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( Σ υ ν ί /ε ια  εκ τοΰ προηγουμένου φύλλου καί τέλος).

Γ'.

Τό νησίδιον Κρακατάου, τό προκαλέσαν την κα
ταστροφήν ταύτην καί τοΰτο κατά μέγχ  μέρος κα- 
τεστράφη. Έ κ  τών 33 ‘/a τετραγ. χιλιομέτρων, ατινα 
άπετέλουν ;.».έχρι τής 26 Αύγούστου τό εμβαδόν αύ
τοϋ, μόνον τά 1 0  ι / 2 διεσώθησαν παρά τά άκρα δέ 
τών έρειπίων τη? νήσου ταύτης έπεκάθησαν στρώματα 
έξ ηφαιστείων άναβλημάτων 5 περίπου τετραγ. χιλιομ. 
ώστε τό εμβαδόν τής νήσου νύν είνε μόλις 15 ι/ 2 τ ε 
τραγ. χιλιομέτρων, τόσον περίπου, οσον είνε τό τού 
απέναντι τής Αίγίνης κειμένου νησιδίου ’Αγκιστριού 
(13,7 τετραγ. χίλιοι/..). II νήσος διεσχίσθη διά ρήγ- 
ματος διελθόντος διά μέσου τοϋ κρατήρος αύτής, έκ 
τοϋ οποίου ή μία μόνονπλευρά, 800 μέτρα ύψος εχουσα, 
εξέχει νύν και καθέτως κατέρχεται πρός την θάλασσαν 
καταμβάνουσαν τήν θέσιν τοϋ πάλαι κρατηρος. Οπου 
δέ πρίν υπήρχε στερεά, νύν υπάρχει βυθός θαλάσσης, 
200 μέχρι 300 μέτρων βάθος εχων, καί φέρων έν τώ 
μίσφ αύτοϋ ένα καί μόνον βράχον. Η καταστροφή δε 
αύτη τής νήσου έπήλθεν, τό μέν, διότι μέγα μέρος αύ
τής άνετινάχθη άμέσως ύπό τών άναφυσωμενων έκ τοϋ 
ηφαιστείου άέρων, τό δέ, διότι το ορος διαρραγέν πολ-

λα·/ώς ύπό τών διηνεκών έκρήξεων, κατεκρημνίσθη ολό
κληρον εντός τού έν τώ ήφαιστείω σχηματισθεντος κοι- 
λώματος, και έκαλύφθτ] ύπό τής θαλάσσης· έπικαλύ- 
ψαν δέ ούτω τό υδωρ ακολούθως λίθους όιαπυρους, με— 
τεβλήθη διά μ ι2 ;  είς έλαστικωτάτους ατμούς, οΐτινες 
έξεσφενδόνισαν τά  συντρίμματα τοϋ όρους και έπροκά- 
λεσαν τόν άνω ρηθέντα φοβερόν τής θαλάσσης σάλον.

Τό θαλάσσιον τούτο κύμα, οπερ έπ’ι τής νήσου 
D w a r s  είχε φθάσει είς ύψος 35 μ. καί αληθή κατα- 
τακλυσμόν έπιφερει κατά τά μέρη έκεινκ, μετεδόθη καί 
περαιτέρω μέχρις άπωτκτων άκτών. Πολλκχού τοϋ ’Ιν
δικού ’Ωκεανού, άπό τής Ινδοκ ίνας  άχρι τού * Λδεν  
καί τού λιμένος τής Ελισάβετ (Ν. ’Αφρική) έγένετο 
αισθητός ό σάλος ούτος τής θκλάσσης, λίαν έξησθενη- 
αένος ομως ώς έκ τής άποστάσεως· διελθών δέ καί τόν 
Ειρηνικόν ’Ωκεανόν έφθασε μέχρι τών δυτικών άκτών 
τής ’Αμερικής, π. χ. τού 'Αγίου Φραγκίσκου’ έτάραξε 
δε καί τόν ’Ατλαντικόν ώκεανόν, γενόμενος αισθητός 
έν ταΐς άκταΐς τής Γαλλίας και έν Kokovvj παρά τον 
’Ισθμόν τού Πκνκμκ. Ύπολογίζουσι τήν τα χύτητα  
τής έν τη θζλάσση περαιτέρω μεταδόσεως τού φοβερού 
τούτου σάλου είς 306 θζλάσσια μίλια άνά πάσαν ώραν.

Καί ού μόνον έν τη θαλάσσγ, μέγιστος προέκυψε 
σάλος έκ τής έκρήξεως τοϋ ρηθέντος ηφαιστείου, άλλά 
καί έν τή άτμοσφαίρα, διότι συγχρόνως τότε κατά τάς 
χώρας έκείνας έπήλθον καταστρεπτικώτατοι τυφώνες 
(Όρκάνες). ’Ιδίως δέ ή κυρία τοϋ ηφαιστείου Ικρηξις 
ή έπισυμβάσα περί τήν 10 ώραν τή πρωίας τής 27ης 
Αύγούστου παρήγαγεν έν τί, άτμοσφαίρα κύμα άέρος. 
μέγιστον μεταδοθέν είς άπασαν τήν γήν. Είς έκείνας 
δέ τάς χώρας άκριβέστερον παρετηρήθη ή ταραχή τής 
ατμόσφαιρας, είς &ς γίγνονται ακριβείς μετεωρολογικά^·
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παρατηρήσεις· ουτω π. χ. έν Βερολίνω παρετηρήθη τό 
πρώτον ατμοσφαιρικόν κύμα 1 0  περίπου ώρας μ ιτά  την 
καταστροφήν, διατρέξαν την μεταξύ Κρακατάου καί 
Βερολίνου άπόστασιν μετά ταχύτητας 1000 χιλιομέ- 
τρων άνά πκσαν ώραν, ώστε δπως τοϋτο πεοιέλθ -, ολό
κληρον τήν γήν παρήλθον 36 περίπου ωοχι.

Α'.

Μεγίστη υπήρξε κκί ή έ'κτασις τής γήινου έπιφα
νείας, έν τή όποία ήκούσθησαν οίβρόμοι καί οί μυκηθμοί 
τοΰ έκρηγνυμένου Κρακατάου, μεταδοθεντες μέχοις 
άποστάσεως 3 ,400 χιλιομ., ήτοι έντός κύκλου, άπο- 
τελοΰντος ’/1 5  τής δλης γηίνης έπιφανείας. Τό περίερ
γον εινε, δτι αί εκρήξεις τοΰ ήφαιστείου ήκούοντο ισχυ
ρότερα'. άπωτέρω ή λίαν πλησίον τοΰ ηφαιστείου. ’Ίσως 
τοΰτο άποδοτέον είς τήν περί τήνγειτονείαν τοΰ ηφαι
στείου πυκνήν καί ραγδαίαν τοϋ απ οδού πτώαιν, έα- 
ποδίσασαν τήν μετάδοσιν τών ήχων είς τά  πλησίον 
μέρη. Αί άπώ ταται δ! χώραι, άφ’ ών ήκούσθησαν αί 
έκρήξεις τοΰ Κρακατάου, είνε ή νήσος Κεϋλάνη, αί Ά ν -  
δαμάναι νήσοι, ή Σαιγών  έν Κοχιγχίνα, αί ΦιλιππΙ-  
ναι, ό κόλπος Γηλβίνη  έν Νέα Γουινέα καί ή Πέρθη  
έν τή ΝΔ Αυστραλία. ’Εάν φαντασθώμεν, δτι τοσοΰ
τον ίσχυρώς ένήργει τό τά λοίσθια ίσως αΰτοΰ πνέον 
ήφαίστειον τών Μεθάνων, ή μέν Αίγινα, Πόρος καί αΰ- 
τός ό Πειραιεΰς καί αί Άθήναι ήθελον καταστραφή, 
αί δε έκρήξεις αΰτοΰ θά ήκούοντο άπό τής Νορβηγίας 
άχρι τοΰ Σουδάν καί άπό τής Κασπίας θαλάσσης τοΰ 
ΓΙερσικοΰ κόλπου καί τών Οΰραλίων όρέων, μέχρι πέ
ραν τών νήσων τοΰ ’Ατλαντικού Ώκεανοΰ, Μκδέϊρας 
καί Καναρίων.

Τάύπό τοΰ ηφαιστείου τούτου άνεκσφενδονισθέντα 
άναβλήματα κισσήρεως καί σποδοΰ υπολογίζονται είς 
18 κυβικά χιλιόμετρα, έξ ών τά 1 2  κατέπεσαν περί τό 
ήφαίστειον, άποτελέσαντα στρώμα πάχους 2 0 —  40 
μέτρων. ’Εκ τούτων δέ ειχον σχηματισθή έκεϊ δύο νη
σίδια ολίγον τής θαλάσσης έξέχοντα, έξ ών τό μέν ει- 
χεν εμβαδόν 3 τετραγ. χιλιομ., τό δέ 4 τετραγ. χ ι -  
λιομ· ταΰτα κατεστράφησαν ακολούθως ΰπό τών κυ
μάτων. Έ π ί  τής έπιφανείας δέ τών έκεΐ θαλασσών 
έπλεον μάζαι τοιαΰται κισσήρεως, ώστε 'Ολλανδικόν τι 
πολεμικόν πλοΐον έπί §ξ ήμέρας έμεινε κεκλεισμένον 
έντός αΰτών, στερούμενον τροφών. Ύπολογίζουσι δέ, 
δτι σποδός κατέπεσεν έπί χώ^ας, ής τό έμβαδόν ήτο
850 ,000  τετραγ. χιλιομ., ίσον περίπου πρός τό έμβα
δόν άπάσης τής ’Ιλλυρικής χερσονήσου, τής Ρουαουνίας 
καί αΰτής τής Οΰγγαρίας.

Ε'.

Μετά τής εκρήξεως τοΰ ηφαιστείου τούτου συν
δέεται καί φαινόμενόν τι φωτεινόν, παρατηρηθέν κατά 
τό φθινόπωρον τοΰ 1883. Κατά τάς τελευταίας ήμέρας 
τοΰ Αυγουστου, ήτοι αμέσως μετά τήν έ’κρηξιν τοΰ 
ηφαιστείου, παρετήρησαν τό πρώτον είς τάς παρακεί

μενα; τώ ήφαιστείω χώρας, ακολούθως δέ καί είς άπω
τερω κειμένας μέχρι τής Βρασιλίας, δτι ό ήλιος έλάμ- 
βανε χρώμα πράσινον. Τό φαινόμενόν τοΰτο άπέδωκάν 
εις λεπτοτατην σποδόν, αίωρουμένην έντός τών άνωτά- 
των τής ατμοσφαίρας στρωμάτων. Κατά τό τέλος δέ 
τοΰ Νοεμβρίου τοΰ ρηθέντος έ'τους παρετηρήθησαν έν 
απασνί τή Ευρώπη και αλλαχοΰ λαμπροί χρωματισμοί 
τοΰ λνκύφατος,οΐτινες έπέσυρον τήν περιέργειαν καί τόν 

θαυμασμόν τών ανθρώπων. Τοιαΰτα φωτεινά φαινόμενα 
προυποθετουσι την έν τη ατμόσφαιρα υπαρξιν στρώμα
τος τίνος διαφανοΰς, θλώντος ίσχυρότερον τό Φώς καί 
ευρισκομένου είς υψος 6 0 ,000— 70,000 μέτρων. Περί
τού ποιοΰ τοΰ στρώματος τούτου άλλοι αέν άπεδέ- 
£ ri » « / ^,αντο, οτι ο ημετερος πλανήτης κατά τήν έποχήν έκεί-
νην διήρχετο διά κοσμικής τίνος νεφέλης, έκ κρυσταλ- 
λίων πάγου, ή κόνεως ή άλλης τίνος οΰσίας, άλλοι δέ 
(Jesse και Lockyer), δτι λεπτότατα μόρια τής έκ 
τοΰ Κρακατάου άναφυσηθείσης σποδοΰ έ'φθασαν μέ- 
χρις ΰψου; 60,000 μέτρων, καί έκεϊθεν διά ρευμάτων 
αερος διεσκορπίσθησαν, διαμείναντα μήνας ολοκλή
ρους αίωρο ύμενα έν τοΐς ύψηλοΐς τής άτμοσφαί
ρας στρώμασι- τήν γνώμην ταύτην ΰπεστήριξεν ή 
ευρεσις λεπτοτάτης κόνεως έπί στρωμάτων χιόνος ύπερ- 
βορρείων χωρών,ήτις έξετασθεΐσα διά τοΰ μικροσκοπίου, 
εΰρέθη συνισταμένη έκ λεπτοτάτων κρυσταλλίων όαοίων 
προς τά έν τή σποδώ τοΰ Κοακαταου παρατηρηθέντα. 
Ομοια φαινόμενα λυκόφωτος παρετηρήθησαν τό 1831, 

ότε παρά τήν Σικελίαν, γενομένης υποθαλασσίου 
έκρήξεως, έσχηματίσθη ή νήσος ’Ιουλία , ώς καί τό 
1864 γενομένης έκρήξεως κατά τήν αΰτήν περίπου 
θεσιν. Αλλοι δμως δέν άποδέχονται τήν γνώμην ταύ
την, διότι δέν παρετηρήθησαν έν τώ οΰρανώ δμοια φω
τεινά φαινόμενα κατά τάς έκρήξεις τών ηφαιστείων 
Τιμβόρου  (ή Τεμβόρου) καί Κοραεγουίνης, άτινα έπί
σης άνεφύσησαν π^λωρίας ποσότητας σποδοΰ.

\ /  Κ .  Μ η τ ς ο γ ι ο τ λ ο ς

ΠΕΡΙ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Ο Σ ^ Ι  ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ
— =»··«=—

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου φύλλου καί τέλος).

Είς τήν ΰπόθεσιν ταύτην είνε συναφής καί ή έξής, 
καθ’ ήν τά  μόρια τών σωμάτων δέν άκινητοΰσιν, άλλ’ 
έκτελοΰσι πεοί τι κέντρον παλμικας κινήσεις. Αί κι
νήσεις αΰται είνε μικραί σχετικώς πρός τάς αποστά
σεις τάς χωριζούσας τά μόρια ταΰτα άπ’ άλλήλων. 
Έκαστον λοιπόν μόριον δύναται νά θεωρηθή ώς έμ- 

ψυχούμενον ύπό κινήσεως παλμικής καί διαρ
κούς περί κέντρον τι, δτι δηλ. έκαστον μόριον κινεί
ται πεοι τι κέντρον δίκην έκκρεαοΰς. Ή  παλμική αύτηk k 1 k k I

κίνησις τών μορίων έπιταχύνεται ή έπιβραδύνεται άνα- 
λόγως τής θερμότητος, ήν κέκτηται τό σώμα- όταν
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δηλ. ή θεομότης τοΰ σώματος αΰξάνει ή κίνησις τών
μορίων επιταχύνεται,τοΰναντίον δέ έπιβραδύνεται δταν

έλαττοΰται αυτη.
Ή  κίνησις δ’ αύτη τών μορίων ένεργοΰσα έπί τοΰ. 

αισθητηρίου τής άφής μας, παράγει έν ήμΐν τό αίσθημα 
τής θερμότητος. Κατά τήν ΰπόθεσιν λοιπόν ταύτην 
σώμα τι  μάς φαίνεται θερμόν διότι μεταδίδει είς τά 
νεΰοα αας ι/.έοος τής κινήσεως τών μορίων, του. Ωστε

k k  ̂ k k 1 *
ή θεραότης δι’ ημάς δέν εινε άλλο τι ή μή αποτέλεσμα 
παλμικής τινοςκινήσεως έπί τών νεύρων τής άφής, δπως 
ό ήχος, ώς γνωστόν, είνε αποτέλεσμα παλμικής κινή- 
σεως ένεργούσης έπί τών νεύρων τ  7ις ακοής· τό ύψώ- 
νειν δέ τήν θερμοκρασίαν σώματός τίνος ταυτόσημον 
έστί τοΰ αΰξάνειν τήν ταχύτητα  τών παλμικών κι
νήσεων τών μορίων του.

Έπίσης ή μεταβολή τής ένεργείας άπό κινήσεως 
είς θερμότητα εΰκόλως εξηγείται έκ τών ανωτέρω, 
έάν παραδεχθώμεν, δτι ή δρώσα ό υ ν α μ ι ς τού σώματος, 
μεταβάλλεται εις δρώσαν δύνκμιν τών μορίων π. χ. ή 
δρώσα δύναμις, (*) ήν κέκτηται ή έκ κηροΰ σφαίρα 
κατα τήν στιγμήν τής προσκρούσεως αύτής έπί τής 
μαρμαρίνης πλακός, καί ήτις κατά τό φαινόμενόν κα- 
ταστρέφεται χωρίς νά παράξ·/) μηχανικόν έργον, εισερ- 
χεται έντός τοΰ σώματος καί διαμοιράζεται μεταξΰ 
τών μορίων άναγκάζουσα ταΰτα νά κινώνται τα χύ -  
τερον, δθεν καί ή ύψωσις θερμοκρασίας τής Σφαίρα;, 
ώς είδομεν.

Ή  θερμότης λοιπόν καί τό μηχανικόν έ'ργον όχι 
μόνον, ισοδύναμα δντα δύναντα,ι ν’ άντικαταστήσωσιν 
άλληλα ώς είδομεν, άλλά καί πλήρης όμοιότης υπάρ
χει μεταξΰ αΰτών διότι καί ή θερμότης εινε απλώς 
κίνησις τών μορίων, ήτις αΰξάνεται δταν κατα- 
ναλίσκηται ή δρώσα δύναμις τής κινήσεως τοΰ σώ
ματος.

Ή  έξομοίωσις αύτη τής θερμότητος πρός κίνη- 
σιν είνε βεβαίως ΰπόθεσις, άλλ ή πιθκνωτερα όλων 
τών μέχρι τοΰδε έπινοηθεισών πρός έξήγησιν τής φύ
σεως τής θερμότητος. Κατά τήν ΰπόθεσιν ταύτην έξη— 
γοΰνται άπλούστατα καί ό ήχο;, τό φώς, ό ηλεκτρι
σμός, καί πολλά άλλα φυσικά φαινόμενα, καί άποδει- 
κνύεται, δτι καί ταΰτα δσον διάφορα καί άν φαίνων- 
τα ι άπ’ άλλήλων, οφείλονται είς μίαν καί τήν αΰτην 
αρχήν, είς τήν κίνησιν, αί δέ διαφοραί αί μεταξΰ αΰ- 
τών παρατΥΐρού*Αεναι, οφείλονται εις ττ)ν κατασκευήν 
τών διαφόρων αισθητηρίων νιαών οργάνων τα οποία 
έρεθίζουσι.

Περί τής άρχής τής έπί τής έπιφανείας τής γής 
διακεχυμένης θερμότητος καί κινήβεως. Ιΐεισθεντες έκ

(1) Όνομάζομεν έν τη μηχανική δρώσαν δύναμιν ένοί 
σώυ,ατος έν κινήσει ευρισκομένου το γινόμενον της μαζης του 
σώαατος έπί το τετράγωνον τής ταχύτητάς του· π. χ .  σώμα
εν ον μάζαν μ. καί ταχύτητα τ. κέκτηται δρώσαν δύναμή μτ. 2

τών άνωτέρω περί τής ταΰτότητος τής κινήσεως καί 
θερμότητος ελθωμεν ήδη νά έξετάσωμεν τήν πρώτην 
άρχήν τών έν τή γή χρησιμοποιούμενων τοιούτων.

Πρώτον είδος κινήσεως έ'χομεν τήν ΰπό τής μυϊ
κής δυνάμεως τών διαφόρων ζώων καί ήμών αΰτών πα- 
ραγομένην. Αί κινήσεις αΰται, ώς γνωστόν συνοδεύον
ται πάντοτε ΰπό άπωλείας θερμότητος. Είς έκαστον 
υ.ΰν ένδίάσει εΰρισκόυ.ενον, συμβαίνει καΰσις τή έπ^-\ \ i * ' k ·
δράσει τοΰ οξυγόνου τοΰ φεοομένου ύπό τοΰ αϊματος· 
έκ τής καύσεως ταύτης έπέρχεται έλάττωσις τοΰμυύς, 
καί έπομένως άνάγκη άντικαταστάσεως τήςκκταναλω- 
θείσ/ις σαρκός δια τής τροφής. Αί τροφαί ήμών ώ; καί 
τών λοιπών ζώων συνίστανται έκ φυτών καί ζώων καί 
αΰτά δμως τά ζώα τά πρός τροφήν ήμών καί τών λοι
πών σαρκοφάγων ζώων χρησιμοποιούμενα τρέφονται έκ 
φυτών δυνάμεθα λοιπόν νά είπωμεν δτι τάς τροφάς 
είτε αμέσως είτε έμμέσως τάς λαμβάνομεν έκ τών φυ
τώ ν  επομένως καί τήν ένέργειαν τοΰ σώματός μας, ήν 
καταναλίσκωμεν κατά τάς διαφόρους κινήσεις. Τά φυτά 
δμως άφ’ έτέρου διά ν’ άναπτυχθώσιν, έ'χουσιν ανάγ
κην ήλιακής θερμότητος καί φωτός καί μόνον τή έπιρ- 
ροία τούτου εΰδοκιμοΰσι. Τά φυτά λοιπόν δανείζονται 
τήν ένέργειαν, δι’ ής έπιτελοΰσι τάς διαφόρους φυσιο- 
λο -ικ/.ς αΰτών λειτουργείας έκ τοΰ ήλίου. Εις τον ήλιον 
λοιπόν πρέπει ν’άνατρέξωμεν, δπως άνεύρωμεν τήν πρώ
την άρχήν τών μυϊκών κινήσεων ήμών και τών ζώων.

'Έτερον είδος κινήσεως μάλλον έν χρή'ϊει σήμερον 
εινε αί άτμομηχαναί, αϊτινες κινούνται δια τοΰ άτμοΰ 
δ σ τ ι ς  αναπτύσσεται διά τής θερμότατος. Ή  θερμότης 
αύτη παράγεται έκ τής καύσεως ξύλων ή γαιανθράκων, 
οΰσιών δηλ. φυτικών, καί ώ; είπωμεν, άναπτυσσομένων 
μόνον τη έπιδράσει τής ήλιακής θερμότητος καί τού 
φωτός, τά όποια έναποταμιεύονται τρόπον τινα έντός 
αΰτών καί άποδί^ονται κατά τήν καΰσιν καί τό είδος 
λοιπόν τοΰτο τών κινήσεων οφείλεται είς τόν ήλιον.

"Αλλα είδη κινήσεων είνε έκεΐνα τά  όποια ποριζό- 
υ.εθα έκ τών φυσικών δυνάμεων δηλ. έκ τών άνεμων κκί 
τών ρεόντων ΰδάτω ν εΰκόλως δ ’ ήδυνάμεθα ν’ ίποδεί- 
ξωμεν δτι καί αί δυνάμεις αΰται οφείλονται είς τόν 
ήλιον, διότι δσον πολύπλοκοι καί άν φαίνονται αί πα
ράγουσα*. τόν άνεμον αιτιαι, οφείλεται ουτος εις την 
άνισον θερμοκρασίαν δύο τόπων, έπομένως εις την ηλια
κήν θερμότητα. Έπίσης δέ καί τά ρέοντα έπί τής έπι
φανείας τής γήςύδατα, χείμαρροι, ποταμοί κτλ., οφεί
λονται είς τήν ήλιακήν θερμότητα' διότι οΰτοι σχη- 
αατίζονται ύπό τού ύδατος τού, ως βροχή η χιων κτλ^ 
πίπτοντος έπί τής έπιφανείας τής γής. Ή  βροχή δμως 
ή χιών κ.τ.λ. οφείλονται είς τοΰς έν τή άτμοσφαίρι^ 
υπάρχοντας υδρατμούς, οϊτινες παράγονται τή ένερ- 
γεία τής ήλιακής θερμότητος. Έ κ  τοΰ ήλίου λοιπόν 
ποριζόμεθα δλην τήν ένέργειαν, ής κάμνωμεν χρή*ιν 
έπί τής έπιφανείας τής γής, είτε ύπό μορφήν θεομότη-
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τος, είτε ύπο μορφήν άλλης κινήσεως, κζί  επομένως 
πΧσα κίνησις καί ζωη πζρζτηρουμέν/·, έν τή γή όφείλε- 
ται είς αύτόν.

Τί είνε Ομως αυτός ό ήλιος καί εί; τί οφείλεται 
ή ακένωτος αύτη πηγή τής θερμότητας κκί τοϋ φωτός 
αυτού ; Τούτο θελομεν εξετάσει προσεχώς έν ίδιαιτέοω 
άρθρω. Ν /

\  Σ'ΠίΨΑΝΟΪ KilMTAX
Κ*^ηγΐ( τ̂ής τών Φυσικών έν Πάτραις.

------------- Γ ---------------------------------.

π  ι: ί» ι τ  ιι js

Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Τ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ
Ε κ τοϋ πολυθουλήτου ουγγράμιιατος τοϋ 

Καμίλλου Φλαμμαρίωνος
«0 ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟ m  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

/κατα μετάφραβιν

Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ  Δ. Β α λ β ι ι

Έ ν ώ Ν ι γυναικεία α’ισθητικη ένήργει ύπέρ τής 
καλλονής, τής κομψότητος, τής ύλικής κκί πνευματι- 
κής λεπτοτητος, τής καλαισθησίας, τής ανατροφής 
τών τέκνων καί τής ηθικής προόδου έν τή οίκογενεία, 
ή έργασίκ τοϋ άνδρός ένήργει ύπίρ τών εξωτερικών τε
χνών, τής τελειοποιησεως τών έργκλείων τών αναγ
καίων πρός τά τοϋ βίου’ έφεύρισκε διαδοχικώς τκ  λί- 
θινκ έργκλεΐα,οντκ κατ’ άρχάς χονδροειδώς τετμημένα, 
σφυρία, πίλέκεις, μαχαίρια, ξυστήρια διά'τά δέρμκτα, 
βελόνας όστείνας ή κερατίνκς- έπειτα τά εργαλεία 
ταύτα έτελειοποιήθησαν κατά τούς χρόνους τής λειάν- 
σεως τού λίθου* έφεϋρον τα μέσον τοϋ άνάπτειν πύο, 
τρίβοντες ξηρόν ξύλον εν όπή έσκαμμέν/) έν λίθω" κκ- 
τεσκεύασαν βραδύτερον έργαλεϊκ όρειχάλκινα κκί σι
δηρά. Πάντα ταύτα κ ατ’ άρχάς υπήρξαν πολύ άτελή, 
ως απαόεικνυται εκ τών ποσοτήτων τών άνευρεθέντων 
αντικειμένων. Ά λ λ ’ άνεπαισθήτως ή έφευρετικη δύνκ- 
μις αυξάνεται καί κυτη έν τώ άνθρωπίνω έγκεφάλω.
Αμα πκρετήρησκν την βλάστησιν χρησίμων τινών φυ

τών έφεύρον τό άροτρον, την εργασίαν τού σπείρειν 
καί την τοϋ θερίζειν' άλλ’έδέησεν έπί μακρόν νά έπαο- 
κώνται είς ό,τι προχείρως εύρισκαν, πριν ή σκεφθώσι 
περί τού μέλλοντος. Δένδρον πεσόν ύπήρξεν έπί μζκράν 
η πρώτ/ι τρ ά π ι ,ζ ,  και έπίμακρον τα χείλη καί α ίχε ϊ-  
ρες προηγήθησαν τής έφευρεσεως τών ξύλινων ή πήλι
νων πινακίων, η τής τών κοχλιαρίων καί περονίων. 
Έ π ί  μακρόν ώσαύτως φύλλα νεκρά, κλάδοι δένδρων, 
σπήλαια, προηγήθησαν τής ταπεινότατης καλύβης τής 
κκτασκευκσθείσης έκ γής καί χόρτου. Ή  άλιείκ ή :- 
ξ ζ .ο  δικ τής τών κογχυλίων, ιδίως όέ τών όστρέων, 
ών εύρίσκομεν τά κελύφη έν ταΐς άρχαίκις κκτοικίκις 
του άνθρώπου. Ή  ναυτιλία ήρξκτο διά κορμού δέν
δρου κοιλανθέντος. Ζώα τινα ό έλέφκς, ό ρέννος, ό "ίπ
πος, ό βοϋς ήδυνήθησκν νά τιθκσσευθώσι, νά έξοι-

κειωθώσι, νά χρησιμ οποιν.θώσι.Έν πάσαις ταύταις τα ΐ ί  
έργασίκις, κίτινες εχουσιν ώς σκοπόν νά καθιστώσι την 
υλικήν -,ωην ολιγώτεοον δυστυχή και άσφαλεστέραν 
πκρατΥ,ρούμεν μέχρι τοϋδε μικράν πνευματικήν δρ'σιν. 
Ή  δύναμις τού σκέπτεσθκι αναπτύσσεται άλλά βρζ- 
δέως. Άριθμαύσιν ήδη ί-τως μέχρι τών πέντε διά τών 
δκκτυλων, ίσως μέχρι τών δέκκ, άλλ’ ούδέν περιπλέον. 
Είνε άκόμη άγριοι κκί βάρβαροι. Άλληλοκτονοϋσι 
χωρ'.ς νά δυνζνται νά συλλογίζωνται κκί νά εκφράζων- 
ται (τκ όπλα εί.ε πολυάριθμα καί ποικίλν. εν τοΐς άρ- 
χικαϊς έργαλείοις). Δένκζμνουσιν έ'τι συνδυασμούς πολύ 
μάκρους κκί π/.σκ κρίσις εινε περιληπτική. Όμιλούσιν, 
άλλά ποίκν γλώσσκν ! δι έπιφωνημκτων κκί Μονοσύλ
λαβον. Αι μανοσυλλκβικκιγλώσσαι ύπήρξκν κί πρώται 
λζλ/ΐθεισαι κκι κνευρισκομεν ετι σηυ.ερον την κ κ τ ζ γ ω — 
γην αυτών εν ι ζΐς γλώσσαις τκϊς λκλουμένκις ΰπό τών 
άρχαιοτέρων λζών. Αί γλώσσαι κί πκρκθετικκί, ούσαι 
τελειότεραι άνεφ:;νησαν μετά ταύτα, καί τελευταϊαι κί 
γλώσσαι κι κλιτικκί. Ή  γλώσσα είνε άνκμφιβόλως 
μια τών πρωτίστου προόδων, αϊτινες τούς άνθρωπ-- 
μόρφουςπιθήκους κατέστησαν άγριους ανθρώπους· άλλά 
δ^ν πρεπει νά λησμονώμεν ότι ή γλώσσα δεν συνίστα- 
ται ούσιωδώς έν τή φωνή άλλά μάλλον έν τή ίκκνότητι 
τοϋ έκφρ-άζειν τάς έννοιας. Τά πλείστα δέ τών ζώων 
κέκτηνται την ικανότητα ταύτην. Οι κύνες γινώ- 
σκουσι κκλώς νά κζθιστώνται καταληπτοί είς ήυ.5!ς 
αυτούς· ή διά τών κεραιών γλώβιία τών μυρν.ήκων φζί- 
νεται ίκκνώς πλουσία κ .τ .λ . Βρκδύτερον ή γλώσσα 
άνεπτύχθη, διεποικίλθη, έπλουτισθη παρκλλήλως μετά 
τών ιδεών κζί έχρησίμευσε καί αύτη είς την άνάπτυ- 
ςιν τών έννοιών. Η γλώσσα ή γρζπτη έπεφάνη πολύ 
βραδύτερον. Είνε νεωτάτη ώςήίστορίζ, μη χρονολογου- 
μένη πλειότερον ή άπό εξάκιςη επτάκις χ,λίων έτών.

* *
*

Τοιούτος ύπήρξεν ό προϊστορικός άνθρωπος. Άλλ" 
είνε άξιος τοϋ τίτλου τοϋ άνθρώ που ; Άνκμφιβόλως, 
κζί είς αυτόν όφείλομεν τήν πκρούσζν κζτάστασιν. 
Ά λλά  πόση ύπάρχει άπόστασις άπό τού όντος έκείνου· 
τού ούσιωδώς ύλικοϋ μέχρι τούτου, οπερ παρίστησι 
δΓ ήμκς πραγματικώς τόν τύπον τής άνθρωπότητος, 
δηλ. μέχρι τοϋ σκεπτομένου ανθρώπου ! Πόση ύπάρχει 
ζπόστζσις άπό τών άγριων τούτων μέχρι τών Αι
γυπτίων τών πρώτων δυναστειών, μέχρι τού Μωϋσέως 
καί τών Προφητών, μέχρι τών Ελλήνων τών συγχρό
νων τού 'Ομήρου, τοϋ Ησιόδου, τοϋ Θάλητος ή τού 
Άρχιμήδους ! 'Η ιστορική ζνθρωπότ ς χρονολογείται, 
άπό τού τριακοστοϋ αίώνος πρό Χριστού —  άπό τού. 
Hoang Ti έν Κίνα, τοϋ Αβραάμ έν Μεσοποταμία 
τών ’Ινδών τής Zend Avesta  —  ισως άπό τού τεσ
σαρακοστού πέμπτου αίώνος, άπό τής έποχής τών Αι
γυπτίων τής πέμπτης δυναστείας. Ά λ λ ’ ήμεΐς, οιτινες 
όμιλοϋμεν σήμερον έν Γκλλίκ, έν ’Ιταλία , έν Εύρώπ-J
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τί εΐμεθα τότε, πρό έξακισχιλίων έτών, ότε ό αρχαίος I 
πολιτισμός Ιλαμπεν ήδη έν τή κοιλζδι του Νείλου, 
«τε ήδη ή Γραφή κ ζ ί  ή 'Ιστορία ύπήρχον παρά φυλή 
θρησκευτική καί περιεσκεμμένϊ) ; Οί πρόγονοι ήμών 
ησαν ετι έν τοΐς χρόνοις τοϋ λίθου— του μή κζτε ιργζ-  
σμένου— κζί εζων έν τώ μέσω τών δκσών έπί τών οχ
θών τοϋ Σηκουζνζ, τοϋ Αείγτ,ρος κζί  τού Ροδζνοϋ, 
σύντροφοι όντες τής σπηλαίζς άρκτου, τού ρινοκέρω- 
τος, τού έλέφαντος, τοϋ ίπποποτάμου, μη φροντιζοντες 
ετι περί τών μεγάλων προβλημάτων τής μεταφυβικής 
μηδέ περί τών μικρών ζητημάτων τής πολιτικής' εζων 
μή μεοιμνώντες περί τής αυριον, ακατέργαστοι, αγροί- I 
κοι καί ίκανώς βάρβαροι.

Δέν δυνάμεθζ νά έξακρ’-βώσωμεν χρονολογικώς την 
έμφάνισιν τού ανθρώπου" διότι η εμφάνισις αυτ/) δεν 
ύπήρξεν αιφνίδια, καί τά ήμέτερον γένος έσχηματίσθη j 
βαθμηδόν. Έ ξ  άλλου δέ μέρους έλλείπουσι τεκμήρια 
πρός κατάδειξιν τής χώρας ένθα η πραοδος αυτη &ξε— 
δηλώθη. Έν τούτοις έχομεν ισχυρούς λόγους νά φρο- 
νώμεν ότι ή άρχέγονος άνθρωπότης, κεκτημενη στοι- 
χεΐόν τ ι  γλώσσης, ζώσκ καθ’ όμάδκς, γινώσκουσκ νκ 
κκτασκευάζη λίθινα έργαλεΐα, νά σχεδιάζη έπί τοϋ 
κέρατος, χρονολογείται πλειότερον ή άπό εκατοντακις 
χιλίων έτών, καί δυνάμεθα ώσαύτως νκ θέσωμεν την 
άρχήν ταύτην τής ανθρώπινης προόδου όριστικώς εν 
’Ασία κκτά την χώρκν τού Περσικού κολπου, οθεν το 
•διζνοούμενον γένος διεσπάρη έπί τόν κόσμον.

("Επεται το τέλος).

ΠΕΡ Ι ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ
 Ο  —

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου φύλλου και τέλος.)

Έπιτυχέστερον χρησιμοποιείται έν πολεμώ τά άε- 
ρόστκτον πρός κατόπτευσιν τού έχθρικού στρατού ως και 
πρός συνεννόησιν μετά μακράν κειμένων στρατευμάτο>ν 
οπλίζεται ποός τοϋτο τό άερόστατον δΓ ηλεκτρικής 
λυχνίας δια τών άναλαμπών καί διαλείψεων τής 
οποίας τό άερόστατον μετκ βάλλεται εις τελειον όπτικον 
τηλέγραφον.

Τήν χρήσιν τών άεροστάτων έν πολέμω έπεδίωξεν 
ιδίως κζτά  τά τελευταία ετη ή I αλλία( '),ήτις κατήρ- 
τισε πλησίον τών Παρισίων άεροστκτικόν τμήμα 
είς τό όποιον δΓ έξόδων τοϋ κράτους Ιγκριτοι άξιωμ.α- 
τικοί ασχολούνται πρός ζνζκάλυψιν δυνάμεως δυνα- 
αένης νά κινή τά  αερόστατα κατ’ οριζόντιον διεύθυνσιν.

Καί έν θαλάσσ/j δέ έγένοντο πειράματα είς Ίου- 
λώνα κατ’ ’Ιούλιον τού 1888 ύπό τού ύπουργείου^ τών 
Ναυτικών έν Γαλλία πρός χρησιμοποίησιν τοϋ άερο
στάτου, δίκ/,ν εναερίου τηλεσκοπείου, πρός κατασκό-

(2) Σηα. Καί ή έθν. ήμών συνέλευσις τοϋ 1863 έψηφί- 
σατο δρ. 3000 πρός σκοπόν της εύρέσεως διευθυντηρίου τών
άεροστάτων δυνάμεως (Έ φ η μ ,  Συνελεύσεως 1863 σελ. 8.)).

πευσιν τών έχθοών. Τά πειράματα ταύτα, έστεψε πλή
ρης έπιτυχία καί ή χρήσις τών άεροστάτων ώς μέσου 
κατασκοπεύσεως έν τω Γαλλικώ στρατώ θεωρείται τού 

.λοιπού απαραίτητος.

Περι άνωβτικής καί διευθυντΐ]ρίον των άεροβτάτων 
δυνάμεως. Ά ερ ό β τα τα  μ εθ ’ ελικος και πηδαλίου.

Ανάλογος τού βάρους τού άεροστάτου πρέπει νά 
εινε καί ό όγκος αύτοϋ, διότι ούτωαυξάνει ή άνωστικη 
τού αεροστάτου δύναμις ήτοι ή άντωσις (Δ), ήτις ίσού- 
ται μέ τ ή ν  διαφοράν τού βάρους τοϋ έκτοπιζομενου άε- 
ρος (Β) καί τού βάρους (Β') τοϋ αεροστάτου πλήρους αε
ρίου μετά τών έξαρτημάτων αύτοϋ, ήτοι

Α = Β — Β'.

Τό βάρος Β τοϋ έκτοπιζομένου άέρος ίσοϋται μέ 
τόν όγκον τής σφαίρας 4/ 3 π. Α 3 (έάν καλέσωμεν Α 
την ακτίνα τής σφαίρα ς) εκφρασθε<τα εις κυβικά μέτρα, 
έπί τά βάρος (α) ένός κυβικού μέτρου άέρος ΰπό πίεσιν
0 .760  καί θερμοκρασίαν Ο0, ήτοι Β 4/ 3 π Α 3 α.

Τό δέ Β' ίσοϋται ομοίως μέ τόν όγκον τής σφαί
ρας έπί τό βάρος (ά) ένός κυβικού μέτρου αερίου, σύν 

I τώβάρει (β) τ ο ύ  περικαλύμματος τού άεροστάτου καί 
τών έξα ρ τη μ ά τω ν  αύτοϋ’ ήτοι Β = * / 3 πΑ 3 α . έπομέ- 
νως ~ Α3 (κ— α')— β.

Έ κ  τών όρων τούτων οί 4/ 3 π Α · 3 *αι ^ ε ν̂ε ατν~ 
θεοοί εν τώ αύτώ άεροστάτω, ό δέ όρος(α— α') μετα
βάλλεται μετά τής άτμ. θλίψεως καί τής θερμοκρα
σίας· ήτοι έλαττοϋται όταν ή άτμ. θλίψις έλαττώται 

I καί τάνάπαλιν, έλαττοϋται δ ’ όμοίωςόταν ή θερμοκρα

σία αύξάνΥ).
Ούτω ένώ διά τό ΰδρογόνον είς θερμοκρασίαν

0 ° Ζ χ ' ; ήτοι ή άνωστικη δύναμις κατά κυβικόν με-
τρον, ίσοϋται μέ 1208 γραμ. καί διά τό φωταέριον μέ 
6 9 3 ,είς θερμοκρασίαν 1 0 ° ίσοϋτα.ι έν μέν τώ ύδρογόνφ 
πρός 1168 γραμ. έν δέ τώ φωταερίω πρός 670.

Τό πελώριον άερόστατον τοΰ Ζιφφάρ οπερ κατά 
I την Ικθεσιν τού 1878 έν ΙΙαρισίοις άνεβίβαζε πλή

θος έπισκεπτών καθ’ έκάστην είχεν όγκον 25 ,000
κυβ. μέτρων καί βάρος 18.850 χιλιόγραμμων κα

ί τανεαόαενον ώς έξής.
Βάρος περικαλύμματος μ ε τ ά  δικλείδων 5,000 χίλιογ.

» πλέγματος καί σχοινιών . . 4,500
! » λέμβου μετά συσκευών . . 1 , 0 0 0

» καλού προσθέτου .
»> κζλου 600 μέτρων τηρούντος

τά άερόστατον δέσμιον έν τή γή 3,000
» 50 έπιβατών κατά μέσον άρον 4,000 »

ολικόν βάρος 18.850

Ύποτιθεμένης δε τής άνωστικής δυνάμεως κατα
κυβικόν μέτρον α— α' είς 1 0 0 0  γραμ. κατά μέσον ορόν, 

j ή άνωστικη δύναμις Δ ίσούτο μέ 2 5 ,000  18,850
6,150  χιλιόγραμμα.
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Εξετάσωμεν ήδη κκτά πόσον είνε δυνατή, θεω- 
ρΓ,τίΆως και πρακτικως, η δια δυνάμεώς τίνος κίνησις 
καί διεύθυνσις τοϋ άεροστάτου.

Πρός τοϋτο άς παρκβάλωμεν την κίνησιν τοϋ 
«εροστάτου έν τω αέρι πρός την κίν/ισιν τοϋ πλοίου 
εν τ /j θζλζσστ,. Προ παντος δεν πρέπει νά λάβωυ.εν 
υπ οψ^ι την δικ τοϋ άνεμου κίνησιν τών πλοίων, διότι 
εν τ f, θαλασσή τα πλοία κινοϋνται μέν διά τοϋ άνέ— 
μου ερείδονται όμως επι άλλου ανεξαρτήτου και άκλο— 
νήτου ερείσματος τοϋ ϋδατος' έν τω άέρι όμως τό ά*- 
ρόστατον μη έχον ουδέν έρεισμα παοασύρεται υπό τών 
άνεμων και λζμβάνον την τα χύτητα  τούτων φαίνεται 
εις τους έντός αυτού ώσεί άκινητοϋν. Ήπίος εΐ'τε σφο- 
δρος πνεει άνεμος, ό αεροναύτης ούδεμίαν έχει συνείδη- 
σιν κιν/ισεως εν τώ αεροοχατω δέν υπάρχει οντε δν-  
ναται να νπάρξη άνεμος ( ‘).

Συγκρίνωμεν ήδη τήν κίνησιν τοϋ πλοίου έν τω 
ύδατι άνευ ιστίων μέ τήν τού άεροστάτου έν τω άέρι.

1. Γο πλοΐον ισορροπεί έν τω ύδατι όταν τό βά
ρος αυτού είνε κατώτερον τού βάρους τοϋ έκτοπιζο- 
μένου ίσόγκου ύδατος κατά τήν άρχήν τού Ά ρ χ ιμ ή -  
δους, ό όρος ούτος γνωρίζομεν ήδη ότι δύναται νά 
έφαρμοσθη καί εφαρμόζεται εις όλα τά  αερόστατα

2 . Ινα κινηθή τό πλοΐον χρειάζεται δύναμιν 
τινα οποιανδηποτε, έαν δέ ΰπάρχωσι ρεύματα αντί
θετα τα οποία επιπροσθοϋσι τοϋ πλοίου πρέπει ή κι
νούσα δύναμις (δ) να είνε μείζων τής άντιστασεως τοϋ 
άέρος (α) ήτοι δ >  α.

Ή  δύναμις αυτή επιτυγχάνεται είς τά πλοία διά 
τ?ίς ατμοκίνητου έλικος' δέν είνε άρά γε δυνατόν και 
είς τά άερόστατα νά έφαρμοσθη όμοία τις έ'λιξ έφηρ- 
μοσμένη όπως καί είς τά πλοία έπί τοϋ μέσου έφ’ ού 
τό άερόστατον ισορροπεί (τοϋ άέρος δηλ.) ; ούδεμία 
οί'κοθεν υπάρχει άντίρρησις.

3. Τέλος έάν ή δύναμις δ μικρά ούσα δέν δύνα- 
ται ν άντιστη άρκούντως κκτά τής ορμής τοϋ ρεύ
μα τ ο c, τοτε έν τώ πλοίω διά τοϋ πηδαλίου δίδεται 
είς αύτό διεύθυνσίς τις κάθετος έπί τής δυνάμεως τού 
αερος, και το πλοΐον αποκλίνον κατά τινα γωνίαν έξαρ- 
τωμένην έκ τού λόγου δ/α θέλει κινηθή κατά τήν συνι- 
σταμενην τών δυο τούτων δυνάμεων.

Ομοιον πηδάλιον είνε άναμφισβητήτως κατορ
θωτόν καί έν τφ  άεροστάτω.

Εκ τούτων έξάγεται ότι τό άερόστατον δύνα- 
τα ι νά κινήται καί κατά βουλητήν διεύθυνσιν άρκεΐ 
νά πληρώνται οί έξής δύο οροί.

1. Το αερόβτατον να είνε έφοδιαβμένον διά μη
χανές όβον ?νεβτιν έλαφράς χαί ίβχυρΰς.

2. Νά είνε όπλιβμένον δι' ελιχος χαί πηδαλίου 
παρομοίων τοΰ πλοίου χαί έφηρμοβμένων έπί τοϋ 
άέρος.

(1) J. Jamin, Les Ballons Revue des deux Mondes 
Ιανουαριου 1885.

Τά αετά ελικος καί πηδαλίου άερόστατα εχουσι 
πάντα σχήμα ελλειψοειδές κατά τό μάλλον καί ήττον 
έπίμηκες tvz παρέχωσιν ώς οίόν τε έλαχίστην άντίστκ- 
σιν είς τόν άέρζ.

Ίό  πρώτον άξιονλόγου τοιοΰτον άερόστατον κκτε- 
σκευάσθη υπό τοϋ μηχανικού Ζιφφκρ τώ 1 852 κινούμενον 
δι ατμομηχανής· δυστυχώς τό μεθ’έλικος κκί π. δαλίου 
αεροστατον τοϋτο ένεκα τού ακανόνιστου αύτοϋ σχήμα
τος κατεστράφη έν τή καταβάσει, διότι μή δυν/,θεν 
νά πέσν) κκνονικώς έ'πεσε διά τού ετέρου τών άκρων 
αυτού όπερ καί έθραύσθη.

Ο Δουπουί δε Λωμ το 1872 δι’ όμ ο ί ο>> άεροστά
του απέφυγε τήν άνωτέρω έλλειψιν προσθέσας έντός τοϋ 
μεγάλου άεροστάτου έτερον μικρόν δΓ άέρος κατά βού- 
λησιν πληρουμενον, ούτως ώστε νά δίδη είς τό μέγα 
αεροστατον τό αυτο σχη^.κ οποιαδήποτε καί άν εινε ή 
εξωτερική πίεσις, καινά καθιστά τό άερόστατον εΰστα- 
θεστερον η έλιξ εν τφ άεροστάτω τούτω ήτο χει
ροκίνητος.

Τό τελειότερον όμως τών μεθ’ έλικος καί πηδζλίου 
τοιούτων άεροστάτων είνετό ύπό τών Γάλλων άξιωμα- 
τικώνΡενάρ καίΚρέμπς τό 1885 κατασκευασθέν ήλεκ- 
τροκίνητον άερόστατον,καταλαμβάνον όγκον 1800κυβ. 
μέτρων καί δυνάμενον νά κινηθ/ϊ μετά ταχύτητος 5 ,6 μ· 
κκτά 1 λεπτόν τό άερόστατον τούτο άπαιωρηθέν είς 
τά ύψη έκινήθη έπί 4 χιλιόμετρα ύπακοϋον τελείως είς 
το πηδάλιον κ ι έπανεκκμψεν 300 μέτρα μακράν άπό 
τού σημείου τής άναχωρήσεως (*).

Η έπιτευχθεΐσα αύτη δύναμις, ήτις θά ήδύνατο 
νά κινήσν] τό άερόστατον έν τφ  άέρι μετά ταχύτητος 
5, 6 μέτρων κατά 1" λεπτόν, ήτοι ύπέρ τά 20 χιλιό
μετρα κκθ’ ώρκν δέν εινε μέν άληθώς επαρκής ϊνα αν
τιμετώπιση, ρεύμα ισχυρόν άνέμου τού οποίου ή ταχύ- 
τ / ΐς υπερβαίνει πολλακις τα 1 0  μέτρα κατά δευτερό- 
λεπτον, δύ,ναται όμως νά έμπνευσν) ήμΐν άκράδαντον 
την πεποίθησιν οτι δέν είνε μακράν ό χρόνος καθ’ ον ή 
έπιστήμη ανταμείβουσα τους ύπέρ ταύτης μόχθους τών 
σοφών θελει δωρήσει αύτοϊς τόν χαλινόν καί τά  ήνία 
τοϋ ατιθάσσου τουτου ΓΙηγάσσουπαρέχουσα είς αύτούς 
τήν δύναμιν νά δικσχίζωσι τ ά α ίθ έ ρ ι / τ ο ύ  Αιόλου βα
σίλεια, μεθ' όσης νΰν τά τοϋ ΙΊοσε^δώνος ευκολίας κκί 
άσφκλείας. \

Κ. Ζεγγελης

ΠΕΡΠΕΡΏΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
=8 ··«=-

Οπως άνεύρωμεν την άρχήν τής μυστηριώδους 
ευλαβείκς, τής οποίας δένδρα καί άνθη έν τή άρχαιό-

(1) Comptes rendues, communication de m. m. Renard 
et Krebs.
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τητι άπήλαυον, ή έν άλλαις λέξεσι τήν γένεσιν τής 
λατρείας τών δένδρων, δέον ν ανέλθωμεν εις τάς προί- 1 

στορικάς έκείνας έποχάς, αϊτινες δεόντως πκρά τής 
συγκριτικής μυθολογίας έσαφηνίσθησαν. Κκτά τάς έπο
χάς ταύτκς ή γή έφαίνετο είς τά όμματα τών τότε 
κκτοικούντων αύτήνλάμπουσα έξ ουρανίου φέγγους, καί 
τό πάν έν τη φύσει ύπετίθετο πεπροικισμένον παραδό- 
ξου ζωτικότητας έχούσης συνείδησιν έκυτής.

Κκι παράδοξον όντως θά ήτο, έάν όντκ πεπροι- 
κισμένκ κινήσεως καί ούτως είπεΐν ιδίας ύπκοξεως, | 
ώς οί ποταμοί και τά δένδρα, δεν εϊλκυον τήν προσο
χήν κκί τάς τιμάς λαών, οϊτινες έν τή φαντασία αυ
τών έπροσωποποίουν τά τοϋ κόσμου πράγματα, ως έπί- 
σης καί τά έστερημένα πχσης φαινομενικής άκόμη 
ζωής, οΐον τούς βράχους καί τά όρη. Διά τούτο λα- 
τοεΐαι δένδρων κκί άνθέων δεν ελλείπουοιν έν τκΐς άρ- 
χαιοτέραις τών μυθολογιών. Δέν υπάρχει δέ γωνία έν 
τώ σύμπαντι μή θεραπεύσασα τά δένδρα μετ ίδιαζου- 
σης εύλκβείκς, καί μή έκλκβοϋσα αυτά εϊτε άπ εύθείκς 
ώς άντικείμενον λατρείας,είτε ώς μέσον ιερόν, δηλαδή 
ναόν, ύπό τήν μεγαλοπρεπή σκιάν τοϋ όποιου θεότης 
τις έλκτρεύετο.

Τήν άναπαράστασιν τών πρώτων ιερών δένδρων, 
άτινα άνκντιρρήτως άναμιμνήσκουσι την ιδέαν τοϋ Δέν
δρου τής ζωής κκί τήςγνώσεως, παρέχει ήμΐν ή γλυ- ι 
πτική τών αρχαίων Αιγυπτίων καί Άσσυρίων. Κατα 
τό θρησκευτικόν σύστημα τών λαών τούτων τα δέν
δρα ταύτα παριστώσι τό σύμβολον του σύμπκντος, τήν 
προσωποποίησιν τής πλάσεως. Ώ ς  άρχαιότεροι τύποι 
τών ιερών δένδρων άναφκίνοντκι ό φοΐνιξ, ή συκή, ή
πεύκη καί ό κέδρος.

Έτεροι λαοί τής γής άποδίδουσιν είς τά δένδρα 
θείας τιμάς καί λατρείας θεωρούντες αύτά ώς έδρκν 
τών καλών κκί κακών δαιμόνων τό είδος τοϋτο τής 
λατρείας ποικίλει φυσικφ τφ  λόγω είς τάς διζφόρους 
χώρας, οΰχ ήττον όμως ή θεμελιώδης πίστις διαμένει

ή αυτή. »
Έν τοΐς άδένδροις μέρεσιν, ώς έν Μογγολία, τά 

ά π ο α ε μ ο ν ω μ έ ν κ  κκί κζτά  διαστήματα πλησίον τών 
φοεζτων άπαντώ;λενα δένδρα θεωρούνται υπό τών έγ- 
χωρίων ώς διαμονή τών τεγχρί, ήτοι τώνούρανίων πνευ
μάτων. Ένεκα τούτου κοσμούσι τούς κλάδους τών 
δένδοων τούτων διά ταινιών έπί τών οποίων γράφουσι 
τάς διαφόρους αύτών προσευχάς.

Εις τήν Σιβηρίαν καί βόρρειον Ρωσσίκν, ένθκ τά 
δάση καλύπτουσιν άπερζντους έκτάσεις, ή φκντασια 
τοϋ αγρίου έπλασσε τήν διαμονήν τών πνευμάτων είς 
τά  μάλλον δυσπρόσιτα μέρη τών δασών τούτων τκ έκ- 
πλήττοντα τόν πκρατηρητήν δι/. τήν άποτρόπαιον αυ
τών δψιν 7| δΓ ζλλ/,ν τινα αιτίαν. Τούτο ιδίως πκρα- 
τηρεΐται είς τούς τό βορρειότερον μέρος τής Ρωσσικής 
Αυτοκρατορίας έντός τών πυκνών έκείνων δασών κκ-

τοικοϋντκς, οϊτινες έμμένουσιν είς τήν περί τά  πνεύ
ματα ταύτα  πίστιν, άν καί άσπασθέντες κατά τό φαι- 
νόμενον τουλάχιστον τον χριστιανισμόν.

Ά λ λ ά  καί έν τισι έπαρχίαις τής Ελλάδος δέν έλ- 
λείπουσι καί σήμερον άκόμη τοιούτο-j είδους προλή
ψεις διά τά έν ίδιαιτέραις τισι τοποθεσίζις πεφυτευ- ■ 
μέν ζ δένδρα. Ούτω ώς έξ ιδίας άντιλήψεως γνωρίζομεν 
έν τφ  περιβόλω τού ναού χωρίου τίνος τής Κεφαλλη
νίας ύπ/ρχει περιώνυμος δρύς, ήν ουδεις τολμά να θίξη, 
διότι κκτά πκράδοσιν πάντες οι κ,.κδευσαντες αυτήν 
έτιμωρήθησαν διά προώρου θκνάτου.

Έ ν τοΐς περαιτέρω θέλομεν διεξελθει ιδία τά 
κυριώτερζ τών ώς ιερών θεωρηθέντων δένδρων άρχόμενοι 
έκ τής μελίας.

Ή  Μελία.
Τό δένδρον τοϋτο πρός τό όποιον εύρίσκομεν ίχνη 

εύλκβείας παρά τοΐς Κέλταις καί Γευτοσιν, ανήκει 
ιδίως είς τάς Σκκνδιναυϊκάς φυλάς, ένθζ ή λατρεία αύ
τοϋ έγένετο πηγή μυρίων δοξασιών καί ιερών μύθων.
Ή  μελία εΐνε τό μέγα ιερόν δένδρον τών χωρών τού 
Βορρά.

Διά μακρών συζητήσεων ήθέλησαν νά σχολιάσωσι 
τούς λόγους, οϊτινες πζρώομησαν τούς Σκανδιναυους 
ν’ άποδεχθώσι την μελίαν ως συμβολικον δένδρον τού 
σύαπαντος· ίσως ενεκα της απλής καλλονές αυτού, 
ίσως έπίσης ένεκζ τής μεγάλης αυτού έπεκτάσεως εις 
τά δάση τών βορρείων χωρών.

Κ ατά  παοάδοσιν βεβαιοϋται ότι αί μακραί λόγ— 
χ κ ι  καί ή λαβή τού πελέκεως των ήρώων τών Σάγων 
κκτεσκευάσθησαν έκ τού περί ού ό λόγος δένδρου, καί 
οτι οί γίγαντες άνκκκλυψκντες το ςυλον τής Μελ^ίας 
πκρά τάς όχθας τής θαλάσσης έγλυψκν έπ’ αύτοϋ τόν 
πρώτον άνθρωπον.

Ή  Συχί],

Τό ιερόν δένδρον τών ’Ινδιών είνε είδος τι συκής 
έπικληθείσης θρησκευτικής (FlCUS re lig io sa )  διά τήν 
λατρείαν, ήν έν ’Ινδία απολαύει. 1 πό τήν προστατευ- 

I τικήν αύτοϋ σκιάν έγεννήθη ό Βισσώ. Οταν δέ ό Βράχ- 
μας ώνόμασε τούς διαφόρους τών ζώων και φυτών βα
σιλείς, κατέστησε τήν ίεράν συκήν πρωτίστην βασιλίδα

I τών δένδρων.
‘Η έ'/.*λογΥ) του δένδρου τούτου ως βασιλί.ως ευκ,ό-

λως έξηγεΐται· διότι αείποτε ύπήρξε τό σπουδαιότε- 
ρον τών καρποφόρων δένδρων τής Ανατολής και θά Γ,το 
δύσκολον νά εύρνι τις φυτόν, τό όποιον θ απεικόνιζε 

I κάλλιον τό άλληγορικόν δένδρον τής ζωής, ου ό καρ- 
I πός ώφειλε νά παρέξη, τήν ρώμην καί τήν σύνεσιν.

Ή  Σημύδα.

'Η  εύλάβεια πρός τά ιερά δένδρα ούδαμώς πρός 
τήν χριστιανικήν πίστιν συμφωνούσα έμμενει έν του- 
τοις μεταξύ φυλών κατοικουσών είς υλίγων τινών χ ι -
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λιομέτρων άπόστασιν έκ τής πρωτευούσης της Αυτο
κρατορίας των Τσάρων χ.2θθ’ ολοκληρίαν πεπολιτισμέ- 
νων καί πρό αιώνων εΰαγγελισθέντων.

Φωτογραφίαι διαφόρων περιηγητών παριστώσι 
κλασικήν τινα σημύδα εΰρισχ,ομένην έν τη κυβερνήσει 
τής Βεβώργας (Φιλανδία), οΰχί μακράν τής μεγάλης 
όί)οΰ τής άγουσης έκ τής Πετοουπόλεως είς την πόλιν 
της Βεβωργης. Γό δένδρον τοϋτο είνε έστολισμένον ΰπό 
μακρών ταινιών, τετραγώνων, σταυρών, ξύλινων η με
τάλλινων καρδιών φερουσών ονόματα τεθνεώτων. Ύ π ά -  
χει όντως 2θιμον έν τώ μέρει τούτω της Φιλανδίας 
κατά τό όποιον οί συγγεν3ΐς τοϋ άποθανόντος κατα- 
θέτουσιν έπί τοϋ καθιερωμένου τούτου δένδρου τοιού
του εΐδους αφιερώματα. "Αν δέ τις τολμήση νά άφαι- 

ρέστ) τό έλάχιστον τών αφιερωμάτων τούτων, τ ι
μωρείται μέ θάνατον καί συνεπώς οί διαβαίνοντες Ιμ- 
προσθεν αΰτοϋ τηροϋσιν στάσιν ολως παρακλητικήν.

Ό  κ. Γρηγοριώφ καθηγητής έν ΓΙετρουπόλει ανα
φέρει πλεΐστα τοιαϋτα παραδείγματα είς διαφόρους 
τοποθεσίας τής Φιλανδίας, άλλ’ εις μέρη όλιγώτερον 
προσιτά καί πλέον άπομεμακρυσμένα τών όδών, άς συ
νήθως άκολουθοϋσιν οί ταξειδιώται.

Ή  ό ρ ΰ ς .

Ή  δρύς, τό ώραΐον τοϋτο δένδρον τής Ευρώπης, 
κατέχει είς τόν ύπατον βαθμόν τάς άναζητουμένας είς 
τά ιερά δένδρα ποιότητας τήν δύναμιν καί τό μεγα- 
εΐον. Είνε έπίσης τό δένδρον τών υπερφυσικών δυνάμεων 
καί αντιστάσεων. Q u e rc u s  Jov i p la c u i t .

Πανταχοϋ ή δρύς όπως καί ό κέδρος θεωρεΐτα 
ελκουσα τόν κεραυνόν καί κατά συνέπειαν παριστα 
τήν εικόνα τοϋ θεού τής βροντής.

Τό μαντεϊον τής Δωδώνης τό καθιερωθέν είς 
τόν Δία περιεκυκλοϋτο ύπό γηραιών δρυών, ό δε θώρ 
ό θεός τών Σκανδιναυών εθετεν αΰτήν ΰπό την υψηλήν 
αύτοϋ προστζσίαν.

’Αναφέρεται ότι έν Γερμανία ό Ά γ ιο ς  Βονιφάτιος 
γνωρίζων' τάς έθνικάς δεισιδαιμονίας τάς σχετικάς πρός 
τά  ιερά δένδρα έν γένει καί κ α τ ’έξοχήν τήν δρΰν κατε 
πολέμησεν αΰτάς μετά πείσματος.Ύπήρχεν έν τή Έσσή 
πελώριος δρύς καθιερωθεΐσα τώ θωρί καί λατρευομένη 
μετ ευλαβειας παρα τοϋ λαού. Στερραν εχων τήν πε— 
ποίθησιν καί παρακινούμενος ύπόνεοφωτίστων τινων χρι
στιανών ό Βονιφάτιος άπεφάσισε νά τήν άποκόψ·/) καί 
όπλισθείς διά πελέκεως προσέβαλε τόν κολοσσόν κτυ- 
πών πάσαις δυνάμεσι το γιγαντιαΐον στέλεχος. Οί ε’ι-
δωλολάτραι συναθροισθέντες όχ ι μακράν αΰτοϋ τώ άπηύ-
θυνον ύβρεις καί άράς, χωρίς ομως νά τολμήσωσι νά 
τόν έμποδίσωσι. Τοϋ δένδρου μόλις κατάτόήμ ισυ  άπο- 
κοπεντος, καθα διαβεβαιοΐ ιστορικός παρασταθείς είς 
τήν σκηνήν ταύτην, καί ύπερφυσικός άνεμος πνεύσας 
σείει τους υψηλους κλάδους καί καταρρίπτει τήν δρύν 
μετά φοβερού πατάγου, ε ί ς  τέσσαρα διαμελείσας αΰτήν. 
Οί έθνικοί άναγνωρίσαντες τό’ θαύμα προσηλυτίσθησαν 
ε ί ς  τόν καθολικισμόν. Πιθανολογείται δέ οτι τό ξύ- 
λον τοϋ δένδρου έχρησίμευ-σεν ε ί ς  τίν Ά γ .  Βονιφάτιον 
π ρ ό ς  άνέγερσιν ναοϋ είς τιμήν τού Ά γ .  Πέτρου.

Ή  δρύς τοϋ αγίου Κολμάν άπήλαυε μοναδικής 
αρετής' τεμάχιον ταύτης τιθέμενον έν τώ στόι/,ατι τοϋ 
ένοχου έχρησίμευσεν αΰτώ ώς σωτήριον έκ τής απαλ
λαγής τοϋ δι’ αγχόνης θανάτου.

Άνκφέρουσιν έπίσης ότι τής δρυός τού Ά γ .  
Κολόμβου άνατραπείσης έκ θυέλλης, οΰδείς έτόλμησε 
νά επίθεση έπ αυτής τήν νεΐοά του ή νά αετανειρισθή

»  λ >  » '  ·  » ,  , * '*  ·  ' Γ *

αυτήν ί>ι οποιανοήποτε ανάγκην. Βυρσοδέψης όμως 
τις έκρινε καλόν νά μεταχειρισθή τόν φλοιόν αΰτής 
όπως βυρσεύση δέρματα, έξ ών κατεσκεύασε καί ζεύ
γος όποδημάτων άγαλλόμενος έπί τούτω, άλλά διά 
την παραβίασίν του ταύτην λέγει τ  ίερομυθία δέν ήρ- 
γησε να τιμωρηθή. Ό ντω ς μόλις ένδυθείς αΰτά ποοσε- 
βλήθη ύπό λέπρας,' ήτις τόν έβασάνισε καθ’ όλον αΰ
τοϋ τόν βίον.

Κατ έκείνην τήν έποχήν πάσα δρύς έξέχουσα διά 
τό ανάστημα, τήν ηλικίαν ή τήν έξωτερικήν μορφήν 
τών κλάδων της έγένετο πηγή καί άντικείμενον παν
τοειδών τοιούτων ιερών μύθων.

Δέν δύναμαι τέλος νά παραλείψω τό θρυλλούμε- 
νον έπεισόδιον τής οίκογενείας τοϋ κόμητος Βινκελδίου 
έν Έστίλβη τής Σαξωνίας, οστις άποφασίσας νά άπο- 
κόψη, καθ’ όλοκληρίαν περίεργον δάσος έκ δρυών, έδω- 
κεν ό ϋδιος τό πρώτον διά τού πελέκεως κτύπημα, άπο- 
τελεσμα τοϋ οποίου ύπήρξεν ·£> αιφνίδιος θάνατος τής 
κομήσσης καί ό έν τή θαλάβσϊ] ύπό βολίδος κανονιού 
φόνος τού πρωτοτόκου υιού'του λόρδου M a r d s t o n e - 

("Επετα! τό τέλος).
Ι ω ά ν ν η ς  Α ο β ε ρ δ ο ς

Πτυχ/ουχος τής Σχολής M o n t p e l l i e r

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

κ. Χρ, Ρουσσίδην. Κάϊρον. Δελτάριον έλήφθη, α' φύλλον 
άποσταλήσεται έρχομένην εβδομάδα, κ. Γ. Κάραν, Μολάους· 
ταχυδρομική επιστολή μετά δρ. 21.90 έλήφθη· εύχαριστοΰμεν 
σχετικαι αποδείξεις άποστέλλονται. Αδελφούς Μαυραγάνη, Μο- 
ναστήριον ’Επιστολήν έλάβομεν παραγγελίαι σας εκτελεσθή- 
σονται' επιστολήν μας λαμβάνετε ταχυδρομικώς· κ. Νικολαι- 
δην, Κατερίνην. Εύχαοιστοΰμεν έγκα^δίως έπί αποτελεσματική 
ένεργεία ύμ ώ ν  άναμένομεν επιβάτην φοιτητήν. κ.Χ. Νοταραν, 
Ένταΰθα. Η  αριθμός εστάλη, κ. Ή λ .  Μαρκόπουλον, Πύργον 
Ένεγράφήτέ συνδρομητής· φύλλα άπό άριθ. 3 — 15 άποστέλ- 
λονται'καθυστεροϋμενα,προσεχώς. Κεντρικόν ΠρακτορεΓον ’Εφη
μερίδων φύλλα συνδρομητοΰ Ν. Σταυρίδου άπεστάλησαν. κ. 
Α. Άδοσίδην Χ άλκήν  Ένεγράφητε συνδρομητής· φύλλα άπε
στάλησαν συνδρομήν στέλλετε εις γαλλικά τραπεζογραμμά
τια η γραμματόσημα, κ. Ν. Άφθονιάδην. Άμισσύν. ’Επιστολή 
σας έλήφθη' α' καί β'. φύλλον άποσταλήσεται έρχομένην εβ
δομάδα. κ. Σ. Άθανασιάδην Χ άλκην Ένεγράφητε· φύλλα 
άπεστάλησαν. Διεύθυνσιν Άναπλάσεως. Φύλλα Προμηθέως 
άπεστάλησαν τω κ. Σκαλτσούνη. κ. Β. Στράγγαν. Ε ύ /α ρ ι-  
στοΰμεν ύμας έγκαρδίως 8Γ ένεργείας· είς Β. Λεονάρδον απε- 
στάλησαν φύλλα· μή μας λησμονείτε, κ. Α. Πραπαν Σπάο- 
την. Ε π ιστολή  μ ετ’ αντιτίμου συνδρομής έλήφθη, εύχαριστοϋ- 
μεν. κ. Ν. Χριστομανον Θεσαλονικην. Καθυστερούμενα φύλλα 
άπεσταλησαν. κ. Γώγου ’Αλεξάνδρειαν επιστολήν λαμβάνετε 
ταχυδρομικώς. κ. Ράλλην, Χ άλκην μας έλησμονήσατε. κ. 
Καλβοκορεσην L a u s s a n e  Αναμένομεν διατριβήν σας. κ. Π .  Δι- 
βαρην Μασσαλίαν· καί πάλιν φύλλα έπεστράφησαν δ ι α τ ί ; κ. 
Αθανασιαδην, Φιλιππουπολιν· διατριβή σας έλήφθη ιΤροε- 

χώς δημοσιευθησεται. κ. Λοβέρδον τό περί ήλικίας τών φυτών 
προσεχώς.

Τύποις Α. Κ Ο Ν Τ Ο Γ Ο Ν Η  οδός Χρυσοσπηλαιωτίσσης


