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1 Ί Ε Ρ Ι  T O Y  I Ι Λ Ι Ο Υ
ΥΠΟ

Κ. ΜΐΙΤΙΟΠΟΥΛΟν 

ΕΙΣΑΓΠΓΗ

§ ι. Ή μυθολογία τών αρχαίων 'Ελλήνων 
περί γαλαζίου καί ήλιου

Τήν φωτεινήν εκείνην ζώνην, ήν βλεπομεν κατα 
τκ; θερινά; νύκτα; περιβάλλουσαν τόν ουρανόν, έκά- 
λεσαν οί άρ^αϊοι Έλληνε; ya.la^iar, διότι έπίστευον, 
οτι εινε τό θειον γάλα, οπερ έζεχύθη άπό τοϋ στό- 
αατο; τοΰ Έρμου, ον έτίναξεν άπό τοϋ οΰρανοϋ εί: 
τό ά /α νέ;ή  θηλάζουσα αύτόν "Ηρα, βρέφος έτι όντα, 
ααα έμαθεν, δτι ήτο υιό: τή; Μαίας και τού άπι
στου αύτη; συζύγου, τοϋ Λιός. Κατ’ άλλην δέ μυθο
λογικήν εκδοσιν, ό γαλαξία; προέχυψεν έκ τη; τήξεω; 
πολλών αστέρων, δταν ό Φαέθα»· έδοκίμάσεν ήμέραν 
τινά νά δ’.ευθύνη τό άρμα τοϋ πατρό; αυτού Ήλίου, 
οστι; εΐχ? λάβει παρά τού Διό; τήν επιστασίαν νά 
διέ:χηται τόν ουρανόν έπί χρυσή; καί ήφα-.στοτεύκτου 
άμάξη; και νά φωτίζη τό παν διά τών άκτίνων του. 
Ό  "Ηλιος, άν κ*ί προέβλεπε τόν κίνδυνον, δέν ήδυνηθη 
νά άντιστη* εί; τά; ικεσία; τού προσφιλοϋ; του υιού 
Φαέθοντο;· ούτο; αναβας έπι τ*7(ς άμαχης καί ίδιον το

άχανέ;, έγένετο τοσοΰτον περίφοβο; ώστε άφησε τάς  ̂
ηνία: τών πύρ άπό τού στόματο: αύτών άποπνεόντων 
ίππων· ούτοι άχαλίνωτοι ώρμησαν πρό; τόν ουρανόν, 
καί ότε μέν άπεμακρύνοντο τη; γ·?»;, δτε οί άνθρωποι 
έφθείροντο ύπό τού ψυχου; και οι αστέρες ετηκοντο, 
έσχηματίσθη δέ ό γαλαξία;, ότέ δέ κατήρχοντο προ; 
τήν γήν καί κατεκαίοντο τά δρή και οί άνθρωποι. Τοϋτο 
ίδών ό πατήρ Ζεύς, κκτεκεραύνωσε τόν άδέξιον Φαέ- 
θοντα κκί άπήλλαξεν ουτω τήν γην βεβαία; κατα

στροφή;”
§ 2 . ‘Ο ήλιος άτομον τοϋ ί ί  είκοσιν εκατομμυρίων 

ήλιων συνισταμένου γαλα ί̂ου 
Τά: παοαδόξου; ταύτα ; θεωρία;; ά: ανέπτυξαν 

οί λαοί κατά τήν νηπιώδη αύτών κκτάστασιν, κατε- 
δειξεν ή άστρογομία ώ: ούδεμίαν επιστημονικήν άςίαν 
έλουσα;, πολλά; δέ τούτων καί ώ; γελοίας. Οπλ.ι- 
σθεϊσα δΓ ίσ/υροτάτων τ η.ΙίσχοπΙ(ύ>· ή τήν διάτα- 
ξιν τού σύμπατος κόσμου έρευνώσα θεία αυτη έπι- 
στήμη καί δυνηθεϊσα ουτω νά βυθίσ·/) τό βλέμμα αύτί|; 
πρός τά άπέρατα τού ούρανοΰ βάθη, άπέδειξεν ότι ό 
γαλαξία; καί άπαντε; οί άηλανβϊςd c r i f«.(}),οϊτινες ώ; 
λυ-/ νίαι φαίνονται κατεσπαρμενοι επί τού ουρανού, είν=. 
σωρεία πελώρια έξ 2 0  έκατομμυρίων συνισταμένη ού- 
ρανίων σωμάτων, δταπύρων καί γιγαντιαίων τό μέγε
θος, ήτοι ήλίων, τού; οποίους μεγισται χωρίζουσι άπ 
άλλήλων αποστάσεις. Ή  σωρεία αυτη, ή: έν καί μό
νον άτομον άποτελ.εϊ ό ήμετερο: ήλιος, εχει σχ·7ίμα

(ι) Σημ. Δι’ άοπλου δ<ρθαλμοϋ μόνον περί τάς 6 ,οοο 
αστέρων δυνάμεθα νά μετρήσωμεν έπί δλοκλήρου τού ούρα
νοΰ. Διά τηλεσκοπίου διακρίνονται άπειροι· π. χ. π ρ ώ του
β α θμ ού  20, Ρ’. 65, γ'. 190 , δ'. ί. ιιοο, στ'. 3,2οο. Γν. 
ι 3,οοο. ή. ^ο,οοο, θ. ι.)2,οοο κ.τ.λ.
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5ρακοειδ ές καί είνε τοσοΰτον μεγάλη, ώστε όπως το 
φώς άστέρος τίνος, ευρισκομένου srrl τής περιφερείας 
τής φακοειδοϋς ταυτης σωρείας, φθάση κ'χρις ήμών, 
πρέπει νκ πκρέλθωσι πολλοί αιώνες.

Ενώ ?>έ ό γκλαςικς εινε τοσοΰτον μ ένας /.αί 
απείρως μεγιστον κκτκλκμβάνει έντός τοϋ άχκνοϋς 
χώρον, (Ην αποτελεί [/.όνον αυτός τόν σύαταντα κόσμον,
διότι έκ.- ος αυτου εις απείοους αποστάσεις ευρισκον- 

ν είνεται αι λεγόμεναι φωτονεφέλα/, ών άλλκι μέ 
σωρεΐκι αστέρων, δμοιαι πρός τό σχήμα κκί μέ
γεθος τοϋ ήμετέρου γαλαξίου, ετεραι δέ εινε όγκοι 
άπείρως μέγιστοι, συνιστάμενοι έκ διαπύρων και αυ
τόφωτων αερίων, ιόιως ύδρογόι on καί άζωτου. Άπειρος 
λοιπόν ο κοσμος τών αστέρων καί έλάχιστον τούτων 
μέρος ό ήμετερος ήλιος, οστις δμως. ώς έν τοΐς έξης 
θίλομεν άναπτύξει, εινε μέγιστος παραβαλλόμενος πρός 
τήν γήν καί κινείται εντός τοϋ άχανοϋς μετά κατα— 
πληκτικής ταχύτατος, οέρων μεθ’ έαυτοϋ την γήν 
και τους επίλοιπους πλανήτας, οΐτινες είνε μετά τοϋ 
ήλιου συνδεδεμενοι διά τών άδικρρήκτων τ?,ς παγκο
σμίου ελξεως δεσμών. 'Εκαστος δέ.απλανής άστήρ είνε 
επίσης ήλιος, περι τόν οποίον, έξ αναλογίας κρίνοντες, 

• πρεπει νά περιφέρεται έπίσης σωρεία πλανητών. Οί 
αναρίθμητοι δε οΰτοι τοϋ άχανοϋς ήλιοι είνε ομοίως 
συνδεδεμένοι μετ’άλλήλων διά τών δεσμών τής παγκο
σμίου ελςεως. 'Ό^τως θαι-μασία xai μεγαλοπρεπής των 
κόσμων αρμονία, άνυψνΰσα τών θνητών τό πνεύμα μέ 
χρι τοΰ θρόνου τον δημιουργόν ! !

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Ά π ό σ τα σ ις  τοϋ ή.Ιίυυ άπό της γ ή ς .— "Ογκος και βάρος 

τον ή λ ιο ν .— Ό  ήλιος το κέντρον τοΰ πλανητικού  
συστήματος.

§ 3. Ό  ήλιος άπέχει άπό τήν γήν περί τά 19,900,000 
γεωγραφικά μίλια.

Τό λαμπρόν της ήμέρας ά'στρον, ό ήλιος, οστις 
δια τής θερμοτητος και τοϋ φωτός αΰτοϋ ζωογονεί τά 
ενόργανα όντα καί προκαλεϊ έπί τής γής πλεΐστα με
τεωρολογικά καί γεωλογικά φαινόμενα, εινε τ ί  κέντρον  
τοΰ ήμετέρου πλανητικού συστήματος , πέοιξ τοϋ οποίου 
περιφέρονται κατά σοφόν καί αιώνιον διάγραμμα οί 
πλα νήτα ι,  έν οίς καί ή γή, μετά τών δορυφόρων τω ν, 
πλεΐστοι κομήται καί άπειροι διάττοντες άσιέρες  καί 
ούρανοπετεΐς λίθοι.

Εινε λοιπόν ό ήλιος j) καρδία τοϋ πλανητικόν ήμών 
συστήματος, δυνάμενος ώς εκ τής πελωρίου αΰτοϋ μά- 
ζης νά ενεργή έλκτικώς μέχρι ς άποστάσεως πολλών 
εκατομμυρίων χιλιομέτρ. άπό τής έπιφανείας αΰτοΰ ( 1).

(ι) Σημ. Πάν δ,τι έπί τοϋ πλανήτου ήμών ζή, κινείται ή 
βαδίζει εινε τέκνον τοΰ ήλίου. Τά Εύλα, ατινα καιόμενα έντή 
θερμάστρα τόν χειμώνα, θερμαίνουσιν ήμάς, είνε έργα τοϋ 
ήλίου. Ό  μύλος δστις ΰπό τοϋ άνέμου ή τοΰ ΰδατος κινείται

Φαίνεται 5 ήμΐν ό ήλιος ώς μύδρος διάπυρος καί 
φωτοβόλος, διότι μεγίστη ή χωρίζουσα τοΰτον άπό τής 
γής αποστασις, ένώ πράγματι ό ήλιος είνε σοαΪ5Κ 
π ελωρία. Η επιστημη έπετυχε δι’ ευφυεστάτων με
θόδων, περί ων ουδεις ό αμφιβάλλων, νάκαταμετοή τάς 
έν τώ οΰρανώ άποστάσείς τών αστέρων, νά προσδιο- 
ρίζν) τά μεγέθη αυτών καί τά βάρη καί νά όρίζη μετά 
μεγίστης άκριβείας τήν χημικήν σύστασιν αΰτών. Μή 
φαντι /.οιπόν παράδοςον είς τόν άδαή, άν οί αστρο
νόμοι λέγωσιν, οτι 19,900,000 γεωγραφικά μίλια 
περίπου χωρίζουσι τήν γήν άπό τού ήλίου ( 1  γεωγρ. 
μίλ. ^ : / 4 ’2 0  μέτρα), ήτοι είς μέτρα έκφραζόμενα 
=  147,658,000,000. Ή  άπόστασις αυτη, μετά με- 
γιστης άκριβείας μετρηθεΐσα, είνε τοιαύτη, ώστε τό 
φώς, δπερ διατρέχει άνά παν δευτερόλεπτον 300,000 , 
0 0 0  μέτρα περίπου, οπως φθάση από τοϋ ήλίου άχρις 
ήμών, πρέπει νά παρέλθωσιν 8  ώς έγγιστα πρώτα τής 
ώρας λ ε π τά .Ά ν  δ’ήτο δυνατόν νά ρίψωμεν άπό τής γής 
κατα του ήλιου σφαίραν τηλεβόλου, διανύουσαν άνά πάν 
δευτερόλεπτον 500 μέτρα, ή σφαίρα αυτη ήθελε πέσει 
επι τής επιφανειας τοϋ ήλίου μετά παοέλευσιν 9  έτών 
και 8  μηνών. Ο δε ήχος, οστις διατρέχει άνά δευτε
ρόλεπτον 340 μέτρα, θά φθάση, είς τόν ήλιον μετά 13 
ετη καί 9 μήνας. Σιδηροδρομική άμαξοστοιχεία δικ- 
τρέχουσα άνά πασαν ώραν 60 χιλιόμετρα, ήτοι είς τό 
πρώτον λεπτόν 1 0 0 0  μέτρα, τήν μεταξΰ ήλίου καί 
γής άπόστασιν ήθελε διατρέξει είς 97/222 ήμέρας ή 
266 ετη. Τέλος άν φαντασθώμεν άνθρωπόν τινα εχοντα 
χειρ αν φθάνουοαν αχρι τοϋ ήλίου, ό άνθρωπος οΰτος θά 
αίσθανθνί καιομένην τήν χεϊράν του μετά 167 ετη. Καί 
δμως ή άπόστασις αυτη, ήτις φαίνεται ήμΐν άπείρως 
μεγίστη, διότι παραβάλλομεν αΰτήν πρός τό σωμάτιον 
ήμών, είνε έλαχίστη, είνε μονάς, παραβαλλομένη πρός 
τάς άποστάσείς τάς χωριζούσας τοΰς άπλανεΐς άστέοας 
καί τάς φωτονεφέλας άπ’ άλλήλων.

§ 4. Ο όγκος τοϋ ήλίου είνε κατά 1,279.000 φοράς 
μείζων τοϋ όγκου τής γής.

Ο ήλιος είνε σφαίρα πελωρία, ήτις άν καί είς 
τοιαύτην αφ ημών ευρισκηται απόστασιν, δύναται νά 
θερμαίντ) καί νά ζωογονώ τήν γήν διά τής ευεργετικής 
αυτοΰ θερμότητος καί τοϋ φωτός. Εΰρον δέ οί άστρο- 
νόμοι, δτι ή διάμετρος τής ήλιακής σφαίρας είνε κατά 
108 φοράς περίπου μεγαλειτέρα τής διαμέτρου τής 
γής· έπειδή δέ ή μέση διάμετρος τής γή ς  εινε κατά
τον C la r k e  12,741945 μέτρα, ε’πεται οτι ή διάμε-

ί ! βροχαί, ή χιών, oi ποταμοί, οί άνεμοι, αί καταιγίδες α! τρι
κυμία! καί άπειρα άλλα φαινόμενα προκαλοΰνται ΰπό τοϋ φω
τοβόλου καί θερμογόνου τής ήμέρας άστρου. Οι λιθάνθρακες, 
οΐτινες καιόμενοι κινοΰσι τά άτμόπλοια καί τάς άτμαμάίας, 
είνε δώρα τοΰ ήλίου, δν δικαίως οι πρώτοι άνθρωποι καί νΰν 
οί έν νηπιώδει καταστάσει διατελοϋντες ώς θεόν έΕύμνησαν. 
Άνευ ήλίου τόν ήμέτερον πλανήτην ήθελε περιβάλλει αιώ
νιος θάνατος I
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τρος του ήλίου Ιχ_ει μέγεθος 12, ι 41,9 4 5 χ  108—  
ί',382,501,032 μέτρα. Ώ ς  έκ τούτου ή μέν περιφέ
ρεια του ήλίου εινε 4,350,000,000 μέτρα, ή δέ έπι- 
φάνεια αυτού 1 2  εκατομμύρια εκατομμυρίων τε -ρα— 
γωνιχών y 7-7Λ ό ογχ»ος χυτου

1 , 3 9 0 , 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , κυβικά χιλιόμετρα.

"Οπως κατανοήσωυ.εν τά  σχετικά τοΰ ήλίου 
καί τής γης μεγέθη, άς φαντασθώμεν αίθουσαν, ής τό 
ύψος, πλάτος κκί μήκος εινε 1 0 , 8  μέτρα καί έντός 
α ΰ τ ή ς  σφαίραν έγγεγραμμένην, εχουσκν διάμετρον 1 0 , 8  

μέτρα- ούτω; εχομεν τό σχετικόν μέγεθος τοϋ ήλιου* 
1 άν δ’ έν τω κέντρω τή ς  σφαίρας ταύτης φαντασθώι

Σχετικά μεγέθη τοΰ

μεν Ιτέραν σφαίραν, ή; ή διάμετρος εινε 0 ,108  του 
μέτρου ήτοι περίπου 7— 8 δακτύλων, εχομεν τό σχε
τικόν τής γής μέγεθος, δπερ, ώς είκός, εινε πολΰ μι- 
κρότερον τοΰ μεγέθους τοΰ ήλίου. Εΰρον δε, δτι ό όγ
κος τοΰ ήλίου εινε κατά 1 ,279,000 φοράς μεγαλεί- 
τερος τοϋ ογκου τής γής, είνε δηλ. τοσοΰτον μεγας 
ό ήλιος, ώστε άν φαντασθώμεν αΰτόν ώς σφαίραν κοί- 
λην και έν τώ κέντρω αΰτής εΰρισκομένην τήν γήν, 
ή σελήνη, ήτις άπέχει άπό τής γής περί τάς 384, 
0 0 0 , 0 0 0  μέτρων, θά δύναται νά τελνΐ άνέτως έντός 
τής κοιλότητος τοΰ ήλίου τήν περί την γην αυτής 
μηνιαίαν περιφοράν, διότι θά τήν χωρίζνι αρκετή ει- 
σέτι άπόστασις άπό τής ήλιακής έπιφανείας. Έπίσης 
ακριβή ιδέαν περί τοΰ σχετικού ογκου τοϋ ήλίου προς 
τόν τής γής σχηματίζομεν, άν φαντασθώμεν αγγειον 
φέρον 1 ,280 ,000  κόκκους σίτους τό άγγεΐον παριστ?. 
τόν ήλιον καί είς κόκκος σίτου τήν γήν.

& 6 . Ό  ήλιος κατά φοράς βαρύτερος
τής γής

Καί οΰ μόνον τόν όγκον τοΰ ήλίου και τής γής

ήλίου και τής γής
ώρισαν οί αστρονόμοι ακριβώς, άλλά καί τό βάρος: 
αΰτοΰ σχετικώς πρός τό βάρος τής γής. Ά ν  φαντα
σθώμεν πλάστιγγα πελωρίων διαστάσεων, καί έπί τής 
μιάς τών τριτανών αΰτής θέσωμεν τό ήλιον, δπως 
ίσορροπήσωμεν τήν πλάστιγγα  ταύτην, πρέπει νά Οέ 
σωμεν έπί τ7,ς έτέρας τριτάνης 324 ,000  σφαίρας, ών· 
έκάστη πρέπει νά έ'χη βάρος οσον ή γή. Τοΰτο δηλοΐ, 
OTt ό ήλιος είνε]κατά 324 ,0 0 0  φοράς βαρύτερος τής 
γής. Ε πειδή  δέ δι’ υπολογισμού εΰρίσκεται δτι ή γή 
έ'χει βάρος 5 ,875 έξάκις έκατομμύρια χιλιογράμμων, 
έ'πεται, δτι τό βάρος τοΰ ήλίου είνε κατά 324,000 
τοϋ βάρους τής γής μεγαλείτερον, ήτοι 1900 όκτά-· 
κις έκατομ. χιλιόγραμμα. Ευληπτον λοιπόν έκ τού
του κκθίστκται, δικτί ό ήλιος είνε ό κυρίαρχος τοϋ 
ήμετέρου πλανητικού συστήματος, έδρεύων έν τώ κέν
τρω αΰτοϋ καί έλκων διά τής πελωρίου αΰτοΰ μάζης 
τοΰς έπιλοίπους πλανήτας (1). Ό  κατωτέρω πίναξ.

(ι) Σημ. Περί τόν ήλιον περιφέρονται οΐ πλανήται ώςαί 
χρυσαλλίδες περιφέρονται πέριί. λυχνίας· έκ τούτων δ Έρμης.
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παρ ιστοί τά ;  &ι*μέτρου;, τού; 2γκου;, τ ά  βάρη, τά ;  
αποστασει; κκί τόν χρόνον μ ι 2 ; περί τόν . ^ ι&ν _
?ορα; έκαστου τών μεγάλων πλανητών του ήμετέρου

πλανητικού συστήματος. Έν τώ πίνκκι 8! τούτ 
διάμετρο;, ό όγκο; κζί τό βάρο; τή ;  γ·/]; έτεθη= 
αί άποατάσει; δέ παρίστανται διά λευγών.

Έ ρ μ  ής 

Α φ ρ ο δ ί τη 

Γή

Άρης

Ζεύς

Κρόνος

Ουρανός

Ποσειδών

88 ήμ. 

225 » 

365 »

1 ετ. 322 » 

11 ετη315 » 

29 » 167 * 

84 » 87 » 

104 » 281 »

Ε* ™  = ( « , ;  γίν„ „  .
.■ · Λ » !  . . V . , χ * τ «  7 0 0  m / h m  ? 0 ; 4 ί  ^ 0 . Τ » 0 . ”  ■_

Τ  Τ  Τ ώϊ * · " *  ' · Ε « , Μ  S I 6

»  S Ζ Ζ  Λ ί ^ Τ*  E WΪ ± ^ Ι Τ ~ ·  · »  4 «■».- η » .  Vi  « f iw m
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ήλιου, δσ.ις άφειοώς διανέμει τήν ζωήν είς τούς -τε ° J

' νους περί αύτόν κόσμους. πεΡ"Κ'ομ,-

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ TOV ΛΑΥΡΕΙΟΤ

~SS *>€&?«
Α'.

Γνωστόν £τι μετα£ύ τοΰ Διοικητικού Συιιβουλίου τ*ς  
εταιρίας τών μεταλλουργείων τοϋ Λαυρείου καί τού κ. L fl.ll, 

μπειρ,κου μεταλλοπλύτου, ύπεγράφη σύμβασις καθ’ ήν ό κ° 
Lu h r  .  s4 τήν ilr a T 4 o T a «  ν ί· u

μετά πολλών βελτ,ωσεων διά τών όποΐων £στα. δυνατόν νά

βο; Γ Γ 7 7  ε ·“σΤην £pY" 1H0V ’’ΐμέραν> 1000 τών™  έκ-οολαδων fl.o, κατ ετος 300,000 τάννο, παράγοντες αετάλ- 
λευμα πρός καμινείαν 31.0U τόννων, περ,εκτ,κότητος 35 ο)ηr f ?  » '  « « *  τί»™’  J S &
Κατα «ας ο,«βεβαιώσεις ταύτας τοϋ κ. L. τό ποσό  ̂ τού πα-

S  Τθ ίτ Ίσ(ωί Λτον. 10.000 άίίας, προς 730 φρ. τόν τόννον έν δλω *, 
7,300,000. Αν καί δέν άμφιβάλλωμεν είς τήν έίιοιασμένην 
ικανότητα του γενικού διευθυντοϋ τής εταιρίας ούν ίττον τό 
παρελθόν έδίδαίεν ήμας νά μή πιστεύωμενεύκόλως' είς ^ α γ
γελίας τοσοΰτον οελεαστ,κάς καί μάλ.στα, προκειμένου περί

ί " Ϊ Ϊ Γ ν °'”' e,vt « '  « J -
*

* ¥
Έν τή πρός τό διοικητικόν συμβούλιον έκθέσει τής έτα,-

τ ο ν  ·ηΛΐον ττερι- 
φοράς είς ετη

χαί ήμ.(περίπ·)

c  ^  σ’ ν  5 *

· £ ρ ^  ·λ < ν . ·Λ ^ . ,  Γ,. Ofipevit Πο»„!θν. Κρίν«. Ζεύ;
M f ,  , * .  ^ tec

, Τ 4  2 7 , 6  Τ°Ρ* ; i  ΐ  γ?.,
R  I, οπερ £7Γί. τής γ^ς έχει βάρο; 60  όκάδων (ώ;
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ρείας (σελίς 30) αναγράφεται ώς έΕαχθέν έκ πειραμάτων, 
άτινα έν Εύρώπη έτέλεσεν ό κ Luhrig, οτι : ιλύς άπλυτος μέ 
5.5 ο)ο μόλυβδον καί 0,01171 ο)0 άργυρον (ήτοι 2129 γραμ. 
άργύρου, έν ένΐ τόννω μολύβδου) πλυθεΤσα έδωκε μετάλλευμα 
ub 35 ο)ο μόλυβδον καί 0,175 ο)ο άργυρον (ήτοι 5,000 γρσμ. 
αργύρου έν ένΐ τόννω μολύβδου). Πώς συμβαίνει τώ νάπλύ- 
των έκβολάδων ό μόλυβδος νά περιέχη όλιγώτερον άργυρον, 
πλυθείς δέ ό αύτός άργυρομιγής μόλυβδος νά έμπεριέχη 
ύπερδιπλάσιον ποσόν άργύρου; πώς τά 2,129 γοαμ. άργύρου 
τά έμπεριεχόμενα έν ένΙ tovvijj άργυρόμιγοϋς μολύβδου αύ- 
έάνουσιν είς 5,000. Τούτο εις ήμάς τούλάχιστον μένει άνε- 
ίήγητον, ώς εΐνε έπίσης άνείήγητον ks'i τό δτι αί άπλυτοι 
έκβολάδες τής Σουρίζης, αί όποΤαι έμπεριέχουσι 4,10 °)ο μό
λυβδον καί 0,0165 ο)ο άργυρον, (ήτοι έν ένί τόννω μολύβδου 
4024 γραμ. άργύρου, καί ού/1 4260, ώς λέγει ή έκθεσις) πλυ-· 
θεΐσαι έδωκαν μετάλλευμα μέ 32 ο)ο μόλυβδον καί 0,32 ο)ο 
άργυρον (ήτοι 10,000 γραμ. άργύρου έν ένί τόννω έκκαμι- 
νευομένου μολύβδου έκ τών έκβολάδων). Μήπως άπατώμεθα ; 
μήπως οί ύπολογισμοί ύμών εινε έσφαλμένοι ; άλλως άνάγκ/) 
νά παραδεχθώμεν ότι κατά τήν πλύσιν πολλαπλασιάζεται ό 
άργυρος έν τώ μεταλλεύματι, όπως τά βακτηρίδια έντός τοϋ 
τυρού.

Τό αύτό περίεργον τού έμπλουτισμοϋ παρατηρεΐται κα\ 
εις τάς άλλα; έκβολάδας· π. χ. ό έμπλουτισμός τών π ε ρ ι τ 
τ ω μ ά τ ω ν  κατά τήν Εκθεσιν τοΰ κ. Luhrig θά φθάση εις 
1 1 , 6 6 6  γ ρ α μ ·  άργύρου!! Έπίσης ό έκ τών καμίνων μέχρ, 
τούδε έΕαγόμενος μόλυβδος έμπεριεΐχε 1200— 1500 γραμ. 
άργύρου, ά£ίαν δέ δρ. 524 ήτοι φρ. 425—Ί60. Τό νέον δμως 
πρός καμινείαν μετάλλεύρα θά έμπλουιίζεται ύπό τοϋ νέου 
μεταλλοπλυσίου μέχρι 35 ο)ο μολύβδου καί θά περιέχη 2822 
γραμ. άργύρου κατά τόννον μολύβδου· συνεπώς ή ά£ία αύ
τοϋ αύίάνει είς 730 φρ. κατά τόννον (ϊδε τό έν τή «Έφημε- 
ρίδι» τής ι Μαΐου άρθρον «περί τής έταιρίας τών μεταλλουρ
γείων τοϋ Ααυρείου).Άλλ’ άν, ώς εΐνε πιθανώτατον, τό ποσόν 
τού έν τώ μολύβδω ένεχομένου άργύρου διαμείνη εις 1500 
γραμ. κατά τόννον μολύβδου, τότε άντί τών 7,300,000 φρ. 
άτινα θά δώσωσιν οί έκκαμινευθησόμενοι 10,000 τόννοι μο
λύβδου θά έχωμεν μόνον 10,000X460=4,600,000 ήτοι έπί 
Ελαττον φρ. 2,700,000.

★

♦ *
Ά λ λ ’ ώς γνωστόν κατά τήν χώνευσιν τοϋ μολύβδου συμ

βαίνει απώλεια τού μετάλλου άνερχομένη έν Λαυρείω είς 
-.20 — 24 ο)ο, είς δέ τά τελειότερα έν Εύρώπη μεταλλουργεία 
φθάνει εις τό έ λ ά χ ι σ τ ο ν  δρ ι ο ν 15 ο)ο. Συνεπώς έάν 
δεχθώμεν ώς έλάχιστον δριον άπωλείας μολύβδου κατά τήν 
καμινείαν 15 ο)ο, ή όλική άπώλεια τών έκ 31,011 τόννων, 
περιεκτικότητος 35 ο)ο, έκκαμινευθησομένων 10,853 τόννων 
ανέρχεται είς 10,853X0,15 =  1,528 τόννους μολύβδου· έπο- 
μένως καί ύπό τάς εΰνοΐκωτάτας περιστάσεις ή έταιρία θά 
έ£άγη έτησίως 10,853 — 1,528=9,335 τόννους άργυρομιγοϋς 
μολύβδου, ών ή ά£ία πρός 460 φρ. κατά τόννον, άνέρχεται 
είς 4,293,100 φρ. Διά τούτο άναγκαζόμεθα νά μή εΓμεθα τό
σον εύπιστοι έφ’ δσον δέν βλέπομεν άκριβή περιγραφήν, ώς ή 
έπιστήιιη άπαιτεΤ, τών τε νέων μηχανημάτων τού μεταλλο- 
πλυσίου καί τών νέων καμίνων δι’ ών θά γίνη ή χώνευσις 
πλουσιωτέρων μεταλλευμάτων. “Οπως δέ τηρώμεν τούς άνα- 
γνώστας ήμών ένημέρους τών έκτελεσθησομένων έργασιών 

.θέλομεν παρακολουθήσει μετά πάσης άκριβείας τάς θρυλου
μένας μεταρρυβμίσεις τοϋ κ. Luhrig, τοϋτο δέ μόνον λέγομεν 
νϋν έκ τών προτέρων, δτι γινώσκοντες τά έκ πολλού χρόνου 
τταρ’ ήμΐν τελούμενα καί τήν ιστορίαν αύτήν τών έν Λαυ

ρείω γενομένων, δέν δυνάμεθα νά δεχθώμεν άνεπιφυλάκτως 
τάς έπαγγελίας τοΰ *. Luhrig, μή Ιχοντες βεβαίως τούς λό
γους, δι’ οΰς έμελλε παραχρήμα τούτο νά πρά£η τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον τής έταιρίας έν τή ειδική αύτοϋ αυθεντί α  
έπ’ άγαθώ τής κοινωνίας. Άλλά περ) τούτων εϊδ.ικώτερον έν 
τώ προσεχεΤ φύλλω.

Αλεξ. Δ. Β αλβης

Π Ε Ρ Ι  Τ Ι Ι Σ  Κ Λ Τ Α Λ Λ Ι Ι Λ Ο Τ  S K T P O S T P Q S I A S  ν
T U N  ΟΔ11Ν T U N  ΑΘΗΝΩΝ

-«ajoea-
Νοαίζων ότι Υ,θελον συντελέσει ττρο; έζισττ,μο- 

νικωτεοαν <;υζ·ήτ·Λ,σιν τοΰ πολυθρυλτ,του ζητνιμκτος 
τ·7); όδοστρωσίκ; τ-7,: πρωτευούστι; ές Ϋ,; -ήθελεν τ:ρο- 
κύψει ·/] άρσι; τοϋ μαστίζοντο; αΰττ,ν κονιορτοϋ ταρικ- 
καλώ την σύντκξιν τοΰ έγκριτου περιοδικού ό «Προμι/- 
θεί'ΐ» οτ:ω: ευκρεστουμεν-η καταχωρίσ·/) την μικράν μου 
ταύτην πραγματείαν άναγομένην εί; τόν κύκλον τών 
έοηρμοτμένων έπισττιμών, ά ; ώ; σκοπόν τοΰ συγγράμ
ματος προέθηκεν.

Ή  κατά τό παρελθόν έ’το; έγερθεϊσα μακρά συ- 
ζήτησι; έν τε τώ τύπω καί το ϊ;  άρμ.οδίοις περί 
άρσεω; τού κονιορτοϋ τών Αθηνών διά καταλλήλου 
όδοστρωσία; κατέληςεν ύπέρ τή ;  διά σκύρων (χαλικίων, 
μικρών τροχμάλων, Mac-Adam) έπιστρώσειος."Εκτοτε 
δραστηρίω; έπεδιώ-/θη ή σκυροστρωσια πολλών όδών 
κοιχισθέντων π^ό; τούτο όδοστοωτήοων καί λοιπώνk k Τ k I
χρειωδών. Έπιστεύθη δέ οτι, ' τούτου γενομένου, θά 
ήλευθερούτο ή πόλις τ ή ;  ΙΙαλλάδο; την μαστιζούση; 
αύτήν πληγή; τοΰ Φαραώ, τοΰ εί; έρημον Σαχάραν 
μεταβάλλοντες αύτήν κονιορτοϋ, καί οτι τό κλεινόν 
Ά σ τυ  θά μεταβάλλετο εί; τερπνοτάτην αΰασιν γινό
μενον ουτω τό κόσμημα τής Ανατολής. Ά λ λ ’ άντί 
τή ;  έκλείψεω; τοϋ κακού παριστάμεθα μάρτυρε; τής 
έπιτάσεως αύτοΰ εί; βαθμ,όν ώστε κατά τήν παρούσαν 
μάλιστα έποχήν τή ;  ύψώσεω; τή ;  θερμοκρασία;, συν- 
εργούσης καί τής ανομβρία;, ό έν Ά θήνα ι;  βίο; κα
θίσταται αβίωτο;.

★
¥ ¥

Ή  έν ΐσγύϊ σκυροστρωσια τελείται διά σκύρων 
κοαιζομένιον έκ τών πέριξ τού Λυκαβητού λόφων, οϊ- 
τινε; ώ; γνωστόν συνίστανται έκ πετρώματος άσβε- 
στολιθικοΰ.

Τό πέτρωμα άσβεπτόΜΟος (οξυανθρακική ά:σβε- 
στο;)λίαν μαλακόν, εχον σκληρότητα μόλ.ις 3ου βαθμού 
τα /έω ;  καί εύκόλω; διά τής προστριβή; τών έπί τών 
λεωφόιων καί όδών άέννάως κινούμενων άμαςών, κάρ 
;ων, ανθρώπων υποζυγίων κτλ. μεταβαλλεται ει; λ.ε— 
πτήν έλαφράν παιπαλώδη κόνιν δυναμένην ύπό τή ;  
έλαοοας τοΰ άνέμου πνοή; ν’ άναρπάζηται, ν’ά.ποτελή 
αίωρουμένα; νεφελα;, νά είσέρχηται εί; τού; οφθαλ
μού;, τά  ωτα, τήν ρίνα, τό στόμα, τούς πνεύμονα; κτλ.
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ήμών, νά είσδύνι πχντχχοΰ, νά προξενΤ; τέλος δλα 
έκεΐνα τά ουδόλως ευχάριστα άποτελέσματα, άτινα 
μετα παραδειγματικές όντως υπομονές κκί καρτερίας 
οί κάτοικοι τοΰ Αστεοις ύποφέρουσιν, μετά δέ πτώ- 
σιν βροχής μεταβαλλόμενη εις ιλυν νά σχηματίζν) ελη 
άδιάβατα καί ρυπαρά. Εινε άξιο.ν πολλής άπαρίας πώς 
ένώ τόσον δεινών πρόξενα γίνονται τά έξ άσβεστολίθου 
σκύρα δέν έγένετο σοβαρά καί επιστημονική σκέψις 
πρός εξεύρεσιν ετερου καταλλήλου πετρώματος πρός 
ά ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ ι ν · που ; έν Έλλάδι, έν τ·7, κατ’ έςο/ήν 
πετρώδει και όρειν-7, χώρα- ή μήπως μόνον άσβεστολί- 
θους εχει ή Ελλάς; Ευτυχώς ΰπό τήν έποψιν ταύτην 
ί; ήμετερα πατρις κέκτηται πλείστα χ.αί ποικίλα πε 
τρώματα· τά όρη καί αί τοΰ χερσώμκτος αύτής δια
στρώσεις, γεννήματα διαφόρων γεωλογικών περιόδων, 
παρουσιαζουσι πολυποικιλον συστασιν καί ποιότητα.

Ποοκειμενου λοιπόν περί σκυροστοωσίας δέον κχ—
. κφκνώς να εκλεγ·7, το σκληροτερον το δυσκόλως λει— 

οτριβοΰμενον καί μετά πολυετή χρήσιν, είς παιπαλώδη 
κόνιν μεταβαλλόμενον πέτρωμα.

Και τοιαΰτα πετρώματα εχει νά ύποδεί£ν) ή πε
τρογραφία τής χώρας ουκ ολίγα, κείμενα είς μικράν 

μεγαλειτεραν απο της πρωτευουσης άπόστασιν, καί 
ων τά ουσιωδέστερα είνε ό γρανίτης, ό πΛακίτης χαί ό 
τραχείτης.

λίγων κοκκίων φυσικής μαγνήτιδος, καί άπλοθλαστι- 
κής τίνος ουσίας. Είνε πέτρωμα σκληρότατον, σκλη
ρότητας 5— 6  βαθμοΰ, μεγάλης συνεκτικότητας- εχει 
Οραυσιν οστρεοειδή, χρώμα πράσινον άνοικτόν ή βα- 
θεως προς τό μέλαν άποκλίναν, κα'ι ώς τοιοΰτον είνε 
καταλληλότατων οπως χρ η σ ι μ ο π ο ι η 0 ή είς τήν οδο
ποιίαν υπό μορφήν σκύρων ή κϋβαλίθων, κείμενον μάλι— 
στα εις μικράν απο τών ’Αθηνών σιδηροδρομικήν άπό— 
στασιν.

Ο ΙΙλακίτης άπαντά έν τη κοιλάδι τοΰ Θορικοΰ 
επικείμενος τοΰ μαίμαρυγιακοΰ σχιστολίθου μεθ’ ού έν 
τη συναφή αποτελεί τόν μαρμαρνγιαχότ π.Ιακίτην, 
καί εν τή θέσει Πλάκα έπί τοΰ γρανίτου, έν ή ούτος 
μέν κατέχει μικράν έ'κτασιν, ένώ ό Πλακίτης καλύ
πτει έπιφάνειαν 2 0 0 0  μέτρων μήκους καί 1500 πλά
τους (ί'δε πραγματείαν κ.’Αν. Κορδέλλα : l e  Laurium  
σελ. 45). Ως τρίτον πέτρωμα δυνάμενον ωσαύτως νά 
χρησιμοπιηθ-7, πρός σκυροστροσίαν εινε ό τραχείτης.

Ό  γρανίτης. Ούτος έξεταζόμενος ύπό πετρογρα- 
φικην εποψιν εινε πέτρωμα πυριγενές ή πλουτώνειον 
συγκείμενον εκ τριών ορυκτών άστρίού, γαλαζίου, χαί 
μαρμχρυγίον  είναι λίαν σκληρόν, σκληρότητας  5 — 6 

βαθμού, στερεότητας 1000-1500 χιλιογράμμων, ■ ένώ 
ό άσοεστόλιθος μόνον 500-800 , καί μεγάλης συνεκτι- 
κοτΛ, ,ος έπομενως η λειοτρίβησίς του άποβαίνει λίαν 
δύσκολος καί χρονία, άλλά καί τότε μεταβάλλεται 
είς προϊόν κοκκώδες τήν σύστασιν καί παοεμψερίς ποό'

\ k i Γ i k ·>
την ajAjAov.

Τό πέτρωμα τοΰτο συνιστά τάς πλείστας τών 
Κυκλάδων νήσων, Μύκονού, Δήλου, Ρηνείας, τό ΝΑ 
ήμισυ τής Τήνου, μέρος τής Πάρου, Ίου ,  ’Ανάφης, τής 
νοτίου ακτής τής Σερίφου καί τής Σίφνου. Έ π ί  τής 
στερεάς Ελ^λάδος απαντα έν Λαυρίω παρά τήν θέσιν 
Πλάκα. Ό  γρανίτης μεταβαίνων είς ετερον πέτρωμα 
όμοίας συστάσεως διαφέρον μόνον κατά τον ιστόν, οντα 
σχιτοφυά, καλείται γνεύσιος(αηεΪ88)· άπαντα ώς τοι- 
ουτος έν Νάξω είς μεγάλην εκτασιν, πρός Α. τής νήσου 
παρά τόν Ά γιον  Ίωάννην μέχρι τοΰ χωρίου Άγγαραις.

* * *
*

2ον Ο Π,Ιαχίτης. Τό πέτρωμα τοΰτο θεωιεΐται 
νέον είδος πετρώματος, λίαν άξιοπερίεργον ύπό πετρο- 
γραφικην επονιν, ευρεθεν άχρι τοΰδε μόνον έν Πλάκα 
τής λαυρεωτικής ές ής καί τό όνομα- συνίσταται δέ 
κυρίως έκ κοκκίων χαλαζιού πράσινης τίνος υλης, ό-

Γα ηφαιστειογενές τούτο πέτρωμα εύρίσκεται. 
έπί τών ή φ α ι σ τ ε ι ο γ ε ν ώ ν μερών τής Ελλάδος ής ή ή_ 
φαιστεία εκτασις άρχομένη άπότοΰ ένεργοΰ τής Θήρας 
ηφαιστείου διήκουσαδιά τών νήσων Πολυάνδρου, Φο
λεγάνδρου, Μήλου, Αντιμήλου, Κιμώλου μετά τών νη
σιδίων Φαλκονέρι, Βελοπούλου, Πόρου, Αίγίνης, Μεθά- 
νων, Καλαμακίου περιλαμβάνουσα τήν Περαχώραν (Γε
ράνειαν) ένθα ή Θειωνιά τοΰ Σουσακίου καί τό έσβεσ- 
μένον ήφαίστειον 'Όλγα, έξικνεϊται μέχρι τοΰ Κορινθι
ακού κολπου. Ό  τραχείτης είναι έπίσης σκληρόν πέ
τρωμα οταν έν τ·7, παρελεύσει τών γεωλογικών αιώ
νων δεν εχει πάθει άποσάθρωσιν- συνίσταται δέκυρίως 
έ; αστριου, χαλαζιού καί ύελοφυοΰς έξ όξυπυριτίου 
υλης, έμπεριέχον παραμίγματα μαρμαρυγίου, κεροστίλ- 
βης, αΰγίτου, μαγνήτιδος κλπ.

'Ως τόν καταλληλότερον έκ τών πολλών τρ α χε ι-  
.ών τής Ελλάδος θεωροΰμεν τόν τοαχείτ.ην τής 

Μήλου· έν τ /i θέσει Πρόβατα παρά τήν νοτίαν άκραν 
του λιμενος εύρίσκεται τό άξιόλογον πέτρωμα τοϋ 
γρανιτοειδοΰς τραχείτου διά τε τήν οικοδομικήν καί 
οδοποιίαν ομοίως ό μέλας τραχείτης τής πρός Β τής 
νήσου Λακίδος· καί αύτός ό /it, i ' r 7C (έξ ού κατασκευ
άζονται οί μυλόλιθοι) δύναται νά χρησιμοποιηθώ ύπό 
μορφήν κυβολίθων. Ούκ ευκαταφρόνητος εινε καί ό . 
μελας τραχειτικός ρύαξ (λάβα) τής νήσου Θήρας,ώσαύ
τως δέ ό τοϋ Καλαμακίου, τώνΜεθάνων τής νήσου Πά
ρου και τών λοιπών ήφαιστειαγενών μερών τής χώοας- 
μεταξύ ολων τούτων δύναται μετ’ έπιστημονικήν έρευ- 
ναν νά ληφθ·7, ό καταλληλότερος.

1  ..οδ^ιςαντες γενικώς ποια πετρώματα δύνανται 
ν’ άντικαταστήσωσι τήν έν χρήσει δ ι’ άσβεστολιθι- 
κών σκύρων αύχί μόνον άνωφελή, άλλά καί λίαν 
έ,.ι,/,μιον και βλαβεράν σκυροστρωσίαν άφίνομεν εί-
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^ 0ύς άρμοδίους τήν λεπτοαερεστέραν καί ύπό οίκονο- 
αολογικήν ιδίως έποψιν μελέτην τοΰ ζητήματος, όπως 
έπέλθνι ή δέουσα θεραπεία τοΰ κατατούχοντος ττ,ν 
-τοωτεύουσαν κακοΰ.(Ι) \

Γ. X a t z i i k \ p ia k o j  

Δρ. Φ.
(ι) Σημ. Συντάξεως. Μεταξύ τών άνωτέροι πετρωμάτων 

δύναται νά καταλεχθή καί πέτρωμα τι όξυπυριτιακόν άπαν- 
τών έν Τατοΐω- έξ αύτοΰ έστρώθησαν λίαν έπιτυχώς όοοί 
τινες έν Τατοίω καί έσχάτως ίν Κηφισσύϊ. Άλλά περ̂ ί τούτου 
ώς καί τής πρακτικωτέρας λύσεως τής όοοστρωσίας  ̂ ιδίως ύπό 
οικονομολογικήν ΕποΨιν θ:λομεν διαλάβει προσεχώς έν έκτάσει.

Π Ε Ρ Ι  Ο Ι Ν Ο Υ  Κ Α Ι  Μ Ε 0 1 Ι Σ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγ. φύλλου)

Ά λ λ ’ άν μή όπως δήποτε έπελθη εμετός μετά
ύπέρμετρον πόσιν οί'νου καί μάλιστα γενναίου (1 ) ό
άνθρωποξ μετά τήν διέγερσιν τήν άνωτέρω περι-
γραοεϊσαν ύποπίπτει εις κατάπτω σιν η γλώσσα
σχεδόν παραλύεται, ή διάνοια Οολαϋται έντελ.ώς καί
ό πάσ/ων έμπίπτει είς αναισθησίαν μάλλον ή ήττον
πλήο-Λ εί: ϋπνον βαθύν, καί πελιδνός ή ωχρός ή 

1 · .

γαιώδης τήν δψιν αναπνέει δυσκόλοις ήχηρώς και βρα
δέως ώς άποπληκτικός- καί παρέρχεται μέν ή 
κατάστασις αΰτη άφ’ έαυτής άνευ τής βοήθειας τή 
τέχνης άλλά κατά ταύτην δύναται νά έπέλθνι τό μοι- 
ραίαν τέλος ές έγκεφαλ-.κής ή μηνιγγικής αίμοραγίας 
ή πνευμονικής συμφόρησεως.

Καί κατά μέν τήν έλαφράν μέθην σταγόνες τινε 
αμμωνίας, όξυπότου, κκί έγχυμα καφφέ, έπαναφερουσι 
τήν τάξιν, ό δ’ επερχόμενος ΰπνος συντελεί λίαν είς 
συμπλήρωσιν τής θεραπείας- κατά τήν βαρεΐαν ϊμως 
μορφήν τής μέθη:, πρέπει νά έπέμβγ, εί; τάχιστον ή 
τέχνη (2 ).

Ά λ λ ’ έάν έπί πολύν χρόνον, έστω καί είς ούχι 
μεθυστικήν δόσιν άλλά κατά μεμερισμένην λααβά- 
νεται οίνος πολύς, συχνότατα επιφέρει οπως κα 
ολ̂ α τά  οινοπνευματώδη πατά, τάς παλλ.άς και πο 
κίλας έκείνας άνατομαπαθαλογικάς άλλοιώσεις, και τάς 
έκ τούτων διαφόρους διαταράξεις τής λειτουργίας τοΰ 
οργανισμού ήμών τάς γνωστάς ύπό τό ονομα χρονία 
ύπό τοΰ οίνου δηλητηρίασις (alcoolisme chronique).

Είς παρελθόντας χρόνους ύπήρχε, καί σήμερον 
δυστυνώς ακόμη ύπάρ/ει πχρ’ ήμΐν ή ιδέα, ού μόνον

;αρχ λαώ, άλλά καί παρά τοΐς άναπτυγμένοις, 
οτΰ^ο οίνος δεν βλάπτει, έστω και άν γίνηται συνε- 
, ης /ρήσι: αύτοϋ ή καί κατάχρησις, και άν μεγάλη 
ποσότης οίνου λαμβάνεται καθ εκαστην, «τό κρασί 
γιατρέ μου, άποφαίνονται μετά στόμφου δέν βλάπτει» 
έκεΐνο τό όποιον βλ.άπτει εινε τα  σπίρτα (οινοπνεύ
ματα) καί ύπό τοϋ φόβου τούτου κατεχομεναι ά-
ΓΟΦέύναυσιν δσον τό δυνατόν j-ά οινοπνεύματα [ίιο ζι 1 ι

β.ίάπτονν), άλλά ρηφ&πι,ν όκάδας οΐνου — οινόπνευμα 
ή(,ΛΙωμίνον, ί.τί|ΐ J i r  β.Ιάπτει ! άλλοίαν δμως γνώμην 
τούτων εΐχεν ό έξοχος L a s S e g u e  γράφων και άπο- 
οαινό'λενος ότι άλ.ηθεΐς άλκόολισταί (lcs v r a i s  a l c o — 
o l i c ju c s )  είνε ol oivottotoci^ xk i  ττροτ-ζvtcov t /,εινοι,  
ο’ίτινες μολονότι πίνουσι σχετικώς πολύ όλιγώτερον 
ή άλλοι εί: τό διάστημα τής ήμέρα:,δηλητηριάζονται 
ν τούττοις περισσότερον καί πλέον ταχύτερον αύτό 

τοϋτο πρε-βεύει ό J a c o u d ,  L a v e r a n ,  δ L a n c e r a n  
καί άλλοι.

(“Επεται τό τέλος)

(ι)  Σημ. Γενναίους (Genreux) οίνους όνομάίομεν τούς 
περιέχοντας πλέον τών ίο ο)ο οίνοπνευματος.

(2) Σημ. ’Εμετικά, γαργαλισμός τοϋ οίσοφάγου πρός 
•πρόκλησιν έμέτου· κάλλιοτα οέ τοϋτο γινωοκει ό λαός α^οαλε 
τό δάκτυλο»· έοωτερικώς 15— 20 σταγόνες άμμωνίας έντός 
ποτηρίου ύδατος- έπί τής καματώδους καταστάσεως πάγον έπί 
τής κεφαλής, σιναπισμούς ή έκοόρια εις τάς κνημας, ξηράς 
σικύας κτλ.

Π Ε Ρ Ι  Γ Α . \Β Α ) ί Ο Π Α Α Σ Τ Ι Κ 1 1 Σ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγ· φύλλου)

Επειδή αί ούσίαι τάς οποίας μεταχειριζόμεθα 
διά τήν κατασκευήν τών τύπων δεν είνε σώματα ευη- 
λεκτραγωγά, είνε απαραίτητον νά κκθιστώμεν τούς 
τύπους τούτους ευηλεκτραγωγούς, διότι.άλλως ουδέ 
ί'/νο: μετάλλου ήθελεν έπικαθήσνι έπί τούτων; τοΰτο 
έπιτυγχάνεται διά λεπτότατης κόνεω: καθαροΰ γραφί
του, ήν έπιπάσσομεν έπί τής έπιφανείας, ήν θέλομεν 
νά χ.αλ.ύψωμεν διά μετάλλου, εςαπλοΰντες αυτ/,ν 
διά, ψήκτρας, οϊαι αί πρός στίλβωσιν τών ύποδη- 
μάτων προστοίβοντες ήπίως μεχρις ατου καταστ-7, 'r\ 
έπιφάνεια μέλαινα καί στίλβουσα- αντί όμως άπλοΰ 
καθαροΰ γραφίτου μεταχειριζόμεθα τοιοΰτον έμπεριέ- 
j οντα κκί μ ι κ ρ ά ν  ποσότητα χρυσού ή άργύρου (plom-
bagine iloree ou a rg en tee) ώς έξόχως εύηλεκτρα- 
γωγοΰ, ένεκεν τοΰ έστω καί κατ’ έλαχίστην ποσότητα 
ένεχομένου μετάλλου-  ό τοιοΰτας γραφίτης πωλεί
ται εύθηνότατα είς τό έμπόριον. Εκτός του γρζφί- 
;ου ποιούμεθα χρήσιν καί τοϋ νιτρικοΰ άργύρου, προ 
πάντων διά τούς τύπους τού; παρουσιάζοντας βαθείας 
ίσοχάς καί πολύ οξείας έςοχάς, αϊτινες θά κατεστρέ- 
φοντο κατά τήν διά τή; ψήκτρας προστριβήν, έάν με- 
,-εχειριζώμεθα γραφίτην. Πρός τόν σκοπόν λοιπόν τού
τον διαλύομεν είς 2 0  μέρη καθαροΰ ύδατος 1 μέρος 
νιτρικοΰ άογύρου καί διά τοΰ διαλ.υματος τουτου 
έπι^ρίομεν πολλ.άκις διά πτεροΰ η καί δια χρωσ.7,ρος 
τήν έπιφάνειχν τοΰ τύπου, ήν θέλομεν νά χ.αταστΛσω- 
μ.εν μεταλλικήν ειτα έκθέτομεν ταυτην εις τό φώ;, 
οπότε βλέπομεν τήν ούτω χρισθεΐσαν έπιφάνειαν νά 
αελανώται τή έπιδοάσει τών ηλιακών άκτίνων, αϊτινες
i  '  '
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«νάγουσί τόν άονυρον τοΰ νιτοικοΰ άογύρου καί έπιθέ-1 l i t  I i l k
τουσι τρόπον τινα. τοΰτον έπί τ·7,ς έπιφανείας ταύτης 
έν είδει λεπτοτάτου μεταλλικού στρώματος. Ση- 
μειωτέον δέ οτι δια τοΰς τύπους τοΰς κατεσκευα- 
σμενους έξ οΰσιών μη διαβρεχομένων ΰπό τοΰ υδζ- 
τος, ώς ό κηρός, ή γουτα-πέρκα τό διάλυμά τοΰ 
νιτρικού αργύρου πρεπει νά γίνηται είς οινόπνευμα· 
έπειδη δε τοΰτο δυσκόλως διαλύει τόν νιτρικόν άργυ
ρον διά τοΰτο πρ;πει νά κονιοποιώμεν αΰτόν καλώς 
προηγουμένως έντός ίγδίου έκ πορσελάνης· διά της οι
νοπνευματώδους ταύτης διαλύσεως τοΰ νιτρικού άργύ- 
οου καΟιστώμεν εΰηλεκτραγωγά σώματα λεπτοφυέ- 
στατα, άτινα Θέλομεν νά έπαργυρώσωμεν η νά έπιχρυ- 
σώσωμεν οίον άνθη, καρπούς, φύλλα, κλωστάς υφά
σματα κτλ. άτινα έμβαπτίζομεν εις την διάλυσιν ταύ
την καί είτα έκθέτομεν ή εις τάν ήλιον ώς καί τοΰς 
τύπους η είς άτμόν φωσφόρου διαλελυμένον έντός δ ι- 
θειούχου άνθρακος όπότε πολΰ ταχέως γίνεται η ανα
γωγή τοΰ νιτρικοΰ αργύρου.

■k 
* *

Άφοΰ κατά τόν ανωτέρω τρόπον καταστήσωμεν 
τοΰς τύπους ευηλεκτραγωγούς προσαρτώμεν αΰτοΰς είς 
τόν αρνητικόν αγωγόν τόν άναχωρούντα έκ τοΰ ψευ
δαργύρου της ηλεκτρικής στήλης καί είτα τοΰς έμβα
πτίζομεν έντός της γαλβανοπλαστικής διαλύσεως. Πρός 
τοΰτο περιβάλλομεν την περιφέρειαν αΰτών, έάν εινε 
π. χ. τύπος νομίσματος, διά σύρματος έκ χαλκού λε
πτού ή παχέος άναλόγως τών διαστάσεων κκί τοΰ 
μίγέθους τοΰ τύπου, είς τρόπον ώστε τό σύρμα τοΰτο 
ν’ άποτελή συνέχειαν της εΰηλεκτραγωγοΰ έπιφανείας 
καί διά τών άκρων τοΰ σύρματος, άτινα διά στρέψεως 
συνεσωματώσαμεν είς εν, προσδένομεν τό άκρον τοΰ 
αρνητικού άγωγοΰ. Εις την γαλβανοπλαστικήν μετα- 
χειριζόμεθα η τάς στήλας τοΰ B unsen , ή τοΰ C allaud  
ή τάς τοΰ Δανιήλ ό δε αριθμός αΰτών έξαρτάται έκ 
τής έπιφανείας, τοΰ γαλβανιζομένου αντικειμένου-· πρέ
πει τουτέστιν ή έπιφάνεια τών ψευδαργύρων τών στηλών 
νά είνε σχεδόν ίση με την τοΰ γαλβανιζομένου αν
τικειμένου.

Τά γαλβανοπλαστικόν διάλυμα παρασκευάζομεν 
ώς έξης. ’Εντός δοχείου ύαλίνου η πηλίνου οΰτινος 
τό μέγεθος έξαρτάται έκ τοΰ μεγέθους τών αντικειμέ
νων, άτινα θά γαλβκνίσωμεν, χύνομεν ύδωρ κοινόν είτα 
προσθέτομεν ποσότητα θεικοΰ οξέος ί'σην πρός τό -j 
—  |· τοΰ όγκον τοΰ ύδατος, ολίγον κατ’ ολίγον ά- 
νακινοΰντες τό μίγμα- είτα ρίπτομεν κρυστάλλους θεϊ
κού χαλκοΰ (χαλκάνθης) οσον το δυνατόν χημικώς κα
θαρούς, οΐτινες διαλύονται εΰκόλως καί ρίπτομεν τό
σους ώστε νά κκθα;ισθή τό διάλυμα έντελώς· καθ’ ον 
δε χρόνον ρίπτομεν τοΰς κρυστάλλους άνακινώμεν τό 
ΰνρόν συγχρόνως καί Ϊνα εΰκολώτερον διαλυθώσιν οΰ- 
τοι καί ΐνα τό διάλυμα γίνη ίσόπυκνον. Είπομεν ποο-

ηγουμένως ότι όταν εχωμεν ενα μόνον τύπον έμβα
πτίζομεν τοΰτον εί: το διάλυμα άπλώς ποοσδενοντες εί:i - ι ι Τ
το άκρον τοΰ αρνητικού άγωγοΰ, όταν όμως εχωμεν 
πολλούς τότε τούς έμβαπτίζομεν άναρτώντες αΰτοΰς 
έκ ράβδου μεταλλικής όριζοντίως στηριζομένης έπί 
τών χειλέων τοΰ δοχείου καί τήν ράβδον ταύτην θέτο- 
μεν είς συγκοινωνίαν μέ τόν αρνητικόν πόλον τ·?ίς στή
λης· δέν μένει άλλο πλέον είαή νά έμβαπτίσωμεν είς 
τήν διάλυσιν καί τόν έ'τερον αγωγόν της στήλης όπότε 
άρχετκι ή γαλβανοπλαστική έργασία· πρέπει όμως 
προηγουμένως νά προσδέσωμεν καί είς τόν θετικόν- 
τοΰτον πόλον της στήλης πλάκα έκ χαλκοΰ ίσην πρός 
τό γαλβανιζόμενον άντικείμενον.

★ *
♦

Λοιπόν εΰθΰς ώς άρχίσνι τό ηλεκτρικόν ρεύμα νά 
κυκλοφορή ή ηλεκτρική έργασίκ άρχεται· τότε αποσυν
τίθεται ό θεϊκός χαλκός της διαλύσεως, και ό μέν 
χαλκός τοΰ άλατος τούτου ανάγεται καί φέρεται έν 
εί'δει λεπτοτάτων κοκκίων πρός τάν τύπον, ον καί μετ’ 
ολίγον καλύπτει, τό δέ όξύ φερόμενον πρός τόν θετι
κόν πόλ ο̂ν Ινθα εύρίσκεται ή χαλκίνη πλάξ οξειδιοΐ 
ταύτην.

Ή  ήλεκτοοχημική αύτη έργασία διπλοΰν έκτελεΐ 
σκοπόν, ποώτον νά κάλυψη τόν τύπον διά μεταλλικού 
στρώματος όπερ θά είνε τοσοΰτον παχύτερον όσον τά 
ρεύμα ένεργητικώτερον καί ή διάρκεια τής έργασίας 
μακροτέρα, δεύτερον νά μεταβάλλη είς θεϊκόν χαλκόν 
τόν χαλκόν τ-7,ς πλακός, τή έπιδράσει τοΰ θεϊκού όξέος 
τοΰ έλευθέρου ήδη καταστάντος έκ τής κποσυνθέαεως 
τοΰ θεϊκού χαλκού· ή δέ ούτω σχηματισθεΐσα ποσό— 
της τοΰ θεϊκού χαλκού είνε ίση πρός τήν ποσότητα 
τοΰ άποσυντεθέντος τής διαλύσεως έφ’ όσον τό ρεύμα 
ένεργεΐ κανονικώς.

Τό πέρας τής έργασίας έξαρτάται έκ τοΰ πά
χους όπερ θέλομεν νά δώσωμεν είς τό άντικείμενον 
καί έκ τοΰ είδους τών στοιχείων, άτινα μετεχειρίσθη-· 
μεν ούτω π. χ . μεταχειριζόμενοι στήλας μικράς έντά
σεως, όποϊαι αί τοΰ Δανιήλ ή τοΰ C llaud λαμβάνομεν 
δοκίμια μετά 48 ώρας στήλαι δέ μεγάλης έντάσεως ώς 
αί τού Bunsen ?. τού Grenet μόνον μετά 12 ώρας 
παρέχουσι τοικΰτα δοκίμια πρέπει όμως τό ηλεκτρικόν 
£εύμα νά μή είνε πολΰ ισχυρόν διότι τότε έπικάθηται ό 
χαλκός έπί τών τύπων έν είδει χονδρών κόκκων τό δ’ 
εκτυπον καθίσταται ούτω πολΰ εύθραυστον ·ώστε.προ
τιμητέα! είνε διά τοιαύτκς έργασίας αί στηλαι τού Δα
νιήλ καί αί τοΰ Gallaud διότι αΰται καί γοονιώτεοον 
λειτουργοΰσι καί έ'ντασιν μεγάλην δέν εχουσι. Ό  δε 
άποχωοισμός τών έκτυπωθέντων ήδη αντικειμένων έκ 
τών τύπων γίνεται κκτά διαφόρους τρόπους· έάν μέν τό 
άνκτυπωθέν δεν παρουσιάζη πολλάς έσοχάς καί έξοχάς 
ά αποχωρισμός γίνεται εΰκόλως, έάν όμως συμβαίντι. 
τοΰναντίον, τότε άν μεν ό τύπος εινεέκ γουταπέρκας ή 
έκ κηοοΰ άοκεϊ νά έμβαπτίσωμεν τοΰτον είς ζέον ύδωρ‘i \ < i _ 7 *
οτε εΰκολώτατα άποσπάται, έάν δ’ έκ γύψου τότε 
μετά ποοσοχής θραύομεν τούτον είς τεμάχια, προσέ- 
χοντες όμως πολΰ κκθ’ όλας τάς περιπτώσεις Ϊνα μή, 
ένεργοΰντες άνεπιτηδείως, καταστρέψωμεν τό ε'κτυπον 
παραμοροοΰντες τούτο δια/ της πιέσεως τών δακτύλωνk i l l  7 * '
μας.

I (Έ π ε τ α ι  συνέχεια)

Κ . Κ ώ ν γ γ α ν τ ι ν ι λ η ς


