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ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ. — Ειδοποίησή. Περ\ του σχήματος και 
TuO μεγέθους τής γής ΰπδ Κ. Μητσοπςύλου, καθηγητοϋ έν 
τώ Έθν. Πανεπιστημίφ. Εγκυκλοπαίδεια τής Δασολογίας ΰπδ 
Ν. Χλωρού, τμηματάρχου τού δασονομικοΟ τμήματος. Περί 
διπλής διαθλάσεως καί περί πολώσεως τοϋ φωτδς ΰπδ Τιμ. 
Άργυροπούλου, καθηγητοϋ έν τώ Έθν. Πανεπιστημίψ. Χρο
νικά. ’Αλληλογραφία.

Ε Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

Τήν συνδρομήν τοιν ταύτην δύνανται νά ά- 
ποστείλωσι οί κκ. συνδρομηται δια τραπεζογραμ
ματίων παντός κράτους, διά ταχυδρομικών ή 
τοαπεζιτικών έπιταγών, διά συναλλαγματικών, 
διά τοκομεριδίων και διά γραμματοσήμων Γαλ
λικών, Αυστριακών ί'.αι ’Ιταλικών.

Ειδοποιοϋμεν τους κ. κ. συνδρομητάς τοϋ 
ΙΙΡΟΜΙΙΘΕΩΣ δτιέλάβομεν πάντα τά μέτρα όπως 
ή τε διανομή έν Ά θήναις ώς και ή αποστολή 
ταχυδρομικώς γ ίνηται τακτικώτατα· θά παρακα- 
λέσωμεν όμως και τούς κ. κ. συνδρομητάς νά άγ- 
γέλλωσιν ήμ ΐν  εγκα ίρω ς πάσαν τυχόν γενησο- 
μένην ήδη έν τή άρχή τοϋ έτους  καϋυστεοησιν. 
Διότι συμβαίνει, ώς έκ πείρας γνωρίζομεν έκ τοϋ 
παρελθόντος έτους, νά χάνωνται τά φυλλάδια 
είτε έν tc o  τ^ι^υδ(3θΐιεΐίθ^ είτε εν τ\\  οίκία x o C  ο υ \ -  

δοομητου και κατόπιν νά ζητώνται έκ τοϋ 
γραφείου τοιαϋτα, μετά παρέλευσιν ολοκλήρω ν  
μ η ν ώ ν .

Τάς τοιαύτας αιτήσεις θά μάς έπιτρέϋωσι νά 
μή τάς λαμΰάνωμεν ύπ’ ΰ^ει.

’Επίσης γνωστοποιοϋμεν τοϊς κ. κ. συνδρο- 
μηταΐς οτι πάσα πληρωμή συνδρομής, ειτε εις 
εισπράκτορα, εΐτε είς τούς κ.κ. άνταποκριτάς η 
μώ ν‘'έν ταϊς έπαρχίαις και τώ έξωτερικώ, γ ίνετα ι 
μόνον τή προσαγωγή τής οικείας άποοειξεως 
υπογεγραμμένης και έσ^ραγισμένης -διά τής 
σ^ραγίδος τοΰ περιοδικού.

ΠΕΡΙ Τ Ο Τ  Σ Χ Η Μ Α Τ Ο Σ
Κ Α Ι ΤΟΤ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗ Σ ΓΗ Σ

imi

Κ. Μ ιιτ ς ο π ο τ α ο υ

(Συνέχεια· Βλ. προηγούμενον φύλλον)

K S X

§ ι5. Ή γή είνε σώμα έλλειψοειοές άκανίνιστον.
Τδ γεωειδές.

At διάφοροι γεωδαιτικαΐ καταμετρήσεις έπεβε- 
βιχίωσαν μ.εν, οτι ή γή δ'εν εΐνε σφαίρα, άλλά σφαιρο
ειδές σώμ.α, πεπλατυσμ.ένον κατά τοΰ; πόλους και 
έξωγκωμ,ένον περί τον Ισημερινόν, κατέδειξαν όμ.ως οτι 
δέν είνε κανονικόν σφαιροειδές έκ περιστροφής, άλλ’ ά· 
κανόνιστον. Όπως ό άναγνώστνις κατανοτισν) τοϋτο, 
άς φχντασθνί κύκλον οστις πιεσθεις ολίγον μ.ετεβλήθτι 
είc ε.Ι.Ιεϊψα·, και ότι ή ελ>ειψις αυτν) περιεστράφν] 
περι τον άςονά τνις· οϋτως ύπό τής έλλείψεως ταυ- 
τνις γενναται σώμα στερεόν, όπερ καλείται έ.Ι.Ιειψοει- 
δές έκ περιστροφής. Τοιοϋτον κανονικόν σχήμ.α ένόμι- 
ζον κατ’ άρχάς οτι εΐχεν -η γή , μ.η λαμβανομένων βε
βαίως ύπ’ δψει τών ύπό τών όρέων προερχομένων ανω

μαλιών.



G2 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ

Έρευναι όμως νεώτεοκι κατέδειξαν, δτι ό ήμέτε- 
ρος πλανήτης πολύ απέχει τοιούτου κανονικού σχή
ματος, θα ήτο δέ κανονικώς έσχηματισμένος,άν απασα 
ή επιφάνεια αύτοϋ έκαλύπτετο πανταχόθεν μόνον ύπό 
θαλάσσης ή [/.όνον ύπό στερεάς. 'Επειδή όμως πολλα- 
χοΰ ή θάλασσα διασχίζεται ύπδ πελωρίων όγκων στέ
ρεας, αποτελουντων τάς διαφόρους τοΰ πλανήτου ήμών 
ηπείρους και νήσους, διά τοΰτο τδ σχήμά αυτών είνε 
ακανονιστον. Οπως δε κατανοήσωμεν εΰκολώτερον τδ 
πραγματικόν τής γής σχήμα, άς φαντασθώμεν, δτι ή 
επιφάνεια των ωκεανών προεκτείνεται ύπδ τάς ηπ ε ί
ρου?, ή> οτι πληθΰς διωρύγων διασχίζουσα δικτυωτώς 
την στερεαν, συνδεει καθ’ άπάσας τάς διευθύνσεις μ ε τ ’ 
αλλήλων τους ωκεανούς, τάς θαλάσσας και τά πε- 
λά γη - τδ σχήμα τοΰτο το ιδεατόν τής γής έκάλεσαν 
(Listing) γεωειύες, έπί τής έπιφανείας τοΰ όποιου α
νάγονται αΐ χωροσταθμήσεις, δηλ. ή επιφάνεια τού
του λαμβάνεται ώς αφετηρία (Ο) ύψημετρήσεων ή 
βαθομετρήσεων. ’Επειδή δέ τδ γεωειδές τοΰτο δΐν α
πομακρύνεται πολΰ τοΰ σχήματος,δπερ εχει ελλειψοει
δές έκ περιστροφής, διά τοΰτο θέμα ουσιώδες τών γεω
δαιτών είνε, τό μέν νά όρίσωσι τδ έκ περιστροφής έλ- 
λειψοειδες, δπερ όλιγίστου διαφέρει τοΰ γεωειδοΰς, τδ 
δε, κατα ποσον αφίστανται άπ άλλήλων ή έπιφάνεια 
τοΰ έλλειψοειδοΰς τής τοΰ γεωειδοΰς.

Ο Αρχιμήδης, ώς άλλαχοΰ είδομεν, (g 4) πρώτος 
κατέδειξεν, δτι ή έπιφάνεια τής θαλάσσης είνε τ μ ή 
ματα έπιφανείας σφαιρικής, άφοΰ δμως κατεδείχθη, δτι 
11 γή είνε σφαίρα πεπιεσμενη κατα τους πόλους καί 
έξωγκωμενη περι τόν ισημερινόν, έπιστεύετο παρά 
πάντων, δτι η έπιφάνεια τής υδρόσφαιρας παριστα τήν 
επιφάνειαν κανονικού έλλειψοειδοΰς έκ περιστροφής. 
Πολλαί δμως παρατηρήσεις γενόμεναι διά τοΰ έκκρε
μοΰς παρα τας ακτας υψηλών ηπείρων καί έπί νή
σων, έν μεσω τών ώκεανών κειμένων, κατέδειξα.ν, 
δτι καί η έπιφάνεια τούτων είνε ακανόνιστος καί οΰ- 
δεις πλέον πιστεύει, δτι ή γή εχει σχήμα κανονικού 
ελλειψοειδούς. ’Επειδή ή μαζα τών στερεών ελκει ίσχυ- 
ροτερον πρός εαυτήν τά μόρια τοΰ θαλασσίου ΰδατος 
τα πλησίον αυτής κείμενα, άσθενέστερον δέ τά απώ
τερα, συμφώνως προς τόν τής έ’λξεως νόμον, επεται 
δτι τα διάφορα σημεία τής έπιφανείας τών ώκεανών 
καί θαλασσών δέν άπέχουσιν ισάκις άπό τοΰ κέντοου 
τή? γής, και επομενως δέν παρουσιάζουσι σ^ήμα κα
νονικού έλλειψοειδοΰς, διότι όγκος ύδάτων, ούτινος το 
μεγεθος εζαρτάται από τοΰ ΰψους τής παρακείμενης 
στερεάς, είνε προσκεκολληι/ένος ώςπερ πελώριον κύμα 
έπι, τών ακτών.Οΰτω π.χ. εΰρον δτι at ΒΑ άκταί τής 
Νοτίου Αμερικής κεϊνται κατά 500 μέτρα ύψηλότερον 
τής επιφανειας τού ως βασιν λαμβανομενου σφαιροει
δούς έκ περιστροφής, ή δέ νήσος 'Α γ ία  'Ε λένη  κατά 
847 μέτρα βαθύτερον τής έπιφανείας τοΰ ρηθέντος

σφαιροειδούς. "Ωστε ό ’Ατλαντικός ’Ωκεανός έν τώ 
μέσω παρουσιάζει κοιλότητα ού σμικράν, ό δέ πλεων 
άπό τών ακτών τής ’Αμερικής πρός τήν ‘Αγίαν Ε λ έ 
νην πλησιάζει πρός τδ κέντρον τής γής  περί τά 1347 
μέτρα.

Πρό 2000 έτών,ώς προείρηται, ό 'Ερατοσθένης  καί 
ακολούθως οί Αραβες έθεώρουν ώς θέμα εΰ^ερεστατον 
τήν καταμετρησιν τής γής, διότι ήγνόουν,δτι τό σχήμα 
αυτής είνε ακανονιστον. Κατά τήν παρούσαν όυ,ως 
έποχην είνε τοϋτο δυσχερέστατον, καί άπαντα τά πε- 
πολιτισμενα έθνη άσχολοΰνται οπως όρίσωσι τδ πραγ
ματικόν αΰτης σχήμα.

Γοιοΰτον συντόμως τό σχήμα τής γ ή ς, πρός άνεύ- 
ρεσιν τοΰ όποιου έπί χιλιετηρίδας εΐργάσθη ή άνθρω- 
πότ/ις. Δεν είνε σώμα νεκρόν, ώς ίσως ή σελήνη, ύπεΐ- 
κον μόνον εις τούς νόμους τής παγκοσμίου ελξεως, άλλζ 
φερει εν έαυτώ ζωην, εκδηλουμένην ύπό πλείστων καί 
ποικίλων φαινομένων. Τά ήλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, 
αι εκρήξεις τών ηφαίστειων, αϊτινες δυνανται νά προσο- 
μοιασθώσι πρός στεναγμούς τοΰ πλανήτου ήμών, οί 
σεισμοί, οϊτινες ταράττουσι τά στέρνα αυτού, ή γένε- 
σις τών ορεων, η κυκλοφορία τών ύδάτων καί τής άτ- 
μοσφαίρας, και πλεϊστα άλλα φαινόμενα κατάδηλον 
ποιοΰσιν, δτι έν τώ ήμετέρω πλανήτν] ύπάρχει ζωή, έκ- 
δηλουμενη έπί τής έπιφανείας αύτού διά τών φυτών, 
άτινα κοσμούσιν αυτήν, καί πλείστων καί ποικίλων 
ζώων. Μυριάδες ζώων καί φυτών ζώσιν έπ’ αύτοΰ, εν 
δε μονόν υπάρχει ανθρώπινον είδος, αποτελούν τήν κο
ρωνίδα τής δημιουργίας, τόν λογ,ix.lv άνθρωπον, οστις 
προώρισται διά τβΰ άρίστου τ / ν  όπλων, τον λυγιχον,  
νά γείνγι κυρίαρχος τοΰ πλαν-λΐου ήμών.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΤΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
\  ΥΠΟ

ΝΙΚ0 ΛΑΟΥ ΧΑΠΡΟΥ
Δρ. Tfjc δασολογίας κα\ τρηματάρχου τοϋ δασονομ τμήματος

(Συνέχεια Βλ. προηγούμενον φύλλον)

Από τοΰ 1860 εις τινας γερμανικός χώρας 
ίδρύθησαν γενικοί μετεωρολογικοί σταθμοί έν συν- 
δυασμώ πρός δασικούς σταθμούς, ώς έν Χ αζω - 
νια (1861 1863), (1) η καθαροί δασικοί μετε-

( 1) Εν δλη τή Σαίωνία ύπάρχουσιν i 2 σταθμοί ών g 
έν συνουασμώ μετά βασικών οίκων Forsthauseru) υπό τήν οι- 
εύθυνσιν του καθηγητοϋ Κρούτς (Mutzsch). Oi σταθμοί ού- 
τοι πλήν τών μετεωρολογικών παρατηρήσεων υπεχρεοϋντο νά 
όρίσωσι καί τίνος ενεκα έ ν π α γ ε ρ ο Τ ς τ ό π ο ι ς  τά φυτά 
έκπήγνυνται. Οί σταθμοί ούτοι δέν ήσαν δα.-ικοΙ μετεωρολο
γικοί σταθμοί δπως οί έν Βαυαρία.

ΠΡΟΜΗΘΪίΫΣ

ωρολογικοι σταθμοί, ώς έν Β α υ α ρ ία  (άπό τού 
18G7) διά τού Έ μ .π ερ μ .ά ϋ ερ  (Eberm ayer), (2) 
έν IIρωσαία (άπό τοϋ 1872) (3) έν Α λ σ α τ ία  και 
Λ , ω ρ χ ί ν γ ι  (άπό τοϋ 1874), (4) έν Β ρ ο υ ν σ δ ί-  
κ^(5) (άπό τού 1878), έν Β υ ρ τ ε μ - δ έ ρ γ ^ δ )  (άπό 
τοϋ 1880) κτξ. Και άλλα Ευρωπαϊκά κράτη προ- 
έόησαν είς την ϊδρυαιν και όογάνωσιν τοιούτων 
σταθμών.

Έν Γ α λ λ ία  τάς πρώτας λεπτομερείς παρα- 
τηοήσεις περι τής έπιοροής τών δασών έπι τής 
(ίοοχής και τής θερμοκρασίας έξετέλεσεν ο Μ π ε ·  
* ε ρ έ λ  (Beqnerel) Μετά τούτον ακολούθησαν ό 
/%. ΛΙαχίέ (Λ. Mathicu έν Νανσϋ κατά τό 1860), 
εσχάτως δε ό Φ ω τ ρ ά  (Fautrat) και Χ α ρ τ ϊώ  
(<artiaux).

Πλήν τών άνωτέρω ίδρύθησαν δασικοί μ ετε
ωρολογικοί σταθμοί έν 'Ε λ β ε τ ία  (7) (1809), έν 
’ Ι τα λ ία  («) (1870) έν Ι»ωσσία (1871), (9) έν

('*) Έν δλψ Ιδρύθησαν η. σταθμοί. Τά μηνιαία τών πα
ρατηρήσεων έίαγόμενα έδημοσιεύοντο μέχρι τοϋ Δόρίου τοϋ 
18^3 είς τήν Γενικήν δασολογικήν έφημεριδα· είτα δέ έν τώ 
συγγράματι τοϋ Έμπερμάϋερ (die P hysikalischcn Einwir- 
kungen des Waldes auf Luft und Boden. Asehaffenburg 

1873,'.
(3) Ό  πρώτος σταθμός Ιδρύθη έν £τει 187a παρά τήν 

πολίχνην Έμπερσδάλδε (Eberswalde) δπου καί ή δασολογική 
’Ακαδημία. Τό φθινόπωρον τού 1874 ίδρύθησαν 3 Ετεροι. τό 
1875 έτεροι 3, τό 1876 είς £τι, τό 1877 2 έτεροι, ούτως 
ώ σ τε νΰν ΰφίστανται ιο τοιοϋτοι σταθμοί δαπάνη δημοσία. Έν 
έτει 1881 ιδρύθη είς σταθμός είς τούς Αυνεδουργίους Έρει- 
κώνας Lfineburger Haide) δαπάνη τής τοπικής τοϋ Άννοδέ- 
ρου διοικήσεως, κατά τό αύτό δέ^ετος καί είς Ετερος έν τώ 
Θυριγγικώ δάσει έν Σμείδεφελδ (Schmiedcfeld) δαπάνη τών 
Θυριγγικών πολιτειών.

( ί)  Έν Άλσατία-Λωραίνη ύφιστανται 3 δασικοί μετεω
ρολογικοί σταθμοί άρ£άμενοι τών παρατηρήσεων από τής I. 
ΊανουαρΙου 1875. Ή περαιτέρω έπε£εργασία τών παρατηρή
σεων τούτων έγένετο μέχρι τού 18 8 1 Οπό τοϋ έν Ebers- 
walde κεντρικού πρωσσικοϋ σταθμού. Αλλ από τού ι 88 ϊ  έκ- 
τελεϊται ΰπό τοϋ έν Στρασδούργω ίορυθέντος δασολογικοϋ 
φροντιστηρίου.

(&) Ό  Βρουν σδικικός σταθμός εύρίσκεται έν Μαρίενταλ 
(M arienlhal).

(« Ό  Βυρτεμδεργικός σταθμός εύρίσκεται έν -Άγΐω Ιω
άννη ;St. Johann).

(’ ) Τρεις διττοί σταθμοί ίδρύθησαν τή προτροπή τού οα- 
σάρχου τοϋ Καντονιού τής Βέρνης (έν Interlaken, Bern καί 
1’runti'ul) βραδύτερον δέ 8 σταθμοί είς άλλα καντόνια. Τα 
έ&αγόμενα δημοσιεύονται έν μέρει είς τά Ελδετικα χρονικά 
Schweizerische Zeitschrif.) καί έν μέρει εις τάς έπετηριοας 
Τοϋ αστεροσκοπείου τής Βέρνης. Ία εναγόμενα τών σταθμών 
ΤούΤων έδεδαίωσαν καθ’ όλοκληρίαν τά έίαγόμενα τών βαυα
ρικών σταθμών.

(*) Έν Β α λ λ ο μ δ ρ ό σ ς ι  (Vallombrosa) οπού κα ίή ’ Ι
ταλική δασολογική σχολή.

(9) Έν Λ ι σ σ ί ν ω  (Lissino) έν συνδυασμώ μετά τής 
αύτόθι δασολογικής σχολής.

Α υ σ τ ρ ία  (1877) (»0) έν Χ ο υ ^ δ ία  ( » )  και άλ-
λαχού. 

Έκτός δέ τών άνωτέρω είς πολλας χωράς 
ύπάρχουσι και μετεώρολογικοι σταθμοί κατωτέ- 
ρας τάξεως οί καλούμενοι ομ.6ρο[.».ετρικοι (Re- 
genstationen) και ιδίως έν Β ο γ ι ^ ί α  (1 2 ) .

Ά ν α .Ιο γ ι ϊ  ιΐς Όμβρομετρικος σταθμός

Έν Βοημία έπί έκτάσεως 1,0 τετραγων. μιλίου 
Μεγάλν) Βρετανία » 2,7 » »
Βελγίω » 5,0 »
Δανιααρκία » 5,3 » »
Γαλλία » 8,2
Χόχεν Τζόλλερν » 11,0 » »
Σλέσβιγ-’Όλσταϊν » 20,0 »
Σιλεσία » 20,0
Έσσιρ » 20/°
’Ανατολική καί Δυ

τική ΓΙρωσσία » 140,0 » »
Ποζνανία (Posen) * 266,0 » »

’Αλλά τό ζήτημα τών δασών και τών ύδά
των δεν έλαβεν είσέτι επ ιστημονικήν  λύσιν υπό 
ΛΛΟΛν Ικανοποιητικήν.

Μεγάλη προοδος είς την λυσιν τού ζητή
ματος τής έπιοροής τού δάσους έπι τού κλίμα
τος έλπίζεται δια τών έσχατως (έν έτει 1884) εν 
κάτω Αυστρία ΐδρυθέντων σταθμών άποτελουμέ- 
νων έκ συστήματος σταθμών περι ένα κεντρικόν 
oiaOuov άκτινηδόν τεταγμένων (Radialgtatio- 
n e n (^ 3) .  Πρός ϊδρυσιν τοιούτων σταθμών άπαι- 
τεΐται οσον ένεστι μέγα και έκτεταμένον δασικόν 
σύμπλεγμα έχον περίμετρον κανονικήν, πεοι- 
βαλλόμενον πανταχόθεν και κατά πάσαν διεύ- 
θυνσιν ύπό άδένδρων γαιών κειμένων είς τό 
αυτό και τό δάσος ύψος. Έν τ Φ μέσο) τοϋ δασι
κού τούτου συμπλέγματος τοποθετείται ο κεν
τρικός σταθμός, κατά δέ τάς διευθύνσεις τών α
νέμων (’Ανατολάς, Δυσμάς κτξ.) άριθμός τ ις  ά- 
κτινηδόν τεταγμένων σταθμών έκτος τοΰ δάσους 
και είς διαφόρους άποστάσεις. Διά τών σταθμών 
τούτων προϊόντος τού χρόνου βεβαιωθήσεται 
άναντιρρήτως πόσην ύγρασίαν προσλσμ6άνου-

( '«) Έν Αυστρία οί πλεΤστοι τών σταθμών ίδρύθησαν 
ύπό μεγάλων δασοκτημάνων καί σωματείων. Τα έ£αγόμενα δη
μοσιεύονται είς τό ΒιενναΤον κεντρικόν δασολογικόν φύλλον.

( Π )  ΤρεΤς σταθμοί κατά τό πρότυπον τών Γερμανικών 

(έν Westcrgolland, Shoncn, Upland).
( 12) Ίδε τό δ ί κ τ υ ο ν  τ ών  Ό μ δ ρ ο  μ ε τ ρ ι κ ώ ν  

π α ρ α τ η ρ ή σ ε ω ν  έπί τών έν Βοημία Ιδιωτικών αύτοκρατο- 
ρικών κτημάτων ΰπό Dr. Breitenlohner' έν τώ βιενναίω κεν- 
τρικώ δασολογικώ φύλλφ 1878 σελ. ^07— 4 11· κα* 
μανουήλ Πούρκυνε (Dr Purkyne) τό όμδρομιτρικόν δίκτυον 
τοϋ βοημικοϋ δασονομικοΰ συλλόγου.

( 1») Τό πρώτον σύστημα τοιούτων σταθμών ίδρυθη έν 
δασικώ συμπλέγματι Fladnitz κειμένω έν τή Κάτω Αύσ rpiqt 
καί άνήκοντι εις τόν πρίγκηπα Auersberg. Αύτόθι Ιδρύθη εΤς 
κεντρικός σταθμός (έν Karl#lust) καί οΐ άκτινηοον τ^ταγμένοι 
σταθμοί αάνατολικοί καί ^ δυτικοί. Όμοιον δέ σύστημα Ιδρύε
ται καί έν τψ ύψίπέδΐ|) τής Ποδολίας (έν Γαλλικί<|ΐ.)
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σιν ή  άφιεϊσιν οι ϋπερθεν δάσους τινός πνέοντες 
άνεμοι και κατά πόσον τό δάσος έπηοεάζει την 

* θερμοκρασίαν τοΰ ύπέρ την γυμνήν γήν άέρος. 
Τα μεχοι τούόε δημοσιευθεντα ύπό τοΰ έν Αύ- 
στρία σταθμοΰ αποτελέσματα βεβαιοΰσιν άναν- 
τιρρήτως την κατά τίιν  ποοεκτεθεϊσαν έννοιαν 
επιρροήν τοΰ δάσους.

1 .  ΧΓ.ουδαεότν^ς τών δασών 
Οπό υγιε ινήν  επαψεν.

Την σωτήριον έπί της γής έπιοροην τών 
Οασών άπέδιδον οί μέν είς τήν ύπ’ αυτών κατά 
ΐοΰ  καύσωνος παοεχομένην προστασίαν, οί δέ είς 
χημικήν τινα καθαρτήριον επιρροίιν έπ ί τοΰ άέ
ρος, οί δέ είς τήν έν τώ άέρι τών δασών έμπε- 
ηιεχομένην μεγάλην ποσότητα όξυγόνου και ό
ζοντος, ετεοοι δέ δοξάζουσιν, οτι τό δάσος έπι- 
δρα παρέχον προβολήν κατά τών έπιβλαβών είς 
τήν ύγιείαν άνέμο>ν, ή άποκαθαΐρον μηχανικώς 
τον άέρα διά τών πολυαρίθμων αυτού φύλλων 
δίκην διυλιστηρίου, άποχωρίζον και συγκοατοΰν 
τόν κονιορτόν και τούς νοσοποιοΰς μύκητας 
(οχιζομύκητας). Έτεροι τέλος αίτιον τής είδικιίς 
τοΰ δάσους έπιδράσεως θεωροϋσι τήν διά τής 
οιαπνοής τών δένδρων έπ ι τ ι ις  υγρασίας· τοΰ 
έδάφους· και τ ιις  στάθμης τοΰ έγγειου υδατος 
άσκουμένην επιρροήν. Ά λ λ ’ έκ τών έρευνών τοΰ 
έν Μονάχφ καθηγητοϋ Ε. Έμπερμάϋερ προκύ
πτει, δτι ή ύπό ύγιε ινήν έποϋιν ευεργετική έπί- 
δοασις τών δασών οφείλεται τοΰτο μέν είς τήν 
<ρυβεκήν ιδεότη-τα τοϋ δασικοϋ άέρος, τοΰτο δέ 
εις τινας χαφακτηριατεκάς ιΠεότητχς τοΰ δα 
σικοϋ έδάφους.
, # >’ γΐΐ&νή οπο\)δαιότ>]5 το ίί  ϋ ΐβ ίκο Ο
αερος» —  Ο δασικός άήρ έπιδρά εΰεογετικώς 
έπ ι της υγιείας τών ανθρώπων ένεκα τών έξής 
πολυτίμων ιδιοτήτων αύτών.
" α). Ο δασικός άήρ ε ν έ χ ε ι  sn l  xaO xpto :i]xc
οπως και ο θαλάσσιος και ό ορεινός ών άπηλ- 
λαγμένος 1) τών έπιβλαβών αερίων και άτμών 
ιών έν ταϊς πολεσιν άπό τών έργοστασίων, άπό 
τής σήψεως ζωικών περιττωματικών οϋσιών, άπό 
τοΰ ΐσχυοώς έρρυπωμένου έδάφους κτξ. πολλά-
χώς άναδιδομένων· 2) τοΰ καπνοΰ, τής αιθάλης, 
και τοϋ Οειώδους δξέος τών ύπό χιλιάδων εστιών 
είς τόν άέρα τών πόλεων διηνεκώςέκπεμπομένων, 
3) τοϋ κονιορτοϋ τών οδών τοϋ τοσοϋτον ένο- 
χ?.οϋντος τούς κατοίκους τών πόλεων, όστις είς 
μειζονας ποσότητας είσπνεόμενος αποβαίνει έπι- 
βλαβέστατος εις τήν ύγιείαν", 4) έχων τό πλεονέ
κτημα δτι εινε μάλλον άπηλλαγμένος σπερμάτων 
Βακτηριδίων (1) ή ό άήρ τών πόλεων, προσεγ-

(1) Ίδε Ε Ebermayer Ilygemische Bedentung der Wald- 
luft und des Waldbodens.

( 1) Κατά τά uni τοΰ Γάλλου Μικέλ (Miquel) έκτελε- 
σθ^ντα πειράματα καί έρευναc έν ένΙ κυβικώ ρέτρω άέρος Πα- 
ρετηρήθησαν οί έΕής αριθμοί βακτηριδίων

υπέρ τόν Ατλαντικόν ωκεανόν βακτηρίδια ο,6
έπί υψηλών όρέων j  0
έν τή αιθούση πλοίων 6ο

Γορ?νΥλ ί 'π·0' ™ ν ^ 01ΐ!ι ν / α ύ τ η ν  τόν θαλάσσιον και 
G  ̂ ν αεοα· και 5) τά έν τώ δασικώ άέρι έμ^ · 

ρ ιεχομενα μικροφυτα (τά βακτηρίδια’ εΪΛε ώ( έΗ

δέ Γ σ ο ^ ν α .  ενεΡγετΠ ά Κα'1 d 6 i a f ^  — κότατα

τή,· °  δα” ΙΚ0ς ά ί ι 9 Επιδρά εύεργεηκώ(· έπ'ι 
ς λ εμ ,α τ εκ ή ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς  τόπου τινός·· δι 

οτι 1) τα πολυπληθή δένδρα μετά τών συγκεκο-' 
ρνφωμενων κομών αύτών κωλύουσι τόν απ’ ,ΰ-

τ Γ ^ κ ^ Ώ Γ  τ0°  έ δ ά $ ? ν ς  * *  - κ ίζ ο υ σ ιν  αύ- ο 2) Γα φύλλα καταναλίσκουσι μέγα μέρος τήο
θερμοτητος προςάφομοίωσιν και δ ι ίπ ν ϊή ν  3) τά 
στελεχη των δένδρων κατά τήν θεραήν τοϋ έτουο 
ωραν εινε υυχροτερα τοϋ δασικοϋ άέοοο, δστις 
τουτου ενεκα οροσίζεται διό και τό δάσος ήμέ- 
\  ς L ελ1πα,ί?ε2ίει προβολήν κατά τοϋ θερινοΰ καύ 
σωνος,διατηρούν τόν άέρα και τό έδαφος ϋυχρόν 
κα\ δροσερον, νυκτός δέ ή  στέγη τώ νκο ηώ ντώ ν  
δένδρων έλαττοΰσα τήν δ ι ’ Ακτινοβολίας ά * Γ  
λε αν τ ης θερμοτητος προφυλάττει τό τε έδαφος 

ν αερα απο ισχυρας απούύξεωο. 4) Τό θέ
ρος ο δασικός αήρ ώς έκ τής κατωτέρας αύτοϋ 
θερμοκρασίας ε ινεύγοότεροςκαιπρόςτήν ύγιείαν 
συν,Λεαηκώτερος- ! ! « « ,  δέ τών ΐδ,οτΑ, J  τον! 
των δεν υποκεΐται εις άποτόμους αλλοιώσεις τής 
θερμοκρασίας αύτού (1). “ “
«  J ’· 9  δαση:ός άήρ ό έντός τών κονιών τών
οενορων η αμέσως ύπέρ αύτάς και ό άήο ό έν 

ιεγ γ υ τ ερ α  πεοιχωρω τούδάσους περιέχει πλείον 
Οζον η οζονιον (02), δ.περ θεωρείται ώς λίαν 

συντελεστικον εις την εύεξίαντών άνθρώπων καί 
εις την θεραπείαν τών νευρικών παθήσεων (2).
_ . - , ζ.°5 τϋ1ς πολυτίμοις ταύταιο ιδιότησιν
αυτών τα όαση μετά τών πυκνώς ΐστααένων δέν- 

^ων αυτών ε^ασθενίζουσι μεγάλως τήν κίνησιν 
των άνεμων και προφυλάττουσιν άπό τών ίσχυ-

έπί τής κορυφής τοϋ Πανθέου τών Π αρισίων 2οο 
έν τφ παραδείσω Μονσουρή (M outsouris) 40ο 
έν όοώ Ρίόολι (Hivoli) 3 480
έν ταϊς νέαις συνοικίαις τών Παρισίων 4 ,5οο 
έν ταϊς παλαιαϊς » » ,  36,’οοο

_ Λατά ταϋτα καθαρίς κον,ορτοϋ καί βακτηρίων άήρ εΰ- 
ρισκε,αι „περ τήν θάλασσαν καί κατά τά παράλια έ * ’ δσον 
πνέει θαλασσιος άήρ, £τι δέ έπί τών κορυΛών Οψηλών καί χι
ονοσκεπών όρέων (ίδε Miquel les MicroorSanism es).iv  έτει δέ 
> 9° o' Ιταλό, Σερα^ίνης (Serafini) καί Ά ρά τα ς (Arala) διά 
ω ν ωμη βακτηριδιολογικών αυτών έρευνών έντδς καί έ- 

κτός οάσους έκτελεσθεισών, άπέδειέαν, δτι τά δάση διά τών 
κ α ων αυτών καί τών φύλλων συγκρατοϋσιν ώς διϋλιστή- 
ριον τους ^ω θεν διά τών ανέμων μ ετα δ ο μ έν ο υ ς  μικροργα- 
νισμους· (ίδε Intorno all azione dei bosehi sui rnikroorga-
n.sm, transportati dai vcnti. Roma Tipografia fiatolli Cen- 
tenari 1890).

(1) Ιδε Ernst Ebermayer. Die physikalischen Fniwir- 
Kungen dcs \\ aides auf Luft und I3oden.

(2) Πολλοί άποδίδουσιν είς τόν ό^ονιοϋχον άέρα τήν ίδιά- 
τητα τοϋ καταστρέψειν τά βακτηρίδ,α. Άλλά κατά τούς

ub.cl καί Brtthl τά σπέρματα τών βακτηρ,δίων μόνον διά 
σειωοους ό,εος φονεύονται καί (δίως δταν πρδς τό θειώδε<
-U συνυπάρχη καί νδρατμίς.
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ρών και ιδίως τών βορείων ύυχρών και ξηοών-ά- 
νέμων τών εύκόλως ποοξενούντων φλογιστικά νο
σήματα.

Καίτο ι δ’ 6 καθαρός ίτ,ο ουδέποτε χρησιμεύει ώς 
άμεσον θεραπευτικόν, άλλα μόνον ώς έπιβοηθητικόν 
της θεραπείας μέσον, οΰχ ήττον ή υγιεινή αυτοϋ σπου- 
δαιότης εινε μεγίστη. Ε ί ;  ανεπτυγμένος άνθρωπος διά 
της δραστηριότητο; τών πνευμόνων εισάγει ε ι ;  το 
σώμα αύτοΰ έν χρονικώ δ'.αστήματι 24  ώρών 90 0 0  
λίτρα; άέρος ήτοι 1800 λίτρα; όξυγόνου, οΰτινο; το 
τέταρτον δαπανάται ύπό τής άναπνοή; καί μεταφερε- 
ται είς τά αίμα καί ένούμενον μετά τών αίματοσφαι- 
ριδίων άπτοδίδοται είς τούς όξυγόνον δεομένους ίστους 
τοΰ σώματος. Νυκτός (κατά τόν ΰπνον) τό σώμα πα- 
ραλαμβάνει πλείον όξυγόνον ή ήμέρας, καί μέρος τοΰ 
όξυγόνου τούτου άποταμιεύεται, ΐνα παράσχ·/) τώ αώ 
ματι τόνον ν.αί ικανότητα πρός έίγασίαν διά την έπο- 
μένην εργάσιμον ήμέραν.

Είνε γεγονός άναντίρρητον, οτι τό βασίλειον τών 
φυτών δ ιττώ ; συντελεί είς τήν ΰπαρξιν καί διατήοησιν 
τών άνθρώπων καί τών ζώων. Καί πρώτον μέν μόνα τά 
φυτά έπροικίσθησαν ΰπό τής φύσεως διά τής ίκανότη- 
τος τοΰ παράγειν έκ τών άνοργάνων οΰσιών τοΰ έδάφους 
καί τοΰ άέρος πάσας τάς όργανικάς οΰσίας,ών χρήζου- 
σι τά ζώα καί οί άνθρωποι. Δεύτερον δέ υπό τήν έ
πιρροήν τοΰ ήλιακοΰ φωτό; ή τοΰ διακεχυμένου φωτό; 
τ ή ;  ήμέρα; τά φυτά παραλαμβάνουσιν έκ τοΰ άερο; 
ποσόν τ ι  άνθρακικοϋ όξέο; (*) καί άντ’ αύτοΰ άποδί- 
δουσιν ίσον όγκον όξυγόνου (2) ουτω δε άναπληροΰσι 
τάς κολοσσιαίας ποσότητας όξυγόνου τάς άφαιρουμέ- 
νας έκ τοΰ άέρος διηνεκώς διά τ ή ;  άναπνοή; τών άν- 
Οίώπων καί τών ζώων, διά τ ή ;  καύσεω; καυσίμων 
ύλών, διά τής άποσυνθέσεως ή σήψεως τεθνηκότων 
φυτών καί ζωϊκών οΰσιών καί διά τών λοιπών λειτουρ
γιών όξειδιώσεως.

Ά λ λ ’ έν τώ δάσει καίτοι ή παράληψις τού αν
θρακικού οξέος είνε κολοσιαία, οΰχ ήττον δέν παρέ
χεται είς τόν άνθρωπον όξυγόνον πλείον τοΰ έπί γυ- 
μνών εκτάσεων παρεπομένου διά το ΰ ; έξής λόγους, α)

Σημ. ι .  Ή έτησίως ύπδ τών δασών ήμών κατά τήν 
πεντάμηνον διάρκειαν τής βλαατήσεως κατά στρέμμα παρα- 
γομένη ποσότης <5νθρακ:ς υπολογίζεται είς 922 όκάδας ( ‘ 182 
χιλιόγραμμα) =  6οο κυβικά μέτρα κατά στρέμμα (<j κυβικά 
μέτρα καθ’ έκάστην ήμέραν βλαστήσεως καί κατά στρέμμα). 
Τόν άνθρακα (C) τούτον παραλαμβάνουσι τά δάση (διά τών 
φύλλων) έκ τοϋ άνθρακικοϋ ό£έος ((Ό 1 τοϋ άέρος. (22 μο
νάδες βάρους άνθρακικοϋ ό£έος παράγουσιν 6 άνθρακος (C). 
Ώστε £ν στρέμμα δάσους δείται έτησίως <)22 όκάδων, (ι 182 
χιλιογράμμων)= 6οο κυβικών μέτρων ανθρακικού όίέος (CO2) 
ύπδ θερμοκρασίαν Ο 0 καί βαρομετρικήν θλϊψιν ^6ο χιλιοστών 
τοϋ μέτρου). Έπί τής γής παράγοντα! έτησίως ι, "jZ χιλιε— 
κατομμύρια στατήρων C0 2 , ων ι, 6^ χιλιεκατομμύρια προέρ
χονται έκ τής σήψεως.

(2) Τούτέστι ^ κυβικά μέτρα όίυγόνου κατά στρέμμα 
καί καθ’ έκάστην ήμέραν βλαστήσεως. Τό ποσόν τοϋτο τοΰ 
ό·ίυγόνου έπαρκεΐ είς τήν άναπνοήν τριών μόνον άτόμων. Οι
κογένεια δέ άποτελουμένη έκ 6 άτόμων καταναλίσκει έτησίως 
οιά τήν άναπνοήν, θέρμανσιν καί μαγείρευσιν τών Τροφών 
ύοοο κυβικά μέτρα όίυγόνου, ήτοι τοσοντον δσον ιο στρέμμα
τα δάσους έντός ϋτους παράγουσι.

’Εν τώ δάσει πάντα τά φυτά καί τά σπέρματα μέχρι 
τοΰ θανάτου αύτών drnnre'ovci τουτέστι καίουσι μ έ
ρος τών παραχθέντων ύδοανθράκων καί έξάγουσιν ίσον 
όγκον ανθρακικού όξίως· ουτω δ’ επέρχεται άποτέλε- 
ομα άντίθετον τώ τ'7,ς άφομοιώσεω;, καί ιδίως τά τή ς  
νυκτός,ότε μόνον άναπνοή έπικρατεΐ. β )Ό  μεταξύ τών 
κομών καί τοΰ έδάφους άήρ διά τής διηνεκώς τελου- 
μένης σήψεως τοΰ φυλλοιτρώματος καί τών λοιπών 
οργανικών οΰσιών άπόλλυσι διηνεκώς όξυγόνον καί άντ’ 
αύτοΰ παραλαμβάνει άνθρακικόν όξύ. γ) Ό  άήρ τών 
δασών ουδέποτε άκινητεϊ, άλλ’ ύπείκων ε ί ;  τόν νόμον 
τ ί ί ;  διαχύσεω; τών άερίων καί τά ρεύματα τοΰ άέρο; 
ένοΰται μετά τοΰ έ'ξω άτμοσφαιρικοΰ άέρος.

1Ί Ε Ρ Ι

Δ 1I I Λ I I Σ  Α Ι Α Θ Λ Α Μ ί ϊ Ε
ΚΑΙ 11ΕΚ1 /

ΠΟΛΠΣΕΠΣ Τ θ \  ΦΠΤΟΣ
ύπό Τι Μ. Λ. Αργυγοποτλου /  

τακτικοϋ καθηγητοϋ τής Φυσικής έν τώ 'Ε θ ν . Ηίνεπιστημίιρ.

(Συνέχεια. Βλ. τό 6ον φύλλον.)

Σφαιρικόν καί έ.Ι.Ιε/ψοειόες nvjta i r  r οΐς χρνοτά.Ι· 
.Ιοις i r  jeVff*.ΙΤρός έξήγησιν τών οπτικών φαινομένων; 
άτινα παρουσιάζει έκάστη άκτίς διαθλάσεως, ή τε δηλ· 
κοινή καί ή έ'κτακτος, ύποθέτομ-εν οτι ό έν τφ κρυστάλ
λω αιθήρ άμα λάβ·/) ώσιν ε ί ;  εν σημεϊον γίνεται πρό
ξενο; δύο φωτοφόρων κυμάτων έν τώ κρυστάλλω. ( *)  
Καί τά μέν εν φωτοφόρον κΰμ,α προχωρεί σφαιροειδώς 
τό δέ ετερον μ ιμε ίτα ι τό σχήμα έλλειψοειδοΰς έκ περι
στροφής. Ε ι ;  τό σφαιρικόν φωτοφόρον κύμα τό φώ; δια
δίδεται καταφανώ; μέ τήν αΰτήν ταχύτητα κατά 
πάσαν διεύθυνσιν διότι σφαιρικόν· γίνεται δέ τοΰτο 
πρόξενον έν τώ κρυστάλλψ τ ή ;  κοινής άκτϊνος διαθλά
σεως, ήτις  άκολουθεΐ καί τοΰ; δύο νόμους τ ή ;  κοινή; 
διαθλάσεω;.

Ή ε'κτακτο; άκτ ί;  δέν ακολουθεί άμφοτέρους τού
τους, είμή όταν τό έπίπεδον προσπτώσεως εΐνε κάθε
τον τώ άξονι περιστροφής τοΰ έλλειψοειδοΰς, οστι; 
εινε καί κρυσταλλογραφικός άξων.

Ό δέ άξων τής έλλείψεως πέριξ τοΰ οποίου αΰτη 
στρεφόμενη γέννα τά έλλειψοειδές άλλάσσει καί ποτί 
μέν ή στροφή γίνεται περί τόν έλάσσονα άξονα ΑΒ 
(σχ. 10), ποτέ δέ περί τόν μείζονα άξονα Γ Δ  (σχ. 11). 
τής έλλείψεως, κατά τήν φύσιν τής ουσίας έξ ής σύγ- 
κειται δ κρύσταλλος.

(*) Φωτοφόρον κϋμα καί φωτογόνον κΰμα διαφέρουσι τήν
σημασίαν. Τό φωτοφόρον κΰμα δίδει μόνον τήν γενικήν διεύ- 
θυνσιν τής διαδόσεως τοϋ φωτός, δέν εΐνε δμως αύτό τοϋτο 
καί φωτογόνον. Τό φωτογόνον κΰμα έχει διεύθυνσιν κάθετον 
τψ φωτο φόρΐ().
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Καί κατά μεν τήν πρώτην περίπτωσιν (σχ. 10) 
καλούμεν τον κρύσταλλον άρνητικάν ή ωστικόν (ισλαν
δική κρύσταλλος),κατά δέ τήν δευτέραν δετικόν ή έλ- 
κτικόν (σχ. 11) (όρεία κρύσταλλος). Έ κ  τούτου επεται 
οτι ή σχετική θέσις τοΰ ελλειψοειδούς κύματος πρός 
τό σφαιρικόν κΰμα δέν είνε πάντοτε ή αΰτή,ώς έπί τό

πλεΐστον δέ τό σφαιρικόν κΰμα εφάπτεται τοΰ έλλει- 
ψοειδοΰς κύματος είς τά πέρατα τοΰ άςονος της περι
στροφής. 'Τπάρχουσι δέ καί κρύσταλλοι έν οίς τό σφαιρι
κόν κΰμα είνε όλως άποκεχωρισμένον τοΰ έλλειψοειδοΰς.

ΓΙρός μόρφωσιν τών έπιφανειών τούτων διαγρά- 
φομεν περιφέρειαν ΑΚΒ (σχ. 10) μέ άκτΐνα ΑΟ οιαν- 
δήποτε, είτα έλλειψιν ής ό είς άξων ΑΒ ίσος τ(ι δια 
μέτρω τής περιφερείας. Ή  διάμετρος ΑΒ παριστάνει 
τον οπτικόν άξονα τοΰ μονοάξονο; κρυστάλλου, οίον 
τοΰ της ’Ισλανδίας. Πρός εϋρεσιν τοΰ δευτέρου ήμιά- 
ξονος ΟΕ της έλλείψεως στηριζόμεθα είς τόν νόμον 
καθ’ δν αί ταχύτητες τοΰ φωτός είνε άντιστρόφως 
άνάλογοι πρός τους Βείκτας διαθλάσεως. Είδομεν δέ 
δτι ό μέν σταθερός δείκτης της κοινής άκτϊνος εις τήν 
ισλανδικήν κρύσταλλον είναι 1 ,6543  ό δέ τής έκτά
κτου εινε ίσος τω δείκτν) τής κοινής οταν τό φώς 
προσπίπττ] κατά τόν οπτικόν άξονα ΑΒ, βαθμηδόν 
δέ έλαττοΰται δταν ή άκτίς σχηματίζη γωνίαν μετά 
τοΰ άξονος καί γίνεται έλάχιστος καί ίσος πρός 1,483 
οταν ή προσπίπτουσα άκτίς γείντ) κάθετος τφ όπτικφ 
άξονι.Επειδή δέ ή ΟΚ καί ή ΟΕ παριστάνουσι τά δια- 
νυόμενα διαστήματα ΰπό τής κοινής άκτϊνος καί ΰπό 
τής έκτάκτου άκτϊνος έν τώ αΰτώ χρόνω, έχομεν τήν 

OK Γ
ά να λο γ ια ν^^= : —  ενθα τ καί τ '  παριστάνουσι τάς.τα-

χύτητας τής κοινής καί έκτάκτου άκτϊνος. Ά λ λά

* JL  1
τ  ν ' V ΟΚ Τ  1 ,483  , Ι 6 5 ί  „

— — _  —  — δθεν--------JL— - L —  καί Ο Ε =  ΟΚ
τ '  ν 2 _  ΟΕ _Ι_ 1 ,054  1483

V' Τ '
ήτοι O E t = l , 1 2  (ΟΚ). Στρέφοντες τό σχήμα περί τόν 
αζονα ΑΒ απολαμβάνομεν τάς έπιφανείας τών δύο κυ
μάτων. Τό σφαιρικόν καί τά έλλειπτικόν κΰμα άπτον- 
ται άλλήλων κατα τά σημεία Α καί Β  έπί τοΰ οπτι
κού άξονος κείμενα, ενεκεν τής ϊσότητος τής ταχύ
τητος τής διαδοσεως κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ άξονος.

Ομοίως έργαζόμεθα πρός μόρφωσιν τών έπιφα- 
νίιών τών δύο κυμάτων τής όρείας κρυστάλλου, είς ήν
τό ελλειπτικόν κΰμα κεΐται Ιντός τοΰ σφαιρικού διότι

ή ταχύτης τής έκτάκτου άκτϊνος έλάσσων τής ταχύ
τητος τής κοινής κατά διεύθυνσιν κάθετον τώ άξονι 
Γ Δ  (σχ. 11).

Φαντασθώμεν ήδη οτι είς τ ι  σημεΐον Ο κρυστάλ
λου τής ’Ισλανδίας κείμενον π. χ. είς τό μέσον τοΰ ά
ξονος ΑΒ (σχ. 10) έγείρεται φωτεινή παλμική κίνη- 
σις τοΰ αίθέρος. Αϋτη γίνεται πρόξενος έν τώ κρυ- 
σταλλω δυο διάφορων κυμάνσεων τής σφαιρικής καί 
τής ελλειψοειδούς. Έάν έκ τοΰ Ο φαντασθώμεν άκτΐνα 
εκπορευομένην αυτη θά διατρυπήση πρώτον τήν σφαί
ραν είς τά σημεΐον Γ καί έ'πειτα τήν έπιφάνειαν τού 
έλλ,ειψοειδούς είς τά Δ.

Έ π ί τοΰ επιπέδου τοΰ διερχομένου διά τοΰ άξο
νος ΑΒ καί τής άκτϊνος ΟΓΔ εχομεν δύο έπιπέδους 
κυμάνσεις, καί ή μέν διαδίδεται κατά τήν 0 1 ’ ή δέ 
κατά την ΟΔ, καί μετά χρόνον ίσον τ·7, μονάδι θέλουσι 
φθασει ή μέν κοινή είς τό F  ή δέ έκτακτος είς τό Δ. 
Γνωστόν δέ δτι αί φωτογόνοι κυμάνσεις θέλουσι τελεΐ- 
σθαι κατά τάς καθέτους ε ί ;  τά πέρατα τών άκτίνων, 
καί αί μέν τής κοινής άκτϊνος καθέτως τώ έπιπέδω 
τής κυρίας τομής, αί δέ τής έκτάκτου άκτϊνος έν αΰτώ 
τούτω τώ έπιπέδω τής κυρίας τομής.

Έ σ τω ήδη οΰχΐ έσωθεν άλλ’ Ι'ξωθεν ερχόμενον φω
τιστικόν κΰμα προσπίπτον έπί τοΰ κρυστάλλου καί 
είσδΰο; έν αΰτω,τά φαινόμενον έχει ομοίως. Έάν ή ά- 
κτίς έ'ξωθεν έρχομένη καί είς τόν κρύσταλλον είσδύουσα 
άκολουθεΐ τάν άξονα δέν διχοτομείται καί άμφότερα 
τά κύματα είς τάν αΰτόν χρόνον διανύουσι τόν άξονα. 
Τ πά  πάσαν άλλην γωνίαν προσπίπτουσα ή άκτίς έπί 
τοΰ κρυστάλλου διχοτομείται καί άποχωρίζονται τά 
κύματα διάφορα τό σχήμα γινόμενα έν τφ κρυστάλλφ.

Οί παλμοί τοΰ αίθέρος οί τελούμενοι καθέτως τί) 
κυρία τομ·/) δίδουσι χώραν είς τό σφαιρικόν κύμα, οί 
δέ παραλλήλως τ·71 αΰτνί τομή, δίδουσι χώραν είς έλ- 
λειψοειδές κΰμα.

Ε π ε ιδ ή  ή έκτακτος άκτίς δέν άκολουθεΐ τάν νό
μον τοΰ Καρτεσίου ητοι τάν νόμον τών ημιτόνων,έπειδή 
δηλ. ό λόγος τών ημιτόνων δέν εινε σταθερός διά πά
σαν διάφορον διεύθυνσή τής προσπιπτούσης άκτϊνος, 
αλλά μεταβλητός, ό δέ λόγος τών ημιτόνων ίσοΰται 
τώ λόγω τών ταχυτήτων ό λόγος άρα τών ταχυτήτων 
τοΰ φωτός είνε διάφορος, είς πάσαν διεύθυνσιν τής έκ
τάκτου άκτϊνος έν τφ κρυστάλλφ· ή ταχύτης έπομέ
νως τής έκτάκτου άκτϊνος είναι διάφορος, έχει τόσας 
τα χύτητας οσρίς διευθύνσεις καί τόσουςέπίσης δείκτας 
διαθλάσεως διαφόρους· τήν διάφορον δέ τα χύτητα  τής 
εκτάκτου ακτΐνο; άποδίδουσιν είς διάφορον πυκνότητα 
τοΰ χώρου,επομένως ό αιθήρ έν τώ κρυστάλλω δέν εχει 
τήν αύτήν πυκνότητα κατά τάς διαφόρους διευθύνσεις, 
ούτε τήν αύτήν ελαστικότητα, έξ οΰ προκύπτει ή δ ι
πλή διάθλασις. Αΰτή δέ ή διάφορος πυκνότης τοΰ αί- 
Οέρος προέρχεται έκ τοϋ οτι τά μόρια τοΰ κρυστάλ*
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λου είσί διαφόρως τεταγμένα κατά τάς διαφόρους 
διευθύνσεις, καθ’ άς είσί μάλλον ή ήττον πλησιέ- 
στερα, τούθ’ δπερ μαρτυροΰσι καί ταΰτα· ή διάφορος 
έλαστικότης κατά τάς διαφόρους διευθύνσεις, ή διά
φορος διαστολή ΰπό τοΰ θερμαντικού, ή διάφορος θερ- 
μαγωγότης καί ή διάφορος ήλεκτραγωγότης· προσεπι- 
κυροΰται δέ πειραματικώς έκ τοΰ δτι ή ϋαλος θλιβο- 
μένη κτάται τήν ιδιότητα τοΰ διχάζειν τήν άκτΐνα 
ώς ή ’Ισλανδική κρύσταλλος.

Ταχΰτης  της έκτάκτου άχτϊΐος .  Είς τάν μονοάξονα 
κρύσταλλον τής ’Ισλανδίας ή κοινή άκτίς έχει πάντοτε 
τήν αυτήν ταχύτητα κατά πάσαν διεύθυνσιν όδεύσεως 
αΰτής έν τώ κρυστάλλω, ή δέ έκτακτος άκτίς έχει 
άπειρους τάν άριθμόν ταχύτητας, αΐτινες περιέχονται 
μεταξΰ δύο ταχυτήτων αΐτινες θεωρούνται τά δύο ό
ρια τών λοιπών.

Η ΓΕΠΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙι

Έξ υπομνήματος ύποβληθέντος ή μ ΐν  ΰπό 
τοΰ κ. Ήλ. Οικονομοπ ούλου περι τής παρνήμΐ# ' 
διδασκα"?αας τής Τ εω γρ α φ κ ^ κ α ι της έπιδόσεως, 
ήν ή έπ ιστήμη  αύτη, ή άγνωστος καθ’ ολοκληρί
αν έν Έλλάδι, προσέλαβε κατά τούς νεωτέρους 
χρόνους, μεταφέρομεν ένταΰθα περικοπάς τινας 
λυπούμενοι ότι άδυνατοΰμεν έλλείτ|τει χώρου νά 
δημοσιεύσίομεν ολόκληρον ενταύθα τόΰπόμνημα. 

· ·  · · ·  · · · · · · · ·
Έ ν Ευρώπη ή σπουδή τής Γεωγραφίας έφθασεν etc τ6 ζε

νίθ τής τελε ιό τητο ί.’Εν Γαλλία μόνον ύπάρχουσι γεωγραφικαί 
έταιρίαι περί τάς ε Γ κ ο σ ι καί έκδίδονται γεωγραφικά περιοδικά 
πλεΐονα τών ε ί κ ο σ ι  π έ ν τ ε ·  καί είς τά λοιπά δέ κράτη 
τής Ευρώπης ή έπιστήμη αύτη κατέχει σημαντικήν θέσιν. Είς 
αύτδ τδ Σ ύ  δ ν ε  ϋ τής Αυστραλίας Ιδρύθη ύπδ τών Ά γ γ λ ω ν  
άποίκων Γεωγραφικδς Σύλλογος ϋπδ τήν έπωνυμίαν « Βασι
λική Γεωγραφική 'Εταιρεία τής Αυστραλίας», δαπάναις τού 
οποίου μάλιστα πρόκειται νά γίνη ή ύπδ τάς διαταγάς τού δι
απρεπούς τής Σουηδίας έπιστήμονος κ. Έ ρικ. Νδρδενσκιολδ 
διά τδ προσεχές φθινόπωρον παρασκευαζομένη μεγάλη έκδρο- 
μή είς τδν Νότιον Πόλον. Ε ίς αύτδ τδ ΜεΕικόν, τδ Τ ίο ν  
Ίανέίρον, τήν Λίμαν, τδ Βουένος -  Ά ϋ ρ ες  τής Α μερικής, είς 
αύτδ τδ Τόκιο τής ’Ιαπωνίας ύπάρχουσι πολυμελή γεωγρα
φικά σωματεία εύδοκίμως έργαζόμενα καί άριθμοΰντα μετα ίύ 
τών μελών αύτών διαπρεπείς τού αίώνός μας έπιστήμονας 
Καί έν Έ λλάδι, ί ί  ί^ς έπήγασαν ώς άπδ κοινής έστίας πάν
τα τά σήμερον λαμπρύνοντα τήν Εσπερίαν φώτα, αί Γεω 
γραφικοί σπουδαί, όφείλομεν νά δμολογήσωμεν τήν πικράν i -  
λήθειαν, είνε σχεδδν όλοτελ,ώς, άγνωστοι !

Πάντα ταΰτα άληθέστατα, έφ’ όσον όμως ή 
γρμ μ α τεκ ή  και τό ουντακτεκόν θεωρούνται ώς 
τά μόνα  τήν καρΐΐεαν και τόν νοΟν βελτιοϋντχ  
μ α θ ή μ α τ α ,  έγκρίνονταε δε παρ’ ασυνειδήτων
και σχολαστικών κριτών έξα μ βλω μ α τεκ ά  £ργ» ,
ώς διδακτικά δήθεν βιβλία, ουδέποτε ό 2λλην θά 
μάθή γεωγραφίαν ή  άλλην τινα φυσιογνωστι- 
κήν έπ ισ τ ι ιμ η ν  αυται περιφρονούνται ύπό τών

πλείστοίν καθηγητώνώς και διδασκαλων και θε
ωρούνται ώς λίαν έπουσιώδη, και όλως ανωφελή 
μαθήματα. Ό ελλην έπ ι άρκετας είσετι δεκαέ- 
τηρίδας οΰ μόνον τών ξένων χωρών τήν γεωγρα
φίαν θ’ άγνοΰ άλλά και τής ιδίας αύτοΰ πατρί- 
δος και θά νομίζη ίσως ότι αΐ Ι Ιά τρ α ε  κεΐνται 
έπ ι τή ς  Στερεάς και ή ;%αμεα έν Πελοπονήσω !!.

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α

Ι Ι ε ρ Ι  χ ρ ώ μ α τ ο ς  τοΟ χ ά ρ τ ο υ .  —  Σχεδόν 
πάντε:, οί είς τά οπτικά ασχολούμενοι παραδέχονται 
δτι ό Λευκός χάρτης, και μαλιστα όταν φωτίζηται ζω/)- 
ρώς, άντανακλά τό φώς είς βαθμόν ώστε να προκαλ‘31 
τούτο κούρασιν τοΰ οφθαλμού και επομενως βλάο/ιν 
αυτού* διά τούτο συνιστώσιν εις τους ανθρώπους .ών 
γραμμάτων χάρτην χρωματιστόν. Έ κ  τών διαφόρων 
χρωμάτων δύναται νά προτιμηθνΐ το πράσινον, διότι 
αί αντανακλάσεις του εινε ΰποφερταί καί ολως άκίνδυ- 
ν ο ι^ ίς τ ά ν  οφθαλμόν. Τοιοΰτον χάρτην μετεχειρίζετο

τών γονιμωτέρων συγγραφέων γάλλων, ό Α καδη
μαϊκός κ. C l a r e t i e .  Έ χ ε ι  δμως τά έλάττωμα ό πρά
σινος χάρτης νά παρουσιάζω τήν γραφήν ολίγον τ ι  ΰπέ- 
ρυθρον καί δυσδιάκριτον, δταν πρόκηται νά άναγνωσθΤί 
έκ νέου. Τούτου ενεκα θεωροΰσι καταλληλότατον πάν

των τ 4ν νποχίTf i ror  και ιδίως τον έχοντα
χρώμα μ α ο τ ι όπως λεγουσι δια τα υφάσματα· ο 
χάρτη; οΰτος τήν γραφήν διατηρεί ευδιάκριτον επί 
πολΰν χρόνον όπως και ο λευκός και αντανακλ^ά το 
φώς πολΰ ήδέως καί όλως άβλαβώς διά τόν οφθαλμόν. 
Πολλοί μαθηματικοί κάμνουσι χρήσιν τοΰ τοιούτου 
χάρτου, δταν μ,άλιστα έχωσι νά έκτελεσωσι πολυπλ-η· 

θεϊς ΰπολογισμ.ούς.
Έ ν τω Bevue de la Prcsse ό κ. Guyot εκθειά

ζει τά  προσόντα τοΰ τοιούτου χάρτου καί συνιστά τήν 
άποκλειστικήν χρήσιν αΰτοΰ ιδίως ε ι ;  του; μαθημα
τ ικού;, ο ΐτ ινε; είνε υποχρεωμένοι έπι πολυ να εντεί- 
νωσι τήν προσοχήν των έπί τοϋ χάρτου κατά την εκ- 
τέλεσιν τών μαθηματικών υπολογισμών. Τα άλλα χρώ
ματα xvarour , ίρυθρύν, ίώιίες δέν παρουσιάζουσιν ευά
ρεστα άποτελέσματα.

*  *

*
Έ φ ε ύ ρ ε α ι ς  τοΟ ¥ *ώ α α ο υ  σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ 

χ ο υ  Ά π ο ο τ ο λ ώ φ .  —  Ό  Ρώσσο; συνταγματάρχη; 
Άποστολώφ έπροίκισε πρό ολίγου τον Ρωσσικάν στρα
τόν δ ι’ έφευρέσεω;, ·ίήτι; δέν στερείται πρωτοτυ
πία; καί σπουδαιότητο;. Εφεύρε μέθοδον, καΟ ήν 
δύναται νά κατασκευάσν] στιγμια ίω; πλοΐον μεταγω
γικόν μεταχειριζόμενο; πρός τούτο τάς λόγχας καί τά 
δόρατα τών Κοζάκων καί ύφασμα ήλειμμένον δ ι ’ ά- 
διαβρόχου οΰσίας, τό όποιον πρός τάν σκοπόν τού
τον δύνανται νά μεταφέρωσι δύο ϊπποι άκολουθοΰντες
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είς έκάστν)ν Γλην ίππικοΰ. ΙΙαοουσιαζομένης ανάγκης 
κατασκευάζεται τοιοΰτον πλοϊον καί διαπεράταιό στρα
τός άπό τής μιας ε’ις τ ^ν c?X>,-/jv όχθην τοϋ ποταμού 
καί πάλιν άναδιαλύονται τά πλοία καί αί λόγ^αι ά- 
ναλαμβάνουσι την προτέραν αύτών χρησιμότητα. Δύο 
τοικυτα πλοία δυνανται νά μεταφέρωσι 32 στρατιώτας 
μετα τή :  αποσκευές καί τών οπλών των, έν φ συγ
χρόνως οί ΐπποι των προσδενόμενοι είς τά πλευρά τοΰ 
πλοίου παρακολουθοΰσι κολυμβώντες. Τό μήκος τών 
πλοίων είνε δώδεκα μέτρων, τό U  πλάτος τριών.

Ο υπουργός τών Στρατιωτικών τής Ρωσσίας ά- 
ναγνωρίσας την χρησιμότητα τής έφευρέσεως άπένει- 
μεν εις τόν κ. Αποστολώφ χρυσοΰν μετάλλιον, έ'δωκε 
δε διαταγήν νά προμηθεύσωσι τά μέσα διά δύο τοι- 
αΰτα πλοία ανά έκάστην ί'λην Ιππικού Κοζάκων.

*■
¥  ¥

Π ροφύλαξής τών ποίΐών ά π ό  τοΰ  ψ ύ 
χ ο υ ς .  —  Έν Ρωσσί$ άπό άπό πολλοΰ ήδη χρόνου 
συν^ιΟιζουσι να Οετωσι μεταξύ τοΰ υποστεγάσματος 
τών υποδημάτων καί τοΰ περιποδίου (κάλτζας) άπλοΰν 
φύλλον χάρτου καί τοΰτο συντελεί είς μεγάλη τ έ 
ραν προφύλαξιν άπό τοΰ ψύχους. Εσχάτως, καθ’ α ά- 
ναγγελλει Ρωσσική τις έφημερίς, ό έκ ΙΙετρουπόλεως 
D r. JoC aG Isoh  έπεννοησε την κατασκευήν ίδιάζοντός 
τίνος ύποστεγάσματος, οπερ έκάλεσε θερμόν υποστέ
γασμα  καί εχει την Ιδιότητα νά προφυλάττη τούς πό- 
δας από τοΰ ψύχους καί τής υγρασίας.

* *
¥

1 ytetvyj εν το?ς κ ο υ ρ ε ίο ις .— Πάντες γνω- 
ρίζομεν, και μαλιστα οσοι ετυχε νά λάβωσι πικράν 
πεϊραν τοΰ πράγματος, οτι διά τών ξυραφιών καί τής 
κτενός τοΰ κουρεως εινε δυνατόν νά μεταδοθώσιν άπό 
ενός είς αλλο πρόσωπον άσθένειαι τοΰ δέρματος· άνα- 
φέρονται ύπό τών ιατρών πλεΐστα παραδείγματα οΰτω 
μετα<)οθεισών ασθενειών ά.ΙωΎεχιάσεωι; (μαδήματος 
τών τριχών), ερπητος καί άλλων ετ ι σπουδαιοτέρων.

Κουρεύς τις έν Λυών συνέλαβε τήν εύφυά ιδέαν 
νά άπολυμαίννι τά έργαλεϊά του μεθ ’ έκάστην χρήσιν 
καί πρός τόν σκοπόν τοϋτον μεταχειρίζεται h  πνριατή  ■ 
ριον ή ζηραντήριον ( ' )  έν σχήματι κιβωτίου, τά όποιον 
εξωθεν περιβάλλεται ΰπό στρώματος γλυκερίνης,ε'σωθεν 
δε εχει θέσεις πρός έναπόθεσιν τών έργαλείων του, τά 
όποια είνε μεταλλικά καί κατεσκευασμένα είς τρόπον 
ώστε νά άντέχωσιν είς θερμοκρασίαν 120  βαθμών χω
ρίς νά καταστρέφωνται. Μετά τήν χρήσιν έκάστου έρ- 
γαλείου πλύνει αύτό καλώς καί τό τοποθεϊ έντός τοΰ 
κιβωτίου, ένώ συγχρόνως εξωθι θερμαίνεται τό κιβώ- 
τιον είς θερμοκρασίαν σταθεράν 1 2 0 °  περίπου. Δ·.ά

( ι )  Καλείται ουτω μεταλλικός 6 διαφόρου σχήματος καί 
μεγέθους έντός τοϋ όποίου τίθενται ούσΙαι πρός άποίήραν- 
σιν διά θερμάνσεως αύτοΰ έξωθεν

τοΰ τρόπου τούτου πάσα αιτία μιάσματος καταστοέ- 
φεται καί οί πελάται εινε βέβαιοι περί τ ή :  έντελοΰς 
κατά τό μάλλον καί ηττον καθαριότητος τών έο- 
γαλείων.

*
* ¥

Έ π ί δ ρ α α ε ς  τ ο ΰ  κ α π ν ο ΰ  κ α ι  τ ο ΰ  ο ΐν ο π ν ε ΰ -  
1* · * ^ θ ς  ε π ι  τ ή ς  φ ω ν ή ς .—  Εις τόν άγγλον ιατρόν κ. 
Lonnox Brown υπεβλήθη ή έρώτησις, οέάν -ά οι
νοπνευματώδη ποτά καί ό καπνός εχουσιν έπίδοασίν 
τινα έπωφελή ή έπιβλαβή έπί τής φωνής καί έπομ,έ- 
νως έάν οί άοιδοί δύνανται νά κάιινωσ; νοήσιν αύτών
*  t \ \ y ι */) πρεπει να τα αποφευγωσιν».

Ό  κ. Brown, οπω; άπαννήσ·/) είς τό ζήτηυ.α 
τοΰ'ο όσον τό δυνατόν άκριβέστεοον καί διά πορισμά
των τής πείρας άπετάθη πρός τριακοσίους όγδοήκοντα 
καλλιτέχνας, διευθυντάς εκκλησιαστικής χορωδίας, ά- 
οιδους τοΰ θεάτρου ή διδασκάλους τοΰ άσματος, πάν
τας τουτους έκλεχθένας μεταξύ τών έξοχωτέρων έν 
Μεγάλγι Βρετανί^.· τό αποτέλεσμα τής άπαντήσεως 
εχει ώς έξής :

—  Ιον Έ π ί τής έρωτήσεως « Σ υ ν ε τ ίζ ε τ ε  ra  π ίν ε 
τε ερεθιστικά οίνοπνεΐ'ματΰό)/ ποτά  ;»  ’En τών 3 8 0 ,  οί 
2 13  άπήντησαν «να ί», οί 101 »ό χ ι» ,  οί 45 «ενίοτε» 
καί οί λοιποί 21  «σπανίως».

—  2ον Έ π ί  τής έρωτήσεως « Κ α π ν ίζ ε τ ε ; »  Οί 
190 απηντησαν «να ί», οί 118 «ό χ ι» ,  οί 39 «ένίοτε» 
και οί λοιποί 33 «σπανίως».

Άφίνομεν είς τούς ήμετέροους άναγνώστας τήν 
φροντίδα νά συναγάγωσι τό συμπέρασμα έπί τή) βάσει 
τών άνωτέρω απαντήσεων.
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κ κ. Λουκάν Καραμπίνην, Α. Πικραμένον, Κων. Πα- 
νουτσόπουλον, Πάτρας· έλήφθησαν εΰχαρίστοϋμεν δώρα άπο
στέλλομεν. — κ. Χρήστον Γερογιάννην, ’Ιωάννινα- φροντίσατε 
περι παραλαβής έπιστολής ήμών έπί συστάσει έπισπεύσατε 
δέ τήν άισστολήν τών χρημάτων είς χωρίον Πάτερον. — κ. 
Στεφανίδην, ένταϋθα· σύνδρομα! έλήφθησαν. — κ. Μπασιάν, 
ένταϋθα· συνδρομή σας έλήφθη. — κ. Σπυριδ. ΙΙαπανικολάου, 
Πάτρας έλήφθησαν.— κ. Γεώρ. Μαργέλον. Ένταϋθα· διε- 
γράψαμεν υμάς — κ. Γ, Παπαδόπουλον Λαύρειον· παραδόίως 
έλάβωμεν δελτάριον δι’ ου έπιζητεϊτε τήν διακοπήν τής άπο- 
στολής· ή διεύθυνσις άναγνωρΙίουσα τήν ύποστήριίιν,ής £τυ- 
χε πχρ ν/μών τό φυλλον άπέοτελλε αυτό δ ω ρ ε ά ν ·  — κ. 
Κορώνην, Αϊδίνιον φύλλον ΰπ’ άριθμόν 5 άποστέλλομεν. — 
κ. Σταματέλλον, Αρταν· συνδρομή έλήφθη* φύλλον ι τοϋ 
π. έτους άποστέλλομεν. — κ. Λαμπριν5τον, “Ασσον Κεφαλ- 
λην. έλήφθ/joav- εΰχαρίστοϋμεν θερμώς διά γραφόμενα. — κ. 
Χατζή Νίκον, Βώλον· έλήφθησαν, εΰχαρίστοϋμεν τό δεύτερον 
φύλλον συνεχωνεύθη μετά τοΰ πρώτου, τούτου Σνεκα δέν ά- 
πεστάλλη τοιοϋτον. — κ. ’Αργυρόπουλον, Σμύρνην· φρ. χρ.
8 ι έλήφθησαν· εΰχαρίστοϋμεν κ. Δ. Σαμικόν Σμύρνην
γράφομεν ταχυδρομικςώ κ. Δ. Βάλβην, Κορδίτοαν άποστέλλο
μεν ίο σειράς βιβλιοθήκης τοϋ Προμηθέως. κ. Θέμελην 
Χατζή Θέμελην, μυρίας ευχαριστίας.— κ. Σταθακόπουλον 
ένταϋθα δημοσιευθήσεται.

(Τύποις Πάσσαρή καί Βεργιανίτου)


