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ΤΟ ΑΡΓ0ΑΙΚ0ΛΙ ΠΕΑΙΟΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΤΔΑΤΑ ΑΪΤΟ

ύ πό  Κ. ΜΗΓΣΟΠΟΥΛΟΥ
-ϊ§·ί3@ί-&(.

Ή  εΰφορωτάτη καί πολύκολπος Πελοπόνγ)βος, διά 
στενότατης φυσικής γεφύρας, τοϋ Κορινθιακού Ίσθμον, 
συνδεομένη μετά τνί; Στερεί;  Ελλάδος, αποτελεί όρο- 
πέδιον, έ'^ον μέσον ύψος 6 30— 660 μέτρων τό τμήμα 
τοϋτο τής γέρσου, κανονικώς καί άίμονικώς διαμεμε- 
λισμένον είς δρη, οροπέδια, κοιλάδας, χαράδρας, κόλ
πους καί ορμους, ανήκει κατά το πλεϊστον είς την 
ύπό τών γεωλόγων καλουμένην κρητιδικήν περίοδον, 
καί μόνον ελάχιστα αΰτοϋ μέρη, Ιδίως τά  παρά τάς 
άκτάς, συνίστανται έκ πετρωμάτων της τριτογενοϋς πε
ριόδου καί έκ κρυσταλλοπαγών σχιστόλιθων (παρβλ. 
Προμηθ. σελ. 133 καί 141). "Απασαι αί απόκρημνοι 
έκεΐναι καί γραφικώταται τών ορέων κορυφαί, αί γυ- 
μναί δασών ή όλιγίστους καί σποραδικοΰς φέρουσαι 
θάμνους, έπί τών όποιων σώζονται έν.αχοϋ φρούρια καί 
πύργοι, λείψανα τά πλεΐστα τής πάλαι δουλείας τοϋ 
ήμετέρου έθνους, άποτελοϋνται έκ πετρώματος άνή- 
κοντος είς τήν κρητιδικήν περίοδον αί κορυφαί τών 
’Αροχνείων όρέων, τής ΚνΧΧήνης (Ζίρια), ό Άκροκό- 
ρινθος, τα όρη τής ΆργοΧικής χερσόνησόν, ή Λάρισα

(ή άκρόπολις τοϋ ’Άργους), τό ΠαΧαμήδειον. τό ’' / ro -  
Κα.Ιέ, πολλαί κορυφαί τής Κννονρίας, τό ΓΤαρθίνιον, 
τό ΜαίναΧον, το ΓΊαναχαϊκόν, συνίστανται έ; ασβε
στόλιθου τής περιόδου ταύτης, κκτά τήν όποιαν ου 
μόνον άνθρωποι, ώς και αλλαχού συντομως έξεθ^σαμιν 
(Γεωλογία τής ’Ελλάδος), άλλ’ οΰδ’ αΰτά ύπήρχον 
τ/. θηλαστικά καί^ίίτηνά, άτινα άνήκουσιν εις τα ; τε- 
Λειοτέρας ζωίτλογικάς βαθμίδας.

Ώ ^ έ κ  τοϋ τοιούτου δ’ αΰτής κάθετου και όρι- 
ζοντ><ίυ διαμελισμοϋ ή σμικρα Πελοπόνησος παρεχει 
μοναδικόν ’ίσως παράδειγμα ποικιλίας κλιμάτων, όπορ 
σπανίως αλλαχού άπαντα. Τά υψηλά αυτής όρη Κυ.Ι- 
Χήνη (Ζίρια, ϋψου; 2374 μέτρων), τα Άροάνεια  (Χελ
μός 2355 μέτρων), τό Ταύγετον  (κορυφή Γαλετόν 
2409 μέτρα), καί τόσα άλλα γραφικότατα, όρη καλύ
πτονται κατά τό πλεϊστον τοϋ έτους υπο παχύτατων 
στρωμ.άτων ^tovtov, αϊτινες παρεχουσιν ακενωτον ubpo- 
φόρον ταμεΐον, έξ οΰ πηγάζουσι πλεΐστοι ροχθίζοντες 
καί ορμητικοί χείμαρροι κκί διαυγείς καί δροσεραί 
πηγαί, καθιστώσαι εύφορα τά παρά τάς άκτάς τής 
χερσονήσου κείμενα βαθυπεδα. Δικαίως λοιπόν ή κεν
τρική τής Πελοπονήσου χώρα, ή ορεινή Αρκαδία, 
θεω5εΐται ώς ή καρδία τής χερσονήσου, διότι έκ τώνι ' '
όοέων καί όροπεδίων ταύτης (Μαντινείας 630 μέτρων 
ΰψους, Τεγέας 660 μ.), κατέρχονται αί ζωήν καί πλού
τον φέρουσαι πρός την Μεσσηνίαν, Ηλιόα, Αχαιαν, 
Αίγιαλείαν, Κορινθίαν καί ’Αργολίδα υδροφόροι άρτη- 
ρίαι, οί διάφοροι αΰτών ποταμοί καί πηγαί. Πολλά 
δε τών ΰδάτων τούτων, ώς π. χ. τά  τής Σ ι νμγαΧίας 
καί τού Φενειν, εκβαλλουσι προς την θάλασσαν δια 
καταβοθρών, ήτοι δι’ υπογείων φυσικών οχετών, ευ
ρισκομένων έντός άσβεστολιθικών στρωμάτων.
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Εινε δε το κλίμα τής Πελοπονήσου έν γένει υ
γιεινόν καί τερπνόν, κζί μόνον ελώδεις τινες αύτή; 
τόποι είνε νοσώδεις. Ενω δέ τό όροπέδιον τή ;  Α ρ
καδίας κα'ι τά πέριξ αύτής όρη καλύπτονται ΰπό 
χιόνων καί εχουσι θερμοκρασίαν λίαν χθαμαλήν, όμοιά- 
,οντα προ; χώρα; βορείων τής Εύρώπης κλιμάτων, τά 
χθαμαλά τνϊ; χερσονήσου μέρη, ήτοι ή Μεσσηνία, ·ίι 
Ηλις, ή Λχαία, ή Κορινθία καί ή Άργολί; παρέχουσι 

κλίμα γλικυ και ευκρατον, εν αί; τό έαρ άρχεται σχε
δόν κατά τόν Φεβρουάριον Ή  τοιαύτη διαφορά καί 
άντίθεσι; τών κλιμάτων svτος τή ; μικρά; Ιίελοπονή- 
σου συντελεί τά μέγιστα έπί τής υγείας, τη ;  φιλερ
γία ; και της διανοητικής τών κατοίκων αύτής άνα- 
πτύξεω;.

*
* *

Ι ό  όροπέδιον τή ; ’Αρκαδία; ορίζεται πρό; βορ- 
ράν υπό δύω τραχέων καί βαθέω; διεσχισμενων ηυρη· 
νωδών όρέων (Massiv) (<), τή ; Κυλλήνης κχί τών 
Αροανείων Όρέων, πρός άνατολάς δε ύπό δύω έπιμή- 

/.ων (η σειρών) ορίων, τοϋ Αρτεμισίου (%) (1772 μέ
τρων) καί τοΰ Παρθενίου (1217 μέτρων). Μεταξύ τών 
Ανατολικών προπόδων τών οιέων τούτων, άποτελούν- 
των τά ανατολικα κράσπεδα τοϋ Αρκαδικού οροπε
δίου, ητοι τών λόφων Ποντίνου καί Χάι.υ, καί τών 
δυτικών προποδων τοϋ 'Apn ρναίου όρους ("Αγ. Ή λία  
——1199 μ.), πρός ανατολά; διευθυνομένου καί κατα- 
λήγοντο; ει; τον Ερμιονικόν κόλπον, έξαπλοϋται τό 
πολύβοτον Αργολιχ.\ν .τίδιον.— Ά ρχετα ι  δε τό πεδίον 
τοϋτο ε/.εΐ, ενθα το όρο; Πόντινος πλησιάζει ποό; την 
ελώδη παραλίαν τοϋ ήμικυκλικοϋ μυχού τοϋ άπορρώ- 
γα ; τά ; ακτά; εχοντο; Αργολικοϋ κόλπου καί κατα 
λήγει περίπου ει; τά ;  Μυκήνας. '12; έκ τούτου τό 
Αργολικον πεδιον (πεδιά; ’Άργους καί Ναυπλίου) 

εχει μήκος μεν άπό Μυκηνών μέχρι Σ χαφ,ιδαχίου 17 
περίπου χιλιομέτρων, μέσον δέ πλάτος 12 χιλμ. πε-

(ι) Σημ. ‘Ομαδα κορυφών, μή δεικνύουσχν α κ ρ ώρ ε ι α ν  
(BergrQcken) ώρισμένης διευθύνσεως καί έν τή inoiijt αί κορυφαί 
κεΐνται συμμετρικό* περί τι κέντρον, έκάλεσα π υ ρ ην ώ δ ε c 
όρος  (Masssngebirge)· διότι τά πετρώματα, ί ί  ών νΰν τοι- 
αΟτα δρη συνίστανται, άπετέλουν ποτέ τ4ν πυρήνα όρέων 
υψηλότερων, έκ τών 6ποίων διά τής μηχανικής καί χημικής 
τώ / ύδάτων ένεργείας οιεβρώθη μέγα μέρος τών έπικειμένων 
πετρωμάτων καί παρεσύρ9η, έναπέμεινεν δέ 6 πυρήν, δστις 
έπίσης υπό τών υδάτων οιεμελίσθη είς κορυφάς κειμένας συμ- 
μετρικώς περ( τι κέντρον,

(2) Σημ. Κατά τάς νεωτάτας τής γεωλογίας θεωρίας τά 
πλείστα τών όρέων (έκτός τών Ηφαιστειογενών καί ρηίι'γενών) 
εινε π τ υ χ α 1 τού φλοιού τής γής ή ρ ι κ ν ώ σ ε ι ς  (ία- 
ρώματα), αίτινες ύπό τών ύδάτων έν τή παρελεύσει τών γεω
λογικών αιώνων διεμελίσθησαν διά χαραδρών κα'ι κοιλάδων είς 
κορυφάς όρέων, κατά τινα σειράν τε ταγμένων. Πολλά τούτων 
άποτελοϋσι τά π α ρ ά κ τ ι α κ ρ ά σ π ε δ a (Randgebirfec), 
ήτοι τόν γΰρ ο ν ύψηλών χωρών καί όροπεδίων.

ρίπου, ήτοι έμβαδόν 1 7 X  1 2 = 2 0 4  τετρ^γωγικά χ ι 

λιόμετρα (3).

Απασα δε αυτη ή επίπεδος εκτασις φέρει έλα- 
χίστας ανωμαλίας, καί μόνον κατά τά Νζυπλιακόν 
τμήμα τής πεδιάόος, εχει ολίγους τινάς άπολελυμε- 
νους άσοεστολιθικους λοφου; τή ; κρητιδικής περιόδου 
( Αγ. ΙΙλιας)· είνε δε τά άργολικόν πεδίον χώρο; 
ποταμόχωστος, μεγάλου μέρους τοϋ ’Αργολικοϋ κόλ- 
"θυ προσχωθεντος έν τ·?5 παρελεύσει τών γεωλογικών 
αιώνων υ,.ο ιλυος καί κροκαλών, ας κατέφερον οί χεί
μαρροι άπό τών παρακειμένων όρέων, εξακολουθεί δε 
είσετι ν αύςάνγι, ώς καταδείκνυται έκ τής παρά τά 
παράλια ύπάρξεως ελών καί έκ τού άβαθοϋς τή ; πα
ρακείμενη; θαλάσσης; Τό χέρσωμα δε τού πεδίου τού
του είνε μάλλον άσβεστολιθικόν, έν ώ πηλός καί ψάμ
μος, διότι τα παρακείμενα όρη έξ άσβεστολίθου κυ
ρίως συνίστανται.

*
* *

Πολλά τών λεκανοπεδίων τή ;  βορείου καί ανα
τολική; Πελοπονήσου στερούνται καθ’ ολοκληρίανεπι
γείων ά.τυρριών τού ύδατο;,δηλ. ποταμίων καί πηγών, 
καί δια τούτων άνυδρα καί άδενδρα. Ά ν τ ί  δε τούτων 
υ,.άρχει έντό; τών ορεων πολύπλοκον σύστημα φυσι
κών υπογείων οχετών, 7μοι χαταβοθρών, δι’ ών τά ϋ- 
δατα ΰπογείω; άπάγονται άλλαχοϋ καί άναβλύζουσιν 
ώ; πηγαί. Ιοιαυται π. χ. καταβόθρα·. είνε έκεΐναι δι’ 
ών απάγονται τά  υδατα τών λιμνών τοϋ Φενεοΰ καί 
τής Στνμφαλιας και τοϋ Σαρα,ντατιοτάμου, έξαφανιζο- 
μενου υπό τούς δυτικούς πρόποδας τοϋ Παρθενίου 
όρους (i).  Τούτου ενεκα καί πλεϊστον μέρος τοϋ Ά ρ- 
, ολικού πεδίου στερείται ύδάτων (.τολυδίψ-ον “Αργος) 
καί είνε άδενδρον, διότι έκτός τοϋ Ιν ά χ ο υ  (Πανίτσα), 
όστις είνε χείμαρρος, πηγάζων έκ τής βορείας κλιτύος 
της κορυφής τοϋ ’Αρτεμισίου όρους, καί τοϋ Χαράδρου 
(^/ίριά), ρεοντος μεταξύ τής ΰψηλοτέρας κορυφής τού 
Αρτεμισίου καί τού Κ τεν,α  καί Χ ίο υ ,  ούδείς άλλος 

σ/ιμαν.ικός υπάρχει ποταμός. Άμφότεροι ούτοι οι χ ε ί
μαρροι ολίγον τι νοτιώτερον τοϋ "Αργους ένούνται καί 
έκβάλλουσιν είς τά έλη τής παραλίας τοϋ ’Αργολικοϋ 
κόλπου. Μόνον πρός τά  ΝΔ τοϋ Άργους, είς άπόστα- 
σιν 5 περίπου χιλιομέτρων ύπό τά όρος Πόντινον,υπάρ
χει π/)γη (Κεφαλάριον), άφθονον άναβλύζουσα υδωρ 
(κατά τινας 2 1)2 κυβικά μέτρα εί; εν δευτερόλεπτον), 
*χί σχηματίζουσα τάς πηγάς τού ποταμού Έρασίνου, 
δστις μετά ροϋν 5 περίπου χιλιομέτρων εκβάλλει είς

(3) Σημ. Τά όλίγα ταύτα περί τού ’Αργολικοϋ πεδίου 
είσι πορίσματα έκδρομής άνά τήν 'Αργολίδα, ήν έτέλεσα έ
σχάτως συνοδευόμενος ύπό τού ί ί  Άργους άίιολόγου νέου 
I . r  ο υ σ ο υ, τελειοφοίτου τής φαρμακευτικής, γνω:ί{οντοί 
αριστα τα τ /jc τιατρίοος αύτοϋ.

(4) Σημ. Λίαν πιθανόν, δτι είς τόν ποταμόν τούτον £- 
χει τας άρχάς αύτοϋ ή Λέρνη λίμνη.
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τήν θάλασσαν, άφοϋ κινήσει μύλους τινας και άρ&εύ- 
σει διά τού άρίστου αύτοϋ υδατος τούς πλείστους τών 
άγρών καί αμπελώνων.

Κεΐνται δέ αί πηγαί αΰται ΰπό μικράν έπί τοϋ 
βράχου έκτισμένην έκκλησίαν τής Ζωοδόχου Πηγής, 
όπισθεν τής οποίας εύρίσκεται οπήλαιον άνευ σταλα- 
κτικών, εί; δύω χωριζόμενον κλάδους, ών ό εί; εχει 
μήκος μέν 50 μέτρων, ύψος δε 30, καί έν τώ όποίω 
πληθύς φωλεύει νυκτερίδων. Ό τ ι  δε τά σπήλαιον(Ι) 
τοϋτο εινε φυσικόν, ούδεμία αμφιβολία, πιθανόν δε νά 
εινε ή έκβολή καταβόθρας τινός, έξ ή; τό πάλαι άνέ- 
βλυζε τά ύδωρ, ό’περ νύν άναβλύζει πολύ βαθύτερον. 
Έ κ τή ; πηγής δε ταύτης τοϋ Έρασίνου, ή; τά ύδωρ 
πάσχει αύξομείωσιν, διοχετεύεται διά σωλήνων πήλι
νων είς τήν πόλιν τού "Αργους μέρος τοϋ ύδατο;, οπερ 
μόνον μέχρι τή ; αγορά; δύναται νά φθάσν), όταν ά 
φθονο; ή ποσότης αύτοϋ("»).

Περί τών ύδάτων τοϋ Έρασίνου ποταμού λέγε
τ α ι  (3) ΰπό Ί&ι άρχαίων, δτι εχουσι τάς άρχάς αύτών 
έκ τής Στυμ ραλίδος λίμνη:, ευρισκόμενης 620 μέτρα 
ύπέ3 την Θά7.ασσαν καί περί ής τοσούτος >όγος παρ 
ήμΐν έσχάτως γίνεται, δτι τά υδκτα αύτής πρόκειται 
νά διοχετευθώσιν εί; τήν ’Αττικήν. ’Άν τοϋτο είνε ά- 
ληθές, ούδεί; μετά βεβαιότητο; δύναται ν’ άποφανθήί, 
διότι δρη ύψηλά, ύπό χαραδρών καί κοιλάδων διασχι
ζόμενα, καί άπόστασι; 35 χιλιομέτρων, περίπου χωρί- 
ζουσι τήν διαλείπουσαν ταύτην λίμνην τών πηγών τού 
Έοασίνου. Καί άν πράγματι τά  υδατα τοϋ ποταμού 
τούτου εχωσι τά ;  άρχά; αύτών έκ τής Στυμφαλίδο; 
λίμνη;, τό βέβαιον είνε δτι ούδεμία άμεσος συγκοινω
νία μεταξύ τούτων ύπάρχει, δτι δηλ. υπόγειος οχετός 
συνεχής,ήτοι καταβόθρα άνευ ρηγμάτων, δέν συνδέει τάς 
πηγά ; τού Έρασίνου μετά τής Στυμφαλίδος· διότι 
τότε τό ύδωρ τοϋ Έρασίνου θά άνέβλυζεν ώς π ί- 
δαξ όρμητικώτατος έκ τοϋ ΰπό τήν έκκλησίαν ρήγ- 
ματος.

("Επεται συνέχεια)

(ι) Σημ. Έν τώ σπηλαίω τούτω οί άρχαίοι προσέφερον 
θυσίας πρός τόν ΓΙ έ ν α καί τόν Δ ι ό ν υ σ ο ν ,  πρός τιμήν 
τού 4ποί;υ έώρταίον τήν Τ ύ ρ β η ν  (βακχικήν έ ο ρ τή ν ) .

(2) Σημ. Νομίζω, δτι τό ύδωρ τούτο δύναται κανονικώ- 
τερον νά ρέή πρός τήν τού Άργους πόλιν, άν έπί ^τήν πη
γήν άνυψωθή τοίχε ς 3·-5 μέτρων, ήτοι σ/ηματισθή δεξαμενή, 
καί τό έκχειλίζον νά χρησιμεύη πρός άρδευσιν τών άγρών 
καί κίνησιν τών μύλων. Δέν πιστεύω δέ νά έ£αφανισθή ι'ο 
υδωρ, διότι θλΐψις' στήλης ύδατος δύω καί τριών μέτρων δέν 
εινε έπαρκής νά διαρρήέη τά τοιχώματα τών ύπογείων τής 
πηγής όχετών.

(3) Σημ. Είς μέν δή Ίναχός έστιν ό διαρρέων τήν Ά ρ- 
γείαν· άλλος οί ποταμός Έ ρ α σ Τ ν ο ς έν τή Άργεία έστίν* 
ουτος δέ τάς άρχάς έκ Στυμφάλου τής Αρκαδίας λαμβάνει 
καί τής έκεϊ λίμνης τής καλουμένης Στυμφαλίδος,_ έν ή τάς 
δ ρ ν ις  μυθολογούσι τάς ύπό τού Ήρακλέους τοίεύμασι κ̂αΐ 
τυμπάνοις έίελαθείσας, ας καί αύτας καλούσι Στυμφαλίίας 
δύντα δ’ ύπό γής φασι τόν ποταμόν τούτον έκπίπτειν είς τήν 
’Αργείαν καί ποιεΐν έπίρρυτον τδ πεδίον. (Στράβωνές Γεωγρ. 
βιβ'λ. δον κεφ. τ'.).

Τ Ι Τ Θ Ε Ι Α
ή θ ή λ α σ ε ς  τ ώ ν  ε φ ώ ν.

ύ π ο  Λ. Λ. Χ ι μ ι τ ο β . τ ς  Χατροϋ

Θήλασις διά τροφού.

Ί Ι  μάλλον προσομοιάζουσα τή μητρικ/Ί θηλάσει 
μέθοδος διατροφής τών βρεφών είνε ή θήλασι; διά τρο
φού. Τά άποτελέσματα τή ; θηλάσεω; ταύτης είνε τώ 
όντι εύνοϊκώτερα τών παρατηρούμενων κατά τήν, διά 
γάλακτος ζώου τινός ή διά τής προχοώος, θήλασιν, 
άλλά μόνον δταν ή τροφό; παραλαμβάνηται κατ οικον 
καί ύπό τήν ά'αεσον έπίβλεψιν τών γονέων· άλλω; τε 
όλω; διάφορα είνε τά άποτελεσματα προκειμενου π^ρί 
βρεφών, τά  όποια έμπιστεύονται ει; τροφόν μακράν 
τών γονέων κατοικούσαν. Τά δυστυχή ταύτα βρέφη 
άποξενούυ'νκ άσπλάγχνω; τοϋ φΟ-ρου τών γεννητό
ρων αύτών, είσι καταδεδικασμένα νά ύποστώσιν άπά- 
σα; τά ;  στερήσεις καί κακουχία;, αϊτινες ΰπαγορεύον- 
ται ΰπό τών ελαττωμάτων καί τοϋ μεγαιρικοϋ πολ
λάκις χαρακτήρος τής έμπορευομενη; τήν τροφήν τοϋ
τέκνου τη ; γυναικό;.

Ποσάκι; δέν έφωράθησαν αί τίτθαι αύται διά πά^ 
ση; άλλης τροφή; διατρέφουσαι τά άτυχή οίκότροφα 
■νήπια, ή διά τοϋ γάλακτος, τά οποίον ολόκληρον κζ- 
τα να λ ίσ κ ετα ι  ΰπό τοϋ ίδιου αύτών τέκνου.

Κατά τήν στατιστικήν τού κ. I^cm encn t  εκ .ών 
β ρ ε φ ώ ν ,τούτων άποθνησκουσι 36 ,05  τοΐ; ^|ο·

Κατά δε τήν τοϋ κ. Rrochard, έν Γαλλία έκ 
τών άνατρεφομένων βρεφών παρά ξεν·/ι τροφώ κατά τά 
μάλλον ή ήττον μακράν πζση; έπιτηρήσεω;, αποθνή- 
σκουσιν κατ ετος 100,000.

’Εκλογή τρογοϋ.

ΤΙ έκλογή καλής τροφού δεν εινε πάντοτε λίαν εύ
κολος. Αί έκ τή; καλή; όψεω;,τή; έξωτερικής πζραστά- 
σεως καί τής έπιτετηδευμένη; ένδυμασία; παρεχόμενζι 
ένδείξεις,εί; ούδέν συντελούσι ποοκειμένου νά κρίνωμεν 
πεοί τών φυσικών καί ηθικών προσοντων τή ;  γυναικό; 
έν σχέσει πρός τά  καθήκοντα, τά  όποια οφείλει αύτη
νά έκπληρώσνι ώς τροφός.

Βεβαίως δεν κατακρίνομεν τό ώραΐον έξωτερικάν 
καί τήν εύάοεστον φυσιογνωμίαν, άλλως τε η καλή 
ύγεία καί τό ισχυρόν τής κράσεω; συνάδουσι πρός τούς 
έξωτερικούς χαρακτήρας, έν τούτοις όφείλομεν νά ει- 
μεθα λίαν αύστηροί ώς πρός την έκτίμησιν τών ούσιω- 
δών αρετών τής τροφού, ής άλλως τε ούτε ή ώραιο- 
της ούτε οί τρόποι τοϋ φέρεσθαι εχουσιν έπίδρασιν 
τινα έπί τής γαλακτικής έκκρίσεως.

Έπιδοκιμαστέα τροφό;, ουχί πάνυ ώραία, αλλά 
χαρίεσσα, άρκεΐ νά εινε κράσεω; καί ΰγιεία; άμεμπτων, 
καί νά εχν) καλόν καί άοθονον γάλα.
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Εν τούτοι; πολλάκις. διά μηδαμινούς λόγους, διά 
μικράν δυσμορφίαν ή δΓ έλλειψιν όδόντος τινός άπε;ι- 
σκέπτως αποβάλλονται εξαίρετοι τροφοί, έν ώ προτι- 
μώνται άλλαι μη έχουσαι τάς ελλείψεις ταύτας τής 
δυσμορφίας, καίτοι στερούμεναι ού μόνον τής επαρκούς 
ποσότητος άλλά κζί τής καλής ποιότητος τού γά 
λακτος.

Εις τινας περιπτώσεις, απζντώσι γυναΐκε;, α'ίτι- 
ν5; ένεκα τού καματου τού τοκετού,έπιτεινομένου Μά
λιστα ύπό τής δυστυχίας καί πτωχείας, ύπέρ τό δέον 
έξασΟενούσι χωρίς έν τούτοις νά έπηρεασθή σοβαρώς 
/; καθόλου υγιείζ. Δεν πρεπει ν’ άδικηθώσιν αί γυναί
κες αύται άποβαλλόμεναι ώς ακατάλληλοι ή έπιβλα- 
βει; τροφοί, διότι μετά ήμ,εοών τινων άνάπαυσιν τ ; ' -

' ιν k ”
φομεναι μάλιστα δι’ ουσιαστικής καί θρεπτικής τροφής, 
έπανακτώσι τάχιστα τό ανθηρόν τής ύγιείας.

Ωσαύτως υπάρχουσι τροφοί, παρ’ κίς κκτά τά; 
πρώτας τέσσαρα'ςΊ) πέντε ήμέρα; τής θηλάσεω; έπέρ- 
χ^ . ζ ι  έπαισθητη ελζττωσι; τή ; ποσοτητο; τού γ ά 
λακτο;. Τό φαινόμενον τούτο συνήθω; είνε παροδικόν, 
διότι τό γάλα επανέρχεται άφθονώτερον ένίοτε δμω; 
ενεκα βζθεια; θλίψεω; και λύπης, ήν αισθάνονται αί 
τίτθαι συνεπεία τού αποχωρισμού άπό τής οίκογενεία; 
αύτών, παντελώς καί άνεπζνορθώτως στερούνται τού 
γάλακτός των.

Ηλικίας είκοσι μέχρι τριάκοντα πέντε έτών ή 
τροφός δεον να φεργι τά έχέγγυα τής ακραιφνούς ύγιείας. 
Α,,αιτεΐται μεγάλη προσοχή μη ή φαινομένη εύσαρ- 

κια ύπονομεύεται ύπό τίνος ύπούλου καθολικής τής 
ιδιοσυστασίας νόσου λ. χ. φυματιώσεως, χοιοαδώσεως 
λευκωματουρία;, χρονίας διά μολύβδου ή ύδραργύρου 
δ/)λητηριάσεως, νευρικών παθήσεων, υστερισμού, επι
ληψίας, παθήσεων μήτρας /, συνδέσμων αυτή;, δυσιά- 
τιον διαλειπόντων πυρετών, λεμφαδενίτιδα; κλπ. ΔΓ δ, 
πζσα γυνη, ήν προτιθεμεθα νά λάβωμεν ώο τροφόν τού 
τέκνου ήμών, δέον νά ύποβληθή ύπό αύστηράνίζτ:ι-  
κήν έξέτασιν. Οΰδεμία σύστασι;, ούδεμία άλλη πιστο- 
ποίησις πλήν τή ;  τού αυστηρού καί ευσυνείδητου ια
τρού δ^ον νά πειθ/) τού; γονεΐ; εί; τήν παραδοχήν οί- 
ασδήποτε τροφού. Ή  παοαμέλησις αυστηρές ιατρικής
. Κ , f *
εςετασεως ως και ή επιπόλαια ιατρική έξέτασι; τών 
τροφών σοβαρά; καί επικινδύνου; δύνανται νά έχωσι 
συνεπεία; δια τήν ύπαρξιν τού μικρού οντος.

Έν τή οίκογενεία X...  λ. χ. ειχον λάβει πάντα 
τά (ελλιπή παρ’ ήμΐν δυστυχώς) μέ-ρα πρός εκλογήν 
καλής τροφού διά τά πρωτότοκον αύτής βοέ^ος. Ή  
γυνή ην νέζ, ανθηρά, ζωηρά καί τής άκμαιωτερας κατά 
τό φαινόμενον ύγιείας. Μετά ένα μήνα άνεπτύχθησαν 
φλύκταιναί τινε; έπί τοϋ σώματος τοϋ βρέφους. Κ ατ’ 
άρχάς δέν έδόθη μεγάλη προσοχή· έν τοσούτω αί φλύ
κταινα·. αύται πολλαπλασιασθεϊσαι ταχέως ελαβον 
τοιαυτην ειδεχθή δψιν, ώστε έδέησε νά προσκληθή 
ιατρός. Ούτος άνεγνώρισε πάραυτα τήν φύσιν τής

νόσου διά τής ακριβούς έξετάσεως τής τροφού, ήτι;  
είχε μεταδώσει εί; τό βρέφος, είτε διά τού γάλακτος' 
είτε διά τής επαφής τά άνίατον καί φρικώδες μολυ
σματικόν νόσημα. Ευνόητος εινε ή απελπισία τών γο
νέων, ο'ίτινε; ήτοιμάζοντο νά άποδιώξωσι κακώ; τήν 
τροφόν, δταν μετ’ έκπλήξεω; ήκουσαν δτι αύτη αυτη 
/)ν αναγκαία προ; θεραπείαν τοϋ βρέφου;, καί δτι ίό- 
φειλον ου μόνον νά την τηρώσι άλλά νά τήν περιποιη- 
θώσι δεόντω; δπω; ύποχρεωθή καί στέρξν) νά άναλάβη 
τήν θεραπείαν τοϋ βρέφου; διά φαρμάκων διερχομένων 
διά τού γάλακτός τη ; . . .  καί δτι έγκλημα ήθελον δια- 
πράξει έάν παρέδιδον τό βρέφο; εί; άλλην ύγιά τροφόν, 
ήν μοιραίω; ήθελον μολύνει διά τής αύτής άποτρο- 
παίου νόσου. Ή  θεραπεία έφηρμόσθη έπιμελώς, πλεϊ- 
στα άλλα θεραπευτικά ύγιεινά μέτρα έλήφθησαν πρός 
σωτηρίαν τού θύματος τούτου τής άπερισκεψίας τών 
γονέων, πλήν ούδέν ί’σχυσε νά σώσν) τό δυστυχέ; πλά
σμα, τό όποιον άπεβίωσεν έν άθλία καταστάσει ! Έν 
τή περιπτώσει ταύτη ούσιώδη; συνθήκη είνε παοααε-
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ληθή έν τή εκλογή τή ; τροφοϋ, τούτέστιν ή εγκαιιο; 
προσεκτική ίατριχη itfoavtq.

Πλήν τών γενικών τούτων όρων, οϊτινε; όδηγοϋσιν 
ιΐς την εκλογήν τροφοϋ, όφείλομεν νά γνωρίζωμεν καί 
τινα; τυπικά; συνθήκα;, α; συνοψίζωμεν έν τοϊςέξής ;

1) Οί ογκώδεις καί παχεις μαστοί ώς έπί τό πολύ 
δέν άποδίδουσιν άφθονον γάλα. Ά ρισται τίτθαι εΐνε 
αί έ'χουσαι μεσαίων διαστάσεων μαστούς, έν εΓδει άπίου 
σκληρούς καί ευλήπτους μετά σφριγουσών μεγάλων 
ύποδορείων φλεβών άνευ εξανθημάτων ή παθολογικών 
όγκων διαφόρου φύσεως. Τοϋ ένό; μαστού μή έπαρκούν- 
το; πρός διατροφήν τού βρέφους, ούσιωδεστάτη εΐνε ή 
έςακρίβωσις τής καλή; καταστάσεω; άμφοτέρων.

2) Αι εκδοραι καί έξελ^κωσει; τών θηλών τών 
μαστών, κατά τά ;  πρώτα; τή ; θηλάσεω; ήμέρα; άνα- 
πτυσσόμεναι, καθιστώσι κατά τό μάλλον καί ήττον 
πτωχόν καί ήττον άφθονον τό γάλα, τό όποιον ώ; έκ 
τούτου δύσκολοι; θηλάζεται καί άναμιγνύεται μετά 
βλεννωδών ουσιών. Υ πάρχει σχέσι; τ ι ;  μεταξύ τή ;  
α ιτία ; τών εκδορών τούτων τών θηλών καί τής κα
κής καταστάσεω; τοϋ γάλακτο;. Αύται συχνότατα,άν 
ούχί πάντοτε,επέρχονται ένεκα τής πτωχεία; τού γά 
λακτος, τής μικράς αύτοϋ ποσότητος καί τής δυσχε
ρούς θηλάσεως. Οι αγώνες τών άπομυζητηρίων κινή
σεων τοϋ πεινώντος διαρκώς βρέφους καταπονοϋσι καί 
έρεθίζουσι τάς θηλάς, αΐτινες έπί τέλους τή συνδρομή 
τή ;  επιόράσεω; τοϋ όξεινοϋ σίελου τοϋ άποκρινομένου 
α/»ο τού στο[/.ατο£ τού ουτω τ,τ,'/,ώζ τρεφο^ένου βρέφους 
έκδέρονται καί έξελκοϋνται.

3) Ί1 άρτι τεκοϋσα γυνή ή ή λεχώ δέν δύναται 
νά χρησιμεύσν) ώ; τροφό;. Άμέσω; μετά τόν τοκε
τόν ή γυνή ύπόκειται εί; έμφράξει; τή ;  μήτρα; καί 
τών παραρτημάτων αυτή;,  δέν δύναται έπομένω; νά 
έπιφορτισθ·/) τά βαρέα τή ;  τροφοϋ καθήκοντα άκινδύ-
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νως. Ά ρ ά  γε ή άγουσα τόν 6ον μετά τόν τοκετόν μήνα 
εΐνε δυνατόν νά είνε καλή τροφός j Ουδαμώς. Κατά τήν 
έπονην ταύτην τό γάλα διαφέρει τά μάλιστα ώς πρός

 ̂ ν  I - ν 'τήν σύστασιν τοϋ γάλακτος τής άρτι τεκουσης, πλην 
τούτου, οταν τό θηλζζόμενον νήπιον φθάστι τό έτο; 
θά ύποστή κατ’ ανάγκην τήν στέρησιν τής τροφοϋ, 
ήτις τότε, άγουσα τόν δέκατον όγδοον μετά τόν τοκε
τόν μήνα, θέλει εύρεθή ανίκανος πρός παραγωγήν τής 
αναγκαίας,διά βρέφος ένος έτους,ποσοτητος γάλακτο;. 
Μεταξύ τών δύο τούτων άκρων πρεπει, αρα,να ταλαν- 
τεύηται ή έκλογή ήμών τούτέστιν ή τροφός δέον νά 
διατρέχ·/) τόν τρίτον το πολυ μετα τον τοκετον μήνα, 
ή τουλάχιστον τήν τετζρτην εβδομάδα.

4) Προτιμητέα ή έχουσα πείραν έκ προηγουμέ
νως θηλάσεως. Γυνή, ήτις έθήλασεν ήδη μετ επιτυχίας, 
ής τό γάλα διετηρήθη άφθονον καθ’ άπζσζν τήν διάρ
κειαν τής θηλάσεως, ήτις έπηρκεσεν εις πάσας τας 
άνάγκα; προηγουμένου βρέφου;, έπί δεκαπεντε μέχρι 
δέκα οκτώ μηνών, δεν εΐνε άπίθανον δτι θέλει δείξει 
μεγαλειτέοαν έπιδεί^ιοτητα ει; τα τή ; θηλάσεως /] (\ 
ποωτόπειρος. Ούχί σπανίως αί ώραιότεραι εκλεκτότεραι 
κζί ύπό πάσας τας επόψεις άρισται τίτθαι, εστερήθη- 
σαν τοϋ γάλακτος αύτών, ενεκα αδεξιοτητος και α
πειρίας περί τήν θήλασιν, bt’ ο συμφερουσαι εινε αί 
πλ,ηροφορίαι περί τής δεξιότητος, τής ευφυίας, τοϋ χ α 
ρακτήρας καί τού ζήλου, μεθ ου αυται εςεπλ.ήρωσαν 
τά καθήκοντά των εις προηγουμενην περίπτωσιν.

5) Αί ΰπανδροι, γλυκεϊαι, εύθυμοι, ήπιαι καί 
νοήμονε; δέον νά προτιμώνται τών άνυπάνδρων, με
λναγχολικών καί άθύμων, οργίλων και βλακών. Τό 
βρέφο; άναπαριστά τά ;  άρετά; ή ελαττώματα τής 
τροφού του, ούχί διότι θηλάζει ταϋτα μετα τοϋ γα- 
λακτος άλλά διότι αποτυποΐως ο καθρεπτη; αντανα
κλά οίανδήπατε εικόνα. Ή  καλλιτέρα άπόδειξις τής 
άληθειας ταύτης ύπάρχει έν τή μεταβολή τοϋ χαρα
κτήρας τή παρατηρουμένη παρά τώ βρεφει, δταν τοϋτο 
στερηθή τής ηθικής έπιδράσεως τής τροφοϋ. Καί άλλα 
ελαττώματα τή ;  τελευταίας ταύτης εΐνε άποσκορακι- 
στέα. Ή  έλαφρότης οδηγεί εις ανοησίας, ό δε εγωισμός 
είς τήν έκπλήρωσιν τών όρεςεών της μάλλον ή τών 
όοειλοαένων τώ βρέφει καθηκόντων. Τίτθη, ήτ ι;  στε
ρείται ευαισθησία; καί συνειδήσεω;,εΐνε ικανή νά πράςγι 
τά πάντα καί νά έγκληματίση μάλιστα εαν τούτο 
ίκανοποιή τάς ορέξεις της.

6) Έ άν τό βρέφος τής τροφού εΐνε καλώς άνε- 
πτυγμένον έάν εχη μήλα πλήρη, χροιάν ζωηράν, ύπο- 
δόρειον κυτταρώδη ιστόν τοϋ θώρακος και τών άκρων 
άφθονον, δύναταί τ ι ;  νά πιστευση οτι τα γαλα τ7,; 
τροφού έσεται καλόν καί έπαρκές.

7) Ή  ήλικία καί οί χημικοί κζί φυσικοί χαρα
κτήρες τού γάλακτος περί ών έν τώ έπομένω κεφαλαίω.

II Μ0Ϊ Σ Ι Κ 11 ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ
Σ χεοις δσ/ i v r  χαϊ zircor.— N i*  θεωρία περϊ rur  

-SJOigS"
Ό τ ι  ή μουσική είνε άρωμα περιβάλλον την ψυ

χήν τοϋ άκροωμένου μέ τήν μυρόεσσαν άυτοϋ άτμο- 
σφαϊραν τού καλού καί τής άγνότητος, δτι εινε μύρον 
ήδονικώς μεθυσκον τον απολαμβανοντα ταυτης .ην 
μέθην τής ευτυχία; καί τοϋ αγαθού, τούτο ύπέρ πάντα 
άλλον γνωρίζουσιν οί φιλομουσοι αναγνώσται τοϋ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ» οί έντρυφώντε; εί; τήν μουσικήν 
τή ;  φύσεω; καί τήν αρμονίαν τοϋ σύμπαντο;, τοϋ θαυ- 
μασιωτάτου τούτου καλλιτεχνήματος τής θείας έμ- 
πνεύσεως τοϋ Δημιουργού· αλλ ότι αί οσμαι αι.οτε- 
λοϋσι καί αύται μουσικήν, οτι έχουσι τους τόνους των 
καί τά χρώματά των, δτι παράγουσι καί αυται αρ- 
μονίαν καί άποτελ.οϋσιν έντεχνους συμφωνίας, τοϋτο 
εΐνε Γσως άγνωστον είς τούς πλειοτερους αυτών. Καί 
πολλοί ίσως άπορήσωσιν, οποία τις δύναται ναυπάρ^/] 
σχέσις μεταξύ θορυβώδους στροφής βάλς π. χ .  καί 
τής ήδεΐας οσμής άβροφύλλου ρόδου, τ ί  κοινόν μεταςύ 
τού έρρύθμου καί έμμελοϋς τής στροφής καί τοϋ ύλι- 
κοϋ ολως αισθήματος τής άπό ρόδου οσμής· καί δμως 
δύναται νά ύπάρχν) πολύ τό κοινόν, ώς θά ίδωμεν. 
"Οπως έν τή μουσική τόνο; τ ι ;  εισερχόμενο; εϊ; τι μου
σικόν μέλος καταστρέφει τήν άρμονίαν τούτου ώ; 
παράφωνος, ένώ ό αυτός τόνος συμπληροι τό έναρμο- 
νιον άλλου μέλους, ουτω καί εν τή μυρεψία, ει; κα'λ- 
λιανθή καί εύωδη ανθοδέσμην δέν χωρεΐ ή δύσοσμο; 
άνάαιξι; κρομμυου, ενώ η αυτη κακοσμία μεταβάλλε
ται εί; γαργαλιστικήν ευωδίαν προσμιγνυομεν/] ει; 
πλείστα; έκ τών τροφών μα; ώ; καρύκευμα, ένώ του
ναντίον θ’ άπεβαινε τελειω; αηδης η μετ αυτών ανα- 
μιξις ευωδών ίων ή υακίνθων.

Είνε βεβαίως καλλιτέχνη; ό μουσουργό; ό κα- 
ταλλήλω; καί κανονικώς διά τών μουσικών γνώσεων 
του καί τή ; καλλιδώρου φαντασία; του συρράπτων τού; 
τόνου; εί; ευμολπου; συνθεσει;, καλλιτεχν/;; ουχ̂  λ, . -  
τον εΐνε καί ό μυρεψός ό συναναμιγνύων έντέχνως καί 
κατά τήν ιδίαν καλαισθησίαν τά  διάφορα άρώματα είς 
καλλίστας καί εύωδεστάτας μυρωδιάς.

'Όπως διά τήν συναρμογήν τών ήχων ύπάρχουσι 
νόν.οι ώρισμένοι, τούς όποιους κατ αρχας ήκαλ.λιεργΛ- 
μένη φαντασία ή τό μουσικόν αύτί,ώς συνήθως λέγομεν, 
τού καλλιτέχνου ήδύνατο νά άναγνωρίσν), είτα δέ έν 
τή πιοόδω τών έπιστημών άνεκάλυψε καί τελείως κα- 
θώοισεν ή έπιστήμη, ουτω καί είς τήν μυρεψίαν Οά 
ύπάρχωσιν άναντιρρήτως νόμοι ώρισμένοι, καθ’ ούς αΐ 
διάφοροι οσμαί καταλλήλως πρός άλλήλας δύνανται νά 
συνάπτωνται- τούς νόμους τούτους τό γε νύν μόνον ή 
καλαισθησία λεπτοορίνου τίνος Άτκινσων δύναται νά 
διίδνι, ούχ ήττον έάν τό ζήτημα δεόντως έρευνηθή, εΐνε 
αναμφίβολον δτι και εν τ·?ί συνθεσει τών μύρων ως και
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έν τ -Ji μουσική συνθέσει θά εΰρεθ·7! οτι ΰπάρχουσιν α
παράβατοι κκι ώρισμένοι κανόνες· εί; τοΰτο αετ’ έτη— 
τυχίας ήσχολήθη ό P iessc  οίτις  πκρέβκλεν εΰ- 
φυώς τά ;  έσμάς προ; τοϋ; τόνου; τ·75; μουσικής σχη- 
ματισκς μάλιστα κκί διαγράμματα (gammes) κκί 
συνηχήσεις (accords) όσμών.

Αλλ ινκ κκλλίτερον έννοήσωσιν οί άνκγνώσται 
την θεωρίαν του κ. Piesse δεν θεωροΰμεν άπό σκο
πού νά είπωμεν έν συντόμω ολίγα τινά κκί πε3ΐ 
τών επιστημονικών νόμων τών διεπόντων τήν μουσικήν, 
κκί περί τής ομοιότητας τούτων πρό; τού; τών χρω
μάτων έν τή οπτική.

Παραγωγή καί μετάδοσις τον η χ υ ι χα1 τοϋ φωτός- όμοιό- 
τι/ς των ακουστικών φαινομένων πρός τά οπτικά- 
οί κραδασμοί μεταδίδονται κνματοειδώς. 4εσμ„1 
και κοιλιαι' νψ·ος και εντασις τοϋ ί} γον.

I νωριζομεν οτι, διά νά παραχθνί ήχος, πρέπει νά 
ύπάρξν) μία κίνησις· ουτω λ. χ. τύμπκνον ήχεΐ όταν 
κρούσωμεν αΰτό, αΰλός όταν έμφυσήσωμεν έντό; αΰ- 
.ου ρεΰμα άερος κκί έξ·?,;· ουτω τά μόρια τοΰ σώμα- 

το; χραδαίνονται κκί παράγεται ό ν)/ο;. Οί τοιοϋτοι 
κραδασμοί γίνονται αισθητοί, έάν λ. χ. θέσωμεν έπί 
τνί; μεμβράνης τυμπάνου άμμον καί είτα κρούσωμεν 
ή άμμο; θά αναπήδα έν δσω τό τύμπκνον ήχεΐ. 
Οι κραδασμοί δέ τών ηχητικών σωμάτων μετκδιδό- 
μενοι ει; τόν αερα, οστις κραδαίνετκι καί αΰτό; 
κκί χρησιμεύει ώ; φορεΰς τη ; κινήσεως ταύτη; μέ
χρι τοϋ αισθητηρίου τη ;  άκοής, γίνονται ύφ’ ήμών 
αισθητοί ω; ηχο;. Ά ντί τοΰ άέρος δύνκτκι νά χρησι- 
μευσν) κκί πάν άλλο ύλικον μέσον ώ; φορεύς, οίον τά 
ύδωρ, ή γή κκί καθεξής, πάντως δ'μω; πρέπει νά με- 
σολαβ·7ί τοιοϋτον τι μέσον, άλλω; ό ηχο; δεν γίνεται 
ήμΐν αισθητό;· ουτω εκρηξιν γινομένην έντό; χώρου 
στερηθεντο; δ-.’ αεραντλία; τοΰ άέρο; η έπί τοΰ Ήλίου 
λ. χ .  δεν δυνάμεθκ ν’ άκούσωμεν, ένώ τήν βλέποίΛεν. 
Αλλά πώ; τά φώ; γίνετκι ήμΐν κίσθητόν καί άνευ 

ά^ρος ; δεν εϊνε κκί τοΰτο αποτέλεσμα κινησεω; τινο; 
ώ; ό ήχο;, κκί άν ουτω Ιχν] δέν ύπάρχν) άνκγκνι οπως 
μεσολκβήση ϋλη τ ι ;  ώ; φορεΰ; διά νά φθάσν) έκ τοϋ 
Ήλίου μέχρι; ήμών ;

Βεβαίως κκί τά φώ; είνε άποτέλεσμκ παλμική; 
κινησεω, ώ; και ό ήχο;, λίαν ομω; ταχυτέρας, καί 
Xpf^ei κκι αυτά μέσου τινά; ϊνα μεταδοθή, τεκμαίρε- 
τκι δε αυτη ή θεωρία τή; πκρκγωγή; τοϋ φωτό; κκί 
έκ πολλών μέν άλλων φαινομένων, άλλα ίδίω; έκ τή; 
μεγάλη; όμοιότητο; καί τή ;  πλήρου; αναλογία; τών 
ακουστικών φαινομένων πρός τά  οπτικά, άνκλογικ; 
.ήν όποίκν κατωτέρω θά λάβωμεν αφορμήν κκλλίτερον 
νά πκρατηρήσωμεν. Τοϋτο δε τό μέσον, αποτέλεσμα 
τή? παλμική; κινησεω; τοΰ οποίου εινε τό ©ώ;, έκά-

λεσκν οί φυσικοί αιθέρα■ τήν υπκρξιν τού αίθέρος τήν 
σήμερον ες άνάγκη; παραδέχεται ή έπιστήμη,διότι μόνον 
δια ταύτη; ήδυνήθη νά δώση πλήρη κκί σαφή έξήγν- 
σιν ει; άπαντα τκ οπτικά φαινόμενα- ώ; αποτέλεσμα 
τών παλμικών κινήσεων τοΰ αίθέοος παραδέχονται κκί 
τα θερμκντικα φαινόμενα, τινές δε κκί τά ήλεκτρο- 
μαγνητικά.

Μεταδίδονται δέ οί κραδασμοί τών ήχητικών σω
μάτων κυματοειδώ;, ώ; τοϋτο δυνάμεθα νά παρατη- 
ρησωμεν επί παλλομενη; χορδή; μουσικοΰ τινο; οργά
νου· έάν έπί ταύτη ; εί; διαφόρου; θέσει; έπιθέσωμεν 
μικρά χαρτία κεκαμμένα κατά γωνίαν καί πλήξωμεν 
είτα τήν χορδήν έλαφρώ; διά τόξου, άλλκ μέν τών 
Χ.κ?τιων αμεσω; κνατρεπονται, άλλα δε παραμενουσιν 
έπί τή ; χορδή;, τοΰτο δέ διότι ή χορδή πάλλεται κυ
ματοειδώ;, και οσα μεν χαρτία υπήρχαν έπί τών κοι
λοτήτων ή τών κυρτοτήτων τών κυμάτων εί; τά  όποια 
(Πηρεθη η χορδη παλλομενη κκί άτινα οί φυσικοί κοι
λίας εκαλεσαν, ανκτρεποντκι, οσκ δέ ύ—ήρχον έπί τών 
σημείων, κκθ κ τκ  κύματα ή μάλλον τά ήμικύματα 
συνδέονται προς αλληλκ, παραμένουσι, διότι τά σημεΐκ 
έκεΐνκ τκ  όποικ έκά7,εσκν δεσμούς άκινητοΰσιν ότκν 
ή χορδή πάλληται. Ορθκλμοφκνέστερον δυνάαεθα νκ 
πεισθώμεν περί τή ;  κυματοειδοϋ; κινήσεω; τών ήχητι-  
κών σωμάτων διά τοϋ έξή; πειράμκτο;: εί; τό ετερον 
άκρον τινά; δικπκσών προσάπτομεν κκθέτω; βελόνην 
μέ τήν αιχμήν φερομένην πρό; τκ  κάτω- έάν πλήξω
μεν κκολουθω; τό δικπκσών,σ’!ρωμεν δέ ταχύτατα  ύπ' 
αΰτό ύελίνην λείαν πλάκα, ακροθιγώς τή ; α ιχμή; τή ; 
βελόνη; άπτομένην καί κεκκλυμμένην διά λεπτοτάτου 
στρώματο; αιθάλη; (καπνιά;), Θ.Λομεν παρατηρήσει 
έπι τή ;  πλακο; χαραχθεΐσκν κκνονικωτάτην κυματο
ειδή καμπύλην.

Αι εΰφυεστάτων οργάνων ήδυνήθησκν ά κ ρ ι β έ— 
σ τα .κ  νκ έρευνησωσι κκι μετρήσωσιν οΰ μόνον τκ  κύ
μα . κ  ταΰτα τα σχηματιζομενα κκτά τήν παραγω
γήν τοϋ ήχου, αλλα κκί τά τοϋ αίθέρος, άτινα άπεο- 
γάζοντκι τά φκινομενκ τοΰ φωτό;· έκαστη δέ παλμική 
κίν/ΐσι; σώματός τινο; αποτελεί καί εν τοιοϋτον κΰμα. 
Καί ό μεν άριθμο; τών παλμικών κινήσεων ή τών κυ
μάτων— διότι τό αυτά καταντά —  αποτελεί τό ϋψο;
του τόνου εν τή μουσική,— είνε δέ τόνο; τ ι ;  έπί τοσοΰ- 
— -7 - ’ ** ' /τον εινε οςυτερο;. οσον περισσότερα κύματα παράγει— , 
το δ;, ευρο; τών κυμάτων άποτε7.εΐ τήν έ’ντκσιν τοΰ 
τόνου· ή κανονικότης ή μή τών κυμάτων τούτων έξα:-

4 -9  ι

ΐτος ή τοΰ πολυσυνθέτου τοΰ
ήχου.

("Ε jEtai (jvvij^eia).

Κ. Δ Ζ ε γ γελ ιις
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Διάφοροι περιηγηταί μετ’ αηδίας περιγράφουσι 
τόν τρόπον, κκθ’ ον λκοί άγριοι κκί ήμιβάρβαροι δικι- 
τώντκι, ών αί τρώγλκι δεινήν άνκδίδουσιν αποφορκν 
ώς έκ τής μεγίστης ακαθαρσίας, ήτις έπικρατεΐ έν αυ- 
τκΐς. Ό  μεαορφωμένο; ομως "Ελλην δέν έχε ι αναγκην 
νά τρέξνι πρός τοΰς Φελλάχους κκί Κάφρους, δπω; 
πεισθή, οτι ύπάρ-/ουσι λογικά οντα έν ζωώδει ί)ικτε- 
λοϋντκ κκτκστάσει, διότι πολλαχοϋ έν τ·  ̂ κλκσικνΊ 
ήαών /ώρ:«, έν -^ωρίοι; καί πόλεσι, ύπάρχουσιν άνθρω
ποι έν τελεία πρός τήν καθαριότητα διατελοΰντες οικ- 
στάσει, οϊτινες άπό τής βκπτίσεως αύτών οΰδέποτε 
έλούσθησαν, καί ών τά  άκάθκρτα οικήματα οΰ μόνον 
είνε πλήρη παρασίτων ζωυφίων διαφόρου φύσεως, δυ- 
ναμένων σπανίκς νά καταρτίσωσιν έντομολογικάς συλ- 
λογάς, άλλά καί έγκλειουσιν άέρα, τήν ασφυξίαν προ- 
καλοΰντα καί είς τοΰς υγιέστατου; τών πνευμονών. 
Καί δμως ΰπάρχουσι ζώα, καί έξ αΰτών τών άτελε- 
στερων βκθμίδων τοϋ ζωολογικοΰ βασιλείου, άτινα 
καίπεο στερούμενα τοΰ λογικοΰ, δι’ οΰ έπροίκισεν ο 
δημιουργός τόν άνθρωπον, οΰκ όλίγκς κκταβκλλουσι 
φροντίδκς χάριν τής κκθκριότητος αΰτών καί διαίτης. 
Διδακτικώτκτον δέ παράδειγμα άερισμοΰτ&Ί κυψελών 
αύτών παρεχουσιν αί μέλισσαι, περί τού οποίου ολί- 
γιστα λέγομεν έν τοΐς έξή;.

Αί μέλισσαι, άνήκουσαι εί; τήν ομοταξίαν τών 
έντόμων, δέν άναπνέουσι διά πνενμόνων, ώ; τά  θηλα
στικά, τά πτηνά καί τά  έρπετά, οΰδέ διά β ρ ά γ χ ι ω ν , 

ώ; ο; ιχθύ;, άλλά διά τραχειών, ήτοι αεραγωγών σω
λήνων, οΐτινε; καταλήγουσι πρό; τά ;  πλευρά; του 
σώματο; αύτών, άκριβώς έκεΐ, έ’νθκ οί δακτύλιοι η 
οί κρίκοι τοΰ σώματος αΰτών έφάπτοντκι αλ7.ήλων. 
Μόνον ή κεοκΛή των καί ό τελευταίος δακτύλιος δέν 
φέρουσι τοιούτου; αεραγωγού; σωλήνα;. 1 ίνεται δ^ r\ 
άναπνοή τών μελισσών δια τών τραχειών, κατα τον 
αΰτόν τοόπον, κκθ’ δν και το στερνόν τοΰ ανθρώπου, 
συστελλόμενον καί δικστελλόμενον, εισπνεει κκι έκ- 
πνέει άέρκ.

'Ό πω ; δέ ή μέλισσα ζ·7ι κκί διατηρήται καλώ;, 
πρέπει ό άτμοσφαιρικά; άήρ, έν ώ δ ικ ιτκτα ι ,  νά εχν) 
τήν αΰτήν περιεκτικότητα εί; όζνγδνον χαί αζωτον, 
ήν απαιτεί κκί ή άναπνοη τοϋ ανθρώπου κκι των τε- 
λειοτέρων ζώων, ήτοι εί; 100 μερη ατμοσφαιρικού αέ- 
ρο; πρέπει νά ύπάρχωσι 21 μέρη οξυγόνου καί 79 μέρη 
αζώτου. Κατά τήν εισροήν τού άέρος ίίς τάς τραχείας 
τών μελισσών, ύπό τών αίμκτοφόρων αΰτών άγγείων, 
άτινα περιβάλλουσι τάς τρκχείκς έν μορφνΊ λεπτοτά- 
των σωληνίσκων, άπορροφάται τό όξυγόνον τοΰ εισερ
χομένου ατμοσφαιρικού άέρος, ήτοι διέρχεται διά τών 
λεπτοτάτων τοιχωμάτων τών σωληνίσκων τούτων, ε

ξέρχεται δέ ό έν τώ αιματι τών μελισσών πλεονάζω* 
όζιάνθραζ (άνθρακικόν όξύ)· τοΰτο καλείται δια.τίδι- 
σις άειίων.

’Επειδή λοιπόν έντός μιας κυψέλης ύπάρχουσι περι 
τάς 30 ,000  εως 40,000 μελισσών, έπόμενον είνε έντός 
αΰτής νά ΰπκρχη άήρ άκκθαρτος,έμπεριεχων όλιγωτέρκν 
ποσότητκ οξυγόνου κκί περισσοτέραν άνΟρακί'κοΰ οςεος 
καί επομένως άκατάλληλος δια την αναπνοήν. Ανά
γκη λοιπον να κερισθνι η κυψέλη δι αντικκ * κλλαγ/ι, 
τοϋ έν αΰτή άέρο:. Τοΰτο γίνεται εν μερει δια τών 
οπών τής κ υ ψ ε 7. η ς, δεν ευρισκοντκι δε κκι άπκσκι αι 
μέλισσαι κκθ’ ολην τήν διάρκειαν τής ήμέρας, άπερ- 
^όμεναι πρό; άναζήτησιν μέλιτο;, δπερ συντελώκατα 
τ ι  δπιο; διατηρήται ολίγον καθαρό; ό έν αυτνΐ άήρ.

’Επειδή δμω; καί ούτω; ό τών κυψελών άηο δέν είνε 
ά:κούντω; καθαρό;, αί φιλόπονοι μέλισσαι (αί έργά- 
τριαι) έξεύρον μέθοδον άρίστην καί θαυμκσίκν, δι’ή; ώ; 
κκλαί οίκοδέσποιναι κκθκρίζουσι τά οικήματα αΰτών 
τού άκαθάρτου κκί βλαπτικού άέρο;.Πολλαί έργάτρικι, 
παρατασσόμεναι πλησίον αλ7.ήλων και σχηματιζουσκι 
δύω σειρά;, άρχομένα; άπό τών οπών τή ; κυψέλη; κκί 
καταληγούσα; παρά τά ;  σχαίώνας (κηρίθρκ;), έκδιώ- 
κουσι τόν έντό; ακάθαρτον άέρκ διά ζωηρά; τών πτε
ρύγων αύτών κινήσεως, προκαλοΰσαι οϋτω τήν εισροήν 
καθαροϋ άέρο; (1). Ή  έργασίκ δέ αϋτη τών μελισσών 
γίνεται περί τήν δείλην, οτε ακούεται έκ τή ;  κυψ=.7./j; 
έξερχόμενος βρόμος τις, ον προκαλοΰσιν αί κινούμεναι 
τών μελισσών πτέρυγες, άκουόμενος 20 περίπου βή
ματα μακράν τής κυψέλης. Ό  άερισμός ουτος, λαμβά- 
νων ^ώραν πρό τής ώρας τού ϋπνου, κκτκδεικνύει τήν 
οξυδέρκειαν κκί εΰαισθησίαν τού ωφελίμου τούτου 
ζώου, δπερ πριν κκτακλιθ-7ϊ φροντίζει νά παρασκευάσ-fi 
κλίνην καθκράν καί εΰάερον. Καί δμως πόσοι άνθρωποι 
έπί ημέρας κκί έβδομάδκς ολοκλήρους δεν ήνοιξαν τά 
παράθυρον αύτών, δπως έξαγάγωσι τόν μεμολυσμένον 
τών οικημάτων αύτών άέρα! “Εστω καί τχ(ΰτο ήμΐν 
ώς παράδειγμα διδακτικώτκτον.

Κ. Μ ιιΤΣΟ Π Ο νΛ

3  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  8:
,  I ,  %

Χ ίν χ  Οερμοκρασίαιν « ρ έπ ε ι να εχω σ ι τα
rcoxi ή μ .ώ ν .— Κατά τι  έπιστημονικον περιοδικόν τή ;

(,) £ημ. Καί τ! άλλο πράττει δ μεταλλευτήί, δταν 6£λη 
νά καθαρίση τδ μέροί, έν φ γίνεται ή iiipuhc  λιθανθράκων 
καί άναπτύσσονται διάφοροι βλαπτικοί άέρεε; Θέτει^ πρδ τής 
υπογείου διόδου μικρόν ανεμιστήρα χειροκίνητον, δι’ ου Ua- 
γει τδν άέρα καί εΙσάγει αύίδν είς τάς μεγάλος υπονόμους 
κα! τά <ρ2έατα, έπί τών δποίων υπάρχει κολοσσιαίος άεριστήρ 
άτμοκίνητος, μετά μεγίστης δρμής άπορροφών τδν άέρα του 
μεταλλείου.
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s 1 ερμανίας τά ποτά ήμών πρεπει νά εχωσι την έξής 

θερμοκρασίαν. Τ^ω/» π ότι μ α τ  120,5 Κελβίου (εινε εύ- 
κολον ; ), ύδωρ X3t't σί;< ν  140— 1 βΟ Κ., f^ o c
140— 160 Κ., ίρ.θρίς  <iVoc 170— 190, Κ., f'7 ai,r0c 
.tevxbc olroQ 160 Κ., ισχυρός Λευκός ο7νος 10 0  Κ., 
καμπανίτης 80— 100 Κ , χαφφίς κα'ι τη  or 230— 260
Κ. ζωμός χρι'ατας 370— 520 Κ., γά.Ια 160__ 180.
Ωστε τκ  έστιατόρια, ιδίως εκείνα ατινα έπιστημοη- 

χώ? υ.αγειρεύουσι, πρεπει έντό; τών διαφόρων τούτων 
ποτών να εχωσι χαι θερμόμετρα.

Τ ά  χ ρ ώ μ α τ α  τ ώ ν  α π λ α ν ώ ν  α σ τ έ ρ ω ν  —
Κατά τινα αστρονομικήν στατιστικήν οί δι’ άοπλου 
οφθαλμού ορατοί 4984 άπλανεϊς άστέρες υποδιαιρούν- 
ζ χ ι  7 .χ τχ  τ α  κυρία α υ τ ώ ν  χ ρ ώ μ α τ α  είς τ ά ς  έΗτ,ς έτττά  
κατηγορία;· εί; 14 ίοχρόονς, 281 *uarorC, 31 *ρασΛ 
roi'C> 375 πορτοχα.Ιιοχρόους, 420 ερυθρούς, 1042 χ ,-  
τρ ίν α ς  καί 2628 Λευκούς.

Τ ό  μ έ γ ι σ τ ο ν  τ ο ΰ  κ ό σ μ ο υ  ά ν θ ο ς .  — Κατά 
τον κύριον Orarawra το μέγιστον τή ; γή; άνθο; είνε 
ο άμοργό,ρα.ΙΙος & τιτάν  (άροειδέ;), βλαστάνων έτι τής 
νήσου Σ α μά τρα ς πχρχ  τούς πρόποδας τοϋ ηφαιστείου 
Σ ιγγα Λ ά γγο ν . Τό φυτόν τοΰτο μέχρι τής άνθήσεως 
εκδλαστάνει εν καί μόνον φύλλον, φθάνον τό μήκος 
των 15 μέτρων. Καί ό μεν κάλυξ τοΰ άνθους κατά 
την άνάπτυξιν ομοιάζει πρός πελωρίαν χώνην, έ'χου- 
σαν πλάτος 1,20 μέτρου, ή δέ στεφάνη άνυψοϋται μέ- 
χρις ύψους 1,50 μέτρου καί άνκδίδει βαρεικν όσαην 
σεσηπότων ιχθύων. Άνθος πράγματι λίαν δυσάρεστον 
διά την κομβιοδόκην έρωτολήπτων 1 !

Β ρ έ φ ο ς  φ έ ο ο ν  έ π :  τ ο ΰ  σ τ ή θ ο υ ς  τον» τ ό ν
« ύ ο γ ο ν  τοΟ ’Ά ϊ φ φ ε λ  Είνε άποδεδειγμένον διά
πλειστων παραδειγμάτων οτι αντικείμενα, τ ά όποια 
έςασκουσιν ίσχυράν έπιρροην έπί τής φαντασίας γυναι
κών έγκυμονουσών,άποτυποϋνται πολλάκις έν τή μορφή 
η επί τοΰ σώματος τών βρεφών.

Περιεργό.τατον συμβάν άναφέρεται έσχάτως περί 
τίνος γυναικάς έκ τής κωμοπόλεως S a in t -Q u e n t in ,  
ητις έπισκεφθεϊσα έσχάτως την εκθεσιν τών Παρισίων 
τοσοΰτον εςεπλάγη έκ τοΰ κολοσσιαίου πύργου καί 
τοιαύτην έντύπωσιν έποίησεν ούτος εί; αύτήν ώστε 
μετά τινα; μήνα;, κατά τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1889^ 
οτε ετεκε τό νεογνόν εφερεν έπί τοϋ στήθους του έρυ- 
θραν κηλιδα παριστώσαν τόν πύργον τοϋ έπιχειρηαατίου 
«ρχιτεκτονος. ‘ 1

Λ ίεα  ν α υ α γ ο σ ω σ τ ικ ή  σ υ σ κευ ή . — Τό μηχά- 
νημα τοΰτο, οπίρ ίίχεν έκτεθή έσχάτω; εί; την Μ ε -  
Oir της ναυαγια,ρεαίας έν Τουλώνί, άπο τελείται έκ 
κυλίνδρου εξ έρυθροϋ χαλκοϋ μήκου; 10 έκατοστομέ- 
τρων καί διαμέτρου 7; ό'περ έσωτερ,κώς διαιρείται‘εί; 
δυο μερη δια δικλΐδο;, έξ ών τό Ιν περιέχει ψευδάργυ
ρον τό δέ υδροχλωρικόν όξύ. Ό  κύλινδρο; ούτο; άναρ- 
τκτα ι δι ιμάντο; ?κ τινο; σάκκου, καί συνδέεται δ-ά 
σωλήνος έκ καουτσούκ μετά ζώνης όμοίω; έκ καου- 
τσουκ. Οταν τό φέρον την συσκευήν πρόσωπον βυθισθή
Ε  \J ^ / - \  I . Λ Α> — · Λ   -  /  λ  — - "* ·  — ·

5α

« .  · · ,  ,· ψ δρογόνον οπερ φέρεται διά
.ου σωληνος εις; την ζώνην, πληροί ταύτην καί ού

τω; ναυαγός δύναται νά τηρ-7) πάντοτε την ισορρο
πίαν άνευ πολλών προσπαθειών καί κόπων.

Ί ί  λεύκανσής τ ώ ν  σ π ό γ γ ω ν .  — Τά χλώριον, 
το παμφθ·>ρον τοϋτο άέριον, εινε άναντιρρήτω; εν τών 
ϊ ? * ™  λευκκντικών μέσων τών φυτικών χρωμάτων, 
Οέν δύναται όμως νά χρησιμοποιηθώ έπωφελώς καί εί; 
την λευκανσιν τών σπόγγων,καθόσον ούτοι λαμβάνουσι 
δια τής επιδράσεως τού χλωρίου χρώμα ύποκίτρινον 
αποοάλλουσι δέ την λεπτότητά tJ v. Συνήθως αετα- 
χειρίζονται^ έν Γαλλία τά θειώδες όξύ ώς μέσον λευ- 
καντικον, άλλά προτιμοτέρα εινε ή διά βρωμιούχου 

ατος λεύκανσις,την οποίαν φαίνεται μεταχειρίζονται 
οι I ερμανοί. Σταγόνες βρωμίου διαλύονται έν ένί χι- 
λιογράμμω ύδατος, έν ώ έμβαπτίζονται οι σπόγγοι έπί 
τινας ώρας. Διά τής έπαναλήψεως τής έργασίας ταύ
της άποκτωσιν οί σπόγγοι -.ά σύνηθες αύτών έν τώ 
έμπορίω χρώμα. ’Εάν κατόπιν παραλάβωμεν τούς σπόγ
γου; δια θειϊκοΰ οξέος, ειτα δέ έπιμελώς έκπλύνωμεν 
δι άφθονου υδατος, οί σπόγγοι καθίστανται τελείως 
λευκοί.

Λ ι μ ε ν ι κ ά  Ι Ι α ρ ι σ ί ω ν . — Μη μας μεμφθνί τις 
ώς αγεωγράφητους πριν άναγνώση την έσχάτως έκδο- 
θεΐσαν έν Παρισίοις μελέτην τού κ. Έρνέστου Λαϊμαν. 
Ο κ. ουτος προτείνει νά εύρύνωσι τόν Σηκουάναν *άπά 

Ρουενης μέχρι Παρισίων, μεταβάλλοντες αΰτόν εί; 
κολοσσιαϊον λιμένα 100 μέτρων πλάτους έν τω βυθω’ 
πι 2 18 χιλιομέτρων μήκους καί 6 ,20 έλαχίστου βά

θους- όκ. Λαϊμαν έμελέτησεν έν πάσν] λεπτομερεία καί 
ένδιλεχώς τό ζήτημα τοϋτο, αναβιβάζει δέ την άπαι- 
τουμένην δαπάνην εί; 2*20 εκατομμύρια φράγκων.

Δ ια τ ή ρ η σ ε ς  ξ υ λ ε ία ς .— Έκτακτον παράδει
γμα οιατηρήσεως ξύλων άπό τή; σήψεω;, οταν δια- 
-.ο.ισθή ό ιστός αυτών καλώς διά αλατούχων διαλύ
σεων, άναφερει ή «Έπιθεώρησις τών έφηρμοσμένων ου- 
σικών έπιστημών». Έν H alein τής Αυστρίας ύπάρ- 
χουσιν έκτεταμένα άλατωρυχεΐα, τών όποίών ή ϊδρΟ- 
σις άνερχεται ει; πολύ άρχαίαν έποχήν, πιθανώς είς 
τους πρό Χριστού χρόνους, καί έν τούτοι; ή ξυλεία 
!ΐ έν τοΐ; άλατωρυχείοις τούτοις άπαντώσα διατηρεί
ται εν καλνϊ καταστάσει καί μέχρι σήμερον, ήτοι έπί 
δυο περίπου χιλιάδας έτών.

, , τής προφυλάξεως τών ξύλων άπό τής
σήψεως είνε τά μέγιστα ένδιαφέρον, διά κκί πολλοί ά- 
χρι τουδί. έπενοήθησκν τρόποι έμποτίσεων αύτών 
δια καταλλήλων φυτοκτόνων καί έντομοκτόνων δια
λύσεων. Τό ήμέτερον περιοδικόν έπανειλημμένως έκαμε 
λογον περι τοϋ ζητήματος τούτου, οπως κραττί ένη- 
μερους τούς άναγνώστας του περί τών μέσων,τά όποϊκ 
ειτε διά τή; πείρας εί’τε διά τών έκάστοτί γιγνομένων 
πειραμάτων αποδεικνύονται ώς τά άποτελεσματικώ- 
τερα.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ah al'r ^  π Χ I T / ΜεΥαλουΠ°λιν· περιμένομεν άηάντη- 
J  Κ· 1\ ?° εΥΥιον, χεφίγραφίν oac έλήφθη· ννω-
(̂σατέ μας ιήν [5,ότητά σας, ΰφ’ ήν γράψτε, κ. Χ! ΙΙαππα- 
όπουλον, ένταϋθα· φύλλα άπεστείΛαμεν, συνδρομή σας έλή- 

|ΘΤ ευχαρ,στοΰμεν. κ X. Π ααπα^6ηρυλον,Ρ a I .o v  συν-
λονΗ Δ ί £  ,ί,υΛλα.έσΤ“ΑΓ|σαν· κ· ®· Α · Ζ«ίε·ρίποϋ-
Ά ογοί° Γ'Ι' Φ- η ° ν αΓΤ03Τ1λ/°Μεν· κ· Δ. ΜαρκεσΙνην,

"■ Δ' Σ,4τ?” ·
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