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ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. II εκρηςις του Ηφαιστείου Κρακα- 
τάου μετ '  είκόνος ύπό Κ. Μητσοπούλου. — Περίθερμότητος κα'ι 
τής φύσεως αύτής ύπο Στεφ. Κώνστα. — Ή  δημιουργία τοΰ 
ανθρώπου ύπο ’Αλεξ· Βάλβη. — Περι σαρκοβόρων φ«τ 
Ν. Γερμανού.— Περί αεροστάτων ύπό Κ. Ζέγγελη.
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Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Τ Ο Ϊ  ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΚΡΑΚΑΤΑΟΥ
Α'.

Έ κ  -τών 19 τής Σουμάτρας Ηφαιστείων τά 7 είνε 
ένεργά, τινά Si τούτων, ίδ ίς  αί κρκτηροειδεΐς λίμναι ε
χουσι μέγεθος, οπερ αλλαχό υ γης ούδαμοϋ άπαντά. Έ π ί  
τής θαλασσίας δέ όδοϋ Σοι'ινδας, τής κειμένης μεταξύ 
Ιά β α ς  *αι Σονμάτρας, κεΐνται Ηφαιστειογενείς τινες 
νήσοι, περί ών άχρις έσχατων ήτο μόνον γνωστόν ότι 
αύται κεΐνται έπί τοϋ αύτοϋ ήφαιστειογενοϋς ρήγ
ματος τών νήσων τών Α. ’Ινδιών καί οτι μιας 
τούτων, τοϋ Κρακατάου, το ήφαίστειον ένεργήσαν τό 
1680 μ. X. ηρχισε πάλιν αίφνιδίως νά ενεργή κατά 
τόν Μάϊον τού 1883, πκθόν ολίγους μήνας βραδύτερον 
εκρηξιν δεινοτάτην, πολλάς έπενεγκούσαν καταστρο- 
φάς. ’Επειδή δέ ή νήσος αύτη είνε ακατοίκητος, ένίοτε 
δέ μόνον έπισκίπτονται αύτήν άλιβΐς έκ Σουμάτρας, ου- 
δέν ακριβώς γνωρίζομεν περί τής ένάρξεως τής έκρήξεως 
τού ηφαιστείου αύτής. Αί πρώται παρατηρήσεις έγε- 
νοντο ύπό πλοίων διερχομένων τό στενόν τής Σούνδας 
καί είς έπο/ήν, καθ’ ήν ήδη τό φαινόμενον είχε προχω
ρήσει καί έπισύρει την προσοχήν τών άνθρώπων. Τϊ) 20 
(8 ) Μαίου τοϋ ρηθέντος έ'τους είδε τό πλήρωμα τού 
γερμανικού πολεμικού πλοίου Έλιοάβετ  νέφος πελώριον 
άνυψούυ,ενον έκ τού κρατήρος καί φθάνον εις υψος, κατ 
ακριβείς καταμετρήσεις 1 1 . 0 0 0  μέτρων, ένφ συγχρόνως

κατέπιπτεν έπί τοϋ καταστρώματος τοϋ πλοίου, καίπερ 
πολύ μακράν ευρισκομένου, βροχή ραγδαία σποδού. Τό 
Φαινόμενον τούτο δικρκεσαν έπί πολλάς είσέτι ημέρας, 
έγένετο ορατόν καί ύπό άλλων πλοίων, ώς καί tv AnjCl ’ 
καί άλλοις τόποις τής δυτικής παραλίας τής ’Ιάβας- 
έν Βατκνία δέ έγένοντο αισθητοί οί σεισμοί κκί 
ήκούσθησαν οί μυκηθμοί τού ηφαιστείου’ ενταύθα 
κατέπιπτεν καί βροχή έλαφρά σποδού, οί κάτοικο* όμως 
ήγνόουν έκ τίνος ηφαιστείου κύτη κατήγετο. Ή  μεγί
στη όμως καταστροφή έπήλθε κατά τά τέλη Αύγού- 
στου, ότε τό άγγλικόν άτμόπλοιον Σ ια μ , 16 όλας μοί
ρας άπέχον πρός Δ. τής Σούνδας, εύρε πκχυ στρώμα 
έλαφροπέτρας πλέον έπί τής θαλάσσης, οπερ βεβαίως 
κκτηγετο άπό τό ήφκίστειον τούτο, διότι κατά την 
έποχήν έκείνην ούδέν άλλο τών έκεϊ ηφαιστείων ευρί- 
σκετο έν παροξυσμώ.

Β '.

Τή 26 Αύγούστου έπήλθεν ώς προείρηται ή μεγίστη 
των καταστροφών, περί τής οποίας τόσα μόνον γνωρίζο- 
u,tv) οσα είδον 7ΐλοΐα παραπλεοντα και οι κάτοικοι τών 
ακτών της ’Ιάβας και Σουμάτρας. Ά λλά  καί αν κατφ- 
κεΐτο τό Κρακατάου, ούδείς τών κατοίκων ήθελε σωθή, 
διότι κκί οί κάτοικοι τής Σεβεβιας, 30 όλκ χιλιόμετρα 
άπό τό Κρακατάου άπεχούσης, άπκντες κατεστρά- 
φησαν. Κατά την ρηθεΐσαν ημέραν, άνατείλασαν λαμ- 
πράνκαί αιθρίαν, παρετήρησαν περί την 2  ‘/ ί  ώ?αν !ΜΑ· 
άπό τού άγγλικού πλοίου J o h n  B u l l ,  ότι οί παροξυ
σμοί τού ηφαιστείου έγένοντο ίσχυροτεροι, οί κάτοικοι 
δέ τής Σαμπόγγης έν Σουμάτρα είδαν πτώσιν έλαφρας 
βροχής σποδού, ένώ είς την A lljer καί άλλους γειτονι
κούς τ ό π ο υ ς . ευθύς μετά την άνκτολήν τού ήλίου έπήλθε 
βαθύτκτον σκότος. Ενταύθα ήκούσθησαν βρομοι τινες
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υπογειοι,ή θάλασσα κατέστη ανήσυχο; και έκ τοϋέπελ- 
θόντος σάλου μικρά τινα πλοιάρια έβυθίσθησαν ή έρρίφθ'/- 
**ν είς τήν ξηράν,μέρο; U  τ ι ς  ξηρΖ; καί χωρία τινακα- 
τεκλύσθησαν ύπό τη ; θαλάσσης. \ \ χ ?1 όμως της στιγ-

λυψε τα πζραπλέοντα πλοία, μετά της όποίζς κα- 
τεπεσζν κκι διάπυρα θραύσματα λίθων τοσαύτη δέ 
ητο ή ποσότης τών ά να βλημάτων, ώστε έπί τοϋ κα
ταστρώματος τοϋ πλοίου Βΐρ/Si'xij κατά την 2  ώραν

Τ - Γ- , , χ , Λ ' * r ‘.......   /./.υ',υ.» utuniKj y.y,zy. ττν Ζ osvv

r -  «>*: « r -  « * * * ' * · * * ·  μ . : :
; του πυκνότατου εκείνου σκότους τό δρο; έμυδέν ητο μεγάλη .Έ τι  ομω; σφοδροτέρα έγένετο ή ενέργεια 

τών έκρήξεων πρό; δυσίλάς έ'ν*κζ - 7 '  ϋ,ί,,Ι),',,,,., - ρ , ■·
ά ,ΐ .χο» . n J  f o o y i  r - - S , ' - " ·  »’ 5? « ί  Τ .·,,\  „ 1 τ4 γ . , ί ρ « .

’ Pf“X ' r-  ‘U l  « » * « « “ * “ « * < -  · 4 . τ ρ » « ί .  % «  *t 4 „ « ν χ * ,  ^

σι;, ωστε αί γνωσταί ήλεκτρικζί φλόγες Κάβτ^ο  καί 
ώ; οφει; πύρινοι περιελίσσοντο '  περί 

τού; ίστου; τοϋ πλοίου, ό δέ νζύκληρο; αύτοϋ αόλι; 
ήδύνατο νά σταθή εί; την θέσιν του, εν=κεν τών διηνε
κών ηλεκτρικών εκκενώσεων, αιτιν-:; έγένοντο είς π ζ -  
σαν μετά τοϋ πηδαλίου έπζφήν τού σώματα; αύτοϋ.

(1) Σημ. Ουτω καλοΰσι τάς φωτεινάς δεσμας τάς έμφα- 
νιζομίνας επί τών αιχμών άλεςικεραύνων, ιστών πλοίου, κω
δωνοστασίων χ .τ .λ .  οταν έπίκειται χαταιγίς, αίτ,νες αιτίαν 
εχουσι τήν εκ τούτων εκρευσιν ηλεκτρισμού.

Περί τήν πρωίαν τη ; 27η; Αύγούστου έγένετο έπ’ 
Ολίγον μόνον εύδία, δπω; άμέσω; έπέ>θ? καί πάλιν 
j y . ' j .  j ,  ^zO j.a .ov, επί 1 <S ολοκλήρου; ώρας διαρκίσαν. 
-τρωμα παχυτατον σποδού, κισσήρεω; καί σκωριωδών 
θραυσμάτων, ένιαχοϋ άνζμεμιγμένον μεθ’ ϋδατος, έπέ- 
πλεεν έπί τοϋ στενού τή ; Σούνδας, πελώρια δέ κύματα 
όρμητικώτατα περί τήν 6  ώραν τής πρωίας κατεκά- 
λυψαν τά χθαμαλά τών νήσων μέρη. Ή  μίγίστ/, ομω; 
τών καταστροφών έπήλθε περί τήν 1 0  πρωινήν ώραν 
διότι συνεπεια δεινότατη; έκρήξεω; ή έγκατακρη-
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μνίσεω; μεγίστου μέρους τής νήσου Κρακκτάου τοιού- 
τον σάλον έπαθεν ή θάλασσα, ώστε κύμα 30 μέτρων 
υψηλόν ώρμησεν πρό; τήν στερε:-ίν, παρακολουθούμενον 
ύπό άλλων μικροτέρων. Πόλει;, χωρία, δάση, μέρος τού 
πζρά τήν παραλίαν τής Ιάβα; διερχομένου σιδηρο
δρόμου καί μεγάλα τμήματα χέρσου κατεστράφησαν 
κζί έ ξ η φ ζ ν ί σ θ η σ α ν .  Α ί  πόλεις A n je r ,  Βαντάμη καί 
Μεράκη καί άλλαι τινε; δέν ύπάρχουσι πλέον, οί δέ κά
τοικοι τών νήσων Σεβεσία; καί Σεράμης άπαντε; 
κατεστράφησαν. Τινε; μόνον ώ: έκ θαύματο; έσώθησαν, 
οϋς παραλαβον τό ρηθέν τή ; θαλνάσσης κύμα, έτίναξε 

πρό; τά μεσόγεια ώσπερ καλάμου;, χωρίς νζ τούς φο- 
νεύση ή πληγώ σ·/).

Τί δ ’ άκολούθω; συνέβη είνε δύσκολαν νά έκτεθή. 
Έν μέσω τού βαθυτάτου έκείνου σκότους καί τή ; 
καταστροφής ό άγών πρό; διάσωσιν τής ζωής ήτο 
τό μόνον, οπερ άπησχόλει τού; δυστυχεί; έναπομείναν- 
τας, ένώ άπαύστως έξν.κολούθουν ή πυκνή πτώσι; τή ; 
σποδού, αί έκρήξει; καί ή κατζιγ ί ; .  Τήν πρωίζν τής 
28ης Αύγούστου έγένετο πάλιν εύδία, ή εκκρηξις δμως 
δέν είχεν έντελώ; καταπαύσει- τά γειτονεύοντα παρά
λια τής ’Ιάβα; καί Σουμάτρας είχον τοσοΰτον μετα- 
βληθή, ώστε δέν άνεγνωρίζοντο πλέον: τά πλεϊστα δάση 
είχον έξαφανισθή, τό δέ πρώην εύφορον έδαφος έγένετο 
φαλακρόν καί κακόχρουν ύπό ίλύος, ήφαιστείων άνα- 
βλημάτων, έκριζωθέντων δένδρων, συντριμμάτων οικιών, 
άναμεμιγμένων μετά πτωμάτων ζώων καί ανθρώπων 
έπί τής έπιφανείας τοϋ θαλασσίου στενού έπλεον μόίζαι 
πελώριαι έλαφροπέτρας μετκ δένδρων καί ανθρωπίνων 
πτωμάτων. Ό  αριθμός τών ανθρωπίνων θυμάτων κατά 
έπισήμους πληροφορίας άνήλθεν είς 40,000.

( Έ π ε τ α ι  xb τέλος).

Κ. ΜΐΙΤΣΟΙίυϊΛΟΣ

  —

ΠΕΡΙ 0ΕΡΝ1ΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ
—— Φΐ· ---

Μεταβολή της θερμότητος είς μηχανικόν έργον  
Έ κ  τών μέχρι τοϋδε είδομεν δτι τό μηχανικόν εργον 
μεταβάλλεται είς θερμότητα' συμβαίνει δμως καί τό 
αντίθετον τούτου δηλ. ή θερμότης μεταβάλλεται είς 
μηχανικόν εργον, ή μάλλον οσάκις μηχανικόν έ'ρ-j ον πα- 
ράγεται συνοδεύεται πάντοτε ύπό άπωλείας θερμότη
τος. Ό  ατμός π. χ. τών ατμομηχανών ό μεταφερόμε- 
νος διά τού άτμαγωγοϋ σωλήνος έπί τοϋ κυλίνδρου τοϋ 
έμβόλου, άφ’ ού ένεργήσν) έπ’ αύτοϋ χάνει μέγα μέρος 
τής θερμότητος, ήν έκέκτητο προηγουμένως’ τό άπω- 
λεσθέν λοιπόν μέρος τής θερμότητος μετεβλήθη εις 'κι
νητήριαν δύναμιν, ήτοι είς μηχανικόν εργον. Έπίσης 
έάν συγκοινωνήσωμεν μετά τής ζτμοσφαίρας άέριον ή 
ατμόν εύρισκόμενα ύπό μεγζλην πίεσιν έντός δοχείου, 
ε'νεκα τή ;  μεγάλη; αύτών έλαστικής δυνκμεως έξέρ-

χοντζι ταϋτα μεθ’ ορμής καί ώθοϋσι πρό αύτων τήν 
ατμόσφαιραν έκτελοϋντα ούτω μηχ/.νικόν τι εργον καί 
ώς έκ τούτου χάνουσι μεγαλην ποσότατα θερμότητος 
κκί τόσον περισσοτέρζν, δσον ή πίεσις ύπό τήν όποιαν 
εύρίσκονται είνε μεγαλειτέρα. Τούτου ένεκα έάν θέσω- 
μεν τήν χειρ ά μα; εί; τόν ζτμόν τόν έξερχόμενον έκ τοϋ 
λέβητο; τών ατμομηχανών, αίσθκνόμεθα αύτόν δρο— 
σερώτατον, έν ώ έντό; τοϋ λέβητος ευρισκόμενος 
έκέκτητο θερμοκρασίαν πολύ ζνωτέραν τών 100°. Τό
σον δέ μεγάλη ποσότη; θερμότητο; κζταναλίσκεται είς 
τοιαύτα; περιστάσεις μετζβζλλομέ· η εί; μηχανικόν έρ- 
γον, κζί τόσον τζπεινούτζι ή θερμοκρασία τού έν τφ  
λέβητι ένζπομένοντος ατμού, ώστε δύναται ούτος νά 
μεταβληθή εί; υγρόν. Διά τοϋ τεχνητού δέ τούτου ψύ- 
χους κατώρθωσε ό C a i l le te  νά ύγροποιήσν) τά  μέχρι 
τής εποχής αύτοϋ ώς έμμονα θεωρούμενα ζέρια.

Συνοψίζοντες τ ’ άνωτέρω λέγομεν γενικώς οτιόσά- 
κι; ένέργεια σώματα; κατζνζλίσκετζι χωρίς νά παρα- 
γάγν) μηχανικόν έργΟν κνζπτύσσετζι θερμότης, κα ίάν- 
τιστρόφως,οσάκις πζράγεται μηχανικόν τι έργον κατα- 
νκλίσκεται άναλόγως ποσότη; θερμότητο;. Τό μηχα
νικόν λοιπόν εργον καί ή θερμότη; είνε πράγματα πολύ 
σχετικζ, ή δπω; λέγωμεν εί; τήν Φυσικήν είνε ισοδύνα
μα, δύναντζι ν’ άντικαταστήσωσιν άλληλα ή νά μετα- 
βληθ ώσι τό μέν εί; τό δέ.

Είνε δε γνωστόν δτι διά ν’ άναπτυχθη μηχα'.ικώς 
μία μονζς θερμότητος (*) πρέπει νά καταναλωθή μη
χανικόν εργον 425 χιλιογραμμομέτρων (2). Άντιστρό- 
φω; δέ διά νζ παραχθ·/) Ιργον ένός χιλιογραμμομέτρου 
5Τ^επει νά κατζναλωθή τό ‘/425  τής μονάδος θερμό
τητος. ‘Η άνακάλυψις αύτη τών ισοδυνάμων τοϋ μη
χανικού έργου καί τής θερμότητος είνε μία άπό τάς 
μεγαλειτέρα; τού α.ίώνος μας, καί συνετέλεσε πολύ εί; 
την πρόοδον τή ;  φυσική; καί τήν άνύψωσιν αύτής είς 
ήν θέσιν σήμερον εύρίσκεται.

Ή  θερμότης θεωρούμενη ώς χίνηβις.
Ή  άνακάλυψις αύτη τής μεταβολής τής ένεργείας 

κινήσεως είς θερμότητα καί άντιστρόφως έγένετο 
άφορμη είς τήν σήμερον έπικρατοϋσαν περί τής φύσεως 
τής θερμότητας ΰπόθεσιν, ήν άνζπτύσσομεν έν ταϊς 

έξής·
Τά σώματα, ώς γνωστόν, αποτελούνται έκ μικρο- 

τάτων μερών, τά οποία ονομάζομεν μόρια. Τά μόρια 
ταϋτα ελάχιστα όντα δέν είνε συνηνωμένα πρός άλληλα 
έν τοΐς σώμασι, άλλά χωρίζονται άπ’ άλλήλων διά 
διαστημάτων, τά όποια είνε άπειρα σχετικώς πρός τάς 
διαστάσεις αύτών εύρίσκονται δέ ύπό τήν έπίρροιαν δυο

(1) ’Ονομάζομεν μονάδα θερμότητος το ποσίιν αυτής τίϊ 
όποΤον απαιτείται ίνα ύψωθή ή θερμοκρασία έν!>ς χιλιόγραμμου 
ϋδατος άπο 0° είς 1° βαθμόν.

(2) Χιλιογραμμόμετρον ονομάζομεν τήν δύναμιν,ήτις ανα
βιβάζει είς ύψος ένος μέτρου. Βάρος ένΐ>ς χιλιόγραμμου' τοΰτο
^  αλοΰμεν έπίσης καί μονάδα τοΰ έργου.
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δυνάμεων τής συνοχής δ r'h. ή μοριακής ελξεως, ήτις 
τείνει νά συμπλησιάσν] τκ  μόρια ταΰτα  πρός άλληλα, 
δι ο καί κζλεΐται ελκτική δύνκμις, καί της θερμότη
τος άρ ετέρου, ητις τείνει ν’ άπομκκρύν/] τά μόοια 
τκΰτα απ αλληλων, δ', ο και καλείται ωστική δύνκ- 
μις. Αί δύο αύται δυνάμεις εύρίσκονται είς διαρκή αν
ταγωνισμόν πρός άλλη λα ς καί έκ της ισορροπίας ή μη
TO’JTCOV, 7rpOX.,J'7TT£t '/j /C3CT3£<7 τ ζ  τ ω ν  <7ωίΑ3ίτων (<7T£—

ρεκ, ύγρά, η άερώδης). ’Εάν δ·/)λ. ή θερμότης σώματός 
τίνος υψωθή έλαττοΰται ή ελξις έν μέρει, καί τά μόρια 
απομακρύνονται άπ’ άλλήλων μέχρι τίνος, εως δτουφθά- 
σωσιν είς νέαν 9·£0ιν ισορροπύ^·, καί ουτω έπερ/ε-αι ή 
διαστολή των σωμάτων. Εάν τοΰναντίον τό σώαα 
Ψυ/.^?ι υπερισχύει η μοριακή ελξις τά μόρια πλησιά- 
ζουσι περισσότερον πρός άλληλα καί τά σώμα συστέλ
λεται. Καί αί μεταβολαί δέ της κατ στάσεως τών σω
μάτων άπό στερείς είς τήν ύγράν καί έκ ταύτης είς τήν 
αερώδη, έξηγοΰνται διά τής μεταβολής της θέβεως τών 
μορίων, καί τής κατά τό μάλλον ή ήττον ισχύος της 
μοριακής ίλξεως. \  / ( Έ π ε τ α ι  συνέχεια)
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Έ κ τοϋ πολυθρυλήτου συγγράμματος τοϋ 

Καιιίλλου Φλαιιααρίωνος

*0 ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»
κατά μετάφραβιν 

Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ϊ  Δ. Β αλβιΤ'

(Συνεχεία του 12 φύλλου)

’Ίσως ή ζωική άποκάθαρσις, ή άπόλυσις άπό τής 
πιθ/,κικης άρχής, ή τελειοποιησις έν τή φυσική καλ
λονή, ή ανάπτυζις τής καλαισθησίας, ό πόθος τοΰ 
κρείττονος οφείλονται οΰχί είς τόν άνδρα, κυρίως είπεΐν, 
άλλά είς τήν γυναίκα. Το ίίρρεν, κύριον διά της δυνά- 
μεως άπό τών πιθηκικών οικογενειών, ώς είδομεν, καί 
μάλιστα παρά τισι τών τετραπόδων, έπκρκούν είς τάς 
άνάγκας τών εαυτού, προστάτης καί ύπερασπιστής, 
ήτο έπιπεφορτισμένον δι’ άδιαλείπτων ειδικών άσχο- 
λιων. Απο τής άνατολής μέχρι της δύσεως τοΰ ήλίου, 
και κατα την νύκτα ώς καί έν ημέρα τό άρρεν προστα
τεύει, αύτό έπαγρυπνεΐ, αυτό ζητεί τήν τροφήν φυτι
κήν ή ζωικήν, αύτό διευθύνει εκδρομήν, προκειμένου 
περι συλλογής καρπών (πίθηκοι), ή όρμα είς άγραν, άν 
πρόκειται περι βοράς ζώου (σαρκοβόρα).

Παρά τοΐς πιθήκοις ώ; καί παρά πκσι τοΐς ύπεο- 
τ^ροις ζωοις το θήλυ είνε έν γένει άπηλλαγμένον τών 
εξωτερικών τούτων έργασιών. Ή  έπιμέλεια τοΰ άρρενος 
και των τέκνων είνε τό μονον, οπερ παρά τοΰ θήλεος 
άπαιτεΐται· άπας ό χρόνος τοΰ σκέπτεσθαι άνήκει είς 
οοτό. Γοΰ.υ δ ισχύει καί περί τών πιθήκων καί περί

τών λεόντων καί περί τών πτηνών —  άλλά μάλιστα 
περι τών μαστοφόρων. Τό θήλυ διαμένει οίκοι, καί ό 
έγκεφκλος αυτοΰ, οσψ στοιχειώδης καί άν είνε. λει
τουργεί. Περί τίνος δε σκέπτεται;

★ ★

Ιο αίσθημα τοΰ θηλεος εινε μάλλον άνεπτυγν,έ— 
νον ή τά του ά'ρρενος- τό θήλυ είνε μήτηρ. Ή  μήτηρ 
από τ7,ς γεννήσεως τών τέκνων ΰπέστη πολλά ενεκεν 
αύτών. Τρέφει αύτά διά τοΰ ίδιου γάλακτος καί τά 
άγαπα. Το επάγγελμα αυτής είνε το άγαπκν. ’Από τής 
μκλλον άπομεμακρυσμένης πιθηκικής κκί ζωικής άρ- 
χ7,ς τα  κύτταρα τοΰ εγκεφάλου τοΰ θήλεος ούτως είσί 
διατεθειμένα κκτά φύσιν. Έγεννήθ/, διά τό αίσθημα, 
καί το αίβθιιμα εΐνε ή ζωή του θήλεος- τοιαύτη εινε ή 
φυσις" τοιοΰτος ο ουσιώδης αυτοΰ χαρακτήο.

Η στοργ/), οσω στοιχειώδης κκί άν ύποτεθή έν 
τ ? *ΡΧ'?ι όιν ζή όίνευ άνταποδόαεως. Έάν ή μήτηρ 
άγκπκ τά τεκνκ της,θέλει κκί αΰτη νά άγαπκτκι ύπ’ 
αυτών προστατεύει αύτά τρυφερώς καί κατά τόν έλά- 
χιστον κίνδυνον είς τούς κόλπους αυτής καταφεύγουσι. 
Παρ’ αΰτής λκμβάνουσι τά πρώτα μαθήματα, κκί είς 
αυτήν δίδουσι τούς πρώτους άσπκσμούς. "Αν ή γυνή 
άγαπα τόν σύζυγόν της, άξιοι κκί ό σύζυγός της νά 
τήν άγκπκ- διότι δέν τή φκίνεται θεμιτόν ν’ ά-απ?. 
χωρίς ν ανταγαπάται. Ηρωτωμεν προ μικροΰ περί 
τίνος σκέπτεται ή γυνή. Περι ούδενος άλλου }} περί 
τοΰ άγαπααθαι.

Ό  άνηρ δύναται νά σκέπτηται περί παντός άλ
λου άντικειμένου- δύναται νά είνε φιλόδοξος, νά διώκη 
τήν εΰημερίαν, νκ δικκινδυνεύ/) πολεμών ή θηρεύων, νά 
πκραδίδΛ,ται είς τά παίγνια ή καί τόν οίνον, νά έπα- 
σχολήται είς μελέτας άπορροφητικάς, νά έγκαταλίπη- 
.κι εις αισθ/ϊτικας απολαύσεις κτλ. Ο έ-'κέφαλος αυ
τού εινε ώσαύτως είδικώς ώργανισμένος. Ώ ;  πρώτον 
αύτοΰ καθήκον νομίζει πάντοτε, ώς καί κκτά τούς χρό
νους τών πιθηκικών προγόνων, τό νά έπαρκή είς τάς 
άνάγκας τής οικογενειας αυτοΰ, κκί αίσθκνετκι οτι, 
φαινόμενος περί τοΰτο έλλιπής, παραμελεί τούς νόμους 
τ?;ς φυσεως. Και αυτός εχει ωσκυτως ανάγκην νάάγα- 
πάται. Αλλά δεν διερχεται τάν βίον του άπορροφώιιε-
νος έν μόνω τώ αίσθήματι τούτω.

★ *
t *
Η  γυ νη , γεννηθεΐσα ΐνα άγαπα καί ίνα άνταγα- 

πκτα ι οφείλει νά άρέσκη, νά είνε ώραία, νά θέλγ/;. Έν 
ιΟυτω κεΐται ωσαύτως ως συνεπεια το αρχικόν αύτής 

έπαγγελμα κκί η διηνεκης τάσις. Ευθυς ώς ό εγκέφα
λο, αυτ /,ς υπηρξεν επαρκής ινα συγκεντρώσω την ιδέαν 
ταύτην, τά έγκεφαλικά αΰτης κύτταρα ώργανίσθησχν 
κατά ταύτην τήν έννοιαν. ’Αρχίζει νά βασιλεύ·/), διότι 
βασιλεύει τώ οντι έπί τοΰ άνδρός, καί άπό έκκτοντάκις 
χιλίων ετών τοΰλάχιστον έπί τούτω τω βκοπώ έργάζε- 
ται. Ό  άν/,ρ διεσπάθησε τάς δυνάμεις αύτοΰ, έφεΰρε 
τάς επιστήμας, τά φιλοσοφικά συστήματα, τάς θοη-
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σκείας, τάς πολιτικάς καί στρατιωτικά: κυβερνήσεις,
τούς νόμους, τά σχολεία, τάς τεχνας, τήν βιομηχα
νίαν. Ή  γυνή Ιν μόνον εχει τά δεσποζον πάθος . νν. 
άγαπαται καί να βαβιλεύη δια τοΰ ΐρωτος- έκ τούτου 
έξηρτήθη ή έπιτυχία αύτής. Σήμερον ό άνήρ κεΐται προ 
τών ποδών αύτής. Παρά τοΐς ζώοις τό άρρεν είνε το 
ώοαιότιρον, τό κάλλιον κεκοσμημένον, τά κομψότερον, 
τό λαμπρότερον διά τών έξωτερικών αύτοΰ θελγήτρων. 
Συγκρίνατε τόν άλέκτορα πρός τήν όρνιθα, τον ταω 
ή τάν φασιανόν πρός τά θήλεκ αύτών, τκ  πτηνά προς 
άλληλκ, τά εντομζ, τά τετράποδα, τά μαστοφόρα, 
τάν λέοντα πρός τήν λέαιναν, τήν άρρενα τίγριν πρός 
τήν θήλειαν κτλ., καί πανταχοΰ θά ΐδητε δτι τό άρ
ρεν υπερτερεί τό θήλυ κατά τήν καλλονήν. Ούτως είχε 
καί έν τή άρχή τής άνθρωπότητος· (παρά τοΐς άγρίοις 
οί άνδρες στίζονται μετά πλείστης φροντίδος, κκί έμ- 
βάλλουσι πλειότερα κοσμήματα είς τά ώτκ, είς την 
ρΐνκ, είς τούς βραχίονας κ λ .) .Ή  γυνή, διώκουσα άδια- 
λείπτως τόν αΰτόν σκοπόν, μετέβαλε τάν ροΰν ττ,ς 

φύσεως.
Οί οφθαλμοί αύτής έκτήσκντο συγχρόνως μείζονα 

γλυκύτητα καί εκφρασιν μάλλον κίχμαλωτιστικήν οί 
καμπύλοι αύτής βραχίονες ελαβον εΰκαμψίαν, ή έπι- 
δερμίς έγένετο άπκλή κκί λεία, τό πρόσωπον αυτής 
κατέστη εΰγενέστερον, ή κόμη χνοωδεστερα καί μάλ
λον μακρά, οί πόδες καί αί χεΐρες μικρότεροι, τά σώμα 
ήσθάνθη γινομένας εΰρύθμους τάς κομψάς αύτοΰ μορ- 
φάς, κκί άνεπκισθήτως, ώς τά φώς τής ήοΰς, ή Εύα 
άνυψώθη δεσπόζουσα καί λαμπρά έν τή καλλονή τής 
ήμέρας. Γοητευθείς ύπό τών νέων τούτων τελειοποιή
σεων ό άνήρ, έξέλεγε στκθερώςώς συντρόφους τάςώραιο- 
τέρας κκί τάς μκλλον επαγωγούς, καί αυται, γενομε- 
ναι μητέρες κατά προτίμησιν τών ήττον προνομιού
χων, έγέννησαν καί αΰται θυγατέρας εκλεχθείσας βρα- 
δύτερον έξ άναλόγου έμπνευσεως. Εν τώ ανθρωπίνω 
γένει ό άνήρ έκλέγει- καί τοιαύτη είνε η αρχική αιτία 
τής προόδου έν τή κκλλονή τής γυναικός καί έπομένως 
έν τή καλλονή τοΰ άνθρώπου έν γένει.

Έν τώ ζωϊκώ βασιλείω τά άρρενα έπιδείκνυνται 
φιλαρέσκειαν περί τά θήλεα Ϊνα γένωνται ύπό τούτων 
άποδεκτά, καί τά ωραιότερα καί τά ισχυρότερα 
διατηροΰσι καί άναπτύσσουσι τά είδος. Ούτως ε'χει τό 
πράγμα καί παρά τοΐς πιθήκοις καί παρά ταΐς άγρίαις 
φυλαΐς. Παρά τώ άνθρώπω ή γυνή ιδίως έπεμελήθη τοΰ 
έαυτής κάλλους. Έάν βραδύτερον έφεΰρε τά ένδύματα 
καί τούς συρμούς, ένεπνεύσθη ετι ύπό αισθήματος φι-
λάρεσκείας έπιδεξίως ύποκρυπτομενου.

*· ★
*

Τό οΰσιώδες τοΰτο επάγγελμα  τής γυναικός —  ό 
εοως -— συνεπάγεται ώς άκολουθίαν δεσπόζον τ ι  πά
θος, τήν ζηλοτυπίαν. Ό  πόθος, ή άνάγκη νά είνε κυ
ρίαρχος, νά δεσπόζη, νά λάμπτ., υπήρξαν καί είν* αι

τ ία  εύνους είς τε τήν πρόοδον καί τελειοποίησιν τοΰ 
είδους, καί περ έλουσα τό σκιώδες αύτής μέρος. Η 
γυνή θέλει νά είνε ώραία, θέλει νά εχτι ώραΐον σύζυγον, 
θέλει νά εχη τέκνα ώρκΐα. Είτε εχει έπίγνωσιν τοΰ 
ποάγαατος είτε καί οΰχί, τοΰτο είνε ό μυχιαίτερος καί 
φυσικώτερος αύτής πόθος. Έάν, φιλόδοξος ούσα,έπιθυμεΐ 
τήν εΰηαερίαν, ή άλλην ύπερτέραν θέσιν διδομένην ύπό 
τ·7,ς δόξης τοΰ συζύγου της, θέλει τοΰτο πρό πάντων 
ΐνα λάυ.πη. Ό  άνήρ είνε ήναγκασμένος καί αΰτός νά 
παοακολουθή αΰτήν έν τή κομψότητι, νά λειαίνη τάς 
άκρότητκς τάς ολίγον σκληράς, νά έπιμεληται έαυτοΰ, 
νά λεπτύν/ι τά πνεύμα, κκί νά μή άνέχηται νά ήττά -  
ται ύπό τής γυναικείας φιλοκαλίας, εί καί φυλά«σει 
τήν άρ^ικήν υπεροχήν, ήτις τώ εδωκε την ισχυν και 
δικτηοεΐ είς αΰτόν τήν άδιάλειπτον άσκησιν τοΰ λογι
κού. Έντεΰθεν ή έξημέρωσις τών ηθών, ή τελειοποίη- 
σις της γλώσσης, ή γέννησις τών ωραίων Τεχνών. Ανευ 
τής έπενεργείας τής γυναικός ή μουΰική , τϋ θέατρον, 
ή γραφική,  ή γλυπτική,  αΰτή ή αρχιτεκτονική ώς καί 
ή έπίπλωσις καί ή διακόσμησις τών διαφόρων οικημά
των. οί ναοί αυτοί, κί εκκλΊ]ΰιαι, αί θρηόκεΐαι ωσαύ
τως, ή ποίηϋις, έν ένί λόγω π7.ν ό,τι εν τοΐς άνθρωπί- 
νοις εργοις έμπνέεται ύπο τού αισθήματος και τ-^ς κα
λαισθησίας, θά είχε μείνει βεβαίως έν καταστάσει τά 
αάλιστα στοιχειώδει. ’Αδιάλειπτος άμιλλα ώθησε τάν 
άνθρωπον πρός τά πρόσω, καί αί πνευματικαί αΰτού 
δυνάμεις ελαβον έκ τούτου πρόοδον έκ τών πολυτι- 
Λοτέρων.

★ *
*

Μετά τούτων τών ε^ωτερί/ίων ι^ιοτ*/ιτο)ν, εχ.» 
σατο βραδέως ή γυναικεία έπιμονή, συνδέονται έν τή 
αΰτή προόδω ιδιότητες έσωτερικαί, προερχόμεναι^ώς 
αί προηγούμεναι έκ τ?,ς αύτής άρχής, έκ του αισθήμα
τος τής στοργής. Ή  γυνή κατέστη κοινωνός ύπερβαλ- 
λούσης τρυφερότητος, βαθείας άφοσιώσεως ύπέρ παν
τός δστις υποφέρει· καί ή άνάγκη τοΰ άγαπκν, ήνεχει, 
καθίστησιν αΰτήν ικανήν νά θυσιάζηται άνεπιφυλάκτως 
ύπερ τού άγαθοΰ ολοκλήρου τής άνθρωπότητος. Έ χ ε ι  
δίψαν ιδανικού, καί μή εύρίσκουσα έν αώ έ'ρωτι ή έν 
τή μητρότητι τήν ίκανοποίησιν τών πνευματικών αύ
τής πόθων, συχνότατα βυθίζεται καί καταποντιζεται 
είς τάν θρησκευτικόν μυστικισμόν, μή στέργουσα να 
άπαρνηθή τάς διακαείς αύτής έπιθυμίας.

' Όφείλομεν λοιπόν ν’ άναγνωρίσωμεν είς ατοώραιο- 
τερον ήμισυ τοΰ άνθρωπίνου γένους» σπουδαιοτατην 
έπίδρασιν έν τή φ υ σ ι κ ή  καί ηθική προόδω τού είδους
ήαών. Έ α ν  δ \ν  είμεθα πλέον πίθηκοι, κατα μιγα  
μέρος είς την γυναίκα όφείλομεν τοϋτο :  ̂δ ^  ήθέλησε 
νά μείντ, έν τΫ, καταστάσει έχείνιρ, ήτις έν τέλει φαί
νεται είς αΰτήν γελοία. ’Αλλά τοΰτο δέν σημαίνει οτι 
έξέλιπεν ήδη ό άτταβιΟμός. Παρά πάσας τάς γενομένας 
προόδους άπαντώσιν ετι ένίοτε έν Εύρωπτι, έν Γαλλία,
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έν αύτοις τοΐς Παρισίοις κεφαλαί μή δυνάμεναι βε
βαίως ν’ άπαρνηθώσιν τήν εαυτών καταγωγήν. Ά λλά  
πρεπει να ομ,ολογησωμεν ότι αί δυστυχείς αύται ©υ— 
σιογνωμίαι είνε συνηθέστεραι έν τώ άρρενιφύλλω. “Αλ
λως δεν απονέμεται είς τοΰτο υπέρμετρος προσοχή : ό 
άνηρ (χει (τι τό δικαίωμα να είνε αβχημος.

Η διακρισις τών φύλων έξήσκησε λοιπόν εύτυχή 
έπίδρασιν επί την προοδον. Εάν ή αναπαραγωγή τών 
όντων έξηκολούθει πραγματοποιούμενη δι’ έκβλαθτή- 
βεως και αντοτομηβεως, ώς έ'σχε χώραν άρχικώς έπί εκα
τομμύρια έτών παρά τοΐς κατωτέροις όργανισμοΐς, δέν 
θά ύπαρχον φύλα έπί τοϋ πλανήτου ημών, και τά δντα 
θά ή σαν πάντη διάφορα τών ένεστώτων, δέν ήθελον δ  ̂
βεοαίως προοδεύσει ώς νϋν.

("Επ εται συνέχεια)

Φ Υ Τ Α  Σ Α Ρ Κ Ο Β Ο Ρ Α
Β'

Κατα ταϋτα εκ των γενομενων πλείστων καί 
πολλοϋ λογου αξίων παρατηρήσεων καί πειραμάτων, ών 
τινα άναφέοαμ.εν έν τώ πρώτω μέρει τής παρούσης 
πραγματείας, εξάγεται το συμπέρασμα οτι ή σαρ
κοφαγία φντών τινων ουόεμίαν έπιδέχεται άμ,φισβή— 
τησιν  πολλοί καί έκ τών διασημ,οτέρων βοτανικών 
παρεδέχθησαν τοϋτο.

Αλλά το ζητημα έσχε καί εχει καί τήν έτέραν 
αύτοϋ δψιν έτεραι σκεψεις, άλλοΐαι παρατηρήσε.ς καί 
πειράματα, άν δέν καταρρίπτωσι τελεον, θέτουσιν δμως 
είς πολλήν αμφιβολίαν τήν παραδοχήν της σαρκοφαγίας 
τόσω τών Νηπενθών δσω καί τών λοιπών σαρκοβόρων 
φυτών. Καί άν άφ' ένός εχωμεν υπέρ αύτοϋ τόν Dar-  
vin καί λοιπούς, Ιχομεν έπίσης κατ’αύτοϋ πολλούς έκ 
τών διασήμων βοτανικών, ών τινες μ,άλιστα δύνανται 
νά θεωρηθώσιν ώς ailtorite έν τή έπιστήμη.

Είνε γνωστόν οτι πάντα τά  φυτά λαμβάνουσι 
τήν τροφήν αύτών έκ τού άέρος καί έκ τής γης- καί 
εκ μεν τού άερος διά τών φύλλων προσλαμβάνουσιν άν- 
θρακικον οξύ, δπερ τή έπιδράσει τού ηλιακού φωτός 
καί τής θερμότητος άποσυνθέτουσιν είς τά συστατικά 
αύτοϋ άνθρακα καί όξυγόνον. κρατοϋσιν έν έαυτοΐς τόν 
ανθρακα καί αποδίδουσιν είς τόν άέρα τό οξυγόνον. 
Η ανεξάντλητος ποσότης τού άνθρακος, ή έν τοΐς φυ- 

τοΐς ένυπάρχουσα διά της όδοϋ ταύτης προσκομίζεται 
αύτοις. Διά δέ τών ριζών άπορροφώσιν έκ τής γής  
διάφορα άλατα έν οίς κατά πρώτον λόγον ούσίας άζω- 
τουχους (Ή  κόπρος τών διαφόρων ζώων, τά άπεξηρα- 
μενα καί σεσηπότα φύλλα καί λοιπαι φυτικαί ούσίαι, 
τά τεχνητά λιπάσματα, καί έν γένει πάσαι αϊ ούσίαι, 
δι’ ών λιπαίνομεν τούς άγρούς, σκο-όν έ'χουσι νά έφο- 
διάσωσι τό έδαφος διά της άπαιτουμένης ποσότητος 
άζωτούχων ιδίως ούσιών, αϊτινες θά άπορροφηθώσιν

ΰπό τών ριζών τών έκεϊ έγκατεσπαρμένων φυτών). Έάν 
έξετάσωμεν τά σαρκοβόρα καλούμενα φυτά έν τώ τόπω 
τής ίθαγενείας αύτών, θά ίδωμεν δτι τά πλείστα τού
των κέκτηνται ρίζας πολύ πλούσιας' δύνανται άρα 
δι’ αύτών νά άπορροφήσωσιν εκ τής γής τάς άζωτού- 
χους ουσίας, καί ουχι δια των φύλλων έκ τών έν αύ— 
τοΐς συλλαμβανομένων έντόμων. Κατά τόν C a s .  d e  
C a n d o l l e  καί M u n k  ου μονον ή πληθύς τών ριζών, 
αλλα και η λαμπρα βλάστησις τών φυτών τούτων, 
δταν ουδολως τρεφωνται δια ζωικής ούσίας,μαρτυροϋσι 
κατά τής σαρκοφαγίας αυτών δ M u n k  μάλιστα πα- 
ρετήρησεν δτι τά φύλλα τής Διοναίας μετά τήν άπορ- 
ροφησιν ζωικής θρεπτικής ουσίας ξηραίνονται ώσεί έδη- 
λητηριάσθησαν. Εκ τών πολλών πειραμάτων τού C a s .  
d e  C a n d o l l e  έπί τής Διοναίας άναφέρομεν τό έξής : 
Εφύτευσε πλησίον άλλήλων τέσσαρας ρίζας Διοναίας 

σχεδόν έντελώς όμοιας, έχούσας τό αύτό μέγεθος καί 
τόν αύτόν αριθμόν φύλλων τάς συνέπλεξεν άνά δύο 
ωστε να αποτελεσθωσι δυο ομοια ζεύγη καί τάς έκά— 
λυψε δι’ ύαλίνου κώδωνος. Τοιουτοτρόπως εύρίσκοντο 
πασαι ύπό τάς αύτάς ουνθήκας· άλλά έπί μέν τών 
δύο τοϋ ένός ζεύγους έπέθετεν άπό καιρού είς καιρόν 
έντομα, κρέας καί λεύκωμα ώού, τάς δέ άλλας δύο 
άφησε νά τρεφωνται μόνον διά τών ριζών των. «Μετά 
παρέλευσιν χρονικού διαστήματος Ιξ έοδομάδων μ0ί 
ήτο αδύνατον, λέγει δ C a s .  d e  C a n d o l l e ,  νά άνα- 
καλύψω έπαισθητήν διαφοράν μεταξύ τών Διοναιών 
του πρώτου καί δευτέρου ζεύγους, τόσω ώς πρός 
τήν σχέσιν τοϋ παραστήματος αύτών έν γένει, δσω 
καί ώς πρός τόν άριθμόν καί τας διαστάσεις τών νέων 
φύλλων, τά όποια έβλάστησαν κατά τό διάστημα 
τών εξ έβδομάδων. Συνεπώς συμπεραίνω δτι ή ΰπό 
τών φύλλων τής Διοναίας άπορρόφησις ούσιών ζωικής
προελεύσεως δέν εινε αναγκαία πρός τήν κανονικήν 
άνάπτυξιν αύτών».

Εχομεν ύπ’ δψει καί τάς παρατηρήσεις πολλών
άλλων καί δή τού T r e v i r a n u s ,  T r e e u l ,  Μ. E d .  
M o i r e n ,  N o r d s t e d t ,  B a t a l i n ,  M u s s e t ,  ών τά έξα- 
γόμενα είνε έν πλήρει συμφωνία πρός τά τού M u n k  καί 
C a s .  d e  C a n d o l l e '  και ου μ.ονον δέν παραδέχονται 
την σαρκοφαγίαν τών φυτών τούτων άλλά άμφισβη- 
τοϋσι και την πεπτικήν δυναμιν τού εντός τών σακ 
κιδίων έκκρινομένου ΰγροϋ■ ούτως δ N o r d s t e d t  έκ 
τών επανειλημμένων αύτοΰ παρατηρήσεων έπί Λροβε- 
ρων έσχημάτισε τήν πεποίθησιν δτι ή έντός τών φύλ
λων διάλυσις καί άποσυνθεσις τών συλλαμβανομένων 
έντόμων ή τεμαχίων κρέατος είνε αύτόχρημα βηψις, 
παραγομ,ενη υπο τών έκεϊ έμφανιζομένων βακτηρίων, 
ών μέγαν άριθμόν αναφέρει δτι παρετήρησεν είς διά
στημα 1 - 2  ώρών κατά τινα θερμ.ήν ημέραν τοΰ θέρους. 
Ο αυτός προσθετει δτι έάν το εντομον ή τό τεμάχιον 

τού κρέατος κατεργασθή προηγουμένως δι’ ούσίας τινός 
αντισηπτικής, λ. χ. τής άντισηπτίνης καί κατόπιν
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έπιτεθή έπί τών φύλλων, εις ουδεμίαν υποκειται 
πλέον άλλοίωσιν ΰπό τοΰ έντός αύτοϋ υγρού. Τήν αύ
τήν ακριβώς γνώμην έκφράζει καί δ ΜοίΤβηλέγων οτι 
«ή παρουσία βακτηρίων καί μυκοδέρμων έντός τών 
σαρκοβόρων φυτών επιτρέπει ήμΐν ν’ άποδώσωμεν τήν 
καταστροφήν τών έντόμων έντός αύτών είς τό γενικόν 
φαινόμ.ενον τής οι]ψεω£». Και δπως δώσωμ.εν πέρας εις 
τήν έξιστόρησιν τών απειροπληθών παρατηρήσεων καί 
πειραμάτων έπί τοϋ ζητήματος τούτου άρκούμεθα νά 
άναφέρωμεν πρός τοΐς άνωτέρω.τήν γνώμην τού M u s s e t  
δστις μ.ετά τριετεΐς συνεχείς και μετα πο.,λής προσοχής 
γενομένας παρατηρήσεις έπί τών Δροσερών, αίτινες ανα
πτύσσονται έν άφθονία παρά τήν λίμνην L i e u t e l ,  
δεν είδε, λέγει, καθ’ δλον αύτό τό διάστημα ούδε Ιν 
εντον.ον νά συλληφθ·?) ύπό τών φύλλων, αλλα πολλά
κις θραύσματα άλλων γειτονικών φυτών. Ως έκ τού
του φρονεί οτι τά σαρκοβόρα καλούμενα φυτά, τουλά
χιστον δταν εύρίσκωνται ύπό τάς φυσικάς συνθήκας εν 
τφ  τόπω τής ίθαγενείας αύτών, ούδόλως εχουσιν 
ανάγκην ζωικής θρεπτικής ούσίας.

Καί ήδη εύρισκόμενοι ένώπιον τόσων αντιφατικών 
γνωμών καί αποτελεσμάτων καί έν έλλείψει αποδεί
ξεων έπαρκών καί άκριβών, μή έπιδεχομένων αμφισβη
τήσεις καί αντιρρήσεις, τό φρονιμώτερον είναι νά εϊ- 
μεθα λίαν επιφυλακτικοί, δσον άφορα τό ζήτημα τής 
θρέψεως τών φυτών τούτων διά ζωικών άζωτούχων 
ούσιών. Ή  έπιστήμη δέν ήδυν/ιθη είσέτι έν πεποιθήσει 
νά άποφκνθή άν πρέπει νά άποδώσνι όριστικώς τόν τ ί 
τλον τού σαρκοφάγου είς τά φυτά ταΰτα. -Ν

Π ΕΡ Ι ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ
 Ο --------

Ή  άφιξις έν τνί ήμετέρα πόλει τοϋ άεροναύτου κ. 
S a l p e t e r i n i  μετά τοϋ αεροστάτου αύτοΰ τής Ουρα
νίας , ζωηρόν έκίνησε τό διαφέρον τοϋ κοινού καί ά- 
θρόους προσείλκυσε τούς περιέργους καί φιλοθεάμονας 
αστούς, δπως περιεργασθώσι καί θαυμάσωσι τό περίερ
γον τοϋτο έναέριον τέρας.

Πολλών δέ μάλιστα έπί τοσοΰτον έξεκαύθη ή έπι- 
θυμ-ία τού ν’ άπολαύσωσι τής άγνωστου συγκινήσεως 
καί τών μυστηριωδών θελγήτρων τής δι’ αεροστάτου 
άναβάσεως, ώστε άψηφίσαντες τόν κίνδυνον τόν έκ τής 
άσταθείας τής άτμοσφαίρας καί τής άτελείας τών αε
ρόστατων, θαρραλέοι είσέβησαν τής Ούρανίας καί είς 
τούς αιθέρας μετεωρισθέντες,ήδυνήθησαν έξ ύψους ύπερ- 
χιλίων μέτρων νά θαυμάσωσι τό μεγαλεΐον τής γής καί 
τήν σμικρότητα τών άσθενών αύτής δημιουργημάτων.

Ή  δΓ άεροστάτου ανάβασις ώςπλεΐστοι βεβαιοΰσι , 
παρέχει άρρητον ηδονήν καί τέρψιν καί τόσην ώστε δ 
τής Ουρανίας άνάδοχος καί τοΰ κόσμου μ.έγας έρευνη- 
τής Κάμιλλος Φλαμμαρίων έθεώρησε τό δι’ άεροστάτου

ταξείδιόν, ώς τό τερπνότερον καί χαριίέστερον τών τα -  
'ειδίων καί διά τοϋτο κατά τούς γάμους του δέν έδί- 
στασε μετά τής νεονύμφου του νά προτιμήσνι αυτό πρό 
παντός άλλου ώς voyage d e  noces(').

Τήν έγερθεΐσαν τοϋ κοινού περιεργίαν έπιθυμοϋντες 
πωςνά πληρώσωμεν, έπιχειροϋμεν σήμερον έν τώ »77ρο- 
μ7}&ε£» σύντομον περιγραφήν του αεροστάτου και τών 
εφαρμογών αυτού.

Περι άεροβτάτου εν γένει.

Ιΐρός στιγμήν ή έπί μάλλον καί μάλλον άπό τής 
γής άπομάκρυνσις τής άεροπόρου σφαίρας έκπλήττει 
ήμας φάινομένη ώς τιςέξαιρεσις τών νόμων τής βαρύ
τητας, καθ’ ήν πάντα τά σώματα πίπτουσι πρός την 
γην, ενώ τουναντίον είνε συνέπεια ταυτης.

Ίν α  κατανοήσωμεν τελείως τό φαινόμενον, άς φαν- 
τασθώμ.εν δοχεΐον τι έντός τού όποιου έμβαπτίζομεν 
φελλόν ή άλλο τι έλαφρόν σωμάτιον ό φελλός αντί νά 
κατέλθ/, βλέπομεν δτι ανέρχεται καί έπιπλέει ώς ελα
φρότερος (είδικώς ελαφρύτερος), έπίσης έάνχύσωμεν είς 
τόν πυθμένα τοϋ δοχείου ελαιον, βλεπομεν αυτό άνερ- 
χόμενον, ώς είδ. έλαφρότερον, είς την έπιφάνειαν τοϋ 
ύδατος' τό αύτό συμβαίνει καί έν τώ άέρι- σώματα 
είδικώς έλαφρότερα τούτου, οιον δ υδρατμός, ό καπνός 
τών καπνοδόχων κτλ., παρατηρούμεν οτι ανέρχονται έν 
τώ άέρΓ φαντασθώμ-εν ήδη τόν υδρατμόν ή τόν καπνόν 
τούτον έγκλειόμενον έν έλαφροτάτω λεπτω περιβληματι 

τελείαν την εικόνα του άεροστάτου. 
c> ?)\>νχτόν τών αερόστατων Οεωρητικως ατυε^ειΕε 

πρωτυς δ Βάκκων, έφήρμοσε δέ ό Ιωσήφ Μογγολφιερος, 
κατασκευάσας μετά τού αδελφού του Στεφάνου τό 
πρώτον διά θερμού άέρος πεπληρωμένον άερόστατον, 
καί άνυψώσας αύτό τ·7ι 5 Ιουνίου 1783 εν Annonay 
τής Γαλλίας πρός μεγίστην εκπληξιν καί θαυμασμόν
τού τότε κόσμου.

Ά μ έ σ ω ς  μ ετά  τόν Μογγολφιέραν κατά τό αύτό 
ετος δ φυσικός Κάρολος κατεσκεύασεν άερόστατον έκ 
βομβυκίου (ταφετα) έπικεχρισμένον δΓ έλαστικού κόμ- 
μεως, πληρωσας αύτό δΓ υδρογόνου, αερίου 14κις τού
άέρος κουφοτερου.

Ό  αύτός έπενόησε κ α ί  τ ά  άπαοαίτητα τοϋ άερο- 
στατου έξαρτήματα, την δ ικλ ίδα ,  τό πλέγμα., τον λέμ
βον και τό ερμα. Ή  δικλείς, άεροστεγώς πρός τά άνω 
κλείουσα τά άερόστατον, άνοίγεται καί κλείεται κατά 
βούλησιν διά μακροΰ σχοινιού ύπά τοϋ άεροναύτου, 
άφήνουσα ν ’ ά π έ λ θ η  ποσότης τις τοϋ έγκεκλεισμένου 
άεοίου. Τά πλέγμα  εινε σχοινίον, δπερ χωρίς νά εινε 
προσκεκολλημ ένον  έπί τού άεροστάτου περιβάλλει καί 
π ροφυλλά σσ ει  αύτό χωρίς νά τό πιέζ·/), χρησιμεύει δέ 
καί πρός έξαρτησιν τοΰ λέμβον , ήτοι κανίστρου ύπο- 
βαστάζοντος τούς άεροβάτας, τά ερμα καί τά άλλα

(1) Camille Flammarion4 voyages aeriennes.
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χρειώδη, οΐον έπιστημονικά έργαλεϊα κτλ.Τά ερμα άπο- 
τελεΐται έν τω κεροστκτω έξ άμμου, ριπτουσι δ’ αύτό 
ϊνα άνελθη τό άερόστατον κκθιστάΐΛενον έλκφρότερον 
τά  δέ άπαραίτητα τοΰ άεροδίφου έπιστ. έογαλεϊα εΐνε 
το υγρόμετραν,το θερμομετρον, κκι Ιδίω; το βχρόΐΛετοον 
τό όποιον χρησιμεύει εί; αυτόν κκι ώ; ΰψόμετρον.

Γο μετα τών προσθηκών τούτων ύπό. τοΰ Κζρό- 
λου τελειοποιηθέν άερόστκτον εΐνε πλήν τινων βελτιώ
σεων, ομοιον πρός τκ  συνήθη άνευ — ηδκλίου σφαιιοειδή 
αερόστατα.

Η δι υδρογονου πλήρωσι; τοΰ αεροστάτου ε^ει 
μέν τό πλεονέκτημα νά παρέχν), ώ; έκ τη ;  μεγάλη; αυ
τού έλκφροτητο;, μεγάλην άνωστικήνδύναμιν εί; αύτό, 
μειονεκτεΐ όμως κκτά τούτο, οτι δικπιδυτικώτατον 
ον, έκφεύγει ταχέω; δικ τού περιβλήμκτο;, οθεν συνή- 
θω; άντί υδρογόνου ποιούνται χρήσιν φωταερίου, οπεο 
δεν διαπιδυει ευκόλω;, είνε δέ καί κατά τό ήι/.ισυ έλκ- 
φρότερον τού άέρο;.

’Αφού ό αεροναύτη; προσδέστ, τό άερόστατον αυ
τού έπί της γης δΓ ισχυρών κάλων, άρχετκι πληρών 
αύτό δι’ υδρογόνου η φωταερίου’ δέν τό πληροί όμω: 
καθ’ ολοκληρίαν πρώτον, διότι έάν ουτω έ'πραττε δταν 
θά άνήρχετο εις υψηλά στρώματα οπού ή πίεσις τη ; 
ατμόσφαιρα; έλαττούται κκτά πολύ, έπειδη ή πίεσις 
(τάσις) τού εντός αέριου έπι τών τειχωι/.άτων τοΰ άε- 
ροστάτου μένει ή αύτη, θκ έξογκούτο τούτο έπί μκλ
λον καί μκλλον όλιγώτερον πιεζόμενον, καί τέλος θά 
διερρήγνυτο· κκί δεύτερον διότι διά τοΰ τρόπου τούτου 
έπιτυγχάνεται ομοιόμορφος άνωστικη δύνκμις.

Πληρωθεντος ουτω τοΰ αεροστάτου, άπαλάττει 
αυτό ό αεροναύτης τών σχοινιών, άτινα τό συνδέουσι 
μετά τού έδάφους, κκί τό άερόστατον ανέρχεται μετ’ 
έπιβραδυνομένης ταχύτητος, διότι όσον υψηλότερα 
ο^νερχεται ϊπ ι τοσοΰτον άπαντα αραιότερα καί επομέ
νως έλαφρότερα στρώματα άέρος- όταν δέ φθάση είς 
τοιαΰτα στρώματα, τών όποιων ό ύπό τού άεροστάτου 
έκτοπιζόμενος ογκος εχει βάρος ίσον τώ βάρει τοΰ άε
ροστάτου, τό τελευτκϊον τοΰτο ϊσταται κκί άκινητεϊ" 
όταν δ άεροναύτης θέλει νά κατέλθ/, σύρει τό σ/οινίον 
τής δικ,λΐΐδος κατα διαλείμματα, καί κατέρχεται 
βραδέως’ φθάσας είς άπόστασιν δεκάδων τινων μέτρων 
oltzο τ/ΐζ γτ,ς ρίπτει .̂oocpov σχοινιον |λετ άγχ.ύρας? τιτις 
ε(Χ7υαγςΐσ5ζ εις ττ,ν γν,ν στερεοί το άεροστατον, έκ τοΟ 
οποίου κατερχεται ό άεροναύτης διά τού σχοινιού.

Τοιουτοτρόπως δύνανται οί άεροπορούντες νά 
ανέρχονται καί κατέρχονται καθέτως διά τοΰ άερο
στάτου, δέν δύνανται όμως νά λάβωσι καί όριζοντίαν 
κίνησιν καί διευθυνθώσι κατά βούλησιν εί; διαφόιου; 
τόπου;· το πολύ,^ έπειδη εί; τά διάφορα υψη έπιχ,οα- 
τούσι κατά τόν αύτόν χρόνον διάφοροι άνεμοι, δύναν- 
ται ούτοι άναγόμενοι εί; διάφορα υψη νά τύχωσι,ν ένί- 
οτε ούριου άνέμου, όποιου έπιθυμούσιν άλλά τό μέ
σον τούτο εΐνε λίαν άμφίβολον τό μόνον μέσον ήθε- 
λεν ίίσθαι κινητήριο; τ ι ;  δύναμι;, δυναμένη νά κι- 
νήσγ, καί διευθύν/j τό άερόστατον καί κατά ένκντίον 
πνέοντο; άνεμου" ή εύρεσι; τη; δυνάμεω; ταύτη ; απο
τελεί τά καλούμενον πρόβλημα τού πηδαλίου τού άε
ροστάτου τό όποιον μετά τοΰ τετραγωνισμού τού κύ
κλου και τοΰ αεικινήτου, προβλημάτων περί της λύ- 
σεως τών όποιων ή έπιστήμη διαρρήδην άπεφάνθη άο- 
νητικώς, άποτελοϋσι τήν περίφημον τριάδα προβλη

μάτων, ήτι;  έπί ετη μακρά άπησχόλησε πλείστου; σο-

ταύτη ; δυνάμεω; θέλομεν
φου; τη ; Εύρώπη;.

Περί τή ; κινητήριου 
κατωτέρω διαλάβει τινά.

Χρηβιμοποίηβις τών άεροβτάτων.
Αι ύπό τοϋ Μογγολφιέρου κατασκευασθεϊσαι σφαϊ- 

ραι άνήλθον κεναί, άνευ έπιβατών οί πρώτοι εύτυχή- 
σκντε; ν κπολαυσωσι τών τέρψεων τή ;  άεροπορία; 
ήσκν ει; πετεινό;, εν πρόβατον καί μία νήσσα, τά 
όποια άνήλθον διά τοΰ κατά τά ετος 1783 κατα- 
σκευασθέντος άεροστάτου τοΰ Καρόλου" ή αίσία επά
νοδο; τών παραδόξων τούτων αεροναυτών άνερρίπισε 
πολλών τόν πόθον ν’ άνέλθωσι δι’ άεροστάτου" κκί δή

άλλκ την ευγενή αυτού τόλμ ν έπέπρωτο σκληρά; ν’ 
άνταμείψν) θάνατο;, οτε είκοσαεξαέτη; μόλι; θελήσα; 
μετ ολίγον νά δικβν) τά στενόν τής Μάγχης, τά όποιον 
προ τίνος είχε διελθει ό Βλαΰχάρόος δι’ άεροστάτου 
ιδία; έφευρεσεω;, κκτεπεσε καί άθ>.ίω; συνετρίβη έπί 

Λζ κ ζ ε ν τ ο ζ  τ ο υ  ^ ε ρ ο σ τ ο ^ τ ο ^  t o \ j .

Πλεϊστοι και άλλοι έπεχείρησαν δΓ έπιστημονι- 
κου; ιδία σκοπού; ν άνελθωσι διά τού άεροστάτου, 
τινε; μάλιστα άνήλθον καί εί; πκμμέγιστα ύψη. Ούτω 
ό Γαιϋλουόΰακ άνήλθε μέχρι 7016 μέτρων" εί; τά ύψος 
τοϋτο τό μέν βαρόμετρον κατήλθε μέχρι 32 εκατο
στών, τά δέ θερμόμετρον έδείκνυε 9 °, 6  ύπό τό μηδέν, 
ενώ εν τή γή κατά τήν στιγμήν τή ; άναβάσεω; ήτο 
31 υπ=.ρ τό μηδέν, επασχε 8έ ό Γκιύλουσσάκ καί έξ 
άκκτάσχετου δίψη; ένεκα τή; τελείκ; σχεδόν ξηρα
σίας .ού άερος. Μετά τινκ χρόνον εί'ς τι τών 30 αυ
τού έπιστημονικών αερίων ταξειδίων ά ’’Αγγλος άστοο- 
νόμος Γλαΰίχερ οτε άνήλθεν εί; ύψο: 11,000 μέτρων 
διετέλει αναίσθητο;·  ̂ κκτά τά 1875 τέλο; ό Γάΰτων 
Ί ιβοαντιερ διά του άεροστάτου Ζενίθ ήρθη εί; τερά
στιον ύψος διατελών μετά τών συντρόφων του εί; 
πλήρη άναισθησίαν, οτε δέ συνήλθε είδε περί αύτόν 
καταμέλανα τά  δύο πτώματα τών ατυχών του συνο
δών παρκτηρήσκ; δέ τά βαρόμετρον εύρεν οτι ήτο 
εί; ύψο; 8 ,600 μέτρων.

11 άνάοασι; εί; ύψη τηλικαύτα έγκατελείφθη ώ; 
λιαν επικίνδυνο;, διότι ένεκα τή ; άραιώσεω; τοϋ άέ
ρο; οί άεροπόροι καταλαμβάνονται ΰπά τή ; νόσου τής 
καλουμένης m al ties m o n ta g n e s ,  ήτοι τελείας δια- 
ταράςεως τής άναπνευστικής κκί κυκλοφορικής συ
σκευή;, αιμορραγία; τού στόματο;, τή ;  ρινό;, τών 
οφθαλμών καί τών ώτων άφασία δέ καί πλήρη; άναι- 
σθησία κατελάμβανον πλειστάκι; τού; ριψοκινδυνεύον
τας είς τοιαύτας άναβάσεις.

Επωφελώ; λίαν έχρησιμοποιήθησαν τά άερόστατα 
και έν τώ πολεμώ. Γνωστόν ότι κατά τήν τελευταίαν 
ύπο τών Γερμανών πολιορκίαν, οί Παρίσιοι διετέλουν 
έν συνεννοήσει μετά τών επαρχιών τού κράτου; διά 
τών άεροστάτων" άποστάλησαν δέ διά 60 τοιούτων
3 ,500 ,000  επιστολών" και πολλοί άνδρε; έντεταλαένοι 
ειδικά; τού κράτου; άποστολκς ώς ό μέγας πολίτης 
Γαμβετας έζήλθεν τής πόλεως δι’ άεροστάτων.

(Έ π ε τ α ι  το τέλοζ)
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