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Διά τού παρόντος φύλλου είσερχόμεθα εις 
τό δ εύ τερ ο ν  έτος. ’E m  ολόκληρον λοιπόν ένι- 
αυτόν διετελέσαμεν έν πνευματική προς υμάς 
έπικοινωνία, και νυν, δτε πρόκειται νά άνανεώ- 
σωμεν αύτήν, δυνάμεθα και όφείλομεν νά στρέ- 
ι|/ωμεν τό βλέμμα ήμών προς τό παρελθόν, ϊνα 
έπ ι τή (3άσει των είρημένων σχέσεων γνωρίσω- 
μεν άλλήλους κάλλιον και άκριβέστερον. Κατά 
τό μακρόν λοιπόν τοΰτο διάστημα παρ’ΰμών μέν 
είχομεν σαφώς ένδεδειγμένην την άγάπην ί/μών 
καί την έκτίμησιν, ύμεΐς  δέ είχετε τά προϊόντα 
των μοχθούν ήμών τών έπιστημονικών, τουςκαρ- 
ποΰς τών φυσιογνωστικών ήμών γνώσεων.Έχο- 
ρηγήσαμεν εις ύμάς, καθ’ εβδομάδα παρέχοντες, 
σύγγραμμα επιστημονικόν ηεντήχοντχ  τεσσά
ρων τυπογραφικών φύλλων, γέμον παντοίων ε ι
κόνων, μικρών και μεγάλων, και ύμεϊς  παρέσχε- 
τε— ή μέλλετε νά παράσχητε— τήν έξ επτά ή έξ 
οκτώ π ερ ίπ ο υ ήά χρ ιβώ ς  δραχμών έτησίαν ί'μών 
συνδρομήν, συνδρομήν ελάχιστων άναντιρρή- 
τως καί πρωτοφανή ο\> μ,όνον έν Έ λ λ ά δ ι  άλ- 
λ χ  και πανταχοΟ άλλαχοΟ ε ις  το ίο ύ το υ  et-

—: .....
δ ου ς  καί τοσούτον» ποσ»*ΰ π ερ ιοδ ικ όν  σύγ-  
γραμ,μια.

Ά λ λ ’ άφώμεν ή με ϊς  τους τοιούτους οίχογο- 
[ttxovc άποΛογισμούς, δσον και άν είνε άκριβεϊς, δ- 
σον και άν φαίνωνται δίκαιοι.Ύ^ωθώμεν ύπεράνω 
αύτών. "Ιδωμεν άπό σκοπιάς ΰπερτέρας και εύ- 
γενεστέρας τί κυρίως ήμεϊς  έδώκαμεν, και τ ί έλά- 
βετε κατ’ ούσίαν ΐ/μεϊς. « Ό άνθρωπος μεγεθύ
νεται κατά λόγον τού -νάνους τών σκοπών, οΰς 
προτίθεται ». Και ή με ϊς  λοιπόν, συνιστάντες τό 
περιοδικόν τοΰτο σύγγραμμα, ένα μόνον ίη|τηλόν 
είχομεν σκοπόν, ένα μόνον σκοπόν έπεδιώξαμεν, 
και κατά τό ένόν έξετελέσαμεν, και ό σκοπός ή 
μών ο ίτος ήτο και είνε νά μ,ετχδώμ,εν εις ί>[Αάς 
τήν π ρ ό ς  τήν Φ ύ σ ιν  λα τρεία ν  ϊ

Ή Φύσις ! .  . . Όποία λέξις κοινή και συνή
θης και τετρ ιμμένη, και οποία έννοια πάσης άλ
λης μεγαλοπρεπεστέρα, πάσης άλλης τ ιμ ιωτέ- 
ρα, πάσης άλλης άγνωστος μάλλον ! Ή Φύσις! ... 
Έν αύτή ζώμεν και κινούμεθα καί έσμέν ! Δη
μιουργός αύτή, ο ϋ  έμπροσθεν τά δημιουργήμα- 
ήμών, τών τέκνων αύτής, είνε ούχι σκαριφήμα
τα, ούχΐ άθύρματα, άλλ’ ούδέ νηπίων άσημότα- 
τα διαγράμματα! Καλλιτέχνης αύτή, ού έμπρο
σθεν ό Φειδίας και ό 'Ραφαήλ, ό Σοφοκλής καί ό 
Shakspere  είνε ά μ ε π μ ά  χάρηνα, άπλαϊ σχιαΐ χαί 
εΙδω-Ια χαμόντων !  Φιλόσοφος αύτή, ου τήν βαθυ- 
γνώμονα σοφίαν δεν ήδυνήθη νά έννοήση ό ε ί-  
πών τό « εν οίδα, δτι ούδέν οΐδα » και ό έκφω- 
νήσας τό icli bin ein arm er  Thor ! Μάτηρ πάν
των ήμών, πάντων τών όντων και τών ειδών, τών 
έν τή γή  και έν τώ σύμπαντι,— μήτηρ φιλοστορ- 
τάτη και άμα μητρυιά μυστηριωδεστάτη ! Λίκνον 
καί τάφος, ότέ μέν αίνιγμα Σφιγγός, ότέ δέ Οΐ- 
δίπους σαφεστάτην τήν λύσιν φθεγγόμενος I Πα
νόραμα θεσπέσιον, συνύφανσις δυνάμεων και 
μορφών και ύλης, άπειρος, άγέννητος, άφθαρ
τος, και δμως αιωνίως γιγνομένη, αιωνίως άνα-
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τέλλουσα καχ δύουσα, μεταμορφουμένη αιωνίως ! 
«Αιώνιον ζήν και γίγνεσθαι και κχνεΐσθαχ έν τή 
φύσει ύπάρχεχ, έλεγεν ό Goethe κατά τό 1780*, 
και όμως ή φύσχς έν τώ αύτω περιστρέφεται κύ
κλω. Αιωνίως μεταμορφούταχ, και ουδέποτε υπάρ
ξ ε ι  έν αύτη ηρεμία. Τό μένεχν εΐνε άγνωστον εις 
αύτήν, και την έαυτής κατάραν εις τό ήοεμεΐν 
έπεκρέμασεν. Εινε σταθερά, έχει τό βήμα μεμε- 
τρημένον, τάς έξαιοέσεις σπανίας, τους νόμους 
άμετατρέπτους».

Τίνα όντως άλλον ύπέρτατον προορισμόν 
έχει ό άνθρωπος η  νά Αεωρήυη την Φύσιν, ή  νά 
μάθη εαυτόν,θεωρών και γνωρίζων έκείνην ; Τίς 
άλλη γνώσις σπουδαιοτέρα, τίς άληθεστέρα, τίς 
μάλλον δυναμένη νά καταστήση ήμάς έ'ργω αν
θρώ πους,δηλαδή τό άνώτατον είδος τών έπ ί γης 
ένοογάνων όντων ; Ή Φύσις ! . . . Άποκαλύφθη- 
τ ι  προ αύτής, ανθρώπινη φιλοδοξία και ανθρώ
πινη μεγαλειότης — και ματαιότης άνθοωπίνη ! 
Τ ι  εινε τά όνειρά σου, τά τρόπαια, αχ κατακτή
σεις, αι λαμπηδόνες, οί θρόνοι, αί πορφύραι, τά 
σκήπτρά σου προ τοΰ μεγαλείου τοϋ άστερόεν- 
τος ούρανοϋ, προ τών τεραστίων και άπειοοπλη- 
θών έκείνων ήλιων, κέντρων θαυιιασίων και xco- 
λοσσιαίων πλανητικών συστημάτων, προ τών πε
λωρίων έκείνων οδοιπόρων τοϋ χάους κομητών, 
προ τής γενικής άρμονίας, προ τής αιχμαλωτχ- 
ζούσης καλλονής, προ τής ζωής τής μυστηριώ
δους, τής πανταχοΰ κοχλαζούσης, τής έκρηγνυ- 
μένης πανταχοΰ, τής πληρούσης τό παν από τοϋ 
ανθρώπου μέχρι τοϋ ζωοφύτου και άπό τοϋ φυ
τού τ°ύ  Χώματος και τού λίθου και αύτοϋ
τοϋ μετάλλου ; ’Αληθώς ή Φυσιογνωσία έν πάσι 
τοϊς κλάδοις αύτής εΐνε ό τελικός σκοπός τοϋ 
■ανθρώπου, η  υπερτάτη, ή  πολυτιμοτάτη γνώσις 
αύτοϋ ! Τί κατ’ ούσίαν ώφελήθη,τι έμαθε κυρίως 
ό  έφήμεοος θνητός, άν δεν ήσπάσθη καν άπαξ 
τήν εύρύκολπον ταύτην μητέρα, την ίεράν καί 
άθάνατον Φύσιν, άν δεν έόαυκαλήθη κάν έπ ’ ολί
γον έν ταϊς άγκάλαις αύτής, άν δεν έθήλασε 
σταγόνα τινά τοϋ γάλακτος αύτής και τοϋ νέκτα- 
ρος; Ούδ’ εαυτόν κάν έγνώρισεν, ούδέ έμάντευ- 
σε καν εαυτόν! Ό άνθρωπος, μανθάνων τήν 
Φύσιν, καταμανθάνει εαυτόν, άπλοϋν ών τής 
-Φύσεως μόριον ή  μάλλον άπλή τής Φύσεως άτο- 
μος ! Και άν ύπάρχη τ ι άποδεικνύον έναργώς τήν 
υπεροχήν τοϋ νεωτέρου πολιτισμού, τοΰτο εινε 
η  άντικαταστασις τοϋ γνώθί βαυτόν διά τοϋ γνώ- 
<k τήν φύσιν, ή λα τ ρ ε ία  πρός τάς «Ι»υ<ν.χάς 
Έ π ιο τ ή μ ,α ς ,  ή προς τήν Φ ύ α ιν  λ α τ ρ ε ία .  Η 
λατρεία αύτη μέλλει ν ’ άναπλάση, και ήρξατο 
ήδη άναπλάττουσα τήν άνθρωπότητα ! Τό γενι
κόν και υ^ιστον αύτής πόρισμα εΐνε : Κάτω οΐ 
φραγμοί οί άνθρώπινοι, οΐοιδήποτε και άν ώσι, 
ζήτω ένότης ή  φυσική! Προ τής Φύσεως εΐ-  
μεθα πάντες ωσαύτως ευποοοχ κα'ι άποροχ, ώσαύ- 
τως προνομχοϋχοχ καχ άπόκ?\.ηροχ, ώσαύτως εύ- 
δαίμονες καχ δυστυχείς ! . . .  Ά λλ* αράγε τής γε
ν ικής ταυτης άναμορφωσεως*, τής άνασυντάξεως 
ταύτης τής κοινωνίας και τής έπχστήμης, όφεί- 
λεχ νά μη  μετέχη ή  'Ελλάς, ή μήτηρ τοσούτων

κλεχνών έν τμ άρχαχότητχ φυσχοδχφών, ή ’Ελλάς 
τοϋ Άοχστοτέλους, ή Ε λ λ ά ς  τοσούτων έογατών 
τής  άδελφοποιήσεως τών ανθρώπων ; Ούχχ, μυ- 
ρχάκχς ο ύ χ ί ! Καιτοϋτο βαθύτατα συνησθάνθη ό 
ιιρομηθετς, καί τοϋτο πάση θυσία καί παντχάγώ- 
νχ επχ έν ήδη έτος έπεδίωξε- καχ τοϋτο έν τώ 
μέλλοντχ φιλοτίμως καί έπιμόνως και καοτερικώς 
θά έπιδιώξη, καχ έ?νπίζει ότι πληρέστερον ή κατά 
τό έτος το παρελθόν θά έπιτελέση, μείζονα ήδη, 
ώς είκός, κεκτηυένος και κτώμενο’ς άεχ τήν πεί
ραν.Ταϋτα λοιπον άνακοινών και ΰπισχνούμενος, 
εύχεται τοϊς εαυτοϋ συνδρομηταϊς καί άναγνώ- 
σταις αισχον και φασιογκύστικώτΐρον  τό νέον έτος. 
Ευχόμεθα, όπως έγραφε κατά τό 1868. μέγα ςτ ις  
και ζων έτι φυσιοδίφης και τής φύσεως φιλόσο
φος,εύχόμεθα «προ παντός όπως πάμπολλοι άνα- 
γνώσται παρακινηθώσι νά είσδύσωσιν εις τό έσω- 
τεοικον τής φυσεως Ιερόν καί έκ τής άνεξαντλή- 
του πηγής τή ς  φυσχκής άποκαλύύεως άντλώσιν 
όσημέραι πλειοτέραν τήν ύπερτάτην έκείνην διά 
τής αληθούς τής φύσεως γνώσεως άνάπαυσιν 
τοϋ λογικοϋ, τήν άγνοτάτην έκείνην δχά τής [3α- 
θείας τής φύσεως κατανοήσεως ήδονήν τής ij;u- 
χής, και τήν ήθχκήν έκείνην διά τής άπλής τής 
φύσεως θρησκείας έξευγένισιν τοϋ πνεύματος, 
ήτχς ούδαμώς άλλως δύναταχ νά έπχτευχθήυ.

Εύχήν^ ύπερτέραν καί έπιστημονικωτέραν, 
ευχήν μά?ιλον ρυμοτομικήν έν τώ/'πεδίω τής 
πνευματχκής ήμών κατ^στάσεως δεν δυνάμεθα 
ήμεχς νά έκφράσωμεν !

Σ τ α μ α τ ι ο ς  Δ .  Β α λ β η ς .

Ε Ρ  ΝΕΣΤΟΥ H A ^ C I i E L ,
Καθηγητοϋ τής ζφολογίας έν τώ Πανεπιστημίφ τής Ίένης,

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

ΤΗ Ι ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΪΕΡΙ ΤΗΙ ΘΕΩΡΙΑΣ Μ  ΕΞΕΛΙΞΕίϊΣ
κα\ά μετάφ/ασχν 

Σ τ λ μ α τ κ ) γ  Δ .  Β α λ β η ,
Ύφηγητοΰ έν τώ Ν^θνικώ Π ανεπιστημΙω.

(Συνέχεια. Βλ. τό φύλλον τής ιό. Δεκεμβρίου 1890.)

’Εκ τών μεγάλων φχλοσόφων τής φύσεως, 
εις οϋς όφείλομεν τάς πρώτας ύποτυπώσεχς τής 
θεωρίας τής έξελίξεως, καχ οϋς δέον νά θεωρώ- 
μεν μετά τοϋ Καρόλου Δαρβίνου ώς είσηγητάς 
τής θεωρίας τής καταγωγής, μνημονεύσωμεν έν 
πρώτη τάξεχ τοϋ Ίωάννου Lam arck καχ τού Wolf
gang Goethe. Θά διαλάβω κατά πρώτον περί, τού 
προσφιλούς ήμών Goet e, παρέχοντος ιδιαίτερον 
ήμ ΐν  τοϊς Γερμανοΐς διαφέρον. Ά λ λ ’ όμως, πριν 
έξετάσω καθ’ έκάστην τάς υπηρεσίας, ας παοέ- 
σχεν εις τήν θεωρίαν τής έξελίξεως, θεωρώ ποο- 
σήκον νά εΐπω ολίγα τινά περί τής άξίας αύτοΰ 
ώς φυσχοδίφου· δχότχ κατά ταύτην τήν άναφο- 
ράν ολίγον γχνώσκεταχ ύπό τών πολλών.
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Βεβαίως οΐ πλεϊστοι έξ υμών τχμώσιν έν τώ 
προσώπω τοϋ Goethe μόνον τον ποχητήν και τον 
άνθρωπον, καχ όλίγιστοι έχουσιν ιδέαν τινά περί 
τής  μεγάλης άξίας τών έργασιών αύτοϋ εν ταϊς 
φυσικαΐς έπιστήμαχς, περί τοϋ γιγαντιαχου βή
ματος, δχ’ ού ποοηγήθη τών χρόνων αύτοϋ, καί 
π ο ο η γ ή θ η  τοσοϋτον, ώστε οί πλεΐστοι τών κοα- 
τίοτων όιιοχρόνων φυσχοδχφών δεν ήδυνήθησαν 
νά παρακολουθήσωσχ τώ προδραμόντχ φυσχοδίφη. 
Ή κακή ύποδοχή, ής ήξχώθη,ζώντος τοϋ Goetlie, 
ή  ύπ’ αύτοϋ γενομένη φχλοσοφχκή τής φύσεως 
άντίληύχς,συχνάκχς έπίκοανε βαθύτατα τον έξο- 
χον άνδρα. ΙΙολλαχού τών συγγραμάτων αυτού 
τών άναφερομένων είς τάς φυσικάς έπχστήμας 
παραπονεϊται ό Goethe πχκρως δχά τό πεοχωοχ- 
σμένον πνεύμα τών έξ έπαγγέλματος σοφών, α
νικάνων όντων νά έκτιμήσωσι τάς έργασίας αύ- 
χού, —  σοφών, είς ούς τά δένδρα κρύπτουσι τού 
δάσους τήν θέαν (*), καί οί'τχνες δεν δύνανται ν’ 
άνυύωθώσχν ΰπεράνω τοΰ συρφετού τών καθ’ έ
καστον καί νά έξαγάγωσιν έξ αύτού τούς νό
μους τους γενικούς. Δικαιότατα δέ λέγει τά εξής; 
«Ό φιλόσοφος δεν θά βραδύνη νά κατχδη. ότι οί 
παοατηρηταχ σπανχώτατ’ άνυύούνταχ εχς σκο- 
πχάν ύπερτάτην, παρέχουσαν αύτοχς τήν ικανό
τητα νά περχλάβωσχ μέγαν άοχθμόν άντικεχμέ- 
νων έχόντων ποός άλληλα σχέσεχς, ας δχαφέρεχ 
τοϊς παοατηρηταΐςνά γινώσκωσχ». Όφείλομεν δ’ 
όαως νά όμολογήσωμεν ότχ ή  κακή έκείνη ύποδο
χ ή  έδικαχολογεϊτο έν μέρεχ ύπό τής ήμαρτημέ- 
νης όδού, έν ί ι  άπεπλανήθη ό Goethe έν τή πεοί 
τών χρωμάτων θεωρία αύτού. Ή θεωρία τών 
χρωμάτων, ήν ό Goethe έθεώρεχ προσφχλές τέ- 
κνον τής εαυτού σχολής, εΐνε κατά τά κύρια αύ
τ ή ς  πορίσματα παντελώς άβάσιμος, καίπερ έχου- 
σα ώραΐα έκ τών καθ’ έκαοτον μερών πολλά. Ή 
άκριβής μαθηματική μέθοδος ή άπαχτούσαέν ταϊς 
άνοργάνοχς φυσχκαϊς έπχστήμαχς καί ιδίως έν τή 
φυσχκή τό κατά μχκρόν οχκοδομεϊν καί άείποτε 
ύποκεχμένου έδάφους στερεού, ή μέθοδος αύτη 
έφείλκυε πλήρη τήν τού Goethe αντιπάθειαν. 
’Αποκρούων δέ ό Goethe αύτήν,παρεξιχνέχθη είς 
μεγάλας άδχκίας κατά τών έξοχωτάτων φυσικών· 
έκτος δέ τούτου έπλανήθη, καί τούτο μεγάλως 
ήδίκησε τάς άλλας αύτού εύδοκίμους έμγα- 
σίας. Πάντη δ’ όμως άλλως έχεχ τό πράγμα έν 
ταϊς όργανικαΐς φυσικαΐς έπιστήμαις· έν αύταΐς 
σπανχώτατα δυνάμεθα νά στηοχχθώμεν κατά πρώ
τον είς άκράδαντον §άσιν, εις ^άσιν μαθηματι
κ ή ν  χιάλιστα δέ τά δεδομένα τής φύσεως εΐνε 
ούτω δυσαντίληπτα, οϋτω σύνθετα, ώστε άναγ- 
καζόυεθα νά διατυπώσωμεν είς ήμάςαύτούς προ 
παντός έπαγωγικά συμπεράσματα· δηλαδή έκ 
πολυαοίθμων καθ’ έκάστην παρατηρήσεων, άτε- 
λών όμως, όφείλομεν νά έξαγάγωμεν γενικόν 
τχνα νό[ΐον. Ή παραόολή τώνσεχρών τών όμοχων 
φαχνομένων καχ ό συνδυασμός εΐνε ένταύθα τά 
σπουδαχότατα τής έρεύνης όργανα, καχ ό Goe- 
the έχοήσατο αύτοϊς έν ταϊς περί τής φιλοσο

(*) Γνωστή τών Γερμανών ή παροιμία: vor lauter Bau— 
men den Wald nicht sehen (Σημείωσις τοϋ μεται}>ραστοϋ).

φίας τής φύσεως έογασίαις αύτού μετ ’ ίσης έπχ- 
τυχίας καχ ένσυνεχδήτου τού όντος όιαγνώσεως.

Έκ τών συγγραμμάτων τοϋ Goethe τών εις  τήν 
φύσιν τήν οργανικήν άναφερομένων πεοιφημό- 
τεοον εΐνε τό σύγγραμμα τό έπιγοαφόμενον M s ·  
ταμ.ορφώβείς τών φυτών, δαιιοσχευθέν τό 1790. 
Έν τώ πονήματχ τούτώ άνευρίσκορ,εν σαφώς τό 
θεμελχώδες πόρχσμα τής θεωρίας τής έξελίξεως· 
δχότχ ό Goethe άποπεχράταχ έν αύτω ν’άποδεχξη 
τήν ύπαρξχν ενός μόνου θεμελχώδους οργάνου, 
ου ή  άνάπτυξχς καί αχ ποχκίλαχ μεταμορφώσεχς 
δύνανταχ νά έξηγήσωνταχ τήν γένεσχν πασών 
τών μορφών τού φυτχκού βασχλείου· τό όργανο ν 
δέ τούτο εΐνε τό ψύλλον. 'Αν ή  χρήσχς τού μχ- 
κοοσκοπίου ύπήρχε τότε γενχκή όσον ήδη κατέ
στη, άν ό Goethe ήδύνατο μικοοσκοπικώς νά 
έξετάση τήν κατασκευήν τών οργανισμών,ήθελε 
προχωρήση έτχ πορρωτέρω, και ήθελεν χδη ότχ 
καί αύτό τό φύλλον εΐνε σύνθετόν τχ έξ αύτοτε- 
λών αερών κατωτέρας τάξεως, τών κυττάρων. 
Τότε δέ ήθελε κηρύξη ούχχ πλέον τό φύλλον 
άλλά ,τό κύτταοον ώς άληθές θεμελχώδες όργα- 
νον, έξ ου τελεσχουργεχταχ τό φύλλον δχά πολλα- 
πλασχασμού, δχά μεταμορφώσεως, δχά συνεταχρχ- 
σμού (συνθέσεως)· τούτο δ’ εΐνε ό πρώτος βαθ
μός· έπεχτα, βραδύτεοον, έκ τής μεταμορφώσεως, 
τής ποχκχλσεως καί τής συναθροίσεως τών φύλ
λων γεννώνταχ αχ πολυάρχθμοι καλλοναχ τών 
μορφών καί τών χρωμάτων, ας μετά ταύτα θαυ- 
μάζομεν έπί τών φύλλων τών άληθών^τών φύλ
λων τής θρέι^εως, καί έπί τών φύλλων τής άνα- 
παοαγωγής ή  τών άνθέων. Ά λ λ ’ όμως ή  θεμε- 
λχώδης πρότασχς ή ύποστηριχθεϊσα ύπό τού 
Goethe ήτο έκτοτε καθ’ ολοκληρίαν άληθής. Ό 
Goethe έδεχξε τότε ότχ προς ορθήν κατάληι^χν 
τής όλχκότητος τού φαινομένου δέον κατά πρώ
τον νά παραβάλωμεν, έπειτα νά ζητήσωμεν ά- 
π?νθϋν τινα τύπον, μορφήν τχνα άρχχκήν άπλήν, 
θέμα τχ τρόπον τχνά, ού πάσαχ αχ άλλαχ μορφαί, 
εΐνε μόνον άπεχράρχθμοχ ποχκχλχαχ.

Ά λλά καχ ώς προς τά ζώα τά σπονδυλωτά 
έπραξεν ό Goethe έν τή περιφήμω αύτού τών 
κοανιακών σπονδύλων θεωρία όιιοχόντχ προς ό,τχ 
είχε πράξη έν τή τών φυτών μεταμορφωσεχ. Τώ 
όντχ, άνεξαρτήτως άπό τού Oken, όστχς ταύτο- 
χρόνως σχεδόν τήν αύτήν έσχημάτχσεν ιδέαν, 
ό Goethe έθεώρησε τό άνθρώπινον κρανίον καί 
τό κοανίον πάντων τών σπονδυλωτών καί ίδίως 
τών μαστοφόρων ώς άπλούν όοτεϊκόν θύλακον 
έσχηιιατισμένον έκ τής συνενώσεως τεμαχίων 
ouoxcov προς τά συνχστάντα τήν στήλην τήν 
σπονδυλχκήν, δηλαδή έκ σπονδύλων. Οί κρανια
κοί σπόνδυλοι καί οχ τής σπονδυλχκής στήλης 
εΐνε κατ’ αύτόν κρίκοι όστεϊκοί τεθειμένοι έπ ’ 
άλλήλων· μόνον δέ κατά τήν κεφαλήν οί κρίκοι 
ούτοχ ύφίστανταχ χδχαχτέραν μεταμόρφωσχν καχ 
δχαφοροποιοΰνταχ. Καίτοχ δέ ή  θεωρία αύτη έτρο- 
ποποχήθη κατά πολύ ύπό τών νεωτάτων έρευνών 
τού Gegenbaur(Γεγεμβαύpou)(^0),όμως κατά τους

(ιο) K a r l G e g e n b a u r  Grundriss der vergleichen- 
den Anatomie. Leipzig l859(B' JkSooic έπε£ειργασμένη 1877) .
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χρόνους έκείνους έπετέλεσε πρόοδον έκ τών μεγ ί
στων της συγκριτικής ανατομικής- οΰ μόνον ύ- 
πήρξε θεμελιώδης πρότασις πρόςκατανόησιν τής 
κατασκευής τών σπονδύλων,άλλα και πολλά φαι
νόμενα έξηγήσατο.Άν ητο δυνατόν ν ’ άποδειχθή 
δτι δύο τοϋ σώματος μέρη ούτως άνόμοια, ώς τό 
Εγκεφαλικόν κρανίον και η  στήλη ή σπονδυλική, 
ούδέν άλλο κατ’ άρχάς ήσαν ή  μία και μόνη θε
μελιώδης μορφή, τότε εν τών δυσχερεστάτων 
προβλημάτων τής φιλοσοφίας τής φύσεως έλύ- 
«το. Και έν τούτω έτι καθορώμεν την έννοιαν 
τής  τοϋ τύπου ένότητος, την έννοιαν άπλοϋ θέ
ματος ποικιλλομένου έπ' άπειρον έν τοΐς διαφό- 
ροις εΐδεσι και έν τοΐς μέρεσιν έκάστου είδους.

Ά λ λ ’ δμο.>ς ό Goethe δεν περιωρίσθη έν τή 
άποπειρα τής έξιχνιάσεως· τοϋ τύπου τών νόμων 
τούτο)ν τών μεστών έπακολουθημάτων, άλλ’ ή- 
σχοληθη ωσαύτως δραστηρίως* περί πολλάς· τών 
καθ’ έκαστον έρεύνας, εις· τήν συγκριτικήν ιδίως 
ανατομικήν άναφερομένας. Μεταξύ δε τών τελευ
ταίων τούτων έργασιών οΰδεμία βεβαίως εινε 
μάλλον διαφέρουσα ή  ή άνακάλυιΐμς τού ιιεσο- 
σιαγονίου οστού (Zwiscaenkiefer) παρά τώ άν- 
θρωπω. Επειδή δε τούτο είνε άντικείμενον σπου- 
δαιότατον ως πρός τήν θεωρίαν τής έξελίξεως, 
θεωρώ προσήκον νά έκθώ ύμϊν τό πράγμα διά 
$Ρ αΧέω ν · Ύπάρχουσι παρά πάσι τοΐς θηλαστι- 
κοΐς έν τή  άνω σιαγόνι δύο όστεϊκά τεμάχια, κεί
μενα κατά τήν διάμεσον γραμμήν τού προσώ
που, κάτωθεν τής ρινός· και περί τήν ρίνα, με
ταξύ τών δύο άνω σιαγονικών οστών. Τά δύο 
ταύτα μεσοσιαγονια οστά,άπερ φέρουσι τούς άνω 
τέσσαρας τομείς όδόντας, εινε παρά τοΐς πλεί- 
στοις των μαστοφόρων λίαν εύδιάγνωστα· τού- 
ναντιον δε παρα τώ άνθρώπω ήσαν κατ’ έκεΐνον 
τον ΧΡονον άγνωστα παντελώς, και έν τή συγ
κριτ ική  δε άνατομική πολλοί τών συγγραφέων 
άπεδιόοσαν σπουδαιότητα μεγίστην είς τήν έλ- 
λειι^ιν ταυτην τών μεσοσιαγονίων οστών έθεώ- 

..-ρουν αυτήν κυρίαν ειδοποιόν διαφοράν τού άν- 
θρώπου άπο τών πιθήκων· έξήρον δέ κωμικώτα- 
τα τήν έλλειύ ιν  μεσοσιαγονίων οστών ώς τό άν- 
θρωπινωτατον τών άνθρωπίνων γνωρισμάτων. 
Αλλ ο Goethe οεν ηδυνατο τό παράπαν νά πα- 

ραδεχθή δτι ο άνθρωπος, άπλοϋν ών τετελειο- 
ποιημένον θηλαστικόν κατά πάντα τά άλλα τού 
ίαυτού σώματος μέρη, έστερεΐτο τού μεσοσια- 
γονίου τούτου οστού. Έκ τού γενικού έπαγωγι- 
κοϋ νόμου τού παραδεχόμενου τήν παρά πάσι 
τοΐς θηλαστικοΐς ϋπαρξιν μεσοσιαγονίου όστοΰ 
Εξήγαγε τό άπαγωγικόν συμπέρασμα δ η  τό ό
στούν τούτο ιυφειλε νά ύπάρχη καί παρά τώ άν
θρώπω, και δεν ησύχασε μέχρι ου άνεύρεν αύ- 
τό, παραβαλών πλεΐστα κρανία.

Παρά τισιν άτόμοις τό όστούν τούτο έπιδια- 
μένει καθ δλην τής ζωής τήν διάρκειαν, ά?\.λ’ 
ως επί το πολύ συνάπτεται ένωρ'ις μετά τών γειτ- 
νιαζόντων άνω σιαγονίων όστών, καί ώς έπ ΐ τό 
πλεΐστον μόνον επ ι νεωτάτων άνθρωπίνων κρα
νίων άπαντα εν καταστάσει οστού άνεξαρτή- 
του. Καί παρά μεν τοΐς άνθρωπίνοις έμ6ρύοις.

διαγιγνώσκεται δ ι’ άπλού βλέμματος. ’Αλλά 
καί παρ’ αύτώ έτ ι τώ έσχηματισμένω ήδη άν
θρώπω τό μεσοσιαγόνιον όστούν ύπάρχει ώσαύ- 
τως πραγματικώς, καί εις τον Goethe άνήκει ή 
δόξα δτι πρώτος έκύρωσε τό κατά πολλούς λό
γους σπουδαιότατον τούτο γεγονός, καί τούτο 
παρά τήν άντίστασιν τών υπάτων ειδικών αύ- 
θεντιών, παραδείγματος χάριν, τού περίφημου 
Πέτρου Καμπέρου. Ή μέθοδος, καθ’ ήν έφθασεν 
ό Goethe εις τό άποτέλεσμα τούτο, εινε ιδιαζόν
τως ένδιαφέρουσα: εινε ή μέθοδος, πρός ήν συμ- 
μορφούμεθα πάντοτε έν ταΐς φυσικαΐς έπιστη- 
μαις ταΐς όργανικαΐς, δηλαδή ή  μέθοδος τής 
επαγωγής καί τής άπαγωγής. Ή επαγωγή (In
duction) έργον έχει τό συμπεραίνειν νόιιον τινά 
γενικόν έπ ί τή  βάσει τών παρατηρηθέντων πολ
λών καθ’ έκαστον γεγονότων. Τουναντίον δέ ή 
άπαγωγή (Deduction) συμπεραίνει έπ ί τή  βάσει 
τού γενικού τούτου νόμου γεγονός τ ι τών καθ’ 
έκαστον μήπω παρατηρηθέν. ’Εκ πάντων τών 
έμπειρικών γεγονότων τών τότε γνωστών έξ ή . 
γετο τό έπαγωγικόν συμπέρασμα δτι πάντα τά 
μαστοφόρα είχον μεσοσιαγονια όστά. Ό Goethe 
έξήγαγεν έξ αυτού τό συμπέρασμα τό άπαγωγι
κόν δτι καί ό άνθρωπος, ού ό οργανισμός κατ’ 
ουδεμιαν ούσιώδη άναφοράν διαφέρει τού τών 
μαστοφόρων, όφείλνει νά φέρη τά μεσοσιαγονια 
ταύτα όστά, καί έπεκύρωσε τό πράγμα διά τής 
έρευνης τού καθ’ έκαστον. Διότι ή έπιγιγνομένη 
πείρα έμπεδοΐ ή  έπικυροΐ τό άπαγωγικόν συμ
πέρασμα.

Αί όλίγαι αύται ένδείξεις έξαρκοΰσιν ϊνα 
καταδειξωσιν ύμΐν  πόσην όφείλομεν ν’ άπονέμω- 
μεν άξίαν εις τάς βιολογικάς έρεύνας τού Goe
the. Δυστυχώς αί τοιαύται ειδικαί έργασίαι εινε 
κατά το π?^εΐστον ούτως έντεθαμμέναι έν τοΐς 
Απασιν αύτού, καί αί σπουδαιότατοι τών πα

ρατηρήσεων ή σημειώσεων, ας ό Goethe έποιή- 
σατο, εινε οϋτω διεσκορπισμέναι έν πολυαρίθ- 
μοις συγγράμμασι διαλαμβάνουσι περί άντικει- 
μένων πάντη διαφόρων, ώστε δυσχερής εινε ή 
έξιχνίασις αυτών. ’Έστιν δτε δέ μάλιστα εξαίρε
τος τις παρατήρησις, άληθώς επιστημονική, συ- 
ναπτεται μετά πλήθους άνωφελών φαντασιοκο- 
πημάτο>ν περί τής φιλοσοφίας τής φύσεως, καί 
τοσούτο στενώς, ώστε αί τελευταΐαι παραβλά- 
πτουσι τήν πρώτην κατά πολύ.

("Επεται συνέχεια.)

ΠΕΡΙ Τ Ο Τ  Σ Χ Η Μ Α Τ Ο Σ
ΚΑΙ ΤΟΤ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

\  ΰττ& /
Κ. KlHTSOnOVAOV
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§ ι. Είσ/^γωγή,

Επι χιλιετηρίδας ή άνθρωπότης έσφαλμένας είχεν 
ιδέας περί τοΰ ποιοΰ καί τής έν τώ ούρανίω /ώρω θέ- 
σεως τοΰ πλανήτου ήμών, τής γής.  ‘Η γεω.Ιογία 6-

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ 5

μως καί ή ri'iTporrjti'i ..λειστας καί σημαντικας κατε- 
δειξαν άληθϊίας, α ϊτινε: έξήγαγον τόν άνθρωπον τ ή ;
πλάνης καί έδίδαξαν αυτόν όποιον το αληθές τ ή ;  γής 
σχήμα, ό όγκος αυτής, τό βάρος, τό ποιόν τών απρο
σίτων ήμιν καί άγνωστων εγκάτων, ή θέσις αυτής έν 
τώ άχανεϊ καί τίνες αί κινήσεις, &ς αυτή τελεϊ *ν τώ 
χώρω. Και οϋτω εκτοτε ή άνθρωπότης Slv πιστεύει 
δτι υπάρχει ουρανός από τοΰ οποίου ό νεφελνιγερετνι; 
Ζευ; βάλλει κατά τών θν/ιτών τους κεραυνούς του, άλ
λα '/ώοος άπειρος, έν τώ όποίω στροβιλοΰνται καί κυ- 
λίνδονται κατά νόθους σοφούς καί αιωνίους τά ουρά
νια σώματα, καί ότι ή γίΐ d ir  l ire  όίσχος έπί τοΰ ό
ποιον ό ovpnyi'iQ έπιχάΜηται ως κρυστάλλινος θόλος, αλλ 
οτι εινε σφαίρα, άπείρως (Λεν μεγίστη παραβκλλο^.έ- 
ν/ι πρός τήν σ[Λΐκρότητα τοϋ σωματίου ή|Αών, έλαχι- 
στ-fl δέ, χόχχος άρμου,  παραβαλλο^έν/ι πρός τούς άλ
λους τοϋ ουρανίου χώρου κόσμους !

Καί όαως ένώ τοιαύτας έτέλεσαν προόδους αί έπι- 
στήμαι αύται, καί έν γένει σύμπασα ή φυσιογνωσία, 
[Λεγα [Λερός τών άνθρώπων αγνοεί τας πλείστας τού
των ή άτελεϊς περί τούτων εχει γνώσεις,δυστυχώς δέ, 
καί είς μέγαν μάλιστα βαθμόν, συμβαίνει τοΰτο καί 
παρ’ ήμΐν, διότι τοιαΰται γνώσεις δέν διεδόθησαν είσετι 
καί οί πολλοί έ'χουσιν ιδέα; άτελεϊς καί έσφαλ;Λένας,ώς 
π. χ. περί τοΰ σχήματος τής γής, ήν θεωροΰσιν, ώς 
δίσκον, δν έπικαλύπτει ό ουράνιος θόλος. Θέμα τής 
πραγματείας ταύτης εσεται ή έξέτασις τοΰ σχήματος 
τοΰ πλανήτου ή[λών.

§ 2. Μυθολογήματα τών Ελλήνων καί ’Ινδών 
περί τήί Υήί.

Οί διάφοροι λαοί κατά τήν νηπιώδη αυτών κα- 
τάστασιν έθεώρουν άνεζα ιρ ΐΓως τ'ητ φύσιν  ώς ρέγ ιο τον  
και a.-iii/wc ώρα,ιόιατοΐ οργανισμόν. Καί άλλοι μέν 
έδόξαζον, δτι ή γή είνε ζώον, ετεροι φυτόν, πάντες 
δέ οτι εινε σώμα Θεοΰ τίνος. Πλεΐστα Ι ϊ  περί γής μυ
θολογήματα, ποιητικώτατα μάλιστα, άπαντώσι παρά 
λαοϊς μεσημβρινών κλιμάτων, έν οίς ή φύσις έκτυλίσσε- 
ται έν άπάσνι αυτής τ·^ μεγαλόπρεπε! άρμονία. Ουτω 
κατά τήν 'Ελληνικήν μυθολογίαν ή Γ ij υπήρξε σύζυ
γος τοΰ Ούρανυν, όστις ήτο ό δυνάστης σύμπαντος 
τοΰ κόσμου, έκ τοΰ όποιου έγέννησε τούς Έ χ α τ ύ γ χ ε ι -  
pac, τούς ΚύχΛωπας, τούς Τ ιτα ^α ς  (έν οίς καί ό Κρό
νος) καί τάς Τ η α ι  ίόας.

Οί Ινδοί δέ προ πάντων εχουσι πλείστας θεω
ρίας π?ρί γενέσεως τής γής καί τής διανομής τών έπ’ 
αυτής ηπείρων Οϋτω άναφέρεται εν τ ιν ι τών ιερών 
αυτών βιβλίων, δτι ό Β ράμαΐ  επλασε τήν γήν έκ 
σταγόνας ίδρώτος,άπό τοΰ μετώπου αύτοΰ πεσουσης, 
ένφ παρετήρει τήν έν τφ ώκεανω άπεικονιζομένην ε ι
κόνα αύτοΰ. Κατά τινα δέ έτέραν δοςασίαν, ήτις ά
παντα είσετι καί παρά τισ ι αύτόχθοσι λαοΐς τ ή ς ’Αμε
ρικής, ή γή στηρίζεται επί τής ράχεως χο.Ιοσσιαίου έ-

.■Ifijiirrrc, t r  γε /ω> η πε./ωρια, γΛ σνμβο lo r  rtir  γυσ ι-  
χώκ drrdjifO)r, γ ίξ ε ι  επί άπειροι.' έκ γά.Ι ιττι,ς Αα.Ιάσ- 
σ>)Γ. Βραδύτερον ή κοσμογονική αϋτη δοξασία με- 
τεβλήθη καί κατά τούς β γα χ μ ά ν α ς  ή χέρσος θεωρεί
τα ι ώς τό φυτόν ./wrrir, οπερ τιλεει εν τή, θαλασσν). 
Άαοότεραι αί έκατέρωθεν τοϋ Γάγγου πρός νότον κα- 
θικνούμεναι χερσόνησοι (’Ινδική καί Ινδοκίνα) καί αί. 
έπίλοιποι τής Άσίας χώραι εινε τά άναθάλλοντα τοΰ 
φυτοΰ τούτου άνθη, αί πληιίον κείμενκι νήσοι (’Ιάβα, 
Σουαάτοα κτλ .) ,  αί ήμιανοίξασαι κάλυκες, αί δέ μα
κράν κείμεναι χώραι, τά έξηπλωμένα αύτοΰ φύλλα. Τά 
όρη Γ α τ c καί Νι.ίαγερρι  είνε οί στήμονες καί τά έν τώ 
μέσω τούτων ύψούμενα Ίμα .Ιά ϊα  'Ό ρη,  ό ιερός ύπερος, 
έκ τοϋ όποιου πηγάζουσι τά σπέρματα τοϋ κόσμου, θ ’ 
άνθρωπος, όμοιος πρός σμικρον έ'ντομον, κτίζει τάς φω- 
λεάς αύτοΰ παρά τά μελιτοφόρα τού άνθους τούτου αγ
γεία , άναπεταννύων δέ τά πτερά τών ττλοίων του, πο- 
ρεύεται άπό τοΰ άνθους τών Ίν ύ ώ ν  πρός τό τοΰ Ό ρ -  
μ ο ύ ί  ή τής Σοχοτόρας. Τό στέλεχος τοΰ φυτού τού
του κατερχόμενον πρός τά βάθη τοΰ ώκεανοΰ βυθίζει 
τάς ρίζας του άπό άβύσσου είς άβυσσον άχρι τής καρ- 

δίας τοΰ Βράμα.

§ 3 Δο£ασ!αι τών Έόραίων, τοϋ 'Ομήρου κα! τοΰ 
Ήειόδου περί σχήματοζ τής γήί.

’Απέναντι τής άλλοκότου άλλά μεγαλοπρεπούς, 
περί τής γής θεωρίας ταύτης, ήτις όμως αποδίδει είς 
τόν ήαέτερον πλανήτην ζωήν καί κίνησιν, φαίνεται 
σκαιά ή άντίληψις Σορίων ιερέων χαί 'Εβραίων Τα.Ι-  
μονΛιστών, ο'ίτινες έθεώρουν τήν γήν ώς δγχον  ή δ ί
σκον ακίνητον, στηριζόμενον έπί γιγαντιαίων στηλών 
έκ λίθων ή μετάλλου, αΐτινες έβυθιζοντο είς τά άρχικόν 
χάος. Βρυδύτερον τήν δοξασίαν ταύτην άντικκτέστησεν 
ό εύγενής τ ώ ν  Ελλήνων μύθος, κατά τόν όποϊον τήν 
σφαίραν εφερενέπί τών ώμων του ό Τ ιτ ά ν  “ΛτΛας.  Ητο 

δέ ό ’’Ατλας υιός τοΰ ' Ιαπετοΰ,  αδελφού τοΰ Κρόνου, 
καί τής Θέμιδος ή τής ’Ασίας ή τής Κλυμένης, αδελ
φός δέ τοΰ Προμηθέως, τοΰ Έπιμιθέως καί τοΰ Μ ε- 
νοιτίου· έπειδή δέ ό ’Ά τλα ς  ήτο ό αρχηγός τών Τ ι
τάνων κατά τήν Τ ιτανομα χ ίαν ,  μετά την ήτταν κατε— 
δικάσθη ύπό τοΰ Διός νά φέρνι έπί τής οάχεώς του τόν 
Οόρανόν, ίστάμενος έτ-ί τίνος όρους τής Μαυρουσίας. 
(Μαρόκκον) ή τών ύπερβορείων (έπ ί  τοΰ ΚαυχύσουJ. 
Κατά τινας ό Ά τ λ α ς  ήτο βασιλεύς τής Μαυριτανίας 
καί πεπαιδευμένος αστρονόμος, γνωσθέντος δέ ακολού
θως τοΰ σφαιρικού τής γής σχήματος, άπεικόνησαν- 
τούτον, φέροντα έπί τής ράχεώς του τήν ύόρόγειον 
σφαίραν. Όμοίαν περίπου δοξασίαν εχουσιν έτ ι  καί 
νΰν λαοί τινες τής Νοτίου Αμερικής, κατά τήν όποίαν- 
ό αγαθός Θεός Βοχίνα  όπως τιμωρήσνι τόν γίγαντα 
Χ ιβχαχου ιι  δ ι’ άμάρτημά τ ι ,  κατεδίκασεν αυτόν νά 
φέρ·/) έπί τών ώμων του τήν γήν, ήτις άχρι τής έπο
ψής έκείνης έστηοίζετο έπί πασσάλων έκ ξύλου γουα~
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γιαχ .  Κατα τον μύθον τοϋτον οί σεισμοί, οΐτινες συ
χνοί εν Ν . Αμερική, προέρχονται έκ κινήσεων, άς 
τελ ε ί  ο Ατλας ούτος τοϋ Νέου Κόσμου κοπώσεως ε-  
νεκα ή άδημονίας.

Μεγαλοπρεπεστάτην καί ποιητικωτάτην περί τής 
γής θεωρίαν, ην είχον οί Έλληνες είς παναρχαίους 
χρόνους, έκθετει ό Ομηρος, περιγραφών την ασπίδα 
(τό σάκος) τοϋ Αχιλλέως, yjv κατεσκεύασεν ό "Ηφαι
στος κατα παρακλησιν της άογυροπέζης μητρός του 
Θέτιδος μετά τόν θάνατον του Πατρόκλου.

Εν μέν γαΤαν έτευ£ , έν δ’ ουρανόν, έν δέ θάλασσαν, 
ήέλιόν τ ’ άκάμαντα σελήνην Τε πλήθουσαν, 
έν 6ε τά τείρεα (άστρα)ι πάντα, τά τ ούρανός έστεφάνωται, 
Πλειάδας θ' Ύάδας τε τότε σθένος Ώρίωνος 
<5ρκτον θ , ην καί δμαέαν έπίκλυσιν καλέουσιν, 
ή τ αυτού στρεφεται καί τ ’ Ώρίωνα δοκεΰει, 
οϊη δ’ άμμορός έστι λοετρών Ώκεανεΐο.

( Ομ. Ιλίάς Σ. 482 καί Στραβ. γεωγρ. Α. ά.)

Κατά την έποχήν ταύτην (900  π. Χρ.) οί Έ λ 
ληνες έθεώρουν την γην ώς δίσκον μέγιστον, δστις 
έξογκούμινος εις όρη κατά την περιφέρειαν αύτού, 
περιεροεετο υπό τοϋ ώκεανοϋ. Έν τω μέσω τοϋ δίσκου 
τούτου ανυψούτο πρός τόν ουρανόν ό Όλυμπος, τρεις 
εχων έστοογγυλωμενας κορυφάς, έπί τών όποιων τά 
δώματα τών Α θα νά τω ν  έπί τ*75ς ΰψίστης τούτιον καθή- 
μενος έπι θρόνου ό Ζεύς,  καθορα πρό τών ποδών αύ- 
τοϋ τό πλήθος τών θνητών. Αί διά της γλαυκής λε
κάνης της Μεσογείου θαλάσσης είς δύο ή|λίση διαι- 
ρούμεναι χώραι, έξαπλούνται άχρι τών χειλέων τού 
•δίσκου τούτου, ώς τά άνάγλυφα έπί άσπίδος. ’Από 
τοϋ υψους τού Ολυμπου καθοοώσιν οί αθάνατοι την 
Ελληνικήν χερσόνησον, τάς χαριεστάτας τού Αιγαίου 

πέλαγους νήσους, τάς άκτάς τής Μικράς Άσίας, τήν 
Αίγυπτον, τά ύπό τών Κυκλώπων κατοικούμενα ορη 
τής Σικελίας, καί τάς είς τό άκρον τού κόσμου ύπό 
τοϋ Ηρακλεους ανεγερθείσας στήλας. Υπέρ τόν ύπ’ 
ανθρώπων κατοικούμενον τοϋτον χώρον έξαπλούται ό 
κρυστάλλινος τού ουρανού θόλος, στηριζόμενος έπί τών 
στηλών τού ’Άτλαντος καί τού Καυκάσου (R ec lllS-  
U le .  D ie  El’ de . I. 33). Ή κορυφή έκείνη, έπί τής

Σ  η μ. ( ι)  Μωρολογών ό τών γεωγραφιών σχολαστικός 
*£ΐτι^ς τοϋ 1887 καί θέλων νά έπιδείίη σοφίαν χαλκεντέρου, 
ουτινος δμως ό χαλκός δεινήν έπαθε κ α τ I ω σ ι ν, λέγει καί 
περί τής λέ£εως ταύτης τής τόσον κοινής παρ’ ήμϊν (σελ. 133) 
«άστήρ δ καί̂  μόνον έστΙ καί ού καθ’αυτόν κινεϊται,οίον Κρό
νος· άστρον δέ τότε κινουμενον καί τό έκ πλείστων άστέρων 
σύστημα, οΐον Λέων (κατά Σχολιαστ. Άράτ ι ι ) Κ α !  ε ί ν ε  
μ ε ν  ά λ η θ έ ς, ο τ ι καί οί κ ατ α  μ ό ν α ς  ά σ τ έ ρ ε ς  
έ λ έ γ ο ν τ ο  έ ν ί ο τ ε  ά σ τ ρ ο ν ,  άλλ’ όπωςδήποτε τό ά
στρον κυριολεκτεϊται έπί όμάδος άστέρων (bravo I)

Ταύτα^ώς μαρτϋριον τ?ς δικαιοσύνης τοϋ κριτοϋ, δστις 
φαίνεται ουδέποτε άνέγνωσε τόν πατέρα τής έπιστηυονικής 
γεωγραφίας Στράβωνα, λέγοντα- »Πάν δέ τό τοιούτον' έκ τής 
τού ήλ(ου καί τών άλλων Α ΣΤΡ Ω Ν  κινήσεως τήν άρχήν έγον
καί έτι τής έπί τό μέσον φοράς (Α ’. α1. i 4jj>. ’Ενταύθα
κατά την ταπεινήν ήμών γνώμην, Α ΣΤΡΟΝ σ η μ α ί ν ε ι  
« α τ ά  μ ό ν α ς  αστ έ ρα.

οποίας εκαθητο ό πατήρ θεώ ν τε άνδρών Ζεύς,  ήτο 
τοσούτον υψηλή, ώστε διά νά φθάσν) τις άχρις αυτής 
έπρεπε νά ρίψη τήν ’Όσσαν έπί τού ΙΊηλίου. Έ π ί τοϋ 
ουρανού τούτου έπί ήφαιστοτεύκτου άμάξης έφέρετο 
τήν ήξεραν ό θεός Ηλιος, φώς καί θερμότητα άκτι- 
νοβολών, τήν δε νύκτα κατήρχετο είς τάς ροάς τού 
την γην περιρρεοντος ώκεανοϋ,όπως τήν πρωίαν άνέλθη 
παλιν έξ ανατολών είς τόν ουρανόν. Ό  δέ 'Ησίοδος 
όστις υπήρξε σύγχρονος τού Όμηρου, έθεώρει τήν γήν 
ώς δίσκον ευρισκόμενον μεταξύ τού ουρανίου θόλου 
και τοϋ αδου" αί εκατερωθεν τής γης αποστάσεις αύ- 
τ α ι ,  ισχυρίζεται, δτι κατεμετρήθησαν ύπό τοϋ άχμω-  
rc ς τοϋ Ήφαιστον,  δστις έδαπάνησεν έννέα ήμέοας καί 
cWc.z νύκτας, οπως πεστ) από τον ουρανόν είς ττ)ν γην, 
και τόν αυτόν επίσης χρόνον, οπως ουτος από της γης 
φθάσ/) είς τά Τάρταρα.

§ 4 - Δοίασίαι τών ΕλΛήνων φιλοσόφων περί τού 
σχήματος τής γής.

Γάς έν τοϊς ήγουμένοις έκτεθείσας άνεπιστημό- 
νους δοξασίας περί τού σχήματος τής γής δεν ήδυνήθη 
να διατηρησν] η ανθρωποτης έπί μακρόν χρόνον, διότι 
τό Ελληνικόν πνεύμα έρευνών τήν φύσιν έν τή άκμή 
τής προόδου αυτού, έλαβε νύξιν τοϋ πραγματικού τής 
γής σχήματος καί έθετο τάς βάσεις τής νέας άστρο- 
νομίας, ήν προήγαγον καί έτελειοποίησαν μετά παρέ- 
λευσιν 20 0 0  έτών ό Κοπέρνιχος, ό ΚέπΛερος,  ό iVfi;- 
των  και άλλοι μεγάλοι νόες τής άνθρωπότητος. Ό  
φιλόσοφος ’Αναξαγόρας κατά τήν 4ην πρό Χριστού 
εκατονταετηρίδα έδίδασκεν είς τούς μαθητάς αύτοϋ, 
έν οίς ό Περικλής, ό Εύρυπίδης καί ό Θουκιδίδης, δτι 
ό ήλιος δεν είνε θεός καθήαενος έπί ήφαιστοτεύκτου 
αρ[χατος, οπερ εφερον ίπποι πτερωτοί, πυρ καί φλόγας 
από του στόματος αυτών άποπνέοντες, άλλα διάπυρος 
μύδρος, έθεώρει δμως ούτω είσέτι τήν γήν ώς δίσκον. 
Καί αυτός δε ό Ι/ρόδοτος[^), δστις μέγα μέρος τού τότε 
γνωστού κόσμου είδεν, έθεώρει τήν γήν ώς δίσκον 
«γελώ, δε (λεγει) όρέων γής περιόδους γράψαντας π ο λ . 
λούς ήδη, καί οΰδένα νόον έχόντων έξηγησάμενον, οι 
ώκιανόν τε ρεοντα γράφουσι πέρις τήν γήν, έούσαν 
κυκλοτερεα ώς άπο τόρνου, καί τήν Άσίαν τή Ευρώπη 
ποιεύντων ισην».. .  (Ήροδ. β ιβλ. 4 ον 36). (*)

Σ η μ .  ( ι)  Ούτος ώς γνωστόν είνε ά δημιουργός τής α
ληθούς ιστορικής τέχνης, γεννηθείς έν Αλικαρνασσό) τής'Κα- 
ρίας (Μικρά -Ασία) περί τό όοο π. χ. Περιηγηθείς'μέρος τής 
Άσίας,’Αφρικής καί Εύρώπης έπανήλθεν είς τήν 'Ελλάδα περί 
τό 456 π. X., καί συνέγραψεν ιστορίαν τών χωρών τούτων, 
Ιδίως δέ( τών Μ η δ ι κ ώ ν  π ο λ έ μ ω ν  διαιρουμένην είς 9 
βιβλία (Ιστοριών βίβλοι Θ'. έπιγραφόμεναι Μοΰσαι). Άπέθα- 
νεν έν Θουρίοις (Κάτω ’Ιταλία) περί τό 424 π> Χ·

Σ η μ .  (a) Τοιαύτην περί τού σχήματος τής γής γνώμην 
Εχων ό πατήρ τής Ιστορίας Ηρόδοτος, λέγε. άλλαχού τά έίής 
(Βιβλ. 3ον ιο^) «Θερμότατος δέ έστι 6 ήλιος τούτοισι τοίσι 
άνθρωποισι τό έωθινόν, ου κατά περ τοίσι άλλοισι μεσαμβρίης, 
άλλ ύπερτείλας μέχρι ου άγορής διαλύσιος· τοϋτον δέ τόν 
χρόνον καίει πολλώ μάλλον ή τή μεσημβρίη τήν 'Ελλαδα,
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’Ενώ δε τοιαύτας παραδόξους γνώμας περί τοϋ I 
,σ-Λήματο; τής γής ειχον κατά τήν εποχήν ταύτην άν
θρωποι σοφοί,τό Ελληνικόν πνεύμα δεν ηδυνατο να μεν/| 
στάσιμον,διότιετεοοι σοφοί σύγχρονοι σχεδόν ήρχισαν νά 
διδάσκωσι τό αληθές τής γής σχήμα. Πρώτος ό φιλό
σοφος Πυθαγόρας (440 - 5 0 0  π. X .) ,  γεννηθείς έν Σά- 
μφ καί ίδρύσας έν Κρότωνι τής Ιταλίας ( Ιταλιώται 
Πυθαγόραν έτίμ.ησαν. Αριστ. ρητ. II. 23) τήν Πνθα- 
γόρειor οχοΛήν,  έδίδαζεν, δτι τό σχήμα τής γής εινε 
σφαιρικόν,Α όρμηθείς πρός τούτο ουχί έκ παρατηρή
σεων, άλλά διότι έθεώρει τό σφαιρικόν σχήμα ώς τό 
τελειότερον. Ό  Παρμενίδης  δμως, (γεν. τό 510  π. X.) 
μαθητής τού Έλεάτου-φιλοσόφου Eero fdrovc  έπί πα
ρατηρήσεων στηριζόμενος άπέφηνε τι)ν γη ν  σφαιροειδή 
χαι έν μέσω χιΐοθαι' ακολουθών δέ τους Πυθαγορείους 
ύπολαμβάνει τό δλον σφαιροειδές, τήν έςωτάτην καί 
έσωτάτην σφαίραν ώς άκρα τού κόσμου, μεταςυ αυτών 
κύκλους πυρώδεις, έν δε τώ μέσω μικτούς έκ φωτός 
καί σκότους. ‘Υπό τόν πυρώδη κύκλον ύπέθετε τόν άε- 
ρα, μεταξύ δε τούτων τά άστρα, τόν ουρανόν. Ε/ δέ 
τώ μέσω '. ού κόσμου έστίν ή δαίμων, ή μητηρ τών 
θεών καί τών δντων, ή Εστία κατα Πυθαγορείου, (*) 
,( παρβλ. Στοβ . έκλ. I. 482 καί 548 ). Μετά μίαν δέ 
καί ήμίσειαν περίπου έκατονταετηρίδα ό διδάσκαλος 
τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ό έν Σταγείροι; γεννηθείς 
(384 π. X .  ) φιλόσοφος καί φυσιοδίφης Αριστοτε-Ι^ς,  
απέδειξε τό σφαιρικόν τής γής σχήμα. Επειδή,

οΰτω ώστ’ έν υδατι λόγους αυτούς έστι βρέχεσθαι τιηνικαύτα. 
μεσούσα δέ ή ήμέρα σχεδόν παραπλησίως καίει τους τε άλ
λους άνθρώπους καί τούς ’Ινδούς· άποκλινομένης δέ τής με- 
σημορίης γίνεται σ̂ >ι ό ήλιος κατάπερ τοίσι άλλοισι ό έωθινός·
• καί τό άπό τούτου άπιών έπί μάλλον ψύχει, ές δ έπί δυσμήσι 
έών καί τό κάρτα ψύχει.

Σ η μ .  ( ι )  Ό Λ ε ύ κ ι π π ο ς  (όοο π. X.) διδάσκαλος 
τοϋ φιλοσό<ρου·Δ η μ ο κ ρ ί τ ο υ  και ίορυτής τής άτομικής θεω
ρίας, έδό£α^εν δτι ή γή έχει σχήμα άνεστραμμένου τυμπάνου, 
έτεροι δέ δτι έχει σχήμα φ α κ α ε ι δ ε ς .  Ο Π υ θ έ α ς ,  γεω· 
γράφος “Ελλην γεννηθείς περί τάς άρχάς τής τρίτης έκατον- 
ταετηρίδος, περιηγήθη μέγα μέρος τού τότε γνωστού κόσμου 
καί συνέγραψε έργον άπ:·λεσθέν, έπιγραφόμενον ό Ω κ ε α 
νός, έν τώ όποίω περιγράφει φαινόμενα, άτινα μόνον διά τού 
σφαιρικού τής γής σχήματος έ£ηγοΰνται· διά τούτο ^πολλοί 
τών άρχαίων δέν έπίστευον »Φησί δ’ ουν ό Πολύβιος άπιστον 
καί αύτό τούτο, πώς Ιδιώτη άνθρώπω καί πένητι τά τοσαύτα 
διαστήματα πλωτά καί πορευτα γένοιτο.« (Στραο. γεωγρ. 
βιβλ. Ε. κεφ. β’. 1). Ό  Δ η μ ό κ ρ ι τ ο ς  (460 π. X.) έθεώ- 
ρει τήν γήν δισκοειδή μέν τά) πλάτει, κοίλην δέ τό μέσον, τό 
δέ πλάτος εινε αίτιον, δτι ή γή μένει (Άριστ. περί Ούρ. II. 
Β). Τόν ήλιον έθεώρει ό φιλόσοφος ούτος ώς μύδρον ή πέ
τραν διάπυρον, τήν σελήνην ώς στερέωμα διάπυρον, έχον έν 
έαυτώ π ε δ ί α _ κ α ί  ό ρ η  καί  < | > ά ρ α γ γ α ς  (Gic. fin.
I. 6 , 20 ). Ό  Ξ  ε ν ο φ ά  ν η ς, άρχηγός τής έλεατικής φιλο
σοφίας (Έλέα, πόλις έν Ί-αλία), (ίποθανών περί τό 47Ο π· 
Χ ρ ) ,  άποψηνάμενος δ τ ι  ό Θ ε ό ς  ε ί ν ε  έ ν  κ α ί  
ά ρ χ ή  π ά ν τ ω ν ,  καί έ κ  γ α ΐ η ς  γ ά ρ  π ά ν τ α  
κ α I ε ( ς  γ ή ν  π ά ν τ α  τ ε λ ε υ τ ά  (Fr. 8), ΰπέθε- 
σεν, δτι ή γή ΰπέκειτο περιοδική τινι μεταβάσει _καί τό βάθος 
αύτής καί τού άέρος ένόμιίεν άπειρον (Άριστ. ςιενοφ̂ . C. 2). 
Ό  δέ Θ α λ ή ς  φαίνεται δτι έδίοασκε τό σφαιροειδές τής 
γής σχήμα (ττερί τό 640 π. X.).

γε ι,  ή φορά τής γής καί τών μορίων αυτής έπί τό μέ
σον τού παντός έστιν, έ'πεται δτι κεΐται έπί τοϋ κέν 
τρου τού παντός καί έστιν ακίνητος· σχήμα δέ πρέ
πει νά έχΥ) σφαιροειδές, διότι τό πάν είνε σφαιροει
δές. "Οτι δ’ ή γή είνε σφαιροειδής, παρατηρεΐται κατά 
τάς έκλείψεις τής σελήνης, διότι μόνον σφαίρα δύνα- 
ται πάντοτε νά ρίπττ) έπί τίνος φωτεινής έπιφανείας 
σκιάν κυκλικήν. (Άριστ. περί ουρανού II, 13 καί 14). 
Ακολούθως δέ περί τό 287  π.Χ . ό έν Συρακούσαις γεν
νηθείς διάσημος μαθηματικός Α ρ χ ιμ ή δ η ς  κατέδειξεν, 
δτι ή γή πρέπει νά έχη σχήμα σφαιρικόν, διότι τοι
ούτον σχήμα ?χει ή επιφάνεια τών θαλασσών. Τούτο 
ΰπεστήριξε καί ό Πτολεμαίος  ( Κλαυδιος ), διάσημος 
αστρονόμος, γεωγράφος καί μαθηματικός, γεννηθείς εν 
’ Αλεξάνδρειά περί τά μέσα τής δευτέρας μ. X . έκα- 
τονταετηοίδος· ούτος είπεν, ότι ου μονον η έπιφάνεια 
τών θαλασσών είνε σφαιρική, διότι όταν πλέωμεν πρός 
τινα τόπον βλέπομεν πρώτον τάς κορυφάς τών πόρρω 
κειμένων άντικειμένων καί άκολούθως τάς βάσεις αυ
τών, άλλά δτι καί ή έπιφάνεια τών ηπείρων ομοίως 
σοαιρική είνε, διότι ομοια έπ αυτών παρατηρούνται 

φαινόμενα. (2)

I ΤΑ Δ Α Σ Η
ΚΑΙ Η ΣΓιΟ ΤΔΜ )ΤΗ Σ ΑΥΤΩΝ

νπο ΤΓΙΕΙΝΗΝν ΕΙΙΟΜΊΝ

ύπό \
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΛΩΡΟΥ 

Δρ. τής Δασολογίας και τμηματάρ^ου τοϋ δασονομιχου 
ταήματος.
-£3306**-

Το ζήτημα τής σπουδαιότητος τών δασών ύπό 
υγιεινήν εποψιν  άνεπτύχθη ευρύτατα έν τώ κατά τό 
φθινόπωρον τού λήξαντος έτους έν Βιέννγι συγκροτη-

Σ η μ .  ( ι )  Ή καμπυλότης αυτή τής θαλάσσης πολλα- 
χού παρά τάς άκτάς παρατηρεΐται- άν π. χ. εύρισκώμεθα είς 
τά λουτρά τών Μ ε θ ά ν ω ν, βλέποντες τά έκ Σουνίου πρός 
τόν Πειραιά πλέοντα άτμόπλοια νομίίομεν δτι ταύτα είνε βε- 
βυθισμένα έν τή θαλάσση καί μόνον οί Ιστοί αύτών καί ή κα- 
πνοδόχη έέέχουσιν αύτής. Οί ΜαλαΤοι πειραταί φαίνεται, δτι 
εχουσι γνώσιν τινά τής καμπυλότητος ταύτης τής γής, διότι 

I εύρισκόμενοι έντός τής χθαμαλών αΰτών  ̂πλοιαρίων, διακρί- 
νουσι μακρόθεν διά τής φαινομένης κοπνοδόχης τό καταδιώ- 

I κον αύτούς άτμόπλοιον, και ουτω λαμβανουσι καιρόν νά κρυ·
I βώσι, μή γενόμενοι όρατοί υπό τών έν τώ άτμοπλοίω, ώς προ- 

φυλασσόμενοι ύπό τής κυρτότητος τής θαλάσσης.
’Επειδή ή καμπυλότης αΰτη τής γής πρέπει νά_ύπάρχη 

καί έπί τής έπιφανείας λιμνών, Ιδίως μεγάλων, διά τούτο έ£ή- 
τησαν διά ταύτης οί κύριοι Forel καί Dufoun άμέσως ν άπο- 
δείάωσι τήν σφαιρικότητα τής γής. (Dufoun de Γ alteration 
des images par reflexion sur la surface des eaux. Bull, de 
la soc. vand des sc. nat.). ”Av, λέγουσιν ol άνδρες outoi, ή 
έπιφάνεια λίμνης τινός εινε έπίπεδος, πρέπει άντικείμενόν τι 
μακράν αύτής κείμενον ν’ άπεικονίίηται έντελώς δμοιον κατά 
τε τό σχήμα καί μέγεθος· άν δμως ή έπιφάνεια αυτής εινε 
καμπύλη τότε τά άντικείμενα πρέπει ν’ άπεικονίίωνται έν τή 
λίμνη μικρότερα· τήν δευτέραν ταύτην ΰπόθεσιν έπεβεβαίω- 
σάν καταμετρήσεις γενόμεναι δΓ άκρ.βεστάτων όργάνων.
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θεντι διεθνεΐ γεωπονικώ κχί δασολογικώ συνεδρίω ού— 
τινο; συμμετέσχον άπασαι αί δχσολογικαί εξοχότητες. 
Εν τω συνεδρίω τουτω ό έν τώ Πανεπιστιμίω τοϋ 

Μονάχου την δασικήν ΣταθμοΛογία*  καί’ΕΛαιρογνωσιαν 
διδάσκων διαπρεπή; καθηγητή; .’Ερνέστο; Έμπερμά- 
γερ (D. Ernest Eberm a er) άνεκοίνωσε τά έξαγό- 
μενα τών ιδίων εαυτού ερευνών,και Ιτέρων σοφών,έξ ών 
αοιδηλω; καταφαίνεται ή ύπό υγιεινήν εποψιν μ εγ ί
στη σπουδαιότη; τών δασών και τών δασοφυτειών· 
όιό και σπεύδομεν νά μεταδώσωμεν ε ί ;  τού; άναγνώ- 
στα; τοϋ Προμηθέως τά ; σπουδαιοτάτα; ταύτα; άνα- 
κοινώσει; παραλαμβάνοντε; έκ τοϋ άναγνώσματος τοϋ 
Κυρίου Έμπερμάγερ.

Ω; ττρος την έπ.ρροήν τών δασών έπί τ η ;  ύγιείας 
τοϋ ανθρώπου, καί τοι πολλά έλέχθησαν καί έγράφη- 
σαν έπικρατοϋσιν είσέτι διαφοραι γνωμών καί πλάναι. 
Εκαστο; παραόεχεται, δτι μακρά η διαρκή; διαμονή 

έν τ·?ί έξοχ-71, έν το ι ;  ορεσι και κατά τά παράλια ή 
εγγύς έκτεταμένων δασών συντελεί ε ί ;  την ύγιείαν 
μάλλον, η ή διαμονή έν τώ άκαθάρτω, καπνιζομένω 
καί πλήρει κονιορτοϋ καί βακτηριδίων άέρι τών πυκνώς 
κατωκημενων πόλεων.Διό καί εινε λίαν περι ζήτητατά 
χΛ ,ματιχά  θεραπευτήρια  τά κείμενα έπί όρέων, παρά 
την θάλασσαν, τά ;  λίμνας καί ε ί ;  μέρη δασώδη.

Εκτος δέ της γενικής υγιεινές ώφελείας τ·7ίς άπό 
τών θεραπευτηρίων τούτων άσκεΐ τό δάσος είς ώρι- 
σμενας περιπτώσεις και ειδικάς τινας έπιδράσεις· ουτω 
λ. χ. παρατηρούμεν, δτι ή υγιεινή κατάστασις έλω- 
δών καί τελματωδών μερών ούσιωδώς έβελτιώθη διά 
φυτεία; καλώ; θεραπευόμενων κανονικών δασών. Έ π ί-  
ση; δ’ έπανειλημμένω; έβεβαιώθη ύπό τ ή ;  έν Ευρώπη 
και εν τ α ΐ ;  Ινδίαι; κτηθείση; πείρα;, ότι έκτεταμένα 
δάση ε ι ;  τα ;  πλείστα; τών περιπτώσεων έχρησίμευσαν 
ώ; άμυντήρια κατά τ ή ;  διαδόσεω; τ ή ;  χολέρα;, καί 
ότι τα δασώδη μέρη πολλάκι; διετέλεσαν απρόσβλητα 
ύπό τής βροτολοιγοϋ ταύτης νόσου. Έ τ ι  δέ εχομεν 
καί παραδείγματα, οτι μετά την έκκοπήν τών δένδρων 
ή χολέρα ένέσκηψεν είς μέρη, άτινα προ τούτου δ;ετέ- 
λεσαν απρόσβλητα υπο ταυτης. Τα αυτά βέβαιοί καί 
ή έν ταϊς μεσημβριναί; χώραι; τών ’Ηνωμένων Πολι
τειών τ ή ;  ’Αμερικής κτηθεΐσα πείρα ώς πρός τον κί- 
τρινον πυρετόν.

Κατά τά άνωτέρω τό δάσος εΐνε υγιεινό; παρά
γων ούτινος ή σπουδαιότης δεν πρέπει νά έξογχ,οϋται, 
άλλά καί εί'ς τ ινα ; περιπτώσει; ουδέ νά ύποτιμαται. 
Διό καί πλεΐστοι τών κορυφαίων ιατρών ύψωσαν τήν 
φωνήν αυτών ύπέο τού προοτατευτικοϋ δάσόυ;.

Ω; προ; τό αίτιον τ ή ;  σωτηρίου έπιρροής τοϋ 
δάσους έπί του ανθρωπίνου όργανισμοϋ έξηνέχθησαν 
λίαν διάφοροι γνώμαι καί είκασίαι. Οί μέν άποδιδου- 
σι τήν δύναμιν ταύτην τών δασών είς τήν προστασίαν 
τήν άπό τών δένδρων κατά τοϋ ηλιακού καύσωνο;·

έτεροι δ’ άποδίδουσιν είς τό δάσος χημικήν καθαοτή- 
οιον έπιρροήν έπί τοϋ άέρο;· ετε^οι δέ πα'λιν παραδέ
χονται οτι ή δύναμις αυτή τοϋ δάσους δέον νά άπο- 
δθθ'7) είς τήν μεγάλην ποσότητα τοϋ οξυγόνου ή τοϋ 
οζονίου (όζοντο;) τών έν τώ δασικω άέρι έμπεριεχο- 
μένων, ή είσί γνώμης δτι τά δάσος επιδρά άποκροϋον 
τού; βλαβερού; άνέμου;, η δτι διά τών απειραρίθμων αύ
τοϋ φύλλων καθαρίζει τόν αέρα μηχανικώ;, καί ώ; διΰ- 
λιστήριον συγκρατεΐ τόν κονιορτόν καί τά τυχόν έν 
αύτω ύπάρχοντα νοσοποά αίτια (σχ-.ζομύκητα;). "Ε 
τεροι πάλιν θεωροϋσιν ώ; αίτιον τ ή ;  ειδική; ταύτης 
δυνάμεως τού δάσους τήν έπιρροήν,ην τά δένδρα άσκοΰ- 
σιν έπί τής ύγρασίας τού έδάφους -/αί τής στάσεως 
τοϋ εγγείου υδατος, καταναλίσκοντα μεγάλας ποσό
τη τ α ;  τού ύδατο; τούτου.

Η πληθυ; αυτη τών γνωμών καί εικασιών π;ο- 
c?X‘ Tat εκ τ ή ;  ελλείψεω; ακριβοϋ; έξετάσεω; τοϋ δα
σικού άέρο; καί τοϋ δασικού έδάφου;. Τό κενόν τού
το έπλήρωσε κατά μέγα μέρος ό έν Μονάχω καθηγη- 
την Έρν. Έμπερμάγερ έκ τών έρευνών τοϋ όποιου 
προκύπτει δτι ή ύγιεινή δύναμις τοϋ δάσους οφείλεται 
είς τας ιδιότητας τοϋ δασικού άέρος καί τού δασικού 
έδάφους.

A 1 γχεχννι ο.ποι/δαχότης τοϋ δασχκοϋ άέροο.

Την ευεργετικήν και ένδυναμωτικην ιδιότητα τού· 
άέρος τών δασών άπέδιδον τέως είς τήν βαλσαμώδη 
καί άρωματικήν αυτών ευωδίαν, ιδίως όμω; ε ί ;  τήν 
^ν αυτοί; σχετικήν μείζονα ποσοτητα οξυγόνου καί 
έλάσσονα άνθρακικοϋ όξέο;. Έπίστευον γενικώ;, δτι- 
εντό; τ ή ;  κόμη; τών δασικών δενόρων, ίδίω; έν ευή
λ ιο ι;  ήμεραι;, πνεει αηρ περιεχων πλείον όξυγόνον καί 
ησσονα ποσότητα άνθρακικοϋ όξέο; τοϋ άέρο; άδέν- 
δοων έν,τάσεων. Καί ό έν Λειψία καθηγητή; Bonn 
(Dr. Boch) έν τή  πασιγνώστω καί >ίαν διαδεδομένη, 
αύτοϋ *4ημώδει ’Τ γ ι ε ι ν ι ) ·  παραγγέλει τού; πάσχον- 
τα ; <>ιι)ιως να άναπνε ωσι ο υ χνά  ιδροσερόν ήΛιαζόμενον 
νΛασιχόν άέρα, δυτ,ς η ν ε  υγιεινότατος, ΰιότι τά πρά-  
71 a irα φυτικά Spyara ύπό τό ή./ιαχόν γώ ς  ,τβρα.Ιαμβά-  
ννοναιν άνθ paxixbr όζο χαί άποβάΛΛουαιν  d f m o W » .

Αλλ έν τώ δάσει τελοϋνται πλείσται άλλαι 
λειτουργίαι, α ϊτινε; έπιδοώσιν έπί τ ή ;  συνθέσεω; τοϋ 
άερο;. Ούτω λ. χ. εΐνε πασίγνωστον, δτι πάντα τά  
φυτα από τ ή ;  βλαστήσεω; τών σπερμάτων, μέ^οι τοΰ 
θανάτου αύτών άναπνέουσι, τουτέστι καί ήμερα; καί 
νυκτο; παραλαμβα.ουσιν ωρισμενον ποσόν οξυγόνου έκ 
τοϋ άέρο;, καίουσι μέρο; τών παραχθέντων ύδρανθρά- 
κων καί αποβάλλουσι διά τ ή ;  άναπνοή; ίσον όγκον άν- 
θρακικού όξέο;, λειτουργία ,ήτι;  έπί τής συνθέσεως τοϋ 
άέρος έχει μέν άποτέλεσμα αντίθετον τω τής προμνη- 
σθείσης ά ^μ υ ιώ τεω ς ,  ήτίς εινε ήττον δραστήρια ταύ
της. Κατά ταυτα ό έντός τ ή ;  κόμης άήρ, ημέρας μέν
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πεοιέ/ει πλείον όξυγόνον καί έλζσσον ανθρακικήν όξυ, 
νυκτός δέ; έ'7.ασσον όξυγόνον καί πλείον ανθρακικόν όςυ, 
ή  ό έκτός τοΰ δάσους άήρ· ό δέ μεταςύ τού εδάφους 
•/.αί τής κόμης τών δένδρων άήρ τών δασών άπόλλυσιν 
ιδίως κατά τήν θερμήν τοϋ έτους ώραν διά τ ή :  άποσή- 
-ψεως τού ύγροϋ στρώματος τών φύλλων και τού χοος 
(h u m u s)  διηνεκώς όξυγόνον καί άντ’ αυτού παραλαμ- 
βάνει ανθρακικόν οξύ* διό καί τούτου ενεκα περίεχει 
όλιγώτερον όξυγόνον καί πλείον άνθρακικον όςυ η ό 
Ιντός τ ή ;  κομη; τών δένδρων αηρ.

Ουσιώδη άλλοιωσιν ΰφίσταται ό δασικό; άήρ καί 
διά τ ή ;  Αιακνοΐ]c τών αναρίθμητων φύλλων, ή ;  ένεκα 
άδιαλείπτω; δέχεται μεγάλας ποσότητας άοράτου ύ- 
•δρατμού. Μία μόνη ακμαία όξύα άποδίδωσιν ε ί ;  τόν 
άέρα ( κατά τά ;  παρατηρήσει; τού Von Hoehnel ) 
60 λ ίτρα; (ώ; έγγιστα 47 όκάδα;) υδατος. Όξυύν δέ 
115 έτών ηλιαίας άποδίδωσιν ήμερησίως 2 6 0 0  λίτρα; 
(2 ,028  όκάδα;) ύδατο; άτμοειδούς. ’ Εάν ό υδρατμός 
-ούτος ήν ορατός, θ’ άνυψοϋτο υπερθεν παντός δάσους 
πελωρία στήλη ατμού όμοία τήν όψιν πρός στήλην 

χαύνου.
Πάσαι αύται αί χαρακτηριστικαί ιδ ιότητες τού | 

δασικού άέρος ήδύναντο ευκόλως νά άποδειχθώσι διά 
χημικής έρεύνης, έάν ό άήρ εμεινεν έν ακινησία καί 
δέν συνεκοινώνη μετά τής έκτος ατμοσφαίρας. Αλλα 
καίτοι έν τω δάσει έπικρατεΐ κατά τό φαινόμενον 
■πλήρης νηνεμία, ούχ ήττον ό έν αυτώ άήρ υπείκων 
είς τόν νόμον τής διαχΰοεωο ( D i f f u s i o n )  εύρί- 
σκεται έν διηνεκεί λανθανουσν) μετατοπίσει.  Αί ^>ια- 
•/υτικαί αύται κινήσεις τοσον ταχύτερον έπέρχονται 
οσω μείζονες εΐνε αί διαφοραι τ·75ς θερμοκρασία; τών 
στρωμάτων τού άέρο; έν τώ δασει, καί οσω μείζονες 
διαφοραι θερμοκρασίας μεταξύ τού άέρος τών δασών 
καί τοϋ τής άσκεποϋς γής ύφίστανται. Αίαν έπιτα- 
χύνεται δέ ή διαμοιβή τών όγκων τοϋ άερος διά τών 
ανέμων, οϊτινες διασχίζουσι τάς κόμας τών δένδρων 
καί τό δάσος, τούθ’ δπερ εύκολώτερον συμβαίνει δταν 
τό δάσος περιέχη πολλά κενά ή εΐνε άραιόν. Ά λ λ ά  
καί ε ί ;  πυκνά; καί καλώς συγκεκορυφωμένας συδεν- 
δρίας ό δασικό; άήρ ένούται μετά τοϋ τ ή ;  εξω άτμο- 
σφαίρα; τόσον ταχεω;, ωστε μεθ όλα; τας εκτελε- 
σθείσας συγκριτικάς αναλύσεις ί)έν κατωρθώθ/i να β^- 
βαιωθώσιν ουσιώδεις χημικαί διαφοραι μεταξύ τού άε
ρος τών ιίζσών καί τών ασκεπών γαιών. Επομέ
νως κατά ταύτα έντός τοΰ μ /γά-ίου εργοστασίου τοΰ 
οξυγόνου, ώς όφείλομεν νά θεωρώμεν τό δάσος, δέν 
παρέχεται ε ί ;  τόν άνθρωπον ποό; αναπνοήν πλέον ό
ξυγόνον τοϋ έπί εκτεταμένων άδένδρων έκτάσεων πα- 

.ρεχομένου.

★ ★
¥

Οί πλεΐστοι τών άνθρώπων εχουσι λίαν έςογ/.ω— 
μένην ιδέαν περί τ ή ;  ύπό τών δασών παραγωγής οξυ
γόνου. ’Εν τή φυσιολογική χημεία  τών φυτών ό E ber- 
m aver άποδείκνυσιν δτι όάσος μεση; παραγωγικό- 
τη το ;  δικρκουντο; τοϋ χρόνου τ ή ;  βλαστήσεω; (εν 
Γερμανί^ 5 μόνον μήνα;) παραλαμβάνει έκ τ ή ;  άτμο- 
σφαίρα; καί άποσυντίθησιν κατά στρέμμα 600  κυβικά 
μέτρα άνθρακικοϋ όξέο; τουτέστι 4 κυβικά μέτρα 
καθ’ έκάστην, άνθ ών δμω; αποδΛωσιν ίσον όγκον ο
ξυγόνου. Ά λ λ ’ όποιαν σημασίαν δύναται νά εχτ] τό 
ποσόν τοϋτο τών 4 κυβικών μέτρων οξυγόνου άπέναντι 
τής όλης μάζης τού άέρος δάσους τίνος εχοντος έκ- 
τασιν ενός στρέμματος καί ύψος 2 0  μόνον μέτρων ! 
Δάσος τοιούτον περιέ·/ει καθ’ εαυτό ήδη 2 0 0 0 0  κυβι
κά μέτρα άέρος, όστις πλήν τούτου δέν εινε καί άπο- 
μεμονιομένος έκ τής εξωτερικής ατμόσφαιρας, αλλα 
διά τής διαχύσεω; καί τών ανέμων διηνεκώ; άνανε- 

οϋται.
Ό αυτός Eberm aver έν τώ φυλλαδίω αύτοϋ 

τφ έπιγρκφομένω ή ΐ<%.ήτη<: τοΰ όααιχοΰ άέροι;, υπο
λογίζει, δτι ο άνεπτυγμενος άνθρωπος καταναλίσ/.ει 
διά τής άναπνοής αύτού έντός ένός έτους όξυγόνον 

I πλέον τού ύπό 300  τετρ. μέτρων δάσους παραγομε- 
νου, καί ότι οικογένεια έκ τεσσάρων ατόμων κατανα- 
λίσκει προ; άναπνοήν, έψησιν τροφών καί θέρμανσή 

Ι ο ζ υ γ ό ν ο ν  ί ' ΐ ο ν  ττρος τ ό  έ ν τ ό ς  τ ο ύ  χ ρ ο ν ικ ο ύ  όκκστΥΐ( / .χ-  

τ ο ς  τ*7ις δ ια ρ κ ,ε ίκ ς  τ·?ις β λ α σ τ ή σ ε ω ς  υ π ό  δεκα. στρε[Λ- 

μάτων δάσους παραγόμενον. Ωστε ή ύπό δεκα στρεμ
μάτων δάσου; προσγινομένη βελτίωσις έςουδετερούται 
/ . α θ ’ ό7^οκλ'/)ρίοίν ύ π ο  τ ε σ σ ά ρ ω ν  ά τ ο κ ω ν .

Ου jaqvqv δ '  ό (ζνθρ ω ττο ς  /.se t τζχν ^ ω ο ν

παν πτηνόν έν τω δάσει άντιπράττει εις την βελτίω- 
σιν του άέρο: (αύξησιν οξυγόνου κκί έλάττωσιν άν- 
θρακικοϋ όξέος). Α γ έλ η  100  βοσκούντων προβάτων 
καταναλίσκει διά τής αναπνοής πολυ πλείον όξυγονον 

I καί άποδίδωσι πολυ πλείον ανθρακικόν όξυ, (\ όσον 
δέκα στρέμματα δάσους, έν ίσω χρόνω, παράγουσιν 
όξυγόνον καί κχταναλίσκουσιν ανθρακικόν οςυ. Ινατα 
ταύτα ή y ειροτέρευσι; τού άέρο; υπό πολυπληθού; 
αγέλη; εινε σπουδχιωτίρα ή ή βελτίωσι; αύτοϋ, ή ύπό 
δέκα στρεμμάτων δάσου; προξενουμενη.

Κατά τά εΐόημένα, ούτε τά μικρά δάση, ούτε αί 
δενδρόφυτοι ή θαμνόφυτοι πλατεΐα ι, κήποι καί λ £ ι β ά— 
δια έντό; πολυπληθών πόλεων δύνανται νά εχωσί τ ι -  
να σπουδαιότατα ώ; πρό; τήν χημικήν βελτίωσιν τοϋ 
άέρο;, τούναντίον δ’ άποδειχθήσεται κατωτέρω, ότι 
πολύ συντελούσιν ε ί ;  τήν έξυγίανσιν τού έδάφου;.

Ώ ;  έκ τών έρευνών τούτων προκύπτει εινε π.ίά- 
νη νά πιυτεύΐ) τ κ ,  δτι ο δασικύς άήρ ΐπιιίρα ιδιαζόν
τως (ύεργετιχώς ϊπ ι  τής ϋγιείας τών άνθρώχων ενεχα 
της έν αύτω (ΐειζονος ποσότητας οξυγόνου, καί οφεί- 
λομεν νά ζητήσωμεν τήν ύγιεινήν αύτού σπουδαίο-
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τη τ α  είς δλως διαφόρους χαρακτηριστικάς ιδιότητας.
Οπως ό θαλάσσιος άηρ λαί ό ορεινός, ουτω και 

ο δασικός αηρ έξεχει δία την μεγάλην καθαριότητα 
αύτοΰ. Είνε άπηλλαγμένος επιβλαβών αερίων καί ατ
μών, τών έν ταΐς πολεσιν υπό τών εργοστασίων, ΰπό 
τής σήψεως ζωικών καί περιττωματικών ουσιών, ύπά 
της ισχυρές ρυπάνσεως τοϋ εδάφους κτλ. παραγομέ- 
νων. Ε τ ι  δέ ό βασικός άηρ δεν είνε μεμολυσμένος ύπό 
καπνού και αιθαλης η υπο θειώδους οξέος,άτινα μετα
δίδονται είς τόν άέρα τών πόλεωνύπό χιλιάδων καπνο
δόχων διαρκώς. Τέλος είνε άπηλλαγμένος τοΰ κονιοο- 
τοΰ τών οδών, όστις συχνά αποβαίνει τόσον ενοχλη
τικός είς τούς κατοίκους τών πόλεων, καί δστις είς 
μείζονας ποσοτητας εισπνεόμενος δυναται νά επίδραση 
έπιβλαβώς έπί τής ύγιείας τοΰ άνθρώπου. Έ τέβα πο
λύτιμος ίδιότης τοϋ δασικοϋ άέρος άξία νά έξαρθν) είνε 
ότι είνε πολυ μάλλον άπηλαγμένος σπερμάτων βα- 
κτηρίων, 7) ό ατ)ρ τών πόλεων καI ύπό ττ,ν εποψιν ταύ- 
ττ,ν κεΐται λίαν εγγύς τού ορεινού και θαλασσίου άέ 
ρος. Έ κ  τών πενταετών 1881 —  1889 συγκριτικών 
έρευνών τοΰ έν Παρισίοις Miquel προκύπτει, δτι ό 
αηρ έν τώ κέντρω τών ΙΊαρισίων περιέχει έν ένί κυβι- 
κώ μέτρω κατά μέσον δρον 3 9 1 0  βακτήρια, ένώ ό άηρ 
τοϋ Mont-Souris περιέχει 455 . Έάν λοιπόν ό άηο έν 
παραδείσω εγγύς τών Παρισσίων τοσοΰτον ολίγα βα
κτήρια περιέχει, ούδεμία άμφιβολια, δτι ό κυρίως δα
σικός άηρ έν τν) έξοχήί θά παρέχνι ετ ι  όλιγώτερα.

Τό θέαμα τοΰτο διευκρινισθήσεται προσεχώς ύπό 
τών έκτελουμένων ύπό τοΰ σοφού Eberm ayer πείίά- 
ματα. Εσχάτως δε οί A. Seraiini καί J .  A rata  έν 
Ρώμη έπελάβοντο συγκριτικώς βακτηριδιολΟγικών έ
ρευνών έντός καί έκτος τοϋ. δάσους καί έξήγαγον, δτι 
τό δάσος συγκρατεϊ τά έξωθεν έρχόμενα μόρια κονιορ- 
τοΰ καί τούς μικροοργανισμούς ώς τ ι  διϋλιστήοιον καί 
συντελεί ουτω είς τόν μηχανιμόν τού άέρος.

’Επειδή δέ ή υγιεινή άξία τοΰ άέρος, τοΰ εδά
φους καί τοΰ ύδατος δεν έξήρτηται μόνον έκ τοΰ άριθ- 
μοΰ, άλλα καί έκ τοΰ είδους τών βακτηριδίων, άνάγ- 
κη νά λαμβάνωνται ταΰτα ύπ’ δψει, δ ιότι ή ύγιεία 
τότε διακινδυνεύει, δταν έν τώ άέρι, τώ ύδατι, καί 
τώ έδάφει έμπεριέχ_ωνται πρός τοΐς άβλαβίσι καί πα- 
ρασιτικά ή παθογόνα βακτήρια είς ικανήν ποσότητα.

(επεται συνέχεια)

Π Ε Ρ Ι
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τακτικού καθηγητοΰ τής Φυσικής έν τώ Έθν. Β&νεπιστημίψ.

Διάθλασις τοΰ φωτός καλείται ή έκ/ροπή άπό τής 
6υθυγράμμου διευθύνσεως, ήν πάή/ουσιν/αί άκτΐνες τοΰ

φωτός δταν προσπίπτωσι πλαγίως έπί τής διαχωοι- 
ζούσης δύο διαφανή σώματα έπιφανείας. Ούτως αί α
κτίνες τοΰ φωτός, αί μεταβαίνουσαι άπό τοΰ άέοος είς 
τό ύδωρ, έν μέρει μέν ανακλώνται κατά τούς γνωστούς, 
νόμους τής άνακλάσεως έν μέρει δέ διαθλώνται. Μόνον 
αί καθέτως τΫ) διαχωριζούσγ] τούς δύο διαφανείς χώ- 
ρους ετ:ιφανείκ προσπίπτουσαι ακτίνες διαρ,ένουσιν ά- 
διάθλαστοι, τουτέστι δέν έκτρέπονται άπό τής εύθυ- 
γράμμου αύτών διευθύνσεως.

Η (Ήάθλασις τοΰ φωτίς ακολουθεί τούς εξής δύο 
νόμους·

α) Τό έπίπεδον, δπερ ορίζει ή προσπίπτουσα καί. 
ή διαθλωμένη άκτίς είναι κάθετον έπί τής διαθλώσης 
έπιφανείας.

β) Ο λόγος τών ημιτόνων τών γωνιών τής προσ- 
πτώσεως καί διαθλάσεως είναι σταθερά ποσότης άαε- 
ταβλήτων τηρουμένων τών δύο διαφανών περιεχόντων.
Ο νόμος ούτος καλείται νόμος τοΰ Καρτεσίου.

Οταν τά φώς μεταβαίννι άπό άραιοτέρου πεοιέ- 
χοντος είς φυσικώς πυκνότερον, οίον άπό τοϋ άέρος είς. 
τ ό υδώρ, ή άπό τοΰ ύδατος είς την ύαλον, θλαται καί. 
πλησιάζει σιτήθωζ  πρός τήν κάθετον. ’Αλλ ’ ύπάρχουσι 
και διαφανή σώματα τά όποια καίτοι φυσικώς αραιό
τερα άλλων σωμάτων είναι όπτικώς πυκνότερα ήτοι 
διαθλαστικώτερα. Οϋτως ό αιθήρ, τό οινόπνευμα, ή 
τερεβινθίνη καίτοι έ'χουσι πυκνότητα μικροτέραν τής 
τοϋ ύδατος είναι διαθλαστικώτερα αύτοΰ· άκτίς δέ 
μεταβαίνουσα άπό τοΰ ύδατος είς τόν αιθέρα, ή είς. 
τό οινόπνευμα ή είς την τερεβενθίνην πλησιάζει πρός 
τήν κάθετον.

Τά φαινόμενον τής άπλής διαθλάσεως άκολουθοΰ- 
σιν 0 ά*1?, οί άτμοί,τό ύδωρ, ή ύαλος καί πολλά άλλα 
σώματα διαφανή. Τά αυτό φαινόμενον παοουσιάζουσι 
και οί κρύσταλλοι οί άνήκοντες είς τά πρώτον κρυσταλ
λικόν σύστημα ήτοι είς τά κυβικόν, είς τούς οποίους 
h άρχική μορφή είναι ό κύβος, ή τό κανονικόν οκτάε
δρον,ή τό ρομβικόν δωδεκάεδρον. Είς τά διαφανή ταΰτα 
σώματα, ατινα άπλοθλαστικά καλούνται παραδέχον
ται δτι ό αιθήρ υπάρχ_ει ισόπυκνος πανταχοΰ τών με
ρών τού σώματος ή τοΰ κρυστάλλου. ’Αλλ’ ύπάρχουσι 
σώματα διαφανή μεταξύ τών στερεών καί υγρών, άΐτινα 
παρουσιάζουσι φαινόμενα περίεργα καθ’ έαυτά, εύχρη- 
στα καί ώφελιμα. Είς ταύτα παραδέχονται δτι ό αι
θήρ είναι άνισόπυκνος καί ένεκα τούτου παρουσιάζου- 

ιν οπτικά φαινόμενα λίαν σύνθετα, τά τής διπλής δια
θλάσεως. Τά φαινόμενα ταύτα παρουσιάζουσι κρύσταλ
λοι μη άνήκοντες είς τό κυβικόν σύστημα καί άλλα 
διαφανή σώματα, οίον ή ύαλος, ήν ή ύποβάλλομεν είς 
πίεσιν η άνίσως θερμαίνομεν ή κραδαίνομεν.

Εςετάσωμεν ήδη τά φαινόμενα τής διπλής δια
θλάσεως,άτινα παρουσιάζει ή ’Ισλανδική καλουμένη κρύ
σταλλος ήτοι ή κρυσταλλόπηκτος ανθρακική άσβεστος.-
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Ή ισλανδική κρύσταλλος είναι ρομβοεδρικός κρυ- 
οταλλος φύσει διαφανέστατος. ’Έ χ ε ι  Ιξ έδρας (σχ. 1) 
τό σχήμα ρόμβους, Γσας πρός άλλήλας καί ανά δυο 
παραλλήλους. "Εκαστος ρόμβος έχει δύο γωνίας οξείας 
καί δύο άμβλείας. Αί όξεΐαι γωνίαι εχουσι μέγεθος

ζ----ν 1

/  \ \  ν /V
Α ν  \ \ χ \  \ ν ιmmm

Σχήμα 1 .

Τ8 °  5' αί δέ άμβλεΐα ι 101° 55 . Εχει οκτώ στερεάς 
γωνίας, τέσσαρας άνω καί τέσσαρας κάτω, έκάστην 
δέ τούτων σχηματίζουσι τρεις έπίπεδοι γωνίαι. Εκ 
τών στερεών τούτων γωνιών αί μ.έν τρεις σχηματίζον
ται άπό τρεις έπιπέδους γωνίας ΐσας καί αμβλείας, αί 
δέ λοιπαί άπό μίαν αμβλεΐαν και δυο οξείας.

Αί άμβλεΐαι δίεδροι γωνίαι εχουσι μεγεθος 105 °
5' καί επομένως αί όξεΐαι δίεδροι 74 55 . Φαντα-
σθώμεν τάς διαγώνιους τού κρυστάλλου, αιτινες ενό- 
νουσιν άνά δύο τάς στερεας αυτοΰ γωνίας, εχομεν .ά 
ολον τέσσαρας διαγώνιους. Ευδιάκριτος μεταςυ τού

των είναι ή ΑΑ', ήτις Ινόνει τάς κορυφάς τών δύο 
στερεών γωνιών τών συγκείμενων εκ τριών ίσων αμ
βλειών γωνιών. Ή  διαγώνιος αυτη είναι ή μικρότερα 
τοΰ κρυστάλλου διαγώνιος, και καλείται κρυσταλλο- 
γοαφικός άξων αύτοΰ, πρά? δε καί οπτικός άξων τοΰ 
κρυστάλλου διά τάς όπτικάς αύτοΰ ιδιότητας. Καί 
πάσα δέ άλλη εύθεΐα, ήν φανταζόμεθα έν τώ κρυ
στάλλω παράλληλον τώ κρυσταλλογραφικώ αζονι, κα
λείται οπτικός άξων. Είναι 7%οιπον άπειροι οι οπτικοί 
άξονες έν τώ κρυστάλλω διότι θεωροΰμεν παντα κρύ
σταλλον, συγκείμενον έξ απείρων στοιχειωδών κρυστάλ

λων ομοίως κειμένων.
Φαντασθώμεν ήδη έπίπεδον διεοχόμενον δια τοϋ 

κρυσταλλογραφικοΰ άςονος ΑΑ , καθετως δε φερομενον 
έπί τίνος έδρας τοΰ κρυστάλλου φυσικής η τεχνητής, 
τούτο τέμνει τον κρυ·ΐταλλον εντός κατα τινα τοι/.τ,ν 
ABA'IV, νιτις καλείται πρωτεύουσα η κυρίκ τθ[λη τού 
κρυστάλλου, και πρός την όποιαν τά ένθεν καί ένθεν 
μέρη τοΰ κρυστάλλου κεΐνται συμμετρικώς. Καί πάσα 
άλλη τομη παράλληλος τΐ ί  ρηθείση κυρία τομ·7ί τού 
κρυστάλλου καλείται επίσης κυρία τομή,οθιν εισιν ά
πειροι τόν αριθμόν αί κύριαι τομαί τοΰ κρυστάλλου.

Έρευνήσωμεν ήδη τάς όπτικας ιδιότητας τοϋ 
κρυστάλλου τούτου. Ά ν  έξ ύάλου κατασκευάσωμεν 
όμοιόσχημον πρός τόν κρύσταλλον Ισλανδίας ρομβοε- 
δρικάν Ιξάεδρον, παρατηρούμεν ότι ή ύαλος αύτη πα
ρουσιάζει τά γνωστά φαινόμενα τών απλοθλαστικών

διαφανών ουσιών. Τουτέστι άκτίς φωτός προσπίπτουσα 
έπί τοΰ ύαλίνου τούτου ρομβοέδρου μία διαμένει καί 
έντάς αύτοΰ διαθλασθεΐσα, μία δέ καί έξερχομένη, 
δθεν έπί λευκού πετάσματος άπέναντι βλέπομεν εν μό
νον εί'δωλον. ’Αλλ’ έάν δεχθώμεν δέσμην άκτίνων φω
τός έπί τοΰ ρομβοεδρικοϋ κρυστάλλου τής ’Ισλανδίας, 
αύτη άμα είσερχομένη έν τώ κρυστάλλω πρώτον 
δ ιχάζεται  καί έξέρχονται επομένως δύο ακτίνες, έπί 
τοϋ διαφράγματος δέ βλέπομεν δύο είδωλα τής οπής, 
δ ι’ ής είσήλθεν ή άκτίς έν τω σκοτεινώ θαλάμω. ’Ά ν  
δέ παρενθέσωμεν φακόν γίνεται άναστροφή τών ειδώ
λων καί ή άπόστασις αύτών αυξάνεται. Πράς δέ του- 
τοις παρατηρούμεν δτι άν στοέψωμεν τόν κρύσταλλον 
παραλλήλως είς εαυτόν, ώστε δηλ. ή έδρα αύτοΰ δ ι ’ 
ής διέρχεται τό φώς νά διατηρήται είς τό αυτό έπ ί
πεδον, ή άν στρέψωμεν αύτάν περί την προσπίπτουσαν 
άκτΐνα ώς περί άξονα βλέπομεν δτι τό μέν Ιν είδωλον 
μένει άκίνητον έπί τοΰ διαφράγματος, εις δ προβάλ- 
λοαεν αύτά, τό δέ έ'τερον στρέφεται περί τά πρώτον 
διαγράφον κύκλου περιφέρειαν. Τό άκίΝητον καλούμεν 
σύνηθες ή κοινόν εί'δωλον, τά στρεφόμενον δέ καλούμεν 
έκτακτον ή ασυνήθες ειόωλον, διότι η ακτις διαθλα- 
σεως ήτις δίδει τά κοινόν άκίνητον διαμένον ειόωλον, 
άκολουθεΐ τούς γνωστούς νόμους τής άπλής διαθλάσεως, 
ή δέ άκτίς διαθλάσεως, ήτις δίδει τά έκτακτον εί'δω- 
λον, δέν άκολουθεΐ αυτούς πάντοτε  άλλ’ άλλους. Τό 
κοινόν είδωλον φύσει δέν στρεφεται αλλα διαμενει αεί
ποτε έπί τοΰ άρχικοΰ έπιπέδου τής προσπτώσεως καί 
τηρείται αμετάβλητον την θεσιν, ωσεί προσηλωμενον 
είς τά διάστημα. Ά ν  ή έκτακτος ήκολούθει τάν αύτάν 
νόμον δηλαδη άν διέμενεν ως η κοινή επι τοΰ επίπεδου 
τής προσπτώσεως, τό όποιον ορίζει ή άκτίς καί ή κά
θετος είς τά αυτό σημεΐον προσπτώσεως δεν ήθελε 
στοέφεσθαι καί τό έκτακτον έπεΛη δε στρεφεται το 
εί'δωλον συμπεραίνομεν δτι τά έπίπεδον εις δ τ ίθετα ι 
ή έκτακτος άκτίς, συνεχώς μεταβάλλει θεσιν εις τά 
διάστημα στρεφομένου τοΰ κρυστάλλου. Επειδή τά έ- 
πίπεδον τής προσπτώσεως ορίζεται ύπό δύο ευθειών 
έάν ή μία τούτων μεταβάλλνι θεσιν^καί τό έπίπεδον 
τής προσπτώσεως μεταβάλλει έπίσης θεσιν, Παρατη
ρούμεν ώσαύτως δτι τά δύο είδωλα είς τά όποια δ ι
χάζεται ή προσπίπτουσα φωτεινή δέσμη είνε ισοεντα- 

τικά τόν φωτισμόν.
(ϊπεται συνέχεια)

ΗΛ.ΕΚΤΡΙΚΟΝ ΕΚ Κ ΡΕΜ ΕΣ

Έ ν τώ άστεροσκοπείω τής Νευσιατελης έν Ε λ 
βετία υπάρχει ηλεκτρικόν έκκρεμές δίδον, κατά την 
γνώμην τοΰ διευθυντοΰ τοΰ άστεροσκοπείου κ. H i r s c h ,  
τήν' όμαλωτάτην μέχρι τούδε γνωστήν κίνησιν· διότι 
έκ παρατηρήσεων επτά μηνών έξάγεται, δτι ή μέσν,
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Τμερησία μεταβολή έξικνεϊται μόλις είς τρία έχατο- 
στα τοϋ δei>reροΛ$πτου. Ιδου δέ διά ποίων μέσων δ 
κατασκευαστής του εκκρεμούς ηδυνήθη νά έπιτύ^η τό 
άποτελεσμα τοΰτο.

Κατα πρώτον απεφυγε την χρήσιν των οδοντωτών 
τροχών και στροφίγγων και επομένως την τοϋ ελαίου, 
δπερ είνε άναγκαϊον πρός έλάττωσιν τής τριβάς. Είνε 
ήδη παραδείεγμενον ύφ’ όλων τών ώρολογοποιών 
δνΐ τό i-λαιον τούτο εινε ϊ] αιτία τών διαφόρων διατα
ράξεων των^δι εκκρεμούς χρονομέτρων* έν τώ μνησθέντι 
δμως εκκρεμεϊ τό τας αιωρήσεις διατηρούν βάρος έλ- 
λείπει όλοτελώς, τό δέ μηχάνημα άποτελεϊται άπο- 
κλειστικώς έζ ένός εκκρεμούς δευτερολέπτων, ουτινος 
αί αιωρήσεις διατηρούνται ΰπό ρεύματος γαλβανικης 
στήλης, διά μηχανήματος λίαν ευφυούς καλουμένου 
«ήλεχτριχοΰ ρυθμ ιστούν .

Η κίνησι: τοΰ μηχανήματος τούτου κλείει τό 
ηλεκτρικόν ρεύμα έπί σταθερού τίνος ηλεκτρομαγνή
του, δστις επενεργεί μαγνητικώς έπί σιδηρού τίνος έ- 
λάσματος προσηρτημενου είς τό έκκρεμές καί μεταδί
δει ούτως εις τό τελευταΐον τοΰτο τάς αναγκαίας 
προωθήσεις πρός διατήρησιν τών αίωρήσεών του. Τό 
ρεύμα δ ^  κλείει καθ έκαστον δευτερόλεπτον, ούτε 
πάλιν κατα χρονικά διαστήματα ακριβώς Γσα πρός άλ- 
ληλα,αλλα μόνον οταν το πλάτος τών αιωρήσεων καθί
σταται έλάχιστον.Ί ό μεταξύ τνίς διόδου δύο ηλεκτρι
κών ρευμάτων παρεμπίπτον διάστημα καλείται διάρ
κεια τής προωθήσιως, διάφορος ούσα καί ανάλογος τής 
έν χρήοει ηλεκτρικής στήλης. Διά τό έν τώ άστερο- 
σκοπείω τής Νευσιατέλης έκκρεμές. ή διάρκεια αύτη 
ισοΰται πριν εν λεπτόν περίπου. Πλησίον τοΰ σημείου 
τής έξαρτήσεως ευρίσκονται ρευματοτόμοι έξ έλασμά- 
των, κλειοντες τό ρεύμα άλλης τίνος στήλης συγ- 
κοινωνουσης μετα ηλεκτρικών αριθμητών. Οί άριθμη- 
ται ουτοι κεκανονισμενοι οντες νά δεικνύωσι τήν ω - 
ραν, ως τα αστρονομικά ώρολόγια, δύνανται νά εύρί- 
σκωνται εις οίανδηποτε αποστασίν από τοΰ έκκρεμοΰς 
έφ’ ού ούδεμιαν έπενέργειαν έξασκοΰσι.

Χάρις εις την διάταζιν ταυτην τό στέλεχος τοΰ 
έκκρεμοΰς ακυρεϊται έλευθέρως, κλεΐον καθ’ έκαστον 
δευτερόλεπτον, τους έξ έλασμάτων ρευματοτόμους 
τών αριθμητών καί θέτον έν ένεργεία τόν ηλεκτρικόν 
ρυθμιστήν.

Αλλως τε  και τά δύο ταΰτα όργανα συνεδυά- 
σθησαν εις τροπον, ώστε καταναλίσκωσιν δσω τό δυ
νατόν έλαχίστην ένεργόν δύναμιν τοΰ έκκρεμοΰς. Πάντα 
τα κινητά μέρη αιωροΰνται έπί έστιλβωμένων ύπο- 
μοχλίων έξ ιριδιούχου πλατίνης, είσίν έλαφρώτατα καί 
έκτελοΰσι κινήσεις λίαν περιορ’.σμ,ένας.

Τέλος, τό σπουδαιότερον δλων, τό έκκρεμές κ ι
νείται κάτωθεν ύελίνου κώδωνος, έρμητικώς κεκλεισμέ- 
νου καί κενού αερος. Τό κενόν τοΰτο δέν εινε άπόλυτον 
αλλ οσω τελειότερον είνε, τόσω περισσότερον τό έκ- 
κρεμμές απελευθεροΰται τής έπιρροίας τών ατμοσφαι
ρικών μεταβολών.

Μανόμετρον μεθ’ ύδραργύρου, έξηρτημένον έντός 
τοΰ κώδωνος, δεικνύει τό σταθερόν τής εσωτερικής 
πιέσεως, δπερ δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν άπόλυτον.

Αί ένεκα τής θερμότητος μεταβολαί τοΰ μήκους 
τοΰ έκκρεμοΰς ρυθμίζονται δ ι’ ύδραργύρου (σύστηαα 
Graham) ούτως, ώστε τά μεταξύ τοΰ κέντρου τών

αιωρήσεων καί τοΰ σημείου τής έξαρτήσεως άπόστα- 
σις διαμένει πάντοτε σταθερά.

Προσθετεον δ δτι ή ηλεκτρική έν γένει διάταξις 
τής συσκευής εινε τοιαυτη, ώστε δύναται νά έξησφα- 
λ ίσ /l όλοτελώς έπί πολλά κκτά συνέχειαν έ’τη τήν 
πορείαν και ακρίβειαν τού έκκρεμοΰς έπί τώ δρω μό
νον, τής έπιβλεψεως τών ηλεκτρικών στηλών.

Επί πλέον δε παρετηρήθη δτι οί έξ έλασμάτων 
ρευματοτόμοι καί μετά 63 έκατομ. διακοπών τοΰ η
λεκτρικού ρεύματος έπαρουσίαζον τήν έπιφάνειαν αύ- 
τών στιλπνήν καί καθαράν.

Ο κατασκευαστής τοΰ άκριβεστάτου τούτου η 
λεκτρικού έκκρεμοΰς είναι ό γνωστότατος έν τώ ήλεκ- 
τρικω κύκλω δόκτωρ ΙΙ ίρ ρ .  ιΗ άνακάλυψίς του θά 
παρασχγι μεγάλας υπηρεσίας ε ί^ τά ς  άστρονομικάς καί 
τας καθολου φυσικάς έρεύνας. \

Εν Lausanne. Δ. KV Κ αλβοκορεςης

ΔΙΑ ΤΟΓΣ Κ. Κ. ΣΓΝΔΡΘΜΗΤΑΣ

Παρακαλοϋνται ον κκ. ϋυνδρομηταί,δσοι δεν 
κατέβαλον την συνδρομήν αυτών νά σπεύσωσι 
πρός τοϋτο καθ’ δαον όριατιχώ ς διακόπτεται ή 
άποστολη τοϋ φύλλου πρός πάντας τους καθυ- 
στεροϋντας την συνδρομήν τοΰ 18 9 0 .

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ έπί εν ήοη έτoc έκδοθείς άνελλιπώς 
καθιεροί άπό τοϋ δευτέρου Ετους Εριστικώς ΤΗΝ ΠΡΟΠΛΗ
ΡΩΜΗΝ Τ Η Σ  ΣΥΝ ΔΡΟ Μ Η Σ.

ΔΩΡΑ ΔΙΑ ΤΟΤΣ Κ.Κ. ΣΓΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Οΐ άνανεοΰντες τήν συνδρομήν έκ τών παλαιών συνδρο

μητών, ώς κριΙ οί έγγραφάμενοι νέοι καταβάλλοντες δέ τήν έαυ- 
τών συνδρομήν μέχρι τής 15 Φεβρουάριου, λαμβάνουσιν ώς 
δώρον τά τέσσαρα μέχρι τοϋδε έκδοθέντα τεύν/ι τής «ΒΙ
ΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ». ήτοι ?
Α'. Τήν περί τοϋ Ήλίου πραγματείαν τοϋ κ. Μητσοπούλου. 
Β'. Τήν περί θρέψεως πραγματείαν τοϋ Βερχάϊμ κατά μετά- 

φρασιν τοΰ αύτοΰ.
Γ'. Τό περί έγκεντρισμοϋ τών όπωρρφόρων δένδρων καί τής 

αμπέλου έγχειρίδιον τοΰ κ. Χασιώτου καί 
Δ'. Τήν περί γεωλογικού σχηματισμού τής Ελλάδος πραγ

ματείαν τοΰ κ. Μητσοπούλου.
Τήν ώς δώρον προσφερομένην Βιβλιοθήκην τοϋ Προμη- 

θέως λαμβάνουσι μόνον οΙ άπ’ ε ύ θ ε 1 α ς είς τό γραφεΐον τοΰ 
περιοδικού έμβάζοντες τήν εαυτών συνδρομήν.

Όστις τών κ.κ. συνδρομητών ήθελεν έγγράψει Ηνα κάν 
συνδρομητήν λαμβάνει έκτός τών άν^τέρω δώρων καί τά Φι
λολογικά Μελετήματα τοΰ συνεργάτου μας κ. Σταμ. Βάλβη, 
κομψότατον τόμον καλλιτεχνικώτατα έκτετυπωμένον.

Ό έγγραφων δύο συνδρομητάς όμοΰ ή καί διαδοχικώς ά- 
ποστέλλων δέ τό άντίτιμον τών συνδρομών μέχοι τής ιό Φε- 
βρουαρίου λαμβάνει ώς δώρον τό νεώτατον μυθιστόρηυα τού 
Κοϋπερ, ό Τ ε λ ε υ τ α ί ο ς  τ ώ ν  Μ ο χ ι κ α ν ώ ν  μετά 8 
καλλιτεχνικών εικόνων, οδ ή ά£ία δραχ.

Ό  έγγράφων πέντε συνδρομητάς καί άποστέλλων τό τί
μημα λαμβάνει τήν «Ελληνικήν Βιβλιοθήκην τών κ.κ. Μπάρτ 
καί Χίρστ» άποτελουμένην ί ί  ιί> ΤΟΜΩΝ περιεχόντων δ,τι 
££οχον έχει νά έπιδείέη ή ήμετέρα καί £ένη φιλολογία και ής 
ή αξία 12 δραχμ.

Ό  έγγράφων ι5 συνδρομητάς λαμβάνει ώς δώρον τό 
έίοχον σύγγραμμα «’Ελλάς ή βίος τών άρχαίων Ελλήνων 
ύπό Φάλκε—Πολίτου» ου ή άίΐα 35 δράχμ.

ΙΙ ά ν τ χ  τά ανω τέρω  δώρα, ά ποοτέλλον-  
τ*ί εν τε τω έσωτερικώ και έςωτερ^κω ελεύ
θερα ταχυδρομ.εκών τελών.

Τύποις Πάσσαρη καί Βεργιανίτου.


