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ΙΕ '.

’Επειδή πολλά των ζφων είνε χρησιμώτατα τω άν- 
θρώπφ διά τάς σάρκας, τδ γάλα, τά δστά, τδ δέρμα, 
τά πτερά, τό έλαιον καί τήν κόπρον αύτών, Ιτερα δέ, 
διότι παράγουσιν ουσίας χρησίμους (μέταξαν, μέλι κτλ.), 
άνεπτύχθη ή ζωοτεχνία (κτηνοτροφία, ιχθυοτροφία κλπ.), 
ήτις έξετάζει τάς έπωφελεστέρας συνθήκας, καθ’ ας είνε 
δυνατήν ζώα χρήσιμα τφ άνθρώπφ ν’ άναπτυχθώσι τε- 
λειότερον καί έπικερδέστερον.

Ουτω λοιπόν ή φυσιογραφία υποδιαιρείται κυρίως 
εις τρεις εΐδικωτέρας έπιστήμας, ήτοι Ιον τήν δρυκτο- 
λογίαν καί γεωλογίαν, 2ον τήν φυτολογίαν καί 3ον τήν 
ζωολογίαν. Έ π Ι των έπιστημών τούτων βασίζονται διά
φοροι ά)λαι έφηρμοσμέναι έπιστήμαι, ώς ή μεταλλεία, ή 
μεταλλουργία, ή δασονομία, ή ζωοτεχνία, κ.τ.λ. Κλάδος 
τής φυσιολογίας είνε καί ή παλαιοντολογία, ήτις εξετάζει 
τά έντδς διαφόρων τής γής στρωμάτων (ύδατογενών) 
άπαντώντα απολιθώματα, ήτοι τά λείψανα φυτών καί 
ζώων, ά'τινα εζησάν ποτε επί τής γής, έξέλιπον δέ νΰν 
διά παντός. ΤοιαΟτα ζφα είνε π. χ . οί ίχ&νόβανροι, οι 
πτεροδάκτυλοί, οι άρχαιοπτέρνγες καί πλεΐστα άλλα.

Καί τά μέν φυτά καί ζφα καλοΰσιν δμοΟ ’όντα έν 
όργανα, διότι φέρουσιν έν τφ σώματι αυτών δργανα, 
διάφορα, τά δέ δρυκτά, ανόργανα. Καί τά μέν ένόρ- 
γανα δντα γεννώνται ύπδ έτέρων δμοίων, Ιχουσι μορ
φήν ώρισμένην, μέγεθος σταθερόν, αύξάνουσιν έκ τών 
έσω προσλήψει τροφής, άποθνήσκουσι, διαλυόμενα είς 
τά έξ ών συνετέθησαν, καί καθυποβαλλόμενα εις πϋρ

έν τή ατμόσφαιρα, άναφλέγονται καί καίονται, ύπολει- 
πομένης ουσίας τινδς άνοργάνου, τής βποδον. Τά δέ 
ανόργανα δέν γεννώνται, αύξάνουσιν έκ τών έξω, έπΐ- 
καθημένης έπ’ αυτών δμοφυοΰς υλης, δέν έχουσιν ώρΐ- 
σμένον μέγεθος, όλίγιστα τούτων καίονται (θειον, γρα
φίτης) καί δέν διαλύονται τοσοϋτον ευκόλως, άλλ’ έν 
τή παρελεύσει μακροϋ χρόνου, δταν έπ’ αυτών έπιδρώσι 
κυρίως υδατα. Έ κ  διαφόρων δέ σωμϋτων ένοργάνων 
καί ανόργανων, διά διαφόρων μεθόδων (κυρίως χημικών) 
έξάγει δ άνθρωπος οι’ άναλύσεως διάφορα άλλα σώμα
τα, ή διά συνθέσεως παράγει έτερα νέα, άτινα χρησιμο
ποιεί πρδς τάς διαφόρους αύτοΰ άνάγκας. ’Εξάγει ούτω 
τά μέταλλα, τδ θειον, τήν άσβεστον, τά διάφορα φάρ
μακα, τά χρώματα καί πλεΤστα άλλα χρησιμώτατα σώ
ματα. Η φύσις λοιπδν παρέχει εις τδν άνθρωπον τήν 
πρώτην ϋλην, ήν οίπως έπειτα καταλλήλως τροποποιεί 
πρδς τάς διαφόρους αύτοϋ άνάγκας. 'Η μήτηρ φύσις ά- 
φθόνως παρέχει τά δώρα αύτής εις τδν έρευνώντα καί 
σπουδάζοντα αύτήν!

ΙΣ Τ \

Η φυσιογνωσία, ού μόνον έρευνα τάς ιδιότητας καί 
γνωρίσματα τών διαφόρων φυσικών (ή υλικών) σωμά- 
των( ) καί ταξιονομεΐ ταΰτα κατά τι σύστημα (φυσιογρα
φία), άλλ έξετάζει καί τά φαινόμενα, ατινα προκα-

(1) Σ η μ .  Ύ  λ η  ν καλοΰμεν π αν  5,Tt π ρ ο σ π ίπτε ι  εις μ ίαν  
ή πλειονας τών αισθήσεων ήμ ώ ν '  σ ώ μ  α δ έ  υ λ ι κ ό ν  (πρός 
διάκριβιν  τοΰ μαθηματ ικού)  μέρος τι τής  ϋλης περιοριζόμενον 
ύπό σ χήματός  τίνος κανονικού (γεωμετρικού π . χ .  κύβου, π υ -  
ραμιδος) ή  άκανονιστου. Τό πςΐόν τών σωμάτων δεν είνε ήμΓν 
εντελώς γνωστόν, μόνον δέ ιδ ιότητες αΰτώ ν ,  έκδηλούμεναι δια 
φαινομένων. Τον λίθον π .  γ .  γνωρίζομεν έκ τοϋ σ χή μ α το ς ,  
τοϋ χρώματος ,  τεϋ  βάρους κ τλ .  τις δέ ή ΰλη  αύτοϋ” ή εσω 
τερ ική ,  ακριβώς δέν δυνάμεθα να ε ίπ ω μεν ,  άν καί ή ν εω -  
τέρα χ η μ ε ία  προσπαθί)  νέ καταδείξτ) το π ο ώ ν  τής  υλης τών 
διαφόρων σω μάτω ν' π α ν  δέ μ η  προσπίπτον  εις Ttva τών α ι
σθήσεων ηι/ών, δέν είνε σώμα Ολικόν, ώς π . χ .  ή μ α θ η μ α τ ικ ή  
σφαίρα ή δ μαθηματ ικός  κύβος· τα ΰ τα  είνε σ χ ή μ α τ α ,  υ.-λ 
έγκλεΐοντα  ϋλην.
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λούσι τά διάφορά σώματα, δταν ταΰτα έπιδρώσιν αμέ
σως πρός άλληλα, καί τους νόμους τους διέποντας τά 
φαινόμενα ταΰτα. 'Ο δεύτερος ουτος κλάδος τής φυσιο
γνωσίας καλείται, ώς γνωστόν, φυσική  έν γένει (N a- 
tu r le h re ) ,  νόμος δε φυσικός, δ απαράβατος και ώρι- 
σμένος κανών, τον όποιον άκολουΟοϋσι πάντοτε τά φαι
νόμενα, δταν έπί τών αύτών σωμάτων τά αύτά αίτια 
ένεργώσι" διότι τά σώματα ευρισκόμενα ύπό τάς αύτάς 
περιστάσεις, τά αύτά έκδηλούσι πάντοτε φαινόμενα- ου
τω π.'/, δταν μεταλλικήν χύτραν πλήρη υδατος θερμαί- 
νωμεν κάτωθεν, βλέπομεν το έν αύτγ, ύδωρ ν’ άναβρά- 
ζη καί νά έξατμίζηται, δταν δε άφίνωμεν λίθον έλεύθερον 
άπό τίνος ύψους βλέπομεν αύτόν νά καταπίπττ.

Καίτοι δέ πλεΐστα καί ποικίλα τά έν τη φύσει δίη- 
νεκώς λαμβάνοντα χώραν φαινόμενα, δυνάμεθα δμως ταΰ
τα νά ύπαγάγωμεν είς τρεις μεγάλας τάξεις, αίτινες 
άποτελοΰσι τους τρεις κυριωτέρους τής έν γένει φυσικής 
κλάδους, ήτοι τήν ιδίως φυσικήν, τήν χημείαν και τήν 
φυσιολογίαν, ώς έν τοΐς εξής συντομώτατα θέλομεν 
αναπτύξει.

ΙΖ \

Φαινόμενα, ώς έρρήθη, καλοΰμεν τάς μεταβολάς 
καί αλλοιώσεις τοΰ σχήματος, τής θέσεως, τοΰ χριόμα- 
τος, τής καταστάσεως κ.τ.λ. τών σωμάτων. Ή  εκ τίνος 
ΰψους πτώσις τοϋ λίθου, δ ήχος κρουομένου κώδωνος, 
ή διά τηλεσκοπίου παρατηρούμενη μεγένθυσις τών σω
μάτων, ή προσκόλησις βελόνης σιδηράς, δταν είς αυτήν 
πλησιάζωμεν μαγνήτην, είνε φαινόμενα, διαφέροντα μέν 
πολύ απ’ άλλήλων, τά δποΐα δμως έχουσι τδ κοινδν 
τοΰτο γνώρισμα, δτι ή ύλη τών σωμάτων, άτινα έδειξαν 
τά ρηθέντα φαινόμενα, ούδεμίαν έπαθεν ουσιώδη άλλοίω- 
σιν’ καί δ λίθος, καί δ κώδων, και τδ τηλεσκόπιον, και δ 
μαγνήτης, διετήρησαν άναλλοίωτον τδ ποιον τής Ολης 
αύτών. Τά φαινόμενα ταΰτα, ατινα άποτελοΰσι τήν 
πρώτην τάξιν, και τά δποΐα, έμφανίζονται, όταν δεν 
συνοδεύονται ύπο ουσιώδους άλλοιώσεως τών παρα
γόντων ταΰτα σωμάτων, καλούνται ιδίως φυσικά (ή και 
άπλώς φυσικά), ή δέ έπιστήμη, ή έρευνώσα τά φυσικά 
φαινόμενα καί τάς προκαλούσας ταΰτα δυνάμεις, καλείται 
ιδίως φυσική  (ή άπλώς φυσική).

θέμα λοιπόν τής φυσικής είνε νά έξετάση τάς γε- 
νικάς (έκτασιν, άδιαχώρητον, πορώδες κτλ.) και είδι- 
κάς (κρυστάλλωσιν, διαφάνειαν) τών σωμάτων ιδιό
τητας, τήν ισορροπίαν και κίνησιν αύτών (μηχανική τών 
υγρών, στερεών καί αερίων), τδ ήχον, τήν θερμότητα, 
τδ φώς, τδν μαγνητισμόν, τδν ηλεκτρισμόν καί τήν 
μετεωρολογίαν.

Έ κ  τών ρηθέντων συνάγεται, δτι ή φυσική είνε 
χρησιμωτάτη έπιστήμη, έκ τής δποίας δ άνθρωπος 
πλείστας άρύεται ώφελείας' διά τοΰτο τμήματα ταύτης, 
ώς έκ τής μεγάλης, ήν έλαβον άναπτύξεως, άπετέλεσαν 
έπιστήμας ιδιαιτέρας, τά μέγιστα ώφελούσας τήν βιομη
χανίαν καί τήν υλικήν καί διανοητικήν τοΰ ανθρώπου 
άνάπτυξιν.

Ούτως ώς κλάδος τής φυσικής θεωρείται ή αστρο
νομία. ήτοι ή έπιστήμη ή έξετάζουσα τά ούράνια σώ
ματα (τήν γήν, τήν σελήνην, τδν ήλιον, τοί>ς πλανή- 
τας καί απλανείς αστέρας κτλ.) καί τάς διαφόρους 
τούτων κινήσεις. 'Η αστρονομία διδάσκει, τίς ή θέσις

τοΰ πλανήτου ήμών έν τώ κόσμψ, ποΰ ούτος φέρει ή- 
μας παρακολουθών τδν ζωογόνον ήλιον, τί είνε δ περι- 
βάλλων τήν γήν ουρανός καί δποΐον τδ ποιόν, αί κινήσεις 
καί τά μεγέθη τώ.ν έν τώ ούρανίψ χώρω κινουμένων 
σωμάτων. 'Ως τμήμα δέ τής αστρονομίας θεωρείται ή 
γεωδαισία, ήτοι ή έπιστήμη έκείνη, ήτις διδάσκει τάς 
διαφόρους μεθόδους, δι’ ών ού μόνον καταμετρείται ή 
έπιφάνεια τής γής ή τμήματα αυτής, άλλά καί ορί
ζεται τό σχήμα αυτής, δτι δηλ. είνε σφαίρα πεπι
εσμένη κατά τους πόλους καί έξωγκωμένη κατά τόν 
’Ισημερινόν.

Έ π ί  τή βάσει τών καταμετρήσεων τούτων, ορίζεται 
καί δ δγκο: καί τό βάρος τής γής, ώστε είνε δυνατόν ή 
γή νά χρησιμεύση ώς δρος συγκρέσεως, δπως δρίσωμεν 
τα μεγέθη τών άλλων ουρανίων οωμάτων. Διά γεωδαιτι- 
κών δέ καταταμετρήσεων εύρέθη καί τό έμβαδόν καί τό 
σχήμα τών ηπείρων, δπερ παριστώσιν οί γεωγραφικοί 
πίνακες καί ώρίσθη τδ υψος τών διαφόρων τής γής δ- 
ρέων. "Ιδιον δέ κεφάλαιον τής γεωδαισίας αποτελεί ή 
υπόγειος γεωμετρία τών μεταλλευτών, δι’ ής ούτοι καθ
οδηγούνται εις τάς ύπογείους αύτών έργασίας.

Επίσης κλάδοι τής φυσικής μεγίστην λαβόντες 
άνάπτυξιν, είνε ή μηχανική και ή μηχανολογία. Έ κ  
τούτων ή μηχανική, τής δποίας θεμελιωτής είνε ό ’Αρ
χιμήδης, έξετάζει τάς δυνάμεις, τήν ίσορροπίαν(') 
και τάς κινήσεις τών σωμάτων έν γένει, έπομέ
νως καί τών έπουρανίων (αύράνιος μηχανική). 'Ως έ* 
τούτου ή μηχανική περιλαμβάνει πλείστους κλάδους 
τής βιομηχανίας. Οί πρώτοι έπί τής γής έμφανισθέν- 
τες άνθρωποι, άφοΰ έπί μακρόν μετεχειρίσθησαν ώς 
άλλαχοΰ έξεθέσαμεν, όργανα καί όπλα έκ λίθου, καί 
έμαθον προϊόντος τοΰ χρόνου νά κοιλαίνωσι διά τοΰ πυ- 
ρός κορμούς δένδρων πρός κατασκευήν μυνοξνλων, νά 
λειαίνωσι τά λίθινα αύτών βέλη καί νά μεταχειρίζωνται 
ζφα ώς βοηθούς είς τάς έπιπόνους αύτών έργαα’ας, έμα
θον ακολούθως, δτι δ άνεμος δύναται νά κινή τά μονό
ξυλα αύτών έντός τών ποταμών καί θαλασσών καί ού
τως ήρχισαν μανθάνοντες καί χρησιμοποιοΰντες διαφόρους 
δυνάμεις. Καί ήσαν μέν ατελείς καί ούχί έπαρκεΐς αί 
πρώται τών προϊστορικών ανθρώπων μηχανικαί γνώσεις, 
έν τή παρελεύσει δμως μακρών αιώνων έτελειοποιήθη- 
σαν καί κατά τόν παρόντα αιώνα Ιλαβον τεραστίαν 
πρόοδον.

Τά ζώα, ή έξ ύψους τινός πτώσις τοΰ υδατος, δ άνε
μος, ό ατμός, δ ηλεκτρισμός κτλ. είνε δυνάμεις μηχα- 
νικαί, δυνάμεναι νά θέσωσιν είς κίνησιν σώματα βαρύτατα. 
'Η έφηρμοσμένη δέ μηχανική έξετάζει τάς μεθόδους, καθ’ 
ας δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν, νά συνδέσωμεν καί νά 
διευθύνωμεν τάς δυνάμεις ταύτας όσον το δυνατόν προσ- 
φυέστερον προς έκπλήρωσιν μηχανικής τίνος έργασίας. 
Επιτυγχάνεται δέ δ σκοπός ούτος τής μηχανικής, διαι- 
ρουμένης είς στατικήν( 2) καί δυναμικήν, διά τών μη-

(1) Σ η μ .  Ι σ ο ρ ρ ο π ί α  καλείται ή κατάστασις τί); ή~ε- 
μίας, εν τή οποία διατελεΐ" σώμά τι,  έπί τοϋ οποίου έ π ε ν ; : -  
γοΰσαι δύο ή πλείονες δυνάμεις κ α τ ’ αντίθετον διεύΟυνσιν, 
καταστρέφουσ>ν οΰτως άλλήλας. Έ ν  Ισορροπία π .  χ . εύ:ί- 
σκεται δοκός, στηριζομένη κατά το μέσον αύτής έπί τίνος 
λίθου.

(2) Σ η μ .  Στατ ική  καλείται το τμήμα τ7ς μηχανικής, τό 
εξετάζον τήν ισορροπίαν τών στερεών, ύγρών καί αερίων σω-
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χανών, ήτοι δι’ ών είνε δυνατόν ν’ άναπτυχθή κίνησίς 
τις κατάλληλος διά τίνος μηχανικής δυνάμεως (άνθρώ- 
που, ζώου, άέρος, υδατος, άτμοΰ, ήλεκτρισμοΰ). Μηχα
νολογία δέ καλείται ή έπιστήμη, ήτις βασιζομένη έπί τής 
μαθηματικής, τής φυσικής καί τής μηχανικής, πραγμα
τεύεται περί τής κατασκευής καί λειτουργίας μηχανών.

Μετά τών έφηρμοσμένων τούτων έπιστημών έν μεγί
στη σχέσει εύρίσκονται ή δδοποιΐα, ή γεφυροποιΐα,  ή 
σιδηροδρομική, ή ηλεκτρολογία καί ή λιμενική,  σκοπόν 
έχουσαι τήν μετ’ έπιστήμης κατασκευήν λεωφόρων, γε
φυρών, σιδηροδρόμων, λιμένων τηλεγράφων καί τόν φω
τισμόν πόλεων κλπ. προσέτι καί ή μηχανική τεχνολογία, 
διδάσκουσα τοΙ·ς τρόπους, καθ’ οΰς έπεξεργάζονται τάς 

^πρώτας καί άκατεργάστους νδλας, δπως δώσωσιν είς αύ- 
?τχς σχήμα άνάλογον πρός διαφόρους άνάγκας* π. χ. έκ 
χάλυβος νά κατασκευασθώσιν τηλεβόλα, ξίφη, άτμόπλοια, 
έκ νήματος βάμβακος, λινοΰ, μαλλιού, μετάξης, νά ύφαν- 
’θώσι διάφορα ύφάσματα κτλ. Αί πλεΐσται τών έφηρμο- 
σμένων τούτων έπιστημών άπαιτοΰσιν ού μόνον γνώσεις 
φυσικάς, άλλά καί πλείστας μαθηματικάς, ώς ή γίφυρο- 
ποίία, ή σιδηροδρομική, ή ύδραυλική κλπ.

ΙΗ \
Τά σώματα έκτδς τών φυσικών αλλοιώσεων πάσχουσι 

καί έτέρας μεταβολάς καθ’ άς ούσιωδώς έξαλλοιοΰται ή 
ύλη, έξ ής συνίστανται’ π. χ .  τεμάχιον σιδήρου στίλ
βοντας, έκτιθέμενον είς τήν έπίδρ ασιν ύγροΟ άέρος, χά 
νει τήν στιλπνότητα αύτοϋ, δξειδιοΰται καί έπικαλύπτε- 
ται ύπό καστανοχρόου τινός στρώματος, δπερ ούσιωδώς 
διαφέρει τοΰ σιδήρου. Τεμάχια άνϋρακος, ξύλου ή θείου , 
πυρούμενα έν τή άτμοσφαίρα καίονται ύπό τήν άνάπτυ- 1 
ξιν φωτός καί θερμότητος καί μεταβάλλονται είς άέριά | 
τινα σώματα, έντελώς διαφέροντα τοΰ άνθρακος, τοΟ ξύ
λου ή θείου, Τεμάχιον ψευδαργύρου ή μαρμάρου, ριπτό- 
μενον έντός αγγείου, φέροντος συγκερασμένον υδροχλώ
ριο-;, άπορρευστοΰται καί μεταβάλλεται είς ύγρόν άχρουν. 
Τά φαινόμενα ταΰτα, ήτοι ή όξειδίωσις τοΰ σιδήρου, ή 
καΰσις τοΰ άνθρακος καί τοΰ θείου, ή άπορρεύστωσις τοΰ 
ψευδαργύρου καί μαρμάρου καί άπειρα άλλα καλούνται 
χημικά, ή δέ έπιστήμη ή έξετάζουσα τά φαινόμενα ταΰτα 
καλείται χημεία. ‘Ως έκ τούτου ή χημεία άσχολεΐται είς 
τήν έρευναν τού ποιοΰ καί τών ιδιοτήτων τής ύλης, έξ 
ής συνίστανται τά διάφορα σώματα καί πώς έπιδρά Ολη 
τις έπί έτεροφυών άλλων ύλών.

Εύρε δέ ή χημεία, έρευνώσα ούτω τά διάφορα τής 
φύσεως σώματα, δτι δλίγιστα τούτων είνε απλά, συνι- 
στάμενα έκ σωμάτων (χημικών στοιχείων) μή δυναμέ- 
νων νά άναλυθώσι διά τών γνωστών τής χημείας μέσων 
είς έτερα άπλούστερα σώματα, καί δτι τά πλεΐστα είνε 
σύνθετα, πρός σχηματισμόν τών δποίων 72 συνετέλεσαν 
άπλά σώματα. Ούτω π.χ . τό μαγειρικόν άλας, συνίστα- 
ται έκ τίνος μετάλλου μαλακού, νατρίου καλουμένου, καί 
έκ τίνος άερίου πρασινοχρόου, τοΰ χλωρίου’ τό ύδωρ 
συνίσταται έξ υδρογόνου και οξυγόνου, τό δέ μάρμαρον 
έξ ανθρακικού στοιχείου, οξυγόνου καί έκ τίνος μετάλ- ■ 
λου, ασβεστίου καλουμένου. Άσχολουμένη δέ ή χημεία 
περί τήν σύνθεσιν τών διαφόρων στοιχείων καί τήν άνά-

μάτων (γεωστατική, υδροστατική, αεροστατική). Δυναμική δε 
τό τμήμα το έξετάζον τάς κινήσεις τών σωμάτων έν γένει 
(γεωδυναμική, υδροδυναμική καί αεροδυναμική'.

λυσιν συνθέτων σωμάτων, έπέφερε μεγίστας ώφελείας 
είς τήν άνθρωπότητα" διότι ύπό τής χημείας διδασκόμεθα 
έκ τίνων στοιχείων συνίσταται έκαστον σώμα καί πώς 
έκ διαφόρων άπλών ή συνθέτων σωμάτων δυνάμεθα νά 
παράγωμεν νέα σώματα. Ούτω διεκρίθησαν ή όρυκτο- 
λογική, ή άγρονομική, ή μεταλλουργική, ή φαρμακευ
τική, ή πα&ολογική, ή φυσιολογική χημεία καί ή χη
μική τεχνολογία. Σχεδόν άπασαι αί φυσικαί έπιστήμαι 
στηρίζονται έπί τής χημείας διότι δι’ αύτής έξηγοΰνται 
πλεΐσται άλλοιώσεις τών φυσικών σωμάτων καί ή άλλη- 
λεπίδρασις τούτων. 'Η χημική δε τεχνολογία  είνε ή 
έφηρμοσμένη χημεία, ή διδάσκουσα τάς μεθόδους, διά 
τών δποίων έκ διαφόρων ύλών άνοργάνων ή δργανικών 
παράγοντα', νέαι, χρήσιμοι, είς διαφόρους τοΰ άνθρώπου 
άνάγκας. Ούτως είς τήν χημικήν τεχνολογίαν ύπάγεται 
ή άποκάθαρσις μετάλλων (σιδήρου, χαλκού, μολύβδου 
κτλ.) έκ μεταλλευμάτων (καμινευτική ή μεταλλουργία), 
ή κατασκευή τής σόδας, τής ύέλου, τών διαφόρων όξέων, 
τών χρωμάτων, τοϋ σακχάρου, τοϋ σάπωνος κτλ. Ρ).

Ι θ \

Τέλος υπάρχει καί τρίτη τάξις φαινομένων, τά όποια 
μόνον έπί ένοργάνων σωμάτων παρατηρούνται, ήτοι έπί 
τών φυτών καί ζώων, καί καλούνται φυσιολογικά. Είνε 
δέ ταΰτα ή &ρέψις και ή άνάπτυξις τών φυτών καί 
ζώων. ή γένεσις  (τίνι τρόπω διαιωνίζονται τά ειδη των), 
ή  κυκλοφορία τοΰ αίματος, ή αναπνοή, ή πέψις και 
άφομοίωσις τών τροφών κλπ. Πάντα ταΰτα έξετάζει ή 
φυσιολογία, ήτις ύποδιαιρεΐται είς φυτολογικήν καί ζωο
λογικήν. Είς τήν σπουδήν ταύτην άσχολοΰνται ή φυτο
λογία καί ζωολογία' ίδιον δέ κλάδον, διά τήν μεγάλην 
αύτής χρησιμότητα, άπετέλεσεν ή φυσιολογία τοΰ αν
θρωπίνου σώματος, ήτις μετά τής ανατομικής άποτελεΐ 
τάς βάσεις τής ’Ιατρικής.

'Οθεν ή έπιστήμη τών φαινομένων, ήτοι ή έν γένει 
φυσική, έπί τής όποιας βασίζονται πλεΐσται έφηρμοσμέ- 
ναι έπιστήμαι, ύποδιαιρεΐται είς τήν ιδίως φυσικήν, την 
αστρονομίαν, τήν χημείαν καί τήν φυσιολογίαν.

Κ'.

Περαίνοντες τήν περί τής σπουδής τής φύσεως πραγ
ματείαν ταύτην, δλίγα μόνον θέλομεν προσθέσει περί 
τής ώφελείας αύτής. διότι άρκετά έν τοΐς ήγουμένοις έξε- 
τέθησαν. Α ί  φυσικα'ι έπιστήμαι άποτελοϋσιν ουσιώδες 
στοίχείον τής μορφώσεως τοϋ άν&ρώπου. 'Η άνθρωπό
της έκ τής σπουδής τής φύσεως, μεθ’ ής είνε άναπο- 
σπάστως συνδεδεμένη, ού μόνον πλείστας άρύεται ύλι- 
κάς ώφελείας, άλλά καί μεγίστην πνευματικήν ώφέλειαν.

(3) Σ η  μ. Πρ’οι έκμάΟησιν τών έφηρμοσμένων έπιστημών 
ύπάρχουσι τά ανώτερα πολυτεχνεία και κατώτερα τεχνικά 
σχολεία, έν ο’ς οΰ μόνον αί έφηρμοσμέναι έπιστήμαι λεπτο
μερέστατα διδάσκονται, άλλά καί αί φυσικαί καί αί μαθημα- 
τικαί. Διά τοϋτο καί τά διαιρορα πολυτεχνεία θεωρούνται ισό- 
βαθμα πρός Πανεπιστήμια. Πολυτεχνεία δέ, περιλαμβάνοντα 
σχεδόν άπαντας τους κλάδους τής βιομηχανίας, ’έχει πολλά ή 
Γερμανία (Δρέσδη, Βερολΐνον, Καρλσρούη, Μόναχον κτλ.), ή 
’Ελβετία, ή Αυστρία, ή Γαλλία , ή ’Ιταλία  καί άλλαι χώ -  
ραι. Ευτυχώς δε καί έν Ά θήναις  άπό τριών έτών υπάρχει έν 
τώ Πολυτεχνεία) τό Σχολεϊον τών β ι ο μ η χ ά ν ω ν  τ ε χ ν ώ ν ,  
έν ω διδάσκονται λεπτομερέστατα καί μετά μεγίστου ζήλου 
αί έφηρμοσμέναι έπιστήμαι.



ΠΡΟΜΗΘΕΪΣ

ΙΙρός τοΰτο άρκεΐ νά ύπομνήσωμεν, δσα πολλάκις περί 
τής πνευματικές ώφελείας τών φυσικών έπιστημών εΓπεν 
άπό τής Πανεπιστημιακές έδρας ό σεβαστός ήμών θείος 
καί διδάσκαλος κ. Ήρ. Μητσόπουλος. « Α ί φ ΐ’ΰικαί ίπι-
• στήμαι περι έργα τοΰ πανσόφου και παναγάθου 
>■άσχολούμεναι, ον μόνον τήν διάνοιαν άναπτναονσιν
• ενστοχώτερον, άλλά και τήν καρδίαν βελτιονσι και 
>·άγα&ύνονΰί, διότι ό παρατηρων και σπονδάζων εργα
πανσόφως κα'ι επ' άγαθώ βκοπω πεποιημένα, όξντί- 

<ραν καθιστά τήν διάνοιαν αύτοΰ και χρηστότερος γί- 
»νεται καί θεοσεβέστερος.· (')
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ΠΕΡΙ ΜΑΓΝΗΣΙΤΟΥ H ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ
Τι είνε ύ Λευκόλιθος.

'Ο μετά τοσούτου πατίγου, είς τδ στάδιον τών μεταλ
λευτικών Ιπιχειρήσεων, άρτι κατελθών λευκόλι θος, ώ 
εύχόμεθα νά μή γίνη παραίτιος άνακαινίσεως τών ποτέ 
παρ’ ήμΐν άκμασάντων λαυρεωτικών δργίων, εινε δρυ- 
κτόν, ού ή μάζ« απαρτίζεται ές έλαχίστων κοκκίων. Τε- 
μάχιον λευκολίθου φαίνεται ώς τεμάχιον τεθραυσμένου 
γυψίνου εκμαγείου. 'Ο λευκόλιθος κέκτηται χρώμα -χιο
νώδες λευκόν ή και κιτρινόλευκον’ έπίσης ύπάρχουσι 
λευκόλιθοι τεφρόχροοι ή και φαιόλευκοι.

"Αν θέστ, τις την γλώσσαν του έπί λευκολίθου, δτέ 
μέν αύτη προσκολλάται έπ’αύτοϋ ίσχυρώς, δτέ δέ άσθενώς.

'Ο λευκίλιθος είνε σκληρός ώς το μάρμαρον ή πολ
λάκις κατά πολύ σκληρότερος τούτου. Οί της Εύβοιας 
λευκόλιθοι διακρίνονται διά τήν σκληρότητα καί συνάμα 
διά τήν λευκότητα καί καθαριότητα αύτών. Εύλόγως 
δέ δύναταί τις νά θεώρησή τήν Εύβοιαν ώς Νάξον τών 
λευκολίθων. 'Ως ή Νάξος διακρίνεται διά τήν Σμύριδί 
της, οΰτω καί ή Εύβοια διά τούς λευκολίθους αύτής.

Εάν πυρώσωμεν λευκόλιθον, ώς οί άσβεστοποιοί πυ- 
ροΰσι τόν ασβεστόλιθον  (άσβεστόπετραν), Γνα παραγά- 
γωσι τήν άσβεστοι·, τότε θά έχωμεν ώς ύπόλειμμα μετά 
τήν πύρωσιν, λευκόν τι σώμα ώς τήν δσβεστον, τουθ’δ- 
περ ύπό τών χημικών Μαγνησία  καλείται.

‘Η Μαγνησία συνίσταται έκ μετάλλου τινός Μαγνη
σίου καλουμένου και έξ όξνγόνον, δπερ πάντες έξ ακοής 
γνωρίζομεν, δτι είνε συστατικόν τοΰ ύδατος, ώς και τοΰ 
μίγματος δπερ άναπνέομεν, ήτοι τοΰ άε’ρος.

Μετά τήν πύρωσίν του δ λευκόλιθος γίνεται έλαφρό- 
τερος σχεδόν κατά τό ήμισυ τοΰ βάρους του, έάν είνε 
καθαρός, διότι διά τής πυρώσεως άποχωρίζεται αύτοΰ, 
απερχόμενον ώς άοσμον καί άόρατον άέριον, σώμά τι, 
δπερ ανθρακικόν οξύ (δξυάνθραξ) καλείται. Μετά τήν

( Ι ϊ  Στ,;/.· Ευτυχώς από τινων ετών εισήχθη ή διδασκαλία 
τής φυσιογνωσίας είς τά γυμνάσια καί ελληνικά σχολεία, 
ήτις αχρι τοΰδε όλιγίστους έπέφερε καρπούς, το μέν, διότι 
θεωρείται ώς ιιάΑημα ούδεαίαν εχον αξίαν, τό δέ, διότι οί 
πλειστοι τών διδασκάλων έλαχίστας εχουσι γνώσεις φυσιο- 
γνωστικάς. Ά ς  έλπίσωμεν, δτι είς τό μέλλον θέλει έκλείψει 
καί τό ατόπημα τοΰτο καί δτι θέλει εΐσαχθή καί πάλιν ή 
εις τας άνωτέρας τάξεΓς τών γυμνασίων ή διδασκαλία τής 
χ η μ ε ί α  ς, ήν άγνοοϋαεν »ιά τίνα λόγον κατήργησαν, "Ανευ 
χημικών γνώσεων τά μέγιστα θέλει χιυλαίνει ή διδασκαλία 
τής φυσιογνωσίας.

I άπέλασιν τσΰ ανθρακικού οξέος ύπολείπεται ήμίν, ώς 
μή πτητική, ή μαγνήσια.

Εκ τών ρηθέντων δήλον δτι δ λευκόλιθος είνε σώμα 
σύνθετον, συνιστάμενον έκ μαγνησίας και ανθρακικόν  
όξε'ος. 'Ο χημικός, δμιλών περί λευκολίθου, θά τόν όνο- 
μάση ανθρακικήν μαγνηβίαν,  ένώ δ δρυκτολόγος ή δ 
μεταλλευτής, μονολεκτικώς και συντόμως. Μαγνηΰίτην.

Ποΰ άπαντα ό Λευκόλιθος.

Ο λευκόλιθος εμφωλεύει έντός πετρώματος τίνος, δπερ 
οί γεωλόγοι Ό φείτην  καλοΰσιν. Ό  Όφείτης έχει χρώμα 
συνήθως πρασινωπόν καί συνίσταται έκ μαγνησίας, ίξ  

: όξ,νπνρίτον (ώς είνε δ πυρόλιθος  ή τσακμακόπετρα) καί 
j έξ ϋδατος.

Ό  τρόπος καθ’ δν δ λευκόλιθος εμφωλεύει έν τώ 
όφειτικώ πετρώματι, είνε ϊδιάζων. Φαντάσθητε βουνόν 
τι, ή λόφον, διασχιζόμενον ύπό ρηγμάτων κλινόντων 
κατά τό μάλλον καί ήττον πρός τά έσω, τά δέ ρήγματα 
ταΰτα πεπληρωμένα λευκολίθου, θά έχητε τόν συνηθέ- 
στερον τρόπον τής έμφανίσεως τοΰ δρυκτοΰ τούτου. ’Εν 
τοΐς Όρυχείοις τής Εύβοιας σχεδόν τοιούτω τρόπφ εμ
φανίζεται ό λευκόλιθος. Άναλόγως τής εύρύτητος τών 
ρηγμάτων, είνε καί τό πάχος τής έν αύτοις έμφωλευ- 
ούσης μάζης τοΰ λευκολίθου. Επομένως δτέ μέν έχομεν 
ρήγματα φέροντα 5  καί Ο μέτρων παχείαν μάζαν λευ- 
λευκολίθου, δτε δέ μόλις ύφεκατομέτρων τινών. Πολλά
κις εύρυ ρήγμα βαίνει προς τά κάτω συγκλινουσών τών 
πλευρών του καί δή ένίοτε λίαν άποτόμως, δτε ή μάζα 
τοΰ λευκολίθου άποσφηνοΰται  καί τόσω μάλιστα, ώστε 
έντελώς έξαφανίζεται. ’Ακολουθών τις δμως πρός τό βά
θος συγκεκλιμένον τι ρήγμα καί έπομένως άποσφηνω 
θέντα λευκόλιθον, δύναται πολλάκις νά άνεύρη τόν έξα- 
φανισθέντα λευκόλιθον, έάν τό ρήγμα ήρξατο έκ νέου νά 
εύρύνηται. Ένίοτε τά ρήγματα, αντί νά είνε κεκλιμένα 
ελαφρώς, έξ έναντίας είνε λίαν ίσχυρώς καί τόσον μά
λιστα ώστε διήκουσι σχεδόν δριζοντίως, ή δέ έν αύτοις 
μάζα τοΰ λευκολίθου παρουσιάζεται, ούτως είπείν, ώς 
στρώμα, δπερ δμως τότε είνε έκμεταλλεύσιμον, δταν 
έχη πάχος τούλάχιστόν πήχεως. Έ ν  τοΐς όρυχείοις 
Ξηροποτάμου ευρηται τοιούτου είδους ρήγμα, έν ώ έμ- 
φωλεύει λευκό) ιθος πάχους 1 μέτρου.

Τά ρήγματα πολλάκις έχουσι μέγα μήκος καί συνάμα 
διακλαδώσεις (παραφυάδας).

Σπανίως ό έξορυσσόμενος λευκόλιθος είνε καθαρός, 
ένεκα τούτου ύποβάλλεται είς καθαρισμόν, διότι τινά μέν 
τών τεμαχίων του φέρουσι προσκεκυλλημένον όφείτην, 
τινά είνε κατά τό μάλλον καί ήτον έμπεποτισμένα’ μόνον 
δ λευκοΰ χρώματος λαμβάνεται καί τοποθετείται είς κα
νονικούς σωρούς πρός παράδοΐΐν.

Η παράδοσις τοΰ λευκολίθου είς τούς άγοραστάς γ ί
νεται έπί τή βάσει τής περιεκτικότητός του είς άνθρα- 
κικήν μαγνησίαν. 'Ως βάσις λαμβάνεται περιεκτικότης 
94 °/0 άνθρακικής μαγνησίας. 'Ο λευκόλιθος πωλούμενος 
κατά τόνον (800 δκ.), ετιματο πρό τίνος αντί 2 5 — 28 
φράγκων χρυσών μετά περιεκτικότητας είς ανθρακικήν 
μαγνησίαν 94  °/.0 Σήμερον δμως ήλαττώθη ή τιμή αύτη 

} *αί θά έλαττωθή πλειότερον, διότι τοΰτο είνε τό συμφέ- 
j ρον τών έκμεταλλευομένων τόν Εύβοϊκόν λευκόλιθον. 'Η 
j βιομηχανία έπιζητεΐ τδ καλόν άλλ’ επιδιώκει καί τδ εύ- 

θηνόν, δπως άναπτύξη τήν κατανάλωσίν του. Καί τοι ή
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Εύβοια κέκτηται καλής ποιότητος λευκολίθους, ύπάρχει 
δμως καί έξωτερικδς συναγωνισμός. Έ ν  τή άλλοπαδή 
ύπάρχουσι πολλά όρυχεία λευκολίθου, ώς π. χ. τοΰ 
’Αδόλφοταλ  έν Βοεμία, Κράονμποτ καί Βρούχ έν Στει- 
ρία, τά τοΰ Φρανκενστάϊν έν Σιλεσία, ένθα -δ λευκόλιθος 
καλείται Ά ρο νλγ ίτης  (H a ru lg i t) .  Έ ν  Έλλάδι έχομεν 
τά τοΰ Muντονόίον, τά τοΰ Ά χ μ ετ-  Αγά,  τά τής Λ ί 
μνης.  τά τοΰ Εηροποτάμ· ν  καί ΓΙαππάδων, ών τά μέν 
3 πρώτα άνήκουσι τή άνωνύμω έταιρία τών δημοσίων 
έργων, τά δέ 2 τελευταία τή όμορρύθμο) Ιταιρία τών 
μαγνησιτωρυχείων Εύβοιας. Ε κτός τούτων, άτινα ήδη 
καλλιεργούνται, έχομεν καί τά τής Μονής Γαλατάκη, 
(άτινα έπί μισθώματι διετεί εισέτι εκμεταλλεύεται ή έται
ρία τών δημοσίων έργων), τά τοΰ Άφρατίον ,  άτινα 
άλλοτε άσθενώς έπ; τινα χρόνον έκαλλιεργήθησαν. Εκτός 
τών ανωτέρω έχομεν τά τών Ψαχνών . Μυρτιάς, J a  
φνώντας  καί άλλων τόπων τής Εύβοίας, άτινα είνε κατά 
τό μάλλον καί ήττον ανάξια λόγου. Έπίσης παρουσιά
ζεται λευκόλιθος έν τοίς όφείταις τής Περαχάιρας καί 
άλλαχοΰ τής Έλλάδυς, άλλά καί ούτοι δέν είνε έκμεταλ- 
λεύσιμοι.

Γενεσις τον Αενκολίθον.

Βεβαίως έκινήθη ή περιέργεια τών αναγνωστών, δπως 
μάθωσι, πώς έπί τέλους εύρέθη δ λευκόλιθος έντός τών 
ρηγμάτων τοΰ όφείτου καί διατι δέν είνε καί αύτός δφεί- 
της, άλλ’ έχει τήν ύπομονήν τόσας εκατοντάδας χιλιά
δας ετών νά μέντ, βεβυθισμένος μεταξύ τών άγκαλών 
τοΰ πρασινωπού όφείτου, χωρίς νά άλλάξη καί αύτός τό 
χρώμά του.

’Εκείνο, δπερ επιτρέπεται ήμίν ένταΰθα νά άναφέρω- 
μεν, είνε δτι δ λευκόλιθος έγεννήθη δι’ ύγροχημικών 
άντιδράσεων, παρασχόντος τοΰ Όφείτου τό ύλικόν. JI 
μαγνήσια τοΰ Όφείτου έν τέλει ένωθείσα μετά τοΰ όξυ- 
άνθρακος, είσήλθεν ώς λευκόλιθος είς τούς κόλπους τοΰ 
μή μετασχηματισθέντος Όφείτου, διατηρούσα μέχρι σή
μερον έπί τόσους αίώνας, τήν πρός τόν οξυάνθρακα πί- 
στιν αύτής, άλώβητον. Ό  δέ πρασινωπός Όφείτης, σε
βόμενος φαίνεται τούς άγαθούς ξένους του, δέν θίγει τό 
χρώμά των. ’Ενίοτε όμως, έπιλανθανόμενος τών καθη
κόντων τής ξενίας, παρεισφρύει είς τήν κοίτην των, δπως 
μολύνη όλίγον τήν καθαρότητα αύτών, πρός ζημίαν μας.

Τί παράγεται εκ τον Αενκολίθον.

Έ ν τών συστατικών τοΰ λευκολίθου είνε, ώς ανωτέρω 
έρρέθη, τό Μαγνήβιον. Τοΰτο είνε μέταλλον λευκόν ώς 
τόν άργυρον καί πολύ έλαφρόν. Ό  άγγλος Αεβν  κατά 
τό 1808 τό άνεκάλυψεν, άποχωρίσας αύτό άπό τής 
Μαγνησίας.

Τό μέταλλον τοΰτο, θά ήτο ανάξιον βιομηχανικού λό
γου, άν καί τιμάται σχεδόν 2  'fe φοράς περισσότερον 
τοΰ άργύρου, ήτοι έκάστη όκκ μαγνησίου τιμαται 62») 
φράγκα, δ δέ τόνος έκατομμύριον’ θά ήτο λέγομεν 
άνάξιον λόγου βιομηχανικώς, άν δέν έκέκτητο 2  σπου
δαίας ιδιότητας, ήτοι πρώτον δτι καιόμενον (καί τοΰτο 
συμβαίνει μικρόν τι ύπεράνο) τών 408  βαθμών τοΰ θερ
μομέτρου Κελσίου) παράγει φώς ίσχυρότατον καί λάμ- 
ψιν τούς δφθαλμούς θαμβοΰσαν, ών ενεκα τό μεταχειρί
ζονται τά πλ,ο7α καί στρατόπεδα ώ̂ , μέσον συνεννοήσεως 
καί σημάνσεως, ώς οί Ά γ γ λ ο :  τό μετεχειρίσθησαν έν

τοίς κατά τών Άβυσσηννίων, ’Αφγανιστών καί Ζου- 
λού πολέμοις έπιτυχώς' καί δεύτερον, δτι τό ές αύτοΰ 
παραγόμενον φώς κέκτηται ιδιότητας λίαν χρησίμους έν 
τή φωτογραφία, διά σκοτεινάς θέσεις π. χ. μεταλλεία, 
ύπόγεια, καί τάφους. 'Ο Φόγγελ τό μετεχειρίσθη δποος 
φωτογραφήσηεικονογραφίας αιγυπτιακών άρχαίων τάφων.

Έ ν  γένει παράγει φώς σχεδόν έκατοντάκις ισχυρό
τερο-/ τοΰ έκ στεάτινων κηρίων (σπερματσέτων) παρα- 
γομένου.

Ά λ λ ’ ό φοβερός, δσον καί λαμπρός ηλεκτρισμός, 
παρουοιάσθη ώς έπικινδυνωδέστατος άνταγωνιστής του, 
ού μόνον έκ τών μεταλλείων έπιζητών νά έκδιώξη τδ 
άγαθόν μαγνήβιον, άλλά καί έξ αύτών τών τάφων" δ 
έγωϊσμός καί τό αύτοσυντήρητόν καί έν τοΐς άψύχοις 
παρουσιάζεται.

Πρός παραγωγήν φωτός κατασκευάζουσι σύρματα ή 
ταινίας έκ τοΰ μαγνησίου, διότι έν έρυθρα πυρώσει τδ 
μέταλλον τοΰτο είνε ελατόν.

Καιόμενον τό μαγνήσιον ένοΰται μετά τοΰ δξυγόνου 
τοΰ άέρος, (δστις είνε μίγμα δξυγόνου καί άζώτου) καί 
παράγει μαγνησίαν. Τόση συμπάθεια, τόσος έρως συν
δέει τά δύο ταΰτα άψυχα δντα, τόσον οί δεσμοί των 
είνε δυσδιάρρηκτοι, ώστε ουδέ πρό τής ίσχυροτέρας πυ
ράς (θερμοκρασίας), ήν δύνανται νά παραγάγωσιν άνθρα
κες, ύπο/ωροΰσι μόνον πρό τής φοοεράς θερμότητος, ήν 
αναπτύσσομαι 2 άέρια (τό όξυγόνον καί ύδρογόνον) κατά 
τήν ένωοίν των, (Ιξ ής παράγεται ύδωρ), καταβάλλον
ται, τήκονται άλλά δέν χωρίζονται. Οί χημικοί τήν αρε
τήν ταύτην τής μαγνησίας καλοΰσι πυρίμαχον  ιδιότητα. 
'Η ίδιότης αύτη, ή αρετή αύτη τής μαγνησίας, είνε πο
λύτιμος διά τε τούς μεταλλουργούς καί ήμάς, τούς τδν 
λευκόλιθον έκμεταλλευομένους.

Διά τοΰτο πυρούντες προοεκτικώς τόν λευκόλιθον, 
δπως εκδιώξωοι τό ανθρακικόν του όξύ, έχουσιν ώς 
ύπόλειμμα τήν μαγνησίαν,  ήν καί πάλιν πυροΰντες, άλλά 
τώρα έν ύψηλοτάτη θερμοκρασία, διότι ούτω γίνεται 
μάλλον πυρίμαχος,) κατασκευχζουσίν έξ αύτής πλίνθους, 
σχηματιζομίνας έντός σιδηρών τύπων. Τάς μαγνησιακάς 
ταύτας πλίνθους διά πυρώσεως καθιστώσι συμπαγείς 
καί τάς παραδίδουσιν είς τ^ν βιομηχανίαν, κυρίως τών 
μεταλλουργείων τοΰ σιδήρου καί τοΰ χχλυβος. Έπίσης 
κατασκευάζουσι χωνία, διά πιέσεως σχηματίζοντες ταΰτα, 
ά χρησιμοποιοΰσι πάλιν διά τήξιν μετάλλων. Έπίσης έκ 
μαγνησίας, καταλλήλως παρασκευασθείσης κατασκευά- 
ζουσιν άγγεία διάφορα, λεπτοφυέστατα καί έφ ών δύ
ναταί τις νά άποτυπώση παντοειδή σχήματα, ήτοι άνθη, 
πρόσιοπα καί τά τοιαΰτα.

Έκτος τής πυριμάχου ίδιότητος, ή μαγνήσια κέκτη- 
ται ναι έτίρκν, λίαν σπουδαίαν διά τήν Ελλάδα, είνε 
νδρόμαχος ’. Αί ώφέλειαι, άς θα έχη ή έλλ.ηνικη μεταλ
λευτική βιομηχανία, έκ τής χρησιμοποιήσεως έν τώ 
τόπω τής μαγνησίας, ώς ύδρομχχου ύλι/.οΰ, είνε μεγί
στη. Έάν άναλογισθώμεν δτι τά τεχνητώς παραγόμενα 
ύδραυλικά κονιάματα, π. χ. Πόρτλανδι, τιμώνται έν-

(1) Τήν ύδοαυλικήν άσβεστων κα’> έν γένει τας εν τώ ΰ- 
δατ! άποσκληρυνο,αένας ύλας, ας ταιμίντα συνήθως οί εν τ>ί 
πράξε; καλοΰσιν, ώνόιιασα νδρομάχονς ύλας, (■ ς ανθισταμενας 
κατά τής διαλυτιχής καί τήν συνεκτικότητα τών μορίων πλε ί-  
στων συρμάτων χαλαρούσης δυνάμεως τοΰ ΰδατος.



42 ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

ταϋθα 200 —240 δρ. κατά τόννον, τότε ούδείς δύναται 
νά αντιλέγω, δτι ή μαγνήσια κέκληται νά πρωταγωνι
στήσω ένταϋθα άν, αιρόμενων δυσκολιών τινων περί τήν 
επεξεργασίαν της, μεταβληθή εις υδρόμαχον υλικόν. Καθ’ 
ήμάς ή χρησιμοποίησις αύτη τής μαρησίας εινε έπωφε- 
λεστέρα τής πρός πλινθοποιίαν, διότι τάς πλίνθους πάν
τοτε θά πωλώμεν έν τή αλλοδαπή, ένθα θά εύρίσκωσι 
συναγωνισμόν.

Πρώτος δ Μακδοάλ (τώ 1826) καί βραδύτερον δ Φι- 
κάτ έπέστησαν τήν προσοχήν τής βιομηχανίας έπί τής 
ύδρομάχου ΐδιότητος τής μαγνησίας. 'Ο διάσημος τής 
Γαλλίας χημικός Αεβιλλ  παρετήρησεν δτι μάζα πεπυ- 
ρωμένης μαγνησίας, περιβρεχομένη υπό κρουνού ύδατος, 
μετά τινα χρόνον τοσοΰτον σκληρύνεται, ώστε, ένφ γ ί 
νεται ά?αβαστροειδής καί διαφανής, κέκτηται τήν δύνα- 
μιν νά χαράξτ( μάρμαρον. Ένταΰθα παρουσιάζεται τό 
έξής παράδοξον φαινόμενον' ένώ διά νά γίνη ή μαγνήσια 
πλειότερον πυρίμαχος πρέπει νά πυρωθή είς υψηλότατων 
θερμοκρασίαν, έξ εναντίας διά νά γίνή πλειότερον ύδρό- 
μαχος, πρέπει νά πυρωθή εις ταπεινωτέραν.

'Ο Σορελ εϋρεν δτι μαγνήσια μετά τίνος έτέρας ένώ- 
σεως τοϋ μαγνησίου {μαγνησίου καί χλωρίου) άναμι- 
γνυομένη, καθίσταται μίγμα ίριστον πρός κατασκευήν 
ύδρομάχου κονιάματος έπίσης δύναται νά γίνη ρευστόν 
τό μίγμα τούτο, δπως δι’ αύτοΰ άποσκληρύνωνται οί 
τοίχοι δι’ έπιχρίσεως.

’Επίσης δ Ράΐνχαρδ έν Βιονρτομπονργ τής Βαυα
ρίας κατασκευάζει τεχνητούς λίθους διά τού μίγματος 
τούτου. Ο δέ Ρίμα ν έν Βρεσλαβία, παρασκευάζει τοιοΰτο 
μίγμα, όπερ καλεΐ ΑλβολΙτ (Albolith), ήτοι λευκόλι- 
θον. ’Εκ τοϋ μ’γματος τούτου δυνάμεθα νά έχωμεν ού 
μόνον ύδρόμαχα, κονιάματα, άλλά καί διάφορα τεχνουρ
γήματα (αγάλματα κλπ.), έξωραίσματα οικημάτων, σφαί
ρας σφαιριστηρίων, τεχνητόν έλεφαντόδοντον (φίλντισι) 
καί προσέτι γομωτήριον κονίαμα διά τους όδόντας. ’Ιδού 
στάδιον εύρύτατον επιστημονικών καί βιομηχανικών με
λετών.

Σήμερον μέρος τοΰ εύβοϊκοΰ λευκολίθου τοϋ άποστελ- 
λομένου εις ’Αγγλίαν χρησιμοποιείται πρός παραγωγήν 
ένώσεώς τίνος ήτις καλείται χλωριοϋχον μαγνήοιον, 
δπερ ανωτέρω, περί ύδρομάχου μαγνησίας όμιλοΰντες, 
άναφέρομεν. Τό έργοστάσίον τοϋ Μούβπαρττ καταναλί- 
σκει 3 —4 χιλιάδας τόνων. Άλλά χλωριοϋχον μαγνή- 
σιον παράγεται καί έν Σταβφονρτη τής Γερμανίας, έξο- 
ρυσσόμενον εκ τών άλατωρυχείων της, ών συνοδεύει τό 
μαγειρικόν άλας (τό όποιον είνε χλωριοϋχον νάτριον). 
έζάγονται δέ (>— 7 χιλ. τόνων τοιούτου όρυκτοϋ.

Άλλοτε έκ τοϋ λευκολίθου παρήγαγον τό αγγλικόν 
λεγόμενον αλας, τό γνωστόν καθαρτικόν (δπερ είνε θειϊκή 
μαγνήσια). Ά λ λ ’ ήδη έξορύσσουσιν όρυκτόν τι καλού- 
μενον Κιββειρίτης. τό όποιον είνε αύτό τό αγγλικόν 
άλας. Τό ορυκτόν τοϋτο πάλιν έκ τών άλατωρυχείων 
τής Στασφούρτης εξάγεται. ’Επίσης έν Ίολέδω τής 
’Ισπανίας παράγεται, κατά τήν άποξήρανσιν λιμνών τινων 
κατά τό θέρος, ώς καί αλλαχού. Συν τοΐς άλλοις δμως 
έχομεν καί τούς άγγλους. οί όποΓοι παράγουσι χιλιάδας 
τόνων αγγλικού άλατος έκ ζ1ολ·>μίτυν (όρυκτοϋ συνι- 
σταμένου έκ λευκολιθου καί άσοεστολίθου).

Έ κ  τοϋ λευκολίθου παράγεται ανθρακικόν δξύ. Πρός 
τόν σκοπόν τούτον μεταχειρίζοντο θειίκ'ον οξύ. τό όποιον

έκδιώκει τό άνθρακικόν δξύ τού λευκολίθου, δπως σχη
ματίσω μετά τής ύπολειπομένης μαγνησίας άγγλικόν άλας.

Τόν λευκόλιθον μεταχειρίζονται έν τή χαρτοποιία.
Εν ’Αμερική τό μέγα χαρτοποιεΐον B eec h -p ap e r -  

c o m p a g n y  ήγόραζεν έξ Εύβοιας περί το'υς 4000  τόν- 
νους, άλλά δυστυχώς έχρεωκόπησε τό έργοστάσίον τοΰτο 
εσχάτως καί έπομένως ήλαττώθη ή κατανάλωσις τοϋ 
λευκολίθου τής Εύβοιας κατά 2000.

Έπίσης μεταχειρίζονται τόν λευκόλιθον, ένεκα τοϋ 
ανθρακικού δξέο:, πολλά έργοστάσια πρός κατασκευήν 
τής άφρώοους λεμονάδας (γκαζώζ) καί τών αφρωδών 
ποτών, άντί νά μεταχειρίζωνται διττανθρακικόν νάτρον 
(σόδαν) ή μάρμαρον.

Καί δι’ άλλους κλάδους τής βιομηχανίας έν μικρά πο- 
σότητι χρησιμοποιείται δ λευκόλιθος, ώς μαγνήσια. Λέγε
ται προσέτι δτι δ λευκόλιθος δύναται νά χρησιμοποιηθώ) 
έναντίον τής φυλλοξήρας.

Έ ν  τέλει σημειούμεν δτι διά τήν παραγωγήν τοΰ 
μαγνησίου είς μεταλλικήν κατάστασιν, ύπάρχουσιν έν 
Ρ a  t  Γ i C O t  πλησίον τής Μαγχεστρίας ή εταιρία τοϋ 
Μαγνηβίον, έν Βοστώνη (’Αμερική) ή άμερικανική 
εταιρία καί έν ΙΙαρισίοις άλλη τις. ΙΙλεΤστα δέ εργοστά
σια παράγουσι τό μέταλλον τοΰτο δι’ ήλεκτρισμοΰ, μέ 
τήν διαφοράν δτι δέν μεταχειρίζονται λευκόλιθον, άλλά 
άλλας πολυσυνθέτους ένώσεις τοΰ μαγνησίου- μεταξύ δέ 
τούτων πρωταγωνιστεί όρυκτόν τι καλούμενον Καρναλ- 
λίτης. Ούτος συνίσταται έκ τοΰ γνωστού ήδη ήμν χλω- 
ριονχον μαγνηβίον καί τού χλωριοϋχον καλίον, πρώ
του έξαδέλφου τοΰ μαγειρικού άλατος.

Ιίεραίνοντες τά περί λευκολίθον, βημειονμεν οτι, 
η τών εύβοϊκων λευκολίθων κατανάλωβις σήμερον 
εινε κατώτερα τής προ έτονς, διότι, ένώ τότε κατηνα- 
λίβκοντο έν Ευρώπη καί Α μερ ικ ή  9 — 10000 τόννων 
έτησίως, ήδη μόλις 5 — 6000 τόννων εύρίσκονβιν άγο- 
ραστάς καί τοΰτο, διότι αί 4000 τόννων τής Α μερικής  
διεγράφηβαν, ενεκα τής πτώβεως τής αμερικανικής χαρ
τοπο ιίκής εταιρίας.

"Ιβως ό περιορισμός τής καταναλώβεως προήρχετο 
ί έκ τής νπερόγκον τιμής, ην έζήτονν οί πρό ημών τά 

όρνχεία τής Εύβοιας έκμεταλλενθέντες. "Ενεκα τούτον 
δέον οί νΰν ταΰτα εκμεταλλευόμενοι, διά σ ν σ τ η μ α -  

\ τ ι κ ή ς έκμεταλλεύσεως και α ν β τ η ρ α ς ο ί κ ο ν ο -  
μ ί α ς ,  νά παράγωβιν ε ν θ  η ν ό ν λευκόλιθον, ΐνα 
ουτος δννηθηνά  βυναγωνισθή, άντεπεξερχόμενος καθ’ 
απάντων τών περιΟτοιχούντα,ν αυτόν Ιβχνρών ανταγω
νιστών, κρατών ώς άκαταμάχητον οπλον τήν εύθηνίαν.

'Η  έν Έλλάδι πύρωσις τών λενκολίθων προς παρα
γωγήν μαγνησίας καί έκ ταύτης πνρομάχων πλίν
θων, είνε άριβτον μέτρον, δννάμενον νά διάνοιξη 
όδονς προς κατανάλωβιν, καί τοι ό φοβερός και έπικίν- 
δννος έχθρός τών λενκολίθων, δ σνγγενής του Α  ο - 
λ ο μ ί  τ η ς , έρρωμένως θά τον πολεμήση διά τής 
εύθηνίας τον.

Πάντες οί δννάμενοι νά μελετηβωΰι το ζήτημα τής 
χρηβιμοποιήβεως τοϋ λενκολίθον πρέπει νά έργασθώ- 
βιν νπερ τής κοινωφελούς ταύτης μελέτης. "Αν ομως 
άφεθωμεν είς μόνον τών ξένων τήν έργαβίαν καί ημείς 
δεν άνενρωμεν νέας 6δονς χρηβιμοποιήοεως τοΰ όρν-

κτοΰ μας, μετά μελέτας πολνειδεΐς τών ιδιοτήτων τον, 
τότε . . . .  θά μείνωμεν με λ ε ν  κ ό ν χ ά ρ τ η ν  έν 
ταϊς χεροϊν ημών. \

Ε μ ΜΑΚΟΓΗΛ Μ. ΓΐΑΝΟΙΙΟΥΛΟν/ 
Κ α & η γη τή ς  τή ς  Μ ίταΧ λονογΛ ζς

ν.. .^— -—   

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡϋΠΟΥ
* Ε κ  τ ο ν  π ο λ ν θ ρ ι Ο . ή τ ο ν  Ε γ γ ρ ά μ μ α τ ο ς  τ ο ν  

Κ α μ ί λ λ ο ν  Φ λ α μ α ο ί ω ν ο ς
( 0 ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡδΠΟΥ » /

κατά μετάφ ραβιν \  /

ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΓ Δ. ΒΑΛΒΗ \

Τό σύγγραμμα τοΰτο άντί νά φέρή τόν τίτλον Γ Ο κό- 
βμος προ τής δημιουργίας τοΰ άνθρώπον ήδύνατο νά 
επιγραφή Ό  κόσμος πρό τής έμφανίοεως τοϋ άνθρώ
πον, καί πολλοί φιλόλογοι καί επιστήμονες, δυνάμενοι 
πεφωτισμένως νά κρίνωσιν, έξέφρασαν τήν γνώμην δτι 
δ δεύτερος τίτλος θά ήτο ακριβέστερος ή ό πρώτος. Άλλά, 
καθ’ δν τρόπον δυνάμεθα σήμερον ν’ άντιληφθώμεν τών 
πραγμάτων καί τών δντων, αί δύο ανωτέρω έκφράσεις 
είνε καθ’ δλοκληρία'> συνώνυμοι. Ή  σπουδή τής φύσεως 
έδειξεν ήμΤν καθ’ δλην τήν σειράν τούτου τοΰ συγγράμ
ματος δτι ή έννοια, ή άποδιδομένη άλλοτε είς τήν λέξιν 
δημιουργίαν είνε καθαρώς φανταστική καί δτι ούδαμοϋ 
παρατηρεΐται δμεσος δημιουργία. Ουδέποτε ούδέν έφάνη 
έκ τοΰ μηοενός έξερχόμενον. Ού μόνον ούτε δν τι έμψυ
χον, ούδ’ αύτό τό στοιχειωδέστατον, οΰτε φυτόν οΰτε 
κάρφος βρύου γεννάται έκ τοϋ μηδενός, άλλ’ ούδ’ αυτή 
αύτη ή έλαχίστη άνόργανος σύνθεσις, ούοέ τό έλάχιστον 
μόριον, ούδ’ αύτή δή προσέτι ή έλαχίστη ποσότης θερμό- 
τητος, φωτός, ήλεκτρισμ<Λ' ούδεμία δύναμις ώς ούδέν 
άτομον έξέρχεται έκ τοϋ μηοενός. Όφείλομεν άρα νά 
καταλίπωμεν τήν φροντίδα τής ύπερασπίσεως τών απηρ
χαιωμένων τούτων άντιλήψεων είς τούς θεολόγους τούς 
έμμένοντας έτι έν αύταΐς.

Αί άνπλήψεις αύται άνήκουσιν είς τήν περίοδον τής 
νηπιότητος τής άνθρωπότητος, καί τό κάλλιστον, δπερ 
δυνάμεθα νά πράξωμεν, είτε νά λησμονήσωμεν αύτάς έν 
τώ μουσείω τών νεκρών, δπερ ούδείς έπισκέπτεται πλέον 
ή έ'νεκεν αισθήματος ιστορικής περιεργίας. Τό ειλικρινές 
πνεύμα, δπερ, μηδεμίαν προσυλλαμβάνον ίδέαν καί μηδό
λως ταρασσόμενον μικροψύχως, σπουδάζει έλευθέρως τό 
λαμπρόν θέαμα τοϋ ζώντος σύμπαντος, διαγιγνώσκει δτι 
τό σύμπαν τοϋτο είνε κατά πάντα αύτοϋ τά μέρη προί- 
οΰσα έξέλιξις τών πραγμάτων καί τών δντων. ’Οφείλο- 
μεν νά έννοώμεν τήν λέξιν δημιουργίαν έν τή έννοια τής 
δημιουργίας τής φνβικής. Ουτω δ’ έννοούμενος δ τίτλος 
δημιουργία τον άνθρώπον, είνε ώσαύτως άκριβής καί 
δ τής έμφανίβεως, μάλιστα δ’ εύλογώτερος ή έκεΤνος. 
Διότι δ άνθρωπος δέν έπεφάνη έξαπίνης, άλλά βαθμη
δόν έδημιουργήθη ύπό δυνάμεων φυσικών.

V Φ Ηί

Ά λ λ ’ δμως έκ τούτων δέν έπεται δτι ή θετική τής 
φύσεως σπουδή παρέχει ήμΐν τό δικαίωμα ν’ άρνηθώμεν 
τήν υπαρξιν ΙΙρωτης Αιτίας, ένεργούσης κατά τρόπον

σταθερόν έν τώ έργο» τής τοϋ σύμπαντος έξελίξεως, δυ- 
νάμεως άοράτου διευθυνούσης τήν άνάπτυξιν τών δντων 
καί τών πραγμάτων κατά σχέδιον περινενοημένον, οΰ 
έν τώ παρόντι άγνοοΰμεν τόν σκοπόν. Συμφέρει πρός 

! φωτισμόν τών ήμετέρων πνευμάτων νά καθορισθώσι τής 
έπιστήμης τά δρια μέχρι τοΰ σημείου, ένθα έξικνοΰνται. 
Οί άξιοΰντες δτι ούδέν γινώσκομεν καί δτι είνε ανωφε
λές νά σπουδάζωμεν, είνε άνθρωποι έπιτήδειοι, κάτοχοι 
παιδείας αύτοί ή μή, εύαρεστούμενοι νά ένεργώσιν εύ- 
κόλως είς άνθρώπους ασθενείς, προπαρεσκευασμένους νά 
καταλίπωσιν είς αύτους τήν διεύθυνσιν τής συνειδήσεώς 
των. Πράγματι γινώσκομέν τι, καί πάσα δίκαια ψυχή 
δφείλει νά τρέφη εύγνωμοσύνην πρός τους έρευνητάς 
πάντων τών αιώνων, τούς άφιερώσαντας δλον αύτών τόν 
βίον είς τήν έργασίαν, καί ών οί μόχθοι έδώρησαν είς 
τήν άνθρωπότητα τά πνευματικά καί υλικά πλούτη τής 
έπιστήμης καί τής μελέτης. Ά λ λ ’ άν γινώσκωμέν τι, δέν 
γιγνώσκομεν τό παν. καί ή πειραματική έπιστήμη εχει 
δρια. Ούτω δέν δύναται έτι νά λύση τό σπουδαιότατον 
ζήτημα τής ύπάρξεως τού Θεού καί τής άθανασίας τής 
ψυχής, καί ιδίως δέν δύναται νά λύση αύτό άρνητικώς. 
Έ χ ε ι  καθήκον πας στρατιώτης τοϋ πνεύματος, σεβό
μενος τήν αλήθειαν, νά λέγή έλευθέρως δ, τι γινώσκει 
καί νά προφυλάττη τούς άκροωμένους αύτοϋ άπό παντός 
συμπεράσματος ύπερβολικοϋ καί ξένου πρός τήν έτ.ι- 
στήμην. Αί θρησκεΤαι αί άξιοϋσαι δτι άφηγοϋνται τήν 
δημιουργίαν τοϋ ανθρώπου διά τών χειρών υπερφυούς 
θαυματοποιού καί θεμελιοϋσαι πϊσαν τήν ιστορίαν τής 
άνθρωπότητος έπί τής κορυφής πυραμίδος άνεστραμμένης, 
απεργάζονται ίσως θαύμα ισορροπίας- άλλ’ είνε βέβαιον 
δτι εύρίσκονται έν πληρεστάτη πλάντ(. Τά φιλοσοφικά 
συστήματα τά έν δνόματι τής έπιστήμης άρνούμενα τήν 
υπαρξιν τής άνθρωπίνης ψυχής καί άξιοϋντα δτι συντρί- 
βουσι διά τοϋ βάρους χονδροειδούς υλισμού τάς εύγενε- 
στάτας όρμάς τής άνθρωπότητος έπιδείκνυνται ίσως έν
τεχνον βεβαιότητος προσωπεΐον" άλλά μέρος μόνον βλέ- 
πουσι τής δημιουργίας καί ούχί τό κάλλιστον. Άναμφι- 
βόλως είνε δυσχερές νά άπαλλαττώμεθα παντός δεσμού, 
νά έκτιμώμεν τά πράγματα κ<?.τά τήν φύσιν αυτών καί 
νά σκεπτώμεθα έλευθέρως. Ά λ λ ’ έν τούτφ αληθώς *εΤ- 
ται ή μεγίστη άξια, ήν δυνάμεθα νά έχωμεν, καί ή εύ- 
γενεστάτη έξάσκησις, ήν δυνάμεθα νά κάμωμεν τών 
πνευματικών δυνάμεων, άς έλάβομεν. Είνε δέ έκ τών 
ύψίστων προόδων τοϋ πολιτισμού καί πρόοδος, ής δέν 
δυνάμεθα νά αίσθανθώμεν άρκούντως τήν άξίαν, δτι δυ
νάμεθα σήμερον νά σκεπτώμεθα καί νά όμιλώμεν κατά 
τήν ήμετέραν συνείδησιν άνυποκρίτως καί άνευ φόβου 
ποινής ύπό κοινωνίας ψευδοΰς ά'μα καί άπατώσης καί 
άμαθοϋς. Είνε τέλος έπιτετραμμένον νά ώμεν ειλικρινείς. 
Άλλά τοΰτο δέν άποτολμώσι πάντες.

‘Η  φυσική δημιουργία τοΰ άνθρώπου, ώς έννοοΰοιν 
ήδη πάντες οί άναγνώσται ήμών, δέν άρχεται ίστορικώς 
μετά τοϋ τίτλου τούτου τοΰ κεφαλαίου, άλλ’ άνέρχεται 
διά τών άρχών αύτής μέχρι τών πρώτων σελίδων τού 
συγγράμματος τούτου. Άνεπαισθήτως, βαθμιαίως, προί- 
ούσα έ^θασεν ή έξέλιξις τών δντων μέχρι τοΰ σημείου, 
δπου βλέπομεν αύτήν κατά τό παρόν εν τώ άνθρώπω. Είνε 
δέ αδύνατον νά εΐπωμεν πότε ό άνθρωπος ήρξατο, ώς
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δεν είνε δυνατδν νά εϊπωμεν πότε τδ ^όδον ίρςατο. 1 
Παρατηρήσατε το μεγαλ;πρεπές τοΰτο £όδον των νεω- 
τέρων κήπων τδ έχον πολλαπλά τά πέταλα, άνα- 
πνεύσατε τδ λαμπρόν αύτοΰ άρωμα, θαυμάσατε τα 
-χρώματα τα τοσοϋτον τρυφερά */αΙ λεπτά της φυτικής 
ταύτης σαρκός, καί ζητήσατε την γέννησιν αύτοΰ. 
θά  άνέλθητε εις τδ άγριον £όδον, θά άνέλθητε εις την 
λευκάκα>'θαν' άλλ’ αύτη δον είνε πλέον, τδ £όδον. Ζη
τήσατε την γέννησιν τοϋ £>οδακίνου τοΰ τοεοϋτον ώραίου 
άμα καί τοσοϋτον εύχυμου' ζητήσατε την γέννησιν τής 
χρυσής σταφυλής, ής ίκαστος βότρυς αιχμαλωτίζει τάς 
ακτίνας τοϋ ήλιου' ζητήσατε τήν γέννησιν τοϋ κρίνου ή 
τής δρχεοειδοΰς' άναβαίνοντες είς τάς άρχάς, θ’ άπολέ- 
οητε άνεπαισθήτως έκ τής δψεως τδ άντικείμενον τής 
ύμετέρας έρεύνης. Ά π δ  τής γής τοΰ παρόντος τ.,ς κε- 
καλυμμένης ύπο των προϊόντων τής έργαζομένης άνθρω- 
πότητος, τής πεποικιλμένης ύπδ άγρών, λειμώνων, πό
λεων, χωρίων, δδών, σιδηροδρόμων, άνέρχεσθε άνεπαι- 
οθήτως είς τήν Γήν των Ίγουανοδόντων, των Λεινο- 
όανρων, των Λαβνριν&οδόντων είς τους πρώτους χρό
νους, είς τδ νεφέλωμα. Το παν είνε μετάβαβις, μιτα- 
μόρφωβις, έζέλιξις.

* *

Παρατηροΰντες τδν άνθρωπον έν τή παρούσ^ αύτοΰ 
καταστάσει, τείνομεν νά πιστεύσωμεν δτι αύτη υπήρξε 
πάντοτε, δποίαν βλέπομεν αυτήν. ’Αλλ’ δμως ήμεΤς αυτοί 
παριστάμεθα εις τήν έξέλιξιν αύτής καί δυνάμεθα ν’ άνα- 
λογισθώμεν τήν ταχύτητα, μεθ’ ής τδ παν μεταβάλλεται. 
Μετά χρόνον βραχύτερον ήμίσεος αίώνος οί άπόγονοι 
ήμών δεν θά φαντάζωνται εύκόλως τούς χρόνους, καθ’ 
ούς ούτε σιδηρόδρομοι ύπήρχον, ούτε τηλέγραφοι καί 
δμως οί χρόνοι ούτοι είνε ή ήμέρα τής χθές. Ρίπτομεν 
επιστολήν είς τδ ταχυδρομεΐον άποστελλομένην είς Μα
δρίτην, καί ή επιστολή αύτη άφικνεΐται έκεΤ τήν έπιοΰ- 
σαν, διερχόμενοι δέ τδν σταθμδν τής Αύρηλίας, άναγς- 
νώσκομεν άνευ θαυμασμού έπΐ τής ταχυδρομικής άμάξης 
«ΠΑΡΙΣΙΟΤ-ΠΥΡΗΝΑΙΑ». Αί αναμνήσεις ήμών εϊνε 
βραχεΐαι και ή ήμετέρα αδιαφορία μεγάλη. Κάρολος δ 
Μέγας ήθελεν έπικροτήση είς κατάκτησιν μείζονα τής 
κατακτήσεως σύμπαντος αύτοΰ τοΰ Κράτους, άν άνί- 
στατο έπΐ ώραν μόνον έν τώ δλοταχεΐ σιδηροδρόμψ, 
δστις φέρεται άπδ των Παρισίων έπί τήν Ρώμην έν δια- 
στήματι 35  ώρών ή έν έκείνω, δστις ϊπταται άπδ των 
Παρισίων εις τήν Κωνσταντινούπολή έν διαστήματι 60 ' 
δέν ήθελε πιστεύση τους δφθαλμούς του καί δλιγώτερον 
έτι τδ λογικόν του, άν μηχανικός τις έπειράτο νά τφ 
έξηγήση δτι άπλούστατα άτμδς παραγόμενος έκ τινων 
λατρών βράζοντος ϋδατος παράγει τδ θαύμα τοΰτο. Βλνέ- 
πομεν πόλεις, άνέτους οικίας ύελοφράκτους, λεωφόρους, 
θέατρα, άκαδημίας, έκκλησίας' βλέπομεν ύφάσματα, έν- 
δυμασίας, έπιπλα' άκούομεν μουσικήν, άναγινώσκομεν 
Ιφημερίοας καί βιβλία καί άγόμεθα νά πιστεύσωμεν δτι 
πάντα ταΰτα πάντοτε υπήρξαν. ’Αλλά έκ τούναντίου 
κατά πραγματικότητα πάντα διαδοχικώς έγένοντο

Ό  άνθρωπος έγένετο οποίος είνε σήμερον, ώς γίνε
ται νΰν οποίος έσται αϋριον. Σώμα, πνεΰμα, ήθη, ίδέαι, 
γλώσσα, τδ πάν μεταβάλλεται καί τάχιστα. Κάρολος δ 
Μέγας δέν ήθελεν ήδη πλέον εννοεί τήν γλώσσαν τήν 
όμιλουμένην σήμερον έν Παρισίοις. Τί λέγω Κάρολος δ

Μέγας ; Ο άγιος Λουδοβίκος, δστις έδικαιοδότει ύπδ τήν 
δρΰν τοΰ δάσους τών Βιγκεννών, δέν ήθελεν έννοή πλέον 
τήν Γαλλικήν. Άνεπαισθήτως δ άνθρωπος έκτήσατο τάς 
ιδέας, τήν γλώσσαν, τάς πνευματικάς αύτοΰ δυνάμεις' 
άνεπαισθήτως παρήγαγε τά διάφορα αύτοΰ έργα' άνεπαι- 
σθήτως ή άνθρωπότης κατέστη δποία είνε. Όφείλομεν έτι 
νά ποώμεθα λόγον περί πεπο?.ιιιβμένης άνθρωπότητος' 
διότι υπάρχει έπί τοΰ πλανήτου ήμών, ιδίως δέ έν τή 
Κεντρική ’Αφρική, κατά τά νότια μέρη τής ’Αμερικής 
κα! έν ταΤς νήσοις τοΰ Είρηνικοΰ Ώκεανοΰ, πλήθος δμά- 
δων έξ δντων δνομαζομένων ανθρωπίνων καί μηδέν άλλο 
έχόντων ανθρώπινον ή τήν μορφήν. Καί τίνα μορφήν ! 
Οί άρχέγονοι ούτοι άγριοι, οί άνεπίδεκτοι πάοης πνευ
ματικής συλλήψεως, οί δλιγώτερον άνπληπτικοί ή πλεΤ- 
στα τών οίκιακών ήμών ζώων, οί άπειθεΐς πρδς πάσαν 
ανατροφήν, οί άνευ ήμερολ.ογίου, οί μή μεριμνώντες περί 
τής αϋριον, οί μή δυνάμενοι νά άριθμήσωσι πέραν τών 
πέντε δακτύλων τής χειρδς οί σκαιοί καί βάρβαροι έν 
πάστ, αύτών πράξει, οί μή ύπερβαίνοντες κατά τδ αίσθημα 
τής οϊκογενείας είδη τινά πιθήκων, πτηνών ή καί Διδελ- 
φύων, οί άγριοι ούτοι —  ών δυνάμεθα νά σπουδάσωμεν 
τούς τύπους έπισκεπτόμενοι τάς άνθρωπολογικάς αϊθού- 
σας τοΰ Μουσείου τής Φυσικής 'Ιστορίας τών Παρισίων 
άπδ τών Βοχισμάνων μέχρι τής 'Οττεντοτείας ’Αφρο
δίτης,— τά άρχέγονα ταΰτα δντα, δέν δφείλουσι βεβαίως 
έτι νά έγγραφώσιν έν ταΐς τάξεσι τής άνθρωπότητος, ής 
ίξυμνοΰμεν πρδ μικροΰ τήν πνευματικήν πρόοδον.

(Έ πετα ι συνέχεια)

—

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  <Κ®
Η κτηνοτροφία έν τή αποικία τής Κηνλανδίας

'Η χώρα αύτη ήτις τώ 1878 ήρίθμει 140,000 ίπ 
πους, 2 ,299 ,582  βόας, 6 ,272 ,000  πρόβατα καί 52,074 
χοίρους, τώ μέν 1885 εύρέθη δτι είχε 260,207 ίππους, 
4 ,162 ,652  βόας, 8 ,994 ,322  πρόβατα καί 55 ,843  χοί
ρους, τώ δέ 1888 5 ,000 ,000  βόας καί 13,385,000 
πρόβατα. Τοΰτο δηλοΤ, δτι μεγίστην έπίδοσιν έλαβεν ή 
κτηνοτροφία έν Κηνλανδία.

ίΗ  εθνογραφία τής Πελοποννήβον.

'Ο φίλος ήμών κύριος Άλφρέδος Φιλιψών, δ έπί διε
τίαν τήν Πελοπόννησον γεωγραφικώς καί γεωλογικώς 
σπουδάσας καί πολλά περί αύτής συγγράψας (π. χ. περί 
τοΰ Κορινθιακού ’Ισθμού), άπέστειλεν ήμΤν έσχάτως και 
νέαν αύτοΰ πραγματείαν, περι τής εθνογραφίας τής 
Πελοπονί'ήβου, ήν έδημ^σίευσεν έν Petdrmanns M it- 
te ilu n g e n  1890 (1 καί 2). Έ κ  ταύτης έλπίζομεν προ
σεχώς νά δημοσιεύσωμεν τά ούσιωδέστερα.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  : Η  ΰπουδη τής  φύαεως νπό Κωνατ. Μηταο-  
πονλον.  — Περι τοϋ ΧενκολίΰΌν τής  Εύβοιας νπό  * Εμ. Γιαννο-  
πονλου . — ' Η  δημιουργία  τοϋ άνθρω πον νπό ^ λ ε ξ .  Βάλβη — 
Χρονικά ,


