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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έρνέστου Haeckel, Ιστορία τής 

Φυσικής δημιουργίας ή περί τής θεωρίας τής έ£ελ(£ει«ς κατά 
μετάφρασιν Σταματίου Δ. Βάλβη, Ύφηγητοΰ έν τφ Εθνικώ 
Πανεπιστημίψ. Έγκυκλοπαιδεία τής Δασολογίας ύπδ Ν. 
Χλωοοϋ. Άγρευτικά τεχνάσματα διαφόρων £ώων ύπδ Κ. 
Μητσοπούλου, τακτικού καθηγητού έν τώ Έθνικώ Πανεπι- 
οτηυίψ. Περί τής ήλικίας τών άστέρων κατά τδν Jan sen  ύπδ 
Ν. Κ. Γερμανού. ’Ανακάλ.υψις σπουδαιοτάτη.

Ε Ρ Ν Ε Σ Τ Ο Τ  H A E C K E L ,

Καθηγητοϋ τής Ζωολογίας έν τώ Πανεπιστημίφ τής Ίένης, 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
’ η

ΠΕΡΙ Τ Η Σ  Θ Ε Ω Ρ Ι Α Σ  Τ Η Σ  Ε Ξ Ε Α Ι Ξ Ε Ω Σ
κατά μετα%>ασχν 

Σ γα μ λ τιοτ  δ Λ Βα λβη , ,

Ύφηγητοϋ έν τώ ’Εθνικώ Π^νε^ΐστημίψ.

(Συνέχεια. Βλ. τδ προηγούμενον φύλλον.)

Μετά τόν Κκντιον καί τοΰ; Γερμανού; φιλοσόφου; 
τής φύσεως, ών τάς έξελικτικάς θεωρία; έξητάσαμεν 
έν το ΐ;  προηγούμενοι; μαθήμασι, προσήκον ΰπολαμβά 
νομεν νά ένασχοληθώμεν μικρόν τ ι  περι άλλων τινών 
φυσιοδιφών καί φιλοσόφων, Γερμανών και αύτών, οΐ- 
τινες έν αυτω τω ήμετερω αιώνι επανεστησαν μετα 
μείζονος ή έλάσσονος δυνάμεως κατά τών τελεολο
γικών κοσμογονιών, και υπεράσπισαν τήν θεμελιώδη 
τού μηχανισμού ιδέαν, βάσιν ούσαν τ ή ;  θεωρία; τ ή ;  

καταγωγή;.
Τούτο μέν διά γενικών φιλοσοφικών θεωριών, τούτο

δΐ διά παρατηρήσεων έμπειρικών οί φιλόσοφοι ουτοι 
κατέληξαν ε ί ;  τό συμπέρασμα δτι τά όργανικα είδη 
δύνανται κάλλιστα νά κατάγωνται έκ κοινή; προγο
νική; μορφή;. Θά μνημονευσωμεν δέ προ πάντων τού 
μεγάλου Γερμανού γεωλογου Λεοπολδου Βουχου (L eo
p o ld  Buch).  Σπουδαϊαι παρατηρήσει; περί τ ή ;  γεω
γραφική; τών φυτών διανομή; ήγαγον τόν έπιφανέ- 
στατον γεωλόγον έν τή) περιφήμω αυτού 
π ερ ιγρα φ ή τών 14 αναριών νήσων ε ί ;  την εκ- 
φρασιν τών άκρλόυθων αξιοσημείωτων προτάσεων : 

«Έ π ί τδν  ηπείρων τά άτομα τών οργανικών συν- 
αθροισμάτων διαχέονται, διασκορπίζονται έπί μακρόν, 
καί ενεκα τ ή ;  διάφορό?; τού τ ή ;  διατριβής τόπου, τ ή ;  
τροφή;, τοϋ έδάφους σχηματίζουσι ποικιλία;, αϊτινες, 
μεμακρυσμέναι οΰσαι τών άλλων, δέν δυνανται να 
ΰποστώσι συνδυασμόν καί νά έπαναχθώσιν ούτως είς 
τόν τύπον τόν αρχικόν διά τοϋτον δέ τόν λόγον καθί
στανται έν τέλει είδη σταθερά, ιδιαίτερα. ’Έ π ε ιτα  δέ 
τά είδη τά όμοχρό^ως τροποποιηθέντα ανευρίσκονται 
έφαπτόμενα τής πρώτης ποικιλίας, τετροποποιημένης 
καί αύτής- άλλ’ ήδη κατέστησαν έπιεικώς διάφορα, 
καί δεν δυνανται πλέον μ ε τ ’ άλλήλων νά συγκραθώσιν. 
Ά λ λ ’ ομως έν ταϊς νήσοις πάντη άλλως εχεt τό πράγ
μα. Έ κεΐ,  περιωρισμένα συνήθως έν κοιλάσι στεναϊς 
-7) έν περικεκλεισμέναις ζώναις, τά άτομα δύνανται νά 
συνενώνται πάλιν μετ αλληλων και να καταστρεφωσιν 
ουτω π?.σαν ποικιλίαν φερομένην πρός έμπέδωσιν. 
Ούτω δέ άναμφιβόλως ιδιώματα η ελαττώματα 
λεκτικά, ίδιάζοντα τό πρώτον είς τόν αρχηγόν οίκο- 
γενείας, συνεπεκτείνονται μετά τής οίκογενείας ταύ
τ η ; ,  καί καθίστανται κοινά είς ολόκληρον περιφέρειαν. 
’ Αν ή περιφέρεια αυτή εινε κεχωρισμένη καί μεμονω-



ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ

μένη, έαν διηνεκείς σχεσει; μετά τών όμορων περιφε
ρειών μη έπανάγωσιν άδιαλείπτω; την γλώσσαν el; 
την αρχικήν αύτη; καθαρότητα, νεα διάλεκτος θά 
γεννηθεί έκ τ ή ;  γλωσσολογική; ταύτης έκκλίσεω;. 
"Αν δε κωλύματα φυσικά, δάση, ό σχηματισμό; τοΰ 
τοπου, η κυβερνησι; αυτή, συνδέωσι στενώτερον ετ ι 
μ ετ ’άλλήλων τοΰ; κατοίκους τ ή ;  περί η ;  ό λόγος πε- 
ριφερεια; , οί κάτοικοι οΰτοι θέλουσιν άπθ7 ωρισθ·7ί 
καθαρώτερον ετ ι τών ομορων αύτοΐ;· ή διάλ.εκτο; 
αΰτών θά καταστή έ'μπεδο;· γενήσεται γ)ώσσα παν- 
τελώ; διάφορο;.» ( Έ ί ΐ ί θ ε ώ ρ ^ ί κ ς  τών φυτών τών 
Κ,αναρόων νήσων σελ. 133.)

Ω; βλεπετε, ο Βοΰχο; φέρεται ένταΰθα ε’ι ;  την 
θεμελιώδη έννοιαν τής γενεαλογική; θεωρίας διά τών 
φαινομένων της γεωγραφίας τών φυτών- και ·ί) γεω
γραφία αύτη εινε τώ δντι βιολογική χώρα, άφθονα 
παρέχουσα τά τεκμήρια ύπέρ τής θεωρίας έκείνη;. 
Γοΰτο δε σαφώς ό Δαρβίνο; άπέδειξεν έν δύο κεφα- 
λαίοι; τοΰ περι γενεσεω; τών είδών συγγράμματα; 
αυτοΰ, εν τω ενδεκατω καί τώ δωδεκάτω. Ή παρα 
τηρησι; δ ομω; τοΰ Βούχου εινε καί κατά τοΰτο δια- 
φερουσα, ότι άγει ήμάς είς τήν έξόχως διδακτικήν 
συγκρισιν τών διαλέκτων καί τών οργανικών ειδών, 
καί ή παραβολή αυτη εινε ωφέλιμος εις τε τήν συγ
κριτικήν γλωσσολογίαν καί είς τήν βοτανικήν καί 
ζφολογίαν τήν συγκριτικήν. Τώ όντι, ώς αί διάφοροι 
διάλεκτοι καί τά ιδιώματα, οί διάφοροι κλώνες ή 
κλάδοι τών θεμελιωδών γερμανικών, σλαβικών, έλληνο- 
λατινικών καί ίνδοϊρανικών γλωσσών προ4ρχονται έκ 
μ ιά ;  μόνης κοινής ίνδοευρωπαϊκή; γλώσση ί ,  ώς αί 
διαφοραι αυτών και οι κοινοί αύτοΐ; γενικοί χαρα
κτήρες έςηγοΰνται οί μέν διά τής προσοικειώσεω;, οί 
δ έτεροι διά τής κληρονομικότητο;, ουτω καί τά είδη, 
τά γένη, αί οίκογένειαι, αί τάξεις καί αί κλάσεις τών 
ένσπονδύλων κατάγονται έξ ένό; μόνου κοινοΰ ένσπον- 
δύλου τύπου· καί ένταΰθα δ' όμοίω; ή μέν· προσοι- 
κείωσι; είνε τών διαφορών ή αιτία, ή δέ κληρονομι 
κότης τών κοινών θεμελιωδών χαρακτήρων τά αίτιον. 
Ό  πολλοΰ δέ διαφέροντο; άξιος παραλληλισμός τής 
διάφορου ανελίξεως τών γλωσσολογικών μορφών καί 
τών μορφών τών ένοργάνων άνεπτύχθη σαφέστατα ύπό 
τοΰ εΰφυοΰς Αύγούστου S c h l e i c h e r  (Σχλειχέρου), δ ι
δασκάλου έκ τών πρώτων τής συγκριτικής γλωσσο
λογίας, οΰ ό πρόωρος θάνατος ύπήρξεν άνεπανόρθωτο; 
απώλεια οΰ μόνον είς τό πανεπιστήμιον τής Ίένης 
αλλα και εις ολόκληρον την μοναδιστικήν έπ ιστή
μη ν (15).

Έ κ τών άλλων έξοχων Γερμανών φυσιοδιφών τών

(15) A u g u s t  S c h l e i c h e r ,  Die D arw in ’sche Theo- 
rie  und die Sprachw issensohaft .  W e im a r  1863. II .  Aufl.  
1873 .  U eber die Bedeutung der Sp rac h e  fur  die N a tu r -  
gesohichte des Menschen. W eim ar  1865

συνηγορησαντων μάλλον ήήττον καθαρώς ύπέρ τ ή ;  θεω
ρία; τ ή ;  καταγωγή; καί καταληξάντων εί; τήν θεωρίαν 
ταυτην δι οδών διαφόρων όφειλομεν κατά πρώτον νά 
μνημονεύσωμεν τοΰ Καρόλου Έρν έστου Βαιρίου (C a r l  
Ernst Bar),τοΰ μεγάλου άναμορφωτοΰ τή ;ίστο5ΐα ; τ·7,; 
τών ζώων εςελίςεω;. Εν μαθήματι γενομένω κατά τό 
1834. ετο; και επιγραφομενω <Ι1ερί τοΰ γενικωτάτου 
τ ή ;  φύσεω; νόμου έν πάσγ] έξελίξει» ό Βαίοιο; έκτί- 
θησι περιφανώ; ότι είνε ολω, παιδικόν τό θεωρεΐν τά 
όργανικα ειδη ώ; τυπου; έμπεδου; καί αμεταβλήτου;· 
οτι τοΰναντίον τά είδη ταΰτα οΰδέν άλλο δύνανται 
να ώσιν ή σειραί γενεαλογικαί προερχόμεναι διά μετα- 
μορφώσεω; έκ στελέχους κοινοΰ. Ό  Βαίριο; έστήριΐεν 
ετ ι  τήν γνώμην ταύτην (18 5 9 ) ,  έπικαλούμενο; τοΰ; 
νόμου; τ ή ;  γεωγραφ'κή; τών οργανισμών διανομή;.

Ο J .  Μ. S c h l e i d e n  (Σχλειδηνό^), όστι; πρό πεν- 
τηκοντα ετών, έν αυτώ τούτω τώ τόπω^ έν Ίένη, έ- 
νεκαινισε νέαν περίοδον τ ή ;  βοτανική; διά τής έαυτοΰ 
μεθόδου τής άληθώ; έπιστημονική; καί κατά γράμμα 
συμφώνου πρός τήν φιλοσοφίαν τήν έμπε ρ'.κήν,έθεώρη- 
σεν άπό νέας άπόψεως έν τα ΐ;  έαυτοΰ Α μ χα ϊς  τής ϊπ ι-  
ο τ ιψ ο π χ ή ς  βυτανιχή ι  (16),συγγράμματι ρυμοτομικώ έν 
τή έπιστημνι, την φιλοσοφικήν έννοιαν τής τοΰ όργα- 
νικοΰ είδους ιδέας, καί κατέδειξεν ότι ή ιδέα αϋτη 
έγεννήθη ύποκειμ^νικώς έκ τοΰ γενικοΰ τής είδοποιΐας 
νομού. Γα διαφοοα τών φυτών εΐόη οΰδέν άλλο είνε 
κατ αυτόν ή προϊόντα είδοποιηθέντα τών φυτικών 
σχηματιστικών έπιδράσεων, αποτέλεσμα τοΰ ποικίλου 
συνδυασμοΰ τών θεμελιωδών δυνάμεων τ ή ;  ΰλη; τή ; 
οργανικής.

Ό  διακεκριμένος Βιενναΐος βοτανικό; Φραγκίσκο; 
U nger (Οΰγγερο;) κατέληξε διά τών σπουδαίων καί 
ευοειών αύτοΰ ερευνών περί τών βοτανικών ειδών τών 
έκλελειποτων ε ί ;  ιστορίαν τ ή ;  παλαιοντολογική; έξε— 
λίξεω; τοΰ .φυτικοΰ βασιλείου, έν ή εΰρίσκεται σαφώ; 
εκπεφρασμένη η θεμελιώδη; έννοια τ ή ;  γενεαλογική; 
θεωρίας. Έν τώ έαυτοΰ ί τ τ ο ρ ί ' ϊ ς  τοΟ
φυτεκο'3 κ ο σ μ ο υ  (18ο2) ισχυρίζεται οτι παντα τά 
φυτικά είδη κατήχθησαν έξ εΰαρίθμων προγονικών 
μορφών και ίσοι; έξ ένο; μόνου φυτού άι^ικοΰ, έκ 

'φυτικοΰ κυττάρου άπλουστάτου. Καιαδείκνυσι δέ δτι 
αύτη η ιδεα γενεαλογικού συνδέσμου πασών τών φυ
τικών μορφών μετ άλλήλων δέν είνε μόνον φυσιολο
γική άλλά καί πειραματικώ; έτ ι έμπεπεδωμένη (17).

Ο ViclOr C a m s  έν τή εισαγωγή τοΰ λαμπροΰ αύ-

16) J.  Μ. S c h l e i d e n ,  Grundzuge der w issenschafili-  
chen Botanik (die Botanik a ls  inductive issenschaft) .  2 
Bande Leipzig 1849 .  Die Pflanze und ihr Leben. VI. Aufl. 

eipzig 186 ί .

(1 7 )  F r a n z  U n g e r ,  Versuch e iner  Gcschichte  der 
Pf lanzenwelt.  Wien 185?.

Η ^ ίΗ Θ Ε Ϋ Σ  ___ ______

τοΰ£υσ τήμ .ατος  τής  ζω ϊκ ή ς  μ .ο ρφ ο λο γ ία ς(18 ) ,  j
δημοσιευθέντο; έν Λειψία τό 1858. έ'το;, έν ω ζητε ί νά I 
παράσχ/ι β.άJtv φιλοσοφικήν ε ί ;  τοΰ; γενικοΰ; νόμου; 
τοΰ σχηματισμοΰ τοΰ σώματος τών ζώων,έπικαλουμε- 
νο; τ ή ν  συγκριτικήν άνατομικήν καί τήν Ιστορίαν τ ή ;  
έξελίξεως, ό Victor, λέγομεν, CaruS διατυποΐ έν τή 
ε ίρ η μ έν γ )  εισαγωγή τ ή ν  ακόλουθον πρότασιν : « Ο ί  op- 1
γανισμοΐ οί έντεθαμμένοι έν το ϊ ;  βαθυτάτοι; γεωλο- I 
γικοΐ; στρώμασι όφείλουσι νά θεωρώνται ώ; οί προ- 1 
γόνοι τών δντων τών άποτελούντων τό σύνολον τών I 
έν τώ παρόντί ζώντων βασιλείων, δντων τροποποιη- I 
θέντων ΰπό μακρά; έργασίας γεννήσεω; καί προϊούσης I 
προσοικειώσεω; ε ί ;  τοΰ; οοους τοΰ κύκλω περιβάλ

λοντος.» ·
Τό αΰτό δ’ έτος, τό 1 8 5 3 ,  ό έκ Βόννης άνθρωπο- 

λόγο; F c h a a f h a u e e n  έν ύπομνήματι «περί τοΰ έμ- | 
πέδου καί τοΰ μεταβλητού τών ειδών» άπεφάνθη άνα- 
πεπταμένω; ύπέρ τ ή ;  θεωρία; τ ή ;  καταγωγή;. Τά 
ζώντα είδη, τά τε ζωικά καί τά φυτικά, είνε κατ’ 
αύτόν οί απόγονοι οί τροποποιηθέντε; διά βαθμιαίας 
μεταμορφώσεω; έκ τών έκλελο'.ποτων ειδών, έξ ων 
κατάγονται. Ή έκκλισι;, ή διαφορά, ά αποχωρισμό; 
τών συγγενών ειδών οφείλονται ε ί ;  τήν καταστροφήν 
τών διαμέσων μορφών, α ϊτινε; συνέδεον αΰτά μετ άλ
λήλων Ό  S c h a a f h a u s e n  έκηρύχθη ώσαύτω; καθα- 
ρώ; άπο τοΰ 1857. έ'του; ύπέρ τ ή ;  ζωϊκή; καταγωγής 
τοΰ άνθοωπίνου γένους, καταγομένου έκ τών πιθηκο
ειδών ζώων δι’ άνελίξεως βαθμιαίας· έν τούτω δέ 
κεΐται τό σπουδαιότατον τών έπακολούθων τής γε

νεαλογικής θεωρίας.
Τέλος έκ τών Γερμ.ανών φιλοσόφων *.ή; φυσεω; ο· | 

φείλομεν ετ ι νά μνημονεύσωμεν είδικώ; τοΰ Λουδοβί- I 
κου Βυχνέρου (Louis Buchner), δστι; έν τώ περι· 
φήμω αύτοΰ συγγράμματι τώ έπιγραφομ.ένω Αΰναμ,ες 
κ»1  ( ίλ η  άνέπτυξεν ώσαύτω; κατά τά 1855. έ'το; τά ; 
άρχά; τ ή ;  θεωρία; τ ή ;  καταγωγή; κατά τρόπον πρω
τότυπον, στηριζόμενος κυ.ρίως είς τά άναμφισβήτητα | 
εμπειρικά τεκμήρια, άπερ παρέχουσιν ήμΐν ή παλαιον
τολογική καί άτομική τών οργανισμών έξέλιξις, ή 
συγκριτική αΰτών άνατομική καί ό παραλληλισμός 
τών διαφόρων τούτων τής άναπτύξεως σειρών. Ό  Βύχ- 
νεοος κατέδειξε λίαν σαφώ; δτι έκ τούτων καί μόνων 
τών γεγονότων έξάγεται ή άνάγκη κοινή; μορφή; προ - 
γονική; τών διαφόρων οργανικών ειδών προστίθησι δέ 
οτι ή γένεσι; τ ή ;  άρχικής ταύτη; προγονική; μορφής 
δύναται νά έξηγηθΤ) μόνον διά τής αυτομάτου γενέ- 
σ εω ς(ΐ9 ) .  (Έ π ετα ι συνέχεια.)

(18)  V i c t o r  C a r u s ,  System  der thierischen Morpho- 

logie . Leipzig 1853.

(19) Lunin Itii liner, K raft  und Stoff. Empirisch- 
naturphilosophische Studien in allgemein vers-

ΕΓΚΤΚΛΟΓΜΙΔΕΙΑ

ΤΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ύπό ΝΙΚΟΛΑΟΥ x \ n P O Y

Θερμότης και ύγρόν έδαφος πεφταβικώς κατά. 
τά ανώτερα αύτοΰ στρώματα άποξηραινόμενον ά- 
ποτελοΰσι τούς δύο παράγοντας, οΐτινες έπιδρώ- 
σιν έπιβλαβώς έπι τών ύγιεινών συνθηκών τό
που τινός, προξενουντες πυρετώδεις νόσους ευ
θύς ώς τό έδαφος τύχη νά εινε μεμολυσμένον ύπό 
τών παρασίτων τών ελωδών πυρετών. Τάφροι 
μετά. στάσιμου ϋδατος, έπ ί τινα χρόνον άποξη- 
ραινόμεναι λ ίμναι, στάσιμα ϋδατα, έλη, περιο- 
δικαί, διαρκείς πλήμμυραι προερχόμενοι έκ τής 
κακής διακανονίσεως τής κοίτης ποταμών και 
χειμάρρων, άποτελματωθέντα έδάφη, έν οίς τό 
έγγειον ύδωρ είς τινας ώρας τοϋ έτους άνέρχε-

tandlicher Darstellung. F ran k furt  1855  (lII.Au- 
llage). 1867 (IX- Auflage). —  Μετεφράσθη είς τήν 
γλώσσαν τήν γαλλικήν ύπό τήν έξή; έπιγραφήν: Force 
et m atiere ; etudes populaires  d liistoire et tie 
philosophic naturelles. 4η Ικδοσις ε ί ;  8 0ϊ σχήμα. 
Έν Παρισίοι; 1872 .—-

Του συγγρΖ[Α(Λχτος τουτου υποίρ^ει κχι 
τεραν γλώσσαν μ ετρ ί*  την άςίκν (Αετάφρχαις, γ ^ ο ^ η  
ύπό ’ Ανδρέου 11. Φκομακρπ'ώλαυ, «σπουδαστοΰ τ ή ;  έν 
Παρισίοι; Ιατρικής Σ χ ο λ ή ;» .  ’Αθήνησι. 1882 . Κατ^ά 
δέ τήν 'A r d i J a a t r  τής 15. Δεκεμβρίου τοΰ 1890. 
(σελ. 858) : «δ νομομαθή; κ _ Έ  Σ κ α λτ^ & ύ ΐ^  άπό 
έτών ήδη έπιδοθεί; ε ί ;  τ ή ν 'μ ε σ τ ή ν  τ·7Γς θρησκείας 
καί έπιστήμης καί παρατηρών μετά πόνου καρδίας τά 
κοινωνικά καί έθνικα ερείπια, τα οποΐα προεκαλεσεν 
έν τή  Έλλάδι ή εισαγωγή καί διάδοσις τών ύλιστικών 
θεωριών, έξέδοτο δίκην άπαντήσεως έμμέσου είς την 
ύλην καί δύναμιν τοΰ διασήμ.ου υλιστικοΰ Βυχνερ την 
ο Θρησκείαν καΓΕπιστήμην» αύτοΰ,δπερ έπρεπε νά χρη- 
σιμεύ·/ι κάλλιστον έφόλκιον τής φοιτώση; νεολαίας». Ο 
γραφών ταΰτα φαίνεται ύπολαμβάνων δτιτόσύγγοαμμα 
τοΰ Γερμανοΰ καθηγητοΰ,οτοΰ α θ λ ί ο υ  Βυχνερ» κατά 
τόν κ.Τ.Σκαλτσούνην(Βλ.’ Λ»Λ.τΙασιν  Β',σελ.6),άν·/ιρέ- 
θη καθ’όλοκληρίαν ύπό τοΰ βιβλίου τοΰ ήμετέρου συμ
πολίτου ! Ά λ λά  πεισθήτω δτι τοιαύτη; έπιστημονικής 
μαχαριόζ>}roc εϊμεθα έτ ι  μακράν,άνυπολογίστως μακράν 
δυστυχώς 1 Ειθε μετά ήμισυν έτ ι  ολον αιώνα νά δυνη- 

I θώμεν καί ήμεΐς νά είπωμ.εν: Λ μ - ^ ρ τ ί α ς  ν ε ό τ η τ ά ς  
μ ο υ  κ α ί  ά γ ν ο ια ς  μ .ου  jJ-ή μ ν ιτ^ Ο ή ς , · 4 ΰ ρ ι ε  I 
Μάλιστα δέ οΰδέν άλλο καταδείκνυσιν ούτως έναργώ; 
τήν ήμετέραν έπιστημονικήν καί λογικήν σμίκρότητα, 
οΰδέν άλλο καθίστησιν ήμά; τοσοΰτο κωμικού; πρό 
τ ή ;  Δυτική ; Έπιστήμης ώς άνικάνους ε ί ;  κατανόησιν 
καί έκτίμησιν τών μεγάλων έπιστημόνων, δσον τό γρά- 

I φειν άπαντήσει; έμμ.Ισου; ε ι ;  τόν B iich lier  η αμέσους 
ε ί ;  τόν Darwin, ώ; έπραξεν άλλο; τ ι ;  τών ήμετέρων 

I λογίων. Ά λ λ ά  τό τελευταΐον τοΰτο γεγονό; ύπερέβη 
τή άληθεία οΰ μ.όνον τοΰ γελοίου αλλα καί τοΰ καγ- 
■/αστικοΰ έτ ι  τά δρια. (Σημειωσις τοΰ μ,εταφραστοΰ.)
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ται μέχρι της έπιφανείας, κατά δέ την ξηράν τοϋ 
έτους ώραν αύθις μέχρι (Μθους τινός ταπεινού- 
ταχ, έν ένχ δέ λόγω πάντα τά έδάφη τά έναλλάξ 
ύγρά καχ ξηρά είσχ δχά την ύγιείαν τόσω έπι- 
σφαλέστερα, οσω ύιζτηλοτέρα θερμοκρασία κατά 
τό θέρος έπικρατεϊ.

Τό παράσιτον τοΰ ελώδους πυρετού δεχταχ 
πρός άνάπτυξιν αύτοΰ πολλοΰ άτμοσφαιρικοΰ ά
έρος, δχό καχ έδαφος ΰπ ’ αΰτοΰ μεμολυσμένον δέν 
παράγεχ νοσογόνον δηλχιτήριον έφ’ οσον καθ’ ο
λοκληρίαν καλύπτεταχ ΰπό τοΰ υδατος, οπερ έκ- 
δχώκεχ τόν άέρα έκ τοΰ έδάφους (I]. Πάσα δέ ά- 
νασκάλευσχς καχ κατεργασία τοΰ μεμολυσμένου 
έδάφους έπι σκοπώ καλλχεργίας άρκεχ δπως προ- 
ξενήση είς τους έργάτας δχαλείποντας πυρετούς, 
προερχομένους έκ τών νοσογόνων σπερμάτων, 
άτχνα μετά την άποξήρανσχν τοΰ έδάφους παρα- 
σύοονταχ έν καταστάσεχ κονχορτοΰ ύπό τών άνέ- 
μων καχ δχασκορπίζονταχ είς τά κατώτερα στρώ
ματα τοΰ άέρος, (2) δχ’ αύτοΰ δέ εχσάγονταχ δχά 
της άναπνοής εχς τούς πνεύμονας καχ έκεχθεν είς 
τό αχμα, δπου ύπαρχούσης προδχαθέσεως, δχά 
τής καταστροφής αχματοσφαχρχδίων προξενοΰσχ 
τόν δχαλείποντα πυρετόν. Τούτων δ’ ένεκα τά έ
λη  είσχ τά μέγχστα έπχκίνδυνα μόνον οταν άρξη- 
ταχ η άποξήρανσχς αύτών. Τόποχ έν οχς έπχκρα- 
τοΰσχ συχναχ αύξομεχώσεχς τής στάθμης τού ύ- 
δατος, οχαχ αχ δχθαχ τών ποταμών ,τών 2αμνών 
καχ αχ έπίπεδοχ καχ ταπεχναχ παοαλίαχ είσχ λίαν 
έπχκίνδυνοχ ίδίως μάλχσταείς χώρας θερμάς.

Είς τάς θερμάς χώρας οχ έλώδεχς πυρετοχ 
εχνε ίδίως μάλλον διαδεδομένοχ· αύτόθχ ή νόσος 
λαμβάνεχ πολύ κακοηθέστερον καχ έπχκχνδυνω- 
δέστερον χαρακτήρα, δχότχ δχά τήν άνάπτυξχν τών 
νοσογόνων τούτων παρασίτων συντελεστχκωτάτη 
εχνε θερμοκρασία 20° μέχρχ 30°.

Έ ν Ευρώπη πασίγνωστος διά τούς διαλείποντας 
αυτής έλώδεις πυρετούς χώρα εινε ή Κα^,ςανία (3) τής

(>) Τεχνικώς άποκα^../Γώμεν άνοσον έδαφος πυρετογό
νον έπικαλΰπτοντες αύτό διά στρώματος πηλού, άσφάλτου 
ή κονίας (τσιμέντου), ή διά πυκνού πιλήματος χλόης.

(a) Έκ πείρας εΐνε πασίγνωστον, δτι τά σπέρματα τοϋ 
έλώδους πυρετού σχετικώς όλίγον μόνον ύψοϋνται ύπέρ τήν 
έπιφάνειαν τοϋ έδάφους· δ δέ αριθμός αύτών εΤνε τοσούτψ 
έλάσσων ε(ς δσψ υψηλότερα στρώματα άέρο ς εΰρισκάμεθα. 
Ώ ς μέτρον προφυλακτικόν κατά τών σπερμάτων τών έλω
δών πυρετών συνιστάται τούτου Ενεκα έκλογή τόπων συνοι
κισμού κειμένων έπί υψωμάτων καί οίκοδομή δσον Ενεστι υψη
λότερων κατοικιών καί άπομόνωσις τού έδάφους αύτών δι’ 
έπιστρώοεως ούσιών παρακωλυουσών τήν διέξοδον τοϋ άέρος, 
ή κατασκευή κατοικιών έπί πασσάλων ^ —6 μέτρων ύψους. 
Έάν δ’ άναγκάίηταί τις νά διαμείνη έν ΰπαίθρω, νά ποιήται 
χρήσιν αιώρας προσδενομένης έπί δένδρων, νά έκλέγη πρός 
διαμονήν £ηράς τοποθεσίας, εί δυνατδν έπί λόφου τινές ή δ- 
ρους, ύποστρωνύων ύφασμα κεχρισμένον δι’ έλαστικοϋ κόμμεως 
(μουσαμά) καί άποφεύγων ελη, στάσιμα ΰδατα, ύγράς κοι
λάδας κτλ. έφοδιαίόμενος δέ καί διά τινων δόσεων κινίνης.

(3) Κατά τού; ιστορικούς χρόνους ή Καμπανία ήν πυ
κνότατα ύπό δασών κεκαλυμμένη, άλλά διά τής βαθμιαίας έπε-

Ιταλία ς,άλλά χα’ι ί) 'Ρώμη δέν εινε απαλλαγμένη τού 
των. Παρ ήμΐν οί έλώδεις πυρετοί έπικρατοϋσιν ί
δίως έν Θεσσαλία μέν παρά τήν πόλιν των Τρικχάλων, 
ενεκα τών αυτόθι λιμναζόντων ύδάτων, κατά τήν Βοι- 
βηίδα λίμνην καί ολόκληρον τήν παραλίαν τοϋ Α λ μ υ 
ρού· έν δέ τνί στερεά κατά τάς έκβολάς τοϋ Σπερχειού 
καί ιδίως έν Στυλιδ ι καί 'Αγία Τ piocSf έν Εύβοια δέ 
κατά τήν Αιδηψόν καί έν Ιίελοπονήσφ κατά τήν έπί
πεδον παραλίαν τού Αίγιου, τήν 'Ηλείαν, ’Ολυμπίαν 
καί Τριφυλίαν κατά μήκος τής παραλίας έφ ολοκλή
ρου τής ζώνης τής άρχομένης άπό τής Μανωλάδος καί 
έζικνουμένης μέχρι τής Κυπαρισσίας καί ίδίως έν Μα- 
νωλάδι Τάβλα καί Άγιαννάκν) διά τά αυτόθι έπικρα- 
τοϋντα Ιλη.

'Η άποτελεσματχκή και μόνιμος καταπολέ- 
μησ ις  τών ελωδών πυρετών έπιτυγχάνεται διά 
τής έκ τοΰ έδάφους άφαιρέσεως τής σπουδαίο- 
τάτης τών ^ιωτικών συνθηκών τών ζωικών τού
των νοσοποιών αιτίων, ήτοι τού υδατος. Τούτο 
κατορθοΰταχ διά καταλ?νήλου άπαγωγής τού υ- 
δατος (άποστραγγίοεως διά τάφρων ένός μέτρου 
βάθους), διά ταπεινώσεως τής στάθμης τού έγ
γειου υδατος και άποξηράνσεως τού έπχπο?ναίου 
στρώματος τού έδάφους και διά τής καλλχερ- 
γίας αυτού.

’Αλλά πολύ άποτελεσματικώτερα τής καλ- 
λιεργείας άποδαχνουσχ διά πολλούς λόγους τά 
καλώς θεραπευόμενα δάση μετά κανονικής συν- 
δενδριακής πυκνώσεως διά τούς έξής λόγους, 
α) Τά δένδρα διά τ ιις  δραστηριότητος τών πολυ
πληθών και κατά πάσαν διεύθυνσιν έξαπλουμέ- 
νων ριζών αύτών ού μόνον άποστραγγίζουσιν, 
άλλα καχ άποξηραίνουσχ τού έδάφους τά κατώ
τερα στρώματα 6 ) διά τής πυκνής αύτών κόμης 
συγκρατοϋσι μέγα μέρος τών ύδρομετεώρων ταύ· 
την δέ τήν ιδιότητα εις μιίζονα κέκτηνται βαθμόν 
τά άείφυλλα κωνοφόρα, γ) διά τής έπιοκιάσεως 
τοϋ έδάφους k u x  τής έν τώ δάσεχ έπχκρατούσης 
άσθενεστέρας κχνήσεως τού άέρος δυοχεραίνε-

κτάσεως τής καλλιεργείας ού μόνον τά πεδινά μέρη, άλλά αΐ 
άπότομοι κλιτυες καί αΐ κορυφαί τών λόφων άπεγυμνώθησαν τών 
καλυπτόντων αύτά δασών. Τά δάση τότε έπρ οστατεύοντο ΰπ 
αύστηροτάτων νόμων, ών ή παράβασις έτιμωρείτο διά βαρύ-' 
τάτων σωματικών καί χρηματικών ποινών. Ούδενΐ έπετρέπετο 
νά λάδη ί ί  αύτών οίονδήποτε προϊόν πολύ δ’ όλιγώτερον νά 
ύλοτομήση. ΑΙ διατάίεις αύται άπέρρεον έκ τής τότε καί νϋν 
έτι έπικρατούσης ιδέας, δτι τά δάση ά ν τ ι δ ρ ώ σ ι ν  ε(ς 
τ ή ν  γ έ ν ε σ ι ν  καί  δ ι ά δ ο σ ι ν  τ ών  έ λ ω δ ώ ν  π υ ρ ε 
τ ών .  Εκτάκτως πολυάριθμα εΐνε τά δόγματα τών σπουδαιο- 
τέρων (ατρών καί σοφών, οίτινες βεβαιοϋσι τοϋτο καί ούχ ήτ
τον πολυάριθμοι εΐνε αΐ περιπτώσεις, &ς ήδυνάμεθα νά παρα- 
θέσωμεν παραλαμβάνοντες έκ τών Sacra  consulta (Δικαστή- 
ριον είς ού τήν άρμοδιότητα ύπήγοντο τά δάση), καθ’ ας διά 
τής άποδασώσεως έπήλθε χειροτέρευσις, διά δέ τής άναδασώ- 
σεως βελτίωσις τής δημοσίας ύγιείας· δ δέ λαός φοβούμενος 
τήνέκρηίιν καί διάδοσιν τών έλωδών πυρετών ανέκαθεν προση- 
νέχθη έχθρικώς κατά πάσης υλοτομίας.
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« έλωδών πυρετών. Ή έν έξαίθρα'.ς δασών διαμονή α- 
ομέσως ύπεμίμνησκεν ήμ,ϊν, οτι δέν εύρισκόμ,εθα ά- 
» πηλλαγμένοι καθ’ ολοκληρίαν τού έλώδους πυρετού. 
» ’Αλλ’ οσάκις περιεβαλλόμεθα ΰπό τού δάσους, οί πυ- 
»ρετοί επήρχοντο ήπιώτεοοι καί άπηλλασσομεθα τα
χέως δ ι’ εγκαίρου λήψεως μιας δόσεως κινίνης. »

ΑΓΡΕΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ 
Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ω  ISA Ζ  0 . 1  Ο

ύπό Κ. Μ ηΤΣ 0 Π (»"Λ 0 Υ

τα ι Λ άποξήρανσχς τώ ν έπχπολαίων στρω μάτων 
τοΰ έδάφους, καχ προλαμβάνεταχ ούτω ς ή  έπχ- 
β λ α βή ς  έναμοχβή υγρα σ ία ς  καχ ξηρα σ ίας · δ) δχότχ 

τώ δάσεχ κατά τ ή ν  θ ε ρ μ ή ν  τοΰ έτους ώραν ή  
θερμοκρασία  τοΰ έδάφους εχνε έλάσσων· ε) δχότχ 
τό 'έπχκάλυμμα τοΰ δασχκοΰ έδάφους (βρύα ,φ ύλλα  
καχ χούς) καχ ίχ έν  αύτω φ υ όμ ενη  χ λ ό η  τά μ έ-  
γχοτα δυσχεραίνουσχ τόν σχηματχσμόν κονχορτοΰ 
καχ τ ή ν  δχά τούτου ε ίς  τόν άέρα μετάδοσχν τών 
τυχόν ένυπ αρχόντω ν σπερμάτω ν διαλεχπόντων 
πυρετών* ς-) δχότχ τά δάση (ώς άπεδεχξεν ο Σ ε -  
ραφίνης) δχά τώ ν συγκεκορυφω μενω ν αύτώ ν κο
μών λεχτουργούσχν ώςδχϋλχστήρχον συγκρατούν·
τα μ έρ ο ς  τών έξω θεν  ύπό τώ ν  άνέμω ν παρασυ- ^
ρομένων σπερμάτω ν έλω δώ ν π υρετώ ν. I Οί κροκόδειλοι ανηκουσιν, ώς γνωστόν, είς τα έρ-

Καταπληκτικώς ευάρεστα ύπήρζαν τά άποτελε- I πετά, ζώντες έντός θερμ,ών τής γής χω.ών, π. χ. τής 
σματα τών δενδροφυτιών Εύκαλύπτων (Eucalyptus ’Αφρικής,τής ’Ασίας καί τής ’Αμερικής, καί τρεφόμ:-
Glohlilus καί Ε .  resin ifera  καί άλλα) κατά τήν νοι if, ιχθύων, πτηνών καί θηλαστικών ζώων. Πλέουσι
τοποθεσίαν Τρεις χτ,γαϊ (Tre Fontana) έγγύς τής δέ οί κροκόδειλοι τάχιστα καί ένεδρεύουσι πλησίον τών
’Ρώμης πέριξ τής αυτόθι μονής τών Τραππιστών (1) μερών έκείνων ενθα πρόβατα, ίπποι, βόες καί άλλα
Άπό μακρού χρόνου ό τόπος ούτος εμενεν άκατοίκη- ζωα μεταβαίνουσιν,οπως σβύσωσι τήν δίψαν των. Έζα-
τος καί τό μοναστήριον είχεν έγκαταλειφθή άκατοίκη- πατώσι δέ οί κροκόδειλοι τά θύματά των, διότι ϊίχουσι
τον διά τούς αύτόθι' επικρατούντας τρομερούς ελώδεις τήν έπιτηδειότητα νά βυθίζωνται άθορύβως έν τω

υδατι.πυρετούς· έν έ'τει 1 8 6 8  ένεκατεστάθησαν αυτόθι οί 
Γάλλοι Τραππίσται, οΐτινες ώς κύριον Ιργον αύτών έ'- I ΓΙαρά τάς όχθας τών ποταμών συνήθως μεταβαί- 
θεντο τήν έξυγίανσιν τού τόπου. Αί πρώται δασοφυ- νουσιν άγέλαι διαφόρων πτηνών, 3πως άναζητήσωσι
τε ϊαι έγένοντο έν Ι'τει 1 8 7 0  πέριξ τού μοναστηριού· τούς έντός τής ίλύος κεκρυμμένους σκώληκας, ή σβύ-
βραδύτερον δ’ έφυτεύθησαν καί οί πέριξ λόφοι, σήμερον σωσι τήν δίψαν των καί λουσθώσιν έν τω ποταμω. Ό
δέ ί  μακρά κοιλάς έν ή ή *ονή κεΐτα; περιβάλλεται ύπό κροκόδειλος δμως βουλιμιών,δέν περιφρονεϊ τήν σμικρά
ώραίου δάσους. Καίτοι δέ μόλις εικοσαετία παρήλθεν σχετικώς πρός τό πελώριον αύτοϋ σώμα τροφήν ταύ-
ή υγιεινή κατάστασις ούτως έβελτιώθη, ώστε ούδείς την, καί διά τοϋτο ακίνητος παραμένει έν τώ ΰδατι
δύναται πλέον νά γίνη λόγος περί κινδύνου. Τά δένδρα βεβυθισμένος, καιροφυλακτών τήν κατάλληλον στιγ-
τών Εύκαλύπτων διά τήν βαθυρριζίαν αύτών καί διά τήν | μην, δπως έφορμήσ·/) καί τών άθώων τούτων έπισκε- 

ίσχυράν αύτών διαπνοήν μεγάλως συντελοϋσιν είς την πτών· ή έλαχίστη ταραχή, ό έλάχιστος φλοίσβος δύ-

άποξήρανσιν τών βαθυτέρων στρωμάτων τού έδά
φους (2). Παρετηρήθη μάλιστα, δτι είς θέσεις έν αίς 
πρότερον είς ολίγων έκατοστών τοϋ μέτρου βάθος 
άνευρίσκετο ελειον ύδωρ, τό ύδωρ τοϋτο ύπεχώρησεν 

είς βάθος μέχρι ένός μέτρου.
Τήν έπί τών έλωδών πυρετών εύεργετικήν έπί* 

δρασιν τών δασών έπιβεβαιοΐ καί ό Στάνλεύ έν τώ εσχά
τως δημοσιευθεντι εργω αύτού ο είς τά ενδότερα τής 
«Αφρικής*  (τόμος 2. σελ 31 τής γερμανικής έκδό- 
σεως) λέγων «έν δσω διερχόμεθα διά τής χώρας τών 
ϊ  δασών προσεβλήθημεν ήττον ύπό τών αφρικανικών

( ' )  Άχίτωνες καί μόνον τριόωνοτρόφοι, χαμαιεϋναι καί 
είς παντοειδείς σκληραγωγίας καί αύστηροτάτην πειθαρχίαν 
υποβαλλόμενοι μοναχοί, σχόντες τό δνομα έκ τής έν Trappe 
τής Γαλλίας Παναγίας (Notre Dame de la Trappe).

( 2) Ή αύέησις τών αύτόθι δένδρων κατά τάς πληροφο
ρίας τοϋ Φανκχάουίερ (Fankhauser) εΐνε τόσι  ̂ δραστήρια, 
ώστε κατά τό τέταρτον ήδη έτος (είς ύψος ι ,  5ο μ. ύπέρ τό 
έδαφος) εΐχον μέσην διάμετρον 9 έκατοστών τοϋ μέτρου καί 
ύψος όκτώ μέτρων.

ναται νά τόν στερήση τοϋ μικροσκοπικού τούτου έδέ- 
σματος. "Αμα δμως έ'λθ·/] ή κατάλληλος στιγμή, έξά- 
γει ό κροκόδϊίλος τού υδατος τό διά φοβερών όδόντων 
ώπλισμένον αύτοϋ στόμα, είς τήν θέαν τού οποίου 
φοβερά ταραχή καί σύγχυσις καταλαμβάνει τούς ανύ
ποπτους τούτους έπισκέπτας, έξ ών τινες έξαφανί- 
ζονται έντός τού λίαν ήνεωγμένου στόματός του, έν 
ώ οί έπίλοιποι φεύγουσιν. Όμοίαν τύχην ύφίστανται 
καί άλλα ζώα, π. χ. κύνες, χοίροι, ούχί δέ σπανίως 
καί ό άνθρωπος, πρό πάντων δέ τήν νύκτα, διότι τότε 
άρχεται τής Θήρας αύτού ό κροκόδειλος.

Ό  ά.Ιιγάτωρ  (είδος κροκοδείλου) τής Φλωρίδος 
(Β. Αμερική) φημίζεται ώς καταστροφεύς τών φω
λεών διαφόρων πτηνών, ατινα κτίζουσι τάς φωλεάς 
των έπί τ ή ;  κορυφή; τών παρά τάς όχθας λιμνών καί 
ελών τής χώρας ταύτης φυομένων καλαμών. Ά μ α  
έκλεπιοθώσιν οί νεοσσοί έν τ·7) φωλεα, αμέσως ύπό 
πείνης καταλαμβάνονται καί δέν παύουσι πιπίζοντες 
καί καλοϋντες τούς γονείς αύτών, οΐτινες εύρίσκονται 
μακράν, άναζητούντες τροφήν. Οί τόνοι όμως ούτον
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φθάνουσι και et; τά ώτα τοΰ έντός τοΰ υδατος κε- 
κρυμμενου λνιστοϋ, δστις άθορύβως πλησιάζων πρός 
την φωλεαν τών πειναλέων νεοσσών , δίδει ισχυρόν 
κτυπνιμ« εις την καλάμην έπί τής όποιας εύρίσκεται 
Α φωλεά, και ουτω είς ή καί περισσότεροι νεοσσοί 
ανατινασσομενοι έκ τοΰ λίκνου αύτοΰ, πίπτουσιν είς τό 
υδωρ, γινομ=νοι βορά τοΰ αδηφάγου άλιγάτορος.

Η διά την πανουργίαν της ονομαστώ) γενομένη 
άλω πηζ,  ης αί αισθήσεις λίαν άνεπτυγμέναι, διότι 
άκουει, βλέπει καί οσφραίνεται έξαίρετα, ίίχει μεγί-  
στην έπιτηδειότητα, οπως συλλαμβάννι την έκ ποντι
κών, λαγωών, άλεκτορίδων, νησσών καί άλλων μικρών 
ζώων τροφήν της· έκτός τούτων καί ίχθϋς καί καρκί
νους συλλαμβάνει μετά μεγίστης έπιτηδειότητος.

Ο .Ιύκος, όστις σπανίως αποθνήσκει άπό φυσικόν 
θάνατον, διότι ό άνθρωπο; εχει κηρύξει έναντίον του 
αμείλικτον πολ»εμον, την μέν ημέραν κρύπτεται έντός 
τοΰ πυκνοτέρου μέρους τών δασών, ή έντός σπηλαίων 
η αγρών σίτου, την δέ νύκτα περιπλανάται είς μεγά- 
λας αποστασεις, οπως καταπραύντι τήν αίωνίαν αύτοΰ 
πείναν. Γρώγει δέ παν ζφον, οπερ δύναταί νά κατα 
βάλν), ήτοι έλάφους, λαγωους, άλεκτοοίδας, πρό πάν 
των ό; πρόβατα· έκτος τούτων καταβροχθίζει εύχαρί- 
στως θνησιμαία ζώα καί νεκρούς ανθρώπους. Διά τοΰτο 
έν καιρφ πολέμου παρακολουθοΰσι πολλοί λύκοι μα- 
κρόθεν τά στρατεύματα, οπως καταβροχθίσωσι τούς 
φονευομένους καί πληγωμένους. Εινε δέ οί λύκοι τόν 
χειμώνα λίαν έπικίνδυνοι, ιδίως έν 'Ρωσσία, Ινθα πει- 
ναλεοι όμοΰ δρμώσι καί κατά τών άνθρώπων, άρπά- 
ζουσι παιδία και καταστρέφουσιν ολοκλήρους προβά
των αγελα;. Ο κύων φονευθεντα λύκον δέν τόν π λ η 
σιάζει, ό λύκος όμως ου μονον φονευθέντας κύνας 
καταβροχθίζει, άλλά καί τούς όμοιους αύτοΰ, όταν 
ίδνι αυτούς νεκρούς ή πληγωμένους καί έπομένως άδυ· 
νατουντα; vsc υττεραοτυκΐωσιν έχυτούς. ’Ολίγον δε γνω· 
στά είνε τα τεχνάσματα,άτινα μηχανεύονται οί λύκοι 
πρός άγραν τροφής. Εν Βορείφ 'Ρωσσία, έν γ  άγέλαι 
τούτων βιοϋσι, παρατηρεΐται συχνά, δτι δύο λύκοι 
όμοΰ έξέρχονται είς Θήραν- αμα οΰτοι συναντήσωσιν 
άγελην προβάτων βοσκουσαν, ό ε ι ;  τούτων αναλαμ
βάνει νά έπασχολήσνι τόν φυλάσσοντα τήν αγέλην

ένω ο έτερος ττοοτίθεται νά άρπά'*/) τυρόβκτον 
τ ι .  Μετά προσοχής λοιπόν καί ήσύχως πλησιάζουσι 
προς τήν άγελην, φροντίζοντες νά κρύπτωνται έντός 
υψηλοΰ χόρτου, όπως μή παρατηρηθώσιν ύπό τοΰ ποι- 
μένος. Αφοΰ δε πλησιάσωσιν ε ί ;  άπόστασιν κατάλλη
λον,ό εις τούτων προσελκύει πρός εαυτόν τήν προσοχήν 
τοΰ κυνός, δστι; λυσσωδώ; έφορμών κατά τοΰ λνιστοΰ, 
ούδόλω; παρατηρεί, δτι ό ίτερος λύκος όρμα πρός τήν 
έγκατχλειφθεϊσαν αγέλην, άρπάζει πρόβατον καί ανε
νόχλητος απέρχεται είς τήν κρύπτην του, έν γ  θά τόν

σ^ναν.^σΥΐ καί ο έτερος, δστις εχει ήδη διαφύγει καί 
είς άσφαλή εύρίσκεται τόπον.

Ο Λ υγξ ,  οπως συλλάβν) τό θΰμά του έςαπλοΰται 
^πί τίνος κλάδου τοιουτοτρόπως, ώστε αόρατος νά 

υνα.αι δι ενός άλματος εύκόλως νά πέσν) έπί τής 
ράχεω, τοΰ άμερίμνως βαδίζοντος θηράματος του. 
Επί ή /̂.ερας ολοκλήρους εύρίσκεται έν τνΐ θέσει ταύτγι 

ό λύγξ, τεταμένα ?χων τά ώτα καί τούς οφθαλμούς, 
μόλις δ  ̂ /) δυστυχής « ΐξ  αμέριμνος πλησιάστ), δπως 
ο jt/i .ήν δίψαν της είς τήν παρακειμένην πηγήν, είνε 
κατεστραμμένη.

Είς λίαν έπικίνδυνον παγίδα πίπτουσι συνήθως 
ζώα θερμών κλιμάτων, όταν βαδίζωσι πρός τινα πηγήν 
οπως σβύσωσι τήν δίψαν αύτών. Είς τάς χώρας ταύ- 
τας, ώς τήν Βρασιλίαν καί τάς Άνατολικά'ς ’Ινδίας 
εινε λίαν έπικίνδυνοι δι’ αίγας καί άλλα μικρά ζώα, 
ουχι ^δε καί διά τόν άνθρωπον οί γιγαντια ΐο ι δφεις 
ώ; είνε ό βόας καί ό πύθων. Είς τήν Βρασιλίαν ό 
πίιθων διά τής ουρ^ς του κρέμαται άπό τίνος κλάδου 
μέχρι τοΰ έδάφους, ομοιάζων πρός περιπλοκάδα τών 
βαθύσκιων τής χώρας ταύτης δασών. Τό ούδένα κίν
δυνον ύποπτευόμενον ζώον μόλις πλησιάζει πρός τήν 
ένέδραν ταύτην, διά μιάς εύρίσκεται έγκεκλεισμένον 
εντός τών ισχυρών δακτυλίων τ ο ΰ  τέρατος, δπερ άφοΰ 
δι ίσχυράς συνθλίψεως τό καταοθντρίψγ), τά καταπίνει 
ακολούθως ήσύχως. /  ("Επεται συνέχ.) *

ΠΕΡΙ ΤΗ Σ η Λ ΙΚ ΙΑ ^ Τ Ω Ν  ΑΣΤΕΡΩΝ
κ λ Τ α t o n  JANSEN

ύ π ό  Ν . \ Κ .  Ι ' ε  P M  A Ν Ο Υ

(ΣυνέχειaSllL  τό ιο φύλλον).

Μεγάλα εισί τά πλεονεκτήματα τής φασματοσκο
πικής χημικής άναλύσεως, ού μόνον διότι μετά με
γάλης ευκολίας καί άσφαλέστατα καταδεικνύει ήμΐν 
τήν παρουσίαν οίουδήποτε χημικοΰ στοιχείου εν τινι 
σώματι, άλλά καί διά τά έκτάκτως εύαίσθητον αύτή; 
διά τινα σώματα. Οΰτω λ. χ. διά τό Νάτριον ή φα
σματοσκοπική έξετασις εινε ή εύαισθητοτάτη έξ δσων 
γνωρίζει ή χημεία, διότι δύναταί δι’ αύτής ν’ άνακα- 
λύψν] σχεδόν άνυπολόγιστα ίχνη νατρίου, καί μένρις
l j 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0  τοΰ γραμμαρίου, ύπάρχοντα εν τ ινι 
ουσία.

Μετά τά τοιαυτα έξαγόμενα τής φωτοφασματική; 
άναλυσιως δέν ητο δυνατόν παρά καί ή ’Αστρονομία έκ 
των πρώτων νά κάμγ) χρήσιν αύτής πρός άνεύρεσιν τής 
χ ημ ική ; φύσεω; τών άστέρων. Ε ί ;  τοΰτο πρό πάν
των συνετέλεσεν ή ύπό τοΰ Φραουενχόφερ άνακάλυψις 
τών σκοτεινώ ν γ ρ α μ μ ώ ν  τοΰ φάσματος καί ή ύπό 
τοΰ Kirphoff άνίύρεσις τής αίτ-ας, δι' ήν σχηματί
ζονται εν τφ φάσματι αί τοιαΰται σκοτεινκί γραμμαί.
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Προσθέσωμεν είς ταΰτα καί τήν παρατήρησιν, ήν ανω
τέρω εποιήααμεν, περί τής διαφοράς τών φασμάτων, 
δταν τό διάπυρον σώμα, έξ ού προέρχονται αί άκτϊνες, 
εΰρίσκηται έν στερεί?, ή τετηκυίί£ ή άεριομόρφφ κατα- 
στάσει, καί θά εχωμεν οΰτω τάς βάσεις, έφ’ ών στη- 
ριχθεϊσα ή έπιστήμη προέβη είς τήν έξέτασιν ού μόνον 
τοΰ ήλιου καί τών πλανητών, άλλά καί πλείστων ά 
πλανών άστέρων, νεφελοτήτων, κομητών κλπ.

Γ ' .
Έκτός τούτου δμως καί ύπό άλλην εποψιν, αυ

τήν έκείνην, περί ής δή ένδιαφερόμεθα ιδίως ένταϋθα, 
παρέχει ήμΐν μεγάλην έκδούλευσιν τό φασματοσκοπίαν 
έννοοΰμεν τήν έξέλεγξιν «μέχρι τίνος βαθμού (ire ύψω 
μένη ή θερμοκρασία τοϋ δεινός ή δεινός άστέροςν , οπερ 
θά βοηθήσν] ήμό?ς σπουδαίως είς τήν άνεύρεσιν τής 
σχετικής ήλικίας τών διαφόρων άστέρων καθ’ όσον ή 
ηλικία αύτών συνδέεται στενώς μετά τοΰ βαθμοΰ τής 
ύψώσεως τής θερμοκρασίας αύτών.

Όπως διασαφήσωμεν τό πράγμα λάβωμεν ώς 
παράδειγμα τόν “ΗΛιον καί τόν Σείριον,  αστέρα λαμ- 
πρότατον, δστις κατ’όγκον εινε πολΰ μεγαλήτερος τοΰ 
ήλιου, ώς πρός τήν φωτιστικήν δέ δύναμιν δέν έ'χει ό- 
μοιον έν τώ ούρανώ, είνε τό κόσμημα αύτοΰ- καί οί 
δύο οΰτοί είσιν άστέρες έσχηματισμένοι καί έν διαπύ- 
ρφ ευρισκόμενοι καταστάσει. Έχν θέλωμεν δμως νά ά- 
νεύρωμεν τήν σχετικήν αύτών ήλικίαν καί νά γνωρίσω- 
μεν τις τών δύο εινε ό νεώτερος καί τίς ό μάλλον ή- 
λικιωμένος,εινε άνάγκη νά έξελέγξωμεν τόν βαθμόν τής 
ύψώσεως τής θερμοχρασί<ις έχατέρον  διότι γνωρίζομεν 
δτι καί τοΰ ήλίου καί πάντων τών έν διαπύρφ κατα- 
στάσει εύρισκομένων άστέρων ή θερμοκρασία όλονέν κα
τέρχεται τή  παρελεύσει τών αιώνων καί ψύχονται οΰτοι 
έπί μάλλον καί μάλλον."ίΐστε όηω μαΛΛι ν υψωμένη εινε 
ή θερμοκρασία ά· τέρος τ ι ιός ,  τόσω (Jtl πΛείονα χρόνον  
θά διατεΛή ούτος έν τή καταστάσει άκτινοβυΛονντος ά- 
στέρος,ή δε περίοδος τής ψύξεως αύτοΰ θά βραδύ')/) πο.Ι'υ 
περισσόιιρον καί. . θά γηράστ/ βραδύτερον  Έάν λοιπόν 
κατορθώσωμεν δι’ οίουδήποτε μέσου ν’ άνακαλύψωμεν 
τίνος τών δύο, τοϋ Ή.Ιίου ή τοϋ Σειρ ι/w ή θερμοκρα
σία είνε είς μείζονα βαθμόν υψωμένη, δυνάμεθα μετά 
τίνος βεβαιότητας νά άποφανθώμεν δτι αύτάς εινε ό 
σχετιχώς νεώτερος καί καλώς έχόντων τών πρανυ,άτων 
αύτός θά έπιζήστ] έπί μακροτέραν σειράν αιώνων καί θά 
ίδ·/) τόν ετερον ψυχόμενον, σκοτιζόμενον περιπίπτοντα 
εις τό γήρας τής δυσμοιρου γειτονίσση: μας Σελήνης 
καί έπί τ έλ ο υ ς  !

Τήν έξέλεγξιν ταύτην καί έπί τ ί ς  θερμοκρασίας 
θά ποιήσγ) καί αύθις τό φασματοσκοπίαν, τό θαυμα- 
σιον αύτό όργανον, τό όποιον δέχεται τάς άκτϊνας. 
αναλύει καί ταξινομεί αύτάς, σχηματίζει τοιοϋτον ή 
τοιοΰτον φάσμα καί μάς έπιτρέπει νά άναννώσωμεν 
έν αύτφ ώς έν κατόπτρφ ού μόνον περί τής χημικής 
καί φυσικής (ύπό τινας έπόψεις) συστάσεως άλλά καί 
περί τοΰ ιβαθμοΰ τής ύψώσεως τής θερμοκρασίας» 
τοΰ διαπύρου ή μόλις θερμοΰ σώματος.

Διά νά έννοήσωμεν τοΰτο είνε άνάγκη νά εϊπωμεν 
ολίγας λέξεις καί πάλιν περί τοΰ ήλιακοΰ φασματος 
καί νά συμπληρώσωμεν τά λεχθέντα διά τινων προσ
θηκών.

Τό ήλιακόν φάσμα άκριβέστερον έξεταζόμενον δέν 
πεοατοΰται ενθεν μέν είς τό έρυθρόν, ενθ?ν δέ είς τό ί-

οειδές, άλλ’ εχει πολΰ μείζονα έ'κτασιν έπ»κτεινόμενον 
ενθεν καί ενθεν καί πέραν τοΰ ερυθροΰ καί πέραν τοΰ 
ίοειδοΰς- ώστε άκριβώς είπεΐν άποτελεϊται έκ τριών 
διακεκριμένων μερών καί ιδίας ιδ ιότητας κεκτημένων : 
Ιον) έκ τοΰ φωτεινού φάσματος, άποτελουμένου έκ τών 
έπτά άπλών χρωμάτων καί όρατοΰ είς τόν ήμέτερον ο
φθαλμόν. Τά μέρος τοϋτο τοΰ φάσματος δέν εχει 
πανταχοΰ τής έκτάσεώς του τήν αυτήν φωτιστικήν έ'ν- 
τασιν. Κατά τά πειράματα τοΰ Φραουενχόφερ καί Έ ρ -  
σχελ ή μεγαλητέρα εντασις εύοίσκηται έν τφ κιτρίνφ, 
ή έλαχίστη δέ έν τώ ίώδει. —  2ον) Έ κ  τοΰ καλου- 
μένου θερμαντιχοΰ φάσματος, δπερ άποτελοΰν συνε
χείαν τοΰ έρυθροΰ έπεκτείν«ται πέραν αύτοΰ είς αρκε
τήν άπόστασιν- ό κ M u l l e r  μεταχειοισθείς πρίσμα έξ 
όρυκτοΰ μαγειρικού άλατος, δπερ είνε σώμα τελείως 
διάθερμον, εΰρε δ ι ’ έπισταμένων καταμετρήσεων καί 
παρατηρήσεων θερμομετρικών δτι τό θερμαντικόν φά
σμα, φθάνει πέραν τοΰ έρυθροΰ είς τόσην έ'κτασιν, ό
σην σχεδόν έ'χει καί τό φωτεινόν φάσμα, καί ότι ή μ *-  
γαλνίτέρα θερμαντική του δύναμις εύρίσκηται έν τώ 
μέσφ περίπου αύτοΰ. Τό φάσμα τοΰτο εινε σκοτεινόν 
διά τόν ήμέτερον οφθαλμόν, άποτελοϋμενον μόνον έκ 
θερμαντικών σκοτεινών άκτίνων. 3ον) Έ κ  τοΰ άντιθέ- 
του μέρους έκτείνεται καί πέραν τοϋ ίοειδοΰς τό κα- 
λούμενον χημ ικόν  φάσμα, σχηματιζόμενον έξ άκτίνων, 
αϊτινες δέν είνε μέν όοαταί είς τόν ήμέτερον οφθαλ- 

όν, Ιχουσιν δμως τήν ιδιότητα νά παράγωσι χημικάς 
ράσεις "Οτι τό ήλιακόν φώς άπεργάζεταί χημικά φαι

νόμενα είς πολλάς περιπτώσεις, είνε γνωστόν ήμΐν λ. 
χ. ύπό τήν έπιδρασιν τών ηλιακών άκτίνων ό νιτρικός 
άργυρος καί ό πρωτοχλωροϋχος ύδράργυρος μελανίζου- 
σιν, ό διαφανής φώσφορος άπόλλυσι τήν έαυτοϋ δια
φάνειαν, μ ίγμα ύδρογόνου καί χλωρίου ένοϋται χημ ι-  
κώς είς σχηματισμόν ύδροχλωρικοΰ όξέος κ. λ. ’Αλλά 
τήν δύναμιν ταύτην δέν κέκτηνται αί άκτϊνες πάντων 
τών άπλών χρωμάτων τοΰ φωτεινοΰ φάσματος, ούδέ 
κατά τόν αύτόν βαθμόν- πρώτος ό C h e e l e  ( 1 7 7 0 )  πα- 
οετήρησεν δτι ή μεταβολή τοΰ χλωριούχου άργύρου ο
φείλεται ιδίως είς τήν έπιδρασιν τών ιωδών μόνον ά
κτίνων, ακολούθως δέ ό W o l l a s t o n  καί άλλοι άνεκά- 
λυψαν δτι τοιαΰται χημικαί δράσεις έκτελοΰνται καί 
πέραν τοϋ ίοειδοΰς μετά τής αύτής έντάσεως. Έ κ τού
του -ί^θησαν είς τί;ν παραδοχήν εκείνου, τό όποϊον 
είνε σήμερον έντελώς άποδεδειγμένον καί έξακριβωμέ- 
νον, δτι δηλ. καί πέραν τσϋ ίοειδοΰς ύπάρχουσιν άκτϊ- 
νες ών ή παρουσία καταδεικνύεται διά τής χημικής 
έπενεργείας, ήν άπεργάζονται έπί διαφόρων χημικών 
ενώσεων τούτου έ'νεκα τό μέρος τοΰτο τοΰ φάσματος 
έκλήθη χημικόν φάσμα, αί δέ άποτελοΰσαι τοΰτο α
κτίνες, χηιιΐκαί.

"Ωστε πάσα δύναμις ήλιακών άκτίνων διερχομένη 
διά τοΰ πρίσματος καί έξερχομένη έξ αΰτοΰ άποχορί- 
ζεται είς τρεις διακεκριμένας ομάδας άκτίνων: α') είς 
τάς φωτεινάς άχ ιΐνας,  αΐτινες εύρίσκονται έν τφ μέσφ 
καί σχηματίζουτι τά έπτά γνωστά χρώματα τής I- 
ριδος, β ) είς τάς ιδίας θερμαντικάς άχ ιΐνας ,  α'ίτινες 
ώς ηττον διαθλασταί έξαπλοΰνται έντεΰθεν τοϋ έρυ
θροΰ καί σχηματίζουσι τά θερμαντικόν φάσμα —  αί 
χημικαί καί θερμαντικαί άκτϊνες είσίν άόρατοι είς τόν 
ήμέτερον οφθαλμόν, καταδεικνύονται δέ, ώς καί άνω
τέρω είπομεν, διά τών θερμοσκοπικών συσκευών, διά
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τών χημικών δρασίων καί Stac τής φωτογραφίας, ήτις 
έπ’ εσχάτων κατόρθωσε νά φθάση είς βαθμόν τελειό- 
τητος, ώστε νά φωτογραφώ ού μόνον τό φωτεινόν άλλά 
καί τά δύο έ'τερα μέρη του φάσματος.
4* Επι τών ανωτέρω στηριζόμενοι δυνάμεθα έκ τής 
ποιότητος τοΰ σχηματιζομένου φάσματος νά συμπε- 
ράνωμεν περι τοΰ ύψους τής σχετικής θερμοκρασίας 
δύο ή πλειόνων φωτεινών η άπλώς θερμαντικών πη
γών. Καί πράγματι, οταν τό σώμα, έξ ού προέρχον
ται αί ακτίνες, εΐνε άπλώς θερμόν, χωρίς νά έ'χη 
φθάση μέχρι βαθμοΰ διαπυρώσεως, τότε έκ τοΰ φά
σματος αυτοΰ θά έλλείπωσιν αί φωτειναί ακτίνες καί 
θά σχηματισθ-Ji τοΰτο πέραν τοΰ έρυθροΰ σκοτει
νόν καί άπλώς θερμαντικόν —  οταν δε τό θερμόν 
σώμα καταστί) διάπυρον, θά ύπάρχωσιν έν τώ φά- 
σματί του καί αί φωτειναί ακτίνες καί οσί>> περισσό
τερον προχωρεί ή διαπύρωσις τόσω τό φάσμα γίνεται 
πλουσιώτερον πρός τό μέρος τοΰ ίοειδοΰς, ό σχηματι
σμός τοΰ όποιου εινε πάντοτε τεκμήριον υψηλής θερ
μοκρασίας· άπό τοΰ σχηματισμού τοΰ ίοειδοΰς καί 
έφεξής, έφ’ οσον ύψοΰται ή θερμοκρασία τοΰ σώματος, 
έπί τοσοΰτον αί ακτίνες τοΰ ίσειδοΰς καί αί πέραν αύ- 
τοΰ άόραται χημικά! γίνονται άφθονώτεραι. Καί δεν 
είνε Γσως πολύ άπίθανον νά παραδεχθώμεν δτι,  δταν 
ή θερμοκρασία τοΰ σώματος ύπερβ-7ί ώρισμίνα ορια, 
δέν θά έκπέμπη τοΰτο είμη αοράτους μόνον ακτίνας 
έξ έκείνων, αΐτινες εύρίσκονται πέραν τοΰ ίοειδοΰς.

Ώ σ τε έν τνί αύξούση κλίμακι τής θερμοκρασίας, 
τό θερμαινόμενον σώμα κατ’ άρχάς εΐνε άόρατον, βαθ
μηδόν διαπυροΰται καί γ ίνεται ορατόν καί πάλιν παύει 
ον ορατόν ενεκα τής ύπερμέτρως ύψωθ-ίσης θερμοκρα
σίας του.

Πάσας ταύτας τάς καταστάσεις τοΰ θερμαινομένου 
σώματος μετά πολλής πιστότητος καί ακρίβειας καί 
μετά έρευνών μάλιστα λεπτομερών εν τισιν έξηγεί 
ήμΐν τό έν τώ φασματοσκοπίω σχηματιζόμενον φάσμα 
τοΰ σώματος, έξ ού προέρχονται αί ακτίνες.

ΑΝΑΚΑΑΥΨΙΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΗ
Ό  ο υρ α νό ς  ε ιν ε  ή  β ιβ λ ιο θ ή κ η  το ΰ  αν

θ ρ ώ π ο υ ,  ο ί  α σ τέρ ες  τά β ι β λ ία  τής  μ ε λ έ τ η ς  
αΰτοΟ, τά οντα  ο ί  χ α ρ α κ τ ή ρ ε ς  κα ί τά σ τ ο ι
χ ε ία  τών β ιβ λ ίω ν  τ ο ύ τ ω ν .— Μ ετ’ άμυθήτου χκρόίς 
καί μεθ’ ύπερηφανίας άμα εθνικής άνακοινοΰμεν είς 
τούς ήμετέρους άναγνώστας δτι ό προσδιορισμός τής 
θέσεως τοΰ ανθρώπου έν τη φύσει καί τών σχέσεων 
αύτοΰ πρός πάντα τά όντα, τοΰτο τά ζήτημα τώ' 
ζητημάτων τής άνθρωπότητος, ώς άποκαλείται δι
καίως ύπό τοΰ Huxley, έλύθη θαυμασίως άμα καί 
όριστικώς τό παρελθόν. Σάββατον ούχί ώς φαντάζεται 
άφραίνων ό Haeckel (Βλ. Ι Ι ρ ο μ ,η ϋ έ α  Α', σελ. 335), 
άλλ’ ώς διδάσκει σωφρονών ό νέος τής ’Αστρονομίας 
Herschell ό εχων ίδρυμενον τό έαυτοΰ άστεοοσκο- 
πεΐον έν’Αθήναις έν τ·55 όδώ τοΰ άγίου Μάρκου (άριθ. 13).

’Αναγινώσκομεν έν τώ «Λόγω» τής 16. Μαοτίου 
(σελίδι τετάρτιρ, στήλη πρώτη) :

« ’Ασυγκρίτω λόγω μέγας (Γρ. μείζων) έστίν δ ού- 
ρανός άπό τής γής, άλλ’ έν τή γη υπάρχει ή ζωή, 
ό άνθρωπος, ό δέ ούρανός έστιν ή βιβλιοθήκη, ης τούς 
τόμους ικανός, ΐνα διέλθη ό άνθρωπος, άνυψούμενος

είς την γνώσιν τών δντων καί τοΰ αιτίου τών δντων. 
Ή γή πρός τόν άνθρωπον εινε ώς ή καθέδρα (δηλαδή ; 
τό σκαμνίον, la chaise) πρός τον καθήμενον έπ’ αύτής· 
δ δέ ούρανός πρός τόν έπί γής άνθρωπον είνε δ,τι ή 
βιβλιοθήκη ποός τον άναγινώσκοντα έν αύττί. (Ό 
γράφων ταΰτα, φαίνεται, άναγινώσκει ΕΝ τ·/5 έαυτοΰ 
βιβλιοθήκη.) Ή  βιβλιοθήκη έγένετο διά τόν άναγινώ- 
σκοντα, καί ούχί δ άναγινώσκων διά την βιβλιοθήκην.»

Καί κατωτέρω έν τί ί  αύτΐί σελίδι καί έν τνί αυτή 
καί τίί επομένη στήλη :

«Δ ια τ ί άπίθανον, δτι ό Θεός έποίησε τόν μέγαν 
κόσμον είς σχολείον τοΰ άνθρώπου, τούς άστέρας είς 
β ιβλία  μελέτης αύτοΰ, τά όντα είς χαρακτήρας καί 
στοιχεία, δπως τοϋτον άνυψώση καί τελειοποίηση θέ- 
μρνος έπί τής μικροσκοπικής ταύτης γής, δπως άπο 
τών σμικρών άνυψώση είς τά μεγάλα, άπό τών ταπει
νών είς τά ύψηλά, καί διδάξη αύτόν διά τών αι
σθητών καί τών φυσικών τήν ταπείνωσιν άμα καί τήν 
άνύψωσιν, καί τόν νόμον καί τρόπον τής άπό τών τα
πεινών έπί τά ύψηλά άνυψώσεως αύτοΰ καί ανόδου;»

Ή άνακάλυψις αύτη τοΰ ήμετέρου Herschell οΰ 
μόνον πάσαν δυσχέρειαν αίρει, άλλ’ έξηγεΐται προδή- 
λως καί τόν λόγον,δι’ δν λάμπουσι λάμψιν χρυσήν οί 
αστέρες, ούδέν άλλο βεβαίως ούσαν ή τό χρυαοΟν δέ
μ α  τών βιβλίων τής τοΰ άνθρώπου μελέτης. Περίεργόν 
τ ι  δ’ομως συμβαίνει εν τινι βιβλίω τής ούρανίας βιβλιο
θήκης, δηλαδή έν τώ αστέρι τώ καλουμένω Κρόνω, φέ- 
ροντι,ώς λέγουσιν οί άμαθείς άστρονόμοι, δακτύλιον. 
Ο δακτύλιος ούτος ούδέν άλλο τώ οντι είνε ή ή τα ι

νία, δ ι’ ής σημειούμεθα τάς τοΰ βιβλίου σελίδας, έκφυ- 
γοΰσα τυχαίως έκ τών κελλεισμένων τοΰ ουρανίου βι
βλίου φύλλων καί περιελίξασα εΐτα έλλειψοειδώς τά 
χρυσόδετον τοΰ Κρόνου περίβλημα.

Είνε άληθώς Γδιον πάση περινενοημένη καί ύπερ- 
φυεΐ θεωρία τό λύειν εύχερώς οΰτω καί άποοτομωτι- 
χώς πάντα τά καθ’ έ'καστον ζητήματα. Λυπηρόν δέ 
μόνον είνε δτι τοιαΰται θεωοίαι, τιμώσαι άληθώς την 
άνθρωπίνην διάνοιαν, καί άποδεικνΰσαι αύτην πάντν) 
ξένην πρός την ύπό τοΰ Δαρβίνου ύποδει^ θεΐσαν κα
ταγωγήν, άξιοΰνται παρ’ ήμΐν συνήθως τής τύχης, ής 
καί ή τοΰ βοώντος έν τ ί ί  έοήμφ φωνή.’Αλλά τά πράγ
ματα πάντως έν βραχεί μεταβληθήσονται— μή άπελ- 
πιζώμεθα —■ καί έκάστω τό προσήκον άποδοθήσεται.

Τστερόγραφον.— Κατά τηνέκτεθείσαν νέαν άστρο- 
νομικήν θεωρίαν έξνιγοΰνται άριστα καί αί πολυθρύλητοι 
nebuleuses, έξ ών άνεκαλύφθησαν ήδη καί κατεγρά- 
φνίσαν,ώς γνωστόν,ύπέρ τάς πεντακισχιλίας. At nebu
leuses αύται (τά νεφελώματα,οί νεφελώνες) ούδέν άλλο 
βεβαίως είνε ή σωρεΐαι συγγραφικών φύλλων μη συρρα- 
φεντων ετ ι μηδέ συνδεθέντων είς τόμον έν τώ βιβλιοδε
τείο; τοΰ ούρανοΰ.— 'Ωραία καί μεγάλη nebuleuse τοΰ 
Ώρίωνος, ήν ατμάμαξα, διατρέχουσα 60 χιλιόμετρα 
καθ’ ώραν, μόλις ήθελε διάσχιση έν διαστήματι δέκα 
εκατομμυρίων έτών (Βλ. / innmorion  L e  monde 
avant la creation de l’homme σελ. 38) ,  tv μόνον 
τηλεσκοπίαν διεπέοασε τήν όμίχλην σου,είς μόνον παν- 
τεπόπτης οφθαλμός σ’ έπεσκόπησε καί σ’ έξηρεύνησε, 
καί το τηλίσκόπιον έκεΐνο καί ό οφθαλμός ούτο$ άνή- 
κουσιν είς θεόπνευστον άνθρωπον εχοντα βιβλιοθήκην 
τόν άστερόεντα ούρανόν !!! Ο lux Dardainiae, spes 
ο lidissima T eucrum  !


