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Παρακαλοΰμεν καί π άλ ιν  εκείνους τών κυρίων 
συνδρομητών ήμών, όσοι καθυστεροΰσιν ε ίσέτι μ ε τ  α 
π ά ρ ο δ ο ν  ε ξ α μ η ν ί α ς  ό λ η ς  τήν συνδρομήν 
των, νά άποστείλωσιν αυτήν τό ταχύτερον πρός 
τήν διεύθυνσή τοΰ «Προμηθέως» απ’ ευθείας, (όδός 
Μαυρομηχάλη άριθ. 55), διότι ά λλω ς  θ’ άναγκασθώ- 
μεν νά διακόψωμεν τήν περαιτέρω τοΰ φύλλου απο
στολήν.

Παρακαλοΰμεν έπίσης και τούς άνταποκριτάς 
μας εκείνους, οΐτινες δέν έκανόνισαν μέχρι τοΰδε 
τούς λογαριασμούς των, νά σπεύσωσιν είς έξώφλη-  
σιν αύτών. Μανθάνομεν ότι οι πλε ΐστο ι είσέπραξαν 
ήδη τάς όφειλομένας αύτοΐς συνδρομάς* πάσα έπο 
μένως έπί πλέον καθυστέρησις είναι όλως αδικαιολό
γητος θέλει δέ άναγκάση ήμάς νά προβώμεν εις τήν  
διακοπήν τής αποστολής τοΰ φύλλου πρός ό/νους 
τούς συνδρομητάς των γενικώς.

Π Ε Ρ Ι  ΤΩΝ Σ Π Λ Α Γ Χ Ν Ω Ν  Τ Η Σ  Γ Η Σ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΪΤΗι  ΪΠΑΡΧΟΥΙΗΣ 0ΕΡΝΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΠΟ

Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΤΛΟΤ
τακ ιικοΰ  καθηγητοΰ εν τω  ΙΙανεπιστημίω .

Ό  όπός τοϋ π ορ το γα λ ίο υ  δ ύ να τα ι νά  παραβληθή  πρός τά  
σ π λ ά γ χ ν α  τοϋ π λα νή του  ήμών. —  Μ ετά άπολύτου  β ε 
βα ιότατος S ir  όυνάμεθα ν ’ άποφανθώμεν περ ί τυϋ πο ιον  
τώ ν εγκάτω ν της γής.
"Αν είς χεϊρας, άναγνώστα, λάβνις ευώδες καί εΰχυμον

πορτογάλιον, ευκόλως δ'.’ έλαφρας τών δακτύλων σου θλί- 
ψεως άνακαλύπτει;, οτι ύπό τόν κίτρινον τούτον και δερ- 
ματώδη φλοιόν έγκρύπτονται σάρκες χυμώδεις καί ήδεΐαι. 
"Αν δ’ άμφιβαλτις περί τοϋ ποιοϋ τών κεκρυμμε'νων σπλάγ
χνων τοϋ γλυκέος τούτου καρποϋ, δύνασαι εύχερε'στατα 
νά βεβαιωθείς δ ι’ άπλής μαχαιριδίου εντομής, δτε θά 
ίδιρς έκρε'οντα τόν ύπόξυνον καί γλυκύν αύτοϋ χυμόν;

Δύνασαι δμως τό αύτό να πράξγ,ς καί έπί τών ουρα
νίων σωμάτων, άτινα όμοιάζοντα κατά τό σχήμα πρός 
τό πορτογάλιον, βλε'πεις κατά τάς άνεφέλους νύκτας στρο- 
βιλούμενα έν τώ  άχανεΐ καί σπινθηροβολοϋντα ; Όσον 
καί άν άδιαφορνίς πρός την φιλόστοργον φύσιν, δσον καί 
άν νομίζγις έν τ·?ί άμαθίι^ σου, δτι ουδόλως συνδε'εσαί 
μετά τών δυνάμεων, α ΐτινες διε'πουσι τό σύμπαν, θά εύ- 
ρέθ-ης, βεβαίως πολλάκις, άναγνώστα, είς στιγμάς, καθ’ 
άς θά σέ Εφερεν είς έκστασιν τό μεγαλεΐον τής δημιουρ
γ ία ς, δτε καί θά κατενό-ησει την μηδαμηνότητά σου, καί 
άν ήσ*ι έκατομμυριοϋχος κατοικών έντός μεγαλοπρεποϋς 
μεγάρου, ή αύτοκράτωρ άπόλυτος καί κύριος της ζωής 
καί περιουσίας τών υπηκόων σου. Ά λ λά  συγχρόνως μετά 
της άποκαλύψεως της μηδαμηνότητός σου ταύτης θά 
άνεύρνις, δτι ή ΰπαρξίς σου, τό σαρκίον σου, διατελοϋσιν 
ΰπό τό άπόλυτον κράτος τών δυνάμεων, α ΐτινες διε'πουσιν 
ουρανόν καί γην. Έ νφ  δέ όνειροπολών θαυμάζεις τό σύμ*· 
παν και ΰπό έκστάσεως καταλαμβάνεσαι κατανοείς, δτι 
εινε αδύνατον νά διεισδύσεις είς τά  μυστήρια τής δημιουρ
γ ίας, καί έπομε'νως είνε αδύνατον νά σχηματίσης άπόλυ
τον βεβαιότητα, ώς έβεβαιώθης διά τό πορτογάλιον^ καί 
περί τοϋ ποιοϋ άγνωστων ήμΐν καί απροσίτων τής γής 
σπλάγχνων, ών ή κατάστασις πάντοτε θά μέν·/) ήμΐν μυ
στηριώδης. Στηριζόμενοι έπί τών επιστημονικών κανόνων, 
νά τεκμαιρώμεθα μόνον δυνάμεθα περί αύτών.
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T lra  γεω λογ ικά  φ α ινόμ ενα  ά γ ο ν σ ιν  εί<; τη ν  π α ρα δοχή ν  
δυνάμει,χ; έ'ν το ΐς  σ π λ ά γ χ ν ο ις  τής γής ένο ικ ούσης .— 
Πϋρ άσβ εστον  καί ίσ χ υ ρ ό τα τ ο ν  έ ν ο ιχ ε ΐ έν τώ π λ α 
νήτη ήμών.— Ή  άβυσσος .-—Ή  θερμαντ ική  ά χ τ ίς  ο δηγε ί 
τον  γεω λόγον πρός έρευναν τών έγχάτω ν τής γ ή ς :

Ό  άνθρωπος έν διηνεκεΐ πρός ττ,ν φύσιν ευρισκόμενος 
σχέσει, ζητ&ΐ νά σπουδάσνι καί έξιχνιάσγι τά  μυστήρια 
αΰτής καί άνεύργ) τάς διεπούσας αΰτήν δυνάμεις, διότι ή 
ΰπαοξίς του στενότατα συνδέεται μετά τνίς μητρός φ ύ 
σεως. ΙΙρό πάντων δε την περιέργειαν καί τό ένδιαφε'ρον 
του διεγείοουσι τά  καθ’ έκάστην έπί τοΰ πλανήτου 
ήμών συμβαίνοντχ μ .στηοιώδη καί δυσεξήγητα φαινόμενα. 
'Όταν αίφνιδίως άνευ προοιωνίσματός τίνος δεινότατα 
σείηται ή επιφάνεια τνίς γης καί δειναί έπέρχονται κα τα - 
στροφαί, καθ’ άς πλούσια*, πόλεις καί άνθηραί έν άκαρεΐ 
είς σωρόν ερειπίων καί πτωμάτων μεταβάλλονται, δταν 
βλέπν) έκ ρηγμάτων καί οπών της γής ν ’ άναβλύζr, ΰδωρ 
θερμόν καί καχλάζον, καί ώς πίδαξ πολλάκις είς μέγα 
ΰψος νά άνατινάσσηται, δταν βλέπη έπί τέλους άπό της 
κορυφής ορέων, πολλάκις υψηλών καί ΰπό χιόνων κεκαλυμ- 
μένων, ν’ άναφυσώνται έκ τών άγνωστων ήμϊν της γής έγ
κάτων άέρες υπέρθερμοι καί νά έκχύνηται πέτρα τετηκυία  
ώσπερ πύρινος ποταμός, δστις νά επιφέρω έπί της περι
χώρου δεινοτάτας καταστροφάς, κατ’ άνάγκην τότε δ δυ
στυχής θνητός έκθαμβος πρό τών μυστηριωδών τούτων 
της φύσεως φαινομένων, ζητεί ν’ άνεύργ) καί έξηγήσ·/) τήν 
α ιτ ίαν ταύτην.

Ά λ λ ’ άν καί τά  σπλάγχνα της γής είνε διά παντός 
κεκλεισμένα καί ανέφικτα είς τήν άμεσον ήμών αίσθησιν, 
δέν επεται έκ τούτου, δτι είνε αδύνατος καί λίαν τολ
μηρά ή επιστημονική τούτων έρευνα. Διότι ή απολύτως 
τώ  άνθρώπφ απρόσιτος τών έγκάτων τής γής άβυσσος  
δύναται νά παοαβληθή πρός τάς έπίσης άπροσίτους τοΰ 
οΰρανοΰ χώρας, έν αίς στροβιλοΰνται άπειρα οΰράνια σώ- 
αατα , καί δπως ύπό τής τών διαφόρων τούτων οΰρανίων 
σωμάτων έκπεμπομένης φωτεινής άχ τ ϊνο ς  διδασκόμεθα 
πλεϊστα περί τοΰ ποιοΰ καί τών κινήσεων τούτων, οΰτω 
καί ύπό της έκ τών έγκάτων τής γης έκπεμπομένης θερ
μ α ν τ ικ ή ς  ά χ τ ϊνο ς  μανθάνομεν πλεϊστα περί της καταστά- 
σεως, είς ήν ταΰτα  διατελοΰσιν.
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Ό "^4δης τών α ρ χ α ίω ν  'Ε λ λ ή ν ω ν .— Τά β α σ ίλ ε ια  του 
Π λούτωνος. — Τά Τ άρταρα  κα ι ό Π υριφλεγέθων. —  
θ εω ρ ία ι τον Π λάτωνος χα ί τών Π ατέρων τής Ε κ κ λ η 
σ ία ς  π ερ ί τών σ π λ ά γ χ νω ν  τής γής — Ή κόλα σ ις  του 
/Ιάντη. —·'() ”Αδης είνε τερασ τ ία  χώνη.

Τό πά λα ι, δτε ή γεωλογική επιστήμη ήτο άγνωστος, 
ή άνθρωπότης ’έπλασε περί τοΰ άγνωστου τούτου κόσμου 
παραστάσεις παραδόξους καί μυστηοιώδεις. Κατά τήν 
‘Ελληνικήν μυθολογίαν επιστ&ύετο δτι ό 'Αδης εΰοίσκετο

εν τώ  κέντρφ της γής, καί δτι ήτο τόπος εΰρυ^ ωρότατος, 
είς τόν όποιον μετεβαινον αί ψυχαί μετά θάνατον. Βασι
λεύς δ’ αΰτοΰ καί κυρίαρχος ήτο ό Π λούτων καί συμπά- 
οεδρος τούτου ή της δήμ η τρα ς  κόρη, ή δ ι’ απάτης έκ 
τής Σικελίας ύπό τοΰ σκυθ.ωποΰ Πλούτωνος άρπαγεϊσα 
Περσεφύνη. Καταβάσεις δέ είς τόν Ά δην έπιστεύετο, δτι 
ήσαν έκεΐ δπου χάσματα γής, τά  καί νΰν λεγάμενα 
χαρώ νε ια  ή πλου τώ νε ια , έξ ών άναφυσώνται δηλητηριώ
δεις άέρες. Τοιαύτη είς ‘Άδην κάθοδος υπήρχε καί παρά 
το Ταίναρον δι’ αΰτής κατήλθεν ό Ήοακλτίς καί ήρπασε 
τόν Κέρβερον. Ή το δέ ό "Αδης σπήλαιον τρομερόν, μεταξύ 
δάσους σκοτεινοτάτου, τόν περιέβαλον πανταχόθεν πέ- 
τραι καί βράχοι απότομοι, περιεκυκλοΰτο δέ ύπό τοΰ 
ΰδατος της Σ τυγός  έννεάκις. Κατά τήν είσοδον ύπήρχον 
αί κατοικίαις απάντων τών τεράτων, ίδί^ δέ τοΰ 'Ύ π νο ν  
καί τοΰ θ α ν ά τ ο υ , έντεΰθεν δέ ύπήρχεν όδός άγουσα είς 
τόν Αχέροντα ποταμόν, έν τώ όποίω ό Χάρων έπόρθμευε 
τάς ψυχάς είς τόν 'Άδην, λαμβάνων παρά τούτων διά τόν 
αόπον του οβολόν, δν έφερον έκ τοΰ κόσμου. Ή το δέ δι.·/)- 
ρημένος ό "Αδης είς επτά τμήματα· έκ τούτων τό μέν 
έκτον ήτο ό Τ άρταρος  ή τά  Ί'ό,ρταρα , περικυκλωμένος 
ύπό τοΰ πυρ νου ποταμοΰ Π υριφλεγέθοντος  καί ύπό τοΰ 
Κωκυτοΰ, οΰτινος τά  ΰδατα ηΰξανον διά τών δακρύων τών 
νεκρών· έν τώ  Ταρτάρω ή τή κολάσει αί Έ ριννΰς  έτιμώ- 
ρουν τάς ψυχάς τών τοΰ κόσμου κακούργων· τό δέ έβδο
μον τμήμα τοΰ Κάτω Κ όσμου ήσαν τά  Ή λύσ ια  Π εδία , ύ 
Π αράδεισος ή α ί σχ η να ί τών μαχάρω ν.

■ Τήν ύπόθεσιν δε ταύτην τού κεντρ ικόν πυρός  άναπτύσ- 
σ «  ό Ο λ ά τ ω ν  έν τώ Φ αίδωνι περ ί α θ α να σ ία ς  τής ψ υχή ς  
σ υ γ γρά μ μ α τ ί του  (113 . Β), λέγων τά  εξής· «τρίτος δέ 
«ποταμός έκπιπτει είς τόπον μέγαν πυρί πολλώ καιόμε- 
«μενον, καί λίμνην ποιεί μείζω της παρ’ ήμϊν θαλάττης, 
«ζέουσαν ΰδατος καί πηλοΰ· εντεύθεν δέ χωρεΐ κύκλω θα- 
»λερός καί πηλώδης, περιελιττόμενος δέ (τή γή) άλ- 
»λοσέ τε άφικνεΐται καί παρ’ έσχατα της Ά χερουσ ιάδυς  
«λίμνης, οΰ ξυμμιγνύμενος τώ  ΰδατι· περιελιχθείς δέ πολ- 
»λάκις ύπό γης έμβάλλει κατωτέρω τοΰ Ταρτάρου· οΰτος 
»δ' έστίν, δν όνομάζουσι Πυριφλεγέθοντα, οΰ καί οί ρύα- 
»κες (*) άποσπάσματα άναφυσώσιν, 0πη άν τύχωσι τ·7)ς 
»γης» .

Βραδύτερον οί πατέρες της έκκλησίας Ύ ερ τυλ λ ια νό ς , 
Α υγουστίνος  κλ). έχοντες άνάγκην τόπου έν ώ νά τοπο- 
θετήσωσι τήν χ ό λ α σ ιν , έν τή οποία νά έδρεύωσιν ό Β εελ - 
ΐ,εβούλ,ό Σ α τα νά ς  καί τά  άλλα συντάγματα τών δ ια β όλω ν , 
νά τιμωρώνται δέ αί ψυχαί τών έν τώ κόσμω τά φαΰλα

Σημ. ΈπΓυμοΰριεν νά έξηγήση ήμΐν ό δειvoc φιλόσοφος καί φι- 
λολόγος καί ό χαλκέντερος φυσιοδίφης καί της Νέας Ελλάδος δια
βόητος κριτής τών γεωγραφιών του 1887, τ ί δηλοΐ έν τω χωρίω 
τούτω ρύ α κ ε ς, διότι εκ της σοφωτάτης τούτου κρισολογίας 
μανθάνομεν, δτι ρύαξ είνε φαινόμενον καί οχι ή νΰν ΰπό τών 
Εύρωπχίων καλου^ένη λ ά β α .  (Παρβλ. Προμηθ. Α\ τήν Σημ. 
έ . σελ. 207).
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πραξάντων, ύπεστήριξαν καί ανέπτυξαν τήν έν τοΐς έγν.ά- 
τοις της γης ΰπαρξιν χα γ .Ιάζοντος πυρός , τήν τών 'Ε 
βραίων γ έεννα ν  τοΰ πυρός, τοΰ ήτοιμασμένου τώ διαβόλ.φ 
καί τοΐς άγγέλοις αΰτού.

Κατά τόν Λ άντην  (la Divina (Joineriia) ό "Αδης έχει 
σχήμα ύπεομεγέθους χώνης εΰρυστόμου, καταλαμβανούσης 
άπαν σχεδόν τής γης τό άνοτολικ 'ν ήμισφαίριον καί φε- 
ρουσης εν τφ  μέσω τό δρος Σ ιώ ν  ή κορυφή δέ της τερα- 
στίας ταύτης χωνης καταλήγει έν τώ κέντρω της υδρο
γείου σφαίρας, έν ώ διαμένει μέχρις όσφύος ένσφηνωμένος 
ό τρικέφαλος καί πτερωτός /ίίτης ή Ε ωσφόρος, ό μονοκρά- 
τωρ τοΰ βασιλείου τοΰ Σατανά. Φλόγες δέ καί πύρ ίσχυ- 
ρότατον έν αΰτώ ύπάρχουσι.
23 «Ό  δ’ άγαθός διδάσκαλος μοΰ ε ίπε,—Τώρα τέκνον, 

τήν πόλιν πλησιάζομεν, ήτις καλ,εΐται Δ ίτα , 
έχουσαν μέγαν πληθυσμόν κατοίκων βαρυποίνων»

24 Καί είπα έγώ ,—  Διδάσκαλε, άρχίζω τά  δζαμιά της 
νά διακρίνω καθαρά έκεΐ είς τήν κοιλάδα, 
πυρίχροα, ώς έκ πυρός έκβάντα πρό ολίγου

25 Καί ’κείνος — Τό αιώνιον τό πΰρ, μοί άπεκρίθη, 
δπερ τά  καίει ένδοθεν, ώς ερυθρά δεικνύει, 
καθώς τά βλέπεις είς αΰτόν τόν κατωτέρω "Αδην

(Θε.α Κωμωδία, μετάφρ. Λ 'Αντωνιάδου “Αδης "Ασμα 8ο ).
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Ό  'Ε λλην ικός  λαός  περ ί τού "Αδον χα ί τά  μυρολόγια, του. 
— Ή  γέεννα του πυρός .— Ή  αμαρτω λώ ν Σ ω τηρ ία  περ ί 
τής χολάσεω ς .—  Κ ατά  τή ν  αποκάλυψην τής Π αναγ ίας  
πύρ ινο ι ποταμο ί χα ί λ ίμ ν α ι ν π ά ρ χ ο νσ ιν  έν τώ "Αδιι.—  
Γνώμη Ά ρ ιστοτέλςυς κα ί Ί ω άννου  Βρούνον περ ί τών 
σπ λ ά γ χ νω ν  τής γής.

'Ο Ελληνικός λαός διετήρησε σχεδόν πάσας τάς περί 
κολάσεως καί τοΰ "^.δου δοξασίας, τάς διαπλασθείσας έπί 
τή βάσει της Χριστιανικής Θρησκείας καί τών άρχαίων 
μύθων ύπό της φαντασίας καλογήρων καί άσκητών, καί 
φαντάζεται τοΰτον έν τοΐς σπλάγχνοις της γή<·, ύπάρ- 
χοντοτ πρός αΰτόν φέρονται ύπό τοΰ Χ άρου  αί ψυχαί μετά 
θάνατον· άπό τα ΐς  λ αβω ματ ια ΐς  του οΰδέν φάρμακον δύ- 
ναται νά σώσιρ τόν δυστυχή θνητόν.

Οΰλος ό κόσμος είν’ δεντρί κ ι’ έμεΐς τό ’πωρικό του,
Ό  Χάρος είν’ ό τρυγητής, πέρνει τό μερτικό του 

λέγει δημώδες τ ι άσμα (PaSSOW 1154) έτερον δέ,
’Σ τοΰ Χάρου τα ΐς λαβωματιαΐς βοτάνια δέν χωρούνε, 
Μήτε γιατροί γιατρεύουνε, μήτ’ άγιοι βοηθούνε.

(Passow. 1155)
Οί θνήσκοντες δέ μεταβαίνοντες είς τόν Κ άτω  Κόομον  

είνε αδύνατον νά έπανέλθωσι πλέον, καί διά τοΰτο έν μυ- 
ρολογίοις παρακαλοΰνται νά ελθωσι καί έπισκεφθώσι τοΰς 
συγγενείς των ώς άνεμος ή νέφος κτλ ., ώς εξάγεται έκ τοΰ 
κατωτέρω συγκινητικωτάτου μυρολογίου.
«Μ άτια μο > γίνου σύγνεφο καί δροσερός άέρας 
καί γίνου σιγαλή βροχή κ’ έλα στά κεραμίδια.
]Λιά πρόβαλε κ ι’άγνάντεψε ’σάν πως προβαίνει ό ήλιος

’σάν πως προβαίνει ό Αΰγερινός καί φέγγει ό κόσμος δλ,ος· 
γιά  πρόβαλε, λεβέντη μου, σάν πως προβαίνει ό ήλιος, 
’σάν πως χαράζει στά βουνά καί φέγγει στά λ.αγγάδια

(Ν Γ. Π ο λ ί τ ο υ  Μελετη τοΰ 8ίου τ >ν νεωτίρω· Ε λλήνω ν 
Μ ρος Β σελ. 348)

Έν τοΐς σπλάγχνοις, λοιπόν, της γης, ώς οί αρχαίοι 
"Ελληνες, οί Α ιγύπτιο ι καί άλλοι ένίδρυσε καί ή καλογε
ρική φαντασία τήν κόλασιν, έν ή δ ε ινό τα τα  κα ί ά σ π λ ά γ -  
γνο)ς τιμω ρούντο  ι κα ί β α σ α ν ίζ ο ν τα ι οί α μ α ρ τω λο ί, καί της 
όποιας τήν φαντασιώδη ύπαρξιν ώσπερ καπνόν διέλυσε τό 
ύπό της επιστήμης διαχυθέν άπλετον φώς. Ή  καλογε- 
γηρική φαντασία φαντάζεται τάς βασάνους τών ψυχών 
φρικωδεστάτας καί άπεοιγράπτους, πρός οΰδεμίαν τών έν 
τή γή ταλαιπωριών καί άθλ.ιοτήτων, ή άνθρώπινόν τι 
βασανιστήριον δυναμένας νά παραβληθώσι Κ ατ’ εξοχήν 
δμως ή κόλασις συνίσταται έκ πυρός, ύπέρ τό όποιον 
καχλάζει άσφαλτος (πίσσα, κατράμι) είς χύτρας ύπερμε- 
γέθεις, είς τάς όποιας ρίπτονται αί τών άμαρτωλών ψυ
χα ί, διατρυπώμεναι δι’ όξυτάτων περονών καί λο γ ιώ ν . 
’Ώ " Λ δ c, ■ α· τσή κόλασις ση σ<οτεινής καϋμένϊις

ψυχαίς λόγχαις κα’ φ ω τ ια ΐ; πάντα τυραννισμέναις»
(Χορτάτση, Έ ρηφίλη . Πραξ. Β ).
Ή  ν.όλασις άναφέρεται καί έν τφ  Εΰαγγελίφ ώς τό

πος πυρός κ α τ ’ έξο^ήν : «είς τήν γέενναν, είς τό πΰρ
τό άσβεστον, δπου ό σκώληξ αΰτοΰ οΰ τελευτά καί 
το πΰρ οΰ σβέννυται» λέγει ό εΰαγγελιστής Μάρκος (Θ. 
42— 43). Είναι δέ ανάγκη όλίγιστα νά άναφέρωμεν έν
ταΰθα έκ της περιγραφής τής κολάσεως, ήν έφαντάσθη ό 
συγγραφεΰς της 'Α μαρτωλών Σ ω τηρ ίας, δστις οΰδεμίαν 
επιστημονικήν ιδέαν έχων περί τών σπλάγχνων της γης, 
έφαντάσθη ταύτα  διάπυρα.· «Μή νομίσης νά ήναι τά πΰρ 
» έκεΐνο ώςπερ τοΰτο, δπου έδώ είς τόν κόσμον ύπηοετού- 
«μεσθεν, άλλά τοσοΰτον καυστικώτερον, δσον είνε τούτο 
»τό πΰρ σφοδρότερον άπό τά ζωγραφισμένον . . . Α'· είνε 
«σκοτεινόν χωρίς φώς (!), μόνον τήν καΰσιν έχει. Β '. δέν 
οάπτει άπό ΰλην τ ινά , ήγουν ξύλα, άλλά άύλως καίει καί
• θλίβει σφοδρότερον. Γ '. είναι άσβεστον, οπού π τέ δέν
• σβύει οΰδέ μαραίνεται».

Καί έν τή ’Αποκαλύπτει τής Π αναγ ία ς  άνευρίσκομεν πυ- 
ρ ίνους ποταμούς  καί π υρ ίνα ς  λ ίμ ν α ς · οΰτω π. χ . «Καί 
παρευθΰς έκίνησε τό αμάξι τό χερουβικόν καί οί 400 άγ
γελοι καί έπήραν τήν Παναγίαν είς τό νό 'ΐον μέρος, έκεΐ 
δπου εβγαινεν ό πύρ ινος  ποταμός  καί έκόχλαζεν ώσάν φω
τ ιά  και έκαμνε κύματα ώσάν άγρια θάλασσα, καί έξεβύ- 
θιζε τούς άμαρτωλούς δέκα χιλιάδες όργυιαΐς». Καί κα
τωτέρω «καί δταν υπήγαν έκεΐ ήτο δλφ λίμνας πύρινας· 
καί ειχον βρώμαν μεγάλην καί έκαιον πίσσα, κατράμι, 
θειάφι, καί ήτον έκεΐ μέσα πλήθος άνδρών τε καί γυνα ι
κών» κτλ. (Ιίαρβλ. Ν. Πολίτου, ό βίος τών νεωτέρων έλ- 
λήνων Μερ. Β'. σελ. 383 καί 385. Προσέτι Volksleben  
der Neugriechen von B. Schmidt σελ. 235).

Έ νώ δέ το ιαΰτα  περί τών σπλάγχνων της γής έδό- 
ξαζεν ή Ελληνική μυθολογία, ό Πλάτων καί οί εκκλη
σιαστικοί πατέρες, ό φυσιοδίφης Αριστοτέλης, ό διαπρε
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πέστερος τής αρχαιότητα; φιλοσόφων ούδέν ήθελε νά γ ι- 
νώσκν) περί τούτου, διότι κατά την αριστοτελικήν καί 
σχολαστικήν λεγόμένην σχολήν μεταξύ τών σφα ιρώ ν τον 
ιτνρός καί της γής ΰπήρχον αί τοΰ ΰδατος καί τοΰ άέρος. 
Ή  θεωρία α ύ ιη  των τεσσάρω ν σ τ ο ιχ ε ίω ν , ίσχυε μέχρι τής 
εποχής τής άναγεννήσεως τών έπιστημών καί τεχνών, άν 
καί πολλοί τότε άνδρες άνεγνώριζον τό έσφαλμένον 
•ταύτης.

Κατά τ ι ταύτης καλλιτέραν γνώμην άνευρίσκομεν έν 
τνί πρός τόν φ ρά  Κ άστορα  όγδόνι ομιλία τοΰ Ιορδάνον  
Β ρούνον, θέτοντος την έρώτησιν, τ ις  ή εν τω χέντρω τής 
γής άρχ έγονος  v J -η ; Ά ν ,  λέγει ό άνήρ ούτος, τό κέντρον 
τής γής πρέπει νά παραχωρηθνί είς τό στοιχεϊον έκεΐνο, 
δπερ είνε τό ταχύτατον καί πανταχού δυνάμενον νά διεις- 
δύσγι, κατά πρώτον είνε ό άήρ, άκολούθως τό ύδωρ καί 
τρίτον ή γή. Ά ν  δε έξ έναντίας ή έν τω κέντρφ θέσις 
άνήκη εις τό βαρύτατον, πυκνότατον καί τό υ.άλλον συ
νεκτικόν, τότε κατά πρώτον έρχεται τό ύδωρ, μετά ταΰτα 
ό άήρ καί τελευταΐον ή γή. "Αν δέ την γήν θεωρήσωμεν 
άναμεμιγμένην μεθ’ ύδατος, τότε ή πρώτη θέσις προσήκει 
τή γνί, ή δευτέοα τώ ύδατι καί ή τρίτη τώ  άέρι, ούτως 
ώστε, άν τά  στοιχεία ληφθώσι κεχωρισμένα, κατά τάς 
διαφόρους υποθέσεις πρέπει ή έν τώ κέντρφ τοΰ πλανήτου 
θέσις νά παραχωρηθνί εί; διάφορα στοιχεία.

(’Ακολουθεί).
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Ά.'. τελευταΖα& π ρ όο δ ο ί έν τη φ ω το γ ρ α φ ικ ή .
Επίζηλος ά[»ιλλα διακρίνει κατά τά  τελευτα ία  ετη 

τού: περί την φωτογραφικήν άσχολουμένους πρός τελειο- 
ποίησιν τής ώραίας τέχνης· αί προσπάθειαι τούτων ένε- 
τάθησαν ιδίως άφ’ ή ; ή φωτογραφική είσήλθεν ώς μέσον 
άσφαλοΰς παοατηρήσεως έν τα ΐς έπιστήμαις, τάς προσ- 
παθείας δέ ταύτας θαυμασταί έφευρέσεις καί έξοδοι τε 
λειοποιήσεις τών τή : φωτογραφήσεως οργάνων ’έστεψαν 
κατά τά τελευτα ία  ετη. Τό λήξαν ιδίως έτος υπήρξε κ α τ ’ 
έξοχήν γόνιμον είς νέας μεθόδους καί νέας έφαρμογάς. ’Εκ 
τούτων τάς κυριωτέρας θέλομεν προσπαθήσει έν συντομία 
νά καταστήσωμεν γνωστάς είς τούς άναγνώστας τοΰ Προ- 
μηθέως.

II

Κ 4νητογράφος τοΰ Edison.
Διά τών τερπνοτέρων έφευρέσεων προώρισται νά μάς 

έκπλήττη πάντοτε τό άντίπουν ήμισφαίριον. Δέν παρήλ- 
θεν είσέτι μάκρος χρόνος άφ’ ής ό Graham B e ll διά τοΰ 
θαυμασίου του τηλεφώνου κατώρθωσε νά θέτνι είς συγκοι
νωνίαν τό σπουδαστήοιόν μας μέ την αίθουσαν μεγαλο
πρεπούς έκτελέσεως μελοδράματος, καί ό άκαταπόνητος 
Εφευρέτης τοΰ Νέου κόσμου, ό την φωνήν είς άπνόους κη-

ρίνας πλαγγόνχ ; έμφυσήσας, ό Edison, δέν ήρκεΐτο ά- 
κούων τήν ώραίαν συμφωνίαν τοΰ άσματος καί τής ορ
χήστρας, έφλέγετο νά βλέπν) καί τήν σκηνικήν έκτέλεσιν, 
τό έπεθύμησε, τό έσκέφθη, τό έσχεδίασε, μετέβη είτα  είς 
τό έργαστήριόν του καί τό έθεσεν είς πράξιν.

Είνε γνωστή ή διά τής στιγμ ια ίας καλούμενης φωτο
γραφήσεως παράστασις άντικειμένων έν συνεχεία κινήσεως 
άπεικονιζομένων. Ούτω λ χ. διά τής λήψεως είκοσάδος 
φωτογραφιών έν έλαχίστφ χρονικφ διαστήματι ίππέως 
δρομαίω; τρέχοντος, καί τής άνελίξεως αύτών κατά σει
ράν διά φενακοσκοπίου ή άλλως πως, βλέπομεν τόν ιππέα 
ώσεί έν κινήσει. Τήν αύτήν μέθοδον μετεχειρίσθη καί ό 
Edison· έλαβε μέγαν αριθμόν άπεικονισμ,άτων συνεχών 
κατά τήν έκτέλεσιν μελοδράματος τίνος, άς είτα  διά 
προβλητικών μηχανημάτων προεβαλλεν έπί τοΰ τοίχου 
τοΰ διά τηλεφώνου μετά τοΰ θεάτρου συγκοινωνοΰντος 
δωματίου, κανονίζων έν συγχοονισμώ την συνεπή τών ει
κόνων έπί τοΰ τοίχου προβολήν πρός τήν μουσικήν καί τό 
άσμα.

Καί ήδη ό θέλων νά ίδν) τήν Aida ή τόν Faust άπό 
τό Παρισινόν μελόδραμα, δέν εχει ανάγκην ν’ άναλάβγι 
τήν έκτέλεσιν τοΰ έπιπόνου ταξειδίου· καθήμενος παρά 
τήν εστίαν του καί άναδιπλών έν καιρίω συγχρονισμώ τά 
φωνογραφικά του φύλλα μετά τών φωτογραφικών, άτινα 
προβάλλει έπί τοΰ παραπετάσματος, αύτοΰ δύναται νά 
βλέπνι καί ν’άκούη κάλλιστα  τό άγαπητόν του μελόδραμα

III

Τ η λ εγ ρ α φ ικ ή  φωτογράφησες.
’Εμβρόντητος είχε μείνει ή άνθρωπότης, δταν πρό ούχί 

άναριθμήτων έτών διά τών λεπτών εκείνων συρμάτων κα τ- 
ώρθου νά διαπυνθάνηται έν άστραπταία ταχύτητι τά  
συμβαινοντα είς τούς άντίποδας. Ά λλά  παρήλθον ετη τινα  
καί ή έφεύρεσις ήρχισε νά φαινηται ολίγον τ ι κοινή καί 
άτελής πολύ· ή λακωνική εκείνη συντομία τοΰ βεψθασα, 
υ γ ια ίν ω » ή οχρνσός  επεσε, πει/πω» ή ένεκα χρηματικών 
λόγων έπιβαλλομένη, ήρχισε νά μάς άπαοέσκν), νά μάς 
άνια , ή άνία δέ αύτη μετεβάλλετο είς αυτόχρημα άγανά- 
κτησιν, οσάκις χαχορρ ίζ ιχος  τηλεγραφητής διά τής κακο- 
γραφίας του μετέβαλε τό τηλεγράφημα είς άκατάληπτον 
χρησμόν. Εύρέθησαν άνθρωποι καί άπήλλαξαν ήμάς 
άμφοτέρων τών άτελειών, τών πρώτων διά τής τελειο- 
ποιήσεως τής τέχνης είς τοιοΰτον σημεΐον, ώστε καί 
εξ συγχρόνως τηλεγραφήματα νά δύνανται νά διαβιβά- 
ζωνται διά τοΰ αΰτοΰ σύρματος, τής δευτέρας διά τής 
τελευταίας έφευρέσεως καθ’ ήν τά  τηλεγραφήματα φέ- 
ρουσι τόν ιδιόχειρον τοΰ στέλλοντος γραφικόν χαρακτήρα.

Ά λ λ ’ ό κ. Α. Σερβέν(*) μετά τής υπογραφής τοΰ 
στέλλοντος έσκέφθη ν’ άποστέλλγι καί τήν φωτογραφίαν 
αύτοΰ τηλεγραφικώς. Τό μηχάνημα αύτοΰ είνε τόσον εύ- 
φυές οσον καί πολυσύνθετον· προτοΰ πεοιγράψωμεν αύτό

(*) Revue Suisse.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ 205

βεβαίως έμάντευσαν οί άναγνώσται μας δτι προκειμένου 
περί άποστολής φωτογραφιών ό κ. Σερβέν θά κατέφυγεν 
είς τό Σελήνιον.

Τό Σελήνιον είνε σώμα τι πρός τά  μέταλλα έξωτερι- 
κώς όμοιάζον, συγγενές δέ πρός τό θειον τό σώμα τοΰτο 
κατέχει τήν ιδ ιότητα νά μεταβάλλγι τήν έντασιν τοΰ δΓ 
αύτοΰ διερχομένου ήλ'κτρικοΰ ρεύματος, δταν έπ’ αύτοΰ 
προσπίπτουσιν ήλιακαί άκτΐνες διαφόρου έντάσεως· ό κ. 
Σερβέν άντικατέστησεν έν τώ  φωτο γ·ραφικφ καλουμένφ 
θαλάμφ (camera) τά έξ ύάλου άδιαφανές πέτασμα (Matt- 
scheibe), διά πλακάς έκ σεληνίου ευρισκομένου έν συγ
κοινωνία ήλεκτρικοΰ ρεύματος· έπί τής σεληνίνης πλακάς 
έπέθεσε μεταλλίνην τοιαύτην φέρουσαν όπήν, ταχέως άνοι- 
γοκλειομένην καί ούτωσεί διά μηχανήματος ήρμοσμένην, 
ώστε ίκαδοχικώς καθ’ ώρισμένην διεύθυνσιν (έκ δεξιών 
πρός άριστερά), νά προσπίπτωσιν αί διά ίσ^υρο^άτου άν- 
τικειμενικοΰ φακοΰ διαθλώμεναι άκτΐνες τών πρός φωτο- 
γράφησιν άντικειμένων. Αί τό κατά τό μάλλον καί ήττον 
σκοτειναΐ ή φωτειναί ήτοι παραλλασσούσης έντάσεως ά
κτ ΐνες,α ί έκ τών άντικειμένων έπί τοΰ άντικειμενικοΰ φακοΰ 
προσπίπτουσαι, μετεβάλλοντο διά τής σεληνίνης πλακάς 
είς ρεύματα άναλόγως παραλλασσούσης έντάσεως, άτινα 
διά τών συρμάτων μετεβιβάζονται είς τόν τόπον τής λή 
ψεως τής τηλεφωτογραφίας· έκεΐ τά άνισοεντατικά ρεύ
ματα μεταβάλλονται διά πολυσυνθέτου όμοιας ένεργείας 
μηχανήματος άντιστρόφως είς φωτός άνισοεντατικάς ε
πιδράσεις, α ΐτινες δΓ ετέρου πάλιν μηχανήματος ώς τό 
τοΰ τηλεφωτογράφου μεταβάλλονται είς φωτογραφίας.

IV
Φ ω το γ ρ α φ ία  τώ ν χρωμ,άτων  

έκ τοΰ  φυσικοΰ.
Έ ν βήμα μέγιστον προόδου συνετελέσθη τό τελευταΐον 

έτος καί είς τό είδος τοΰτο τής φωτογραφικής, είς δ άπό 
πολλοΰ πλεΐστοι όσοι έπιπόνως άνευ μεγάλης έπιτυχίας 
ήσχολήθησαν, καί τό εν βήμα τοΰτο έποιήσατο ό καθη
γητής Λίππμανν έν Παρισίοις.

Ή  μέθοδος αύτοΰ στηρίζεται έπί δλως νέου άξιώμα- 
τος, ήτοι επί τοΰ φαινομένου τής συμβολής τών φωτεινών 
τοΰ αίθέρος κυμάτων (interference). "Ινα καταστήσωμεν 
τελείως καταληπτήν τήν άρχήν έφ’ ής ή άνω μέθοδος 
έρείδεται, θά ήτο ανάγκη ν’ άναπτύξωμεν έν δλη τνί λε
πτομερείς ολόκληρον ΐ'σως τήν άνωτέραν οπτικήν, άλλ’ 
οΰπω καιρός ούδέ ό σκοπός ήμών είνε ούτος, διά τοΰτο 
θεωροΰντες τά  κατά τά  φαινόμενα τής συμβολής τών 
φωτ. κυμάτων γνωστά , προβαίνομεν είς τήν περιγραφήν 
τυΰ μηχανήματος τοΰ σοφοΰ καθηγητοϋ τών Παρισίων

Αί πλάκες τοΰ Λίππμανν διά λευκώματος έπενδεδυ- 
μέναι καθίστανται ευαίσθητοι διά ίωδιούχου αργύρου- αί 
φωτειναί άκτΐνες προσβάλλουσι τάς πλάκας πρώτον μέν 
καθέτως, μικρόν τ ι δέ ύστερον καταφθάνουσιν αι αύτα ι 
άκτΐνες καί έξ άνακλάσεως έπί ύδραργυρικοΰ κατόπτρου· 
ή άνισότης αύτη τής συμβολής τών άκτίνων άπεργάζε- 
;α ι τό φαινόμενον τής συμβολής, δπερ λαμβάνει χώραν

έντός τοΰ λευκωματίνου στρώματος, έντός τοΰ όποιου ανα
πτύσσονται τοιούτω τρόπω λεπτεπ ίλεπτα  λευκότερα ή ά- 
μαυρότερα στρωματίδια, άτινα λαμβάνουσι τοσοΰτον π ά 
χος άκριβώς, δσον χρήζει ΐνα δΓ άνακλάσεως άναπαρα- 
χθνί ό χρωματισμός έκεΐνος, δστις άκριβώς παρήγαγε τόν 
σχηματισμόν αύτοΰ. Είς καθέτως ποοσπΐπτον φώς ή χρω
ματογραφία είνε άρνητική, δ έστι φέρει τά  συμπληρωμα
τικά  χρώματα τών άντικειμένων, είς άνακλώμενον δέ θε
τική.

Αί εικόνες αύτα ι μόνον έν εύνοϊκνί θέσει διά καταλ
λήλου τοΰ φωτός άνακλάσεως όρώνται κεχρωσμέναι. Πλήν 
τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου μειονεκτήματος καί πλεΐστα 
άλλα παρουσιάζει ή έφεύρεσις αύτη , ητις κα ίτο ι ύπό έπι- 
στημονικήν ’έποψιν δύναται νά θεωρηθν! ώς κατάκτησις 
μεγάλου λόγου άξία , ύπό πρακτικήν παρουσιάζει πλεί- 
στας άτελείας.

Τάς έργασίας τοΰ Λίππμανν έπανέλαβον άλλοι με-ά 
διαφόρων τροποποιήσεων ώς ό Trouig(l), ό K rone κλπ. 
Ό  τελευταίος ούτος κατώρθωσε νά λάβνι έγχρους φωτο
γραφίας τοΰ φάσματος τοΰ ήλίου· τήν συμβολήν τών φωτ. 
κυμάτων επέφερε ούχί δΓ ύδραργυρίνου καθρέπτου, άλλά 
δι’ έσωτερικής άνακλάσεως έντός τών ύελίνων πλακών, 
ητις ύπό άρμοδίους ορούς δύναται νζ δώσν) χώραν είς τό 
φαινόμενον τής συμβολής.

Πλήν τούτων ό S t. Florent (2) διά χάρτου χλωριού- 
χου άργύρου, δν κα τ’ άρχάς έξέθετεν είς ήμίφως έν καιρφ 
ήμέρας, μέχρις ού ήρχιζε ν’ άποκτά μεταλλικήν πως λάμ- 
ψιν, είτα  δέ έξέθετεν ύπό έγχρουν ύαλον έπί μακράν εί; τό 
φώς τοΰ ήλίου, κατώρθωσε νά λάβνι έγχρόους άρνητικάς 
φωτογραφίας, έν αίς ουχ ήττον παρετηροΰντο ίχνη πε- 
πολωμένου φωτός.

V

Έφαρμ,ογαΙ της φω τογραφ ίας  έν τ$  έπιστήμ-η
't l  πρώτιστη τών έφαρμογών είνε ή τής φωτογραφή

σεως τοΰ ούρανοΰ. Ά φ ’ ής ή μέθοδος αύτη έτέθη έν χρήσει 
πλεΐστοι νέοι άστέρες άνεκαλύφθησαν· άλλά πλήν τής ε
φαρμογής ταύτης καί άλλαι πλεΐσται λαμβάνουσι χώραν 
έν τή έπιστήμντ ούτω ό R. Neuhaub κατέγινεν εις τήν 
σπουδήν τής κατασκευής τών νεφών διά φωτογραφήσεως 
α υ τώ ν  πρός τοΰτο μετεχειρίσθη ιδιαιτέρας πλάκας (έρυ- 
θρωσινοβρωμιαργυροζελοτίνης), άλλά καί διά τών κοινών 
τοιούτων έκ βρωμιαργύρου πλακών δυνάμεθα νά λάβωμεν 
φωτογραφίας τών νεφών μεταχειριζόμενοι μέλανα καθρέ- 
πτην καταλλήλως· έπειδή άπό τοΰ κ·.ιανοΰ ούρανοΰ έκπο- 
ρεύεται μεγάλη ποσότης πεπολωμένου φωτός, ούχί δέ καί 
έκ τών λευαών νεφών, δυνάμεθα διά καταλλήλου τοΰ κα
θρέπτου τοποθετήσεως νά έξουδετερώσωμεν τό πρώτον. (3)

(1) Διά μείζονας λεπτομερείας περί τής μεθόδου Λίππμανν 
Βλέπε Photographie des Couleurs 1891, Paris, Cauthier-Vil- 
lars.

(2) Photogr dreh. 1891, 307 έκ τοΰ Moniteur de la Photo
graphie.

(3) Eders Jahrbuch fur Photographie Vl 3”0.
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Ό  Σάχσε μετεχειρίσθη τήν φωτογραφίαν πρός σπου
δήν της βαθμιαίας αύξήσεως φυτών ταχέως αύξχνομένων- 
πρός τοΰτο διά τοΰ τεχνητού φωτός μαγνησίου έλάμ,βανε 
την εσπέραν άνά παν τέταρτον φωτογραφίας.

Πλεΐστοι δε κατέγιναν διά πολλών μεθόδων πρός σπου
δήν τών κινήσεων τοΰ άνθρώπου καί τών ζώων διά φω 
τογραφήσεως (*) ό Marey μετεχειρίσθη πρός τόν σκοπόν 
αυτόν εύφυεστάτην μηχανήν, ή ν έκάλεσε φωτοχρονογράφον. 
Έ ν ταύτη  άντί τής παρελάσεως άπομ.εμ.ονωμένων πλακών, 
ώς συνήθως είς τά  όργανα τής στιγμ ια ίας φωτογραφήσεως 
συμβαίνει, μετεχειρίσθη πλάκα συνεχώς στρεφομε'νην έν κυ- 
λίνδρω, οστις άνεστηλοΰτο ταχε'ως μένων έπ’ έλάχιστον 
χρόνον έκάστοτε ακίνητος πρός λήψιν τής είκόνος. Διά 
τής συσκευής ταύτης λαμβάνοντκι εικόνες διαδοχικώς 
κατά διαστήμ-ατα ήττονα τοΰ 1)25,000 τοΰ δευτερο
λέπτου ! !

’Έξοχοι καί άξιοσπούδαστοι τελειοποιήσεις έγένοντο 
καί είς τά  καθ’ έκαστον τών φωτογραφικών μηχάνημά 
των καί λειτουργιών- περί τούτων θά όμ.ιλήσωμ.εν είς τό 
πρόσεχες φύλλον έξηγοΰντες καί τά  τής φωτογραφήσεως 
δ ι’ ολίγων.

Έ ν Heidelberg.

Δρ. Κ. Ζεγγελης

ΤΕΧΝΗΤΗ ΒΡΟΧΗ

Πολύς έγένετο πρό πολλοΰ λόγος περί μεθόδου τινός 
πρός παραγωγήν τεχνητής βροχής κατά βούλησιν, ή του
λάχιστον συστήματος τίνος πρός πρόκλησιν τών νεφών είς 
βροχήν, έν ώρισμένω χρόνω καί τόπφ.

Ή  λύσις τοιούτου προβλήματος, ήθελεν εΐσθαι βε
βαίως μέγα ευεργέτημα διά τήν γεωργίαν, τήν υγιεινήν 
καί τήν κλιματικήν έν γένει κατάστασιν τόπου τινός, τοΰ 
όποιου θά ήλλοιοΰντο οί οροι τής ζωτικότητος,έάν χατορ- 
θοΰτο νά εχν) ούτος τά  όμ.βρια ύδατα είς τήν διάθεσίν του.

Έν τα ΐς εύηγμέναις χ.-ραις ή δημόσιος υπηρεσία τών 
δασών δαπαν^? πολλά πρός άναδάσωσιν τών ψιλών τό
πων καί όρέων, άκριβώς ΐνα  διά τοΰ μέσου τούτου προσ- 
ελκύσγι. σύν τώ  χρόνω, τήν μείζονα της άτμοσφαίρας ύ- 
γρότητα καί επομένως τήν βροχήν, ή τούναντίον, διά 
τής παρεμποδίσεως τής άποψιλώσεως χώρας τινός, άπο- 
τοέψν] τήν άπειλοΰσαν μάστιγα  τής άνυδρίας καί στει- 
ρώσεω:.

Ά λ λ ’ έάν έν Εύρώπν) άοκοΰνται νά έργάζωνται, όπως 
άπολαύσωσι μετά γενεάς ολοκλήρους τών καρπών τής έρ- 
γασ ίας, διά τής τακτικής λειτουργίας τών νόμων τής φύ
σεως, εν Άμερικϊί επείγονται νά έπιτύχωσι τοΰτο διά συν

(*) Βλέπε εργασίας M ugb rige  pho to gr. Jah resb erieh t (1891 
371) M arey  (έν τω αύτφ  τόμω 247.

τομωτέρας μ.εθόδου, έπιχειροΰντες νά έπιβάλωσιν εις τήν 
φύσιν τήν βούλησίν τω ν, καί ύποτάξωσι τά  νέφη τα ΐς δια· 
τα γα ΐς  αύτών.

Οϋτω καί ή έφεύρεσις της ρηθείσης μεθόδου τής τε 
χνητής βροχής, προέρχεται έξ Αμερικής.

Πρόκειται άκριβώς περί της δ ι’ εκπυρσοκροτήσεων εν 
τφ  άέρι προκλήσεως τής βροχής κατά βούλησιν. Καί τό 
ζήτημα τοΰτο δέν είναι όλως νέον πρό εικοσαετίας ήδη 
έν Άμερικν) καταγίνοντα ι είς αύτό, μελετώντες την σχε- 
σιν ήτις ύφ ίστατα ι μ,εταξύ έκρήξεων πυροβολοιν καί τής 
πτώσεως της βροχής. Δ ιατείνονται μάλιστα ότι απειρά- 
κις παρετηρήθη οτι, τη 11 ’Ιουλίου, έπετείω τής Αμε
ρικανικής άνεξαρτησίας, ένω κατά την πρωίαν ήτο πλή^ 
ρης εύδ'.α, έπήρχετο ραγδαιοτάτη βροχή μ.ετά τούς βρον
τώδεις καί γενικούς πυροβολισμούς τής εορτής.

Ά λ λ ’ είς τήν γνώμην ταύτην άντεστρατευετο όλως 
άντίθετος έπίσης δέ ισχυρά δοξασία, ότι τουναντίον δια 
τών πυροβολισμ.ών δύναταί τ ις  νά διασκεδάση τά νέφη, 
καί άποκρούστ) τήν θύελλαν. Ή  δοξασία μάλιστα αυτη 
είναι ΐκανώς άρχαία. Κατά τόν ναύαρχον Forbin ή μέ
θοδος αϋτη ήτο έν χρήσει έπί Λουδοβίκου ΙΔ . Ιδίως δέ 
άπό τοΰ 1810  ή χρήσις τοΰ μ.έτρου τούτου ήτο σχεδόν 
συνήθης έν τή Μεσημβρινή Γαλλί^:, καίτοι τά  άποτελέ
σματα δέν άπέβαινον πάντοτε εύνοϊκά.

Ό  Άραγκώ αύτός ήθέλησε νά έμ.βαθύνγι είς τήν λύ- 
σιν τοΰ ζητήματος τούτου, καί έπί τούτω άνεδίφισε τά 
χρονικά τοΰ άστεροσκοπείου τών Παρισίων, καί τά  τοΰ 
πυροβολικοΰ τών Βιγκενών. Τό άποτέλεσμα τής έρεύνης 
ταύτης δέν άπέβη ύπέρ τής ρηθείσης δοξασίας, μ.άλλον δέ 
προήλθον τεκμήρια οτι αί έκπυρσοκροτήσεις συντελούσιν 
είς αϋξησιν τής πιθανότητος, ότι προκαλοΰσι βροχήν.

Καί το ιαύτη είναι καί ή έπικρατεστέρα γνώμη, ήτις 
έκυρώθη καί ύπό παρατηρήσεων πολλών άξνωματικών 
κατά διαφόρους μ,άχας, τάς οποίας έπηκολουθησε ραγδαία 
βροχή, μετά τούς παρατεταμένους πυροβολισμούς τών μ.α- 
χοαένων. ’Ά λλως τε καί αύτα ι αί έν τα ΐς νεφέλαις έκρή- 
ξεις τοΰ ήλεκτρικοΰ ρευστού συνοδεύονται σχεδόν πάντοτε 
ύπό άμέσου καί άφθονου πτώσεως βροχής.

Α ξιωματικός τ ις  γάλλος, ό πλοίαρχος Treve, κατά 
τό 1870 είχε προτείνει νά διασκεδάσγι τά  νέφη διαλύων 
αύτά είς βοοχήν, διά βολών δυναμίτιδος- τώ  1884 δε 
ύπέβαλεν έπίσης πλήρες σύστημα πρός τόν σκοπόν τού
τον, διά άεροστάτων δεσμίων καί πλήρων άερίου έξ ύδρο
γόνου, άναφλεγομένων δ ι’ ηλεκτρικού σπινθηρος έν τω 
άέρι.

Άκριβώς περί τούτου πρόκειται ήδη έν Άμερικϊί. Τφ 
1880 Αμερικανός τις ό Δανιήλ Ruggles ελαβε προνόμιον 
χρησικτησίας μεθόδου τινός «κρόc drj^rir vdatcc ex τον 
ον p ar ον». Είχε δέ ούτος τόν σκοπόν νά ποιήσηται χρήσιν 
άεροστάτων μετ’ έκρηκτικών ύλών, έκρηγνυμένων είς τόν 
άέρα. Πρό ολίγων έτών ετερος Αμερικανός ό Pow ers εδη- 
αοσίευσε πραγματείαν περί τής σχέσεως τών έκπυρσοκρο- 
τήσεων τοΰ πυροβολικού καί τής πτώσεως τής βροχές,
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καί είχε προτείνει την μεθοδικήν χρησιμ.οποίησιν τής 
σχέσεως ταύτης ύπό πρακτικήν έ'ποιίΊν.

Κατόπιν τουτου, τελευτα ίω ς, γερουσιαστής τις τοΰ 
Ιλλινου2 , ό Far well, !κ τών ιδεών τοΰ Pow ers εμφο

ρούμενος, ύπέβαλεν εις τό Συνέδριον της Ούασιγκτώνος 
πρότασιν περί επιχειρήσίως πειραμάτων έπί τοΰ έφικτοΰ 
της κατα βουλησιν προκλητεως της βροχής. Τό Συνέδριον 
έδέχθη την προτασιν, και εψήφισε πίστωσιν έκ δισχιλίων 
όολλαρίων, πρός εκτελεσιν πειραμ,άτων. Επιτροπεία έπίσης 
διωρίσθη ΐνα προβτί είς τάς άναγκαίας ένεργείας, καί μέλη 
αύτής άπετέλουν, έν άλλοις. ό στρατηγός Dyrenforth, 
ό καθηγητής Myers, καί ό Powers, περί τοΰ όποιου 
ωμιλησαμεν ηδη. Πρός ενέργειαν τών πειραμ,άτων έξελέγη 
πολιτεία  τοΰ Τέξας, περιώνυμος διά τήν άνυδοίαν αύτής. 
‘Η επιτροπεία αϋτη έφερε μεθ' έαυτής ολόκληρον συ
σκευήν εκρηκτικών ύλών, καί μ,ηχανημ,άτων.

Τά πειράματα διήοκεσαν περί τόν μήνα, καί ή έπι- 
τροπεία ήναγκάσθη νά έγείρ·/) παοαπήγμ.ατα διά τήν διη- 
μέρευσιν αυτής επί τοΰ τόπου. Αί εκπυρσοκροτήσεις δέν 
έγένοντο όιά πυροβόλων μόνον, άλλά ταυτοχρόνως μετε- 
χειρίζοντο μικρά άερόστατα μετά ύδρογόνου, συνδεδεμένα 
μετα τοΰ εδάφονς διά ήλεκτρικοΰ σύρματος, άετονς, φέ
ροντας φυσίγγια  δυναμίτιδος καί συνδεδεμ-ένους έπίσης διά 
σύρματος· συνάμ.α εποίουν έπί τοϋ έδάφους έκοήξεις έκ 
έκ παντοίων ύλών.

Γα αποτελέσματα ολων τών ένεργειών τούτων τής 
επιτροπείας δεν κατέληξαν είς οριστικήν λύσιν τοϋ ζη
τήματος, καίτοι επιτυχόντα έν συνόλιρ. Κατά τάς πρώ- 
τας ήμέρας αί τών άεροστάτων καί τοΰ έδάφους έκρήξεις, 
έφατησαν ότι προεκάλεσαν τήν βροχήν, ή τουλάχιστον ή 
βροχή επήλθεν μ,ετ’ αύτάς. Βραδύτερον, έν ξηρα άτμο- 
σΦαιρικνί καταστάσει, έν έλαχίστιρ βαρομετρική πιέσει, 
καί πλήρει εύδία, ϋψωσαν άερόστατον έξ ύδρογόνου μέχρι 
2500 μέτρων, καί έκαμ,αν αύτό νά έκοηχθή. Μετά δέκα 
λεπτά  άνεπέτασαν πε'τάσσους ^άίττοίχ^,μετά φυσιγγίων δυ- 
ναμ-ίτιδος είς ικανόν πλήθος, τά  όποΐα έπίσης έξερράγησαν 
είς μ,έγα ύψος· έπίσης έπί έκτάσεως τριών χιλιομέτρων 
περίπου, άνέφλεξαν μεγάλην ποσότητα πυρίτιδος έπί τοΰ 
έδάφους ταυτοχρόνως, της όποιας ό καπνός ύψώθη περί 
τά  80 μ,έτρα, καί άμέσως κατόπιν έπήλθεν ραγδαία βρο
χή διασκεδάσασα αύτόν.

Τό τελευταΐον τοΰτο πείραμ,α ύπήρξεν έπιτυχέστερον, 
άλλά προς άκριβή έκτίμησιν τής άξίας, τών φαινομένων, 
έδει νά έξηκριβοΰτο έκ τών προτέοων έπισταμένως ή ύ- 
γρομετρική κατάστασις της άτμοσφαίρας κατά τάς ήμέ
ρας τών έκρήξεων.

Τωόντι είναι λίαν πιθανόν OTt ισχυρά τις εκρηξις, προ
ξενούσα βιαίαν της άτμοσφαίρας πύκνωσιν, δύναται νά 
προκαλέσγι τήν βροχήν, έάν ό ;·.ήρ γέμ-r, ύδατμών· άλλ’ 
επίσης είναι λίαν πιθανόν, ότι οίαιδήποτε έκρήξεις ή π υ
ροβολισμοί δέν ώφελούσιν είς πρόκλησιν της βροχής, έάν ό 
άήρ ε^ναι εντελώς ξηρός. Δέν ε'-vat δυνατόν νά άντλήση 
τ ις  ύδωρ όπόθεν δέν ύπάρχει. Έ άν λαμβάνν) χώραν συμ.-

πυκνωσις και καταπτω σ ις, τοϋτο συμβαίνει οσάκις έν τή 
ατμόσφαιρα ποοϋπάρχωσιν ύδατμοί αΐωρούμ.ενοι.

Κατ αοχην όθεν, ουδόλως παράλογος φαίνεται ' πό- 
θεσις τοΰ προκαλεΐν την βροχήν δι’ ισχυρών κοότων, οταν 
ή διάμεσος άτμοσφαίρα ήναι πεπληρωμ-ένη ύδρατμών.Ά λ
λά καί τούτου δοθέντος, ύπολείπεται τό ζήτημα διά τίνος 
μ.ηχανισμ.ού ό κρότος επιφέρει τήν βροχήν ό μηχανισμός 
ούτος δέν είναι δυνατ’,ν νά εδρεύν) έν τφ  κοότω.

Τυγχάνει γνωστόν ότι ή βροχή εινε άποτέλεσμα ψύ
ξεως τοϋ άέρος, όστις δέν δύναται τότε νά κρατ?) έν α ίω - 
ρησει τους ύδατμ.ους, ήτοι τήν ύγρασίαν τήν όποιαν 
πρότεο·ον περιείχε. Ή  μείωσις της άτμοσφαιρικής θερμα- 
σίας, ή άπαιτουμένη όπως προκαλίστ, βροχήν, δύναται ε
πομένως νά προέλθη έκ δύο λόγων. ’Ή  διά της άναμίξεως 
ψυχρού καί θερμοϋ άέρος, συνεπώς ψήξεως τοϋ μέν ύπό τού 
δέ, η δια της εισβολής άέρος πεφορτωμένου ύγρασίας έντός 
άέρος ψυχρού. Έ ν πάσγι περιπτώσει ή ποσότης τής βρο
χής, ήτις ούτω προκαλεΐται, έξαρτάται έκ τοΰ μέτρου 
τών έν τφ  άέρι ύδατμών, καί τοΰ βαθμ.οΰ τής καταψύ- 
ξεως τής άτμοσφαίρας.

Σημειωτέον όθεν αύθις, ότι ΐνα ύπάρξγι πιθανότης,ούχί 
τής παραγωγής τής βροχής,άλλά τής προκλήσεως είς έκδή- 
λωσιν αύτής, άνάγκη ΐνα  ό άήρ διατελή λίαν υγρός. Κατά 
τά  πειράματα τοΰ οτρατηγοϋ Dyrenforth είχον μέν π ι
στοποιήσει τήν κατά τό μάλλον ή ήττον αίθριότητα τοΰ 
ούρανοϋ, όπερ άλλως τε δέν έχει μεγάλην άξίαν, άλλ ’ εί
χον παραλειψει νά έξακριβώσωσι τήν ύγρομετρικήν κατά- 
στασιν τής άτμοσφαίρας. Ό ταν σημαντική ποσότης άτ- 
μών αίωρήται έν τφ  άέρι, δύναταί τ ις  νά εί’π·/] ότι ό άήρ 
εύρίσκεται έν οίωνεί άσταθή ίσοροπίί/., καί ότι ούτως έ- 
π ίκ ε ιτα ι ή βροχή- έν τοιαύτν] δέ άκριβώς καταστάσει αί 
εκπυρυ οκροτ /ίσε ι ς δύνανται να ζρερωσι το σκοπουμ,ενον άπο— 
τέλεσμα. Οϋτως άκριβώς άποφαίνεται καί μία άμερικα- 
νική έπισημότης έν τ·?ί έπιστήμγ), ό Houston, λέγων ότι4 

αποτέ ή βροχή δέν είναι δυνατόν νά προκληθή κατά βού- 
λησιν έν τόπω καί χρόνω ώρ'σμένω, διά τών έκπυρσοκρο- 
τήσεων, άνευ τής συνδρομής τής μετεωρολογικής καταστά 
σεως τοϋ τόπου κατά τήν ώρισμένην στιγμήν. 'Υπό με
τεωρολογικούς δέ τινας όρους, αί εκπυρσοκροτήσεις δύναν 
τα ι νά έπιφερωσι τήν βροχήν είς εύρείας έκτάσεις.»

Ούτω ή δήθεν μέθοδος αϋτη τής τεχνητής βροχής, 
καίτοι μή στερούμενη έντελώς βάσεώς τίνος, πολύ 
άπέχει τού νά λύση πρακτικώς τό ζήτημα τής κατά  βού- 
λησιν βροχής έν τα ΐς περιόδοις τής αύχμηρίας, καί ό περί 
αύτής γενόμενος πάταγος είναι ύπέρτερος τής πραγματι
κής της άξίας. Μέχρι νεωτέοων τουλάχιστον παρατηρή
σεων καί άκριβεστέρου πειραματισμού, πρέπει νά παραι- 
τηθώμεν τής έλπίδος, ότι έν πάστ) topee καί στιγμ,γ), διά 
τής μεθόδου τοϋ πνρός, θά δυνάμεθα νά άντλώμεν νόωρ έκ 
τού αίθριου ουρανού κατά βούλησιν.

Εκ ΓΙατρών.

M a n . Χ α ιρ ε τ α ϊ .
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‘ Τγροποίηαις τοΰ άτμοαφαιρινιαϋ άέρος. — Έ ν τη συνεδρία 
της 10]22 !ουνίου τη ; Institution Koyale τοΰ Λονδίνου έγε 
νετο επιστημονική διάλεξις ύπο τοΰ καθηγητοϋ κ Dewar, ή τις 
θά μείνη αξιομνημόνευτο είς τά επιστημονικά χρονικά. Κατ αυ
τήν ό άξιος διάδοχος τοΰ Faraday καί τοΰ Tyndall παρουσίασε 
ποσότητά τινα  (μίαν p i n t  ητοι αγγλικήν μονάδα χωρητικότη 
τος ίσοδυναμοΰ^αν πρός 567 κυβικά εκατοστόμετρα) ύγροΰ ό;υγο- 
νου καί τί νομίζετε άλλο, ποτήριον οίνου πλήρες αερος εν υγρα 
καταστάσει, ύγροποιηθέντος κατ'» τά έκτεθέντα ύπό τοΰ κ. Dewar 
ώδέ πως. ’Έλαβε σωλήνα περιέχοντα ύγρόν όξυγόνον καί εθηκεν 
αύτόν έν συγκοινωνία μετά σωλήνος απορροφητικής αντλίας, ουτω 
τό όξυγόνον έξητμιζετο είς Θερμοκρασίαν επί μάλλον καί μάλλον 
χαμηλήν. Ύ πό  τού; όρους τούτους έμβαπτισθείς σωλήν, όστις επε- 
τρεπεν έλευθεραν τήν συγκοινωνίαν τοΰ άτμοσφχ’ρικοΰ αερος μετα 
τοΰ έξατμιζομένου οξυγόνου έπληριόθη άερος ύγροποιηθεντος, κε- 
κτημένου όλας τά ; ουσιώδεις ιδιότητας τοΰ ατμοσφαιρικού αερος 
καί ούδεμίαν τοΰ ύγροΰ οξυγόνου Φαίνεται λίαν περίεργον υπο 
πρώτην οψ ιν, παρατηρεί, ό δεξιός καί εύ'στοχος πειρ ·τιστή ς κ. 
Dewar, τό νά βλέπη τις  τά δύο σώματα τά συνιστώντα τόν ατμο
σφαιρικόν άέρα ύγροποιούμενα συγχρόνως, καί οχι πρώτον το α- 
ζωτον καί ύστερον τό όξυγόνον. Τοΰτο οφείλεται εις τάς λιαν οια- 
φόρους πιέσεις εις άς εύρίσκοντα» κατά τό πείραμα τά δύο άέρια, 
διότι τό μέν άζωτον αποτελεί τά 4 ]5 , τό δέ όξυγόνον τό 1]5 μόνον 
τοΰ ογκου τοΰ άέρο; Μετά τήν ύγροποίησιν όμως ποσότητάς τίνος 
άέρος άλλως φέρεται τό άζωτον, έξαιροΰται δηλ πρότερον τοΰ 
οξυγόνου, ώς έχον σημείον ζέσεω ; κατά 10° Ι<· μικρότερον τοΰ
οξυγόνου. Έ ν  άρχή τής ύγροποιήσεως τοΰ άέρος, ουτος ούδεμίαν 
τώ ν ιδιοτήτων τοΰ οξυγόνου έκφαίνει, όμως κατά τήν βαθμιαίαν 
έξαέρωσιν τοΰ άζώτου τό ύπολειπόμενον ύγρόν ελέγχεται ένέχον 
έπί μάλλον καί μάλλον περισσοτέραν ποσότητα όξυγό*ου, ώς εκ 
τ-,ΰ ιδιοτήτων αύτοΰ π ισ τοπο ιε ίτα ι, τής ζωηράς δηλ. έν αύτώ  καύ
σεως τών σωμάτων, τής άναφλέξεως ήμιαναπεφλεγμένου άνθρακος 
κ τ .λ .  ’Έ ν τ ισ ι τών ιδιοτήτων τοΰ ύ^ροποιηθέντος άέρο: έπ'.κρατεΐ 
τό όξυγόνον, π. χ . τιθέμενος ό ύγρός άήρ μεταξύ τών πόλων η 
λεκτρομαγνήτου δεικνύει τήν ιδ ιότητα τοΰ οξυγόνου, δηλ. έλκεται 
ύπό τοΰ αύτοΰ πόλου ύφ ' ού καί τό όξυγόνον, ωσαύτως ή είδ κή 
ηλεκτρική τοΰ ύγροΰ άέρος είναι 'ίση τή  τοΰ οξυγόνου.

Τό επιστημονικό/ τοΰτο κατόρθωμα τοΰ κ. Dewar δι
καίως θ ωρεΐται πολλοΰ λόγου άξιον, ώς έγκλεϊον μέγα επ ιστη- 
uo'/ικόν ενδιαφέρον* είναι ώς παρατηρεί ό γράφων έν τή  Ν a t u- 
r e, συμπλήρωμα τών ώραίων περί ύγροποιήσεως τώ ν αερίων πει- 
οαυ-άτων τοΰ Γάλλου κ. Cailletet. Ή  άνακοίνωσ ς αυτη τ .ΰ  κ. 
Dewar έσημείωσεν, οπως λέγομεν, έποχήν είς τά επιστημονικά 
χρονικά. Είναι μέγα καί άξιοθαύμασΐον συγχρόνως επιστημονικόν 
κατόρθωμα νά έ'χωμεν έντός ποτηριού ο'ίνου, ρευστόν άέρα όπως ε- 
πέδειξεν αύτόν ό κ. Dewar. Παρίδοξον καί άπίστευτον "σως φ α ί
νεται καί 8μως γεγονός (!)

Γ . ΧΚ
X

Έ ν  Κίνα αί ν ^ α χ ι  (πά ππ ία ι) είνα ι ε'ις τήν ήμερησίαν διά-α- 
ξ ιν . Παντοΰ συναντά τις  το ιαύτας, πέριξ τών ο ικιών, έντός τών ε
λώ ν, τώ ν ποταμών, τών διω ύγων. Οί Κινέζοι επ ιμελούνται αυ
τών λ ία ν, μεγάλα δέ καταστήματα τεχνητής έκκολάψεως τών ώών 
τώ ν νησσών, έκκολάπτου ι πεντήκοντα χιλιάδας τοιούτων κατ’ 
ίτος. Τό κρέας τών πτηνών τούτων χατιλλήλω ς πχρασκευαζόμε- 
νον ώς καί τά ώά άποτελοΰσι σπουδαΐον μέρο; τής τροφής τών 
Κ ινέζων.

έπενόησεν έσχάτως έν Γενεύη, ό κ Golaz-Senac. Τό μηχάνημα 
τοΰτο διανέμει αυτομάτως τά είς αύτό. ριπτόμενα γράμματα, τα 
χυδρομικά δέματα κ .τ  τ. είς τούς διαφόρους ένοινιαστάς οικίας^ 
παοά τήν εξώθυραν τής όποιας είνα ι τοποθε'ημένον. Έ π ί τοΰ εμ
πρόσθιου αύτοΰ μέρους φέρει ιό μηχάνημα τοΰτο τόσα ανοίγματα, 
οσα είνα ι τά πατώματα τής ο ικ ίας, άνοίγματα άντιστοιχοΰντα 
πρός ισάριθμα χωρίσματα, μεγάλο) κιβωτίου. Τό βάρος τών ρι- 
πτομένων αντικειμένων κλείει τό κύκλωμα στήλης ηλεκτρικής· 
δι' αύτοΰ ανοίγεται κρουνός ύ'δα'ος ύπό τή στέγην του οικοδομή
ματος ύπάρχων καί διά τής πτώσεως τούτου αναβιβάζεται τό κ ι
βώτιον μέχρι τοΰ άνω πατώματος. Έ ν τώ  μεταξύ , εφ’ όσον τό 
κιβώτιον άπό τοΰ ένό; πατώματος μεταβαίνει είς τό άλλο, δι ά- 
πλουστάτου μηχανισμού ανοίγονται τά σχετικά  αύτοΰ διαμερί
σματα καί τά έν αύται"; γράμματα πίπτουσι/ έντός κ ιβωτιδ ίων εις 
έκαστον πάτω μα εύρισκομενων, κλείουσι νεον κύκλωμα καί προ- 
καλο σιν ηλεκτρικήν κωδονοκρουσίαν ειδοποιούσαν τόν παραλή
πτην. "Αμα τό όλον κιβώτιον φθάση ε ί; τό ύψηλότερον μερο; τοΰ 
οικοδομήματος, διά τοΰ ηλεκτρισμού πάλιν κλείει μέν τήν στρό
φιγγα τή ; καταπτώσεως του ΰδατος, άνοίγει δέ έτέραν παρα τήν 
βάσιν αύτοΰ εύρισκομένην, δΓ ή ; τό άνυψώσαν αύτό ύδωρ εκρεει 
τότε καί τοΰτο κατέρχεται ε ΐ;  τήν πρώτην του θέσιν έτοιμον να 
έπαναλάβη έν ανάγκη τήν αύτήν έργασίαν. Διά τού μηχανήματος 
τούτου, όντος μάλιστα καί σχετικώς εύώνου, επ ιτυγχάνετα ι με
γάλη τα/_ύτης καί ακρίβεια είς την διανομήν καί δή άνευ τής βοη 
θείας άνθρώπου.

X

Ή  Β ιο μ η χαν ία  έν Α γ γ λ ία . — Έ ν διαστήματι μ ιας έβδομά- 
δος, ήτο 6 έργασίμων ήμερών κατασκευάζονται έν Β ιρμιγχάμη 14 
έκατομμ μεταλλικών γραφίδων, 300 έχατ ήλων χαί 1 εκ. κομ 
βίων παντός εϊδους. Ειδικά έργοστάσια έτοιμάζουσιν εν τώ  αυτώ  
χρονικώ διαστήματι έξακισχιλίας σιδηράς κλίνας, δυναμένας ν ’ ά- 
ναπαύσωσιν έπ ί μίαν νύκτα  300000 άνθριόπων είς εν έτος, ένώ 
άλλα κατασκευάζουσιν 7000 πυροβόλων οπλών, 20000 διόπτρων 
καί 1000 έφ ίππ ια . Τούτοις δέον νά προσθέσωμεν 6 τόννους άντι- 
κειαένων έκ πεπιεσμένου χάρτου, 600 τον μετάλλων κατειργασ 
μένων, 800 τον. ά ντκε ιμ ένω ν χάλκ ινω ν, 10 τον. βελονών, αντι 
στοι·/ού/τας πρός 100000 τοιούτω/ έν άλλαις λέξεσιν πρός 5 δισ 
εκατομμύρια βελονών κα τ’ έτος ! Έ πίσης καθ' έκάστην εβδομάδα 
κατασκευάζονται έν τή  πόλει ταύτη 130000 ξυλίνων κοχλιώ ν, καί 
3500 φυστηρίων 563 χιλιόμετρα (!) θρυαλλίδος διά χηρία καί 6436 
χιλιόμετρα σύρματος χαλυβδίνου. Τό τελευταΐον τοΰτο ισοδυναμεΓ 
προς 350000-χιλιόμετρα καΓέτος,πρός μήκ,ς δηλ.ικανόν νά συνδέση 
τηλεγραφικώς μετά τής γής τήν Σελήνην ! Έ άν έπίσης λάβωμεν 
ύπ 'όψ ιν καίτήν κατασκευήν πλήθους άλλων ειδών έμπορίου,κλειδο- 
κ/μβάλων, πα ιγν ίω ν διά τού; παΓδας, κλείθρων, τροχών, μοχλών 
κ τ τ καί κοσμημάτων άξίας 7Γ>0000 φρ. θά έχωμεν όπωσοΰν ιοεαν 
τής έν Βερμιγχάμη βιομηχανίας. Έ κ ταύτας δυνάμεθα νά συμπε- 
ράνωμεν καί περί τής εν όλη τή Α γγλ ία  το ιαύτης. 1. Δ.

ΓΊΕ ΡΙΕ Χ Ο ΙνΙΕ ίΝ ΓΑ

Περί τώ ν σπλάγχνων τής γής καί τής έν αύτη ύπαρχούσης θερ- 
αότητος, ύπό Κ. Μητσοπούλου, τακτικού καθηγητοϋ έν τώ 

Π ανεπιστημίω — Ή  φωτογραφική κατά *ό λήξαν ότο; 1891 , 

ύπό Κ. Ζέγγελη — Τεχνητή βροχή, ύπό Μαν. Χαιρέτη. — 

Ποικίλα.
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