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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγ. φύλλου καί τέλος)

Έ *  διαφόρων γεωλογικών φαινομένων συνάγεται» 
οτι περί τά τέλη τ ? ,;  πλειοκαίνου έποχή; ήρξατο ό 
χωριτμό; τή ; Πελοπονήσου άπό τή ;  Στερεά, Έλλάδο; 
διά τοϋ ρηθέντο; θαλασσίου βραχίονο;. Ά /pt τή ;  έττο- 
χή ;  ταύτν»; δέν ύπήρχεν Ai^-ator πίΛαγος, διότι αί διά
φοροι αύτοϋ νήσοι έσχημάτιζον συνεχή χέρΊον, πολλά; 
έμπεριέχουσαν λίμνα; καί συνδέουσαν τήν Πελοπονησον 
καί Στερεάν 'Ελλάδα μετά τή ;  Μικρά; ’Ασία-:· 'Π 
διηνεκώ;έκ δυσμώνπρο'ς άνατολά; χωρούσα Μεσόγειο; 
Θάλασσα διέβρεχε τότε μόνον τά ;  μεσημβρινά; άκτά; 
τη ;  Κρήτη;, τ·7,; Κώ, τη ;  'Ρώίου καί τη ; Κύπρου. 'Η 
Έ λ λ ά ;  τότε ήτο τ μ ή μ α τ ή ;  Μικρά; Ασία;.

'Ό τ ι  δε ΰπήρξέποτε /ώρα συνδέουσα την 'Ελλάδα 
μετά τη ; ΜικρΛ; ’Ασία;, καθίσταται έμοανε; έκ τή ;  
γεωλογική; καί γεωγραφική; έρεύνη; τών έν τώΑΙγαιω
ττελάνει κε ιμ ένω ν νήσων. Αι Κυκλαδε; νήσοι, κατα δυω 

• » » * 
σειρά; τεταγμέναι, άρχονται άπό τών ακτών τή ; Α τ
τική; καί Εύβοια; διά τών νήσων Κίω καί “Ανδρον καί 
καταλήγουσι πρό; την Μικραν Ασίαν δια τή ;  Λώ, 
Νισύρου καί Ka.lijirov, διαιροϋσαι ουτω τά Αιγαίο ν 
ΙΊέλαγο; εί; βορείαν καί νοτίαν λεκάνην.

Έ κ  τών δύω τούτων τοϋ Αιγαίου λεκανών έ;ε-

τάζοντε; τήν νοτίαν, παρατηροϋμεν, οτι αυτη εχουσα 
μένιστον βάΟο; 1200 όργυιών, χωρίζεται τή ; Μεσο
γείου Θαλάσση;, ήτ ι ;  εισχωρεί μέχρι τή ;  Κύπρου καί 
ε /ε ι  πολύ μεγαλείτερον βάθο;, διά τών 'Αντικυθήρων, 
τών Κυθήρων, τ ή ;  Κρήτης, τή ;  Καρπάθου καί Ρόδον. 
ΌΟεν γ;νοτία αυτη λεκάνη παρέχει ήμΐν εικόνα νεω- 
τάτωί .Ιι&ητοειδοΰς κατάγματος, ούτινο; ο πυθμην συ- 
νιΐ/ξσα;, μετεβλήΟη εί; θάλασσαν.

Καί ού μόνον τό λεβητοειδ!; τοϋτο καταγμα 
υποδεικνύει τήν υπαρξιν χέρσου καταβυΟισΟείση;, αλλά 
καί αύται αί νήσοι, ιδία δέ ή Κρήτη. Η ορεινή αυτη 
νήσο;, έν ή τανϋν έλαχίστη ποσότη; ρεόντων ΰδάτων 
ΰπάρ/ει, εγκλείει έν τοΐ; μεσογείοι; αΰτή; ΰψίπεδα 
ξηρά, κεκαλυμμένα ύπό νεωτάτων στρωμάτων εκ κρο
καλών. έν οί; εΰρέΟησαν πλεΐστα οστά είδου; τινό; 
ίππυποτάμηυ, συγγενοϋ; πρό; τόν πελώριον ιπποπότα
μον τών ποταμών καί λιμνών τή ;  ’Αφρική;. Έ κ  τών 
εΰο*)>/άτων τούτων δυνάμεθα άσφαλώ; νά συμπεράνω- 
(ASV, οτι τά υψίπεδα ταϋτα κατά τήν έποχήν τών κα
θολικών προσχώσεων εύρίσκοντο υπο το υδωρ και ότι 
ή νήσο; ει/ε τότε σύστημα ποταμών καί λιμνών έκτε- 
τααένον. όπεο εινε άναγκαΐον διά τήν υπαρςιν τών 
ζώων τούτων. Τοιαύτη άμω; καταστασι; τοτε εινε 
δυνατή, όταν δεχθώμεν, δτι ή καθ ήμά; Κρήτη κατά 
τήν οηΟεΐσαν έπο/ην απετελει τμήμα χώρα; τινο; 
καταβυθισθείση;. Όμοιον πόρισμα έξάγομεν έκ τή ;  
σπουδή; τοϋ χερσώματο; καί τών έν αύτώ απολιθω
μάτων τοϋ Πιχερμίυυ και τή ;  νήσου Λώ.

Επειδή  δε κατά τήν ρηθεΐσαν γεωλογικήν έποχήν 
άπασα ή Ελληνική χώρα διεσχίζετο ΰπό πλείστων 
ρηγμάτων, είχε διαιρεθή εί; τμήματα διαφόρου μεγέ 
θου; καί σ /ήματο;,  ών πολλά εί; διαρκή εύρίσκοντο-
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συνίζησν ή κκτκβύθισιν. 'Ω; έκ τούτου ν, θάλασσα 
ήδύνατο νά είσχωρη el; αύτήν βραδέως κ κ ί. νά την 
διαμελιζτ) εί; κόλπου;, ορμ.ους καί λιμένας,

Τά έν τω Κορινθιαίώ δε κόλπω σχημ.ατισθέντα

θαλασσογενή στρώματα κατά την άνω τριτογενή έπο- 
χην καταδείκνυσιν, δτι έπεστρώθνισαν ταϋτα παοά τάς 
εκβολας ορμητικών χειμ.άρρων, διότι συνίστανται έκ 
παχείας άμμου, συνάγματος καί κροκαλοπαγών πετρω-

Σ χ Λ . Κ α τ α ϊ ψ ί ,  τον ΚορινθίαώϋΊσθμοΒ .Ιηφθεϊσα έκ σχεδίου έχτεθέντος i r  τΓ, 'Ο λ υ μ π ία ς  έχθέσει τοΰ 1 8 8 8 ’
ΈΕήγησ,ς τών στρωμάτων. A κυανή μάργα, Β κιτρ,νίζουσα άσβεστολ.θική μάργα. Η άσβεστόλιθοι καί υάργαι Μ 
προσχώσεις ■*εωταται Λ θινες, <=> κροκαλοπαγή πετρώματα, άμμος καί ιιάργα. Ζ σκληρά άυμος. Δ ασβεστόλιθος
Mibva ί Γ ΐ 1' ^ ?ΡΥ*Ρ κα,' ασοεστόλιθοε, σχηματισθέντές έντός ύφαλμύρων ύδάτων. Ν κιτοινοπράσινή
μάργα γλυκέων υδατων.Ε κροκαλοπαγή, συναγμα καί μάργα. Κ νεώταται προσχώσεις. I υπέρυθρος καί λεπτή άμμος.

μάτων(Ι). Ή  θέσις δ' ένθα νΰν κεΐται ό Κορινθιακός
’Ισθμό ς, φαίνεται, οτι κατά τήν έποχήν ταύτην έσχη-
μάτιζε  στήθος η τεναγο;, επί τοϋ, οποίον ή θάλασσα 
ήτο λίαν ταραχώδη;· διότι τά έξ, ών τό χέρσωμα τοΰ 
Ισθμ.ού συνισταται πετρώμ.ατα είνε άκζνονίστω; έπε- 
στρωμ.^να και διάφορου ποιου, ήτοι μάργα ^?), ασβε
στόλιθοι (σχ. 1 ), άμμο:, ψαμμϊται καί κροκαλοπαγή 
γ Λυ&Ξ0JV, υφάλμυρων κκί άλμυρών ύδάτων.

Τέλος μετά ττ,ν πλειόκαινον έποχήν άνέδυσεν έκ 
τών κυμάτων τ ή ; τρικυν. ΐ'οόου; ταύτη: θαλάσση; ό 
Κορινθιακό; Ισθμός, οστις ώς γέφυρα φυσική συνέδεσε 
την I Ιελ,οπόνησον μετά της Σιερεας Ελλάδος. Κατά 
την έποχην δε τών χαθ.ολιχύχ προαχώ"εων i) χαζα- 
χλνσζων (Di l uvi um,  καί την καθ’ ήμας έ'λαβον χώραν 
έν ΙΙελοπονήσω αί μεγάλαι έκεΐναι μετακινήσεις, έξάρ- 
σεις καί συνιζήσεις, αΐτινες θαλασσογενή στρώματα 
τής πλειοκαίνου εποχής ανύψωσαν μέχρις ύψους 1800

(>) Σημ. Πλεϊστα απολιθώματα άπαντώσιν έντός τών 
πλειόκαινων στρωμάτων τοϋ Κορινθ·ακοΰ ΊσθμοΟ καί τών πα
ρακείμενων τόπων. Εκ Τώύ στρωμάτων τόύ ΊσθμοΟ έγένοντο 
γνωστά 172 είδηθαλασσίων μαλακίων, έ£ ών 26 ( 15.ι 0| n) δέν 
£ώσι πλέον έν τή Μεσόγειέ θαλάσση. Έκ τούτων δύω είδη 
κ α ρ a ί ο υ εινε δλως Ιδιάζοντα διά. τά ςτρώματα τοϋ Ισθμού, 
όμοιάζοντα πρός όμοια ζώα ζωντα νύν έν Κασπία θαλάσση 
καί ΕύΕείνω Πόντω.Άλλα δέ’ζώσιν αλλαχού, είτε έν βορείαις 
είτε· έν τροπ κάΐϊ θαλάσσαις· άλλά πάλιν άνήκουσϊν είς τήν 
πλειόκαινον διάπλασιν τής ’Ιταλίας, Κώ, Ρόδου καί Κύπρου, 
τά πλεϊστα δέ φθάνουσι μέχρι τής άνωτάτης ύποδιαιρέσεως 
τής πλειοκαίνου έποχής.

(2) ^ΊΡ· Μ α ρ γ α  καλεϊται πέτρωμά τι, δπερ εΐνε μίγμα 
άσβεστολίθου καί πηλού, έχει δέ τήν Ιδιότητα ύπδ ιήν έπί- 
δρασιν τής ατμόσφαιρας ν’ άποσαθρώται εύκόλως καί νά μετα- 
βαληται ε!ς χώμα. Κ ρ ο κ α λ ο π α γ ή  εΤνε πετρώματα συνι- 
στάμενα έκ κροκαλών (χαλικίων), άτινα συνεκολλήθησαν μετ’ 
άλλήλων διά πηλού ή άσοεστολίθου. Άνήκουσι οέ ή θαλασσία 
άμμος καί τά κροκαλοπαγή είς τήν άνω πλειόκαινον έποχήν, ή 
δε μάργα είς τήν ύποπλειόκαινον έποχήν, σχηματισθεΤσα έντός 
γ/υκεων ή ύ^αλμύρων ύδάτων.

[/.=.,ρων  ̂ ^δω/ίαν εις τον Ισθμόν χ,zl τ ζ  τ"ερι^ορα αυτού 
ττ,ν »Λορφήν, ήν στ,αερον εχουσι, z.zl χ.ζτίσττισκν βα- 
θυτέρους τόν Κορινθιακόν καί Σαρωνικόν κόλπον. Τότε 
?υ.ΥΧΡονωϊ ό μέν Κορινθιακός κόλπος μετεκ νήθη πρός 
βορράν, ό δε Σαρωνικός πρό; νότον καί έ'λαβον τήν θέσιν 
/.αι το σχήμα, οπερ νύν εχουσι- διότι έκείνου αί αεν 
νότιαι ακταί, δΓ ής διέρχεται ή έκ Κορίνθου εις Πά
τρας σιδηρά οδος, επαθον έ’ζαρσιν, συνίζησιν δέ αί βό- 
petat, τουτου δε, έ'ξαρσιν μ.εν αί βόρειαι, συνίζησιν δέ αί 
νότιαι. Άπόδειξιν έναργεστάτην τών μετακινήσεων τών 
δυω τούτων κόλπων παρέχουσι τά πλειόκαινα στρώ
ματα, άτινα εύρίσκονται κατά μήκος τών βορείων 
ακτών τής Πελοπονήσου καί τών μεσημβρινών ποοπό- 
δων τής Γερανείας.

Ενώ οέ περί τό τέλος τής πλειοκαίνου περιόδου 
άνέδυεν ό Κορινθιακός ’Ισθμός καί έχώριζε τόν Koptr- 
θιαχό) κολπον τοΰ Σαρωνιχοΰ, τά Αίγαϊογ πέλ.αγος 
είχεν ήδη σχηματισθή, βυθισθεισης χώρας μεγάλης, 
/)ς λείψανα εινε, ώς προείρηται, αί νήσοι αύτοΰ. Πάντες 
ούτοι οι μετασχηματισμοί τής χέρσου, ήτοι ή γένεσις 
σειρών ορέων, κόλπων, λιμνών καί θαλασσών, πρέπει ν’ 
αποδοθώσβν, ώς ή  γεωλογία διδάσκει, είς μετακινήσεις 
τμημάτων τής λιθόσφαιρας, ών άλλα μέν συνιζάνουσι 
βραδέως και μεταβάλλονται έν χρόνω μακρώ είς βυ- 
θους λιμνών καί θαλασσών, ετερα δέ άνυψούμενα καί 
συμπτυσσόμενα μεταμορφοΰνται είς σειράς όρέων. Ό  
φλοιος τής γής ρυτιδοΰται, ρήγνυται καί συμπτύσσεται 
εις σειράς όρέων, διότι αναγκάζεται νά -αρακολουθήση 
Γην ν υχ οπ^ν/)ν καί βραδέως συστελλομένην πυρόσφαι
ραν, όηλ. τά εν τετηκυία καί διαπόρω καταστάσει 
διατελοΰντα έγκατα τή ;  γ ή ς .  "Οπως ό φλοιός ραγος 
σταφυλής ξηραινομένης, προϊούσης τής άποξηράνσεως, 
καθίσταται πολυ μεγλλείτερος πρός τόν σμικρυνίμενον 
σαόκώίη πυρήνα καί συμπτύσσεται, αύτά τοϋτο επα- 
σχε καί πάσχει καί νΰν ό φλοιός τής γ ή ς  Επομένως 
τά όρη εςακολουθοΰσι σχηματιζόμενα, ή δέ νή γη ίά -
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σκει, καλυπτόμενου τοΰ προσώπου αύτής ύπό ρυτίδων· 
οί iTiiff/toi εινε ένδεί'εις σχηματισμού ρηγμάτων καί 
γενέσεως όιέων ! !

♦
Ά λ λ ά  τίνι τρόπω έξηγεϊται ή γένεσις τοΰ Κοριν

θιακού ’Ισθμού ; Έξετάζοντες τά χέρσωμα τοϋ ’Ισθμού 
καί τών παραλίων τού Κορινθιακού καί Σαρωνικοΰ 
κόλπου, άνευρίσκομεν έν αυτώ δυω συστήματα μ ί ζ υ -  

xiri)Oivr τμημάτων τοΰ φλοιού τής γής, ήτοι το 
Kopirdiaxbr καί τά Κρομμνωνιηχοτ (Παρβλ. Λ. Plr.- 
l ip p so n ,  cloi* .Js thm osivon K o r in th  εν τω Z c ils  · I 
d e r ^ ^ m ^ k v i l k u m l c  i  XX V  Η. 1). Έ κ  τ ο Ι - Ί
τω ν  τά  ulv Κορινθιακόν δ ιήκει π αραλλήλω ς τώ ν  βο
ρείων ακτώ ν  τ ή ς  Πελοπονήσου, τό δέ Ινρομμυωνιακόν 
π α ρα λλ ή λω ς τών μεσημβρινών κλ ιτύω ν  τ ή ς  1 ερανείας, 
ενθα ύ π ά εχ ε ι  κ α ί  τό  έσβεσμενον ήφαίστειον ’O i j - n  καί 

ή θειωνιά τοϋ Σ υ ν α α κίου.
Καί διά μέν τού Κορινθιακού σύστημα.ο, ,ων 

μεταπτώσεων άνυψώθησαν τα στρώματα, άτινα *··-- 
στ ρώθησαν κατά τήν πλειόκαινο ν έποχήν καί άπετέ- 
λεσαν τάς ευφόρους πεδιάδας τού Ξν.Ιοχάατρον, τού 
Κιάτον, τοΰ Αίγιου, τών ΙΙατρών, διά δέ τού Κρομ- 
[Α.υωνικ*Λθύ̂  το τ,'ρχιστειον O.lvu Άχν οί 'Γκρα .α , 
χ.ίιτνζ: της Γερανείας κείμενοι Λοφα. Μεταςυ τών δύω 
τούτων συστημάτων άνυψώθη μέχρις ύψους 80 μέτρων 
ό ισθμός τής Λ ορίσου  ώς γέφυρα, έπί χερσώματος 
τού όποιου δευτερεύουσαι μετακινήσεις έγεννήθησαν, 
διότι αί εκατέρωθεν πλευραί τής άνυψωθείσης ταύτης 
γέφυρας ύπείκουσαι είς τό ίδιον αύτών βάρος, έρράγη- 
σαν λοξώς καί κατωλίσθησαν πρός τόν βυθόν τών έκα- 
τέοωθεν κειαένων θαλ^ασσών (Σχ. 2). Τοιαΰται μετα
κινήσεις τού φλοιού τής γ η ς  καί νύν ετι έξκκολουθούσι 
γινόμ,εναι έν Κορινθω καί τω Κορινθιακω κολ^πψ, ως a.v- 
δείκνυται έκ τών σεισμών, οϊτινες διαρκώς σείουσι τά 
μέρη ταΰτα.

★ * 
♦

Ούτως ή Ελληνική χώρα τή ένεργεία υποχθονίων 
δυνάμ.εων, τών ύδάτων καί της ατμόσφαιρας διεμ.ορ- 
φώθη, ώς τανΰν έχει, παρέχουσα μο.ναδικον ίσως εν τω 
κόσμω παράδειγμ.κ οριζοντίου καί καθέτου ύιαμελι-

σμον[}). Ή  σμικρά Ε λλά ς ,  καίπερ μόλις όρατή έν τη 
ύδρογείω σφαίρα, κείμενη έν μέσω Ευρώπης;' Άσίας 
καί Ά ο ίικ ή : ,  αποτελεί άρμ.ονικόν τ ι  ολ.ον όρέών, κοϊ- 
λάδων, νήσων καί χερσονήσων, πολλαχώς ύπο τή ς  θα
λάσσης διασχιζόμενων, σχήματιζούσης έν αϋτή άσφα- 
λε ΐ '  καί εΰοεϊς λιμένας καί όρμους. Ουδαμοΰ γής τά 
χέρσωμα εΐνε τοσοΰτον άομονικώς διαμεμελισμένον ώς 
έν Έλλάδι. Τά δρη αύτής. καίτοι χθαμαλά, είς μικρόν 
ύπέρ τήν θάλασσαν διήκοντα ύψος, δεικνύουσι μακρό- 
θεν τοιαύτην χάριν, ώστε και μέχρι σήμερον διετήρη- 
σαν ττ,ν <pYj'A7iv ονν ς̂ αυτών ενώπιον τών κο-
λοσσών τών Ά λπεω ν, τών "Ανδεων και Ίμαλαίων 
Ό;έων· ούδέποτε δ’ ίσως θά έςυμνηθώσι τοσούτω ύπό 
τών ποιητών τά όρη M o n t e  l ! o * a ,  Άρτιαάνα, Γαου- 
ρι,οαγχάρ καί άλλα, οσω ή /ZmJr.x καί ό ΚιΠα,ρών, ό 
Ι/αρνασός, τό ένδιάίτημα τών Μουσών, καί ό ίερος 
“Ολυμπος,  έπί τοϋ οποίου τά  δώματα τών Ά θανχιω ν.

Έν τώ στενώ αύτής όρίζοντι ή σμικρα Ελλάς 
π-οιλααβάνει άπάσας τάς χάριτας καί ιδιότητας όλο-ί i
κλήρου ηπείρου- διότι εχει οροπέδια καί ύψηλά δρη, 
σειράς ό ρ έ ω ν ,  κοιλάδας καί πεδιάδας, ορατούς και 
ύπογείους ποταμούς καί χ_ειμάρρους, λίμνας καί χά 
σματα, ηφαίστεια ένεργά καί έσβεσμένα, χιόνα:, βρο- 
χάς καί καταιγίδας. Αί άκταί αυτής τοσοΰτον βαθεως 
ύπό τής θαλάσσης διαμελίζονται, ώστε ή έςωτάτη 
αυτής χερσόνησος, ή μικροσκοπική μέν άλλ’ εύφορω- 
τάτη Ηελοπόνησος, ομοιάζει πόός πάμ.μεγ>εθες φύλλον 
πλατάνου', πλέον έν τ-7, γλαυκνί θαλάσση τ ή ς  Μεσογείου.

Έκαστη πόλις τής Θαυμασίας ταύτης χώρας έχει 
τόν ποταμόν αύτής καί τούς άμφιθεατρικώς άνυψου- 
μένους λόφους καί όρη, εύφορον δέ πεδιάδα καί διεςο- 
δόν τινα πρό: την θάλασσαν, ενθα παντοτ=. ασφαλ.^, 
τις λιμήν. Ή  φύσις ένταΰθα έδώρησε τά  άγαθά αύτής 
άφθόνως καί έν άρμονία, όπως μορφιοθή και άναπτυ- 
χΟη λαός φιλελεύθερος καί προοδευτικός έπ αγαθώ τή ,  
άνθρωπότητος. Διά τούτο καί προϊμωτάτη ή άνάπτυςις 
τής Ελλάδος, ής ή δόξα άίδιος έν τώ κόσμω ! Ή  
μικρά δέ πόλις, ή άναδείξασα Σογυχλέα, Περιχλή, 
Φειΰίαι , Αημουθένη καί τόσους άλλους μεγαλοφυείς 
άνδρας, οϊτινες είνε το σ ε μ. ν ω μ α άπασης τής ανθρω- 
πότης, άν καί δύω έκτοτε πάρήλθον χιλιετηρίδες, 
κατά τάς όποιας δουλ.εία αφόρητος έμολυνε τήν άγιαν 
ταύτην γήν, ϊσταται έν τη ιστορία τής άνθρωπότητος 
ώ: ή λαμπρότερα εστία τού πολιτισμού, άπό τής

" (ΐΤΣημ^ Σχολαστικός τις π α ν ε π ι σ τ ή μ ω ν. άγνοών 
τά στοιχεία τής γεωλογίας, κακίζει τον δρον δ ι α μ ε λ ι σ μ δ ς  
καί προτείνει δ ι ά π λ α σ ' ι ς  ?, σ χ η μ α τ ι σ μ ό ς .  Ούδέ τόν 
όρον ί  π ο χ ή (γεωλογική) ευρίσκει καλόν, διότι τό λεακόν 
του λέγει, ότι σημαίνει έ π ί σ χ ε σ ι ν, ά ν α κ ω χ ή ν σ τ ά- 
σ ι ν  ή α φ ε τ η ρ ί α ν  χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α ς ,  καί ούχι οιαρκειαν 
νΡάνου καί προτείνει ό σοψός νά όνομάσωμεν τήν έποχήν, 
περίοδον ! ! (παρβλ. έκθεσ,ν διαγωνισμού διδακτικών βιβλίων 

| τής Β. περιόδου τής S’, έπιτροπής σελ. »3^)-
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όποία; και νυν ή ’Ανατολή λαμβάνει τά νάμ,ατκ τή ; 
προόδου κα'ι τών οώτων.

Λαός, λοιπόν, κατέχων χώραν ουτω εΰν^ηθεΐσαν 
υπο τ·?,; φύσεω; δεν 0’ άποθάνη, ! ! Άναζή<ϊ*ς, ώ; ό 
Φοΐνις, εχ. τή ; σποδού αύτοΰ μετά μακραίων^δουλ.ειαν, 
βαίνει ταχει τώ βήμ.ατι ^οο; τόν πολιτισμόν, τά ; 
τέχνας καί έπιστήμας. \  /

\ Κ .  Μιιϋςογιοϊλος

Π Ε Ρ Ι  Ο Ι Λ Ο Υ  Κ Α Ι  Μ Ε Θ Η Σ
·τ5 Ji.scs

Ω; πρώτον κατασκευαστήνοίνου ή μυθολογία ανα- 
φερει τ ον Βαχχον, πολλοί δέ των αρχαίων συγγραφέων ό- 
μιλοΰσι περί αύτοϋ.

Ο  " Ο μ η ρ ο ς  περίέγραψε τοΰ: τρυγητούς καί πολλά - 
κι; αναφέρει τόν μελιηδέα οίνον, ώ; έτίση; ό ΠΙούιαρχος 
ο Γ/λινιος κλπ. και δεν υπάρχει λαο;, ότον αρχαίο: καί
 ̂ "ϊ1 * *** V * ' r*^· \ V 'αν εινε, ε:τ ου t -ν,ν ιστορίαν ο οίνο: να Λην ανα^εοτιται 

πολλάκις άλλοτε μέν ώ: ποτόν τ·?,; διαίτη; $ τ/,: πολυτε
λεία;, άλλοτε δέ ω; οάρμακον.

Ω: τόποι δέ παραγωγή; καλών oi'vtuv κατα τήν 
αρχαιότητα άνα^έρονται ί^-.αιτέρως ;/ Λ'/'oc, «« ΚΛαΐ,ο- 
μεναι, ή Κύπρος, ή Λέσβος, ή· Σνχηών, ή Θάσος, τό όρο: 
Λίβανος κλπ. σήμερον τήν πρώτον θέσιν κατέχουσιν 
κυρί’ως οί οίνιι τ?,; Γαλλία; ( 2) {Καμπανίτης, Βορδά, 
Σαμπ.ΙΙ, Βονργυνόίας, κ.Ιπ. άφ’ ένός μέν ώς έκ τή; 
■φύσε»; τοΰ έδάχους διά τήν παραγωγήν τής σταφυλή;, 
αφ’ ετέρου δε έκ τής επιτήδεια; τέχνη; μεθ’ ής κατα
σκευάζεται υπό τοΰ εύφυοϋ,ς καί εΰγενοΰ; τούτου λαοΰ, 
παρ’ οΰ πάτα τέχ,νη καί επιστήμη ίσημέραι τελειοποιείται' 
κατόπιν έρχονται ο; τή: Ισπανίας (ΆΛιχάντα^ Μα.Ιάγα, 
ΞΙερές x.ljt.J, Πορτογαλλίας (Πόρτο, Καρχαβέ.Ιου, Λα- 
μαμπύγχα x.Lt.J ως έπίσης τής ’Ιταλίας (  Λάχριμα, 
Χριστή, Μα.ΙβοαΙι, ' Α.Ιμπάνον,Φ>α.Ιέφνον, Μοντε Φια-■ 
σχόνε, Μόντε Πονρτσίνε χ.Ιπ.),  τής Γερμανίας (ό οίνος. 
τοΰ Ρήνον), τ·?,ς Σικελίας, ( Μαρσά.Ια Κατάνε,Σνρα- 
χονσών/· επίσης καί τών νήσων τοΰ ’Ατλαντικού ’Ω
κεανού, Αίαάερας, Τενερίφης, Γχομέρας, της Πάίμα^ ε
κτιμώ νι αί τιοΛΰ.

Έν Έλλάδι μεγίστη ποσότης οί'νου παοάγεται εί; 
τά ; νήσους Θήραν, Κέαν, Κεφαληνίαν, Κέρκυραν, Εΰ- 
βο'.αν, έπίσης δ'έ εί; τά; ΙΙάτρα; και εί; τήν ’Αττικήν,

(1) Ιτ,μ. c Σίτων χαί ποτών απάντων οίσι δίαιτεόμεθα, 
δύναμιν γιγνώσκειν χρή, ^ν Ttvi εχαστα εχει χαί τήν χατά 
φύσιν χαί τήν i t '  άνάγχτ,ν χαί τέχνην ά ν θ ρ ω π ο ν  δει γάρ έπί- 
στασδαι τών τε ισχυρών φύσει ώς χρή τήν δύναμιν άφαιρέεσθαι, 
τοϊσι τε άσδενε'σιν ίίχως χρή ίσχύν προστι0ενΐ[ διά τε'χνης, οχου 
άν ό χαιρό; έκαστων παραγενηται».. (Ιπποκράτης)

(2)Γ Στ,μ. Έννοοϋμεν τούς φυσιχούς οίνους χαί οΰχ! τά 
κράματα ύδατος, οινοπνεύματος χαί χοωματιστιχών ούσιών, 
τά άφβονοΰντα έν το'ς οϊνοπωλείοις καί λοιποΓς τοιού'οίς κατα- 
σττ'μασ; τών Παρισίων.

ές ών πρωτεύουσιν ώς εκ τής τελε-.οτέρας κατασκευής οί 
οίνοι Σκούζε καί Σόλωνος, καί ί  ξανθόν ρητινίτης.

* *

k a tav k ev h .— Αυ-.η είνε ίιά^ορος κατά τόπους 
αναλογως τή; ποιοτητος τοΰ οίνου, ίπωσίή-οτε όν.ως 
•■άσαι εχουσι, βασιν τήν ζυμ,ωσιν { l·vi'uicMulionJ ή,τις 
-αραγεται τ*̂  επιδρασεί του Γυμω-ικοΰ μ.ΰκτ,το; έπί του 
σ . αφυλοσακχάρου, όπερ μετατρεπεται είς οινόπνευμα, 
ανθρακικόν σςύ, γλυκερίνην κλπ.

Ευρυτάτη είνε σήμερον άπαντα/οΰ ή χρήσις τού 
οίνου· άλλ’ όσον ωφέλιμος εινε s άδολο: (φυσικό: οίνο:, 
εκ γλευκου; σταφυλή; καί μόνον, άμιγής ξένων οΰσιών), 
ε;: μικρά; ποσότητας λαμβανόμενο: καί είς τοΰς υγιείς 
καί τού; «ναρωνύοντα; καί εί; αυτού; ακόμη τούς πά · 
σχοντας εκ τίνων βαρέων νοσημάτων, έπί τοσοΰτον είνε 
βλαβερός άμ,έτρως λαμβανόμενος ή διεφθαρμένος ών έκ 
τή; προσθήκης οινοπνευμάτων έ; αμυλωδών ούσιών, έπι- 
φέρων φοβέρας καταστροφάς έ-ί  τών διαφόρων συστημά
των τοΰ οργανισμού ήμών, <ο; τ.αρακατιόντες θέλου.εν 
αναφέρει.

Ό  οίνος διαιτητικώ; εί; μικράν ποσότητα ληι,θείς 
(πεντήκοντα λ. χ. δράμια κατά τό γεύμα καί τοσαΰτα 
κατά τό δείπνον)είνε ώφελιμοίτατο: καί διότι αυτό; καθ’ 
εαυτόν τονεϊ τό σώμα, διότι ευκολύνει τήν πέψιν αύξάνων 
τήν έκκρισιν τών γαστρικών χυμών· πάσα δέ καλή πέύις 
συνεπάγεται καλήν άπομύζησιν καί επομένως τόνωσιν.

Αλλ’ αν πολύς λτίφθτ εν μικρώχρονικω διαστήαατι 
καί κυρίως παρ’ ατόμων, άτινα δέν εχουσιν έξοικειωθή 
πρός αυτόν, έπιφέρει εν τφ όργανισμώ τάς διαταράξεις 
έκείνας τάς γνωστά; υπό τό όνομα

Αΰτη δύναται νά είνε ελαφρά ί  βαρεία· καί ή μέν 
ελαφρά καθ’ ην ό μεθύων γίνεται εϋθυ;υ.ότερος εαυτού καί 
ή γλώσσα λαλιστέρα καί ή εκφρασις τών ιδεών πλέον 
ελευθέρα, άν δέν προήλθεν έκ πόσεως μεγάλης ποσότητος 
οίνου, παρέρχεται ταχέως τ-?ί χρήσει ένός καφέ η μιας 
λειμονάδο-ς· άν όμως άφθονος έλήφθη ό οίνος, τό ποόσωπον 
έρυθραίνεται, οί οφθαλμοί λάμπουσιν, ή φαντασία διεγεί- 
ρεται,ό μαλλονσοβαρός κ σκοπηλός ά'νθρωποςγίνεταιφλύα
ρο; κ πολύλογο;, λύπα: δέ καί μερίμνα; λησμονών ευτυχή 
εαυτόν θε-ορεΐ, καί χαίρει χαράν άλλόκοτον. παράδοξον.
"Αλλοι τουναντίον εύθύμου χαρακτήρο; καί λάλοι, ΰπό 
τήν επήρειαν τοϋ οίνου ευρισκόμενο:, είνε σκυθρωποί καί 
μελαγχολικοί· άλλοι κλαίουσι καί θρηνούσιν έστω καί 
τοΰς πρό εικοσαετίας τεθνεώτα;· ό συνήθως πράου χαοα- 
κτήρος καί υπομονητικός καί συνεσταλμένος, έξαγριοΰται 
καί ζητεί έριδας καί προκαλεί φιλονεικίας καί διά λόγους 
ασημάντους κακώς έννοηθέντας γίνεται θηριώδη^,ή κ j ί σ ι ς 
του διαστρέςεται καί μεγίστη τάσις πρός τό βλαψαι 
εαυτόν ή τού; άλλου; τώ επέρχεται- έν τώ σταδίω τούτω 
τή; μέθης πόσαι αϋτοκτονίαι, πόσα κακουργήμ.ατα (οί- 
ψωμεν έν βλέμμα είς τάς εφημερίδας), πόσαι πράξεις 
έγκληματικαί λαμβάνουσι χώραν,δ·ά τάς οποίας τήν επο-
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μένηνδ έκ τήςμέθης άνανήψας έκ βάθους ψυχής μεταμελεί
ται κ εντούτοις υπό τήν έπήρε·αν τοϋ οίνου διεπράςατο, 
ταύτας-ποσάκιςάνθρωποι ηπίου χαρακτήρο; δεν εσύρθησαν 
ενώπιον τώνδικαστηρίων διά πράξει; έγκλν,μ.ατικά; ά; ΰπό 
τήν έπήοειαν τοΰ οίνου διεπράξαντο- ό'θεν τό άξίώμα ι/ι 
vino vffitni  δέν οαίνεται καθολου αδιάφι/.ονεικιτον.

Σΰν τοΐ: άνωτέοω συμ.πτώμ.ασιν ή ο ρα σ ι; ά μ βλύ vs τα . 
τά ωτα βον.βοϋσιν (ΰπεραιμ.ία εγκεφαλική), ό μεθύων 
σκοτοδ’.νιά καί βλέπει περιστρεφόμενα τά περιξ αΰτοϋ 
αντικείμενα και διπλά- αί ενέργεια'- τή; κννήσεω; γ ί 
νονται άτακτο., άβέβαιαι, ρρμήτι-καί* θέλών δηλονότι 
ί  μεθύω/ νά λάβν. άντικείμενόν τι δέν άπτεται τούτου 
ήρέμ.α, άλλά μάλλον ρίπτέται έπ αυτού και τήν κίνησιν 
τής χειοό; συνακολουθεί ό-κορμό;· τά βήμα τοΰ μεθύοντος 
είνε χαρακτηριστικόν, σφαλλόμενον, καί έάν ακόμη ούτος 
τά: μεγαλητέρας προσπαθείας καταβάλη, όπως σταθή 
(ί;’τά πόδια του».

Έ π ί  τούτοι; 5 στόμαχο; έπανίτταται ε'.; εμετόν, 
τού οποίου προηγείται αίσθησι; μεγάλου βάρους και εστίν 
οτε πόνου κατά τήν στομαχικήν χώραν, τό πρόσωπον 
ωχ ρια καί καλύπτεται υπο κολλώδους ψυχρού υδρώτος 
έάν τότε διά τοΰ έμετου κενωθή ό στόυαχο; κατά τό 
ν.αλλον η ηττον έντελώς καί έπομένως ό οργανισμός 
'λ^υθεοωθή τή: πεοαιτερω επ’ αύτοΰ δράσεως τοΰ οίνου,ι ■ k ι .
τα άνωτέρω φαινόμενά 'μετριάζονται λάί'επέρχετάι ύπνος, 
έξ ου ό άρρωστο; άνανήφων παραπονείται δΓ είδό; τι 
γενικού καμάτου και φόρτου τοΰ στομάχου (οιΰς γαστρι
κός κατάρρους)· τινες ομω: κα’. τήν επιούσαν καί τήν 
μεθεπομένην  είσίν τάς δυνάμει; έξηντλημένν. καί εχουσι 
βαοεϊαν καί άλγοΰσαν τήν κεραλήν,τήν γλώσσαν παχεϊ 
ΰποκιτρίνω έπιχρίσματι έπικίχρίσμένην, δίψαν π ο λ λ ή ς  
άνοοεκτούσίν η μάλλον εχουσιν αποστροφήν π:ό: τ ί :

Ο ρ . ΔλΛΕΖίοχ ΰ φ \γ .

("Επεται συνε’̂

-3530©^·
Ό τ ι  ό ήλεκτρισμ.άς τά μάλα τόν πολιτισμόν ευ

εργέτησε τούτου πασιφανές τεκμήριον παρέχει ήμΐν ό 
τηλέγραφος- άλλ’ αρά γε μήπως ovror nor ον τοϋ ηλεκ
τρισμού είνε άπότοκος ; μήπιος δένδιεκδικεΐ ίσα δικαιώ- 
αατα τά ήΛεκτριχυν φώς καί ή γα.Ιΰανοπλααιιχν ητις 
αποτελεί σπουδκΐον κλάδον τής καθ’ ολου βιομηχα
νία: ; Καί πε^ί μέν τοϋ πρώτου ευγλώττω; λαλοΰσιν 
οί απανταχού τού πεπολιτισμ.ενου κοσμου τείνοντε; ν 
άντικαταστήσωσι τά φωταέριον ηλεκτρικοί λαμπτήρε;, 
πε;ί δε τής γαλβανοπλαστική; τά  απειράριθμα αντι
κείμενα, άτινα κ α τ α σκ ε υ άζ ο μ ε ν διά ταύτης, τ?ερί τού 
τρόπου τή : κατασκευή; τών οποίων κατωτέρω θέλομενI *
ποκναατευθή.i l l

Ή  άνακάλυψι; τής γαλβανοπλαστική; χρονολο- 
·γεΐται αεν άφ’ ο τ ου ο Γολτκς ανεκάλ->ψε την λ,λ ε κ τρ'.-

κην στήλην, διότι καί οΰτος ώς και ό μ,αθητης αύτοΰ 
Βρουνατέλης (B ru g n a te l l i )  παρετήρησαν οτ ι  τά ηλεκ
τρικόν ρεϋμ,α πλήν τών άλλων Ιδιοτήτων έκ,εκτητο και 
τήν τοϋ άποσυνθέτειν διαφόρους διαλυσί.ις μέταλ- 
λικών αλμάτων, ιδίως όμως ό στέφανος τής δόξης οφεί
λεται εις τόν J a c o b i ' (γερμανόν)·, διότι οΰτος εινε ό 
μετά μ.εγίστης πρί ιοχής σπούδασα; τά  ήλεκτροχ·/",- 
μ,ικά τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος φαινόμενα, καί πρώτος 
κατορθώσας νά λάβτ) άποτυπιόμ.ατα εκ χαλκού διαφο* 
ρων αντικειμένων.

Οπως δέ δ ε ί ξ ω 7 . ε ν  όποιαν σπονδαιότήτα κεκτη- 
ται σήμεοον ή γ α λ β α ν ο πλ. κ σ τ  t κ ή,, άρκεΐ νά εϊπωμεν οτι 
είς ταύτην όοείλομ.εν την είς μέγιστον αριθμ.άν αντι- 
τύποιν διάδοσιν τών αριστουργημάτων τής γλυπτικής 
τών αρχαίων τέχνης, είς ταύτην τήν έκ χαΛκού ανα
παραγωγήν τών άναγ'λύφων, την στήλην τού Τραϋανοϋ. 
ήτις εύρίσκεται είς τά LoUVC©> τάς έκ χαλκού έπι- 
χρύσους εικόνας τας κοσμούσας τό αέτωμα τού μελο
δραματικού θεάτρου τών ΙΙαρισίιον, καί πλείστα οσα 
άλλα άντικείαενα κατά τό μ.αλ./νθν και ηττον σπουδαία,

Έ τ ι  δ’ έγένετο δυνατόν νά ίϊυναμ.εθα ν αποκτω- 
μεν εΰωνότατα έ'ργα κομψά, χρυσοχοϊκής τέχνης, να 
δίδωμ,εν ε’ις κρατήρας ή είς κηροπήγια ές ορειχάλκου 
κατεσκευασμένα οψιν πολ^υτελεστάτην επαργυρώνοντες 
ή έπιχρυσώνοντες ταΰτα, νά κ,αλυπτωμεν μ.έ στρώμα 
χκλκοϋ, χρυσού ή άργύρου διάφορους καρπούς, άνθη, 
κλωστά; κτλ..

» * »  ̂ ♦
γαλβανο^λαστι/.·7,ς Στηρίζεται είς 

.εκτηται το ηλεκτρικόν ρευ^,α, οτκν 
διαβιβάζεται (5ια δια7,ύσεως [ΛεταΧλι/,ου τίνος ά^.ατος, 
ν’ άποσΟνθέττ) τούτο όττοτε το [Λ̂ ν μετα.Ι.Ιον φερε.αι 
ίτλ  του αρνητικού *τόλου του αγωγού τ'7ί: ηλεκτρικές 
στήλης, το δε όίύ εττι τού θετικού* το ούτως ς.λ&υΟ=.- 
'οούν.ενον οΕύ, εάν έν τω θετικω ηλεκτροδιω ευοη ρ--—i k ' ‘ r t f
ταλ.λόν τι όμοειδές πρός τά έν τώ άλ.ατι ύπαρχον, 
ένοϋται έκ νέου μετ’αΰτοϋκαί άποτελ.εΐ νέαν ποσότητα 
άλατος, ήτ ι;  προστίθεται είς τήν διάλυσιν κατ’ αΰτόν 
τάν τρόπον ή διάλυσις μένει πάντοτε κεκορεσμένη. Γου- 
του τεθέντος ΰποθέσωμεν οτι, αντι να εμβαπτισώμ-iV 
άπλώς τά άκρον τοϋ αγωγού τοϋ αρνητικού πόλου τής 
στήλη;, οπω; τό θετικόν, προσαρτώμεν εί; τοϋτο οίον- 
δήποτε άντικείυ.ενονλ. χ. χάλκινόν τι νόμισμα (οΰτινος 
τήν έπιφάνειαν καθαρίζομενχημικώς κκί έπαλείφομεν μέ 
"λεπτότατον στρώμ.α έλαίου ή λίπου; οπω; έμ.ποδισω- 
υ.εν τήν προσκόλλησιν τού επιτεθησομενου μ.ετάλλου). 
Τότε άπαν τά μ.έταλλ.ον το εκ τή ; αποσυνθεσεως . 7 , .  

διαλύσεως προερχόμενον θέλει έπικαθήση έπί τοϋ νο
μίσματος, καί έάν μετά τινκ χρόνον έξαγάγωμεν τούτο 
έκ τής διαλύσεως καί άποσπάσωμεν τά έπιτεθέν με
ταλλικόν στρώμα θέλομεν ίδη οτι τοϋτο είνε ομοίωμα 
άκριβέστατον τοϋ νομίσματο;, μέ μόνην τήν διαφοράν
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ότι. εινε άντίστροφον, τοΰτεστι τά κοίλα με3η τοΰ 
νομίσματος είνε κυρτά τά δε κυρτά κοίλα. ’Εάν 
όμως δεν έλαμβάνομ,εν ττ,ν πρόνοιαν νά έπιχρίσωμεν 
ττ,ν επιφάνειαν τοϋ νομίσματος με λίπος ή ελαιον, τότε 
δέν θά ήδυνάμεθα ν’ άποσπάσωαεντό έπιτεθεν στοώυα1 ‘ I k
του μετοίλλου καί τότε θά εΐχαμεν νόμισμα έπάργυρον 
έάν ή διάλυσις ήμών ήτο άργυρούχος, έπίχουσον δε, 
έάν εί'χομεν διάλυσιν άλατος χρυσοϋ κτλ.

Επισκοπουντές λοιπόν τ ’ ανωτέρω βλέπομεν ότι 
ή Γαλβανοπλαστική περιλαμβάνει δύο κλάδους δια
κεκριμένους <ζλληλων αποτελοϋντας δ’ όμοϋ τήν ήλ.εκ- 
τρομεταλλουργίαν /. τήν γαλβανοπλαστικήν ΰπό γενι
κήν επο’ψιν* ά) τήν κυρίως γαλβανοπλαστικήν σκοποϋ- 
σαν την άναπαοαγωγήν οίωνδήποτε άντικειμένων τών 
οποίων προηγουμένως έλάβομεν τύπους εκ κηοοΰ,γύψου, 
ή γουταπέρκας καί β) τήν γαλβανικήν έπιμετάλλωσιν 
σκοπούσαν τήν δι’ εύγένών μετάλλων έπικάλυψιν τών 
αγενών καί ευκόλως όξειδειουμένων μετάλλων και 
μεθ’ απάντων μέν τών μετάλλων έν καταστάσει άλά- 
τιόδους διαλύσεως έπιτύγχάνύμεν πάντα τ ’ άνωτέίω 
αποτελέσματα, ιδίως όμως έπιτυγχάνομεν ά’ριστα μέ 
τά  άλατα τοϋ χαλκού, χρυσού, αργύρου, νικελίου καί 
κοβαλτίου- μάλιστα δε διά μέν τών άλάτων τοϋ χαλ
κού κατασκευάζουσι μετάλλια, προτομάς κτλ. ώςεΰω- 
νοτέρόυ, τών άλλων δε τεσσάροίν ποιούνται χρήσιν εις 
τήν έπιμετάλλωσιν.

Και πρώτον περί τής κυρίας γαλβανοπλαστικής. 
’Επειδή όμως ταύτης προκαταρκτικαί εργασία ι εινε ή 
κατασκευή τών πρός αναπαραγωγήν τών άντικειαίνων 
τύπων διά τόϋτολέγομεν ολίγα τινα πε:ί τού τοό^ου 
τής κατασκευής τούτων.

*
♦ ¥

Ό τ α ν  λ. χ .  θέλομεν νά κατασκευάσωμεν τύπον 
εκ κηρού, νομίσματος τίνος ή μεταλλίου, ουτινάς 
θέλομεν νά λάβωμεν τήν έτέραν όψιν, περιτυλίσσομεν 
τοϋτο μέ περιθώριον έκ λεπτού ναστοχάρτου περιδέ- 
νοντες καλώς διά μηοίνθου (σπάγου)· έπιχοίομεν την 
ά ν α π α ρ α χ  θ η σ ο μ έ ν η ν επιφάνειαν διά λεπτοτάτου στοώ 
ματος λίπους ή ελαίου, όπως έμποδίσωμεν τήν προ- 
σκολλησιν τοϋ κηρού· τούτου γενομένου έπίχύνομεν 
τετηκότα κηρόν έπί τής έπιφανείας τού νομίσματο-

‘ » k » Τ

ήν θέλομεν νά άναπαραγάγωμεν όπως δε προλάβωμεν 
αίφνιδίαν ψύξιν τοϋ κηρού προθερμαίνομεν ήπίω ς τό 
νόμισμα καί άποφεύγομεν ουτω ένδεχομενην αποτυ
χίαν ακριβούς αποτυπώματος. Τούτου γενομένου άφίνο- 
μεν τάν κηρόν νά ψυχθη έντελώς, ότε λύομεν τό περι
θώριον καί άποσπώμεν μετά προσοχής τό αποτύπωμα 
έκ τού πρωτοτύπου. Σημειωτέον δ’ ότι ό κη:ός πρέπει 
νά εινι καθαρός* εν τοιαύτη περιπτώσει αναμιγνύομεν 
αυτόν μ! τό 1)4 τού βάρους του μετά στεάτινης.

Ου .ω πράττομεν και όταν πρόκειται νά κατα 
σκευάσωμεν τύπον έκ γύψου; πρός τοϋτο εκλέγομεν γύ

ψον πλαστικήν καί καλώς κοσκινισμένην τήν οποίαν 
μιγνύοντες μεθ’ υδατος κατα.σκευάζομεν πόλτον αραιόν 
τον οποίον χυνομεν μετά ταϋτα έπί τοϋ νομίσματος 

. όπως καί τόν κηρόν.
Αριστα όμως αποτυπώματα έπιτυγχάνομεν διά 

γουταπέρκας· πρός τοϋτο θέτομεν ταύτην έντός ΰδα- 
τος θερμοκρασίας 60° Κ (έκατονταβάθμου θερμομέτρου) 
όπότε μαλακύνεται καί καθίσταται πλαστική καί επι
τήδεια πρός τόν σκοπόν μας. Τότε λαμβάνομεν τό 
νόμισμα έπιθέτομεν έπ’ αυτού ταύτην καί πιέζομεν 
άμφότερα μεταξύ δύο τεμαχίων σανίδος, όπως άποτυ- 
ποθώσι καλώς αι τε έσοχαί καί έζοχαί τού νομίσματος* 
μετά τήν εντελή ψύξιν άποσπώμεν τό αποτύπωμα, 
οπερ είνε πιστότατον συνάμα δέ καίσκληρότατον.

Τούς δέ τύπους τών άγαλμάτων κατασκευάζουσι 
περιβάλλοντες ταύτα πανταχόθεν διά τής πρός τόν 
σκοπόν τούτον ληφθεισης ουσίας, είτα τέμνουσι τόν 
ουτω κατασκευασθέντα τύπον είς δύο ή καί περισσό- 

~ 7 το τνχοτότυττον (dcyocX-
μα) και συγκολλώσι τά  τεμάχια ταϋτα και Ιχουσιν 
ουτω Toy π ο θ ο υ μ ε ν ο ν τύπον. Τουτου γενομένου άνοί- 
γουσι δύο οπάς μίαν άνταποκρινομένην πρός τήν κο
ρυφήν τής κεφαλής άγάλματος καί μίαν είς τούς πό- 
δας διά νά δύναται νά κυκλοφορηθώ, έλευθέρως τό γαλ- 
βανοπλαστικόν διάλυμα καί είσάγοίνται τά  δύο ηλεκ
τρόδια τής ηλεκτρικής σ τ ή λ η ς . /

("Επεται συνέχεια)
.. Κωνςταντινιλης

HSTE-A. ΕΞΗΓΗΣΙΣ
TUIS ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡ. ΣΤΗΛΗΣ

Κατά τήν τελευταία·/ συνεδρίασιν τού έν Αωζάννη 
Συλλόγου τών Φυσικών Έπιστημών ό συνταγματάρχης 
κ. G uillcm ill διεπραγματεύΟη τάς μεταβολάς τοϋ 
ΰψου; τής βαρομετρικής στήλης.

Αί μεταβολαί αύται, άξιαι παρατηρήσεως καί- 
μ ^ λ ϊ . Λ,ς, 'κυμαίνονται μ ε τα 'υ  δυο μιγίστω ν  ορίων, ών 
-ό μ^ν κατά τήν 1 Ιην πρωινήν, το δ ετερον κατά τήν 
ΙΟην εσπερινήν ώραν έλαττοΰνται δε καθ’ όσον απο

μακρύνεται τις τού ισημερινού. Είς πλάτος 7(Γ εκμη
δενίζονται σχεδόν, άνω δέ τών 70 ’ καθίστανται διά
φοροι. Καί έν Ελβετία  αί μεταβολαί αΰται εινε αρ
κετά σημαντικαί. Μέχρι τούδε οί φυσικοί άπέδιδον 
αύτάς εις τάς μεταβολάς τής θερμότητος ή είς τήν 
ΰγρομετρικην κατάστασιν τοϋ ατμοσφαιρικού άέρος.
Ά λλά  κατά τον φυσικόν P l a n t a m o u r  ούδεμίαν ένέρ_
γειαν κέκτηνται έπί τοϋ προκειμένου αί άνω ρηθεϊσαι 
α’ιτίαι.

Κατά τήν τελευταίαν όμως συνεδρίαν τού συλ
λόγου τών φυσικών έπιστημών ό συνταγματάρχης κ._ 
Luiillemin άνεκοινωσε νέαν θεωρίαν καί έξήγησιν_
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-Οΰτος, ώς καί πάντες οί φυσικοί, άποδίδει τήνπρώτην 
μεταβολήν, δηλ. τήν τής πρωίας, είς τάς μεταβολάς 
τή : θερμότητος* τήν δευτέραν όμως μεταβολήν αποδί
δει είς τήν έκ τοϋ ήλίου πηγάζουσαν δύναμιν (δύναμιν 
ένεργοϋσαν έπί πασών τών κοσμικών καί πλανητικών 
μαζών), ήτις αισθητή γινομένη έπί τής άτμοσφαίρας 
ήμών προκαλεΐ τήν δευτέραν μεταβολήν.

Έ ξηγεΐ δέ τούτο ώς έξης· ή άπωστική δύναμις 
•τοϋ ήλίου παράγει μεταβολάς τής κεντρόφυγος δυνά 
μεως τής άτμοσφαίρας, ή δέ κεντρόφυξ αΰτη δύναμις 
έλαττούται, ώς γνωστόν, άπό τοϋ ισημερινού προς 
τους πόλους.

Ό  κ. G u i l lem  in καταλήγει μάλιστα, βασιζό
μενος έπί τής νέας θεωρίας του, νά έξηγήση ώσαύτως 
καί τάς έΤησίας βαρομετρικάς μεταβολάς.

Ό  κ D ufou i’ πολεμεΐ έν μέρει τήν θεωρίαν τού 
κ. G u l l le tm n ,  διότι ή παρέμβασις κοσμικών φαινομέ
νων δέν τώ οαίνεται τόσον πιθανή, όσον ή παρέμβασις 
γήινων τινων αιτιών καί διότι τά πορίσματα τής 
αστρονομίας δέν έφηρμόσθησαν ή άτελώς ακόμη έπί 
τή : αετεωρολογίας. Λ. Κ. Κ.

Έν Lausanne

ΤΟ ΤΑΡΑΓΩΓΕΙΟΧ ΤΟΪ ΑΓΙΟΥ ρ ίΓ Γ Ο Γ

Ένώ ή μ εις κατατριβόμεθα είς άτελεστάτας 
σκέψεις καί μολέτας έπί τού ουσιωδέστατου ζητήμα
τος τοϋ υδατος είδωμεν τ ί  πράττουσιν οί έν Αγίω 
Δομμίγω τής Καλιφορνίας πόλει ολίγων ετών βίον αριθ- 
μούση* ό Ά γ ιο ς  Δομίγγος είχε πληθυσμόν κατά τό 
1881 3 ,000  κατοίκων, ήδη δέ αριθμεί 35,000 ψυχάς* 
άλλ’ ή πόλις έστερείτο υδατος καί τό μέλλον τοϋ Ά γ .  
Δομίγγου τό όποιον έξήσφάλιζε ή άρίστη του· θέσις 
ώς λιμένος, έκινδύνευε έκ τής άνυδρίας· άνευ πολλών 
πειοααάτων άπεφάσισεν ή πόλις καί κατεσκεύασεν 
λαμπρόν ΰδραγωγεϊον μετένεγκουσα δι’ εύρυχώρου δε
ξαμενής τά  άφθονα ΰδατα τής έπί πλησιοχώρου όρους 
καταπιπτούσης βροχής· τό ΰδ;αγωγείον εχει μήκος 90 
χιλιομέτρων, ή γενομένη διώρυξ πρός μεταφοράν τού 
υδατος εινε αρκετά εΰρεία καί εχει κλίσιν 4. 75 πόοας 
άνά πκν μίλλιον, καί ώς έκ τούτου χρησιμεύει καί 
ώς ευάρεστος περίπατος είς τούς άστούς διά σκα- 
οιδίων αυτοκινήτων ε’νεκα τή: κλίσεως τοϋ ρεύματος· 
ή κατασκευή τοϋ ΰδραγωγείου τούτου άρξαμένη τό 
1886 έστοίχισε δέ 5 .250 .000  δραχ. 'Η ώφέλεια όμως 
ή προκύψασα εινε ανυπολόγιστος διότι πλήν τής ΰδρεύ- 
σεως τής πόλεως τά  ΰδατα τοϋ ΰδραγωγείου δύναται 
νά άίδεύσωσι εκτασιν 160— 100 τετράγων. χιλιομέ— 
τοων* ίδοΰ πώ: ποάττουσιν οί ποακτικοί άνθρωποι 
οΐτινες δέν περιμένουσι τήν μαγικήν ράβδον τοϋ Μωϋ 
σέιος άλλά δι’ άποφασιστικής έργασίας με ταβ άλλου σι 
τά ξηοά των έδάοη είς περικαλλείς κήπους καί τούς

αυχμηρούς των άγρους είς καλλικαρπους γαιας απο
δίδοντας πολλαπλασίως τάς άρχικάς δαπάνας.

Λ  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  Κ

T i  τη λέφ ω να  έν

'II διάδοσις τής διά τηλεφώνων άντκποκρίσεως 
όσηαέοαι έπεκτείνεται καταπληκτικώς έν Ευρώπη, και 
ιδίως έν Γερμανία ένθα είς πλείονας τών 4,000 τηλε
γραφικών σταθμών λειτουργοϋσιν ήδη τά τηλέφωνα· 
έσχάτως ή 'ϊιεύΟυνσις τών γερμανικών τηλεγράφων ά- 
πεοάσισε νά θέσ·/) τά τηλεφωνικά γραφεία τής αυτο
κρατορίας είς άπ’ ευθείας χ_ρήσιν τοϋ κοινού- όταν ο 
Α' θέλει νά συνομιλήστ, μετά τού Β’ κατοικοϋντο: εις 
έτέραν πόλιν, τό γραφείον τής πόλεως ταύτης διά 
κλητήρος καλεϊ τόν Β' νά προσέλθη είς ώρισμένην ώραν 
γνωστήν καί εις τον Α . Καταβάλλονται δια συν— 
διάλεξιν 5 λεπτών μίαν μάρκα 0  ,?Λ>)ι ^ 'ι0 ' κ
λεπτών καί έξης. ;ώ.υο ίά)ΐδί .XTX-UDi.CiTorx.

Καί έν Γαλλία δε ή διευΟυνσις τών ταχυδρομείων 
καί τηλεγράφων άπεφάσισενά ίδρύση έν ΙΙχρισίοις απέ
ναντι τού μεγάρου τών ταχυδρομείων μέγα κεντρικόν 
τηλεφιονικόν γραφείον δυνάμενον νά συγκοινωνήση τη- 
λεοωνικώς πλέον τών 30,000 συνδρομητών.

Ή  άντικατάστασις τού τηλεγράφου διά τοϋ τη-
Τ « · Υ 'λεφώνου φαίνεται ότι είνε επιτυχεστερα μεταζυ μι

κρών κωμοπόλεων ιδίως διότι, δεν άπαιτούνται είδικζι 
γνώσεις καί πολύπλοκος υπηρεσία* δια την τ/ιλεφωΛ- 
κήν άνταπόκοισιν ώς διά τήν τηλεγραφικήν έν Έλβετικ  
μία κώμη δύναται νά συνδεθή τηλεφωνικώς μετα το^ 
πλησιεστέοου τηλεγραφικού σταθμού πληρώνουσα τό 
ήμισυ τών έξόδων τή ;  κατασκευής τής γραμμής και 
παοεχουσα καί συντηρούσα κατάστημα διά τηλεγρα- 
οεΐον τά δέ λοιπά έξοδα ΰφίσταται ή διευθυνσις* ό 
ΰπάλληλο; τοϋ τηλεγραφείου δεχόμενος τό τηλεγρά
φημα ή μάλλον τό τηλεφώνημα άπό τού τηλεφωνικού 
γοαφείου τού χωρίου, γράφει αυτο και γο αι.οσ .-λ/._* 
τηλεγραφικώ; ε\ς τόν πρός^ν όρον.

Ή  χρησιμοποίησις τών τηλεφώνων έγένετο κκτά 
τά τελευταία έτη καί είς αποστάσεις λίαν μακράς ώς 
μεταξύ Παρισιων καί Βρυξελλών καί μεταξύ ΓΙαρισίων 
καί Μασσαλίας* ή  τελευταία αΰτη γ ρ α μ μ ή  παρεδόθη 
είς χιήσιν τοϋ κοινού κατά τον ’Ιούνιον τοϋ 1888. 
Είς τάς γραμμάς ταύτας τό ηλεκτρικόν ρεύμα κυκλο
φοβ εί διά διπλής γραμμής καί οΰχί ώς είς τους τηλε
γράφους καί τά συνήθη τηλέφωνα δι’άπλής, Ϊνα μή το 
3εϋαα διαταράττεται ΰπό τών τυχόν σχηματισθησο- 
μένών έξ επαγωγής ρευμάτων έκ τής επιδρασεως των 
ήλεκτ ρευμάτων τού τηλεγράφου.

Έ π ιτυ χ ώ :  τελευτα ίο ι έγένοντο πειράματα καί
πιός σύνδεσιν τηλεφωνικήν τών αμαξοστοιχιών τού
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σιδηροδρόμου έν πορεία μετά τών σιδη:. σταθ-ζών,
^ ' -1  , 1 ' οι* τ·/,; χ  ρ η σ ι μ ο,. ο ι η σ ε ω ; ώ; ρευματαγωγών αύτών
τών ιδίων έλασματων του σίδηροδίά'/ου.

Λ ίε ο ι  * ϊ ) λ ί α / ο " ί / ο ί  " λ ϊ ν ^ χ α ί

O«57ijxspat το σνγγενοΛόγι τη ;  γ·?,; ττλουτίζετκι 
διχ νεων αδελο^ον η τ ο ι τηλεσκοττικών ττλανητών, του: 
όποιου; ανακάλύπτουσιν οί άστρονόμοι μετκξύ Άοεω: 
καί Διό;.

Ο αριθμός των πλανητών τούτων τών οποίων 
ό πρώτο; άνε/.αλύοθη τώ 1801 άνήρχετο τό 1860 εί; 
60, ΤΟ 1886 εί; 264, τό 1887 εΐ; 271, τό 1888 εί; 
279 , το 1889 εί; 287, τ-,ύξ-,τ,θν; άπό τή ;  1η; Ίανουα- 
ριου 1890 μέχρι σήμερον /.ατά τρεΐ; ετι- τόν 288 
άνεκαλυψεν εν Γερμανία τ·?, 24 Φεβρουάριου ό αστρο
νόμος Λούθηρο;· ό πλανήτη; ούτο; εινε ό 24 τόν όποιον 
ο διάσημο; αστρονόμο; ούτο; άνεκαλυψεν· τόν 289 
παρετήρησεν την νύκτα τη ;  1 0  Μαρτίου εί; Νίκαιαν 
η Σαρλιά, την 6 ε επαύριον ό διευθυντή; τοϋ άστερο- 
σ/.οπίου τή ; Πύλα; ΓΙαλίζα, άνεκάλυψεν έβδομη/.ο- 

- στην ηδη οοράν νέον πλανήτην τηλεσκοπικόν, ανα
βίβασα; τόν άριθμόν αύτών εί; 2 9 0 .Ώ ;  πολλοί αστρο
νόμοι ύποθέτουσι οί μικροί ούτοι πλανήται εινε θιαύ 
σματα μεγάλου τινό; μεταξύ Ά ρεω ; καί Διό; προϋ 
πζρςαντο; πλανήτου, οστι; διερράγη εί; πλείστα τε 
μάχι*  έξ εσωτερική; έκρήξεω;,

Χ υακευή « .οοαγγέλλουβ* τάς π υ ρ κ α ίά ς .

Ή  έσχάτω; άνακαλυφθέϊσα συσκευή αύτη σύνκει- 
τα ι έκ σωλήνο; ύαλίνου μήκου; 2 0  εκατοστόμετρων 
καί διαμέτρου 2  εκατοστόμετρων συγκοινωνεί κάτωθεν 

μετά πορώδου; αγγείου, άνωθεν δε μετά μικρού ύδραρ- 
γυρικοΰ μανομέτρου ήτοι μικρού κεκαμμενου σωλήνο; 
εί; τόν όποιον ύπάρχει ποσότης τ ι ;  υδραργύρου· ολί
γον άνωθεν τή ;  έπιφανεία; τοΰ ύδραργύρου ύπάρχουσι 
δύο έκ λευκοχρύσου ηλεκτρόδια κωδωνοκρουστικ?,;’μη
χανή;, όταν όάήρ θερμανθή βαθμηδόν, διαπιδύει διά 
τοΰ πορώδου; αγγείου έκ τή ;  συσκευή; καί ούδέν «γ ι
νόμενον νέον παράγεται, όταν όμως ό άήρ θερμανθή 
άποτόμω; Ινεκεν άρξαμένη; πυρκαϊά; δέν προοθάνει νά 
έ;ελθ·/) διά του άγγείου άλλά διαστελλόμενο; άνυψοΐ 
τόν έν τώ μανομετρικώ σωλήνι ύδράργυρον ούτο; άνυ- 
ψούμενο; συγκοινωνεί τά δύο ήλεκτρόδια καί τό ηλεκ
τρικόν ρεΰμα τιθέμενον ουτω έν κυκλοφορία παοά-ει 
ίσχυράν κωδωνοκρουσίαν καί άναγγέλλει ουτω τήνπυ ;-  
κα ϊαν  ή συσκευή εινε ευαίσθητα; λίαν καί δύναται %!ά 
χρησιμοποιηθώ ευεργετικώ; εί; δωμάτια έν τοΐ; όποιοι: 
καίουσι θερμάστρα-, καί τά  όποία ρ.ένουσι έπί πολλά; 
ώρα; κενά· το όργανον τοΰτο δεικνύει άποτόμου; μό
νον ανυψώσει; θερμοκρασία;, δύναται όμω; κατά βού- 
λησιν νά δείξη, καί μετριωτέρα; οίον τήν άναπτυσσο- 
μένην ευθύς κατά τήν άρχήν τή ; πυρκαϊα;- πρό; τοΰτο 
τό πορώδε; άγγειον έπαλεί-ρεται έσωτερικώ; διά πα

ραφίνη; τηκόμενη; ευθυ; ώ: ή έξωτερική θερμο
κρασία άνελθη εί; ώρισμένον τινά βαθμόν καί άπο- 
φ^αττουση; ο υ τ του; πόρου; τοΰ άγγείου· τήν στιγ
μήν εκείνην ο εκτο; τοΰ ύαλίνου σωλήν μή δυνάαενο; 
*.λ;ον να διαπίδυση, εκ του πορώδου; άγγείου άνυψοΐ. 
τον υδράργυρον καί προκκλεΐ κωδωνοκοουσίαν.

κ: λ. ζ .

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

, , , , κ· Ν. Ιωάννοβιτς, ’Αλεξάνδρειαν· ύμετέραν έπιστολήν 
έλάοομεν,  ̂ άποστέλλομεν ευχαρίστως άπολεσθέντα φύλλα, 
κ. Αδοσίδην, Χάλκην έπιστολή σας μετά δρ. ίο έλήφθη, εύ- 
χαριστοΰμεν. κ. I. Χρηστίδην, Βώλον ένεγράφητε συνδρομη
τής, φύλλα άποστέλλονται, εύχαριστοϋμεν άπό καρδίας διά 
τά φιλικά σας αισθήματα, κ. Βάλβην, Καρδίτσαν· φύλλα £η- 
τηθέντα άπεστάλησαν, συγγνώμην δι’ ανωμαλίαν· μυρίας ευ
χαριστίας κ. κ. Κορβισιανον, Παπαδόπουλον καί Διβάρην,. 
Χάλκην· έπιστολή σας έλήφθη· ευχαρίστως άποστέλλομεν τά 
φύλλα- παρα τοϋ φίλου κ. Κ. δέν έστάλη ήμΤν ούδεμία άγγε— 
λία. κ. Καλοοκορέσην Lausanne ΰμετέρα έπιστολή έλήφθη* 
άρθρίδιόν σας κατεχωρίσθη· άγαπητός Βασίλειος μάς έλησμό- 
νησε. κ. ΓΙαπαοημητρίου Γαλά£ιον· δείτάριόν σας έλήφθη· 
φύλλα άποστέλλονται τακτικώς είς άπαντας συνδρομητάς· αί- 
τηθεΐσαν σειράν φύλλων λαμβάνετε, κ. Σταυρόπσυλον, Άμα- 
λιάοα' έπιστολή σας έλήφθη· εύχαριστοϋμεν· άναμένομεν πλειό- 
τερα παρ υμών. κ. Δ. ΙΙαπασταθόπουλον, Πάτρας· έπιστολή 
σας έληφθη· αΐτηθέντα φύλλα άποσταλήσονται έντός έβδο— 
μάοος άνατυπούμενα. Γ. Καλαμύοαν, Λαύριον ένεγράφητε 
συνδρομητης· τα γραφόμενα είνε δι’ ήμάς πολύ κολακευτικά· 
εύχαριστοϋμεν έγκαρδίως. Μ. Καλογήρσυ, Καλάμας· εύχαρι— 
στοϋμεν οιά τά πρός ΰμάς αίσθήματά σας· φύλλα άπόστέλ- 
λονται. Δ. Μαρινόπουλον, Ριζόμυλον· τί γίνεσθε ; έπιστολήν 
σας δέν έλάβομεν πρό μηνός. Α. Στουρνάραν, Καρδίτσαν 
φύλλον παραδό£ως έπεστράφη- διατί ; Α. Βόλταν, Νίκλαν- 
φύλλα έπεστράφησαν διατί; κ. Μάτσαν, Χαλκίδα· πληροφο- 
ρησατέ μας έάν συνδρομητής I. Παπαχαντίής δικηγόρος εΰ- 
ρίσκεται αυτόθι, κ. Γρηγορόπουλον, Ίρίπολιν· έν τή άγγελ!α 
σημειο^ϋνται 6 όνόματα συνδρομητών, ών 5 δικασταί· δυστυ
χώς άουνατοΰμεν νά όναγνώσωμεν τάς ΰπογραφάς· γράψατε 
ήμΤν παρακαλοϋμεν τά όνόματα αύτών. ’Αδελφούς Μαυραγά- 
νη, Μοναστήριον· κατά λάθος έπιστολή παρελθούσης έβδομά- 
οος μετ αποδείξεων έμεινεν ένταϋθα· γράφομεν ταχυδρομικώς. 
έπΐ συστάσει· συγγνώμην διά τήν ανωμαλίαν. Δ. Παπαδόπου- 
λον, Άγουλινίτσαν* έπιστολή σας έλήφθη. κ. Δ. Ενταύθα· ό 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ϊσταται πολύ ύψηλότερον τών ποταπών αν
τεγκλήσεων καί τών συζητήσεων τών Ιησου'ίτικών δύνασθε ν’ 
άποταθητε μετά τοϋ προσήκοντος σεβασμού «πρός τόν καθη
γητήν τής φιλοσοφίας έν τώ Ήλληνικώ έθνει» καί ούχΙ πρός 
ήμάς· έκεϊ ό άμβων τού ύπερφυσικοϋ, έκεϊ ό τρίπους άφ’ ού 
χρησμωδοΰνται τά θέσφατα πασών τών έπιστημών άναπλα- 
σθεισών έκ θεμελίων, εί καί οί χρησμοί άπαγγέλλονται έν 
γλώσση φλοιού μεστή καί έν χαριεστάτοις όνειροπολήμσσι 
παραπαιούσης ώς έν μέθη διάνοιας· περί τής ευσυνειδησίας . 
υμών καί τής είλικρινείας ούδείς λόγος· είθε νά ήδύνατό τις 
νά εϊπη τό αύτό καί περί τοϋ είρημένου φιλοσόφου καβηγητοϋ’ 
ταύτα πρός τό παρόν καί συμμέτρως πρός τήν σχολήν ήμών ! 
κ. Α. Μ. Ενταύθα- βεβαίως συγκαταλέγεσθε μεταϊύ τών μα
καρίων..... Τριαστέρω Πάτρας· θαυμάζομεν τήν εύφυίαν Σας. 
κ. κ. Ζηλήμονα, Σ. Βλαχάκην, Παπαγιαννόπουλον, Βρυσιώ· 
την, Κανάκην, Μποκαούρην, Όλ. Σπυράκη, Εύστρ. Τσον— 
τάκην, Π. Περρωτήν, Ν. Ταμπακόπουλον, Μεσίκλην ’Εν- 
ταϋθα· άγνοοϋμεν ύμετέρας διευθύνσεις· φροντίσατε νά μάς 
είδοποι^ήσητε. Προοδευτικώ, ’Ενταύθα· μάς προλαμβάνετε· 
έχετε υπομονήν όλίγας ή μ έρ ας καί θά μάς δικαιώσητε.
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