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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.— Περί τοϋ σχήματος καί τοϋ μεγέ
θους τής γής ύπδ Κ . Μητσοπούλου, καθηγητοϋ έν τψ Έθν. 
Πανεπιστημίω. ’Εγκυκλοπαίδεια τής Δασολογίας ύπδ Ν.Χλω
ρού, τμημάτάρχου τοϋ δασονομικοΰ τμήματος. ΤαέεΙδιον έν 
τώ ούρανώ έκ του συγγράμματος τοϋ Καμίλλου Φλαμμαρίω- 
νός «Άστερόεντα δνειρα» κατά μετάφρασιν Κ. Δ. Ζ. Η ήλΐ- 
κΙα τ ώ ν  άστέρων. κατά τδν Jansen ύπδ Ν. Κ. Γεριαανοϋ. Ο 
άήρ, δν άναπνέομεν κατά τδν Johnston κατά ιιετάφρασιν έλευ- 
θέράν Τηλ· Κομνηνοϋ. Έλεγχος έν τώ φωτί. Τά έν νήλω 
άργυροϋχα όρυκτά. Περί τής δοκιμαστικής βολής τής μυδρα
λιοβόλου Hiram Maxim, ύπόμνημα ύπδ Μ. Μιμήκου. ’Αλλη
λογραφία.
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Κ. MtmoriovAov

(Συνέχεια- Βλ. προηγούμενον

§ 14. Πλάτυνσις τής γής, δηλ. πόσον ή γή είνε 
πεπλατυσμένη κατά τούς πόλους.—’Επιφάνεια, 

δγκος καί βάρος τής γής.

Έν. τών διαφόρων γεωδαιτικών καταμετρήσεων 
γενομένων ύπό διαφόρων έθνών, Ιδίως Ευρωπαϊκών, ώς 
καί έκ τών δ ι’ έκκρεμοΰς καταμετρήσεων, κατεδείχθη 
εναργέστατα ότι ή γή εινε πεπλατυσμένη  κατά τους 
πό.Ιονς καί ίζωγκωμένη περι τόν ισημερ ινόν  επρεπεν 
ομως νά λυθή και ετερον θέμα λίαν ένδιαφέοον, νά όρι- 
σθή άκριβώς τό μέγεθος τής π.Ιατύνσεως  ταύτη;. Λε- 
γοντες δ! πλά τυνσ ιν  τής γηίνου σφαίρας, και έν γένει 
ουρανίου τινός σώματος έννοΰσι τόν Λόγον τής διαγό
ρας, ήν εύρίσκομεν ,^οταν άπό τοΰ μήκους τής άκτϊνος  
τ»ΰ ισημερινού Λάψαιρέοωμεν τό μήκος τοΰ ήμιάζονος, 
πρός την άκτΐνα τοΰ ΐσημερι> ον. Αν π. χ. α εινε ή άκ

τίς τοΰ ίσημερινοΰ της γης καί β ό ήμιάξων τής γής 
καί π  ή πλάτυνσις, εχομεν κατά τόν άνωτερω ορισμόν

 α —β
α

"Οθεν δύναται νά εΰρεθή ή πλάτυνσις τής γής, όταν 
γνωρίζωμεν τό α καί 6. Ό  Βέσσελ λαβών τόν μέσον 
όοον δέν.α διαφόρων γεωδαιτικών καταμετρήσεων, εύρεν 
α =  8 5 9 ,4 4  γεωγρ. μ ίλ ια  ( - 6 ,3 7 7 ,0 4 4  μέτρα ν.αί 
β = 8 5 6 , ( ) 5 ' 'γ .  μ.. ( = 6 , 3 5 5 , 6 7 5  μέτρα) καί επομένως

809,5 2S6

Εκ τούτων επεται, οτι ή ακτϊς τοΰ ισημερινού είνε 
μόλις κατά 2 ,8 8  γεωγραφικά μίλια μείζων τοΰ ήμιά- 
ξονος τής γής. Κατά τους ύπό τοΰ C l a r k e  (1878)  γ ι 

νομένους ύπολογισμούς είνε α =  6 , 3 78 ,  190 μέτρα, 
β = 6 , 3 5 6 ,4 5 5  μετ. καί π = 0 , 0 0 3 , 4 0 7 = 1 1293 Καί 
είνε μέν μικρά ή διαφορά ( 6 ,378 ,1  9 0 — 6 , 3 7 7 , 0 4 4 =  
1 ,146  μέτρα δηλ. τόσον όσον είνε περίπου ή όδός Σ τα 
δίου μετά τής πλατείας τοΰ συντάγματος) μεταξύ 
τών δύο τούτων πορισμάτων, ή έπιφάνεια όι/,ως τής 
γής κατά τούς ύπολογισμούς τοΰ C l a r k e  εύρίσκε- 
τα ι κατά 2 ,2 7 0  τετραγων. γεωγραφικά μ ίλ ια  μείζων. 
Ό  Βάγνερος άκολούθως έπί τή  β χ -ε ι  τών πορισμά
των τούτων εύρεν, οτι ή έπιφάνεια τής γής είνε 9 ,261  
238  τετραγωνικά γεωγραφικά μ ίλια  ( = 5 1 1  έκατομ. 
τετραγ. χιλιόμετρα), έξ ών κατά τόν B elim  2 ,4 7 0 ,  
903  τετργ. γεωγραφικά μ ίλ ια  είνε στερεά καί 6 ,7 9 0 ,  
3 3 5  θάλασσα, ήτοι τά 73 0 |q τής γηίνου έπιφανείας 
άποτελοΰνται ύπό τής ύδροσφαίρας καί τά 27 Ο^ύπό 
τής χέρσου. Επομένως ή χέρσος πρός τήν θάλασσαν 
eyει ώς 1 : 2 3] 4 ή 3 : 8 . Έ κ  τής χέρσου δέ ταύτης 
τά 2 ] 3 εύρίσκονται έπί τοΰ βορείου τής γής ήμισφκι-
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ρ ίου καί τό 1 3  έπίτοϋ νοτίου. Ε π ε ιδ ή  δέ κατά άπλού. 
στατα γεωμετρικά θεωρήματα, όΥαν «>£  γνωστή ή όιά- 

μ ε τ ρ ι ς  σφαίρας τ ινος, ορίζεται ευκόλως ού μόνον ή έ π ι-  
φάνεια αυτής άλ»λά καί ό όγκος, εΰρίσκεται ότι καί ό 

όγκος τής γης ίσούται πρός χίλια  διςεκατομμύριά κυβ. 
χιλιόμετρα:(*) άν δε θέσώμεν την πυκνότητα α ύ τή ς :=  
6 ,6  (κατά τόν J o l y  5 ,69 )  εύρίσκομεν ότι τό β^ρος της 

γ  η ς εΐνε 6 ,0 0 0  έξάκις εκατομμύρια ( se x t i l l io n s )  χ ι 
λιόγραμμα, τό βάρος δ; της άτμοσοαίρας μονον πέντε 
πεντάκις έκατομμύρια (q u in t i l l io n s)  χ_ιλ/όγραμμα (tv 
χ ιλ ιόγραμμον:=312 δράμια) (Έ π ε τ ^ ι  τό τέλ^ος).

ε γ Κτ κ λ ο π α ι δ ε ι α

ΤΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΛΩΡΟΥ
Λρ. τής δασολογίας καί \μηματάρχου τοϋ δασρν. τμήμχτο;

(Συνέχεια Βλ ιηεοηγούμενον φύλλον)

3 .  Α ευ τερ εύ ο ντα  Κ Ιρο ϊόντα .

Τά ποχκίλα δευτερεύοντα προϊόντα τών δα
σών, ft άποτελοΰσιν αναπόσπαστα συστατικά τής 
βλαστήσεως τών δένδρων (άμεσα δευτερεύοντα 
προϊόντα), η  ή  παραγωγή αύτών έμμέσως μόνον 
συνδέεται μετά τής βλαστήσεο>ς τών δένδρων, ή 
τέλος ή παραγωγή αύτών εινε έντελώς άνεξάο- 
τητος ού μόνον άπό τοΰ δάσους, άλλ’ ένίοτε και 
άπό της παραγωγού' τοΰ έδάφους δυνάμεως. Τά 
■δευτερεύοντα δασικά προϊόντα τών δυο τελευ
ταίων κατηγοριών άποκαλοΰμεν κυρίω ς δ ε υ τε
ρεύοντα προϊόντα,

5».'. ’'Λ,μ,εσα δευ τερεύο ντα  π ρ ο ϊό ντα .

Είς ταΰτα καταλέγονται, ό φλοιός, οΐ χυμοί 
(ρητΐναι), τά φύλλα τών τε πλατυφύλλων και βε- 
λονοφύλλων δένδρων, άνθη,καοποι και σπέρματα.

Ό  (jJoioc χρησιμοποιείται πρός κατεργασίαν α
κατέργαστων δερμάτων καί μεταπο

(*) Σημ. Ό  πλανήτης ήμών εΐνε άπείρως μέγιστος πα
ραβαλλόμενος πρός τήν μαίαν, ήν ήθελεν άποτελέσει σύμπα- 
σα ή ζώσα άνθρωπότης ριπτομένη έντός κιβωτίου. Ή βάσις 
ένός κυβικού χιλιομέτρου Εχει έμβαδόν 1000X 1000= 1,000,000 
τετραγωνικά μέτρα· αν λοιπόν δεχθώμεν δτι τό ΰψος ένός αν
θρώπου εΐνε 2 μέτρων, τό δέ πάχος καί πλάτος αύτοϋ 11a 
μέτρον, δυνάμεθα νά στρώσωμεν έπί τής βάσεως τοϋ κιβωτίου 
τούτου ι,οοο,οοο ανθρωπων. Οπως οέ πληρώσωμεν τό κιβώ- 
τιον τοϋτο πρεπεί να θέσωμεν έπ άλληλα 2,οοο στρώματα 
έ£ ανθρώπων ήτοι 2,οοο εκατομμύρια. Κατά τάς νεωτάτας δ
μως στατιστικάς πληροφορίας ό πληθυσμός τοϋ άνθρωπίνου 
γένους άνέρχεται είς ιόοο τό πολύ έκατώμμύρια· ώστε εν κυ- 
όικόν Χιλιόμετρον δύναται νά χωρέση είσέτι 5οο έκατομμύρια 
ανθρώπων,

τειργασμένζ· ( ό καταλληλότατος πρός τοϋτο φλοιός
Τ . ^  , . . . .  Γ ’εινε ο της ορυος κχι ιοιως ο στιλπνός των νεαρών 

δρυών), πρός κατασκευήν φιλυρίνων σχοινιών (ολοιός 
φιλύρας καί πτελέας),κατασκευήν φελ.λού (φελλόδρυς), 
είς την βαφικήν (καρύα), εξαγωγήν φυτικών αλκαλοει
δών (σημύδας, ιτέας, ίπποκαστανίας φλοιός κτλ.)πλήν 
δε τούτου καί ώς ααύσιμος ύλη. Πρός βύρσεψιν  (κα
τεργασίαν) μιας όκας δέρματος απαιτούνται πέντε ο
κάδες φλοιού. Έ ν  στρέμμα δάσους δρυών <χ>λοϊζου.ένων 
παράγει έτησίως 20 περίπου όκάδας φλοιού. 'Η  δε 
κατανάλωσις κατειργασμένων δερμάτων υπολογίζεται 
εί? 1 1 |2  χιλιόγραμμον (1 όκάν καί 68 δράμια κατά 
κεφαλήν έτησίως· τούτέστιν ό φλοιός ενός στρέμματος 
ικανοποιεί έτήσιως 3 άτομα. 'II Ε λ λ ά ς  μ η  εχουσα 
αποκλειστικά πρός συλλογήν τοϋ άπαιτουμένου ολοιοϋ 
προωρισμένα δάση προμηθεύεται τά άνζγκαιοϋν ποσόνέν 
μέρει μεν έκ ριζών πρίνων (έπί μεγίστν) της βλαστήσεως 
τοϋ τόπου ζημίαι ) καί έν μέρει έκ φλοιών διαφόρων 
δένδρων καί ιδίως πεύκη^· μη έπαρκούσα δέ είς τάς 
άνάγκας αύτής εισάγει μεγάλας ποσότητας φλοιού έκ 
τής άλλοδαπής.

’Εκ τού χυμού τής σφενδάμνου ( καί ιδίως τής 
σακχαροφόρου σφενδάμνου) έξάγουσιν έν τΫ) βορείω Ά -  
μερικτί σάκχαρον, έκ δέ τοϋ χυμού τής σημύδας οί 
'Ρώσσοι κατασκευάζουσιν είδος καμπανίτου. Κυρίως 
όμως γίνεται μεγάλη χρήσις έν Ευρώπη μόνον τών χυ
μών τών κωνοφόρων (ρητίνη, τερεβινθέλαιον, κεδρια 
(κατράμη) πίσσα κτλ. ’ Εκ δέ τού έμβιακού χυμού τής 
πίκης (Picea E xcelsa)  εξάγεται Βανιλλίνη.

Τα φό<ΙΑα τών πλειστων πλατυφυλλων δένδοων 
εχουσι θρεπτικήν άξίαν διά τε τούς βόας (καί τούς'ίπ
πους ) καί τά πρόβατα ααί τάς αί'γας. Τινά δέ είδη 
(άγριολευαη, σημύδα, καρύα) χρησιμεύουσι πρός βα- 
φήν. Φύλλα δε πλατυφύλλων καί βελονοφύλλων χρη- 
σιμεύουσιν ώς υπόστρωμα τών κτηνών καί λίπασαα 
(1 | 3— 2 J 5 τής άξίας τού άχύρόυ) Τά βελονοειδή <ρύλ- 
λα τών διαφόρων ειδών πεύκων χρησιμοποιούνται ποός 
κατασκευήν δασικού βάμβακος, αίθερίων ελαίων καί 
παρασκευήν ιαματικών λουτοών κτλ.

Τά άνθη τινών δένδρων (Φ ιλύρας) εινε φαρμτα- 
κευτικά.

Καρποί καί σπέρματα είνε πολύτιμα πρός σπο
ράν δασών καί χρησιμοποιούνται ώς τρόφιμα (κάστα
να, κάρυα, λεπτοκάρυα), πρός τροφήν ζώων (όξυοβά- 
λανοι καί δρυοβάλανοι) πρός τροφήν τών χοίρων (βά
λανοι καί κάστανα ίπποκαστανέας), πρός τροφήν των 
έλάφων, οί καρποί τής Όης κοιν. σουρβιάς (So rb l lS  
t o r m i n a l i s )  ώς τροφή τών φασιανών), καί πρός τεχνι
κούς σκοπούς (ελ^αιον φαγοπύρου,καφφές έκ βαλανιδιών) 
οινοπνεύματος καί όξους καρποί όης καί άγριας κερα- 
σέας κτλ.). Τέλος δε άξία λόγου εινε καί ή χρήσις έκ 
κεκοκκισμένων κώνων ώς καυσίμου υλης.

Είς ταΰτα καταλέγονται και τά ξύλα τά 
ξη ρ ά  και τά χ ε ίρ ό λ ε κ τ α  (τά διά τών χειρών μό
νον συλλεγόμενα), άτινα ό ιδιοκτήτης τοΰ δά
σους έγκαταλίπει.

δ'. Κ υ ρ ίω ς  δευ τερεύ οντα  π ρ ο ϊό ν τ α .

α'.) Άπό τής βλαστήσεως τών δένδρων έ- 
ξαοτώνται τά βρύα καί τινα δασικά ζιζάνια, τι-
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νές κερασοειδεϊς καρποί, οί άμανίται (μανιτάρια), 
τ ινά  άγρίμια, τά άγρια μελίσσια κλπ.

Πρύα (Φυόμενα μόνον έν τώ σκιόφωτι τών βελ.ο- 
νοφύλλων δασών) είνε έξαίρετον υπόστρωμα καί λ ίπα
σμα (* | a — 3 14 τής άξ·'ας τού άχύρου). Τινά είδη χρη
σιμοποιούνται πρός κατασκευήν ψηκτρών (Άσπλήνιον 
καί ΓΙολύτριχον), τεχνητών άνθέων (Υπνον Ταμαρί- 
κινον), ώς υλικόν συσκευαστικόν κτλ. Ή άπαρίθμησις 
δέ τών πολυειδών τεχνικών χρησιμοποιήσεων έκάστου 
τών δασικών ζιζανίων, άτινα έντός τών ξυλόχων φύ
ονται εινε λίαν μακρά καί διεκφεύγει τής άρμοδιότη- 
τος τής παρούσης πραγματείας.

Kfpnaoeuhic καρποί καί άιιανίται  χρησιμεύουσιν 
ώς τροφαί, ώς φάρμακα, πρός κατασκευήν όςους (βα- 
τόμ-ορα), οινόπνευμα (άρκευθίδες) ώς χρωστικαί οΰσίαι 
(μυρτιλλοκέρασα), πυροποιοίμύκητες (κοινώς ίσκα) κτξ.

Τά σπουδαιότερα αγρίμια  τών δασών ήμών είνε 
έλαφοι, πλατύκεροι έλαφοι (πλατώνια), δορκάδες, αγρι
όχοιροι, αίγαγροι κτλ. Αί πρόσοδοι τής Θήρας είνε ά- 
γριμαΐον κρέας, δέρματα, λίπος, κέρατα κτλ.

Ρ'.) ’Από τής βλαστήσεως τού δένδρου άνε- 
ξάρτητα, είνε τά έπί τοΰ έδάφους φυόμενα χόρ
τα (γράστεις),τά καλλιεργούμενα γεώμηλα και οί 
δημητριακοι .καρποί, οΐ βρυάνθρακες, οί ποάν
θρακες,λίθοι και χώματα,ιχθύες και καρκίνοι (κα
ραβίδες) κτξ.

Ή παραγωγή χόρτου  εχει έξαίρετον σπουδαιό- 
τητα διά τήν γεωπονίαν. Τοϋτο δέ καθίσταται λίαν 
εύνόητον άν άναμνησθώμεν όπόση πλυθύς βοών καί 
προβάτων (παρ’ ήμΐν δέ καί αιγών ! ) βόσκουσιν έντός 
τών δασών. Ό  βριζοειδή, Κάρηξ (κοινώς Τζίβα, ca -  
ΓΟΧ b r iz o it le s  L i l l )  χρησιμ-εύει πρός πλήοωσιν στρω
μάτων καί επίπλων. Είδη τινά αΐοας (A ira )  χρησιμο
ποιούνται είς τήν χαρτοποιίαν.

Έ κ  τών γεωπονικών φυτών,άτινα καλλιεργούν
ται έντός τών δασών διά λόγους καλλιεργείας μάλλον 
ή χ,άριν τών καρπών, εινε τά γεώμηλα, δ βρώμος, (βρώ
μη) τά φαγόπυρον, καί ό χειμόσπορος σίτος, ό Jlodr-  
θραζ Βρνάνθραζ ή Τόρφη (Γερμανιστί 1 01"£ γαλλιστί 
Olirbe) χρησιμοποιείται έν άκατεργάστω, πεπιεσμενη, 

πεπλασμέν·/) καί άπηνθρακωμένη καταστάσει ώς καύ
σιμος ύλη. Πλήν δέ τούτου χρησιμοποιείται πρός ύ- 
πόστρωσιν ζώων καί ώς λίπασμα, ετ ι δε καί πρό; κα
θαρισμόν ρευμάτων ύδάτων κτλ.

Αμμος, άοβεστό.Ιιθοι π.ίάκες κτλ. πρός οίκοί>ο- 
μικάς καί βιοτεχνικάς χρείας. Τεχνικώς σπουδαϊαι 
γαϊαι είνε : άμμος, χάλακες, μάργη, πηλός, άργιλλ.ος, 
καολίνη, γυψούχος γή , έρεικόχωμα, (κοινώς καστανό
χωμα) πρός κηπουρικές χρείας κτλ..

Ή  ίχθυοχομία έν τοϊς δασικοΐς ΰδασι περιορίζεται 
κυρίως είς τούς κυπρίνους (σαζάνια) καί είς τ ό γένος 
τών Σαλμωνιδών τά ύπό τό κοινόν όνομα πέστροφα 
(Trutta fario), Ποίχι.Ιος (κατά ΙΙαυσαν. έν Άρκα- 
δικοΐς).

Β ' .  ΕΜΜΕΪΟ^ ΑΞΙΑ TUN ΛΑ-UN

’Από πολλοΰ χρόνου άπασχολεϊ τους φυσιο- 
δίφας τό ζήτημα τής έπιδράσεως τών δασών έπι 
τής θερμ,οκρααίας και τών ΰδρομ.ετεώ ρω ν.
Είς προνενεστέοους χοόνουο τήν έπίδοασιν ταυ-

την παρεδέχοντο ώς αυταπόδεικτον βασιζόμενοι 
έπι τής δήθεν πρακτικής άποδείξεως, δτι τό κ?ά- 
μα τής Γερμανίας άπό τής έκχερσιοσεωςτών παρ
θένων δασών αυτής έβελτιώθη. (ΙΙλίνιος (') και 
Τάκϊτος) (2) και παραδειγματιζόμενοι έκ τής έλε- 
ε ινής καταστάσεως τών άποδασωθεισών χωρών 
(Μικράς ’Ασίας, Περσίας, ΈΚλάδος, Σαρδηνίας, 
Σικελίας, Ισπανίας, Τυρόλου, ‘Ελβετίας (έν μέ- 
ρει) και έπαρχιών τινων τής Γαλλίας). Ύπονο- 
οΰμεν δ’ ένταΰθα μεγάλας άποτόμους μεταβολάς 
καταστάσεις τοΰ καιροΰ, άποξήρανσιν τοΰ έδά
φους, στείρευο'ιν τών πηγών, κατάπτωσιν τοΰ ΰ- 
»'·ους τών ύδάτωντών ποταμών, άμμοχωσίας, όρ- 
μητικάς θυέλλας κτξ.

’Εν Μεσοποταμία δπου ή έρήμωσις τών δασών 
διηνεκώς προβαίνει ό Ευφράτης πλημμυρεϊ ήδη συχνό- 
τε^ον ή τό πρίν Έν Αίγΰπτω  διά τού πολλαπλασια
σμού τών δενδροφυτειών ή ποσότης τής βροχής ηύξη- 
σεν, έν ΈΜ Ιετια,ΓαΛ.Ιΐα  καί Ίτα .Ι ία  έφ’ όσον ή μείω- 
σις τοϋ δάσους προβαίνει έπί τοσοϋτον καί αί πλήμ- 
μυραι άποβαίνουσι συχνότεραι. Έν Γερμανία  τό πρός 
βορράν έσχατον δριον τής άμπελοφυτείας κατήλθε πολύ 
ποός μ εσ ημβρ ία ν  (3). Έ ν Έ Ι . Ιά δ ι  ή μείωσις καί ύπέρ- 
αετοος άοαίωσις τών δασών έπήνεγκε τήν είς χειμάρ- 
οους μετατοοπήν τών σπουδαιοτέρων ποταμών αύτής, 
τήν άπόπλυνσιν τού έδάφους καί τήν άποφαλάκρωσιν 
τών όρέων, κατέστησε τά. εργα τής συγκοινωνίας δυσ· 
χερή καί πολυδάπανα καί μετέτρεψε τό κλίμα τής ώ- 
ραιοτέρας καί εύκραεστέρας χώρας τοϋ λεκανοπεδίου 
τής Μεσογείου άπό παραλίου καί εύκραοϋς είς ήπει- 
ρωτικόν, χαρακτηοιζόμενον διά τόν απότομον υπερ
βολικόν καύσωνα καί τό άπότομον ύπερβολικόν ψύ
χος. Ή δ’ είς τό κλίμα τής Έλ^άδος έκ τής κατα
στροφής τών δασών έπελθούσα έπί τά χείρω μεταβολή 
εινε τοιαύτη, ώστε νϋν ή βλάστησις άρχεται καί λή
γει έ'να μήνα πρότερον ή κατά τήν άρχαίαν Ε λ λ η ν ι
κήν εποχής. Τούτο έβεβαίωσεν ό φυσιολόγος Μόμσεν 
(Momssen) μετά είκοσιπενταετεΐς συνεχείς παρατη
ρήσεις έπί τής βλαστήσεως καί ώριμάνσεως τών καρ
πών πλείστων δένδρων έπί διαφόρων τόπων τής Έλ.λά- 
δος,ιδίως δ’ Αίγίνης καί ’Αττικής, κατ’ άντιπαραβολήν 
τών εντεύθεν έξαχθεισών χρονολογιών πρός τάς κατά 
τούς άρχαίους χρόνους, λαβών ώ; βάσιν τάς ύπό τών 
Ελλήνων τελουμένας έορτάς τάς πρός τήν βλάστησιν 
καί τήν ώρίμανσιν τών όμοειδών δένδρων καί τών καρ
πών σχετιζομένας.

Ά λ λ ’ άμφοτέρας τάς άνωτέρω άποδείξεις 
δέν δυνάμεθα ν’ άποδεχθώμεν άνεπιφυλάκτως, 
διότι ή κλιματική βελτίωσις τής Γερμανίας 
δέν άποδεικνύεται έκ τών μέχρι τοΰδε άνεπαο-

(1) Ό Πλίνιος γράφει δτι ό χειμόσπορος ούτος συνήθως 
καίεται ύπό τοϋ παγετοϋ κα! δτι ή Καμπανία ήν ψυχρά πρός 
σποράν βρίζης.

(2) Κατά τόν Τάκιτον ή Γερμανία έκαλύπτετο ύπό δα
σών καί έλών (Terra silvis liorrida aut paludibus foeda.)

(3) Άνάγνωθι τό λίαν ένοιαφέρον άρθρον τοϋ Hoffmann 
«περί τής έπιρροής τής άποδασώσεως έπί τοϋ κλίματος» έν 
τή Γενική δασολογική έφημερίδι (Forst und Jagdzeilung) τοΰ 
1861 έν σελίοι ι a5—136.
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κών έρευνών, και διότι έπ ίσης δέν άπεδείχθη, 
αν ή  καν.ιι θερμικά και ύδρολογικη κατάστα- 
σις άποδασωθεισών χωρών εινε άποκλειστική 
συνέπεια παρατεταμένων καταστροφών καίέκχερ- 
σίόσεων τών δασών, ή  άν ίσως δέν σχετίζηται 
έν μέρει και πρός άλλα αίτια. Καθόσον εχομεν 
άφ’ ετέρου πλείστας αποδείξεις και γεγονότα μαρ- 
τυροϋντα, οτι τό κατά τους ιστορικούς χρόνους 
κλϊαα χωρών τινων ούδόλο^ς παράλλαξε.

Ό  Άραγώ έβεβαίωσεν, οτι έν Αίγνητω  καί Πα-  
Λ'χιστίη) ό φοϊνις καί ή άμπελος φύονται.ετι καί νΰν 
ε ΐ ;  τους αύτοΰ; τόπους ε ί ;  οΰς και πρό 2 0 0 0  έτών 
και έτ ι πρότερον. Κατά τόν Κ οΛ ουμ ίλΙαν  (50  [A. X.) 
ή λεμονέα (Citrus medica) έν Ισπανία,  κατά τόν χ ε ι
μώνα περιετυλίσσετο δ ι’ άχυρου, έξαιρέσει ολίγων μό
νον τόπων (Μοτρίλης, Μαλάγας καί Παλέρμου), αύτό 
<)έ τοΰτο και νΰν γίνεται. Επίσης κατ’ ούδέν μετεβλήθη 
εκτοτε καί ό ύπό τοΰ συγγραφέως τούτου ύποδεικνύμε- 
νος κατάλληλος καιρός πρός έμβολιασμάν τών αμυγδα
λών (15 — 31 Δεκεμβρίου). Διά την Μιοημβ(·ι)'ην Εν  
ρώπιμ' αί ύπό τοΰ Βιογιλίου (50 π. X .)  άναφερόμεναι 
έποχαί τ ή ;  σποράς καί τοΰ θερισμού τοΰ σίτου διετη- 
ρηθησαν μέχρι τοΰ νΰν περίπου αναλλοίωτοι.

'Επομένως μέχρις ού διά νεωτέρων έρευνών 
διευκρινισθή τό ζήτημα τοϋτο δυνάμεθα νά πα- 
οαδεχθώμεν, δτι τό δάσος έχει άναντίρρητον έπίρ- 
£>οιαν έπι τής διάνου άς τών'ύδάτων, της συνο
χής τοϋ έδάφους, τής έξασθενήσεως τών ρευμά- 
των τοϋ άέρος, τής παρακωλύσεως τοϋ σχημα
τισμού γεωρραγιών η χιονορραγιών κτξ.

Μόνον δέ κατά τους νεωτέρους χρόνους έπε- 
λήφθησαν τής άκρι6οϋς έρεϋνης τοϋ ζητήματος 
τούτου διά συγκριτικών παρατηρήσεων έκτελου- 
μένων έπι έδάφους άδένδρου και δασοσκεποϋς 
(είς σημεία τοϋ αύτοϋ γεωγραφικού πλάτους καί, 
μήκους και τού αύτοϋ ύύους ύπέρ την έπιφά- 
νειαν τής θαλάσσης). Αΐ άρχαιότεραι παρατηρή
σεις έν Γερμανία χρονολογούνται άπό τοϋ 1826 
•καί. 1827 έκτελεσθεϊσαιέν Τ\>β£γγγ} (Tubingen) 
(1) οϋση άδένδρω καί έν Ι ίεδ εν χ ά ο υ ζ εν  (Ueben- 
hausen) ούση δασοσκεπεϊ. Έτέρας παρατηρήσεις 
περί τής θερμοκρασίας τοϋ δαοικοϋ έδάφους καί 
τού δασικού άέρος έξετέλεσαν ό έν I άραντ(ΊΊια- 
vancl) τής Σαξωνίαςκαθηγητής Κ ρ ο υ τ ξ  (Krutz- 
sch), ό Χ.ώφιι.αν (Hoffman) έν Γκίσσεν (άπό τού 
1857 —  1860) ό ΐν ο ίρ Π λ ιγ γ ερ  (Nordlinger), (1) 
έν Χ ό χ ε ν χ α ϊμ .  (Hohenheim), ό Ο εόΠ ω ρος 
X i p w y  (Hartig) έν Β ,ο^υνσ βίκ^  (Braunsch
w eig) καί άλλοι.

(επεται συνέχεια)

( ·)  Έ ν  Bebenhausen παρετηρήθησαν 22 0| ο έπί πλέον 
ύδρομετέωρα, ή έν Τυβίγγη. Πιθαν&ν ή διαφορά αΰτη νά προ- 
ήρχετο έκ τής δέσεως, καί τής έκθέσεως άμφοτέρων τούτων 
τών τόπων ώς πρός τούς ύετοφόρους ΜΔούς άνεμους καί 
ούχΙ έκ τής έπιρροής τοΰ δάσους (Γδε Allg. Forst und ja jd  
Zeitung 1858 σελ. 3 6 9 — 370).

T^A. Ξ Ε Ι Δ Ι Ο Ν

Ε Ν  ΤΩ  ι O Y P A N Q i
έκ τοϋ συγγράμματος τοϋΚαμίλλουΦλαμμαοίωνος

ιστεροεντ*. ’Ό ν ε ιρ α »
κατά μετάφρασιν Κ. Δ. Ζ

(Συνέχεια. Βλ. τό 6ον φύλλον.)

Δεκαπέντε εκατομμύρια λεύγας άπο τής γής. |

Δεν εινε παρά πολυ μακράν άστρονομικώς εί- 
πεϊν. Εινε μάλιστα πολύ πλησίον, εγγύτατα, δύο β ή -  

ματ α άφ ήμών. Ό  κόσμος τοΰ ’Άρεως εινε ό πρώτος 
σ ταθμός τοΰ Έ λιακοΰ συστήματος, ό πρώτος πλα
νήτης, όν συναντά τις δταν άπομακρύνηται τής γ ή ς  

ι να επισκεφθνί τάς άπωτερας χώρας τοΰ ούραναΰ. Καθ’ 
όσον άπομακρυνόμεθα τής Γής, έπι τοσοΰτον τό ήμέ- 
τερον οικητήριον αποβάλλει κατά μικρόν τήν oatvot/.έ
ν ην αύτοϋ λαμπρότητα. Όρώμενο; έκ τής Σελήνης 
ο ήμέτερος πλανήτης φαίνεται πλανώμενος έν τώ ού
ρανώ ώς παμμεγέθης σελήνη, τετράκις κατά διάμετρον 
ευρυτερα του αστερος των γήινων νυκτών, και τετρά
κις λαμπροτέρα δ ιότι είνε άπομεμονωμένη έν τώ δια- 
στήματι καί άνακλά τό άπό τοΰ Ήλιου έκπεμπόμε- 
νον αυτί) φώς, ώς πράττουσι τοΰτο ή Σελήνη καί οί 
διάφοροι πλανήται τοΰ ήλιακοΰ συστήματος· εξ άπο- 
στάσεως λοιπόν εκατόν περίπου εκατομμυρίων λευγών 
ή  γή εινε ε ίσ έτ ι  περίοπτος, άφοΰ είνε τετράκις πε
ρίπου ευρυτέρα τής πανσέληνου. Είς άπόστασιν εκα
τομμυρίου λευγών, φαίνεται ύποδεκαπλασία κατά δι
άμετρον, άλλά παρουσιάζει είσέτι αισθητόν δίσκον* είς 
την άπόστασιν τής τροχιάς τ ο ΰ ’Άρεως· κατά την ε
ποχήν τής μεγίστης προσεγγίσεως τών δύο άστέρων 
εκ πεντεκαίδεκα εκατομμυρίων λευγών όρωμένη,δέν πα
ρουσιάζει πλέον έπαισθητόν δίσκον είνε δμως είσέτι 
ό μέγιστο; καί λαμπρότατο; ολοκλήρου τοΰ στερεώμα- 
το ; άστηρ. Οι κάτοικοι λοιπόν τοΰ Ά ρεω ; μάς θαυμά- 
ζουσιν εν τώ ουρανώ των ώς περιλαμπή άστέοα, δστις 
παρουσιάζει αύτοϊς φάσεις άναλόγους εκείνων, άς πα
ρουσιάζει ήμΐν ή ’Αφροδίτη· εί'μεθα δ ι’ αύτούς ό Ε ω 
σφόρος και ό 'Εσπερος καί άναμφιβόλως ή μυθολογία 
των θά μάς αφιέρωσε βωμούς..

Οτε εφθασα έπί τοΰ κόσμου τούτου ήτο περί
που μεσημβρία είς τόν κεντρικόν τοΰ πλανήτου μεσημ
βρινόν. Διέκρινα δύο μικράς σιΛήτηζ,  αϊτινες ετρεχον 
δρομαιωςέν τώ ούρανώ του,εστην έπί τής κλιτύο; ορούς 
όποθε» ή θέα έςετείνετο μακράν έπί τής θαλάσσης,τά 
κύματα ετυπτον την άκτήν πρό τών ποδών μου, καί 
ή θεα αΰτη μοί άνέμνησε τήν θέαν, ή ;  άπολαμβάνουσιν 
έκ τοΰ άστεροσκοπείου τ ή ;  Νικαία;. Ή το πράγμκτι 
μια Μεσόγειό; με γαληνιαϊα ΰδατα, κεχρωσμένα διά 
βαθειας κυανοπρασίνου χροιάς καί είς τό π3ώτον

βλέμμα ένόμιζον δτι διέκρινα προσέτι καί πορτοκαλ- 
λεώνα; τών οποίων οί χρυσοί καρποί ελαμπον έπί τοΰ 
έδάοου;· άλλά μόνο; ό χρωματισμός αύτών ήτο ό 
αύτό; διότι τά* φυτά ταΰτα άπο-ελοΰσιν είδη άγνω
στα έπί τής Γής. Έ π ί τών κυμάτων έβλεπον μακρό- 
θεν πλέοντα πλοία κινούμενα δ ι’ άοράτων κινήθρων· 
ών ή κινητήριος δύναμις θά ήτο άναμφιβόλως ό ήλε- 
κτρισμός· Έ ν τώ αέρι ώλίσθαινον αερόστατα σχήματος 
πτηνού άμα καί ιχθύος, και δεν έβράδυνα νά έννοήσω 
δτι οί κάτοικοι τκύτης τής ουρανίας γής εσχον έκ τοΰ 
νόμου τής έξελίξεως τό έπιφθονότατον προνόμιον τοΰ 
νά πετώσιν έν τή  άτμοσφαίρα, καί δτι τό κύριον μέσον 
τής συγκοινωνίας αύτών είνε ή αεροπορία· ή βαρύτης 
εινε μικρά έπί τής έπιφανείας τοΰ κόσμου τούτου, ή 
πυκνότης τών δντων καί τών αντικειμένων είνε πολύ 
έλάσσων τής παρ’ ήμΐν' Ή  μηχανική τέχνη άνήλθεν 
άπό αιώνων είς μέγαν βαθμόν τελειότητος" ϊφερον είς 
πέρας εργα ύπεοάνθοωπα, άσυγκρίτως υπέρτερα παντός 
δτιέγένετο κατά τόνήμέτερον αιώνα έπί τοΰ πλανήτου 
μας καί μετεμόρφωσαν τόν πλανήτην αύτών διά γιγαν- 
τιαίων εργασιών τάς οποίας οί αστρονόμοι τής Γής άρ- 
χίζουσιν ήδη νά άντιλαμβάνωνται διά τής παρατηρή- 

σεως τοΰ τηλεσκοπείου.

Ε ξ η γ ε ίτ α ι  τέλος εύκόλως δτι ό κόσμος ούτος I- 
χει μάλλον προοδεύσει τοΰ ήμετέρου, διότι εινε χρ^- 
νολογικώς άρχαιότεοος καί διότι ών μικρότερος τής 
ήμετέρα; σφαίρα; έψύγη ταχύτερον καί διέτρεξεν έν 
βραχυτέρω χρόνψ τά ;  φάσει; τής οργανικής έξελίξεως. 
Τά ετη αύτοΰ εινε μακρότερα τών ήμετέρων, δπερ είνε 
πλεονέκτημα. Οί δροι τοΰ κατοικήσιμου, τών ώρών 
τοΰ έτους,τών κλιμάτων,τής μετεωρολογίας, αί ήμέραι 
καί αί νύκτες είνε άνάλογοι τών ήμετέρων. Καί έντεΰ- 
θεν ε τ ι  παρατηροΰμεν τάς ηπείρους αύτοΰ, τάςθκλάσ- 
αας του, τάς άκτάς του, τήν γεωγραφίαν του, τάς 
πολικάς του χιόνας, αϊτινες άναλύονται κατά τό έ'αρ, 
τά νέφη του, γενικώς λίαν άραιά, αρκούντως, πυκνά 
κατά τάς πολικάς ‘/ώρας, τήν πρωϊνήν αύτοΰ καί ιδία 
τήν έσπερινήν ομίχλην, καί αύτάς τάς μεταβολάς ά- 
κόμητάς προκαλουμένας έκ τών ώρών τοΰ έ'τους,πλημ
μυρίδας ένίοτε λίαν έκτεταμμένας, εύρείας καί μακράν 
τής χέρσου ταινίας, έν είδει διωρύγων, αϊτινες ύπό 
ιδιάζοντας μετεωρολογικούς δρους φαίνονται διπλασια- 
ζόμεναι, έν ένί λόγω δλας τά ;  ενδείξεις δράσεως ση- 
μειωδεστέρας τής παρεχομένης ήμΐν ύπό τής παρού- 
σης καταστάσεως τοΰ ήμετέρου πλανήτου.

Είς τόν "Αρην παρέμεινα μόνον έφ’ δσον χρόνον 
ήτο άναγκαΐον Γνα λάβω γενικήν τινα ιδέαν περί τ ή ;  
ζωής, ήτ ις  έμψυχοί τοΰτο τά ενδιαίτημα, καί μετά 
τινας στιγμάς μετήχθην είς τόν δακτυλιοειδή κόσμον 
τοΰ Κοόνου.

I I I

Είς Τ ρ ια κ ό σ ι α  έ κ α τ ο ι ι α ύ ρ ι α  λευγών.

Ή κατκνόησις τοΰ ‘/ρόνου, ή έκτίμησι; τ ή ;  δι- 
αοκεία; έξαρτώνται ούσιωδώς έκ τής καταστάσεως τοΰ 
ήαετέοου πνεύματος. Έάν κοιμηθώμεν βαθέω; έπί \ \  
ή έπτά ώ^α;, ή διάρκεια αΰτη θά παρενείρνι έν τώ ή -  
μετέρω πνεύματι διάστημα,τοΰ οποίου τό έπί τ ή ;  ή
μετέρα; ψυχή; παραχθησόμενον αίσθημα δέν θά κατα- 
λίπνι Eyvo; μακρότερον τοΰ αίσθήματο; ΰπνου δέκα λε
πτώ ν οί μεταλλευταί, οϊτινε; ενεκα εσωτερική; τίνος 
καταπτώσεως, εμεινον έγκεχωσμενοι έπί πέντε ή Ιξ η
μέρας πρό τοΰ έξέλθωσιν έλεύθεροι, ένόμισαν πάντοτε 
δτι έ'μ.εινον άποκεχωρισμενοι τοΰ κόσμου έπί είκο- 
σάωρον μόλις. Ταφέντες τήν Τρίτην π. χ. δέν έπ ί- 
στευσαν δτι εμεινον οΰτω μέχρι τής Κυριακής Έ ν  
όνείοφ δευτερολέπτων τινών δύναταί τις νά ζήσ·/) όλο- 
κλήοου; ώρα;, καί βραδέω; λίαν. Ημέραν τινα δια- 
βαίνων δάσο;, παρασυρθέντο; τοΰ ίππου μου έπεσα εις 
τινα χαράδραν, καί ή πτώσις δεν διήρκεσε βεβαίως 
πλέον τών τριών δευτερολέπτων έπ^σκόπησα κατά τά 
τοία ταΰτα δευτερόλεπτα, τούλάχιστον δίκα έτη τής 
ζωής μου, έν δλαις αύτών ταϊς λεπτομερείαις καί χω
ρίς τινα συσσώρευσιν συμβεβηκότων. Τις δεν παρετή- 
ρησε κατά τινας ώρας προσδοκίας όπόσον αί στιγμαί 
εινε μακραί ; κτλ. . . . Τής έτησίας τροχιάς τής Γής 
περί τόν "Ηλιον ευρισκόμενης ε ί ;  άπόστασιν 37 έκα- 
τομμυρίων λευγών, καί τ ή ;  τοΰ Κρόνου ε ί ;  άπόστασιν 
3 5 5 ,  τό αεταξύ τών δύο τούτων τροχιών διάστημα 
άνέρχεται ε ί ;  318  εκατομμύρια λεύγα;. Τό φώ; απαι
τ ε ί  70 λεπτά ΐνα διασχίσ·/) τό διάστημα τοΰτο. Πρό- 
σωκειώθην πρός τήν άπόστασιν ταύτην καί τήν ταχύ
τητα  τής έκπομπής τοΰ φωτός, καί ειδον εύδιακρίτως 
παρελθόντα έν τώ νώ μου τά 42 4 0  δευτερόλεπτα τά 
άναγκαϊα Ϊνα διατρέξω τόν δρόμον τοϋτον μέ τήν τα
χύτητα τών 7 5 ,0 0 0  λευγών κατά δευτερόλεπτον. Καί 
δμως ε ίμ ί βεβαιότατο; δτι δέν έχρειάσθην πράγματι 
άπαντα τόν χρόνον τοϋτον ϊνα υπάγω είς τόν Κρόνον,, 
οΰτε κάν τόν όλίγφ ήττονα χρόνον τόν άναλογοΰντα 
ε ί ;  τήν άπόστασιν τοΰ Άρεως άπό τοΰ δακτυλιοειδούς 
πλανήτου, διότι ό πρώτος κτύπο; τών 10  ώρών ειχεν 
ηχήσει διά τοΰ παλαιοΰ ώρολογίου δταν έλησμόνουν 
τόν Άρην ϊνα φέρω τού; οφθαλμούς πρός τόν Κρόνον, 
καί είχον ήδη φθάσει αύτόσε πριν παύσν) τό ώρολόγιον 
ήχοΰν.

—  Έ σ την  έπί τοΰ όγδοου δορυφόρου, όπόθεν εύ
κόλως δύναταί τις νά έκτιμήστ] τό μεγαλεΐον τοΰ Κρο- 
νίου συστήματος. Ό  παμμέγιστο; πλανήτης, ούτινο; 
ή διάμετρος εινε έννέα καί ήμίσειαν φορά; μείζων τής 
διαμέτρου τ ή ;  ήμετέρα; σφαίρας, ούτινος ή έπιφάνειχ 
εινε όγδοηκοντχπλασία τής Γής καί ούτινος ό ογκος 
ίσοΰται675φοράςπρός τόν τήςήμετέραςμετεώρου νήσου,
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περιβάλλεται διά γιγαντιαίων δακτυλί'ων,ών ή όλη δ ι
άμετρος ανέρχεται ε ί ;  71 0 0 0  λεύγα;· δεσπόζει έζιο- 
σμένο; τόν πολλζπλούν τούτον δακτύλιον, έν τω κέν- 
τρω οκτακόσμου συνοδίας περιθεούσης αύτόν έν συστή- 
μ α τ ι ,  ούτινος ή άκτί;  ανέρχεται ε ί ;  991 000  λεύγας· 
το σύστημα τοϋτο αυτό μόνον αποτελεί σόμπαν εΰ- 
ρύτεοον τοϋ τών αρχαίων. Μέχρι τοϋ αίώνος τής αλη
τε ία ; ,  έγκαινισθέντος διχ τών κατα κτήσεων τ ή ;  νεω- 
τέοα; αστρονομία;, οΰδείς άνθρωπο; έπί τής Γής, οΰ- 
δεί;  π ο ιητή ;, ούδεί; φιλόσοφο;, ούδεί; σκεπτικιστή;, 
ε ίχε μαντεύσει τό πραγματικόν μεγαλεΐον τ ή ;  συμμε
τρ ία ; καθ’ ήν τό σύμπαν κατεσκεύασται. Όπόσον μ ι
κρά φαίνεται ή Γη  όρωμένη έ *  τοϋ συστήαατο; τοϋ 
Κρόνου. Δυσκόλω; διακρίνεται άπό καιρού ε ί ;  καιρόν 
άνά εξ μήνα;, ώ; μικρόν φωτεινόν σημεΐον, στιγμά; 
τ ινα; τήν εσπέραν μετά τήν δύσιν τού Ήλίου, ή τήν 
πρωίαν πρό τ ή ;  άνατολής. Παράγει άσυγκρίτω; άσθε- 
νεστέραν έντύπωσιν τών δορυφόρων τού πλανήτου, κχι 
αυτών ετ ι  τών μικροτέρων. Έκ τών δορυφόρων τού
των, πρό; τούτοι;, ό Τιτάν είνε μείζων κατ’ όγκον 
τών πλανητών Αρεω; καί Έρμου,καί ή διάμετρο; αυ
τού είνε μείζων τού ήμίσεο; τ ή ;  διαμέτρου τ ή ;  Γ ή ; .  
Ορώμενοι έγγύθεν, έκ τ ή ;  όγδοη; σελήνη;, έφ’ ή ;  ει- 

χον μεταχθή, φαίνονται ώσπερ μέγισται σελήναι περι- 
τρεχουσαι έν τώ Ουρανώ μετά διαφόρων ταχυτήτων 
καί παρουσιάζουσαι διαφόοου; φάσει;, άναλόγω; τ ή ;  
■γωνία;, ήν άποτελούσι μετά τού Ήλίου,οπερ δίδει χώ-' 
ραν ε ι ;  γραφικώτατα φαινόμενα. Κατά τήν νύκτα ό 
■Κοονο; καταυγαζεται δια τ ή ;  φωταύγεια; τών δακτυ
λίων ε ι ;  ην έπιπροστίθεται καί ή λαμπηδών ποικίλων 
σελήνών, ές ών σχεδόν πάντοτε, έννοεΐται, πολλαί συγ- 
χρόνω; εύρίσκονται ύπέρ τόν ορίζοντα.

Θεωρών τό περίεργον τούτο σύστημα διαμέτρου 
■δύο περίπου έκατομμυρίων λευγών, άποθαυμάζων τήν 
θαυμασίαν ταύτην όμάδα τών έννέζ κόσμων, ών πολ
λοί ήδη ετ ι  κατοικούνται, έσκεπτόμην τήν γενικήν 
ταύτην άπάτην τών κατοίκων τ ή ;  Γής, οΐτινες φαντά
ζονται ότι τό ένδιαίτημα αύτών άποτελεΐ τήν πλάσιν 
σύμπασαν. Ένόμισαν μέχρι τοϋδε δτι ήδύναντο νά κα- 
τανοήσωσι τήν άρχήν καί τό τέλος τών πραγμάτων μή 
γνωρίζοντες ή τήν κατοικίαν αύτών μόνην καί μή πα- 
οχτηροϋντες περί αυτούς ινα έξακριβώσωσι τουλάχι
στον οτι δέν είνε μόνοι είς τόν κόσμον. Οί τοιούτοι θά 
ώμοίαζον στρουθίον οπερ θά ήξίου νά διηγηθή τήν ι
στορίαν τών Παρισίων έκ τών συμβάντων οσα ελαβον 
χώραν περί τήν μικράν του φωλεάν κατά τήν διάρ
κειαν μιάς τού έτους εποχής, έπιστήμονα όστι; άπο- 
σπών σελίδα έξ ογκώδους τόμου, θά έβεβαίου οτι δύ- 
ναται να καθορίσν] την γενικήν τοϋ όλου έργου οικονο
μίαν εκ μόνη; τής επισκοπήσεως τοσούτον άνεπαρκούς 
τεμαχίου. ’Αφού κατέβαλον τάς μεγαλητέρας προσ- 
..αθ^ίας ινα διακρίνω την Γήν έκ τής άποστάσεως ταύ

της, και κατώρθωσα νζ την ανακζλύψω πράγματι, ά- 
φζνισθεΐσζν ώς μικροσκοπικόν σημεΐον έν ταΐ ς Ήλια- 
κ ζ ΐ ;  ακτΐσιν, ηννοουν κάλλιστζ δ ιατί ουδεποτε ούδε- 
μία φιλοσοφική ή θρησκευτική άντίληψι;, καί έκ τών 
έπιστημονικωτέρων καί διζυγεστέρων, ήδυνήθη είσέτι 
νά δώσ/) ε ί ;  τοΰ; κατοίκου; τ ή ;  μικρά; ταύτη ; σφαί
ρα; την λύσιν τού προβλήματος τ ή ;  ήμετέρα; τύχη;, 
καί διατί δέον ν’ άναζητήσωμεν τήν λύσιν ταύτην έν 
τή άστρονομία, έν τή μόν/) έπιστήμτ), ή τ ι ;  μά ; γνωρί. 
ζει τήν τάξιν ήν κατέχει ή Γ ή  έν τώ σύμπαντι, καί 
ή τ ι ;  άνελίσσει πρό τών βλεμμάτων ήμών τοΰ; ορίζον
τα ; τοϋ άπειρου, τήν άποψιν τ ή ;  αίωνιότητο;.

Αλλ έσκεπτόμην έν τώ άμα ότι, όσον άξιοθέατο; 
καί θαυμάσιος καί άν είνε ό κόσμος τού Κρόνου δέν 
εινε και τοσούτον άπομεμακρυσμένο; τ ή ;  Γ ή ;  ώστε ν’ 
άποβάλλωμεν παντελώ; πάντα τοπικόν πατριωτισμόν, 
καί ότι προτού μάλιστα έξέλθωμεν τών όοίων τοϋ Η 
λιακού συστήματο;, θά ήδυνάμεθζ νά συναντήσωμεν 
καί ετερου; Ουρανίου; σταθμού; μάλλον έ'τι άνεξαρτή- 
του; τ ή ;  ηλιακή; μ α ; γειτονία;. Διέκρινα τόν πλα
νήτην Ποσειδώνα, οστι; περιφέρεται ε ί ;  άπόστασίν ά
πό τοϋ Ήλίου μείζονα έκα·τομμυρίου λευγών, καί κυ- 
λινδεΐται κατά μήκο; τροχιά; άπειρου, τήν όποιαν ΐνα 
διατρεςν) άπαιτεΐ πλέον τών 164 έτών, καί εύρέθην 
αιφνη; ταχέω; μετηγμένο; έκεΐ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
κατα  ton  JANSEN

ύπό Ν. Κ. Γ  Ε I* Μ Α Ν Ο V

MS*

(Συνέχεια· Βλ. προηγούμενον <ρΰλλον).

Έξετάσωμεν ήδη διά γενικών γραμμών πώ; έκ 
τώ ν νεωτέρων έρευνών καί ανακαλύψεων τ ή ;  άστρονο
μ ί α ;  πηγάζει ή ιδέα τ ή ;  εζελίζεως τών άστέρων καί 
πώ; δ ι’ αυτών καί τ ή ;  φασματοσκοπική; άναλύσεω; 
δυνάμεθα νά είσδύσωμεν ε ί ;  τήν χατασχενήν χαϊ ηύ- 

οτασιν αύτών , νά συμπεράνωμεν μετά μεγάλη; πιθα
νό τ η τ ο ;  περί τ ή ;  σχετικής  αύτών ήλιχίας  καί νά τα
ξί νομήσωμεν αυτού; έπί v7t βάσει αΰτή; ε ί ;  διαφόοου; 
τά ξε ι ; .

Υ π έρ  τά ;  δύο καί ήμίσειαν έκατονταετηρίδε; 
παρήλθον, άφ’ ότου ό μέγα; Γαλιλαίο; εστρεψε πρό; 
τόν ουρανόν τό τηλεσκόπιόν του, τηλεσκόπιον άπλού- 
στατον έκ χαρτονιού μετά ύέλου οΰχί μεγαλητέοα; τοϋ 
άργυρού πενταφράγκου καί δ’/  αύτοϋ άνεκάλυψε τόν 
πλανήτην Δία, τ ά ;  φάσει; τ ή ;  ’Αφροδίτη;, τοΰ; κρα
τήρα ; τ ή ;  σελήνη; καί λοιπά. Ά πό τοϋδε, ε ί ;  τά ; 
θέσεις, ενθα διά τοϋ γυμνού οφθαλμού άπλά μόνον 
φωτεινά σημεία διέκρινεν ό άνθρωπος, πρός εστίας πυ- 
ρός μάλλον ή πρός κόσμους όμοιάζοντα, ό Γαλιλαίος
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.άνεκάλυψε καί κατέδειξεν ήμΐν τήν υπαρξιν πλανητι
κών κόσμων, έχόντων μεγάλην ομοιότητα ώς πρός τό 
σχήμα καί τήν φυσικήν κατασκευήν πρός τήν ήμετέ- 
sav γήν, καί παρε/όντων ένδείξεις τής έν αΰτοΐς ύπάρ- 
ξεω ς ήπείρων, ορέων καί κοιλάδων, ατμόσφαιρας, συ- 
νοδευομένων δέ καί ύπό δορυφόρων, όπως τήν γήν συ
νοδεύει καί περί αυτήν κινείται ή σελήνη— έν ένί λόγω 
ότι οί πλανήται εινε τόσαι άλλαι γαΐαι όμοιαι προς 
τήν ήμετέραν, φαίνονται δέ εις τόν άπό τής γής διά 
γυμνού οφθαλμού παρατηροϋντα αυτούς ως ακτινο- 
βολούντα φωτεινά σημεία, άπαράλλακτα όπως θά έ- 
φαίνιτο καί ή γή είς τόν έπί τίνος πλανήτου ίστά- 
μενον καί παρατηροϋντα αυτήν. Έ κ  τούτων επεται η 
φυσικωτάτη συνέπεια, ότι καί οι πλανήται εχουσι την 
αυτήν άρχήν καί γέννησιν, ήν κα^ ή γή , ύπεστησαν δέ 
καί οΰτοι τάς αύτάς φάσεις, περιπετείας και βαθμι
αίας μεταβολάς, άς καί ή γή μέχρις οΰ φθάσνι εις την 
σηαερινήν αυτής κατάστασιν.

Καί Ιδού τίνι τρόπω φυσικώτατα και λογικώτατα 
ή θ ε ω ρ ί α  τί^ς έ ξ ε λ έ ^ ε ω ς  έξαπλοϋται κζί είς 
τούς ουρανούς κζί συμπεριλαμβάνει έν ταΐς κατακτη- 
σεσιν αυτής άπαν τό ήλιακόν σύστημα. Τήν γνώμην 
ταύτην έξέφρασε μετά τίνος αυθεντίας, ευθύς μετά τάς 
πρώτας άνακαλύψεις καί παρατηρήσεις τού Γαλιλαίου, 
ό γάλλος Ρενναΐος Descartes, σύγχρονος σχεδόν τού 
Γαλιλαίου, διά τής έξής,βαθεΐαν ένεχούση; σημασίαν, 
Όοάσεως· «Ή γή είνε είς μικρός ήλιος, στερεώ φλοιώ 
περιβεβλημένος» · οπερ σημαίνει ότι κζί αύτη ποτέ ήτο 
σφζΐρα διάπυρος, ώς είνε σήμερον ό ήλιος, καί οτι ε- 
νεκα τ ή ;  σμικρότητος τ ή ;  μάζης της παραβαλλομέ- 
νης πρός τήν τού ήλίου (ό ήλιος εινε μεγαλήτερος τής 
γής κατ’ όγκον μέν 1 ,2 8 0 ,0 0 0  φοράς περίπου, κατά 
βάρος δέ 3 2 4 ,0 0 0  φορά;) έψύχθη αύτη ταχύτερον καί 
έσχηματίσθη ό στερεός αύτής φλοιός, οί ωκεανοί καί 
ή πέριξ άτμόσφαιρα. Συνδυάσωμεν νϋν τάς λαμπράς 
άνακαλύψεις τού Γαλιλαίου μετά τής σημαντικωτά- 
της παρατηρήσεως τοϋ Descartes καί θά φθάσωμεν 
είς τό συμπέρασμα ότ ι :  « $ r f  γή χαί οί λοιποί π λ α -  
νήται οί άποτε.Ιοϋντες τό ήμέτερον ήΛιαχόν σύστημα  
ελαβον άρ χήν  ύπάρζεωζ χα'ι ήσαν τότε πολύ όιαφόρον 
συοτάσεως χαϊ χατασχευής, πρ ιϊόντος όε τοΰ χρόνον  
και διερχόμενοι ύιά π.Ιείατων όσων φάσεων μεταβολών  
xal διαμορφώσεων περιήλθον είς τήν σημερινήν αύτών 
χατάστασιν , ήτις οντε σταθερά οντε αμετάβλητος εινε».

Οΰτω προβάλλει έν τώ ρ,έσω ή πρώτη καί γε

νική ιδέα τού φνσιχον οχι/ματισμον xai τής βαθμιαίας  
έζε.Ιίξεως τοϋ ήμετέρου πλανητικού κόσμου. Τίνι τρό- 
πω ομως θά δυνηθώμεν νά διεισδύσωμεν οπωσδήποτε 
είς τά καθ’ εκαστα αυτής καί άνεύρωμεν πώ; ελαβον 
τήν άρ·/ήν καί όποΐοί τ ινε ;  ήσαν τότε οί διάφοροι 
πλανήται,όποΐά τινα στάδια βαθμιαίων μεταβολών καί 
διαυιοοοώσεων ύπεστησαν καί ύφίστανται τή  πζρελεύ-i ι Τ 1 * · ‘

σει τών αιώνων, ποιοι τούτων είσίν οί μάλλον ήλικιω- 
μένοι καί ποιοι οί νεώτεροι ;

Ποό; τοϋτο άφήσωμεν τήν μεσημβρίαν καί στρε- 
ψωμεν τά βλέμματα ήμών πρός βορράν, ενθα μετά πά
ροδον ενός καί πλέον αίώνος άπό τών άνζκαλύψεων 
τού Γαλιλαίου καί Descartes, έμφανίζεται ό μέγας 
'Έρσ·/ελ,τό έξοχώτερον αστρονομικόν πνεύμ,α τού Βορ
ρά καί ίσως ίσως ό μεγαλήτερος τών επιστημόνων πα
ρατηρητών, οσοι ποτέ υπήρξαν άνθρωπος μετρίας κα
ταγωγής κζί άνευ πολλών μέσων κζτώρθωσε μόνος του 
νά φθάση ε ί ;  μεγάλην επιστημονικήν μορφωσιν και δια 
τής έκτάκτου ευφυΐας καί έργατικότητός του έφεϋρε 
καί έπλασεν αυτός ό ίδιος τ ζ  όργανα καί τας μ^θο· 
δους, ών έποιήσατο χρήσιν έν ταΐς παρατηρήσεσιν αυ
τού.Αί ανακαλύψεις τού Ερσ^ελ εισί τοσον πολλαι και 
σπουδαΐαι ώστε καί δέκα άκόμη έπιστημόνων τό όνο
μα θά ήρκουν νά δοξάσωσι καί διαιωνίσωσι· δι’ οπερ 
ήξιώθη ό μέγας άνήρ τής δικαιοτάτης αμοιβής, ν ά- 
κυύη τ 4 όνομά του έπευ φημούμενον ύπό τών συγχρό
νων καί θεω;ούμενον ώς τό σύμβολον τής άστοονο· 
μίας, τάς δέ ιδέας του έκλαμβανομένας ώς άληθείας 
αυτής ταύτης τής έπιστήμης. Μεταξύ τών πολυαρίθ
μων έργασιών τοϋ Ερσχελ, έκεΐνο, τό οποίον ένδιαοε- 
ρει ήμάς άμέσως διά τόν σκοπόν μας ένταϋθα, είνε ζί 
έπί τών χ ο σ μ ιχ ώ ν  νεγε.Ιοτήτων ή φωτονεφελών παρα
τηρήσεις αύτοϋ, τών όποιων τόν μεγαλήτερον άριθμόν 
άνεκάλυψεν ό ίδιος, καθ’ όσον εύρεν 7 0 — 80 μόνον 
τοιαύτας γνωστας εν τ·/] επιστημν] και αφήκε περι τας 
2500 · π ίσ α ι δέ αί μέχρι τοϋδε άνακαλυφθεΐσαί είσι 
περί τάς 5 0 0 0 .  Τών φωτονεφελών τινες φαίνονται έν 
τώ οΰρζνώ καί διά γυμνού οφθαλμού ώς άεριόμο(>φοι 
σ γηματισμο'ι παρεμφερείς πρός .Ιεπτοτάτην νεφέλην  
σχήματος έλλειψοειδοϋς, δακτυλιοειδούς κτλ. όπως 
λ. ■/. έν τώ Άστερισμω τής Ανδρομέδας, έν τή κζ- 
λουμ.έν·/] φάτνη, 'ού αστερισμού τοϋ Καρκίνου. Διά τοϋ 
τηλεσκοπίου όμως παρατηρούμενα! διακρίνονται ε ί ;  δύο 
ή άκριβέστερον ε ί ;  τρεΐ; κατηγορ ία ;:-

1) Ε ίς  νεφελότητας δ ιαλντάς,  αΐτινες συνίσταν- 
ται έκ πολυαρίθμων ομάδων άστέρων συγκρατουμένων 
έν ταΐς ώοισμένιας αύτών θέσεσι κζί αποστάσεσιν απ 
άλλήλων διά τής άμοιβαίας ελξεως καί άποτελούν- 
των έν τ ι  όλον.

2) Είς Νεφελύτητας άόιαλύτονς,  αΐτινες καί διά 
τοϋ τηλεσκοπίου παρατηρηθεΐσαι καί διά τής φασμα
τοσκοπικής άναλύσεως κατόπιν σπουδασθεΐσαι εύρέ- 
θησαν συνιστάμεναι έκ καθαράς καί ομοιομερούς άεριο- 
μόοφου ύλης.

3) Ε ί ;  Νεφελότητας κατεχούσας μέσην τινα θε- 
σιν ι/.εταξύ τών πρώτων καί τών δευτέρων, αΐτινες 
δηλονότι συνίστανται μέν έξ άεριομόρφου ύλης, άλλ’ 
είς εν ή πλείονα σημεία αυτής παρατηρούνται συμ
πυκνώσεις τής ύλης περί τ ι  κεντρον, περί τινα πυ- 
ρήνζ, άρ/εται δηλονότι ό σχηματισμό; άστέρων.
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Έ κ  τής τοιαύτης διακρίσεως τών νεΦελοτήτων 
και τής εζετάσεως μεγάλου άριθμοϋ αυτών βλέπομεν, 
ότι έν αλλοις μεν ή ύλη διατελεϊ είσέτι έν άεροειδεΐ 
καταστασει, εν αλ^λαις δέ έρχετα ι εν τισ ι σημείοις αύ· 
τών V) συμπυκνωσις καί ό σχηματισμός αστέρων· αλ
λαχού ό τοιούτος σχηματισμ,ός εχει προχωρήσει μέ- 
χρι άρκετοϋ βαθμού καί τέλο; έν ταϊς διαλυταϊς ό 
σχηματισκός τών άστέρων εχει συντελεσθή καί απο
τελούνται αύται έκ σωρείας άπλών άστέρων‘ k

(Έ π ετα ι συνέπεια)

J O H N S T O N

Ο ΑΗΡ ΟΝ Α Ν ΑΙΙΝΚΟΜΕΝ,
Μετάφρασις έλευθέοα. 

ύπό Τ η λ έ μ α χ ο υ  Κ ο μ ν η ν ο Λ

‘Η γη, ήν κατοικοϋμεν, περιβάλλεται ύπό τής 
ατμοσφαίρας,ήτις εχει ΰψος τουλάχιστον 10 γεωγραφι
κών μιλίων (74 περίπου χιλιομέτρων) πιθανόν μάλιστα 
τό ύψος τοϋτο ν’ άνέρχηται καί μέχρι 30  μιλίων (222 
περίπου χιλιομέτρων). Ή  ατμόσφαιρα αΰτη πιέζει τήν 
γήν διά βάρους, οπερ εις τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης 
είνε Ιν χιλιόγραμον έπί έκάστου τετραγωνικού έκατο- 
στομετρου· επί υψηλών όρέων εινε ή πίεσης αΰτη μ ι
κρότερα,ενω επι βαθειών κοιλάδων μεγαλητέρα'συμβαί- 
νει δέ τοΰτο διότι τά κατώτερα τής ατμόσφαιρας στρώ
ματα πιέζονται υπο ολοκλήρου τοΰ βάρους τών άνω—
τερών στρωμάτιον.

Γόν άερα ες ού ή ατμόσφαιρα αΰτη άποτελεϊται 
άναπνέομεν και άνευ αύτοϋ ούδ’ έπί μίαν στιγμήν δυ- 
ναμεθα να ζήσωμεν. Ο άηρ ούτος κυμαίνεται περί τ ή ν  

γήν άκαταπαύστως κινούμενος ώς ελαφρά αύρα, ώς 
σφοδρός άνεμος, ή ώς φοβερός ανεμοστρόβιλος.

Οι αρχαίοι εν πληρει επιγνώσει τής σπουδαιότη- 
τος, ήν κεκτηται ο ατμοσφ. άήρ, έθεώρουν αύτόν ώς 
εν εκ τών τεσσάρων άρχικών στοιχείων ή άπλών συ
στατικών τής φύσεως δηλ. πνρ. άήρ, ΰΰα>ρ χαι γή  ένό- 
μιζον δτι άποτελοϋσι τό σύμπαν.

Ουχ ήττον καίτοι έκ πρώτης όψεως καταφαίνε
ται ό άήρ καθαρός καί άπλοϋς δεν εινε όμως άπλή ή 
αμιγής ουσία αλλ άποτελεϊται έκ πολλών διαφόρων 
φυσεως ουσιών,αΐτινες άπασαι μεγίστην κέκτηνται ση
μασίαν δια την ζωην τών ζώων καί τών φυτών. Ό  
άτμοσφαιρικός άήρ άποτελεϊται έκ τεσσάρων συστα
τικών έκ τούτων δε δύο μέν τό όζυγύνο?  καί τό άζωτor 
εισιν τά κυριώτερα συστατικά, αΐ δέ λοιπαί δύο τά 
άτθpaxtxbr  <5<?ύ̂ καί ό υδρατμός μόνον έν μικρ?. ποσό- 
TVjTt περιβχονται έν τω αέρι.

Τό Ο ξυγόror  εΐνε άέριον, οπερ όπως καί ό άτμο- 
σφαιρικος αηρ ουτε χρώμα, ούτε γεϋσιν ή όσαήν τινα 
χαρακτηριστικήν κέκτηται· ή λαμπάς έντάς ‘οξυγόνου

ζωηροτεραν άναδίδει φλόγα ή έντάς ατμοσφαιρικού άέ
ρος. Τά άέριον τοϋτο δυνάμεθα εύκόλως νά παρασκευ— 
άσωμεν άν μίξωμεν άγοραΐον χλωρικάν κάλιον (λευκόν

κρυσταλλικόν σώμα, οπερ δυνάμεθα νά εΰρωμεν ε ί ς  ά
ξαντα τά φαρμακεία) μετά μικράς ποσότητος άμμου,, 
ή κόνεως ύέλου,ή πυρολουσίτου (μέλανος όρυκτοϋ περ ιέ- 
χοντος μαγγάνιον καί όξυγόνον) καί τό μίγμα θερμά- 
νωμεν έντός κέρατος τή βοήθεια κλιβάνου. "Αμα ώς τά 
μίγμα τακή παράγεται ές αύτοϋ όξυγόνον, οπερ τα
χέως^ πληροί τήν φιάλην καί οπερ δέν δυνάμεθα μέν 
να ίδωμεν ή δι άλλης τινός αίσθήσεως νά έννοήσω- 
μεν, ή παρο,υσία όμως αυτού άποδεικνύεται εύκόλως άν 
έ ν . ο ς  τής φιάλης φερωμεν άνημμένην λαμπάδα ή δι-

α πυρ ον τεμάχιον άνθρακος, ή τεμάχια καιομένου φω
σφόρου, ή σύρμα έκ σιδήρου έλικοειδώς συνεστοααυ.ένον 
φέρον δέ έπί τοϋ άκρου αύτοϋ μικρόν τεμάχιον "άγα- 
ρικοϋ (ίσκας). 'II κατά τήν καϋσιν τών άνω αντι
κειμένων ίντήφιάλη προκύπτουσα καίίσχυρώςθαμβοϋσα 
λάμψις άποδεικνύει τήν παρουσίαν τ οϋ άερίου τούτου.

Τά αζωτοΥ είνε έπίσης άέριον,οπερ ώς καί τά όξυ— 
γόνον εινε καί τοϋτο άχρουν, άνευ όσμής καί γεύσεως· 
ή καιομενη λαμπάς άποσβέννυται έν αύτω πάραυτα,. 
καί τά έν αύτω φερόμενα ζώα άποθνήσκουσιν άαέσως.- 
έξ άσφυξίας. Τό άέριον τοϋτο δυνάμεθα νά παρασκευ— 
άσωμεν ώς έξής· φέρομεν τεμάχιον φωσφόρου έντάς μ ι
κρού έκ πορσελάνης δοχείου, οπερ πάλιν τοποθετοϋμεν 
έπί του έν ΰδατι έπιπλέοντος ξυλίνου υποστηρίγματος, 
καί άφοΰ άναφλέξωμεν τόν φώσφορον, καλύπτομεν 
τά όλον δ ι ’ ανεστραμμένου ΰελίνου *ώδωνος ούτως.
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ώστε τά -/εΐλος αύτού νά εΰρίσκηται εις τά ύδωρ Αμα 
ό φώσφορο; παύσν) νά καί/] ό δέ κώδων έψύχθη αρκούν
τως παοατνιροϋμεν ότι το ΰδωρ ύψοϋται έντάς τού κώ-

δωνος, οστις ήδη εΰρίσκεται πεπλ.νιρωμενος αερίου δ/ΐ- 
λητηριώδους σβεννύοντο; έν άκαρεί τήν αναμμενην λαμ
πάδα, τοϋ άΐ,ώτον.

Τά όξυγόνον εινε βαρύτερο ν τοϋ ατμοσφαιρικού 
άέρος, ένώ τό άζωτον είνε ελαφρότερον. Εν λίτρον 
συνήθως άτμοσφ. άέρο; είς θερμ. 00  καί υπο βαρομτρ. 
θλίψιν 760  χσμ. έ'χει βάρος 1 ,293  γραμμάρια^, ενώ ό 
αύτάς όγκος άζώτου μέν ζυγίζει 1 ,2ό5 γρ , οςυγόνου 
δέ 1,430 γραμ.

Τό drtipaxixbr of.b εινε αέριον, όπερ όηως και το 
όξυγόνον καί τό άζωτον δέν έ'χει χρώμα, κεκτηται ο- 
μω; άσθενή οσμήν καί γεϋσιν. Έντός άτμοσφαίρας αν
θρακικού οξέος σβέννυται ή καίουσα λαμπας και απο- 
θνήσκουσι τά ζώα. Τά άνθρακικάν οςύ εινε βαρύτερον 
τοϋ ατμοσφαιρικού άέρος και δύναται επομενω; νά με- 
τακομισθή άπό ένά; δοχείου ε ί ;  έτερον δι αναστρο
φή;. "Αν δέ έντά; κεκλεισμένη; φιάλη; άναπτυσ- 
σηται άνθρακικίν οξύ, τούτο δέ διοχετευθή διά 
σωλήνο; έντός ποτηοίου περιέχοντος άσβεστιον ΰ
δωρ, ( 1) καθίσταται τοϋτο γαλακτώδες, καθότι τό άν- 
θρακικόν οξύ σχηματίζει" μετά τής διαλελυμενη; α- 
σβέστ ου λευκόν καθίζημα, οπερ επειδή περιεχει αν
θρακικόν οξύ καλείται «.άιθραχιχη ,ά'ίβεστος» καί εινε 
αύτά τούτο , όπερ άπαντα έν τή  φύσει ε ί ;  μεγίστην 
ποσότητα ώ; άσβεστόλιθο;, ασβεστίτης, καί μοέρ— 
μαοον. Είς τά άναπτυσσόμενον ardpaxixbr ot.b οφεί- 
λουσι τά ζυμωθέντα ποτά π. χ. ζύθο;, καμπανίτης 
καθώς καί τά ΰδατα μερικών μεταλλικών πηγών τό 
ότι άποδίδουσιν άεριώδεις φυσαλίδας, εις τά άεριον δε 
τούτο οφείλεται πρός τούτοις ή άναψυκτικη τών πο
τών τούτων ΐδιότης.

Τό άνθρακικάν οξύ άποτελεϊται ές οςυγονου καί 
άνθρακος καί σχηματίζεται κατά τήν καϋσιν τών τε 
λευταίων, οπότε ό μέλας άδιαφανή; άνθραξ μετατρέ- 

πεται εις άέριον άάρατον.

(ι) Τούτο παρασκευάζεται ευκόλως άν περιχυθή έσβε- 
σμένη άσβεστο·; οι’ υδατοο καί άφεθή τό υγρόν ήρεμον έν 
κεκλεισμένφ δοχείω μέχρις ου καταπέση ή μή διαλυδεΤσα άσβε
σ τ ο ι τό ύπέρ άνω διαυγέο υγρόν έπειδή περιέχει μικράν πο
σότητα ασβέστου έν διαλύσει καλεΤται άσβέστιον ύδωρ.

' Ανθ paxixbr όΕυ ευκόλως δυνάμεθα νά παρασν.ευά- 
σωαεν περιχύνοντες σόδαν ή ν.ρητΐόα ήάσβεστολιθον δια 
οξους ή άραιοϋ υδροχλωρικού οςέος (ύδροχλωρικόν οςυ 
εινε τά κοινώς λεγόμενον σπίρτο τοϋ άλατίοϋ). Τό 
άέριον άνέρ/εται διά τού ΰγροϋ εν ειδει φυσαλίδωνκάι

διά τοϋ γωνιωδώς κεκαμμένου σωλ.ήνος συλλέγεται έν
τός σωλήνος ύαλίνου, δοκιυ.αστηρος καλουμένου. ’Αφού 
δέ δ δοκιμαστήρ πληρωθεί τού άερίου τούτου, φράττο- 
μεν τό άνο»κτάν αύτοϋ άκρον δι’ ύελίνης πλακάς καί 
άναστρέφοντες έξάγομ,εν αυτόν έκ τοϋ ΰδατος. Ιίδη 
καί άν άφαιρέσωμεν τήν ύελίνην πλάκα τά άνθρακι- 
κόν οξύ δέν έκφεύγει καθότι εινε βαρύτερον τοϋ άτμο- 
σφαιρικοϋ άερος.

'Τδρατμο'ι-ς λέγοντες εννοοϋμεν τά άφανήμέρη τοϋ 
υδατος, ατινα προέρχονται έκ τής έξατμίσεως τού ΰ- 
δατος καί εύρίσκονται επομένως έν τω άέρι. ’Άν έν ςη- 
οώ καιοω ρίψωμεν ΰδωρ έπί τοϋ έδάφους, παοατηρού- 
μεν δτι τούτο ταχέως εξατμίζεται ανέρχεται δηλ. ώς 
άόρατος άτμός έν τώ άέρι καί μιγνύεται μετά τών λο ι
πών τής άτμοσφαίρας συστατικών.

Τάς τέσσαρας λο·.“ άν ουσίας ταύτας περιέχει ό 
άήρ πανταχοΰ, καθ’ οίονδήποτε χρόνον άπαντα ταύ
τα είσίν άπαραίτητα διά τάς καθημερινάς άνάγκας 
τής ζωής τών φυτών καί τών ζώων. Τά άζωτον όμως 
καί τό όξυγόνον περιέχονται είς τόσον μεγάλην ποσό
τητα , ώστε συνήθως θεωρείται ό άήρ ώς έξ οξυγόνου 
καί άζώτου συνιστάμενος, είς άναλογίαν 1 (οξυγόνου) 
ποός t (άζώτου) ή άκριβέστερον, τά έκ τών ύδατμών 
καί άνθρακικοϋ όξέος έλευθερωθέντα 1 0 0  μέρη άέρος 
άτμοσφαιρικού περιέχουσιν

άζωτον 79 μέρη
όξυγόνον 21  »

όμού 100  μέρη

Τά άνθρακικάν οξύ περιέχεται μόνον είς μικράν 
ποσότητα έν τώ άέρι, δηλ. ό έν ΰψει ούχί πολύ μεγα- 
λητέρω τής έπιφανείας τής θαλάσσης άήρ περιέχει έπί
10 ,000  όγκων 4 όγκους άνθρακ. οξέος (δηλ. 1^2500 
τοϋ όγκου αύτού), ένω ό εις ΰψος 8 ,0 0 0 — 1 0 ,0 0 0  
ποδών εύρισκόμενος άήρ περιέχει τήν διπλάσιάν περί
που ποσότητα, άλλά καί αΰτ·η δεν δύναται νά θεωρη- 
θή μεγάλ-η έν συγκρίσει πρός τά λοιπά τοϋ άέρος συ
στατικά.

Τό ανθρακικόν όξυ χρησιμεύει πρός συντήρησιν- 
τής ^ζωή; τών έπί τής έπιφανείας τής γής φυτών.

(Έπεται συνέχεια)
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ΕΛΕΓΧΟΣ LN ΤΩι ΦΩΤΙ

Αρχομένου τοΰ νέου έτους, έλάβομεν έκ Ιΐατρών 
την έξ·?,; περίεργον  επιστολήν :

« Αναγινώσκω συνεχώς τόν «Προμηθέα» καί ήθέλησα(!) 
ν αναγνωσω καί τόν «Λόγον» ώς καί τήν «Άνάπλασιν» άλ
λα χαριν τής άληθείας(!) οφείλω νά όμολογήσω δτι έν τώ ύττ’ 
άριθ. 8j8  καί ύπό χρονολογίαν 29 φθίνοντος <ρύλλί}> τού « Λ ί 
γου» άνέγνων άρθρον λογικώτατον, πειστικώτατον καί Αναι
ρετικόν (sic) τών έν τώ «ΓΙρομηθεΤ» μας (!Ι). “Ωστε Σάς πα
ρακαλώ άν αγαπάτε τήν άλήθειαν (sic) απαντήσατε είλικρι- 
νώςίκαΙ σοΓ-αρώς, καί ούχί έμπαικτικώς πρός τόν κ. Μακράκην 
δν τή άληθεία (!) ήρχισα νά σέβωμαι διότι έν τώ τελευταίψ 
έύλλφ  τοΰ «Λόγου» του άνέγνων πολύ έρθάς Ιδέας (sic).

Ταΰτα χάριν τής άληθείας (I) καί συγχωρήσατέ μοι διά 
τήν ένόχλησιν.

Μετ ακραιφνούς ΰπολήψεως
J χ-~ Ι^εώργ. Λ Ιόσχος».

Εις την επιστολήν τρ ίύτη^^ής δ ι α ^ ν Τ ί ^ ι τ η ς ^  
σκοπός, και ήτις εν τω συνόλω εαυτής φαίνεται ώσεί 
έγράφη εν τιν ι μοναστηρίω Δομινικανών μοναχών, ά- 
πηντήσαμεν ώς εςή; διά τοΰ 4. άριθμοΰ τοΰ Π ρύμη ·  
θιως :

«Παρακαλεϊσθε. θερμώς, αν άληθώς άγαπάτε τήν αλή
θειαν καί τόν Π ρ ο μ  η θ έ α, νά καταδεί£ητε ήμΤν ώ ρ ι σ μ έ- 
ν ω ς καί ε ί δ ι κ ώ ς  τάς «πολύ άρθάς Ιδέας», αΐτινες ήρίαντο 
νά έμπνέωσιν ΎμΤν σεβασμόν ώς λ ο γ ι κ ώ τ α τ α ι καί πε ι -  
σ τ ικ ώ τ α τ α ι, καί αΐτινες άρα ύπήρίαν είς ΰμάς un chemin 
de Damas (*). Παρατηροΰντες ΰμίν δτι παραδόέως άπεφήνασθε 
γνώμην, πρίν άμφοΐν μύθον άκούσητε, καί δτι παραδοΕότερον 
Ετι μετά τήν δικαστικήν υμών άπό^ασιν ζητείτε τήν άγόρευ- 
σιν τοΰ άντιδίκου, άναμένομεν ΰμετέραν άπάντησιν, προθυμό
τατοι δντες νά Ικανοπο)ήσωμεν τήν έπιθυμίαν υμών συμ<ρώνως 
πρός δσα είς τό κοινόν ύπεσχόμεθα έν τώ Π ρ ο μ ηθ ε Τ (Έτ. 
Α ’, σελ. 4 1 °  — 4 1 Ο- Quid clar'us?»

Δ ια τ ί  δε άπεκρίθημεν ουτω ; Δ ιότ ι τό λογικώτα- 
τον, τό πειστικώτατον καί τό αναιρετικόν τών έν τώ 
Προμηθεί  άρθρον τοϋ Λ όγου  τό δημοσιευθέν εν τω 878. 
άριθμω θεμελιώδες δίδαγμα και συμπέρασμα εχει τάς 
έςής /ρυσ2 ς τ ί ί  άληθεία έννοιας, δΓ ών άπαντα είς οσα 
περί τοΰ Σωκράτους έν τ·?, είς τόν κ. Ί. Σκαλτσούνην 
’Απαντήσει ήμεΐς είπομεν :

° Π σωκρατική λοι«·ον σοφία συνιστζται είς την  
σννείδησιν ής έχε ι  άγνοιας, καί ή τοιαύτη φιλόσοφος 
συνείδησις πολλω υπερέχει της δοκησισοφίας, ήτ ις  οΐε- 
ται είδέναι ά μη οίδε. Ή  δοκησισοφία έστί νόσγ,αα 
ψυχικόν κωλύον την θρέψιν καί αϋξησιν της ψυ
χής. Η δε ουνείδησις τής άγνοιας μαρτυρεί ψυχήν ύ- 
γιαίνουσαν, ψυχήν πεινώσαν καί διψώσαν, ζητούσαν δέ 
καί εύρίσκουσαν τήν τρέφουσαν αλήθειαν καί τό ϋδωο 
τής ζωης. ( Ο Σωκράτης εύρε τοιαύτην τροφήν καί 
τοιουτον υδωρ ; ) Εί δέ ό Σωκράτης ευεργετεί την αν
θρωπότητα, ευεργετεί αυτήν ΜΟΝΟΝ' κατά τοϋτο, 
δτ ι θεραπεύει αυτήν τοΰ νοσήματος τής δοξοσοφίας, 
καί ποιεί αυτήν Ικανήν τοΰ ζητησαι καί εύρεΐν' τήν
    \

(*) Ατυχώς ή φράσις α·”τη παρελείφθη έν τώ ^ αριθμώ 
τού Π ρ ο μ η θ έ ω ς .

αλήθειαν, ναι διακρϊναι αυτήν άπό τοΰ δηλητηριώ
δους καί θανατηφόρου ψεύδους. »

Αί χρυσαϊ αύται εννοιαι εινε βεβαίως λυσι- 
τελέσταται καί σφόδρα άσπασταί .είς πάσαν ά μ ά 
θε tar  , εχουσαν συνείδησιν έαυτής, άλλ’ ουδέποτε ηλ- 
πίζομεν οτι ήθελον καταστή καί συζητήσεως άν- 
τικείμενον καί μάλιστα διά προκλήσεως οϋτω πα
νηγυρικής. Φοβούμενοι δέ μή τυχόν ήδικοΰμεν τόν 
έπιστείλαντα, εχοντα ίσως ύπ’ όψει άλλ,ας έννοιας τοΰ 
αύτοΰ λογικωτάτου καί πειστικωτάτου άρθρου, παρα
δείγματος χάριν οτι ή θεωρία της έξελίξεως εινε έσφαλ- 
μένη, διότι «θεωρεί ώς γεγονός βέβαιον τό μηδέποτε  
γεγονός», παρεκαλέσαμεν αύτόν θερμώς νά καταδείξη 
ήμΐν ώρισμένως καί είδικώς τάς ιδέας άς έθαύμασε, 
καί ύφ' ών έφωτίσθη, —  άν αληθώς άγαπα τήν αλή
θειαν καί τόν Προμηθέα, δν μάλιστα θεωρεί κοινόν αύ- 
τω τε καί ήμΐν ( «έν τώ Ποομηθεΐ ΜΑΣ» ). Τ ί  φυσι- 
κώτερον, τ ί  λογικώτερον τής τοιαύτης ήμών παρα- 
κλήσεως ; Καί ομως εις τήν τοιαύτην παράκλησιν ά- 
πήντησεν δ έπιστείλας περί τά τέλη τοΰ Ίανουαρίου 
ιος έςης, λακπατών και φιλοτιμίαν καί ευθύτητα καί 
καταφεύγων εις τεχνάσματα καί είς διλήμματα (κατά 
τήν έϊυτοΰ κρίσιν) άνάξια Έλληνικοΰ π ν ε ύ μ α τ ο ς ,  άνά- 
ξια τών χρόνων ήμών —  πρός άποσιώπησιν τοΰ λόγου 
τοΰ άπλού τής άληθείας !

Απλούς ό μύθος τής άληθείας ε$υ
κού ποικίλων δεϊ τάνοιχ’ έρμηνευμάτων.

Ή δευτέοα έπιστολή τοΰ κ. Μόσχου εχει —  δυ
στυχώς ! —  ώς έξής .·

«Λυπούμαι διότι μέ παρεέηγήσατε (!). Έγώ δέν άπεφάν- 
θην πριν άμψοτερων τόν λόγον άκούσω, άλλ’ άφοΰ έμελέτησα 
καί τά έν τώ «ΓΙρομηθεΤ» καί «Λόγω», θέλω έν τούτοις εύ- 
χαριστώτατα (sic) καταδείΕει ύμίν τάς «όρθάς Ιδέας αΐτινες 
μοΙ έμπνέουσι — καί τή άληθεία — σεβασμόν ώς λογικώταται 
καί πειστικώταται.»(|) Δέον δμως νά τεθή ή βάσις(! ! ! )  :

’Ιησούς ό Να(αρηνός είναι Θεός ή άνθρωπος; Τό Εΰαγ- 
• γέλιον είναι θεία νομοθεσία ή ού ; Έγώ τουλάχιστον άπηλλαγ- 
μένος προλήψεων άλλά θιασώτης τής Ά  λ η θ ε ί α ς ( ! !! ) 
έπιθυμώ έν απαντήσει πρός τ ’ άνωτέρω γυμνήν δλην τήν 
άλήθειαν άν είλικρινώς καί (!) ΰμεΤς άγαπάτε αύτήν καί περί 
τούτου δέν άμφιβάλλω (sic)».

Είμεθα προθυμότατοι ν’ άποκριθώμεν ού μόνον εις 
τάςέρωτήσεις τοΰ δίς έπιστείλαντος άλλά καί είς πάσαν 
παντός έοώτησιν,άναγομένην είς τάν κύκλον τώνέννοιών, 
περί άς διατρίβει ό «Προμηθεύς»· θέλομεν δ’ ομως καί· 
άπαιτοΰμεν νά γινώσκωμεν πάσηςέρωτήσεως τήν έννοι
αν,διότι άλλως πάσα άπόκρισις εινε κατ’ ανάγκην αδύ
νατος. Δηλαδη επι των προκειμενων του κ. Γεωργίου 
Μόσχου ερωτήσεων θέλομεν νά γινώσκωμεν τ ί  εννοεί αυ
τός,λέγων θ ε ό ν ,δηλαδή τίνα έννοιαν συνδέει μετά τής 
λεςεως θεός. ’Εννοεί, παραδείγματος /άριν, τάν Θεόν 
οπως ό A gassiz , δηλαδή ώς «άεριόμορφον σπονδυλω
τόν» ; (Βλ. Πριμηθέα  Α', σελ. 400). ’Εννοεί τόν Θεόν 
οπω: ό Haeckel, δηλαδή ώς ενότητα μετά  τής φΰσεως 
(Βλ. αυτόθι σελ. 401) ; ’Εννοεί τάν Θεόν ώς ή Έ π ι-  
φυλλίς τ  ών Καιρών (τής 13. Δεκεμβρίου 1890),  δη
λαδή ώς «ον διάφορον τής ϋλης, διαθέον αύτήν, ζών, 
λογικον, παντοδύναμον, μελιζόμενον, άλλά μή διαι- 
ρουμενον, καί ένσαρκούμενον καί προσωποποιούμενον διά 
τής υλης ειτε καθ ολην αυτοΰ την εντασιν είτε καί έν
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«αέοει, ζωοποιούν καί μεταμορφοΰν τήν ϋλην καί ένερ- 
-οΰν κατ’ άπειρους τρόπους καί σχέδια» ; ’Εννοεί τον 
0 =όν ώς διδάσκει τά έν Εύρώπνι κρατοΰν Δόγμ.α ή ώς 
διδάσκουσι τά άλλα δόγματα; ’Εννοεί τον Θεάν ώς 
άποφαίνονται οΐ φιλόσοφοι οί πραγματευθεντες πορί 
μεταφυσικής θεολογίας ; Πώς έννοεΐ τάν Θεόν ό κ. 
Γεώργιος Μόσχος.; "Η εχει αύτάς περί τοϋ Θεού (ώς ο 
Harold τοΰ Λαμαρτίνου) ιδίαν γνώμην, ίδιον > ύμισμα,  
— ιδιώτην θεόν, ώς λέγε-, ό ’Αριστοφάνης^; Παρακα- 
λεΐται ν’ άποκριθή είς τήν έρωτησιν ήμών ταύτην, 
διότι άλλως ή άνωτέρω έρώτησις αύτοΰ είνε κατ’ ου
σίαν άκατανόητος. "Αν δέ 6 κ. I εώργιος Μόσχος ού
δεμίαν ετ ι έμόρφωοε περί Θεοΰ έννοιαν, παραινείται νά 
μορφώσν) τοιαύτην, μέχρις ού δέ μορφωσνι αυτήν νά μή 
τολαά. περί Θεοΰ νά συζητνί, καί μαλιστα όιά τεχνα- 
σαάτων καί διλημμάτων της χυδαιότατης επιστημο
νικής ρητορικής,μηδέ νά θεωρή, ώς έντέλλεται ό λογι- 
,κώτατος καί πειστικώτατος αύτοΰ φωτοδότης, την συ- 
νείδησιν τής ιδίας άγνοιας ώς τίτλον ε'ΐσούντα αυτόν 
π:άς τάν υιόν τής Φαιναρέτης, τόν άνδρών άπάντων  
οοψώίατον, τάν μέγαν έκεΐνον φιλοσοφον τον τελεσαν- 
τα εργον ιεραποστόλου κατά τάν Γεώργιον Grote.

'’Επί πάσι δ! τούτοις, οταν έμφανίζηται πρά τής 
έπιστήμης καί τών γραμμάτων, οφείλει προς το συμ
φέρον αύτοΰ νά είνε άνήρ τοΰ αίώνος, j l l S t U S  ac te- 
nax propositi vir, καθ’ Όράτιον, καί ούχί άπλη 
άλωπεκοήθης καί στοματυνργύς επών calotte τών Μέ
σων Αιώνων. Ά  b as  les ca lo ttes  !

ΤΑ ΕΝ ΜΗΛΩ ΑΡΓΤΡΟΓΧΑ ΟΡΓΚΤΑ

Αϊ έπ'χ τής νήσου Μήλου πρό πενταετίας γε- 
νόμεναι μεταλλο^αστευτικαχ έργασίαν, έν ιιεταλ- 
λείοο άογυοού^ου γαληνίτου παραχωρηθέντι 
εις ομάδα κεφαλαιούχων κατόπιν δε υ,εταβιβα- 
αϋέντι είς τήν εταιρίαν τών Μεταλλείων Σίφνου 

— Εύέ'οίας, έφεραν είς φώς άργυοοϋχά τινα με
ταλλεύματα άξιοπεριέργου φύσεως.

Τά μεταλλεύματα ταΰτα συνιστάμενα κατά 
τό πλεΐστον έκ πορωδών τρα^ειτικών ορυκτών,έκ 
πη?νοϋ και ιδία έξ άδρομερόϋς βαρυτίτου περιέ- 
χουοι μικρόν μεν ποσόν μολύ6δου μεγάλην δε 
οχετικώς ποσότητα αργύρου.

’Εκ τών αποτελεσμάτων τών μέχρι τοϋδε γε- 
νομένων χημικών άναλύσεων τά μεταλλεύματα 
ταΰτα δύνανται νάταξιονομηθώσιν κυρίως είς τεσ- 
σαρας κατηγορίας, έξ ών ή μέν πλουοιωτέρα πε
ριέχει ποσόν μολύβδου μ ή  άπομακρυνόμενον τών 
ΐΟ έπ ι τοΐς 0[0 ποσόν δέ αργύρου κατά τόνον 600 
—  1000 Γοαωιαρίων, αί δέ λοιποί τρεις κατινγο- 
ρίαικατά μέσον δοον ένέχουσι 500 γραμμάρια άρ- 
γύρου κατά τόννον, ποσόν δέ μολύβδου ούχί συ- 
νήΟως άνώτερον τοΰ 1 έπί τοίς f'(o‘ τ(^ν
νοοτέρω έκμεταλ?.ευσίμων κατηγοριών μεγάλαι 
είνε ι-.αί αί ποσότητες τών μεταλλευμάτων, άτινα
πτωχοττέρα όντα εις άογυοον τών άνωτέρω κατη
γοριών δέν παρέχουσι πιθανότητα έπιτ υχοϋς έκ- 
μεταλλεύσεως.

Τίίν έν τοΐς μεταλλεύιιασι τούτοις ϋπαρξιν 
τοϋ άογύοου διά διατοιβιϊς δηαοσιευθείσης έν τώ

Γεραανικώ περιοδικώ B e rg  unci Hiittenwesen 
Zahrgang XXVIII NO 43, ό έν τιϊ Στρατιωτική 
Σχολή τών Εϋελπίδων Καθηγιχτής τής Χημείας 
Α. Κ.' Ααιιβέογηί· έξηνε ΐ διά τής επομένης ΰπο- 
ϋ έάεω τ^ΤζΙτΓ Τ ι  ύ τ η ν τό κατ’ άοχάς έπήλθεν έιιπο- 
τισαος τών τραχειτικών καί βαρυτικών ορυκτών 
ύπό άργυρο όχου γ;α?\.ηνίτου,αι δ’ έμποτίσασαι τα 
όουκτά ταΰτα θειούχοι ενώσεις τοϋ μολυβδου και 
άογΰρου τή έπιδοάσει άτμών υδοοχλωρικοΰ οξέ
ος, τοΰ συνήθους τούτου προϊόντος τών^ Ήφαι- 
στειακών φαινομένων, μετετράπησαν βραδέως εις 
τάς άντιστοίχους χλωριούχουςένώσεις- ή δέ μετα
τροπή αϋτη έπήλθεν εύκολώτεοον μέν είς τόν 
θειοϋχον μόλυβδον δυσκολώτεοον δέ είς τόν θει- 
οϋχον άργυρον. Κατόπιν τής μετατροπής τών 
θειούχων ενώσεων είς χλωριούχους έπήλθεν έκ- 
πλυνσιςτών έμπεποτισμένων ΰπό τών ένώσεοιν 
τούτων ορυκτών δι’ ύδάτων, άτινα παρέσυρον 
μέν τόν έν ϋδατι διαλυτόν χλωριοΰχον μόλυβδον 
κατέλειπον δέ τοΐς άρχικοΐς όουκτοΐς τον μηπω 
μετατραπέντα ΰπό τών άναθυμιάσεων τοϋ υδρο
χλωρικού οξέος θειούχον άργυρον, καί τόν έν μέ- 
οει έκ τούτων παοαχθέντα χλωριοΰχον.

'Τπέρ τής ύποθέσεως ταύτης τής έπινοη- 
θείσης πρός έξήγησιν τής ύπάοξεως τοΰ άργύ- 
ρου έν τοΐς όουκτοΐς τής Μήλου συνηγορεί η έν 
τούτοις ϋπαοξις θειούχου τε καί χλωριούχου αρ
γύρου, ή έν τισι μέοεσιν εϋοεσις φλεβιδίων άο- 
γυρούχου Γαληνίτου μ ή  ποοσβληθέντος ύπό των 
χλωριούχο)ν άναθυμιάσεων,πρός δέ καί ή συνύ- 

παρξις μικρών ποσών θειούχου μολύβδου,μη με- 
τατραπείσης είς τήν χλο^οιούχον έν ϋδατι δια
λυτήν ενωσιν έξ ολοκλήρου τής όλης ποσότητος 
τούτου, δ ι’ ής ένεποτίοθησαν άοχήθεν τά τραχει- 
τικά καί Βαουηκά τής Μήλου ορυκτά.

Π Ε Ρ Ι  Τ Ι ΙΣ  4 0 Κ Ι 1 Ι 1 Μ Ι Ι Σ  Β0Λ1ΙΣ T11S ΜΤΑΡΑΛΙΟΒΟΛΟΤ
HIRAM MAXIM 

TiiOMNHMA υ π ο  Μ . M im u k o y . ^

V

Δημοσιεύομεν ένταύθα ευχαρίστως υπόμνημα περί εύρε 
σεως δοκιμαστικής βολής τής μυδραλιοβόλου Iliram Maxim 
τοΰ κ.Μιχαήλ Μιμήκου φοιτητοΟ τής Ιατρικής το ^ήτημα,^δπερ 
ϊητεΤ νά έπιλύση ό κ. Μιμήκος είνε' πολύ σπουδαίον ίδίςι δέ 
ΰπό πρακτικήν Ιποψιν μεγάλου διαφέροντος. Ενετα τούτου 
συνιστώμεν θερμώς είς τό Σ . "ϊπουργεΐον, να παρασχη τώ 
ά£ιολόγω νέω τά μέσα όπως δυνηθή νά έφαρμόση τάς σκέψεις 
αύτοϋ, τάς όρθοτάτας ΰπό έπιστημονικήν έποψιν, τοσουτ^ 
μάλλον δσω δύνανται αύται ευχερέστατα νά έφαρμοσθώσιν 
διά στενού δλμου πλήρους μίγματος κόνεως Μαγνησίου καί 
καπνοπαραγωγού πυρίτιδος· έκ τριθειςύχου άντιμονίου καί χλω- 
ρικοϋ καλίου, άνευ μεγάλων προπαρασκευών ή δαπάνης. Ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ίδια χαίρει δτι δύναται νά συστήση τό πρώ
τον ήδη έρεύνας τοιαύτας, μεταί,ύ τών τόσων άνακαλυψεων, 
ών καθ’ έκάστην λαμβάνει γνώσιν καί ών την έπιορομήν άπό 
τίνος μαρτυρικώς ϋ^ίσταται.

Ώ ς γνωστόν, Ιν £κ τών βεληνεκών τοπομα- 
y ικών οπλών τών εν τοΐς εμπολεμοις στρα.οΐ, ι./.ρα- 
δεδεγμένων σήμερον εινε καί ή του άμερικ,ανοΰ μηχανι- 
κοϋ Hiram M axim  νεωστί έφευρεθείσα μυδραλιοβόλος. 
Τό πολυβόλο» τοϋτο οπλον εχει μίαν μόνον κάννην καί 
τό κύριον αύτοϋ προτέρημα εινε οτι χρησιμοποιεί .ό



60 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ

‘λάκτισμα τό εκ τ·7,; έκπυρσοκροτήσεω; παραγόμενον 
δπω; αυτογεμίζηται, βάλλον οΰτω συνεπώς τετρακό
σια; βολας καθ έκαστον πρώτον λεπτόν μετά δ ιαστι- 
κοτητο; αποτελεσματική; πέραν τών j  ιλίων πεντα- 
κοσιων μέτρων. Ά λ λά  της άνωτέρω άποστάσεω; οΰ- 
σης δυσδιάκριτου τω άόπλω οφθαλμω καί επομένως 
μη έπιτρεπούση; αύτώ νά καθορίζν) την ακριβή τοΰ 
βλ/ιματο; πτώσιν, καί τόν έκ τούτου κανονισμόν τ η ;  
βολής, ή άνωτέρω περι'πτωσις παρουσιάζει την έλλει- 
υιν ταύτην ύ-ό φάσιν ελαττωματικήν τοσούτω μάλ
λον σπουδαίαν, καθ’ δσον ή ποομνημονευθεΤσα μυδρο- 

όλος,  ̂τ·7,ς έλαφρότητο; ένεκα καί τοΰ αύτογεμοϋ; ώ; 
καί ^τερων ποικίλων στρατιωτικών λόγων ’έγει  κινήσει 
• ο ίνόιαοερον τών πε : ί  τά πολεμικά καταγινομένων.

Πολλοί τών περί τά στρατιωτικά είδικώ; ασχο
λούμενων ^προέτεινον διαφόρου; κατά καιρού; τρόπου;

ο; εξουδετερωσιν τ η ;  έλλείψεως τα ύ τη ;— πάντε; ό
μως ουτοι οί τρόποι, ένεκα τοϋ μή τελεσφόρου έν τή 
έφαρμογή αύτών κατέστησαν άχρηστοι, ώς έξ έπισή- 
μων καί ειδικών πηγών άρυόμενος κα.τιών θέλω απο
δείξει. Κυρίως τά δπλον τοϋτο έ'χει άνάγκην τεκμη
ρίων δ ι’ ών τό βλήμα νά δεικνύ·/] έν τή  πτώσει άκρι- 

ώς τό μέρος, εις ο επεσε, διά μέσου τινός όρατοϋ άπό 
του οίοτεύοντος καί έττιτρέττοντο^ αύτω ?λετά
ταΰτα τήν διακανόνισιν τν5ς βολής· έξ αύτοΰ τοΰ ση
μείου όρμώμενοι, oi περί τοΰτο άσχοληθέντες, συνεβού- 
λευσαν την έκτέλεσιν αρχικών συμπυροκροτήσεων, τή  
συνδρομή τών οποίων έξεγείρεται κονιορτό; καταφανή 
ποιών την τού βλήματος πτώσιν ή συμβουλή αΰτη 
διά την μονοκαννον μυδροβόλον τοΰ Hiram Maxim 
καί γενικώς μόνον διά τήν έν καιρώ ημέρας έπιτυ- 
Χιαν αυτ/}»^ /,αι τούτο εαν έτΓιτρετίΥ] το εόα'ρο^ δν >ta- 
τάφυτον, βεβρεγμένον, άργιλλώδες ή σκοπίμως κεκα- 
λυμμένον, εινε σμικροτάτου λόγου άξία. Μικρόν μετά 
ταΰτα ό άγγλος ύπολοχαγός τοΰ Πυροβολικού Beuson 
προτείνει τόν σχηματισμόν τών μυδροβόλων είς συστοι
χίας,ταςοποια; θελει ακολουθεΐεν συνηθες πεδινόν πυρο
βόλον τή συνδρομή τοΰ όποιου θέλει κανονίζεσθαι ή βο- 
λ ή ά λ λ ά  ή πρότασις αΰτη,εχει πολλά τά μειονεκτήμα
τα πρώτον μέν διότι αί μυδροβόλοι διά ΐό  έλαφρόν και 
ευμετακόμιστον αύτών είνε μεμονωμέναι ή όλίγαι,ή δέ 
εις συστοιχίας αύτών κατάταξις δεσμεύει τάς κινήσεις 
αυτών τάς ανεξαρτήτους,μάλιστα δέ διά τό ιππικόν 
πλησίον τοΰ οποίου ώς έκ τής φύσεως αύτών συνήθως 
ένεργοΰσι· δεύτερον δέ μέχρι τής άποστάσεω; της δρα
στικής αύτών βολής είσιν αόρατοι,ή δέ συνωδία τοΰ 
πυροβόλου ήθελε προδώσει ταύτα; καί θέλει έπισύςει 
την προσοχήν τοΰ έχθρικοΰ πυροβολικού, ματαιοΰσα 
οΰτω τήν ενέργειαν αύτών καί έκθέτουσα εις μάταιον 
άγώνα ή κίνδυνον τά συνοδεύοντα τάς μυδραλιοβόλους 
αποσπάσματα- ώς δέ λίαν εύστόχως αναγράφει ή 
«στρατιωτική πρόοδο;» ποαγματευομένη τό ζήτηαα 
τοΰτο, ή συνοδία αύτής διά πυροβόλου εινε φανερά 
χρόνου απώλεια, ματαιοΰσα Ιν τών σπουδαιοτέοων 
αυτής προτερημάτων τήν αίφηδιον καί Ινεργητικήν 
δράσιν (Σ. Πρόοδος, έτος Β ' .Τόμ .Γ ' .  Τεΰχ.ΐΕ '.Νοέμβ. 
1888)·έπομένως ή άνωτέρω πρότασις ώς έκ τής έν τή 
έφαρμογή αποτυχία; αύτήςέλαχίστην κέκτηται άξίαν'.

Τέλος αυτός ούτος ό Hiram Maxim ό έοευρέ- 
της αύτής, κατιδών τό σπουδαίως έλ α ττω ι/ ,α τ ικ ό ν  τής  
έαυτοϋ μυδραλιοβόλου προτείνει νά στερεωθ-7, έφ’ έκά-

στης μυδραλιοβόλου είς διαβήτης, ού τά σκέλη έκ 
τών προτέρων έσκοπευμένα. νά δεικνύωσιν τώ σκοπεύ- 
ον ί  δ . ι  πρεπει να περιλάβ-/) τόν σκοπόν μεταξύ αύ-· 
τών οτ:ως έττίτύχν) τούτου.

Η εν ωρισ^Λενω κύκλω ^ων ] ο00 [λέτρων ενερ^?^ 
της μϊθόδου ταύτης ώς καί ή ύ—όθεσις καθ' ήν ό

πρέπει νά εινε ορατός μειοϊ λίαν τό τελεσφόρον 
αυτής. ‘ ‘

„ μελετήσας έπισταμένως τό ζήτημα προτεί
νω ετερον  ̂τινα τρόπον εύρέσεως δοκιμαστικής βολής, 
τον έςής. Ίστέον δτι τά φυσίγγια τής μυδραλιοβόλου· 
εισί συνήθη τών έν χρήσει πολεμικών όπλων Gras 
Beapody, Wirtler, Mauser, Martiny, κτλ. βωλι- 
οωτα μεταλλικά, άτινα διαφέρουσι πολύ ολίγον ά - ’ 
αλλήλων.’Εάν νΰν έντός τού τριγενοΰ; τής πυρίτιδο; 
μίγματος,τοΰ έν τώ κάλυκιπεριεχομένου ή έν άλλω τιν’ι 
μερει, τεθή είς κόνιν ή ε ί ;  κατάστασιν πολτώδους μά- 
ζης χημ ική  τις ουσία εύφλεκτος κατά τήν έν τώ ά*;ι 
ο ι α γ ρ α φ ο μ έν η ν τροχιάν, κατά δέ τήν πτώσιν νά έκ- 
πεμπη όμου μετά τών βολίδων καί ακτίνας φωταυγεϊς 
ή καπνόν, θέλει δώσει είς τόν σκοπεύοντα ακριβέ; τής 
πτώσεως των βλημάτων σημεΐον,καί επομένως δυνάμει 
.ού κα,.νού, ,οΰ έν καιρώ ημέρας σχηματιζομένου έν 
ειόει σμικροτάτου νέφους, καί τής φωταυγοΰ; τρονιάς 
εν καιρώ νυκτός ήν θέλει διαγράφει, θά δυνάμεθα νά 
κανονιζωμεν δεόντως τό βλήμα, οΰτω δέ όλίγιστα μό
νον τοιαϋτα -κατ’ άρχάς βλήμματα θέλουσι κατέχει, 
τόπον δοκιμαστικής βολή; έν τή μυδραλιοβόλο). ΤοΓαύ- 
. /) - ουσία εινε εν καταλληλω αναλογία καί συνθέσει

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Κ. ΜαυραΥάννην, Μοναστήριον άπάντησιν ένετε τανυ- 

ορορ,κω ί-^κ . Γρ. Ζαραχάνην, Άνδρίτσαιναν συνδρομή σας. 
έΛηφθη, ευχαριστουμεν, όώρα έστάλησαν. — κ. Σπήλ. Μινα- 
λακοπουλον, Πατρας- συνδρομή σας έλήφθη- δώρα άποστέλ- 
λομ^ν.  ̂ κ. l i .  ΟεοφανόπουΛον, Άϊδίνιον συνδρομή σας έλή
φθη· εΰχαρίστοϋμεν ψύλλον 5ι άποστέλλομεν κ. 'Αντώ
νιον Λρονόπ ου/ον, Μολάους συνδρομαΙ έλήφθησαν εύναρι- 
στουμεν' οώρα άποστέλλομεν ώς καί άποδείίε,ς μετ’ έπΓστο- 
λης. κ. X . ΝοΓαράν, ένταϋθα· φύλλα 3 ;  τοϋ παρ. Exouc καί 

έ. ί. άποστέλλομεν. — κ. Από=τολον Κορώνην, Άϊδίνιον 
γραφομεν ταχυδρομικώς κ. ΚρατΤνον Άποστολίδην Λα
μίαν ουορομ/1 σας έλήφθη· δώρα έστάλησαν. -  κ. Θ. Χοϊδάν 
ένταϋθα συνορομή σας έλήφθη εύχαριστοϋμεν. κ. Μόστραν 
Σπυρ. ένταϋθα- συνδρομή σας έλήφθη·—κ.Ζηλήμονα, Πάτρας 
συνορομη σας έληφθη· οωρα έστάλησαν. — κ. Δεπάσταν Κ )- 
πολινάουνατσΰμεν νά άποστείλωμεν σειράν φύλλων ι — 3ο π. 
Ετους πρός συμπλήρωσιν· άποστείλατε Φράγκ. νρ. 6 : λο 
υπολοιπον έφειλόμενον έκ τών 6 συνδρομητών. -Σ κ Κα- 
ταφυγίωτην Αικατερίνην σσυνδρομάς έλάβαμεν εύναριστοΰ- 
μεν θερμώς·^άπάντησιν !χε-ε ταχυδρομικώς. Freres Douraba, 

ienne ουοεμίαν άπάντησιν είς τήν πρό μηνός έπ,στολήν 
μας^ελαοαμεν ουοεποτε ήλπίίομεν οτι ή όκτάδρανμος συνδρο- 
μη τρ^υ^Προμηθέας, ϋ  ών τάς τρεΤς δρ. εισπράττει τό δημό
σιον δια ταχυδρομικά, ήθελε δυσχεράνει τόσω τό οίκονομικόν 
υμων ισοίυγιον καί άφοϋ έπί £ν έτος έχετε τήν εύγενή καλω- 
συνην να Λαμοανητε τακτικώτατα τό φύλλον. κ. Κων. Κων- 
σταντόπουλον Ενταύθα φύλλα άποστέλλομεν κ. Παλαιολό- 
γον, Λεμησσόν άποστείλατε συνδρομάς. Κυπριοκοϋ Συλλόγου
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