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Π Ε Ρ Ι  ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ ΟΡΕΩΝ
ΥΠ Ο

Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΤΛΟΤ
τακτικού καθηγητοϋ έν τώ  Π ανεπιστημίω .

(Συνέχεια καί τέλος)
\

Ό ταν έπικειτα ι εκρηξις, πρόκειται δηλ. το ήφαίστειον 
■νά καταληφθή ύπο παροξυσμού, τά  [Λεν άναφυσήματα αύ- 
-τών ύπερπληθύνονται, δεινοί δε συντιναγμοί συνταράτ- 
τουσι κατά  διαλείμματα τά  δρη, ΰπό των όποιων καί 
ρήγματα καί χάσματα βαθύτατα σχηματίζονται επί τοΰ 
πετρώματος, ένίοτε δε καί φλόγες άναβάλλονται καί έκ 
ποΰ στομίου τοΰ πόρου άνεκσφενδονίζονται καί μ ύ δ ρ ο ι .  
Ό  ρύαξ δέ άνερχόμενος έκ τών βαθυτέρων τοΰ πόρου, έκ- 
ρε'ει έν τώ  κρατήρι καί πληροί τοΰτον, σχηματίζων, έν

αυτώ λίμνην διάπυρον καί καχλάζουσαν, ής τό ύψος α 
σταθές.

Αί εν τω  ήφαιστείω  γινόμεναι έκρήξεις καί οί συντι- 
ναγμοί τοΰ ορούς καί ή αναβολή τών μύδρων α’.τ ίαν ’έχουσι 
την εν τώ  πόρφ τοΰ ήφαιστείου άναπτυσσομένην διαμάχην 
τών άτμών καί άέρων πρός τό βάρος της έπικειμε'νης τοΰ 
ρυακος στήλης. Έ ν τή διαμάχν) ταύττ, ή άνωθοΰσα δύνα- 
μις είνε οί άέρες, ή άντίστασις δέ αυτός ούτος ό ρύαξ,καί 
διά τοΰτο ή έκρηξις τοσούτω δεινότερα καί καταστρεπτι- 
κωτέρα, όσω ισχυρότερα ή διαμάχη αύτη . Καταστρεπτι- 
κώ τα τα ι δε είνε αί έκρήξεις ήφαιστείων έπαναλαμβανό- 
μεναι μετά μακροχρόνιον ηρεμίαν,ώς ή τοΰ Ο ΰ ε σ ο υ ί ο υ  
τω  79 μ. X. έπισυμβάσα, διότι ό πόρος τοΰ ήφαιστείου 
φράσσεται είς μέγα βάθος.

Άρξαμένης δέ τής έκρήξεως,ήτις συνοδεύεται ύπό υπο
γείων τοΰ ορούς μ υ κ η θ μ ώ ν  καί δεινών συντιναγμών, 
ή ΰπό τοΰ κρατήρας άναφυσωμένη άτμίς γ ίνετα ι πολυπλη- 
θεστάτη, εις ύψος πολλών χιλιάδων ποδών φθάνουσα καί 
άποτελοΰσα νέφος πυκνόν έξ ύ δ ρ α τ μ ώ ν, μύδρων, άμ
μου καί σποδοΰ ήφαιστείας, όπερ καλύπτον τό όρος, ώσ
περ πελώριός πέτασσος,άποκρύπτει τόν ήλιον καί μεταβάλ
λει την λαμπράν ήμέραν είς νύκτα βαθειαν. Ή  μετ’ ισχύος 
έκ τοΰ κρατήοος άναφυσωμένη άτμ ίς, έξικνουμένη είς μέγα 
ύψος ομοιάζει τήν νύκτα πρός γ ιγαντια ϊο ν φάσμα φλογε
ρόν, ούτινος τό φέγγος προέρχεται ούχί έκ φλογών, ά λλ ’ 
ύπό τοΰ έν τώ  κρατήρι φεγγοβολοΰντος ρύακος, άνακλω- 
μένου τοΰ φωτός αύτοΰ ύπό τής άτμίδος· διότι καί ή ι
σχυρότατη κα τα ιγ ίς  άδυνατεϊ νά κάμψ·/) τό πύρινον τοΰτο 
φάσμα, άν καί πυκνά νέφη καπνού, σποδοΰ καί μύδρων με
γίστων συμπαρασυρονται ύπό πνέοντος σφοδροΰ άνέμου καί 
βροχηδον καταπιπτουσ ιν επί τής περιχώρου τήν κα τα 
στροφήν καί τόν θάνατον έπιφέροντα.

Τά δεινά ταΰτα  καί καταπληκτικά  φαινόμενα, λαμ- 
βάνοντα χώραν, όταν τό ήφαίστειον εύρίσκηται ένπλήρει
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παροξυσμφ, συνοδεύονται καί ύπο ετέρων, έντός της άτμ ί- 
δος συμβαινόντων, ήτοι ύπό βροντών καί αστραπών Ισχυ
ρότατων, διότι ήλεκτρογονεΐ θετικώς ή μετά της άτμίδος 
άναφυσωμένη σποδός, ής οί υδρατμοί, ψυχόμενοι, συμπυ- 
κνούνται είς νέφη πυκνότατα. Οΰ μόνον δε οί υπόγειοι τού 
ορούς φρικώδεις μυκηθμοί καί οί τούτοις παρακολουθούν- 
τες δεινότατοι της περιχώρου σεισμοί, φρίκην καί τρόπον 
άπερίγραπτον έμπνέουσι τοΐς άνθρώποις, άλλά καί τά  εν
τός της άτμίδος συμβαίνοντα· διότι τό φέγγος της άτμ ί- 
δος καί τό φοβερόν φώς τών άπό νέφους είς νέφος βαλλο- 
μένων αστραπών, οΐτινες ώσπερ πύρινοι οφεις διασχίζουσι 
τόν ύπέρ τό δρος ίστάμενον σκοτεινότατον έξ άτμών πέ
τασον, πρός δε καί οί μέγεθος πολλάκις ολοκλήρων βρά
χων έχοντες διάπυροι μύδροι, οΐτινες ώςπερ τεράστιοι πύ
ραυλοι διασχίζουσι μέχρις ύψους 7— 10 χιλιάδων ποδών 
την επισκοτισθεΐσαν ατμόσφαιραν, ή πολύγδουπος βροχή 
τών καταπιπτόντων διαπύρων λίθων καί σποδού καί τέλος 
ή έκ τού κρατήρος καί τών ρηγμάτων τού όρους έκροή 
τού τετηκότος ρύακος, όστις ώσπερ πύρινος ποταμός κατα - 
φέρεται κατά της περιχώρου, καθιστώσι τό θέαμα μεγα- 
λοπρεπέστατον καί φρικωδέστατον καί φέρουσι τόν δυστυ
χή θνητόν είς έκστασιν καί άπόγνωσιν.

6

Ή  έκ τών ηφαιστείων κατά τάς εκρήξεις αυτών άνα- 
βαλλομένη ποσότης τών στερεών άναβλημάτων είνε πελώ
ρια πολλάκις καί όρεσιγόνος, ώς δυναμένη νά σχηματίσν) 
οιη ολόκληρα καί ποταμούς έκ συντριμμάτων ηφαιστειο
γενών καταθαπτόντων την περίχωρον ένίοτε μάλιστα 
συμβαίνει μετά τών άναβλημάτων τούτων νά κατασυν- 
τρ ίβηται καί αύτό τό δρος καί μέγα μέρος τών πλευρών 
αυτού νά διασκεδάννυται. Διά τούτο ουχί σπανιως τό 
ήφαίστειον δρος ΰπό της έκρηκτικής δυνάμεως καθίσταται 
χθαμαλώτερον ή καί έγκατακρημνίζεται έντός τών σπλάγ
χνων της γη ς ; έντός έγκοίλου, σχηματισθέντος έν τοΐς 
βαθυτέροις τού ηφαιστείου.

Τινά τών ηφαιστείων, καί μάλιστα τά  θυμωδέστερα 
τούτων, κατά  τάς έκρήξεις αύτών ουδόλως έκχύνουσι ρύα- 
κα, άλλ* η βιαιότης τών έν αύτοΐς άτμών είνε τοσούτο 
Ισχυρά, ώστε άπας ό ρύαξ άπό τού κρατ·7ιρος άναβάλλεται 
εις την άτμόσφαιραν ύπό μορφήν μύδρων, άμμου καί σπο
δού. Οϋτω κατά ττ,ν τώ  1772 έπισυμβασαν εκρηξιν τού 
εν Ί  ά β oc. ηφαιστείου Pepantajan έξεσφενδονίσθη έκ τού 
κρατήρος τούτου τοσαύτη πληθΰς μύδρων καί λίθων δια
πύρων, ώστε 40 χωρία τής περιχώρου καθ’ ολοκληρίαν κα- 
τεστράφησαν.

Καί ή ποσότης δέ τής έκ τού κρατήρος άναφυσωμέ- 
νης σποδού, δηλ. τών λεπτοτάτων θρυμματίων τού ρύα
κος, η τ ις ιδίως άναφυσδται περί τό τέλος της έκρήξεως, 
εινε μεγίστη καί είς μεγάλας άπό τού ηφαιστείου φθάνει 
αποστάσεις. Κατά την εκρηξιν τού Ούεσουίου ή σποδός 
εφθασε με/ρι ς Α ίγύπτρυ. Ό  δέ ιστορικός Π ρ ο κ ό π ι ο ς  
δ ιη γε ίτα ι, οτι κατά την τώ  472 μ. X. έπισυμβασαν εκ-

ρηξιν τού Ούεσουίου ή σποδός αυτού εφθασε μέχρι Κων-- 
σταντινουπόλεως (Προκοπ. Καισαρέως ιστορία. Τομ. Β. 
σελ. 162). Κατά δέ την τώ  1812 έπισυμβασαν εκρηξιν - 
τού ηφαιστείου τής νήσου τοΰ Α γ ί ο υ  Β ι κ ε ν τ ί ο υ  ή- 
σποδός κατε'στρεψεν ολόκληρον της περιχώρου την βλά-- 
στησιν.

Ύ

Παράδειγμα έκρήξεως φρικώδους, έπισυμβάσης κατά- 
τούς νεωχέρους χρόνους, παρέχει τό έν Γουατεμάλα (έν- 
Κεντρικη Αμερική) ήφαίστειον Κ ο σ ε γ  ο υ ί  ν η , εχον- 
ύψος μόλις 150 μέτρων. Τά είς τήν ατμόσφαιραν έκ τού
του άνεκσφενδον.σθέντα θρύμματα ρύακος έσχημάτισαν πυ- 
κνότα-ον νέφος πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων, άτινα  
καταπεσόντα κατέχωσαν διά στρώματος σποδού 5 μέτρων· 
εκτασιν γης 4 0 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων. Πλοία 
πλέοντα έν τα ΐς  γειτονικαΐς θαλάσσαις μεγίστους ύπέστη- 
σαν κινδύνους, διότι στρώμα παχύ έ λ α φ ρ ο π έ τ ρ α ς  
θερμόν έπέπλεεν έπί τού ύδατος καί έκάλυψε τά  καταστρώ-- 
ματα αύτών. Είς 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ύπο- 
λογίζουσι τήν ποσότητα τών στερεών άναβλημάτων, τό 
δέ άναφυσηθέν νέφος ήτο τοσούτο πυκνόν, ώστε σκότος 
βαθύ, 43 ώρας ,δκκρκέσαν, περιέβαλλε τήν περίχωρον."Αν-- 
δρες, γυναίκες, πα ιδ ία  καί κατοικίδ ια ζώα έφευγον σω
ρηδόν πρός άλλας χώρας, άποφεύγοντες τόν θάνατον.

Έτερον παράδειγμα φρικωδεστάτης καταστροφής π α 
ρέχει ή τώ  1815 έπισυμβό?σα έκρηξις τού Τ ι μ β ό ρ ο υ ,, 
ήφαιστείου τής νήσου Σ ο υ μ β α ύ α ς  (’Αν. ’Ινδία), ή τ ις 
έθανάτωσε πλείονας ανθρώπους ή όσους έφόνευσε τό πυρο
βολικόν έν τνί μάχγι τού Βατερλώ. Οί φοβεροί τούτου ύπό-- 
γειοι βρόμοι καί μυκηθμοί ήκούοντο άπό τής νήσου Σ ο υ-- 
μ ά τ ρ α ς, ήτοι έξ άποστάσεως 200 χιλιομέτρων, τό δέ- 
σχηματισθέν νέφος, 500 χιλιομ. εκτασιν λαβόν, άπέκρυψε- 
τόν ήλιον καί περιέβαλε τήν γήν διά σκότους βαθυτάτου. 
Είς 1800 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ύπολογίζουσι τήν · 
ποσότητα τών στερεών άναβλημάτων, ήτοι είς τριπλασίαν» 
περίπου ποσότητα τού έν Ε λβετία  Λ ε υ κ ο ύ  “Ο ρ ο υ  ς, 
άτινα  κατεκάλυψαν χώραν Γσην πρός τήν έπιφάνειαν τής 
Γερμανικής αύτοκρατορίας. Στρώμα έλαφροπέτρας π α χ ύ ' 
έπέπλεεν έπί τής θαλάσσης,δπερ μεγάλως έδυσχέραινε τόν- 
πλούν τών πλοίων. Τοσαύτην δέ τό φαινόμενον τούτο ένέ·^ 
πνεύσε φρίκην είς τούς αύτόχθονας, ώστε άπό τής έποχής: 
ταύτης ήρχισαν τήν χρονολογίαν των.

Καί τό ήφαίστειον τής νήσου Θ ή ρ α  ς,δπερ είναι τό · 
μόνον ένεογόν έκ τών πολλών τής πατρίδος ήμών δεινήν- 
έπαθεν εκρηξιν κατά τήν τελευταίαν αυτού ένέργειαν · 
(1866),καθ ’ήν έκινδύνευσεν ή ύπό τής ελληνικής κυβερνή— 
σεως άποσταλεΐσα έπιστημονική έπιτροπή (I. Σ μίτ, Ήρ. 
Μητσόπουλος,Π. Βουγιούκας, Παλάσκας καί Ά ν . Χρίστο-· 
μάνος). Ή  νήσος Θήρα, τό πάλα ι Κ α λ  λ ί σ τ  η, κοινώς 
δέ Σ α ν τ ο ρ ί ν η  καλουμένη, εχουσα σχήμα μ η ν ο ε ι 
δ έ ς  ή ί π π ε  ί ο υ  πετάλου, τήν μέν έσωτερικήν αύτής - 
άκτήν εχει άπόκρημον καί βραχώδη, τήν δέ έξωτερ ικήν
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αύτής παραλίαν χθαμαλήν καί όμκλώς πρός την θάλασ
σαν κατερχομένην (ΓΙαρβλ. Προμηθ. 1891. σελ, 136 καί 
385). Έ ν τή  προεκτάσει τής μηνοειδούς ταύτης νήσου 
κεΐνται αί όμοίαν τήν κατασκευήν έχουσαι νήσοι (-) η ρ α- 
σ ί α καί Ά  σ π  ρ ο ν ή σ ι, έγκλείουσαι κόλπον ελλειψοειδή 
ούτινος ή μεγίστη μέν διάμετρος έχει μήκοςΙΟ,ΟΟΟ μέτρων 
ή έλαχίστη δέ 6 ,00 0 . Ό  κόλπος ούτος άπετέλει έν προϊ- 
στορικ&ΐς χοόνοις πελώριον ήφαίστειον κρατήρα,οστις διαρ- 
ραγείς καί πληρωθείς θαλασσίου ϋδατος, δινιρέθη είς τάς 
νήσους Θήραν, Θηρασίαν καί Άσπρονήσι. Έν τώ κέντρω 
δ= περίπου τού κρατήρος, ένθα κεϊτα ι ό πόρος τού ήφαι- 
στείου, έγεννήθησαν έν ίστορικοΐς χρόνοι ς νησύδρια ηφαι
στειογενή μετά προηγηθεΐσαν εκρηξιν, Κ α ύ μ έ ν α ι κοι
νώς καλούμεναι. Κατά τήν τελευτά αν εκρηξιν, έπισυμβά- 
σαν, ώς ποοείοηται, τφ  1866, παρά τήν Νέαν Καύμένην 
έγεννήθησαν οί κρατήρες Γεώργιος καί Άφρόεσσα, συνε- 
νωθέντες μετά τού ν-Λσυδρίου. Έ κ τούτων ό Γεώργιος π;ρί 
τά  μέσα τού Φεβρουάριου τού ρηθέντος έτους δεινήν έπαθεν 
εκρηξιν, καθ’ ήν ή έξ αυτού άναφυσηθεΐσα άτμίς μετά 
τής σποδού άνεβλήθη είς ύψος 3000 μέτρων· τότε ή 
έπιστημονική επιτροπή διέτρεξε τόνέσχατον τών κινδύνων, 
έκάη πλοΐόν τ ι προσηοαγμένον πλησίον, ούτινος ό πλοίαρ
χος ευρισκόμενος έπί τής Νέας Καύμένης έφονεύθη ύπό 
διαπύρου μύδρου, έκάη προσέτι ή καθολική τού νησυδρίου 
εκκλησία καί τέλος ή άτμοημιολία Άφρόεσσα έσώθη ώς 
έκ θαύματος ύπό τού διατρήσαντος τό κατάστρωμα αυ
τής διαπύρου μύδρου.

Φρικωδεστέοα δμως πασών τούτων ύπήρξεν ή τφ  1883 
έπισυμβασα εκρηξις τού ηφαιστείου Κ ρ α κ α τ ά ο υ, κει
μένου μεταξύ Σουμάτρας καί ’Ιάβας έπί τής θαλασσίου 
όδού Σ ο ύ ν δ η ς (Ποοβλ. «Προμηθ.» 1890, σελ. 11 I 
καί 125). Τή 27υι Αύγούστου τού έτους τούτου, δτε έ
λαβε χώραν ή μεγίστη τών έκρήξεων τού ηφαιστείου^ 
σκότος βαθύτατον έπί 18 δλας ώρας διήρκεσεν· επειδή δε 
μέγα μέρος τής νήσου έγκατεκρημνίσθη καί κατεστράφη, 
κύματα πελώρια σχηματισθέντα, κατέπνιξαν πόλεις ολο
κλήρους καί έτάραξαν καί τούς τρεις μεγάλους ’Ωκεα
νούς, ήτοι τόν Ε ιρηνικόν,τόν'Α τλαντικόν καί τόν ’Ινδικόν 
’Ωκεανόν, άπό τού Α γίου Φραγκίσκου άχρι τής Εύέλπι- 
δο; "Λκια; καί τού ’Ισθμού Παναμά.Τήν πρωίαν τής 28ης 
Αύγούστου ή χώρα ήτο άγνώριστος, έπί τής έπιφανείας 
δέ τού θαλασσίου στενού έπλεον μάζαι τεράστια·, έλαφρο
πέτρας μετά δένδρων καί ανθρωπίνων πτωμάτω ν. Είς
40 ,000 ύπολογίζουσι τούς φονευθέντας άνθρώπους. Ά ν  
ένήργει τοσούτο ίσχυρώς τό τά  λοίσθια ί'σως πνέον ήφαί- 
στειον τών Μ ε θ ά ν ω ν , ή μέν Α ίγινα , ό Πόρος καί αυ
τός ό Ιίειραιεύς ήθελον έξαφανισθή άπό τού προσώπου τής 
γής, οί δά μυκηθμοί αύτού θά ήκούοντο άπό τής Νορβη
γίας άχρι τού Σουδάν καί άπό τής Κασπίας θαλάσσης, 
τού Περσικού κόλπου καί τών Ούραλίων Όρέων μέχρι π έ
ραν τών νήσων τού Α τλαντικού Ωκεανού Ναδέίρας καί 
Κκναρίων νήσων. Είς 18 δέ κυβικά χιλιόμετρα ύπολογί
ζουσι τόν δγκον τών έκ τού ήφαιστείου άναβληθέντων λ ί

θων καί σποδού, έξ ών -rx 12 κατέπεσίίν περί τό ήφαί- 
στειον. Καί ού μόνον ολόκληρον σχεδόν τόν Ώκεαν ν έ
σεισε τό τιφαίστειον Κρακκτάου, άλλά καί αυτήν τήν ά - 
τμόσφαιραν σύμπασαν, διότι παοετηρήθη ύπό δ.αφόοων 
μετεωρολογικών σταθμών, δτι κύμα ατμοσφαιρικόν 10 ώ 
ρας περίπου μετά τήν μεγάλην καταστροφήν διίτρε;ε τήν 
μεταξύ Κρακατάου καί Βερολίνου άπόστασιν μετ/. ταχύ 
τητος 1000 χιλι.μέτοων άνά πάσαν ώραν, ώστε δπως 
διατρέξη όλόν.ληρον τήν γήν παρήλθον 36 περίπου ώραι. 
Τέλος είς τήν εκρηξιν τού ήφαιστείου τούτου άπέδωκεν ό 
Lockyer καί άλλοι τό φωτεινόν έκεΐνο φαινόμενον, δπερ 
πολλαχού γής έν τή άτμοσφαίρα παρετηρήθη κατά τόν 
Νοέμβριον τού ρηθέντος έτους, δηλ. τούς λαμπρούς χρω
ματισμούς τού λυκόφωτος, οΐτινες έπέσυρον τήν περιέρ
γειαν καί τόν θαυμασμόν τών άνθρώπων πρός έξήγησιν 
τού φαινοαένου τούτου έδέχθησαν, ότι λεπτότατα  μόρια 
τής έκ τού Κοακατάου άναφυσηθείσης σποδού έφθασαν έν 
τή άτμοσφαίρα μέχρι ϋψους 60 ,000  μέτρων καί έκεΐθεν 
διά ρευμάτων άέρος διεσκορπίσθησαν, διαμείναντα μήνας 
όλοκλήοους αίωρούμενα έν ύψηλοΐς τής άτμοσφαίρα; στρώ- 
μασι (ΙΙαρβλ*. ΙΙρομ. 1890, σελ. 126).

β

Ά ν  χάλκζα  έπ’ όλίγιστον μόνον χρόνον καταπ ίπ ΐουσα  
έπιφέρν) βλάβας μεγίστας, εύληπτον καθίστατα ι, οτι β?ο- 
χα ί λίθων, άμμου καί σποδού ήφαιστείας έπί πολλάς ήμέ- 
ρας διαρκούσαι, έπιφέρουσι δεινοτάτας καταστροφάς· χώ- 
ραι δέ έκτεταμέναι καλύπτονται ΰ^ό παχυτάτου στρώμα
τος έκ τοιούτων άναβλημάτων. Τά φυτά καταχώνονται 
καί καταπνίγοντα ι, τά  πτηνά πίπτουσι νεκρά έκ τής ά- 
τμοσφαίρας, τά  τετράποδα καταθάπτονται ζώ ντα , αί δέ 
οίκοδομαί καταθλώνται ύπό τού βάρους τών έπί τής στέ
γης αύτών > αταπιπτόντων άναβλημάτων. Εύτυχώς δμως 
τά  άναβλήματα ταύτα , ιδίως ή σποδός, καθιστώσι τήν 
χώραν εύάμπελον, ώς είνε π. χ ή Θήρα, ή Μήλος, ή Μα- 
δέϊρα κτλ  καί ταχέως ανακαινίζονται τά  φυτά.

Έ τ ι δέ μείζονας καταστροφάς έπιφέρει είς τήν περί
χωρον ή άναβαλλομένη σποδός, άν συνεπέλθωσι καί ραγ- 
δα ιότατα ι βροχαί, συμπυκνουμένου είς ϋδωρ τού ύπέρ τό 
δρος νέφους, δπερ έκ τού ηφαιστείου είς μεγίστας άναφυ- 
σάται ποσότητας, διότι τότε ή σποδός καταπ ίπτει γλ ί- 
σχρα καί πολτώδης έπί τών δένδρων καί καταμαραίνεί 
αύτά . ’Έ τ ι δέ καταστρεπτικώτεροι είνε οί έκ τών ραγ
δαίων βροχών σχηματιζόμενοι β ο ρ β ο ρ ώ δ ε ι ς  χ ε ί 
μ α ρ ρ ο ι ,  οΐτινες καταφερόμενοι άπό τών πλευρών τού 
ήφαιστείου άφθονώτατοι, παρασύρουσι παν τό προστυχόν 
καί αύτάς άκόμη τάς πλευράς τού ορούς διαβιβρώσκοντες 
είς μέγα βάθος, χότε ολόκληροι πόλεις έξαφαν.ζονται άπό 
τού προσώπου τής γής καί χώραι πλουσίως κεκαλλιεργη- 
μέναι καταθάπτονται καί έντός όλιγίστων ώρών μετα
βάλλονται είς ελη αδιάβατα. %

Ύ πό τοιούτων παθημάτων καί ούχί ΰπό ποταμού 
τετηκότος ρύακος κατεστράφησαν ένέτει 79 μ. X. αί παρά
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τό Ο ε σ ο ύ ϊ  ο ν πόλεις Η ρ ά κ λ ε ι ο ν ,  ΓΙ ο μ π  η ί  α 
καί Σ τ οι β ι ot ί. Έ π ι οκτώ Ϋ,αεοας καί οκτώ νύκτας δι- 
ήρκεσεν ή πτώσις σποδού και άμμου, ακολούθως δέ έπηλ- 
θον ραγδαιόταται βροχαί. σχηματίσασαι βορβοροίδεις y ει- 
μάρρους, ο'ίτινες συμπαρασύραντες καί τήν καθ’ όδόν έπι- 
στρωθεΐσαν κίσσηριν καί πολτωδέστεροι κατατασταθέντες, 
κατεφέρθησαν δε.νότατοι κατά τών ρηθεισών πόλεων. Μό
νον κατά τον τρόπον τούτον εξηγείτα ι πώς έπληρώθη τό 
εσωτερικόν καί τά  ύπόγεια τών οικημάτων καί πώς πλεΐ- 
στα αντικείμενα περιεκαλύφθησαν τόσον καλώς, ώστε έπί 
τνίς περικαλυψάσης ταΰτα  ίλύος έ σ χ η μ α τ ί σ θ η σ α ν έντελη 
τούτων αποτυπώματα. Ουτω π. χ. εύρέθη έν Πομπηία 
τό αποτύπωμα γυνα.κός κρατούσες έν τα ΐς άγκάλαις τό 
τέκνον τη ς, προσέτι στρατιώται έν τοΐς δεσμοΐς καί έν ό- 
πωροπωλείοις καί άρτοπωλείοις αμύγδαλα, κάρυα, άρ
τοι κτλ.

ί>
Έ κτος δέ τών άιρίων-καί στερεών άναβλημάτων πολ

λά ήφαίστεια έκχύνουσι καί ρ ύ α κ α ή λ ά β α ν, ήτοι 
πε'τοαν τετηκυΐαν, ητις συνήθως έκ μέν τών χθαμαλών 
ήφαιστείων εκρέει άπό τοΰ κρατήρος, έκ δέ τών ύψηλών 
άπό τών πλευρών αΰτών. διαρρηγνυμένου τοΰ οοους. Φέ
ρεται δέ ό ρύαξ πρός τά  κάτω , ώςπερ πύρινος ποταμός 
μετά τα χύτη το ; άναλόγου της κλίσεως τοΰ ορούς καί τοΰ 
βαθμού τής ρευστότητος αυτοΰ. Ά ν  δε καθ’ όδύν συναν- 
τήσν) βράχον καί δυνηθή νά τόν ύπερπηδήσγι, τότε καταρ
ρέει πρός τά κάτω , όμοιάζων πρός καταρράκτην πύρινον 
μέν τήν νύκτα, μελιτόχρουν δέ τήν ήμέραν, παράγει δέ 
καταπ ίπτω ν δεινοτάτην κλαγγήν μεταλλικήν διά τών πη- 
γνυμένων καί συντριβόμενων ώςπερ Οελος τεμαχίων αΰτοΰ. 
Ούτω δύναται ό ρύαξ νά φθάσν) είς άπόστασιν άπό τού 
κρατήρος πολλών χιλιάδων μέτρων, σχηματίζων ούτω πο
ταμόν πύρινον καχλάζοντα πολλαχοΰ καί άτμ ίζοντα, νά 
μεταβάλν) δέ κοιλάδας ολοκλήρους είς λίμνας τής κολά- 
σεως πυρίνας.

Ένώ δέ καταρρέει ό ρύαξ, ψύχεται κ α τ ’ έτιπολήν κα> 
περιβάλλεται ύπό φλο.οΰ δυσθερμαγωγού, ύπό τόν όποιον 
ρέει, τετηκώς καί δ'άπυρος , δ·.αμε'νων, επί πολλάς ήμέρας 
καί μήνας. Έχει δέ θερμοκρασίαν 2500 καί πλέον Κελ- 
σιακών βαθμών, ώστε εύκόλως δύναται νά καταφλέξγι πά - 
σαν οργανικήν ούσίαν, ήν ήθελε συναντήσει καθ’ όδόν· ένώ 
δέ εχει ό ρύαξ το ιιύ τ  ν θερμοκρασίαν, σώματα έμβαλλό- 
μενα έντός αΰτοΰ, μένουσι κατά τό πλεΐστον άβλαβή, διότι 
περικλείονται ύπό περιβλήματος στερεού έκ τοΰ ούακος, 
οπερ καθό δυσθερμαγωγόν, κωλύει τήν έπί τού έμβληθέντος 
σώματος ένέργειαν τής θ;ρμότητος. Ένώ δέ ρέει ύπό τόν 
φλοιόν ό ρύαξ, ό οδοιπόρος δύναται έπ’ αύτοΰ νά βαδίσν) 
άβλαβώς. οί δέ Νεαπολιτανοί οδηγοί συντρίβοντες τον 
φλοιόν, λαμβάνουσιν έκ τού τετηκότος ρύακος διάφορα 
άποτυποίματα, άτινα πωλούσιν είς τούς περιηγητάς.

Συνήθως δέ έκ «τών ρηγμάτο>ν τοΰ φλοιοΰ τούτου, οσ- 
τ ις  ώ;~;ρ σάκκος έγκλείει τόν καταρρέοντα τετηκότα 
ρύακα,άναφυσώνταν και διάφοροι άναθυμιάσεις, ιδίως μα

γειρικόν άλας, άμμωνιακόν, καί έγχλώριο; σίδηρος καί 
χαλκός.

Ι Ο

ΓΙλήν τών διαφόρων τούτων καταστροφών, ας έπιφέ- 
ρουσι κατά τάς έκρήξεις αΰτών τά ηφαίστεια, ύπάοχει 
καί έτέρα ολως παράδοξος καί ένίοτε δεινότατη, λίαν ό
μως εΰεξήγητος. ‘Γπάρχουσιν ηφαίστειά τινα  έν Γουατε
μάλα καί άλλαχοΰ, άτινα  οί έκ,εΐ μετοικήσαντες 'Ισπανοί 
ώνόμασαν ύ δ ρ ο β ό λ α ή φ α ί σ τ ε ι α  (VulcanOS de 
a q u a ) , ώς άναβάλλοντα κατά τάς έκρήξεις αΰτών ύδωρ 
καί πηλόν, πρός διάκρισιν τών π υ ρ ι π ν ό ω ν  (V. de 
fu ego ). Φαίνεται ότι έν τοΐς σ-λάχνοις τοιούτων ηφαι
στείων σχηματίζονται ύπόγεια κοιλώματα, άτινα  πληρού- 
μενα ύδατος κατά τήν ήρεμον αύτών κατάστασιν, άποτε- 
λοΰσι λίμνας ύπογείους, ών τό ύδωρ κατά  τήν ’έκρηξιν τοΰ 
ήφαιστείου αναβάλλεται. Ούτω εκ τίνος ήφαιστείου τοΰ 
Κουίτου άνεβλήθησαν 'ύδατα  μετ’ άμυθήτου πληθύος ι 
χθύων τυφλών, οιτινες σαπήσαντες κατεμίαναν τήν άτμό- 
σφ^ι-,αν.

Ινκρηξιν τοιούτου είδους φονικωτάτην επαθε τώ 1822 
τό έν Ίκβα  ήφαίστειον Gunung Gelungung. (Παρβλ. 
ΙΊρομηθ. 1891, σελ. 805), κατά τήν οποίαν άνεκσφενδο- 
νίσθησαν άπό τοΰ κρατήρος όγκοι πελώριοι θερμής ίλύος 
καί έσχηματίσθησαν χείμαρροι θερμοί, έντός τών οποίων 
πολλοί εΰρον τόν θάνατον. "Απαντα τά  χωρία, τά  δάση 
καί ί άγοοί της περιχώρου μετεβλήθησαν είς ελος άτμ ί- 
ζον, δύω δέ παραροέοντες ποταμοί κατάφορτοι ανθρωπί
νων πτωμάτων καί ζώων έκυλίνδουν πρός τήν θάλασσαν 
τά  ιλυώδη αύτών ύδατα. Τό έδαφος έκαλύφθη ύπό στρώ
ματος ίλύος 40— 50 ποδών, οί δέ ολίγοι έκ τών διασω- 
θέντων αΰτοχθόνων δέν άνεγνώριζον πλέον τήν πατρίδα 
αυτών, φρικωδώς έντός ολιγίστων ώρών καταστραφεΐσαν. 
Τά πάντα είχεν επικαλύψει ιλύς μέλαινα καί θερμή.

1  1
Ά λλά  τ ί ς ή α ιτ ία  τών καταπληκτικω τάτων τούτων 

καί καταστρεπτικωτάτων γεωλογικών φαινομένων ; Σχε
δόν οΰδεις πλέον τών δοκιμωτέρων γεωλόγων άμφιβάλλει, 
ότι τά  ήφαίστεια εχουσι τήν πηγήν αΰτών έν τοΐς σπλάγ- 
χνοις τοΰ ήμετέρου πλανήτου, άτινα  διατελουσιν είσέτι έν 
διαπύρω καταστάσει, έχοντα θερμοκρασίαν 3000 τοΰλά- 
χιστον Κελσιακών βαθμών. Παλαιότεροι γεωλόγοι άπεδέ- 
χοντο, οτι ό ρύαξ κατάγετα ι άμέσως έξ αΰτής τής πυρο
σφαίρας, ής μέρος άνεκθλίβεται διά ρηγμάτων τής λιθο- 
σφαίρας καί αναβάλλεται ή έκχύνε^αι έπί τής γηίνου έπι
φανείας, συντελοΰντος πρός τοΰτο τοΰ άνωθεν κατεισδύον- 
τος ύπατος, μεταβκλλομένου είς έλαστικωτάτους ατμούς 
ύπό τής μεγάλης τοΰ ρύακος θερμότητος.

Χεώτεροι όμως τών γεωλόγων έτροποποίησαν κατά τι 
την θεωρίαν ταύτην, αποδεχόμενοι οτι ή Ιστία τών ήφαι- 
στείων εκρήξεων κεΐτα ι έν τοΐς βαθυτάτοις τοΰ στερεού 
της γής φλοιοΰ, άτινα είνε μέν στερεά, δικτελοΰσιν ομως 
έν θερμοκρασία 3000 βαθμών Κίλσίου τοΰλάχιστον. Ό πω ς
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κατανοήσωμεν τήν θεωρίαν ταύτην (Ιΐαοβλ. h l ’d g esch i-
chte von Neumayr. Τόμ. Λ . σελ. 250 καί Reyer. 
Thcoretischc Geolegie 1888), άνάγκη νά προτάξωμεν 
τάς δύω κατωτέρω εξηγήσεις, α’ίτινες άπλουσταται καί 
εύληπτοι :

α ) Μέταλλα καί πετρώματα, ενώ εινε τετηκότα, 5ύ- 
ν/νται ν’ άπορροφήσωσι διάφορα αέρια, ατινα  ενφ πηγνυν- 
ται,έκλύουσι πάλιν αΰτά· τούτο παρατηρεΐται πρό πάντων 
ε ί; τόν τετηκότα άργυρον, οστις πηγνύμενος ε κ  π α φ λ ά 
ζ ε ι ,  έκλυομένου τοΰ έκ της ατμόσφαιρας απορροφηθεντος 
οξυγόνου.Πόρισμα τούτου είνε,ότι καί αί διάφοροι τής γης 
τετηκυία  ι ύλα ι, εξ ών γεννώνται πυριγενή πετρώματα, 
άπερρόφησαν διάφορα άέρια κατά τήν σφαιροποίησιν τοΰ 
πλανήτου· καί

β'). Έπειδή ό τ η ξ ι γ  ό ν ο ς βαθμός, δηλ. ή θερ
μοκρασία καθ’ ή τήκονται τά  διάφορα σώματκ, αύξά- 
νει αΰξανούσης της θλίψεως, επεται ότι ό ρύας, όστι; επι 
τής έπιφανείας της γης τήκετα ι εις θερμοκρασίαν 2500 — 
3000 βαθμών, είς μείζονα της γής βάθη εύρισκόμενος. 
έν οίς έ εργεΐ ή πελώρια τών επικειμένων στρωμάτων θλΐ- 
ψ ι-, είνε μέν διάπυοος, δ ιατελεΐ ομως εν στερεά κάταστά- 
σει. "Οθεν άν τήν έπί τούτου ενεργούσαν θλΐψιν άφαιρέ- 
σωμεν διά μ ια ; ό στερεό; ουτο; αλλά διάπυρος ρυαΐ λαμ
βάνει τήν τετηκυΐαν κατάστασιν. Τοΰτο έπιβεβαιοΰται 
καί διά τοΰ εξής πειράματος. Ή  γνωστή π α ρ α φ φ ί ν η, 
ήτις ομοιάζει πρός κηρόν, εινε σώμα ευτηκτοτατον· άν 
ομως έγκλεισθή έντός σωλήνος καί θερμανθή τήκετα ι εις 
άνωτέραν. θερμοκρασίαν, ε ί; ήν τήκετα ι εν ελευθερω αερι· 
άν δ’ ένώ ή παραφφίνη ν)νε θερμή καί στερεά, διαρρήξωμεν 
τό εν τών άκρων τοΰ σωλήνος, βλέπομεν ότι το σώμα 
τοΰτο άμέσω; τήκετα ι καί έκλύει ατμού;.

Δύνανται δέ τά  βαθύτατα καί λίαν διάπυρα τοΰ στε- 
ρεοΰ φλοιού νά λάβωσι τήν τετηκυΐαν κατάστασ ιν καί νά 
έκλύσωσι τού ; έν αΰτώ αέρας, άν διαρραγή ό φλοιό; τη ; 
γ η ; άπό τή ; έπιφανεία; τα ύ τη ; άχρι τών διάπυρων τού
των καί βαθυτάτων μερών, διότι ούτω άφαιρεΐται ή επ 
αύτών ένεργοΰσα θλ ΐψ ι; τών επικείμενων στρωμάτων. Οτι 
δέ τοιαΰτα ρήγματα πολλαχοΰ γ?.ς ύπάρχουσι, και οτι 
τά  ήφαίστεια κεΐνται έπί τοιούτων ρηγμάτων τή ; λιθό
σφαιρα;, οΰδείς πλέον τών γεωλόγων αμφισβητεί, ώστε 
περιττόν εινε έπί τοΰ θέματο; τούτου νά ένδιατρίψωμεν· 
άρκ,εΐ μόνον ν’ άναφέρωμεν, ότι τά  ήφαίστεια τνίς Ελλα- 
δος άπό της Θήρας άχρι τού Κορινθιακοΰ Ίσθμοΰ κεΐνται 
έπί γραμμής, παραλλήλου σχεδόν πρός τάς άνατολικάς 
τής Πελοπονήσου άκτάς.

1 »

"Οθεν κατά τά  οηθέντα τήν πηγήν τών ήφαιστείων 
έκρήξεων πρέπει ν’ άναζητήσωμεν οΰχί έν τή πυροσφαίρα 
ά λλ ’ είς τούς βαθύτατους τής λιθόσφαιρας, άτινα είναι 
μέν στερεά, διατελοΰσιν όμως εν θερμοκρασία 3000° Κελ- 
βαθμών. Ή  κατά τάς εκρήξεις <>ε τών ήφαιστείων εκλυό
μενη τεοαστία ποσότης τών υδρατμών δεν εινε ή μόνη αν

τ ία  ή άπεογαζομένη τά γεωλογικά τα ύτα  φαινόμενα, ουδε 
ούτοι κατάγονται έξ ύδατος θαλασσίου άνωθεν κατ- 
εισδύοντος, άλλά μάλλον πρέπει νά θεωρηθώσιν ουτοι 
ώς ή δευτέρα τών έκρήξεων α ιτ ία , καί είς τούτου; πρεπει 
ν’άποδώσωμεν καί τού; παραξυσμού;, του; μυκηθμου; καί 
τού;τρόμου; τών έκρηγνυμένων ήφαιστείων.

Είνε δέ τά πλεϊστα τών ηφαιστείων ορη παράλια, διότι 
παοά τά ; άκτάς τών ήπείρων ύπάρχουσι ρήγματα τού 
φλοιού τή ; γ ή ;, ε ί; μέγα διήκοντα βάθο;. Γοιαυτα π .χ . 
ρήγματα '‘πάρχουσιν έν τώ  Α ίγαίω  πελάγει, εν ω επα- 
θί > αταβύθισιν μέγα μέρο; τοΰ φλοιού της γης.

Οθεν έν συντόμω τήν έξήγησιν τών ήφαιστείων <Vj - 
νάμεθα νά συνοψίσωμεν ώ ; έξης : Εν τώ στερεώ τής γης
φλοιώ, παρά τά  μεταίχμια της πυροσφαίρας, ύπάρχουσι 
μάζαι στερεαί καί διάπυροι, θερμοκρασία; 3000" βαθμών 
Κελσίου, α ΐτινες ενεκα τής μεγάλης τών επικείμενων θλί- 
ψεο>ς ελαβον τήν στερεάν κατάστασιν, εχουσι οε απορρο
φήσει μεγάλην ποσότητα ύδρατμών και άλλων άερων. Αν 
διά σχηματισμού ρήγματός τίνος της λιθόσφαιρας έπέλθη 
έπί τών διαπύρων τούτων και βαθυτάτων στερεών υλών 
σημαντική άνακούφισίζ, τοτε αυτα ι κατα τους νομούς τη : 
ύδροστατικης λαμβάνουσαι την τετηκυΐαν κατάστασιν , 
άνεκθλίβονται έντός τοΰ ρήγματος χωρίς είς τάς ττλείστα: 
τών περιπτώσεων νά δύνανται να φθάσωσιν άχρι τής επι - 
φανείας. Οΰχ ήττον δμως καί μεχοι της επ ιφανεια ; δυ- 
ναται νά φθάση τό μάγμα, άν εχτ, απορροφήσει μεγάλην 
ποσότητα ύδρατμώνούτοι ελευθερουμενοι, όπω; ελευθεροΰ- 
τα ι ό όξυάνθραξ έκ τού καμπανίτου οίνου, όταν άφαιρη- 
τα ι τό πώμα αΰτοΰ, απεργάζονται την άνοδον τοΰ ρύακος 
καί τούς διαφόρους τού ήφαιστείου παροξυσμούς.

Π Ε ΡΙ  Τ Η Σ  Σ Ε Λ Η Ν Η Σ
ΤΠΟ

Δ. Κ. ΚΟΚΚΙΔΟΤ
Κ αθηγητοϋ της ’ Αστρονομίας έν τώ  Π·/νεπισ ηυ.ίω.

Οί μέγιστοι τών δακτυλιοειδών σχηματισμών είναι ai_ 
περιβεβλημέναι πεδιάδες έχουσαι διάμετρον 100— οΟΟ 
χιλιομέτρων, είς αΰτάς δέ ό Σμίθιος κατατάσσει ώς πα- 
λα ιά ; περιβεβλημένας πεδιάδας (a lt c  ^V allcbcncn ) και 
τρεις καλώς περιβεβλημένας μικοάς θαλάσσας. Λί περιβε- 
βλημέναι πεδιάδες θεωρούνται ώς οί αρχαιοτατοι επ·. της 
σελήνης σχηματισμοί, διότι ή περιβολή αυτών διακόπτε
τα ι ύπ ’ άλλων σχηματισμών κρατήρων, καί ρωγάδων καί 
είναι πολλαχοΰ κατεστραμμεναι. Τό υψος τής περιβολής 
δέν είναι καθ’ όλην αΰτής τήν έκτασιν. Αί βαθμίδες πρ· ς 
τά  έσω ή έλλείπουσιν άπό τών περιβεβλημένων πεδιάδων, 
ή είναι άτελ.ώς άνεπτυγμέναι. ‘II εσωτερική επιφάνεια τών 
πεδιάδων αΰτών εύρίσκεται τό πολυ εις μικρόν βάθος σχε
τικώς πρός τήν έκτό; τή ; περιβολή; επιφανειαν τή ; σε
λήνη ;, δέν είναι δέ όλω; επίπεδος, αλλά δ ιακόπτετα ι ύπο
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λόφων, κρατήρων καί ρωγάδων, εις τ ιν α ; δε είναι ώσπερ 
έξοιδηκυΐα,

Οί αμέσως επόμενο: κατά μέγεθος καί νεώτεροι c>y·/]— 
ματισμοι είναι τα  δακτυλιοειδή opr, τινά  τών οποίων ε- 
χουσ! διάμετρον περί τά  100 χιλιόμετρα. *11 περιβολή 
τινών εξ αυτών διακόπτεται υπό μικρότερων σχηματι
σμών ̂ είναι όμως έν συνόλιο ολιγώτερον κατατετμημένη 
και μάλλον συνεχή; τή ; τών περιβεβλημένων πεδιάδων, 
είς τινα  δε τών ορεων αυτών διακόπτεται πρός τά  έξω 
ϋπο μικρών κρατήρων. Τό ΰψο; τή ; περιβολής είναι μεΐ- 
ζον πρός τα εσω ή πρός τά  εξω, ώστε ό εσωτερικός πυθ- 
μήν είνκι χαμηλότερο; τής έξωθεν έπιφανείας τη ; σελή
νης και αποτελεί ουτω βάθωμα έντός τα ύτη ς ' ε ί; τόν 
Βουρκάδον κατά  τάς μετρήσεις τοΰ Σμιθίου τό βάθος κά
τωθεν τής μέσης εξωτερικής έπιφανεία; τη ; σελήνη; είναι 
3100 μέτρων. ΙΙρό; τά  έσω ή περιβολή έχει βαθμ δα ;, 
απο οε του πυθμένος τών δακτυλιοειδών όρέων άνυψοΰ- 
τα ι κεντρικόν ορος, του όποιου όμως ή κορυφή δέν φθά·· 
vst 'MW· τ °ΰ ύψους ής εξωθεν μέσης έπιφανείας τής σε
λήνης, άλλ εΰρίσκεται χαμηλότερο·/ ταύτης.

Ο αριθμό; τών δακτυλιοειδών όρέων τη ; σελήνη; είναι
3— 4 χιλιάδες.

Μικρότεροι σχηματισμοί είναι οί κρατήοε;, ο ϊτινε; δέν 
είναι πολυ υψηλοί καί έχουσι τήν περιβολήν περίπου ισο
ϋψή καθ ολην αυτή ; την έκτασιν. Καί τούτων οί πλεΐστοι. 
παρουσιαζουσι κεντρικόν κωνοειδέ; δρο;.Οί μικρότεροι σχη
ματισμοί, εις τους όποιους δέν δυνάμεθα πλέον νά διακρί- 
νομεν περιβολήν, είναι οί λάκκοι.

Ο περίφημος σεληνηγραφικός χάρτης τοΰ Σμιθίου πε
ριέχει σχεδόν 33 χιλιάδας δακτυλιοειδών σχηματισμών, ό 
έκτακτος ομως ούτος γνώστης τής σελήνης έξετίμα είς 
100 χ ιλ . τόν αριθμόν τών κρατήρων, μέ^ρι τών έλα^ί· 
στων, τών ορατών διά 600 πλασίας μεγεθύνσεως.

ΓΙρός ίυκρινεστέραν κατάληψιν παρέχομεν τοεϊς απεικο
νίσει; κατατομών τών 6 αφόρων δακτυλιοειδών σχηαατι- 
σμών τής σελήνης κατά τόν Σμίθιον. Έν πάσι τοΐς σχή- 
μασιν αβ παριστάνει τήν με'σην έπιφάνειαν τής σελήνης, 
πρός έναργεστε'ραν δέ παράστασιν δέν έτηρήθη ακριβώς ή 
πρός τό πλάτος αναλογία τοΰ ΰψους, αΰξηθέντος τούτου.

Έν τώ σχήματι 1 παριστάνεται περιβεβλημε'νη πεδιάς 
όποια είναι περίπου ή τοΰ Πτολεμαίου. (Αΰτη κεΐτα ι είς 
τό νότιον ήμισφαίριον, ούχί μακράν τοΰ ισημερινού τής 
σελήνη; περί τό νότιον πλάτο ; 10° καί έχει διάμετρον 
200 χιλιομέτρων, έμβαδόν περίπου 25 χιλιάδων τετραγω
νικών χιλιομέτρων· μία τών κορυφών τής περιβολή ς ύψοΰ- 
τα ι 3266 μέτρα). γδ είναι ή δειράς τής περιβολής, ελ ή 
διάμετρος τής εσωτερικής επιφανείας ή ισοϋψής πρός τήν 
αβ, ζ 0, κ, μικροί κρατήρες (ό Σμίθιος παρετήρησεν έν τώ 
ΙΙτολεμαίω 46 τοιούτου;), ι λόφο;.

Εν τώ σχήματι 2 παριστάνεται δακτυλιοειδέ; όρο;, 
περίπου όποιον ό Κοπέρνικο;, ή ό Θεόφιλος. (Ό  Κοπέρ- 
νικο; κεΐται είς τό βόρειον ήμισφαίριον τής σελήνης, εις 
πλάτο ; περί τ ά ; 10° καί ανατολικόν μήκος περί τάς 20°

άπό τοΰ μέσου τής σελήνης έ^ει διάμετρον 90 περίπου 
χιλιομέτρων, κεντρικόν όρος μετά 6 κορυφών, έξ ών 3 
άνυψοΰνται 800 μέτρα ύπέρ τ : ν έσωτεοικήν εσωτερικήν 
επιφάνειαν, ή τ ι; εύρίσκεται περί τά 2100 μέτρα χα
μηλότερον τής μέσης έπιφανείας τής σελήνης, μία δέ 
τών κορυρών ύψοΰται ύπέρ-] ταύτην 4 "1)2 μέτρα. Ό

Θεόφιλος κεΐτα ι εις το νότιον ήμισφαίριον είς πλά 
τος 10° περ που καί μήκος 25° περίπου άπό τοΰ μέσου 
τ ή ; σελήνης· έχει διάμετρον περίπου 100 χιλιομέτρων, 
βάθος τοΰ έσωτεοικοΰ πυθμένος περίπου 3000 μέτρων, 
μία δέ τών κορυφών φθάνει είς ΰψος 4915 μέτρων, ένώ,ή 
κορυφή τοΰ κεντρικού όρους εΰρίσκεται 650 πρός Α μέτρα 
κάτωθεν τής μέσης έπιφανείας τής σελήνης), γα καί δβ 
παριστάνουσι τάς έξωτερικάς κλιτύας τής περιβολής,γ θ δ 
τήν εσωτερικήν κοιλότητα, π  καί ρ βαθμ· δα ;, θ τό κεν
τρικόν όρος

Έ ν τφ  σχήματι 3 παριστάνονται μικροί κρατήρες. 
Έν τφ  I θ είναι τό κεντρικόν ορος, τό II παριστάνει μ ι- 
κρότερον κρατήρα, τό δέ III διπλοΰν κρατήρα, όποιος ό 
Ησίοδος, όστις κεΐτα ι είς τό νότιον ήμισφαίριον τής σε
λήνης.

Έν τφ  σχήματι 4 απεικονίζεται,έπίση; κατά τόν Σμί
θιον, ή δειρά; τοΰ όρου; Ούϋγηνσίου. Τά δ παριστάνει 
μικρόν έπ’ α ύτή ; κρατήρα, εύρισκόμενον εις ΰψος περίπου 
5 i  χ ιλ . μέτρων.

Πολλαί περιβολαί τών μειζόνων δακτυλιοειδών σχη
ματισμών άνυψοΰνται χιλιάδας τινάς μέτρων, κορυφαί 
τινες δ αυτών (10 τούλάχιστον γνωσταί) φθάνουσι τάς 
5 περίπου χιλ· μέτρων ή καί ύπερβαίνουσι τό ΰψος αύτό. 
Αί μέγισται κορυφαί εύρίσκονται ού^ί μακράν τοΰ νοτίου 
πόλου τής σελήνης, όπου κατά τάς μετρήσεις τοΰ Σμιθ
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εις τήν περιβεβλημένην πεδιάδα τοΰ Σχορτίου (Short) ά- 
νυψοΰται μία κορυφή 6358 μέτρα, μία δέ τής τοΰ Νεύ
τωνος 6 9 00 , εις τόν Κασάτην 6470 μετρά καί είς τό 
μέγα δακτυλιοειδές ορος τοΰ Κουρτίου φθάνει μία κορυφή 
είς ΰψος 8831 μέτρα. Είς τό νότιον έπίσης ήμισφαίριον, 
ά λλ ’ ούχί πλησίον τοΰ «όλου, ύψοΰται κορυφή τοΰ μεγά
λου δακτυλιοειδούς όρους τοΰ Τύχωνο; είς ΰψος 6100 μέ
τρων. Ε ί; τό νότιον έπίσης ήμισφαίριον άλλ’ έπί τοΰ άφ’ 
ήμών άπεστραμμένου ημισφαιρίου εύρίσκεται πλησίον τοΰ 
νοτιανατολικοΰ άκρου τοΰ δίσκου τή ; σελήνης οροσειρά ΰ
ψους κατά τόν Σχροίτερον (Schroeter) 8 |· χ ιλ . περίπου 
μέτρων ό Δοίρφελο; (Doerfel), όρατή ένίοτε διά τής κατά 
μήκος ταλαντώσεως τής σελήνης. Έ πίσης .έπ ί τοΰ άπε
στραμμένου ημισφαιρίου καί ουχί μακράν τοΰ νοτίου πό
λου άνυψοΰται ή σειρά τοΰ Άεϊβνιτίου ί'σως πλέον τών 9 
χιλιομέτρων κατά τ -ν  Μονίθλερον καί αΰτη όμως είναι 
ένίοτε μόνον όρατή διά τή ; ταλαντώσεως. ’ Υψιμετρήσει; 
όμως τοΰ Λαρφελου καί τοΰ Αεϊβνιτίου δέν άναφέρει ό 
Σμίθιος. Είς τά ανατολικόν άκρον τοΰ δίσκου τής σε
λήνης, άλλά περί τον ισημερινόν, άνυψοΰται ή σειρά τών 
όρέων τού Δαλαμβέρτου μέ/ρις 6 χ ιλ . μέτρων περίπου· 
κατά τάς όλικάς εκλείψεις τή ; σελήνη; ή σειρά αυτή προσ
βάλλεται πρώτη ύπό τών ήλια ών άκτίνων, έξεοχομένη; 
τής σελήνης έκ τής σκιάς τής γής. Κατά τάς μετρήσεις 
τοΰ Σμιθίου ούδεμία κορυφή δακτυλιοειδούς σχηματισμού 
τοΰ βορείου ημισφαιρίου τής σελήνης φθάνει είς ΰψος 5^ιλ 
μέτρων, εξ όμως ύπερβαίνουσι τάς 4 χ ιλ , έξ ών μία κο
ρυφή τοΰ Εύδόξου (δακτυλιοειδούς όρους) φθάνει μέχρι 
4970 μέτρων. "Οπως ομως προηγουμένως ε’ίπομεν, έπί τοΰ 
βορείου μέρους τοΰ πρός ημάς έστραμμένου ημισφαιρίου 
τής σελήνης εύρίσκονται αί σημαντικώτεραι όροσειραί.

J O H N S T O N
ΤΟ ΥΔΩΡ ΟΠΕΡ  Π Ι Ν Ο Μ Ε Ν

Κ α τ ’ έλευΟ έραν μ ε τ ά φ ρ α σ ιν

ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΤ 
Ύ φηγη -οϋ της Χημείας εν τω  Π ανεπιστημίω .

Τά ΰδωρ δπερ πίνομεν κέκτητα ι σχεδόν τοιαύτην ση
μασίαν οΐαν καί ό άήρ όν άναπνέομεν. Τό ΰδωρ αποτελεί 
τά  |· τοΰ βάρους τών ζώων καί τών φυτών καί είναι τό 
σώμα τοΰτο τά συχνότερον άπαντών επί τής έπιφανείας 
τής γής, ήν καλύπτει κατά τά

Χυατατικά τοΰ ΰδατος.
Τό καθαρόν ΰδωρ άποτελεΐται έκ δύο άπλών σωμάτων 

ή στοιχείων (*) τοΰ οξυγόνου καί τοΰ ύ δ ρ ο γ ό ν ο υ .  Καί

(*) Ά π λα  σώματα ή στοιχεία καλοίσιν οί χημικοί τ ί  δι* α 
πάντων τώ ν γνωστών μέσων μή διασπιόμ·να εις δύο ή πλειότερα 
διάφορα άπ ’ άλλήλων σώματα. Τοιούτου είδους στοιχεία εισίν π. 
χ . τί> θεΐον, ό χρυσός, ο ά'ργυρος, ό σίδηρος κτλ.

τό μέν πρώτον περίέ^ετάι κάί έν τφ  συνήθεί άτμοσφ. άέρι, 
περιεγράψη δέ έν τφ  περί τοΰ θέματος τούτοΰ κεφαλαίφ 
( Ιδε Προμηθέα, 1891, ό άήρ όν άναπνέομεν).

Τά δέ 'Υ  δ ρ ο γ ό ν ο ν είναι άέοιον, όπερ έν καθαρά 
καταστάσει, οΰτε χρώμα οΰτε οσμήν ή γεΰσιν τινά  κέ- 
κ τη τα ί, δίαφέρεί όμως τών έν τφ  περί άέοος κεφαλαίφ 
περιγράφέντων άερίων (οξυγόνου, άζιυτοΰ κάί ανθρακικού 
όζεος) πρώτον διότι είναι τά έλαφοότερον άπάντων τών 
γνωστών σωκάτων καί δεύτερον διότι άναφλέγεται καί 
καίει ίν  τφ  άέρι άμα έλθη είς επαφήν μετά φλογός.

'Υδρογόνον δυνάμεθα ευκόλως νά παρασκευάσωμεν άν 
έντός φιάλης ρίψωμεν τεμάχιά τινα  ψευδαργύρου (τσίνκου) 
ή σιδήρου καί περι^ύσωμεν αύτά δ ι’ άοαιοΰ θειικού οξέος. 
"Αμα άρκετή ποσότης άερίου άπέλΟη καί έκδιωχθη ύπό 
τοΰ αναπτυσσόμενου ύδρογόνου ό ατμοσφαιρικός άηρ ό 
εν τη φιάλη εύρισκόμενος, δυνάμεθα νά πωμάσωμεν την 
φιάλην διά διατρήτου πώματος δι’ ου διέρχεται σωλήν 
πολήγων εί; λεπτήν διάτρητον άκ δα- και διέρχεται τ·,τε 
διά τή ; όπή; τοΰ σωλήνο; άέοιον, οπεο δυνάμεθα ν ’ άνα- 
φλέξωμεν τ·?ι βοηθεί^ λαμπάδο; ή πυρείου. Τήν άνάφλεξιν 
6μως ταύτην τοΰ υδρογόνου ουδέποτε επιτρέπεται νά εκ- 
τελέσωμεν πριν ή βεβαιωθώμεν περί τής εντελούς έκδιώ*· 
ξεως τοΰ έν τή φιάλη άτμοδφαιρικού κέρος, καθότι άλ
λως τε εύρίσκεται έν τη φιάλη μΐγμα έξ ύδρογόνου καί 
οξυγόνου άποτελούμενον, ούτινος τά  συστατικά ένοϋντι,.ι 
άμα ώς πλησιάσει καΐον σώμα μετά μεγάλης έντάσεως 
όπως σχηματίσωσιν ΰδωρ ή δέ έντονο; ενωσις τών δύο 
τούτων σωμάτων εύκόλω; δύναται νά κατασυντρίψη τήν 
περιέχουσαν τό μΐγμα φιάλην. Επειδή δέ ή εντατική ε
νωσι; τών δύο τούτων άερίων συνοδεύεται καί ύπό κρότου 
ισχυρού, διά τοΰτο καλ ΐτα ι καί τό έξ οξυγόνου καί ύδρο
γόνου άποτελούμενον μΐγμα κ ρ ο τ ο ύ ν  α έ ρ ι ο ν .

’Ι δ ιό τη τες  τοΰ υδρ ογό νου .
Τό ύδρογόνον καίεται καί ή φλόξ αύτοΰ είναι μόλι; 

φωτεινή. ”Αν δέ ύπεράνω τή ; φλογός τοΰ καιομένου ύδρο
γόνου φέοωμεν εντελώς ξηρόν ποτήοιον (ή φιάλην), παρα- 
τηροΰμεν ότι ή εσωτερική έπιφάνεια τοΰ ποτηριού καλύ
πτετα ι ύπό δρόσου καί κατά  μικρόν σχηματίζονται σ τα 
γονίδια, άτινα έπί τέλους καί καταπ ίπτουσ ι, αποτελούν
τα ι δέ έκ καθαρού ΰδατος. Τό ΰδωρ τοΰτο σχηματίζετα ι 
κατά τήν καΰσιν τοΰ ύδρογόνου έν τφ  όξυγόνω τοΰ άέρος. 
Δηλαδή ή καΰσις αΰτη του ύδρογόνου συνίσταται είς τήν 
ενωσιν τών δύο τούτων άερίων πρός σχηματισμόν ΰδατος.

Τήν ύπερβολικήν ελαφρότητα τ ΰ ύδρογόνου δυνάμεθα 
νά άποδείξωμεν άν αβύσωμεν τήν φλόγα τοΰ καιομένου 
ύδρογόνου καί άφήσωμεν αύτό νά είσρεύση έντός μικράς κε
νής σφαίρας έκ λεπτοτάτου ελαστικού. "Αμα ή σφαίρα 
πληρωθη δ’ άερίου άνέρχεται ευκόλως,άποδεικνύει δέ τοΰτο 
όχι μόνον οτι τά ύδρογόνον είναι έλαφρότερον τοΰ άέρος 
άλλά καί οτι είναι είς τοιοΰτον βαθμόν έλαφρότερον ώστε 
δύναται νά φερν. μεθ’ εαυτού διά τοΰ άε'ρος βαρύτερα σώ
ματα. Ή  έλαφρότης τοΰ ύδρογόνου καθιστά ήμ ά ; ικανούς
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νά πλέι-'μεν tv τω άέρι Si’ αεροστάτων. Mioc λίτρα τοΰ 
άερίου τούτου ζυγίζει μόνον 0 ,089  γραμ. και δύναται 
επομένως (έπειδή μία λίτρα συνήθους άέρος ατμοσφαιρικού 
ζυγίζει περίπου 1293 γραμ.) νά άνασύρν] άερόστατον βά
ρους περίπου 1 ,19 γραμ. Σφαιροειδές άερόστατον διαμέ
τρου 10 ποδών πλήρες υδρογόνου δύναται ν’ άνασύρν) βά
ρος 3 στατήρων. Τό σύνηθες φωτιστικόν αέριον ή αεριό
φως διά τοΰ όποιου πληροΰσι νΰν τά  αερόστατα, οφείλει 
τήν ελαφρότητα αύτοΰ έπίσης εις τήν ποσότητα τοΰ έν 
αύτώ περιεχομένου υδρογόνου· τό φωτιστικόν άέριον ομως 
πλήν τοΰ υδρογόνου περιέχει καί άνθρακα καί διά τοΰτο 
είναι ούσιωδώς βαρύτερον τοΰ καθαροΰ υδρογόνου, είνα'· 
δηλαδή μόλις κατά τό ήμισυ έλαφρότερον το·'- άτμοσφαιρ. 
άέρος.

Τό ύδρογόνον περιέχετα-t ού μόνον έν τω ϋδατι, άλλά 
και εντός πολλών άλλο>ν σωμάτων έντός τών λιθανθρά
κων, τών ξύλων, εντός τών ελαίων καί λ ιπών, έν τώ  άνω 
ρηθέντι φωταερίω συντόμως, δ’ είπεΐν περιέχεται έντός ά- 
πάντων τών καυσίμων σωμάτων, άτινα  καιόμενα έντελώς 
έν τώ  άέρι παράγουσι διά τής μετά τοΰ οξυγόνου ένώσεως 
τοΰ έν α υτα ΐς  ένεχομενου υδρογόνου ϋδωρ, ακριβώς οπιος 
κατά τήν άνω περιγοαφεΐσαν καΰσιν τοΰ καθαροΰ άερίου.

Οϋτω καθ’ άπάσας σχεδόν τάς καύσεις σχηματίζεται 
ύδωρ αν καί συνήθως άνέρχεται τοΰτο έν τώ άέρι έν είδει 
αοράτου άτμοΰ. Τά τοιουτοτρόπως σχηματισθέν ϋδωρ πε
ριέχει είς βάρος

ύδρογόνον μέν 11 ,09  δηλ. περίπου 11 ο)ο
όξυγόνον δέ 88,91 » » 89 ο)ο

ή διά νά μεταχειρισθώμεν στρογγύλους άριθμούς έντός 9 
οκάδων καθαροΰ ϋδατος περιέχονται 8 οκάδες οξυγόνου 
καί 1 όκά υδρογόνου. Ά λ λ ’ ή σχετικώς μικρά αϋτη ποσό
της τοΰ υδρογόνου είς βάρος καταλαμβάνει έν σχήματι 
άερίου ενεκα της έλαφρότητος αύτοΰ διπλάσιον όγκον ■’-οΰ 
οκτάκις βαρυτέρου οξυγόνου είς τρόπον ώστε πρέπει ν’ άνα- 
μιχθώσι δύο λίτραι (είς όγκον) υδρογόνου μετά μιας λί- 
τρας (είς όγκον) οξυγόνου, όπως παρασκευασθώσι τρεις 
λίτραι κροτοΰντος άερίου, όπερ άναφλεγόμενον μεταβάλλε
τα ι είς 1,6 γραμ. ή κυβικά εκατοστόμετρα ϋδατος.

Έ ν τώ άτμοσφαιρικώ άέρι, ώς εϊδομεν έν τώ  περί 
αυτοΰ κεφαλαίω περιέχονται τουλάχιστον τέσσαρα ού- 
σιώδη συστατικά , άλλά μεταξύ τοΰ άέρος καί τοΰ ϋδατος 
ύφ ίστατα ι σπουδαιοτάτη χημική διαφορά καθότι τοΰ μέν 
άέρος τά  συστατικά είσίν άπλώς μεμιγμένα, ένω τά  τοΰ 
ϋδατος είσί χημικώς μετ’ άλλήλων συνδεδεμένα. Κατά τήν 
μΐξιν δηλ. τοΰ άζωτου καί τοΰ οξυγόνου μετ’ άλλήλων 
πρός σχηματισμόν ταΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος έφύλαξεν έκα
στον τών σωμάτων τούτων την άεριώδη αύτοΰ μορφήν καί 
άπάσας αύτοΰ τάς ιδ ιότητας αμεταβλήτους, κατά τήν 
ενωσιν όμως τοΰ ύδρογόνου μετά τοΰ οξυγόνου πρός σχη
ματισμόν ϋδατος άπώλεσαν άμφότερα τήν άεριώδη αύτών 
μορφήν καί άπάσας τάς χαρακτηριστικάς αύτών φυσικάς 
καί χημικάς ιδ ιότητας. Τό ϋδωρ δέν είναι έλαφράν καί 
αεριώδες όπως τό ύδρογόνον ή τό κροτούν άέριον, (£ν ω,

ώς ά'νω ερρέθη, τά  συστατικά τοΰ ϋδατος δεν ήνώθησαν 
εισέτι χημικώς ά λλ ’ άπλώς είσί μετ’ άλλήλων μεμιγμένα) 
ούτε άναφλέγεται όπως τό ύδρογόνον, άλλ ’ οϋτε καίονται 
άλλα σώματα έν αύτώ , όπως έν τώ  όξυγόνω ώς έν τώ 
περί άέρος κεφαλαίω εϊδομεν ότι συμβαίνει, μολονότι 
τό ύδωρ άποτελεΐται κατά  τά  οκτώ ’ένατα έξ οξυγόνου. 
Ό τα ν  τά  σώματα ένοΰνται χημικώς σχηματίζουσι πάν
τοτε διά τής ένώσεως αύτών νέον σώμα, ούτινος αί ιδιό
τητες συνήθως κατά πολύ διαφέρουσι τών ιδιοτήτων τών 
άποτελουντων τό σώμα τοΰτο. Πρέπει δέ νά θεωρηθη ώ ; 
έν εκ τών θαυμάτων, άτινα  έδίδαξεν ήμΐν ή νεωτέρα χ η 
μεία, οτι δηλ. τό ύδρογόνον, όπερ εύκόλως αναφλέγεται 
καί σχηματίζει ϋδωρ, ούτινος ποιούμεθα χρησιν πρός κα- 
τάσβεσιν τοΰ πυρός καί ότι τό όξυγόνον, όπερ είναι διά 
τό ζωικόν βασίλειον τόσον απαραίτητον,άποτελεΐ τά  Α ε
νός ύγροΰ, τοΰ ϋδατος,έν ω τά  πλεΐστα χερσαία ζώα μό
νον δευτερόλεπτά τινα  δύνανται νά ζήσωσι.

(Έ π ετχ ι σ υν ί^ ΐια .)
   ■  -----------

Ε Π ΙΣΤ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η  ΔΙΑΛΕΞΙΣ
έν τώ  φιλολογ&κώ ϋ υ λ λ ό γ ω

Π ΙΟ

Ν. Κ. 1ΈΡΜΛΝΟV

Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Σ Ι Α  Τ Ο Υ  Φ Α Σ Μ Α Τ Ο Σ Κ Ο Π Ι Ο Υ  
■ 1 '

Καί ήδη έγκαταλείποντες τόν μικρόκοσμον, οϋτως εί
πεΐν, τοΰ Ή λιακοΰ συστήματος, διότι όντως μι.κρόκοσμος 
είνε ούτος παραβαλλόμενος πρός τά  εκατομμύρια τών Ή 
λιων καί Φωτονεφελών, α ϊτινές είσιν έγκατεσπαρμέναι είς 
τό χάος τοΰ Ούρανοΰ, άς ίδωμεν κατά πόσον ήδυνήθη νά 
ύπαγάγν) καί τα ΰτα , τούτέστι τούς απλανείς αστέρας καί 
τάς φωτονεφέλας, ύπό τήν δικαιοδοσίαν του τό φασματο- 
σκόπιον καί ποια τά  μέχρι τοΰδε έξαγόμενα.

"Αν καί οί άπλανεΐς άστέρες εύρίσκονται είς μεγίστας 
άφ’ ήμών άποστάσεις, άφοΰ ό πλησιέστατος έξ αύτών ό 
et τοΰ Κενταύρου άπέχει 8 ,300  δισεκατομ. λεύγας, έν 
τούτοις τό φώς αυτών συγκεντρούμενον καταλλήλως έντός 
τ%  σχισμής τοΰ φασματοσκοπίου είνε άρκούντως έντατι- 
κόν όπως σχηματίση φάομ.'Χ καί κατορθωθεί ή φασματο
σκοπική άνάλυσις αύτών.

Αϋτη κατέδειξεν οτι ούτοι εύρίσκονται είς ρευστήν 
κατάστασιν ώς καί ό "Ηλιος, περιβάλλονται δέ ύπό άτμο- 
σφαίρας έχούσης θερμοκρασίαν κατωτέραν τοΰ κεντρικού 
φωτοβόλου πυρήνος. Έ κ δέ τών έν τώ  φάσματι γραμμών 
κατεδείχθη έν αύτοΐς ή ϋπαρξις πολλών στοιχείων έκ τών 
άπαντώντων έν τή Γή καί τώ Ή λίω . Καί πρώτιστα πάν
των παρουσιάζεται τό Ύ δ ρ ο γ ό ν ο ν  μέ καταφα,νεστά- 
τας τάς χαρακτηριστικάς αύτοϋ γραμμάς. Μετά τοΰτο 
έρχεται τό Ν ά τ  ρ ι ο ν, τό Μ α γ ν ή σ ι q ν, ό Σ ί δ η-
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ρ ο ς, τό Ά  σ β έ σ τ ι ο ν κ « ! λοιπά. π .χ . ό λαμπρότατος 
άστήρ Σ ε ί ρ ι ο ς  έν τώ  άστερισμω τοΰ Μεγάλου Κυνός 
παρουσιάζει καταφανεστάτας τάς γραμμάς τοΰΎδρογόνου, 
ήττον δέ καταφανείς καί τοΰ Μαγνησίου, Νατρίου, Σιδή
ρου.— Ό  Άοκτοΰρος,όΆλδεβαράν καί ό Πολικός πρός τα ΐς 
τοΰ Ύδρογόνου παρουσιάζουσι λίαν καταφανείς καί τάς 
τών μετάλλων Νατρίου, Μαγνησίου, Σιδήρου, Άσβεστίου, 
Ηαρίου, Μαγγανίου καί άλ'λων.

Ά λλά  καί τών ν ε φ ε λ ο ε ι δ ώ ν  ή κ ο σ μ ι κ ώ ν  
ν ε φ ε λ ο τ ή τ ω ν  ή φασματοσκοπική άνάλυσις εξηκρί- 
βωσε τήν σύστασιν αύτών καταδείξασα εναργώς ότι άλ- 
λα ι μέν τούτων εύρίσκονται έν ά ε ρ ι ο μ ο ρ φ ω κ α τ  α- 
σ τ  ά σ ε ι, είς άλλας άρχίζει που καί που ό σχηματισμός 
αστέρων, καί άλλα ι ότι είνε άθροισμα έξ άστέρων τελείως 
ήδη έσχηματισμένων, ό τ ι δηλονότι παρουσιάζουσιν αύ- 
τα ι διάφορα στάδια άναπτύξεως ήλιακών συστημάτων.— 
Καί όμως ή δράσις τοΰ φασματοσκοπίου διά τούς ά π λα 
νεΐς αστέρας δέν σταματά έως έδώ· είνε περίεργον, λίαν 
περίεργον τό όργανον τοΰτο· έφ’ οσον στρέφει τά  βλέμματά 
του πρός νέας έρεύνα;, έφ’ οσον ποιεί νεωτέρας ανακαλύ
ψεις, έπί τοσοΰτον ή γονιμοποιός αύτοΰ δύναμις, ή εφευ- 
ρετικότης του αύξάνει καί επινοεί καί διανοίγει όλονέν 
νέας οδούς, νέα στάδια ένεργείας καί ερευνών.

Δέν ήοκίσθη λοιπόν είς τήν έξέτασιν της φυσικής καί 
χημικής τών άστέρων σύστάσεως, άλλ ’ έθιξε καί έτερον 
ζήτημα , ίσως ί’σως καί δ ι’ αύτούς τρυφερόν, τό ζήτημα 
τής ή λ  ι κ ί α ς τ  ώ ν ά σ τ έ ρ ω ν, ή μάλλον της σ χ̂ ε- 
τ  ι κ ή ς ή λ  ι κ ί α ς τ ο ύ τ ω  ν —Ποιοι άστέρες εύρί- 
σκονται έν τή ακμή της νεότητός τω ν, ποιοι άγουσι τήν 
μέσην ήλικίαν, τ ή ν  α ν δ ρ ι κ ή ν  οϋτως είπεΐν καί τέ 
λος ποιοι ύπηρέβησαν τήν ήλικίαν τής δράσεως καί ένερ
γείας, έγήρασαν ! I Ιρολαμβάνομεν να εΐπωμεν ότι έπί τοΰ 
ζητήματος τούτου δέν έχει είσέτι ή Ε πιστήμη ακριβέ
στατα  καί διά τοΰ έπιστημονικοΰ κύρους περιβεβλημενα 
άποτελέσματα, έν τούτοις ασφαλείς βάσεις έτέθησαν καί 
τά· έπιτευχθέντα έξαγόμενα δέν είνε σμικρά, ούδ’ ανάξια 
λόγου.

’Άς ίδωμεν ποΰ στηριζόμενον τό φασματοσ/.όπιον επι
χειρεί τήν έρευναν ταύτην . Πρός τοΰτο λάβωμεν ώς π α 
ράδειγμα τόν ήμέτερον'Ήλιον καί τόνλαμπρότατον Σείριον, 
πολύ μεγαλείτεοον τοΰ Ή λίου καί άπέχοντα άπό της Γης 
1 έκατομμ. φοράς περισσότερον άφ’ όσον άπέχει αϋτη του 
Ή λίου.

Γνωοίζομεν μετά βεβαιότητος οτι καί οί δύο είσίν ά 
στέοες τελείως έ σχηματισμένοι καί δ ι ά π υ ρ ο ι ·  γνω- 
ρίζομεν δ’ άφ’ ετέρου οτι οσω παρέρχονται οί αιώνες, έπί 
τοσοΰτον έλαττοΰται ή θερμοκρασία αύτών καί βεβαίως θά 
παρέλθωσι χιλιάδες, έκατομμ. έτών, έν τούτοις θά έλθη 
ή μοιραία στιγμή, καθ’ ήν οί πεπυρακτωμένοι ουτοι υπερ- 
μεγέθεις όγκοι θά μεταβληθώσιν είς μάζας ψ υ χ  ο ά ς, 
O i Yvjfi'inaxje.v ί  ϊ  Ά λλά  ποιος τών δυο θα γηράσν) 
βραδύτερον ; Ό  σχετικώς νεωτερος— Ποιος δε είνε ουτος ; 
Ό  έχων τόν μεγαλείτεοον βαθμόν θερμοκρασίας. Τούτου ή

θεομότης θά διατηρηθή έπί πλείονα έτη καί θά ι’δνι τόν 
'έτερον ψυχόμενον, καί σκοτιζόμενον καί μεταβαλλόμενον 
Ης μάζαν ψυχράν μή έγκλείουσαν έν έαυτή ούδεμίαν δύ- 
ναμιν καί ένέογειαν.

Τοΰτο, τό περί τοΰ Ή λίου καί Σειο'ου, ισχύει δ ι’ ό
λους τούς αστέρας καί δυνάμεθα γενικώς νά εΐπωμεν ότι, 
«"Οσω περισσότερον ύψωμένη εινε ή θερμοκρασία άστέρος 
τινός, τόσω νεώτερος είνε ούτος καί θά ζήστ) έπί πλείονα 
χρόνον ώς άκτινοβολών ήλιος, ή δέ περίοδος της ψύξεως 
αύτών θά βραδύννι περισσότερον καί τά νάπα λ ιν».

Άλ7,ά ποιος θά έξελέγξτ, τον σχετικόν βαθμόν τής 
θερμοκρασίας τών διαφόρων άστέρων ; Καί πάλιν τό φα- 
σι/.ατοσκόπιν. Καί ίδου πώς :

Εϊδομεν ότι τό ήλιακόν φάσμα συνίσταται έκ τριών 
Λερών, τοϋ θερμαντικόν τον φ ω α ινο ν  *αί τον Ιοειόονς' 
έάν δέ έξετάσωμεν διά τοΰ φασματοσκοπ.ου το φάσμα δια
φόρων θερμαντικών καί φωτεινών πηγών, παρατηροΰμεν 
τά  έξής : Έ άν τό σώμα, έξ ού προέρχονται αί ακτίνες,
εινε άπλώς θερμόν, χωρίς νά έχν) φθάσγι μέχρι βαθμοΰ 
διαπυρώσεως, τότε εκ τοΰ φάσματος αυτοΰ θά ελλείπωσιν 
αί φωτειναί ακτίνες, θά σχηματισθή δέ τοΰτο πέραν τοΰ 
έρυθροΰ σ κ ο τ ε ι ν ό ν  καί άπλώς θερμόν· όταν δέ τό 
θερμόν σώμα καταστή διάπυρον, τότε σχηματίζει καί τό 
φ ω τ ε ι ν ό ν  μέρος τοΰ φάσματος καί οσω έκτείνεται ή 
διαπύρωσις τόσω τό φάσμα λαμβάνει μείζονα άνάπτυξιν 
πρός τό μέρος τοΰ ίοειδοΰς, ό βχημ.τ θμός*τον όποιον ε ιιε  
πάντοτε τεκμήριου λίαν υψηλής θερμοχρααία χαι τοβον- 
τω ύψη*οτέρας οθω μάλλον άνεπ ινγμένον ιίν ε  τό φάβμα 
πρ'ΐ'ς ro μέρος τοΰ Ιοειδοΰς χαί πέραν αϋτον ά»όμη προς το 
χημιχον μέ og φάβματος.

’Ιδού λοιπόν πώς διά τής έξετάσεως τοΰ φάσματος 
δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν όχι μόνον τό ποιόν φωτοβόλου 
τινός πηγής άλλά καί νά συγκρίνωμεν τόν βαθμόν της θερ
μοκρασίας τών διαφόρων φωτοβόλων πηγών.

Έ π ί τη  βάσει τών άνωτέρω πορισμάτων τής φασμα
τοσκοπικής άναλύσεως στηριζόμενοι πρέπει νά παραδεχθώ- 
μεν ότι ή θερμοκρασία άστέρος τινΊς ή τούλάχιστον τών 
έξωτερικών αύτοΰ περιβλημάτων in i toai.inco μάλλον live 
ύψωμένη ο ιω  μάλλον ανεπτυγμένου τό φ ίβ μ τ  αύτοΰ πρ> g 
το μέγος τον loud vg χαι τάνάπ ι λ ιν. Εύρίσκοντες δέ ούτω 
τό σχετικόν ϋψος τής θερμοκρασίας διαφόρων άστέρων δυ
νάμεθα νά συμπεράνωμεν καί περί τής σχετικής ήλικίας 
αύτών.

Έζετάζοντες οϋτω τούς άστέρας καταλέγουσιν αύτούς 
είς τρεις τ ύ π ο υ ς  ή ή λ ι κ ί α ς :

α )  Η π ρ ώ τ η  ή λ ι κ ί α περιλαμβάνει μέγαν άριθ- 
μόν άστέρων, ών τό φάσμα λαμβάνει τήν μείζονα άνάπτυ- 
ξιν πρός τό ίοειδές, παρουσιάζει καταφανεστάτας καί λίαν 
ζωηράς τάς γραμμάς τοΰ II, αί δέ γραμμαί τών μεταλλ. 
στοιχείων είσί όλίγισται καί λίαν άσθενεΐς, Ιδ.ως τοΰ Να 
καί Mg. Τά φαινόμενα ταΰτα  καταδεικνύεται σαφώς τό 
ύπέροχον της θερμοκρασίας αυτών έν σχέσει πρός τούς άλ- 

' λους καί ότι εύρίσκονται ν όλτ) τή άκμή τής δυνάμεως
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καί ενεογεία; των. Την ήλικίαν τούτων δυνάμεθα νά πα- 
οαβάλωμεν πρός την ζωηράν καί σφριγώσαν νεανικήν η λ ι
κίαν τοΰ ανθρώπου. Τοιοΰτοι δε' είσιν ό Σείριος, ό Βε'γας, 
ό Κάστωρ, ό Προκύων καί άλλοι. Πάντων δε τούτων το 
χρώμα εινε λευκόν η κυανοΰν.

β') Ή  δευτέρα ηλικ ία  π=ριλαμβάνει· τοΰς κ ί τ ρ ι ν ο υ ς  
άστέρας. Τό φάσμα αΰτών δεν δεικνύει πολΰ ζωηράς τάς 
γραμμάς ιοΰ  υδρογόνου, ένώ άφ’ ετέρου βρίθει έκ τών 
γραμμών τών μεταλλ. στοιχείων. Τά πάντα έν αυτοϊς κα- 
ταδεικνύουσι θερμοκρασίαν πολΰ κατωτε'ραν της τών πρώ
των. Βεβαίως εύρίσκονται είσε'τι έν άρκούσν) άκμνί, άλλ. ε- 
χοϋσιν ύπερβνί ·ίό άνθος της ηλικίας τω ν, την ν ε ό τ η τ α .  
ΤοιοΰτΟί έίσίν έν ποώτοις ό ήμε'τερος "Ηλιος, ό Άρκτου 
ρος, ό Πολυδεύκης, ό Πολικός άστήο κλ.

γ ') Τέλος οί της τρίτης ηλικίας παρουσιάζουσι ση
μεία έμφαίνοντα θερμοκρασίαν πολλφ ταπεινοτε'ραν. Τό 
όειδε'ς, τό χρώμα τοΰτο τών υψηλών θερμοκρασιών λε ί
πει όλοσχερώς εκ τοΰ φάσματος αυτών, ένώ άφ’ ετέρου 
διάφοροι σκοτειναΐ τα ιν ία ι έμφανίζονται, καταδεικνύουσαι 
την ΰπαρξιν λίαν πυκνής άτμοσφαίρας. Καί τό χρώμα 
τούτων συμφωνεί πρός τά  άλλα τεκμήρια- είνε βαθΰ πορ- 
τογαλλιόχοουν, έρυθρόν, ή σκοτεινώς έρυθρόν. Ό  Ά  ν τ  ά
ρ η ς, ό α τοΰ Ώρίωνος, ό α τοΰ Ήρακλε'ους καί άλλοι 
άνήκουσιν είς τοΰς γηραλε'ους άστε'ρας.

<■>'

Καί τε'λος, ΐνα περατώσωμεν τήν σχετικώς σύντομον 
ταύτην άφήγησιν τών θαυμασίων όντως διά τοΰ φασματο
σκοπίου έπιτευχθε'ντων πολυτίμων διά τήν έπιστήμην πο
ρισμάτων, άναφε'ρομεν καί έτέραν αυτοΰ σπουδαιοτάτην έ- 
φαρμογήν.

Είνε γνωστόν δτι οί αστρονόμοι, οπως σπουδάσωσι τήν 
κίνησιν τών άστε'ρων, έξετάζουσι διά τοΰ τηλεσκοπίου 
τάς γ ω ν ι α κ ά ς  μ ε τ α τ ο π ί σ ε ι ς  αΰτών έν τώ οΰ- 
ρανίω θόλω· τά  διδόμενα ταΰτα  συσχετιζόμενα πρός τόν 
άκοιβή προσδιορισμόν τής εποχής τών φαινομε'νων καί συν- 
δυαζόμενα πρός τοΰς νόμους τής παγκοσμίου ελξεως, έπι 
τρε'πουσι τόν προσδιορισμόν τών πραγματικών κινήσεων 
τών άστε'ρων έν τώ διαστήματι, τής τροχιάς τών πλάνη 
•ιών περί τόν "Ηλιον, τών άποστάσεων αΰτών, τών ταχυ- 
τάκτων καί τών μαζών αΰτών κλπ.

’Εν γε'νει όμως διά τόν κόσμον τών άστε'ρων, ών ή άφ’ 
ήμών άπόστασις είνε παμμεγίστη, αί περισσότεραι τών 
μεθόδων αί έπιτυγχάνουσαι διά τό πλανητικόν ήμών σύ
στημα άποτυγχάνουσι δι’ αΰτούς, διό καί είς όλίγας περι
στάσεις δυνάμεθα νά έχωμεν περί αΰτών θετικά άποτελέ- 
σματα, οσον 'άφορα τόν προσδιορισμόν τών κινήσεων αΰ- 
ΐώ ν  κλπ. Ά λ λ ’ ή εισαγωγή τής φασματοσκοπικής άνα- 
λύσεως έν τί) ’Αστρονομία ήλθεν νά συνεισφέρη νε'ον καί 
άπροσδόκητον στοιχεΐον είς τήν οΰράνιον μηχανικήν, του- 
τέστι νά παράσχ·/] τό μέσον rjj, t χύτηπ>,·
τών ae t f Q jv  «ata t i v davdv ion  rf(g ontixfg an t l v o g  ή 
άλλως την καλουμένην ,υ . ιβ  f ijav  rfj,· τα ιό ιητυς n j ia  την

disv&vviiv tov fraQut^Qrjtot. Οΰτω δέ τό φασματοσκό
πιον καί ώς πρός τήν σπουδ>,ν τών κινήσεων τών άστέρων 
ήλθεν είς συμπλήρωσιν τοΰ φασματοσκοπίου.

Ή  μέθοδος αΰτη στηρίζεται έπί δύο άρχών τής τοΰ 
Dopier άνακαλυφθείσης ΰπ ’ αΰτοΰ τό 1842 καί της τοΰ 
Fizeau τό 1848 (*) Βεβαίως δέ αΰτη εύρίσκεται άκόμη 
έν τή όδώ τής πειραματίσεως, άλλ’ ομως διά τοΰτο δέν 
δυναμεθα,στηριζόμενοι έκ τών μέχρι τοΰδε έπιτευχθε'ντων, 
νά μή παραδεχθώμεν ότι οσον οΰπω συμπληρομένη καί τε- 
λειοποιουμένη μέλλει νά παράσχη άποτελε'σματα άκριβέ- 
στατα  ώ; ειινα πάντα τά  διά τοΰ φασματοσκοπίου έπι- 
τευχθέντα. Τότε πλέον πας άστήρ, οίαδήποτε καί άν ή 
ή άφ’ ήμών άπόστασις αΰτοΰ είς τό χάος τοΰ ουοανοΰ, 
έάν πέμπν) πρός τά  φασματοσκοπία ήμών έπαρκές φώς, 
θά έπΐ'ρέπη νά σπουδάζωμεν οΰ μόνον τήν φυσικήν καί 
χημικήν αΰτοΰ σύστασιν, άλλά καί τάς διαφόρους κινή
σεις αΰτοΰ, τάς δυνάμεις α ΐτινες παράγουσι ταύτας ώς 
καί τό άόρατον κέντρον περί ο περιεφέρεται οΰτος έλκόμε- 
νος ΰπ ’ αΰτοΰ οπως οί πλανήτα ι περιφέρονται περί τόν ή
λιον ΰπ ’ αΰτοΰ έλκόμενοι.

Τοιαΰτά τινά  είσι τά  όντως θαυμάσια έξαγόμενα τής 
διά τοΰ φασματοσκοπίου σπουδής τών γηίνων καί οΰρα- 
νίων σωμάτων· δι’ αύτοΰ ή Αστρονομία είσήλθεν είς όλως 
νέαν έποχήν, επιχειρούσα νά ποαγματοποιήση τάς θαυμα- 
σιωτε'ρας καί τήν φαντασίαν αΰτήν καταπλησσούσας ανα
καλύψεις. Καί δέν είνε ίσως πολΰ μακράν ό χρόνος, καθ’ 
ον ό άνθρωπος, βήματι άσφαλεϊ χωρών διά μέσου τών κο
σμογονικών μακραιώνων, θά δυνηθή ν’ άνέλθιρ μέχρις αΰ- 
τής τής πρώτης άρχής τών άστε'ρων, ν’ άναγνώσνι έν αύ- 
τοΐς καί νά γνωρίσν) ούχί πλέον γενικώς, άορίστως καί 
άβεβαίως, ά λλ ’ έν πάσν) λεπτομερεία καί ακρίβεια τό π α 
ρελθόν αΰτών καί τό μ,έλλον ! Ζ

Τότε ή γνώσις τοΰ άπειρου ώς πρός τόν χρόνον ^θά 
προστεθνί έν τ'7ί τοΰ απείρου ώς πρός τό διάστημα ! !

Ούτως ή έπιστήμη βαθμηδόν καί κα τ ’ ολίγον διανοί- 
γει είς τό άνθρώπινον πνεΰμα τό θειον καί μυστηριώδες 
βιβλίον, έν ώ έστιν άναγεγραμμένη ή ιστορία τοΰ σύμπαν- 
τος καί όπερ ό άνθρωπος θά δυνηθΤί ν ’ άναγνωσν) σελίδα 
πρός σελίδα, λέξιν πρός λέξιν ! Τότε θά γνωρίσν) τάς γε- 
νέσεις τών κόσμων, τάς άκμάς καί παρακμάς αΰτών καί 
τάς μεγάλας άνατροπάς, δ ι’ ών το ιαΰτα ι καί τοσαΰται 
έπήλθον άλλοιώσεις είς τό σύμπαν !

ΒΑΦΗ Τ ΗΣ Κ Ο Μ Η Σ
Ή  λευκότης τής κόμης θεωρείται γενικώς ώς εν τών 

έπεισοδίων τής γεροντικής ηλικ ίας, καί όμως, ενεκα δια
φόρων φυσιολογικών ή ψυχικών λόγων, άπαντα τις πολ-

(*) Ηερί τώ ν άρχω* τούτων ώς καί περί τής μεθόδου τής εύ- 
ρέσεως της ταχύτητος τών αστέρων χαϊ τώ ν μέχρι τοΰδε επ ιτευ- 
χθέντων αποτελεσμάτων ϊδε τό A n n uaire  vou B ureau ( le . 
L o u g itiu le s  τοΰ έτους 1891 πραγματεία A. C ornu.
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λάκις καί νεότητα άνθηράν έστεμμένην μέ κόμην λευκήν. 
'Οπωσδήποτε, εί’τε τοΰ χρόνου, εί'τε άλλης τινός α ιτ ία ς 
δώρα είναι αί λευκαί τής κεφαλής τρίχες, δεν συμβιβάζον
τα ι ένίοτε κ α τ ’ οΰδε'να τρόπον πρός τήν φιλαρέσκειαν ή, 
άν θέλητε, τήν καλαισθησίαν τοΰ ώραίου φύλου ιδ ίω ς, άν 
καί τό τοιοΰτον καλαισθητικόν αίσθημα καί παρά τώ  έ- 
τέρω φύλω άπαντά πολλάκις λίαν άνεπτυγμένον. Έ ν η 
περιπτώσει λοιπόν ή κόμη άναιδώς διακηρύττει δτι ό ί “ 
διοκτήτης αύτής πολΰ πιθανόν νά μην άριθμ'Τ) μόνον 
Μαίους, άλλά καί δωδεκάμηνα όλα ετη , ύφ ίστατα ι ούχί 
σπανίως ή ανάγκη αθώας τινός ψευδομαρτυρίας, τήν ο
ποίαν πάνυ εΰγενώς παρέχει ήμΐν ή χημεία διά διαφόρων 
σχετικών συνταγών, έξ ών κατωτέρω παραθέτομεν τινάς·

Όφείλομεν νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τών άξιοτί- 
μων ήμών άναγνωστριών είς τήν χρήσιν τών διαφόρων μέ
σων, άτινα  φέρονται έν τώ  έμπορίω πρός βαφήν τής κόμης, 
διότι τά  πλεΐστα αΰτών άποτελοΰνται έξ οΰσιών δηλητη
ρίων, α ΐτινες όχι μόνον άμέσως τάς τρίχας τής κεφαλής 
καταστρέφουσιν, άλλά καί έμμέσως έφ’ όλου τοΰ όργανι- 
σμοΰ δηλητηριωδώς έπενεργοΰσιν. Άναγράφομεν ένταΰθα 
τάς όσον ενεστιν άθωοτέρας συνταγάς.

Β χ φ α ί  ν ι τ ρ ικ ο ί  ά ρ γύρ ο υ .

Ή  ένέργεια τών βαφών τούτων στηρίζεται έπί τής 
άποσυνθέσεως τοΰ νιτρικοΰ άργύρου δι’ έτέρας τινός οΰ- 
σίας, συνήθως θειούχου, χρησιμευούσης ώς τ ι προπαρα
σκευαστικόν (mordant) τών τριχών.

α '. Δ ιαλύονται έντός 550 γραμμών ροδοστάγματος 
2 8  γρ. νιτρικοΰ άργύρου. Πλύνομεν πρώτον τάς τρίχας δι’ 
άλκαλικοΰ τίνος διαλύματος (σόδας ή ποτάσης) δπως κα- 
θαρισθώσι τοΰ λίπους, καί επαλείφομεν κατόπιν αύτάς 
διά τοΰ άνωτέρω διαλύματος τοΰ νιτρικοΰ άργύρου. Ά φ ’ 
οΰ καλώς ξηρανθώσι, πλύνομεν αύτάς διά Savon sulfure.

β'. Διαλύονται 28 γρ. νιτρικοΰ άργύρου έντός 225 
γρ. ροδοστάγματος. Πλύνομεν κατά πρώτον τάς τρίχας έ- 
πιμελώς διά τίνος διαλύματος 28 γρ. θειούχου καλίου έν
τός 170γρ. άπεσταγμένου ΰδατος,καί άμα ξηρανθώσιν έπ- 
αλείφομεν διά τοΰ άνωτέρω διαλύματος τοΰ νιτρικοΰ 
άργύρου. Ό  νιτρικός άργυρο; άποσυντίθεται τότε ύπό τοΰ 
θειούχου καλίου, παραγομένου μελανός θειούχου άργύρου, 
δστις καί βάφει τάς τρίχας ΰποξάνθους ή καστανάς."Οπως 
δέ αί τρίχες καταστώσιν έντελώς μέλαιναι, παρασκευάζε
τα ι τό διάλυμα τοΰ νιτρικοΰ άργύρου πυκνότερον.

γ '.  Παρασκευάζομεν άμμωνιοΰχον διάλυμα νιτρικοΰ 
άργύίου ώς έξης. Διαλύομεν πρώτον τόν νιτρικόν άργυ
ρον έν άπεσταγμένω ΰδατι καί προσθέτομεν είς τό διά
λυμα καυστικήν άμμωνίαν μέχρις άναδιαλύσεως τοΰ σχη- 
ματισθε'ντος ιζήματος. Ώ ; προπαρασκευαστικόν τών τρι
χών δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν ένταΰθα διάλυμα ή ά- 
φέψημα κηκιδων.

Όφείλομεν νά παρατηρήσωμεν δτι τά  διαλύματα 
τοΰ νιτοικοΰ άργύρου πρέπει νά φυλάσσωνται άπό τοΰ 
φωτός έντός μελαινών ή κυανών φιαλών, άλλως ό νιτρικός

άργυρος άποσυντίθεται ΰπό τοΰ φωτός είς μεταλλικόν. 
Έ πίσης καλόν είναι τό διάλυμα τοΰ θειούχου καλίου νά 
παρασκευάζηται κατά τήν ώραν τής χρήσεως, διότι δυ
νατόν ώς έκ τής πολυκαιρίας ν’ άποσυντεθτί έν μέρει κα^ 
νά βλάψη οΰτω τόν χρωματισμόν τών τριχών.

Β α φ α ί  Οειϊκοδ χαλκοδ.
α '.) Ή  βαφή αΰτη οφείλει τήν δράσιν αύτής είς τόν 

νιτρικόν άργυρον καί τόν θειικόν χαλκόν συγχρόνως. Δια
λύονται έντός 50 κ έ. ΰδατος 2 , 5 γρ. θειικοΰ χαλκοΰ 
(μαβιά πέτρα) καί άφ’ ετέρου έντός 200  κ. έ. ΰδατος 36 
γρ. νιτρικοΰ άργύρου. Μ ίγνυνται τά  δ ιαλύματα καί τό 
παραχθέν τότε ίζημα δ ιαλύετα ι διά καυστικής αμμωνίας 
καί άραιοΰται δι’ ΰδατος μέχρι λίτρας. Ώ ς προπαρασκευα
στικόν τών τριχών μεταχειριζόμεθα ένταΰθα διάλυμα πυ_ 
ρογαλλελαίου 5 γρ. έντός 10,0 κ έ. ΰδατος.

β '.) Διαλύομεν έν ΰδατι θειικόν χαλκόν καί προσθέ
τομεν άμμωνίαν μέχρις άναδιαλύσεως τοΰ παραγομένου 
ιζήματος. Ή  βαφή αΰτη καλείτα ι έν τώ  έμπορίω ΖοΪΠ- 
ture  Brune frangaise.

Τ ο υ ρ κ ικ ή  βαφή κατά  Λ ά ν δ ε ρ ε ρ .
Βράζεται κόνις κηκίδων έντός έλαίου έλαιών έπ’ άρ- 

κετόν μέχρι ξηροΰ. Τό ξηρόν τοΰτο υπόλειμμα κονιοποιεΐ- 
τα ι καί μεταβάλλετα ι δ ι’ ΰδατος είς πόλτον καί έκ νέου 
έξα τμ ίζετα ι. Τό δεύτερον τοΰτο ξηρόν ύπόλειμμα μίγνυ- 
τα ι μετά ρ α σ τ  ι κ ο π έ τ ρ α ς .  Είναι δέ ή ραστικόπε- 
τρα αΰτη (ραστίκ-γιουζί) άλατα  σιδήρου καί χαλκοΰ συν- 
τηκόμενα, καί φέρεται είς τό έμπόριον έκ τής Α ίγυπτου, 
δπου κατασκευάζεται ύπό τών Αρμενίων. Τρίβομεν τήν 
οΰτω σκευασθεΐσαν κόνιν μεταξύ τών δακτύλων καί τρ ί
βομεν δι’ αΰτών τήν κόμην, ητις μετ’ όλίγας ήμέρας λαμ 
βάνει χρώμα ώραΐον μέλαν καί διαρκές·

Έ ν τνί Τουρκία αί χανούμισαι συνειθίζ^υσι νά βάφωσι 
τάς βλεφαρίδας καί τάς όφρΰς αΰτών διά θειικοΰ αντιμο
νίου ή διά τής βαφής kohol, ητις παρασκευάζεται διά 
30 γρ. κινεζικής μελάνης καί 500 γρ. ρο$οστάγματος. Ή  
δέ ώς ψιμμύθιον χρησιμεύουσα αύτα ΐς βαφή,κατά τό μ π α ϊ- 
ράμ ιδ ίως, είναι τό κίτρινον τοΰ κ ν ί κ ο υ, κόνις σκοτει- 
νώς έουθρά καί διχροίζουσα.

Εκτός τών βαφών τούτων τής κόμης ύπάρχουσι καί 
πλεΐσται άλλαι διά λιθαργύρου ή άνθρακικοΰ μολύβδου, 
τάς οποίας όμως ώ ; δηλητηριώδεις δέν συνιοτώμεν τα ΐς 
άναγνωστρίαις ήμών.

'Ως άρίστην καί άβλαβεστάτην βαφήν καστανήν τής 
κόμης συνιστώμεν ιδιαιτέρως τό διάλυμα τοΰ ύπερμαγ- 
γανικοΰ καλίου, δπερ είδομεν είς τήν άρωμάτισιν τοΰ στό
ματος. Πλύνομεν πρώτον καλώς τάς τρίχας δι’ άμμωνίας 
καυστικής καί μετά τήν άποξήρανσιν αΰτών τρίβομεν τάς 
τρίχας τής κεφαλής διά ψήκτρας βρεχομένης διά τοΰ δ ια 
λύματος τοΰ ύπερμαγγ. καλίου. Δι’ έπανειλημμένων έν- 
τριβών αποκτα ή κόμη ώραΐον καστανόχρουν χρώμα. Πρέ
πει ομω; πολυ νά προσέχωμεν δπω; μή χρωματίσωμεν ·/ χ\ 
το δέρμα τή ; κεφαλή; καστανόχρουν.
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ΙΙρός μετατροπήν δε τών καστανών ή μελαίνων τρι
χών εις ξανθάς μετάχειριζόμεθα το όξυγονοΰχον ύδωρ,άλλ’ 
Ιδίως το όξειδωτικώτατον ύπεροξείδιον τοΰ υδρογόνου,δπερ 
οξειδοΰν τάς τρίχας αποχρωματίζει αΰτάς.

Μ. Σ γεφανιδης

Π Ε Ρ Ι  ΤΩΝ Α Σ Τ Ε Ρ Ο  Ε Ι ΑΩ Ν
Ά νηγγίίλαμεν έν προηγουμένω φύλλφ ττ,ν άνακάλυ- 

ψ.ν καί έτε'ρου πλανήτου ύπαγομένου είς τοΰς αστεροει
δείς· σήμερον λέγομεν όλίγα περί αΰτών καθόλου, π ι-  
στευοντες δτι άνταποκοινόμεθα ουτω ε ί; έπιθυι/.ίαν τών ή- 
μετέρων αναγνωστών.

Είς πά ντα ; είναι γνωστοί οί περί τόν ήλιον κινούμενοι 
οκτώ μεγάλοι πλανήτα ι, οί καί κύοιοι πλανητα ι λεγό
μενοι, τών όποιων ό αριθμό; με'νει άπό πολλών ετών στα
θερό;. Έ κτό ; δμως αΰτών εχομεν καί σμικρού;, σμικρο- 
τάτους πλανήτας, τούς αστεροειδείς λεγομε'νους, ο ΐτινε; 
οΰ μόνον είναι τεσσαρακονταπλάσιοι τών ίδ ίω ; πλανητών, 
άλλά καί όλονέν αΰξάνουσι τόν άριθμόν, άνακαλυπτομε'νων 
κατά  με'σον δρον 8 έτησίως. Οί άστεροειδεΐ; περιλαμβά
νονται έντό; ζώνη ; πλάτου; 300 περίπου έκατομμ. χιλιο - 
με'τρων, κείμενη; μεταξύ τοΰ Ά ρεω ; καί τοΰ Δ ιό;— ’Εξαι
ρούμενη; τή ; Ε σ τ ία ; άπαντε; οί πλανήτα ι ούτοι είναι 
άόρατοι ε ί; γυμνόν οφθαλμόν, δρώμενοι δέ διά τοΰ τηλε
σκοπίου εμφανίζονται ώ ; σημεία καί οΰχί ώ ; δίσκοι α ι
σθητής διαμέτρου· δΓ ο καί πρός με'τρησιν ταύτης, αδυ
νάτου “ούσης της μικρομετρ κης εργασίας,μεταχειρίζονται 
μέθοδον μ ι κ ρ ο μ ε τ ρ ι κ ή ν ήσσονο; ακρίβειας. Τήν μεγίστην 
διάμετρον εχει ή Εστία (500 χιλιομ. περίπου), τήν δέ μι- 
κροτεραν ή Αγάθη (8 μόνον χ ιλμ .)— Ό  χρόνος τής περί 
τόν ήλιον περιφοράς αΰτών ποικίλλει άπό 8,81 έτών (Θού- 
λη) μέχρι 13,11 (Μέδουσα)."Ο,τι ίδ ίως χαρακτηρίζει τούς 
αστεροειδείς πλην τής σμικρότητος αΰτών είναι ή μεγάλη 
τής τροχιά; εκκεντρότης, ήτις ομοιάζει τήν τών κομη
τών μάλλον ή τών πλανητών. Ή  της Ανδρομάχης μάλι
στα παρουσιάζει τόσον μεγάλην αναλογίαν πρό; τήν τοΰ 
κομήτου τοΰ T cm pel (1867 II), ώστε δ κα ίω ; παρατη
ρεί ο TiSSCrand δτι δέν πρέπ ι πλέον νά νομίζωμεν, δτι 
ή μεταςυ πλανητών καί κομητών διαφορά ’έγκειται έν τή 
ελλειπτικότητι τ ή ; τροχιά; μόνον. Ή  μεγάλη αύτη τών 
τροχιών τών αστεροειδών εκκεντρότης καί ή πρό; πάντα 
τα  σ/ιμεΐα διευθυνσις τών μεγάλων άξόνων αΰτών, καθ- 
ιστώσι δυνατήν την πρό; άλλήλου; σύγκρουσιν, πράγμα τό 
όποιον, ώ ; γνωστόν, δέν είναι δυνατόν νά συμβή ε ί; τού; 
άλλου; π λανή τα ;. Σημειωτέον δμως δτι ή διάφορος κλ ί- 
σις τών έτ,ιπέδων τών -ίροχιών καθιστά τά ; συγκρούσεις 
ολιγώτερον πιθανάς.

Παρα τον μεγαν αριθμόν τών άστεροειδών ή μάζα αΰ
τών έν τώ συνόλω είναι σμικρά. Ό  L e v e m e i ’ στηριζό- 
μενος έπί τών διαταράξεων,· τχς όποία; προξενοΰσιν έπί 
τοΰ Ά ρ εω ;, υπολογίζει δτι αύτη δέν ύπερβα·!νει τό τρ ί
τον τή ; μάζης τ ή ; γ ή ;. Τήν περιφέρειαν τών πλείστων έξ

αυτών δύναται συνήθη; πεζοπόρο; νά διατρέξν) έν μι^ 
μονγι ήμερα ! Ευνόητον άποβαίνει έκ τούτων πόσον ή έ
ρευνα τών αστεροειδών είναι δύσκολο;· πολλού; έκ τών 
γνωστών ήδη μετά κόπου κατορθοΰσι ν ’ ά εύρωσιν οί 
αστρονομοι, συνέβη δέ πολλάκι; νά έκληφθώσιν ώ ; νέοι 
πλανήτα ι οί όποιοι είχον πρό πολλοΰ παρ’ άλλων άνακα- 
λυ φθη. *

Είπομεν ότι οί άστεροειδεΐ; εύρίσκονται ε ί; τό μ ετα 
ξύ Ά ρεω ; καί Διός διάστημα· δέν πρέπει δμω; νά νομι- 
σθή δτι είναι κανονικώ; έν τούτω διεσπαρμένοι. Είναι δ- 

,μω ; βέβαιον δτι ύπάρχουσιν διά τ ινα ; έξ αΰτών άναλο- 
γ ία ι ε ί; τ ά ; τροχιά; μεγάλαι. Ώ ; παράδειγμα άναφέρο- 
μεν τά  στοιχεία τών τροχιών τη ; Π ίστεω; (F id e s ) καί 
Μαίας.

Μ ΐ 5 η  άπό- Μ ήκος άνι-
στασις άπό 'όντος συνδέ- Κλίσις Μήκος
τοΰ ήλιου Ε κκεντρότης σαου τροχιάς περιηλίου

Π ίστις 2,1344 0,1 70 8 ®,21' 3 ° ,7 ' 6 0 » ,20 '
Μαία 2 ,6 *5  0 ,175  8®,17' 3 ®,6 48®, 8 '

Κατάδηλον γ ίνετα ι δτι αισθητήν όπωσοΰν διαφοράν 
παρουσιάζει μόνον ή διεύθυνσις τοΰ μεγάλου άξονος· το ι
αύτη δέ αναλογία παρουσιαζομένη καί είς πολλούς άλλους 
άστεροειδεΐς δέν είναι δυνατόν νά είναι τυχα ία .

Ή  σπουδή τών πλανητών τούτων δέν στερείται σπου- 
δαιότητος ώς τινες νομ ζουσιν.’Εκτός τής ώφελείας ήν δύ- 
ναται νά πορισθή έξ αΰτών ή επιστήμη πρός λύσιν τών 
κοσμογονικών προβλημάτων έν γένει, καί άλλα λ ία ν άξια 
λόγου φαινόμενα έν αΰτοΐς ανευρίσκει. Ούτω π . χ . ή 
Θούλ.η ώς πλησιάζο^σα πολύ τον Δία δύναται νά χρησι- 
μεύσν) πρός εύρεσιν της μάζης αΰτοΰ. Ά φ ' έτε'ρου πάλιν 
ή Βικτωρία καί Σαπφώ δύνανται νά πλησιάσωσι τήν γην 
μέχρις 0,7· έν το ιαύτη περιπτώσει ή παράλλαξις αύτών 
δύναται νά χρησιμεύση ε ί; προσδιορισμόν της άποστά- 
σεω; της Γης πολλω έπιτυχέστερον ή αί πάροδοι της Α 
φροδίτης.

’Εν τέλει σημειοΰμεν δτι ή άνακάλυψις τών άστεροει- 
δών συνδέεται ποός τήν άρχήν τοΰ παρόντος αίώνος. Τήν 
1 Ίανουαρίου 1801 άνεκάλυψεν ό έν ΙΙαλέρμω αστρονό
μος P iazz i τόν πρώτον έξ αύτών, τήν Δήμητραν τό έπό- 
μενον ετος ό Olbers άνεκάλυψε τήν Παλλάδκ καί ούτω κα 
θεξής. Ό  Ινέπλερος άπό τοΰ 17ου ήδη αίώνος είχεν ύπο- 
δείξει ώς πιθκνήν τήν ύπαρξιν πλανήτου μεταξύ Άρεως 
καί Διός κκθά καί ό νόμος τοΰ Bode άπα ιτε ΐ. Καί είς 
τούς πλανήτας δέ τούτους καθώς καί είς νούς μεγάλους 
εδόθησαν ονόματα έκ τής 'Ελληνικής ιδίως μυθολογίας.

I. Ο. Λ..

X T O H K L I V ^  Α .
Μεταςυ τών φυτών τα όποια εχουτι θεραπευτικήν δύναμιν διά 

τάς πληγάς καταλένεται καί το Γεράνιον, το κοινότατων τοΰτο φυ- 
τόν έν τοΐς κήποις ήμών. Τά φύλλα τούτοο κοπανιζόμενα σχημα- 
τ ίζ ιυσ ιν  εμπλαστρον στερεώς ποοσχολλώμενον έπί τοΰ δέρματος καί 
βοηθοΰν τά μάλιστχ είς τήν συγχόλλησιν τώ ν πληγωμένων μερών.

X
Κατά τινα  στατιστικήν 1100 περίπου ατμόπλοια πλεουσι καθ’ 

έκάστην κατά διαφόρους διευθύνσεις έπί τώ ν θαλασσών.

άριθ. 14. Όδός Π οαίιτέλουί -  Τ ύποις Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ  3\ί. $ Γ Ρ ΙΜ Η  -Ό δ ό ς  ΙΙρα’ςιτέλους, άριθ. 14


