλως αΰθαί- 
ρετος καί ίστορικώς εσφαλμένη. Αύτη δέ ή τών άτό- 
μων θεωρία, έφ’ ής στηρίζεται ή νεω^ερα Χημεία, άπό 
πολλών αιώνων γνωστή και ολως Ελληνικη, εϊνε (\ 
πειστικωτάτη άπόδειξις περί τής ύπό τών 'Ελλήνων
καλλιεργείας τών χημικών γνώσεων.

* *
4

Τήν αλήθειαν ταύτην, ότι ή χημείά άπό τών Ελ
λήνων εσ^ε τήν άρχήν της καί οτι πολλώ ύστερον μετά 
τάς πολυειδεΐς περιπετείας τού 'Ελληνισμού μετεδόθη 
είς τούς Ά ραβας καί ύπό τούτων μετωνομάσθη άρα- 
βιστί Α λχημε ία ,  όμολογούσι καί αΰτοί οί Άραβες 
συγγραφείς, καθ’ ά είς τών Ειχσημοτίρων έν Γαλλία χη
μικών, ό γνωστότατος έν όλω τώ έπιστημονικώ κόσμω 
διά τάς σπουδαίας αΰτοΰ ανακαλύψεις B e r t h e l o t ,  
βέβαιοί στηριζόμενος είς πολλάς αποδείξεις ές Ελλη
νικών χειρογράφων.

Έ κ  τών -χειρογράφων τούτων, άτινα περιεσώθηβαν 
τή έπιμελεία τού Βασιλέως τής Γαλλίας Φραγκίσκου τοϋ 
Α ,γίνεται φανερόν ότι έν τή έποχή τών Ελλήνων υπί,ρ-
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ξαν πολλοί οί ασχοληθέντες περί τά χην.ικά, διότι κκί 
τον τρόπον τής έξζγωγής πολλών σωμάτων έγνώριζον, 
κζί την κατεργασίαν κζί  άνζμιξιν αυτών μετ’ άλλων 
προςεπίτευςιν συνθέτων πκραγώγων5 ών έποιούντο y sy, — 
σιν, είτε πρό; ιασιν εί'τε εί; τών τεχνών τά ;  άνά-'κζ;. 
Εν τοΐ; συγγράμμασιν Ελλήνων χην.ικών πεοιγοά- 

φονται σζφώς συσκευαί καί κλίβανοι, έν οί; έτελοΰντο 
αί χημικαί έργασίαι.

Εν αυτοί; σημειούται ο τρόπο; τής παρασκευής 
τ·ο; ασοεστου, τής έςαγωγής τοΰ άργύρου διά της αύ
τής μεθόδου, ην καί σήμερον άκολουθοΰσιν οί νεώτεροι. 
Έ ν  αύτοις γίνεται λόγος περί τη ; φύσεω; τοΰ ίεροΰ 
ύδατος, εν ώ διελυον τόν·ύδράργυρον. Έν τοΐ; συγ- 
γράμμασι τών Ελλήνων χημικών περιγράφεται σαφώ; 
ό τρόπο; της έξαγωγής τοΰ χρυσοΰ, έξ ού οί μεταγε
νέστεροι "Ελληνες, οί πρό της έποχής τών ’Αράβων, έλε- 
γον, ΐνα έκφράσωσι τήν σπουδαιότητα τής επιστήμης, 
οτι f, χημεία cbdTia υπό τών Αγγέλων μετεδόθη εί; 
τού; θνητούς.

II ι)ε παρα τοΐς αρχαίοις Ελλησι φιλοσοφία, ή 
πραγματευομένη περί τών μεταμορφώσεων της υλης, 
ούδεν άλλο ήτο ή ή χημεία’ διά τοΰτο ούδαμοΰ 
τών έργων τών Ελλήνων φιλοσόφων γίνεται λόγος περί 

θαύματος. Καθ’ α δέ ομολογεί Μιχαήλ ό Ψελλός, έξ 
αρχαίων συγγραφέων έρανισθείς τήν γνώμην, πζσα φθορά 
τής ύλης είνε μεταμόρφωσις, έκ φυσικών αιτίων προερ- 
χομένη. Ά λ λ ’ ή διδασκαλία τής χημείας καί περιγραφή 
αυτής έγίνετο κ ατ’ άρχάς διά συμβολικών καί άλλη- 
γορικών έκφράσεων, αΐτινες κατά μικρόν έγκατελείφθη- 
σαν ύστερον, άντικατασταθεϊσαι ύπό τής άπροκαλύπτου 
φιλοσοφικής έρμηνείας.

★ *
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Εκ τών συμβολικών καί άλληγορικών έκφράσεων 
τών άρχαίων Ελλήνων άλχημιστών συνάγομεν ούχ ήτ
τον τας φιλοσοφικάς αύτών έν τή επιστήμη, άρχάς, ών 
τινες παρουσιάζουσι πολλήν τήν ομοιότητα πρός τάς 
νΰν κρατούσας.

Κατά την γνώμην αύτών άπαντα τά σώματα σύγ- 
κεινται έκ μιας καί τής αύτής ύλης. Καί ή φιλοσο
φική αύτη δοξασία άπό τών Ελλήνων μετεδόθη μετά 
ταΰτα είς τούς Άραβας, καί άπό τούτων διά' τής 
'Ισπανίας είς τήν λοιπήν Εύρώπην. Ή  δοξασία αυτη’ 
καθώς κζί ή περί τ/,ς υλης, ανευρίσκεται εκτεθειμένη 
έν τοΐς συγγράμμασι τοΰ Ζωσίμου, Συνεσίου, Ό λυμ-
πιοδωρου, του Στεφάνου w i  cm , _ι ’ /.αι εν τοις του ηγέτου τής
σχολής τών Αράβων C eb c r .

Απο τής ιδέας ταύτης δρμώμενος καί ό Η. Βα
λεντίνος έβεβαίου οτι ή άρχή πάντων τών μετάλλων 
εινε το πνεΰμα τοΰ υδραργύρου. Ά π ό  τής πηγής ταύ
της εγεννήθη ή απατηλή έλπίς τών άνθρώπων περί τής 
μεταμορφώσεως τών μετάλλων, στηριζομένης είς τάς 
άνευ αρχής καί τέλους μεταβολάς, άς ύφίστανται .

Σήμερον δε, τ ί  άλλο παρατηροΰμεν έν τή τάξει 
τών χημικών φαινομένων ή συνεχή τών μεταμορφώσεων 
.7,, ύλ/ι; κύκλον, όστι; είνε ό θεμελιώδη; νόν.ο; τή; 
τών φυσικών φαινομένων έξελίξεω;, όχι μόνον έν τή 
άψύχω ύλη, άλλά καί εν τή έμψύχω ; Διά τοΰτο οί 
άρχαΐοι άλχημισταί, τήν δοξασίαν ταύτην τήν πλήρη 
μυστικισμοΰ, τήν ούτε άρχήν εχουσαν ούδε είς τέλος 
άγουσαν, παρίστανον συμβολικώς δι’ όφεως τήν ούράν 
αΰτοΰ δχκνοντος, οπερ ήτο εμολημα τή; ένότητο; τής 
φυσεως εν τή ποικιλία τής εύμεταβλήτου μορφής.

Τ/,ς τοιαυτης ομως χημείας ή εικονική παρά- 
σ.ασι; ελήξεν εν τοΐ; καθ’ ήμας χρόνοι;, καθ’ ους ή 
μέν άνάλυσι; προέβη έπ’ άπειρον κατά τήν άνζμφίλεκτον 
άρχήν τών μεταμορφώσεων, ή δέ σύνθεσι; μέχρι τή ; 
παραγωγής τών προϊόντων καί αύτών τών οργανικών 
οντων. Αύταί δέ αί τελευταΐαι τής επιστήμης ανακαλύ
ψεις, άναφορικώς πρός τάς έκρηκτικάς υλας καί τόν 
ηλεκτρισμόν, αίτινες έπάγονται τήν γένεσιν θερμότητος,
είνε τρανότατη άπόδειξις τών πολυειδών τής υλης με
ταμορφώσεων.

★ ★
*

Η χημεία καί ή μηχανική τώ όντι μετεποίησαν 
τόν νεώτερον κόσμον. Διά τής νεωτέρζς χημείας καί 
τών χημικών δυνάμεων πορίζεται ό άνθρωπο; τήν έπί 
τή ; φύσεω; ίσχύν, καί τόν βιομηχανικόν πλοΰτον. Ά πό  
των φυσικών, χημικών καί μηχανικών έπίστημών πη
γάζει τών τής Εσπερίας έθνών τό καταπληκτικόν έν 
πλούτω καί ίσχύϊ μεγαλεΐον. Έ ξ  αύτών πασα τέχνη 
καί βιομηχανία, καί πάσα αληθής γνώσι; πηγάζει πρός 
δόξαν καί εύημερίαν παντός έθνους. Ν α ί’ πηγή πλούτου 
καί σοφίας είνε ή χημεία' πλούτου μέν ώς παράγουσα 
πασαν τέχνην καί βιομηχκνίζν, σοφίας δέ ώς άναπτύσ- 
σουσα τήν διάνοιαν τοΰ άνθρώπου καί άνυψοΰσα αύ- 
τήν εί; τήν έννοιαν τοΰ ύπερτάτου Ό ντο ;.

Έ κ  τής χημείας προέκυψαν έν τή Έσπερίατόσα 
άξια θαυμασμοΰ έν τή βιομηχανία έργα, ατινα εί; έκ- 
πληξιν ένεβαλον τόν νοΰν τοΰ άνθρώπου έν τή τελευ
ταία παγκοσμίω έκθεσει τών ΙΙαρισίων, γενόμενα άξια 
έμβριθοΰς μελέτης.

^  Ί. ή  φυσική, ή μηχανική καί τά μαθη
ματικά, είνε ό τρίπους, έφ’ ού έρείδεται τών νεωτέοων 
ιΟνών το καταπληκτικόν έν πλούτω καί ίσχύϊ μεγα
λεΐον. Τών φυσικών τούτων έπιστημών ή σπου
δαστής δέν διέλαθε τήν προσοχήν τή ;  Ελληνική; Κυ- 
οερνήσεως. "Οθεν, όρμωμένη καί έκ τών πολυειδών τής 
πολιτείας αναγκών, προέβη άνευ δισταγμοΰ, διά τοΰ 
πρό τριετίας ψηφισθέντος νέου κανονισμοΰ, είς κατάρ- 
τισιν άνωτέρας τών έφηρμοσμένων έπιστημών σχολής.

Η ήμετερα σχολή, καταρτισθεΐσζ έπί τή βάσει τών 
τής Εσπερίας διά τήν τελειοτέρζν έν αύτη καλλιερ
γεί afv τών θετικών επιστημών, είνε άριστος οιωνός τής
έπί τάς πρζκτικωτερας μελετάς τροπής τής ελληνικής 
νεότητος.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ 111

Ά πό τής σχολής ταύτης, διά τοΰ διακαούς ζή
λου τοΰ σεβαστοΰ Διευθυντού καί τών διδασκόντων 
αξιότιμων καθηγητών, πρός δέ καί διά τν,ς ακαταπό
νητου έπιμελεία; τής φοιτώσης φιλοτίμου νεότητος, 
προσδοκώντζι καί παρ’ ήμΐν καρποί, ο'ίους θαυμάζομέν 
έν τή Εσπερία. Συμπληρώσας δ’ έγώ είκοσιπεντζετη- 
ρίδα διδασκαλίας έν τή Πολυτεχνική σχολή, έκφρα,ω 
καί πάλιν τήν εύγνωμοσύνην μου πρός τόν Διευθυν
τήν, καί τούς άξιοτίμους συναδέλφους, έπιτή πρωτο
βουλία τής τελετής, καί δή καί τάς θερμάς εύχαριστίας 
πρός τήν σπουδάζουσζν νεότητα, ήτις πάντοτε <>.ε- 
κρίθη παρ’ ήμΐν έπί φιλομαθείς καί έξαιρετική σε- 
μνότητι καί άγάπη πρός τους διδάσκοντας.

ΕΜΜΕΣΟϋ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΑΣΩΝ ΜΑΣ
 Ο  -

( Σ υ ν έ χ ε ια  έκ τοΰ -κροηγουΐΑενου φύλλου καί τέλος.)

Γ'.

Έ π ί δ ρ α σ ι ς  τ ώ ν  ό α σ ώ ν  έ π ι  τ ο ϋ  π ο σ ο € ' k c u  τ ή ς  

σ υ χ ν ό τ η τ ο ς  τ ώ ν  β ρ ο χ ώ ν  κ α ι  έ π ι  τ ώ ν  ?>.ο ιπώ ν  

ύ δ ο ο ι ι ε τ ε ώ ο ω ν  κ α ί  τ ι ι ς  δ ια ν ο μ ή ς  α ύ τ ώ ν .t o  V>
Τό ζήτημα τ ή ς έπιρροής τών δασών έπί τοΰ ποσοΰ 

τών βροχών πειραματικώς μένει είσετι άλυτον, υπό 
θεωρητικήν όμως έποψιν όφείλομεν νά παραδεχθώμεν. 
ότι τό δάσος συνεπάγεται εστω και μικράν αυζησιν τ/,ς 
βροχής, καθ’ όσον ούδείς δύνζται νά άμφισοητηση, ότι 
δ άήρ τών δασών εύρίσκεται έγγύτεοον τοΰ σημείου τής 
κοοέσεως, ή ό άήρ τών άδένδρων και ασκεπών εκτάσεων.

Έπίσης ύπάρχει .άναντίρρητόν, ότι τό δάσος συν
τελεί είς τήν συχνότητα τών βροχών καί τήν ομοιό
μορφον αύτών διανομήν,ώς έπίσης υπάρχει άναντίρρητον, 
οτι έπί γυμνών έκτάσεων αί βροχαί είνε σπανιώτεραι ; 
κζί ραγδαιότεραι. Ώ ς  πρός τό ζήτημα τοΰτο σπουδαίο- | 
τάτην άνακοίνωσιν ποιείται τό Βιεννζϊον δασολογιών 
φύλλον τοΰ Μαρτίου ένεστώτος έτους, πκραλαμβάνον · 
αύτήν έκ τών μετεωρολογικών χρονικών τοΰ H a n Ι\ τοΰ 
1888. Έν ταΐ; κεντρικαΐς έπαρχίαις τών ’Ινδιών 
άπό τοΰ 18G9 ήρξαντο έκτελούμενα έργα άναδα- 
σώσεως, ταύτοχρόνως όμως έξετελοΰντο καί μετεωρο- ι 
λογικαί παρατηρήσεις, ών τά έξαγόμενα μέχρι τοΰ 
1883 έδημοσιεύθησζν ύπό τοΰ B la u io rd .

Έ κ  τών γενο /.ενων τούτων πζρατηρησεων προ
κύπτει, οτι ή συχνότης τών βροχών ήκολούθησε μαθη- 
αατικώτα πρόοδον άνιοΰσαν έκ παραλλήλου μετα τής 
έπεκτάσεως τής άναδασώσεως. Κατά τον πίνακα τοΰ 
B la u fo rd  τό ποσόν τής βροχής· έν έτει 1869 εν τε 
ταΐς ύπό άναδάσωσιν χώραις καί τή κυρίως Ινδίζ ήν 
41 μέχρι 45 αγγλικών δακτύλων' έφ οσον δ αί ανα
δασώσεις προυχώρουν, ένώ το ποσόν τ7,ς ^ροy 7,- εν . 
δασουαέν/, χώρα άδιακόπως ηύξανεν,έν τη κυρίως Ινδία, 
τη, γυμνή, δασών, τό ποσον έμεινε στασιμον, μΛ,οεποτε

ύπερβάν τό άνωτέρω όριον' έν έτει δέ 1883, ότε ή 
άναδάσωσις είχε μεγάλως προχωρήσει, έν μέν τή άνα- 
δασωθείσΓ, χώρα κατέπεσε ποσόν βροχής ΰψωθέν είς 58 
δακτύλους, ένώ άφ’έτέρου έν τή κυρίω; Ινδία τό ποσόν 
άνήλθεν είς 43 δακτύλους μόνον (τουτέστιν έμεινε 
στάσιμον) .

Δ'.

Επιρροή τών δασών έπιτής αφθονίας τών πηγών.

Ή  έπιρροή τών δχσών έπί τοΰ σχηματισμού καί 
τής τροφοδοτήσεως τών πηγών εινε ανεπίδεκτος άντιρ- 
ρήσεως, καθό φυσική συνέπεια τών προρρηθέντων. Καί 
όντως έν τώ δάσει:

α'.) Ό  άήρ εινε σχετικώς ΰγρότερος καί επομένως 
μάλλον προδιατεθειμένος πρός σχηματισμόν ύδρομε- 
τεώρων.

β'.) Έν τώ δάσει τό ύδοί? συγκρατεΐται έν τώ 
έδάφει διά τής σκέπη; τών δένδρων, δια τών ριζών καί 
διά τοΰ φοσικοΰ στρώματος τών φύλλων.

γ '.)  Έν τώ δάσει ή χιών διαμένει πλείονα χρόνον 
καί τήκεται βραδύτερον κατά τό έαρ, επομένως καί 
άπορροφζται καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν ύπό τοΰ έδάφους.

δ'.) Έν τώ δάσει ή έξάτμισις τής υγρασίας τοΰ 
έδάφους εινε έλαχίστη, ώ; καλυπτομένου τοΰ έδάφους 
ύπο τοΰ στρώματος τών φύλλων και τοΰ φυλλώματος 
τών κλάδων, δ ι’ών ή έξάτμισις τά  μέγιστα έλαττοΰτζι.

Τά άνωτέρω άρκοΰσιν όπως γίν ·, κατάδηλον, ότι 
δάσος πεπυκνωμένον καί εχον τό έδαφος αύτοΰ κεκα- 
λυααένον ύπό στρώματος φύλλων δύναται άνευ ύπερβο- 
λής νά έξομοιωθή πρός παμμεγίστην δεξαμενήν ύδατος 
τροφοδοτούσαν διαρκώς τάς πηγάς, τά  ρυάκια καί τούς 
ποταμούς.

ΙΊλτ,ν δε τών άνωτέρω, αναντίρρητος είνε καί 7) 
επιρροή τών δασών έπί τής χζλάζης. Τήν πειραματικήν 
δ’ άπόδειξιν τούτου όφείλομεν εί; το μικρόν Ελβετικόν 

* κκντόνιον τή ς ’Αργοβίας. Έκεϊ πειραματικώςέβεβαιώθη,
! οτι αί χώραι αί έχουσαι άπάσζς τάς κορυφογραμμάς 
! τών περιβαλλόντων αύτάς όρέων καταφύτους ύπό δασών, 

ουδέποτε προσβάλλονται ύπό χαλαζώνκαί τά φαινόμενον 
: τούτο Όύδέποτε λαμβάνει χώραν τούνάντίον δέ συμ- 

βαίνει εί; τάαέοη, οπού τών όρέων αί δειράδε; άσυνέτως 
άπενυανώθησαν. Τό μικρόν καντόνιον, ούτινος έμνήσθη- 
μεν, έπλήρωσε διά ζημιών πολλών εκατομμυρίων τήν 
άπίονοησίαν του, διά κολοσσιαίων δέ δαπανών έπηνώρ- 
θωσε τό διαπραχθέν σφάλμα. Μετά τήν έπανόρθωσιν 
ταύτην, άρξαμένην άπό τού 1876, ή χώρα άπηλλάγη 
τέλεον τών καταστρεπτικών χαλαζών.

Ε'.
Π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ή  τών δασών δύναιιις κατα τών 

αηχάνικών επιδράσεων.
Ή  προστατευτική τών δασών δύναμις καί ιδίως

τών έπί τών όρέων καί τών κατωφερειών, έκδηλουτζι

ώς ε π ε τ α ι :
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α  ̂ Συνκοκτοϋσι δικ τών οι^ών αυτών κκί τοϋ 
στρώμκτος τών φύλλων τά έκ τής σαθρώσεως τών πε
τρωμάτων σχήματιζόμενα ύλικά,καί παρακωλύουσι την 
ύπο τών ραγδαίων βροχών κκί τών χιονολυσιών έ'κπλυν- 
σιν αυτών' τουτεστι προλαμβάνουσι τήν εκπλυνσιν τών 
χωμάτων, τον σχηματισμόν χαραδρών καί χείμαρρων 
ύπό τής φορκς τών ύδάτων κκί την συσσώρευσιν χκλί- 
κων και λίθων, μεθ ής πάλιν στενώτκτα συνδέονται αί 
δικβρώσεις τών όχθών τών ποταμών καί αί πλήμμυραι.

β ·) Παρακωλυουσι τον σχηματισμόν χιονορραγιών 
είς ύψηλά δρη, οπού ή βλάστησι; έπιπροσθοϋσα στα- 
μ κ τ 2  την ολισθησιν κκι καταφοράν τών χιόνων.

γ '.)  Παρακωλυουσι διά τοϋ πκρεμβαλλομένου κκ- 
λύμμκτο; την περαιτέρω έξάπλωσιν τών κινητών άμμων 
ού μόνον έν τοΐς πκραλίοις, άλλά καί έν τοΐς μεσογείοις.

ό'.) Έμποδίζουσι·τού; τόσον βλαπτικού; ψυχρούς 
καί ξηρού; άνεμου; (τούθ’ οπερ λίκν σπουδκίον ύπό 
υγιεινήν εποψιν) κκί μετριάζουσι την όρμην τών θυελλών.

ΣΤ'.

Βιοτεχνική, αισθητική, ήθικη και στρατηγική 
σπουδαιότης τών δασών.

α'.) Τά δάση παρέχουσιν έργκσίκν εί; πολυαρίθ
μου; έργάτα; άσχολουμένου; εί; την συγκομιδήν καί 
κατεργασίαν τών προϊόντων τών δασών, (ύλοτου.ίαι, 
ύλκγωγίαι, άνθρακεϊαι κτλ).

β .) Συντελοϋσιν εΐ; τόν ώραϊσμόν τών τοπείων 
τη ;  χώρα; καί την άνάπτυξιν τη ; καλλιτεχνία; 
(δασική αρχιτεκτονική, δασική γραφική καί δκσική 
μουσική).

γ '.)  Έπιδρώσιν έπί τη ; μορφή; καί τοϋ χαρακτή- 
ρο; τοϋ λκοϋ τ?,; χώρκ;. Διό κκί ό μεγαλοφυή; 'Ιππο
κράτη; λέγει, «εύρήσει; γάρ έπί τό πληθο; τη ; χώοας 
»τη φύσει άκολουθέοντα κκί τά είδεα τών ανθρώπων 
»*αί τού; τρόπου;'» τοϋθ’ δπερ ό μέγα; τού αίώνο; 
τούτου φυσιοδίφη;, ό ’Αλέξανδρο; Ούμβόλδος, ύπό τό 
αυτό διετύπωσε πνεϋμα είπών' «Die Formen cler 
gew aechse  bestimmen die G estaltung und Phy
siognomic der Landschaft un d d iese  hinwieder  
hat Einfluss auf die moralische Stimmung der 
Voelker», τουτέστιν «ή βλάστησις ορίζει τήν έξωτε- 
ρικήν μορφήν κκί φυσιογνωμίαν τοϋ τοπείου, τοϋτο δ’ 
έπιδρά έπί τής ήθικη; τοϋ λαού διαθέσεως.» Τήν έπί- 
δρασιν ταύτην τη ; δασική; βλκστήσεω; έπί τών ήθι- 
κών διαθέσεων τών ανθρώπων τόσον βκθέω; κατενόη- 
σαν, ώστε έδίδασκον τόν λαόν δτι αί Μοϋσκι (ό πολι
τισμό; κκι ή πρόοδο; δηλονότι) κκτωκουν κκί ήγάλ- 
λοντο έπί τών θαλερών όρέων τη ;  Πιερία;, τοϋ Παρ
νασσού και τού Έλικώνο;, οί δ’ αποτρόπαιοι κακούργοι 
(οιοι ο Σκείρων καί οί συνάδελφοί του) έπί τών γυμνών, 
καί φκλακρών όρέων καί τών αποτόμων πετρών.

Οτι δε καί ύπό ύγιεινήν εποψιν τά.δάση συμ- 
βάλλον.αι, είν^ ζήτημα ουδαμώ; επιδεχόμενον άμφι-

σβν r '. ,c,v ω; προ; τα ;  Λεπτομερεία;. Ή  
υγεία τών χωρικών καί τών έν τκ ϊ;  έξοχαις βιούντων, 
Γ[ ταχεία κκί εύκολο; απκλλαγη κκί ίκσι; αύτών από 
τών ένσκηπτουσών ασθενειών καί επιδημιών, καθ’ οσον 
μάλιστα αί ίκτρικκί περιθάλψει;, τά ύγιεινκ παραγ
γέλματα κκί αί παντοΐαι προφυλάξει; α; έν τοικύται; 
π=.ριστάσεσι θετουσιν εν χρήσει έν ταϊς πόλεσι, έν ήτ -  
τονι μοίρκ τίθεντκι υπό τών κατοίκων τών μερών τού- 

ων, έ'στωσκν τκ  προφκν=/ίτερκ τεκμήρια τών λεγο
μένων μα;.

Ν ικόλαός Χ λωρός
καθηγητής της δασολογίας

ΠΕΡΙ 6EPU0THT0I  ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΟΣ ΑΥΤΗΣ
— «■·«=■—

Θερμότητα ονομάζομεν την δύναμιν έκείνων, ήτ ι ;  
εινε /] αιτία τή ; δικστολη; τών σωμάτων,τής μεταβολή; 
τή ; καταστάσεως αυτών, μετατρέπουσκ ταϋτα άπό στε
ρεών είς ύγρά καί έκ τούτων είς άέρικ, κκί ήτις ένε^- 
γούσα έπί τού αισθητηρίου τής άφής ήμών προ
ξενεί τό αίσθημα τοϋ θερμού καί τού ψυχρού. Δι’ αύ- 
τ7,ς σήμερον κινοϋμεν τάς απειραρίθμους άτμομηχανάς 
μας, είς αύτήν οφείλονται οί άνεμοι οί άνκκαινίζοντες 
τάς μεμολυσμένκς ατμόσφαιρας τών πόλεων μας καί 
τά μεγάλα ώκεάνεια ρεύματα, άτινα μετά τών άνεμων 
μετριάζουσι τά δριμύ ψύχος τών πολικών χωοών καί 
συγκεραννύσι τήν άνυπόφορον θερμοκρασίαν τών περί 
τόν ισημερινόν τοιούτων. Δι’ αύτής ήμεΐ; άντεπεξερ- 
χόμεθα κατά τών δριμέων ψυχών τού χβιμώνος, δι’ αυ
τή ; παρασκευάζομεν τκ ;  τροφκς μκς, άςτινας είσάγο- 
μεν ει; τό σώμα μα; πάλιν πρό; διατήρησιν τή ;  έν ήμΐν 
ύπαρχούσης τοιαύτης, απαραιτήτου ούσης πρός δια- 
τήρησιν τή ; ζωή;. Τν) έπιρροία αύτής τά φυτά άνκπτύσ- 
σονται, άνθοϋσι κκί καρποφορούσι, τί) ένεργεία αύτής 
σχηματίζονται τά  νέφη, τά όποια περικκλύπτοντα τήν 
γήν έμποδίζουσι τήν ψύξιν τών έπ’ αύτής εύρισκομένων 
οργανικών οντων, ή προφυλάττουσι ταϋτα άπό τών 
ήλικκών άκτίνων κατά τάς θερμά; ώρα; τού έτους' εί; 
τήν θερμότητα κατά συνέπειαν οφείλονται αί βροχαί, 
αί χιόν*;, αί χάλαζαι, ή δρόσο;, ή πάχνη, ή ομίχλη 
καί τά ποικίλα άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα, άτινα 
οφείλονται εί; τήν έν τη ατμόσφαιρα παρουσίαν τών 
ύόρατμών. Εί; αύτήν τέλο;, ώ; θέλομεν άποδείξει, οφεί
λεται πκσα κίνησι; πκρατηρουμένη έπί τή ; έπιφανείας 
τής γής.

Καίτοι όμως τά  ποικίλα ταύτα φαινόμενα, ενεκα 
τής μεγαλοπρεπείας καί σπουδαιότητος αύτών, πρό 
πολλοϋ χρόνου έφείλκυσαν τήν προσοχήν τοϋ άνθρώ
που καί ένεκυψεν ούτος είς τήν σπουδήν αύτών, μόλις 
κατά τά  τελευταία ετη τού παρόντος αίώνος ήδυνηθη 
νά έςαγάγν) άσφκλή κκπως συμπεράσματα περί τής 
φύσεως τής θερμότητας καί τής άρχής αύτής.
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Αί σήμερον περί τής άρχής καί φύσεως αύτής έπι- 
κοατοϋσαι θεωρίκι είχον άνακινηθη κατά τά μεσα τού 
παρελθόντος αίώνος ύπό τού Bernoulli, Lavoisier  
καί La place· ύπεστηρέχθησαν άργότερον διά τών ευ
φυών πειραμάτων τού Rumford Davy, καί τού Sadi 
Carnot καί κατέστησαν άλήθειαι σχεδόν κκτά τά τε
λευταία ετη διά τών έργασιών τού Mayer, Μ. Joule, 
Helmholtz, Thomson, Regnault, Tyndall καί άλ
α λ ω ν , καί σήμερον τά φαινόμενα τής θερμότητος άποδει- 
κνύοται διά τής μηχανικής, έξ ού προήλθε καί τό δλως 
νέον κεφάλκιον τής φυσικής, τό περί μηχανικής θεωρίας 
τής θερμότητος πραγματευόμενον, καί τό όποιον θελει 
μ?.ς άπασχολήσει έν τ·/ί παρούσνι πραγματεία.νΑί πηγαί 
είς άς όφείλομεν τήν έν τώ ήμετερω πλανητνι υπαρχουσαν 
θερμότητα είνε, 1 ) ό ήλιος, 2 ) ή γή, ήτις έγκλείει έν 
τώ έσωτερικώ αύτής άφθονον ποσοτητα τοιαυτης, 3) 
αί διάφοροι χημικκί ενώσεις αί κατά πκσαν στιγμήν 
λαμβάνουσαι χώραν έπί τής έπιφανείας τής γής (κκύσις, 
αναπνοή κτλ) κκί 4 ) αί μηχκνικαί ένέργειαι, σύγκρουσις 
καί τριβή. Πριν ή προβώμεν δμως εις τήν λεπτομερή 
έξέτασιν τής άρχής καί φύσεως τής θερμότητος τών 
διαφόρων τούτων πηγών, έπάναγκες θεωρούμεν να προ- 
τάξωμεν ολίγα τινά περί ένεργείας, δπως γίνωμεν κα
ταληπτότεροι έν τοΐς έξής.

’Ονομάζομεν ίνέργειαν  τήν ιδιότητα, ήν εχουσι τά 
φυσικά σώματα καί έν γένει ή ύλη, όταν εύρεθώσιν ύπό 
τινας περιστάσεις, νά δύνανται νά πκραγάγωσι μηχα
νικόν τι έργον. Αέγομεν π .χ .  οτι ή σφαίρα έξερχομενη 
τού πυροβόλου έγκλείει ένίργειαν, διότι δύναται νά 
παοαγάγη μηχανικόν τι εργον, εαν δηλ. κατα την 
πορείαν τη ;  συνάντηση έμπόδιον τι,  δύναται να το 
θραύση. Τό είδο; τούτο τή ;  ένεργεία;,είς τό όποιον τά 
μηχανικόν εργον φαίνεται ώς αποτελεσμκ τής κατα- 
στάσεως, είς ήν εύρίσκεται τό σώμα, ονομάζομεν εργω 
ενέργειαν , πρός αντιδιαστολήν άλλου τινός είδους ένερ- 
γείκς, ήτις καλείται δυνάμει ενέργεια , καί ήτις διά νά 
έκδηλωθή έπί τού σώματος καί συντελέσϊΐ,δπως τοϋτο 
παραγάγη μηχανικόν εργον ,ποέπει νά συντελεσνι καί άλλη 
τις έξωτερική αιτία δλως ξένη εις το σώμα. Αεγομεν 
π. χ. δτι λίθος κρεμάμενος διά σχοινιού εί; ύψο; τι 
άνω τού έδάφου; ή κρατούμενος δια τής χειρος, εγ
κλείει δυνάμει ενέργειαν, διότι έάν θραυσθή τά σχοινίον 
διά τοϋ βάρους του ήαφεθή έκ τής χειρος, δύναται έπί- 
σης νά παραγάγν) μηχανικόν αποτελεσμα να κκτκ- 
στρέψ·/| δηλ. τά αντικείμενα, άτινα ήθελε συναντήσει’ 
τό άποτέλεσμα δμως τούτο δεν προεβλέπετο έν τ  /i αρ
χική τού λίθου καταστάσει. Ούτω λοιπόν τά ύδωρ έν 
ροή εύρισκόμενον έγκλείει έργφ ενεργειαν  διότι δύνα- 
τας άνευ έξωτερικής τίνος αιτίας νά παρασύρν) διάφορα 
αντικείμενα, έάν δέ καταπίπτγι εκ τίνος ύψους, δύνα- 
ται νά θέση είς κίνησιν τροχόν καί νά χρησιμεύση ώς

κινητήριος δύναμις ολοκλήρου μηχανής. Ό  άτμοσφκι- 
ρικός άήρ εύρισκόμενο; έν κινήσει έγχ.λείει ϊργω ενερ- 
γειαν, διότι τόν βλέπομεν ν’ άναταράσση τόν ώκεα- 

(νόν, νά καταποντίζτ, τά πλοία, ν’ άνατρέπνι οικοδομή
ματα καί άλλα άρχαΐα μνημεία άτινα έσεβάσθησαν τό
σοι αίώνε; (ή στήλη τοϋ ’Ολυμπίου Διο;), ν αφαρπάζ'/) 
τά ; στέγα; κτλ. Ζωον έν κινήσει εύρισκόμενον έγκλείει 
έργω ενέργειαν , διότι δύναται νά μεταφέρή βάρη εί; με
γάλα; άποστάσει; κτλ.

"Ο διά τού σχοινιού δμω; κρεμάμενο; λίθο;, ή 
έντό; τοϋ δπλου ύπάρχΟυσα πυρϊτι; πριν πέση έπ’ αυ
τή ; ό σπινθήρ, ό άνθραξ πριν διαπυρωθίι,τό ζώονένδσω 
ηρεμεί, έγκλείουσι δυνάμει ένέργειαν , καί ϊνα αύτη 
μεταβληθη εί; 'έργω ενέργειαν , πρέπει νά συντελέσωσιν 
έξωτερικαί τινε; περιστάσει;' διά τόν λίθον π.χ.πρέπει 
νά θραυσθή τό σχοινίον διά τήν πυρίτιδα, δπω; ή δυνά
μει αύτη; ένέργεια μεταβληθη εις εργψ τοιαυτην και 
ώθήση τήν σφαίραν, πρέπει νά πέσ·/ι έπ' αύτής ό σπιν- 
θήρ· διά τό ζωον πρέπει τούτο νά τεθή έν κινήσει, 
κκί διά τόν άνθρακα, όπως ούτος μεταβάλτ, τά ύδωρ 
είς άτμόν καί γίνη α ιτ ία  τής κινησεως τής μηχανής, 
πρέπει νά διαπυρωθή προηγουμένως.

Τό ποσόν τή ;  τε εογω καί δυνάμει ένεργεία; είνε 
ώρισμένον έν τή φύσει καί δίν δύναται ούτε ν’ αύξηθή 
ούτε νά έλαττωθνί. Ένί λόγω ή ενέργεια είνε άφθαρ
το;, δπω; δε έν τή Χημεία άποδεικνύεται ή αφθαρσία 
τής ύλης, ούτως έν τή Φυσική άποδεικνύεται ή άφ&αρ- 
αία τής ένεργεϊας. Είνε δί άξίωμα πλέον σήμερον δτι 
τό δημιουργεΐν ή καταστρέφειν ποσόν τι ύλης ΐ  ένερ- 
γείας, έ'στω καί έλάχιστον, είνε αδύνατον καί ύπερτερον 
τών ανθρωπίνων δυνάμεων.

Έ κ  τών άνωτέρω λοιπόν μανθάνομεν δτι ή ένέργεια 
ένός σώματος ούδέποτε καταστρέφεται, άλλ’ δτι με
ταβάλλεται είς άνάλογον μηχανικόν εργον. Η άρχή 
δμως .αύτη είς πολλάς περιστάσεις δίν φαίνεται άλη- 
θεύουσα. Έάν π. χ. άφήσωμεν εκ τίνος ύψους σφαίραν 
έλεφκντίνην νά καταπέσ/, έπί λείας μαρμαρίνης πλα
κάς, (σώματα άμφότερα έλαστικά), μόλις αύτη προσ- 
κρούση έπί τής πλακός, θέλει αναπηδήσει έκ νέου καί 
θέλει φθάσει είς τό ύψος έξ ού κατέπεσε' ή εργω λοιπον 
ενέργεια, ήν ή σφαίρα κατά τήν πτώσ.ν της ενεκλειε, 
μετεβλήθη είς μηχανικόν ϋργον καί έπέφερε τήν άνύ- 
ψωσιν τής σφαίρας. Έάν δμως έκ τοϋ αύτοϋ ύψους 
καί έπί τής αύτής έπιφανεία; άφήσωμεν νά καταπέσ·/) 
σφαίρα ισοβαρή; τή πρώτνι άλλ έκ κηρού, h σφαίρα 
αύτη δεν θέλει αναπηδήσει άλλά θέλει προσκολληθή έπί 
τή ; πλακό;· κατά τό φαινόμενον λοιπόν ή ένέργεια ει; 
τήν παρούσαν περίστασιν φαίνεται καταστραφεΐσα άνευ 
άποτελέσματο;, έάν δμω; μετά προσοχή; έξετάσωμεν 
τήν σφαίραν, θέλομεν ίδει οτι αύτη 6^ρμ«ν& η, φαινόμε- 
νον, τό όποιον δίν παρετηρήσαμεν κατά τό πρώτον πεί-

/
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ραμα. Συνάγομέν λοιπόν οτι ή θερμότης αντικατέστησε 
την ενέργειαν εί; τήνπχροΰσαν περίστασιν, ώστε ή ένέρ- 
, - .ζ  δ.ν κατεστραφη, αλλκ μετεβλήθη έμφανισθεΐσκ 
ώ; θερμότης.

Τά φκινόμενον τούτο τη ; μεταβολή; τη ; ένερ- 
γ ϊ ΐ ζ ^ ε ί ;  θερμότητα έπκνκλκμβάνετκι πάντοτε, οσάκις 
εμποδισθή άποτόμως ή κίν/·,σις σώματος μη έλαστικοΰ' 
ο,.ω, χ. }] έκ του όπλου έςερχομέν/) σφαίρα, έάν 
προσκρούσ·/) έπί σιδηράς πλακά; θερμαίνεται μέχρι τή -  
ςεως, έπίσης τό ύδωρ τών καταρρακτών,προσκοοΰον έπί 
τού έδάφους, θερμαίνεται ενεκα της μεταβολής της 
ένεργείας.

*
* ¥

Θερμότης παραγομενη δια τής βυγχρονβεως.  Διά 
της ίδιότητος αύτής της ένεργείας, τοΰ νά μεταβάλλη- 
ται εις θερμότητα, έξ/,γοΰνται πλεΐστα σχετικά έν τη 
φύσει φαινόμενα. "Οταν π. χ. καταφέρωμεν έπανειλημΐ 
μενως την σφΰραν έπί τοΰ άκμονος ή έπί άλλου τινός 
αντικειμένου, θερμαίνονται άμφότερα. 'Ό ταν τροχό: 
άμάξης προσκρούσ·/) έπί λίθου σκληροΰ, άναπτύσσετα, 
θερμότης, ήτις είνε ίκανή νά διχπυρώση τά λεπτότατα  
μόρια τοΰ χάλυβος, ατινα άποσπώνται έκ της στεφά_ 
νης τοΰ τροχού, δι’ δ καί σπινθηροβολεί. Ε ί ;  την αΰ
την έπίσης αιτίαν οφείλεται καί ή θερμότης ή άνα~ 
πτυσσομένη κατά τά ;  διαφόρου; κκύσεις' τοΰ άνθρακας 
έν τφ  οξυγόνω, τοΰ υδρογόνου έν τώ οξυγόνω κτλ. καί 
κατα τα ;πο ικ ίλα ;  άλλα; χημικά; ένώσεις, αϊτινες λαα- I 
βάνουσι χώραν έν τ?, φύσει· διότι τά άτομα τών είς τάς 
διαφόρους χημικάς ένώσεις συνερχομένων στοιχείων, 
έ·νεκα της μεταξύ αύτών ύπαρχούση? χημικής ' συγγε- ' 
νειας, ελκονται μεθ’ όρμης πρός άλληλα, συγκρούονται ,  
•/-αί ή έ'ργω ένεργεια, ην κατά την πρός άλληλα κίνησιν 
των ένέκλειον, μεταβάλλεται είς θερμότητα' καί αύτη 
δε η κατά τάς φυσιολογικάς λειτουργίας τών έογανι- 
κών όντων άναπτυσσομένη θερμότης όφείλεται εί; τήν 
αΰτήν αιτίαν, διότι έφείλει την άρχήν τη ; εί; χ η , ^ άί 
ένώ σε ι; σ,μβαινούσα; έντός τοΰ όργανισμοΰ α ΰ τ βν .

ν α ύ τ η ς  άναπτυβδομένή ό,α τής 'τριβής. "Οπως I 
δε η συγκρουσις δύο σωμάτων γίνεται πρόξενο; τ η '  
άναπτύξεω; θερμότητος, ουτω καί ή τριβή- κ α 1  ε1ς 
περίστασιν ταύτην ή άναπτυσσομένη θερμότ/,ς όφεί- 
λεται είς την μεταβολήν της ένεργείας. "Οταν κα- 
ταναλίσκηται δύναμις όπως θέση σώμά τι 4 '  κί- 
νησιν, έάν μέν ούδέν έμποδίζη την κίνησιν, τό σώμα 
αποκτά τα χύ τη τά  τινα άνάλογ.ν της κκταναλισκο- 
μένης δυνάμεως. Έάν δμως ή κίνησις αυτή έμποδίζη- 
ται ύπο έξωτερικης τίνος αιτίας, ύπό τριβής τ:. 
τοτε χωρί; νά έλαττωθή ή κινοΰσα δύναμις, έλαττού- 
ται λ, τα χυτηςκ α ί κατά τά φαινόμενον συμβαίνει άπώ_ 
λειά τις ένεργείας, άλλά συγχρόνως αναπτύσσεται καί I 
θερμότης. Έάν π. χ. τεμάχιον χάλυβος, κρατούμενον έν 

χ^’-ρί, προστρίψωμεν έπί λείας έπιφανείας, ή ένέρ- |

γεια τότε, μη δυναμένη νά παραγαγν; μηχανικόν εργ0ν, 
μεταβάλλεται εί; θερμότητα καί μετ’ όλίγην ώρανάδυ- 
νατουμεν νά κρατήσωμεν τόν χάλυβα έν τή χειρί μας, 

I ενεκκτ/,ς υπερβολική; ποσότητο; τη ;  θερμότητο;, ητ:ς 
Γ άναπτυσσεται. Έπίσης όταν προστρίβωμεν τόν χάλυβα 

επί του αχάτου σπινθηροβολεί' διότι ή κατά την τρι
βήν ταύτην αναπτυσσόμενη θερμότης είνε ίκανη ν’ άνα- 
φλέξη τά ψήγματα, άτινα άποσπώνται έκ τοΰ χάλυβος.

Δια τ7,ς θερμοτητος δέ της κατά την τριβήν άνα- 
πτυσσομενης πκρασκευάζουσιν αί άγριοι τό άναγκαιοΰν 
αύτοΐς πΰρ, προστρίβοντες ίσχυρώ; πρό; άλληλα δύο 

j ^υλα, τά όποια θερμαίνονται καί άναφλέγονται.
Επί της μεταβολής ταύτης τοΰ μηχανικού έρ

γου είς θερμότητα βασισθεί; ό Rumford κατώρθωσε 
τά 1798 θέτων εί; περιστροφικήν κίνησιν κύλινδρον έξ 
ορειχάλκου στερεόν έντό; κυλίνδρου κοίλου έκ τοΰ αΰ- 
»ού μετάλλου και περιεχοντο: 1 0  λίτρα; ΰδατο;. νά 

θερμάν·/) τοΰτο μέχρι ζέσεω; έντό; 2  1/ 2 ώρών.
Ο δέ Davy περιστρέφων διά καταλλήλου μηχα

νισμού σωλήνα υάλινον πλήρη ΰδατο; καί πεπωα,ασαέ- 
νον διά φελλού, μεταξύ δύο τεμαχίων παχέο; δέραα- 
τος, είδε μετ όλίγην ώραν τό ύδωρ ζέον καί τό έκ φελ
λού πώμα άνατινασσόμενον ενεκ /  τής έλαστικής δυνά- 
μεως τοΰ άναπτυχθέντος άτμαυ.

j ( Έ π ε τ α ι  το τέλος.)

Σ τέφανος  Κ ι ινςτας
Καθηγητής 

Π Ε Ρ Ι

Π ΡΟ ΓΝ Ω ΣΕΩ Σ  ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
I -----------------

(Συνέχεια έκ του 1 1 φύλλου καί τέλος).

Έν Έλλάδι δυστυχώς δέν έδόθη ή δέουσα προσοχή 
πρός ΐδρυσιν άρκούντων μετεωρολογικών σταθμών, ώ; 
ύπάρχουσιν εί; ολκ τά  πεπολιτισμένα κράτη, μηδ’αύτής 
τής Τουρκίας κκί τής Ρουμανίας έξαιρουμένων, αν καί 
ένταΰθα παρίσταμαι άνκγκαιοτέρα ή τοιαύτη μέριμνα4 

διότι καί ναυτικόν σχετικώς μέγα ή χώρα κέκτηται, 
καί τά προϊόντα αύτής— ιδίως ή σταφις—·έξαρτώνται 
τά μέγιστα άπό τών διαταράξεων τοΰ ασταθούς καί 
εύμεταβόλου αΰτΓ,ς κλίματος ( ').

Διά νά δείξωμεν όπόσα ευεργετήματα ήδύναντο 
νκ προκυψωσιν έκ τής συστάσεως τοιούτων μετεω
ρολογικών σταθμών, άναφέρομεν τούτο μόνον, ότι εκ 
τών μετ. δελτίων, τά όποια τό έν Γερμανία Ναυτικόν 
1 ραφεΐον έκδίδει περί τής καταστάσεως τού καιρού 
κατά τήν έπαύριον, έπηλήθευσαν τώ 1878 ,79 .7  % - τ ώ

(1) ~ημ . Κν Ελλαδι υπάρχουσι πλήν τοΰ τών Αθηνών,
4 μετεωρολογικοί σταθμοί, ό της Τριπόλεως (ιδιωτική πρωτο
βουλία), της Κερκύρας, τών Πατρών καί τοΰ Βόλου, ϊδρυθέντες 
και οιατηρούμενοι ύπό τοΰ φιλολογικού συλλόγου ΙΙαρνασσοΰ, 
k71 πρωτοβουλία τοΰ διαπρεποΰ’ς εν τω Πανεπιστημίω καθηγη
τοΰ κ. Α. Κοκκιδου, οστις καί διευθύνει αυτούς.

Ι1ΡΟΜΗΘΕΥ5

\  ■
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1879, 80 % —  τώ 1880, 80 % — τώ 1881, 83 >>/ο· 
Έ ν  Ε λβετία  τώ 1880, 79.7 υ/ 0 κκί τέλος έν Καναδά
τώ 1881, 93.G °/ο '■ '·

Τά κυριώτερκ έπιστημονικά μέσα πρός μετεωρ. 
παρατηρήσεις είνε τό βαρόμετρον, τό θερμόμετρον, τό 
άνεμόμετοον, τό φασματοσκοπίαν, τό ΰετόμετρον κτλ.

Τοΰ βαρομέτρου αί ένδείξεις δέν έ'χουσιν απόλυ
τον σημασίαν άλλά μάλλον σχετικήν έάν τουτέστι κατά 
διάφορα χρονικά διαστήματα πκρατηρώμεν τήν πίεσιν 
τής άτμοσφαίρας, έκ τής άνυψώσεως ή καταπτώσεως 
τής βαρομετρικής στήλης δυνάμεθα νά προεικάσωμεν 
τήν τροπήν τοΰ καιρού έπί τκ  βελτίω ή έπί τά χείρω.

Αί ένδείξεις τοΰ βαρομέτρου παρέχουσιν άσφα- 
λέστερον τήν πρόγνο>σιν τοΰ καιρού, ιδίως όταν συνδυά
ζονται μετά τών τοΰ θερμομετρου και υγρομέτρου.

Συνήθως τό βαρόμετρον καταβκίνει, ότκν τό θερ- 
μόμετρον άνκβαίνη καί τάνάπαλιν. Έάν κκταπίπτη τά 
βαρόμετρον ένώ τά θερμόμετρον μένει στάσιμον, ή δ’ έν 
τώ άέρι υγρασία τείν/ι προςχ.ορον, ή βροχή είνε άφευκτος' 
όταν δέ ή θεομοκρασία ήνε κατωτέρα τοΰ 0 ο,τότε  άντί 
τής βροχής πίπτει χιών.

Έν ’Αθήναις τό βαρόμετρον καταβαίνει συνήθως 
όταν πνέωσι Ν, ΝΔ ή Δ άνεμοι, τουναντίον δέ ανέρ
χεται βορρά πνέοντο;.

Οί έπικρατέστεροι άνεμοι έν Άθήναι; είνε ό ΒΑ 
καί ό ΝΔ,οστι; είνε καί τοΰ ΒΑ έπικρατέστερος, διότι 
ευρίσκει όλιγώτερα τοπικά έμπόδια κατά τήν είσέλευ- 
σιν του' ούτος αετά τού Ν παρακολουθούνται συχνό
τα τα  ΰπό κακοκαιριών.

Μετ’ αρκετής έπ^τυχίας δυνάμεθα νά μεταχειρι- 
σθώμεν καί τό φαβματοΰχότηον.

Πρώτος ό έν Έδιμβούργω Piazzi Smyth έδημο- 
σίευσε περιεργοτκτας πκρατηρήσεις περί τών γραμμών, 
τάς όποίκς παράγουσιν έν τω ήλιακώ φάσματι οί έν τή 
άτμοσφαίρα αίωρούμενοι ατμοί' αί γραμμαί αύτκι άπο- 
τελοΰσι τήν ταινίαν καλουμένην _ τής βροχής, ευκόλως 
δέ διακρίνονται τών άλλων έν τω φάσματι γραμμών 
έ'νεκα της άσταθείας καί τής διαφόρου αΰτών έντάσεως, 
άναλόγως τής έποχής καί τής διαφόρου άτμοσφαιρικής 
καταστάσεως- έκ τής έντάσεως καί τού εύρους τής παρά 
τήν γραμμήν τοΰ Νατρίου (Δ) κειμένης ταύτης τκινίκς 
τής βροχής, συμπεραίνεται κκτ’ αναλογίαν ή ποσότης 
τών έν τώ άέρι ΰδρατμών.

Έκτος τής διά τών άνωτέρω καί άλλων παρο
μοίων έπιστημ. μέσων έρεύνης, άπέδωκάν τινες τάς 
διαταράξεις τής άτμοσφαίρας είς τήν δήθεν έπιρροήν 
διαφόρων οΰρανίων σωμάτων, οίον τών κομητών, δ ιατ- 
τόντων άστέρων,τών κηλίδων τοΰ Ήλίου, τής Σελήνης 
κτλ. Αί περί τής έπενεργεία; τών τοιούτων σωμάτων 
ϊπ ί τοΰ καιροΰ θεωοίαι, οΰ μόνον έπί οΰδευ.ιάς έρεί-

k i '  i  ι '  \

δονται έπιστημονικής βάσεως, άλλά διαψεύδοντκι κκθ’ 
όλοκληρίκν ύπά τής πκρατηρήσεως, τής λυδίκς ταύ

της λίθου τών έπιστημονικών θεωριών, ήτις εινε συγ
χρόνως καί ή θεμελίκ τών έπιστημών λίθος.

Τών τοιούτων θεωριών ή μάλλον προλήψεων, βκθύ- 
τερον έρριζωμένη είνε ή περί της έπιδράσεως τής Σελή
νης, έκ τών φάσεων της όποιας έπιχειρούσί τινες νά 
προγνωρίσωσι τόν καιρόν, ένώ αί φάσεις αΰται εινε 
άπλώς αποτέλεσμα της έν τώ Ήλιακώ συστήματι θέ- 
σεως αύτής.

’Άλλοι έξ αναλογίας πρός τάς θαλασσίας παλιο- 
ροίας άπέδωκάν είς τήν Σελήνην άναλόγου; άερίου; 
παλίρροια;, άλλά καί τοΰτο κατεδείχθη ανακριβές, 
διότι τή ;  μάζης τοΰ άέρος ούσης κατά πολύ μικροτέ- 
ρας τοΰ ύδατος, αί παλίρροιαι αΰται άσήμαντον καί 
άνεπαίσθητον μόνον ήδύνκντο νά έξασκήσωσιν έπιο- 
ροήν έπί τής άτμοσφαίρας.

Τά διάφορα άτμοσφαιρικά φαινόμενα, οίον τά νέφη, 
ή έν τώ άέρι αίωρουμένη υγρασία, κτλ. άπεργάζοντκι 
παμποίκιλον τήν μορφήν τοΰ ούρανοΰ' έκ τής πκ
ρατηρήσεως τής μορφής ταύτης τού ούρανοΰ προσπα- 
θοΰσί τινες νκ προμαντεύσωσιν αντιστοίχους καιρικάς 
μεταβολάς.

Ό  τοιοΰτος τρόπος τής προγνώσεως τοΰ καιρού 
παρέχει μέν πολλάς πιθανότητας, όταν έκπηγάζη έξ 
άσφαλών παρατηρήσεων, δέν περιεβλήθη όμως είσέτι τό 
άπό τής έπιστήμης κύρος, Ιδίως διότι δέν δύναται νά 
εχη γενικήν άλλά τοπικήν μόνον έφαρμογήν.

Μόνο; ό Ή λιος είνε ή αιτία τών πολυειδών κα
ταστάσεων τής άτμοσφαίρας· οΰτος άνίσως θερμαίνων 
τά έδκφη κκί τάς θκλάσσκς της γής παράγει ότέ μέν 
άγριους άνέμους καί φρικαλέας τρικυμίας, ότέδέ λεπτήν 
καί δροσοβόλον αύραν οΰτος διά τής θερμότητος του 
κντλών έκ τών ωκεανών τά νέφη, ότέ μέν ποτίζει δι’ 
αΰτών τούς διψαλέους άγρούς καί λειμώνας, ότέ δέ 
διαλύων αύτά καταυγάζει την φύσιν δι’ αίγλης Θεσπε- 
σίας, διαχέων είς τήν γήν τήν χαράν καί τήν εΰδκι- 
μονίαν.

Κ. Ζ εγ γελ η ς

 -----------------

 <Β2>----

Γεωγνωβτιχυν εύρημα.'

Παρά τήν μεγάλην Βέοην,πλησίον τών τάφων τών 
άνδρών τοΰ πολέμου τοΰ 1813 και 1814, προς Νοτον 
τοΰ Βερολίνου και είς ύψος 984 μέτρων, εύρέθη είς βά
θος ήμίσεως μέτρου, έπί νεωτέρων προσχώσεων, εις Π λά
νης λίθος (Findlings Stein). Ό  λίθο; καταμετρηθείς 
παρουσίασε τά ;  έξή; διαστάσεις, μήκος 3 ,65  μέτρα, 
πλάτος 2 . μ., καί έγκαρσίαν διατομήν 1 μ . '  τά δέ 
βάοος του ήτο 70— 80 στατήρων.
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Βραβμένον ?) οι’ιχί πρέπει, νά δι'δηται τό γάλα 
είς τά βρέφη.

Το ζήτημα ττ,ς τεχν ίτης  θηλάσεως τών βρεφών είνε 
ζήτημα σπουδαιότατον, το όποιον πολλούς μέχρι τοϋδε 
έκ τών σπουδαιότερων ιατρών κκι φυσιολόγων άπη- 
σχόλησε κκι έκτενέσταται περί αύτοϋ έγράφησαν πραγ- 
ματείαι. Ημείς ένταΰθα παραθέτομεν τά  περ'ι τοϋ 
ζητήματος τούτου πορίσματα ύπο τήν εποψιν άν πρέπει 
το γάλα νά δίδηται βραιίμένον ή αβραβτον. Και έν 
πρώτοις άναφέρομεν τήν γνώμην τής έν Παρισίοις έται- 
ρείας τής υγιεινής, γνώμην εχουσαν μέγιστον κϋρος, 
ως έκ τής ιδιότητος τών άποτελούντων αύτήν έξοχων 
ιατρών ή εταιρεία αΰτη άποφαίνεται οτι έλυσεν ήδη 
όριστικώς το ζήτημα και έν πεποιθήσει συνιστα είς τάς 
μητέρας νά μή βράζωσι ποτέ τό γάλα,τό όποιον προσφέ- 
ρουσιν είς τά  νεογνά των διά νά τά θηλάσωσι τεχνητώς, 
έν περιπτώσει ανεπαρκείας ή έλλείψει τοϋ μητρικούγά- 
λακτος. Ό  δέ έξοχος φυσιολόγος D r. A. L a u r e n t  μετά 
μακροχρονίους παρατηρήσεις και πειράματα έπί τούτω 
ΰπ’αυτού έκτελεσθέντα καταλήγει είς τά έξης συμπερά
σματα,σύμφωνα έν πασι πρός τά τής εταιρείας τής 
υγιεινής. «Τό βρασμένον γάλα εινε όλως άκατάλληλον 
διά τήν φυσιολογικήν κατάστασίν τής πεπτικής συ
σκευής τών νεογνών, καί ώς έκ τούτου προκαλει δυσκο
λίαν είς τήν πέψιν, δίδει χώραν εις γαστρικάς διαταρά
ξεις, δέν συντελεί εί; τήν κανονικήν άνάπτυξιν αύτοϋ. 
Μόνον μβτάτό 7ον ή 8 ον Ιτος τής ήλικίας των έπιτρέ- 
πει νά τρέφωνται τά μικρά διά βρασμένου γάλακτο ' 

Βε βαίως καί ή έταιρεία τής υγιεινής καί -ό μνη- 
σθεις D r.  A.. t ^ a u ie n t  ελαβον υπ οψει οτι σηι/.αντικώ— 
τατον αποτέλεσμα τοϋ βρασμού τοϋ γάλακτος εινε ή 
καταστροφή τών έν αύτώ βακτηριδίων, οπωςμή ταϋτα 
είσαγόμενα είς τόν ευπαθή οργανισμόν τοϋ βρέφους γί
νονται πρόξενα ασθενειών, έν τούτοις άπεφάνθησαν 
κατά τοϋ βρασμού τοϋ γάλακτος. Ν. Γ.

Σκελετός Μαμμονθίον.

Έν τώ νομώ Τούλα άνευρέθη έσχάτως σκελετός 
Μαμμουθίου. Ή  έν Μόσχα έταιρία τών Φυσικών 
Επιστημών, ώς γράφει ή έν Πετρουπόλει. Νοβόστι 
(N o w o s ti ) ,  διώρισε καί έξαπέστειλεν ήδη έπιτροπήν 
έπί τόπου, ήτις νά' έπιστατήσν) καί διευθύνγι καταλ
λήλως τάς άνασκαφάς πρός έκχωσιν τοϋ σκελετού 
τούτου. 'Ως διαθρυλλεΐται, διατηρείται πλήρης ό 
σκελετός καθ όλα τα μερη, υπο τινων μάλιστα παρε— 
τηρήθη καί τριχωτόν δέρμα

'Ανθρώπινον δέρμα ήλίχτριβμένον.

Γνωστόν οτι, άν άνθρωπός τις άναβή έπί σκίαπο- 
δος, ούτινος οί πόδες εΐνε έξ ύέλου, καί έφάψηται διά 
τής χειρός του ηλεκτρικής μηχανής έν ένεργεία, ή άν 
προστριβή παρ’ άλλου τινός κατά τά νώτα διά δέρ
ματος γαλής, ήλεκτρίζεται. Περιηγητής τις όμως τής 
’Αφρικής παρετήρησε τό περίεργον, οτι άπό τοϋ σώμα

τος τών αίθιόπων, οϊτινες έ'φερον το φορεϊόν του, έξήρ- 
χοντο ήλεκτρικοί σπινθήρες, χωρίς νά ήλεκτρισθώσι 
προηγουμένως. Οί ηλεκτρικοί δέ ούτοι σπινθήρες ένε- 
φανίζοντο οσάκις οί οδηγοί έμαστίγουν τούς δυστυχείς 
αίθίοπας διά μαστίγων έκ δέρματος άγελάδος, φέροντος 
είσετι τας τρίχας. Τυχαίως δε συνέβη νκ παρατηρήστ] 
τό φαινόμενον τοϋτο κατά πρώτην φοράν τήν νύκτα, 
οτε ό οδηγός ήρχισε νά κτυπα διά τής μάστιγος δύο 
φιλονεικούντας αίθίοπας. Τούτο γνωρίσας ήδύνατο άκο- 
λούθως νά έξάγη άπό τοϋ σώματος τών αίθιόπων σπιν
θήρας ηλεκτρικούς, οσάκις προσέτριβε τήν ράχιν αύτών 
ίσχυρώς διά τών δακτύλων. "Αν όσα λέγει ό περιηγητής 
ούτος είνε άληθή, ευκόλως δύναταί τις νά βεβαιωθή 
διά πειράματος, ή έξήγησις όμως εινε δύσκολος, διότι 
το ανθρώπινον σώμα, τουλάχιστον τό τών λευκών, είνε 
ευηλεκτραγωγόν, καί ήλεκτρικοί σπινθήρες έξ αύτοϋ 
έξέρχονται, όταν εύρίσκηται έπί άπομονωτήρος, ήτοι 
έπί καθίσματος φέροντος ΰελίνους πόδας.

Φιλοατοργία κύκνων.

Ου μακράν τής παρά τό Βερολϊνον κειμένης γεφύ- 
ρας τών Μοαβιτών '/,χ-τά. τό παρελθόν έ'τος είχε στήσει 
ζεύγος τ ι  κύκνων τήν φωλεάν του, έν τή όποία εύρίσκοντο 
οί\εοσσοί των. Ήμέραν τινά, οτε ή θήλυς κύκνος είχεν 
άπομακρυνθή τής φωλεός, τέσσαρες κόρακες έκ τού 
πλησίον κειμένου ζωολογικού κήπου άνεϋρον τήν φω
λεάν τών κύκνων καί έπέπεσανκατά τών μικρών τέκνων. 
Τήν στιγμήν ταύτην έπέστρεφε καί ή μήτηρ, ήτις 
ιδοϋσα τόν κίνδυνον τών προσφιλών της τέκνων, έπέ- 
πεσε κατά τών ληστών τούτων κτυπώσα αύτούς ίσχυ
ρώς διά τών πτερύγων της. Ούτοι όμως, έπειδή ούδεμίαν 
διάθεσιν ειχον ν άπομακρυνθώσι τών θυμάτων των, 
συνήψαν φοβερόν πόλεμον μετά τής μητρός, ήτις έπί 
τέλους κατέστη ανίκανος νά ΰπερασπισθή τά  τέκνα της, 
περιορισθεΐσα μόνον νά τά καλύψτ) δια τοΰ ίδίου σώ
ματος. Τήν στιγμήν όμως ταύτην ένεφανίσθη δρομαίως 
ερχόμενος ό άρρην κύκνος, άκούσας τάς πρός σάλπιγγος 
τονους όμοιαζούσας φωνάς τής άπηλπισμένης μητρός. 
Η μάχη δέν διήρκεσε πλέον έπί μακρόν, διότι άμέσως 

ουτος τόν ένα τών κοράκων δι’ ένός κτύπου τών πτε
ρύγων του έ'ροιψε πληγωμένον είς τό ϋδωρ καί τόν 
έπνιςεν. Ως εικός οί άλλοι τρεις, ούδεμίαν διάθεσιν 
ε'χοντες ν άγωνισθώσι πρός τοιοΰτον έχθρόν, άπήλθον 
δρομαίοι είς τόν ζωολογικόν κήπον.

Π α ρακαλ οϋντα ι οι κ.κ. σ υ νδ ρ ο μ η τα ί,  ο ϊτ ινες  
δέν έλαδον τα κ τ ικ ώ ς  τα  μ έ χρ ι  τοϋδε έκδοθέντα  
φ ύλλα  το ϋ  «Π ρομηθέω ς», νά  δ ηλώ σω σι τοϋτο  έγ -  
γ ρ ά φ ω ς  τ ή  δ ιευθύνσει.  Γ ίν ε τα ι  δ ’ ώ σ α ύ τω ς  γ ν ω 
στόν, δτι π άσ α  π α ρ α τ ή ρ η σ ις  τώ ν  κ.κ. σ υ ν δ ρ ο μ η 
τώ ν  περί, τ ή ς  π α ρ α λ α β ή ς  τοϋ  φύλλου  δέον ν ά  γ ί -  
ν η τ α ι  έ γ γ ρ ά φ ω ς  έν τό ς  οκτώ η μ ε ρ ώ ν  άλλο)ς δέν 
λ α μ β ά ν ετα ι  ύ π ’ δι(/ει.

Τΰποις Α.  Κ Ο Ν Τ Ο Γ Ο Ν Η  ό86ς Χρυτοσπηλαιωτίσσης


