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Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΤΛΟΤ
ταχτικού καθηγητοΰ εν τω  Π ανεπιστημίω 

(Σ υνέχεια- ΐδε προηγούμενων φύλλον)-

Ύ .
Αί θερμα ί π η γ α ί ή θέρμα ι άπ οδ ε ικ νύ ουσ ιν  εναργέσ τα τα  

τή ν  ν π α ρ ί,ιν  γηγενούς θερμότητος.
Πολλών πηγών τά  ϋδατα , ποτίμων καί μή, άν καί 

δεν φαίνωνται ήμΐν αρκούντως θερμά, οΰχ’ ήττον δμως 
καί τα ΰτα , ώς εχοντα καθ’ άπαν τό Ιτος σταθεράν  θερ
μ ο κ ρ α σ ία ν  καί κατά τ ι άνωτε'ραν τής μέσης τοΰ τόπου 
έν ώ άναβλύζουσι, κατάδηλον ποιοΰσιν, δτι άνέρχονται 
έκ στρωμάτων, ών ή’ θερμοκρασία ολως ανεξάρτητος τής 
ήλιακής θερμότατος. Οϋτω π . χ. ό Bischof εύρεν, οτι 
20 περίπου πηγα ί τών περιχώρων της Α ααχέρης  λίμνης 
(έν Γερμάνιο*) εχουσι θερμοκρασίαν κατά 1 0 Κ άνωτε'ραν 
τής με'σης θερμοκρασίας τοΰ τόπου, έν ω άναβλύζουσιν. 
Έπειδη δέ το ιαϋτα ι πηγα ί άπαντώσιν είς πάντας τής 
γής τους τόπους, επεται δτι πανταχοΰ ΰπό γής υπάρχει 
γηγενής θερμότης, έξ ής προχύπτει ή παρατηρούμενη αΰ- 
ξησις τής θερμοκρασίας. Τάς πηγάς ταύτας έκάλεσαν ά -  
σθενεϊς  θέρμας πρός διάκρισιν τών κυρίως θερμών πηγώ ν.

Αί κυρίως θέρμα ι, ών τό ϋδωρ πολλάκις ζέει. κα ι κ α - 
χ .Ιά ζ ε ι, άποδεικνύουσιν έναργε'στατα, δτι μεγάλη καί 
ίσχυροτάτη ή γηγενης θερμότης, διότι τό ϋδωρ τούτων 
είνε πολλάκις τοσοΰτο θερμόν, ώστε άδυνατοΰμεν ν’ άπο- 
δεχθώμεν, δτι έθερμάνθη ΰπό τοΰ ήλίου,άλλ’ οτι έν τή  γτί 
ένοικεΐ πηγή θερμότητος μεγάλη καί άνεξάρτητος τοΰ 
ήλίου ήτις άπεργάζεται τά  φαινόμενα ταΰτα . Αί ζέουσαι 
δέ καί καχλάζουσαι άΰτα ι πηγαί δέν είνε πανταχοΰ γής 
έξηπλωμέναι καί είς με'γαν βαθμόν, ώς αί άσθενεΐς θε'ρμαι, 
άπαν ;ώσιν δμως πολλαχοΰ γής, διάφορον εχουσαι θερμο
κρασίαν καί άποτελοΰσι σειράν συνεχή, άγουσαι άπό τών 
ΰπερθε'ρμων θερμών πηγών πρός τάς ασθενείς θέρμας.

Τοιαϋται ζέουσαι θε'ρμαι εύρίσκονται καί έν Έ λλάδι · 
θερμότεραι πασών είναι αί τών Θερμοπυλών καί Α’ιδη- 
ψοΰ, εχουσαι θερμοκρασίαν 40°, 50° με'χρις 80° καί πλε'ον 
βαθμών Κελσίου. Άναβλύζουσι δέ αύτα ι ού μόνον έπί τών 
στερεών, άλλά καί έπί τών βυθών τών θαλασσών, ώστε 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι πανταχοΰ ΰπό τήν έπιφάνειαν 
τής γής έξαπλοΰται θερμαντική πηγή ισχυρά, δυναμένη 
νά ύπερθερμαίνη τό άναβλύζον ϋδωρ. (Παραβλ. Π ρ ο μ ..  
1891 σελ. 394 καί Ιξ).

8 .

Τά ά ρ τεσ ια ν ά  φρέατα ον μ ό νο ν  τη ν  ϋ π α ρ ζ ιν  τής γηγενούς  
θερμότητος ά π ο δ ε ικ νύ ουσ ιν , ά.Ι.ίά συγχρόνω ς ύ ρ ίζο υ σ ι 
χα ί τ ή ν  α ν α λ ο γ ία ν  καθ' ήν πρός τά  β άθη  α ν ζ ά ν ε ι ή 
γηγενής θερμότης.

Καλοΰσιν ά ρ τεσ ια ν ό ν  φρέαρ βαθεΐαν καί κάθετον έν 
τώ  έδάφει τεχνητήν οπήν, γινομε'νην δπως τό ύπογείως 
ρέον ϋδωρ εϋργι διά τής οπής διέξοδον πρός τήν έπιφάνειαν 
τής γής. Επομένως τά  φρε'ατα ταΰτα  δύνανται νά θεω- 
ρηθώσιν ώς τεχνηταί πηγα ί. Έπειδή δέ τό διά δίατρή*· 
σεων τοΰ έδάφους άναβλύζον ϋδωρ εύρίσκεται συνήθως ύπό 
μεγάλην ύδροσταστικήν θλΐψ ιν, δπως τό τών ύδραγωγείων, 
ών ή δεξαμενή κεϊτα ι έπί ύψώματος, διά τοΰτο τό ϋδωρ
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κυτών άναβάλλεται έκ. της γενο{/.έν·/ις οπής ώς τό τών π ι
δάκων, φθάνον ένίοτε είς μέγα ΰψος.

Κατά τήν διάτρησιν δέ τών άρτεσιανών φρεάτων, ών 
τό βάθος σχετικώς είναι ένίοτε μέγα, είναι δυνατόν νά έ 
ρευνηθν) καί ή γηγενής θερμότης καί νά εύρεθίί ό νόμος, 
καθ’ δν αΰτη αυξάνει πρός τά  βάθη. Πρώτον δέ καί οΰ- 
σιωδέστατον πόρισμα της μελέ.ης ταύτης είναι δτι ΰπό 
πάντα της γηίνου έπιφανείας τόπον βαθύτερον της όριαίας 
έπιφανείας, έπικρατεΐ είς διαφόρους άπό της έπιφανείας 
ταύτης αποστάσεις θερμοκρασία σταθερά καί αμετάβλη
τος καθ’ άπασαν την διάρκειαν τοΰ έτους, η τις δ[/.ως αΰ- 
ξάνει άναλόγως ι οΰ βάθους. Τοιαϋται μελέται σημαντι- 
καί έγε'νοντο πολλαχοΰ, ιδίως δε εις τά  άρτεσιανά φρε'ατα 
τοΰ Rudersdorf καί Sperenberg παρά τό Βερολΐνον καί 
τής Grenelle έν Παρισίοις, έξ ών άναφέοομεν τάς τοΰ 
Sperenberg ώς νεωτε'ρας (1867).
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Δεύτερον πόρισμ,α έκ της σπουδής τών άρτεσιανών 
φρεάτων είνα ι, δτι δυνάμεθα νά όρίσωμεν, έντός τοΰλάχι
στον τών έπιπολαιοτε'ρων της γης στρωμάτων, την γεω- 
θ ερμαντ ιχ ή ν  ά ν α λ ο γ ία ν ,  δηλ. πόσους πόδας ή πόσα  μ έ 
τρα  εκ τ ίν ο ς  στρώ ματος κειμένου βαθύτερον  της όρ ια ία ς  
έπ ιφ ανε ία ς  χα ί επομένως εχοντος  σ ταθ ερά ν  θερμοκρασ ίαν  
π. χ. 30° Κ, πρε'πει νά κατέλθωμεν βαθύτερον, δπως άνευ- 
ρωμεν έτερον στρώμα, οΰτινος ή θερμοκρασία νά ήναι κατά 
ενα μόνον βαθμόν Κελσίου μεγαλειτε'ρα, δηλ. 31° Κ. Ό - 
οίζεται δέ άπλούστατα ή γεωθερμαντική αΰτη άναλογία 
ώς εξής. Ώ ς άρχή της ύπό τών μαθηματικών λεγομένης 
αρ ιθμητ ικής σε ιράς  λαμβάνεται ή με'ση θερμοκρασία τοΰ 
τόπου, έν ώ ύπάρχει τό στόμιον τοΰ όρυχθέντος φρε'ατος, 
ή τις εστω θ ,  ώς τε'λος δέ της σειράς ταύτης ή έν τώ 
πυθμ-ένι τοΰ φρε'ατος εΰρεθεΐσα θερμοκρασία Θ'. ’Ά ν τό 
βάθος τοΰ φρέατος θε'σωμεν ϊσον πρός Β μέτρα, εύρίσκομεν 
τήν γεωθερμαντικήν άναλογίαν Γ , άν τό Β δ αιρε'σωμεν 
διά τής διαφοράς Θ — Θ. Ό πω ς καταστήσωμεν εΰληπτον 
τόν άπλ,ύστατον τοΰτον ύπολογισμόν καί είς εκείνους ο'ί
τινες άπεχθάνονται τά  μαθηματικά, άναφε'ρομεν τό εξής 
παράδειγμα, έστω. Β =  500 μέτρα. Θ =  17° Κ. καί 
Θ '=  32° Κ ., Ιχομεν κατά τά  άνωτε'ρω

500 500 00  ,
1 = ----- = ----- = ο ο  μετοα.

3 2 -  Π  15 ‘ r

Τοΰτο δηλοΐ δτι διά νά εΰρωμεν στρώμα έχον θερμο
κρασίαν κατά ενα βαθμόν άνωτε'ραν τής θερμοκρασίας ε
τέρου ύπερκειμένου στρώματος, πρέπει νά κατέλθωμεν 33 
περίπου με'τρα, ή δπερ τό αΰτό, δτι ύπό τόν τόπον τοΰ
τον ή γηγενής θερμότης αΰξάνει άνά 33 με'τρα κατά ενα

βαθμόν Κελσίου δσον βαθύτερον είς τά  έγκατα τής γής 
κατερχόμεθα.

Κατά τόν τρόπον τοΰτον ύπολογιζόμενοι εύρίσκομ-εν 
τήν γεωθερμαντικήν άναλογίαν διαφόρων τόπων, ήτις δ
μως δέν είναι ή αΰτή πανταχο'), π. χ. έν Σπερεμ6ίργγ=. 
31 ,8  με'τρα, έν /}ου/κ>?=90,8 πόδας (3 πόδ. =  1 μέτρον 
περίπου), έν Ρυδεροδόρ<ρτι=§ςΙΑ) ποδ., Γρενέλλψ=ζ95 ,0 . 
Μαγδεμβούργο ■=. 80 πόδ.. Ρ οσέλλη= 60 πό?)., "Jp - 
τερν— 1 2 0  πόδ.

Ο .

Κ α ι δ ιά  τώ ν σ ιδηροδρομ ικώ ν σ υρ ιγ γώ ν  κ α τα δ ε ίκ ν υ ια ι ή
ΰπ α ρ ζ ις  τής γηγενούς θερμότητας χ λ ' ι  ορ ίζ ε τα ι ή γεω 
θερμαντ ική  ά ν α λ ο γ ία .

Βαθύτερον τών άρτεσιανών φρεάτων είσδύουσιν είς τά  
’έγκατα τής γής αί τών νεωτε'ρων χρόνων σιδηροδρομικά! 
σύριγγες, αί γενόμεναι έπί τών ’Ά λπεω ν ύπό τάς κορυφάς 
Mont Cenis, Gotthard καί Arlberg, δι’ών συγκοινωνεί 
ή ’Ιταλία  μετά τής Γαλλίας καί Ε λβετία ς . Δυστυχώς έν 
τνί σύριγγι τοΰ Mont Cenis όλίγισται καί άνεπαρκεΐς θερ- 
μομετρικαί παρατηρήσεις έγε'νοντο (ΰπό Giordano), έν 
τνί τοΰ Ά γ . Γοτθάρδου δμως πλεΐσται καί ακριβείς γεω- 
λογικαί μελέται ύπό τοΰ μηχανικού Στάπφφου  γενόμεναι 
ήγαγον είς σημαντικά πορίσματα. Ό  άκάματος ναι 
πολυμαθής οΰτος άνήρ, δστις ήτο οΰ μόνον εμπειρό
τατος μηχανικός, άλλά καί σοφός γεωλόγος (έναντίον τής 
γνώμης τών ήμετέρων μηχανικών), οΰ μόνο; συνέταξε γεω- 
λογικάς τομάς διαφόρων θε'σεων τής σύριγγος,συνε'λεξε καί 
δ ιέγνω σε  τά  διάφορα πετρώματα, άτινα συνήντησε κατά 
τήν διάτρησιν, άλλά καί έπισταμε'νως έμελε'τησε τήν θερ
μοκρασίαν τών πετρωμάτων, δΓ ών διήλθεν ή σύριγξ.

Τό βόρειον στόμιον τής σύριγγος τοΰ 'Αγ. Γοτθάρδου 
εύρίσκεται έν τή κοιλάδι R e u s  S πλησίον τοΰ G Ο e 8- 
C h e n e n,  1109  μέτρα ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσ
σης (τόσον δσον είνε τό ΰψος περίπου τοΰ Ύ μ ηττοΰ), τό 
δε νότιον στόμιον πλησίον τοΰ Α ίρόλου  έν τ*7) κοιλάδι τοΰ 
Τεσσίνου, 1145  υπερ την θάλ. Ή  μεταξΰ δέ τών δύο τού
των στομίων άπόστασις, δηλ. τό μήκος τής σύριγγος είνε 
14,920 με'τρων (διπλάσιά περίπου άπόστασις τής σιδηρο- 
μικής γραμμής Α θηνών— Πειραιώς). Ή  έντός δέ τής σύ
ριγγος ταύτης έπί διαφόρων θέσεων μετά προσοχής μετρη- 
θεΐσα θερμοκρασία δέν πρε'πει νά άναχθή είς τήν άπό τών 
στομίων άπόστασιν των, άλλά εις το βάθος είς τό όποιον 
εύρίσκεται έκάστη θέσις ύπό τό επικείμενον πέτρωμα. Έ - 
ξαρτάται λοιπόν ή έντός τών διαφόρων τής σύριγγος θε'
σεων παρατηρουμε'νη θερμοκρασία έκ .τοΰ άναγλύφου σχή
ματος τοΰ έπί τής σύριγγος έπικειμε'νου ορούς, καί διά τόν 
ορισμόν τής γεωθερμαντικής αναλογίας έπί τίνος θέσεως έν 
τνί σύριγγι πρέπει νά λαμβάνηται ΰπ ’δψιν πάντοτε ή πρός 
ορίζοντα κάθετος ταύτης άπόστασις άπό τής έπικειμένης 
γηίνου έπιφανείας.

Τάς έν τνί σύριγγι ταύτν) εύρεθείσας θερμοκρασίας 
διαφόρων θέσεων παρέβαλεν ό Στάπφφος πρός τήν μέσην 
έτησίαν θερμοκρασίαν τής γηίνου έπιφανείας τών μερών
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εκείνων καί ποός τήν θερμοκρασίαν τών έν τή γειτονεί<£ 
εΰρισκομε'νων πηγών, καθώς καί πρός τό βάθος των δ ια 
φόρων τού -ων θέσεων και πρός τήν βραχυτέραν έκάστης 
τούτων άπόστασιν άπό τής έπιφανείας τού επικειμένου 
όρους. Οΰτως εΰρεν, δτι ή με'ση θερμοκρασία τοΰ πετρώ
ματος τοΰ κειμένου έν τώ  μέσω τής σύριγγος ύπό την κο
ρυφήν Alpetligrat (2839 μέτ. ύπ . θ.) ήτο 30 ,4 2 °  Κ·
(αΰτη ήλαττώθη ακολούθως έν τή παοελεύσει δύο μηνών 
ύπό τοΰ είσελθόντος ’έξωθεν ψυχροΰ άέρος μόλις κατά
0 ,1 5 ° — 0 ,2 1 0 Κ.)

Αί ύπό τό δρος τοΰτο χθονισόθερμα ι. έ π ιψ ά ν ε ια ι, 
δηλ. αί βαθύτερον τής όριαίας κείμεναι έν τώ φλοιώ 
τής γής φανταστικα ί επ ιφάνειας έκάστης τών ό
ποιων τά σημεία εχουσι τήν αΰτήν σταθεράν θερ
μοκρασίαν, κατε'δε.ξαν κατά τάς παρατηρήσεις ταύτας 
τοΰ Στάπφφου διαφόρους αυξήσεις ή ανυψώσεις πρός τήν 
επιφάνειαν τοΰ δρους, ιδίως καθετως υπο το οροπεδιον τοΰ 
Ά νδερμάττον . Καί έπί μέν τής βορείου τής σύριγγος 
πλευράς κα τ’ άρχάς ή γεωθερμαντική άναλογία ήτο 20 ,5  
μέτρα, ύπό τήν κρημνώδη δέ πλευράν τής Βαννέλης 42.6· 
έπί δε τής νοτίου πλευράς ήτο 45. καί ύπό τήν άκρονυ- 
χεία Cirna Boita— Misura 62 .3  μέτρα. Ώ στε άν έν τώ  
πετρώματι τοΰ δρους τής σύριγγος ταύτης θελήσωμεν νά 
χαράξωμεν τάς χθονισοθέρμους, θέλομεν ίδεΐ, δτι τό σχήμα 
τούτων έξαρτάται έκ τοΰ σχήματος τοΰ επικειμένου δρους 
κα τ ’ αντίθετον δμως διεύθυνσιν,ώς παρίσταται έν τώ  πα
ρακείμενα) σχήματι. ΑΒΓΔ παριστά κατατομή τοΰ δρους

δ ι’έπιπέδου καθέτου καί αβγδ κατατομήν έπιφανείας χθο- 
νισοθέομου ύπό τοΰ αΰτοΰ επιπέδου.Παρετηρήθη δέ εν τή 
σύραγγι ταύτν) δτι τά  ΰδατα αΰτής είνε ψυχρότερα τοΰ 
πετρώματος, έξ οΰ άναβλύζουσιν, έφ’ δσον ή θερμοκρα
σία τούτου δεν είνε μείζων τών 24°— 25®Κ. Ά ν  δμως ή 
θερμοκρασία τοΰ πετρώματος ύπερβαίνν) τό δριον τοΰτο, 
τότε τά  άναβλύζοντα ΰδατα είνε θερμότερα τοΰ παρακει
μένου αΰτοΐς πετρώματος.

'Ώστε έκ τών ρηθέντων γ ίνετα ι κατάδηλον, δτι δταν 
διανοίγωμεν σύριγγα μακράν ΰπό δρος ύψηλόν, εύρίσκο
μεν έν αΰτνί θεομοκρασίαν πολλάκις άρκούντως μεγάλην, 
ήν οί τάς σιδηροδρομικάς γραμμάς σχεδιάζοντες πρέπει 
πάντοτε νά λαμβάνωσιν ύπ ’ οψιν, δπως μή άκολουθως μα- 
ταιωθή τό έ'ργον. Οΰτω διά τήν ύπό τό "Ορος Σιμπλών 
σχεδιασθεΐσαν σύριγγα μεγάλως έπέδρασεν ή προΰπολογι- 
σθεΐσα γηγενής θερμότης ήν οί έργάται Θ* συνήντων κατά 
τήν έξόρυξιν.

"Οπως έλαττώσωσι τό μήκος τών σιδηροδρομικών 
συριγγών α ΐτινες έγένοντο έπί τών ’Ά λπεων, άποφυ-

γωσι δέ και άλλ ας κατά τήν έκτέλεσιν τών τεχ νι
κών έργων δυσκολίας, ανύψωσαν τάς σιδηροδρομικάς 
ταύτας γραμμάς είς σημαντικόν ΰψος. Οΰτω π. χ. τό ΰψι- 
στον σημεΐον τής Βϊεννερίου γραμμής κεΐτα ι 1367 μέτρα 
ΰπέρ τήν θάλασσαν, τό νότιον στόμιον της σύριγγος τοΰ 
Ά γ . Γοτθάρδου 1145 μ’ καί τό νότιον τής τοΰ Mont 
Cenis 1291 μ. Καί άληθές μέν είναι, δτι τοΰτο διευκο
λύνει τά  μέγιστα τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου επέρχονται 
δμως άλλαι δυσκολίαι, άς οί μηχανικοί όφείλουσι νά λαμ- 
βάνωσιν ύπ ’ οψιν· τό μέν διότι ή αμαξοστοιχία άναγκά- 
ζετα ι νά άνέλθη είς μέγα ΰψος, δπερ καθιστά λίαν δαπα- 
νηράν τήν μεταφοράν, τό δέ διότι ή δριμύτης τοΰ χειμώ- 
νος καί αί χιονορραγίαι τών ορεινών τούτοιν χωρών δυσ- 
χεοαίνουσιν, ένίοτε δέ καί διακόπτουσι τήν συγκοινω
νίαν. "Οπως λοιπόν άποφύγωσι πάσας ταύτας τάς 
δυσκολίας, έσκέφθησαν κατά  τήν κατασκευήν τής σιδηράς 
γραμμής τοΰ Σιμπλώνος έπί τών Ά λπεω ν (μεταξΰ τοΰ 
Καντονιού W a ll is  καί τής λίμνης Maggiore) νά διατρή- 
σωσι τήν σύριγγα ταύτης λίαν χθαμαλά ώστε νά εύρίσκη- 
τα ι είς ΰψος 6 80— 790 μέτρ. ύπέρ τήν θάλασσαν, νά έχν) 
δέ μήκος 16 ,150 με'τρα μέχρι 19 075 μ. (κατά διάφορα 
σχέδια).

Καθ’ εν τών τριών τής σύριγγος ταύτης σχεδίων αΰτη 
θά διέρχηται ύπό τάς κορυφάς τών Ά λπεω ν W a -  

senhorn (3270 μ. ΰψ .) καί Leone (3565 μ .), οΰ
τως ώστε κατά μέσον δρον θά ύπέρκειται τής σύριγγος 
ταύτης μάζα δρους εχοντος ΰψος 2220 με'τρων. Κατά τό 
δεύτερον μάλιστα σχεδιον θά έπίκειται μάζα δρους ’έτι 
μείζων περίπου 2247 μ.

Τά σχέδια ταΰτα  έξήτασεν ό πεπειραμένος μηχανικός 
Στάπφφος, δστις ώ ; εί'πομ,εν έμελε'τησε τήν σύριγγα τοΰ 
Ά γιου Γοτθάρδου καί δΓ ύπολογισμών εΰρε τίνα  θερ
μοκρασίαν οί έργάται θά συναντήσωσιν έντός τοΰ δρους 
κατά τήν διάτρησιν τής σύριγγος. Οΰτω εΰρεν δτι τής 
σύριγγος τό μέν πέτρωμα θά έχν) κατά τό α . σχέδιον 
θερμοκρασίαν 46,9°Κ . καί κατά τό β '. 47,5°Κ . ό δέ άήρ 
κατά μέν τήν διάτρησιν 45 8 ° κατά δέ τήν απαγωγήν τών 
θραυομε'νων 48° 4 , ένω τά  στάσιμα ΰδατα 53,3°Κ .

Μετά τοΰς ΰπολογισμούς τούτους τοΰ Στάπφφου 
ήγέρθη τό ζήτημα άν ήναι δυνατόν ύπό τοιαύτας συνθή
κας νά έργασθώσιν οΐ έργάται. Ή  θερμοκρασία τοΰ αν
θρωπίνου αίματος, ώς γνωστόν, είναι 37°Κ περίπου, δταν 
δέ άνέρχεται μέχρι 40βΚ τότε τό άνθρώπινον σώμα π ά 
σχει ύπό ίσχυροΰ πυρετοΰ, έπε'ρχεται δε ό θάνατος άμα ή 
θερμοκρασία τοΰ α ίματος, ώς π. χ. είς τόν τύφον, άνε'λθν) 
είς 42°Κ. καί διά τοΰτο οί ’ιατροί τών έκ τοιούτων νοση
μάτων πασχόντων άσθενών δοκιμάζουσιν αΰτήν δ ι’άκριβών 
θερμομέτρων έν οίς οί θερμομετρικοί βαθμοί ύποδιαιροΰν- 
τα ί είς δέκατα. Όθεν τό άνθρώπινον αίμα δέν πρέπει νά 
ύπερβνί τήν θερμοκρασίαν τών 42° Κ. Έκ γενομένων δέ 
πειραμάτων δυνάμεθα έν γένει νά παραδεχθώμεν, δτι ό 
άνθρωπος δύναται νά έργασθνί έντός ξηροΰ άτμοσφαιρικοΰ 
άέρος δταν οΰτος έχει καί 50* βαθμών διότι έξατμιζό-
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μένος δ έπί τοΰ δέρματος σχηματιζόμενος ίδρώς επιφέρει 
ψύξιν, έντός ύγροΰ δέ όταν το πολύ 'ίχγ 40° Κ. 'Υπό 
το ιαύτας συνθήκας ό Σιάπφφος κατέδειξεν δτι τά  δύω 
πρώτα σχέδια είναι αδύνατον νά έκτελεσθώσι, τό δέ τρί
τον λίαν προσεγγίζει πρός τά  δρια τής θερμοκρασίας, έν γ 
δύνανται νά έργασθώσιν άνθρωποι.

(Έπεται συνέχεια)

Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Ε Ν  Κ Ε Φ Α Λ Λ Η Ν Ι Α χ  Κ Ο Υ Ν Ο Π Ε Τ Ρ Α Σ

Πολλαχώς διεφημίσθη έν τή ’Επιστήμη τό περίεργον 
φαινόμενον τών θαλασσομύλων ’Αργοστολιού· διαπρεπείς 
επιστήμονες επεσκέφθησχν έπί τούτω τήν Κεφαλληνία καί 
ήσχολήθησαν πρός ερμηνείαν αύτοΰ. Ά λλά  πλεϊον ί'σως 
τών θαλασσομύλων Αργοστολιού, διαφημίζεται ΰπό τών 
κατοίκων τής νήσου ό πρός Α. τοΰ Ακρωτηρίου, καί ποός 
Μ. τής χεοσοννήσου Παλικής έν τνί θαλάσσνι κείμενος 
με'γας μονόλιθος. Ή  πε'τρα ποΰ κουνιέται, ή Κουνόπε- 
τρα—ώς ύπό τών νησιωτών καλείτα ι ό μονόλιθος έκεΐ- 
νος— κινείτα ι, κατά κοινήν παράδοσιν, δμαλώς εί'τ’ έν 
γαλήν·/] εί'τ’ έν τρικυμία έξ Α. πρός Δ.

Οί παρατηρηταί δσους ήοωτήσαμεν περί τών λεπτο
μερειών τοΰ φαινομένου τούτου, καίτοι διαφωνοΰντες περί 
τής άκριβοΰς διευθύνσεως καί περί τοΰ άριθμοΰ τών τα 
λαντώσεων τοΰ λίθου έν τνί χρονικΤ) μονάδι, περί ένός έν- 
τούτοις παραδόξως συνεφώνουν· πάντες άπεδέχοντο τήν 
σταθερότητα τής λικνίσεως αυτοΰ έν οίαδήποτε ώρα τοΰ 
έτους. Αΰτη ή γενικώς έξαιρομένη ίδιότης τοΰ λίθου, 
είναι άρά γε τό πόρισμα πολλών μετ’ έπιστημοσύνης γε- 
νομένων παρατηρήσεων, ή μή άπεδόθη αΰθαιρέτοις είς 
αΰτόν, ΐνα θαυμασιωτέρα καταστή ή διήγησις ; ’Εβεβαιώ- 
θη ΰπό τίνος έπιστήμονος μετ’ αΰτοψίαν, ή όμαλή, ή α
διάλειπτος κίνησις τοΰ λίθου ; Έ φ’ δσον τοΰλάχιστον γ ι- 
νώσκομεν, οΰδείς ποτε περιέγραψε σπουδαίως τό φαινόμε- 
νον τοΰτο· όλίγας τινάς πληροφορίας, συνειλεγμένας ύπό 
τοΰ ’Ά γγλου φυσιοδίφου A n sted  παρέχει ό Γερμανός 
καθηγητής W ie b e l έν υποσημειώσει τής περί Κεφαλλη 
νίας συγγραφής του, άλλ’ οΰδε'τερος τών έπιστημόνων 
τούτων είδε τόν κινούμενον λίθον. ’Έχομεν λοιπόν ΰπ 
δψει πρός οδηγίαν τών ήμετέρων σκέψεων, τάς μαρτυρίας 
έπιπολαίων ώς έπί τό πολΰ παρατηρητών οΐτινες συν- 
τελοΰσιν είς ανακριβή περιγραφήν τοΰ φαινομένου, άναδεικ- 
νύντες αύτό μέγα τι καί θαυμάσιον.

X
Μεθ’ όσα διεφημίσθησαν περί τής Κουνοπέτρας, προ- 

θύμως έξεδράμομεν πρός έπίσκεψιν αύτής, Ϊνα έξ αΰτοψίας 
βεβαιωθώμεν περί τοΰ φαινομένου καί έπιμελώς παρατη- 
ρήσωμεν, τό έφ’ ήμΐν, τάς ιδιότητας αΰτοΰ. Πρός τοΰτο 
ό έξ Αργοστολιού άναχωρών θά διάσχιση— άν διά ξηράς 
πορεύηται— έκ τών Β. Α. πρός τά  Μ. Δ. τό μεσημβρινώ- 
τατον τμήμα τής χερσονήσου Παλικής, τήν Κατωήν. ‘Η

πεδινή αύτη χώρα σύγκειται κατά μέγα μέρος έξ άργιλ- 
λώδους γής, δΓ ής τά  καταφερόμενα ύδατα ώρυξαν βα- 
θείας καί πολυπτύχους αύλακας· ίδιοτρόπως ποικίλλουσι 
τήν άποψιν τοΰ άμπελοφύτου πεδίου οί κατά πάσαν διεύ- 
θυνσιν ύψούμενοι κωνικοί γεώλοφοι. Έν τούτω μάλιστα 
τώ  τμήματι τή : νήσου, βλέπει τις τά  θαυμάσια άποτε
λέσματα τής Ιπιμελοΰς καλλιεργείας τοΰ έδάφους. Ύ πό 
τάς σκαπάνας τών φιλέργων άγροτών καί δι’ έπιμελοΰς 
λιπάνσεως, ή άγονος ώς έπί τό πολύ γή , ή οΰδέ πενιχράν 
θαμνοφυτείαν συντηρούσα, έγένετο έπιτηδεία πρός έμφύ— 
τευσιν αμπέλων καί κηπευτών ετι φυτών.

Μετά τήν παρέκβασιν ταύτην, έπανερχόμεθα είς τό 
ριον θέμα. Ή  Κουνόπετρα κεΐτα ι όλίγω άνατολικώτερον 
τοΰ Άκοωτηοίου τής Κατωής, είναι δ’ επίπεδος σχεδόν 
μονόλιθος ψαμμιτικής συστάσεως καί μετρίας σκληρότη
τας, δμοιος άλλως τε ύπό όρυκτολογικήν έποψιν πρός τό 
πέτρωμα τό άποτελοΰν τήν μεσημβρινήν άκτήν τής Π αλι
κής. Τό μέν μήκος αΰτοΰ περιλαμβάνεται άπό μ. 5 .6 0 —
7 ,40 , τό δέ πλάτο : άπό μ. 3 ,20 — 6 ,6 0 , syει σχήμα 
τραπεζοειδές περίπου καί τήν επιφάνειαν ανώμαλον καί 
ταπεινοτέραν ιδίως πρός Α ., όπόθεν διαρκώς σχεδόν έπι- 
κλύζεται ύπό τών κυμάτων τοΰ άνοικιοΰ πελάγους. Εΰκό
λως δέ καί άνευ όδηγοΰ δύναταί τ ις  νά εύρν) τήν Κουνό- 
πετραν, άποβλέπων τοΰτο μέν είς τόν ύπέρ αύτήν κείμε
νον έ'ρημον τελωνιακόν σταθμόν, τοΰτο δ’ είς τάς έπιγρα- 
φάς άς οί κατά καιρούς έπισκέπται έγλυψαν έπ’ αΰτης· 
μία τούτων άνήκει είς τό έτος 1832.

Έ κ τούτου άποδείκνυται δτι ή κίνησις τοΰ λίθου είναι 
πρό 60 τοΰλάχιστον έτών γνωστή είς τοΰς κατοίκους τής 
νήσου· άγνοοΰμεν τόν πρώτον παρατηοήσαντα τό φαινό- 
μενον, δυνάμεθα έντούτοις νά συμπεράνωμεν δτι καί πρό 
τοΰ 1832 δ λίθος έκινεϊτο Καί τότε μέν κατά γενικήν 
δμολ γίαν έκειτο έγγύτερος πρός τήν άκτήν, χωριζόμενος 
άπ ’ αύτής δΓ άπλής σχισμής· μάχαιρα τιθεμένη έν τνί 
σχισμνί έκείνν) συνελαμβάνετο καί ε ίτ ’ άφίετο λικνιζομένου 
τοΰ λίθου, άλλά μετά τόν δεινόν σεισμόν τοΰ 1867 άπ- 
έστη ή Κουνόπετρα άπό τής άκτής καί ήδη χωρίζεται 
άπ ’ αύτής δΓ αύλακος πλατυτέρας μέν κατά τά  άκρα 
(μ 0 ,40— μ0,70)συστενουμένης δέ περί τά μέσον είς μΟ,0 7 , 
δπου ή κίνησις ύποπίπτει άμεσώτερον είς τε τήν δρασιν 
καί τήν άφήν. Καί ταΰτα  μέν ώς πρός τά  Β. Δ. δρια, 
πρός Δ. δέ ή άπόστασις άπό τής άκτής ίσοΰται πρός μ. 
0 ,80— 0,90  καί πρός τά  Μ. καί τά  Β. Α. ό λίθος βρέ
χεται ύπό άπεριορίστου θαλάσσης.

Δέν είναι δέ ή κίνησις λίκνισις άπλή κυρίαν έχονσα 
διεύθυνσιν έξ Α. πρός Δ , έντελώς όμοία πρός τήν τα λά ν- 
τωσιν ζυγού ή έκκρεμοΰς· είναι μάλλον περιστροφική τ ις  
κίνησις συντελουμένη περί άξονα έκ Β. πρός Μ. διήκοντα, 
έντασιν έχει μεταβλητήν καί ένίοτε διακόπτεται έπί 1 0 ” . 
"Ο,τι συνέτεινε μάλιστα πρός διαφήμησιν τής Κουνοπέ- 
τρας, είναι ή αδιάλειπτος καί όμαλή κίνησις ήν οί πλεΐ- 
στοι, άν μή πάντες οί έπισκέπται άπέδωκαν είς αΰτήν' 
το ιαύτην δμως κίνησις, τό έφ’ ήμΐν, δέν ήδυνήθημεν νά
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παρατηοήσωμεν, τοΰναντίον είδομεν οτι πολλάκις ό λίθος 
εύοισ*όμενος είς εν τών άκροτάτων σημείων τής ταλαν- 
τώσεω ί, άντί νά τραπνί πρός τό έτερον, άνέρχετ’ έπί πλέον 
ώσεί έπασχε νέαν τινά  ώθησιν. Ά λ λά  πλήν τούτου, καί 
ό αριθμός τών ταλαντώσεων πολλώ απέχει τοΰ σταθερού· 
ό Μιλιαρέσσης, ό άξιόπίστος άνταποχριτής τοΰ καθηγη- 
τοΰ W ie b e l, ήρίθμησε πρά 40 έτών 20 πλήρεις ταλαν
τώσεις, νεώτεροι δαως έπισκέπται, άλλοι άλλους αριθμούς 
εύρόντες, πάντες έντούτοις άναφέρουσι σπουδαίως έλάσ- 
σονα τήν ταχύτητα  τής Κουνοπέτρας. Καί ήμεϊς δέ μετ’ 
έπιμελείας καταμετρήσαντες κατά συνέπειαν δωδεκάκις 
τάς ταλαντώσεις καθ’ έκαστον Γ  είς τό αύτό σημεΐον τοΰ 
λίθου τό πράς τήν άκτήν έγγύτατον, ηύρομεν τήν έξής 
άριθμητικήν σειράν 14— 12— 10— 10— 8— 7— 7— 8—
7— 12— 11 — 13. Σαφέστατα δηλοΰσιν οί αριθμοί ούτοι 
τήν άνωμαλίαν τής κινήσεως.

Δυσχερής καθίστατα ι ή καταμέτρησις τοΰ ύφάλου μέ
ρους τοΰ λίθου· τά  κύματα είσβάλλοντα άπεριόριστα έκ 
τής Μεσημβρίας σπανίως ποτ’ έπιτρέπουσιν άκοιβεΐς πα
ρατηρήσεις. 'Ο πυθμήν είναι πετρώδης, τί,δε κάκεΐσε δ ια
κρίνει τ ις κατακειμένους ογκολίθους, τό δέ βάθος τών ύ
δάτων, μικρόν έν τνί γειτονία τής άκτής, (μ0 ,40— μΟ 95) 
αΰξάνει ιδίως πρός Μ. δπου έγγύς πράς τήν πέτραν άνέρ- 
χεται είς μ, 1 ,75 . 'Ως πρός τό πάχος τοΰ λίθου, τοΰτο 
ποικίλλει κατά τήν διεύθυνσιν καί είναι έλαττον μέν 
πρός τήν ά<,τήν, μεϊζον δέ πράς τά πέλαγος, ούτως ώστε 
μετά μεγάλης πιθανότητος δύναταί τις νά έννοήση δτι ό 
λίθος απολήγει έν τνί θαλάσσνι είς κωνικήν τινα  περίπου ή 
άπεστρογγυλωμένην άκμήν, δΓ ής στηρίζεται έπί τοΰ πε
τρώδους πυθμένος. Πρός ύποστήριξιν οίασδήποτε γνώμης 
ώς πράς τά ζήτημα τοΰτο, απαραίτητοι είναι πολλαί μετ’ 
έπιμελείας συντελούμεναι παρατηρήσεις, τάς δ’ ήμετέρας, 
βραχείας άλλως τε καθ’ έαυτάς, εδυσχέραινεν ό ισχυρός 
Β. Δ. άνεμος έπικλύζων τό μέγιστον μέρος τής Κουνο
πέτρας.

X
Μηδείς έστω λόγος περί τών κατά τό μάλλον ή ή τ

τον αφελών εικασιών δι ών οί πλεΐστοι τών έπισκεπτών 
επειράθησαν να έρμηνεύσωσι τά περίεργον τοΰτο φαινόμε- 
νον· εν μάλιστα σημεΐον τοΰ ζητήματος όφείλομεν νά έξε- 
τάσωμεν μετ’ έπιστάσεως. Νομίζουσιν οί πολλοί δτι οΰδέ 
τά  έπί τοΰ λίθου άποτεθέντα βάρη, ούδ’ ή ροπή ανθρώ
πων πολλών πράς οίανδήποτε διεύθυνσιν έπέσχον ή μετέ- 
βαλον τήν κίνησιν τής Κουνοπέτρας. Μάταιοι άπέβησαν 
—  λέγουσιν —  αί προσπάθειαι "Αγγλων πλοιάρχων πρός 
ελξιν αυτής δι άλυσεων· τήν φημιζομένην θραΰσιν τών 
σιδηρών οργάνων δι ών οί Αγγλοι έπειράθησαν τής μετα- 
κινήσεως τοΰ λίθου, θεωροΰσιν οί γείτονες άγρόται ώς έρ- 
γον τοΰ θείου. Τοιαΰται λεπτομέρειαι άφελέστατα μέν 
μεταδίδονται καί μετά πεποιθήσεως έξαγγέλλονται, έστω 
καί ύπό τών μη ίδόντων τ· ν Κουνόπετραν, δυϊκόλως δμως 
δύνανται νά ύποστηριχθώσιν. 'Υπό τίνων ώρισμένως, πώς 
καί πότε έπετέθη βάρος έπ’ αΰτης ; πόσον δέ βάρος έπε-

τέθη ; Ά ν  τις άποτείνν) τάς άπλουστάτας ταύτας έρω- 
τήσεις, δέν θά τύχη βεβαίως τής άρμοζούσης άπαντήσεως, 
θ’ άκούση τοΰναντίον έξαιρομένην τήν ομαλήν καί άδιά- 
λειπτον κίνησιν τοΰ λίθου, τελειοτέραν ίσως τής κινήσεως 
μηχανής ώρολογίου.

Περιεγράψαμεν τόν λίθον τραπεζοειδή περίπου. Έ χον- 
τες ύπ ’ δψει τάς διαστάσεις τής έπιφανείας του, θεωροΰμεν 
αύτήν-ισοδύναμον πρός παραλληλόγραμμον επιφάνειαν 26 
τ. μ. Πολλώ έπισφαλέστερος είναι ό ορισμός τοΰ πάχους 
αΰτοΰ διατελοΰντος κατά τό πλεΐστον ύφάλου. Έ άν έν 
τούτοις άρκεσθώμεν είς τάς ήμετέρας καταμετρήσεις —  
άλλας άγνοοΰμεν —  τοΰτο έλασσον ον έγγύτατα  πράς τήν 
άκτήν (0 ,4 0 — 0,90 ) μεταβάλλετ’ εΰθύς πρός πάσαν άλ
λην διεύθυνσιν, άνερχόμενον είς μ. 1 .25— 1,75. Δυνάμεθα 
δθεν νά είκάσωμεν, ύπό πάσαν έπιφύλαξιν, τό μέσον πά 
χος οΰχί κατώτερον τών μ. 1,25 καί επομένως νά ύπολο- 
γίσωμεν τόν δγκον τής Κουνοπέτρας ίσον πρός 32 σχεδόν 
κ. μ. Έ χοντες ήδη ύπ ’ δψει τό ειδικόν βάρος τού λίθου, 
(5 ,6 0 ), θεωροΰμεν τό βάρος του ί’σον κατά πάσαν πιθανό
τη τα  πρός 83 ,000  έστω πρός 80 ,000  χιλιογράμμων.

Ά ς  έρωτήσωμεν ήδη, έπετέθη ποτέ βάρος ικανόν καί 
έπετέθη άραοδίως ΐνα έπιδράσ·/) έπί των λικνίσεων σώμα
τος τοιούτου ; Γινώσκοντες έξ αΰτοψίας τήν ασθενή κίνησιν 
τοΰ λίθου, ύπόπτως έχομεν πρός τάς τυχούσας μαρτυρίας. 
«Ούδεμίαν άποδίδομεν σημασίαν —  λέγει ό καθηγητής 
W ie b e l — είς τόν ισχυρισμόν δτι οΰδέ βάρος ούδ’ άλλο 
τ ι κώλυμα διετάραξε τάς ταλαντώσεις, έν δσφ δέν βε- 
βαιοΰται δτι τά  γενόμενα πειράματα καταλλήλως έξετε- 
λέσθησαν».

Τά φαινόμενον αποβάλλει τήν έξαιρετικήν αύτοΰ σπου- 
δαιότητα δταν άναλογισθώμεν τήν άνωμαλίαν τής κινή- 
σεως· οΰ μόνον ή λίκνισις έχει άλλην άλλοτε έντασιν, άλλά 
καί ή διεύθυνσις αύτής μεταβάλλεται καί πολλάκις μενει 
άκίνητος ό “Χέθος έπί 10” ώς ήμεΐς τοΰλάχιστον επανει
λημμένους παρετηρήσαμεν. Χαρακτηριστική είναι οΰχ ή τ 
τον ή ασυμφωνία τών διαφόρων παρατηρητών ώς πρός τόν 
αριθμόν τών ταλαντώσεων. Κατά λεπτόν ήρίθμησεν ό Μι- 
λιαρέσσης εΐκοσιν, ό άξιωμκτικός Κανελλόπουλος έπτά , 
γνώριμος ήμΐν μηχανικός δώδεκα, ώς πρός ήμάς, φανερώς 
καταγγέλλει τήν άνωμαλίαν τοΰ φαινομένου ή άνωτέρω 
σημειωθεΐσα άριθμητική σειρά. Πρόκειται λοιπόν περί α 
νώμαλου κινήσεως σώματος στηριζομένου έν άσταθεΐ ισορ
ροπία δΓ άπεστρογγυλωμένης μάλλον προβολής είς τό 
τυχόν κοίλωμα τοΰ πετρώδους πυθμένος, πρόκειται περί 
κινήσεω; ήν άπεργάζεται δύναμις μεταβαλλομένη τήν 
έντασιν.

Ά λλά  ποία ή δύναμις αύτη ;

X
Οΰχί μυστηριώδης τις δύναμις, άλλά τής θαλάσσσης 

ή αστάθεια. Τήν μεσημβρινήν άκτήν τής Κεφαλληνίας 
προσβάλλουσιν ακώλυτα τοΰ Ίονίου πελάγους τά  κύματα, 
άλλά καί έν τνί τελειοτέρι^ νηνεμί^ ούδέποτ’ ηρεμεί ή θά
λασσα παρά τήν άκτήν, άλλά προσκλύζει αΰτήν καί άπο-
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σύρεται μετ’ έντάσεως μεταβλητές έν τ?ί μονάδι τοΰ χρό
νου. Προσκλυζόμενον οθεν με'ρος τι. τοΰ έν άσταθεΐ ισορρο
πία δίατελούντος λίθου ύφ ίστατα ι άνωσιν καί ανέρχεται, 
ΐνα έπειτα κατέλθη προσκλυζομένου τοΰ αντιθέτου μέρους. 
Τήν έξήγησιν ταύτην προβάλλοντες, άποδεχόμεθα ουχ’ 
ήττον οτι τα  θαλάσσια κύματα σπουδαίως μεταβάλλουσ1 

τό ποιόν καί τό ποσόν τών ταλαντώσεων. Μήπως έχομεν 
αποδείξεις τοΰ εναντίου ; ‘Ημεΐς τουλάχιστον σαφώς είδο- 
μεν ότι διαφόρως έταλαντεύετο ή Κουνόπετρα όταν ό ά 
νεμος ώθει τό κύμα βιαιότερον πρός την άκτήν.

Ά λ λ ’ ί'σως προβληθγί ή έρώτησις : είναι άρά γε τόσω 
σκληρός ό λίθος, ώστε ή ά<μή έκείνη δ ι’ ής στηρίζεται έν 
άκρως εύαισθήτω ισορροπία νά διατηρήται άμετάβλητος 
παρά τήν τριβήν ήν ύφ ίστατα ι έπί τοσαΰτα ετη, καί δέν 
θά μεταβάλλετο ή ευαισθησία τοΰ κινουμένου σώματος, 
μετεβάλλομένης τής ύφάλου άκμης αύτοΰ ; Άναλογιζόμε- 
νοι τήν σκληρότητα τοΰ λίθου, εύλόγως είκάζομεν ότι 
έν τώ  ύποστηρίγματι έπήλθον μεταβολαί, είς αύτάς δε 
ί'σως οφείλονται αί σπουδαΐαι διαφωνίαι τών κατά κα ι
ρούς διαφόρους παρατηρητών ώς πρός τόν άοιθμόν τών 
ταλαντώσεων. Ό  συλλογισμός ούτος ύποβάλλει ήμΐν φυ 
σικήν Ttva εικασίαν περί τοΰ άπωτέρω μέλλοντος τής Κου- 
νοπέτρας. Ούδείς δύναται ν’ άποκρούσγι τήν διάβρωσιν τοΰ 
ύποστηρίγματος καί συνεπώς τήν άστάθειαν τής ευαισθη
σίας της· έάν αϋτη βαίνει φθίνουσα καί ή ϋφαλος άκμή 
τοΰ λίθου άμβλυνθγί έπαρκώς, δέν είναι πιθανή ή έν άπω 
τέρω χρόνψ στάσις τής Κουνοπέτρας ;

Έ ν Άργοστολίω ’ Ιουλίου μεσοΰντος 1892.

Α γγελος Σ . Σ κιντζοπουλος Δρ τών Φ Ε.

ΠΕΡΙ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
( κ α τ ά  F . TlSSERAND)

"ΐνα όρίσωμεν τάς μάζας τών άστεροειδών ( 1 ) πρέπει 
νά όρίσωμεν τάς διαταράξεις άς έπιφέρουσιν έπί τών τρο
χιών άλλων σωμάτων-άλλ’ έπειδή αί μαζαί των είναι πολύ 
μικραί, ΐνα ίδωμεν τά άποτέλεσμα τής έπ’ άλλήλους έλ- 
ξεως αύτών πρέπει νά παρακολουθώμεν έπί πολύν χρόνον 
συνεχώς τάς τροχιάς των (όπερ ού δυνατόν, καθ’όσον ού- 
τοι μόνον δίς, τούτέστιν έπ’ ολίγον χρόνον, είναι ορατοί), 
νά ήναι δέ κατά τήν έποχήν ταύτην οί παρατηρούμενοι ά- 
στεροειδεΐς πλησίον άλλήλων, όπερ ουδέποτε συμβαίνει, 
καθ’ όσον ή μικροτέρα δυνατή μεταξύ αύτών άπόστασις 
ουδέποτε κατέστη μικροτέρα τής όκταπλασίας άποστάσεως 
τής γής άπό τής σελήνης. Ά ντ ί νά εϋρωμεν λοιπόν τήν 
μάζαν ένός έκάστου δυνάμεθα νά εύρωμεν τήν μάζαν όλων

(1) Ουτω *αλοΰ·ται περί τούς 180 μικροί πλανηται κείμενοι 
μεταξύ “Αρεως καί Διός καί μόνον δι’ ισχυρού τηλεσκοπίου όρώ- 
μενοι, δ ι’ £> καί τηλεσκοπικοί έκλήθησαν ονομάζονται αστεροειδείς 
διότι φαίνωνται έπί τοΰ ούρανοΰ ώς σημεία οπως καί οί απλανείς 
άστέρες, ένω οί ά'λλοι πλανητα ι φαίνονται ώς μικρότατοι δίσκοι. 
("18. Προμηθ. III. σελ. 112).

όμοΰ έρευνώντες τήν έπίδρασιν αύτών έπί τοΰ Άρεως· 
οϋτω ό Λεβεριέ συνεπέρανεν ότι ή μάζα όλων όμοΰ δεν δύ- 
ναται νά ύπερβαίντι τό -i τής μάζης τής I ής. Εαν γνω- 
ρίζωμεν τήν φαινομένην διάμετρον πλανήτου τινος(ήτοι τήν 
γωνίαν τήν σχηματιζομενην άπό δυο οπτικας ακτίνας εξ- 
ερχομένας έκ τοΰ κέντρου τοΰ όφθαλμοΰ και αποληγουσας 
είς τά  δύο άκρα τής διαμέτρου τοΰ φαινομένου δίσκου 
τοΰ άστέρος), ύπολογίζωμεν τήν πραγματικήν. Ουτω εύ
ρέθη ότι ή Ιίαλλάς εχει διάμετρον 170 χιλιομέτρων, ή 
δέ ’Εστία 470 χιλμ . έξ ών ύπολογίζεται (έάν έχουν τήν 
αύτήν μέ τήν γήν πυκνότητα) ότι αί μαζαί των είναι τό

ΓτΛτ» τ ° ϊόΙΤο τ '7'ζ \ιΑ^ {Λ τ '?1’ Γ'7'ς !
άκόμη 5 Q0 0  τοιοΰτοι άστέρες νά ύπάρχουν ινα όμοΰ αί
μάζαί το>ν άποτελέσουν τό j  τής μάζης τής I ήζ·

Διά νεωτέρων έρευνών έφθασαν εις τό συμπέρασμα ότι 
αί μάζαι τών μέχρι τοΰδε γνωστών 180 περίπου άστε- 
ροειδών ήναι μόλις τό πενταπλάσιον τής μαζης τ?ίς Ε
στίας (τής μείζονος εξ αυτών), ητοι τό 7 5 ^ 3  τής τής γής 
ή τής τής σελήνης. Είναι άςια  παρατηρήσεως ή σμι- 
κρότης τινών έξ αυτών. Ουτω αί διάμετροι τινών εζ αυ
τών είναι αί έξής ·

τοΰ Ίούνου 151 χιλιόμετρα
τής Παλλάδος 269 »
τής Ε στίας 513 »
τής Α ντιόπης 82 Ο
τοΰ Βρουνχίλδου 33 »
τής Ευας 23 Ο
τοΰ Μενίππου 2 0 »

άναμφιβόλως δέ θά άναχ.αλυφθώσι και άλλοι μικρότεροι.
Ή  έπίδρασις λοιπόν τοΰ δακτυλίου _εφ ου κινούνται 

οί αστεροειδείς δέν δύναται νά είναι επαισθητή.
'Ομοίως ή έπίδρασις τών κομητών είναι ακόμη μι- 

κροτέρα' ούδέ ίχνος μάλιβτα τοιαύτης επιδράσεως δυνα- 
τα ί τις νά εύρνι. πράγμα άλλως δικαιολογουμενον εκ τής 
j-έχρι διαφανειας άραιότητος τών κομητών, καθ όσον 
παρετηρήθησαν μικροί άστέρες διά μέσου τής κόμης και 
διά μέσου αύτοΰ τοΰ πυρήνος χωρίς να έλαττωθή ή λαμ- 
πρότης των· ούτω ύπελογίσθη ή μάζα τού Δονατίου κο
μήτου ώς έλάσσων τοΰ 2 0 0 0 0 στού τής μάζης τής γής 
καί λ ίαν πιθανώς αί μάζαι τών κομητών πολύ απέχουσι 
τοΰ άνωτέρου τούτου ορίου.

Μαζαι τών δορυφόρων.— Τής σελήνης ή μάζα εύρίσκεται 
έκ τής ύπ ’ αύτής προξενουμένης διαταράξεως τής τροχιάς 
τής γής· "Εστωσαν Η, Γ καί Σ αι σχετικαί θέσεις ηλίου, 
γής καί σελήνης. ’Εάν Β είναι τό κοινόν κε'ντρον βάρους γής 
καί σελήνης (κείμενον πολύ πλησίον τής γής καθ όσον τέμνει 
τήν εύθεΐαν ΣΓ εις τμήματα αντιστροφως ανάλογα τών μα
ζών), τότε κατά τούς νόμους τής μηχανικής τό σημεϊον
Β διαγράφει τήν 
κανονικήν περίτάν 
ήλιον τροχιάν· έ- 
νεκεν όμως τής 
κινήσεως τής σε
λήνης περί τήν 
γή ν(ή το ι τής εύ- 
θείας ΣΓ περί τό 
Γ), δυνάμεθα έκ τοΰ ήλίου όρώντες νά παρατηρήσωμεν κ ί- 
νησιν τής γής περί τό Β· ώστε όταν καί αί δύο κινήσεις

Τ
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γίνονται έπί τού αύτού έπιπε'δου τότε άνά 14 ^ ήμέρας 
(άνά παν πρώτον ή τελευταΐον τέταρτον, οπότε ή γωνία 
ΗΓΣ είναι όρθή καί ή γωνία ΒΗΓ μεγίστη) θά βλέπωμεν 
τήν γήν παρεκκλίνουσαν κατά τήν γωνίαν ΒΗΓ έδώθεν ή 
έκεΐθεν τής κανονικής θέσεως. ’Εκ τής παρατηρήσεως τής 
φαινομένης κινήσεως τοΰ ήλίου εύρέθη ή γωνία αϋτη ίση 
πρός 6  ·|· δεύτερα λεπτά τής μοίρας· ΗΓ είναι 400 φοράς 
μείζων τής ΓΣ· έκ δέ τών ορθογωνίων τριγώνων ΗΓΣ καί 
ΗΓΒ εύρίσκομεν τόν λόγον ΓΒ-|-ΒΣ ίσούμενον πρός 81· 
όπερ δηλοΐ ότι ή μαζα τής σελήνης είναι τό τής μά
ζης τής Γής. ‘Ομοίως δυνάμεθα νά εϋρωμεν τήν μάζαν 
ταύτην καί έκ τών διαταράξεων τής κινήσεως τής γής 
περί τόν ίδιον αύτής άξονα, ώς καί έκ τής παλίρροιας ήν 
συμπράξει τού ήλίου προξενεί.— Μάζαι τών δορυφόρων τοΰ 
Διός. Ούτοι είναι λίαν μικροί ώς πρός τόν πλα νή τη ν  αί 
μαζαί των εύρέθησαν έκ τών διαταράξεων ά ; έπιφέρουσιν 
έπί τής τροχιάς άλλήλων. Είναι τέσσαρες, αί μαζαί των 
δ’ έκφράζονται ύπό τών άριθμών 77570’ 7TJV5)
*»*Vo 1 τ °ΰ Διός· ό τρίτος είναι σχεδόν δ ι
πλάσιος τής σελήνης.

Ό  Κρόνος περιστοιχίζεται ύπό 8  δορυφόρων, τοΰ 
Τιτάνος, τού Ίαπετοΰ, τοΰ Μίμα, τοΰ Έγκελάδου, τής 
Θέτιδος, τής Διόνης, τής 'Ρέας καί τού Ύπερίονος : έκ 
τούτων μόνον ό Τ ιτάν είναι μεγάλος· έχει μαζαν ί'σην 
πρός τό t * ~0 τής τού Κρόνου· οί λοιποί είναι πολύ μ ι
κροί, εχουσι μάζας έκφραζομένας ύπο τών έξής άριθμών

Ίαπετός Τ77^ -
Έγκελαδας , 7 0 ‘0—ο'

Δ ι ώ ν 7 1  ϊ γ Κ ϊ ’
Ύπερίων —

Βλέπομεν ότι μεταξύ τών δορυφόρων τοΰ Κρόνου ό 
Τ ιτάν πα ίζει τόν αύτόν ρόλον, όν ό Ζεύς μεταξύ τών 
πλανητών τών στρεφομένων περί τόν ήλιον.

‘Η ολη μάζα τών δακτυλίων τοΰ Κρόνου έπροσδιο- 
ρίσθη έκ τών έπιδράσεων αύτών έπί τών κινήσεων τών δο
ρυφόρων αύτού καί εύρέθη ίση μέ τό ey 0 τής μάζης τού 
Κρόνου.

Περί τών μαζών τών δορυφόρων τοΰ Ούρανοΰ καί 
τού Ποσειδώνος ούδέν άκριβές είναι γνωστόν.

Οί δύο δορυφόροι τοΰ ’Άοεως (Φόβος καί Δεΐμος) είναι 
έλάχιστοι καί κατατάσσονται ώς πρός τό μέγεθος μεταξύ 
τών μικροτέρων άστεροειδών. Οϋτω ή διάμετρός των εύ
ρέθη ίση πρός 10 χιλιόμετρα. Παραδεχόμενοι αύτόν τόν 
άριθμόν παρατηροΰμεν ότι ό εξώτερος τών δορυφόρων είναι 
ορατός άπό τής γής είς άπόστασιν 7 Ικατομμύρια φοράς 
μείζονα τής διαμέτρου αύτοΰ, οπερ περίπου είναι το 
αύτό ώς νά παρατηρώ τις διά τηλεσκοπίου σφαίραν δια
μέτρου 1 0  έκατοστομέτρων είς τήν άπόστασιν τών ΙΙαρι- 
σίων άπό τής Μασσαλίας— σύγκρισις κατάλληλος όπως 
δώση ιδέαν τινα τής ίσχυρότητος τών σημερινών τηλε
σκοπίων.

1 0  0 0 0  θ’
θ έ τ ι< τ ά π ι  
Ρ ίχ  ϊ τ ϊ—

Τιτάν ΤΓ1—Ο·

Μαζαι απλανών τινω ν άστέρων. —  Άφοΰ άπαξ έ- 
γνώσθησαν αί μάζαι τών διαφόρων σωμάτων τοΰ ή
λιακοΰ συστήματος, φυσικά έπειράθησαν νά λάβωσιν 
ιδέαν τινα  τής μάζης τών άπλανών άστέρων. Τούτο 
κατά τούς χρόνους τού Νεύτωνος ήτο άδύνατον, μό
νον δέ 75 ετη μετά τόν θάνατον αύτοΰ κατέστη δυ
νατόν, οταν ό μέγας παρατηρητής Γ. Έρσχελος άνεκάλυ- 
ψεν ότι είς τούς διπλούς άστέρας,οί δύο είς οΰς αναλύονται 
διά τού τηλεσκοπίου, μεταβάλλουσι πρός άλλήλους θέσιν. 
Κατά τήν παρούσαν έκατονταετηρίδα έβεβαιώθη ότι οί 
άστέρες ούτοι διά τής έπ’ άλλήλους έ'λξεως κινούνται πέ
ριξ τοΰ κοινού κέντρου τοΰ βάρους των κατά τούς νόμους 
τής κινήσεως τών πλανητών, έφαρμοζομένου καί είς αύτούς 
τοΰ νόμου τοΰ Νεύτωνος.

’Εάν είς σύστημα διπλού άστέρος τά  δύο μέλη έλκον- 
τα ι έν άντιστρόφω λόγφ τοΰ τετραγώνου τής άποστάσεως, 
τούτο δέν συμβαίνει ένεκα τής σχετικής των συμπλησιά- 
σεως· ή συμπλησίασις καθιστά τάς κινήσεις παρατηρητάς 
μάς έπιτρέπει έν σχετικώς βραχεί δ ιαστήματι νά τάς με- 
τρήσωμεν. Όφείλομεν νά παραδεχθώμεν ότι δύο άστέρες 
είς οίανδήποτε άπ ’ άλλήλω ν άπόστασιν εύρισκόμενοι έλ- 
κονται κατά τόν αύτόν νόμον καί ότι αί έκ τής ελξεως 
ταύτης προερχόμεναι κινήσεις δύνανται έν τνί παρελεύσει 
τών αιώνων νά καταστώσι παρατηοηταί· διά τούτο 
καλείτα ι ό νόμος τοΰ Νεύτωνος «νόμος τής παγκοσμίου 
βαρύτητος».

Μεταξύ τών διαφόρων άστέροιν ύπάρχουσι' τινες ών ή 
άπόστασις άπό τής γής είναι γνωστή· είς τήν περίπτωσιν 
ταύτην δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν κατά  πόσα μέτρα έίς 
εν δεύτερον λεπτόν ό ε ί; π ίπ τει πρός τόν έτερον- τό πράγμα 
είναι τό αύτό ώς νά έπρόκειτο περί πλανήτου τινός καί 
τού ήλίου. Πρέπει όμως νά παρατηρήσωμεν ότι τό διά
στημα τούτο τής πτώσεως άποτελεΐται πράγματι έκ δύο 
μερών ά) τοΰ διαστήματος τό όποιον διανύει ό συνοδός 
άστήρ πρός τόν κύριον άστέρα ύποτιθέμενον άκίνητον καί 
β') έκ τοΰ διαστήματος τό όποιον διανύει ό κύριος ούτος 
άστήρ πρός τόν συνοδόν του άκίνητον ύποτιθέμενον. Τοΰτο 
προέρχεται έκ τοΰ ότι έκάτερος έλκει τόν έτερον, ή όλη δέ 
έλξις ίσοΰται μέ τό άθροισμα τών δύο μερικών έλξεων. 
Φανερόν είναι ότι ή τροχιά θά είναι το ιαύτη  όποία θά 
ήτο άν ή μάζα άμφοτέρων είχε συγκεντρωθή είς τόν άστέρα 
τόν άκίνητον θεωρούμενον. Καί είς τό ήλιακόν σύστημα 
τό αύτό συμβαίνει,άλλ’ ούδόλως τό ύπομιμνήσκομεν, διότι 
δυνάμεθα νά μή λάβωμεν ύπ ’ όψει τάς μάζας τών π λ α 
νητών έν συγκρίσει πρός τήν τοΰ ήλίου.

Προσδιορίζοντες λοιπόν τό διάστημα τής πτώσεως έν 
ένί δευτέρψ λεπτω δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν πόσον θά ήτο 
τό διάστημα αύτό έάν ό έν λόγφ άστήρ εύρίσκεται είς ά- 
πόστασιν άπό τοΰ κυρίου άστέρος, όση ή άπόστασις τής γής 
άπό τού ήλίου· έπειδή δέ τότε γνωρίζομεν πόσον θά έπ ι
πτε πρός τόν ήλιον, ή σύγκρισις τών δύο λαμβανομένων 
άριθμών μάς δίδει τόν λόγον τής μάζης τών δύο άστέρων 
πρός τήν μάζαν τοΰ ήλίου. Οϋτω :
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ό α τοΰ Κενταύρου εχει μαζαν 1.8 πλασίαν της ήλιακής 
ό η της Κασσιοπείας » 8 .3  » »
ό 70ρ. τοΰ Ό φιουχίου » 2 .3  » »
ό 0 * τοΰ Ήριδανοΰ » 1 . 0  » »

Έχομεν λοιπόν ενα άστε'οα πρώτου μεγέθους, τον ά 
τοΰ Κενταύρου, οστις είναι διπλάσιος τοΰ ήλιου· τόν η 
τής Κασσιοπείας όστις είναι πλε'ον ή 8  φοράς μείζων τοΰ 
ήλιου ένω είναι μόνον τετάρτου μεγέθους άστήρ· οί λοιποί 
δύο είναι 4  } μεγέθους· (τά  μεγέθη ένταΰθα ορίζονται 
έκ της λαμπρότητος αύτών).

Τοΰτο δεν είναι αυθεντικόν αποτέλεσμα, περιέχον ευ
θείαν καί πειστικήν άπόδειξιν, οτι οί άπειράριθμοι άστε- 
ρες είναι ήλιοι ώς ό ήμέτερος, όστις πάλιν οΰδέν είναι ή 
άστήρ τών τελευταίων τάξεων τών καταλόγων μας ;

Έ ν τέλει θά εΐπωμεν τινά  περί τοΰ λαμπροτάτου άστέ- 
ρος Σειρίου όστις εΰρέθη ότι είναι διπλούς. Σήμερον είναι 
γνωστόν ότι πολλοί τών αστέρων κινούνται έκαστος κα τ ’ 
ιδίαν διεύθυνσιν· ή κίνησις εΰρέθη διά τής συνεχούς επί 
ετη άκριβοΰς προσδιορίσεως τής θεσεως αΰτών επί τοΰ ου- 
ρανοΰ. Ή  κίνησις αΰτη άπό τής γής φαίνεται έλαχίστη, 
παριστωμένη κ α τ ’ ετος έπί τής ουρανίας σφαίρας δ ι’όλίγων 
δευτέρων λεπτών τής μοίρας· αί κινήσεις αυτα ι εθεωροΰντο 
όμαλαί, ώστε ητο δυνατόν νά όρισθ‘7) γνωστής οΰσης τής 
ταχύτητος ή θέσις αύτών έπι τοΰ ούρανοΰ εις οίονδήποτε 
χρόνον.

Ό  Bessel όμως παρετήρησεν ότι ή κίνησις τοΰ Σει
ρίου δεν είναι ομαλή, ήτοι είς ίσους χρόνους δεν διανύει 
ίσα διαστήματα) καί έζήτησε νά έξηγήσγι τοΰτο παραδε- 
δί/όμενος οτι ό Σείριος είναι διπλοΰς άστήρ κινουμένου 
πεοί αυτόν έτε'ρου η&οτεινού αστερος.

Ή μηχανική άποδεικνύει οτι δταν δύο σώματα ελ- 
κωνται, το κοινόν κέντρον τοΰ βάρους των κατέχει κίνησιν 
εΰθύγραμμον, περί αύτό δέ κ ινείτα ι ή γραμμή ή ένοΰσα δύο 
σώματα. Ά ν  ή μαζα τοΰ ενός υπερτερώ κατά πολΰ τήν 
τοΰ άλλου, τό ε/ον μείζονα μάζαν κεΐτα ι πλησιέστερον 
τοΰ κοινοΰ κέντρου τοΰ βάρους καί κ ινείτα ι περί αύτό μέ 
κίνησιν ομαλήν. Ά ν  δμως αί μάζαι δέν διαφέρουσι πολύ 
τότε αί κινήσεις άμφοτέρων είναι ακανόνιστοι. Έκ το ύ
των καταφαίνεται ότι δέν είναι απίθανος ή ΰπαρξις τοΰ 
σκοτεινού δορυφόρου τοΰ Σειρίου, καί ό Peters ύπελόγισε 
τήν τροχιάν αυτου κ®ι τω  18t)2 ο ο Alvail d a r lv e  εν 
Βοστώνι άνεκάλυψε πλησίον τοΰ Σειρίου μικρόν τ ινα  α
στέρα είς τήν ΰπό τοΰ Peters περίπου όρισθεΐσαν άπό τοΰ 
Σειρίου άπόστασιν. ‘Η μάζα άμφοτέρων τών αστέρων εΰ
ρέθη 4 \ σχεδόν φοράς μείζων τής τσΰ ήλίου· ώστε ό Σεί
ριος είναι 3  φοράς μείζων τοΰ ήλίου, ό δέ δορυφόρος του 
1 -  μόνον. ‘Ομοίως ό L. S tru ve  διερευνήσας τήν κίνησιν 
τοΰ η τής Κασσιοπείας εΰρεν ότι είναι διπλοΰς καί οί άπο 
τελοΰντες αΰτόν αστέρες είναι ό είς 7κις σχεδόν καί δ έ
τερος 1 . 7  μείζων τοΰ ήλίου.

Ώ ς επίλογος τής διατριβής ταύτης (λέγει ό Tisse- 
ran d ) έπιτραπήτω ήμϊν άκόμη μία σκέψις —  Έ π ί αιώνας 
είχον τοποθετήσει τήν γήν είς τό κέντρον τοΰ κόσμου καί

έθεώρουν τόν ήλιον, τοΰς πλανήτας καί πάντας τοΰς άστέ- 
ρας περί αύτήν στρεφομένους. Έλθών ό Κοπέρνικος κατε- 
δίκασε τήν γήν είς ώρισμένην τινα  θέσιν μεταξΰ τών πλα 
νητών τών στρεφομένων περί τόν ήλιον. Νΰν δ ήλιος άπο- 
τελεΐ μονάδα μεταξύ τών άπείοων άστέρων τοΰΓ αλαξίου 
καί αύτός ό Γαλαξίας είναι εις τών πολλών σωρών άστέ
ρων οιτινες υπάρχουν είς τό άνευ τέλους διάστημα. Οΰτω 
αί συνεχείς άνακαλύψεις κατεβίβασαν άξιοσημειώτως τήν 
σημασίαν τής γής έν τγί όλότητι τής δημιουργίας. Τοΰτο 
ήδύνατο νά προξενήσν) θλΐψιν είς τόν άνθρωπον· άλλ’ δ- 
j-ως άπέναντι τής φυσικής άδυναμίας μας παρηγοροΰσι τό 
j-έγεθος καί αί ώραΐαι κατακτήσεις τοΰ πνεύματος, ιδίως 
είς τό στάδιον τής Αστρονομίας, όποΐαι είναι ή εΰρεσις 
τοΰ βάρους τών ουρανίων σωμάτων καί ή εΰρεσις τής χη
μικής αΰτών συστάσεως διά τής φασματοσκοπικής άνα- 
λύσεως.
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Γεΰσςς εγχρους. Γνωστόν είναι ε ί; τούς άναγνώστας ήμών, 
οτι ύπάρχουσιν άνθρωποι είς τούς όποιους τό αίτιον τό προκαλοΰν 
τόν ή^ον, διεγείρει έπίσης καί τό αίσθημα τοΰ φωτός· οί τοιοΰτοι 
άκούοντες διαφόρους ήγου; Βλέπουσι συγχρόνως και αναλάμψεις 
φωτός έγχρόους. Ε σχάτω ς παρετηρήθη έν Γαλλία α άλογόν τι 
φαινόμενον έπί άσθεν.ΰ: πάσ^οντος έκ διεγέρσεως τοΰ ν υρικοΰ συ
στήματος ίσχυρας κα : έξ υποχονδρίας. 'Ο ά.θενής οΰτος παρου
σιάζει ού μόνον τήν έγχροχ ακοήν" ής ανωτέρω έμνήσδημεν, αλλα 
καί γεΰσιν έγχροα. Ι]αν ο ,τι ε σάγει είς τό στόμα του αντιγεύσ·:ως 
προξενεί είς αύτόν αίσθημα φωτός χροιάς διαφόρου, Έ π ίσης αί e- 
ρυγαί φαίνονται είς αΰτόν έ’γχροοι· εχει ιο ιαύτας έρυθράς, ιοχρόους 
κιτρίνας καί πρασίνϊς· αί τελευταίο» μάλιστα τοΰ ύπενθυμίζουσι 
τό πράσινον χρώμα τής σήψ-:ως τώ ν ζω ικώ ν οΰσιών καί επ ιφε- 
ρουσιν εις αύτόν μεγάλην αηδίαν.

Τά φαινόμενα ταΰτα  α ιτίαν έ'/οντα πάντοτε ύπερμετρον τοΰ 
νευρικοΰ συστήματος διέγερσιν δέν ήρευνήθησαν είσέτι άρκούντως. 
Φαίνεται ότι ό ερεθισμός ένός τών αισθητηρίων νεύρων μεταδίδε
ται είς ά'λλο οπως καί ό ηλεκτρισμός μεταβαίνει άπό ένός αγω- 
γοΰ εις έτερον, καί οΰτω προκαλεϊ σύγχρονον ερεθισμόν καί εις 
αισθητήριον μή άπ" ευθείας προσβληθέν. Εϋνόητον ε ίν ι ι  ότι δέν 
δυνάμεθα \ά παραδεχθώμεν οτι τό α’ίτιον το διεγεΐρον έ’ν α ισθητή
ριον διεγείρει καί έτερον· δΓ έκαστον τούτων ώρισμένου είδους ερε
θισμός είναι δυνατός τό ούς π .χ . προσβάλλουσιν αί παλμικαί τοΰ 
άέρος κινήσεις, ούχί 8μως καί τόν οφθαλμόν.

Παρακαλοΰμεν καί πάλ ιν  έκείνους τών κυρίων 
συνδρομητών ήαών, όσοι καθυστεροΰσιν είσέτι μ ε τ ά  
π ά ρ ο δ ο ν  ε ξ α μ η ν ί α ς  ό λ η ς  τήν συνδρομήν 
των, νά άποστείλωσιν αΰτήν τό ταχύτερον πρός 
τήν διεύθυνσιν τοΰ «Προμηθέως» άπ’ ευθείας, (όδ,ός 
Μαυρομιχάλη άριθ 55), διότι ά λ λ ω ς  θ’ άναγκασθώ-  
μεν νά διακόψωμεν τήν περαιτέρω τοΰ φύλλου άπο- 
στολήν

Παρακαλοΰμεν έπίσης και τούς άνταποκριτάς 
μας έκείνους, οιτινες δέν έκανόνισαν μέχρι τοΰδε 
τούς λογαριασμούς των, νά σπεύσωσιν εις έξώφλη-  
σΐν αύτών. Μανθάνομεν ότι όί πλε ϊστο ι είσέπραξαν 
ήδη τάς όφειλομένας αύτοϊς συνδρομάς* πάσα επο
μένως έπί πλέον καθυστερησις είναι ολως άδικαιολό-  
γητος, θέλει δέ άναγκάση ήμάς νά προβώμεν είς τήν  
διακοπήν τής αποστολής τοΰ φύλλου προς όλους 
τούς συνδρομητάς των γενικώς.
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