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ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Δ Ο ψ

“Οπως ή ιστορία τοΰ Ανθρώπινον γένους, διηγου- 
αένη κατά σειράν τάς εν τ ι  παρελεύσει των εκατονταε
τηρίδων λαβούσας χώραν δια'ρόρου; των ανθρωπων καί 
εθνών πράξεις, καταδε κνυσιν ήυ.ΐν τήν εν τ?, διελεύσει 
τοΰ χρόνου γενομένην διαμόοφωσιν καί πρόοδον τής αν- 
θρωπότητος, οΰτωκαί ή ίστοριχή γεωΛιιγία διδάσκει ημάς 
τήν βαθμιαίαν διαμόρφιοσιν χαι όιαπλασιν τής Λιθό
σφαιρας, ήτοι τοΰ στερεού τής γής φλοιού χαι των επ 
αυτής κατοίκων, αϊτινες έλ.αβον χ ω ρ ά ν  εντός χρόνου μα- 
κοοΰ, άπό τοΰ πρώτου σταδίου τής πρός λεπτόν κελυφοςk 5 » ■
δυναμένης νά παραβλτ,θή τοτε λ.θοσφαιρας αχρι σήμερον.

Τά διηγούμενα δέ τήν ιστορίαν τής λιθόσφαιρας 
συγγράμματα  είνε τά πετρώματα εκείνα, άτινα εσχημα- 
τίσθησαν τή ένεργεία τών ΰδάτων ( γ «  νδατογενη), 
t/,ατίζονται δέ καί νΰν έπί τοΰ βυθοΰ των θαλασσών και 
λ.ιμνών,καί τά έντός τών πετρωμάτων τούτων «παν τών τα 
απυΛε.Ιιθωμένα Λείψανα ψντών χαι ζώων, άτινα έζησαν 
ποτε έπί τοΰ προσώπου τής γής, έξέλιπον δέ νΰν τά 
πλεΐστα. Τοιαΰτα πετρώματα είνε π. χ. ο: ασβεστόλιθοι 
τής Πειραϊκής χερσονήσου, τοΰ Κορινθιακού ϊσθμοϋ, τών

(I)  Στ,μ. Μάθημα διδαχθέν εν Ίσθμια τή ’Απριλίου 
κατά τήν ύπό τών σπουδαστών τοΰ Μετσοβίου πολυτεχνείου 
γενομένην έπιβτημονικί,ν ;κδρομγ'ν.

Πατρών, τοΰ Αίγιου κτλ. κατάμεστα οντα ζωικών λει
ψάνων. Δικαίως λοιπόν τά ΰδατογενή πετρώματα παρα
βάλλονται πρός φύλλα βιβλίου, τά δ ’ έν α^τοϊς υπάρ
χοντα απολιθώματα πρός τά; έπιγραφάς καί τά κείμενον 
τοΰ συγγράμματος.

Όπο>ς δ ’ ό ίστοριχος τά ήθη καί έθιμα, τόν βαθ
ύ, όν τοΰ πολιτισμού, τό είδος τοΰ πολιτεύματος καί 
θρησκεύματος, καί έν γένει τήν ιστορίαν λαών παναρ
χαίων διασαφηνίζει καί εξηγεί δια το>ν ερείπιων, τών 
έπιγραφών, τών ίΐπ.ίων, τών αγγείων, ιών νομισμάτων 
κτλ. άτινα ανευρίσκει δ ι’ άνασκαφών, καθ’ ό'μοιον τρόπον 
καί ό γεωλόγος ζητεί να ερμηνεύσει τα ιχνη, ατινα επι 
τής γηΐνου έπιφανεία; έγκατέλιπον παρελθόντες γεω.Ιο- 
γιχοΐ αιώνες, καί νά άνεύρη τήν σχεσιν, ήν ταΰτα εχουσι 
πρό- τήν διαμόρφωσιν τοΰ ν^μετερου πλανήτου. Οθεν 
θέμα τής ιστορικής γεωλογίας εϊνε ή έξερεύνησις τή; 
βαθμιαίας ίιαμορφίσεως τοΐ ήμετερον πΛανητον άπο τοΰ 
πρώτον σταδίον τον σχηματισμόν α-jTov αχρι. σήμερον, 
ιδία δέ γ η ς  λ ι θ ο ς φ α ι ρ α ϊ ,  καί ή περιγραφή τών διαφόρων 
ταύτης πετρωμάτων καί τών έντός τούτων άπαντώντων 
απολιθωμάτων, περί ών εΐδικώτερον άσχολεΐται ή .τα- 
ΛαιοντοΛογΐα. 'Υπό τοιαύτην λοιπόν έ'ποψιν θέλομεν 
έιετάσει έν τοΐς ε^ής τό παρελθόν τής Ελληνικής χωράς
καί τοΰ Κορινθιακού (σθμοΰ, συντομώτατα δμως.
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ΙΙρίν ή Οαυμασία αΰτη χώρα άναλάμψη έν τή Ιστο
ρία τή- άνθρωπότητος καί αναδειξτ] ΘεμιστοχΛεα, Φ}ει- 
Μαν, Τιμο.Ιέονια καί τόσους άλλους τής σεμνής αρχαιό
τητας μεγάλους άνδρας, καί έν γένει πριν έμφανισθώσιν 
ένταΰθα τά πρώτα λογικά οντα τή; Λίθινης, όρειχαΛχι- 
νης χαι σιίηρίίς έποχή ς, έπί εκατομμύρια ετη Οπήρςε 
τό οικητήριον ζώων εντελώς ανόμοιων προς τα »?,; πα-
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,ιουσής εποχής. Πίθηκοι, ελέφαντες, ρινοκέρωτες, λέοντες 1 

καί πλεϊστα άλλα ζώα, έκλείψαντα νΰν καθ’ ολοκληρίαν 
άπό τής ελληνικοί χώρας, κατώκουν τά δασόφυτααότής 
όρη, τάς λίμνας καί ποταμούς.

Κατά τόύς άρχαιοτάτους δέ καί ίϊρό τοΰ άνθοώπου 
τούτους χρόνους ή χώρα αυτή διέφερε καί ώς πρός τό 
γεωγραφικόν αυτής σχήμα, διότι τότέ οΰτε Κορινθιακός, 
οΰτε Σαρωνικός υπήρχε κόλπος, οΰτε Αίγαϊον πέλαγος, 
άλλά χώρα μεγάλη συνδέουσα τήν Ευρώπην μετά τής 
’Ασίας. Ή  χώρα αΰτη, ής λείψανα είνε αί πλεΐσται νήσοι 
τοΰ Αιγαίου πέλαγους, υπήρξεν tσοίς ή γέφυρα εκείνη, 
δΓ ής άπό τής κοιτί^ος τής άνθρωπότητος, τής 'Ασίας, 
μετέβησαν πρός τάς χώρας ταύτας οί πρώτοι καί Ιν νη- 
πιώδει καταστάσει διατβλέσαντες άνθρωποι, η άνθρω- 
ποειόεΐς πίθηκοι.

Αλλά ε’ς τίνας γεωλογικά; περιόδους ανήκει τό 
ελληνικόν χερσωμα, δττερ τοιαύτας Οπέστη μεταβολάς 
καί ούτινος ό άνθραξ, ή άσβεστος, τό φώσφορον καί τά 
άλλα χημικά στοιχεία συνετέλεσαν, όπως έν τή εξελίξει 
τών ενόργανων οντων άναπτυχθώσιν ο', μεγάλοι τής αρ
χαίας Ελλάδος νόες, δΓ οΰς δικαίως σεμνύνεται σύμπασα 
ή άνθρωπότης;

Ειχεν ήδη παυσει ή περίοδος τών τεοατωδών 
ιγθυοσαύρων, τών π.Ιησκσαίρ.ων, τών πτεροΰ ακτ ύ.Ιων 
και τών άλλων παραδόξων τεράτων καί μόνον τά σκελετά 
αυτών μετά πληθύος πολλών άλλων ζώων, τεθαμμένα 
εντός παχύτατων στρωμάτων, ύφίσταντο χημικάς διαλύ
σεις και μετασυνθέσεις καί απελιθοϋντο. Κατά τήν πε
ρίοδον τάυτην, ιουράσιον έπικληθβΐσαν, δέν υπήρχε 
Πελοπονησος καί Στερεά Ελλάς, ίσως δέ μόνον χέρσος ', 
άρχομενη από τοΰ ΓΙεντελικοΰ η μάλλον άπό τοΰ ίεοοΰ 
Ολυμπου καί τής Χαλκιδικής καί εις τήν Μικράν ’Ασίαν 

καταλήγουσα.
Κατα την χρητιδιχίμ- δε περίοδον, ήτις παρηκολού- 

θησε τήν ιουράσιον, έκυοφορεϊτο έν τοΐς σπλάγχνοι: θα
λασσής ουχι λιαν βαθειας η Ελληνική χοίοα. Στρώματα 
παχύτατα άσί’ηστο.ϊίθων, αργιλικών σχιστόλιθων, ύ α μ - 
μινών καί χερολίθων (2) κατεκρημνίζοντο διαδοχικώς

(1) Σημ. Τό Πεντελικόν, ό Τμηττός, ή Λαυρεωτιχή κχί 
a; πλεισται νήτοι τοΰ Αιγαίου πελάγους συνίστανται έκ κιυ 
σταλλοπαγών σχιστόλιθων καί μαρμάρων, οί’τινες συνήθως κα- 
ταλεγονται εις τήν αζωϊκήν ί) προζωΐκήν περίοδον, ήτις εινε 
αρχαιότατη. "Κτεροι ομως γεωλόγοι ('eumoyr) θεωροΰτι τό 
Χ5?7ωμ* τούτων ώς άνήκον είς τήν κρητιδικήν χαί διά μετα- 
μορφώσεως παραχθέν.

(2) Στ,μ. ’Ασβε στ όλ ι θ ος  καλείται ή γνωστή εκείνη
πέτρα, ές ης δια πυρώσεως έξάγουσι τήν άσβεστον' άσβεστόλιθος
εινε και τό μάρμαρον. Λ ρ γ ι λ ι χ ό ς σχιστόλιθος καλείται πη
λός άποπετρωθείς χαί σχιζόμενος είς πλάκας έκ τοιούτου λίθου 
κατασκευάζονται αί πλάκες τών σχολείων καί τά κονδύλια. 
Ψ α μ μ ί τ η ς  εΐνε άμμος άποπετρωθεΐσα' έκ τούτου χατασκευά- 
ζουτι τούς άχονιστικούς τροχούς. Τέλος κερόλιθος εινε πέτρα 
όμοια περίπου πρός τόν γvωϊtbv πυρόλιθον (στουρναρόπετρα). |

εν τή πρό εκατομμυρίων έτών ΰπαρςάση, ταύτη, θαλάσση, 
καταφερομενα από τίνος ηπείρου, ού μακράν κείμενης.
Ωστε η Ελληνική χώρα είνε συμπίλημα θραυσμάτων 

άλλης χώρας, καταστραςείσης υπό τών ύδάτων καί έξα- 
φανισθείσης.

*
* ¥

Επι τοΰ πυθμένος τής κρητιδικής ταύτης θαλάσ
σης συνεχείς ίχρήζεις έλάμβανον χώραν καί εκ τών εγκά
των τής γής εζεχύνοντο τότε διάφορα πετρώματα πυριγενή, 
άτινα μεταμορφωθέντα έν τή παρόδω τών γεωλογικών 
αιώνιον, μετεβλήθησαν ε:’ς τούς πολλαχοΰ τής Ελλάδος 
απαντώντας οφείτας (·*), οιος είνε π. χ. 5 ύγειτιχυς όγχος 
ό παραλλήλως πρός τάς μεσημβρινά: κλιτΰς τής Γ fpa
r t  ίας διήκων.

Ένώ δέ τά πετρώματα ταΰτα εν τή θαλάσση, κα
τεκρημνίζοντο, συγχρόνως ό φλοιός τής γής συνεπτύσ- 
σετο ισχυρότατα καί διαρκώς καί έσχηματίζοντο έπ’ 
αυτοΰ μ.εγάλαι .“Γζυχαί, αποτελέσασαι δ,τι σειράς ορίων 
καλοΰμεν. Τούτων άλλαι μέν ειχον διεύθυνσιν έξ Α ποό; 
Δ, ώς ή Γερανεία, ή "Οθρυς, άλλαι έκ τών ΒΒΑ πρός 
τά ΝΝΑ, εν Δδέ ΙΙελοπονήσω καί Αιτωλία έκ τών ΒΒΔ 
πρός τα ΝΝΑ. Ούτω τά πετρώματα, άτινα έν αρχή 
δριζοντίως έπεστρώθησαν έπί τοϋ πυθμένος τής κοητιδι- 
κής θαλάσσης, άνυψώθησαν ακολούθως καί άνέδυσαν βρα
δέως τών κυμάτων- τής θαλάσσης, άποτελέσαντα χέρσον, 
ήτις κατ’ άρχάς μέν ητο χθαμαλή καί έπίπεδος, ποοϊόντος 
ύε τοϋ χρόνου κατέστη ορεινή καί ανώμαλος.

Πάντως έν μέσω τών πτυχών τούτων καί μετακι
νήσεων τμημάτων τής λιθόσφαιρας έγεννήθησαν καί 
ρήγματα εν αυτή, διαφόρους λαβόντα δ.ευθύνσεις, έξ ών 
δυο, παραλλήλως σχεόό/ διήκοντα, συνετέλεσαν βραδύ- 
τερον πρός σχηματισμόν τής ταφροειδοΰς συνιζήσεως 
τμήματος τής λιθόσφαιρας, σχηματίσαντος έν τή πα:ε- 
λευσει των αιώνων τόν Κορινθιακόν κόλ.πον.

Κατα την περίοδον δέ ταύτην. καθ’ ήν εκυοεο-*
ρειτο ή 'Ελληνική γή καί άνέδυεν αΰτη έκ τών σπλάγ
χνων τοΰ ωκεανού, οΰτε πτηνά, οΰτε θηλαστικά ζώα 
υπήρχον έπί τής τότε χέρσου, άλλά μόνον ερπετά, ιχθΰς, 
όιάφορα ά'λλα κατωτέρου οργανισμού ζώα καί πλεϊστα 
οστρακόδερμα. Έ κ τούτων ώς γνώρισμα χαρακτηριστικόν 
τής χρητιόιχης περιόδου χρητιμεύουσιν, έκτος τών κελυ- 
φίων τών τρήμα τοφόρων, άτινα άπαντώμεν έντός τής 
κιμωλίας, καί οί ίππουρΐται, ήτοι μαλάκια δίθυρα, ών 
τό έν κέλυφος ήτο παραδόξως λίαν άνεπτυγμένον τοΰ 
ετέρου καί είχε σχήμα κωνοειδές η πρός κέρας ομοιον.

"Όπως λοιπόν κατά τήν ιουράσιον περίοδον καί 
τας αρχαιοτέρας ταύτης ο ζωικός καί φυτικός κόσμος 
τα μέγιστα όιεφερε των φυτών καί ζώων τής παρούσης

(3)  Σ ημ .  Ό φ είτη ς  εΐνε πράσινόν τι π έτρ ω μ α  μ α λα χόν  καί  
εύ'ςεστον, έκ τοΰ όποιου χατασχευάζουσι στήλας,  ίγδία φαρ
μακοποιών χτλ .
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εποχής καί έστερεΐτο μορφών τελειοτέοων, ούτω κ α 
κατά τήν ιουράσιον. Τά δάση ταύτης δεν ειχον τον 
πλούτον καί τήν ποικιλίαν νεωτέρων περιόδων, εστεροϋντο 
δέ τοΰ ώοαιοτέοου αύτών κόσμου, rwr .ττ»;(ώ>' *at τώ>· 
θ η . Ι α σ τ ι χ ! ! Κατά τήν τρηογη-ΐ) δμως περίοδον, ήτις 
επεται τής κρητιδικής καί υποδιαιρείται είς ήώχαη·ω·, 
fitiixairor καί πλειόκαινον, ή ζωική πλάσις κατέστη 
τελειοτέρα καί ζώα θηλαστικά πελώρια υ-ήρξαν οί κά
τοικοι τής τότε Ελλάδος.

*
* * , ν

Έ κ  τών γενομένων υπό τών γεωλόγων ερευνών εςά- 
γεται, δτι ή ρηθεΐσα ταφροειδής κοιλότη; τοΰ Κορινθια
κού κόλπου ε ΐ χ ε ν  αρκούντως βαθυνθή κατά τάς άρχάς 
τή; πλενοκαινου πεοιοόου και μεταβληθη ει; επιμηκη 
λίμνην, ής ή έπιφάνεια δέν έ:εΐ/_ε πολύ τή: έπιφανείας 
τής τότε θαλάσσης. Ή  λίμνη αύτη, εί; ην οί χείμαρροι 
κατέφερον 7.τγο των ορεων τταρ^κει -̂ενΥ,? στερεές [/.&-
γάλας ποσότητας κατακρημνισμάτων, διετέλεσεν ΰπάρ-' 
χουσα άχρι τών κατωτέρω βαθμιδών τής πλειοκαίνου 
εποχής, δτε καί τά μεσόγεια τή; Πελοπονήσου είχον 
έλευθερωθή τοιούτων λιμνών, καί μόνον α: λίμναι τής 
Μεγαλοπόλεως, τής Σπάρτη:, τού ’Αγρίνιου, τών Θη- 
βών καί Θεσσαλίας παρέμενον.

Πρό τής ρηθείσης έποχής ή Μεσόγειος θάλασσα λίαν 
άπεΐ/ε τής Πελοπονήσου, διότι τότε ούδ’ αυτό τό Ίόνιον 
Πέλαγος ειχε σχηματισθή. Κατά τήν εποχήν δμως ταύ
την ένεκεν τών πολλών ρηγμάτων, άτινα είχον γεννηθή 
έπί τής λιθόσφαιρας, έγένοντο συνιζήσεις μεγάλων τμη 
μάτων τού φλοιού τής γής, καί ούτως ήδυνηθη ή θά
λασσα διαρκώς χωροΰσα πρός άνατολάς νά σχηματίσν) 
τάς δυτικά: άκτάς τής Πελοπονήσου καί Στερεάς Ε λ 
λάδος, άο’ ών άπεκόπησαν αί Ίόνιοι νήσοι. Στρώματα 
θαλασσογενή τής υποπλειοκαίνου έποχής εύρίσκομεν οΰ 
μόνον έν ’Ιταλία, άλλά καί έν Μεσσηνία, φθάνοντα μέ- 
χρις ύψους 350 μέτρων ΰ.τέρ τήν θάλασσαν, δπερ δηλοϊ, 
δτι τά στρώματα ταΰτα άπό τή; έποχής ταύτης επαθον 
έξαρσιν 350 μέτρ:ον.

*
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Ούτω χωρούσα διαρκώς ή Μίσύρΐιος θά.Ιασσα πρός 
άνατολάς, διέρρηξε διά τών κυμάτων αύτής τά προχώ
ματα τών διαφόρων λιμνών, αϊτινες τότε πολλαχοΰ ευ- 
ρίσκοντο έν τή Ελληνική χωρα (')■ Δια τοΰτο τα εντός 
τοιούτων λιμνών έπιστρωθέντα ύδατογενή πετρώματα 
κατ’ άρχάς μέν ήσαν γεννήματα γ.Ινχέων ί'δάτων, ακο
λούθως iya.lj/i’pcoy καί τέλος καθαρώς θαλασσίων.

Ένώ δέ καί έν τή Κορινθιακή λεκάνη, τοιαΰται 
αλλοιώσεις έγένοντο, ήρξαντο συγχρόνως έν αυτή νά

(1) Στ,μ. Τοιαΰτην λίμνην φαίνεται, οτι άπετελει μέχρι 
τών αρχών τής παρούσης περιόδου χαί ό χόλπος τής Σαλαμϊνος, 
οστις «ξ*τβίνίτο μέχρι τών Μεγάρων. Διά τής διαβρωτικής τών 
κυμάτων ένεργείας ηνοιζαν τα διασημα της Σαλαμϊνος στενά 
καί έξέρρευβε τό έν τή προρρηθιίί/, λίμν-f, γλυχύ ύίωρ.

ίλαμβάνωσι χώραν ρκταχιτήσίΐς χαί μεταπτώσεις τμημά
των τής λιθόσφαιρας, κειμένων παρά τά σχηματισθέντα 
ρήγματα, καί νά βυθίζηται περισσότερον ό πυθμήν τής 
ταφροειδούς λεκάνης τής Κορίνθου, διευκολυνομένης ουτω 
τής εις αύτήν εισβολής τής έκ δυσμών διηνεκώς πρός 
άνατολάς χωρούσης Μεσογείου Θαλάσσης.

Διά τών μετακινήσεων τούτων καί συνιζήσεων τμη- 
ι/.άτων τής λιθόσφαιρας ή πρώην Κορινθιακή λίμνη μετε- 
σχηματίσθη κατά τήν άνω πλειόκαινον εποχήν ε:ς θα
λάσσιο)· βραχίονα ί} xu.lr.ovi}), δστις άρχόμενος άπό τών 
Ίονίων νήσων καί διερχόμενος τούς νΰν κόλπους τών 
ΙΙατρών καί τής Κορίνθου κατέληγε περίπου παρά την 
Αίγιναν καί τήν Βάρην, κειμενην ως γνωστόν παρα τήν 
άκραν τοϋ 'Γμηττοϋ. Κατά τήν εποχήν ταυτην δεν υ.-ήρχ* 
Κορινθιακός ΊοΟμο:! Τα νΰν ευφορωτατα Β παραλία -λ- 
Πελοπονήσου, ήτοι τό Ξν.Ιύχαστρον, τό Κιάτον, τό 
]·(ογ, αί ΙΙάτραι κτλ. τότε δεν υπήρχον, άλλ εκαλυ 
πτοντο ύπό τής θαλάσσης, ήτις έφθανε μέχρι των προ- 
πόδων τής Κνλ.Ιήνης (Ζίριας). τών 'Αροανίων 'Ορίων 
καί τοΰ Παναμαϊκοί·, ένώ τά νΰν βόρεια παραλία .ού 
Κορινθιακού κόλπου, ήτοι η Ναύπακτος (τό Γa.laf.Hthov) 
ή ’/rf'a (παρά τήν ’Άμφισσαν), ή Άντίκιρρα κτλ. πο/.υ 
άπεΐχον τής τότε θαλάσσης.

("Επεται τό τέλος)

    --

Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ

Λ’ΙΜΙΟνΡΓΙΑΣ Tft>' ΗΟΡΩΙΙΟΪ
Ί ί χ  τοΰ πο.Ιιθρνλήτου συγγράμματος τοΰ 

Κα μ ί. Ιλ ον Φ.Ιαμ μ αρίωνος 

«3 ΚΟΣΜΟΙ ΠΡ3 ΤΗί ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ TOT AN8PQ1I0Y·
χααά μετάφρασιν

Αλεξλνλρου Δ. Β α λ β η

(Συνέχεια χαί τέλος)

Ό  ουσιώδης ψυχικός χαρακτήρ τοΰ άνθρώπου είνε 
ή ίκανότης πρός τό ποιεισθαι άγαίρισιν  τοΰτο δέ μάλι- 
λιστα άποτελεΐ τό ΐδιάζον τής ανθρώπινης ψυχ^ς. Α 
ναιρέσατε ταύτην τήν ικανότητα, καί ό άνθρωπος κατέρ
χεται πάλιν εις τοϋ ζώου τήν κατάστασιν. Ά λ λ ’ ή ίκα-

(I) Στ,μ. Ό  τών γεωγραφιών σ ο φ ό ς  κριτής τοΰ 1887 ένώ 
λέγει, οτι «ή μ ε τ α ξ ύ  Ιί ΰβ ο ί α ς κ α ί  σ τ έ ρ ε α ς  ε ι ν ε  κ υ 
ρ ί ω ς  μ ε σ ό γ ε ι ο ς  θ ά λ α σ σ α  x a l  ο χ ι χ ό λ  πο_ς:>, 
διά τόν Καττεγάτην καί Σχαγεράχην άποφαίνεται, «τι ( δέν ε ί νε  
θ α λ ά σ σ ι ο ι  β ρ α χ ί ο ν ε ς  ο ύ ' τ ε  κ ό λ π ο ι  ΑΛΛΑ 
ΠΟΡΘΜΟΙ (! !)». Καί ομως ό μέν Γ.ύβοϊχός κόλπος εχει μήχος 
150 χιλιομέτρων καί πλάτος μέγιστον 20 χιλ. ό Σκαγεράκη; 
μήχος 480 χιλ. καί πλάτος Π 0 — 140 χιλ. χαί ό Καττεγάχ/,ς 
μήκος μέν 200 χιλ . xal πλάτος 60 — 130 χιλ. Επόμενον ήτο 
νά διαστρεβλωθή οΰτως ή αλήθεια παρ’ άνδρός άρνηθέντος τήν 
ΰπαρξιν όλοχλήρου ήμι*νεξ«ρτήτου κράτους του Κ α ν α δ α 
( ikm in ionof Canada). ΙΙαρβλ. έ'χθεσιν διδακτικών βιβλίων 
1887— 88 Β επιτροπής σελ. 104, 108 χαί 70.
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νόπι·,; αύ-ίη ή σήμερον χαρακτηριστική εινε σχετικώς 
πρόσφατος, /.αί δυνάμεθα νά σημειώσωμεν τά;  φάσεις τής 
άναπτύξεως αΰτής. Τά μαθηματικά, παραδείγματος χά- 
ρ*.ν, θεωρούνται διν.ίίως ώς Τις τών ύψίστων εκδηλώσεων 
τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, πρό πάντων δέ έν Ταΐ; ύπε- 
ρόχοις αύτών έφαρμογαϊς είς τά βαθύτατα προβλήματα 
της Αστρονομίας. Ά λλά δέν είνε δύσκολον νά παοα- 
κολουθησωμεν τήν έξελιξιν αυτών. Τά μαθηματικά ήο- 
ζαντο διά της στοιχειώδους αριθμητικής, διά τών δα
κτύλιον τής χέιρός, μέχρι Τών δέκα, καί τοιαύτη είνε 
μάλιστα ή αρχή τής δεκαδικής άριθμήσεως. Διά τά μέ
τρα τοΰ μήκους ελαβον τόν .τώ^α, τό βήμα, τόν .Τ'/ρ,υ 
(άπό τού άκρου τής χειρός μέχρι τοϋ άγκώνος), διά δέ 
τά μέτρα τοΰ βάθους τήν όογυιάν, διαστάσεις πάσας 
ληφθεισας έκ τοΰ ανθρωπίνου σώματός. Έν τ?, σφηνοει- 
δέΐ γραφιτών Χαλδαίων οί αριθμοί παρίσταντάι άπλού- 
στατα όι οπών (τοσούτων οπων δσαι t/.ονάδε; ν.έχρι 
τών δέκα, καί συνθέσεων πέραν τούτου τοΰ άριθαοϋ) 
Παρά τοις "Ελλησιν ο: αριθμοί ούδέν άλλο είνε η τά 
γράμματα τοΰ άλοαβήτου φέροντα τόνον : ά = 1 , β ' = 2 , 
γ  — 3, κτλν. μέχρι τών 2 0 · πέραν τοΰ άρϊθμοΰ τούτου 
γίνεται συνδυασμός Τών γραμμάτων. ‘Η γεωιιετρία ά- 
ναμΐριβόλώς ήρξατο διά τής χωρομετρίας καί τής αρχι
τεκτονικής. Ή  στοιχειώδης αριθμητική καί γεωι/.ετοία 
εινε τοσοΰτον άρχαΐαι όσον καί άπλαϊ, καί μόλις ύπερ- 
ζ'αίνόυσι τάς δυνάμεις ζώων τινών (αελ’.σσών, μυρμή- 
κων, κισσών, κορωνών, καστόρων, κυνών καί τών λοι
πών). Τά αληθή μαθημά+ικά φαίνονται άρΗάαενα «όνον 
μετα τοΰ θαλητης  καί τοΰ Π<θαγόρον κατά τόν εκ τον 
αιώνα πρό Χριστοΰ ώς άνάπτυξις τής αιγυπτιακής αρι
θμητικής καί γεωμετρίας. Ή  γεωμετρία ώς σύστημα 
έπιστημονικών αποόειξεων άκραδάντων χρονολογείται 
μόνον άπό τοΰ Εύχλείδον κατ’ έποψιν μεθόδου, καί άπό 
τοΰ Άρχιμήδονς ώς έπιστήμη μετρική- αί κωνικαί τοααί, 
α: γενομεναι βραδύτερον τοσοΰτον γόνιμοι, χρονολογούνται 
άπό τοΰ 'Απολλώνιον τοΰ έκ Περγάμου, ή άλγεβρα ήο· 
ζατο μετα τοΰ Διοφάντου, ν; ’Αστρονομία τής (σχετική:) 
άκριβείας μετά τοΰ Ίππαρχον  καί Πτολεμαίοΐ', ή άπό- 
δειζις τοΰ άληθοΰς συστήματος τοΰ κόσμου χρονολογεί
ται από τοΰ Κοπερνίχον, ή γνώσις τών κινήσεων οφεί
λεται ε:ς τόν hix.hpop,  ή δέ τών νόμων εις τόν Λ'ίή- 
tiura, ή φυτική αστρονομία άρχεται μετά τοΰ τηλεσκο
πίου τοΰ Γαλιλαίο'j, η εφαρμογή τής Άλγέβρας είς τήν 
Γεωμετρίαν ανήκει είς τόν Καρτέσιον, ο; λογάριθμο»; οί 
παρεχοντες τοσαύτας υπηρεσίας κατά τούς υπολογισμού; 
εφευρεθησαν j~o τοΰ Λ έπερ, ή θεωρία τών αριθμών ού- 
δεποτε προεζεταθη επί τοσοΰτον δσον ύτό τοΰ I'enmit,
0 διαφορικος υπολογίσμ,ος εφευρεθη υπό τοΰ . 1t/.3>ίχίον} 
ο ιλοκληρικός υπολογισμός άνε-τύχθη ύπό τοΰ Ίωάννόυ 
Βερνονλλ’ου καί τοΰ Ενλέρον· ό Lnmbiri ό Ctairaul ό 
d ’Alnmbeii, ό l.utjriinqr, ό 1npla(t, l.tvrrrier, έ'δωκαν 
τας τελευταία; αναπτύξεις είς τήν ουρανίαν μηχανικήν.

Πάντα ταϊτα εινε χθεσινά. Είνε καταφανές ότι δυνά
μεθα νά παρακολουθήσωμεν ίστορικώς κατά βήμα τάς 
προόδους τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος. 'Ό ,τ ι  είπομεν π;ό 
ολίγου περί τών μαθηματικών καί τής Αστρονομίας, δύ- 
ναται νά λεχθή πάντη ώσαύτως ευκόλως περί τής φυσι
κής, τής οπτικής, τής χημείας, περί πασών τών επι
στήμων, τών τεχ νών, περί πάντων τών έργων τοΰ πνεύ
ματος· εκείνο δ ’, δπίρ καθίσταται αίτια, ί’να ενίοτε ή 
προοδος μή φαίνηται τοσοΰτον κατάδηλος είνε ότι έν 
τισι περιπτώσεσιν, ώς έν τ?, γλυπτική, τή γραφική,, τή 
ιατρική, ίσως, ή μεταβολ.ή δέν είνε παρατηρητή άπόδισ- 
χιλίων ετών- άλλ.ά δέν σκέπτονται OTt δισχίλια έτη 
είνε μόνον yt/α ήμέρα. ’Αληθώς i  άνερχόμενος είς τάς 
*ρχάς αμερολήπτως, άπροκαταλήπτως, καί μετά καλής 
πιστεως, κατανοεί ότι το άποτελοΰν σήμερον τήν Ολικήν 
πνευματικήν καί ηθικήν άξίαν τοΰ άνθρώπου έκτήθη 
όιαδοχικώς διά τής μακράς τών αιώνων εργασίας. Έ ν  
αυταΐς ταΐς νεωτάταις έπιστήμαις, έν τα ΐί -ελευταίαις 
τών εφευρέσεων, έν ταΐς εύφυεστάται; τών εφαρμογών, 
τό πνεΰμα, τό κάλλιστόν πεπροικισμένον, τόμ&λλ-.ν εύ- 
παίόευτον, τό φιλοπονώτερον καί τό δεΕι,ιότειον, δέν δη
μιουργεί, >λλά μεταχειρίζεται τά στοιχεία, απερ είς αΰ
τό παρέχει ή παρούσα τής επιστήμης κατάστασις, ϊνα 
ετεκτείνη τήν ερευνάν καί προχωρήση πλειότερον. Ουτω
πορεύεται, οΰτω πάντοτε έπορεύθη ή Ιρόοδος.

*
¥ ¥

Άναμφιβόλως ή άνθρωπότης τοΰ παρόντος άπέχει 
έτι πολύ άπό τοΰ νά ηνε τελεία. Δέν έφθάσαμεν ετι είς 
τούς χρόνου; τής έπικρατήσεως τού ορθού λόγου. ’/:y’ 
οσον βλέπομεν χνΰερνήσεις ένερνονσας ώς ίνεργοϋοΊ' ci)v 
παγχόσμιον yvdjhjr παρισταμένην διά Toir ζηρων χαρ· 
πών πάντων ζώ>· δογμάτων τάς Βόν.ίάς άνιχάκους νά 
(haxp/rMai το ά.Ιι/Αις αττο την ijrt vihivr, το thxaiov άπό 
τον άΜχον τά πνενματα τά μα././ον προχεχωρημένα 
τ vrji./ά ώς προς τύ  (<ϊϊώ(ϊ(ς' το άγροΤχυν iWxaiov τον ι’̂ χν- 
ροτιρον τοί’ς μονίμονς στρατόν, · τί) μα./.lor έγί.ίχνον 
Τι/κ προσογην ίχάστου ιθνονς νπονργηον χα.Ιονμενον 
νπονργηον τον πο.ϋμον τ/;ν εργασίαν πάντων ,/ΐ)στενο- 
μένην νπύ φόρων άείπατε ανζανομίνων' τάς ο,ίως πρα- 
χτιχάς <}ιο/χ>',σεις· τοίχ πηρασίτονς πάσης τά^εως- τάς 
σχxrd<i.l(j>fieiς περιονσι.ας χαι τάς άπυχτιμωτ/χάς απορίας' 
τα; χ.Ιοπάς χαϊ τους φόνον ς —  πάντα ταντα προϊόντα 
τό^εως άνθρωπίνης χαχώς /σ-ιρροποΐσι/ς — Αεν άννάμεί/α 
νά χανχηθώμεν δτι άνήχομεν είς γενιάν χαθαρώς πνεν- 
ματιχήν. ’  A . 1 . V  ή παρε.Ιθοΐτα αύτής πρόοδος εινε άσφα- 
.Ιής οιωνοί τής μεΛ.Ιονσης αύτής έπιδόσεως. Βεβαίως ή 
αγνοιά έτι εκτείνεται έπί πλεΐστον· ύπάρχουσι σήμερον 
πολλοί ά· θρωποι μή σχεπτόμενοι, ζώντες χωρίς νά ζητώσί 
τι, χωρίς νά εχωσι γνώσίν τινα η ίδέαν περί τής συστά- 
σεως τοΰ συμ,παντος, περί τοΰ πλανήτου 8ν κατοικοΰσι, 
περι τής ιστορίας τής άνθρωπότητος. Οί άνθρωποι ούτοι, 
δυναταί τις είπεϊν, είνε άλλόκοτα έμβρυα σχηματιζομένου
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είδους ! Ά λ λ ’ δμως ί  κόσμος προχωρεί. Έπιστήμαι τέ- 
χναι, φιλολογία, καλαισθησία, η θ ι κ ή ,  τά πάντα άνυψοΰν- 
ται παοά τούς αγροίκους. 'Η  βασιλεία τοϋ πνεύματος 
ποοσεγγίζει. Τό αίσθημα τοΰ άγαθοΰ έμπεδοΰται ώς τό 
τοΰ άληθοΐς· ή αρετή ώς ή γνώσις μεγεθύνει καί έςα- 
γνίζει τόν άνθρωπον Είνε γλυκύ να διαβλεπωμεν εν τνί 
ιστορία ψυχάς οίαι ή τοΰ Ίησοϋ, τοΰ Σωκρατους, τοΰ 
Πλάτιονις, τοΰ Μάρκου Αΰρηλίου η τοΰ Βιγκεντίου ΙΙαυ- 
λου, ών ή εύνους άνάμνησι; άναπαύει τήν διάνοιαν. Δυ- 
νάιί,εθα νά χαιρετίσωμεν τΰνχρνσονν αιώνα τής επίγειον 
άνΑρωπίνης φν.Ιής. Ό  π.Ιανήτης ήμών προχωρεί. Ό  άν
θρωπος άπο.ΙνΟείς εχ τής ζωϊχής γρνσαΜδος χατεζονσια- 
Γ,ει σήμερον τον χόσμον ποθών τήν αίων/αν πρόοδον.
’ j4.l.V ίσως ο\)δεν ά.Ι.Ιο εΐ'μεθα ή οί ίγονανόδοντες τής 
με.Ι.Ιοΰσης άνθρωπότιμυς. Ναι ή π ι ό ο δ ο ϊ  εινε ό νόμος 
τής φύσεως· πάσαι αί σελίδες τοΰ συγγράμματος τουτου 
εινε σταθερόν τοΰ λεγομένου μαρτύριον ό σκοπός ό ελ
κυστικός πασών τών τάσεων τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος 
είνε ή ερευνά τής άληθείας. Πάντα τά άλλ,α είνε μονον 
σκιά. Η τύχη έκαστου ήμών εινε νά ύψιόμεθα έπί μάλλον 
έν σοαίρα πνευματική. Άναμ.φιβόλως τό μέλλ,ον εχει 
πλειότερα νέφη η τό παρελθόν : Μένει έτι περ ιβεβλημενον 
διά μυστηρίου- άλλά χθες ετι ή δημιουργία τών πραγ
μάτων καί τών όντων έφαίνετο είς ήμας τοσοΰτον αδια- 
γνωστος, δσον καί ή τύχη αύτών. ’Ή δη καλύμματα τινα 
άτ:εμακρύνθησαν, καί άρχίζομ.εν νά διακρίνωμεν τίνι τροπω 
αί φάσεις αΰται παρήχθησαν. Έ ν  τούτω δε υπάρχει 
εχέγγυον καί έλπίς ύπέρ τής προόδου τής ήμετέρας γνώ- 
σεως. νΙσως εντός ολίγου δυν/,θώμεν νά λύσωμεν το αί
νιγμα τοΰ μέλλοντος βίου, ώς ήρχίσαμεν νά βλέπωμεν 
διαλυομένην- τήν ομίχλην τήν άποκρύπτουσαν τό παρελ
θόν. Φυλάζωμεν ώς σύμβολον τήν λΜΙΘΕΐΑΝ ! τό Φίΐϊ ! 
τήν κ λ 111 λ α ! καί έςακολουθήσωμεν ζώντες έν τώ Οειω 
κόσμω τοΰ πνεύματος.
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ΙΙάντες εχομεν παρατηρήσει τόν ουράνιον θόλον  ̂
έν αίθρια νυ/.τί καί πάντες έθαυμάσαμεν τήν μεγαλοπρέ-  ̂
πειαν αύτοΰ. έν ω οί άστέρες άναγράοουσίν άδαμαντίνοις | 
γράμαασι τό δνου.α τοΰ 1 ψίστου. Ουόεν τω οντι υπαρ-  ̂
χ ει μεγαλοπρεπέστεοον διά νά εξυψο>σ*/ι τον νοΰν τοΰ 
άνθρώπου ?, ή παρατήρησις τοΰ έναστρου ούρανοΰ έν νυκτί, 
καθ’ ήν ή άτμόσφαίρα ε'νε Οιαυγ'ής και δεν φωτίζεται 
ύ-ό τή ί σελήνης. Ό  άνθρωπος εκπλήσσεται ενώπιον τον 
έκτυλισσου,ένου τουτου θεαματος και αναγκα^εται να 
έπαναλάβτ; τήν τοΰ προρητάνακτος Δαυίδ ρήσιν ν,'ίΐς 
iji8ya.lvv$r} τά εργα σον Κνριε, παντα ι ν σοφία εποιη- 
σας)). Ποσάκις δέ ό παρατηρητης, θαυμάζων τοΰ υπε- 
ράνω άπαστράπτοντος ούρανοΰ τόν άπειρον εκείνον κό

σμον, δέν έσταμάτησε τό βλέμμα του καί επι τών Π ./ε ιά -  

δ ω τ  καί δέν ήσθάνθη βεβαίως άρρητόν τινα συμπάθειαν 
πρός τάς ήγαπημένας ταύτας άδελφάς, αίτινες υπήρξαν 
τ?, άληθεία τό προσφιλές άντικείμενον τής ποιήσεως 
πολλών ποιητών. Άλ.λ.ά πριν η προβώμεν είς την εν τφ 
ούρανώ άναγνώρισιν τοΰ ωραίου τούτου συμ-πλεγματος 
έπιτραπήτω ήμΐν νά προτάξωμεν σύντομον τήν μυθικήν 
αύτοΰ ιστορίαν.

Β'.
Ό  Ά τ λ α ς  ό. υιός τοΰ Ίαπετοΰ καί τής Άσίας, 

ειχε γυναίκα τήν Πλειόνην θυγατέρα τοΰ Ώ/.εανοΰ, έξ ης 
έγέννν.σε δέκα πέντε θυγατέρας, τας Α τ . Ι α ν τ ι δ α ς .  Τού
των αί μέν έπτά, ώνομάσθησαν ιδίως Π λ ε ι ά δ ε ς  από τής 
μ,ητρός αύτών. ’Άλλοι παράγουσι την λέζιν ταυτην εκ 
τοΰ π λ έ ω ,  p l u o ,  [ l u o , τουτέστιν ΰετώδης άστερισμός. 
Ά λλο ι δέ έκ τοΰ έπιθέτου π λ ε ί ω  (πολύς), έπειδή άπο · 
τελοΰσι σύμττλεγμα εκ πολ.λών αστέρων και πεπυκνωμε- 
νων ενεκα τούτου παρέβαλον ταυτας και πρός σταφυλ.ον, 
αύτη δέ φαίνεται ώς ή καλλιστη παραγωγή. Αί δέ επι 
λοιποί οκτώ ώνομάσθησαν ' ί  ά ό ε ς  από τοΰ ) α ν τ ο ς ,  δν 
μετά τοΰ Ί ί σ π έ ρ ο ν  ειχον αΰται αδελφούς.

Αί Πλειάδες έγεννήθησαν είς τό ορος τής Αρκα
δίας Κυλλήνην δπου ό αδελφός αύτωνΤας, θηρεύων λέοντα 
γ. αγριόχοιρον, εφονευθη υπ αύτου, κα. αλνλους δε α<.ε- 
θανε δηχθείς ύπό έχίδνης, δτε έπεχείρει ν’ άπαλλάξ·/; 
τήν χώραν άπό τών όφεων, οιτινες έλυμαίνοντο αύτήν. 
Αί Πλειάδες άνιάτως έπί τώ θανάτω του προσφιλούς 
αύτών άδελφοΰ θλιβόμεναι καί μή ύποφέρουσαι νά ζή- 
σωσι πλέον εκεί, έφυγ-ον μετά τής μητρός των καί περι- 
πλανώμεναι άπό τόπου είς τόπον ήλθον εις τήν Βοιωτίαν, 
δπου ίδών αύτάς ό Βοιωτός κυνηγός Ή ρ ι 'ω ν  καί τρωθείς 
ύπό τοΰ κάλλους αύτών, τάς κατεδίωζε. Αί ΓΙλειαόες 
κ α τ α δ ι ω κ ό μ ε ν α ι  άνενδότως υπό τού Ωριωνος διέτρεχον 
τόν έσχατον τών κίνδυνων και μη εχουσαι αλλ/jv ελ/.ιδα 
σωτηρίας παρεκάλεσαν τόν Δία νά σώσνι αύτάς, ούτος δέ 
α ή έχων άλλον τόπον άσφαλέστερον, χ α τ η σ τ έ ρ ι σ ε ν  α ύ τ ά ς  

καί τάς έθεσεν είς τήν ράχιν τοΰ αστερισμού τού Ταύρου. 
"Ύστερον δέ χ α τ η σ τ ε ρ ί Ο η  καί ό Ώρίων, 8ν αύται καί έν 
ούρανώ άκαμπτοι μ.ισοΰσιν, αποστρεφουσαι από τοΰ όυ- 
στυχοΰς κυνηγού τά πρόσωπα αύτών. 'Ο Ζεύς χ α ,τ η σ τ ε ρ ισ ε  

καί τάς Ύάδας, θείς αύτάς είς τήν κεφαλήν τοΰ Ταύρου 
πλησίον τών άδελφών αύτών Πλειάδων, επειδή ελ,υ-η- 
θησαν καί εκλαυσαν τόσον διά τόν θανατον τοΰ άόελφοΰ 
αυτών "Υαντος, ώστε άπέθανον.

Γ'.
Αί Πλειάδες καί λοιποί αστερισμοί ησαν γνωστοί 

καί παρά τοΐς αρχαίοις. Ο Ιωο, ο Ησίοδος και ο Ομβ
ρος άναφέρουσιν αύτάς.

« Ό  π ο ιω ν  Π λ ε ι ά δ α  χ α ι  * Ε σ π ε ρ ο ν  

χ α ι  ’Λ ρ χ τ ο ν ρ ο ν  χ α ι  τ α μ ί α ν  Ν ό τ ο υ » .

(Ίώβ Παλαιέ Γρ*?ϊ)
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«Εϋτ’ άν δ ’ Ώρίων καί Σείριο; ές μέσον έλδνι 
ουρανόν, Άρκτοϋρον δ ’ έσίδγ] ροδοδάκτυλο; Ή ώ ί,  
ώ Πέρση, τότε πάντα; άπόδρεπε οΐκαδε βότ3υ;· 
δεΐζε δ ήελίω όεκα τ ’ ήματα καί δέκα νύκτα;, 
πέντε δέ συσκιάσε, έ'κτω δ ’ εις άγγε’ άφύσσαι 
δώρα Διονύσου πολυγήθεο;· αίτάρ έπήν δ ή 
ΙΙληϊάδε; θ’, 'Γάδε; τε, τό τε σθένο; Ώρίωνο; 
δύνωσι, τότ’ έπειτα άρότου μεμνηυ.ένο; εινε 
ωραίου πλειών δέ κατά χθονάς άρμενο; ειη».

('Ησιόδου "Εργα καί Ίίμέραι στ. 570—3) 
κ’Εν μέν γαΐαν έτευξ’, εν 5’ ουρανόν, έν δέ θάλασσαν, 
ήέλιόν τ ’ άκάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν, 
εν δέ τά τέίρεα πάντα, τά τ ’ ουρανό; έστεφάνωται, 
ΙΙληϊάδας θ’ 'Γάδα; τε, τό τε σθένο; Ώρίωνο;
Άρκτον θ’ ή'ν καί άμαξαν έπίκλησιν καλέουσιν, 
ητ’ αυτοΰ στρέφεται καί τ ’ Ώρίωνα δοκεύει, 
οίη δ ’ άμμορος έστι λοετρών Ώκεανοΐο».

(Ίλιάδος 2 .  στ 483-79)

Αν θελωμεν να ίδωμεν τά; Πλειάδα;, ά: παοατη- 
ρήσωμεν κατά τήν εποχήν ταύτην τό έσπέρας έν αιθρία 
νυκτί τόν πρό; δυσμάς ουρανόν καί θέλομεν διακρίνει 
σύμπλεγμα τι άποτελούμενον υπό 6  αστέρων ευδιάκριτων 
και πεπυκνωμενων. Ίοΰ συμπλέγματο; τούτου ό έβδοι/.ο; 
άστηρ, όστι; είνε ή Μερόπη, δέν φαίνεται· διότι, ώ: μυ
θολογείται, μόνη μεταξΰ τών άλλων αδελφών, αϊτινε: 
ειχον έραστά; Θεού;, έχουσα άνδρα θνητόν καί ασεβή, 
τόν Σίσυφον, έντρέπεται νά παρουσιασθή. Κατ’ άλλους 
δμως ό αφανή; ούτος άστήρ δέν είνε ή Μερόπη, άλλ’ ή 
Ηλεκτρα, ήτις, ότε κατεστρέ^ετο ή Τρωά;, τόσον έλυ- 

πήθη, ώστε έλυσε τήν κόμην τη; καί έφυγεν έκεϊθεν διά 
νά μή βλέπτι τήν δυστυχίαν τών απογόνων τη;. Τά σύα- 
πλεγμα λοιπόν τοΰτο αποτελεί τά; Πλειάδα;, τήν κοινώς 
λεγομενην Που.Ιια. Η ανατολή τών Πλειάδων περί τά 
μεσζ Μα ίου εχρησιμευεν ε;; τού; προγόνου; ήμών 'Έ λ 
ληνας ώς σημεΐον προσεγγίσεω; τοΰ θερισμού, ή δέ δύσι: 
αυτών περι τα τελη Οκτωβρίου, καθ’ δν χρόνον άρχον
τα ι αί βροχαί, έχρησίμευεν ώς σημεΐον της καλλιεργεία; 
τος I ής. Οταν α: Πλειάόες εμφανίζονται κατά τό θέρο; 
καί δίδωσι τό σημεΐον τοΰ θερισμού, φέρουσιν ώς άλλαι 
περιστεραι ε;; τόν πατέρα Δία αμβροσίαν διότι έν Δοί- 
δών·/] ώνομάζοντο α: ίέρειαι τοΰ Διό; Πε.Ιειάδε;, δηλ. 
ηε.Ιειαί, περιστερά·, ώς λέγει καί ό Όμηρο; έν τή Ό -  
δυσσεία (Μ. στ. 62)

τή μεν τ ’ ουδέ ποτητα παρέρχεται ουδέ πέλειαι 
τοηρωνε;, ταί τ ’ αμβροσίαν Διί πατρί οέοουσιν,
........................................................

Αλλά καί σήμερον έτι ό αγρότη; ακολουθεί τούς προγό
νους αυτού, καί ώς ώρας μεταχειρίζεται αυτά;. Τίς δεν 
ηχούσε τόν αγρότην λέγοντα, οτι ή Πού.Ι,α εΰρίσκεται 
ε:ς τοΰτο η εις εκείνο τά μέρος τοΰ ουρανού, καί ό'τι έπο- 
μένω; χρειάζονται τόσαι ώραι διά νά άναπετανυσθή ό 
>.ι..λος τ?,ς νυκτό; ; Ο αγρότη; ό έν εχει  ανάγκην ώρο „

λογίου κατα τά; νύκτας, ωρολόγιον αύτοΰ εινε ό ένασ-.ρο’ 
ουρανος, εκεί λοιπόν παοατηρών τάς διαφόρους σωρεία; 
τών αστέρων, τά ύπ αυτού καλούμενα σημάδια, γινώσκει 
τάς διαφόρους ώρας τής νυκτό

Α- Πλειάδες κεΐνται ε;; τόν αστερισμόν τοΰ Ταύ
ρου, τούτων ή Μερόπη είνε τού Ίου μεγέθους, Κελαινώ 
τοΰ 6 ου, η Μαία, Στερόπη καί Ταϋγέτη τοΰ 5ου, ή 
Ηλεκτρα τοΰ 4ου, καί ή Αλκυόνη τού 3ου, ήτις είνε ο 

λαμπρότερο; αστήρ τοΰ συμπλέγματο; καί απέχει άφ’ 
ήμών 5 000 000 000 000 000 περίπου χιλιόμετρα- καί 
ίνα λαβωμεν σαφεστέραν ιδέαν τής τοιαύτη; άποστάσεως, 
υποθέσωμεν ό'τι σφαίρα τηλεβόλου εξακοντίζεται άπό τής 
I ής πρό; τάν αστέρα τοΰτον δ ι’ άναφλέξεως 6  χιλιό
γραμμων πυριτιδος, ή σφαίρα αύτη κινούμενη μετά ταχύ- 
τητος 500 μέτρων κατά 1' τής ώρας καί τηοούσα τήν 
αυτήν ταχύτητα, θέλει φθάσει είς τόν αστέρα τοΰτον 
μετά 160 0 0 0  0 0 0  0 0 0  περίπου έ τ η !!

Ο ί  άστερες ο :  άποτελοΰντες τό σύμπλεγμα τών 
Πλειαόων φαίνονται δτι κεΐνται έπί τοΰ αΰτοΰ επιπέδου, 
τουτεστιν δτι άπέχουσιν άφ’ ήμών ισάκις, άλλά τοΰτο 
εινε οπτική απάτη, περί ή; δύναται νά βεβαίωση ήμάς 
ή εξής παρατήρησι;. Υποθέσωμεν δτι εΰρισκόμεθα εσπέ
ραν τινα ά π ο μ ε μ α κ ρ υ σ μ έ ν ο ι μια; πόλεως καί παρατηροΰ- 
μεν τά έν αύτή φώτα· θά νομίζομεν, δτι ταΰτα άπέχου- 
σιν ισάκις άφ’ ήμών, καί ό'τι οσω πλησιάζομεν πρός τήν 
πόλιν, ΓΟσω τά φώτα άφίστανται άλλήλων τούτ’ αυτά 
λοιπον συμβαίνει καί διά τούς αστέρας.

Δ'.

Προχωροΰντε; ολίγον πρό; Νότον τών Πλειάδων, 
/παντώμεν έτερον σύμπλεγμα, δπερ αποτελεί τά; άδελ- 
φά; τών Πλε-.άδων 'J  arfac, κειμένα; καί ταύτας, ώς 
προειπομεν, εί; τήν κεραλήν τού αστερισμού τού Ταύρου- 
άλλ ο: άστέρε; ο: άποτελοΰντε; αυτά; δυσκόλως διακρί- 
νονται όιά γυμνού οφθαλμού ένεκα τής λαμποότ/,το: τών 
πλησιόχωρων αστέρων· ούχ ήττον ευκόλως δυνάμεθα νά 
διακρίνωμεν τήν έν τώ ούρανώ θέσιν αύτών διά τοΰ έν 
τω μέσω αύτών λάμποντος άστέρος πρώτου μεγέθους καί 
χρώματος ερυθρού, άστις εϊνε s λαμπρότερο; άστήο τοΰ 
Ταύρου καί καλείται άραβιστί ’/f.lrzfjurapar η καθ’ήμας 
ΑπμηαδΙας. ’Ολίγον τι νοτιώτεοον τών 'Γάδων, άπαν- 
τώμεν έτερον σύμπλεγμα, δπερ σχηματίζει μέγα έπίμη- 
κες τετραπλευρον δυο των αστέοων τούτων είνε τοΰ πρώ
του μεγέθους καί ονομάζονται Μπέτε.Ιγχιοι-ζ καί ΡίτΓ.ε.), 
τοΰ πρώτου έχοντος χρώμα υπέρυθρον. Έν τώ μέσω τοΰ 
τετραπλεύρου τούτου ΰπάρχουσι τρεις άστερες δευτέρου 
μεγέθους καί κείμενοι έπ’ευθείας, οί άστερες ούτοι κα
λούνται ΰπό τού λαού AixparOr ή 7y «<c Μάγοι, η Ράβδος 
τοΰ Ίαχώβ, η καί Ά.ίετρι.  Τό σύμπλεγμα τοΰτο αποτε
λεί τον Βοιωτον εκείνον κυνηγάν Ώρίωνα, δστι: καί εν 
αυτω τω ουρανώ εξακολουθεί καταδιώκων τά; τοσοΰτον 
απηνείς ερωμενα; αυτοΰ, πάντοτε αγαπών αύτάς έυ.υ,α-
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ό:, πάντοτε έλπίζων, OTt θά περιπτύξη τέλος αύτάς εις
τ ά ;  αγκαλα; τ ο υ .

Έ ν  Μοναστηρίω (Μακεδ.) τή 30 Μαρτ 
Κ. S . Π α π λ ν ι κ η τ ο γ  

Λ. Μ. καί καθηγητής τ&ΰ yupEVâ iou.

Π ΕΡ Ι  ΙΕΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
(Συνέχεια $* τοΰ πρβηγ. φύλλου)

Οί γ ο ί η χ ι ς

Ό  ^ ο ΐ ν ι ξ  κ α τ έ χ ε ι  τ ή ν  π ρ ώ τ η ν  θ έ σ ι ν  έν τ ή  ι σ τ ο ρ ί α  

τ ώ ν  ι ε ρ ών  δ έ ν δ ρο ι ν .

((Τιμάτε, λέγει ό Μωάμεθ, τόν έκ πατρός θειον σας, 
τάν δακτυλοφόοον φοίνικα, διότι τό δένδρον τοϋτο εγεν- 
νήθη έν τώ παραδείσω έκ τής αύτής γή; έξ ή; ό Αδάμ 
έπλάσθή».

Τόέπί τών άσσυίίίον αγαλμάτων απαντοίμενον ιερόν 
δένδοον παριστά κατά πάσαν πιθανότητα τήν κατά πα- 
ράδοσιν μορφήν τοΰ δακτυλοφόρου φοίνικο;, άν και τα 
άποληκτικά φύλλα τών κλάδων αντικαθίστανται ενίοτε 
ύπό τών κοινών τής πεύκη; καί τοΰ κέδρου.

Ό  ευρισκόμενο;. έπί τή; κοιλάδο; τοΰ ΐΝείλου όα- 
κτυλοφόρος φοΐνιξ καί καλύπτων τά ΰπό τοΰ ποταμοΰ 
κατασυρόμενα μέρη τών μεγάλων πεδιάόων παρουσιάζει 
έκτάς τής κυρίας σπουδαιότητος αύτοΰ θεωρουμενου ως 
τροφή, καί ιδίαν καλλονήν κατά τήν έποχήν καθ’ ήν οί

Ά λ λ ’ έκτος τοΰ στελέχους αύτοΰ κατά τάν μεσαίωνα, 
πρό τής άνακαλύψεως τών πυροβόλων δπλων, εχρησιμο- 
ποίουν τούς κλάδους του πρός κατασκευήν τόξων. Σήμε
ρον καίουσι τούς νέους βλαστούς και τα φύλλα, διότι 
ταΰτα έμπεριέχοντα δριμύ δηλητήριον καθίστανται θα
νατηφόρα είς τά ζώα δσα τρώγουσιν αύτά.

'Γπάρχουσιν έν τούτοις έν ’Αγγλία καί είς τινα 
τής Γαλλίας μέρη τάξοι, ών ή καταγωγή ανέρχεται είς 
τάν έβδομον ή όγδοον μ. X. αιώνα. Κατ εκείνην τήν 
έποχήν τά δένδρα ταΰτα έφυτεύοντο έν τοΐς κοιμητη- 
ρίοις Ενεκα τοϋ βαθέος πρασίνου χρώματος τοΰ φυλλώματος 
αύτών καί τής δοξασίας, ήτις ακόμη καί νΰν επικρατεί, 
οτι οί τάξοι έχουσι τήν ιδιότητα να αποδιωκουσιν εν τώ 
άέρι τάς βλαβεράς οσμάς τάς προερχομενας εκ τής απο- 
συνθέσεως τών σωμάτων.

'Υπό τήν σκιάν τοΰ τάξου οί άρχαϊοι διεξήγαγον 
τά; δίκα; των έπί πολλούς αιώνας δίδοντες μαλιστα καί 
κλάδον έξ αύτοΰ είς τάν κερδίζοντα.

Ά λλά  καί κατά τοΰ δένδρου τούτου επί πολυ ως 
ίεροΰ θεωρηθέντος πάσα παραβίασις δεν παρήρχετο άτι- 
μώρητο;. Άναφέρεται δέ τά έξη;· έ'ν τινι μονή τή; αρ
χαία; γαλλική; Βρεττανία; υπήρξε τάξο; βλαστήσα; έ; 
αυτή; ταύτης τής ράβδου τοΰ άγίου Μαρτίνου. Οί Βρετ- 
τανοί πρίγκιπες προτού είσέλθωσιν είς τήν μονήν γονυ- 
κλινώς προσηύχοντο ύπό τήν σκιάν αυτής. Ουάεις, λέγει 
ή παοάδοσις, έτόλμα να εγγισνι τα φύλλα και τους κλά
δους καί αύτά τά πτηνά ακόμη έσέβοντο τό φύλλωμα

φοινικοβάλανοι ώριμοι κρέμανται έν είδει κεχρυσωμένων καί τούς γλυκείς καί δροσερούς ραγοειδείς καρπούς της.
β,τρύων ύπό τά σκιερόν φύλλωμα. I Μόνον πειραταί Νορμανδοί κατακτήσαντες τήν χώραν

01 ταξοι ’ έφάνησαν ίσεβεΐς ώς πρός τό δένδρον τοΰτο· δυο μαλιστα
,r r, ι ι \ " - ΛΛ έξ αύτών έ©θασαν είς τοσοΰτον αναισχυντίας ώστε καίΟ ταξος ο ραγοι.ορος (taxus baccntn), κοιν. /ίμερο ^ . »

„ , .  η £·—’ a ’JTOO ν ά  0(V0t 0017 7 |θ (οσΐν ,  ΟΤΤωζ X.O'yOJ'Tt TtV££έλατο, υπάγεται βοτανικως εις την φυλήν των τοξοειάων, w /.
πρός κατασκευήν τόξων, αλλα τής θείας δίκης αγανα- 

ίμοότεροι καταπίπτουσι καί θραυουσι τον
τράχηλον.

ΑΙ πενχαι χαϊ οί χε’δροι.

Ή  πεύκη καί ό κέδρος υπήρξαν έκ τών άοχαιοτά-

ό ί τ ι ν χ  αν ηχ - ουο ι ν  ε ι ς  τ τ , ν  ο ι / ^ ο γ ε ν ε ι α ν  τ ω ν  κ ω ν ο ο ο ρ ω ν .

Διακρίνεται τών λοιπών γενών τής οίκογενείας ταύτης κτησάσης όμΐ 
(πεύκης, άρκεύθου, έλατης) έκ τοϋ βαθέος πρασίνου χρώ
ματος τοΰ φυλλώματος αΰτή; άποτελουμένου έκ φύλλων
πλατέων σφηνοειδών. Τά άροενα άνθη φεροντα του; στή- (
αονα; άτάκτω; διατεθειμένου;, δέν εΰρίσκονται εί; τ ό ! των χρόνων τό σύμβολον τής δννά,,εως^ τής πα.Ιης κα.
αύτά είς δ καί τά Οήλεα δένδρον. Τά ιδιαίτερον δμως τοΰ τής drttarAmtoC. Ή  παρουσιασμένη ^αντιθεσις^ μετα,υ

τών ελαφρών καί χαριέντων αντιπροσώπων του γένους
τών πευκών άφ’ ένός τών δακτυλοφόρων φοινίκων καί
τών ταμαρίνδων έξ άλλου, τούτων πάντο»ν σχηματιζόντων
τήν κυρίαν χλωρίδα τών εκ τής φυσικής έπιχώσεως σχη-
ματιζομένων γαιών, ήτο τόσον χαρακτηριστική, ώστε δέν 
τδύνατο νά παοέλθη απαρατήρητος, ιδίως καθ 9ιν εποχήν
1 ν * ^ \ , . Λ ΐν . %

O'JTOu τούτοι εινε οτι otvoCivTû scô  του
σπέραατος το (λίκρον πράσινον περικάλυμμα τό ευρ’.σχ,ό- 
υ.ενον παρά ττιν βά'τιν αϋτοΰ ανατττυ'τ^εται τοσοΰτον ώστε 
περιβάλλει καθ’ ολοκληρίαν τά σπέρμα. Τότε τά περι- 
κάλυαυ.α τοΰτο δπερ καί μανδναν άποκαλοΰσι καθίσταται 
σαρκώδες καί τά χρώμα αύτοΰ μετατρέπεται ε:; ζωηρό/ 
ερυθρόν.

Δυστυχώ; τά δένδρον τοΰτο τό τόσοι πολύτιμον 
δέν είνε διαδεδομένον είς τά δαση. Ι ο  ξυλον τοΰ ταςου 
είνε λίαν συμπαγές καί. επιδεκτικόν στιλπνότητος $ν 
καί διατηοεΐ επί μακοόν, τοΰθ’ δπερ καθιστά αύτά περι-
ζή-ητον παοά τών γλυπτών καί τορνευτών καί τό όποιον , άνατολιτών πράς τα γιγαντιαια ταυτα 'pj. ,

παρ« των |  r  Λιβάνου είνε τά μεγαλοπρεπέστερα
,^απτόμενον μέλαν ίυσχολω; του εβενου οιαχριν· ·αι· I ί

αί μυστικαί ίδέαι έξεδηλοΰντο έπί τών εξωτερικών
αντικειμένων.

Ά ς  έπιτραπή ήδη ήμΐν νά παραθέσωμεν γοαμμάς 
τινας έκ τοΰ άνά τήν ΆνατοΧηΥ ταξειδίου του Λαμαρ- 
τίνου, δστις τόσον λαμπρώς διετύπωσε τήν λατρείαν τών

ιτα.
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φυσικά μνημεΐχ τοϋ σύμπαντος. Ή  θρησκεία, ή ποίησις, 
ή ιστορία τά καθιέρωσαν έξ ίσου. 'Η  άγια Γραφή τά 
εξυμνεί εί; διάφορα χωρία. 0 1  ποίηταί κατά προτί'Λησιν 
άρέσκονται εί; τά ; ί>π’ αυτών άποτελουμένας εικόνα;. * 0  

Σολομών ήθέλησε νά τοΰ; μεταχειρισθή πρό; στολισμόν 
τοϋ ναοϋ, δν αυτό; πρώτο; ηγειρεν εί; έ'να καί μόνον 
θεόν, άναμοιβόλω; ενεκα τη; άγιότητο;, τ·?,; μεγαλο
πρεπείς;, τη; φήμη:, ή; τά θαυμαστά ταΰτα τ ί ;  ούσεω; 
φυτά έκτοτε άπήλαυον.

«Οί Άραβε;, εί; οίανδήποτε αΐρεσιν καί άν άνήκω- 
σιν, αισθανονται κατά παράδοσιν μέγα σεβασμόν διά τά 
όένδρα ταΰτα άποδίδοντες αΰτοΐς ούχί μόνον atcivtov 
βλζστικήν δύναμιν, άλλ’ ετι καί ψυχήν, vjtic, δπω; 
προικίζει τά ζώα διά τοϋ όρμεμφύτου, τοΰ; ανθρώπου; 
δια τοϋ νοϋ, ουτω καί τοΰ; κέδρου; διά σημείων σωφρο
σύνη; καί προορατικοϋ. Κατανοοϋσιν έκ τών προτέρων 
τά; διαφόρου; έποχά;, σείουσι δίκην μελών τοΰ; μεγά
λου; κλάδου; των άνυψοϋντε; αύτοΰ; πρός τόν ουρανόν ή 
καταβιβάζοντε; πρό; τήν γην, καθ’ ό'σον περιμένεται 
πτώσι; χιόνο; η διάλυσις αυτή;. Είνε δΓ αύτοΰ; οντα 
θεία υπό μορφήν δένδρων. Αύξάνουσιν έν μόνω τώΛιβάνω 
αναπτυσσόμενοι ΰπεράνω τη; ζώνν,ς εί; ήν πασα μεγάλν. 
βλάστ·/i?t; εκλείπει. ΙΙάντα ταϋτα έκπλήττουσι τήν οαν-

* Τ
τασίαν τών λαών τ ί ;  ’Ανατολή;...........

((’Εν τούτοι; τά δένδρα ταϋτα βαίνουσιν έλαττού- 
μενα. Αλλοτε ποτε οι περινιγηταί ήρίθμουν 30 ή 40 έξ 
αυτών, άογότερον 17, άργότερον άναφέρουσι μόλις 1 2 . 
’Ήδν) δέν εύρίσκονται ή επτά μόνον, άτινα έξ δσων δύ- 
ναταί τις νά έξαγάγη έκ τοϋ όγκου αύτών ει’σί σύγχρονα 
τών ιερογλυφικών χρόνων. Πέριξ τών γηραιών τούτων 
μαρτύρων τών έκλειψάντων έτών έναπομένει ετι μικοόν τι 
δάσο; έκ 400 ή 500 νεωτέρων κέδρων άποτελούμενον.

((Κατά τόν ’Ιούνιον μηνα έκαστου έ'του; ο: κάτοικοι 
τη; Έδέν, τη; Κανοβίνη; καί τών χωρών τών πλησιο- 
χώρων κοιλάδων ανέρχονται εί; τό μέρο; ενθα εύρίσκονται 
ο: κέδροι καί εί; τοΰ; πόδα; αύτών έκτελοϋσι λειτουργίαν. 
Πόσαι προσευχαί δέν αντήχησαν υπό τοΰ; κλάδου; τού
του; ! Καί ποιο; ωραιότερο; ναό;, ποιο; βωμό; τοϋ ούρα- 
νοΰ εγγύτερο; ! Γι αγιωτερον καί μβγαλοπρεπέστεοον 
επιστέγασμα τού τελευταίου όροπεδίου τοϋ Λιβάνου, τοϋ 
στελέχους τών κέδρων καί τοϋ θόλου τών ιερών τούτων 
κλαόων, οϊτινες εσκίασαν καί σκιάζουσιν άκόμη τόσα; 
ανθρωπίνου; γενεά;, αί όποΐαι προφέρουσ( διαφόρω; τό 
όνομα τοϋ θεοϋ, άλλ’ άναγνωρίζουσιν οίύτόν πανταχοϋ 
εν τοΐ; εργοι; του καί τόν λατρεύουσι iv ταΐ; φυσικαϊ; 
αύτοϋ έκδηλώσεσι ! %

Ι ω\ ννης /Λοβερλος 
πτυχιοΰχος tyJ* τοΰ Moiitpellier

 ---
MARPOBIOTHJ TQN ΔΕΝΔΡΩΝ

. ^  μακροβιοτης τών δένδρων είνε διάφοροί, Έν τ ί  
Εύρώπη συνήθως άποκόπτονται ταϋτα πριν η φθάσοισιν

εις το όριον τή; ζωή; αύτών, άν καί εί; μεγάλα τινά 
δάση, ω; τό τοϋ Φοντανεμπλώ κτλ., άπαντα τις Δρΰς,
Πλατάνους, Καστανέα;, Πτελέα ,, Φιλύρα;, κτλ.
εποίων ή αύθεντική ηλικία φαίνεται υπερβαινουσα τήν 
χιλιετηρίδα. Διηγούνται ότι ή Ελβετική Φιλύ:α τοϋ 
Fribourg έφυτεύθη κατά τό 1476. Εί; τόν νομόν 
I linrenlr-litfericnrt' τί,; Γαλλία; υπάρχει μία τών με- 
γαλειτέρων τη; Εύρώπη; δρυών αριθμούσα ούχί σλιγώ- 
τερον τών 1800 έτών. Ή  ηλικία καστανέα; τινά: έπί 
τοϋ όρου; Αίτνη;.ευρισκόμενη; χάνεται έν τώ σκότει τών 
έτών. Αί έν Καλλιφορνία άποκοπεΐσαι Βελλιγκτωνίαι 
ήοίθμουν πλείονα; χιλιετηρίδα:, ώ; τοϋτο έξήχθη έκ τού 
αριθμού τών ξυλωδών αύτών ζωνών. ’Αλλά μήπως οί 
Βαοβαβ τ ί ;  Σενεγάλη;, περί ών έν τώ τρίτω φύλλω τοϋ 
παρόντο; περιοδικού έγένετο λόγο;, είνε ίλιγώτερον πε
ριώνυμοι διά τήν μακροβιότατα αύτών; Παραδείγματα 
παρομοία; μακροβιότητο; δέν έλλείπουσιν εί; τά δάση
του νεου κοσμου.

κ. Α. Παπαδημητρίου, Γα.Ιάζιογ· εί; άπαντα: τοΰ; 
συνδρομηαάς έστάλησαν τά φύλλα, άποροϋμεν πώ; δεν 
τά έλαβον. κ. Γ. Σταμπουτζάκην Λ ημητσάναν  επιστο
λήν σα; έλάβαμεν μετ’ εγκλείστου αγγελία;· εύχαρι- 
στοϋμεν θερμώ;. κ. Α. Κορώνην Ά'ϊΜ νιον  επιστολήν 
μετά συνδρομή; έλάβομεν, φύλλα άπεστάλησαν. κ. Κά- 
πόγιαννον ’Ενταΰθα φύλλα τελευταία άπεστάλησαν συγ
γνώμην διά τήν βραδύτητα. Δ. ΓΙαπαδόπουλον 'Λγον- 
Λινίζσαν  έπιστολαί έλήφθησαν εί; συνδρομητήν Α. Ο ι
κονόμου άπεστάλησαν τά φύλλα· ούδεμία πληροφορία μα; 
έζητήθη περί τη; ΰ-οθέσεώ; σα;. ’Αδελφοΰ; Μαυραγάνη 
Μοναστήριον Επιστολή σα; έλήφθη· ευχαρίστως δηιιο- 
σιεύομεν τά άποσταλέντα· αποδείξεις συνδρομών στέλ- 
λονται σήμερον. Ζωσιμαίαν Σχολήν, Ιωάννινα· άποστεί- 
λατε συνδρομήν, κ. Κώνσταν Πάτρας δέν μα; ένράψατε, 
κ. Δ... 'Ενταύθα- Είς άπάντησιν τί,; επιστολή; σα; διά 
τά περί τί,; δημιουργία; τοΰ άνθρώπου δημοσιευόμενα έν 
τώ «Προμηθεΐ» άποκρινόι/εθα μετά τοϋ I’linnmarioii 
(I t· monde αν nit h  creation dr I’homme p 119) ό~ι 
«Έν τί, παρούση καταστάσει τών ήμετέρων γνώσεων 
όταν άκούη τ ι ;  άλλον στρέφοντα εί; τό γελοϊον τήν συγ
γένειαν τοϋ άνθρώπου μετά τοϋ πιθήκου καί τών άλλων 
ζωικών είδών, οφείλει νά θεο>ρή ώς άποδεδειγμένον ότι 
εχει ενώπιον αύτοϋ άνθρωπον άμαθί, ή κακής πίστεω; 
πρόσωπον, ή εγκέφαλον πνιγ-ηρώ; περιωρισαένον δέον 
λοιπόν νά μή λαμβάνη τόν κόπον νά συζητί, υ.ετ’ αύτοϋ. 
Τά ύπισθοδρομικά ταϋτα πνεύματα θέτουσι τήν εύγένειαν 
|κει ό'που δέν υπάρχει— δηλ. έν τή καταπτοήσει άιχεγό
νου τύπου κατά τό μάλλον η ήττον τελείου— άντί νά 
άναγνωρίσωσι νά θαυμάσωσι καί νά χαιοετίσωσι τήν ευ
γένειαν έν τή ΠΡΟΟΔΟ», κ. Καίρην Λάριασαν  έπί ι/.ηνα: 
άγνοοΰμεν τί γίνεσθε. κ. Ζίζηλαν Host/iff συνδρομή σζ: 
ίπλν,ρώθη ένταΰθα. κ. Σκούφον Μονάχον  τά άποστα·. 
λέντα προσεχώς.
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